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 21        د. خالد بن حممد أبو القاسم...        العبادات واملعامالت امُلوِجَبة لدخول اجَلنَّة 

 ةالعبادات واملعامالت امُلوِجَبة لدخول اجَلنَّ 

 يف الُسنَّة الَنَبويِّة

 املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله األمني، وأشهد أن ال إله 
إال اهلل، وأشهد أن سـيداا حممـداع عبـدر ورسـوله، وصـفيه مـن خلقـه وخليلـه، أدَّى         

اهلل به الغمة، وجاهد يف اهلل حق جهـادر  األمااة، وبلغ الرسالة، واصح األمة، فكشف 
حتى أتار اليقني، اللَّهم اجزر عنا خري ما جزيت ابياع عـن أمتـه، ورسـوالع عـن دعوتـه      
ورسالته، صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل مـن اهتـدى بهديـه،    

 واسنت بسنته واقتفى أثَرر إىل يوم الدين    أمَّا بعد:     

سالم دين شامل جلميع جوااب احلياة، فهو عقيـدة، وعبـادة، وسـلو ،    فإنَّ اإل
ودين، ودايا، واحلياة كلها جبميع جماالتها ميكن أن تكون للمسلم حمراب عبادة لتحقيق 
الغاية من وجودر، وقد ربط اإلسالم بني مجيع جوااب الدين بربـا  وثيـق، فالعالقـة    

ة تالزم، يلزم من وجودها الوجـود ومـن   بني العبادات واملعامالت وبني اإلميان عالق
للفـوز باجلنـة، ومـن راـة اهلل      انالوحيد انالسبب ماه والعمل عدمها العدم، واإلميان

بعبادر أن فتح هلم آفاقاع واسعة وعديدة لتحصيل الدرجات، وتثقيـل امليـزان، يف جمـال    
املعـامالت  العبادات واملعامالت، فأردت يف هذا البحث أن أمجع أحاديث العبـادات و 

اليت بيَّن الشارع احلكيم أاها تكون سبباع يف دخول اجلنة، وذلك من خـالل األحاديـث   
ويعيننـا   ،الصحيحة يف كتب الُسنَّة النَّبوية، لعل اهلل ينفعين بها وينفع بها كل من قرأها

 على العمل بها لنفوز جبنة عرضها السموات واألرض. 
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 أهمية البحث:

 اجلوااب التالية:متثلت أهمية البحث يف 

، الذي استنبط األعمال املوجبة - حبدود علم الباحث - اَّه البحث الوحيدأ( 2
 من السّنة النبوية وعمل على تصنيفها. اجَلنَّةلدخول 

ف على األعمال رُّلتَعلوطالب اجلامعات خاصة  ،عامة كثري من املسلمني حاجة( 1
كما جاءت يف األحاديث النبوية الصحيحة  ،ة النبويةنَّيف الُس اجَلنَّةاملوجبة لدخول 

 .اليومية يف ممارساتهم والعمل بها مّما ُيمكِّنهم من التنبُّه إليها ،واحلسنة

خلو املقررات الدِّراسية الشرعية يف مجيع املراحل التعليمية من أكثر اخلصال ( 1
طوير بوزارة وكالة التخطيط والت ؛ فلعلة النبويةنَّالُسيف  املوجبة لدخول اجَلنَّة

 باجلامعات السعوديةوجلنة اخلطط الدراسية واملناهج العلمية  ،الرتبية والتعليم
اتائج البحث يف التنبُّه إىل أهمية توظيف األعمال املوجبة لدخول اجلّنة  من تفيد

 اتيف الكتب املدرسية بالتعليم العام، ويف املقررات الدراسية ذات الصلة باجلامع
 فة اإلسالمية.الثقا اتمثل مقرر

 أسباب اختيار املوضوع:

 يعود اختيار موضوع البحث إىل أسباب عديدة، منها:

إىل دراسات وحبوث تتعلق باألعمال املوجبة لدخول  اإلسالميةاملكتبات  حاجة( 2
 ة النبوية. نَّيف الُس اجَلنَّة

إىل عمل منهجي  ة النبوية حيتاجنَّيف الُس اجَلنَّة( أنَّ حتديد اخلصال املوجبة لدخول 1
خيضع للضوابط والشرو  املنهجية يف دراسة األحاديث النبوية الشريفة حبيث 

 الصحيح واحلسن منها. على ُيقتصر فيه



 25        د. خالد بن حممد أبو القاسم...        العبادات واملعامالت امُلوِجَبة لدخول اجَلنَّة 

ويف  ،( إدرا  الباحث من خالل خرباته السابقة الطويلة يف التدريس اجلامعي1
تلف فئات املشاركة حبلقات وادوات الوعظ واإلرشاد الديين اجملتمعية إىل حاجة خم

اجملتمع عامة، وفئة الشباب من طالب اجلامعات مبختلف ختصصاتهم خاصة، 
 .اجَلنَّةملعرفة األعمال املوجبة لدخول 

 أهداف البحث:

 هدف هذا البحث إىل حتقيق ما يلي:

كما جاءت يف األحاديث النبوية الصحيحة  اجَلنَّة( حتديد األعمال املوجبة لدخول 2
 ب الُسنَّة املشهورة على خمتلف تصنيفاتها.واحلسنة الواردة يف كت

 املستنبطة من السّنة النبوية تصنيفاع علمياع. اجَلنَّة( تصنيف األعمال املوجبة لدخول 1

 الدِّراسات السابقة:

قام الباحث بالبحث والتقصي يف مكتبات اجلامعات السعودية، ومكتبـة امللـك   
سات اإلسالمية، وعدد من املواقـع  فهد الوطنية، ومركز امللك فيصل للبحوث والدرا

أيَّ دراسـة تناولـت بشـكل     –حبدود هـذا البحـث والتقصـي     -اإللكرتواية فلم جيد 
، إال أاَّه عثر علـى  : العبادات واملعامالت املوجبة لدخول اجَلنَّة يف الُسنَّة النََّبويِّةمستقل

للباحث علي  "قرآن والُسنَّةاخلصال املوِجَبة لدخول اجَلنَّة يف ال" كتاب إلكرتواي بعنوان:
بن اايف الشحود، وقد قسَّم كتابه إىل مقدمة، ومتهيد، وثالثة أبواب. أما املقدِّمة فذكر 
فيها خطته ومنهجه يف الكتاب، وأما التمهيد فتحدث فيه عـن مسـألة أنَّ اهلل ال جيـب    

ثم شرع بعد ذلك . ةنَّال جيب عليه سبحااه وتعاىل إدخال أحد اجَلعليه شيء، وِمْن َثمَّ 
ما ورد يف القرآن الكريم من آيات تـبني   يف ِذْكر أبواب الكتاب فذكر يف الباب األول:

نَّة النبوية من أحاديث ورد يف الُس ما، وذكر يف الباب الثااي: ةنَّصفات من سيدخل اجَل
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، وتوسع يف هـذا البـاب كـثرياع، ويرجـع ذلـك ل سـباب       ةنَّدخل اجَلسيمن  على تدلُّ
 ية:اآلت

حتى لـو كااـت    نَّة النبويةالُس( جيمع كل ما ورد يف اخلصلة الواحدة من أحاديث يف 2
 باملعنى.

من خصال ُيوجب فعلها دخول اجلنة سواء َاصَّ  نَّة النبويةالُس( يذكر كل ما ورد يف 1
 عليها احلديث باملنطوق أم دلَّ عليها باملفهوم.

يث، بل ذكر مجلة من األحاديث الضعيفة، ( ال يقتصر على إيراد ما صحَّ من األحاد1
 ( صفحة.     494وصرَّح بذلك يف مقدمته؛ لذا بلغ عدد صفحات الكتاب )

صفة اجلنة وما ورد فيها من اعيم مقيم يف القـرآن  وحتدَّث يف الباب الثالث عن 
 . وأطنب احلديث فيها. والسنَّة
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 خطة البحث:

 ، وهي كالتالي: وخامتة وفصلنيتشتمل خطة البحث على مقدمة 
املقدمة: وفيها أهمية املوضوع وأسباب اختيارر، وأهدافه، والدراسات السابقة، وخطة 

 البحث ومنهجه. 

 الفصل األول: الدِّراسة

 مبحثان: اوفيه

 املبحث األول: مدخل إىل مفهوم الُسنَّة النبوية وحجِّيتها يف التشريع اإلسالمي.

 وفيه مطلبان: 
 الُسنَّة النبوية يف اللغة واالصطالح. املطلب األول: مفهوم

 املطلب الثااي: حجِّية الُسنَّة النبوية يف التشريع اإلسالمي.

 املبحث الثاني: اجَلنَّة يف ضوء الكتاب والُسنَّة.

 وفيه أربعة مطالب:
 املطلب األول: مفهوم اجَلنَّة يف اللغة واالصطالح.

 املطلب الثااي: صفة اعيم اجَلنَّة.
 لثالث: صفة أهل اجَلنَّة.املطلب ا
 : هل العمل جزاء لدخول اجَلنَّة؟ الرابع املطلب

 العبادات واملعامالت املوجبة لدخول اجَلنَّة يف الُسنَّة النَّبوية: الفصل الثاني

 وفيه مبحثان:

 املبحث األول: العبادات املوجبة لدخول اجَلنَّة يف الُسنَّة النَّبوية.

 :اعمطلب اثنا عشروفيه 
 طلب األول: اإلميان.امل
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 املطلب الثااي: الطهارة.
 املطلب الثالث: الصالة.

 املطلب الرابع: الذِّكر والدُّعاء.
 املطلب اخلامس: املساجد.
 املطلب السادس: اجلنائز.
 املطلب السابع: الزَّكاة.

 املطلب الثامن: الصَّدقات.
 املطلب التاسع: الصَّوم.
 املطلب العاشر: احلج.

 : اجتناب الكبائر. ادي عشراحلاملطلب 
 اجلهاد. الثااي عشر:املطلب 

 املبحث الثاني: املعامالت املوجبة لدخول اجَلنَّة يف الُسنَّة النَّبوية.

 مطالب: أربعةوفيه: 
 . شربة: األاألولاملطلب 
 : الصرب على األمراض.الثااياملطلب 
 : اآلداب.الثالثاملطلب 

 املطلب الرابع: األحكام.

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. اخلامتة:
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 منهج البحث:

 البحث على النحو اآلتي: ي يفوقد كان منهج

من كتب السنة أحاديث العبادات واملعامالت املوجبة لدخول اجَلنَّة ( استخراج 2
موطأ مالك  -صحيح ابن حبان  -صحيح ابن خزمية  - الكتب الستة) :املشهورة

 .(املعاجم الثالثة للطربااي وغريها - اكممستدر  احل -السنن  - املساايد -

لربامج احلاسوب احلديثية ( توخياع للدقة يف مجع هذا النوع من األحاديث مت الرجوع 1
 وأفدت منها كثرياع.

 .يف مجع األحاديث على ما كان منها صحيحاع أو حسناع ت( اقتصر1

ة خشية اإلطالة اليت ( ذكرت من األحاديث ما ورد فيها النَّص صرحياع بدخول اجَلن4َّ
 حتول دون اشرر.

 ؛يف التخريج عليهما فأقتصر( ما كان من األحاديث يف الصحيحني أو أحدهما 5
 .لشهرتهما، ولصحة أحاديثهما

ة أو مخسة بتخرجيه من ثالثة أو أربع فأكتفي( إذا كان احلديث يف غري الصحيحني 0
 قصود.      طالة، وحتقيقاع للملإل توخياع -حسب احلاجة  -مراجع 

خترجيه بذكر حكم علماء احلديث  أذيل( كل حديث ليس يف الصحيحني أو أحدهما 1
   .عليه

 -( مت توزيع األحاديث إىل قسمني:1

 .إخل( -الصالة  -الطهارة  -أحاديث العبادات )اإلميان    أ(

 إخل( -اآلداب  -أحاديث املعامالت )األشربة ب( 
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 . الشروحمن أمهات  -األحاديث  بعض تعليقاع على - أقوال العلماء شيئاع من أذكر( 9

فيه شرح لبعض الكلمات أو  كان من أقوال العلماء على األحاديث ما أختار( 26
 ألن املقام ليس مقامه. ؛جتاوز عما سوى ذلكأو أو فيه فائدة عظيمة، ،اجُلمل

 ( عزو اآليات القرآاية إىل املصحف.22

 يف األحاديث. ةالوارد ةب( شرح األلفاظ الغري21

 بالقبائل واألماكن. ريفعالت( 21

 



 12        د. خالد بن حممد أبو القاسم...        العبادات واملعامالت امُلوِجَبة لدخول اجَلنَّة 

 

 

 

 

 الفصل األول

 ـدِّراســــــــــــــــــــــــــــةالـــــــــ

 

 وفيها مبحثان:

 املبحث األول: مدخل إىل مفهوم الُسنَّة النَّبوية وِحجِّيتها يف التشريع اإلسالمي.

 .ة يف ضوء الكتاب والُسنَّةنَّاجَلاملبحث الثاني: 
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 املبحث األول

 مدخل إىل مفهوم الُسنَّة النبوية وحجِّيتها يف التشريع اإلسالمي

 

 وفيه مطلبان: 

 مفهوم الُسنَّة النَّبوية يف اللغة واالصطالح.  املطلب األول: 

 املطلب الثاني: حجِّية الُسنَّة النَّبوية يف التشريع اإلسالمي.
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 املطلب األول

 بوية يف اللغة واالصطالحمفهوم الُسنَّة النَّ

 أواًل: مفهوم الُسنَّة يف اللغة.

بفتح السني املهملـة وتشـديد النـون، وهلـا      "نَّة يف اللغة مشتقٌة من الفعِل"َسنُّالُس
 :تتمثل يف اآلتيعدة معاٍن لغوية، 

وقيل: دائرته، وقيل: الصورة، وقيل: اجلبهـة واجلبينـان،   ( الوجه لصقالته ومالسته، 2
قال ذو  ( 2)، وقيل: الصورة وما أقبل عليك من الوجهلصقالة واألسالةوكله من ا

 الرِّمة:

 (1)َمْلَساُء َلْيَس ِبَها َخاٌل َواَل َاَدُب                ٍةـــَر ُمْقِرَفــٍه َغْيــُتِريَك ُسنََّة َوْج

  :قال خالد بن ُعْتبة اهلذلي، (1)( السرية حسنةع كاات أو قبيحة1

 (4)اــفَأوَُّل راٍض ُسنَّةع من َيِسرُيه              من ِسريٍة َأاَت ِسْرَتها  فال َتْجَزَعْن

َوَما َمَنَع النَّاَس َأن ُيْؤِمُنوا ِإْذ َجاءُهُم اْلُهَدى َوَيْسـَتْغِفُروا  ويف التنزيل العزيز: 
 [.55]الكهف: َعَذاُب ُقُبالعَربَُّهْم ِإلَّا َأن َتْأِتَيُهْم ُسنَُّة اْلَأوَِّلنَي َأْو َيْأِتَيُهُم اْل

مـن َأهـل    :فالن مـن َأهـل السُّـنَّة معنـار     :ولذلك قيل( الطريقة احملمودة املستقيمة؛ 1
وَسننُت لكْم ، (5)وهي مْأخوذة من السََّنِن وهو الطريق ،الطريقة املستقيمة احملمودة

َسَنةع َفُعِمَل ِبَها َبْعـَدُر ُكِتـَب   ويف احلديث:"َمْن َسنَّ ِفي اْلِإْسَلاِم ُسنَّةع َح، ُسّنة فاتبعوها
َوَمْن َسـنَّ ِفـي اْلِإْسـَلاِم     ،َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن َعِمَل ِبَها، َوَلا َيْنُقُص ِمْن ُأُجوِرِهْم َشْيٌء

"َلَتْتَبُعنَّ َسـَنَن   . ويف احلديث اآلخر:ُيريد من َعِمل بها لُيقَتَدى به فيها ،(0)ُسنَّةع َسيَِّئةع"
"، َقْبَلُكْم ِشْبًرا ِشْبًرا َوِذَراًعا ِبِذَراٍع ، َحتَّى َلْو َدَخُلوا ُجْحَر َضبٍّ َتِبْعُتُمـوُهمْ  َمْن َكاَن

 .(1)"؟!ُقْلَنا: َيا َرُسوَل اللَِّه، الَيُهوُد َوالنََّصاَرى؟ َقاَل:"َفَمْن
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 :ر بعضهم قول اأَلعشىفسَّ اوبه، (1)( الطَِّبيعة4

 (9)ُمعاويَة اأَلْكَرمنَي السَُّنْن                    َكِريٌم َشَماِئُله من َبِني 

 ثانيًا: مفهوم الُسنَّة يف االصطالح.

خيتلف معنى السنة عند أهل الشرع حسب اختالف األغراض اليت اجتهوا إليها 
وعلمـاء   ،علماء أصول الفقه عنوا بالبحث عـن األدلـة الشـرعية    :من أحباثهم، فمثالع

ب إىل الـن  صـلى اهلل عليـه وسـلم، وعلمـاء الفقـه عنـوا        احلديث عنوا بنقل ما اسـ 
 ،ومكـرور  ،وحـرام  ،ومنـدوب  ،وواجـب  ،بالبحث عن األحكام الشرعية من فـرض 

لذلك اختلف ؛ واملتصدرون للوعظ واإلرشاد، عنوا بكل ما أمر به الشرع أو اهى عنه
 .(26)املراد من لفظ السنة عندهم

 صلى اهلل عليه وسلم اإلمـام اهلـادي   فعلماء احلديث: إمنا حبثوا عن رسول اهلل
الذي أخرب اهلل عنه أاه أسوة لنا وقدوة، فنقلوا كل مـا يتصـل بـه مـن سـرية وخلـق،       

 أم ال. شرعياع ومشائل وأخبار، وأقوال وأفعال، سواء أثبت ذلك حكماع

وعلماء األصول: إمنا حبثوا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املشـرُِّع الـذي   
د للمجتهدين من بعدر، ويبني للناس دستور احلياة، فعنوا بأقواله وأفعالـه  يضع القواع

 وتقريراته اليت تثبت األحكام وتقررها.

وعلماء الفقه: إمنا حبثوا عن رسول اهلل صلى اهلل عليـه وسـلم الـذي ال ختـرج     
أفعاله عن الداللة على حكم شرعيٍّ، وهم يبحثـون عـن حكـم الشـرع علـى أفعـال       

وسأقتصر هنا على مفهوم الُسـنَّة يف   .(1)أو حرمةع أو إباحةع، أو غري ذلك العباد وجوباع
 اصطالح احملدثني لعالقته مبوضوع البحث.
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عـن الـن  صـلى اهلل عليـه     كل مـا ُأِثـَر   أطلق علماء احلديث على الُسنَّة بأاها: 
كـان قبـل    من قول أو فعل أو تقرير أو صفة َخْلِقيَّة أو ُخُلِقيَّة أو سـرية، سـواء   وسلم
 .(22)بعدها مالبعثة أ

"ما جاء عن الـن  صـلى اهلل عليـه وسـلم مـن أقوالـه       وعرَّفها ابن حجر بقوله:
ة نَّالُس ويتفق كل منهما يف أنَّ ،والتعريفان متقاربان، (21)"بفعله وأفعاله وتقريرر وما همَّ

 ،ه وسـلم أقوال الرسول صلى اهلل علي :يف اصطالح علماء احلديث النبوي هي النَّبوية
وصفاته اخُللقية واخَللقية، فيدخل يف هذا معظم ما يذكر يف سريته  ،وتقريراته ،وأفعاله

 وحتنثه يف غار حراء، وغري ذلك مما يذكر قبل البعثة أو بعدها. ،ومكااه ،كوقت ميالدر

 املطلب الثاني

 ية الُسنَّة النبوية يف التشريع اإلسالميُحجِّ

صلى ة الصحيحة الثابتة اليت صدرت عن رسول اهلل نَّالُس اتفق العلماء على أنَّ
بقصد التشريع واالقتداء حجة على املسلمني، ومصدر تشـريعي هلـم،    اهلل عليه وسلم

 متى ثبتت بسند صحيح، إما بطريق القطع، أو غلبة الظن. 

واستدلوا على ذلك بأدلة جازمة قطعيـة كـثرية واضـحة بّينـة ال تـدخل حتـت       
وحكم  ،يقني جازم بأاه ال فرق بني حكم ثبت بالكتاب الكريماحلصر، وصار عندهم 

وإمجاع الصحابة،  ،النَّبويةة نَّالُسو ثبت بالسنة النبوية، وهذر األدلة من القرآن الكريم،
ل، واملبلِّـغ،  َسـ ْروامُل صـلى اهلل عليـه وسـلم،   واملعقول، وجيمعها ثبوت العصمة للن  

 ذلك:  واملبيِّن عن ربه سبحااه وتعاىل، فمن

 .ة من القرآن الكريمنَّأواًل: حجية الُس
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ة بنصوص كثرية من القرآن الكريم، وذلك من نَّية الُسجِّاستدل العلماء على ِح
 يلي:  عدة وجور، أهمها ما

ة بعبارة صرحية، حيث طلب اهلل تعاىل من رسوله أن نَّأحال القرآن الكريم إىل الُس -2
َوَأاَزْلَنا ن أحكام القرآن الكريم، فقال عز وجل: يبّين للناس ما أازل اهلل إليهم م

[، فأصـبح  44:]النحل ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُازَِّل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن
 حجة بتكليف اهلل تعاىل، وتفويض منه.  صلى اهلل عليه وسلمبيان رسول اهلل 

رسوله، والطاعة تفيد االلتزام بأمر املطاع وتنفيذ طلباته، قـال  أمر اهلل تعاىل بطاعة  -1
 َوَأِقيُموا الصََّلاَة َوآُتـوا الزََّكـاَة َوَأِطيُعـوا الرَُّسـوَل َلَعلَُّكـْم ُتْرَحُمـونَ      اهلل تعاىل: 

واجـب   صـلى اهلل عليـه وسـلم   [، فأصبح ما يصدر عـن رسـول اهلل   50:]النور
 التطبيق. 

ُقْل ِإن ُكنُتْم ، فقال تعاىل: صلى اهلل عليه وسلمبته باتباع رسوله ربط اهلل تعاىل حم -1
 [.12:]آل عمران ُتِحبُّوَن الّلَه َفاتَِّبُعوِاي ُيْحِبْبُكُم الّلُه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُاوَبُكْم

"وحمبة اهلل واجبـة، واآليـة دلـت علـى أن متابعـة الـن  عليـه         قال اآلمدي:
، فتجب املتابعة على أمر مشـروع مـن   (21)بة اهلل الواجبة"الصالة والسالم الزمة حمل

 اهلل سبحااه وتعاىل ويصبح حجة الزمة.

َيـا َأيَُّهـا الَّـِذيَن    قرن اهلل تعاىل طاعته بطاعة رسوله يف آيات كثرية، فقـال تعـاىل:    -4
[، وقـال عـز   59:النساء] آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكْم

 َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَرُسوَلُه َواَل َتَولَّْوا َعْنُه َوَأاـُتْم َتْسـَمُعونَ  وجل: 
مَّـْن ُيِطـِع   [، وجعل اهلل تعاىل طاعة الرسول طاعة له، فقال تعاىل: 16:]األافال

 [.16:]النساء الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع الّلَه



 11        د. خالد بن حممد أبو القاسم...        العبادات واملعامالت امُلوِجَبة لدخول اجَلنَّة 

اهلل تعـاىل يوجـب اتبـاع     فهذر اآليات الكرمية تـدل داللـة قاطعـة علـى أنَّ    
تنفيـذ   االلتزام بطاعة الرسول كـااللتزام بطاعـة اهلل، وأنَّ   رسوله فيما شرع، وأنَّ

 اهلل وأوامرر، واالاتهاء عمـا اهـى عنـه، وأنَّ    كالمأقوال الرسول وأوامرر كتنفيذ 
 (24)التولي عن طاعته أو معصيته. اآلية الثااية هددت واهت وحذرت من

أمر اهلل تعاىل برد احلكم إىل اهلل والرسول عند التنازع واالخـتالف، فقـال تعـاىل:     -5
     َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُر ِإَلى الّلِه َوالرَُّسوِل ِإن ُكنـُتْم ُتْؤِمُنـوَن ِبالّلـِه َواْلَيـْوِم

على وجوب الرجوع إىل حكم اهلل تعاىل الوارد  [، وهذا دليل59:]النساء اآلِخِر
ة الشريفة، فهذا دليل قطعي نَّيف القرآن الكريم، وإىل حكم اهلل تعاىل الثابت يف الُس

َفـاَل َوَربِّـَك اَل ُيْؤِمُنـوَن َحتَّـَى      (25)على حجيتها علـى املسـلمني لاللتـزام بهـا.    
ِجُدوْا ِفي َأاُفِسِهْم َحَرجاع مِّمَّا َقَضْيَت َوُيَسـلُِّموْا  ُيَحكُِّموَ  ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ اَل َي

صلى اهلل عرض عن الرسول [، ووصم اهلل تعاىل من يصد وُي05:]النساء َتْسِليماع
َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوْا ِإَلـى َمـا َأاـَزَل الّلـُه     ، فقال تعاىل: (20)ه منافقأاَّب عليه وسلم

 [.02:]النساء َأْيَت اْلُمَناِفِقنَي َيُصدُّوَن َعنَك ُصُدوداعَوِإَلى الرَُّسوِل َر

ة، نُّة الُسـ ّيـ ِجهذر النصـوص القرآايـة وغريهـا برهـان ودليـل قـاطع علـى حُ       ف
ة نُّاألحكـام الـواردة يف الُسـ    واعتبارها مصدراع من مصـادر التشـريع اإلسـالمي، وأنَّ   

 (21)الصحيحة تشريع إهلي واجب االتباع.

 ة الشريفة:نَّالُس: من ثانيًا

حث الن  صلى اهلل عليه وسلم على التمسك بسنته، وسنة اخللفاء الراشدين  -2
قال:  رضي اهلل عنه عن العرباض بن ساريةاملهديني، والعظ عليها بالنواجذ؛ ف

بعد صالة الغداة موعظة بليغة  وعظنا رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يوماع
ا القلوب فقال رجل: إن هذر موعظة مودع فماذا ذرفت منها العيون ووجلت منه
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تعهد إلينا يا رسول اهلل؟ قال:"أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة وإن عبد 
وإياكم وحمدثات األمور فإاها  كثرياع حبشي فإاه من يعش منكم يرى اختالفاع

ضاللة فمن أدر  ذلك منكم فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني 
كل  كل حمدثة بدعة، وإنَّ وإياكم وحمدثات األمور، فإنَّ، عليها بالنواجذ عضوا

ليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين فع". والشاهد من احلديث:(21)بدعة ضاللة"
 ".املهديني عضوا عليها بالنواجذ

ففـي احلـديث الـذي يرويـه      ،من تـر  سـنته   صلى اهلل عليه وسلمحذر الرسول  -1
 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم:  :قال رضي اهلل عنهرب املقدام بن معد يك

على أريكته يأتيه األمر مما أمرت به أو النهي مما اهيت عنه،  اع"ال ألفني أحدكم متكئ
"يوشـك أحـدكم أن   :ويف لفـظ  ،فيقول: ما أدري؟ ما وجداا يف كتاب اهلل اتبعنـار" 

بيننا وبيـنكم كتـاب اهلل،    يكذبين وهو متكئ على أريكته ُيحدَّث حبديثي، فيقول:
منار، أال وإن مـا  فما وجداا فيه من حالل استحللنار وما وجداا فيه من حرام حرَّ

 :.والشاهد من احلديث(29)"م اهللمثل ما حرَّ صلى اهلل عليه وسلمم رسول اهلل حرَّ
 م اهلل".م رسول اهلل مثل ما حرَّ"أال وإن ما حرَّ

 .ًا: إمجاع الصحابةلثثا

يف حياتـه، وبعـد وفاتـه علـى      صـلى اهلل عليـه وسـلم   ة رسول اهلل أمجع صحاب
وجوب اتباع سنته والعمل بها وااللتزام مبا ورد فيها من أحكام، وتنفيذ مـا فيهـا مـن    

 .، واالاتهاء عما فيها من اواٍرأوامٍر

وكان الصحابة رضوان اهلل عليهم ال يفرقـون بـني األحكـام املنزلـة يف القـرآن      
، بـل كـان الصـحابة    صلى اهلل عليه وسـلم الصادرة عن رسول اهلل  الكريم واألحكام

صـلى اهلل  رضوان اهلل عليهم يتوقفون يف مفهوم كتاب اهلل حتـى يسـألوا رسـول اهلل    
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عن مراد اهلل، وبيان جممل القـرآن الكـريم، وتوضـيح معنـار، وختصـيص       عليه وسلم
 ياته، وبعد وفاتـه، وذلـك أنَّ  عامه، وتقييد مطلقه، وتأكيد أوامرر، واألمثلة كثرية يف ح

أبا بكر وعمر وعثمان وعلياع وابن عباس وابن مسـعود وزيـداع ومعـاذاع وغريهـم مـن      
الصحابة، كااوا إذا أعوزهم أمر، أو اـزل بهـم حـادث، أو وقعـت بيـنهم قضـية، أو       
تعرضوا لقضاء أو فتوى، حبثوا عن احلكم يف القرآن الكريم، فإن مل جيدوا فيـه، حبثـوا   

ة، وميموا وجوههم للبحث عن احلديث، وسأل بعضهم بعضاع عمـن  نَّك يف الُسعن ذل
، ومل (16)يف ذلك شيئاع، وقد تعـددت األحـوال   صلى اهلل عليه وسلمحيفظ عن رسول 

يستنكر واحد منهم ذلك، وسار على هذا املنوال التابعون، وأمجع عليـه العلمـاء مـن    
 (12)بعدهم حتى يومنا هذا.

إمجاعهم، وإمجاع التابعني، وإمجاع علماء األمـة، علـى أن   فدّل عمل الصحابة و
ة حجة كاملة، ومصدر تشريعي واجب االتباع متى صـح اقلـها عـن رسـول اهلل     نَّالُس

 .صلى اهلل عليه وسلم

  .ًا: املعقولرابع

 ة عقالع من عدة وجور، أهمها: نَّة الُسّيِجثبتت ُح

جمملة كالصالة، وشرع هلـم أحكامـاع    على الناس فرائض َضَرالقرآن الكريم َف إنَّ -2
وطاعة أولي األمر،  ،كرب الوالدين  عامة كالشورى، وأخربهم عن واجبات كثرية

ومل يبني القرآن الكريم تفصيل هذر الفرائض واألحكام والواجبـات، ويسـتحيل   
عقالع استنبا  ذلك وكيفيته إذا أراد املكلف املخاطب بـالقرآن الكـريم أن يـؤدي    

ض، وينفذ تلـك األحكـام، ويرضـي ربـه بالواجبـات، كقولـه تعـاىل:        هذر الفرائ
َوَأِقيُموْا الصَّاَلَة َوآُتوْا الزََّكاَة :[41]البقرة     ُأِذَن ِللَِّذيَن ُيَقـاَتُلوَن ِبـَأاَُّهْم ُظِلُمـوا

، وغري ذلك كثري وكثري، فجاء رسـول  [19]احلج: َوِإنَّ اللََّه َعَلى َاْصِرِهْم َلَقِديٌر
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ة القولية والعملية، ملا منحـه اهلل  نَّن هذا اإلمجال بالُسفبيَّ صلى اهلل عليه وسلم اهلل
َوَأاَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن : سلطة البيان الذي هو تكليف إهلي له، فقال تعاىلتعاىل من 

 فيوجب العقل اجملـرد الرجـوع  ، [44:]النحل ِللنَّاِس َما ُازَِّل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن
 ة واالحتجاج بها، وإال مجد، ووقف حائراع مرتبكاع أمام تطبيق القرآن الكريم.نَّلُسل

ترمجة عملية للقرآن الكريم، وكاات أعمالـه   صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل  -1
قه ة ل حكام الواردة يف كتاب اهلل تعاىل، وكاات أوصافه وأخالوأفعاله صورة حيَّ

عائشة رضي اهلل عنها عـن   أم املؤمنني ئلتتنفيذاع واقعياع ألوامر اهلل تعاىل، وقد ُس
 تقرأ القـرآن؟ قلـتُ   ألسَت للسائل: قالتف"صلى اهلل عليه وسلمُخُلق رسول اهلل 

، وكان رسول (11)ا  اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان القرآن" َقُلُخ فإنَّ :قالت !بلى
يتمثل كالم ربه، ويلتزم رضار، ويسـري علـى الصـرا      لمصلى اهلل عليه وساهلل 

املستقيم، بل كان أول من ينفذ أحكامه، وخـري مـن يطبـق كتابـه، فكااـت سـنته       
ورة صـ وسريته تطبيقاع عملياع ألحكام القرآن الكـريم، وبيااـاع واقعيـاع للنـاس عـن      

 .(11)اإلسالم الصحيحة الكاملة

يصدر عنه موافقـاع حلكـم اهلل تعـاىل،     فال جرم أن تكون أقواله وأفعاله وكل ما
 ،وأن تكون بالنسبة للمسلمني مصدراع رئيساع ملعرفة األحكام الشـرعية اصـاع واجتهـاداع   

 واستنباطاع واستدالالع، هذا ما يقتضيه العقل السليم، والفكر القويم.

لداللـة   ؛ةجَّـ ُح صـلى اهلل عليـه وسـلم   الغزالي:"وقـول رسـول اهلل    اإلمامقال 
ن ألو. (14)ه ال ينطق عن اهلوى"وألاَّ ؛وألمر اهلل تعاىل إّيااا باتباعه ؛على صدقه املعجزة

، وهـو  صـلى اهلل عليـه وسـلم   جاءتنا عن طريق رسـول اهلل   القرآن الكريم والشريعة
املبّلغ عن ربه، وهو املبّين لكتاب اهلل، وهو املكلف األول عن التطبيق والتنفيذ، فكان 

 باع أوامرر، واواهيه وسائر سنته وبيااه وتطبيقه مبوجب العقل.لزاماع على املسلمني ات
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 املبحث الثاني

 ة يف ضوء الكتاب والُسنَّةنَّاجَل

 

 وفيه أربعة مطالب:

 ة يف اللغة واالصطالح.نَّاملطلب األول: مفهوم اجَل

 نَّة.املطلب الثاني: صفة نعيم اجَل

 ة.نَّاملطلب الثالث: صفة أهل اجَل

 ة؟ نَّ: هل العمل جزاء لدخول اجَلبعالرا املطلب
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 املطلب األول

 ة يف اللغة واالصطالحنَّمفهوم اجَل

 ة يف اللغة. نَّأواًل: مفهوم اجَل

وقد وردت كلمة  ،اجلنَّة مفرد، ومجعها جنَّات وِجَنان ويقال: أِجنَّـة وهو غريب
 اجَلنَّة يف اللغـة بعدة معان:

وقال:"وال تسَمى َجنَّةع حّتى ُيجنها  (15)ه أبو عبيدة( األرض ذات الشجر والنخل، قال2
 يسرتها". :الشجُر، أي

  .(10)( احلديقة ذات الشجر1

 .(11)( احلديقة ذات النخل1

 "والعرب تسمي النخيل َجنَّة"، ومنه قول زهري: وقال: (11)( الُبْستان. قاله اجلوهري4

 (19)ح تسقى جنة ُسحقاعكأن عيينَّ يف غربى ُمَقتَّلة من                النواض

قال أبو علي يف التذكرة:"ال تكون اجلنة يف كالم العرب إال وفيها خنـل وعنـب،   
 .(16)فإن مل يكن فيها ذلك وكاات ذات شجر فهي حديقة وليست جبنَّة"

"واجَلنَُّة هي: دار النعيم يف الدار اآلخرة، من االجتنان وهو  :(12)قال ابن منظور
ظليلـها بالتفـاف أغصـااها، و يـت باجَلنَّـة وهـي املـرة        السرت لتكاثف أشـجارها وت 

 الواحدة من مصدر جنَّه جنَّاع إذا سرتر فكأاها سرتة واحدة لشدة التفافها وظالهلا"أهـ.

"وُسميت باجَلنَّة: إمَّا تشبيهاع باجَلنَّة الـيت يف األرض وإن كـان    :(11)وقال الزَّبيدي

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ٹ چ   ر إليها بقولهبينهما بون، وإمَّا لسرتر عنا اعمه املشا

 [.  21:]السجدة چہ  ہ
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 ثانيًا: مفهوم اجَلنَّة يف االصطالح.

ة هي: اسم شامل جلميع ما حوته من البساتني واملسـاكن والقصـور وهـي    نَّاجَل
هي اجلـزاء العظـيم،   بقولـه:"  (14)وعرَّفها بعضهم، (11). قاله ابن القيمجنات كثرية جداع

زيل، الذي أعدر اهلل ألوليائه وأهل طاعته، وهـي اعـيم كامـل ال يشـوبه     والثواب اجل
اقص، وال يعكر صفور كدر، وما حدثنا اهلل به عنها، وما أخرباا به الرسول صلى اهلل 

 "أهـ.عليه وسلم

 املطلب الثاني

 ةنَّصفة نعيم اجَل

يعلمـه  ة يفوق الوصف، ويقصر دواه اخليال، ليس لنعيمها اظري فيما نَّاعيم اجَل
أهل الدايا، ومهما ترقى الناس يف داياهم، فسيبقى ما يبلغواه أمراع هيناع بالنسبة لنعـيم  

 [.16:]اإلاسان چې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائچ اآلخرة، وصدق اهلل حيث يقول:

ة شيء عظيم ال تدركه العقـول، وال تصـل إىل   نَّوما أخفار اهلل عنا من اعيم اجَل
عن أبي هريـرة رضـي اهلل عنـه قـال: قـال       (15)لصحيحنيكنهه األفكار، فقد جاء يف ا

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:"قال اهلل تعاىل: أعددت لعبادي الصاحلني مـا ال عـني   

ڻ  ڻ  ڻ  چ رأت، وال أذن  عت، وال خطر على قلب بشر، فاقرؤوا إن شـئتم: 

  .[21:]السجدة  چھ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ

 ة على النحو اآلتي:نَّن اعيم اجَلوسأورد بعضاع م
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 ة.نَّأواًل: أبواب اجَل

َجنَّـاِت  ﴿ة أبواب يدخل منها املؤمنون كما يدخل منها املالئكة قال تعـاىل:  نََّجلل
َحتَّى ِإَذا َجاُؤوَها َوُفِتَحْت َأْبَواُبَها ﴿ وقال تعاىل: [،56:]ص ﴾َعْدٍن مَُّفتََّحةع لَُّهُم اْلَأْبَواُب

 وقـال تعـاىل:  [ 11:]الزمـر  ﴾ُهْم َخَزَاُتَها َسَلاٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَهـا َخاِلـِدينَ  َوَقاَل َل
[، وأخرباـا رسـولنا  صـلى اهلل    11:]الرعـد  ﴾َوامَلاَلِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهم مِّن ُكلِّ َبـابٍ ﴿

 رضي اهلل عنه رةة ُتَفتَّح يف كل عام يف رمضان، فعن أبي هرينَّعليه وسلم أن أبواب اجَل
 .(10)ة"نَّأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:"إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجَل

 .ةنَّثانيًا: تربة اجَل

يف حـديث املعـراج    رضـي اهلل عنـه  عن أاس بن مالك  (11)ثبت يف الصحيحني
 (11)ة ، فـإذا فيهـا جنابـذ   نَّـ قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم:"ثم ُأدخلـت اجلَ  

 اللؤلؤ، وإذا ترابها املسك".

 .ةنَّثالثًا: أنهار اجَل

َوَبشِِّر الَّـِذين آَمُنـوْا   ﴿ة جتري من حتتها األاهار، نَّأخرباا اهلل تبار  وتعاىل بأن اجَل
 [، وأحيااـاع 15]البقـرة:  ﴾َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلْاَهـارُ 

 ﴾ِهُمُأْوَلِئـَك َلُهـْم َجنَّـاُت َعـْدٍن َتْجـِري ِمـن َتْحـتِ       ﴿ري مـن حتـتهم األاهـار:   يقول: جتـ 
ة حـديثاع  نَّـ [، وقد حدثنا الرسول صـلى اهلل عليـه وسـلم عـن أاهـار اجلَ     12]الكهف:

واضحاع بيناع، ففي إسـرائه صـلوات اهلل وسـالمه عليـه:"رأى أربعـة أاهـار خيـرج مـن         
طنان، فقلت: يا جربيل، ما هذر األاهار؟ قـال أمَّـا   اهران ظاهران واهران با (19)أصلها

ويف صـحيح   (46)ة وأمـا الظـاهران: فالنيـل والفـرات"    نَّالنهران الباطنان: فنهران يف اجَل
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 قـال: قـال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم:       رضي اهلل عنـه  مسلم عن أبي هريرة
 .(42)ة"نَّ"سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أاهار اجَل

 ة.نَّعًا: قصور اجَلراب

عـن الـن     رضـي اهلل عنـه   عن عبد اهلل بـن قـيس   (41)روى مسلم يف الصحيح
ة خليمة من لؤلؤة واحـدة جموفـة، طوهلـا    نَّصلى اهلل عليه وسلم قال:"إن للمؤمن يف اجَل

ستون ميالع، للمؤمن فيها أهلون، يطوف عليهم املؤمن، فال يرى بعضـهم بعضـاع"، ويف   
ة خيمة من لؤلؤة جموفة عرضها سـتون مـيالع يف كـل زاويـة منهـا      نَّاجَل"يف  :(41)رواية له

 أهل، ما يرون اآلخرين، يطوف عليهم املؤمن".

 ة.نَّخامسًا: أشجار اجَل

ة أشـجار العنـب   نَّـ ة كثرية طيبة متنوعة، وقد أخرباا احلق أنَّ يف اجَلنَّأشجار اجَل
نَّ ِلْلُمـتَِّقنَي َمَفـازاع  ح َحـَداِئَق    ِإ﴿ :والنخل والرمان، كما فيها أشـجار السـدر والطلـح   

َوَأْصـَحاُب  ﴿[، 01]الـران:  ﴾يِهَما َفاِكَهـٌة َوَاْخـٌل َوُرمَّـانٌ   ِف﴿[، 11-12]النبأ: ﴾َوَأْعَناباع
اْلَيِمنِي َما َأْصَحاُب اْلَيِمنِي ح ِفي ِسْدٍر مَّْخُضوٍد ح َوَطْلٍح مَّنُضوٍد ح َوِظـلٍّ مَّْمـُدوٍد ح   

[ ، والسدر هو شجر النبق الشائك، 11-11]الواقعة: ﴾ٍب ح َوَفاِكَهٍة َكِثرَيٍةَوَماء مَّْسُكو
منزوع. والطلح: شجر من شجر احلجاز مـن اـوع    :ة خمضود شوكه، أينَّولكنه يف اجَل

 ة منضود معد للتناول بال كد وال مشقة.نَّالعضار فيه شو ، ولكنه يف اجَل

 ؛يء قليل مما حتويـه تلـك اجلنـان   وهذا الذي ذكرر القرآن من أشجار اجلنان ش
[ ، ولكثرتهـا فـإن أهلـها    51]الـران:  ﴾ٍة َزْوَجاِنِفيِهَما ِمن ُكلِّ َفاِكَه﴿ولذا قال احلق: 

َيـْدُعوَن ِفيَهـا ِبَفاِكَهـٍة َكـِثرَيٍة     ﴿نها مبا يريدون، ويتخريون منهـا مـا يشـتهون     يدعون م
ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي ِفي ِظَلـاٍل  ﴿[ ، 16]الواقعة: ﴾ُروَنَوَفاِكَهٍة مِّمَّا َيَتَخيَّ﴿[ ، 52]ص: ﴾َوَشَراٍب
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ة مـن  نَّـ [، وباجلملـة فـإنَّ يف اجلَ  41-42:]املرسـالت  ﴾ح َوَفَواِكَه ِممَّا َيْشَتُهوَنَوُعُيوٍن 
ُيَطاُف َعَلْيِهم ِبِصَحاٍف مِّن ﴿ :أاواع الثمار والنعيم كل ما تشتهيه النفوس وتلذر العيون

ــَواٍب  ــٍب َوَأْك ــ  َذَه ــُتْم ِفيَه ــَأْعُيُن َوَأا ــذُّ اْل ــَأاُفُس َوَتَل ــَتِهيِه اْل ــا َتْش ــا َم ــُدوَنَوِفيَه  ﴾ا َخاِل
 [. 12]الزخرف:

 نَّة. سادسًا: شراب اجَل

ة أاهار من ماء غري آسن، ولنب مل يتغري نَّذكر اهلل تعاىل يف كتابه الكريم أّن يف اجَل
َمَثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن ﴿طعمه، ومخر لذة للشاربني، وعسل مصفى، قال تعاىل: 

اء َغْيِر آِسٍن َوَأْاَهاٌر ِمن لَّـَبٍن لَّـْم َيَتَغيَّـْر َطْعُمـُه َوَأْاَهـاٌر مِّـْن َخْمـٍر لَّـذٍَّة         ِفيَها َأْاَهاٌر مِّن مَّ
ة أيضـاع  نَّـ جَلوقد وصف سبحااه مخر ا، [25]حممد: ﴾لِّلشَّاِرِبنَي َوَأْاَهاٌر مِّْن َعَسٍل مَُّصفًّى

بأاَّها بيضاء، وطعمها لذيذ، ال يغتال عقوهلم، وال يسكرون من أثرر كما هو حال مخر 
 ﴾ح َلـا ِفيَهـا َغـْوٌل َوَلـا ُهـْم َعْنَهـا ُينَزُفـونَ       َبْيَضـاء َلـذٍَّة لِّلشَّـاِرِبنَي    ﴿الدايا. قال تعـاىل:  

  .[41-40:]الصافات

 الثالثاملطلب 

 ةنَّصفة أهل اجَل

على أكمل صورة وأمجلها، على صورة أبـيهم آدم عليـه    َةنَّاجَل ِةنَّجَليدخل أهل ا
السالم، فال أكمل وال أمت من تلك الصورة واخللقة اليت خلق اهلل عليها أبا البشر آدم، 

ة علـى  نَّـ فقد خلقه اهلل تعاىل بيدر فأمت خلقه، وأحسن تصـويرر، وكـل مـن يـدخل اجلَ    
االع كالنخلة السحوق، طولـه يف السـماء سـتون    صورة آدم وخلقته، وقد خلقه اهلل طو

ة ، وكيف يكون حاهلم فيها، يف عدد من اآليات نَّوقد جاء وصف أهل اجَل ،(44) ذراعاع
 واألحاديث من ذلك:



 11        د. خالد بن حممد أبو القاسم...        العبادات واملعامالت امُلوِجَبة لدخول اجَلنَّة 

ة يكون على صورة أبينـا آدم، وطولـه سـتون ذراعـاع، ففـي      نَّ( أنَّ كل من يدخل اجَل2
سـول اهلل صـلى اهلل عليـه    عـن ر رضي اهلل عنه عن أبي هريرة  (45)صحيح مسلم

وسلم قال:"خلق اهلل عز وجل آدم على صورته، طوله ستون ذراعاع ... فكـل مـن   
ة على صورة آدم، وطوله ستون ذراعاع، فلم يـزل اخللـق يـنقص بعـدر     نَّيدخل اجَل
 .حتى اآلن"

( أنَّ ُخُلَقهم واحد كِخْلقتهم، افوسهم صافية، وأرواحهم طاهرة زكية، فقد جـاء يف  1
يف احلـديث الـذي يصـف فيـه     رضـي اهلل عنـه   عن أبي هريـرة   (40)ح مسلمصحي

ة ومـنهم الزمـرة الـذين يـدخلون     نَّـ الرسول صلى اهلل عليه وسلم دخول أهل اجَل
 .ة اورهم كالبدر قال:"أخالقهم على ُخُلِق رجل واحد"نَّاجَل

فتـوة  وكلهم يـدخل اجلنـة يف عمـر القـوة وال     اع مرداع كأاهم مكحَّلوند( يكواون جر1
عـن رسـول اهلل   رضي اهلل عنـه  والشباب أبناء ثالث وثالثني، فعن معاذ بن جبل 

ة جرداع مـرداع، كـأاهم مكحلـون، أبنـاء     نَّصلى اهلل عليه وسلم قال:"يدخل أهل اجَل
 .(41)ثالث وثالثني"

( أاهم ال يبولون، وال يتغوطون، وال يتفلون، وال ميتخطـون، وأمشـاطهم الـذهب،    4
عن الـن  صـلى   رضي اهلل عنه يث ورد من حديث أبي هريرة ورحيهم املسك. ح

ة على صورة القمر ليلة البدر، ثم نَّاهلل عليه وسلم قوله:"إن أول زمرة يدخلون اجَل
الذين يلواهم على أشد كوكب دري يف السماء إضاءة، ال يبولون، وال يتغوطون، 

جمامرهم اأَلُلوَُّة وال يتفلون، وال ميتخطون، أمشاطهم الذهب، ورشحهم املسك، و
وأزواجهم احلور العني على خلق رجل واحـد علـى    -اأَللْنُجوُج عود الطيب  -

 .(41)صورة أبيهم آدم ستون ذراعا يف السماء"
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ة كلمة اابية تكدر اخلاطر، وتعكر املزاج، نَّصادقة طيبة، فال تسمع يف اجَل م( أنَّ أقواهل5
[، وال يطـرق  11]الطـور:  ﴾ِفيَها َوَلـا َتـْأِثيمٌ   لَّا َلْغٌو﴿وتستثري األعصاب قال تعاىل: 

لَّا َيْسَمُعوَن ﴿ادقة الطيبة الساملة من عيوب كالم أهل الدايا املسامع إال الكلمة الص
 [01]مريم: ﴾َلا َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغواع ِإلَّا َسَلاماع﴿[، 15]النبأ: ﴾ِفيَها َلْغواع َوَلا ِكذَّاباع

َوَاَزْعَنا َما ِفي ﴿الية من الغل واحلقد واحلسد. قال تعاىل: ( أنَّ قلوبهم صافية وخ0
[، قال ابن عباس رضي 41]احلجر: ﴾م مِّْن ِغلٍّ ِإْخَواااع َعَلى ُسُرٍر مَُّتَقاِبِلنَيُصُدوِرِه
تعرض هلم عينان،  َةنَّاجّل ِةنَّ:"أول ما يدخل أهل اجَل-يف تفسريها  – اهلل عنهما

فيذهب اهلل ما يف قلوبهم من غل، ثم يدخلون العني فيشربون من إحدى العينني 
األخرى فيغتسلون فيها فتشرق ألوااهم وتصفو وجوههم، وجترى عليهم اضرة 

 .(49)النعيم"

وقد ورد يف صفة أول زمرة تلج اجلنَّة أاَّه ال اختالف بينهم وال تباغض، فعن 
"أول زمرة تلج ه قال:أاَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم عنهريرة رضي اهلل عنه  يأب
وال  ،وال ميتخطون ،ال يبصقون فيها ،ة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرنَّاجَل

 ،وجمامرهم األلوة ،أمشاطهم من الذهب والفضة ،آايتهم فيها الذهب ،يتغوطون
ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من  ،ورشحهم املسك

وال تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون اهلل بكرة  ،همال اختالف بينو ،احلسن
 .(56)وعشياع"

اسـاء الـدايا، قـال اهلل     مستقذر يفات من احليض والنفاس وكل َرَهَطُم هماساء أنَّ (1
  .[15]البقرة: ﴾َوَلُهْم ِفيَها َأْزَواٌج مَُّطهََّرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴿تعاىل: 



 19        د. خالد بن حممد أبو القاسم...        العبادات واملعامالت امُلوِجَبة لدخول اجَلنَّة 

 الرابع املطلب

 ة ؟نَّلدخول اجَلهل العمل جزاء 

اجّلنَّة دار غرسها الرَّان بيدر، وم ها برضوااه وراتـه، فيهـا الفـوز العظـيم،     
وامللك الكبري، والنعيم املقيم، فيها ما ال عني رأت، وال أذن َسِمَعْت، وال خطر علـى  
قلب بشر؛ لذا فمهما عمل العاملون، واجتهد اجملتهدون، ومشَّر املشمرون فلن ينالوها 

 عت رسول  :قال هريرة رضي اهلل عنه يأب ماهلم، وإاَّما براة اهلل وفضله، فعنبأع
وال أات يا َرُسـوَل   :َعَمُلُه اْلَجنََّة"قالوا "َلْن ُيْدِخَل َأَحداع:اللَّه صلى اهلل عليه وسلم يقول

دُِّدوا َوَقاِرُبوا وال َيَتَمنََّينَّ َفَس ،إال َأْن َيَتَغمََّدِاي اهلل ِبَفْضٍل َوَرْحَمٍة ،وال أاا ،"َلا:قال؟ اللَِّه
، (52)"َفَلَعلَّـُه َأْن َيْسـَتْعِتبَ   وأمـا ُمِسـيئاع   ،كم اْلَمْوَت ِإمَّا ُمْحِسًنا َفَلَعلَُّه َأْن َيْزَداَد َخْيراعُدأَح
 :أاهـا كااـت َتُقـولُ    - َزْوِج الن  صلى اهلل عليه وسلم -رضي اهلل عنها  عن عائشةو

فإاه َلْن ُيـْدِخَل اْلَجنَّـَة    ،"َسدُِّدوا َوَقاِرُبوا َوَأْبِشُروا:صلى اهلل عليه وسلمقال رسول اللَِّه 
"وال أاـا إال َأْن َيَتَغمَّـَدِاَي اهلل منـه    :قـال ؟ وال أات يـا َرُسـوَل اللَّـهِ    :قالوا، َعَمُلُه" َأَحداع
 .  (51)"َوِإْن َقلَّ َواْعَلُموا َأنَّ َأَحبَّ اْلَعَمِل إىل اللَِّه َأْدَوُمُه ،ِبَرْحَمٍة

"َلـا  : عت الن  صـلى اهلل عليـه وسـلم يقـول     :قال رضي اهلل عنه عن جابرو
 (51)وال أاـا إال ِبَرْحَمـٍة مـن اللَّـِه"     ،وال ُيِجرُيُر من النَّاِر ،ِمْنُكْم َعَمُلُه اْلَجنََّة اعُيْدِخُل أحد

، وال حتـى  ة بطاعتهنَّاجَلوه ال يستحق أحد الثواب أاَّ على ديث دليل ظاهراحاألفهذر 
أتقى الناس لربهم وأكثرهم عبادة له رسول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم، لكـنَّ هنـا       

ِتْلُكـُم  ﴿كقولـه تعـاىل:    ةنَّـ اجَلاصوصاع من القرآن الكريم بيَّنت أنَّ العمل مثن لدخول 
اْدُخُلوْا اْلَجنََّة ِبَما ُكنـُتْم  ﴿ [، وقوله:41]األعراف: ﴾اْلَجنَُّة ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن

َفَلا َتْعَلُم َاْفٌس مَّا ُأْخِفَي َلُهم مِّن ُقرَِّة َأْعُيٍن َجَزاء ِبَمـا  ﴿له: [، وقو11]النحل: ﴾َتْعَمُلوَن
ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َجَزاء ِبَمـا َكـاُاوا   ﴿[، 21]السجدة: ﴾َكاُاوا َيْعَمُلوَن
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ــوَنَي ــي ُأوِرْثُتُمو﴿[، 24]األحقــاف: ﴾ْعَمُل ــُة الَِّت ــَك اْلَجنَّ ــونَ َوِتْل ــُتْم َتْعَمُل ــا ُكن ــا ِبَم  ﴾َه
ة جزاء مبا نَّوغريها من اآليات الواضحة الدَّاللة على أاَّهم دخلوا اجَل[، 11]الزخرف:

قـال ابـن   كااوا يعملون يف الدايا. وال تعارض بني اآليات وما دلت عليه األحاديـث.  
 ة"نَّل أحدكم عمله اجَلِخْد"لن ُي قوله صلى اهلل عليه وسلم: "فإن قال قائل: فإنَّ:(54)بطال

قيل: ليس كمـا   .﴾َوِتْلَك اْلَجنَُّة الَِّتي ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن﴿يعارض قوله تعاىل: 
احلديث  يف صلى اهلل عليه وسلم توهمت، ومعنى احلديث غري معنى اآلية، أخرب الن 

ة بعمله، وإمنا يدخلها العباد براة اهلل، وأخرب اهلل تعاىل نَّه ال يستحق أحد دخول اجَلأاَّ
درجات العبـاد فيهـا متباينـة     نال املنازل فيها باألعمال، ومعلوم أنَّة ُتنَّاجَل أنَّ :اآلية يف

النعـيم فيهـا،   ارتفاع الدرجات واخنفاضها و يف :على قدر تباين أعماهلم، فمعنى اآلية
ة واخللـود فيهـا، فـال تعـارض بـني شـيء مـن        نَّـ اجَل الـدخول يف  يف :ومعنى احلديث

 .أهـذلك"

 هلـا، التوفيـق   وأنَّ ،ة بسـبب األعمـال  نَّـ دخـول اجلَ أنَّ  (55)وذكر اإلمام النووي
"وفى ظـاهر هـذر   فقال: براة اهلل تعاىل وفضلهيكون وقبوهلا  ،فيها لإلخالصواهلداية 

وأمـا قولـه    ،ة بطاعتـه نَّـ اجَلوالثـواب   يستحق أحـدٌ  ه اللة ألهل احلق أاَّاألحاديث دال
َوِتْلَك اْلَجنَّـُة الَِّتـي ُأوِرْثُتُموَهـا ِبَمـا     ﴿ ، وقوله:﴾اْدُخُلوْا اْلَجنََّة ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن﴿ :تعاىل

ة فـال  نَّـ ا اجَلدخل بهـ األعمـال ُيـ   وحنوهما من اآليات الدالـة علـى أنَّ   ﴾ُكنُتْم َتْعَمُلوَن
ثـم   ،ة بسـبب األعمـال  نَّـ دخـول اجلَ  أنَّ :بل معنـى اآليـات   .يعارض هذر األحاديث

ه ح أاَِّصفَي ،وقبوهلا براة اهلل تعاىل وفضله ،فيها لإلخالصواهلداية  ل عمال،التوفيق 
 ،بسـببها  ي:ه دخل باألعمـال أ ح أاَّويِص ،مل يدخل مبجرد العمل وهو مراد األحاديث

 أهـ.لراة واهلل أعلم"من ا يوه

فأجـاب  (  50)هـذر املسـألة  ئل شيخ اإلسالم أبو العباس أاد بن تيمية عـن  ُسو
والباء للسـبب كمـا يف مثـل     ،العمل سبب للثواب أنَّإجابة مطولة خالصتها ما قاله: "
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[ 51ألعـراف  ]سـورة ا  َفَأاَزْلَنا ِبِه اْلَماء َفَأْخَرْجَنا ِبِه ِمـن ُكـلِّ الثََّمـَراتِ    :قوله تعاىل
]سورة البقرة  َوَما َأاَزَل الّلُه ِمَن السََّماِء ِمن مَّاء َفَأْحَيا ِبِه األْرَض َبْعَد َمْوِتَها :وقوله
 ".[ وحنو ذلك مما يبني به األسباب204

 :(51)املسألة تفصيالع رائعاع حيـث قـال   القول يف لفصَّفقد  اإلمام ابن القيموأما 
ويدخلون اجلنة بفضله  ينجون من النار بعفو اهلل ومغفرته،قال غري واحد من السلف: "

وعلى هذا ال غري واحد ما جاء مـن   ،ويتقا ون املنازل بأعماهلم ،واعمته ومغفرته
َوِتْلَك اْلَجنَُّة الَِّتـي ُأوِرْثُتُموَهـا ِبَمـا ُكنـُتْم     ﴿ :كقوله تعاىل باألعمال،ة إثبات دخول اجلنَّ

ا هلـ وأمـا افـي دخو   :قـالوا  ،﴾اْدُخُلوْا اْلَجنََّة ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن﴿ :وقوله تعاىل ،﴾َتْعَمُلوَن
؟ اـت يـا رسـول اهلل   أوال  :قـالوا  ،بعملـه"  حٌدأة "لن يدخل اجلنَّ:كما يف قوله باألعمال

البـاء املقتضـية    :قـال ن ُيأحسن من هـذا  أو ،صل الدخولأفاملراد به افي  ،اا"أ"وال :قال
ن أفاملقتضية هي بـاء السـببية الدالـة علـى      ؛ افى معها الدخولللدخول غري الباء اليت

والباء اليت افـى   ،باتهاسباب ملسبِّعمال سبب للدخول مقتضية له كاقتضاء سائر األاأل
فـأخرب   .اشرتيت هـذا بهـذا   :بها الدخول هي باء املعاوضة واملقابلة اليت يف حنو قوهلم

ه لوال تغمـد  اَّأو ،حدأة ليس يف مقابلة عمل نَّدخول اجَل نَّأ صلى اهلل عليه وسلم الن 
مبجـردر   موجبـاع  ن تناهىإفليس عمل العبد و ،ةاهلل سبحااه لعبدر براته ملا أدخله اجلنَّ

عماله وإن وقعت منه على الوجـه الـذي حيبـه اهلل    أ فإنَّ ،هلا وال عوضاع ،ةنَّلدخول اجَل
بـل لـو    ،وال تعادهلـا  ،ه يف دار الدايااعم بها عليأويرضار فهي ال تقاوم اعمة اهلل اليت 

وتبقـى بقيـة الـنعم مقتضـية      ،عماله كلها يف مقابلة اليسري مـن اعمـه  أحاسبه لوقعت 
 ولو راه لكاات راته خرياع ،به وهو غري ظامل لهبه يف هذر احلالة لعذَّفلو عذَّ ،لشكرها

 أهـ.له من عمله"

لة َتَرتُّـب اجلـزاء علـى األعمـال     أنَّ مسـأ  (51)وبيَّن اإلمام ابن أبي العز احلنفـي 
اجلـزاء علـى    َتَرتُّـب "وأمـا  ضلَّت فيها اجلربية والقدرية، وهدى اهلل أهـل السـنُّة فقال:  
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 ؛ةنَّـ ة، ولـه احلمـد واملِ  نَّت فيه اجلربية والقدرية، وهدى اهلل أهل السُّاألعمال، فقد ضلَّ
نفي يف قولـه صـلى اهلل عليـه    الباء اليت يف النفي غري البـاء الـيت يف اإلثبـات، فـامل     فإنَّ

ة أحد بعمله"باء العوض، وهو أن يكون العمل كـالثمن لـدخول   نَّوسلم:"لن يدخل اجَل
ة على ربه بعمله! نَّالعامل مستحق دخول اجَل ة، كما زعمت املعتزلة أنَّنَّالرجل إىل اجَل

 ﴾اُاوا َيْعَمُلـونَ ِبَمـا َكـ   َجـَزاءً ﴿والبـاء الـيت يف قولـه تعـاىل:      ،بل ذلك براة اهلل وفضله
بسبب عملكم، واهلل تعاىل هو خـالق األسـباب واملسـببات،     وحنوها، باء السبب، أي:

 .أهـإىل حمض فضل اهلل وراته" لُّفرجع الُك

بني كالم ابن القيم وابن أبـي العـز املتقـدم وخلَّصـه      (59)وقد مجع اإلمام العيين
ُم اْلَجنَّـُة ُأوِرْثُتُموَهـا ِبَمـا ُكنـُتْم     ِتْلُكـ ﴿ :كيف اجلمـع بـني هـذر اآليـة     :"فإن قلتبقوله:
 ﴾ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن﴿ :الباء يف قوله :ة بعمله"قلُتنَّ"لن يدخل أحدكم اجَل:وقوله، ﴾َتْعَمُلوَن

 ،لثواب أعمالكم :أي ،أورثتموها مالبسة ألعمالكم :أي ،ليست للسببية بل للمالبسة
املعنى الثـامن للبـاء    :وقال الشيخ مجال الدين ،أو للمقابلة حنو أعطيت الشاة بالدرهم

ومنـه   ،وقوهلم هذا بـذا   ،املقابلة وهي الداخلة على األعواض كاشرتيته بألف درهم
وإمنا مل اقدرها باء السـببية كمـا قالـت    ، ﴾اْدُخُلوْا اْلَجنََّة ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن﴿ :قوله تعاىل

وض قـد  ِعـ ي ِبِطـ ْعألن امُل؛ ة بعملـه" نَّـ حدكم اجَلاملعتزلة وكما قال اجلميع يف"لن يدخل أ
ه ال تعـارض بـني   ن أاَّـ وقـد تبـيَّ   ،وأما املسبب فال يوجـد بـدون السـبب    ،عطي جماااعُي

 أهـ.بني األدلة" مجعاع الباءيناحلديث واآلية الختالف حملي 
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 الفصل الثاني

 بويةالعبادات واملعامالت املوجبة لدخول اجَلنَّة يف الُسنَّة النَّ

 وفيه مبحثان:

 املبحث األول: العبادات املوجبة لدخول اجَلنَّة يف الُسنَّة النَّبوية.

 املبحث الثاني: املعامالت املوجبة لدخول اجَلنَّة يف الُسنَّة النَّبوية.
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 املبحث األول: العبادات املوجبة لدخول اجَلنَّة يف الُسنَّة النَّبوية.

 :لبًامط اثنا عشروفيه 

 املطلب األول: اإلميان.

 املطلب الثاني: الطهارة.

 املطلب الثالث: الصالة.

 املطلب الرابع: الذِّكر والدُّعاء.

 املطلب اخلامس: املساجد.

 املطلب السادس: اجلنائز.

 املطلب السابع: الزَّكاة.

 املطلب الثامن: الصَّدقات.

 املطلب التاسع: الصَّوم.

 املطلب العاشر: احلج.

 : اجتناب الكبائر. حلادي عشرااملطلب 

 اجلهاد. الثاني عشر:املطلب 
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 املطلب األول: اإلميان

 أواًل: اإلميان باهلل تعاىل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم وشرائع الدين. 

وبني الناس  -رضي اهلل عنهما  - بن عبَّاساكنت ُأَتْرِجُم بني  :عن أبي َجْمَرَة قال -2
"من اْلَوْفـُد أو مـن   :َقْيِس َأَتْوا الن  صلى اهلل عليه وسلم فقالِإنَّ َوْفَد عبد اْل :فقال
ــْوُم" ــالوا؟ اْلَق ــُة :ق ــال ،َرِبيَع ــا   :فق ــري َخَزاَي ــِد غ ــاْلَقْوِم أو ِباْلَوْف ــا ِب وال  ( 06)"َمْرَحًب
 ،ُكفَّاِر ُمَضـرَ ِإاَّا َاْأِتيَك من ُشقٍَّة َبِعيَدٍة َوَبْيَنَنا َوَبْيَنَك هذا اْلَحيُّ من  :قالوا"(02)َاَداَمى

َفُمْرَاا ِبَأْمٍر ُاْخِبُر ِبِه من َوَراَءَاا َاْدُخُل ِبـِه   ،وال َاْسَتِطيُع َأْن َاْأِتَيَك إال يف َشْهٍر َحَراٍم
ِباْلِإمَياِن ِباللَّـِه عـز وجـل َوْحـَدُر      :َأَمَرُهْم ،َوَاَهاُهْم عن َأْرَبٍع ،َفَأَمَرُهْم ِبَأْرَبٍع .اْلَجنََّة
"َشـَهاَدُة َأْن  :قال ،اهلل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم :قالوا؟ َتْدُروَن ما اْلِإمَياُن ِباللَِّه َوْحَدُر""هل  :قال

 ،َوَصـْوُم َرَمَضـانَ   ،َوِإيَتـاُء الزََّكـاةِ   ،َوِإَقـاُم الصَّـَلاةِ   ،َوَأنَّ ُمَحمًَّدا رسول اللَّـهِ  ،َلا ِإَلَه إال اهلل
قـال   .(04)َواْلُمَزفَّـتِ  ،(01)َواْلَحْنـَتمِ  ،(01)الـدُّبَّاءِ  :َوَاَهاُهْم عـن  ،َوُتْعُطوا اْلُخُمَس من اْلَمْغَنِم"

 .(00)""اْحَفُظوُر َوَأْخِبُروُر من َوَراَءُكْم:اْلُمَقيَِّر قال :َوُربََّما قال ،(05)النَِّقري :ُربََّما قال :ُشْعَبُة

  :عليه وسـلم قـال   صلى اهلل رسول اهللعن أبي سعيد اْلُخْدِريِّ رضي اهلل عنه َأنَّ  -1
 يا َأَبا َسِعيٍد من رضي ِباللَِّه َربًّا َوِباْلِإْسـَلاِم ِديًنـا َوِبُمَحمَّـٍد َاِبيًّـا َوَجَبـْت لـه اْلَجنَّـةُ"       "

"َوُأْخـَرى   :َفَفَعَل ُثـمَّ قـال   ،َأِعْدَها َعَليَّ يا َرُسوَل اللَِّه :فقال !َفَعِجَب هلا أبو َسِعيٍد
 ،اَئَة َدَرَجٍة يف اْلَجنَِّة ما بني كل َدَرَجَتْيِن كما بني السََّماِء َواْلـَأْرِض" ُيْرَفُع بها اْلَعْبُد ِم

 .(01)اْلِجَهاُد يف َسِبيِل اللَِّه" ،"اْلِجَهاُد يف َسِبيِل اللَِّه:قال وما ِهَي يا َرُسوَل اللَِّه؟ :قال

 ثانيًا: اإلميان باليوم اآلخر.

ال دخلُت املسجد فإذا عبد اللَّه بن عمرو بـن  عن عبد الران بن عبد ربِّ الكعبة قح 
َفـَأَتْيُتُهْم   ،يف ِظـلِّ اْلَكْعَبـِة َوالنَّـاُس ُمْجَتِمُعـوَن عليـه      َجـاِلسٌ  رضي اهلل عنهماالعاص 
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َفِمنَّا  كنا مع رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم يف َسَفٍر َفَنَزْلَنا َمْنِزالع :َفَجَلْسُت إليه فقال
ِإْذ َااَدى ُمَنـاِدي   ،(16)َوِمنَّا من هو يف َجَشِرِر ،(09)َوِمنَّا من َيْنَتِضُل ،(01)اَءُرمن ُيْصِلُح ِخَب

َفاْجَتَمْعَنا إىل رسـول اللَّـِه صـلى اهلل     ،رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم الصََّلاة َجاِمَعة
ُدلَّ ُأمََّتـُه علـى َخْيـِر مـا     عليه َأْن َيـ  "إاه مل َيُكْن َاِبيٌّ َقْبِلي إال كان َحّقاع:عليه وسلم فقال

 ،َوِإنَّ ُأمَّـَتُكْم هـذر ُجِعـَل َعاِفَيُتَهـا يف َأوَِّلَهـا      ،َوُيْنِذَرُهْم َشرَّ مـا َيْعَلُمـُه هلـم    ،َيْعَلُمُه هلم
يُء َوَتِجـ  ،َوَتِجيُء ِفْتَنـٌة َفُيَرقِّـُق َبْعُضـَها َبْعضـاع     ،َوَسُيِصيُب آِخَرَها َبَلاٌء َوُأُموٌر ُتْنِكُروَاَها

ُثمَّ َتْنَكِشُف َوَتِجيُء اْلِفْتَنـُة فيقـول اْلُمـْؤِمُن هـذر      ،هذر ُمْهِلَكِتي :اْلِفْتَنُة فيقول اْلُمْؤِمُن
َفَمْن َأَحبَّ َأْن ُيَزْحَزَح عن النَّاِر َوُيْدَخَل اْلَجنَّـَة َفْلَتْأِتـِه َمِنيَُّتـُه وهـو ُيـْؤِمُن ِباللَّـِه        ،هذر

َفَأْعَطـاُر   َوَمـْن َبـاَيَع ِإَمامـاع    ،َيْأِت إىل الناس الذي ُيِحبُّ َأْن ُيْؤَتى إليـه َوْل ،َواْلَيْوِم اْلآِخِر
 .(12)"اْلآَخِر َفِإْن جاء آَخُر ُيَناِزُعُه َفاْضِرُبوا ُعُنَق ،َصْفَقَة َيِدِر َوَثَمَرَة َقْلِبِه َفْلُيِطْعُه إن اْسَتَطاَع

 ثالثًا: ترك االكتواء، واالسرتقاء، والتطري. 

"ُعِرَضْت َعَليَّ :قال الن  صلى اهلل عليه وسلم :قالرضي اهلل عنهما بن عباس ح عن ا
َوالنَِّبيُّ  ،َوالنَِّبيُّ َيُمرُّ معه اْلَعَشَرُة ،َوالنَِّبيُّ َيُمرُّ معه النََّفُر ،اْلُأَمُم فأجد الن  َيُمرُّ معه اْلُأمَُّة

يا ِجْبِريُل َهُؤَلـاِء   :قلت ،َفَنَظْرُت فإذا َسَواٌد َكِثرٌي ،َوْحَدُر َوالنَِّبيُّ َيُمرُّ ،َيُمرُّ معه اْلَخْمَسُة
 ،َهُؤَلـاِء ُأمَُّتـكَ   :َفَنَظْرُت فـإذا َسـَواٌد َكـِثرٌي قـال     ،َوَلِكْن اْاُظْر إىل اْلُأُفِق ،َلا :قال ؟ُأمَِّتي

َكاُاوا َلـا   :قال ؟َوِلَم :قلت ،وال َعَذاَب ،ُقدَّاَمُهْم َلا ِحَساَب عليهم َوَهُؤَلاِء َسْبُعوَن َأْلفاع
َفَقـاَم إليـه ُعكَّاَشـُة بـن      ،َوَعَلى َربِِّهْم َيَتَوكَُّلـوَن"  ،وال َيَتَطيَُّروَن ،وال َيْسَتْرُقوَن ،َيْكَتُووَن

ُثمَّ قـام إليـه َرُجـٌل     ،"اللهم اْجَعْلُه منهم":قال ،اْدُع اللََّه َأْن َيْجَعَلِني منهم :ِمْحَصٍن فقال
 .(11)""َسَبَقَك بها ُعكَّاَشُة:قال ،اْدُع اللََّه َأْن َيْجَعَلِني منهم :قال ،آَخُر

 رابعًا: اإلميان بأنَّ عيسى عبد اهلل وابن أمته، وأنَّ اجلنَّة والنَّار حق. 

قـال رسـول اللَّـه صـلى اهلل عليـه       :بـن الصَّـامت رضـي اهلل عنـه قـال      ح عن عبادة
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 ،َعْبُدُر َوَرُسوُلُه َوَأنَّ ُمَحمَّداع ،َلَه إال اهلل َوْحَدُر َلا َشِريَك لهَأْشَهُد َأْن َلا ِإ :"من قال:وسلم
 ،َوَأنَّ اْلَجنَّـَة َحـقٌّ   ،َوُروٌح منه ،َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها إىل َمْرَيَم ،بن َأَمِتِهاَوَأنَّ ِعيَسى عبد اللَِّه و

 .(11)اْلَجنَِّة الثََّماِاَيِة َشاَء" َأْدَخَلُه اهلل من َأيِّ َأْبَواِب ،َوَأنَّ النَّاَر َحقٌّ

 خامسًا: وجوب لزوم اجلماعة.

يا َأيَُّها الناس إاي  :فقال (14)َخَطَبَنا ُعَمُر ِباْلَجاِبَيِة :قالرضي اهلل عنهما بن عمر اعن ح 
ُثمَّ  ،"ُأوِصيُكْم ِبَأْصَحاِبي:ُقْمُت ِفيُكْم َكَمَقاِم رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم ِفيَنا فقال

 ،ُثمَّ َيْفُشو اْلَكِذُب حتى َيْحِلَف الرَُّجُل وال ُيْسَتْحَلُف ،ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَاُهْم ،الَِّذيَن َيُلوَاُهْم
 ،أال َلا َيْخُلَونَّ َرُجـٌل ِبـاْمَرَأٍة إال كـان َثاِلَثُهَمـا الشَّـْيَطانُ      ،َوَيْشَهَد الشَّاِهُد وال ُيْسَتْشَهُد

َأْبَعُد مـن   االثننيفإن الشَّْيَطاَن مع اْلَواِحِد وهو من  ،َوِإيَّاُكْم َواْلُفْرَقَة ،َماَعِةَعَلْيُكْم ِباْلَج
مـن َسـرَّْتُه َحَسـَنُتُه َوَسـاَءْتُه َسـيَِّئُتُه فـذلك        ،يلـزم اْلَجَماَعـةَ  لف (15)َأَراَد ُبْحُبوَحَة اْلَجنَِّة

 .(10)اْلُمْؤِمُن"

  إله إال اهلل.سادسًا: من كان آخر كالمه من الدنيا ال

"َأَتـاِاي آٍت  :قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسـلم  :رضي اهلل عنه قال رعن أبي ذ -2
دخل  َبشََّرِاي َأاَُّه من َماَت من ُأمَِّتي َلا ُيْشِرُ  ِباللَِّه شيئاع :أو قال ،من َربِّي َفَأْخَبَرِاي

 .(11)ْن َزَاى َوِإْن َسَرَق""َوِإ:قال ؟َوِإْن َزَاى َوِإْن َسَرَق :قلت، اْلَجنََّة"

قال َأَتْيُت الن  صلى اهلل عليه وسلم َوَعَلْيِه َثْوٌب َأْبَيُض وهو َااِئٌم ويف ِرَواَيٍة َعْنُه:  -1
ُثمَّ َماَت على ذلـك إال   ،َلا ِإَلَه إال اهلل :"ما من َعْبٍد قال:ُثمَّ َأَتْيُتُه وقد اْسَتْيَقَظ فقال

َوِإْن َزَاى : قلُت، "َوِإْن َزَاى َوِإْن َسَرَق":قال َوِإْن َزَاى َوِإْن َسَرَق؟ :قلُت ،دخل اْلَجنََّة"
"َوِإْن َزَاـى  :قـال  َوِإْن َزَاى َوِإْن َسَرَق؟ :قلُت، "َوِإْن َزَاى َوِإْن َسَرَق":قال ؟َوِإْن َسَرَق

 .(11)َوِإْن َسَرَق على َرْغِم َأْاِف أبي َذرٍّ"
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ب أهل احلق أاه ال خيلد أصحاب الكبـائر يف النـار   "فيه داللة ملذه قال النووي:
والسرقة بالذكر لكواهما مـن أفحـش الكبـائر     اوخص الزا ،للخوارج واملعتزلة خالفاع

 . (19)"أحاديث الرجاءوهو داخل يف 

"اقتصر على هاتني الكبريتني ألاهما كاملثالني فيما يتعلق  وقال احلافظ ابن حجر:
 . (16)حبق اهلل وحق العباد"

واقـتحم كـل    ،وارتكـب كـل كـبرية   "وإن سرق وإن زاـى"   قوله:" قال املناوي:و
أو بعد دخولـه النـار حسـبما     ،في عنهإن ُع إما ابتداًء ؛فال بد من دخوله إياها ؛فجور

 ،فالكبائر ال تسـلب اإلميـان   ،اطقت به األخبار الدالة على أاه ال يبقى يف النار موحد
ة موازاة أو غريها لزم أن ال تبقى لبعض الزاـاة أو  إذ لو كاات حمبط ؛وال حتبط الطاعة
 . (12)السراق طاعة"

"مـن َمـاَت   :قال رسول اللَّه صلى اهلل عليـه وسـلم   :قالرضي اهلل عنه ان معن ُعث -1
 .(11)وهو َيْعَلُم َأاَُّه َلا ِإَلَه إال اهلل دخل اْلَجنََّة"

 سابعًا: طاعة الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

" ُكـلُّ ُأمَِّتـي   :رضي اهلل عنه َأنَّ رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم قال ةهريرأبي  ح عن
"مـن َأَطـاَعِني دخـل    :قـال  ؟يا َرُسوَل اللَِّه َوَمْن َيْأَبى :لوا"، قاَيْدُخُلوَن اْلَجنََّة إال من َأَبى

  .(11)َوَمْن َعَصاِاي َفَقْد َأَبى" ،اْلَجنََّة

 ثامنًا: طاعة ولي األمر.

َيْخُطُب  :  عت رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلمقالي ُأمامة رضي اهلل عنه َأِب ح عن
ِفي َحجَِّة اْلَوَداِع َفَقاَل:"اتَُّقوا اللََّه َربَُّكْم، َوَصـلووا َخْمَسـُكْم، َوُصـوُموا َشـْهَرُكْم، َوَأدُّوا     

  .(84)"َربُِّكْمَزَكاَة َأْمَواِلُكْم، َوَأِطيُعوا َذا َأْمِرُكْم؛ َتْدُخُلوا َجنََّة 
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 املطلب الثاني: الطهارة

 أواًل: الوضوء.

كاات َعَلْيَنـا ِرَعاَيـُة اْلِإِبـِل َفَجـاَءْت َاـْوَبِتي       :عن ُعقبة بن عامر رضي اهلل عنه قال -2
ث النـاس  حـدِّ ُي َفَروَّْحُتَها ِبَعِشيٍّ َفَأْدَرْكُت َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم َقاِئمـاع 

"ما من ُمْسِلٍم َيَتَوضَُّأ َفُيْحِسُن ُوُضوَءُر ُثمَّ َيُقوُم َفُيَصـلِّي َرْكَعَتـْيِن   :من َقْوِلِهَفَأْدَرْكُت 
فـإذا   !ما َأْجَوَد هذر :فقلت :قال، ُمْقِبٌل َعَلْيِهَما ِبَقْلِبِه َوَوْجِهِه إال َوَجَبْت له اْلَجنَُّة"

إاي قد َرَأْيُتَك ِجْئَت  :َنَظْرُت فإذا ُعَمُر قالاليت َقْبَلَها َأْجَوُد َف :َقاِئٌل بني َيَديَّ يقول
َأْشـَهُد َأْن َلـا    :"ما ِمْنُكْم من َأَحٍد َيَتَوضَُّأ َفُيْبِلُغ أو َفُيْسِبُغ اْلوُضوَء ُثمَّ يقول:قال آِافاع

الثََّماِاَيـُة   ِإَلَه إال اهلل َوَأنَّ ُمَحمًَّدا عبد اللَِّه َوَرُسـوُلُه إال ُفِتَحـْت لـه َأْبـَواُب اْلَجنَّـةِ     
 .( 15)َيْدُخُل من َأيَِّها َشاَء"

قـال رسـول اللَّـه صـلى اهلل عليـه       :قـال  رضـي اهلل عنـه:   عن عمر بن اخلطَّـاب  -1
َأْشَهُد َأْن َلا ِإَلَه إال اهلل َوْحَدُر َلا َشِريَك  :"من َتَوضََّأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء ُثمَّ قال:وسلم

اللهم اْجَعْلِنـي مـن التَّـوَّاِبنَي َواْجَعْلِنـي مـن       ،َعْبُدُر َوَرُسوُلُه اعله َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّد
 .(10)اْلُمَتَطهِِّريَن ُفِتَحْت له َثَماِاَيُة َأْبَواِب اْلَجنَِّة َيْدُخُل من َأيَِّها َشاَء"

 ثانيًا: الغسل من اجلنابة.

"َخْمـٌس  : عليه وسـلم قال رسول اللَّه صلى اهلل :قالرضي اهلل عنه عن أبي الدَّرداء ح 
من َحاَفَظ على الصََّلَواِت اْلَخْمِس على ُوُضوِئِهنَّ  :من جاء ِبِهنَّ مع ِإمَياٍن دخل اْلَجنََّة
َوَحـجَّ اْلَبْيـَت إن اْسـَتَطاَع إليـه      ،َوَصـاَم َرَمَضـانَ   ،َوُرُكوِعِهنَّ َوُسُجوِدِهنَّ َوَمـَواِقيِتِهنَّ 

يـا َأَبـا الـدَّْرَداِء ومـا َأَداُء      :َوَأدَّى اْلَأَماَاـَة"قالوا  ،يَِّبـةع بهـا َاْفُسـهُ   َوَأْعَطى الزََّكاَة َط ،َسِبيالع
 .(11)اْلُغْسُل من اْلَجَناَبِة :قال ؟اْلَأَماَاِة
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 لب الثالث: الصالةاملط

 أواًل: فضل األذان.

 صـلى اهلل عليـه وسـلم قـال:"َمْن َأذَّنَ     اهلل رسولَأنَّ  ماعمر رضي اهلل عنه ابن ح عن
ِثْنَتْي َعْشَرَة َسَنةع َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة، َوُكِتَب َلُه ِبَتْأِذيِنِه ِفي ُكلِّ َيْوٍم ِسـتُّوَن َحَسـَنةع، َوِلُكـلِّ    

 . (11)ِإَقاَمٍة َثاَلُثوَن َحَسَنةع"

 ثانيًا: القول مثل قول املؤذن.

اب عن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطَّاب عن أبيـه عـن جـدِّر عمـر بـن اخلطَّـ      ح 
اهلل َأْكَبـُر   :"إذا قال اْلُمـَؤذِّنُ  :قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم :رضي اهلل عنه قال

َأْشـَهُد   :َأْشَهُد َأْن َلا ِإَلَه إال اهلل قال :ُثمَّ قال ،اهلل َأْكَبُر اهلل َأْكَبُر :أحدكم :اهلل َأْكَبُر فقال
رسـول   َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّداع :قال ،رسول اللَِّه َأنَّ ُمَحمَّداع َأْشَهُد :ُثمَّ قال ،َأْن َلا ِإَلَه إال اهلل

َحـيَّ علـى    :ُثـمَّ قـال   ،َلا َحْوَل وال ُقوََّة إال ِباللَِّه :قال ،َحيَّ على الصََّلاِة :ُثمَّ قال ،اللَِّه
اهلل َأْكَبـُر اهلل   :قال ، َأْكَبُراهلل َأْكَبُر اهلل :ُثمَّ قال ،َلا َحْوَل وال ُقوََّة إال ِباللَِّه :قال ،اْلَفَلاِح
 .(19)َلا ِإَلَه إال اهلل من َقْلِبِه دخل اْلَجنََّة" :قال ،َلا ِإَلَه إال اهلل :ُثمَّ قال ،َأْكَبُر

 ثالثًا: احملافظة على الصلوات اخلمس.

 أتى الن  صلى اهلل عليه وسلم النُّْعَمـاُن بـن َقْوَقـلٍ    :قالرضي اهلل عنه عن جابر  -2
 ،َوَحرَّْمُت اْلَحَراَم ،يا َرُسوَل اللَِّه َأَرَأْيَت إذا َصلَّْيُت اْلَمْكُتوَبَة :فقال ضي اهلل عنهر

  .(96)""اعم:فقال الن  صلى اهلل عليه وسلم َأَأْدُخُل اْلَجنََّة؟ ،َوَأْحَلْلُت اْلَحَلاَل

إىل رسـول اللَّـه صـلى اهلل    جاء  اعيِّعن طلحة بن ُعبيد اللَّه رضي اهلل عنه َأنَّ َأْعَراِب -1
يا َرُسوَل اللَّـِه َأْخِبْرِاـي َمـاَذا َفـَرَض اهلل َعَلـيَّ مـن        :عليه وسلم َثاِئَر الرَّْأِس فقال

فقال َأْخِبْرِاي مبـا َفـَرَض اهلل   ، "وََّع شيئاع"الصََّلَواِت اْلَخْمَس إال َأْن َتطَّ:فقال الصََّلاِة؟
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فقال َأْخِبْرِاي مـا َفـَرَض    ،"وََّع شيئاعَرَمَضاَن إال َأْن َتطَّ "َشْهَر:فقال ؟َعَليَّ من الصَِّياِم
َفـَأْخَبَرُر رسـول اللَّـِه صـلى اهلل عليـه وسـلم َشـَراِئَع        : فقال ؟اهلل َعَليَّ من الزََّكاِة

 ،شيئاع وال َأْاُقُص ِممَّا َفَرَض اهلل َعَليَّ ،َوالَِّذي َأْكَرَمَك َلا َأَتَطوَُّع شيئاع :قال ،اْلِإْسَلاِم
"َأْفَلـَح إن َصـَدَق أو دخـل اْلَجنَّـَة إن     :فقال رسـول اللَّـه صـلى اهلل عليـه وسـلم     

 .(92)َصَدَق"

 :قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم :قالرضي اهلل عنه قتادة بن ِرْبِعيٍّ  يأبعن  -1
َأاَّـُه   ِعْنِدي َعْهداع إاي َفَرْضُت على ُأمَِّتَك َخْمَس َصَلَواٍت َوَعِهْدُت :"قال اهلل َتَعاَلى

َوَمْن مل ُيَحاِفْظ َعَلْيِهنَّ فال َعْهـَد لـه    ،من جاء ُيَحاِفُظ َعَلْيِهنَّ ِلَوْقِتِهنَّ َأْدَخْلُتُه اْلَجنََّة
  .(91)ِعْنِدي"

 عت رسـول اللَّـه صـلى اهلل عليـه      قال: رضي اهلل عنه بن الصَّامت ةُعبادعن  -4
َتَبُهنَّ اهلل َتَباَرَ  َوَتَعاَلى على اْلِعَباِد من أتى ِبِهـنَّ مل  "َخْمُس َصَلَواٍت َك:وسلم يقول

ُيَضيِّْع ِمْنُهنَّ َشْيئاع اْسِتْخَفافاع ِبَحقِِّهنَّ كان له ِعْنَد اللَِّه َتَباَرَ  َوَتَعاَلى َعْهٌد َأْن ُيْدِخَلُه 
 .(91)ْهٌد إن َشاَء َعذََّبُه َوِإْن َشاَء َغَفَر له"اْلَجنََّة َوَمْن مل َيْأِت ِبِهنَّ َفَلْيَس له ِعْنَد اللَِّه َع

اللَّه صلى اهلل عليه وسلم:"َمْن آَمَن  رسول قال: قالرضي اهلل عنه  هريرةأبي  نع -5
ِباللَِّه َوِبَرُسوِلِه، َوَأَقاَم الصَّاَلَة، َوَصاَم َرَمَضاَن َكاَن َحّقاع َعَلى اللَِّه َأْن ُيْدِخَلُه اْلَجنََّة، 

 . (94)َهَد ِفي َسِبيِل اللَِّه، َأْو َجَلَس ِفي َأْرِضِه الَِّتي ُوِلَد ِفيَها"َجا

صلى اهلل عليـه وسـلم    رسول اهلل عت  :قال عامر رضي اهلل عنهعن ُعقبة بن  -0
ِبَجَبـٍل ُيـَؤذُِّن ِبالصَّـَلاِة     (95)"َيْعَجُب َربُُّكْم مـن َراِعـي َغـَنٍم يف َرْأِس َشـِظيَّةٍ     :يقول
َيَخـاُف   ،َوُيِقيُم الصَّـَلاةَ  ،ي فيقول اهلل عز وجل اْاُظُروا إىل َعْبِدي هذا ُيَؤذُِّنَوُيَصلِّ

 .(90)ِمنِّي فقد َغَفْرُت ِلَعْبِدي َوَأْدَخْلُتُه اْلَجنََّة"
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 رابعًا: احملافظة على صالتي الفجر والعصر.

ى اهلل عليـه  صـل  رسـول اهلل عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي اهلل عنه َأنَّ ح 
 .(91)دخل اْلَجنََّة" (91)"من صلى اْلَبْرَدْيِن:وسلم قال

 خامسًا: صالة التطوع.

صـلى اهلل عليـه وسـلم     رسـول اهلل  عـت   قالت: حبيبة رضي اهلل عنها ُأمِّعن  -2
 (99)ِة""من صلى اْثَنَتْي َعْشَرَة َرْكَعةع يف َيْوٍم َوَلْيَلٍة ُبِنَي له ِبِهنَّ َبْيٌت يف اْلَجنَّ :يقول

رضي اهلل عنه َأنَّ الن  صلى اهلل عليه وسلم قال ِلِبَلاٍل ِعْنَد َصـَلاِة   هريرةعن أبي  -1
َفِإاِّي  عـت َدفَّ َاْعَلْيـَك    ،"يا ِبَلاُل َحدِّْثِني ِبَأْرَجى َعَمٍل َعِمْلَتُه يف اْلِإْسَلاِم :اْلَفْجِر

َأْرَجـى ِعْنـِدي َأاِّـي مل َأَتَطهَّـْر َطُهـوًرا يف       العما َعِمْلُت َعَم :"قال بني َيَديَّ يف اْلَجنَِّة
 .(266)َساَعِة َلْيٍل أو َاَهاٍر إال َصلَّْيُت ِبَذِلَك الطوُهوِر ما ُكِتَب لي َأْن ُأَصلَِّي"

َلِقيُت َثْوبان موىل رسول اللَّـِه صـلى اهلل    :َمْعدان بن أبي طلحة اْلَيْعَمِري قالعن  -1
 :قلـت  :أو قـال  ْرِاي ِبَعَمٍل َأْعَمُلُه ُيْدِخُلِني اهلل ِبـِه اْلَجنَّـَة؟  َأْخِب :عليه وسلم فقلُت

 :فقـال  ؟الثَّاِلَثـةَ   ُثمَّ َسـَأْلُتهُ  ،َفَسَكَت ؟ُثمَّ َسَأْلُتُه ،َفَسَكَت ِبَأَحبِّ اْلَأْعَماِل إىل اللَِّه؟
ْثـَرِة السُّـُجوِد   "َعَلْيـَك ِبكَ :فقال َسَأْلُت عن ذلك َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم؟

ِللَّــِه َفِإاَّــَك َلــا َتْســُجُد ِللَّــِه َســْجَدةع إال َرَفَعــَك اهلل بهــا َدَرَجــةع َوَحــطَّ َعْنــَك بهــا 
 .(262)َخِطيَئةع"

كنت َأِبيُت مع رسول اللَّه صلى  :قال رضي اهلل عنه اْلَأْسَلِمي عن ربيعة بن كعب -4
َأْسَأُلَك ُمَراَفَقَتَك  :فقلُت؟ "َسْل":فقال لي ،َحاَجِتِهَو ،اهلل عليه وسلم َفَأَتْيُتُه ِبَوُضوِئِه

علـى َاْفِسـَك ِبَكْثـَرِة     ينِّ"فـأعِ :قـال  ،هـو َذا َ  :قلـتُ  ؟"أو غري ذلك":قال يف اْلَجنَِّة؟
 .(261)السُُّجوِد"
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 سادسًا: فضل سجدة التالوة.

ِإَذا َقَرَأ اْبُن صلى اهلل عليه وسلم:" قال: قال رسول اهللرضي اهلل عنه  هريرةَأبي  ح عن
آَدَم السَّْجَدَة َفَسَجَد اْعَتَزَل الشَّْيَطاُن َيْبِكي، َيُقوُل: َيا َوْيِلي ُأِمَر اْبُن آَدَم ِبالسُُّجوِد َفَسَجَد 

 .   (103)"َفَلُه اْلَجنَُّة، َوُأِمْرُت ِبالسُُّجوِد َفَأَبْيُت َفِلَي النَّاُر

 املطلب الرابع: الذِّكر والدُّعاء

 : دعاء سيد االستغفار.أواًل

"َسـيُِّد  قال: دَّاد بـن َأْوس رضـي اهلل عنـه عـن الـن  صـلى اهلل عليـه وسـلم        ح عن ش
اللهم أات َربِّي َلا ِإَلَه إال أات َخَلْقَتِني وأاا َعْبُدَ  وأاا على َعْهِدَ   :اِلاْسِتْغَفاِر َأْن َتُقوَل
َوَأُبوُء لك  ،َأُبوُء لك ِبِنْعَمِتَك َعَليَّ ،ما َصَنْعُتَأُعوُذ ِبَك من َشرِّ  ،َوَوْعِدَ  ما اْسَتَطْعُت

بها َفَمـاَت   "َمْن َقاَلَها من النََّهاِر ُموِقناع:ِبَذْاِبي َفاْغِفْر لي فإاه َلا َيْغِفُر الذُُّاوَب إال أات"قال
ْيِل وهو ُموِقٌن بها َفَماَت َوَمْن َقاَلَها من اللَّ ،من َيْوِمِه قبل َأْن ُيْمِسَي َفُهَو من َأْهِل اْلَجنَِّة

 .( 264)قبل َأْن ُيْصِبَح َفُهَو من َأْهِل اْلَجنَِّة"

 ."ال حول وال قوة إال باهلل"ثانيًا: فضل 

ا مع الن  صلى اهلل عليه وسلم يف َسَفٍر كنَّ :قال رضي اهلل عنه عن أبي موسى -2
"َأيَُّها الناس :ى اهلل عليه وسلمَيْجَهُروَن ِبالتَّْكِبرِي فقال الن  صل اُسَفَجَعَل النَّ

 ِإاَُّكْم َتْدُعوَن َسِميعاع اع،ِإاَُّكْم ليس َتْدُعوَن َأَصمَّ وال َغاِئب ( 265)وا على َأْاُفِسُكْمُعِبْرَأ
"يا :ال ِباللَِّه فقالإَلا َحْوَل وال ُقوََّة  :وأاا َخْلَفُه وأاا َأُقوُل :قال، وهو َمَعُكْم" َقِريباع

 ،َبَلى يا َرُسوَل اللَِّه :فقلت، بن َقْيٍس أال َأُدلوَك على َكْنٍز من ُكُنوِز اْلَجنَِّة" َعْبَد اللَِّه
 .(260)"ال ِباللَِّهإَلا َحْوَل وال ُقوََّة  :"ُقْل:قال
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َأنَّ َأَباُر َدَفَعُه إىل الن  صلى اهلل عليه  عبادة رضي اهلل عنهماعن قيس بن سعد بن  -1
 :صلى اهلل عليه وسلم وقد َصلَّْيُت َرْكَعَتْيِن قال الن ُّيَّ لوسلم ليخدمه َفَأَتى َع

"اَل :قال ،َبَلى :قلُت؟ "َأاَل َأُدلوَك على َباٍب من َأْبَواِب اْلَجنَِّة":وقال ،فضربين ِبِرْجِلِه
  .(261)َحْوَل َواَل ُقوََّة ِإالَّ ِباللَِّه"

 وعند النوم.ثالثًا: التسبيح، والتحميد، والتكبري دبر كل صالة، 

ه اَّـ أعـن الـن  صـلى اهلل عليـه وسـلم      رضـي اهلل عنهمـا   عن عبد اللَّه بن عمـرو  ح 
ُهَما َيِسرٌي َوَمْن  ،دخل اْلَجنََّة إال"َخْصَلَتاِن أو َخلََّتاِن اَل ُيَحاِفُظ َعَلْيِهَما َرُجٌل ُمْسِلٌم :قال

َوُتَكبُِّر اللََّه َعْشـراع يف ُدُبـِر كـل     ،ْحَمُد اللََّه َعْشراعَوَت ،ُتَسبُِّح اللََّه َعْشراع ،َيْعَمُل ِبِهَما َقِليٌل
َوُتَسـبُِّح َثاَلثـاع    .َوَأْلـٌف َوَخْمُسـِماَئٍة يف اْلِميـَزانِ    ،َصاَلٍة َفَذِلَك ِماَئٌة َوَخْمُسوَن ِباللَِّساِن

َفـَذِلَك ِماَئـٌة    هنَي إذا َأَخـَذ مضـجع  َوُتَكبُِّر َأْرَبعاع َوَثاَلِثـ  ،َوَتْحَمُد َثاَلثاع َوَثاَلِثنَي ،َوَثاَلِثنَي
يـا   :قـالوا  ؟َوَأْلٌف يف اْلِميَزاِن َفَأيُُّكْم َيْعَمُل يف اَلَيْوِم َأْلَفْيِن َوَخْمَسـِماَئِة َسـيَِّئٍة"   ،ِباللَِّساِن

ْيَطاُن إذا َفَرَغ "يأتي َأَحَدُكْم الشَّ:قال ؟َرُسوَل اللَِّه َكْيَف ُهَما َيِسرٌي َوَمْن َيْعَمُل ِبِهَما َقِليٌل
َفَيُقوُم َواَل َيُقوُلَها فـإذا اْضـَطَجَع َيْأِتيـِه الشَّـْيَطاُن      ،من َصاَلِتِه َفُيَذكُِّرُر َحاَجَة َكَذا َوَكَذا

 . (261)ن َيُقوَلَها"أَفُيَنوُِّمُه قبل 

 رابعًا: إحصاء أمساء اهلل احلسنى.

"ِإنَّ ِللَِّه ِتْسَعةع :هلل عليه وسلم قالرضي اهلل عنه َأنَّ رسول اللَّه صلى ا هريرةعن أبي ح 
 .( 226)"(269)من َأْحَصاَها دخل اْلَجنََّة ِماَئةع إال َواِحداع َوِتْسِعنَي اْسماع

 ."سبحان اهلل العظيم"خامسًا: من قال:

ُسـْبَحاَن اللَّـِه    :"من قال:عن الن  صلى اهلل عليه وسلم قال رضي اهلل عنه عن جابرح 
 . (222)ِدِر ُغِرَسْت له َاْخَلٌة يف اْلَجنَِّة"اْلَعِظيِم َوِبَحْم
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 ."سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكرب" سادسًا: قول:

 صلى اهلل عليه وسلم: رسول اهلل ال: ققال رضي اهلل عنه بن مسعود عبد اللَّه عن -2
مَّـُد: َأْقـِرْ  ُأمََّتـَك ِمنِّـي السَّـاَلَم،      "َلِقيُت ِإْبَراِهيَم َلْيَلـَة ُأْسـِرَي ِبـي، َفَقـاَل: َيـا ُمحَ     

، َوَأنَّ ِغَراَسـَها:  (221)َوَأْخِبْرُهْم َأنَّ اْلَجنََّة َطيَِّبُة التُّْرَبـِة، َعْذَبـُة اْلَمـاِء، َوَأاََّهـا ِقيَعـانٌ     
 . (221)ُسْبَحاَن اللَِّه، َواْلَحْمُد ِللَِّه، َواَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َواللَُّه َأْكَبُر"

صلى اهلل عليـه وسـلم َمـرَّ ِبـِه وهـو       رسول اهللَأنَّ  هريرة رضي اهلل عنهعن أبي  -1
َأُدلوَك علـى   "أال :قال ،لي ِغَراساع :قلُت ؟"يا َأَبا ُهَرْيَرَة ما الذي َتْغِرُس":فقال ،َيْغِرُس َغْرساع

َواْلَحْمُد  ،ْبَحاَن اللَِّه"ُقْل ُس:قال ،َبَلى يا َرُسوَل اللَِّه :قال؟ ِغَراٍس َخْيٍر لك من هذا"
  .(224)َواللَُّه َأْكَبُر ُيْغَرْس لك ِبُكلِّ َواِحَدٍة َشَجَرٌة يف اْلَجنَِّة" ،وال ِإَلَه إال اهلل ،ِللَِّه

 سابعًا: استغفار الولد ألبيه.

ن اللَّـَه  إ" :قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسـلم  :قال هريرة رضي اهلل عنهعن أبي ح 
 :فيقـول  يا َربِّ َأاَّى لي هـذر؟  :َيْرَفُع الدََّرَجَة ِلْلَعْبِد الصَّاِلِح يف اْلَجنَِّة فيقولعز وجل َل

 .(225)ِباْسِتْغَفاِر َوَلِدَ  لك"

 ثامنًا: قراءة آية الكرسي دبر كل صالة.

 مـن َقـَرأَ  " :قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسـلم  رضي اهلل عنه قال: مامةُأ يَأبح عن 
  .(220)"َأْن َيُموتْرِسيِّ ُدُبَر كل َصالٍة َمْكُتوَبٍة مل َيْمَنْعُه من ُدُخوِل اْلَجنَِّة ِإال اْلُكآية 

 تاسعًا: سؤال اهلل اجلنَّة ثالثًا.

"مـن   :قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسـلم  :قالرضي اهلل عنه  مالكعن َأاس بن ح 
َوَمِن اْسـَتَعاَذ ِباللَّـِه ِمـَن النَّـاِر      ،اللهم َأْدِخْلُه اْلَجنََّة :ُةَقاَلِت اْلَجنَّ ،َسَأَل اللََّه اْلَجنََّة َثاَلثاع

  .(221)اللهم َأِعْذُر ِمَن النَّاِر" :َثاَلثاع َقاَلِت النَّاُر
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 املطلب اخلامس: املساجد

 أواًل: بناء املساجد. 

 عند قول -: نه يقولفَّان رضي اهلل ععبن  ثمانَأاَُّه  ع ع اللَّه اْلَخْوَلاِايِّ بيدُعح عن 
ِإاَُّكـْم َأْكَثـْرُتْم َوِإاِّـي     - صـلى اهلل عليـه وسـلم    الرسـول  بنى مسـجد الناس فيه حني 

َيْبَتِغي ِبِه َوْجَه اللَّـِه َبَنـى اهلل    "من َبَنى َمْسِجداع: عت الن  صلى اهلل عليه وسلم يقول
 .(221)له مثله يف اْلَجنَِّة"

 الصالة. ثانيًا: املشي إىل املساجد ألداء

"مـن َغـَدا إىل   :رضي اهلل عنه عن الـن  صـلى اهلل عليـه وسـلم قـال      هريرةعن أبي ح 
 .(212)"(216)من اْلَجنَِّة ُكلََّما َغَدا أو َراَح (229)اْلَمْسِجِد َوَراَح َأَعدَّ اهلل له ُاُزَلُه

ض على شهود اجلماعات، ومواظبة املساجد للصلوات؛ احل"فيه  قال ابن بطال:
ة بالغدو والرواح، فما ظنك مبا ُيِعدُّ له ويتفضـل عليـه   نَّاجَل اهلل له ازله يف دَّألاه إذا أع
 . (211)واحتساب أجرها واإلخالص فيها هلل تعاىل" ،اجلماعة بالصالة يف

 : اجلنائزسادساملطلب ال

 أواًل: اتباع اجلنائز.

"من َأْصَبَح :قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم :رضي اهلل عنه قال هريرةعن أبي ح 
؟ "َفَمْن َتِبَع ِمْنُكْم اْلَيْوَم َجَناَزةع":قال ،أاا :قال أبو َبْكٍر رضي اهلل عنه؟ "ِمْنُكْم اْلَيْوَم َصاِئماع

قـال أبـو َبْكـٍر     ؟""َفَمْن َأْطَعَم ِمْنُكْم اْلَيـْوَم ِمْسـِكيناع  :قال ،أاا :قال أبو َبْكٍر رضي اهلل عنه
 ،أاا :قال أبو َبْكٍر رضي اهلل عنه ؟"َمْن َعاَد ِمْنُكْم اْلَيْوَم َمِريضاع"َف:قال ،أاا :رضي اهلل عنه

 .(211)إال دخل اْلَجنََّة" امر "ما اْجَتَمْعَن يف :فقال رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم
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 ثانيًا: من ميوت له ثالثة أو أقل من الولد.

"مـا  :لى اهلل عليه وسـلم قال رسول اللَّه ص :عن َأاس بن مالك رضي اهلل عنه قال -2
من الناس ُمْسِلٌم َيُموُت له َثَلاَثٌة من اْلَوَلِد مل َيْبُلُغوا اْلِحْنـَث إال َأْدَخَلـُه اهلل اْلَجنَّـَة    

 .(214)ِبَفْضِل َرْحَمِتِه ِإيَّاُهْم"
َأنَّ رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم قال ِلِنْسَوٍة مـن   هريرة رضي اهلل عنهعن أبي  -1

"َلا َيُموُت ِلِإْحَداُكنَّ َثَلاَثٌة من اْلَوَلِد َفَتْحَتِسَبُه إال َدَخَلْت اْلَجنََّة"فقالت اْمَرَأٌة :َصاِراْلَأْا
 .(215)"أو اْثَنْيِن":قال ؟أو اْثَنْيِن يا َرُسوَل اللَِّه :ِمْنُهنَّ

لم َأنَّ رسـول اللَّـه صـلى اهلل عليـه وسـ      رضي اهلل عنـه  عن أبي موسى اْلَأْشَعِريِّ -1
 ،اعـم  :َفَيُقوُلـونَ  ؟َقَبْضُتْم َوَلـَد َعْبـِدي   :"إذا َماَت َوَلُد اْلَعْبِد قال اهلل ِلَمَلاِئَكِتِه:قال

 :َفَيُقوُلـونَ  ؟َمـاَذا قـال َعْبـِدي    :فيقول ،اعم :َفَيُقوُلوَن ؟َقَبْضُتْم َثَمَرَة ُفَؤاِدِر :فيقول
  .(210)يف اْلَجنَِّة َوَسمُّوُر َبْيَت اْلَحْمِد" ي َبْيتاعاْبُنوا ِلَعْبِد :فيقول اهلل ،َحِمَدَ  َواْسَتْرَجَع

صلى اهلل عليه وسلم  الن َكاَن َرُجٌل َيْخَتِلُف ِإىل  ال:َأبيه ق عنُقرََّة  نب عاويةُم عن -4
َفَقـاَل   مـات يـا رسـول اهلل،    :ُبَنيٍّ َلُه َفَفَقَدُر النَِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َفَقـاُلوا  مع
ِمـْن َأْبـَواِب اْلَجنَّـِة ِإال     "َأَما َيُسـرَُّ  َأال َتـْأِتي َبابـاع   :اهلل عليه وسلم ألبيهصلى  الن 

 .(211)َوَجْدَتُه َيْنَتِظُرَ "

 ثالثًا: احتساب من مات صفيَّه من أهل الدنيا.

ما  :َتَعاَلى"يقول اهلل  :صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهللرضي اهلل عنه َأنَّ  هريرةبي عن أح 
  .(211)اْلَجنَُّة" َعْبِدي اْلُمْؤِمِن ِعْنِدي َجَزاٌء إذا َقَبْضُت َصِفيَُّه من َأْهِل الدُّْاَيا ُثمَّ اْحَتَسَبُه إالِل

 رابعًا: الصرب واالحتساب عند الصدمة األوىل.

:"َيُقوُل اللَُّه سبحااه: قالصلى اهلل عليه وسلم  الن أبي ُأمامة رضي اهلل عنه عن ح عن 
 .(219)اْلَجنَِّة" َم! ِإْن َصَبْرَت َواْحَتَسْبَت ِعْنَد الصَّْدَمِة اأُلوَلى َلْم َأْرَض َلَك َثَواباع ُدوَناْبَن آَد
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 خامسًا: الثناء خريًا على امليت.

َمرُّوا  :رضي اهلل عنه يقول أاس بن مالك عت  :قال العزيز بن صهيبعبد عن  -2
ُثـمَّ َمـرُّوا    ،"َوَجَبـْت" :ل الـن  صـلى اهلل عليـه وسـلم    فقا ِبَجَناَزٍة َفَأْثَنْوا عليها َخْيراع
مـا   :فقال عمر بن اخلطَّاب رضي اهلل عنـه  ،"َوَجَبْت":فقال ِبُأْخَرى َفَأْثَنْوا عليها َشّراع

 َوَهـَذا َأْثَنْيـُتْم عليـه َشـّراع     ،َفَوَجَبـْت لـه اْلَجنَّـةُ    "هذا َأْثَنْيُتْم عليه َخْيراع:قال ؟َوَجَبْت
  .(216)َأْاُتْم ُشَهَداُء اللَِّه يف األرض" ،له النَّاُر َفَوَجَبْت

َقِدْمُت اْلَمِديَنَة وقد وقع بها َمـَرٌض َفَجَلْسـُت إىل عمـر بـن      :قال األسودعن أبي  -1
فقـال عمـر    ،اخلطَّاب رضي اهلل عنه َفَمرَّْت ِبِهْم َجَناَزٌة َفُأْثِنَي على َصاِحِبَها َخْيـراع 

فقال عمر رضي  ،ُثمَّ ُمرَّ ِبُأْخَرى َفُأْثِنَي على َصاِحِبَها َخْيراع ،َوَجَبْت :رضي اهلل عنه
فقال أبو  ،َوَجَبْت: فقال ،ُثمَّ ُمرَّ ِبالثَّاِلَثِة َفُأْثِنَي على َصاِحِبَها َشّراع ،َوَجَبْت :اهلل عنه
الن  صـلى اهلل   كما قال قلُت :قال؟ وما َوَجَبْت يا َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي :فقلُت :اْلَأْسَوِد

 ؟َوَثَلاَثـةٌ : "َأيَُّمـا ُمْسـِلٍم َشـِهَد لـه َأْرَبَعـٌة ِبَخْيـٍر َأْدَخَلـُه اهلل اْلَجنَّـةَ"َفُقْلَنا        :عليه وسلم
 .(212)ُثمَّ مل َاْسَأْلُه عن اْلَواِحِد" "َواْثَناِن:قال؟ َواْثَناِن :َفُقْلَنا، "َوَثَلاَثٌة":قال

 بته فمات.سادسًا: من مات غرقًا، أو وقصته دا

صلى اهلل عليه وسلم  رسول اهلل عت  :قال رضي اهلل عنه عن َسْبَرة بن أبي َفاِكٍهح 
ُتْسـِلُم َوَتـَذُر    :"ِإنَّ الشَّْيَطاَن َقَعَد البن آَدَم ِبَأْطُرِقِه َفَقَعَد له ِبَطِريـِق اْلِإْسـَلاِم فقـال   :يقول

ُتَهـاِجُر   :ُثمَّ َقَعَد له ِبَطِريِق اْلِهْجَرِة فقال ،َفَأْسَلَم َفَعَصاُر !ِديَنَك َوِديَن آَباِئَك َوآَباِء َأِبيَك
ُثمَّ  ،َفَعَصاُر َفَهاَجَر !َوَتَدُع َأْرَضَك َوَسَماَءَ  َوِإاََّما َمَثُل اْلُمَهاِجِر َكَمَثِل اْلَفَرِس يف الطَِّوِل

ِس َواْلَمـاِل َفُتَقاِتـُل َفُتْقَتـُل َفُتـْنَكُح     ُتَجاِهُد َفُهَو َجْهُد الـنَّفْ  :َقَعَد له ِبَطِريِق اْلِجَهاِد فقال
َفَمـْن  " :رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسـلم  :فقال "،َفَعَصاُر َفَجاَهَد !َوُيْقَسُم اْلَماُل ،اْلَمْرَأُة

 على اللَّـهِ  َوَمْن ُقِتَل كان َحّقاع ،على اللَِّه عز وجل َأْن ُيْدِخَلُه اْلَجنََّة َفَعَل ذلك كان َحّقاع
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أو َوَقَصـْتُه   ،على اللَِّه َأْن ُيْدِخَلُه اْلَجنَّـةَ  َوِإْن َغِرَق كان َحّقاع ،عز وجل َأْن ُيْدِخَلُه اْلَجنََّة
 .(211)على اللَِّه َأْن ُيْدِخَلُه اْلَجنََّة" َدابَُّتُه كان َحّقاع

 : الزكاةالسابعاملطلب 

 بعمـل َأْخِبْرِاي  يا رسول اهلل :ُجلعا قالرضي اهلل عنه َأنَّ َر عن أبي َأيُّوب اْلَأْاَصاِريح 
فقـال رسـول اللَّـِه صـلى اهلل عليـه       مـا لـه؟   ؟مـا لـه   :فقـال اْلَقـْومُ   ؟ُيْدِخُلِني اْلَجنَّـةَ 

 ،"َتْعُبُد اللََّه َلا ُتْشـِرُ  ِبـِه شـيئاع   :فقال الن  صلى اهلل عليه وسلم، (211)"َأَرٌب ما له":وسلم
 .(214)َوَتِصُل الرَِّحَم" ،َكاَةتي الزَّؤوت ،َوُتِقيُم الصََّلاَة

 : الصدقاتالثامناملطلب 

"مـن َأْاَفـَق   :صلى اهلل عليه وسلم قـال  رسول اهللرضي اهلل عنه َأنَّ  هريرةعن أبي  -2
َفَمـْن   ،هـذا َخْيـرٌ   !يا َعْبَد اللَّـهِ  :يف َسِبيِل اللَِّه ُاوِدَي من َأْبَواِب اْلَجنَِّة (215)َزْوَجْيِن

َوَمْن كان من َأْهِل اْلِجَهـاِد ُدِعـَي مـن     ،صََّلاِة ُدِعَي من َباِب الصََّلاِةكان من َأْهِل ال
َوَمْن كان من َأْهـِل   ،َوَمْن كان من َأْهِل الصَِّياِم ُدِعَي من َباِب الرَّيَّاِن ،َباِب اْلِجَهاِد

ي َوُأمِّي يا َرُسوَل ِبَأِب :فقال أبو َبْكٍر رضي اهلل عنه ،الصََّدَقِة ُدِعَي من َباِب الصََّدَقِة"
اللَِّه ما على من ُدِعَي من ِتْلَك اْلَأْبَواِب من َضُروَرٍة َفَهـْل ُيـْدَعى َأَحـٌد مـن ِتْلـَك      

 .(210)َوَأْرُجو َأْن َتُكوَن منهم" ،"اعم:قال اْلَأْبَواِب ُكلَِّها؟

طلق الـزوج  وُي ،شيئني من كل شيء :أي "من أافق زوجني""قوله: قال ابن حجر:
 .(211)وشبيهني" ،واقيضني ،وعلى كل مقرتاني ،والنوع ،لصنفعلى ا

وقال  .نفقشيئني من أي اوع كان مما ُي :أي "من أافق زوجني" :"قوله وقال العيين:
ينبغـي   :قلـت . زوجاع سمى أيضاعوكل واحد منهما ُي ،والزوج خالف الفرد :الكرمااي

وجني أن يشفع إىل كل شيء يريد بالز :وقال اخلطابي .أن يطلق هنا على الواحد قطعاع
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وإن كان  ،وإن كان داااري فبدينارين ،ما يشفعه من شيء مثله إن كان دراهم فبدرهمني
وهنـا علـى    ،ثـنني يقع الزوج على الواحد واال :وقال الداودي .وغرير كذلك سالحاع

 ،لـيس قولـه بـبني    :واعرتضه ابن التني فقال خلق الزوجني :الواحد واحتج بقوله
 .(211)بني فال وجه العرتاضه" هذا :قلت

 ،َحـدِّْثِني  :قلـتُ  :قـال  رضـي اهلل عنـه   َلِقيُت َأبا ذر :عن َصْعَصَعة بن ُمعاوية قال -1
"ما من َعْبٍد ُمْسِلٍم ُيْنِفُق مـن كـل   :قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم ،اعم :قال

كلـهم َيـْدُعوُر إىل مـا     (219)َبُة اْلَجنَّـةِ َماٍل له َزْوَجْيِن يف َسِبيِل اللَِّه إال اْسَتْقَبَلْتُه َحَج
ــَدُر" ــُت، ِعْن ــَف ذلــك :قل ــال ؟َوَكْي ــالع :ق ــراع إن كااــت ِإِب ــَبِعرَيْيِن َوِإْن كااــت َبَق  َف
 .(246)َفَبَقَرَتْيِن"

َأْسَنْدُت الن  صـلى اهلل عليـه وسـلم إىل صـدري      :قال رضي اهلل عنه عن ُحذيفة -1
َوَمـْن َصـاَم    ،اهلل اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّه ُخِتَم له بها دخل اْلَجنََّة اَل ِإَلَه ِإالَّ :"من قال :فقال

َوَمْن َتَصدََّق ِبَصَدَقٍة اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّه  ،َيْوماع اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّه ُخِتَم له بها دخل اْلَجنََّة
  .(242)ُختَم هلا بها دخل اْلَجنََّة"

 : الصيامالتاسعاملطلب 

 صيام رمضان. أواًل:

ُدلَِّني  :أتى الن  صلى اهلل عليه وسلم فقال اعرضي اهلل عنه َأنَّ َأْعَراِبيَّ هريرةعن أبي ح 
َوُتِقـيُم الصَّـَلاَة    ،"َتْعُبُد اللََّه َلا ُتْشـِرُ  ِبـِه شـيئاع   :قال ،على َعَمٍل إذا َعِمْلُتُه َدَخْلُت اْلَجنََّة

َوالَِّذي َاْفِسي بيدر َلـا َأِزيـُد    :َوَتُصوُم َرَمَضاَن"قال ،َة اْلَمْفُروَضَةَوُتَؤدِّي الزََّكا ،اْلَمْكُتوَبَة
"من َسرَُّر َأْن َيْنُظـَر إىل َرُجـٍل مـن    :فلما َولَّى قال الن  صلى اهلل عليه وسلم .على هذا

 .(241)َأْهِل اْلَجنَِّة َفْلَيْنُظْر إىل هذا"
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 ثانيًا: صيام التطوع.

ُيَقاُل  "ِإنَّ يف اْلَجنَِّة َباباع:عن الن  صلى اهلل عليه وسلم قال عن سهل رضي اهلل عنه -2
َأْيـَن   :ُيَقاُل ،الرَّيَّاُن َيْدُخُل منه الصَّاِئُموَن يوم اْلِقَياَمِة َلا َيْدُخُل منه َأَحٌد َغْيُرُهْم :له

ا ُأْغِلَق فلم َيـْدُخْل منـه   َفَيُقوُموَن َلا َيْدُخُل منه َأَحٌد َغْيُرُهْم فإذا َدَخُلو ؟الصَّاِئُموَن
 .(241)َأَحٌد"

َأْسَنْدُت الن  صـلى اهلل عليـه وسـلم إىل صـدري      :قال رضي اهلل عنه عن ُحذيفة -1
َوَمـْن َصـاَم    ،اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلل اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّه ُخِتَم له بها دخل اْلَجنََّة :"من قال:فقال

َوَمْن َتَصدََّق ِبَصَدَقٍة اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّه  ،ُخِتَم له بها دخل اْلَجنََّةَيْوماع اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّه 
  .(244)ُختَم هلا بها دخل اْلَجنََّة"

 : احلجالعاشراملطلب 

 أواًل: احلج املربور ليس له جزاء إال اجَلنَّة.

ْلُعْمـَرُة إىل  "ا:رضي اهلل عنه َأنَّ رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم قـال  هريرةعن أبي ح 
 .(245)َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر ليس له َجَزاٌء إال اْلَجنَُّة" ،اْلُعْمَرِة َكفَّاَرٌة ِلَما َبْيَنُهَما

مـأخوذ مـن    ،ال خيالطه إثـم  هو الذي :املربور "األصح األشهر أنَّ قال النووي:
وال  ،ممـا كـان   ومن عالمة القبول أن يرجع خرياع ،هو املقبول :وقيل .وهو الطاعة رِّالِب

وهمـا   .الـذى ال يعقبـه معصـية    :وقيـل  .هو الذي ال رياء فيه :وقيل ي.يعاود املعاص
ه ال يقتصر لصاحبه مـن اجلـزاء   أاَّ "ةنَّاجَل إال ليس له جزاٌء" :داخالن فيما قبلهما ومعنى
 . (240)بل ال بد أن يدخل اجلنة واهلل أعلم" ،على تكفري بعض ذاوبه

 رَّثم قيل: َبـ  ،ر إذا أحسن إليهرََّب ْنِم :املربور "،واحلج املربور""قوله:  وقال العيين:
ه أحسن إىل عمله بأن قبله ومل يردر. واختلفـوا يف املـراد بـاحلج    ه، إذا قبله كأاََّلَمَع اهلُل
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فقيل: هو الذي ال خيالطه شيء من مأثم، وقيل: هو املتقبل، وقيل: هو الـذي   :املربور
 .(241) رفث وال فسوق، وقيل: الذي مل يتعقبه معصية"ال رياء فيه وال  عة وال

 ثانيًا: حج املؤمن لبيت اهلل تعاىل.

"َخْمـٌس  :قال رسول اللَِّه صلى اهلل عليه وسـلم  :قالرضي اهلل عنه عن أبي الدَّرداء ح 
ِهنَّ من َحاَفَظ على الصََّلَواِت اْلَخْمِس على ُوُضوِئ :من جاء ِبِهنَّ مع ِإمَياٍن دخل اْلَجنََّة
َوَحـجَّ اْلَبْيـَت إن اْسـَتَطاَع إليـه      ،َوَصـاَم َرَمَضـانَ   ،َوُرُكوِعِهنَّ َوُسُجوِدِهنَّ َوَمـَواِقيِتِهنَّ 

ومـا َأَداُء   !يـا َأَبـا الـدَّْرَداءِ    :َوَأدَّى اْلَأَماَاـَة"قالوا  ،َوَأْعَطى الزََّكاَة َطيَِّبةع بهـا َاْفُسـهُ   ،َسِبيالع
 .( 241)ُل من اْلَجَناَبِةاْلُغْس :قال ؟اْلَأَماَاِة

 املطلب احلادي عشر: اجتناب الكبائر

عـن رسـول اللَّـه صـلى اهلل      رضي اهلل عنهمـا اْلُخْدِريَّ  وأبي سعيد ةح عن أبي هرير
ُثـمَّ َسـَكَت    ،َثالَث َمرَّاٍت "َوالَِّذي َاْفِسي ِبَيِدِر":عليه وسلم َأاَُّه َجَلَس َعَلى اْلِمْنَبِر ُثمَّ َقاَل

"َما :َيْبِكي ُحْزًاا ِلَيِمنِي َرُسوِل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم ُثمَّ َقاَل (249)ُكلُّ َرُجٍل ِمنَّا َفَأَكبَّ
ِإال  ،َوَيْجَتِنـُب اْلَكَبـاِئَر السَّـْبعَ    ،َوَيُصـوُم َرَمَضـانَ   ،ِمْن َعْبٍد ُيَؤدِّي الصََّلَواِت اْلَخْمـسَ 

ِإْن : " ُثـمَّ َتـال  (256)َيُة َيـْوَم اْلِقَياَمـِة َحتَّـى ِإاََّهـا َلَتْصـَطِفقُ     ُفِتَحْت َلُه َأْبَواُب اْلَجنَِّة الثََّماِا
َتْجَتِنُبوا َكَباِئَر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُاَكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم

 [12]النساء:(252) 

 الثاني عشر: اجلهاد املطلب

"مـن  :اهلل عليه وسـلم صلى  ِهقال رسول اللَّ :قال جبل رضي اهلل عنهذ بن اعن مع -2
 .(251)َوَجَبْت له اْلَجنَُّة" (251)َقاَتَل يف َسِبيِل اللَِّه ُفَواَق َااَقٍة



 01        د. خالد بن حممد أبو القاسم...        العبادات واملعامالت امُلوِجَبة لدخول اجَلنَّة 

اهلل  ( 254)"اْاَتَدَب:رضي اهلل عنه عن الن  صلى اهلل عليه وسلم قال هريرة يأبعن  -1
َأْن ُأْرِجَعُه  ،ُسِليَوَتْصِديٌق ِبُر ،عز وجل ِلَمْن َخَرَج يف َسِبيِلِه َلا ُيْخِرُجُه إال ِإمَياٌن ِبي

َوَلْوَلا َأْن َأُشقَّ على ُأمَِّتي ما َقَعـْدُت   .أو ُأْدِخَلُه اْلَجنََّة ،أو َغِنيَمٍة ،ِبَما َااَل من َأْجٍر
َوَلَوِدْدُت َأاِّي ُأْقَتُل يف َسِبيِل اللَِّه ُثمَّ ُأْحَيا ُثمَّ ُأْقَتُل ُثمَّ ُأْحَيـا ُثـمَّ    ،( 255)َخْلَف َسِريٍَّة

 .(250)"ْقَتُلُأ

 حدثين سامل أبو النَّضر موىل عمر بن ُعبيد اللَّه كنت َكاِتباع :عن موسى بن ُعقبة قال -1
فإذا  ،َفَقَرْأُتُه (251)بن أبي أويف حني خرج إىل اْلَحُروِريَِّةاَكَتَب إليه عبداللَّه  :قال ،له

َلِقَي فيها اْلَعُدوَّ اْاَتَظـَر  صلى اهلل عليه وسلم يف َبْعِض َأيَّاِمِه اليت  رسول اهلل فيه أنَّ
"َأيَُّها الناس َلا َتَمنَّْوا ِلَقاَء اْلَعُدوِّ َوَسُلوا :ُثمَّ قام يف الناس فقال ،حتى َماَلْت الشَّْمُس

 .(251)فإذا َلِقيُتُموُهْم َفاْصِبُروا َواْعَلُموا َأنَّ اْلَجنََّة َتْحَت ِظَلاِل السُُّيوِف" ،اللََّه اْلَعاِفَيَة

حاصراا مع رسول اللَّه صلى اهلل عليه  رضي اهلل عنه قال:َأبي َاِجيح السَُّلِميِّ  عن -4
"َمْن َبَلَغ ِبَسْهٍم ِفي :وسلم الطَّاِئَف فسمعُت رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم َيُقوُل

 .(259)َة َعَشَر َسْهماعَفَبَلَغْت َيْوَمِئٍذ ِستَّ :َقاَل َسِبيِل اللَِّه َفُهَو َلُه َدَرَجٌة ِفي اْلَجنَِّة"
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 املبحث الثاني

 املعامالت املوجبة لدخول اجَلنَّة يف ضوء الُسنَّة النَّبوية

 مطالب: أربعةوفيه: 

 . األشربة: األولاملطلب 

 : الصرب على األمراض.الثانياملطلب 

 : اآلداب.الثالثاملطلب 

 املطلب الرابع: األحكام.
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 املطلب األول: األشربة

 ية احملرمة:ترك األوع

النـاس   وبـني  -رضي اهلل عنهما  - بَّاسعبن اعن أبي َجْمَرَة قال كنت ُأَتْرِجُم بني ح 
"مـن اْلَوْفـُد أو مـن    :ِإنَّ َوْفَد عبد اْلَقْيِس َأَتْوا الن  صلى اهلل عليـه وسـلم فقـال    :فقال
ِإاَّا َاْأِتيَك  :غري َخَزاَيا وال َاَداَمى"قالوا "َمْرَحًبا ِباْلَقْوِم أو ِباْلَوْفِد:فقال ،قالوا َرِبيَعُة؟ اْلَقْوُم"

من ُشقٍَّة َبِعيَدٍة َوَبْيَنَنا َوَبْيَنَك هذا اْلَحيُّ من ُكفَّـاِر ُمَضـَر وال َاْسـَتِطيُع َأْن َاْأِتَيـَك إال يف     
َوَاَهاُهْم عن  ،َأَمَرُهْم ِبَأْرَبٍعَف ؟َشْهٍر َحَراٍم َفُمْرَاا ِبَأْمٍر ُاْخِبُر ِبِه من َوَراَءَاا َاْدُخُل ِبِه اْلَجنََّة

؟ "هل َتْدُروَن مـا اْلِإمَيـاُن ِباللَّـِه َوْحـَدُر"    :ِباْلِإمَياِن ِباللَِّه عز وجل َوْحَدُر قال :َأَمَرُهْم ،َأْرَبٍع
َوِإَقاُم  ،ِهَوَأنَّ ُمَحمًَّدا رسول اللَّ ،"َشَهاَدُة َأْن َلا ِإَلَه إال اهلل:قال ،اهلل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم :قالوا
 :َوُتْعُطـوا اْلُخُمـَس مـن اْلَمْغَنِم"َوَاَهـاُهْم عـن      ،َوَصـْوُم َرَمَضـانَ   ،َوِإيَتاُء الزََّكاِة ،الصََّلاِة
"اْحَفُظوُر :ُربََّما قال النَِّقرِي َوُربََّما قال اْلُمَقيَِّر قال :قال ُشْعَبُة .َواْلُمَزفَِّت ،َواْلَحْنَتِم ،الدُّبَّاِء
 .(206)"ُروُر من َوَراَءُكْمَوَأْخِب

 الثاني: الصرب على األمراض املطلب 

"ِإنَّ :عن َأاس بن مالك رضي اهلل عنه قال  عت الن  صلى اهلل عليه وسلم يقول -2
  .(201)َفَصَبَر َعوَّْضُتُه ِمْنُهَما اْلَجنََّة" (202)إذا اْبَتَلْيُت َعْبِدي ِبَحِبيَبَتْيِه :اللََّه قال

ة، واعمـة  نَّـ رب على البالء ثوابه اجَلالصَّ أنَّ "هذا احلديث حجة يف قال ابن بطال:
ة أفضل من نَّض اهلل عليها اجَلواهلل تعاىل فع اعم البصر على العبد وإن كاات من أجلِّ

ة. نَّـ اجَل يفالدايا وبقاء مـدة االلتـذاذ بـه     يفمدة االلتذاذ بالبصر د لنفا ،الدايا اعمتها يف
الدايا فلم يفعل ذلك بـه لسـخط منـه عليـه،      يفني بذهاب بصرر من املؤمن يفمن ابتل

وإمنا أراد تعاىل اإلحسان إليه إما بدفع مكرور عنه يكون سببه اظر عينيـه ال صـرب لـه    
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رهـا عنـه إال بأخـذ أعظـم     سـلفت ال يكفِّ  ر عنه ذاوبـاع أو ليكفِّ ،اآلخرة يفعلى عقابه 
أو ليبلغ به من األجر إىل درجة مل يكـن  من ذاوبه  ليلقى ربه طاهراع ؛الدايا يفجوارحه 

 . ( 201)ء"اليبلغها بعمله وكذلك مجيع أاواع الب

أال ُأِريـَك اْمـَرَأةع    رضي اهلل عنهما بن عبَّاساقال لي  :عطاء بن أبي رباٍح قالعن  -1
عليـه  َأَتْت الن  صـلى اهلل   ،هذر اْلَمْرَأُة السَّْوَداُء :قال !َبَلى :قلت من َأْهِل اْلَجنَِّة؟
"إن ِشْئِت َصَبْرِت :قال .َوِإاِّي َأَتَكشَُّف َفاْدُع اللََّه لي ،(204)إاي ُأْصَرُع: وسلم فقالت
إاـي   :فقالـت  ،َأْصـِبرُ  :فقالـت  ،َوِإْن ِشْئِت َدَعـْوُت اللَّـَه َأْن ُيَعاِفَيـِك"    ،َوَلِك اْلَجنَُّة

  .(205)اهل َفَدَعا ،َأَتَكشَُّف َفاْدُع اللََّه َأْن َلا َأَتَكشََّف

رب على باليا الـدايا يـورث   الصَّ وأنَّ ،عَرْصفضل من ُي :"يف احلديثقال احلافظ:
خصة ملـن علـم مـن افسـه الطاقـة ومل      ة أفضل من األخذ بالرُّدَّوأن األخذ بالِش ،ةنَّاجَل

وفيـه أن عـالج    ،وفيـه دليـل علـى جـواز تـر  التـداوي       ،ةدَّيضعف عن التزام الِشـ 
وأن تـأثري   ،االلتجاء إىل اهلل أجنع وأافع من العالج بالعقاقريو ،األمراض كلها بالدعاء

 :ولكـن إمنـا ينجـع بـأمرين     .ذلك واافعال البدن عنه أعظم من تأثري األدويـة البدايـة  
واآلخر مـن جهـة املـداوي وهـو قـوة       .من جهة العليل وهو صدق القصد :أحدهما

 .(200)توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل واهلل أعلم"

 : اآلدابالثالثب املطل

 أواًل: ِبرُّ الوالدين.

يا َاِبيَّ اللَِّه َأيُّ اْلَأْعَماِل َأْقـَرُب   :قلت :قال رضي اهلل عنه عن عبد اللَّه بن مسعود -2
"ِبــرُّ  :قــال َوَمــاَذا يـا َاِبــيَّ اللَّـِه؟   :قلــت "الصَّـَلاُة علــى َمَواِقيِتَهـا"   :قــال ؟إىل اْلَجنَّـةِ 

 .(201)"اْلِجَهاُد يف َسِبيِل اللَِّه" :قال َماَذا يا َاِبيَّ اللَِّه؟َو :اْلَواِلَدْيِن"قلت
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 ،الصـالة املفروضـة   : معنى حديث ابن مسـعود أنَّ الطربي"قال  قال ابن بطال:
أفضل األعمال بعد اإلميان باهلل ورسوله، وذلـك   ،سبيل اهلل يفواجلهاد  ،وبر الوالدين

قتها لغري عـذر فقدرتـه مـع خفـة مؤاتهـا      ع الصالة املفروضة حتى خرج ومن ضيَّ أنَّ
، وبـه أشـد   عاعيوعظم فضلها فهو ال شك لغريها من أمر الدين واإلسـالم أشـد تضـي   

ع حقوقهما مع عظيم حقهما عليه والديه وضيَّ رَّ، وكذلك من تر  ِبتهاواَا واستخفافاع
، وخالف أمر وإحسااهما إليه كثرياع برتبيتهما إيار، وتقطعهما عليه، ورفقهما به صغرياع

، وكذلك مـن تـر    اهلل ووصيته إيار فيهما، فهو لغري ذلك من حقوق اهلل أشد تضييعاع
قتاهلم مع كفرهم باهلل ومناصـبتهم أابيـاءر وأوليـاءر     يفداء اهلل، وخالف أمرر عجهاد أ

اق أهل التوحيد وحماربة من سواهم مـن أهـل   سَّللحرب، فهو جلهاد من دواهم من ُف
جتمع احملافظة عليهن الداللة ملن حافظهن  الثالثة، فهذر األمور شد تركاعالزيغ والنفاق أ

أاه حمافظ على ما سواهن، وجيمع تضييعهن الداللة على تضييع ما سـواهن مـن أمـر    
 .  (201)فلذلك خصهن صلى اهلل عليه وسلم بأاهن أفضل األعمال" ؛الدين واإلسالم

ِإنَّ ِلَي اْمَرَأةع َوِإنَّ ُأمِّـي َتـْأُمُرِاي    :َأَتاُر فقال العَأنَّ َرُج رضي اهلل عنه عن أبي الدَّرداء -1
"اْلَواِلـُد  :صلى اهلل عليه وسلم يقـول  رسول اهلل عت  :قال أبو الدَّْرَداِء ،ِبَطَلاِقَها

 .(209) "َفِإْن ِشْئَت َفَأِضْع ذلك اْلَباَب أو اْحَفْظُه؛ َأْوَسُط َأْبَواِب اْلَجنَِّة

أحسـن مـا    أنَّ :واملعنى .خري األبواب وأعالها :أي :القاضي"قال  قال القاري:
ل به إىل وصـول درجتهـا العاليـة مطاوعـة الوالـد      توصَّوُي ،ةنَّل به إىل دخول اجَلتوسَُّي

سـبب   وأنَّ ،أوسـطها  وأحسـنها دخـوالع   ،ة أبواباعنَّللَج إنَّ :وقال غرير .ومراعاة جاابه
 .  (216)الوالد"دخول ذلك الباب األوسط هو حمافظة حقوق 

أو إذا كان حكم الوالد هـذا فحكـم الوالـدة     ،لد اجلنسا"املراد بالو وقال أيضاع:
 . (212)أقوى وباالعتبار أوىل"
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هـو مـن أوسـط     :قـال ُي ،"قال بعضهم: خريها وأفضلها وأعالها وقال املناوي:
 ،وعليه فاملراد بكواه أوسط أبوابهـا مـن التوسـط بـني شـيئني      .من خيارهم :قومه أي

بـاب   :ثم ثالثة أبواب ،وهو الذي يدخل منه من ال حساب عليه ،فالباب األمين أوهلا
حتمـل  وُي ،ةنَّوباب اجلهاد هذا إن كان املراد أوسط أبواب اجَل ،وباب الصيام ،الصالة

ألن مـن األعمـال مـا هـو      ؛ةنَّـ الوالدين أوسط األعمال املؤدية إىل اجَل برَّ املراد أنَّ أنَّ
 .  (211)والرب متوسط بني تلك األعمال" ،ها ما هو دون الربومن ،أفضل منه

جاء إىل الـن  صـلى اهلل    رضي اهلل عنه َلِميِّ َأنَّ َجاِهَمَةعاوية بن َجاِهَمَة السُّعن ُم -1
"هـل  :فقـال  ،يا رسول اللَّه َأَرْدُت َأْن َأْغُزَو وقد ِجْئُت َأْسَتِشرُيَ  :عليه وسلم فقال

 .(211)اْلَجنََّة َتْحَت ِرْجَلْيَها" "َفاْلَزْمَها فإنَّ:قال ،ماع :قال "؟لك من ُأمٍّ

 ثانيًا: إفشاء السالم، وإطعام الطعام، وصلة األرحام.

"َلـا  :قـال رسـول اللَّـه صـلى اهلل عليـه وسـلم       :قال هريرة رضي اهلل عنهعن أبي  -2
َأَوَلا َأُدلوُكْم علـى َشـْيٍء إذا    ،وال ُتْؤِمُنوا حتى َتَحابُّوا ،َتْدُخُلوَن اْلَجنََّة حتى ُتْؤِمُنوا

 .(214)َأْفُشوا السََّلاَم َبْيَنُكْم" ؟َفَعْلُتُموُر َتَحاَبْبُتْم

َلمَّا َقِدَم الـن  صـلى اهلل عليـه وسـلم      :قال رضي اهلل عنه عن عبد اللَّه بن سالم -1
ن َوْجَهـُه  أَهُه َعَرْفُت فلما َتَبيَّْنُت َوْج ،َفُكْنُت ِفيَمِن اْاَجَفَل (215)اْاَجَفَل الناس عليه
 ،َأْفُشـوا السَّـاَلمَ   اُسيا َأيَُّها النَّـ  :َفَكاَن َأوَُّل شيء َسِمْعُتُه يقول ،ليس ِبَوْجِه َكذَّاٍب
َوالنَّـاُس ِاَيـاٌم َتـْدُخُلوا اْلَجنَّـَة      بالليـل  َوَصلووا ،َوِصُلوا اأَلْرَحاَم ،َوَأْطِعُموا الطََّعاَم

 .(210)ِبَساَلٍم"

أظهرور وأكثرور على من تعرفواه وعلى  :أي "أفشوا السالمقوله: "" ري:قال القا
 :أي "وا األرحـام ُلوِصـ " .لنحو املساكني واأليتـام  :أي "وأطعموا الطعام" .من ال تعرفواه
ه وقت الغفلة ف رباب ألاَّ "؛والناس ايام" .أوله وآخرر :أي "وا بالليللووَص" .ولو بالسالم
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مـن اهلل   :أي "تدخلوا اجلنة بسالم" ،ر عن الرياء والسمعةِدْعُبأو ِل ،احلضور مزيد املثوبة
 .(211)أو من مالئكته"

 ثالثًا: سقي البهائم.

"َأنَّ َرُجلعـا َرَأى َكْلًبـا   :رضي اهلل عنه عن الن  صلى اهلل عليـه وسـلم   هريرةعن أبي ح 
َفَجَعَل َيْغِرُف لـه ِبـِه حتـى َأْرَواُر     (219)من اْلَعَطِش َفَأَخَذ الرَُّجُل ُخفَُّه (211)َيْأُكُل الثََّرى

 .(216)َفَشَكَر اهلل له َفَأْدَخَلُه اْلَجنََّة"

 رابعًا: منيحة العنز.

قـال رسـول اللَّـه صـلى اهلل عليـه       قـال: عبد اللَّه بن عمرو رضي اهلل عنهمـا  ح عن 
ِمـٍل َيْعَمـُل ِبَخْصـَلٍة منهـا     ما مـن َعا  ،(212)"َأْرَبُعوَن َخْصَلةع َأْعَلاُهنَّ َمِنيَحُة اْلَعْنِز :وسلم

 .(211)َرَجاَء َثَواِبَها َوَتْصِديَق َمْوُعوِدَها إال َأْدَخَلُه اهلل بها اْلَجنََّة"

بهـا   ومعلوم أاه كان عاملاع - احلديث يف"مل يذكر األربعني خصلة  قال ابن بطال:
ة أن يكـون  إال ملعنى هو أافع لنا من ذكرها، وذلك واهلل أعلـم خشـي   - كلها ال حمالة

   .(211)غريها من أبواب املعروف وسبل اخلري" يف اعالتعيني هلا والرتغيب فيها زهد

 خامسًا: زيارة اإلخوان.

"مـن َعـاَد   :قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم :قالرضي اهلل عنه  هريرةعن أبي ح 
مـن   (214)َوَتَبـوَّْأتَ  ،َوَطاَب َمْمَشـا َ َااَداُر ُمَناٍد َأْن ِطْبَت  ،له يف اللَِّه أو َزاَر َأخاع ،َمِريضاع

  . (215)"اْلَجنَِّة َمْنِزالع

 سادسًا: كفالة اليتيم.

"أاا َوَكاِفُل اْلَيِتـيِم يف اْلَجنَّـِة    :سهل بن سعد عن الن  صلى اهلل عليه وسلم قالح عن 
  .(210)َهَكَذا"وقال ِبِإْصَبَعْيِه السَّبَّاَبِة َواْلُوْسَطى
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العمـل بـه    يفلى كل مؤمن يسمع هذا احلديث أن يرغب "حق عقال ابن بطال:
وجلماعة النبيني واملرسـلني صـلوات    صلى اهلل عليه وسلم للن  ة رفيقاعنَّاجَل يفليكون 

  .(211)اآلخرة أفضل من مرافقة األابياء" يفوال منزلة عند اهلل  ،اهلل عليهم أمجعني

 ة،وتأديـب وتربيـ   ،كسـوة افقـة و  :القائم بأمورر مـن كافل اليتيم "وقال النووي:
أو مـن مـال اليتـيم بواليـة      ،وهذر الفضيلة حتصل ملن كفله من مال افسه ،وغري ذلك
  .    (211)شرعية"

 سابعًا: إنظار املوسر والتجاوز عن املعسر.

"ِإنَّ :يقـول  رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم  عُت رضي اهلل عنه قال: ُحذيفةح عن 
 ؟هل َعِمْلَت من َخْيـرٍ  :ْبَلُكْم َأَتاُر اْلَمَلُك ِلَيْقِبَض ُروَحُه َفِقيَل لهَرُجلعا كان ِفيَمْن كان َق

غري َأاِّي كنت ُأَبـاِيُع النـاس يف الـدُّْاَيا     ما َأْعَلُم شيئاع :قال ،اْاُظْر :ِقيَل له ،ما َأْعَلُم :قال
 .(292)ِر َفَأْدَخَلُه اهلل اْلَجنََّة"عن اْلُمْعِس (296)َوَأَتَجاَوُز ،اْلُموِسَر (219)ُأْاِظُرَفَوُأَجاِزيِهْم 

ين ا كـل الـدَّ  والوضع عنه إمَّ ،فضل إاظار املعسر :احلديث ا"يف هذ قال النووي:
سـواء   ،وفضـل املسـاحمة يف االقتضـاء ويف االسـتيفاء     ،ا بعضه مـن كـثري أو قليـل   وإمَّ

من أفعـال  شيء  ُرَقَتْحين وأاه ال ُيوفضل الوضع من الدَّ ،استوفى من موسر أو معسر
 .    (291)اخلري فلعله سبب السعادة والراة"

 ثامنًا: الصدق.

"ِإنَّ الصِّـْدَق َيْهـِدي   :عن عبد اللَّه رضي اهلل عنه عن الن  صلى اهلل عليه وسلم قالح 
َوِإنَّ  ،َوِإنَّ الرَُّجـَل َلَيْصـُدُق حتـى َيُكـوَن ِصـدِّيقاع      ،َوِإنَّ اْلِبرَّ َيْهِدي إىل اْلَجنَّـةِ  ،إىل اْلِبرِّ

َوِإنَّ الرَُّجـَل َلَيْكـِذُب حتـى     ،َوِإنَّ اْلُفُجوَر َيْهِدي إىل النَّـارِ  ،اْلَكِذَب َيْهِدي إىل اْلُفُجوِر
 .(291)"ُيْكَتَب ِعْنَد اللَِّه َكذَّاباع
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يف األقـوال،   َقْدفهـم عـن اهلل أن يـالزم الصِّـ     ْنعلى كل َم حٌقفقال القرط :"
فمن كان كذلك حلق باألبرار، ووصل  ،اء يف األحوالواإلخالص يف األعمال، والصف

   .(294)"إىل رضاء الغفار

 تاسعًا: الضعيف امُلتضاعف.

عـن الـن  صـلى اهلل عليـه وسـلم       رضـي اهلل عنـه   عن حارثة بن وهب اْلُخَزاِعيِّح 
أال  ،لَّـِه َلـَأَبرَّرُ  ُكلُّ َضِعيٍف ُمَتَضـاِعٍف لـو َأْقَسـَم علـى ال     ،"أال ُأْخِبُرُكْم ِبَأْهِل اْلَجنَِّة:قال

 .(291)"(291)ُمْسَتْكِبٍر (290)َجوَّاٍظ (295)ُأْخِبُرُكْم ِبَأْهِل النَّاِر ُكلُّ ُعُتلٍّ

واملتضـاعف   ،ضـعيف احلـال ال ضـعيف البـدن     :"املراد بالضـعيف  قال العيين:
والكل يرجـع إىل معنـى واحـد     ،ف أيضاعِعْضَتْسف وُمعَِّضَتروى ُموُي ،املتواضع :مبعنى

أو متواضع متذلل خامل  ،يستضعفه الناس وحيتقرواه لضعف حاله يف الدايا هو الذي
 .  (299)"لو دعار ألجابه :وقيل ،يف كرم اهلل بإبرارر ألبرر طمعاع ولو أقسم مييناع ،الذكر

 عاشرًا: عيادة املريض.

 "َعاِئُد اْلَمِريِض:قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم :قال رضي اهلل عنه عن ثوبانح 
 .(162)اْلَجنَِّة حتى َيْرِجَع" (166)يف َمْخَرَفِة

 جر.فيها، العظيمة األ ِبغََّر"وعيادة املريض من الطاعات امُلقال القاضي عياض:
ملرضـى  اوقد يكون من فروض الكفايـة، ال سـيما    وقد جاء فيها هذا احلديث وغرير.

 راعلكوا، وماتوا ُضركت عيادتهم هلمن الغرباء ومن ال قائم عليهم وال كافل هلم، فلو ُت
إعـااتهم،  ومعـواتهم،   إىلتـذرع بهـا   ع على أحواهلم وُيِلْط، فعيادتهم ُتوجوعاع وعطشاع
ى مل تـ من حضـرها لزمتـه، فم   إجناء اهلالك، وختليص الغريق.وة امللهوف، ْثاغوهى كإ

  .(161)"ذلك يفعلم حاهلم عادوا مل ُيُي
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 احلادي عشر: إزالة األذى عن الطريق.

"َمرَّ َرُجـٌل  :قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم :قال يرة رضي اهلل عنههرعن أبي ح 
هذا عن اْلُمْسِلِمنَي َلا ُيـْؤِذيِهْم   (161)واهلل َلُأَاحَِّينَّ :ِبُغْصِن َشَجَرٍة على َظْهِر َطِريٍق فقال

 .(164)َفُأْدِخَل اْلَجنََّة"
رر عن املسـلمني،  والضَّ على الرتغيب يف إزالة األذى لُّما يد :"فيهقال القرط :

   .(165)ة"بَّصيحة، واحملنَّين، والقتضى الدِّوعلى إرادة اخلري هلم، وهذا ُم

 الثاني عشر: اإلحسان إىل البنات.

َفَأْطَعْمُتَها  ،َجاَءْتِني ِمْسِكيَنٌة َتْحِمُل اْبَنَتْيِن هلا :أاها قالترضي اهلل عنها عن عائشة  -2
َوَرَفَعـْت إىل فيهـا َتْمـَرةع ِلَتْأُكَلَهـا      ،ُكلَّ َواِحَدٍة ِمْنُهَمـا َتْمـَرةع   َثَلاَث َتَمَراٍت َفَأْعَطْت

َفاْسَتْطَعَمْتَها اْبَنَتاَها َفَشقَّْت التَّْمَرَة اليت كاات ُتِريُد َأْن َتْأُكَلَها َبْيَنُهَما َفَأْعَجَبِني َشْأُاَها 
"ِإنَّ اللََّه قد َأْوَجـَب  :وسلم فقال سول اللَّه صلى اهلل عليهرَفَذَكْرُت الذي َصَنَعْت ل

 .(160)هلا بها اْلَجنََّة أو َأْعَتَقَها بها من النَّاِر"
"مـن  :قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم :قال رضي اهلل عنه عن َأاس بن مالك -1

 .(161)َجاِرَيَتْيِن حتى َتْبُلَغا جاء يوم اْلِقَياَمِة أاا وهو"َوَضمَّ َأَصاِبَعُه (161)َعاَل

صـلحهما  قام عليهمـا مبـا يُ   ":حتى تبلغا يتنيمن عال جار"ى: ن"ومعقال القرط :
إذا  اع؛ه شهرلَتقال: ِعوُي .وعيالة قال منه: عال الرجل عياله، يعوهلم، عوالعوحيفظهما. ُي
وذلك إمنا يكون  بأافسهما؛ن اوصوهلما إىل حال يستقلَّ :ببلوغهما ويعينكفيته معاشه. 
  ".وال يعين ببلوغها إىل أن حتيض ،نُهأن يدخل بهن أزواُجيف النساء، إىل 

 الثالث عشر: طيب الكالم.

قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم:"ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة  :علي رضي اهلل عنه قال ح عن
ْعَراِبيٌّ، َفَقاَل: ِلَمْن َوُبُطوُاَها ِمْن ُظُهوِرَها"، َفَقاَم ِإَلْيِه َأ ،َلُغَرفاع ُيَرى ُظُهوُرَها ِمْن ُبُطوِاَها
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، َوَأْطَعَم الطََّعاَم، َوَأَداَم الصَِّياَم، (169)ِهَي َيا َاِبيَّ اللَِّه؟ َقاَل:"ِهَي ِلَمْن َأَطاَب اْلَكاَلَم
 .(126)َوَصلَّى ِللَِّه ِباللَّْيِل َوالنَّاُس ِاَياٌم"

 الرابع عشر: أن يأت إىل الناس الذي ُيحب أن ُيوتى إليه.

قال: قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه  ماد اللَّه بن عمرو رضي اهلل عنهعن عبح 
َوَيْدُخَل اْلَجنََّة َفْلَتْأِتِه َمِنيَُّتُه َوُهَو ُيْؤِمُن  (122)وسلم:"... َمْن َأَحبَّ َأْن ُيَزْحَزَح َعِن النَّاِر

 . (121)َأْن ُيْؤَتى ِإَلْيِه ..." ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآلِخِر، َوْلَيْأِت ِإَلى النَّاِس الَِّذي ُيِحبُّ

 اخلامس عشر: احلياء.

"اْلَحَياُء من :قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم :قال هريرة رضي اهلل عنهعن أبي ح 
 .(125)َواْلَجَفاُء يف النَّاِر" ،(124)من اْلَجَفاِء (121)َواْلَبَذاُء ،َواْلِإمَياُن يف اْلَجنَِّة ،اْلِإمَياِن

 ُحْسن اخُلُلق.السادس عشر: 

ُسِئَل رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم عن َأْكَثـِر   :قالرضي اهلل عنه  هريرةعن أبي ح 
َوُسِئَل عـن َأْكَثـِر مـا ُيـْدِخُل      ،"َتْقَوى اللَِّه َوُحْسُن اْلُخُلِق":فقال ما ُيْدِخُل الناس اْلَجنََّة؟

 .(120)"اْلَفُم َواْلَفْرُج":فقال الناس النَّاَر؟

ألن  ؛"مجع الن  صلى اهلل عليه وسلم بني تقوى اهلل وحسن اخللقبن القيم:قال ا
صـلح مـا بينـه وبـني خلقـه.      صلح ما بني العبد وبني ربه، وحسن اخللـق يُ تقوى اهلل ُت

 (.121)حمبته" إىلتقوى اهلل توجب له حمبة اهلل، وحسن اخللق يدعو الناس ف

 السابع عشر: طلب العلم.

َوَمـْن  ... ":قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم :قال  عنههريرة رضي اهللعن أبي ح 
 .(129)إىل اْلَجنَِّة" َسهََّل اهلل له ِبِه َطِريقاع (121)فيه ِعْلماع َيْلَتِمُس َسَلَك َطِريقاع
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سـلو  الطريـق   " يلـتمس فيـه علمـاع    ومـن سـلك طريقـاع   " :قولهقال ابن رجب: 
ي، وهـو املشـي باألقـدام إىل جمـالس     سلو  الطريق احلقيق :اللتماس العلم يدخل فيه

العلماء، ويدخل فيه سلو  الطرق املعنوية املؤديـة إىل حصـول العلـم، مثـل حفظـه،      
ودارسته، ومذاكرته، ومطالعته، وكتابته، والتفهم له، وحنو ذلك مـن الطـرق املعنويـة    

 أنَّراد بـذلك  ، قـد ُيـ  "إىل اجلنة سهل اهلل له به طريقاع"وقوله:  توصل بها إىل العلم.اليت ُي
اهلل يسهل له العلم الذي طلبه، وسلك طريقه، وييسرر عليه، فإن العلم طريق موصل 

اهلل ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه اهلل االاتفـاع   : أنَّراد أيضاعإىل اجلنة، وقد ُي
وقد ييسـر اهلل لطالـب    هلدايته ولدخول اجلنة بذلك. به والعمل مبقتضار، فيكون سبباع

تسهيل  وقد يدخل يف ذلك أيضاع، خر ينتفع بها، وتكون موصلة إىل اجلنةُأ علم علوماعال
وما قبله ومـا بعـدر مـن األهـوال،      -وهو الصرا   -طريق اجلنة احلسي يوم القيامة 

به، فإن العلم يدل على اهلل من أقـرب الطـرق    فييسر ذلك على طالب العلم لالاتفاع
وإىل اجلنـة مـن أقـرب     ،عنـه، وصـل إىل اهلل تعـاىل    جوإليه، فمن سلك طريقه، ومل يع

الطرق وأسهلها فسهلت عليه الطرق املوصلة إىل اجلنة كلها يف الـدايا واآلخـرة، فـال    
عرفة اهلل، وإىل الوصول إىل رضوااه، والفوز بقربه، وجماورته يف اآلخرة إال مطريق إىل 

فهو الدليل عليه، وبه يهتدى يف بالعلم النافع الذي بعث اهلل به رسله، وأازل به كتبه، 
 .(116)"، والشُّبه، والشكو ظلمات اجلهل

 الثامن عشر: حفظ اللسان والفرج.

"مـن  :عن رسول اللَّه صلى اهلل عليـه وسـلم قـال    رضي اهلل عنه عن سهل بن سعدح 
 .(112)َيْضَمْن لي ما بني َلْحَيْيِه وما بني ِرْجَلْيِه َأْضَمْن له اْلَجنََّة"

الـدايا اللسـان    يفأعظم البالء علـى العبـد    بهذا احلديث أنَّ "دلَّ ل:قال ابن بطا
  . (111)أعظم الشر" َيِقشرهما فقد ُو َيِقفمن ُو ؛والفرج
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من يكفـل لـي    :بفتح الالم منبت األسنان أيقوله: "ما بني حلييه" " وقال القاري:
 :أي "ما بني رجليهو" ،حمافظة ما بينهما من اللسان والفم عن تقبيح الكالم وأكل احلرام

 . (111)أو درجاتها العالية" دخوهلا أوالع :أي "ةنَّأضمن له اجَل" ،من الفرج عن الزاا وحنور

 التاسع عشر: ترك املراء والكذب.

"أاـا  :قـال رسـول اللَّـه صـلى اهلل عليـه وسـلم       :قـال  رضي اهلل عنـه  عن أبي ُأمامةح 
َوِبَبْيـٍت يف   ،َوِإْن كان ُمِحّقـاع  (110)ْن َتَرَ  اْلِمَراَءِلَم (115)ِبَبْيٍت يف َرَبِض اْلَجنَِّة (114)َزِعيٌم

َوِبَبْيـٍت يف َأْعَلـى اْلَجنَّـِة ِلَمـْن َحسَّـَن       ،َوَسِط اْلَجنَِّة ِلَمْن َتَرَ  اْلَكِذَب َوِإْن كان َماِزحاع
  .(111)ُخُلَقُه"

تـر   اإلخبار خبالف الواقع، واملـراد   :أي "ملن تر  الكذبقوله: ""قال ابن عالن:
وهو ماال مصلحة راجحة فيه. فيكون عاماع خمصوصاع مما عدا ذلك، إذ قد  ،املذموم منه

يكون مندوباع تارة كالكذب لإلصالح بني املتخاصمني وواجباع أخـرى، كمـا إذا تـيقن    
ترتب هال  معصوم على صدقه باإلخبار عنه،ودليل التخصيص األحاديـث الـواردة   

وال يتنـاول التعـريض    ،بكذبه غري قاصد به اجلـد  :أي "وإن كان مازحاع" .باستثناء ذلك
 .(111)فإاه ليس بكذب أصالع"

 العشرون: ُحْسن املعاملة يف البيع والشراء، والقضاء واالقتضاء.

 :قال رسول اللَّـه صـلى اهلل عليـه وسـلم     :قال رضي اهلل عنه عن ُعثمان بن عفَّانح 
 .(119)َوُمْقَتِضياع" ،َوَقاِضياع ،َوَباِئعاع ،ُمْشَتِرياع َرُجالع اْلَجنََّة كان َسْهالع "َأْدَخَل اهلُل

 :أي "وقاضياع وبائعاع مشرتياع"يف حال كواه  اعَنليِّ :أي "كان سهالعقوله: "" قال املناوي:
اإلعـالم بفضـل اللـني     :والقصد باحلـديث  .ماله ليأخذر طالباع "ومقتضياع"ما عليه  مؤدياع

ه سبب لدخول وأاَّ، راء وقضاء واقتضاء وغري ذلكوالسهولة يف املعامالت من بيع وش
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وكثرة املضـايقة فيهـا    ،املذكورات لغلبة وقوعها صَّوَخ ،ة موصل للسعادة األبديةنَّاجَل
 .(116)لعقود واحللول كذلك"ا حتى يف التافه ال إلخراج غريها فجميع

 .َوالدَّْيِن ،َواْلُغُلوِل ،اْلِكْبِراحلادي والعشرون: ترك 

ن موىل رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم عن رسـول اللَّـه صـلى اهلل عليـه     عن ثوباح 
 ،اْلِكْبـرِ  :"من َفاَرَق الرُّوُح اْلَجَسَد وهو بـريء مـن َثـاَلٍث دخـل اْلَجنَّـةَ     :وسلم َأاَُّه قال

  .(111)َوالدَّْيِن" ،(112)َواْلُغُلوِل

 الثاني والعشرون: ترك سؤال الناس.

قـال رسـول    :ىل رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم قـال مورضي اهلل عنه ثوبان ح عن 
أاا يـا   قلُت :قال؟ "من َيْضَمُن لي َواِحَدةع َوَأْضَمُن له اْلَجنََّة" :اللَّه صلى اهلل عليه وسلم

 . (111)"اَل َتْسَأِل الناس َشْيئاع":قال ،َرُسوَل اللَِّه

 الثالث والعشرون: الثناء احلسن. 

َخَطَبَنا رسـول اللَّـه    :قال رضي اهلل عنه ْيٍر الثََّقِفيِّ عن أبيهعن أبي بكر بن أبي ُزَه -2
 :قـال  ،َوالنََّبـاَوُة مـن الطَّـاِئفِ    :أو اْلَبَنـاَوِة قـال   (114)صلى اهلل عليه وسلم ِبالنََّباَوِة

 :قـال  ؟ِهِبَم َذاَ  يا َرُسـوَل اللَّـ   :قالوا، "ُيوِشُك َأْن َتْعِرُفوا َأْهَل اْلَجنَِّة من َأْهِل النَّاِر"
 .(115)َأْاُتْم ُشَهَداُء اللَِّه َبْعُضُكْم على َبْعٍض" ،"ِبالثََّناِء اْلَحَسِن َوالثََّناِء السيء

"َأْهـُل  :قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسـلم  :قال رضي اهلل عنهما بن عبَّاساعن  -1
َوَأْهُل النَّاِر من َمَلَأ ُأُذَاْيـِه   ،و َيْسَمُعوه اْلَجنَِّة من َمَلَأ اللََّه ُأُذَاْيِه من َثَناِء الناس َخْيراع

  .(110)وهو َيْسَمُع" من َثَناِء الناس َشّراع
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 معنار من مـ  أذايـه مـن ثنـاء النـاس خـرياع       حتمل أنَُّي :"يف البحر قال املناوي:
ة مـن ال يـزال يعمـل    نَّفكأاه قال: أهل اجَل ؛عمله ومن م  من ثناء الناس شراع ،عمله

 :أي "ةنَّأهل اجَل" :ومعنى قوله .ويف الشر كذلك ،ثنى عليه بذلكى ينتشر عنه فُياخلري حت
الـذين اسـتحقوها لسـوء     :أي "ارأهـل النَّـ  "ومعنى  .ارالذين يدخلواها وال يدخلون النَّ

ويكـون   .ة إذا صحبهم إمياننَّلكنهم سيدخلون اجَل، ارموا بدخوهلا أهل النَُّس ؛أعماهلم
وجيـوز   ،ثم خيرجون بشفاعته ،لذين استحقوها بعظائم وأفعال السوءار مبعنى اأهل النَّ

:"ما "فإن قلَتثم قال: .ااتهى اقله عن صاحب البحر" أن يرحم منهم من يشاء وال يعذبه
قال فائدته اإلميان إىل أن مـا  : قد ُيفائدة قوله وهو يسمع بعد قوله م  اهلل أذايه؟ قلُت

حبيـث صـار ال يتوجـه إىل     عظيمـاع  شتهار مبلغـاع اتصف به من اخلري والشر بلغ من اال
فلم متتلئ أذايه من  اعه ذلك  ،يصفواه بذلك وجيلس مبكان إال ويسمع الناَس ،حمل

واستعمال الثناء يف الذكر اجلميـل   ،بل بالسماع املستفيض املتواتر ؛بالواسطة واإلبالغ
يف  ة يف اخلـري جمـازاع  وجعله ابـن عبـد السـالم حقيقـ     .أكثر من القبيح كما يف املصباح

 .  (111)الشر"

 الرابع والعشرون: السلطان املقسط، ورقيق القلب، والعفيف املتعفف. 

 قـال  وسـلم عياض بن ِحَمار اْلُمَجاِشِعيِّ رضي اهلل عنه َأنَّ رسول اللَّه صلى اهلل عليـه   عنح 
ُمَتَصـدٌِّق ُمَوفَّـٌق،    (111)ْلَطاٍن ُمْقِسـطٌ َذاَت َيْوٍم ِفي ُخْطَبِتِه:"... وَأْهُل اْلَجنَِّة َثاَلَثٌة: ُذو ُسـ 

 . (142)..."ِعَياٍل ُذو (146)ِلُكلِّ ِذي ُقْرَبى َوُمْسِلٍم، َوَعِفيٌف ُمَتَعفٌِّف (119)َوَرُجٌل َرِقيُق اْلَقْلِب

 اخلامس والعشرون: طاعة املرأة لزوجها. 

:"ِإَذا َصلَِّت رضي اهلل عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم هريرةأبي  ح عن
َفْرَجَها، َوَأَطاَعْت َبْعَلَها؛ َدَخَلْت ِمْن َأيِّ  ْتاْلَمْرَأُة َخْمَسَها، َوَصاَمْت َشْهَرَها، َوحصََّن

 . (141)َأْبَواِب اْلَجنَِّة َشاَءْت"



 هـ2415 صفر ( 06جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )  11

 املطلب الرابع: األحكام

 أواًل: من عرف احلق وقضى به.

هلل عليه وسلم:"اْلُقَضاُة َثاَلَثٌة: َواِحٌد صلى ا قال الن ُبريدة رضي اهلل عنه قال:  ح عن
ِفي اْلَجنَِّة، َواْثَناِن ِفي النَّاِر؛ َفَأمَّا الَِّذي ِفي اْلَجنَِّة، َفَرُجٌل َعَرَف اْلَحقَّ َفَقَضى ِبِه، َوَرُجٌل 

َلى َجْهٍل َفُهَو ، َفُهَو ِفي النَّار، َوَرُجٌل َقَضى ِللنَّاِس َع(141)َعَرَف اْلَحقَّ َفَجاَر ِفي اْلُحْكِم
 . (144)ِفي النَّاِر"

"قال يف املطامح: هذا التقسـيم حبسـب الوجـود ال حبسـب احلكـم       قال املناوي:
وحكم على علم بغري  ،ومعروف أن مرتبة القضاء شريفة ومنزلته رفيعة ملن اتبع احلق

 .(145)هوى"

 ثانيًا: من ُقتل دون ماله مظلومًا.

َأنَّ رسول اللَّه صلى اهلل عليه  ماضي اهلل عنهر عبد اهلل بن عمرو بن العاصعن ح 
 . (140)وسلم قال:"َمْن ُقِتَل ُدوَن َماِلِه َمْظُلوماع َفَلُه اْلَجنَُّة"
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 اخلامتة

 نتائج البحث وتوصياته

 .أواًل: النتائج

 ميكن إمجال اتائج البحث اليت تبيَّنت من خالل البحث يف النقا  اآلتية:

القـرآن   آيـات  بوية الصحيحة معيف تطابق األحاديث النَّ اإلسالمية ( كمال الشريعة2
 الَِّتـي  اْلَجنَّـةُ  َوِتْلـكَ الكريم يف إثبات دخول اجَلنََّة باألعمـال، مثـل قولـه تعـاىل:     

 ِبَمـا  اْلَجنَّـةَ  اْدُخُلـواْ  تعاىل: وقوله [،11الزخرف:] َتْعَمُلوَن ُكنُتْم ِبَما ُأوِرْثُتُموَها
 [.11النحل:] َتْعَمُلوَن ُكنُتْم

( أنَّ األعمال الصـاحلة مهمـا عظمـت ال تكـون مثنـاع للَجنَّـة، وإاَّمـا تكـون سـبباع          1
 لدخوهلا. 

نـال بأعمـال   ته الغاليـة تُ نَّأن جعل َج وإحسااه ودروكرمه وُج ومنِّه ( سعة فضل اهلل1
 . ال يعجز عن فعلها مسلميسرية 

 حاديـث  اءت ُمَفسِّـرة وُموضِّـحة ل  أنَّ أحاديث اخلصال املوجبة لدخول اجَلنَّة جـ ( 4
العامة الواردة بشأن دخول اجَلنََّة مثل حديث:" ُكلُّ ُأمَِّتـي َيـْدُخُلوَن اْلَجنَّـَة إال مـن     

َوَمـْن َعَصـاِاي    ،"من َأَطاَعِني دخل اْلَجنََّة:قال ؟يا َرُسوَل اللَِّه َوَمْن َيْأَبى :لوا، قاَأَبى"
 .(141)"َت وهو َيْعَلُم َأاَُّه َلا ِإَلَه إال اهلل دخل اْلَجنََّةوحديث:"من َما .(141)َفَقْد َأَبى"

إذ مل  قيدة والشـريعة الع: لتشمل مجيع أبواب الدين للَجنَّة( تنوع أعمال اخلري اجلالبة 5
 .هذا الدين العظيموهذا من كمال  ،تكن قاصرة على باب دون آخر

بربهم تبار  وتعاىل من خالل ِحْرص الشريعة اإلسالمية على ترسيخ عالقة العباد  (0
 .اجَلنََّةالرتغيب يف أداء العبادات اليت ُتؤدي لدخول 
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الـيت   ة على عدد غري قليل مـن أحاديـث الرتغيـب والراـة،    نَّ( اشتمال دواوين الُس1
    تشحذ اهلمم للوصول للَجنَّة، اليت هي أمنية كل مسلم. 

 البحث سبعة وتسعني حديثاع. ( بلغت األحاديث املوجبة لدخول اجَلنَّة يف هذا1
يف اجَلنَّـَة  ( تبيَّن من البحث أنَّ اسبة األحاديث املتضمنة ل عمـال املوجبـة لـدخول    9

من إمجالي أحاديث البحث؛ مما يدل  %19باب اآلداب من قسم املعامالت بلغت 
ْرص الدِّين اإلسالمي على توطيد العالقة بني املسـلمني بعضـهم بـبعض؛    على ِح

 لفة واحملبة يف اجملتمع املسلم.لتسود األ

 ثانيًا: التوصيات: 

 بناًء على ما توصل إليه البحث من اتائج فثمة توصيات تساعد على توظيفها منها:

بـذكر األعمـال   اجلامعـات  و املدارس ضرورة اهتمام املناهج الدراسية الشرعية يف( 2
 املوجبة لدخول اجَلنَّة الواردة يف الكتاب والُسنَّة.

 يف خضمبهم  وابني الناس ليفر ة هذر اخلصالبإشاعوالدعاة  طالب العلم هتمام( ا1
 َجنَّة عرضها السموات واألرض.احلياة وصخبها إىل  هذر

رصـد األحاديـث الصـحيحة مـن     ب( قيام املتخصصني من العلمـاء وطـالب العلـم    1
 ة بطرق موضوعية متـس حاجـة اجملتمـع الـذي تسـربت إليـه      نَّااها يف كتب الُسظم

 وغفل بعضهم عن أحاديث املصطفى صلى اهلل عليه وسلم.  ،املاديات

إيقـاظ قلـوب النـاس     والرتبـويني علـى   العلـم والـدعاة واملفكـرين    بطـال  حثُّ( 4
مـن   ،وشحذهم بالنصوص الصحيحة يف أبواب فضائل األعمال والزهد والـورع 

 وسـائل  يف والرتبويـة  خالل جمالس العلماء، وحلقـات العلـم، والـربامج الدينيـة    
 اإلعالم.
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 (   15/116(، تاج العروس )21/114(، لسان العرب )5/512( الصحاح )2

 ( 22ص( ديوان ذي الرمة )1

 (21/115(،  لسان العرب )146(، املصباح املنري )ص5/511( الصحاح )1

 (  5/14( خزااة األدب )4

 ( 21/116(، لسان العرب )146(، املصباح املنري )ص21/126( تهذيب اللغة )5

 ( 2621رقم  1606 - 4/1659لم يف الصحيح )( أخرجه مس0

 ( 1009رقم  4/1654(، ومسلم )0119رقم  0/1009( أخرجه البخاري يف الصحيح )1

 (15/116(،  تاج العروس )21/110( لسان العرب )1

 ( 00( ديوان األعشى )ص9

 ( 9( احلديث واحملدثون )ص26

 ( 41( املرجع السابق )ص22

 ( 21/145( فتح الباري )21

 (2/210إلحكام يف أصول األحكام له )( ا21

 (  2/91( توسع ابن حزم يف بيان وجوب طاعة رسول اهلل يف كتابه اإلحكام يف أصول األحكام )24

 (2/91(، اإلحكام البن حزم )19( ُينظر: الرسالة )ص25

 (4/251( اإلحكام البن حزم )20

 (19( علم أصول الفقه، خللَّاف )ص21

واحلـاكم  (، 1010رقـم   45 - 5/44والرتمذي يف السنن )(، 4/210( أخرجه أاد يف املسند )21
صـحيح لـيس لـه    :"احلـاكم  وقـال ، "حسن صـحيح "قال الرتمذي: ،(90 - 2/95يف املستدر  )

 "ووافقه الذه . علة
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( وقال:"صحيح على 269 - 2/261(، واحلاكم يف املستدر  )4/211( أخرجه أاد يف املسند )29
 شرطهما"ووافقه الذه . 

 وما بعدها(  221تاريخ القضاء يف اإلسالم  )ص( 16

 (2/251( ُينظر: إرشاد الفحول )12

 (140رقم  524 – 2/521( روار مسلم )11

 ( 10( فقه السرية للشيخ حممد الغزالي )ص11

 (2/165( امُلْسَتصفى له )14

 (   2511(،  القاموس احمليط )ص2/11( مجهرة اللغة )15

 (  266صباح النري )ص(،  امل0/426( احمليط يف اللغة )10

 (  21/266(، لسان العرب )266( املصباح املنري )ص11

 (      21/99(،  لسان العرب )5/522( الصحاح )11

 (    11( ديوان زهري )ص19

 (  1/110( احملكم واحمليط األعظم )16

 (  21/266(  لسان العرب )12

 (  14/114( تاج العروس )11

 (  12( حادي األرواح )ص11

 (    221ار )صة والنَّنَّبن سليمان األشقر يف كتابه اجَل ( د.عمر14

 ( 1114رقم  4/1214(، ومسلم )1611رقم  1/2215(  أخرجه البخاري )15

 (   2619رقم  1/151(، ومسلم )2199رقم  1/012( أخرجه البخاري )10

 (  201رقم  249 – 2/241(، ومسلم )1204رقم  2121 – 1/2121( أخرجه البخاري )11

 (   2/210نابذ اللؤلؤ: اجلنابذ هي: القباب"غريب احلديث البن اجلوزي )( ج11
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 ( الضمري عائد إىل سدرة املنتهى، كما دل على ذلك سياق بعض األحاديث. 19

 (  204رقم  252 – 2/249( أخرجه مسلم )46

 ( 1119رقم  4/1211( )42

 (   1111رقم  4/1211( )41

 (  1111/14رقم  4/1211( )41

 (  112ار )صة والنَّنَّ( كتاب اجَل44

 ( 1142رقم  1214 – 4/1211( )45

 (  1114/25رقم  4/1219( )40

(، وصحََّحه 1545رقم  4/011(، والرتمذي يف السنن )5/111( أخرجه أاد يف املسند )41
 (  1911األلبااي يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته برقم )

 (  1114/25رقم  4/1219لم )(، ومس1249رقم  2122 – 1/2126( أخرجه البخاري )41

 (  26/11( اجلامع ألحكام القرآن )49

 (  1114/21رقم  4/1216(، ومسلم )1611رقم  2210 – 1/2215(  أخرجه البخاري )56

 ( 5149رقم  5/1241( أخرجه البخاري )52

 ( واللفظ له. 1121رقم  4/1212(، ومسلم )0699رقم  5/1111(  أخرجه البخاري )51

 (  1121رقم  4/1212)( أخرجه مسلم 51

 (  26/216( شرح صحيح البخاري )54

 (  202 – 21/206( شرح صحيح مسلم )55

 251 - 2/245رسالة يف دخول اجلنة  -جامع الرسائل ( 50

 (  216 – 2/229( مفتاح دار السعادة )51

 (  041 – 041( شرح العقيدة الطحاوية )ص51
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 (  494 – 2/491( عمدة القاري )59

ع َخْزياَن: وهو امُلْسَتحِي. ُيقال: َخِزي َيْخَزى َخَزاية، أي: اْسَتْحيا فهو َخْزيان، وامرأة ( َخَزاَيا: مج06
 ( 1/16خْزياء. وَخِزي َيْخَزى ِخْزياع أي: َذلَّ وَهاَن. النهاية يف غريب احلديث )

دمان وهو تباع ِلخزايا؛ ألن النداَمى مجع َا( َاَداَمى: أي: اادمني. فأخرجه على مذهبهم يف اال02
تباعاع خلزايا بل مجعاع افال يكون  ؛قال يف الندم: َادماُن أيضاعالنديم الذي يرافقك وُيشاربك، وُي

 ( 5/10برأسه. املرجع السابق )

دباء على اعتبار ظاهر اللفظ.  ،( الدُّبَّاِء: القرع والواحدة دباءة ووزاه فعال والمه همزة كالقثاء01
 ( 2/461ري )الفائق يف غريب احلديث للزخمش

 ( 1/212( اْلَحْنَتِم: جرار خضر كاات ُتحمل فيها اخلمر. غريب احلديث للهروي )01

( اْلُمَزفَِّت: هو املطلي داخله بالزفت من األوااي اهي عنه ألاه يسرع فساد الشراب ويعجله 04
 ( 2/121للسكر. مشارق األاوار على صحاح اآلثار . للقاضي عياض )

ل النخلة ُينقر جوفها حتى يصري كاآلاية ثم ُينبذ فيها.  تفسري غريب ما يف ( النَِّقرِي: هو أص05
 ( 215الصحيحني للحميدي )ص

( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب اإلميان، باب"حتريض الن  صلى اهلل عليه وسلم وفد عبد 00
حيح (، ومسلم يف الص11رقم  2/45القيس أن حيفظوا اإلميان والعلم وخيربور من وراءهم")

كتاب اإلميان، باب"األمر باإلميان باهلل تعاىل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم وشرائع الدين 
 ( 21/14رقم  41 – 2/41والدعاء إليه والسؤال عنه")

( أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب اإلمارة، باب"بيان ما أعدر اهلل للمجاهدين يف اجلنة من 01
 ( 2114رقم  1/2562) الدرجات"

ُر: اخِلَباُء: ما يعمل من وبِر أو صوف وقد يكون من شعر و اجلمع َأْخِبَيٌة بغري همز مثل ( ِخَباَء01
كساء و أكسية ويكون على عمودين أو ثالثة وما فوق ذلك فهو بيت.  املصباح املنري للفيومي 

 ( 246)ص
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ل القوم: تراموا ( َيْنَتِضُل: ااضلته مناضلة وِاضاالع: راميته، فنضلته اضالع، من باب قتل، وتناض09
 (    499للسبق. املرجع السابق )ص

( يف َجَشِرِر: ُيقال: جشراا دوابنا، أخرجناها إىل الرَّعي جنشرها جْشراع وال تروح. وخيل جمشَّرة 16
 (     1/102باحِلمى، أي مرعيَّة. الصحاح للجوهري )

ري معصية، وحترميها يف ( أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب اإلمارة، باب"وجوب طاعة األمراء يف غ12
 ( 2144رقم  2411 – 1/2411املعصية")

 ( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب الرقاق، باب"يدخل اجلنة سبعون ألفاع بغري حساب"11
(، وأخرجه مسلم يف الصحيح كتاب اإلميان، باب"الدليل على دخول 0215رقم  5/1190)

 ( 116رقم  166 – 2/299طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب وال عذاب")

( أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب اإلميان، باب"الدليل على أنَّ من مات على التوحيد دخل اجلنة 11
 (11رقم  2/51") قطعاع

قريـة مـن    :وهـي  .جبى فيه املاء لإلبـل احلوض الذي ُي :وأصله يف اللغة ،( بكسر الباء وياء خمففة14
 (    1/260. معجم البلدان )والنية اجلحأعمال دمشق ثم من عمل اجليدور من اا

( ُبْحُبوَحَة اْلَجنَِّة: يعين وسط اجلنة، وحببوحة كل شيء وسطه وخيارر. غريب احلديث للهروي 15
(1/165 ) 

 (، والرتمذي يف السنن كتاب الفنت، باب"ما جاء يف لزوم اجلماعة"2/10( أخرجه أاد يف املسند )10
السنن الكربى كتاب عشرة النساء، باب"خلوة (، والنسائي يف 1205رقم  400 – 4/405)

(، 242رقم  211 – 2/212(، وأبو يعلى يف مسندر )9112رقم  5/111) الرجل باملرأة"
(، 2/224(، واحلاكم يف املستدر  )4510رقم  411 – 26/410وابن حبان يف الصحيح )

حه قال الرتمذي:"حديث حسن صحيح غريب"، وصَّححه احلاكم، وأقرر الذه ، وصحَّ
 ( 1540األلبااي يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته برقم )

يف اجلنائز ومن كان آخر كالمه ال باب ما جاء ( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب اجلنائز، باب"11
 ( 2216رقم  2/421إله إال اهلل")
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(، 5419رقم  5/1291( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب اللباس، باب"الثياب البيض")11
م يف الصحيح كتاب اإلميان، باب"من مات ال يشر  باهلل شيئاع دخل اجلنة، ومن مات ومسل

 ( 94/254رقم  2/95مشركاع دخل النار")

 ( 10 -1/15( شرح صحيح مسلم )19

 ( 22/109( فتح الباري )16

 ( 2/95( فيض القدير )12

يد دخل اجلنة ( أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب اإلميان، باب"الدليل على أن مات على التوح11
 ( 10رقم  2/55 قطعاع")

( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب"االقتداء بسنن رسول اهلل 11
 ( 0152رقم  0/1055صلى اهلل عليه وسلم")

 "414(، والرتمــذي يف الســنن كتــاب الصــالة، بــاب"101و  5/152أخرجــه أاــد يف املســند ) (14
ــم  1/520) ــي يف املعجــم الكــبري ) (، وا020رق ــم  1/254لطرباا (، واحلــاكم يف 1016رق

( قال الرتمذي عقبه:"حسـن صـحيح"، وقـال احلاكم:"صـحيح علـى شـر        2/119املستدر  )
 (  561مسلم"، ووافقه الذه ، وصحَّحه األلبااي يف صحيح سنن الرتمذي برقم )

 126 – 2/169ِقَب الوضوء")( أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب الطهارة، باب"الذكر املستحب َع15
 ( 114رقم 

(، 55رقم  11 - 2/11( أخرجه الرتمذي يف السنن كتاب الطهارة، باب"فيما ُيقال بعد الوضوء")10
 91 – 2/91والنسائي يف السنن الصغرى كتاب الطهارة، باب"القول بعد الفراغ من الوضوء")

 ا يقول بعد الفراغ من الوضوء"(، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب الطهارة، باب"م241رقم 
 (0201(،  وصحَّحه األلبااي يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته برقم )2/11)

 – 2/220داود يف السنن كتاب الصالة، باب"يف احملافظة على وقت الصلوات") ( أخرجه أبو11
(، وحسَّنه األلبااي يف 111رقم  1/50(، والطربااي يف املعجم الصغري )419رقم  221
 ( 451حيح سنن أبي داود برقم )ص
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 ن والُسنَّة فيها، باب"فضل األذان وثواب املؤذاني"اأخرجه ابن ماجه يف السنن كتاب األذ (11
(، والطربااي يف املعجم الكبري 5911رقم  21/111( والبزار يف املسند )111رقم  2/142)
 (594(، وصحَّحه األلبااي يف صحيح سنن الرتمذي برقم )110رقم  22/141)

 ( أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب الصالة، باب"استحباب القول مثل قول املؤذن ملن  عه"19
 (115رقم  2/119)

وأن من متسك  ،( أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب اإلميان، باب"بيان اإلميان الذي ُيْدَخل به اجلنة96
 ( 25رقم  2/44مبا ُأمر به دخل اجلنة")

رقم  1/009كتاب الصوم، باب"وجوب صوم رمضان")( أخرجه البخاري يف الصحيح، 92
 (، ومسلم يف الصحيح كتاب اإلميان، باب"بيان الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم"2191

 ( 22/9رقم  41 – 2/42)

رقم  2/221داود يف السنن كتاب الصالة، باب"يف احملافظة على وقت الصلوات") ( أخرجه أبو91
ب إقامة الصالة والسنَّة فيها"، باب"ما جاء يف فرض الصلوات (، وابن ماجة يف السنن كتا416

 - 1/421(، والطربااي يف املعجم األوسط )2461رقم  2/456اخلمس واحملافظة عليها")
 ( 450( وصحَّحه األلبااي يف صحيح سنن أبي داود برقم )0161رقم  424

سنن كتاب الصالة، باب"يف (، والدارمي يف ال129و  120 – 5/125( أخرجه أاد يف املسند )91
 1/01داود يف السنن كتاب الصالة، باب"فيمن مل يوتر") (، وأبو2515رقم  2/161) الوتر"
(، وابن ماجة يف السنن كتاب إقامة الصالة والسنَّة فيها، باب"ما جاء يف فرض 2416رقم 

ى كتاب (، والنسائي يف السنن الكرب2462رقم  2/449الصلوات اخلمس واحملافظة عليها")
(، وصحَّحه األلبااي 111رقم  241 – 2/241الصالة، باب"احملافظة على الصلوات اخلمس")

 ( 516يف مشكاة املصابيح برقم )

 1/2611( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب اجلهاد، باب"درجات اجملاهدين يف سبيل اهلل ...")94
 (1011رقم 

 ( 1/410رأس اجلبل. النهاية يف غريب احلديث ) ( يف َرْأِس َشِظيٍَّة: الشظية قطعة مرتفعة يف95
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(، والنسائي 2161رقم  1/4داود يف السنن كتاب الصالة، باب"األذان يف السفر") ( أخرجه أبو90
(، والرويااي 2016رقم  2/561يف السنن الكربى كتاب األذان، باب"األذان ملن صلى وحدر")

(، وصحَّحه 2006رقم  4/545)(، وابن حبان يف الصحيح 111رقم  2/211يف مسندر )
 (124األلبااي يف إرواء الغليل برقم )

( قال القرط :"قال كثري من العلماء: هما الفجر والعصر، وُسمِّيا بذلك؛ ألاهما ُيفعالن يف وقـت  91
 (1/101املفهم )   الربد"

بردي يف  وقال السيوطي:"الربدين بفتح أوله تثنية برد أي: صالة الفجر والعصر؛ ألاهما يصليان
م بن الديباج على صحيح مسل اهلواء وتذهب سورة الربد" أي: طرفيه حني يطيب النهار
 (1/210) احلجاج

رقم  2/126( أخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب مواقيت الصالة، باب"فضل صالة الفجر")91
فضل صالتي الصبح  (، ومسلم يف الصحيح كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب"541

 (015رقم  2/446واحملافظة عليهما")والعصر 

( أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب"فضل السنن الراتبة قبل 99
 (111رقم  561 – 2/561الفرائض وبعدهنَّ وبيان عددهنَّ")

( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب التهجد، باب"فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصالة 266
(، ومسلم يف الصحيح كتاب فضائل 2691رقم  2/110ء بالليل والنهار")بعد الوضو

 (1451رقم  4/2926الصحابة، باب"من فضائل بالل رضي اهلل عنه")

رقم  2/151( أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب الصالة، باب"فضل السجود واحلث عليه")262
411 ) 

 ( 419رقم  2/151) املصدر السابق( 261

 ح كتاب اإلميان، باب"بيان إطالق اسم الكفر على من تر  الصالة"( أخرجه مسلم يف الصحي261
 (12رقم  2/11)
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 – 5/1111( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب الدعوات، باب"لكل ا  دعوة مستجابة")264
 ( 5941رقم  1114

 ( 2/115( َأْرِبُعوا على َأْاُفِسُكْم: أي َأْرِفقوا. غريب احلديث البن اجلوزي )265

رقم  0/1411بخاري يف الصحيح كتاب القدر، باب"ال حول وال قوة إال باهلل")( أخرجه ال260
(، ومسلم يف الصحيح كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب"استحباب 0110

 ( 1164رقم  1611 – 4/1610خفض الصوت بالذكر")

 فضل ال (، والرتمذي يف السنن كتاب الدعوات، باب"يف1/411( أخرجه أاد يف املسند )261
(، والنسائي يف السنن الكربى كتاب 1512رقم  512 – 5/516حول وال قوة إال باهلل")

(، 26211رقم  0/90عمل اليوم والليلة، باب"ما يقول إذا ااتهى إىل قوم فجلس إليهم")
(، واحلاكم يف املستدر  194ورقم  191رقم  21/152والطربااي يف املعجم الكبري )

ي:"حديث صحيح غريب"، وقال احلاكم:"حديث صحيح على شر  (، قال الرتمذ4/196)
 (1114أللبااي يف صحيح سنن الرتمذي برقم )االشيخني"، وأقرَّر الذه ، وصحَّحه 

 - 1/164(، وأاــد يف املســند )511رقــم  100 – 2/105( أخرجــه احلميــدي يف املســند )261
داود يف  (، وأبـو 150رقـم   2/121) –كمـا يف املنتخـب    –(، وعبد بن ايد يف املسند 165

(، وابن ماجة يف السـنن  5605رقم  4/120السنن كتاب األدب، باب"يف التسبيح عند النوم")
(، وصـحَّحه  910رقـم   2/199نَّة فيها، باب"ما ُيقال بعـد التسـليم")  كتاب إقامة الصالة والُس

 ( 1116األلبااي يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته برقم )

ما قوله صلى اهلل عليه وسلم: )من أحصاها دخل اجلنة( فاختلفوا فى املراد ( قال النووي:"وأ269
بإحصائها: فقال البخارى وغرير من احملققني: معنار: حفظها، وهذا هو األظهر ألاه جاء 

عدَّها فى الدعاء بها، وقيل:  :مفسراع فى الرواية األخرى: )من حفظها( وقيل: أحصاها
واحملافظة على ما تقتضيه، وصدَّق مبعاايها، وقيل: معنار: العمل  : أحسن املراعاة هلايأطاقها أ

بها والطاعة بكل ا ها، واإلميان بها ال يقتضى عمالع، وقال بعضهم: املراد حفظ القرآن 
 (0 - 21/5مسلم )وتالوته كله ألاه مستوف هلا وهو ضعيف والصحيح األول"شرح صحيح 
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و ، باب"ما جيوز من االشرتا  َوالثُّْنَيا يف اإلقرار ( أخرجه البخاري يف الصحيح، كتاب الشر226
رقم  911 – 1/912والشرو  اليت يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مائة إال واحدة")

(، ومسلم يف الصحيح كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب"يف أ اء اهلل 1515
 (1011/0رقم  4/1601تعاىل وفضل من أحصاها")

(، والنسائي يف 1404رقم  5/522")06جه الرتمذي يف السنن كتاب الدعوات، باب"( أخر222
رقم  0/161السنن الكربى كتاب عمل اليوم والليلة، باب"ثواب من قال سبحان اهلل العظيم")

 – 1/269(، وابن حبان يف الصحيح )1111رقم  4/205(، وأبو يعلى يف املسند )26001
(، واحلاكم يف املستدر  111رقم  2/212ملعجم الصغري )(، والطربااي يف ا111رقم  226
(، قال الرتمذي:"حديث حسن صحيح غريب"، وقال 521و  561 - 2/562)

احلاكم:"حديث صحيح على شر  مسلم"، وأقرَّر الذه ، وصحَّحه األلبااي يف صحيح سنن 
 ( 1151الرتمذي برقم )

ٌة ال َرْمَل فيها وال َيْثُبُت فيها املاء الستوائها وال ُغُدر ( ِقيَعاٌن: القيعاُن مجع قاٍع والقاُع أرٌض حر221َّ
 (1/114غريب احلديث البن اجلوزي )ُت الكَ  وال ُتْمِسك املاء. فيها متسك املاء فهي ال ُتْنِب

 "59" ( أخرجه الرتمذي يف السنن كتاب الدعوات عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، باب221
(، ويف املعجم 519رقم  2/110ربااي يف املعجم الصغري )(، والط1401رقم  5/526)

 (، قال الرتمذي:26101رقم  26/211(، ويف املعجم الكبري )4211رقم  5/91) األوسط
 (1155"حسن غريب"، وحسَّنه األلبااي يف صحيح سنن الرتمذي برقم )

(، قال 1161رقم  1/2152( أخرجه ابن ماجه يف السنن كتاب األدب، باب"فضل التسبيح")224
(:"هذا إسناد حسن"، وصحَّحه األلبااي يف صحيح 1/291البوصريي يف مصباح الزجاجة )

 ( 1609سنن ابن ماجة برقم )

 (، وابن ماجة يف السنن كتاب األدب، باب"بر الوالدين"1/569( أخرجه أاد يف املسند )225
(، 5264رقم  52 - 0/56(، والطربااي يف املعجم األوسط )1006رقم  1/2161)

(، قال 19 - 1/11والبيهقي يف السنن الكربى كتاب النكاح، باب"الرغبة يف النكاح")
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(:"إسنادر صحيح، رجاله ثقات"، وحسَّنه األلبااي يف 1/259البوصريي يف مصباح الزجاجة )
 (1951صحيح سنن ابن ماجة برقم )

من قرأ:الكرسي دبر  ( أخرجه النسائي يف السنن الكربى كتاب عمل اليوم والليلة، باب"ثواب220
(، ويف 1604رقم  9/12(، والطربااي يف املعجم األوسط )9911رقم  0/16كل صالة")

(، وابن السين 114رقم  1/9(، ويف مسند الشاميني )1511رقم  1/224املعجم الكبري )
الغين املقدسي يف الرتغيب يف الدعاء  (، وعبد214رقم  226يف عمل اليوم والليلة )ص

ته برقم د(، وصحَّحه األلبااي يف صحيح اجلامع الصغري وزيا12رقم  215 - 214)ص
(0404) 

 ة"نَّ(، وابن ماجة يف السنن كتاب الزهد، باب"صفة اجَل101و  1/161( أخرجه أاد يف املسند )221
ة، باب"ما جاء يف صفة أاهار نَّ(، والرتمذي يف السنن كتاب صفة اجَل4146رقم  1/2451)
(، والنسائي يف السنن الكربى كتاب االستعاذة، 1511رقم  166 – 4/099) ة"نَّاجَل

رقم  1/191(، وابن حبان يف الصحيح )1901رقم  4/405) ار"باب"االستعاذة من حر النَّ
(، وقال:"حديث صحيح اإلسناد"، ووافقه 515 - 2/514(، واحلاكم يف املستدر  )2624

 (5694قم )الذه ، وصحَّحه األلبااي يف صحيح سنن النسائي بر

رقم  211 – 2/211( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب املساجد، باب"من بنى مسجداع")221
(، ومسلم يف الصحيح كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب"فضل بناء املساجد واحلث 419
 ( 511/15رقم  2/111عليها")

 ( 492نري )ص( ُاُزَلُه: الُنُزل: بضمتني طعام الّنزيل الذي يهيأ له. املصباح امل229

( َغَدا أو َراَح: املراد بالغدو الذهاب وبالرواح الرجوع، واألصل يف الغدو املضي من بكرة 216
 ( 1/241النهار والرواح بعد الزوال، ثم قد يستعمالن يف كل ذهاب ورجوع توسعاع. الفتح )

د ومن "فضل من غدا إىل املسج ( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب اجلماعة واإلمامة، باب212
(، ومسلم يف الصحيح كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب"املشي 012رقم  2/115) راح"

 ( 009رقم  2/401) إىل الصالة ُتمحى به اخلطايا وترفع به الدرجات"
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 ( 1/115( شرح صحيح البخاري له )211

 رقم 1/121( أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب الزكاة، باب"من مجع الصدقة وأعمال الِبّر")211
2611   ) 

رقم  2/405( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب اجلنائز، باب"ما قيل يف أوالد املسلمني")214
2125 ) 

 "فضل من ميوت له ولٌد فيحتسبه" ( أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب الرب والصلة واآلداب، باب215
 (1011رقم  4/1611)

(، والرتمذي يف 4/425ند )(، وأاد يف املس561رقم  09( أخرجه الطيالسي يف املسند )ص210
(، والبيهقي يف 2612رقم  1/111السنن كتاب اجلنائز، باب"فضل املصيبة إذا احتسب")

( قال أبو 4/01السنن الكربى كتاب اجلنائز، باب"ما ُيرجى يف املصيبة باألوالد إذا احتسبهم")
برقم  ادتهالصغري وزي "هذا حديث حسن غريب"، وحسَّنه األلبااي يف صحيح اجلامع عيسى:

(195 ) 

 -5/14( و )1/410(، وأاد يف املسند )2615رقم  245( أخرجه الطيالسي يف املسند )ص211
(، والنسائي يف السنن الصغرى كتاب اجلنائز، باب"األمر باالحتساب والصرب عند ازول 15

(، 1941رقم  1/169(، وابن حبان يف الصحيح )2116رقم  11 – 4/11) املصيبة"
ووافقه الذه ، وصحَّحه ، (، وقال:"حديث صحيح اإلسناد"2/114ملستدر  )واحلاكم يف ا

 ( 2104األلبااي يف صحيح سنن النسائي برقم )

 5/1102( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب الرِّقاق، باب"العمل الذي ُيبتغي به وجه اهلل")211
 (0606رقم 

رقم  2/569الصرب على املصيبة") أخرجه ابن ماجة يف السنن كتاب اجلنائز، باب"ما جاء يف (219
 (.2191(، وحسَّنه األلبااي يف صحيح سنن ابن ماجة برقم )2591
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رقم  2/406( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب اجلنائز، باب"ثناء الناس على امليت")216
ومسلم يف الصحيح كتاب اجلنائز، باب"فيمن ُيثنى عليه خرٌي، أو شٌر من  (،2162
 ( 949رقم  1/055املوتى")

رقم  401 – 2/406( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب اجلنائز، باب"ثناء الناس على امليت")212
2161 ) 

(، والنسائي يف السنن الكربى كتاب اجلهاد، باب"ما ِلمن 1/411( أخرجه أاد يف املسند )211
 - 26/451(، وابن حبان يف الصحيح )4141رقم  20 – 1/25أسلم ثم هاجر وجاهد")

 ( 2051(، وصحَّحه األلبااي يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته برقم )4591م رق 454

( قال ابن اجلوزي:"فيه َثالُث رواياٍت، إحداهن: )أَرٌب بفتح الراء وتنوين الَباء( أي: حاَجٌة 211
ٌة ال جاءت به َيْسأُل، والثااية: )َأِرَب ماَله( بكسر الراء وفتح الباِء أي َسَقَطْت آَراُبُه وهي َكِلَم

وقال ُعَمُر لرجٍل: َأِرْبَت عن َيَدْيَك، أي: َذَهْبَتا،  ،ُيراُد بها الوقوُع كما قال: َعْقَرْي َحْلقي
َذَهَب ما يف َيَدْيَك حتَّى حتتاج والثالثة: )َأِرٌب( بكسر الراء  :أي ،وُيْرَوي َأْرَتَب عن ذي َيَدْيَك
 ( 21 - 2/21يث له )غريب احلد وتنوين الباء واملعنى َأاَُّه َحاِذٌق"

(، 5011رقم  5/1112( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب األدب، باب"فضل صلة الرحم")214
ة، وأن من متسك مبا نَّومسلم يف الصحيح كتاب اإلميان، باب"بيان اإلميان الذي يدخل به اجَل

 (21رقم  41 – 2/41ة")نَُّأمر به دخل اجَل

ء وكل شيئني ُمْقرِتَاني شكلني كااا أو اقيضني يوُع من كل ش( األصُل يف الزَّوج: الصِّنف والن215َّ
من أافق ِصنْفني من ماله يف سبيل الّله. النهاية  :فهما زوجان. وكلُّ واحد منهما زوج. يريد

 ( 1/121يف غريب احلديث )

(، 2191رقم  1/012( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب الصوم، باب"الرَّيان للصائمني")210
رقم  121 – 1/122الصحيح كتاب الزكاة، باب"من مجع الصدقة وأعمال الرب") ومسلم يف
2611 ) 

 ( 2/211( فتح الباري )211
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 ( 12/111( عمدة القاري )211

 ( 4/104( َحَجَبُة اْلَجنَِّة: بفتحتني مجع حاجب أي: َبوَّاُبو أبوابها. مرقاة املفاتيح )219

السنن كتاب اجلهاد، باب"من أافق زوجني (، والدارمي يف 5/259( أخرجه أاد يف املسند )246
(، والنسائي يف السنن الكربى كتاب 1461رقم  1/214من ماله يف سبيل اهلل عز وجل")

 4/561(، وأبو عوااة يف املسند )4194رقم  1/11اجلهاد، باب"فضل النفقة يف سبيل اهلل")
ملستدر  (، واحلاكم يف ا4041رقم  26/562(، وابن حبان يف الصحيح )1411رقم 
(، وقال:"حديث صحيح اإلسناد"، ووافقه الذه ، وصحَّحه األلبااي يف سنن النسائي 1/10)

 ( 1914برقم )

رقم  15 – 1/14(، والبيهقي يف كتاب األ اء والصفات )5/192( أخرجه أاد يف املسند )242
الصحيح ( وقال:"روار أاد، ورجاله رجال 1/125(، وذكرر اهليثمي يف جممع الزوائد )052

(:"إسنادر 41غري عثمان بن مسلم البيت وهو ثقة"، وقال األلبااي يف أحكام اجلنائز )ص
 صحيح".

(، 2111رقم  1/560( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب الزكاة، باب"وجوب الزكاة")241
ومسلم يف الصحيح كتاب اإلميان، باب"بيان اإلميان الذي ُيْدَخل به اجلنة وأن من متسك مبا 

 ( 24رقم  2/44به دخل اجلنة") ُأمر

(، 2191رقم  1/012( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب الصوم، باب"الرَّيان للصائمني")241
 ( 2251رقم  1/161ومسلم يف الصحيح كتاب الصيام، باب"فضل الصيام")

 تقدم خترجيه يف املطلب السابق( 244

 1/019جوب العمرة وفضلها")( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب أبواب الُعْمرة"، باب"و245
 1/911(، ومسلم يف الصحيح كتاب احلج، باب"فضل احلج والعمرة ويوم عرفة")2011رقم 
 ( .2149رقم 

 ( 229 - 9/221( شرح صحيح مسلم )240

 ( 26/254( عمدة القاري )241
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 املطلب الثااي ( تقدم خترجيه يف 241

 (  4/91َباباع: إذا َاكََّس.  تاج العروس )( َفَأَكبَّ ُكلُّ َرُجٍل ِمنَّا: أَكبَّ الَرُجُل إْك249

( َلَتْصَطِفُق: َصَفْقُت الباب صـفقاع أي: َأْغَلْقُتـه وَفَتْحُتـه فتكـون مـن األضـداد. املصـباح املـنري         256
 (  111)ص

 44 – 5/41(، وابن حبان يف الصحيح )125رقم  2/201( أخرجه ابن خزمية يف الصحيح )252
(، والبيهقي يف السـنن الكـربى كتـاب    162 - 1/166(، واحلاكم يف املستدر  )2141رقم 

(، قـال احلاكم:"حـديث   26/211الشهادات، باب"مجاع أبواب من جتوز شهادته ومن ال جتوز")
 صحيح على شر  الشيخني"، ووافقه الذه . 

يٌء مـن اللـنب   ( ُفَواَق َااَقٍة: هو ما بْين احَلْلَبَتْين، وهو أن ُتحَلَب الناقُة وُترَتَ  ساعةع حتى ينزل ش251
ثم ُتحَلَب، فما بني احللبتني ُفواٌق، فاسُتعري الُفـَواق يف موضـع التََّمكوـِث واالاتظـاِر.  تفسـري      

 (  111غريب القرآن البن قتيبة )ص

(، والدارمي يف السنن كتاب اجلهاد، بـاب"من قاتـل يف سـبيل    5/115( أخرجه أاد يف املسند )251
وأبوداود يف السنن كتاب اجلهـاد، بـاب"فيمن سـأل اهلل    (، 1199رقم  1/212اهلل فواق ااقة")
(، وابن ماجة يف السنن كتاب اجلهاد، باب"القتـال يف سـبيل   1542رقم  1/12تعاىل الشهادة")

(، والرتمذي يف السنن كتاب فضائل اجلهاد، 1191رقم  914 – 1/911اهلل سبحااه وتعاىل")
(، وصـحَّحه األلبـااي يف صـحيح    2051رقـم   4/215")باب"ما جاء ِفيَمْن ُيْكَلُم يف َسِبيِل اللَِّه

 (    0420اجلامع الصغري وزيادته برقم )

( اْاَتَدَب: َاَدَبُه ِإىل َأْمٍر، َوجََّهُه ِإليه. ويف اأَلساس: ُاِدب ِلَكذا، َأو ِإىل َكـَذا، فاْاَتـَدَب لـه. وُفـالٌن     254
مُّوَن الرُُّسـَل ِإىل داِر اخِلالفـِة: امُلَندََّبـَة . تـاج     مندوٌب أَلْمٍر عظيم، وُمَندٌَّب له. وَأهُل َمكََّة ُيَسـ 

 (  4/151العروس )

( َسِريَّة: السَّريَّة هي: طائفٌة من اجَليش يبلُغ أقصاها أرَبعمائة ُتْبعث إىل الَعـدّو ومجُعهـا السَّـَرايا،    255
النَِّفـيس. وقيـل   ُسمُّوا بذلك ألاهم يكوُاون ُخالصَة العْسكر وخيـاَرهم مـن الشَّـيء السَّـِرىِّ     
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ُسمُّوا بذلك ألاهم يْنفُذون سّراع وُخْفية وليس بالوْجه ألن الَم السِّرِّ َراٌء وهذر يـاٌء. النهايـة يف   
 (  1/101غريب احلديث )

(، ومسـلم  10رقم  2/11( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب اإلميان، باب"اجلهاد من اإلميان")250
رقم  2490 – 1/2495هاد واخلروج يف سبيل اهلل")يف الصحيح كتاب اإلمارة، باب"فضل اجل

 ( واللفظ للبخاري  2110

(  اْلَحُروِريَِّة:َحَرْوَراء بفتحتني وسكون الـواو وراء أخـرى وألـف ممـدودة، هـي: قريـة بظـاهر        251
الكوفة، وقيل: موضع على ميلني منها ازل به اخلوارج الذين خـالفوا علـي بـن أبـي طالـب      

يها. وقال ابن األاباري: َحَرْوَراء كورة. وقال أبو منصـور: اْلَحُروِريَّـِة   رضي اهلل عنه فنسبوا إل
وبهـا كـان أول    ،منسوبون إىل موضـع بظـاهر الكوفـة اسـبت إليـه اْلَحُروِريَّـِة مـن اخلـوارج        

حتكيمهم واجتماعهم حني خالفوا عليه. قال: ورأيت بالـدهناء رملـة وعثـة ُيقـال هلـا: رملـة       
 ( 1/111لدان )َحَرْوَراء.  معجم الب

(، 1102رقـم   1/2262( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب اجلهاد، باب"ال متنَّوا لقاء العدو")251
ومسلم يف الصحيح كتاب اجلهاد والسري، باب"كراهة متـين لقـاء العـدو واألمـر بالصـرب عنـد       

 ( 2141رقم  2101 – 1/2101اللقاء")

(، 114و  4/221وأاـد يف املسـند )   (،2254رقـم   251( أخرجه الطيالسـي يف املسـند )ص  259
 والنسائي يف السنن الصغرى كتاب اجلهاد، باب"ثواب من رمى بسهم يف سبيل اهلل عـز وجـل"  

(، 4025رقــم  410 – 26/415(، وابــن حبــان يف الصــحيح )1241رقــم  11 – 0/10)
 (، والبيهقي يف السنن الكربى كتـاب العتـق، باب"فضـل   52 - 1/56واحلاكم يف املستدر  )

(، قـال احلاكم:"صـحيح"، ووافقـه الـذه ، وصـحَّحه      26/111إعتاق النسمة وفـك الرقبـة")  
 ( 1940األلبااي يف صحيح سنن النسائي برقم )

  يف املطلب األول من مبحث العبادات  ( تقدم خترجيه 206

. مرقـاة  ( ِبَحِبيَبَتْيِه: أي: عينيه، وإمنا ُسميا بذلك ألاه ال أحب عنـد اإِلاسـان يف حواسـه منهمـا    202
 ( 4/14املفاتيح )
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رقـم   5/1246(  أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب املرضـى، باب"فضـل مـن ذهـب بصـرر")     201
5119  ) 

 (9/111( شرح صحيح البخاري له )201

( إاِّي ُأْصَرُع: الصََّرُع ِعلٌَّة متنع األعضاء الرئيسية عن اتصاهلا منعاع غري تـاٍم، وسـببه ريـٌح غلـيٌظ     204
دماغ، أو خبار رديء يرتفع إليه من بعض األعضـاء، وقـد يتبعـه تشـنٌج يف     حيتبس يف منافذ ال

األعضاء فال يبقى معه الشخص منتصباع بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة، وقـد يكـون   
 (4/45مرقاة املفاتيح ). قاله األبهري الصََّرُع من اجلن وال يقع إال من النفوس اخلبيثة منهم.

رقـم   5/1246صحيح كتاب املرضى، باب"فضل من ُيصرع من الريح ")( أخرجه البخاري يف ال205
(، ومسلم يف الصحيح كتاب الرب والصلة واآلداب، باب"ثواب املؤمن فيما يصيبه مـن  5111

 ( 1510رقم  4/2994مرض أو حزن")

 (26/225( فتح الباري )200

رقـم   1/2615")( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب اجلهاد والسري، باب"فضل اجلهاد والسـري 201
(، ومســلم يف الصــحيح كتــاب اإلميــان، باب"بيــان كــون اإلميــان بــاهلل تعــاىل أفضــل  1016

 ( 15رقم  2/19األعمال")

 (5/0( شرح صحيح البخاري له )201

"بـر   (، وابـن ماجـة يف السـنن كتـاب األدب، بـاب     452و  0/445( أخرجه أاـد يف املسـند )  209
"ما جاء مـن   يف السنن كتاب الِبر والصلة، باب (، والرتمذي1001رقم  1/2161) الوالدين"

 201 - 1/201(، وابن حبان يف الصحيح )2966رقم  4/122) الفضل يف رضا الوالدين"
ــم  ــذي، واحلــاكم،  1/291(، واحلــاكم يف املســتدر  )415رق (، واحلــديث صــحَّحه الرتم

 (  2541والذه ، واأللبااي يف صحيح سنن الرتمذي برقم )

 (  9/241اتيح )( مرقاة املف216

 ( املوضع السابق 212

 (  0/112( فيض القدير )211
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(، والنسائي يف السنن الصغرى كتـاب اجلهـاد، باب"الرُّخصـة    1/419( أخرجه أاد يف املسند )211
(، والبيهقـي يف السـنن الكـربى كتـاب السـري،      1264رقـم   0/22يف التخلف ملن له والدة")

(، والضـياء  9/10فـال يغـزو إال بـإذن أهلـه")     باب"الرجل يكون له أبوان مسلمان أو أحدهما
(، قال األلبااي يف صـحيح سـنن   202رقم  256 – 1/249املقدسي يف األحاديث املختارة )

 ("حسن صحيح"1961النسائي رقم )

ة إال املؤمنـون، وأن حمبـة   نَّـ ( أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب اإلميان، باب"بيان أاَّه ال يدخل اجَل214
 ( 54رقم  2/14ان، وأنَّ إفشاء السالم سبب حلصوهلا")املؤمنني من اإلمي

( اْاَجَفَل الناُس عليه: أي: ذهبوا مسرعني حنور. ُيقال: جفل، وأجفل، واجنفل. النهاية يف غريب 215
 ( 2/119احلديث )

 (، والدارمي يف السنن كتاب االستئذان، باب"يف إفشاء السالم"5/452( أخرجه أاد يف املسند )210
 1/2611(، وابن ماجة يف السنن كتاب األطعمة، باب"إطعام الطعام")1015 رقم 1/211)

(، 1415رقم  4/051")41(، والرتمذي يف السنن كتاب صفة القيامة،  باب"1152رقم 
(، قال الرتمذي:"حديث صحيح"، وقال احلاكم:"حديث صحيح 1/21واحلاكم يف املستدر  )

األلبااي يف صحيح سنن ابن ماجة برقم  على شر  الشيخني"، وأقرَّر الذه ، وصحَّحه
(1016  ) 

 ( 4/152(  مرقاة املفاتيح )211

 ( 2/122( الثََّرى: أي: التُّراب النَّدّي. النهاية يف غريب احلديث )211

 (  249( ُخفَُّه: اخُلفُّ امللبوس، مجعه ِخفاف، مثل كتاب. املصباح املنري )ص219

اب"املاء الذي ُيغسـل بـه شـعر اإلاسـان وكـان      ( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب الوضوء، ب216
 ( 212رقم  2/15عطاء ال يرى به بأساع أن ُيتخذ منها اخليو  واحلبال وسؤر الكالب")

( َمِنيَحُة اْلَعْنِز: امَلِنيَحُة: أن جيعل الرجل لنب شاته أو ااقته آلخر وقتاع ما؛ ثم يقع ذلك يف كل مـا  212
وامَلِنيَحُة سواء، وُيقال: ااقة منوح إذا بقـي لبنهـا بعـد مـا تـذهب       ُيْرَزقه املرء وُيعطار، وامِلْنَحُة
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تفسـري غريـب مـا يف الصـحيحني      ألبان اإلبل فكأاها أعطت أصحابها اللنب ومنحتهم أيَّـار.  
 (  552)ص

 ( 1411رقم  1/911(  أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب اهلبة، باب"فضل املنيحة")211

 (.1/252( شرح صحيح البخاري له )211

النهايـة يف غريـب     (َ َتَبوَّْأَت: ُيقال َبوَّأر اهلُل َمْنِزالع، أي: أْسَكَنه إيَّار. َوَتَبوَّْأُت َمْنِزالع أي: اتََّخْذُتـه. 214
 ( 2/259احلديث )

(، وابن ماجة يف السنن كتاب اجلنائز، باب"ما جـاء يف  154و  1/144( أخرجه أاد يف املسند )215
(، والرتمذي يف السنن كتاب الرب والصلة، باب"مـا  2441رقم  2/404ثواب من عاد مريضاع")

رقــم  1/111(، وابــن حبــان يف الصــحيح )1661رقــم  4/105جــاء يف زيــارة اإلخــوان")
(، قال الرتمذي:"حديث حسن غريب"، وحسَّنه األلبااي يف صحيح سنن الرتمذي بـرقم  1902

(2011  ) 

رقــم  5/1111فضـل مــن يعـول يتيمـاع")   ( أخرجـه البخـاري يف الصــحيح كتـاب األدب، باب"   210
(، ومسلم يف الصحيح كتاب الزهـد والرقـائق، باب"اإلحسـان إىل األرملـة واملسـكني      5059
 ( 1911رقم  4/1111واليتيم")

 (  9/121( شرح صحيح البخاري له )211

 (21/221( شرح صحيح مسلم )211

  ُأْاِظُرر واْسَتْنَظرته إذا طَلْبـَت منـه أن ُيْنِظـَر .   ( َفُأْاِظُر: اإلْاظاُر: التأخري واإلْمهال. ُيقال: أْاَظْرُته 219
 ( 5/11النهاية يف غريب احلديث )

 ( .2/125( َوَأَتَجاَوُز: الَتَجاوز: هو التََّساُهل والتسامح يف الَبْيع واالْقِتضاء.  املرجع السابق )296

رقـم   1/2111")( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب األابياء، باب"ما ُذكـر عـن بـين إسـرائيل    292
رقـم   1/2295(، وأخرجه مسلم يف الصحيح كتاب املساقاة، باب"فضل إاظار املعسر")1100
2506/11  ) 

 (  26/114( شرح صحيح مسلم )291
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يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه ﴿( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب األدب، باب"َقْوِل اللَِّه َتَعاَلى:291
(، ومسـلم يف الصـحيح   5141رقـم   5/1102وما ُيْنَهى عن اْلَكِذِب") ﴾لصَّاِدِقنَيَوُكوُاوا مع ا

 1621 – 4/1621كتاب الرب والصلة واآلداب، باب"ُقبح الكذب وحسن الصـدق وفضـله")  
 ( 1061رقم 

 (  0/592( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )294

 ( 5/29جوهري )( ُعُتلٍّ: الُعُتلُّ: هو الغليظ اجلايف.  الصحاح لل295

( َجوَّاٍظ: اجَلوَّاظ: الكثري اللَّْحم، املختال يف ِمْشَيته. ُيقال: َجاَظ َيُجوُظ َجَوظاااع.   غريب احلديث 290
 (2/01البن قتيبة )

 ( .   1/01فيض القدير )  ( ُمْسَتْكِبٍر: أي: متعاظم مرتفع َتيهاع وُعْجَباع.291

إمياء إىل أن داء الكرب يطلبه لنفسه وليس هو له، بل الـذي   "ويف التعبري بتاء االستفعال قال ابن عالن:
 (5/15دليل الفاحلني )  له العبودية والتذلل، والكربياء لّله سبحااه".

(، وأخرجـه  5111رقـم   5/1155( أخرجه البخاري يف الصـحيح كتـاب األدب، بـاب"الِكْبر")   291
ر يدخلـها اجلبـارون، والنـار    مسلم يف الصحيح كتاب اجلنة وصفة اعيمهـا وأهلـها، باب"النَّـا   

 ( 1151رقم  4/1296يدخلها الضعفاء")

 (  11/116(  عمدة القاري )299

( يف َمْخَرَفِة: امَلْخَرَفُة: هي ِسكٌَّة بني َصفَّْيِن من خنل ّيْخرتف من أيِّهمـا شـاء، أي: جيـتين. وقيـل     166
يـة يف غريـب احلـديث    امَلْخرفة: الطريق، أي: أاَّـه علـى طريـق تؤّديـه إىل طريـق اجلنـة. النها      

(1/14) 

 4/2919( أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب الرب والصلة واآلداب، باب"فضل عيـادة املـريض")  162
 (1501رقم 

 ( 1/11( إكمال املعلم )161

 (  411( َلُأَاحَِّينَّ: حنَّيُت الشيء: َعَزلُته. املصباح املنري )ص161
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 اب"فضـل إزالـة األذى عـن الطريـق"    ( أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب الرب والصلة واآلداب، ب164
 (  2924/211رقم  4/1612)

 (  0/064( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )165

 ( أخرجه مسـلم يف الصـحيح كتـاب الـرب والصـلة واآلداب، باب"فضـل اإلحسـان إىل البنـات"        160
 (1016رقم  4/1611)

َتاُجون إليه من ُقوت وِكْسوة وغريهما. النهايـة  ( َعاَل: َعاَل الرجُل ِعَياَله َيُعوُلهم: إذا قام مبا َيْح161
 ( 1/112يف غريب احلديث )

 – 4/1611( أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب الرب والصلة، باب"فضـل اإلحسـان إىل البنـات")   161
 (   1012رقم  1611

 أو حافظ على قول ،تكلم بكالم طيب: يعين قل ال إله إال اهلل خالصاع :ي: أَأَطاَب اْلَكاَلَم (169
وجتنب الغلظة والفظاظة وخالق  ،أو خاطب الناس باملالينة واملالطفة ،الباقيات الصاحلات
 (2/510.  فيض القدير )الناس خبلق حسن

ما جاء يف "(، والرتمذي يف السنن كتاب الرب والصلة، باب2/255أخرجه أاد يف املسند ) (126
صحيح على "( وقال:2/16(، واحلاكم يف املستدر  )2914رقم  4/154)"قول املعروف
 ( 1652ووافقه الذه ، وحسَّنه األلبااي يف صحيح سنن الرتمذي برقم )"شر  الشيخني

 (1/265( ُيَزْحَزَح َعِن النَّاِر: زحَّه وَزْحزْحه وَحْزَحزر، إذا َاحَّار.  الفائق يف غريب احلديث )122

 خللفاء األول فاألول"بيعة ابأخرجه مسلم يف الصحيح كتاب اإلمارة، باب"وجوب الوفاء  (121
 (2144رقم  2411 - 1/2411)

( اْلَبَذاُء: َبَذا على القوم َيْبُذو َبَذاًء بالفتح واملد َسِفه وأفحش يف منطقه وإن كـان كالمـه ِصـدقاع    121
فهو َبِذىٌّ على فعيل، وامرأة َبِذيٌَّة كذلك. وَأْبَذى باأللف وَبِذَى وَبُذَو من بابي تعب وَقـُرب:  

َبَذَأ َيْبَذُأ مهموز بفتحهما، َبَذاًء وَبَذاءةع باملـد وفـتح األول كـذلك، وَبَذَأْتـُه العـني      لغات فيه. و
 ( 45ازدرته واستخفَّت به.  املصباح املنري )ص

 (  2/112( من اْلَجَفاِء: اْلَجَفاُء: ِغَلُظ الطَّْبِع.  النهاية يف غريب احلديث )124
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 1/2466ه يف السنن كتاب الزهـد، باب"احليـاء")  (، وابن ماج1/562( أخرجه أاد يف املسند )125
رقـم   4/105(، والرتمذي يف السنن كتاب الرب والصلة، باب"مـا جـاء يف احليـاء")   4214رقم 
ــان يف الصــحيح )1669 (، واحلــاكم يف املســتدر  061رقــم  111 – 1/111(، وابــن حب

امع الصغري ( قال الرتمذي:"حديث حسن صحيح"، وصحَّحه األلبااي يف صحيح اجل2/229)
 (  1299وزيادته برقم )

(، والرتمـذي  1/441(، وأاد يف املسـند ) 1414رقم  114( أخرجه الطيالسي يف املسند )ص120
(، وابن حبـان  1664رقم  4/101يف السنن كتاب الرب والصلة، باب"ما جاء يف ُحْسن اخللق")

(، 2656رقـم   1/211(، والقضـاعي يف مسـند الشـهاب )   410رقم  1/114يف الصحيح )
قال الرتمذي:"حديث صحيح غريب"، وحسَّن إسنادر األلبااي يف صحيح سنن الرتمـذي بـرقم   

(2016  ) 

 (  54( كتاب الفوائد )ص121

( أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب الذكر والـدعاء والتوبـة واالسـتغفار، باب"فضـل االجتمـاع      121
 ( 1099رقم  4/1614على تالوة القرآن وعلى الذِّكر")

 (  4/116النهاية يف غريب احلديث ) ُلبه فاْسَتعاَر َلُه اللَّْمس.فيه ِعْلَماع: أي َيْط ( َيْلَتِمُس129

 ( باختصار وتصرف141 - 142( جامع العلوم واحلكم )ص116

 ( 0269رقم  5/1110( أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب الرِّقاق،"حفظ اللسان")112

 (  26/210( شرح صحيح البخاري له )111

 (  9/51) ( مرقاة املفاتيح111

 (  1/20( َزِعيٌم: الزَّعيم: الَكِفيل، ُيقال َزَعم به َزْعماع وزعامةع. الفائق للزخمشري )114

َحـْوَل امُلـُدن    ( َرَبض اجَلنَّة: هو بفتح الباء: ما َحْوهلا خارجاع عنها، َتْشـبيهاع باألْبِنَيـة الـيت تكـون    115
 (  1/215النهاية يف غريب احلديث ) وحتت الِقاَلع.
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َراُء: اْلِجَداُل والتَّماِرى وامُلَماَراُة: امُلَجاَدَلُة على مـذهب الشَّـكِّ والرِّيَبـة. وُيقـاُل ْلِلُمنـاَظَرة:      ( امِل110
اللَّـَبَن مـن    احلاِلـبُ  يُمَماراة ألن كلَّ واِحٍد منهما َيْسَتْخرُج ما عند صاِحِبه وَيْمَتِريه كما َيْمَتر

 ( 4/111الضَّْرِع.   املرجع السابق )

ــاب"يف حســن اخُللــق") ( 111 ــو داود يف الســنن كتــاب األدب، ب (، 4166رقــم  4/151أخرجــه أب
(، والبيهقي يف السنن الكـربى كتـاب   1411رقم  99 – 1/91والطربااي يف املعجم الكبري )

الشهادات، باب"املزاح ال ُترد به الشهادة ما مل خيرج يف املزاح إىل عضه النسب أو عضه حبد أو 
 ( 111وذكرر األلبااي يف سلسلة األحاديث الصحيحة برقم ) (،26/149) فاحشة"

 (  5/92( دليل الفاحلني )111

(، والنسـائي يف السـنن الصـغرى كتـاب البيـوع، باب"ُحْسـن       2/16( أخرجه أاد يف املسـند ) 119
ــة")  ــق يف املطالب ــة والرِّف ــم  129 – 1/121املعامل ــوع،  4090رق ــاب البي (، ويف الكــربى كت

(، وحسَّنه األلبااي يف صـحيح سـنن   0195رقم  4/06والرِّفق يف املطالبة")باب"ُحْسن املعاملة 
 (4119النسائي برقم )

 (  2/110( فيض القدير )116

( اْلُغُلوِل: هو اخِلَياَاُة يف املْغَنم والسَّرَقة من الَغِنيمة قبل الِقْسمة. ُيقال: َغلَّ يف امَلْغنم َيُغلُّ ُغلـوالع  112
يف شيء ُخْفَيَة فقد َغلَّ. وُسمِّيت ُغلوالع ألن األْيـِدي فيهـا َمغلولـة:     فهو َغالٌّ. وكلُّ َمن خان

أي َمْمنوعة َمْجُعول فيها ُغلٌّ وهو احَلِديدة اليت َتْجَمع َيد األسري إىل ُعُنقه. النهايـة يف غريـب   
 ( 1/116احلديث )

باب"مـا جـاء يف   (، والدارمي يف السنن كتاب البيوع، 111و  5/112( أخرجه أاد يف املسند )111
ــدَّْين")  ــديد يف ال ــم  1/211التش ــند ) 1595رق ــزار يف املس ــم  26/95(، والب (، 4259رق

(، واحلـاكم يف  1104رقـم   5/111والنسائي يف السنن الكربى كتـاب السـري، بـاب"الُغلول")   
( وقال:"حديث صحيح على شـر  الشـيخني"، ووافقـه الـذه ، وصـحَّحه      1/10املستدر  )

 ( 0422اجلامع الصغري وزيادته برقم )األلبااي يف صحيح 
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و  119و  5/111(، وأاـد يف املسـند )  1110رقـم   461(  أخرجه ابن اجلعد يف املسـند )ص 111
(، 2111رقــم  2/511(، وابــن ماجــة يف الســنن كتــاب الزكــاة، باب"كراهيــة املســألة")112

رقـم   1/52")والنسائي يف السنن الكربى كتاب الزكاة، باب"فضل مـن ال يسـأل النـاس شـيئاع    
(، وصـحَّحه األلبـااي يف صـحيح    2415رقم  1/91(، والطربااي يف املعجم الكبري )1112

 ( 1411سنن النسائي برقم )

( ِبالنََّباَوِة: النََّباَوُة بالفتح وبعد األلف واو مفتوحة، وهو االرتفـاع مـن األرض. وهـو املوضـع     114
و يف ابـوة مـن   مسجد ابن عبـاس، وهـ   الذي اختذر عبد اهلل بن عباس مسجداع، وُيعرف اليوم

، املعــامل األثــرية يف الُســنَّة والســرية (166و 5/191معجــم البلــدان ) األرض، أي: مرتفــع.
   (115)ص

(، وابـن ماجـة يف   442رقـم   2/464) –كما يف املنتخـب   –(  أخرجه عبد بن ايد يف املسند 115
ــاب الزهــد، باب"  ــاء احلســن")االســنن كت ــم  1/2422لثن ــااي يف املســند (، و4112رق الروي

(، واحلـاكم  1114رقم  191 – 20/191(، وابن حبان يف الصحيح )2546رقم  1/560)
(، وقال:"حديث صحيح اإلسناد"، ووافقه الذه ، وقـال البوصـريي يف   2/216يف املستدر  )

(:"إسنادر صحيح، رجاله ثقات"، وحسَّنه األلبااي يف صـحيح سـنن   1/162مصباح الزجاجة )
 (1466برقم )ابن ماجة 

(، 4114رقــم  1/2421( أخرجــه ابــن ماجــة يف الســنن كتــاب الزهــد، باب"الثنــاء احلســن") 110
ــبري )  ــي يف املعجــم الك ــم  21/216والطرباا ــو21111رق ــاء   (، وأب ــة األولي ــيم يف حلي اع

ــال البوصــريي يف 124رقــم  160 - 165(، والبيهقــي يف الزهــد الكــبري )ص1/16) (، ق
ذا إسناد صحيح، رجاله ثقات"، وقال األلبااي يف صحيح سنن (:"ه1/161مصباح الزجاجة )
 ("حسن صحيح".1461ابن ماجة برقم )

 (  00 - 1/05( فيض القدير )111

 (2/405: أي: عادل.   مجهرة اللغة )ُمْقِسٌط (111
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إاه لصفاء قلبه وراته اللتني قامتا  :قة خالف الغلظ والعنف أيبقافني من الرِّ: َرِقيُق اْلَقْلِب (119
دليل الفاحلني    عن الغلظ والعنف على اخلالئق بل حينو عليهم ويشفق يف أحواهلم" ه خاٍلب
(2/210) 

.   مشارق األاوار للقاضي عفيف عما ال حيل له متعفف عن السؤال :أي: َوَعِفيٌف ُمَتَعفٌِّف (146
 (1/91عياض )

ت اليت ُيعرف بها يف باب الصفا"أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب اجلنة وصفة اعيمها وأهلها، (142
 (1105رقم  1291 - 4/1291)"الدايا أهل اجلنة وأهل النار

(، وابن حبان يف 1416رقم  24/40(، والبزار يف املسند )2/292أخرجه أاد يف املسند ) (141
(، وصحَّحه األلبااي يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته برقم 4201رقم  9/412الصحيح )

(006) 

 (2/121.   النهاية يف غريب احلديث )جاَر جيور إذا مال وَضلَّ: ُحْكِمَفَجاَر ِفي اْل (141

(، 1511رقم  1/199)"يف القاضي خيطئ"أخرجه أبو داود يف السنن كتاب األقضية، باب (144
ما جاء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف "والرتمذي يف السنن كتاب األحكام، باب

احلاكم جيتهد "ة يف السنن كتاب األحكام، باب(، وابن ماج2111رقم  1/021)"القاضي
(، وصحَّحه األلبااي يف صحيح سنن أبي داود برقم 1125رقم  1/110)"فيصيب احلق

(1652) 

 (4/511فيض القدير ) (145

من ُقتل "(، والنسائي يف السنن الكربى كتاب حتريم الدم، باب1/111أخرجه أاد يف املسند ) (140
والبيهقي يف السنن الكربى كتاب األشربة واحلد فيها،  (،1549رقم  1/169)"دون ماله

(، وصحَّحه األلبااي يف صحيح سنن 1/115)"ما جاء يف منع الرجل افسه وحرميه وماله"باب
 (1161النسائي برقم )

   سبق خترجيه يف املطلب األول من مبحث العبادات.(  141

   سبق خترجيه يف املوضع السابق.(  141
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 اجعاملرقائمة املصادر و

(، حتقيــق: 041)ت األحاديـث املختـارة: لإلمــام املقدسـي أبــي عبـداهلل حممـد بــن عبدالواحـد       -2
 م.2996 – هـ 2/2426د.عبدامللك بن دهيش، دار خضر، بريوت، لبنان،  

(:  ترتيب عالء الدين علي بن بلبـان الفارسـي   154اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان )ت  -1
 –هــ  2/2461اؤو ، مؤسسـة الرسـالة، بـريوت، لبنـان      (، حتقيق: شـعيب األراـ  119)ت

 م.2911

املكتـب اإلسـالمي،    هــ(، 2416بي عبدالران حممد ااصر الدين األلبااي )تأل :أحكام اجلنائز -1
 م.2910 -هـ 4/2460  بريوت، لبنان 

(، حتقـق:  012اإلحكام يف أصول األحكام: لآلمدي الثعل  أبي احلسن علي بـن أبـي علـي )ت    -4
 دالرزاق عفيفي، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، بدون تاريخ.عب

اإلحكام يف أصول األحكام: للقرط  األادلسي أبي حممد علـي بـن أاـد بـن سـعيد بـن حـزم         -5
(، حتقيق: الشيخ أاد حممد شاكر، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، لبنان، بدون 450الظاهري )ت

 تاريخ. 

(، 2156)ت حممد بن علـي  احلق من علم األصول: لإلمام الشوكااي إرشاد الفحول إلي حتقيق -0
 م.2999 -هـ 2/2429حتقيق: الشيخ أاد عزو، دار الكتاب العربي، بريوت، لبنان  

حممـد ااصـر الـدين األلبـااي       ألبـي عبـدالران  إرواء الغليل يف ختريج أحاديـث منـار السـبيل:     -1
 م.2915 –هـ 1/2465  (، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان2416)ت

(، حتقيق: عماد الـدين حيـدر، دار   451األ اء والصفات: لإلمام البيهقي أاد بن احلسني )ت -1
 م. 2915 –هـ 2/2465الكتاب العربي، بريوت، لبنان  

(، حتقيق: أبـو  411أصول السرخسي: لشمس األئمة السرخسي حممد بن أاد بن أبي سهل )ت -9
 ملعرفة، بريوت، لبنان، بدون تاريخ.الوفا األفغااي،  دار ا
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(، حتقيـق: د.حييـى   544إكمال املعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض بن موسى بن عيـاض )ت  -26
 م. 2991 -هـ 2429/ 2إ اعيل، دار الوفاء، املنصورة، مصر  

ظ (، حتقيق: حمفـو 191البحر الزخار: )مسند البزار( للحافظ أبي بكر أاد بن عمرو البزار )ت -22
 م.2911 –هـ 2/2469السلفي، مؤسسة علوم القرآن، بريوت، لبنان  

(، 2165تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي حممـد بـن حممـد مرتضـى احلسـيين )ت      -21
 م.2994 –هـ 2424حتقيق: علي شريي، دار الفكر، بريوت، لبنان 

ي عبداهلل حممد بن أاد بن أبي التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة: لشمس الدين القرط  أب -21
(، حتقيق: الـدكتور الصـادق بـن حممـد بـن إبـراهيم، مكتبـة دار املنهـاج للنشـر          012بكر )ت

 ر2/2415والتوزيع، الرياض، السعودية،  

( 066الرتغيب يف الدعاء واحلث عليه: ألبي حممـد املقدسـي عبـدالغين بـن عبـد الواحـد )ت       -24
 م.2992 –هـ 2/2422  ، مصرن تيمية، القاهرةبن حسن، مطابع اباختريج: حممد 

(، حتقيـق: أاـد   110تفسري غريب القرآن: ألبي حممد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت -25
 م. 2911 -هـ 2191صقر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

(، 411)ت تفسري غريب ما يف الصحيحني: لإلمام أبي عبداهلل احلميدي حممـد بـن أبـي اصـر     -20
 م. 2995 –هـ 2/2425حتقيق: د.زبيدة حممد سعيد، مكتبة السنة، القاهرة، مصر،  

(، حتقيـق:  114تفسري القرآن العظيم: ألبي الفداء إ اعيل بن عمـر بـن كـثري الدمشـقي )ت     -21
 -هــ  1/2416سامي بن حممـد سـالمة، دار طيبـة للنشـر والتوزيـع، الريـاض، السـعودية         

 م.  2999

(، حتقيـق: حممـد عـوض مرعـب،     116اللغة: ل زهري أبي منصور حممد بن أاد )ت تهذيب -21
 م.2/1662دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، لبنان  

(، حتقيـق:  2111توجيه النظر إىل أصول األثر: لإلمام الدمشقي طاهر بن صاحل اجلزائري )ت -29
 م.2995 -هـ 2/2420  عبدالفتاح أبوغدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، سوريا
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(، حتقيـق:  111جامع الرسائل: ألبي العباس شيخ اإلسالم ابن تيمية أاد بـن عبـداحلليم )ت   -16
 م.1662 -هـ 2/2411د.حممد رشاد سامل، دار العطاء، الرياض، السعودية  

(، مؤسسـة  195جامع العلوم واحلكم: لإلمام ابن رجب احلنبلي عبـدالران بـن شـهاب )ت    -12
 م. 2991 –هـ 5/2421الثقافية، بريوت، لبنان  الكتب 

(، دار 012اجلامع ألحكام القرآن: لإلمام أبي عبداهلل حممد بن أاـد األاصـاري القـرط  )ت    -11
 م.2911 -هـ 2/2461الكتب العلمية، بريوت، لبنان  

سـالمية،  (، دار اآلثـار اإل 164مجاع العلم: لإلمام الشافعي أبي عبداهلل حممد بـن إدريـس )ت   -11
 م.  1661 -هـ 2/2411الكويت،  

(، حتقيـق: رمـزي مـنري    112مجهرة اللغة: البن دريد األزدي أبـي بكـر حممـد بـن احلسـن )ت      -14
 م.2/2911بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان  

ائس (، دار النفـ 2411اجلنَّة والنَّار: للدكتور/ عمر بن سليمان بن عبداهلل األشـقر العتـي  )ت   -15
 م.2991 -هـ 1/2421للنشر والتوزيع، عمَّان، األردن  

 –هــ  2464احلديث واحملدثون: حملمد حممد أبـو زهـو، دار الكتـاب العربـي، بـريوت، لبنـان        -10
 م.2914

خزااــة األدب وغايــة األرب: للحمــوي األزراري تقــي الــدين أبــي بكــر علــي بــن عبــداهلل   -11
 م.2/2911تبة اهلالل، بريوت، لبنان  (، حتقيق: عصام شعيتو، دار ومك111)ت

ــن عــالن الصــديقي الشــافعي     -11 ــاض الصــاحلني: للشــيخ/ حممــد ب ــل الفــاحلني لطــرق ري دلي
 م.2911 -هـ 2/2461(، دار الريان للرتاث، القاهرة، مصر  2651)ت

الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج: لإلمام جالل الدين السيوطي عبدالران بن أبي بكـر   -19
 (، اعتنى به: حممد عداان درويش، دار األرقم، بريوت، لبنان، بدون تاريخ. 922)ت

(، حتقيق: أاد حممد شاكر، دار 164الرسالة: لإلمام الشافعي أبي عبداهلل حممد بن إدريس )ت -16
 الكتب العلمية، بريوت، لبنان، بدون تاريخ.
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(، املكتب 2416أللبااي )تا لدينحممد ااصر ا ألبي عبدالران سلسلة األحاديث الصحيحة: -12
 م.2919 –هـ 1/2199اإلسالمي، بريوت، لبنان  

(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، 115سنن ابن ماجة: ألبي عبداهلل حممد بن يزيد القزويين )ت -11
 دار احلديث، القاهرة، مصر، بدون تاريخ.

(، حتقيق: حممـد حمـي الـدين    115سنن أبي داود: لإلمام سليمان بن األشعث السجستااي )ت -11
 عبداحلميد، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، بدون تاريخ.

(، حتقيـق: أاـد شـاكر،    119سنن الرتمذي: لإلمام أبي عيسى حممد بن عيسـى الرتمـذي )ت   -14
 م.2915 –هـ 1/2195مطبعة مصطفى البابي احلل ، القاهرة، مصر  

(، حتقيق: عبداهلل هاشم املـداي،  116عبدالران الدارمي )تسنن الدارمي: لإلمام عبداهلل بن  -15
 م.2900 –هـ 2110دار احملاسن للطباعة، القاهرة، مصر 

(، اعتنى بها: عبدالفتاح أبوغدة، دار 161السنن الصغرى: لإلمام النسائي أاد بن شعيب )ت -10
 م.2910 -هـ 1/2460البشائر اإلسالمية، بريوت، لبنان  

(، دار املعرفة، بريوت، لبنـان، بـدون   451ى: لإلمام البيهقي أاد بن احلسني )تالسنن الكرب -11
 تاريخ.

(، حتقيق: عبدالغفار البنداري، وسـيد  161السنن الكربى: لإلمام النسائي أاد بن شعيب )ت -11
 م.2992 -هـ 2/2422كسروي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان  

إلسالمي: ملصطفى السباعي، املكتب اإلسـالمي، بـريوت، لبنـان،    السنة ومكااتها يف التشريع ا -19
 م.2915 –هـ 4/2465 

متيم ياسر  (، حتقيق: أبو449شرح صحيح البخاري: ألبي احلسن علي بن خلف بن بطال )ت -46
 م.1664 -هـ 1/2415، الرياض، السعودية  دبن إبراهيم، مكتبة الرش

(، دار الفكـر، بـريوت،   010لـدين بـن شـرف )ت   ي ايشرح صحيح مسلم: لإلمام النووي حم -42
 لبنان، بدون تاريخ. 
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شرح العقيـدة الطحاويـة: لإلمـام ابـن أبـي العـز احلنفـي حممـد بـن عـالء الـدين الدِّمشـقي              -41
ؤو ، وعبداهلل بن احملسن الرتكي، مؤسسة الرسـالة، بـريوت،   ا(، حتقيق: شعيب األرا191)ت

 م.2991 -هـ 26/2421لبنان  

(، حتقيـق: حممـد   911كوكب املنري: البن النجار الفتوحي أبي البقاء حممد بن أاد )تشرح ال -41
 م.2991 -هـ 1/2421الزحيلي وازيه ااد، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية  

(، حتقيق: د.إميل يعقوب، ود.حممـد  191الصحاح: للجوهري أبي اصر إ اعيل بن ااد )ت -44
 م.2999 -هـ 2/2416ريوت، لبنان  ابيل، دار الكتب العلمية، ب

(، حتقيـق: د.حممـد   122صحيح ابن خزمية: لإلمام أبي بكر حممد بـن إسـحاق بـن خزميـة )ت     -45
 م.2912 –هـ 1/2462مصطفى األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان  

(، ضـبطه ورقمـه:   150صحيح البخاري: لإلمام أبي عبداهلل حممد بن إ اعيل البخـاري )ت  -40
 م.2911 -هـ 1/2461د.مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، دمشق، سوريا  

(، 2416أللبـااي )ت ا حممـد ااصـر الـدين    ألبـي عبـدالران  صحيح اجلامع الصغري وزيادته:  -41
 م.2910 –هـ 1/2460املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان  

(، املكتـب  2416)ت أللبـااي ا حممـد ااصـر الـدين    ألبـي عبـدالران  صحيح سنن ابن ماجة:  -41
 م.2910 -هـ 2/2461اإلسالمي، بريوت، لبنان  

(، املكتـب  2416أللبـااي )ت ا حممـد ااصـر الـدين    ألبـي عبـدالران  صحيح سنن أبي داود:  -49
 م.2911 –هـ 1/2461اإلسالمي، بريوت، لبنان  

ب (، املكتـ 2416أللبـااي )ت ا حممـد ااصـر الـدين    ألبـي عبـدالران  صحيح سنن الرتمذي:  -56
 م.2911 -هـ 2/2461اإلسالمي، بريوت، لبنان  

(، املكتـب  2416أللبـااي )ت ا حممـد ااصـر الـدين    ألبـي عبـدالران  صحيح سنن النسـائي:   -52
 م.2911 -هـ 2/2469اإلسالمي، بريوت، لبنان  

(، حتقيق: حممد فؤاد 102صحيح مسلم: لإلمام أبي احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري )ت -51
 م.2955 -هـ 2/2114ي، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، لبنان،  عبدالباق
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ــ  -51 ــدالوهاب خلَّ ــم للطباعــة والنشــر 2115اف )تعلــم أصــول الفقــه: للشــيخ عب (، دار القل
 م.2911 -هـ 21/2191والتوزيع، دمشق، سوريا  

(، 155تعمدة القاري شرح صحيح البخاري: ألبي حممد بدر الدين حممود بن أاد العـيين )  -54
 م.2911 -هـ 2/2191مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلل ، القاهرة، مصر  

(، حتقيق: بشري عيون، مكتبـة  104عمل اليوم والليلة: البن السين أاد بن حممد الدينوري )ت -55
 م.2911 –هـ 2/2461دار البيان، دمشق، سوريا  

(، دار الكتب العلميـة، بـريوت،   114غريب احلديث: ألبي عبيد القاسم بن سالم اهلروي )ت -50
 م.2910 –هـ 2/2460لبنان  

(، ختريج: د. عبداملعطي 591غريب احلديث: ألبي الفرج ابن اجلوزي عبدالران بن علي )ت -51
 م.2915 –هـ 2/2465أمني قلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان  

(، حتقيق: علي حممـد البجـاوي،   511الفائق يف غريب احلديث: للزخمشري حممود بن عمر )ت -51
 م.2919 –هـ 1/2199وحممد إبراهيم، دار الفكر، بريوت، لبنان  

(، 151فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر علي بـن أاـد العسـقالاي )ت    -59
 حتقيق: حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة، بريوت، لبنان، بدون تاريخ. 

حممـد   أبو عبدالران (، خرَّج أحاديثه:2420د الغزالي أاد السقا )تفقه السرية: للشيخ حمم -06
 م.2911 -هـ 1/2461أللبااي، مطبعة حسَّان، القاهرة، مصر  ا ااصر الدين

(، دار 152الفوائد: لإلمام مشس الدين ابن القيم اجلوزية أبي عبداهلل حممد بن أبـي بكـر )ت   -02
 م. 2911 - ـه1/2461الكتب العلمية، بريوت، لبنان  

( دار املعرفـة،  2612فيض القدير شرح اجلامع الصغري: لإلمام املناوي حممد عبـدالرؤوف )ت  -01
 بريوت، لبنان، بدون تاريخ. 

(، دار املعرفة، بريوت، لبنان، بـدون  121القاموس احمليط: للفريوز آبادي حممد بن يعقوب )ت -01
 تاريخ.
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: للقا ي حممد مجال الدين بـن حممـد سـعيد بـن     قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث -04
 (، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، بدون تاريخ. 2111قاسم )ت

(، حتقيـق:  141الكاشف عن حقائق السنن: لإلمام شرف الدين احلسني بن حممـد الطـي  )ت   -05
 - ـهـ 2/2411أبو عبـداهلل حممـد بـن علـي  ـك، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، لبنـان           

 م.1662

لباب النقول يف أسـباب النـزول: لإلمـام السـيوطي جـالل الـدين عبـدالران بـن أبـي بكـر            -00
(، ضبطه وصححه: أاد عبـد الشـايف، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، لبنـان، بـدون        922)ت

 تاريخ. 

(، دار صـادر، بـريوت، لبنـان    122لسان العرب: البن منظور حممد بـن مكـرم األفريقـي )ت    -01
 م. 2996 – ـه2/2426 

( دار الكتاب العربـي،  161جممع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ اهليثمي علي بن أبي بكر )ت -01
 م.2911 –هـ 1/2461بريوت، لبنان  

(، حتقيـق:  451احملكم واحمليط األعظم: ألبي احلسن علي بن إ اعيل بـن سـيدر املرسـي )ت    -09
 م.2/1666وت، لبنان  عبداحلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بري

(، حتقيـق:  115احمليط يف اللغة: للصاحب الكايف الطالقااي أبي القاسم إ اعيل بـن عبـاد )ت   -16
 م.2994 -هـ 2/2424الشيخ حممد حسن آل ياسني، عامل الكتب، بريوت، لبنان  

دار (، 2624مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح: ألبي احلسن علي بـن سـلطان القـاري )ت    -12
  .الفكر، بريوت، لبنان، بدون تاريخ

(، دار املعرفـة،  465املستدر  على الصحيحني: للحـاكم النيسـابوري حممـد بـن عبـداهلل )ت      -11
 بريوت، لبنان، بدون تاريخ.

(، 565املستصفى من علم األصول: لإلمام الغزالي أبي حامد حممـد بـن حممـد الطوسـي )ت     -11
 م.2991 -هـ 2/2421، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان  حتقيق: د.حممد بن سليمان األشقر
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(، تعليق: عامر أاـد  116مسند ابن اجلعد: ألبي احلسن علي بن اجلعد بن عبيد اجلوهري )ت -14
 م.2996 – هـ 2/2426حيدر، مؤسسة اادر، بريوت، لبنان  

بـريوت، لبنـان،   (، دار املعرفـة،  164مسند أبي داود الطيالسي: لإلمـام سـليمان بـن داود )ت    -15
 بدون تاريخ.

(، حتقيق: أمين عارف، دار املعرفـة،  120ين )تييسفرامسند أبي عوااة: يعقوب بن إسحاق اإل -10
 م.2991 –هـ 2/2429بريوت، لبنان  

(، حتقيق: حسني سليم أسـد،  161مسند أبي يعلى املوصلي: لإلمام أاد بن علي املوصلي )ت -11
 م.2914 – هـ 2/2464دار املأمون، دمشق، سوريا  

(، تصـوير دار الفكـر العربـي،    142مسند اإلمام أاد: لإلمـام أاـد بـن حنبـل الشـيبااي )ت      -11
 بريوت، لبنان، بدون تاريخ. 

(، حتقيق: حبيب الران األعظمي، 129مسند احلميدي: لإلمام عبداهلل بن الزبري احلميدي )ت -19
 عامل الكتب، بريوت، لبنان، بدون تاريخ.   

(، تعليـق: أميـن علـي، مؤسسـة قرطبـة      161مسند الرويااي: أبي بكـر حممـد بـن هـارون )ت     -16
 م. 2995 –هـ 2/2420 

ظ الـران زيـن اهلل، مكتبـة    و(، حتقيق: حمف115مسند الشاشي: ألبي سعد اهليثم بن كليب )ت -12
 هـ 2/2426العلوم واحلكم، املدينة املنورة، السعودية  

(، حتقيـق: اـدي   454القضـاعي )ت  سالمة بن حعفـر بن  بداهلل حممدألبي عمسند الشهاب:  -11
 م.2919 –هـ 2/2469السلفي، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان  

مشارق األاوار على صحاح اآلثار: لإلمام أبي الفضل القاضي عياض بن موسى بـن عيـاض    -11
 م.2911(، دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان 544اليحص  السبيت املالكي )ت

(، حتقيق: حممد ااصر الدين 142)تالتربيزي حممد بن عبد اهلل  ألبي عبداهللمشكاة املصابيح:  -14
 م. 2915 –هـ 1/2465األلبااي، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان  
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(، حتقيـق:  146مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة: لإلمام البوصريي أاد بن إ اعيـل )ت  -15
 ر.  2/2465ية، دار الكتب اإلسالمية مبصر  موسى علي، وعزت عط

(، 116)ت الفيـومي  العباس أاد بن حممد املقر  بياملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري: أل -10
 م  1665 -هـ 2415/ 2اعتنى به: عامر مرشد، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان  

ُشـرَّاب، دار القلـم، بـريوت، لبنـان،      املعامل األثرية يف الُسنَّة والسرية: حملمـد بـن حممـد حسـن     -11
 .  هـ 2/2422 

(، حتقيـق:  111معامل السنن شرح سنن أبي داود: ألبي سـليمان اـد بـن حممـد اخلطـابي )ت      -11
 م.2992 -هـ 2/2422عبدالسالم بن عبدالشايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان  

(، حتقيـق: د.حممـود الطحـان،    106د )تاملعجم األوسط: لإلمام الطربااـي سـليمان بـن أاـ     -19
 م.2915 –هـ 2/2465مكتبة املعارف، الرياض، السعودية  

(، حتقيـق: فريـد عبـدالعزيز    010معجم البلدان: ألبي عبداهلل ياقوت بن عبداهلل احلمـوي )ت  -96
 م.2996 –هـ 2/2426اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان  

حتقيـق: حممـد شـكور احلـاج،      (،106لطربااي سليمان بـن أاـد )ت  املعجم الصغري: لإلمام ا -92
 م. 2915 -هـ 2/2465املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان  

(، حتقيق: ادي عبداجمليـد السـلفي،   106املعجم الكبري: لإلمام الطربااي سليمان بن أاد )ت -91
 م.  2914 -هـ 1/2464مطبعة الزهراء احلديثة، القاهرة، مصر  

اح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة: لإلمام مشس الدين ابن قيم اجلوزيـة حممـد   مفت -91
 (، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، بدون تاريخ.  152بن أبي بكر )ت

(، 050املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ألبي العبـاس أاـد بـن عمـر القـرط  )ت      -94
 -هــ  1/2416ة من احملققني، دار ابن كثري، دمشق، سـوريا   حتقيق: حمي الدين مستو، ومجاع

 م.2999

( حتقيـق: مصـطفى العـدوي، دار األرقـم،     149املنتخب: للحافظ عبد بن ايد بـن اصـر )ت   -95
 م.2915 –هـ 2/2465الكويت  
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حتقيـق:   (،060النهاية يف غريب احلديث واألثر: البن األثري اجلـزري املبـار  بـن حممـد )ت     -90
 لزاوي، وحممود الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان، بدون تاريخ.طاهر ا

 فهرس أحاديث الدِّراسة
 الراوي احلديث م
 أبو هريرة أخالقهم على ُخُلِق رجل واحد 2
 أبو هريرة إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة 1
 أبو هريرة أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت 1
 أبو هريرة خلون اجلنة على صورة القمر ليلة البدرإن أول زمرة يد 4
 عبد اهلل بن قيس إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة جموفة 5
 العرباض بن سارية أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة 0
 أبو هريرة القمر صورة على صورتهم اجلنة تلج زمرة أول 1
 أاس بن مالك للؤلؤثم ُأدخلت اجلنة، فإذا فيها جنابذ ا 1
 أبو هريرة خلق اهلل عز وجل آدم على صورته 9
 عائشة َسدُِّدوا َوَقاِرُبوا َوَأْبِشُروا 26
 أبو هريرة سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أاهار اجلنة 22
 عبد اهلل بن قيس يف اجلنة خيمة من لؤلؤة جموفة عرضها ستون ميالع 21
 أبو هريرة َعَمُلُه اْلَجنََّة َلْن ُيْدِخَل َأَحداع 21
 معاذ بن جبل يدخل أهل اجلنة جرداع مرداع 24
 املقدام بن معد يكرب على أريكته ال ألفني أحدكم متكئاع 25
 جابر بن عبد اهلل ِمْنُكْم َعَمُلُه اْلَجنََّة اعَلا ُيْدِخُل أحد 20
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 فهرس األحاديث املوجبة لدخول اجَلنَّة
 ويالرا احلديث م
 أبو ذر الغفاري َأَتاِاي آٍت من َربِّي َفَأْخَبَرِاي 2
 أبو أمامة اتَُّقوا اللََّه َربَُّكْم، َوَصلووا َخْمَسُكْم 1
 عثمان بن عفان َأْدَخَل اهلل َرُجالع اْلَجنََّة كان َسْهالع ُمْشَتِرياع 1
 و هريرةأب ِإَذا َصلَِّت اْلَمْرَأُة َخْمَسَها، َوَصاَمْت َشْهَرَها 4

 عبد اهلل بن عمر اهلل َأْكَبُر اهلل َأْكَبُر :إذا قال اْلُمَؤذُِّن 5
 أبو هريرة ِإَذا َقَرَأ اْبُن آَدَم السَّْجَدَة َفَسَجَد اْعَتَزَل الشَّْيَطاُن َيْبِكي 0

 أبو موسى األشعري إذا َماَت َوَلُد اْلَعْبِد قال اهلل ِلَمَلاِئَكِته 1
 عبد اهلل بن عمرو َلةع َأْعَلاُهنَّ َمِنيَحُة اْلَعْنِزَأْرَبُعوَن َخْص 1
 أبو أيوب األاصاري َأَرٌب ما له 9
 حارثة بن وهب ُكلُّ َضِعيٍف ُمَتَضاِعٍف ،أال ُأْخِبُرُكْم ِبَأْهِل اْلَجنَِّة 26
 قيس بن سعد ؟َأاَل َأُدلوَك على َباٍب من َأْبَواِب اْلَجنَِّة 22
 معاوية بن قرة عن أبيه ِمْن َأْبَواِب اْلَجنَِّة ِإال َوَجْدَتُه َيْنَتِظُرَ  َأال َتْأِتي َباباع َأَما َيُسرَُّ  21
 أبو أمامة أاا َزِعيٌم ِبَبْيٍت يف َرَبِض اْلَجنَِّة 21
 سهل بن سعد أاا َوَكاِفُل اْلَيِتيِم يف اْلَجنَِّة َهَكَذا 24
 أبو هريرة يف َسِبيِلِه َلا ُيْخِرُجُه إال ِإمَياٌن ِبيعز وجل ِلَمْن َخَرَج اهلل  اْاَتَدَب 25
 ابن عباس إن ِشْئِت َصَبْرِت َوَلِك اْلَجنَُّة 20

 أبو هريرة َأنَّ َرُجلعا َرَأى َكْلًبا َيْأُكُل الثََّرى من اْلَعَطِش 21
 حذيفة ُهِإنَّ َرُجلعا كان ِفيَمْن كان َقْبَلُكْم َأَتاُر اْلَمَلُك ِلَيْقِبَض ُروَح 21
 َسْبَرَة بن أبي َفاِكٍه ِإنَّ الشَّْيَطاَن َقَعَد البن آَدَم ِبَأْطُرِقِه 29
 عبد اهلل َوِإنَّ اْلِبرَّ َيْهِدي إىل اْلَجنَِّة ،ِإنَّ الصِّْدَق َيْهِدي إىل اْلِبرِّ 16
 سهل وَنالرَّيَّاُن َيْدُخُل منه الصَّاِئُم :ُيَقاُل له نَّ يف اْلَجنَِّة َباباعإ 12
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َوُبُطوُاَها ِمْن  ،ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة َلُغَرفاع ُيَرى ُظُهوُرَها ِمْن ُبُطوِاَها 11
 ُظُهوِرَها

 علي بن أبي طالب

 أبو هريرة ن اللََّه عز وجل َلَيْرَفُع الدََّرَجَة ِلْلَعْبِد الصَّاِلِح يف اْلَجنَِّةإ 11
 أاس بن مالك ي ِبَحِبيَبَتْيِهإذا اْبَتَلْيُت َعْبِد :نَّ اللََّه قالإ 14
 عائشة ِإنَّ اللََّه قد َأْوَجَب هلا بها اْلَجنََّة أو َأْعَتَقَها بها من النَّاِر 15
 أبو هريرة ِماَئةع إال َواِحداع ِإنَّ ِللَِّه ِتْسَعةع َوِتْسِعنَي اْسماع 10

 ن َعْمِرو بن اْلَعاِصعبد اللَِّه ب إاه مل َيُكْن َاِبيٌّ َقْبِلي إال كان َحّقاع 11
 ابن عباس وهو َيْسَمُع َأْهُل اْلَجنَِّة من َمَلَأ اللََّه ُأُذَاْيِه من َثَناِء الناس َخْيراع 11
 عمر بن اخلطاب ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَاُهْم ،ُأوِصيُكْم ِبَأْصَحاِبي 19
 عمر بن اخلطاب  اْلَجنََّةَأيَُّما ُمْسِلٍم َشِهَد له َأْرَبَعٌة ِبَخْيٍر َأْدَخَلُه اهلل 16
 أبو موسى األشعري وا على َأْاُفِسُكْمُعِبْرَأيَُّها الناس َأ 12
 ىبن أبي أوفااللَِّه  عبد َأيَُّها الناس َلا َتَمنَّْوا ِلَقاَء اْلَعُدوِّ َوَسُلوا اللََّه اْلَعاِفَيَة 11
 أبو هريرة الصََّلاَة اْلَمْكُتوَبَةَوُتِقيُم  ،َتْعُبُد اللََّه َلا ُتْشِرُ  ِبِه شيئاع 11
 أبو أيوب األاصاري الزََّكاَة تيؤوت الصََّلاَة،َوُتِقيُم  ،َتْعُبُد اللََّه َلا ُتْشِرُ  ِبِه شيئاع 14
 أبو هريرة َتْقَوى اللَِّه َوُحْسُن اْلُخُلِق 15
 أبو هريرة من اْلَجَفاِء اُءَواْلَبَذ ،َواْلِإمَياُن يف اْلَجنَِّة ،اْلَحَياُء من اْلِإمَياِن 10

 عبد اهلل بن عمرو دخل اْلَجنََّة إالَخْصَلَتاِن أو َخلََّتاِن اَل ُيَحاِفُظ َعَلْيِهَما َرُجٌل ُمْسِلٌم  11
 عبادة بن الصامت َخْمُس َصَلَواٍت َكَتَبُهنَّ اهلل َتَباَرَ  َوَتَعاَلى على اْلِعَباِد 11
 أبو الدرداء ِإمَياٍن دخل اْلَجنََّةَخْمٌس من جاء ِبِهنَّ مع  19
 شداد بن أوس َسيُِّد اِلاْسِتْغَفاِر َأْن َتُقوَل 46
 ابن مسعود الصََّلاُة على َمَواِقيِتَها 42
 طلحة بن عبيد اهلل وََّع شيئاعالصََّلَواِت اْلَخْمَس إال َأْن َتطَّ 41
 ثوبان ْرِجَعَعاِئُد اْلَمِريِض يف َمْخَرَفِة اْلَجنَِّة حتى َي 41
 ابن عباس ُعِرَضْت َعَليَّ اْلُأَمُم فأجد الن  َيُمرُّ معه اْلُأمَُّة 44
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 ثوبان َعَلْيَك ِبَكْثَرِة السُُّجوِد ِللَِّه َفِإاََّك َلا َتْسُجُد ِللَِّه َسْجَدةع 45
 أبو هريرة اْلُعْمَرُة إىل اْلُعْمَرِة َكفَّاَرٌة ِلَما َبْيَنُهَما 40
 رِبيعة بن كعب على َاْفِسَك ِبَكْثَرِة السُُّجوِد فأعين 41
 جاهمة اْلَجنََّة َتْحَت ِرْجَلْيَها َفاْلَزْمَها فإنَّ 41
 أبو قتادة بن ربعي إاي َفَرْضُت على ُأمَِّتَك َخْمَس َصَلَواٍت َوَعِهْدُت :قال اهلل َتَعاَلى 49
 بريدة َواْثَناِن ِفي النَّاِراْلُقَضاُة َثاَلَثٌة: َواِحٌد ِفي اْلَجنَِّة،  56
 أبو هريرة ُكلُّ ُأمَِّتي َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة إال من َأَبى 52
 ابن مسعود َلِقيُت ِإْبَراِهيَم َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبي 51
 أبو ذر الغفاري ُثمَّ َماَت على ذلك ،َلا ِإَلَه إال اهلل :ما من َعْبٍد قال 51
 أبو ذر ُيْنِفُق من كل َماٍل له َزْوَجْيِنما من َعْبٍد ُمْسِلٍم  54
 أبو هريرة وأبو سعيد َوَيُصوُم َرَمَضاَن ،َما ِمْن َعْبٍد ُيَؤدِّي الصََّلَواِت اْلَخْمَس 55
 عقبة بن عامر ما من ُمْسِلٍم َيَتَوضَُّأ َفُيْحِسُن ُوُضوَءُر ُثمَّ َيُقوُم َفُيَصلِّي 50
 أاس بن مالك له َثَلاَثٌة من اْلَوَلِد ما من الناس ُمْسِلٌم َيُموُت 51
 ابن عباس َمْرَحًبا ِباْلَقْوِم أو ِباْلَوْفِد غري َخَزاَيا وال َاَداَمى 51

 أبو هريرة واهلل َلُأَاحَِّينَّ :َمرَّ َرُجٌل ِبُغْصِن َشَجَرٍة على َظْهِر َطِريٍق فقال 59
 عبد اهلل بن عمر َيْدُخَل اْلَجنََّة َفْلَتْأِتِه َمِنيَُّتُهَمْن َأَحبَّ َأْن ُيَزْحَزَح َعِن النَّاِر َو 06
 عبد اهلل بن عمر َمْن َأذََّن ِثْنَتْي َعْشَرَة َسَنةع َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة 02
 أبو هريرة ؟من َأْصَبَح ِمْنُكْم اْلَيْوَم َصاِئماع 01
 أبو هريرة ْبَواِب اْلَجنَِّةيف َسِبيِل اللَِّه ُاوِدَي من َأ من َأْاَفَق َزْوَجْين 01
 عثمان بن عفان َيْبَتِغي ِبِه َوْجَه اللَِّه من َبَنى َمْسِجداع 04
 أبو جنيح السلمي َمْن َبَلَغ ِبَسْهٍم ِفي َسِبيِل اللَِّه َفُهَو َلُه َدَرَجٌة ِفي اْلَجنَِّة 05
 عمر بن اخلطاب من َتَوضََّأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء  00
 أاس بن مالك َأَل اللََّه اْلَجنََّة َثاَلثاعمن َس 01
 أم حبيبة من صلى اْثَنَتْي َعْشَرَة َرْكَعةع 01



 229        د. خالد بن حممد أبو القاسم...        العبادات واملعامالت امُلوِجَبة لدخول اجَلنَّة 

 أبو موسى األشعري من صلى اْلَبْرَدْيِن دخل اْلَجنََّة 09
 أبو هريرة له يف اللَِّه أو َزاَر َأخاع ،من َعاَد َمِريضاع 16

 أاس بن مالك ء يوم اْلِقَياَمِة أاا وهومن َعاَل َجاِرَيَتْيِن حتى َتْبُلَغا جا 12
 أبو هريرة من َغَدا إىل اْلَمْسِجِد َوَراَح َأَعدَّ اهلل له ُاُزَلُه 11
 ثوبان من َفاَرَق الرُّوُح اْلَجَسَد وهو بريء من َثاَلٍث دخل اْلَجنََّة 11
 معاذ بن جبل ُةَوَجَبْت له اْلَجنَّ من َقاَتَل يف َسِبيِل اللَِّه ُفَواَق َااَقٍة 14
 عبادة بن الصامت َأْشَهُد َأْن َلا ِإَلَه إال اهلل َوْحَدُر َلا َشِريَك له :من قال 15
 جابر ُسْبَحاَن اللَِّه اْلَعِظيِم َوِبَحْمِدِر ُغِرَسْت :من قال 10
 حذيفة اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلل اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّه ُخِتَم له بها :من قال 11
 عبد اهلل بن عمرو بن العاص ْن ُقِتَل ُدوَن َماِلِه َمْظُلوماع َفَلُه اْلَجنَُّةَم 11
 أبو أمامة اْلُكْرِسيِّ ُدُبَر كل َصالٍةآية  من َقَرَأ 19
 عثمان بن عفان من َماَت وهو َيْعَلُم َأاَُّه َلا ِإَلَه إال اهلل دخل اْلَجنََّة 16
 سهل بن سعد وما بني ِرْجَلْيِه َأْضَمْن له اْلَجنََّة من َيْضَمْن لي ما بني َلْحَيْيِه 12
 ثوبان من َيْضَمُن لي َواِحَدةع َوَأْضَمُن له اْلَجنََّة 11
 عبد العزيز بن صهيب َفَوَجَبْت له اْلَجنَُّة هذا َأْثَنْيُتْم عليه َخْيراع 11
 أبو الدرداء ِضْع ذلك اْلَباَب َفِإْن ِشْئَت َفَأ؛ اْلَواِلُد َأْوَسُط َأْبَواِب اْلَجنَِّة 14
 ِعَياض بن َاار اْلمجاشعي وَأْهُل اْلَجنَِّة َثاَلَثٌة: ُذو ُسْلَطاٍن ُمْقِسٌط ُمَتَصدٌِّق ُمَوفٌَّق 15
 أبو هريرة  َسهََّل اهلل له ِبِه َطِريقاع فيه ِعْلماع َيْلَتِمُس َوَمْن َسَلَك َطِريقاع 10
 أبو سعيد اخلدري اللَِّه َربًّا َوِباْلِإْسَلاِم ِديًنايا َأَبا َسِعيٍد من رضي ِب 11
 أبو هريرة ؟يا َأَبا ُهَرْيَرَة ما الذي َتْغِرُس 11
 عبد اهلل بن سالم َوِصُلوا اأَلْرَحاَم ،َوَأْطِعُموا الطََّعاَم ،َأْفُشوا السَّاَلَم اُسيا َأيَُّها النَّ 19
 أبو هريرة ٍل َعِمْلَتُه يف اْلِإْسَلاِميا ِبَلاُل َحدِّْثِني ِبَأْرَجى َعَم 96
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 العالقة األصولية  

 بني التعليل بالشبه ومقاصد الشريعة

 البحث لخصم

تناولت الدراسة مفهوم العلـة ورـرواها،  ـي بيـاا مسـالل العلـة، و  ـرت        
اختالف األصوليني ومذاهبهي يف التعليل بالشبه، وأبرزت بناء التعليـل بالشـبه علـ     

 مقاصد الشريعة.

وبينت الدراسة أا مسلل الشبه هو الوصف الذي مل تظهر مناسبته بعد البحث 
 ع االلتفات إليه يف بعض األحكام.التام، ولكن عهد من الشار

والشبه هو التعليل بدوا عّلة، أي التوسع يف مفهوم التعليـل وعـدم االقترـار    
عل  ضرورة وجود العّلة احملّددة ليرح التعليل، وأا األصل أا ال يرار إلـ  قيـا    
الشبه مع إمكاا القيا  بالعّلة، و لل إ ا عرفت العّلـة ومناسـبتها، ولكـن إ ا تعـذر     

 ا  العّلة، فيمكن اللجوء إىل قيا  الشبه.قي

والتعليل بالشبه يوسـع دارـرة القيـا  وهعلـه دلـيالع واسـعاع واقـ  مقاصـد         
 الشريعة بااللتفات إىل املعان  املقرودة.
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Abstract 

Study examined the concept of cause and conditions, then a 

statement tract illness, and said the difference fundamentalists and 

sects in reasoning Bcbh, and highlighted the building reasoning 

Bcbh the purposes of Shariah. 

The study showed that the conduct of the similarities is the 

description that did not show its relevance after full search, but the 

era of the street to pay attention to in some of the provisions. 

And similarities is the reasoning without bug, any expansion 

of the concept of reasoning and not only the need for a malady 

specific true reasoning, and that principle is that not be filled to 

measure similarities with the possibility of measurement reason 

that, if I knew the reason, suitability, but if not measured malady, 

you can resort to the measure similarities. 

And reasoning Bcbh expands measuring circuit and makes 

extensive evidence and achieve the purposes Sharia to the intended 

meanings. 
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 املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني، والرالة والسالم عل  سـيد اللـ  وأرـرف املرسـلني     
  ثرياع، وبعد، آله وصحبه وسلَّي تسليماع سيدنا حممد، وعل 

فإاَّ اهلل تعاىل قد أناط سـعادة اإلنسـانّية بشـريعة اإلسـالم، وأوجـد فيهـا مـن        
حاد ـة إالَّ واـا يف الشـريعة     الرارص ما هعلها وافية بهذا األمر، فما من واقعـة أو 

اإلسالمية حكي: إمَّا أْا يكوا منروصاع عليه يف الكتاب أو السُّـنَّة فيؤخذ مباررة، أو 
 غري منروص عليه فيؤخذ عن اري  القيا  وغريه من األدلة الشرعية األخرى.

فالقيا  من الطرق ااامة اليت يسلكها الفقيه الستنباط احلكي الشرع  فيمـا ال  
فيه، وهو أحد األسس اليت تبّين مدى ارتباط األحكام الشـرعّية صرـاا العبـاد     نص

، وعل  أسا  2وحاجتهي، "وهو عل  التحقي  حبر الفقه وجمموعه، وفيه تنافس النّظار"
يف األصـل والتحّقـ  مـن     -املنروص عليها أو غـري املنرـوص عليهـا   -معرفة العلة 

 رع حكي األصل إا صح القيا . وجودها يف الفرع يتي القيا  ويأخذ الف

والعلة غالباع ه  األسا  يف إ بات حكي األصل للفرع اجلديد فبوجـود العلـة   
يرح القيا ، وإل بات العلة ارق مشـهورة عنـد األصـوليني، فيمـا يحرـطلح عليـه       
صسالل العلة، وهذه املسالل منها املتف  عليها ومنهـا املتتلـف فيهـا، ومـن املسـالل      

 مسلل الشبه.املتتلف فيها 

فقد اختلف األصـوليوا يف التعليـل بالشـبه أي أا تثبـت العلـة بالشـبه، ألنـه        
 مسلل غري منضبط  ما يرى بعضهي. 

أتناول يف حبث  هذا مفهوم العلة عند األصوليني، ومسـالل العلـة، واخـتالف    
األصوليني يف التعليل بالشبه مع إبراز مقاصد الشريعة يف  ل مبحث، بهدف الوصول 

معرفة العالقة بني التعليل بالشبه ومقاصد الشريعة، وماهّية هذه العالقـة أي هـل    إىل
  اّق  التعليل بالشبه مقاصد الشريعة؟
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 مشكلة الدراسة، وأسئلتها

مشكلة الدراسة حول بناء التعليل بالشبه عل  مقاصد الشريعة، لنتبّين  تتمحور
جمموعة ريعة. ويتفرع من املشكلة العالقة األصولية بني التعليل بالشبه ومقاصد الش

 أسئلة حتق  اادف:
 تعريف العّلة ومفهومها الذي حدّده األصوليوا، وما ررواها؟ ما -2
 ما مسالل العلة اليت اتبعها األصوليوا للكشف عن العلة؟ -1

 ما مذاهب األصوليني يف التعليل بالشبه؟ -1
 التعليل بالشبه عل  مقاصد الشريعة؟   يف بحين -4

 هداف الدراسةأ

 هدفت الدراسة إىل تعريف العّلة وتوضيح مفهومها، وبياا ررواها. -2

 بّينت الدراسة مسالل العلة اليت حدّدها األصوليوا. -1
 مذاهب األصوليني يف التعليل بالشبه. أظهرت الدراسة -1
 هدفت الدراسة إىل توضيح  يفية بناء التعليل بالشبه عل  مقاصد الشريعة. -4

 لدراسة:خطة ا

قّسمت الدراسة إىل مقدمة وأربعة مباحث، بّينت يف املقدمة اإلركالية املراد حبثها، 
وعّرفت يف املبحث األول العّلة وبّينت ررواها، ويف املبحث الثان  بّينت مسالل 
العلة، ويف املبحث الثالث تناولت مذاهب األصوليني يف التعليل بالشبه، ويف املبحث 

ية بناء التعليل بالشبه عل  مقاصد الشريعة، و  رت يف الامتة أهي الرابع أظهرت  يف
 نتارج البحث. 
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 املبحث األول: تعريف العّلة وشروطها

أتناول يف هذا املبحث ررح مفهوم العلة من خالل بياا املعن  اللغوي للعلة، 
  ي ررح املعن  االصطالح  اا، وهذا يف املطلب األول، وأعّل  ببعض امللحوظات

 يف املطلب الثان ، وأتناول يف املطلب الثالث رروط العلة.

 املطلب األول: تعريف العّلة

 الفرع األول: تعريف العلة لغة 

العّلة يف اللُّغة: ه  ما يتغّير به حال الش ء وحكمه، ومنه سحمَِّ  املرض عّلة؛ 
اسي ملا يتغّير  ألاَّ حالة املريض تتغّير به من الرحة والقّوة إىل املرض والضعف، فه 

 الش ء حبروله، ومنه يسم  اجلرح علة ألا حبلوله باجملروح يتغري حكي احلال. 

وهو معاودة 1أو أخذاع من الَعلل بعد الّنهل، فالسحقية األوىل النهل والثانية الَعَلل
الشرب مرة بعد مرة، يحقال عّلل الرجل سق  سقيا بعد سق ، فيكوا تعليل الش ء 

، ألا اجملتهد يعاود 3احلكي فرضه  لما تكّرر حدوث علته يف الوقارعتكراره، وتعليل 
النظر يف استتراجها مرة بعد مرة، ف"العلة احلدث يشغل صاحبه عن وجه، وقد اعتّل 
الرجل، وهذا عّلة اذا، أي سبب، والعّلة املرض، يقال منه: عّل يعّل واعتّل وأعّله 

 .4اهلل تعاىل، ورجل عليل"

، وألنَّه يتغّير 5األمر املثبت للحكي يف الشرع عّلة لتكّرره بتكّررهولذلل سحمَِّ  
بها حال املنروص عليه من الروص إىل العموم، إ  مل َيعحد احلكي خاصاع باملنروص 

 عليه؛ بل يتعداه إىل  ّل واقعة وجدت فيها العّلة.
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خو ة من وقد فّرل القرايف املعن  اللغوي للعلة بقوله:"العلة باعتبار اللغة مأ
 ال ة أرياء: الَعَرض املؤ ر،  علة املرض، وهو الذي يؤ ر فيه عادة. والداع  لألمر 

علة إ رام زيد لعمرو، علمه وإحسانه. ومن الدوام والتكرار: ومنه العلل :من قواي
فالعلة العَرض املؤ ر، أو الداع   0للشرب بعد الري، يقال: ررب علالع بعد نهل".

التكرار، وميكن أا جتتمع املعان  الثال ة، فالعّلة ه  املؤ رة يف لألمر، أو الدوام و
 احلكي املسببة الدارمة له واليت تتكّرر وتدوم.

 الفرع الثاني: تعريف العّلة اصطالحًا 

تباينت تعريفات األصوليني للعّلة، واختلفت آراؤهي يف التعبري عن حقيقة 
 العّلة ومن هذه التعريفات: 

من أا العّلة ه : "الوصف املؤّ ر يف احلكي جبعل الشارع ال 1لغزال ما  هب إليه ا -2
لذاته"، والوصف املؤ ر أي املوجود يف احلكي، وهو قيد خيرج بذلل العّلة فإنه ال 

 . 1تأ ري فيها

ومعن  املؤّ ر ما به وجود الش ء،  9العّلة ه : "الوصف املؤّ ر بذاته يف احلكي" -1
حرتاق، وهذا القول مبين عل  التحسني والتقبيح،  الشمس للضوء، والّنار لال

وهذا بناء عل  26فالعلة مؤ رة يف احلكي بذاتها ال جبعل اهلل، وهو قول املعتزلة
، فالعلة وصف  ات  ال يتوقف عل  22قاعدتهي يف التحسني والتقبيح العقل 

  .21جعل جاعل

 ووافقهي إىل أا العلة ه  "الوصف الباعث للحكي"، 13 هب مجهور احلنفية -1
اآلمدي وابن احلاجب، واملقرود بـ "الباعث"  وا العلة مشتملة عل  حكمة 
صاحلة ألا تكوا مقرودة للشارع من ررع احلكي، ال صعن  أنَّه ألجل العلة 
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ررع احلكي حّت  تكوا باعثاع وغرضاع يلزم منه احملذور، وهذا بناء عل  تعليل 
فّسر أيضاع بأنَّه: الباعث لالمتثال، أي . ويرح بأْا ي24أفعال اهلل تعاىل باألغراض

، وهذا متشياع مع مذهبهي يف أا العلة ال تكوا 25باعث املكّلف عل  امتثال احلكي
 علة إال إ ا أفادت حكماع يف الفرع.

 أما التعريف األ ثر رهرة للعّلة فهو أنها:

كي، ال "الوصف املعّرف للحكي"، أي أنَّها عالمة للمجتهد ارل بها علمه باحل -4
املوجب واملؤّ ر، وال الباعث والداع ، فه  الوصف الارج املعّرف للحكي 
بوضع الشارع. وهذا قول مجهور األصوليني من الشافعية واحلنابلة وغريهي، 
واختاره الرازي يف احملرول، والبيضاوي يف املنهاج، لذا قال البدخش : "فاختار 

  الوصف املعّرف للحكي ال املوجب املرنف دفعاع ملا   روا أاَّ العّلة صعن
 .20واملؤّ ر، وال الباعث والداع "

فالوصف هو املعن  القاري بالغري، وهو جنس، واملعّرف: معناه الذي جحعل 
 اإلسكار فإنه  ،21عالمة للحكي، وهو فرل خرج به التأ ري يف احلكي، والباعث عليه

جعله صاحب الشرع عّلة يف   اا موجوداع يف المر ومل يدل وجوده عل  حترميها حت 
حترميها، فاإلسكار وصف معروف أي عالمة عل  احلكي وهو التحريي الذي وضعه 

 . 21الشارع

عند النظر يف التعريفات السابقة وإ ا مجعنا بني التعريف الثالث والرابع لتكوا 
العلة الوصف املعّرف والباعث للحكي، لتحقي  مقاصد الشارع وإظهارها، 

عية ه  اليت تحستنبط منها املقاصد الشرعية، باستعمال العقل املنضبط. فالنروص الشر
فهذه أوصاف ظاهرة غري خفية، حبيث ميكن متييزها والتحّق  من وجودها، ومنضبطة، 
أي غري مضطربة؛ فال ختتلف باختالف األرتاص أو األزماا أو البيئات. وهذه 
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علها صاحلةع ألا تكوا علةع له؛ جت األوصاف مناسبة لوجود مالءمة بني العلة واحلكي
فالقتل علة مناسبة ملنع املرياث، إْ  أا أسا  املرياث وسببه صلة قرابة تربط بني 
الوارث واملورث، والقتل ينايف هذه الرلة ويقطعها. والسكر وصف مناسب العتبار 

 المر حراماع. 

كام؛ و ونها موجبةع للحكي يعين أنها تستدع  ما أناط بها الشارع من أح
فاحلكي مرتبط بالعّلة، وهو يدور معها وجوداع وعدماع، فوجود القتل العمد العدواا 
موجب للقراص. أما  ونها معرِّفةع للحكي، فلنرب الشارع إياها عالمةع عل  وجود 

 احلكي عند حتققها يف الفرع.

 املطلب الثاني: ملحوظات عامة حول العلة واحلكمة

فه  الباعث أو املناط أو املوجب واملؤ ر أو السبب  تكثر أمساء العّلة وتتنوع -2
، وقد تكوا 16، والعلة قد تكوا حكماع ررعياع  تحريي بيع المر21وغريها

 األنو ة يف والية   الشّدة يف المر، أو وصفاع الزماع وصفاع عارضاع حمسوساع
اع النكاح، وقد تكوا فعالع من أفعال املكلفني  القتل والسرقة، وقد تكوا وصف
جمّرداع، وقد تكوا مر باع وتعرف بالعّلة املرّ بة  القتل العمد العدواا ملكافئ غري 
والد، وقد تكوا العّلة عقلية وه  ما استقّل العقل بإدرا ها، ويف  ل األحوال 

 العّلة ه  ر ن القيا .
من املعلوم أا األحكام الشرعية ما ررعت عبثاع، وإمنا ررعت ملرلحة العباد يف  -1

دنيا واآلخرة، وه  إما جلب مرلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها، ال
فمن استقرأ وّتتبع األحكام الشرعية يف الكتاب والسنة وجدها ال خترج عن هذا، 

 ڇ چ  چ چ چ  ڃ ڃ  ڃڃ ڄٹ چ  ومن  لل قول اهلل

املتوقعة -، فأباح للمريض واملسافر الفطر يف رمضاا و لل لدفع املشقة 12چڇڇ
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 ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻٹ چ  عنهما، وقوله -الباعغ

، فحّرم الشارع المر وامليسر، واحلكمة من  لل صيانة 11چٺ ٺ ڀ

اهلل  ٹالعقل ومنع ما يرتتب عليها من مفاسد، ومنها العداوة والبغضاء  ما 

  ڦ ڤ ڤ  ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺٹ چ 

 .11چ  ڄ  ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ

املرلحة الشرعية من جلب نفع أو دفع ضرر، وهذه غاية األحكام الشرعية حتقي   -1
ه  احلكمة اليت أراد الشارع حتقيقها بتشريع  لل احلكي. واالعتبار يف تقدير 
املراا واملفاسد هو تقدير الشارع، وليس تقدير النا ، الختالف عقواي 
وتباين أفهامهي، و ثرة رغباتهي، فقد يقّدموا مراحلهي الاصة عل  املراا 

 امة فتهدر املراا العامة، ويسود االضطراب يف األحكام.الع

فلكل ححكي  ،24 هب بعض األصوليني إىل أا األصل أا يكوا التعليل باحلكمة -4
من جلب نفع أو دفع  25ِحكمة قد ندر ها وقد ال ندر ها، واحِلكمة ه  املرلحة

لعدم لكن  أي املرلحة اليت أراد الشارع حتقيقها بتشريع  لل احلكي، ضرر،
انضبااها بالنسبة لنا أحياناع، أو لفارها علينا، اضطر األصوليوا للبحث عن 
وصف ظاهر منضبط يحربط به احلكي مّسوه العّلة، فالعّلة ه  الوصف الظاهر 

 املنضبط الذي بحين عليه احلكي.

واضطروا بعد  لل إىل ربط األحكام بعللها ال حِبَكِمها وجوداع وعدماع )عند 
 الفطر يف رمضاا للمسافر واملريض، و ذلل  بوت النسب  ليني(،أغلب األصو

فاحلكمة قد تكوا أمراع خفياع ال سبيل إىل إدرا ها فال ترلح لربط  بالعقد الرحيح،
  احلكي بها )يف هذه احلالة(، واذا أقام الشارع مقامها أمراع ظاهراع وهو صيغة العقد.
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أو مقروده من تشريع احلكي وما يرتتب بلفظ احلكمة عن قرد الشارع  قد يعبَّرح -5
عليه من جلب نفع أو دفع ضرر، بل إا األصوليني والفقهاء أ ثر استعماالع 

عالقة  -احلكمة والقرد–للحكمة من لفظ املقرد، والعالقة بني املرطلحني 
خروص وعموم؛ فكل حكمة مقرد، وليس  ل مقرد حكمةع، لفاء الوصف 

 يف احلكمة. –أحياناع  –الظاهر املنضبط 

 املطلب الثالث: شروط العّلة

ملا ربط أغلب علماء األصول احلكي بالعّلة واررتاوه ليدور معها وجوداع 
 -عل  حساب احلكمة اليت غاب   رها  ثرياع-وعدماع، اضطروا لالهتمام  ثرياع بالعّلة

، عل  10واررتاوا فيها جمموعة رروط ليرح التعليل بها، جتاوزت عشرين ررااع
 ف بني األصوليني يف بعضها، أهمها ما يل : اختال

 أا تكوا العّلة وصفاع منضبطاع  -2

ميكن التحّق  من  يشرتط يف العّلة أا تكوا وصفاع منضبطاع أي حمّدداع متمّيزاع
وجوده يف الفرع، فال خيتلف باختالف األرتاص واألحوال واألما ن، فال يتفاوت 

فإنه ال يؤ ر. ومثال العّلة املنضبطة: حتريي المر  تفاوتاع  برياع، أما االختالف اليسري
لعّلة اإلسكار، فاإلسكار وصف حمّدد منضبط يقا  عليه  ل مسكر، وال تأ ري لقوة 
اإلسكار وضعفه؛ ألنه اختالف يسري، فإا مل يحسكر يف بعض األحوال فهذا ال ينايف أا 

 من رأنه اإلسكار. 

بها، ويذ ر أغلب األصوليني مثال املشقة يف  فإْا مل تكن العّلة منضبطة فال يحعتّد
السفر، فإنَّها تتفاوت بطول السفر وقرره، و ثرة اجلهد املبذول فيه وقّلته، فتتتلف 
العّلة باختالف األرتاص واألحوال، ولذلل ناط الشارع احلكي صظنة املشقة وهو 
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 چ چ  ڃ ڃ  ڃڃ ڄٹ چ  السفر سواء وجدت املشقة بالفعل أم ال، قال

 .(11) 11چڇڇ ڇ چ  چ

 أْا تكوا العلة وصفاع ظاهراع  -1

أي ميكن إدراك الوصف باحلّس، وأْا يحتحّق  من وجوده وعدمه، مثل: 
اإلسكار لتحريي المر فإنه وصف حمسو ، فإْا مل تكن العلة وصفاع ظاهراع فال يعتّد 

خفية،  بها  الرضا يف العقود، فإنَّه وصف خف  ال يرلح للتعليل، "وإا  انت العلة
، فالعلة الظاهرة لرحة العقود ه  اإلهاب والقبول، 11فال سبيل إىل تعلي  احلكي بها"

 .16وهذا يكف  يف صحة العقد، بغض النظر عن رضا الطرفني

فالعّلة الفية ال ميكن معرفة مناط احلكي فيها إال بعسر وحرج، واحلرج منتف  

ّلة خفية فالشارع َيرّد ، فإ ا  انت الع12چ  ۓۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھٹ چ بقوله 
النا  فيها إىل املظاا الظاهرة اجللية، دفعاع للعسر عل  النا  والتتّبط يف األحكام، 

بني املتبايعني  11چ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦٹ چ  فالرضا الوارد يف قوله
هو أسا  نقل امللكية، وهو املعتّد به، لكنه أمر خف ، ال ميكن إدرا ه، فال يرح أا 

امللكية يف العوضني، فأقام الشارع مقامه أمراع ظاهراع وهو اإلهاب  يكوا عّلة لنقل
 والقبول )الظاهر( الذي هو مظنة الرتاض  غالباع. 

 أا تكوا العّلة وصفاع مناسباع لتشريع احلكي -1

أي أا يرح تعلي  احلكي بها، بأا يغلب عل  ظن اجملتهد أا احلكي حاصل 
، فه  مظنة لتحقي  ِحكمة احُلكي. فاملرلحة عند  بوت العّلة ألجل الوصف املناسب

اليت قردها الشارع بتشريع احلكي تتحّق  بربطه بهذا الوصف، فالقتل العمد العدواا 
وصف مناسب ومالري لتشريع احلكي وهو القراص؛ ألا ربط احلكي بالقتل العمد 
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ل به، فال العدواا فيه احملافظة عل  أرواح النا ، أما الوصف الطردي احملض فال يعّل
نلتفت إىل  وا القاتل غنياع أو فقرياع، وال نلتفت إىل  وا السارق عامالع أم غري عامل، 
أو  وا املسافر رجالع أو امرأةع، فهذه األوصاف ال ترلح أا تكوا وصفاع مناسباع 

 .33للحكي

وإا مل تكن العّلة مناسبة مل يرح أا تكوا عّلة، وغري املناسب هو ما ختلفت 
ة عن العّلة يف بعض الرور )مع  وا وجودها هو الغالب(، وإ ا  انت عّلة فيه احلكم

احلكي ليست ه  حكمته، وإمنا ه  أمر ظاهر جعله الشارع عالمةع عل  احلكي يف 
املرلحة اليت أودعها فيه من جلب -حني أا احلكمة ه  مقرود الشارع من احلكي 

لة مظنة حتقي  احلكمة املقرودة ؛ فإا بناء احلكي عل  الع-نفع أو دفع ضرر أو حرج 
 .34منه

 أْا تكوا العّلة وصفاع متعّدياع  -4

فال يكوا الوصف مقروراع عل  األصل،  تتجاوز حمل الّنص إىل غريه، أي أا
فال بّد من حتّق  الوصف يف عّدة أفراد؛ ألا أسا  القيا  مشار ة الفرع لألصل يف 

اصرة عل  حملها، فال خيلو إمَّا أْا تكوا عّلة احلكي، فإا مل تكن متعدّية، بأا  انت ق
منروصة أو مستنبطة، فإا  انت منروصة،  السفر صحَّ التعليل بها، وإا  انت 
مستنبطة فقد اختحلف يف التعليل بها، فإ ا  انت العّلة قاصرة عل  األصل مل يرح 

 تتعداه إىل القيا  النعدام العّلة يف الفرع، قال الشنقيط :" إا عّلة احلكي إ ا  انت ال
، وتعدية العّلة ليست 15غريه أمجع العلماء عل  منع القيا  بها لعدم تعّديها إىل الفرع"

 ررااع يف صحة التعليل عند اجلمهور، وإمنا ه  ررط يف صحة القيا .
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 املبحث الثاني: مسالك العلة

، مسالل العلة ه  الطرق اليت يحتوصل بها إىل معرفة العّلة املوجودة يف األصل
فه  الطرق الدالة عل   وا الوصف عّلة للحكي، ومتييزه من سارر األوصاف 

 .10األخرى، أي  يفية التعّرف عل  العّلة، وهذه الطرق تثبت إما بالنقل أو باالستنباط

فإ ا وجد دليل من القرآا أو السنة أو اإلمجاع  انت العّلة منروصاع عليها، 
النص )ومعه اإلمياء(، واإلمجاع، واالستنباط. وإال فه  مستنبطة، فمسالل العّلة ه : 

ويأت  حتت االستنباط: املناسبة، والتأ ري، والشبه، والدوراا، والسرب والتقسيي، 
 .11والطرد، وتنقيح املناط

فالطرق الدالة عل  العّلة إما نقلية أو استنبااية، وهذه الطرق منها املتف  عليه 
يف  38ا القول يف مسالل العّلة فعّدها الرازيومنها املتتلف فيه، وقد فّرل األصوليو

، وجعلها 42منها مسلل التأ ري وجعلها تسعة 40وحذف البيضاوي 11احملرول عشرة
ابن السبك  عشرة ولكن برتتيب خمتلف عن الرازي، وزاد الزر ش  عليها مسلل 

مسلل حتقي  املناط. وسأ تف   43، وزاد الشو ان 41فعل النيب صل  اهلل عليه وسلي
 النص، واإلمياء، واإلمجاع، والسرب والتقسيي، واملناسبة، والشبه. بذ ر

44النص املسلل األول:
هو أا يدل دليل من الكتاب أو السنة عل  العّلة اليت من و 

أجلها وضع احلكي، والتأ يد عل  أا النص عل  العّلة نص عل  فروعها، وداللة 
 تملة.النص عل  العّلة قد تكوا صراة، أو حم

و"الرريح هو الذي ال اتاج فيه نظر وال استدالل؛ بل يكوا اللفظ موضوعاع 
. ويف هذه احلالة تكوا داللة النص عل  العّلة قطعية، وله ألفاظ  ثرية 45يف اللغة له"

  ڎ ڎ ڌٹ چ  قوله  لئال، ومن أجل، و   ال، وإ ا، وحنوها، ،منها: لكيال
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ٹ چ  ه، وقول40چ گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 . 41چپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

أما داللة النص احملتملة فه  النص الظاهر الذي دّل عل  العّلة مع احتمال 
 غريها احتماالع مرجوحاع، وله ألفاظ:  الالم، والباء، وأا، وإّا.

ن أي: اقرتاا الوصف أو نظريه باحلكي، لو مل يك، اإلمياء والتنبيه املسلل الثان :
الوصف أو نظريه للتعليل، لكاا  لل االقرتاا بعيداع من فراحة الكالم، والشارع 
منّزه من  لل، فيححمل عل  التعليل دفعاع لالستبعاد. وداللته عل  العلة غري صراة، 
ولكنه يشري إىل العّلة وينّبه عليها، و لل بأا توجد قرينة تدل عل  العّلة ألا"التنبيه 

، واإلمياء والتنبيه عل  أنواع  ح رت تفريالع 41ن قبيل النروص"ليس بقيا ، بل هو م
 .41يف  تب األصول

 اإلمجاع عل  تقديي األخ الشقي  عل  األخ من األب يف ،56اإلمجاع املسلل الثالث:
اإلرث لعلة امتزاج النسبني، فيلح  به تقدميه يف والية النكاح وحنوها. و إمجاع 

أا الّرغر علة يف الوالية املالية، فيقا  عل  الّرغر الوالية يف التزويج. العلماء عل  
ارتغال قلبه عن الفكر  52"ال يقض  القاض  وهو غضباا" :وعل  أا العلة يف قوله 

والنظر يف الدليل واحلكي، فيقا  عليه ارتغاله جبوع أو عطش أو خوف أو أمل، أو 
 حنو  لل مما يشّوش الفكر والرت يز. 

والّسرب يف اللغة: االختبار، ومنه امِليل الذي خيترب  ،51الّسرب والتقسيي سلل الرابع:امل
به اجلرح يف الطب، فإنه يقال له املسبار، ومس  هذا به؛ ألا اجملتهد يقّسي الرفات 
وخيترب  ل واحدة منها، هل ترلح للعّلية أم ال؟ واملراد بالّسرب يف االصطالح: هو 

يستنبطها اجملتهد؛ ليمّيز الراا من األوصاف للتعليل من  اختبار األوصاف اليت
 غريها.
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والتقسيي يف اللغة: االفرتاق، ويف االصطالح: هو حرر األوصاف اليت ميكن 
التعليل بها، فالتقسيي مقّدم يف الوجود عل  الّسرب، فكاا األوىل أا يقال: "التقسيي 

اءة باملقدم أجود، ولكن أّخروا والسرب" وإا مل تدل الواو عل  الرتتيب، لكن البد
التقسيي ألا الّسرب أهي، والعادة تقديي األهي،  ما ه  عادة العرب تقديي األهي يف 

 التعبري عل  غريه.

وتعريف السرب والتقسيي معاع: هو حرر األوصاف اليت يحظّن صالحيتها 
، وقد ختتلف للتعليل،  ي اختبارها وفحرها إلبطال ما يراه اجملتهد غري صاا للتعليل

أنظار اجملتهدين يف الّسرب والتقسيي فما يراه هذا اجملتهد مناسباع، ال يراه اآلخر مناسباع، 
وهذا االختالف يعود إىل االختالف يف فهي الوصف املناسب وإدرا ه، ومثاله حديث 

قال:" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة،  أا رسول اهلل   51تعبادة بن الرام
، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، مثالع صثل، يداع بيد، فمن والرّب بالرّب

، فاختلف العلماء يف العّلة املؤ رة 54زاد او استزاد فقد أرب ، اآلخذ واملعط  فيه سواء"
 يف حتريي بيع هذه األجنا  متفاضلة، واحلديث اتوي عل  صنفني:

 : حالة األصناف األربعة، ولكل الرنف األول: حالة النقدين، والرنف الثان
حالة منهما عّلة تنفرد بها، فعّلة الذهب والفضة غري عّلة األصناف األربعة. واجملتهد 
يف البحث )بطري  الّسرب والتقسيي( عن العّلة يف التحريي قد يرل إىل أا العّلة يف 

كيل أو النقدين ه  الوزا مع اجلنس، ويف األصناف األربعة أا تكوا العّلة ه  ال
الوزا مع احتاد اجلنس سواء  اا مطعوماع  العد  أم غري مطعوم  احلّناء، وهذا 

، أو قد يرل به حبثه إىل أا العلة يف النقدين ه  غلبة 50وأمحد 55حنيفةمذهب أب  
الثمنية، فالعلة قاصرة عل  الذهب والفضة، وهذا مذهب مالل والشافع ، ويف 

ه : االقتيات واإلدخار مع احتاد اجلنس، وعند  العّلة 51األصناف األربعة عند مالل
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ه  الُطعي مع احتاد اجلنس، وعل  أسا  العّلة اليت استنبطها العلماء  :51 الشافع
 يكوا القيا . 

وقد   ر إمام احلرمني عن القاض  قوله: الّسرب من أقوى الطرق يف إ بات عّلة 
اع فإا من أبطل معان  األصل، وقد استشكل إمام احلرمني  لل فقال: "هو مشكل جد

ال يلزم من إبطااا إ بات ما مل يتعّرض له باإلبطال؛ الحتمال بطالنه أيضاع؛ ألنه ال 
ميكن تعليل  ل حكي، فيمكن أا يكوا لذلل احلكي عّلة أخرى، جلواز تعليل احلكي 
بعلل، ولو قام الدليل عل  اعتبار معن  ال يتوقف اعتباره عل  إبطال غريه، فال حاجة 

 .51 السّبر والتقسيي ألبته"إىل

06املسلل الامس
؛ ألا اجملتهد 02املناسبة وهذا املسلل يسم  أيضا اإلخالة واملالءمة : 

فيه خيال أي َيظن أا الوصف هذا عّلة للحكي، يقول اآلمدي:"هذا الش ء مناسب اذا 
ويسّم  باملعن  الاص للوصف املناسب عند بعض األصوليني  62الش ء أي مالري"

، واملناط هو العلة، فتتريج املناط أي 63ريج املناط ألنه إبداء ما يناط احلكي بهبتت
، واملرلحة، واالستدالل، واملؤ ا 64ختريج العلة واستنبااها، ويسم  رعاية املقاصد

 باحلكي، واملشعر به.

واملناسبة يف االصطالح: أا يكوا احلكي مقرتناع بوصف مناسب يرتتب بناء 
، فاملناسبة 65مقرودة للشارع من جلب منفعة، أو دفع مضرةاحلكي عليه مرلحة 

ترجع إىل رعاية املقاصد. فالزنا وصف مناسب للتحريي؛ ألا منع الزنا فيه مرلحة 
حفظ األنساب وعدم ضياعها، أو دفع مفسدة وه  اختالط األنساب وعدم التمييز 

 بني األوالد.

ضبط ارل عقالع من وقد عّرف ابن احلاجب املناسبة بقوله:"وصف ظاهر من
. 00ترتيب احلكي عليه ما يرلح أا يكوا مقروداع من جلب منفعة، أو دفع مضرة"
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وررح التعريف هو أا "الوصف" هو املعن  القاري بالغري، وهو جنس يدخل الظاهر 
 والف ، واملنضبط واملضطرب.

و"الظاهر" معناه الواضح الذي ال خفاء فيه، وهو فرل فأخرج الوصف الف ، 
ثل: الرضا يف البيع فال يعترب مناسباع ألنه أمر خف . أما "املنضبط" فهو الذي ال خيتلف م

 باختالف األرتاص واألزماا واألحوال، وهو قيد  اا خرج منه غري املنضبط.
أّما "ارل عقالع" فقيد  الث خيرج به الوصف الطردي. و"ما ترّتب احلكي عليه" 

وهو الوصف الذي مل تظهر مناسبته للحكي، فقيد رابع خيرج به الوصف الشبه ، 
ولكن عهد من الشارع االلتفات إليه يف بعض األحكام. وقد اعرتض عل  هذا 

منضبط الوصف بأنه غري جامع؛ ألا األصوليني قّسموا املناسب إىل ظاهر وخف ، وإىل 
 . 01املنضبط وغري منضبط والتعريف ال يدخل فيه الوصف الف  وال الوصف غري

ريف املناسبة عدة أقوال غري هذا التعريف ال َتسلي من االنتقاد، قال ويف تع
"وضابط مسلل املناسبة واإلخالة عند األصوليني: هو أا يقرتا وصف  الشنقيط :

مناسب حبكي يف نص من نروص الشرع، ويكوا  لل الوصف ساملاع من القوادح، 
علة  لل احلكي، مثاله:  ويقوم دليل عل  استقالله باملناسبة دوا غريه، فيعلي أنه

، فاإلسكار 01" ل مسكر حرام" :اقرتاا حكي التحريي بوصف اإلسكار يف قوله 
 .01مناسب للتحريي، مقرتا به يف النص، سامل من القوادح، مستقل باملناسبة"

هو لغة املما لة، فالتشبيه التمثيل، فاملتشابهات ه   16الشبه املسلل الساد :
، 12الستدالل بالش ء عل  مثله"، وقد يحطل  عل   ل قيا "اـ املتما الت، ويسم  ب

 فإا الفرع يلح  باألصل جبامع يشبهه فيه.

ويعّد هذا املسلل من أصعب مسالل العلة وأ ثرها دقة، واختلف األصوليوا 
يف تعريف الشبه فلي يعّرفه بعض األصوليني، وقال اجلويين: ال ميكن حتديده، فالشبه 
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تمّيز عن غريه. وقد عّرفه بعض األصوليني "بأا يرتدد الفرع بني هو الذي مل يظهر ومل ي
 العبد، هل إ ا قتل تلزم فيه القيمة أو الدية؟ فإنه قد  11أصلني فيلح  بأ ثرهي ربهاع"

اجتمع فيه مناااا متعارضاا: األول: املالية، فإنه يشبه احليواا من حيث إنه يباع، 
. الثان : النفسية، فإنه يشبه احلر فهو ويوهب، ويرهن، ويوّرث، ويؤّجر وحنو  لل

يثاب، ويعاقب، وينكح، ويطّل ، ويفهي، ويعقل، ويكّلف بالعبادات وحنو  لل. 
 فيلح  باأل ثر ربهاع، فالشبه هو االستدالل عل  مثله.

و هب أ ثر األصوليني يف تعريف مسلل الشبه إىل أنه الوصف الذي مل تظهر 
، 11َعِهد من الشارع االلتفات إليه يف بعض األحكاممناسبته بعد البحث التام، ولكن 

فهو دوا املناسبة وفوق الطرد، ألا املناسب تحعلي مناسبته من  اته فه  عقلية ولو مل 
يرد الشرع بها، أما الشبه فمناسبته غري ظاهرة وإمنا اللتفات الشارع إليه يف بعض 

ل الشافع  يف مسألة إزالة األحكام، وهذا الذي عليه أ ثر احملققني، ومثال هذا: قو
النجاسة: اهارة تحراد ألجل الرالة، فال جتوز بغري املاء  طهارة احلدث، فإا اجلامع 

، وبالنظر إىل  وا 74هو الطهارة؛ ومناسبتها لتعيني املاء بعد البحث التام غري ظاهرة
الشارع اعتربها يف بعض األحكام  مس املرحف، والرالة، فذلل يوهي ارتمااا 

املناسبة، ويحعرف هذا بقيا  الداللة وهو أا يحستدل بانتفاء احلكي عن الش ء  عل 
 .75عل  انتفاره عن مثله ويكوا  لل بضي دليل إىل دليل

والشبه  و ارفني: أدناه: قيا  يف معن  األصل مقطوع به، وأبعده ال يستند إىل 
التيمي، لكاا الوضوء   وا النية ررااع يف علي وال ظن، مثال املقطوع به: لو  بت مثالع

يف معناه قطعياع، ومثال األدن : قول الفقيه احلنف  لنف  النية اهارة أربهت إزالة 
 . 10النجاسة، فهذا ارد
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 املبحث الثالث: آراء األصوليني يف التعليل بالشبه

أتناول يف هذا املبحث آراء األصوليني يف التعليل بالشبه من خالل توضيح 
بالتعليل بالشبه يف املطلب األول،  ي بياا مراتب التعليل بالشبه التفاوت يف املقرود 

 وحجيتها يف املطلب الثان ، وأبني يف املطلب الثالث الفرق بني املناسب والشبه.

 املطلب األول: التفاوت يف املقصود بالتعليل الشبه

يطل  الشبه عند األصوليني صعنيني، األول عام موسع وهو الوصف الشبه  
أما حقيقته فاعلي أا اسي الشبه يحطل  "طل  هذا عل   ل قيا ، يقول الغزال : وقد يح

 .11عل   ل قيا ، فإا الفرع يحلح  باألصل جبامع يحشبهه فيه فهو إ اع يحشبهه"

واملعن  الثان   وا الوصف )أي العّلة( َربهياع، وبهذا املعن  هو مسلل من 
ِبت للوصف الشبه ، أما الوصف . فالشبه هو مسلل العّلة املث11مسالل العّلة

الشبه  فهو الوصف اجلامع بني األصل والفرع، وقيا  الشبه هو إحلاق الفرع 
 باألصل جبامع وصف ربه .

واحلقيقة إا املطالع املستقرئ لكتب األصوليني هد تفاوتاع يف حتديد املقرود 
تعامل مع العّلة يف هـ( يف رسالته جند أنه ي164بالشبه، فبالرجوع إىل ما  تبه الشافع )

القيا  عل  أنها ربه،"القيا  من وجهني: أحدهما أا يكوا الش ء يف معن  األصل، 
فال خيتلف القيا  فيه، وأا يكوا الش ء له يف األصول أرباه، فذلل يلح  بَأوالها 

، فالعّلة يف احلالتني ه  الّشبه، يف 11به وأ ثرها ربهاع فيه، وقد خيتلف القايسوا يف هذا"
وىل ربه واضح واحد، ويف الثانية يتعّدد الشبه، وعل  اجملتهد أا هتهد يف حتديد األ

 األقرب األصلح.
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وقد وّضح الشافع  مقروده بقوله:"االجتهاد ال يكوا إال عل  مطلوب، 
واملطلوب ال يكوا أبداع إال عل  عني قارمة تطلب بداللة يقرد بها إليها، أو تشبيه 

م أا االجتهاد عند الشافع  القيا ، وهذا تسليي بوجود ، ومعلو80عل  عني قارمة"
 الشبه وضرورة الرريورة إليه والتعليل به.

وميكن أا أحلظ أيضاع أا الكتابات األصولية بعد الشافع   انت تحقر بالشبه 
هـ( الذي يحعّرف الشبه ب"ما له 401وتتعامل معه، مروراع بأب  احلسني البرري )

اه هو اررتاك الشيئيني يف صفة من الرفات ووجه من ارل االرتباه، واالرتب
هـ( 414) 82، وهذا ما سار عليه الباج 81الوجوه وهذه الرفة وهذا الوجه هو الشبه"

إىل حّد  بري إ  عّرف الشبه بقوله:"قيا  الشبه أا امل الفرع عل  األصل بضرب من 
باألمثلة  ي  هـ( إ  قال:"وإمنا يتضح القول يف  لل411) 84، واجلويين83الشبه"

 ، وغريهي، من اعتبار الشبه واألخذ به.85باحلجاج"

 ي جاء الغزال  وأّلف  تابه"رفاء الغليل يف بياا الشبه واملتيل ومسالل التعليل" 
ليثبت أا الشبه قد عمل به معظي القارلني بالقيا  وإا اختلفت تسميته من أصول  

اهلل عنه وأبو حنيفة ومالل إ  قال يف املنتول: "وقد صار الشافع  رض  آلخر، 
وقد  .10"وأرياعهي يف مجلة الفقهاء إال أبا اسح  املروزي إىل قبول قيا  الشبه

مما أوقع الالف فيه، فالالف يعود إىل  11اضطربت تعريفات األصوليني للشبه  ثرياع
 االضطراب يف تعريف التعليل بالشبه.

د تعريفاته بنفسه، لكن صحيح أا الغزال  عّرف الشبه أ ثر من تعريف وانتق
، إ  نص يف رفاء 88املهي أنه أ بت صحة التعليل بالشبه وأنه عند أغلب األصوليني

الغليل بقوله: "فاملناسب حجة وفاقاع، ومنهي من لّقبه باملؤ ر، وأنكر املتيل حت  ظن 
فري  وقوع االختالف بني اجلنسني، وإمنا املتتلف: العبارة ال املعن ، وغري املناسب 
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، فقد جعل الشبه حجة ررط أا يدل 89جة إ ا دّل عليه دليل، وقد لّقبه فري  بالشبه"ح
عليه دليل، وقال يف املنتول:"التعليل بالشبه من األوصاف اليت تبحث يف جمال التعليل 

، وهو 90وإال فكيف السبيل إىل عموم الشريعة والنروص حمدودة واحلوادث متعددة"
لتعليل بالشبه أي أنه اري  معتّد به ألنه يوّسع من فهي بهذا يشري إىل أهمية العمل با

 النروص، ويدخل احلوادث املستجدة يف نطاق ما تشمله النروص ولو بالشبه.

أما أمثلة قيا  وقد أ ثر الغزال  من األمثلة املوضحة للتعليل بالشبه وقال:" 
ار تأ ري العلل الشبه فه   ثرية ولعل جحّل أقيسة الفقهاء ترجع إليها، إ  يعسر إظه

 . 91بالنص واإلمجاع واملناسبة املرلحية"

 املطلب الثاني: مراتب التعليل بالشبه وحجيتها

يلحظ الباحث أا األصوليني قّسموا قيا  الشبه إىل مراتب، أي أنه ليس عل  
"والشبه  و ارفني أدناه قيا  يف  مرتبة واحدة، وحكمه ليس واحداع، يقول اجلويين:

، فاملرتبة األعل  من 92وع به، وأبعده ال يستند إىل علي وال ظن"معن  األصل مقط
حيث احلجة ه  أا يكوا الفرع  و األصل الواحد من غري محعارض، ألا الوصف 
الذي له أصل واحد يلح  به دوا وجود أصل آخر يعارضه أعل  يف الرتبة مما 

عرف احلكي  ، يقول الغزال :"ويلتح  بهذه الرتبة عندي  ل أصل93يتجا به أصالا
، أما املرتبة األدن  أي األقل حجة فه  94فيه بإمجاع مرسل ال بلفظ خاص منقول"

الفرع  و األصلني أي أا يرتّدد الفرع بني أصلني، هتمع يف  ل منهما بوصف ربه ، 
وقد اختلف األصوليوا يف  ونها مرتبة واحدة أم اا مراتب؟ فذهب الرازي إىل أا 

باه( درجة واحدة ليس اا مراتب واألمر يرجع إىل غلبة ظن هذه املرتبة )غلبة األر
اجملتهد بعلّية الوصف "واحل  أنه مت  حرلت املشابهة فيما يظن أنه عّلة احلكي أو 

 .95مستلزم ملا هو عّلة، صّح القيا ، سواء  اا  لل يف الرورة أم يف األحكام"
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ث متفاوتة يف ومن األصوليني من  هب إىل أا هذه املرتبة عل  درجات  ال
القوة، أعالها أا يشبه الفرع األصل يف احلكي والرورة فيقّدم عل  ما رابه األصل 
يف أحدهما، والثانية أا يشبه الفرع األصل يف احلكي فقط فيقدم عل  ما رابه األصل 

 96يف الرورة فقط، والثالثة أا يشبه الفرع األصل يف الرورة فقط.

ع االختالف فيها بني من قال إا الشبه وهذه الدرجة األخرية ه  اليت وق
الروري حجة ومعترب، ومن قال إا الشبه الروري ليس حبجة وال يرح التعليل 

 98وبني من فّرل، فعّد الشبه الروري حجة إ ا دّل دليل عليه وإال فال. 97به،

واألصل أا ال يرار إل  قيا  الشبه مع إمكاا القيا  بالعّلة، و لل إ ا 
اسبتها، ولكن إ ا تعذر قيا  العّلة، ووجدت احلاجة إىل التعليل وال عرفت العّلة ومن

يوجد إال الوصف الشبه ، فيمكن اللجوء إليه، وميكن تلتيص أقوال األصوليني يف 
 قولني:

ألنه يفيد ظن العلية فوجب  القول األول:  هب أ ثر األصوليني إىل أنه حجة
، 99ا ظاهر مذهب الشافع  أنه حجة""اعلي أ هـ(:411العمل به، قال ابن السمعان  )

، لكنهي اختلفوا صا ا يعترب 100"وأ ثر ريوخنا عل  أنه صحيح" :هـ(414وقال الباج )
 الشبه؟ عل  أقوال:

يعترب الشبه يف احلكي، وهو مذهب الشافعية، وأ ثر احلنابلة، مثاله: إحلاق العبد  -أ
اتل، جبامع أا  ل واحد املقتول بسارر األموال اململو ة يف لزوم قيمته عل  الق

 منهما يباع ويشرتى.

يعترب الشبه يف الرورة دوا احلكي وهو مذهب احلنفية ورواية عن أمحد،  قيا   -ب
اليل عل  البغال واحلمري يف سقوط الز اة، و قيا  احلنفية يف حرمة حلي اليل 
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  يف عل  حلي احلمري، وقياسهي قتل احلر بالعبد، ومثاله عند أمحد وجوب اجللو
 التشهد األول، ألنه أحد اجللوسني يف تشهد الرالة، فوجب  التشهد األخري.

اعتباره فيما غلب عل  الظن أنه مناط للحكي، بأا يظن أنه مستلزم لعّلة احلكي،  -ج
قال الرازي: "واحل  أنه مت  حرلت املشابهة فيما يظن أنه عّلة احلكي، أو 

 . 262ء  اا  لل يف الرورة أم يف احلكي"مستلزم ملا هو عّلة له صح القيا ..سوا

"والقيا  قياساا: :اعتبار قيا  غلبة األرباه دوا غريه، قال الشافع  يف األم -د
أحدهما، يكوا يف مثل معن  األصل، فذلل الذي ال ال ألحد خالفه،  ي 
قيا  أا يشبه الش ء بالش ء من األصل، والش ء من األصل غريه، فيشبه هذا 

، قال الشافع : "وموضع الرواب فيه 102يشبه غريه باألصل غريه"بهذا األصل، و
عندنا واهلل تعاىل أعلي أا ينظر فأيهما  اا أوىل بشبهه صّيره إليه، إا أربه 

 .261أحدهما يف خرلتني واآلخر يف خرلة، أحلقه بالذي هو أربه يف خرلتني"

القول الثان :  هب احلنفية إىل أا قيا  الشبه ليس حبجة، والتعليل به باال، 
"وقال  ثري من أصحاب أب  حنيفة إا قيا  الشبه ليس حبجة،  قال ابن السمعان :

، وقال ابن عبد الشكور:"هو ليس بعلة وال 104وإليه  هب من ادع  التحقي  منهي"
هـ( 146) 106نفية  الكرخ مع مالحظة أا بعض متقدم  احل -،105مسلل عندنا"
، واحتجوا بأا الوصف -108هـ( يروا جواز التعليل بالشبه116) 107واجلراص

الشبه  ليس صناسب، وما ليس صناسب ال يعّلل به، فحينئذ فالشبه ال يكوا مثبتاع 
 للعّلية، فال اتج به.

ٹ  واحتج من قال بالتعليل بالشبه بأدلة االحتجاج بالقيا  عموماع،  قوله

 ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆٹ چ  جوا بقوله، واحت261چ ۉ ۉ ۅچ

 چۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ   ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۅۉ
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ال الشافع :"واتفقت مذاهب من تكلي يف الريد من أصحاب رسول اهلل صل  ، ق226
الريد أي اهلل عليه وسلي عل  أقرب األرياء ربهاع بالبدا، فنظرنا ما قتل من دواب 

  .111هاع فديناه به"ر ء  اا من النعي أقرب منه رب
ورّد أصحاب القول األول القارلني جبواز التعليل بالشبه عل  أصحاب القول 
الثان  بأا الذي ال يعّلل به هو الوصف الذي ال مناسبة فيه أصالع ال باعتبار  اته وال 
باعتبار ما ارتمل عليه، أما الوصف الشبه  ففيه مناسبة بالّتبع، و لل أا احلكي ال بّد 

ن عّلة، والعّلة إما تكوا مناسبة أو غري مناسبة، وغري املناسب إا  اا مستلزماع فيه م
للمناسب فال رل أا إسناد احلكي إىل هذا الوصف أقوى من ميله إىل إسناده إىل 

 غريه؛ وهذا يفيد غلبة الظن، فرح العمل به. 

يقول ابن تيميه:"من قال: ليس حبجة، فقد اكي فيه حبكي  الث مأخو  من 
 …األصلني، وهو اريقة الشبهني، فيعطيه بعض حكي هذا وبعض حكي هذا 

واريقة الشبهني ينكرها  ثري من أصحاب الشافع  وأمحد، وهو مقتض  قول من 
واألربه أنه إا أمكن استعمال الشبهني،  …يقول بغلبة األرباه ويعترب للحاد ة معينا 

 221.وإال ُأحل  بأربههما به"

 بني املناسب والشبهاملطلب الثالث: الفرق 

الفرق بني املناسب والشبه أا صالحية الشبه ملا يرتتب عليه من األحكام ال 
يدر ها العقل لو قّدر عدم ورود الشرع، فاررتاط النية يف الطهارة لو مل يرد بها الشرع 
يف التيمي مل يدر ها العقل، أما املناسب فإا صالحيته ملا يرتتب عليه من األحكام 

لعقل لو مل يرد الشرع باعتبارها، وهذا القول هو األرجح عند أغلب يدر ها ا
وليس اادف يف هذا املبحث املناقشة األصولية التفريلية ألقوال علماء  األصوليني،

األصول حول التعليل بالشبه بقدر اإلرارة إىل أا من قال بالتعليل بالشبه قد التفت 
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ه اق  هذه املقاصد، وهذا ال يعين إىل مقاصد الشريعة ورأى أا التعليل بالشب
 بالضرورة أا من مل يأخذ بالتعليل بالشبه قد ألغ  املقاصد الشرعية.

 املبحث الرابع: بناء التعليل بالشبه على مقاصد الشريعة

إا املطالع يف النروص الشرعية يلحظ تنوع ارق التعليل )مسالل العّلة( وهو 
بالوصف املنضبط عن اري  النص ما   ر يف معظي  تب األصول، من تعليل 

الرريح أو تعليل باإلمياء أو باملناسبة، وهذه لفتة منهي لعدم االقترار عل  جمرد املثال 
 الذي يورده النص، بل توسيع داررة النص لتشمل القضايا احلاد ة املستجدة.

واملستقرئ لتاريخ الرحابة رض  اهلل عنهي هد أنهي  انوا اسنوا التعامل مع 
ستجدات لفهمهي ألسرار التشريع ومقاصده غري املكتوبة، فهي فهموا مقاصد امل

التشريع وعللها فسهل عليهي التعامل مع املستجدات، يقول اجلويين:"حنن نعلي قطعاع 
أا الوقارع اليت جرت فيها فتاوى علماء الرحابة وأقضيتهي تزيد عل  

..وعل  قطع نعلي  نص فيها، وما سكتوا عن واقعة صاررين إىل أنه ال املنروصات...
أنهي ما  انوا اكموا بكل ما يعّن اي من غري ضبط وربط، ومالحظة قواعد متبعة 

، فهي غالباع ما ينظروا يف الشبه، فيستعملوا القيا  واالسترالح ويشابهوا 221لديهي"
 .224اجلديد بالقديي وف  مراعاة جلب املراا أو دفع املفاسد

عند الرحابة إمنا هو العمل صا يرونه مرلحة، وتوضيح هذا هو أا "الرأي 
وأقرب إىل روح التشريع اإلسالم  من غري نظر إىل أا يكوا هناك أصل حمّدد 

،  مثال مجع القرآا، أو مجع النا  يف عهد عمر رض  اهلل عنه 225للحاد ة أو ال يكوا"
ليه يف صالة الرتاويح، "فكانوا ينظروا إىل ما وحجد له ربيه من أصل منروص ع

فيقيسونه عليه، ويعمدوا إىل ما مل يتوفر من حوله ربيه له فيتتذوا األحكام احملقّقة 
ملا فيه من مراا وإا مل هدوا أصالع يقيسونها عليه، ما دام أنها ال تتعارض مع أي 
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، مع التأ يد عل  أا استرالح الرحابة  اا مبنياع عل  التعليل 220نص لسنة أو  تاب"
 .221)معن  املعن ( أي صقاصد الشريعة جبنس الوصف البعيد

يرى أا  -يف مباحث القيا -واملطالع ملا  تبه الشافع  يف  تابه الرسالة 
بشكل مبسط ودوا تفريل أصول ، 221التعليل عنده يكوا بالشبه فالعّلة ه  الشبه

. ألا الشبه اق  مقاصد النص ويوّسع نطاقه 221فعّلة القيا  ببسااة ه  الشبه
 ستجدات والنوازل.ليشمل  افة امل

لكن الكتابات األصولية بعد الشافع  بدأت تنح  حنو املنط  والفلسفة اجملردة 
يف البحث عن معاا حمّددة ومنضبطة للمرطلحات األصولية، والتعليل من أهي هذه 
املرطلحات، فحرل التفري  بني العلة واحلكمة "يحفّرق بني علة احلكي وحكمته فعلته 

، أي أا العلة موجبة للحكي أما احلكمة فال توجب 216موجبة"موجبة وحكمته غري 
 احلكي.

ومن األصوليني من فّرق بني علل األحكام وعلل املراا،  اجلراص 
( الذي فّرق بني علل األحكام وعلل املراا، ويقرد أا علل ـه116احلنف )

ي األحكام أوصاف حمددة واضحة، أما علل املراا فه  معاا يف املتعبَّدين، أ
مطلوبة لنا  مكلفني لتحقي  مبدأ العبودية وإال فسدنا، وهذه نظرة مقاصدية تفريلية، 

هب أا تكوا  - السرقة علة لقطع يد السارق مثالع -تقوم عل  أا علل األحكام 
حمددة واضحة، أما علل املراا فيمكن أا ال تكوا حمددة واضحة بل تحفهي معانيها، 

 عان  من الشبه.وغالباع ما سنحرل عل  هذه امل

و أا األصوليني هنا فّرقوا بني التعليل والتقريد فجعلوا التعليل هو املنضبط 
 احملّدد وهو ما له مسالل وارق تكشف عنه، أما التقريد فغري هذا.
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صحيح أا املؤلفات األصولية ليست متساوية يف االهتمام بالتعليل لكن 
ش ء منضبط حمّدد )رروط العلة، الغالب عليها أنها إ ا   رت التعليل   رته  

وقوادح العلة(، بل وصارت املقاييس املنطقية مع مرور الوقت و ثرة التأليف يف 
الغالب الوسيلة اليت يحرجع إليها يف ضبط مفهوم التعليل وررواه ومسالكه وقوادحه، 
 وتشّدد بعض األصوليني يف العلة وازدادت قيودها، وتشّددوا  ذلل يف مسالل العلة

لقدح عل  املسالل يف ر ء من التعقيد املبالغ فيه، هذه املبالغة جعلت بعض وا
األصوليني ينتبه إىل خطأ االستغراق والتفريل يف العلة وضوابطها، ألا هذا من رأنه 

 .121أا يبعدنا عن احِلكي واملقاصد الشرعية من النروص

 ولعل مسألة التعليل باحلكمة أحد مظاهر عدم االسرتسال مع العلة
وضوابطها، فاملسألة مشهورة يف  تب األصول، لكن تناواا مل يربط باملقاصد وال 
بالّشبه وه  باخترار، أا األصوليني اختلفوا يف جواز التعليل باحلكمة نفسها أي 
باملراا واملفاسد  اتها جمردة عن ضابط اا،  تعليل جواز قرر الرالة للمسافر 

لمسافر باملشقة أيضاع، فقد قال الرازي:"الوصف باملشقة أو جواز الفطر يف رمضاا ل
احلقيق  إ ا  اا ظاهراع مضبوااع جاز التعليل به، أما الذي ال يكوا  ذلل مثل احلاجة 
إىل حتريل املرلحة ودفع املفسدة وه  اليت يسميها الفقهاء باحلكمة، فقد اختلفوا يف 

 .211جواز التعليل به واألقرب جوازه"

وهو - 211وسيع فهي النص، ولذلل نص الشاايبوهذه نظرة مقاصدية لت
دوا الدخول يف تفريالت  214عل  جواز التعليل باحلكمة -يؤسس ملقاصد الشريعة

األصوليني واختالفاتهي، فحت  يحقبل  المه عن املقاصد الشرعية  اا ال بّد من 
لعلة القبول بالتعليل باحلكمة وعدم االقترار عل  العلة الظاهرة املنضبطة، إ  قال: "ا

ه  احِلَكيح واملراا اليت تعلقت بها األوامر أو اإلباحة، واملفاسد اليت تعلقت بها 
النواه ، فاملشقة علة يف إباحة القرر والفطر يف السفر، والسفر هو السبب املوضوع 
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سبباع لإلباحة، فعل  اجلملة، العلة ه  املرلحة نفسها أو املفسدة ال مظنتها،  انت 
 . 215هرة، منضبطةع أو غري منضبطة"ظاهرةع أو غري ظا

وهو بهذا منسجي مع التأسيس تنظريياع لعلي املقاصد، فاألحكام  ما تحؤخذ من 
 العلل تحؤخذ  ذلل من احِلَكي، والتعليل يكوا بالعلة ويكوا بالشبه.

، فقد 126ولذلل يقول يف موضع آخر:"وال يقال إا السفر مظنة املشقة بإاالق"
ّفه وال ارل له أدن  مشقة، ويقول يف مثال آخر: "و ذلل يسافر الرجل الغين املر

؛ فالغضب 127نقول يف قوله صل  اهلل عليه وسلي" ال يقض  القاض  وهو غضباا"
لفظ  –هنا  –سبب، وتشويش الاار عن استيفاء احلجج هو العّلة، عل  أنه قد يحطل  

 .128ح"السبب عل  نفس العّلة الرتباط ما بينهما، وال مشاحة يف االصطال

 ي يؤصل ملسألة أا األصل يف العادات التعليل والقيا  فيقول:"وأما أا 
األصل يف العادات االلتفات إىل املعان  فأمور أواا االستقراء...، والثان  أا الشارع 
توّسع يف بياا العلل واحلكي يف تشريع باب العادات... وأ ثر ما عّلل فيها باملناسب 

ل تلقته بالقبول ففهمنا من  لل أا الشارع قرد فيها اتباع الذي إ ا عحرض عل  العقو
املعان  ال الوقوف مع النروص خبالف باب العبادات...، وقد توّسع يف هذا القسي 

 . فاتباع املعان  الشرعية مقرود.211مالل رمحه اهلل حت  قال بقاعدة املراا املرسلة"

عّل  باالستنباط من  ي يضبط التعامل مع املعان  بقوله: "االجتهاد إا ت
النروص فال بّد من اررتاط العلي بالعربية، وإا تعل  باملعان  واملفاسد جمردة عن 
اقتضاء النروص اا أو مسّلمة من صاحب االجتهاد يف النروص فال يلزم يف  لل 

، وال يقّلل 216العلي بالعربية وإمنا يلزم العلي صقاصد الشرع من الشريعة مجلة وتفريالع"
 هنا من أهمية اللغة العربية ولكن يذ ر التفاوت يف اررتاط الّتبّحر يف علي الشاايب

 اللغة وتفريالتها.
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واملالحظ أا الشاايب ال ٌيرّ ز عل  التفري  بني العلة واحلكمة، الهتمامه 
باملقاصد أساساع، وه  قرد الشارع من وضع الشريعة ابتداًء، ومن وضعها لإلفهام، 

 ووضعها لدخول املكلف حتت حكمها.ووضعها للتكليف بها، 
وال رل أا جوهر املقاصد البحث يف علل األحكام اليت ه  مقاصد األحكام 
بغض النظر عن  ونها ظاهرةع أو خفيةع، منضبطةع أو غري خاضعة لضابط، فالظهور 
واالنضباط إمنا يحلجأ إليهما عند البحث عن أحكام الوقارع اليت مل يرد بشأنها نص 

   الوقارع املنروص عل  حكمها.بقياسها عل

فحت  من َعّرف العلة بأنها الوصف الظاهر املنضبط؛ أ ّد عل  أنها تتضمن 
غالباع مقرداع ررعياع، فبناء احلكي عل  العّلة مظنة لتحقي  احلكمة املقرودة منه، ومن 
هنا اررتط أ ثر األصوليني أا تشتمل العلة عل  مرلحة صاحلة لتكوا مقرودةع 

من تشريع احلكي " القرر يف السفر مشروع للتتفيف وللحوق املشقة، وامللل للشارع 
املرتّفه ال مشقة له، والقرر يف حقه مشروع، و ل هذا غري قادح يف أصل املشروعية 
ألا األمر الكل  إ ا  بت  لياع فتتّلف بعض اجلزريات عن مقتض  الكل  ال خيرجه 

 .212عن  ونه  لياع"

ل بالشبه أحد فروع القيا  ااامة اليت تحظهر مقاصد من هنا يظهر أا التعلي
الشريعة من جهة وتنبين عل  مقاصد الشريعة من جهة  انية، ألا التعليل بالشبه تعدية 
للحكي بوصف مل يظهر أ ره يف احلكي بنص وال بإمياء وال بإمجاع، إمنا التعدية صجرد 

  211ة.الشبه فهو توسيع للقيا  الذي لن ينحرر يف قيا  العل

"يف معان   تابه، وأمرنا أا نعترب صا فيه من مواضع فقد أمرنا اهلل تعاىل أا نتدبر 
العربة،  ي أجرى سنته التشريعية عل  وجه ميّهد لنا الطري  فيها إىل  لل االعتبار؛ إ  
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وضع جبانب أ ثر األحكام عللها وغاياتها؛ لنتتذ منها أصوالع ومقاييس َنرد إليها 
 . 211رها"أرباهها ونظار

فالبحث غري  ولتوضيح الفكرة أ  ر بعض األمثلة الفقهية للتمثيل فحسب،
خمّرص ملناقشة املسارل الفقهية، و  ر آراء الفقهاء وأدلتهي، والراجح، فهذا جمال حبثه 
 تب الفقه، لكين أ  ر األمثلة الفقهية إلظهار االعتماد عل  قيا  الشبه يف 

 لنظر عن الرحة من عدمها.االستنباط، وإعطاء احلكي، بغض ا

اعتمد عل  قيا  الشبه  214من  هب من الفقهاء إىل جواز وطء املستحاضة  -أ
 أحد األدلة يف إعطاء احلكي، ألا املستحاضة هب عليها أداء الرالة فيجوز 
واؤها  الّطاهر، فلما وجب أداء الرالة عل  املرأة الطاهر جاز واؤها، فكذا 

 .215أداء الرالة وهو وصف ربه  املستحاضة لوجود وصف وجوب

من  هب من الفقهاء إىل القول بطهارة املين، اعتمد عل  قيا  الشبه، فقد أحل   -ب
املين صا خيرج من اإلنساا وهو ااهر،  اللنب وما خيرج من األنف من فضالت 
ااهرة، وألا مرلحة حفظ النسل تتحق  بوجود املين، فهو ااهر  اللنب الذي 

وقد نص ابن ررد عل  أا الالف يف اهارة املين أو جناسته  210ود.فيه حياة املول
يعود إىل سببني أحدهما قيا  الشبه بقوله: "وسبب اختالفهي فيه ريئاا: أحدهما 
اضطراب الرواية يف حديث عارشة رض  اهلل عنها...والسبب الثان  ترّدد املين 

خبروج الفضالت  بني أا يشّبه باألحداث الارجة من البدا، وبني أا يشّبه
 .211الطاهرة  اللنب وحنوه"
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خالفاع  211ما  هب إليه احلنفية من جواز صالة اجلنازة بالتيمي ملن خاف فواتها -ج
، ألا احلنفية رّبهوا صالة اجلنازة بالرالة املفروضة 211لرأي مجهور الفقهاء

 فأجازوا التيمي اا. وغريها من أمثلة فقهية  ثرية.

علة منروص عليها لكن صا يحشبهها، أي التوسع يف فالشبه هو التعليل بدوا 
التعليل وعدم االقترار عل  ضرورة وجود العّلة احملّددة ليرح التعليل والبحث عن 
معن  املعن  أو غلبة الشبه، فالتعليل بالشبه يوّسع داررة القيا  وهعله دليالع واسعاع 

"ال  قاصد منضبطة إ واق  مقاصد الشريعة من النروص رريطة أا تكوا هذه امل
، فنسبة مقرد ما إىل الشريعة هو  نسبة قول أو حكي إىل اهلل 246تقريد إال بدليل"

تعاىل؛ ألا الشريعة رريعته والقرد قرده، والقول بأا مقرود الشريعة  ذا و ذا، 
، والدليل قد يكوا 242من غري إقامة الدليل عل   لل هو قول عل  اهلل بغري علي

حتّق   لواقعة  اتها، وقد ال يكوا ظاهراع يف الواقعة، لكن الواقعةظاهراع حمّددا يف ا
حتريل املرلحة اليت تعلقت بها األوامر أو اإلباحة )جمموع النروص، بضي دليل إىل 

 .وتدفع املفسدة اليت تعلقت بها النواه  (241دليل
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 اخلامتة

 ألص أهي النتارج اليت توصلت إليها، وه :

العّلة ، وتنوع فه  الباعث أو املناط أو املوجب واملؤ ر وغريهاتكثر أمساء العّلة وت -2
بلفظ احلكمة عن قرد الشارع أو مقروده من  وقد يعبَّرح، ه  ر ن القيا 

 .تشريع احلكي
مسلل الشبه هو الوصف الذي مل تظهر مناسبته بعد البحث التام، ولكن عهد من  -1

 .الشارع االلتفات إليه يف بعض األحكام
ل أا ال يرار إىل قيا  الشبه مع إمكاا القيا  بالعّلة، و لل إ ا عرفت األص -1

العّلة ومناسبتها، ولكن إ ا تعذر قيا  العّلة، ووجدت احلاجة إىل التعليل وال 
يوجد إال الوصف الشبه ، فيمكن اللجوء إىل قيا  الشبه، ويقّسي قيا  الشبه 

 .س واحداعإىل مراتب أي أنه ليس عل  مرتبة واحدة وحكمه لي

الشبه هو التعليل بدوا عّلة، أي التوسع يف مفهوم التعليل وعدم االقترار عل   -4
ضرورة وجود العّلة احملّددة ليرح التعليل، والتعليل بالشبه يوسع داررة القيا  

 وهعله دليالع واسعاع واق  مقاصد الشريعة بااللتفات إىل املعان  املقرودة.

ليل باحلكمة  الشاايب  اا يؤسس ملقاصد الشريعة، عل  جواز التع من نص -5
فحت  يقبل  المه عن املقاصد الشرعية  اا ال بّد من القبول بالتعليل باحلكمة 

 .وعدم االقترار عل  العلة الظاهرة املنضبطة

 وصل  اهلل عل  حممد وعل  آله وصحبه وسلي
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 .1/11اجلويين، الربهاا يف اصول الفقه،  2

وانظر خمتار الرحاح، باب  ،21/415علل(،  انظر لساا العرب، باب الالم فرل العني )مادة 1
 .415العني، فرل الالم )مادة علل(، 

 .1/111انظر التهانوي،  ّشاف اصطالحات الفنوا،  1

 .2/11. وانظر األزهري، تهذيب اللغة، 1/46النووي، تهذيب األمساء واللغات،مادة )علل(  4

دوي، أبو بكر حممد بن أب  سهل، ، مادة )عل(، والبز24-4/21انظر معجي مقاييس اللُّغة،  5
، وابن ملل، ررح 4/211، و عبد العزيز البتاري،  شف األسرار، 4/211أصول الفقه، 

 .1/161املنار، 
 .1/1121نفارس األصول،  0

انظر الغزال ، حممد بن حممد أبو حامد، رفاء الغليل يف بياا الّشبه واملتيل ومسالل التعليل،  1
 .1/116. وانظر الغزال ، املسترف ، 245، و41هـ،  2116مطبعة اإلرراد، بغداد، 

 .1/06انظر األسنوي،  1

 . 1/166انظر البرري، أبو احلسني، املعتمد يف اصول الفقه،  1

انظر ابن السبك ، تاج الدين عبد الوهاب بن عل  بن عبد الكايف، مجع اجلوامع يف أصول  26
 .1/111هـ،  2112، 2ة، ط/الفقه، ابع مع ررحه للمحل ، املطبعة األزهرّي

للمزيد حول مفهوم التحسني والتقبيح عند املعتزلة والرد عليهي، انظر واجلويين، اإلرراد،  22
؛ والباقالن ، متهيد األوارل وتلتيص الدالرل،  2/55، والشهرستان ، امللل والنحل، 111
 . 1/141، وابن تيمية، جمموع الفتاوى، 111

 .5/221، والزر ش ، البحر احمليط، 1/46نهاج،انظر اإلبهاج يف ررح امل 21

، و 1/201و السرخس ، أصول السرخس ،  ،4/26انظر اجلراص، الفرول يف األصول،  21
 1/005الدبوس ، تقويي األدلة، 
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قال السبك  تعليقاع عل  هذا:" وهو ضعيف الستحالته يف ح  اهلل تعاىل؛ ألا من فعل فعالع  24
ل الغرض بالنسبة إليه أوىل من ال حروله، وإال مل يكن لغرض فال بد أا يكوا حرول  ل

غرضاع، وإ ا  اا حرول الغرض أوىل  اا حرول تلل األولوية متوقفاع عل  فعل  لل الفعل، 
و اا حرول تلل األولوية هلل تعاىل متوقفة عل  الغري فتكوا ممكنة غري واجبة لذاته، ضرورة 

، وقال 1/46ناع غري واجب لذاته وهو باال" اإلبهاج، توقفها عل  الغري، فيكوا  ماله تعاىل ممك
الشنقيط :"وقارل هذا القول يرى أا  وا أفعاله معللة يتضمن نقراع؛ ألا الغرض  أنه تكميل 
لراحب الغرض، والذي يظهر واهلل تعاىل أعلي أا أفعال اهلل وتشريعه مل خيل ر ء منها من 

الشرع مراحلها  لها راجعة إىل الل ، واهلل غين حكمة بالغة لكن احلَكي املشتملة عليها علل 
 . 1/401بذاته، الغن  املطل  عن  ل ر ء، حمتاج إليه  ل ر ء" نثر الورود عل  مراق  السعود، 

، وررح العضد عل  خمترر املنته ، عضد 1/21انظر اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام،  25
حارية التفتازان  واجلرجان ، دار الكتب  امللة والدين، عبد الرمحن بن أمحد األه ، مع

 .1/01، والتلويح عل  التوضيح، 1/121هـ،  2461، 1العلمّية، ط/

. والشنقيط ، نشر البنود عل  مراق  السعود، 1/11انظر املنهاج مع ررح البدخش ،  20
1/211. 
 .1/06انظر تهذيب ررح األسنوي،  21

، واملدخل إىل 1/402، ونثر الورود، 1/111، وروضة الناظر، 1/251انظر إرراد الفحول،  21
 .00مذهب اإلمام أمحد، ص

 .5/225، والبحر احمليط، 16انظر رفاء الغليل، ص 21

 .1/121والروضة،  ،12، ورفاء الغليل، 1/211انظر اإلبهاج،  16

 .214سورة البقرة، آية  12

 .16سورة املاردة، آية  11

 .12سورة املاردة، آية  11

 .5/161، وانظر الزر ش ، البحر احمليط، 1/111حكام، انظر اآلمدي، األ 14
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، و هب 1/111وانظر الطويف، ررح خمترر الروضة،  ،1/515انظر الرازي، احملرول،  15
 11الطويف إىل وجوب التعليل باحلكمة انظر رسالة يف رعاية املرلحة ص

 .1/251انظر الشو ان ، إرراد الفحول،  10

 .214سورة البقرة، آية  11

، واإلسنوى، نهاية 1/211، واآلمدي، اإلحكام، 266التلمسان ، مفتاح الوصول،  انظر 11
 . 1/244السول، 

 .411املسودة،  11

، واجلالل احملل ، ررح احملل  عل  124-1/121انظر ررح العضد ملتترر ابن احلاجب،  16
 .1/161، وأمري بادراه، تيسري التحرير، 1/111مجع اجلوامع، 

 .11سورة احلج، آية  12

 .11سورة النساء، آية  11

، وابن احلاجب، خمترر 251،والغزال ، رفاء الغليل، 5/160انظر الزر ش ، البحر احمليط،  11
 .1/111املنته  مع ررح العضد، 

 .212-1/211انظر اآلمدي، اإلحكام،  14

 .1/11، واإلبهاج، 1/111، وانظر اآلمدي، األحكام، 111مذ رة أصول الفقه، ص  15

، والشربيين، حارية الشربيين عل  مجع اجلوامع، 1/252السمعان ، قوااع األدلة، انظر ابن  10
، والشو ان ، 5/214، والزر ش ، البحر احمليط، 4/11، وأمري بادراه، تيسري التحرير، 1/101

 .111-126إرراد الفحول، 

 ، وررح الكو ب املنري،1/111، واآلمدي، األحكام، 5/211انظر الرازي، احملرول،  11
 .1/201، إرراد الفحول، 4/225
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حممد بن عمر بن احلسني الطربستان  الرازي امللقب خبر الدين الفقيه الشافع  األصول  املتكلي  11
ه. انظر ابن 060املفسر له ترانيف  ثرية منها مفتاح الغيب واحملرول يف أصول الفقه تويف 

 .1/105خلكاا، وفيات األعياا 

 .5/211انظر الرازي، احملرول،  11

أبو الري عبد اهلل بن عمر البيضاوي الشافع  يحعرف بالقاض  ولد يف املدينة البيضاء بفار   46
قرب ررياز  اا فقيهاع أصولياع متكلماع مفسراع حمّد اع من مرنفاته الوصول إىل علي األصول، تويف 

 .21/161ه، انظر ابن  ثري، البداية والنهاية 015

 .1/51ل، انظر اإلسنوي، نهاية السو 42

 .5/214انظر الزر ش ، البحر احمليط،  41

حممد بن عل  الشو ان  من القضاة املشهورين ومن حفاظ احلديث وأصول  له ترانيف من  41
 .1/216ه، انظر الزر ل ، األعالم، 2156أرهرها إرراد الفحول، تويف 

، 1/111، ، واملسترف 1/16، والربهاا، 5/211، واحملرول، 11انظر رفاء الغليل، ص  44
والروضة،  ،1/111، واآلمدي، اإلحكام، 1/111، وررح مجع اجلوامع، 1/115واملعتمد 

، وتهذيب 1/1116، ونفارس األصول، 5/210، والبحر احمليط 1/41، واإلبهاج، 1/151
 .1/411ونثر الورود عل  مراق  السعود،  ،1/01ررح األسنوي، 

 .1/111اآلمدي، اإلحكام،  45

 .11آية سورة األحزاب،  40

 .11سورة املاردة، آية  41

 .111آل تيمية، املسودة، ص  41

، ونفارس األصول، 5/245، واحملرول، 41، ورفاء الغليل، 1/110انظر اآلمدي، اإلحكام،  41
، والروضة، 1/210، وإرراد الفحول، 5/161؛ البحر احمليط،  1/41، واإلبهاج، )1/1140
، تهذيب ررح األسنوي، 4/242كو ب املنري، ، وررح ال1/111، وفواتح الرمحوت، 1/104
 . 1/414، نثر الورود 1/11
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، وررح 1/115، وفواتح الرمحوت، 1/111، واآلمدي، اإلحكام، 1/116انظر املسترف ،  56
، ورفاء الغليل، 1/201، وإرراد الفحول، 1/105، وروضة الناظر، 4/225الكو ب املنري، 

 .1/51 ، واإلبهاج،5/214، والبحر احمليط، 226

 (.2121رقي ) 1/26111(، ومسلي 1251رواه البتاري رقي ) 52

، واإلبهاج، 1/111، واألحكام، 5/121، واحملرول، 1/15، والربهاا، 1/114املسترف ،  51
، وتهذيب ررح األسنوي، 4/241، وررح الكو ب املنري، 1/111، وفواتح الرمحوت 1/11
، والبحر 1/110، والروضة، 1/1151، ونفارس األصول، 456، ورفاء الغليل، 1/221

 .1/211، و إرراد الفحول، 5/111احمليط، 

عبادة بن الرامت ابن قيس بن أصرم أبو الوليد، الرحاب  الورع القاض ، أول من توىل قضاء  51
 .4/41ه، انظر اإلصابة يف متييز الرحابة، 14فلسطني، تويف 

 (.1111رواه مسلي، حديث رقي ) 54

 .1/02ااداية ررح البداية،  انظر املرغينان ، 55

 .1/152انظر البهوت ،  شاف القناع،  50

 .1/14انظر الراوي، حارية بلغة السالل عل  الشرح الرغري،  51

 .1/11انظر الشربيين، مغين احملتاج،  51

 .1/10الربهاا،  51

 .5/160، والبحر احمليط، 241رفاء الغليل، ص  06

 .210، والقامو  احمليط، ص 062، وخمتار الرحاح، ص 1/151اللساا،  02

 .1/111اآلمدي، اإلحكام،  01

 .5/160انظر الزر ش ، البحر احمليط،  01

 .1/11انظر البيضاوي، املنهاج مع نهاية السول،  04

 .1/115.، واجلالل احملل ، ررح احملل  عل  مجع اجلوامع، 1/111انظر اآلمدي، اإلحكام،  05
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 .1/11وتهذيب ررح األسنوي،  ،1/114واآلمدي،  ،1/111خمترر املنته ،  00

 .1/11، وتهذيب ررح األسنوي، 1/214انظر الشو ان ، إرراد الفحول،  01

(، ورواه مسلي بلفظ  ل مسكر مخر و ل مسكر حرام، 4615رواه البتاري، حديث رقي ) 01
 (.1146حديث رقي )

 .154الشنقيط ، مذ رة أصول الفقه، ص  01

، 5/162، والرازي، احملرول، 1/115ي، اإلحكام، ، واآلمد1/465الغزال ، املسترف   16
، والروضة، 1/00، واإلبهاج، 1/511، وفواتح الرمحوت، 5/116والزر ش ، البحر احمليط، 

، وتهذيب األسنوي، 1/214، وإرراد الفحول، 4/211، وررح الكو ب املنري، 1/115
، ونفارس 161، ورفاء الغليل، ص 1/561، ونثر الورود عل  مراق  السعود، 1/261

 .1/1115األصول 

 .5/116انظر الزر ش ، البحر احمليط،  12

 .5/112انظر الزر ش ، البحر احمليط،  11

 .1/151انظر اآلمدي، اإلحكام،  11

 .2/261انظر النووي، اجملموع ررح املهذب،  14

 .2/111انظر الغزال ، املسترف ،  15

 .1/54انظر اجلويين، الربهاا،  10

 .2/120، الغزال ، املسترف  11

 .165انظر احلسن، التعليل بالشبه، ص  11

 .411الشافع ، الرسالة، ص  11

 .564الشافع ، الرسالة، ص  16

 .1/111البرري، املعتمد،  12
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سليماا بن خلف بن سعد املالك  الباج ، مسع من الطيب البغدادي والشريازي، و اا نظارا  11
إحكام الفرول يف أحكام األصول و تاب قوي احلجة استطاع أا هادل ابن حزم، من مرنفاته 

 .2/151ه، انظر اايتم ، الفتح املبني، 414احلدود، تويف 

 .011الباج ، إحكام الفرول،  11

أبو املعال  عبد امللل بن أب  حممد اجلويين، األصول  الفقيه الشافع  ويحعرف بإمام احلرمني من  14
ه، انظر السبك ، ابقات الشافعية 411قه، تويف مرنفاته النهاية يف الفقه، والربهاا يف أصول الف

 .5/205الكربى، 

 .1/51اجلويين، الربهاا،  15

 .2/412الغزال ، املنتول،  10

، وانظر احلسن، التعليل 111وص 126وقارا مع ص 160انظر الغزال ، رفاء الغليل، ص 11
 .111-122بالشبه، ص 

كي بوصف مل يظهر أ ره يف احلكي ال بنص عّرف الغزال  الشبه يف أسا  القيا  بأنه "تعدية احل 11
. وعّرف الشبه 11وال إمياء وال إمجاع وال هو خميل مناسب للحكي" الغزال ، أسا  القيا ، ص 

يف املنتول بقوله:"التشابه املعترب هو الذي يوهي االجتماع يف خميل يناسب احلكي 
 .11املطلوب...."الغزال ، املنتول، ص 

 .126ل، ص الغزال ، رفاء الغلي 11

 .2/412الغزال ، املنتول،  16

مثل قول أب  حنيفة: مسح الرأ  ال يتكرر تشبيهاع له صسح . 2/121الغزال ، املسترف ،  12
الف والتيمي، واجلامع أنه مسح فال يحستحب فيه التكرار قياساع عل  التيمي ومسح الف. 

 2/121الغزال ، املسترف ، 

 .1/54اجلويين الربهاا،  11

 .104وانظر احلسن، التعليل بالشبه، ص  ،156-141ر الغزال ، رفاء الغليل، صانظ 11
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 .156الغزال ، رفاء الغليل، ص 14

 .1/145الرازي، احملرول،  15

 .1/111انظر اجلالل احملل ، ررح احملل  عل  مجع اجلوامع،  10

 .1/200ابن السمعان ، قوااع األدلة،  11

 .5/111انظر الزر ش ، البحر احمليط،  11

 .1/204ابن السمعان ، قوااع األدلة،  11

 .002الباج ، إحكام الفرول، ص  266

 .5/161انظر الرازي، احملرول،  262

 .1/250الشافع ، األم،  261

 .1/250الشافع ، األم،  261

 .1/205ابن السمعان ، قوااع األدلة،  264

حاق وإليه  هب القاض  أبو بكر، وأبو اس. 1/161ابن عبد الشكور، مسلي الثبوت،  265
 .الشريازي، والررييف، والباقالن 

عبيد اهلل بن احلسني، فقيه حنف  متمر  انتهت إليه رياسة املذهب احلنف  يف العراق، تويف  260
 .4/141، انظر الزر ل ، األعالم، ـه146

ه، انظر 116أمحد بن عل  الرازي تلميذ الكرخ  له أصول اجلراص وأحكام القرآا، تويف  261
 .2/205 الزر ل ، األعالم،

 .212انظر اجلراص، الفرول يف األصول، ص  261

 .1سورة احلشر، آية  261

 .15سورة املاردة، آية  226

 .15الشافع ، الرسالة، ص  222

 .110آل تيمية، املسودة، ص  221
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 .24-1/21اجلويين، الربهاا،  221

 .161انظر البوا ، ضوابط املرلحة، ص  224

 .211الضري، تاريخ التشريع اإلسالم ، ص  225

 .161البوا ، ضوابط املرلحة، ص  220

 .11انظر ميادة احلسن، التعليل بالشبه، ص  221

 410انظر الشافع ، الرسالة، ص  221

 .15-11انظر ميادة احلسن، التعليل بالشبه، ص  221

 .114الكرخ ، األصول الواردة، ص  216

 .112انظر الضري، تاريخ التشريع اإلسالم ،  212

 1/111الرازي، احملرول،  211

اسحاق إبراهيي بن موس  الغرناا  الشهري بالشاايب، العالمة احملق  النظار األصول  أبو  211
 .1/164ه، انظر اايتم ، الفتح املبني، 116الفقيه، من مؤلفاته املوافقات واالعترام، تويف 

وهناك من يرى املنع من التعليل باحلكمة مطلقاع، ورأي  الث يقوم عل  التفريل فإا  انت  214
اهرة منضبطة بنفسها جاز التعليل بها، وإا مل تكن منضبطة فال هوز التعليل بها، احلكمة ظ

فاملشقة حكمة خفية غري منضبطة فال يحعّل  احلكي بها، بل يحعل  بالسفر أو املرض من األوصاف 
 .1/124انظر العضد ررح خمترر املنته ، . املنضبطة

 .2/110الشاايب، املوافقات،  215

 .2/114قات، الشاايب، املواف 210

 (. 2121(، ومسلي )1251متف  عليه، رواه البتاري ) 211

 .2/110الشاايب، املوافقات،  211

 .2/511الشاايب، املوافقات،  211

 .1/511الشاايب، املوافقات،  216
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 .2/101الشاايب، املوافقات،  212

 .10انظر الغزال ، أسا  القيا ، ص 211

 .1صإمام، حممد  مال، حنو قراءة مقاصدية أصولية،  211

هـ(، 551املشهور عند الشافعية جواز وطء املستحاضة، انظر أبو احلسني اي  بن أب  الري ) 214
وهذا  .2/111. وانظر حتفة احملتاج ررح املنهاج، 2/425البياا يف مذهب اإلمام الشافع ، 

هـ(، اللباب يف اجلمع بني السنة 010مذهب احلنفية، انظر مجال الدين عل  بن أب  اي )
. أما احلنابلة فقد منعوا وطء املستحاضة إال بشرط العنت، قال ابن قدامة:"وال 2/241تاب، والك

، إال أا بعض احلنابلة نقلوا اجلواز 2/416تواأ املستحاضة إال أا خياف عل  نفسه" املغين، 
 .2/121 البهوت  يف  شاف القناع، 

 .2/512انظر ابن ررد، بداية اجملتهد،  تاب الطهارة،  215

. و هب 1/151نظر عل  بن حممد البغدادي، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافع ، ا 210
 .2/06املالكية واحلنفية إىل أا املين جنس، انظر الكاسان ، بدارع الرنارع، 

 .1/11ابن ررد، بداية اجملتهد،  211

 .2/461انظر ابن عابدين، رد احملتار عل  الدر املتتار،  211

 .2/162اإلقناع، انظر الشربيين،  211

 .56الريسون ، أمحد، الفكر املقاصدي قواعده وفوارده، ص 246

 .56انظر الريسون ، أمحد، الفكر املقاصدي قواعده وفوارده، ص 242

 .2/111انظر الغزال ، املسترف ،  241
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 أهم املصادر واملراجع

وت، دار الكتاب اآلمدي، عل  بن حممد، اإلحكام يف أصول األحكام، حتقي  سيد اجلميل ، بري -
 م. 2110هـ/2460، 1العرب ، ط

األزهري، حممد أمحد، تهذيب اللغة، حتقي  حممد عوض مرعب، بريوت، دار إحياء الرتاث  -
 م.1662، 2العرب ، ط

 األنراري، عبد العل  حممد بن نظام الدين، فواتح الرمحوت، بريوت، دار الكتب العلمية. -

 ح العضد عل  خمترر املنته  مع حارية التفتازان  اإله ، عبد الرمحن بن أمحد، رر -

 هـ.  2111البزدوي، أبو بكر حممد بن أب  سهل، أصول الفقه، بريوت، دار الكتاب العرب ،  -

البتاري، عبد العزيز،  شف األسرار عل  أصول فتر السالم البزدوي، حتقي  حممد املعتري  -
 م.2112ـ/ه2422، 2باهلل، بريوت، دار الكتاب العرب ، ط

البرري، ابو احلسني حممد بن عل ، املعتمد يف أصول الفقه، ضبط خليل امليس، بريوت، دار  -
 الكتب العلمية.

، 5البوا ، حممد سعيد رمضاا، ضوابط املرلحة يف الشريعة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة، ط -
 م.2116هـ/2426

 هــ.2461الفكر، البهوت ، منرور بن يونس بن إدريس،  شاف القناع، دار  -

 التفتازان ، سعد الدين مسعود، التلويح عل  التوضيح، مرر، مطبعة صبيح.  -

التلمسان ، الشريف، مفتاح الوصول إىل بناء الفروع عل  األصول، حتقي  حممد عل  فر و ،  -
 هـ. 2421، 2بريوت، مؤسسة الرياا، ط

 التهانوي،  شاف اصطالحات الفنوا.  -

، 2بن عبد احلليي، جمموع الفتاوى، مجع عبد الرمحن بن قاسي وابنه حممد، ط ابن تيمية، أمحد -
 هـ.2111
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 م.2114، 1اجلراص، أمحد بن عل  الرازي، الفرول يف األصول، حتقي  عجيل النشم ، ط -

 هـ. 2461، 1اجلرجان ، بريوت، دار الكتب العلمّية، ط -

جلمع بني السنة والكتاب، حتقي  حممد فضل، هـ(، اللباب يف ا010مجال الدين عل  بن أب  اي ) -
 م.2114-هـ2424دمش ، دار القلي، 

اجلويين، عبد امللل بن عبد اهلل، الربهاا يف أصول الفقه، تعلي  صالح عويضة، بريوت، دار  -
 إحياء الرتاث العرب .

 م.1662هـ/2412احلسن، ميادة حممد، التعليل بالشبه، الرياض، مكتبة الررد،  -

وس ، عبيد اهلل بن عمر، االسرار يف االصول والفروع يف تقويي ادلة الشرع، حتقي  حممود الدب -
 م. 2114العواال ، دار املرطف ، 

 أبو احلسني أمحد بن ز ريا، معجي مقاييس اللُّغة، بريوت، دار اجليل. -

قاسي النوري،  هـ(، البياا يف مذهب اإلمام الشافع ، حتقي 551أبو احلسني اي  بن أب  الري ) -
 م. 1666-هـ2412جدة، دار املنهاج، 

 هـ.2462، 1الضري، حممد، تاريخ التشريع اإلسالم ، مكتبة الرياض احلديثة، ط -

 هـ.2421، 2الرازي، حممد بن أب  بكر، خمتار الرحاح، القاهرة، مكتبة اآلداب، ط -

ر الكتب العلمية، الرازي، حممد بن عمر، احملرول يف علي أصول الفقه، بريوت، دا -
 هـ. 2،2461ط

 م. 1661، 2الفكر املقاصدي قواعده وفوارده، بريوت، دار ااادي، طالريسون ، أمحد،  -

الزر ش ، بدر الدين حممد بن بهادر، البحر احمليط يف أصول الفقه، حترير عبد الستار أبو غدة،  -
 م.2111هـ/ 2421، 1القاهرة، دار الرفوة، ط

الدين عبد الوهاب بن عل  بن عبد الكايف، مجع اجلوامع يف أصول الفقه،  ابن السبك ، تاج -
 هــ. 2112، 2ابع مع ررحه للمحل ، املطبعة األزهرّية، ط/
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، 2السبك ، عل  بن عبد الكايف، اإلبهاج يف ررح املنهاج، بريوت، دار الكتب العلمية، ط -
 هـ.2464

رفي  العجي، بريوت، دار املعرفة،  السرخس ، حممد بن أمحد، أصول السرخس ، حتقي  -
 م.2،2111ط

، 1الشافع ، حممد بن إدريس، الرسالة، حتقي  أمحد را ر، القاهرة، دار الرتاث، ط -
 م.2111هـ/2111

، 2الشاايب، إبراهيي بن موس ، املوافقات يف أصول الشريعة، بريوت، دار املعرفة، ط -
 م.2114هـ/2425

ملقاصد الشافية يف ررح الالصة الكافية، حتقي  عبد اهلل هالل، الشاايب، إبراهيي بن موس ، ا -
 م. 2116مرر مطبعة احلسني، 

 الشربيين، حممد الطيب الشربيين، مغين احملتاج، دار الفكر.  -

الشنقيط ، عبد اهلل بن إبراهيي، نشر البنود عل  مراق  السعود، بريوت، دار الكتب العلمية،  -
 هـ. 2461، 2ط

 ، حممد بن علّ ، إرراد الفحول إىل حتقي  احل  من علي األصول، بريوت، دار املعرفة، الشو ان -
 هـ.2111

الراوي، أمحد بن حممد، حارية بلغة السالل ألقرب املسالل إىل مذهب مالل، بريوت، دار  -
 هــ.2111املعرفة، 

قي  عل  حممد معوض، عل  بن حممد البغدادي، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافع ، حت -
 م.2111-هـ2421، 2بريوت، دار الكتب العلمية، ط

الغزال ، حممد بن حممد أبو حامد، رفاء الغليل يف بياا الّشبه واملتيل ومسالل التعليل، مطبعة  -
 هـ. 2116اإلرراد، بغداد، 

ياء الغزال ، حممد بن حممد، املسترف  من علي األصول، ترحيح جنوى ضو، بريوت، دار إح -
 م. 2111هـ/2421، 2الرتاث العرب ، ط
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-هـ2421الغزال ، حممد بن حممد، أسا  القيا ، حتقي  فهد السرحاا، مكتبة العبيكاا،  -
 م.2111

 ابن قدامة املقدس ، روضة الناظر وجنة املناظر، بريوت، دار املطبوعات العربية.  -

، حتقي  حممد الزحيل ، السعودية، مكتبة ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوح ، ررح الكو ب املنري -
 م. 2111هـ/2421العبيكاا، 

 املرغينان ، عل  بن أب  بكر، ااداية ررح البداية، نشر املكتبة اإلسالمية.  -

ابن ملل، عبد اللطيف بن عبد العزيز، ررح املنار، رر ة صحافية عثمانية، أمحد خلوص ،  -
 هـ.2161

 هـ.2426، 2وت، دار صادر، طابن منظور، لساا العرب، بري -
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 271           اليوسف بن حممد أمحد بن عبداهلل          صيغ استثمار الوقف املعاصرةمفهوم  

 صيغ استثمار الوقف املعاصرة 

 البحث ملخص

ني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني نبينا حممد احلمد هلل رب العامل
ميكـن تليـيحب  ـص غصـيغ اسـتثمار       :وعلى آله وصحبه وأتباعه إىل يوم الدين وبعد

  :الوقف املعاصرةغبالنقاط التالية

ثم تسبيل املنفعة  والريع والثمرة علـى  ، ـ أن الوقف يقوم على حبس العني املوقوفة2
 املوقوف عليهم.

أو ، أو وجـد لرـروف معينـة   ، ـ ينبغي ترك ما عفا عليه الزمن من وسائل اسـتثمار  1
ذات اجلـدوى اققتصـادية   ، وأن يتجه إىل الوسائل النافعـة ، أصبح عديم اجلدوى

 العالية.

يف ، ـ أن كثريًا من أحكام الوقف ثابتة باقجتهـاد نرـرا ألن النصـول الـواردة فيـه     1
، العلماء إىل بذل اجلهـد يف تفصـيل أحكامـه وبيانهـا    مما دعا ، مجلتها عامة الدقلة

 .ويعد هذا العموم ميزة توسع جماقت الوقف وتواكب متغريات الزمان

منهـا: إجـارة   ، ـ استعمل الفقهاء يف التاريخ اإلسالمي عدة وسائل قستثمار الوقف4
كمــا قــالوا باســتغالل أراقــي األوقــاف الزراعيــة باملزارعــة واملســاقاة ، الوقــف

 .وقالوا باستثمار األموال السائلة باملضاربة واملشاركة، ملغارسةوا

، كســندات املقارقــة، ـــ أوجــد العلمــاء الوســائل اقســتثمارية احلديثــة ل وقــاف5
ــنا  ــوا  ، واقستص ــنا  امل ــ  ، واقستص ــة بالتملي ــة املنتهي ــاركة املتناقص ، واملش



 هـ2415 صفر ( 06العدد )، اإلسالمية جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات   274

، والتمويــل باملرا ــة،  واإلجــارة املتناقصــة املنتهيــة بالتمليــ  أو البيــع التــ جري
واملسـاهمة يف روو  أمـوال   ، والصـنادي  الوقفيـة  ، واملتاجرة باألسـهم ، والسلم

وباقسـتثمار العقـار  وإنشـاء املشـروعات     ، شركات اقستثمار السليمة املستقرة
وباستثمار النقود املوقوفة عن طري  بيـو  التقسـيو واملرا ـة    ، اإلنتاجية واخلدمية

 .وحنوها

، العلماء عدة جماقت قستثمار أموال الوقف قختيار األفضـل واألنسـب  ـ عرض 0
وفتح األبـواب أمـام مسسسـة الوقـف لتيتـار مـا تـرا  صـاحلًا حسـب األ مـان           

ومل خيـالف  ، ما دام أن ذلـ  متفقـًا مـع القواعـد الشـرعية     ، واألحوال والرروف
 .النصول الشرعية

 .  األموال املوقوفةق توجد صيغة استثمار واحدة تصلح لكل أنوا -7

كاإليـدا  يف البنـوك   ، ـ حذر العلماء من استثمار أموال الوقف يف بعـ  اجلوانـب  8
 .والتعامل يف سوق األوراق املالية ذات املياطر الكبرية، الربوية

واليت هي ، ـ  ينبغي جتنب الصيغ اقستثمارية اليت حتمل غبنًا حلقوق املوقوف عليهم9
  .ية الوقفاملقصود النهائي من عمل

ـ  جيب القيام بدراسات اقتصادية عميقة ملعرفة أفضل فرل اقستثمار وصيغه 26
مع وجوب استيدام خمتلف الطرق والوسائل ، للوصول إىل حتقي  أفضل العوائد

املساعدة يف اإلدارة واحلسابات والتقويم ودراسة اجلدوى لكل مشرو  اقتصاد  
عانة بامليتصني وأهل اخلربة لوقع مع وجوب اقست، يتعل  ب موال األوقاف

 .اخلطو والربامج املدروسة لعمارة الوقف وتنميته واستثمار .  واهلل أعلم
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 املقدمة:

احلمد هلل رّب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني نبينا حممد 
 بعد:و، وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين  ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

وتـ مني  ، فإن الوقف أحد التشريعات اإلسالمية لتحقي  التكافـل اقجتمـاعي  
ولذا فإن  الدار  للحضارة اإلسالمية يقف معجًبا كـّل  ، املصادر املالية ألعمال اخلري

اإلعجاب بدور األوقاف يف املساهمة يف صناعة احلضارة اإلسالمية والنهضة الشـاملة  
 .ل مة

تعين إعادة دور كبري للجانب الطوعي املسسس خلدمة  لذل  فإعادة دور الوقف
 اجملتمع وتنميته وتطوير .

ت كـد  ، وتزايد حاجات اجلهات اخلريية، ومع تفاقم مشكلة الفقر  يف اجملتمعات
فلجـ ت تلـ  اجلهـات إىل تفعيـل دور     ، البحص عـن مصـادر يويليـة غـري حكوميـة     

فرهـرت احلاجـة إىل اسـتثمار    ، هاليسـتمر نشـاط   ؛وإجياد اآللية قستمرارها، األوقاف
لتـسد   ، لتواكب حاجات تل  اجلهات اخلريية املستمرة واملتناميـة ، األوقاف وتنميتها

  .رسالتها على الوجه األكمل

ومع مرور األيام وتغري  األ منة واألمكنة واألحوال ظهر صيغ استثمارية كثرية 
 لدراسـة  احلاجـة  جـاءت  ؛هنـا  ومن، هي أنسب وأنفع يف استثمار األوقاف وتنميتها

 بوظيفتـه  القيـام  إىل ليعـود  قستثمار  أفضل الطرق وبيان (2)وحكم استثمار  الوقف

 .ل مة اليومية باحلاجات لتعلقه التكافلية

لذا أحببت املشاركة ببحص جزئية من أجزاء املوقو  بعنوان غ صيغ  اسـتثمار   
ألن مما يساعد على قيام ، ملمنو وبيان حكم هذ  الصيغ  وبيان اجلائز منها وا، الوقفغ
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الوقف ب داء رسالته على أكمل وجه حسن تنمية أمواله واستثمار مـوارد  يف الطـرق   
اليت تزيد من دخله وحتافظ على قوته ويكنه من تفعيل أنشطته ومـد   ، املباحة واملتاحة

  .خدماته يف سائر أحناء اجملتمع

 :أسباب اختيار املوضوع

 أهمية هذا املوقو  وجتدد احلاجة إليه. ـ ما سب  ذكر  يف2

ـ قيام جهود كبرية يف بعص دور الوقف يف كثري من الدول اإلسالمّية ليبقـى الوقـف   1
 ف حببت املساهمة يف هذا.، دوما عطاء ماديا متدفقا

ف حببـت  ، ـ اقهتمام املتزايد باملوقو  على مستوى اهليئات املالية والدوائر العلميـة 1
 يان هذ  اجلزئية. املشاركة يف ب

ـ جتدد الصيغ واختالفها من حيـص األهميـة ف حببـت الوقـوف علـى أفضـل تلـ         4
 الصيغ قستثمار األوقاف سواء القدمية أو احلديثة.

 :منهج البحث

 :ُأمجل خالصته يف النقاط اآلتية، سلكت يف إعداد هذا البحص منهجًا

والكتـب  ، تـب املـذاهب األربعـة   مجعت املادة العلمية املتعلقة باملوقـو  مـن ك   أوًق:
 ونتاج املسيرات املنعقدة لدراسة هذ  املسائل. ، واجملالت العلمية، املعاصرة

 : املسائل متبعًا اخلطوات التالية بعد مجع املادة العلمية بدأت يف حترير :ثانيًا
الصــيغ ومشــروعيتها مــن جهــة األصــل علــى وجــه   أشــرت إىل تعريــف تلــ  -2

على  وحرصت، طرقت إىل حكم استثمار األوقاف عن طريقهاثم ت، (1)اقختصار
 بيان درجة أهمية تل  الصيغة. 
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 ـ عزوت اآليات إىل مواقعها يف املصحف بذكر اسم السورة ورقم اآلية. 1
مع بيـان مـا ذكـر  أهـل الشـ ن يف      ، ـ خرجت األحاديص واآلثار الواردة يف البحص1

 درجتها. 
ومعاني الكلمات الغريبـة الـواردة يف صـلب    ، طلحاتـ بينت يف اهلامش املراد باملص4

 البحص.
 وعالمات الرتقيم. ، ـ حرصت على العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء5
ـ حاولت اقختصار وعدم اقستطراد حتى ق تزيد الصفحات عن احملـدد مـن قبـل    0

 اجمللة.
توصلت إليها يف هـذا   اليت حص خاية أمجلت فيها أهم النتائجـ  وقعت يف نهاية الب7

 البحص. 
 ـ  أحلقت بالبحص الفهار  العلمية املتبعة. 8

 تقسيمات البحث:

 وهي على النحو اآلتي: ، و ثالثة مباحص وخاية، تكون البحص من يهيد

 التمهيد يف  تعريف الوقف ودليل مشروعيته.

 الصيغ  التارخيية قستثمار األوقاف. :املبحص األول

 لصيغ احلديثة قستثمار األوقاف. ا :املبحص الثاني

 صيغ استثمارية ق تالئم األوقاف.  :املبحص الثالص

 اخلاية: وتتضمن أهم نتائج البحص. وبع  التوصيات.

ثـم  ، ويف اخلتام أشكر اهلل تعاىل على تيسري  إلعداد هذا البحص ومجـع مسـائله  
اليت أدعو اهلل أن  أشكر كل من أعانين على إجنا  هذا البحص حتى خرج بهذ  الصورة
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وأن  يكتب هلا النفـع بـإذن اهلل تعـاىل وأن يسـاهم يف الرقـي باألوقـاف       ، تفو  برقا 
 ومزيد من اقستفادة من األوقاف. 

وصـلى اهلل وسـلم علـى    ، وأس ل اهلل تعاىل السداد والعون والتوفيـ  والقبـول  
 واحلمد هلل رب العاملني.، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 يف  تعريف الوقف ودليل مشروعيته. :مهيدالت

 تعريف الوقف لغة واصطالحًا.  :أوًق

 :تعريف الوقف يف اللغة

الوقف ومن معاني  .(1)أصل يدل على يكص يف شيء، مصدر وقف الوقف يف اللغة:
 .(4)واملنع، والتسبيل، واإلدامة، والسكوت، والسكون، واملنع، احلبس يف اللغة:

 :صطالحتعريف الوقف يف اق

عرفت املذاهب الفقهية الوقف بتعريفات متقاربة من حيص املقصد مـن إنشـاء   
حنـو حـ  التصـرف    ، إق أنهم اختلفوا يف األحكام املتعلقة به، الوقف ودور  التكافلي

 وغري ذل  من األحكام الفقهية الفرعية. ، ومدة الوقف، واسرتجاعه، فيه

 .(5)بيس األصل و تسبيل الثمرة غحتغ :تعريف ابن قدامة  ب نه غومن أقربها 

:غ لعمـر   وهو أقرب التعاريف؛ ألنه أقرب لنحب احلديص حيص قال النيب 
وألنه موجز فلم يتطـرق إىل تفصـيالت لـيس حملـها     ، (0)حبس األصل وسبل الثمرة غ

 التعريف. 

  :دليل مشروعية الوقف :ثانيًا

 وعمل الصحابة.، واإلمجا ، ةوالسن، ثبتت مشروعية الوقف يف اإلسالم براهر القرآن
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ٹ چ قـول اهلل   :من القرآن الكـريم  أ/

قال أنس بن مالـ  رقـى اهلل تعـاىل عنـه غ ملـا       ٢٩آل عمـران:   چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

إىل رسـول   قام أبو طلحة   چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپچ أنزلت هذ  اآلية 

ٱ  ٻ  ٻ   چ  إن اهلل تبارك وتعاىل يقول::يا رسول اهلل :قالاهلل صلى اهلل عليه وسلم ف

وإنها صـدقة هلل أرجـو برهـا    ، وإن أحب أموالي إلي بريحاء چٻ  ٻ  پ  پپ
فضعها يا رسول اهلل حيص أراك اهلل. قال: فقال رسـول اهلل صـلى   ، وذخرها عند اهلل

وإنـي أرى  ، قلتوقد مسعت ما ، غبخ ذل  مال رابح ذل  مال رابح: اهلل عليه وسلم
أن جتعلها يف األقربني فقال أبو طلحة: أفعل ذل   يا رسول اهلل.  فقسمها أبو طلحـة  

 . (7)يف أقاربه وبين عمهغ 

 :ب/ من السنة

قال: غإذا مات  -صلى اهلل عليه وسلم  -حديص أبي هريرة رقي اهلل عنه أن النيب  -2
ة جارية، أو علم ينتفع به، أو إق من صدق :ابن آدم  انقطع عنه عمله إق من ثالثة

ففسـرت الصـدقة اجلاريـة بـالوقف قسـتمرار منفعتهـا        (8)ولد صاحل يدعو لـهغ  
غ فيه دليل لصحة :وثوابها. قال النوو  ـ رمحه اهلل ـ يف شرح هذا احلديص  ، للنا 

 .(9)أصل الوقف وعريم ثوابه غ 

رقـي اهلل   -مـر  أن ع -رقي اهلل عنهمـا   - حديص عبداهلل بن عمر بن اخلطاب -1
فقـال: أصـبت    -صلى اهلل عليـه وسـلم    -ف تى النيب ، أصاب أرقًا خبيرب -عنه 

صلى اهلل عليه وسلم :  -فكيف ت مرني؟ قال ، أرقًا مل أصب ماًق قو أنفس منه
وق ، فتصدق عمر:أنه ق يبا  أصلها، وتصدقت بها((، ))إن شئت حبست أصلها

، والضـيف ، ويف سـبيل اهلل ، والرقـاب ، بـى والقر، يف الفقراء، وق يورث، يوهب
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أو يطعـم صـديقًا   ، ق جناح على من وليها أن ي كل منها باملعروف، وابن السبيل
، غ يف هذا احلديص دليل على صحة أصل الوقـف  :.قال النوو (26)غري متمول فيهغ

 . وقـال عنـه احلـافظ ابـن حجـر ـ رمحـه اهلل ـ        (22)وأنه خمالف لشوائب اجلاهلية غ 
 (21)هذا أصل يف مشروعية الوقفغ  عمر  غوحديص

 :ج / اإلمجا 

قال الرتمذ  معلقًا على حديص ابن عمرـ رقي اهلل عنهما ـ  الساب  يف وقف  
ق نعلم بني ، وغريهم غ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب :عمر

وقـد حكـى    (21)املتقدمني منهم يف ذل  اختالفًا يف إجا ة وقف األرقني وغري ذلـ  غ 
 .(24)اإلمجا  غري واحد من أهل العلم على جوا  وقف املساجد

  :د / عمل الصحابة

وعلي ابن أبي ، وطلحة، والزبري، (25)عملوا بالوقف كعثمان، كثري من الصحابة
 .(20)صار   ـ رقي اهلل عنهم ـ  وغريهم  وأبو طلحة األن، وعمرو بن العال، طالب

 .(27)ذو مقدرة  إق وقفغ أحد من أصحاب النيب غ مل يكن :قال جابر رقي اهلل عنه

ومصدر من مصادر التمويـل  ، و مما سب  يتبني أن الوقف باب من أبواب اخلري
والذ  حيقـ  املصـلحة العامـة و اخلاصـة ألفـراد        اققتصاد  و التكافل اقجتماعي

 األمة وف  املقاصد العامة لشريعة اإلسالم.

  :الوقف (28)استثماراملراد بصيغ 

الوسائل اليت يسلكها ناظر الوقف أو من ينيبه  :املراد بصيغ استثمار الوقف هي
من أجل تنمية األوقاف بالطرق املشروعة؛لزيادة رأ  مـال الوقـف وبالتـالي حتقيـ      
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مع مراعاة  مقاصد الشريعة العامة يف ترتيبها ، ونفع املوقوف عليهم، أغراض الواقفني
 للحاجات البشرية.
وختتلـف  ، كـثرية ومتنوعـة    ميكن أن يتم اسـتثمار األوقـاف فيهـا    اجملاقت اليت

وحسب الرروف واألحوال السائدة وقـت اختـاذ القـرار    ، املسَتْثَمرطبيعة املال  سب 
كما أنها ختتلف فيمـا  ، ويف قوء الضوابو الشرعية واملعايري اقستثمارية، اقستثمار 

اختيار األنسب واألفضل بعـد دراسـة    وعلى املسَتْثِمر، بينها من حيص درجة املياطرة
 اجلدوى اققتصادية.

ويف العصـر احلاقـر   ، وكان اقستثمار يف العهود األوىل حمصورًا بـ نوا  حمـددة  
اإلسـالمي فـابتكروا    للوقـف  املناسـب  اقسـتثمار  أشـكال  عن العلماء بالبحص اهتم

 مـن  ثهم ـ  عمـوم  يف ومل خيرجـوا  ـ،  وسائل جديدة قستثمار الوقف حسب احلاجـة 
املعاصرــ. ف وجـدوا وسـائل     اققتصاد وصور  يف معنى اقستثمار عن الشكل حيص

وق ، حققت نتـائج بـاهرة  ، حديثة ومتطورة  ذات مرجعية إسالمية  قستثمار الوقف
 والتطور قائمًا.، يزال اقبتكار مستمرًا

قف ثم وسائل استثمار الو، لذل  أعرض أوًق وسائل استثمار الوقف التارخيية
 وذل  يف ثالثة مباحص.، املعاصرة

 قستثمار األوقاف. (29)الصيغ  التارخيية :املبحص األول
 الصيغ احلديثة قستثمار األوقاف.  :املبحص الثاني

 صيغ استثمارية ق تالئم األوقاف. :املبحص الثالص

 الصيغ  التارخيية قستثمار األوقاف. :املبحص األول

، قستثمار الوقف تتناسب مـع  مـنهم  ، عديدة عرض الفقهاء املتقدمون صورًا
 أعرقها باختصار يف هذا املبحص.
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 :إجارة الوقف :الصيغة األوىل

مـن عـني معينـة أو موصـوفة يف     ، غعقد على منفعة مباحة معلومة :اإلجارة هي
 . (16)بعوض معلومغ ، مدة معلومة، الذمة

 .(12)واإلجارة جائزة بالنحب واإلمجا 

، وأكثرها انتشارًا األوقاف استثمارشائعة اقستيدام يف ال وهي من أهم الصيغ
وهي ، وستبقى للمستقبل ـ بإذن اهلل ـ  ، وحتى اليوم، منذ مطلع العهود الفقهية األوىل

أو أرض ، سـواء كانـت أبنيـة أو أرقـًا  راعيـة     ، األكثر شيوعًا يف عقارات األوقـاف 
قسـتثمار مـال     قـدميا  وتكاد تكون اإلجـارة الصـيغة الوحيـدة لـدى الفقهـاء      فضاء.
 .وقوابو ًاهلا شروطوقعوا و، الوقف

غبل كاد الفقهاء أن يربطوا بينها وبـني جـوا  بعـ  أنـوا  الوقـف. فقـد علـل        
وق ميكن اقنتفا  ، الفقهاء الذين منعوا وقف الدراهم والدنانري ب نه ق جيو  إجارتهما

قـال ابـن   ، (11)و  إجارتهمـاغ  وعلل الذين أجا وا وقفهما ب نـه جيـ  ، بهما إّق باإلتالف
يف ، ق يصح وقفه …كالدنانري والدراهم، قدامة: غ ما ق ميكن اقنتفا  به مع بقاء عينه

على قول ، وقيل: يف الدراهم والدنانري: يصح وقفها …قول عامة الفقهاء وأهل العلم
 .(11)وأما احللّي فيصح وقفه للبس والعارية...غ، من أجا  إجارتها

ولكنهم اختلفـوا يف  ، قوف واقنتفا  بإجارته حمل اتفاق بني الفقهاءوإجارة املو
 .(14)بع  التفاصيل من حيص مدة اإلجارة وأجر املثل

ميكن أن حيل معضلة السـيولة الـيت قـد يعـاني     ، واإلجارة أسلوب يويلي مرن
، أو بعقـود مرتادفـة  ، من خـالل اإلجـارة الطويلـة للعقـار بعقـد واحـد      ، الوقفمنها 

 اإلسـالمي  الوقـف  حاجـة  سـد  مالية ومداخيل من خالل ما جينيه من عوائديستطيع 
أو تعمري أرض الوقف اخلربـة ببـاني   ، جتديد ما بلي من األوقافو، عليهم واملوقوف
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 منفعـة الوقـف اقجتماعيـة    ممـا يـسد  إىل اسـتمرار    جديدة تـدّر لـه دخـوًق جمزيـة.    
وبقـاء العـني. وتـتم إجـارة     مع حتق  اهلدف من الوقف  ـبس األصـل   .واققتصادية

 .(15)أو اجلهة اخلريية املشرفة على الوقف، أو من الناظر، الوقف من املوقوف عليه

واألوىل أن تكـون صـيغة اإلجـارة ـ عنـد اسـتثمار أمـوال الوقـف ـ الصـيغة           
واألكثر أمانًا من غريها فال يلج  إىل مـا عرـرف بعقـد    ، العادية؛ألنها األنسب واألسلم

 .(18)و ق غريها من الصيغ، (17)و ق ما عررف بعقد احِلْكر، (10)اإلجارتني

وقد أكد الفقهاء يف خمتلف املذاهب على أن إجارة الوقف قبد أن تكون ب جرة 
 .(19)الوقف ب قل من أجرة املثل فإنه يتعني إعادته إىل أجرة املثل فإن عقد على، املثل

وحـديثا   قال الفقهاء قدميا اليت العقود من اإلجارة عقد أن تبني ذكر  سب  ومما
 فائدة من يعود منها ملا خصوصا الوقف ومال عموما للمال يويلية كصيغة بها بالعمل

واجملتمـع  ، علـيهم  املوقوف و، والواقف ـ باستمرار وقفه وجريان أجر  ـ   الوقف على
وحيق  مقصد مـن مقاصـد الشـريعة اإلسـالمية يف اسـتمرار عمـل اخلـري        ، اإلسالمي

 للنا . واإلحسان 

 .(16)املزارعة :الصيغة الثانية

، جبــزء مشــا  معلــوم ويقــوم عليهــا، غدفــع  أرض ملــن يزرعهــا :املزارعـة هــي 
 .(12)النسبةغ

وهـي  ، واملزارعة وسيلة استثمار عامة يف األراقـي الطلقـة وأراقـي الوقـف    
 أهل خيرب عندما غ عامل رسول اهلل ، وسيلة فقهية قدمية؛ فهي ثابتة من العهد النبو 

وألن كـثريًا مـن الصـحابة    ، (11)على األراقي بشطر ما خيرج منها مـن رـر أو  ر غ   
وللفقهـاء تفصـيل يف مشـروعيتها ويف    ، وق يزال املسلمون يتعاملون بهـا ، تعاملوا بها

 .(11)أحكامها
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 :ـ كيفية استثمار أموال الوقف عن طري  املزارعة

ـ عن طري   املزارعـة لـه      استثمار الوقف ـ إذا كانت األرض املوقوفة  راعية 
 :ثالث صور

أن تتف  إدارة الوقف )أو الناظر( مع طـرف آخـر ـ  أفـراد أو      :الصورة األوىل
على أن يكون النـاتج بينهمـا   ، جمموعات أو مسسسات ـ ليقوم بزر   األرض املوقوفة 

، ويتسـلم النـاظر أو املتـولي حصـة الوقـف      (14)أو حنو ، حسب اقتفاق إما بالنصف
ويـو   رنـه علـى املوقـوف علـيهم      ، أو يبيع اإلنتاج، ا على املوقوف عليهمويو عه

  سب شرط الواقف.

أن تسلم األرض الزراعية املوقوفة للموقوف عليهم يزرعونهـا   :الصورة الثانية
 سـب  ، ويتقـامسون اإلنتـاج الزراعـي فيمـا بيـنهم     ، ب نفسهم ـ ك جراء يزرعونهـا ـ   

أو ، ويو عها علـى املوقـوف علـيهم   ، ولي حصة الوقفاقتفاق.ويتسلم الناظر أو املت
 ويو   رنه على املوقوف عليهم  سب شرط الواقف.، يبيع اإلنتاج

ومن جهة كونه ، فيستفيد املوقوف عليه من جهتني؛ من جهة كونه موقوفًا عليه
 مزارعا.

ميكن إلدارة الوقف أن تستثمر األراقي الزراعية مباشـرة مـع    :الصورة الثالثة
، وحتســني اجلــودة، تيدام التقنيــات الزراعيــة احلديثــة املسديــة إىل  يــادة اإلنتــاجاســ

مع حسن اختيار أنوا  الزرو  واحملاصيل واألشجار املثمرة الـيت  ، واخنفاض التكاليف
مما يضمن أعلى قـدر مـن اإلنتاجيـة    ، مع قلة حاجتها للنفقات عليها، تدر انتاجًا طيبًا

قهتمام والتيطيو قستيدام أحدث وسـائل التيـزين   مع ا، ب قل قدر من التكاليف
 .(15)والفر  والتعبئة والنقل والبحص عن األسواق، والتربيد، للمنتجات
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 املزارعة:  بعقد ويويله الوقف استثمار من العلماء ـ  موقف
 ألفـراد  الضـرورية  احلاجـات  لسد اقتصادية كصيغة املزارعة بعقد اهتم الفقهاء

 مـا  اقهتمـام  ذلـ   أمثلة ومن .خصوصا عليهم املوقوف اجاتح عموما ولسد األمة
 ممـا  كـان  إن، بساقاته أو، فيه املزارعة بعقد أو، باكرائه احلبس حيز وإذغ العتبية يف جاء

 جـوا   مضمونها، فتوى (17)الونشريسي ونقل (10)تاماغ حو ا وكان، ذل  صح ؛يسقى
 مـن  (18)احلنفـي  اهلمـام  ابـن  نقلـه  ملن يزرعها. ومـا  املسجد على احملبسة أرض إعطاء

 فيـه  الوقف ملـا  أرض  راعة عليهم أو املوقوف الوقف ناظر احلاكم ي مر أن مشروعية
 الوقف. لتنمية مصلحة من

 رعاية واهتمـام  مدى على تدل اإلسالمي الفقه كتب يف املبثوثة املسائل هذ  إن
 مصاحل اجتماعية من فيه ملا املزارعة بعقد الوقف أرض ويويل استثمار بس لة الفقهاء

  .األمة أفراد على ترجع واقتصادية
الوقف  ملمتلكات التمويلية و اقستثمارية العقود من املزارعة عقد والنتيجة: أن

عائد يسـتفيد منـه    أوقافها لتحقي  لتنمية الوقف إدارة به تعمل مرتكزا يكون أن ميكن
 الوقفيـة  اتهمنشـئا  بعـ   يف مـالي تسـتيدمه   ريـع  أو حتقي  املوقوف عليهم مباشرة.

  .(19)اقستثمارية

  :املساقاة :الصيغة الثالثة
جبزء معلوم مشـا   ، غدفع شجر له رر إىل آخر ليقوم بسقيه وما حيتاج إليه :هي
 .(46)من رر  غ

واألرض اليت فيها األشجار املثمـرة كالنييـل والعنـب    ، وهي خاصة بالبساتني
ناظر( مع طرف آخر ليقوم برعايتها وسـقيها  حيص تـتف  إدارة الوقف )أو ال، والتفاح

ومـا يسـتلمه النـاظر أو    ، (42)وخدمتها على أن يكون الثمـر بينهمـا حسـب اقتفـاق     
 ويو   رنه على املوقوف عليهم.، أو يبيعه، املتولي يو عه على املوقوف عليهم
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وشـجر أراقـي الوقـف    ، واملساقاة اسـتثمار عـام يف البسـاتني املشـجرة عامـة     
ساقى أهـل   وذل  غ أن رسول اهلل ، ثابتة يف السنة، ي وسيلة فقهية قدميةوه، خاصة

وق يزال املسلمون يتعاملون بها طوال التـاريخ  ، (41)خيرب على أن نصف الثمرة هلم غ 
وميكـن تطبيقهـا علـى البسـاتني     ، وهي يف حقيقتها شركة تشبه املضـاربة ، وحتى اليوم

 (41)املوقوفة.

  :باملساقاة الوقفية األرض ويويل اراستثم من العلماء ـ موقف

 النـا    يـاة  وعالقتـه  الزراعـي  اقسـتثمار  ألهميـة  اإلسالم فقهاء لقد تفطن
 لتنميـة  و، جهـة  مـن  عموما وأفراد اجملتمع، خصوصا عليهم حاجات املوقوف لت مني

املضـمون جبـوا  عقـد     هـذا  يف الفقهـاء  فتـاوى  فجـاءت ، ثانية جهة األوقاف من ريع
 املسـاقاة  عقـد  جييـزون  املالكية أن (44)يف األحبا . منهم الونشريسي فقد نقلاملساقاة 

 احلبس بإكرائه حيز وإذاغ :قوله املالكي الفقه يف العتبية صاحب عن يف األحبا . ونقل
 .(45)حو ا تامًاغ كان و ذل  صح؛ يسقى مما كان إن بساقاته أو فيه املزارعة بعقد أو

الطـرق   أحـد  هـو   املسـاقاة  بعقـد  التمويـل  و راقسـتثما  فـإن  ؛ذكر  سب  ومما
وملـا  ، األرض هـذ   وقف من املقصد لتحقي  وهذا الزراعية األوقاف ألمالك التنموية

 مـن  تـوفر   اجملتمع بـا  وأفراد، عليهم واملوقوف، الوقف على شرعية مصاحل من فيها
 .فيها تساقي اليت املزار  أو مزارعها يف منتج غذائي

  :املغارسة :الصيغة الرابعة

جبـزء مشـا  معلـوم مـن     ، ثـم يتعهـد   ، غدفـع أرض  وشـجر ملـن يغرسـه     :هي
  .(40)غالشجر

فإن الناظر أو املتولي يدفعها لشيحب آخر ، فإن كانت األرض الزراعية موقوفة
ويتقامسان الثمرة فيمـا  ، ويقوم عليها بالسقاية والرعاية كاملساقاة، ليغر  الشجر فيها
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أو ، ما يستلمه الناظر أو املتولي يو عه على املوقـوف علـيهم  و، بينهما  سب اقتفاق
 يبيعه ويو   رنه على املوقوف عليهم.

، وهـي وسـيلة اسـتثمار عامـة للوقـف وغـري       ، واملغارسة مشـروعة كاملسـاقاة  
 .(47)بيَّن الفقهاء أحكامها، ووسيلة فقهية قدمية

   :باملغارسة األوقاف ويويل استثمار من الفقهاء موقف

 الوقفيـة  األرض يف املغارسـة  بعقـد  والتمويـل  اقسـتثمار  يف ب سا ير الفقهاء مل
 فيفوت املقصد، الوقف أرض تتعطل ق وحتى، األوقاف على يعود بالنفع ملا الزراعية

 .(48)أجله من أوقفت الذ 

ميكـن   الـذ   و املسـتقبلي  الريـع  ذات العقـود  من املغارسة عقد أن :النتيجة و
وجهـد   خـربة  باسـتغالل  وذلـ   ومـدخوهلا  ريعهـا  لتنمية به عاقدتت أن الوقف إلدارة

 دخـل  علـى  الوقـف  وبذل  حيصل، الربح من نسبة مقابل أرقها يف للعمل الشري 
 حاجياته ولسد حاجة املوقوف عليهم. بع  يليب مالي

وهـي صـيغة   ، وميكن أن تـتم املزارعـة واملسـاقاة واملغارسـة بصـيغة معاصـرة      
تتف  املسسسة الوقفية مع املستثمر علـى إنشـاء شـركة لالنتـاج      ب ن، املشاركة املستمرة

بالشـروط املتعـارف   ، الزراعي على أن يقوم املشرو  على األرض املوقوفة ملدة طويلة
 .(49)وبا يعود بالنفع واخلري على املوقوف عليهم، عليها يف مثل هذ  الشركات

 املضاربة )القراض(. :الصيغة اخلامسة

ويقـدم اآلخـر   ، عقد بـني طـرفني يقـدم أحـدهما املـال      :هيو، املضاربة شركة
    .(56)ويتقامسان الربح  سب اقتفاق، العمل
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ومتفـ  عليهـا بـني    ، وتسمى أيضًا شركة القـراض ، وهي وسيلة استثمار قدمية
عمل بها قبل البعثة ملا خرج بال خدجية ـ رقي اهلل عنهـا ـ     ألن النيب ، (52)الفقهاء

 .(51)ومن بعدهم إىل يومنا هذا، ا الصحابةوعمل به، إىل الشام

 كيفية استثمار أموال الوقف عن طريق املضاربة.

 :استثمار أموال الوقف عن طري  املضاربة له صورتان

أن يقدم رّب الوقف أو ناظر  املال املوقوف إىل آخر )شـيحب   :الصورة األوىل
اق( على أن يكون الربح مسسسة( ليستثمر  استثمارًا مطلقًا أو مقيدًا )حسب اقتف أو

 . (51)بالنسبة بينهما حسب اقتفاق

 :(54)واملضاربة إمنا تـتحق  يف باب الوقف يف ثالث حاقت 

عند من أجـا  ذلـ  وهـم:    (55)إذا كان الوقف عبارة عن النقود  احلالة اأُلوىل:
وقـول يف  ، (58)ووجـه عنـد الشـافعية   ، (57)واملشـهور عنـد املالكيـة   ، (50)احلنفية بع 

. (06)اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية، (59)وهو رواية عن اإلمام أمحد ، حلنابلةمذهب ا
 .(02)وحينئٍذ تستثمر هذ  النقود عن طري  املضاربة الشرعية. 

)أو النـاظر( نقـود فاقـت عـن     ، إذا كانـت لـدى إدارة الوقـف   احلالة الثانية: 
ل إدامة الوقـف  أو أنها تدخل قمن احلصة اليت تستثمر ألج، املصاريف واملستحقات

 فهذ  أيضًا ميكن أن تدخل يف املضاربة الشرعية.

 (01)املوقوفة حيص جيو  عند احلنابلة بع  األدوات أو احليوانات احلالة الثالثة:
ويكون ، أن تكون املضاربة بإعطاء آلة العمل من رّب املال وتشغيلها من قبل املضارب

ويكون النـاتج بينهمـا. أو   ، أو سيارة، كمن يقدم إىل األجري فرسًا، الناتج بني الطرفني
 .(01)عقارًا عند من يقول ب ن رأ  املال يصح أن يكون من العقار 
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 :املضاِرب هي األوقاف تكون إدارة أن :الصورة الثانية
هذ  الصيغة يتم من خـالل قيـام هيئـة    صورة و :الوقف قد يكون هو املضاِرب

فتعرقه علـى  ، ته ور يته املتوقعةالوقف بدراسة جدوى اقتصادية ملشرو  تتضح كلف
..( وإنشائه على ، أو مستشفى، الذين يقومون بتمويل هذا املشرو  )مدرسة، املمولني

وتكون إدارة الوقف مديرا له )مضارب( فيستح  على ذل  نسـبة مـن   ، أرٍض وقفية
وما يعود علـى املشـرو  مـن ربـح     ، مع أجرة سنوية أو شهرية ألرض الوقف، الربح

 أرباب األموال واملضارب حسب النسبة املتف  عليها وذل  بعد حسم حصة يو   بني
 .أجرة األرض

 املشاركة.   :الصيغة السادسة
والوقفي  عموما املال تنمي اليت اققتصادية العقود من الدائمة املشاركة عقد إن
  :وهلا صور منها، خصوصا

 املشاركة العادية )الدائمة(. الصورة األوىل:
، جبزء من أمواهلا اخلاصة، مع شري  ناجح، إدارة الوقف )أو الناظر(ب ن تتف  

وسـواء كانـت   ، أو جتاريًا، أم  راعيًا، لالستثمار يف مشرو  مشرتك سواء أكان صناعيًا
وميكـن كـذل  املشـاركة عـن طريـ  شـركة        .(05)أو عنان (04)الشركة شركة مفاوقة

أو ، رف آخـر يف شـراء عمـارة   ب ن تشارك إدارة الوقف )أو الناظر( مـع طـ   (00)املل 
 .(07)قستثمارها يف جماهلا ، أو طائرة أو حنو ذل ، أو سفينة، أو سيارة، مصنع

 .(08)وللمشاركة العادية أمثلة منها 
 أو شراء أسهمها.، ـ  املشاركة يف الشركات املساهمة عن طري  ت سيسها2

 اسـبة إلدارة املن الوسـائل  مـن  يعتـرب  مساهمة بشركة أموال الوقف  استثمار إن
 علـى  من احلصول يكنها التمويلية الصيغة هذ  أن إذ، الوقفية اتهممتلكا لتنمية الوقف
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 الوقفيـة  املشاريع اقستثمارية بع  على اإلنفاق عملية يف حتتاجها اليت املالية السيولة
 شرعا. احملرمة الشركات يف املساهمة اجتناب بشرط

التمويلية  و اقستثمارية الصيغ من ساهمةامل بالشركات اقستثمار أن :والنتيجة
تسـاعد   فإنهـا ، هلـا  والتقين الشرعي اإلطار بتوفر استغالهلا أحسن إذا اليت و املعاصرة

 .أسهمها مستقبال من تر ه با الوقفية اقستثمارية اتهمنشئا تنمية على األوقاف إدارة

اعها سـواء أكانـت خاصـة    ـ  املشاركة يف الصنادي  اقستثمارية املشروعة جبميع أنو1
 أو جمموعة من األنشطة كصنادي  األسهم وحنوها.، بنشاط واحد

لصاحل الوقف ب ن تطـرح إدارة الوقـف   (09)املشاركة املتناقصة  :الصورة الثانية
أو ، أو عقارات أو حنو ذل ( على أحـد البنـوك اإلسـالمية   ، مشروًعا ناجًحا )مصنًعا

أو ، ثم خيرج البن ، كة العادية كل  سب ما قدمهحيص يتم بينهما املشار، املستثمرين
املستثمر تدرجييًا من خالل بيع أسهمه أو حصصه يف الزمن املتف  عليه باملبـالغ املتفـ    

، وقد يكون اخلروج يف األخري  يص يتم بيع نصيبه إىل إدارة الوقف مرة واحدة، عليها
فس الطرق املقررة يف املشاركة وق مانع أن تكون إدارة الوقف هي اليت تبيع حصتها بن

 املتناقصة.

ويدخل ، وميكن إلدارة الوقف أن تتقدم بجرد أراقيها التجارية املرغوب فيها
وحينئٍذ ، أو ُقي م له، ثم يشرتك الطرفان كل  سب ما دفعه، اآلخر بتمويل املباني عليها

   عليهـا تقـوم  ثم خـالل الـزمن املتفـ   ، يكون الريع بينهما حسب النسب املتف  عليها
 اجلهة املمولة )الشري ( ببيع حصصها إىل إدارة الوقف أقساًطا أو دفعة واحدة.

ويف هذ  الصورة ق جيو  أن ننهي املشاركة بتملي  الشري  جزءًا من أراقـي  
وحينئـٍذ ق بـّد أن ننهـي الشـراكة إذا أريـد هلـا       ، الوقف إّق حسب شروط اقستبدال

 . (76)اقنتهاء لصاحل الوقف
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 املبحث الثاني

 الصيغ  احلديثة الستثمار األوقاف.

وهي اليت ظهرت يف العصر احلاقر على يد العلماء والفقهاء ومل تكن موجودة 
 يف العصور املتقدمة.

بـ ن يـتم   ، وميكن استيدام هذ  الوسائل املستحدثة املعاصرة يف أموال الوقـف 
ليسـتفيد منهـا   ، ريـع لـه  التعامل بها قستثمار مال الوقـف لكسـب أحسـن الغلـة وال    

واإلجارة ، مثل املشاركة املنتهية بالتملي ، وينتفع منها اجملتمع واألمة، املوقوف عليهم
ولقد عررقت هذ  الصيغ على جمامع ، وغريها، واقستصنا  املوا  ، املنتهية بالتملي 

 ووقعت هلا الضوابو الشـرعية الـيت حتكـم التعامـل بهـا.     ، الفقه اإلسالمي ف جا تها
 وسوف أعرض أهمها باختصار.

  :سندات املقارقة :الصيغة األوىل

 املقارقة:  سندات تعريف :أوق

 اسـتثمارية  غأداة:ب نهـا   املعاصـر  اققتصاد اإلسالمي يف املقارقة سندات تعرف
 مـال  بـرأ   ملكيـة  صـكوك  القراض)املضـاربة( بإصـدار   مال رأ  جتزئة على تقوم

 أصـحابها باعتبـارهم   ب مسـاء  ومسجلة ة القيمةمتساوي وحدات أسا  على املضاربة
 .(72)فيه غ منهم كل ملكية بنسبة إليه يتحول وما مال املضاربة رأ  يف شائعة حصصا ميلكون

 :حكمها :ثانيًا

با أن السندات التقليدية حـرام صـدر  رمتهـا قـرار جممـع الفقـه اإلسـالمي        
مي لـه كـي يكـون وسـيلة     اجته اقجتهاد الفرد  واجلماعي لبـديل إسـال  ، (71)الدولي

 الوقفية.لتوفري التمويل الال م إلعمار املمتلكات 
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فحريت باهتمام واسع لدى الفقهاء وعلماء ، فرهر ما عررف بسندات املقارقة
، (73)ودرسـت يف جممـع الفقـه اإلسـالمي الـدولي جبـدة يف دورتـه الثالثـة        ، اققتصاد

سالمي الدولي جبدة بالتعاون مـع  وعقدت ملناقشتها ندوة خاصة أقامها جممع الفقه اإل
ــاريخ     ــة جبــدة بت ــالمي للتنمي ــ  اإلس ــدريب بالبن ــوث والت ــالمي للبح ــد اإلس املعه

 الستكمال .ثـم خصـحب هلـا نـدوة مسـتقلة يف الـدورة الرابعـة        (74)هـ9/2/2468ـ0
حمددة ذكرها القـرار نفسـه معتمـدًا    (70)بشروط وقوابو  (75)ف جا ها اجملمع ، دراستكال

. كمـا أخـذ بهـا البنـ      (77)بحـوث القيمـة والدراسـات اجلـادة     على جمموعة مـن ال 
 .(78)اإلسالمي للتنمية جبدة

 بشـروعية  املقارقة سندات مشروعية ثبتت :املقارقة سندات مشروعية دليل :ثالثًا
 إىل حصـحب  املـال  تقسـيم  يف إق أصـلها  عن ختتلف مل إذ، (79)املضاربة وهي أصلها

 .أحكامها و املضاربة يشبه فهو ملالع باقي أما أسهم شكل على متساوية

 :كيفية استثمار أموال الوقف عن طري  سندات املقارقة :رابعًا

  :استثمار أموال الوقف عن طري  سندات املقارقة له صورتان

 أن تقوم إدارة الوقف بإصدار السندات. :الصورة األوىل

 واقكتتاب بها.  أن تقوم إدارة الوقف باقستثمار بشراء السندات :الصورة الثانية

 أن تقوم إدارة الوقف بإصدار السندات. :الصورة األوىل

فتقـوم  ، وجد أرض وقف غري مستغلة وق يوجد يويـل ذاتـي إلعمارهـا   ب ن ت
جهة الوقف بإعداد دراسة اقتصادية للمشـرو  املزمـع تنفيـذ  موقـحًا فيـه التكلفـة       

ام بهذا املشرو  فإنه يقوم عرب ونررًا لعدم وجود يويل ذاتي من الوقف للقي، املتوقعة
ثم  ، هيئة متيصصة بإصدار صكوك قيمتها اإلمجالية مساوية للتكلفة املتوقعة للمشرو 
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، تقوم جهة الوقف بطرح هذ  الصكوك والسـندات علـى اجلمهـور لالكتتـاب العـام     
وختصـحب   )مع وعد ببيـع نصـيبهم للوقـف(   ، ليشرتكوا فيها بدفع مبلغ حمدد من املال

)إعمار األراقـي الوقفيـة واسـتثمارها لرجيـار     ،   السندات ملشرو  معنيحصيلة هذ
بـن فـيهم جهـة    ، ويكون مجيع املكتتبني شـركاء يف دخـل املشـرو     (،والسكن وغري 

على أن خيصحب ، ـ مع استحقاق جهة الوقف حصة مضارب مقابل اإلدارة ـ ، الوقف
فع رنهـا لتصـبح ملكـًا    جزء من الريع العائد للوقف  إلطفاء عدد من السـندات بـد  

وبعد إطفاء مجيـع السـندات   ،  يص يتم إطفاء مجيع السندات تدرجييًا، ملسسسة الوقف
، وقد يترب  املساهمون أو بعضـهم بسـنداتهم للوقـف   ، يصبح املشرو  ملكًا ل وقاف

 بقصد األجر والثواب.

 ومحلة الصكوك هـم أربـاب  ، ويف هذ  احلالة تكون إدارة الوقف هي املضاِرب
وإدارة الوقف ق تضـمن إّق عنـد   ، ويكون الربح بينهما بالنسبة حسب اقتفاق، املال

 أو التفريو.، التعد 

ولـذل  عاجلهـا   ، ومن هنا ت تي مشكلة عملية يف مس لة عدم قمان السـندات 
 :(86)قرار اجملمع من خالل أمرين

 منفصل يف شيصيته وذمته املالية عن طـريف ، أحدهما: جوا  وعد طرف ثالص
علـى أن  ، بالترب  بدون مقابل ببلغ خمصحب جلـرب اخلسـران يف مشـرو  معـني    ، العقد

وليس شرطا يف نفاذ العقـد وترتـب أحكامـه    ، يكون التزاما مستقاًل عن عقد املضاربة
عليه بني أطرافه. مثل الدولة تضمن هذ  الصكوك ـ لـو عجـزت جهـة الوقـف عـن       

، وتثمريهـا ، جتميـع روو  األمـوال   السداد عند حلول األجل ـ تشجيًعا منهـا علـى   
 وحتري  روو  األموال وإدارتها. ، وتهيئة عدد من الوظائف
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ثانيهما: عدم ممانعة اجملمع من النحب يف نشرة اإلصدار على اقتطا  نسبة معينـة  
من عائدات املشرو  ووقعها يف صندوق احتيـاطي خـال ملواجهـة خمـاطر خسـارة      

 رأ  املال فيما لو حتققت.

إىل قرورة توخي أقصى درجـات احلـذر مـن اقسـتثمارات  يـص ق      إقافة  
ترْقِدم  اإلدارة إّق على اقستثمارات شبه املضـمونة مثـل اقسـتثمارات يف العقـارات     

ومثل اقتفاق مع اآلخرين أصحاب اخلربات الواسعة إلدارة ، املسجرة يف بالد مستقرة
 . (82)األموال ودراسة اجلدوى اققتصادية وحنوها

 أن تقوم  إدارة الوقف باقستثمار بشراء السندات واقكتتاب بها.  :الصورة الثانية

ميكن إلدارة الوقف أن تساهم يف هذ  السندات املشـروعة باقكتتـاب فيهـا أو    
، ومدى أمانها، واقستفادة من أرباحها بعد  الت كد من جدوى اقستثمار فيها، شرائها

 .(81)وِقلة املياطرة فيها

 اقسـتثمارية  اققتصـادية  الصـيغ  مـن  صـيغة  املقارقـة  سـندات  أن :جـة والنتي
 أوقافها لتنمية الوقف إدارة به تعمل مرتكزا تكون أن ميكن واليت املعاصرة والتمويلية

، اجملتمـع  أفراد وباقي املساهمني بالفائدة على يرجع األمر هذا وأن ريع مالي. وحتقي 
 ابه. وحتقي  مقصد الواقف باستمرار أجر  وثو

 :اقستثمار يف األوراق املالية :الصيغة الثانية

اقستثمار يف األوراق املالية بهدف احلصول على العوائد من صيغ استثمار األوقاف   
مـن أهمهـا مـا    .وهذا له صـور  احلالل املستقرة نسبيًا بشروط وقوابو ومعايري معينة

 يلي:
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، قليلةالياطر املذات ، اهمة املستقرةاملباحة يف الشركات املس (81)ـ  املتاجرة باألسهم2
وذل  ألن السهم صـ  قابـل للتـداول وميثـل حصـة شـائعة يف       ، بالشراء والبيع

ــه  ــاجرة، الشــركة املســاهمة املصــِدرة ل ــتم عرقــه للمت ــ  ، وي ــة ذل ويــت جترب
 .(84)بالسودان

 حتقيـ   بهـدف ، شركات اقسـتثمار السـليمة املسـتقرة    أموال روو  يف ـ  املساهمة1
  عائد.

 العقار . اقستثمار :الصيغة الثالثة

، وت جريهـا ، العقـارات  من صيغ استثمار األوقاف اقستثمار العقار  كشـراء 
 أو السـكنية  املبـاني  وبنـاء ، العقـارات  واسـتبدال ، القدمية وصيانتها العقارات وتعمري

،  اإلستصـنا  بنرام وإما، مباشر بطري  إما، الوقف على أراقي التجارية أو الصناعية
وهي من ، ومن ثم اقستفادة من أجرتها ففيها أمان كبري، بالتملي  املنتهية املشاركة أو

 الصيغ املنتشرة يف كثري من األوقاف.

 معامـل  أو، حرفيـة  أو مهنية كانت سواء، اإلنتاجية املشروعات إنشاء :الرابعة الصيغة
ميكـن توظيـف    كمـا ، واقستفادة من دخلها وتو يعه على املوقوف علـيهم ، ومصانع

 احملتاجني من املوقوف عليهم ليستفيدوا رواتب وخربات.

 والكليـات  واملـدار   كـالتعليم ، اخلدميـة  املشروعات يف : اقستثماراخلامسة الصيغة
 كـدور ، اقجتماعيـة  واملسسسات، واملستشفيات، واملستوصفات، واجلامعات واملعاهد
واقستفادة ، واملرقى واملسنني ليتامىا ودور، السبيل واملساكني وابن للفقراء الضيافة

كما ميكـن تشـغيل احملتـاجني مـن املوقـوف      ، من دخلها وتو يعه على املوقوف عليهم
كما ميكن تقديم هذ  اخلدمات جمانا للمحتـاجني  ، ليستفيدوا رواتب وخربات، عليهم

 من املوقوف عليهم. 
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 استثمار النقود املوقوفة.  :الصيغة السادسة

بعنـى أن يقـوم فـرد مـا بفـرد  بعمليـة       ، قد يكون وقفًا فرديـاً الوقف النقد  
، وهذا حيتاج مقـدرة ماليـة عاليـة   ، الوقف مستقاًل عن مشاركة الغري يف املال املوقوف

وقد يكون وقفًا مجاعيًا أو مشرتكًا ك ن تقوم مجاعة حمدودة أو غري حمـدودة باقشـرتاك   
ثم يـتم اسـتثمار    ، ليه صندوقًا وقفيًابصورة من الصور يف تكوين ما ميكن أن يطل  ع

أو للجهات اخلريية إن مل يكن ، واستغالله با يثمر عائدا يصرف للجهة املوقوف عليها
 هناك نحب من الواقف بتحديد جهة ما. 

 حكم وقف النقود.

والقـول  ، (85)وهـو قـول عنـد احلنفيـة     ، قرر بع  الفقهاء صحة وقف النقود
وقــول يف مــذهب ، (87)وهــو وجــه عنــد الشــافعية، (80)املشــهور مــن قــول املالكيــة 

 .(89)وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ، (88)احلنابلة

ـ وهو الراجح إن شاء اهلل لعـدم الـدليل علـى     فعلى القول جبوا  وقف النقود
وقياسًا على وقف املنقول الذ  دل عليه النحب يف قصة وقف خالد بـن الوليـد   ، املنع
 وألنه متـاح للنـا  بدرجـة أكـرب مـن غـري       ، موال منقولةألدرعه وعتاد  وهي أ ،

وألن الوقف النقد  ميتل  الكثري ، ومالءمته لالستثمار يف األنشطة اإلنتاجية امليتلفة
من املقومات اليت تسهله للقيام بدور بار  يف حتقي  رسالة الوقف اخلريية اإلمنائية على 

، سواء كان الواقـف فـرداً  ، ها يف اقستثمارـ. فإن هناك صيغًا تناسب (96)الوجه امَلْرِقي
وإمنـا  ، أو كان الواقف مجاعة؛ ألن النقود ق تدر عائدًا بـذاتها وبقائهـا جامـدة سـاكنة    

حتـى تـدر عائـدًا    ، قبد من حتريكها وتقليبها وحتويلها إىل أشكال أخـرى مـن الثـروة   
 .(92)ويستمر ريع الوقف ، يستفيد منه املوقوف عليهم
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 :ان الواقف فردًاإذا ك :أوًق
  :من الصيغ املناسبة قستثمار النقود املوقوفة من األفراد

ـ  صيغة املضاربة ـ اليت قررها الفقهاء ـ للنقود املوقوفة حيص تقدم النقـود املوقوفـة     2
، إىل شيحب يقوم باقجتار بهـا ويكـون الـربح  بينهمـا حسـب مـا يتفقـان عليـه        

 ملصرف الذ  عينه الواقف. ويصرف املقدار الذ  ير ه الوقف يف ا
 ـ اقستثمار عن طري  بيو  التقسيو. 1

وسـواء أكـان ذلـ  عـن طريـ        ، سواء أكان ذل  للسلع أو ل سهم أو غريها
ثم بيعها بثمن أكثر من الثمن احلـال  ، البيو  املسجلة بشراء سلع معينة بالنقد املوقوف

اية ـ ومراعاة بـاقي شـروط    مع حتديد الثمن من البد، على أن يقسو على آجال معينة
(91)التعامل بالتقسيو 

لشـراء مـع مراعـاة    أو كان عن طري  البيع باملرا ة لآلمـر با ، ـ 
 .(91)باملرا ة  الضوابو للتعامل

ـ السلم. فيمكن يويل املشروعات الزراعية وحنوها ممن تـنقحب أصـحابها السـيولة    1
وتسـتفيد مسسسـة   ، ذ  املبـالغ وتسهم النقود املوقوفة يف توفري هـ ، الال مة لرنتاج

 لتعيد بيعها بعد جين احملصـول الزراعـي  ، الوقف بشراء هذ  السلعة بسعر خمف 
أو أنهـا تقـوم بتو يـع املنـتج علـى      ، السعرين بسعر أعلى مستفيدة من الفرق بني

فتـوفر الفـرق ألمـور    ، املوقوف عليهم ويكون شراوهم بسـعر أقـل مـن السـوق    
 أخرى. 

ميكـن أن توقـف    :فقـالوا ، صورة يف اقنتفا  من النقد املوقوف ـ ذكر بع  الفقهاء4
وصوروا ذل  بقيـام شـيحب بوقـف مقـدار مـن املـال       ، النقود بغرض اإلقراض

ويعيـد  بعـد   ، في خذ احملتاج القرض يسـدر بـه حاجتـه   ، النقد  إلقراض احملتاجني
م أمر مهم قد ق يقـو ، وقيام صندوق وقفي لرقراض احلسن، ذل  لناظر الوقف

 .(95)وقال بهذا شيخ اإلسالم وَنَقَله عن اإلمام مال  (94)غري  مقامه
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 إذا كان الواقف مجاعة )الصنادي  الوقفية(.  :ثانيا

غ وعاء يتم فيه جتميع الصدقات الوقفية النقدية مهما كانت :وميكن تعريفها ب نها
ارة وم وتشـرف عليـه إد  قليلة من مسـاهمني متعـددين ـ يكونـون عـادة كـثريين ـ تقـ        

بوظيفة ناظر الوقف ليتم استثمار هذ  األموال والصـرف مـن ريعهـا     متيصصة تقوم
 .(90)على اجلهات اليت حددها الواقفونغ

ونــحب علــى جــوا  اقشــرتاك يف الوقــف علــى مســتوى الــواقفني كــثري مــن 
 .(97)الفقهاء

املساهمة يف الصورة اليت يشرتك فيهـا جمموعـة    مشابهة للشركات وهذ  الصيغة
مما يوفر هلم الدخول ، من النا  توجه أمواهلم اجملتمعة لالستثمار يف نشاط معنيكبرية 

يف مشروعات استثمارية كبرية ق ميكن هلم الدخول فيها إق من خالل هذا األسلوب. 
يتكـون منهـا رأ  مـال قـيم      (98)وكذل  هنا يف الوقف حيص جتتمع أموال صغرية

 تدر أرباحًا كبرية على املوقوف عليهم.  ميكن استثمار  يف اجملاقت الكبرية اليت

ألن الوقـف علـى   ، واألصل يف هذ  الصنادي  الوقفية أن تكون دائمة ومسبـدة 
ولكن ذهب بع  الفقهاء إىل صحة الوقف املسقت  يص يقف الشـيحب   ، (99)الت بيد

والقـول بهـذا يـوفر للوقـف      .(266)النقود مدة حمددة أو متـى احتـاج إليهـا اسـرتدها     
ألن كثريًا من النا  ق يفرط يف أمواله أو جزء منها يف حياتـه خشـية   ، هائلةإمكانات 

فهـذ  الصـيغة   ، مع رغبته يف تقديم اخلري واملسـاعدة لآلخـرين  ، احلاجة إليها مستقباًل
 . (262)توفر له ذل  بكل سهولة ويسر

وإذا توفرت السيولة يف هذ  الصنادي  مت توظيفها يف أوجه اقستثمار املشـرو   
وذلـ  بتشـغيل النقـود املوقوفـة بإنشـاء      ، يتلفة اليت يعود نفعها للموقوف علـيهم امل

سـواء أكانـت مشـروعات صـناعية أو جتاريـة أو      ، مشروعات نافعة للمجتمع ومر ة
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بعد دراسة جدواها اققتصادية مثل إنشاء أسواق جتارية أو مصانع ،  راعية أو خدمية
وصـايف أربـاح هـذ     ، عاهـد وغريهـا  أو مستشفيات أو شركات نقل أو مـدار  أو م 

املشروعات بعد إخراج متطلبات التشغيل تصرف على جهات الوقف املعينة من قبـل  
 .(261)الواقفني 

أو ، كما ميكن اقستفادة منها يف القرض احلسن للمحتاجني من املوقوف عليهم
وبعـد أخـذ الضـمانات الكافيـة     ، حتى غريهم إذا مل مينع من ذل  شرط واقف وحنو 

 .(261)سرتداد  ق

فالبـد  ، (264)وينبه إىل أن استثمار النقود املوقوفة ينطو  على كثري من امليـاطر 
  :من مراعاة األمور اآلتية

ـ أخذ احلذر واحليطة والبحص عن كل الضمانات الشرعية اليت يغلـب علـى الرـن    2
 جناح اقستثمار معها. 

خلـربة واقختصـال   واحلـرل علـى اختيـار أهـل ا    ، ـ دراسة اجلدوى اققتصـادية 1
 واإلخالل  فيمن يعهد إليهم اقستثمار. 

 ـ التيطيو واملتابعة واملراقبة. 1

وفقـه التعامـل مـع    ، وفقه مراتب املياطر يف اقستثمارات، ـ مراعاة فقه األولويات4
 املسسسات املالية من بنوك وشركات وغريها.

شرعية املوثوقة مما يغلب علـى  ـ مراعاة التعامل مع  املسسسات املالية ذات الرقابة ال5
 الرن سالمة اقستثمار من الربا والكسب احلرام.

 العائـد  قـل  إذا خسـارة  وبـدون ، بسهولة تصفيتها ميكن مرنة استثمار أوجه ـ اختيار0
 . (265)متغريات  من حيدث ما ظل يف تعديلها ميكن أو، منها
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 الصيغة السابعة: اقستصنا .

طلـب   :فاقستصنا ، لشيء إذا دعا إىل صنعهمصدر استصنع ا :اقستصنا  لغة
 .(260)عمل الصنعة من الصانع فيما يصنعه

مطلـوب عملـه   ، اقستصنا  اصطالحًا: هو عقد على مبيع موصوف يف الذمـة 
 .(267)على وجه خمصول

 بـواد مـن عنـد   ، على صنع غرفة نوم مثاًلتف  شيحب مع صانع أن ي :صورته
 . (268)وصفته، وقدر ، يعملويبني له ما ، حسب منوذج معني، الصانع

وهـو   .(269)اقستصنا  من العقود اليت أجا ها مجاعة من الفقهاء منهم احلنفية 
 .(226)من غري نكري، وطب  عمليًا يف خمتلف العصور، معروف من  من النيب 

حيـص نـحب قـرار   علـى:غأن عقـد       (222)وأقر  جممع الفقه اإلسـالمي الـدولي  
ملـزم للطـرفني إذا    -(221)والعـني يف الذمـة   هو عقد وارد علـى العمـل  -اقستصنا  

، اقسـتثمارات  لتمويـل  وباعتماد اقستصـنا  صـيغة  ، توافرت فيه األركان والشروطغ
 وتنميتها. الوقفية املمتلكات لتمويل املناسبة الصيغ فيعترب من

 :كيفية استثمار أموال الوقف عن طري  اقستصنا 

ميمت  نت  يقه ت  ، ملـزم للطـرفني  بناء على القول جبوا  عقـد اقستصـنا  وأنـه    
 :بأحد يقه ني، اسكثالر الوقف

 اقستصنا  على األرض املوقوفة. :الطري  األول

وهته  الصتوره هتأل ار تاق ر صتور ، بأن ه وم الوقف بلسكثالر أصول  بصفك  مسكصتعال  
 .االسكثالر الوقفأل بصيغة االسكصعلع
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ـ بنـوك إسـالمية أو   يـتم اقتفـاق بـني إدارة الوقـف وجهـة ممولةـ      ذل  بـ ن  و
لتكون جممعًا جتاريًا أو سكنيًا ـ مثاًلـ بصفات   تقيم بناًء على أرض الوقف ،مستثمرين

على أن تشرتيه إدارة الوقف بناًء على اتفـاق  ، ويكون البناء مملوكًا لتل  اجلهة، حمددة
والغالـب أن تكـون أقـل مـن     (221)مسب  بثمن مسجل على أقساط سنوية أو شـهرية  

ومـع نهايـة تسـديد األقسـاط تـسول ملكيـة املبنـى        ، توقعة من ت جري املبنـى األجرة امل
. وقــد ظهــرت تطبيقــات معاصــرة لعقــد اقستصــنا  يف العديــد مــن (224)ل وقــاف

 .(225)التجارب الوقفية املعاصرة مثل األردن 

وهذ  الصيغة هلا دورها وأثرها يف دعم األوقاف اليت ق يتيسر هلا توفري املبـالغ  
وبنـاء مشـاريع قـيمة    ، قستثمار أراقيها؛ إذ يتهي  للوقف إمكانية عمارتـه املطلوبة 

حتق  اإليراد له وتولد دخاًل يضاف إىل الـدخل الكلـي وصـرف ذلـ  علـى      ، ونافعة
وكان ميكن أن تتعطـل لـو مل   ، جهات الوقف وأوجه الرب واإلحسان اليت ستستفيد منه

 يتيسر ذل  األسلوب. 

تثمار النقود املوقوفة وحنوها مما يراد اسـتثمار  مـن مـوارد    : غ خيتحب باسالطري  الثاني
وذل  ب ن يسلم ناظر الوقف النقود املوقوفة أو جزء منها إىل مصنع ، األوقاف النقدية

، أو غريهـا ثـم تبـا  بعـد تسـليمها     ، قستصنا  ما يصنعه هذا املصنع من آقت معينة
ذا الطريـ  يعتـرب مستصـنعًا    فهو به .(220)وتو   أرباحها على جهات الوقف وهكذاغ 

 يطلب الربح عن طري  عقد اقستصنا . 

 الوقتف ذاا الستكثالرا  متوهليتة صتيغة االسكصتعلع با تد الكاوهت  أن صتيغة والعكيجتة:

، واملوقتو  نلتيا ، الوقتف نلت  بللفلئتده تاتود ومعت ، لتهل  املعلستةة الاات   تقو  هلتل وفتق 
 ب  نل  اجملكاع كل .، والواقف
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 :اقستصنا  املوا   :امنةالصيغة الث

بـ ن يطلـب   ، املستصـنع والصـانع  ، يعتمد اقستصنا  )العـاد ( علـى طـرفني   
 شيحب من آخر سلعة مصنعة ب وصاف خاصة ببلغ معني.

كـ ن تطلـب شـركة مـن     ، أما اقستصنا  املوا   فيقـوم علـى ثالثـة أطـراف     
وبـا أن  ، املـال لقـاء مبلـغ مـن    ، ب وصاف معينـة ، أو بناء، مصرف أن يصنع هلا سلعة

فيتف  مع ، فإنه يعقد استصناعًا موا يًا ل ول، املصرف ق يصنع حقيقة األمر املطلوب
أو يتف  املصرف  مع مقاول لبناء ، جنار قستصنا  املطلوب الساب  ب وصافه وشروطه
لقاء مبلغ أقل من املتف  عليه مـع  ، شق  أو أبنية باألوصاف اليت طلبتها الشركة سابقًا

ويكـون  ، ويسـلمه إىل الشـركة  ، ثم يستلم املصرف الشيء املصنو  أو البنـاء ، كةالشر
الفرق بني السعرين ريعًا ور ًا للمصرف.وقد يكون الوقف هو املمِول  فيسـتفيد مـن   

 (227)الفرق بني السعرين ل وقاف

ويف يويـل إعمـار الوقـف    ، هذ  الصيغة طبقت يف مصـرف قطـر اإلسـالمي   و
 .(228) ووقعت له معايري، ة احملاسبة واملراجعة للبنوك اإلسالميةوأجا ته هيئ، األردني

 :املشاركة املتناقصة املنتهية بالتملي  للوقف :الصيغة التاسعة

وهي نو  من املشاركة يعطي بوجبه امُلمِول للشري  احلـ  يف احللـول حملـه يف    
املتفـ   حسـبما تقتضـيه الشـروط    ، أو على دفعـات ، إما دفعة واحدة، ملكية املشرو 

 .(229)عليها

املناسـبة   املعاصـرة  التمويليـة  الصيغ أحد بالتملي  املنتهية املشاركة صيغة تعترب
  .املدى قصرية يويلية و استثمارية صيغة وهي، األوقاف لتنمية
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ـ بنـ  إسـالمي أو     يتم اقتفاق بـني جهـة الوقـف وممـول     أن  :ـ صورة ذل 
ويقسـم العائـد   ، استغالله بالت جري ويتم، على أرض وقفمشرو   نشاءإل، مستثمر ـ 

بـدفع جـزء   ، وتتعهد جهة الوقف بشراء حصة الشري  املمول دوريا،  سب اقتفاق
ويبـدأ  ، أو عن طري  األقسـاط امليسـرة الشـهرية أو السـنوية    ، من حصتها من اإلجيار

ويتزايـد نصـيب املسسسـة    ، نصيب املستثمر من رأ  املـال ومـن األربـاح بالتنـاقحب    
وتسـتقل املسسسـة الوقفيـة باملشـرو      ، حتى تصل حصة املسـتثمر إىل الصـفر  الوقفية 

ويصرف اجلزء الباقي من الريع ـ أثنـاء مـدة العقـد  ـ      ، (216)وتنتهي امللكية الكاملة هلا
صـار الريـع    -بعـد انتهـاء األقسـاط    -فإذا يت امللكية للوقف ، على املوقوف عليهم

 كاماًل للموقوف عليهم.

 :املشاركة املتناقصة بعقد الوقف يويل و استثمار من العلماء موقف

وهذ  الصيغة أقرها العديد من املسيرات الفقهية والندوات العلمية املتيصصة 
ــذا     ــررة يف ه ــة املق ــام الفقهي ــا ل حك ــوك اإلســالمية ملوافقته ــوى للبن ــات الفت وهيئ

 .(212)اخلصول

توصية الصـادرة عنـه   الدولي جبدة هذ  الصيغة بال اإلستممألوقد أقر جممع الفقه 
هـ. وعلل القول باقلتزام بالوعـد بتمليـ  جهـة الوقـف كامـل      9/2/2468بتاريخ 

املشرو  ب ن احلاجة العامة تنزل منزلـة الضـرورة كمـا أن ذلـ  فيـه إعمـال ملقاصـد        
وصـرف عائـد  علـى الوجـو  املوقـوف      ، الشار  من ت بيد الوقف وقرورة استثمار 

 عليها. 

والشـق   ، شاركة املتناقصة يف العقارات الوقفية يف الفنادقوميكن تنويع صيغ امل
 واجملمعات ، الفندقية
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واملنتجعات السياحية بشرط اقلتـزام باألحكـام الشـرعية يف    ، التجارية الكبرية
 .(211)احلالل واحلرام

ومع أن هذ  الصيغة تسد  بصـورة أو أخـرى إىل مشـاركة الوقـف يف أصـوله      
ننا جند مما ذكر  بع  الفقهاء من صور الوقف ما يشـبه  وملكية حصة مشاعة منه إق أ

وكـذل  الصـور الـيت    ، (211)رْكـ هذ  الصورة وخباصة مـا ذكـرو  حـول موقـو  احلِ    
  .(215)والكردار، (214)اصطلح عليها فقهاء احلنفية بالكدك

فإن مت خر  ، ووجه الشبه ق يكمن يف الصورة فقو وإمنا حتى يف تو يع العائد
ن أصحاب هذ  احلقوق لو أجـروا تلـ  العقـارات فـإن األجـرة      احلنفية نصوا على أ

تقسم بينهم وبـني الوقـف  سـب أجـر املثـل لكـل مـن األصـل املوقـوف والكـدك           
حكى ما يشبهه ابن ، . واجتما  األصل املوقوف بالبناء اململوك غري املوقوف(210)مثاًل

عابدين يف بيانه اخلالف الذ  وقع بني فقهاء احلنفية حول: غوقف البناء من غري وقـف  
. (217) ورجح اجلـوا  جلريـان العمـل بـه وتعارفـه بـني النـا        ، األصلغ؛ أ  األرض

وظـاهر  سـواء كانـت    غفقد جاء يف التنبيـه:  ، وحكى مثل ذل  بع  مت خر  املالكية
خللوغ عمارة ك ن يكون يف الوقف أماكن آيلة إىل اخلـراب فيكريهـا   تل  املنفعة غمنفعة ا

ويصري شريكًا للواقف بـا  ادتـه   ، ويكون ما صرفه خلوا له، ناظر الوقف ملن يعمرها
   .(218) غعمارته

 اإلجارة املتناقصة املنتهية بالتملي  للوقف. :الصيغة العاشرة

 ملي  ما يبنى للوقف:أو ما يسمى باإلجارة الطويلة مع وعد املست جر بت

، وهلـا صـور كـثرية   ، ومن الصيغ اجلديدة ما يسمى باإلجارة املنـتهية بالتمليـ  
والذ  يصلح يف باب الوقف هو أن تسجر إدارة الوقف )أو الناظر( األرض املوقوفـة  

علـى أن يقـوم   ، (219)بـ جرة سـنوية معينـة   ، شيصًا أو مصرفًا إسـالمياً ، جلهة يويلية
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املباني واحملالت والعمارات حسب اقتفاق ويستغلها ، ى هذ  األرضاملمول بالبناء عل
، ثم يعود كل ما بنا  املستثمر بعد انتهاء الزمن املتف  عليه إىل الوقـف ، فرتة من الزمن

أو هبته لـه  ، من املست جر املمِول ببيع البناء للوقف، بناء على وعد ملزم تضمنه العقد
لى أقساط سنوية يـتم دفعهـا إليـه مـن األجـرة الـيت       ويتقاقى الثمن ع، يف نهاية املدة

ل وقاف الـيت توجـه الغلـة     -مع األرض–ثم يصبح البناء كاماًل ، تستحقها األوقاف
 والريع للموقوف عليهم.

ويكون عـدد  ، وتكون قيمة القسو السنو  أقل من قيمة أجرة األرض السنوية
لبناء مساويًا لعـدد األقسـاط الـيت    السنوات اليت سيبقى فيها املست جر املمول مستغاًل ل

وهذا ما مييزها عن احلكر الذ  ق يتضمن وعدًا ملزمًا مـن املسـت جر املمـول    ، ستدفع
ومت تطبي  ، وإمنا يبقى له ح  القرار الدائم كما سب ، ببيع البناء الذ  بنا  إىل األوقاف

 .(216)ذل  يف األردن وغري 

 املرا ة املصرفية. :الصيغة احلادية عشر

أن يتقدم العميل إىل املصرف بطلب شراء سلعة  :املقصود باملرا ة املصرفية  هو
بـربح  ، مع وعد العميل للمصرف بشراء هـذ  السـلعة مـن املصـرف باألجـل     ، معينة

 .(212)معلوم بعد شراء املصرف هلذ  السلعة ويلكه هلا 

مـن  ، طإىل جوا  املرا ة املصرفية بضوابو وشرو اهري املعاصرينوقد ذهب مج
وعـدم وجـود   ، وجوب يل  البائع السلعة وقبضها قبل بيعها علـى املتمـو ل   :أبر ها

 .(211)وأن تكون السلعة املباعة مباحة، مواعدة ملزمة للطرفني قبل يل  البائع للسلعة

، وبناء على ذل : ميكن إلدارة الوقف أن تستثمر أمواهلا عن طريـ  املرا ـات  
مـع أخـذ   ، ا الفائضة عندها  بهذ  الطريقة بنسبة مناسـبة فتكون هي اليت تستثمر أمواهل

 واقلتزام بشروط املرا ة املشروعة. ، (211)الضمانات الال مة لتسديد القيمة
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وهي أن تــتف  إدارة الوقـف مـع    ، وهي جائزة، وهناك طريقة أخرى مضمونة
مثاًل  %26 أو شركة على أن يدير هلا أمواهلا عن طري  املرا ة بنسبة، أو مستثمر، بن 

وليس ألجل ، وحينئذ إذا خالف هذا الشرط فهو قامن مليالفته للشرط، من األرباح
 .(214)قمان رأ  املال

 :السلم :الصيغة الثانية عشر

 .(215)التقديم والتسليم واإلعطاء  :السلم يف اللغة له معان كثرية منها

ب جـل  ، مسجـل ، يف الذمـة ، غعقد على موصـوف ينضـبو  بالصـفة    :السلم اصطالحًا
 .(210)بثمن مقبوض بجلس العقد غ ، معلوم

 .(217)والسلم مشرو  بدقلة الكتاب والسنة واإلمجا  واملعقول 

  :كيفية استثمار الوقف عن طري  السلم

 :استثمار الوقف عن طري  السلم له صورتان

 :أن يكون الوقف هو املسَلم إليه :الصورة األوىل

وهلا خربة ودراية بالزراعة وينقصها ، اعيةفإذا كان لدى إدارة األوقاف أرقا  ر
 التمويل لشراء اآلقت واملستلزمات األخرى فتلج  إىل جهة يويلية تعقـد معهـا عقـد   

لتويف هلا باملسلم فيه يف اآلجال أو األجل ، تتسلم يف احلال رأ  املال املتف  عليه، سلم
كنهـا مـن قضـاء    املتف  عليـه. وهكـذا تسـتفيد إدارة األوقـاف مـن سـيولة عاجلـة ي       

 أو يو   على املستفيدين من الوقف.، ثم ما يفي  من املنتج ميكن أن تبيعه، مصاحلها

  .لذ  يدفع الثمن إىل املسَلم إليها -أن تكون إدارة الوقف هي املْسِلم  :الصورة الثانية

فالسلم جمال لالستثمار جيد؛ ألنه يف الغالب يكون سعر السـلعة وقـت العقـد    
مراعاة لتقديم الثمن وت جيـل  ، ن أرخحب من سعر السلعة وقت تسليمهاوتسليم الثم
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حيص يبيـع هـذ     ، للمسِلم ـ أ  مشرت  السلع ـ   ، املثمن وهذا يف الغالب يضمن ر ًا
، أو يو   هذا املنـتج علـى املوقـوف علـيهم    ، فريبح، السلع بسعر أغلى مما اشرتاها به

 . (218)ق بني السعرين فيتوفر له الفر، ويكون قد حصل عليه بسعر أقل

  بـه  تعمـل  ميكـن أن  الوقـف  ملمتلكـات  التمويليـة  و اقستثمارية العقود من ـ فالسلم
وعلـى  ، أرباح يعود نفعها علـى املوقـوف علـيهم    وحتقي  أوقافها لتنمية الوقف إدارة

 .(219) باستمرار وقفه و يادة ريعه الواقف؛

  :صيغ استثمارية ق تالئم األوقاف :املبحص الثالص

بع  الصيغ اقستثمارية اإلسالمية ق تالئم طبيعة األموال الوقفيـة ملـا يـنجم    
 ولذل  جيب جتنبها. ، عنها من خماطر تهدد الوقف

كما جيب احلـذر مـن اسـتثمار أمـوال الوقـف عـن طريـ  اإليـدا  يف البنـوك          
عنـد  فيجـب اقلتـزام بالصـيغ املقبولـة شـرعًا      ، التقليدية بنرام الفائدة احملرمـة شـرعاً  

وعلى هذا فكل الصيغ القائمة علـى التمويـل الربـو  غـري     ، استثمار أموال األوقاف
 مقبولة يف هذا اجملال وغري .

واليت هي ، كما ينبغي جتنب الصيغ اقستثمارية اليت حتمل غبنًا حلقوق املوقوف عليهم
 املقصود النهائي من عملية الوقف.
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 ةــاخلامت

 وبذكر بع  التوصيات.، نتائجأختم هذا البحص بتلييحب أهم ال

 :نتائج البحص :أوًق

وحمفرـة ماليـة لتعاقـب    ، ـ أهمية الوقـف اإلسـالمي الـذ  ميثـل ظـاهرة حضـارية      2
 األجيال.

ثم تسبيل املنفعـة  والريـع والثمـرة علـى     ، ـ يقوم الوقف على حبس العني املوقوفة1
 املوقوف عليهم.

، أو وجـد لرـروف معينـة   ، تثمار ـ ينبغي ترك ما عفا عليه الـزمن مـن وسـائل اسـ    1
وأن يتجـه إىل  ، فكل هذا ينبغي أن يضـرب عنـه صـفحا   ، أوأصبح عديم اجلدوى

 ذات اجلدوى اققتصادية العالية.، الوسائل النافعة

فـ غفلوا  ، ثلـة مـن الفقهـاء    –يف مسـرية الوقـف الطويلـة     –وهذا ح  أدركه 
ملـا  ، سلفهم يفتـون بنعـه  وأجا وا من التصرفات ما كان ، واستحدثوا أخرى، وسائل

وأبعد عن املفسدة.وقد قرر ابن عابدين أن غ يفتى ، تبني هلم أن هذا أقرب إىل املصلحة
، وصـيانة حلـ  اهلل  ، نرـرا للوقـف  ، بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيـه 

 .(246)غوإبقاء لليريات

كريم مل يذكر أن القرآن ال -يرمحه اهلل –ومما يسكد على صحة قول ابن عابدين 
، وليس يف السنة املشرفة تفصيالت كبرية ألحكامـه ، شيئا من أحكام الوقف خبصوصه

أكثـر أحكـام    :مع قلة تل  األحاديص الثابتة يف ذل  غ ومن هنا كـان منطقيـا أن يقـال   
  .(242)للرأ  فيها جمالغ، الوقف اجتهادية قياسية
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يف ، ألن النصـول الـواردة فيـه   ـ أن كثريًا من أحكام الوقف ثابتة باقجتهـاد نرـرا   4
، مما دعا العلماء إىل بـذل اجلهـد يف تفصـيل أحكامـه وبيانهـا     ، مجلتها عامة الدقلة

 .ويعد هذا العموم ميزة توسع جماقت الوقف وتواكب متغريات الزمان

منهـا: إجـارة   ، ـ استعمل الفقهاء يف التاريخ اإلسالمي عدة وسائل قستثمار الوقف5
ا باســتغالل أراقــي األوقــاف الزراعيــة باملزارعــة واملســاقاة كمــا قــالو، الوقــف

 .وقالوا باستثمار األموال السائلة باملضاربة واملشاركة، واملغارسة

، كسـندات املقارقـة  ، ـ أوجد العلماء الوسائل اقستثمارية احلديثة علـى األوقـاف  0
ــنا  ــوا  ، واقستص ــنا  امل ــة بال ، واقستص ــة املنتهي ــاركة املتناقص ــ واملش ، تملي

، والتمويــل باملرا ــة، واإلجــارة املتناقصــة املنتهيــة بالتمليــ  أو البيــع التــ جري 
واملسـاهمة يف روو  أمـوال   ، والصـنادي  الوقفيـة  ، واملتاجرة باألسـهم ، والسلم

وباقسـتثمار العقـار  وإنشـاء املشـروعات     ، شركات اقستثمار السليمة املستقرة
نقود املوقوفة عن طري  بيـو  التقسـيو واملرا ـة    وباستثمار ال، اإلنتاجية واخلدمية

 .وحنوها

، ـ عرض العلماء عدة جماقت قستثمار أموال الوقف قختيار األفضـل واألنسـب  7
وفتح األبـواب أمـام مسسسـة الوقـف لتيتـار مـا تـرا  صـاحلًا حسـب األ مـان           

 .واألحوال والرروف

 .ال املوقوفةق توجد صيغة استثمار واحدة تصلح لكل أنوا  األمو -8

كاإليـدا  يف البنـوك   ، ـ حذر العلماء من استثمار أموال الوقف يف بعـ  اجلوانـب  9
 .والتعامل يف سوق األوراق املالية ذات املياطر الكبرية، الربوية

والـيت  ، ـ  ينبغي جتنب الصيغ اقستثمارية اليت حتمل غبنًا حلقوق املوقـوف علـيهم  26
  .قفهي املقصود النهائي من عملية الو
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ـ هذ  الصيغ ميكن استيدامها طاملا أن الواقف مل حيدد صـراحة صـيغة أو أسـلوبًا    22
، بشرط أن يكون األجدى اقتصاديًا واألنفـع للموقـوف علـيهم   ، معينًا يرلتزم به

، ما دام أن ذل  متفقًا مع القواعـد الشـرعية  ، واملواف  ملقصود وغرض الواقف
 .ومل خيالف النصول الشرعية

وس ل عن صيغ مناسـبة فتعـرض   ، نها يشار بها على من أراد الوقف ابتداءـ كما أ21
وقصـد  مـن   ، ومكانـه ، و مانـه ، ويرشد ألفضلها حسب مالـه ، له هذ  الصيغ

  .الوقف

 :التوصيات :ثانيًا

ـ  جيب القيام بدراسات اقتصادية عميقـة ملعرفـة أفضـل فـرل اقسـتثمار وصـيغه       2
وجوب استيدام خمتلف الطرق والوسـائل   مع، للوصول إىل حتقي  أفضل العوائد

املساعدة يف اإلدارة واحلسابات والتقويم ودراسة اجلدوى لكل مشرو  اقتصـاد   
مع وجـوب اقسـتعانة بامليتصـني وأهـل اخلـربة لوقـع       ، يتعل  ب موال األوقاف

 اخلطو والربامج املدروسة لعمارة الوقف وتنميته واستثمار .

امع الفقهية واملهتمني بـه مـن طـالب العلـم بـاقرتاح      ـ أن تقوم جهات الفتوى واجمل1
أو تطـوير الصـيغ القائمـة لـتليب احتياجـات      ، صيغ اسـتثمارية جديـدة  منوذجيـة   

وتعميمها على اجلهات امليتصة قسـتثمار أمـوال    .اقستثمار الكبري يف هذا اجملال
 .ق العامليةاألوقاف يف اجملاقت الزراعية والصناعية والتجارية واملالية واألسوا

ـ العمل على التوعية الكافية ألهداف الوقف وغاياته وفوائد  وما يعـود مـن اخلـري    1
لتـ مني مصـادر يويـل جديـدة ومتطـورة      ، على األمة واجملتمع واألجيال القادمـة 

 للمشاريع املقرتحة قستثمار الوقف.
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بشـرح  ، فـ حص الدعاة والعلماء واخلطباء للمسلمني على التعـاون يف أمـور الوقـ   4
لتنميـة  ، واملسـاهمة ولـو بالقليـل   ، وترغيب النـا  بالتربعـات  ، أهدافه وأغراقه

وخاصـة فـتح أبـواب    ، واألوقـاف ، عن طري  الصـدقات ، واستثمارها، األوقاف
 ووقف النقود.، الوقف احلديص كوقف األسهم

، ـ تشجيع الدول واحلكومات على ختصيحب األماكن واألراقـي املـوات ل وقـاف   5
وكـذل  ختصـيحب أمـاكن ل وقـاف يف املنـاط  الـيت تنرمهـا        ، بنـاء عليهـا  ليتم ال

وسـاحات  ، واملستشـفيات ، مثلما ختصحب أماكن للمدار ، البلديات واحملافرات
 .النزهة والرتفيه. ودعم األوقاف

  



 هـ2415 صفر ( 06العدد )، اإلسالمية جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات   121

 :اتـوالتعليق شـاهلوام

تكلمت عن حكم استثمار األوقاف يف  ص بعنوان:غ اقستثمار الوقفي بني استثمارات األعيان ( 2)
للمسير الدولي الرابع ل وقاف باململكة العربية  و  ص مقدمغوه واألصول واستثمارات الريع.

 السعودية والذ  تنرمه اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة.

ألن احلديص ليس عن تل  الصيغ من حيص األصل، وق عن مشروعيتها من حيص األصل،  (1)
قتصار على ما يوقح وإمنا احلديص عن كيفية استثمار أموال الوقف عن طريقها، فحاولت اق

 املقصود وتركت اقستطراد.

 مادة غوقفغ.  2262( معجم مقاييس اللغة قبن فار  ل1)

 مادة )وقف(.  1/2699مادة )وقف(، الصحاح  9/159( لسان العرب 4)

، أقرب املسال  للدردير 1/286. وانرر: اللباب لعبدالغين امليداني 8/284( املغين قبن قدامة 5)
 . 1/170احملتاج  ، مغين1/205

( سي تي خترجيه يف حديص ابن عمر ـ رقي اهلل عنهما ـ  يف أدلة مشروعية الوقف من السنة رقم 0)
(1.) 

يف الوصايا باب إذا وقف أرقًا ومل يبني احلدود فهو جائز رقم  5/190( أخرجه: البيار  7)
(1709 .) 

سان من الثواب بعد وفاته يف كتاب الوصية باب ما يلح  اإلن 1/2155( أخرجه: مسلم 8)
(2012.) 

 . 22/85( شرح النوو  على صحيح مسلم 9)

(، ومسلم 1717يف كتاب الشروط باب الشروط يف الوقف برقم ) 5/154( أخرجه: البيار  26)
(.قوله:غ غري متمول غ قال ابن حجر 2011يف كتاب الوصية يف باب الوقف برقم ) 1/2155

ري متيذ منها ماق أ  ملكًا، واملراد أنه ق يتمل  شيئًا من :غ املعنى:غ5/462يف فتح البار  
 . 2/11رقابها غ. وانرر: النهاية يف غريب احلديص واألثر قبن األثري 
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 . 22/80( شرح صحيح مسلم 22)

 . 461/ 5فتح البار  (21)

.ونقل إمجا  الصحابة 8/188.وبنحو  قال البغو  يف شرح السنة 1/052( سنن الرتمذ  21)
 . 8/285، وابن قدامة يف املغين 8/06اني يف البيان العمر

، وكذل  0/129( منهم الكاساني فقد حكى اإلمجا  على جوا  وقف املساجد بدائع الصنائع 24)
.ومنع أبو حنيفة وشريح ومجاعة الوقف. انرر: بدائع 5/464ابن حجر يف فتح البار  

، فتح 58، 8/57يان للعمراني ، الب98ـ1/90اجلد  رشد ، املقدمات قبن0/128الصنائع 
 . 5/461البار  قبن حجر  

. وهذ  العني 477/ 1ومنها: وقف عثمان لبئر رومة، كما جاء يف نصب الراية للزيلعي،  (25)
)عني رومة( هي اليت أشار إليها اإلمام البيار ، رقي اهلل عنه، فيما روا  عن أبي عبد 

حوصر أشرف وقال: غأنشدكم وق أنشد إق  الرمحن، أن عثمان بن عفان رقي اهلل عنه حني
أصحاب النيب، صلى اهلل عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم 

، كتاب الوصايا، 5/460قال: )من حفر رومة فله اجلنةغ، فحفرتهاغ. انرر: صحيح البيار ، 
 باب إذا وقف أرقًا أو بئرًا. 

 . 27ـ8، أحكام األوقاف لليصاف ل8/285ين ، املغ0/111( انرر: الذخرية 20)

 . 8/285( نقله عنه ابن قدامة يف املغين 27)

تكلمت عن حكم استثمار األوقاف يف  ص بعنوان:غ اقستثمار الوقفي بني استثمارات  (28)
األعيان واألصول واستثمارات الريع. غوهو  ص مقدم  للمسير الدولي الرابع ل وقاف 

السعودية والذ  تنرمه اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة.وتبني لي من باململكة العربية 
خالل البحص رجحان  القول بشروعية استثمار الوقف ـ أصوله وريعه ـ من حيص اجلملة 

ألن  .كل صورة على حدة والتحق  من توفر قوابو استثمار الوقف فيها مع مراعاة  ص
  وقوف عليهم، وحيق  مصاحل ل مة عامة.استثمار أموال الوقف حيق  مصاحل امل

 يعين: عرِرَفت يف الفقه القديم واستمرت، وليس املراد أنها عرفت يف القديم وانقطعت. ( 29)
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، حاشية 4/274. وانرر: بدائع الصنائع 82، 7/86( الروض املربع شرح  اد املستقنع 16)
  .1/111، مغين احملتاج 4/1الدسوقي 

وَنَقَل خالَف األصم لكنه قال:غ ق يعب  خبالفه غ، بداية اجملتهد  274، 4/271بدائع الصنائع ( 12)
، الشرح الكبري ألبي الفرج ابن قدامة  1/111، مغين احملتاج 5/172، الذخرية 1/116

24/159 . 

تنمية موارد الوقف واحلفاظ  عليها دراسة فقهية مقارنة أ.د. علي حميي الدين القر  داغي ( 11)
قمن جمموعة  وث للمسلف. وس كتفي بالعزو إليه بعد ذل   بـ غ القر   ، مطبو 7/564

 داغي غ اختصارا.

 .  116، 8/119املغين  (11)

الرب يف  عبد ، وابن271ممن نحب على جوا  إجارة الوقف: اخلصاف يف أحكام األوقاف ل (14)
 ابن ىأفت ، وقد2/408اجلد املقدمات املمهدات  رشد ابن أفتى وكذل  1/740الكايف  

 العقار كراء ـ، جبوا  165، 161و201الشافعية ـ فتاوى ابن الصالح ل من الصالح

 الدور كراء للحاكم جو وا أنهم احلنفية عن للتهمة، ونقل  جتنبا اإلشهار بشرط الوقفي

، وابن 4/467عليهم، والنوو  يف روقة الطالبني  الوقف واملوقوف ملصلحة رعاية املوقوفة
 .  7/565، القر  داغي 24/144قدامة يف املقنع 

: غ للواقف وملن وق  الواقف إجارة الوقف غ.وانرر: 4/424قال النوو  يف روقة الطالبني  (15)
، املهذب 4/88، حاشية الدسوقي 0/119، الذخرية 271أحكام األوقاف لليصاف ل

يف  ، اقجتاهات املعاصرة26/59، كشاف القنا  1/195، مغين احملتاج 1/514للشريا   
 .06تطوير اقستثمار الوقفي ل

:إجارة عقار الوقف اخلرب إجارة طويلة ب جرتني، واحدة: معجلة عقد اإلجارتني:املراد به (10)
ف، واألخرى مسجلة سنوية ووقاملالعقار يعّمر بها يتسلمها الناظر، وتقارب قيمة العقار، 

التصرف يف منافع العقار تدفع على أقساط. وهذا العقد خيول دافع األجرة)املست جر( ح  
وقد   .املسجر، بالبيع واإلجارة، بل إن هذا احل  يورث عن صاحبه قبل رجوعها إىل الوقف
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ف عطى نحب القانون احل  ـ،  7/526ـ القر  داغي  ُقنن عقد اإلجارتني إبان الدولة العثمانية
ومما يالحظ   .رهنهللمست جر باستعمال العقار بنفسه، أو ت جري ، أو التنا ل عنه ببدل، أو 

على أسلوب اإلجارتني أن العائد )=األجر( الذ  يدفع سنويًا قئيل جدًّا، أما األجر املعجل 
أما منافعه فإنها ستذهب كاملة إىل املست جر، وليس ملدة معينة   فإنه هو الذ  يعّمر به الوقف.

تصرف املال ، بل ق مثل عقد اإلجارة، وإمنا يرل حقا دائمًا له يتصرف فيه  -وإن طالت  -
  ينته احل  بوته وإمنا ينتقل إىل ورثته.

 .122احِلْكر: بكسر احلاء وسكون الكاف، العقار احملبو . املعجم الوسيو ل (17)

وهو: عقد إجارة يقصد به استبقاء األرض املوقوفة بيد شيحب لقاء أجر حمدد، فهو إجارة 
 .  7/522طويلة للعقار وحنو . القر  داغي 

أن يوجد وقف ق َيدرُّ دخال، )أرض، عقار موقوف خرب(، وق يوجد يويل ذاتي ه:وصورت
ب ن يقيم املست جر مشروعًا  راعيًا،  إلعمار ، ثم يتف  مع مموِّل يقوم بإعمار الوقف من ماله 

يعقد القاقي أو ناظر وأو صناعيًا  أو حنوهما على أرض موقوفة با ق يضر بصلحة الوقف، 
قد إجارة طويلة األمد، يدفع بوجبه قيمة إجيارية ألرض الوقف، عبارة عن معه عالوقف 

، واآلخر: مبلغ  قئيل يستوفى سنويًا جلهة قيمة األرض قاربمبلغ كبري ي ، األول:جزأين
الوقف، طوال مدة احلكر، ويكون للمستحكر ح  الغر  والبناء وسائر وجو  اقنتفا ، 

 مع بقاء ملكية األرض للوقف. وينتقل هذا احل  لورثته من بعد ، 

كما يقول -.ولكن جرى العرف 7/521وانرر: الفرق بينها وبني اإلجارتني يف القر  داغي  
بصر أن األحكار مستمرة ل بد، وإن عرّين فيها وقت اإلجارة مدة لكنهم ق  -العدو 

مدة أ  يف مصر كالشرط فمن احتكر أرقًا -يقصدون خصول تل  املدة، والعرف عندنا 
. وقد 7/79ومضت فله أن يبقى وليس للمتولي أمر الوقف إخراجه. العدو  على اخلرشي 

ذكر احلنفية أيضًا أنه يثبت للمحتكر ح  القرار إذا وقع بناء  يف األرض ويستمر ما دام أ  
بنائه قائمًا فيها، فال يكلف برفع بنائه، وق بقلع غراسه ما دام يدفع أجرة املثل املقررة على 

 . 5/16احة األرض احملتكرة. حاشية ابن عابدين س

 ولكن الفقهاء نبهوا إىل أمرين: 
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األمر األول: أنه جيو  اشرتاط إخراج احملتكر بعد املدة املتف  عليها؛ ألن املشروط املتف  عليه 
 مقدم على العرف السائد.

فإن كان فيه قرر ب ن  األمر الثاني: أق يرتتب على بقاء احملتكر ب جرة املثل قرر على الوقف،
خياف منه اقستيالء على الوقف، أو أن يكون فيه تعسف بالوقف يف استعمال هذا احل  فإنه 

، العدو  على اخلرشي 5/16جيو  أن يرفع األمر إىل القاقي فيفسيه. حاشية ابن عابدين
7/79 . 

ا بالكلية ينقضي انتهاء احلكر: إذا خرب البناء الذ  بنا  احملتكر يف أرض الوقف و ال عنه
ح  احملتكر يف القرار فيها إذا انـتهت مدة اإلجارة، وكذل  احلكم إذا فنيت األشجار اليت 

، فتح العلي املال  1/212غرسها يف األرض الزراعية املوقوفة. تـنقيح الفتاوى احلامدية 
 .147، الوقف اإلسالمي منذر قحف ل7/525، القر  داغي 1/151

، الفتاوى اهلندية 5/16د مجهور الفقهاء. حاشية ابن عابدين و حكر الوقف جائز عن
، الفتاوى قبن حجر اهليثمي 0/271، حتفة احملتاج 4/90، حاشية الدسوقي 1/411
. ألن احلكر حيق  مصاحل 1/164، إعالم املوقعني 4/120، مطالب أولي النهى 1/244

 طاًل.الوقف، فاحلكر بال ش  أفضل من أن يبقى الوقف خربًا أو مع

مثل: ح  القرار: وهو أن ي ذن القاقي أو الناظر ملست جر الوقف بالبناء يف األرض املوقوفة،  (18)
ويكون ما ينفقه يف البناء دينًا على الوقف، يستوفيه من أجرة الوقف بالتقسيو، على أن يكون 

ن اإلجارة للمست جر ح  القرار )البقاء( على عقار الوقف، ويكون البناء ملكًا للوقف، وتكو
ملدة متف  عليها، وحي  للمست جر خالهلا التنا ل آلخر ببيع حقه عليه، وهو أسا  اخللو 

 .72الذ  شا  وانتشر. الوقف ودور  يف التنمية، اهلييت ل

املرصد: وهو اقتفاق بني إدارة الوقف )أو الناظر(، وبني املست جر أن يقوم بإصالح  ـ  ومثل
ثم تها دينا مرصدا على الوقف ي خذ  املست جر من الناتج، األرض وعمارتها، وتكون نفقا

.وانرر:حاشية ابن 7/525للوقف بعد ذل  األجرة املتف  عليها. القر  داغييعطي 
 .12/114، جممو  الفتاوى قبن تيمية1/111، بداية اجملتهد 5/15عابدين
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فتح القدير  وهذ  العقود قلما تسلم من ترتب ما قد يضر بالوقف  أو املوقوف عليهم.
، الفقه اإلسالمي د. وهبة الزحيلي  264، استثمار أموال الوقف أ.د. العمار ل0/168
8/118. 

ويتضح من استعراض هذ  الصيغ أن الفروق بينها تكاد تكون معدومة، فهي ق خترج عن 
مضمون عقد واحد هو عقد اإلجارة، إذ أن املست جر يف مجيع الصور يكتسب ح  التصرف 

يقدمه من أجر معجل يقارب قيمة األرض، وأجرة  هيدة سنويًا. وق يستثنى من نرري ما 
توحي  -ما عدا عقد اإلجارة  -ذل  إق صيغة اإلبدال واقستبدال. ويف مجيع الصيغ السابقة 

بضعف املوقف املالي للوقف، الذ  يستند إىل عدم توافر موارد مالية سائلة؛ مما يدفع بالناظر 
صيغ يويل األوقاف، حممود مهد  .الصيغ ولو كان العائد فيها قليال إىل اللجوء لتل 

 .522، 7/526، القر  داغي80ل

، حاشية الدسوقي 5/29، حاشية ابن عابدين 271انرر: أحكام األوقاف لليصاف ل( 19)
، استثمار أموال الوقف أ.د. 26/06، كشاف القنا 1/195، مغين احملتاج 95و4/88

يشرتط أن تكون أجرة املوقوف عادلة، ب ن تساو  أجرة املثل، وق  .264عبداهلل العمار ل
جيو  باألقل املشتمل على غنب فاحش، وق يضر الغنب اليسري، فإن أجر بغنب فاحش لزم 
املست جر يام أجرة املثل عند احلنفية، وقمن الناظر النقحب عن أجرة املثل إن كان املستح  

، 8/114عند الشافعية. انرر: الفقه اإلسالمي وأدلته  غري   عند احلنابلة، وبطلت األجرة
 واملراجع السابقة.

 وهي خاصة باألرض الزراعية املوقوفة. ( 16)

، حاشية 8/282.وانرر:تكملة البحر الرائ  7/72الروض املربع شرح  اد املستقنع  (12)
 . 7/177، البيان للعمراني 1/171الدسوقي

(، ومسلم 1118املزارعة باب املزارعة بالشطر وحنو  )يف احلرث و 5/26( أخرجه: البيار 11)
(، عن ابن عمر 2552يف املساقاة باب املساقاة واملعاملة جبزء من الثمر والزر  ) 1/2280

 رقي اهلل عنهما.
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، 11/27وقع اخلالف يف مشروعيتها، وهي جائزة يف قول كثري من أهل العلم. انرر:املبسوط  (11)
، 1/171، حاشية الدسوقي274أحكام األوقاف لليصاف ل، 5/274حاشية ابن عابدين 

 . 7/555، املغين1/114، مغين احملتاج1/191املهذب

 . 7/520، القر  داغي 11/27املبسوط  (14)

، استثمار أموال الوقف، أ.د 29-28( وسائل تنمية أموال األوقاف، مخيس السلماني ل15)
 .265العمار ل

 .9/285البيان والتحصيل ( 10)

 .1/229املعرب  عيارامل (17)

 . 274. وانرر: أحكام األوقاف لليصاف ل5/415فتح القدير ( 18)

وذل  ببيع املنتجات العائدة على الوقف من املزارعة، وجعل قيمتها  يف مشاريع أخرى، ( 19)
 خاصة إذا كانت املنتجات الزراعية ق يستفيد منها املوقوف عليهم بشكل مباشر.

، البيان 1/519، حاشية الدسوقي 5/282نرر:حاشية ابن عابدين.وا7/57الروض املربع ( 46)
 .7/152للعمراني 

 انرر: املراجع السابقة. (42)

 .26( سب  خترجيه ل41)

، البيان للعمراني 1/519، حاشية الدسوقي 5/282انرر اخلالف فيها: حاشية ابن عابدين (41)
ا  الصحابة على وقد حكى إمج 516، 7/517، املغين4/119، روقة الطالبني 7/152

 .12جوا ها. وسائل تنمية أموال األوقاف مخيس السلماني ل

 .274. وانرر: أحكام األوقاف لليصاف ل2/284املعيار املعرب ( 44)

 .9/285البيان والتحصيل  (45)

، مغين 218، 0/217، الذخرية5/281. وانرر: حاشية ابن عابدين 7/01الروض املربع ( 40)
 .1/114احملتاج
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، 1/114، مغين احملتاج 7/178، البيان للعمراني 5/281حاشية ابن عابدين  ( انرر:47)
 .551، 7/551، املغين218، 0/217الذخرية

 (.1انرر: املراجع السابقة يف هامش )( 48)

، استثمار أموال الوقف، السالمي 11( وسائل تنمية أموال األوقاف، مخيس السلماني ل49)
 .9ل

، الروض املربع 7/282، البيان 1/527حاشية الدسوقي  ،0/79انرر: بدائع الصنائع ( 56)
7/19. 

 ، املغين281، 7/281، البيان 1/527 ، حاشية الدسوقي0/79انرر: بدائع الصنائع  (52)
7/211. 

وابنيه وعامله يف العراق يف املضاربة أو القراض بال من بيت  ( انرر قصة عمر بن اخلطاب 51)
، والبيهقي يف 1/295، والشافعي يف مسند  410ملوط  لاملال. أخرجها اإلمام مال  يف ا

وقال ابن حجر يف التلييحب احلبري:غ: وإسناد   4/11، والدارقطين يف السنن 0/226السنن 
 . 8/180وانرر احمللى قبن حزم  .1/00صحيحغ 

 . 7/527انرر: القر  داعي ( 51)

 . 7/527خمتصرة من القر  داغي ( 54)

تلف فيه، وقال باجلوا   بع  الفقهاء، ومنعه األكثرون، لذل  قلَّ وبا أن وقف النقود خم(55)
وقف النقود قدميًا، ومل يتم استثمار . واليوم شا  وانتشر وقف النقود، وجتمع النقد السائل يف 
األوقاف، وقدم العلماء املعاصرون شركة املضاربة أو القراض وسيلة استثمارية حديثة 

 ل. للوقف، وأدت دورها بشكل فاع

 . 1/211، درر احلكام 4/104، حاشية ابن عابدين 0/116بدائع الصنائع  (50)

 . 7/86، حاشية العدو  على اخلرشي 216، 4/77حاشية الدسوقي  (57)

 .4/125، روقة الطالبني 1/529املهذب  (58)
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  .8/119املغين (59)

 .12/114جممو  الفتاوى  (06)

 .222، 265أموال الوقف، أ.د.العمار ل ، استثمار4/810الفقه اإلسالمي وأدلته   (02)

 . 26/21، كشاف القنا  1/129شرح منتهى اإلرادات  (01)

انرر: وقف اآلقت احلديثة واملراكب اجلديدة يف: النوا ل يف األوقاف أ.د. خالد املشيقح ( 01)
 .270ـ254ل

نوا  شركة املفاوقة هي: غأن يفوض كل منهما إىل صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أ( 04)
، نهاية 1/152، حاشية الدسوقي5/179. وانرر: فتح القدير 7/51الشركة غالروض املربع 

 .1/121احملتاج 

شركة العنان هي:غأن يشرتك بدنان باليهما املعلوم ولو متفاوتًا ليعمال فيه ببدنيهما غ الروض ( 05)
 . 0/105ن للعمراني ، البيا1/152، بداية اجملتهد 0/57. وانرر: بدائع الصنائع7/21املربع 

وهي: غ اجتما  اثنني ف كثر يف استحقاق مالي بشراء أو هبة أو إرث أو غري ذل ، وكل واحد ( 00)
 . 7/8يف نصيب شريكه كاألجنيب ق جيو  له التصرف إق بإذنهغ. الروض املربع 

 . 222، استثمار أموال الوقف أ. د. العمار ل7/528انرر: القر  داغي ( 07)

،  وث وقرارات 222، استثمار أموال الوقف أ.د. العمار ل7/529القرة داغي انرر:  (08)
هـ، حيص 15/0/2199ـ  11مسير املصرف اإلسالمي األول الذ  عقد بدبي يف الفرتة 

 واف  على ثالث صور. 

 .18وسي تي هلا مزيد بيان يف الصيغ احلديثة.انرر: ل( 09)

 . 529، 7/528انرر: القر  داغي ( 76)

رر:سندات املقارقة لسامي محود،  ص مقدم لندوة املستجدات الفقهية يف معامالت البنوك ان( 72)
 . 21، ل2994اإلسالمية، عمان 

يف دورة مسير    2715جملة جممع الفقه اإلسالمي الدولي العدد الساد  اجلزء الثاني ل( 71)
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 الساد . 

رر جملة جممع الفقه اإلسالمي . وان42قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدولي ل( 71)
 . 1661الدولي العدد الرابع اجلزء الثالص ل

 . 1669ـ1661جملة جممع الفقه اإلسالمي الدولي العدد الرابع اجلزء الثالص ل( 74)

 . 1202(العدد الرابع اجلزء الثالص  ل4/68/88( د 5يف قرار  رقم )(75)

ج عن َسَنن السندات الربوية يف:جملة جممع انرر الضوابو اليت قبطت بها هذ  السندات لتير( 70)
، استثمار أموال الوقف 1205ـ1201الفقه اإلسالمي الدولي العدد الرابع اجلزء الثالص ل

 . 267أ.د. العمار ل

 . 1258ـ2869انرر: العدد الرابع من جملة جممع الفقه اإلسالمي الدولي، اجلزء الثالص  ل (77)

اقستثمار الوقفي د.أمحد حممد السعد وأ.حممد علي العمر   ( اقجتاهات املعاصرة يف تطوير78)
  .86ل

 . 24انرر: ما سب  ل ( 79)

 .1204انرر: جملة جممع الفقه اإلسالمي الدولي العدد الرابع اجلزء الثالص ل( 86)

، 212، اقجتاهات املعاصرة يف تطوير اقستثمار الوقفي  ل511، 7/512انرر: القر  داغي ( 82)
 . 175، الوقف اإلسالمي  د.منذر قحف ل 260ال الوقف، أ.د. العمار لاستثمار أمو

 . 267انرر: استثمار أموال الوقف أ.د. العمار ل( 81)

غص  قابل للتداول، يصدر عن شركة مساهمة، ميثل حصة املساهم يف رأ  مال ( السهم: 81)
ة يف النرام السعود  الشركة، ويتيح له ح  إدارتها، واملشاركة يف أرباحها غ الشركة املساهم

 .111د.صاحل املر وقي ل

 .221، نرام الوقف ل221استثمار أموال الوقف، أ.د. العمار ل (84)

، رسالة يف جوا  وقف النقود، ألبي 4/104حاشية ابن عابدين  111، 0/129فتح القدير ( 85)
 هـ. 2427السعود، حتقي  صغري أمحد، دار ابن حزم، بريوت، 
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  .216، 4/77 حاشية الدسوقي  ( 80)

 .550 /1مغين احملتاج ، 5/125، روقة الطالبني 9/179احلاو  للماورد  ( 87)

كشاف ، 20/177، اإلنصاف 71ـ76، كتاب الوقوف من مسائل اإلمام أمحد8/119املغين (88)
 .26/25القنا 

 .20/178، اإلنصاف 12/114جممو  الفتاوى ( 89)

سعود حممد العماد ، صنادي  الوقف اقستثمار  رسالة يف جوا  وقف النقود ألبي ال انرر:( 96)
عن وقف النقد والسهم أ.د. أسامة عبداجمليد  إ الة الوهم، 80أ.د. أسامة عبداجمليد العاني ل

، و ص الوقف النقد  د. شوقي أمحد دنيا، و ص قف النقود يف الفقه 00ـ25العاني ل
ن منشوران  يف جملة جممع الفقه اإلسالمي أ.د.حممد عبداللطيف صاحل الفرفور، وهما  ثا

  91ـ41، واجمللد الثاني ل516ـ499اإلسالمي الدولي العدد الثالص عشر اجمللد األول ل

ميكن اقستفادة يف جمال استثمار النقود املوقوفة من صيغ وأساليب املصارف اإلسالمية اليت مت ( 92)
املصارف هو يف استثمار نقود ابتكارها أو التوسع فيها يف العصر احلديص إذ إن عماد تل  

 املودعني. وس شري هنا إىل أهم الصيغ دون اقستغراق يف التعداد والتفصيل. 

، بيع 448ـ447انرر: جملة جممع الفقه اإلسالمي الدولي العدد الساد  اجلزء األول ل( 91)
 . 292ـ42التقسيو وأحكامه سليمان الرتكي ل

 .221لاستثمار أموال األوقاف أ.د. العمار( 91)

، جملة جممع الفقه اإلسالمي الدولي العدد الثالص عشر  اجلزء 4/77حاشية   الدسوقي ( 94)
 . 520األول ل

 .148، اقختيارات الفقهية ل12/114جممو  الفتاوى  ( 95)

. 01حنو دور جديد للوقف يف حياتنا املعاصرة د. حممد بن علي القر  بن عيد ل( 90)
. وانرر فيه: 271ـ209  أ.د. أسامة عبداجمليد العاني لوانرر:صنادي  الوقف اقستثمار

 .168ـ 209مناذج منها قائمة يف البالد العربية، وتكييفها الفقهي ل

، أثر املصلحة يف الوقف، 5/011، املغين0/99، املدونه 4/184انرر: حاشية ابن عابدين ( 97)
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 . 247ابن بيه،  ص منشور يف جملة البحوث الفقهية العدد 

يص تتيح هذ  الصنادي  الوقفية فرصة كبرية لكثري من النا  الذين ق ميتلكون ثروات مالية ح( 98)
 كبرية يكنهم من اقستقالل ب وقاف خاصة. 

، عقد اجلواهر الثمينة 0/120، الذخرية0/116وقيل ليس على الت بيد انرر:بدائع الصنائع( 99)
، الشرح 9/182احلاو   ،1/515، املهذب 4/87، حاشية الدسوقي 1/17قبن شا  

، حماقرات يف 26/264، كشاف القنا  514و20/178الكبري لشمس الدين ابن قدامة 
 . 268ـ 261، الوقف اإلسالمي د.منذر قحف ل76، ول 47الوقف حممد أبو  هرة ل

، 0/110، الذخرية99، 0/98، املدونه 4/118، حاشية ابن عابدين 21/17املبسوط( 266)
 260وانرر: الوقف اإلسالمي د. منذر قحف ل .4/88حاشية الدسوقي  

. حنو دور 17الصيغ احلديثة قستثمار الوقف وأثرها يف دعم اققتصاد د. راشد العليو  ل( 262)
 .72، 76جديد للوقف يف حياتنا املعاصرة د. حممد بن علي القر  بن عيد ل

. منذر قحف ، الوقف اإلسالمي د221انرر: استثمار أموال الوقف أ.د. العمار ل( 261)
، مطبو  يف 24، استثمار األوقاف يف الفقه اإلسالمي أ.د. حممود أبو ليل ل290ـ294ل

 . 15جملة جممع الفقه اإلسالمي الدولي العدد الثالص عشر اجلزء الثاني ل

 .11سب  اإلشارة إىل وقف النقود بغرض اإلقراض للمحتاجني. انرر ل( 261)

 أن املستثمر على يتحق ، ويصعب ق وقد الربح حق يت جمهولة، فقد نتيجته أن :أهمها (264)

 السوق، وخماطر خماطر الرن، ومنها: إطار يف يعمل اقستثمار، فهو من التوقع بدقة حيدد

 .اقلتزامات سداد عن التوقف للنقود، وخماطر الشرائية القوة تقلبات

طبو  يف جملة جممع ، القر  داغي م221، 221انرر: استثمار أموال الوقف أ.د. العمار ل( 265)
 . 489الفقه اإلسالمي  الدولي العدد الثالص عشر  اجلزء األول ل

 . 169، 8/168لسان العرب مادة غصنعغ( 260)

. احلنفية هم 5/1. وانرر: بدائع الصنائع59ـ 54عقد اقستصنا  د. كاسب البدران ل( 267)
و  بتعريف مستقل. أما الذين يرون اقستصنا  عقدا مستقاًل مميزًا عن عقد السلم لذا عرف



 هـ2415 صفر ( 06العدد )، اإلسالمية جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات   114

اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة فريون أن اقستصنا  قسم من أقسام السَّلم، 
 ولذل  يندرج يف تعريفه عندهم. 

 .5/1بدائع الصنائع انرر:  (268)

عقد اقستصنا  نو  من السلم عندمجهور الفقهاء؛ قبد أن تطب  عليه شروطه. وهو عقد  (269)
، شرح 4/121، حاشية ابن عابدين 0/142ند احلنفية. انرر: فتح القدير مستقل بنفسه ع

 .1/145الزرقاني على املوط  

 . 1، 5/1، بدائع الصنائع 21/218انرر: املبسوط ( 226)

 .778ـ  777يف دورته السابعة.  العدد السابع اجلزء الثاني ل (222)

وعدًا وليس بيعًا وليس إجارة  وذهب يف تكييف اقستصنا  إىل أنه عقد جديد مستقل، ليس( 221)
 وليس سلمًا، وإن كان له شبه بالبيع، وباإلجارة، وبالسلم.

إذ أن من مميزات عقد اقستصنا  أنه ق يشرتط فيه تعجيل الثمن، بل جيو  ت جيله،  (221)
 وتقسيطه وهو ما أعطى مرونة كبرية ق توجد يف عقد السلم. 

 .7/516، القر  داغي 284نزيه محاد، ل ، د. أساليب استثمار األوقاف انرر:( 224)

انرر: و ارة األوقاف والشسون واملقدسات اإلسالمية، دراسة ميدانية حول األوقاف  (225)
اإلسالمية يف اململكة األردنية اهلامشية، مقدمة لندوة تطوير األوقاف اإلسالمية وتنميتها، 

  .16م، ل2997هـ/ 2428نواكشوط، 

 . 222، 226.د. العمار لاستثمار أموال الوقف أ( 220)

 .7/516القرة داغي ( 227)

اقجتاهات املعاصرة يف تطوير اقستثمار الوقفي هيئة احملاسبة واملراجعة للبنوك اإلسالمية،  (228)
 . 242ل

اقرتح الدكتور أنس الزرقا صيغة املشاركة الدائمة قستثمار أموال الوقف، ب ن يقدم الوقف  (229)
صبحا شريكني يف األرض والبناء.ولكن منع أكثر العلماء األرض للمستثمر املمول، لي

ذل ، ألن املستثمر أصبح شريكًا يف مال الوقف، وهو ق جيو .انرر:الوسائل احلديثة للزرقا 
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 .141، اقجتاهات املعاصرة يف تطوير اقستثمار الوقفي ل290ل

، 97أ. حممد العمر  لاقجتاهات املعاصرة يف تطوير اقستثمار الوقفي د. أمحد السعد و (216)
، استثمار أموال الوقف، أ.د.العمار 12، وسائل تنمية أموال األوقاف، السلماني ل242

 .222ل

هيئة احملاسبة واملراجعة للبنوك ، 1662جملة جممع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد الرابع  (212)
ذا النو  من ووقعت و ارة األوقاف باألردن صيغة موسعة لتكون منوذجًا هلاإلسالمية، 

 املالية ، املعامالت242اقستثمار.اقجتاهات املعاصرة يف تطوير اقستثمار الوقفي ل

 .292 شبري، ل عثمان د.حممد، اإلسالمي الفقه يف املعاصرة

 .79، الوقف ودور  يف التنمية ل11وسائل تنمية أموال األوقاف  للسلماني ل (211)

 .9انرر ما سب  ل ( 211)

يطل  على ما حيدثه املست جر من بناء يف حانوت الوقف من ماله لنفسه  دك:الكدك أو اجل (214)
بإذن املتولي مما ق ينقل وق حيول، وله ح  البقاء والقرار بشرط دفع أجر املثل مادام البناء 

جملة جممع الفقه اإلسالمي الدولي قائمًا، وحي  له بيعه، وهبته، وت جري ، ويورث عنه. انرر: 
 .011عشر  اجلزء األول ل العدد الثالص

جملة جممع الفقه اإلسالمي انرر:  الكردار: ما حيدثه املزار  يف األرض من بناء أو غرا . (215)
 .014الدولي العدد الثالص عشر  اجلزء األول ل

  .285نزيه محاد، ل األوقاف،  رامستثانرر: أساليب ا (210)

 189 /4ابن عابدين حاشية  (217)

 .10الغرقاو  ل ( التنبيه باحلسنى، 218)

ولو كانت متواقعة حتى يستفيد منها يف إدارة أمور ، وق مانع حينئٍذ أن يدد الفرتة لقاء  (219)
 ذل .

، 280ل  محاد نزيهاستثمار األوقاف، أساليب ، 99ل  للزرقاالوسائل احلديثة، ( انرر: 216)
  .144، 98اقجتاهات املعاصرة يف تطوير اقستثمار الوقفي ل7/520القر  داغي 
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 . 524انرر: املصارف اإلسالمية بني النررية والتطبي  د. عبدالر اق اهلييت ل( 212)

، فتاوى 2599به صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد اخلامس اجلزء الثاني ل ( 211)
، وهيئة احملاسبة واملراجعة 251، 21/251اللجنة الدائمة يف اململكة العربية السعودية

 (.8ملالية اإلسالمية املعيار الشرعي رقم )للمسسسات ا

خماطر صيغة املرا ة يعرتقها بع  املياطر اليت جيب أخذ اقحتياطات الكافية هلا. ومنها: ( 211)
نكول العميل املشرت  للبضاعة عن شرائها ثم صعوبة بيعها بعد ذل ، أوخماطر تغري 

 ه.األسعار، وخماطر عدم سداد العميل ل قساط املستحقة علي

، وسائل 7/516، القر  داغي 219اقجتاهات املعاصرة يف تطوير اقستثمار الوقفي ل (214)
، 222، استثمار أموال الوقف، أ.د.العمار ل11تنمية أموال األوقاف، السلماني ل

 .154الوقف اإلسالمي، د.منذر قحف ل

 باب امليم فصل السني. 21/195لسان العرب ( 215)

، حاشية 1/11انرر: اقختيار لتعليل امليتار لعبداهلل املوصلي . و0/160الروض املربع ( 210)
، الشرح الكبري لشمس الدين ابن قدامة 5/191، البيان للعمراني 1/295الدسوقي 

21/127 . 

، البيان 1/295، حاشية الدسوقي1/11انرر: اقختيار لتعليل امليتار لعبداهلل املوصلي ( 217)
، السلم وتطبيقاته 21/127الدين ابن قدامة ، الشرح الكبري لشمس5/191للعمراني

  9املعاصرة أ.د. علي حميي الدين القر  داغي ل

 . 268انرر: استثمار أموال الوقف أ.د. العمار ل( 218)

 .005ـ001انرر: جملة جممع الفقه اإلسالمي الدولي  العدد التاسع اجلزء األول ل( 219)

 .4/180حاشية ابن عابدين   (246)

ناصر عبد اهلل امليمان، قمن  وث منتدى قضايا الوقف الفقهية. اجمللد األول ديون الوقف،  (242)
  .75ل 
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 ع ــرس املراجـفه

ـ اقجتاهات املعاصرة يف تطوير اقستثمار الوقفي، الدكتور أمحد حممد السعد، وحممد علي العمـر ،  
 م.1666هـ / 2412 –نشر األمانة العامة ل وقاف، الكويت 

 (.247 الوقف، عبداهلل بن بيه، منشور يف جملة البحوث الفقهية العدد )ـ أثر املصلحة يف

هــ( حتقيـ    102ـ أحكام األوقاف لرمام أبي بكر أمحد بن عمرو  الشيباني املعروف باخلصـاف )ت 
 م، دار الكتب العلمية، بريوت. 2999هـ، 2416حممد عبدالسالم شاهني، الطبعة األوىل، 

تيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية.للبعلي، عالء الدين أبـي احلسـن   ـ األخبار العلمية من اقخ
هـ(، حتقي  أمحد اخلليل، الطبعة األوىل 861علي بن حممد بن عبا  البعلي الدمشقي احلنبلي )ت 

 م، دار العاصمة، الرياض.  2998هـ 2428

الطبعـة، وتارخيهـا، دار    ـ اقختيار لتعليل امليتار ت ليف عبـداهلل بـن حممـود املوصـلي، بـدون رقـم      
 املعرفة، بريوت.

ـ استثمار األوقاف )األحبا (، الدكتور خليفة بابكر احلسن،  ـص مقـدم للـدورة اخلامسـة عشـرة      
 .0/1/1661جملمع الفقه اإلسالمي  الدولي، مسقو 

 ـ استثمار أموال الوقف، الدكتور عبداهلل بن موسى العمار،  ص يف منتدى قضـايا الوقـف الفقهيـة   
م، ومنشور يف جملة البحوث الفقهيـة  1661هـ/2414 –األول، األمانة العامة ل وقاف بالكويت 

 م.1664هـ / سبتمرب 2415رجب  - 20املعاصرة، السنة

ـ استثمار أموال الوقف، الشيخ حممد خمتار السالمي،  ـص ملنتـدى قضـايا الوقـف الفقهيـة األول،      
 م.22/26/1664هـ املواف 25/8/2414 –األمانة العامة ل وقاف، الكويت 

ـ استثمار أموال الوقف، األستاذ خالد عبداهلل شعيب،  ص يف منتدى قضايا الوقف الفقهيـة األول،  
 م.22/26/1664هـ / 2414/شعبان/ 25 -األمانة العامة ل وقاف، الكويت

سـالمي الـدولي،   ـ اقستثمار يف الوقف يف غالته وريعه، الشيخ خليل امليس،  ـص جملمـع الفقـه اإل   
 ، مسقو.1661لسنة  25الدورة 
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ـ اقستثمار يف الوقف، ويف غالته و ريعه، الدكتور حممد عبداحلليم عمـر،  ـص مقـدم جملمـع الفقـه      
 م.0/1/1661، مسقو 25اإلسالمي الدولي، الدورة 

ـ اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف.للمرداو ، عـالء الـدين أبـي احلسـن علـي بـن سـليمان        
م، 2998هــ  2429هـ(، حتقي  د.عبداهلل الرتكـي، بـدون رقـم الطبعـة،     885هـ ـ  827ملرداو )ا

 تو يع و ارة الشسون اإلسالمية، اململكة العربية السعودية.

ـ بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع.للكاساني، عالء الدين أبـي بكـر بـن مسـعود الكاسـاني احلنفـي       
 م، دار الكتب العلمية بريوت ـ لبنان  2980هـ 2460هـ(، الطبعة الثانية 587)ت

ـ بداية اجملتهد ونهاية املقتصد.قبن رشد، أبي الواليد حممـد بـن أمحـد بـن حممـد بـن رشـد القـرطيب         
 م دار املعرفة 2980هـ2460هـ( الطبعة الثامنة، 595ـ516)

هــ(  558الـيمين ) ـ البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، حييى بن أبي اخلري بن سامل العمراني الشـافعي  
 م.1664هـ /2412 – 2ط  –بريوت  –دار املنهاج 

ـ تنمية موارد الوقف واحلفـاظ  عليهـا دراسـة فقهيـة مقارنـة أ.د. علـي حميـي الـدين القـر  داغـي            
م، دار البشـائر  1626هــ ـ  2412، مطبو  قـمن جمموعـة  ـوث للمسلـف.ط  األوىل،     7/564

 اإلسالمية، بريوت. 

هـو سـنن الرتمـذ  ـ. للرتمـذ ، أبـي عيسـى حممـد بـن عيسـى بـن سـورة             ـ اجلامع الصـحيح ـ و  
هـ(، حتقي  أمحد حممد شاكر، بدون رقـم الطبعـة، وتارخيهـا، املكتبـة التجاريـة، مكـة       179ـ169)

 املكرمة. 

هــ( مـع   2162هـ( على الشرح الكـبري للـدردير)  2116ـ حاشية الدسوقي، حممد حممد الدسوقي )
م، خـرج  2990هــ / 2427 – 2ط –دار الكتـب العلميـة    –ـ( ه2199تقريرات الشيخ عليش )

 أحاديثه و آياته حممد عبد اهلل شاهني.

هــ( مطبعـة مصـطفى    2151ـ حاشية ابن عابدين = رد امليتار، حممد أمني املعروف بـابن عابـدين )  
 م.2900هـ / 2180 –القاهرة  –البابي احلليب 
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هـ( حتقي  د. 456ـ104حممد بن حبيب املاورد  )ـ احلاو  الكبري.للماورد ، أبي احلسني علي بن 
 م، دار الفكر، بريوت، واملكتبة التجارية غ البا غ2994هـ2424حممود مطرجي، بدون رقم الطبعة، 

(، حتقيـ  د.حممـد حجـي، ط األوىل،    084ـ الذخرية، لشهاب الدين أمحـد بـن إدريـس القـرايف )ت    
 م، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.2994

ار على الدر امليتار )حاشية ابن عابدين(.قبن عابـدين، حممـد أمـني بـن السـيد عمـر بـن        ـ رد احملت
هـ( بدون رقم الطبعة وتارخيها، دار إحياء الرتاث 2160ـ  2298عبدالعزيز الشهري بابن عابدين، )

 العربي.

 الطيار هـ(، حتقي  أ.د. عبداهلل2652ـ الروض املربع شرح  اد املستنقع، منصور بن يونس البهوتي )
 م.1662هـ/2412 – 2وآخرون، دار الوطن، الرياض. ط

 هـ.2180 –دمش   –هـ( املكتب اإلسالمي 070ـ روقة الطالبني، حييى بن شرف النوو  )

هـ(، حتقي  حممـد فـساد   175ـ167ـ سنن ابن ماجه.قبن ماجه، أبي عبداهلل حممد بن يزيد القزويين )
 ، تو يع املكتبة التجارية، مكة املكرمة.  عبدالباقي، دار احلديص، القاهرة، مصر

هــ(، إعـداد   175ــ 161ـ سنن أبي داود.ألبي داود، سـليمان بـن األشـعص السجسـتاني األ د  )    
 وتعلي  عزت عبيد دعا ، بدون رقم الطبعة، وتارخيها، دار احلديص، مححب، سورية. 

 –وير عـن الطبعـة األوىل   هــ( تصـ  458ـ سنن البيهقي = السنن الكربى، أمحد بن احلسني البيهقي )
 هـ.2144 –اهلند  –حيدرآباد 

هــ(،  161ـ124ـ سنن النسائي.للنسائي، أبي  عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن علي بن  ر النسائي ) 
م، دار البشـائر اإلسـالمية، بـريوت،    2988هـ 2469اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة، الطبعة الثالثة، 

 سالمية، حلب.لبنان، الناشر مكتب املطبوعات اإل

ـ الشيصية احلكمية للوقف يف الفقه اإلسالمي د. عبدالرمحن بن معال اللوحي .  ص منشور قـمن  
 وث ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماقته، التابع لـو ارة الشـسون اإلسـالمية واألوقـاف     

 هـ.2411والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية، الرياض 
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هـ(، حتقيـ  شـعيب األرنـاووط و     520ـ 410ة. للبغو ، احلسني بن مسعود البغو  )ـ شرح السن
 م، املكتب اإلسالمي، بريوت. 2981هـ 2461حممد  هري الشاويش، الطبعة الثانية، 

ـ الشرح الكبري.لشمس الدين ابن قدامة، أبي الفرج عبدالرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسـي  
م، تو يـع و اة  2998هــ  2429  د. عبداهلل الرتكي، بدون رقم الطبعة، هـ(، حتقي 081ـ   597)

 الشسون اإلسالمية، اململكة العربية السعودية.

هـ(، بـدون رقـم    070ـ   012ـ شرح صحيح مسلم.للنوو ، حميي الدين حييى بن شرف احلواربي)
 م، دار الفكر.2982هـ 2462الطبعة، 

فتح البـار  قبـن حجـر، قـرأ أصـله تصـحيحًا وحتقيقـًا        ـ صحيح البيار . للبيار ، املطبو  مع 
مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن با ، بدون  رقم الطبعة، وتارخيهـا، دار املعرفـة، بـريوت،    

 لبنان.  

هـ(، حتقي  102ـ   160ـ صحيح مسلم.لرمام أبي احلسني مسلم بن احلجاج القشري  النيسابور  )
 رقم الطبعة، وتارخيها، دار احلديص، القاهرة.حممد فساد عبدالباقي، بدون  

م، دار 1626هــ  2412ـ صـنادي  الوقـف اقسـتثمار ، أ.د. أسـامة عبداجمليـد العـاني، ط األوىل،       
 البشائر اإلسالمية، بريوت.

ـ الصيغ احلديثة قستثمار الوقف وأثرها يف دعم اققتصاد، إعداد د. راشد بن أمحـد العليـو   ـص    
مكانة الوقف وأثر  يف الدعوة والتنمية الـيت أقامتـه و ارة الشـسون اإلسـالمية      منشور قمن ندوة

 هـ.2416شوال 29ـ28واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية يف مكة املكرمة 

ـ فتح القدير.قبن اهلمام، كمال الدين حممد بن عبدالواحد السيواسي املعروف بـ غ ابـن اهلمـام غ )ت   
 بدون  رقم الطبعة، وتارخيها، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، لبنان. (،802

ــي     - ــة الزحيلـ ــدكتور وهبـ ــه، الـ ــالمي وأدلتـ ــه اإلسـ ــر  –الفقـ ــ   –دار الفكـ  – 1ط –دمشـ
 م.2989هـ/2469

هـ(، حتقي  جلنة متيصصـة يف و ارة العـدل، ط   2652ـ كشاف القنا ، منصور بن يونس البهوتي )
 م.1667هـ ـ 2418األوىل، 



 112           اليوسف بن حممد أمحد بن عبداهلل          صيغ استثمار الوقف املعاصرةمفهوم  

ـ لسان العرب، ألبي الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابـن منرـور األفريقـي املصـر ، ط  األوىل     
 هـ، دار صادر، بريوت.2166

هــ  2469ـ املبسوط.للسرخسي، أبو بكـر حممـد بـن أبـي سـهل السرخسـي، بـدون رقـم الطبعـة،          
 م، دار املعرفة، بريوت.2989

ــ  002شيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم احلراني الدمشقي)ـ جممو  فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية.ل
هـ(، مجع وترتيب عبدالرمحن بن حممد بن قاسم النجد  احلنبلي، وساعد  ابنه حممـد، بـدون   718

 م، دار عامل الكتب.الرياض. 2992هـ 2421رقم الطبعة، 

 عربي، القاهرة.هـ، دار الفكر ال2192ـ حماقرات يف الوقف، حممد أبو  هرة، الطبعة الثانية، 

ـ املدونة الكربى.لرمام مال ، مال  بن أنس األصبحي، رواية سـحنون بـن سـعيد التنـوخي عـن      
هــ دار صـادر   2111عبدالرمحن بن القاسم العتقـي، أول طبعـة، طبعـت بطبعـة السـعادة، سـنة       

 بريوت.

 ، القاهرة.2191ـ املعجم الوسيو، إبراهيم أنيس وآخرون، ط الثانية 

بن قدامة، موف  الدين أبي حممد عبداهلل بن أمحد بن حممد بـن قدامـة املقدسـي الدمشـقي     ـ املغين.ق
هـ(، حتقي  د. عبداهلل  الرتكي و د.عبدالفتاح حممد احللـو، الطبعـة    016ـ542الصاحلي احلنبلي )

 م، هجر للطباعة، القاهرة.2996هـ 2426األوىل 

لليطيب الشربيين، حممد بـن أمحـد  اخلطيـب الشـربيين     ـ مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج.
 هـ(، بدون رقم الطبعة، وتارخيها، الناشر دار الفكر.977)ت

هـ، 2411هـ( ط األوىل، 516ـ املقدمات املمهدات ألبي الوليد حممد بن أمحد ابن رشد القرطيب )ت
 م، دار الكتب العلمية، بريوت. 1661

للشريا  ، أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسـف الفريو أبـاد     ـ املهذب يف فقه اإلمام الشافعي.
م، 1661هــ  2414الشريا   )ت...(، حتقي  عادل عبداملوجود و علي عـوض، الطبعـة األوىل،   

 دار املعرفة، بريوت، لبنان.  
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ـ نرام الوقف يف التطبي  املعاصر، مناذج خمتارة مـن جتـارب الـدول واجملتمعـات اإلسـالمية، حتريـر       
 هـ.2411 –الكويت  –د أمحد مهد ، نشر األمانة العامة ل وقاف حممو

ـ الوسائل احلديثة لتمويـل واسـتثمار أمـوال األوقـاف، أنـس الزرقـا، املعهـد اإلسـالمي للبحـوث          
 م.  2989والتدريب، جدة، 

ـ وسائل تنمية أموال األوقاف و يادة مواردها، مخيس بن أمحـد بـن سـعيد السـلماني،  ـص مقـدم       
 م.0/1/1664اخلامسة عشرة جملمع الفقه اإلسالمي الدولي، مسقو  للدورة

ـ الوقف.  وث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشـرة جملمـع الفقـه اإلسـالمي يف اهلنـد، الطبعـة       
 م، دار الكتب العلمية، بريوت.1662هـ، 2411األوىل، 

 – 2ط –دمشـ    –حـف، دار الفكـر   ـ الوقف اإلسالمي، تطور ، إدارته، تنميته، الدكتور منـذر الق 
 م.1666هـ/2412

 – 2ط –الريــاض  –ـــ الوقــف يف الشــريعة، الــدكتور حممــد أمحــد الصــاحل، بــال دار نشــر         
 م.1662هـ/2411

نشـر مركـز البحـوث والدراسـات، و ارة      –ـ الوقف ودور  يف التنمية، الدكتور عبد السـتار اهلـييت   
 م.2998ـ/ه2429 –قطر  –األوقاف والشسون اإلسالمية 

 
 



 

 

 
 
 
 

 الدعـــوةًا: ثالث
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  يف التَّْخليق والتَّْقدير حديُث ابِن َمسعوٍد 

 دراسٌة حديثيٌة حتليليٌة ُمقاَرنٌة 

 

 البحث لخصم

يقدِّم هذا البحُث دراسًة حديثية حتليلية حلديث عظيم من جوامع الَكِلم، وهـو  
يف أطـوار التَّْخليـق وأمـر التَّْقـدير،      عن الصادق املصـدوق   حديُث ابِن َمسعوٍد 

 املشتمل على معان دقيقة حافلة، والكاشف عن حقائق جليلة خافية. 

تخلق املتعاقبة، وكتابة التقادير املتنوعة، عن مراحل ال حديث تكّلم فيه النيب 
ونفِخ الروح اليت ال ُيدِرك ُكْنَهها إال خالقها، كل ذلك بلسان الوحي املـب،، الـذال ال   
ميكن لبشر أن يأتي به من تلقـا  نفسـه، فكـان احلـديث روعـة يف اإلعوـاة، و يـة يف        

 ملهرة.اإلجياة، خشع هليبته العلما  األفذاذ، وخضع لعظمته األطبا  ا

وقد ربط هذا احلديث اجلليل النهايات بالبـدايات، وبـي ن أن ااـواتيم مـ اُ      
السوابق، فكان مدرسة لإلصالح، وتهذيب النفوس، فيه خوف ورجا ، وعمل وأمل، 

 وعلم ووعظ.

وَحَرص البحث على اجلمع ب، األحاديث النبوية الواردة يف هذا الباب، نافيـًا  
قد استفاد يف ذلك من خالصـة مـا وصـل إليـه ال ـب      عنها كل دعاوى التعارض، و

 احلديث يف أمر ختلق اجلن، وما يتعلق به.
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Abstract 

Hadith of Ibn Masoud on Creation:  

An analytic and comparative study  

This  paper is an analytic study of a great Prophetic  Hadith 

that was  narrated by  Ibn  Masoud  “May Allah be pleased with 

him.” It explains the stages of creation and  determination that 

include precise meanings and reveal significant and hidden facts. In 

this Hadith, Prophet Mohammed (PBUH) explains the consecutive 

stages of  creation and the determination of several aspects of the 

human life. In addition, it talks about the  process of blowing the 

soul into the creature, a matter that only Allah Knows.  This Hadith 

is a miracle that impressed scholars and physicians. The Hadith  

connects the beginnings with the endings and it shows that the 

results or ends are the outcomes of earlier acts.  Therefore, it is 

considered as a school of reformation and discipline. This hadith 

introduces the concepts of fear, hope,  education,  knowledge and 

preaching.  The paper examined  all the relevant Prophetic  Hadiths  

and proved that there is no contradiction among them in light of the 

recent findings of research in medicine in the field of embryos  and 

the stages of their creation.   
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 االفتتاحيـة

احلمد هلل رب العامل،، والصالة والسالم على سيِّد األو لـ، واخِخـرين، نبينـا    
حممد بن عبد اهلل، وعلى  له ال يِّب، األطهار، وصحابته امليام، األخيار، ومن اقتفـى  

 أثرهم، وانتهج سبيلهم إىل يوم الدين.

من جوامـع الَكِلـم،    أما بعد: فهذه دراسة حديثية حتليلية يف حديث عظيم، هو
وعيون احِلَكم، اشتمل على معان دقيقة حافلة، وكشـف عـن حقـائق جليلـة خافيـة،      
ختّللته روعة اإلعواة، وَصبغته بالغة اإلجياة، فهو بديع الَوْضع، َمهيب الَوْقـع، ربـط   
النهايـات بالبـدايات، وحتــد   عـن عـاا األجســاد واألرواح، وتكّلـم عـن التخليــق       

 القلوب ُمعّلقًة ب، السوابق وااواتيم. والتقدير، وجعل

حديث تشهد كلماته بأنه َعَلم من أعالم النبوة، ال ميكن لبشر أن يأتي به من 
تلقا  نفسه، فهو يف الدين أصٌل قويم، وهو يف العلم ركٌن َرك،، خشع هليبته العلما  

 األفذاذ، وخضع لعظمته األطبا  املهرة.

بر ملعانيه فيما َيختم به وُيبدال، فهو َيُسر  وُيبكي، وأثره يف النفس يدركه كل متد
وُيخيف وُيرجي، وهو حيض  على العمل ويفتح أبواب األمل، ويدعو إىل التواضع 
وترك الُعْوب، وحيمل على القناعة ونبذ احلرص، وُيزهِّد يف الدنيا وُيلوئ إىل اهلل، 

 وهو خ  واعظ وُمعلِّم، وهو من كنوة اهُلدى.

، الذال ال ، عن الصادق املصدوق غُ ه يف حديث ابن مسعود كلُّ ذلك و
 ين ق عن اهلوى، وال يأتي إال بالرشاد.

وحبثي هذا حياول أن ُيظهر عظمة هذا احلديث، وَيكشف عن أسراره، ويتأمل 
يف إعواةه، ويقف على فوائده وُدرره، وُيوفِّق بينه وب، غ ه من األحاديث الواردة يف 

تفادة من ااالصات ال بية يف هذا اجملال. سائاًل اهلل تعاىل أن ُيمكِّنين الباب، مع االس
 من ذلك، وأن ُيلهمين الصواب، إنه أكرم مسؤول وخ  مأمول.  
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 املبحث األول

 ومنزلُته وحتليُل ألفاظه حديُث ابِن مسعود 

 احلديث وخترجيــه:

وهو -  قال: "حدثنا رسوُل اهلل  (3)د: عن عبداهلل بن مسعواحلديث
أن  أحَدكم ُيْوَمع َخْلُقه يف ب ن أمه أربع، يومًا، ثم يكوُن يف  -الصادُق امَلْصُدوُق

ذلك َعَلَقًة مثَل ذلك، ثم يكوُن يف ذلك ُمْضَغة مثَل ذلك، ثم ُيْرَسُل امَلَلُك فَيْنُفُخ فيه 
 أو سعيٌد.الروَح، وُيْؤَمُر بأربِع كلماٍت، ُيْكَتُب رةُقه وأجُله وعمُله وشقيٌّ 

الذال ال إله غ ُه، إن أحَدكم لَيْعمُل بعمِل أهِل اجلن ِة حتى ما يكوُن بينه  فو
وبينها إال ِذراٌع، فَيْسِبُق عليه الكتاُب، فيعمُل بعمِل أهِل الن ار، فَيْدُخُلها. وإن أحَدكم 

الكتاُب،  ليعمُل بعمِل أهل الن ار حتى ما يكوُن بينه وبينها إال ِذراٌع، فَيْسِبُق عليه
 فيعمُل بعمِل أهِل اجلن ِة، فَيْدُخُلها".

: أخرجه البخارال يف صحيحه: كتاب َبْد  اَاْلق، باب ختريج احلديث خمتصرًا
(، وكتاب األنبيا  صلوات اهلل عليهم، باب َخْلق  دَم صلوات 3462ِذكر املالئكة )

اب التوحيد، باب (، وكت0522) 3(، وكتاب الَقَدر، باب3334اهلل عليه وُذري ِته )

 (.2252) 323الصافات:  چۓ  ڭ ے   ے  ۓچ

وأخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب الَقَدر، باب كيفية َخْلق اخدمي يف ب ن 
(، واللفظ له. واعتمدت نسخة مكتبة ُكْوْبريلِّي، وهي مضبوطة ومقابلة 4023أمه...)

اعة أ. وقد روى مسلم احلديث عن مج432-ب433ومصح حة ومقرو ة على أئمة 
من شيوخه، واْخَتاَر اللفَظ امُلْثَبَت، الذال مسعه من شيخه حممد بن عبداهلل بن ُنم  

 اهَلْمداني، قال: حدثنا أبي وأبو معاوية ووكيع، قالوا: حدثنا األعمش. 
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(، والرتمذال 2020كما أخرجه أبو داود يف سننه: كتاب السُّن ة، باب يف الَقَدر )
( وقال: "هذا 4423اب ما جا  أن األعمال بااواتيم )يف جامعه: أبواب الَقَدر، ب

 (.20حديث حسن صحيح"، وابن ماَجْه يف السنن: أبواب السُّن ة، باب يف الَقَدر )

ۈ  ٹ چ وأخرجه أيضًا النََّسائي يف السنن الكربى: كتاب التفس ، قوله 

 (، خمتصرًا.33324) 365هود:  چٴۇ  ۋ

عن ةيد بن َوْهب عن ابن مسعود  كلهم أخرجه من طريق سليمان األعمش
 ،لكن النََّسائي أخرجه من طريق، عن ةيد بن وهب: طريِق األعمش املذكور .

 .(4)لوطريق َسَلَمة بن ُكَهْي

 منزلة احلديث وضالالت بعض منكريه:

على مهمات جليلة، ومعان جامعة سديدة، ال  اشتمل حديث ابن مسعود 
، بل يف كل ةمان بصورتها اجلامعة، إذ تكلم عن يدركها اجتهاد بشر يف ذلك الزمان

ختليق اجلن، ومراحله ومسم ياته بصورة معوزة أدهشت العلما  واألطبا ، وحتد   
عن التقدير األول والتقدير يف ب ن األم بلسان الوحي، وأملع إىل ةمان نفخ الروح. 

م باألرواح، فكشف عن البدايات والغايات، وعلم املبدأ واملعاد، واتصال األجسا
. (3)حفيٌل" وربط ب، السوابق وااواتيم، قال ابن امُلَلقِّن: "هذا حديث عظيٌم...جليٌل،

وقال جنم الدين ال ُّْويف: "وهذ احلديث يتعّلق مببتدأ االق ومنتهاه، وأحكام الَقَدر يف 
 . (2)املبدأ واملعاد"

ين، وكّلية من لذا ُعد  هذا احلديث أصاًل من أصول العلم، وقاعدة يف الد
كّلياته، قال ابن رجب: "وقال احلاكم: حدثونا عن عبد اهلل بن أمحد، عن أبيه، أنه َذَكَر 

إن َخْلق أحِدكم ُيومع يف )قوَله عليه الصالة والسالم: )األعمال بالنيات(، وقوَله: 
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ينبغي ، وقوَله: )من أحد  يف ديننا ما ليس منه فهو َرد (، فقال: (ب ن أم ه أربع، يومًا
أن ُيبدأ بهذه األحاديث يف كل تصنيف، فإنها أصول احلديث. وعن إسحاق بن 
راُهويه قال: أربعة أحاديث هي من أصول الدين: حديث عمر: )إمنا األعمال 
بالنيات(، وحديث: )احلالل بيِّن واحلرام بيِّن(، وحديث: )إن َخْلق أحدكم ُيومع يف 

 .(5)شيئًا ليس منه فهو َرد ("ب ن أمـه(، وحديث: )من صنع يف أمرنا 

وإىل جانب جاللة املعنى، وضخامة املضمون، ومهابة الَوْقع، فإن احلديث حوة 
 .(0)عند النقاد، قال ابن رجب: "هذا احلديث متفق على صحته، وتلقته األمة بالقبول"

 ثم استأنس ببعض الرَُّؤى يف ذلك.

نت خر جته يف جز  من والبن حور جز  مفرد يف طرق هذا احلديث، قال: "وك
طرق حنو األربع، نفسًا عن األعمش، فغاب عين اخن، ولو أمعنت التتبع لزادوا على 

 .(2)ذلك"

وال قيمة لقول املبتدعة يف هذا احلديث، الذين دأبوا على رد  ما خالف 
أهوا هم من األحاديث، ولو بلغ يف الصحة كل مبلغ، قال بدر الدين الزركشي: "وال 

 .(2)إنكار عمرو بن ُعبيد من املعتزلة هلذا احلديث" التفات إىل

ودونك ألفاَظ هذا املعتزليِّ الضالَة الزائغة، اليت يرتسم خ اها كث  ممن تسمى 
وَذَكر -بالعقالنية اليوم، قال ُمعاُذ بُن معاٍذ الَعْنَبرال: "مسعت عمرو بن ُعبيد يقول 

ول هذا لَكذ بته، ولو مسعت حديث الصادق املصدوق، فقال: لو مسعُت األعمش يق
ةيد بن وهب يقول هذا ما أحببته، ولو مسعت عبداهلل بن مسعود يقول هذا ما َقِبلته، 

يقول هذا لرددته، ولو مسعُت اهلل تعاىل يقول هذا لقلت  ولو مسعُت رسول اهلل 
 . وقد َعّلق ابن امللقن على هذا الكالم الشنيع(2)له: ليس على هذا أخذت ميثاقنا"

لسَِّميج بقوله: "فهذا قد ارتكب يف مقالته هذه َخْ بًا جسيمًا، نعوذ باهلل من الضالل، ا
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 من-. وقال ابن َحَور اهليتمي: "وإنكار عمرو بن ُعبيد (36)ونسأله الفوة من األهوال"
 .(33)له، من ضالالته وخرافاته، ومحاقته وجهاالته" -ةهاد القدرية

من إنكاره للحديث، فقد َشّكك يف  وأما ما ُنقل عن عمر بن عبدالعزيز 
صحته بعض العلما ، ومنهم من أو ل كالمه ومحله احململ الالئق، قال ابن َحَور 
العسقالني: "وَحَكى ابن التِّ، أن عمر بن عبدالعزيز ملا مسع هذا احلديث أنكره، 

. وتوقف انتهىوقال: كيف يصح أن يعمل العبد عمره ال اعة ثم ال يدخل اجلنة؟! 
يخنا ابن امللقِّن يف صحة ذلك عن عمر، وظهر لي أنه إن ثبت عنه ُحمل على أن ش

راويه َحَذف منه قوله يف  خره: )فَيْسِبُق عليه الكتاُب، فيعمُل بعمِل أهِل الن ار، 
فَيْدُخُلها(، أو َأْكَمل الراوال لكن اسَتْبعد عمر وقوعه وإن كان جائزًا، ويكون إيراده 

 .(34)سو  ااامتة" منعلى سبيل التخويف 

وعودًا على بد ، أود  أن أنقل هنا كالم أحد كبار األطبا  املعاصرين ألرسخ 
االستشارال يف التوليد -، قال الدكتور مأمون شقفة مكانة حديث ابن مسعود 

: "أعرتف أني فهمت علم -وأمراض النسا ، وعضو كلية املولِّدين والنسائي، يف لندن
اتي ح، فهمت حديث األربعينات، وأعرتف أني ا أفهم علم اجلن، ألول مرة يف حي

اجلن، كما جيب ح، َدَرْسته ك الب يف ال ب، ولوال أن أساتذتنا هم اخخرون ا 
يفهموه أيضًا كما جيب ملا جنح فيه أحد من ال الب، وأعرتف أني ا أقصِّر يف الدراسة 

راسة هذا العلم صعبة جدًا باللغت، العربية واإلنكليزية، وأعرتف أنين وجدت د
)أال قبل أكثر -ومعقدة جدًا لسبب بسيط، هو أن الذين يكتبونه ما ةالوا حتى اخن 

متلبك، به، وما أظنهم سيست يعون عرضه على الناس  -من مخس وعشرين سنة(
بأسلوب مبسط جيعل طالب ال ب واإلنسان العادال يفهمه وحييط به إال إذا اتبعوا 

 .(33)عينات"أسلوب حديث األرب
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"إن حديث األربعينات يقدم التقسيم العلمي والعملي الوحيد  :وأردف قائاًل
الواقعي واملبسط لعلم اجلن،، وذلك دون إهمال أال حقيقة من حقائق هذا العلم، 
فهو من جوامع الكلم الشاهدة إىل قيام الساعة على نبوة الصادق األم،...ولو أتيح 

ألحد...لقدمناه ل البنا على ال ريقة النبوية الشريفة، لي أن ُأَدرِّس علم اجلن، 
 .(32)وسيفهمونه على الفور"

 حتليل ألفاظ احلديث:

 .(35)معنى هذه الكلمة  كما قال جنم الدين ال ُّويف: "أنشأ لنا خربًا حادثًا"حدثنا: 

، وقد استعمله فيه عدد من : وصٌف اشُتهر للنيب وهو الصادُق امَلْصدوق
، كعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي ذر واملغ ة بن ابن مسعود الصحابة سوى 

 شعبة رضي اهلل عنهم، وغِ هم.

وهذه اجلملـة األشبه فيها أن تكون اعرتاضية، قـال شرف الدين ال ِّْييب: 
"اأَلولـى أن ُتوعل...اعرتاضية ال حالية، ليُعم  األحوال كلَّها، وأن يكون من عادته 

 .(30)ذلك"وَدْأبه 

ومعناها كما قال حميي الدين النووال: "الصادق يف قوله، امَلْصدوق فيما يأتي من 
 . وقال جنم الدين ال ُّويف: "فالص ادق اختي بالصِّدق، وهو اارب(32)الوحي الكريم"

امل اِبق، واملصدوق الذال يأتيه غ ه بالصِّدق، وعلى هذا القياس الكاذب 
رب به، مصدوق فيما ُأخرب، ألن جربيل صادق فيما َأخ واملكذوب...والنيب 

 . وحنوهما عند ابن حور العسقالني مع ةيادة إيضاح وتوجيه، قال:(32)ُمخربه"
"والصادق معناه امُلْخِبر بالقول احلق، وُي لق على الفعل، يقال: َصَدق القتال وهو 

ديَث إذا صادق فيه. وامَلْصدوق معناه: الذال ُيْصَدق له يف القول، يقال: َصَدْقُته احل
 . وقال الَكْرماني يف(32)أخربته به إخبارًا جاةمًا، أو معناه الذال َصَدقه اهلل تعاىل وعده"
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شرح الكلمة الثانية خاصة مؤكدًا بعض تلك املعاني، ومضيفًا بعض الفوائد: 
ِصدقًا، أال ما أخرب به جربيُل عليه السالم  -بلفظ املفعول-"وامَلْصدوق: أال امُلْخَبر به 

. وّاص بدر الدين العيين (46)دقًا، وحيتمل أن يراد امُلَصدَّق من جهة الناس"كان ِص
. والبن امُلَلقِّن (43)مجلة ما سبق بقوله: "الصادق أال يف نفسه، واملصدوق من عند اهلل"

حملات مزيدة، قال: "ومعنى وصفه بالصادق عصمته، ال يقول إال حقًا، وباملصدوق أن 
 .(44)وهذا تأكيد"اهلل صدقه فيما وعده به، 

وسبُب ِذكر تلك اجلملة ما بينه الَكْرماني بقوله: "فإن قلَت: ما الغرض من ذكر 
الصادق املصدوق، وهو إعالم باملعلوم؟! قلُت: ملا كان مضمون اارب أمرًا خمالفًا ملا 
عليه األطبا ، أراد اإلشارة إىل صدقه وب الن ما قالوه، أو َذَكره تلذ ذًا وترب كًا 

. وكذا ما سبقه به ابن العربي بقوله: "قولـه: )حدثنا الصادق املصدوق(، (43)خارًا"وافت
، ذكرها جتديدًا لإلميان بها، وتأكيدًا يف قلبه هلا، وتنبيهًا للسامع على وهي صفته 
 .(42)وجوب قبوهلا"

اليت  (45): بفتح همزة )أن ( كما يف النسخة اا ية من صحيح مسلمَأن  أحَدكم
رة إليها. وذكر شهاب الدين الَقْسَ اّلني يف شرحه هلذا احلديث من كتاب سبقت اإلشا

الَقَدر يف صحيح البخارال أنها بالفتح يف هذا املوضع من النسخة الُيونينية اليت 
اعتمدها، فقال: "يف الُيونينية مضبوطة )أن ( بفتح اهلمزة، وقبلها )قال( خمرجة مصحح 

ريج )قال( أم بعده؟، كذا رأيته يف الفرع عليها، فاهلل أعلم هل الضبط قبل خت
من غ  ذكر كلمة )قال( -. وقد جزم بفتح اهلمزة أيضًا أبو البقا  الُعْكَبرال (40)كأصله"

 ، فقال: "ال جيوة يف )أن ( ههنا إال الفتح، ألن قبله: )حدثنا رسول اهلل -يف احلديث
سرت لصار مستأَنفًا وهو الصادق(، فأن  وما عملت فيه، معمول )حدثنا(، ولو ُك

لكن تعّقبه اُاَويِّي بأن الرواية جا ت بالفتح والكسر، فال  .(42)منقِ عًا عن )حدثنا("
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. وقد ق ع النووال يف شرحه لصحيح مسلم بالكسر فقال: (42)اعتبار لرد الكسر
 . "(42)"فبكسر اهلمزة على حكاية لفظه 

: "وأحد هنا مبعنى وقوله: )أحدكم( أال واحدكم، قال تاج الدين الفاكهاني
واحد، فلذلك استعملت يف الثبوت، وجيوة استعماهلا أيضًا يف النفي، خبالف أحد اليت 
هي للعموم، فإنها ال تستعمل إال يف النفي، حنو: ال أحد يف الدار، وما جا ني من 

 .(36)أحد. واألصل يف أحد: َوَحد، فُقلبت الواو املفتوحة همزة، وهو مساع ال قياس"

: أال ُيضم وُيْحَرة ما ُيخلق منه اإلنسان من ما  يف حمل َخْلُقه يف ب ن أمهُيْومع 
الوالدة من رحم األم بعد أن يكون منتشرًا، قال شرف الدين ال ِّْييب: "قوله: )إن َخْلق 

. وقـال جنم الدين (33)أحدكم...( أال ما ُيخلق منه أحدكم ُيقر ر وُيحرة يف ب نها"
ْلُقه يف ب ن أمه( أال مادة خلقه، وهو املا  الذال ُيخلق منه، ال ُّويف: "قوله: )ُيومع َخ
. وقال ابن حور العسقالني: "واملراد باجلمع ضم  بعضه (34)وُيومع أال ُيضم وُيحفظ"

إىل بعض بعد االنتشار، ويف قوله: )َخْلق( تعب  باملصدر عن اجُلث ة، وُحمل على أنه 
يقوم به خلق أحدكم، أو أطلق ...أو على حذف مضاف أال ما (33)مبعنى املفعول

مبالغة كقوله: )إمنا هي إقبال وإدبار( جعلها نفس اإلقبال واإلدبار لكثرة وقـوع ذلك 
 . (35). وقال شهاب الديـن الَقْسَ اّلني: "ُيومع...أال ُيخزن"(32)منها"

أن املين   -واهلل تعاىل أعلم-وةاد أبو العباس الُقرطيب املعنى إيضاحًا فقال: "يعين 
ع يف الرحم ح، انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة مبثوثًا متفر قًا، فيومعه اهلل تعاىل يق

بتفس  ابن مسعود  -يف اجلملة-. مستداًل (30)يف حمل الوالدة من الرَِّحم يف هذه املدة"
 -جلمع َخْلق اإلنسان يف ب ن أمه، قال عم ار بن ُرَةْيق: "قلت  -وهو راوال احلديث

ومع يف ب ن أمه؟ قال: حدثين َخْيثمة قال: قال عبداهلل: إن الن فة إذا لألعمش: ما ُي
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وقعت يف الرَِّحم، فأراد اهلل أن خيلق منها بشرًا، طارت يف َبَشر املرأة حتت كل ُظُفر 
 .(32)وَشَعر، ثم متُكث أربع، ليلة، ثم تنزل دمًا يف الرَِّحم، فذلك مجعها"

، ثم قال: "كذا فس ره ابن ابن مسعود  وقد ذكر جمد الدين بن األث  تفس 
مسعود فيما قيل. وجيوة أن يريد باجلمع ُمْكَث الن فة يف الرحم أربع، يومًا تتخم ر 

 .(32)فيه حتى تتهيأ للخلق والتصوير، ثم ُتْخَلق بعد األربع،"

اعتمادًا على  وبعد أن نقل شرف الدين ال ِّْييب ما سبق عن ابن مسعود 
ع ال ريق على أال تفس   خر فقال: "والصحابة أعلم الناس بتفس  ما اَاّ ابي، ق 

مسعوه، وأحقهم بتأويله، وأوالهم بالصدق فيما يتحدثون به، وأكثرهم احتياطًا 
. وقد ضي ق ال ِّْييب واسعًا يف (32)للتوقي عن خالفه، فليس ملن بعدهم أن يرد  عليهم"

ما ُيخالف بعض ذلك، ففي كالم ابن  هذا املقام، السيما وأنه قد ُروال عن النيب 
مسعود أن اجلمع يكون بعد األربع،، ويف احلديث اختي يكون يف السابع، فعن مالك 

أنه قال: "إن اهلل تعاىل إذا أراد َخْلق َعْبد، واقع الرجل  عن النيب  بن احُلَوير  
ُع مجعه اهلل عز وجل، املرأَة، طار ماؤه يف كل ِعْرق وُعضو منها، فإذا كان اليوُم الساب

. قال أبو (26)ثم أحضره كل  ِعْرق له دون  دَم عليه السالم، يف أال صورة مـا شا  رّكبه"
عبد اهلل بـن منده عقب روايته هلذا: "وهذا إسناد متصل مشهور على َرْسم أبي عيسى 

 .(23)والنَّسائي وغِ هما"

واألمر سهل. قال وورد يف بعض روايات الباب ذكر )الرَِّحم( بدل )ب ن(، 
احلافظ ابن حور: "واختالف األلفاظ بكونه يف الب ن، وبكونه يف الرحم، ال تأث  له، 

 چٹ  ٹ  ڤڤٹ چ ألنه يف الرَِّحم حقيقة، والرَّحم يف الب ن، وقد فس روا قوله 
، ، بأن املراد ظلمُة امَلِشْيمة وظلمة الرَّحم وظلمة الب ن، فامَلِشْيمة يف الرَِّحم0الزمر: 

 .(23). وقال ابن حور اهَلْيَتمي: ")يف ب ن( أال رحم"(24)والرَِّحم يف الب ن"
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ورأى البعض تفس  مجع االق يف ب ن األم من منظـور طـيب، فـذكر أن مجعـه     
يبدأ عند تلقيح احليوان املنوال للُبويضة، فيكوِّنان معًا خلية اجلن، األوىل، وهي الن فة 

، كروموسـوماً  20 لإلنسان حتتوال علىاالية اجلسدية البويضة امللقحة(، و األمشاج )أال
كروموسومًا فقـط، والبويضـة    43فاحليوان املنوال حيتوال على نصف هذا العدد، أال 

حتتوال على النصف اخخر من الكروموسومات، )والكروموسومات هـي الصِّـبغيات   
 .(22)معأو اجلسيمات امللونة اليت حتمل الصفات الوراثية(، وبالتقائهما يكون اجل

: ويف بعض روايات هذا احلديث يف الصحيح،: )أربع، ليلة(، أربع، يومـًا
 .(25)قال ابن حور العسقالني: "وُيومع بأن املراد يوم بليلته، أو ليلة بيومها"

ومث ة ةيادة كلمة )ُنْ فة( عند أبي َعَوانة اإلسفراييين، ويبدو أن ذلك يف 
"ووقع عند أبي َعَوانة من رواية َوْهب  مستخرجه على صحيح مسلم، قال ابن حور:

بن جرير عن شعبة مثل رواية  دم، لكن ةاد )ن فة( ب، قوله: )أحدكم( وب، قوله: 
)أربع،(، فبي ن أن الذال ُيومع هو الن فة، واملراد بالن فة امَلِني ، وأصله املا  الصايف 

ليها أحكامًا، مع أنها ا وقد اشتهرت هذه الزيادة عند الناس، وبنوا ع. (22)" (20)القليل
ترد يف عامة روايات احلديث. وقام ابن حور اهَلْيَتمي بذكر معناها يف شرحه لألربع، 
النووية وجعلها من املنت، مع أنها ا َتْثبت عند النووال، ففي الشرح املذكور: ")أربع، 

من العلما  . بل إن مجاعة (22)يومًا( حال كونه )ن فة( أال َمِني ًا يف مدة األربع،"
اعتمدوها يف شرح احلديث مع عدم ذكرهم هلا يف املنت، فعلى سبيل املثال قال ابن 

 .(22)امُلَلقِّن: "وقوله: )يف ب ن أمه أربع، يومًا( يريد ن فة"

 :ثم يكون يف ذلك َعَلقة مثل ذلك

مع مالحظة أنه تكلم عن روايـٍة بلفظ -معناه كما قـال احلافظ ابن حور 
تكون( هنا مبعنى تص ، ومعناه أنها تكون بتلك الصفة مدة األربع،، : "و)-)تكون(
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ثم تنقلب إىل الصفة اليت تليها، وحيتمل أن يكون املراد تصي رها شيئًا فشيئًا، فيخالط 
الدم الن فة يف األربع، األوىل بعد انعقادها وامتدادها، وجترال يف أجزائها شيئًا فشيئًا، 

ا  األربع،، ثم خيال ها اللحم شيئًا فشيئًا إىل أن تشتد فتص  حتى تتكامل َعَلقة يف أثن
ُمضغة، وال تسمى َعَلقة قبل ذلك ما دامت ن فة، وكذا ما بعد ذلك من ةمان الَعَلقة 

 .(56)واملضغة"

وقد مي ز أبو العباس القرطيب ب، كلميت )ذلك( األوىل والثانية، وغاير بينهما، 
 صحيح مسلم وهو شارحه، وهي ا ترد يف صحيح واهتم بذلك ألن اأُلوىل وردت يف

البخارال وال يف كث  من األصول، قال القرطيب: "و)ذلك( األول إشارة إىل احملل الذال 
اجتمعت فيه النُّ فة وصارت َعَلقة، و)ذلك( الثاني إشارة إىل الزمان الذال هو 

. كذا قال! (53)األربعون. وكذلك القول يف قوله: )ثم يكون يف ذلك مضغة مثل ذلك("
 وسيأتي إن شا  اهلل تعاىل ما يدل على رجحان ما سوى هذا التفس .

، وقال ابن (54)والَعَلَقة واحدة الَعَلق، قال ال ِّْييب: "وهي الدم الغليظ اجلامد"
. وقال أيضًا: "ُسمِّيت بذلك لرطوبتها (53)امُلَلقِّن: "والَعَلقة ِق عة دم قبل أن تيبس"

. ونقل ابن رجب عن اإلمام أمحد قوله يف تفس  الَعَلقة: "هي دم (52)به"وتعّلقها مبا متر  
 .(55)ال يستب، فيها اَاْلُق"

كذا قال علماؤنا من قبُل يف تفس  الَعَلقة، واألطبا  اليوم أكثر دقة يف حتديد 
ن املراد ب بيعة احلال، قال الدكتور حممد علي البار: "الَعَلقة هي املرحلة اليت تلي َتَكوُّ

الن فة األمشاج، وتبدأ منذ تعّلق الن فة األمشاج )مرحلة التُّوتة( بالرحم، وتنتهي عند 
. ثم اعتذر الدكتور البار عن وصف (50)ظهور الُكتل البدنية اليت تعترب بداية املضغة"

العلما  السابق، للَعَلقة بالدم الغليظ املتومد، فقال: "فالَعَلقة ال تكاد ترى بالع، 
دة، وهي مع ذلك حماطة بالدم من كل جهاتها، فتفس  الَعَلقة إذًا بالدم الغليظ اجملرَّ
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. ثم بي ن أن تسمية هذه املرحلة بالعلقة يف غاية (52)ناتج عن املالحظة بالع، اجملرَّدة"
 .(52)الدقة، ألن التعلق هو أهم ما ُيميِّز هذه املرحلة

 . (52) عة حلم، َقْدر ما ُيمضغ": قال جنم الدين ال ُّويف: "واملضغة ِقُمْضَغـة

كذا قال بعض علمائنا من قبُل: إن املضغة مسيت بهذا ألنها َقْدُر ما ُيمضغ. 
واألمر ليس كذلك، ولو استعملوا كلمة الشكل مكان كلمة الَقْدر لكان تعب هم 
دقيقًا، قال الدكتور البار: "وقد كان املفسرون القدامى يصفون املضغة بأنها مقدار ما 
ُيمضغ من اللحم...أرى اخن أن وصف املضغة ين بق متام االن باق على مرحلة 

 .(06)الُكتل البدنية، إذ يبدو اجلن، فيها وكأن أسنانًا انغرةت فيه والكته ثم قذفته"

: أال ُيؤمر امَلَلك املوكَّل بالرَِّحم بالتصرف املذكور، وقد جا  يف ُيرسُل امَلَلك
ع: "إن  اهلل قد وّكل بالرَِّحم َمَلكًا، فيقوُل: أاْل ربِّ، املرفو حديث أنس بن مالك 

 .(03)ن فٌة، أاْل ربِّ، َعَلَقٌة، أاْل ربِّ، ُمْضغٌة..."

قال ابن حور يف كلمة )امَلَلك(: "والالم فيه للعهد، واملراد به عهد خمصوص، 
الَكْرماني  . وأما املراد باإلرسال فقد َحد ده(04)وهو جنس املالئكة املوكَّل، باألرحام"

. وقال (03)احلكم عليه بالتصرف فيها" -)كما يف رواية البخارال(-بقوله: "املراد بالبعث 
. وقد َسَبَق القاضي ِعياٌض إىل هذا فقال: (02)يف موضع  خر: "واملراد بالبعث األمر بها"

توجيهه  -واهلل أعلم مبراده-"وما ذكره يف احلديث من إرسال امَلَلك له فمراده 
يف هذه األحوال وامتثال هذه األفعال، وإال فقد ُذكر يف حديث أنس أنه  للتصرف

 .(05)موّكل بالرحم...وهو ظاهر حديث ابن مسعود"

. لكنه (00)وأي د ابن حور هذا التوجيه بقوله: "وهو الذال ينبغي أن ُيَعوَّل عليه"
وقع يف رواية  ذكر بعده توجيهًا  خر وهو أن املَلك ُيرسل إىل اللوح احملفوظ، قال: "وقد

حييى بن ةكريا بن أبي ةائدة عن األعمش: )إذا استقرت الن فة يف الرحم أخذها 
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امللك بكفه فقال: أاْل ربِّ، أذكر أو أنثى؟..احلديث(، وفيه: )فيقال: ان لق إىل أم 
الكتاب فإنك جتد قصة هذه الن فة، فين لق فيود ذلك(، فينبغي أن يفس ر اإلرسال 

 .(02)املذكور بذلك"

: قال أبو العباس القرطيب: "ونفُخ امَلَلك يف الصورة سبٌب خيلق فَيْنُفُخ فيه الروَح
اهلل عنده بها الروَح واحلياة، ألن النفخ املتعارف إمنا هو إخراج ريح من النافخ يتصل 
باملنفوخ فيه، وال يلزم منه عقاًل وال عادة يف حقنا تأث  يف املنفوخ فيه، فإن ُقدِّر 

. وقال قبل (02)ند ذلك النفخ، فذلك بإحدا  اهلل تعاىل، ال بالنفخ"حدو  شي  ع
الروَح فيها بعد أن تتشكَّل تلك املضغة بشكل ابن  -)يعين امَلَلك(-ذلك: "إمنا ينفُخ 

 چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓٹ ٹ چ  دم، وتتصو ر بصورته، كما 

كون يف مدة أربع، قال أبو العالية وغ ه: وهذا التخليق والتصوير ي ... 32املؤمنون: 

 چڭڭ  ڭ ۓ ڭٹ چ  يومًا، وحينئذ ُينفخ فيه الروح، وهو املعينُّ بقوله

 .(02)" 32املؤمنون: 

وقد بي ن ابن حور املراد بإسناد النفخ إىل امَلَلك وإسناِده إىل اهلل تعاىل، فقال: 
تعاىل أن يقول "ومعنى إسناد النفخ للَمَلك أنه يفعله بأمر اهلل...واملراد بإسناده إىل اهلل 

 .(26)له:كن، فيكون"

وأما الروح فقال جنم الدين ال ُّويف: "وهو املعنى الذال حييا به اإلنسان، وهو من 
 .(23)أمر اهلل عز وجل كما َأخرب"

: أال ُيؤمر امَلَلك بكتابة أربعة أشيا  ُمَقد رة من أحوال هذا وُيؤمُر بأربع كلماٍت
وفس ر ال ِّييب لفظة )الكلمات( بقوله: . (24)املخلوق، كما ذكر احلافظ ابن حور

 .(23)"والكلمات القضايا امُلَقدَّرة، وكل قضي ة تسمى كلمة، قواًل كان أو فعاًل"
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وقد وقف ابن العربي عند كلمة )وُيؤمر( منبِّهًا إىل معنى ل يف فيها، فقال: 
كذا وهو  "قوله: )وُيؤمر(: هذه الفائدة العظمى، ألنه لو َأخرب فقال: أجله كذا ورةقه

شقي أو سعيد، ما تغي ر خربه أبدًا، ألن خرب اهلل ال جيوة أن يوجد خبالف َمْخَبره، 
لوجوب الصدق له، ولكنه يأمر بذلك كلِّه، وهلل سبحانه أن ينسخ أمره ويقلب 
ويصرف العباد فيه من وجه إىل وجه. فافهموا هذا فإنه نفيس، وفيه يقع احملو 

يكون ذلك أبدًا، وكذلك يقع احملو يف صحائف امَلَلك،  والتبديل، وأما يف اارب فال

الرعد:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ  وُيرفع إىل ما يف أم الكتاب، وهو تأويل قوله:
32"(22) . 

: )ويؤمر بأربع كلمات( يفيد وجوده ابتدا  من غ  سؤال، لكن وظاهر قوله 
ربه عن ذلك، فيويبه حديث ُحذيفة بن َأِسيد الِغفارال اختي مصرح بأن امَلَلك يسأل 

رب العزة سبحانه بأمره، قال أبو العباس القرطيب: "ظاهر هذا اللفظ أن امَلَلك يؤمر 
بَكْتب هذه األربعة ابتدا ، وليس كذلك، بل إمنا يؤمر بذلك بعد أن يسأل عن ذلك، 
فيقول: يا رب، ما الرةق؟ ما األجل؟ ما العمل؟ وهل شقي أو سعيد؟ كما تضمنته 

برواياته، وحديثًا  خر ألنس  )يعين حديث حذيفة بن َأِسيد -ختية بعد األحاديث ا
. بل قد روى حييى بن ةكريا بن أبي ةائدة قال: حدثنا داود، عن -(بن مالك 

عامر، عن علقمة، عن ابن مسعود، وعن ابن عمر: )إن الن فة إذا استقرت يف الرحم 
شقي أم سعيد؟ ما األجل؟ ما  أخذها ملك بكفِّه، وقال: أال رب ، أذكر أم أنثى؟

األثر؟ بأال أرض متوت؟ فيقال له: ان لق إىل أم الكتاب، فإنك جتد قصة هذه الن فة، 
 .(25)فين لق فيود قصتها يف أم الكتاب...("

: ُضب ت هكذا يف النسخة اا ية اليت اعتمدتها من صحيح مسلم، لكن ُيْكَتُب
له: )بَكْتِب رةقه( هو بالبا  املوحَّدة يف أوله النَّووال قي د احلرف األول بالبا  فقال: "قو
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. وأما يف صحيح البخارال فضب ت الكلمة بالوجه،، قال (20)على البدل من أربع"
ابن حور: "وضبط )بكتب( بوجه،، أحدهما مبوحَّدة مكسورة وكاف مفتوحة ومثناة 

ضارع، وهو ساكنة ثم موح دة، على البدل. واخخر بتحتانية مفتوحة بصيغة الفعل امل
: )فيؤذن بأربع كلمات فيكتب(، -)يعين عند البخارال(-أوجه، ألنه وقع يف رواية  دم 

. وا ترد هذه الكلمة يف ال بعة السل انية من (22)وكذا يف رواية أبي داود وغ ه"
صحيح البخارال بالبا  املوح دة، ووردت بالتحتانية يف موضع،، ُضبط األول منهما 

وهكذا: )فُيْكَتُب(، على الوجه،، وضبط اخخر: )فَيْكُتُب( على  هكذا: )َفَيْكُتُب(
 وجه واحد.

من اهلل تعاىل، كما  -الذال ال بداية له-وكتابة امَلَلك ال ُتعارض التقدير األةلي 
أنها غ  الكتابة يف اللوح احملفوظ، قال القاضي ِعياض يف شرح كلمة: )فيقضي ربُّك 

ن حديث حذيفة بن َأِسيد الِغفارال: "أال ُيْظهر ذلك للَمَلك ما شا ، وَيْكُتُب امَلَلك( م
ويأمره بإنفاذه وكتابته، وإال فقضاؤه سابق، وعلمه مبا يكون من ذلك وإرادته فيه 

: . وقال ابن رجب احلنبلي يف شرح حديث ابن مسعود (22)متقدمة أةلية ال أول هلا"
تابة املقادير السابقة الق ااالئق "فهذه الكتابة اليت ُتكتب للون، يف ب ن أمه غُ  ك

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٹ چ  املذكورة يف قوله

 .(22)"٢٢احلديد:  چٴۇ  ۋ  ۋ
: بي ن العلماُ  املراد من كتابة الرةق واألجل والعمل، قال رةُقه وأجُله وعمُله

قامة بدنه من مأكول جنم الدين ال ُّويف: "الرةق، وهو: ما يتناوله اإلنسان يف إ
)برةقه(  ، وقال الَكْرماني: "قوله:(26)ومشروب وملبوس وغ ه. واألجل: مدة احلياة"

وهو الغذا  حالاًل أو حرامًا، وقيل: هو كل ما ساقه اهلل تعاىل إىل العبد لينتفع به، وهو 
ا، أعم، لتناوله العلم وحنوه. واألجل ي لق ملعني،: ملدة العمر من أوهلا إىل  خره

. وقال ابن حور: "واملراد من كتابة الرةق تقديره (23)وللوز  األخ  الذال ميوت فيه"
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قلياًل أو كث ًا، وصفته حرامًا أو حالاًل، وباألجل هل هو طويل أو قص ، وبالعمل 
 .(24)هو صاحل أو فاسد"

وهذه الكلمات الثال  ُتضبط بالرفع، وهي نائب فاعل، ألن الفعل املضارع 
 ملا ا ُيَسم  فاعله، ولو اعتربنا رواية فتح احلرف األول من الفعل، لكانت قبلها مبين

تلك الكلمات منصوبة على املفعولية، وأما على الضبط الشائع: )بكتب( وهو رواية 
 أيضًا كما سبق، فتكون تلك الكلمات جمرورة باإلضافة.

اهره أن يقال: وظ-: َعَدل يف هات، الكلمت، عن ظاهر السياق وشقيٌّ أو سعيٌد
، ألن الكالم قبُل متوجه إليهما، كما أن ما بعدهما صادر -)وشقاوته أو سعادته(

عنهما، وهذا صنيع البلغا ، قال ال ِّْييب: "قوله: )شقيٌّ أو سعيد(: كان من حق الظاهر 
أن يقال: )ُتْكتب سعادته وشقاوته(، فَعَدل إما حكاية لصورة ما يكتبه، ألنه يكتب: 

عيد، أو التقدير أنه شقي أو سعيد، فعدل ألن الكالم مسوق إليهما، شقي أو س
 .(23)والتفصيل وارد عليهما"

وُيكتب لكل إنسان أحُد األمرين فقط كما هو ظاهر اللفظ، قال ابن حور: 
"واملراد أنه َيْكُتب لكل أحد إما السعادة وإما الشقا ، وال يكتبهما لواحد معًا، وإن 

ن احلكم إذا اجتمعا لألغلب، وإذا ترتبا فللخامتة، فلذلك أمكن وجودهما منه، أل
 .(22)اقتصر على أربع، وإال لقال: مخس"

، وقال الراغب (25)والشقي ضد السعيد، واملراد هنا شقاوة اخخرة وسعادتها
األصفهاني: "السعادة ُمعاَونة األمور اإلهلية لإلنسان على َنْيل اا ، وُيَضادُّه 

 ا  السعدا  اجلنة، كما أن جزا  األشقيا  النار.. وجز(20)الشَّقاوة"

ويف اإلعراب قال ابن حور: "وقوله: )شقي أو سعيد( بالرفع، خرب مبتدأ 
مع مالحظة اعتماد األخ  لرواية )بَكْتب( بالبا  -. وسبقه إليه النووال (22)حمذوف"
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مبتدأ ، قال النووال: "وقوله: )شقي أو سعيد( مرفوع، خرب -املوحَّدة أول احلروف
مع -. وقد تعّقب بدر الدين العيين القائل بالرفع (22)حمذوف، أال هو شقي أو سعيد"
فقال: "قلت: ليس كذلك، ألنه مع وف على ما قبله،  -اعتبار اعتماده لرواية البدلية

الذال هو بدل عن أربع، فيكون جمرورًا، ألن تقدير قوله: )فيؤمر بأربٍع( أربع كلمات: 
 .(22)كلمة تتعلق..."كلمة تتعلق برةقه، و

: هذه الكلمات وما بعدها يف احلديث فوالذال ال إله غُ ه، إن أحَدكم لَيْعمُل
، خالفًا ملا قد ، وليست ُمْدرجة يف اارب من كالم ابن مسعود من كالم النيب 

. وقد قام ابن حور بتوضيح هذا األمر، وقال يف أثنائه: "فيقوى على هذا أن (26)ُظن 
 .(23)، وبذلك جزم احملب ال ربال"اجلميع مرفوع

ثم بي ن ابن حور ما يف تلك الكلمات املذكورة من تأكيدات، مع ذكر سبب 
التأكيد فقال: "وقد اشتملت هذه اجلملة على أنواع من التأكيد بالقسم ووصف املقسم 

هم به وبإن وبالالم، واألصل يف التأكيد أنه يكون ملخاطبة املنِكر أو املستبِعد أو من ُيتو
فيه شي  من ذلك، وهنا ملا كان احلكم مستبَعدًا، وهو دخول من عمل ال اعة طول 

. وقال تاج (24)عمره النار وبالعكس، َحُسن املبالغة يف تأكيد اارب بذلك. واهلل أعلم"
التعوب من وقوع ذلك،  -واهلل أعلم-الدين الفاكهاني يف احللف املذكور: "وِسرُّه 

 .(23)أقسمت عليه" والعرب إذا تعوبت من شي 

 ليعمُل بعمِل أهل اجَلن ة

 : ليعمُل بعمِل أهل النار

فاجلملة األوىل فس رها احلافظ ابن حور بقوله: "يعين من ال اعات االعتقادية 
والقولية والفعلية، ثم حيتمل أن احلفظة تكتب ذلك وُيقبل بعضها وُيرد  بعضها، 

. ونقل ابن (22)فيتوقف على ااامتة"وحيتمل أن تقع الكتابة ثم متحى، وأما القبول 



 هـ3235 صفر ( 06ية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالم   450

امُلَلقِّن عن الداودال قوله يف معناها: "يقول: قد يعمل أحُدكم العمل الصاحل إىل قرب 
موته، وقرب معاينته املالئكة الذين َيْقبضون روحه، ثم يعمل السيئات اليت ُتوجب 

. وتعقبه ابن (25)ر"النار، وُتحِبط ذلك العمل، فيدخل النار، واإلميان ال ُيحب ه إال الكف
حور بقوله: "واستدل الداودال بقوله: فيدخل النار، على أن اارب خاص بالكفار، 
واحتج بأن اإلميان ال ُيحب ه إال الكفر، وُتُعّقب بأنه ليس يف احلديث تعرض 
لإلحباط، ومحله على املعنى األعم  أوىل، فيتناول املؤمن حتى ُيختم له بعمل الكافر 

موت على ذلك، فنستعيذ باهلل من ذلك، ويتناول امل يع حتى ُيختم له مثاًل ف تد في
بعمل العاصي فيموت على ذلك، وال يلزم من إطالق دخول النار أنه ُيَخلَّد فيها 

 .(20)أبدًا، بل جمرد الدخول صادق على ال ائفت،"

 وأما اجلملة الثانية فاعتنى احلافظ ابن حور فيها من ناحية اإلعراب، وما ذكره
فيها ين بق أيضًا على اجلملة األوىل، قال: "قوله: )بعمل أهل النار(: البا  ةائدة، 
واألصل يعمل عمل أهل النار، ألن قوله )عمل( إما مفعول م لق، وإما مفعول به، 
وكالهما مستغن عن احلرف، فكان ةيادة البا  للتأكيد، أو َضم ن )يعمل( معنى يتلب س 

 .(22)ظاهره أنه يعمل بذلك حقيقة وُيختم له بعكسه"يف عمله بعمل أهل النار، و

: والذِّراع كما قال الف وةاباذال: "من طرف حتى ما يكوُن بينه وبينها إال ِذراٌع
يف هذا احلديث لقرب حال  . وقد َمث ل النيب (22)امِلْرَفق إىل طرف األصبع الوس ى"

ض: "على طريق التمثيل ذاك اإلنسان من املوت بالتعب  بالذراع، قال القاضي ِعيا
للقرب من موته، ودخوهلا بأثره، مثل من وصل إىل شي  بينه وبينه هذا الَقْدر، ثم ُمنع 

. وقال (366). وقال تاج الدين الفاكهاني: "والذراع متثيل على جهة االستعارة"(22)منه"
كان ابن حور: "والتعب  بالذراع متثيل بقرب حاله من املوت، فُيحال من بينه وب، امل

املقصود مبقدار ذراع...من املسافة، وضابط ذلك احلسي الَغْرَغرة اليت ُجعلت عالمة 
 .(363)لعدم قبول التوبة"
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وأما جانب اإلعراب فقد قال ال ِّْييب: "قوله: )حتى ما يكون(: حتى هي 
الناصبة، و)ما( نافية، ولفظة )يكون( منصوبة حبتى، و)ما( غ  مانعة هلا من 

ق ابن حور على كالم ال ِّييب بقوله: "وأجاة غ ه أن تكون )حتى( . وعّل(364)العمل"
. وقد ُضب ت النون بالضم (363)ابتدائية، فتكون على هذا بالرفع، وهو مستقيم أيضًا"

يف روايات هذا احلديث يف ال بعة السل انية من صحيح البخارال، كما ُضب ت بذلك 
 يف النسخة اا ية املشار إليها من صحيح مسلم.

: تتابع العلما  على حتليل هذه األلفاظ وِذكر معانيها، فقال ْسِبُق عليه الكتاُبفَي
ال ِّْييب: "والفا  يف )فيسبق( للتعقيب، ]يدل[ على حصول السبق بال مهلة، َضم ن 
يسبق معنى يغلب، أال يغلب عليه الكتاب وما ُقدِّر عليه سبقًا بال مهلة، فعند ذلك 

. وقال الَكْرماني: "و)الكتاب( أال ما َقد ر اهلل (362)النار" يعمل عمل أهل اجلنة أو أهل
. وقال ابن حور العسقالني: "وقوله: )عليه( يف موضع نصب (365)يف األةل وَكَتب فيه"

على احلال، أال يسبق املكتوب واقعًا عليه...واملراد بسبق الكتاب سبق ما تضمنه على 
رض عمله يف اقتضا  السعادة حذف مضاف، أو املراد املكتوب. واملعنى أنه يتعا

واملكتوب يف اقتضا  الشقاوة، فيتحّقق مقتضى املكتوب، فعب ر عن ذلك بالسبق، ألن 
السابق حيصل مراده دون املسبوق، وألنه لو متث ل العمل والكتاب شخص، ساعي، 

. وقال ابن حور اهَلْيتمي: ")فيسبق (360)لَظِفر شخُص الكتاب وَغلب شخَص العمل"
تاب( أال املكتوب له يف ب ن أمه، مستندًا إىل سابق العلم األةلي فيه، ويصح عليه الك

 .(362)بقاؤه على مصدريته"
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 املبحث الثاني

 الشرح التحليلي ملسائل حديث ابِن مسعود 

 مجع اخللق وبعض أحكامه:

، أن مدة كل مرحلة من لقد فهم أكثر العلما  من حديث ابن مسعود 
نُّ فة والَعَلقة وامُلْضغة( اليت يتقلب فيها اجلن، يف ب ن أمه مراحل التخلق الثال  )ال

أربعون يومًا، قال ابن رجب: "فهذا احلديث يدل على أنه يتقلب يف مئة وعشرين يومًا، 
يف ثالثة أطوار، يف كل أربع، منها يكون يف َطْور، فيكون يف األربع، األوىل ُن فة، ثم 

يف األربع، الثالثة ُمضغة، ثم بعد املئة وعشرين يومًا َيْنُفخ يف األربع، الثانية َعَلقة، ثم 
 امَلَلك فيه الروح، وَيْكتب له هذه األربع كلمات.

وقد ذكر اهلل تعاىل يف كتابه اجمليد يف مواضع متعددة تقلُّب اجلن، يف هذه 
األطوار...ويف موضع ذكر سبحانه أطوارًا أخرى ةيادة على الثالثة، فقال يف سورة 

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ املؤمنون: 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

 .(362)"  32 - 34املؤمنون:  چۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

وادُّعي االتفاق على أن مدة كل َطور من األطوار الثالثة أربعون يومًا، وُبنيت 
ياض: "اختلفت ألفاظ هذا احلديث يف مواضع، وا على ذلك األحكام، قال القاضي ِع

. ثم َصر ح بعد هذه اإلملاعة (362)ُيختلف أن نفخ الروح فيه بعد مئة وعشرين يومًا"
بقوله: "وِذكره أن لكل حالة وانتقال مدة أربع، يومًا، وأنه إمنا ينتقل إىل الَعَلقة بعد 

ال إذا كان َعَلقة...ألنه ال يتميز أنه إ (336)األربع،، أصل يف أنه ال ُيَعوَّل يف السِّْقط
 .(334). أال أن التخليق يكون بالَعَلقة ال بالن فة(333)ِسْقط إال بتخلُّقه إىل الَعَلقة"
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وقد أي د أبو العباس الُقرطيب ِعياضًا يف كالمه املذكور، وَنَقل القسم األول منه 
ألقت ُن فة ا يتعلق بها ُحْكم، على املوافقة، ثم قال معبِّرًا عن القسم الثاني: "املرأة إذا 

إذ ا جتتمع يف الرحم...إذ الرحم قد يدفع الن فة قبل استقرارها فيه، فإذا طرحته َعَلقة 
حتققنا أن الن فة قد استقرت واجتمعت واستحالت إىل أول أحوال ما ُيتحّقق به أنه 

أ به الرحم، ولد. وعلى هذا فيكون وضع الَعَلقة فما فوقها من امُلضغة وضع محٍل يرب
وتنقضي به الِعد ة، ويثبُت هلا به حكُم أم الولد، وهذا مذهب مالك وأصحابه. وقال 
الشافعي: ال اعتبار بإسقاط الَعَلقة، وإمنا االعتبار بظهور الصورة والتخ يط، فإن 

 .(333)خفي التخ يط وكان حلمًا فقوالن"

قبل  -فيه اَاْلقأال أقل ما يتبي ن -فعلى هذا ال يكون مجع اَاْلق حقيقة 
ص ورة الن فة إىل َعَلقة عند املالكية. وأما الشافعية واحلنابلة واجلمهور فوعلوه يف 

بنا  على -طور امُلْضغة، قال ابن رجب احلنبلي: "وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي 
مًا، يف : أقل  ما َيَتَبيَّن فيه خلق الولد أحد ومثانون يو-أن اَاْلق ال يكون إال يف امُلضغة

أول األربع، الثالثة اليت يكون فيها ُمضغة، فإن ُأسق ت ُمْضغة ُمَخلَّقة انقضت بها 
الِعد ة وُعتقت بها أم الولد. فأما الصالة على السِّقط فاملشهور عن أمحد أنه ال يصلى 
عليه حتى ُينفخ فيه الروح، ليكون ميتًا مبفارقة الروح له، وذلك بعد ُمضي أربعة 

. ثم قال: "ومذهب الشافعية (332)قول ابن املسي ب وأحد أقوال الشافعي" أشهر، وهو
 .(335)واحلنفية...االعتبار عندهم يف ذلك كله مبا يتبي ن فيه خلق اإلنسان"

ومع قول احلنابلة بأن التخليق ال يتب، إال يف َطور امُلْضغة، فإنهم ا ُيويزوا 
بعد أن ضع ف قول طائفة -ابن رجب اإلسقاط يف مرحلة الَعَلقة ألجل االنعقاد، قال 

: "وقد صر ح -من الفقها  رخ صت للمرأة إسقاط ما يف ب نها ما ا ُينفخ فيه الروح
أصحابنا بأنه إذا صار الولد َعَلقة ا جيز للمرأة إسقاُطه، ألنه ولد انعقد، خبالف الن فة 

 .(330)فإنها ا تنعقد بعد، وقد ال تنعقُد ولدًا"
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ن تشد د يف هذا األمر فلم ُيوز إفساد املين بعد حصوله يف الرحم، ومن العلما  م     
قال القاضي ِعياض: "إذ ليس كل ن فة تكون ولدًا، وهلذا رأى أهل العلم أنه ليس هلا 
يف األربع، حكم السِّقط، ورأى بعضهم أنها ليست هلا حرمة وال هلا حكم املراد يف 

ة إفساد املين وال سبب إخراجه بعد حصوله األربع،. خالفه غ ه يف هذا وا ير إباح
 .(332)يف الرحم بوجه قُرب أو بُعد، خبالف العزل قبل حصوله فيه"

 :وحديث ُحذيفة بن َأِسيد  التخليق والتقدير بني حديث ابن مسعود 

فيه شبهة تعارض مع  كث ًا ما ُيَفسَّر احلديث باحلديث، وحديث ابِن مسعود 
، وهو تعارض ظاهرال ال حقيقة له، وميكن الِغفارال  حديث حُلذيفة بن َأِسيد

اجلمع ب، مدلولي احلديث، من غ  تعسف، وُيسمى هذا عند احملدث، مبختِلف 
احلديث. وقد أشار إىل ذلك ابن حبان قبل إخراجه حلديث ُحذيفة فقال: "ِذْكر خرٍب قـد 

. وقال ابن الَقيِّم: (332)عود"ُيوِهم من ا ي لب العلم من مظان ه أنـه مضادٌّ ارب ابن مس
ُيَصدِّق بعضه بعضًا، وُيَفسِّر بعضه بعضًا، وي ابق الواقع يف  "وكالم رسول اهلل 

الوجود وال خيالفه، وإمنا خيرب مبا ال يستقل احلس والعقل بإدراكه، ال مبا خيالف احلس 
 .(332)والعقل"

 : واِثَلة رواه عنه أبو ال َُّفيل عامر بن  وحديث ُحذيفة الِغفارال 

 فعن عمرو بن دينار: "عن أبي ال َُّفيل، عن ُحذيفة بن َأِسيد، يبلُغ به النيب 
قال: َيْدُخل امَلَلك على الن فة بعدما تستقرُّ يف الرحم بأربع، أو مخس وأربع، ليلًة، 
فيقول: يا ربِّ، أشقيٌّ أو سعيد؟ فُيكتبان. فيقول: أاْل ربِّ، أذكر أم أنثى؟ 

، وُيكتب عمُله وَأَثُره وأجُله ورةُقه، ثم ُت وى الصُّحف، فال ُيزاد فيها (346)فُيكتبان
 .(343)وال ُيْنَقص"
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وعن أبي الزُّب  املكي: "أن عامر بن واِثَلة حد ثه، أنه مسع عبد اهلل بن مسعود 
، والسعيد من ُوعظ بغ ه. فأتى رجاًل من (344)يقوُل: الشقيُّ من شقي يف ب ن أمـه

ُحذيفُة بن َأِسيد الِغفارالُّ، فحد ثه بذلك من قول ابن .يقال  لـه  أصحاب رسول اهلل
مسعود فقال: وكيف يشقى رجٌل بغ  عمل؟! فقال له الرجل: أتعوُب من ذلك؟ 

يقول: إذا مر  بالن فة ثنتان وأربعون ليلة، بعث اهلل إليها  فإني مسعت رسول اهلل 
دها وحلمها وعظامها، ثم قال: يا مسعها وبصرها وِجل (343)َمَلكًا، فصو رها وخلق

رب ، أذكٌر أم أنثى؟ فَيْقضي ربُّك ما شا ، وَيْكُتُب امَلَلك، ثم يقول: يا رب ، أجله؟ 
فيقوُل ربُّك ما شا ، ويكتُب امَلَلك، ثم يقول: يا ربِّ، رةقه؟ فَيْقضي ربك ما شا ، 

يد على ما ُأمر وال وَيْكُتُب امَلَلك، ثم خيرج امَلَلك بالصَّحيفة يف يده، فال يز
 .(342)َيْنقص"

فاإلشكال ب، حديث ابن مسعود وحديث ُحذيفة الِغفارال رضي اهلل عنهما 
راجع أساسًا إىل ةمن إتيان امَلَلك للكتابة وغِ ها من املهمات، ففي حديث ابن 
مسعود بعد امُلضغة، ويف حديث ُحذيفة بعد أربع، يومًا. وقد َبي ن الكث  من العلما  

 ال تعارض ب، احلديث، حقيقة.أنه 

فومع بعضهم بينهما: بأن امَلَلك يكتب ما يقضي اهلل عز وجل يف هذا املخلوق 
، ثم يقوم بالتصوير يف مرحلة -أال بعد األربع، األوىل عندهم-بداية مرحلة الَعَلقة 

امُلضغة أو بعدها، ثم بعد ذلك َيْنفخ فيه الروح. وما ُذكر يف حديث ابن مسعود من 
: )ويؤمر بأربع كلمات( بعد ِذكر التخليق والنفخ، فإنه -كما يف رواية مسلم- قوله 

 ع ف بالواو، والع ف بها ال يفيد ترتيبًا.

قال القاضي ِعياض: "َيْظَهر من جمموع هذه األحاديث أن للَمَلك مالةمة 
ن لتصرف ، وأ-وهو أعلم-ومراعاة حلال النُّ فة، وإعالم اهلل تعاىل بانتقال حاالتها 
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امَلَلك يف أمرها أوقاتًا: أحدها عند حتركها من النُّ فة إىل الَعَلقة، وهو أول انتقال 
أحواهلا إىل حال احلمل، وعلِم امَلَلك بأنه ولد...وهو وقت سؤال امَلَلك ربه حينئذ عن 
صفة خلقه ورةقه وأجله وشقاوته وسعادته، وذلك قبل تصويره وختلقه، أال تراه 

ذكر أو أنثى؟ فُيكتبان، وت وى الصحف(، ويف الرواية األخرى: كيف قال: )أ
)فَيْقضي ربك ما شا ، ويكتبه(. وليس يف حديث ابن مسعود ما خيالفه لذكر ذلك بعد 

 -واهلل أعلم-نفخ الروح فيه، ألنه قال: )ويؤمر(، والواو ال ُتع ي ُرْتبة، فإمنا أخرب 
 .(345)عن حال تقدمت"

تصر ف  خر للَمَلك يف وقت متأخر عن األول،  ثم حتد  القاضي ِعياض عن
فقال: "ثم ]لتصرُّف[ امَلَلك فيه وقت  خر عند التصوير وخلق مسعه وبصره وجلده 
وحلمه وعظمه، وكونه ذكرًا أو أنثى، وذلك إمنا يكون بعد كونه ُمضغة يف األربع، 

إال بعد متام الثالثة، قبل متاِم َخْلِقها ونفخ الروح فيه، إذ ال ينفخ يف الروح 
. وعند شرح القاضي ِعياض هلذا الَتصرُّف الثاني أورد حديث ُحذيفة (340)صورته"

 -(342)لكن القاضي نسبه خ أ البن مسعود-الذال رواه أبو الزُّب  املكي  الِغفارال 
وفيه التصوير بعد األربع،، وعلق بقوله: "فحمُل هذا على ظاهره ال يصح ، ألنه قد 

ضي اهلل فيه ما شا  وُيكتب، فدل  أنه ُيوجد بعُد، وإمنا هو كتاب َذكر أن ذلك ما َيْق
كما قال: )ثم خرج امَلَلك بالصحيفة يف يده(، وألن التصوير بأثر الن فة وأول العلقة 
ويف األربع، الثانية غ  موجود وال معهود، وإمنا التصوير يف األربع، الثالثة يف مدة 

 .(342)امُلضغة"

للَمَلك يف وقت الحق، قال القاضي ِعياض: "ثم يكون وَثم ة تصرف ثالث 
. وهذا النفخ يكون بعد أن (342)للَمَلك فيه تصرف  خر وهو وقت نفخ الروح فيه"

يتصوَّر اجلن، بصورة اإلنسان، قال أبو العباس القرطيب: "وظاهر هذا السِّياق: أن 
لك، بل إمنا ينفُخ الروَح ، وليس األمر كذ(336)امَلَلك عند جميئه َيْنفُخ الروح يف املضغة
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فيها بعد أن تتشكَّل تلك امُلْضغُة بشكل ابن  دم، وتتصوَّر بصورته، كما قال تعاىل: 
 .(333)"(41)املؤمنون: {َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظامًا َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحمًا}

 ه وعودًا على ما ذكره القاضي ِعياض يف كالمه األول، من أن الواو يف قول
: )ويؤمر( ال تقتضي ترتيبًا، فإنه ال ُيزيل يف رواية مسلم من حديث ابن مسعود 

اإلشكال عن روايات البخارال هلذا احلديث، وفيها: "ثم يكون مضغًة مثَله، ثم ُيبعث 
إليه امَلَلك فيؤَذُن بأربع كلمات، فَيْكُتُب رةَقه وأجَله وعمَله وشقي أم سعيد، ثم َيْنفخ 

ألن )ثم( -. فدل  هذا على أن كتابة امَلَلك تكون بعد مرحلة امُلْضغة (334)فيه الروح"
، وليس يف أوائل َطْور الَعَلقة كما ُيفهم مـن حديث ُحذيفة بن َأِسيد -تقتضي الرتاخي

. 

: )ثم ُيبعث إليه امَلَلك( وقد أجاب عن هذا اإلشكال ابن الصالح بأن قوله 
أول احلديث: )ُيومع َخْلقه(، قال: "فقوله:  مع وف على قوله عليه الصالة والسالم

)ثم ُيبعث إليه امَلَلك( حبرف )ثم (، تقتضي تأخ  كتب امَلَلك األمور األربعة إىل ما 
بعد األربع، الثالثة، وحديث ُحذيفة بن َأِسيد قاض بتقديم كتب امَلَلك لذلك عقيب 

له: )ثم يبعث اهلل إليه األربع، األوىل، وسبيل ااروج عن إشكال ذلك أن ُيوعل قو
امللك فيؤذُن فَيْكُتب( مع وفًا على قوله: )ُيومع يف ب ن أمه أربع، يومًا(، ومتعلقًا 
بهذا ال بالذال يليه قبله، وهو قوله: )ثم يكون ُمْضغًة مثله(، ويكون قوله: )ثم يكون 
 علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله(، اعرتاضًا وقع ب، املع وف واملع وف عليه،
واالعرتاض بأمثال ذلك يف كالم اهلل تبارك وتعاىل وكالم العرب غ  قليل...إذا 
عرفت هذا فقوله: )ثم َيْنفخ فيه الروح( متصل بقوله: )ثم يكون ُمضغًة ِمثَله(، ألنه يف 
نية التأخ  ملا ذكرناه، فافهم ذلك واعرفه، فإنه ُمْشِكل عويص جدًا، ال أحد نعلمه 

 .(333)تقدم حبلِّه"
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أتى ابن رجب مبثل هذا اجلواب بصيغة تقوال املعنى، وعزاه إىل بعض  ثم
املتأخرين، ولعله أراد به ابن الصالح أو بعض من تبعه، قال ابن رجب: "ومن 
املتأخرين من رج ح أن الكتابة تكون يف أول األربع، الثانية، كما دل  عليه حديث 

ابن مسعود إىل ما بعد ذكر املضغة  ُحذيفة بن َأِسيد، وقال: إمنا أخ ر ذكرها يف حديث
، لئال ينق ع ذكُر األطوار الثالثة اليت يتقلب فيها اجلن،، -وإن ذكرت بلفظ )ثم(-

وهي كونه ُن فة وَعَلقة وُمضغة، فإن ِذْكر هذه الثالثة على َنَسق واحد أعوُب 
وأحسن، فلذلك أخ ر املع وف عليها، وإن كان املع وف متقدمًا على بعضها يف 

 .(332)لرتتيب"ا
إن لفظة )ثم( يف حديث  :وقد م ابن رجب على هذا يف الذكر قوله: "وقد يقال

 .(335)ابن مسعود إمنا أريد به ترتيب األخبار، ال ترتيب امُلْخَبر عنه يف نفسه"

وكان ابن الصالح قد اعتمد قبل كالمه السابق جواب القاضي ِعياض يف 
ه َمه د له بقوله: "حديث ُحذيفة بن َأِسيد هذا اجلمع ب، احلديث، يف أصل املسألة، لكن

ا خيرجه البخارال يف كتابه، ولعل  ذلك لكونه ا جيده يلتئم مع حديث ابن مسعود 
رضي اهلل عنهما، ووجد حديث ابن مسعود أقوى وأصح، فارتاب حبديث ُحذيفة 

م فإنه خر ج الذال مداره على أبي ال َُّفيل عامر بن واِثَلة عنه، فأعرض عنه، وأما مسل
 .(330)احلديث، معًا يف كتابه فأحوجنا إىل ت لب وجه يلتئمان به وال يتنافران"

وُقصارى القول: إن القاضي ِعياضًا مجع ب، حديث ابن مسعود وحديث 
ُحذيفة الِغفارال رضي اهلل عنهما جبعل األخ  حممواًل على الكتابة ال الفعل، وعلى 

خليق الِعْلمي ال ااارجي، وجعل مهمة امللك التصوير اللفظي ال احلقيقي، والت
ختتلف من وقت خخر، ووافقه على ذلك ابن الصالح، وةاد عليه دفع إشكال عن 

ما ذكره القاضي ِعياض وما ةاده ابن  (332)رواية البخارال كما سبق. واعتمد النووال
 الصالح.
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ث ُحذيفة وقد حنا أبو العباس القرطيب وغ ه حنوًا  خر يف اجلمع، وهو أن حدي
، وذلك يف تكلم عن إتيان للَمَلك موافق ملا يف حديث ابن مسعود  الِغفارال 

مرحلة متام امُلضغة، وليس قبلها، قال القرطيب: "وحاصله أن بعَث امَلَلك املذكور يف هذا 
إمنا هو يف األربع، الرابعة اليت هي ُمدة  -()يعين حديث ُحذيفة -احلديث 

ْضغة ُن فة مببدئها، أال ترى قوله: )بعث اهلل إليها َمَلكًا فصو رها التصوير...ومس ى امُل
وخلق مسعها وبصرها وِجلدها وعظامها(، فع ف بالفا  امُلَرتِّبة، وهذا ال يكون حتى 
تصل الن فة إىل حال نهاية املضغة...وبهذا تتفق الروايات ويزول االض راب املتوهَّم 

 .(332)فيها. واهلل أعلم"

مع إيراده -حنو هذا اجلمع، وةاده َبْسَ ة يف البيان والتوجيه وممن ارتضى 
ابُن الَقيِّم يف تهذيبه لسنن أبي داود، قال: "فدل   -الحتماالت أخرى َضع ف بعضها

حديث ُحذيفة على أن الكتابة املذكورة وقَت تصويره وخلق جلده وحلمه وعظمه، 
 ال َّور الرابع، وفيه وقعت وهذا م ابق حلديث ابن مسعود، فإن هذا التخليق هو يف

الكتابة. فإن قيل: فما تصنع بالتوقيت فيه بأربع، ليلة؟ قلت: التوقيت فيه بيان أنها 
قبل ذلك ال ُيتعرض هلا، وال َيَتَعلَّق بها ختليق وال كتابة، فإذا بلغت الوقت احملدود، 

حينئذ التقدير وجاوةت األربع، وقعت يف أطوار التخليق، َطَبقًا بعد َطَبق، ووقع 
والكتابة، وحديث ابن مسعود صريح يف أن وقوع ذلك بعد كونه ُمضغة بعد األربع، 
الثالثة، وحديث ُحذيفة فيه أن ذلك بعد األربع،، وا يوقِّت البعدية، بل أطلقها، 

. فعلى هذا ُيحمل حديث ُحذيفة على حديث ابن (332)ووّقتها يف حديث ابن مسعود"
 ا، ويكون األخ  مفسِّرًا لألول، ومقيِّدًا إلطالقه.مسعود رضي اهلل عنهم

وملا ذكر ابن الَقيِّم هذا الوجه من اجلمع يف كتابه طريق اهلورت، وباب 
 .(326)السعادت، وصفه بقوله: "وهذا وجه حسن جدًا"
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لكن ابن الَقيِّم يف كتابه التبيان يف أقسام القر ن ا يقو هذا الرأال، وا ميل إليه، 
قد ظن طائفة أن التصوير يف حديث ُحذيفة إمنا هو بعد األربع، الثالثة، وقال: "و

وال يلزم أن يكون  قالوا: وأكثر ما فيه التعقيب بالفا ، وتعقيب كل شي  حبسبه...
 . ثم ذكر ما ر ه صوابًا.(323)الثاني عقيب األول تعقيب اتصال"

وحديث وقد سئل تقي الدين بن تيمية عن اجلمع ب، حديث ابن مسعود 
ُحذيفة بن َأِسيد رضي اهلل عنهما، فدّقق يف روايات احلديث، مع استظهاره بأحاديث 
أخرى يف الباب، وا مينع من وقوع الكتابة مرت،، مرة بعد األربع، يومًا كما يف 

 ، ومرة بعد املئة وعشرين كما يف حديث ابن مسعود حديث ُحذيفة بن َأِسيد 
ذلك، إذ ترك الباب مفتوحًا أمام ترجيح حديث ابن مسعود برواياته، لكنه ا جيزم ب

على حديث ُحذيفة بن َأِسيد رضي اهلل عنهما، ثم قارب الواقع عندما ذكر إمكانية 
وهذه منه لفتة نفيسة، وسأوسع الكالم فيها بعُد إن شا  اهلل -التخليق يف طور الَعَلقة 

ما أن تكون هذه األمور عقيب ، ودونك قوله بلفظه: "أحُد األمرين الةم: إ-تعاىل
األربع،، ثم تكون عقب املئة وعشرين، وال حمذور يف الكتابة مرت،...أو يقال: إن 

ا ُتضبط حق الضبط، وهلذا اختلفت  -()يعين حديث ُحذيفة -ألفاظ هذا احلديث 
رواته يف ألفاظه، وهلذا أعرض البخارال عن روايته، وقد يكون أصل احلديث 

يف بعض ألفاظه اض راب، فال يصلح حينئذ أن يعارض بها ما ثبت صحيحًا، ويقع 
يف احلديث الصحيح املتفق عليه، الذال ا ختتلف ألفاظه، بل قد َصد قه غ ه من 

 احلديث الصحيح.

فقد تلخ ص اجلواب: أن ما عارض احلديث املتفق عليه: إما أن يكون موافقًا له 
معارضة، وال ريب أن ألفاظه ا  يف احلقيقة، وإما أن يكون غ  حمفوظ، فال

ُتضبط...وغاية ما يقال فيه: إنه يقتضي أنه قد ُيَخّلق يف األربع، الثانية، قبل دخوله يف 
األربع، الثالثة، وهذا ال خيالف احلديث الصحيح، وال نعلم أنه باطل، بل قد ذكر 
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قال من الفقها : إن  النسا : أن اجلن، ُيَخلَّق بعد األربع،...وهذا ُيقد م على قول من
اجلن، ال ُيَخلَّق يف أقل من واحد ومثان، يومًا، فإن هذا إمنا بنوه على أن التخليق إمنا 
يكون إذا صار ُمضغة، وال يكون ُمضغة إال بعد الثمان،، والتخليق ممكن قبل ذلك، 

 .(324)وقد أخرب به من أخرب من النسا ، ونفس الَعَلقة ميكن ختليقها. واهلل أعلم"

وقد جعل ابن الَقيِّم يف تهذيبه لسنن أبي داود ما ذكره ابن تيمية أواًل احتمااًل 
يف اجلمع، ووسَّع الكالم فيه فقال: "وَيْحتمل وجهًا  خر: وهو أن التقدير والكتابة 
تقديران وكتابتان، فاألول منهما عند ابتدا  تعلق التحويل والتخليق يف النُّ فة، وهو 

بعون، ودخلت يف َطور الَعَلقة، وهذا أول ختليقه. والتقدير الثاني إذا مضى عليها أر
والكتابة الثانية: إذا كمل تصويره وختليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكرًا أو أنثى من 
ااارج ]بعد األربع، الثالثة[، فُيكتب مع ذلك عمله ورةقه وأجله وشقاوته 

 ب العامل،.وسعادته. فال تنايف ب، احلديث،، واحلمد هلل ر

ويكون التقدير األول: تقديرًا ملا يكون للن فة بعد األربع،، فيقدر معه السعادة 
والشقاوة والرةق والعمل، والتقدير الثاني: تقديرًا ملا يكون للون، بعد تصويره، 
فيقد ر معه ذلك ويكتب أيضًا، وهذا التقدير أخص من األول. ونظ  هذا: أن اهلل 

ير ااالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمس، ألف سنة، ثم سبحانه قد ر مقاد
 .(323)يقدر ليلة القدر ما يكون يف العام ملثله، وهذا أخص من التقدير األول العام"

-وأملع ابن رجب إىل هذا اجلمع القائل بوقـوع الكتابة مرت، للون، الواحد 
ل األجن ة يف الكتابة، فبعضها ، مع تلميحه إىل مجع  خر ختتلف فيه أحوا-ولـم ُيرجحه

تكون الكتابة يف حقها أوائل مرحلة العلقة، وبعضها بعد املضغة، قال ابن رجب: "وقد 
مجع بعضهم ب، هذه األحاديث واخثار، وب، حديث ابن مسعود، فأثبت الكتابة 
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أنها مرة واحدة، ولعل  ذلك خيتلف باختالف األجن ة،  -واهلل أعلم-مرت،...واألظهر 
 .(322)فبعضهم ُيكتب له ذلك بعد األربع، األوىل، وبعضهم بعد األربع، الثالثة"

وكما مجع ابن القيم ب، احلديث، بأن الكتابة كتابتان، كذلك أمت اجلمع بينهما 
بأن التصوير تصويران، تصوير خفي يعوز احلس عن إدراكه وذلك بعد األربع، 

بعد أن غمز يف -األربع، الثالثة، فقال األوىل، وتصوير جلي يناله احلس يتم بعد 
الرأي، الذاهب، إىل أن التصوير يف حديث ُحذيفة حممول على كونه بعد األربع، 

: "والصواب يدل على أن احلد ما دل عليه -الثالثة، أو أنه تصوير علمي ال خارجي
ن: يف األربع، الثانية، ولكن هنا تصويرا -)أال التصوير(-احلديث، من أن ذلك 

أحدهما تصوير خفي ال يظهر، وهو تصوير تقديرال، كما تصور ح، ُتفصِّل الثوب 
أو َتْنُور الباب مواضع الق ع والتفصيل، فيعلم عليها ويضع مواضع الفصل 

 .(325)والوصل"

ويبدو أن هذا التصوير اافي الذال ذكره ابن القيم، هو الذال أشار إليه ابن 
وقد تأول بعضهم ذلك على أن امَلَلك يقسِّم بقوله: " -مع عدم ارتضائه له-رجب 

الن فة إذا صارت علقة إىل أجزا ، فيوعل بعضها للولد، وبعضها للحم، وبعضها 
للعظام، فيقدِّر ذلك كله قبل وجوده. وهذا خالف ظاهر احلديث، بل ظاهره أنه 

 .(320)يصو رها وخيُلق هذه األجزا  كلها"

ن بعد األربع، األوىل كما يف حديث وأشار بعض العلما  إىل أن التصوير يكو
، وأن  هذا ال ُيعارض غلبة وصف الَعَلقة على األربع، الثانية كما ُحذيفة بن َأِسيد 

، ألن غلبة الوصف ال تعين عدم وجود شي   خر معه، يف حديث ابن مسعود 
السيما وأن حديث ابن مسعود ا يذكر وقت التصوير. قال ابن رجب: "وقد محل 

حديث ابن مسعود على أن اجلن، يغِلب عليه يف األربع، األوىل وصُف املين ،  بعضهم
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ويف األربع، الثانية وصُف الَعَلقة، ويف األربع، الثالثة وصُف املضغة، وإن كانت 
خلقته قد مّتت ومت تصويره، وليس يف حديث ابن مسعود ذكُر وقت تصوير 

 .(322)اجلن،"

عامة األقوال السالفة يف اجلمع ب، احلديث،، وقد أملح احلافظ ابن حور إىل 
من أن التصوير إمنا يكون يف األربع، الثالثة  ومال إىل ظاهر حديث ابن مسعود 

مدة املضغة أو بعدها، قال: "فإن ظاهر حديث ابن مسعود أن التصوير إمنا يقع بعد أن 
وير إمنا يقع يف تص  ُمْضغة...فيقوى ما قال ِعياض ومن تبعه...والراجح أن التص

 .(322)األربع، الثالثة"

 خالصة أقوال فقهاء أهل احلديث: 

إن أكثر هؤال  اعتمد اجلمع ب، احلديث،، ومال بعضهم إىل الرتجيح، فرج ح 
 حديث ابن مسعود على حديث ُحذيفة الِغفارال رضي اهلل عنهما.

كل  فأما من ارتضى اجلمع فقد اختلفت طرائقهم فيه على مسارين رئيس،،
 واحد منهما مشتمل على أكثر من قول أو اجتاه:

فاملسار األول: يف التوفيق ب، احلديث، من غ  محل أحدهما على اخَخر، وأن 
 كل واحد منهما له معنى ال ُيناةعه فيه اخَخر. وحتته أقوال:

له تكون الكتابة أوائل مرحلة الَعَلقة، وأما التصوير فيتم بعد مرحلة امُلْضغة. قا -3
 اجلمهور.

تكون الكتابة مرت،، مرة بعد األربع، األوىل، ومرة بعد مرحلة امُلْضغة عند  -4
 التصوير. ةاد بعضهم أن التصوير هو تصويران أيضًا، فكل كتابة تقرتن بتصوير.

اختالف األجنة يف ةمن الكتابة، فبعضها تكون الكتابة يف حقه بعد األربع،  -3
 ة امُلْضغة. وأما التصوير فال يكون إال  خر األمر.األوىل، وبعضها بعد مرحل
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وأما املسار الثاني: ففيه التوفيق ب، احلديث، حبمل أوهلما على اخِخر، أو محل 
اخِخر على األول، وأن املراد فيهما واحد، وال معارضة بينهما يف احلقيقة. وحتته 

 اجتاهان:

رال رضي اهلل عنهما، بقوهلم: محل حديث ابن مسعود على حديث ُحذيفة الِغفا -3
التصوير والكتابة يكونان يف مرحلة الَعَلقة كما هو صريح حديث ُحذيفة الِغفارال 

 وا يتعرض حديث ابن مسعود ،  حقيقة-لوقت التصوير، كما ا خيالف- 
 يف ةمن الكتابة.

محل حديث ُحذيفة الِغفارال على حديث ابن مسعود رضي اهلل عنهما، بقوهلم:  -4
كتابة والتصوير ال يكونان إال بعد َطْور امُلْضغة. ومنهم من جعل الكتابة يف ال

األربع، الثالثة. فيكون بذلك حديث ابن مسعود مفسِّرًا حلديث حذيفة رضي اهلل 
 عنهما، ومقيِّدًا إلطالقه.

 ةمن التخليق عند األطبا  والقواِبل من النسا :

يف ةمن التخليق والتصوير، من خالل اطلعنا من قبل على  را  فقها  احملدث، 
فهمهم لألحاديث النبوية الشريفة، وملا كانت املسألة وثيقة الصلة باألطبا  وكذلك 
القواِبل من النسا ، لكونهم أهل ااربة فيها، لزم استكشاف ما توصل إليه هؤال  
املختصون وااربا ، حتى يتمكن الباحث يف هذه املسألة من استخالص رأال علمي 

 سديد، ويقدِّم التفس  األمثل لألحاديث الشريفة.

فأما القواِبل من النسا  فقد سبق عن تقي الدين بن تيمية موافقتهن لصريح 
يف أن التخليق يظهر عقب األربع، األوىل، وذلك بنا   حديث ُحذيفة الِغفارال 

ّلق على مشاهداتهن، قال ابن رجب: "وما ذكره األطبا  يدل على أن العلقة تتخ
 .(322)وَتَتَخ َّط، وكذلك القواِبل من النسوة يشهدن بذلك"
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وأما األطبا  فأبدأ بالُقدامى منهم، الذين َنَقل ُشر اح احلديث أقواهلم دون أن 
يستسيغوها يف اجلملة، ألنهم وجدوها بعيدة عما تدل عليه ظواهر األحاديث، قال 

بيب اتفاق األطبا  على أن ابن حور: "وقد نقل الفاضل علي بن املهذب احلموال ال 
. وقال الَكْرماني: "قال ال ب: إمنا (356)خلق اجلن، يف الرحم يكون يف حنو األربع،"
. وقال ابن رجب احلنبلي: "ميكن (353)يتصو ر اجلن، فيما ب، ثالث، يومًا إىل أربع،"

 .(354)التخليق يف الَعَلقة، وقد ُروال ما يدل  عليه، واألطبا  تعرتف بذلك"

ل ابن رجب يف موضع  خر عملية التخليق عند األطبا  مبراحلها اليومية وفص 
)يعين مضمون -وتفاصيلها الدقيقة، فقال: "وقد ذكر علما  أهل ال ب ما ُيوافق ذلك 

، وقالوا: إن املين إذا وقع يف الرحم، -حديث مالك بن احُلوير  السابق وحنِوه(
يف هذه األيام ُتَصوَّر الن فة من غ  حصل له َةَبدية ورغوة ستة أيام أو سبعة، و

استمداد من الرحم، ثم بعد ذلك َتستمد منه، وابتدا  اا وط والنقط بعد هذا بثالثة 
وهو ااامس عشر من وقت -أيام، وقد يتقدم يومًا ويتأخر يومًا، ثم بعد ستة أيام 

ظاهرًا، ويتنحى  ينفُذ الدم إىل اجلميع فيص  علقة، ثم تتمي ز األعضا  متيزًا -الُعلوق
بعُضها عن ُمماس ة بعض، ومتتد رطوبة النُّخاع، ثم بعد تسعة أيام ينفصُل الرأُس عن 

 املنكب،، واألطراُف عن األصابع، متيزًا يتب، يف بعٍض، وخيفى يف بعض.

قالوا: وأقلُّ مدة يَتَصوَّر الذكر فيها ثالثون يومًا، والزمان املعتدل يف َتَصوُّر 
وثالثون يومًا، وقد يتصو ر يف مخسة وأربع، يومًا. قالوا: وا يوجد يف  اجلن، مخسة

 األسقاط ذكر َتم  قبل ثالث، يومًا، وال أنثى قبل أربع، يومًا. 

فهذا يوافق ما دل  عليه حديث ُحذيفة بن َأِسيد يف التخليق يف األربع، الثانية، 
 .(353)ومص ه حلمًا فيها أيضًا"
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دامى هذه، وكذلك مشاهدات القواِبل، متفقة على أن ختلق فأقوال األطبا  الق
اجلن، يكون يف حنو األربع، يومًا، وبذلك تبعد الشُّقَّة ب، ما ارتضاه مجاه  فقها  
أهل احلديث من جهة، وما خربه مجاه  األطبا  وشاهدته القواِبل من النسا  من جهة 

 أخرى، وليس َمْن را  كمن مسعا.

يان موقف ال ب احلديث، الذال قادته التِّقنيات املت ورة اليوم وأحتول اخن لب

 .32فاطر:  چں  ڻ  ڻ       ڻ   ٹ ٹ چ  للفصل يف هذه القضية ال بية،

فال ب احلديث املواكب للتِّقنيات قريب جدًا من طبنا القديم يف ااالصات، مع      
على كتاب فذ  يف هذا  متيز احلديث بالتدقيق والتحديد ب بيعة احلال. وسأعتمد هنا

املوضوع، وهو كتاب خلق اإلنسان ب، ال ب والقر ن للدكتور حممد علي البار 
استشارال أمراض باطنية وعضو الكليات امللكية لألطبا  باململكة املتحدة، واحلاصل 
على ةمالة الكلية امللكية لألطبا  بلندن، ومستشار ال ب اإلسالمي مبركز امللك فهد 

ية وجامعة امللك عبدالعزيز جُبد ة، ومستشار اجملامع الفقهية فيما خيتص للبحو  ال ب
 بالعلوم ال بية.

 وأستخلص من هذا الكتاب الرائد مما يتعلق ببحثي ما يأتي:

 مير  اجلن، يف ب ن أمه بأطوار متعاقبة:

إىل  : َطور الن فة األمشاج )البويضة امللقحة(: وهذه النُّ فة حتتاج من مخسة أيامأوهلـا
سبعة على األكثر حتى تصل إىل الرحم، وذلك عرب القناة الرَِّحمية، وتنقسم قبل 
دخوهلا الرحم انقسامًا متتابعًا حتى تكون كثمرة التُّوتة، وتسمى يف نهاية َطور النُّ فة 

 .(352)بالُكرة اجُلرثومية



 423               قاسم علي سعد د.            يف التَّْخليق والتَّْقدير حديُث ابِن َمسعوٍد  

له، تلتصق الُكرة : َطور الَعلقة: يف اليوم السابع من التلقيح أو يف اليوم الذال قبثانيهـا
اجُلرثومية )الن فة األمشاج( يف اجلدار االفي ألعلى الرحم، فتنغرة فيه شيئًا فشيئًا، 
ويكتمل هذا االنغراة بعد يوم،، وُتغلق الفتحة اليت دخلت منها تلك الن فة جبل ة 
َدموية، ثم بعد يوم،  خرين تغ ى تلك الفتحة خباليا ِطالئية بدل اجلل ة، ومدة هذا 

 .(355)ال َّور أسبوعان

: َطور امُلْضغة: يف نهاية األسبوع الثالث من التلقيح يبدأ هذا ال َّور، وُيسمى ثالثهـا
عند األطبا  مبرحلة الُكتل البدنية، وهذه الُكتل تظهر شيئًا فشيئًا ابتدا  من اليوم 

 .(350)العشرين أو الواحد والعشرين من التلقيح، وتنتهي باليوم الثالث، أو بعده

: َطور تكو ن األعضا  واألجهزة: تبدأ هذه املرحلة املهمة يف األسبوع الرابع رابعهـا
وتنتهي يف الثامن. ويف األسبوع، ااامس والسادس تتحول تلك الُكتل البدنية 
)املضغة( إىل ق اع عظمي وتظهر براعم األطراف، ثم يف األسبوع، التالي، ُتْكسى 

نئذ التعرف على الُغد ة التناسلية للون، فيميز ب، الذكر العظام بالعضالت، وميكن حي
واألنثى. ويف هذه املرحلة يتكون اجلهاة اهليكلي واجلهاة العضلي، وُيَصو ر الوجه 

 .(352)وُيَشق  السمع والبصر، وُيَكو ن اجللد واللحم والعظم

مل من أول : َطور منو األعضا  واألجهزة وتكاملهما: ويبدأ هذا النمو والتكاخامسهـا
الشهر الثالث ويستمر إىل الوالدة. وال يكاد يوجد ختليق يف هذه املرحلة، وإمنا هو منو 

 .(352)ملا كان قد ختّلق من قبل

علي البار بعد ذلك إىل القول: "االق كله ُيومع يف  وخلص الدكتور حممد
 .(352)األربع،...وأن النُّ فة والَعَلقة وامُلْضغة والتخليق كلها تكون يف األربع،"
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 :الرتجيــح
اختلفت اجتهادات العلما  يف حتديد ةمن التخليق والتصوير، وتعي، وقت 

يث النبوية الواردة يف هذا الكتابة والتقدير، وذلك بنا  على ما تضمنته األحاد
املوضوع، السيما حديث ابن مسعود وحديث ُحذيفة الِغفارال رضي اهلل عنهما. وملا 
كان أمر التخليق والتصوير ألصق باملراقبة ال بية، كان لزامًا على من تعانى الرتجيح 
 يف هذه املسألة أن يقف على ما بلغه ال ب احلديث من اكتشافات يف هذا اجملال، ألن

 األطبا  يف هذا األمر من أهل الذِّْكر الذين ينبغي الرجوع إليهم.

وقد توصل األطبا  اليوم بالدليل القاطع والربهان الساطع إىل أن عملية 
التخليق ال حتتاج إىل عدة أربعينات، ألنها تتم يف األربع، الثانية، وأن اكتمال األطوار 

ال تتواوة األربع، يومًا. وهذا ليس جمرد تنظ ، الثالثة: النُّْ فة والَعَلقة وامُلْضغة، 
 وإمنا هو حقيقة علمية ثابتة كما سبق.

لذا يرتجح محل حديث ابن مسعود على حديث حذيفة الِغفارال رضي اهلل 
عنهما، من أن األربع، الثانية، بل النصف األول منها، تتم فيه عملية التخليق 

 يها األطوار الثالثة.والتصوير، وأن األربع، األوىل تكتمل ف

وأما ما ُذكر من أربعينات ثالثة لتلك األطوار الثالثة، فهو حمض اجتهاد يف 
، ُيؤجر عليه أصحابه، وليس يف احلديث تصريح به، وما ورد حديث ابن مسعود 

 .(306)من تصريح يف بعض األحاديث األخرى فال حوة فيه لضعف تلك الروايات

فيها داللة  -وهي اليت أثبتُّها أول البحث- ورواية مسلم حلديث ابن مسعود 
يتحد  عن أربع، واحدة لألطوار الثالثة، وهو ما  غ  خافية، على أن النيب 
الذال فيه أن الكتابة والتصوير يتحققان بعد استقرار  يتوافق مع حديث ُحذيفة 

 الثالثة. تلك األطوارالن فة يف الرحم بأربع، ليلة أو حنوها، والكتابة والتصوير يكونان بعد 
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، تنبئ بتلك األربع، وكلمة )يف ذلك( عند مسلم من حديث ابن مسعود 
الواحدة، خالفًا ملا فس رها به بعض علمائنا السابق،، وعذرهم أن ال ب يف ةمانهم ا 
ميتلك الوسائل املقنعة املتوافرة ألطبا  اليوم، وأقرب تفس  لتلك الكلمت، يف 

و)مثل ذلك( ما ذكره الدكتور الفاضل شرف القضاة بقوله:  احلديث: )يف ذلك(
"فاحلديث معناه من غ  تكلف: ثم يكون يف ذلك الوقت مثل ذلك اجلمع، فهناك َشَبه 
ب، الَعَلقة وامُلْضغة وب، اجلمع األول وهو النُّ فة، وقد يكون عدم وجود الروح وهو 

ك حيد  تدرجييًا ال مرة واحدة، أو الذال أراه راجحًا، أو عدم كتابة قدره، أو أن ذل
. ثم قال: "وهكذا فاحلديث (303)أنه يكون ناقص اِالقة يف كل هذه املراحل. واهلل أعلم"
)ومنها حديث حذيفة الِغفارال -األول حيتمل أكثر من وجه، أما األحاديث األخرى 

)- د  فهي صرحية ومتعددة، ومروية عن أكثر من صحابي، وال شك أن احملتمل ُيَر
 .(304)إىل الصريح وليس العكس، فال ميكن محل الصريح على احملتمل. واهلل أعلم"

 وبذلك جتتمع األدلة، وتتآلف النصوص، وتتوافق األحاديث.

وأما من مال من علمائنا السابق، إىل ترجيح حديث ابن مسعود على حديث 
، -لصحيح،وإن كان ينبغي التأني يف أحاديث ا-فيعذر أيضًا  حذيفة الِغفارال 

ألنه ا يتب، له وجه قوال للومع، يف وقت ا يكن فيه لل ب ذاك الت ور واالشتهار، 
ومعلوم يف فن خمتِلف احلديث أن الرتجيح ال يصار إليه مع إمكان اجلمع، وقد أمكن 

 وهلل احلمد، ومن َعَرف ُحوة على من ال يعرف. واهلل أعلم.

 ترتيب الكتابة والنفخ يف الروح:

برواياته املتعددة يف صحيح مسلم إىل  ض حديث ُحذيفة بن َأِسيد ا يتعر
فقد اختلفت رواياته يف ترتيب  مسألة النفخ يف الروح. وأما حديث ابن مسعود 

الكتابة والنفخ، ففي صحيح البخارال: "ثم ُيبعث إليه امَلَلك فيؤَذُن بأربع كلمات، 
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. ورواية مسلم (303)م َيْنفخ فيه الروح"فَيْكُتُب رةَقه وأجَله وعمَله وشقي أم سعيد، ث
اليت اعتمدتها يف إثبات ألفاظ هذا احلديث ال ختالفها يف حقيقة األمر، ولفظها: "ثم 

)ويؤمر( ال  ُيرسل امَلَلك فينُفُخ فيه الروَح، ويؤمر بأربع كلمات...". فالواو يف قوله 
)يعين -بأن رواية  دم  تفيد ترتيبًا كما نص  مجع من األئمة، قال ابن حور: "وُيومع

)يعين -صرحية يف تأخ  النفخ للتعب  بقوله: )ثم(، والرواية األخرى  -عند البخارال(
حمتملة، فرتد إىل الصرحية، ألن الواو ال ترت ب، فيووة أن تكون  -رواية مسلم(

مع وفة على اجلملة اليت تليها، وأن تكون مع وفة على مجلة الكالم املتقدم، أال 
قه يف هذه األطوار ويؤمر امللك بالكْتب. وتوس ط قوله: )ينفخ فيه الروح( ُيومع خل

ب، اجلمل، فيكون من ترتيب اارب على اارب، ال من ترتيب األفعال املخرب عنها. 
ونقل ابن الزََّمْلكاني عن ابن احلاجب يف اجلواب عن ذلك: أن العرب إذا عب رت عن 

باألول، حسن تقدميه لفظًا على البقية، وإن كان  أمر بعدة أمور متعددة ولبعضها تعّلق
بعضها متقدمًا عليه وجودًا، وحسن هنا ألن القصد ترتيب اَاْلق الذال سيق الكالم 

 .(302)ألجله"

لكن ما عند مسلم ُروال خارج الصحيح، بالع ف بثم بدل الواو، فيكون 
حلنبلي بقوله: معارضًا لرواية البخارال، وقد َعَرض هذا األمر ووج هه ابن رجب ا

يف ترتيب  -()يعين حديث ابن مسعود -"واختلفت ألفاظ روايات هذا احلديث 
الكتابة والنفخ، ففي رواية البخارال يف صحيحه: )ويبعث إليه امللك فيؤمر بأربع 

، ففي هذه الرواية تصريح بتأخر نفخ الروح عن (305)كلمات، ثم ينفخ فيه الروح(
: )ثم ُيبعث امللك فينفُخ فيه (300)يهقي يف كتاب الَقَدرالكتابة. ويف رواية خر جها الب

 الروح، ثم يؤمر بأربع كلمات(. وهذه الرواية ُتصر ح بتقدم النفخ على الكتابة.

فإما أن يكون هذا من تصر ف الرواة برواياتهم باملعنى الذال يفهمونه، وإما أن 
 .(302)يكون املراد ترتيب األخبار فقط، ال ترتيب ما َأْخرب به"
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 زمن النفخ يف الروح:

ال شك أن نفخ الروح يف اجلن، يكون بعد تصو ره، وقد حد د أكثر العلما  
ةمانه عقب األربع، الثالثة، بل ادعى بعضهم االتفاق على ذلك، قال القاضي 
ِعياض: "وا ُيختلف أن نفخ الروح فيه بعد مئة وعشرين يومًا، وذلك متام أربعة أشهر 

وهذا قد ُجرِّب باملشاهدة، وعليه ُيَعوَّل فيما ُيحتاج إليه من ودخوله يف ااامس، 
األحكام، يف االستلحاق عند التناةع، ويف وجوب النفقات على محل امل لقات، 
وذلك لتيقنه حبركة اجلن، يف اجلوف. وقد قيل: إن احلكمة يف عد ة املرأة من الوفاة 

برا ة الرحم ببلوغها هذه  بأربعة أشهر وعشر، وهو الدخول يف ااامس، ليتحقق
 .(302)املدة"

وقو ى ابن رجب ذلك مبا ُروال عن بعض الصحابة ومجاعة من األئمة، قال: 
"فأما نفخ الروح فقد ُروال صرحيًا عن الصحابة أنه إمنا ُينفخ فيه الروح بعد أربعة 

د . ثم قال متمِّمًا: "وبنى اإلمام أمح(302)أشهر، كما دل  عليه ظاهر حديث ابن مسعود"
مذهبه املشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود، وأن ال فل ُينفخ فيه الروح بعد 
األربعة أشهر، وأنه إذا سقط بعد متام أربعة أشهر ُصلِّي عليه، حيث كان قد ُنفخ فيه 
الروح ثم مات. وُحكي ذلك أيضًا عن سعيد بن املسيب، وهو أحد أقوال الشافعي 

 .(326)وإسحاق"

نفخ الروح بصورة دقيقة من خالل االستنتاجات العقلية ولصعوبة حتديد ةمن 
واملختربات ال بية، جلأ العلما  إىل نصوص الوحي يف ذلك، قال ابن حور: "وهو ما 

أن ذلك  ففهموا من حديث ابن مسعود . (323)ال سبيل إىل معرفته إال بالوحي"
يح احليوان املنوال يكون بعد متام األربع، الثالثة، أال بعد مئة وعشرين يومًا من تلق

للبويضة، وأكدوا ذلك بأقوال بعض الصحابة ومجاعة من السلف، بل ةادوه تأكيدًا 
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مبا يصدر عن اجلن، يف الوقت املذكور من حركات إرادية وإحساس، وعن تلك 
احلركات واألحاسيس يقول الدكتور حممد علي البار: "وهو أمر ال َيْحدُ  يف اجلن، 

وبالذات املخ، حبيث تتحكَّم املناطق املخية العليا يف اجلهاة  إال بعد منو  الدماغ،
العصيب. فقد اكتشف الربوفيسور جوليوس كورين أستاذ األمراض العصبية يف جامعة 
نيويورك بعد تشريح العديد من األجنة امُلْسَق ة يف مراحل خمتلفة من أعمارها: أن 

ها من املراكز، تكوُن غَ  موصولة املناطق العليا من املخ، واليت تتحكَّم فيما حتت
كهربائيًا باملناطق اليت حتتها، وال يبدأ االتصال والتشابك وإرسال اإلشارات إال بعد 

( يومًا منذ التلقيح...ويف تلك املرحلة حيس اجلن، باألا إذا ُوِخز بإبرة، 346مرور )
 .(324)ة الدماغ"وتبدأ احلركات اإلرادية اليت تتحكم فيها املناطق العليا من قشر

م، وعّلق 3222ثم ذكر الدكتور البار أن الدكتور كورين أعلن عن ذلك سنة 
يف نفخ  بقوله: "وهذا االكتشاف احلديُث مذهٌل، ويوضِّح إعواة حديث املص فى 

 .(323)الروح وتكوين اجلهاة العصيب"
 إال أن الدكتور البار نفسه سرعان ما ألقى إشارات قد تدل على أن نفخ الروح

: "وعند بلوغ يكون قبل ذلك بكث ، قال عقب إيراده حلديث حذيفة بن َأِسيد 
( يومًا أو ما حوهلا، يتكوَّن فيه ِجْذع الدِّماغ، ويبدأ يف التحكم يف املناطق 24اجلن، )

األسفل منه )أال النخاع الشوكي(، وقد سو ل العلما  نشاطًا كهربائيًا جِلْذع الدِّماغ يف 
 .(322)هذه الفرتة"

وبنا  على هذه اإلملاعات ال بية األخ ة اليت ألقاها الدكتور البار، مع إحيا ات 
، رج ح بعض العلما  املعاصرين نفخ الروح يف األربع، حديث ُحذيفة بن َأِسيد 

الثانية، ال بعد األربع، الثالثة، قال الدكتور شرف القضاة: "العلم يؤكد أن احلركات 
وجود الروح تبدأ يف الشهر الثالث، بل يف نهاية اإلرادية اليت تدل على 

. ثم ةاد الدكتور القضاة (325)الثاني...وهكذا فيكون نفخ الروح بعد األربع، األوىل"
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األمر بيانًا فقال: "الروح ُتنفخ يف اجلن، بعد الليلة الثانية واألربع،...من استقرار 
ظة التلقيح للبويضة، أال من ال من حل -(320)كما يف احلديث الثالث-الن فة يف الرحم 

بداية مرحلة الَعَلقة، ال من بداية مرحلة النُّ فة، ألن النُّ فة ال تستقر إال يف اليوم 
السابع تقريبًا عندما تتعلق جبدار الرحم، وعلى هذا فيكون نفخ الروح بعد الليلة 

لرأال الذال التاسعة واألربع،، أال يف بداية األسبوع الثامن. واهلل أعلم. وهذا هو ا
 .(322)أراه راجحًا، ألنه وّفق ب، الروايات"

وهذه النتيوة ما ةال الكث  من العلما  واألطبا  يتحرجون من ترجيحها يف 
ةمن نفخ الروح، السيما وأن األحاديث اليت اعتمد عليها الدكتور القضاة ا ُيذكر 

ما  الشرع، وإىل فيها نفخ الروح، لذا فإن األمر حيتاج إىل مزيد حبث من ِقَبل عل
 مواصلة التوارب واملراقبة السريرية من قبل األطبا .

 مكان الكتابة وموضع املكتوب:

تعرََّضت الروايات لذكر املكان الذال َتْحُد  فيه الكتابة، هل هو داخل الرَِّحم 
أو خارجه؟ وكذلك حتدََّثت عن املوضع الذال ُيكتب عليه، هل يكون ذلك على 

 اجلن،، وللعلما  يف هذا اجتهاد وتفصيل:صحيفة أو ب، عيين 

يتبادر له أن الكتابة تكون يف  : فإن الناظر يف حديث ابن مسعود فأما مكان الكتابة
ب ن األم داخل الرحم، وإن ا ُيذكر ذلك صراحة، وأقرب منه فيه حديث ُحذيفة بن 

 ن األم فيه تصريح بكون ذلك يف ب ، وَثم ة حديث رفعه أنس بن مالك َأِسيد 
أنه قال: "إن اهلل قد وّكل بالرَِّحم َمَلكًا،  عن النيب  وليس خارجه، فعن أنس 

فيقول: أاْل ربِّ، ن فٌة، أاْل ربِّ، َعَلَقٌة، أاْل ربِّ، ُمْضَغٌة. فإذا أراد اهلل عز وجل  أن 
ما َيْقِضَي َخْلقًا، قال امَلَلك: أاْل ربِّ، ذكٌر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرةق؟ ف

 .(322)األجُل؟ فُيكَتُب كذلك يف ب ن أمه"
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وبعض من أثبت الكتابة مرت،، مرة بعد األربع، األوىل، ومرة بعد األربع، 
الثالثة، أبقى احتمال كون إحداهما يف السما ، قال ابن رجب: "وقد يقال مع ذلك: إن 

 .(322)إحداهما يف السما ، واألخرى يف ب ن األم"

أن  تقدم يف روايات حديث ُحذيفة بن َأِسيد الِغفارال  : فقدوأما موضع املكتوب
املوضع الذال َيْكُتب فيه امَلَلك هو الصحيفة، ففي  خر رواية أبي الزب  املكي عن أبي 
ال ُّفيل عن ُحذيفة مرفوعًا: )َفَيْقضي ربك ما شا ، وَيْكُتُب امَلَلك، ثم خيرج امَلَلك 

وال َيْنقص(. ويف رواية عمرو بن دينار عن  بالصحيفة يف يده، فال يزيد على ما ُأمر
أبي ال ُّفيل عن ُحذيفة رفعه: )وُيْكَتُب عمُله وَأَثُره وأجُله ورةُقه، ثم ُت وى الصحف، 

 فال ُيزاد فيها وال ُيْنَقص(.

ومث ة حديث  خر اقتصر على ذكر الكتابة ب، عيين اجلن،، فعن ابن عمر رضي 
: "إذا أراد اهلُل أن َيْخُلق َنَسَمة، قال َمَلك األرحام اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل 

ُمْعِرضًا: يا ربِّ، أذكر أم أنثى؟ فَيْقضي اهلل أمره، ثم يقول: يا ربِّ، أشقيٌّ أم سعيد؟ 
 .(326)فَيْقضي اهلل أمره، ثم َيْكُتُب ب، عينيه ما هو الٍق حتى النَّْكَبَة ُيْنَكُبها"

يف حقيقة األمر، لذا فإن ابن  يث ُحذيفة وال تعارض ب، هذا احلديث وحد
حبان أعقب حديث ُحذيفة حبديث ابن عمر رضي اهلل عنهما، وقد م للحديث األخ  

. (323)بقوله: "ِذْكُر خرب قد يوِهُم الرََّعاع من الناس أنه ُمَضادٌّ لألخبار اليت ذكرناها قبُل"
ِسيد املتقدم صريٌح يف أن وقال ابن رجب جامعًا ب، احلديث،: "وحديث ُحذيفة بن َأ

. (324)امَلَلك َيْكُتُب ذلك يف صحيفة، ولعله َيْكُتُب يف صحيفة، وَيْكُتُب ب، عيين الولد"
وقد رج ح ابن حور هذا اجلمع الذال ذكره ابن رجب مع إشارته إىل احتمال  خر، 

 : "ومجع بعضهم بأن الكتابة تقع-متحدثًا عن مكان الكتابة وموضع املكتوب-فقال 
مرت،: فالكتابة األوىل يف السما  والثانية يف ب ن املرأة. وحيتمل أن تكون إحداهما يف 
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صحيفة واألخرى على جب، املولود، وقيل: خيتلف باختالف األجن ة، فبعضها كذا 
 .(323)وبعضها كذا، واألول أوىل"

 األعمال باخلواتيم احملكومة باألقدار:

، وهذا من حديث ابن مسعود هذه الكلمات هي عنوان الش ر الثاني 
: "فوالذال ال إله غُ ه، إن  أحَدكم ليعمُل بعمِل أهل اجلنة حتى ما الش ر هو قوله 

يكوُن بينه وبينها إال ذراٌع، فَيْسِبُق عليه الكتاُب، فيعمُل بعمِل أهِل الن ار، فيدُخُلها. 
ال ذراٌع، فَيْسِبُق عليه وإن أحَدكم ليعمُل بعمِل أهل النار حتى ما يكوُن بينه وبينها إ

 الكتاُب، فيعمُل بعمِل أهِل اجلن ة، فيدُخُلها".

، قال عليه الصالة والفقرة األوىل من العنوان املذكور هو من كالم النيب 
والسالم: "إن العبَد ليعمُل عمَل أهل النار وإنه من أهل اجلنة، ويعمُل عمَل أهل اجلنة 

. ويف لفظ  خر: "إن العبد ليعمُل فيما (322)ل بااواتيم"وإنه من أهل النار، وإمنا األعما
يرى الناُس عمَل أهل اجلنة وإنه ملن أهل النار، ويعمُل فيما يرى الناس عمل أهل 

 .(325)النار وهو من أهل اجلنة، وإمنا األعمال خبواتيمها"

بقوله:  وقد أمجل ابن العربي معنى الش ر الثاني من حديث ابن مسعود 
ن العباد على أربعة أقسام: مؤمن عمره كله، وكافر عمره كله، ومؤمن يف "وتفس ه أ

أول أمره ثم يكفر، وكافر يف أول أمره ثم يؤمن. واارب يف هذا احلديث إمنا وقع على 
القسم، اخخرين الذين ختتلف حاهلما ب، االبتدا  واالنتها ، وتغاير فيهما األول 

. وقد م ابن حور املعنى من منظار  خر (320)تدب ه"واخخر، وتغاير عليهما حكمة اهلل و
فقال: "وقد ذكر يف هذا احلديث أهل اا  ِصْرفًا وأهل الشر ِصْرفًا إىل املوت، وال ذكر 
للذين خل وا وماتوا على اإلسالم، ألنه ا يقصد يف احلديث تعميم أحوال املكلَّف،، 

 .(322)وإمنا سيق لبيان أن االعتبار بااامتة"
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ر القاضي ِعياض معنى هذا الش ر بقوله: "هذا راجع إىل أن األمر واختص
. وهذا الكالم حباجة (322)بااواتيم، فإن كل أحد ُيتوفى على ما سبق له يف أم الكتاب"

إىل توضيح، فقد ُذكرت فيه ااواتيم والسوابق معًا، فهل العربة بهما أم بأحدهما؟ 
، هلذا الش ر من حديث ابن مسعود واجلواب ذكره أبو العباس القرطيب يف شرحه 

قال: "ظاهر هذا احلديث: أن هذا العامَل كان عمله صحيحًا، وأنه قُرب من اجلنة 
بسبب عمله حتى أشرف على دخوهلا، وإمنا منعه من دخوهلا سابق الَقَدر الذال يظهُر 

وال  إمنا هو مما سبق، إذ ال تبديل له -على التحقيق-عند ااامتة، وعلى هذا فااوف 
تغي ، فإذًا األعمال بالسوابق، لكن ملا كانت السوابق مستورة عنا، وااامتة ظاهرة لنا، 

: )إمنا األعمال بااواتيم(، أال عندنا، وبالنسبة إىل اطالعنا يف بعض قال 
 األشخاص، ويف بعض األحوال.

وأما العامُل املذكور يف حديث سهل...فإنه ا يكن عمُله صحيحًا يف نفسه، 
: )إن الرجل ليعمُل عمل أهل اجلنة فيما يبدو إمنا كان ريا  وُسمعة، ولذلك قال و

 .(322)للناس، وهو من أهل النار("

على القلوب  ثم جا  النووال ليخفِّف من شدة وقع حديث ابن مسعود 
املؤمنة، فقال: "واملراد بهذا احلديث أن هذا قد يقع يف نادر من الناس، ال أنه غالب 

أنه من ل ف اهلل تعاىل وسعة رمحته انقالب الناس من الشر إىل اا  يف فيهم، ثم 
كثرة، وأما انقالبهم من اا  إىل الشر ففي غاية الندور ونهاية القلة...ويدخل يف هذا 
من انقلب إىل عمل النار بكفر أو معصية، لكن خيتلفان يف التخليد وعدمه، فالكافر 

 .(326)مات موحِّدًا ال ُيخّلد فيها" ُيَخلَّد يف النار، والعاصي الذال

وقد أورد ابن رجب كالمًا مفيدًا يف مدى غلبة تعلـق القلوب بااواتيم أو 
تعلقها بالسوابق، فقال: "ويف اجلملة: فااواتيم م ا  السوابق، وكل ذلك سبق يف 
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الكتاب السابق، ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سو  ااواتيم، ومنهم من كان 
من ذكر السوابق، وقد قيل: إن قلوب األبرار معلقة بااواتيم، يقولون: مباذا يقلق 

. وعن أن (323)خيتم لنا؟ وقلوب املقرب، معلقة بالسوابق، يقولون: ماذا سبق لنا"
االعتبار بااامتة يقول ابن أبي مجرة: "هذه اليت ق عت أعناق الرجال، مع ما هم فيه من 

ُيكثر يف  . ألجل هذا كان النيب (324)اذا ُيختم هلم"حسن احلال، ألنهم ال يدرون مب
 .(323)دعائه أن يقول: "يا مقلِّب القلوب، َثبِّت قليب على دينك"

 بني َسْبق الَقَدر ونفع العمل:

على أنه إذا تعارض العمل املقتضي للسعادة، مع  دلَّ حديث ابن مسعود 
العمل. لكن مث ة حديث املكتوب املقتضي للشقاوة، حتقق مقتضى الكتاب، وَغَلب 

قال:   خر يش  إىل فائدة العمل مع تقدم التقدير، وهو حديث علي بن أبي طالب 
يف جناةة، فأخذ شيئًا فوعل َيْنُكُت به األرض فقال: ما منكم من أحد  "كان النيب 

ل على إال وقد ُكتب َمْقَعُده من النار وَمْقَعُده من اجلنة، قالوا: يا رسول اهلل، أفال نت ِك
كتابنا وندُع العمَل؟ قال: اعملوا فكل ُمَيسَّر ملا ُخلق له، أما من كان من أهل السعادة 
فُيَيسَُّر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقا  فُيَيسَّر لعمل أهل الشقاوة، 

. قال ابن (322)"بعدها( فما  0 - 5الليل:  چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ  ثم قرأ:
للمسألة وخمتصرًا معنى احلديث: "ففي هذا احلديث أن السعادة والشقاوة  رجب مقرِّبًا

قد سبق الكتاب بهما، وأن  ذلك ُمَقدَّر حبسب األعمال، وأن كالًّ ُمَيسَّر ملا ُخلق له من 
 .(325)األعمال اليت هي سبب للسعادة أو الشقاوة"

يث لكن يف كالم ابن رجب هذا إمجال قد ُيساعد على دعوى أن ظاهر حد
، مع أنه ال تعارض ب، احلديث، يف قد يعارض حديث ابن مسعود  علي 
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احلقيقة. وقد مجع ب، احلديث، احلافظ ابن حور يف موضع،، أوهلما باعتبار الصورة 
 مع اإلمجال، و خرهما باستحضار احلقيقة مع البيان.

ى وفيه مراعاة للصورة والظاهر، ومحل ألحد احلديث، عل-فأما األول: 
فقال ابن حور: "واجلمع بينهما: محُل حديث علي  على  -األكثرية ولآلخر على األقلية

األكثر األغلب، ومحل حديث الباب على األقل، ولكنه ملا كان جائزًا تعي ن طلب 
 .(320)الثبات"

فقال ابن حور ضمن  -وفيه كشف للحقيقة، وحتقيق للمعنى-وأما الثاني: 
به على إمكان معرفة الشقي من السعيد يف الدنيا، : "واسُتدل شرحه حلديث علي 

كمن اشتهر له لسان صدق وعكسه، ألن العمل أمارة على اجلزا  على ظاهر هذا 
اارب. وُرد  مبا تقدم يف حديث ابن مسعود، وأن هذا العمل الظاهر قد ينقلب لعكسه 

مر، وأمر الباطن على َوْفق ما ُقدِّر. واحلق أن العمل عالمة وأمارة، فيحكم بظاهر األ
عن َسْبق الكائنات، رام من متس ك بالَقَدر أن  إىل اهلل تعاىل، قال اَاّ ابي: )ملا أخرب 

يتخذه حوة يف ترك العمل، فأعلمهم أن هنا أمرين، ال يب ل أحدهما باخخر: باطن 
وهو العلة املوجبة يف حكم الربوبية، وظاهر وهو العالمة الالةمة يف حق العبودية، 

إمنا هي َأَمارة ُمِخيلة يف م العة علم العواقب، غُ  مفيدة حقيقة، فبي ن هلم أن كاًل و
ميسَّر ملا ُخلق له، وأن عمله يف العاجل دليل على مص ه يف اخجل، ولذلك مث ل 

 .(322)باخيات. ونظ  ذلك الرةق مع األمر بالكسب، واألجل مع اإلذن يف املعاجلة("

خيوط ُمَلثَّمة، ألن الَقَدر سر من أسرار اهلل تعاىل يف  وتبقى يف مسألة الَقَدر
خلقه، "وقد أخرج ال رباني بسند حسن من حديث ابن مسعود رفعه: )إذا ُذكر الَقَدر 

، قال . ويف هذا املعنى كلمات لعلي بن أبي طالب (322)فأمسكوا("، قاله ابن حور
فقال: أخربني عن  لب َعْنرتة بن عبد الرمحن الكويف: "أتى رجل علي بن أبي طا
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الَقَدر؟ قال: طريق ُمْظِلم فال َتْسُلْكه. قال: أخربني عن الَقَدر؟! قال: حبر عميق فال 
. وقال جعفر الصادق: (322)َتِلْوه. قال أخربني عن الَقَدر؟! قال: ِسر  اهلل فال َتَكلَّْفه"

 .(466)َحْيرة""الناظر يف الَقَدر كالناظر يف ع، الشمس، كلما اةداد نظرًا اةداد 

فإن كان األمر كذلك، فكيف يتصر ف املسلم؟! وقد أجاب عن هذا مجاعة من 
أئمة التابع،، وأقتصر على أقوال ثالثة منهم، وكل واحد من هؤال  الثالثة كان ُقدوة 
للناس يف ةمنه، لذا فإن كالمه حوٌة يف هذا املقام، فأوهلم االيفة الراشد عمر بن 

عبدالرب: "وُروِّينا أن عمر بن عبدالعزيز كتب إىل احلسن  ، قال ابنعبدالعزيز 
البصرال: إن اهلل ال ي الب خلقه مبا قضى عليهم، ولكن ي البهم مبا نهاهم عنه 

. وثانيهم مسلم بن يسار (463)وأمرهم به، ف الب نفسك من حيث ي البك ربك"
الم يف الَقَدر: هما البصرال، قال قتادة بن ِدعامة السَّدوسي: "قال مسلم بن يسار يف الك

واديان عريضان، َيْسُلك الناس فيهما، لن ُيْدَرَك َغْوُرهما، فاعمل عمل رجل يعلم أنه 
لن ُينوَيك إال عمُلك، وتوّكل توكل رجل يعلم أنه ال ُيصيُبك إال ما َكَتب اهلل 

. و خرهم حممد بن واسع البصرال، قال عيينة بن املنهال: "قال بالل بن أبي (464)لك"
ة حملمد بن واسع: ما تقول يف القضا  والَقَدر؟ قال: أيها األم ، إن  اهلل تبارك برد

. (463)وتعاىل ال يسأل عباده يوم القيامة عن قضائه وقدره، وإمنا يسأهلم عن أعماهلم"
فكالم هؤال  اجِلّلة شاف واف، فيه ُغنية ل اليب النواة، وما هو إال تفس  لقول النيب 

َيسَّر ملا ُخلق له".: "اعملوا فكل  ُم 
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 اخلامتة

 ما يستفاد من احلديث

مشحون بالدروس والفوائد، استنبط منه العلما  معان  حديث ابن مسعود 
غزيرة، واغرتفوا من َمِعينه حقائق جليلة، واستخرجوا من َمْعِدنه نفائس مثينة، 

 ودونك مجلة منها، عامتها منقول بعبارات مستنب يها مع عزوها إليهم. 
 لشطر األول: ا

وبعضها له -يف ش ره األول فوائد كث ة  ُيستفاد من حديث ابن مسعود 
 ، منها:-تعلق وثيق بالش ر اخِخر

 .(462)"الَقَسم على اارب الصِّدق تأكيدًا يف نفس السامع" -3
" اإلشارة إىل علم املبدأ واملعاد، وما يتعلق ببدن اإلنسان وحاله يف الشقا   -4

 .(465)والسعادة"

هلل تعاىل حيو ل اإلنسان يف ب ن أمه حالة بعد حالة، مع أنه قادر على أن خيلقه "أن ا -3
 يف حملة البصر، وذلك أن يف التحويل فوائد وعربًا:

: أنه لو خلقه ُدفعة لشق على األم، ألنها ا تكن معتادة لذلك، ورمبا ُيظن منها
 مَّ َجر ًا إىل الوالدة.علة، فُوعلت أواًل ُن فة لتعتاد بها مدة، ثم َعَلقة مدة، وهل

إظهار قدرة اهلل تعاىل ونعمته، ليعبدوه ويشكروا له، حيث َقّلبهم من  ومنها:
تلك األطوار إىل كونهم إنسانًا حسن الصورة، متحليًا بالعقل والشََّهامة، متزينًا بالفهم 

 والَفَ انة.
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ن من إرشاد الناس وتنبيههم على كمال قدرته على احلشر والنشر، أل ومنها:
قدر على خلق اإلنسان من ما  مه،، ثم من َعَلقة، وُمْضغة مهيأة لنفخ الروح فيه، 

 .(460)يقدر على تصي ه ترابًا، ونفخ الروح فيه، وحشره يف احملشر للحساب واجلزا "

"أن قدرة اهلل تعاىل ال يوجبها شي  من األسباب إال مبشيئته، فإنه ا جيعل اجلماع  -2
 .(462)ع قد حيصل وال يكون الولد حتى يشا  اهلل ذلك"علة للولد، ألن اجلما

"أن الشي  الكثيف حيتاج إىل طول الزمان خبالف الل يف، ولذلك طالت املدة يف  -5
 .(462)أطوار اجلن، حتى حصل ختليقه، خبالف نفخ الروح"

 أن اكتمال األطوار الثالثة )النُّ فة والَعَلقة واملضغة( ال تتواوة األربع، يومًا. -0

 نصف األول من األربع، الثانية تتم عملية التقدير والتصوير.يف ال -2

" أن مجيع اا  والشر بتقدير اهلل تعاىل وإجياده. وخالف يف ذلك القدرية واجلربية،  -2
فذهبت القدرية إىل أن فعل العبد من ِقَبل نفسه...وذهبت اجلربية إىل أن الكل 

أهل السنة فمنهم من قال:  فعل اهلل، وليس للمخلوق فيه تأث  أصاًل، وتوسط
أصل الفعل خلقه اهلل وللعبد قدرة غ  مؤثرة يف املقدور، وأثبت بعضهم أن هلا 

 . (462)تأث ًا، لكنه يسمى كسبًا"

ففي احلديث"رد لقول القدرية واعتقاِدهم أن العبد خيلق أفعاله كلَّها من 
والزنا والكفر وشبهه، ال اعات واملعاصي، وقالوا: إن اهلل منزه عن أن خيلق املعاصي 

فبان يف هذا احلديث تكذيب قوهلم، مبا أخرب به عليه السالم أنه ُيكتب يف ب ن أمه 
شقي أو سعيد...ثم ق ع القدرية بقوله: )فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل 
النار، فيدخلها(، فلو كان األمر إىل اختياره أُتراه كان خيتار خسارة عملـه طول عمره 

 .(436)، ثم خيلق لنفسه عماًل مـن الشر والكفر، فيدخل بـه النار؟!"باا 
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"احلث القوال على القناعة، والزجر الشديد عن احلرص، ألن الرةق إذا كان قد  -2
َسَبق تقديره ا ُيغن الت َعن ي يف طلبه، وإمنا ُشرع االكتساب ألنه من مجلة األسباب 

 .(433)اليت اقتضتها احلكمة يف دار الدنيا"

اهلل يعلم اجلزئيات، كما يعلم الكلي ات، لتصريح اارب بأنه يأمر بكتابة "أن  -36
 .(434)أحوال الشخص مفصَّلة"

"أنه سبحانه مريد جلميع الكائنات، مبعنى أنه خالقها ومقدرها، ال أنه حيبها  -33
 .(433)ويرضاها"

 الشطر اآلِخر: 

 :-وقد يكون لبعضه عالقة باألول-ومما ُيستفاد من ش ر احلديث األخ  

 .(432)"التصريح بإثبات الَقَدر" -3
"أن الثواب والعقاب راجع إىل أمر ااامتة...وأن من مات على شي  ُحكم عليه  -4

به من خ  أو شر، إال ما عفا اهلل عنه من السيئات، وُسمح فيه ألهل اإلميان من 
 .(430). أال "أن االعتبار بااامتة"(435)التبعات"

 .(432)ن التوبة هادمة ملا َسَلف". "وأ(432)"وأن التوبة ُتكفِّر الذنوب" -3

"بياُن أن ظاهر األعمال من احلسنات والسيئات أماراٌت وليس مبوجبات، وأن  -2
 .(432)مص  األمور يف العاقبة إىل ما سبق به القضا ، وجرى به الَقَدر يف االبتدا "

"أن السعيد قد يشقى، وأن الشقي قد يسعد، لكن بالنسبة إىل األعمال الظاهرة،  -5
 .(446)يف علم اهلل تعاىل فال يتغ " وأما ما

"وأن من عمل السعادة وُختم له بالشقا  فهو يف طول عمره عند اهلل شقي،  -0
وأن الذال َسَبق يف علم اهلل ال يتغ  وال يتبدل، وأن الذال جيوة  وبالعكس...

عليه التغي  والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل، وال يبعد أن يتعلق ذلك 
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احلفظة واملوكَّل، باخدمي، فيقع فيه احملو واإلثبات كالزيادة يف العمر  مبا يف علم
 .(443)والنقص"

"ترك الُعْوب باألعمال وترك االلتفات والركون إليها، والتعويل على كرم اهلل  -2
 : )لن ُيَنوَِّي أحدًا منكم عمُله...تعاىل ورمحته واالعرتاف مبن ته، كما قال 

 .(444)احلديث("

 .(443)سبب دخول اجلنة أو النار" "أن األعمال -2

 .(442)"تعاطي األسباب للسعادة والشقا " -2

"أن األقدار غالبة، والعاقبة غائبة، فال ينبغي ألحد أن يغرت بظاهر احلال، ومن  -36
 .(445)ثم ُشرع الدعا  بالثبات على الدين وحبسن ااامتة"

جم  من  "احلث  على االستعاذة باهلل تعاىل من سو  ااامتة، وقد عمل به مجع -33
 .(440)السلف وأئمة االف"

. وهذا يقتضي (442)"أن كاًل من السعادة والشقا  قد يقع بال عمل وال عمر" -34
 اجلمع ب، ااوف الشديد والرجا  العظيم.

"أن يف تقدير األعمال ما هو سابق والحق، فالسابق ما يف علم اهلل تعاىل،  -33
احلديث، وهذا هو الذال والالحق ما يقد ر على اجلن، يف ب ن أمه كما وقع يف 

 .(442)َيْقبل النسخ"

"أن من ُكتب شقيًا ال ُيعلم حاله يف الدنيا، وكذا عكسه، واحتج من أثبت ذلك  -32
)أما من كان من أهل السعادة فإنه ُيَيسَّر لعمل أهل  :حبديث علي

السعادة..احلديث(، والتحقيق أن يقال: إن أريد أنه ال ُيعلم أصاًل ورأسًا 
 .(442)يد أنه ُيعلم ب ريق العالمـة امُلْثِبتة للظن الغالب فنعم..."فمردود، وإن أر
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"قلوب االق بيد اهلل ُيَصرِّفها كيف يشا ، فامُلوفَّق من بدأ عمله بالسعادة وختم  -35
 .(436)بها، واملخذول عكسه، وكذا من بدأ باا  وختم بالشر ال عكسه"

البحث املتواضع،  ، أختم بها هذافهذه ُجَمل من فوائد حديث ابن مسعود 
سائاًل اهلل تعاىل التوفيق والقبول. وصلى اهلل على سيدنا حممد بن عبد اهلل وعلى  له 

 وأصحابه أمجع،، و خر دعوانا أن احلمد هلل رب العامل،.
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

-( هو أبو عبدالرمحن عبداهلل بن مسعود بن غاِفل اهُلَذلي حليُف بين ُةْهرة املكي، ابُن أم عبد 3)
أحُد السابق، األول،، وأول من جهر بالقر ن بعد رسول  .-وهي أمه، وهي من املهاجرات

، ثم شهد حروب الرِّد ة مبكة. هاجر اهلورت،، وشهد بدرًا وسائر املشاهد مع النيب  اهلل 
 باجلنة. وفتوح الشام. وقد بش ره النيب 

 .وخدمه، وكان أقرب الناس َهْديًا وَسْمتًا به  الةم النيب 

مع التحرال،  يف القرا ة والتفس ، كما كان من أروى الناس عن النيب  وكان من أحبار األمة
وكان يف الفقه حبرًا، وهو من أعالم مفتيي الصحابة وجنبائهم، وا يكن ألحد من صحابة النيب 

  أصحاب حرر وا مذهبه الفقهي ما كان البن مسعود. 

 ا، وجعله على بيت ماهلا.إىل الكوفة لإلقرا  والتعليم والفتي بعثه عمر بن اا اب 

 سنة. (، ودفن بالبقيع، وعاش ثالثًا وست،34 خر سنة )تويف باملدينة املشر فة ملا قدم من الكوفة 

(، تاريخ اإلسالم وَوَفَيات املشاه  واألعالم 2252اإلصابة يف متييز الصحابة البن حور )
  .436-462، 460-4/465للذهيب 

-33/222ديث مبتابعاته وشواهده ينظر فتح البارال البن حور وللتوسع يف ختريج هذا احل (4)
222. 

  .323( املع، على تفهُّم األربع، 3)

 .322شرح األربع، النووية  (2)

  .04-3/03( جامع العلوم واحِلَكم يف شرح مخس، حديثًا من جوامع الَكِلم 5)

  .3/342البغوال . وينظر شرح السنة ألبي حممد 3/353( جامع العلوم واحِلَكم 0)

  .33/222( فتح البارال 2)

  .4/234( التنقيح أللفاظ اجلامع الصحيح 2)
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( أخرجه اا يب البغدادال يف تاريخ مدينة السالم وأخبار حمدثيها وِذكر ُقّ انها العلما  من غ  2)
  .26-32/02أهلها ووارديها 

  .36/342( التوضيح لشرح اجلامع الصحيح 36)

  .432بشرح األربع،  ( الفتح امُلب،33)

  . لكن ا أفهم جواب ابن حور يف احتماله األول.33/222( فتح البارال 34)

فكالم الدكتور مأمون دال على املقصود هنا، رغم أنه ا يصل إىل  .406-452( القرار املك، 33)
لتخليق ما توصل إليه غ ه يف معنى هذا احلديث، لذا ال ُأوافقه على متابعته للكث ين يف أن ا

 مير  بعدة أربعينات، وسيأتي توضيحه إن شا  اهلل تعاىل يف تضاعيف البحث.

  .406( املصدر السابق 32)

 .322شرح األربع، النووية  (35)

  .4/533( شرح ِمشكاة املصابيح )الكاشف عن حقائق السُّنن( 30)

اإلمام أبي ( شرح صحيح مسلم )منهاج احملدث، وسبيل طالبيه احملقق، يف شرح صحيح 32)
  .30/326احلس، مسلم بن احلواج( 

 .326-322شرح األربع، النووية  (32)

. وينظر التوضيح لشرح اجلامع الصحيح البن 33/222( فتح البارال بشرح صحيح البخارال 32)
  .36/345، 32/22امللقِّن 

  .43/24( شرح صحيح البخارال )الكواكب الدرارال يف شرح صحيح البخارال( 46)

  .43/325ة القارال شرح صحيح البخارال ( ُعمد43)

  .36/345( التوضيح لشرح اجلامع الصحيح 44)

  .43/24( شرح صحيح البخارال 43)

  .2/363( عارضة اأَلْحَوذال لشرح صحيح الرتمذال 42)

  ب. 433( 45)
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. ومراده بالفرع واألصل: أصل الُيونينية وأحد 32/2( إرشاد السارال لشرح صحيح البخارال 40)
فيسة. ومما يؤكد أنها بالفتح يف هذا املوضع من الُيونينية اختيار مجال الدين بن مالك فروعها الن

لذلك، وقد ُضبط أصل الُيونينية بتصحيحه واختياره. قال بدر الدين الزَّْرَكشي يف التنقيح 
حتت كتاب الَقَدر: "وقوله: )قال: أن أحدكم( بفتح اهلمزة  3/3463أللفاظ اجلامع الصحيح 

  مالك".عن ابن 

  .342-340( إعراب ما ُيْشِكل من ألفاظ احلديث النبوال 42)

  .33/222( فتح البارال البن حور 42)

  .43/320. وينظر ُعمدة القارال 30/326( 42)

 .320-325املنهج املب، يف شرح األربع،  (36)

  .4/533( شرح ِمشكاة املصابيح 33)

 .326( شرح األربع، النووية 34)

  : "اَاْلق هنا مبعنى املخلوق".33/302َلقِّن يف التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ( قال ابن امُل33)

  .33/222( فتح البارال 32)

  .32/5( إرشاد السارال 35)

  .056-0/022( امُلْفِهم ملا َأْشكل من تلخيص كتاب مسلم 30)

، 3223-4/3224( أخرجه أبو سليمان اَاّ ابي يف أعالم احلديث يف شرح صحيح البخارال 32)
. وقد أخرجه من قبُل ابُن أبي حامت كما يف جامع العلوم واحِلَكم 2/342ويف معاا السنن 

(. وةعم احلافظ ابن حور أن 244. وأخرجه أيضًا البيهقي يف األمسا  والصفات )3/352
عبارة: )فذلك مجعها( هي من تفس  اا ابي أو بعض رواة احلديث. فقال يف فتح البارال 

: )فذلك مجعها( كالم اا ابي، أو تفس  بعض رواة حديث الباب وأظنه : "وقوله33/222
فيه، وا يتقدم عن ابن مسعود يف  األعمش، فظن ابن األث  أنه تتمة كالم ابن مسعود فأدرجه

رواية خيثمة ذكر اجلمع حتى يفسره". قلُت: فأما كونها من كالم اَاّ ابي فليس كذلك، ألن 
روايته وهو متقدم على ااّ ابي، كما أن البيهقي رواها من غ  طريق ابن أبي حامت أثبتها يف 
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اا ابي، وأما كونها من تفس  بعض الرواة كاألعمش فإن ابن حور أعلم، وفوق كل ذال 
 علم عليم.

  .305( النهاية يف غريب احلديث واألثر 32)

  .4/533( شرح ِمشَكاة املصابيح 32)

(، وأبو عبد اهلل بن َمْنده يف كتابه التوحيد ومعرفة 022ب  )( أخرجه ال رباني يف املعوم الك26)
(. واللفظ البن َمْنده يف 432( )20أمسا  اهلل عز وجل وصفاته على االتفاق والتفرد )

  املوضع األول.

  (.20( التوحيد )23)

  .33/226( فتح البارال 24)

  .466( الفتح امُلب، بشرح األربع، 23)

يف ضو  الشريعة اإلسالمية إعداد مجعية العلوم ال بية اإلسالمية ( قضايا طبية معاصرة 22)
  .434، 352-354. وينظر خلق اإلنسان ب، ال ب والقر ن حملمد علي البار 3/352

  .33/222( فتح البارال 25)

: "والنُّ فة املا  القليل...وبه ُسمي امَلِني  ن فة 4/532( وقال ال ييب يف شرح ِمشكاة املصابيح 20)
 تها، وقيل: ُسميت بها لن افتها أال سيالنها، من قوهلم: ما  ناطف أال سي ال". لقل

وال ب اليوم أكثر دقة يف حتديد معنى الن فة من تلك األقوال، فهي أخص من املين، وهي 
َأَلْم َيُك ُنْ َفًة مِّن مَِّنيٍّ } بالتحديد احليوان املنوال، وهذا ظاهر يف قول اهلل تعاىل:

(، والن فة عند األطبا  ثالثة أنواع: ُمَذكَّرة، وهي احليوان املنوال، ومؤنثة 32امة: )القي{ُيْمَنى
وهي البويضة، والن فة األمشاج وهي الن فة املختل ة، أال اليت لّقح فيها احليوان املنوال 
البويضة، وتسمى أيضًا بالبويضة امللقَّحة. واملعنى األخ  هو املراد يف الن فة اجملموعة. خلق 

 .326-332نسان ب، ال ب والقر ن اإل

 .222-33/222( فتح البارال 22)

  .466( الفتح املب، 22)



 425               قاسم علي سعد د.            يف التَّْخليق والتَّْقدير حديُث ابِن َمسعوٍد  

  .32/22( التوضيح لشرح اجلامع الصحيح 22)

  .33/226( فتح البارال 56)

  .0/056( امُلْفِهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم 53)

، 3/355لعلوم واحِلَكم ، وجامع ا0/056. وينظر امُلْفِهم 4/532( شرح ِمشكاة املصابيح 54)
  .32/22والتوضيح لشرح اجلامع الصحيح 

: 32/22ومثله يف التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  .324املع، على تفهُّم األربع،  (53)
 "والَعَلَقة...الدم قبل أن ييبس".

 . 5/25( التوضيح لشرح اجلامع الصحيح 52)

  .3/220رح صحيح البخارال البن رجب ، وفتح البارال يف ش3/303( جامع العلوم واحِلَكم 55)

  .435( خلق اإلنسان ب، ال ب والقر ن 50)

  .432( خلق اإلنسان ب، ال ب والقر ن 52)

  .434-433، 443( املصدر السابق 52)

، والتوضيح لشرح اجلامع الصحيح 0/056. وينظر امُلْفهم 326( شرح األربع، النووية 52)
36/345.  

  .454ب والقر ن ( خلق اإلنسان ب، ال 06)

( 5)احلج: {مَُّخلََّقٍة َوَغْيِر ُمَخلََّقٍة}( أخرجه البخارال يف صحيحه: كتاب احليض، باب قول اهلل: 03)
(، وكتاب األنبيا  صلوات اهلل عليهم، باب خلق  دَم صلوات اهلل عليه وذريتِه 332)
لَقَدر، باب (، وأخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب ا0525) 3(، وكتاب الَقَدر، باب3333)

( واللفظ له، واعتمدت نسخة مكتبة ُكْوْبريلِّي. 4020كيفية َخْلق اخدمي يف ب ن أمه...)
وكلمة )ن فة( و)علقة( و)مضغة( يف هذا احلديث يضبط  خرها على وجه،: بضمت، 

  وفتحت،.

  .33/223( فتح البارال 04)
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  .43/22( شرح صحيح البخارال 03)

  .33/223وينظر فتح البارال البن حور . 33/442( املصدر السابق 02)

  .2/342( إكمال امُلْعِلم بفوائد مسلم 05)

  .33/223( فتح البارال 00)

. وكذلك الرد على اجلهمية لعثمان 054-0/053. وينظر امُلْفِهم 33/223( املصدر السابق 02)
نثور يف ، والدر امل43/0(، وتفس  ال ربال 343(، والَقَدر جلعفر الفريابي )22الدارمي )

، )وذلك يف تفس  سورة التغابن من الكتاب، 533-32/534التفس  باملأثور للسيوطي 
 األخ ين(.

  .0/053( امُلْفِهم 02)

  .053-0/056( املصدر السابق 02)

  .33/222( فتح البارال 26)

 .326شرح األربع، النووية  (23)

  .33/223( فتح البارال 24)

  .4/532( شرح ِمشكاة املصابيح 23)

  .2/363( عارضة اأَلْحَوذال 22)

  .054-0/053( امُلْفِهم 25)

  .30/326( شرح صحيح مسلم 20)

  .33/223( فتح البارال 22)

 .055-0/052. وينظر امُلْفِهم 2/342( إكمال امُلْعِلم 22)

  .3/302( جامع العلوم واحِلَكم 22)

 .326شرح األربع، النووية  (26)

  .43/23( شرح صحيح البخارال 23)
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  . 322. وُينظر شرح األربع، النووية لنوم الدين ال ُّويف 33/224( فتح البارال 24)

  .535-4/532( شرح ِمشكاة املصابيح 23)

  .224-33/223( فتح البارال 22)

  .462( الفتح املب، بشرح األربع، 25)

  .236( مفردات ألفاظ القر ن )مادة سعد( 20)

  .33/223( فتح البارال 22)

  .30/326سلم ( شرح صحيح م22)

  .43/320( ُعمدة القارال شرح صحيح البخارال 22)

، الفتح 32/22فما بعدها، التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  3/302( جامع العلوم واحِلَكم 26)
  .432امُلب، بشرح األربع، 

  .225-2/222. وينظر شرح مشكل اخثار لل حاوال 33/225( فتح البارال 23)

  .33/225( فتح البارال 24)

 .460املنهج املب، يف شرح األربع،  (23)

  .33/220( فتح البارال 22)

  .36/340( التوضيح لشرح اجلامع الصحيح 25)

  .33/222( فتح البارال 20)

  .33/225( املصدر السابق 22)

  .230( القاموس احمليط )مادة ذرع( 22)

  .2/342( إكمال امُلْعِلم بفوائد مسلم 22)

 .460ربع، املنهج املب، يف شرح األ (366)

  .33/220( فتح البارال 363)
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. وتفصيل ما ذكره ال ِّْييب هنا جنده يف الكالم اختي، قال 4/532( شرح ِمشكاة املصابيح 364)
: ")حتى(: مع نصب 52حسين عبد اجلليل يوسف يف كتابه إعراب األربع، حديثًا النووية 
املضارع بعدها بأن مضمرة )يكون( حرف يفيد انتها  الغاية، وهي حرف جر، ُينصب الفعل 

وجوبًا. )ما(: حرف نفي، وهو يف حال رفع )يكون( كف  )حتى( عن العمل. )يكون(: فعل 
  مضارع منصوب بأن املضمرة، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة".

  .33/220( فتح البارال 363)

ألنه  43/320. مع ةيادة ما ب، املعقوف، من ُعمدة القارال 4/535( شرح ِمشكاة املصابيح 362)
  نقل عامة كالم ال ِّْييب لكنه ا ينسبه إليه.

  .33/442( شرح صحيح البخارال 365)

  .33/220( فتح البارال 360)

  .433( الفتح امُلب، بشرح األربع، 362)

  .350-3/355( جامع العلوم واحِلَكم 362)

  .342-2/343( إكمال امُلْعِلم 362)

: "السِّقط: بالكسر والفتح 232غريب احلديث واألثر  ( قال جمد الدين بن األث  يف النهاية يف336)
  والضم، والكسر أكثرها، الولد الذال يسقط من ب ن أمه قبل متامه".

  .2/345( إكمال امُلْعِلم 333)

  .2/340( ينظر املصدر السابق 334)

  .0/054( امُلْفِهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم 333)

  .222-33/222فتح البارال البن حور  . وينظر3/222( فتح البارال البن رجب 332)

بتصر ف يس . وينظر التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  3/222( فتح البارال البن رجب 335)
5/20.  

  .3/352( جامع العلوم واحِلَكم 330)



 422               قاسم علي سعد د.            يف التَّْخليق والتَّْقدير حديُث ابِن َمسعوٍد  

  .2/342( إكمال امُلْعِلم 332)

 (.0322) 32/54يف تقريب صحيح ابن حبان(  ( صحيح ابن حبان )اإلحسان332)

  .432 أقسام القر ن ( التبيان يف332)

( ضبط النَّووال كلمة )فُيكتبان( يف املوضع، بضم اليا ، فقال يف شرح صحيح مسلم 346)
: "ُيكتبان يف املوضع، بضم أوله، ومعناه: ُيكتب أحدهما". لكن أبا احلسن 30/323-322

كما يف تعليقات الشيخ شعيب األرنؤوط -السِّندال يف حاشيته على مسند اإلمام أمحد 
خالف ذلك فضب ها بالفتح فقال: "ظاهره أن  -40/05مساعديه على مسند اإلمام أمحد و

الضم  للَمَلك،، وإفراد امَلَلك فيما سبق حلمله على اجلنس، واملراد ملكان، فحيث جا  
  (.30324اإلفراد ُروعي اللفظ، وحيث جا  التثنية ُروعي املراد". واحلديث خمرج يف املسند )

(، 4022لم يف صحيحه: كتاب الَقَدر، باب كيفية َخْلق اخدمي يف ب ن أمه...)( أخرجه مس343)
  أ.432واعتمدت نسخة مكتبة ُكْوْبريلِّي 

املراد بهذه اجلملة وببعض ُجمل هذا  055-0/052( بي ن أبو العباس القرطيب يف امُلْفهم 344)
دأ اإلنسان يف ب ن أمه احلديث فقال: ")قوله: الشقي من شقي يف ب ن أمه( يعين: أن  أول مب

َيظهر من حاله للمالئكة أو ملن شا  اهلل من خلقه ما سبق يف علم اهلل تعاىل من سعادته ومن 
شقوته ورةقه وأجله وعمله. إذ قد َسَبق َكْتُب ذلك يف اللوح احملفوظ كما دل  عليه الكتاب 

القضا  اإلهلي الذال ال واألخبار الكث ة الصحيحة، وكلُّ ذلك قد سبق به العلُم األةليُّ و
يقبُل التغي  وال التبديل، احمليُط بكل األمور على التََّعيُّن والتفصيل. أال ترى املالئكة كيف 
تستخرج ما عند اهلل من علم حال الن فة؟ فتقول: يا رب، ما الرةُق؟ ما األجل؟ فيقضي 

 وتعّلقت به إرادته.  ربُّك ما شا ، أال ُيظهر من قضائه وحكمه للمالئكة ما سبق به علمه،

: "ونسبة االق والتصوير للَمَلك نسبة جماةية ال 0/050( قال أبو العباس الُقرطيب يف امُلْفِهم 343)
حقيقية، وإمنا َصَدر عنه فعُل ما يف امُلضغة...بقدرة اهلل تعاىل وَخْلقه واخرتاعه". وقال ابن 

مسعها( من ألفاظ التعاُرف، : )َخَلق : "قوله -(0322) 32/52كما يف اإلحسان -حبان 
  ال أن امَلَلك خيُلق".
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(. 4025( أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب الَقَدر، باب كيفية َخْلق اخدمي يف ب ن أمه...)342)
 وَثم ة روايات أخرى هلذا احلديث عن أبي ال َُّفيل يف صحيح مسلم.

ف الروايات يف حديث أرجع اختال 0/055وأش  هنا إىل أن أبا العباس القرطيب يف املفهم 
حذيفة الِغفارال ب، اثنت، وأربع، ليلة ومخس وأربع، ليلة وحنِو ذلك إىل شك الرواة، 

  فقال: "هذا كله شك من الرواة".

. ومث ة  ثار عن بعض الصحابة تؤيد أن الكتابة تكون عقب األربع، 2/342( إكمال امُلْعِلم 345)
: "وقد ُروال عن مجاعة من الصحابة 3/305َكم األوىل، قال ابن رجب يف جامع العلوم احِل

 لكنها  ثار ضعيفة. أن الكتابة تكون يف األربع، الثانية".

. والكلمة اليت ب، معقوف، لفظها يف امل بوعة: )يصرف(، وَذكر 2/342( إكمال املعلم 340)
  احملقق يف احلاشية أنها يف نسخة: )تصرف(. ولعل الصواب ما أثبته. واهلل أعلم.

  .33/223( وينظر فتح البارال البن حور 342)

  .2/342( إكمال امُلْعِلم 342)

  .2/342( املصدر السابق 342)

( كذا قال، واألمر ليس كذلك، ألن لفظ احلديث: "ثم ُيْرَسُل امَلَلك فَيْنفخ"، و)ُثم( حرف 336)
  ع ف يفيد الرتاخي.

  .0/056( امُلْفهم 333)

  (.2252من صحيحه ) ( هذا لفظ البخارال يف كتاب التوحيد334)

  .302-300( فتاوى ابن الصالح 333)

  .302/ 3( جامع العلوم واحِلَكم 332)

  .3/302( املصدر السابق 335)

  .305( فتاوى ابن الصالح 330)

  .323-30/326( يف شرح صحيح مسلم 332)
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  .050-0/055( امُلْفِهم 332)

ث حذيفة األربع، الثالثة، . وأشار ابن القيم إىل قول يذهب إىل أن املراد من حدي2/20( 332)
واستبعده، ففي املصدر السابق: "وحيتمل وجهًا  خر: وهو أن تكون األربعون املذكورة يف 
حديث حذيفة هي األربع، الثالثة، ومسى احلمل فيها ن فة، إذ هي مبدؤه األول. وفيه 

ففيه تأكيد ملا  432ُبعد، وألفاظ احلديث تأباه". وينظر التبيان يف أقسام القر ن البن القيم 
  سبق.

(326  )360.  

(323  )432.  

  .424-2/423( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية 324)

. وةدت ما ب، املعقوف، من التبيان يف أقسام القر ن البن 22-2/20( تهذيب سنن أبي داود 323)
رد احتمال، . وقد اعتمد ابن الَقيِّم يف كتابه األخ  هذا اجلمع وا جيعله جم432القيم 

 .362-363وباب السعادت،  وكذلك فعل يف كتابه اخخر طريق اهلورت،

 .322وُينظر شرح األربع، النووية لنوم الدين ال ُّويف  .3/300( جامع العلوم واحِلَكم 322)

: "وهذا...أليق بألفاظ 360. وقال ابن القيم يف طريق اهلورت، 432( التبيان يف أقسام القر ن 325)
  وأشبه". احلديث

  .3/352( جامع العلوم واحِلَكم 320)

  .3/352( جامع العلوم واحِلَكم 322)

  .33/223( فتح البارال 322)

  .3/304( جامع العلوم واحِلَكم 322)

  .33/226( فتح البارال 356)

  .23-24/ 43( شرح صحيح البخارال 353)

  .3/222( فتح البارال يف شرح صحيح البخارال البن رجب 354)
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، كما ينظر 33/226. وينظر حنُوه يف فتح البارال البن حور 3/352م واحِلَكم ( جامع العلو353)
  .33/223يف هذا املصدر 

  .432، 433( خلق اإلنسان ب، ال ب والقر ن 352)

  .332، 430-435، 443، 433( املصدر السابق 355)

  .332، 423، 453-454، 422خلق اإلنسان ب، ال ب والقر ن  (350)

  .326-332، 322( املصدر السابق 352)

  .326، 322( املصدر السابق 352)

  .303( املصدر السابق 352)

  .3/323( قضايا طبية معاصرة يف ضو  الشريعة اإلسالمية 306)

. وأقول: لعل املراد بقوله: )مثل ذلك( مثل ذلك اجلمع غ  322-3/323( املصدر السابق 303)
  امُلَصوَّر، أال الذال ا تظهر  دميته.

  .3/322ابق ( املصدر الس304)

  (.2252( هذا لفظ البخارال يف كتاب التوحيد )303)

  .33/222( فتح البارال 302)

  ( ا يرد يف صحيح البخارال بهذا اللفظ، وتقدم قريبًا أحد ألفاظه.305)

(، كما أخرجه البيهقي يف كتابه السنن الكربى 22( كتاب القضا  والَقَدر للبيهقي )300)
(35243( ،)43426.)  

  .303-3/304لوم واحِلَكم ( جامع الع302)

  .342-2/343( إكمال امُلْعِلم 302)

  .3/303( جامع العلوم واحِلَكم 302)

  .3/303( املصدر السابق 326)

  .33/226( فتح البارال 323)
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. وينظر فيه أيضًا 32-32( احلياة اإلنسانية الدنيوية..متى تبدأ؟ ومتى تنتهي؟ حبث طيب ديين 324)
42 ،342.  

  .32نية الدنيوية..متى تبدأ؟ ومتى تنتهي؟ حبث طيب ديين ( احلياة اإلنسا323)

  .345. وينظر فيه أيضًا 43( املصدر السابق 322)

. وينظر فقه القضايا ال بية 3/324( قضايا طبية معاصرة يف ضو  الشريعة اإلسالمية 325)
  .232املعاصرة للقره داغي واحملمدال 

فيه: )يدخل امللك على الن فة بعدما تستقر يف ( يقصد حديث ُحذيفة الِغفارال املتقدم، الذال 320)
 الرحم بأربع،...(.

وُينظر شرح األربع، النووية  .3/320( قضايا طبية معاصرة يف ضو  الشريعة اإلسالمية 322)
 .322لنوم الدين ال ُّويف 

مَُّخلََّقٍة َوَغْيِر }( أخرجه البخارال يف صحيحه: كتاب احليض، باب قول اهلل: 322)
(، وكتاب األنبيا  صلوات اهلل عليهم، باب خلق  دَم صلوات اهلل 332( )5)احلج:{ُمَخلََّقٍة

(، وأخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب 0525) 3(، وكتاب الَقَدر، باب3333عليه وذريَِّته )
( واللفظ له، واعتمدت نسخة مكتبة 4020الَقَدر، باب كيفية َخْلق اخدمي يف ب ن أمه...)

  ُكْوْبريلِّي.

  .3/300مع العلوم واحِلَكم ( جا322)

اإلحسان يف -(، وابن حبان يف صحيحه 5225( أخرجه بإسناد صحيح أبو يعلى يف مسنده )326)
عثمان الدارمي يف الرد  (. وأخرج حنوه عن أبي ذر 0322) -تقريب صحيح ابن حبان

  (.                          343(، وجعفر الفريابي يف الَقَدر )22على اجلهمية )

صورة معبِّرة، فيها النقش البديع  333وينظر يف كتاب خلق اإلنسان ب، ال ب والقر ن 
والتخ يط العويب على جب، اجلن، وما ب، عينيه يف الشهر الرابع، ثم ُيغ ى هذا النقش 
ب بقة دهنية يف الشهر ااامس، وال يتماثل اثنان من البشر فيه. وُيظن أنه عبارة عن تلك 

  .433-434يت أش  إليها يف احلديث. وينظر املصدر السابق أيضًا الكتابة ال
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  .32/52( صحيح ابن حبان )اإلحسان( 323)

  .3/302( جامع العلوم واحِلَكم 324)

  .33/222( فتح البارال 323)

( أخرجه البخارال يف صحيحه م وَّاًل عن سهل بن سعد الس اعدال رضي اهلل عنهما: كتاب 322)
  (.0062اواتيم )الَقَدر، باب العمُل با

: كتاب الرقاق، باب األعمال ( أخرجه البخارال يف صحيحه م وَّاًل عن سهل الساعدال 325)
 (.0223بااواتيم وما ُيخاف منها )

: كتاب اإلميان، وقد أخرج مسلم هذا احلديث يف صحيحه م و اًل عن سهل الساعدال 
: كتاب الَقَدر، باب كيفية (، وكذلك خمتصرًا334باب غلظ حتريم قتل اإلنسان نفسه...)

(، ولفظه فيهما: " إن الرجل ليعمُل عمَل أهل اجلنة 4053َخْلق اخدمي يف ب ن أمه...)بعد 
فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمُل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، 

  وهو من أهل اجلنة". وا يذكر مسلم موضع الشاهد.

  .363-2/364وذال ( عاِرضة اأَلْح320)

  .33/220( فتح البارال 322)

  .2/342( إكمال امُلْعِلم 322)

مؤكدًا  يف حديث سهل  33/225. وقال ابن حور يف فتح البارال 052-0/053( امُلْفهم 322)
-ما ذكره أبو العباس القرطيب: "وهو حممول على املنافق واملرائي، خبالف حديث الباب 

يتعلق بسو  ااامتة". لكن ابن رجب ا يقيِّد حديث  فإنه -()يعين حديث ابن مسعود 
: "وقوله: 323-3/324بالنفاق والريا  والسُّمعة، فقال يف جامع العلوم واحِلَكم  سهل 

)فيما يبدو للناس( إشارة إىل أن باطن األمر يكون خبالف ذلك، وأن خامتة السو  تكون 
من جهة عمل سي  وحنو ذلك. فتلك  بسبب دسيسة باطنة للعبد ال ي لع عليها الناس، إما

ااصلة اافية توجب سو  ااامتة عند املوت، وكذلك قد يعمُل الرجل عمل أهل النار ويف 
  ااامتة". باطنه خصلة من خصال اا ، فتغلب عليه تلك ااصلة يف  خر عمره، فتوجب له ُحْسَن
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  .30/324( شرح صحيح مسلم 326)

  .3/323( جامع العلوم واحِلَكم 323)

  .33/222( فتح البارال 324)

، وقد أخرج حديثه أمحد يف مجاعة من الصحابة، منهم أنس بن مالك  ( رواه عن النيب 323)
(، والرتمذال يف جامعه: أبواب الَقَدر، باب ما جا  أن القلوب 33020( و)34362مسنده )

  (، وقال: "هذا حديث حسن".4422ب، أصبعي الرمحن )

(، 2222-2225) {َواللَّْيِل ِإَذا َيْغَشى}صحيحه: كتاب التفس ، سورة  ( أخرجه البخارال يف322)
(، وكتاب الَقَدر، باب 0432وكتاب األدب، باب الرجل َيْنُكُت الشي  بيده يف األرض )

(، وكتاب التوحيد، باب قول اهلل 0065) 32األحزاب:  {َوَكاَن َأْمُر اللَِّه َقَدرًا مَّْقُدورًا}
(. وأخرجه مسلم يف 2554) 26، 34، 44، 32القمر:  {َيسَّْرَنا اْلُقْر َن ِللذِّْكِر َوَلَقْد}تعاىل: 

(. واللفظ للبخارال 4022صحيحه: كتاب الَقَدر، باب كيفية خلق اخدمي يف ب ن أمه...)
  (.2222يف الرواية )

  .3/302( جامع العلوم واحِلَكم 325)

  .33/222( فتح البارال 320)

  .33/563. وينظر فيه أيضًا 33/560( املصدر السابق 322)

  .33/220( املصدر السابق 322)

  (.522(، )244( أخرجه ُم وَّاًل أبو بكر اخُجرِّال يف كتابه الشريعة )322)

. كذا مسى 4/333( جامع بيان أخذ العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله البن عبدالرب 466)
  .4/42ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد  ابن عبدالرب كتابه هذا يف كتابه اخخر: التمهيد

( االستذكار اجلامع ملذاهب فقها  األمصار وعلما  األق ار فيما تضم نه املوطأ من معاني 463)
. ومثله يف شرح صحيح 2/520الرأال واخثار وشرح ذلك كله باإلجياة واالختصار 

  .32/32، وقريب منه يف التمهيد 364-36/363البخارال البن بّ ال 
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  .52/325( أخرجه ابن عساكر يف ترمجة مسلم بن يسار من كتابه تاريخ مدينة دمشق 464)

. وُذكرت هذه القصة يف شرح صحيح البخارال 2/520( أخرجه ابن عبدالرب يف االستذكار 463)
، ونقلها مغل اال يف إكمال تهذيب الكمال يف أمسا  الرجال 36/363البن بّ ال 

  عن تاريخ املنتوالي. 36/326

  .33/222( فتح البارال البن حور 462)

  بتصرف يس . 33/222( املصدر السابق 465)

. وقد نقل ال ِّْييب هذه الفوائد عن أحد العلما . وهذه 4/532( شرح ِمشكاة املصابيح 460)
  .33/222املعاني ذكرها أيضًا ابن حور يف فتح البارال 

  .33/222( فتح البارال البن حور 462)

  .33/222بن حور ( فتح البارال ال462)

  .33/222( املصدر السابق 462)

  ، ونقله عن امُلَهلَّب.402-36/420( شرح صحيح البخارال البن بّ ال 436)

  .33/222( فتح البارال البن حور 433)

  .222-33/222( املصدر السابق 434)

  .33/222( املصدر السابق 433)

  بتصرف يس . 30/324( شرح صحيح مسلم للنووال 432)

  .2/342مُلْعِلم بفوائد مسلم ( إكمال ا435)

  .33/222( فتح البارال البن حور 430)

  .2/342( إكمال امُلْعِلم بفوائد مسلم 432)

 .356املع، على تفهُّم األربع،  (432)
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. والكلمة األخ ة من هذا النص جا ت يف م بوعة 4/3223( أعالم احلديث للَخّ ابي 432)
بلفظ  4/535ْييب عنه يف شرح ِمشكاة املصابيح أعالم احلديث بلفظ )التأدية(، ونقلها ال ِّ

  نقاًل عن اَاّ ابي. 33/222)البداية(، وما أثبته أعاله فمن فتح البارال البن حور 

  .33/222( فتح البارال البن حور 446)

  .33/222( املصدر السابق 443)

، وقد غ ما صحابي، منهم أبو هريرة  . واحلديث رواه عن النيب 0/052( امُلْفِهم 444)
أخرجه من طريقه البخارال يف صحيحه: كتاب الرقاق، باب القصد واملداومة على العمل 

صفة القيامة واجلنة والنار، باب لن يدخل أحد اجلنة  (، ومسلم يف صحيحه، كتاب0203)
 (، وله عنده أسانيد متعددة.4230بعمله بل برمحة اهلل تعاىل )

  .33/222( فتح البارال البن حور 443)

 .322املع، على تفهُّم األربع،  (442)

  .33/222( فتح البارال البن حور 445)

  .33/222( املصدر السابق 440)

  .33/222( املصدر السابق 442)

  .33/222( املصدر السابق 442)

  .33/222( املصدر السابق 442)

 .322املع، على تفهُّم األربع،  (436)
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 فهرس املصــادر واملراجــع

هـ(، حتقيق شعيب  232هـ(، البن َبْلبان )ت 352صحيح ابن حبان )ت اإلحسان يف تقريب -3
 م.3222هـ/3262األرنؤوط، مؤسسة الرسالة بب وت، ال بعة األوىل 

هـ(، دار الفكر 243إرشاد الس ارال لشرح صحيح البخارال لشهاب الدين الَقْسَ اّلني )ت -4
 بب وت.

 ار فيما تضمنه املوطأ من معاني الرأال االستذكار اجلامع ملذاهب فقها  األمصار وعلما  األق -3
هـ(، حتقيق حسان 203واخثار وشرُح ذلك كله باإلجياة واالختصار البن عبد الرب )ت

 م.4663هـ/3243عبدامَلن ان وحممود القيسية، مؤسسة الندا  بأبو ظيب، ال بعة الرابعة 

دال، مكتبة السوادال هـ(، حتقيق عبد اهلل احلاش252األمسا  والصفات ألبي بكر البيهقي )ت -2
 م.3223هـ/3233جُبد ة، ال بعة األوىل 

هـ(، دار الفكر بب وت، 254اإلصابة يف متييز الصحابة البن حور الَعْسقالني )ت -5
 م.3222هـ/3322

إعراب األربع، حديثًا النووية حلسين عبد اجلليل يوسف، مؤسسة املختار بالقاهرة، ال بعة   -0
 م.4663هـ/3242األوىل 

هـ(، حتقيق عبد 030ُيشكل من ألفاظ احلديث النبوال ألبي البقا  الُعْكَبرال )ت إعراب ما -2
 م.3222هـ/3246احلميد هنداوال، مؤسسة املختار بالقاهرة، ال بعة األوىل 

هـ(، حتقيق حممد بن 322ألبي سليمان اَاّ ابي )ت -شرح صحيح البخارال-أعالم احلديث  -2
ي جبامعة أم القرى مبكة املكرمة، ال بعة األوىل سعد  ل سعود، مركز إحيا  الرتا  اإلسالم

 م.3222هـ/ 3262

هـ(، حتقيق عادل بن حممد وأسامة 204إكمال تهذيب الكمال يف أمسا  الرجال ملغل اال )ت -2
 م.4663هـ/3244بن إبراهيم، دار الفاروق احلديثة، ال بعة األوىل 

حييى إمساعيل، دار الوفا   هـ(، حتقيق522إكمال امُلْعِلم بفوائد مسلم للقاضي عياض )ت -36
 م.3222هـ/3232باملنصورة مبصر، ال بعة األوىل 
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هـ(، حتقيق بشار 222تاريخ اإلسالم وَوَفَيات املشاه  واألعالم لشمس الدين الذَّهيب )ت -33
 م.4663هـ/3242عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي بب وت، ال بعة األوىل 

ن حلها من األماثل أو اجتاة بنواحيها من تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية م -34
هـ(، حتقيق عمر الَعْمروال، دار الفكر 523وارديها وأهلها البن عساكر الدمشقي )ت

 م.3225هـ/3235بب وت، 

تاريخ مدينة السالم وأخبار حمدثيها وذكر ُقّ انها العلما  من غ  أهلها ووارديها للخ يب  -33
معروف، دار الغرب اإلسالمي بب وت، ال بعة هـ(، حتقيق بشار عواد 203البغدادال )ت

 م.4663هـ/3244األوىل 

 هـ(، دار الفكر بب وت.253التبيان يف أقسام القر ن البن القيم )ت -32

هـ(، حتقيق عبداهلل بن 336التفس  )جامع البيان عن تأويل  ال القر ن( لل ربال )ت -35
العربية واإلسالمية، دار عبداحملسن الرتكي، بالتعاون مع مركز هور للبحو  والدراسات 

 م.4663هـ/3244َهَور بالقاهرة، ال بعة األوىل 

هـ(، حتقيق مص فى 203التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد البن عبد الرب )ت -30
العلوال و خرين، وةارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالرباط، ال بعة الثالثة 

 م.3222هـ/3262

هـ(، حتقيق حييى بن حممد 222صحيح لبدر الدين الزركشي )تالتنقيح أللفاظ اجلامع ال -32
 م.4662هـ/3245احلكمي، مكتبة الرشد بالرياض، ال بعة الثانية 

هـ(، حتقيق أمحد شاكر وحممد حامد الفقي، 253تهذيب سنن أبي داود البن َقيِّم اجلوةية )ت -32
 دار املعرفة بب وت.

ى االتفاق والتفرد ألبي عبد اهلل بن َمْنَده التوحيد ومعرفة أمسا  اهلل عز وجل وصفاته عل -32
هـ(، حتقيق علي بن حممد الفقيهي، مكتبة العلوم واحلكم باملدينة املنورة، ال بعة 325)ت

 م.4664هـ/3243األوىل 
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هـ(، حتقيق دار الفالح للبحث 262التوضيح لشرح اجلامع الصحيح البن امللقِّن )ت -46
قاف والشؤون اإلسالمية بق ر، ال بعة األوىل العلمي وحتقيق الرتا ، نشر وةارة األو

 م.4662هـ/3242

ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه  اجلامع )اجلامع املختصر من السنن عن رسول اهلل  -43
هـ(، حتقيق شعيب األرنؤوط وغ ه، دار الرسالة 422العمل( ألبي عيسى التِّرمذال )ت

 م.4662هـ/3236العاملية بدمشق، ال بعة األوىل 

هـ(، حتقيق 203امع بيان أخذ العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله البن عبد الرب )تج -44
 هـ.3242أبي األشبال الزه ال، دار ابن اجلوةال بالدمام يف السعودية، ال بعة السابعة 

جامع العلوم واحِلَكم يف شرح مخس، حديثًا من جوامع الَكِلم البن رجب احلنبلي  -43
األرنؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة بب وت، ال بعة  هـ(، حتقيق شعيب225)ت

 م.3223هـ/3233الرابعة 

احلياة اإلنسانية الدنيوية..متى تبدأ؟ ومتى تنتهي؟ حبث طيب ديين حملمد علي البار، دار القلم  -42
 م.4662هـ/3245بدمشق، ال بعة األوىل 

ودية جُبد ة، ال بعة الثانية عشرة خلق اإلنسان ب، ال ب والقر ن حملمد علي البار، الدار السع -45
 م.4664هـ/3243

هـ(، حتقيق عبداهلل بن 233الدر املنثور يف التفس  باملأثور جلالل الدين السيوطي )ت -40
عبداحملسن الرتكي بالتعاون مع مركز هور للبحو  والدراسات العربية واإلسالمية، مركز 

 م.4663هـ/3242َهَور بالقاهرة، ال بعة األوىل 

هـ(، حتقيق بدر البدر، دار ابن األث  426على اجلهمية لعثمان بن سعيد الدارمي )تالرد  -42
 م.3225هـ/3230بالكويت، ال بعة الثانية 

هـ(، حتقيق حممد َعو امة، دار الِقبلة للثقافة اإلسالمية 425السنن ألبي داود السِِّوْستاني )ت -42
 م.4662هـ/3245جُبد ة ومؤسسة الريان بب وت، ال بعة الثانية 
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هـ(، حتقيق شعيب األرنؤوط وغ ه، دار الرسالة العاملية بدمشق، 423السنن البن ماَجْه )ت -42
 م.4662هـ/3236ال بعة األوىل 

هـ(، حتقيق حممد ع ا، دار الكتب العلمية بب وت، ال بعة 252السنن الكربى للبيهقي )ت -36
 م.4663هـ/3242الثالثة 

هـ(، ُحقق بإشراف شعيب األرنؤوط، 363)تالسنن الكربى ألبي عبدالرمحن النسائي  -33
 م.4663هـ/3243مؤسسة الرسالة بب وت، ال بعة األوىل 

هـ(، حتقيق كامل احلسيين، دار البصائر 230شرح األربع، النووية لنوم الدين ال ُّويف )ت -34
 م.4662هـ/3236بالقاهرة، ال بعة األوىل 

األرنؤوط وةه  الشاويش، هـ(، حتقيق شعيب 530شرح السنة ألبي حممد البغوال )ت -33
 م.3222هـ/3322املكتب اإلسالمي بب وت، ال بعة األوىل 

الدرارال يف شرح صحيح البخارال( للَكْرماني  شرح صحيح البخارال )الكواكب -32
 هـ(، َصو َرته دار الفكر بب وت عن ال بعة املصرية القدمية.220)ت

يف شرح صحيح اإلمام أبي  شرح صحيح مسلم )منهاج احملدث، وسبيل طالبيه احملقق، -35
هـ(، دار الفكر بب وت، ال بعة 020احلس، مسلم بن احلواج( حمليي الدين النووال )ت

 هـ.3322الثالثة 

هـ(، 223شرح ِمشكاة املصابيح )الكاشف عن حقائق السنن( لشرف الدين ال ِّْييب )ت -30
ال بعة األوىل حتقيق عبد احلميد هنداوال، مكتبة نزار الباة مبكة املكرمة والرياض، 

 م.3222هـ/3232

هـ(، حتقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة 343شرح مشكل اخثار ألبي جعفر ال حاوال )ت -32
 م.3222هـ/3235الرسالة بب وت، ال بعة األوىل 

هـ(، حتقيق عبد اهلل الدميوي، دار الوطن بالرياض، 306الشريعة ألبي بكر اخُجرِّال )ت -32
 م.3222هـ/3246ال بعة الثانية 
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وسننه وأيامه( ألبي عبد  يح )اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل الصح -32
هـ(، اعتنا  حممد ةه  الناصر، دار َطْوق النواة بب وت، ال بعة 450اهلل البخارال )ت

 هـ.3244األوىل 

( الصحيح )املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اهلل  -26
(. ونشرة مكتبة 300) ستنبولإبهـ(، نسخة مكتبة ُكْوْبريلِّي 403حَلو اج )تملسلم بن ا

 م.4660هـ/3242الرُّْشد بالرياض، 

هـ(، دار مكتبة احلياة بب وت، 253طريق اهلورت، وباب السعادت، البن َقيِّم اجلوةية )ت -23
 هـ(.3266م )3226

هـ(، دار الكتاب 523)تعارضة اأَلْحَوذال لشرح صحيح الرتمذال ألبي بكر بن العربي  -24
 العربي بب وت.

هـ(، اعتنا  إدارة ال باعة 255ُعمدة القارال شرح صحيح البخارال لبدر الدين العيين )ت -23
 امُلن ية، َصوََّرتها دار إحيا  الرتا  العربي ومؤسسة التاريخ العربي بب وت.

ادر، مكتبة هـ(، حتقيق موفق عبد اهلل عبد الق023الفتاوى ألبي عمرو بن الصالح )ت -22
 هـ.3262العلوم واحلكم وعاا الكتب بب وت، ال بعة األوىل 

هـ(، حتقيق عبد القادر 254فتح البارال بشرح صحيح البخارال البن حور العسقالني )ت -25
 م.4663هـ/3243َشْيبة احَلْمد، ال بعة األوىل 

ن هـ(، حتقيق طارق ب225فتح البارال يف شرح صحيح البخارال البن رجب احلنبلي )ت -20
 هـ.3245عوض اهلل، دار ابن اجلوةال بالدمام يف السعودية، ال بعة الثالثة 

هـ(، اعتنى به أمحد احملم د وقصي 222الفتح املب، بشرح األربع، البن حور اهَلْيَتمي )ت -22
 م.4662هـ/3242احلاّلق وأنور الشيخي، دار املنهاج جُبد ة، ال بعة األوىل 

اسة فقهية طبية مقاَرَنة لعلي القره داغي وعلي احملمدال، دار فقه القضايا ال بية املعاصرة..در -22
 م.4660هـ/3242البشائر اإلسالمية بب وت، ال بعة الثانية 
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هـ(، حتقيق مكتب حتقيق الرتا  يف مؤسسة الرسالة 232القاموس احمليط للف وةاباذال )ت -22
ة بإشراف حممد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة بب وت، ال بعة السادس

 م.3222هـ/3232

هـ(، حتقيق عبداهلل املنصور، أضوا  السلف، ال بعة 363الَقَدر جلعفر بن حممد الفريابي )ت -56
 م.3222هـ/3232األوىل 

هـ(، حتقيق حممد بن عبد اهلل  ل عامر، مكتبة 252القضا  والَقَدر ألبي بكر البيهقي )ت -53
 م.4666هـ/3243العبيكان بالرياض، ال بعة األوىل 

ية معاصرة يف ضو  الشريعة اإلسالمية، إعداد مجعية العلوم ال بية اإلسالمية قضايا طب -54
 م.3225هـ/3235املنبثقة عن ِنقابة األطبا  األردنية، دار البش  بَعم ان، ال بعة األوىل 

هـ(، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد 242جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية )ت -53
ةارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بالسعودية، بن قاسم وابنه حممد، و

 م.3225هـ/3230

هـ(، حتقيق شعيب األرنؤوط ومجاعة، مؤسسة الرسالة 423املسند ألمحد بن حنبل )ت -52
 م.3222هـ/3232بب وت، ال بعة األوىل 

عة هـ(، حتقيق حس، أسد، دار املأمون بدمشق، ال ب362املسند ألبي يعلى املوصلي )ت -55
 م.3222هـ/ 3262األوىل 

هـ(، اعتنا  حممد راغب 322ألبي سليمان اَاّ ابي )ت -شرح سنن أبي داود-معاا السنن  -50
 م.3232هـ/3354الّ ب اخ، امل بعة العلمية حبلب، ال بعة األوىل 

هـ(، حتقيق محدال السلفي، مكتبة ابن تيمية 306املعوم الكب  ألبي القاسم ال رباني )ت -52
 ل بعة الثانية.بالقاهرة، ا

هـ(، حتقيق َدَغش العومي، مكتبة أهل األثر 262املع، على تفهُّم األربع، البن املَلقِّن )ت -52
 م.4634هـ/3233بالكويت، ال بعة األوىل 
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مفردات ألفاظ القر ن للراغب األصفهاني )تويف يف الربع األول من القـرن ااامس  -52
مشق والدار الشامية بب وت، ال بعة الثانية اهلورال(، حتقيق صفوان داوودال، دار القلم بد

 م.3222هـ/3232

هـ(، حتقيق حميي 050امُلْفِهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ألبي العباس القرطيب )ت -06
 م.3222هـ/3246الدين مستو ومجاعة، دار ابن كث  بدمشق وب وت، ال بعة الثانية 

هـ(، حتقيق َشْوَكت بن ِرْفقي 233هاني )تاملنهج املب، يف شرح األربع، لتاج الدين الفاك -03
 م.4662هـ/3242بن َشْوَكت، دار الصميعي بالرياض، ال بعة األوىل 

هـ(، اعتنا  علي بن حسن 060النهاية يف غريب احلديث واألثر جملد الدين بن األث  )ت -04
 هـ.3242احلليب، دار ابن اجلوةال بالدمام من السعودية، ال بعة الرابعة 
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 الكوارث الطبيعية 
 وأثرها على األوضاع االقتصادية واالجتماعية 

يف ُخراسان منذ مطلع القرن الثالث اهلجري 
 وحتى نهاية القرن اخلامس اهلجري

 م(2201 -520هـ/000 -102) 
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 613          د. فرج بن حممد السبيعي.....      الكوارث الطبيعية وأثرها على األوضاع  

 وارث الطبيعية الك 

 وأثرها على األوضاع االقتصادية واالجتماعية 

 يف ُخراسان منذ مطلع القرن الثالث اهلجري وحتى نهاية القرن اخلامس اهلجري

 م(2201 -520هـ/000 -102) 

 جغرافية ُخراسان:

ــ ،       ــ را  ال  ــر  ص ــن الش ــدرها م ــعة   ــة واس ــة جيرافي ــاُ  مقطق ُخراًس
ــانا و ــا    (1)سجْس ــوا ي ُجرْج ــرج ر ــن الي ــد، وم ــالد ادق ــاا  ،(2)، وب ، (6)وطربس

. ومن الشمال بالد ما ورا  القهـر ومـن اوقـوج يملـير فـارب، وجبـال       (4)وخوارزم
 (3)وبلـ   (3)وهـرا   (3)وريسـابور  (5)الديلر، تشامل على أمهات من املـد  مقهـا مـرو   

ما: كلمـة )خـر( ، وميـل يرهـا اسـر      وتاأّلف خراسا  يف اللية الفارسية من كلما  ه
للشمس يف اللية الفارسية الدرية و)أسا ( وتعين أصل الشي  ومكارـ،، وميـل معقـا     

 .(3)كّل سهل: ألّ  معقى )خر( كل، و)أسا ( سهل

 أهمية البحث:

لقد  دثت يف بالد خراسا  من بداية القر  الثالث ادجري  اى رهايـة القـر    
لكوارث الطبيعية، مقها ما يعود يىل األوبئة الـ  كارـت   اخلامس ادجري، العديد من ا

تفاك بالسكا ، ومقها ما يعود للمؤثِّرات املقاخية كالسيول والرياح والربد واوفـا،،  
على تفاوت فيما بيقها، ختلِّف أثـرا  عميقـا     –ومقها ما يعود لزالزل وكارت كلر كارثة 

ويف القشـا  السـكاري املامّثـل يف     يف السكا  من  يـث الوفيـات وتـدمِّر املمالكـات    
 الزراعة والقشا  احلريف وكل موى اإلرااج.
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ومع أهمية هذا املوضوع ال تزال هقاك  اجة ملّ ة للدراسة، من خالل رصـد  
هــ( ودراسـة   566 اى  261وتابرع الكوارث ال   دثت يف الفرت  الزمقية من سقة )

 كا  ُخراسا .آثارها، وخباصة االما ادية واالجاماعية على س

وال شك أّ  هذ  الكوارث على اخاالفها، شّكلت حتدِّيا  لإلرسا  يف خراسـا ،  
والبد من تسليط الضو  عليها رغر مّلة يشارات امل ادر الاارخيية يىل هذ  الكـوارث،  

 ياّل أرها حتوي على معلومات ال بأب بها شّجعاقا على يعداد هذ  الدراسة.



 621          د. فرج بن حممد السبيعي.....      الكوارث الطبيعية وأثرها على األوضاع  

 الكوارث:

 تعريف الكوارث:

)كرث( مأخوذ  من كرث، األمر يكرث، وأكرث، سا   واشاد علي، وبلغ مقـ،   لية:
 . (16)املشّقة 

 ادثة حمدود  زمارا  ومكارـا  يقـاع عقهـا تعـررم جمامـع       واصطال ا : الكارثة:
بأكمل، أو جز  مق، يىل أخطار مادية شـديد  وخسـا ر يف األرواح، فاـؤثِّر علـى البقـا       

 . (11)وم احل،االجاماعي وتهدِّد ميم، 

"بأرها تأثري سريع وفجا ي للبيئة الطبيعية على القرظر  ُتعر، الكوارث الطبيعية:
 .(12)االما ادية واالجاماعية" 

 :(16)والكوارث الطبيعية تققسر يىل عّد  أمسام
 مثل: األوبئة، واآلفات الزراعية. -
 لبنرند.كوارث مقاخية مثل: السيول، واوفا،، والرياح، والثلع، والربد، وا -

 أرضية جيولوجية مثل الزالزل. -

 تعريف الوباء:

: بأر، مرٌم ُمْعٍد يقاشر يف مقطقة ما، وي يب العديد مـن سـكا    ُيعر، الوبا 
 .(14)تلك املقطقة 

ولقد تعرّّضت خراسا  خالل مد  الب ث لعدد كبري من الكـوارث الطبيعيـة،   
 للبشرية. لكن ُتعند األوبئة من أشّد الكوارث فاكا  وأكثرها فقاً 

ومل تقا ر اإلصابة باألوبئة على سكا  املد ، يبدو أرها امادت لاشمل أعـدادا   
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 يـا  القـاب. فبمـوت     كبري  من سكا  القرى واألريا،، ارعكس أثرها جممـالً  علـى  
أص اج املهن واحلر، كاملزارع  مـثالً ، ياعّطـل اإلراـاج الزراعـي وتقـل األمـوات       

با  ياأّثر القطاع الاجاري تأثررا  باليا ، فرتتفع أسعار السِّـلع  وتقدر، وبإصابة الاجار بالو
  اى يعجز القاب عن شرا ها يْ  ُوِجدت. 

وعلى املساوى الدميوغرايف، فإّ  موت أرفس كثري  من خراسا ، سيؤدي مبرور 
الومت يىل ي داث خلل واضح يف الكثافة السكارية، تقعكس آثار  سلبا  علـى تالـف   

 -ا  االما ادية واالجاماعية، ُيضا، يىل ذلـك أّ  اراشـار األوبئـة يـؤدي     ميادين احلي
يىل رقص معّدالت القمو السكاري ويقذر باومُّفها، ومـن ثـّر  ـدوث     -باقادم السق  

 تييريات اجاماعية سكارية مّجة، خاصة يف القرى واألريا، ال  مد ختلو من ساكقيها.

، فإّ  من املال ظ أّ  امل ادر رادرا  مـا  ورغر كثر  األوبئة ال  أصابت خراسا 
تاعّرم يىل وصف أعرام األوبئة ال  كارت ت يب السـكا  أو ذكـر أسـبابها، ويف    
املقابل فقد اهاّمت امل ادر الاارخيية ال  تقاولت الفرت  الاارخيية ملوضوع الب ث، ذكر 

 األوبئة ال  أصابت بالد خراسا  و  رها يف اآلتي:

م رـزل وبـاٌ  يف القـاب يف    354هــ  246ؤرِّخ  أرـ، يف سـقة   فيذكر بعـ  املـ  
خراسا ، وكا  ثقل، يف مديقة ريسابور، ومل تكن املقاطق اجملاور  مبقأى عن هذا الوبـا ،  

 . (13)والعرا ، وكا  هذا الوبا  عبار  عن مّحى وزكام (15)بل اماّد يىل الري

 .(13)لهام ومع وباٌ  خبراسا  عّر أرضها بأكم333هـ 234ويف سقة 

 .(13)م وباٌ  آخر عظير يف خراسا 354هـ 646كما  دث يف سقة 

كمـا تعّرضـت بـالد     (13)م ترّكـز وبـاٌ  يف مديقـة بلـ      336هـ 636ويف سقة 
 .(21) يث فاك بأكثر القاب (26)م لوبا  الطاعو 1616هـ 461خراسا  يف سقة 
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المية م  دث وباٌ  عظير اجااح كثريا  من البالد اإلسـ 1661هـ 426ويف سقة 

  .(22)مثل خراسا  وادقد والعرا  والشام

م تفّشـى وبـاٌ  يف القـاب واجاـاح بلـدارا  كـثري  مـن        1653هـ 443ويف سقة 
 األمطار اإلسالمية، مقها خراسا  واحلجاز وم ر وسوريا والعرا ، ومات خلٌق كثرٌي

 ومل تذكر امل ادر روع هذا الوبا . (26)من البشر جّرا  هذا الوبا  املهلك 

م أْ  رفقـت أعـداٌد كـبري  مـن     1633هــ  453ما  دث يف شهر شوال سقة ك
الّدواج بقيسابور وأعمال خراسا ،  يث تقاف  رؤوسها وأعيقها،  اـى كـا  القـاب    

، وميكن ربط  دوث الوبـا  الـذي   (24)ي يدو  محر الو وش بأيديهر فيعافو  أكلها
 ّدت بعد ذلك يىل البشر.أهلك أعدادا  من القاب بقفو  هذ  الدواج وأّ  آثار  اما

م تعّرضت أرم خراسا  لوباٍ  غامٍ  هلـك عـددا    1634هـ 433ويف سقة 
 .(25)كبريا  من القاب

م  دوث من األوبئة، وكا  من أهمهـا وبـا    1633هـ 433كما شهدت سقة 
الطاعو  الذي ضرج أمالير خراسا  والعرا  ومد  الشـام واحلجـاز، وتـزامن معـ،     

من سكا   أعقب، اراشار مرم اودري ب  األطفال، كما تعّرم عدد تفشِّي موت الفجأ ، ثر
 .(23)كثري ومات من جّرا  ذلك خلق (23)هذ  األمالير واملد  الراشار مرم اخلواريق

م ومع وباٌ  مدمِّر يف خراسا  مات على يثر  من أهلها 1633هـ 432ويف سقة 
 . (23)هر خلٌق كثرٌي، تعّذر على من سنِلر مقهر دفن موتاهر لكثرت

 اآلفات الزراعية:

ُيعند اوراد آفة خطري  على اإلرسا  وموارد  يف كلِّ ع ر ويف كلِّ م ر، ذلـك  
أّ  هجوم، املفاجئ بأسراج عديد  على املزروعات وامليروسات، غالبا  ما ياسـبب يف  
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؛ لكقـ، مـن جارـب    (23)مضاعفات سلبية يف مقدماها اجملاعات وأمرام سو  الايذيـة  
م ما مد  دث من جماعات فاوراد ُيعند غـذاً  رافعـا  للقـاب. فيـذكر أّ      آخر مد يعّو

 .(66)اوراد يطيب أكل،  ارا  وباردا  ومشويا  ومطبوخا  ومقضوما  يف خيط 

ورغر كثر  أضرار  ويضرار  بالبيئة الزراعية، فإّ  فا دت، ال تقا ر علـى أكـل   
معاوة بع  األمـرام وال سـيما    القاب ل، فقط، ويمنا اسافاد مق، أطباٌ  مسلمو  يف

 .(61)يف عالج عسر البول

م ظهر خبراسا  جراد كثري مكث أليام، واراشر يف رواٍح 356هـ 642ففي سقة 
 .(62)كثري  من املقاطق مثل العرا  والشام وغريها

 السيول:

تعارب السيول من الكوارث الطبيعية ال  تعّرضـت دـا بـالد خراسـا  يف فـرت       
. وي ـف  (66)أشدِّها مّو  وفاكا  السيل الـذي ومـع يف مديقـة غزرـة     الب ث، وكا  من

م، 1666هــ  421هذا السيل بقول،: "ويف الااسع مـن شـهر رجـب سـقة      (64)البيهقي
أخذت السما  متطر بقو   اى سالت األودية ورهر غزرة، ودهر السيل القاب فـامالع  

الررعـا  وعمـال   األشجار من جذورها ودفعها أمامـ، لقّوتـ، فـقه  علـى أثـر ذلـك       
االصطبالت، وأخذوا يف سو  احليوارات يىل مكا  آمـن ال يأتيـ، السـيل، لكـن مـّو       
السيل أخذ يف طريق، الدواج واألشجار، وكارت الققطـر  الـ  علـى القهـر ارسـدت      
فا اتها وارتفع مساوى املا  على السطح وأغر  الققطر ، وارتفع مساوى القهر  اى 

ومقها يىل ال يار، وأ ـدث أضـرارا  جسـيمة، مقهـا امـاالع      وصل املا  يىل األسوا  
الققطر  حبوارياها، فوجـد املـا  طريقـ، يىل األربطـة والفقـاد  وتهـّدمت هـذ  املبـاري         
وأمست أثرا  بعد ع ، وبلغ السيل  اى أسفل سور القلعة وهدم أجزاً  كـبري  مقهـا،   

غقـام واخليـول واومـال    وكذلك مضى السيل على عدد من الررعا  واملواشي مثـل األ 
 ال  كارت يف األودية أثقا  تدفُّق امليا  يف األودية".
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ويسرتسل البيهقي يف الوصف ويقول: "ومد أضّر هذا السـيل اوـار، بالقـاب    
ضررا  بلييا  ال ميكن وصف،، وعقدما احنسر السيل أخذ القاب يلاقطو  أشياً  مثيقة من 

 .(65)فقدها أص ابها أثقا  وموع السيل" الذهب والفضة واملالبس اليالية وال 

م جرى سيل مهول وصا نبن، بـرند كـثري يف خراسـا ،    1631هـ 434ويف سقة 
وختّلل هذ  السيول والربند ريٌح موية أتت على الكثري من املمالكات والزروع، وغدت 

 .(63)على يثرها أثرا  بعد ع 

راسـا   م جـرت سـيول مااابعـة علـى خ    1636هــ  433ويف شهر صفر سقة 
 .(63)سّببت الكثري من اخلسا ر يف املمالكات والدرور واألرواح

 اجلفاف:

مد يل ق اوفا، األذى بالفال   الذين يعجـزو  بسـبب، عـن ري أراضـيهر     
الزراعية، وتقعكس آثار  يف القضا  على الياّلت الزراعية ال  وصـلت مر لـة جـين    

رية بهالك الّدواج واملواشي بأرواعهـا  احمل ول، باإلضافة يىل مضا ، على الثرو  احليوا
املخالفة، رايجة وفا، املراعي، يىل جارب هالك أعداد كبري  من القاب، بسبب اووع 
القاجر عن فقدا  احملاصيل وهالك احليوارات الالمحة،  اى أرهـر يضـطرو  يىل أكـل    

لفااكـة بيـقهر   حلوم احليوارات املياة واويف، مما يؤدي يىل اراشار األوبئة واألمـرام ا 
من جارب، ومن جارب آخر يضطر الكثريو  يىل تـرك منـواطقهر األصـلية يىل مقـاطق     

 أخرى هربا  من اووع واملوت.

ــقة       ــديد يف س ــا، ش ــا  سف ــالد خراس ــت ب ــار، تعّرض ــة األمط ــة لقل ورايج
م أصاج ريسابور جفا، وأصـاج القـاب شـد ، وأخـذوا يف جلـب      1664هـ 423

 .(63)بعيد األعال، للّدواج من أماكن 
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 .(63) م  دث جفا، يف ريسابور وما  ودا من القرى1663هـ 461ويف سقة 
راع عق، هالك كثري من الّدواج واحملاصيل الزراعية وجّفت اآلبار وارتفعت األسـعار  

 .(46)  اى بلغ مثن اخلبز ثالثة عشر درهما 

 .(41)م ومع جفا، يف خراسا 1653هـ 452ويف سقة 

 الثلوج والَبْرد:

ت الثلوج يف بالد خراسا  وكا  دا ضرر كـبري علـى القـاب والـّدواج     تسامط
والزراعة ، وأّثرت تأثريا  كبريا  على احليا  االما ادية واالجاماعية مقها ما ومـع سـقة   

م،  يقما تسامطت الثلوج بكثر  على خراسا  يف ومت مبكر مل يعهد  1611هـ 461
 .(42)القاب من مبل

م تسامطت ثلوج كثيفة ومعها بنـْرد مـارب   1662هـ 424ويف شهر صفر سقة 
 .(46)يف ريسابور توّمفت القاب عن احليا  اليومية

م تسـامطت الثلـوج علـى غزرـة     1663هــ  423ويف شهر مجادى األوىل سـقة  
وروا يها ملد  ثالثة أيام ومقعت القاب من الا رك  اى ذابت الثلوج،  اـى ميـل يّ    

 .(44)غزرة مل تشهد مثل هذا الشاا  والثلع

م سار السلطا  مسعود اليزرـوي مـن غزرـة ملواجهـة     1663هـ 466ويف سقة 
اليز يف روا ي خراسا ، وكا  الزمـا  شـااً  وأخـذت الثلـوج تاسـامط كـثريا  علـى        

 .(45)اوبال، فهلك عدد كبري من عسكر مسعود اليزروي

م هطلت أمطار غزير  م  وبة بزّخات من البنـْرد يف  1633هـ 432ويف سقة 
 .(43)خراسا 

 :(43)ويقول أ د الشعرا  واصفا  البنرند الشديد يف فريوزكو 
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ـــ   ــ، الــ ــْت بــ ــع خفانــ  يف موضــ

 
ــدا   ــردا  يف القــــ ــوات بــــ  أصــــ

 فــــــالريق امــــــد يف اللــــــها   

 
 (43)وال ــــوت امــــد يف ادــــوا  

 
 الزالزل:

الزلزلة يف اللية العربيـة: حتريـك الشـي  وزلـزل ار األرم زلزلـة وزلـزاال .       
األهوال. ومول آخر: يّ  الزلزلة مأخوذ  من الّزلل يف الرأي، فـإذا  والزالزل: الشديد 

 .(43)ميل زلزل القوم معقا  صرفوا عن االساقامة وومع يف ملوبهر اخلو، واحلذر

ٹ ٹ  ومد ورد ذكر الزالزل يف القـرآ  الكـرير يف مواضـع ماعـّدد  مقهـا:     

ٹ  ، ومولــ،1احلــع:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ

 .1الزلزلة:  چڤ     ٹ  ڤ  ڤ چ 

أما الافسري العلمي احلديث لظـاهر  الـزالزل، فهـي: تاوّلـد مـن االهاـزازات       
السريعة لسطح األرم؛ بسبب حتّرك وحتّرر الطامة القاجتـة  عـن ا اكـاك ال ـخور،     
وحتّرك الطبقات األرضية  ول الفوالق الكبري  والّ ـدوع، وذلـك رايجـة للضـيو      

رات املسامر  ال  تطرأ على ال ـخور املخالفـة يف القشـر     الكبري  عليها، بسبب الايّي
األرضية ويف املقاطق العليا من الساار، كما حتدث الزالزل بسـبب الثـورات الربكاريـة    
واالخرتا  املفاجئ للمـواد املق ـهر  يف بـاطن األرم لاجـزا  ادّشـة مـن القشـر         

 .(56)ت سطح األرماألرضية، وكذلك بسبب االرهيارات يف الكهو، الكبري  حت

وعلى أّية  ال حتدث بع  الظواهر والدال ل مبل وموع الزالزل، ومن أمثلـة  
ذلك: اضطرابات جوية، أو عواصف حتدث يف أعقابها موجة ثر الركود، ثـر سـقو    
أمطار غزير  يف فرتات غري مألوفة، أو يف أماكن مل تعهد سقوطها، كذلك امحرار مرص 
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يف اوو يىل  ٍد كبري، كذلك خـروج غـازات كربيايـة     الشمس، وازدياد  جر األخبر 
من بع  أجزا  الرتبة الطيقية، وأ يارا  ميكن تومُّعهـا مـن خـالل احلركـات الع ـبية      

 .(51)لل يوارات مثل الكالج والقطط مبيل  دوثها

ومد تعّرضت بالد خراسا  للعديد من الزالزل املدمِّر  خالل مر لة الدراسة، 
راج يف كثري من مـد  بـالد فـارب وخراسـا  وأهلكـت احلـرث       فسّببت الّدمار واخل

والقَّسل، وطالت آثار هذ  الزالزل القوا ي العمرارية، ومضت على أعداد من البشـر  
بدفقهر حتت األرقام، وال شك أّ  فقدا  أعداد كبري  من السـكا ، كـا  لـ، تـأثري      

ألرهـا تـرتبط باإلرسـا      السليب على كلِّ املعطيات االجاماعيـة والاجاريـة والزراعيـة   
 ويرااج،.

ومد سّجلت امل ادر الاارخيية عددا  مـن الـزالزل خـالل فـرت  الب ـث، لكـن       
املعلومات املاوّفر  عن  جر األضرار املادية والبشرية ش ي ة جدا  من تلك امل ادر، 
وجا ت يف شكل يشارات مقاضبة عن وموع الزالزل ومن مات بسـبب،، مثـل "ومـات    

خال ق كثري " أو حنو ذلك من العبارات املشابهة، هذا ومد أوردت أوىل حتت األرقام 
اإلشارات عن الزالزل يف بالد خراسا  لفـرت  الب ـث، عـن الـزالزل الـذي ضـرج       

م وكا  مركز مّوت، مديقـة بلـ ،   313هـ 266ُخراسا  وكا  زلزاال  ها ال   دث سقة 
 . (52)وهلك خلٌق ال ُي  ى وهدم مقازل كثري 

م ضرج مديقة هرا  زلزال وصا نبن، مطـر شـديد  اـى    343هـ 264ويف سقة 
سقطت املقازل، ومل يذكر امل در أر، هلك خلق، ويبدو أّ  الزالزل كا  خفيفا  ولذلك 

 .(56)مّلت أضرار 

م ومع زلزال يف خراسا  مشل مقاطق كثري  مثل فارب 353هـ 242ويف سقة 
 .(54)والعرا  والشام 
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. (53)م342هــ  661مـن أرم خراسـا  سـقة     (55)و دث زلزال بقا ية رنسنـا 
ورال ظ أّ  القطا  اويرايف دذا الزلزال كا  ضيقا  واما ر على هذ  املديقة وروا يها 

 فقط.

ــا  353هـــ 643وومــع يف ســقة  ــة الطالق ــزال شــديد أصــاج مديق  (53)م زل
 .(53)وروا يها

م، وكـا  معظمـ،   1652هــ  444سـقة   (53)وضرج زلزال خوزساا  وأرجا 
، فخّرج كثريا  من بالدهـا وديارهـا، وارفـرج جبـل كـبري مريـب مـن أرجـا          بأرجا 

وار دع، واماد هذا الزلزال يىل خراسا  وخّرج كثريا  وهلك بسبب، خلق كثري، وكا  
فأتى اخلراج عليها وخرج سورها ومساجدها وعددا  كبريا  مـن   (36)أشد  مبديقة بيهق

 .(31)األبقية

م، ومع زلزال يف خراسا  مكـث  1635ـ ه453ويف شهر مجادى اآلخر  سقة 
عد  أيام والقاب يشعرو  بادزات األرضية ، لكن مّوت، يف بداية وموع، كارت شديد ، 
 يث ت ّدعت اوبال وأهلكت خلقا  كثريا  ، واخنسف مق، عد  مرى، وخـرج القـاب   

 .(32)يىل ال  را  فأماموا هقاك  اى اجنلى عقهر خطر الزلزال

 واالجتماعية:اآلثار االقتصادية 

 نمـ  ةالقامجـ  واالجاماعيـة  االما ـادية  اآلثـار راقاول يف هذا اوارـب احلـديث   
، سكا ال من كبري  أعداد يذ تأّثرت، خراسا  مبدرها ومراها بالد يف الطبيعية الكوارث

 املهـن  أصـ اج  ومـات جـّرا  هـذ  الكارثـة    . القاب  يا  جمملعلى  ذلك ارعكسو
بـات القـاب يعـارو  شـّح اليـذا       و الزراعي اإلرااج لتعّطو، املزارع مثل  واحلر،
  اـى  السـلع  أسـعار  مما أدى يىل ارتفاع، باليا  را تأثر الاجاري القطاع رتأّث كما، وردرت،

 . دتِجُو يْ  شرا ها عن القاب عجز
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 سيؤدي، الشام بالد سكا  من كثري  أرفس موت فإّ ، السكاري املساوى وعلى
 علـى  سـلبا   آثـار   تقعكس ،السكارية الكثافة يف واضح للخ ي داث يىل الومت مبرور

 األوبئـة  اراشـار  أّ  ذلـك  يىل ضـا، ُي، واالجاماعيـة  االما ـادية  احليا  ميادين تالف
 ثـر  ومـن ، فهـا باومُّ ويقـذر  السكاري القمو التمعّد رقص يىل -السق  باقادم -يؤدي

 ختلـو  مـد  ال  األريا،و القرى يف خاصة، كثري  اجاماعيةو سكارية  تييريات  دوث
 . (36)ساكقيها من

 آثار األوبئة:

ــّب ــوارث تبتس ــة الك ــداثيف  الطبيعي ــل ي  ــبري خل ــال يف ك ــادي اجمل  االما 
 احليواريـة  والثـرو   الزراعـي  بالقطـاع  فاد ـ،  أضـرار  يحلا  يىل ما أّدى ،واالجاماعي

 ،اليذا يـة  داملوا تالف على املعيشة أسعار غال  يف تأثري كوارثلل وكا  ،كبري بشكل
الضرورية ال   ااجها اإلرسا  يف  يات، اليوميـة، يْذ بفقـدا  هـذ      السلع من وغريها

 . السلع سيفقد خلٌق كثريو   ياتهر ما يعين رقص العق ر البشري

 .(34)م أفقى كثريا  من البشر333هـ 234وملا  دث وباٌ  سقة 

سـكا  خراسـا     م ُأهلك خلٌق كـثرٌي مـن  354هـ 646و يقما ومع وباٌ  سقة 
 .(35)وكا  شديد الوطأ  عليهر

م، فاك بـالكثري مـن   1616هـ 461وعقدما أصاج القاب وبا  الطاعو  سقة 
القاب  اى عجزوا عن دفن املوتى واشاد اليال   اى بيع رطل اخلبـز بـديقار ذهبـا ،    

 .(33)واضطر القاب ألكل الكالج وأكل بعضهر بعضا  مما أصابهر من البال 

ك ابن األثري بقول،: "ويف هذ  السقة اشاد اليال  خبراسا  مجيعها، ويؤكد على ذل
وعدم القوت  اى أكل القـاب بعضـهر بعضـا ، فكـا  اإلرسـا  ي ـيح اخلبـز اخلبـز         

 .(33)وميوت، ثر تبع، وباٌ  عظير  اى عجز القاب عن دفن املوتى
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اسـا   وميكن أ  رساقاع أّ  هذا الوبا  أّثر اما اديا  واجاماعيـا  علـى أهـل خر   
مبوت أص اج املهن احلرفية وغريهر من طبقات اجملامع، ويْ  مل تذكر امل ـادر شـيئا    

 عن ذلك بالاف يل.

م كثـر املـوت يف   1661هــ  426و يقما ومع وبـاٌ  عظـير يف خراسـا  سـقة     
، ومن (33)، ويذكر أر، تزامن مع هذا الوبا  اخلطري مرٌم آخر وهو اودري(33)القاب

 يقما جا ت يف فرت  وا د ، أر، مل تسلر دار من أثـر هـذا    شّد  وهول هذ  األمرام
 .(36)الوبا  الذي خّلف الكثري من األموات وامل اب 

م واجااح يملير خراسا  واسامر 1653هـ 443وملا  دث وباُ  الطاعو  سقة 
يف يـوم وا ـد مثاريـة عشـر  آال،       اى العـام الاـالي،  يـث وصـل تعـداد املـوتى      

ك يقول ابن اووزي: "والقاب ميرو  يف هذ  البالد فال يرو  ياّل ، ورايجة ذل(31)جقاز 
 ومن األماكن ال  وصـل يليهـا الوبـا     (32)أسواما  فارغة وطرمات خالية وأبوابا  ميلقة"

يىل جارب خراسا ، أذربيجا  واألهواز ال  وصل الوبا  يليهـا فقضـى علـى أغلـب     
سكارها، لدرجة أر، مل يسلر مقهر ياّل العدد القليل، ومل يرتك الوبا  احليوارات بل جنـد  
البقر رفقت، ووصل اووع بالقاب لدرجة أّ  الفقرا  كاروا يقبشـو  القبـور فيشـوو     

 .(36)املوتى ويأكلورهر

أ  رساقاع من الروايـات الاارخييـة الـ  حتـّدثت عـن أثـر هـذا الوبـا           وميكن
واملرم وشّد  وطأتهمـا علـى سـكا  خراسـا ، أّ  ذلـك تفّشـى بشـكل كـبري بـ           
الفال  ، األمر الذي أدى يىل اخنفام اإلرااج الزراعي، رـاع عقـ، هـالك عـدد مـن      

ع والقجـارين، فاـدهورت   املزارع ، وكذلك أرباج املهن احلرفية األخرى مثل ال ّقا
أغلب املهن مبوت أص ابها، ومن القا ية الدميوغرافية البشرية، فإّ  موت خلق كـثري  
من سكا  خراسا  أّدى يىل خلـل يف تراجـع القشـا  االما ـادي وتـدهور  بشـكل       
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مل وظ، ورقص  اد أّثر على معّدالت القمو السكاري رايجة كثـر  الوفيـات وهجـر     
 أخرى.من سنِلر يىل بلدا  

م يىل هالك عدد كـبري  1633هـ 453وأّدى الوبا  الذي ومع يف خراسا  سقة 
 .(34)من القاب وصا نبن، غالٌ  شديد يف املعيشة

 آثار اآلفات الزراعية:

 احليـا   علـى  املدى بعيد سلبيا  تأثريا  تركت زراعية بآفات خراسا  بالد أصيبت
 الزراعية اآلفات دذ  ورصدي عيتابر خالل مناتضح لي و. واالجاماعية االما ادية

 أسـراج  هجمـات  يف لمتّث أّ  أكثرها فاكا ، املاا ة الاارخيية امل ادر يف ذكرها ورد ال 
 خطـرا   هاوأشـدّ  الزراعية اآلفات أكثر من دعُي اوراد أّ على  احلوادث تودّل، اوراد

 مـن  خطورتـ،  راكيد وميكـن ، الزراعيـة  للم اصـيل  تدمريا  وأشّد، القباتية البيئة على
، كمـا ُيضـاعف مـن خطورتـ،    ، الوا ـد  رجالسِّـ  يف اوـراد  من ادا لة األعداد خالل

 تهديـدها  وكـذلك ، تكاثرهـا  وسرعة آلخر مكا  من واراقادا أسراب، حترك سرعة(35)
 يف املقاشر  السامة القباتات بجتقر اوراد وميكن، تقرييب حنو على القباتية اجملموعة لكل

 .(33)األخرى األرواع عليها لويفّض ال  را 

م مضى علـى اليـاّلت الزراعيـة    356هـ 642وملا هاجر اوراد ُخراسا  سقة 
 .(33)بأرواعها وأّثر عليها تأثريا  كبريا 

 آثار السيول:

يكو  للسيول تأثريا  مباشرا  على  يا  القـاب االما ـادية واالجاماعيـة، مـن     
ر الواسع الذي أ دثاـ، يف الـدرور واملقـازل    را ية مساهماها يف ارتفاع األسعار والّدما

واحلواريت واآلبار، والقضا  على أعداد كبري  مـن السـكا  و يوارـاتهر، يضـافة يىل     
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اماالعها األشجار ويتالفها احملاصيل الزراعية بأرواعها املخالفة، وهي بال شك خسا ر 
 طويل . فاد ة يف القطاع  االما ادي واالجاماعي  ااج تعويضها يىل زمن

م يف ُخراسا  امالعـت أشـجار الاـوت    1631هـ 434وعقدما ومع سيل سقة 
الكبري  والقخيل واملزروعات، وكا  في، مساودعات لل قطة والشعري ورسفاها الريـاح  

 .(33)الشديد  ال  صا بت السيول اليزير 

م يف خراسا  يىل هدم كثري من 1636هـ 433وأّدت السيول ال  ومعت سقة 
 .(33)والدرور، وعارى القاب كثريا  من تاابع السيول يف تلك السقةاألبقية 

 آثار الثلوج والَبْرد:

يؤدي تسامط الثلوج والبنْرد يىل يتال، كثري من الّدواج والزراعـة، ففـي سـقة    
م سقطت ثلوج كثيفة علـى ُخراسـا ، ممـا أدى يىل يتـال، احملاصـيل      1611هـ 461

 .(36)لكت كثريا  من القاب الزراعية وراع عقها جماعة رهيبة أه

م أهلـك مجيـع   1633هــ  432وأيضا  عقدما ومع بنْرد شديد يف ُخراسا  سـقة  
 .(31)الزروع، مما تسّبب يف  دوث جماعة فظيعة مات بسببها خلٌق كثري

 آثار الزالزل:

خالل فرت  الدراسة، والـ    ر املدمِّتعّرضت بالد خراسا  للعديد من الزالزل 
 والقـالع  د املـ  مـن  كـثري  يف واخلـراج  الـدمار يف  بتسـبّ ت لـزالزل اتضح خالدا أّ  ا

، العمرارية القوا ي الزالزل هذ  آثار وطالت، السكا  من الكثري وأهلكت، واحل و 
 كبري  أعداد فقدا  أّ  شك وال. األرقام حتت بدفقهر البشر من أعداد على ومضت

 والزراعية؛ والاجارية االجاماعية املعطيات كلِّ على السليب تأثري  ل، كا ، السكا  من
 .ويرااج، باإلرسا  ترتبط ألرها
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م تهّدمت على يثر  مقازل 353هـ 242وعقدما تعّرضت خراسا  لزلزال سقة 
 .(32)كثري  ومات من القاب خلٌق كثرٌي، ممن سقطت عليهر اودرا  وأسقف البيوت

دمـار ها ـل   م على مديقة رنسنا راع عق، 1342هـ 661و يقما ومع زلزال سقة 
 .(36)للمديقة، فقد دّمر كثريا  من مقازدر وهلك حتت اددم خلٌق كثرٌي

م مـوت  353هــ  643كما راع عن الزلزال الذي ضرج مديقة الطالقا  سقة 
 .(34)خلق كثري ودمار واسع للمقازل 

م يىل هالك خلق كثري 1652هـ 444وأدى الزلزال الذي ضرج ُخراسا  سقة 
بيهق، فأتى عليها اخلراج وخنّرج سورها ومسـاجدها وعـددا     وكا  مركز مّوت، مديقة

 .(35)كبريا  من األبقية

 النتائج: 

كشفت هذ  الدراسة أّ  األوبئة كارت أشّد فاكا  وهالكا  باجملامع مـن غريهـا مـن     -
الكوارث الطبيعية األخرى، وال سيما وبا  الطاعو ، والذي كـا  اراشـار  أكثـر    

 ، من سكا  بالد خراسا .من أي وبا  آخر ف  د اآلال

وأظهرت هذ  الدراسة أّ  الكـوارث املقاخيـة كـا  دـا ضـرر كـبري علـى  يـا           -
السكا ، ال سيما السيول الـ  أّدت يىل يتـال، املـزارع وتـدمري عـدد كـبري مـن        

 املقازل واألراضي الزراعية واملقشآت احليوية وفقدا  الثرو  احليوارية.

ع مقهـا اخنفـام اإلراـاج الزراعـي، وتومُّـف      وكا  لاكررر  دوث اوفـا، راـا    -
الطوا   ال  تعمل بقّو  الّدفع املا ية عـن العمـل، وبالاـالي ارتفـاع األسـعار،      
وتقّلص مسا ات الرعي و جر اليطا  القباتي، وارعكس هذا األمر على تدهور 

ذلك  الثرو  احليوارية، مما أدى يىل ارتفاع أسعار الل وم واملقاجات احليوارية. وكل
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 مد يفضي يىل رزوح السكا  يىل مقاطق أخرى أكثر خ وبة.

وبّيقت الدراسة أّ  الرياح والربد والبنرند أهلكت احملاصيل الزراعية وأتلفت كـثريا    -
 من الزروع، مما أدى يىل أزمات اما ادية خارقة.

وأوض ت أيضا  أّ  الزالزل الـ  ضـربت بـالد ُخراسـا  خـالل فـرت  الب ـث         -
بشرية كبري  جدا ، وشّردت خلقا  كثريا ، وأدت كذلك يىل أضـرار   أ دثت خسا ر

عمرارية ها لة، ما دفع القـاب يف الشـام يىل اخلـروج يىل ال ـ را  وبقـا  مقـازل       
 مؤماة من األخشاج.

وكشفت الدراسة أّ   دوث بع  الكوارث الطبيعية، ل، ارتبا  مباشر يف تردِّي  -
تـؤدي يىل أزمـات اما ـادية وأضـرار      األوضاع االما ـادية واالجاماعيـة الـ    

 اجاماعية.
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 :عــادر واملراجـاملص 

سجساا : هي را ية واسعة وكبري ، بيقها وب  هرا  مثارو  فرسخا  وهي جقوج هرا ، واسـر    (1)
مديقاها زررع وبسجساا  خنل كثري ، احلموي، ياموت بن عبدار، معجر البلدا ، حتقيق: فريد 

 . 215 – 214، ص6بدالزيز اوقدي، بريوت، دار الكاب العلمية، د. ت، ج

جرجا : مديقة مشهور  عظيمة ب  طربساا  وخراسا ، فبع  يعدها من هذ  وبعـ  يعـدها    (2)
من هذ ، وورجا  ميا  كثري  وضياع عريضة وهي من أمجل مـد  املشـر . احلمـوي، معجـر     

 . 163، ص2البلدا ، ج

حلمـوي،  طربساا : يمليٌر واسٌع وكبرٌي مياد عرب معظم، أراٍم جبلية وعـر  وتكثـر فيـ، امليـا ، ا     (6)
 .143، ص6معجر البلدا ، ج

خوارزم: مقطقة تقع يف بالد ما ورا  القهر على ضفا، رهر جي و ، احلموي، معجـر البلـدا ،    (4)
 . 265، ص2ج

مرو: مرو الشاهجا  وهي مرو العظمى، أشهر مـد  خراسـا  وم ـباها وبـ  مـرو وريسـابور        (5)
ل  ُيقادح بها، احلموي، معجر البلـدا ،  سبعو  فرسخا ، ومعقى مرو بالعربية احلجار  البي  ا

 . 162، ص5ج

ريسابور: هي مديقة عظيمة من أ سن مد  خراسا  وأعظمها خريا  . احلموي، معجر البلـدا ،   (3)
؛ احلديثي ، م طا  عبدالساار، مد  خراسا  عقد ابن خلكا  دراسـة جيرافيـة،   632، ص5ج

ــر      ــة الب ـ ــة اآلداج جامعـ ــة كليـ ــة، جملـ ــة رقديـ ــدد تارخييـ ــعة،  16)العـ ــقة الااسـ ، السـ
 .  235م( ص1333هـ 1633

هرا : مديقة كبري  مشهور  من أمهات مد  خراسا  فيها بسات  كـثري  وميـا  غزيـر  وخـريات      (3)
، 5هـ، احلمـوي، معجـر البلـدا ، ج   313كثري ، مملو   بأهل الفضل والثرا  أخربها الااار سقة 

 . 453ص
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هي من أمجل مد  خراسا ، وأكثرها ذكرا  وخريا  وأوسعها غلـة،  بل : مديقة مشهور  خبراسا  و (3)
 . 533، ص1حتمل غلاها يىل مجيع خراسا  وخوارزم، احلموي، معجر البلدا ، ج

ابن  ومل، أبي القاسر بن  ومل، صور  األرم، بريوت، مقشورات دار مكابة احليا ، د. ت،  (3)
 . 461، ص6؛ احلموي، معجر البلدا ، ج653ص

؛ 33م، ص2663هـ 1423ووهري، يمساعيل محد معجر ال  اح، بريوت، دار املعرفة، ا ( 16)
 .  154، ص16م، ج2664ابن مقظور ، حممد بن مكرم لسا  العرج، بريوت، دار صادر، 

 .5م، ص2666هـ 1426محز  عفت وصال، الكوارث الطبيعية ، بريوت، دار ابن  زم ، (   11)

طار والكوارث الطبيعية احلدث واملواجهـة، القـاهر ، دار الفكـر    أرباج، حممد يبراهير ، األخ  (12)
 .63م،     ص2662هـ 1422العربي، 

جود ،  سق  جود ، اويرافيـة الطبيعيـة والكـوارث، اإلسـكقدرية، دار املعرفـة اوامعيـة،         (16)
 .3م، ص1333

السـعودية،  ، الريـام، الـدار   البار، حممد علي ، العدوى بـ  الطـب و ـديث امل ـطفى       (14)
 .33م، ص1331هـ 1461

الري: مديقة مشهور  من أعالم املد  بيقها وب  ريسـابور ما ـة وسـاو  فرسـخا ، احلمـوي،         (15)
 .  135، ص6معجر البلدا ، ج

ابن اووزي، عبدالرمحن بن علي، املقاظر يف تاري  امللوك واألمر، حتقيق: حممـد عبـدالقادر،      (13)
؛ ابـن األثـري، علـي بـن أبـي الكـرم،       236، ص1م، ج1335، بريوت، دار الكاب العلميـة 

، 4الكامــل يف الاــاري ، حتقيــق: مكاــب الــرتاث، بــريوت، دار ي يــا  الــرتاث العربــي، ج 
 .162ص

؛ ابـن األثـري، الكامـل يف    134، ص12ابن اوـوزي، املقـاظر يف تـاري  امللـوك واألمـر، ج        (13)
 .436، ص4الااري ، ج
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، 5؛ ابن األثري، الكامـل يف الاـاري ، ج  34، ص14ي  امللوك واألمر، جابن اووزي، يف تار   (13)
 .663ص

األصفهاري، حممد بـن حممـد، البسـاا  اوـامع وميـع تـواري  أهـل الزمـا ، حتقيـق: عمـر              (13)
 . 231م، ص2662هـ 1426عبدالسالم تدمري، بريوت، املكابة الع رية، 

اقل يىل اإلرسا  عـن طريـق القـوارم كـالفئرا ، وهـو      يعارب الطاعو  مرضا  وبا يا  معديا ، يق  (26)
، يوسـف  سريع االراشار شـديد الفاـك  اـى باحليوارـات علـى اخـاال، أرواعهـا. غوامنـة        

، الطاعو ، واوفا، وأثرهما على البيئة يف جقـوج الشـام واألرد  ، دمشـق، جملـة     درويش
 .       34م(، ص1336هـ 1464دراسات تارخيية، )العددا  الثالث عشر والرابع عشر، 

؛ ابن العربي، أبو الفـرج مجـال الـدين، تـاري      533، ص5ابن األثري، الكامل يف الااري ، ج   (21)
 . 33م، ص1333الزما ، رقل، يىل العربية: يس ا  أرملة، بريوت، املكابة الشرمية، 

 . 33، ص3ابن األثري، الكامل يف الااري ، ج   (22)

؛ ابـن  166؛ ابن العـربي، تـاري  الزمـا ، ص   136، ص3لااري ، جابن األثري، الكامل يف ا   (26)
، 6م( البداية والقهاية، حتقيـق: أمحـد مسـلر،     1632هـ 334كثري، يمساعيل بن علي )ت
 . 36، ص12م، ج1333هـ 1463دار الكاب العلمية، بريوت، 

ايـة والقهايـة،   ؛ ابن كـثري، البد 162، ص13ابن اووزي، املقاظر يف تاري  امللوك واألمر، ج   (24)
 . 162، ص12ج

 . 113، ص12ابن كثري، البداية والقهاية، ج   (25)

اخلواريق: هي اماقاع رفوذ القفس يىل الر ة والقلب تاميز هذ  اخلواريق ب داع ومّحى وصعوبة   (23)
م( 1641هـ 423البلع وتورم اليدد الليمفاوية. ابن سيقا  أبو علي، احلس  بن عبدار )ت

 .143، ص5م، ج1333، روبيلس، 1الطب،  القارو  يف 
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؛ ابن كـثري، البدايـة والقهايـة،    246، ص13ابن اووزي، املقاظر يف تاري  امللوك واألمر، ج   (23)
 . 165، ص12ج

 . 633، ص3ابن األثري، الكامل يف الااري ، ج   (23)

يف امليـرج  البيام، عبـدادادي، الكـوارث الطبيعيـة وأثرهـا يف سـلوك وذهقيـات اإلرسـا           (23)
 .36م، ص2663، بريوت، دار الطليعة، 1(،  14 – 12هـ 3 – 3واألردلس ) 

، 6م( كااج احليوا ، حتقيق: عبدالسالم هـارو ،   333هـ 255اوا ظ، عمرو بن حبر )ت  (66)
 .535، ص5، ج1333هـ 1633بريوت، اجملمع العلمي العربي اإلسالمي، 

، بـريوت، دار  6ملوجودات، حتقيق: فارو  سـعد،   القزويين، عجا ب املخلومات وغرا ب ا  (61)
م( 1465هــ  363؛ الدمريي، كمـال الـدين حممـد، )ت   431م، ص1333اآلفا  اوديد ، 

 .241، ص1 يا  احليوا  الكربى،بريوت، دار األلباج، ج

 .  664، ص5ابن األثري، الكامل يف الااري ، ج   (62)

يف طر، خراسا ، وهي احلد ب  خراسا  وادقـد يف  َغْزرنُة: هي مديقة عظيمة ووالية واسعة    (66)
، 4طريق في، خريات واسعة، يال أّ  الـربد فيهـا شـديد جـدا ، احلمـوي، معجـر البلـدا ، ج       

 . 223ص

البيهقي، أبو الفضل أمحد بن احلسـ  ، تـاري  البيهقـي، رقلـ، يىل العربيـة:  يـى اخلشـاج،           (64)
 . 233 – 235القاهر ، مكابة األجنلو امل رية، ص

 . 233البيهقي، تاري  البيهقي، ص   (65)

؛ ابن كثري، البدايـة والقهايـة،    163، ص13ابن اووزي، املقاظر يف تاري  امللوك واألمر، ج   (63)
 . 112، ص12ج

 . 131، ص13ابن اووزي، املقاظر يف تاري  امللوك واألمر، ج   (63)

 . 436البيهقي، تاري  البيهقي، ص   (63)



 641          د. فرج بن حممد السبيعي.....      الكوارث الطبيعية وأثرها على األوضاع  

 . 333 – 333قي، تاري  البيهقي، ص البيه   (63)

 .333البيهقي، تاري  البيهقي، ص    (46)

، ص 1م، ج1331الرتماريين، عبدالسالم، أ داث الااري  اإلسالمي، دمشـق، دار طـالب،     (41)
134  . 

العمادي، حممد  سـن، خراسـا  يف الع ـر اليزرـوي، األرد ، مؤسسـة محـاد  للخـدمات           (42)
 .   123م، ص1333والدراسات اوامعية، 

 . 633البيهقي، تاري  البيهقي، ص   (46)

 .536البيهقي، تاري  البيهقي، ص   (44)

 . 36، ص3ابن األثري، الكامل يف الااري ، ج   (45)

 . 633، ص3ابن األثري، الكامل يف الااري ، ج   (43)

 .622، ص4فريوزكو : ملعة   يقة ب  هرا  وغزرة، احلموي، معجر البلدا ، ج    (43)

الثعــاليب، عبــدامللك ، يايمــة الــدهر يف حماســن أهــل الع ــر، حتقيــق: مفيــد حممــد،             (43)
 . 136، ص5م، بريوت، دار الكاب العلمية، ج1336هـ 1466

 .52، ص3ابن مقظور، لسا  العرج، ج(   43)

الااري  الق ر، عبدار  سن ، األ داث الزلزالية يف اوزير  العربية واملقاطق اجملاور  خالل (   56)
مديقة امللك عبدالعزيز للعلوم والاققيـة،   –ادجري، الريام، اإلدار  العامة للاوعية العلمية 

 .22م، ص1332هـ 1412

عــوم، حممــد مــؤرس ، الــزالزل يف بــالد الشــام بعــد احلــروج ال ــليبية، القــاهر ، عــ  (   51)
 . 55م، ص1333للدراسات والب وث اإلرسارية واالجاماعية، 

 .   452، ص2ماريين، عبدالسالم، أ داث الااري  اإلسالمي، جالرت   (52)
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 . 263، ص11ابن اووزي، املقاظر ، ج   (56)

؛ اليعقوبي، أمحد بن يعقوج، تاري  اليعقوبي، لبقا ، 263، ص3الطربي، تاري  الطربي، ج   (54)
 .431، ص2دار بريوت، د.ت، ج

سة أيام، كثري  الوبا ، احلمـوي، معجـر البلـدا ،    رنسنا: هي مديقة خبراسا  بيقها وب  مرو مخ   (55)
 .623 – 625، ص5ج

 .  246، ص5ابن األثري، الكامل يف الااري ، ج   (53)

الطالقا : بلد  خبراسا  ب  مرو الروذ وبل  ودا رهر كبري وبسات ، خـرج مقهـا مجاعـة مـن        (53)
 . 3، ص4الفضال ، احلموي، معجر البلدا ، ج

 . 243، ص11؛ ابن كثري، البداية والقهاية، ج614، ص5الكامل يف الااري ، ج ابن األثري،   (53)

، 1أرجا : كور  بعضها يىل أصبها ، وبعضها يىل اصـطخر، احلمـوي ، معجـر البلـدا  ، ج       (53)
 . 132ص

بيهق: را ية كبري  وكور  واسعة كثري  البلدا  والعمار  من رـوا ي ريسـابور تشـامل علـى        (36)
 . 363، ص5 دى وعشرين مرية، احلموي، معجر البلدا ، جثالمثا ة وي

 . 33، ص12؛ ابن كثري، البداية والقهاية، ج133، ص3ابن األثري، الكامل يف الااري ، ج   (31)

؛ ابن األثري، الكامل يف الااري ، 33، ص13ابن اووزي، املقاظر يف تاري  امللوك واألمر، ج   (32)
 . 166 – 33، ص12القهاية، ج؛ ابن كثري، البداية و263، ص3ج

 .  53عوم، حممد مؤرس، الزالزل يف بالد الشام، ص    (36)

؛ ابـن األثـري، الكامـل يف    134، ص12ابن اوـوزي، املقـاظر يف تـاري  امللـوك واألمـر، ج        (34)
 . 436، ص4الااري ، ج
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مل يف الاـاري ،  ؛ ابن األثري، الكا34، ص14ابن اووزي، املقاظر يف تاري  امللوك واألمر، ج  (35)
 . 663، ص5ج

 . 33؛ ابن العربي، تاري  الزما ، ص533، ص5ابن األثري، الكامل يف الااري ، ج   (33)

 .536، ص5ابن األثري، الكامل يف الااري ، ج   (33)

؛ ابـن األثـري، الكامـل يف    266، ص15ابن اوـوزي، املقـاظر يف تـاري  امللـوك واألمـر، ج        (33)
 . 33، ص3الااري ، ج

اودري: مروح يف البد  تققط على اولد ممالئة ما  وياميز بطفـح جلـدي عـام، كمـا ياميـز      (   33)
بوجود  وي الت م لية وصديدية تقاشر يف اوسر. املظفر الرسـولي يوسـف بـن عمـر ،     
املعامد يف األدوية املفرد  للعالج باألعشاج والقباتات، حتقيـق: حممـد عـزت، القـاهر ، دار     

؛ كمال السامرا ي، تاري  الطب 164ص 6ابن مقظور، لسا  العرج، ج؛ 516الفضيلة، ص
 .232ص 2م، ج1335العربي، بيداد، وزار  الثقافة واإلعالم ، 

 . 33، ص3ابن األثري، الكامل يف الااري ، ج   (36)

؛ ابـن كـثري، البدايـة والقهايـة،     13، ص13ابن اووزي، املقاظر يف تاري  امللوك واألمـر، ج    (31)
 . 35، ص12ج

 .13، ص13ابن اووزي، املقاظر يف تاري  امللوك واألمر، ج   (32)

 .13، ص13ابن اووزي، املقاظر يف تاري  امللوك واألمر، ج   (36)

 .215، ص13ابن اووزي، املقاظر يف تاري  امللوك واألمر، ج   (34)

اوـراد، الربـا     عثما ، الوماية مـن آفـة اوـراد، مـن "كاـاج الكـوارث الطبيعيـة" آفـة         يس،  ( 35)
السيد غقير، جوارب مـثري  يف   ،؛ كارم33هـ، ص1463مطبوعات أكادميية اململكة امليربية، 

 .     166م، ص1333هـ 1416 يا  احلشرات، القاهر ، مكابة ابن سيقا ، 
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حممد مؤرس، يغـارات أسـراج اوـراد    عوم، ؛ 33عثما ، الوماية من آفة اوراد، ص يس،   (33)
، 1114هــ   554، 563د الشام ع ر احلروج ال ليبية دراسة عن املر لـة  وآثارها يف بال

 .16، ص2662م، القاهر ، ع  للدراسات والب وث اإلرسارية واالجاماعية، 1153

 . 664، ص5ابن األثري، الكامل يف الااري  ج  (33)

يـة والقهايـة،   ؛ ابن كـثري، البدا 163، ص13ابن اووزي، املقاظر يف تاري  امللوك واألمر، ج   (33)
 .112، ص12ج

 .131، ص13ابن اووزي، املقاظر يف تاري  امللوك واألمر، ج    (33)

 .123العمادي، حممد  سن، خراسا  يف الع ر اليزروي، ص    (36)

 .36، 3ابن األثري، الكامل يف الااري ، ج    (31)

 .  431ص ،2؛ اليعقوبي، تاري  اليعقوبي، ج263، ص3الطربي، تاري  الطربي، ج   (32)

 . 246، ص5ابن األثري، الكامل يف الااري ، ج    (36)

 . 223، ص11؛ ابن كثري، البداية والقهاية، ج614، ص5ابن األثري، الكامل يف الااري ، ج    (34)

 .33، ص12؛ ابن كثري، البداية والقهاية، ج133، ص3ابن األثري، الكامل يف الااري ، ج    (35)
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1.  Umm Al-Qura University magazines are 
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providing scholars in different fields of 
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