


 

 

  

   اإلنسانية واالجتماعية للعلوم الميزان مجلة 

 الجامعة األمريكية العالمية الصومال 

US INTERGLOBAL UNIVERSITY 

  

 هيئة التحرير

 الدور هيئة التحرير وإدارة التحرير

 رئيس  التحرير  الواليات المتحدة األمريكية  - الطنانيد. محمد حسين عبد هللا 

 المشرف العام  مصر  –د. وليد شعبان الشاذلي 

 التحرير  نائب رئيس مصر  -بلح  د. عبد الرحمن السيد

 أعضاء هيئة  التحرير الصومال  –عبد المالك أحمد ناصر د. 

 أعضاء هيئة  التحرير بنين - نور أبو بكر عبد هللا د.

 أعضاء هيئة التحرير نيجيريا  -هارون أبو بكر هارون -د.

 أعضاء هيئة  التحرير مصر  - د. خالد الشافعي 

 أعضاء هيئة  التحرير الجزائر  – ل وابر أ. ربيحه

 أعضاء هيئة التحرير اندونيسيا  – اد. عارف ويديدو

 أعضاء هيئة التحرير اندونيسيا -د. محمد سيف هللا 



 

 

 الدور هيئة التحرير وإدارة التحرير

 أعضاء هيئة التحرير اندونيسيا -وحي الدين  د. ديديه

 أعضاء هيئة التحرير اندونيسيا -د. محمد عفيف هللا رفاعي 

 أعضاء هيئة التحرير ليبيا   -د.عبد الحميد علي علي المقروس 

 أعضاء هيئة التحرير اندونيسيا  –د. هنية مختار 

 أعضاء هيئة التحرير اندونيسيا -د. االمام وحيدي 

 الهيئة العلمية االستشارية ليبيا –د. المبروك مفتاح أبو شينة 

 الهيئة العلمية االستشارية ليبيا -عابدين الشريفالبروفيسور 

 الهيئة العلمية االستشارية اندونيسيا  –د. أحمد مسلم 

 الهيئة العلمية االستشارية الصومال  –عبد العزيز عبد الرحمن حسن  د.

 الهيئة العلمية االستشارية اندونيسيا  –البروفيسور جنيدي مستار 

 الهيئة العلمية االستشارية اندونيسيا -بكر البروفيسور مشكوري 

 الهيئة العلمية االستشارية السودان  –أبكر عبد البنات . البروفيسور

 الهيئة العلمية االستشارية اندونيسيا  –د. اندي هاد يانتو 

 الهيئة العلمية االستشارية اندونيسيا  –د. مجاب شرف الدين 

 الهيئة العلمية االستشارية ليبيا  – فتحي خليفة صالح اليعقوبيد.

 الهيئة العلمية االستشارية ليبيا  -شعلة أبو القاسم األبيضد. 



 

 

 الدور هيئة التحرير وإدارة التحرير

 الهيئة العلمية االستشارية السودان –حاتم الصديق محمد أحمد البروفيسور      

 الهيئة العلمية االستشارية اندونيسيا –  مجيب الرحمن البروفيسور      

 الهيئة العلمية االستشارية اندونيسيا  –د. أحمد إيوان ٌزنيح        

 الهيئة العلمية االستشارية الواليات المتحدة األمريكية  –د. حاجي حاجي      

 االستشاريةالهيئة العلمية  بنبن –د. داود عثمان 

 الهيئة العلمية االستشارية ليبيا  –د. فتحي خليفة صالح اليعقوبي      

 الهيئة العلمية االستشارية السودان – علي عثمان محمد صالح البروفيسور 

 الهيئة العلمية االستشارية السودان – يوسف فضل حسن  البروفيسور 

 االستشاريةالهيئة العلمية  النيجر  –د. سعيد توري      

  

 

 

 :المجلة  عن 

ان للعلوم  ز محكمة،  دولية ، مجلة علمية  اإلنسانية واالجتماعية مجلة المي 

ي  تصدر 
ز
بهدف ، لجامعة األمريكية العالمية الصومالاعن عمادة البحث العلمي ف

ز  ز الباحثي  بوية بي  ات األكاديمية والير تأصيل البحث العلمي ، وتبادل الخير

ي مختلف الدول والقطاعاتوالمؤسسات 
ز
تتبع ، التعليمية والعلمية المختلفة ف

ي ميادين العلوم المتنوعة
ز
 . المنهج العلمي المحكم والمختص ف
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 . تصدر المجلة ثالثة أعداد سنويا

ي مختلف المجاالت و التخصصات العلمية و األكاديمية وتدعم المجلة النشر 
ز
ف

ية   ز ز : اللغة العربية، اللغة اإلنجلي   بلغتي 

  

 

 

 

 : المجلة أهداف

نشر البحوث والدراسات المبتكرة في شتى المجاالت  -1

والتخصصات العلمية وتشجيع األبحاث والدراسات بما يواكب 

 .التطورات العلمية

اإلسهام في نشر المعرفة العلمية األصيلة وتقدمها في مجال -2

 .اإلنسانية واالجتماعيةالدراسات 

تختص المجلة بنشر نتائج األبحاث والدراسات التي يقوم بها أو  -3

إجرائها أعضاء هيئات التدريس والباحثون في  فييشترك 

ي الجامعات والمعاهد العلمية ومراكز البحوث وهيئات البحث العلم

 وخارجها الصومالفي 

التعاون العلمي بين المجلة والباحثين والعلماء العرب في  -4

تشجيع الباحثين  على إنجاز بحوثهم  ، ومجاالت تخصّص المجلة

 ،وتمييز األصيل من المزيّف، ضبط أمور البحث العلمّي ، والمبتكرة

 .بعرض البحوث المقّدمة إلى المجلة على المختصين والخبراء



 

 

المحلية جامعات الجامعة بين الالمساهمة في رفع ترتيب  -5

المنافسة مع المجالت العالمية المتخصصة واإلقليمية والدولية ، و

 واحتالل مكانة رفيعة بينها.

وبين المجاّلت المحكّمة في الوطن العربي  بين المجلة التبادل  -6

 .حرصاً على التواصل العلمي وتبادل الخبرات العلميةوالدولي 

 

 : رسالة المجلة

ي تقديم البحوث ذات األفكار المبتكرة و التر لم يسبق 
ز
ز ف التمي 

ها بمجالت علمية أخرى والمحكمة بواسطة نخبة من  نشر

ة  ز ي إخراج بحوث علمية متمي 
ز
ز واإلسهام ف العلماء والمتخصصي 

ي  ،
ز
ز ف ام بالمعايي  العالمية للتمي  ز

وتتحقق رسالتنا من خالل االلير

 . نشر المعرفة العلمية، و مجاالت البحث العلمي 

 

 شروط النشر:



 

 

 

 

هناك مجموعة من القواعد والشروط التي ينبغي على الباحث في 

المجاالت العلمية اتباعها وااللتزام بها في حالة رغبتهم في كتابة 

األبحاث العلمية ونشرها في أحد المجالت العلمية المختصة، ومن 

 -أهم شروط النشر في المجالت العلمية المحكمة ما يلي:

يم بحثة العلمي ألحد المجالت يجب على كل باحث يريد تقد -1

، وجميع أركانه  العلمية بهدف النشر، أن يكون البحث كامالا

 متناسقة مع بعضها البعض.

ينبغي أن يكون البحث المقدم للمجلة متناسباا مع عمل المجلة  -2

ومع قواعدها، لتتم الموافقة من قبل المجلة على نشر البحث 

 العلمي.

 

لية الكاملة تجاه كل األمور الواردة على الباحث تحمل المسؤو -3

في بحثه المقدم، وأن يكون مسؤوالا عن البيانات والمعلومات 

 المرفقة خالله، وجميع الحقائق العلمية المرفقة داخل البحث.



 

 

ضرورة مراعاة نسب االقتباس المقررة وال يتعداها الباحث في  -4

ها من بحثه، فضالا عن ضرورة  التأكد من أصالة الفكرة وخلو

التقليد، وأن يكون البحث خالياا من السرقة أو أي انتهاك للحقوق 

التأكد من عدم نشر البحث من  -العلمية واألدبية ألي بحث أخر. 

قبل في أي مجلة من المجالت األخرى، فضالا عن عدم  تقديمه ألي 

مجلة أخرى أثناء الفترة الٌمقدم فيها البحث بهدف النشر، وفي 

روط النشر في المجالت العلمية المحكمة يتم رفض حالة مخالفة ش

ا وعدم قبوله على أي حال من األحوال.   البحث تماما

أن تكون جميع المعلومات الواردة في البحث موثقة ومعتمدة  -6

من قبل، وتابعه للمصادر والمراجع الموثقة، وأن تكون جاءت 

 وفقاا للمعايير العلمية الصحيحة.

يم كالا من: األصالة العلمية للمخطوط، ومدى تشمل معايير التقو-7

إضافته للمعرفة، وإمكانية تطبيقه، ومنهجيته، وأسلوبه، ونتائجه، 

ومدى مراعاة األمانة العلمية، وسالمة اللغة، وسالسة أسلوب 

 العرض.

قبل إجازته للنشر،  البحثللمجلة أن تطلب إجراء تعديالت على -8

 .البحثكما أن لها الحق في إدخال قدر من "التحرير" على 

دون إبداء  بحثتحتفظ المجلة بالحق في عدم نشر أي  -9

 األسباب، ويُعّد قرارها نهائيا.

أن يوافق الباحث على نقل حقوق النشر إلى المجلة، وفي حالة -10

صول المجلة رغبة المجلة إعادة نشر البحث أو جزء منه يجب ح

 على موافقة الباحث.



 

 

بمجرد االنتهاء من تحليل البحث العلمي من قبل المجلة يتم  -11

نقل كافة حقوق الملكية والنشر إليها، حيث تعتبر من أبرز شروط 

 النشر في المجالت العلمية المحكمة.

 

 :أسباب رفض نشر البحث * 

المقدم هناك بعض األسباب التي تستدعي رفض النشر البحث 

للمجلة، وذلك في حالة وجود خلل في أحد شروط النشر في 

المجالت العلمية المحكمة، فضالا عن بعض األسباب األخرى والتي 

 يتم تصنيفها على النحو التالي:

 أسباب رفض  عامة -أوالا 

 عدم وجود أهمية للموضوع المراد نشره، وعدم أصالته. -1

اهتمام المجلة التي يريد الباحث النشر  أن يكون الموضوع المقدم يختلف عن -2

 بها.

 أن تكون البيانات والمعلومات المدرجة في البحث غير محدثه. -3

 وجود شكوك تدور حول نتائج البحث. -4

 أسباب رفض علمية -ثانيا  

 الفروض التي يفترضها الباحث في بحثه غير واضحة، وبال فائدة. -1

واألمثلة واالفتراضات المذكورة في البحث ال وجود إمكانية أن تكون العينات  -2

 تتماثل وال تتناسق مع المجتمع.

 المراجع المدرجة في البحث غير محدثه، وال تتسم بالموضوعية. -3



 

 

أساليب اإلحصاء المتبعة في البحث ال تتناسب مع الواقع، ويمكن أن تكون  -4

 مطبقة بطريقة خاطئة.

 الباحث أسباب رفض  تتعلق بأخالقيات -ثالثا  

 في حالة انتحال البحث. -1

 

 في حالة قيام الباحث بتزوير البحث. -2

كثر من مجلة، وبأكثر من لغة في نفس  -3 في حالة تقديم البحث بهدف النشر في أ

 الوقت.

 في حالة عدم ذكر أسماء جميع المشتركين في البحث بصورة شفافة. -4

شروط النشر المذكورة أدناه أو يقوم الباحث بتنسيق البحث حسب  :وفي النهاية

 : يقدم البحث عن طريق البريد االلكتروني و  ،حسب قالب المجلة

، مالحظة مهمة: أهمية إرسال تعهد الباحث وفق أحكام وسياسة النشر في المجلة 

 من خالل تحميل النموذج وكتابة المطلوب به وإعادة إرساله من جديد.
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:
ُ
   1دور الدين في تحقيق السلم االجتماعي  عنواُن  الْبحث

 :البحثملخص  

ِحيِم والصالة والسالم على أشرف املرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الد  ْحَمِن الره ِ الره
 بعد:  و ين،ِبْسِم َّللاه

وأساس ي،  إنساني  في املجتمع،  و   إن السلم االجتماعي مطلب  واالستقرار  لتوفير األمن  السلم االجتماعي عامل أساس ي  ق  الغاية األساسية    و تحقُّ

هو تحقيق السعادة لإلنسان واملجتمعات، وأن هذه الغاية ال تتحقق إال من خالل إقامة سالم عادل وشامل    ،لجميع األديان والفلسفات والقوانين

ةف،بين األفراد والجماعات  شرعيه
ٌ
حة

َ
ة، ومصل  بشريه

ٌ
ة، وضرورة  ِفطريه

ٌ
ِة إلى السالم غِريزة  اإلنسانيه

ُ
إذ ال ِبناَء وال إعمار، وال ُرِقيه وال ازِدهار، وال  ،حاجة

 وال ابِتكاَر إال بهت
َ
باُر والَبَواُر، ، نِمية ماُر والته ه الده ِ

ها ديُن اإلسالم في َوِريِف  إنها وبِضد 
ه

ِميُر األمِن واألماِن بين األنام التي جال
َ
لم والسالم"، ون ِ

 "الس 
ُ
ة قضيه

قيه 
ُ
ل
ُ
 الراِئقة، والخ

َ
ة ت املعاِنَي اإلنسانيه

َ
ِ أحكاِمه ومقاِصِده الِعظام،التي شِمل

َعت فيه الِفتُن أجياَدها، وجَمَعت للشر 
َ
ما في زمٍن رف ة الراِئعة، السيه

 
ُ
ة والطائفيه والقتُل  واإلرهاُب،  وُّ 

ُ
الغل وتناَمى  مفهومالبحث  هذا،جاء  أجناَدها،  اإلسالم  يوضح  في  أهمالسالم  وأن  تي،ويحدد  اإلسالم  في  وقيمته  ه 

يهدف هذا البحث إلى و تحقيق وتعزيز السالم االجتماعي،  ، وأثر ذلك علي لبيان حاجة اإلنسانية إلي دين اإلسالم ثم ينتقل  ، اإلسالم دين السالم 

الوحي الذي يهدي العقول و بالتالي  إلقاء الضوء على أهمية الدين في حياة أي مجتمع بشري، و ذلك على اعتباره ينظم حياة الناس و يعد بمثابة  

كما أوضحت    ،  يحقق استقامة النفس اإلنسانية و استقرارها، كما أنه مهم في حياة املجتمع فهو الذي يضمن تحقيق العدالة و املساواة بين الناس

في الشـريعة اإلسـالمية و كيف حافظت عليها و ما زالت ، كمـا وقفت الدراسة عند مظاهر السالم في اإلسالم    والسالم  الدراسة املكانة الرفيعة للسلم  

الدراسة   هذه  التمسك  وتناولت  إلي  واملجتمع  الفرد  علي حاجة  الضوء  اإلسالم  إلقاء  اإلسالم   ،و بدين  في  االجتماعي  السالم  قد و   ،بيان دعائم 

 في بحثه استخدم الباحث 
ا
 . لتحقيق غايته املنهجين الوصفي والتحليلي سبيال

معنى السالم االجتماعي و الذي يعتبر    توضيحشتمل على  ي  :التمهيد  وتوصيات ،  ،  تنتظم هذه الدراسة في تمهيد ومبحثين وخاتمةخطة البحث:  

ثم ، بالسالم العائلي   اغياب كل مظاهر العنف و القهر و الخوف في املجتمع ألن السالم هو عملية اجتماعية لها العديد من املستويات و ذلك بدءا 

فالسالم االجتماعي فالدولي،  بين جميع املكو :املجتمعي فاإلقليمي  و املصالحة  الوئام  و نات السكانية  حالة من  املقاييس األساسية  إ،  ن من أهم 

لتقويم أي مجتمع، هو تشخيص حالة العالقات الداخلية فيه، فسالمتها عالمة على صحة املجتمع وامكانية نهوضه، بينما ضعفها وهشاشتها  

 و تحديد مكانة الدين في املجتمع،املجتمع اإلنسانياإلسالم عقيدة وشريعة يهدف إلى تحقيق السلم واألمن فى  أن  بيان  ،  ثم  داللة سوئها وتخلفها

ة البحث ،وأسباب اختيار املوضوع،
ه
 األوُل: : وخط

ُ
 الثاني:، السلم االجتماعي فريضة شرعية ، وضرورة حياتية املبحث

ُ
دور الدين اإلسالمي  املبحث

وتحقيق  السالم االجتماعي وتعزيز  لت  ،    في  ترسيخ  ذي  ا  البحث،وأخيرا وفيها نتائج  املراجع    البحثالخاتمة:  تتم بثبت  بنعمته  الذي  والحمد هلل   ،

 . هللا على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين صل  و ت، الصالحا

 .السالم  -االستقرار -تعزيز – االجتماعي  السلم  -املجتمع  -الدين :الكلمات املفتاحية

key words: Religion - society - social peace - promotion - stability – peace 

 

      
القائل   لحمد هلل رب العاملين األحد الصمد، الذى لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، املنفرد بتشريع األحكام، وأشهد أن ال اله إال هللاا

ْم َتْهَتُدوَن{  
ُ
ك
َّ
َعل

َ
ِبُعوُه ل ُسولُ   [158  :األعراف  ]في حق رسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: }َواتَّ ُم الرَّ

ُ
انَتُهوا{    }َوَما آَتاك

َ
ْم َعْنُه ف

ُ
وُه َوَما َنَهاك

ُ
ُخذ

َ
ف

 أو   [،7ر:الحش]
 
إن  وبعد:،3وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه   ملسو هيلع هللا ىلص  ،2"   ة"بعثت بالحنيفية السمح:عبده ورسوله القائل  شهد أن سيدنا محمدا

نفسه وأهله وماله، وتأمينه من أسباب املخاوف  سلم املرء على    -اإلسالم عقيدة وشريعة يهدف إلى تحقيق السلم واألمن فى املجتمع اإلنساني  

ا إال هللا وحده، وبهذا املفهوم تتالش ى  ذلك أن عقيدة اإلسالم التسمح للبشر أن يكونوا عبيد   -التي تحيط بالحياة واألحياء على وجه األرض  

م عالقة اإلنسان  عّد الدين اإلسالمي منهج  يو  ،4االفروق املصطنعة بين البشر، ويصبحون بنعمة هللا إخوان  
ّ
 لحياة البشر ؛ فهو ينظ

 
ا شامال

مع ربه وخالقه سبحانه، من خالل عبادته ، وتعظيمه، وشکره، والتوّجه إليه،لذا ُوجدت الشريعة اإلسالمية ألجل حماية حقوق األفراد  

 
ور: عبد الرحمن السيد السيد عبد الغفار بلح ،  -1

ُ
كت

ُ
 الد

ُ
اد
َ
يعة و ومحاضر   عميدِإعد ر ، بالجامعة األمريكية العالمية الدراسات اإلسالمية  كلية الشر  م. 2021 أغسطسشهر  2-ه1442 ذي الحجة من شهر 23:   االثني 

ِبيُّ   َ-2 اَل النَّ
َ
ْمَحِة ، وَ ملسو هيلع هللا ىلصق ِة السَّ َحِنيِفيَّ

ْ
ُت ِبال

ْ
ي ُبِعث ِكّنِ

َ
ِة ، َول ْصَراِنيَّ  ِبالنَّ

َ
ِة ، َوال َيُهوِديَّ

ْ
 ِبال

ْ
ْبَعث

ُ
ْم أ

َ
ي ل ِ

ّ
َيا َوَما ِفيهَ : ِإن ْن  ِفي َسِبيِل هللِا َخْيٌر ِمَن الدُّ

ٌ
ْو َرْوَحة

َ
َغْدَوٌة أ

َ
ٍد ِبَيِدِه ل ِذي َنْفُس ُمَحمَّ

َّ
َقاُم ا  ال

ُ َ
، َومل

َح 
َ
  أ

 
يَن َسَنة ِتِه ِسّتِ

َ
ِ َخْيٌر ِمْن َصال

ّ
ف ْم ِفي الصَّ

ُ
 ( 22722 ) من حديث أبي أمامة رض ي هللا عنه  "، جزء من حديث أخرجه أحمد في "املسند"،ِدك

 من -3
 
ُ   حمود محمد خطاب الّسبكيماإلمام مقدمة مستلة  ، بتصرف. (1/2، )"الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق "  :كتابهلَرِحَمُه َّللاَّ

 (123،)ص:ل جال شاه "، محمددعوة اإلسالم إلى السلم ينظر:" -4
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الحياة شئون  وتنظيم  املجتمع  حقوق  طبيعته   و،1  وصيانة  كانت  مهما  للمجتمعات  األساس ي  املحرك  األزمنة  كل  عبر  الدين  يعتبر 

فاالجتماع ال يكون إال عن   -وجود مجتمع من غير دين-فضرورة الدين في املجتمع من ضرورة االجتماع نفسه أي ال يحدث االجتماع ،الوجودية

الدين الرش  ربناجعل  فقد ،  طريق  الهدى، ودالئل  بينات  الدين  هذا  بعين بصيرة في  إليها  نظر  ملن  ظاهرة واضحة  اصطفى هللا  ،  2اد  وقد 

الناس أجمعين  ملسو هيلع هللا ىلصنبينا إلى  فكانت رسالة اإلسالم أول رسالة عاملية، ،  [107األنبياء:  ]}وما أرسلناك إال رحمة للعاملين{للرسالة، وجعله رحمة 

هي الرسالة التي    ملسو هيلع هللا ىلصفرسالته    ،3"وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثُت إلى الناس عامة،"تجاوزت حدود الزمان واملكان واللغة والجنس  

    جعلها هللا خاتمة الرساالت املهيمنة عليها، ودعا الناس إلى اإليمان بها، ألنها الحق الذي ارتضاه
 
آل  ]}إن الدين عند هللا اإلسالم{ هللا للبشرية دينا

اندثارها،  4[ 19عمران:   في عملية صيرورة املجتمعات و تطورها وحتى  الدين والثقافة  بين  املتبادلة  أو العالقة  الدور  فقد اقتضت ،  وكذا 

لعقولهم التى قد تغلبها األهواء فتضل وتغوى، فأرسل إليهم حكمة هللا تعالى أال يدع عباده يسيرون فى الحياة على غير هدى، وال أن يتركهم 

 
 
ِريَن َوُمنِذِريَن  } حدد مهمتهم بقوله:  رسال ِ

ّ
َبش  مُّ

 
ُسال ُسِل{ ، وكان فى كل  {  رُّ  َبْعَد الرُّ

ٌ
ة ِ ُحجَّ

ى َّللاَّ
َ
اِس َعل وَن ِللنَّ

ُ
 َيك

َّ
، وبين حكمة إرسالهم بقوله: }ِلَئال

 ِفيَها َنِذيٌر{، مة من يرشدها كما قال سبحانه: جماعة من الجماعات البشرية الها
َ

ال
َ
 خ

َّ
ٍة ِإال مَّ

ُ
َنا  }فقال:  وبين املقصد من بعثهم }َوِإْن ِمْن أ

ْ
َقْد َبَعث

َ
َول

ِن 
َ
 أ

 
 رَُّسوال

ٍۢ
ٍة مَّ

ُ
ِلّ أ

ُ
 ٱِفى ك

ْ
َ ٱ ْعُبُدوا  ٱوَ  َللَّ

ْ
ُغوَت ٱ   ْجَتِنُبوا

ََّّٰ
   {   لط

 
العقيدة ثم إلى إصالح ما يرونه فى حاجة إلى إصالح   إلى إصالح  ، فقد وجهوا اهتمامهم أوال

ا للمسلم على املبادئ اإلنسانية العليا التي جاء بها، فقد أراد أال تكون مبادئه وقيمه االجتماعية مجرد  ، ألن من السلوك ا عمليًّ اإلسالم تدريب 

األساسية السالم،ولم يكن مجرد شعار أن اإلسالم دين  اإلسالم  من مبادئ  و أو نداءات، بل جعلها من صلب العقيدة اإلسالمية،  شعارات

الفطرة السليمة تميل بشكل طبعي نحو السلم بكل أنواعه،والنفوس الراقية هي ، و السالم، ولكنه عقيدة وسلوك وعبادة، نتعبد بها هلل  

عوة اإلسالم على أساس السلم واحترام اآلخرين، التي  تبذل الغالي والنفيس لتحقيق التعايش السلمي بين جميع األمم والشعوب،وتقوم د

السلمي، التعايش  ملنهج  مبكر  وقت  في  القرآن  أسس  تعالى:فوقد  ِصَراٍط    } قال  ى 
َ
ِإل اُء 

َ
َيش َمْن  َوَيْهِدي  ِم 

َ
ال السَّ َداِر  ى 

َ
ِإل َيْدُعو   ُ َوَّللاَّ

األمم والشعوب، والسلم من السالم وأصله السالمة والنجاة من السلم االجتماعي غاية وهدف نبيل لجميع  ومن ثم ف،  [25:يونس{]ُمْسَتِقيٍم 

قد تكرر الحديث عن  فجاء اإلسالم دعوة للسلم والسالم على مستوى العالم أجمع،والبشرية جمعاء،  وقد  ،  5العيوب واآلفات واملخاطر

فيما يزيد علي مائة وأربعين آية ، في حين لم يرد    ورد، ولفظ السلم وما اشتق منه  السلم والسالم في أكثر من خمسين آية في القرآن الكريم

يقول تعالى:  يدل علي أن اإلسالم دين السالم ، فإنماوهذا إن دل  ،6لفظ الحرب وما اشتق منه  في القرآن الكريم كله إال في ست آيات فقط 

ِم } 
َ

ال َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ ُ َمِن اتَّ وا ۚ ِإنَّ  } تعالى:ويقول  {،َيْهِدي ِبِه َّللاَّ
ُ
َباِئَل ِلَتَعاَرف

َ
ا َوق ُعوب 

ُ
ْم ش

ُ
َناك

ْ
ىَّٰ َوَجَعل

َ
نث
ُ
ٍر َوأ

َ
ك
َ
ن ذ م ِمّ

ُ
ْقَناك

َ
ل
َ
ا خ اُس ِإنَّ َها النَّ يُّ

َ
َيا أ

مْ 
ُ
ْتَقاك

َ
أ  ِ

ِعنَد َّللاَّ ْم 
ُ
َرَمك

ْ
ك
َ
البر والقسط واإل   {،أ القائمة على  إلى إنشاء العالقات السلمية  حسان مع األمم  كما يوجه اإلسالم األمة املسلمة 

ِذيَن آَمُنوا  } ويقرر القرآن في قوله تعالى:  ،  األخرى، أما املواجهة فهي محصورة في حدود من يمارس العدوان ضد اإلسالم واملسلمين
َّ
َها ال يُّ

َ
َيا أ

ْم َعُدوٌّ مُّ 
ُ
ك
َ
ُه ل اِن ۚ ِإنَّ

َ
ْيط َواِت الشَّ

ُ
ِبُعوا ُخط

َّ
 َتت

َ
 َوال

 
ة
َّ
اف

َ
ِم ك

ْ
ل وا ِفي الِسّ

ُ
  ، أن املبدأ األساس ي في العالقات بين البشر هو مبدأ السلم والتعاون   {،ِبيٌن اْدُخل

املجتمع   لفئات  املشروعة  واملصالح  الحقوق  النبي  ،  وضمان  قررها  التي  املنورة  املدينة  وثيقة  تعد  للسلم ملسو هيلع هللا ىلصوكذا  أسست  وثيقة  أول 

 
 ( 2،)ص:الباحث : ياسر عبد الرحيم، "دراسة تحليلية دور القرآن الکريم والسنة النبوية في حفظ الضرورات الخمسينظر:"  -1

  (7"، للراس ي ،)ص:أيما هو الدين الصحيحالبحث الصريح في "ينظر:-2

اَل َرُسوُل هللِا    عن جابر بن  -3
َ
اَل: ق

َ
ْت ملسو هيلع هللا ىلصَعْبِد هللِا ق

َ
ْهٍر ، َوُجِعل

َ
 ش

َ
ْعِب َمِسيَرة ْبِلي : ُنِصْرُت ِبالرُّ

َ
ْنِبَياِء ق

َ ْ
َحٌد ِمَن األ

َ
ُهنَّ أ

َ
ْم ُيْعط

َ
ا ل ْمس 

َ
ْعِطيُت خ

ُ
ا ، : أ ُهور 

َ
ا َوط ْرُض َمْسِجد 

َ ْ
ِلَي األ

ِبيُّ ُيبْ  اَن النَّ
َ
َناِئُم ، َوك

َ
غ
ْ
ْت ِلَي ال

َّ
ِحل

ُ
ُيَصّلِ ، َوأ

ْ
ل
َ
 ف

ُ
ة

َ
ال ْتُه الصَّ

َ
ْدَرك

َ
ِتي أ مَّ

ُ
َما َرُجٍل ِمْن أ يُّ

َ
 َوأ

َ
َفاَعة ْعِطيُت الشَّ

ُ
 ، َوأ

 
ة
َّ
اف

َ
اِس ك ى النَّ

َ
ُت ِإل

ْ
 ، َوُبِعث

 
ة اصَّ

َ
ْوِمِه خ

َ
ى ق

َ
 ِإل

ُ
" أخرجه البخاري في َعث

 (335"صحيحه"،)

  (1"، السقار ،)ص:التعايش مع غير املسلمين في املجتمع املسلم "ينظر: -4

5-     
 
 نبيال

 
لجميع األمم   السلم كلمة واضحة املعنى، تعبر عن ميل فطري في أعماق كل إنسان، وتحكي رغبة جامحة في أوساط كل مجتمع سوي، وتشكل غاية وهدفا

م على ما والشعوب. والسلم من السالم وأصله السالمة أي البرا
َ
ءة والعافية والنجاة من العيوب واآلفات واألخطار. ويطلق السلم بلغاته الثالث الِسلم والَسلم والَسل

 للتعاون واالنطالق، ويحفظ قوته من الهدر والضياع، لذلك كان من ، و يقابل حالة الحرب والصراع
 
صفاء اجواء املجتمع من العداوات والصراعات، يجعله مهيئا

َبْغَضاَء ...  إجل تمزيق وحدته و أن تسعى القوى املناوئة ألي مجتمع من الطبيعي ا
ْ
 َوال

َ
َعَداَوة

ْ
ُم ال

ُ
ْن ُيوِقَع َبْيَنك

َ
اُن أ

َ
ْيط َما ُيِريُد الشَّ ثارة العداوات بين فئاته، يقول تعالى: ﴿ ِإنَّ

اْعُبُدوِن ﴾  ،والوئام والسلم ضمن الكيان اإلسالميتناولت العديد من آيات القرآن وتشريعات االسالم قضية الوحدة  ،وقد  ﴾  
َ
ْم ف

ُ
ك َنا َربُّ

َ
 َوأ

 
 َواِحَدة

 
ة مَّ

ُ
ْم أ

ُ
ُتك مَّ

ُ
ِذِه أ

َّٰ
﴿ِإنَّ َه

ْنُتمْ 
ُ
 ك

ْ
ْم ِإذ

ُ
ْيك

َ
ِ َعل

ِنْعَمَت َّللاَّ ُروا 
ُ
ك
ْ
َواذ وا 

ُ
ق َتَفرَّ  

َ
ا َوال َجِميع   ِ

ِبَحْبِل َّللاَّ َواْعَتِصُموا   ويقول تعالى: ﴿ 
َّ
ل
َ
أ
َ
ْعَداء  ف

َ
ا..﴾   أ ِبِنْعَمِتِه ِإْخَوان  ْصَبْحُتْم 

َ
أ
َ
ْم ف

ُ
وِبك

ُ
ل
ُ
َبْيَن ق  

َ
شارة واضحة الى إ،ف

اِبِريَن﴾ .اآلثار التدميرية للنزاع الداخلي: ﴿. َ َمَع الصَّ ْم َواْصِبُروا ِإنَّ َّللاَّ
ُ
َهَب ِريُحك

ْ
وا َوَتذ

ُ
ل
َ
َتْفش

َ
 َتَناَزُعوا ف

َ
وا  يَ  ﴿، نهيار القوةإنتيجة النزاع الفشل و ،َوال

ُ
ِذيَن آَمُنوا اْدُخل

َّ
َها ال يُّ

َ
ا أ

ْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن 
ُ
ك
َ
ُه ل اِن ِإنَّ

َ
ْيط َواِت الشَّ

ُ
ِبُعوا ُخط

َّ
 َتت

َ
 َوال

 
ة
َّ
اف

َ
ِم ك

ْ
ل أمر واضح ودعوة صريحة لاللتزام بالسلم االجتماعي، وتقرير له كشعار للمجتمع، وتحذير   [، 208]البقرة:﴾ِفي الّسِ

 (304-302ي )ص:د.حامد همدان "،السلم االجتماعي:ضرورته ومبادئه في ضوء الشريعة اإلسالمية :"ينظر. من االنزالق عن مساره
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أسرية واقتصادية وإدارية وعقابية وتربوية .  -متكامل للنظم االجتماعية  وقد تكفلت الشريعة اإلسالمية بتقديم بناء    ،1االجتماعي والدولي

الخالفة عن هللا إلى مرتبة  النمو الروحي والعقلي واألخالقي واالجتماعي لإلنسان، وترقى به  تحقق  التي  التقدم والنمو    ،2  إلخ،  كما تحقق 

تكتمل له أساليب القوة التي تمكنه من أداء رسالته الدينية القائمة  االقتصادي والسياس ي والعلمي والتكنولوجي للمجتمع اإلسالمي، حتى 

  وهذه النظم االجتماعية اإلسالمية تختلف بشكل جوهري عن النظم االجتماعية الوضعية   ، على العدل واألخوة واملساواة، والدعوة إلى هللا  

خلق اإلنسان بجانبيه الترابي والروحي السامي، كما خلق حاجاته  سواء التاريخية أو املعاصرة، في أن مصدرها هو الخالق البارىء الذي  

بسننهما   ،وتطلعاته والتاريخ  املجتمع  وإشباع  ،وخلق  اإلنسان  لشئون  املنظمة  الشريعة  في  املتضمنة  اإلسالمية  االجتماعية  النظم  هذه 

وقد وجدت مجالها للتطبيق العملي خالل    ،وم اإلسالمي  حاجاته تجمع بين املثالية والواقعية، أو قل إنها تحقق الواقعية األخالقية باملفه

وإذا كانت النظم االجتماعية ،وعصر الخلفاء الراشدين من بعده وخالل العصور اإلسالمية املزدهرةملسو هيلع هللا ىلصفترة دولة املدينة وعصر الرسول  

واملشك األزمات  تعاقب  وإلى  وسقوطه،  اإلنسان  ضياع  إلى  أدت  قد  واملتناقضة  املتصارعة  في  الوضعية  يكمن  األساس ي  الحل  فإن  الت، 

باألخص في عصر النبوة وعصر اإلسالم األول إذ كان ،  اإلسالم أفضل نموذج في األمن االجتماعي خالل حكمه للبالدقدم    فقد ،3اإلسالم 

الجوع آوالعري أو  املسلم يعيش في أمن تام على حياته من أي اعتداء خارجي، وكانت حياته تمض ي بصورة وطيدة ال يعكر صفوها ش يء من 

فمن يخف هللا ال يعتدي على أحد،  ، الخوف من أي ش يء سوى الخوف من هللا الذي هو القاعدة الرصينة التي يقوم عليها األمن االجتماعي 

 في حياته أو رزقه أو أهله
 
ِميِّ ، وال يسلب قوت أحد، وال يهدد أحدا
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ْم   املاوردي: "يقول ، 4" ا َمْن أ
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ْ
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ُ
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َها ُمْنَتِظَمة

ُ
ْحَوال

َ
ى َتِصيَر أ ْنَيا َحتَّ اِهٌر الدُّ

َ
اٌن ق

َ
ط

ْ
َبٌع َوُسل َعْت، َوِهَي: ِديٌن ُمتَّ َفرَّ

ِسيٌح  
َ
ف َمٌل 

َ
َوأ َداِئٌم  َوِخْصٌب  َعامٌّ  ْمٌن 

َ
َوأ اِمٌل 

َ
ش عوامل،  5"َوَعْدٌل  لجملة  خارجيان  مظهران  واالستقرار  وتاريخ و   ،فاألمن  الحياة  واقع  نا 

ُّ
يدل

الداخلي واالستقرار الخارجيأاالجتماع   منهما االستقرار  فإن مما يشهد بالقيمة الحضارية  ،6ن احتفاظ األمة بكيانها يرتبط بأمرين البد 

هذا  ،  زاهية، تتجاوز حدودها لتعم بإنسانيتها اآلخرين، ولو خالفوا في الدين والجنس واللغةوالثقافية ألمة ما، ما تحققه من مبادئ إنسانية  

بين شرائحه وقواه، و حيث  السلم االجتماعي    هو   املقاييس إيقصد به حالة السلم والوئام داخل املجتمع نفسه وفي العالقة  ن من أهم 

مكانية نهوضه،بينما ضعفها إالعالقات الداخلية فيه،فسالمتها عالمة على صحة املجتمع و األساسية لتقويم أي مجتمع، هو تشخيص حالة  

إن العالقات الداخلية السلمية املتينة في املجتمع اإلسالمي هي نقطة االنطالق في تاريخ املسلمين، وإن  ،  وهشاشتها داللة سوئها وتخلفها

دعوة االسالم على املستوى العاملي الخارجي هي السلم واالستقرار للمجتمعات   إن،  تدهورها كان مؤشر السقوط واالنحطاط عبر التاريخ

تعزيز السالم  و   ،  7البشرية، لذلك تناولت العديد من آيات القرآن وتشريعات االسالم قضية الوحدة والوئام والسلم ضمن الكيان اإلسالمي

حتى تحقق وحدة األمة بعيدا عن النظرات ،وبين مختلف األديان واألعراق  تعزيز السالم ونبذ العنف والتشدد على كل املستويات،  االجتماعي

 
، منشور علي موقع جامعة آل 7البيت عليهم السالم العدد منشور في: مجلة أهل  ، محسن القزويني، اإلسالم وآليات تحقيقهمقومات األمن االجتماعي في  - 1

 https://abu.edu.iq/research/articles/6375 م، 15/7/2021اطلع عليه بتاريخ : البيت ،

لعامة التى تتخطى كان العالم قبيل ظهور اإلسالم فى حاجة ماسة إلى من يأخذ بيده مما ارتكس فيه من ضالل، والى رسول تقوم دعوته على األصول اإلنسانية ا  -2

عقدة، ويعالج كل مشكلة، وعلى  حواجز الجنس والبيئة والزمن والفوارق العارضة األخرى، وعلى اإلصالح الشامل الذى يأسو كل جراح، ويروى كل ظمأ، ويحل كل 

التعاون، وعلى منهج  تنظيم دقيق يساعد كل حى على أن يأخذ حقه فى الحياة فى عدالة تامة ومساواة شاملة، وحرية كاملة، وفى ظل من األخوة والرحمة واملحبة و 

، كانت ملسو هيلع هللا ىلصالفاسد من السلوك، ويضع قواعد االجتماع ونظام الحكم على أساس سليم. فكانت رسالة اإلسالم، وكان محمد  حيصحح العقيدة، ويقوم الفكر، ويصل

 (9-6الدين العاملي ومنهج الدعوة إليه"، عطية صقر )ص:هي من :انترسالة اإلسالم العامة الخالدة، الصالحة لكل زمان ومكان، وكان محمد خاتم األنبياء واملرسلين " 

  (8"،)ص:بناء املجتمع اإلسالمي "ينظر: -3

 (  4141وابن ماجه في "سننه" )، ( 2346أخرجه الترمذي في "جامعه" )  -4

هللا له  :" يعني : من جمع هللا له بين عافية بدنه ، وأمن قلبه حيث توجه ، وكفاف عيشه بقوت يومه ، وسالمة أهله ، فقد جمع (6/88"فيض القدير" )في  املناوي  يقول 

معصية ، وال يفتر عن ذكره .   جميع النعم التي من ملك الدنيا لم يحصل على غيرها ، فينبغي أن ال يستقبل يومه ذلك إال بشكرها ، بأن يصرفها في طاعة املنعم ، ال في

ب
ُ
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َّ
ٍة * ولم يخل من قوت ُيَحل  . فين فإنه * على حسب ما يعطيهم الدهر يسلب"فال تغبطّن املترَ ، قال نفطويه :إذا ما كساك الدهُر ثوَب مصحَّ

ُن   (:"142)ص:في:  ، ويقول (133"،)ص:أدب الدنيا والدين  ينظر:"  -5
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ذلك  و ،1والسلم والتعاون أساسان راسخان للعالقات بين كل البشر باختالف انتماءاتهم وأعراقهم ودياناتهم ،  التعصبية والنعرات الطائفية

 } واضح جلي في قوله:
َ
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 [،13:الحجرات]{ ك

عظيمة   مقاصد   
 
محققا اإلسالم  دين  ُيسميها  و جاء  والتي  الخمس،  الضرورات  الدين، وحفظ هي حفظ  الشريعة حفظ  مقاصد  العلماء 

بل إن اإلسالم أمر أتباعه بمعاملة غير مقاتليه بالبر والقسط أيا كانت دياناتهم، ،2النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ املال 

ُيْخِر }وذلك في قوله:   ْم 
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- 8:املمتحنة{](9َوَمْن َيَتَول

ا لقوته وصالبته،وتشيع في ربوعه معاني السالمة واألمن، ودعوة اإلسالم تتجه لذلك  وحينما توجد هذه القيم في املجتمع تكون ضمان  ،[9

أنه  بكل قوة  ، حيث 
 
    عقيدة وشريعة،عبادة

 
 وأخالقا

 
 بقيم  ف  ،3وسلوكا

 
 ثريا

 
 إسالميا

 
يجدر باملجتمعات اإلسالمية أن تفخر بأنها تملك تراثا

يعلي قيمة التعارف بين البشر على أساس العدل واملساواة ونشر الخير والذي بشرت بها جميع ، التعايش السلمي والدعوة لالعتراف باآلخر

 في إحالل السلم في املجتمع وفي العالم  فاستعادة ا  ،األديان السماوية والوضعية
 
 كبيرا

 
لسكينة الدينية واالجتماعية ال شك بأن لها دورا

 45أجمع

 في تأصيل السلمي االجتماعي.  اإلسالمنهج مبيان -1 من أسباب اختيار املوضوع:

 أدعوة جادة للسلم والسالم على مستوى العالم و تعزيز مفهوم السلم االجتماعي بين أفراد املجتمع،   -2
 
ا من جمع والبشرية جمعاء انطالق

َعِليمُ } قول هللا تعالى: 
ْ
ِميُع ال ُه ُهَو السَّ ِ ِإنَّ

ى َّللاَّ
َ
ْل َعل

َّ
َها َوَتَوك

َ
اْجَنْح ل

َ
ِم ف

ْ
ل  [65:األنفال{]َوِإْن َجَنُحوا ِللسَّ

تعميق صلة أفراد املجتمع على اختالف   ، و. حماية املنهج اإلسالمي القويم من تحريف الغاليين وانتحال املبطلين وتأويالت الجاهلين4

 لذا جاء هذا الجهد املتواضع. ، العاملينعلى البر والقسط واإلحسان مع النه دين قائم مذاهبهم وأديانهم،

املبحُث األوُل: السلم االجتماعي فريضة شرعية  وخطَّة البحث:  ، وأسباب اختيار املوضوع،متهيد ومبحثني وخامتة، وتوصيات تنتظم هذه الدراسة يف  خطة البحث:
   )أ ِن اْلْ ْمُد ّلِلَِِّ ر بِ  اْلع ال ِمني   آِخُر الدَّْعو ى:و  ، اخلامتة،، وضرورة حياتية ، املبحُث الثاين: دور الدين اإلسالمي يف  ترسيخ وتعزيز وحتقيق  السالم االجتماعي

:  امل والسالم:  السلم االجتماعي فريضة شرعية ، وضرورة حياتيةبحث األول  واحملبة  التسامح  دين  ديننا اإلسالمي هو  قوية تضم مجيع  ،  إن  عقيدة  وهو 
كياهنم، وهو   اإلسالم جذورها يف نفوس املسلمني، وأصبحت جزءاً منالفضائل االجتماعية واحملاسن اإلنسانية، والسالم مبدأ من املبادئ اليت عمق 

 
 اإلسالم يرعى حقوق من ينتمي إلى دين آخر، ويعيش في كنف املجتمع اإلسالمي   - 1

َ
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َ
حين  ،و (  1403أخرجه الترمذي في "جامعه" )  "،َمِسيَرِة َسْبِعيَن خ

ت، وإنما ارتقى بها إلى درجة أنه اعتبرها من نوع الفرائض والواجبات، ولكن ال كالفرائض  شرع اإلسالم حقوق اإلنسان لم يقف فيها عند حدود التوصيا

 من جانبي العالقة، وإنما هي ملزمة لجانبي العالقة على حد سواء
 
لقد عرفت الحضارة اإلسالمية هذه الحقوق، ومارستها  ، فوالواجبات التي تلزم جانبا

 ال كمجرد حقوق لإلنسان 
 
اإلنسان   - تفرض على كل من تتعلق به مراعاتها؛ فمن جانب صاحبها   ،وإنما كفرائض إلهية وتكاليف وواجبات شرعيةقديما

ال يجوز لصاحبها   ،فرائض إلهية، وتكاليف شرعية - جميعها  - وإنما هي ،ال تعد هذه مجرد حقوق لإلنسان، يباح له أن يتنازل عن أي منها، إذا هو أراد - 

 ،من حقوق االنسان في اإلسالمو (،84-83د.محمد عمارة،)ص:اإلسالم واألمن االجتماعي،  و ،  (140/  1)عبد الهادي عباس،  ينظر: حقوق اإلنسان ،    أن يتنازل عنها. 

البصري  النبأ،حيدر  مجلة  في  الثاني  ،1422شعبان  -63العدد  -منشور  بتاريخ    اطلع/https://annabaa.org/arabic/annabaamagazine   2001تشرين  عليه 

 م 7/2021/ 20:
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ُ
ك
َ
ُهْم، ف

َ
ُهْم َوَمال

َ
ْسل

َ
ُهْم َون

َ
يَنُهْم َوَنْفَسُهْم َوَعْقل

 
َ
ُعَها َمْصل

ْ
َوَدف ُهَو َمْفَسَدٌة 

َ
ُصوَل ف

ُ ْ
ُيَفّوُِت َهِذِه األ َما   

لُّ
ُ
َوك  ،

ٌ
َحة

َ
ُهَو َمْصل

َ
ْمَسِة ف

َ
خ
ْ
ُصوِل ال

ُ ْ
 َهِذِه األ

ٌ
َقَد  ا هذه  الشاطبي مبين    "،ويقول   َحة

َ
الضروريات ووجه االستدالل عليها: ف

 
ْ
اِت ال ُروِريَّ ى الضَّ

َ
ِة َعل

َ
ظ

َ
ُمَحاف

ْ
 ُوِضَعْت ِلل

َ
ِريَعة نَّ الشَّ

َ
ى أ

َ
ِل ـ َعل

َ
ل ِ
ْ
 ـ َبْل َساِئُر امل

ُ
ة مَّ

ُ ْ
َفَقِت األ ُمَها عِ اتَّ

ْ
َعْقُل ـ َوِعل

ْ
اُل، َوال

َ ْ
ْسُل، َوامل

َّ
ْفُس، َوالن يُن، َوالنَّ ْمِس، َوِهَي: الّدِ

َ
ُروِرّيِ، خ

الضَّ
َ
ِة ك مَّ

ُ ْ
ْنَد األ

ْيِه، َبْل عُ 
َ
ٌن َيْمَتاُز ِبُرُجوِعَها ِإل ْصٌل ُمَعيَّ

َ
َنا أ

َ
ِهَد ل

َ
 ش

َ
ٍن، َوال ِلَك ِبَدِليٍل ُمَعيَّ

َ
َنا ذ

َ
ُبْت ل

ْ
ْم َيث

َ
ِو اَول

َ
 َتْنَحِصُر ِفي َباٍب َواِحٍد، َول

َ
ٍة ال

َّ
ِدل

َ
ِريَعِة ِبَمْجُموِع أ َءَمُتَها ِللشَّ

َ
ْيٍء  لمت ُمال

َ
ى ش 

َ
َنَدْت ِإل

َ
ْست

ْعِييُنُه. انتهى
َ
 ت
 
َوَجَب َعاَدة

َ
ٍن ل  (1/31"،)املوافقات ":من  ُمَعيَّ

إليهينظر:"  - 3 "،السلم االجتماعي طريق لبناء الوطن، و   (220-215"،)ص:الدين العاملي ومنهج الدعوة 
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َ
َنا َرُسوُل هللِا   ، ف

َ
اَل : َوَعظ

َ
ِمّيِ ق

َ
ل  السُّ

َ
ِعْرَباِض ْبِن َساِرَية

ْ
َعِن ال

 ُموَ   ملسو هيلع هللا ىلص
ُ
ة
َ
َنا : َيا َرُسوَل هللِا ، َهِذِه َمْوِعظ

ْ
ل
ُ
وُب ، ق

ُ
ُقل

ْ
ْت ِمْنَها ال

َ
ْعُيُن ، َوَوِجل

َ ْ
ْت ِمْنَها األ

َ
َرف

َ
 ذ

 
ة
َ
اَعِة  َمْوِعظ

َّ
ْمِع َوالط ْم ِبَتْقَوى هللِا ، َوالسَّ

ُ
وِصيك

ُ
اَل : أ

َ
ْوِصَنا ، ق

َ
أ
َ
ٍع ، ف ّدِ

ُه مَ  ِإنَّ
َ
ا ، ف ا َحَبِشيًّ اَن َعْبد 

َ
 َوِإْن ك

َ ْ
اِشِديَن امل َفاِء َبْعِدي الرَّ

َ
ُخل

ْ
ِة ال ِتي َوُسنَّ ْم ِبُسنَّ

ُ
ْيك

َ
َعل

َ
ا ، ف ِثير 

َ
ا ك

 
ف

َ
َسَيَرى اْخِتال

َ
َواِجِذ ،  ْن َيِعْش َبْعِدي ف ْيَها ِبالنَّ

َ
وا َعل يَن ، َوَعضُّ ْهِدّيِ

 
ٌ
ة
َ
ل

َ
لَّ ِبْدَعٍة َضال

ُ
ِإنَّ ك

َ
ُموِر ، ف

ُ ْ
اِت األ

َ
ْم َوُمْحَدث

ُ
اك  (2676) الترمذي في "جامعه" أخرجه،"َوِإيَّ

 (10/ 23بن عبد البر )ال يقول وهب بن كيسان: "لن يصلح حال هذه األمة إال بما صلح به أولها"  التمهيد،  
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اإلسالم والسالم جيتمعان يف توفري السكينة والطمأنينة وال غرابة يف أن كلمة االسالم جتمع نفس حروف السلم والسالم،  ،  غاية اإلسالم يف األرض
ىل ت إجاء سالماً ورمحًة للبشرية وإلنقاذها وإخراجها من الظلماملسو هيلع هللا ىلص ومما ال شك فيه أن الرسول    ،ذلك يعكس تناسب املبدأ واملنهج واْلكم واملوضوعو 

ب قد شهد  النور حىت يصل الناس مجيعاً إىل أعلى مراتب األخالق اإلنسانية يف كل تعامالهتم يف اْلياة، ومن املعروف أن العامل أبسره وخاصة العر 
ىل حيث األمن واالمان  إجاء االسالم اْلنيف ليخرج الناس من هذه اْلياة السيئة والصعبة وينقلهم  فبعثته،    حرواب كثرية يف زمن نشأة الرسول وقبل

وقد جعل هللا السالم حتية املسلم، حبيث ال ينبغي أن يتكلم اإلنسان املسلم مع آخر قبل أن يبدأ بكلمة السالم، وسبب ذلك أن السالم    ،  1والسكينة
والسالُم حتيُة املسلمني اليت ذ ه ل عنها أهُل الدايانت األخرى، ُسِ يت سالًما؛ ألهنا خالصٌة ِمن سوء الطويَّة وخبث    ،األمان    أمان وال كالم إال بعد

: خ ل ق  هللاُ آد م  ع ل ى ُصور تِِه: ُطولُُه ِستُّون  ِذر اًعا ، ف  ل مَّا خ ل ق  ملسو هيلع هللا ىلصع ْن أ ِب ُهر يْ ر ة  ع ِن النَِّبِ  ، النيَّة ئِك ِة ق ال  : اْذه ْب ف س لِ ْم ع ل ى أُول ِئك  الن َّف ِر ِمن  اْلم ال  ُه ق ال 
ُم ع ل ْيُكْم ، ف  ق   : السَّال  يَُّة ُذر ِيَِّتك  ، ف  ق ال  ي َُّتك  و حتِ  ؛ ف ِإهنَّ ا حتِ  ُم ع ل ْيك  و ر مْح ُة هللِا ، ف  ز اُدوهُ ُجُلوٌس ف اْست ِمْع م ا ُُي يُّون ك  : و ر مْح ُة هللِا ، ف ُكلُّ م ْن ي ْدُخُل  الُوا: السَّال 

واملسلم مطالب أن يكون له حظ ونصيب من    ،3اسم من أساء هللا اْلسن  السالم و  ،2"اْلْ نَّة  ع ل ى ُصور ِة آد م  ، ف  ل ْم ي  ز ِل اخلْ ْلُق ي  نْ ُقُص ب  ْعُد ح ىتَّ اْْلن  
م  اْسٌم ِمْن أ ْس اِء هللِا ملسو هيلع هللا ىلصع ْن أ ِب ُهر يْ ر ة  ، ق ال  : ق ال  ر ُسوُل هللِا  ف   العباد، ويلتزم بتحية اإلسالم،يفشي املسلم السالم بني  اسم هللا السالم ،ف : ِإنَّ السَّال 

م  اْسٌم ِمْن أ ْس اِء اّلِلَِّ بن مسعود عن عبد هللا  و ، 4ف أ ْفُشوُه ب  يْ ن ُكْم "  : ِإنَّ السَّال  ُ يِف اأْل ْرِض ف أ ْفُشوُه ب  يْ ن ُكْم، ِإنَّ الرَُّجل  ِإذ ا س لَّم   رضي هللا عنه ق ال  و ض ع ُه اّلِلَّ
م ، و ِإْن ملْ  يُ ر دَّ  ديننا اإلسالمي قد حثنا  ،5"  ع ل ْيِه ر دَّ ع ل ْيِه من هو خري منه وأطيبع ل ى اْلق ْوِم ف  ر دُّوا ع ل ْيِه ك ان ْت ل ه ع ل ْيِهْم ف ْضُل د ر ج ٍة أِل نَُّه ذ كَّر ُهُم السَّال 

ال  ت ْدُخُلون  اْلْ نَّة  ح ىتَّ تُ ْؤِمُنوا ، و ال     ":ملسو هيلع هللا ىلصع ْن أ ِب ُهر يْ ر ة  ق ال  : ق ال  ر ُسوُل هللِا  على إفشاء السالم بيننا، وأخربان أنه سبب يف زايدة احملبة فيما بيننا،  
م  ب  يْ ن ُكمْ تُ ْؤِمُنوا ح ىتَّ حت  ابُّوا ، أ و ال  أ ُدلُُّكْم ع ل   لسالم سبب التآلف ومفتاح استجالب املودة، ويف إفشائه  ا، 6" ى ش ْيٍء ِإذ ا ف  ع ْلُتُموُه حت  اب  بْ ُتْم ؟ أ ْفُشوا السَّال 

التواضع وإعظام حرمات  متكن ألفة املسلمني بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم املميز هلم من غريهم من أهل امللل، مع ما فيه من رايضة النفس ولزوم 
ٌث م ْن مج  ع ُهنَّ ف  ق ْد مج  ع  اإْلِمي ان  : اإْلِْنص اُف اب بِ (، يف  28"،)صحيحه"يف  املسلمني، وقد ذكر البخاري ِم و ق ال  ع مَّاٌر ث ال  ِم ِمن  اإْلِْسال  :إِْفش اء السَّال 

نْ ف اقُ  ِم لِْلع املِ  ، و اإْلِ قْ ت اِر  ِمْن ن  ْفِسك  ، و ب ْذُل السَّال  ِق    (:"1/103يقول ابن حجر يف "فتح الباري"،)،   ِمن  اإْلِ ِم ي  ت ض مَُّن م ك ارِم  اأْل ْخال  و ب ْذُل السَّال 
ِإنَّ  "ملسو هيلع هللا ىلصم ام ة  ق ال  : ق ال  ر ُسوُل هللِا ع ْن أ ِب أُ من أراد القرب من هللا فعليه إبفشاء السالم، ، "و الت َّو اُضع  و ع د م  ااِلْحتِق اِر ، و ُي ُْصُل بِِه التَّآُلُف و التَّح اُببُ 

مِ  :  ،وأخرجه الرتمذي  "أ ْوىل  النَّاِس اِبهلِل ت  ع اىل  م ْن ب د أ ُهْم اِبلسَّال  ِم ف  ق ال  ِن ي  ْلت ِقي اِن أ ي ُُّهم ا ي  ْبد أُ اِبلسَّال  : قِيل : اي  ر ُسول  هللِا ، الرَُّجال  ُهُ ا  ع ْن أ ِب أُم ام ة  ق ال  أ ْوال 
إن السالم مبفهومه السلمي هو أمنية ورغبة أكيدة يتمناها كل إنسان يعيش على هذه االرض، فالسالم يشمل أمور املسلمني يف مجيع  ،  7"اِبهللِ 

 
   (126"،)ص: دعوة اإلسالم إلى السلم ينظر:" - 1

 (2841( ، ومسلم في "صحيحه" )3326أخرجه البخاري في "صحيحه" )  - 2

املعظم املنزه عن صفات النقص  ،  السالم مأخوذ من السالمة. فهو سبحانه السالم من مماثلة أحد من خلقه، ومن النقص، ومن كل ما ينافي كماله   - 3

ْيٌء{كلها وأن يماثله أحد من الخلق، فهو املتنزه عن جميع العيوب، 
َ

ِلِه ش 
ْ
ِمث

َ
ْيَس ك

َ
تفسير   "ينظر:واملتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في ش يء من الكمال }ل

ة "(،208ص:"، للسعدي،)أسماء هللا الحسنى  نَّ  (143"،د. القحطاني ،)ص:شرح أسماء هللا الحسنى في ضوء الكتاب والسُّ

ُه ِمَن الشر، (69"،)ص:املقصد األسنى في شرح أسماء هللا الحسنى في " يقول الغزالي
ُ
َعال

ْ
ف
َ
ْقِص َوأ َعْيِب َوِصَفاُتُه ِمَن النَّ

ْ
اُتُه ِمَن ال

َ
ُم ذ

َ
ْسل

َ
: السالم هو الذي ت

 ِمْنُه .....وكل عبد َس 
 
 إليه َصاِدَرة

 
ة  وكانت َمْعُزوَّ

َّ
 ِإال

ٌ
َمة

َ
ن في الوجود َسال

ُ
ُبُه، َوَسِلَم  حتى إذا كان كذلك لم َيك

ْ
ل
َ
ّرِ ق

َحَسِد َوِإَراَدِة الشَّ
ْ
ِحْقِد َوال

ْ
ِلَم ِمَن الِغّشِ َوال

ٍب َس 
ْ
ِتي هللَا ِبَقل

ْ
ُهَو الذي َيأ

َ
اِس ِصَفاُتُه، ف

َ
ِعك

ْ
اِس واالن

َ
وَراِت َجَواِرُحُه، وسلم من االْنِتك

ُ
ْحظ

َ
اِم وامل

َ
هُ ِمَن اآلث

ُ
  ِليٍم ... وأعني باالنتكاس في صفاته أن يكون عقل

َقِد انْ 
َ
َس ف

َ
َعك

ْ
ا ان

َ
ِإذ

َ
ْوَعُه ف

َ
ُسُه، وهو أن تكون الشهوة والغضب أسير العقل َوط

ْ
َحقُّ َعك

ْ
َضِبِه ِإِذ ال

َ
َس  أسيَر شهوِتِه َوغ

َ
وقد بين هللا عز وجل قيمة  " انتهي ،  َتك

الِم حيث قال:   ِقي ِبالسَّ
ْ
 تَ }السالم في كتابه حينما أوجب على املؤمنين تأمين من ُيل

َ
اَوال ْسَت ُمْؤِمن 

َ
َم ل

َ
ال ُم السَّ

ُ
ْيك

َ
َقى ِإل

ْ
ل
َ
ْن أ

َ
 مِل
ْ
وا

ُ
فقد قرأه نافع وابن عامر   {،ُقول

ُه رماه بينهم. وق َهَرُه بينكم كأنَّ
ْ
ظ
َ
َم أ

َ
ل َقى السَّ

ْ
ل
َ
َم". بدون ألف بعد الالم وهو ضدُّ الحْرِب، ومعنى أ

َ
ل الم« باأللف، وهو وحمزة وخلف: "السَّ رأ البقية »السَّ

َحْرِب ومعنى تحية اإلسالم، فهي قول: السالم عليكم    مشترك بين
ْ
أثر اإليمان بتوحيد    ومن ،  (5/167"،)التحرير والتنوير  ..". انتهي من "معنى السلم ِضّدِ ال

َي هللُا َعْنُهَما ، َعِن  (10، ففي "صحيح البخاري"،)  هللا في اسمه السالم أن يكف املسلم نفسه عن إخوانه فيسلموا من أذيته َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو َرض ِ

ِبّيِ 
اَل:ملسو هيلع هللا ىلصالنَّ

َ
َهاِجُر َمْن َهَجَر َما َنَهى هللُا َعْنهُ  "، ق

ُ ْ
ْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه ، َوامل

ُ ْ
ْسِلُم َمْن َسِلَم امل

ُ ْ
 ".امل

 (3008)،( والطبراني في "األوسط" 20117) ،أخرجه عبد الرزاق في زوائده على "مصنف عبد الرزاق" - 4

ِ    (،989 ، وأخرجه البخاري في " األدب املفرد"،)(  1039)  "،األدب املفرد"أخرجه البخاري في      - 5
اَل َرُسوُل َّللاَّ

َ
اَل: ق

َ
ٍس ق

َ
ن
َ
َم اْسٌم ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أ

َ
ال : »ِإنَّ السَّ

ُ ِفي  ى، َوَضَعُه َّللاَّ
َ
َعال

َ
ِ ت

ْسَماِء َّللاَّ
َ
ْم« أ

ُ
َم َبْيَنك

َ
ال ُشوا السَّ

ْ
ف
َ
أ
َ
ْرِض، ف

َ ْ
 (11/14، وحسن إسناده ابن حجر في "فتح الباري"، ) األ

" قوله: " أفشوا السالم بينكم "، وفيه الحث العظيم على  (:1/143في "شرح صحيح مسلم"،)النووي  ، يقول ( 54)  ، أخرجه مسلم في "صحيحه"   - 6

 ."إفشاء السالم وبذله للمسلمين كلهم، من عرفت ومن لم تعرف 
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َ
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حة والطمأنينة واْلري ة  مناحي اْلياة ويشمل األفراد واجملتمعات والشعوب والقبائل، فإن وجد السالم انتفت اْلروب والضغائن بني الناس، وعمت الرا
ويف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة عدة قواعد وأحكام ينبين عليها مفهوم السالم، مما يشكل للمسلمني قانوانً دولياً  ،واحملبة واملودة بني الشعوب

،  1شعوب بعضها البعض يسريون عليه، وهذه القوانني والشروط الواجب توفرها حىت يتحقق السالم تظهر يف املساواة بني ال ، فاإلسالم يُقرِ ر أنَّ الناس 
َّ أ قْ و اٌم  ملسو هيلع هللا ىلصع ْن أ ِب ُهر يْ ر ة  ع ِن النَِّبِ   بغض النظر عن اختالف معتقداهتم وألواهنم وألسنتهم ينتمون إىل أصٍل واحٍد، فهم إخوة يف اإلنسانية،   : ل ي  نْ ت ِهني  ق ال 

ئِِهُم الَِّذين  م ا نِْفِه ، ِإنَّ هللا  أ ْذه ب  ع ْنُكْم ُعب ِيَّة  اْلْ اِهلِيَِّة  تُوا ِإَّنَّ ا ُهْم ف ْحُم ج ه نَّم  ، أ ْو ل ي ُكونُنَّ أ ْهو ن  ع ل ى هللِا ِمن  اْْلُع ِل الَِّذي يُد ْهِدُه اخْلِر اء  أبِ  ي  ْفت ِخُرون  ِِباب 
ِء ، ِإَّنَّ ا ُهو  ُمْؤِمٌن ت ِقيٌّ و ف اجِ  كما أن الوفاء ابلعهود، ومنع العدوان، وإيثار  ،2"ٌر ش ِقيٌّ ، النَّاُس ُكلُُّهْم ب  ُنو آد م  ، و آد ُم ُخلِق  ِمْن تُ ر ابٍ و ف ْخر ه ا اِبْْلاب 

ال للضرورة وإقامة العدل واالنصاف، ودفع الظلم،من القواعد األساسية لتحقيق السالم بني الشعوب واجملتمعات، فال يعتدي أحٌد  إالسلم على اْلرب  
األخرى، ىل استقرار عالقات املسلمني ابألمم إعلى حق أحٍد، وال يظلم أحٌد أحًدا، فاإلسالم يسعى دائما اىل استقرار األمة االسالمية، كما يسعى 

،  ثر اإلسالم يف حتقيق السالم العاملي يتجلى يف تعزيز التعايش السلمي وإشاعة الرتاحم بني الناس ونبذ العنف والتطرف بكل صوره ومظاهرهإن أ
جهود    عزيزوكذلك يف نشر ثقافة اْلوار اهلادف بني أتباع األداين والثقافات ملواجهة املشكالت وحتقيق السالم بني مكوانت اجملتمعات اإلنسانية وت

إن للسالم العاملي شأانً عظيماً يف االسالم، فما كان أمراً شخصياً وال هدفاً قومياً او وطنياً بل كان عامليا ومشوليا،  ،  املؤسسات الدينية والثقافية يف ذلك
ليتعادوا أو يتناحروا ويستعبد بعضهم    فالسالم هو األصل الذي جيب أن يسود العالقات بني الناس مجيعاً، فاملوىل عز وجل عندما خلق البشر مل خيلقهم

االرض،  بعضاً، وإَّنا خلقهم ليتعارفوا ويتآلفوا ويعني بعضهم بعضا، فاإلسالم يدعو اىل استقرار املسلمني واستقرار غريهم ممن يعيشون على هذه  
حضارية طرحها اإلسالم منذ قرون عديدة من    السالم ضرورةو ، ويكشف لنا التاريخ أن مجيع اْلضارات كانت تواقة من أجل حتقيق السالم العاملي

ومشتقاته يف   "السالم"رد لفظ ، وقد و الزمن ابعتباره ضرورة لكل مناحي اْلياة البشرية ابتداء من الفرد وانتهاًء ابلعامل أمجع فبه يتأسس ويتطور اجملتمع
سالم الذي يقوم على ضرورة اخلضوع التام واملطلق خلالق اإلنسان،من عدد كبري من آايت القرآن الكرمي، حيث عاجل القرآن مفهوم السالم وفق معن اإل

وما اشُتقَّ منه يف كتاب هللا يف أربع وأربعني  م  السال  ورد لفظفقد وقد  ،حيث القبول والتسليم مبا يُوجبه هللا، وتكييف السلوك وفق مقتضيات ذلك
وهنا لفتة مجيلة ال بد من التنبُّه إليها؛ وهي أنَّ   ،3اْلرب إال يف ستِ  آايٍت، كلُّها مدنية آية، منها مخس مدنية، والباقيات مكية، يف حني مل يرد لفظ 

ة الدالة على هذا  القرآن  الكرمي يدعو إىل السالِم يف الدرجة األوىل، وُيثُّ عليه، ويرغِ ب فيه، ويرفض اْلرب والتنازع والُفْرقة. ومن اْلايت الكرمي
و ت  و كَّ }املفهوم:قوله هل  ا  ف اْجن ْح  لِلسَّْلِم  ج ن ُحوا  الع لِيمُ و ِإْن  السَِّميُع  ُهو   إِنَُّه  هللا  ع ل ى  القرآن  ،  [ 61]األنفال:{ْل  "تفسري  يف  ابن كثري  يقول 

؛ و هِل ذ ا  ف ِمْل إِل يْ ه ا، و  }و ِإْن ج ن ُحوا{ أ ْي: م الُوا }لِلسَّْلِم{ أ ْي: اْلُمس ال م ِة و اْلُمص اْل  ِة و اْلُمه اد ن ِة، }ف اْجن ْح هل  ا{ أ ْي:  (:"4/84العظيم"،) اقْ ب ْل ِمنْ ُهْم ذ ِلك 
ُْم ِإىل  ذ ِلك  م ع  م ا اْشرت  طُوا ِمن  الشُُّروِط اأْلُخ رِ ملسو هيلع هللا ىلص ل مَّا ط ل ب  اْلُمْشرُِكون  ع ام  اْْلُد يْبِي ِة الصُّْلح  و و ْضع  اْلْ ْرِب ب  يْ ن  ُهْم و ب نْي  ر ُسوِل اّلِلَِّ     تِْسع  ِسِنني ؛ أ ج اَب 

م  ل ْست  ُمْؤِمنًاو ال  ت   }قوله  ،"، ف ِإِن اْعت  ز لُوُكم و ملْ  يُ ق اتُِلوُكْم و أ ْلُقوا إِل يُكُم السَّل م  ف م ا ج ع ل  هللاُ ل ُكْم ع ل ْيِهْم  }[،94]النساء:  {ُقولُوا لِم ن أ ْلق ى إِل يُكُم السَّال 
اْلُمْشرِِكني  ب  ر اء ٌة ِمن  اّلِلَِّ و ر ُسولِِه ِإىل   }:وقوله[،90]النساء:  {س بِياًل  السالم صنو اإلسالم لفظا و معن:ويالحظ أن ،[1]التوبة:{الَِّذين  ع اه ْدُُتْ ِمن  

 
   (311- 309ص:"،)السلم االجتماعي:ضرورته ومبادئه في ضوء الشريعة اإلسالمية ينظر:" - 1

 َحَسٌن  ، وقال:"(3955أخرجه الترمذي في "جامعه"  ) - 2
ٌ
ا َحِديث

َ
 "َوَهذ

ومشتقاته للداللة على اإلسالم، الذي يعني كمال الخضوع والذلة واالستسالم هلل بما شرعه وأمر به، الذي هو املفهوم الحقيقي    لفظ السالمورد    - 3

َوا}فقد ورد لفظ الّسلم بهذا املعنى في قوله،  لدين اإلسالم  
ُ
ِبُعوا ُخط

َّ
 َوال َتت

 
ة
َّ
اف

َ
ِم ك

ْ
ل وا ِفي الّسِ

ُ
ِذيَن آَمُنوا اْدُخل

َ
َها ال يُّ

َ
اِن..يا أ

َ
ْيط ى } [ ،  208]البقرة:  {ِت الشَّ

َ
َبل

ِه. ْجُرُه ِعنَد َرّبِ
َ
ُه أ

َ
ل
َ
ِ َوُهَو ُمْحِسٌن ف

َم َوْجَهُه َلِلَّ
َ
ْسل

َ
. }[ ، وقوله :112]البقرة:  {َمْن أ

 
ْرها

َ
 َوك

 
ْوعا

َ
ْرِض ط

َ
َمَواِت َواأل َم َمن ِفي السَّ

َ
ْسل

َ
ُه أ

َ
ِ َيْبُغوَن َول

ْيَر ِديِن َّللاَّ
َ
غ
َ
]آل  {أف

يتخذها األفراد، بقصد بث األمان النفس ي واملادي في املجتمع املسلم، ولطمأنة أفراد   في القرآن بما يفيد ضرورة استخدامه كتحية  وورد   ،[  83عمران:  

وا}:كقولهاملجتمع بعضهم لبعض في تعاملهم،  
ُ
ال
َ
ُبْشَرى ق

ْ
َنا إْبَراِهيَم ِبال

ُ
َقْد َجاَءْت ُرُسل

َ
اَل َسالٌم..  َول

َ
 ق

 
وا  }[ ، وقوله :69]هود:  {َسالما

ُ
َقال

َ
ْيِه ف

َ
وا َعل

ُ
ل
َ
 َدخ

ْ
إذ

 
 
اَل َسالٌم..  َسالما

َ
َك }[ ، وقوله :25]الذاريات:  {ق ّبِ

ن رَّ ْد ِجْئَناَك ِبآَيٍة ّمِ
َ
َبَع الُهَدى  .. ق ى َمِن اتَّ

َ
الُم َعل  }[ ، وقوله  : 47]طه:  {َوالسَّ

 
وا ُبُيوتا

ُ
ْم   . ال َتْدُخل

ُ
ْيَر ُبُيوِتك

َ
غ

نِ 
 
ْسَتا

َ
ت ى  ْهِلَها..َحتَّ

َ
ى أ

َ
ُموا َعل ِ

ّ
َسل

ُ
النفوس    ذلك من اآليات التي تدور حول مفهوم السالم الذي يعطي األمان ويبث االطمئنان في  [ ، وغير 27]النور:  {ُسوا َوت

ين أن يمارسوا قول السالم  يأمر هللا عباده املؤمن فهذه اآليات جميعها تشير إلى أن السالم هو األمان النفس ي واملادي؛ ولهذا، ويزيل عنها الخوف والوجل

 من املعاني التي ورد فيها لفظ السالم أنها اسم من أسماء الجنة،و االجتماعي، الذي يمثل الغاية التي يسعى إليها اإلسالم،    وفعله في الدنيا لتحقيق السالم

ان النفس ي واملادي والخلود األبدي، فهو السالم الذي  لإلنسان األم  باعتبار أن السالم الحقيقي الدائم واملستمر هو ما يتحقق في الجنة، حيث يتحقق 

وَن }يطمح إليه اإلنسان، يقول هللا:
ُ
اُنوا َيْعَمل

َ
ُهم ِبَما ك ِهْم َوُهَو َوِليُّ الِم ِعنَد َرّبِ ُهْم َداُر السَّ

َ
  وألن مانح السالم الحقيقي في الدنيا واآلخرة هو ، [  127]األنعام:  {ل

ِلُك ،}ه فقد سمى نفسه بذلك، فمن أسمائه الحسنى: السالمهللا، وألهمية السالم وعظيم شأن
َ
 ُهَو امل

َّ
َه إال

َ
ِذي ال إل

َ
ُ ال كما  {.ينظر:"السالم السالم..   ُهَو َّللاَّ

   (98/52"،)مجلة البيان  "بقلم: د. محمد بن عبد هللا الشباني "،  جاء في القرآن الكريم
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بعضهم الناس  عالقات  ىف  والعزمية  األصل  هو  قوله،  السالم  خ اط ب  ُهُم  }ومنه  و ِإذ ا  ه ْواًن  اأْل ْرِض  ع ل ى  ُْشون   مي  الَِّذين   الرَّمْح ِن  ق الُوا  و ِعب اُد  اْلْ اِهُلون  
ًما ٌم ِهي  ح ىتَّ م طْل ِع الف ْجرِ :}ومنه قوله،أي: تسلًُّما وبراءًة، ال خري  بيننا وبينكم وال شرَّ   ،[ 63]الفرقان:  {س ال  السالم: التحيَّة،  ،  [ 5]القدر:  {س ال 

ي َّتُ ُهم فِيْ ه ا س  }ومنه قوله: مٌ د ْعو اُهم فِيْ ه ا ُسْبح ان ك  اللَُّهمَّ، و حتِ  حتية املسلمني فيما بينهم وبني أنفسهم وبينهم وبني خالقهم،    ووالسالم ه،  [ 10]يونس:{ال 
روضة والسالم واجب ىف اإلسالم ىف العادات وىف العبادات فهو ىف العادات واجب عند الرد على السالم، وىف العبادات واجب ىف كل الصلوات املف

وَبذا يعيش املسلم دائما ىف سالم ابلسالم مع هللا والسالم مع النفس والغري ىف الدين والدنيا معا ىف  وغريها عند التشهد وعند اخلروج من الصالة،  
ي َّتُ ُهْم ي  ْوم  ي  ْلق ْون هُ }العاجل واْلجل لقول ا ىف  والدنيا معً ا ىف الدين  ا سالم للناس مجيعً ، واإلسالم دائمً [ 44}]األحزاب:س ل ٌَٰم ۚ و أ ع دَّ هل ُْم أ ْجرًا ك رميً   ۥحتِ 

واأللوان    العقيدة والشريعة ابعتبار أن رسالة اإلسالم جاءت للناس مجيعا لدفع الشر عنهم ولتحقيق اخلري هلم كما أرادها هللا مع اختالف األجناس
سالم دين السالم وأنه يدعو الناس  وىف النصوص الشرعية كثري من األدلة الىت تبني أن اإل، 1السلم والسالم بني الناس ،واللسان والتوجهات العقائدية 

 
ا    السالم مشَتقٌّ من اإلسالم: واملالَحظ أن اسم اإلسالم نفسه مشتقٌّ من صميم هذه املادة مادة السالم. واملؤمنون بهذا الدين لم يجدوا - 1 ألنفسهم اسم 

ا  }أفضل من أن يكونوا املسلمين:  
َ
ْبُل َوِفي َهذ

َ
ْسِلِميَن ِمْن ق

ُ ْ
ُم امل

ُ
اك ْم ِإْبَراِهيَم ُهَو َسمَّ

ُ
ِبيك

َ
 أ
َ
ة
َّ
اس ِمل ى النَّ

َ
وُنوا ُشَهَداَء َعل

ُ
ْم َوَتك

ُ
ْيك

َ
ا َعل ِهيد 

َ
وَن الرَُّسوُل ش

ُ
]الحج: {ِلَيك

ه اإلسالُم لرب العاملين78 بُّ
ُ
َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبلَ }قال تعالى:  ،  [. وحقيقة هذا الدين ول ُ َمِن اتَّ ِ ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبيٌن * َيْهِدي ِبِه َّللاَّ

ْم ِمَن َّللاَّ
ُ
ْد َجاَءك

َ
الِم َوُيْخِرُجُهْم    ق السَّ

ى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم...
َ
ِنِه َوَيْهِديِهْم ِإل

ْ
وِر ِبِإذ ى النُّ

َ
َماِت ِإل

ُ
ل
ُّ
 السالم عشر مراٍت؛ وذلك اقتداء   ،  [16- 15]املائدة:  {ِمَن الظ

َ
واملسلمون يقولون كلَّ يوٍم وليلة لفظ

»أستغفُر هللا. أستغفُر هللا. أستغفُر هللا. اللهم أنت السالُم، ومنك السالُم، تباَركَت ذا الجالِل إذا انصَرف من صالته؛ حيث كان يقول:    - ملسو هيلع هللا ىلص  - بالنبي  

 املسلمين فيها السالم؛ ، واإلكراِم«؛ رواه مسلم
ُ
ة م عند هللا سبحانه وتعالى عظيم، فمن أسمائه السالم، 1فالسالُم ديُن هللا في األرض، وتحيَّ

َ
ال ْضُل السَّ

َ
ف

ِذيَن آَمُنوا وادخر لنا دا
َّ
َها ال يُّ

َ
ى: ﴿ َيا أ

َ
َعال

َ
اَل ت

َ
ْم  ر السالم، وأرشدنا سبحانه أننا إذا دخلنا بيوتا ألصحابنا أو منازَل ألصدقائنا، ق

ُ
ْيَر ُبُيوِتك

َ
ا غ وا ُبُيوت 

ُ
 َتْدُخل

َ
ال

تَ  ْم 
ُ
ك
َّ
َعل

َ
ل ْم 

ُ
ك
َ
ل ْيٌر 

َ
ْم خ

ُ
ِلك

َ
ْهِلَها ذ

َ
ى أ

َ
ُموا َعل ِ

ّ
َسل

ُ
ْسَتأِنُسوا َوت

َ
ت ى  ُروَن ﴾ ]النور:  َحتَّ

َّ
ك
َ
اَل سبحانه  27ذ

َ
[.حتى إذا دخلنا بيوتا غير مسكونة فلنسلم على أنفسنا، ق

 [ ﴾ 
 
َبة ّيِ

َ
 ط

 
ة
َ
 ِمْن ِعْنِد هللِا ُمَباَرك

 
ة َتِحيَّ ْم 

ُ
ْنُفِسك

َ
ى أ

َ
ُموا َعل ِ

ّ
َسل

َ
ا ف ُتْم ُبُيوت 

ْ
ل
َ
ا َدخ

َ
ِإذ

َ
ى: ﴿ ف

َ
َعال

َ
ا أهلونا، نسلم على  [.فنسلم إذا دخلنا بيوَتنا التي فيه61النور:  وت

ا ُحيِّ 
َ
ى: ﴿ َوِإذ

َ
َعال

َ
اَل سبحانه وت

َ
ْحَسَن والدينا، ونسلم على إخواننا وأخواتنا وأشقائنا وشقيقاتنا، ونسلم على زوجاتنا وعلى أوالدنا، ق

َ
وا ِبأ َحيُّ

َ
ٍة ف يُتْم ِبَتِحيَّ

ا ﴾   ْيٍء َحِسيب 
َ

ّلِ ش 
ُ
ى ك

َ
اَن َعل

َ
وَها ِإنَّ هللَا ك ْو ُردُّ

َ
ْسبَ 86]النساء:  ِمْنَها أ

َ
ُل أ وَّ

َ
ُم أ

َ
ال ، َوالسَّ

ْ
ْعِرف

َ
ْم ت

َ
َت َوَمْن ل

ْ
ِهْم؛ َمْن َعَرف ِ

ّ
ل
ُ
ُمْسِلِميَن ك

ْ
ِلِه ِلل

ْ
م، َوَبذ

َ
ال اِء السَّ

َ
ش

ْ
اِب  [. ِإف

ْسِلِميَن َبْعِضِهْم لِ 
ُ ْ
َفِة امل

ْ
ل
ُ
ُن أ

ُّ
اِئِه َتَمك

َ
ش

ْ
ِة، َوِفي ِإف َودَّ

َ ْ
ِب امل

َ
ف، َوِمْفَتاُح ِاْسِتْجال

ُ
آل ِل، َمَع َما ِفيِه ِمْن التَّ

َ
ل ِ
ْ
ْهِل امل

َ
ْيِرِهْم ِمْن أ

َ
ُهْم ِمْن غ

َ
ِز ل َمّيِ

ُ ْ
َهاُر ِشَعاِرِهْم امل

ْ
َبْعِض، َوِإظ

ْسِلِميَن 
ُ ْ
اِم ُحُرَماِت امل

َ
َواُضِع، َوِإْعظ ُزوِم التَّ

ُ
ْفِس، َول ِ  ،ِرَياَضِة النَّ

م به َرُسوُل َّللاَّ
َّ
ل حديٍث تكل ل  بعد قدومه املدينة عندمملسو هيلع هللا ىلصوأوَّ ا هاجر إليها، أي إلى املدينة، أوَّ

ِدَم َرُسوُل هللِا  ملسو هيلع هللا ىلصحديث سمعه أهل املدينة من النبي  
َ
ا ق

َّ َ
اَل: )مل

َ
ٍم رض ي هللا عنه ق

َ
ِ ْبِن َسال

 إفشاِء السالم، َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُ
اُس  ملسو هيلع هللا ىلصحديث ، اْنَجَفَل النَّ

َ
ِديَنة

َ ْ
امل

ْيِه( 
َ
ْيِه - ِإل

َ
َهُبوا ُمْسِرِعيَن ِإل

َ
ْي: ذ

َ
َبتُّ َوْجَه رَ .َوقِ - أ

ْ
ا اْسَتث مَّ

َ
ل
َ
ْيِه؛ ف

َ
َر ِإل

ُ
ْنظ

َ
اِس أِل ِجْئُت ِفي النَّ

َ
ِدَم َرُسوُل هللِا، ف

َ
ِدَم َرُسوُل هللِا، ق

َ
نَّ َوْجَهُه  ملسو هيلع هللا ىلصُسوِل هللِا يَل: )ق

َ
ُت أ

ْ
َعَرف

ِبِه(   َم 
َّ
ل
َ
ك
َ
ت ْيٍء 

َ
ُل ش  وَّ

َ
اَن أ

َ
اٍب، َوك

َّ
ذ
َ
ِبَوْجِه ك ْيَس 

َ
 - عليه الصالة والسالم- ل

َ
ْن ق

َ
وا ؛ أ

ُّ
ْرَحاَم، َوَصل

َ ْ
وا األ

ُ
َعاَم، َوِصل

َّ
ِعُموا الط

ْ
ط
َ
َم، َوأ

َ
ال وا السَّ

ُ
ش

ْ
ف
َ
اُس! أ َها النَّ يُّ

َ
اَل: )"أ

اَل 
َ
 رض ي هللا عنه ق

َ
ٍم"( ومن موجبات الجنة سأل عنها أبو ُهَرْيَرة

َ
 ِبَسال

َ
ة َجنَّ

ْ
وا ال

ُ
اُس ِنَياٌم، َتْدُخل ْيِل َوالنَّ

َّ
ُت: )َيا َرُسوَل هللِا ِبالل

ْ
ل
ُ
ُت ِبِه  : ق

ْ
ذ
َ
خ

َ
ا أ

َ
ْمٍر ِإذ

َ
ْنِبْئِني َعْن أ

َ
! أ

اُس نِ  ْيِل َوالنَّ
َّ
ْم ِبالل

ُ
ْرَحاَم، َوق

َ ْ
َعاَم، َوِصْل األ

َّ
ِعْم الط

ْ
ط
َ
َم، َوأ

َ
ال ِش السَّ

ْ
ف
َ
اَل: "أ

َ
(، ق

َ
ة َجنَّ

ْ
ُت ال

ْ
ل
َ
 إْن خلت من  َدخ

ٌ
م" إنَّ عبادتك هلل ناقصة

َ
 ِبَسال

َ
ة َجنَّ

ْ
مَّ اْدُخْل ال

ُ
َياٌم، ث

ِ  إطعام  
اَل َرُسوُل َّللاَّ

َ
اَل: ق

َ
ْبِن َعْمٍرو ق  ِ

  ملسو هيلع هللا ىلصالطعام، وإفشاء السالم، َعْن َعْبِد َّللاَّ
َ
ة وا الَجنَّ

ُ
َتْدُخل َم، 

َ
ال ُشوا السَّ

ْ
ف
َ
َعاَم، َوأ

َّ
ِعُموا الط

ْ
ط
َ
ْحَمَن، َوأ : "اْعُبُدوا الرَّ

َبَراِء 
ْ
ٍم" واألمن واألمان، والسالمة والسالم في إفشاء السالم، َعِن ال

َ
ِ ِبَسال

ُموا" والسالم من طيب الكالمملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َرُسوِل َّللاَّ
َ
ْسل

َ
َم ت

َ
ال ُشوا السَّ

ْ
ف
َ
اَل: "أ

َ
الذي    ،، ق

ُهوِرَها" ملسو هيلع هللا ىلصهو سبٌب في دخول جنة وصفها َرُسوُل هللِا  
ُ
وُنَها ِمْن ظ

ُ
وِنَها، َوُبط

ُ
ُهوُرَها ِمْن ُبط

ُ
ا ُيَرى ظ

 
َرف

ُ
ِة غ َجنَّ

ْ
ْعَراِبيٌّ  ،فقال:"ِإنَّ ِفي ال

َ
َقاَم أ

َ
َيا  ف ْن ِهَي 

َ
)مِل َقاَل: 

َ
ف

ْيِل وَ 
َّ
ى َلِلِ ِبالل

َّ
َياَم، َوَصل َداَم الّصِ

َ
َعاَم، َوأ

َّ
َعَم الط

ْ
ط
َ
َم، َوأ

َ
ال

َ
ك
ْ
اَب ال

َ
ط
َ
ْن أ

َ
اَل: "مِل

َ
اُس ِنَياٌم"  َرُسوَل هللِا؟!( ق وفي إلقاء السالم الحسنات بالعشرات ، َعْن ِعْمَراَن ،النَّ

ِبّيِ    عنه  - تعالى- ْبِن ُحَصْيٍن رض ي هللا  
ى النَّ

َ
اَل: َجاَء َرُجٌل ِإل

َ
َقاَل َرُسوُل  ملسو هيلع هللا ىلصق

َ
َس، ف

َ
مَّ َجل

ُ
َم، ث

َ
ال ْيِه السَّ

َ
َردَّ َعل

َ
ْم، ف

ُ
ْيك

َ
ُم َعل

َ
ال َقاَل: السَّ

َ
ُر  ملسو هيلع هللا ىلصف

َ
مَّ َجاَء آخ

ُ
: "َعْشٌر"، ث

َقاَل َرُسوُل  
َ
َس، ف

َ
َجل

َ
ْيِه، ف

َ
َردَّ َعل

َ
 هللِا، ف

ُ
ْم َوَرْحَمة

ُ
ْيك

َ
ُم َعل

َ
ال َقاَل: السَّ

َ
ْيِه،  ملسو هيلع هللا ىلصف

َ
َردَّ َعل

َ
اُتُه، ف

َ
 هللِا َوَبَرك

ُ
ْم َوَرْحَمة

ُ
ْيك

َ
ُم َعل

َ
ال َقاَل: السَّ

َ
ُر ف

َ
مَّ َجاَء آخ

ُ
ث : "ِعْشُروَن"، 

َقاَل َرُسوُل  
َ
َس، ف

َ
َجل

َ
وَن"   ملسو هيلع هللا ىلصف

ُ
ث

َ
ال
َ
   أخرجالسالم من موجبات املغفرة،  ،: "ث

ُ
اَل: ق

َ
ُت:  الطبراني في الكبير، َعْن َهاِنِئ ْبِن َيِزيَد رض ي هللا عنه ق

ْ
َيا َرُسوَل هللِا!  "ل

 
َ
ة َجنَّ

ْ
ال ِني 

ُ
ُيْدِخل َعِمٍل  ى 

َ
َعل ِني 

َّ
وأق"ُدل باهلل،  الناس  أولى  بالسالم  والبادُئ  ِم" 

َ
ال

َ
ك
ْ
ال َوُحْسَن  ِم، 

َ
ال السَّ َل 

ْ
َبذ ْغِفَرِة، 

َ ْ
امل ُموِجَباِت  ِمْن  "ِإنَّ  اَل: 

َ
ق إلى رحمته،  ،  رُبهم 

ْرَداِء   أخرجيعلَو أمُركم، ويرتفَع شأُنكم في الدارين، فأفشوا السالم بينكم،  الم  بالس،  "وأعالُهم منزلة، هذا من يبدأ بالسالم ِبي الدَّ
َ
الطبراني في الكبير، َعْن أ

اَل َرُسوُل هللِا 
َ
اَل: ق

َ
ُشوا ملسو هيلع هللا ىلصرض ي هللا عنه ق

ْ
ف
َ
وا".]: "أ

ُ
ْعل

َ
ْي ت

َ
َم ك

َ
ال دار السالم يوم القيامة،  [ أكِثْر من السالم في الدنيا، حتى ينادَيك هللا ويدعَوك إلى 20السَّ

ى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ﴾ ]يونس:  
َ
اُء ِإل

َ
ِم َوَيْهِدي َمْن َيش

َ
ال ى َداِر السَّ

َ
ُ َيْدُعو ِإل الذين يفشون السالم في الدنيا، يكونون يوم القيامة فيمن قال هللا  ،  [25﴿ َوَّللاَّ

 َيْنُقُضوَن ا
َ

ِ َوال
وَن ِبَعْهِد َّللاَّ

ُ
ِذيَن ُيوف

َّ
ِحَساِب*  فيهم: ﴿ ال

ْ
وَن ُسوَء ال

ُ
اف

َ
ُهْم َوَيخ ْوَن َربَّ

َ
ْن ُيوَصَل َوَيْخش

َ
ُ ِبِه أ َمَر َّللاَّ

َ
وَن َما أ

ُ
ِذيَن َيِصل

َّ
اَق* َوال

َ
يث ِ

ْ
ِذيَن َصَبُروا مل

َّ
َوال

 َويَ 
 
ِنَية

َ
ا َوَعال َناُهْم ِسرًّ

ْ
ا َرَزق ْنَفُقوا ِممَّ

َ
 َوأ

َ
ة

َ
ال اُموا الصَّ

َ
ق
َ
ِهْم َوأ اَء َوْجِه َرّبِ

َ
َح  اْبِتغ

َ
وَنَها َوَمْن َصل

ُ
اُت َعْدٍن َيْدُخل اِر* َجنَّ ُهْم ُعْقَبى الدَّ

َ
ِئَك ل

َ
ول

ُ
 أ
َ
َئة ّيِ

َحَسَنِة السَّ
ْ
ْدَرُءوَن ِبال
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وله: ،وقومنها: قوله:)اي أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء "  دائما إىل السالم  
قال إىن عبد هللا أاتىن    }عاىل ىف شأن عيسى عليه السالم)اي أيها النىب إان أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إىل هللا إبذنه وسراجا منريا ( قوله ت

وم ولدت ويوم  الكتاب وجعلن نبيا. وجعلن مباركا أين ما كنت وأصاىن ابلصالة والزكاة مادمت حيا وبرا بوالدتى ومل جيعلن جبارا شقياوالسالم على ي
وإنك لعلى خلق عظيم  }قوله ىف شأنه أيضا:{،وما أرسلناك إال رمحة للعاملني  } قوله تعاىل ىف شأن رسول اإلسالم والسالم ،و أموت ويوم أبعث حيا(

قوله: ) ولو كنت فظا غليظ القلب  ،و قوله ىف شأن تبليغ الدعوة: ) ادع إىل سبيل ربك ابْلكمة واملوعظة اْلسنة وجادهلم ابلىت هى أحسن (  {،و
قوله تعاىل: )افأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني   مة واحدة وال يزالون خمتلفني (قوله تعاىل: ) ولو شاء ربك ْلعل الناس أ  النفضوا من حولك (

؛ هي:  ملسو هيلع هللا ىلصوجند أن دعوة النب ، : ) إنك ال هتدى من أحببت ولكن هللا يهدى من يشاء( وقوله)ال إكراه ىف الدين قد تبني الرشد من الغى(،وقوله(
إىل املخاص مة، والتنازُع، وال إىل التشاجر، بل يدعو إىل السالم، ويهدي الناس إليه ويدهلم عليه.  يدعو إىل اْلرب، والملسو هيلع هللا ىلص)السالم(، فلم يكن ن بِيُّنا 

اسدوا، وال ت ناج ُشوا، وال ت باغ ُضوا، وال ت د اب  ُروا، وال ي ِبْع بعُضكم على بيِع بعٍض، وكونوا عباد  هللا إخوااًن،  ملسو هيلع هللا ىلصفمن ذلك: قوله   املسلُم أ خو  : "ال حت 
ِقر  أ خاُه املسلم ، كلُّ املسلِم على   -ويشري إىل صدره ثالث مرات -ال ي ظِلُمه، و ال خي ِْذلُه، وال ُي ِْقرُه، التقوى هاهنا  املسلِم،   حبسِب امرئ ِمن  الشرِ  أ ن ُي 

قريشا عام اْلديبية ومل يكن  ملسو هيلع هللا ىلص  د صاحل الرسولوهذا كلُّه يدل على السالم واملسال مة، واملصاْل ة بني الناس. وق،  املسلِم حراٌم: د ُمه، و مالُه، وِعْرُضه"
وقد قبل النىب الصلح على ذلك ال عن ضعف وإَّنا ملنع إراقة الدماء وحتقيق   ،1الصلح لضرورة بل كان صلحا جمحفا ىف ظاهره حبقوق املسلمني  

، كما صاحل الرسول أهل   "لرحم إال أعطيتهم إايهاوهللا ال تدعوىن قريش إىل خطة يسألونن فيها صلة ا":  ملسو هيلع هللا ىلصالسالم بني الناس، ولذلك قال النىب  
وقد أجاز النىب أمان أم هاىنء    ،خيرب وأهل جنران وصار على هنجه اخللفاء الراشدين من بعده والصحابة واملسلمون ىف كل زمان وىف كل مكان  

لزوجها أىب العاص بن الربيع الذى قدم بتجارة  -أمان ابنته زينبملسو هيلع هللا ىلصلرجلني من اقرابئها الكفار وقال: " قد أجران من أجدت اي أم هاىنء "، كما أجاز  
والبد من توفر القوانني والشروط اليت من خالهلا يتم السالم بني الناس كما بيَّنها القرآن الكرمي    ،إىل املدينة فأجازه سرااي املسلمني ووقع ىف األسر

لواجب توفرها حىت يتم السالم:املساواة بني الشعوب بعضها ببعض؛ كما يف قوله: )اي  أ ي ُّه ا النَّاُس  والسُّنَّة النبوية املطهرة: فِمن هذه القوانني والشروط ا
ضِ  النظِر عن اختالف معتقداهتم  بِغ  -فاإلسالم يُقر ِر أنَّ الناس  ،2(..ِإانَّ خ ل ْقن اُكم مِ ن ذ ك ٍر و أُنث ى و ج ع ْلن اُكْم ُشُعواًب و ق  ب ائِل  لِت  ع ار فُوا ِإنَّ أ ْكر م ُكْم ِعند  هللا

الوفاء ابلعهود، وم ْنع العدوان، وإيثار السِ ْلم على اْلرب إال للضرورة. ويدل عليه  ، ينتمون إىل أصٍل واحٍد، فُهم إخوة يف اإلنسانية -وألواهنم وألسنتهم
فاألخوة اإلنسانية العامة، ،[ 34[، وقوله:)و أ ْوفُوا اِبلع ْهِد إِنَّ الع ْهد  ك ان  م ْسُؤواًل(]اإلسراء:  1دة:  : )اي  أ ي ُّه ا الَِّذين  آم ُنواْ أ ْوفُواْ اِبْلُعُقوِد(]املائ-تعاىل-قولُه  

ي    ع ِن  تُوِجُب قيام  العالقِة بني الشعوب واألمم على املودَِّة والوفاء ابلعقود والعهود، ما دام االعتداءُ غري  قائم، كما يف قوله )ال  الذَّين  مل ْ  نْ ه اُكُم هللاُ 
رُِكم أ ْن ت رب ُّوُهْم و تُ ْقِسطُوا إِل يِهم ِإنَّ هللا  ُيُِبُّ  ْقِسِطني (يُ ق اتُِلوُكْم يِف الدِ يِن و ملْ  خُيْرُِجوُكْم ِمْن ِداي 

ُ
إقامة العدل واإلنصاف بينهم، ودفع الظلم وإقامة العدل  ،امل

وىف حتقيق ،  3يظلم أحٌد أحًدا، بل اإلنصاف والعدل واملساواة، كلها من ركائز السالم وقواعدهواإلنصاف بينهم، فال يعتدي أحٌد على حقِ  أحٍد، وال  
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أن »اإلسالم في إقراره لحرية التدين يفرضها على املؤمنين به  ملسو هيلع هللا ىلص ارتباطا

 
 
 ويلزمهم بها اتجاه غيرهم، دينا

 
، ال ملجرد التسامح أو املجاملة واملساملةتكليفا

 
ولذلك فعالوة على املبدأ الكبير الذي رفعه اإلسالم في   ،   وعقيدة وسلوكا

فإن ضابط تنزيل  هذا املبدأ العقدي هو ذلك املبدأ العملي اآلخر الذي مفاده »ال ينهاكم هللا  ،التعامل مع املخالف والذي مفاده أن »ال إكراه في الدين«

فبموجب هذا املبدأ األخالقي، إن الكف عن العدوان العقدي، وهو من أخطر أشكال العنف، خاصة في أجلى صوره وهو    "،الذين لم يقاتلوكم  عن  

م وجسوٍر  التفاهم،  بقصد  املتكافئ  الحوار  من  جسور  بإقامة  بالسماح  كفيل  املزدوج  العنف  ذلك  عن   
ّ
الكف إن  األرض،  من  والتهجير  ن  االستعمار 

  ،) بنت الشاطئ "،  القرآن وقضايا اإلنسان  يراجع:"ساكن. وتلك هي أهداف ومقاصد التعارف اإلنساني باملصطلح القرآني  والتعايش بقصد الت،  السماحة

 (27- 24 :ص)، البن عاشور أصول النظام االجتماعي في اإلسالم،(، و"95:ص

ِهَي  (:"139يقول املاوردي في "أدب الدنيا والدين"،)ص: - 3
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: ذمة املسلمني واحدة ملسو هيلع هللا ىلصلكل مسلم حيث يؤمن من يدخل ىف أمانه من احملاربني بقوله  السالم ومنع اْلرب واخلصام ىف اإلسالم فقد أجيز األمان
، وىف رواية :املسلمون "يه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل هللا منه يوم القيامة صرفا وال عدالويسعى بذمتهم أدانهم فمن احتقر مسلما فعل

أدانهم،   بذمتهم  ويسعى  سواهم  من  على  يد  وهم  دماؤهم  النىب  و تتكافأ  ورسله ملسو هيلع هللا ىلصكتب  وقد كانت كل كتبه  دائما:  للسلم  دعوة  وسفرائه كانت 
سالمية مع طلب حتقيق السلم واألمان والسالم فكل البعثات السياسية والدينية الىت أرسلت إىل قيصر الروم، للملوك والرؤساء بتبليغ الدعوة اإلملسو هيلع هللا ىلص

قل اي أهل  }وكسرى فارس وغريهم من ملوك اليمن وعمان كل هذه الكتب والرسائل الىت بعثت إليهم كانت تبدأ ابْلية الكرمية من كتاب هللا :  
سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال هللا والنشرك به شيئا واليتخذ بعضنا بعضا أراباب من دون هللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا أبان الكتاب تعالوا إىل كلمة  

إن يف تعاليم االسالم وعقائده تدريبا عمليا لكل مسلم على أن يتعامل ابالنسانية مع كل الناس، فاالسالم يدعوا إىل ترويض النفس أبن   ،{مسلمون
  تلك التعاليم االسالمية إىل تعامالت حية على أرض الواقع، وأن ال تبقى جمرد قوانني وشعارات، السالم حقيقة عبارة عن نوع من العبادات   حتول

لى اختالف اس عيتقرب َبا العباد إىل هللا تعاىل، فاالسالم مبعناه العام يعين السالم، فإن من نتائج السالم انتشار األمان والطمأنينة فيما بني الن
سالم  معتقداهتم وانتماءاهتم، واستئصال كل أشكال االضطراب واخلوف من نفوسهم، ومن دعوات االسالم التعاون على فعل اخلري والدعوة إليه، فلل

دل، وهو ما يعرب عنه  أُهية ال ميكن جتاهلها، وبدونه ال ميكن أن تنعم أي دولة ابألمان، فعالقة الدول مع بعضها البعض مبنية على االحرتام املتبا
امالت الناس  ابلسالم، فإذا فُقد السالم نشأت اْلروب والصراعات فيما بينها، وما املبادئ اليت أمر َبا االسالم إال لتحقيق العدالة االهلية يف مع

ا، جند أن املفسرين قد أعطوا  بعضهم مع بعض، وتنظيم تعامل الدول بعضها مع بعض، ومن خالل االطالع على اْلايت املتعلقة ابلسالم وتفسريه
عداء  مفهوم السالم أُهية خاصة، وحتدثوا عنه إبسهاب، ملا له من أثر يف النفوس وخاصة أعداء املسلمني، فحسن املعاملة، ورحابة الصدور مع األ

هذا ومل يثبت ، عامالت مع البشرية مجعاءحتوهلم من عدو قاتل إىل صديق كرمي، وهذه هي حقيقة أوامر االسالم، أبن حنك م املبادئ االسالمية يف الت
ا اْلاضر  أبدا ىف اتريخ اإلسالم أنه أكره أحدا من الناس على الدخول فيه، وقد احرتم املسلمون مجيعا هذا املبدأ اإلهلى من عصر الوحى حىت يومن

ا له فقد يؤدى به ذلك  ا و إنكارً اإلميان َبا ومن خيرج عليه عمدً ا من العقيدة اإلسالمية و تطبيقا لنصوص القرآن والسنة الىت تعترب احرتام هذا املبدأ جزءً 
وبذلك يثبت أن السالم ونظام االمان هو األصل ىف اإلسالم، وقد  ، إىل اخلروج من عقيدة اإلميان والبعد عن اإلسالم الذى هو دين السالم واألمان

والزالت هى الدعوة السلمية للناس  ملسو هيلع هللا ىلصلقد كانت دعوة حممد  ،  تلف العصور  ا ىف اتريخ اإلسالم والدعوة اإلسالمية على خمظل نظام االمان مطبقً 
ومن السالم اإلعراض عن اْلاهلني، قال تعاىل: )و ِإذ ا خ اط ب  ُهُم اْلْ اِهُلون   ،1المجيعا ىف كل زمان وىف كل مكان حىت مع األعداء ىف ميدان اْلرب والقت

ًما(]الفرقان: ق الُوا  ٌم ع ل  63س ال  ُعوا اللَّْغو  أ ْعر ُضوا ع ْنُه و ق الُوا ل ن ا أ ْعم الُن ا و ل ُكْم أ ْعم اُلُكْم س ال  ْيُكْم ال  ن  بْ ت ِغي اْلْ اِهِلني (]اْلق ص ِص: [، وقال تعاىل: )و ِإذ ا سِ 
يف نفسية الفرد واْلماعة، فقد حرَّم اإلسالُم العدوان  والتعاون عليه، وأمران  ومن السالم نشر األمن واالطمئنان، والقضاء على اخلوف والقلق،  ،[ 55

و ت  ع او نُوا ع ل ى اْلرِبِ  و الت َّْقو ى و ال  فقال: )وقدَّم اإلسالُم الرباهني  العملية  على أن أسلوب العدوان منبوذ مبت ذ ل مرفوض ، هللا أبن نتعاون على اخلري والرِبِ  
[، وشدَّد العقوبة  على املعتدي،  190)و ال  ت  ْعت ُدوا ِإنَّ اّلِلَّ  ال  ُيُِبُّ اْلُمْعت ِدين (]البقرة:  ،بقولهحرَّم العدوان  مطلًقا ،و [ 2(]املائدة:  ل ى اإْلِْثِْ و اْلُعْدو انِ ت  ع او نُوا ع  

: )م ْن ق  ت ل  ن  ْفًسا بِغ رْيِ ن  ْفٍس أ ْو ف س اٍد يِف اأْل ْرِض ف ك أ َّنَّ ا ق  ت ل  النَّاس   واعتربه تعدايا على البشرية قاطبًة، وم ن ق  ت ل  نفًسا فكأَّنا قتل الناس مجيًعا، قال
يًعا(]املائدة:   وقد أمر اإلسالُم حُبسن  ،[، فالنفس اإلنسانية حمرت  مة يف اإلسالم، فم ن أهرق دم  نفس واحدة بدون حق  فكأَّنا ق  ت ل  الناس  مجيًعا32مجِ 
مع اْلفاظ على الِعزَّة والكرامة، وعدم عنادهم يف عدائهم، علَّهم أن يعودوا إىل رشدهم فيكفوا عن ظلمهم وعدائهم، فقال: )ف ِإذ ا   معاملة األعداء،

يٌم(]فصلت:   و ِِلٌّ محِ  و ب  يْ ن ُه ع د او ٌة ك أ نَُّه  ب  يْ ن ك   العاق34الَِّذي  الع ُدوَّ  الصدر حتوِ ل  املعام ل ِة وسالم ُة  فُحسُن  وأمر ابلعدل مع  [،  عزيز.  ل  إىل صديق 
وقد أم ر ان اإلسالُم أبن حنكم اْلق العادل يف   ،[ 8ئدة:  أ عدائِها، كما قال هللا )و ال  جي ْرُِمنَُّكم ش ن آُن ق  ْوٍم ع ل ى أ ال  ت  ْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهو  أ قْ ر ُب لِلت َّْقو ى(]املا

فمبدأُ السالم ال يقوم إالَّ على املساواة يف اْلقوق، ولو اختلف الناُس يف العقيدة، فاْلياُة اْلمنُة   ،لعقيدةا، من السالم حرية الرأي وامعاملة الناس مجيعً 
فالة  فكانت ك،أحٍد على ما يريد  اْلُرَُّة العادلُة حقُّ اإلنساِن، وال ي  ت ح قَُّق له العيُش أبمٍن وسالٍم إالَّ إذا أ ِمن  على ما يعتقد حبرية كاملة، دون إكراه

نيَّ  الرُّْشُد ِمن  اْلغ يِ  ف م ْن ي ْكُفْر  اإلسالم ْلرية العقيدة ْلميع الناس، أثبت ذلك القرآُن الكرمُي قبل مخسة عشر قراًن، قال هللا:)ال  ِإْكر اه  يِف الدِ يِن ق ْد ت  ب  
يٌع ع لِيٌم(]البقرة:  اِبلطَّاُغوِت و يُ ْؤِمْن اِبّلِلَِّ ف  ق ِد اْست ْمس ك  اِبْلُعْرو ِة اْلُوثْ ق ى   ُ سِ  ألن الدين فيه عقيدة تتحقق ابلقناعة، واالطمئنان    ،[ 256ال  انِْفص ام  هل  ا و اّلِلَّ

عدُل هللا يوم    النفسي ملا يعتقد ويؤمن، وال تتحقق حرية املعتقد للفرد واْلماعة، إال أن تكون مبحض االختيار والقناعة الذاتية، حىت يظهر من خالهلا 
قال هللا أيمر رسوله أبن يقول   ،، فيثيُب هللاُ املصيب  صحيح  اإلمياِن ابْلنِة، ويعاقُب الشَّاذَّ الكافر  ابلناِر يوم  القيامِة، وال يظلُم ربُّك  أح ًدااْلساب

صرَّح  حُم ذِ رًا  -املعت  ق ِد دون تدخُّل أو إلزام أو جرب، غري أنه سبحانهيف هذه اْلية مينح هللاُ حرية   ،[ 6للكافرين صراحًة: )ل ُكْم ِديُنُكْم و ِِل  ِديِن(]الكافرون:  
 

،د.سميع  " ةفى ضوء السيرة النبوي تهاالسلم والسالم وتطبيقا (و".199 :ص،) الطيب البوهالي "،الكريم والحديث النبوي الشريفمفهوم السالم في القرآن "يراجع:-1

لع عليه بتاريخ www.alifta.net ،"اإلسالم أعداء  وبيان السالم، تعريف في(، ومقال : 395-390)ص:هللا الزبيري،  
ّ
 ،  بتصّرفم، 27/7/2021:، اط
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وقال سبحانه: )و ل ِكْن م ْن ش ر ح  اِبْلُكْفِر   ،[ 108قرة:  الناس  ِمْن اختيار عقيدِة الكفِر بِِه بقوله: )و م ْن ي  ت  ب دَِّل اْلُكْفر  اِبإْلِمي اِن ف  ق ْد ض لَّ س و اء  السَّبِيِل(]الب
هذا حكم هللا يف اْلخرة.وأما يف هذه الدنيا: فكلُّ ف رٍد من ذرية آدم له حق اختيار  ،[ 106ْدرًا ف  ع ل ْيِهْم غ ض ٌب ِمن  اّلِلَِّ و هل ُْم ع ذ اٌب ع ِظيٌم(]النحل: ص  

ي عهد عمر بن اخلطاب إىل أهل إيلياء العقيدة اليت يريدها، وقد سح اإلسالُم ْلميع الناس؛ مهما اختلفت عقائدهم مبمارسة طقوسهم التعبدية؛ فف
م أمااًن  )القدس( نصَّ على ُحريتهم الدينية، وحرمة معابدهم وشعائرهم: "هذا ما أعطى عبد هللا عمر أمري املؤمنني أهل إيلياء من األمان: أعطاه

منها، وال من حيزها، وال من صليبها، وال من شيء من    ألنفسهم وأمواهلم وكنائسهم وصلباهنم وسائر ملَّتها، ال ُتسكن كنائسهم، وال هُتدم وال ينتقص
واعترب النب السالم مع غري املسلم عبادة نتعبد  ،أمواهلم، وال يُْكر هون على دينهم، وال ُيضارَّ أحٌد منهم. وال يسكن إبيلياء معهم أحد من اليهود..."

وعنه أيًضا: "م ن آذى ذمياا فقد آذاين، ومن آذاين   ،ُت خصمه خصمته يوم القيامة"َبا هلل تعاىل؛ فُرِوي  عنه: "م ن آذى ِذمِ يًا فأان خصمه، ومن كن
:"من ظلم معاه ًدا أو انتقصه حقاا أو كلَّف ه فوق طاقته أو أخ ذ  منه شيئًا بغري ِطيب نفٍس منه، فأان حجيجه يوم ملسو هيلع هللا ىلص  ويقول الرسول،فقد آذى هللا"

: "م ن ق  ت ل  معاه ًدا مل ي  ر ْح رائحة  اْلنة، وإن رُيها  ملسو هيلع هللا ىلص  سلمني، وقتلهم حرام ابإلمجاع؛ يقول الرسولودماؤهم وأنفسهم معصومة ابتفاق امل  "،القيامة
ولقد بلغ سالم اإلسالم مع غري املسلمني أبن أمَّنهم عند العجز والشيخوخة، وض ِمن  هلم يف ظل دولته، كفالة املعيشة   ،ليوجد من مسرية أربعني عاًما" 

 
 
  ، : "كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته"ملسو هيلع هللا ىلص  ن يعولونه؛ ألهنم رعية للدولة املسلمة وهي مسئولة عن كل رعاايها، قال رسول هللااملالئمة هلم ومل

ية ممارسة والفضل ما شهدت به األعداء: شهد بذلك رجال الفكر الغرِب عن ك ث ٍب:قال ريتشارد وود: "إن القرآن قد سح للذميني )غري املسلمني( حبر 
تورة زيغريد هونكه  شعائر دينهم، وأوجب مساواهتم يف اْلقوق املدنية واْلنائية مع سائر األهاِل، ومل مينع من استشارهتم يف مصاحل الوطن".قالت الدك

والزرادشتيون    األملانية: "هذا ما أمر به القرآن الكرمي، وبناء على ذلك فإن العرب مل يفرضوا على الشعوب املغلوبة الدخول  يف اإلسالم، فاملسيحيون
ق  ْوا قبل  اإلسالِم أْبش ع  أْمثِل ٍة للت َّع ْصِب الدِ يين وأفظ ع ها، سح )اإل سالم( هلم مجيًعا دون أي عائق مينعهم مبمارسة شعائِر ِديِنهم أِبْدىن  واليهود الَِّذين  ال 

البتة ، وهم أْذًى...".وكتب بطريك بيت املقدس بيده رسالت ه إىل بطريك القسطنطينية قال فيها: إن العرب )املسلمني( ميتازون ابلعدل، ال يظلموننا  
السالم ،  اء الغرب: "روح التسامح يف اإلسالم قدميًا، تلك الروح اعرتف َبا املسيحيون"ال يستخدمون معنا أي عنف، وقال كولد تسيهر من كبار علم

ُِنوا و ال حت ْز نُوا و أ نُتُم األ ْعل ْون  ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنني (]آل عمران:  ،ليس معناه االستسالم والضَّْعف، وإَّنا هو سالم قوة ال استسالم ضعف؛ لقول هللا: )و ال هت 
ت ُدوا ِإنَّ  قرر هللا يف حمكم كتابه اجمليد كراهية  وحترمي االعتداء على حقوق الناس وأمنهم، وحض املؤمنني على عدم االعتداء بقوله: )و ال  ت  عْ ولقد  ،[ 139

وإذا قامت  ،  اْعت ُدوا ع ل ْيِه مبِْثِل م ا اْعت د ى ع ل ْيُكْم(اّلِلَّ  ال  ُيُِبُّ اْلُمْعت ِدين (، ْث قرر صدَّ املعتدين، ومعاقبتهم ابملثل، فقال تعاىل:)ف م ِن اْعت د ى ع ل ْيُكْم ف  
ْز ْلنود اْلق أن يستغلوا قوهتم ونصرهم يف صنع الشر، وهتك حقوق اإلنسان، فإن م ن مبادئ  اْلرُب ضدَّ الظاملني واملعتدين فإن اإلسالم مل جيُِ

قال هللا أيًضا: )و ل م ِن انْ ت ص ر  ب  ْعد  ظُْلِمِه ف أُول ِئك  م ا ع ل ْيِهْم ِمْن س بِيٍل * ِإَّنَّ ا السَّبِيُل ع ل ى  حضارتنا يف اْلرب أالَّ نقاتل إال من يقاتلنا ويعتدي علينا، و 
امت اْلرب كان علينا أالَّ ننسى مبادئنا،  [، ْث إذا ق42-41الَِّذين  ي ظِْلُمون  النَّاس  و ي  بْ ُغون  يِف اأْل ْرِض بِغ رْيِ اْلْ قِ  أُول ِئك  هل ُْم ع ذ اٌب أ لِيٌم(]الشُّور ى:  

فاْلرب اإلنسانية اخلالصة هلل جيب أن تظل إنسانية يف وسائلها وعند اشتداد وطيسها، ومن هنا  ،كالر،فنقسو ونُفسد ونظلم وننشر اخلراب والدما  
نه:"ال متُ ث ُِلوا، وال تقتلوا طفاًل، وال شيًخا كبريًا، وال امرأة، وال  جاءت الوصااي اليت مل ي سبق هلا مثيل يف التاريخ، قال اخلليفة األول أبو بكر رضي هللا ع

أنفس هم يف الصوامع فدعوهم  تعقروا خناًل وال حترقوه، وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال تذحبوا شاة وال بقرة وال بعريًا إال ملأكلة، وسوف مترون أبقوام قد فرَُّغوا  
م يساِعد على استقرار اجملتمع بكل طوائفه، بكل أفراده مسلمني وغري مسلمني، وأنخذ الرسول مثاال يف حتقيق  إن حتقيق السال،وما فرغوا أنفسهم له"

أنه عقد ميثاق التحالف اإلسالمي؛ أي عقد املؤاخاة بني املؤمنني  ملسو هيلع هللا ىلصالسالم واألمن والطمأنينة يف املدينة املنورة بعد هجرته إليها فأول شيء ف  ع ل ه  
  أوال، ْث بني املسلمني وبني اليهود يف املدينة، وكانت من بني بنود السلم معهم: أن اليهود أُمَّة مع املؤمنني، هلم دينهم وللمسلمني  )مهاجرين وأنصار(

ستقرار  هد ادينهم؛ وبذلك استطاع رسول هللا أن يبن جمتمعا يف املدينة يسوده األمن والسالم، لقد كانت غاية اإلسالم أن جيعل العهد يف املدينة ع
وأمن، بعد عهد االضطراب واخلوف يف مكة.وكان اهلدف الذى يرمى إليه رسول هللا أن يعيش اْلميع يف وطنهم آمنني على أنفسهم، وأمواهلم،  

الِم يُظهر مثالية   وأعراضهم، وأهليهم، وأن يكونوا أحرارا يف عقائدهم وآرائهم، وأن يتعاونوا على الرِبِ  والتقوى ال على اإلْث والعدوان، وحتقيُق الس
ومن  ،اإلنساناإلسالم، من منطلق هذا املبدأ يؤيد اإلسالم العدل وُيرم الظلم، بل وُيث على التعاون والرمحة واملودة واملؤاخاة بني اإلنسان وأخيه  

السالم ال يتحقق إال  ، إن من األفكار خالل هذا االحرتام اإلنساين والعقلي والفكري، ال يُكره اإلنسان على ما يعتقده من عقيدة، أو اعتناقه فكرة
على الوجود مسيطًرا  ابإلميان، واإلميان هو إذعان النفس لليقني ابلف ْرق بني اخلري والشر والفضيلة والرذيلة واْلق والباطل والعدل والظلم، واإلميان أبن

اإلميان تقوى العزمية وترتفع اهلمة وتسمو النفس البشرية وتنعم ابألمن  يرضى ابخلري وال يرضى ابلشر، وهو اإلله القادر اْلي القيوم خالق الكون ، َبذا  
واإلنتاج ،  والطمأنينة واْلق  اخلري  إىل معامل  ه  واجتَّ اإلنساُن  اطمأنَّ  النفس  ربوع  اإلميان يف  السالم إبشراق  توافر  الطُّمأنينةُ  ،  1وإذا  هو  الذي  السالُم 

 
 ( 98/52"،)مجلة البيان  " ،كما جاء في القرآن الكريم السالم م، و 25/7/2021اطلع عليه بتاريخخ :،، ملتقي الخطباء السيد طه أحمد، اإلسالم دين السالم  - 1
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 يُقر ُِر العبودية  للح ك م العدل، ويُؤِمُن به رابا خالًقا رازِقًا ال معبود  ِسواه، السالُم الذي شر ع ه هللا امللُك القدُّوسُ والسكينُة واالستقراُر، السالُم الذي  
لبشر إىل البشر،  بِ  االسالم، السالُم الذي ال أيتيه الباطُل من بني يد يِْه وال من خلِفه تنزيٌل من حكيٍم محيٍد، السالُم من ربِ  السالم، السالُم من ر 

ُ إِبْ ر اِهيم  خ لِياًل ﴾ ]النساء:  ﴿ و م ْن أ ْحس ُن ِدينًا ممَّْن أ ْسل م  و ْجه ُه ّلِلَِِّ و ُهو  حُمِْسٌن و ات َّب ع  ِملَّة  إِبْ ر اِهيم  ح نِيًفا و اَّتَّ ذ   إنه مهما عِمل  البشُر من  ،  [ 125 اّلِلَّ
ألن هللا يقول: ﴿ و ال  ُيُِيطُون  بِِه ِعْلًما ﴾]طه:  ا استعم لوا فيها من وسائل، فلن يبلُغوا ِمثقال  ذرٍَّة من علِم هللا؛ جهود، ومهما بذ لوا من علوٍم ومعاِرف، ومهم

أال إنه ال يُعرُف يف  ، من عند هللا لن ُيصِلُح الناس  مثُل السالم الذي جاء [،255[، ويقول سبحانه:﴿ و ال  ُيُِيطُون  ِبش ْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ مب ا ش اء  ﴾ ]البقرة: 110
وُز يف حال اْلرِب مع التاريخ مبدأٌ أو ديٌن أو ِفكٌر أرأ ف وال أرح م وال أعد ُل من دين اإلسالم، وال أدلَّ على ذلكم من اتفاِق أهِل اإلسالم أنه ال جي

إنه ال بُدَّ لكلِ  فرٍد أن يتحرَّر من    ٌة؛ فأيُّ سالٍم أعظُم من هذا السالم؟!العدوِ  أن يُقتل  شيٌخ كبرٌي، وال طفٌل صغري، وال امرأٌة، وال أن تُقط ع  شجر 
ما خاب  من ب ناه وال نِدم  من   األاننية والالمسؤولية، وأن يقط ع  قيود  وأغالل  السلبيَّة والالُمباالة؛ ليكون لبِن ًة صاْلًة يف بناء بُرج السالم الشاِمخ الذي

إلسالم  هللا اْلقَّة واإلميان  مبا جاء من عنده سبحانه هي السبيُل الوحيد للفرِز بني السالم اْلقِ  والسالِم الزائِف؛ ألن السالم  يف ااَّت ذ ه دارًا؛ ألن معرفة  
اهليم ن ة لألقوى، أو على املبدأ  هو العدُل والصدُق واألمانُة والرمحةُ، وأما السالُم ابملفهوِم الزائف فإنه مبينٌّ على املصلحِة الذاتية والقوِة الكاحِبة ومبدأ  

نِقُذ  ، اْلاهليِ  الذي جيعُل الظلم  من ِشي م النفوس، ومن يكْن ذا ِعفٍَّة فلِعلٍَّة ال يظِلم
ُ
إننا حينما نتحدَُّث عن السالم الذي هو اإلسالم، ونرى أنه هو امل

لعسكري، إننا حينما نتحدَُّث عن ذلكم فإننا ال نعيِن أن السالم  يقتضي الدُّونيَّة للبشرية من ظُلمات الت ِيه واالحِنراف العق دي واألخالقيِ  والِفكريِ  وا
فلن يغلِب ها من ال يعرُف هللا، غري     أو اخلُنوع أو االسِتكانة، كال؛ فإن أمًة مل ترك ع إال خلالِقها ال مُيِكُن أن َّتض ع  لغريه الب  تَّة، وإن أمًة ال تعرُف إال هللا 

ُم اْلُمْؤِمُن اْلُمه ْيِمُن الْع زِيُز اْلْ بَّاُر اْلُمت ك ربِ ُ﴾ السالُم اْلقيقيُّ بكلِ  ما تعنيه الكلمُة من معًن، فاهلل    أن اإلسالم  هو وتتَِّصل فكرُة السالم يف اإلسالم ،1﴿ هو السَّال 
جع إليها نظمه وقواعده مجيًعا، وتلتقي عندها تشريعاته وتوجيهاته، وجتتمع  اتِ صااًل و ثيًقا بفكرتِه الُكل ِية عن الكون واْلياة واإلنسان، هذه الفكرُة اليت تر 

رات السالم اأُلخوَّة؛ حيث ركَّز اإلسالم  على مفهوِم األخوَّة، اليت جيب أن تشيع  يف اجملتمع اإلسالمي؛   -قرآاًن وُسنًة  -إليها شرائعه وشعائره.وِمن َث 
ِإْخو ةٌ   فقال: اْلُمْؤِمُنون   تُ ْرمح ُون ﴾  ﴿ِإَّنَّ ا  ل ع لَُّكْم  و ات َُّقوا اّلِلَّ   أ خ و ْيُكْم  ب نْي   اإلخاء؛  ،ف أ ْصِلُحوا  هلذا  أساًسا  اإلسالمية  العقيدة   ت  ف رَُّقوا وجعل  و ال   يًعا  مجِ  اّلِلَِّ  حب ْبِل  فقال:﴿و اْعت ِصُموا 

ا أُخوَّة تتَِّسُم حببِ  اخلري، وجعلِت اإلنسا،﴾.. ن  يتحرَّر ِمن االهتمام  وهكذا نفى القرآُن العداوة  اليت ترتَّبْت عنها حروٌب وشحناء وبغضاء، وأقرَّ مكاهن 
وذلك بغ ْرس الِقي م اإلسالمية يف نفوس بذاته ونفسه إىل االنفتاح على عاملِ  املسلمني، ويُقوِ ي إحساسه ابالنتماء إىل أمَِّتهم، والتمسُّك جبماعِتهم؛  

ظام اجتماعي جين ُح  املسلمني، وترمجتها يف الواقع إىل ُسلوكيات أخالقية متميِ زة، تشمل اإلحسان والتعاون، واملواساة وحب اخلري لِب ين البشر، وإرساء ن
مسل  على كلِ   اإلسالُم  أوجب  والعداوة.لذا  اخلالف   اإلسالمية  األمة  جتنيِب  والتكافل إىل  واإليثار،  ابلتعاُون،  الدينية؛  اأُلخوَّة  بدعائم  التمسُّك   ٍم 

سوُخ هذه الِقي م يف  االجتماعي، وجتنُّب كلِ  ما ُي ُول دون تطبيق هذه الِقي م، وما يُِسيء إىل الع القات الفردية واْلماعية لتحقيِق السالم واألمن، فر 
؛ حيث إن اإلميان جيع ُل بني املؤمنني أُخوَّة أقوى ِمن أُخوَّة النسب، إن خطوط املنهج القرآين يف بناء الفرد  عقيدة املؤمن ينُبُع ِمن إميانه بربه وخالقه 

ا وفضيلًة واستقامًة  واْلماعة ال يتَِّصل أبي معن من معاين العدوان أو اإلرهاب أو التشدُّد يف العقيدة، بل هو يف كلِ  سطوره يفيُض رمحًة ولطًفا وحبا 
وُي ِْميها  وسالًما، ذلك الذي هو مطلب ْلميع خ ْلق هللا.إن وحدة  األمة االسالمية ترعاها يف اجملتمع اإلسالمي فضيلُة الرمحة والود والعطف، وعداًل 

يًعا و ال  ت  ف رَُّقوا ﴾، العدل والسالم، واْلهر ابْلق، واالحتاد، ون  ْبذ اخلالف،   الَِّذين  ت  ف رَُّقوا ى عن التفرقة واالختالف،  وهن ﴿ و اْعت ِصُموا حب ْبِل اّلِلَِّ مجِ  فقال:﴿و ال  ت ُكونُوا ك 
اد، رغم اختالف ، [105و اْخت  ل ُفوا ِمْن ب  ْعِد م ا ج اء ُهُم الْب  ي ِن اُت ﴾ ]آل عمران:   فهذه القواعد واملبادئ األخالقية أاتح ْت للمسلمني التعاُرف  والتواصل واالحتِ 

حيث دخلت    ،احدة تتواف  ُر فيها كلُّ صور املساواة والعدل، وانتف ِت الُفُروُق يف اْلقوق والواجبات، وهذا ما أكَّده التاريخأجناسهم، فأصبحوا أمًة و 
سالمي من  يف اإلسالِم وفوٌد ِمن خمتلف أصناف العرب، جيمعهم إحساس واحد وتوافق يف الشعور ووحدة يف املبدأ واملصري.وهكذا يتمكَُّن التشريع اإل

يف    -قرآاًن وسنًة    -قِي م اأُلخوَّة، وقيم الفضائل اخللقية يف نفوس املسلمني، اليت إذا حتلَّى َبا الفرد حلَّ األمن والسالم الذي دعا إليه اإلسالم    غرس
بِن ة األساسية لتحقيِق سالٍم  وال شكَّ أن مرتكزاِت اإلسالم لبناء الفرد واْلماعِة على أساس اأُلخوَّة، كانت هي اللَّ ،  آايٍت بيناٍت وأحاديث  صحيحةٍ 

ر عامة، العدالة  اجتماعي يسوُد اجملتمع وُُيقِ ق األمن لكل فرد.ولقد ارتكز هدُف اإلسالم على حتقيق العدالة يف األرض قاطبًة، وإقامة القسط بني البش
إًذا    ،ق السالم واألمان يف اجملتمع، وهذا هو قانون السالم يف اإلسالمبكل أنواعها؛ العدالة االجتماعية، والعدالة القانونية، والعدالة الدَّْولية؛ مما ُُيق ِ 

يتحقَّق األمُن واألمان يتَِّضُح لنا أن فلسفة  السالم يف اإلسالم ترتكُز على أن السلم هو القاعدُة واملنظومة الرئيس ُة اليت جع لها هللا يف الوجود، ولن  
اِن، والسالم على األرض جيب أن يكون  مرتبطًا ومتواصاًل مع السالم يف السماء، ولن يتحقق السالم إال ابالرتباط  للفرد ما مل  ي  نْ ع ِم اْلميع ابألمن واألم
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ْسلِِم م ع  اْلخ رِين   ،1واالنتماء لدين هللا الواحد وحتقيق سبل السالم يف القرآن والسُّنة
ُ
ُْجت م ِع امل

الت َّع اُيش  يِف امل   - ُمْسِلِمني  ك انُوا أ ْو غ رْي  ُمْسِلِمني  -ِإنَّ 
ُد أ نَّ الشَّرِيع ة  ح ثَّْت ع ل   قِيَّةٌ، و اْلُمت  ت  بِ ُع لُِنُصوِص الش رِْع جيِ  ْذ ال  ى الت َّع اُيِش م ع  اْلخ رِين ، و ل ْو ك انُوا خُمْت لِِفني  م ع ن ا يِف الدِ يِن؛ إِ ض ُرور ٌة إِْنس انِيَّةٌ، و ح اج ٌة أ ْخال 

، و ال  هُنُوض  لِْلُمْجت م ِع ِإالَّ بِِه، ِم؛ لِي  ْهن أ   و ل ق ْد ج ب ل  هللاُ الن َّْفس  الب ش رِيَّة  ع ل ى ُحبِ ه ا الرُُّكون  ِإىل  ح ي اِة األ ْمِن و األ م اِن و الرَّاح ِة و السَّ ،ِقو ام  لِْلح ي اِة ِإالَّ بِذ ِلك  ال 
ُك دِ ر اتِ النَّاُس ف  ي عِيُشوا بِغ  

ُت  ت  بِ ع  ِلِسري ِة النَِّبِ  2رْيِ ُمن  غِ ص اٍت، و ي ْسع ُدوا ب عِيًدا ع ِن امل
ُدُه  ملسو هيلع هللا ىلص، و ِإنَّ امل  ِدين ِة الن َّب وِيَِّة جيِ 

ْعن   ملسو هيلع هللا ىلصُمْنُذ م ْقد ِمِه ِإىل  امل
 
ق ْد ع زَّز  ه ذ ا امل

ْسِلِمني  ج يِ ًدا و أ كَّد  ع ل ْيِه أ ميَّ ا َت ِْكيٍد، النَِّبَّ 
ُ
 ِدين ُة خ لِيطًا ِمْن ق  ب ائِل  ُمت  ن اِفر ٍة، و م زجيًا ِمن  امل

 ِدين ِة ك ان ِت امل
 و اْلُمْشرِِكني  و الي  ُهوِد، ف  ُهن اك  األ ْوُس   ِعْند  م ْقد ِمِه ِإىل  امل

ث ةُ: ب  ُنو ق  يْ نُ ق اع ، و ب  ُنو ال ِف اْست ط اع  او اخلْ ْزر ُج و ق  ب ائُِل الي  ُهوِد الثَّال  َت ِْسيس   ملسو هيلع هللا ىلص لنَِّبُّ  نَِّضرِي، و ب  ُنو قُ ر ْيظ ة ، ُْثَّ و ف د  ع ل ْيِهُم اْلُمه اِجُرون ، و م ع  ذ ِلك  الت َّن  وُِّع و االْخِتال 
: م ا ُكِتب  يِف  ْلِميِ  ب نْي  أ فْ ر اِدِه.و ك ان  ِمْن ِضْمِن ذ ِلك   ِدين ِة الَّيِت ك ت  ب  ه ا النَِّبُّ جُمْت م ٍع ق ائٍِم ع ل ى الت َّع اُيِش السِ 

ْسِلِمني   ملسو هيلع هللا ىلص   و ثِيق ِة امل
ُ
م ع  الي  ُهوِد لِي ِتمَّ الت َّع اُيُش ب نْي  امل

يًعا ُم النَّاس  مجِ   غ ازِي و السِ ري ِ ك م  -و ك ان  ِمْن ِضْمِن م ا ُكِتب  يِف ه ِذِه الو ثِيق ِة  ،  و غ رْيِِهْم ِمن  الي  ُهوِد ح ىتَّ ي ُسود  األ ْمُن و السَّال 
: "أ نَّ -ا و ر د ْت يِف ُكُتِب امل

ْسِلِمني  ن  ف ق ت  ُهْم، و أ نَّ ب   لِْلي  ُهوِد ِدين  ُهْم و لِْلُمْسِلِمني  ِدين  ُهْم، ِإالَّ م ْن ظ ل م  و أ ِْث  ف ِإنَُّه ال  يُ ْهِلُك ِإالَّ ن  ْفس هُ، و أ نَّ 
ُ
يْ ن  ُهُم النَّْصر  ع ل ى   ع ل ى الي  ُهوِد ن  ف ق ت  ُهْم و ع ل ى امل

ِف ب نْي  ، و 3ر  لِْلم ظُْلوِم" م ْن ح ار ب  أ ْهل  ه ِذِه الصَِّحيف ِة، و أ نَّ ب  يْ ن  ُهُم النُّْصح  و النَِّصيح ة  و الرِبَّ ُدون  اإِلْثِْ و أ نَّ النَّصْ  ل ق ْد م ض ْت ُسنَُّة هللِا يِف ُوقُوِع ااِلْخِتال 
ُف ق ْد ذ ك ر ُه هللاُ يِف ِكت ابِِه ك م ا يِف ق  ْولِِه )و ل ْو ش اء  ر بُّك  ْل  ع ل  النَّاس  أُمًَّة و اِحد ًة و ال  النَّاِس، و ه ذ ا ااِل   ي  ز الُون  خُمْت لِِفني  * ِإالَّ م ْن ر ِحم  ر بُّك  و ِلذ ِلك   ْخِتال 

[.ف ِإذ ا ك ان  ك ذ ِلك  و ج ب  ع ل يْ ن ا أ ْن ن  ت  ع ام ل  م ع  م ِن اْخت  ل ْفن ا م ع هُ 119-118ن  اْْلِنَِّة و النَّاِس أ مْج ِعني (]هود: خ ل ق ُهْم و مت َّْت ك ِلم ُة ر بِ ك  أل  ْمأل  نَّ ج ه نَّم  مِ 
ِل النُُّصوِص الُقْرآنِيَِّة و األ ح اِديِث الن َّب وِيَِّة  ُه ع ل يْ ن ا ش ْرُعن ا ِمْن ِخال  ُف ف االخْ ،و ْفق  م ا أ ْمال  ِإالَّ أ ن َّن ا م ْأُموُرون  إبِِز ال ِة أ ْسب ابِِه و السَّْعِي ِإىل   -و ِإْن ك ان  و اقًِعا-ِتال 

ف  ت ْضِبطُُه ق  و اِعُد ش ْرِعيٌَّة و ض و اِبُط م ْرِعيَّةٌ، و بِغ رْيِه ا ي  ، ر ْفعِِه و د ْفعِهِ  ُب أ ْن ن  ْعل م  أ نَّ ه ذ ا االْخِتال  الظُّْلُم و ُي ُْصُل الب  ْغُي و ي  ت م اد ى النَّاُس يِف اخل ط ِأ،   ُسودُ ُْثَّ جيِ 
و   اْمتِث اهِل ا  ِعْند   الضَّو اِبُط  و ه ِذِه  ِطاًل،  اب  و اْلْ قُّ  الع ْدُل ظُْلًما  ف  ي  نْ ق ِلُب  الب اِطل ،  األ مْ و ي ْست ْمرِئُون   و ُي ُْصل   ْلُم  السِ  ي ُسود   أبِ ْن  الع ْدُل  من  ُن،  ت طْبِيِقه ا ك ِفيل ٌة 

اِبْلع ْدِل و اإْلِحْ  ُْمُر  : )ِإنَّ اّلِلَّ  أي  ت  ع اىل  (]النحل:و اإِلْنص اُف و ِإْعط اُء اْلخ رِين  م ا هل ُْم ِمن  اْلُُقوِق، ق ال   اْلُقْرىب  : )و ِإذ ا 90س اِن و إِيت اِء ِذي  ت  ع اىل  [، و ق ال  
ْسِلِم؛ لِي  بْ ق ى ُمت م اِسًكا 58اِبْلع ْدِل(]النساء:ح ك ْمُتْم ب نْي  النَّاِس أ ْن حت ُْكُموا 

ُ
ُْجت م ِع امل

ُب ِإْعم الُُه يِف امل ِم جيِ  ب عِيًدا   [، و ه ذ ا األ ْصُل الع ِظيُم ِمْن أُُصوِل اإِلْسال 
ُك دِ ر اتِ 

ُن  غِ ص اِت و امل
ف اِت و النِ ز اع اِت، س الًِما ِمن  امل : أ ُه ِ يَُّة ت  ْعزِيِز ُحْسِن اْلِو اِر؛ ف اإِلْحس اُن و ِمن  اأُلُصوِل  ،  ع ِن اخل ال  ْلِميِ  ُح قِ ق ِة لِلت َّع اُيِش السِ 

الع ِظيم ِة امل
:)و اْعُبُدوا اّلِلَّ  و ال  ُتْشرُِكوا بِِه ش   ُْجت م ِع ُمت م اِسًكا، ق ال  ت  ع اىل 

ِن ِإْحس ااًن و ِبِذي اْلُقْرىب  و اْلي  ت ام ى و اْلم س اِكنِي و اْلْ اِر يْ ئًا و اِبْلو اِلد يْ ِإىل  اْل اِر أ ْمٌر ُمِهمٌّ لِب  ق اِء امل
ْسِلِمني  ت  ْفقُّد ُهْم ْلِِ 36ِذي اْلُقْرىب  و اْلْ اِر اْْلُُنِب(]النساء:

ُ
ْسِلِمني  ِمن  امل

ُ
ْسِلُمون  ِإْعم ال ُه و ر أ ى غ رْيُ امل

ُ
ُْم إِل ْيِهْم  ري اهنِِ [.و ُحْسُن اْلِو ار ل مَّا أ ْحس ن  امل ْم و ِإْحس اهن 

ِمِهْم و ُدُخوهِلِْم يِف ِديِن هللِا أ فْ ر اًدا و مج  اع اتٍ  ْسال  ٌم ي  ُهوِديٌّ خي ُْدُم النَِّبَّ  ،  و ك فَّ األ ذ ى ع نْ ُهْم؛ ك ان  ذ ِلك  س ب  بًا إلِِ : ك ان  ُغال  ،  ملسو هيلع هللا ىلصع ْن أ ن ٍس ر ِضي  هللاُ ع ْنُه ق ال 
، ف أ ْسل م  ، ف خ ر ج  النَِّبُّ  ملسو هيلع هللا ىلصاب  اْلق اِسِم  ي  ُعوُدُه ، ف  ق ع د  ِعْند  ر ْأِسِه ، ف  ق ال  ل هُ: أ ْسِلْم". ف  ن ظ ر  ِإىل  أ بِيِه و ُهو  ِعْند ُه ف  ق ال  ل هُ: أ ِطْع أ  ملسو هيلع هللا ىلصف م ِرض  ، ف أ ات ُه النَِّبُّ  

ِم و أ نْ ق ذ ُه ِمن  النَّاِر،    ملسو هيلع هللا ىلصف ِفي ه ذ ا اْل ِديِث ب  ي اٌن و اِضٌح لِر مْح ِة النَِّبِ  ،  4" ق ذ ُه ِمن  النَّارِ و ُهو  ي  ُقوُل: اْلْ ْمُد ّلِِلِ الَِّذي أ ن ْ ملسو هيلع هللا ىلص م  ِإىل  اإِلْسال  أب  ْن د ع ا ه ذ ا الُغال 
ْلِميُّ  ُح قِ ق ِة ، و ه ك ذ ا ف  ْلي ُكِن الت َّع اُيُش السِ 

ُح ب نْي  النَّاِس، ف  ق ْد ر غَّب ِت الشَّرِيع ُة يِف الصُّْلِح و ح ذَّر ْت ِمن   و ِمن  الق و اِعِد الع ِظيم ِة امل : اإِلْصال  ْلِميِ  لِلت َّع اُيِش السِ 
خ رْي  يِف  : )ال  ُْجت ِمِع ال  يُْست  ْثن  ِمنْ ُهْم أ ح ٌد، ق ال  ت  ع اىل 

ُت ض ر ِر  ُهْم أ فْ ر اُد امل
ٍح ب نْي    ك ِثرٍي مِ الت َّن ازُِع؛ أِل نَّ امل ْن جن ْو اُهْم ِإالَّ م ْن أ م ر  ِبص د ق ٍة أ ْو م ْعُروٍف أ ْو ِإْصال 

فِ 114النَّاِس(]النساء:  ِح س ب ٌب لِلت َّن افُِر و الت َّن ازُِع و الُفْرق ِة و االْخِتال  ُْجت مِ ، [؛ أِل نَّ ع د م  اإِلْصال 
ْلِميَّ ب نْي  أ فْ ر اِد امل ِع الو اِحِد ض ُرور ٌة ح ْتِميَّةٌ  ِإنَّ الت َّع اُيش  السِ 

، و أِل يِ  ب  ل ٍد ي ْطم ُح يِف د مْيُوم ِة األ ْمِن و األ م اِن.و ض ُرور ُة الت َّع   يُع م ْن ي عِيُش ع ل ى ه ِذِه األ ْرِض،  أِل يِ  جُمْت م ٍع يُرِيُد االْستِْقر ار  ُب أ ْن ُي ِْمل  ُه َّه ا مجِ  ْلِميِ  جيِ  اُيِش السِ 
ْعُروِف و الن َّْهِي  إِ و 

 
ْلِميَّ يِف أ يِ  جُمْت م ٍع: الِقي ام  بِو اِجِب األ ْمِر اِبمل ْنك ِر، و النَِّصيح ِة اِبلك ِلم ِة الطَّي ِب ِة و اأُلْسُلوِب اْل س ِن، ق ال   نَّ ممَّا يُ ع ز ُِز الت َّع اُيش  السِ 

ُ
ع ِن امل

: )ادُْع ِإىل  س بِيِل ر بِ ك  اِبْلِْ  و الت َّع اُيُش السِ ْلِميُّ ال  ي ُكوُن أ ْيًضا اِبلت َّن ازُِل ع ِن  ،  [ 125ْكم ِة و اْلم ْوِعظ ِة اْلْ س ن ِة و ج اِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهي  أ ْحس ُن(]النحل:  ت  ع اىل 
ُس لَّم اِت، و االْسِتْهز اِء اِبلشَّرِيع ِة، و  

؛ ِإِذ الُكلُّ يِف س ِفين ٍة  املخطئالسُُّكوِت ع ِن الب اِطِل، ب ِل الو اِجُب األ ْخُذ ع ل ى ي ِد  الث َّو اِبِت، و السَّم اِح اِبلتَّط اُوِل ع ل ى امل
يُع أ ْهِله ا ال  يُْست  ْثن  ِمنْ ُهْم أ ح دٌ  ال يعرتيه نقص وال يكتنفه غموض؛   ،هذا املنهج اإلسالمي يف الرتبية منهج كامل متكاملو ،5و اِحد ٍة ِإذ ا ُخرِق ْت غ رِق  مجِ 

 
م،  27/7/2021، شبكة األلوكة، اطلع عليه بتاريخ: د. ناهد الخراش ي فلسفة السالم في اإلسالم -1

https://www.alukah.net/sharia/0/125790/#ixzz718lbRzC0 

 . 2عالل الفاس ي، الرباط: مطبعة الرسالة، ط ، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها  يراجع: -2

 (.286-285 ،)ص:الشريف، قاسم عون  ،، دراسة في وثائق العهد النبوي ملسو هيلع هللا ىلص، نشأة الدولة اإلسالمية على عهد رسول هللا يراجع: -3

 ( 5657أخرجه البخاري في "صحيحه" ) -4

التعايش السلمي بين املسلمين ن، و طارق رضوا-روحه وسلوكه في بناء األمم والحضارات ، التعايش السلمي و  ،عبد الرؤوف الكمالي، أهمية التعايش السلمييراجع: -5

 زينب عبد العزيز ،وغير املسلمين داخل املجتمع اإلسالمي وخارجه 

https://www.alukah.net/sharia/0/125790/#ixzz718lbRzC0
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ولذلك فهو متميز ابلشمول لكل ما يسعد    ،ألنه منهج ساوي ُمن  زَّل من لدن حكيم خبري، وهو منهج يتعهد اإلنسان منذ والدته حىت يلقى خالقه
كما يبني لإلنسان  ،وُيدد هلا حقوقها وواجباهتا  ،اإلنسان يف حياته يف الدنيا ويف اْلخرة، فهو يشمل النفس اإلنسانية كلها يف مجيع حاالهتا ومعامالهتا

ومن   ،ويف حياة صحابته ،ْث إن هذا املنهج حظي ابلتطبيق األمثل على يد سيد ولد آدم حممد  ،ما ينتظره بعد اْلياة من حساب وثواب أو عقاب
 1وضربوا للناس أمثلة عالية يف األخالق واملعامالت  ،وأصلحوا به حال العباد ،ونقله الصحابة إىل التابعني من بعدهم ففتحوا به البالد ،بعده

 الثاني: دور الدين اإلسالمي في  ترسيخ وتعزيز وتحقيق  السالم االجتماعي
ُ
من الجوانب املهمة والضرورية لحياة االنسان واملجتمع،   يعدالدين  :املبحث

شكال السلوك الديني تختلف  أن كانت  إهمية الكبيرة لألفراد والجماعات و شكال، والرموز ذات األ واأل ة  نشطوهو يمثل مجاالت واسعة من األ 

 
 
 اختالف

 
ثقافية تلبي حاجات االنسان كالرغبة باألمان والتعلق خر وعلى الرغم من ذلك فان الدين وكظاهرة  خر،ومن مجتمع آل من دين آل   ا كبيرا

نسان االجتماعي في الوقت الذي ينظم العالقة مع الخالق فهو يستمد منه القوة لكي يسخرها  ا مرجعية تبرر سلوك اإلبهدف كما يقدم قيم  

ا ألنه يقرر مكان الدين كان الزم  لذا  ،  والقيم في املجتمعخالق  ا في حراسة األ ا مهم  لخدمته النفسية واالجتماعية ، والدين كذلك يؤدي دور  

ا ويبّين مصدر الحياة  الكائنات جميع  في الحياة،ويبّين لإلنسان العالقات بين  أو  الكون  في  الفرد  إلي    وهنا يظهر،2اإلنسان  حاجة اإلنسان 

 يفكر في أمور الحياة من بداية خلقه يسأل كيف نشأ وما هو مصيره ويظل في حيره من أمره، لذا جاء الدين وهو  ف،  الدين
 
اإلنسان دائما

ِبيُّ  الفطرة الذي يفطر هللا عز وجل الناس عليها منذ والدتهم من بطون أمهاتهم،   اَل النَّ
َ
اَل: ق

َ
َي هللُا َعْنُه ق  َرض ِ

َ
ِبي ُهَرْيَرة

َ
لُّ   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أ

ُ
ُد  ك

َ
وٍد ُيول

ُ
 َمْول

َساِنِه   ْو ُيَمّجِ
َ
َراِنِه ، أ ْو ُيَنّصِ

َ
َداِنِه ، أ َبَواُه ُيَهّوِ

َ
أ
َ
َرِة ، ف

ْ
ِفط

ْ
ى ال

َ
هو ف،، لذا ظهرت حاجة اإلنسان إلي الدين فهو ال غني عنه ويعد ضرورة حياتية  3.." َعل

إضافة إلي أنه يبعدنا عن طريق الضالل ويرشدنا إلي طريق الهداية،  حجر األساس للتعامل الصحيح مع جميع املشكالت التي تواجه الفرد، 

طقوس معينة ممارسة  أو  الشعائر  قيام  علي  يقتصر  ال  يمنح ،الدين  فهو  والسلوك،  العقيدة واألخالق  علي  يرتكز  منهج شامل  هو  إنما 

اإلنسان في حاجة إلي الدين لكي  ، بين أفراد املجتمع اإلنسان الراحة واإلستقرار ويقوم علي املساواة بين األشخاص وينشر املحبة والعدالة 

،  ائد يقربنا إلي هللا ويخرجنا من الظلمات، الدين يوضح لنا أن هللا قادر علي كل ش يء وأنه هو الوحيد القادر علي حمايتنا وإخراجنا من الشد 

 في حياة اإلنسان فهو الذي يهديه ويجعله يقوم بما أمر هللا
 
 به من طاعات وينهيه عن املحرمات واملنكرات التي تؤذيه،  الدين له دور كبير جدا

 في حياة ، الدين يساعد علي إستقامة اإلنسان ويعلمه السلوكيات واألخالق الكريمة الذي يجب أن يتسم بها
 
الدين يحتل مكانة كبيرة جدا

اَن َرُسوُل هللِا  (،2720  ففي "صحيح مسلم"،)اإلنسان فهو بمثابة الوحي الذي يهدي العقول ويطمئن القلوب،  
َ
اَل : ك

َ
 ق
َ
ِبي ُهَرْيَرة

َ
َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أ

ْصِلْح 
َ
ي ، َوأ ِتي ِفيَها َمَعاش ِ

َّ
ْصِلْح ِلي ُدْنَياَي ال

َ
ْمِري ، َوأ

َ
 أ
ُ
ِذي ُهَو ِعْصَمة

َّ
ْصِلْح ِلي ِديِني ال

َ
ُهمَّ أ

َّ
ِتي ِفيَها َمَعاِدي ، َواْجَعِل  : الل

َّ
 ِلي  ِلي آِخَرِتي ال

 
 ِزَياَدة

َ
َحَياة

ْ
ال

ّرٍ 
َ
ّلِ ش

ُ
 ِلي ِمْن ك

 
ْوَت َراَحة

َ ْ
ْيٍر ، َواْجَعِل امل

َ
ّلِ خ

ُ
،  أثر الدين علي املجتمعوهنا يظهر  ،  وذلك ألن الدين إذا صلح،صلَح اإلنسان في الدنيا واألخرة"،  ِفي ك

الدين في حياتنا يؤثر بشكل  ،  ق األمن واإلستقرار في املجتمععلي أساس املعايير واألخالق التي أساسها الدين، فالدين يساهم في تحقيإن قام  

مما يسود الحب والسالم  ،كبير علي املجتمع فهو الذي يضمن تحقيق املساواة بين الناس، ويساعد علي الوحدة بين أفراد املجتمع اإلنساني

الدين يركز    ،  والسالم والرحمة والتسامحالدين يعلم الحب واملساواة وعدم الكراهية والحقد، وحب الخير لآلخرين، والعدل    واإلستقرار،

إنتشار الدين بين أفراد املجتمع يساهم في التخلص من السلوكيات السلبية، و ،علي تحقيق تكامل العالقات اإلنسانية لذا يؤثر علي املجتمع

من   املجتمع  يكفل حقوقهم ويحمي  ألنه  نظامه؛ وذلك  وإستقرار  تماسكه  للمجتمع وضمان  الواقي  الدرع  يعتبر  فالدين  الجرائم،  إنتشار 

أثر    ،ويحفظ واجباتهم وينظم العالقات بينهم، كلما كان الفرد ملتزم بالعقيدة واألخالق الكريمة والسلوكيات الصحيحة كما أوصانا هللا

الدين في حياتنا يعتبر أساس في حياة الفرد واملجتمع وذلك لنشر الفضائل بين  ،  التطور والتقدم والرقي  ذلك علي املجتمع بأكمله وأدي إلي

الدين هو الوضع اإللهى الذى اختاره ،4التي تساعد علي تقدم املجتمع وتطوره، فال يوجد مجتمع متقدم بدون دين وأفراد   ،أفراد املجتمع

اهللا لعباده ليصلحهم فى الحياتين،   ا بعدم اختصاصه بجنس من األجناس البشرية، وبعدم انحصار تطبيقه فى إقليم خاص أو بيئة  عاملي  دين 

ا لكل جمعينة، وبامتداد هدايته أزمان   نس وكل جيل، أو لكل زمان ا طويلة تتجاوز العصر الذى بدأت فيه، بمعنى أن يكون الدين صالح 

عن العوامل والفوارق العارضة، التى ال تدخل فى   رومكان، أو بمعنى آخر أن يكون الدين شريعة اإلنسان من حيث هو إنسان، بقطع النظ

اللون، أو  فهو ال يكون دين جنس تميزه فصيلة الدم، أو سمة  ،  ماهية اإلنسان كإنسان، وبدون ذلك ال يتحقق معنى العاملية فى أى دين

 
  (85"،)ص:من قضايا التربية الدينية في املجتمع اإلسالمي  "ينظر: - 1

  (5- 2"،)ص:الدين في االصطالح اإلسالمي "ينظر:- 2

ا ال َيستطيع أن يعيش بغير   ،نَّ اإلنسان بطبيعته يميل إلى ما يحفظ ذاته؛ من الغذاء والكساِء، وإلى ما يحفظ نوَعه إ واج واالجتماع، فهو أيض  من الزَّ

سه ويرجوه مه ويقّدِ ِ
ّ
 . ديٍن وأن يحيا بدون "إله" يعظ

 (2658ومسلم في "صحيحه" )،  (1358) ،أخرجه البخاري في "صحيحه"  - 3

، شبكة األلوكة ، اطلع  طه الساكت،  اإلنسان وحاجته إلى الدين   ومقال:(،  11- 2"، د.زقزوق، )ص:العقيدة الدينية وأهميتها في حياة اإلنسانيراجع: "    -   4

 م 30/7/2021اطلع عليه بتاريخ:، articles.islamweb.net  إسالم ويب، شرية إليه"،الب وحاجة التدين  أهمية"م، و30/7/2021عليه بتاريخ:
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العربى والعجمى والحبش ي والرومى، وال بين األبيض واألسود واألحمر واألصفر، وال يمنع من أن يستظل   بين  ظاهرة اللغة، بل دينا ال يفرق 

األجواء بلوائه متكلم بأية لغة من اللغات، وهو ال يكون دينا محليا تحده حدود جغرافية واعتبارات إقليمية، بل يصلح لكل البيئات وكل  

وهو ال ، وحضرية على اختالف املستويات املادية واالعتبارات األخرى  ويتناسب مع كل بقعة زراعية وصناعية وتجارية، برية وبحرية، بدوية

وال يكون دينا عامليا إال إذا صحب اإلنسان فى جميع أزمانه املتطورة، وعصوره املتالحقة، بمعنى أن يكون خالدا ال يعتريه نسخ أو زوال،  

واالجتماعية، وفى كل امليادين التى    1ا بجميع مطالبه املتنوعة املتجددة في امليادين السياسية والثقافية واالقتصاديةعقم أو جمود، موفي  

الكامل من كل نوع  الواسع نشاطه  فيها اإلنسان بعقله  ل  ملسو هيلع هللا ىلصأمر هللا نبيه    لذا  ،2يزاول   ديُن ،  3ا به ا خاص  دين  يس  بتبليغ هذا الدين، ألنه 

في كل زمان   هتعاليم للتطبيق  الفاسدة، والفلسفات املعقدة، وهو صالح  يقر الخرافات، وال املعتقدات  سهلة واضحة مفهومة، فهو ال 

، بل ينظر ِإلى الحياة على  ،  ومكان 
 

 كامال
 
ا، فال يأخذ ِإحداهما ويهمل  ِإن اإِلسالم ال يفصل بين املادة والروح فصال أنها واحدة تشملهما مع 

ُيفّرِق   دين  أكد اإِلسالم روح التساوي واألخوة بين املسلمين، فهو ينكر الفوارق اإِلقليمية والعصبية،، فقد  األخرى  ع وال  فهو يؤمن    ،ُيجّمِ

حياتهم  البشر،وتنظيم  لهداية  أرسلهم هللا  الذين  الرسل  للحياة،4بجميع  كامل  ميادينها ،نظام  مختلف  في  البشرية  الحياة  ينظم  اإِلسالم 

مشاكلها لحل  الصحيح  الطريق  لها  يرسم  كما  واالجتماعية،  والثقافية  والسياسية  شريعة ،  االقتصادية  يكون  أن  قبل  عقيدة  اإِلسالم 

دين كامل شامل لكل ما يحتاج إليه البشر  ،5عندما انتقل ِإلى املدينة  دين هللا فالرسول ركز جهده في مكة على التوحيد، ثم بعد ذلك طبق 

ا  في دينهم ودنياهم الصالح لكل زمان ومكان إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها وبه أتم هللا النعمة على عباده ورضيه منهم فلن يسخطه أبد 

ْم ِنْعَمِتي َوَرِضي
ُ
ْيك

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ْم َوأ

ُ
ْم ِديَنك

ُ
ك
َ
ُت ل

ْ
َمل

ْ
ك
َ
َيْوَم أ

ْ
ا{ قال تعالى: }ال َم ِدين 

َ
ْسال ِ

ْ
ُم اإل

ُ
ك
َ
أباح هللا في هذا الدين كل طيب نافع وحرم  [، 3]املائدة: ُت ل

كل خبيث ضار وأمر بالعدل واإلحسان ونهى عن الجور والطغيان فأمر بكل معروف ونهى عن كل منكر فما ترك خيرا إال هدى إليه وال شرا  

وَن  ى جميع األديان قال:ا وأعاله علا حق  إال حذرمنه وقد سماه هللا هدى ودين  
ُ
ْشِرك

ُ ْ
ِرَه امل

َ
ْو ك

َ
ِه َول ِ

ّ
ل
ُ
يِن ك ى الّدِ

َ
ِهَرُه َعل

ْ
َحّقِ ِلُيظ

ْ
ُهَدى َوِديِن ال

ْ
ُه ِبال

َ
ْرَسَل َرُسول

َ
ِذي أ

َّ
{ }ُهَو ال

ي شتى املجاالت ومختلف اإلسالم دين الكمال والشمول جاء بما يحتاج إليه البشر في دينهم ودنياهم وفي عباداتهم ومعامالتهم وف ،[33]التوبة: 

الراقية واألخالق والنظم العادلة واألسس الكاملة ولذلك   نواحي الحياة فهو منهج للحياة البشرية بكل مقوماتها وقد اشتمل على املبادئ 

التي ال تعيش األمم   فالعالم البشري مفتقر بأجمعه إلى أن يأوي إلى ظله الظليل ذلك ألنه املبدأ النافع للبشر فيه حل جميع مشكالت الحياة

لهذا كانت القاعدة الكبرى لهذا    ،عيشة سعيدة بدون حلها فعقائده أصح العقائد وأصلحها للقلوب واألرواح ويهدي إلى أحسن األخالق  

من تجارة   الدين رعاية املصالح كلها ودفع املفاسد فهو يساير الحياة وركب الحضارة فيأمر بطلب األرزاق من جميع طرقها النافعة املباحة

وفيه األمر    ،الضارة التي تحتوي على ظلم وجور وبغي وعدوان وذلك من محاسنه  وصناعة وزراعة وأعمال متنوعة ولم يحرم إال األسباب

بأخذ الحذر من األعداء وتوقي شرورهم بكل وسيلة وقد حث على االجتماع واالئتالف الذي هو الركن األصيل للتعاون والتضامن والتكافل 

وا{،  ملصالح ومنافع الدين والدنيا ونهى عن االختالف واالفتراق  على ا
ُ
 َتَفرَّق

َ
ا َوال ِ َجِميع 

وفيه اإلرشاد إلى جميع طرق  قال تعالى: }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل َّللاَّ

على   العدل والرحمة املتنوعة وفيه الحث على الوفاء بالعقود والعهود واملواثيق واملعامالت التي بها قوام العباد وفيه األمر بإقامة العدل

ِقْسِط النفس والقريب والبعيد والعدو والصديق  
ْ
ِبال اِميَن  وَّ

َ
وُنوا ق

ُ
ِذيَن آَمُنوا ك

َّ
َها ال يُّ

َ
َرِبيَن{    }َيا أ

ْ
ق
َ ْ
َواِلَدْيِن َواأل

ْ
ِو ال

َ
ْم أ

ُ
ْنُفِسك

َ
ى أ

َ
ْو َعل

َ
ِ َول

،وفيه ُشَهَداَء َلِلَّ

الحث على األخذ على أيدي السفهاء واملجرمين حسب ما يناسب جرائمهم وردعهم بالعقوبات والحدود املانعة واملخففة للجرائم وبذلك  

 من السالم مبد   يعد و ،  6حفظ على الناس نفوسهم واحترمها
 
ق اإلسالم جذورها في نفوس املسلمين فأصبحت جزءا  من املبادئ التي عمَّ

 
أ

إلى السالم، فاإلسالم يحب الحياة فلقد نادى اإلسالم بالدعوة  فيها، وهو لذلك    كيانهم، وعقيدة من عقائدهم  الناس  ويقدسها، ويحبب 

القائم على املحبة والسالم والود واالحترام، واإلسالم شريعة السالم ودين    نسانييحررهم من الخوف، ويرسم الطريق األمثل للتعايش اإل 

ن الرحمة فان االهتمام بالسالم والسعي نحوه كان دائما مطلبا انسانيا، فاملفاهيم املتعلقة بالسالم والحرب قديمة قدم االنسان نفسه، فإ

النزا على  للقضاء  البشر  اتجاهات  تغيير  الى  تهدف  السالم  العد ثقافة  فعال  ،انية  و عات  حوار  من خالل  اآلخر  احترام  قيم  بين   وترسيخ 

 من الدعوات العنصرية ل 
 
حث اإلسالم على حرية االعتقاد وجعل األساس في ذلك أن يختار الفرد    كما،  بين الحضارات  لصراع الثقافات بدال

 
دور  "  املؤتمر العلمى جامعة طنطا  –كلية الحقوق  (15)ص: الدكتور صالح زين الدين  أهمية األمن االقتصادى فى تحقيق السالم االجتماعى يراجع :- 1

 م 2014أبريل  8 – 7 - "القانون فى تحقيق أمن واستقرار املجتمع 

   (11- 10"، عطية صقر )ص:الدين العاملي ومنهج الدعوة إليه " ينظر:- 2

   (39"، عطية صقر )ص:الدين العاملي ومنهج الدعوة إليه "ينظر: - 3

 (1/13"،)مجموعة رسائل التوجيهات اإلسالمية إلصالح الفرد واملجتمع "ينظر:-  4

 (1/14"،)مجموعة رسائل التوجيهات اإلسالمية إلصالح الفرد واملجتمع"ينظر:-  5

  (39- 33"،)ص:كمال الدين اإلسالمي  "ينظر:- 6
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 على أساس ال
 
تفكير السليم وأن يحمي دينه الذي ارتضاه ، وعد الفتنة في  الدين الذي يرتضيه من دون إكراه وأن يكون هذا االختيار قائما

اإل  اعتنقوا  الناس  وأن  القتل،  من  أشد  العقيدة   سالمالدين  حرية  أنواع  من  نوع  أي  ولم يصادفهم   
 
أفواجا دين هللا  في  يدخلون  وأخذوا 

الديانة اإلسالمية، وتلك هي الحقيق في  فالشريعة اإلسالمية نادت بحرية  وإخالصها لرب السماوات واألرض كما صادفوا ذلك  الكبرى،  ة 

ما يشاء من العقائد السماوية، وأن يقيم شعائرها، وليس كائن من كان    ناقالعقيدة، حيث تتيح لكل إنسان اختيار الحرية الكاملة في اعت

يريد للمجتمعات البشرية ان ترتفع   املالحظ ان اإلسالم في هذا السياق  ومن،  أن ينكر عليه ذلك أو يكرهه على ترك العقيدة التي اعتنقها

ليه  إكما يريدها ان تكافح من اجل استمرار وتنمية ثقافة السالم واالبتعاد عن الفواحش واملنكرات والصراعات والحروب وذلك ما تشير  

كما ان الدين االسالمي رفض (  41وامروا باملعروف ونهو عن املنكر( )الحج:    اة )الذين ان مكناهم في األرض اقاموا الصالة واتوا الزكاآلية الكريمة  

ُهْم ِبا }:اشكال العنف كافة ودعا الى املحبة والرفق واللين واالخاء
ْ
َحَسَنِة َوَجاِدل

ْ
ِة ال

َ
ْوِعظ

َ ْ
َمِة َوامل

ْ
ِحك

ْ
َك ِبال ى َسِبيِل َرّبِ

َ
ِتياْدُع ِإل

َّ
ْحَسُن  ل

َ
  125)النحل:    {ِهَي أ

خر، أو تفضيل لون على لون، وإنما جاء ذكر األلوان في الخطاب القرآني للداللة  آن اإلسالم ال يقر العنصرية أو التحيز لجنس على أ كما ،(

ِلَك آليَ و }على قدرة هللا في الخلق: َ
َ
ْم ِإنَّ ِفي ذ

ُ
َواِنك

ْ
ل
َ
ْم َوأ

ُ
ِتك

َ
ِسن

ْ
ل
َ
 أ
ُ
َماَواِت َواألْرِض َواْخِتالف ُق السَّ

ْ
ل
َ
يَن ِمْن آَياِتِه خ َعامِلِ

ْ
وجاء الحديث ليؤكد  ،(22)الروم:  [اٍت ِلل

:
 
تماما مختلفة  دعامة  على  يرتكز  هللا  عند  التفضيل  معيار  وإنما  لون،  على  للون  أو  قوم  على  لقوم  فضل  ال  و "أنه  آلدم  من آكلكم  دم 

 2سعت العديد من املجتمعات لالهتمام بثقافة، ومن ثم 1هذه هي املساواة املطلقة بين البشر من دون تفرقة أو عنصرية أو تمييز،.."تراب

ألنها تؤدي الى التكامل العضوي وتكوين مجتمع متماسك اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا باعثا لألمن والسالم والطمأنينة  ،السالم وتنميتها

 أذ إ
 

و ال تمانع  أخالقية واالجتماعية التي تعترف براز املفاهيم الدينية التي تتضمن القيم واملبادئ األ إ لهذه العملية من خالل ن الدين مكمال

سس تشكيل املجتمع وتنمية ثقافة السالم في مجتمع متعدد القوميات واالديان، بما يبقي الباب مفتوحا أنية كأساس من  بالتعددية الدي

راءهم وتلبية حاجاتهم الدينية واالجتماعية واالقتصادية، وفق اطار آو غير مسلمين للتعبير عن  أ مام كافة االفراد سواء كانوا مسلمين  أ

وهو السلوك  ،ي، الدين هو كل تلك األعمال واملشاعر واملعتقدات، التي تتعلق بعمل اإلنسان وما يراه واجبا نحو ربهاالنتماء الوطني واملجتمع

، منظما بصورة تعكس إيمان  
 
 وجسدا

 
 وعقال

 
اليومي لإلنسان وفق إطار عقائدي وفكري معين، وهو املسلك الذي يسلكه اإلنسان، روحا

بالحياة ونظرته إليها حيث لم يدع القرآن شيئا من أمور الناس في دنياهم إال وله فيه ذكر، قد وضع لإلنسان اإلنسان، على نحو معين  

فالدين يعد من الجوانب املهمة  ،  دستور حياته من عقائد وعبادات ومعامالت وآداب فردية واجتماعية فأرس ى بذلك قواعد األخالق الكريمة

، كظاهرة ثقافية تلبي حاجات االنسان كالرغبة باألمان والتعلق بهدف كما يقدم قيما مرجعية تبرر  والضرورية لحياة االنسان واملجتمع  

سلوك االنسان االجتماعي في الوقت الذي ينظم العالقة مع الخالق فهو يستمد منه القوة لكي يسخرها لخدمته النفسية واالجتماعية ،  

ة،  ، فل3لقيم واالعراف في املجتمعوالدين كذلك يؤدي دورا مهما في حراسة االخالق وا  الَقَبليَّ
ُ
ة ُمه العصبيَّ

ُ
ُم قبل اإلسالم تحك

َ
قد كان العال

ون الُحروَب لُقروٍن طويلٍة 
ُ
َب ،ُيشِعل راعات، ورتَّ زاعات، والَقتِل والّصِ ِ

ّ
 بالدعوِة إلى السالم، وَنبِذ الُحروِب والن

 
 فاِئقة

 
فجاء اإلسالم وُعِنَي عناية

 ِمن أوهاِق الَبغضاِء   - وال غيُر اإلسالم    -فاإلسالُم  ،  ألجر والجزاءعلى ذلك عظيَم ا
َ
ة َل اإلنسانيَّ

َ
ش

َ
روب، وانت

ُ
وب والك

ُ
 الُخط

َ
ة الذي حَسَم ِشرَّ

ِرَعت أحكامُ 
ُ
لم والسالم، والِوفاِق والِوئام، وما ش لِم والَوفاء.إنه ديُن الّسِ فاء، والّسِ ِق والصَّ

ُ
ي التواف حناء إلى مراس ِ

شريعة إال ملصاِلِح   الوالشَّ

مَّ شرُع هللا
َ
نة فث تيقَّ

ُ
 امل

ُ
حة

َ
ما ُوِجَدت املصل

ُ
موِر املعاِش واملعاِد، وحيث

ُ
ُم اإلسالَم إال بعد ِبعثِة  ،  العباد في أ

َ
، وفي ظّلِ شريعة    النبيفلم يعِرف العال

و اإلسالم أن  ،  على  ة  اإلسالميَّ والُفُتوحات  النبوية  السيرة  وقاِئُع  ت 
َّ
دل بالُحسَنى،  لقد   

ُ
الدعوة اإلسالم:  النِتشار  واألساَس  ولى 

ُ
األ  

َ
عامة الّدِ

عاملِة الحسنة حتى في أوقاِت الحرِب والقتاِل 
ُ
بة، وامل ة، والكلمِة الطّيِ

َ
إذا  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسوُل هللا    ،(1731)في "صحيح مسلم"، ،4واملوِعظة البِليغ

ِته بتق ة، أوَصاه في خاصَّ ا على جيٍش أو سِريَّ َر أمير  وا،  أمَّ
ُ
ل ِ
ّ
غِدُروا، وال ُتمث

َ
وا، وال ت

ُّ
ا، ثم قال: "اغُزوا وال تُغل سلمين خير 

ُ
َوى هللا وَمن مَعه ِمن امل

 
ترسيخ خير األنام  (،  124- 123"،)ص:دعوة اإلسالم إلى السلم   و"(،  316- 311،)ص:السلم االجتماعي:ضرورته ومبادئه في ضوء الشريعة اإلسالمية    - 1

 / https://khutabaa.com م،،25/7/2021، ملتقي الخطباء ، اطلع عليه بتاريخ :خالد بدير بدوي د.م،  ألسس التعايش السلمي في اإلسال 

  ، الثقافة مجموعة االنماط السلوكية التي تؤثر في سلوك الفرد وتشكل شخصيته وتتحكم في خبراته وقراراته ضمن جماعة من الناس يعيش بينهم   - 2

فالدين يعتبر أحد أهم عوامل في   الثقافة هي كل ما ينتجه االنسان من عادات وتقاليد وقيم واعراف من االسرة او املجتمع الذي يعيش فيه االنسان

 . نشر وتنمية ثقافة السالم في املجتمعات فالثقافة السالم تحقق لإلنسان حالة من التوازن مع ما يحيط به

 (75 :ص،)براهيم ناصر إالتربية وثقافة املجتمع، ينظر: 

مجلة أبحاث   ،عبد السالم إبراهيم املاجد السالم معناه وأحكامه في الشريعة اإلسالمية، و  .(100ص،)زيدان عبد الباقي علم االجتماع الديني، ينظر:  - 3

 (377)ص:(، 3(، العدد)3كلية التربية األساسية، املجلد)

السلم والسالم من سيرة  املواقف العملية عن :"بعنوان  حيث عقد املبحث الثاني  "، يةالسلم والسالم وتطبيقاا فى ضوء السيرة النبو :"يراجع في ذلك - 4

   (395- 394م"،)ص:النبي عليه الصالة والسال 
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 "
 

عِقُروا َنخال
َ
، وال ت

 
ِنيسة

َ
وا ك

ُ
ا وال امرأة".وِفي ِروايٍة: "وال ُتحِرق وا َوِليد 

ُ
ة الِعظام بمجاِمِع  فقد ،  1وال َتقُتل حمديَّ

ُ
الرحمة، وزِخَرت فاَضت الوصاَيا امل

وَن بكاِئناِته و 
َ
ة. فأيُّ سالٍم أَعمُّ وأشَمُل وأجَمُل، وأرَوُع وأبَهى وأكَمُل ِمن هذا السالم الذي يُعمُّ الك

َ
أف ت  بمعاِطف الرَّ

َ
َجماداِته ونباتاِته؟!فهل رأ

ا  ٍة أشَمَل وأكَمَل ِممَّ ٍة وُسلوكيَّ ٍل أخالقيَّ
ُ
 العاِدلة بِحرِصها على األمِن  2جاَء به اإلسالم؟!الدنيا، وسِمَع التأريُخ بمباِدئ وُمث

ُ
لقد جاَءت الشريعة

،و  كات العُدّوِ
َ
هللا قد فطر اإلنسان و ،  ما تقوُم به مناِفُع الِعباد، وُيصِلُح َعماَر األوطان والبالدالحث علي  والسالِم ُدون إفساد أو تدميِر ُممتل

 نحو االستئناس بأخيه
 
اإلنسان ، يحب االجتماع واأللفة والتعارف ، ولكن من الثابت أيضا أن اجتماع الناس   على طبيعة مدنية،يميل طبعا

ا شتى من التوترات واالختالفات لتعارض الرغبات واختالف الحاجات، وأيضا بسبب اختالف األفهام واألهواء  بعضهم البعض يولد أنواع  

االعتناء بمسألة األمن والسالم االجتماعي بين أبناء املجتمعات ، وزخرت الشريعة واألولويات واملصالح ، ولذلك كانت رسالة اإلسالم شديدة  

  بعشرات ومئات النصوص واآلثار الداعية لنشر األمن واألمان واإلخوة واملحبة والوئام والتناغم بين أفراد املجتمع املسلم ، ومن الثابت

في القرن األخير قد أدى لزيادة التصادم األخالقي والروحي والنفس ي والعقلي بين  ا أن التقدم الحضاري الكبير الذي حدث ا واجتماعي  إنساني  

الناس،حتى صارت املجتمعات املوصوفة بالتقدم والرقي والتمدن تحمل في طياتها ومكوناتها عوامل هدمها وانهيارها بسبب عدم قدرتها على  

ا يبرز دور اإلسالم بما يملكه من تشريعات ومبادئ وأصول ومناهج وتصورات  السيطرة على العنف املتزايد بين أبنائها في مجتمعاتها ، وهن

أهم مالمح التصور اإلسالمي في معالجة أزمة العنف  وهنا نبرز شاملة في إدارة أزمة العنف في املجتمعات وبناء منظومة السالم االجتماعي ، 

 االجتماعي ، منها : 

أعظم النعم على اإلنسان ، امتن على قريش بسبب مجاورتها للبيت العتيق ،)الذي أطمعهم من  قيمة نعمة األمن ؛ فاألمن من  إدراك  أوال:  

)من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ   :فقال  جوع وآمنهم من خوف (، وليست املّنة باألمن في الدنيا فحسب ولكن في اآلخرة أيضا  

) الذين آمنوا  ربناكما قال  املجتمع،ة وبيان أهمية االستقرار والطمأنينة والسكينة بين أفراد ، قيمة هذه النعمة العظيم[ 89آمنون ( ] النمل 

وهذا يؤكد على أن االستقامة والتأدب بآداب وعقائد اإلسالم هي أولى  ،[82ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون ( ] األنعام  

 مجتمع . لبنات االستقرار واألمن في أي 

الرفق هو اللطف وسهولة األخالق ويسر التعامل مع الخلق،واللطيف من أسماء هللا عز وجل ، وقد مدحه رسول :ثانيا : نشر ثقافة الرفق

يعين وقوله"إّن هللا رفيق يحب الرفق ، ويرضاه ، و ، في عدة أحاديث منها " ما كان الرفق في ش يء إال زانه ، وما نزع من ش يء إال شانه "ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

وعلى املسلم أن يتحرى الطريق  ،  عليه ما ال يعين على العنف " وهذه النصوص النبوية تفتح آفاقا واسعة لنشر ثقافة الرفق بين الناس

  على السماحة والسهولة في املعامالت اليومية فقال " رحم هللا ملسو هيلع هللا ىلصالراشد في األداء ، ووصال بهذا النهج في بناء ثقافة الرفق ، حّض رسول هللا  

يعالج هذه اآلفات النفسية واألخالقية أعظم عالج ،   وهللا،  "عبدا سمحا إذا باع ، سمحا إذا اشترى ، سمحا إذا قض ى ، سمحا إذا اقتض ى

) وال يأتل أولوا الفضل منكم  ويحض عباده على كسر ألف هذه العادات الذميمة واالنتصار على النفس ، واستالل ما فيها من رذائل وآفات ،

في ذلك  ،و[  22أن يؤتوا أولي القربى واملساكين واملهاجرين في سبيل هللا وليعفوا وليصفحوا أال تحبون أن يغفر هللا لكم وهللا غفور رحيم(] النور    والسعة

وهو يصحح املفاهيم عن معنى القوة والشدة املغيرة  ملسو هيلع هللا ىلصتعويد وتدريب للنفس على مواجهة اإلساءة بالعفو والعنف بالحلم ، قال رسول هللا  

 .باستخدام العنف مع الناس " ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب " 

ملي الكلمة ؛ تشريعات اإلسالم  أثر   : ، وتضعه تحت ثالثا  التي تخفف من حدة االشتباك املقلق واملكدر للسالم االجتماعي  ئة باإلجراءات 

، السيطرة والتحكم وتجعل من إدارته عمال سهال ، ومن أهم هذه اإلجراءات وضع جارحة اللسان تحت منظومة متكاملة تتحكم في إنتاجه

م من خطورة الكلمة وأثرها وأهميتها في ا
ّ
ملجتمع ، وأعطاها أولوية كبرى، ولعل سورة الحجرات كاملة من أروع الوسائل فاإلسالم قد عظ

  شالقرآنية في القضاء على اآلفات االجتماعية املكدرة للسالم واالستقرار، مثل الغيبة والنميمة والسخرية واللمز والتنابز والطعن والفح

 
ِبيَّ  - 1 نَّ النَّ

َ
َي هللُا َعْنُه أ ِبيِه َرض ِ

َ
 ، َعْن أ

َ
ْيَماَن ْبِن ُبَرْيَدة

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصَعْن ُسل

ُّ
ُغل

َ
 ت

َ
َفَر ِباهلِل ، َوال

َ
وا َمْن ك

ُ
اِتل

َ
ُزوا ِباْسِم هللِا ، َوِفي َسِبيِل هللِا ق

ْ
اَل : اغ

َ
 ق

 
ة  َسِريَّ

َ
ا َبَعث

َ
اَن ِإذ

َ
وا ،  ك

ا َحاَصْرتُ 
َ
ا ، َوِإذ ِبير 

َ
ا ك ْيخ 

َ
 ش

َ
 ، َوال

 
ة
َ
 اْمَرأ

َ
ا ، َوال وا َوِليد 

ُ
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َ
 َتْجُبُنوا ، َوال

َ
ْغِدُروا ، َوال

َ
ت  

َ
ِكْن َوال

َ
 َرُسوِلِه ، َول

َ
ة  هللِا َوِذمَّ

َ
ة ِذمَّ وُهْم 

ُ
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ُ
ت  

َ
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َ
ْو ِحْصٍن ف

َ
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َ
ْهَل ق

َ
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ُ
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َ
ْيٌر ل

َ
ْم خ

ُ
ْم َوِذَمِم آَباِئك
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ُ
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َ
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َ
ِة َرُسوِلِه  - زَّ َوَجلَّ عَ  - أ  " ملسو هيلع هللا ىلصَوِذمَّ

هاَمه باإلرهاِب والسَّ   - 2 وِف ِمنه: اّتِ
َ
ِس والخ لِصَقت باإلسالم ُدون إرواٍء أو إحجاٍم، وكانت َمثاَر التوجُّ

ُ
لم والَحيف. إن ِمن الِفَرى التي أ

ُّ
يف، والُعنِف والظ

 ظاِهٌر َعَواُرها، فاإلسالُم كان وال يزاُل وسيظ
ٌ
كذوبة

ُ
وِعظِة   - بإذن هللا    - لُّ  وتلك أ

َ
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ُ
 إلى الُقل

َ
ف

َ
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ُ
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هُ 
ْ
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
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ْحَس الحَسَنة واملعروِف، ال بالِغلظِة والُحُتوف. )اْدُع ِإل

َ
ِتي ِهَي أ

َّ
ير  - [.فاإلسالُم 125ُن( ]النحل: ْم ِبال

َ
  - وال غ

 التي ال تُقوُم الدنيا إال على ِضياِئها، ولن ترُشَد إال بَهدِيَها
ُ
ة
َّ
 . هو امِلل
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التي تنهى العديد من اآلفات األحاديث النبوية وفي السالم االجتماعي بينهم ، وسائر اآلفات االجتماعية التي توتر العالقات بين الناس وتهدد 

 ثروة من التشريعات املانعة من االنزالق في دوائر العنف .  ، وهذه عنها 

ئية أو ينتج  رابعا : التدابير الواقية ؛ وهي سلسلة اإلجراءات التحفظية التي اتخذها اإلسالم من أجل منع التورط في أعمال وممارسات عدا

من أن ُيتعاطى السيف مسلوال ، حتى ال يصاب املسلم في بدنه أو  ملسو هيلع هللا ىلصعنها عنف غير مقصود يهدد السالم واألمن االجتماعي ، مثال نهيه  

منها  و  ،" ال يشر أحدكم إلى أخيه بالسالح ، فإنه ال يدري لعل الشيطان ينزع في يده ، فيقع في حفرة من النار " ملسو هيلع هللا ىلصيصيب غيره ، ومنها قوله 

تورط قوله " من أشار إلى أخيه بحديدة ، فإن املالئكة تلعنه ، وإن كان أخاه ألبيه وأمه " ، فهذه األحاديث وغيرها إجراءات احترازية من ال

سالم  في أعمال مباحة أو على وجه الهزل ، فتنتج إيذاء بدنيا أو نفسيا يدفع لعنف مقابل ، وعلى غرار ذلك نجد اإلجراءات التي وضعها اإل 

  من أجل عالج مشكلة الغضب وتخفيف آثاره التي قد تكون ضارة جدا وربما مدمرة ، مثل تغير املكان أو الحال أو الهيئة ، واملحصلة والهدف 

 1السيطرة من آثاره  النهائي وضع الغضب تحت

ا:   أخالق يصح أن نسميها "أخالق التعايش"، ونعني بها تشتمل املنظومة األخالقية في اإلسالم على جملة  :  أخالق التعايش في اإلسالمخامس 

ين  تلك األخالق املنظمة لشؤون املجتمع اإلسالمي وعالقات أبنائه فيما بينهم، سواء العالقات بين املسلمين أنفسهم، أو العالقات بينهم وب

فل بين املواطنين الذين يعيشون في دولة واحدة غيرهم من أصحاب األديان األخرى. وتلك األخالق تزيد من مساحة التعاون والتضامن والتكا

في وطن واحد  قام ،  أو  قيام الدولة اإلسالمية  والتكافل بين املسلمين يسمى)األخوة اإليمانية(، وهي أخوة عامة بين املسلمين، وفي مرحلة 

والقدر املشترك بين هذه املستويات ،  تضامنتكافل،أوأخوة خاصة تسمى )املؤاخاة(، وهي أسمى وأزكى أنواع التكافل واالندماج والتساند وال

 قام عليه ه
 
ذا هو األلفة واملحبة والصفاء والود وإخالص السريرة بين أفراد املجتمع، ولقد كانت القاعدة التي وضعها النبي الكريم أساسا

في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ مثل الجسد: إذا اشتكى " مثل املسلمين  منه عضو تداعى له سائر الجسد    التضامن الجديد هي قوله: 

: "املؤمنين تتكافأ دماؤهم"، أي تتساوى "ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم".وكان الفرد في هذا  ملسو هيلع هللا ىلصبالسهر والحمى"، وقوله  

فك أهدافها،  تحقيق  إلى  ويسعى  مصلحتها،  ويراعي  الجماعة،  بروح  يسير  مسلم  غير  أو   
 
مسلما الجديد  اإلسالمي  رغباته، املجتمع  انت 

فالوطن والحضارة والحياة املشتركة توجب هذا  ،  ألن هذا حق املواطنة  ،وطموحاته تتطابق مع رغبات وطموحات تلك الجماعة اإلسالمية

الوالء، وهذا هو املعنى العام للتضامن.وهذا النوع من التضامن يوجب على جميع القوى اإلنسانية في ظل هذا املجتمع اإلسالمي أال تدخر  

 أو أن تتوانى في سبيل املحافظة على مصالح اآلحاد، أو أن تقعد عن حل مشكالتهم، وهذا هو األساس البنائي الذي أقامه الرسول 
 
جهدا

وقد ورد  ،  في مجتمعه اإلسالمي الكبير من خالل صحيفة الدستور التي تضمن حقوق غير املسلمين، ومن خالل )املؤاخاة( بين املسلمين  ملسو هيلع هللا ىلص

"من كان عنده فضل زاد فليعد به على   منها:في هذا املقام جملة من األقوال والتوجيهات تأسس عليها مبدأ التكافل االجتماعي ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

أنه سيورثه"و من ال زاد له"،   إلى ،  "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت  اتجاه الخطاب  الثالثة األخيرة  في هذه األحاديث  ونحن نرى 

كلهم جسٌد واحد، وروح  املسلمين وغير امل سلمين،وهكذا تأسس املجتمع اإلسالمي الجديد على التضامن والتكافل االجتماعي، فاألفراد 

في تحقيق التضامن والتكافل أنهم سواسية   عن 
 
في اإلحساس باأللم والشعور باملشاركة فيه، فضال اإلسالم منذ نزل، وخاطب ،  واحدة 

 اإلنسان كي يقوم بشرف إقامة العمران البشري على أساس العبادة هلل وحده  )الناس(، و)اإلنسان(، و)بني آدم( مكر 
 
، ومستخلفا

 
ومن    ، ما

ُهْم﴾  الناحية االجتماعية حثهم على االختالط بالناس ومؤاكلتهم حتى ولو خالفوه في الدين 
َّ
ْم ِحلٌّ ل

ُ
َعاُمك

َ
ْم َوط

ُ
ك
َّ
وُتوا الِكَتاَب ِحلٌّ ل

ُ
ِذيَن أ

َّ
َعاُم ال

َ
﴿ َوط

ا آَتْيُتُموُهنَّ  ح لهم الزواج من النساء غير املسلمات  ، وأبا
َ
ْم ِإذ

ُ
ْبِلك
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وُتوا الِكَتاَب ِمن ق

ُ
ِذيَن أ

َّ
ْحَصَناُت ِمَن ال

ُ ْ
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ُ
ْحَصَناُت ِمَن امل

ُ ْ
ُجوَرُهنَّ ﴿ َوامل

ُ
أ

ْيَر ُمَساِفِحيَن﴾
َ
اة، فكذلك حفظ اإلسالم لغير املسلمين حقوقهم في  ،وكما حفظ اإلسالم للمسلمين حقوقهم األساسية في الحيُمْحِصِنيَن غ

فيها املسلم وغير املسلم، فهي حقوق وحرمات   النفس والدين والدم واملال والعرض، فهذه الحقوق يستوي  الحياة، سواء بسواء، وهي: 

ا على عقوبة  أو حدًّ
 
ْل معصومة إال بسبب شرعي، فال يصح إزهاق أرواحهم إال قصاصا

ُ
وا   ، قال تعالى: ﴿ ق

ُ
ْشرِك

ُ
 ت
َّ
ال
َ
ْم أ

ُ
ْيك
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ْم َعل

ُ
ك َم َربُّ ْتُل َما َحرَّ

َ
ْوا أ

َ
َعال
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ت

 
َ
اُهْم َوال ْم َوِإيَّ

ُ
ك
ُ
ْحُن َنْرُزق ْن ِإْمالٍق نَّ م ّمِ

ُ
ْوالَدك

َ
وا أ

ُ
 َتْقُتل

َ
 َوال

 
َواِلَدْيِن ِإْحَسانا

ْ
 َوِبال

 
ْيئا

َ
 ِبِه ش

َ
َن َوال

َ
َهَر ِمْنَها َوَما َبط

َ
ُ   َتْقَرُبوا الَفَواِحَش َما ظ َم َّللاَّ ِتي َحرَّ

َ
ْفَس ال وا النَّ

ُ
 َتْقُتل

ى َبِني  
َ
َتْبَنا َعل

َ
ِلَك ك

َ
ْجِل ذ

َ
: ﴿ ِمْن أ

 
وَن ﴾، ويقول أيضا

ُ
ْعِقل

َ
ْم ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
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ُ
اك ْم َوصَّ

ُ
ِلك

َ
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 ِإال
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َ
َساٍد ِفي األ

َ
ْو ف

َ
ْيِر َنْفٍس أ

َ
 ِبغ

 
َتَل َنْفسا

َ
ُه َمن ق نَّ

َ
َما  ِإْسَراِئيَل أ نَّ

َ
أ

  ،﴾ 
 
اَس َجِميعا ْحَيا النَّ

َ
َما أ نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
ْحَياَها ف

َ
 َوَمْن أ

 
اَس َجِميعا َتَل النَّ

َ
قال في خطبته يوم عرفه: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم  ملسو هيلع هللا ىلصورسولنا محمد  ق

 باملسلمين ألن الرسول  عليكم حرام  
 
 خاصا

 
يقول: "من  ملسو هيلع هللا ىلصكحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا في شهركم هذا"، وهذه الحرمات ليست أمرا
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18 

 

"
 
 لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما

 
 معاهدا

 
فال يصح إيذاء غير املسلم بغير حق بأي وجه من الوجوه، ،قتل نفسا

، بل إن هذه الحقوق ليست للمواطنين من غير 1 التعدي على ماله، وال االعتداء عليه، وال قتله بغير حق شرعي مثل: انتهاك عرضه، وال

 ملن استجار باملسلمين من غيرهم فلهم األمان والحماية وحق الرعاية، كما قال  ،املسلمين فحسب
 
ْشِرِكيَن : ربنابل هي أيضا

ُ
َن امل َحٌد ّمِ

َ
﴿ َوِإْن أ

ِجْرُه ﴾  اْسَتَجاَرَك  
َ
أ
َ
عن املسلمين "يسعى ملسو هيلع هللا ىلصبل هو كما قال الرسول    ،، وحق اإلجارة في اإلسالم مشاع بين املسلمين وليس لفئة مخصصةف

: يا رسول هللا زعم ابن أمي علّي أنه  ملسو هيلع هللا ىلصبذمتهم أدناهم"، وقال: "ويجير على املسلمين"، ولذلك حين قالت أم هانئ بنت أبي طالب لرسول هللا 

 قد أجرته فالن بن هبيرة"، فقال رسول هللا  
 
"قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ".وإعطاء الجوار واألمان للمستأمنين من املخالفين،  ملسو هيلع هللا ىلصقاتل رجال

اه مخالفيه، تكاد ال توجد في غير  وما يتبعها من تحذير من خفر الجوار، وتشديد على ضرورة الحفاظ عليه، َمنقبة من مناقب اإلسالم تج

الدين الحنيف ُسس ثالث:األساس  ملسو هيلع هللا ىلصملا هاجر الرسول و   ،هذا 
ُ
أ الدولة اإلسالمية الجديدة على  َس  إلى املدينة املنورة أسَّ من مكة املكرمة 

ز النبيُّ ، وقد سلمين وغيرهماألول: بناء املسجد، األساس الثاني: املؤاخاة بين املهاجرين واألنصار؛ األساس الثالث: املعاَهدات بين امل
َّ
على  رك

 للصلة من جوانبها الثالث 
ٌ
ا غيرها كثيرة؟!!!هذه األسس الثالث هي أساٌس للتعايش السلمي وربط ة:  هذه األسس الثالث مع أن في اإلسالم أسس 

 العبِد بربه، واملؤاخاة بين املهاجرين واألنصار لتربط عالقة املسلم
َ
 وعالقة

َ
بأخيه املسلم؛ واملعاَهدات بين املسلمين   فاملسجد ليربط صلة

ز به األنصار من إيثار غيرهم على أنفسهم، حتى في الطعام؛   ،وغيرهم لتربط عالقة املسلم بغير املسلم وكان من ثمرة هذه املؤاخاة ما تميَّ

 ِ
ى َرُسوِل َّللاَّ

َ
اَل: َجاَء َرُجٌل ِإل

َ
 ق
َ
ِبي ُهَرْيَرة

َ
َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصفَعْن أ

َ
 َماٌء، ، ف

َّ
َحّقِ َما ِعْنِدي ِإال

ْ
َك ِبال

َ
ِذي َبَعث

َّ
ْت: َوال

َ
َقال

َ
ى َبْعِض ِنَساِئِه، ف

َ
ْرَسَل ِإل

َ
أ
َ
ي َمْجُهوٌد، ف ِ

ّ
ِإن

َح 
ْ
َك ِبال

َ
ِذي َبَعث

َّ
 َوال

َ
ِلَك، ال

َ
َل ذ

ْ
ُهنَّ ِمث

ُّ
ل
ُ
َن ك

ْ
ل
ُ
ى ق ِلَك َحتَّ

َ
َل ذ

ْ
ْت: ِمث

َ
َقال

َ
ْخَرى، ف

ُ
ى أ

َ
ْرَسَل ِإل

َ
مَّ أ

ُ
  ّقِ َما ِعنْ ث

َ
ة
َ
ْيل
َّ
ا الل

َ
 َهذ

ُ
َقاَل: "َمْن ُيِضيف

َ
 َماٌء، ف

َّ
- ِدي ِإال

 ُ
 -َرِحَمُه َّللاَّ

َ
َقاَل اِلْمَرأ

َ
َرْحِلِه، ف ى 

َ
ِبِه ِإل َق 

َ
ل
َ
اْنط

َ
، ف ِ

َيا َرُسوَل َّللاَّ َنا 
َ
َقاَل: أ

َ
ْنَصاِر، ف

َ ْ
األ َرُجٌل ِمَن  َقاَم 

َ
وُت ؟ "، ف

ُ
 ق

َّ
 ِإال

َ
ْت: ال

َ
ال
َ
ْيٌء؟، ق

َ
 ِتِه: َهْل ِعْنَدِك ش 

 
َ
ِإذ

َ
ف  ، لُّ

ُ
ك
ْ
َنأ ا  نَّ

َ
أ ِريِه 

َ
َوأ َراَج  الّسِ ِفِئ 

ْ
ط
َ
أ
َ
ف َل َضْيُفَنا 

َ
َدخ ا 

َ
ِإذ

َ
ف ْيٍء، 

َ
ِبش  ِليِهْم  ِ

ّ
َعل

َ
ف اَل: 

َ
ق اَل:  ِصْبَياِني، 

َ
ق ِفِئيِه، 

ْ
ى ُتط َحتَّ َراِج  الّسِ ى 

َ
ِإل ُقوِمي 

َ
َل ف

ُ
ك
ْ
ِلَيأ ْهَوى 

َ
أ ا 

َدا  
َ
ْصَبَح غ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
، ف

ُ
ْيف َل الضَّ

َ
ك
َ
َقَعُدوا َوأ

َ
ِبّيِ  ف

ى النَّ
َ
". وفي ذلك يقول    -ملسو هيلع هللا ىلص-َعل

َ
ة
َ
ْيل
َّ
َما الل

ُ
َما ِبَضْيِفك

ُ
ُ ِمْن َصِنيِعك ْد َعِجَب َّللاَّ

َ
َقاَل: "ق

َ
ِذيَن  :ربناف

َّ
)َوال

 
 
 َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجة

َ
ْيِهْم َوال

َ
وَن َمْن َهاَجَر ِإل ْبِلِهْم ُيِحبُّ

َ
يَماَن ِمْن ق ِ

ْ
اَر َواإل ُءوا الدَّ  َوَمْن ُيوَق مِ   َتَبوَّ

ٌ
َصاَصة

َ
اَن ِبِهْم خ

َ
ْو ك

َ
ْنُفِسِهْم َول

َ
ى أ

َ
وُتوا َوُيْؤِثُروَن َعل

ُ
ا أ مَّ

ْفِلُحوَن(]الحشر:  
ُ ْ
ِئَك ُهُم امل

َ
ول

ُ
أ
َ
ة االختالف أو التفرق أو التنافر بين أفراد املجتمع؛  ،  [  9ُشحَّ َنْفِسِه ف والرسول كان يقف وقفة املعاِلج عند ِحدَّ

 لقوله:  
 

وا)امتثاال
ُ
ق  َتَفرَّ

َ
ا َوال ِ َجِميع 

ر  {،َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل َّللاَّ ِ
ّ
 في املجتمع، والتي تؤث

َ
 العنصرية

َ
ُد التفرقة ِ

ّ
كما كان  ينهى عن العصبية القبلية التي ُتَول

ى َعَصِبيَّ 
َ
ا َمْن َدَعا ِإل ْيَس ِمنَّ

َ
ا على التعايش السلمي بين أفراد املجتمع الواحد؛ فقال النبي : "ل ْيَس سلب 

َ
ٍة، َول ى َعَصِبيَّ

َ
اتَل َعل

َ
ا َمْن ق ْيَس ِمنَّ

َ
ٍة، َول

ٍة" ى َعَصِبيَّ
َ
ا َمْن َماَت َعل ِ ،ِمنَّ

ُ َعْنُهَما-وعن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َي َّللاَّ زاٍة  -َرض ِ
َ
اَل: "كنا في غ

َ
: في جيٍش -ق

 
َسَع َرُجٌل من املهاجريَن   -قال ُسفياُن مرة

َ
فك

 من األنصاِر، فق
 

لمهاجريَن، فسِمع ذاك رسوُل هللِا  رجال
َ
: يا ل ألنصاِر، وقال املهاجرِيُّ

َ
: يا ل فقال: "ما باُل َدعوى جاهليٍة".    -ملسو هيلع هللا ىلص-ال األنصاِريُّ

". فسِمع بذلك عبُد هللِا بُن 
ٌ
 من األنصاِر، فقال: "َدعوها فإنها ُمنِتَنة

 
َسَع رجٌل من املهاجريَن رجال

َ
َبّيٍ ف قالوا: يا رسوَل هللِا، ك

ُ
قال: فَعلوها، أما أ

غ النبيَّ 
َ
، فبل لَّ

َ
، فقام ُعَمُر فقال: يا رسوَل هللِا، َدْعني أضِرْب عُنَق هذا املنافِق، فقال  -ملسو هيلع هللا ىلص-وهللِا لِئْن رَجْعنا إلى املدينِة لُيخِرَجنَّ األَعزُّ منها األذ

، ثم إن املهاجري-ملسو هيلع هللا ىلص-النبيُّ  
َ
ا يقُتُل أصحاَبه". وكانِت األنصاُر أكثَر من املهاجريَن حين قِدموا املدينة  الناُس أن محمد 

ُ
ث روا  : "دعه، ال يتحدَّ

ُ
َن كث

 ال ندخلها باألنساب؛ فهذا أبو لهب من أشراف قبيلة قريش،  بعُد"  
َ
ة َد في نهيه عن العصبية القبيلة، وأن الَجنَّ ، وكان عمَّ  إن اإلسالم شدَّ

َسِد: الرسوِل 
َ ْ
َهٍب(]امل

َ
اَت ل

َ
ا ذ ى َنار 

َ
عِله في الجنة[؛ 3)َسَيْصل

َ
 ن
َ
تعتمد    ملسو هيلع هللا ىلصفكانت دعوته، وبالل بن رباح عبد حبش ي أسود سمع الرسوُل خشخشة

للين في القول والعمل، وبهذا  ، ولم يتخلَّ يوما عن الّرِفق وافقد بدأ دعوَته بالحكمة واملوعظة الحسنة  ، والتسامح سلوكا  ، السالَم منهاجا

نة والعدل واملساواة والدعو 
َ
ة املنهج الوسطي اليسير أسس اإلسالم مبدأ التعايش بين جميع األطياف واملذاهب املختلفة في إطار من املواط

ى وَ إلى التعارف والتعاون، قال تعالى: 
َ
ْنث

ُ
ٍر َوأ

َ
ك
َ
ْم ِمْن ذ

ُ
ْقَناك

َ
ل
َ
ا خ اُس ِإنَّ َها النَّ يُّ

َ
ا )َيا أ ْم ُشُعوب 

ُ
َناك

ْ
 ..{ َجَعل

ل في قوله:  ا:  سادس  
َّ
احترام آدمية اإلنسان: فاإلسالم يتعامل مع جميع طوائف البشر من خالل مبدأ التكريم اإللهي لإلنسان، والذي يتمث

َناُهْم 
ْ
ل ضَّ

َ
َوف َباِت  ّيِ

َّ
الط ِمَن  َناُهْم 

ْ
َوَرَزق َبْحِر 

ْ
َبّرِ َوال

ْ
ال ِفي  َناُهْم 

ْ
َوَحَمل آَدَم  َبِني  ْمَنا  رَّ

َ
َقْد ك

َ
ِثيرٍ   )َول

َ
ك ى 

َ
(]اإلسراء:  َعل

 
َتْفِضيال ْقَنا 

َ
ل
َ
خ ْن  ِممَّ ْقَنا [، وقوله70 

َ
ل
َ
خ َقْد 

َ
: )ل

ْحَسِن َتْقِويٍم(]التين: 
َ
َساَن ِفي أ

ْ
ن ِ
ْ

ِبيَّ 4اإل ْت ِبالنَّ ا؟!"  -ملسو هيلع هللا ىلص-[، وقد َمرَّ ْيَسْت َنْفس 
َ
ل
َ
َقاَل: "أ

َ
! ف  َيُهوِدّيٍ

ُ
َها ِجَناَزة ُه: ِإنَّ

َ
ِقيَل ل

َ
َقاَم؛ ف

َ
 ِجَناَزٌة ف
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رية: ومن أبرز معاِلم التعايش السلمي الحرية؛ فهي من أكبر مظاهر الكرامة اإلنسانية والطريق إلى اإليمان الصحيح واملسئولية؛  الحا:سابع   

مْ 
ُ
ك َحقُّ ِمْن َرّبِ

ْ
ِل ال

ُ
 االختيار واملشيئة دون جبر أو إكراه على الدين الحق، قال تعالى: )َوق

َ
 لإلنسان حرية

ُ
اءَ   حيث تركت الشريعة

َ
َمْن ش

َ
ُيْؤِمْن  ف

ْ
ل
َ
 ف

ُفْر(]الكهف:  
ْ
َيك

ْ
ل
َ
اَء ف

َ
َبَقَرِة:  29َوَمْن ش

ْ
يِن(]ال َراَه ِفي الّدِ

ْ
 ِإك

َ
ِهَد بذلك الغرُب؛ يقول توماس آرنولد256[، وقال: )ال

َ
الدعوة    "في كتابه:   [؛ وقد ش

اإلسالم قبول  (99"،)ص:إلى  على  املسلمين  غير  رة إلرغام  مدبَّ محاولة  أية  عن  "لم نسمع  منه :  ِصَد 
ُ
ق م 

َّ
منظ اضطهاد  أّيِ  عن  أو  اإلسالم، 

 1استئصال الدين املسيحي" 

ْن تَ العدالة التي نشرها اإلسالم منذ أول لحظة والتي أمر هللا  بها  ا:  ن  مثا 
َ
اِس أ ْمُتْم َبْيَن النَّ

َ
ا َحك

َ
ْهِلَها َوِإذ

َ
ى أ

َ
َماَناِت ِإل

َ ْ
وا األ ْن ُتَؤدُّ

َ
ْم أ

ُ
ُمُرك

ْ
َ َيأ ُموا  : )ِإنَّ َّللاَّ

ُ
ْحك

ا(]النساء:   َبِصير  ا  اَن َسِميع 
َ
َ ك ِبِه ِإنَّ َّللاَّ ْم 

ُ
ك
ُ
َيِعظ ا  َ ِنِعمَّ َعْدِل ِإنَّ َّللاَّ

ْ
فأمر بالعدل بين الجميع فلم َيُقْل: وإذا حكمتم بين املسلمين بل قال:    ن [ 58ِبال

 َمْن  وإذا حكمتم بين الناس؛ ليشمل الجميع.وفي سبيل تحقيق العدالة بين الجميع نهى 
َ

ال
َ
الرسول عن ظلم أحد من غير املسلمين، فقال: "أ

َنا َح 
َ
أ
َ
ْيِر ِطيِب َنْفٍس ف

َ
ا ِبغ ْيئ 

َ
 ِمْنُه ش

َ
ذ
َ
خ
َ
ْو أ

َ
ِتِه أ

َ
اق

َ
ْوَق ط

َ
َفُه ف

َّ
ل
َ
ْو ك

َ
ِو اْنَتَقَصُه أ

َ
ا أ َم ُمَعاِهد 

َ
ل
َ
ِقَياَمِة"ظ

ْ
ُه   ،ِجيُجُه َيْوَم ال نَّ َعمَّ

َ
، أ

َ
 ْبِن ُخَزْيَمة

َ
فَعْن ُعَماَرة

ِبّيِ 
ْصَحاِب النَّ

َ
ُه، َوُهَو ِمْن أ

َ
ث ِبيَّ  َحدَّ نَّ النَّ

َ
ِبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص، أ َبَعُه النَّ

ْ
اْسَتت

َ
، ف ْعَراِبّيٍ

َ
ا ِمْن أ َرس 

َ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص"اْبَتاَع ف

ْسَرَع َرُسوُل َّللاَّ
َ
أ
َ
َرِسِه، ف

َ
َمَن ف

َ
َي  ملسو هيلع هللا ىلصِلَيْقِضَيُه ث

ْ
ش 

َ ْ
امل

ِرُضوَن 
َ
ِفَق ِرَجاٌل َيْعت

َ
ط

َ
، ف ْعَراِبيُّ

َ ْ
 األ

َ
أ
َ
ْبط

َ
ِبيَّ  َوأ نَّ النَّ

َ
ُعُروَن أ

ْ
 َيش

َ
َفَرِس، َوال

ْ
ُيَساِوُموَنُه ِبال

َ
ْعَراِبيَّ ف

َ ْ
ِ    -ملسو هيلع هللا ىلص- األ

ْعَراِبيُّ َرُسوَل َّللاَّ
َ ْ
َناَدى األ

َ
، ملسو هيلع هللا ىلصاْبَتاَعُه، ف

ِبيُّ   َقاَم النَّ
َ
 ِبْعُتُه، ف

َّ
َفَرَس َوِإال

ْ
ا ال

َ
ا َهذ ْنَت ُمْبَتاع 

ُ
َقاَل: ِإْن ك

َ
   -ملسو هيلع هللا ىلص-ف

َ ْ
ِ  ِحيَن َسِمَع ِنَداَء األ

 َوَّللاَّ
َ

: ال ْعَراِبيُّ
َ ْ
َقاَل األ

َ
ِد اْبَتْعُتُه ِمْنَك، ف

َ
ْيَس ق

َ
َول
َ
َقاَل: أ

َ
، ف ْعَراِبّيِ

ِبيُّ   َقاَل النَّ
َ
ُه، ف

َ
اِبٍت:  -ملسو هيلع هللا ىلص-َما ِبْعُتك

َ
 ْبُن ث

ُ
َقاَل ُخَزْيَمة

َ
ا، ف ِهيد 

َ
مَّ ش

ُ
ْعَراِبيُّ َيُقوُل: َهل

َ ْ
ِفَق األ

َ
ط

َ
ِد اْبَتْعُتُه ِمْنَك، ف

َ
ى، ق

َ
َبَل : َبل

ْ
ق
َ
أ
َ
ْد َباَيْعَتُه، ف

َ
َك ق نَّ

َ
َهُد أ

ْ
ش

َ
َنا أ

َ
أ

ِبيُّ  ِ  -ملسو هيلع هللا ىلص-النَّ
َجَعَل َرُسوُل َّللاَّ

َ
، ف ِ

َقاَل: ِبَتْصِديِقَك َيا َرُسوَل َّللاَّ
َ
َهُد؟، ف

ْ
ش

َ
َقاَل: ِبَم ت

َ
، ف

َ
ى ُخَزْيَمة

َ
ْيِن" -ملسو هيلع هللا ىلص-َعل

َ
َهاَدِة َرُجل

َ
 ِبش

َ
 ُخَزْيَمة

َ
َهاَدة

َ
  به جاء ، ماش

:  الحقوق   في  والتكامل  والرحمة  العدل  روحها  التي  املستقيمة  الصحيحة  باملساواة  اإلسالم  جاء  الحقوق   في   الناس  بين  املساواة   من  اإلسالم

}تعالى  قال   ،ش يء  كل  في  العدل  في  الخلق  طبقات  بين  ساوى  َها   َيا:  يُّ
َ
ِذيَن   أ

َّ
وُنوا  آَمُنوا   ال

ُ
اِميَن   ك وَّ

َ
ِقْسِط   ق

ْ
ِ   ُشَهَداءَ   ِبال

ْو   َلِلَّ
َ
ى  َول

َ
مْ   َعل

ُ
ْنُفِسك

َ
وِ   أ

َ
َواِلَدْيِن   أ

ْ
  ال

َرِبيَن 
ْ
ق
َ ْ
ْن   ِإْن  َواأل

ُ
ا  َيك ِنيًّ

َ
ْو  غ

َ
ا أ ِقير 

َ
ُ  ف اَللَّ

َ
ى ف

َ
ْول
َ
 وإذا  القتلة، فأحسنوا  قتلتم  فإذا:  ش يء كل على اإلحسان كتب هللا إن: »ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،  [135: النساء{ ]ِبِهَما أ

  عليهم  الواجبة  الحقوق   في  العباد  طبقات  بين  وساوى ،ثالثا  « النصيحة  الدين: »ملسو هيلع هللا ىلص  قال  أحد،  لكل   النصح  وأوجب.  «الذبحة  فأحسنوا  ذبحتم

ُقوا: } تعالى قال واستطاعتهم لقدرتهم تبعا اتَّ
َ
َ  ف ْعُتمْ  َما َّللاَّ

َ
و ِلُيْنِفْق : } تعالى وقال ،[16: التغابن{ ]اْسَتط

ُ
ِدَر  َوَمْن  َسَعِتِه  ِمْن  َسَعٍة  ذ

ُ
ْيِه  ق

َ
هُ  َعل

ُ
  ِرْزق

ُيْنِفْق 
ْ
ل
َ
ا ف ُ  آَتاهُ  ِممَّ   َّللاَّ

َ
  ال

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
ُ  ُيك ا َّللاَّ   َنْفس 

َّ
 ُوْسَعَها{ ]البقرة: 7: الطالق{ ]آَتاَها َما ِإال

َّ
ا ِإال ُ َنْفس   َّللاَّ

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
 ُيك

َ
وساوى بينهم في وجوب إيتاء ،[286[  }ال

إليهم بين  ،الحق الذي عليهم، وفي إيصال الحق  في الفضل  كما ساوى  بينهم  العبادات وتحريم املحرمات، وكما ساوى  في إيجاب  املكلفين 

نَ 
َ
 َول

 
َبة ّيِ

َ
 ط

 
ُه َحَياة ُنْحِيَينَّ

َ
ل
َ
ى َوُهَو ُمْؤِمٌن ف

َ
ْنث
ُ
ْو أ

َ
ٍر أ

َ
ك
َ
ا ِمْن ذ وَن{  والثواب بحسب أعمالهم }َمْن َعِمَل َصاِلح 

ُ
اُنوا َيْعَمل

َ
ْحَسِن َما ك

َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
ُهْم أ ْجِزَينَّ

ْسِلَماِت{ 97]النحل:  
ُ ْ
ْسِلِميَن َوامل

ُ ْ
ا{ ]األحزاب:    ،[ ، }ِإنَّ امل ا َعِظيم  ْجر 

َ
 َوأ

 
ُهْم َمْغِفَرة

َ
ُ ل َعدَّ َّللاَّ

َ
[ وساوى بينهم في التملكات املالية بجميع  35إلى قوله }أ

امليزة    ،طرقها ووجوهها إنما  أو مال أو حسن صورة،  في نسب أو حسب  منهم ميزة  التقوى ولم يجعل ألحد  في  العالية  والتفضيل باملعاني 

رٍ 
َ
ك
َ
ْم ِمْن ذ

ُ
ْقَناك

َ
ل
َ
ا خ اُس ِإنَّ َها النَّ يُّ

َ
 2...{ اآلية وتوابعها: }َيا أ

  الِبرُّ وُحسن العشرة واملعاملة: أمر هللُا في القرآن املسلمين بِبّرِ ُمخالفيهم في الدين، الذين لم يتعرضوا لهم باألذى والقتال،  ا:تاسع  
َ

فقال: )ال

وُه  َتَبرُّ ْن 
َ
ْم أ

ُ
ِدَياِرك ْم ِمْن 

ُ
ُيْخِرُجوك ْم 

َ
يِن َول ْم ِفي الّدِ

ُ
وك

ُ
ُيَقاِتل ْم 

َ
ِذيَن ل

َّ
ُ َعِن ال ُم َّللاَّ

ُ
ِذيَن  َيْنَهاك

َّ
ُ َعِن ال ُم َّللاَّ

ُ
َيْنَهاك َما  ْقِسِطيَن * ِإنَّ

ُ ْ
ُيِحبُّ امل  َ ْيِهْم ِإنَّ َّللاَّ

َ
وا ِإل

ُ
ْم َوُتْقِسط

 
َّ
َيَتَول َوَمْن  ْوُهْم 

َّ
َتَول ْن 

َ
أ ْم 

ُ
ِإْخَراِجك ى 

َ
َعل اَهُروا 

َ
َوظ ْم 

ُ
ِدَياِرك ِمْن  ْم 

ُ
ْخَرُجوك

َ
يِن َوأ الّدِ ِفي  ْم 

ُ
وك

ُ
اَتل

َ
ُه ق ِئَك 

َ
ول
ُ
أ
َ
ف ْمَتَحَنِة:  ُهْم 

ُ ْ
]امل وَن( 

ُ
امِل

َّ
الظ ُحْسُن   ،[9- 8ُم  ى 

َّ
وقد تجل

اإلنسانية   بمشاعر  اضة  الفيَّ املواقف  من  الكثيَر  أبدعت  التي  اإلسالم  تشريعات  من  كثير  في  غيرهم  مع  تعاملهم  في  املسلمين  عند  ق 
ُ
الُخل

ن، فقد أمر هللا بحسن الصحبة للوالدين وإن جهدا في  فقد أوجب اإلسالم ُحسن العشرة وصلة الرحم حتى مع االختالف في الدي،  والرفق

هما في ِبّرِه وُحْسن صحبته، 
َك ِبِه  رّدِ ابنهما عن التوحيد إلى الشرك، فإن ذلك ال يقطع حقَّ

َ
ْيَس ل

َ
ْشرَِك ِبي َما ل

ُ
ْن ت

َ
فقال تعالى: )َوِإْن َجاَهَداَك َعلى أ

نْ   ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّ
َ

ال
َ
ٌم ف

ْ
ا(]لقمان:  ِعل

 
 ،[15َيا َمْعُروف

َ
ي  ف ّمِ

ُ
ِدَمْت أ

َ
ْت: "ق

َ
ال
َ
ٍر ق

ْ
ِبي َبك

َ
ِت أ

ْ
ْسَماَء ِبن

َ
 -َعْن أ

ٌ
ة
َ
رِك

ْ
 َعاَهُدوا    -َوِهَي ُمش

ْ
َرْيٍش ِإذ

ُ
ِفي َعْهِد ق

  ِ
ِ    -ملسو هيلع هللا ىلص-َرُسوَل َّللاَّ

اْسَتفَتْيُت َرُسوَل َّللاَّ
َ
ِبيَها، ف

َ
َعْم، ِصِلي  -ملسو هيلع هللا ىلص-َوُمَدُتُهْم َمَع أ

َ
اَل: "ن

َ
َها؟ ق

ُ
ِصل

َ
أ
َ
ف
َ
، أ

ٌ
ِدَمْت َوِهَي َراِغَبة

َ
ي ق ّمِ

ُ
، ِإنَّ أ ِ

ُت: َيا َرُسوَل َّللاَّ
ْ
ُقل

َ
، ف

ِك"  مَّ
ُ
البخاري )في األدب املفرد( عن مجاهد أنه َسِمَع عبَد هللِا بَن عمٍرو يقول لغالم له يسلخ شاة: "يا غالم، إذا فرغت فابدأ بجارنا   وأخرج،أ

النبيَّ اليهود اليهودي أصلحك هللا!؟ فقال: "سمعُت  القوم:  أنه سيورثه". وشواهد ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصي". فقال رجل من  ُيوص ي بالجار، حتى خشينا 

 
   (24"،)ص:سماحة اإلسالم في معاملة غير املسلمين  ينظر:"- 1

  (95- 90"،)ص:كمال الدين اإلسالمي"ينظر:- 2

https://al-maktaba.org/book/1197
https://al-maktaba.org/book/1197
https://al-maktaba.org/book/1197
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الُم النفس ي الروحي املتمثل في اإليمان باهلل ، فاإليمان هو إذعان النفس  ، و عديدة وكثيرة تحقيق السالم املجتمعي ال يتم إال بتحقيق السَّ

بأنه تعالى على الوجود مسيطرا يرض ى بالخير وال يرض ى بالشر، وبهذا اإليمان تقوى العزيمة، وترتفع الهمة، وتتخلص النفس   لليقين والعلم

   ،من قيود األهواء الجامحة واملطامع املسيطرة  
 
ألهمية السالم الروحي كان أهم ما حرص النبي عليه هو تربية املسلم على سالم النفس   ونظرا

ون الضمير  السريرةوقوة  القلب وصفاء  و قاء  بين ،  والّتكافل  الّتضامن  وتحّقق  األّمة  أفراد  بين  االجتماعّي  الّسالم  بتحقيق  اإلغاثة كفيلة 

 1املسلمين في إغاثة املحتاجين ما يجعلهم يحّبون إخوانهم ويتفانون في خدمتهم ويحافظون على أموالهم

ا:   و عاشر  الظلم  على  حرمة  نبذ  الدين   :اآلخرين االعتداء  مهمات  من  وجعله  االجتماعي،  بالسالم   
 
شديدا  

 
اهتماما اإلسالمي  الدين  اهتم 

بذ  وأساسيات الشريعة الحنيفة الرتباطه الوثيق باملنفعة العامة لألمة اإلسالمية ومصالح العباد، ومن أول وأهم مبادئ السالم االجتماعي ن

يَن( ]آل عمران:الظلم واالعتداء على اآلخرين، فقال هللا: )وَ  امِلِ
َّ
 ُيِحبُّ الظ

َ
يَن( ]املائدة:57هللُا ال امِلِ

َّ
 َيْهِدي الَقْوَم الظ

َ
[، وقال:  51[، وقال: )ِإنَّ هللَا ال

ْعَتِديَن( ]املائدة:
ُ
 ُيِحبُّ امل

َ
ْعَتُدوا ِإنَّ هللَا ال

َ
 ت

َ
العديد من األحاديث الجامعة التي تساعد املسلمين على إرساء ملسو هيلع هللا ىلص[، وقد ورد عن النبي  87)َوال

القيامة، ملسو هيلع هللا ىلصقواعد السالم االجتماعي واملحافظة عليه وعدم الظلم واالعتداء، فقال رسول هللا   : »اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم 

ا هذا الحديث ليرسم للمسلم منهج    جاءرمهم« ،  واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محا

ا لعاقبتهما في الدنيا واآلخرة، ففي الدنيا سفك الدماء واستباحة املحارم وانعدام األمن والسالم ا على نبذ الظلم والشح، وبيان  ا قائم  تربوي  

العدل بين الناس ومع النفس، واإلسالم ال يكون إال ، وفي اآلخرة مالقاة العذاب والظلمات، فاإلسالم ال يوجد إال في ظل إقامة  سبين النا

ويرشدنا رسول هللا إلى مبدأ آخر لتحقيق السالم االجتماعي أال وهو عدم تتبع عورات ، بالتسامح والعطاء وإرساء مبادئ السالم في املجتمع

سلم بلسانه ولم يفض اإليمان إلى قلبه ال املنبر فنادى بصوت رفيع فقال: »يا معشر من أملسو هيلع هللا ىلصالغير، فعن ابن عمر قال: صعد رسول هللا  

ي جوف  تؤذوا املسلمين وال تعيروهم وال تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه املسلم تتبع هللا عورته، ومن تتبع هللا عورته يفضحه ولو ف

ُسوا( ]الحجر   َتَجسَّ
َ

 لقوله تعالى: )َوال
 
[، فالسالم ال يتحقق في مجتمع إال بترك  12ات:رحله« أخرجه الترمذي في سننه، ويأتي ذلك مصداقا

لجرم  الظلم والبغي واإليذاء، وفيه استخدام النبي للصوت كأداة تربوية للتأثير في املستمع، وقوله: »تتبع هللا عورته« تحذير ووعيد لعظمة ا 

ا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع بعضكم  : »ال تحاسدوا، وال تناجشو ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  -رض ي هللا عنه-عن أبي هريرة و ، وخطورته

ات، على بيع بعض، وكونوا عباد هللا إخوانا، املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال يخذله، وال يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثالث مر 

جملة من النصائح  ملسو هيلع هللا ىلص وهنا يعرض النبي  ،  بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه«

الشاملة التي تساعد على إرساء املحبة والسالم بين املسلمين في مجتمعهم فتقوي وحدته وتشد من بنيانه، فالتدابر يعني وصول الطرفين 

 إلى السلم بمعنى التواصل الفكري واالجتماعي  
 
واإلنساني،وهذا بالتالي سيجر كال املتدابرين إلى إلى حلقة مسدودة ال تسمح بمرورهم سويا

، عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا قال: "البخاري  ، ففي "صحيح استخدام وسائل عدوانية أو غير إنسانية للتعبير عن ذاتهما ووجودهما

رج عن مسلم كربة فرج هللا عنه كربة من  »املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان هللا في حاجته، ومن ف

 ستره هللا يوم القيامة«، ويؤكد هذا الحديث على ضرورة اإليجابية والتفاعل مع حاجات الغير والسعي
 
  كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما

 ترغيب من النبي 
 
على معاونة املسلم وقضاء حاجته في قضائها كمبدأ أساس ي لتحقيق السالم في املجتمع اإلسالمي، وفي هذا الحديث أيضا

عن عبد هللا بن عمر قال: قال رسول هللا »من استعاذ باهلل فأعيذوه، ومن سأل باهلل فأعطوه، ومن    " أبي داود  ففي "سننوستر عيوبه،  

 فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتمو 
 
 يرشد  ،ه«دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا

 
حديث هاما

صيغة العموم في االسم املوصل »من« ليشمل هذا  ملسو هيلع هللا ىلصويالحظ هنا استخدام النبي    عامة املسلمين للتحالف والتآخي لترسيخ السالم بينهم

وإجا العطاء  وتقديم  يطلبها  ملن  الحماية  تقديم  االجتماعي  السالم  مبادئ  من  وفيه  عقيدتهم،  باختالف  املجتمع  أفراد  جميع  بة  الحديث 

 2الدعوة واملكافأة على املعروف بأي ش يء ولو بالدعاء، وفيه عرض النبي عدة مستويات متدرجة في نشر السالم في املجتمع

املجتمع إلى االجتماع واالعتصام والوحدة، فاالجتماع واالتفاق سبيل إلى القوة والنصر، والتفرق واالختالف طريق إلى  دعوة: الحادي عشر

 الضعف والهزيمة، وما ارتفعت أمة من األمم وعلت رايتها إال بالوحدة والتالحم بين أفرادها، وتوحيد جهودها، ولذا جاءت النصوص الكثيرة

ر من االختالف والتنازع،  في كتاب هللا وسنة رسو  ِ
ّ
وا  له  تدعو إلى هذا املبدأ العظيم، وتحذ

ُ
ل
َ
َتْفش

َ
 َتَناَزُعوا ف

َ
ُه َوال

َ
َ َوَرُسول ِطيُعوا َّللاَّ

َ
ومنها قوله : )َوأ

 
 (86- 81حقوق اإلنسان في اإلسالم"، للتركي )ص:،و" (2/430"،)ملسو هيلع هللا ىلصنضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم  ينظر:" - 1

 ( 266-2/260"،)حبوث ندوة أثر القرآن الكرمي يف حتقيق الوسطية ودفع الغلو (89"،)ص:العبادات يف اإلسالم وأثرها يف إصالح اجملتمع "- 2
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اِبِريَن(]األنفال:   َ َمَع الصَّ ْم َواْصِبُروا ِإنَّ َّللاَّ
ُ
َهَب ِريُحك

ْ
يمسح مناِكَبنا في الصالة، ويقول:    - ملسو هيلع هللا ىلص-وفي حديث أبي مسعود: "كان رسول هللا  [،  46َوَتذ

قلوبكم"   َيْقُعدان باألفراد واألمم عن اإلصالح والبناء، ويمكنان للهدم  ،استووا وال تختلفوا فتختلف  ة واالختالف داءاِن وبيالِن 
َ
الُفْرق إن 

االحتراب إلى  يؤديان  وقد  الناس،  في  األلسن، والطعن  القلوب، وفساد   
َ
ظلمة بان  ويسّبِ املؤمنين    والفساد،  اختلفْت -والتقاتل.فعلى  مهما 

عْت آراؤهم وتباينْت أفكارهم دت مشاربهم، ومهما تنوَّ أن يتراَحموا فيما بينهم، وأن تغشاهم سحب املحبة، وأن يرتشفوا    -مذاهبهم، ومهما تعدَّ

ا بظالل اإلخاء والوداد، فهم   رات املودة والتعاطف، وأن يستظلوا جميع 
ُ
ا ف ههم -مع  ل   رسول هللاكما شبَّ

َ
جسٌد واحٌد؛ وذلك عندما قال: "َمث

ل الجسد، إذا اشتكى منه عضو: تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"  
َ
هم وتراحمهم وتعاطفهم َمث ولنرجع إلى القيم ،  املؤمنين في تواّدِ

ى بها الرعيُل األوُل من صحابة النبي 
َّ
اء والبغضاء والحقد والحسد، وليحل مكاَنها التراحم إلى تنقية قلوبنا من الشحن  فهيا الخلقية التي َتَحل

ه وال يرد عليه، فما زال الرجل يسبه    - رض ي هللا عنهما-والتواصل والحب، فهذا رجل َيُسبُّ ويشتم ابن عباس  
َ
أمام الناس، فيكظم غيظ

األمطار في أرض إال ُسِرْرُت بذلك وليس لي في  . قال: وما هي؟ قال: ما نزلت الويشتمه، فقال له ابن عباس: "أتشتمني وتسبني وفيَّ ثالث خص

 من كت
 
اب تلك األرض شاة وال َجَمل، وما سمعُت بقاٍض عادل إال حمدُت هللَا ودعوُت له في ظهر الغيب وليس لي عنده قضية، وما تعلمُت آية

ِة رسوِل هللِا إال وددُت أن كلَّ مسلم علم منها ما علمُت" ا من ُسنَّ
 
تحقيق التعليم الشامل لجميع ،و ن نحن من هذه املعاني؟فأي ، هللا أو حديث

 ، 1أفراد املجتمع وامللبي لحاجاتهم, قوة فاعلة في تقدم املجتمع وفي تحقيق السالم االجتماعي فيه 

ابن عبد البر »حديث مدني صحيح، ويدخل في هذا    يري بمكارم األخالق »إنما بعثت ألتمم صالح األخالق«،   -ملسو هيلع هللا ىلص  - بعث هللا نبيه  عشر:  الثاني

فإن هللا عز وجل بعث نبيه رحمة للعاملين ،2«ملسو هيلع هللا ىلصاملعنى الصالح والخير كله، والدين والفضل واملروءة واإلحسان والعدل؛ فبذلك بعث ليتممه  

املسلمين أن يتصفوا بصفة الرحمة، في تعاملهم فيما بينهم ومع غيرهم، بل وحتى مع الحيوان،    ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر  ،}وما أرسلناك إال رحمة للعاملين{  

نس أو دين.قال ابن بطال: "فيه  ، وكلمة الناس لفظة عامة تشمل كل أحد، دون اعتبار لج": »ال يرحم هللا من ال يرحم الناسملسو هيلع هللا ىلصفقال  

املسلمين   رحمة  ومن صور  اململوك"  وغير  منها  واململوك  والبهائم  والكافر  املؤمن  فيدخل   , الخلق  لجميع  الرحمة  استعمال  على  الحض 

، فلما بالحيوان ما يحكيه لنا األنبا ايسذورس عن رحمة عمرو بن العاص بحمامة بنت عشها على فسطاطه بين املقطم وحصن بابليون 

أراد الجند التوجه لإلسكندرية وشرعوا في هدم الخيام لحظوا الحمامة وعشها، فقال عمرو: "لقد احتمت بجوارنا، حرام علينا أن نخون 

 يحرس الحمامة وفراخها، ثم ملا  
 
بها، وقد استجارت وتحصنت ِبحمانا، اتركوا فسطاطي منصوبة لها إلى أن يطير فراخها"، وترك عمرو رجال

حث اإلسالم املسلمين على التأدب بآداب تشدهم إلى بعضهم، وتقوي صالتهم، وقد    ،3من االسكندرية بنى في محله مدينة الفسطاطرجع  

ا، ويتعاونون على دفع ما أصابهم، أو أصاب بعضهم ا، ويتأملون مع  ا متقارب املشاعر، يفرحون مع  واآلداب كثيرة ،  وتجعل منهم كال ملتئم 

واقتداء بالرسول في بناء املجتمع ينبغي أن يربى األفراد على  ، منها:السالم، والتزاور، وعيادة املريض. وكلها وسائل تقوي الروابط االجتماعية

،  عقيدة التوحيد، وعبادة هللا تعالى، والتحلي بأخالق اإلسالم، والعمل بأحكامه، وطلب العلم، وممارسة العمل الحياتي: اليدوي والفكرى 

املجتمع  الفرد وحاجة  مقدرة  واالستغفار إنه  ،  4حسب  املستمرة  والتوبة  اإلخالص  املسلم  من  تقتض ي  اإلسالمية:والتي  باألخالق  التخلق 

تر والصبر والصدق ومراقبة ربه في كل أعماله وعالقاته واليقين باهلل والتوكل عليه واالستقامة واملجاهدة وبر الوالدين، وصلة األرحام وس

املسلمين، والبعد عن البخل والشح، واستمرار ذكر املوت وقصر األجل والتواضع، وخفض الجناح وهدم التكبر، وحسن الخلق    عورات

ا  والحلم واألناة، والرفق والعفو واإلعراض عن الجاهلين، وحفظ السر والوفاء بالعهد وطالقة الوجه عند اللقاء ... إلخ.وواضح أن مجتمع 

 5د وأن يكون أفضل مجتمع يحقق التكامل والتعاون، ويخلو من املشكالت االجتماعية واالنحرافات بشتى أنواعهاهذه سمات أبنائه ال ب 

األخوة:الشعور املتبادل بين الفرد واآلخر هو أساس التضامن والتماسك في املجتمع أن يوجه املسلم مشاعر الحب والود إلى   الثالث عشر:

 على ترسيخ قواعد هذا الحب داخل املجتمع. وفي إطار من األخوة بنى اإلسالم املجتع اإلسالمي في املدينة امل
 
نورة  املسلم اآلخر فيعمالن معا

لم يشهد  كان بين املكيين وأهل يثرب من أحقاد دفينة   الذي  كان بين األوس والخزرج من الحروب الطاحنة، وكم  التاريخ مثيال. فكم  له 

اججها اليهود بين هاتين الطائفتين كلها تبخرت مع حلول آصرة األخوة حتى أصبح األنصاري أخا للمهاجري يهب له أفضل زوجاته ليختار  

 

 ( 185"،)ص: االجتاهات اْلديثة يف َّتطيط املناهج الدراسية يف ضوء التوجيهات اإلسالمية" ينظر:- 1
 (.  334/ 24) "،لتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ا ينظر:"  -2
  (38"،)ص:التعايش مع غري املسلمني يف اجملتمع املسلم، و"(104/ 2)،، األنبا ايسذورس"النفيسة يف اتريخ الكنيسةاخلريدة " : ينظر: -3
   (15"،)ص:اجملتمع واألسرة يف اإلسالم "-4

  (37"،)ص:بناء اجملتمع اإلسالمي  "-5
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األنصاري لعبد الرحمن بن عوف املهاجري، فأين تجد هذه الصورة الرائعة من األخوة، لن تجدها بالطبع إال    منهن ما يريد، كما فعل ربيع

 1في ظل اإلسالم الذي بنى املجتمع على قاعدة العقيدة وجعلها أفضل ركائز في التعامل االجتماعي 

 يساهم الدين في تنمية ثقافة السالم؟  كيف ثمة مسألة : 

 رسم الدين اإل   لقد 
 
 ايجابيا

 
سالمي الطريق السليم لبناء إنسان صحيح النفس والعقل والجسم بحيث يصبح لبنة قوية متماسكة وعنصرا

 لبناء مجتمع انساني فاضل الذي يشكل البيئة الصالحة لبناء اإلنسان بالتنشئة السليمة 
 
 في مجتمعه الكبير، ورسم الطريق ايضا

 
صالحا

فراد املجتمع كما يساهم الدين اإلسالمي أيضا في تنمية ونشر  أيهتم الدين االسالمي بتقوية العالقات االجتماعية بين    ،  مةوالتربية القوي

ثقافة السالم في نفوس االفراد، وأيضا يعمل على تعميقها وتقويمها على املودة والتعاطف ليسود الصفاء وتأتلف القلوب، ويصبح املجتمع 

ثقافة السالم االجتماعي لها تأثير هام على افراد مجتمعنا، وقد يظهر هذا التأثير من   منة يشد بعضها بعضا.اسرة واحدة متكاتفة متضا

يحتاج الشباب الى تنمية ثقافة  ،وخالل سلوكياتهم في حياتهم اليومية حيث تحدد ثقافة دينية مرغوب فيها وغير املرغوب فيها من السلوك 

حقيق األهداف التي يسعون اليها باعتبارهم أعضاء في الجماعة كالشعور باالنتماء والوالء واحترام آراء  السالم االجتماعي الذي ينشأ عن ت

ا من  غيرهم  مع  عالقاتهم  واستقرار  أفكارهم  وتقبل  االحساس    ألعضاءاآلخرين  وتنمية  املشتركة  الجماعي  العمل  قيمة  تنمية  خالل  من 

املشتركة االجتماعية  ملا  اإلسال الدين  ،  باملسئولية  اإلسالمي  املجتمع  تنظيم  في  األولى  الدعامة  مستوى امي  تحدد  مبادئ  من  عليه  شتمل 

كما أنه لم يقتصر على املواعظ   تاملبادئ وتجعلها واقعية وليست مجرد توصيات أو توجيها  ذه  املعامالت بين الناس، ومن نظم تحمي ه

والوصايا األخالقية فهذا ال يؤثر غالبا في عموم الشعب إال إذا صاحبته قوانين واضحة تحدد الواجبات وتحميها، اذ ان الدين السالمي  

سواء  على النفس    عيساهم في توفير وتنمية احساس الناس من شتى أصقاع املعمورة باألمن والسكينة والطمأنينة، وعدم الخوف أو الجز 

قدم   ، فقد 23أو املال أو العرض أو األرض، مّما يجعل اإلنسان أكثر إيجابّية، وأكثر قدرة على البذل والعطاء والتضحية في سبيل اآلخرين 

 للبشرية 
 

ا متكامال منذ أكثر من أربعة عشر    - اآلخرة  يحقق لهم السعادة في الدنيا، والفوز بالجنة ورضوان هللا في -اإلسالم الحنيف بناء  تربويًّ

ا ِن ويتسم البناء التربوي اإلسالمي بخاصية فريدة تميزه عن كافة النظريات الوضعية وهي أن مصدره كتاب هللا وسنة نبيه:}َوَما َيْنِطُق عَ   ،قرن 

 َوْحٌي ُيوَحى{ 
َّ
َهَوى، ِإْن ُهَو ِإال

ْ
هو الذي يؤكد صدقه وثباته املطلق، وفائدته العظمى وهذا املصدر اإللهي للبناء التربوي اإلسالمي  [،4- 3]النجم:  ال

ا  وينبثق النظام التربوي في اإلسالم من النظام التفسيري والرؤية الصادقة للكون والحياة واملجتمع والتاريخ   ،لإلنسان في الدنيا واآلخرة مع 

  واإلنسان، فاهلل هو الخالق وهو سبحانه املنظم ومبدع اإلنسان وخالقه بنوازعه وجوهرة، ومنزل الشريعة املناسبة له والقادرة على تنظيم 

وينطلق النظام اإلسالمي في التربية من ،  التعادلية املعجزة لحاجاته الجسدية املادية والروحية والعقليةشئونه، وعلى تحقيق التوازن أو  

الفهم الصادق لحقيقة اإلنسان والهدف من خلقه وأساليب تحقيق أهدافه ومصيره في اآلخرة، وهي مقدمات ال بد منها حتى يستوي النظام  

لواقع أن انحراف اإلنسان عن الفطرة يؤدي إلى اختالل حياة اإلنسان في الدنيا وإلى عذاب السعير وا،  التربوي غاية ووسيلة، ويحقق أهدافه

وحيده  في اآلخرة، وهنا تبرز وظيفة التربية في الفكر اإلسالمي الحنيف فهي املسئولة عن الحفاظ على الفطرة وتوجيه اإلنسان لإليمان باهلل وت 

ا، وهي املسئولة عن إعدا
 
ا وسلوك د اإلنسان الصالح، وهي مستمرة باستمرار وجود اإلنسان على األرض، وتحرص التربية اإلسالمية على  فكر 

ا خالصة أو    تحقيق التوازن والتكامل في شخصية املسلم، وفي إشباع حاجاته وميوله، فلو كان هللا سبحانه يريد للبشر أن يكونوا أرواح 

 

  (42-39"،)ص:اجملتمع واألسرة يف اإلسالم  "ينظر:-1
اجملتمع اإلسالمي دعائمه وآدابه   ،و"(75 :ص،)ابراهيم انصر  ،"الرتبية وثقافة اجملتمع (، و"100:ص  ،) زيدان عبد الباقي  : ،"علم االجتماع الديين راجع:"ي-2

 (. 214-213)ص:حممد جنيب أمحد أبو عجوة،، يف ضوء القرآن الكرمي
ا ترجع إىل انحيتني الشريعة اسم للنظم واألحكام اليت شرعها هللا أو شرع أصوهلا وكلف املسلمني َبا ليأخذوا أنفسهم َبا يف عالقتهم ابلناس. وهي على كثرهت - 3

العالقة بني اإلنسان وربه،ومن خالهلا يتم التقرب إليه سبحانه   عظمته، وتكون عنوااًن على صدق حضار  واستأساسيتني ُها: أواًل: اْلوانب السلوكية اليت حتدد 
الذاتية واالجتماعيةواليت تست السلوكية  اْلوانب  الناحية هي ما يعرف ابلعبادات.  املصاحل    هدف اإلميان ابهلل ومراقبته، والتقرب إليه سبحانه. وهذه  اْلفاظ على 

االجتماعي داخل اجملتمع. هذه الناحية هي اليت تعرف يف اإلسالم ابسم املعامالت،  وجتنب األضرار واملظامل، وسيادة األمن واالطمئنان والتماسك اْلماعي والتكامل  
مواجهة املشكالت األسرية   النظم الفرعية اليت تتعلق ابخلطبة واملهر والزواج والعالقات األسرية واْلقوق والواجبات األسرية وأساليب-وتشمل ما يتعلق بنظم األسرة  

أسلوب اختيار اْلاكم والشروط الواجبة - والنظام السياسي    - نظم اإلنتاج املشروع واألموال والتبادل والزكاة والعقود وامللكية وحترمي الراب- قتصادي  والنظام اال   - والطالق واملرياث
أو واجباته حدود هللا والدفاع االجتماعي   فيه ومهامه  اْلرمية أصاًل، وردع اْلخري  Social Defenceتوافرها  البسيطة حىت يعود  للحيلولة دون وقوع  ن وعالج االحنرافات 

عات األخرى. هذا إىل جانب النظم احملددة لعالقة اجملتمع اإلسالمي واجملتمعات، وهو ما يطلق عليه السياسة اخلارجية بني اجملتمع اإلسالمي واجملتم  - املنحرفون إىل اْلياة السوية
 ، بتصرف.(50- 48"،)ص:بناء اجملتمع اإلسالمي  ". انتهي من   تؤلف البناء االجتماعي املتميز للمجتمع اإلسالميوسوف نعرض فيما يلي ألهم النظم االجتماعية اإلسالمية اليت
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هم أن يكونوا كاألنعام يسعون وراء الشهوة الخالصة لفعل، لكنه سبحانه خلق اإلنسان مالئكة مجردة عن الشهوة لفعل، ولو كان يريد ل

 من قبضة طين ونفخة من روحه سبحانه،  
َ
 خ

َ
َقُه َوَبَدأ

َ
ل
َ
ْيٍء خ

َ
لَّ ش 

ُ
ْحَسَن ك

َ
ِذي أ

َّ
ِحيُم، ال َعِزيُز الرَّ

ْ
َهاَدِة ال ْيِب َوالشَّ

َ
غ
ْ
ِلَك َعاِلُم ال

َ
َق اإِلنَساِن  قال تعالى: }ذ

ْ
ل

ُم اِمْن 
ُ
ك
َ
اُه َوَنَفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه َوَجَعَل ل مَّ َسوَّ

ُ
ٍة ِمْن َماٍء َمِهيٍن، ث

َ
ُه ِمْن ُسالل

َ
ْسل

َ
مَّ َجَعَل ن

ُ
ُروَن{ ]السجدة:   ِطيٍن، ث

ُ
ْشك

َ
 َما ت

 
ِليال

َ
 ق

َ
ِئَدة

ْ
ف
َ
ْبَصاَر َواأل

َ
ْمَع َواأل - 6لسَّ

ْم ِمْن ُتَراٍب  ،  [9
ُ
َقك

َ
ل
َ
ْن خ

َ
ِشُروَن{ ]الروم:  وقال: }َوِمْن آَياِتِه أ

َ
ٌر َتنت

َ
ْنُتْم َبش

َ
ا أ

َ
مَّ ِإذ

ُ
وعلى هذا فالروح والجسد في اإلنسان متالزمان تتم بهما الحياة ،  [20ث

}َيا َبِني آَدَم  وال يمكن إنكار أحدهما في سبيل اآلخر، يقول تعالى في مجال استنكار تحريم الزينة والطيبات من الرزق التي أحلها هللا لعباده:  

وا
ُ
َم زِ  ُخذ ْل َمْن َحرَّ

ُ
ْسِرِفيَن، ق

ُ ْ
ُه ال ُيِحبُّ امل وا ِإنَّ

ُ
ْسِرف

ُ
وا َواْشَرُبوا َوال ت

ُ
ل
ُ
ّلِ َمْسِجٍد َوك

ُ
ْم ِعْنَد ك

ُ
َتك

َ
ِذيَن  ِزين

َّ
ْل ِهَي ِلل

ُ
ْزِق ق َباِت ِمَن الّرِ ّيِ

َّ
ْخرََج ِلِعَباِدِه َوالط

َ
ِتي أ

َّ
ِ ال

 َّللاَّ
َ
يَنة

ْنَيا  َحَياِة الدُّ
ْ
ُموَن{ ]األعراف: آَمُنوا ِفي ال

َ
ُل اآلَياِت ِلَقْوٍم َيْعل ِلَك ُنَفّصِ

َ
ذ
َ
ِقَياَمِة ك

ْ
 َيْوَم ال

 
اِلَصة

َ
وملا كان الدين اإلسالمي الحنيف يحقق التوازن ، 1[ 32- 31خ

الدين إلى   الواقعي العملي بين مطالب الروح ومطالب الجسد على أساس معيار دقيق يستند إلى العدل والتعادلية واالستقامة، فقد وجهنا

تحصيل األموال بمختلف األساليب واألنشطة واألعمال التي تحقق الخير لإلنسان ومجتمعه، والتي يتم من خاللها تنمية املجتمع وتحسين  

ْنَيا  ،  2أحوال اإلنسان وعمارة الكون والتقلب في األرض والتعارف والتعاون   َوال َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
َ
اَر اآلِخَرة ُ الدَّ قال تعالى:}َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك َّللاَّ

ْفِسِديَن{ ]القص
ُ ْ
َ ال ُيِحبُّ امل ْرِض ِإنَّ َّللاَّ

َ
َفَساَد ِفي األ

ْ
َتْبِغ ال ْيَك َوال 

َ
ُ ِإل ْحَسَن َّللاَّ

َ
َما أ

َ
ْحِسْن ك

َ
ة إلى أن امللك كله هلل  ، تنبهنا هذه اآلية الكريم[  77ص:  َوأ

ا، وأن اإلنسان يجب أن يبتغي في عمله وجه هللا سبحانه، وأال يهمل في حقه في االستمتاع الحالل، ويجب أن يحسن إلى املحتاجين أساس  

مار وتنمية الثروة  كما أحسن هللا إليه، وأال يستهدف في استخدامه لثروته وتنميتها الفساد في األرض. واإلسالم يوجهنا إلى العمل واالستث

ا للتنمية و   ،3ألن العمل في نظر اإلسالم عبادة متواصلة األثر محدودة الفائدة  بشكل مشروع الدين اإلسالمي عقيدة وشريعة يعد منطلق 

موه وتفوقه، االجتماعية بمفهومها الشمولي حيث إن اإلسالم اْهَتمَّ باإلنسان الذي كرمه هللا واستخلفه في األرض ورسم له أسلوب عزته وس

والسياسية  االقتصادية  الجوانب  جميع  في  والنمو  والتقدم  والتكافل  التكامل  عوامل  لهما  رسم  حيث  واملجتمع  بالجماعة  اهتم  كما 

التنمية وقضايا  اإلسالم  بين  الوثيق  االرتباط  جوانب  أهم  إيجاز  ويمكن  حقوق ،  واالجتماعية،  بقضية  ا  جوهريًّ ارتباطا  التنمية  وترتبط 

كل اإلنسان من  وتحريره  والسياسية  والنفسية  واالجتماعية  االقتصادية  حياته  ظروف  التنمية تحسين  من  األساس ي  الهدف  أن  طاملا   ،

اد  الضغوط البيئية واالجتماعية وإشعاره بالعدل واملساواة وإتاحة الفرص املتكافئة أمام الجميع وتأمينه ضد كل أنواع االستغالل واالستبد 

ففي الحديث:  ، عله يستمتع بالحريات الشخصية في حدود عدم اإلضرار بالغير أو االعتداء على حقوقه عامة ... إلخوالتمييز العنصري وج

، فأعط كل ذي حق حقه"
 
، وألهلك عليك حقا

 
ونجد اإلسالم يحث على التزام املنهج الوسط ،  "إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا

باإلضافة لذلك نجد أن الدين يشعر الفرد باملسئولية،و يشجعه على العمل ،و إتقانه بشكل  ينتج   و،  4املتزن في أدلة كثيرة عامة وخاصة

ال يعتريه    ،كامل متكاملرباني  هذا املنهج اإلسالمي في التربية منهج  ،  االجتماعيةعنه زيادة اإلنتاج ،و جودته ،و تحسين األوضاع اإلقتصاديةو 

ل من لدن حكيم خبير، وهو منهج يتعهد اإلنسان منذ والدته حتى يلقى خالقه, ولذلك فهو  نقص وال يكتنفه غموض؛ ألنه منهج سماو  زَّ
َ
ي ُمن

ويحدد  ،متميز بالشمول لكل ما يسعد اإلنسان في حياته في الدنيا وفي اآلخرة، فهو يشمل النفس اإلنسانية كلها في جميع حاالتها ومعامالتها 

ثم إن هذا املنهج حظي بالتطبيق األمثل على يد  ،  ما ينتظره بعد الحياة من حساب وثواب أو عقاب  لها حقوقها وواجباتها, كما يبين لإلنسان

وفي حياة صحابته, ومن بعده, ونقله الصحابة إلى التابعين من بعدهم, ففتحوا به البالد, وأصلحوا به حال العباد, ،,ملسو هيلع هللا ىلصسيد ولد آدم محمد 

ال تزال أسماؤهم   ،واملعامالت, تخرَّج على أيديهم جمهرة عظيمة من العلماء من العرب وغير العربوضربوا للناس أمثلة عالية في األخالق  

 بعد جيل   ،تلمع في سماء الفكر
 

ا  القرآن يحوي منهج    ،5والتاريخ ينقل إلينا ما خلفوه لنا من املصنفات واملؤلفات التي ال يحص ى لها عدد جيال

 تربوي  
 

، ومنهج التربية القرآنية هو أكمل املناهج وأصلحها للبشرية وال توازن تربيته بغيره من التربيات.عالج  ا لكل عصر وجيل صالح  ا كامال

عن   االنحرافات البشرية يكمن في منهج القرآن الكريم وحده، وما عداه من املناهج البشرية مهما بلغت من العمق واإلبداع، فستظل عاجزة

 
   (115- 111)ص:"،  بناء اجملتمع اإلسالميينظر:" - 1
   (186-185"،)ص:بناء اجملتمع اإلسالمي "ينظر:-2
 ( 270"، حممود شلتوت ،)ص:اإلسالم عقيدة وشريعة ، و"(189"،)ص:بناء اجملتمع اإلسالمي "ينظر:-3
{ ]امل  - 4   وجل ومدحت األمة املسلمة ابلوسطية، فقال عز  ،[77ائدة:  فمن النصوص العامة الداعية إىل التوسط:قوله تعاىل: }ُقْل اي  أ ْهل  اْلِكت اِب ال  ت  ْغُلوا يِف ِديِنُكْم غ رْي  اْلْ قِ 

ِهيًدا{ ]الب ع ْلن اُكْم أُمًَّة و س طًا لِت ُكونُوا ُشه د اء  ع ل ى النَّاِس و ي ُكون  الرَُّسوُل ع ل ْيُكْم ش   ، واألحاديث يف السنة مستفيضة يف بيان أن هدي اإلسالم هو التوسط واالعتدال.[  143قرة:  }و ك ذ ِلك  ج 

  (85"،)ص:من قضااي الرتبية الدينية يف اجملتمع اإلسالمي ":ينظر- 5
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ذ  الكمال، ألن  عليها وصف  يصدق  عليم معالجة  ش يء  بكل  وهو  ش يء  كل  إال هلل خالق  ليس  املادية  و ،1لك  املذاهب  استعلت  مهما 

ولن تستطيع أن تلبي متطلبات  ،اإللحادية وتزخرفت ومهما تعددت األفكار والنظريات فلن تغني األفراد واملجتمعات عن الدين الصحيح

    ،بل كلما توغل الفرد فيها    ،الروح والجسد  
ا
أمنا تمنحه  أنها ال  اليقين  تمام      ،أيقن 

ا
إلى الدين    ،وال تروي له ظمأ وأال مهرب منها إال 

فما أشد حاجة الناس إلى تصحيح عقائدهم من كل شائبة وبدعة، ،  2وليس إال الدين سكنا لنفوسهم وطمأنينة إلى قلوبهم ،  الصحيح  

وليقيموا حياة إسالمية، فيها السعادة والهناء، حياة تقوم على التوحيد الخالص، والعبادة هلل وحده، وعلى  ليرجع املسلمون إلى دينهم،  

عم  العدالة والحق، واإلخوة في هللا واملحبة فيه، حياة تكون على علم ومعرفة، تسودها املحبة والتعاون والتآزر بين األمة اإلسالمية، فين

 3ه وولي نعمه، ويسعد في الدنيافيها اإلنسان باألنس بربه وموال 

ق اإلسالم قيَم التسامح والتعايش السلمي والرحمة بصورة واضحة في التعايش بين األديان تقدم  خالل ما  من    في النهاية: يتبين لنا كيف حقَّ

الُم ،4والتمييز العنصري واملذاهب املختلفة، على أساس من حرية ممارسة الشعائر الدينية والتخلي عن التعصب الديني   فلن يُسوَد السَّ

ُد هذا العدُل إال في ظّلِ اإلسالِم  ه.وال يتجسَّ م إال بإقامِة الحّقِ والَعدِل، وإعطاِء كّلِ ذي حّقٍ حقَّ
َ
َم ،هذا العال خٍر واعِتزاٍز قدَّ

َ
فاإلسالُم وبكّلِ ف

ها التأريخ،  
َ
م أعظَم حضارٍة عرف

َ
ما في مناِهِج التعليِم، ووسائِل اإلعالم، ومواِقِع التواُصل    شرِ نيِجُب العمُل على ولذا  للعال الم، السيَّ ِة السَّ

َ
قاف

َ
ث

عزِ 
َ
حِة التطرُّف، وت

َ
كاف

ُ
ة مل ات الِحوار، في براِمج َتوَعِويَّ باِب، وأهميِة ترِسيِخ آِليَّ  بين ِفئاِت الشَّ

 
ة ، خاصَّ يِز ِقَيم التساُمِح والتعاُيِش، االجتماعّيِ

ة وَرفِض أعماِل  ة والطاِئِفيَّ ة، وِخطاِب التحريِض والكراِهَية، ودَعَوات العصِبيَّ راعات الدمويَّ  . الُعنِف والّصِ
 

وكذلك أبرز التوصيات واإلقتراحات من خالل النقاط  هذه أهم النتائج كانت من خالل الدراسة ،  5هَذَا ِمْن فَْضِل َرب ِي  د هلل الذي بنعمته تتم الصالحات،الحم

 التالية:

واة، دين األلفة واملحبة واإلخاء، دين العلم والعمل، دين يهدي للتي الدين اإلسالمي كله محاسن ومصالح فهو دين اليسر والسماحة والسهولة، دين العدالة واملسا -1

    اإلسالماهتم  وقد  ،  دين أساسه التوحيدوروحه اإلخالص، وشعاره التسامح واإلخاء   هي أقوم، دين الكمال والشمول، دين الوفاء والصدق واألمانة،
 
 شديدا

 
اهتماما

 . دبالسالم االجتماعي، وجعله من مهمات الدين وأساسيات الشريعة الحنيفة الرتباطه الوثيق باملنفعة العامة لألمة اإلسالمية ومصالح العبا

 السلم والوئام الداخ -2
ُ
قدت حالة

ُ
ق السلم االجتماعي عامل أساس ي لتوفير األمن واالستقرار في املجتمع، وإذا ما ف ليين أو ضعفت، فإن النتيجة الطبيعية لذلك  تحقُّ

وب البناء واإلنتاج،  هي تدهور األمن وزعزعة االستقرار، حيث تسود حالة الخصام ، وفي رحاب السلم االجتماعي يمكن تحقيق التنمية والتقدم، حيث يتجه الناس ص

 .املجتمع والوطن وتتركز االهتمامات نحو املصالح املشتركة، وتتعاضد الجهود والقدرات في خدمة

سياسية، و لكنه   السالم االجتماعي يعني غياب كل مظاهر العنف و القهر و الخوف في املجتمع، و السالم ال يعني فقط غياب الحرب، كما أنـه ليس فقط ظاهرة  -2

   يعبر عن عملية اجتماعية لها العديد من املستويات

التعليم في تحقيق االرتفاع على السلم االجتماعي؛ االقتصادي  -3 لنا أفضل نموذج لألمن   ،و إدراك أهمية  اإلسالم بنظامه االجتماعي واالقتصادي والسياس ي ُيقدم 

 6االجتماعي

ق ، و العبادة وسالمة دورهااإلسالم سبق إلى رعاية حرية اإلنسان في البقاء على دينه، وأن ال يكره على تركه، كما ضمن حرية    -4  من املبادئ التي عمَّ
 
يعد السالم مبدأ

 من كيانهم، وعقيدة من عقائدهم ، فاإلسالم يحب الحياة، ويقدسها، ويحبب الناس فيها، و 
 
هو لذلك يحررهم من اإلسالم جذورها في نفوس املسلمين فأصبحت جزءا

 
   (272- 2/260"،)حبوث ندوة أثر القرآن الكرمي يف حتقيق الوسطية ودفع الغلو"ينظر:- 1
األداين عامة، وخيشى منها على  إن ىف العامل تيارات وأفكارا متضاربة حتاول أنه تطغى على ، (220"، عطية صقر )ص:الدين العاملي ومنهج الدعوة إليه " ينظر:- 2

ة هذا الغزو اْلارف لآلراء واملذاهب املسلمني،أن يفتنوا َبا عن دينهم، فالواجب علينا إبراز قوة اإلسالم وعظمته ومتانة نظامه الروحى واالجتماعى لتحصني املسلمني ومقاوم
 املتطرفة

بل سيبقى حجة ابطلة   ،ولكن مستحيل أن ينمحي التدين  ،بطل حياة استعمال العقل والعلم والصناعة إن من املمكن أن يضمحل كل شيء حنبه وأن ت"يقول أرنست رينان :
 (87،)ص:عبد هللا درازحممد  "،د.الدين ":  ينظر: ".على بطالن املذهب املادي الذي يريد أن ُيصر اإلنسان يف املضايق الدنيئة للحياة األرضية 

   (369"،)ص:حتصني اجملتمع املسلم ضد الغزو الفكري ينظر: " - 3
 (11- 8"،)ص:التعايش مع غري املسلمني يف اجملتمع املسلم "ينظر:-  4
 ([  40)  سورة النمل:آية]-5
   (36"،)ص:التوجيه واإلرشاد النفس ي "ينظر:  -6
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ويقرر القرآن الكريم أن املبدأ  ،  على املحبة والسالم والود واالحترام، واإلسالم شريعة السالم ودين الرحمة الخوف، ويرسم الطريق األمثل للتعايش اإلنساني القائم  

ن
ُ
ٍر َوأ

َ
ك
َ
ْم ِمْن ذ

ُ
ْقَناك

َ
ل
َ
ا خ اُس ِإنَّ َها النَّ يُّ

َ
َباِئَل األساس في العالقات بين البشر هو مبدأ السلم والتعاون. يقول تعالى: ﴿َياأ

َ
ا َوق ْم ُشُعوب 

ُ
َناك

ْ
ى َوَجَعل

َ
 1﴾ ..ث
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 2ففي الحديث الشريف "تركت فيكم ما إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب هللا وسنتي" 

 تعميق الدراسات األكاديمية في مفهوم السلم االجتماعي، ودعوة املؤسسات املدنية الى أخذ دورها في ذلك. -4

 : المصادر والمراجع   ثبت 
  القرآن الكريم -1

 هـ. 1422األولى، الطبعة: ،،الناشر: دار طوق النجاة: محمد زهير توسننه وأيامه  ملسو هيلع هللا ىلصالجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا   -2

 . الناشر: دار إحياء التراث العربيمحمد عبد الباقي، ت:صحيح مسلم، ،، ل العدل عن العدل إلى رسول هللااملسند الصحيح املختصر بنق-3

 م. 1998بيروت،سنة النشر:  –سنن الترمذي،املحقق: بشار عواد معروف،الناشر: دار الغرب اإلسالمي  -الجامع الكبير  -4

 م  1988 -هـ  1408الدين العاملي ومنهج الدعوة إليه، عطية صقر،الناشر: مجمع البحوث اإلسالمية، القاهرة، عام النشر:  -5

 .1975دار الفكر العربي، القاهرة  ، أبو زهرةمحمد  تنظيم اإلسالم للمجتمع، -6

   م1998هـ/ 1419الطبعة: األولى ، الناشر: دار املعرفة الجامعية، كمال الدين عبد الغني املرس ي ،: من قضايا التربية الدينية في املجتمع اإلسالمي -7

 الناشر: دار الشروقم، 30/12/1998تاريخ النشر:  شلتوتالشيخ محمود ،  اإلسالم عقيدة وشريعة -8

   الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بيانات، بدر بن ناصر البدر منه، إرهاب املستأمنين وموقف اإلسالم   -9

 . 7منشور في: مجلة أهل البيت عليهم السالم العدد ،القزوينيالباحث: محسن باقر ، مقومات األمن االجتماعي في اإلسالم وآليات تحقيقه -10

 د. عبد هللا بن إبراهيم اللحيدان الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بيانات ، سماحة اإلسالم في معاملة غير املسلمين-11

 .م 1977يونية  -مايو  ،الطبعة: السنة العاشرة، الناشر: الجامعة اإلسالمية، شيخون محمود ، العبادات في اإلسالم وأثرها في إصالح املجتمع -12

 . 1998دار الشروق، القاهرة  د.محمد عمارة، اإلسالم واألمن االجتماعي، -13

 الطبعة: الثالثة الناشر: عالم الكتب حامد عبد السالم زهران ،د. التوجيه واإلرشاد النفس ي ا -13

 م.1933طبعة عثمان خليفة سنة أبي حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين،   -14

 أستاذ مشارك، قسم اللغة العربية ، جامعة بنجاب الهور ، ، حامد همداني السلم االجتماعي:ضرورته ومبادئه في ضوء الشريعة اإلسالمية – 15

   م1964لجنة التأليف والترجمة والنشر، ، مطبعة 2قصة الحضارة، ول ديورانت، ترجمة محمد بدران، ط -16 

 هـ. 1389اإلسالم وأهل الذمة، علي حسن الخربوطلي، املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة،   -17

  ، دار النفائس للنشر والتوزيع،عمان،األردن.12،د.عمر األشقر، ط:نحو ثقافة إسالمية أصلية -18

   هـ.1422اإلسالم، صالح حسين العايد، دار أشبيليا، حقوق غير املسلمين في بالد  -19

   م2001 -هـ 1422الطبعة: التاسعة ، الناشر: مؤسسة الرسالة، نادية شريف العمري  د.اإلسالمية، أضواء على الثقافة   -20

 م. 1978، دار العلم للماليين، 17روح الدين اإلسالمي، عفيف طبارة، ط -21

 م 1995، دمشق  -دار الفاضل ،عبد الهادي عباس حقوق اإلنسان،  -22

  هـ.1412قالوا عن اإلسالم، عماد الدين خليل، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، -23

   م 2006 -هـ  1427املكرمةالطبعة: األولى، مكة  -الناشر: رابطة العالم اإلسالمي ، منقذ بن محمود السقار ،التعايش مع غير املسلمين في املجتمع املسلم -24

   م2000 -هـ  1421الطبعة: الثالثة ،  الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، محمد طاهر الجوابي ، ملجتمع واألسرة في اإلسالما -25

 2017أبريل  23 تاريخ اإلصدار: ،الناشر: هال للنشر والتوزيع  التعايش السلمي .. روحه وسلوكه في بناء األمم والحضارات طارق رضوان -27

 . م1970، 3الدعوة إلى اإلسالم، توماس آرنولد، مكتبة النهضة، مصر، ط  -28

، املجلة التربوية لتعليم الكبار  اسم الباحث : ياسر محمد عبد العال عبد الرحيم دراسة تحليلية دور القرآن الکريم والسنة النبوية في حفظ الضرورات الخمس -29

   41-28، الصفحة 2020، الخريف 4، العدد 2، املجلد 5املقالة ، جامعة أسيوط، 

 
   (22ص "، )نظيم اإلسالم للمجتمع:"تينظر:-1
   (89"،)ص:العبادات في اإلسالم وأثرها في إصالح املجتمع "ينظر: -2



  

26 

 

 م  2001 -هـ  1422: األولى، ، طالناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،عبد هللا التركي د.: ، تالطبري ،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن -30

 ه.1415، هدية مجلة األزهر لشهر رجب محمود حمدى زقزوق، د.العقيدة الدينية وأهميتها في حياة اإلنسان -31

 م  1999 -هـ 1420الطبعة: الثانية ، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ، : سامي بن محمد سالمة، تبن كثير ، اتفسير القرآن العظيم -32

 م 1984هـ/1404ربيع األول  -صفر -محرم  -61، العدد 16: السنة ،طالجامعة اإلسالمية باملدينة ،أحمد الغامدي ، أثر العقيدة اإلسالمية في تضامن ووحدة األمة اإلسالمية -33

 دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع  ،التعايش السلمي بين املسلمين وغير املسلمين داخل املجتمع اإلسالمي وخارجه زينب عبد العزيزا -34

 م 1977يونية  -هـ مايو 1397العدد األول، جمادى األخرة الجامعة اإلسالميةالطبعة: السنة العاشرة، ،  محمود شيخون  ،العبادات في اإلسالم وأثرها في إصالح املجتمع  -36

"مقدم إلى املؤتمر العلمي )السلم االجتماعي وقراءة القضايا املتعلقة به قراءة إسالمية( املزمع عقده  السلم االجتماعي طريق لبناء الوطن..."العهد املدني  -37 
 
نموذجا

 م 3/4/2014إلى 1في كلية العلوم اإلسالمية في جامعة صالح الدين ـ إقليم كردستان في الفترة من  

 م. 2006ة للكتاب، مشروع مكتبة األسرة،  ، الهيئة املصرية العام14 9العدل والتسامح في ضوء اإلسالم، ص:  -40

  م1997 -هـ  1417: التاسعة، ،طالسعودية،-دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض ،مجموعة رسائل التوجيهات اإلسالمية إلصالح الفرد واملجتمعاملؤلف: محمد بن جميل زينو -41

 م 1998- هـ1418الطبعة: الثالثة ، الناشر: دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة،  نبيل السمالوطي .د ،  بناء املجتمع اإلسالمي -42

 هـ 1419: األولى، طالسعودية  -حقوق اإلنسان في اإلسالم عبد هللا بن عبد املحسن بن عبد الرحمن التركيالناشر: وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد   -43

 هـ 1425: الثانية، ،طالسعودية ،ألوقاف والدعوة واإلرشاد وزارة الشئون اإلسالمية وا،مجموعة من العلماء،بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو -44

 م. 1391سماحة اإلسالم، أحمد الحوفي، إصدارات املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية،  -- 45

 م 18/7/2021اطلع عليه بتاريخ : /https://jilrc.com ، منشور في : موقعوارم العـيد  ،البعد الثقافي للعوملة وأثره على الهوية الثقافية للشباب العربي- 46

 م 29/7/2021اطلع عليه بتاريخ :/ https://www.alukah.net، شبكة األلوكة ، أمل بنت سليم بن سالم العتيبي، والتحديات التي تواجهها الهوية اإلسالمية -- 47

 م 2021/ 26/7، اطلع عليه  بتاريخ :https://khutabaa.com/ar الخطباء،م، ملتقي 2017/ 23/10  ،عبد هللا اليابس، االعتزاز بالهوية 48

 م 26/71/2021، اطلع عليه  بتاريخ : /https://mawdoo3.com ، موضوع كوم ،طالل مشعل ، ما هي مصادر التشريع اإلسالمي -49

 م198 0، زيدان عبد الباقي،  القاهرة، دار غريب للطباعة علم االجتماع الديني، -50

 ، القاهرة، دار الرحاب للنشر والتوزيع 1ط، ابراهيم ناصر التربية وثقافة املجتمع،   -51

 م 2006(، العراق، 3(، العدد) 3مجلة أبحاث كلية التربية األساسية، املجلد)  ، عبد السالم إبراهيم مجيد املاجد السالم معناه وأحكامه في الشريعة اإلسالمية،  -52 

 م 1972، 1القرآن وقضايا اإلنسان"، بنت الشاطئ، ، بيروت: دار العلم للماليين، ط   -53

 م 1976أصول النظام االجتماعي في اإلسالم، تونس: الشركة التونسية للتوزيع، - 54

 آباد.  كلية اللغة العربية و الدراسات اإلسالمية،جامعة العالمة إقبال املفتوحة،اسالمري، * د.سميع هللا الزبيية، وء السيرة النبو فى ضتها السلم والسالم وتطبيقا- 55

 ( 132- 123)ص م 2006املجلد الثالث, ديسمبر ، الجامعة اإلسالمية العاملية شيتاغونغدراسات ، د. محمد شاه جالل ، دعوة اإلسالم إلى السلم -56

 .قسم اللغة العربية ، جامعة بنجاب الهور ، د.حامد أشرف همدان، السلم االجتماعي:ضرورته ومبادئه في ضوء الشريعة اإلسالمية -57



 

 

 

 

 ين. الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم أجمع

  السنة،وبعد؛ فقد حفظ هللا القرآن، وحفظ كل العلوم التي تحفظ القرآن وفهمه وعلمه، فحفظ هللا

 .[9]الحجر:  نثڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ نثوحفظ هللا اللغة العربية، قال تعالى:  

يب عن سير أئمة الحديث يدرك مدى جهود األئمة في جمع األحاديث والتفتيش والتنقومن نظر في 

 األسانيد وحال الرجال.

 .1وفي دراستي عن )اإلمام شعبة بن الحجاج( ذكرت طرفا من ذلك

أخذ ومن جملة هذه الجهود ما يعرف بالمشيخات، وهو أن يجمع اإلمام الشيوخ الذين لقيهم و 

ا المصنف لم يَْلقَهم، مع سرد بعض األحاديث والحكايات والفوائد التي رواهعنهم، أو أجازوه وإن 

واية، وغير ذلك لنوع ، وهذا اعن هؤالء الشيوخ، وكذلك معرفة الكتب التي صنّفوها، أو تلقُّوها بالّرِّ

ة، وثمرات متنوعة، وقد تعدّدت طرق التأليف فيه.   من التأليف له فوائد جمَّ

لي بن عهذه المشيخة التي صنّفها اإلمام الحافظ أبو الحسين محمد بن  ومن المشيخات النادرة،

بابن  محمد بن عبيد هللا بن عبد الصمد بن المهتدي باهلل الهاشمي العباسي البغدادي، المعروف

 هـ،  كان ثقةً نبياًل زاهدًا. 465هـ، والمتوفي سنة  370الغريق، المولود سنة 

ينًا، وحزًما، جاز أبو الح» قال ابن السمعاني: سين قصب السبق في كل فضيلة عقاًل، وعلًما، ودِّ

ورأيًا، وورًعا، ووقف عليه علّو اإلسناد، ورحل إليه الناس من البالد، ثقُل سمعه بأخرة، فكان يتولّى 

نِّّه، وكان ثقةً ُحّجةً، نبياًل ُمكثًرا، وكان آخر من حدَّث عن الدارقطني وابن  القراءة بنفسه، مع علّو سِّ

 . 2«اهينش

 ( شيًخا. 66)  -فقد جمع في مشيخته  شيوخه الذين روى عنهم وأجازوه، وعددهم

هتَِدي ابِن الـمُ  )َمْشيََخِة أبي الـُحَسْين،  والمعروفة بـــ )الفوائد المخرجة من األصول(عنوانه: 

 .باهلل( 

 ونسخته الوحيدة، موجودة بالمكتبة الظاهرية .

                                                             

 طبعت بمصر ) الناشر/ الجامعة اإلسالمية بمنيوستا(، وتباع بمكتبة اللؤلؤة بالقاهرة، والمنصورة. 1

 

 ( 10/226« )تاريخ اإلسالم»نقله الذهبي في  2

 



 وقد قمت فيه باآلتي: 

 ترجمة وافية بالمؤلف. 

 نسخ المخطوط ومقابلته. 

 ترجمة شيوخ المؤلف. 

 تخريج األحاديث واآلثار مع الحكم عليها. 

 ذكرت بعض الفوائد المتعلقة باألحاديث.

 ذكرت له فهارس علمية موسعة وجعلت الترقيم مرتبطا برقم الحديث. 

 

 

 

 ترجمة اإلمام أبي الحسين

 

هو القاضي أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبيد هللا بن عبد الصمد بن محمد المهتدي باهلل 

ابن الواثق ابن المعتصم ابن الرشيد ابن المهدي ابن المنصور ابن محمد بن علي بن عبد هللا بن 

 3العباس بن عبد المطلب بن هاشم. 

 4شيُخهم. ابن الغريق الخطيب ... سيد بني العباس في زمانه و

 5ولد يوم الثالثاء غرة ذي القعدة من سنة سبعين وثالثمائة. 

كتبت عنه، وكان فاضال نبيال، ثقة صدوقا، وولي القضاء بمدينة المنصور  قال الخطيب البغدادي:

وما اتصل بها وهو ممن اشتهر ذكره وشاع أمره بالصالح والعبادة، حتى كان يقال له راهب بني 

 6هاشم. 

                                                             

 ط دار عالم الفوائد( . 2/455« )مشيخته»ذكره قاضي المارستان في كذا  3

 

 ط مطبعة حكومة الكويت( . 3/262للذهبي )« العبر» 4

 

 ط دار الكتب العلمية( . 16/152البن الجوزي )« المنتظم» 5

 

 ط دار الغرب اإلسالمي( .4/183« )تاريخ بغداد» 6

 



لًما، السمعاني: وقال ابن  ودينًا، وحْزًما، جاَز أبو الُْحَسين قََصَب السَّْبق فِّي كّل فضيلة عقاًل، وعِّ

 7ورأيا، وورًعا، ووقف عليه علو اإلسناد، ورحل إليه الناس من البالد. 

كان ثقة صالحا كثير الصيام والتالوة، رقيق القلب، بكاء عند الذكر، حسن وقال ابن الجوزي: 

ن، وكان ممن اشتهر بالصالح والتعبد حتى كان يقال له: زاهد بني هاشم، وكان غزير الصوت بالقرآ

 8العلم والعقل، رحل الناس إليه من البالد لعلو إسناده، وكان مكثرا. 

 9كان ثقة صالحا.  وقال أبو بكر ابن نقطة:

بادته وسرده كان ثقة نبيال صالحا متبتال كان يقال له راهب بني هاشم لدينه وع وقال الذهبي:

 10الصوم. 

ة مسند العراق.  وقال: ث الُحجَّ  11اإلمام العالم الخطيب الُمحدِّّ

سمع أبا الحسن الدارقطني، وأبا حفص بن شاهين، وعلي بن عمر السكري، ومحمد بن يوسف بن 

 12دوست، وابن حبابة، ويوسف القواس، وعيسى بن علي بن عيسى، وأبا طاهر المخلص، وغيرهم. 

ي، َوالُمْفتِّي يُْوسُفُ  دُ بُن َطْرَخان التُّْركِّ ، َوُمَحمَّ ، َوُشَجاٌع الذُّْهلِّيُّ يُّ ْيُب، َوالُحَمْيدِّ  بُن َحدََّث َعْنهُ: الَخطِّ

ي، َويُ  دُ بُن  عبد البَاقِّي الفََرضِّ ْحَمنِّ الفَارقِّي، َوأَبُو بَْكرٍّ ُمَحمَّ ْنَجانِّي، َويَْحيَى بُن َعْبدِّ الرَّ ّيٍّ الزَّ ْوسُُف َعلِّ

از، َوَخلْ  ّي، َوأَبُو َمْنُصْورٍّ القَزَّ دُ بُن ُعَمَر األُْرَموِّ ي أَبُو الفَْضلِّ ُمَحمَّ ٌق َكثِّْيٌر. بُن أَيُّْوَب الَهَمذَانِّّي، َوالقَاضِّ
13 
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خطب وله ست عشرة سنة، وشهد في سنة سبع وأربعمائة، وولي القضاء في وقال ابن الجوزي: 

بجامعي المنصور والمهدي ستا وسبعين سنة، وشهد ستين سنة،  سنة تسع وأربعمائة، فبقي يخطب

 14وتقضَّى ستا وخمسين سنة. 

وثقل سمعه في آخر عمره فكان يقرأ هو على الناس، وذهبت إحدى عينيه، وكان آخر من حدث 

 15في الدنيا عن الدّارقطنّي، وابن شاهين، وأبي بكر بن دوست. 

كان أبو الحسين به طَرش، فكان يقرأ علينا بنفسه. وكان دائم وقال أبو يعقوب يوسف الَهَمذَانّي: 

 16العبادة. قرأ علينا حديث الَملََكْين، فبكى بُكاًء عظيًما وأبكى الحاضرين. 

 17في جزئين. « مشيخة»وله  قال الذهبي:

هـ(، ودفن 465وتوفي وقت المغرب، من يوم األربعاء، سلخ ذي القعدة، من هذه السنة )أي سنة

خميس، غرة ذي الحجة، خلف القبة الخضراء، وكان قد جاوز التسعين، وحضره خلٌق عظيم، يوم ال

 18وكان يوًما مشهودًا. 

 

 وصف النسخة الخطية

 

 هذه النسخة كتبت في حياة المؤلف، وهي موجودة بالمكتبة الظاهرية .

 وبيانها:

، ورقة 42:   209وحتى رقم  168( [، من الورقة رقم 73عام )مجاميع  3809رقم المجموع ] 

 بكل ورقة وجهان. 

 . شيًخا( 29شيًخا(، والثاني يحتوي على ) 37ومكونة من جزئين، الجزء األول يحتوي على )

 والمخطوط عليه سماعات كثيرة بقراءة المؤلف. 
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فرغ من نقله وسماعه من القاضي الشريف أبي »ل، ونصه: منها ما ورد بعد انتهاء الجزء األو

 ، أي قبل وفاة المؤلف بسنة واحدة. «الحسين وذلك في صفر سنة أربع وستين وأربع مئة

بي أسمع جميع هذا الجزء من أوله إلى آخره من لفظ القاضي الشريف »ومنها في نفس الورقة: 

محمد بن بقال أحمد بن أحمد بن الحسن الوكيل، و، أبو الالحسين محمد بن علي بن المهتدي باهلل 

ة ، أي قبل وفا«أحمد بن أبي الحسين المهتدي، في جمادى اآلخرة سنة خمسٍّ وستين وأربع مئة

 المؤلف ببضعة أشهر. 

مية، وعليها سماعات كثيرة استغرقت صفحات، لكثير من أهل العلم، منهم: شيخ اإلسالم ابن تي

 لهادي الحنبلي، وغيرهم. واإلمام المزي، وابن عبد ا

 وقد ورد عنوان المخطوط على النحو التالي:

)الجزء األول من مشيخة القاضي الشريف أبي الحسين محمد بن علي  /ب: 168ورد في الورقة 

 بن المهتدي باهلل، تخريج الحافظ شجاع الذهلي وبخطه( .

ألجل أبي الحسين محمد )الجزء األول من مشيخة القاضي الشريف ا ب:/169وورد في الورقة 

جة من األصول( وكذا وقعت  بن علي بن محمد بن عبيد هللا بن عبد الصمد بن المهتدي باهلل، الُمخرَّ

 ب./170في الورقة 

جة من األصول عن شيوخ القاضي  ب:/193وورد في الورقة  )الجزء الثاني من الفوائد الُمخرَّ

بن عبيد هللا بن عبد الصمد بن محمد، الـُمكنَّى بـ األجل الشريف أبي الحسين محمد بن علي بن محمد 

 أبي الحسين ابن المهتدي، بروايته عنهم( .

 )مشيخة أبي الحسين ابن المهتدي باهلل( . وورد في السماعات باسم:

 وممن سماه )مشيخة( من أهل العلم: 

له مشيخة في »ط دار الغرب( ذكر في ترجمته أن:  10/226« )تاريخ اإلسالم»اإلمام الذهبي في 

 «.جزءين

عبد هللا بن محمد بن جعفر بن »ط دار الكتب العلمية( قال:  4/191« )ميزان االعتدال»وكذا في 

 ؟«شاذان روى عنه أبو الحسين بن المهتدي باهلل في مشيخته حديثا كذبا في ذكر فاطمة 

 «.ين مرويَّةومشيخته في جزء»ط مؤسسة الرسالة(: 18/242« )سير أعالم النبالء»وقال في 

وكتاب مشيخة »ط دار البشائر( قال: 431)صـ « مشيخته»اإلمام سراج الدين القزويني في 

 «.الشريف أبي الحسين محمد بن علي بن محمد المهتدي باهلل..

: 4/101« )الوافي بالَوفَيَات»اإلمام الصالح الصفدي في  له »ط دار إحياء التراث( ذكر أيضا أنَّ

 «.مشيخة في جزءين

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متن المشيخة

 

ي الجزء األول من مشيخة القاضي الشريف أبي الحسين محمد بن علي ابن المهتد (ب/168ق)

 باهلل.

 ، وبخطه.19تخريج الحافظ شجاع الذهلي

                                                             

هو أبو غالب شجاع ْبن فارس ْبن الُحَسْين بْن فارس بْن الُحَسْين ْبن غريب بْن بشير ْبن َعبْد هللا بْن ُمنخل بْن  19

ّم لُسْهرَوْردّي، ثالذُّْهلّي، االحافظ أبو غالب ثور ْبن َمْسلَمة بْن َسْعنة بْن َسدُوس ْبن شيبان بْن ذُهَل بْن ثعلبة، 

 هـ[ 507البغدادّي، اْلَحريمّي. ]المتوفى: 

ن الوّرا ن التّفسير، والحديث، والفقه، ما لم ينسخه أحدٌ مِّ ب لي َعبْد الوّها قين، قَالَ قَاَل ابن الّسمعانّي: نسخ بخّطه مِّ

عر ابن األْنماطي: دخلت عَلْيهِّ يوًما، فقال لي: توبني، قل ن أّي شيء؟ قَاَل: كتبت شِّ خطّي سْبعٍّ ْلَحّجاج بات: مِّ

َع: أبا َطالِّب ْبن َغْيالن، وعبد العزيز ْبن علّي األََزجّي، واألمير أبا محم تدر، وأبا محمد د ابن المقمّرات، سَمِّ

ن جماعة من  الجوهرّي، وأبا جعفر ابن المسلمة، وأبا بَْكر الخطيب، وطبقتهم، ومن بعدهم، إلى أن سمع مِّ

ظفر،  طبقته، روى عنه: إسماعيل ابن السمرقندي، وعبد الوهاب األنماطي، وأبو طاهر السلفي، وعمر بن

ن الّطلبة، وملكُت بخطّه عدّة أجزاء.  وسلمان بن جروان، وطائفة مِّ

ن بالد اإلسالم إاّل وفيه شيء بخّط شجاع الذُّْهلّي، ة، ه ببغداد، ثقتكان مفيد وقو قَاَل َعْبد الوهاب: قَّل ما يوجد بلدٌ مِّ

دة  غسَله فاريخ الخطيب، ذياًل َعلَى ت» تاريخ بغداد » سديد الّسيرة، أفنى عمره في الطَّلَب، وكان قد عمل مسوَّ

 في مرض موته.

 تُُوفّي في ثالث ُجَمادَى األولى، وُولِّد في سنة ثالثين. .

 ( .11/88للذهبي )« تاريخ اإلسالم» 

 



، عنه رواية العالمة أبي 20رواية أبي القاسم عبد هللا بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف

ياليمن زيد بن الحسن بن   ، عنه.21زيد الكند

الجزء األول من مشيخة القاضي الشريف األجل أبي الحسين محمد بن علي بن  (ب169ق) 

 محمد بن عبيد هللا بن عبد الصمد بن المهتدي باهلل، المخرجة من األصول. 

 23. ، نفعه هللا بالعلم22سماع ألبي محمد بُدَْيل بن علي البَْرَزْنديّ 

                                                             

 335د بن عبد القادر بن محمد بن يوسف، أبو القاسم البغدادي، الحربي، النجار، ]المتوفى: عبد هللا بن أحم  20

 هـ[

 أخو الحافظ عبد الخالق، وعبد الواحد.

ن ن، ومحمد بولد في مستهل عام اثنين وخمسين وأربعمائة، وسمع: أبا جعفر ابن المسلمة، وعبد الصمد ابن المأمو

 وابن النقور.علي بن الغريق، والصريفيني، 

بن أبي  روى عنه: السلفي، وابن السمعاني، وابن عساكر، وعبد المجيب بن زهير، وعبد هللا بن طليب، ومحاسن

كريم بكر، وثامر بن جامع القطان، وحسين بن عثمان الكوفي القطان، وضياء بن جندل، وعمر بن عبد ال

 الكندي، وهو آخر من حدث عنه.الحمامي، ونفيس بن عبد الجبار، وأبو اليمن زيد بن الحسن 

ماله ابن أقال ابن السمعاني: دين خير، من بيت الحديث، صالح، جاور بمكة سنين، وسمع منه والدي بمكة مجلسا 

هزارمرد الصريفيني، وجرت أموره على سداد واستقامة إلى آخر عمره، وتوفي في العشرين من رجب 

 ( .11/595« )سالمتاريخ اإل»بالحربية وله اثنتان وثمانون سنة. 

زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد بن عصمة بن حمير، العالمة تاج الدين أبو  21

 هـ[  613اليمن الكندي البغدادي المقرئ النحوي اللغوي. ]المتوفى: 

 نين.سر وله عشر ولد في شعبان سنة عشرين وخمسمائة، وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وكمل القراءات العش

 ت والحديث.وكان أعلى أهل األرض إسنادا في القراءات؛ سمع الحديث على الكبار، وبقي مسند الزمان في القراءا

الخياط،  قرأ القراءات المشهورة والغريبة فأكثر على شيخه ومعلمه وأستاذه اإلمام أبي محمد سبط أبي منصور

 ث، وأرسله إلى الشيوخ الكبار.وأفاده، وحرص عليه في الصغر، وأسمعه الحدي

ر القزاز، سمع الحديث من القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي، وأبي القاسم هبة هللا ابن الطبر، وأبي منصو

ة ضاوي، وطلحومحمد بن أحمد بن توبة وأخيه عبد الجبار، وأبي القاسم ابن السمرقندي، وأبي الفتح ابن البي

بد هللا بن عبن علي ابن الطراح، وأبي الحسن بن عبد السالم، وأبي القاسم بن عبد السالم الرماني، ويحيى 

اغ، وعبد أحمد بن يوسف، والحسين بن علي سبط الخياط، والمبارك بن نغوبا، وعلي بن عبد السيد ابن الصب

 الملك بن أبي القاسم الكروخي، وسعد الخير األنصاري، وطائفة سواهم.

نظر هـ( وي613خرجها أبو القاسم علي بن القاسم ابن عساكر. توفي سنة ) في أربعة أجزاء» مشيخة » وله 

 ( .13/364« )تاريخ اإلسالم»ترجمته في 

 هـ[ 475بديل بن علي بن بديل، أبو محمد البرزندي الشافعي. ]المتوفى:   22

 سكن بغداد، وتفقه، وسمع من أبي الطيب الطبري، والبرمكي، وكتب الكثير.

 ن السمرقندي، وأبو العز بن كادش، وجماعة.روى عن إسماعيل اب



الجزء األول من مشيخة القاضي الشريف األجل أبي الحسين محمد ابن علي  (ب/170 ق) 

 بن محمد بن عبيد هللا بن عبد الصمد بن المهتدي باهلل، المخرجة من األصول. 

 24سماع الشيخ الفقيه أبي محمد بديل بن علي البرزندي، نفعه هللا بالعلم. 

  

    (أ/171 ق)

حدثنا القاضي الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبيد هللا بن عبد الصمد بن  - 1

أبو الحسن علي بن عمر ابن محمد بن الحسن بن  [1]رقم المهتدي باهلل، من لفظه، قال: حدثنا

، إمالء، وكنت أنا 25شاذان بن إسحاق بن إبراهيم بن علي بن إسحاق الحضرمي السكري الحربي

                                                                                                                                                                                                                           

 صالح، خير، من أهل السنة.

 ( 10/376« )تاريخ اإلسالم»قال ابن خيرون: مات في جمادى اآلخرة. 

 تاله وجهٌ كامل به سماعات.  23

 

 «.وقف بالضيائية»بقية الوجه سماعات، ووقف، نصه:  24

 

الحميري البغدادي الحربي، يعرف بالسكري  علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن شاذان، أبو الحسن 25

 هـ[ 386وبالختلي وبالصيرفي وبالكيال. ]المتوفى: 

لف، خسمع: أحمد الصوفي، وعلي بن سراج، وعباد بن علي السيريني، ومحمد بن محمد الباغندي، والهيثم بن 

علي وطيب البلخي، وأبا خبيب ابن البرتي، وعلي بن إسحاق بن زاطيا، وعيسى بن سليمان، والحسن بن ال

 بن الحسين بن حبان، وجماعة. تفرد بالرواية عن جماعة منهم.

تنوخي، روى عنه: أبو القاسم األزهري، وأبو محمد الخالل، وأبو الطيب الطبري، والعتيقي، وأبو القاسم ال

نائم عبد والقاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء، وأبو الغنائم محمد بن علي ابن الدجاجي، وأبو الغ

 الصمد ابن المأمون، وأبو الحسين محمد ابن المهتدي باهلل وخلق آخرهم أبو الحسين بن النقور.

محمد بن  ال: أخبرناأخبرنا أبو المعالي األبرقوهي، قال: أخبرنا أحمد بن أبي الفتح، والفتح بن عبد السالم؛ قاال: ق

ا أحمد بن أخبرنا علي بن عمر الحربي، قال: حدثنعمر األرموي، قال: أخبرنا أحمد بن محمد البزاز، قال: 

رج، [ سفيان بن عيينة، عن حميد األع597الحسن الصوفي، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا ]ص:

 لسنين.عن سليمان بن عتيق، عن جابر، أن النبي صلى هللا عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ونهى عن بيع ا

ن ل: ولدت سنة ست وتسعين ومائتين، وأول سماعي سنة ثالث وثالثمائة مقال التنوخي: سمعت الحربي يقو

 الصوفي.

سماعه  وقال الخطيب: قال لي البرقاني عن الحربي: ال يساوي شيئا، فسألت األزهري عنه، فقال: صدوق، وكان

رون خفي كتب أخيه، لكن بعض المحدثين قرأ عليه منها شيئا لم يكن سماعه وألحق فيه السماع، فجاء آ

 فحكوا اإللحاق وأنكروه، وأما الشيخ فكان في نفسه ثقة.



عليه، في يوم الجمعة لثالث خلون من جمادى اآلخرة سنة خمس وثمانين وثالث مئة، وقال المستملي 

لي: قل: أللحقن الصغار بالكبار، حدثنا أبو  عبد هللا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا أبو 

علي،  زكريا يحيى بن معين، حدثنا هشام بن يوسف، عن عبد هللا بن سليمان النوفلي، عن محمد ابن

أحبوا هللا لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب »: عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول هللا 

 26. «هللا، وأحبوا أهل بيتي لحبي

حدثنا علي بن عمر، قال: حدثنا أحمد بن الحسن، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا يحيى  - 2

، بن أبي زائدة، عن مجالد، قال: أشهد على أبي الوداك، أنه شهد على أبي سعيد الخدري، عن النبي 

بكر وعمر  إن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما يرون الكوكب الدري في أفق السماء، وإن أبا»قال: 

فقال له إسماعيل، وهو مع مجالد على الطنفسة: وأنا أشهد على عطية، أنه شهد على « لمنهم وأنعما

 27يقول ذلك.  أبي سعيد، أنه سمع رسول هللا 

                                                                                                                                                                                                                           

 وقال األزجي: كان صحيح السماع.

 وقال العتيقي: كان ثقة ذهب بصره في آخر عمره، وتوفي في شوال.

 ( .8/596« )تاريخ اإلسالم» 

،  (3789رقم  5/664( ، والترمذي )562رقم 1/183« )التاريخ الكبير»ضعيف: أخرجه البخاري في  26

 ( . 7/111« )الكامل»( ، وابن عدي في 10664رقم  281/ 10)جـ « الكبير»والطبراني في 

اس، عن من طريق هشام بن يوسف، عن عبد هللا بن سليمان النوفلي، عن محمد بن علي بن عبد هللا ابن عب

 أبيه، عن ابن عباس، مرفوًعا به. 

 «.هذا الوجهوهذا حديث حسن غريب؛ إنما نعرفه من »قال الترمذي: 

 «. وهذا ال أعلم يرويه غير هشام بن يوسف بهذا اإلسناد»وقال ابن عدي: 

ـحهُ الذهبي. «هذا حديث صحيح اإلسناد و لم يخرجاه»وقال الحاكم:   ، وصحَّ

ْيٌث  َهذَا»( في ترجمة هشام بن يوسف القاضي: 18/118« )سير أعالم النبالء»قال اإلمام الذهبي في  َحدِّ

ْيٌب، فَ  لم »( وقال: 341)صـ « لضعفاءاالمغني في »، وذكره في «َولَْيَس النَّْوفَلِّيُّ بَِّمعُْرْوفٍّ »، ثم قال: «ردٌ َغرِّ

 «.يرو عنه سوى هشام بن يوسف

 . 176وضعفه العالمة األلباني في ضعيف الجامع الصغير 

وضعفه العالمة ( ، فمجالد ضعيف ، 887« )المنتخب»(، وعبدُ بن حميد في 3/61ضعيف، أخرجه أحمد ) 27

 (.3007األلباني في الضعيفة )

( من 274« )البعث والنشور»( ، والبيهقي في 7393( ، وابن حبان )2831( ، ومسلم )3256وأخرجه البخاري )

بلفظ:  طريق مالك بن أنس، عن صفوان بن ُسليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، به، مرفوعاً،

لمشرق أو االغُرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في األفق من  إن أهل الجنة ليتراءون أهل»

 بلى، والذي» ، قالوا: يا رسول هللا، تلك منازل األنبياء ال يبلغها غيرهم؟ قال:«المغرب لتفاضل ما بينهم

 «.نفسي بيده، رجال آمنوا باهلل، وصدقوا المرسلين



أخبرنا علي بن عمر، قال: حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق  - 3

عياض، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي المسيبي، قال: أخبرني أنس يعني ابن 

 28. «لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة»، قال: هريرة، أن رسول هللا 

أخبرنا علي، قال: حدثنا أبو ُخبيب العباس بن أحمد بن محمد البرتي، قال: حدثنا عبد األعلى  - 4

ل: حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن بن حماد، قال: حدثنا وهيب بن خالد، قا

، وإذا «اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور»كان يقول:  النبي 

 29. «اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير»أمسى قال: 

ثمانين يلة السبت لليلتين بقيتا من شوال، سنة ست وتوفي أبو الحسن علي بن عمر الحربي، في ل

 وثالث مئة. 

 : [2]رقم شيخ آخر (ب/171ق) 

، قراءةً عليه 30اإلمام أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني الحافظأخبرنا  - 5

وأنا أسمع، قال: قُرئ على أبي القاسم عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز، وأنا أسمع، حدثكم يحيى بن 

أيوب، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرنا عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد 

قرنا فقرنا، حتى بعثت  بعثت من خير قرون بني آدم»، قال: المقبري، عن أبي هريرة، أن النبي 

 31. «من القرن الذي كنت منه

 ، عن قتيبة، عن يعقوب، عن عمرو بن أبي عمرو. 32قال الدارقطني: أخرجه البخاري

أخبرنا علي بن عمر، قال: قرئ على أبي القاسم عبد هللا بن محمد البغوي، وأنا أسمع، حدثكم  - 6

أخبرني محمد يعني ابن عمرو، عن أبي سلمة،  يحيى بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال:

                                                             

 متفق عليه من حديث أبي هريرة:  28

 ( . 252رقم  1/220( ومسلم )847رقم  1/303بخاري )أخرجه ال

 

( وغيرهما ، والحديث 965رقم  3/245( وابن حبان )10323رقم  9/209« )الكبرى»أخرجه النسائي في  29

 صحيح. 

 

 ( وغيرهما. 8/576« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 13/487« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  30

 

 -من حديث ابن الغريق  -« السادس عشر من المشيخة البغدادية»لَفي في من طريق المصنف، أخرجه الّسِّ  31

 ( .43/95« )تاريخ دمشق»مخطوط( وابن عساكر في -1)رقم 

 

 ( .3364رقم  3/1305)  32

 



عن فاطمة بنت قيس، أنها كانت تحت رجل من بني مخزوم، فطلقها البتة، فأرسلت إلى أهلها تبتغي 

ثم  «ليست لك عليهم نفقة، وعليك العدة، وانتقلي إلى أم شريك»، فقال: النفقة، فبلغ ذلك رسول هللا 

من المهاجرين األولين، انتقلي إلى ابن أم مكتوم فإنه رجل  إن أم شريك يدخل عليها إخوتها»قال: 

 33. «أعمى إن وضعت ثيابك لم ير شيئا

 : 34]قال الدارقطني: أخرجه مسلم

 عن يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر، عن إسماعيل، عن محمد بن عمرو. 

 وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو. 

 وعن الحلواني وعبد بن حميد، عن يعقوب، عن أبيه، عن صالح، عن الزهري. 

 ين، عن ليث، عن عقيل، عن الزهري. 0وعن ابن رافع، عن حج

 وعن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن عبد هللا بن يزيد. 

 وعن قتيبة، عن يعقوب، عن أبي حازم. 

 وعن قتيبة، عن ابن أبي حازم، عن أبيه. 

 ليث، عن عمران بن أبي أنس. وعن قتيبة، عن 

 وعن ابن رافع، عن حسين، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير. 

 كلهم عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس[ 

أخبرنا علي بن عمر، قال: حدثنا محمد بن هارون الحضرمي أبو حامد، قال: حدثنا أحمد بن  - 7

بن عروة، عن أبيه، عن حكيم بن حزام، إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، عن هشام 

خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، ومن »: قال: قال رسول هللا 

 » .35يستعفف يعفه هللا، ومن يستغنه يغنه هللا 

، قال: حدثنا محمد بن 36أخبرنا علي بن عمر، قال: حدثنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا عباس - 8

الصلت، قال: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل، عن عاصم بن عمر، عن جابر بن عبد هللا، قال: قال 

                                                             

نزهة الناظر في ذكر من حدث عن البغوي من الحفاظ »من طريق المصنف، أخرجه الرشيد العطار في  33

 ( .99)صـ « واألكابر

 

على طريق )أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن « صحيح مسلم»( لكن لم أقف في 1480رقم  2/1114)  34

 بشر، عن محمد بن عمرو(. 

 

 ( .1035رقم  2/717( وسلم )1403رقم  2/535أخرجه البخاري ) 35

 

 هو: الدوري.  36



إن يك في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة من عسل، أو لذعة »: رسول هللا 

 37. «بنار، وما أحب أن أكتوي

نة خمس وثمانين وثالث مئة، وقت خروج الحاج س 38توفي أبو الحسن الدارقطني، في ذي القعدة

 إلى مكة. 

 

 : [3]رقم شيخ آخر (أ/172ق) 

، قراءة عليه وأنا أسمع، قال: 39أبو بكر محمد بن يوسف بن محمد بن ُدوسَت العاَّلفأخبرنا  - 9

حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي، قال: حدثنا أبو نصر التمار، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن 

اللهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع، وعمل ال يرفع، »كان يقول:  أنس بن مالك، قال: إن رسول هللا 

 40. «وقلب ال يخشع، وقول ال يسمع

، قال: 41رنا محمد، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةأخب - 10

حدثنا أحمد بن عبد الملك، قال: حدثنا الحارث بن مرة، قال: حدثنا يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، 

                                                                                                                                                                                                                           

 

( من طريق عبد الرحمن بن الغسيل، 2205رقم  4/1729( ومسلم )5359رقم  5/2152أخرجه البخاري ) 37

 به. 

 

توفي الدارقطني يوم »( عن أبي الحسين بن الفضل قوله: 13/487« )تاريخه»نقل الخطيب البغدادي في  38

وم األربعاء ي»عتيقي قوله: ونقل عن ال«. األربعاء لثمان خلون من ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثالث مائة

 «.الثاني من ذي القعدة

 

 ( وغيرهما .8/529« )تاريخ اإلسالم«( و4/647« )تاريخ بغداد»ترجمته في  39

 

« معجمه»( وابن عساكر في 2/458« )مشيخته»أخرجه من طريق المصنف: قاضي المارستان في  40

 ( .3/300« )التدوين»( والرافعي في 682رقم 1/551)

 «. هذا حديٌث حسٌن عالٍّ »ساكر: قال ابن ع

( 2119رقم  3/498( والطيالسي )2845رقم 5/232( وأبو يعلى )3/255والحديث أخرجه أحمد )

 وغيرهم، من طريق حماد بن سلمة، به. 

 ( 29248رقم  6/31« )مصنفه»في  41

ما ضعف؛ أ رجاله موثقون إال الرقاشي، ففيه(: »395/  1« )نتائج األفكار»قال الحافظ ابن حجر في 

 «. الترمذي فحسن له إذا اعتضد بالمتابعات

 



وإذا كان عند إذا كان عند األذان فتحت أبواب السماء، واستجيب الدعاء، »: قال: قال رسول هللا 

 . «اإلقامة لن تَُردَّ دعوة

أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي، قال: حدثنا عبد هللا بن عون  - 11

 الخراز، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا مسعر، عن قتادة، عن أنس، قال: قام رسول هللا 

له: أليس قد َغفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال:  ، فقيل-أو قال: ساقاه  -حتى تورمت قدماه 

 42. «أفال أكون عبدا شكورا»

أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد، قال: حدثنا عبد هللا ابن عون، قال:  - 12

قال حدثنا محمد بن الفضل، قال: حدثنا زيد العمي، عن جعفر العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: 

 43. «فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي»: رسول هللا 

أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم العبدي،  - 13

قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة يحدث، عن النبي 

 :شفاعة ودعوة دعا بها في أمته فاستجيب له، وإني أريد إن شاء هللا أن أدخر لكل نبي »، قال

 44. «دعوتي ألمتي يوم القيامة

 : [4]رقم شيخ آخر (ب/172ق) 

إمالء، في صفر سنة أربع ، 45أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين الواعظحدثنا  - 14

وثمانين وثالثمائة، قال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا سويد بن سعيد 

الحدثاني، قال: حدثنا مالك بن أنس، وحفص بن ميسرة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد هللا 

                                                             

 ( .2/455« )مشيخته»أخرجه عن المصنف: قاضي المارستان في  42

« األوسط»( والطبراني في 7290رقم  13/484( والبزار )2900رقم  5/280والحديث أخرجه أبو يعلى )

 ( وغيرهم من طريق محمد بن بشر، به. 5737رقم  6/41)

 . عليه من حديث المغيرة بن شعبة  والحديث متفق

( وغيرهما  من 3/118« )التدوين»( والرافعي في 92رقم  1/101« )جامع العلم»أخرجه ابن عبد البر في  43

 طريق عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي، به. 

 وإسناده ضعيف؛ ألجل زيد العمي. 

 

 حجاج، به. ( من طريق شعبة بن ال199رقم  1/189أخرجه مسلم ) 44

 

 ( وغيرهما .8/580« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 13/133« )تاريخ بغداد»ترجمه الخطيب في  45

 



عا من أهله ولكن بذهاب العلماء، فإذا إن هللا ال يقبض العلم انتزا»: بن عمرو، قال: قال رسول هللا 

 46. «لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهاال، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

، قال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان، قال: حدثنا عبد هللا بن عمران 47حدثنا عمر بن أحمد - 15

ن أبي هريرة، قال: قال العابدي، قال: حدثنا الدراوردي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، ع

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ال إله إال هللا، فإذا قالوها، عصموا مني دماءهم »: رسول هللا 

 . » 48وأموالهم إال بحقها، وحسابهم على هللا 

حدثنا عمر بن أحمد، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي، قال: حدثنا علي ابن الجعد، قال:  - 16

ال يتمنى المؤمن الموت لضر »، قال: شعبة، عن ثابت البناني، عن أنس، عن رسول هللا  أخبرنا

نزل به، فإن كان البد فاعال، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة 

 . 49« خيرا لي

حدثنا عمر بن أحمد، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد، قال: حدثنا عبد الواحد ابن غياث، قال:  - 17

ال عليكم »، يقول: حدثنا فضَّال بن جبير أبو المهنَّد، قال: سمعت أبا أمامة، يقول: سمعت رسول هللا 

 . 50 «أال تُْعَجبُوا بعمِل عامٍل حتى تنظروا بما يختم له

                                                             

« مشيخته»( وابن البخاري في 362)رقم « عوالي مالك»أخرجه من طريق المصنف: أبو اليمن الكندي في  46

(2/911. ) 

 والحديث متفق عليه من طريق مالك، عن هشام بن عروة، به. 

 ( .2673رقم 4/2058( ومسلم )100رقم  1/50لبخاري )ا

 ( .11رقم  21)صـ « جزءه»أخرجه ابن شاهين في  47

 

 .( 16/434« )سير أعالم النبالء»( وفي 3/131« )تذكرة الحفاظ»أخرجه من طريق المصنف: الذهبي في  48

 ( 20رقم  1/51( ومسلم )1335رقم 2/507والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة:  أخرجه البخاري )

 

)رقم « المشيخة البغدادية»( واألموي في 2/471« )مشيخته»أخرجه عن المصنف: قاضي المارستان في  49

 4/2064( ومسلم )5990رقم 5/2337( ، والحديث متفق عليه من حديث أنس: أخرجه البخاري )9

 ( .2680رقم

 

( و األموي في 4/9« )التدوين»( والرافعي في 469)رقم « المعجم»أخرجه عبد الخالق بن أسد في  50

 ( من طريق عمر بن أحمد ابن شاهين، به. 37)رقم « المشيخة البغدادية»

 ( وآفته فضال بن جبير، فهو ضعيف. 8025رقم  8/264« )الكبير»والحديث أخرجه الطبراني في 

 



حمد، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد، قال: حدثنا الفضل ابن غانم، قال: حدثنا حدثنا عمر بن أ - 18

 :عبد الرحمن بن مغراء األزدي، عن األعمش، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول هللا 

يود أهل العافية يوم القيامة أن لحومهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب هللا ألهل »

 . 51«البالء

ذي الحجة سنة خمس وثمانين  52أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين في يوم األحد عاشرتوفي 

 وثالث مئة. 

 : [5]رقم شيخ آخر (أ/173ق) 

، إمالء في يوم الجمعة 53الشيخ الصالح أبو الفتح يوسف بن عمر بن مسرور القواسحدثنا  - 19

في جامع الرصافة مستهل ذي القعدة، من سنة أربع وثمانين وثالثمائة، قال: حدثنا أبو القاسم عبد هللا 

بن محمد البغوي، إمالء، قال: حدثنا طالوت بن عباد، قال: حدثنا أبو هالل، عن قتادة، عن عبد هللا 

                                                             

 ( .35/457« )تاريخ دمشق»أخرجه من طريق المصنف: ابن عساكر في  51

( من طريق يوسف بن موسى القطان، حدثنا 241رقم  1/156« )الصغير»والحديث أخرجه الطبراني في 

 أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء، به. 

 وقال: لم يروه عن األعمش إال أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء. 

كناه ن مغراء، قال ابن المديني: ليس بشيئ، كان يروي عن األعمش ست مئة حديث ترقلت: عبد الرحمن ب

 لم يكن بذاك. 

ه عن غير وقال ابن عدي: أنكرت على أبي زهير هذا أحاديث يرويها عن األعمش ال يتابعه الثقات عليها ول

« لموضوعاتا»األعمش غرائب وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. ونقل ابن الجوزي في 

رحا ج( ولم يذكر فيه 5/355« )التاريخ الكبير»( عن ابن معين: ليس بشيئ. وذكره البخاري في 3/202)

 وال تعديال. 

 قال أبو زرعة: صدوق. وقال العجلي: من أهل الصدق، فيه ضعف. ووثَّقه ابن حبان والخليلي.  

  قلت: في أحاديثه عن األعمش خاصة مناكير، وهذا من حديثه عنه.

( عن أبي نعيم الحافظ أنه توفى يوم األحد الحادي عشر من ذي الحجة. 13/133« )تاريخه»نقل الخطيب في  52

حد الثاني ونقل عن العتيقي: الثني عشر خلون من ذي الحجة. ونقل عن عبد العزيز بن علي األزجي: يوم األ

 عشر من ذي الحجة. 

 

 ( وغيرهما. 8/587« )تاريخ اإلسالم»في  ( والذهبي16/476« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  53

 



، فمر بنا «إنه ستكون فتن كأنها صياصي بقر»، قال: بن شقيق، عن مرة البهزي، أن رسول هللا  

 . 54رجل متقنع، فقال: هذا وأصحابه على الحق، فذهبت فنظرت إليه، فإذا هو عثمان بن عفان 

حدثنا أبو الفتح القواس، قال: حدثنا أبو القاسم ابن بنت منيع، إمالء من لفظه، قال: حدثنا  - 20

مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن  داود بن عمرو المسيبي، قال: حدثنا محمد بن

: يخطب الناس، فقال له رسول هللا  عبد هللا، يقول: جاء رجل يوم الجمعة ورسول هللا 

 . 55، قال: ال، قال: قم فصل ركعتين، فقام فصلى«أصليت؟»

مع، حدثكم محمد حدثنا أبو الفتح القواس، قال: قرئ على أبي القاسم ابن بنت منيع، وأنا أس - 21

، عن يزيد بن أبي حبيب، 56بن حميد يعني الرازي، قال: حدثنا ابن المبارك، عن حرملة بن عمران

 «المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته»، قال: عن مرثد بن عبد هللا، عن عقبة بن عامر، عن النبي 
57 . 

حدثنا القواس، قال: قرئ على أبي القاسم ابن بنت منيع، وأنا أسمع، قيل له حدثكم سالم بن  - 22

مسكين، قال: حدثنا أبو غالب، عن أبي أمامة، قال: فأتي برؤوس الحرورية فنصبت على درج 

دمشق فنظر إليها أبو أمامة، وهي منصوبة، فقال: شر قتلى تحت ظل السماء، ثالث مرات، طوبى 

؟، قال: لهم، وطوبى لمن قتلوه، قلت: يا أبا أمامة أشيء تقوله، أم شيء سمعته من رسول هللا لمن قت

تا  إني إذا لجريء، ثالثا، سمعت رسول هللا   . 58يقوله، وإال فُصمَّ

                                                             

لَفي في 2/140« )طبقات الحنابلة»أخرجه من طريق المصنف: أبو يعلى في  54 السادس عشر من »( والّسِّ

« حجةالحجة في بيان الم»( وأبو القاسم التميمي في 2)رقم « حديث ابن الغريق -المشيخة البغدادية 

 ( .351رقم  2/387)

 ( وغيره. 5/33) والحديث أخرجه أحمد

 

لَفي في  55  (. 32)رقم « الثالث عشر من المشيخة البغدادية»أخرجه من طريق المصنف: الّسِّ

 . (875رقم  2/596( ومسلم )888رقم  1/315:  أخرجه البخاري )والحديث متفق عليه من حديث جابر 

 

 وقعت في األصل )بن أبي عمران( . 56

 

 ( .16/476« )سير أعالم النبالء» أخرجه من طريق المصنف: الذهبي في 57

( 3310رقم  8/104( وابن حبان )2431رقم  2/1166( وابن خزيمة )4/147والحديث أخرجه أحمد )

 وغيرهم. 

 

 ( من طريق سالم بن مسكين، به. 8038رقم  8/269« )الكبير»أخرجه الطبراني في  58

 هما .( وغير3000( والترمذي )رقم 256و  5/253والحديث أخرجه أحمد )



 : [6]رقم شيخ آخر (ب/173ق) 

بن َحبَابَة  أبو القاسم عبيد هللا بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن مخلد بن إبراهيمأخبرنا  - 23

از ، قراءة عليه، وأنا أسمع، في سنة ست وثمانين وثالثمائة، قال: حدثنا أبو القاسم عبد هللا بن 59البزَّ

محمد بن عبد العزيز البغوي، إمالء في شعبان سنة خمس عشرة وثالثمائة، قال: حدثنا أبو نصر 

حفت الجنة » :ول هللا ، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسرالتما

 . 60«بالمكاره، وحفت النار بالشهوات

أخبرنا عبيد هللا، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد، قال: حدثنا هدبة بن خالد، قال: حدثنا مبارك  - 24

قط في هللا إال كان  61ما تحابا )رجالن( » ، قال:بن فضالة، عن ثابت، عن أنس، أن رسول هللا 

 . 62«أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه

أخبرنا عبيد هللا، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد، قال: حدثنا أبو عبد هللا أحمد بن  محمد بن  - 25

حنبل، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن 

 . 63« الحياء من اإليمان»: رجال يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي  سالم، عن ابن عمر، سمع النبي 

                                                                                                                                                                                                                           

 «. هذا حديث حسن»قال الترمذي: 

 ( وغيرهما. 8/650« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 12/108« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  59

 

الخامس من معجم »( والدمياطي في 2/464« )مشيخته»أخرجه من طريق المصنف: قاضي المارستان في  60

 ( .186)صـ « ة في اتصال الروايةالنهاي»( وابن عبد الهادي الحنبلي في 10)رقم « شيوخه

 ( من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت وحميد، عن أنس، به. 2822رقم  4/2174والحديث أخرجه مسلم )

 

 وقعت في األصل: )رجلين( !! 61

 

 ( من طريق عبد هللا بن محمد البغوي ، به. 19/151« )سير النبالء»أخرجه الذهبي في  62

 وقال: هذا حديث حسن اإلسناد. 

( 566رقم  2/325( وابن حبان )544رقم  191)صـ « األدب المفرد»والحديث أخرجه البخاري في 

 وغيرهما، من طريق مبارك بن فضالة، به. 

(، والحديث متفق عليه من 454)صـ « مشيخته»أخرجه من طريق شيخ المصنف: أبو بكر المراغي في  63

 حديث ابن عمر: 

 ( من طريق الزهري، به. 36رقم  1/63( ومسلم )5767رقم  5/2268أخرجه البخاري ) 

 



أخبرنا عبيد هللا بن محمد، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد، قال: حدثنا عبد األعلى بن حماد،  - 26

قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي عثمان النهدي، أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول هللا 

 :64 «م شهر الصبر وصوم ثالثة أيام من كل شهر صوم الدهرصو»، يقول . 

قال لنا أبو القاسم بن حبابة: قال لنا أبو القاسم البغوي: رأيت على كتاب جدي بخط يده في  - 27

كتابٍّ )عن أبي معاوية، عن األعمش(: ولد عبد هللا بن محمد أبو القاسم، يوم االثنين، أول يوم من 

 . 65شهر رمضان، في صدر النهار، من سنة أربع عشرة ومائتين

ي: وأول من كتبت عنه إمالًء في شهر ربيع األول سنة خمس وعشرين وقال لنا أبو القاسم البغو

 . 66ومائتين: إسحاق بن إسماعيل، وكان يحضر مجلسه المحدثون

توفي أبو القاسم بن حبابة يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر ربيع اآلخر، سنة تسع وثمانين 

 . 67وثالثمائة

 : [7]رقم شيخ آخر (أ/174ق) 

، قراءة عليه، وأنا 68الشيخ أبو الطيب عثمان بن عمرو بن محمد بن المنتاب المقرئأخبرنا  - 28

أسمع، في جامع المنصور، في المحرم، سنة أربع وثمانين وثالثمائة، قال: حدثنا أبو القاسم عبد هللا 

ن بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا الحسن بن راشد بن عبد ربه، قال: حدثني أبي راشد ب

رجل فقال: يا رسول هللا حدثني  عبد ربه، قال: حدثنا نافع، قال: سمعت ابن عمر، يقول: أتى النبي 

                                                             

« الكبرى»(، والحديث أخرجه النسائي في 16/549« )سير النبالء»أخرجه من طريق المصنف: الذهبي في  64

 ( من طريق عبد األعلى بن حماد، بنحوه. 2729رقم  3/196)

 وإسناده صحيح. 

 

 ( .11/325للخطيب )« تاريخ بغداد»ينظر:  65

 

 ينظر المصدر السابق.  66

 

مات أبو القاسم بن حبابة يوم »( عن الحسن بن محمد الخالل قوله: 12/108« )تاريخه»نقل الخطيب في  67

بو حامد الخميس، ودفن يوم الجمعة لست بقين من ربيع اآلخر سنة تسع وثمانين وثالث مائة، وصلى عليه أ

 «.الشرقية وفي الجامع أيضا، ودفن في تربة عند جامع المنصوراإلسفراييني في مسجد 

 

 ( وغيرهما. 8/650« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 13/203« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  68

 



« صل صالة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»: بحديث واجعله موجزا، فقال له النبي 
69 . 

أخبرنا عثمان بن عمرو بن محمد، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد  - 29

الرحمن بن سهم األنطاكي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن معاوية بن  يحيى، عن الزهري، عن 

 . 70«إن لكل ديٍن ُخلٌق، وُخلُق اإلسالم الحياء»: أنس، قال: قال رسول هللا 

بن عمرو بن محمد، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد  أخبرنا عثمان - 30

الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن 

حمران بن أبان، قال: إني لجالس مع عثمان إذ أذن المؤذن، ثم أتاه ليُعلمه، فدعا بطهوره، فقال: لقد 

دت أن أحدثكم حديثا ثم بدا لي أال أفعل قال: فقال له الحكم بن أبي العاص: حدثنا يا أمير كنت أر

 المؤمنين، فإما أن يكون خيرا أسارع فيه، وإما غير ذلك فنكف عنه قال: كنت جالسا مع رسول هللا 

نه كما أتاني، فدعا بطهوره ثم قال:  يحسن الطهور ما من مسلم يتطهر ف»ذات يوم، فأتاه المؤذن يُؤذِّ

 . 71«إال كانت تلك كفارة لما قبلها من الخطايا

أخبرنا عثمان، قال: حدثنا يحيى بن صاعد، قال: حدثنا الحسين بن الحسن، قال: حدثنا ابن  - 31

المبارك، قال: أخبرنا حيوة بن شريح، قال: أخبرني أبو هانئ الخوالني، أن عمرو بن مالك حدثه، أنه 

، يقول: طوبى لمن هدي لإلسالم وكان عيشه كفافا ول: سمعت رسول هللا سمع فضالة بن عبيد، يق

 . 72وقنع 

                                                             

« المعجم»ومن طريقه ابن عساكر في -( 1121رقم  2/99« )المخلصيات»أخرجه أبو طاهر المخلص في  69

« مسند الشهاب»،  والقضاعي في -( 46)صـ « تاريخ دنيسر»ر في ( وعمر بن الخض323رقم  1/274)

 ( من طريق أبي القاسم البغوي، به. 952رقم  2/93)

سَُن بُْن ( من طريق أبي القاسم البغوي، قَاَل: نا اْلحَ 4427رقم  4/358« )األوسط»وأخرجه الطبراني في 

يُّ قَاَل: نا أَبِّي َعلِّيُّ بُْن َراشِّ  طِّ ّيٍّ اْلَواسِّ دُ بْنُ دٍّ قَاَل: أَْخبََرنِّي أَبِّي رَ َعلِّ ِّ، اشِّ  به.  َعْبدِّ َّللاَّ

 فجعل بين البغوي، وراشد بن عبد هللا، راويين. 

 قال ابن عساكر: غريب من حديث نافع، تفرد به راشد. 

 ( وغيرهما. 1758رقم  2/210« )األوسط»( والطبراني في 3573رقم  6/269أخرجه أبو يعلى ) 70

 عبد الرحمن األنطاكي، به. من طريق محمد بن 

 «الحديث غير ثابت(: »12/183« )العلل»قال الدارقطني في 

 قلت: معاوية بن يحيى، تالف. 

« الشعب»(، والحديث أخرجه البيهقي في 2/464« )مشيخته»أخرجه عن المصنف: قاضي المارستان في  71

 ( .1/13« )المعجم»( وابن عساكر في 2465رقم  4/245)

 

 «.رواه الترمذي، وقال: صحيح»هامش هذا الحديث:  ُكتَِّب في 72



 : [8]رقم شيخ آخر (ب/174ق) 

، إمالء، في شوال سنة 73أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد بن كثير المقرئ الكتانيحدثنا  - 32

ست وثمانين وثالثمائة، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي، قال: حدثنا شجاع بن مخلد، قال: حدثنا 

: عبد هللا بن جعفر، عن عبد هللا بن عبد هللا بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا 

 . 74«األظفار، وحلق العانة، واالختتانخمس من الفطرة: قص الشارب، ونتف اإلبط، وتقليم »

حدثنا عمر بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي، قال: حدثنا هدبة بن خالد، قال:  - 33

من »، قال: حدثنا سهيل بن أبي حزم، قال: حدثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك، أن رسول هللا 

 . 75 «ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخياروعده هللا على عمل ثوابا فهو منجزه له، 

حدثنا عمر بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي، قال: حدثنا عثمان يعني ابن  - 34

 أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن األعمش، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول هللا 

 . 76 «ارون من موسى غير أنه ال نبي بعديأنت مني بمنزلة ه»لعلي بن أبي طالب: 

                                                                                                                                                                                                                           

)رقم « حديث ابن الغريق -السادس عشر من المشيخة البغدادية »وأخرجه من طريق المصنف: السلفي في 

3. ) 

 ( وغيره. من طريق حيوة بن شريح، به. 2349رقم 4/576والحديث أخرجه الترمذي )

 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

 ( وغيرهما. 8/666« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 13/138« )تاريخ بغداد» ترجمه الخطيب في 73

 

( و قاضي المارستان في 51رقم  1/124« )مشيخته»أخرجه من طريق شيخ المصنف: األبنوسي في  74

 ( .2/703« )مشيخته»

 ه. بوي، ( من طريق أبي القاسم البغ2/208« )موضح أوهام الجمع والتفريق»والحديث أخرجه الخطيب في 

 وإسناده ضعيف، عبد هللا بن جعفر، هو والد علي بن المديني، ضعيف. 

( والطحاوي في 8516رقم  8/240« )األوسط»( والطبراني في 6882رقم 13/297أخرجه البزار ) 75

 ( وغيرهم. 4062رقم  10/243« )المشكل»

 من طريق هدبة بن خالد، به. 

 قال البزار: وحديث سهيل ال نعلم رواه عن ثابت غيره. 

 وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث إال سهيل بن أبي حزم، تفرد به هدبة. 

القوي، قلت: سهيل بن أبي حزم، قال أحمد بن حنبل: روى عن ثابت أحاديث منكرة. وقال أبو حاتم: ليس ب

 يكتب حديثه وال يحتج به. 

 ( من طريق أبي القاسم البغوي، به. 24)صـ « فوائده»مي الدقاق في أخرجه ابن أخي مي 76

 4/2040« )الشريعة»( واآلجري في 1382رقم  2/609« )السنة»والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في 

 ( من طريق األعمش، به. 1510رقم



حدثنا عمر بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي، قال: حدثنا هاشم بن الحارث،  - 35

قال: حدثنا عبيد هللا بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال 

 . 77«من أتى الجمعة فليغتسل»: رسول هللا 

قال لنا أبو حفص الكتاني: سمعت أبا الحسين أحمد بن علي الديباجي، يقول: سمعت عبيد بن  - 36

شريك، يقول: كان أبو معمر القطيعي، من شده إدالله بالسنة، يقول: لو تكلمت بغلتي لقالت: إنها 

 . 78ُسنية، قال: فأُخذ في المحنة فأجاب، فلما خرج قال: كفرنا وخرجنا

 : [9]رقم خ آخرشي (أ/175ق) 

، إمالء في شهر 79الوزير أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراححدثنا  - 37

ربيع األول من سنة تسعين وثالثمائة، قال: حدثنا أبو القاسم عبد هللا بن محمد بن  عبد العزيز 

، قال: أخبرنا الفضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد، 80البغوي، قال: حدثنا علي بن الجعد

من صلى على جنازة وتبعها كان له قيراطان، ومن صلى عليها ولم يتبعها »: قال: قال رسول هللا 

 . «مثل أحد»، قيل: يا رسول هللا وما القيراط؟، قال: «فله قيراط

حدثنا عيسى بن علي، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد، قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا  - 38

من أخذت كريمتيه »: قال هللا  تعالى: سعيد بن سليم الضبي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا 

                                                                                                                                                                                                                           

 وإسناده ضعيف. 

 . ( من مسند سعد بن أبي وقاص 2404رقم  4/1870وصح الحديث عند مسلم )

 ( .2/467« )مشيخته»أخرجه عن المصنف: قاضي المارستان في  77

 ( من طريق شيخ المصنف. 102رقم  1/97« )معجمه»وأخرجه ابن عساكر في 

( 74)رقم « فوائده»( وأبو الفرج الثقفي في 317رقم  255)صـ « معجمه»والحديث أخرجه أبو يعلى في 

 وغيرهما. 

 من طريق هاشم بن الحارث، به. 

لَفي في 7/247« )تاريخه»ه الخطيب في أخرج 78 ( 20)صـ « الحادي والثالثين من المشيخة البغدادية»( والّسِّ

 من طريق أبي حفص الكتاني، به. 

 

 ( وغيرهما. 8/705« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 12/515« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  79

 

 ( . 2002رقم  295)صـ« الجعديات»هو في  80

 ( من طريق فضيل بن مروق، به. 3/20أحمد ) والحديث أخرجه

 وإسناده ضعيف، لضعف عطية العوفي. 



إن كانت و»، قال أنس: يا رسول هللا،  وإن كانت واحدة، قال: «في الدنيا لم أرض له إال الجنة

 . 81«واحدة

حدثنا عيسى بن علي، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني،  - 39

إذا صلى على جنازة، كبر  كان النبي »قال: حدثنا سعيد بن ميسرة البكري، عن أنس بن مالك، قال: 

 . 82 «عليها أربعة، وإنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة

يسى بن علي، قال: قرئ على أبي القاسم عبد هللا بن محمد البغوي، وأنا أسمع، قيل حدثنا ع - 40

له حدثكم أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: قال 

 . 83«بين العبد وبين الكفر ترك الصالة»: رسول هللا 

، قال: أخبرنا شعبة، عن سعيد 84حدثنا عيسى، قال: حدثنا عبد هللا، قال: حدثنا علي بن الجعد - 41

كنا نتواعظ في أول اإلسالم: يا ابن آدم اعمل في فراغك قبل » الجريري، عن غنيم بن قيس، قال:

 . 85«شغلك، وفي شبابك لكبرك، وفي صحتك لهرمك، وفي حياتك لموتك، وفي دنياك آلخرتك

بو القاسم عيسى بن علي الوزير، عشية يوم الخميس سلخ شهر ربيع األول، ودفن من الغد توفي أ

 . 86في يوم الجمعة سنة إحدى وتسعين وثالثمائة، في داره التي كانت يملى فيها على شاطئ دجلة

                                                             

 ( 2/460« )مشيخته»أخرجه عن المصنف: قاضي المارستان في  81

 ( من طريق شيخ المصنف. 6)رقم « خماسياته»وأخرجه أبو الحسين ابن النقور في 

« انالميز»عدي. وذكر له الذهبي في  وال يصح سنده؛ سعيد بن سليم الضبي، تركه األزدي، وضعفه ابن

 ( هذا الحديث بعينه. 3/209)

( وأبو بكر المراغي في 2/18« )التدوين»( والرافعي في 3)رقم « خماسياته»أخرجه ابن النقور في  82

 ( وغيرهم، من طريق شيخ المصنف. 105)صـ « مشيخته»

 «.سعيد متروك(: »309)صـ « تنقيح التحقيق»قال الذهبي في 

 سعيد بن ميسرة، قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث.  قلت:

 ( وغيره من طريق أبي الربيع الزهراني، به. 179رقم  1/161« )المعجم»أخرجه أبو يعلى في  83

 ( .3253رقم 13/365الدارقطني )« علل»وينظر االختالف على حماد بن زيد في هذا اإلسناد، في 

 

 . (1451رقم  1/219« )الجعديات»في  84

 

 ( .23/122« )تهذيب الكمال»أخرجه من طريق المصنف: المزي في  85

، وأبو ( كلهم في الزهد246( وأحمد )صـ 501( وهناد بن السري )رقم 3واألثر أخرجه ابن المبارك )رقم 

 ( وغيرهم. 6/200« )الحلية»نعيم في 

 ( .337)رقم « الصحيحة»وحسَّنه الشيخ األلباني رحمه هللا في 

 ( .12/515للخطيب )« بغداد تاريخ» 86



 : [10]رقم شيخ آخر (ب/175ق) 

، إمالء في يوم الجمعة تاسع 87أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلصحدثنا  - 42

رجب من سنة ثالث وتسعين وثالثمائة، قال: حدثنا أبو القاسم عبد هللا  ابن محمد بن عبد العزيز 

البغوي، إمالء في صفر لست خلون منه سنة ثالث عشرة وثالثمائة، قال: حدثنا أبو عبد هللا أحمد بن 

يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: أخبرني أبو محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني، قال: حدثنا 

، فأمرهم باإليمان باهلل جمرة، قال: سمعت ابن عباس، يقول: قدم وفد عبد القيس على رسول هللا 

شهادة أن ال إله إال هللا، »، قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: «أتدرون ما اإليمان باهلل؟»تعالى، ثم قال: 

، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من وأن محمدا رسول هللا 

 . 88« المغنم

، قال: حدثنا أبو القاسم عبد هللا بن محمد، قال: حدثنا طالوت 89حدثنا محمد بن عبد الرحمن - 43

بن عباد أبو عثمان الصيرفي، قال: حدثنا فضال بن جبير، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي، يقول: 

اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فال يكذب، وإذا ائتمن » ، يقول:سول هللا سمعت ر

 . «فال يخن، وإذا وعد فال يخلف، غضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم

حدثنا محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد، قال: حدثنا محمد بن أبان،  - 44

، قال: -وقال أبو عبد هللا أحمد بن حنبل: كان محمد بن أبان يستملي لنا عند وكيع -مستملي وكيع 

حدثنا النضر بن كثير السعدي، قال: حدثنا يحيى ابن سعيد األنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن 

من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب هللا له حسنة، ومن »، يقول: معاذ، قال: سمعت رسول هللا 

 . 90 « له حسنة أدخله الجنةكتب هللا

                                                                                                                                                                                                                           

 

 ( وغيرهما. 8/732« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 3/558« )تاريخ بغداد»ترجمه الخطيب في  87

 

 1/452« )معجمه»( وعنه ابن عساكر في 1)رقم « سبعة أمالي من أماليه»أخرجه أبو طاهر المخلص في  88

 رهما. ( وغي11/355« )سير أعالم النبالء»( والذهبي في 932رقم 

 : والحديث متفق عليه من حديث ابن عباس 

 ( 17رقم  1/46( ومسلم )53رقم  1/29أخرجه البخاري )

 ( .3097رقم  4/128« )المخلصيات»في  89

 ( وغيره. 1318رقم  3/384« )معجم الصحابة»والحديث أخرجه أبو القاسم البغوي في 

 ه منهم. وفيه فضال بن جبير، قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وهي نحو عشرة. وذكر هذا الحديث بعين

 ( .2/760« )مشيخته»( ومن طريقه: قاضي المارستان في 1890رقم 3/11« )المخلصيات»أخرجه في  90

 يد األنصاري،غريب من حديث يحيى بن سع: »-( 2/130« )أطراف الغرائب»كما في  -وقال الدارقطني 

 «. عنه، تفرد به النضر بن كثير السعدي، عنه

 قلت: النضر بن كثير، قال أبو حاتم: شيخ فيه نظر. وقال ابن الجنيد: ضعيف الحديث. 



، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد هللا 91حدثنا محمد بن عبد الرحمن - 45

بن هاشم الطوسي، قال: سمعت وكيعا، يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين 

 على طلبه بالصوم. 

بعد العصر، ودفن يوم االثنين التاسع من شهر رمضان سنة توفي أبو طاهر المخلص يوم األحد 

 . 92ثالث وتسعين وثالثمائة

 : [11]رقم أ/( شيخ آخر176)ق 

، بقراءتي عليه في يوم األحد 93األمير أبو الحسن أحمد بن محمد بن المكتفي باهللأخبرنا  - 46

م أبو القاسم عبد هللا بن الخامس من شهر ربيع اآلخر سنة سبع وتسعين وثالثمائة، قلت له: أخبرك

، قال: حدثنا وكيع، عن هشام 94محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب

إن هللا ال يقبض العلم انتزاعا »: بن عروة، عن أبيه، عن عبد هللا بن عمرو، قال: قال رسول هللا 

إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى 

 . 95 «جهاال، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا

، قال: حدثنا 96أخبرنا األمير أبو الحسن، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد، قال: حدثنا أبو خيثمة - 47

يرة، ، عن أبي هر97الحسن بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا دراج، ]عن ابن حجيرة[

مثل الذي يَعلم العلم ثم ال يُحدث به، كمثل رجل رزقه هللا ماال فلم »، يقول: قال: سمعت رسول هللا 

 . «يُنفق منه

                                                             

 ( وغيره. 21)رقم « مجلسه»( وعنه ابن هزارمرد في 1600رقم  2/310« )المخلصيات»في  91

 

 ( .3/558للخطيب )« تاريخ بغداد» 92

 

 ( .6/232« )تاريخ بغداد»لخطيب في ترجمه ا 93

 

 ( .121رقم  29له )صـ « العلم»في  94

 ( قاال: حدثنا وكيع، به. 37590رقم  7/505( وابن أبي شيبة )2/190والحديث أخرجه أحمد )

 

 ( 908-2/909« )مشيخته»أخرجه من طريق المصنف: ابن البخاري في  95

 

 ( وحسنه الشيخ األلباني رحمه هللا. 162رقم  36له )صـ « العلم»في  96

 

 من هامش األصل.  97

 



 لنفسه:  98أنشدنا األمير أبو الحسن، قال: أنشدنا ابن دريد - 48

 عانْقُت منه وقد ماَل النُّعاُس به 

 والكأُس تُقَسُم سُكًرا بين ُجاّلسي 

َخت بالمسكِّ ناضرةً  ّ  َريحانةً ُضـمِّ

 تـمجُّ بَْردَ النَّدى في َحـِّّر أنفاسي.  

 وأنشدنا األمير أبو الحسن، قال: أنشدنا الصولي للمعتضد باهلل:  -49

ـظـي بالـفـُـتـورِّ والـدََّعــج   يا الحِّ

 وقاتــلـي بالـدَّاللِّ والـغـُنـُجِّ  

 أشكو إليَك الذي لقيُت من الــ 

 َوجد فهل لي لديك من فََرجِّ  

 حللُت بالطرفِّ والجمالِّ من النـ 

ج   . 99ناس مـحل العيون والُمَه

وحدثنا أحمد بن محمد بن المكتفي باهلل قال: لما أخذ المستكفي باهلل جوهرة أم المتقي باهلل  - 50

 . 100الندم أُحضر بين يديه، وإذا في جملته فص عقيق عليه مكتوب: الفكر في العواقب أماٌن من

 : [12]رقم شيخ آخر (ب/176ق) 

، قراءة عليه، وأنا أسمع، قال: 101أبو عبد هللا الحسين بن محمد بن سليمان الكاتبأخبرنا  - 51

، قال: 102حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد هللا بن محمد، صاحب أبي صخرة، قال: حدثنا الحسن بن عرفة

حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن 

إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: أن يا أهل الجنة إن لكم عند هللا : »صهيب، قال: قال رسول هللا 

                                                             

 ( 45)صـ « ديوانه»في  98

 

« ذيل تاريخ بغداد»( وابن النجار في 2/820« )بغية الطلب»أخرجه من طريق المصنف: ابُن العديم في  99

(18/326. ) 

 

 لم أقف عليه.  100

 

 ( وغيرهما. 8/607« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 8/671)« تاريخه»ترجمه الخطيب في  101

 

 ( .24رقم  54)صـ « جزءه»هو في  102

 



خلنا الجنة؟ قال: موعدا لم تروه قال: فقالوا: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار، ويد

فيكشف الحجاب تبارك وتعالى، فينظرون إليه فو هللا ما أعطاهم هللا شيئا هو أحب إليهم منه، ثم 

 . 103« [26]يونس:  نثٻ ٻ ٻ ٻ نثقرأ: 

 

أخبرنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن عبد هللا، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا هشيم  - 52

جدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول هللا بن بشير، عن علي بن زيد بن 

« : ،أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر، وأنا أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة وال فخر

 . 104 «وأنا أول شافع، وأول مشفع يوم القيامة وال فخر، وإن لواء الحمد يوم القيامة بيدي وال فخر

أخبرنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا يعقوب بن محمد بن عبد الوهاب الدوري، قال: حدثنا  - 53

، عن 107، عن أبي عثمان106، قال: حدثنا خالد105حفص بن عمرو الريالي، قال: حدثنا عبد الوهاب

من ادعى إلى » سعد بن مالك، قال: سمعت أذناي، ووعى قلبي من محمد صلى هللا عليه، وهو يقول:

أبيه في اإلسالم، وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، فذكرت ذلك ألبي بكرة فقال: أب غير 

 . »108 وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول هللا

                                                             

 ( عن يزيد بن هارون، به. 181رقم  1/163أخرجه مسلم ) 103

 

( ووقع عنده )أخبرنا أبو عبد هللا الحسين 2/468« )مشيخته»أخرجه عن المصنف: قاضي المارستان في  104

 بقراءة أبي الفتح الحداد الناسخ( . بن محمد بن سليمان الكاتب

( وغيره من طريق هشيم، به، وإسناده ضعيف، لضعف علي ابن زيد بن 3/2والحديث أخرجه أحمد )

 جدعان، وقد صحَّ الحديث من وحوهٍّ أخرى. 

 

 هو ابن عبد المجيد الثقفي.  105

 

 هو الحذاء.  106

 

 هو النهدي.  107

 

 ( من طريق خالد الحذاء، به. 63رقم 1/80( ومسلم )6385رقم  6/2485متفق عليه: أخرجه البخاري ) 108

 



أخبرنا الحسين، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا ابن عرفة، قال: حدثني معتمر بن سليمان،  - 54

رو بن حريث، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث، عن عم

 . 109«الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين»، قال: أن النبي 

 : [13]رقم شيخ آخر (أ/177ق) 

، قراءة عليه وأنا 110الشريف أبو الفضل محمد بن الحسن بن الفضل بن المأمونأخبرنا  - 55

وثالثمائة، قال: حدثنا محمد بن علي بن أسمع في يوم السبت عاشر شوال سنة خمس وتسعين 

، قال: أخبرنا 111إسماعيل األبلي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، قال: حدثنا عبد الرزاق

، معمر، قال: أخبرنا الزهري، قال: حدثني أنس بن مالك، أن رجال من األعراب أتى رسول هللا 

، فقال: ما أعددت لها من كبير، إال أني «أعددت لها؟وما »فقال: يا رسول هللا، متى الساعة؟ فقال: 

 . «أنت مع من أحببت»: أحب هللا ورسوله.فقال له رسول هللا 

أخبرنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، قال: حدثنا محمد بن  - 56

ر وهو ابن أبي كثير، عن إسماعيل البخاري، قال: حدثنا عيسى بن ميناء، قال: حدثنا محمد بن جعف

ِّّب[ ، مولى أسماء بنت أبي بكر، أنه سمع أبا قتادة السلمي، 112يزيد بن الهاد، عن ]ُمعتب بن أبي ُمعَت

 . 113«من أنظر معسرا أو وضع له أظله هللا في عرشه يوم القيامة»، يقول: قال: سمعت رسول هللا 

م بن بشار األنباري، قال: حدثنا أحمد بن أخبرنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن القاس - 57

الهيثم بن خالد، قال: حدثنا هوذة بن خليفة، قال: حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن 

قمت على باب الجنة، فإذا عامة من يدخلها الفقراء، وقمت »: أسامة بن زيد، قال: قال رسول هللا 

 . 114«لنساء، وأصحاب الجد محبوسونعلى باب النار فإذا عامة من يدخلها ا

                                                             

( من طريق عبد الملك بن 2049رقم  3/1619( ومسلم )4208رقم 4/1627متفق عليه : أخرجه البخاري ) 109

 عمير، به. 

 

 (. 2/621« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  110

 

 ( وغيره. 2639رقم4/2032( ومن طريقه أخرجه مسلم )20317رقم  11/199« )مصنفه»هو في  111

 

 وقعت في األصل )مغيث بن أبي مغيث( والتصويب من كتب الرجال.  112

 

 ( من طريق محمد بن جعفر، به. 3820رقم  9/426« )المشكل»أخرجه الطحاوي في  113

 ومعتب مولى أسماء، لم يوثقه إال ابن حبان. 

 

 ( وغيره، من طريق هوذة بن خليفة، به. 2032رقم  1/438« )المجالسة»أخرجه الدينوري في  114



بيد بد هللا لععأخبرنا محمد بن الحسن، قال: أنشدنا محمد بن القاسم، قال: أنشدني إبراهيم ابن  - 58

 هللا بن عبد هللا بن طاهر: 

 هـي كالدرة الـمصونة ُحـسنًا 

 في صفاء الياقوت والمرجان 

 أو كبيضاء من مقطف وزد 

ن   . 115ُغمست في شقائق النعما

هر شتوفي الشريف أبو الفضل محمد بن الحسن بن المأمون في يوم السبت التاسع والعشرين من 

 ربيع اآلخر سنة ست وتسعين وثالثمائة. 

 

 : [14]رقم شيخ آخر (ب/177ق) 

، قراءة عليه وأنا أسمع في 116أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن النضر الديباجيأخبرنا  - 59

منزله، وذلك في يوم الخميس رابع المحرم من سنة ست وتسعين وثالثمائة، قال: أخبرنا أبو الحسن 

علي بن عبد هللا بن مبشر الواسطي، قال: حدثنا عبد الحميد بن بيان، قال: حدثنا خالد، عن سهيل، 

اللهم رب »ذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول: يأمرنا إ عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: كان رسول هللا 

السماوات واألرض ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة واإلنجيل والقرآن، أعوذ 

بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت األول فليس شيء قبلك، وأنت اآلخر فليس شيء بعدك، 

دونك، اقض عني الدين وأغنني من  وأنت الظاهر فليس شيء فوقك، وأنت الباطن فليس شيء

 . 117 «الفقر

أخبرنا محمد بن علي بن النضر، قال: حدثنا علي بن عبد هللا بن مبشر، قال: حدثنا محمد بن  - 60

حرب النشائي، قال: حدثنا أبو مروان يحيى بن زكريا الغساني، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن 

                                                                                                                                                                                                                           

( من طريق 2736رقم  4/2096( ومسلم )4900رقم  5/1994والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري )

 سليمان التيمي، به. 

 

 ( .52)صـ « مقاماته»استشهد بهما السيوطي في  115

 

 ( وغيرهما. 8/770« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 4/156« )هتاريخ»ترجمه الخطيب في  116

 

 ( قال: حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي، به. 2713رقم  4/2084أخرجه مسلم ) 117

 



امسح البأس رب الناس، بيدك الشفاء، ال كاشف له »يرقي، فيقول:  عائشة، قالت: كان رسول هللا 

 . 118«إال أنت

أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا علي بن مبشر، قال: حدثنا عبد الحميد بن بيان القناد، قال:  - 61

حدثنا خالد بن عبد هللا، عن يونس، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن  عمرو بن جرير، قال: 

الخيل معقود بنواصيها »يفتل عرف فرس بأصابعه، وهو يقول:  ، قال: رأيت رسول هللا عن جرير

 . 119«الخير إلى يوم القيامة، األجر والغنيمة

أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا علي بن عبد هللا، قال: حدثنا محمد بن حرب، قال: حدثنا  - 62

إياك وشدة الغضب، فإن شدة الغضب »: أبو مروان، عن هشام بن عروة، قال: مكتوب في الحكمة

 . 120«ممحقة لفؤاد الحليم

 . 121توفي أبو بكر الديباجي في يوم الخميس لتسع خلون من صفر، سنة ست وتسعين وثالثمائة

 : 122أم الفتح أمة السالم بنت القاضي ابن كامل[15]رقم  (أ/178ق) 

أخبرتنا أم الفتح أمة السالم بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف ابن شجرة، قراءة  - 63

عليها وأنا أسمع في ذي القعدة، سنة تسع وثمانين وثالثمائة، قالت: حدثنا محمد بن إسماعيل 

حمن البصالني، لفظا، قال: حدثنا أحمد بن عبد هللا بن علي بن سويد بن منجوف، قال: حدثنا عبد الر

، بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول هللا 

                                                             

لَفي في  118  ( 22)رقم « الثاني والثالثون من المشيخة البغدادية»أخرجه من طريق المصنف: الّسِّ

( من طريق هشام بن عروة، 2191رقم 4/1721( ومسلم )5412رقم  5/2168والحديث أخرجه البخاري )

 به. 

 

 ( 46/46« )تاريخ دمشق»أخرجه من طريق المصنف: ابن عساكر في  119

 ( من طريق يونس بن عبيد، به. 1872رقم  3/1493والحديث في مسلم )

 

 151)صـ « مساوئ األخالق»( والخرائطي في 1311رقم  2/611« )الزهد»أخرجه هناد بن السري في  120

َشامِّ ْبنِّ ُعْرَوةَ، عَنْ 318رقم  يُر، عَْن هِّ رِّ يَةَ الضَّ ، قَ  (  لكن فيهما: عن أَبُي ُمعَاوِّ .  من قول اَل: ... . فذكرهأَبِّيهِّ

 عروة بن الزبير، ال من قول ولده هشام. 

 

 ( .4/156للخطيب )« تاريخ بغداد» 121

 

 ( وغيرهما. 8/658تاريخ اإلسالم )»( والذهبي في 16/633« )تاريخ بغداد»في ترجمها الخطيب  122

 



من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذي جاره، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم »قال: 

 . 123«ضيفه، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليسكت

الفتح، قالت: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أحمد بن  عبد هللا، قال: حدثنا أخبرتنا أم  - 64

 عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة، عن أبي عبد الرحمن، عن عثمان، قال: قال رسول هللا 

 . 124«إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه»: 

قال: حدثنا أحمد بن عبد هللا، قال: حدثنا  أخبرتنا أم الفتح، قالت: حدثنا محمد بن إسماعيل، - 65

عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن حبيب، عن ميمون بن أبي شبيب، عن أبي ذر، قال: قال لي 

 . 125« اتق هللا حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن»: النبي 

يل، قال: حدثنا أحمد بن عبد هللا،  قال: حدثنا أخبرتنا أم الفتح، قالت: حدثنا محمد بن إسماع - 66

عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن  الحارث بن نوفل، عن 

أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن محمدا رسول »إذا سمع المؤذن يقول:  أبيه، قال: كان رسول هللا 

 . 126 «حي على الصالة حي على الفالح، قال: ال حول وال قوة إال باهللهللا، يقول كما يقول، فإذا قال: 

أخبرتنا أم الفتح، قالت: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أحمد بن عبد هللا،  قال: حدثنا  - 67

عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال: 

 باطل. وكاد ابن إن أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد:  أال كل شيء ما خال هللا» :قال رسول هللا 

 . 127 «أبي الصلت أن يُسلم

 : [16]رقم شيخ أخر (ب/178ق)

                                                             

 ( من طريق أبي حصين، به. 47رقم  1/68( ومسلم )5672رقم  5/2240متفق عليه:  أخرجه البخاري ) 123

 

لَفي في  124  ( 23)رقم « الثاني والثالثون من المشيخة البغدادية»أخرجه من طريق المصنف: الّسِّ

 ( من طريق سفيان، به. 4740رقم  4/1919أخرجه البخاري )والحديث 

 

 ( من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. 1987رقم  4/355أخرجه الترمذي ) 125

 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

 

 ( عن سفيان الثوري، به. 1843رقم  478أخرجه عبد الرزاق )/ 126

 وإسناده ضعيف، عاصم، هو ابن عبيد هللا، ضعيف. 

 

( من طريق عبد الرحمن 2256رقم  4/1768( ومسلم )5795رقم  5/2276عليه:  أخرجه البخاري )متفق  127

 بن مهدي، به. 

 



قال: حدثنا محمد بن ، 128أبو القاسم إدريس بن علي بن إسحاق بن يعقوب المؤدبحدثنا  - 68

هارون الحضرمي، قال: حدثنا يحيى بن حكيم أبو سعيد، قال: حدثنا أبو قتيبة يعني سلم بن قتيبة، 

قال »، قال: قال: حدثنا سعيد بن عبيد، عن بكر بن عبد هللا المزني، عن أنس بن مالك، عن النبي 

ا كان منك، ولو لقيتني بقراب هللا تعالى: عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني فإني سأغفر لك على م

األرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة، ولو أخطأت حتى تبلغ خطاياك أعنان السماء ثم استغفرتني 

 . 129 «لغفرت لك وال أبالي

، قال: حدثنا أبو مصعب أحمد 130حدثنا إدريس، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي - 69

، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة عن ، عن مالك بن أنس131بن أبي بكر الزهري

إذا أحب هللا العبد، قال لجبريل: قد أحببت فالنا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم  أنه قال: رسول هللا 

قال مالك: ال أحسبه إال قال في البغض مثل  - يوضع له القبول في األرض، قال: وإذا أبغض العبد

 . 132-ذلك

حدثنا إدريس، قال: حدثنا أبو علي إسماعيل بن العباس الوراق، قال: حدثنا العباس بن أبي  - 70

طالب، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: حدثنا عبد العزيز بن  النعمان القرشي، قال: 
                                                             

 ( وغيرهما. 8/723« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 7/469« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  128

 

لَفي في ( 1571رقم  4/399« )المختارة»أخرجه من طريق المصنف: الضياء المقدسي في  129 الثاني »والّسِّ

 ( .24)رقم « والثالثون من المشيخة البغدادية

ن ب( قال: حدثنا محمد 179رقم  63)صـ « الترغيب في فضائل األعمال»والحديث أخرجه ابن شاهين في 

 هارون الحضرمي، به. 

ن ( من طريق سعيد بن عبيد، به، وقال: هذا حديث حس3540رقم  5/548والحديث أخرجه الترمذي )

 غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه. 

إال سعيد  (: لم يرو هذا الحديث عن بكر بن عبد هللا المزني305رقم  4/315« )األوسط»وقال الطبراني في 

 بن عبيد. 

 (: هذا حديث غريب، تفرد به عنه سعيد بن عبيد. 2/231« )الحلية»وقال أبو نعيم في 

 ووثقه ابن حبان. وقال البزار: ليس به بأس. قلت: سعيد بن عبيد، قال أبو حاتم: شيخ. 

 ( 30رقم  39)صـ« الجزء األول من أماليه»هو في  130

 

 ( 2006رقم2/132بروايته )« الموطأ»هو في  131

 

 ( من طريق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، به. 2/801« )مشيخته»أخرجه قاضي المارستان في  132

 ن طريق سهيل بن أبي صالح، به. ( م2637رقم  4/2030والحديث أخرجه مسلم )

 



ؤالء ال يجتمع حبُّ ه»: حدثنا يزيد بن حيان، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول هللا  

 . »133األربعة إال في قلب مؤمن: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 

حدثنا إدريس، قال: حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق، قال: حدثنا الحسن بن  عرفة، قال:  - 71

قال:  حدثنا خلف بن خليفة، عن العالء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي 

عبدا أصححت له جسمه، ووسَّعُت عليه في المعيشة، يمضي عليه خمسة أعوام قال هللا تعالى: إن »

 . 134«ال يَِفُد إليَّ لمحرومٌ 

 : [17]رقم شيخ أخر (أ/179 ق)

قراءةً عليه في ذي الحجة ، 135أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك البرذعيأخبرنا  - 72

سنة أربع وثمانين وثالث مئة، قال: حدثنا الحسين بن صالح، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن 

قال:  المبارك الدينوري، قال: حدثنا عمرو بن حميد، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ النبي 

 . 136«انتظار أمتي الفرج بالصبر عبادة»

                                                             

 ( .39/126« )تاريخ دمشق»أخرجه من طريق المصنف: ابن عساكر في  133

 ( قال: حدثنا هاشم بن القاسم، به. 1462والحديث أخرجه عبد بن حميد )رقم 

 وإسناده ضعيف، عطاء هو الخراساني، لم يسمع من أبي هريرة. 

 ريق الحسن بن عرفة، به. ( من ط9/263« )تاريخه»أخرجه الخطيب في  134

 ( من طريق خلف بن خليفة،703رقم  9/16( وابن حبان )1031رقم  2/304والحديث أخرجه أبو يعلى )

 به. 

 

 ( وغيرهما. 8/617« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 13/482« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  135

 

لَفي في  136  ( 6)رقم « المشيخة البغدادية الحادي والثالثون من»أخرجه من طريق المصنف: الّسِّ

األربعين من شيوخ »( والماليني في 377)صـ « معجم الشيوخ»وأخرجه ابن جميع الصيداوي في 

 ( من طريق محمد بن عبد العزيز بن المبارك، به. 188)صـ « الصوفية

ي ، وقال: َصدُوق فِّ «عمرو بن حميد»( في ترجمة 8/473« )الثقات»والحديث أخرجه ابن حبان في 

، عَْن نَافِّ  نْهُ شَْيء؛ لروايته عَنِّ اللَّْيثِّ بْنِّ َسْعدٍّ َوايَة، َوفِّي الْقلب مِّ ُ عَلَْيهِّ  نِّ عَُمَر، عَنِّ عٍّ، عَن ابْ الّرِّ  النَّبِّّيِّ َصلَّى َّللاَّ

َم فِّيهِّ  ي َوهِّ بَادَةٌ. َهذَا الَّذِّ ْبرِّ عِّ ُب أَ َوَسلََّم قَاَل: اْنتَِّظاُر الْفََرجِّ بِّالصَّ هِّ كََّب مَ ْن يَتَنَ  يَجِّ ، َويحتج بِّغَْيرِّ  «. ا أَخَطأ فِّيهِّ

 هالك، أتى بخبر موضوع، اتُّهم به، وقد ذكره»( في ترجمته: 5/310« )الميزان»وقال الذهبي في 

 «. السليماني في عداد من يضع الحديث



بد العزيز، قال: حدثنا أبو ذر محمد بن يوسف بن عبيد، قال: حدثنا عباس أخبرنا علي بن ع -73

الدوري، قال: حدثنا إسحاق بن منصور السلولي، قال: حدثنا داود الطائي، عن حميد الطويل، عن 

 . 137«بزق في ثوبه ثم رد بعضه على بعض» أنس بن مالك أن النبي 

ك يقول: سمعت أبا داود سليمان بن يزيد سمعت أبا الحسن علي بن عبد العزيز بن مرد - 74

المعدل بقزوين يقول: سمعت محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت عطاء 

بن أبي رباح يقول: سمعت مجاهدًا يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت صهيبًا يقول: 

 . 138«ما آمن بالقرآن من استحل محارمه»يقول:  سمعت النبي 

 آخر حديث أبي الحسن بن مردك. 

 

 : [18]رقم شيخ أخر (ب/179ق) 

، 139أبو سعد إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداسحدثنا  - 75

وليس بالسلمي، إمالًء في يوم الخميس رابع شهر ربيع األول سنة سّتٍّ وثمانين وثالث مئة، قال: 

، قال: حدثنا عياش بن محمد الجوهري، قال: حدثنا أحمد بن جناب، 140اخبرنا أبي أحمد بن إبراهيم

قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن سفيان الثوري، عن زبيد، عن مرة، عن عبد هللا قال: قال رسول هللا 

 :« إن هللا تعالى قسم بينكم أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن هللا تعالى يعطي الدنيا من يحب

                                                             

لَفي في  137  ( 7)رقم « الحادي والثالثون من المشيخة البغدادية»أخرجه من طريق المصنف: الّسِّ

 ( من طريق حميد، به. 238رقم 1/95والحديث أخرجه البخاري )

 

 ( وغيرهما. 4366رقم  4/337« )األوسط»( والطبراني في 2084رقم  6/9أخرجه البزار ) 138

 من طريق محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي، به. 

يد (: »1647)رقم « العلل»قال ابن أبي حاتم في  بِّيهِّ، ألنه أأشبه، عن قال أبُو ُزرعة: حديث ُمحّمد بن يزِّ

نان ليس بقوي الحديث.  ، إن كان كتب أبِّيهِّ عنده، ويزيد بن سِّ  أفهم بحديث أبِّيهِّ

ديث ابنه وقال أبِّي: هذه كلها منكرة، ليست فيها حديث يمكن أن يقال إنه صحيح، وكأنه شبه الموضوع، وح

يد محل الصدق، والغالب عليه الغفلة، فيحتمل أن يك هذا، وهو  ون سمع من أبِّي الُمباركأنكرها، ومحل يزِّ

 «.شبه مجهول

 لم أقف على َمن ترجمه، وهو ابن الحافظ أبي بكر اإلسماعيلي.  139

 

 ( 342رقم 3/726« )معجم أسامي شيوخه»هو أبو بكر اإلسماعيلي، والحديث في  140

 



ال يعطي اإليمان إال من أحب، فمن ضنَّ بالمال أن يُنفقه، وخاف العدّو أن يجاهده، ومن ال يحب، و

 . 141«وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول: سبحان هللا، وال إله إال هللا، وهللا أكبر

حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن يعقوب األصم بنيسابور، قال: حدثنا محمد بن عبد هللا  -76

دخل  لحكم المصري، قال: حدثنا ابن وهب، عن مالك، عن الزهري، عن أنس أن النبي بن عبد ا

 . 142 «اقتلوه»مكة وعلى رأسه المغفر، فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: 

حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حفص بن عبد هللا الدينوري بمكة،  - 77

قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الدينوري، قال: حدثتنا حكَّامةُ بنت عثمان بن دينار، قالت: حدثني 

حُسن  من كثرت صالته بالليل»: أبي، عن أخيه مالك بن دينار، عن أنسٍّ قال: قال رسول هللا  

 . 143 «وجهه بالنهار

حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا الفضل بن الفضل الكندي، أبو العباس الهمذاني، قال: حدثنا  -78 

يقول: وددت أن الناس  عبدهللا بن جامع، قال: سمعت الربيع بن سليمان، يقول: سمعت الشافعي 

 . 144تعلموا هذه الكتب، وال يُنسب إلّي منها شيء

 : [19]رقم شيخ آخر (أ/180ق) 

، قراءة عليه وأنا أسمع في جمادى 145أبو أحمد طالب بن عثمان بن محمد األزديأخبرنا  - 79

اآلخرة سنة ست وتسعين وثالثمائة، قال: حدثنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن  سهل المروزي، 

: حدثنا سفيان بن إمالء، في المحرم سنة سبع وعشرين وثالثمائة، قال: حدثنا محمود بن  آدم، قال

 عيينة الهاللي، عن محمد بن مسلم بن عبيد هللا الزهري، عن أنس بن مالك، قال: قدم رسول هللا 

                                                             

 ( وغيره، عن أحمد بن جناب، به. 367)رقم « القضاء والقدر»أخرجه البيهقي في  141

 ديث مختلف فيه بين رفعه ووقفه. والح

ح الدارقطنيُّ الوقَف في   ( 5/271« )العلل»ورجَّ

 لم أقف على رواية ابن وهب عن مالك، عند غير المصنف.  142

 

لَفي في 2/110« )الموضوعات»أخرجه من طريق المصنف: ابن الجوزي في  143 الحادي والثالثون »( والّسِّ

 ( 9)رقم « من المشيخة البغدادية

 . قال ابن الجوزي: هذا حديث ال يصح عن رسول هللا 

 ( 3/200) «ضعفائه»عثمان بن دينار، تروي عنه ابنته حكَّامة بواطيل ليس لها أصل. كما قال العقيلي في 

لَفـي في  144 ( وابن 9)رقم « الـحادي والثالثون من الـمشيخة البغدادية»أخرجه من طريق الـمصنف: الّسِّ

 ( 51/365« )دمشق تاريـخ»عساكـر في 

 

 ( وغيرهما. 8/764« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 10/500« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  145

 



المدينة وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرين، فكن أمهاتي يحثثنني على خدمته، فدخل علينا دارنا 

، وأبو بكر عن يساره، فحلبنا له من شاة داجن، فشيب له بماء بئر في الدار، فشرب رسول هللا 

عرابي، وقال: األ وأعرابيٌّ عن يمينه، فقال عمر: ناول أبا بكر يا رسول هللا، فناول رسول هللا 

 . 146 «األيمن فاأليمن»

أخبرنا أبو أحمد طالب بن عثمان، قال: حدثنا محمد بن حمدويه، قال: حدثنا محمود، قال:  - 80

ال تباغضوا، وال تحاسدوا، »: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا 

 . 147«ا، ال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثوال تقاطعوا، وال تدابروا، وكونوا عباد هللا إخوان

أخبرنا أبو أحمد طالب بن عثمان، قال: حدثنا محمد بن القاسم بن بشار، إمالء، قال: حدثنا  - 81

أحمد بن الهيثم، قال: حدثنا هوذة بن خليفة، قال: حدثنا عوف، عن خالس، عن أبي هريرة، قال: قال 

حبال ثم ينطلق إلى هذا الجبل فيحتطب منه حطبا يبيعه وهللا ألن يأخذ أحدكم »: رسول هللا 

 . 148« ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو حرموه

82 -  ٍّ  : 149أخبرنا طالب بن عثمان، قال: أنشدنا محمد بن القاسم، قال: أنشدني أبي ألعرابّي

 أال أيها البرق الذي بات يرتقـي 

 نجداويجلو دجى الظلماء ذكرتني 

 وهيجتني من أذرعات وما أرى 

                                                             

( من طريق أبي نصر محمد بن حمدويه المروزي، 302رقم  1/260« )معجمه»أخرجه ابن عساكر في  146

 به، وقال: صحيح. 

( من طريق 2029رقم  3/1603م )( ومسل2225رقم  2/830والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري )

 الزهري، به. 

 

( من طريق مالك، عن 2558رقم  4/1982( ومسلم )5726رقم  5/2256متفق عليه: أخرجه البخاري ) 147

 الزهري، به. 

 

 ( قال: حدثنا هوذة، به. 2/395أخرجه أحمد ) 148

 وهذا إسناد ضعيف، خالس لم يسمع من أبي هريرة. 

( ومسلم 1968رقم  2/730والحديث متفق عليه من وجهٍّ آخر عن أبي هريرة: أخرجه البخاري )

 ( 1042رقم 2/721)

( وأبو الحسن 19)صـ « الروض المعطار في خبر األقطار»نسبه محمد بن عبد المنعم الحميري في  149

 ( لـ ُسحيم بن المخرم .2/92« )الحماسة البصرية»البصري في 

 «هو شاعٌر بدوّي نجدّي بأذرعاتو»قال الحميري: 

 



 بنجد على ذي حاجة طرب بعدا 

 ألـم تـر أن الـلـيل يـقصـر طـوله 

 150بـنـجـد وتـزداد الـرياح بـه بـردا.  

 : [20]رقم شيخ آخر (ب/180ق) 

، قدم علينا، قال: 151أبو نصر أحمد بن الحسن بن محمد بن علي بن الشاة التميميأخبرنا  - 83

حدثنا محمد بن حمدويه، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا أبو الطاهر بن السرح، قال: حدثنا 

عبد هللا بن وهب، عن محمد بن أبي حميد، عن محمد بن المنكدر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، 

اُر ُوفَّادُ »: عن جده، قال: قال رسول هللا  اُج والعُمَّ هللا، إْن َسألوا أُعطوا، وإْن َدعوا أُجيبوا،  الـُحـجَّ

، وال كبَّر من ُمكبٍِّر إال أهلَّ بتهليله، وكبَّر بتكبيره، حتى  والذي نفُس محمٍد بيده ما أهلَّ من ُمهّلٍ

 . 152«ينقطع الصوت

أخبرنا أحمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن قريش، قال: حدثنا عثمان بن سعيد،  - 84

حدثنا القعنبي، عن شعبة، عن منصور، عن ربعي، عن أبي مسعود البدري، قال: قال رسول هللا قال: 

 :«153«إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت . 

أخبرنا أحمد بن الحسن، قال: أخبرنا نافع بن أحمد بن نافع، أن جدي أبا حبيب زيد بن  - 85

نا سعيد بن يعقوب، ثنا عمر بن هارون، عن يونس، عن الزهري، عن أنس بن المهتدي حدثهم، 

 . 154«أمرت بالخاتم والنعلين»: مالك، قال: قال رسول هللا 

                                                             

لَفي في  150 ( وابن عساكر 9)رقم « الحادي والثالثون من المشيخة البغدادية»أخرجه من طريق المصنف: الّسِّ

 لكن ذهب بعض إسناده عنده لبياضٍّ -( 1/146« )األنساب»( والسمعاني في 68/253« )تاريخ دمشق»في 

 -في األصل

 

مشيخة »( وفي 1/160البن نقطة )« التقييد»لكن له ذكر في أسانيد: في لم أقف على من أفرده بترجمة؛  151

أبي الحسن « مشيخة»( وفي 54/318البن عساكر )« تاريخ دمشق»( وفي 2/634« )قاضي المارستان

 ( .1/112النعال )

 

 لم أقف على من أخرجه غير المصنف.  152

 

 ان بن سعيد الدارمي، به. ( من طريق عثم7339رقم 10/172« )الشعب»أخرجه البيهقي في  153

 ( من طريق منصور، به. 5769رقم  5/2268والحديث أخرجه البخاري )

 



سمعت أبا نصر أحمد بن الشاة، يقول: سمعت أحمد بن سعيد البغدادي، يقول: سمعت  - 86

علي بن المديني، يقول: قال صعصعة بن الحسين: يقول: سمعت أبا شعيب الحراني، يقول: سمعت 

 . 155لي سيدي أحمد بن حنبل ال تحدث إال من كتاب

 : [21]رقم شيخ آخر (أ/181ق) 

أبو القاسم عبيد هللا بن أحمد بن علي بن الحسين بن علي المقرئ المعروف أخبرنا الشيخ  - 87

، إمالء في 157صاعد، قراءة عليه وأنا أسمع، قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن  محمد بن 156بالصيدالني

سنة ثمان عشرة وثالثمائة، قال: حدثنا يحيى بن سليمان بن  نضلة الخزاعي، بالمدينة سنة خمس 

عاد  وأربعين ومائتين، حدثني سليمان بن بالل، عن موسى بن أنس، عن أنس بن مالك، أن النبي 

رجال من المسلمين، فدخل عليه وهو كالفرخ المنتوف جهدا، فقال له: ما كنت تدعو بشيء أو تسأله؟، 

ال تطيقه »: قال: نعم كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في اآلخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي 

 . 158«وقني عذاب النار وال تسطيعه، فهال قلت: اللهم آتني في الدنيا حسنة، وفي اآلخرة حسنة،

 

                                                                                                                                                                                                                           

لَفي في  154 ( ، والحديث 10)رقم « الحادي والثالثون من المشيخة البغدادية»أخرجه من طريق المصنف: الّسِّ

( من طريق 910رقم  1/390« )الجامع ألخالق الراوي»( وفي 15/668« )تاريخه»أخرجه الخطيب في 

 زيد بن المهتدي، به. 

( من طريق أبي العباس السجزي أحمد بن محمد بن  األزهر، 1/202« )الكامل»وأخرجه ابن عدي في  

 عن سعيد بن يعقوب، به. 

 «وهذا حديث باطل بهذا اإلسناد»قال ابن عدي: 

 (: عمر متروك. 1/276« )الميزان»قال الذهبي في 

لَفي في 1/227« )طبقات الحنابلة»أبو يعلى في أخرجه من طريق المصنف:  155 الحادي والثالثون من »( والّسِّ

« مشيخته»( وابن البخاري في 5/280« )تاريخه»( وابن عساكر في 10)رقم « المشيخة البغدادية

(2/926. ) 

 

 ( وغيرهما. 8/789« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 12/111« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  156

 

 (.47)رقم « مجلسان من أماليه» هو في 157

 

 ( .2/472« )مشيخته»أخرجه عن المصنف: قاضي المارستان في  158

 ( من طريق ثابت، عن أنس، به. 2688رقم  4/2068والحديث أخرجه مسلم )

 



، قال: حدثنا يحيى 159أخبرنا عبيد هللا بن أحمد المقرئ، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد - 88

بن سليمان بن نضلة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن األعرج، عن أبي هريرة، 

 . 160«ي وأنا معه حين يذكرنيقال هللا تعالى: أنا عند ظن عبدي ب»: قال: قال رسول هللا 

، قال: حدثنا محمد بن 161أخبرنا عبيد هللا بن أحمد، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد - 89

عمرو بن سليمان، قال: حدثنا أبو المغيرة النضر بن إسماعيل، قال: حدثنا بريد، عن أبي بردة، عن 

يبق مسلم إال أتي بيهودي أو نصراني إذا كان يوم القيامة لم »: أبي موسى، قال: قال رسول هللا 

 . «حتى يُدفع إليه فيقال له: هذا فداؤك من النار

أخبرنا عبيد هللا بن أحمد، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: حدثنا أحمد  - 90

عن  بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثنا عمي عبد هللا بن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح،

على  يحيى بن سعيد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: صعد رسول هللا 

جبل يقال له حراء، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، 

اسكن حراء، فليس عليك إال نبي وصديق »: وسعد وسعيد بن زيد، فتحرك الجبل، فقال رسول هللا 

 . 162«وشهيد، فسكن الجبل

 . 163قال لنا أبو القاسم الصيدالني: ولدت في رجب سنة تسع وثالثمائة 

                                                             

( 1814رقم  2/387« )المخلصيات»( وعنه أبو طاهر المخلص في 49)رقم « مجلسان من أماليه»في  159

 ( .367رقم  1/110« )رغيب في فضائل األعمالالت»وابن شاهين في 

 

(، والحديث 11)رقم « الحادي والثالثون من المشيخة البغدادية»أخرجه من طريق المصنف: السلفي في  160

 ( من طريق أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة، بنحوه. 7066رقم 6/2725أخرجه البخاري )

 

رقم  158)صـ « أربعون حديثا من مسند بريد»عنه الدارقطني في ( و31)رقم « مجلسان من أماليه»هو في  161

 ( .1794رقم  2/378و  171رقم  1/175« )المخلصيات»( وأبو طاهر المخلص في 103

 ونقل أبو طاهر المخلص، عن ابن صاعد قوله: هذا حديث غريب ما سمعناه إال منه. 

ة دفع إذا كان يوم القيام» ي موسى، بلفظ:( عن أبي بردة، عن أب2767رقم  4/2119والحديث عند مسلم )

 . «إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار هللا 

 ( 21/80« )تاريخ دمشق»أخرجه من طريق المصنف: ابن عساكر في  162

زياد  ( قال: حدثنا عبد هللا بن  محمد بن2584رقم  3/310« )المخلصيات»وأخرجه أبو طاهر المخلص في 

 النيسابوري، به. 

 ( من طريق سهيل بن أبي صالح، به. 2417رقم  4/1880والحديث أخرجه مسلم )

 ( .11)رقم « الحادي والثالثون من المشيخة البغدادية»أخرجه من طريق المصنف: السلفي في  163



 : [22]رقم شيخ آخر (ب/181ق) 

، إمالء في يوم األربعاء 164القاضي أبو عبد هللا الحسين بن هارون بن محمد الضبيحدثنا  - 91

رابع عشر شوال سنة اثنتين وتسعين وثالثمائة، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن  إسماعيل األدمي 

المقرئ، في سنة ست وعشرين وثالثمائة، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي، قال: 

بو العوام القطان، قال: حدثنا قتادة، وأبان حدثنا أبو علي الحنفي عبيد هللا بن عبد المجيد، قال: حدثنا أ

خمس من جاء » :بن أبي عياش، كالهما عن خليد العصري، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول هللا 

بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن 

فكان يقول: وايم هللا ال يفعل ذلك إال  ومواقيتهن، وأعطى الزكاة من ماله طيبة بها نفسه، قال:

مؤمن، وصيام رمضان، وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيال، وأداء األمانة، قالوا: يا أبا الدرداء 

وما أداء األمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فإن هللا تعالى لم يأتمن ابن آدم على شيء من دينه 

 . 165«غيرها

 الضبي، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل الضبي، أن أحمد بن حدثنا القاضي أبو عبد هللا - 92

، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن 166إسماعيل المدني حدثه، قال: حدثنا مالك بن أنس

، قال: عاصم بن عمر بن الخطاب أخبره، عن أبي هريرة، أو عن أبي سعيد الخدري، أن رسول هللا 

سبعة يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله: إمام عادل، وشاب نشأ بعبادة هللا، ورجل ذكر هللا »

ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف هللا، ورجل تصدق بصدقة 

د فأخفى حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل كان قلبه متعلقا بالمسجد إذا خرج منه حتى يعو

 . 167« إليه، ورجالن تحابا في هللا اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه

                                                                                                                                                                                                                           

، يقول: ( َحدَّثَنِّي األزجي، قال: سمعت أبا القاسم ابن الصيدالني12/111« )تاريخه»وقال الخطيب في 

 ولدت ألربع خلون من رجب سنة سبع وثالث مائة. 

 

 ( وغيرهما. 8/786« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 8/729« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  164

 

موجبات »( وابن الفاخر في 2/334« )الموضح»( و الخطيب في 429رقم  1/321أخرجه أبو داود ) 165

  بن عبد المجيد، به. ( من طريق عبيد هللا58رقم  55)صـ« الجنة

 وإسناده ضعيف، لضعف أبي العوام القطان، واسمه: عمران بن داود القطان. 

 

 رواية يحيى بن يحيى( . 1709رقم  2/952« )موطأه»هو في  166

 

 ( من طريق مالك، به. 1031رقم  2/715أخرجه مسلم ) 167

 



بيب حدثه، حدثنا القاضي أبو عبد هللا، قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل، أن عبد هللا بن ش - 93

 قال: سمعت أحمد بن المعدل ينشد: 

 ولست بميالٍّ إلى جانب الغنى 

 إذا كانت العلياء في جانب الفقر 

 وإنـي لـصـبار عـلـى ما ينوبنـي 

ر  . 168وحسبك أن هللا أثنى على الصب

 : [23]رقم شيخ آخر (أ/182ق) 

، قراءة عليه وأنا أسمع، في يوم 169أبو عبد هللا محمد بن بكران بن عمران الرازيأخبرنا  - 94

السبت لعشر بقين من المحرم سنة ست وتسعين وثالثمائة، قال: حدثنا أبو عبد هللا  محمد بن مخلد بن 

حفص العطار، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الحساني أبو عبد هللا، قال: حدثنا أبو 

عن الشعبي، قال: سمعت عبد هللا بن عمرو، معاوية يعني محمد بن خازم، عن داود بن أبي هند، 

المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم » ، يقول:يقول: ورب هذه البنية لسمعت رسول هللا 

 . 170«المسلمون من لسانه ويده

أخبرنا محمد بن بكران، قال: حدثنا محمد بن مخلد، قال: حدثني إبراهيم ابن هانئ  - 95

بو عاصم النبيل، قال: حدثنا محمد بن عجالن، عن أبيه، عن أبي هريرة، النيسابوري، قال: حدثنا أ

 . 171«لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرا»: قال: قال رسول هللا 

أخبرنا محمد بن بكران، قال: حدثنا محمد بن مخلد، قال: حدثني إبراهيم، قال: حدثنا عفان،  - 96

، قال: يل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا سه

 . 172«األرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف»

                                                             

 ( .11)رقم « المشيخة البغداديةالحادي والثالثون من »أخرجه من طريق المصنف: السلفي في  168

بن سَلمة ( لـ المعذَُّل بن غَيالَن ا1/413« )الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة»ونسبه البزي في 

 الثقفي. 

 

 ( وغيرهما. 9/48« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 2/469« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  169

 

 ن طريق أبي معاوية الضرير، به. ( وغيره، م196رقم  1/424أخرجه ابن حبان ) 170

 

 ( من طريق أبي عاصم النبيل، به. 8370رقم  15/95أخرجه البزار ) 171

 ( من طريق محمد بن عجالن، به. 2/432أخرجه أحمد )

 

 ط المدينة( من طريق وهيب، به.  11514رقم  20/160« )المستخرج»أخرجه أبو عوانة في  172



أخبرنا محمد بن بكران، قال: حدثنا ابن مخلد، قال: حدثني أبو العباس األنصاري، قال:  - 97

حدثنا أحمد بن عمران الضرير، عن يحيى بن آدم، عن الحسن يعني ابن صالح، قال: قال لي أخي 

علي بن صالح في الليلة التي توفي فيها، يا أخي اسقني ماء، قال: وكنت قائما أصلي، قال: فلما 

ت صالتي أتيته بماء، فقلت: يا أخي هذا ماء، فقال لي: قد شربت الساعة، قلت: من سقاك، وليس قضي

ڇ ڇ ڇ نثفي الغرفة غيري وغيرك، قال: أتاني جبريل الساعة بماء فسقاني، وقال لي: أنت وأخوك 

 . 173وخرجت نفسه [69]النساء:  نثڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 : [24]رقم شيخ آخر (ب/182ق) 

، قراءة 174أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن أحمد المعروف بابن حمة الخاللأخبرنا  - 98

عليه وأنا أسمع في منزله يوم االثنين، الثاني والعشرين من المحرم سنة ست وتسعين وثالثمائة، قال: 

حدثنا أبو محمد عبد هللا بن إسحاق المصري، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا بشر بن 

زهراني قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج، قال: أخبرني قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك، أن عمر ال

يُخَرج من النار من قال: ال إله إال هللا وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، »، قال: رسول هللا 

قال: ال إله  ويخرج من النار من قال: ال إله إال هللا وكان في قلبه ما يزن برة، ويخرج من النار من

إال هللا،  وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، ولكل نبي دعوة دعا بها ألمته، وإني قد اختبأت 

 . 175«دعوتي شفاعة ألمتي يوم القيامة

أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب ابن شيبة، قال:  - 99

ب، قال: حدثنا جرير، عن األعمش، عن أبي وائل، عن حدثنا جدي، قال: حدثنا زهير بن حر

مسروق، قال: كنا عند عبد هللا بن عمرو، فذكرنا حديثا عن ابن مسعود، فقال: إن ذاك لرجل ال أزال 

، يقول: اقرؤوا القرآن من أربعة نفر، من ابن أم عبد، فبدأ به، أحبه بعد شيء سمعته من رسول هللا 

 . 176مولى أبي حذيفة، ومن معاذ بن جبل، ومن أبي بن كعب، ومن سالم 

                                                                                                                                                                                                                           

 ( من طريق سهيل بن أبي صالح، به. 2638رقم  4/2031والحديث أخرجه مسلم )

 

( قال: حدثنا محمد بن  بكران بن 43رقم  19)صـ « كرامات األولياء»أخرجه الحسن بن محمد الخالل في  173

 عمران، به. 

 به.  ( من طريق أبي العباس األنصاري عيسى بن إسحاق،8/180« )المنتظم»وأخرجه ابن الجوزي في 

 

 ( وغيره. 11/608« )تاريخ بغداد»ترجمه الخطيب في  174

 

 ( من طريق إبراهيم بن مرزوق، به. 872رقم  2/840« )اإليمان»أخرجه ابن منده في  175

 . ( من طريق قتادة، به193رقم  1/180( ومسلم )44رقم  1/24والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري )

 

 ن طريق زهير بن حرب، وغيره، به. ( م2464رقم  4/1913أخرجه مسلم ) 176



أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال: أخبرنا محمد بن جعفر المطيري الصيرفي، قال: حدثنا  - 100

أحمد بن عبد هللا بن يزيد، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي 

عة ال يوافقها مسلم وهو يصلي يسأل هللا فيها خيرا في الجمعة سا»: هريرة، قال: قال رسول هللا 

 . 177« إال أتاه هللا إياه

أخبرنا عبد الرحمن قال: حدثنا علي بن محمد المصري، قال: حدثنا محمد ابن أحمد بن  - 101

عياض، قال: سمعت حرملة بن يحيى، يقول: سمعت ابن وهب يقول: كتب مالك بن أنس إلى الليث 

ل ابنتي على زوجها، فأُحبُّ أن تَبعث لي بشيء من عصفر، قال ابن وهب:  بن سعد: إني أريد أن أُدْخِّ

 . 178فبعث إليه الليث ثالثين حمال عصفر، فصبغ البنته وباع بخمس مائة دينار، وبقي عنده فضلة

 : [25]رقم شيخ آخر (أ/183ق) 

عليه وأنا أسمع ، قراءة 179أبو الحسن محمد بن محمد بن سلمان بن جعفر العطارأخبرنا  - 102

في يوم الثالثاء رابع شهر رمضان من سنة ست وتسعين وثالثمائة، قال: أخبرنا عبد هللا بن محمد 

، قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن 180النيسابوري

 فأمر النبي  الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده،

يا أسامة، ال »: ، فقال رسول هللا بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد، فكلموه، فكلم أسامة النبي 

إنما هلك من كان قبلكم، بأنه إذا »خطيبا، فقال:  ، ثم قام النبي «أراك تكلمني في حد من حدود هللا

نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت سرق الشريف تركوه، وإذا سرق منهم الضعيف قطعوه، والذي 

 ، قال: فقطع يد المخزومية. «محمد لقطعت يدها

أخبرنا محمد بن محمد بن سلمان، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، قال: حدثنا  - 103

محمود بن خداش، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا هشام  بن  عروة، عن أبيه، عن أبي هريرة، 

                                                                                                                                                                                                                           

 

 ( من طريق عبد الرزاق، به. 852رقم  2/583أخرجه مسلم ) 177

 

 ( من طريق علي بن محمد المصري، به. 14/524« )تاريخه»أخرجه الخطيب في  178

 

 ( وغيره. 4/373« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  179

 

 ( من طريق محمد بن يحيى الذهلي، به. 804)رقم « المنتقى»أخرجه ابن الجارود في  180

( من طريق 1688رقم 3/1311( ومسلم )3288رقم  3/1282والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري )

 الزهري، به. 

 



حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيئا إال غصن شوك »: ول هللا قال: قال رس

 . 181 «يؤذي الناس فرفعه فغفر له

أخبرنا محمد بن محمد، قال حدثنا الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال:  - 104

يع، عن مطيع بن األسود، حدثنا وكيع بن الجراح، قال: حدثنا زكريا، عن عامر، عن  عبد هللا بن مط

 . 182 «ال يقتل قرشي صبرا إلى يوم القيامة»، يقول: قال: سمعت رسول هللا 

أخبرنا محمد بن محمد بن سلمان، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا علي بن مسلم، قال: حدثنا  - 105

ب من »: عباد بن عباد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول هللا  ر صورةً ُعذِّ َصوَّ

 . 183«يوم القيامة حتى يَنفُخ فيها الروح وليس بنافخه

ال: حدثنا أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا عبد هللا بن أبي سعد، ق - 106

أبيه  محمد بن الحسين بن عياش، قال: حدثني عبد هللا بن الوضاح، قال: وقف عبد الملك على قبر

 فقال: 

 وما الـــدَّْهـُر واألياُم إال كـما أرى 

 رزيةُ مالٍّ أو فراُق حبيبِّ 

َب الدهر لم يَخف   وإْن امرًءا قد جرَّ

ب ب عـصريه لغير لبي  . 184تـقـلُـّ

 : [26]رقم شيخ آخر (ب/183ق) 

، قراءة عليه وأنا أسمع 185أبو زرعة عبيد هللا بن عثمان بن علي بن محمد البناءأخبرنا  - 107

في يوم الثالثاء، ثاني عشر شعبان من سنة ست وتسعين وثالثمائة، قال: حدثنا عثمان بن جعفر 

اللبان، قال: حدثنا حفص بن عمرو بن زبال، قال: حدثنا يحيى بن  سعيد القطان، عن يزيد يعني ابن 
                                                             

 ( من طريق أبي معاوية، به. 538رقم  2/296أخرجه ابن حبان ) 181

 

 ( من طريق وكيع بن الجراح، به. 8217رقم 3/1409أخرجه مسلم ) 182

 

 لم أقف عليه من هذا الطريق.  183

 ( من طريق النضر بن أنس، عن ابن عباسٍّ بنحوه. 8/605لكن أخرجه النسائي )

 

 ( 37/149« )تاريخه»أخرجه من طريق المصنف: ابن عساكر في  184

 بن زيد العذري. ( البيتين لـ زياد 144)صـ « لباب اآلداب»ونسب أبو منصور الثعالبي في 

 

 ( وغيرهما. 8/789« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 12/112« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  185

 



قل: ال إله إال هللا أشهد »لعمه:   كيسان، قال: حدثنا أبو حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول هللا

، قال: لوال أن تعيرني قريش يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع ألقررت بها «لك بها يوم القيامة

 . 186[56]القصص:  نثک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ نثعينك، فأنزل هللا تعالى: 

أخبرنا عبيد هللا، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا حفص، قال: حدثني يحيى، عن يزيد، قال:  - 108

حدثني أبو حازم، رأيت أبا هريرة يشير بأصبعه مرارا، والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع رسول 

 . 187ثالثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا هللا 

دثنا عثمان، قال: حدثنا حفص، قال: حدثنا يحيى، عن قدامة بن أخبرنا عبيد هللا، قال: ح - 109

بآية حتى  عبد هللا العامري، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة، قالت: سمعت أبا ذر، يقول: قام النبي 

 . 188«إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم»أصبح يرددها واآلية: 

أخبرنا عبيد هللا، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد النيسابوري المعروف  - 110

يهِّ ُمثَنَّى، قَاَل: َحدَّثَنِّي  ، َعْن أَخِّ اُر ْبُن َعْبدِّ هللاِّ، قال: حدثني عبيد هللا ْبُن ُمعَاذٍّ بعبدوس، قال: حدثنا سَوَّ

يُّ قَاَل: َكاَن لِّي َجلِّيٌس يَ  ي، فَأَقُوُم َعْنهُ، فَذَكََرُهَما يَْوًما فَقُْمُت َحيَّاُن النَّْحوِّ ذُْكُر أَبَا بَْكرٍّ َوُعَمَر، فَأَْنَهاهُ فَيُْغرِّ

ي، فَنِّْمُت فََرأَيُْت النَّ  ي يَْنبَغِّ د الَّذِّ ْعُت إِّذْ لَْم أَُردَّ َعلَْيهِّ الرَّ ُ َعلَْيهِّ َعْنهُ ُمْغَضبًا، َواْغتََمْمُت بَِّما َسمِّ  بِّيَّ َصلَّى َّللاَّ

ي َكأَنَّهُ أَْقبََل َوَمعَهُ أَبُو بَْكرٍّ َوُعَمُر، فَقُْلُت: يَا َرُسوَل هللاِّ، إِّنَّ لِّي َجلِّيًسا يُؤْ  ، َوَسلََّم فِّي َمنَامِّ ينِّي فِّي َهذَْينِّ ذِّ

ي ويَْزدَادُ، قال: فَاْلتَفََت  ْنهُ فَقَاَل:  فَأَْنَهاهُ فَيُْغرِّ يبٍّ مِّ ، قَاَل: فَذََهَب «فَاْذبَْحهُ اْذَهْب إِلَْيِه »إِّلَى َرُجلٍّ قَرِّ

يدُهُ  ي، فََمَضيُْت أُرِّ ُجُل، َوأَْصبَْحُت فَقُْلُت: إِّنََّها لَُرْؤيَا، لَْو أَتَْيتُهُ فَأَْخبَْرتُهُ لَعَلَّهُ يَْنتَهِّ يبًا الرَّ ْرُت قَرِّ ا صِّ ، فَلَمَّ

يُّ ُملْقَاةٌ، فَقُلُْت: َما َراُخ َوإِّذَا بََوارِّ ْن بَابِّهِّ إِّذَا الصُّ هِّ اللَّْيلَةِّ  مِّ َهذَا؟ قَالُوا: فاُلٌَن َطَرقَتْهُ الذَّْبَحةُ فِّي َهذِّ

 . 189فمات

 . 190ذكر لنا أبو زرعة البناء أن مولده في سنة سبع عشرة وثالثمائة

                                                             

 ( من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. 25رقم  1/55أخرجه مسلم ) 186

 

 ( من طريق يحيى بن سعيد، به. 2976رقم  4/2284أخرجه مسلم ) 187

 

( والمزي في 25)رقم « لثاني والثالثون من المشيخة البغداديةا»أخرجه من طريق المصنف: السلفي في  188

 ( 23/548« )تهذيب الكمال»

 ( من طريق يحيى ابن سعيد، به. 1350رقم  2/372( وابن ماجه )2/177والحديث أخرجه النسائي )

 

 ( من طريق سوار بن عبد هللا، به. 393رقم  1/298« )فضائل الصحابة»أخرجه أحمد في  189

 

 ( .12/112للخطيب )« بغداد تاريخ» 190

 



 : [27]رقم شيخ آخر (أ/184ق) 

أبو علي الحسن بن القاسم بن الحسن بن العالء بن خسرو الشهرزوري المعروف أخبرنا  - 111

، قراءة عليه وأنا أسمع، في سنة ست وتسعين وثالثمائة، قال: حدثنا أبو بكر 191الخالل الدباسبابن 

أحمد بن عبد هللا بن محمد صاحب أبي صخرة، قال: حدثنا علي بن مسلم الطوسي، قال: حدثنا بشر 

 بن عمر الزهراني، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي

ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة » ، قال:هريرة، أن رسول هللا 

 . 192«إال مع ذي محرم

أخبرنا أبو علي الحسن بن القاسم، قال: حدثنا أحمد بن عبد هللا، قال: حدثنا علي بن مسلم،  - 112

قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، أن 

 . 193«خمس من الفطرة: تقليم األظفار، ونتف اإلبط، وحلق العانة، واالختتان»، قال: رسول هللا 

أخبرنا أبو علي الحسن بن القاسم، قال: حدثنا أحمد بن عبد هللا، قال: حدثنا علي، قال:  - 113

، 194حدثنا حماد بن مسعدة، عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، قال: ال أحسبه إال عن أبي ]صالح[

تحت عرشه  من أنظر معسرا أو محا عنه أظله هللا يوم القيامة»، قال: عن أبي هريرة، عن النبي 

 . 195«يوم ال ظل إال ظله

أخبرنا أبو علي الحسن بن القاسم، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد هللا، قال: حدثنا علي بن  - 114

يت، عن نعيم بن أبي هند، قال: كنت  ـّرِّ مسلم، قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي، عن الزبير بن خِّ

وهو يعذب الناس، فذكر رجال في السجن فبعث إليه بغيظ جالسا إلى يزيد بن أبي مسلم أيام الحجاج، 

وغضب، فأتى به وما أشك أنه سيقع به، فلما قام بين يديه رأيت الرجل يحرك شفتيه بشئ لم أسمعه، 

فرفع رأسه إليه، فقال: خلوا سبيله أو ردوه، قال: فقمت إلى الرجل، فقلت له: شهدت هذا حين أرسل 
                                                             

 ( وغيرهما. 9/42« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 8/419« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  191

 

 ( 26)رقم « الثاني والثالثون من المشيخة البغدادية»أخرجه من طريق المصنف: السلفي في  192

 ( من طريق بشر بن عمر، به. 5/227« )الكبرى»وأخرجه البيهقي في 

( من طريق سعيد 1339رقم  2/977( ومسلم )1038رقم  1/369يث متفق عليه: أخرجه البخاري )والحد

 بن أبي سعيد المقبري، به. 

 ( من طريق علي بن مسلم، به. 444رقم  192)صـ « األمالي»أخرجه ابن بشران في  193

 

فت في األصل إلى )سالم( وهو قريٌب في الرسم من )صالح(  194  تصحَّ

 

 ( من طريق داود بن قيس، به. 1306رقم  3/591ذي )أخرجه الترم 195

 وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

 



سيقع بك، فلما قمت بين يديه رايتك حركت شفتيك بشئ لم أسمعه،  إليك بغيظ وغضب، وال أشك أنه

فأمر فيك بما ترى، فما قلت؟ قال: قلت: اللهم إني أسألك بقدرتك التي تمسك بها السماوات السبع أن 

 . 196يقع بعضهن على بعض أن تكفينيه

 : [28]رقم شيخ آخر (ب/184ق) 

، قراءة عليه وأنا أسمع، وذلك في 197غياث الرزازأبو بكر عبد الواحد بن علي بن أخبرنا  - 115

جمادى اآلخرة من سنة سبع وتسعين وثالثمائة، قال: حدثنا أبو نصر محمد بن  حمدويه بن سهل بن 

يزداذ المروزي، إمالء في شهر ربيع األول سنة سبع وعشرين وثالثمائة، قال: حدثنا عبد هللا بن 

ل: حدثني الليث، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن خالد بن أبي حماد، قال: حدثنا عبد هللا بن صالح، قا

إن اإلسالم »: عمران، قال: حدثنا أبو عياش، قال: سمعت جابر بن عبد هللا، يقول: قال رسول هللا 

الذين »، قالوا: ومن هم يا رسول هللا؟ قال: «بدأ غريبا، وإنه سيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء

 . 198«يصلحون حين يفسد الناس

حدثنا أبو بكر عبد الواحد، قال: حدثنا محمد بن حمدويه، قال: حدثنا عبد هللا  ابن حماد،  - 116

قال: حدثني إبراهيم بن عبد هللا بن العالء بن زبر، قال: حدثنا عبد هللا بن العالء، يعني أباه، قال: 

بخ بخ خمس ما »يقول:  ،، قال: سمعت رسول هللا حدثني أبو سالم، عن ثوبان، مولى رسول هللا 

أثقلهن في الميزان: ال إله إال هللا، وسبحان هللا، والحمد هلل، وهللا أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء 

 . 199«المسلم فيحتسبه

أخبرنا عبد الواحد بن علي، قال: حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان، قال: حدثنا  - 117

ن جعفر األنصاري، عن ابن ثوبان، عن جابر بن عبد هللا، قال: إبراهيم بن مجشر، عن عبد الحميد ب

                                                             

 ( .65/389« )تاريخه»أخرجه من طريق المصنف: ابن عساكر في  196

 ( من طريق عباد بن عباد، به. 1480رقم  3/56وأخرجه أبو يعلى )

 

 ( وغيرهما. 8/818« )سالمتاريخ اإل»( والذهبي في 12/262« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  197

 

 ( 27)رقم « الثاني والثالثون من المشيخة البغدادية»أخرجه من طريق المصنف: السلفي في  198

)صـ  «الزهد الكبير»( والبيهقي في 173رقم  1/112« )أصول اعتقاد أهل السنة»وأخرجه الاللكائي في 

 ( من طريق أبي نصر محمد بن حمدويه بن سهل، به. 198رقم  114

( 4915رقم  5/149« )األوسط»( والطبراني في 2/170« )المشكل»والحديث أخرجه الطحاوي في 

 وغيرهما من طريق عبد هللا بن صالح كاتب الليث، به. 

 إسناده ضعيف. 

 ( من طريق إبراهيم بن عبد هللا بن العالء، به. 1581رقم  2/221« )الفوائد»أخرجه تمام في  199

 



من عاد مريضا لم يزل يخوض الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس انغمس »: قال رسول هللا 

 . 200«فيها

أخبرنا عبد الواحد، قال: حدثنا الحسين بن يحيى، قال: حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم  - 118

بن الحر بن إشكاب، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: 

 . 201«إن لكل نبي دعوة دعا بها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة ألمتي»: قال رسول هللا 

لنا شيخنا أبو بكر عبد الواحد بن علي بن غياث الرزاز أن مولده في شهر رمضان من سنة ذكر 

 . 202تسع وثالثمائة، وأنه سمع الحديث من أبي القاسم ابن بنت منيع، وأن كتبه انتهبت

 : [29]رقم شيخ آخر (أ/185ق) 

، قراءة عليه 203الدهانأبو أحمد محمد بن عبد هللا بن أحمد بن القاسم بن جامع أخبرنا  - 119

وأنا أسمع، قال: أخبرنا أبو علي محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن إبراهيم ابن عيسى بن مرزوق 

القشيري الحراني حافظ الرقة، بالرقة، في سنة أربع وثالثين وثالثمائة، قال: حدثنا محمد بن علي بن 

بن عمرو ابن أخي عبيد هللا بن  ميمون، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا أصبغ بن محمد

عمرو، عن جعفر يعني ابن برقان، عن صالح بن مسمار، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن 

اختصمت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت بالجبابرة والمتكبرين وأصحاب الجمع، »، قال: النبي 

اكينهم؟ فقال هللا تعالى للنار: إنما وقالت الجنة: فما لي ال أراني ال يدخلني إال ضعفاء الناس ومس

أنت غضبي أعذب بك من أشاء من عبادي، وقال للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من 

 . 204 «عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها

، قال: حدثنا علي بن 205أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد هللا، قال: حدثنا محمد بن سعيد - 120

عثمان النفيلي، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا األعمش، عن يعقوب بن بحير، عن ضرار بن 

                                                             

 ( من طريق الحسين بن يحيى بن عياش القطان، به. 8749رقم  11/409« )الشعب»أخرجه البيهقي في  200

 ( وغيره. 2956رقم 7/222والحديث عند ابن حبان )

 من طريق عبد المجيد بن جعفر، به، وإسناده صحيح. 

 ( وغيره. من طريق روح بن عبادة، به. 200رقم  1/190أخرجه مسلم ) 201

 

 ( .13/262« )تاريخه»مصنف: الخطيب البغدادي في أخرجه عن ال 202

 

 لم أقف على من أفرده بترجمة، مع ذكره كثيرا في التراجم.  203

 

 ( من طريق جعفر بن برقان، به. 1212-2/1213« )المتفق والمفترق»أخرجه الخطيب في  204

 

 ( .81رقم  66)صـ « تاريخ الرقة»هو أبو علي القشيري، والحديث أخرجه في  205



دع داعي »لقحة، فأمرني أن أحلبها فحلبتها، فجهدت حلبها، فقال:  األزور، قال: أهدينا لرسول هللا 

 . 206اللبن

، قال: حدثنا هالل بن العالء، قال: حدثنا 207أخبرنا أبو أحمد، قال: حدثنا محمد بن سعيد - 121

أُت »أبي، وابن جعفر، قاال: حدثنا أبو المليح، قال: حدثنا الوليد بن َزْروان، عن أنس، قال:  وضَّ

، فلما فرغ من وضوئه أخذ كفا من ماء فخلل به لحيته، وأرانا أبو المليح، وقال: هكذا رسول هللا 

 . »208 أمرني ربي

، قال: حدثنا هالل بن العالء، حدثني أبي، 209أحمد، قال: حدثنا محمد بن سعيد أخبرنا أبو - 122

قال: حدثنا عبد الرحمن بن عون بن حبيب الرقي، عن عبيدة بن حسان، قال: لما احتضر عمر بن 

عبد العزيز قال: اخرجوا عني، فال يبقى عندي أحدٌ. قال: وكان عنده مسلمة بن عبد الملك. قال: 

على الباب هو وفاطمة، قال: فسمعوه يقول: مرحبًا بهذه الوجوه، ليست بوجوه إنسٍّ فخرجوا، فقعد 

. قال: ثم هدأ [83]القصص:  نثې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ نثوال جان. قال: ثم قال: 

الصوت، فقال مسلمة لفاطمة: قد قبض صاحبك، فدخلوا فوجوده قد قبض، وغمض وسوي رحمة هللا 

 . 210عليه

 : [30]رقم شيخ آخر (ب/185ق) 

، قدم 211أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن إبراهيم النيسابوري الواعظحدثنا  - 123

علينا للحج، إمالء، في ذي القعدة سنة ثالث وتسعين وثالثمائة، قال: أخبرنا القاضي أبو محمد يحيى 

                                                                                                                                                                                                                           

 

 ( .24/380« )تاريخ دمشق»أخرجه من طريق المصنف: ابن عساكر في  206

 ( وغيره. 2049والحديث أخرجه الدارمي )رقم 

 (: غريب فرد، واألعمش فمدلس، وما ذكر سماعه، وال يعقوب ذكر7/275« )الميزان»قال الذهبي في 

 سماعة من ضرار، وال أعرف لضرار سواه. 

 ( .78رقم  65له )صـ « تاريخ الرقة»هو في  207

 

 ( .2710رقم 7/261« )المختارة»أخرجه من طريق المصنف: الضياء المقدسي في  208

 ( من طريق أبي المليح، به. 145رقم 1/101والحديث أخرجه أبو داود )

 وإسناده ضعيف، ابن زروان قال أبو داود: ال ندري سمع أنس أم ال ؟. 

 ( .194رقم  108له )صـ « تاريخ الرقة»في  209

 

 ( .45/255« )تاريخ دمشق»جه من طريق المصنف: ابن عساكر في أخر 210

 

 ( وغيرهما. 9/120« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 12/188« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  211



بن منصور، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي، قال: حدثنا يحيى بن عبد هللا بن بكير، 

ر، عن ابن عمر، قال: قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، عن عبد هللا بن دينا

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، » كان من دعاء رسول صلى هللا عليه:

 . 212 «ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك وغضبك

حدثنا عبد الملك بن أبي عثمان، قال: حدثنا أبو علي حامد بن محمد بن عبد هللا الهروي،  - 124

يرة، قال: حدثنا هشام بن عبيد هللا، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، قال: قال: حدثنا محمد بن المغ

 . 213 «مثل أمتي مثل المطر، ال يدرى أوله خير أم آخره» :قال رسول هللا 

حدثنا عبد الملك بن أبي عثمان، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد، بمكة، قال:  - 125

حدثنا عبد هللا بن حمدان بن وهيب الدينوري، قال: حدثنا حاتم بن بكر بن غيالن، قال: حدثنا القاسم 

: هللا  بن مالك القرشي، قال: حدثنا أبو خلدة، عن أبي العالية، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول

 . 214«ال تحاسدوا، وال تدابروا، وال تباغضوا، وكونوا عباد هللا إخوانا»

ال يحسده، فوإذا رأى أحدكم أخاه يعمل خيرا »قال لنا أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان، زيادة: 

 . «فإن استطاع أن يكون خيرا منه فليفعل

 

 

 : [31]رقم شيخ آخر (أ/186ق) 

                                                                                                                                                                                                                           

 

 ( 28)رقم « الثاني والثالثون من المشيخة البغدادية»أخرجه من طريق المصنف: السلفي في  212

  ( من طريق أبي محمد يحيى بن منصور، به.354رقم  1/463« )الدعوات الكبير»وأخرجه البيهقي في 

 ( من طريق يحيى بن بكير، به. 2739رقم  4/2097والحديث أخرجه مسلم )

من طريق أبي علي  -( 20/254كما في التمهيد البن عبد البر )-«مسند حديث مالك»أخرجه الدارقطني في  213

 مد بن عبد هللا الهروي، به. حامد بن مح

( من طريق محمد بن 12/414« )تاريخه»( والخطيب في 2/635« )اإلرشاد»وأخرجه الخليلي في 

 المغيرة، به. 

هللا  (: هشام بن عبيد2/80« )المجروحين»قلت: وإسناده ضعيف، هشام بن عبيد هللا، قال ابن حبان في 

يخطىء وي عن مالك وابن أبي ذئب، وكان يهم في الروايات الرازي السني كان ينتحل مذهب الكوفيين، يرو

 إذا روى عن األثبات، فلما كثر مخالفته األثبات بطل االحتجاج به. 

( من طريق الزهري، عن 2558رقم  4/1982( ومسلم )5718رقم  5/2253متفق عليه: أخرجه البخاري ) 214

 أنس. 

 نف. ولم أقف على طريق أبي العالية، عنه. عند غير المص

 



، قراءة عليه 215عبد هللا بن مسلم بن يحيى بن مسلم الدباس ثم الصيرفيأبو يعلى أخبرنا  - 126

وأنا أسمع، في منزله، وذلك في يوم األحد لثمان خلون من جمادى األولى، سنة ست وتسعين 

وثالثمائة، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، قال نا سعيد بن  يحيى األموي، قال: حدثنا 

ثنا جعفر، قال: حدثني يزيد بن األصم، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال محمد بن حمزة، قال: حد

، قال: ثم تال «في الجنة ما ال عين رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر»: رسول هللا 

 . 216[17]السجدة:  نثڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه نثهذه اآلية: 

أخبرنا عبد هللا بن مسلم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال:  - 127

حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني خالي مالك، عن العالء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن 

 عصموا مني أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا، فإذا قالوا ال إله إال هللا»، قال: رسول هللا 

 . »217 دماءهم وأموالهم إال بحقها، وحسابهم على هللا

 

أخبرنا عبد هللا بن مسلم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا محمد بن عبد هللا الزهيري، قال:  - 128

حدثنا عمرو بن عاصم الكالبي، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا األعمش، قال: حدثنا أبو 

قصب، ال  خديجة ببيت في الجنة من بشر رسول هللا  » صالح، عن أبي سعيد، وأبي هريرة قاال:

 . 218« صخب فيه وال نصب

أخبرنا عبد هللا بن مسلم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا عيسى الوراق، قال: حدثنا عمرو  - 129

بن حماد القناد، قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، قال: ُرئِّـَي الحسن في منامه وهو ُمـختَفٍّ 

عينيه هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى تلقاء عينيه، فقال  من الحجاج، كأنَّ رجال يقول بإصبعيه بين

لرجل: ائت ابن سيرين فاقصصها عليه وال تخبره من رآها، فأتاه فقصَّها عليه، فقال ابن سيرين: هذا 

                                                             

 ( وغيرهما. 8/773« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 11/412« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  215

 

( من طريق األعرج، 2824رقم  4/2174( ومسلم )3072رقم  3/1185متفق عليه:  أخرجه البخاري ) 216

 عن أبي هريرة، به. 

 ولم أقف على رواية يزيد بن األصم، عن أبي هريرة. 

 

 ( من طريق مالك، به. 157رقم  218)صـ « المعجم»خالق بن أسد في أخرجه عبد ال 217

 ( من طريق العالء بن عبد الرحمن، به. 21رقم 1/52والحديث أخرجه مسلم )

 

المتفق »( والخطيب في 9رقم /23« )الكبير»( وفي 3551رقم  4/38« )األوسط»أخرجه الطبراني في  218

 بن عبد هللا الزهيري، به. ( من طريق محمد 1177رقم 3/1678« )والمفترق

 



رجل خائف وهو يأمن إما إلى يومين، وإما إلى شهرين، وإما إلى سنتين، فمات الحجاج بعد 

 . 219سنتين

 : [32]رقم شيخ آخر (ب/186ق) 

، قراءة عليه وأنا 220أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلتأخبرنا  - 130

أسمع في يوم األحد العاشر من شوال سنة وتسعين وثالثمائة، قال: حدثنا محمد بن القاسم بن بشار 

قال: حدثنا المختار األنباري، قال: حدثنا محمد بن يونس، قال: حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب الدالل، 

رحم هللا أبا بكر، »: بن نافع، قال: حدثنا أبو حيان التيمي، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول هللا 

زوجني ابنته، ونقلني إلى دار الهجرة، وأعتق بالال من ماله. رحم هللا عمر يقول الحق وإن كان 

المالئكة. رحم هللا عليا اللهم أدر الحق مرا، تركه الحق وما له من صديق. رحم هللا عثمان تستحييه 

 . 221 «معه حيث دار

أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا محمد بن القاسم، قال: حدثنا أحمد بن  الهيثم، قال: حدثنا  - 131

أبو غسان مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن خثيم، قال: حدثنا أسد بن عبد هللا البجلي، عن ابن 

عن جده عفيف، وهو أخو األشعث بن قيس، قال: قدمت مكة في الجاهلية ألشتري يحيى بن عفيف، 

منها ثيابا وعطرا ألهلي، فأويت إلى العباس بن عبد المطلب، فبينا أنا جالس عنده أنظر إلى الكعبة، 

وقد حلقت الشمس وارتفعت في السماء، إذ جاء شاب فرفع بصره إلى السماء ثم وقف بحذاء الكعبة، 

ث أن جاء غالم فوقف على يمينه ثم لم يلبث إال يسيرا حتى جاءت امرأة فوقفت خلفهما فركع فلم يلب

الشاب وأهوى إلى األرض فأهويا، وقام فقاما. قال عفيف: فقلت للعباس: أمر عظيم؟ قال: نعم أمر 

عظيم، أتدري من الشاب؟ قلت: ال قال: محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب ابن أخي، أتدري من 

لغالم؟ قلت: ال قال: هو علي بن  أبي طالب بن عبد المطلب ابن أخي، أتدري من المرأة؟ قلت: ال ا

قال: خديجة بنت خويلد زوجة محمد بن عبد هللا، إن ابن أخي هذا الشاب يخبر أن رب السموات 

                                                             

 لم أقف عليها.  219

 

 ( 9/80« )تاريخ اإلسالم»ترجمه الذهبي في  220

 

 ( .42/448« )تاريخه»أخرجه من طريق المصنف: ابن عساكر في  221

 ( من طريق سهل بن حماد، به. 3714رقم  5/663والحديث أخرجه الترمذي )

 قال الترمذي: هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه. 

 قلت: هذا إسناد ضعيف جدا؛ من أجل المختار بن نافع. 

 «. (: ال يعرف إال به4/210« )ضعفائه»قال العقيلي في 

 «.منكر الحديث»قلت: قال البخاري: 



الدين واألرض أمره بهذا، وإنه يعبده، ووهللا ما على ظهر األرض كلها في ذلك الوقت أحد على هذا 

 . 222غير هؤالء الثالثة

 : [33]رقم شيخ آخر (أ/187ق) 

، 223أبو حاتم محمد بن عبد الواحد بن محمد بن زكريا بن يحيى الرازي الخزاعيحدثنا  - 132

قدم علينا من الحج، في صفر سنة ست وثمانين وثالثمائة، قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن هارون 

بن محمد الثقفي الزنجاني، قال: حدثنا أبو علي الحسين بن عبد الحميد بن سعد الخرقي الموصلي، 

وري، عن قال: حدثنا محمد بن عبد هللا بن عمار، قال: حدثنا المعافى بن عمران، عن سفيان الث

من نفس عن أخيه كربة من » :األعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول هللا 

كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب اآلخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره هللا في الدنيا 

واآلخرة، ومن يسر على معسر يسر هللا عليه، وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون 

 . 224«أخيه

قال: حدثنا محمد بن  هشام األموي، حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا محمد بن أحمد األسدي،  - 133

قال: حدثنا أحمد بن سليمان الخفتاني، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن 

 . 225« من قاد أعمى أربعين خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه»، قال: عبد هللا، عن النبي 

حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن الحكم الشيباني، قال حدثنا هارون  - 134

رأيت رسول هللا »بن هزارى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: 

 وأبا بكر، وعمر ، 226«. يمشون أمام الجنازة 

                                                             

 ( من طريق سعيد بن خثيم، به. 182رقم  18/101« )الكبير»أخرجه الطبراني في  222

( من طريق يحيى بن أبي األشعث، عن إسماعيل بن إياس بن عفيف 1/209والحديث أخرجه أحمد )

 الكندي، عن أبيه، عن جده، بنحوه. 

 وإسناده ضعيف جدا. 

 ( وغيرهما. 8/720« )خ اإلسالمتاري»( والذهبي في 3/624« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  223

 

 ( .2/43« )التدوين»أخرجه من طريق المصنف: الرافعي في  224

 ( من طريق األعمش، به. 2699رقم  4/2074والحديث أخرجه مسلم )

 

(، والحديث 12)رقم « الحادي والثالثون من المشيخة البغدادية»أخرجه من طريق المصنف: السلفي في  225

 ( بأنه حديث باطل. 258)رقم « الفتاوى الحديثية»حاق الحويني في حكم عليه شيخنا أبو إس

 

( من طريق هارون بن هزاري، 4/55« )التدوين»( والرافعي في 14/521« )تاريخه»أخرجه الخطيب في  226

 به. 



ي، قال: أبو بكر أحمد بن محمد العنبري األصبهان حدثنا أبو حاتم الخزاعي، قال: أخبرنا - 135

 سمعت الفضل بن الحباب، يقول: سمعت محمد بن سالم الجمحي يقول: قيل للمنصور: هل بقي من

ول لذات الدنيا شيء لم تنله؟ قال: بقيت خصلةٌ أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث فيق

 المستملي: من ذكرت رحمك هللا. 

الندماء وأبناء الوزراء بالمحابر والدفاتر. فقال: لستم بهم، إنما هم: الدنسة ثيابهم  قال: فغدا عليه

 . 227المتشققة أرجلهم الطويلة شعورهم برد اآلفاق ونقلة الحديث

 : [34]رقم شيخ أخر (ب/187ق) 

، قراءة عليه وأنا أسمع، قال: 228عثمان بن عيسى الزاهد المعروف بالباقالنيأخبرنا  - 136

حدثني أبو عبد هللا الحسين بن أبي النجم مؤدب أمير المؤمنين الطائع هلل، قال: حدثني أبو محمد لؤلؤ 

بن عبد هللا القيصري، قال: حدثني محمد بن سفيان المؤذن، بمصر، قال: حدثنا أحمد بن قرة، قال 

عيسى، عن الحكم بن أبي فروة القسملي، عن أنس بن حدثنا أبو إسحاق الفزاري، قال: حدثنا معاذ بن 

إذا جاء ملك الموت إلى ولي هللا سلم عليه، وسالمه عليه أن يقول: »: مالك، قال: قال رسول هللا 

السالم عليك يا ولي هللا، قم فاخرج من دارك التي َخـَّربتها إلى دارك التي عَمرتها، وإذا لم يكن وليا 

 . 229«دارك التي عمرتها إلى دارك التي خربتها هلل، قال: قم فاخرج من

أخبرنا عثمان، قال: وحدثني ابن أبي النجم المؤدب، قال: حدثنا أبو مزاحم: قال: حدثني أبو  - 137

بكر محمد بن عمرو بن مكرم، قال: حدثنا محمد بن زنبور، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، 

ن زر، عن عبد هللا، قال: من قرأ: تبارك الذي بيده عن سهيل، عن أبيه، عن عرفجة وعاصم، ع

الملك كل ليلة منعه هللا بها من عذاب القبر، يؤتى من عند رأسه، فيقال: ال تستطيعونه، كان وهللا يقوم 

نسميها المانعة، وإنها في كتاب هللا  في كل ليلة، فليس لكم إليه سبيل، ثم قال: كنا في عهد رسول هللا 

 . 230كل ليلة فقد أكثر و أطيب  سورة من قرأها

                                                                                                                                                                                                                           

 والحديث أخرجه أصحاب السنن األربعة، من طريق سفيان بن عيينة، به.  وإسناده صحيح. 

 

( والسمعاني 12)رقم « الحادي والثالثون من المشيخة البغدادية»نف: السلفي في أخرجه من طريق المص 227

 ( 18)صـ « أدب اإلمالء واالستمالء»في 

 

 ( وغيرهما. 9/45« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 13/207« )تاريخ بغداد»ترجمه الخطيب في  228

 

الحادي والثالثون من »( و السلفي في 2/169« )طبقات الحنابلة»أخرجه من طريق المصنف: أبو يعلى في  229

 ( 13)رقم « المشيخة البغدادية

 ( بوضع الحديث. 6/301« )الميزان»والحديث إسناده ساقط، آفته معاذ بن عيسى، رماه الذهبي في 

 

 ( 2/170« )طبقات الحنابلة»أخرجه عن المصنف: أبو يعلى في  230



أخبرنا عثمان، قال: حدثنا ابن أبي النجم، قال: حدثني أبو القاسم يحيى بن حبيب العطار  - 138

من كتابه، قال: قال بلغني أن رجال من العلماء قال كتبت أربعمائة ألف حديث فما انتفعت بها إال 

بأربع كلمات، فأول كلمة: اعمل هلل على قدر  بأربعة أحاديث، وما انتفعت من األربعة األحاديث إال

حاجتك إليه. والكلمة الثانية: واعمل لآلخرة على قدر إقامتك فيها. والكلمة الثالثة: واعمل للدنيا على 

 . 231قدر القوت. والكلمة الرابعة: واعص ربك على قدر جلدك على النار

 : [35]رقم شيخ أخر (أ/188ق) 

، قراءة عليه، قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن علي الهماني األطروشأبو الفرج أخبرنا  - 139

عبد هللا بن محمد بن جعفر بن شاذان، في تربة ينزلها عند مقبرة الخيزران، قال: حدثنا أحمد بن 

محمد بن مهران، يعني ابن جعفر الرازي، بحضرة أبي خيثمة، قال: حدثني موالي الحسن بن علي، 

ني علي بن محمد، قال: حدثني أبي محمد بن علي، قال: حدثني أبي، عن صاحب العسكر، قال: حدث

علي بن موسى الرضا، قال: حدثني أبي موسى بن جعفر، قال: حدثني أبي جعفر بن محمد، عن أبيه 

لما خلق هللا آدم وحواء تبخترا في » :محمد بن علي، عن جابر بن عبد هللا، قال: قال رسول هللا 

لق هللا خلقا أحسن منا، فبينما هما كذلك، إذا هما بصورة جارية لم ير الراؤون الجنة، وقاال: ما خ

بأحسن منها، لها نور شعشعاني يكاد يطفئ األبصار، على رأسها تاج، وفي أذنيها قرطان، فقاال: يا 

رب ما هذه الجارية؟ قال: صورة فاطمة بنت محمد، سيدة ولدك فقاال: ما هذا التاج على رأسها؟ 

ذا بعلها علي بن أبي طالب، قاال: فما هذان القرطان؟ قال: ابناها الحسن والحسين، وجد ذلك قال: ه

 . 232«في غامض علمي قبل أن أخلقك بألفي عام

وحدثنا أبو الفرج الهماني، قال: َحدَّثنا أبو القاسم السامري الوراق ببغداد، قال: َحدَّثنا محمد  - 140

بن جعفر الخالل، قال: َحدَّثنا سهل بن عاصم السجستاني، قال: َحدَّثنا أبو النعمان عارم بن الفضل، 

البصرة وكان البني بلبل، قال: َحدَّثنا أبو منصور الجهني، قال: كان سفيان الثوري مختفيا عندنا ب

قال: فقال سفيان البني: بعني هذا البلبل فقال: بل أهبه لك يا أبا عبد هللا، فأبى سفيان واعطاه دينارا 

وأخذ البلبل فأرسله من وقته. وكان البلبل يذهب بالنهار ثم يرجع فيبيت مع سفيان في البيت، قال: 

ه والبلبل يرفرف على جنازته ثم دفناه فكان البلبل فمات سفيان فغسلته والبلبل يرفرف عليه وحملنا

                                                                                                                                                                                                                           

( وغيره. من طريق ابن أبي حازم، 711رقم  433)صـ « عمل اليوم والليلة»والحديث أخرجه النسائي في 

 به. 

ـح الدارقطني وقفه على ابن مسعود   ( 5/54« )العلل»كما في  -ورجَّ

« مشيخته»( وقاضي المارستان في 2/170« )طبقات الحنابلة»أخرجه من طريق المصنف: أبو يعلى في  231

 ( .13)رقم « الحادي والثالثون من المشيخة البغدادية»والسلفي في ( 3/1044)

 

 ( وقال: هذا حديث موضوع. 1/414« )الموضوعات»أخرجه من طريق المصنف: ابن الجوزي في  232

 (: لعله من وضع ابن شاذان أو صاحبه. 146)صـ « تلخيص الموضوعات»وقال الذهبي في 

 



يرعى بالنهار ويبيت بالليل على قبر سفيان ثم جئنا بعد أيام فأصبنا البلبل ميتا على قبره رحمه 

 . 233هللا

 [36]رقم شيخ آخر:  (ب/188ق) 

، قراءة عليه في شهر رمضان سنة 234أبو الفتح محمد بن أحمد بن علي الحدادأخبرنا  - 141

اثنتين وتسعين وثالثمائة، قال: أخبرنا أبو سليمان محمد بن الحسين الحراني، قال: حدثنا الحسن بن 

محمد بن خداش، قال: حدثنا سليمان يعني ابن محبوب، قال: حدثنا عبد القدوس، عن مجاهد، عن ابن 

 . 235 «في ميزانه يوم القيامة حسن الخلقأثقل أعمال العبد »: عباس، قال: قال رسول هللا 

أخبرنا محمد بن أحمد، قال: أخبرنا القاضي أبو الحسن علي بن إبراهيم بن حماد بن  - 142

إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم األزدي، قال: حدثنا محمد بن  عبد هللا بن سليمان، 

ل: حدثنا شريك، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: حدثنا عمر بن محمد بن حسن، قال: حدثنا أبي، قا

 236«من يحرم الرفق يحرم الخير»: عن عبد الرحمن بن هالل، عن جرير، قال: قال رسول هللا 

أخبرنا محمد بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن الحسين الحراني، قال: حدثنا أبو العباس أحمد  - 143

بن يعقوب األهوازي الخطيب، قال: حدثنا جعفر بن حمدويه الجنديسابوري، قال: حدثنا عبد هللا بن 

ان إذا أتى ك رشيد، قال: حدثنا أبو عبيدة، عن الحسن، قال: حدثني عبد هللا األسلمي، أن رسول هللا 

اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وإقبالي إليك لم أقبل أشرا وال بطرا وال رياء »الصالة، قال: 

ولكن أقبلت ابتغاء طاعتك، تنزيها عن سخطك، فاغفر لي ذنوبي، إنه ال يغفر الذنوب إال أنت، قال: 

 . 237«التهمن قالها أقبل هللا بوجهه إليه، وحفت حوله المالئكة حتى يفرغ من ص

 

                                                             

 ( .3/49« )التدوين»أخرجه من طريق المصنف: الرافعي في  233

 

 لم أقف على من ترجمه.  234

 

 لم أقف على من أخرجه غير المصنف.  235

 

 ( من طريق عبد الرحمن بن هالل، به. 2592رقم  4/2003أخرجه مسلم ) 236

 

 لم أقف عليه من مسند عبد هللا األسلمي.  237

 والمعروف أنه من مسند أبي سعيد الخدري: 

( من طريق فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن 778رقم  1/497( وابن ماجه )3/21أخرجه أحمد )

 أبي سعيد الخدري، مرفوعا، به. 

 إسناده ضعيف، لضعف عطية العوفي. 



أخبرنا محمد بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن سليمان، إمالء، قال: قرئ على محمد بن  - 144

إسماعيل، وأنا أسمع، قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، قال: حدثنا محمد بن شعيب بن شابور، عن 

العصبية هالك أمتي في »: هارون، عن مجاهد، عن عبد هللا بن عباس، قال: قال رسول هللا 

 . 238«والقدرية، والرواية من غير ثبت

 آخر ما كتب عنه. 

 : [37]رقم شيخ آخر (أ/189ق) 

، من لفظه وكتابه، 239أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن علي بن األبنوسي الصيرفيحدثنا  - 145

هللا  في يوم االثنين ثامن جمادى األولى من سنة ثالث وتسعين وثالثمائة، قال: حدثنا أبو محمد عبد

بن إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن أنس بن سنان البراز، قال: حدثنا عبد هللا بن 

بن الحارث، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، قال: أخبرني إبراهيم 240عمر، قال: حدثنا ]محمد[

الطائف خرج رجل  بن ميسرة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: لما حاصر النبي 

من يستنقذه وله »: ليدخله الحصن، فقال النبي  من الحصن، فاحتمل رجال من أصحاب النبي 

فمضى فاحتملهما حتى « امض ومعك جبريل وميكائيل»: فقام العباس فمضى، فقال النبي  «الجنة؟

 . 241وضعهما بين يدي النبي 

 لم يوجد له عن هذا الشيخ سوى هذا الحديث

 زء والحمد هلل رب العالمين. آخر الج

 

                                                             

 ( من طريق سليمان بن عبد الرحمن، به. 1/142« )الكامل»أخرجه ابن عدي في  238

 وإسناده ضعيف جدا. 

 هارون بن هارون، منكر الحديث. 

 ( وغيره. 6/231« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  239

 

وقعت باألصل )يحيى( والتصويب من تاريخ دمشق، حيث قال ابن عساكر: )نا يحيى بن الحارث كذا قال  240

 وإنما هو محمد بن الحارث( .

 

 ( 339-26/340« )تاريخ دمشق»أخرجه من طريق المصنف: ابن عساكر في  241

ر بن ( من طريق عبد هللا بن عم6/127« )الكامل»( وابن عدي في 4/19« )الحلية»وأخرجه أبو نعيم في 

 أبان، به. 

 المحمد بن الحارث القرشي الكوفي عن محمد بن مسلم الطائفي (: »6/96« )الميزان»قال الذهبي في 

 ..«يعرف وخبره منكر . 

 «كأنه موضوع»ثم ذكر هذا الحديث، وقال: 



 

 

 الجزء الثاني من مشيخة أبي الحسين ابن المهتدي  (أ/192ق) 

جة من األصول  عن شيوخ القاضي األجل  (ب/193ق)   الجزء الثاني من الفوائد الُمخرَّ

أبي الشريف أبي الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبيد هللا بن عبد الصمد بن محمد، المكنى ب

 الحسين ابن المهتدي باهلل، بروايته عنهم. 

ه هللا يوسف األرموي أسعد رواية القاضي األجل العالم فخر القضاة أبي الفضل محمد بن عمر بن

 بطاعته عنه. 

 سماع لصاحبه يحيى بن نجاح بن سعود نفعه هللا بالعلم. 

 . رواية الشيخ الصالح أبي إسحاق يوسف بن محمد بن محمد بن عمر بن يوسف األرموي عن جده

 سماع محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسي. 

 

 

 

 

 

     (أ/194ق) 

برنا القاضي األجل الفقيه العالم فخر القضاة أبو الفضل محمد بن عمر ابن يوسف أخ - 146

األرموي، أسعده هللا بطاعته قراءة عليه، فأقر به في صفر سنة سبع وثالثين وخمسمائة، قال: حدثنا 

القاضي الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبيد هللا بن عبد الصمد بن المهتدي باهلل، 

أبو القاسم عبيد هللا بن عمرو بن [38]رقم صفر من سنة أربع وستين وأربعمائة، قال: أخبرنا  في

، قراءة عليه بصف ، وهو أخو أبي الطيب وكان األكبر242محمد بن المنتاب بن قيس بن مهران

التوزي في جمادى اآلخرة سنة ست وثمانين وثالثمائة، قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد 

هللا الدقاق، في سنة اثنتين وأربعين وثالثمائة، قال: حدثنا أبو نصر محمد بن إبراهيم السمرقندي، 

دثنا أبو أحمد أيوب بن  نصر بن قال: حدثني أبو عثمان سعيد بن هاشم بن مرثد، بطبرية، قال: ح

موسى، قال: حدثنا حماد بن عمرو، عن السري بن خالد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، 

أوصيك بوصية فاحفظها فإنك لن تزال بخير ما حفظت »، أنه قال لعلي بن أبي طالب: عن النبي 

يام، يا علي وللمتكلف من وصيتي، يا علي إن للمؤمن ثالث عالمات: الصالة، والزكاة، والص

الرجال ثالث عالمات: يتملق من شهده، ويغتاب من غاب عنه، ويشمت بالمصيبة، يا علي 
                                                             

 ( .12/106« )تاريخه»مه الخطيب في ترج 242

 



وللمرائي ثالث عالمات: يكسل عن الصالة إذا كان وحده، وينشط لها إذا كان الناس عنده، ويحب 

فوقه بالمعصية،  أن يحمد في جميع أموره، وللظالم ثالث عالمات: يقهر من دونه بالغلبة، ومن

وعد أخلف،  (ب/194ق)ويظاهر الظلمة، يا علي وللمنافق ثالث عالمات: إذا حدث كذب، وإذا 

وإذا ائتمن خان، وللكسالن ثالث عالمات: يتوانى حتى يفرط، ويفرط حتى يضيع، ويضيع حتى 

وة يأثم، يا علي وليس ينبغي للعاقل أن يكون شاخصا إال ثالث خصال: مرمة لمعاشه، أو خط

 . 243وذكر بقية الوصية إلى آخرها« لمعاده، أو لذة في غير محرم

عن ابن  توفي أبو القاسم عبيد هللا بن المنتاب في سنة ثمان وثمانين وثالثمائة، وكان قد حدث

 صاعد بشيء يسير

 : [39]رقم شيخ آخر

، قراءة 244الفقيهأبو الحسن علي بن عمر بن أحمد المعروف بابن القصار المالكي أخبرنا  - 147

عليه، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن الفضل بن إدريس السامري، إمالء في مسجده بباب الشام، قال: 

حدثنا أبو علي الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي بسر من رأى، قال: حدثني إبراهيم بن محمد المدني، 

هذه األبواب الشوارع التي سدوا : »، قالت: قال رسول هللا عن الزهري، عن عروة، عن عائشة 

 . »245 في المسجد إال باب أبي بكر فإني ال أعلم رجال من الصحابة أحسن يدا من أبي بكر

أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر، قال: حدثنا علي بن الفضل، قال: حدثنا الحسن بن عرفة،  - 148

قال: حدثنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، 

 . 246 «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك»: قال: قال رسول هللا 

                                                             

 ( من طريق حماد بن عمرو النصيبي، به. 17رقم  35)صـ « الفوائد»أخرجه بطوله أبو بكر األبهري في  243

 وإسناده ضعيف جدا. 

 

 ( وغيرهما. 8/776« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 13/496« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  244

 

 ( من طريق الحسن بن عرفة، به. 1/224) «الكامل»أخرجه ابن عدي في  245

، فقال: - (2595رقم  6/367ابنه )« علل»كما في  -وُسئِّل عن هذا الحديث بهذا اإلسناد أبو حاتم الرازي 

ى هذا . . وإبراهيم هذا الذي روهذا حديث خطأ؛ إنما يروى عن الزهري، عن أيوب بن بشير، أن النبي 

 «.الحديث ال أعرفه

 

« مشيخته»( وأبو بكر المراغي في 13/496« )تاريخه»ريق المصنف: الخطيب البغدادي في أخرجه من ط 246

 ( .181)صـ 

( وفي 50)صـ « السابق والالحق»( والخطيب في 1/174« )مسند الشهاب»وأخرجه القضاعي في 

 ( من طريق علي بن الفضل، به. 7/437« )تاريخه»



أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر، قال: حدثنا علي بن الفضل، قال: حدثنا أحمد بن محمد  - 149

، (أ/195ق)القرشي قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عاصم األحول، عن أبي عثمان النهدي 

يا عبد هللا بن قيس أال أعلمك »في سفر فقال لي:  عن أبي موسى األشعري، قال: كنا مع النبي 

 . 247«ال حول وال قوة إال باهلل»قلت: بلى قال:  «كنوز الجنة؟ كلمة من

أخبرنا أبو الحسن علي، قال: حدثنا علي بن الفضل، قال: حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي،  - 150

أبو »: قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا األوزاعي، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول هللا 

 . 248« ل أهل الجنة من األولين واآلخرين إال النبيين والمرسلينبكر وعمر سيدا كهو

سمعت أبا الحسن علي بن عمر القصار المالكي يقول: سمعت علي بن الفضل السامري،  - 151

يقول: سمعت أحمد بن الهيثم البزار، يقول: سمعت أبا نعيم الفضل بن  دكين، يقول: سمعت األعمش 

 . 249«تلبيسهمعاتبة األحمق نفخ في »يقول: 

توفي أبو الحسن بن القصار المالكي في يوم السبت السابع من ذي القعدة سنة سبع وتسعين 

 . 250وثالثمائة

                                                                                                                                                                                                                           

( قاال: حدثنا الحسن بن 4236رقم  5/311ماجه ) ( وابن3550رقم  5/553والحديث أخرجه الترمذي )

 عرفة، به. 

 ( من طريق أبي معاوية، به. 1667رقم  476)صـ « الدعاء»أخرجه الطبراني في  247

( عن عاصم 2704رقم  4/2076( ومسلم )3968رقم 4/1541والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري )

 األحول، به. 

 

مكارم »( والخرائطي في 23رقم  120)صـ « ع فيه مصنفاتهمجمو»أخرجه أبو جعفر البختري في  248

 ( قاال: حدثنا إبراهيم بن الهيثم، به. 531رقم  176)صـ « األخالق

يثَ ( عن َعلِّيُّ ْبُن نَْصرٍّ عَنِّ اإلِّ 19)رقم « الثاني من فضائل عمر»نقل عبد الغني المقدسي في   َمامِّ أَْحَمدَ: َحدِّ

ّيِّ، َعْن قَتَادَةَ، ، َوُعَمَر، ُهَو َوْهٌم مِّ  األَْوَزاعِّ ، فِّي أَبِّي بَْكرٍّ . َوقَاَل أَبُو َطالِّبٍّ، عَْن دِّ ْبنِّ َكثِّيرٍّ ْن ُمَحمَّ َعْن أَنَسٍّ

 .  أَْحَمدَ: َهذَا ُمْنَكُر ، َما َرَوى أََحدٌ عَْن قَتَادَة، عَْن أَنَسٍّ

اَل: ذكرُت ْبن َحبِّيب؛ قَ ذكرُت ألبي، فقلُت: سمعُت يونس (: »2681)رقم « العلل»وقال ابن أبي حاتم في 

ّيِّ  يصي، َعنِّ األَْوَزاعِّ ّصِّ د بن َكثِّيرٍّ المِّ اَل: نظر قَ ادة، عَن أَنَس؛ ، عَْن قَتلعلّيِّ بْن المديني حديثًا حدَّثنا به محمَّ

، فقال  النبيُّ  : كنُت أشتعإِّلَى أَبِّي بكر وعمر فقال: َهذَان ِّ َسيِّّدَا ُكُهولِّ أَْهلِّ الَجنَّةِّ َخ، رى هذا الشيهي أن أليٌّ

 فاآلَن ال أحبُّ أن أراه. 

 «.فقال أَبِّي: صدََق؛ فإنَّ قَتادة، عَن أَنَس؛ ال يجيُء هذا المتن

 ( 28)رقم « السادس عشر من المشيخة البغدادية»أخرجه من طريق المصنف: السلفي في  249

 

 ( 13/496« )تاريخه»أخرجه عن المصنف: الخطيب في  250

 



 : [40]رقم شيخ آخر

، قراءة عليه، 251أبو أحمد عبيد هللا بن أحمد بن الهذيل بن السوي بن شاذ الكاتبأخبرنا  - 152

قال: حدثنا المدني، قال: حدثنا محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس الرازي، قال: أخبرنا أبو الوليد 

هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، قال: سمعت عمتي أنيسة، وكانت 

ل فكلوا واشربوا حتى ينادي إن ابن أم مكتوم ينادي بلي» ، أنه قال:، عن النبي حجت مع النبي 

 . 252«بالل، وما كان بينهما، إال أن يصعد هذا وينزل هذا، فنقول كما أنت حتى نتسحر

: حدثنا محمد بن أيوب، قال: حدثنا (ب/195ق)أخبرنا أبو أحمد، قال: حدثنا أبي، قال  - 153

، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول 253ابن أبي أويس، قال: حدثني مالك

إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها »، قال: هللا 

مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا فإذا غسل يده خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه 

 . «ء حتى يخرج نقيا من الذنوبمع الماء أو مع آخر قطر الما

أخبرنا أبو أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن أيوب، قال: حدثنا ابن أبي أويس،  - 154

 «من حمل علينا السالح فليس منا»، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول هللا 
254 . 

أخبرنا أبو أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن أيوب، قال: حدثنا ابن أبي أويس،  - 155

أال أخبركم بما يمحو هللا »، قال: حدثني مالك، عن العالء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول هللا 

وانتظار  به الخطايا ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد،

 . 255«الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط

توفي أبو أحمد بن الهذيل الكاتب في يوم األربعاء حادي عشر من المحرم سنة إحدى وأربعمائة، 

 . 256ودفن خلف الجامع في مدينة أبي جعفر المنصور

                                                             

 ( وغيرهما. 9/31« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 12/112« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  251

 

 ( من طريق محمد بن أيوب ابن الضريس، به. 1/382« )الكبرى»أخرجه البيهقي في  252

 

 رواية يحيى الليثي( 66رقم  1/32« )موطئه»هو في  253

 

 ( من طريق مالك، به. 98رقم 1/98( ومسلم )6659رقم  6/2591متفق عليه:  أخرجه البخاري ) 254

 

 ( من طريق مالك، به. 251رقم  1/219أخرجه مسلم ) 255

 

 ( 12/112« )تاريخه»أخرجه عن المصنف: الخطيب البغدادي في  256



 : [41]رقم شيخ آخر

 (أ/196ق) هللا بن الخضر بن مسرور ويعرف بابنأبو الحسين أحمد بن عبد أخبرنا  - 156

، قراءة عليه وأنا أسمع، قال: حدثنا إسماعيل بن علي أبو محمد الخطبي، 257السوسنجردي المعدل

قال: حدثنا أحمد بن علي األبار، قال: حدثنا الحسين بن حماد، قال: حدثنا منصور بن عمار، عن 

شعار المؤمنين في »: عمرو، قال: قال رسول هللا  لهيعة، عن أبي قبيل، عن عبد هللا بن 258]ابن[

 . 259«ظلم القيامة ال إله إال هللا

أخبرنا أحمد بن عبد هللا، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسين بن فهم، قال: حدثنا  - 157

سليمان بن أيوب، صاحب البصري، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الُضبَعي، عن ثابت، عن أنس، 

فقال: أجدني أرجو هللا وأخاف ذنوبي  «كيف تجدك؟»على رجل يعوده، فقال:  قال: دخل رسول هللا 

 . 260« ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الوقت إال أمنه هللا من شر ما يخاف»: ل رسول هللا فقا

أخبرنا أحمد بن عبد هللا، قال: حدثنا عبد الباقي بن قانع، قال: حدثنا عبدان المروزي، قال:  - 158

ن أبي محمد، حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن الحسن بن صالح بن  حي، عن هارو

لكل شيء قلب، وإن قلب القرآن »: عن مقاتل بن حيان، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول هللا  

 . 261«يس

                                                                                                                                                                                                                           

 

 ( وغيرهما. 9/40« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 5/390« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  257

 

 وقعت في األصل )أبي( .  258

 

 للشيرازي، عن ابن عمرو. « الجامع الصغير»وطي في عزاه السي 259

 ا. وآفته منصور بن عمرو، قال ابن عدي: منكر الحديث. وقال الدارقطني: له أحاديث ال يتابع عليه

 

 ( وغيره. من طريق جعفر بن سليمان، به. 983رقم  3/302أخرجه الترمذي ) 260

 ، مرسال. يث عن ثابت عن النبي قال الترمذي: هذا حديث غريب. وقد روى بعضهم هذا الحد

ح هذا المرسل: اإلمام البخاري  كما  -رازي ، وكذا أبو حاتم ال-( 244)رقم « علل الترمذي»كما في  -ورجَّ

 ( .12/27« )العلل»( و الدارقطني في 1806ابنه )رقم « علل»في 

 ( قال: حدثنا قتيبة، به. 2887رقم  5/162أخرجه الترمذي ) 261

يثِّ ُحَميْدِّ بْنِّ َعْبدِّ الوقال: َهذَا حَ  ْن َحدِّ فُهُ إِّالَّ مِّ يٌب اَل نَْعرِّ يٌث غَرِّ ،دِّ ْحَمنِّ يثِّ قَتَادَ ةِّ اَل َوبِّالبَْصرَ  رَّ ْن َحدِّ فُوَن مِّ ةَ  يَعْرِّ

دٍّ َشْيٌخ َمْجُهوٌل. َحدَّثَنَا أَ  . َوَهاُروُن أَبُو ُمَحمَّ ْن َهذَا الَوْجهِّ دُ ْبُن  بُو ُموَسىإِّالَّ مِّ  بُْن ى قَاَل: َحدَّثَنَا أَْحَمدُ لُمثَنَّ اُمَحمَّ

ْحمَ  يُّ قَاَل: َحدَّثَنَا قُتَْيبَةُ، َعْن ُحَمْيدِّ ْبنِّ َعْبدِّ الرَّ مِّ يدٍّ الدَّارِّ ، بَِّهذَ َسعِّ ،  ا. وفِّي البَابِّ نِّ يقِّ دِّّ اَل وَ »عَْن أَبِّي بَْكرٍّ الّصِّ

يفٌ  هِّ، َوإِّْسنَادُهُ َضعِّ ْن قِّبَلِّ إِّْسنَادِّ حُّ مِّ  «. َرةَ عَْن أَبِّي ُهَريْ  َوفِّي البَابِّ « يَصِّ



أخبرنا أحمد بن عبد هللا، قال: حدثنا إسماعيل الخطبي، قال: سمعت ُحسين بن فهم، يقول:  - 159

فسمع صوتا، فشهق  (ب/196ق)وذكر محمد بن مصعب العابد، فقال: استسقى ماء، فحطت برادة 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ نثوصاح، َوقَاَل: يا محمد بن مصعب من أين لك في النار برادة؟ قَاَل: ثم رفع صوته وقرأ: 

 . 262[29]الكهف:  نث

 توفي أبو الحسين أحمد بن عبد هللا في سنة اثنتين وأربعمائة، ودفن في باب حرب. 

 : [42]رقم شيخ آخر

، 263بن الحسين بن عبد هللا بن الهيثم بن هشام الصرصريأبو القاسم إسماعيل أخبرنا  - 160

قراءة عليه وأنا أسمع في منزله بصرصر الدير، قال: حدثنا أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل 

المحاملي، إمالء، في يوم األحد لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وثالثمائة، قال: حدثنا 

شيم بن بشير، عن العوام بن حوشب، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، محمود بن خداش، قال: حدثنا ه

، يقول غير مرة وال مرتين: عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى، قال: سمعت رسول هللا 

من كان يعمل عمال فشغله عنه مرض أو سفر، كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح »

 . 264«مقيم

أخبرنا إسماعيل بن الحسن، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا يعقوب الدورقي،  - 161

عجالن، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن عبد هللا بن  265قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ]ابن[

يوم الجمعة فأحسن غسله أو تطهر فأحسن من اغتسل »، أنه قال: وديعة، عن أبي ذر، عن النبي 

وره، ومس ما كتب هللا له من طيب أهله، أو من دهن أهله، ولبس من أحسن ثيابه، ثم أتى المسجد طه

 . 266فلم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة األخرى

                                                                                                                                                                                                                           

 

 ( من طريق إسماعيل بن علي الخطبي، به. 4/451« )تاريخه»أخرجه الخطيب في  262

 

 لم أقف على من أفرده بترجمة؛ وإن كان موجود في الكتب ضمن أسانيد.  263

 

  ( قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، به.2555رقم  3/298« )المخلصيات»أخرجه المخلص في  264

 ( من طريق أبي بردة، بنحوه. 2834رقم 3/1092والحديث أخرجه البخاري )

 

 وقعت في األصل )أبي( .  265

 

« تهذيب الكمال»( و المزي في 19/193« )ذيل تاريخ بغداد»أخرجه من طريق المصنف: ابن النجار في  266

(16/265 ) 

 عيل وغيره، به. ( قال: حدثنا الحسين بن إسما10/350« )العلل»وأخرجه الدارقطني في 



: حدثنا الحسين، قال: حدثنا سلم بن جنادة، (أ/197ق)أخبرنا إسماعيل بن الحسن، قال  - 162

: فيان، عن صالح، مولى التوأمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول هللا قال: حدثنا وكيع، عن س

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ال إله إال هللا، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إال »

 .  267بحقها وحسابهم على هللا 

، قال: حدثني هارون بن 268أخبرنا إسماعيل بن الحسن، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل - 163

إسحاق، قال: حدثنا أبو خالد األحمر، عن سعد بن طارق، عن ربعي، عن حذيفة، قال: قال رسول هللا 

: « المعروف كله صدقة، وإن هللا تعالى صانع كل صانع وصنعته، وإن آخر ما تعلق به أهل

 . 269«الجاهلية من كالم النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت

القاسم إسماعيل بن الحسين بن عبد هللا الصرصري في ليلة الخميس، وحمل إلى توفي أبو 

صرصر الـدير بعد أن غسل في يوم الـخميس ثامن جـمادى اآلخـرة سنة ثـالث وأربعمائة، وغّسله 

 الدعا.  270أبو طالب الزهري الشافعي

 : [43]رقم شيخ آخر

 . 271أبو الحسين محمد بن عثمان بن الحسين النصيبيأخبرنا 

 : [44]رقم شيخ آخر

                                                                                                                                                                                                                           

 ( من طريق يحيى بن سعيد، به. 1097رقم  2/196( وابن ماجه )1812رقم  3/157وأخرجه ابن خزيمة )

ْن فِّيهِّ ، عَْن أَبِّيهِّ -أي: محمد بن بشار تلميذ يحيى بن سعيد في هذا الحديث-قَاَل بُْندَار أي: سعيد بن -: أَْحفَُظهُ مِّ

 . -أبي سعيد، عن أبيه

 « .اَل أَْعلَُم أََحدًا تَابََع بُْندَاًرا فِّي َهذَا ، َواْلَجَوادُ قَْد يَْفتُُر فِّي بَعْضِّ اأْلَْوقَاتِّ »: -ابن خزيمة -قَاَل أَبُو بَْكرٍّ  

 ( قاال: حدثنا وكيع، به. 28939رقم  5/557( وابن أبي شيبة )2/475أخرجه أحمد ) 267

 

 ( .325رقم  308 )صـ« أماليه»هو المحاملي، والحديث في  268

 

( 1/114« )معجمه»( وابن عساكر في 942رقم  3/538« )شرح أصول االعتقاد»أخرجه الاللكائي في  269

 ( من طريق الحسين بن إسماعيل المحاملي، به. 12/127« )سير أعالم النبالء»والذهبي في 

 وإسناده صحيح. 

 

هـ( ، ترجمه ابن األثير في  434فعي )ت هو: عمر بن إبراهيم بن سعد أبو طالب الزهري الفقيه الشا 270

 ( .1/120« )اللباب في تهذيب األنساب»

 

 ( وغيرهما. 9/113« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 4/83« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  271

 



، قراءة عليه، قال: 272أبو أحمد عبيد هللا بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم الفرضيأخبرنا  - 164

ب( 197أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي، قال: حدثنا أبي أبو بكر )ق

ا أبو أحمد بن جون الخراساني، محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبي أبو العوام أحمد بن يزيد، قال: حدثن

قال: حدثنا رشدين بن سعد، قال: حدثنا يحيى بن أبي سليمان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن 

قرئك السالم ويقول: كيف تجدك؟ ي إن هللا »في مرضه الذي قبض فيه، فقال:  جبريل أتى النبي 

فقال: يا محمد إن هللا يقرئك السالم، ويقول: كيف قال: أجدني وجعا يا أمين هللا، ثم جاءه من الغد، 

تجدك؟ قال: أجدني وِجعًا يا أمين هللا، ثم جاءه من الغد فقال: يا محمد إن هللا  يقرئك السالم، 

ويقول: كيف تجدك ؟، قال: أجدني يا أمين السماء وِجعًا، ثم جاءه يوم الثالث ومعه ملك الموت، 

الم، ويقول: كيف تجدك؟ قال: أجدني يا أمين هللا وجعا، من هذا فقال: يا محمد إن ربك يقرئك الس

معك؟ قال: هذا ملك الموت، وهذا آخر عهدي بالدنيا بعدك وآخر عهدك بها، ولن آسى على هالك 

سكرة الموت وعنده قدح   من ولد آدم بعدك، ولن أهبط إلى األرض إلى أحد بعدك أبًدا، فوجد النبي

أخذ من ذلك الماء فمس به وجهه ويقول: اللهم أعني على سكرة  فيه ماء، فكلما وجد سكرة

 . 273«الموت

أخبرنا عبيد هللا بن محمد، قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد هللا الدقاق، قال: حدثنا  - 165

، قال: حدثني القاسم بن أبي علي الكوفي، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمرو 274إسحاق بن إبراهيم

، عن ابن عباس، قال: قال (أ/198ق)رير الرازي، عن ليث، عن مجاهد الخراساني، عن ج

ليس في الجنة شجرة إال وعلى كل ورقة منها مكتوب: ال إله إال هللا محمد رسول » :رسول هللا 

 . 275 «هللا، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورين رضي هللا عنهم أجمعين

أخبرنا عبيد هللا، قال: حدثنا عثمان بن أحمد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا  - 166

، قال: َحدَّثَنِّي َخالِّدُ بُْن َصفَْواَن، قال: حدثني  فٍّ يَرةِّ ْبنِّ الُمَطّرِّ عبد هللا بن المعلى الكوفي، عن اْلُمغِّ

ْهَراَن الجزري، قَاَل: َخَرْجُت َمَع ُعَمرَ  ا نََظَر إِّلَى اْلقُبُورِّ َمْيُموُن ْبُن مِّ يزِّ إِّلَى اْلَمْقبََرةِّ، فَلَمَّ  ْبنِّ َعْبدِّ اْلعَزِّ

كُوا أَْهلَ  هِّ قُبُوُر آبَائِّي بَنِّي أَُميَّةَ َكأَن لَْم يَُشارِّ ْم بََكى، ثُمَّ أَْقبََل عَلَيَّ فَقَاَل: يَا أَبَا أَيُّوَب َهذِّ  الدُّْنيَا فِّي لَذَّتِّهِّ

يَشهْم، أََما تََرا ْم َوعِّ ُم اْلباَلَُء، َوأََصاَب اْلَهَواُم فِّي أَْبدَانِّهِّ ُم اْلَمثاُلَُت، َواْستَْحَكَم فِّيهِّ ُهْم َصْرعَى قَدْ َخلَْت بِّهِّ

                                                             

 ( وغيرهما. 9/106« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 12/113« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  272

 

( ، وفيه رشدين بن سعد، متفٌق على 4/37« )المنتظم»أخرجه من طريق المصنف: ابن الجوزي في  273

 تضعيفه. 

 

 ( .4رقم  22له )صـ « الديباج»هو الختلي، وهو في  274

 

( قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن يزيد الدقاق، 202رقم  1/211« )أماليه»أخرجه ابن سمعون الواعظ في  275

 به. 

 



نْ  مَّ ِّ َما أََحدٌ أَْنعََم مِّ ، ثُمَّ أَفَاَق، فَقَاَل: اْنَطلِّْق بِّنَا فََو َّللاَّ َي َعلَْيهِّ هَذا، َوقَدْ  َصاَر إِّلَى مقِّياًل، ثُمَّ بََكى َحتَّى ُغشِّ

ِّ تعالى ْن َعذَابِّ َّللاَّ َن مِّ  . 276أَمِّ

 . 277مات أبو أحمد في شوال من سنة ست وأربعمائة

 : [45]رقم شيخ آخر

، في يوم 278أبي بكر عبد القاهر بن محمد بن محمد بن أحمد عترة الموصليقرأت على  - 167

الثالثاء تاسع عشر ذي الحجة سنة ست وأربعمائة، فقلت له: حدثكم أبو هارون موسى بن محمد بن 

الحكم بن الربيع األنصاري  (ب/198ق)هارون بن موسى بن يعقوب بن إبراهيم بن مسعود بن 

رقساني، الزرقي، بالموصل، قال: حدثنا أحمد بن عبيد هللا النرسي، قال: حدثنا محمد بن مصعب الق

قال: حدثنا األوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول هللا 

 :«279«أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه األرض، وأول شافع وأول مشفع . 

قرأت على أبي بكر عبد القاهر: حدثكم أبو هارون موسى بن محمد، قال: حدثنا محمد بن  - 168

علي بن يزيد الصائغ، قال: حدثنا إسماعيل بن زرارة الرقي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري 

ه معلم الخير يستغفر ل»: أبو إسحاق، عن األعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول هللا 

 . 280« كل شيء حتى الحيتان في البحر

قرأت على أبي بكر عبد القاهر: حدثكم أبو هارون، قال: حدثنا محمد بن أيوب بن يحيى بن  - 169

الضريس الرازي، قال: حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن حميد 

                                                             

( من طريق المغيرة بن 5/269« )الحلية»( وأبو نعيم في 559رقم  1/316« )الكنى»البي في أخرجه الدو 276

 المطرف، به. 

 

 ( أنه توفي يوم الثالثاء للنصف من شوال. 12/113« )تاريخه»نقل الخطيب في  277

 

 ( .9/120« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 12/455« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  278

 

 ( من طريق محمد بن مصعب، به. 6رقم  30)صـ « األوائل»ني في أخرجه الطبرا 279

 ومحمد بن مصعب، متكلٌَّم فيه. 

 

 ( قال: حدثنا محمد بن علي الصائغ، به. 6219رقم  6/214« )األوسط»أخرجه الطبراني في  280

 وإسناده صحيح. 

 



ا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من رؤي»: الطويل، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا 

 . 281 «النبوة

قرأت على أبي بكر عبد القاهر: حدثكم أبو هارون موسى بن محمد، قال: حدثنا عبد هللا بن  - 170

أيوب، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي سمينة، قال: حدثنا يحيى بن  حماد، عن أبي عوانة، عن 

 . 282 «من أتى الجمعة فليغتسل»: : قال رسول هللا أبي بشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال

قرأت على أبي بكر عبد القاهر: حدثكم أبو هارون موسى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن  - 171

علي الخزاز، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، عن أبي شيبة الخراساني، عن ابن أبي مليكة، عن ابن 

 . 283 «مع االستغفار، وال صغيرة مع اإلصرارال كبيرة »: عباس، قال: قال رسول هللا 

 توفي أبو بكر عبد القاهر بن محمد بن عترة، في شهر رمضان من سنة سبع وأربعمائة. 

  (أ/199ق) 

 : [46]رقم شيخ آخر

 . 284أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن يوسف بن دوست العالفأخبرنا 

 : [47]رقم شيخ آخر

، من لفظه في يوم 285بن أحمد بن إبراهيم بن عيسى بن الصباحأبو القاسم عبد هللا حدثنا  - 172

األربعاء رابع صفر من سنة خمس وأربعمائة، قال: أخبرنا جدي أبو بكر محمد بن معن بن هشام، 

                                                             

د بن أيوب ابن الضريس، ( من طريق محم319)صـ « بحر الفوائد»أخرجه أبو بكر الكالباذي الحنفي في  281

 به. 

 . والحديث متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت 

 

 ( 29)رقم « السادس عشر من المشيخة البغدادية»أخرجه من طريق المصنف: السلفي في  282

خ تاري»( وأبو نعيم في 632رقم  4/231« )طبقات المحدثين بأصبهان»والحديث أخرجه أبو الشيخ في 

 من طريق عبد هللا بن أيوب، به. ( 2/243« )أصبهان

 

 ( من طريق سعيد بن سليمان، به. 853رقم  2/44« )مسند الشهاب»أخرجه القضاعي في  283

 س بالقوي. وآفته هو أبو شيبة الخراساني، واسمه يزيد بن معاوية، قال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث لي

 ( في ترجمته: أتى بخبرٍّ منكر. وذكر هذا الحديث. 7/381« )الميزان»قال الذهبي في 

 . وورد من قول ابن عباس 

 ط شاكر(  9207رقم  8/245« )تفسيره»أخرجه الطبري في 

 ( .9/116« )تاريخ اإلسالم»ترجمه الذهبي في  284

 



قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن حيان التمار األنصاري، قال: حدثنا أبو عبد هللا محمد بن 

يان بن سعيد، عن عمرو بن مرة، ] عن عبد هللا بن الحارث، عن طليق كثير العبدي، قال: أخبرنا سف

رب أعني وال تعن علي، »يدعو بدعوات:  ، عن ابن عباس، قال: كان رسول هللا 286بن قيس [

وانصرني وال تنصر علي، وامكر لي وال تمكر علي، واهدني ويسر هداك لي، وانصرني على من 

ذاكرا لك راهبا مطواعا إليك مخبتا أواها منيبا، رب تقبل بغى علي، رب اجعلني لك شاكرا لك 

توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وثبت لساني، واسلل سخيمة 

 . 287«قلبي

حدثنا أبو القاسم عبد هللا بن أحمد، قال: أخبرنا جدي، قال: حدثنا محمد بن  محمد، قال:  - 173

دثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي حبيبة الطائي، عن أبي الدرداء، حدثنا محمد بن كثير، قال: ح

 . 288«الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع»: قال: قال رسول هللا 

أخبرنا أبو القاسم عبد هللا، قال: أخبرنا جدي، قال: حدثنا محمد بن محمد، قال: حدثنا ابن  - 174

إذا »: مش، عن أبي وائل، عن أم سلمة قالت: قال رسول هللا كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن األع

، قالت: فلما مات أبو سلمة، «حضرتم الميت فقولوا خيرا، فإن المالئكة يَُؤّمنون على ما تقولون

قالت: فأعقبني هللا  «اللهم اغفر لي وأعقبني ُعقبى صالحة»قلت: يا رسول هللا ما أقول؟ قال: قولي: 

 . 289 (ب/199ق)به محمدًا 

                                                                                                                                                                                                                           

 ( وغيرهما. 9/119« )متاريخ اإلسال»( والذهبي في 11/44« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  285

 

 وقع في األصل )عن طليق بن قيس، عن عبد هللا بن الحارث( والتصحيح من مصادر التخريج.  286

 

 ( قال: حدثنا محمد بن محمد التمار، به. 1411رقم  417)صـ « الدعاء»أخرجه الطبراني في  287

( والترمذي 10368رقم 9/242« )الكبرى»( والنسائي في 1510رقم  2/622والحديث أخرجه أبوداود )

 ( من طريق سفيان الثوري، به. 3830رقم 5/7( وابن ماجه )3551رقم  5/554)

 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)صـ « التبصرة»( وفي 392رقم  228)صـ « البر والصلة»أخرجه من طريق المصنف: ابن الجوزي في  288

416. ) 

( وغيرهما. من طريق 2123رقم  4/435والترمذي ) (3968رقم  98-6/97والحديث أخرجه أبو داود )

 سفيان، به. 

 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

ُر على حكم الترمذي، جهالة أبي حبيبة الطائي، فلم يرو عنه إال أبو إسحاق.   قلت: يعكِّّ

« همشيخت»( ومن طريقه ابن البخاري في 864رقم  1/642« )الفوائد»أخرجه أبو بكر الشافعي في   289

 ( من طريق سفيان الثوري، به. 2/761)

 



حدثنا أبو القاسم عبد هللا، قال: حدثنا محمد بن محمد، قال: حدثنا ابن كثير، قال: حدثنا  - 175

ال يؤمن »، قال: سفيان، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن علي، عليه السالم، عن النبي 

يؤمن بالبعث العبد حتى يؤمن بأربع: حتى يشهد أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا بعثني بالحق، و

 . 290 «بعد الموت، ويؤمن بالقدر

حدثنا أبو القاسم، قال: أخرنا جدي، قال: حدثنا محمد بن محمد، قال: حدثنا سوار بن عبد  - 176

ضرب الوالد للولد مثل »هللا القاضي، قال: حدثنا عبد هللا بن بكر المزني، قال: سمعت أبي يقول: 

 . 291«السماد للزرع

  أربعمائة.توفى أبو القاسم عبد هللا بن أحمد بن إبراهيم بن الصباح في ذي القعدة من سنة سبع و

 : [48]رقم شيخ آخر

، 292أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر بن مخلد الدقاق، المعروف بالباقرحيأخبرنا  - 177

إسماعيل بن علي بن قراءة عليه، في شوال سنة تسع وتسعين وثالثمائة، قال حدثني أبو محمد 

دُ ْبُن يُونَُس، َحدَّثَنَا َشاُصونَةُ ْبُن ُعبَْيدٍّ أبو محمد اليمامي، سنة عشر  إسماعيل، قال: َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

 ، ضٍّ ِّ ْبنِّ ُمعْرِّ ُض ْبُن عْبيدِّ َّللاَّ ومائتين، منصرفنا من عدن بقرية يقال لها: الحردة، قال: َحدَّثَنَا ُمعْرِّ

، َعنْ  ضِّ ْبنِّ ُمعَْيقِّيبٍّ[ ]َعْن أَبِّيهِّ هِّ ُمْعرِّ ة اْلَودَاعِّ فَدََخلُْت دارا بمكة فََرأَْيُت فِّيَها  293َجدِّّ قَاَل: َحَجْجُت َحجَّ

ْنهُ َعَجبًا َجاَءه رجٌل ِّْمن أَْهلِّ اْليَ  ْعُت مِّ ُ عَلَْيهِّ َوسَلََّم وَوْجَههُ كاْلقََمرِّ َوسَمِّ ِّ َصلَّى َّللاَّ َماَمةِّ بَِّصبِّّيٍّ َرُسوَل َّللاَّ

ْرقَةٍّ فَقَاَل له يَ  قَاَل: أَنَْت َرُسوُل  «يَا ُغالَُم َمْن أَنَا؟»: رسول هللا  (أ/200ق)ْوَم ُولِّدَ قَدْ لَفَّهُ فِّي خِّ

ِّ قَاَل:  ُ فِيكَ »َّللاَّ يهِّ ُمبَاَرَك «َصَدقَْت بَاَرَك َّللاَّ ، قال: ثم إن الغالم لم يتكلم بَْعدََها َحتَّى َشبَّ فَُكنَّا نَُسّمِّ

 . 294َمةِّ اْليََما

                                                             

 319)صـ « القضاء والقدر»( والبيهقي في 90رقم  1/87( والحاكم )178رقم  1/404أخرجه ابن حبان ) 290

 ( من طريق محمد بن كثير العبدي، به. 1442رقم  2/168« )الفوائد»( وتمام الرازي في 190رقم 

 ن. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخي

 

 ( .29)رقم « السادس عشر من المشيخة البغدادية»أخرجه من طريق المصنف: السلفي في  291

 

 ( وغيرهما. 9/138« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 7/139« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  292

 

 سقطت من األصل، وهي عند السلفي من طريق المصنف.  293

 

 ( 1)رقم « الحادي والثالثين من المشيخة البغدادية»أخرجه من طريق المصنف: السلفي في  294

 ( بقوله: حديث غريب جدا. 9/60« )البداية والنهاية»ووصفه ابن كثير في 

 ( قال حدثنا محمد بن يونس، به. 2/134« )معجم الصحابة»والحديث أخرجه ابن قانع في 



أخبرنا إبراهيم بن مخلد، قال: حدثني إسماعيل بن علي، قال: حدثنا محمد بن  يونس، قال:  - 178

حدثنا الحسن بن عنبسة، قال: حدثنا موسى بن محمد األنصاري، عن العالء بن المسيب، عن فضيل 

: أنها أنزلت من بن عمرو، قال: سئل علي بن أبي طالب عن فاتحة الكتاب فقال: حدثنا رسول هللا 

كنز من تحت العرش. فقال رجل: إن أخي مريض قال: أتحب أن يبرأ؟ قال: نعم قال: قل: يا حليم يا 

 . 295كريم اشف فالنا 

بو عاصم، أخبرنا إبراهيم بن مخلد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أ - 179

: األكوع، عن أبيه، قال: قال رسول هللا قال: حدثنا موسى بن عبيدة، عن إياس بن سلمة بن 

ا النجوم أمان ألهل السماء، وأهل بيتي أمان ألهل األرض، فإذا ذهب أهل بيتي أتى أمتي م»

 . «يوعدون

أخبرنا إبراهيم، قال: أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا قريش بن أنس، قال:  - 180

رج، قال: غزونا في صدر هذا الزمان الهند، فوقعنا في غيضة حدثنا كليب أبو وائل إمام مسجد المسا

 . 296فإذا فيها شجر عليه ورد أحمر مكتوب فيه بالبياض: ال إله إال هللا محمد رسول هللا

 توفي أبو إسحاق الباقرحي في ذي الحجة من سنة عشر وأربعمائة. 

 : [49]رقم شيخ آخر (ب/200ق) 

، قراءة 297بن محمد بن عبد هللا بن مهدي الفارسي البزارأبو عمر عبد الواحد أخبرنا  - 181

عليه وأنا أسمع، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي القاضي، قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل 

، عن أبيه، عن جده، قال: 298السهمي، قال: حدثنا محمد بن طلحة التيمي، حدثنا عبد الرحمن بن سالم

اختارني واختار لي أصحابا، فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، إن هللا »: قال رسول هللا 

                                                             

 ( من طريق موسى بن محمد األنصاري، به. 1810مرق 2/868أخرجه ابن األعرابي ) 295

 . فاإلسناد منقطع. وفضيل بن عمرو لم يلق أحدًا من صحابة النبي 

 

 به.  ( قال حدثنا أبو بكر محمد بن يونس القرشي،274رقم  62)صـ « القبور»أخرجه ابن أبي الدنيا في  296

 

 ( وغيرهما. 9/153« )االسالمتاريخ »( والذهبي في 12/263« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  297

 

 هو: عبد الرحمن بن سالم بن عبد هللا بن عويم بن ساعدة.  298

 



فمن سبهم فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين، ال يقبل هللا منه يوم القيامة صرفا وال 

 . 299«عدال

أخبرنا أبو عمر بن مهدي، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد هللا بن شبيب،  - 182

نا عبد العزيز بن عبد هللا العامري، قال: حدثني إبراهيم بن  سعد، عن الزهري، عن عطاء قال: حدث

إذا فرغ هللا من القضاء بين العباد أمر المالئكة »، قال: بن يزيد، عن أبي هريرة، عن رسول هللا 

 . 300 «أن يخرجوا من النار من قال: ال إله إال هللا، وكان ال يشرك باهلل شيئا

، قال: حدثنا يوسف بن  موسى 301أخبرنا ابن مهدي، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل - 183

القطان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة، قال: كنا بالمدينة 

ذات يوم  نبيع األوساق ونبتاعها، وكنا نسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس، فخرج إلينا رسول هللا 

يا معاشر التجار »سمانا باسم هو خير من الذي سمينا به أنفسنا وسمانا الناس، فقال: ف

 . 302«إنه يشهد بيعكم اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة (أ/201ق)

، قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا إسحاق، 303أخبرنا ابن مهدي، قال: حدثنا الحسين - 184

قال: حدثنا مسعر بن كدام، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، قال: خرج سليمان النبي عليه 

السالم يستسقي فمر بنملة مستلقية رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا 

                                                             

( 349رقم  17/140« )الكبير»( و الطبراني في 1526رقم 1/423« )التاريخ»أخرجه ابن أبي خيثمة في  299

قم ر 95)صـ « مشيخته»( وابن عبد الدائم في 2157رقم  3/134« )المخلصيات»و أبو طاهر المخلص في 

 ( من طريق محمد بن طلحة التيمي، به. 70

 (: هذا حديث حسن. 71)صـ « األمالي المطلقة»قال الحافظ ابن حجر في 

يصح  ط الهند( عن اإلمام البخاري، قوله: لم 21/18« )تهذيب التهذيب»قلت: نقل الحافظ ابن حجر في 

 حديثه. 

 ( 71)رقم « النافلة»وضعفه شيخنا أبو إسحاق الحويني في 

 . ( قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا، بحديثٍّ طويل7000رقم  6/2704أخرجه البخاري ) 300

 ( من طريق إبراهيم بن سعد، به. 182رقم  1/163وأخرجه مسلم )

 

 ( 23رقم  29)صـ« أماليه رواية ابن مهدي الفارسي»هو المحاملي، والحديث في  301

 

 ( قال: نا يوسف بن موسى القطان، به. 1119رقم 2/86« )المستخرج»أخرجه الطوسي في  302

 ( من طريق جرير، به. 4723رقم  4/446« )الكبرى»( و في 7/21وأخرجه النسائي )

 (: هذا حديث صحيح. 2/145« )األباطيل والمناكير»قال الجورقاني في 

 ( 18رقم  27)صـ « أماليه رواية ابن مهدي الفارسي»هو المحاملي، وهو في  303

 



ينا وترزقنا وإما ان تهلكنا قال فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم غنى عن سقياك ورزقك فإما أن تسق

 . 304بدعوة غيركم

 توفى أبو عمر بن مهدي في سنة عشر وأربعمائة. 

 : [50]رقم شيخ آخر

أبو عبد هللا الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد هللا التميمي المؤدب، إمام مسجد أخبرنا  - 185

، بقراءتي عليه، قال: قرأت على أبي بكر محمد بن الحسن بن  زياد النقاش، قال: 305ابن رغبان

حدثنا عبد السالم بن الحسن بن أيوب العسكري، قال: حدثنا الفضل بن موسى بن فضالة العبدي، 

قال: حدثنا عبد هللا بن بشر، قال: سمعت سعيد ابن المسيب، يقول: سمعت أمير المؤمنين عثمان بن 

يا ابن عفان أفضل الكالم قول ال إله إال »يقول: قلت: يا رسول هللا  ما أفضل الكالم؟ قال: ، عفان 

 . 306«هللا، فأكثر من قولها فإنها منجيتك ومنجية من قالها من النار

أخبرنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا أبو بكر النقاش، قال: حدثنا محمد بن  يحيى بن  - 186

رقان قال: حدثنا خالد بن خداش، قال: حدثنا حماد بن زيد عيسى، المعروف بابن الزب

، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، عن معاذ بن  جبل، قال: قال لي (ب/201ق)

بشر الناس أنه من قال ال إله إال هللا »، قلت: لبيك وسعديك قال: «يا معاذ بن جبل»: رسول هللا 

، فخرجت وناديت في «بوزن جبال تهامة لغفرها هللا له مخلصا دخل الجنة، ولو أن عليه ذنوبا

يقول كذا وكذا، قال معاذ: فما رأيت يوما كان الناس أفرح فيه من ذلك  الناس، وقلت: إن رسول هللا 

 . 307اليوم 

أخبرنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا سليمان بن سالم النرسي،  - 187

رك بن أيوب قال: حدثنا خالد بن عبد هللا، حدثني عطاء بن السائب، عن سعيد بحمص، قال: حدثنا مبا

حضر ملك الموت رجال يموت، قال: » ، يقول:بن جبير، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول هللا 

                                                             

 ( من طريق مسعر، به. 647رقم  1/518« )الفوائد»أخرجه أبو بكر الشافعي في  304

 

 ( وغيرهما. 9/203« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 8/677« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  305

 

لم أقف على هذا الحديث عند غير المصنف، وشيخ المصنف قال فيه الخطيب البغدادي في ترجمته: حدث  306

 عن محمد بن الحسن بن زياد النقاش أحاديث باطلة. 

 

 ن طريق حماد بن زيد، ببعضه. ( وغيره م3899رقم 7/9أخرجه أبو يعلى ) 307

 ولم أره بهذا المتن كامال عند غير المصنف. وإسناده صحيح. 

 



فنظرت إلى قلبه فلم أجد فيه خيرا، فنظرت إلى يديه ورجليه فلم أر خيرا، فلما أن أردت أن أجذب 

 . 308 «روحه وجدت طرف لسانه الصقا بحنكه، يقول: ال إله إال هللا، فغفر هللا له وأدخله الجنة

شرة عفي شهر ربيع األول من سنة اثنتي توفي أبو عبد هللا الحسين بن محمد بن أحمد المؤدب 

 وأربعمائة. 

 : [51]رقم شيخ آخر

، إمالء، قال: حدثنا أحمد 309أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن ِرْزقَوْيه البزازحدثنا  - 188

بن سلمان التمار، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبد المتعال بن طالب، حدثنا عبد 

هللا بن وهب، قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن عبد هللا بن الوليد، عن سعيد بن المسيب، عن 

إال هللا سبحانك  (أ/202ق)ال إله »، قال: كان إذا استيقظ من الليل ، أن رسول هللا عائشة 

اللهم، إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما وال تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي 

 . 310 «من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

 توفي أبو الحسن بن رزقويه في جمادى األولى سنة اثنتي عشرة وأربعمائة. 

 : [52]رقم شيخ آخر

، 311أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي النيسابوريأخبرنا  - 189

قدم علينا للحج، قال: حدثنا علي بن المؤمل بن الحسن بن عيسى، قال: حدثنا محمد بن يونس، قال: 

حدثنا الحجاج بن نصير، قال: حدثنا مقاتل بن سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول 

 . 312«الجنة لكل تائب، والرحمة لكل واقف» :هللا 

                                                             

يدِّ اْبنِّ ُجبَْيرٍّ عَْن 41-1/42« )طبقات الشافعية»أخرجه من طريق المصنف: السبكي في  308 ( وقال: لَْيَس لَِّسعِّ

ْسنَادُ  تَّةِّ َوَهذَا اإلِّ  .  يُْحتَجُّ بِّهِّ يهِّ َمْن اَل  َغْيُر ثَابِّتٍّ فِّ أَبِّي ُهَرْيَرةَ َشْيٌء فِّي الُْكتُبِّ الّسِّ

 قلت: شيخ المصنف سبق قول الخطيب البغدادي أنه يحدث عن النقاش بأباطيل. 

 

 ( وغيرهما. 9/206« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 2/211« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  309

 

 د هللا بن وهب، به. ( من طريق عب10635رقم  9/319« )الكبرى»أخرجه النسائي في  310

 وسنده ضعيف، عبد هللا بن الوليد هو التجيبي، ضعيف. 

 

 ( وغيرهما. 9/208« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 3/42« )تاريخ بغداد»ترجمه الخطيب في  311

 

( من 2/45« )أخبار أصبهان»( وعنه أبو نعيم في 991رقم  307)صـ « المعجم»أخرجه ابن المقرئ في  312

 بن نصير، به. طريق حجاج 

 وإسناده ضعيف جدا، مقاتل وحجاج ضعفاء. 



أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: حدثنا أبو محمد، قال: حدثنا عيسى ابن عبد هللا، قال:  - 190

َحدَّثنا عبد هللا بن حبيق، قال: حدثني يوسف بن أسباط، قال: َحدَّثني أبي قال: دخلت مسجد الكوفة فإذا 

أنا بشاب يناجي ربه وهو يقول في سجوده: سجد وجهي متعفًرا في التراب لخالقي وُحق له، فقمت 

إليه فإذا هو علي بن الحسين، فلما انفجر الفجر نهضت إليه فقلت: يا ابن رسول هللا تعذب نفسك وقد 

ال رسول فضلك هللا بما فضلك؟ فبكى، ثم قال: حدثني عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، قال: ق

كل عين باكية يوم القيامة إال أربعة أعين: عين بكت من خشية هللا، وعين فقئت في سبيل »: هللا  

هللا، وعين غضت عن محارم هللا، وعين باتت ساهرة ساجدة يباهي هللا به المالئكة، ويقول: 

ي خوفا انظروا إلى عبدي روحه عندي، وجسده في طاعتي، وقد تجافى بدنه عن المضاجع يدعون

 . 313«أني قد غفرت له (ب/202ق)من عذابي، وطمعا في رحمتي، اشهدوا 

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: أخبرنا عبد هللا بن فارس، قال: أخبرنا نصر بن يحمد  - 191

الصيدالني، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد، عن ابن السماك، قال: قال رجل لسفيان: أوصني، فقال: 

 . 314هذا زمان سكوت ولزوم البيوت

 اثنتي عشرة وأربع مائة. توفى أبو عبد الرحمن السلمي بنيسابور في شعبان من سنة 

 : [53]رقم شيخ آخر

، قراءة عليه في جمادى اآلخرة 315أبو عبد هللا الحسين بن عمر بن برهان الغزالأخبرنا  - 192

سنة سبع وتسعين وثالثمائة، قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا عبد هللا بن أيوب 

إذا حضرت الصالة » :أنس، قال: قال رسول هللا  المخرمي، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن

 . 316« والعََشاء فابدءوا بالعََشاء

، قال: حدثنا 317أخبرنا الحسين بن عمر، قال: حدثنا إسماعيل بن محمد، قال: حدثنا  عبد هللا - 193

في النوم، فقال: قلت: يا  ، أنه رأى النبي -رجل من أهل العلم كان يسكن عبادان  -حسن بن صالح 

                                                                                                                                                                                                                           

 

 لم أقف عليه.  313

 ( 8818رقم 8/139للنسائي )« السنن الكبرى»وينظر 

 

 لم أقف عليه.  314

 

 ( وغيرهما. 9/203« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 8/640« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  315

 

 ( من طريق إسماعيل بن محمد الصفار، به. 3/72« )الكبرى»أخرجه البيهقي في  316

 

 ( 6)رقم « حديثه»هو ابن أيوب المخرمي، وهو في  317



رسول هللا، إن علي بن عاصم حدثنا عنك بحديث، قال: وما هو؟ قال: فقلت، حدثنا محمد بن سوقه، 

ى ُمصابًا فله مثل أجره، قال:  عن إبراهيم النخعي، عن األسود، عن عبد هللا، عنك أنك قلت: من عزَّ

، وهو عني، وأنا حدَّثُت به  . 318صدق عليٌّ

، 319الحسين بن عمر، قال: حدثنا إسماعيل بن محمد، قال: حدثنا  عبد هللا بن أيوبأخبرنا  - 194

إذا سقطت » ، قال:قال: حدثنا عبد هللا بن نمير، عن األعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي 

 . «لقمة أحدكم فليمط ما عليها وليأكلها، وال يدعها للشيطان

، 320: حدثنا عبد هللا(أ/203ق)اعيل بن محمد، قال أخبرنا الحسين، قال: حدثنا إسم - 195

عليه  -قال: حدثنا علي بن عاصم، وكأنه قال: حدثنا أبو الحكم الخراساني، قال: أحيى داود النبي 

ليلةً، فلما أصبح ذهب إلى البحر يتوضأ فكأنه وقع في نفسه فنادته ضفدع من الماء: يا أبا  -السالم 

 التسبيح. سليمان! أعجبتك ليلة َسلِّـمـَت لك، إن لي لثالث ليال ما أطبقت فمي هلل من 

 في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وأربعمائة. 321توفى أبو عبد هللا بن ]برهان[

 : [54]رقم شيخ آخر

، إمالء، قال: حدثنا 322أبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الفوارس الحافظحدثنا  - 196

أبو عيسى بكار بن أحمد المقرئ، قال: حدثنا هارون بن زياد، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا 

 سفيان، عن أيوب السختياني، عن عبد هللا بن سعيد ابن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس، أن النبي 

ما هذا اليوم الذي »: هللا  قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول

                                                                                                                                                                                                                           

 

 ( قال: نا عبد هللا بن أيوب، به. 1931رقم  3/919« )المعجم»أخرجه ابن األعرابي في  318

اهية عن (: وللحديث طرق كثيرة كلها و5/125« )تاريخ اإلسالم»والحديث ال يصح، قال اإلمام الذهبي في 

، ُمنكٌَر،-أي: ابن سوقة -محمد  ْسنَادِّ لَهُ  هُ الَ أَصلَ نَّ يََرْوَن أَ  . وقال يعقوب بن شيبة: َوهَُو حديٌث ُكْوفِّيُّ اإلِّ

 ُمْسنَدًا، َوالَ َموقَُوفًا. 

 

 ( .37)رقم « حديثه»هو المخرمي، وهو في  319

 ( من طريق األعمش، به. 2033قم ر 3/1606والحديث أخرجه مسلم )

 

 ( .17)رقم « حديثه»هو ابن أيوب المخرمي، وهو في  320

 

 وقعت في األصل )بهران( .  321

 

 ( وغيرهما. 9/207« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 2/213« )تاريخ بغداد»ترجمه الخطيب في  322

 



ق فيه فرعون وقومه، فصامه  «تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى هللا فيه موسى وقومه، وغرَّ

فنحن أولى وأحق بموسى منكم، فصامه رسول » :شكرا، فنحن نصومه، فقال رسول هللا  موسى 

 . 323«، وأمر بصيامههللا  

أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم المقرئ، قال: حدثنا موسى حدثنا أبو الفتح، قال: حدثنا  - 197

بن إسحاق، قال: حدثنا الهيثم بن خارجة، قال: حدثنا أبو األسود، عن عاصم، عن زر، عن حذيفة، 

السرور يوما من األيام، فقلنا: يا رسول هللا لقد رأينا في وجهك  قال: رأينا في وجه رسول هللا 

ف ال أسر وقد أتاني جبريل عليه السالم، فبشرني أن حسنا وحسينا وكي»تباشير السرور، قال: 

 . 324«سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما أفضل منهما

حدثنا أبو الفتح، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد بن المؤمل، قال: حدثني  - 198

بن صالح الخياط، قال: حدثنا  (ب/203ق)عمي أبو عبيد هللا محمد بن أحمد، قال: حدثنا عثمان 

أصرم بن حوشب، قال: حدثنا قرة بن خالد السدوسي، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس، قال: 

اليوم الرهان وغدا السباق، والغاية الجنة، والهالك من يدخل النار، أنا األول، »: قال رسول هللا 

 . 325« األول فاألول وأبو بكر المصلي، وعمر الثالث، والناس بعد على السبق،

 توفي أبو الفتح بن أبي الفوارس في ذي القعدة من سنة اثنتي عشرة وأربعمائة. 

 : [55]رقم شيخ آخر

، في يوم السبت 326أبي الحسن محمد بن عبد هللا بن إبراهيم الرازي المعدلقرأت على  - 199

ثالث عشر من ذي الحجة سنة ست وأربعمائة، قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد هللا 

الدقاق، إمالء سنة ثالث وأربعين وثالثمائة في جامع المدينة، قال: حدثنا أبو حمزة محمد بن إبراهيم 

رجة بن مصعب، عن داود بن المروزي، قال: قال: حدثنا علي بن الحسين بن شقيق، قال: أخبرنا خا

                                                             

 ( قال: حدثنا ابن أبي عمر، به. 1130رقم  2/795أخرجه مسلم ) 323

 ( من طريق أيوب السختياني، به. 3727رقم  3/1434خرجه البخاري )وأ

 

( 89رقم  290)صـ « األفراد»( وابن شاهين في 2608رقم  3/37« )الكبير»أخرجه الطبراني في  324

 ( من طريق الهيثم بن خارجه، به. 11/498« )تاريخه»والخطيب في 

 وفيه أبو األسود عبد الرحمن بن عامر، مجهول. 

 

 ( وغيره. من طريق أصرم بن حوشب، به. 605رقم  1/191« )األوسط»أخرجه الطبراني في  325

د به كما قال الطبراني.   وأصرم كذَّاب، وقد تفرَّ

 

 ( وغيره. 9/155« )تاريخ اإلسالم»ترجمه الذهبي في  326

 



إن هللا تعالى فرض »: أبي هند، قال: حدثني مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قال رسول هللا 

فرائض فال تضيعوها، وحد حدودا فال تعتدوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء 

 . 327«رحمة لكم غير نسيان فال تبحثوا عنها

قرأت على أبي الحسن، قال: حدثنا عثمان بن أحمد، قال: حدثنا أبو عوف عبد الرحمن بن  - 200

مرزوق البزوري، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه 

إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، وخبأت »، قال: سمع جابر بن عبد هللا، يقول: عن النبي 

 . 328 «وتي شفاعة ألمتي يوم القيامةدع

قرأت على أبي الحسن، قال: حدثنا عثمان بن أحمد، قال: حدثنا أبو قالبة عبد الملك بن  - 201

محمد الرقاشي، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا موسى بن عبيدة، عن إياس بن سلمة بن األكوع، 

السماء، وأهل بيتي أمان  (أ/204ق)النجوم أمان ألهل »: عن أبيه، قال: قال رسول هللا 

 . 329 «ألمتي

، قال: حدثنا أحمد ابن محمد بن 330قرأت على أبي الحسن، قال: حدثنا أبو عمرو عثمان - 202

غالب أبو عبد هللا الباهلي، قال: حدثني محمد بن إسماعيل المدني، عن حسين بن عبد هللا بن ضميرة، 

استوصوا بالعباس خيرا، »: ، قال: قال رسول هللا عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب 

 . 331«فإنه عمي، وصنو أبي

 : [56]رقم شيخ آخر

                                                             

( 3964رقم  5/325« )سننه»( و الدارقطني في 589رقم  22/221« )الكبير»أخرجه الطبراني في  327

 وغيرهما .

 من طريق داود بن أبي هند، به. 

 وإسناده ضعيف، مكحول لم يسمع من أبي ثعلبة. 

 ( 323لشيخنا أبي إسحاق الحويني )رقم « الفتاوى الحديثية»وينظر 

 ( من طريق روح بن عبادة، به. 201رقم  1/190أخرجه مسلم ) 328

 

 ( .180مرَّ برقم ) 329

 

 ( .26/314« )تاريخه»رجه ابن عساكر في هو ابن السماك، ومن طريقه أخ 330

 

 ( من طريق حسين بن عبد هللا بن ضميرة، به. 4/43« )الكامل»أخرجه ابن عدي في  331

 وآفته، حسين هذا، كذَّبه مالك، وقال أبو حاتم: متروك الحديث كذاب. 

 (: إسنادهُ واهٍّ. 2/91« )سير أعالم النبالء»لذلك قال الذهبي في 



، قراءة عليه، 332أبو عبد هللا الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم الغضائريأخبرنا  - 203

سنة سبع وتسعين وثالثمائة، قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، إمالء في المحرم سنة إحدى 

وأربعين، قال: حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث، قال: حدثنا حفص بن عثمان بن عمر األيلي، قال: 

حذيفة بن اليمان،  حدثنا مسعر بن كدام، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، قال: سمعت

اقتدوا بالذين من بعدي، يعني أبا بكر وعمر، واْهتَدوا بهدي »، يقول: قال: سمعت رسول هللا 

 . 333«عمار، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد

أخبرنا الحسين، قال: حدثنا عثمان، قال،: حدثنا الحسن بن سالم السواق، قال: حدثنا علي  - 204

أنا »، يقول: عبد الملك بن عمير، عن جندب، قال: سمعت النبي بن قادم، قال: حدثنا مسعر، عن 

 . 334«فرطكم على الحوض

أخبرنا الحسين، قال: حدثنا عثمان بن أحمد، قال: حدثنا الحسن بن سالم السواق، قال:  - 205

، يقرأ حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا مسعر، عن عدي بن ثابت، قال: سمعت البراء، قال: سمعت النبي 

 . 335فما رأيت أحسن صوتا منه، أو قال: أقرأ منه [1]التين:  نثٱ ٻ نثفي العشاء: 

أخبرنا الحسين، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا نعيم بن يحيى،  - 206

حين أصيب، فقلت:  قال: حدثنا مسعٌر، عن سماك الحنفي، عن عبد هللا بن عباس، قال: أتيت عمر 

َمصََّر هللا بك األمصار، وفتح بك الفتوح، وفعل وفعل، فقال: لوددت أني أنجوا منها بال وزرٍّ وال 

 . 336أجرٍّ 

 ب( الغضائري في المحرم من سنة أربع عشرة وأربعمائة. /204مات أبو عبد هللا )

 : [57]رقم شيخ آخر

                                                             

 ( وغيره. 9/233« )تاريخ اإلسالم»ي ترجمه الذهبي ف 332

 

( من طريق عبد الملك بن عمير، عن مولى لربعي، 5/385( وأحمد )3799رقم  5/668أخرجه الترمذي ) 333

 عن ربعي، به. 

 

 ( قال: حدثنا الحسن بن سالم السواق، به. 47)رقم « أماليه»أخرجه أبو بكر النجاد في  334

 ( من طريق مسعر بن كدام، به. 2289رقم  4/1792والحديث أخرجه مسلم )

 

 ( قال: حدثنا أبو نعيم، به. 7107رقم  6/2743أخرجه البخاري ) 335

 

( وأبو زرعة الدمشقي في 124)صـ « الزهد»( وأحمد في 3/915« )تاريخ المدينة»أخرجه ابن شبة في  336

 ( من طريق مسعر، به. 3/351« )الطبقات»( وابن سعد في 180)صـ « تاريخه»

 



قراءة عليه في جامع المنصور،  337الحسينأبو حنيفة الصوفي، واسمه: علي بن أخبرنا  - 207

قال: حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن القطان، قال: حدثنا 

جعفر بن محمد، قال: حدثنا علي بن داود الدمشقي، عن محمد بن زياد، عن ميمون بن مهران، عن 

صالة الفجر، فلما انفتل  صلى بنا رسول هللا  المسيب بن عبد الرحمن، عن حذيفة بن اليمان، قال:

فأجابه أبو بكر من آخر الصفوف: لبيك لبيك يا رسول  «أين أبو بكر الصديق؟» من صالته، قال:

قال: يا « أفرجوا ألبي بكر الصديق، ادن مني يا أبا بكر، لحقت معي البكرة األولى؟»هللا، قال: 

وكبرت، واستفتحت بالحمد فقرأتها، فوسوس إلي  رسول هللا كنت معك في الصف األول، فكبرت

شيء من الطهور، فخرجت إلى باب المسجد فإذا أنا بهاتف يهتف بي وهو يقول: وراءك فالتفت فإذا 

أنا بقَدس من ذهب مملوء ماء أبيض من الثلج وأعذب من الشهد وألين من الزبد، عليه منديل أخضر 

هللا،  الصديق أبو بكر، فأخذت المنديل فوضعته على منكبي، مكتوب عليه: ال إله إال هللا محمد رسول 

وتوضأت للصالة، وأسبغت الوضوء، ورددت المنديل على القَدس، ولحقتك وأنت راكع الركعة 

يا أبا بكر أبشر، الذي وضأك للصالة » :األولى فتممت صالتي معك يا رسول هللا، قال النبي 

 . 338«ك ركبتي حتى لحقت الصالة إسرافيل، عليه السالمجبريل، والذي مندلك ميكائيل، والذي مس

أخبرنا أبو حنيفة الصوفي، قال: حدثنا جعفر، قال: حدثنا محمد بن أنس الصائغ، قال:  - 208

حدثنا أبو حفص عمر بن نصر الكاغدي، قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن 

كهيل، حدثني أبي، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق، عن علي بن أبي طالب، قال: 

، يهب (أ/205ق) إن هللا ال يحاسب الفقراء الصابرين في القيامة»يقول:  ،سمعت النبي 

 . 339« مسيئهم لمحسنهم، ويقول: ادخلوا

                                                             

د ْبن نصير الخلدي أحاديث 13/342« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  337 ( وقال: حدث َعن جعفر ْبن ُمَحمَّ

د ْبن عبيد َّللاَّ  اْبنمظلمة. رو د ْبن علي ْبن ُمَحمَّ  لخطيب. المهتدي ا ى عنه القاضي أَبُو الحسين ُمَحمَّ

 

( من طريق 1/308« )الموضوعات»( وابن الجوزي في 41/473« )تاريخه»أخرجه ابن عساكر في  338

 جعفر بن محمد الطيالسي، به. 

ذاب محمد بن زياد. قال أحمد بن حنبل: هو كقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع بال شك، والمتهم به 

خاري خبيث يضع الحديث. وقال يحيى: كذاب خبيث. وقال السعدى والدارقطني: كذاب. وقال النسائي والب

 والفالس وأبو حاتم الرازي: متروك الحديث. 

 

 لم أقف عليه عند المصنف.  339

 وهذا حديٌث ضعيٌف جدًّا. 

 ، لم يسمع من علي بن أبي طالب. أبو صادق هو مسلم بن يزيد األزدي

بعض  وقال: في روايته عن أبيه« الثقات»وإبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة، ذكره ابن حبان في 

 المناكير. 



أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا جعفر، قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، قال: حدثنا أبو  - 209

بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن ابن أبي عروبة، عن أبي مسعر، عن إبراهيم، قال: قال 

 . 340« عثمان بن  عفان رفيقي في الجنة»، يقول: علي بن أبي طالب: سمعت رسول هللا 

 : [58]رقم آخر شيخ

 حديث الرمانة

، قال: حدثنا أبو عمرو عثمان أبو القاسم يحيى بن محمد بن عبد هللا بن سالم البزارحدثنا  - 210

بن أحمد بن عبد هللا الدقاق، قال: حدثنا الحسن بن علي القطان، قال: حدثنا محفوظ بن أبي توبة، قال: 

بن صالح، قال: حدثنا سليمان بن  هرمٍّ القرشي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر  341حدثنا ]عبد هللا[

خرج من عندي خليلي جبريل آنفا، » ، فقال:بن عبد هللا األنصاري، قال: خرج إلينا رسول هللا 

فقال: يا محمد! والذي بعثني بالحق إن هلل لعبدا من عباده عبد هللا خمسمائة سنة على رأس جبل، 

وله ثالثون ذراعا، والبحر محيط به أربعة آالف فرسخ من كل ناحية، وأخرج هللا له عرضه وط

عينا عذبة بعرض اإلصبع تبض بماء عذب فيستنقع في أسفل الجبل، وشجرة رمان تخرج له في 

كل ليلة رمانة فتغذيه يومه فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها، ثم قام 

عند وقت األجل أن يقبضه ساجدا وأن ال يجعل لألرض وال لشيء يفسده عليه   ربهلصالته فسأل 

سبيال، حتى يبعثه وهو ساجد ففعل، ونحن نمر إذا هبطنا وإذا عرجنا فنجده في العلم يبعث يوم 

القيامة فيوقف بين يدي هللا، فيقول له الرب تعالى: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيقول: رب! بل 

برحمتي، فيقول: يا رب! بل بعملي، فيقول هللا  (ب/205ق)يقول: أدخلوا عبدي الجنة بعملي، ف

تعالى: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيقول: بل بعملي، فيقول هللا تعالى للمالئكة: قايسوا عبدي 

بنعمتي عليه، فيوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمسمائة سنة، وبقيت نعم الجسد فضال عليه، 

: أدخلوا عبدي النار، قال: فيجر إلى النار، فينادي: رب برحمتك أدخلني الجنة، فيقول: ردوا فيقول

عبدي، فيوقف بين يديه فيقول: يا عبدي من خلقك ولم تك شيئا؟ فيقول: أنت يا رب، فيقول: أكان 

اك لعبادة خمسمائة سنة؟ فيقول : أنت ذلك من قبلك أم برحمتي؟ فيقول: بل برحمتك، فيقول: من قوَّ

يا رب، فيقول: من أنزلك في جبل وسط اللجة، وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح، وأخرج لك 

كل يوم رمانة، وإنما يخرج مرة في السنة، وسألتني أن أقبضك ساجدا، ففعلت ذاك بك؟ فيقول: أنت 

                                                                                                                                                                                                                           

وضعَّفه عبد هللا بن نمير. وقال أبو زرعة الرازي: يذكر عنه أنه كان يحدث بأحاديث عن أبيه، ثم ترك أباه 

لى عند الناس، وأحاديث قد جعلها عن عمه، عن سلمة، عن األعمش. وسلمة، فجعله عن عمه، ألن عمه أح

 عن أبي إسحاق. 

وأبوه: إسماعيل بن يحيى بن سلمة، قال ابن حبان: ال تحل الرواية عنه. وقال األزدي والدارقطني: متروك 

 الحديث. 

 ( .30قم )ر« السادس عشر من المشيخة البغدادية»أخرجه من طريق المصنف: السلفي في  340

 

 وقعت في األصل )أبو عبد هللا( ، وعبد هللا بن صالح، كاتب الليث، ُكنيته: أبو صالح.  341

 



بد كنت يا عبدي، يا رب، قال: ذلك برحمتي إياه أدخلك الجنة، أدخلوا عبدي الجنة برحمتي فنعم الع

. آخر حديث 342فأدخله هللا الجنة، قال جبريل عليه السالم: إنما األشياء برحمة هللا تعالى يا محمد

 الرمانة. 

 : [59]رقم شيخ آخر

يقول: حدثني أبو بكر ، 343أبا حفص عمر بن عبيد بن عمر المعروف بابن تعويذسمعت  - 211

غالم الشبلي، وكان يعرف ببكير، قال: وجد الشبلي خفة من وجع كان به  في يوم الجمعة سلخ ذي 

الحجة سنة أربع وثالثين وثالثمئة، فقال لي بكير: ]تنشط نمشي إلى[الجامع؟، قلت: نعم، قال: فلما أن 

بكير: غدا يكون لي مع هذا الشيخ  حصلنا في الوراقين من جانب الشرقي تلقانا رجل شيخ، فقال لي

شأن من الشأن، فقلت: يا سيدي من هو؟ فقال لي: هذا المقبل، وأومأ بيده إلى الشيخ، قال: فلما كان 

فقيل لي في موضع كذا وكذا شيخ صالح يغسل  (أ/206ق)في ليلة السبت قضى رحمه هللا 

لي: مات الشبلي؟، فقلت: نعم، فخرج إلي الموتى، فجئت إلى الباب فنقرته، وقلت: سالم عليكم، فقال 

فإذا هو الشيخ الذي لقينا باألمس فقلت: ال إله إال هللا، فقال لي: مالك؟ فقلت: يا سيدي سألتك باهلل من 

 . 344أين لك موت الشبلي؟ فقال لي: فقدتك! ما أبلهك؟ من أين للشبلي أنه يكون له معي شأن من الشأن

                                                             

األربعين »( وابن طولون الصالحي في 2/169« )المنتظم»أخرجه من طريق المصنف: ابن الجوزي في  342

طولون سقط لكن وقع في مطبوعة ابن -ط دار ابن حزم( 102-101)صـ « في فضل الرحمة والراحمين

 .-أثناء السند

( و البيهقي في 1688رقم  2/259« )فوائده»( و تمام في 2/144« )الضعفاء»وأخرجه العقيلي في 

 ( من طريق عبد هللا بن صالح، به. 4300رقم  6/341« )الشعب»

 ( من طريق سليمان بن هرم، به. 7637رقم  4/278وأخرجه الحاكم )

ن سعد ال بد؛ فإن سليمان بن هرم العابد من زهاد أهل الشام، والليث قال الحاكم: هذا حديث صحيح اإلسنا

 يروي عن المجهولين. 

 فعلَّق الذهبي قائال: ال وهللا، وسليمان بن هرم غير معتمد. 

 . يثُهُ َغْيُر َمْحفُوظٍّ ، َحدِّ َوايَةِّ  قلت: قال فيه العقيلي: َمْجُهوٌل فِّي الّرِّ

 ( .69)رقم « شيوخهذكر »ذكره أبو الفضل بن المهدي في  343

( والذهبي في 15/166« )المنتظم»( وابن الجوزي في 13/143« )تاريخه»بينما ترجمه الخطيب في 

 (: )عمر بن عبد هللا بن عمر( ، والمثبت باألصل: )عمر بن ُعبَيد( .9/259« )تاريخ اإلسالم»

 

( 165/563« )تاريخه»دي في ( وعنه الخطيب البغدا69« )ذكر شيوخه»أخرجه أبو الفضل بن المهدي في  344

. 

 وعنده زيادات على رواية المصنف. 

 



ْعُت أَبَا َحْفصٍّ  -212  ي َما ُهَو وَسمِّ ّيِّ أَبِّي بَْكرٍّ َشْيئًا ال أَدْرِّ ْبلِّ َن الّشِّ عُْت مِّ ، يَقُوُل: َسمِّ ُعَمَر ْبَن ُعبَْيدِّ

يَادَةُ فِّي اْلَحدِّّ نُْقَصاٌن فِّي اْلُحدُودِّ  ْنهُ: الّزِّ نِّّي َحفِّْظُت مِّ  . 345َولَكِّ

ْعتُهُ فِّي آَخَر، يَقُوُل:  - 213  َوَسمِّ

 السُُّرورَ َوقَدْ َكاَن َشْيٌء يَُسمَّى 

ْعنَا بِّهِّ َما فَعَلْ  يًما َسمِّ  قَدِّ

ي إِّْن دَاَم َهمُّ النُّفـُوسِّ   َخلـِّيلـِـّ

 َعلَى َما نََراهُ قَـلِّيال قَتـَلْ 

ـتَـْبـقَـى لَـهُ  ٌل دُنْـيَا لِّ  ُمـَؤّمِّ

لْ  ُل قَْبَل األََم  346فمات اْلـُمَؤّمِّ

ائَةٍّ  مِّ يذٍّ فِّي َسنَةِّ َخْمَس َعْشَرةَ َوأَْربَعِّ  . َماَت ُعَمُر ْبُن عبيد بن تَْعوِّ

 : [60]رقم شيخ آخر

، قراءة عليه، قال: 347أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران المعدلأخبرنا  - 214

أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوان بن إسحاق بن إبراهيم البردعي، قال: أخبرنا أبو بكر عبد هللا بن 

محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، 

عمرو بن أخطب، قال: استسقى رسول  قال: حدثنا حسين بن واقد، قال: حدثنا أبو نهيك األزدي، عن

ْلـهُ »، فأتيته بإناء فيه ماء وفيه شعرة، فرفعتها ثم ناولته، فقال: هللا   . «اللهم َجـّمِ

 . 348قال أبو نهيك: فرأيته بعد ثالث وتسعين وما في رأسه ولحيته شعرة بيضاء

                                                             

 ( 30)رقم « السادس عشر من المشيخة البغدادية»أخرجه من طريق المصنف: السلفي في  345

 ( .69)رقم « ذكر شيوخه»وبنحوه أخرج أبو الفضل بن المهدي في 

 

السادس عشر من »لسلفي في ( وا15/166« )المنتظم»أخرجه من طريق المصنف: ابن الجوزي في  346

 ( .30)رقم « المشيخة البغدادية

 ( .69)رقم « ذكر شيوخه»وأخرجه أبو الفضل بن المهدي في 

 

 ( وغيرهما. 9/258« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 13/580« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  347

 

 ( .8)رقم « والحبشتنوير الغبش في فضل السودان »أخرجه من طريق المصنف: ابن الجوزي في  348

 ( من طريق الحسين بن واقد، به. 5/340والحديث أخرجه أحمد )

 



قال: حدثنا عبد  ،349أخبرنا علي بن محمد، قال: أخبرنا الحسين، قال: حدثنا عبد هللا - 215

الرحمن بن صالح، قال: حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي، عن أبي خباب، عن أبي عون الثقفي، عن أبي 

عنه، قال لي علي عليه  (ب/206ق)عبد الرحمن السلمي، قال: قال الحسين بن علي، رضي هللا  

سنح لي الليلة في منامي، فقلت: يا رسول هللا! ما لقيت من أمتك من األود  السالم: إن رسول هللا 

، قلت: اللهم أبدلني بهم َمْن هو خيٌر لي منهم، وأبدلهم بي َمْن هو شرٌّ لهم «ادع عليهم»واللدد، قال: 

 . 350منى، فخرج فضربه الرجل

، قال: حدثنا خالد بن 351أخبرنا علي بن محمد، قال: أخبرنا الحسين، قال: حدثنا عبد هللا - 216

خداش بن عجالن، وإسماعيل بن إبراهيم، قاال: حدثنا صالح المري، عن ثابت، عن أنس، قال: دخلنا 

على رجلٍّ من األنصار وهو مريٌض ثقيٌل، فلم نبرح حتى قضى، فبسطنا عليه ثوبه، وأمٌّ له عجوٌز 

ي مصيبتك عند هللا، قالت: وما ذاك؟ أمات كبيرةٌ عند رأسه، فالتفت إليها بعضنا، فقال: يا هذه! احتسب

، فقالت: اللهم إنك تعلم أني ابني؟ قلنا: نعم، قالت: أحقٌّ ما تقولون؟ قلنا: نعم، فمدت يدها إلى هللا 

، فال تحملنَّ علي هذه المصيبة  أسلمت وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تغيثني عند كّلِّ شديدةٍّ ورخاءٍّ

 هه، فما برحنا حتى طعمنا معه. اليوم، قال: فكشف الثوب عن وج

 توفي أبي الحسين بن بشران في شعبان من سنة خمس عشرة وأربعمائة. 

 : [61]رقم شيخ آخر

، قراءة 352أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل بن يعقوب القطانأخبرنا  - 217

عليه، قال: أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار، قراءة عليه، قال: حدثنا الحسن 

، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن 353بن عرفة العبدي

                                                             

 ( .110له )رقم « المنامات»هو ابن أبي الدنيا، وهو في  349

 

( بنفس سند المصنف، قال: حدثنا علي بن محمد بن عبد 72)رقم « كرامات األولياء»أخرجه الاللكائي في  350

 هللا، به. 

 

 ( .46له )رقم « مجابو الدعوة»، وهو في هو ابن أبي الدنيا 351

حاديث وإسناده ساقط، صالح المري، قال عمرو بن على الفالس: منكر الحديث جدا، يحدث عن قومٍّ ثقات أ

 مناكير. 

 

 ( وغيرهما. 9/262« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 3/44« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  352

 

 ( .1)رقم « جزءه»هو في  353

 



فيقول الخازن: من  آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح،»: أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا 

 . 354«أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت أال أفتح ألحد قبلك

، قال: 355أخبرنا محمد بن الحسين، قال: أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن عرفة - 218

بن تمام األسدي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة،  (أ/207ق)حدثنا قران 

ال إله إال هللا، وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على »: من قال: قال: قال رسول هللا 

كل شيء قدير، بعدما يصلي الغداة عشر مرات، كتب هللا له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، 

ورفع له عشر درجات، وكن له بعدل عتق رقبتين من ولد إسماعيل، فإن قالها حين يمسي كان له 

 . 356 «حجابا من الشيطان حتى يصبح مثل ذلك، وكن له

، 357أخبرنا محمد بن الحسين، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد، قال: حدثنا الحسن بن عرفة - 219

قال: حدثنا سلم بن سالم البلخي، عن نوح بن أبي مريم، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، قال: 

للذين أحسنوا العمل في الدنيا: فقال:  [26]يونس:  نثٻ ٻ ٻ ٻ نثعن هذه اآلية:  سئل رسول هللا 

 . 358الحسنى، وهي الجنة، قال: والزيادة: النظر إلى وجه هللا الكريم

                                                             

( وقاضي 31)رقم « أماليه»( وطراد الزينبي في 404)رقم « البعث والنشور»أخرجه البيهقي في  354

( من طريق شيخ 1578رقم 2/1210« )المعجم»( وابن عساكر في 3/1138« )مشيخته»المارستان في 

 المصنف أبي الحسين بن القطان، به. 

 سم، به. ( من طريق هاشم بن القا197رقم  1/188والحديث أخرجه مسلم )

 

 ( .18)رقم « جزءه»هو في  355

 

« تاريخه»( والخطيب في 11)رقم« مسموعاته»أخرجه من طريق شيخ المصنف: رزق هللا التميمي في  356

 ( .3/1063« )مشيخته»( وقاضي المارستان في 14/491)

جوه. 2/505« )عجالة اإلمالء»قال الناجي في   (: وهذا إسناد على شرط مسلم؛ لكن لم يُخّرِّ

 

 ( .23)رقم « جزءه»هو في  357

 

 ( .3/1066« )مشيخته»أخرجه من طريق شيخ المصنف: قاضي المارستان في  358

( 85رقم  51)صـ « الرد على الجهمية»( ابن منده في 10/202« )تاريخه»وأخرجه الخطيب في 

 ( عن إسماعيل بن محمد الصفار، به. 29)رقم « الفوائد المنتخبة»والمهرواني في 

 بن أبي مريم، كذَّاب، وسلم بن سالم متفٌق على ضعفه. قلت نوح 

 فاإلسناد ساقط. 

 ( .3/326« )الكامل»وأنكره عليهما ابن عدي في 



 توفي أبو الحسين بن الفضل في شهر رمضان من سنة خمس عشرة وأربعمائة. 

 : [62]رقم شيخ آخر

إمالء في يوم ، 359أبو الفرج أحمد بن عمر بن الحسن المعروف بابن المسلمةحدثنا  - 220

الجمعة الحادي عشر من المحرم سنة ست وأربعمائة، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خالد، 

، عن 360قال: حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة، قال: حدثنا ابن أبي أويس، قال: حدثنا مالك

، قال: أن النبي ُسَمّي: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، 

من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، »

ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 

فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج اإلمام  (ب/207ق)دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة 

 . «حضرت المالئكة يسمعون الذكر

حدثنا أبو الفرج أحمد بن عمر، قال: أخبرنا عمر بن جعفر بن سلم، قال: حدثنا عمرو بن  - 221

فيروز التوزي، قال: حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: 

 . 361 «حسَّن هللا َخْلَق رجٍل وُخلُقَهُ فأطعم لحمه النارما »: قال النبي 

حدثنا أبو الفرج، قال: أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا عمرويه الصفار، قال: حدثنا  - 222

أبو بكر بن أبي خيثمة، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا قرة بن خالد، قال: حدثنا محمد بن 

                                                                                                                                                                                                                           

يُّ 13/537« )تاريخ اإلسالم»وقال الذهبي في  يٌف -(: هذا حديث منكر، اْنفََردَ بِّهِّ َسلَُم بُْن َسالِّمٍّ اْلبَْلخِّ َوُهَو َضعِّ

، بَْل تََرُكوهُ. َعْن نُوحٍّ الْ -بِّاتِّّفَاقٍّ  عِّ َشْيخِّ َمْرَو، َولَْيَس بِّثِّقَةٍّ  َجامِّ

 لم أقف له على ترجمة.  359

 

 ( 227رقم 1/101« )موطئه»هو في  360

 ه. ( من طريق مالك، ب850رقم  2/582( ومسلم )841رقم  1/301والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري )

 

 ( وقال: هذا حديث ال يثبت. 1/164) «الموضوعات»أخرجه من طريق المصنف: ابن الجوزي في  361

علي  (: عمرو بن فيروز: أتى عن عاصم بن3/284« )الميزان»وآفته من عمرو بن فيروز، قال الذهبي في 

 شيخ البخاري بخبرٍّ موضوع، لعلَّه آفته. 

 الموضوعات البن الجوزي: عمرو. »وفي األصل، وكذا في 

يعرف و( فقال: عَُمر بْن ُموسَى بْن فيروز أَبُو حفص المخرمي، 13/55« )تاريخه»وترجمه الخطيب في 

 بالتوزي حدث َعن عفان بْن مسلم، وعاصم بْن علي، وبشر ْبن الحارث، ونعيم ْبن حماد. 

د ْبن مخلد، وأبو بكر الشافعي، وعمر ْبن سلم الختلي.   روى عنه ُمَحمَّ



لو آمن بي عشرة من اليهود، آلمن بي كل يهودي »: رة، قال: قال رسول هللا سيرين، عن أبي هري

 . 362 «على األرض

حدثنا أبو الفرج، قال: أخبرنا أبو سعيد الحسن بن عبد هللا، قال: أخبرنا أبو بكر بن دريد،  - 223

ْز، فقَاَل: فِّرَّ  ْظنِّي َوأَْوجِّ قال: أخبرنا قتيبة بن عمر الحنفي، عن المدائني، قال رجل لداود الطائي: عِّ

ْن َغْيرِّ أَْن تَُكوَن ُمفَ  َن األََسدِّ مِّ َن النَّاسِّ كفَِّراَرَك مِّ يرِّ َمَع مِّ دْنِّي، قَاَل: اْرَض بِّاْليَسِّ ، قَاَل: زِّ قًا لِّلَْجَماَعةِّ ارِّ

دْنِّي، قَاَل: ُصْم من الدُّْنيَا، تفطر على ْم، قَاَل: زِّ َي قَْوٌم بِّاْلَكثِّيرِّ َمَع ذهاب أديانِّهِّ ينِّ َكَما َرضِّ  َسالََمةِّ الدِّّ

 . 363اآلخرة

 عشرة وأربعمائة. توفي أبو الفرج بن المسلمة في ذي القعدة من سنة خمس 

 : [63]رقم شيخ آخر

، قراءة عليه، قال: أخبرنا 364أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر الحمامي المقرئأخبرنا  - 224

أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه، قال: حدثنا عبد هللا بن محمد ابن عبيد، قال: حدثنا محمد بن 

ي، قال: حدثنا حماد بن واقد، قال: سمعت إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق  عبد هللا األَُرّزِّ

سلوا هللا من فضله؛ »: قال: قال رسول هللا  الهمداني، عن أبي األحوص، عن عبد هللا  ابن مسعود،

 . 365«فإن هللا يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج

  (أ/208ق) 

أخبرنا علي بن أحمد، قال: أخبرنا أحمد بن سلمان، قال: حدثنا عبد هللا، قال: حدثنا عبد هللا  - 225

بن أبي بكير، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الحكم بن مصعب، عن محمد بن علي بن عبد هللا بن 

                                                             

 ( من طريق قرة بن خالد،2793رقم  4/2151( ومسلم )3725رقم  3/1434ه البخاري )متفق عليه: أخرج 362

 به. 

 

 ( نحوه. 1076رقم  2/601« )الكنى»أخرج الدوالبي في  363

 

 ( وغيرهما. 9/285« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 13/232« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  364

 

 ( 5169رقم  5/230« )األوسط»( والطبراني في 3571رقم  5/565أخرجه الترمذي ) 365

يَث َعْن أَبِّي إِّْسَحاَق إِّالَّ إِّْسَرائِّيُل، تَ  دَ بِّ قال الطبراني: لَْم يَْروِّ َهذَا اْلَحدِّ ادُ بْ فَرَّ : َحمَّ ، َواَل يُْرَوى عَنِّ اْبنِّ هِّ  ُن َواقِّدٍّ

ْسنَادِّ   . َمْسعُودٍّ إِّالَّ بَِّهذَا اإْلِّ

 وحماد بن واقد، قال البخاري: منكر الحديث. 



جعل هللا له  من أكثر من االستغفار»، قال: عباس، عن أبيه، عن جده: عبد هللا بن عباس، عن النبي 

 . 366 «من كل هّمٍ فرًجا، ومن كل ضيٍق مخرًجا، وَرَزقهُ من حيث ال يحتسب

، قال: حدثنا خالد 367أخبرنا علي بن أحمد، قال: أخبرنا أحمد بن سلمان، قال: حدثنا عبد هللا - 226

ن بن خداش، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن بشر بن رافع الحارثي، عن محمد بن عجالن، عن أبيه، ع

ال حول وال قوة إال باهلل دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها » :أبي هريرة، قال: قال رسول هللا 

 . «الهم

، قال: أنشدني 368أخبرنا علي بن أحمد، قال: أخبرنا أحمد بن سلمان، قال: حدثنا عبد هللا - 227

 أحمد بن يحيى األزدي: 

بـُْر  ْفتَاُح بَابِّ اْلفََرجِّ الـصَّ  مِّ

 ُعـْسرٍّ معـه يُـْسرُ  َوُكـلُّ 

 َوالـدَّْهُر اَل يَْبقَى َعلَــى َحالَةٍّ 

 َواأْلَْمُر يَأْتِّي بَْعدَهُ اأْلَْمرُ 

 َواْلكُـْرهُ تُْفنِّـيهِّ اللـَّيَالِّي الَّتـِّي 

 يَْفنـَى َعلَْيَها اْلـَخْيُر َوالشَّرُّ 

 َوَكْيَف يَْبقَى َحاُل َمْن َحالُهُ 

عُ فِّـيَها اْليَْوُم وَ   الشَّْهرُ يُْسرِّ

 توفي أبو الحسن بن الحمامي في شعبان سنة سبع عشرة وأربعمائة. 

 : [64]رقم شيخ آخر

، قراءة عليه في شعبان 369أبو بكر محمد بن الحسين بن إبراهيم بن محمد الخفافأخبرنا  - 228

حمزة سنة ست وأربعمائة، قال: أخبرنا أبو شجاع فارس بن صافي بن عبد هللا المؤدب، قال: حدثنا 
                                                             

( 1518رقم  2/628( وأبو داود )10217رقم  9/171« )الكبرى»( والنسائي في 1/248أخرجه أحمد ) 366

 وغيرهم، من طريق الوليد بن مسلم، به. 

 . -كما قال الذهبي -وإسناده ضعيف، الحكم بن مصعب، فيه جهالة 

 

( ، وآفته بشر بن رافع، قال البخاري: ال يتابع في 11الفرج بعد الشدة له )رقم »ي هو ابن أبي الدنيا، وهو ف 367

 حديثه. 

 

 12/362« )الشعب»( ومن طريقه البيهقي في 80له )صـ « الفرج بعد الشدة»هو ابن أبي الدنيا، وهو في  368

 ( .9543رقم 

 

 ( وغيرهما. 9/301« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 3/45« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  369



بن الحسين السمسار، قال: حدثنا إبراهيم بن شجاع بن عبد هللا بن خبيب بن دينار الجوهري، حدثنا 

ال يمر عليه  كان النبي  عمرو بن طلحة، قال: حدثنا أسباط، عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال:

أو ريحا ، فمررت به فمسح على خدي بيده فوجدت لها بردا صبي من الولدان إال مسح على خده

َجت من جونة عطَّار   . 370كأنما أُْخرِّ

أخبرنا محمد بن الحسين الخفاف، قال: أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن محمد ابن عبد هللا بن  - 229

الوتد المؤدب، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن إبراهيم بن ثابت األشناني، حدثنا يحيى بن 

، حدثنا عبد هللا بن إدريس، أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن (ب/208ق)معين 

يا براء! أتدري لم »فغمز على كفي، فقال لي:  بن أبي ليلى، عن البراء، قال: صافحني النبي 

إذا صافح المؤمن المؤمن نزلت عليهما مائة »قال: قلت: ال، يا رسول هللا، قال:  «غمزت على كفك؟

 . 371 «وتسعون ألبشهما وألحسنهما خلقارحمة، تسعة 

أخبرنا محمد بن الحسين، قال: أخبرنا أبو شجاع فارس بن صافي، قال: حدثنا حمزة، قال:  - 230

، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن 372حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمد بن فضيل

 . 373«لمين يوم القيامة اللهم سلم سلمشعار المس»: سعد، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال النبي 

 توفي أبو بكر الخفاف في سنة ثمان عشرة وأربعمائة. 

 : [65]رقم شيخ آخر 

، بمكة في المسجد 374أبو عبد هللا محمد بن الفضل بن نظيف بن عبد هللا الفراءأخبرنا  - 231

الحرام سنة اثنتي عشرة وأربعمائة، قال: حدثنا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد المالكي، بمصر، 

                                                                                                                                                                                                                           

 

« تاريخه»( ومن طريقه الخطيب في 382رقم  3/91« )تاريخ يحيى بن معين»أخرجه عباس الدوري في  370

(10/351. ) 

 وأسباط هو ابن نصر، قال النسائي: ليس بالقوي. وليَّنه أبو نعيم. 

 

اء المقدسي ( و الضي3/79« )الموضوعات»( و ابن الجوزي في 3/456« )تاريخه»أخرجه الخطيب في  371

 ( من طريق أبو بكر محمد بن إبراهيم األشناني، به. 326« )المنتقى من مسموعات مرو»في 

 واألشناني، قال الدارقطني: كان دجاال. وقال الخطيب: كان يضع الحديث. 

 

 ( .4رقم  161له )صـ « الدعاء»هو في  372

 

 ( 31)رقم « السادس عشر من المشيخة البغدادية»أخرجه من طريق المصنف: السلفي في  373

 ( وغيره من طريق محمد بن فضيل، به. 394والحديث أخرجه عبد بن حميد )رقم 

 وإسناده ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن إسحاق. 



قال: حدثنا أبو عمران موسى بن هارون بن عبد هللا البزار، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: 

لبيك اللهم لبيك، »: تلبية النبي  حدثنا مالك بن أنس، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: كانت

 . 375«لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ال شريك لك

، قال: حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن نصر الرافقي، 376أخبرنا محمد بن الفضل - 232

، قال: حدثنا أحمد بن  عبد هللا بن يونس، قال: حدثنا -يلقب: سنجة-إمالء، قال: حدثنا حفص بن عمر 

ما من رجل يسلك »: زائدة، عن األعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول هللا 

 . 377 «له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله ال يسرع به نسبه طريقا يطلب فيه علما إال سهل

أخبرنا محمد بن الفضل، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن إسحاق الرازي، قال:  - 233

حدثنا يوسف بن يزيد بن كامل، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا أبو بكر الداهري، عن 

من أبغض أهل البيت »: عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول هللا الحجاج، عن عطية العوفي، 

 . 378«فهو منافق، ومن أبغض أبا بكر وعمر فهو منافق، ومن أبغض األنصار فهو منافق

يَم بْنِّ أَْحَمدَ التِّّنِّّيسِّ  - 234 ، قال: حدثنا أَبُو بَْكرٍّ أَْحَمدُ ْبُن إِّْبَراهِّ دُ بُْن الْفَْضلِّ َم َعلَْينَا أَْخبََرنَا ُمَحمَّ ، قَدِّ يُّ

َعْبدُ  (أ/209ق)إِّْماَلًء، قال: حدثنا اْلُحَسْيُن ْبُن َعْنبَرٍّ اْلَوشَّاُء، قال: حدثنا ُشَرْيُح ْبُن يُونَُس، حدثنا 

حْ  ، قَاَل: َكاَن دَاُودُ فِّي مِّ ، َعْن َصدَقَةَ اْبنِّ يسارٍّ ، َعْن أَبِّيهِّ ادٍّ يزِّ ْبنِّ أَبِّي َروَّ يدِّ ْبُن َعْبدِّ اْلعَزِّ ؛ إذ اْلَمجِّ َرابِّهِّ

ْن َخْلقَِّها، فَأنَْطقََها هللاُ تَعَالَى، فَقَالَْت: يَا دَاُودُ  َب مِّ يَرةٍّ، فَتَعَجَّ ي أَْطَوعُ نََظَر إِّلَى دُودَةٍّ َصغِّ غَرِّ ! أَنَا َعلَى صِّ

َك  بَرِّ ْنَك َعلَى كِّ  . 379هلل مِّ

                                                                                                                                                                                                                           

 ( وغيره. 9/512« )تاريخ اإلسالم»ترجمه الذهبي في  374

 ( .23)رقم « فوائده»والحديث في 

 

 ( من طرق عن مالك، به. 1184رقم  2/841أخرجه مسلم ) 375

 

 ( .19)رقم « فوائده»هو أبو عبد هللا الفراء، وهو في  376

 

 ( .489)صـ « مشيخته»أخرجه من طريق شيخ المصنف: أبو المنجى ابن اللتي في  377

 ن يونس، به. ( وغيره. من طريق أحمد بن عبد هللا ب3643رقم  5/487وأخرجه أبو داود )

 ( من طريق األعمش، به. 2699رقم  4/2074والحديث أخرجه مسلم )

 ( من طريق أسد بن موسى، بنحوه. 4/140« )الكامل»أخرجه ابن عدي في  378

( من طريق 1126رقم  2/661و  645رقم  1/415« )فضائل الصحابة»وأخرج بعضه أحمد بن حنبل في 

 أسد بن موسى، به. 

 عطية العوفي، ضعيف. وأبو بكر الداهري، منكر الحديث. وهذا إسنادٌ ساقط، 

 ( من طريق شيخ المصنف، به. 17/95« )تاريخ دمشق»أخرجه ابن عساكر في  379



 : [66]رقم شيخ آخر

القاضي األمين زين القضاة أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد هللا ابن أحمد حدثنا  - 235

، قدم علينا في سنة ست عشرة وأربعمائة، إمالء بجامع القصر في 380الهاشمي المعروف بالرشيدي

السابع عشر من رجب، قال: حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم بن نصر بن يوم الجمعة 

حائي، بسجستان، قال: حدثنا أبو محمد الحسين بن حمدان بن سهل الفقوسي ، قال: حدثنا 381عبدٍّ الرَّ

بن عربي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم،  382يحيى بن ]حبيب[

إنما »يقول:  ة بن وقاص، قال: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: سمعت رسول هللا عن علقم

األعمال بالنية، وإنما المرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى هللا وإلى رسوله، فهجرته إلى هللا وإلى 

 . 383«رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه

ثنا القاضي أبو الفضل، قال: حدثنا أبو سعيد الخليل بن أحمد القاضي، إمالًء، قال: حدثنا حد - 236

، قال: حدثني أبي، عن جدي، -وهو ابن الليث-عبد هللا بن سليمان، قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب 

:  قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن ابن هرمز، قال: قال أبو هريرة: قال رسول هللا

لكل نبي دعوة يدعو بها فيستجاب له، فأريد إن شاء هللا أن أؤخر دعوتي شفاعة ألمتي في »

 . 384 «اآلخرة

حدثنا القاضي أبو الفضل، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خليد بن علي الفقيه، ببخارى، قال:  - 237

وب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا الهيثم بن كليب الشاشي، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعق

يقوم الناس »: حدثني أبي، عن صالح، قال: حدثنا نافع، أن عبد هللا بن عمر، قال: قال رسول هللا 

 . 385«إلى أنصاف أذنيه في رشحه (ب/209ق) لرب العالمين يوم القيامة حتى يغيب أحدهم

                                                                                                                                                                                                                           

 

 ( وغيرهما. 9/546« )تاريخ اإلسالم»( والذهبي في 6/200« )تاريخه»ترجمه الخطيب في  380

 

كَر له في الكتب.  381  لم أقف له على ترجمه، وال ذِّ

 

 في األصل )جندب( .وقعت  382

 

 ( قال: نا يحيى بن حبيب الحارثي، به. 142رقم  1/73أخرجه ابن خزيمة )  383

 ( من طريق حماد بن زيد، به. 6553رقم  6/2551والحديث أخرجه البخاري )

 

 ( عن شعيب بن الليث، به. 2/622« )التوحيد»أخرجه ابن خزيمة في  384

 

 ( من طريق نافع، به. 2862رقم  4/2195( ومسلم )4654رقم  4/1884متفق عليه:  أخرجه البخاري ) 385



حدثنا القاضي، قال: حدثنا الحاكم أبو نصر منصور بن محمد البخاري بمرو، قال: حدثنا  - 238

أبو جعفر محمد بن عبيد هللا بن العالء ببغداد، قال: حدثنا أحمد بن بديل بن قريش األيامي، قال: حدثنا 

يَّ -إِّْسَحاُق ْبُن ُسلَْيَماَن، قَاَل: حدثنا أَبو َجْعفَر  ازِّ ، قَاَل: َمْكتُوٌب فِّي ، َعنِّ ا-وهو الرَّ بِّيعِّ ْبنِّ أَنَسٍّ لرَّ

ََّهْم، َوَمْن اَل يَحفظ  َل السُّوءِّ يُت َب السُّوءِّ اَل يَْسلَْم، َوَمْن يَدُْخْل َمدَاخِّ اْلكتاب األول: َمْن يَْصَحْب َصاحِّ

 . 386لَِّسانَهُ يَْندَمْ 

 وخه. آخر الجزء من المشيخة، وهو آخر ما وجد للقاضي الشريف أبي الحسين عن شي

 

 خوارج النص

 

 

ق «:خوارج النص»أعني بـ  ْت بالنص السماعات والتملُّكات واألختام، وكذا األحاديث التي أُلْحِّ

 وهي خارجة عنه. 

ن كثرة موالمخطوط الذي بين أيدينا اهتمَّ به الالحقون بعده من أهل العلم، يظهر ذلك جليًّا 

ل من  ه. السماعات في بدايته، بل وعلى الفراغات التي حول النص في غالب أوراق الجزء األوَّ

 وهاكم نصُّها: 

ابن علي بن الجزُء األول من مشيخة القاضي الشريف أبي الحسين محمد » ب(:/168الورقة )

 ، وبخطه. 387المهتدي باهلل. تخريج الحافظ شجاع الذهلي

 ، عنه. 388رواية أبي القاسم عبد هللا بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف

 ، عنه. 389رواية العالمة أبي اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي

هُ بالضيائية.   وقف ُمؤبَّد، مقرُّ

                                                                                                                                                                                                                           

 

( 684رقم  296)صـ « الصمت»( وابن أبي الدنيا في 113)رقم « الخطب والمواعظ»أخرجه أبو عبيد في  386

 ( من طريق إسحاق بن سليمان، به. 6384رقم  9/133« )الشعب»والبيهقي في 

 

 ( وغيره. 17/134« )المنتظم»بن الجوزي في ترجمه ا 387

 

 ( .17/337ترجمه ابن الجوزي ) 388

 

 ( .13/364« )تاريخ اإلسالم»ترجمه الذهبي في  389

 



ـع هذا الجزء على الشيخ  اإلمام فخر الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن ُسـمِّ

، بسماعه من الكندي، وبسنده وبإجازته من أبي المعالي محمد بن صافي بن عبد 390البخاري المقدسي

، بسماعه من ابن المهتدي باهلل، 392، بسماعه من أبي بكر محمد بن الحسين بن المزرفي391هللا النقاش

محمود بن أبي حامد األرموي: اإلماُم أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن بقراءة اإلمام صفي الدين 

تيمية الحراني، ومحمد بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي، وأحمد بن عبد الهادي بن عبد 

الحميد المقدسي، وصالح بن إبراهيم بن أبي بكر الحوراني، وعبد هللا بن أحمد بن القاضي عبد 

فعي، وآخرون يوم السبت العشرون من صفر سنة إحدى وثمانين وست مئة. الرحمن بن عياش الشا

 والسماع على األصل الذي بخط ابن خليل. 

لمزي، اوسمعه عليه بهذا اإلسناد بقراءة كل من السماع في األصل: يوسف بن الزكي عبد الرحمن 

 وست مئة.  ابنه عبد الرحمن حاضرا في الثانية وآخرون في ربيع األول سنة تسع وثمانين

إلى آخر « أبي الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلت»وسمع عليه من ترجمة 

الجزء فذلك ثالث قائمات بسماعه من الكندي، بسنده عنه بقراءة كل من السماع في األصل، على بن 

ي، وابنه : الحاج أحمد بن المحب عبد هللا بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدس393مسعود الموصلي

عبد هللا، وهمام بن صالح بن عبد هللا البغدادي، في يوم األحد السادس عشر من شعبان سنة ثمان 

 وثمانين وست مئة، بمنزل المسمع بقاسيون وإجازاتهم جميع ما بحوزته روايته بشرطه. 

راه ، بسماعه ... ي394سمع هذا القدر على والدي أبي محمد عبد هللا بن أحمد بن المحب المقدسي

نقال من ابن ... . بسنده، بقراءة محمد بن المسمع، وذا خطُّه: أخوه أحمد، والشيخ علم الدين أبو داود 

سليمان بن محمد بن مسلم الالمي، والشهاب أحمد ابن إسماعيل بن عثمان النيسابوري، وشمس الدين 

أبي العز ... .، وإبراهيم  محمد بن  أبي بكربن أحمد بن  عبد الدائم، ومحمد بن محمد بن نصر هللا بن

ابن عيسى بن حامد ... ... األعرج، وصح ذلك في يوم الخميس تاسع عشر صفر سنة اثنتين وثالثين 

 وسبع مئة بحراية الضيائية. 

                                                             

 ( .15/665ترجمه الذهبي ) 390

 

 ( .12/1226ترجمه الذهبي ) 391

 

 ( .17/280ترجمه ابن الجوزي ) 392

 

 ( .22/121« )الوافي»ترجمه الصفدي في  393
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سمع هذا الجزء األول كله على الشيخ الجليل الصالح محمد ابن الزكي عبد » أ(:/169الورقة )

من أبي الحسن البخاري، عن شْيَخْيه، فقرأ له عبد هللا بن أحمد الرحمن بن يوسف المزي، بسماعه له 

بن المحب المقدسي، وهذا خطُّه: الشيخ األجل أبو بكر بن عثمان بن سعد هللا الفاوي، وعالء الدين 

علي بن يوسف بن إسرائيل العلقم، والشيخ حسن بن إسماعيل بن محمد بن ... ... ... .، وسمع من 

إلى آخره: أحمد ابن الشيخ أبي بكر الفاوي « بن أحمد بن عثمان بن شاهين أبي حفص عمر»ترجمة 

المذكور والدُه. وصح ذلك يوم األربعاء التاسع من ربيع األول سنة اثنتين وثالثين وسبع مئة، برواية 

 الشيخ أبي بكر الفاوي، بسفح جبل قاسيون وأجازهم. 

إلى آخره على « بن القاسم بن الصلتأبي الحسن أحمد بن محمد بن موسى »وسمع من ترجمة 

والدي أبي محمد عبد هللا بن أحمد بن المحب عبد هللا المقدسي، بسماعه لذلك من ابن البخاري، عن 

الكندي، عن ابن يوسف، عن ابن المهتدي باهلل، بقراءة محمد المسمع، وهذا خطُّه: علم الدين سليمان 

خر الخامسة، والشيخ إبراهيم بن عبد العزيز بن علي بن محمد بن مسلم الالمي، وابنته فاطمة في آ

المختار الموصلي، وابنه أحمد في الثانية، وحسن بن إبراهيم بن يوسف بن سلمية، والشيخ أحمد بن 

عمر بن  عبد هللا الوراق. وصح ذلك في يوم االثنين الحادي والعشرين من ربيع األول من سنة اثنتين 

 بقاسيون.  وثالثين وسبع مئة، بالضيائية

ام بن صالح بن عبد هللا البغدادي، بسماعه لذلك  وسمع هذا القدر على الشيخ الجليل أبي محمد همَّ

من ابن البخاري، عن الكندي، بقراءة محمد بن عبد هللا بن أحمد بن المحب المقدسي وهذا خطُّه: 

د الرحمن بن محمد الشيخ حسن بن إسماعيل بن محمد بن مها الصالحي، وشهاب الدين أحمد بن عب

بن عبد هللا بن محمد بن محمود المرداوي، يوم األربعاء ثالث عشر من ربيع األول سنة اثنتين 

 وثالثين وسبع مئة، بالضيائية. 

أخبرنا من جماعة من شيوخنا إجازة بإجازتهم من ابن المحب، وأحمد بن يوسف بن حسن بن عبد 

بن البالسي، وابن الخرستاني، وعلي بن أحمد المرداوي الهادي، وأُخبِّرنا من جماعة بإجازتهم من ا

بإجازتهم من المزي وأبو محمد ابن المحب وابن عبد الهادي، وأُخبرنا من جدي وابن مقبل إجازة 

 بإجازتهم من الصالح ابن أبي عمر بإجازته من الفخر ابن البخاري. 

البروجردي، عن ابن البدن  سمع محمد بن ُعبيد هللا بن الحسين بن شباب» ب(:/169الورقة )

 «.وعاَرض به نُسَختهُ 

الجزء األول من مشيخة القاضي الشريف األجل أبي الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبيد هللا 

جة من األصول.   بن عبد الصمد بن المهتدي باهلل، الُمخرَّ

 سماع ألبي محمد بن بديل بن علي البرزندي نفعه هللا بالعلم. 

 بقية الوجه أية وحديث( )ومكتوٌب في  

سمع جميع الجزء األول من مشيخة ابن المهتدي ... سوى ما على ... على  / أ(: 170الورقة )

الشيخ الثقة أبي المعالي عبد الخالق بن عبد الصمد بن البدن، بسماعه من ابن المهتدي عن شيوخه، 

بقراءة القاضي أبي الحجاج يوسف بن محمد بن مقلد الدمشقي، جماعة منهم: أبو النجيب السهروردي 

حيم، وحضر أخوه أبو محمد عبد اللطيف، وأبو القاسم محمود ... معاذ بن بركة وابنه عبد الر



النحاس، وكاتب السماع ... ... . . . الفقير إلى هللا تعالى يوسف بن محمد بن علي الموصلي وأخوه 

أبو سلمان وعلي، وأجاز لهم الشيخ جميع سماعاته وأجازهم، وما بحوزته روايته ... السماع ... ... 

...  . . 

ن أبي بقرأت جميعه على الشيخ الصالح الُمسنِّد تقي الدين أبي الفتح عمر بن يعقوب بن عثمان 

دن، طاهر اإلربلي، بإجازته من سليمان وعلي ابني محمد بن علي الموصلي بسماعهما من ابن الب

لبي، الحبسماعه من ابن المهتدي، فسمع السادة ... أحمد بن عبد الرحمن بن أبي الحسين الصوفي 

لرحمن اوأبو بكر أحمد بن ... شمس الدين محمد ابن عبد الرحيم المقدسي، ومحمد بن أحمد بن عبد 

محمد . . .، وبن عياش، وعبد هللا بن أحمد بن عطاء هللا المرداوي، والشهاب أحمد بن ... بن عبد هللا

سن بن محمد بن بن أحمد بن سالم بن علوي المقدسي، ورمضان بن علي بن عثمان الحلبي، وح

الخضر الختني، ويوسف بن محمد بن أحمد ... . وصح ذلك وثبت في يوم السبت الثاني من ذي 

تبه الحجة سنة اثنتين وسبعين وست مئة، بالجامع الظفري بسفح قاسيون، ظاهر دمشق المحروسة،ك

 عنه. فقير رحمة ربه علي بن مسعود بن نفيس بن عبد هللا  الموصلي ثم الحلبي، عفا هللا 

 فرغ من جميعه نسًخا وسماًعا أحمد بن أحمد بن الحسن بن محمد.  ب(:/170الورقة )

هللا  الجزء األول من مشيخة القاضي الشريف األجل أبي الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبيد

جة من األصول.   بن عبد الصمد بن المهتدي باهلل، الُمخرَّ

 لي البرزندي، نفعه هللا بالعلم. سماع الشيخ الفقيه أبي محمد بديل بن ع

 وقف بالضيائية. 

 ... وسماع لـ محمد بن علي بن عبد الصمد. . .  

مام سمع جميع هذا الجزء، وهو األول من مشيخة القاضي الشريف ابن المهتدي، على الشيخ اإل

هرزوري، األجل السيد العالم األوحد السيد شرف ... أبي الكرم المبارك بن الحسن بن أحمد بن الش

 ليعبحق إجازته من أبي الحسين ابن المهتدي، بقراءة الشيخ ... أبي الحسن علي بن الحسن بن 

الرميلي: الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن سحنون بن محمد بن علي القوصي، وأبو 

الطاهر شبيب بن محمد ابن عبد هللا بن حسن التوزري، وحسن بن أبي حرب بن حسن الخباز، 

بو ومحمد بن يوسف بن علي الغزنوي، وهو كاتب األسماء. وسمع المصنف الثاني الشيخ اإلمام أ

حان، د بن عمر بن الحسين بن خلف القطيعي، وأبو بكر بن أحمد بن نجا بن ميسرة الطالعباس أحم

مرون وأجاز لهما ما فاتهما، وسمع خمس قوائم من آخره: أبو العباس علي ابن محمد بن علي بن ع

ين النهرواني، وأجاز له ما فاته. وذلك في السادس عشر من جمادى األولى من سنة إحدى وأربع

 وخمس مئة. 

 هذا صحيح. وكتب: المبارك بن الحسن بن أحمد الشهرزوري. 

سمع جميع هذا الجزء من لفظ القاضي الشريف األجل أبي الحسين، عن  أ(:/171الورقة )

شيوخه. صاحبه الفقيه أبو محمد بديل بن علي البرزندي، والشريف أبو محمد العباس بن محمد بن 



، والقاضي أبو حامد 395بن محمد الحمامي المقرئ أبي طاهر الهاشمي، وأبو ياسر محمد بن علي

أحمد بن عباد البروجردي، وهبة هللا بن إبراهيم بن عبد الواحد القطان، وشجاع بن فارس بن الحسين 

 الذهلي. في يوم السبت حادي عشرين ربيع اآلخر سنة ثمان وخمسين وأربع مئة. 

الصمد  بي المعالي عبد الخالق بن عبدسمع الجزء األول من المشيخة حسُب، على الشيخ الصالح أ

يى بن بن علي بن البدن من أصل سماعه من ابن المهتدي: األجل السيد فخر الكناه أبو المظفر يح

.. .علي بن  محمد بن هبيرة، وابنه أبو البدر ظفر، وابن أخته أبو الفضل هبة هللا بن األجل كامل بن

فلح بن علي بن يحيى األنباري، وأبو الفضل ورشيق المستظهري، وعلي بن حسن بن سحنون، وم

 أحمد بن أحمد بن صالح بن سامع الجيلي، وأبو بكر عبد هللا بن محمد بن يحيى الزبيدي، وأبو محمد

ن ... أبي العباس الرعيني، وعبد ... بن محمد الخزرجي، وأبو محمد عبد الرحمن بن عبد هللا اب

ن ب. . بقراءة اونس بن صدقة المقرئ، ... ... ... ... ... ..البزار، السيد بن مدلك، وعبد الرحمن بن ي

 ... . ومن خطه نقل السماع وذلك سنة سبع وثمانين وخمس مئة ... ... ... ... ... ... 

حسن بلغ من أول الجزء سماعا من لفظ القاضي الشريف قراءة الشريف أبو ال ب(:/174الورقة )

وأبو  نه محمد،حمد، وأبو القاسم علي، وأبو الحسن بن ... . وابهبة هللا وابناه الشريفان: أبو تمام أ

ه أحمد محمد بن سبعون، وأبو القاسم ... . .، وناصر بن علي بن ... وأبو نصر بن المجلي، و أخو

 هلي. ومحمد بن عبيد هللا بن ...، ومحمد ابن محمد القشيري ... ... . وابنه صالح، وشجاع الذ

حمد بن ما الجزء على أبي القاسم عبد هللا بن أحمد بن عبد القادر بن سمع هذ أ(:/180الورقة )

 ن بن زيديوسف، بسماعه من أبي الحسين بن المهتدي، بقراءة مسعود بن ...: أبو اليمن زيد بن الحس

مد بن الكندي، وآخرون، في رجب سنة إحدى وثالثين وخمس مئة. والحمد هلل رب العالمين. نقله مح

 المحب. 

سمع الجزء كله، أعني ما فيه من حديث أبي الحسين بن المهتدي باهلل من  ب(:/188) الورقة

المشيخة، وغيرها، على الشيخ األجل أبي الكرم المبارك بن الحسن ابن أحمد الشهرزوري، نحو 

إجازته من القاضي الشريف أبي الحسين بن المهتدي باهلل رحمه هللا: الشيوخ أبو بكر محمد بن أبي 

ن أحمد الباقداري، وأبو زكريا يحيى بن الحسين بن أحمد األواني، وأبو الحسين محمد بن غالب ب

يوسف بن علي بن يوسف البزار، وأبو محمد طغدى بن أبي طلحة بن عبد هللا ... .، بقراءة محمد بن 

، يوم الخميس رابع عشرين ذي الحجة سنة ثمانٍّ 396إبراهيم بن الحسين بن محمد دادا الجرباذقاني

 وأربعين وخمس مئة. 

 بلغ سماع الجماعة من أوله في التاريخ المذكور.  أ(:/189الورقة )

 فرغ من جميعه نسًخا وسماًعا أحمد بن أحمد بن الحسن. 

                                                             

 ( وغيره. 10/638« )تاريخ اإلسالم»ترجمه الذهبي في  395
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ع فرغ من نقله وسماعه من القاضي الشريف أبي الحسين، وذلك في صفر سنة أربع وستين وأرب

 مئة. 

ه وسماعه.   فرغ محمد بن حمد بن أحمد الدينوري من نَْسخِّ

بن  سمع جميع هذا الجزء من أوله إلى آخره من لفظ القاضي الشريف أبي الحسين محمد بن علي

حسين ، أبو البقاء أحمد بن أحمد بن الحسن الوكيل، ومحمد بن أحمد بن أبي الالمهتدي باهلل 

 ستين وأربع مئة. المهتدي، في جمادى اآلخرة سنة خمس و

وايته رسمع جميع هذا الجزء على الشيخ أبي المعالي عبد الخالق بن عبد الصمد بن البدن، نحو 

د محمد من ابن المهتدي، بقراءة محمد بن محمد بن علي بن طالب الواعظ الحنبلي: القاضي أبو حام

 انٍّ وثالثين وخمسبن محمد بن يوسف األرموي، وولده أبو إسحاق يوسف، وذلك في صفر سنة ثم

 مئة. 

مد بن سمع جميع هذا الجزء من أوله إلى آخره على القاضي األجل السيد الشريف أبي الحسين مح

يى علي المعروف بـ ... أحمد بن علي األرموي، بقراءة القاضي المسمى، وسمع عبد هللا بن يح

لك لمظفر، سمع جميع ذاألرموي جميع ذلك غير ثالث ورقات من األول ... . وأبو حفص عمر بن ا

 إال ثالث ورقات من األول ... ... ... في الوقت ... فيه. 

 حسبنا هللاوالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا على سيدنا محمد النبي وآله أجمعين وسلم تسليما. 

 ونعم الوكيل. 

 بن هللا سمع الجزء كله من القاضي الشريف األجل أبي الحسين محمد بن عبيد ب(:/189الورقة )

 وونَسَخ، وأب عبد الصمد بن المهتدي باهلل، من لفظه: الشيخ أبو علي الحسين ابن محمد ... . المقدسي،

 مئة.  زيد محمد بن أحمد الهمذاني، والسماع بخطه، في جمادى األولى من سنة تسعٍّ وخمسين وأربع

قراءته علي ابن محمد، بسمع من أوله إلى هاهنا من القاضي الشريف األجل أبي الحسين محمد بن 

، ومن من لفظ الشيخ: أبو الحسن محمد بن نصر بن فهد بن علي، ومحمد ابن حمد بن أحمد الدينوري

باقي بن حديث ابن حبابه: أبو غالب عبيد هللا بن محمد بن عبد الكريم، وأبو بكر محمد بن عبد ال

لك .. . بن محمد بن علي، وذمحمد، ... . . بن محمد بن علي، ومن حديث المخلص: أبو منصور .

 يوم الجمعة ... ... . . سنة. وستين وأربع مئة بجامع المنصور. 

 . 463َكُمل سماع جميعه لـ عبد المحسن بن محمد بن علي، من لفظ ... . . سنة 

حدثنا القاضي الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبيد هللا بن عبد الصمد بن  - 1

من لفظه قال: أخبرنا ابو القاسم عبيد هللا بن أحمد بن علي المقرئ المعروف بـ ابن  المهتدي باهلل،

الصيدالني، قال: حدثنا ابو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا الحسن بن عيسى 

النيسابوري، قال: أخبرنا عبد هللا بن المبارك، قال: أخبرنا سعيد بن يزيد أبو شجاع، عن أبي السمح، 

 [104]المؤمنون:  نث نث نث نثنثقال:  ي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول هللا عن أب



قال: تشويه النار فتقلص شفته العليا، حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب 

 . 397سرته

حدثنا القاضي الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن المهتدي باهلل من لفظه، قال:  - 2

لنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن  أزداد بن سراج بن عبد  قال

الرحمن المروروذي المعروف بـ ابن شاهين، وابن شاهين جدُّهُ ألبيه، واسمه أحمد بن محمد بن 

محمد بن يوسف بن شاهين الشيباني: ولِّدُت في صفر سنة سبع وتسعين ومئتين، وأول ما كتبت 

ث سنة ثمانٍّ وثالث مئة، وكتبت عن أبي خبيب البرتي، والباغندي، وابن المجدر، وأحمد بن الحدي

محمد الشطوي، وإبراهيم الدقاق، وصنَّفُت ثالث مئة ُمصنَّف وثالثين مصنَّفًا. أحدها التفسير الكبير 

وأول ما  ألف جزء، والُمسنَد ألف وخمس مئة جزء، والتاريخ مئة وخمسين جزًءا، والزهد مئة جزء،

 . 398حدَّثُت بالبصرة سنة اثنتين وثالثين وثالث مئة

 بسم هللا الرحمن الرحيمأ(: /190الورقة )

لحمد اأنه خطب فقال:  يستحب أن يأتي بالخطبة في النكاح التي رواها ابن مسعود، عن النبي 

يهده  هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من

ا عبده هللا، فال مضل له، ومن يضلل، فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن محمدً 

ہ نث ،[102]آل عمران:  نثٹ ڻ ڻ ڤ نث، [1]النساء:  نثٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ نثورسوله، 

 . . [71-70]األحزاب:  نثٴۇ  نث إلى قوله:  نثہ ه ه ه 

حدثنا القاضي الجليل أبو الحسين محمد بن علي بن المهتدي باهلل، قال: ثنا علي بن عمر  - 3

السكري، ثنا علي بن سراج المصري، قال: حدثني أحمد بن عبد المؤمن الفَيّومي الصوفي، ثنا 

 -يعني في السوق  -إبراهيم بن الحجاج المكي، ثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، قال: كنت مع أبي 

فلقي محمد بن سوقة، وسلم عليه وسائله، ثم تفرقا فلقيه فسلم عليه وسائله فقال: ألم تلقني آنفا؟ قال: 

إذا لقي أحدكم أخاه في اليوم مرارا، ، قال: بلى، ولكن حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رسول هللا 

 . 399فليسلم عليه، ويسائله، فإن النعمة ربما حدثت في الساعة

ي قال: ثنا علي، ثنا أبو القاسم عبد هللا بن محمد البغوي، ثنا محمد ابن عبد الملك بن ثنا القاض - 4

أبي الشوارب، ثنا أبو عاصم العباداني عبيد هللا بن عبد هللا، ثنا الفضل الرقاشي، عن محمد بن 

                                                             

 (. 3490رقم  2/428( والحاكم )109رقم  80)صـ « صفة النار»أخرجه ابن أبي الدنيا في  397

 

 ( 13/133« )تاريخه»أخرجه عن المصنف: الخطيب البغدادي في  398

 

( 20للسلفي )رقم « الثامن عشر من المشيخة البغدادية»كما في -«حديثه»أخرجه علي بن عمر السكري في  399

 ( .109)رقم « المتفق والمفترق»والخطيب في  -

 اه به. قبة بن أبي العيزار، ورم( في ترجمة يحيى بن ع3/117« )المجروحين»والحديث ذكره ابن حبان في 

 



ر، بينا أهل الجنة في نعمتهم إذ سطع لهم نو :المنكدر، عن جابر بن عبد هللا، قال رسول هللا 

ورفعوا رءوسهم فإذا الرب قد أشرق عليهم من فوقهم فقال: السالم عليكم يا أهل الجنة، وذلك 

قال: فينظر إليهم، وينظرون إليه، وال ينظرون إلى شيء  [58]يس:  نثڻ ڻ ڤ ڤ ڤ نثقوله تعالى: 

 . 400من النعيم ما دام ينظر إليهم حتى يحتجب ويبقى نوره، وبركته عليهم وفي ديارهم

شيخ سمع هذين الحديثين من لفظ القاضي األجل: صاحبه أبو محمد بديل بن علي البرزندي، وال

ن محمد بأبو الحسين محمد بن نصر بن فهد بن علي، وولد ولده الشريف أبو عاصم أحمد بن هبة هللا 

اضي ن القاب بن المهتدي باهلل، وأبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي، وأبو القاسم عبد هللا

ن ر أحمد بأبي يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء، وأبو الفضل عبد الباقي بن حمزة الحداد، وأبو نص

لي عبد عمحمد بن سالم البزار، ويحيى بن علي األصبهاني، وعبد هللا بن عبد هللا األرموي، وأبو 

 د بن عبد، ومحمد بن أحمالجبار بن  سعد األشتري، ومحمد بن الحسين. . .، وأحمد بن ... . الكوفي

 الباقي بن الخاضبة الدقاق، من لفظه في جمادى األولى سنة أربع وخمسين وأربع مئة. 

 . «من حفظ ما بين فقميه ورجليه دخل الجنة: »قال النبي 

 فرغ من جميعه نسًخا وسماًعا: أحمد بن أحمد بن الحسن. 

 بسم هللا الرحمن الرحيمب(: /190الورقة )

حدثنا القاضي الشريف األجل أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبيد هللا بن عبد الصمد  - 5

قال: قرأت على أبي عبد هللا الحسين بن  الحسن بن محمد بن القاسم  -من لفظه  -بن المهتدي باهلل 

هل الغضائري المعروف والده بالمؤدب فأقر به ومن كتابه كتب في جامع المدينة يوم السبت مست

جمادى اآلخرة في سنة سبع وتسعين وثالثمائة، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري 

الرزاز، أملى يوم الجمعة ألربع عشرة ليلة بقيت من رجب سنة سبع وثالثين وثالثمائة، حدثنا 

ل، عَن إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا عثمان بن الهيثم المؤذن، قال: حدثنا محبوب بن هال

، فقاَل: يا محمد، مات معاوية بن على النبي  ابن أبي ميمونة، َعن أنس بن مالك، قاَل: نزل جبريل 

جناحه، فلم تبق شجرة وال أكمة  معاوية المزني، فتحب أن تصلي عليه؟ قاَل: نعم. فضرب جبريل 

مالئكة، في كل إال تضعضعت، ورفع له سريره، حتى نظر إليه وصلى عليه، وخلفه صفان من ال

ٱ ٻ ٻ نث: يا جبريل، بم نال هذه المنزلة؟ قاَل: بحبه: لجبريل  صف سبعون ألف ملك، فقال النبي 

 . 401وقراءته إياها جائيا وذاهبا وقائما وقاعدا [1]اإلخالص:   نثٻ 

                                                             

 ( .5)رقم « مجلس إمالء في رؤية هللا»أخرجه عن المصنف: الدقاق في  400

 ( قال: حدثنا أبو القاسم البغوي، به. 615)رقم « الشريعة»وأخرجه اآلجري في 

 وإسناده ضعيٌف جدًا. 

 وآفته الفضل الرقاشي، قال أبو حاتم و أبو زرعة: منكر الحديث. 

 ( وغيره. 1040رقم  19/428« )الكبير»أخرجه الطبراني في  401

 من طريق عثمان بن الهيثم ، به. 

 محبوب بن هالل، قال أبو حاتم: ليس بالمشهور. 



 وصلى هللا على سيدنا محمد وآله وسلم كثيرا. 

، .. ... . بلغ من أول الجزء إلى هاهنا، سماًعا على الشيخ الصالح أبي عبد هللا أحمد بن محمد .

ر بن النقوانحو إجازته من القاضي أبي الحسين ابن المهتدي: المبارك بن عبد هللا بن محمد بن أحمد 

م ويشداد. وذلك  . ... . .البزاز، بقراءته، وسمع من أوله ثالثة أوراق مقبل بن عبد هللا غالم األمير ..

 السبت مستهل ذي الحجة من سنة إحدى وأربعين وخمس مئة ... ... ... ... ... . . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم أ(:/191الورقة )

حدثني الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي من لفظه، قال: حدثنا عبد  - 6

ضل األزجي من لفظه، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد العزيز بن علي بن أحمد بن الف

بن يعقوب المفيد، قال: حدثنا أبو عبد هللا محمد بن عبيد بن محمد األزدي، قال: حدثنا أبو القاسم 

الحسين بن ميمون المفسر، قال: حدثنا هذيل بن حبيب، عن مقاتل، عن عبد الكريم، عن الحسن، قال: 

 . 402ائر الكالم كفضل الخالق على سائر خلقهفضل القرآن على س

أخبرنا محمد بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا أبو القاسم الحسين بن ميمون،  - 7

أنه كان  قال: حدثنا هذيل بن حبيب، عن مقاتل، عن أبي الزبير، عن  عبد هللا بن ضمرة، عن النبي 

قال: وقال عبد هللا بن ضمرة: من   [1]الملك:  نثٱ ٻ ٻ ٻ نثالسجدة، و   نثٻنثيقرأ كل ليلة 

 . 403قرأهما في ليلة ُرفِّع بهما سبعون درجة، وُكتِّب له سبعون حسنة، وُمحيت عنه سبعون خطيئة

 تحاج عن صاحبها في قبره.   نثٱنث قال: وقال ابن مسعود: إن 

اء يوم غبًا، يقرؤها ليلةً ويدعها ليلةً، ج [1]القمر:  نثه ه ے ے نثقال: قال مقاتل: من قرأ 

 القيامة وجهه على ضوء القمر ليلة البدر. 

أخبرنا محمد بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد بن محمد األزدي، قال: حدثنا أبو القاسم  - 8

الحسين بن ميمون المفسر، قال: حدثنا هذيل بن حبيب، عن مقاتل، عن الحسن بن أبي الحسن، قال: 

 . 404الدخان ُغفر له كل ذنب أذنب ليلته   نثٿنثمن قرأ 

 قال مقاتل: إال ... . . 

                                                                                                                                                                                                                           

 «محبوب مجهول، ال يتابع عليه.»( بعد ذكره هذا الحديث: 1/430« )تاريخ اإلسالم»وقال الذهبي في 

 وقا غير أنه بأخرة كان يتلقن ما يلقن. وعثمان بن الهيثم، قال ابو حاتم: كان صد

 ( من طريق األعمش، عن الحسن، بنحوه. 82)رقم « فضائل القرآن»أخرجه ابن الضريس في  402

 

( من طريق عبد هللا بن ضمرة، عن كعب بن األحبار، 213)رقم « فضائله»أخرجه ابن الضريس في  403

 بنحوه. 

 

  قال: ... . . وذكر نحوه. ( عن الحسن، أن النبي 222)رقم « فضائله»أخرج نحوه ابن الضريس في  404

 



 : حدثنا أبومد بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد بن محمد األزدي، قال: حدثنا قالأخبرنا مح - 9

لي، القاسم الحسين بن ميمون المفسر، قال: حدثنا هذيل بن حبيب، عن مقاتل، عن سليمان الكاه

ليه ع -وعلقمة بن مرثد، وحبيب بن أبي ثابت، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب 

ېئ  ۈئ ۈئنثرآن: قال: ما منكم من أحد إال قد ُكتَب مقعده من الجنة والنار، فذلك قوله في الق - السالم

 يقول: ... . أشقياء وسعداء كذلك تعودون في اآلخرة.   [29]األعراف:  نث

أخبرنا محمد، قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا هذيل، عن مقاتل يبلغ به ابن مسعود قال: الشقي  - 10

 . 405بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيرهمن شقي في 

 وصلى هللا على محمد وآله. 

 الجزء الثاني من مشيخة أبي الحسين بن المهتدي باهلل.  ب(:/192الورقة )

 طالعه وانتقى منه، وهو كذلك: يوسف بن عبد الهادي. 

 وقف. 

 عظ. ... ونقل منه بعالمة صح ]محمد بن محمد [ بن علي بن طالب الواب(: /193الورقة )

 ... نسًخا وسماًعا ببغداد عمر بن محمد ... . عفا هللا عنه.  

 نسخه جميعه ... بن أحمد بن أبي ... . 

 فرغ منه نسخا ومعارضة ... . الشيخ ... . . 

 فرغ من سماعه أبو شجاع الذهلي غفر هللا. . . 

جة من األصول عن شيوخ القاضي األجل الشريف أبي ال حسين الجزء الثاني من الفوائد الُمخرَّ

 المهتدي محمد بن علي بن محمد بن عبيد هللا بن عبد الصمد بن محمد، المكنَّى بـ أبي الحسين ابن

 باهلل، بروايته عنهم. 

ده هللا ن يوسف األرموي، أسعرواية القاضي األجل العالم فخر القضاة أبي الفضل محمد بن عمر ب

 بطاعته، عنه. 

 سماع لصاحبه يحيى بن نجاح بن سعود، نفعه هللا بالعلم. 

رواية الشيخ الصالح أبي إسحاق يوسف بن محمد بن محمد بن عمر بن يوسف األرموي، عن 

 جده. 

 سماع محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسي. 

سمع جميع هذا الجزء مع الحديث الذي في آخره من الشيخ األجل اإلمام العالم الفقيه فخر القضاة 

أبي الفضل محمد بن عمر بن يوسف األرموي، أحسن هللا توفيقه، بروايته عن الشريف ابن المهتدي 

د بن ، بقراءة صاحبه يحيى بن نجاح بن سعود من األصل المنقول عنه، الشيوخ: أبو الحسن محم

                                                             

 ( 2645رقم  4/2037أخرجه مسلم ) 405

 



أحمد بن الحسين بن عبدوس الهمداني، ... . عمر بن أحمد بن نصر هللا الجزري، وأبو بكر محمد بن 

محمد بن أبي الحسن بن همصا، وعبد الرحمن بن منصور ... . وذلك بمدينة السالم ... ... ... ... 

 مئة. بمسجد الصحراء الراكب دجلة، في يوم الثالثاء سابع صفر سنة سبه وثالثين وخمس 

 رموي. سمع ذلك مني المشايخ المقدم ذكرهم إجازة تنفعهم، في التاريخ. وكتب محمد بن عمر األ

حدثنا القاضي الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن المهتدي  - 11  ب(:/209الورقة )

ضائري باهلل، من لفظه، قال: قرأت على أبي عبد هللا الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم الغ

المعروف والده بالمؤدب، فأقر به، ومن كتابه كتب في جامع المدينة يوم السبت مستهل جمادى 

اآلخرة من سنة سبع وتسعين، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز، حدثنا 

ن سعد، إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي، حدثنا أبو العالء الحسن بن سوار، حدثنا ليث، يعني اب

عن معاوية بن صالح، عن عبد الملك بن أبي بشر رفع الحديث، قال: ما من يوم إال والجنة والنار 

تسأالن، تقول الجنة: يا رب قد طابت ثمرتي واطردت أنهاري واشتقت إلى أوليائي فعجل إلي بأهلي، 

 . 406وتقول النار: اشتد حري وبعد قعري وعظم جمري عجل إلي بأهلي

 واته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. الحمد هلل وصل

بن اصورة السماع في األصل المنقول منه طبقة فيها اسم القاضي محمد األرموي، على الشريف 

 : المهتدي 

ن سمع جميع هذا الجزء من لفظ القاضي الشريف اإلمام أبي الحسين محمد بن علي بن محمد ب

فص بن بديل بن علي البرزندي، وابنه صالح، وأبو ح، صاحب الجزء: أبو محمد المهتدي باهلل 

شران بعمر بن يوسف األرموي، وابنه محمد، وعبد هللا بن عبد هللا األرموي. وسمع من حديث ابن 

غ، وأبو إلى آخر الجزء: أبو الحسين محمد بن الشيخ اإلمام أبي نصر عبد السيد بن محمد بن الصبا

 د الواسطي، وسمع أول حديث أبي عبد الرحمن.القاسم هبة هللا بن عبد هللا بن أحم

يوم  السلمي إلى آخره: المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي، وذلك فيأ( /210الورقة ) 

 الجمعة الثاني والعشرين من صفر من سنة أربع وستين وأربع مئة. 

مر بن سمع جميع هذا الجزء على القاضي األجل السيد العالم فخر القضاة أبي الفضل محمد بن ع

حيى بن يوسف األرموي، ختم هللا له بالحسنى، بقراءة صاحبه الشيخ اإلمام االديب أبي البركات ي

د بن حمنجاح بن سعود اليوسفي، والشيوخ يوسف بن ... ... الزكي، وأبو العباس أحمد بن عمر بن م

لعباس لبيدة األزجي، ومظفر بن محمد بن أبي العز المقرئ، والرئيس األجل أبي منصور محمد بن ا

بو شجاع بن علي بن العباس القباني، والشيخ أبو نصر علي بن محمد بن وهبة بن األيسر ... . . وا

وكتب  محمد بن محمد بن علي بن العباس القباني، والفضل بن عمر بن أبي منصور الحلواني،

 السماع، وذلك في يوم الخميس سابع المحرم من سنة ثمان وثالثين وخمس مئة. 

                                                             

 ( عن شيخ المصنف. 174)رقم« البعث والنشور»أخرجه البيهقي في  406

 والحديث مرسل. 

 



سمع جميع هذا الجزء على القاضي األجل السيد العالم فخر القضاة أبي الفضل محمد بن عمر بن 

يوسف االرموي غفر هللا له، بنحو سماعه من ابن المهتدي، بقراءة محمد بن محمد بن علي بن طالب 

ولد المسموع منه القاضي أبو حامد محمد، ولده أبو إسحاق يوسف بن أبي حامد، وأبو  الواعظ:

شجاع محمد بن أبي محمد بن أبي المعالي بن المقرون الخياط، وذلك في سادس صفر من سنة ثمان 

 وثالثين وخمس مئة. 

ي، وكتب قرأ علي هذا الجزء الشيخ الجليل أبي الفضل أحمد بن صالح بن شافع بن صالح الجيل

 محمد بن عمر األرموي، في صفر سنة ثمان وثالثين وخمس مئة. 

سمعه من القاضي أبي الفضل ابن األرموي بقراءة ... . . ومظفر بن أبي القاسم، وأبي الحسن بن 

 ... وأبو محمد ... ... ... ... مع أبيه وأخيه، في محرم سنة ... وخمس مئة ... ... ... . 

 بهما أحاديث غير مقروءة. أ( /211رقة )الوو ب( /210الورقة )

المسئول من تفضيل المشايخ األئمة العلماء أحين هللا توفيقهم وأسعدهم أن  ب(:/211الورقة )

ينعموا ويجيزوا ألبي البركات يحيى بن نجاح بن سعود، وألخويه أبي ... محمد، وأبي الحسن علي، 

مصنفاتهم ومجموعاتهم ومبادالتهم جميع ما صح ويصح عندهم من مسموعاتهم وإجازاتهم و

وقراءاتهم وحكاياتهم وأشعارهم وإنشاداتهم وجميع ما خرجوه وألَّفوه ورووه من سائر العلوم، ليرووا 

ذلك عنهم على سبيل اإلجازة، وهم بريؤون من التصحيف والتحريف والكذب والزيادة والنقصان، 

ئة. والحمد هلل رب العالمين. وكذلك يجيزوا فعلوا ذلك ... وكتب في صفر سنة سبع وثالثين وخمس م

ر للشيخ أبي القاسم عمر بن أحمد بن نصر هللا الجزري، وألخويه أبي الحسن علي، ونصر هللا.  ما ذُكِّ

 مأجورين. وكتب في التاريخ المذكور. 

أجزُت السادة العلماء أحسن هللا ... ... ونفعهم بما علمهم، ما سألوه من إجازة ذلك على شروط 

 اإلجازة. وكتب: محمد بن عمر األرموي، في صفر سنة سبع وثالثين وخمس مئة. 

قد أجزُت لهم ما سألوا إجازته، وانا بريئ من الزيادة والنقصان، وكتب: أبو الحسن ... . أحمد بن 

 إبراهيم الصائغ، في مجلس صفر سنة ثامن وثالثين وخمس مئة. 

عبد هللا محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي،  قرأ علي هذا الجزء، صاحبه ضياء الدين أبو

وسمعه بقراءته: أبو طاهر إسماعيل بن ظفر بن أحمد المقدسي، وأبو عبد هللا  محمد بن عامر بن 

علي الدمشقي، وكتبه: أبو إسحاق يوسف بن أبي حامد محمد، سنة ثمانٍّ وسبعين وخمس مئة. وصلى 

 هللا على سيدنا محمد ... ... . . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس األحاديث واآلثار. -1

 . فهرس أحاديث خوارج النص -2

 فهرس األشعار. -3

 فهرس شيوخ المصنف. -4

 فهرس األحاديث واآلثار

 

 الرقمالراويالحديث

 150 ........... أنس بن مالك .... أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة

 217 ........... أنس بن مالك ........فأستفتحآتي يوم القيامة باب الجنة 

 65 ............. أبو ذر .................. اتق هللا حيثما كنت وأتبع السيئة

 141 ........... ابن عباس ..... أثقل أعمال العبد في ميزانه يوم القيامة

 1 ............... ابن عباس ............ أحبوا هللا لما يغذوكم به من نعمه

 119 ........... أبو هريرة ....... اختصمت الجنة والنار، فقالت النار..

 69 ............. أبو هريرة ............. إذا أحب هللا العبد قال لجبريل...

 153 ........... أبو هريرة ......... إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن...

 136 ........... أنس بن مالك .......... إذا جاء ملك الموت إلى ولِّّيِّ هللا

 192 ........... أنس بن مالك .......... إذا حضرت الصالة والعََشاُء....



 174 ........... أم سلمة ............... إذا حضرتم الميت فقولوا خيًرا...

 51 ............. صهيب................ إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا..

 194 ........... جابر بن عبد هللا ....... فليمط...إذا سقطت لقمة أحدكم 

 229 ......... البراء بن عازبإذا صافح المؤمن المؤمن نزلت عليهما

 182 ........... أبو هريرة ......... إذا فرغ هللا من القضاء بين العباد..

 10 ............. أنس بن مالك . إذا كان عند األذان فتحت أبواب السماء

 89أبو موسى األشعريإذا كان يوم القيامة لم يبق مسلم إال أتى يهودي

 214 ........عمرو بن أخطبقى رسول هللا فأتيته بإناءٍّ فيه ماء..استس

 202علي بن أبي طالباستوصوا بالعباس خيًرا فإنه عمي، وصنو أبي

 148 ........... أبو هريرة . أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين....

 11 ............. أنس بن مالك ................. أفال أكون عبدًا شكوًرا....

 127 ........... هريرة أبو ...... أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا..

 203 ... حذيفة بن اليماناقتدوا باللذين من بعدي، يعني أبا بكر وعمر

 99 ............. عبد هللا بن عمرو ..... اقرؤوا القرآن من أربعة نفر...

 43 ............. أبو أمامة الباهلي ....... اكفلوا لي بسّتٍّ أكفل لكم الجنة

 155 ........... أبو هريرة أال أخبركم بما يمحو هللا به الخطايا ويرفع..

 215 ......... علي بن أبي طالبخيٌر لي منهم اللهم أبدلني بهم َمن هو

 143 ........... عبد هللا األسلمي .. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك

 9 ............... أنس بن مالك ........ اللهم إني أعوذ بك من علمٍّ ال ينفع

 4 ............... أبو هريرة ..... اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا

 59 ............. أبو هريرة . اللهم رب السموات واألرض ربنا ورب..

 162و 15 .... أبو هريرة ........... يقولوا أمرت أن أقاتل الناس حتى

 85 ............. أنس بن مالك ..................... أمرت بالخاتم والنعلين

 60 ............. عائشة ............. امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء

 167 ........... أبو هريرةأنا سيد ولد آدم وأول َمن تنشق عنه األرض

 52 ............. أبو سعيد الخدري أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر

 204 ........... جندب بن عبد هللا .............. أنا فرطكم على الحوض

 55 ............. أنس بن مالك .......................... ت مع َمن أحببتأن

 34 ............. أبو سعيد الخدري أنت مني بمنزلة هارون من موسى

 72 ............. عبد هللا بن عمر .... انتظار أمتي الفرج بالصبر عبادة

 235 ...... عمر بن الخطاب إنما األعمال بالنية وإنما المرئٍّ ما نوى

 152 ........... أنيسة ............... إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا...

 115 ........جابر بن عبد هللاإنه سيعود كما بدأإن اإلسالم بدأ غريبًا و



 67 ............. أبو هريرة ................. إن أصدق كلمة قالها شاعر..

 64 ............. عثمان بن عفان ..... إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه

 6 ....فاطمة بنت قيسإن أم شريك يدخل عليها إخوتها من المهاجرين

 2 ........ أبو سعيد الخدريإن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما يرون

  164 ........... أبو هريرة النبي في مرضه الذي قبضأن جبريل أتى 

 71 ...... أبو سعيد الخدريإن عبدًا أصححت له جسمه ووسَّعُت عليه

 181  عبد هللا بن عويم بن ساعدةإن هللا اختارني واختار لي أصحابًا 

  191 ..... أبو ثعلبة الخشنيإن هللا تعالى فرض فرائض فال تضيعوها

 75 .......... عبد هللا بن مسعودمإن هللا تعالى قسم بينكم أخالقًا كما قس

 208 .......... علي بن أبي طالبإن هللا ال يحاسب الفقراء الصابرين 

  46و 14  ..... عبد هللا بن عمرو ... إن هللا ال يقبض العلم انتزاًعا ....

 29 ............. أنس بن مالك . إن لكل دينٍّ خلُق، وخلق اإلسالم الحياء

 200 ........... جابر بن عبد هللا ...إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمته 

 118 ........... أنس بن مالك .......... إن لكل نبي دعوة دعا بها وإني 

 84 ............. أبو مسعود البدريإن مما أدرك الناس من كالم النبوة 

 73 ..... أنس بن مالكأن النبي بزق في ثوبه ثم رد بعضه على بعض

 76 ............. أنس بن مالك .. أن النبي دخل مكة وعلى رأسه المغفر

 87 ............. أنس بن مالك .. أن النبي عاد رجاًل من المسلمين فدخل

 196 ....... عبد هللا بن عباسن النبي قدم المدينة فوجد اليهود صياًماأ

 8 ....... جابر بن عبد هللاإن يَُك في شيئ من أدويتكم خير ففي شرطة

 19 ............. مرة البهزي ........ إنه ستكون فتن كأنها صياصي بقر

 178 .......... علي بن أبي طالبإنها نزلت من كنز من تحت العرش

 120 ..... بن األزور ضرارأهدينا لرسول هللا لقحة فأمرني أن أحلبها

 146 ...........  .......... أوصيك بوصية فاحفظها فإنك لن تزال بخير

 96 ............. أبو هريرة ...... األرواح جنود مجندة فما تعارف منها

 116 ........... ثوبان ............... بخٍّ بخٍّ! خمٌس ما أثقلهن في الميزان

 128 أبو هريرة، أو أبو سعيد الخدريبشر رسول هللا خديجةَ ببيتٍّ في الجنة

 186 ........... معاذ بن جبل ...... بشر الناس أنه من قال ال إله إال هللا

 5 ............... أبو هريرة .... بعثت من خير قرون بني آدم قرنًا فقرنًا

 40 ............. جابر بن عبد هللا .... بين العبد وبين الكفر ترك الصالة

 20 ........ جابر بن عبد هللاجاء رجل يوم الجمعة ورسول هللا يخطب

 189 ........... عبد هللا بن عباس .الجنة لكل تائب والرحمة لكل واقف

ض بن ُمعَْيقيبمكةحججت حجة الوداع فدخلت داًرا ب  177 ...... ُمعرِّ



 187 ........... أبو هريرة ......... حضر ملك الموت رجال يموت ....

 23 ............. أنس بن مالك ......... ُحفَّت الجنة بالمكاره وُحفَّت النار

 103 ........... أبو هريرة ...... حوسب رجٌل ممن كان قبلكم فلم يوجد

 83 ....... عبد هللا بن عمروالحجاج والعمار ُوفَّاد هللا إْن سألوا أُْعطوا

 25 ............. هللا بن عمر عبد ....................... الحياء من اإليمان

 184 ....... أبو الصديق الناجيخرج سليمان النبي يستسقي فمر بنملة

 210 ........... جابر بن عبد هللا .... خرج من عندي خليلي جبريل آنفًا

 91 ............. أبو الدرداء .. خمٌس من جاء بهنَّ مع إيمانٍّ دخل الجنة

 112 ........... أبو هريرة .............. خمٌس من الفطرة تقليم األظفار

 32 ............. مالكأنس بن  ........ خمٌس من الفطرة قص الشارب...

نًى...  7 ............... حكيم بن حزام . خير الصدقة ما كان عن ظهر غِّ

 157 ........... أنس بن مالك ......... دخل رسول هللا على رجلٍّ يعوده

 216 .........أنس بن مالكدخلنا على رجلٍّ من األنصار وهو مريض

 173 ........... أبو الدرداء ... الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي

 169 ......... أنس بن مالكرؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزًءا

 134 .. عبد هللا بن عمر رأيت رسول هللا وأبا بكر وعمر يمشون أمام

 61 ..... جرير بن عبد هللارأيت رسول هللا يفتل عرف فرسٍّ بأصابعه

اج ن الَحجَّ  129 ........... قتادة ... َرأى الحسُن في منامه وهو ُمْختَفٍّ مِّ

ن َعلّي وانصرني وال تنصر  172 عبد هللا بن عباسرّبِّ أعني وال تُعِّ

جني ابنته ونقلني إلى دار رحم هللا أبا بك  130علي بن أبي طالبر زوَّ

 92أبو سعيد أو أبو هريرةسبعة يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله

 147 .......... عائشة  ... سدوا هذه األبواب الشوارع التي في المسجد

 224 ..... عبد هللا بن مسعودسلوا هللا من فضله فإن هللا يحب أن يُسأل

 205 البراء بن عازب]والتين والزيتون[سمعت النبي يقرأ في العشاء

 22 ............ أبو أمامة  ..................... شر قتلى تحت ظل السماء

 156 .......... عبد هللا بن عمرو  ... شعار المؤمنين في ظلم القيامة...

 230 ....... المغيرة بن شعبةشعار المسلمين يوم القيامة اللهم سلم سلم

 90 ............. أبو هريرة .. صعد رسول هللا على جبل يقال له: حراء

 207 ..... حذيفة بن اليمانصالة الفجر فلما انفتلصلى بنا رسول هللا 

عٍّ كأنك تراه  28 ............ عبد هللا بن عمر  ........... صّلِّ صالة ُمَودِّّ

 26 ............. أبو هريرة .. صوم شهر الصبر وصوم ثالثة أيام من..

 176 ... بكر بن عبد هللا المزنيضرب الوالد للولد مثل السماد للزرع

ي لإلسالم وكان عيشه كفافًا  31 ........ فضالة بن عبيد طوبى لمن ُهدِّ



 209 ........... علي بن أبي طالب .. عثمان بن عفان رفيقي في الجنة 

 22 ............. أبو أمامة فأتي برؤوس الحرورية فنصبت على درج..

 223 ........... داود الطائي ........... فِّرَّ من الناس كفرارك من األسد

 12 ...... أبو سعيد الخدريفضل العالم على العابد كفضلي على أمتي

 100 ......... أبو هريرةفي الجمعة ساعة ال يوافقها مسلم وهو يصلي

 126 ........... أبو هريرة .. في الجنة ما ال عين رأت وال أذن سمعت

 50 .............  ......................... الفكر في العواقب أماٌن من الندم

 88 ............. أبو هريرة ........ قال هللا تعالى: أنا عند ظن عبدي بي

 68 ............. أنس بن مالك ..... قال هللا تعالى: عبدي إنك ما دعوتني

 107 ........... أبو هريرة ....... قال رسول هللا لعمه: قل ال إله إال هللا

 86 ........ علي بن المدينيبن حنبل: ال تحدث إال قال لي سيدي أحمد

 11 ............. أنس بن مالك ......... قام رسول هللا حتى تورمت قدماه

 109 ........... أبو ذر ................ قام النبي بآية حتى أصبح يرددها

 79 ............. أنس بن مالك ..... قدم رسول هللا المدينة وأنا ابن عشر

 42 ...... عبد هللا بن عباسقدم وفد عبد القيس على رسول هللا فأمرهم

 131 ........ عفيف بن قيسألشتري منها ثيابًا قدمت مكة في الجاهلية

 57 ........... أسامة بن زيدقمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها

 188 ........... عائشة ...... كان إذا استيقظ من الليل قال: ال إله إال هللا

 234 . صدقة بن يساركان داود في محرابه إذا نظر إلى دودة صغيرة

  66 ........... عبد هللا بن الحارثكان رسول هللا إذا سمع المؤذن يقول

  39  ... أنس بن مالككان النبي إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعًا 

  228 .......... جابر بن سمرةكان النبي ال يمر عليه صبي من الولدان

  110 ........... حيان النحوي . كان ليجليس يذكر أبا بكر وعمر فأنهاه

  123  ....... عبد هللا بن عمركان من دعاء رسول هللا: اللهم إني أعوذ

  102 ........... عائشة .. ستعير المتاع وتجحدهكانت امرأة مخزومية ت

  231 ........... عبد هللا بن عمر ..... كانت تلبية النبي: لبيك اللهم لبيك

 190 .......... أسامة بن زيدكل عين باكية يوم القيامة إال أربعة أعين

 149 أبو موسى األشعريكنا مع النبي في سفرٍّ فقال لي: يا عبد هللا..

 41 ............. قيسغنيم بن  كنا نتواعظ في أول اإلسالم: يا ابن آدم..

 45 .......... وكيع بن الجراحكنا نستعين غلى حفظ الحديث بالعمل به

 30 ............. عثمان بن عفان .. كنت جالًسا مع رسول هللا ذات يوم..

 54 ............. سعيد بن زيد ....... الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين

 125و  80 ... أنس بن مالك ... ال تباغضوا وال تحاسدوا وال تقاطعوا



 226 ........... هريرةأبو  .......... ال حول وال قوة إال باهلل دواء من..

 17 ............. أبو أمامة ...... ال عليكم أال تعجبوا بعمل عامل حتى..

 171 عبد هللا بن عباسال كبيرة مع استغفار وال صغيرة مع اإلصرار

 175 ........... علي بن أبي طالب .... ال يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع

 16 ............. أنس بن مالك .... ال يتمنى المؤمن الموت لضر نزل به

 70 ............ أبو هريرة  .. ال يجتمع حب هؤالء األربعة إال في قلب 

 111 ........... أبو هريرة ..... ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر

 104 ........... مطيع بن األسود . ال يقتل قرشي صبًرا إلى يوم القيامة

 158 ........... أنس بن مالك ....... لكل شيئ قلب وإن قلب القرآن يس

 236 ........... أبو هريرة ........ لكل نبي دعوة يدعو بها فيستجاب له

 13 ............. هريرةأبو  .... لكل نبي شفاعة ودعوة دعا بها في أمته

 219 ........... أنس بن مالك .... للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى

 145عبد هللا بن عباسلما حاصر النبي الطائف خرج رجٌل من الحصن

 139 ......... جابر بن عبد هللالما خلق هللا آدم وحواء تبخترا في الجنة

 222 ........... أبو هريرة ....... لو آمن بي عشرة من اليهود آلمن بي

 95 ............. أبو هريرة ............ ياللو تعلمون ما أعلم لضحكتم قل

 206 ........ عمر بن الخطابلوددت أني أنجو منها بال وزر وال أجر

 3 ............... أبو هريرة .. لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك

 165 عبد هللا بن عباسليس في الجنة شجرة إال وعلى كل ورقة منها

دَّة  6 ............... فاطمة بنت قيس .... ليست لك عليهم نفقة وعليك العِّ

 74 ............. صهيب.............. استحلَّ محارمهما آمن بالقرآن َمن 

 157 .......... أنس بن مالكما اجتمعا في قلب عبدٍّ في مثل هذا الوقت

 24 ......... أنس بن مالكما تحابا رجالن قط في هللا إال كان أفضلهما

 221 ...... عبد هللا بن عمرما حسَّن هللا خلق رجل وخلقه فأطعم لحمه

 232 ........... أبو هريرة ... ما من رجل يسلك طريقًا يطلب فيه علًما

 30 ............. عثمان بن عفان .. يتطهَّر فيحسن الطهور  ما من مسلمٍّ 

 124 ........... أنس بن مالكمثل أمتي مثل المطر ال يدرى أوله خير 

 47 ............. أبو هريرة .......... مثل الذي يعلم العلم ثم ال يحدث به

 6-2 ......... عبد هللا بن عباسمصَّر هللا بك األمصار وفتح بك الفتوح

 151 ........... سليمان األعمش ......... معاتبة األحمق نفخ في تلبيسه

 168 ... جابر بن عبد هللاستغفر له كل شيئ حتى الحيتانمعلم الخير ي

 62 ............ هشام بن عروةمكتوب في الحكمة: إياك وشدة الغضب

 238 ...........الربيع بن أنسمكتوب في الكتاب األول: من يصحب..



 233 ........... أبو سعيد الخدري .... من أبغض أهل البيت فهو منافق

 170و  35  .. عبد هللا بن عمر ................ من أتى الجمعة فليغتسل

 38 ............. أنس بن مالك كريمتيه في الدنيا لم أْرَض لهمن أخذُت 

 53 ............. سعد بن مالك .. من ادَّعى إلى أبٍّ غير أبيه في اإلسالم

ب  220 ........... أبو هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرَّ

 161 ........... أبو ذر من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله أو تطهَّر

 225 .... باسعبد هللا بن عمن أكثر من االستغفار جعل هللا له من كل

 44 ............. معاذ بن جبل . من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب

 113 ........... أبو هريرة ...... من أنظر معسًرا أو محا عنه أظله هللا

 56 ............. أبو قتادة السلمي من أنظر معسًرا أو وضع له أظله هللا

 154 .......... عبد هللا بن عمر  ...... من حمل علينا السالح فليس منا

 37 ...سعيد الخدريأبو من صلى على جنازة وتبعها كان له قيراطان

ب يوم القيامة ر صورةً ُعذِّّ  105 ........... عبد هللا بن عباس .. من صوَّ

 117 ........ جابر بن عبد هللامن عاد مريًضا لم يزل يخوض الرحمة

ى مصابًا فله مثل أجره  193 ........... عبد هللا بن مسعود......من عزَّ

 133 ........... جابر بن عبد هللا .. من قاد أعمى أربعين خطوة غفر له

 218 ........... أبو هريرة .....  شريك لهمن قال ال إله إال هللا وحده ال

 137 ...... عبد هللا بن مسعودمن قرأ]تبارك الذي بيده الملك[ كل ليلة

 63 ............. أبو هريرة . من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذي

 160 ........... أبو موسى ...... من كان يعمل عمال فشغله عنه مرض

 77 ............. أنس بن مالك ..... من كثرت صالته بالليل حسن وجهه

 132 ........... أبو هريرة ......... َربِّ..من نفَّس عن أخيه ُكْربةً من كُ 

 33 .......... أنس بن مالكمن وعده هللا على عملٍّ ثوابًا فهو منجزه له

 142 ........... جرير بن عبد هللا ......... من يحرم الرفق يحرم الخير

 21 ............. عقبة بن عامر ..... المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته

 163 .. حذيفة بن اليمانالمعروف كله صدقة وإن هللا تعالى صانع كل

 94 ..... عبد هللا بن عمرووالمسلم من سلمالمهاجر من هجر السيئات 

 196 ........... عبد هللا بن عباس ....... نحن أولى وأحق بموسى منكم

 201و  179 . سلمة بن األكوع . النجوم أماٌن للسماء وأهل بيتي أمانٌ 

 191 ........... سفيان ................. هذا زمان سكوت، ولزوم البيوت

 121 ........... أنس بن مالك ................ هكذا أمرني ربي عز وجل

 144 ........... بن عباس عبد هللا .... هالك أمتي في العصبية والقدرية

 78 ............. الشافعي .............. وددُت أن الناس تعلموا هذه الكتب



 108 ........ أبو هريرةوالذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع رسول هللا

 121 ........... أنس بن مالك وضَّأُت رسول هللا فلما فرغ من وضوءه

 197 ........حذيفة بن اليمانوكيف ال أُسّر وقد أتاني جبريل فبشرني 

 81 ............. أبو هريرة ......... ينطلقوهللا ألن يأخذ أحدكم حباًل ثم 

  102 ........... عائشة .... يا أسامة ال أراك تكلمني في حدٍّّ من حدود..

 185 ...... عثمان بن عفانيا ابن عفان أفضل الكالم قول ال إله إال هللا

  186  .......... معاذ بن جبل ............................ يا معاذ بن جبل  

 183 ........ قيس بن أبي عرزةيا معاشر التجار إنه يشهد بيعكم اللغو

 98 ............. أنس بن مالك .... إال هللايخرج من النار من قال: ال إله 

 237 ..... عبد هللا بن عمريقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة حتى 

 18 ............ جابر بن عبد هللايود أهل العافية يوم القيامة أن لحومهم

 198 ........... عبد هللا بن عباس ............ اليوم الرهان وغدا السباق

 

 فهرس ألحاديث خواِرج النَّص

  

 الرقمالراويالحديث

 3 ........... ابن عمر  أخاه في اليوم مراًرا فليسلم عليهإذا لقي أحدكم 

 7 ............... ابن مسعود  .. إن]تبارك[ تُحاجُّ عن صاحبها في قبره 

 4 ........ جابر بن عبد هللابينا أهل الجنة في نعمتهم إذ سطع لهم نور 

 10 ............. ابن مسعود . الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من 

 6 .....الحسن البصري فضل القرآن على سائر الكالم كفضل الخالق 

 7 .............. عبد هللا بن ضمرةكان يقرأ]تنزيل[ السجدة، و]تبارك[ 

 9 .... علي بن أبي طالبما منكم من أحد إال قد كتب مقعده من الجنة 

 11 .......... عبد هللا بن أبي بشرما من يوم إال والجنة والنار تسأالن 

[ الدخان غفر له كل ذنب   8 ............... الحسن البصري من قرأ]حمٍّ

 7 ...... عبد هللا بن ضمرةَمن قراهما في ليلة رفع بهما سبعون درجة 

 5 ........... أنس نزل جبريل على النبي فقال: يا محمد! مات معاوية 

 1 .... أبو سعيد الخدري]وهم فيها كالحون[ قال: تشويه النار فتقلص 

 

 فهرس شيوخ المصنِ ف

 



 الرقم       اسم الشيخ 

 48 إسحاق الدقاق المعروف بالباقرحيإبراهيم بن مخلد بن جعفر بن مخلد، أبو 

 20 .... أحمد بن الحسن بن محمد بن علي بن الشاة، أبو نصر التميمي

 41 أحمد بن عبد هللا بن الخضر بن مسرور، أبو الحسين ابن السوسنجردي المعدل

 62 .................... أحمد بن عمر بن الحسن، أبو الفرج ابن المسلمة

 66 لهاشمي المعروف بالرشيديأحمد بن محمد بن عبد هللا بن أحمد، أبو الفضل ا

 37 ........... أحمد بن محمد بن علي، أبو عبد هللا األبنوسي الصيرفي

 11 .................. أحمد بن محمد بن المكتفي باهلل، األمير أبو الحسن

 32 ........ أحمد بن محمد بن مؤسى بن القاسم بن الصلت، أبو الحسن

 46 .......... أحمد بن محمد بن يوسف بن دوست، أبو عبد هللا العالف

 16 .......... إسحاق بن يعقوب، أبو القاسم المؤدبإدريس بن علي بن 

 18 .. إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو سعد ابن مرداس

 42 إسماعيل بن الحسين بن عبد هللا بن الهيثم، أبو القاسم الصرصري

 15 ....................................... أمة السالم بنت القاضي بن كامل

 35 ............. الحسن بن أحمد بن علي، أبو الفرج الهماني األطروش

اسم بن الحسن بن العالء بن خسرو، أبو علي الشهرزوري المعروف بـــ ابن الحسن بن الق

 27 ............................................................. الخالل الدباس

 56 .... الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم، أبو عبد هللا الغضائري

 53 ...................... الحسين بن عمر بن برهان، أبو عبد هللا الغزال

 50الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد هللا، أبو عبد هللا التميمي المؤدب

 12 .................... الحسين بن محمد بن سليمان، أبو عبد هللا الكاتب

 22 .......... الحسين بن هارون بن محمد، القاضي أبو عبد هللا الضبي

 19 ......................... طالب بن عثمان بن محمد، أبو أحمد األزدي

 24 ..... عبد الرحمن بن عمرو بن أحمد، أبو الحسين ابن حمة الخالل

 45 ........ عبد القاهر بن محمد بن محمد بن أحمد، أبو بكر الموصلي

 47 ..... عبد هللا بن أحمد بن إبراهيم بن عيسى، أبو القاسم بن الصباح

 31 ... عبد هللا بن مسلم بن يحيى بن مسلم، أبو يعلى الدباس الصيرفي

 30عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن إبراهيم، أبو سعد النيسابوري الواعظ

 28 ....................... عبد الواحد بن علي بن غياث، أبو بكر الرزاز

 49محمد بن عبد هللا بن مهدي، أبو عمر الفارسي البزارعبد الواحد بن 

 21 عبيد هللا بن أحمد بن علي بن الحسين، أبو القاسم المقرئ المعروف بالصيدالني



 40 ........... عبيد هللا بن أحمد بن الهذيل بن السوي، أبو أحمد الكاتب

 26 ............. عبيد هللا بن عثمان بن علي بن محمد، أبو زرعة البناء

 38 بن محمد بن المنتاب بن قيس، أبو القاسم ابن مهران عبيد هللا بن عمرو

 44 ....... عبيد هللا بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم، أبو أحمد الفرضي

 6 ........... عبيد هللا بن محمد بن إسحاق بن سليمان، أبو القاسم البزاز

 7 ........... عثمان بن عمرو بن محمد بن المنتاب، أبو الطيب المقرئ

 34 ...................................... عثمان بن عيسى الزاهد الباقالني

 63 ................ لي بن أحمد بن عمر، أبو الحسن الحمامي المقرئع

 57 ................................... علي بن الحسين، أبو حنيفة الصوفي

 17 ................ علي بن عبد العزيز بن مردك، أبو الحسن البرذعي

 39 ..... علي بن عمر بن أحمد، أبو الحسن ابن القصار المالكي الفقيه

 2 ............... علي بن عمر بن أحمدبن مهدي، أبو الحسن الدارقطني

 1بن الحسن بن شاذان، أبو الحسن السكري الحربي علي بن عمر بن محمد

 60 .......... علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران، أبو الحسين المعدل

 8 ....... عمر بن إبراهيم بن أحمد بن كثير، أبو حفص المقرئ الكتاني

 4 .............. عمر بن أحمد بن عثمان، أبو حفص ابن شاهين الواعظ

 59 ......................... عمر بن عبيد بن عمر، أبو حفص ابن تعويذ

 9 .. علي بن عيسى بن داود، الوزير أبو القاسم ابن الجراحعيسى بن 

 36 .............................. محمد بن أحمد بن علي، أبو الفتح الحداد

ْزقََويه البزاز  51 ............محمد بن أحمد بن محمد، أبو الحسن ابن رِّ

 54 ....... محمد بن أحمد بن محمد، أبو الفتح ابن أبي الفوارس الحافظ

 23 ..................... محمد بن بكران بن عمران، أبو عبد هللا الرازي

 13 ...... حمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون، الشريف أبو الفضلم

 64 ............ محمد بن الحسين بن إبراهيم بن محمد، أبو بكر الخفاف

 61محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل بن يعقوب، أبو الحسين القطان

 52 محمد بن الحسين بن محمد بن موسى، أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري

 10 .............. بن العباس، أبو طاهر المخلص محمد بن عبد الرحمن

 55 ........... محمد بن عبد هللا بن إبراهيم، أبو الحسن الرازي المعدل

 29 ... محمد بن عبد هللا بن أحمد بن القاسم بن جامع، أبو أحمد الدهان

 33محمد بن عبد الواحد بن محمد بن زكريا، أبو حاتم الرازي الخزاعي

 43 .................. النصيبيمحمد بن عثمان بن الحسين، أبو الحسين 



 14 ............... محمد بن علي بن محمد بن النضر، أبو بكر الديباجي

 65 ..........محمد بن الفضل بن نظيف بن عبد هللا، أبو عبد هللا الفراء

 25 ............ محمد بن محمد بن سلمان بن جعفر، أبو الحسن العطار

 3 ............... محمد بن يوسف بن محمد بن دوست، أبو بكر العالف

 58 .............. لقاسم البزاريحيى بن محمد بن عبد هللا بن سالم، أبو ا

 5 .......................... يوسف بن عمر بن مسرور، أبو الفتح القواس

 

 فهرس الموضوعات

 

 

 9 ....................................................................... المقدمة

 11 ............................................................ ترجمة المؤلف

 14 ................................................... وصف النسخة الخطية

 17 ............................................................. خوارج النص

 39 ................................................ صور من النسخة الخطية

 49 ............................................................. النص المحقق

 169 .......................................................... الفهارس العامة

 171 ............................................... فهرس األحاديث واآلثار

 182 ......................................... فهرس أحاديث خوارج النص

 183 .......................................................... األشعارفهرس 

 184 ................................................. فهرس شيوخ المصنف

 

 

 

 

 



العدد األول الميزان                                                                                       مجلة    
 

1 | P a g e  
 

PRECAUTIONARY MEASURES AGAINST 

CORONAVIRUS PANDEMIC FROM ISLAMIC 

PERSPECTIVE 

BY 

DR. AUWAL ABDULLAHI 

DEPARTMENT OF RELIGIOUS STUDIES 

GOMBE STATE UNIVERSITY 

Abstract  

Coronavirus is one of the complicated viruses which was first discovered in the early 

20th century, and now became a global pandemic witch-hunting the lives of humanity, 

and leading to total and partial lockdown of some towns, cities, schools, place of 

worships, borders of countries of which there is no any record of their closure in the 

history for any reason whatsoever. This paper traces the history of coronavirus 

appearance and its symptoms and how it was made merchandise by some of ungodly 

rulers for economic benefit. The paper also highlights the dimensions where world 

politics comes to play on the covid-19 pandemic as well as the alleged ulterior 

motives and conspiracy of some international figures regarding the virus. Finally, the 

paper explores the true cause of the virus in Islamic point of view as well as the 

precaution, possible solutions and preventives measures against its occurrence in the 

future.  

 

 INTRODUCTION 

It has been quit long in the history that pandemic attack the entire world. 

Corona virus is no longer a fallacy, but rather, it is a contemporary reality 

bedevilling Asia, America, Africa and the entire world at large. Although 

the remedy or cure for the disease is yet to be discovered, we as Muslims 

are optimistic that it will be definitely unveiled, for the fact that the 

messenger of Allah (S.A.W) said: 

 " ما أنزل الله داء، إال قد أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله "
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“Allah has not sent any disease except that He sent a cure for it, those 

who are aware of it (the cure) are aware, and those who are not aware of 

it are not aware” (Ahmad: 3578) 

 

Therefore, this paper sheds light on this Coronavirus pandemic, its 

relationship with الوباء(pandemic) and how to protect ourselves from any 

pandemic similar to corona virus in the future. 

CORONA VIRUS AND HISTORY OF ITS APPEARANCE 

Coronaviruses are group of related RNA viruses that cause diseases 

in mammals and birds. In humans, these viruses cause respiratory tract 

infections that can range from mild to lethal. Mild illnesses include some 

cases of the common cold (which is also caused by other viruses, 

predominantly rhinoviruses), while more lethal varieties can cause severe 

acute respiratory syndrome (SARS) , Middle east respiratory syndrome 

(MERS) , and COVID-19. Symptoms in other species vary: in chickens, 

they cause an upper respiratory tract disease, while in cows and pigs they 

cause diarrhoea. There are as yet no vaccines or antiviral drugs to prevent 

or treat human coronavirus infections.1 

Coronavirus symptoms 

Symptoms similar to cold or influenza symptoms occur two to four days 

after infection with the Coronavirus, and these symptoms are generally 

mild. Some of these symptoms include the following: 

                                                           
1“Coronavirus” Wikipedia.com. web. 14/6/2020. Retrieved from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus 

https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Mammals
https://en.wikipedia.org/wiki/Birds
https://en.wikipedia.org/wiki/Virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory_tract_infection
https://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory_tract_infection
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhinovirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome
https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019
https://en.wikipedia.org/wiki/Upper_respiratory_tract_infection
https://en.wikipedia.org/wiki/Diarrhea
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine
https://en.wikipedia.org/wiki/Antiviral_drug
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus
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 Sneezing 

 Runny Nose 

 Fatigue 

 Cough 

 Fever 

 Sore Throat 

 Exacerbated Asthma.2 

History of Coronavirus 

Coronaviruses were first discovered in 1930s when an acute respiratory 

infection of domesticated chickens was shown to be caused by infectious 

bronchitis virus (IBV). It was described in 1931as a new respiratory 

infection of chickens in North Dakota. Six years later, Fred Beaudette and 

Charles Hudson successfully isolated and cultivated the IBV which 

caused the disease.In 1940s, two more animal coronaviruseswere 

isolated. It was not realized at the time that these three different viruses 

were related. 

Human coronaviruses were discovered in 1960s where Kendall, Malcom 

Byone, and David Tyrrell working at the Common Cold Unit of 

the British Medical Research Council isolated from a boy, a 

                                                           
 /mawdoo3. web.8/6/2020 retrieved from https://mawdoo3.com "كيفية الوقاية من مرض كورونا"2

كورونا -مرض -من -الوقاية -كيفية  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Avian_coronavirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Avian_coronavirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Avian_infectious_bronchitis
https://en.wikipedia.org/wiki/Avian_infectious_bronchitis
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Dakota
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Tyrrell_(physician)
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Cold_Unit
https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_Research_Council_(United_Kingdom)
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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novel common cold virus. Around the same time, Dorothy Hamre and 

John Procknow at the University of Chicago isolated a novel cold virus 

229E from medical students, which they grew in kidney tissue culture. 

The novel virus 229E, like the virus strain B814, when inoculated into 

volunteers caused a cold and was inactivated. A research group at 

the National Institute of Health the same year was able to isolate another 

member of this new group of viruses using organ culture and named the 

virus strain OC43 (OC for organ culture). 

 Human coronavirus 229E and human coronavirus OC43 continued to be 

studied in subsequent decades. The coronavirus strain B814 was 

lost.Other human coronaviruses have since been identified, 

including SARS-CoV in 2003, HCoV NL63 in 2004, HCoV HKU1 in 

2005, MERS-CoV in 2012, and SARS-CoV-2 in 2019.There have also 

been a large number of animal coronaviruses identified since the 1960s.3 

Hence, animal coronavirus was the first to bediscovered in the early 20th 

century where as that of human is identified in the middle of the century. 

New Coronavirus 2019 (Covid-19) 

As for the new Coronavirus 2019 known as Covid 19, it first appeared at 

the end of 2019 in Wuhan, China. On 31 December 2019, the outbreak 

                                                           
3“History and recent advances in coronavirus” journals.lww. web 8/6/2020. Retrieved from 

https://journals.lww.com/pidj/fulltext/2005/11001/history_and_recent_advances_in_coron
avirus.12.aspx 

https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Chicago
https://en.wikipedia.org/wiki/Tissue_culture
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institutes_of_Health
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_229E
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_OC43
https://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_NL63
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_HKU1
https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome-related_coronavirus
https://en.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://journals.lww.com/pidj/fulltext/2005/11001/history_and_recent_advances_in_coronavirus.12.aspx
https://journals.lww.com/pidj/fulltext/2005/11001/history_and_recent_advances_in_coronavirus.12.aspx
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was traced to a novel strain of coronavirus, which was given the interim 

name 2019-nCoV by the World Health Organization (WHO), later 

renamed SARS-CoV-2 by the International Committee on Taxonomy of 

Viruses. 

As of 14 June 2020, there have been at least 429,632 confirmed deaths 

and more than 7,763,921 confirmed cases in the COVID-19 pandemic. 

The Wuhan strain has been identified as a new strain 

of Betacoronavirus from group 2B with approximately 70% genetic 

similarity to the SARS-CoV. The virus has a 96% similarity to a bat 

coronavirus, so it is widely suspected to originate from bats as well. The 

pandemic has resulted in travel restrictions and nationwide lockdowns in 

many countries.,4 

THE MEANING OF  الوباء (EPIDEMIC/PANDEMIC) AND ITS 

RELATIONSHIP TO CORONAVIRUS. 

Some of Arabic lexicographers upheld that the word " الوباء  " 

(epidemic/pandemic) is synonymous to the word "الطاعون"(translated as 

‘plague’ in English). In the other hand, some of them are of the view that 

the two differs. 

                                                           
 /mawdoo3. web.8/6/2020 retrieved from https://mawdoo3.com "كيفية الوقاية من مرض كورونا"4

كورونا -مرض -من -الوقاية -كيفية  

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
https://en.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Committee_on_Taxonomy_of_Viruses
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Committee_on_Taxonomy_of_Viruses
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic
https://en.wikipedia.org/wiki/Betacoronavirus
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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Al-Tha'alabi maintained that:   الَوبَاءrefers to a general or wide spreading 

disease. 5  and this is also the opinion of Alkhawarizmi. 6 

However, Az-zabidi assert that,   الَوبَاء is الطاعون. (i.e. they are synonymous 

and can be used interchangeably).7 

According to Abu Dawud At-ta’I,المحققون(the thorough investigators) 

among the Jurist maintained that "الوباء" and  "الطاعون" differ, and that, 

 is an airborne disease  that consequently lead to massive illness :الوباء

among people. But الطاعون is the striking that afflicts humans from the 

jinn, and they supported this with the hadith that says: 

طاعون؟ " فناء أمتي بالطعن والطاعون ". فقيل: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما ال

 قال: " وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهداء "

Verily! My Ummah will be destroyed by Ta'n and Taa'uon, someone 

asked: Oh Messenger of Allah! We have understood the meaning of Ta'n 

(Stabbing by spears) but what is (meant by) Taa'uon? He (S.A.W) said: it 

is the pricking by your enemies from the jinn and whoever dies from it is a 

martyr”8 

                                                           
5Al-Tha'alabi, Abdul-Malik bin Muhammad bin Ismail Abu Mansour. Fiqh al-LughawaSirr al-

Arabiyyah. IhyautTurath al-Arabiyyah.1422 AH - 2002 CE.print. P. 101. 
 

6Al-Khwarizmi, Muhammad bin Ahmed bin Yousef, Abu Abdullah. Miftah Al-Uloom. 3rd edit. 

Dar Al-Kuyub Al-Arabiy. n.d.print. P. 190 and p. 475. 

 
7Al-Zabidi, Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Razzaq al-Husayni, Abu al-Faid,.Taj Al-

Aroos min jawahir Al-Kamus..Dar Al-Hidaya. N.d print. vol. 1. P. 478. and vol. 35. p. 354. 

 
8 [ Musnadahmed 19528, [Irwa al-Ghaleel 1637, At-Targheeb wat Tarheeb 2/293, Majma'a Az-

Zawa'id 2/314. 
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The word ‘الطعن’ here refers to killing with spears, and  الطاعون is the 

general disease and (the epidemic) that pollutes the air and atmosphere 

and destruction to  bodies9. 

Al’Qadi asserts that: The origin of  الطاعونis the outbreak of sores in the 

body, and والوباء means all diseases…10. 

It will be understood form the aforementioned definitionsthat every 

 and and not vice-versa. And this is what the Prophetوباءisطاعون

(SAW)means when he said: 

 «على أنقاب المدينة مالئكة ال يدخلها الطاعون، وال الدجال»

"There are angels guarding the entrances (or roads) of Medina, neither 

plague nor Ad-Dajjal will be able to enter it."11 

This means that الطاعون will never enter Mecca and Medina. Had it been 

that the Prophet (S.A.W) said that the  الوباء will  not enter it, we would be 

confused as it is known that the Corona pandemic entered Mecca and 

Medina and consequently led to the shutting down of the Two Holy 

Mosques. 

                                                           
9Bin Abi Al-Fadl Al-Baali, Abu Abdullah Muhammad Bin Abi Al-Fath. Al-madla Ala Alfaz Al-

Muqni’1st edit. MaktabAl-SawadiLit-Tawzi’.1423 AH-2003 CE. print. P. 354. 
 

10Al-Sabti, Abu Al-FadlAyyad Bin Musa Bin Ayyad Bin Amron Al-Ahsabi.Ikmaal Al-mu’lim bi 

Fawa’idi Muslim. 1419 AH - 1998 CE print. .Vol. 7. p 132. 
 
11Sahih Al-Bukhari: 1880 and 5731. 
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Thus, the relationship of Corona to  الوباء is crystal clear, as coronavirus 

(covid-19) turns to be a pandemic which conforms with the denotative 

meaning of  الوباء . 

DECEPTION AND LIES REGARDING CORONAVIRUS (COVID-19) 

It is not a mere saying to ascertain that there is deception, betrayal and 

fraud on the issue of Coronavirus pandemic (covid-19).This can be 

proven from the report of daily increasing number of new affected 

people, especially in Nigeria and some other parts of the world.It is 

known that most if not all the interstate boarders were closed during the 

pandemic.12 Despite that and other preventives measures said to be taken, 

there is an increase in the daily report of new cases of the virus. This 

indicates that there are ulterior motives aimed to be achieved under the 

virus. 

In addition, this can also be attested -in the national level- to the fact that 

the Koji State government initially rejected the report of the claimed 

affected people of Covid-19 and accused the Nigeria Centre for Disease 

Control of committing fraud.13 As such, fraud with the name of covid-19 

in Nigeria and some other parts of the world is an indisputable 

                                                           
12“Nigerian governors ban interstate movement contain coronavirus” voanews. Web. 
10/6/2020 retrieved from https://www.voanews.com/africa/nigerian-governors-ban-
interstate-movement-contain-coronavirus 

13  “ kogi governor yahaya bello insists state covid-19 free lift lockdown kabbabunu LGA” 
Sahara Reporters. Web. 10/6/2020 retrieved from 
http://saharareporters.com/2020/06/05/kogi-governor-yahaya-bello-insists-state-covid-19-
free-lifts-lockdown-kabbabunu-lga 

 

https://www.voanews.com/africa/nigerian-governors-ban-interstate-movement-contain-coronavirus
https://www.voanews.com/africa/nigerian-governors-ban-interstate-movement-contain-coronavirus
http://saharareporters.com/%20kogi%20governor%20yahaya%20bello%20insists%20state%20covid-19%20free%20lift%20lockdown%20kabbabunu
http://saharareporters.com/2020/06/05/kogi-governor-yahaya-bello-insists-state-covid-19-free-lifts-lockdown-kabbabunu-lga
http://saharareporters.com/2020/06/05/kogi-governor-yahaya-bello-insists-state-covid-19-free-lifts-lockdown-kabbabunu-lga
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phenomenon, more especially when indications on this ejects from not 

only a government official, but also a governor of the ruling party of 

Nigeria. 

It is therefore believed that, the ulterior motives and fraud under the label 

of covid-19 is to source for money from the international bodies, 

philanthropists, non-Governmental organisations in the state as well as 

the National level respectively. And many more motives which -in the 

cause of time- will eventually unfold. 

 

 

RELATIONSHIP OF COVID-19 WITH THE WORLD POLITICS 

Not surprisingly, Corona Virus pandemic has a strong connection to 

global politics. This can be proven in the following ways. 

 Corona virus can be considered a mechanism of depopulating the 

world. It is well known that one of the evil agendas of realizing the 

new world order is reducing world’s population.14 As such, 

coronavirus can be considered as weapon in achieving this. 

 In addition, it is also seen as a means to achieve strong economy 

and popularity. Frank Sieren said: China is using the coronavirus 

crisis to make a good name for itself by providing help worldwide 

                                                           
14“Depopulation conspiracy theory” Rational Wiki. Web. 11/6/2020 retrieved from 
https://rationalwiki.org/wiki/Depopulation_conspiracy_theory 

https://rationalwiki.org/wiki/Depopulation_conspiracy_theory
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and to the other hand, the United States cannot be considered a 

reliable partner.15 

 Moreover, it is also seen as a movement towards world 

domination. 

There is a claim that the coronavirus pandemic is a cover for a plan 

to implant trackable microchips, and that the Microsoft co-founder 

Bill Gates is behind it.16 

The head of the Russian Communist party mentioned that:the so-called 

"globalists" supported "a covert mass chip implantation which they may 

in time resort to under the pretext of a mandatory vaccination against 

coronavirus". Although he didn't mention Mr Gates by name but in the 

US, Roger Stone, a former adviser to Donald Trump, said Bill Gates and 

others were using the virus for "microchipping people so we can tell 

'whether you've been tested."17 

Although this claim was falsified by bill gate, but Americans called for 

his immediate arrest. A  poll of 1,640 people suggests that 28% of 

Americans believe that Bill Gates wants to use vaccines to implant 

                                                           
15Sieren Frank, “SierensHaina aid with ulterior motives" dw.com.web.8/6/2020. Retrieved 

from https://www.dw.com/en/sierens-china-aid-with-ulterior-motives/a-52931397 

16Jack Goodman; Flora Carmichael. “Coronavirus: Bill Gates ‘microchip’ conspiracy theory 

and other vaccine claims fact-checked”.BBC news. Web. 9/6/2020. Retrieved from 
https://www.bbc.com/news/52847648 

 
17Jack Goodman; Flora Carmichael. “Coronavirus: Bill Gates ‘microchip’ conspiracy theory 
and other vaccine claims fact-checked”.BBC news. Web. 9/6/2020. Retrieved from 
https://www.bbc.com/news/52847648 
 

https://today.yougov.com/topics/politics/articles-reports/2020/05/26/republicans-democrats-misinformation
https://www.dw.com/en/sierens-china-aid-with-ulterior-motives/a-52931397
https://www.bbc.com/news/52847648
https://www.bbc.com/news/52847648
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microchips in people - with the figure rising to 44% among 

Republicans.18 

SPIRITUAL LESSONS FROM CORONAVIRUS (COVID -19) 

Several lessons have been learnt regarding the issue of the Corona virus               

pandemic, some of which include: 

1. It shows the humanity that Allah is the only absolute in control of the 

world, and that, no being can protect you from danger or bring about 

benefit for you without his prior consent and permission. 

Allah said: 

ْستاْكثاْرُت مِ  لاْو ُكْنُت أاْعلاُم اْلغاْيبا الا ا شااءا اللاهُ وا ا إِالا ما رًّ الا ضا ْيِر قُْل الا أاْمِلُك ِلناْفِسي ناْفعًا وا نا اْلخا

باِشيٌر ِلقاْوٍم يُْؤِمنُونا ) سانِيا السُّوُء إِْن أاناا إِالا ناِذيٌر وا ا ما ما  (811األعراف: وا

“Say (O Muhammad SAW): I possess no power of benefit or hurt to myself 

except as Allah wills. If I had the knowledge of the Ghaib (unseen), I 

should have secured for myself an abundance of wealth, and no evil 

should have touched me. I am but a warner, and a bringer of glad tidings 

unto people who believe." 

In addition, Allah said: 

بُّ   ا تاشااُءونا إِالا أاْن ياشااءا اللاهُ را ما  (92) التكوير: اْلعاالاِمين وا

“And you will not, unless (it be) that Allah wills, the Lord of the 'Alamin 

(mankind, jinns and all that exists).” 

2. In spite of the so-called civilization, technological advancement, or 

strength of people, they cannot provide effective medication for 

themselves, as it known that for now, there is no effective prescribed 

medication for covid-19. So, it indicates that Allah alone is the true 

                                                           
18 Ibid. 
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provider of cure, and certainly he will intervene by guiding us to the 

cure. The prophet S.A.W said: 

. "تََداَوْوا فَِإنَّ اللَّهَ َعزَّ َوَجلَّ لَْم َيَضْع َداًء إِالَّ َوَضَع لَهُ َدَواًء َغْيَر َداٍء َواِحٍد اْلَهَرُم  "  

 “Make use of medical treatment, for Allah has not made a disease without 

appointing a remedy for it, with the exception of one disease, (which is) old 

age”. (Abu Dawood: 3855) 

3. It teaches us to draw closer to Allah and not to delay good deeds 

whenever we intend it. Many people who planned to perform Umrah 

(lesser Hajj) during Ramadan this year (2020), and also Hajj could not 

do so due to the Covid-19 pandemic, if they had done so in the past 

when they had opportunity there will be no cause for lamentation. 

Allah (S.W.T) urged His servants to hasten to obedience in many places 

in the Qur’an, likewise the prophet (S.A.W) urged on this in his 

authentic traditions. 

Allah Said: 

اأْلا  اُت وا اوا ا الساما ناٍة عاْرُضها جا ب ُِكْم وا ٍة ِمْن را ْغِفرا سااِرُعوا إِلاى ما ْت ِلْلُمتاِقينوا  (811العمران: ) ْرُ  أُِعدا

“And march forth in the way (which leads to) forgiveness from your Lord, 

and for Paradise as wide as are the heavens and the earth, prepared for 

Al-Muttaqun (the pious).” 

In addition, He (S.W.T) said:  

نُوا بِ  اأْلاْرِ  أُِعداْت ِللاِذينا آما اِء وا ا كاعاْرِ  الساما ناٍة عاْرُضها جا ب ُِكْم وا ٍة ِمْن را ْغِفرا اللاِه ساابِقُوا إِلاى ما

ُرسُ  اوا ْن ياشااُء وا  (98)الحديد:  للاهُ ذُو اْلفاْضِل اْلعاِظيمِ ِلِه ذاِلكا فاْضُل اللاِه يُْؤتِيِه ما

“Race one with another in hastening towards Forgiveness from your Lord 

(Allah), and towards Paradise, the width whereof is as the width of 

heaven and earth, prepared for those who believe in Allah and His 

Messengers. That is the Grace of Allah which He bestows on whom He 

pleases. And Allah is the Owner of Great Bounty.” 
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In the same vein He Said: 

الساابِقُونا الساابِقُونا  أُولاِئكا اْلُمقارا   نا وا  (89-81)الوقعة:  اِت الناِعيمِ بُونا  فِي جا

“And those foremost [(in Islamic Faith of Monotheism and in performing 

righteous deeds) will be foremost (in Paradise).” 

“These will be those nearest (to Allah).” 

“In the Gardens of delight (Paradise).” 

 

Furthermore, He (S.W.T) said: 

ِميعًا إِنا اللا  ا تاُكونُوا ياأِْت بُِكُم اللاهُ جا اِت أاْينا ما ْيرا ا فااْستابِقُوا اْلخا ل ِيها ةٌ ُهوا ُموا ِلُكل ٍ ِوْجها  ُكل ِ ها عالاى  وا

(841)البقرة: شاْيٍء قاِديٌر   

“For every nation there is a direction to which they face (in their prayers). 

So hasten towards all that is good. Wheresoever you may be, Allah will 

bring you together (on the Day of Resurrection). Truly, Allah is Able to do 

all things.” 

All the above-mentioned Qur’anic verses stressed and made emphases on 

lack of delay in execution and carrying out righteous deeds. 

The prophet (S.A.W) said: 

 19... «بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل المظلم»

"Rush to do good deeds…” 

He (S.A.W) also said: 

ةُ » اجا تاْعِرُ  اْلحا الاةُ، وا تاِضلُّ الضا ِريُض، وا ُ  اْلما ْل، فاِإناهُ قاْد ياْمرا جا فاْلياتاعاجا ادا اْلحا ْن أارا  20«ما

 ‘Whoever intends to perform Hajj, let him hasten to do so, for he may fall 

sick, lose his mount, or be faced with some need.’” 

4. This also shows that whenever a disaster or calamity befalls humanity, 

it is as a result of their evil deeds. 

                                                           
19Sahih Muslim: 186 
20Ibn Majah: 2883, Ahmad: 1834 
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Allah said: 

ا كاسا   اباُكْم ِمْن ُمِصيباٍة فابِما ا أاصا ما ياْعفُو عاْن كاثِيرٍ وا  (11)الشورى: باْت أاْيِديُكْم وا

“And whatever misfortune befalls you, it is because of what your hands 

have earned. And He pardons much” 

In our contemporary society killing innocent lives is no more a braking 

news, homosexuality is the order of the day, rape has become a trade 

route, intoxicant is rampant, bigotry and racism arefostered, capitalism 

has taken a longs strides in our economy, honest and truthful persons are 

discriminated degraded and relegated to subordinate positions, and above 

all Shirk (ascribing partner to Allah) has become a fashion. Thus, these 

and many more evils might have contributed to this disaster of 

coronavirus as understood from the aforementioned Qur’anic verse. 

5. As Muslims, this pandemic reminds us the teachings of many Qur’anic 

verses regarding Allah’s test. 

Allah said: 

رِ  باش ِ اِت وا را الثاما اأْلاْنفُِس وا اِل وا ناْقٍص ِمنا اأْلاْموا اْلُجوعِ وا ْوِف وا ناُكْم بِشاْيٍء ِمنا اْلخا لاناْبلُوا  وا

ابِِرينا )البقرة:   (581الصا

“And certainly, We shall test you with something of fear, hunger, loss of 

wealth, lives and fruits, but give glad tidings to As-Sabirin (the patient)” 

In addition, Allah said: 

)ال ُهْم الا يُْفتانُونا ناا وا ُكوا أاْن ياقُولُوا آما ِسبا النااُس أاْن يُتْرا  (9نكبوت: عأاحا
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“Do people think that they will be left alone because they say: "We 

believe," and will not be tested.” 

HOW TO PREVENT OCCURRENCE OF SIMILAR PANDEMIC 

IN THE FUTURE 

Islam as a total way of life has illuminated, elucidated and illustrated path 

and pattern fora believer to live in peace, security and tranquillity on the 

planet earth. To prevent occurrence of a pandemic in the future, strict 

compliance must be given to the dictates of Islamin the following ways: 

 Utmost obedience to Allah and His Messenger, and trust in Allah, 

because whoever puts his trust in Allah, he will have a way out in all the 

repercussions of his life. Allah said: 

كاْل عالاى اللاِه فاهُ   ْن ياتاوا ما ْيُث الا ياْحتاِسُب وا ياْرُزْقهُ ِمْن حا ًجا .وا ْخرا ْن ياتاِق اللاها ياْجعاْل لاهُ ما ما ْسبُهُ وا وا حا

عالا اللاهُ ِلُكل ِ شاْيٍء  إِنا اللاها بااِلغُ   (1-9)الطالق  قاْدًراأاْمِرِه قاْد جا

“…And whosoever fears Allah and keeps his duty to Him, He will make a 

way for him to get out (from every difficulty).” 

“And He will provide him from (sources) he never could imagine. And 

whosoever puts his trust in Allah, then He will suffice him. Verily, Allah 

will accomplish his purpose. Indeed, Allah has set a measure for all 

things.” 

 Avoidance of atrocities. For there is no crime in the past for which Allah 

destroyed a nation unless it exists in our contemporary life. Taking a long 

distance away from these atrocities is tantamount to strides away from 

falling into a ditch of similar pandemic in the future. 

Allah said: 

ادا اللاهُ بِقاْوٍم ُسوًءا فاالا   إِذاا أارا اْنفُِسِهْم وا ا بِأ تاى يُغاي ُِروا ما ا بِقاْوٍم حا دا لاهُ إِنا اللاها الا يُغاي ُِر ما را ما

اٍل )الرعد:  ا لاُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن وا ما  (88وا
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“…Verily! Allah will not change the good condition of a people as long as 

they do not change their state of goodness themselves (by committing 

sins and by being ungrateful and disobedient to Allah). But when Allah 

wills a people's punishment, there can be no turning back of it, and they 

will find besides Him no protector.” 

 Ability to prevent and avert evils and catastrophe solely rests in the 

hands of Allah (S.W.T).Therefore, after observing intimate relationship 

with Him and isolation from evil deeds, constant supplications is another 

inseparable element that will assist in preventing not only a pandemic in 

the future but also all evils. Allah said: 

And when My slaves ask you (O Muhammad SAW) concerning Me, then (answer them), I am 

indeed near (to them by My Knowledge). I respond to the invocations of the supplicant 

when he calls on Me (without any mediator or intercessor). So let them obey Me and believe 

in Me, so that they may be led aright." 

In addition, Allah Said: 

"And wish not for the things in which Allah has made some of you to 

excel others. For men there is reward for what they have earned, (and 

likewise) for women there is reward for what they have earned, and ask 

Allah of His Bounty. Surely, Allah is Ever All-Knower of everything." 

Furthermore, He (S.W.T) 

And your Lord said: "Invoke Me, [i.e. believe in My Oneness (Islamic 

Monotheism)] (and ask Me for anything) I will respond to your 

(invocation). Verily! Those who scorn My worship [i.e. do not invoke Me, 

and do not believe in My Oneness, (Islamic Monotheism)] they will surely 

enter Hell in humiliation!" 

OTHER PRECAUTIONARY MEASURES INCLUDE: 

a. Daily prayers: after performing prayers there are many du’a which 

the Prophet (S.A.W) was taught against all epidemic. 
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b. Maintaining Islamic hygiene: Islam emphasized in purity. No 

worship will be accepted without purity. This purity include both 

spiritual and physical. The spiritual include purity in mind and 

cultivating virtues as love, sympathy, kindness, desire to serve and 

to help others, and craving to attain the pleasure of Allah. It is also 

achieved by repentance and freeing heart from such vices as hatred, 

jealousy and rancour. The physical purity includes Ghusul (taking 

bath), Wudu (ablution), and taking bath for Friday prayer and for 

Eid prayers and for comfort. 

c. Environmental cleanliness: all the rooms must be sweep at least 

twice a day. This must ensure the neatness of clothes and utensils, 

among others. 

CONCLUSION 

In conclusion, the position of Islam is clear from this paper regarding 

epidemics of any kind, the reason for it, and how to guard against it. 

There is no doubt that compliance with this will go a long way in battling 

with it. 
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 منهج ابن الفرس المالكي في

 التفسير الفقهي

 الدكتور : شيح إبراهيم

 ونات اإلسالمية ، جامعة والية كدقسم الدراسا

 و

 الدكتور : أول عبد الله

 ى.مبقسم الدراسات اإلسالمية، جامعة والية غ
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 بسم الله الرحمن الرحيم  وصلى الله على النبي الكريم
 :المقدمة

الحمد لله رب العالمين القائل: "أن احكم بينهم بما أنزل الله وال تتبع أهواءهم  
والقائل: "وما كان المؤمنون  (21)واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك"

لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 
والصالة والسالم على األتمان األكمالن على الفاتح ( 22)رجعوا إليهم لعلهم يحذرون".

ن للناس ما أنزل الخاتم سيدنا وموالنا محمد الذي أنزل عليه : "وأنزلنا إليك الذكر لتبي
وصل  (24)وهو القائل: "من يرد لله به خيرا يفقهفي الدين"( 23)إليهم ولعلهم يتفكرون".

 اللهم عليه وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا.                
 :ملخص البحث

أما بعد، فهذه ورقة تتناول بحثا مستقال ومختصرا حول كتاب أحكام القرآن        
أصولي الذي ظهر في القرن السادس الهجري، ولقد طلع هذا الجهبذ في لعالم لغوي و 

بالد األندلس التي هي مأوى المالكيين منذ أن أدخل المالكية بالد األندلس اإلمام 
ومن العلماء الذين  (25)(هـــ911زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي المتوفى سنة )

لبر النمري حافظ المغرب، صاحب تخرجوا من مدرسة األندلس اإلمام ابن عبد ا
شرحي الموطأ "التمهيد" و "الستذكار" وغيرهما، واإلمام القاضي أبي الوليد سليمان 
بن حلف صاحب "المنتقى" شرح الموطأ، والقاضي أبي بكر ابن العربي المعافري 
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صاحب شرحي الموطأ "القبس" و "ترتيب المسالك"، وابن بطال والمهلب شارحا 
، وابن رشد الجد و الحفيد و اإلمام القرطبي صاحب "الجامع صحيح البخاري

ألحكام القرآن" وشيخه صاحب " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" و 
 القاضي عياض الذي قيل فيه:                                                                                        

 ما أتى بالشفاء إال العياض  *  كلهم يدعي الدواء ولكن
 وغيرهم الكثير الذين ال تستطيع هذه العجالة ذكر أسمائهم.                                                           

مؤلف كتابنا هذا واحد من فرسان هذا الميدان العلمي، ولقد برع فأجادد وأفاد  
بها الذين سبقوه في تصنيف أحكام القرآن، ألنه أتى باستنباطات دقيقة التي لم يأت 

ومن طالع كتاب "االكليل في استنباط التنزيل" للسيوطي تبين له ذلك ، ألنه أكثر من 
النقل من "أحكام القرآن" البن الفرس المالكي، فقد ذكره واستدل باستنباطاته في 

                                                             ثالث وثمانين موضعا كما ستقف على بعضها إن شاء الله.              

 ( ترجمة ابن الفرس المالكي في سطور.2)

 إسمه و نسبه ومولده. -2-1

هو عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد الخزرجي الغرناطي يعرف  
إلى سعيد  وينتهي نسبه(26)بابن الفرس، وكنى بأبي محمد وكناه بعضهم بأبي عبدالله 

 (.                                                      27)بن عبادة رضي الله عنه. 
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( على الراجح كما هو منقول عن ابنه أبي يحيى 525ولد بغرناطة سنة )   
 (        28)عبدالرحمن بن عبدالمنعم. 

ر فبيته عريق تربى أبو محمد ابن الفرس في بيت علم وديانة، فقد قال ابن األبا  
في العلم والنباهة، وله وألبيه وجده رواية ودراية وداللة كان كل  واحد منهم فقيها 

 (.                                                             29) مشاورا وعالما متفننا.

وكانحافظا جليال فقيها بالنحو واللغة كاتبا بارعا شاعرا شهير الذكر عالي  
ولي القضاء بمدينة ُشَقْر، ثم بمدينة وادي آش، ثم بجيان، ثم بغرناطة ثم عزل  الصيب

عنها، وجعل إليه النظر في الحسبة والشرطة وغير ذلك، فكان إليه النظر في الدماء 
                  (.                                                30) فما دونها، ولم يكن يقطع أمر دونه ببلده وما يرجع إليه.

ولخص ابن األبار القول في هذه العائلة المباركة قائال:" و كان هو و أبوه  
عبدالرحيم وابنه عبدالمنعم فقهاء مشاورين مع المشارقة في علوم القراءات، والحديث 

وإضافة إلى نشاطه في اإلقراء و التحديث فقد كانت له مشاركة في  (31) واألصول...
 لصالة في جامع مرسية. اهـ.                                                                    الفتيا، وقدم ل

 شيوخه: 2-2

أخذ العلم عن كثير من العلماء ولم يكتف باألخذ من منهل عائلته فرحل  
يجوب األندلس بحثا فأخذ عن أبي الوليد بن بقوة، علم السيرة، وأخذ عن أبي الوليد 

                                                           

 
 
 

 



العدد األول الميزان                                                                                       مجلة    
 

24 | P a g e  
 

غ علم القراءات، وأجاز له طائفةكبيرة، من أعيانهم أبو الحسن بن مغيث، بن الدبا 
وأبو مروان الباجي، وأبو بكر ابن العربي، وأبو عبدالله المازري ، والقاضي عياض بن 

                                     موسى، وعبدالحق بن عطية، وابن وضاح وغيرهم رحمهم الله.                                                          

 تالميذه: -2-3

لقد نشط ابن الفرس في ميدان العلم، وتصدر للتدريس واإلفادة، فتجتمع  
الطلبة حوله، وذلك لكثرة شيوخه، وشيوع صيته، وتفننه في ضروب من العلم وتحققه 

       ببعضها السيما الفقه وأصوله.                                      

حدث عنه الحافظ أبو محمد القرطبي، وأبو علي الرندي، وابنا حوط الله، وأبو الربيع 
بن سالم، كما أخذ عنه ابنه أبو يحيى عبد الرحمن، وأبو الحسن الغافقي، وأبو 

 عبدالله األزدي، وأبو محمد بن عطية، وأبو بكر بن محرز، وغيرهم الكثير.       

 مؤلفاته: 2-4

رس عدة تصانيف "تنم عن تنوع ثقافته اإلسالمية وتمكنه من عدة علوم، ترك ابن الف
                             -فمنها:

)أ( "أحكام القرآن" الذي قال فيه ابن الزبير "ألفه وهو ابن خمسة وعشرين عاما، 
                                                                      وسيأتي البحث عنه مستوفى إن شاء الله.                             (32)فاستوفى ووفى"

 )ب( مختصر األحكام السلطانية للماوري.
 )ت( مختصر كتاب النسب ألبي عبيد القاسم بن سالم.

 )ث( مختصر ناسخ القرآن ومنسوخه ألبن شاهين.
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 )ج( مختصر كتاب المحتسب البن الجني.
 .)ح( وله "كتاب أدب القضاء"

 (33) )خ( ومسائل الخالف في النحو.

 )د( وكتاب صناعة الجدل.
 )ذ( ورده على ابن غرسية في رسالته في تفضيل العجم على العرب. اهـ

 
 وفاته: -2-5

توفي الشيخ عبدالمنعم رحمه الله عند صالة العصر من يوم األحد الرابع من  
ارج باب إلبيرة، (هـــ على أرجع األقوال ودفن خ515شهر جمادى اآلخر سنة )

وحضر  جنازته بشر كثير وازدحموا على نعشه حتى كسروها وحملوه بعد ذلك على 
 أكفهم رحمه الله رحمة واسعة.                                                                                                 

                                                                                -وقد أمر أن يكتب على قبره هذه األبيات:
ي ــــــنـــه مازرتــــتــــمـــــورح م                 ــلــــــــــســك سالم الله يامن يـــــيــــــعل

 مــــــــرحــــــتـــــت
ستلحق بي عما قريب   ا               ـــــنـــــــــأتحسبني وحدي نقلت إلى ه

 علمـــــــتــــف
 ندمـــــــــــمسي لدنياه مؤثرا                 ويهمل أخراه ستشقى وتـــــــمن يــأال قل ل

فذاك الذي ينجي غدا  ة                  ــــــــــــديم طاعـــــقــــتـــــفال تفرحن إال ب 
 (  34) ويسلم
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 ثناء االلعلماء عليه. -2-6
حب ابن الفرس للعلم وأهله وسعة اطالعه كانت من األمور التي تجلب اهتمام  إن

 المترحمين و العلماء وتجعلهم يسعون إلى جمع أخباره، وتقصيها و التنويه بشأنه.

فقد قال فيه التُّجيي في "مشيخته" لقيته، بمرسية وقت رحلتي إلى أبيه، ورأيت  
بت منه، وكان يحضر معنا التدريس واإللقاء من حفظه وذكائه وتفننه في العلوم ما عج

عند أبيه، فإذا تكلم أنصت الحاضرون لجودة ما ينصه وإتقانه واستيفائه لجميع ما 
 (                                             35) يجب أن يذكر في الوقت، وكان نحيف الجسم كثيف المعرفة عظيمها.

اإلمام المالكية بغرناطة في زمانه.... وبرع في وقال فيه شمس الدين الذهبي "الشيخ 
الفقه واألصول وشارك في الفضائل، ونقل كالم أبي بكر بن الجد فيه وهو: ما أعلم 
 باألندلس أحفظ لمذهب مالك من عبدالمنعم بن الفرس بعد أبي عبدلله بن زرقون."

(36                                                            )                                                                                                     

 التعريف بكتاب أحكام القرآن. -3-1

قاالبن جزي: المراد بأحكام القرآن هو ما ورد فيه من األوامر و النواهي و  
سمائة آية. وقد تنتهى  المسائل الفقهية وقال بعض العلماء إن آيات األحكام خم

غلى أكثر من ذلك إذا استقصى تتبعها في مواضعها ... ثم قال: ومن أحسن 
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تصانيف أهل األندلس تأليف القاضي اإلمام أبي بكر بن العربي، والقاضي الحافظ بن 
                                                                                                              (                                     37) محمد بن عبدالمنعم ابن عبدالرحيم المعروف بابن الفرس.

وكما اتجه جهود العلماء في تفسير كتاب الله مناحي متعددة، بذلك تنوعت  
 التفاسير، فنجد التفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي، و التفسير الموضوعي و التفسير

 العلمي و التفسير الفقهي، ومؤلفنا هذا ينتمى إلى هذا النوع األخير.     

يقول ابن فرحون: " قال والدي رحمه الله تعالى رأيت في برنامج أبي الربيع بن  
سالم الكالعي كتاب "أحكام القرآن" لشيخنا القاضي أبي محمد عبد المنعم بن 

رحمه الله تعالى في ريعان  محمد بن عبدالرحيم، وهو كتاب حسن مفيد جمعه
الشبيبتين من طلبه وسنه، فللنشاط الالزم عن ذلك أثره في حسن ترتيبه و تهذيبه،  
قرأت عليه صدرا من أوله ناولني جميعه في أصله وأخبرني أنه فرغ من تأليفه بمرسية 

       (                                          38)سنة ثالث وخمسين وخمسمائة".اهــــ

وقد ألف ابن الفرس تفسيره هذا وهو ابن خمسة وعشرين سنة، وكان دافعه إلى  
ذلك تشوقه وتعطشه إلى معرفة األحكام الشرعية ، وطلب المسائل التي تستند إلى 
دليل من الكتاب العزيز، فقد نظر وبحث في ماصنف من أحكام القرآن، فلم يجد 

المصنفات كما يقول ابن الفرس : "قليال فيها ما يشفي نهمه، ويروى عطشه، فهذه 
ولذالك ( 39) مانبه فيها على مأخذ حكم من ألفاظ الكتاب إال في اليسير النزر...

                                                           

 

 
 



العدد األول الميزان                                                                                       مجلة    
 

28 | P a g e  
 

سعى جاهدا إلى تأليف هذا الكتاب حتى يسهل على الطالب معرفة األحكام مقرونة 
            بأدلتها.                                                                 

وانعكست دراية ابن الفرس لواسعة بالفقه المالكي على منهجه في تحرير  
األحكام الفقهية، فجاء كتابه غنيا بأقوال المالكية موافقا لقواعدهم الفقهية واألصولية، 
وقد صدر ابن الفرس كتابه هذا بمقدمة بين فيها مقصودة، ولخص  فيها منهجه، ثم 

الكريم بالتفسير الفقهي، من الفاتحة إلى المعوذتين، وتوسع  تناول جميع سور القرآن
أكثر في بيان األحكام الفقهية الواردة في السور الثمانية: من البقرة إلى التوبة ثم أوجز 

                                                     في باقي السور  تبعا لما تحمله كل سورة من مضامين فقهية.                                                            

وبالجملة فإن "أحكام القرآن" البن الفرس موسوعة فقهية وأصولية اليستغنى  
عنها باحث أو فقيه مالكي، بل إن المشتغل بالعلوم الشرعية، أو الثقافة اإلسالمية 

 إن شاء الله تعالى.يجد له في هذا المصنف مطلبا، ويحصل عند الوقوف عليه مغنما 

(40                                                                                                                            )                                   

 مصادر الكتاب: -3-2

مادته، فإنه وبالرغم من أما عن المصادر التي استقى منها اإلمام ابن الفرس         
وصف كتابه، بأنه جمع مالم يسبق إليه، إال أن انتهاله من كتب من سبقه من أئمة 
المالكية وغيرهم في موضوعه أمر محتوم، ككتاب "أحكام القرآن" للقاض إسماعيل 

(هـــــــ وكتاب "أحكام القرآن" لمحمد بن بكير البغدادي 282البغدادي )ت
( 540" أحكام القرآن" لقاسم بن أصيغ البياني القرطبي )ت (هـــــ، وكتاب505)ت
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( وكتاب "أحكام القرآن" 510وكتاب "أحكام القرآن" البن خويز منداد البصري )ت
(هـــ وغير ذلك من  545لشيخه الحافظ العالمة أبي بكر بن العربي اإلشبيلي )ت

ي وغيرهم رحم كتب غير المالكية كالجصاص و البيهقي و الطحاوي و الكيا الهراس
 الله الجميع.                                            

وأكثر المؤلف النقل من كتاب "المحرر الوجيز" البن عطية و كتاب "أحكام       
                                           القرآن" للكيا الهرسي الشافعي بعزو تارة وبدون تارة أخرى.                                                          

 أهمية الكتاب. 3-3

الشك أن لهذا الكتاب أهمية كبرى لدخوله ضمن إطار كتب الفقه كما دخل      
أيضا إطار علوم القرآن وآالت التفسير، ال يخلوا هذا التفسير من إشارات حديثية 

عن فكر نير، وعمق في  مفيدة، وتلميحات لغوية قيمة، وترجيحات واجتهادات تنم
فهم النصوص واستخراج لمكنونها، كما ساق صاحبه جمال مفيدة من أسباب النزول 
، وإشارات لطيفة من علم الناسخ و المنسوخ، وهذان أمران يعتبران ضروريان في 

 استخراج األحكام الفقهية من النصوص القرآنية.          

ووضوحها والبعد عن التعقيد في سوق  وتميز هذا الكتاب بسهولة العبارة،      
المباحث وعرض اآلراء، مع جرأة في ترجيح األقوال، ونقدها، ومحاولة اإلستدالل 

 على المسائل كلما سنحت بذلك الفرصة.                                      

 ومع كون ابن الفرس مالكيا محققا في المذهب فإنه ال يتردد أن يرجح رأي أبي      
حنيفة، ونظر الشافعي أو غيرهما، كلما ظهر له الدليل، وقويت عنده الحجة، مما 

 يدل على إنصافه ونبذه للتعصب.                                           
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 المقارنة بين كتاب أحكام القرآن البن العربي و كتاب ابن الفرس. 3-3

العربي واحد من شيوخ اإلمام لقد سبق فيما ذكر في هذا البحث أن اإلمام ابن  
(هـــ وطلب العلوم من علماء 545(هـــ وتوفى )468ابن الفرس، فقد ولد ابن العربي )

جلة ورحل إلى بالد متفرقة لتحصيل العلم، وألف كتبا مفيدة منها "عارضة األحوذي 
بشرح صحيح الترمذي" وكتاب "أحكام القرآن" الذي نحن بصدد المقارنة بين كتاب 

 لفرس.    ابن ا

فقد كان ابن العربي هو المجلي في هذا الميدان، والشك أن المصلي يقتبس  
                                           أشياء من المجلي كما هي عادة المتأخرين، السيما أنه ممن أجازه.                                                                 

إلى كتابيها تبين له العالقة الوطيدة بين الطالب وشيخه، فمثال كانا على  ومن نظر   
عالقة بفقه الواقع حيث مارسا مجموعة من الوظائف من القضاء واإلفتاء والتدريس، 
مما جعلهما يحتكان بمشكالت الناس واألوضاع المستجدة مما مكنهما من الموازنة 

                                                                 بين األحكام وغير ذلك.                 

وكتاب ابن العربي مهم للتفسير الفقهي عند المالكية، ألن مؤلفه مالكي تأثر  
مذهبه، فظهرت عليه ي تفسيره روح التعصب له، والدفاع عنه غير أنه لم يشتط في 

مية تصدر من مجتهد مالكي، ولم تعصبه إلى الدرجة التي يتغاض فيها  عن كل زلة عل
يبلغ به التعسف إلى الحد الذي  يجعله يفند كالم مخالفيه إذا كان وجيها ومقبوال. 
وو كثيرا مايحتكم ابن العربي إلى اللغة في استنباط المعني من اآليات، ويرد على من 

ولوا" خالف مالكا كائنا من كان، فمثال لما جاء يفسر قوله تعالى "ذلك أدنى أال تع
ناقش كالم الشافعي ورد تنويه الجويني وغيره للشافعي. ألن الشافعي أتى بما تأباه 
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العربية فقال ابن العربي: اختلف الناس في تأويله على ثالثة أقوال ... الثاني أال يكثر 
عيالكم قاله الشافعي. ثم قال أعجب أصحاب الشافعي بكالمه هذا، وقالوا هو حجة 

اللغة وشهرته في العربية، واالعتراف له بالفصاحة حتى لقد قال  لمنزلة الشافعي في
 الجويني: هو أفصح من نطق بالضاد، مع غوصه على المعاني ومعرفة باألصول....                                 

فقال ابن العربي: كل ما قاله الشافعي أو قيل عنه أو وصف به فهو كله جزء  
ومالك وأوعى سمعا وأثقب فهما وأفصح لسانا وأبرع بياا  من مالك ونغبة من بحره،

                                              (                                                                                                                            41) وأبدع وصفا، ويدلك على ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة وفصل.

ثم قال: والذي يكشف لك ذلك في هذه المسألة البحث عن معاني قولك       
"عال" لغة حتى إذا عرفته ركبت عليه معنى اآلية، وحكمت بما يصح به لفظا ومعنى. 
وقد قال علماؤنا فيه سبعة معان. وهي الميل، والزيادة، والجور، والفقر، والثقل، 

مؤونة العائل، والغلبة. وساق لكل دليال ثم قال هذه معانيه السبعة ليس لها والقيام ب
                      ثامن. ويقال أعال الرجل كثر عياله.                                                                                            

اللفظ والمعنى بما قاله مالك، أما  واستمر قائال: فإذا ثبت هذا فقد شهد لك 
اللفظ فألن قوله تعالى "تعولوا" فعل ثالثي يستعمل في الميل الذي يرجع إليه معاني 
"عول" كلها، والفعل في كثرة العيال رباعي ال مدخل له في اآلية، ثم قال: فقد ذهبت 

                                         الفصاحة ولم تنفع الضاد المنظوق بها  على اإلختصاص. اهـــ.          

وهكذا قفا أثره تلميذه اإلمام ابن الفرس في جودة اإلستنباط ومنزع الحجة كما      
في قوله تعالى " يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري يوآتكم وريشا ولباس التقوى 
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ءاتكم" هذه مسالة . قال وقوله "سو (42)ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون"
قد اختلف فيها فقيل العورة السوأتان فقط وهو قول داود ومن حجته أن الله ذكر 
مواراة لسوءة خاصة فدل على أن ما عداهما ال تجب مواراته، ورأى أن إطالق اللفظ 
إنما يقع على القبل والدبر. وأما المرأة فقصتها أخرى، وقد قال تعالى فيهن "وال 

. وقيل العورة منه السوأتان والفخذان وهو قول (43) ما ظهر منها"يبدين زينتهن إال
بعض أصحاب مالك، وقيل ما بين  السرة والركبة هي العورة وهو المشهور في 

                                               المذهب، وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة، وقيل من الركبة إلى الفخذ مع السرة عورة.                                                 

ثم فال الحجة لما في المذهب ماجاء في الحديث المبين لكتاب الله تعالى  
وقوله  عليه الصالة و  (44)من قوله عليه الصالة و السالم "مابين السرة إلى الركبة عورة"

الصالة و  وإن ان قد جاء عليه( 45)السالم لجرهد "غط فحذك فإن الفخذ عورة" 
 السالم ما يعارض ذلك ولكنه ضعيف. اهــ.                                                                      

وهكذا يستعمل أللفاظ اللطيفة في ردوده على العلماء خالفا لشيخه ابن العربي      
 ظهر.                                                                          فإنه يشع عليهم خصوصا إذا خالفوا مالكا ورأى أن حجة مالك هي األ

وبالجملة اليستغني طالب علم من الكتابين، ومن  أمعن النظر إليهما بدقة يرى   
كأن الكتابين خرجا من وعاء واحد، فما أطنب فيه ابن العربي أوجز فيه ابن الفرس 

                                     وبالعكس.                     
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 وفي ذلك أقول.

 لقد فاق االشبيلي في أحكامه          *         كما راق ابن الفرس في إتقانه

 

 

 لذين نقلوا من الكتاب.ابعض العلماء  -3

وهذا الكتاب مصدر للذين جاؤا بعد ابن الفرس من المفسرين و الفقهاء سواء       
أو غيرها من مذاهب أهل السنة، فمثال ابن جزي الغرناطي في "  كانوا من المالكية

التسهيل لعلوم التنزيل" ننقل من كتاب ابن الفرس في سة مواضع، وهكذا ابن عجيبة 
في "البحر المديد" وابن عاشور في "التحرير و التنوير" فقد نقل من كتاب ابن الفرس 

اسن التأويل" نقل في سبع في ثالث وثالثين موضوعا، وهكذا القاسمي في " مح
وعشرين موضعا، واأللوسي في "روح المعاني" فقد نقل في تسع وعشرين موضعا،  
والسيوطي في "اإلكليل" في ثالث وثمانين موضعا، ومن الفقهاء الحطاب في 
"مواهب الجليل" فقد نقل كالم ابن الفرس في عشرين موضعا، والخرشي في 

في ستة مواضع، وابن فرحون في "تبصرة  موضوعين، وعليش في "منح الحليل"
الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام" في ستة عشر موضعا، وأما الشاطبي 
فقد ذكر أنه كاد أن  يقع في هوة ولم ينقذه إال كتابين "النهاية" و "أحكام القرآن" 

 ( 46)البن الفرس المالكي

 منهجه في التفسير الفقهي: 
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 ( مميزات الكتاب:4-1)

أ(  اإلستيعاب لجميع سور القرآن من الفاتحة إلى المعوذتين، وإن لم تكن فيها )
آيات األحكام يقول هذه مكية وليس فيها ناسخ وال منسوخ، كما في النازعات، 

 وعبس و التكوير واإلنفطار والتكاثر و العصر و النصر، والمسد و اإلخالص.

عها على ماهو  أظهر تعلقا، وابين )ب(   يقتصر في إيراده لألحكام الفقهية التي ج
استنباطا، كما قي قوله تعاالى "يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا 

قال: "في هذه اآلية األمر بالثبات و الصبر و الذكر. قال قتادة  (. 47)لعلكم تفلحون"
في ذلك والله اعلم افترض الله تعالى ذكره عند الضرب بالسيوف، وقد روي الكراهة 

إنها كره ألنه  يدل على الفشل والخور، فأما إذا شد المسلمون على المشركين شدة 
                                                               (.                                                                                                   48)واحدة فال بأس أن يرفعوا أصواتهم ألن ذلك يشد أعضاء المسلمين. 

)د(  اجتهد في بيان أختالف أهل العلم في المسائل الفقهبة ليتجلى لطالب العلم    
ما اتفقوا عليه من األحكام وما اختلفوا فيه كما في آية " با أيها الذين آمنوا كتب 

فإنه أطب في ذكر  (. 49)لعبد بالعبد" اآليةعليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و ا
اختالف أهل العلم حتى أنفق أكثر من إحدى وعشرين صفحة في بيان اآلية. ذلك 

                                                   (                                                                                                                            50)(. 955-955من )

                                                           

 
 
 
 



العدد األول الميزان                                                                                       مجلة    
 

35 | P a g e  
 

)هــ(  اإلنصاف والبعد عن التعصب، إذ مع كونه شيخ المالكية في وقته كما وصفه 
الذهبي لم يتردد أن يرجح رأي غيره من العلماء كما ظهر له الدليل وقويت  عنده 

 مرة واحدة، الحجة، مثال ذلك رأى اإلمام مالك ن اإلعتمار في السنة ال يكون إال
ولكنه رجح جوازه في جميع األوقات، وهو مذهب الشافعي. فقال وظاهر قوله تعالى 
"وأتموا الحج و العمرة لله جميعا" حجة للقول الثاني عندي ألنها عامة لجميع 

 (                                                                               51)األوقات".

عرض المسائل حيانا بصيغة اإلستفهام، لتقوية اهتمام القارئ أو السامع إليها  )و(  ي
           (                                                                                                                        52)كقوله: اختله هل هو حكاية قول الكفار أو هو خبر من الله تعالى. 

وقوله : وهنا مسألة اختلف الناس فيها، هل الصالحون من الناس واألنبياء، أفضل من 
                         المالئكة؟ أم المالئكة أفضل من كل خلق؟ وهكذا.                                                                                 

ن الصحيح في كثير من المسائل المختلف فيها، كما ي قوله تعالى )ز(   الترجيح وبيا
قال واختلف  في هذه النفقة ماهي؟ فقال يزيد بن (. 53)" ومما رزقناهم ينفقون"

القعقاع وابن عباس هي الزكاة، وقال ابن مسعود هي نفقة الرجل على أهله، وقال 
                                                                                  (         54)الضحاك: هي كل نفقة وهذا هو الصحيح. هــــ

)ح(  ضمن  كتابه جملة من القواعد والضوابط األصولية و الفقهية، بل إنه جاوز 
ذلك إلى الفروع و المسائل التفصيلية في كثير من المناسبات. مثال ذلك: قول تعالى 
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وما جاء في الحديث "ال يقتل حر ( 55)لنفس بالنفس". " وكتبنا عليهم فيها أن ا
                                  (                                                                                                                            56)بعبد".

العموم ونحو ذلك ضعيف ألن العام إذا فقال ابن الفرس، والحتجاج بهذا            
عارضه خاص على وفق حكمه، فحمله على البيان و التخصيص أظهر من حمله على 

 (                                    57) التأكيد وقد اختلف فيه األصوليون.

 منهجه العام في التفسير:  -4-2

رآن الكريم التي فيها أحكام، أما منهجه العام فيفسر اآليات في كل سورة من سور الق
 أو ناسخ و منسوخ.

 منهجه في التفسير الفقهي: -4-4

وأما منهجه الفقهي فإنه يعتني باستنباط األحكام الفقهية من القرآن الكريم وفق    
المذاهب الفقهية وهو من أبرز التفاسير الفقهية التي عرفها تاريخ المدرسة المالكية 

                                            األندلسية.              

 أثر أصول المذهب المالكي في الكتاب، فمنها:

 )أ( سد الذريعة:

اآلية فقال ابن الفرس وقد  ( 58)قال تعال: " يأيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا" 
استدل الفقهاء في هذه اآلية على القول بسد الذرائع في األحكام خالفا للسافعي 
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ي حنيفة في ترك االعتبار بذلك، فمن ذلك ما كان  من الشرع ظاهره الصحة وأب
وتوصل به إلى استباحة الربا مثل أن يبيع الرجل سلعة بمائة إلى أجل، ثم  يتباعها  
بخمسين نقدا، وذلك حرام، وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة ومنعه مالك ومن تابعه 

ة، فرأو أن ما جر إلى الحرام حرام، وتعلقوا ألنه يؤدي  إلى إعطاء خمسين مثال في مئ
 بظاهر اآلية المذكورة في منع المومنين من قول راعنا للنبي عليه الصالة و السالم.

(59                         ) 

 )ب( العرف و عمل أهل المدينة:

قال ابن الفرس "وأمر بالعرف" ( 60)ومنها قوله تعالى "خذ العفو وامر بالعرف"  
ى واقض فيه بكل ما عرفته النفوس مما اليرده الشرع... فقال وأصحاب مالك المعن

 رحمه الله يحتجون بهذه اآلية كثيرا في إثباته فمن ذلك.               

مسألة النقد إذا ادعى الزوج بعد الدخول أنه دفعه زو أنكرت الزوجة، فذهب  -9
اريا في المدينة، و كذلك مالك إلى أن القول قول الزوج ألن العرف بذلك كان ج

 حيث ماجرى ذلك العرف.                                               

 ومنها مسألة متاع البيت  إذا تختلف فيه الزوج و الزوجة.                                                             -2

عشرة سنين فهو له كما جاء في ومنها مسألة الحيازة فعندنا أنه من أحاز شيئا  -5
 الحديث.                              
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ومنا مسألة السقف إذا تنازعا فيه صاحب العلو و السفل فعندنا أنه لصاحب  -4
 السفل.                              

ومنها إذا تنازع اثنان في حائط بين دارين ففي المذهب أنه يحكم به لمن يشهد  -5
 ف.                           له العر 

ومنها إذا  تنازع رجالن في بيع أو إجارةونحوها وادعى أحدهما الصحة واآلخر  -6
 (      61) فسادا فلمن يشهد له العرف.

 : المؤاخذات على الكتاب.4-5

وكما هو معروفأن الكمال ال يكون أبدا إال الله، فكثيرا ما يكتب العالم كتابا     
أصبح قال ياليتني لم أكتب هذا، أو لو كتبت هذا بدال من تلك لكان  باألمس فإذا

أحسن، فل ينج ابن الفرس من هذا في كتابه، فهناك بعض المالحظات على 
       المصنف ومنها:                                                                                                                

 ( لم يبين المصنف رحمه الله المراد من آيات األحكام  عنده في مقدمة.                                               9)

(   استدالله باألحاديث مع قلة اإلعتناء بصحتها  أو ضعفها ولم ينهج منهجا 2)
أو يسنده إلى  (62) معينا فيه، فكان يذكر الحديث وال يسنده إلى أحد وال يبين درجته.

وربما حكم بصحة الحديث والصحيح خالفه مثاله ( 63) بعض الرواة ولم يبين درجته.
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قوله " وجاء عنه عليه السالم في حديث صحيح خرج الترمذي )حد الساحر ضربة 
                                                                      (                                                                                         64)السيف(".

و التحقيق أنه ( 65) والعذر له هنا أنه قلد الحاكم في تصحيحه للحديث. 
وابن عبدالبر ( 67)وابن الكثير(  66)حديث ضعيف كما ذكر ابن حجر العسقالني 

                                       وغيرهم. اهـــ                        (69)والبيهقي(68)

(   حيانا يقتصر على أدلة المخالف من دون أن يذكر أدله المالكية فيترك األمر 5)
هكذا. مقاله: قوله تعالى )قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين( 

لله تعالى أمر فقال ابن الفرس: استدل به الشافعي على افتتاح الصالة بهذا الذكر فإن ا
به نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزله في كتابه ... وروى عن عائشة رضي الله عنها أنه  
كان صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصالة رفع يديه ثم يقول: سبحانك اللهم 

 وبحمدك تبارك اسمك وتعال جدك وال إله غيرك..".        

قول هذا بين التكبير و القراءة  ثم قال : " وعن مالك رحمه الله تعالى في 
 أن يأتي بأدلة المالكية في ذلك.                                                                                    -وهو مالكي –روايتان".اهــ فكان على المؤلف 
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م إذا فمنها: حديث أبي حميد الساعدي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسل   
قام الصالة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في 

 (                                                                                  70)موضعه معتدال ثم يقرأ. 

                                                      ولم يقل يسبح أو يستفتح بل قال يقرأ.                                      

ومنها : حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله     
وغير ذلك من األدلة  ( 71)عنهما كانوا يفتتحون الصالة بالحمد لله رب العالمين. اهـ 

                       الكثيرة.                                           

 

 

 

 :الخاتمة

من خالل هذا البحث المتواضع يتبين للقارئ أن هناك عالم نحرير في القرن  
السادس المسمى عبدالمنعم ين عبدالرحيم بن الفرس المالكي الذين نشأ في أسرة 
مليئة بالعلماء حيث تتلمذ على أبيه وجده وسائر العلماء وبرع في العلوم وصنف كتبا 

أهمها "أحكام القرآن" الذي ألفه في سن النبوغ والشباب وذلك خمس وعشرون  من
                    سنة من عمره، فجعل الله لكتابه القبول حتى انتفع به العلماء والطالب.                                                           
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التأليف حتى كفرسي رهان  وحسبك أن يقارن مع شيخه ابن  العربي في حسن 
في هذا الميدان، فنسأل الله تعالى أن يخرج لنا مخطوطات أخرى بكتب التي درست 
من تراثنا المالكية رحمهم الله جميعا. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على النبي 

                                        الكريم.                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر و المراجع.دمصا
 الكريم القرآن -9
البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر  -2

من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. دار طوق النجاة، الطبعة 
                                                هـــ              9422األولى، 

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، تاريخ اإلسالم ووفقيات المشاهير و  -5
             (م.                                                                                          2005األعالم، دار الغرب اإلسالمين الطبعة الولى )
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ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم  بن علي، الديباج المذهب في معرفة أعيان  -4
 مصر، بال تاريخ.                                                                                                          -علماء المذهب، دار التراث، القاهرة

ليمان بن نجاح األموي، مختصر التبيين لهجاء التنزيل، مجمع أبو داود، س -5
 (هـــ     9425الملك فهد، المدينة، طبعة )

ابن األبار، محمد بن عبدالله البلنسي، التكملة لكتاب الصلة، دار الفكر  -6
 (هـــ.    9425للطباعة، لبنان ، الطبعة )

طة في أخبار غرناطة، دار ابن الخطيب، لسان الدين محمد بن عبدالله، اإلحا -5
 (هـــ.                                                                                                             9424الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى )

ابن األبار، محمد بن عبدالله البلنسي، معجم أصحاب القاضي أبي علي  -8
 (هـــ.                                                                                                 9420كتبة الثقافة الدينية، مصر. الطبعة االولى )الصدفي، م

ابن الزبير، أحمد إبراهيم الغرناطة، صلة الصلة، مكتبة الثقافة الدينية، بمصر،  -1
            (هـــ.   9421الطبعة األولى )

عمر بن رضا كحالة، معجم المؤلفين، مكتبة المثنى بيروت دار إحياء التراث،  -90
 بال تاريخ.                              

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، سير أعالم النبالء، دار الحديث ،  -99
 (هـــــ.            9425القاهرة، الطبعة )

ن أحمد الغرناطي، التسهيل لعلوم التنزيل، داار األرقم بن ابن جزي، محمد ب -92
 (هـــ.                                                                                                            9496أبي األرقم، بيروت ، طبعة األولى )

آن، دار ابن حزم، بيروت الطبعة ابن الفرس، عبدالمنعم بن عبدالرحيم، أحكام القر  -95
 ( هـــ.               9425األولى )

ابن العربي، أبوبكر محمد بن عبدالله، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية ، طبعة  – 94
 األولى، بيروت بال تاريخ.  
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الحاكم، أبو عبدالله محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحيحين، دار  -95
 (هـــ.                                                                                                          9599روت، طبعة األولى )الكتب العلمية بي

الشاطبي، إبراهيم  بن مويى اللخمي، اإلفادات واإلنشادات، دار الفكر،  -96
 بيروت، بال تاريخ.                        

 داود، سليمان بن األشعث، سنن أبي داود، المكتبة العصرية، بيروت.                                        أبو  – 95
العسقالني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار  -98

 (هــ.          9551المعرفة، بيروت، )
قرآن العظيم، دار الكتب ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير ال -91

 ( هـ9491العلمية، بيروت، طبعة األولى )
ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بن عبدالله النمري، االستذكار، دار الكتب  -20

 ( هـــ. 9429العلمية، الطبعة األولى )
البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت،  -29

  الطبعة الثالثة.    
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 الحوامش
 (.41سورة المائدة:) (1)
 922سورة التوبة: ) (2)
 (44سورة النحل) (5)
البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من رسول الله  (4)

(ه 9422صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه، دار طوق النجاة، الطبعة األولى )
 .15، رقم 9904(ص:4)ج/

الدين محمد بن أحمد، تاريخ اإلسالم ووفقيات المشاهير الذهبي، شمس  (5)
، رقم 9904،ص:4(م. ج/2005واألعالن، دار الغرب اإلسالمين الطبعة األولى )

(15.) 
ابن فرحون ، برهان الدين إبراهيم بن علي، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء  (6)

 (.955ص:) (2المذهب، دار التراث، القاهرة، مصر، بال تاريخ. )ج/
أبو داود، سليمان ابن أبي نجاح األموي، مختصر التبيين لهجاء التنزيل، مجمع  (5)

، وذالك في ترجمة أسرة 81( ص: 9(ه )/9425الملك فهد، المدينة، طبعة )
 المؤلف.

ابن األبار، محمد بن عبدالله البلنسي، التكملة لكتاب الصلة، دار الفكر للطباعة،  (8)
 (.925(، ص)5(ه )ج/9495ألولى )لبنان ، الطبعة ا

 .928( ص: 5نفس المرجع )ج/ (1)
ابن الخطيب، لسان الدين محمد بن عبد الله، اإلحاطة في أخبار غرناطة، دار (09)

 (.495( ص: )5(ه )ج/9424الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى )
علي الصدفي، ابن األبار، محمد بن عبدالله البلنيسي، معجم أصاب القاضي أبو  (99)

 (.951(ص:)9(ه)ج/9420مكتبة الثقافة الدينية، مصر. الطبعة األولى )



العدد األول الميزان                                                                                       مجلة    
 

45 | P a g e  
 

ابن الزبير، أحمد إبراهيم الغرناطة، صلة الصلة، مكتبة الثقافة الدينية، بمصر،  (29)
 .91(ص:4(ه )ج/9421الطبعة األولى )

لتراث، بال عمر بن رضا كحالة، معجم المؤلفين، مكتبة المثنى بيروت دار إحياء ا (59)
 .916( ص:6تاريخ )ج/

( 5ابن الخطيب، لسان الدين محمد بن عبدالله، المرجع السابق، )ح/ (49)
 .491ص:

 .928( ص:5ابن األبا، محمد بن عبدلله البلنسي، المراجع السابق )ج/ (59)
الذهبي، شمس الدين محمد ابن أحمد، سير أعالم النبالء، دار الحديث،  (69)

 .454( ص:95(هــ، )ج/9425)القاهرة، الطبعة 
ابن جزي، ممد بن أحمد الغرناطي، التسهيل لعلوم التنزيل، دار األرقم بن أبي  (59)

. وفي ذكر اسم المصنف 95(ص:9(هــ )ج9496األرقم، بيروت، الطبعة األولى )
 تجوز والصواب، ما ذكرناه أوال. انه هو عبدالمنعم.

 .955( ص:2علي، المرجع السابق، )ج/ ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن (89)
 -ابن الفرس، عبدالمنعم بن العبد الرحيم، أحكام القرآن، دار ابن حزم، بيروت (19)

 .54( ص: 9(. )ج/9425الطبعة األولى )
 .98(ص:9ابن الفرس، عبدالمنعم بن عبدالرحيم، المرجع السابق، مقدمة )ج/ (02)
لله، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد ا (92)

 (9الطبعة األولى، بيروت بال تاريخ)ج/
 (.26سورة األعراف:) (22)
 (.59سورة النور:) (52)
الحاكم، أبو عبدالله محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحيحين، دار الكتب (42)

 (.6595( ص:)5(هـ )ج/9499العلمية بيروت، الطبعة األولى )
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اري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح االمختصر البخ(52)
من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، دار طوق النجاة، الطبعة األولى، 

 .85( س:9هـ )ج/ 9422
الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي، اإلفادات واإلنشادات، دار الفكر، بيروت،  (62)

 (.95بال تاريخ )
 (.45سورة األنفال ) (52)
 .909( ص:5ابن الفرس، عبدالمنعم ن عبدالرحيم، المرجع السابق، )ج/ (82)
 (.958سورة البقرة:) (12)
 905( ص:9ج)/ابن الفرس، عبدالمنعم بن الرحيم، المرجع السابق،  (05)
 .254نفس المرجع السابق. ص:  (95)
 .44نفس المرجع السابق. ص:  (25)
 .54( ص: 9نفس المرجع )ج/ (55)
 (.5سورة البقرة:) (45)
 .55( س:9ابن الفرس، مرجع السابق، )ج/ (55)
 (.45سورة المائدة:) (65)
يروت، أبو داود، سليمان بن األشعث، سنن أبي داود، المكتبة العصرية، ب (55)

 .956( س:4)ج/
 (.904سورة البقرة:) (85)
 .81( ص: 9ابن الفرس، المرجع السابق )ج/ (15)
 (.911سورة األعراف:) (04)
 .66-64( ص: 5ابن الفرس، مرجع السابق، )ج/ (94)
 56( ص: 9ابن الفرس، مرجع السابق، )ج/(24)
 45( ص: 9ابن الفرس، مرجع السابق، )ج/(54)
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 .246( ص: 9السابق، )ج/ابن الفرس، مرجع (44)
 .246( ص:4الحاكم، أبو عبدالله، المرجع السابق، )ج/ (54)
العسقالني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار  (64)

 .256( 90(هـ )ج/9551المعرفة، بيروت. )
ابن كثير،  أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، دار الكتب (54)
 945( ص: 9(ه )ج/9491لعلمية، بيروت، الطبعة األولى )ا
.ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بن علدالله النمري، االستذكار، دار الكتب العلمية، (84)

 (.9429الطبعة األولى )
البيهقي، أحمد بن  الحسين، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، الطلعة  (14)

 .956( ص:8الثالثة، )ج/
 (.914( ص )9أبو داود، سليمان بن األشعث، المرجع السابق، )ج/ (05)
باب ما  941( ص )9البخاري، محمد بن إسماعيل، المرجع السابق، )ج/ (95)

 يقول بعد التكبير.
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 الهوسا والعربية :في اللغتيند  الي  

 (  ةداللي)دراسة تقابلية 

 

 

 /إعداد 

 

ثاني يوسف الفاتكيالمحمد الدكتور   

Muhammadsani_yusuf@yahoo.com 08029403157 

 سليمان عثمانوالدكتور سليمان 

Dr.sulaiman1966@gmail.com 08065299066 

 

 قسم اللغة العربية  - جامعة والية كدونا

 

 م2016
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 الملخص: 

طت الورقة
َّ
"اليد" من حيث المدلول واالستعمال في اللغتين: لفظة أضواًء على  َسل

الهوسا والعربية، بالوصف والتحليل المتركزين على مدلولها اللغوي واالصطالحي، 

واستعماالتها المتعددة في صور وسياقات لغوية مختلفة في اللغتين الهوسا والعربية، 

إزالة غموض الكلمة ببيان مواقعها في أَدب الشعبين: الهوسا  إلىالورقة وهدفت 

عل ذلك ؛ ليناللغتمنظور ن فيها مكشف أوجه االتفاق واالختالف والعربية، من خالل 

  ي  
 
 ألنها؛ و ل من حجم الصعوبة التي تواجه مترجمي نصوص الثقافتين العالق بالكلمةقل

ل  من الكلمات التي   
 
اد بكثير من النصوص القرآنية اجزدون توضيح المر و حالتشك

نتيجة التنوع  ،فيها واألحاديث النبوية واآلثار وغيرها من النصوص األدبية التي ترد  

وأحيانا  ،حيث ترد أحيانا مرادا بها عضًوا في شخص  اإلنسان ؛الداللي الذي تتقلب فيها

عانيه ناقل أو مما ي اإلنسان،ب قائم وأحيانا أخرى األثر أو الحدث ال ،اإلنسان بأكمله

مترجم الرسالة أو األفكار من الثقافتين: العربية إلى الهوسا أو العكس، وغير هذا، مما 

واستعماالتها في  اليد ربين األول الخاص بمدلول و مدخل ومحبين تم استعراضه 

نقاط على والثاني الخاص بمدلول واستعماالتها في الهوسا وخاتمٍة تنطوي  ،العربية

 .في اللغتينة "اليد"ت لفظاستعماال دالالت و فاق بين اللغتين في االختالف واالت
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 مدخل :

تقول مجلة العلوم اإلنجليزية: "إن يد اإلنسان في مقدمة العجائب الطبيعة الفذة وإنه 

من حيث  ،من الصعب جدا، بل من المستحيل ـ أن تبتكر آلة تضارع اليد البشرية

ف ، فيحينما تريد قراءة كتاب تتناوله بيدك، ثم وسرعة التكي   ،والقدرة ،البساطة

ا،  لقائيًّ حينما فتثبته في الوضع المالئم للقراءة، وهذه اليد هي التي تصحح وضعه ت 

تقلب إحدى صفحاته تضع أصبعك تحت الورقة، وتضغط عليهابالدرجة التي بها، ثم 

ن تشتمالن على يزول الضغط بقلب الورقة ، واليد تمسك القلم وتكتب به..، واليدا

، ولكل منها تسع عشرة مجموعة من العضالت"
ً
 .72سبع وعشرين عظمة

 
ً
لدعوة بعض المعنيين بشأن اللغات األفريقية والعربية على  يجيء هذا المقال تلبية

وجه الخصوص، القائل: "..وإنني ألدعو إلى قيام العديد من الدراسات اللغوية المقارنة 

فربما نهتدي من ، رابة بين اللغات السامية والحامية مدى الصلة والق عن التي تكشف

 خالل هذه الدراسة المقارنة  إلى ما يلقي ضوءً 
 
د حقيقة أن أفريقيا هي الموطن ا أو يؤك

األول للغات السامية ..فتنتفي الحجج والمزاعم عند من يصفون العربية بأنها دخيلة 

اللغتين: الهوسا والعربية، من حيث حيث تناول الباحثان كلمة "اليد" في  ،73في أفريقيا"

مدلولها اللغوي واالصطالحي في اللغتين وهو عبارة عن ما تتعرض له الكلمة من 

استخدامات حقيقية ومجازية، وذلك حين الحظ الباحثان ما لكلمة "اليد" من خطورة 

 اليد ،شأن في اللغتين
 
بط وما ارت  ،ودورها في توضيح  بعض النصوص الوارد  فيها كلمة

بذلك من قضايا اللغة في المنحى العقدي والتشريعي؛ مما يجعل النصوص الشرعية 

ْحو ج  شارَح  ،المرتبطة بها في غموٍض بعض الش يء
 ها إلى الوقوف عندها ساعاٍت مما ي 

نه أحيانا أخرى، ألنها تارة تطلق مرادا بها عضوا من عبالتأويل حينا وبالصىرف 

واألحداث  حينا آخر، وتارة الجماعة وتارة األفعال واإلنسان بكامله ،اإلنسان حينا

، وأحيانا النعم التي تتسبب فيها اليد، وغيرها؛ مما يجد دارس أواآلثار القائمة بهم

ا فيها صعوبات تحتاج إلى التذليل، وذلك ما يرمي   أمًّ
ً
إليه العربية المتكلم بالهوسا لغة

 الباحثان بالتركيز على األهداف اآلتية:  

                                                           
 14م، ص 5002)نقال عن كتاب" الله والعلم الحديث"( ط/  وجود الله، يوسف القرضاوي،  72
 79م ص 6002الطبعة األولى  دار جامعة إفريقيا للطباعة، اللغات في أفريقيا: مقدمة تعريفية،يوسف الخليفة أبوبكر وآخرون، 73
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عن أوجه االختالف واالتفاق بين الهوسا والعربية في داللة واستعمال كلمة  الكشف .1

 اليد

 الخاصة باليد في اللغتين. إظهار الوجوه الجمالية في االستخدامات والتعابير .5

 إثبات مدى الصلة العرقية بين اللغتين من خالل دراسة السياق اللغوي بينهما .3

 .أساليبهما في األداء اللغوي  توطيد العالقة بين اللغتين والتقريب بين .1

وتتمخض الدراسة في محورين: األول:اليد في العربية واستعماالتها والثاني:اليد في 

 الهوسا واستعماالتها على النحو التالي:

 :اليد في اللغة العربية واستعماالتهاأوال: 

استعمالها على ترد مادة "يد" في اللغة العربية لمعاٍن كثيرٍة، وهي من األسماء التي جرى 

حذف المها، واالكتفاء بالحرفين )الياء والدال(؛ كما أجروا الكلمات  )فم، أخ، دم، 

أب، وغيرها( في بعض تراكيبها. ذلك ألن محذوفها يرد  عند بعض الصياغات، كالتثنية 

 والتصغير. وإليك ما قاله اللغويون فيها:

ر  -
ْ
ط
َ
: من أ . الَيد 

 
ف

َ
: الك نثى ورد في اللسان، الَيد 

 
لى الكف، وهي أ صابع إ 

َ
اف األ

، فاْعَتَقبت حركة الالم 
ً
ْعٌل، )َيْدٌي( فحذفت الياء تخفيفا

َ
محذوفة الالم، وزنها ف

ْدنى الَعَدد. )
َ
ْعٍل في أ

َ
ْيٍد، على ما يغلب في جمع ف

َ
 (4على الدال، والجمع أ

ْيٍد،
َ
ن جْمعها أ

َ
ْعٍل، ساكنة العين؛ أل

َ
صلها َيْدٌي، على ف

َ
: أ ، وبعض العرب  والَيد  يٌّ د 

وي 

َيَدى)
ْ
َيد  ال

ْ
ل  (، قال الراجز:5يقولون ل 

 الَيَدى )
َّ
س  أو كف

ْ
راَع الَعن َد           إال ذ  َوسَّ

َ
بَّ ساٍر باَت ما ت  (3يا ر 

. قال الشاعر: ، مثل َرَحيان   وتثنيتها على هذه اللغة َيَديان 

 ٍق ... قد ينفعانَك منهم
َحر  ْهَضما)َيَدَيان  بيضاوان عند م   (1ا أْن ت 

كار َع.
َ
ر ٍع وأ

ْ
ك
َ
ياٍد جمع الجمع ، مثل أ

َ
 وقال ابن سيده: أ

بو الخطاب : 
َ
نشد أ

َ
 وأ

ْعناق  )
َ
لى األ ها إ 

َ
شناق ي    نا وإ  ياد 

َ
ْت في أ

َ
ل مَّ

َ
أ
َ
 (2ساءها ما ت

وقال ابن جني: "وكذلك اليد التي هي العضو، قالوا فيها أيد البتة. فأما أياد فتكسير  أيٍد 

 (.6تكسير َيٍد، وعلى أن " أياد " أكثر ما تستعمل في النعم ال في األعضاء" )ال 

سامي على حرفين، وقد حذف منه حرف، فال 
َ
والَيد  اسم على حرفين. وما كان من األ

ردَّ في التثنية ويثنى على لفظ  و الجمع وربما لم ي 
َ
و فى التثنية أ

َ
ال في التصغير أ  إ 

رد  ي 
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ْوا، فقالوا: الواحد وقال بعضهم: و  نَّ
َ
، ثم ث

ً
 وَمنا

ً
 وَرحا

ً
 كما ترى مثل َعصا

ً
يادي َيدا

َ
احد األ

نشد:
َ
، وَمَنوان  وأ ، وَرَحيان   َيَديان 

ْهَضما ن ت 
َ
هْم أ ك َبْين  ٍم      قْد َيْمَنعان   

 
َحل  َيَديان َبْيضاوان  عْنَد م 

، ثم تجم
ً
يا ْيد 

َ
 مثل َعْبٍد وَعبيٍد. وتجمع أ

ً
ا ي   َيد 

يَن، ثم تجمع وتجمع الَيد  ْيد 
َ
ْيدي على أ

َ
ع األ

نشد:
َ
َي وأ ياد 

َ
ْيدي أ

َ
 األ

ينا ت لما َيْبغ 
َّ
ال ض 

 الم 
َ
ينا     َبْحث ْيد 

َ
ل  واأل

ْرج 
َ
َن باأل

ْ
 َيْبَحث

ياٍد قال 
َ
ْيدي في الشعر على أ

َ
وٍس، وقد جمعت األ

 
ل
 
ٍس وف

 
ل
ْ
ف
َ
ٍس وأ

ْ
ل
َ
ْعٍل مثل ف

َ
وهذا جمع ف

ي  : َهو 
 
 جندل بن المثنى الط

نه
َ
ل   كأ

زَّ
 
يادي غ

َ
خاٌم بأ ٌن س 

ْ
ط

 
َجل  ** ق

ْ
ن
َ
ْحَصحان  األ  بالصَّ

 ومثله قول اآلخر :

ي ؟ ياد 
َ
ها األ ح  طاو 

 
َيٍد ت لي** فَمْن ل 

ْ
ث  فكفاَك م 

ً
ا واحدا مَّ

َ
 فأ

 

 بالتشديد الجتماع الياءين .قال ابن بري والدليل 
ٌ
ة َديَّ ن تصغيرها ي 

َ
؛ أل

ً
ة َديَّ وتصغر الَيد  ي 

نَّ الم َيٍد 
َ
صل  على أ

َ
نها لو كانت في األ

َ
 فال حجة فيها أل

ٌ
ة َديَّ ما ي 

َ
 فأ

ً
ليه َيدا  إ 

ياء قولهم َيَدْيت 

نه كان 
َ
 .. وذو الَيَدْين رجل  من الصحابة، يقال: سمي بذلك أل

ً
ة َديَّ  لجاء تصغيرها ي 

ً
واوا

م 
َ
 أ
 
َرت  الصالة ص 

َ
ق
َ
 وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه و سلم أ

ً
َيعمل بيديه جميعا

بي 
َ
َداء  وْجع  اليد. قال بشر بن أ صلها، والي 

َ
ي مقطوع اليد من أ

َ
يٌّ أ يَت ؟ ورجل َمْيد  س 

َ
ن

 خازم:

وض   ر 
 
َدى في الصالحين ق ي النَّ ْيد 

َ
رونها    وأ

 
ك

ْ
ي َيٌد َيش ْوم 

َ
ْن لك في ق

 
ك
َ
 ت

 اليد في ميزان االشتقاق:

َيًغا ل لداللة على معاٍن، كما اليد من األسماء الجامدة، التي اشتقت منها العرب  ص 

اشتقوا من جوامد الكلمات أمثال:النسر )الطير(، فقالوا: استنسر،  واستنسر، صار 

كالنسر في القوة، عند الصيد، بعد أن كان من ضعاف الطير. يضرب للضعيف يصير 

 وللذليل يعز بعد الذل.)
ً
 ( 40قويا

يَدْه في السفر الثاني من كتابه "املخصص" فق َرابن  س 
َ
ك
َ
ال: الكف هي الَيد  والجمع أْيٍد ذ

ْعل يدل  على ذلك 
َ
رة وزنها ف  ناد 

ٌ
 كلمة

ً
َياٍد جمع  الَجْمع، قال الفارس ي: اعلم أن َيدا

َ
وأ

َعل والالم  منه ياٌء فهو من باب 
َ
هم أْيٍد كما دل  آباٌء وآخاٌء على أن َوْزن أب وأٍخ ف

 
قول

 
ً
م  لذلك في الكالم نظيرا

َ
عل

َ
ق وال ن ل 

َ
س وف هم َيَديته أي  َسل 

 
والذي يدل  على ذلك قول
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رى أنه لم يجيْء مثل َوَعوت , والَيد  تقع 
َ
ضربت  يده وال نعلم في الواو مثله في األفعال أال ت

عمة كالقول في تصريف التي   
ْعمة, والقول في تصريف التي هي الن   

على الجار حة, وعلى الن 

ة قال: وق و  َقع على الق 
َ
َمر سمعت أبا عبيد يقول سمعت أبا هي الجار حة, وقد ت ال أبو ع 

ياٍد وإذا أراد َجْمع اليد  قال أْيٍد 
َ
ندي أ  قال: له ع 

َ
 عمرو يقول إذا أراد المعروف

واألسد )الحيوان( فقالو: استأسد، ومنه قولها في حديث أم زرع: إن خرج أسد..، 

، واستأسد بمعًنى. ل  َد الرج  : 43)ابن بطال:  تصفه بالشجاعة فى الحروب، يقال: أس 

ل، ) الراجل ( الماش ي على رجليه و المشاء بنميم 522 ل )اإلنسان( فقالوا: ترجَّ (. والرَّج 

 ْجل )الَقَدم( 
و خالف الفارس ) ج ( رجال و رجالة )المعجم الوسيط مادة رجل(.  والر 

ب. ومنه ا
 
ل
َ
آلية فقالوا: مرجوٌل. والكلب )الحيوان األليف( فقالوا: المكلوب، أوالمك

ه  )المائدة: 
َّ
م  الل

 
َمك

َّ
ا َعل مَّ  م 

نَّ وَنه  م   
 
َعل

 
يَن ت ب   

 
ل
َ
ك َجَوار ح  م 

ْ
َن ال ْم م 

ْمت 
َّ
 ( . 1\ 2"...َوَما َعل

 ـ نماذج من اشتقاقات اليد:

ولما جاز صوغ بعض المعاني من األسماء الجامدة، بما فيها "اليد" تعرضت الورقة 

ن لشيئ مما قالت العرب هنا، قال الجوه َي فالٌن م  ري في الصحاح:" والعرب تقول: َيد 

َد فالٌن كما سبقت  ه 
َ
َد فالٌن" وف س 

َ
ه  ويبست"، كما تقول " أ ْت أي ذهبت َيد 

َّ
ل
َ
ذا ش ه، إ  َيد 

ر د في 
َّ
كا َيَده على ما َيط

َ
َي: ش د 

. وي  يٌّ ه: ضربت يَده فهو َمْيد  يَده: َيَدْيت  اإلشارة. قال ابن س 

ردت 400ص  4ه جهذا النحو، ) ابن سيد
َ
ن أ . فإ 

يٌّ  َيَده. فهو َمْيد 
َصْبت 

َ
(وَيَدْيت  الرجَل أ

ليه، وَيَدْيت  لغة،  وًدى إ  وٍد، وهو م  نا م 
َ
، فأ

ً
ْيَدْيت  عنده يدا

َ
 قلت: أ

ً
نك اتخذت عنده َيدا

َ
أ

، الصحاح(  )الجوهري 

سد:
َ
 قال بعض بني أ

ي ْسَفل  ذ 
َ
ريم   َيَدْيت  على ابن  َحْسحاس  بن  َوهٍب     بأ

َ
ذاة  َيَد الك  الج 

حمر:
َ
نشد البن أ

َ
 وأ

ً
 قال شمر:  َيَدْيت  اتخذت عنده َيدا

 
 
وف ف 

 
َش الك  َنه 

ْ
ذ يٍن      وَعْبد  الله  إ 

َ
ك  َيٌد ما قد َيَدْيت  على س 

ي 
َ
وٌل أ م َمْرج 

َ
يٌّ أ َمْيد 

َ
: أ بالة  ْبي  في الح 

َّ
ع الظ

َ
ذا وق . وتقول إ 

ً
قال: َيَدْيت  اتخذت عنده َيدا

 
َ
ه ؟ أ

 
م ر ْجل

َ
بالة  أ  في الح 

َعْت يده 
َ
 ْوق

َعْمت عليه ويقال 
ْ
ن
َ
ي أ

َ
 في اإل حسان أ

ً
ْيَدْيت  عنده يدا

َ
ها َصَنْعتها وأ ْيَدْيت 

َ
 وأ

ً
ليه َيدا  إ 

وَيَدْيت 

 بيد 
ً
ه يدا  جاَزْيت 

ً
ط َيَده وباعه وياَدْيت  فالنا ي َيْبس 

َ
وع به أ ي به وَيب   لذو مال َيْيد 

ً
نَّ فالنا إ 

عطي
َ
 وأ

ً
 عن ظهر يد يعني تفضال

ً
عطيته ماال

َ
صمعي أ

َ
لى يده األ ي إ  ي من يد 

َ
 أ
ً
ياداة ته م 

ة.
َ
كافأ ْرض وال م 

َ
 ليس من بيع وال ق
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 إعالل اليد: 

 " . ف 
ْ
ْسكين، أو الَحذ

َّ
ب، أو الت

ْ
يف بالَقل ف 

ْ
خ ة  للتَّ

َّ
ل يعرفون اإلعالل بأنه تغيْير  حرف  الع 

 عد العربية.( معجم القوا77: 5)عبد الغني الدقر: 

 "
ٌ
يَفة " و "صح  د  الئ 

َ
الَدة" وجمعها "ق ة همزة في الَجْمع كـ "ق 

َّ
ل ب حرف  الع 

ْ
ل: كَقل فاألوَّ

."
 
ف ها "َصَحائ   وَجْمع 

 الواو  إلى القاف فصارت 
 
ْت َحَركة

َ
ل ق 

 
م، ن ها: َيْقو 

 
سكين العين في "َيقوم" أْصل

َ
ت
َ
والثاني: ك

ع" و  يع. و "يْبي  ها: َيب 
 
ل
ْ
ث الالم في نحو "َيْدعو وَيْرمي".والثالث: كحذف فاء "المثال" يقوم، وم 

 في نحو "َيز ن" و "يعد  

هم أْيٍد كما دل  آباٌء وآخاٌء على 
 
ْعل يدل  على ذلك قول

َ
رة، وزنها ف  ناد 

ٌ
 كلمة

ً
"اعلم أن َيدا

م  لذلك 
َ
عل

َ
ق، وال ن ل 

َ
س، وف َعل والالم  منه ياٌء فهو من باب َسل 

َ
في الكالم أن َوْزن أب وأٍخ ف

هم َيَديته أي ضربت  يده وال نعلم في الواو مثله في 
 
 . والذي يدل  على ذلك قول

ً
نظيرا

رى أنه لم يجيْء مثل  َوَعوت. 
َ
 األفعال أال ت

ت منها 
َ
ل ْبد 

 ُ بدلوا الهمزة من الياء قال وال نعلمها أ 
َ
َدْيه، يريدون َيَديه أ

َ
َع الله  أ

َ
ط

َ
وقالوا: ق

ال  بدال مثل على هذه الصورة إ   لقلة إ 
ً
ن يكون ذلك لغة

َ
في هذه الكلمة، وقد يجوز أ

َع 
َ
ط

َ
ون َيَده. وقال ابن السكيت: ق َده  يريد 

َ
َع الله أ

َ
ط

َ
: ق بي علي 

َ
هذا، وحكى ابن جني عن أ

يد  َيَديه )ابن سيده ج ر 
َدْيه ي 

َ
 (.400ص  4الله  أ

ا عدا عينها ففي الفاء ويالحظ أن اليد من الكلمات التي يقع اإلعالل في كال حرفيها م

(: فأما حذف 427ص 4بالقلب وفي العين بالحذف كما يقول )ابن جني / الكتاب ج

الفاء ففي المصادر من باب وعد؛ نحو العدة، والزنة، والطدة، والتدة، والهبة، واإلبة 

وأما الالم فنحو اليد، والدم، والفم، واألب، واألخ، والسنة، والمائة، والفئة. وقلما 

 الحذف في العين.  تجد

 بعض مدلوالت اليد عند العرب.

 .
ٌ
ة وَّ

 
ي ق

َ
ْيٍد أ

َ
، وما لهم بذلك أ ة، وما لي به َيدان  وَّ

 
ي ما لي به ق

َ
والعرب تقول: ما لي به َيٌد أ

ْبصار.
َ
ْيدي واأل

َ
و األ

 
ول
 
ْبصاٌر، وهم أ

َ
ْيٍد وأ

َ
 ولهم أ

ْدر 
 
ي ق

َ
، تقول لي عليه َيٌد أ

 
ْدرة

َنى والق  : الغ 
: والَيد  . والَيد 

 
ة وَّ : الق  . والَيد 

 
ْعمة  

: الن  ة. الَيد 

 .
 
ياث : الغ 

. والَيد 
 
: الَجماعة . والَيد 

 
: الطاعة . والَيد  طان 

ْ
ل : الس  . والَيد  ك 

ْ
: المل ْدرة والَيد 

الق 

ه س  ونحو 
ْ
. وَيد  الفأ

 
 السابغة

 
ْعمة  

: الن  . الَيد  سالم  : االْست  . والَيد  م 
ْ
ل
 
: َمْنع  الظ ا: والَيد 

ها. طان 
ْ
ل : س   يح 

ْهر: َمد  زمانه. ويد  الر  ها. ويد  الدَّ ض   َمْقب 
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 بَيٍد 
ً
ه َيدا ر،  ،قال سيبويه: وقالوا باَيْعت  َع الَمصاد  سماء الموضوعة َمْوض 

َ
وهي من األ

ْعطاني بالتعجيل. قال: وال يجوز 
َ
 مني وأ

َ
خذ

َ
نما تريد أ نك إ 

َ
ْقدا.ً وال ينفرد أل

َ
نك قلت ن

َ
كأ

 
َ
اه. وما لي الرفع أل وَّ

َ
ي ق

َ
َده الله أ يَّ

َ
 وأ

 
ة وَّ ه والَيد  الق  ك في َيد 

نك باَيْعَته ويد 
َ
نك ال تخبر أ

ي 
َ
ْهن. ومنه قولهم يدي لَك َرْهٌن بكذا. أ  في الرَّ

 
فالة

َ
 واليد  الك

ٌ
ي طاقة

َ
بفالن َيدان  أ

مثالهم: ل  
َ
ت  به. ويقال للمعاتب: هذه يدي لَك. ومن أ

ْ
َفل

َ
ْنت  ذلك , وك ذْت، َضم 

َ
خ
َ
َيٍد ما أ

 فهو له وقال ابن شميل له عليَّ َيٌد وال يقولون له عندي يٌد 
ً
خذ شيئا

َ
والمعنى من أ

نشد:
َ
 وأ

َعم    
َر الن 

َ
ك

ْ
ش

 
ْن ال ت

َ
ْفر  أ

 
نما الك ها      وإ 

ر  ف 
ْ
ك
َ
ْست  أ

َ
ياٍد ل

َ
 له علَي أ

د الدال د ،وقد تشد  شد 
 
ن  ،القوافي من كلمة اليد  في القوافي، قال ابن بزرج: العرب  ت وإ 

نشد:
َ
 كانت من غير المضاعف ما كان من الياء وغيره وأ

  
 بَيد 

ً
وم  َيدا

ر   الق 
َ
جازاة ْم     م 

 
ْيك

َ
ل وا إ 

 
َعل

َ
وهْم بما ف  فجاز 

ي  
م  َوَحد 

 
ك لَّ َحدَّ

َ
ى َمْن ف

َ
ل َجْيٍم    إ 

 
 َبني ل

َ
يف ْوا يا َحن 

َ
عال

َ
 ت

َمر: سمعت أبا عبيد يقول: سمعت أ ، قال: وقال أبو ع 
َ
با عمرو يقول: إذا أراد المعروف

ياٍد وإذا أراد َجْمع اليد  قال أْيٍد فذكرت ذلك ألبي الخطاب وكان من 
َ
ندي أ قال له ع 

مي أبي عبيدة فقال لم َيسمع أبو عمر قول عدي:  
 
َعل  م 

ها إلى األعناق.
 
ي ... نا وإشناق ت في أياد 

َ
ل مَّ

َ
 ساَءها ما تأ

نَّ الصدقة ت
َ
ما ما روي من أ

َ
 عليها وأ

 
ف ضاع 

َدقة وي  ل  الصَّ نه َيَتقبَّ
َ
ويله أ

َ
قع في َيد الله، فتأ

ي يزيد. )ابن سيَده(
َ
 أ

 مواضع ورد فيها ذكر اليد، للداللة على معاني اصطالحية: 

 ـمن ذلك اليد في بعض التنزيل العزيز:

 ."...ْيٍد
َ
ماَء َبَنْيناها بأ  "والسَّ

  " يدينا
َ
 ..أنا خلقناه مما عملت أ

 ولي
 
ة والعقول( . ...أ وَّ ولي الق 

 
ْبصار )قيل معناه أ

َ
يدي واأل

َ
 األ

    َن بهذا القرآن وال بالذي بين َيَدْيه ْؤم 
 
ْن ن

َ
 وقال الذين كفروا ل

 " يٍد د 
َ
يٌر لكم َبْيَن َيَدْي َعذاٍب ش ذ 

َ
 ن
 
ال و إ 

ْن ه   .. إ 

  "..عن َيٍد 
َ
ْزية وا الج 

 
ْعط  ... حتى ي 

  
ْ
ف
َ
َيهم في أ ْيد 

َ
وا أ َرد 

َ
هم" "..ف  واه 
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ن تكون الجارحة هنا
َ
و مصدر ويقال الَيد   ؛قال وال يجوز أ

َ
ال بفعل أ ن الباء ال تتعلق إ 

َ
أل

 يح  لفالن. 
 كما تقول: الر 

 
بة

َ
ل
َ
 والَقْهر  والغ

 
ذ ْمر  الناف 

َ
ي األ

َ
 لفالن على فالن أ

 ومنها في بعض األحاديث النبوية:

  وَن م  ْسل  تهم  من قوله  صلى الله عليه و سلم:" الم  مَّ هم وَيْسَعى بذ 
 
 دماؤ

 
أ
َ
تَتكاف

 
ً
 ي َبْعضا

قو  هم ي  هم واحدة فبعض  َمت  ل 
َ
ي ك

َ
واهم " أ ْدناهم وهم َيٌد على َمن س 

َ
 ،أ

ي هم مجتمعون 
َ
بو عبيد معنى قوله : "َيٌد على َمن سواهم" أ

َ
ْيٍد قال أ

َ
والجمع أ

 
ن  عاو 

ل بل ي 
 
خاذ هم التَّ هم واحد ال َيَسع  مر 

َ
هم وأ عدائ 

َ
هم  على أ َمت  ل 

َ
 وك

ً
هم بعضا بعض 

حاربة  لهم يَتعاَونون على جميعهم 
 
ْديان  امل

َ
ل  واأل

َ
ل  على جميع الم 

ٌ
هم واحدة ْصَرت 

 
ون

 
ً
 واحدا

ً
ْعال هم ف 

َ
ْعل  وف 

ً
 واحدة

ً
َيهم َيدا ْيد 

َ
نه جعل أ

َ
 كأ

ً
هم بعضا ل بعض 

 
ذ
ْ
 وال َيخ

   والف ، ْسطاط   يَد الله  على الف 
نَّ  :" ..عليكم بالجماعة  فإ 

 
ع   :ْسطاط ْصر  الجام  الم 

ية  الله   وا بواق  ص 
 
نهم خ

َ
هل المصر كأ

َ
فاع عن أ  

فظ والد   الله  كناية عن الح 
وَيد 

ه  فاع  ْسن  د   تعالى وح 

    َنف  الله
َ
هل اإل سالم في ك

َ
 من أ

َ
قة ف 

تَّ نَّ الجماعة الم 
َ
ي أ

َ
 الله  على الَجماعة  أ

َيد 

يد من ا هم وهم َبع 
َ
ْوق

َ
ه ف قاَيت  ْم .وو  يه 

َ
ْهر ان

َ
يموا بين ظ ق 

َ
ى والخْوف فأ

َ
ذ
َ
 أل

   ْفلى  والس 
 
َفة  

َتَعف   وقيل الم 
 
ية ْعط  يا الم 

ْ
ل ْفلى" أي الع  ْيٌر من الَيد  الس 

َ
يا خ

ْ
ل الَيد  الع 

.
 
عة  وقيل المان 

 
 السائلة

  َنى
َ
 ك

ً
نَّ َيدا

 
ك
 
َول

ْ
ط
َ
 بي أ

ً
حوقا

 
نَّ ل

 
ك ْسَرع 

َ
 وقوله صلى الله عليه و سلم لنسائه أ

ذا كان   الباع  إ 
يل  الَيد  وطويل  و 

َ
َدقة  يقال فالن ط ول  اليد عن الَعطاء والصَّ

 
بط

هنَّ 
َ
ْبل
َ
دقة وهي ماتت ق ب  الصَّ ح 

 
 وكانت زينب ت

ً
 َجوادا

ً
 َسْمحا

  عاٍم
ْ
ن ي عن إ 

َ
َحة أ

ْ
ل
َ
ْهر  َيٍد من ط

َ
ى للَجز يل عن ظ

َ
ْعط

َ
يت  أ

َ
 ما رأ

َ
يصة ب 

َ
وحديث ق

ةٍ 
َ
 . ابتداء من غير  مكافأ

  ي
َ
نه صلى الله عليه و سلم قال في مناجاته ربه وهذه يدي لك أ

َ
وفي الحديث أ

ه نَزَع يَده من الطاعة  َقْدت  لك كما يقال في خالف 
ْ
ليك وان  إ 

مت 
َ
ْسل

َ
 اْست

  ٌم له ْسل 
َ
ْست نا م 

َ
ي أ

َ
ار أ ومنه حديث عثمان رض ي الله تعالى عنه هذه َيدي لَعمَّ

ْم عليَّ بم ْنقاٌد فلَيْحَتك   ا شاء م 
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  صحابه وهم
َ
راة بقوٍم من أ وفي حديث علي رض ي الله عنه" مرَّ قوٌم من الش 

ون 
 
ْبسط

َ
ون به وت ْدع 

َ
ي حاَق بكم ما ت

َ
م الَيدان  أ

 
ك ون عليهم، فقالوا: ب 

َيْدع 

َيكم . ْيد 
َ
 أ

  ي
َ
هْم أ تال  ق  َحٍد ب 

َ
ي ال َيدان  أل  ل 

ً
بادا  ع 

َرْجت 
ْ
خ
َ
وَج قد أ ج 

ْ
وَج ومأ ج 

ْ
ال وفي حديث يأ

نما  فاَع إ   
 والد 

َ
رة

َ
باش ن الم 

َ
مر َيٌد وال َيدان  أل

َ
ة يقال ما لي بهذا األ

َ
 وال طاق

َ
ْدَرة

 
ق

ه ابن سيده  ع 
ْ
وَمتان  لعجزه عن َدف  َيَدْيه  َمْعد 

نَّ
َ
 يكونان بالَيد  فكأ

تال             باب بين يدي الق   
يج  الس  َهج  بين َيدي المطر وَيه  ور الرَّ

 
 ويقال َيث

 العلماء في اليد المضافة إلى اسم الجاللة: آراء

في القرآن، واألحاديث، من  ،وظاهرا ،وردت كلمة اليد مضافة إلى اسم الجاللة مضمرا

ذلك قوله تعالى: "..والسماء مطويات بيمينه"، "..واألرض جميعا قبضته يوم القيامة" 

 الله  فوق "..لما خلقت بيدي" "بشرى بين يدي رحمته"، "والسماء بنيناها بأ
يد.." َيد 

ْيديهم" وغيرها من اآليات التي ورد فيها ذكر اليد مضافة إلى الله عزوجل..." وما موقف 
َ
أ

 العلماء في توجيه هذه اآليات وغيرها من األحاديث؟.

 :للعلماء فيها من حيث داللتها توجيهان

 ـ تأويلها بالقدرة والقوة ، وعليه جمهور العلماء.4

 ردت من غير تأويل.ـ إمرارها كما و 5

 يجب التنبه لها ـ كما يقول الدكتور عمر مسعود ـ وهي عقبة 
ٌ
وأمام كلتا الوجهتين عقبة

ق له أن  ل ـ يخش ى الوقوع في التجسيد ـ وح   
ؤو  ل ـ حين ي   

التشبيه والتجسيم؛ ألن المؤو 

َل. وعقبة الت ر  ـ يخعطيليخشاه ـ  فلذلك أوَّ  
مر  ر  ـ  حين ي   

مر  ش ى كذلك أن يقع ؛ ألن من ي 

َر،  وعلى هذا ذهب العلماء في اآليات مذهبين.  في التعطيل، فلذلك َمرَّ

وجٍه  
َ
جاء  ،فالزجاج مثال يرى أن قوله تعالى: "يد الله فوق أيديهم"  يحتمل ثالثة أ

 الوجهان في التفسير:

ْيديهم.
َ
 الله  في الَوفاء فوَق أ

حدهما: َيد 
َ
 فأ

 الله  في الثواب
ْيديهم.  واآلخر: َيد 

َ
 فوق أ

ْيديهم في الطاعة.
َ
وق أ

َ
داية  ف ة  عليهم في اله 

ن   الله  في الم 
علم ـ َيد 

َ
 والثالث: ـ والله أ

 ي( 441المطعني )إبراهيم عبد العظيم الدكتور و لكن 
 
خ

َ
 ،ص القول في هذه القضيةل

 أنه يتحدد معناها بتحديد معنى ،بأدق  بياٍن، حيث قال: "وخالصة القول في اليد
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المضاف إليها؛ فإن كان مما يؤدي إلى التعطيل منعوا أن يسموه باملجاز، وذلك 

محصور في إضافتها إلى اسم الجاللة، وأما إذا كانت مضافة إلى عامة الخلق فالغالب 

فيه أنه مجاٌز، وذلك في مثل قوله تعالى: فبما قدمت يداك...كسبت أيديكم....قدمت 

رها كما قال ابن جرير الطبري..فتضيف إلى الجناية التي أيديهم...تبت يدا أبي لهٍب، وغي

جناها ، فاستحق بها العقوبة ، سواء أكانت باللسان ، أو الفرج، أو غيرذلك، من 

أعضاء جسده سوى اليد. وإنما قيل بإضافته إلى اليد ألن معظم جنايات الناس 

لى أيديهم ، حتى بأيديهم . فجرى الكالم باستعمال الجنايات التي يجتنيها الناس إ

أضيف كل ما عوقب عليه اإلنسان مما جناه بسائر أعضاء جسده إلى أنه عقوبة على 

 (.333ص  4الطبري جامع البيان جما جنته يده")

قال المطعني )املجاز في القرآن واللغة بين (: ..ويطرح سؤاٌل نفَسه، ما المراد باليد؟ هل 

 ف
 
 الكامنة

 
 يها؟ المراد منها العضو  أم القوة

 باعتبارها مكانا ومحال للقدرة والقوة. فإذا سلبت 
ً
رة ال شك أن "اليد" إنما تكون مثم 

عنها القدرة صارت كأنها غير موجودة؛ ألن القوة بالنسبة لليد كالروح بالنسبة للجسد، 

إذا فارقتها مات الجسد، وكذلك اليد، إذا سلبت قوتها بشلٍل، مثال فإنها تكون حينئذ 

، أو
ً
 معطلة، أو ميتة موتا نسبيا. عاطلة

في التعليق على الرأيين السابقين يقول: هذا الفهم ال أظن أن أحدا  "المطعني"واستمر  

ل  "يدالله" بأنها القدرة وقوة الله، فإن هذا   
يخالفنا فيه، وإذا تقررهذا فإن من يؤو 

من  التأويل ال تعطيل فيه، ال للذات من الصفات الموصوفة بها، وال لأللفاظ

معانيها،ألن إثبات القدرة هو المقصود، من "اليد" ال مجرد اليد، واليد بال قوة أو قدرة 

هي اليد المعطلة أو العاطلة  وعلى هذا فإن قول اإلمامين )اإلمام ابن تيمية واإلمام ابن 

 القيم( إن التأويل املجازي يؤدي إلى التعطيل غير مسلم.

أن المراد باليد في جانب الله تعالى هو المراد من وقد سبقهما اإلمام الغزالي، فقرر 

قول العرب: صارت المدينة في يد األمير يقولون ذلك ولو كان األمير مقطوَع اليدين. 

هذا وتأويل اليد بالنعمة مما أقر به تلميذ اإلمام ابن تيمية )ابن القيم( كما أقر هو 

هي الفيصل في هذا . وقول العرب  بتأويالت مماثلة، واللغة العربية النازل بها القرآن

، و هذا هواملجاز. وال هنا إلرادة  لفالن عليَّ يٌد " المراد منه النعمة التي تعطى بالَيد 

المعنى العضوي لليد،  ويد البخيل بالنسبة للعفاة وطالبي الحاجات يد معطلة" 

 )المطعني(.
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ْولى بالصواب
َ
َل الوجهين أ وَّ

َ
أو أقرب إلى مراد الله ـ والله  وجدير بالمالحظة أيضا أنَّ أ

تعالى أعلم ـ بإضافة اليد إلى ذاته تعالى في اآليات هو: إن بالرجوع إلى أصل مادة "اليد" 

المتكونة من الياء والدال والواو في كتب المعاجم  وإلى جانب معناها في بعض اآليات 

، واإلياد، وجدنا أنها التبعد كثيرا عن معنى مشتقات المادة األخرى مثل: األ  ْيد، واآلد 

ار )التقليبات  بَّ
 
..وكلها تعني "القوة" أو قريبا من ذلك، بل ولعلها من نوع االشتقاق الك

الستة( الذي أشار إليه ابن جني، في كتابه الخصائص. أدركني التنبه لها حين راجعت 

 لله تعالى أعلم.        كثيرا من كتب التفسير في تفسير قوله تعالى: ..بأيد، وقوله: ...ذا األيد، وا

 آراء العلماء في اليد المضافة إلى البشر في القرآن: 1.7

هم" واه 
ْ
ف
َ
َيهم في أ ْيد 

َ
وا أ َرد 

َ
 )قال الفراء في معنى قوله تعالى:"ف

واه  الرسل 
ْ
ف
َ
لى أ يديهم إ 

َ
ون القول بأ بونهم ويرد   

 
ذ
َ
ك صابعهم كانوا ي 

َ
راف  أ

ْ
ط
َ
وا على أ أي َعض 

َيهم وهكذا يروى عن م ْيد 
َ
وا أ َرد 

َ
نه قال في قوله عز و جل ف

َ
جاهد وروي عن ابن مسعود أ

حسن ما قيل فيه 
َ
بومنصور وهذا من أ

َ
صابعهم قال أ

َ
راف  أ

ْ
ط
َ
وا على أ هم َعض  واه 

ْ
ف
َ
في أ

 وهذا كما قال الشاعر: 
ً
ْيظا

َ
 وغ

ً
َيهم َحَنقا ْيد 

َ
وا أ نهم َعض 

َ
راد أ

َ
 أ

ود   ...............................**  َر الَحس 
ْ
يه  َعش وَن في ف 

د   َير 

َنى  
ْ
َد اف

َ
عه ونحو ذلك قال الهذلي ق صاب 

َ
وَد حتى َيَعضَّ على أ ون الَحس 

 
يظ نهم َيغ 

َ
يعني أ

  فصاَر 
ناها بالَعض 

ْ
ف
َ
َعه حتى أ صاب 

َ
كل أ

َ
يفا يقول أ ى َيَعض  َعليَّ الَوظ  ْمس َ

َ
ه فأ ْزم 

َ
ه أ

َ
ل نام 

َ
أ

 
َ
 الذراع قال أ

َ
يف وا َيَعض  َوظ  ْوا َعض 

َ
ل
َ
ذا خ بو منصور واعتبار هذا بقوله عز و جل وإ 

ْيظ  
َ
َل من الغ نام 

َ
 عليكم األ

 "حتى يعطوا الجزية عن يٍد"

ي عن  
َ
يهم وقيل: عن َيٍد أ ْيد 

َ
َيهم فوق أ ْيد 

َ
ن أ

َ
راٍف للمسلمين بأ ٍ وعن اْعت 

ل 
 
معناه عن ذ

 
ْ
ن
َ
ْرَك أ

َ
ْزية وت بول الج 

َ
نَّ ق

َ
عام عليهم بذلك؛ أل

ْ
ن  عليهم، وَيٌد من إ 

ٌ
عمة سهم عليهم ن 

ف 

ْسالم كما تقول الَيد  في هذا لفالن  ٍ واْست 
ل 
 
ْهٍر وذ

َ
ي عن ق

َ
يلة وقيل: عن َيٍد أ المعروف َجز 

 عن ظهر يد ليس 
ً
ْقدا

َ
الن. وروي عن عثمان البزي عن َيٍد قال ن  لف 

 
ذ مر  الناف 

َ
ي األ

َ
أ

طاَع لمن ق
َ
بو عبيدة كل  َمن أ

َ
يئه وقال أ ْفٍس فقد بنس 

َ
عطاها عن غير طيبة  ن

َ
هره فأ

عطاها عن َيٍد.
َ
 أ

ْيديكم" 
َ
َسَبْت أ

َ
 من ذلك قول الله تعالى: "ذلك بما ك

". )المسد( بَّ
َ
َهٍب وت

َ
بي ل

َ
ْت يَدا أ بَّ

َ
 وكذلك قال الله تعالى: "ت
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َ
يديهن وأ

َ
ر يَنه بين أ ْهتاٍن َيْفت  ب  يَن ب  ت 

ْ
ي من وقال ابن عرفة في قوله عز و جل: "وال َيأ

َ
نَّ أ ه  ل 

ْرج 

تسب. 
ْ
ك
َ
نها ت

َ
لى الَجوار ح قال وسميت َجوارح أل َسب إ 

ْ
ن
 
فعال ت

َ
جميع الجهات، قال: واأل

َفَخ 
َ
وَك ن

 
تا وف

َ
ْو ك

َ
خ به: َيداك أ وبَّ  ي 

ً
 والعرب تقول لمن عمل شيئا

رجلهن"
َ
يديهن وأ

َ
ر يَنه بين أ

َ
ْهتاٍن َيْفت ب  يَن ب  ت 

ْ
 "وال َيأ

بو منصور 
َ
راد ب :قال أ

َ
 تحمله من غير زوجها، فتقول هو من زوجها وكنى أ

ً
ْهتان ولدا الب 

ن فرجها بين الرجلين وبطنها الذي تحمل فيه بين 
َ
بما بين يديها ورجليها عن الولد أل

 اليدين.

يا  ْجن 
َ
ن كانت الَيدان لم ت َسَبْت َيداَك وإ 

َ
َخ ذلك بما ك  

ب  ذا و  قال الزجاج: يقال للرجل إ 

نه يقال لكل
َ
 أل

ً
صل في التصرف. شيئا

َ
ن الَيَدْين  األ

َ
 كَسَبْت َيداه أل

ً
َل عمال  من َعم 

نشد:
َ
عرابي وأ

َ
ه عن ابن األ نصار 

َ
 قومه وأ

 
 ويد  الرجل جماعة

ها َعقارا
َ
ل وَّ

َ
 خ

ً
 ودارا       وباَحة

ً
ْعطاني َيدا

َ
ْعطى فأ

َ
 أ

 ليس
ً
ال  عن ظهر َيٍد يعني تفض 

ً
ه ماال ْيت 

َ
عط

َ
: هما النخل الكثير وأ

 
من بيع وال  الباحة

يٌّ رفيٌق. د 
َ
يٌّ وأ ٍة ورجل َيد 

َ
كافأ ْرٍض وال م 

َ
 ق

 أساليب أخرى تختص بها اليد  1.8

نهم جعلوه مع ما 
َ
ْم يهمزوا أل

َ
ل
َ
َي َسَبا، ف ياد 

َ
َرقوا أ

َ
ت
ْ
بو العالء الَمعري: قالت العرب: اف

َ
قال أ

ن سبا في هذا الموضع وبعض   كثرهم ال ينو 
َ
 ن قال ذو قبله بمنزلة الش يء الواحد وأ

م ينو  ه 

 الرمة:

ها
 
قال ت 

ْ
 عنها وطاَل ان

ً
ي َسبا ياد 

َ
ها     أ

 
هل

َ
َل أ َحمَّ

َ
ْن داٍر ت ك  م 

َ
 فَيا ل

َي سبا أي في كل وجه قال  ياد 
َ
قوا أ ْوٍب، فقيل تفرَّ

َ
َعَم سبا افترقت في كل أ ن ن 

َ
والمعنى أ

 
َ
ْعمة أل  

هم والَيد  الن  َعم  راد به ن 
ي سبا ي  ياد 

َ
ْت ابن بري قولهم أ

َ
ق هم تفرَّ

َ
موال

َ
م وأ َعَمه   ن 

نَّ

 بتفرقهم.

تاني َيٌد من الناس وعيٌن من الناس فمعناه  
َ
ْرقة: يقال أ وقيل الَيد  هنا كناية عن الف 

َق َجماعات  َسبا  قوا تفر   تفرَّ

يادَي، قال وقيل: 
َ
هم أ قهم الله صارت يد  رَّ

َ
هم واحدة فلما ف هل سبا كانت يد 

َ
ن أ وقيل إ 

هم الله اليد  هنا ا
َ
ق ا َمزَّ هل سبا لمَّ

َ
ن أ

َ
ي طريق َبحٍر، أل

َ
خذ فالٌن يَد بحٍر، أ

َ
لطريق يقال: أ

ى.  شتَّ
ً
قا ر 

 
ذوا ط

َ
خ
َ
 أ

ذا   نهم إ  ؛ فإ 
ً
 رْجال

ً
ْجال ، ور 

ً
 َيدا

ً
اَق َيدا سَّ ويؤيد هذا الوجه ما ورد في الحديث :"..اْجَعل  الف 

 ْق بينهم .اجتمعوا َوْسَوَس الشيطان  بينهم، في الشر. قال ابن 
ر 
َ
ي ف

َ
ثير: أ

َ
 األ
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كٌم ورد فيها ذكر اليد:  ـ أمثاٌل وح 

 يداك أوكتا وفوك نفخ. -

 اليد العليا خير من اليد السفلى. -

 اليد الواحدة ال تصفق.  -

ت يداك.  -
 
ل
 
 ش

 والذي نفس ي بيده )الحديث(. -

ومنه قول شاعر يستدر عطف أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان بالعفو عليه في 

 ة تستوجب  قطع يده كما قطع أصحابه:سرق

 يميني أمير المؤمنين أعيذها

 يدي كانت الحسناء لو تم سبرها

 وال خير في الدنيا، وكانت حبيبة

 

 بعفوك أن تلقى مكانا يشينها 

 وال تعدم الحسناء عيبا يعيبها

 74إذا ما شمالي  فارقتها يمينها

 

 خاتمة بأسماء اليد في العربية:

ارحة القبض والبسط أساٍم كثيرة ٌ منها: الراحة، اليمين، والكف، لليد العضو أو ج

 فمن األول قول جرير:

 ألستم خير من ركب المطايا   وأندى العالمين بطون راح؟!

 ومن معاني اليمين قول الله تعالى:

اٌت بيمينه"  و"واألرض قبضتها يوم القيامة" يَّ و 
ْ
 "والسماوات َمط

 ومنه قول الشاعر السابق:

َهايمي ين  اًنا َيش 
َ
َقى َمك

ْ
ل
 
َها   بعفوك أن ت

 
يذ ع 

 
 ني أمير المومنين أ

 ومنه قول الشماخ في عرابة:

 رأيت عرابة األوس ي يسمو

عت ملجد ف   ر 
ٌ
 إذا ما راية

إلى الخيرات منقطع  

 القرين

                                                           
 74 الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد )020 – 050هـ(، تفسير النكت والعيون ، ج1 ص 050. 
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اها عرابة باليمين  قَّ
َ
ل
َ
 ت

 

 الثالثالنوع ومن 

ي   ف 
َ
ي َيداها ... ن ْنف 

َ
يَّ ما ت ف 

َ
نَّ ن

َ
ين   كأ ع 

َيَدْي م   غريبٍة ب 

 الحقيقية واملجازية  : هااستعماالتو الهوسا لغة اليد في ثانيا: 

 تمهيد:

 بعد العين؛ ، باإلمكان القول 
ً
 ووظيفة

ً
إن  اليد من أكثر أعضاء الجسم اإلنساني أهمية

ط بينها جميع المصالح ، وتتجلى أهميتها ووظائفها في أنها األداة الوحيدة التي تتوس 

ها على سبيل المثال تجتلب  كل المنافع وتتقى وتدافع عنها كل  الجس ب 
َ
دية، والروحية. ف

المكاره،  وفي ظل هذه األدوار التي تقوم به توسعت األلسن )وأخص منها الهوسا 

والعربية( في مدلوالتها واستعماالتها وبالغ اللغتان  في ذلك التوسع حتى جعلوها 

بل وجعلوها كل شيئ في الحياة.  ففي  ،وسيلة إليهوطعامه وال، وبعضه  ،الجسم كله

العربية مثال: وردت اليد مرادا بها "اإلنسان" منه قوله تعالي )تبت يدا أبي لهب(، كما 

وردت مرادا بها "نعمة " كقولهم:  له عليَّ أياٍد كثيرة، ومنه قول الشاعر: أعطى فأعطاني 

لها عقارا ،   حوَّ
ً
 يًدا وداًرا # وباَحة

ما كان تعامل العربية مع اليد كان مع الهوسا، ومن أمثلة ورودها مرادا بها   وبمثل

يظل الهوسويون يستعملون كلمة اليد في صيغ وأساليب كثيرة ضمن . اإلنسان

الهوساويون معاني كثيرة ألدوار اليد، معاني مجازية كثيرة إلى جانب معانيها الحقيقية 

م   hannunrigaجازية منها على سبيل المثال القليلة النسبة إذا قيست بالمعاني امل
 
)ك

ئاٍم  القميص( للكناية عن االختالف واالفتراق بين المتخاصمين بعد أن كانا في و 

ئاٍم، حيث الحظوا عدم اجتماع الكمين فشبهوا كل ما اليجتمعان في مكان واحد  والت 

في القصعة(، )يد في الفم وأخرى  hannubakahannukwaryaبهما ،  ومنها قولهم 

 )تواداع العمي( للكناية عن انعكاس األمر رأسا على عقٍب  bantafinmakafiوقولهم 

Upside Down   لما الحظوا أن األعميين أثناء ما يتوادعان ياليد يشير أحد هما بكفه

إلى جهة غير الجهة التي يشير إليها اآلخر فنقلوا صورة الواقع إلى استعماالتهم 

)يده ال  hannunsabayacudabayansaر معكوس، ومنها أيضا ووضعوها في كل أم
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ْهَره( للكناية عن قلة ذات اليد الحظوا أن الفرص المتاحة للغني تعادل 
َ
ك له ظ دل 

 
ت

القدرة على القيام باألشياء حوله وحواليه كما يمكن لذي اليد الطويلة أن يغسل بطنه 

فكأن بإمكانه أن يحل مشاكله  وما يليه من الظهر بينما يعجز قصير اليد عن ذلك.

الظاهرة والباطنة وأما المسكين )الفقير( فيده تقتصر فقط على األشياء حوله فنقلوا 

الصورة المعنوية إلى كل من تعجز قدراته االقتصادية عن القيام بالحوائج الالزمة 

 تجاهه. وغير هذا كثير مما تتناوله الورقة على النحو التالي:  

 
ً
ة
َ
ل
َ
ال  د 

 . اليد 

(، وترد Hannuاليد في لغة الهوسا إحدى أعضاء اإلنسان، ومعناها بالهوسا )

الستعماالت كثيرة، كما سيلي بيان  ذلك، منها الحقيقي واملجازي، والخاص ي  والعامي  ، 

 (من خمسة أصوات.Hannuوتتركب مادة كلمة )

متين في مادة وتجدر هنا اإلشارة الطفيفة لمدلول صوتي الهاء والنون المكررة الصا

Hannu “  ين عند  جلين األمامي 
الدالة على آلة القبض والبسط عند اإلنسان، وعلى الر 

 الحيوانات.

فصوتا الهاء والنون إذا ابتدأت بها المفردة المعجمية في لغة الهوسا لها إيحاآت  

متقاربة من مدلول كلمة "اليد" وبالخاصة النون التي تكررت في المفردة، حيث لوحظ 

أن النون في بداية الكلمة الهوسية األصلية )غير المقترضة( غالبا، تنطوي على إشارة 

دقيقة )خفية( لما يكون من اختصاصات اليد أو ما تعمله اليد، ومن اختصاصات 

 و غير ذلك.  ,hanawa, hakawa,haskawa,hawa, harbawa, hautsinawa, hargitsawaالهاء 

 ,Hanawaفردة المعجمية البادئة بها المفردات اآلتية: ومن اختصاصات صوت الهاء والم

Hakawa,Haskawa,Hawa, Harbawa, Hautsinawa, Hargitsawa,  .و غير ذلك 

 . ,Nuni, Nushi, Nannaga, nadawa …Nikaوكذلك من اختصاص صوت النون في أمثال: 

شير  إلى  الكلمات األجنبيات أشرنا إليه، نجده غالبا في قائمة ما وكثير مما يرد  وال ي 

 ,Numfashi, Nauyi: )وافدا من اللغة املجاورة( أي من أصل غير الهوسوي، أمثال كلمات

NasihaNukura, Na’ura, Nawa,Naqasa,   ،َفس
َ
ل ن قاب 

 
فكلها كلمات مقترضات من اللغة العربية، ت

 نوء، نكرة، ناعورة، نوى و نقص.
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المذكورة يتبين لك أن المدلول األصلي فبالنظرة الفاحصة إلى ماتدل إليه الكلمات 

 للكلمات السابقة ينشأ من عمل اليد ثم استعمل بعضها استعماال مجازيا.

 استعمال حقيقي: 2.2

 تطلق كلمة اليد في األصل ويراد بها معناها الحقيقي في املجاالت اآلتية:

: إذا اقتض ى الحال التأكيد والتثبيت، مثل:
ً
ال  أوَّ

- Na Mareshi Da Hannuna .أْي لطمته بيدي 

- Da hannunanarubutashi ،ي َيد   أْي كتبته ب 

- Na nausheshi da Hannu a   Baki  أْي .  
َفم 

ْ
ي في ال  بَيد 

ه  ْمت 
َ
ك
َ
 ل

- Na karyahannuna  ،ي  َيد 
َسْرت 

َ
ْي ك

َ
 أ

- Na cijiyatsa (hannu) ta   يدي )إصبعي(على َعَضْضت 

- Munyidambe da shi.أي تالكمنا إلخ 

- Na bashihannu da hannu .أْي أعطيته يدا بيٍد 

 في الكالم، أي بصيغة التثنية، غالبا، مثل:    
ً
اة نَّ

َ
ث  ثانًيا: إذا وردت م 

- An kamashihannubiyu .)بض على يديه اثنتين )أثناء العملية اإلجرامية مثال
 
 ق

- Yarungumeta da hannubiyu .احتضنها بكلتا يديه 

- Hannunbaiwa .اليد الواهبة 

ير بالمالحظة هنا أن خاصية التثنية بلفظ واحد ظاهرة  منعدمة  في اللغة وجد

الهوسا، و ليس منقصة لها أن تنعدم منها هذه الخاصية، وكثير من لغات العالم تفقد 

في لغاتها هذه الخاصية، )التثنية من لفٍظ واحد(، منها لغات األسرة األوروبية الهندية 

 فريقية اآلسيوية، إذا استثنيت منها العربية. كلها وكثير من أسرة اللغات األ 

أما طريقة صياغة التثنية، في هذه اللغات التي تفقد لفظا واحدا، ومنها الهوسا  ،فهي  

 إليه كلمة العدد "اثنين" في أولها، كما في اللغة 
 
َضاف ي 

َ
ه، ف أن يوتى باللفظ المراد تثنيت 

"كتابين" أوفي األخير، كما في الهوسا فتقول  مريًدا به two booksاالنجليزية، فتقول مثال: 
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مريدا به كتابين وهكذا..كان األمر في اللغة التركية، وطريقة الجمع  littafaibiyuمثال: 

 !   =75agaslarمثل األشجار بالتركية  (ler/lar)عندهم أنهم يضيفون آخر الكلمة الحقة هي 

 استخدام كنائي:2.3

4. hannubakahannukwarya   ي الَفم وأخرى في القصعة. أي يٌد ف 

5. Hannu da yawamaganinkazamarmiya ي اإلدام األخمج ْنه 
 
 أي األيدي الكثيرة ت

3. Hannunganihannunmayarwa  . فة   
 
 لليد  المَسل

 
 ترد  العارية

1. Munrikeshihannubiyu-biyu .أي تربى على يدي في أتم رعاية 

2. muntarbeshihannubiyu-biyuستضافة.أي استضفناه أحسن ا 

6. rariyarhannu  اليد الغربالية 

 داللة اليد في سياق الهوسا اللغوي: 

ْرَبالي  اليد، وذو اليد الغربالية، أنه  من  األصل كما يقال في هذالتعبير الحكيم : فالٌن غ 

مصطلحات الكهان األحبولية التي يتصيدون بها فرائسهم من الذين يقصدونهم في 

 املختلفة في معالجة حوائجهم.  فيلجأوا إلى هذ
 
هم الذكية

 
َيل ه التعابير حين لم تنفعهم ح 

ف  حوائجهم وأوطارهم، وغالبا ما يكون الفرائَس لهؤالء  أو مداواة الناس في مخَتل 

الكهان  الحريصون على جمع األموال بطريقة غير مشروعة فيطلقون على  الالجئ إليهم 

لة اليدوية فيطلقون على المصاب بأن باإلصابة عويص العالج بأنه مصاب بداء الغرب

يده غربالية ال يبقى معها المال حتى تعالج بكذا نوع من األدوية وبعدها تنسد  فجواتها 

التى الترى بالعين املجردة ويتم بعد التزامات مالية باهظة التكلفة؛ فإن رأى التداوي 

 فبها ونعم وإال مض ى على حاله.   

وهو يستوص ي ممدوحه أن ال يهبه  (،Abdu na Abdu maigambara) و منه قول شاعرالفكاهة

الهبات العينية)يقصد النقود(؛ ألن يَده غربالية، ال يبقى النقود فيها، بل األحب إليه  

أن يشتري له من حوائج البيت بدال من الهدية المالية  التي يريد أن يهديه إياها، حيث 

 قال:

Yanzunikaimanikyauta?!               Rariyarhannunakeyi 

Bakaimaniaikekaaika ma iyalina. 

                                                           
 180ـ بدراوي زهران ، في علم اللغة التقابلي،  ص75
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7. HannunkaGarkuwarka  .)فرك
ْ
غ ك )م 

 
َجاؤ َك و 

 َيد 

3. ba a mayardahannunagogobaya  ال تخلف يدك الملبوس عليها الساعة 

2. hannunkabayarubewakayankekayar .ال تتعفن يدك فتقطعها فترميها 

40. hannubashi da tsoro اليد ال تخاف 

44. idanrana ta fitotafinhannubashirufeta .التخفي اليد  ضياء الشمس إذا أشرقت 

45. kanwarhannu "اليد األطرونية أو اليد المتربية. ومثله الحديث."تر بْت يداَك 

43. hannunbiri  َّي ْرد   الق 
َيد 
ْ
 أْي ال

 
 )كناية عن البطالة( ة

41. maizafinhannu أْي ذو اليد الحارة 

42. munyihannunrigaم  القميص(أْي بي
 
 )ك

 
ة يَّ يص   الَقم 

 ننا الَيد 

46. Na cijiyatsa (hannu) na.أْي عضضت على يدي 

47. Yabashihannu .ْدًما
 
  ق

ي  ض   م 
ْ
 أْي صافحه، وفي لغة المرور أشار له بال

43. Yasanyamashihannu  
ً
 أْي ساعده في عمله، وقع له، عمل له خفية

42. Yatafihannurabbana .َيَدْين
ْ
ْفَر ال َهَب ص 

َ
 أي ذ

50. Hannunkamaisanda  )َعَصا
ْ
ات  ال

َ
َك ذ  76أي )َيد 

يقال: للرجل الباصر ليتبصر األمور، أو ليهتدي الصراط المستقيم، إذا أراد بذلك كما 

 يهدى األعمى . كلمة تنبيهية.

 داللة الكلمة  في السياق اللغوي : 

ر  على يستعمل هذا السياق لإليماء  بالخطر الغاشم. وأصله كان يطلقه الرجل الباص

الرجل األعمى الذي القائد له ـ وكانوا أذكياء جدا، يخرجون من البيوت إلى حوائجهم 

ا ـ فإذ أحس  بالخطر بين يديه، سأل الناس حوله أين  َصيَّ متوكئين على على الع 

 سأتوجه؟ فيقال له ما محتواه: " الزم اتجاه يدك ذات العصا". 

خطر يتعرض له إذا لم يعمل فكره في الحذر فاستعملوه في اإلشارة إلى الرجل الباصر ل

 في مسيره.  

فجميع هذه االستعماالت الكنائية، تختلف استعماالتها من موقف آلخر، فبعضها 

 تستعمل لموضع واحٍد، وبعضها للموضعين، وبعضعها اآلخر للثالثة فما فوق ذلك. 

 وممايرد الستعماالت الثالثة مايلي:

                                                           
  .Hausa a Dunkulenadayashafina 121. Na yusufyunusatudunwada, sabonbugu 2006=انظر 76
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- Yasanyamashihannu اليد، ترد لثالث استعماالت: أي وضع له 

ه المكائد والدسائس عن طريق الكجور والسحر وغيرها.   -أ
َ
َر ل  َدبَّ

َية  القوم  ذوي المكاتب(. -ب
ْ
ل ع له بيده على طلبه. لغة الخاصة )ع 

 
 وق

ساعده في عمله، بيده ويغلب ورودها الستعماالت العامة )السوقة من  -ت

 الناس(

 الخاتمة:

 قاط مهمة تمس الحاجة الوقوف عليها على النحو اآلتي:نختتم هذا المقال بذكر  ن

 اليد  على األيادي الغالب  فيها في اللغة العربية أنها  تعني النعم. -4
 إذا ورد جمع 

 فقلما تخرج عن معناها الحقيقي. -5
ً
اة ثنَّ  أوم 

ً
 إذا وردت اليد مفرَدة

 فللمعنى الحقيقي قول الشاعر:

هما ... ي    عمَّ نفع 
ٌ
َما َعَدمٌ كلتا يديه غياث وه  َفان  َوال َيْعر 

َ
 ْسَتوك

 وللمجازي: "تبت يدا أبي لهٍب" و"يوم ينظر المرء ما قدمت يداه"

" مضافة إلى اسم الجاللة )الله( مثل:  -3  "اليد 
 
كل النصوص الواردة فيها لفظة

أن " و بل يداه مبسوطتان"و "يد الله مغلولة" و" يد الله فوق أيديهم"

"  خلقت بيديلما   بيده ملكوت كل ش يء"" الخيربيدك " ، الفضل بيد الله

وغيرها، فأكثر العلماء يتحاشون من إطالق نسبتها إلى الله على أنها يٌد من 

حيث هي يٌد، قال العلوي:" ومسألة إثبات اليدين لله من حيث هي يدان ال 

رفي كمال الله، وجالله، واليترتب على اعتقاده زيادة إيمان، أ  
 
خ

َ
م وال يؤ  

و يقد 

ره فيه، وزاد على الحد الوارد.  يقين، بل قد يجر إلى الكفر، إن توسع تصو 

ي اإليمان ويزيده، ويعظم الرجاء في الله اعتقاد ما ينتج عنهما  لكن الذي يقو 

مثل اعتقاد ثبوت اإلنفاق والفضل اإللهي في اآلية "بل يداه مبسوطتان 

 .     77ينفق كيف يشاء"

 تين:من أوجه االتفاق بين اللغ

 عض اليد للكناية عن الندم: -

                                                           
 52ص ه، 4142بين النظرية والتطبيق، في فهم النصوص  منهج السلف الصالح77
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يرد هذا المعنى كثيرا في اللغة العربية في القرآن، والسنة، والشعر، وغيرها، ففي 

وا 
َ
القرآن مثل قوله تعالى:" يوم يعض الظالم على يديه"...و إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خل

 78عضوا عليكم األنامَل من الغيظ"

 وفي الحديث "..."

 ول الشاعر: سبابة المتندم: إصبع من أصابع يده وهي التي تلي اإلبهام وفي الشعر مثل ق

م  المَتَند 
 
اَبة ني َسب  نَّ

َ
أ
َ
ب  فيكم    فك

َّ
ا المَعذ

َ
ن
َ
 غْير ي َجَنى َوأ

 وترد في الهوسا كذلك.

سلبية اليد الواحدة وإيجابية الجماعة )ذم التشتت ومدح الجماعة( عدم  -

 جدوى الموجب دون السالب

ب  العريَش hannudayabayatafiحدة ال تصفق،اليد الوا  
 
، اليد الواحدة الترك

HANNU DAYA BAYA DAUKAN JINKA 

 من أجه االختالف:

ا بي 
ً
وق ح 

 
نَّ ل

 
ك طول اليد: يرد في العربية لمعنى السخاء والبذل...ومنه الحديث أسرع 

 أطولكن يدا" ويرد في الهوسا للكناية عن السارق.

 

 

 المراجعمصادر و ال

 القرآن الكريم،(4)

 (ابن منظور، لسان العرب5)

 ، املخصص(ابن سيده 3)

 مجمع األمثال "إن البغاث بأرضنا يستنسر". 5: 4: 243رمضان 52(الميداني 1)

 بدراوي زهران ، في علم اللغة التقابلي،  ( 2)

                                                           
 442ورة آال عمران اآلية س78
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 مادة يدي ()الصحاح لجوهري  ا( 6)

  5بين النظرية والتطبيق،ط منهج السلف الصالح في فهم النصوص،محمد العلوي ( 9)

4142،، 

Hausa a Dunkulenadayashafina 121. Na yusufyunusatudunwada, sabonbugu 2006. (8) 

  4، جتفسير النكت والعيون هـ(، 120 – 361الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد )(2)

 اإلثبات( المطعني، عبد العظيم إبراهيم، املجاز في اللغة والقرآن  بين الرفض و 2)

  4الخصائص ج  الموصلي عثمان بن جّني ، أبو الفتح(40)

 .4(الطبري جامع البيان ج44)

  4الكتاب ج، سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (45)

خرون، اللغات في أفريقيا: مقدمة تعريفية، دار جامعة آيوسف الخليفة أبوبكر و (43)

 م 5006إفريقيا للطباعة، الطبعة األولى 
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PRECAUTIONARY MEASURES AGAINST 

CORONAVIRUS PANDEMIC FROM ISLAMIC 

PERSPECTIVE 

BY 

DR. AUWAL ABDULLAHI 

DEPARTMENT OF RELIGIOUS STUDIES 

GOMBE STATE UNIVERSITY 

Abstract  

Coronavirus is one of the complicated viruses which was first discovered in the early 

20th century, and now became a global pandemic witch-hunting the lives of humanity, 

and leading to total and partial lockdown of some towns, cities, schools, place of 

worships, borders of countries of which there is no any record of their closure in the 

history for any reason whatsoever. This paper traces the history of coronavirus 

appearance and its symptoms and how it was made merchandise by some of ungodly 

rulers for economic benefit. The paper also highlights the dimensions where world 

politics comes to play on the covid-19 pandemic as well as the alleged ulterior 

motives and conspiracy of some international figures regarding the virus. Finally, the 

paper explores the true cause of the virus in Islamic point of view as well as the 

precaution, possible solutions and preventives measures against its occurrence in the 

future.  

 

 INTRODUCTION 

It has been quit long in the history that pandemic attack the entire world. 

Corona virus is no longer a fallacy, but rather, it is a contemporary reality 

bedevilling Asia, America, Africa and the entire world at large. Although 

the remedy or cure for the disease is yet to be discovered, we as Muslims 

are optimistic that it will be definitely unveiled, for the fact that the 

messenger of Allah (S.A.W) said: 

 " ما أنزل الله داء، إال قد أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله "
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“Allah has not sent any disease except that He sent a cure for it, those 

who are aware of it (the cure) are aware, and those who are not aware of 

it are not aware” (Ahmad: 3578) 

 

Therefore, this paper sheds light on this Coronavirus pandemic, its 

relationship with الوباء(pandemic) and how to protect ourselves from any 

pandemic similar to corona virus in the future. 

CORONA VIRUS AND HISTORY OF ITS APPEARANCE 

Coronaviruses are group of related RNA viruses that cause diseases 

in mammals and birds. In humans, these viruses cause respiratory tract 

infections that can range from mild to lethal. Mild illnesses include some 

cases of the common cold (which is also caused by other viruses, 

predominantly rhinoviruses), while more lethal varieties can cause severe 

acute respiratory syndrome (SARS) , Middle east respiratory syndrome 

(MERS) , and COVID-19. Symptoms in other species vary: in chickens, 

they cause an upper respiratory tract disease, while in cows and pigs they 

cause diarrhoea. There are as yet no vaccines or antiviral drugs to prevent 

or treat human coronavirus infections.1 

Coronavirus symptoms 

Symptoms similar to cold or influenza symptoms occur two to four days 

after infection with the Coronavirus, and these symptoms are generally 

mild. Some of these symptoms include the following: 

                                                           
1“Coronavirus” Wikipedia.com. web. 14/6/2020. Retrieved from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus 

https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Mammals
https://en.wikipedia.org/wiki/Birds
https://en.wikipedia.org/wiki/Virus
https://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory_tract_infection
https://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory_tract_infection
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhinovirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome
https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019
https://en.wikipedia.org/wiki/Upper_respiratory_tract_infection
https://en.wikipedia.org/wiki/Diarrhea
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine
https://en.wikipedia.org/wiki/Antiviral_drug
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus
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 Sneezing 

 Runny Nose 

 Fatigue 

 Cough 

 Fever 

 Sore Throat 

 Exacerbated Asthma.2 

History of Coronavirus 

Coronaviruses were first discovered in 1930s when an acute respiratory 

infection of domesticated chickens was shown to be caused by infectious 

bronchitis virus (IBV). It was described in 1931as a new respiratory 

infection of chickens in North Dakota. Six years later, Fred Beaudette and 

Charles Hudson successfully isolated and cultivated the IBV which 

caused the disease.In 1940s, two more animal coronaviruseswere 

isolated. It was not realized at the time that these three different viruses 

were related. 

Human coronaviruses were discovered in 1960s where Kendall, Malcom 

Byone, and David Tyrrell working at the Common Cold Unit of 

the British Medical Research Council isolated from a boy, a 

                                                           
 /mawdoo3. web.8/6/2020 retrieved from https://mawdoo3.com "كيفية الوقاية من مرض كورونا"2

كورونا -مرض -من -الوقاية -كيفية  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Avian_coronavirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Avian_coronavirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Avian_infectious_bronchitis
https://en.wikipedia.org/wiki/Avian_infectious_bronchitis
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Dakota
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Tyrrell_(physician)
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Cold_Unit
https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_Research_Council_(United_Kingdom)
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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novel common cold virus. Around the same time, Dorothy Hamre and 

John Procknow at the University of Chicago isolated a novel cold virus 

229E from medical students, which they grew in kidney tissue culture. 

The novel virus 229E, like the virus strain B814, when inoculated into 

volunteers caused a cold and was inactivated. A research group at 

the National Institute of Health the same year was able to isolate another 

member of this new group of viruses using organ culture and named the 

virus strain OC43 (OC for organ culture). 

 Human coronavirus 229E and human coronavirus OC43 continued to be 

studied in subsequent decades. The coronavirus strain B814 was 

lost.Other human coronaviruses have since been identified, 

including SARS-CoV in 2003, HCoV NL63 in 2004, HCoV HKU1 in 

2005, MERS-CoV in 2012, and SARS-CoV-2 in 2019.There have also 

been a large number of animal coronaviruses identified since the 1960s.3 

Hence, animal coronavirus was the first to bediscovered in the early 20th 

century where as that of human is identified in the middle of the century. 

New Coronavirus 2019 (Covid-19) 

As for the new Coronavirus 2019 known as Covid 19, it first appeared at 

the end of 2019 in Wuhan, China. On 31 December 2019, the outbreak 

                                                           
3“History and recent advances in coronavirus” journals.lww. web 8/6/2020. Retrieved from 

https://journals.lww.com/pidj/fulltext/2005/11001/history_and_recent_advances_in_coron
avirus.12.aspx 

https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Chicago
https://en.wikipedia.org/wiki/Tissue_culture
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institutes_of_Health
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_229E
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_OC43
https://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_NL63
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_HKU1
https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome-related_coronavirus
https://en.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://journals.lww.com/pidj/fulltext/2005/11001/history_and_recent_advances_in_coronavirus.12.aspx
https://journals.lww.com/pidj/fulltext/2005/11001/history_and_recent_advances_in_coronavirus.12.aspx
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was traced to a novel strain of coronavirus, which was given the interim 

name 2019-nCoV by the World Health Organization (WHO), later 

renamed SARS-CoV-2 by the International Committee on Taxonomy of 

Viruses. 

As of 14 June 2020, there have been at least 429,632 confirmed deaths 

and more than 7,763,921 confirmed cases in the COVID-19 pandemic. 

The Wuhan strain has been identified as a new strain 

of Betacoronavirus from group 2B with approximately 70% genetic 

similarity to the SARS-CoV. The virus has a 96% similarity to a bat 

coronavirus, so it is widely suspected to originate from bats as well. The 

pandemic has resulted in travel restrictions and nationwide lockdowns in 

many countries.,4 

THE MEANING OF  الوباء (EPIDEMIC/PANDEMIC) AND ITS 

RELATIONSHIP TO CORONAVIRUS. 

Some of Arabic lexicographers upheld that the word " الوباء  " 

(epidemic/pandemic) is synonymous to the word "الطاعون"(translated as 

‘plague’ in English). In the other hand, some of them are of the view that 

the two differs. 

                                                           
 /mawdoo3. web.8/6/2020 retrieved from https://mawdoo3.com "كيفية الوقاية من مرض كورونا"4

كورونا -مرض -من -الوقاية -كيفية  

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
https://en.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Committee_on_Taxonomy_of_Viruses
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Committee_on_Taxonomy_of_Viruses
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic
https://en.wikipedia.org/wiki/Betacoronavirus
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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Al-Tha'alabi maintained that:   الَوبَاءrefers to a general or wide spreading 

disease. 5  and this is also the opinion of Alkhawarizmi. 6 

However, Az-zabidi assert that,   الَوبَاء is الطاعون. (i.e. they are synonymous 

and can be used interchangeably).7 

According to Abu Dawud At-ta’I,المحققون(the thorough investigators) 

among the Jurist maintained that "الوباء" and  "الطاعون" differ, and that, 

 is an airborne disease  that consequently lead to massive illness :الوباء

among people. But الطاعون is the striking that afflicts humans from the 

jinn, and they supported this with the hadith that says: 

طاعون؟ " فناء أمتي بالطعن والطاعون ". فقيل: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما ال

 قال: " وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهداء "

Verily! My Ummah will be destroyed by Ta'n and Taa'uon, someone 

asked: Oh Messenger of Allah! We have understood the meaning of Ta'n 

(Stabbing by spears) but what is (meant by) Taa'uon? He (S.A.W) said: it 

is the pricking by your enemies from the jinn and whoever dies from it is a 

martyr”8 

                                                           
5Al-Tha'alabi, Abdul-Malik bin Muhammad bin Ismail Abu Mansour. Fiqh al-LughawaSirr al-

Arabiyyah. IhyautTurath al-Arabiyyah.1422 AH - 2002 CE.print. P. 101. 
 

6Al-Khwarizmi, Muhammad bin Ahmed bin Yousef, Abu Abdullah. Miftah Al-Uloom. 3rd edit. 

Dar Al-Kuyub Al-Arabiy. n.d.print. P. 190 and p. 475. 

 
7Al-Zabidi, Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Razzaq al-Husayni, Abu al-Faid,.Taj Al-

Aroos min jawahir Al-Kamus..Dar Al-Hidaya. N.d print. vol. 1. P. 478. and vol. 35. p. 354. 

 
8 [ Musnadahmed 19528, [Irwa al-Ghaleel 1637, At-Targheeb wat Tarheeb 2/293, Majma'a Az-

Zawa'id 2/314. 
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The word ‘الطعن’ here refers to killing with spears, and  الطاعون is the 

general disease and (the epidemic) that pollutes the air and atmosphere 

and destruction to  bodies9. 

Al’Qadi asserts that: The origin of  الطاعونis the outbreak of sores in the 

body, and والوباء means all diseases…10. 

It will be understood form the aforementioned definitionsthat every 

 and and not vice-versa. And this is what the Prophetوباءisطاعون

(SAW)means when he said: 

 «على أنقاب المدينة مالئكة ال يدخلها الطاعون، وال الدجال»

"There are angels guarding the entrances (or roads) of Medina, neither 

plague nor Ad-Dajjal will be able to enter it."11 

This means that الطاعون will never enter Mecca and Medina. Had it been 

that the Prophet (S.A.W) said that the  الوباء will  not enter it, we would be 

confused as it is known that the Corona pandemic entered Mecca and 

Medina and consequently led to the shutting down of the Two Holy 

Mosques. 

                                                           
9Bin Abi Al-Fadl Al-Baali, Abu Abdullah Muhammad Bin Abi Al-Fath. Al-madla Ala Alfaz Al-

Muqni’1st edit. MaktabAl-SawadiLit-Tawzi’.1423 AH-2003 CE. print. P. 354. 
 

10Al-Sabti, Abu Al-FadlAyyad Bin Musa Bin Ayyad Bin Amron Al-Ahsabi.Ikmaal Al-mu’lim bi 

Fawa’idi Muslim. 1419 AH - 1998 CE print. .Vol. 7. p 132. 
 
11Sahih Al-Bukhari: 1880 and 5731. 
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Thus, the relationship of Corona to  الوباء is crystal clear, as coronavirus 

(covid-19) turns to be a pandemic which conforms with the denotative 

meaning of  الوباء . 

DECEPTION AND LIES REGARDING CORONAVIRUS (COVID-19) 

It is not a mere saying to ascertain that there is deception, betrayal and 

fraud on the issue of Coronavirus pandemic (covid-19).This can be 

proven from the report of daily increasing number of new affected 

people, especially in Nigeria and some other parts of the world.It is 

known that most if not all the interstate boarders were closed during the 

pandemic.12 Despite that and other preventives measures said to be taken, 

there is an increase in the daily report of new cases of the virus. This 

indicates that there are ulterior motives aimed to be achieved under the 

virus. 

In addition, this can also be attested -in the national level- to the fact that 

the Koji State government initially rejected the report of the claimed 

affected people of Covid-19 and accused the Nigeria Centre for Disease 

Control of committing fraud.13 As such, fraud with the name of covid-19 

in Nigeria and some other parts of the world is an indisputable 

                                                           
12“Nigerian governors ban interstate movement contain coronavirus” voanews. Web. 
10/6/2020 retrieved from https://www.voanews.com/africa/nigerian-governors-ban-
interstate-movement-contain-coronavirus 

13  “ kogi governor yahaya bello insists state covid-19 free lift lockdown kabbabunu LGA” 
Sahara Reporters. Web. 10/6/2020 retrieved from 
http://saharareporters.com/2020/06/05/kogi-governor-yahaya-bello-insists-state-covid-19-
free-lifts-lockdown-kabbabunu-lga 

 

https://www.voanews.com/africa/nigerian-governors-ban-interstate-movement-contain-coronavirus
https://www.voanews.com/africa/nigerian-governors-ban-interstate-movement-contain-coronavirus
http://saharareporters.com/%20kogi%20governor%20yahaya%20bello%20insists%20state%20covid-19%20free%20lift%20lockdown%20kabbabunu
http://saharareporters.com/2020/06/05/kogi-governor-yahaya-bello-insists-state-covid-19-free-lifts-lockdown-kabbabunu-lga
http://saharareporters.com/2020/06/05/kogi-governor-yahaya-bello-insists-state-covid-19-free-lifts-lockdown-kabbabunu-lga
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phenomenon, more especially when indications on this ejects from not 

only a government official, but also a governor of the ruling party of 

Nigeria. 

It is therefore believed that, the ulterior motives and fraud under the label 

of covid-19 is to source for money from the international bodies, 

philanthropists, non-Governmental organisations in the state as well as 

the National level respectively. And many more motives which -in the 

cause of time- will eventually unfold. 

 

 

RELATIONSHIP OF COVID-19 WITH THE WORLD POLITICS 

Not surprisingly, Corona Virus pandemic has a strong connection to 

global politics. This can be proven in the following ways. 

 Corona virus can be considered a mechanism of depopulating the 

world. It is well known that one of the evil agendas of realizing the 

new world order is reducing world’s population.14 As such, 

coronavirus can be considered as weapon in achieving this. 

 In addition, it is also seen as a means to achieve strong economy 

and popularity. Frank Sieren said: China is using the coronavirus 

crisis to make a good name for itself by providing help worldwide 

                                                           
14“Depopulation conspiracy theory” Rational Wiki. Web. 11/6/2020 retrieved from 
https://rationalwiki.org/wiki/Depopulation_conspiracy_theory 

https://rationalwiki.org/wiki/Depopulation_conspiracy_theory
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and to the other hand, the United States cannot be considered a 

reliable partner.15 

 Moreover, it is also seen as a movement towards world 

domination. 

There is a claim that the coronavirus pandemic is a cover for a plan 

to implant trackable microchips, and that the Microsoft co-founder 

Bill Gates is behind it.16 

The head of the Russian Communist party mentioned that:the so-called 

"globalists" supported "a covert mass chip implantation which they may 

in time resort to under the pretext of a mandatory vaccination against 

coronavirus". Although he didn't mention Mr Gates by name but in the 

US, Roger Stone, a former adviser to Donald Trump, said Bill Gates and 

others were using the virus for "microchipping people so we can tell 

'whether you've been tested."17 

Although this claim was falsified by bill gate, but Americans called for 

his immediate arrest. A  poll of 1,640 people suggests that 28% of 

Americans believe that Bill Gates wants to use vaccines to implant 

                                                           
15Sieren Frank, “SierensHaina aid with ulterior motives" dw.com.web.8/6/2020. Retrieved 

from https://www.dw.com/en/sierens-china-aid-with-ulterior-motives/a-52931397 

16Jack Goodman; Flora Carmichael. “Coronavirus: Bill Gates ‘microchip’ conspiracy theory 

and other vaccine claims fact-checked”.BBC news. Web. 9/6/2020. Retrieved from 
https://www.bbc.com/news/52847648 

 
17Jack Goodman; Flora Carmichael. “Coronavirus: Bill Gates ‘microchip’ conspiracy theory 
and other vaccine claims fact-checked”.BBC news. Web. 9/6/2020. Retrieved from 
https://www.bbc.com/news/52847648 
 

https://today.yougov.com/topics/politics/articles-reports/2020/05/26/republicans-democrats-misinformation
https://www.dw.com/en/sierens-china-aid-with-ulterior-motives/a-52931397
https://www.bbc.com/news/52847648
https://www.bbc.com/news/52847648
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microchips in people - with the figure rising to 44% among 

Republicans.18 

SPIRITUAL LESSONS FROM CORONAVIRUS (COVID -19) 

Several lessons have been learnt regarding the issue of the Corona virus               

pandemic, some of which include: 

1. It shows the humanity that Allah is the only absolute in control of the 

world, and that, no being can protect you from danger or bring about 

benefit for you without his prior consent and permission. 

Allah said: 

ْستاْكثاْرُت مِ  لاْو ُكْنُت أاْعلاُم اْلغاْيبا الا ا شااءا اللاهُ وا ا إِالا ما رًّ الا ضا ْيِر قُْل الا أاْمِلُك ِلناْفِسي ناْفعًا وا نا اْلخا

باِشيٌر ِلقاْوٍم يُْؤِمنُونا ) سانِيا السُّوُء إِْن أاناا إِالا ناِذيٌر وا ا ما ما  (811األعراف: وا

“Say (O Muhammad SAW): I possess no power of benefit or hurt to myself 

except as Allah wills. If I had the knowledge of the Ghaib (unseen), I 

should have secured for myself an abundance of wealth, and no evil 

should have touched me. I am but a warner, and a bringer of glad tidings 

unto people who believe." 

In addition, Allah said: 

بُّ   ا تاشااُءونا إِالا أاْن ياشااءا اللاهُ را ما  (92) التكوير: اْلعاالاِمين وا

“And you will not, unless (it be) that Allah wills, the Lord of the 'Alamin 

(mankind, jinns and all that exists).” 

2. In spite of the so-called civilization, technological advancement, or 

strength of people, they cannot provide effective medication for 

themselves, as it known that for now, there is no effective prescribed 

medication for covid-19. So, it indicates that Allah alone is the true 

                                                           
18 Ibid. 



العدد األول الميزان                                                                                       مجلة    
 

12 | P a g e  
 

provider of cure, and certainly he will intervene by guiding us to the 

cure. The prophet S.A.W said: 

. "تََداَوْوا فَِإنَّ اللَّهَ َعزَّ َوَجلَّ لَْم َيَضْع َداًء إِالَّ َوَضَع لَهُ َدَواًء َغْيَر َداٍء َواِحٍد اْلَهَرُم  "  

 “Make use of medical treatment, for Allah has not made a disease without 

appointing a remedy for it, with the exception of one disease, (which is) old 

age”. (Abu Dawood: 3855) 

3. It teaches us to draw closer to Allah and not to delay good deeds 

whenever we intend it. Many people who planned to perform Umrah 

(lesser Hajj) during Ramadan this year (2020), and also Hajj could not 

do so due to the Covid-19 pandemic, if they had done so in the past 

when they had opportunity there will be no cause for lamentation. 

Allah (S.W.T) urged His servants to hasten to obedience in many places 

in the Qur’an, likewise the prophet (S.A.W) urged on this in his 

authentic traditions. 

Allah Said: 

اأْلا  اُت وا اوا ا الساما ناٍة عاْرُضها جا ب ُِكْم وا ٍة ِمْن را ْغِفرا سااِرُعوا إِلاى ما ْت ِلْلُمتاِقينوا  (811العمران: ) ْرُ  أُِعدا

“And march forth in the way (which leads to) forgiveness from your Lord, 

and for Paradise as wide as are the heavens and the earth, prepared for 

Al-Muttaqun (the pious).” 

In addition, He (S.W.T) said:  

نُوا بِ  اأْلاْرِ  أُِعداْت ِللاِذينا آما اِء وا ا كاعاْرِ  الساما ناٍة عاْرُضها جا ب ُِكْم وا ٍة ِمْن را ْغِفرا اللاِه ساابِقُوا إِلاى ما

ُرسُ  اوا ْن ياشااُء وا  (98)الحديد:  للاهُ ذُو اْلفاْضِل اْلعاِظيمِ ِلِه ذاِلكا فاْضُل اللاِه يُْؤتِيِه ما

“Race one with another in hastening towards Forgiveness from your Lord 

(Allah), and towards Paradise, the width whereof is as the width of 

heaven and earth, prepared for those who believe in Allah and His 

Messengers. That is the Grace of Allah which He bestows on whom He 

pleases. And Allah is the Owner of Great Bounty.” 
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In the same vein He Said: 

الساابِقُونا الساابِقُونا  أُولاِئكا اْلُمقارا   نا وا  (89-81)الوقعة:  اِت الناِعيمِ بُونا  فِي جا

“And those foremost [(in Islamic Faith of Monotheism and in performing 

righteous deeds) will be foremost (in Paradise).” 

“These will be those nearest (to Allah).” 

“In the Gardens of delight (Paradise).” 

 

Furthermore, He (S.W.T) said: 

ِميعًا إِنا اللا  ا تاُكونُوا ياأِْت بُِكُم اللاهُ جا اِت أاْينا ما ْيرا ا فااْستابِقُوا اْلخا ل ِيها ةٌ ُهوا ُموا ِلُكل ٍ ِوْجها  ُكل ِ ها عالاى  وا

(841)البقرة: شاْيٍء قاِديٌر   

“For every nation there is a direction to which they face (in their prayers). 

So hasten towards all that is good. Wheresoever you may be, Allah will 

bring you together (on the Day of Resurrection). Truly, Allah is Able to do 

all things.” 

All the above-mentioned Qur’anic verses stressed and made emphases on 

lack of delay in execution and carrying out righteous deeds. 

The prophet (S.A.W) said: 

 19... «بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل المظلم»

"Rush to do good deeds…” 

He (S.A.W) also said: 

ةُ » اجا تاْعِرُ  اْلحا الاةُ، وا تاِضلُّ الضا ِريُض، وا ُ  اْلما ْل، فاِإناهُ قاْد ياْمرا جا فاْلياتاعاجا ادا اْلحا ْن أارا  20«ما

 ‘Whoever intends to perform Hajj, let him hasten to do so, for he may fall 

sick, lose his mount, or be faced with some need.’” 

4. This also shows that whenever a disaster or calamity befalls humanity, 

it is as a result of their evil deeds. 

                                                           
19Sahih Muslim: 186 
20Ibn Majah: 2883, Ahmad: 1834 
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Allah said: 

ا كاسا   اباُكْم ِمْن ُمِصيباٍة فابِما ا أاصا ما ياْعفُو عاْن كاثِيرٍ وا  (11)الشورى: باْت أاْيِديُكْم وا

“And whatever misfortune befalls you, it is because of what your hands 

have earned. And He pardons much” 

In our contemporary society killing innocent lives is no more a braking 

news, homosexuality is the order of the day, rape has become a trade 

route, intoxicant is rampant, bigotry and racism arefostered, capitalism 

has taken a longs strides in our economy, honest and truthful persons are 

discriminated degraded and relegated to subordinate positions, and above 

all Shirk (ascribing partner to Allah) has become a fashion. Thus, these 

and many more evils might have contributed to this disaster of 

coronavirus as understood from the aforementioned Qur’anic verse. 

5. As Muslims, this pandemic reminds us the teachings of many Qur’anic 

verses regarding Allah’s test. 

Allah said: 

رِ  باش ِ اِت وا را الثاما اأْلاْنفُِس وا اِل وا ناْقٍص ِمنا اأْلاْموا اْلُجوعِ وا ْوِف وا ناُكْم بِشاْيٍء ِمنا اْلخا لاناْبلُوا  وا

ابِِرينا )البقرة:   (581الصا

“And certainly, We shall test you with something of fear, hunger, loss of 

wealth, lives and fruits, but give glad tidings to As-Sabirin (the patient)” 

In addition, Allah said: 

)ال ُهْم الا يُْفتانُونا ناا وا ُكوا أاْن ياقُولُوا آما ِسبا النااُس أاْن يُتْرا  (9نكبوت: عأاحا
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“Do people think that they will be left alone because they say: "We 

believe," and will not be tested.” 

HOW TO PREVENT OCCURRENCE OF SIMILAR PANDEMIC 

IN THE FUTURE 

Islam as a total way of life has illuminated, elucidated and illustrated path 

and pattern fora believer to live in peace, security and tranquillity on the 

planet earth. To prevent occurrence of a pandemic in the future, strict 

compliance must be given to the dictates of Islamin the following ways: 

 Utmost obedience to Allah and His Messenger, and trust in Allah, 

because whoever puts his trust in Allah, he will have a way out in all the 

repercussions of his life. Allah said: 

كاْل عالاى اللاِه فاهُ   ْن ياتاوا ما ْيُث الا ياْحتاِسُب وا ياْرُزْقهُ ِمْن حا ًجا .وا ْخرا ْن ياتاِق اللاها ياْجعاْل لاهُ ما ما ْسبُهُ وا وا حا

عالا اللاهُ ِلُكل ِ شاْيٍء  إِنا اللاها بااِلغُ   (1-9)الطالق  قاْدًراأاْمِرِه قاْد جا

“…And whosoever fears Allah and keeps his duty to Him, He will make a 

way for him to get out (from every difficulty).” 

“And He will provide him from (sources) he never could imagine. And 

whosoever puts his trust in Allah, then He will suffice him. Verily, Allah 

will accomplish his purpose. Indeed, Allah has set a measure for all 

things.” 

 Avoidance of atrocities. For there is no crime in the past for which Allah 

destroyed a nation unless it exists in our contemporary life. Taking a long 

distance away from these atrocities is tantamount to strides away from 

falling into a ditch of similar pandemic in the future. 

Allah said: 

ادا اللاهُ بِقاْوٍم ُسوًءا فاالا   إِذاا أارا اْنفُِسِهْم وا ا بِأ تاى يُغاي ُِروا ما ا بِقاْوٍم حا دا لاهُ إِنا اللاها الا يُغاي ُِر ما را ما

اٍل )الرعد:  ا لاُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن وا ما  (88وا
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“…Verily! Allah will not change the good condition of a people as long as 

they do not change their state of goodness themselves (by committing 

sins and by being ungrateful and disobedient to Allah). But when Allah 

wills a people's punishment, there can be no turning back of it, and they 

will find besides Him no protector.” 

 Ability to prevent and avert evils and catastrophe solely rests in the 

hands of Allah (S.W.T).Therefore, after observing intimate relationship 

with Him and isolation from evil deeds, constant supplications is another 

inseparable element that will assist in preventing not only a pandemic in 

the future but also all evils. Allah said: 

And when My slaves ask you (O Muhammad SAW) concerning Me, then (answer them), I am 

indeed near (to them by My Knowledge). I respond to the invocations of the supplicant 

when he calls on Me (without any mediator or intercessor). So let them obey Me and believe 

in Me, so that they may be led aright." 

In addition, Allah Said: 

"And wish not for the things in which Allah has made some of you to 

excel others. For men there is reward for what they have earned, (and 

likewise) for women there is reward for what they have earned, and ask 

Allah of His Bounty. Surely, Allah is Ever All-Knower of everything." 

Furthermore, He (S.W.T) 

And your Lord said: "Invoke Me, [i.e. believe in My Oneness (Islamic 

Monotheism)] (and ask Me for anything) I will respond to your 

(invocation). Verily! Those who scorn My worship [i.e. do not invoke Me, 

and do not believe in My Oneness, (Islamic Monotheism)] they will surely 

enter Hell in humiliation!" 

OTHER PRECAUTIONARY MEASURES INCLUDE: 

a. Daily prayers: after performing prayers there are many du’a which 

the Prophet (S.A.W) was taught against all epidemic. 
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b. Maintaining Islamic hygiene: Islam emphasized in purity. No 

worship will be accepted without purity. This purity include both 

spiritual and physical. The spiritual include purity in mind and 

cultivating virtues as love, sympathy, kindness, desire to serve and 

to help others, and craving to attain the pleasure of Allah. It is also 

achieved by repentance and freeing heart from such vices as hatred, 

jealousy and rancour. The physical purity includes Ghusul (taking 

bath), Wudu (ablution), and taking bath for Friday prayer and for 

Eid prayers and for comfort. 

c. Environmental cleanliness: all the rooms must be sweep at least 

twice a day. This must ensure the neatness of clothes and utensils, 

among others. 

CONCLUSION 

In conclusion, the position of Islam is clear from this paper regarding 

epidemics of any kind, the reason for it, and how to guard against it. 

There is no doubt that compliance with this will go a long way in battling 

with it. 

REFERENCES 

Al-Khwarizmi, Muhammad bin Ahmed bin Yousef, Abu Abdullah. 

Miftah Al-Uloom. 3rd edit. Dar Al-Kuyub Al-Arabiy. n.d . 

print. 



العدد األول الميزان                                                                                       مجلة    
 

18 | P a g e  
 

Al-Sabti, Abu Al-FadlAyyad Bin Musa Bin Ayyad Bin Amron Al-

Ahsabi.Ikmaal Al-mu’lim bi Fawa’idi Muslim. 1419 AH - 1998 

AD. Print  

Al-Tha'alabi, Abdul-Malik bin Muhammad bin Ismail Abu Mansour. 

Fiqh al-LughawaSirr al-Arabiyyah. IhyautTurath al-

Arabiyyah.1422 AH - 2002 CE. Print.  

Al-Zabidi, Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Razzaq al-Husayni, 

Abu al-Faid,.Taj Al-Aroos min jawahir Al-Kamus..Dar Al-

Hidaya. N.d print. 

Bin Abi Al-Fadl Al-Baali, Abu Abdullah Muhammad Bin Abi Al-Fath. 

Al-madla Ala Alfaz Al-Muqni’ 1st edit. Maktab Al-Sawadi Lit-

Tawzi’.1423 AH-2003 AD. Print. 

Jack Goodman; Flora Carmichael. “Coronavirus: Bill Gates ‘microchip’ 

conspiracy theory and other vaccine claims fact-checked”.BBC 

news. Web. 9/6/2020. Retrieved from 

https://www.bbc.com/news/52847648 

Sieren Frank, “SierensHaina aid with ulterior motives" 

dw.com.web.8/6/2020. Retrieved from 

https://www.dw.com/en/sierens-china-aid-with-ulterior-

motives/a-52931397 

“Coronavirus” Wikipedia.com. web. 14/6/2020. Retrieved from: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus 

“Depopulation conspiracy theory” Rational Wiki. Web. 11/6/2020 

retrieved from 

https://rationalwiki.org/wiki/Depopulation_conspiracy_theory 

https://www.bbc.com/news/52847648
https://www.dw.com/en/sierens-china-aid-with-ulterior-motives/a-52931397
https://www.dw.com/en/sierens-china-aid-with-ulterior-motives/a-52931397
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus
https://rationalwiki.org/wiki/Depopulation_conspiracy_theory


العدد األول الميزان                                                                                       مجلة    
 

19 | P a g e  
 

“History and recent advances in coronavirus” journals.lww.web 8/6/2020. 

Retrieved from 

https://journals.lww.com/pidj/fulltext/2005/11001/history_and

_recent_advances_in_coronavirus.12.aspx 

“ kogi governor yahaya bello insists state covid-19 free lift lockdown 

kabbabunu LGA” Sahara Reporters. Web. 10/6/2020 retrieved 

from http://saharareporters.com/2020/06/05/kogi-governor-

yahaya-bello-insists-state-covid-19-free-lifts-lockdown-

kabbabunu-lga 

“Nigerian governors ban interstate movement contain coronavirus” 

voanews. Web. 10/6/2020 retrieved from 

https://www.voanews.com/africa/nigerian-governors-ban-

interstate-movement-contain-coronavirus 

اية من مرض كورونا""كيفية الوق  mawdoo3. web.8/6/2020 retrieved from  

https://mawdoo3.com/ كورونا -مرض -من -الوقاية -كيفية   

 

 

 

 

 

 

 

https://journals.lww.com/pidj/fulltext/2005/11001/history_and_recent_advances_in_coronavirus.12.aspx
https://journals.lww.com/pidj/fulltext/2005/11001/history_and_recent_advances_in_coronavirus.12.aspx
http://saharareporters.com/%20kogi%20governor%20yahaya%20bello%20insists%20state%20covid-19%20free%20lift%20lockdown%20kabbabunu
http://saharareporters.com/%20kogi%20governor%20yahaya%20bello%20insists%20state%20covid-19%20free%20lift%20lockdown%20kabbabunu
http://saharareporters.com/2020/06/05/kogi-governor-yahaya-bello-insists-state-covid-19-free-lifts-lockdown-kabbabunu-lga
http://saharareporters.com/2020/06/05/kogi-governor-yahaya-bello-insists-state-covid-19-free-lifts-lockdown-kabbabunu-lga
http://saharareporters.com/2020/06/05/kogi-governor-yahaya-bello-insists-state-covid-19-free-lifts-lockdown-kabbabunu-lga
https://www.voanews.com/africa/nigerian-governors-ban-interstate-movement-contain-coronavirus
https://www.voanews.com/africa/nigerian-governors-ban-interstate-movement-contain-coronavirus
https://mawdoo3.com/


العدد األول الميزان                                                                                       مجلة    
 

20 | P a g e  
 

 منهج ابن الفرس المالكي في

 التفسير الفقهي

 الدكتور : شيح إبراهيم

 ونات اإلسالمية ، جامعة والية كدقسم الدراسا

 و

 الدكتور : أول عبد الله

 ى.مبقسم الدراسات اإلسالمية، جامعة والية غ
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 بسم الله الرحمن الرحيم  وصلى الله على النبي الكريم
 :المقدمة

الحمد لله رب العالمين القائل: "أن احكم بينهم بما أنزل الله وال تتبع أهواءهم  
والقائل: "وما كان المؤمنون  (21)واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك"

لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 
والصالة والسالم على األتمان األكمالن على الفاتح ( 22)رجعوا إليهم لعلهم يحذرون".

ن للناس ما أنزل الخاتم سيدنا وموالنا محمد الذي أنزل عليه : "وأنزلنا إليك الذكر لتبي
وصل  (24)وهو القائل: "من يرد لله به خيرا يفقهفي الدين"( 23)إليهم ولعلهم يتفكرون".

 اللهم عليه وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا.                
 :ملخص البحث

أما بعد، فهذه ورقة تتناول بحثا مستقال ومختصرا حول كتاب أحكام القرآن        
أصولي الذي ظهر في القرن السادس الهجري، ولقد طلع هذا الجهبذ في لعالم لغوي و 

بالد األندلس التي هي مأوى المالكيين منذ أن أدخل المالكية بالد األندلس اإلمام 
ومن العلماء الذين  (25)(هـــ911زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي المتوفى سنة )

لبر النمري حافظ المغرب، صاحب تخرجوا من مدرسة األندلس اإلمام ابن عبد ا
شرحي الموطأ "التمهيد" و "الستذكار" وغيرهما، واإلمام القاضي أبي الوليد سليمان 
بن حلف صاحب "المنتقى" شرح الموطأ، والقاضي أبي بكر ابن العربي المعافري 
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صاحب شرحي الموطأ "القبس" و "ترتيب المسالك"، وابن بطال والمهلب شارحا 
، وابن رشد الجد و الحفيد و اإلمام القرطبي صاحب "الجامع صحيح البخاري

ألحكام القرآن" وشيخه صاحب " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" و 
 القاضي عياض الذي قيل فيه:                                                                                        

 ما أتى بالشفاء إال العياض  *  كلهم يدعي الدواء ولكن
 وغيرهم الكثير الذين ال تستطيع هذه العجالة ذكر أسمائهم.                                                           

مؤلف كتابنا هذا واحد من فرسان هذا الميدان العلمي، ولقد برع فأجادد وأفاد  
بها الذين سبقوه في تصنيف أحكام القرآن، ألنه أتى باستنباطات دقيقة التي لم يأت 

ومن طالع كتاب "االكليل في استنباط التنزيل" للسيوطي تبين له ذلك ، ألنه أكثر من 
النقل من "أحكام القرآن" البن الفرس المالكي، فقد ذكره واستدل باستنباطاته في 

                                                             ثالث وثمانين موضعا كما ستقف على بعضها إن شاء الله.              

 ( ترجمة ابن الفرس المالكي في سطور.2)

 إسمه و نسبه ومولده. -2-1

هو عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد الخزرجي الغرناطي يعرف  
إلى سعيد  وينتهي نسبه(26)بابن الفرس، وكنى بأبي محمد وكناه بعضهم بأبي عبدالله 

 (.                                                      27)بن عبادة رضي الله عنه. 
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( على الراجح كما هو منقول عن ابنه أبي يحيى 525ولد بغرناطة سنة )   
 (        28)عبدالرحمن بن عبدالمنعم. 

ر فبيته عريق تربى أبو محمد ابن الفرس في بيت علم وديانة، فقد قال ابن األبا  
في العلم والنباهة، وله وألبيه وجده رواية ودراية وداللة كان كل  واحد منهم فقيها 

 (.                                                             29) مشاورا وعالما متفننا.

وكانحافظا جليال فقيها بالنحو واللغة كاتبا بارعا شاعرا شهير الذكر عالي  
ولي القضاء بمدينة ُشَقْر، ثم بمدينة وادي آش، ثم بجيان، ثم بغرناطة ثم عزل  الصيب

عنها، وجعل إليه النظر في الحسبة والشرطة وغير ذلك، فكان إليه النظر في الدماء 
                  (.                                                30) فما دونها، ولم يكن يقطع أمر دونه ببلده وما يرجع إليه.

ولخص ابن األبار القول في هذه العائلة المباركة قائال:" و كان هو و أبوه  
عبدالرحيم وابنه عبدالمنعم فقهاء مشاورين مع المشارقة في علوم القراءات، والحديث 

وإضافة إلى نشاطه في اإلقراء و التحديث فقد كانت له مشاركة في  (31) واألصول...
 لصالة في جامع مرسية. اهـ.                                                                    الفتيا، وقدم ل

 شيوخه: 2-2

أخذ العلم عن كثير من العلماء ولم يكتف باألخذ من منهل عائلته فرحل  
يجوب األندلس بحثا فأخذ عن أبي الوليد بن بقوة، علم السيرة، وأخذ عن أبي الوليد 
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غ علم القراءات، وأجاز له طائفةكبيرة، من أعيانهم أبو الحسن بن مغيث، بن الدبا 
وأبو مروان الباجي، وأبو بكر ابن العربي، وأبو عبدالله المازري ، والقاضي عياض بن 

                                     موسى، وعبدالحق بن عطية، وابن وضاح وغيرهم رحمهم الله.                                                          

 تالميذه: -2-3

لقد نشط ابن الفرس في ميدان العلم، وتصدر للتدريس واإلفادة، فتجتمع  
الطلبة حوله، وذلك لكثرة شيوخه، وشيوع صيته، وتفننه في ضروب من العلم وتحققه 

       ببعضها السيما الفقه وأصوله.                                      

حدث عنه الحافظ أبو محمد القرطبي، وأبو علي الرندي، وابنا حوط الله، وأبو الربيع 
بن سالم، كما أخذ عنه ابنه أبو يحيى عبد الرحمن، وأبو الحسن الغافقي، وأبو 

 عبدالله األزدي، وأبو محمد بن عطية، وأبو بكر بن محرز، وغيرهم الكثير.       

 مؤلفاته: 2-4

رس عدة تصانيف "تنم عن تنوع ثقافته اإلسالمية وتمكنه من عدة علوم، ترك ابن الف
                             -فمنها:

)أ( "أحكام القرآن" الذي قال فيه ابن الزبير "ألفه وهو ابن خمسة وعشرين عاما، 
                                                                      وسيأتي البحث عنه مستوفى إن شاء الله.                             (32)فاستوفى ووفى"

 )ب( مختصر األحكام السلطانية للماوري.
 )ت( مختصر كتاب النسب ألبي عبيد القاسم بن سالم.

 )ث( مختصر ناسخ القرآن ومنسوخه ألبن شاهين.
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 )ج( مختصر كتاب المحتسب البن الجني.
 .)ح( وله "كتاب أدب القضاء"

 (33) )خ( ومسائل الخالف في النحو.

 )د( وكتاب صناعة الجدل.
 )ذ( ورده على ابن غرسية في رسالته في تفضيل العجم على العرب. اهـ

 
 وفاته: -2-5

توفي الشيخ عبدالمنعم رحمه الله عند صالة العصر من يوم األحد الرابع من  
ارج باب إلبيرة، (هـــ على أرجع األقوال ودفن خ515شهر جمادى اآلخر سنة )

وحضر  جنازته بشر كثير وازدحموا على نعشه حتى كسروها وحملوه بعد ذلك على 
 أكفهم رحمه الله رحمة واسعة.                                                                                                 

                                                                                -وقد أمر أن يكتب على قبره هذه األبيات:
ي ــــــنـــه مازرتــــتــــمـــــورح م                 ــلــــــــــســك سالم الله يامن يـــــيــــــعل

 مــــــــرحــــــتـــــت
ستلحق بي عما قريب   ا               ـــــنـــــــــأتحسبني وحدي نقلت إلى ه

 علمـــــــتــــف
 ندمـــــــــــمسي لدنياه مؤثرا                 ويهمل أخراه ستشقى وتـــــــمن يــأال قل ل

فذاك الذي ينجي غدا  ة                  ــــــــــــديم طاعـــــقــــتـــــفال تفرحن إال ب 
 (  34) ويسلم
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 ثناء االلعلماء عليه. -2-6
حب ابن الفرس للعلم وأهله وسعة اطالعه كانت من األمور التي تجلب اهتمام  إن

 المترحمين و العلماء وتجعلهم يسعون إلى جمع أخباره، وتقصيها و التنويه بشأنه.

فقد قال فيه التُّجيي في "مشيخته" لقيته، بمرسية وقت رحلتي إلى أبيه، ورأيت  
بت منه، وكان يحضر معنا التدريس واإللقاء من حفظه وذكائه وتفننه في العلوم ما عج

عند أبيه، فإذا تكلم أنصت الحاضرون لجودة ما ينصه وإتقانه واستيفائه لجميع ما 
 (                                             35) يجب أن يذكر في الوقت، وكان نحيف الجسم كثيف المعرفة عظيمها.

اإلمام المالكية بغرناطة في زمانه.... وبرع في وقال فيه شمس الدين الذهبي "الشيخ 
الفقه واألصول وشارك في الفضائل، ونقل كالم أبي بكر بن الجد فيه وهو: ما أعلم 
 باألندلس أحفظ لمذهب مالك من عبدالمنعم بن الفرس بعد أبي عبدلله بن زرقون."

(36                                                            )                                                                                                     

 التعريف بكتاب أحكام القرآن. -3-1

قاالبن جزي: المراد بأحكام القرآن هو ما ورد فيه من األوامر و النواهي و  
سمائة آية. وقد تنتهى  المسائل الفقهية وقال بعض العلماء إن آيات األحكام خم

غلى أكثر من ذلك إذا استقصى تتبعها في مواضعها ... ثم قال: ومن أحسن 
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تصانيف أهل األندلس تأليف القاضي اإلمام أبي بكر بن العربي، والقاضي الحافظ بن 
                                                                                                              (                                     37) محمد بن عبدالمنعم ابن عبدالرحيم المعروف بابن الفرس.

وكما اتجه جهود العلماء في تفسير كتاب الله مناحي متعددة، بذلك تنوعت  
 التفاسير، فنجد التفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي، و التفسير الموضوعي و التفسير

 العلمي و التفسير الفقهي، ومؤلفنا هذا ينتمى إلى هذا النوع األخير.     

يقول ابن فرحون: " قال والدي رحمه الله تعالى رأيت في برنامج أبي الربيع بن  
سالم الكالعي كتاب "أحكام القرآن" لشيخنا القاضي أبي محمد عبد المنعم بن 

رحمه الله تعالى في ريعان  محمد بن عبدالرحيم، وهو كتاب حسن مفيد جمعه
الشبيبتين من طلبه وسنه، فللنشاط الالزم عن ذلك أثره في حسن ترتيبه و تهذيبه،  
قرأت عليه صدرا من أوله ناولني جميعه في أصله وأخبرني أنه فرغ من تأليفه بمرسية 

       (                                          38)سنة ثالث وخمسين وخمسمائة".اهــــ

وقد ألف ابن الفرس تفسيره هذا وهو ابن خمسة وعشرين سنة، وكان دافعه إلى  
ذلك تشوقه وتعطشه إلى معرفة األحكام الشرعية ، وطلب المسائل التي تستند إلى 
دليل من الكتاب العزيز، فقد نظر وبحث في ماصنف من أحكام القرآن، فلم يجد 

المصنفات كما يقول ابن الفرس : "قليال فيها ما يشفي نهمه، ويروى عطشه، فهذه 
ولذالك ( 39) مانبه فيها على مأخذ حكم من ألفاظ الكتاب إال في اليسير النزر...
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سعى جاهدا إلى تأليف هذا الكتاب حتى يسهل على الطالب معرفة األحكام مقرونة 
            بأدلتها.                                                                 

وانعكست دراية ابن الفرس لواسعة بالفقه المالكي على منهجه في تحرير  
األحكام الفقهية، فجاء كتابه غنيا بأقوال المالكية موافقا لقواعدهم الفقهية واألصولية، 
وقد صدر ابن الفرس كتابه هذا بمقدمة بين فيها مقصودة، ولخص  فيها منهجه، ثم 

الكريم بالتفسير الفقهي، من الفاتحة إلى المعوذتين، وتوسع  تناول جميع سور القرآن
أكثر في بيان األحكام الفقهية الواردة في السور الثمانية: من البقرة إلى التوبة ثم أوجز 

                                                     في باقي السور  تبعا لما تحمله كل سورة من مضامين فقهية.                                                            

وبالجملة فإن "أحكام القرآن" البن الفرس موسوعة فقهية وأصولية اليستغنى  
عنها باحث أو فقيه مالكي، بل إن المشتغل بالعلوم الشرعية، أو الثقافة اإلسالمية 

 إن شاء الله تعالى.يجد له في هذا المصنف مطلبا، ويحصل عند الوقوف عليه مغنما 

(40                                                                                                                            )                                   

 مصادر الكتاب: -3-2

مادته، فإنه وبالرغم من أما عن المصادر التي استقى منها اإلمام ابن الفرس         
وصف كتابه، بأنه جمع مالم يسبق إليه، إال أن انتهاله من كتب من سبقه من أئمة 
المالكية وغيرهم في موضوعه أمر محتوم، ككتاب "أحكام القرآن" للقاض إسماعيل 

(هـــــــ وكتاب "أحكام القرآن" لمحمد بن بكير البغدادي 282البغدادي )ت
( 540" أحكام القرآن" لقاسم بن أصيغ البياني القرطبي )ت (هـــــ، وكتاب505)ت
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( وكتاب "أحكام القرآن" 510وكتاب "أحكام القرآن" البن خويز منداد البصري )ت
(هـــ وغير ذلك من  545لشيخه الحافظ العالمة أبي بكر بن العربي اإلشبيلي )ت

ي وغيرهم رحم كتب غير المالكية كالجصاص و البيهقي و الطحاوي و الكيا الهراس
 الله الجميع.                                            

وأكثر المؤلف النقل من كتاب "المحرر الوجيز" البن عطية و كتاب "أحكام       
                                           القرآن" للكيا الهرسي الشافعي بعزو تارة وبدون تارة أخرى.                                                          

 أهمية الكتاب. 3-3

الشك أن لهذا الكتاب أهمية كبرى لدخوله ضمن إطار كتب الفقه كما دخل      
أيضا إطار علوم القرآن وآالت التفسير، ال يخلوا هذا التفسير من إشارات حديثية 

عن فكر نير، وعمق في  مفيدة، وتلميحات لغوية قيمة، وترجيحات واجتهادات تنم
فهم النصوص واستخراج لمكنونها، كما ساق صاحبه جمال مفيدة من أسباب النزول 
، وإشارات لطيفة من علم الناسخ و المنسوخ، وهذان أمران يعتبران ضروريان في 

 استخراج األحكام الفقهية من النصوص القرآنية.          

ووضوحها والبعد عن التعقيد في سوق  وتميز هذا الكتاب بسهولة العبارة،      
المباحث وعرض اآلراء، مع جرأة في ترجيح األقوال، ونقدها، ومحاولة اإلستدالل 

 على المسائل كلما سنحت بذلك الفرصة.                                      

 ومع كون ابن الفرس مالكيا محققا في المذهب فإنه ال يتردد أن يرجح رأي أبي      
حنيفة، ونظر الشافعي أو غيرهما، كلما ظهر له الدليل، وقويت عنده الحجة، مما 

 يدل على إنصافه ونبذه للتعصب.                                           
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 المقارنة بين كتاب أحكام القرآن البن العربي و كتاب ابن الفرس. 3-3

العربي واحد من شيوخ اإلمام لقد سبق فيما ذكر في هذا البحث أن اإلمام ابن  
(هـــ وطلب العلوم من علماء 545(هـــ وتوفى )468ابن الفرس، فقد ولد ابن العربي )

جلة ورحل إلى بالد متفرقة لتحصيل العلم، وألف كتبا مفيدة منها "عارضة األحوذي 
بشرح صحيح الترمذي" وكتاب "أحكام القرآن" الذي نحن بصدد المقارنة بين كتاب 

 لفرس.    ابن ا

فقد كان ابن العربي هو المجلي في هذا الميدان، والشك أن المصلي يقتبس  
                                           أشياء من المجلي كما هي عادة المتأخرين، السيما أنه ممن أجازه.                                                                 

إلى كتابيها تبين له العالقة الوطيدة بين الطالب وشيخه، فمثال كانا على  ومن نظر   
عالقة بفقه الواقع حيث مارسا مجموعة من الوظائف من القضاء واإلفتاء والتدريس، 
مما جعلهما يحتكان بمشكالت الناس واألوضاع المستجدة مما مكنهما من الموازنة 

                                                                 بين األحكام وغير ذلك.                 

وكتاب ابن العربي مهم للتفسير الفقهي عند المالكية، ألن مؤلفه مالكي تأثر  
مذهبه، فظهرت عليه ي تفسيره روح التعصب له، والدفاع عنه غير أنه لم يشتط في 

مية تصدر من مجتهد مالكي، ولم تعصبه إلى الدرجة التي يتغاض فيها  عن كل زلة عل
يبلغ به التعسف إلى الحد الذي  يجعله يفند كالم مخالفيه إذا كان وجيها ومقبوال. 
وو كثيرا مايحتكم ابن العربي إلى اللغة في استنباط المعني من اآليات، ويرد على من 

ولوا" خالف مالكا كائنا من كان، فمثال لما جاء يفسر قوله تعالى "ذلك أدنى أال تع
ناقش كالم الشافعي ورد تنويه الجويني وغيره للشافعي. ألن الشافعي أتى بما تأباه 
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العربية فقال ابن العربي: اختلف الناس في تأويله على ثالثة أقوال ... الثاني أال يكثر 
عيالكم قاله الشافعي. ثم قال أعجب أصحاب الشافعي بكالمه هذا، وقالوا هو حجة 

اللغة وشهرته في العربية، واالعتراف له بالفصاحة حتى لقد قال  لمنزلة الشافعي في
 الجويني: هو أفصح من نطق بالضاد، مع غوصه على المعاني ومعرفة باألصول....                                 

فقال ابن العربي: كل ما قاله الشافعي أو قيل عنه أو وصف به فهو كله جزء  
ومالك وأوعى سمعا وأثقب فهما وأفصح لسانا وأبرع بياا  من مالك ونغبة من بحره،

                                              (                                                                                                                            41) وأبدع وصفا، ويدلك على ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة وفصل.

ثم قال: والذي يكشف لك ذلك في هذه المسألة البحث عن معاني قولك       
"عال" لغة حتى إذا عرفته ركبت عليه معنى اآلية، وحكمت بما يصح به لفظا ومعنى. 
وقد قال علماؤنا فيه سبعة معان. وهي الميل، والزيادة، والجور، والفقر، والثقل، 

مؤونة العائل، والغلبة. وساق لكل دليال ثم قال هذه معانيه السبعة ليس لها والقيام ب
                      ثامن. ويقال أعال الرجل كثر عياله.                                                                                            

اللفظ والمعنى بما قاله مالك، أما  واستمر قائال: فإذا ثبت هذا فقد شهد لك 
اللفظ فألن قوله تعالى "تعولوا" فعل ثالثي يستعمل في الميل الذي يرجع إليه معاني 
"عول" كلها، والفعل في كثرة العيال رباعي ال مدخل له في اآلية، ثم قال: فقد ذهبت 

                                         الفصاحة ولم تنفع الضاد المنظوق بها  على اإلختصاص. اهـــ.          

وهكذا قفا أثره تلميذه اإلمام ابن الفرس في جودة اإلستنباط ومنزع الحجة كما      
في قوله تعالى " يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري يوآتكم وريشا ولباس التقوى 
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ءاتكم" هذه مسالة . قال وقوله "سو (42)ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون"
قد اختلف فيها فقيل العورة السوأتان فقط وهو قول داود ومن حجته أن الله ذكر 
مواراة لسوءة خاصة فدل على أن ما عداهما ال تجب مواراته، ورأى أن إطالق اللفظ 
إنما يقع على القبل والدبر. وأما المرأة فقصتها أخرى، وقد قال تعالى فيهن "وال 

. وقيل العورة منه السوأتان والفخذان وهو قول (43) ما ظهر منها"يبدين زينتهن إال
بعض أصحاب مالك، وقيل ما بين  السرة والركبة هي العورة وهو المشهور في 

                                               المذهب، وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة، وقيل من الركبة إلى الفخذ مع السرة عورة.                                                 

ثم فال الحجة لما في المذهب ماجاء في الحديث المبين لكتاب الله تعالى  
وقوله  عليه الصالة و  (44)من قوله عليه الصالة و السالم "مابين السرة إلى الركبة عورة"

الصالة و  وإن ان قد جاء عليه( 45)السالم لجرهد "غط فحذك فإن الفخذ عورة" 
 السالم ما يعارض ذلك ولكنه ضعيف. اهــ.                                                                      

وهكذا يستعمل أللفاظ اللطيفة في ردوده على العلماء خالفا لشيخه ابن العربي      
 ظهر.                                                                          فإنه يشع عليهم خصوصا إذا خالفوا مالكا ورأى أن حجة مالك هي األ

وبالجملة اليستغني طالب علم من الكتابين، ومن  أمعن النظر إليهما بدقة يرى   
كأن الكتابين خرجا من وعاء واحد، فما أطنب فيه ابن العربي أوجز فيه ابن الفرس 

                                     وبالعكس.                     
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 وفي ذلك أقول.

 لقد فاق االشبيلي في أحكامه          *         كما راق ابن الفرس في إتقانه

 

 

 لذين نقلوا من الكتاب.ابعض العلماء  -3

وهذا الكتاب مصدر للذين جاؤا بعد ابن الفرس من المفسرين و الفقهاء سواء       
أو غيرها من مذاهب أهل السنة، فمثال ابن جزي الغرناطي في "  كانوا من المالكية

التسهيل لعلوم التنزيل" ننقل من كتاب ابن الفرس في سة مواضع، وهكذا ابن عجيبة 
في "البحر المديد" وابن عاشور في "التحرير و التنوير" فقد نقل من كتاب ابن الفرس 

اسن التأويل" نقل في سبع في ثالث وثالثين موضوعا، وهكذا القاسمي في " مح
وعشرين موضعا، واأللوسي في "روح المعاني" فقد نقل في تسع وعشرين موضعا،  
والسيوطي في "اإلكليل" في ثالث وثمانين موضعا، ومن الفقهاء الحطاب في 
"مواهب الجليل" فقد نقل كالم ابن الفرس في عشرين موضعا، والخرشي في 

في ستة مواضع، وابن فرحون في "تبصرة  موضوعين، وعليش في "منح الحليل"
الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام" في ستة عشر موضعا، وأما الشاطبي 
فقد ذكر أنه كاد أن  يقع في هوة ولم ينقذه إال كتابين "النهاية" و "أحكام القرآن" 

 ( 46)البن الفرس المالكي

 منهجه في التفسير الفقهي: 
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 ( مميزات الكتاب:4-1)

أ(  اإلستيعاب لجميع سور القرآن من الفاتحة إلى المعوذتين، وإن لم تكن فيها )
آيات األحكام يقول هذه مكية وليس فيها ناسخ وال منسوخ، كما في النازعات، 

 وعبس و التكوير واإلنفطار والتكاثر و العصر و النصر، والمسد و اإلخالص.

عها على ماهو  أظهر تعلقا، وابين )ب(   يقتصر في إيراده لألحكام الفقهية التي ج
استنباطا، كما قي قوله تعاالى "يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا 

قال: "في هذه اآلية األمر بالثبات و الصبر و الذكر. قال قتادة  (. 47)لعلكم تفلحون"
في ذلك والله اعلم افترض الله تعالى ذكره عند الضرب بالسيوف، وقد روي الكراهة 

إنها كره ألنه  يدل على الفشل والخور، فأما إذا شد المسلمون على المشركين شدة 
                                                               (.                                                                                                   48)واحدة فال بأس أن يرفعوا أصواتهم ألن ذلك يشد أعضاء المسلمين. 

)د(  اجتهد في بيان أختالف أهل العلم في المسائل الفقهبة ليتجلى لطالب العلم    
ما اتفقوا عليه من األحكام وما اختلفوا فيه كما في آية " با أيها الذين آمنوا كتب 

فإنه أطب في ذكر  (. 49)لعبد بالعبد" اآليةعليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و ا
اختالف أهل العلم حتى أنفق أكثر من إحدى وعشرين صفحة في بيان اآلية. ذلك 

                                                   (                                                                                                                            50)(. 955-955من )
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)هــ(  اإلنصاف والبعد عن التعصب، إذ مع كونه شيخ المالكية في وقته كما وصفه 
الذهبي لم يتردد أن يرجح رأي غيره من العلماء كما ظهر له الدليل وقويت  عنده 

 مرة واحدة، الحجة، مثال ذلك رأى اإلمام مالك ن اإلعتمار في السنة ال يكون إال
ولكنه رجح جوازه في جميع األوقات، وهو مذهب الشافعي. فقال وظاهر قوله تعالى 
"وأتموا الحج و العمرة لله جميعا" حجة للقول الثاني عندي ألنها عامة لجميع 

 (                                                                               51)األوقات".

عرض المسائل حيانا بصيغة اإلستفهام، لتقوية اهتمام القارئ أو السامع إليها  )و(  ي
           (                                                                                                                        52)كقوله: اختله هل هو حكاية قول الكفار أو هو خبر من الله تعالى. 

وقوله : وهنا مسألة اختلف الناس فيها، هل الصالحون من الناس واألنبياء، أفضل من 
                         المالئكة؟ أم المالئكة أفضل من كل خلق؟ وهكذا.                                                                                 

ن الصحيح في كثير من المسائل المختلف فيها، كما ي قوله تعالى )ز(   الترجيح وبيا
قال واختلف  في هذه النفقة ماهي؟ فقال يزيد بن (. 53)" ومما رزقناهم ينفقون"

القعقاع وابن عباس هي الزكاة، وقال ابن مسعود هي نفقة الرجل على أهله، وقال 
                                                                                  (         54)الضحاك: هي كل نفقة وهذا هو الصحيح. هــــ

)ح(  ضمن  كتابه جملة من القواعد والضوابط األصولية و الفقهية، بل إنه جاوز 
ذلك إلى الفروع و المسائل التفصيلية في كثير من المناسبات. مثال ذلك: قول تعالى 
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وما جاء في الحديث "ال يقتل حر ( 55)لنفس بالنفس". " وكتبنا عليهم فيها أن ا
                                  (                                                                                                                            56)بعبد".

العموم ونحو ذلك ضعيف ألن العام إذا فقال ابن الفرس، والحتجاج بهذا            
عارضه خاص على وفق حكمه، فحمله على البيان و التخصيص أظهر من حمله على 

 (                                    57) التأكيد وقد اختلف فيه األصوليون.

 منهجه العام في التفسير:  -4-2

رآن الكريم التي فيها أحكام، أما منهجه العام فيفسر اآليات في كل سورة من سور الق
 أو ناسخ و منسوخ.

 منهجه في التفسير الفقهي: -4-4

وأما منهجه الفقهي فإنه يعتني باستنباط األحكام الفقهية من القرآن الكريم وفق    
المذاهب الفقهية وهو من أبرز التفاسير الفقهية التي عرفها تاريخ المدرسة المالكية 

                                            األندلسية.              

 أثر أصول المذهب المالكي في الكتاب، فمنها:

 )أ( سد الذريعة:

اآلية فقال ابن الفرس وقد  ( 58)قال تعال: " يأيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا" 
استدل الفقهاء في هذه اآلية على القول بسد الذرائع في األحكام خالفا للسافعي 
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ي حنيفة في ترك االعتبار بذلك، فمن ذلك ما كان  من الشرع ظاهره الصحة وأب
وتوصل به إلى استباحة الربا مثل أن يبيع الرجل سلعة بمائة إلى أجل، ثم  يتباعها  
بخمسين نقدا، وذلك حرام، وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة ومنعه مالك ومن تابعه 

ة، فرأو أن ما جر إلى الحرام حرام، وتعلقوا ألنه يؤدي  إلى إعطاء خمسين مثال في مئ
 بظاهر اآلية المذكورة في منع المومنين من قول راعنا للنبي عليه الصالة و السالم.

(59                         ) 

 )ب( العرف و عمل أهل المدينة:

قال ابن الفرس "وأمر بالعرف" ( 60)ومنها قوله تعالى "خذ العفو وامر بالعرف"  
ى واقض فيه بكل ما عرفته النفوس مما اليرده الشرع... فقال وأصحاب مالك المعن

 رحمه الله يحتجون بهذه اآلية كثيرا في إثباته فمن ذلك.               

مسألة النقد إذا ادعى الزوج بعد الدخول أنه دفعه زو أنكرت الزوجة، فذهب  -9
اريا في المدينة، و كذلك مالك إلى أن القول قول الزوج ألن العرف بذلك كان ج

 حيث ماجرى ذلك العرف.                                               

 ومنها مسألة متاع البيت  إذا تختلف فيه الزوج و الزوجة.                                                             -2

عشرة سنين فهو له كما جاء في ومنها مسألة الحيازة فعندنا أنه من أحاز شيئا  -5
 الحديث.                              
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ومنا مسألة السقف إذا تنازعا فيه صاحب العلو و السفل فعندنا أنه لصاحب  -4
 السفل.                              

ومنها إذا تنازع اثنان في حائط بين دارين ففي المذهب أنه يحكم به لمن يشهد  -5
 ف.                           له العر 

ومنها إذا  تنازع رجالن في بيع أو إجارةونحوها وادعى أحدهما الصحة واآلخر  -6
 (      61) فسادا فلمن يشهد له العرف.

 : المؤاخذات على الكتاب.4-5

وكما هو معروفأن الكمال ال يكون أبدا إال الله، فكثيرا ما يكتب العالم كتابا     
أصبح قال ياليتني لم أكتب هذا، أو لو كتبت هذا بدال من تلك لكان  باألمس فإذا

أحسن، فل ينج ابن الفرس من هذا في كتابه، فهناك بعض المالحظات على 
       المصنف ومنها:                                                                                                                

 ( لم يبين المصنف رحمه الله المراد من آيات األحكام  عنده في مقدمة.                                               9)

(   استدالله باألحاديث مع قلة اإلعتناء بصحتها  أو ضعفها ولم ينهج منهجا 2)
أو يسنده إلى  (62) معينا فيه، فكان يذكر الحديث وال يسنده إلى أحد وال يبين درجته.

وربما حكم بصحة الحديث والصحيح خالفه مثاله ( 63) بعض الرواة ولم يبين درجته.
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قوله " وجاء عنه عليه السالم في حديث صحيح خرج الترمذي )حد الساحر ضربة 
                                                                      (                                                                                         64)السيف(".

و التحقيق أنه ( 65) والعذر له هنا أنه قلد الحاكم في تصحيحه للحديث. 
وابن عبدالبر ( 67)وابن الكثير(  66)حديث ضعيف كما ذكر ابن حجر العسقالني 

                                       وغيرهم. اهـــ                        (69)والبيهقي(68)

(   حيانا يقتصر على أدلة المخالف من دون أن يذكر أدله المالكية فيترك األمر 5)
هكذا. مقاله: قوله تعالى )قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين( 

لله تعالى أمر فقال ابن الفرس: استدل به الشافعي على افتتاح الصالة بهذا الذكر فإن ا
به نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزله في كتابه ... وروى عن عائشة رضي الله عنها أنه  
كان صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصالة رفع يديه ثم يقول: سبحانك اللهم 

 وبحمدك تبارك اسمك وتعال جدك وال إله غيرك..".        

قول هذا بين التكبير و القراءة  ثم قال : " وعن مالك رحمه الله تعالى في 
 أن يأتي بأدلة المالكية في ذلك.                                                                                    -وهو مالكي –روايتان".اهــ فكان على المؤلف 

                                                           

 
 

 
 
 

 



العدد األول الميزان                                                                                       مجلة    
 

40 | P a g e  
 

م إذا فمنها: حديث أبي حميد الساعدي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسل   
قام الصالة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في 

 (                                                                                  70)موضعه معتدال ثم يقرأ. 

                                                      ولم يقل يسبح أو يستفتح بل قال يقرأ.                                      

ومنها : حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله     
وغير ذلك من األدلة  ( 71)عنهما كانوا يفتتحون الصالة بالحمد لله رب العالمين. اهـ 

                       الكثيرة.                                           

 

 

 

 :الخاتمة

من خالل هذا البحث المتواضع يتبين للقارئ أن هناك عالم نحرير في القرن  
السادس المسمى عبدالمنعم ين عبدالرحيم بن الفرس المالكي الذين نشأ في أسرة 
مليئة بالعلماء حيث تتلمذ على أبيه وجده وسائر العلماء وبرع في العلوم وصنف كتبا 

أهمها "أحكام القرآن" الذي ألفه في سن النبوغ والشباب وذلك خمس وعشرون  من
                    سنة من عمره، فجعل الله لكتابه القبول حتى انتفع به العلماء والطالب.                                                           
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التأليف حتى كفرسي رهان  وحسبك أن يقارن مع شيخه ابن  العربي في حسن 
في هذا الميدان، فنسأل الله تعالى أن يخرج لنا مخطوطات أخرى بكتب التي درست 
من تراثنا المالكية رحمهم الله جميعا. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على النبي 

                                        الكريم.                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر و المراجع.دمصا
 الكريم القرآن -9
البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر  -2

من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. دار طوق النجاة، الطبعة 
                                                هـــ              9422األولى، 

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، تاريخ اإلسالم ووفقيات المشاهير و  -5
             (م.                                                                                          2005األعالم، دار الغرب اإلسالمين الطبعة الولى )
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ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم  بن علي، الديباج المذهب في معرفة أعيان  -4
 مصر، بال تاريخ.                                                                                                          -علماء المذهب، دار التراث، القاهرة

ليمان بن نجاح األموي، مختصر التبيين لهجاء التنزيل، مجمع أبو داود، س -5
 (هـــ     9425الملك فهد، المدينة، طبعة )

ابن األبار، محمد بن عبدالله البلنسي، التكملة لكتاب الصلة، دار الفكر  -6
 (هـــ.    9425للطباعة، لبنان ، الطبعة )

طة في أخبار غرناطة، دار ابن الخطيب، لسان الدين محمد بن عبدالله، اإلحا -5
 (هـــ.                                                                                                             9424الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى )

ابن األبار، محمد بن عبدالله البلنسي، معجم أصحاب القاضي أبي علي  -8
 (هـــ.                                                                                                 9420كتبة الثقافة الدينية، مصر. الطبعة االولى )الصدفي، م

ابن الزبير، أحمد إبراهيم الغرناطة، صلة الصلة، مكتبة الثقافة الدينية، بمصر،  -1
            (هـــ.   9421الطبعة األولى )

عمر بن رضا كحالة، معجم المؤلفين، مكتبة المثنى بيروت دار إحياء التراث،  -90
 بال تاريخ.                              

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، سير أعالم النبالء، دار الحديث ،  -99
 (هـــــ.            9425القاهرة، الطبعة )

ن أحمد الغرناطي، التسهيل لعلوم التنزيل، داار األرقم بن ابن جزي، محمد ب -92
 (هـــ.                                                                                                            9496أبي األرقم، بيروت ، طبعة األولى )

آن، دار ابن حزم، بيروت الطبعة ابن الفرس، عبدالمنعم بن عبدالرحيم، أحكام القر  -95
 ( هـــ.               9425األولى )

ابن العربي، أبوبكر محمد بن عبدالله، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية ، طبعة  – 94
 األولى، بيروت بال تاريخ.  
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الحاكم، أبو عبدالله محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحيحين، دار  -95
 (هـــ.                                                                                                          9599روت، طبعة األولى )الكتب العلمية بي

الشاطبي، إبراهيم  بن مويى اللخمي، اإلفادات واإلنشادات، دار الفكر،  -96
 بيروت، بال تاريخ.                        

 داود، سليمان بن األشعث، سنن أبي داود، المكتبة العصرية، بيروت.                                        أبو  – 95
العسقالني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار  -98

 (هــ.          9551المعرفة، بيروت، )
قرآن العظيم، دار الكتب ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير ال -91

 ( هـ9491العلمية، بيروت، طبعة األولى )
ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بن عبدالله النمري، االستذكار، دار الكتب  -20

 ( هـــ. 9429العلمية، الطبعة األولى )
البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت،  -29

  الطبعة الثالثة.    
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 الحوامش
 (.41سورة المائدة:) (1)
 922سورة التوبة: ) (2)
 (44سورة النحل) (5)
البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من رسول الله  (4)

(ه 9422صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه، دار طوق النجاة، الطبعة األولى )
 .15، رقم 9904(ص:4)ج/

الدين محمد بن أحمد، تاريخ اإلسالم ووفقيات المشاهير الذهبي، شمس  (5)
، رقم 9904،ص:4(م. ج/2005واألعالن، دار الغرب اإلسالمين الطبعة األولى )

(15.) 
ابن فرحون ، برهان الدين إبراهيم بن علي، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء  (6)

 (.955ص:) (2المذهب، دار التراث، القاهرة، مصر، بال تاريخ. )ج/
أبو داود، سليمان ابن أبي نجاح األموي، مختصر التبيين لهجاء التنزيل، مجمع  (5)

، وذالك في ترجمة أسرة 81( ص: 9(ه )/9425الملك فهد، المدينة، طبعة )
 المؤلف.

ابن األبار، محمد بن عبدالله البلنسي، التكملة لكتاب الصلة، دار الفكر للطباعة،  (8)
 (.925(، ص)5(ه )ج/9495ألولى )لبنان ، الطبعة ا

 .928( ص: 5نفس المرجع )ج/ (1)
ابن الخطيب، لسان الدين محمد بن عبد الله، اإلحاطة في أخبار غرناطة، دار (09)

 (.495( ص: )5(ه )ج/9424الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى )
علي الصدفي، ابن األبار، محمد بن عبدالله البلنيسي، معجم أصاب القاضي أبو  (99)

 (.951(ص:)9(ه)ج/9420مكتبة الثقافة الدينية، مصر. الطبعة األولى )
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ابن الزبير، أحمد إبراهيم الغرناطة، صلة الصلة، مكتبة الثقافة الدينية، بمصر،  (29)
 .91(ص:4(ه )ج/9421الطبعة األولى )

لتراث، بال عمر بن رضا كحالة، معجم المؤلفين، مكتبة المثنى بيروت دار إحياء ا (59)
 .916( ص:6تاريخ )ج/

( 5ابن الخطيب، لسان الدين محمد بن عبدالله، المرجع السابق، )ح/ (49)
 .491ص:

 .928( ص:5ابن األبا، محمد بن عبدلله البلنسي، المراجع السابق )ج/ (59)
الذهبي، شمس الدين محمد ابن أحمد، سير أعالم النبالء، دار الحديث،  (69)

 .454( ص:95(هــ، )ج/9425)القاهرة، الطبعة 
ابن جزي، ممد بن أحمد الغرناطي، التسهيل لعلوم التنزيل، دار األرقم بن أبي  (59)

. وفي ذكر اسم المصنف 95(ص:9(هــ )ج9496األرقم، بيروت، الطبعة األولى )
 تجوز والصواب، ما ذكرناه أوال. انه هو عبدالمنعم.

 .955( ص:2علي، المرجع السابق، )ج/ ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن (89)
 -ابن الفرس، عبدالمنعم بن العبد الرحيم، أحكام القرآن، دار ابن حزم، بيروت (19)

 .54( ص: 9(. )ج/9425الطبعة األولى )
 .98(ص:9ابن الفرس، عبدالمنعم بن عبدالرحيم، المرجع السابق، مقدمة )ج/ (02)
لله، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد ا (92)

 (9الطبعة األولى، بيروت بال تاريخ)ج/
 (.26سورة األعراف:) (22)
 (.59سورة النور:) (52)
الحاكم، أبو عبدالله محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحيحين، دار الكتب (42)

 (.6595( ص:)5(هـ )ج/9499العلمية بيروت، الطبعة األولى )
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اري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح االمختصر البخ(52)
من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، دار طوق النجاة، الطبعة األولى، 

 .85( س:9هـ )ج/ 9422
الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي، اإلفادات واإلنشادات، دار الفكر، بيروت،  (62)

 (.95بال تاريخ )
 (.45سورة األنفال ) (52)
 .909( ص:5ابن الفرس، عبدالمنعم ن عبدالرحيم، المرجع السابق، )ج/ (82)
 (.958سورة البقرة:) (12)
 905( ص:9ج)/ابن الفرس، عبدالمنعم بن الرحيم، المرجع السابق،  (05)
 .254نفس المرجع السابق. ص:  (95)
 .44نفس المرجع السابق. ص:  (25)
 .54( ص: 9نفس المرجع )ج/ (55)
 (.5سورة البقرة:) (45)
 .55( س:9ابن الفرس، مرجع السابق، )ج/ (55)
 (.45سورة المائدة:) (65)
يروت، أبو داود، سليمان بن األشعث، سنن أبي داود، المكتبة العصرية، ب (55)

 .956( س:4)ج/
 (.904سورة البقرة:) (85)
 .81( ص: 9ابن الفرس، المرجع السابق )ج/ (15)
 (.911سورة األعراف:) (04)
 .66-64( ص: 5ابن الفرس، مرجع السابق، )ج/ (94)
 56( ص: 9ابن الفرس، مرجع السابق، )ج/(24)
 45( ص: 9ابن الفرس، مرجع السابق، )ج/(54)



العدد األول الميزان                                                                                       مجلة    
 

47 | P a g e  
 

 .246( ص: 9السابق، )ج/ابن الفرس، مرجع (44)
 .246( ص:4الحاكم، أبو عبدالله، المرجع السابق، )ج/ (54)
العسقالني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار  (64)

 .256( 90(هـ )ج/9551المعرفة، بيروت. )
ابن كثير،  أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، دار الكتب (54)
 945( ص: 9(ه )ج/9491لعلمية، بيروت، الطبعة األولى )ا
.ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بن علدالله النمري، االستذكار، دار الكتب العلمية، (84)

 (.9429الطبعة األولى )
البيهقي، أحمد بن  الحسين، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، الطلعة  (14)

 .956( ص:8الثالثة، )ج/
 (.914( ص )9أبو داود، سليمان بن األشعث، المرجع السابق، )ج/ (05)
باب ما  941( ص )9البخاري، محمد بن إسماعيل، المرجع السابق، )ج/ (95)

 يقول بعد التكبير.
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 الهوسا والعربية :في اللغتيند  الي  

 (  ةداللي)دراسة تقابلية 

 

 

 /إعداد 

 

ثاني يوسف الفاتكيالمحمد الدكتور   

Muhammadsani_yusuf@yahoo.com 08029403157 

 سليمان عثمانوالدكتور سليمان 

Dr.sulaiman1966@gmail.com 08065299066 

 

 قسم اللغة العربية  - جامعة والية كدونا

 

 م2016
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 الملخص: 

طت الورقة
َّ
"اليد" من حيث المدلول واالستعمال في اللغتين: لفظة أضواًء على  َسل

الهوسا والعربية، بالوصف والتحليل المتركزين على مدلولها اللغوي واالصطالحي، 

واستعماالتها المتعددة في صور وسياقات لغوية مختلفة في اللغتين الهوسا والعربية، 

إزالة غموض الكلمة ببيان مواقعها في أَدب الشعبين: الهوسا  إلىالورقة وهدفت 

عل ذلك ؛ ليناللغتمنظور ن فيها مكشف أوجه االتفاق واالختالف والعربية، من خالل 

  ي  
 
 ألنها؛ و ل من حجم الصعوبة التي تواجه مترجمي نصوص الثقافتين العالق بالكلمةقل

ل  من الكلمات التي   
 
اد بكثير من النصوص القرآنية اجزدون توضيح المر و حالتشك

نتيجة التنوع  ،فيها واألحاديث النبوية واآلثار وغيرها من النصوص األدبية التي ترد  

وأحيانا  ،حيث ترد أحيانا مرادا بها عضًوا في شخص  اإلنسان ؛الداللي الذي تتقلب فيها

عانيه ناقل أو مما ي اإلنسان،ب قائم وأحيانا أخرى األثر أو الحدث ال ،اإلنسان بأكمله

مترجم الرسالة أو األفكار من الثقافتين: العربية إلى الهوسا أو العكس، وغير هذا، مما 

واستعماالتها في  اليد ربين األول الخاص بمدلول و مدخل ومحبين تم استعراضه 

نقاط على والثاني الخاص بمدلول واستعماالتها في الهوسا وخاتمٍة تنطوي  ،العربية

 .في اللغتينة "اليد"ت لفظاستعماال دالالت و فاق بين اللغتين في االختالف واالت
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 مدخل :

تقول مجلة العلوم اإلنجليزية: "إن يد اإلنسان في مقدمة العجائب الطبيعة الفذة وإنه 

من حيث  ،من الصعب جدا، بل من المستحيل ـ أن تبتكر آلة تضارع اليد البشرية

ف ، فيحينما تريد قراءة كتاب تتناوله بيدك، ثم وسرعة التكي   ،والقدرة ،البساطة

ا،  لقائيًّ حينما فتثبته في الوضع المالئم للقراءة، وهذه اليد هي التي تصحح وضعه ت 

تقلب إحدى صفحاته تضع أصبعك تحت الورقة، وتضغط عليهابالدرجة التي بها، ثم 

ن تشتمالن على يزول الضغط بقلب الورقة ، واليد تمسك القلم وتكتب به..، واليدا

، ولكل منها تسع عشرة مجموعة من العضالت"
ً
 .72سبع وعشرين عظمة

 
ً
لدعوة بعض المعنيين بشأن اللغات األفريقية والعربية على  يجيء هذا المقال تلبية

وجه الخصوص، القائل: "..وإنني ألدعو إلى قيام العديد من الدراسات اللغوية المقارنة 

فربما نهتدي من ، رابة بين اللغات السامية والحامية مدى الصلة والق عن التي تكشف

 خالل هذه الدراسة المقارنة  إلى ما يلقي ضوءً 
 
د حقيقة أن أفريقيا هي الموطن ا أو يؤك

األول للغات السامية ..فتنتفي الحجج والمزاعم عند من يصفون العربية بأنها دخيلة 

اللغتين: الهوسا والعربية، من حيث حيث تناول الباحثان كلمة "اليد" في  ،73في أفريقيا"

مدلولها اللغوي واالصطالحي في اللغتين وهو عبارة عن ما تتعرض له الكلمة من 

استخدامات حقيقية ومجازية، وذلك حين الحظ الباحثان ما لكلمة "اليد" من خطورة 

 اليد ،شأن في اللغتين
 
بط وما ارت  ،ودورها في توضيح  بعض النصوص الوارد  فيها كلمة

بذلك من قضايا اللغة في المنحى العقدي والتشريعي؛ مما يجعل النصوص الشرعية 

ْحو ج  شارَح  ،المرتبطة بها في غموٍض بعض الش يء
 ها إلى الوقوف عندها ساعاٍت مما ي 

نه أحيانا أخرى، ألنها تارة تطلق مرادا بها عضوا من عبالتأويل حينا وبالصىرف 

واألحداث  حينا آخر، وتارة الجماعة وتارة األفعال واإلنسان بكامله ،اإلنسان حينا

، وأحيانا النعم التي تتسبب فيها اليد، وغيرها؛ مما يجد دارس أواآلثار القائمة بهم

ا فيها صعوبات تحتاج إلى التذليل، وذلك ما يرمي   أمًّ
ً
إليه العربية المتكلم بالهوسا لغة

 الباحثان بالتركيز على األهداف اآلتية:  

                                                           
 14م، ص 5002)نقال عن كتاب" الله والعلم الحديث"( ط/  وجود الله، يوسف القرضاوي،  72
 79م ص 6002الطبعة األولى  دار جامعة إفريقيا للطباعة، اللغات في أفريقيا: مقدمة تعريفية،يوسف الخليفة أبوبكر وآخرون، 73
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عن أوجه االختالف واالتفاق بين الهوسا والعربية في داللة واستعمال كلمة  الكشف .1

 اليد

 الخاصة باليد في اللغتين. إظهار الوجوه الجمالية في االستخدامات والتعابير .5

 إثبات مدى الصلة العرقية بين اللغتين من خالل دراسة السياق اللغوي بينهما .3

 .أساليبهما في األداء اللغوي  توطيد العالقة بين اللغتين والتقريب بين .1

وتتمخض الدراسة في محورين: األول:اليد في العربية واستعماالتها والثاني:اليد في 

 الهوسا واستعماالتها على النحو التالي:

 :اليد في اللغة العربية واستعماالتهاأوال: 

استعمالها على ترد مادة "يد" في اللغة العربية لمعاٍن كثيرٍة، وهي من األسماء التي جرى 

حذف المها، واالكتفاء بالحرفين )الياء والدال(؛ كما أجروا الكلمات  )فم، أخ، دم، 

أب، وغيرها( في بعض تراكيبها. ذلك ألن محذوفها يرد  عند بعض الصياغات، كالتثنية 

 والتصغير. وإليك ما قاله اللغويون فيها:

ر  -
ْ
ط
َ
: من أ . الَيد 

 
ف

َ
: الك نثى ورد في اللسان، الَيد 

 
لى الكف، وهي أ صابع إ 

َ
اف األ

، فاْعَتَقبت حركة الالم 
ً
ْعٌل، )َيْدٌي( فحذفت الياء تخفيفا

َ
محذوفة الالم، وزنها ف

ْدنى الَعَدد. )
َ
ْعٍل في أ

َ
ْيٍد، على ما يغلب في جمع ف

َ
 (4على الدال، والجمع أ

ْيٍد،
َ
ن جْمعها أ

َ
ْعٍل، ساكنة العين؛ أل

َ
صلها َيْدٌي، على ف

َ
: أ ، وبعض العرب  والَيد  يٌّ د 

وي 

َيَدى)
ْ
َيد  ال

ْ
ل  (، قال الراجز:5يقولون ل 

 الَيَدى )
َّ
س  أو كف

ْ
راَع الَعن َد           إال ذ  َوسَّ

َ
بَّ ساٍر باَت ما ت  (3يا ر 

. قال الشاعر: ، مثل َرَحيان   وتثنيتها على هذه اللغة َيَديان 

 ٍق ... قد ينفعانَك منهم
َحر  ْهَضما)َيَدَيان  بيضاوان عند م   (1ا أْن ت 

كار َع.
َ
ر ٍع وأ

ْ
ك
َ
ياٍد جمع الجمع ، مثل أ

َ
 وقال ابن سيده: أ

بو الخطاب : 
َ
نشد أ

َ
 وأ

ْعناق  )
َ
لى األ ها إ 

َ
شناق ي    نا وإ  ياد 

َ
ْت في أ

َ
ل مَّ

َ
أ
َ
 (2ساءها ما ت

وقال ابن جني: "وكذلك اليد التي هي العضو، قالوا فيها أيد البتة. فأما أياد فتكسير  أيٍد 

 (.6تكسير َيٍد، وعلى أن " أياد " أكثر ما تستعمل في النعم ال في األعضاء" )ال 

سامي على حرفين، وقد حذف منه حرف، فال 
َ
والَيد  اسم على حرفين. وما كان من األ

ردَّ في التثنية ويثنى على لفظ  و الجمع وربما لم ي 
َ
و فى التثنية أ

َ
ال في التصغير أ  إ 

رد  ي 
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ْوا، فقالوا: الواحد وقال بعضهم: و  نَّ
َ
، ثم ث

ً
 وَمنا

ً
 وَرحا

ً
 كما ترى مثل َعصا

ً
يادي َيدا

َ
احد األ

نشد:
َ
، وَمَنوان  وأ ، وَرَحيان   َيَديان 

ْهَضما ن ت 
َ
هْم أ ك َبْين  ٍم      قْد َيْمَنعان   

 
َحل  َيَديان َبْيضاوان  عْنَد م 

، ثم تجم
ً
يا ْيد 

َ
 مثل َعْبٍد وَعبيٍد. وتجمع أ

ً
ا ي   َيد 

يَن، ثم تجمع وتجمع الَيد  ْيد 
َ
ْيدي على أ

َ
ع األ

نشد:
َ
َي وأ ياد 

َ
ْيدي أ

َ
 األ

ينا ت لما َيْبغ 
َّ
ال ض 

 الم 
َ
ينا     َبْحث ْيد 

َ
ل  واأل

ْرج 
َ
َن باأل

ْ
 َيْبَحث

ياٍد قال 
َ
ْيدي في الشعر على أ

َ
وٍس، وقد جمعت األ

 
ل
 
ٍس وف

 
ل
ْ
ف
َ
ٍس وأ

ْ
ل
َ
ْعٍل مثل ف

َ
وهذا جمع ف

ي  : َهو 
 
 جندل بن المثنى الط

نه
َ
ل   كأ

زَّ
 
يادي غ

َ
خاٌم بأ ٌن س 

ْ
ط

 
َجل  ** ق

ْ
ن
َ
ْحَصحان  األ  بالصَّ

 ومثله قول اآلخر :

ي ؟ ياد 
َ
ها األ ح  طاو 

 
َيٍد ت لي** فَمْن ل 

ْ
ث  فكفاَك م 

ً
ا واحدا مَّ

َ
 فأ

 

 بالتشديد الجتماع الياءين .قال ابن بري والدليل 
ٌ
ة َديَّ ن تصغيرها ي 

َ
؛ أل

ً
ة َديَّ وتصغر الَيد  ي 

نَّ الم َيٍد 
َ
صل  على أ

َ
نها لو كانت في األ

َ
 فال حجة فيها أل

ٌ
ة َديَّ ما ي 

َ
 فأ

ً
ليه َيدا  إ 

ياء قولهم َيَدْيت 

نه كان 
َ
 .. وذو الَيَدْين رجل  من الصحابة، يقال: سمي بذلك أل

ً
ة َديَّ  لجاء تصغيرها ي 

ً
واوا

م 
َ
 أ
 
َرت  الصالة ص 

َ
ق
َ
 وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه و سلم أ

ً
َيعمل بيديه جميعا

بي 
َ
َداء  وْجع  اليد. قال بشر بن أ صلها، والي 

َ
ي مقطوع اليد من أ

َ
يٌّ أ يَت ؟ ورجل َمْيد  س 

َ
ن

 خازم:

وض   ر 
 
َدى في الصالحين ق ي النَّ ْيد 

َ
رونها    وأ

 
ك

ْ
ي َيٌد َيش ْوم 

َ
ْن لك في ق

 
ك
َ
 ت

 اليد في ميزان االشتقاق:

َيًغا ل لداللة على معاٍن، كما اليد من األسماء الجامدة، التي اشتقت منها العرب  ص 

اشتقوا من جوامد الكلمات أمثال:النسر )الطير(، فقالوا: استنسر،  واستنسر، صار 

كالنسر في القوة، عند الصيد، بعد أن كان من ضعاف الطير. يضرب للضعيف يصير 

 وللذليل يعز بعد الذل.)
ً
 ( 40قويا

يَدْه في السفر الثاني من كتابه "املخصص" فق َرابن  س 
َ
ك
َ
ال: الكف هي الَيد  والجمع أْيٍد ذ

ْعل يدل  على ذلك 
َ
رة وزنها ف  ناد 

ٌ
 كلمة

ً
َياٍد جمع  الَجْمع، قال الفارس ي: اعلم أن َيدا

َ
وأ

َعل والالم  منه ياٌء فهو من باب 
َ
هم أْيٍد كما دل  آباٌء وآخاٌء على أن َوْزن أب وأٍخ ف

 
قول

 
ً
م  لذلك في الكالم نظيرا

َ
عل

َ
ق وال ن ل 

َ
س وف هم َيَديته أي  َسل 

 
والذي يدل  على ذلك قول
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رى أنه لم يجيْء مثل َوَعوت , والَيد  تقع 
َ
ضربت  يده وال نعلم في الواو مثله في األفعال أال ت

عمة كالقول في تصريف التي   
ْعمة, والقول في تصريف التي هي الن   

على الجار حة, وعلى الن 

ة قال: وق و  َقع على الق 
َ
َمر سمعت أبا عبيد يقول سمعت أبا هي الجار حة, وقد ت ال أبو ع 

ياٍد وإذا أراد َجْمع اليد  قال أْيٍد 
َ
ندي أ  قال: له ع 

َ
 عمرو يقول إذا أراد المعروف

واألسد )الحيوان( فقالو: استأسد، ومنه قولها في حديث أم زرع: إن خرج أسد..، 

، واستأسد بمعًنى. ل  َد الرج  : 43)ابن بطال:  تصفه بالشجاعة فى الحروب، يقال: أس 

ل، ) الراجل ( الماش ي على رجليه و المشاء بنميم 522 ل )اإلنسان( فقالوا: ترجَّ (. والرَّج 

 ْجل )الَقَدم( 
و خالف الفارس ) ج ( رجال و رجالة )المعجم الوسيط مادة رجل(.  والر 

ب. ومنه ا
 
ل
َ
آلية فقالوا: مرجوٌل. والكلب )الحيوان األليف( فقالوا: المكلوب، أوالمك

ه  )المائدة: 
َّ
م  الل

 
َمك

َّ
ا َعل مَّ  م 

نَّ وَنه  م   
 
َعل

 
يَن ت ب   

 
ل
َ
ك َجَوار ح  م 

ْ
َن ال ْم م 

ْمت 
َّ
 ( . 1\ 2"...َوَما َعل

 ـ نماذج من اشتقاقات اليد:

ولما جاز صوغ بعض المعاني من األسماء الجامدة، بما فيها "اليد" تعرضت الورقة 

ن لشيئ مما قالت العرب هنا، قال الجوه َي فالٌن م  ري في الصحاح:" والعرب تقول: َيد 

َد فالٌن كما سبقت  ه 
َ
َد فالٌن" وف س 

َ
ه  ويبست"، كما تقول " أ ْت أي ذهبت َيد 

َّ
ل
َ
ذا ش ه، إ  َيد 

ر د في 
َّ
كا َيَده على ما َيط

َ
َي: ش د 

. وي  يٌّ ه: ضربت يَده فهو َمْيد  يَده: َيَدْيت  اإلشارة. قال ابن س 

ردت 400ص  4ه جهذا النحو، ) ابن سيد
َ
ن أ . فإ 

يٌّ  َيَده. فهو َمْيد 
َصْبت 

َ
(وَيَدْيت  الرجَل أ

ليه، وَيَدْيت  لغة،  وًدى إ  وٍد، وهو م  نا م 
َ
، فأ

ً
ْيَدْيت  عنده يدا

َ
 قلت: أ

ً
نك اتخذت عنده َيدا

َ
أ

، الصحاح(  )الجوهري 

سد:
َ
 قال بعض بني أ

ي ْسَفل  ذ 
َ
ريم   َيَدْيت  على ابن  َحْسحاس  بن  َوهٍب     بأ

َ
ذاة  َيَد الك  الج 

حمر:
َ
نشد البن أ

َ
 وأ

ً
 قال شمر:  َيَدْيت  اتخذت عنده َيدا

 
 
وف ف 

 
َش الك  َنه 

ْ
ذ يٍن      وَعْبد  الله  إ 

َ
ك  َيٌد ما قد َيَدْيت  على س 

ي 
َ
وٌل أ م َمْرج 

َ
يٌّ أ َمْيد 

َ
: أ بالة  ْبي  في الح 

َّ
ع الظ

َ
ذا وق . وتقول إ 

ً
قال: َيَدْيت  اتخذت عنده َيدا

 
َ
ه ؟ أ

 
م ر ْجل

َ
بالة  أ  في الح 

َعْت يده 
َ
 ْوق

َعْمت عليه ويقال 
ْ
ن
َ
ي أ

َ
 في اإل حسان أ

ً
ْيَدْيت  عنده يدا

َ
ها َصَنْعتها وأ ْيَدْيت 

َ
 وأ

ً
ليه َيدا  إ 

وَيَدْيت 

 بيد 
ً
ه يدا  جاَزْيت 

ً
ط َيَده وباعه وياَدْيت  فالنا ي َيْبس 

َ
وع به أ ي به وَيب   لذو مال َيْيد 

ً
نَّ فالنا إ 

عطي
َ
 وأ

ً
 عن ظهر يد يعني تفضال

ً
عطيته ماال

َ
صمعي أ

َ
لى يده األ ي إ  ي من يد 

َ
 أ
ً
ياداة ته م 

ة.
َ
كافأ ْرض وال م 

َ
 ليس من بيع وال ق
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 إعالل اليد: 

 " . ف 
ْ
ْسكين، أو الَحذ

َّ
ب، أو الت

ْ
يف بالَقل ف 

ْ
خ ة  للتَّ

َّ
ل يعرفون اإلعالل بأنه تغيْير  حرف  الع 

 عد العربية.( معجم القوا77: 5)عبد الغني الدقر: 

 "
ٌ
يَفة " و "صح  د  الئ 

َ
الَدة" وجمعها "ق ة همزة في الَجْمع كـ "ق 

َّ
ل ب حرف  الع 

ْ
ل: كَقل فاألوَّ

."
 
ف ها "َصَحائ   وَجْمع 

 الواو  إلى القاف فصارت 
 
ْت َحَركة

َ
ل ق 

 
م، ن ها: َيْقو 

 
سكين العين في "َيقوم" أْصل

َ
ت
َ
والثاني: ك

ع" و  يع. و "يْبي  ها: َيب 
 
ل
ْ
ث الالم في نحو "َيْدعو وَيْرمي".والثالث: كحذف فاء "المثال" يقوم، وم 

 في نحو "َيز ن" و "يعد  

هم أْيٍد كما دل  آباٌء وآخاٌء على 
 
ْعل يدل  على ذلك قول

َ
رة، وزنها ف  ناد 

ٌ
 كلمة

ً
"اعلم أن َيدا

م  لذلك 
َ
عل

َ
ق، وال ن ل 

َ
س، وف َعل والالم  منه ياٌء فهو من باب َسل 

َ
في الكالم أن َوْزن أب وأٍخ ف

هم َيَديته أي ضربت  يده وال نعلم في الواو مثله في 
 
 . والذي يدل  على ذلك قول

ً
نظيرا

رى أنه لم يجيْء مثل  َوَعوت. 
َ
 األفعال أال ت

ت منها 
َ
ل ْبد 

 ُ بدلوا الهمزة من الياء قال وال نعلمها أ 
َ
َدْيه، يريدون َيَديه أ

َ
َع الله  أ

َ
ط

َ
وقالوا: ق

ال  بدال مثل على هذه الصورة إ   لقلة إ 
ً
ن يكون ذلك لغة

َ
في هذه الكلمة، وقد يجوز أ

َع 
َ
ط

َ
ون َيَده. وقال ابن السكيت: ق َده  يريد 

َ
َع الله أ

َ
ط

َ
: ق بي علي 

َ
هذا، وحكى ابن جني عن أ

يد  َيَديه )ابن سيده ج ر 
َدْيه ي 

َ
 (.400ص  4الله  أ

ا عدا عينها ففي الفاء ويالحظ أن اليد من الكلمات التي يقع اإلعالل في كال حرفيها م

(: فأما حذف 427ص 4بالقلب وفي العين بالحذف كما يقول )ابن جني / الكتاب ج

الفاء ففي المصادر من باب وعد؛ نحو العدة، والزنة، والطدة، والتدة، والهبة، واإلبة 

وأما الالم فنحو اليد، والدم، والفم، واألب، واألخ، والسنة، والمائة، والفئة. وقلما 

 الحذف في العين.  تجد

 بعض مدلوالت اليد عند العرب.

 .
ٌ
ة وَّ

 
ي ق

َ
ْيٍد أ

َ
، وما لهم بذلك أ ة، وما لي به َيدان  وَّ

 
ي ما لي به ق

َ
والعرب تقول: ما لي به َيٌد أ

ْبصار.
َ
ْيدي واأل

َ
و األ

 
ول
 
ْبصاٌر، وهم أ

َ
ْيٍد وأ

َ
 ولهم أ

ْدر 
 
ي ق

َ
، تقول لي عليه َيٌد أ

 
ْدرة

َنى والق  : الغ 
: والَيد  . والَيد 

 
ة وَّ : الق  . والَيد 

 
ْعمة  

: الن  ة. الَيد 

 .
 
ياث : الغ 

. والَيد 
 
: الَجماعة . والَيد 

 
: الطاعة . والَيد  طان 

ْ
ل : الس  . والَيد  ك 

ْ
: المل ْدرة والَيد 

الق 

ه س  ونحو 
ْ
. وَيد  الفأ

 
 السابغة

 
ْعمة  

: الن  . الَيد  سالم  : االْست  . والَيد  م 
ْ
ل
 
: َمْنع  الظ ا: والَيد 

ها. طان 
ْ
ل : س   يح 

ْهر: َمد  زمانه. ويد  الر  ها. ويد  الدَّ ض   َمْقب 
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 بَيٍد 
ً
ه َيدا ر،  ،قال سيبويه: وقالوا باَيْعت  َع الَمصاد  سماء الموضوعة َمْوض 

َ
وهي من األ

ْعطاني بالتعجيل. قال: وال يجوز 
َ
 مني وأ

َ
خذ

َ
نما تريد أ نك إ 

َ
ْقدا.ً وال ينفرد أل

َ
نك قلت ن

َ
كأ

 
َ
اه. وما لي الرفع أل وَّ

َ
ي ق

َ
َده الله أ يَّ

َ
 وأ

 
ة وَّ ه والَيد  الق  ك في َيد 

نك باَيْعَته ويد 
َ
نك ال تخبر أ

ي 
َ
ْهن. ومنه قولهم يدي لَك َرْهٌن بكذا. أ  في الرَّ

 
فالة

َ
 واليد  الك

ٌ
ي طاقة

َ
بفالن َيدان  أ

مثالهم: ل  
َ
ت  به. ويقال للمعاتب: هذه يدي لَك. ومن أ

ْ
َفل

َ
ْنت  ذلك , وك ذْت، َضم 

َ
خ
َ
َيٍد ما أ

 فهو له وقال ابن شميل له عليَّ َيٌد وال يقولون له عندي يٌد 
ً
خذ شيئا

َ
والمعنى من أ

نشد:
َ
 وأ

َعم    
َر الن 

َ
ك

ْ
ش

 
ْن ال ت

َ
ْفر  أ

 
نما الك ها      وإ 

ر  ف 
ْ
ك
َ
ْست  أ

َ
ياٍد ل

َ
 له علَي أ

د الدال د ،وقد تشد  شد 
 
ن  ،القوافي من كلمة اليد  في القوافي، قال ابن بزرج: العرب  ت وإ 

نشد:
َ
 كانت من غير المضاعف ما كان من الياء وغيره وأ

  
 بَيد 

ً
وم  َيدا

ر   الق 
َ
جازاة ْم     م 

 
ْيك

َ
ل وا إ 

 
َعل

َ
وهْم بما ف  فجاز 

ي  
م  َوَحد 

 
ك لَّ َحدَّ

َ
ى َمْن ف

َ
ل َجْيٍم    إ 

 
 َبني ل

َ
يف ْوا يا َحن 

َ
عال

َ
 ت

َمر: سمعت أبا عبيد يقول: سمعت أ ، قال: وقال أبو ع 
َ
با عمرو يقول: إذا أراد المعروف

ياٍد وإذا أراد َجْمع اليد  قال أْيٍد فذكرت ذلك ألبي الخطاب وكان من 
َ
ندي أ قال له ع 

مي أبي عبيدة فقال لم َيسمع أبو عمر قول عدي:  
 
َعل  م 

ها إلى األعناق.
 
ي ... نا وإشناق ت في أياد 

َ
ل مَّ

َ
 ساَءها ما تأ

نَّ الصدقة ت
َ
ما ما روي من أ

َ
 عليها وأ

 
ف ضاع 

َدقة وي  ل  الصَّ نه َيَتقبَّ
َ
ويله أ

َ
قع في َيد الله، فتأ

ي يزيد. )ابن سيَده(
َ
 أ

 مواضع ورد فيها ذكر اليد، للداللة على معاني اصطالحية: 

 ـمن ذلك اليد في بعض التنزيل العزيز:

 ."...ْيٍد
َ
ماَء َبَنْيناها بأ  "والسَّ

  " يدينا
َ
 ..أنا خلقناه مما عملت أ

 ولي
 
ة والعقول( . ...أ وَّ ولي الق 

 
ْبصار )قيل معناه أ

َ
يدي واأل

َ
 األ

    َن بهذا القرآن وال بالذي بين َيَدْيه ْؤم 
 
ْن ن

َ
 وقال الذين كفروا ل

 " يٍد د 
َ
يٌر لكم َبْيَن َيَدْي َعذاٍب ش ذ 

َ
 ن
 
ال و إ 

ْن ه   .. إ 

  "..عن َيٍد 
َ
ْزية وا الج 

 
ْعط  ... حتى ي 

  
ْ
ف
َ
َيهم في أ ْيد 

َ
وا أ َرد 

َ
هم" "..ف  واه 
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ن تكون الجارحة هنا
َ
و مصدر ويقال الَيد   ؛قال وال يجوز أ

َ
ال بفعل أ ن الباء ال تتعلق إ 

َ
أل

 يح  لفالن. 
 كما تقول: الر 

 
بة

َ
ل
َ
 والَقْهر  والغ

 
ذ ْمر  الناف 

َ
ي األ

َ
 لفالن على فالن أ

 ومنها في بعض األحاديث النبوية:

  وَن م  ْسل  تهم  من قوله  صلى الله عليه و سلم:" الم  مَّ هم وَيْسَعى بذ 
 
 دماؤ

 
أ
َ
تَتكاف

 
ً
 ي َبْعضا

قو  هم ي  هم واحدة فبعض  َمت  ل 
َ
ي ك

َ
واهم " أ ْدناهم وهم َيٌد على َمن س 

َ
 ،أ

ي هم مجتمعون 
َ
بو عبيد معنى قوله : "َيٌد على َمن سواهم" أ

َ
ْيٍد قال أ

َ
والجمع أ

 
ن  عاو 

ل بل ي 
 
خاذ هم التَّ هم واحد ال َيَسع  مر 

َ
هم وأ عدائ 

َ
هم  على أ َمت  ل 

َ
 وك

ً
هم بعضا بعض 

حاربة  لهم يَتعاَونون على جميعهم 
 
ْديان  امل

َ
ل  واأل

َ
ل  على جميع الم 

ٌ
هم واحدة ْصَرت 

 
ون

 
ً
 واحدا

ً
ْعال هم ف 

َ
ْعل  وف 

ً
 واحدة

ً
َيهم َيدا ْيد 

َ
نه جعل أ

َ
 كأ

ً
هم بعضا ل بعض 

 
ذ
ْ
 وال َيخ

   والف ، ْسطاط   يَد الله  على الف 
نَّ  :" ..عليكم بالجماعة  فإ 

 
ع   :ْسطاط ْصر  الجام  الم 

ية  الله   وا بواق  ص 
 
نهم خ

َ
هل المصر كأ

َ
فاع عن أ  

فظ والد   الله  كناية عن الح 
وَيد 

ه  فاع  ْسن  د   تعالى وح 

    َنف  الله
َ
هل اإل سالم في ك

َ
 من أ

َ
قة ف 

تَّ نَّ الجماعة الم 
َ
ي أ

َ
 الله  على الَجماعة  أ

َيد 

يد من ا هم وهم َبع 
َ
ْوق

َ
ه ف قاَيت  ْم .وو  يه 

َ
ْهر ان

َ
يموا بين ظ ق 

َ
ى والخْوف فأ

َ
ذ
َ
 أل

   ْفلى  والس 
 
َفة  

َتَعف   وقيل الم 
 
ية ْعط  يا الم 

ْ
ل ْفلى" أي الع  ْيٌر من الَيد  الس 

َ
يا خ

ْ
ل الَيد  الع 

.
 
عة  وقيل المان 

 
 السائلة

  َنى
َ
 ك

ً
نَّ َيدا

 
ك
 
َول

ْ
ط
َ
 بي أ

ً
حوقا

 
نَّ ل

 
ك ْسَرع 

َ
 وقوله صلى الله عليه و سلم لنسائه أ

ذا كان   الباع  إ 
يل  الَيد  وطويل  و 

َ
َدقة  يقال فالن ط ول  اليد عن الَعطاء والصَّ

 
بط

هنَّ 
َ
ْبل
َ
دقة وهي ماتت ق ب  الصَّ ح 

 
 وكانت زينب ت

ً
 َجوادا

ً
 َسْمحا

  عاٍم
ْ
ن ي عن إ 

َ
َحة أ

ْ
ل
َ
ْهر  َيٍد من ط

َ
ى للَجز يل عن ظ

َ
ْعط

َ
يت  أ

َ
 ما رأ

َ
يصة ب 

َ
وحديث ق

ةٍ 
َ
 . ابتداء من غير  مكافأ

  ي
َ
نه صلى الله عليه و سلم قال في مناجاته ربه وهذه يدي لك أ

َ
وفي الحديث أ

ه نَزَع يَده من الطاعة  َقْدت  لك كما يقال في خالف 
ْ
ليك وان  إ 

مت 
َ
ْسل

َ
 اْست

  ٌم له ْسل 
َ
ْست نا م 

َ
ي أ

َ
ار أ ومنه حديث عثمان رض ي الله تعالى عنه هذه َيدي لَعمَّ

ْم عليَّ بم ْنقاٌد فلَيْحَتك   ا شاء م 
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  صحابه وهم
َ
راة بقوٍم من أ وفي حديث علي رض ي الله عنه" مرَّ قوٌم من الش 

ون 
 
ْبسط

َ
ون به وت ْدع 

َ
ي حاَق بكم ما ت

َ
م الَيدان  أ

 
ك ون عليهم، فقالوا: ب 

َيْدع 

َيكم . ْيد 
َ
 أ

  ي
َ
هْم أ تال  ق  َحٍد ب 

َ
ي ال َيدان  أل  ل 

ً
بادا  ع 

َرْجت 
ْ
خ
َ
وَج قد أ ج 

ْ
وَج ومأ ج 

ْ
ال وفي حديث يأ

نما  فاَع إ   
 والد 

َ
رة

َ
باش ن الم 

َ
مر َيٌد وال َيدان  أل

َ
ة يقال ما لي بهذا األ

َ
 وال طاق

َ
ْدَرة

 
ق

ه ابن سيده  ع 
ْ
وَمتان  لعجزه عن َدف  َيَدْيه  َمْعد 

نَّ
َ
 يكونان بالَيد  فكأ

تال             باب بين يدي الق   
يج  الس  َهج  بين َيدي المطر وَيه  ور الرَّ

 
 ويقال َيث

 العلماء في اليد المضافة إلى اسم الجاللة: آراء

في القرآن، واألحاديث، من  ،وظاهرا ،وردت كلمة اليد مضافة إلى اسم الجاللة مضمرا

ذلك قوله تعالى: "..والسماء مطويات بيمينه"، "..واألرض جميعا قبضته يوم القيامة" 

 الله  فوق "..لما خلقت بيدي" "بشرى بين يدي رحمته"، "والسماء بنيناها بأ
يد.." َيد 

ْيديهم" وغيرها من اآليات التي ورد فيها ذكر اليد مضافة إلى الله عزوجل..." وما موقف 
َ
أ

 العلماء في توجيه هذه اآليات وغيرها من األحاديث؟.

 :للعلماء فيها من حيث داللتها توجيهان

 ـ تأويلها بالقدرة والقوة ، وعليه جمهور العلماء.4

 ردت من غير تأويل.ـ إمرارها كما و 5

 يجب التنبه لها ـ كما يقول الدكتور عمر مسعود ـ وهي عقبة 
ٌ
وأمام كلتا الوجهتين عقبة

ق له أن  ل ـ يخش ى الوقوع في التجسيد ـ وح   
ؤو  ل ـ حين ي   

التشبيه والتجسيم؛ ألن المؤو 

َل. وعقبة الت ر  ـ يخعطيليخشاه ـ  فلذلك أوَّ  
مر  ر  ـ  حين ي   

مر  ش ى كذلك أن يقع ؛ ألن من ي 

َر،  وعلى هذا ذهب العلماء في اآليات مذهبين.  في التعطيل، فلذلك َمرَّ

وجٍه  
َ
جاء  ،فالزجاج مثال يرى أن قوله تعالى: "يد الله فوق أيديهم"  يحتمل ثالثة أ

 الوجهان في التفسير:

ْيديهم.
َ
 الله  في الَوفاء فوَق أ

حدهما: َيد 
َ
 فأ

 الله  في الثواب
ْيديهم.  واآلخر: َيد 

َ
 فوق أ

ْيديهم في الطاعة.
َ
وق أ

َ
داية  ف ة  عليهم في اله 

ن   الله  في الم 
علم ـ َيد 

َ
 والثالث: ـ والله أ

 ي( 441المطعني )إبراهيم عبد العظيم الدكتور و لكن 
 
خ

َ
 ،ص القول في هذه القضيةل

 أنه يتحدد معناها بتحديد معنى ،بأدق  بياٍن، حيث قال: "وخالصة القول في اليد
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المضاف إليها؛ فإن كان مما يؤدي إلى التعطيل منعوا أن يسموه باملجاز، وذلك 

محصور في إضافتها إلى اسم الجاللة، وأما إذا كانت مضافة إلى عامة الخلق فالغالب 

فيه أنه مجاٌز، وذلك في مثل قوله تعالى: فبما قدمت يداك...كسبت أيديكم....قدمت 

رها كما قال ابن جرير الطبري..فتضيف إلى الجناية التي أيديهم...تبت يدا أبي لهٍب، وغي

جناها ، فاستحق بها العقوبة ، سواء أكانت باللسان ، أو الفرج، أو غيرذلك، من 

أعضاء جسده سوى اليد. وإنما قيل بإضافته إلى اليد ألن معظم جنايات الناس 

لى أيديهم ، حتى بأيديهم . فجرى الكالم باستعمال الجنايات التي يجتنيها الناس إ

أضيف كل ما عوقب عليه اإلنسان مما جناه بسائر أعضاء جسده إلى أنه عقوبة على 

 (.333ص  4الطبري جامع البيان جما جنته يده")

قال المطعني )املجاز في القرآن واللغة بين (: ..ويطرح سؤاٌل نفَسه، ما المراد باليد؟ هل 

 ف
 
 الكامنة

 
 يها؟ المراد منها العضو  أم القوة

 باعتبارها مكانا ومحال للقدرة والقوة. فإذا سلبت 
ً
رة ال شك أن "اليد" إنما تكون مثم 

عنها القدرة صارت كأنها غير موجودة؛ ألن القوة بالنسبة لليد كالروح بالنسبة للجسد، 

إذا فارقتها مات الجسد، وكذلك اليد، إذا سلبت قوتها بشلٍل، مثال فإنها تكون حينئذ 

، أو
ً
 معطلة، أو ميتة موتا نسبيا. عاطلة

في التعليق على الرأيين السابقين يقول: هذا الفهم ال أظن أن أحدا  "المطعني"واستمر  

ل  "يدالله" بأنها القدرة وقوة الله، فإن هذا   
يخالفنا فيه، وإذا تقررهذا فإن من يؤو 

من  التأويل ال تعطيل فيه، ال للذات من الصفات الموصوفة بها، وال لأللفاظ

معانيها،ألن إثبات القدرة هو المقصود، من "اليد" ال مجرد اليد، واليد بال قوة أو قدرة 

هي اليد المعطلة أو العاطلة  وعلى هذا فإن قول اإلمامين )اإلمام ابن تيمية واإلمام ابن 

 القيم( إن التأويل املجازي يؤدي إلى التعطيل غير مسلم.

أن المراد باليد في جانب الله تعالى هو المراد من وقد سبقهما اإلمام الغزالي، فقرر 

قول العرب: صارت المدينة في يد األمير يقولون ذلك ولو كان األمير مقطوَع اليدين. 

هذا وتأويل اليد بالنعمة مما أقر به تلميذ اإلمام ابن تيمية )ابن القيم( كما أقر هو 

هي الفيصل في هذا . وقول العرب  بتأويالت مماثلة، واللغة العربية النازل بها القرآن

، و هذا هواملجاز. وال هنا إلرادة  لفالن عليَّ يٌد " المراد منه النعمة التي تعطى بالَيد 

المعنى العضوي لليد،  ويد البخيل بالنسبة للعفاة وطالبي الحاجات يد معطلة" 

 )المطعني(.
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ْولى بالصواب
َ
َل الوجهين أ وَّ

َ
أو أقرب إلى مراد الله ـ والله  وجدير بالمالحظة أيضا أنَّ أ

تعالى أعلم ـ بإضافة اليد إلى ذاته تعالى في اآليات هو: إن بالرجوع إلى أصل مادة "اليد" 

المتكونة من الياء والدال والواو في كتب المعاجم  وإلى جانب معناها في بعض اآليات 

، واإلياد، وجدنا أنها التبعد كثيرا عن معنى مشتقات المادة األخرى مثل: األ  ْيد، واآلد 

ار )التقليبات  بَّ
 
..وكلها تعني "القوة" أو قريبا من ذلك، بل ولعلها من نوع االشتقاق الك

الستة( الذي أشار إليه ابن جني، في كتابه الخصائص. أدركني التنبه لها حين راجعت 

 لله تعالى أعلم.        كثيرا من كتب التفسير في تفسير قوله تعالى: ..بأيد، وقوله: ...ذا األيد، وا

 آراء العلماء في اليد المضافة إلى البشر في القرآن: 1.7

هم" واه 
ْ
ف
َ
َيهم في أ ْيد 

َ
وا أ َرد 

َ
 )قال الفراء في معنى قوله تعالى:"ف

واه  الرسل 
ْ
ف
َ
لى أ يديهم إ 

َ
ون القول بأ بونهم ويرد   

 
ذ
َ
ك صابعهم كانوا ي 

َ
راف  أ

ْ
ط
َ
وا على أ أي َعض 

َيهم وهكذا يروى عن م ْيد 
َ
وا أ َرد 

َ
نه قال في قوله عز و جل ف

َ
جاهد وروي عن ابن مسعود أ

حسن ما قيل فيه 
َ
بومنصور وهذا من أ

َ
صابعهم قال أ

َ
راف  أ

ْ
ط
َ
وا على أ هم َعض  واه 

ْ
ف
َ
في أ

 وهذا كما قال الشاعر: 
ً
ْيظا

َ
 وغ

ً
َيهم َحَنقا ْيد 

َ
وا أ نهم َعض 

َ
راد أ

َ
 أ

ود   ...............................**  َر الَحس 
ْ
يه  َعش وَن في ف 

د   َير 

َنى  
ْ
َد اف

َ
عه ونحو ذلك قال الهذلي ق صاب 

َ
وَد حتى َيَعضَّ على أ ون الَحس 

 
يظ نهم َيغ 

َ
يعني أ

  فصاَر 
ناها بالَعض 

ْ
ف
َ
َعه حتى أ صاب 

َ
كل أ

َ
يفا يقول أ ى َيَعض  َعليَّ الَوظ  ْمس َ

َ
ه فأ ْزم 

َ
ه أ

َ
ل نام 

َ
أ

 
َ
 الذراع قال أ

َ
يف وا َيَعض  َوظ  ْوا َعض 

َ
ل
َ
ذا خ بو منصور واعتبار هذا بقوله عز و جل وإ 

ْيظ  
َ
َل من الغ نام 

َ
 عليكم األ

 "حتى يعطوا الجزية عن يٍد"

ي عن  
َ
يهم وقيل: عن َيٍد أ ْيد 

َ
َيهم فوق أ ْيد 

َ
ن أ

َ
راٍف للمسلمين بأ ٍ وعن اْعت 

ل 
 
معناه عن ذ

 
ْ
ن
َ
ْرَك أ

َ
ْزية وت بول الج 

َ
نَّ ق

َ
عام عليهم بذلك؛ أل

ْ
ن  عليهم، وَيٌد من إ 

ٌ
عمة سهم عليهم ن 

ف 

ْسالم كما تقول الَيد  في هذا لفالن  ٍ واْست 
ل 
 
ْهٍر وذ

َ
ي عن ق

َ
يلة وقيل: عن َيٍد أ المعروف َجز 

 عن ظهر يد ليس 
ً
ْقدا

َ
الن. وروي عن عثمان البزي عن َيٍد قال ن  لف 

 
ذ مر  الناف 

َ
ي األ

َ
أ

طاَع لمن ق
َ
بو عبيدة كل  َمن أ

َ
يئه وقال أ ْفٍس فقد بنس 

َ
عطاها عن غير طيبة  ن

َ
هره فأ

عطاها عن َيٍد.
َ
 أ

ْيديكم" 
َ
َسَبْت أ

َ
 من ذلك قول الله تعالى: "ذلك بما ك

". )المسد( بَّ
َ
َهٍب وت

َ
بي ل

َ
ْت يَدا أ بَّ

َ
 وكذلك قال الله تعالى: "ت
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َ
يديهن وأ

َ
ر يَنه بين أ ْهتاٍن َيْفت  ب  يَن ب  ت 

ْ
ي من وقال ابن عرفة في قوله عز و جل: "وال َيأ

َ
نَّ أ ه  ل 

ْرج 

تسب. 
ْ
ك
َ
نها ت

َ
لى الَجوار ح قال وسميت َجوارح أل َسب إ 

ْ
ن
 
فعال ت

َ
جميع الجهات، قال: واأل

َفَخ 
َ
وَك ن

 
تا وف

َ
ْو ك

َ
خ به: َيداك أ وبَّ  ي 

ً
 والعرب تقول لمن عمل شيئا

رجلهن"
َ
يديهن وأ

َ
ر يَنه بين أ

َ
ْهتاٍن َيْفت ب  يَن ب  ت 

ْ
 "وال َيأ

بو منصور 
َ
راد ب :قال أ

َ
 تحمله من غير زوجها، فتقول هو من زوجها وكنى أ

ً
ْهتان ولدا الب 

ن فرجها بين الرجلين وبطنها الذي تحمل فيه بين 
َ
بما بين يديها ورجليها عن الولد أل

 اليدين.

يا  ْجن 
َ
ن كانت الَيدان لم ت َسَبْت َيداَك وإ 

َ
َخ ذلك بما ك  

ب  ذا و  قال الزجاج: يقال للرجل إ 

نه يقال لكل
َ
 أل

ً
صل في التصرف. شيئا

َ
ن الَيَدْين  األ

َ
 كَسَبْت َيداه أل

ً
َل عمال  من َعم 

نشد:
َ
عرابي وأ

َ
ه عن ابن األ نصار 

َ
 قومه وأ

 
 ويد  الرجل جماعة

ها َعقارا
َ
ل وَّ

َ
 خ

ً
 ودارا       وباَحة

ً
ْعطاني َيدا

َ
ْعطى فأ

َ
 أ

 ليس
ً
ال  عن ظهر َيٍد يعني تفض 

ً
ه ماال ْيت 

َ
عط

َ
: هما النخل الكثير وأ

 
من بيع وال  الباحة

يٌّ رفيٌق. د 
َ
يٌّ وأ ٍة ورجل َيد 

َ
كافأ ْرٍض وال م 

َ
 ق

 أساليب أخرى تختص بها اليد  1.8

نهم جعلوه مع ما 
َ
ْم يهمزوا أل

َ
ل
َ
َي َسَبا، ف ياد 

َ
َرقوا أ

َ
ت
ْ
بو العالء الَمعري: قالت العرب: اف

َ
قال أ

ن سبا في هذا الموضع وبعض   كثرهم ال ينو 
َ
 ن قال ذو قبله بمنزلة الش يء الواحد وأ

م ينو  ه 

 الرمة:

ها
 
قال ت 

ْ
 عنها وطاَل ان

ً
ي َسبا ياد 

َ
ها     أ

 
هل

َ
َل أ َحمَّ

َ
ْن داٍر ت ك  م 

َ
 فَيا ل

َي سبا أي في كل وجه قال  ياد 
َ
قوا أ ْوٍب، فقيل تفرَّ

َ
َعَم سبا افترقت في كل أ ن ن 

َ
والمعنى أ

 
َ
ْعمة أل  

هم والَيد  الن  َعم  راد به ن 
ي سبا ي  ياد 

َ
ْت ابن بري قولهم أ

َ
ق هم تفرَّ

َ
موال

َ
م وأ َعَمه   ن 

نَّ

 بتفرقهم.

تاني َيٌد من الناس وعيٌن من الناس فمعناه  
َ
ْرقة: يقال أ وقيل الَيد  هنا كناية عن الف 

َق َجماعات  َسبا  قوا تفر   تفرَّ

يادَي، قال وقيل: 
َ
هم أ قهم الله صارت يد  رَّ

َ
هم واحدة فلما ف هل سبا كانت يد 

َ
ن أ وقيل إ 

هم الله اليد  هنا ا
َ
ق ا َمزَّ هل سبا لمَّ

َ
ن أ

َ
ي طريق َبحٍر، أل

َ
خذ فالٌن يَد بحٍر، أ

َ
لطريق يقال: أ

ى.  شتَّ
ً
قا ر 

 
ذوا ط

َ
خ
َ
 أ

ذا   نهم إ  ؛ فإ 
ً
 رْجال

ً
ْجال ، ور 

ً
 َيدا

ً
اَق َيدا سَّ ويؤيد هذا الوجه ما ورد في الحديث :"..اْجَعل  الف 

 ْق بينهم .اجتمعوا َوْسَوَس الشيطان  بينهم، في الشر. قال ابن 
ر 
َ
ي ف

َ
ثير: أ

َ
 األ
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كٌم ورد فيها ذكر اليد:  ـ أمثاٌل وح 

 يداك أوكتا وفوك نفخ. -

 اليد العليا خير من اليد السفلى. -

 اليد الواحدة ال تصفق.  -

ت يداك.  -
 
ل
 
 ش

 والذي نفس ي بيده )الحديث(. -

ومنه قول شاعر يستدر عطف أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان بالعفو عليه في 

 ة تستوجب  قطع يده كما قطع أصحابه:سرق

 يميني أمير المؤمنين أعيذها

 يدي كانت الحسناء لو تم سبرها

 وال خير في الدنيا، وكانت حبيبة

 

 بعفوك أن تلقى مكانا يشينها 

 وال تعدم الحسناء عيبا يعيبها

 74إذا ما شمالي  فارقتها يمينها

 

 خاتمة بأسماء اليد في العربية:

ارحة القبض والبسط أساٍم كثيرة ٌ منها: الراحة، اليمين، والكف، لليد العضو أو ج

 فمن األول قول جرير:

 ألستم خير من ركب المطايا   وأندى العالمين بطون راح؟!

 ومن معاني اليمين قول الله تعالى:

اٌت بيمينه"  و"واألرض قبضتها يوم القيامة" يَّ و 
ْ
 "والسماوات َمط

 ومنه قول الشاعر السابق:

َهايمي ين  اًنا َيش 
َ
َقى َمك

ْ
ل
 
َها   بعفوك أن ت

 
يذ ع 

 
 ني أمير المومنين أ

 ومنه قول الشماخ في عرابة:

 رأيت عرابة األوس ي يسمو

عت ملجد ف   ر 
ٌ
 إذا ما راية

إلى الخيرات منقطع  

 القرين

                                                           
 74 الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد )020 – 050هـ(، تفسير النكت والعيون ، ج1 ص 050. 
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اها عرابة باليمين  قَّ
َ
ل
َ
 ت

 

 الثالثالنوع ومن 

ي   ف 
َ
ي َيداها ... ن ْنف 

َ
يَّ ما ت ف 

َ
نَّ ن

َ
ين   كأ ع 

َيَدْي م   غريبٍة ب 

 الحقيقية واملجازية  : هااستعماالتو الهوسا لغة اليد في ثانيا: 

 تمهيد:

 بعد العين؛ ، باإلمكان القول 
ً
 ووظيفة

ً
إن  اليد من أكثر أعضاء الجسم اإلنساني أهمية

ط بينها جميع المصالح ، وتتجلى أهميتها ووظائفها في أنها األداة الوحيدة التي تتوس 

ها على سبيل المثال تجتلب  كل المنافع وتتقى وتدافع عنها كل  الجس ب 
َ
دية، والروحية. ف

المكاره،  وفي ظل هذه األدوار التي تقوم به توسعت األلسن )وأخص منها الهوسا 

والعربية( في مدلوالتها واستعماالتها وبالغ اللغتان  في ذلك التوسع حتى جعلوها 

بل وجعلوها كل شيئ في الحياة.  ففي  ،وسيلة إليهوطعامه وال، وبعضه  ،الجسم كله

العربية مثال: وردت اليد مرادا بها "اإلنسان" منه قوله تعالي )تبت يدا أبي لهب(، كما 

وردت مرادا بها "نعمة " كقولهم:  له عليَّ أياٍد كثيرة، ومنه قول الشاعر: أعطى فأعطاني 

لها عقارا ،   حوَّ
ً
 يًدا وداًرا # وباَحة

ما كان تعامل العربية مع اليد كان مع الهوسا، ومن أمثلة ورودها مرادا بها   وبمثل

يظل الهوسويون يستعملون كلمة اليد في صيغ وأساليب كثيرة ضمن . اإلنسان

الهوساويون معاني كثيرة ألدوار اليد، معاني مجازية كثيرة إلى جانب معانيها الحقيقية 

م   hannunrigaجازية منها على سبيل المثال القليلة النسبة إذا قيست بالمعاني امل
 
)ك

ئاٍم  القميص( للكناية عن االختالف واالفتراق بين المتخاصمين بعد أن كانا في و 

ئاٍم، حيث الحظوا عدم اجتماع الكمين فشبهوا كل ما اليجتمعان في مكان واحد  والت 

في القصعة(، )يد في الفم وأخرى  hannubakahannukwaryaبهما ،  ومنها قولهم 

 )تواداع العمي( للكناية عن انعكاس األمر رأسا على عقٍب  bantafinmakafiوقولهم 

Upside Down   لما الحظوا أن األعميين أثناء ما يتوادعان ياليد يشير أحد هما بكفه

إلى جهة غير الجهة التي يشير إليها اآلخر فنقلوا صورة الواقع إلى استعماالتهم 

)يده ال  hannunsabayacudabayansaر معكوس، ومنها أيضا ووضعوها في كل أم
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ْهَره( للكناية عن قلة ذات اليد الحظوا أن الفرص المتاحة للغني تعادل 
َ
ك له ظ دل 

 
ت

القدرة على القيام باألشياء حوله وحواليه كما يمكن لذي اليد الطويلة أن يغسل بطنه 

فكأن بإمكانه أن يحل مشاكله  وما يليه من الظهر بينما يعجز قصير اليد عن ذلك.

الظاهرة والباطنة وأما المسكين )الفقير( فيده تقتصر فقط على األشياء حوله فنقلوا 

الصورة المعنوية إلى كل من تعجز قدراته االقتصادية عن القيام بالحوائج الالزمة 

 تجاهه. وغير هذا كثير مما تتناوله الورقة على النحو التالي:  

 
ً
ة
َ
ل
َ
ال  د 

 . اليد 

(، وترد Hannuاليد في لغة الهوسا إحدى أعضاء اإلنسان، ومعناها بالهوسا )

الستعماالت كثيرة، كما سيلي بيان  ذلك، منها الحقيقي واملجازي، والخاص ي  والعامي  ، 

 (من خمسة أصوات.Hannuوتتركب مادة كلمة )

متين في مادة وتجدر هنا اإلشارة الطفيفة لمدلول صوتي الهاء والنون المكررة الصا

Hannu “  ين عند  جلين األمامي 
الدالة على آلة القبض والبسط عند اإلنسان، وعلى الر 

 الحيوانات.

فصوتا الهاء والنون إذا ابتدأت بها المفردة المعجمية في لغة الهوسا لها إيحاآت  

متقاربة من مدلول كلمة "اليد" وبالخاصة النون التي تكررت في المفردة، حيث لوحظ 

أن النون في بداية الكلمة الهوسية األصلية )غير المقترضة( غالبا، تنطوي على إشارة 

دقيقة )خفية( لما يكون من اختصاصات اليد أو ما تعمله اليد، ومن اختصاصات 

 و غير ذلك.  ,hanawa, hakawa,haskawa,hawa, harbawa, hautsinawa, hargitsawaالهاء 

 ,Hanawaفردة المعجمية البادئة بها المفردات اآلتية: ومن اختصاصات صوت الهاء والم

Hakawa,Haskawa,Hawa, Harbawa, Hautsinawa, Hargitsawa,  .و غير ذلك 

 . ,Nuni, Nushi, Nannaga, nadawa …Nikaوكذلك من اختصاص صوت النون في أمثال: 

شير  إلى  الكلمات األجنبيات أشرنا إليه، نجده غالبا في قائمة ما وكثير مما يرد  وال ي 

 ,Numfashi, Nauyi: )وافدا من اللغة املجاورة( أي من أصل غير الهوسوي، أمثال كلمات

NasihaNukura, Na’ura, Nawa,Naqasa,   ،َفس
َ
ل ن قاب 

 
فكلها كلمات مقترضات من اللغة العربية، ت

 نوء، نكرة، ناعورة، نوى و نقص.
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المذكورة يتبين لك أن المدلول األصلي فبالنظرة الفاحصة إلى ماتدل إليه الكلمات 

 للكلمات السابقة ينشأ من عمل اليد ثم استعمل بعضها استعماال مجازيا.

 استعمال حقيقي: 2.2

 تطلق كلمة اليد في األصل ويراد بها معناها الحقيقي في املجاالت اآلتية:

: إذا اقتض ى الحال التأكيد والتثبيت، مثل:
ً
ال  أوَّ

- Na Mareshi Da Hannuna .أْي لطمته بيدي 

- Da hannunanarubutashi ،ي َيد   أْي كتبته ب 

- Na nausheshi da Hannu a   Baki  أْي .  
َفم 

ْ
ي في ال  بَيد 

ه  ْمت 
َ
ك
َ
 ل

- Na karyahannuna  ،ي  َيد 
َسْرت 

َ
ْي ك

َ
 أ

- Na cijiyatsa (hannu) ta   يدي )إصبعي(على َعَضْضت 

- Munyidambe da shi.أي تالكمنا إلخ 

- Na bashihannu da hannu .أْي أعطيته يدا بيٍد 

 في الكالم، أي بصيغة التثنية، غالبا، مثل:    
ً
اة نَّ

َ
ث  ثانًيا: إذا وردت م 

- An kamashihannubiyu .)بض على يديه اثنتين )أثناء العملية اإلجرامية مثال
 
 ق

- Yarungumeta da hannubiyu .احتضنها بكلتا يديه 

- Hannunbaiwa .اليد الواهبة 

ير بالمالحظة هنا أن خاصية التثنية بلفظ واحد ظاهرة  منعدمة  في اللغة وجد

الهوسا، و ليس منقصة لها أن تنعدم منها هذه الخاصية، وكثير من لغات العالم تفقد 

في لغاتها هذه الخاصية، )التثنية من لفٍظ واحد(، منها لغات األسرة األوروبية الهندية 

 فريقية اآلسيوية، إذا استثنيت منها العربية. كلها وكثير من أسرة اللغات األ 

أما طريقة صياغة التثنية، في هذه اللغات التي تفقد لفظا واحدا، ومنها الهوسا  ،فهي  

 إليه كلمة العدد "اثنين" في أولها، كما في اللغة 
 
َضاف ي 

َ
ه، ف أن يوتى باللفظ المراد تثنيت 

"كتابين" أوفي األخير، كما في الهوسا فتقول  مريًدا به two booksاالنجليزية، فتقول مثال: 
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مريدا به كتابين وهكذا..كان األمر في اللغة التركية، وطريقة الجمع  littafaibiyuمثال: 

 !   =75agaslarمثل األشجار بالتركية  (ler/lar)عندهم أنهم يضيفون آخر الكلمة الحقة هي 

 استخدام كنائي:2.3

4. hannubakahannukwarya   ي الَفم وأخرى في القصعة. أي يٌد ف 

5. Hannu da yawamaganinkazamarmiya ي اإلدام األخمج ْنه 
 
 أي األيدي الكثيرة ت

3. Hannunganihannunmayarwa  . فة   
 
 لليد  المَسل

 
 ترد  العارية

1. Munrikeshihannubiyu-biyu .أي تربى على يدي في أتم رعاية 

2. muntarbeshihannubiyu-biyuستضافة.أي استضفناه أحسن ا 

6. rariyarhannu  اليد الغربالية 

 داللة اليد في سياق الهوسا اللغوي: 

ْرَبالي  اليد، وذو اليد الغربالية، أنه  من  األصل كما يقال في هذالتعبير الحكيم : فالٌن غ 

مصطلحات الكهان األحبولية التي يتصيدون بها فرائسهم من الذين يقصدونهم في 

 املختلفة في معالجة حوائجهم.  فيلجأوا إلى هذ
 
هم الذكية

 
َيل ه التعابير حين لم تنفعهم ح 

ف  حوائجهم وأوطارهم، وغالبا ما يكون الفرائَس لهؤالء  أو مداواة الناس في مخَتل 

الكهان  الحريصون على جمع األموال بطريقة غير مشروعة فيطلقون على  الالجئ إليهم 

لة اليدوية فيطلقون على المصاب بأن باإلصابة عويص العالج بأنه مصاب بداء الغرب

يده غربالية ال يبقى معها المال حتى تعالج بكذا نوع من األدوية وبعدها تنسد  فجواتها 

التى الترى بالعين املجردة ويتم بعد التزامات مالية باهظة التكلفة؛ فإن رأى التداوي 

 فبها ونعم وإال مض ى على حاله.   

وهو يستوص ي ممدوحه أن ال يهبه  (،Abdu na Abdu maigambara) و منه قول شاعرالفكاهة

الهبات العينية)يقصد النقود(؛ ألن يَده غربالية، ال يبقى النقود فيها، بل األحب إليه  

أن يشتري له من حوائج البيت بدال من الهدية المالية  التي يريد أن يهديه إياها، حيث 

 قال:

Yanzunikaimanikyauta?!               Rariyarhannunakeyi 

Bakaimaniaikekaaika ma iyalina. 

                                                           
 180ـ بدراوي زهران ، في علم اللغة التقابلي،  ص75



العدد األول الميزان                                                                                       مجلة    
 

66 | P a g e  
 

7. HannunkaGarkuwarka  .)فرك
ْ
غ ك )م 

 
َجاؤ َك و 

 َيد 

3. ba a mayardahannunagogobaya  ال تخلف يدك الملبوس عليها الساعة 

2. hannunkabayarubewakayankekayar .ال تتعفن يدك فتقطعها فترميها 

40. hannubashi da tsoro اليد ال تخاف 

44. idanrana ta fitotafinhannubashirufeta .التخفي اليد  ضياء الشمس إذا أشرقت 

45. kanwarhannu "اليد األطرونية أو اليد المتربية. ومثله الحديث."تر بْت يداَك 

43. hannunbiri  َّي ْرد   الق 
َيد 
ْ
 أْي ال

 
 )كناية عن البطالة( ة

41. maizafinhannu أْي ذو اليد الحارة 

42. munyihannunrigaم  القميص(أْي بي
 
 )ك

 
ة يَّ يص   الَقم 

 ننا الَيد 

46. Na cijiyatsa (hannu) na.أْي عضضت على يدي 

47. Yabashihannu .ْدًما
 
  ق

ي  ض   م 
ْ
 أْي صافحه، وفي لغة المرور أشار له بال

43. Yasanyamashihannu  
ً
 أْي ساعده في عمله، وقع له، عمل له خفية

42. Yatafihannurabbana .َيَدْين
ْ
ْفَر ال َهَب ص 

َ
 أي ذ

50. Hannunkamaisanda  )َعَصا
ْ
ات  ال

َ
َك ذ  76أي )َيد 

يقال: للرجل الباصر ليتبصر األمور، أو ليهتدي الصراط المستقيم، إذا أراد بذلك كما 

 يهدى األعمى . كلمة تنبيهية.

 داللة الكلمة  في السياق اللغوي : 

ر  على يستعمل هذا السياق لإليماء  بالخطر الغاشم. وأصله كان يطلقه الرجل الباص

الرجل األعمى الذي القائد له ـ وكانوا أذكياء جدا، يخرجون من البيوت إلى حوائجهم 

ا ـ فإذ أحس  بالخطر بين يديه، سأل الناس حوله أين  َصيَّ متوكئين على على الع 

 سأتوجه؟ فيقال له ما محتواه: " الزم اتجاه يدك ذات العصا". 

خطر يتعرض له إذا لم يعمل فكره في الحذر فاستعملوه في اإلشارة إلى الرجل الباصر ل

 في مسيره.  

فجميع هذه االستعماالت الكنائية، تختلف استعماالتها من موقف آلخر، فبعضها 

 تستعمل لموضع واحٍد، وبعضها للموضعين، وبعضعها اآلخر للثالثة فما فوق ذلك. 

 وممايرد الستعماالت الثالثة مايلي:

                                                           
  .Hausa a Dunkulenadayashafina 121. Na yusufyunusatudunwada, sabonbugu 2006=انظر 76



العدد األول الميزان                                                                                       مجلة    
 

67 | P a g e  
 

- Yasanyamashihannu اليد، ترد لثالث استعماالت: أي وضع له 

ه المكائد والدسائس عن طريق الكجور والسحر وغيرها.   -أ
َ
َر ل  َدبَّ

َية  القوم  ذوي المكاتب(. -ب
ْ
ل ع له بيده على طلبه. لغة الخاصة )ع 

 
 وق

ساعده في عمله، بيده ويغلب ورودها الستعماالت العامة )السوقة من  -ت

 الناس(

 الخاتمة:

 قاط مهمة تمس الحاجة الوقوف عليها على النحو اآلتي:نختتم هذا المقال بذكر  ن

 اليد  على األيادي الغالب  فيها في اللغة العربية أنها  تعني النعم. -4
 إذا ورد جمع 

 فقلما تخرج عن معناها الحقيقي. -5
ً
اة ثنَّ  أوم 

ً
 إذا وردت اليد مفرَدة

 فللمعنى الحقيقي قول الشاعر:

هما ... ي    عمَّ نفع 
ٌ
َما َعَدمٌ كلتا يديه غياث وه  َفان  َوال َيْعر 

َ
 ْسَتوك

 وللمجازي: "تبت يدا أبي لهٍب" و"يوم ينظر المرء ما قدمت يداه"

" مضافة إلى اسم الجاللة )الله( مثل:  -3  "اليد 
 
كل النصوص الواردة فيها لفظة

أن " و بل يداه مبسوطتان"و "يد الله مغلولة" و" يد الله فوق أيديهم"

"  خلقت بيديلما   بيده ملكوت كل ش يء"" الخيربيدك " ، الفضل بيد الله

وغيرها، فأكثر العلماء يتحاشون من إطالق نسبتها إلى الله على أنها يٌد من 

حيث هي يٌد، قال العلوي:" ومسألة إثبات اليدين لله من حيث هي يدان ال 

رفي كمال الله، وجالله، واليترتب على اعتقاده زيادة إيمان، أ  
 
خ

َ
م وال يؤ  

و يقد 

ره فيه، وزاد على الحد الوارد.  يقين، بل قد يجر إلى الكفر، إن توسع تصو 

ي اإليمان ويزيده، ويعظم الرجاء في الله اعتقاد ما ينتج عنهما  لكن الذي يقو 

مثل اعتقاد ثبوت اإلنفاق والفضل اإللهي في اآلية "بل يداه مبسوطتان 

 .     77ينفق كيف يشاء"

 تين:من أوجه االتفاق بين اللغ

 عض اليد للكناية عن الندم: -
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يرد هذا المعنى كثيرا في اللغة العربية في القرآن، والسنة، والشعر، وغيرها، ففي 

وا 
َ
القرآن مثل قوله تعالى:" يوم يعض الظالم على يديه"...و إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خل

 78عضوا عليكم األنامَل من الغيظ"

 وفي الحديث "..."

 ول الشاعر: سبابة المتندم: إصبع من أصابع يده وهي التي تلي اإلبهام وفي الشعر مثل ق

م  المَتَند 
 
اَبة ني َسب  نَّ

َ
أ
َ
ب  فيكم    فك

َّ
ا المَعذ

َ
ن
َ
 غْير ي َجَنى َوأ

 وترد في الهوسا كذلك.

سلبية اليد الواحدة وإيجابية الجماعة )ذم التشتت ومدح الجماعة( عدم  -

 جدوى الموجب دون السالب

ب  العريَش hannudayabayatafiحدة ال تصفق،اليد الوا  
 
، اليد الواحدة الترك

HANNU DAYA BAYA DAUKAN JINKA 

 من أجه االختالف:

ا بي 
ً
وق ح 

 
نَّ ل

 
ك طول اليد: يرد في العربية لمعنى السخاء والبذل...ومنه الحديث أسرع 

 أطولكن يدا" ويرد في الهوسا للكناية عن السارق.

 

 

 المراجعمصادر و ال

 القرآن الكريم،(4)

 (ابن منظور، لسان العرب5)

 ، املخصص(ابن سيده 3)

 مجمع األمثال "إن البغاث بأرضنا يستنسر". 5: 4: 243رمضان 52(الميداني 1)

 بدراوي زهران ، في علم اللغة التقابلي،  ( 2)
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 مادة يدي ()الصحاح لجوهري  ا( 6)

  5بين النظرية والتطبيق،ط منهج السلف الصالح في فهم النصوص،محمد العلوي ( 9)

4142،، 

Hausa a Dunkulenadayashafina 121. Na yusufyunusatudunwada, sabonbugu 2006. (8) 

  4، جتفسير النكت والعيون هـ(، 120 – 361الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد )(2)

 اإلثبات( المطعني، عبد العظيم إبراهيم، املجاز في اللغة والقرآن  بين الرفض و 2)

  4الخصائص ج  الموصلي عثمان بن جّني ، أبو الفتح(40)

 .4(الطبري جامع البيان ج44)

  4الكتاب ج، سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (45)

خرون، اللغات في أفريقيا: مقدمة تعريفية، دار جامعة آيوسف الخليفة أبوبكر و (43)

 م 5006إفريقيا للطباعة، الطبعة األولى 
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