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 قواعد النشر
 

مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )العلوم الشرعية( دورية علميةة محممةة  
 تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة. وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط اآلتية : 

 يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة ::  أوالً
 لجدة العلمية والمنهجية  وسالمة االتجاه .أن يتسم باألصالة واالبتمار  وا -1

 أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله . -2
 أن يمون البحث دقيقًا في التوثيق والتخريج . -3

 أن يتسم بالسالمة اللغوية . -4

 أال يمون قد سبق نشره . -5

احةث نسسةه  كتاب  سواء أكةان للةل للب أال يمون مستالً من بحث أو رسالة أو -6
 أو لغيره . 

 ثانيًا : يشترط عند تقديم البحث :
مشةةسوعًا بسةةيرته الةاتية)مختصةةرة( و قةةرار    أن يقةةدم الباحةةث  لبةةًا بنشةةره -1

يتضمن امتالك الباحث لحقوق الملمية السمرية للبحث كامالً  والتزامًا بعةدم 
 نشر البحث   ال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير .

 ( .A4( صسحة مقاس )60ات البحث عن )أال تزيد صسح  -2

( وأن 13  والهةوام  بةنط )Traditional Arabic( 17أن يمةون بةنط المةتن )  -3
 يمون تباعد المسافات بين األسطر ) مسرد( .

يقةةدم الباحةةث ثةةالث نسةة  مطبوعةةة مةةن البحةةث   مةةا ملخةة  بةةاللغتين العربيةةة  -4
 احدة ..واإلنجليزية  ال تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صسحة و
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 ثالثًا: التوثيق :
 توضا هوام  كل صسحة أسسلها على حدة .  -1
 تثبت المصادر والمراجا في فهرس يلحق بآخر البحث .  -2
 توضا نمالج من صور المتاب المخطوط المحقق في ممانها المناسب .  - 3

 ترفق جميا الصور والرسومات المتعلقة بالبحث  على أن تمون واضحة جلية .  - 4

: عنةةد ورود أسةةماء األعةةالم فةةي مةةتن البحةةث أو الدراسةةة تةةةكر سةةنة الوفةةاة بالتةةاري   رابعةةًا
 الهجري  لا كان العَلَم متوفى .

: عنةةد ورود األعةةالم األجنبيةةة فةةي مةةتن البحةةث أو الدراسةةة ففنهةةا تمتةةب بحةةرو   خامسةةًا
عربية وتوضا بين قوسين بحرو  التينية  مةا االكتسةاء بةةكر االسةم كةامالً 

 عند وروده ألول مرة .
 تُحمَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحممين على األقل. :  سادسًا

 أو ترسل على البريد اإللمتروني للمجلة . CD: تُعاد البحوث معدلة  على أسطوانة مدمجة  سابعًا
 : ال تعاد البحوث  لى أصحابها  عند عدم قبولها للنشر . ثامنًا

 من المجلة  وعشر مستالت من بحثه . نسختين: يُعطى الباحث  ًاسعات
 عنوان المجلة :

 رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعيةجميع المراسالت باسم 
 5701ص ب  -11432الرياض  

 2590261ناسوخ ) فاكس (   - 2582051هاتف : 
  www. imamu.edu.sa 

E.mail: journal@imamu.edu.sa 
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 دراسة عقدية: زيارة املؤمنني لربهم يف اجلنة 

 د. حممد بن عبد العزيز بن حممد الشايع
 

 دراسة موضوعية: حمبة اهلل لعباده يف السنة النبوية 
 د. عادل بن حممد بن عبد العزيز السبيعي

 

 أحكام جتهيز امليت اْلُمَصاب مبرض ُمْعٍد يف الفقه اإلسالمي
 يبوال أمنوذجا()مرض فريوس اإل

 د. أمحد بن حممد بن سعد آل سعد الغامدي

 

 دراسـة فقهية تطبيقية: البطاقات الرقمية
 ياسر بن إبراهيم بن حممد اخلضريي د.

 

 منهجّية جمالس الّتدارس
 يف ضوء الكتاب والّسّنة وآثار الّصحابة 

 د. حممد بن أمحد البدور 

 



 



 

 

 
 
 
 

 
 

 زيارة املؤمنني لربهم يف اجلنة 
 -دراسة عقدية-

 
 
 
 
 

 د. حممد بن عبد العزيز بن حممد الشايع
 كلية أصول الدين –قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
 
 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 زيارة املؤمنني لربهم يف اجلنة  
 -ةدراسة عقدي-

 
 د. حممد بن عبد العزيز بن حممد الشايع

 كلية أصول الدين –قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة 
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 هـ1439 /2 /24تاريخ قبول البحث:              هـ 1438 /12 /21تاريخ تقديم البحث:  

                                                                           

 ملخص الدراسة:
مما جاءت به النصوص الشرعية وذكره مجاعة من أهل السنة واجلماعة يف عقائدهه   
: زيارة املؤمنني لربه  يف اجلنة، وقه رغد  الااثدا الابابدة يف هدمله املسدبلة لايدا  م ند         

اردة فيهدا وكدال    الزيارة، وأدلبها، واملسائل املب لقة بها، من خالل مجد  النصدوص الدو   
 أهل ال ل  يف بيانها، وسلك يف ذلك املنهج االسبقرائي البحليلي. 

قصهه  :  أ  املراد بزيارة املؤمنني لربه  يف اجلنةمن أهمها :  ،وقه خرج ب هة نبائج
إياه، وانبقاهل  من غرفه  إليه، لرؤيبده سداحانه والبدن   بفديافبه هلد  وإكرامده إيداه ،        
وهي قهر زائه عل  جمرد الرؤية كما أنها غري لقائه ساحانه، وأ  األثاديا الدواردة فيهدا   
عامبها مل خيل من مقال، لان ت هدها وكثرة طرقها؛ يغلد  علد  ال دن تاوتهدا يف ن د       

يقبفي القط  بها، باإلضافة إىل ما روي عن الصحابة والباب ني ممدا يوافد    األمر؛ بل قه 
ولملا ذكرها مجاعة مدن أهدل ال لد      .ذلك ومثل هملا ال يقال بالرأي؛ وإمنا يقال بالبوقيف

يف عقائهه ، كمدا عقده هلدا ب فده  أبوابداة خاكدة وذكدروا أدلبهدا، ومل أقدف علد  مدن            
 .أنارها من أهل ال ل  املبقهمني

أوكدد  الااثددا بدددفرورة ال نايددة ببحريددر القددول يف املسددائل ا الفيددة بددني أهددل  كمددا 
السنة، والبوس  يف دراسة املسائل اجلزئية وإفرادها بمللك، ومما له كلة مبوضدو  الاحدا   

 .مسبلة البزاور بني أهل اجلنة وأثواله
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 املقدمة:
احلمــد  و لالةــال لالســام علــهلل وعــوآ ا  لعلــهلل نلــ  ل ــ    ل ــ   

 لاالهو أ ا بعد : 
فإن ا  ع  ان  لتعاىل يكرم املؤ نني يف اجلنـة بـونوام  ـ  النعـين ل ـنو       

    امللذاتو مما مل تره عني لمل تسمع ب  أذن لمل خيطر علهلل قلب بشر. 
ألهـ    اجلنـة  ا  عز لجـ  يف  هأعدا ب   مما جاءت النةوص الشرعية ل     

اليــ    هنلنظــر والـيمن  نظــرهل و ـن  لجتليــ  بزياوتـ و  اإلميـان  ــ  امرا ـ   ــن  
 ل .  منميكلتل نو م  يكلتعليمن  ل   لعا

لقــد م ــب أهــ  العلــن يف نعــين اجلنــة عمو ــابو ل ةــوا بع ــ  بك ــب       
ياول املؤ نني لربمن يف ز فردل يف ذلكو غري أني مل أجد أحداب  نمن أفرد  سولة 

بال  ث؛ فرغ ت الك ابة يف هـذه املسـولة ل ـع النةـوص الـواودل فيمـا        اجلنة
 لمام أه  العلن يف بيانماو لقد محلين علهلل ذلك عدل أع ابو    أهمما:

 فاء هذه املسولة علهلل مثري    طل ة العلن الشـرعي ف ـاب عـ  غريهـنو      – 1
 ية  ع الفرق بينمما.لمح  بع من الزياول علهلل جمرد الرؤ

ــا  ــراحةو       – 2 ــدهنو لنةــمن عليم ــة الســلق  ــا يف عصاا ذمــر بعــم أام
لحكاي من الصوآ فيما عم  لصوا  ـ  أهـ  احلـديث لاأل ـر؛ ممـا يسـ دعي       

 لحترير الصوآ فيما.  ع أدل ما
   حيث   وتمـاو ل ـ     زياول املؤ نني لربمن يف اجلنةمثرل اخلا  يف أدلة – 3

 ا ي طلب  ع مام أه  العلن فيما.حيث دالل ما؛ مم
تفــرق املــادل العلميــة امل علصــة بمــا بــني م ــب ال فســري لاحلــديث لالعصااــدو   – 4

 لمثري  نما    الك ب غري املشموول يف بابما ماألجزاء احلديثية لحنوها.
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 -دواعة عصدية- زياول املؤ نني لربمن يف اجلنة 
 د. حممد ب  ع د العزيز ب  حممد الشايع

 

لا د  الذي أوجـو أن يفـي بـ  ال  ـث: حتصيـو الصـوآ يف زيـاول املـؤ نني         
 ة   وتما لدالالتما العصدية.لربمن يف اجلنة    جم

   احثو ل امتة. لقد جعلت ال  ث يف  صد ةو لأوبعة
ــ و     ــاوهو ل ط ـ ــ اب ا  يـ ــومو لأعـ ــة املوتـ ــمن ما : أهميـ ــة : تـ املصد ـ

 ل نمج .
 لأ ا امل احث األوبعة فمي ماآلتي : 

 .بزياول املؤ نني لربمن يف اجلنة امل  ث األلآ : املراد
 .لعلن يف تصرير زياول املؤ نني لربمن يف اجلنةأقواآ أه  اامل  ث الثاني : 
 .األدلة علهلل زياول املؤ نني لربمن يف اجلنةامل  ث الثالث : 
 .املساا  امل علصة بزياول املؤ نني لربمن يف اجلنةامل  ث الرابع : 

 اخلامتة : تمن ما أهن ن ااج ال  ث لتو يات .
 ـ   ـاآ اعـ صراء     لقد علكت يف ال  ث املـنمج االعـ صرااي ال  ليلـيو   

املادل العلمية لحماللة اع يعابماو  ن حتليلما مبا خيدم املسـاا  امل علصـة بـ  ل لـي     
 الصوآ الة يح فيما.

لأ ا يف م ابة ال  ـث لوهـ  فصـد عـلكت الطرااـو املعرلفـة يف  ثـ  هـذه         
 األحباث  ع  راعال شرلط لتوابط اجمللة.

مــ و نافعــاب لــي يــوم العــر  لا  أعــوآ أن  عــ  هــذا العمــ   الةــاب لوج
 علي و لأن يغفر لي  طئيو ليعفو ع  زلليو ان  جواد مرين.
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 املبحث األول :
 املراد بزيارة املؤمنني لربهم يف اجلنة:

الزياول : اعن  ةدو  ـ  زاو؛ يصـاآ :زاوه يـزلوه زرًلواب لزيـاولو لازداوه     
 .(1)مبعنهلل قةده –أي اب  –

 وو: الزااـرلن ًللالـزر : "  -  ا  ومحـ  –هــ(  711يصوآ اب   نظوو )ت 
 ...   آ    الزياولالزياول لزلاول لازداوه: عاده اف ع وابًللزاوه يزلوه زر

و؛ األ ريل اعن للجمعو لقيـ : هـو   ُللاو لُزو لُزًللوج  زاار    قوم زر
و لنسـاء  ًلو لا ـرأل زر ًلو لقوم زرًللوج  زر وو: الذي يزلوكًللالزر و ع زاار

 ... ألن   ةدو ؛لواحد لاجلمع لاملذمر لاملؤنث بلفظ لاحدوو يكون لًلزر

لامـرام املـزلو    ولال زلير: مرا ة الزااـر  ولقد تزالولا: زاو بع من بع اب
ــر ــر: أن يكــرم املــ  ...  للزاا ــاآ     ًلُزلال زلي ــ و لق ــ  حــو زياوت ــر  ل ــره ليع و زاا

و لَّلقـد زر  اآ الي ؛ ل نـ  تـزالو عنـ  أي  ـاآ عنـ .      : أي  بع من: زاو فان فاناب
لاعـ زاوه:  ...اذا أحسـنوا اليـ . لأزاوه: محلـ  علـهلل الزياول     الصوم  ـاح من تزليـراب  

 .(2)" لاملزاو:  وتع الزياول وعول  أن يزلوه. لاملزاو: الزياول
لميك  أن يصاآ بناء علهلل  ا ع و بون املراد بزياول املؤ نني لربمن يف اجلنـة :  

و لرؤي   ع  ان  لال نعن ب ـياف    ـن   قةدهن اياهو لان صا ن    غرفمن الي 
 لامرا   اياهن.

                                      
 الة اح تاج اللغة ل  اح العربيـة و ( 163 /13) لألزهري انظر :تمذيب اللغة( 1)

 .( 673 /2) للجوهري
 .( 335 /4لسان العرب )( 2)
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 -دواعة عصدية- زياول املؤ نني لربمن يف اجلنة 
 د. حممد ب  ع د العزيز ب  حممد الشايع

 

لهــذا املعنــهلل  ــو وذ  ــ   عنــهلل الزيــاول يف لســان العــرب  ــ  جمــةو ل ــ   
 النةوص الواودل يف زياول املؤ نني لربمن يف اجلنة    جمة أ رى.

لهي بمذا املعنهلل قدو زااد علهلل جمرد الرؤية اليت هي املعاينة فصـط ل  ـمنما   
و ممـا أنمـا لـالق  عنـهلل اللصـاء      (1)زلو لعريه لمرا ـة املـزلو لـ     قةد الزاار امل

 .(2)لشمول  املؤ   لالكافر لا  ةا ما بوه  اإلميان فصط 
أن زياول املؤ نني لـربمن   -ومح  ا   –هـ( 1031لقد ذمر املنالي )ت 

زيـاول هـام   و لالثانيـة :  زياول نظر لوجم  الكرينيف اجلنة قسمان : األلىل : 
 .(3)و لقاآ : " مل أو    تعر  لذلك " ن  الصرنن

قـاآ :   –وتـي ا  عنممـا   –لقد اع دآ لأللىل حبديث جابر بـ  ع ـد ا    
ان أه  اجلنـة لي  ـاجون اىل العلمـاء    قاآ وعوآ ا   لهلل ا  علي  لعلن : ))

فيصوآ  ن: متنوا علي  ولذلك أنمن يزلولن ا  تعاىل يف م   عة ؛يف اجلنة
فيصولون:  اذا ن منـهلل  فيصولـون: متنـوا عليـ       ويل ف ون اىل العلماءف و ا شئ ن

 .(4)((فمن حي اجون اليمن يف اجلنة مما حي اجون اليمن يف الدنيا ومذا لمذا

                                      
 .( 6/408انظر : جمموم الف الى ) ( 1)
 .( 6/466انظر : املةدو السابو ) ( 2)
 .( 437 /2انظر : فيم الصدير ) ( 3)
و لذمره ( 880برقن : ) ( 230 /1رج  الدليمي يف الفردلس مبو وو اخلطاب )أ ( 4)

ــاآ   – ( 437 /2ممــا يف فــيم الصــدير )  –الســيوطي يف اجلــا ع الةــغري   دلن عــزلو ق
لهـو   وألحـد ممـ  لتـع  ـن الر ـوز      املنالي : " لق ية  نيع املةنق أن  مل يره خمرجـاب 

 جابر املذموو ".ع   وفصد  رج  الديلمي باللفظ املزبوو وعجب
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ان أه  اجلنة يد لون مـ   )قاآ: ع د ا  ب  بريدل لاع دآ للثانية حبديث 
مـ  ا ـرم  ـنمن    يوم  رتني علهلل اجل او تعاىل فيصرأ عليمن الصرننو لقد جلـ   

بوعمـا نو   جملس  علهلل  نابر الدو لالياقوت لالزبرجـد لالـذهب لالز ـرد مـاب    
قــط أعظــن لال أحســ   نــ و  ــن  فلــن تصــر أعيــنمن بــذلكو لمل يســمعوا شــيئاب 

 .(1)(ينةرفون اىل وحا ن ناعمني قريرل أعينمن اىل  ثلما    الغد
يـوم  ـرتني ليصـرأ    يد لون عليـ  يف مـ    : )) فإن قلت: قول  هنا لقاآ: " 

قد يعاوت   ا يف اخلرب املـاو أنمـن ا ـا يـد لون عليـ  يف مـ        (( عليمن اىل ن ره
أع وم  رل يوم اجلمعة قلت: قد ميك  اجلواب بون الـد وآ اليـو ي للجلـوس    

                                                                                    
باغــاب عــ  عــليمان بــ  ع ــد  ( 141 /24لأ رجــ  ابــ  عســامر يف تــاوي  د شــو )     

 الرمح     قول  دلن حم  الشاهد  ن .
ابـ  حجـر يف   لو ( 437 /3 يـزان االع ـداآ )  الـذه  يف  لقد حكـن عليـ  بالوتـع         

 اني يف تعيق و لاألل( 1/263و لالعجلوني يف مشق اخلفاء )( 5/15لسان امليزان )
 .( 1832اجلا ع حديث وقن: )

و لاحلكين الرت ذي يف ( 270برقن : ) ( 114 /2أ رج  أبو نعين يف  فة اجلنة )( 1)
   طريو أبـي حممـد بـ  حيـان عـ  ع ـد الـرمح  بـ  ع ـد ا            ( 2/90)نوادو األ وآ 

  الطربي ع  حممد ب  الف   ع  املسيب بـ  شـريك عـ  ابـراهين ال كـري عـ   ـا  بـ        
 حيان ع  ع د ا  ب  بريدل ب .

لعنده تعيق جداب في   ا  ب  حيان الصرشي تعيقو لاملسيب ب  شـريك  ـرتلك        
 .( 48-6/47انظر : لسان امليزان )

 .( 1834حديث وقن : )تعيق اجلا ع الةغري لزيادت  لاحلديث تعف  األل اني يف      
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باحل رل لهام الصراءل  ـع لجـود احلجـاب عـ  النظـر لالـد وآ األعـ وعي        
 .(1)" ا  األشخاص لاملصا اتأل أن ذلك خي لق با   وللرؤية فا تعاو 

جنـد أن   زياول املؤ نني لربمن يف اجلنـة للك  عند تو   النةوص الواودل يف 
لأ ــا  –ممــا عـيوتي   –املـذموو فيمـا ا ــا هـو زيـاول النظــر اىل لجـ  ا  الكـرين       

ــاول هــام الصــرنن  نــ   ــدل    زي عــ  ان  فلــن تــرد اال يف حــديث ع ــد ا  بــ  بري
 ت.املذمووو لهو غري  اب

                                      
 .( 437 /2فيم الصدير )( 1)
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 املبحث الثاني :
 أقوال أهل العلم يف تقرير زيارة املؤمنني لربهم يف اجلنة:

 سولة زياول املـؤ نني لـربمن يف اجلنـة يف     -ومحمن ا   –ذمر أه  العلن 
م  منو لعصدلا  ا أبواباب  ا ة يف  ةـنفاتمنو لنةـوا عليمـا يف عصااـدهنو     

 لعولود هنا  ا لقفت علي     ذلك :
هــــ( 280)ت ــام حــرب بــ  اهاعيــ  بــ   لــق الكر ــاني  اإل يصــوآ - 1

لينظـر أهـ  اجلنـة     احب اإل ام أمحد يف ل ف  للسنة اليت قـاآ فيمـا: "  
 .(1)اىل لجم و يزلولن  فيكر منو لي جلهلل  ن فيعطيمن "

 وم ـ من يف عـدل  سـاا       نص  أامة الدعول  ع صد حرب يف  واتع  لقد
هو  احب اإل ـام أمحـد    : " حرب هذا لعلصوا علي  يف أحد املواتع بصو ن

لاع اقو لل  عنمما  ساا  جليلةو لأ ذ ع  ععيد ب   نةوو لع د ا  ب  
الــزريبري احلميــديو لهــذه الطو صــةو لقــد حكــهلل هــذه املــذاهب عــنمن لاتريفــاقمن    

قـوآ عـ  هـؤالء لأتـعا  أتـعافمن لاحلـديث لجـده         عليماو ل ر  تو ري  ال ري
 .(2)  ريعناه لكان بصدو هذا الك اب  راواب "  طابصاب ملا نصل  حربو للو ت

بـاب يف  : " هــ( 287ت)-ومحـ  ا    –لقاآ اإل ام اب  أبي عا ـن   - 2
 .(3)" ذمر زياول املؤ نني لربمن ت اوك لتعاىلو لما    ن

ذمـر اإل  ـاو   : " هــ( 354ت) -ومحـ  ا    –لقاآ اإل ام اب  ح ان  - 3
 .(4) " ع  زياول أه  اجلنة  ع ودهن ج  لعا

                                      
 .( 42)صالسنة حلرب  ( 1)
 .( 563 /1جمموعة الرعاا  لاملساا  النجدية )( 2)
 .( 258 /1السنة الب  أبي عا ن )( 3)
 .( 466 /16  يح اب  ح ان )( 4)
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قـد ذمـر ا  عـز    : " هــ( 360ت)-ومح  ا   –قاآ اإل ام اآلجريل - 4
لج   ا أعد للمؤ نني    الكرا ات يف اجلنة يف غري  وتع    م اب  عـز  
لج  لعلهلل لسان وعول   لهلل ا  علي  لعلن فكـان ممـا أمـر من بـ  أنـ       

ط ــوبرهلل ُلُمــًن لرُحًســُ  الَّــذني ر ن رُنــواع لرعرمنل ــواع الةَّــالن راتن نث :قـاآ عــز لجــ  
[  لقـد بـني الـن   ـلهلل ا  عليـ  لعـلن عـ  شـجرل         29]الرعد: مث رآب

طوبهلل  لمما أعد ا  عز لج  فيما    مرا ات املؤ نني مما يكر من بـ   ـ    
زياوتمن لربمن عز لج  علهلل النجـب  ـ  اليـاقوت قـد نفـ  فيمـا الـرلح         

نظرلن اليـ   ليكلممـن   فيزلولن ا  عز لج  في جلهلل  ن لينظر اليمن لي
ليكلمون   ليسلن عليمن  ليزيد    ف ـل   لأنـا أذمـره ليصـر ا  تعـاىل بـ        

 .(1)" أعني املؤ نني  لتسخ  ب  أعني املل دي   لا  للي ال وفيو 
باب  ـا  ( : " 581)ت –ومح  ا   –لقاآ اإل ام ع د احلو اإلش يلي  - 5

 .(2)"  جاء يف زياول أه  اجلنة وبمن
 .(3)آ أي اب : " فة   ا جاء يف زياول أه  اجلنة وبمن عز لج  "لقا

  هــ( : 620) –ومحـ  ا    –لقاآ اإل ام  وفو الدي  اب  قدا ـة املصدعـي    - 6
 .(4)" لأن  ع  ان  يكلن املؤ نني يف اآل رل ليكلمون و ليوذن  ن فيزلولن "

                                      
 .( 1036 /2الشريعة لآلجري )( 1)
 .( 431 /3األحكام الكربى )( 2)
 .( 355العاق ة يف ذمر املوت )ص: ( 3)
 .( 15ملعة االع صاد )ص( 4)
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ةـاوهن ليزلولنـ    لقاآ أي اب : " لاملؤ نون يـرلن ا  تعـاىل يف اآل ـرل بوب   
 .(1)ليكلممن ليكلمون "

هــ( يف  عـر    728ت)–ومحـ  ا    –لقاآ شي  اإلعـام ابـ  تيميـة    - 7
لهـذه األحاديـث عا  مـا اذا    " : ما   ع  األحاديث الـواودل يف الزيـاول   

لكـ  تعـددها    وجرد اعناد الواحد  نما مل خي  ع   صاآ قريـب أل شـديد  
ا يف نفــ  األ ــر؛ بــ  قــد يص  ــي لمثـرل طرقمــا يغلــب علــهلل الظــ    وتمـ  

الة ابة لال ابعني  ا يوافو ذلـك ل ثـ     لأي ا فصد ولي ع  والصطع بما
 .(2) " هذا ال يصاآ بالرأي؛ لا ا يصاآ بال وقيق

ــاآ العا ــة ابــ  قــين اجلوزيــة      - 8 هـــ( : " 751ت )–ومحــ  ا   -لق
لذلـك حـني يـزلولن     وجـ  أل ن زياول أ رى أعلـهلل  ـ  هـذه ل    :فة 

ــاىل  وب ــاوك لتع ــن ت  ــيمن      وم ــ  لحيــ  عل ــمعمن ما  ــ  ليس فرييمــن لجم
 .(3)"وتوان  

ال ــاب احلـادي لالســ ون: يف ذمــر زيـاول أهــ  اجلنــة وبمــن   لقـاآ أي ــاب : "  
 .(4)" ت اوك لتعاىل

 : فني يرًوم العمرِزيد لر را أعد ا  ُلُمن فني ن    العُكررا رة:  فة لقاآ أي اب : " 
 ــن يرًوم العمرِزيبشونِم ُأل را عرمنعتر

 

ـــ ـــــــ ــوعٌند لرُأنَّـــ ــيُن   شرـــ ــ عرظنـــ  اِنالشَّـــ
 
 
 

ــًومُ  ــور يرـ ــًومُ  نمعرُج ُهـ ــا لريرـ ــاورلن نرـ ــرَّ ِزيرـ ــُلاتن لرقـــــــــتر ًحمرـــــــــِ    الـ  اِننرا لأذر رـــــــ
                                      

 .( 22 صاد )صملعة االع( 1)
 .( 403 /6جمموم الف الى )( 2)
 .( 263حادي األولاح اىل باد األفراح )ص ( 3)
 .( 267حادي األولاح اىل باد األفراح )ص ( 4)
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                           هللُلـــاأل  ُنلرالسَّـــابنص ونر ِاُلـــهلل الةَّـــُلال ُهـــ

ــ ــ وِ اُزُفـــ ــذراُك السَّـــ ــباإل لا بنـــ  اِنحسرـــ
 

ــُو ريٌر                                   هراُهنرـــــــا ُرلاملـــــــؤ ِّ ٍوً سرـــــــبن ٌوً عرـــــــ ــكُ  ُ  رــــــ ــي ذرلنــــــ ــداِن فنــــــ  امليــــــ
 

ــهلل اإل  ــُوقعررُبونر ِاُل ــلرالع ــُف اِم ر ــُم                               والزُّن ألل 

ــلع ــاُك ُفُفــــ ــهلل ُهنرــــ ــانِ مرــــ ــا قًربرــــ  ا ُهنرــــ
 

ــ ــرٍب ٌبًرق ـــــ ــ رلامل  بنصـــــ ــًث ن ُداعنـــــ ــُب                            ُ ل ـــــ ــٍدُ بن ٌدًعــــــ ــة  عــــــ ــدَّ حنكعمرــــــ  يَّاِنالــــــ
 

ــابنُر ــٍؤ لرُلُمـــــــن  رنرـــــ ــٍد ل ًؤل ـــــ                                     لرزربرًرجرـــــ

ــابن رلر ــلالعن العيرـــــــــاق وتن ُرنـــــــ  اِنصيرـــــــ
 

ــ  ــذرا لأدنرـ ــ اُههرـ ــا فنـ ــن دريِمن لر رـ ــ يٌّننـ                           ـ ـ

ــوِق ن ــكنالعمن ذراُك ُفــــ ــمالك  ســــ  اِنث رــــ
 

                           نُمُفــــًوُق ِرابننرــــامل ن أهــــُ  رــــا عنًنــــدهُ 

ـــ    اِنحسرـــــاإِل  ر نمَّــــا يـــــررًلنر بمــــن  نــ
 

ــ ــوربر لنرررفيرـــــ ــاُلهلل جر ُنُمـــــ ــترعرـــــ                            لبررًمـــــ

ــنر ــالعن ررُظــ ــ  اِنيرــ ــا ُيــ ــى الُصررُممرــ  اِنررمرــ
 

                   ا رـــن ُ ُهدراحنـــلر الـــرًَّحمرُ  ُر اتنـــُيلر

ــ ــبن ناحُل رَُّلترـ ــوُآ يـ ــا  يرص ـ ــ رايرـ ــاِنف  بـ  ُلـ
 

                    ـــــفني ترًنــالَّــذني قــد م  العيرــًومر ُرم ًذهرــ  ترــ

 اِنةـــــيرلالعن بنًنبالـــــذَّ زاباِو رـــــ ن ُ ــــــــــ
 

ــوُآ ــا  ر بِّور ُفيرص ــــ ــترنرأ ــــ ــغربن نــــ  اِنررفعـــــــالُغ ُععنـــــــلرا ُكنرريـــــــإُف  ابًدقنـــــــ                   هنرفعــــ
 

ــ ــرًَّحمرُ ُفُيجنيُ ـــ ــي  ر ُ  الـــ ــي الَّ نـــ                       غفرتـــ

ــ ــُق ــهلل امُل ُكً ُلد أل ر ــِاُل  .(1) "ياننالــدَّ  ِّ ر
 

 : لقاآ أي اب      
 ر رًوعنُن نفاليروم العرًرش وربن ِزياورل ب ن الذي مُلِزيدن يروُ ا علهلل " لحيَّ

    لحرــــــيَّ علــــــهلل لاٍد ُهنرالنــــــُك ُأفعــــــينٍح

ــنُ    ــكن ُأًعُظــ ــِر املنًســ ــً  أًذُفــ ــُ   نــ  لُتربرُ ــ
 

                  رنرـــــابنُر  نـــــً  ُنـــــوٍو ُهنـــــاُك لرفن َّـــــةٍ    

ــنُ   ــاِن ال تر رُصةَّــ ِْ العنصعيــ ــالن ــً   رــ  ل نــ
 

            لر نًن رًولنمــــا م ًث رـــــاُن  نًســــٍك  رصاعنـــــدٌ  

 لنمرـــً  ُدلنرُمـــن هـــذا العرطـــاُء امل ُفخَّــــنُ    
 

                                      
و لانظــر شــرحما يف توتــيح املصا ــد شــرح  ( 292-291الكافيــة الشــافية )ص( 1)

 .( 583 /2الكافية الشافية نونية اب  الصين )
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ــ    ــرَّمح ر جــ ــ ر الــ ــررلنر برــ                  َّ جالــــُ يرــ

ــورهَّنُ  ــ َّنِّ ال ُي رـــــ ــًدِو الـــــ ــةن برـــــ  ُمُرؤيرـــــ
 

          أِل الشَّم ر  رـً واب لـي ر  نـً  ُدلِن أ فعصنمـا    

ــيُِّن "  ــاُك ُيغـ ــيٌن ُهنـ ــ راٌب لال غـ  .(1) عرـ
 

 
ليـوم اجلمعـة   : " هــ( 795ت)–ومحـ  ا    –لقاآ احلافظ اب  وجـب   - 9

ة فيـ  وبمـن لي جلـهلل  ـن يف قـدو      يوم املزيد يف اجلنة الذي يـزلو أهـ  اجلنـ   
لمذلك ولي يف يوم العيدي  أن أه  اجلنة يـزلولن وبمـن    و ال اجلمعة

 ويشـاوك الرجـاآ فيمـا النسـاء     فيمما لأن  ي جلهلل فيمن أله  اجلنـة عمو ـاب  
 .فمذه األيام أعياد للمؤ نني يف الدنيا لاآل رل عمو اب

 ...عــم العــاوفني لأ ــا  ــواص املــؤ نني: فكــ  يــوم  ــن عيــد ممــا قــاآ ب 
ل ذا ولي أن  واص أه  اجلنة يزلولن وبمن لينظرلن اليـ  مـ  يـوم  ـرتني     

 .(2) " ل وقوفاب . لقد  رج  الرت ذي    حديث اب  عمر  رفوعاببكرل لعشياب
هـ( : "باب زيـاول أهـ    911) –ومح  ا   –لقاآ احلافظ السيوطي  - 10

 .(3)اجلنة وبمن لوؤي من ل "
لأ ـــا : " هــــ(1188ت)–ومحـــ  ا   –ا ـــة الســـفاويين لقـــاآ الع - 11

ــ ــ      ةالرؤيـ ــاء لالرعـ ــلة لألن يـ ــا حا ـ ــنة أنمـ ــ  السـ ــو ع أهـ ــة فـ يف اجلنـ
لالةــديصني  ــ  مــ  أ ــة لوجــاآ املــؤ نني  ــ  ال شــر  ــ  هــذه األ ــةو      
لا  لق يف غريهنو لقد جزم احلافظ اب  وجب يف اللطااق بون م  يوم 

                                      
 .( 91-90)ص يةالصةيدل امليم( 1)
 .( 176 /1ف ح ال اوي الب  وجب )( 2)
 .( 589ص)ال دلو السافرل يف أ وو اآل رل ( 3)
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 ـن يف اجلنـة   معـون فيـ  علـهلل زيـاول        عيد للمسلمني يف الدنيا فإن  عيـد 
في  فينظرلن الي و فما أعطاهن شيئا هو أحب الـيمن  ـ    وبمنو لي جلهلل  ن 

لِّلَّـذني ر ُأًحسرـُنواع العُ ًسـنرهلل لرِزيرـادرل      نث :ذلكو لهو الزيادل اليت قاآ ا  تعاىل فيما
 .(1)" ليوم اجلمعة يف اجلنة يدعهلل يوم املزيد [26يون :] مث

 الثالث :املبحث 
 األدلة على زيارة املؤمنني لربهم يف اجلنة:

زيـاول  نةـوص الصـرنن الكـرين لالسـنة الن ويـة لاآل ـاو السـلفية علـهلل          دلت
 . املؤ نني لربمن يف اجلنة

 فو ا داللة الصرنن الكرين : 
وفصـد  [35]ق: مثُلُمـن  َّـا يرشرـاُؤلنر فنيمرـا لرُلـدرًينرا  رِزيـد      نثففي قولـ  تعـاىل:  

يف اآلية بعدل أقواآو لأ  ما قوآ    فسرها بالرؤيـة مـ   عـةو    فسر املزيد 
لالشك أن تفسريها بذلك داآ علهلل الزياول؛ لوقوم الرؤية فيما هذا    جمةو 

 -للداللة األحاديث الواودل يف الزياول علهلل أنما  ـ  املزيـد  ـ  جمـة أ ـرى      
 .-مما عيوتي 

ي ع يـدل بـ  ع ـد    ع  املسعوديو ع  املنماآ ب  عمرلو عـ  أبـ  فع  حييهلل 
عاوعوا اىل اجلمع يف الدنيا؛ فإن ا  عـز   )ا  ب  ع  ةو ع  اب   سعود قاآ: 

لج  يربز أله  اجلنة يف م  يوم  عة يف مثيب    مـافوو أبـيمو فيكونـون    
 ن  يف الصرب ممساوع من اىل اجلمع يف الدنياو في دث  ن    الكرا ـة شـيئا   

                                      
 .( 249 /2لوا ع األنواو ال مية )( 1)
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يـهلل: لهعـت غـري املسـعودي يزيـد فيـ :       قـاآ حي (و مل يكونوا وأله ق   ذلك 
 .(1) مثلرُلدرًينرا  رِزيدنث لهو قول :

 ـ    مثُلُمـن  َّـا يرشرـاُؤلنر   نث: " -ومحـ  ا    –هــ(  150لقاآ  صات  )ت
لذلك أن أه  اجلنة يـزلولن وبمـن علـهلل  صـداوم  يـوم  عـة يف       {فنيمرا}اخلري

 ي أحلكـن و اآ املسك و فيصـوآ : عـلوني و فيسـولون  الرتـا فيصـوآ : وتـا      
أذنو داويو لأنيلكن مرا يتو  ن يصـرب الـيمن  ـا مل تـره عـنيو لمل تسـمع        

قلـب بشـرو  ـن يصـوآ : عـلوني  ـا شـئ نو فيسـولون ح ـهلل تن مـي            لمل خيطر علهلل
ُلُمـن  َّـا يرشرـاُؤلنر    نثفـذلك قولـ  :    و سول من فيعطون علهلل  اعـولوا لفـوق ذلـك   

لمل ي منـواو لمل خيطـر علـهلل قلـب     و  ن يزيدهن ا     عنده  ـا مليسـولواو   مثفنيمرا
 .(2)" يعين لعندنا  زيد  مثلرُلدرًينرا  رِزيدنثبشر    جنة عدنو فذلك قول  : 

زياول املؤ نني لربمن لقد ذمر غري لاحد    املفسري  األحاديث الواودل يف 
 . (3)يف تفسري اآلية  يف اجلنة

فصد و [26]يون : مثيرادرل  لِّلَّذني ر ُأًحسرُنواع العُ ًسنرهلل لرِزنثلقول  ع  ان : 
و لالشك أن فسر املزيد يف اآلية بعدل أقواآو لأ  ما قوآ    فسرها بالرؤية

                                      
 .( 276 /4تفسري الصرنن العزيز الب  أبي ز نني )( 1)
 .( 272 /3تفسري  صات  ب  عليمان )( 2)
و زاد املسري يف علن ال فسري ( 275 /4 نني )انظر : تفسري الصرنن العزيز الب  أبي ز( 3)

( 407 /7و تفسري اب  مثري )( 21 /17و تفسري الصرط  )( 164 /4الب  اجلوزي )
 /5و فـ ح الصـدير للشـوماني )   ( 605 /7و الدو املنثـوو يف ال فسـري باملـو وو للسـيوطي )    

94 ). 
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تفسريها بذلك داآ علهلل الزياول؛ لوقوم الرؤية فيما هذا    جمةو للداللة 
 .-مما عيوتي-األحاديث الواودل يف الزياول علهلل أنما    املزيد    جمة أ رى 

فسر وعوآ ا   ـلهلل ا  عليـ    "  –ومح  ا   –هـ( 458قاآ ال يمصي )ت
لعلن امل ني ع  ا  عـز لجـ و فمـ  بعـده  ـ  الةـ ابة الـذي  أ ـذلا عنـ و          

الة ابة أن الزيادل يف هذه اآلية النظـر اىل لجـ  ا     لال ابعني الذي  أ ذلا ع 
ــرل         ــز لجــ  يف اآل  ــة ا  ع ــات وؤي ــنمن ا   ــ  لع ــاىلو لان شــر عن ــاوك لتع ت 

 .(1)و"باألبةا
قـاآ: قـاآ وعـوآ ا   ـلهلل ا  عليـ        -وتـي ا  عنـ     – ـميب  فعـ   
نودلا: يـا أهـ  اجلنـةو ان لكـن عنـد ا        واذا د   أه  اجلنة اجلنة)) لعلن: 

 وعداب مل تـرله؛ قـاآ: فيصولـون: فمـا هـو  أمل ي ـيم لجوهنـاو ليزحزحنـا         
قـاآ: فـوا     وع  الناوو ليد لنا اجلنة  قاآ: فيكشق احلجاب فينظرلن الي 

لِّلَّــذني ر نثقــاآ  ــن قــرأ و  ــا أعطــاهن ا  عــز لجــ  شــيئاب هــو أحــب الــيمن  نــ 
 .(2)" [26]يون : مثُأًحسرُنواع العُ ًسنرهلل لرِزيرادرل  

 وتفسري الزيادل بـالنظر اىل لجـ  ا  الكـرين عـ  أبـي بكـر الةـديو        يلول
ب  املسيبو لحذيفة ب  اليمانو لأبي  وعهلل األشعري    الة ابةو لععيد 

                                      
 .( 47ص )االع صاد ( 1)
ت وؤية املؤ نني يف اآل رل وبمن ع  ان  لتعـاىل  م اب اإلميان باب ا  ا أ رج   سلن( 2)
 .( 297)برقن  ( 1/163)
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لغريهـن  ـ     ولق ـادل  ولع د الرمح  ب  أبي ليلهللو لع دالرمح  بـ  عـابط  
 .  (1)ال ابعني

َنررل    ُلُجـوٌه يرًو رئنـٍذ نَّاتنـررل   نث :ليل و بمـا أي ـاب قولـ  تعـاىل      مث ِاُلـهلل وربِّمرـا نرـا
ــً  ُغف ــــوٍو وَّحنــــين نث  و لقولــــ  عــــ  ان :[23-22]الصيا ــــة:  مث ُنــــُزالب  ِّــ
ُفـُا ترًعُلـُن نرفعـٌ   َّـا أ ً فنـير ُلُمـن  ِّـ  ق ـرَّلن         نث  عـز لجـ :   و لقول[32]ف ةُِّلت:

و لـدالل ما علـهلل الرؤيـة  ـ      [17]السـجدل:  مث ُأًعـُيٍ  جرـزراء بنمرـا ُمـاُنوا يرًعمرل ـون     
و لان -مما عيوتي  –حيث العموم للودها يف األحاديث الدالة علهلل الزياول

 ان .مان  ن فرق بني الرؤية لالزياول علهلل  ا ع و بي
 داللة السنة النبوية :  وأما

زياول املؤ نني فصد جاءت أحاديث مثريل ع  الن   لهلل ا  علي  لعلن يف 
و " (2)و لأفردها املةـنفون يف احلـديث بـوبواب  ا ـة يف م ـ من     لربمن يف اجلنة

لهذه األحاديث عا  ما اذا جرد اعناد الواحد  نما مل خي  ع   صاآ قريـب أل  
ا لمثرل طرقما يغلب علهلل الظ    وتما يف نف  األ ـر؛ بـ    لك  تعدده وشديد

                                      
و تفسري السمعاني ( 130 /4و تفسري ال غوي )( 62 /15انظر : تفسري الطربي )( 1)
والـدو املنثـوو   ( 262 /4وتفسري اب  مثري )( 330 /8و تفسري الصرط  )( 378 /2)
(7/ 651 ). 
  يح اب  ح ان باب ذمر األ  او ع  و( 258 /1)انظر : السنة الب  أبي عا ن ( 2)

 ـفة اجلنـة ألبـي نعـين بـاب ذمـر       و ( 16/466زياول أه  اجلنة  ع ـودهن جـ  لعـا )   
األحكـام الكـربى   و ( 1/497زياول أه  اجلنـة  ع ـودهن لتـنعممن ب جليـ  تعـاىل  ـن )      

ه  اجلنة الرتغيب لالرتهيب للمنذوي فة  يف زياول أو ( 3/431لع د احلو األش يلي )
 .( 3/271وبمن ت اوك لتعاىل )
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الة ابة لال ابعني  ا يوافـو ذلـك    لأي ا فصد ولي ع  وقد يص  ي الصطع بما
 .(1) " ل ث  هذا ال يصاآ بالرأي؛ لا ا يصاآ بال وقيق

و زياول املؤ نني لربمن يف اجلنـة لعولود هنا م   ا لقفت علي  مما ُيسر درآ ب  علهلل 
 يز  وتع الشاهد  نماو لذمر مام أه  العلن عليما تة ي اب لت عيفاب. ع متي

 ألالب : األحاديث اليت جاء ال ةريح فيما بلفظ الزياول :
ععيد ب  املسيبو أن  لصي أبا هريـرلو فصـاآ أبـو هريـرل: أعـوآ ا       ع   - 1

أن  مع بيين لبينـك يف عـوق اجلنـةو قـاآ عـعيد: ألفيمـا عـوق  قـاآ:         
ــ  لعــلن   نعــنو أ رب ــي وعــوآ ا   ــلهلل ا  علي ــة اذا  :)) ن أن أهــ  اجلن

د لوهاو نزلوا فيما بف   أعمـا نو فيـؤذن  ـن يف  صـداو يـوم اجلمعـة       
 (2)فيزلولن ا  عز لجـ و ليـربز  ـن عرشـ و لي  ـدى        أيام الدنياو 

   نووو ل نابر     (3)ف وتع  ن  نابر  ن يف ولتة    ويا  اجلنةو
و ل نــابر  ــ  ذهــبو (4)  يــاقوتو ل نــابر  ــ  زبرجــد لؤلــؤو ل نــابر  ــ

                                      
 .( 403 /6جمموم الف الى )( 1)
انظـر :  رقـال املفـاتيح     .ب شـديد الـداآ أي: يظمـر لي جلـهلل وبمـن      ( قول  : )لي  ـدى ( 2)

 .( 3594 /9شرح  شكال املةابيح )
انظـر :  رقـال املفـاتيح شـرح  شـكال املةـابيح       . أي: مراعي  رتفعة ( قول  : ) نابر( 3)
(9/ 3594 ) . 
: بفــ ح زاي ل وحــدل فــراء عــامنة فجــين  ف وحــة: جــوهر   ( قولــ  : ) ــ  زبرجــد( 4)

 .( 3594 /9انظر :  رقال املفاتيح شرح  شكال املةابيح )  عرل .
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املسـك   (1)ل نابر    ف ةو ل ل  أدناهنو ل ا فيمن دنيءو علهلل مث ـان 
و قـاآ  ((و  ا يرلن أن أ  اب الكراعي بوف    نمن جملسـاب (2)لالكافوو

ــاآ:      ــا  ق ــرى وبن ــا وعــوآ ا  هــ  ن ــرل: قلــت: ي ــو هري نعــنو هــ   ))أب
مذلك  ))قلنا: الو قاآ:  ((ليلة ال دو ت ماولن يف وؤية الشم  لالصمر 

ال ت ماولن يف وؤية وبكن عز لجـ و لال ي صـهلل يف ذلـك اجمللـ  أحـد اال      
و ح هلل ان  يصوآ للرج   ـنكن: أال تـذمر   (3)حاتره ا  عز لج  حماترل

يف الدنياو فيصـوآ:   (4)يا فان يوم عملت مذا لمذا  يذمره بعم غدوات 
لهللو ف سعة  غفرتي بلغت  نزل ـك هـذهو   يا وب أفلن تغفر لي  فيصوآ: ب

مل  ف ينما هن مذلكو غشي من ع ابة    فوقمنو فـو طرت علـيمن طي ـاب   
                                      

قول  : )علهلل مث ان(  : ب ن الكا  لعكون املثلثةو  ع مثيب أي: ت     الر   املسـ طي   ( 1)
 ( .3594 /9:  رقال املفاتيح شرح  شكال املةابيح )انظر .    مث ت الشيء اذا  ع  

ــ  : )الكــافوو( 2) ــد      ( قول ــاآ حبــر ا ن : هــو ن ــت طيــب  عــرل  يكــون  ــ  شــجر   
لالةنيو ُيظنـ   لصـاب مـثريابو لتولفـ  النمـوولو ل شـ   أبـيم هـ و ليوجـد يف أجوافـ            

 .( 3594 /9انظر :  رقال املفاتيح شرح  شكال املةابيح ). الكافوو
لاملراد  والكلم ان باحلاء املمملة لال اد املعجمة : ( )اال حاتره ا  حماترلقول  :  ( 3)

ل نـ  احلـديث    و   ذلك مشق احلجاب لاملصاللة  ع الع د    غري حجاب لال تر ـان 
 أ رجـ  ] ( (  احلـديث  ...  ا  نكن    أحد اال ليكلم  وب  لي  بينـ  لبينـ  تر ـان   : )) 

لاملعنـهلل  اط ـ  ا  خماط ـة    [و (  1016)  برقن:و ل سلن (  1417) برقن: ال خاوي 
 .( 221 /7حتفة األحوذي ). انظر : لحالوه حمالول

بف ح الغني املعجمة لالـداآ املمملـةو  ـع غـدول بالسـكون مبعنـهلل        ( قول  :)غداوت ( 4)
.  الـدنيا ألن  مل يق برتممـا الـذي عمـد ا  اليـ  يف     ؛الغدو لهو ترك الوفاء لاملراد  عا ي 

 .( 221 /7حتفة األحوذي )انظر : 
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قــطو  ــن يصــوآ: قو ــوا اىل  ــا أعــددت لكــن  ــ    ــدلا  ثــ  وحيــ  شــيئاب
قـد حفـت بـ  املااكـةو      الكرا ةو فخذلا  ا اش مي نو قـاآ: فنـوتي عـوقاب   

ــ و لمل ت   ــون اىل  ثل ــا مل تنظــر العي ــ    ــهلل  في ســمع اآلذانو لمل خيطــر عل
في مــ  لنــا  ــا اشــ ميناو لــي  ي ــام فيــ  شــيء لال   ))و قــاآ: ((الصلــوب

و فيص ـ  الرجـ    يشرتىو ليف ذلك السوق يلصهلل أه  اجلنة بع ـمن بع ـاب  
ذل املنزلة املرتفعةو فيلصهلل    هو دلن و ل ا فـيمن دنـيء فريلعـ   ـا يـرى      

ي مثـ  لـ  عليـ  أحسـ      و فما ينص ي ن ر حديث  ح ـهلل  (1)علي     الل اس
 ـن ننةـر    ))و قـاآ:   ((و لذلك أن  ال ين غي ألحد أن حيـزن فيمـا  (2) ن 

و لصـد جئـت لان بـك    لأهـاب  اىل  نازلناو ف لصانا أزلاجناو فيصل :  رح اب

                                      
فيكـون   ( ال مري اجملرلوو حي مـ  أن يرجـع اىل ) ـ     ( )فريلع   ايرى علي قول  :  ( 1)

أن يرجـع اىل الرجـ  لاملنزلـة    حي مـ   الرلم جماًزا ع  الكراهة مما هو عليـ   ـ  الل ـاسو ل   
 منهلل  ث  ذلك لنفسـ و  فالرلم مبعنهلل اإلعجابو أي: يعج   حسن  فيد   يف ولع   ا ي

قـاآ يف  و أي  ـا ألصـي يف ولعـ   ـ  احلـديث      ( يدآ علي  قول : )فما ينص ي ن ـر حديثـ   
األعاس: ل   اجملاز شمد الـرلم أي احلـربو لفـرس وااـع يـرلم الرااـي حبالـ و لمـام         

 .( لتمري املفعوآ في  عاد اىل )  و وااع وااو
حتفـة  و ( 3570 /11ااو السـن  ) شـرح املشـكال للطـي  الكاشـق عـ  حصـ      انظر :      

 .( 222 /7األحوذي )
يظمـر عليـ    : أي  ( )فما ينص ي ن ر حديث  ح هلل ي مث  ل  علي  أحسـ   نـ   قول  :  ( 2)

شـرح املشـكال للطـي  الكاشـق عـ  حصـااو       . انظـر :  أن ل اع  أحس     ل ـاس  ـاح    
 .( 222 /7حتفة األحوذي )و ( 3570 /11السن  )
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   اجلماآ لالطيب أف   مما فاوق نا علي و فنصوآ: انا جالسنا اليوم وبنـا  
 .(1)(( ا انصل نا أن ننصلب مبث  نال اجل او عز لج و لحيو

                                      
ــاب أ رجــ  الرت ــذي  ( 1) ــة )   م  ــا جــاء يف عــوق اجلن ــاب   ــة ب ــرقن :  ( 685 /4اجلن ب
 و(4336)برقن :  ( 1450 /2الزهد باب  فة اجلنة )م اب لاب   اج   و( 2549)

 /15لابـ  ح ريـان )   و( 587و 585)بـرقن :   ( 258 /1لاب  أبي عا ـن يف السـنرية )  
ــرقن : ) ( 468 - 466 ــده  ( 7438بــــ ــام يف فوااــــ ــرقن :  ( 223 /2)ولمتــــ بــــ

لابــ  عســامر يف و ( 205 /1لأبــو الصاعــن احلننريــااي يف فوااــده احلناايــات )  و(1586)
ع د احلميـد بـ  ح يـب بـ  أبـي      ب  عماو ع     طريو هشام  ( 3 - 1 /40ال اوي  )
 ععيد ب  املسـيب  ع حسان ب  عطية  ع ع د الرمح  ب  عمرل األلزاعي  ع العشري  

 ب . –وتي ا  عن   – هريرل يأب ع 
لقد ولى عويد بـ    وهذا حديث غريب ال نعرف  اال    هذا الوج اآ الرت ذي : " ق     

 "    هذا احلديث عمرلو ع  األلزاعيو شيئاب
:  بعد ايراده احلديث( 265حادي األولاح اىل باد األفراح )ص لقاآ اب  الصين يف      

فـا   واتب األلزاعيللي  يف هذا اإلعناد    ينظر في  اال ع د احلميد ب  ح يب لهو م" 
محد لأبو حامت الرازي ألقد قاآ اإل ام  وننكر علي  تفرده ع  األلزاعي مبا مل يرله غريه

 ولال نعــر  أنــ  حــدث عــ  غــري األلزاعــي  ولأ ــا دحــين لالنســااي ف ــعفاه  وهــو  صــة
 .لالرت ذي قاآ يف هذا احلديث غريب ال نعرف  اال    هذا الوج 

يا ع  احلكن ب   وعهلل حد نا هص  ب  زيـاد عـ  األلزاعـي    لقد ولاه اب  أبي الدن: قلت 
 ". قاآ ن ئت أن ععيد ب  املسيب لصي أبا هريرل فذمره

تعف  بع د احلميد لهشام ب  ( 211 /4سلسلة ال عيفة )للك  الشي  األل اني يف ال     
 عل   ع د احلميد هذاو ألوده الـذه  يف ال ـعفاءو لقاآ:قـاآ النسـااي:     عماو فصاآ : "

لي  بالصوي. لقاآ احلافظ يف ال صريب : دلقو ومبا أ طوو قاآ أبو حـامت: مـان ماتـب    
لهشام ب  عماو لان أ رج لـ  ال خـاوي ففيـ  مـامو      .ديوانو لمل يك   احب حديث
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قاآ الذه  يف امليزان : دلق  كثرو ل   ا ينكرو قاآ أبو حامت:  دلق قد تغريو فكان 

 ." يبملما لص  تلص . لحنوه يف ال صر
قاآ احلنريااي: " هكذا قاآ ع د احلميد ب  ح يب ب  أبي العشري  ماتب األلزاعي ع  أبي 

ــة      ــ  عطي ــ  عمــرل األلزاعــي عــ  حســان ب ــرمح  ب ــد ال ــ  أ ــ اب  و عمــرل ع  ل الف
و األلزاعي فرلاه الوليد ب   سلن ع  األلزاعي قاآ حد ين    هـع حسـان بـ  عطيـة    

 لهو أقرب اىل الةوابو غريهلقد تابع  علهلل ذلك الوليد ب   زيد ل
لولاه حممد ب   ةعب الصرقساني ع  األلزاعي ع  الزهري ع  ععيد بـ  املسـيب عـ     

 أبي هريرل بمذالال يث ت لحديث الوليد ب   سلن أ  ت". 
   طريو  يثمـة عـ  الع ـاس بـ       ( 5 /40اب  عسامر ) اأ رجملولاية الوليد هذه      

زاعي قاآ: أ ن ئت أن ععيد ب  املسيريب لصـي أبـا هريـرل ...    الوليد ب   زيد ع  أبي  ع  األل
احلديث. لالوليد  صة   ت مما يف "ال صريب"و ب  قاآ حممد ب  يوعق الط ريـام: هـو أ  ـت    

 أ  اب األلزاعي. لاإِلعناد الي    يح.
 ـفة اجلنـة البـ     يف ابـ  أبـي الـدنيا     اأ رجملقد ا ص  ب  زيادو  ذهلتابع  علهلل ولاي   ه

عنـ .   -لهو  دلق-ع  احلكن ب   وعهلل  ( 245برقن : )( 181لدنيا )ص أبي ا
 لا ص     أ  ت أ  اب األلزاعي مما قاآ أبو  سمر ل رلان ب  حممَّد لاب  عمرياو.

لعلي  فعلة احلديث هي جمالـة الواعـطة بـني األلزاعـي لعـعيدو لقـد هرييـت يف بعـم         
 اه الوليد لا ص .الرلاياتو لك  ال يث ت    ذلك شيءو لالة يح  ا ول

 /2لاآلجــري يف الشــريعة )و( 786)بــرقن :  ( 260 /1لأ رجــ  ابــ  أبــي عا ــن ) 
   طريـو حممـد بـ      ( 1788برقن : )( 225 /2لمتام ) و( 599برقن : ) ( 1004
عويد ب  ع د العزيز ع  األلزاعي ع  حسريان ب  عطيةع  ععيد بـ  املسـيريب   ع  ُ ةفَّهلل 

 و لاتطرب يف اعناده علهلل ألج  عدل.ب –  وتي ا  عن –هريرل  يأب ع 
 ". لقد ولى عويد ب  عمرلو ع  األلزاعيو شيئاب    هذا احلديثقاآ الرت ذي : "      
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و قـاآ ال خـاوي: " فيـ  نظـر ال حي مـ  ". لذمـره الـذه  يف        لك  عويد هذا تـعيق جـداب  

 ال عفاءو لقاآ: " قاآ أمحد:  رتلك احلديث ".
لهــو -عيســهلل بــ   ســالو اجلــوهري   ــ  طريــو  ( 4 /40) أ رجــ  ابــ  عســامرل     

لهـذا  وافـو ملـا ولاه    بـ و   ُعويدع  األلزاعيو قاآ: حدري ت ع  عـعيد ع   - دلق
 .الوليد لا ص  مما تصدم

بـرقن   ( 225 /2)عنـد متـام يف فوااـده    لُولي عن  أيً ا    لج  خمالق  ذي  الوجمني 
احلس   يثمة    طريو أبي  ( 6 /40" )اب  عسامر يف "ال اوي ل   طريص   ( 1789):

ع ــد  عــ  جعفــر أمحــد بــ  عمــرل بــ  اهاعيــ  الفاوعــي الــوورياق يأبــ عــ  بــ  عــليمان
األلزاعي ع  ع د  ع  ُعويد ب  ع د العزيز ع  الرمح  ب  ال  رياك أبو ُعُلين ال رًعُل كي
 ب .  الرمح  ب  حرًر رلةع  ععيد ب  املسيريب

اهر أن االتـطراب  ـ  عـويد نفسـ ؛ ألن الـرلال عنـ  مل       لاعناده اىل عويد جيريـدو فالظـ  
 .لال  ط  رحواو ب  ل فوا بالةدق

 ـ    ( 7 /40ابـ  عسـامر )  و ل( 1790) بـرقن :  ( 225 /2)لأ رج  متام أي اب      
زيد أمحد ب  ع د  يأب ع ب  جعفر ب  هشام الكنًندي اع د ا  جعفر ب  حممد  يأبطريو 

األلزاعـي عـ  الزهـريع      عـ   ملغريل ع د الصـدلس بـ  احلجريـاج   ا يأب ع  الرحين احُلًوطي
 ب .  ععيد ب  املسيريب

-و لقاآ اب  الصطوان ( 4145وقن : ) ( 360لع د الصدلس  صة مما يف ال صريب)ص
 : "ال ُيعر  حال ".-( 214 /1مما يف اللسان )

آ: س ولاه عــ  األلزاعــيو قــالأن ع ــد الصــد ( 276 /7لذمــر الــداوقطين يف العلــ  )
فما حكاه  وافو لرلاية الوليد لا ص و لقاآ بعـد أن ذمـر    و"ن ِّئُت ع  ععيد ب  املسيب"

 لجوه اال  ا  علهلل األلزاعي: "لقوآ أبي املغريل أش مما بالةواب".
حممد  ع  أمحد ب  بكرلي  ال السي   طريو  ( 8 - 7 /40اب  عسامر )لأ رج       

 .  الزهريو قاآ: قاآ لي ععيد: ... احلديثب   ةعب الُصًرُقساني ع  األلزاعي ع
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قـاآ: هعـت وعـوآ ا       –وتـي ا  عنـ     –ع  أبـي بـرزل األعـلمي    - 2
ان أه  اجلنة ليغدلن يف حلةو ليرلحون ))  لهلل ا  علي  لعلن يصوآ: 

يف أ رىو مغدل أحدمنو لولاح  اىل  لك  ـ   لـوك الـدنياو فكـذلك     
 عـامل  و لذلك  ـن مبصـادير ل  ليرلحون اىل زياول وبمن عز لج يغدلن 

 . (1)((يعلمون تلك الساعة اليت يوتون فيما وبمن عز لج  
 لعلن قـرأ هـذه اآليـة:    ع  أن  ب   الكو أن الن   لهلل ا  علي  - 3     

رمبِّهَا وَمظِرموووإوَاوووإ  رمب : قـــاآ:  [23-22]الصيا ـــة: }وُجُووو يَوْم ئٍِم وووضِوَةإِووو 
فيطعمـون   ويـزلولن وبمـن ت ـاوك لتعـاىل    ولا   ا نسـخما  نـذ أنز ـا   ))

ليرفع احلجاب بين  لبينمنو لينظرلن الي و  وليسصون لي طي ون لحيلون

                                                                                    
 : "للهن يف قول : ع  الزهري". ( 276 /7قاآ الداوقطين يف العل  )

لاخلا ة: أن احلديث تـعيق جلمالـة الواعـطة بـني األلزاعـي لعـعيدو لأن الرلايـات        
 اليت لودت يف تعيني الواعطة بينمما مل يث ت  نما شيء.

و ( 211 /4)والسلسـلة ال ـعيفة لألل ـاني    ( 276 /7)العلـ   للاع زادل انظـر :       
 .( 238 /5) للفميد الرل  ال سام برتتيب للريج فوااد متام

و ليعصوب ( 394برقن : ) ( 225 /2أ رج  أبو نعين األ  ماني يف  فة اجلنة )( 1)
   طريو شي ان ب  جسر ب   ( 109برقن : ) ( 92ب  عفيان الفسوي يف  شيخ   )ص 

 ب . –وتي ا  عن   –جسرو ع  احلس    ع  أبي برزل السلمي   أبيفرقد ع  
 لقاآ أبو نعين عصي   : " لولاه جعفر ب  جسر ب  فرقدو ع  أبي   ثل  ".     
للهاه و  رتلكو قاآ عن  الداوقطين :الصةاب أبو جعفر ال ةريهو جسر ب  فرقد ل     

 .( 306 /2امليزان ) لسان.انظر : ال خاوي لاب   عني لالنسااي لغريهن
 فاحلديث تعيق جداب.     
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ه إ لذلك قول :  ولينظر اليمن عز لج   }ومَارُمئوَهزْقُرُومئوِ هرموإوظُرْورمبَوومِمًّو 
 .(1)((   [62] رين:

قاآ: قاآ وعوآ ا   لهلل ا  علي   -وتي ا  عن   -ع  علي - 4     
يصـوآ: ان ا  يـو رمن أن   هـ  اجلنـةو أتـاهن  لـك     اذا عك  أ ))لعلن: 

ــون  ــزلوله فيج مع ــع  ــوت     ت ــ  الســام فريف ــاىل دالد علي ــو ر ا  تع و في
بال س يحو لال ملي و  ن توتع  اادل اخللدو قـالوا: يـا وعـوآ ا و ل ـا     
 اادل اخللـد  قـاآ: زاليـة  ـ  زلاياهـا ألعـع  ـا بـني املشـرق لاملغـربو           

يكسونو فيصولون: مل ي و اال النظـر يف لجـ     فيطعمونو  ن يسصونو  ن
فيصـاآ  ـن: لسـ ن يف داو     ووبنا عز لج و في جلهلل  ـن فيخـرلن عـجداب   

 .(2)(( عم و ا ا أن ن يف داو جزاء

                                      
و لاخلطيـب ال غـدادي يف   ( 55بـرقن : )  ( 169أ رج  الداوقطين يف الرؤيـة )ص  ( 1)

   طريو  ا  املري ع  ع ـاد املنصـري عـ   يمـون بـ  عـياه        ( 418 /3تاوي  بغداد )
 ب . –وتي ا  عن   -ع  أن  ب   الك 

: " لال يةح في   يمـون بـ  عـياه قـاآ      ( 3/260ات )قاآ اب  اجلوزي يف املوتوع     
 ل ا  املري  رتلك ". واب  ح ان ال حي ج ب  اذا انفرد

ــث املوتــوعة )         ــآلىلء املةــنوعة يف األحادي ــاآ الســيوطي يف ال : " ال  ( 382 /2لق
 يةح  يمون ينفرد باملنامري ع  املشاهري ال حي ج ب  اذا انفردو ل ا  املري  رتلك ".

 ـ  طريـو    ( 397برقن : ) ( 229 /2أ رج  أبو نعين األ  ماني يف  فة اجلنة )( 2)
وتـي   - الد ب  يزيدو  نا ععيد اجلذا يو ع  أبي اع اقو ع  احلاوث   ع  علـي  

 ب . -ا  عن  
 لقاآ أبو نعين عصي   : " لولاه جعفر ب  جسر ب  فرقدو ع  أبي   ثل  ".
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قـاآ: قـاآ وعـوآ ا   ـلهلل ا      أي ـاب   –وتـي ا  عنـ     -ع  علـي   - 5
نـة لبـني   اذا مـان يـوم الصيا ـة فـرق ا  تعـاىل بـني أهـ  اجل       ))علي  لعلن: 

أهـ  النــاوو لاذا مــان يــوم ا ــنني لمــي  لتــعت  نــابر  ــ  نــوو حــوآ  
العرشو ل نابر    زبرجد لياقوتو ف صوآ املااكة املوملون بما: وبو 
مل  لتعت هذه املنابر  فيلصي علهلل أفواهمن: للغرباءو فيصولون: يا وب 

غـري   ل   الغرباء  فيلصي علهلل أفواهمن: قوم حتابوا يف ا  عـز لجـ   ـ    
 ـ   مذلك اذ أق ـ  مـ  وجـ   ـنمن أعلـن مبجلسـ        هن ف ينما أن يرلهو 

أحــدمن مبجلســ  يف ق  ــ  عنــد زلج ــ  يف داو الــدنياو لدنــوهن  ــ  الــرب   
ت اوك لتعاىل علهلل قدو دوجاتمن يف اجلنة فإذا ت ام الصوم فيصوآ الـرب عـز   

لامل  ابون يف جالي    غـري أن يرلنـي    لزلاويلج : ع يدي ل لصي 
موهنو فيطعمونمنو  ن يصوآ: فكمـوهمنو  ـن يؤتـون بفاممـة فيمـا      أطع

   م  شمول للذل لويح طي ةو  ن يصوآ الرب: اعصوهنو فيؤتون بآنيـة  
أل  ا في    ن يصوآ: امسوهنو فيؤتـون بثمـرل    ال يدوى اإلناء أشد بياتاب

لد األو و مثدي األبكاو    النساء يف م  مثرل ع عون حلـةو ال تشـ     
أذفــرو    مــاو  ــن يصــوآ: طي ــوهنو ف مــب ويــح ف ملــؤهن  ســكاباحللــة أ

البشر شن  ثل و فيصوآ: امشفوا  ن الغطاءو لبني ا  تعاىل لبـني أدنـهلل   
 لص   ن  ع عون ألق حجاب    نـووو ال يسـ طيع أدنـهلل  لصـ   نـ   ـ        

                                                                                    
و ( 647 /1)  يزيــد ال جلــي ممــا يف امليــزان  لاحلــديث تــعيق؛ ل ــعق  الــد بــ      

اع اق الس يعي لقد عنع و لتـعق احلـاوث بـ  ع ـد ا  األعـوو ممـا يف        يلتدلي  أب
 .( 1029ال صريب )ص 

 .( 504 /2لقد تعف  جداب األل اني يف تعيق الرتغيب لالرتهيب )      
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 لك  صرب أن يرفع وأع  اىل أدنهلل حجاب  نمـاو فرتفـع تلـك احلجـبو     
ا يرلن    عظمة ا  تعاىلو فيصوآ الرب ج  لعا: مم فيصع الصوم عجداب

اوفعــوا وؤلعــكنو فلســ ن يف داو عمــ و بــ  أنــ ن يف داو نعمــة ل صــامو   
هـ  وتـي ن ع يـدي  فيصولـون:      وفلكن  ث  الـذي أنـ ن فيـ  ل ثلـ   عـ      

و لقد أتعفوا  ـ   فريجع الصوم اىل  ناز نوتينا وبنا ان  وتيت عناو 
ملشـربو لمـ  شـيء  ـ  أ ـرهن علـهلل ذلـك        اجلماآ لاألزلاج لاملطعن لا

الن وو ف ينا هن مذلك اذا شيء اىل جان   قد أتاء علهلل  ما ي  لـ   ـ    
ئَمإواجلماآو فيصوآ:    أنـت  فيصـوآ: أنـا الـذي قـاآ ا  تعـاىل:        }ومَاوَْم

ووَ  ف ينمــا هــن مــذلك اذ أق ــ  اىل مــ  ع ــد عــ عون ألــق    [35]ق: ِمزْه
و لعلــهلل انااــ  شــيء ال يشــ    لــكو  ــع مــ   لــك انــاء ال يشــ    ــاح  

 اح  و ي شالولن أيمن يؤ ذ  ن و يصولون: هذا أوع  ب  اليك وبكو 
لهو يصرأ عليك السام. قاآ: للـي   ـ  ع ـدي  توا يـا يف ا  تعـاىل اال      
ل نز مــا   واجمــانو ينظــر الع ــد اىل أقةــهلل  نــزآ أ يــ و غــري أنمــن اذا  

 .(1)(( احلجبأوادلا شيئا    شموات النساءو أو يت بينمن 

                                      
لعـزاه   ( 4625: )بـرقن   ( 703 /18ذمره احلافظ اب  حجر يف املطالب العالية )( 1)

اىل أبي بكر ب  املصرم يف زيادات  سند أبي يعلـهلل فصـاآ : " لقـاآ أبـو بكـر بـ  املصـرم يف        
زيادات  سند أبي يعلهلل: حد نا حممـد بـ  احلسـ  بـ  ق ي ـةو  نـا  ـفوان بـ   ـا و  نـا           
عويد ب  ع د العزيزو ع  عمرل ب   الد الواعطيو  نا زيد بـ  علـيو عـ  نبااـ و عـ       

 ... " لذمره. -ا  عن  وتي  -علي 
لمل أجده يف  سند أبي يعلهلل لال يف املصةد العلي للعل  يف  سنده الك ريو لمل خيرج       

 بمذا اللفظ لاإلعناد غري اب  املصرم لفي  عل ان: 
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قاآ : قاآ وعـوآ ا   ـلهلل    –وتي ا  عنمما –ع  جابر ب  ع د ا   - 6
لذلـك   ؛ان أه  اجلنة لي  اجون اىل العلماء يف اجلنةا  علي  لعلن : ))

 وفيصوآ  ن: متنوا علـي  ـا شـئ ن    وأنمن يزلولن ا  تعاىل يف م   عة
يصولـون: متنـوا عليـ  مـذا     فيصولون:  ـاذا ن منـهلل  ف   وفيل ف ون اىل العلماء

 .(1)((فمن حي اجون اليمن يف اجلنة مما حي اجون اليمن يف الدنيا ولمذا
ــ      –عــ  حذيفــة  - 7 ــ  قــاآ : قــاآ وعــوآ ا   ــلهلل ا  علي وتــي ا  عن

 واذا ق ــهلل بــني أهــ  الــداوي لعــلن : فــذمر حــديثاب طــويابو لفيــ  : )) 
ث ا  عز لجـ   ااكـة اىل   بع ولأه  الناو الناو ولد   أه  اجلنة اجلنة

لذلك يف  صداو يوم اجلمعة  عمن ال  ق لا دايا    عنـد   وأ يت  ا ة
ــون  ووبمــن ــيكن : فيصول ــيكن    والســام عل ــرأ عل ان وبكــن وب العــزل يص

هــو : فيصولــون    ل نــزالب أوتــي ن اجلنــة قــراواب  : ليصــوآ لكــن والســام
ان الـرب قـد أذن    :فيصولـون   والسام ل ن  السـام لاليـ  يرجـع السـام    

                                                                                    
األلىل : عمرل ب   الد الواعطيو لهـو لتـام مـذابو قـاآ فيـ  اإل ـام أمحـد بـ               

بـ  علـي عـ  نبااـ  أحاديـث  وتـوعةو يكـذب".انظر:         حن  : "مذَّابو يرلي ع  زيـد 
 .( 605 /21تمذيب الكماآ للمزي )

 /4تمـذيب ال مـذيب )  انظـر :  الثانية : عويد ب  ع د العزيز السلميو لهو تـعيق.       
276 ). 

   طريـو يعصـوب بـ  عـفيان عـ        ( 852برقن : ) ( 3/493لأ رج  الالكااي )     
ُد ب  ع د العزيز بلفظ خم ةـر لفيـ  : ))يـزلو أهـ  اجلنـة الـرب       حممد ب  امل ةرفَّهلل ع  ُعوي

 .( ( ...  -لذمر  ا ُيعُطون -ت اوك لتعاىل يف م   عة 
 .ع و لر  ( 1)
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وحاالتما الذهب لأز  مـا   لبي اب  فراب فريم ون نوقابولكن يف الزياول الي 
 ولبــاآ علــهلل  صــد  من وأنــا قااــدهن واليــاقوت لطــر يف و ــاآ الكــافوو

 ولاملؤذنون حول  ب لك املنزلـة  و   الصمر ليلة ال دو للج  باآ أشد نوواب
 ن  وأه  حر ي الذي  يلونمن ن  ولأه  حرم ا  تعاىل أدنهلل الناس  ين

ال يسـمع   وفيسـريلن لهـن يف تكـ ري لتمليـ      وبعدهن األف ـ  فاألف ـ   
فيمرلن بوهـ  اجلنـان    وعا ع يف اجلنة أ واتمن اال اش اق اىل النظر اليمن

    هؤالء الذي   رلا بنا قد ازدادت جناتنا حسـناب  : فيصولون ويف جنانمن
هذا حممد لأ    يزلولن وب  : نفيصولو  علهلل نووها  علهلل حسنما لنوواب

لئ  مان حممد لأ    بمذه املنزلـة لالكرا ـة  ـن يعـاينون     : العزلو فيصولون 
فيسـريلن ح ـهلل ين مـوا اىل     وفيـا لي نـا منـا  ـ  أ ـة حممـد       ولج  وب العـزل 

لهـي ممـد    وشجرل يصاآ  ا شجرل طـوبهلل لهـي علـهلل شـط نمـر الكـو ر      
لفيـ  غةـ   ـ  أغةـان تلـك       لي  يف اجلنة قةر    قةوو أ ة حممد اال

يـا جربيـ  أمـ  أهـ       : فيصوآ الرب عـز لجـ    وفينزلون حت ما والشجرل
فيكسي أحدهن  ااة حلة لو أنما جعلت بني أ ـابع  لوعـع ما  ـ      واجلنة

فيسـعهلل   ويا جربي  عطـر أهـ  اجلنـة   :  ن يصوآ ا  عز لج   و ياب اجلنة
  أهـ   يـا جربيـ  فكِّـ   :  ن يصوآ ا  عـز لجـ     والولدان بالطيب فيطي ون

اوفعوا احلجـب  :  ن يصوآ ا  عز لج   وفيسعهلل الولدان بالفاممة واجلنة
عين ح هلل ينظر ألليـااي اىل لجمـي فـإنمن ع ـدلني لمل يرلنـي لعـرف ين       

عـــ  انك حنـــ  : ف صـــوآ املااكـــة  وقلـــوبمن لمل تنظـــر الـــي أبةـــاوهن
ظـر اىل   ااك ك لحن  محلة عرشك مل نعةك طرفة عني ال نسـ طيع الن 

ــا : فيصــوآ ا  عــز لجــ      فكيــق يســ طيع اآلد يــون ذلــك  ولجمــك ي
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لطاملــا  و ااكــيت انــي طاملــا وأيــت لجــوهمن  عفــرل يف الــرتاب لــوجمي  
ــ من  ــوا اب  ــو   وأي ــوم شــديد الظم ــوجمي يف ي ــون    ول ــ من يعمل ــا وأي لطامل

األعماآ اب غاء ومحيت لوجـاء  ـوابيو لطاملـا وأيـ من يزلولنـي اىل بـييت       
 وجتري بالـد وم  ـ   شـييت    لطاملا وأي من لعيونمن وعميو    م  فج

حيو للصوم علي أن أعطي أبةاوهن    الصول  ـا يسـ طيعون بـ  النظـر اىل     
عــ  انك ال نريــد : فيصولــون  وفرفــع احلجــب فيخــرلن عــجداب ولجمــي

فيصـوآ الـرب عـز لجـ       ولال نريد اال النظر اىل لجمك لال أزلاجاب جناناب
لهـذا   وفإنما داو جزاء لليست بداو ع ادل ؛ع ادي اوفعوا وؤلعكن يا: 

 .(( مما من ن تزلولني يف بييتولكن عندي  صداو م   عة
 .(1) رفوعاب –وتي ا  عن   –ع  ع د ا  ب  ع اس  ثلملولي أي اب  - 8

                                      
لعـزاه اىل   ( 49 /1ذمره السيوطي يف الآلىلء املةـنوعة يف األحاديـث املوتـوعة )   ( 1)

ن ب  علي ب  احلكن حد نا أمحد حد نا هاول" أبي احلسني اب  املنادى يف املاحنو قاآ : 
ب  ع د العزيز ب   رداس ال اهلي حد نا ع د ا  ب  حممد ب  ععيد الصرشـي حـد نا حممـد    
ب   وعهلل الشي اني حد نا  سلمة ب  الةلت حد نا أبو علي حازم ب  املنذو العنزي حد نا 

 عمر ب    يح ع   صات  ب  ح ان ع  شمر ب  حوشب ع  حذيفة.  
و علي لحد نا األعم  ع  عليمان ب   وعهلل ع  الصاعن ب  خميمرل ع  علي قاآ أب     

ب  أبي طالب لحذيفة لاب  ع اس : أنمن مانوا جلوعا ذات يـوم فجـاء وجـ  فصـاآ انـي      
 هعت العجب فصاآ ل  حذيفة ... " فذمره. 

 ن قاآ بعد ذمره ل  : "  وتـومو يف اعـناده جماهيـ  لتـعفاءو  سـلمة بـ  الةـلت             
 لكو لعمر ب    يح  شموو بالوتع. رت
قاآ اب  املنادي عصب ا راج  : قد تو لت هذا احلديث قدمياب فإذا   ن  قد أتـهلل   فرقـاب        

ع   اعة    الة ابة الذي  وللا ذلك  سـندابو قـاآ : لقـد ألفيـت ولايـة ابـ  ع ـاس        
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ع  الن   لهلل ا  عليـ  لعـلن    –وتي ا  عن   –ع  أن  ب   الك  - 9
قـاآ:  و   أه  اجلنة اجلنةو لأه  الناو الناواذا أعك  ا  عزلج ))قاآ: 

يعنـهلل   -فيم ط ت اوك لتعاىل اىل اجلنة يف م   عةو يف م  ع عة نال  
ــرل –عــنة  ــاآ: ليفو   ــ  ق َم ِوِِ َّووإولحي }ومِّهنَّوْم ئَِووإوِ َووَموَمظِووَموفاووَاٍَْ وِّووم

فيم ط عزلج  اىل  رج اجلنة فيمد بين  لبني اجلنـة   [47]احلج: تاعَُُّون 
و فيخـرج  ليزلوله هنفي عث جربي  اىل أه  اجلنة فيو ر   نووو  بابحجا

تســ ي من  يوجــ   ــ   ومــب عظــين حولــ   ــفو أجن ــة املااكــة لدل 
لالنوو بني أيديمن أ ثاآ اجل اآو فيمد أه  اجلنـة أعنـاقمن فيصولـون:  ـ      

ف صــوآ املااكــة: هــذا اجمل ــوآ بيــده    هــذا قــد أذن لــ  علــهلل ا  عزلجــ  
 يهـاء لاملسـجود لـ   ـ  املااكـة الـذ           ولح  لاملعلن األلاملنفوخ في

 ـن خيـرج وجـ  يف     وأبيح ل  اجلنةو هذا ندم قد أذن ل  علهلل ا  عز لجـ  
فيمـد أهـ     وتسـ يح املااكـة لوفـع النـوو أ ـا من      ي ث   وم   حولـ  دل 

                                                                                    
ن الرهـالي عـ    املسندل يرليما  اح بإعناده يف احلاآ أبـو فـرلل يزيـد بـ  حممـد بـ  عـنا       

عثمان ب  ع د الرمح  أبي ع د الرمح  الصرشي املعرل  بـالطرايفي أنـ  حـد من حـد نا     
حممد ب  عمر ع   صات  ب  حيان ع  عكر ـة قـاآ بينمـا ابـ  ع ـاس ذات يـوم جالسـا اذ        
جاءه وج  ... فذمر احلديث الذي ألوده عمر ب    يح ع   صات  اب  حيان ع  عكر ـة  

مر بـ  حوشـب عـ  حذيفـةو ان مـهللو  ـا ألوده ابـ  املنـادي لهـذا          ب  علهلل متام حديث شـ 
 اإلعناد  ا في    من ".

نصــ  الســيوطي عــ  ابــ  املنــادي  ( 188 /1لقــد ذمــر ابــ  عــراق يف تنزيــ  الشــريعة )    
فعثمـان   ؛السابو لتعصب قول  : لهذا اإلعناد  ا في    من بصولـ  : " قلـت : هـذا ممنـوم    

  أن  قد ل و مما  ر ف ديث  يةلح يف امل ابعات ".  الطراافي مذب  اب   ري غري
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ف صــوآ     ــ  هــذا الــذي قــد أذن لــ  علــهلل ا  : اجلنــة أعنــاقمن فيصولــون 
هذا املةطفهلل لوحي  لاملؤمت  لرعال   لامل عوث بن وت  لاجملعـوآ  : املااكة 

لاخلليـ  الـذي    وهذا ابراهين  ليـ  وب العـاملني   ولعا اب الناو علي  برداب
   تس يح  ي ن خيرج وج  ن ر يف  ث   وم   حول  دل ويعد  ليل  شيئاب

  ــ  هــذا: يصولــون ففيمــد أهــ  اجلنــة أعنــاقمن  واملااكــة لالنــوو أ ــا من
هذا الذي ا ـطفاه لنفسـ  ألصـهلل    : ف صوآ املااكة    الذي أذن ل  علهلل ا 

علي  حم    للني ل  احلجر لأنزآ عليـ  املـ  لالسـلوى لَلـ  عليـ  الغمـام       
هـذا  وعـهلل بـ      ولأعطاه األلواح فيما م  شيء لملم  تكليماب لقرب  جنياب

 ومـب   ن خيرج وج  ن ر يف  ثـ    وعمران قد أذن ل  علهلل ا  عز لج 
ــع       ــراهين ل ومــب  وعــهلل ل ي ــ  الةــال لالســام ل ومــب اب ندم علي

فيمـد   وتس يح املااكة لوفـع النـوو أ ـا من    ي وامب أه  اجلنة حول  دل
 ــ  هــذا الــذي قــد أذن لــ  علــهلل ا  عــز  : أهــ  اجلنــة أعنــاقمن فيصولــون 

هـذا املةــطفهلل لوحيـ  املــؤمت  لرعـال   امل عــوث    : ف صـوآ املااكــة    لجـ  
األن ياء لالرع  ل احب لواء احلمد لألآ    تنشـو األو     امت بن وت 

 ع  ذلاا ـ  عـيد للـد ندم عليـ  الةـال لالسـام لأعظـن األن يـاء حوتـاب         
هذا أمحد قـد أذن لـ  علـهلل ا      ولألآ شافع لألآ  شفع لأمثرهن لاوداب

فيخرج الةـديصون لالشـمداء علـهلل    و ن خيـرج مـ  نـ  لأ  ـ      وعز لج 
فيصـوآ  ـن ا  عـز لجـ  بلـذاذل       وهلل حيفوا حوآ العـرش قدو  ناز ن ح 

لجريانـي   لزلاويبع ادي ل لصي للفدي   رح اب:  وت  لحالل نغم   
ــوو   وأمر ــوهن ــابر الن ــاء  ن لللةــديصني  وف ــنمم املااكــة ف طــرح لألن ي

لعـاار األن يـاء علـهلل مث ـان      ولللشـمداء مراعـي  ـ  نـوو     و   نوو عرواب
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ــة لال   لليســت املااكــة  ــ  واملســك ــوملون فيمــا أمل ــة يف شــيء ال ي   اجلن
يشربون فيما شربة  لصوا للع ادل يف الـدنيا لاآل ـرل شـمي الـيمن ال سـ يح      

مِ راو اوو:قاآ همنا يف الوحي ومما شمي اىل بين ندم الشموات }ومتاورم ولَْ َم
 ن يصـوآ ا    و[75]الزُّ رر: حمإِِّنيموِ نئوحم ئلهولَْعمرئشهوُْسمبِحُ نموظهحم ئَ وَمظِرهمئو 

 وأطعمـوهن  لزلاويبع ادي ل لصـي للفـدي لجريانـي     عز لج   رح اب
ف وتع بني أيدي أعف  أه  اجلنـة عـ عون ألـق  ـ فة  ـ  ذهـب لـي         

فيما ألوان    حلوم طاار مونما ال خت لينـة   و نما  ف ة علهلل لون لاحد
ن لني الزبد لوحي  ويح املسك لحالت  حالل العس  ال وي  ل  لال عظـ 

فيوم     ملم  فيجد آل ره  طعما مما لجـد   ومل ميس  ناو لال حديدل
لجريانـي   لزلاويبع ـادي ل لصـي للفـدي      رح ـاب :  ن يصـوآ   وألل  

فيصوم علهلل وأس أعف  أهـ  اجلنـة  نزلـة عـ عون ألـق       واعصوهن وأملوا
غام أش اه اللؤلؤ املنثوو بويديمن ننية الف ة لأبـاويو الـذهب فيمـا أشـربة     

هــا بــرد الــثلج لحالتمــا حــالل العســ  لوحيمــا ويــح املســك ممــزلج   برد
بالزجن ي  لالكافوو  ط وم باملسك لي  فيما انـاء علـهلل لـون لاحـد ملـمن      

ال  ي شاهون اليمن ليو ـذ اإلنـاء في ـع اإلنـاء علـهلل فيـ  قـدو أوبعـني يو ـاب         
يةدعون عنما لال ينزفون ليسـت مـام لفـد الـيت تسـلب العصـوآ لحتـرك        

بع ـادي    رح ـاب :  ـن يصـوآ    ولال يةـدعون  ـ  تعـاطيمن اياهـا     واألقدام
ــدي   ــي للف ــوا لشــربوا لزلاوي ل لص ــي أمل ــون  وفكموهنولجريان فيؤت

بوط اق    الذهب  كللة باملرجان قد قطق  ن    مثاو اجلنة ن  ما أ ثـاآ  
ــاآ اخلــواتي يصطــر شــمده طيــب عــذب دعــن     لهــو  والصــاآ لوط مــا أ ث

لزعـن يزيـد الرقاشـي أن     -عز لج  ملـرين   الرطب اجلين الذي ذمر ا 
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الرج  يكسر الر انة ف سصط احل ة ف سرت لجوه الرجاآ بع من    بعـم  
لجرياني أملـوا   لزلاويبع ادي ل لصي للفدي   رح اب:  ن يصوآ و -

فين مي اىل شـجرل  ـ  ذهـب عـصفما الف ـة       وأمسوهن ولشربوا لفكموا
ة بنـوو الـرمح   وعـو ة    تن ت السندس لاالع ربق فيؤتـون حبلـ   سـصول   

لزلاوي بع ـادي ل لصـي للفـدي      رح ـاب : قاآ  وبالوشي ح هلل اذا ل سوا
ف مـاج ويـح يف اجلنـة     وطي ـوهن  ولجرياني أملوا لشربوا لفكمـوا لمسـوا  

لتســاقط علــيمن  ــ   وتــثري أ ــابري املســك األبــيم األذفــر وتســمهلل املــثريل
 اب ــ رح:   ـن يصـوآ   و ـاآ الشـجر ح ـهلل ت ـ  علـيمن  يـابمن لعمـااممن       

أملــوا لشــربوا لفكمــوا     ولجريانــي لزلاويبع ــادي ل لصــي للفــدي   
في جلــهلل  ــن وب  ؛لعزتــي لجالــي ألويــنمن لجمــي  ولمســوا لطي ــوا

يــا ع ــادي انظــرلا الــي قــد   والســام علــيكن : فيصــوآ وعــز لجــ  لالعــز
ف ةدم ل   ـداا  أهـ     وع  انك وع  انك: فيصولون و وتيت عنكن

: ب فةوآ شـجرها لأنماوهـا ل يـع  ـا فيمـا      لت جال واجلنة لقةووها
فـيمأل األبةـاو بـالنظر اىل لجمـ  عـز لجـ  الـذي         وع  انك وع  انك

ل ـر  وعـهلل    ولالـذي جتلـهلل للج ـ  فجعلـ  دمـاب      وتصطعت األبةاو دلنـ  
 وق     يوم الصيا ة لالسـموات  طويـات بيمينـ     لاألو   يعاب و عصاب

اجلنـة ل يـع  ـا     ح كرلافـا  ولأشرقت األو  بنوو لجم  ت اوك لتعـاىل 
 ـن  ولاىل ذلـك ان مـهلل العطـاء لاملزيـد     وفيما حني نظرلا اىل ا  عـز لجـ   
 .(1)((فيفع  بمن ذلك يف م   عة وحيم  العرش اىل اجلمعة األ رى

                                      
   طريو حممد ب  نا ـر عـ  أبـي     ( 259 /3أ رج  اب  اجلوزي يف املوتوعات )( 1)

علي احلس  ب  أمحد الفصي  ع  أبـي الفـ ح حممـد بـ  ع ـد ال ـاقي عـ  وزق ا  بـ  ع ـد          
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     قـاآ وعـوآ ا   ـلهلل ا  عليـ  لعـلن:      : ع  جابر ب  ع ـدا  قـاآ    - 10
نـوو غلـب علـهلل نـوو اجلنـةو       اذ عـطع  ـن   وبينا أه  اجلنة يف نعـيممن  ))

فصـاآ: السـام    وفرفعوا وؤلعمن فإذا الرب عزلجـ  قـد أشـر  علـيمن    
فيصــوآ: و قــالوا: نســولك الرتــهلل عنــايو عــلونو علــيكن يــا أهــ  اجلنــة

قــالوا: ولأنــالكن مــرا يت لهــذا ألانمــاو فســلوني  يأحلكــن داو يوتــا
نســولك الزيــاول اليــكو فيؤتــون بنجااــب  ــ  يــاقوت أمحــر أز  مــا  ــ  
زبرجد أ  رو في ملون عليماو ت ع حوافرها عند  ن مهلل طرفما ح هلل 

 قة ة اجلنة. يله وبمن اىل جنة عدن يتن م

                                                                                    
ر حممد بـ  هشـام   الوهاب ع  أبي علي ب  شاذان ع  أبي عمر غام  علب ع  أبي جعف

ع  علمة ب  ش يب ع  حييهلل ب  ع د ا  احلراني ع  تراو ب  عمرل ع  يزيد الرقاشـي  
 ب . –وتي ا  عن   –ب   الك اع  أن  

ــة           ــاء لالرق ــاب ال ك ــة يف م  ــ  قدا  ــو ب ــآلىلء املةــنوعة    -لأ رجــ  املوف ــا يف ال مم
احلس  ع د احلو ب  ع د قاآ : "قرأت علهلل الشي  الثصة أبي  - ( 382 /2للسيوطي )

اخلالو ب  أمحد بـ  ع ـد الصـادو بـ  يوعـق أ ـربمن أبـو احلسـ  امل ـاوك بـ  ع ـد اجل ـاو             
 الةرييف قاآ أن ونا أبو علي احلس  ب  أمحد ب  شاذان ب  ".

ليف اعــناده يزيــد  ...قــاآ ابــ  اجلــوزي عصي ــ  : " لهــو حــديث  وتــوم ال نشــك فيــ       
لتراو ب  عمرل قاآ حييهلل: لي  بشيء لال يك ب حديث  لهو  رتلك احلديثو  يالرقاش

لقاآ الداوقطين: ذاهب  رتلكو لحييـهلل بـ  ع ـدا  قـاآ ابـ  ح ـان: يـوتي عـ  الثصـات          
 بوشياء  ع ات ".

 /2و لاب  عـراق تنزيـ  الشـريعة )   ( 380 /2لذمره السيوطي يف الآلىلء املةنوعة )     
 لحكما علي  بالوتع. ( 379
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قاآ: ليو ر ا  بوطياو علهلل أشجاو  الب  احلوو العني بو وات مل يسـمع  
اخلااو مبثلماو يصل : حن  الناعمات فا ن وسو حن  اخلالدات فا  وتو انـا  

  نا  ن لطابوا لنا.أزلاج مرام لكرامو ط

ذفـر فينثرهـا علـيمنو ف صـوآ     قاآ: ليو ر ا  عزلج  بكث ان    املسك األ
املااكة: عام عليكن مبا  ربمت فنعن عص هلل الداوو  ـن جتيـئمن ويـح يصـاآ  ـا      

و فيصـوآ ا  عزلجـ :  رح ـا     ن تصوآ املااكة: وبنـا قـد جـاء الصـوم    املثريلو 
 د لوهن.أبالطااعنيو  رح ا بالةادقنيو 

ــاآ: فيكشــق  ــن عــ  احلجــابو فينظــرلن اىل ا  عــز     ــر   ق لجــ  لينظ
قـاآ وعـوآ ا    و اليمنو في يعون يف نوو الرمح  ح هلل  ا ينظر بع من بع اب

ــاىل     ــ  تع ــذلك قول ــ  لعــلن: ف ــين  }:  ــلهلل ا  علي ــوٍو وَّحن ــً  ُغف  ــُزالب  ِّ  مث ُن
 .(1)(( [32]ف ةُِّلت:

                                      
لأبـو   و( 448): رقن ب ( 263 - 262مصي يف ال عث لالنشوو )ص أ رج  ال ي( 1)

و ( 91): رقن بـ  ( 128 /1ليف  فة اجلنـة )  و( 209 - 208 /6نعين يف احللية )
الف   ب  عيسهلل الرقاشيو ع     طرق ع   ( 261 /3لاب  اجلوزي فياملوتوعات )

 ب . –وتي ا  عنمما  –حممد ب  املنكدوو ع  جابر
هذا حـديث  وتـوم علـهلل وعـوآ     : "  ( 262 /3)يف املوتوعات اجلوزي اب  قاآ      

قــاآ و ل ــداو طرقـ  ملـما علـهلل الف ــ  بـ  عيسـهلل الرقاشـي      و ا   ـلهلل ا  عليـ  لعـلن   
ع ـد ا  بـ  ع يـدقاآ العصيلـي: ال     ي  ـن يف طريصـ  األلآ لالثـان   و حييهلل: مان وج  عـوء 

ب  يون  الكدمييو لقـد ذمرنـا أنـ      ليف طريص  الثالث حممدو يعر  اال ب  لال ي ابع علي 
 ." مذابو لقاآ اب  ح ان: مان ي ع احلديث

لأبو عا ن هو ع ـد  و  وتوم: "  ( 384 /2الآلىلء املةنوعة )لقاآ السيوطي يف      
 ". ا  ب  ع يد ا  هو الكدميي ي ع 
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آ: قـاآ وعـوآ ا   ـلهلل ا  عليـ      حممد ب  علـي بـ  احلسـني قـا    ع   - 11
ان يف اجلنة شجرل يصاآ  ا طوبهللو لو عخر اجلواد الرامب أن )) لعلن: 

يسري يف َلما لساو فيما  ااـة عـامو ق ـ  أن يصطـع لوقمـاو لبسـرها بـرلد        
لأ ناؤها عندس لاع ربقو لمثرهـا حلـ     و فر(1)لزهرها وياط و  ر

ــاق    ــ  لعســ و لبط اؤهــا ي وت أمحــرو لز ــرد  أمحــرو ل ــمغما زجن ي
ــران        ــما زعف ــا  ســك لعنــربو لمــافوو أ ــفرو لحشيش أ  ــرو لترابم

ينفجــر  ــ  أ ــلما أنمــاو  و ــ  غــري لقــود (2)لاأللنجـوج ت وججــان و ونع
ــة        ــ  اجلن ــال  أه ــ  جم ــ    ــما جمل ــوو لَل ــني لالرحي السلســ ي و لاملع

اذ جـاءتمن  يولفون و ل   دث جلمعمنو ف ينا هن يو ا ي  د ون يف َلما 
ة يصــودلن جن ــا ج ــا ج لــت  ــ  اليــاقوت مل يــنف  فيمــا الــرلحو  املااكــ

مـون لجوهمـا املةـابيح ن ـاولو لحسـناو        ز و ة بساع     ذهبو
أبيم خم لطان حسنا لبماءو ذل     غري  مانـةو   (3)ىللبرها  ز ل رعز

عليما وحاآ ألواحما  ـ  الـدو لاليـاقوت  ف  ـة      وجنب    غري وياتة

                                                                                    
 .( 182لانظر: لريج األل اني لل ديث يف شرح الط الية )ص 

و لهي: مـ   ـاءل تكـون نسـجا لاحـدا      ( ياء املثنال حتت:  ع )ويطةبال ( )الرياط( 1)
لالظـاهر أنـ  املـراد يف     وحكاه ابـ  السـكيت   ولقي : م   وب لني وقيو ولي   ا لفصني
 .( 509 /2الرتغيب لالرتهيب )انظر :  هذا احلديث.

هـو  بف ح ا مـزل لالـام لاعـكان النـون لجـيمنيو األلىل   ـمو ة:        ( )األلنجوج ( 2)
 عود ال خوو.

 .( 509 /2: تل م انو لزن  ل عناه.انظر : الرتغيب لالرتهيب )( )ت وججان
ُْ    شرًعر العرًنز.انظر : العني )ىاملنًرعنزَّ( 3)  .( 334 /2: مالةُّو  ُيخرلَّ
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 ما  ـــ  الـــذهب األمحـــر  ل ســـة بـــالع صري  ـــفاا وبـــاللؤلؤ لاملرجـــان
ــا وا  ــن تلــك النجااــبو    ــالوا  ــن: ان وبكــن   لاألوجــوانو فون ــن ق  

يصراكن السامو ليس زيرمن ل نظرلا الي و لينظر اليكن لحتيون  لحيييكن 
انـ  ذل ومحـة لاعـعة     ليزيدمن    عـع   لف ـل   و ليكلمكن لتكلمون 

  ـن انطلصـوا  ـفاب    ـ و  لف   عظينو في جوآ م  وج   نمن علـهلل واحل 
ــدالب لاحــداب ــ  شــيء شــيئاٍ   و ع  ــة أذن  ال يفــوت  ن و لال يفــوت أذن الناق

 اح  ماو لال برمة ناق   برمة  اح  ماو لال ميرلن بشـجرل  ـ  أشـجاو    
 ن ع  طريصمنو مراهية أن ينـثلن   (1)اجلنة اال أحتف من بثمرتماو لزحلت

 اجل او تعاىل عفر  ـن   فمنو ليفرق بني الرج  لوفيص و فلما دفعوا اىل
ــ من الســامو      ــ  العظيمــة حتي عــ  لجمــ  الكــرينو لجتلــهلل  ــن يف عظم 
قالوا: وبنا أنت السام ل نك السام للك حو اجلـاآ لاإلمـرامو فصـاآ    
  ن وبمن: اني السام ل ين السام للي حو اجلاآ لاإلمرامو فمرح ـاب 

لغيـبو لمـانوا   بع ادي الذي  حفظوا ل ييت لوعـوا عمـدي ل ـافوني با   
 ين علهلل مـ  حـاآ  شـفصني  ن ةـ نيو قـالوا: أ ـا لعزتـك لعظم ـك         
لجالك لعلو  كانك  ا قدوناك حو قدوك ل ا أدينا اليك مـ  حصـكو   

فصاآ  ن وبمن ت ـاوك لتعـاىل: انـي قـد لتـعت       وفوذن لنا بالسجود لك
عنكن  ؤنة الع ادلو لأوحـت لكـن أبـدانكن فطاملـا أنةـ  ن لـي األبـدانو        

و فـاآلن أف ـي ن اىل ولحـي لومحـيت لمـرا يتو      (2) ن لـي الوجـوه  لأعني
                                      

انظــر :  بــزاء لحــاء  مملــة  ف ــوح ني:  عنــاه تن ــت  ــن عــ  الطريــو.  ( )زحلــت ( 1)
 .( 509 /2الرتغيب لالرتهيب )

 : ال عب.( أي: أتع  نو ل )النةب ( )أنة  ن ( 2)
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فسلوني  ا شئ ن لمتنوا علـي أعطكـن أ ـانيكنو فـإني لـ  أجـزيكن اليـوم        
بصدو أعمـالكنو للكـ  بصـدو ومحـيت لمـرا يت لطـولي لجالـي لعلـو         
 كاني لعظمة شونيو فما يزالون يف األ ـاني لالعطايـاو لاملواهـب ح ـهلل     

ني   لي منهلل  ث   يع الدنيا  نذ  لصما ا  عز لج  ان املصةر  نمن يف أ 
اىل يوم أفناهاو فصاآ  ن وبمن ت ـاوك لتعـاىل: لصـد قةـرمت يف أ ـانيكنو      
ــ نو       ــدلن  ــا حيــو لكــنو فصــد ألج ــت لكــن  ــا عــول ن لمتني لوتــي ن ب
لأحلصت بكن ذويـ كنو لزدتكـن  ـا قةـرت عنـ  أ ـانيكنو لانظـرلا اىل        

ب لكنو فإذا بص اب يف الرفيع األعلـهللو   واهب وبكن عز لج  الذي له
لغر    نية    الدو لاملرجانو أبوابما    ذهـب لعـروها  ـ  يـاقوتو     
ــوو  ــ  أبوابمــاو       ــوو يث لفرشــما  ــ  عــندس لاعــ ربقو ل نابرهــا  ــ  ن
ــدوي يف النمــاو         ــب ال ــ  الكوم ــده  ث ــعام الشــم  عن ــوو ش لعرا ــما ن

ــ   امل ــيءو لاذا بصةــوو شــاخمة يف أعلــهلل علــيني يزهــر نوو    هــاو فلــوال أن
 سخر الل مع ال ةرو فما مـان  ـ  تلـك الصةـوو  ـ  اليـاقوت األبـيم        
فمو  فرلش    الع صري األمحرو ل ا مان  نمـا  ـ  اليـاقوت األ ـفرو     
ــذهب       ــالز رد األ  ــرو لال ــوه ب ــاألوجوان األ ــفرو مم ــرلش ب ــو  ف فم
األمحرو لالف ة ال ي اءو قواعدها لأومانما    اجلوهرو لشرفما ق اب 

اللؤلؤو لبرلجما غـر   ـ  املرجـانو فلمـا أبةـرلا اىل  ـا أعطـاهن           
وبمن ت اوك لتعاىل قربت  ـن بـراذي   ـ  اليـاقوت األبـيم  نفـوخ فيمـا        

                                                                                    
؛ أي:   ـعت      لعنـت الوجـوه لل ـي الصيـوم    }: هو  ـ  قولـ  تعـاىل:    ( ل )أعني ن

 .( 509 /2لذلت.انظر : الرتغيب لالرتهيب )
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بـرذلنو   (1)الرلح  ن مـا الولـدان املخلـدلن بيـد مـ  لاحـد  ـنمن حكمـة        
تلك الرباذي  لجلمما لأعن ما    ف ـة بي ـاء  نظو ـة بالـدو لاليـاقوتو      

فانطلصــت بمــن تلــك تــونة  فرلشــة بالســندسو لاإلعــ ربق عــرجما  و
الرباذي  تز  بمن لتنظر بمـن ويـا  اجلنـةو فلمـا ان مـوا اىل  نـاز نو       
لجــدلا املااكــة قعــودا علــهلل  نــابر  ــ  نــوو ين ظــرلنمن ليــزلولهن         

ــ    ــز لجـ ــن عـ ــة وبمـ ــوهن بكرا ـ ــاف وهنو ليمنئـ ــوا ليةـ ــا د لـ و فلمـ
يمن وبمـن عـز لجـ و ممـا     قةووهنو لجدلا فيما  يع  ـا تطـوآ بـ  علـ    

عولوا لمتنوا لاذا علهلل باب م  قةر    تلك  الصةـوو أوبـع جنـان ذلاتـا     
أفنانو لجن ان  دها  ان فيمما عينان ن ا  انو لفيممـا  ـ  مـ  فاممـة     
زلجــانو لحــوو  صةــووات يف اخليــامو فلمــا ت ــوؤلا  نــاز نو لاعــ صر  

صا  قالوا: نعن قراوهن قاآ  ن ت اوك لتعاىل: ه  لجدمت  ا لعدتكن ح
ــا ــا       ولوبن ــالوا: نعــن وبن ــواب وبكــن عــز لجــ   ق قــاآ: هــ  وتــي ن بث

ــي ل ــاف  ن      ووتــينا ــاآ: وتــااي أحلكــن داويو لنظــرمت اىل لجم ق
و لــي  فيــ  تنغــيْ لال (2)عطــااي غـري جمــذلذ  لكــن هنيئــاب  ااكـيت هنيئــاب 

َّوإولَْحموزمنمو}ومقاإَُ لولَْحم ئَُوَ لةه ولَةوض  وَا ْفعند ذلك قالوا:  و(3)تةديد هموَموَِم

                                      
بف ح احلاء لالكا : هي  ا تصاد ب  الدابة ماللجام لحنوه.انظر : الرتغيب  ( )احلكمة ( 1)

 .( 509 /2لالرتهيب )
 ( .509 /2)اجملذلذ(   ين لذالني  عجم ني: هو املصطوم.انظر : الرتغيب لالرتهيب ) ( 2)
: ال صليــــ و مونــــ  قــــاآ: عطــــاء لــــي  مبصطــــومو لال  ــــنغْ لال  ( يدد)ال ةــــ ( 3)

 .( 509 /2  مل .انظر: الرتغيب لالرتهيب )
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ََو َمإوِ هرموإوَا وم ِّهنَّوَمظََّمإوَاغافُ ََوشمرُ َلَةض  وَاحملةَمإودملَمولَْ ُقاإِمو  وِ ونوِالْول ه وياوْم مسوُّ
 ( .1)(([35-34]فاطر: ومياوْم مسَُّمإوِ هرمإوَُغُ ب 

 هلل تعاىل :ثانياً : األحاديث اليت جاء التصريح بانتقال أهل اجلنة من منازهلم لرؤية ا
قاآ: قاآ وعوآ ا   ـلهلل ا    –وتي ا  عن   -ع  أن  ب   الك  - 1

 وأتــاني جربيــ  ليف يــده  ــرنل بي ــاء فيمــا نك ــة عــوداء  )) عليــ  لعــلن:
                                      

و لاب  بطة ( 411) برقن : ( 242 /2)  فة اجلنةأ رج  أبو نعين األ  ماني يف ( 1)
   طريو أمحد ب  ع د ا  بـ  يـون  عـ      ( 64برقن : ) ( 81 /7يف اإلبانة الكربى )

املعافهلل ب  عمران أبو  سعود املو لي ع  أبي الياس ادويـ  بـ  عـنانو عـ  لهـب بـ        
 ب . -وتي ا  عن   – ن  و ع  حممد ب  علي ب  احلسني 

 ـ  طريـو اعـ اق بـ       ( 51بـرقن : )  ( 73 لأ رج  اب  أبي الدنيا يف  فة اجلنـة )ص 
زيد اجلر ي املو لي ع  أبي الياس ادوي  ب  عنان ع  حممد ب  ي وعهلل ع  الصاعن ب  

 ب . -وتي ا  عن   –علي ب  احلسني 
: " ولاه اب  أبـي الـدنيا    ( 509 /2قاآ املنذوي مما يف تعيق الرتغيب لالرتهيب )     

  نكر ".لأبو نعين هكذا  ع ابو لوفع  
: " لال  ( 268لقاآ العا ـة ابـ  الصـين يف حـادي األولاح اىل بـاد األفـراح )ص:            

يةح وفع  اىل الن   لهلل ا  علي  لعلن لحس   أن يكون    مام حممد ب  علي فغلط 
فيـ  بعـم هـؤالء ال ـعفاء فجعلـ   ـ  مـام الـن   ـلهلل ا  عليـ  لعـلن عليـ  الةــال             

عـنان هـذا هـو عـ ط لهـب بـ   ن ـ و تـعف  ابـ  عـديو لقـاآ            لالسامو لادوي  بـ   
الداوقطين :  رتلكو لأ ا أبو الياس امل ابع ل  فا يدوى    هـوو لأ ـا الصاعـن بـ  يزيـد      

 املو لي الرالي عن  فم موآ أي ابو ل ث  هذا ال يةح وفع  لا  أعلن ".
بالوتعو فصاآ : "  ( 509 /2لحكن علي  األل اني يف تعيق الرتغيب لالرتهيب )     

هو عندي  وتومو لوااح الةنع لالوتع علي  َاهرل ... ب  اني أعـ  عد جـداب أن يكـون    
    مام حممد ب  علي أي ابو لا  أعلن".
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فصلت:  ا هذا يا جربي   قاآ: هذه اجلمعة يفرتما عليـك وبـك ل كـون    
ــداب ــود   وللصو ـــك  ـــ  بعـــدك  لـــك عيـ ــون اليمـ ــون أنـــت األلآ لتكـ تكـ

 ـا لنـا فيمـا  قـاآ: لكـن فيمـا  ـري        فصلـت :  قاآ: و اوى    بعدكلالنة
لكن فيما عاعة    دعا وب  فيما جري هو ل  قسن اال أعطاه ايـاهو أل لـي    

د ر ل   ـا هـو أعظـن  نـ و أل تعـوذ فيمـا  ـ  شـر هـو عليـ            ال  بصسن اال 
قـاآ: قلـت:  ـا هـذه النك ـة السـوداء        و ك وب اال أعاذه    أعظـن  نـ   

آ: هي الساعة تصوم يوم اجلمعةو لهـو عـيد األيـام عنـدنا لحنـ       فيما  قا
ان ندعوه يف اآل رل يوم املزيد قاآ: قلت: مل تدعون  يـوم املزيـد  قـاآ:    

    سك أبيم فإذا مان يـوم   (1)أفيح وبك عز لج  الذ يف اجلنة لادياب
اجلمعة نزآ ت اوك لتعاىل    عليني علهلل مرعي و  ن حق الكرعي مبنابر 

 ن حق املنابر بكراعـي  ـ    و وو لجاء الن يون ح هلل  لسون عليما   ن
ذهبو  ن جاء الةديصون لالشمداء ح هلل  لسون عليماو  ن  يء أه  

في جلهلل  ن وبمـن ت ـاوك لتعـاىل ح ـهلل      اجلنة ح هلل  لسون علهلل الكثيب
و لهــو يصــوآ: أنــا الــذي  ــدق كن لعــدي لأمتمــت  ينظــرلن اىل لجمــ 

فيصـوآ عـز    وفيسـولون  الرتـا   ورا يت فسلونيهذا حم  م وعليكن نعميت
فيسـولون  ح ـهلل    وفسلوني ولج : وتاي أحلكن داوي لأنالكن مرا يت

فيف ح  ن عند ذلك  ا ال عـني وأتو لال أذن هعـتو    وتن مي وغ  من
 ـن  و لال  طر علهلل قلب بشر اىل  صداو  نةر  النـاس  ـ  يـوم اجلمعـة    

الشــمداء لالةــديصونو يةــعد ت ــاوك لتعــاىل علــهلل مرعــي  فيةــعد  عــ    
دول بي ـاء ال قةـن فيمـا     ليرجع أه  الغر  اىل غرفمن -أحس   قاآ 

                                      
 .( 151 /2الشايف يف شرح  سند الشافعي )انظر :   لاعع.: أي  ( أفيح  )قول  :  ( 1)
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و أل ياقوت  محراءو أل زبرجدل   راء  نمـا غرفمـا لأبوابمـا    (1)لال فةن
 طردل فيما أنماوها   دلية فيما مثاوهـا فيمـا أزلاجمـا ل ـد ما فليسـوا اىل      

ا ـة لليـزدادلا نظـرا اىل    شيء أحوج  ـنمن اىل يـوم اجلمعـة ليـزادلا فيـ  مر     
 .(2)((للذلك دعي يوم املزيد ؛لجم  ت اوك لتعاىل

                                      
لالو ـن بـالوال الةـدم    و أن تفةـل   الفةن بالفاء هو مسر الشـيء  ـ  غـري   قول  :  ( 1)

 .( 311 /4انظر : الرتغيب لالرتهيب للمنذوي ) .لالعيب
 /1و لع ـد ا  بـ  أمحـد يف السـنرية )    ( 151 - 150 /2أ رج  اب  أبي شـي ة ) ( 2)

ــرقن : ) ( 250 ــة )وقــن:    ( 460ب ــرد علــهلل اجلممي ــداو ي يف ال و ( 145و لعثمــان ال
ــزاو ) ــرقن :  ( 2/1022يعة )و لاآلجــري يف الشــر ( 14/68لال  و ( 613و 612ب

ــة )ص  ــداوقطين يف الرؤيـــ ــرقن : ) ( 178-174لالـــ و ( 63و 62و 61و 60بـــ
 ــ  طــرق عــ   ( 268 - 264 /2لاخلطيــب يف املوتــح أللهــام اجلمــع لال فريــو ) 

 ب . –وتي ا  عن   -عثمان ب  عمري أبي اليصظان ع  أن  
ي و تعيق خم لط لمان يدل  لقد ليصاآ: اب  ق -بال ةغري-لُعثمان ب  عمري      

 .عنع 
 .( 4507 وقن : ) ( 386و ال صريب )ص ( 145 /7انظر : ال مذيب )

 ـ  طريـو الةـعو بـ       ( 4228بـرقن: )  ( 7/228لأ رج  أبو يعلـهلل يف  سـنده )       
 بن وه.  –وتي ا  عن   -حزن ع  علي ب  احلكن ع  أن  

   طريو الةعو ع  علي ب  احلكن عـ    ( 293 /1لأ رج  العصيلي يف ال عفاء )     
عثمان ع  أن . فرجع احلديث  رلب أ رى اىل عثمانو لَمر    ذلك أن علًيا مل يسمع 

 بن وه. –وتي ا  عن   -احلديث    أن  
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برقن  ( 179و لالداوقطين يف الرؤية )ص( 292 /1لأ رج  العصيلي يف ال عفاء )     
 –وتـي ا  عنـ     -صـري عـ  ق ـادل عـ  أنـ          طريو محزل بـ  لا ـ  املن   ( 64: 

 بن وه.
قاآ العصيلي: "محزل جمموآ يف الرلاية  لحديث  غـري حمفـوَ".  ـن قـاآ: "لـي  لـ   ـ              

 حديث ق ادُل أ ٌ ". لقاآ عن  الذه : "ال ُيعر و لال هو بُعمدل". 
واآ و لالطربانــي يف األحاديــث الطــ  ( 109 /26) يف تفســريه لأ رجــ  ابــ  جريــر       

و لابـ  الن ـاس يف   ( 1373 /4و لاب  عدي يف الكا ـ  ) ( 35برقن : ) ( 264)ص
   طريو  ا  ب  حيريان ع  ع د ا  ب  ُبريدل عـ  أنـ     ( 9برقن : ) ( 19الرؤية )ص

 بن وه. –وتي ا  عن   -
: "هذا ال يةـحُّو قـاآ النسـااي:  ـا  بـ        ( 784قاآ اب  اجلوزي يف العل  )وقن:     

 لي  بثصة". حيريان
ــ  الشــافعي يف املســند )        و ل ــ  ( 209 - 208 /1و لاألم )( 126 /1لأ رج

ــاو )   ــرقن : ) ( 4/426طريصــ  ال يمصــي يف  عرفــة الســن  لاآل   ــ  طريــو  ( -669ب
ع  أبي األزهر  عالية ب   -لماهما تعيق-ابراهين ب  حممد ع   وعهلل ب  ع يدل 

 بن وه. –وتي ا  عن   -ب  عمري ع  أن  اع اق ب  طل ةو ع  ع د ا  ب  ع يد 
ــرد علـــهلل اجلمميـــة )ص       ــرقن : )  ( 90لأ رجـــ  عثمـــان الـــداو ي يف الـ و ( 144بـ

   طريو عمر ب  ع د ا   وىل غ فرل  ( 65برقن : ) ( 182لالداوقطين يف الرؤية )ص
 بن وه. –وتي ا  عن   -ع  أن  

 .( 4934: ) وقن ( 414لعمر تعيق مما يف ال صريب)ص     
و لالــداوقطين يف الرؤيــة ( 91لأ رجــ  عثمــان الــداو ي يف الــرد علــهلل اجلمميــة )ص     

 ( 88بـرقن : )  ( 94و لابـ  أبـي الـدنيا يف  ـفة اجلنـة )ص     ( 59برقن : ) ( 172)ص
 -   طريو جرير ب  ع د ع  ليث ب  أبي علين عـ  عثمـان بـ  أبـي محيـد عـ  أنـ         

 بن وه. –وتي ا  عن  
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 ــ  طريــو الوليــد بــ   ( 6717بــرقن : ) ( 7/15 رجــ  الطربانــي يف األلعــط )لأ     

وتـي ا    - سلن ع  ع د الرمح  ب   ابت ب   وبان ع  عامل ب  ع د ا  ع  أنـ   
 بن وه. –عن  
 لقاآ عصي   : " مل يرله ع  اب   وبان اال الوليد ".     
دي الطربانــي وجالــ  وجــاآ   : "لأحــد اعــنا ( 422 /10قــاآ ا يثمــي يف اجملمــع )       

 الة يح غري ع د الرمح  ب   ابت ب   وبانو لقد ل ريص  غري لاحٍد لتعريف  غريهن". 
ل ـ  طريصـ  املصدعـي     ( 2084برقن : ) ( 2/314لأ رج  الطرباني يف األلعط )     

   طريو  الد ب  خملـد الصطـواني عـ  ع ـد      ( 2291برقن : ) ( 6/272يف املخ اول )
 بن وه.  –وتي ا  عن   -فْ ع  أبي عمران اجلوني ع  أن  السام ب  ح

 قاآ الطرباني : " مل يرله ع  أبي عمران اال ع د السامو تفرريد ب  ".     
 : "لوجال   صات".( 164 /2لقاآ ا يثمي )     
لقد  ع شي  اإلعـام ابـ  تيميـة طـرق احلـديث ل ـاآ اىل تصوي مـا. انظـر : جممـوم               

 . ( 416-6/410الف الى )
: "هذا حديث م ري الشونو ولاه أامة  ( 391لقاآ اب  الصين يف حادي األولاح )ص     

 السنة لتلصوه بالص وآو ل   ب  الشافعي  سنده"و لقد ت  ع طرق  لتكلن عليما طوياب.
: " لاحلـديث لـ  طـرق عديـدل ... لقـد       ( 23 /13لقاآ يف حاشي   علـهلل أبـي دالد )       

 بكر ب  أبي دالد طرق ". ع أبو 
بعد أن ذمر طـرق هـذا احلـديث: "فمـذه      ( 2/485لقاآ احلافظ اب  مثري يف النماية )     

 طرق جيدل ع  أن و شاهد لرلاية عثمان ب  عمري".
: " هذا حـديث حمفـوَ عـ  أنـ       ( 421 /2لقاآ احلافظ الذه  يف م اب  العرش )     

 وتي ا  عن     غري لج  ..." 
 : " هذا حديث  شموو لافر الطرق ". ( 31لقاآ يف م اب  العلو للعلي الغفاو )ص:      
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قـاآ وعـوآ ا   ـلهلل ا  عليـ      : قـاآ   –وتـي ا  عنـ     –ع  حذيفة  - 2
ــي     : ))لعــلن  ــرنل موحســ  املراا ــ    ــ  الســام ليف مف ــ  علي ــاني جربي أت
  ا هـذه اللمعـة الـيت أوى   : فصلت  ولاذا يف لعطما ملعة عوداء ولأتوأه

يوم    أيام وبك : قاآ   ل ا اجلمعة : قلت  وهذه اجلمعة: قاآ   فيما 
 ول ـا يرجـهلل فيـ  ألهلـ      ولأ ربك بف ـل  لشـرف  يف الـدنيا    وتعاىل عظين

أ ا شرف  لف ـل  يف الـدنيا فـإن ا  عـز لجـ        ولأ ربك باه  يف اآل رل
صمـا  لأ ا  ا يرجـهلل فيـ  ألهلـ  فـإن فيـ  عـاعة ال يواف       و ع في  أ ر اخللو

اال أعطاهمـا   ع د  سـلن أل أ ـة  سـلمة يسـوالن ا  عـز لجـ  فيمـا  ـرياب        
لأ ا شرف  لف ل  يف اآل رل لاه  فإن ا  عز لج  اذا  ري أهـ    واياه

اجلنة اىل اجلنة لأه  الناو اىل الناو جرت عليمن هذه األيام لهـذه الليـالي   
فـإذا   ولعـاعات  فوعلن ا  عز لج   صداو ذلـك   ولي  فيما لي  لال نماو

                                                                                    
: "ولاه اب  أبي الدنيا لالطرباني يف األلعط ( 555 /4لقاآ املنذوي يف "الرتغيب" )     

 بإعنادي  أحدهما جيريٌد قويٌّو لأبو يعلهلل خم ةًراو لولات  ولال الة يح". 
لأ ـرج الشـافعي يف األمو لابـ  أبـي     : "  ( 631 /13و )الـدو املنثـو  يف  لقاآ السيوطي

 وابـ  أبـي الـدنيا يف  ـفة اجلنـةو لابـ  جريـرو لابـ  املنـذو         للأبو يعلهللو  ولال زاووشي ة
لأبـو   ولال يمصـي يف الرؤيـة   ولاآلجري يف الشـريعة ولالطرباني يف األلعطو لاب   ردلي 

 ... ". نةر السجزي يف اإلبانة    طرق جيدل ع  أن 
ــد )          ــع الفواا ــد ل ن  ــع الزلاا ــاآ ا يثمــي يف جمم ــي يف  ( 164 /2لق : " ولاه الطربان

:  ( 421 /10األلعط لوجال   صات لولى أبو يعلهلل طرفا  ن  " لقاآ يف  وتع ن ر )
" ولاه ال زاوو لالطرباني يف األلعـط بن ـوهو لأبـو يعلـهلل با  ةـاوو لوجـاآ أبـي يعلـهلل         

انـي وجالـ  وجـاآ الةـ يح غـري ع ـد الـرمح  بـ          وجاآ الة يحو لأحد اعنادي الطرب
  ابت ب   وبانو لقد ل ص  غري لاحدو لتعف  غريهنو لاعناد ال زاو في   ا  ".
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مان يـوم اجلمعـة حـني خيـرج أهـ  اجلمعـة اىل  عـ من نـادى أهـ  اجلنـة           
للادي املزيـد ال  : قـاآ  و يا أه  اجلنة ا رجـوا اىل لادي املزيـد  :  نادي 

لفي  مث ان املسـك وؤلعـما    ويعلن عع   لطول  لعرت  اال ا  عز لج 
فيخـرج  وهـذا  ـ  قلـ كن    يف السماء يعين الذي بـدلت لانـ  ألشـد بياتـاب    

لخيرج غلمان املؤ نني بكراعي  وغلمان األن ياء  لوات ا  عليمن مبنابر
بعث ا  عز لج   وفإذا لتعت  ن لأ ذ الصوم جمالسمن و   ياقوت

تثري ذلك املسك ف د ل     حتـت  يـابمن للرجـ   ـ       ووحيا تدعهلل املثريل
  تلـك الـريح اعلـن ميـق تةـنع بـذلك املسـك  ـ         ولجوهمن لأشعاوهن

ا رأل أحدمن لو دفع اليما م  طيب علهلل لج  األو  فصي   ا ال مينعك 
مانت تلك الريح أعلن مبا تةنع بذلك املسك    تلـك املـرأل لـو     وفي  قلة

 ـن يـوحي ا  عـز لجـ  اىل محلـة عرشـ        : قاآ  ودفع اليما ذلك الطيب
أيـ  ع ـادي الـذي      : فيكون ألآ  ا يسمعون  نـ   وفوتعوه بني أَمرهن

 ول دقوا وعلي لات عوا أ ري  فيسولوني واعوني بالغيب لمل يرلنيأط
فيج معون علهلل ملمـة لاحـدل وبنـا وتـينا عنـك فـاو         وفمذا يوم املزيد

أن يا أه  اجلنة لو مل أو  عـنكن مل  : ليرجع ا  عز لج  اليمن  وعنا
فيج معـون علـهلل ملمـة      فما تسولوني فمذا يـوم املزيـد    وأعكنكن دياوي

فيكشــق ا  عــز لجــ  عــ  تلــك      ووب لجمــك ننظــر اليــ   : لاحــدل 
في جلهلل عليمن فيغاشمن    نووه شيء لـوال أنـ  ق ـهلل أنمـن ال      واحلجب

اوجعــوا اىل  :  ــن يصــوآ  ــنوحيرتقــون الحرتقــوا ممــا يغشــاهن  ــ  نــووه
لقـد أعطـهلل مـ  لاحـد  ـنمن ال ـعق        فريجعون اىل  نـاز ن و  نازلكن

لقــد  فــوا علــيم  ل فــني  جمــنفريجعــون اىل أزلاوعلــهلل  ــا مــانوا فيــ 
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فـإذا وجعـوا تـراد النـوو ح ـهلل يرجعـوا اىل        ومما غشيمن  ـ  نـووه   ؛عليمن
فيصـوآ  ـن أزلاجمـن لصـد  ـرج ن  ـ  عنـدنا         و ووهن اليت مانوا علي 

ذلــك أن ا  عــز لجــ  قــد : فيصولــون  وعلــهلل  ــوول لوجعــ ن يف غريهــا
للكن  أواهن  ـ    ولواي  لا   ا أحاط ب   : فصاآ  وجتلهلل لنا فنظرنا  ن 

لهـن ي صل ـون    وفذمر قولـ  فنظرنـا  نـ     وعظم   لجال   ا شاء أن يريمن
فلمن يف مـ  عـ عة أيـام ال ـعق علـهلل  ـا مـانوا         ويف  سك اجلنة لنعيمما

: فـذلك قـوآ ا  عـز لجـ      : قاآ وعوآ ا   لهلل ا  علي  لعلن  وفي 
قُوورَّب وَاِئووهُنزوجمووزملاوظه مووإوفاووإَُ لو}ِاووَموتاعئلاوومُوَافْوو َوَِّووإوََُئف ووِّموَارُووموِِوونو

 .(1)(( [17]السجدل: ْمعئ ملُ ن 
عـ  الـن   ـلهلل ا  عليـ       –وتـي ا  عنممـا    –ع  جابر ب  ع د ا   - 3

جـاءتمن  اذا أد ـ  أهـ  اجلنـةو لأقـين علـيمن بالكرا ـةو       ))لعلن قـاآ:  
 يوآ    يـاقوت أمحـرو ال ت ـوآو لال تـرلثو  ـا أجن ـة فيصعـدلن        

و فيصوآ ماو  ن يوتون اجل او ج  جال و فإذا جتلهلل  ن  رلا عجدابعلي

                                      
لال ــزاو يف ال  ــر و ( 26بــرقن : ) ( 31 /7أ رجــ  ابــ  بطــة يف اإلبانــة الكــربى ) ( 1)

 ( 222ابــ  أبــي الــدنيا يف  ــفة اجلنــة )ص  و ل( 2881بــرقن : ) ( 7/288الز ــاو )
و لاب  ( 227برقن : ) ( 227و لاب  هعون الواعظ يف أ الي  )ص ( 323برقن : )

 ــ    ( 886بــرقن : ) ( 462 /1اجلــوزي يف العلــ  امل ناهيــة يف األحاديــث الواهيــة )    
 –وتي ا  عن   –طريصني ع  الصاعن ب   طيريب ع  األعم  ع  أبي لاا  ع  حذيفة 

 ب .
 : " هذا حديث ال يةح ". ( 463 /1امل ناهية )قاآ اب  اجلوزي يف العل       
 : "في  الصاعن ب   طيريب لهو  رتلك".( 422 /10لقاآ ا يثمي يف اجملمع )     
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ال عـخط   عكن فصـد وتـيت عـنكن وتـاب    ءلاجل او: يا أه  اجلنة اوفعوا و
بعدهو يا أه  اجلنة اوفعوا وءلعكن فإن هذه ليست بداو عم و ا ـا هـي   

و داو  صامو لداو نعين قاآ: فريفعون وءلعـمنو فيمطـر ا  علـيمن طي ـاب    
 فيمرلن بكث ـان املسـكو في عـث ا  علـيمن وحيـاب      رجعون اىل أهليمن ن ي

ح هلل انمن لريجعون اىل أهليمنو علهلل تلك الكث ان فيميجما يف لجوهمن 
 ((.لانمن ل يو ن لشعث غرب    املسك

اذا د   أه  اجلنة اجلنة جاءتمن  يـوآ  ـ  يـاقوت أمحـر      ليف ولاية : ))
 عــدلن عليمــا   ــن طــاوت بمــن يف اجلنــة  فيص ــا أجن ــة  ال تــرلث لال ت ــوآ   

 .(1) ((في جلهلل  ن اجل او عز لج  فإذا وأله  رلا ل  عجداب

                                      
لاآلجـري يف  و( 1523): رقن ب ( 534أ رج  ع د اللَّ  ب  امل اوك يف الزهد )ص ( 1)

بـو   رفوًعـا ل وقوفبـاو لأ   ( 617و 616بـرقن : )  ( 1029 -1028 /2الشريعة )
 رلان ب   عاليـةو عـ       طرق ع   ( 429): رقن ب ( 267 /2نعين يف  فة اجلنة )

 ب . –وتي ا  عنمما  – احلكن ب  أبي  الدو ع  احلس  ال ةري  ع  جابر ب  ع د ا 
 .اعناده تعيق جدابل     

 هو احلكن ب  َمريو ترك حديث  ال خاوي لأبو حامت لالنسااي لأبـو  :احلكن ب  أبي  الد
 .( 571 /1 يزان االع داآ )انظر : زوعةو لو اه غريهن بالوتع. 

ل رلان ب   عالية: هـو الفـزاويو  صـة  ـ  وجـاآ اجلماعـةو االَّ أنـ  مـان يـدل  أهـاء           
مان  رلان ب   عالية يغري األهاءو يعمي علهلل النـاسو مـان    : الشيوخو قاآ اب   عني

 /4 يـزان االع ـداآ )  . انظر : كن بنظمرييصوآ: حد نا احلكن ب  أبي  الدو لا ا هو احل
 .( 45)ص الب  حجرتعريق أه  ال صدي  ( 93

 .( 29تعريق أه  ال صدي  )صانظر :  ال ةري  دل  لقد عنع .هو لاحلس : 
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قـاآ: قـاآ وعـوآ ا     أي اب  –وتي ا  عنمما  –ع  جابر ب  ع د ا   - 4
بينما أه  اجلنة يف جمل   ن اذ عطع  ن نـوو   )) لهلل ا  علي  لعلن: 

ذا الرب تعاىل قـد أشـر  فصـاآ: يـا     علهلل باب اجلنةو فرفعوا وءلعمنو فإ
أه  اجلنةو علونيو قالوا: نسـولك الرتـهلل عنـاو قـاآ: وتـاي أحلكـن       

هذا ألانما فسـلونيو قـالوا: نسـولك الزيـادلو     ولداويو لأنالكن مرا يت
فيؤتون بنجااـب  ـ  يـاقوت أمحـر أز  مـا ز ـرد أ  ـر ليـاقوت         قاآ: 

فيـو ر ا  عـز    وأمحرو فجاءلا عليما ت ع حوافرها عنـد  ن مـهلل طرفمـا   
لج  بوشجاو عليما الثماوو ف جيء حوواء    احلوو العـني لهـ  يصلـ :    

سو لحن  اخلالدات فا  ـوتو أزلاج قـوم مـرامو    وحن  الناعمات فا ن 
يصـاآ   ليو ر ا  عز لج  بكث ان     سك أبيم أذفرو فينثر علـيمن وحيـاب  

اجلنـةو ف صـوآ   ح هلل تن مي بمن اىل جنة عدنو لهـي قةـ ة    ا: املثريلو 
املااكة: يا وبناو قـد جـاء الصـومو فيصـوآ:  رح ـا بالةـادقنيو  رح ـا        

و فينظـرلن اىل ا  عـز لجـ و    بالطااعنيو قاآ: فيكشـق  ـن احلجـاب   
و فصـاآ وعـوآ   ((في م عون بنوو الرمح و ح هلل ال ي ةـر بع ـمن بع ـا    

نئوغافُو َزو}َُزُيًوِِوفذلك قوآ ا  عز لج :  ))ا   لهلل ا  علي  لعلن: 
 .(1) (([32]ف ةُِّلت: ََّح هم 

                                      
؛ لأبو ( 448): رقن ب ( 263 - 262أ رج  ال يمصي يف ال عث لالنشوو )ص ( 1)

و ( 91): رقن بـ  ( 128 /1ة )؛ ليف  فة اجلنـ ( 209 - 208 /6نعين يف احللية )
الف   ب  عيسهلل الرقاشيو ع     طرق ع   ( 261 /3لاب  اجلوزي فياملوتوعات )

 ب . –وتي ا  عنمما  –حممد ب  املنكدوو ع  جابر



 

 
65 

 الشرعيةجملة العلوم 
 هـ1440 اخلمسون حمرمالعدد 

 

ليدآ عليما أي ا  ا جاء يف األحاديث الـيت  ـرح فيمـا بلفـظ الزيـاول  ـ        
 ـن ننةـر  اىل   لفي  :)) أبي هريرل ذمر ان صا ن    غرفمن ألجلما؛م ديث

ــاب   ــاو فــيصل :  رح  ــا أزلاجن و لصــد جئــت لان بــك  ــ   لأهــاب  نازلنــاو ف لصان
مما فاوق نا علي و فنصـوآ: انـا جالسـنا اليـوم وبنـا اجل ـاو        اجلماآ لالطيب أف  

وتـي ا  عنـ     –و لحذيفـة  (1)((أن ننصلب مبث   ا انصل نـا  نال عز لج و لحيو
وحاالتمـا الـذهب لأز  مـا اليـاقوت      لبي ـاب   ـفراب  فريم ون نوقـاب لفي  : )) -

ن بوهـ   فيمـرل ...  فيسـريلن لهـن يف تكـ ري لتمليـ     و... لطر يف و ـاآ الكـافوو  
فيسريلن ح ـهلل ين مـوا اىل شـجرل يصـاآ  ـا شـجرل طـوبهلل        و... اجلنان يف جنانمن

عـ  ع ـد     ثلـ  و لولي أي اب (2)((فينزلون حت ما و...لهي علهلل شط نمر الكو ر
لفيـ   –وتي ا  عنـ    -علي و لحديث (3)–وتي ا  عن   –ا  ب  ع اس 

   أحدمن مبجلس  يف   ف ينما مذلك اذ أق   م  وج   نمن أعلن مبجلس: )) 
                                                                                    

هذا حـديث  وتـوم علـهلل وعـوآ     : "  ( 262 /3)يف املوتوعات اب  اجلوزي قاآ      
قــاآ و لـهلل الف ــ  بـ  عيسـهلل الرقاشـي    ل ــداو طرقـ  ملـما ع  و ا   ـلهلل ا  عليـ  لعـلن   

ع ـد ا  بـ  ع يـدقاآ العصيلـي: ال     ي  ـن يف طريصـ  األلآ لالثـان   و حييهلل: مان وج  عـوء 
ليف طريص  الثالث حممد ب  يون  الكدمييو لقـد ذمرنـا أنـ     و يعر  اال ب  لال ي ابع علي 

 ." مذابو لقاآ اب  ح ان: مان ي ع احلديث
لأبو عا ن هو ع ـد  و  وتوم: "  ( 384 /2املةنوعة )الآلىلء لقاآ السيوطي يف      

 ". ا  ب  ع يد ا  هو الكدميي ي ع 
 .( 182لانظر: لريج األل اني لل ديث يف شرح الط الية )ص 

 ع و لر  ( 1)
 ع و لر  ( 2)
 ع و لر  ( 3)
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ق  ــ  عنــد زلج ــ  يف داو الــدنياو لدنــوهن  ــ  الــرب ت ــاوك لتعــاىل علــهلل قــدو  
وتـي   –أنـ  بـ   الـك    و لحـديث  (1)... ((دوجاتمن يف اجلنة فإذا ت ام الصـوم  

فيخـرج وجـ   ـ   ومـب عظـين حولـ   ـفو أجن ـة         لفي  : : ))  –ا  عن  
هذا ندم قـد أذن لـ    ...  أ ثاآ اجل اآتس ي من لالنوو بني أيديمن  ياملااكة لدل

هـذا ابـراهين  ليـ  وب    ...  ن خيرج وجـ  يف  ثـ   وم ـ      وعلهلل ا  عز لج 
هذا  وعهلل ب  عمـران قـد أذن    ... ن خيرج وج  ن ر يف  ث   وم    و...العاملني

 ـن خيـرج وجـ  ن ـر يف  ثـ   ومـب ندم عليـ  الةـال          ول  علهلل ا  عز لج 
هـذا  ... ن ل ومب  وعـهلل ل يـع  وامـب أهـ  اجلنـة      لالسام ل ومب ابراهي

ــ  علــهلل ا  عــز لجــ    ــ    وأمحــد قــد أذن ل ــن خيــرج مــ  نــ  لأ   فيخــرج  و 
فيفعـ   و... الةديصون لالشمداء علهلل قـدو  نـاز ن ح ـهلل حيفـوا حـوآ العـرش      

–وتـي ا  عنـ     –و لحـديث جـابر بـ  ع ـد ا      (2)((بمن ذلك يف م   عة
جـد أ  ـرو   ااب    ياقوت أمحر أز  ما  ـ  زبر بنج فيؤتون))           لفي  :

بمـن اىل جنـة    يفي ملون عليماو ت ع حوافرها عند  ن مـهلل طرفمـا ح ـهلل تن مـ    
حممد ب  علي و لحديث (3)... ((  ن تصوآ املااكة: وبنا قد جاء الصوم...  عدن

 اذ جــاءتمن املااكــة يصــودلن جن ــابلفيــ : )) – مــاوتــي ا  عنم –بــ  احلســني 
لال ميرلن بشجرل  ـ  أشـجاو اجلنـة     و... ع دالب لاحداب و  ن انطلصوا  فاب...ج اب

 (4)((اال أحتف من بثمرتما

                                      
 ع و لر  ( 1)
 ع و لر  ( 2)
 ع و لر  ( 3)
 ع و لر  ( 4)
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ثالثًا : األحاديث اليت جاء التصريح فيهاا بعاودة املاؤمنني غىل هارفهم بعاد رؤياتهم       
 اهلل تعاىل : 

ان أهـ  اجلنـة    ))ع  احلس  قاآ: قاآ وعوآ ا   ـلهلل ا  عليـ  لعـلن:    
ال يـرى طرفـاهو لفيـ      مثيب    مـافوو اىل وبمن يف م  يوم  عة يف  ينظرلن

نمــر جــاو حاف ــاه املســك عليــ  جــواو يصــرأن الصــرنن بوحســ  أ ــوات هعمــا    
أ ذ م  وج   ا شـاء  ـنم و    فإذا انةرفوا اىل  ناز ناألللون لاآل رلن؛ 

نـاز ن   ن ميرلن علهلل قناطر    لؤلؤ اىل  ناز نو فلـوال أن ا  يمـديمن اىل    
 .(1)(( ا اه دلا اليما؛ ملا حيدث ا   ن يف م  يوم  عة 

 –لقد جاء ذلك يف األحاديث امل صدم ذمرها؛ م ديث حديث أبي هريـرل  
 ـن ننةـر  اىل  نازلنـاو ف لصانـا أزلاجنـاو فـيصل :       لفيـ  :))  –وتي ا  عن  

نـا عليـ و   و لصد جئت لان بك    اجلماآ لالطيب أف   مما فاوق لأهاب  رح اب
نـاأن ننصلـب مبثـ   ـا     ل فنصوآ: انـا جالسـنا اليـوم وبنـا اجل ـاو عـز لجـ و لحيـو        

فريجـع الصـوم اىل   لفي  : ))   –وتي ا  عن   -علي و لحديث  (2)((انصل نا
 ناز نو لقد أتعفوا  ـ  اجلمـاآ لاألزلاج لاملطعـن لاملشـربو لمـ  شـيء       

أق   اىل م  ع ـد عـ عون    ف ينما هن مذلك اذ ...   أ رهن علهلل ذلك الن وو 
ألـق  لــكو  ـع مــ   لـك انــاء ال يشــ    ـاح  و لعلــهلل انااـ  شــيء ال يشــ        
 اح  و ي شالولن أيمن يؤ ذ  ن و يصولون: هذا أوع  ب  اليك وبكو لهو 

                                      
طريو حييهلل ب  عـام      ( 277 /4  أبي ز نني يف تفسري الصرنن العزيز )أ رج  اب( 1)

 ع  وج     أه  الكوفةو ع  دالد ب  أبي هندو ع  احلس  ب .
 لاعناده تعيق؛ النصطاع  لجمالة الرج     أه  الكوفة.      

 ع و لر  ( 2)
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وتــي ا   –مــد بــ  علــي بــ  احلســني و لحــديث حم(1)(( يصــرأ عليــك الســام
وبمن ت اوك لتعاىل قربـت  ـن   فلما أبةرلا اىل  ا أعطاهن لفي  :))  –عنمما 

... بـراذي   ـ  اليـاقوت األبـيم  نفـوخ فيمـا الـرلح  ن مـا الولـدان املخلـدلن           
فانطلصت بمن تلك الرباذي  تز  بمن لتنظر بمن ويا  اجلنةو فلمـا ان مـوا اىل   

و فلمـا د لـوا   ... ناز نو لجدلا املااكة قعودا علهلل  نابر    نوو ين ظرلنمن
فلمـا   ...ما  يع  ـا تطـوآ بـ  علـيمن وبمـن عـز لجـ و        قةووهنو لجدلا في

ت ــوؤلا  نــاز نو لاعــ صر قــراوهن قــاآ  ــن ت ــاوك لتعــاىل: هــ  لجــدمت  ــا    
وتـي   -أن  ب   الـك  لحديث و (2)... (( لعدتكن حصا  قالوا: نعن لوبنا

 –حذيفـة  ولحـديث  (3)((ليرجع أهـ  الغـر  اىل غـرفمن   لفي : ))  –ا  عن  
فريجعـون  و اوجعـوا اىل  نـازلكن   :  ـن يصـوآ  ـن   في  : )) ل –وتي ا  عن  

فريجعـون   واىل  ناز ن لقد أعطهلل م  لاحد  نمن ال عق علهلل  ا مـانوا فيـ   
فإذا وجعوا تـراد النـوو ح ـهلل يرجعـوا اىل  ـووهن الـيت مـانوا        ... اىل أزلاجمن 

فيصوآ  ن أزلاجمـن لصـد  ـرج ن  ـ  عنـدنا علـهلل  ـوول لوجعـ ن يف          وعلي 
 ــن )): لفيــ   –وتــي ا  عنممــا  –جــابر بــ  ع ــد ا  و لحــديث (4)((غريهــا

علـهلل تلـك    يرجعون اىل أهليمن فيمرلن بكث ان املسكو في عث ا  عليمن وحياب

                                      
 ع و لر  ( 1)
 ع و لر  ( 2)
 ع و لر  ( 3)
 ع و لر  ( 4)
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الكث ـــان فيميجمـــا يف لجـــوهمن ح ـــهلل انمـــن لريجعـــون اىل أهلـــيمنو لانمـــن   
 .(1) ((ل يو ن لشعث غرب    املسك

 
*      *      * 

                                      
 ع و لر   (1)
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يااث الاايت جاااء التصااريح فيهااا برؤيااة املااؤمنني لااربهم يف م ااا  معااني   رابعااًا : األحاد
 جيمعهم من اجلنة هري هرفهم :

عـ  الـن   ـلهلل ا  عليـ       –وتي ا  عنمما  –ع  ع د ا  ب  ع اس  - 1
يف ان أه  اجلنة يرلن وبمن عـز لجـ  يف مـ  يـوم  عـة       ))لعلن قاآ: 

يـ  يـوم اجلمعـة  لأبكـرهن     أعـرعمن ال    لأقـربمن  نـ  جملسـاب   و اآ الكافوو
 .(1)((غدلا 

:  هعـت وعـوآ ا  يصـوآ    قـاآ :  –وتي ا  عن   –أن  ب   الك ع   - 2
 .(2)(( ان ا  ي جلهلل أله  اجلنة يف  صداو م  يوم علهلل مثيب مافوو أبيم))

                                      
و لاب  بطـة يف اإلبانـة   ( 611برقن : ) ( 1022 /2أ رج  اآلجري يف الشريعة ) ( 1)

   طريو حممد ب  األشعث ع  جعفر ب  جسـر عـ     ( 30برقن : ) ( 41 /7الكربى )
 ب . –وتي ا  عنمما  –أبي  جسر ب  فرقد ع  احلس  ع  اب  ع اس 

بـ  جسـر للالـده انظـر : لسـان امليـزان       لاحلديث عنده تعيق جـداب؛ ل ـعق جعفـر        
و لاحلسـ   ( 85 /5و لحممد ب  األشعث في  جمالة انظر : لسان امليزان )( 306 /2)

 .( 29مل يسمع    اب  ع اس انظر : تعريق أه  ال صدي  )ص
   طريـو احلسـني بـ  احلسـ  الـوواق       ( 228 /7أ رج  اخلطيب يف تاوي  بغداد )( 2)

ع  جعفر ب  حممد العطاو عـ  جـده ع ـد ا  بـ  احلكـن عـ        ع  عمر ب  أمحد الواعظ 
 ب . –وتي ا  عن   –عا ن ع  محيد الطوي  ع  أن  ب   الك 

: " هـذا حـديث ال أ ـ  لـ و لجعفـر       ( 260 /3قاآ اب  اجلوزي يف املوتوعات )     
 لجده لعا ن جممولون ".

 ( 119 /7لة ال عيفة )لالسلس ( 1694األل اني يف تعيق اجلا ع ) حكن بوتع ل     
 .( 3120)وقن: 
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م ديث أبي األحاديث امل صدم ذمرها؛ بعم يف أي ا جاء ذلك  مما
  - ل ل  أدناهن... ولتة    ويا  اجلنةلي  دى  ن يف هريرل لفي  : ))

قد حفت  قاآ: فنوتي عوقاب...  علهلل مث ان املسك لالكافوو - ل ا فيمن دنيء
ب  املااكةو في   ا مل تنظر العيون اىل  ثل و لمل تسمع اآلذانو لمل خيطر 

و (1)  ((و ليف ذلك السوق يلصهلل أه  اجلنة بع من بع اب... علهلل الصلوب
فيسريلن ح هلل ين موا اىل شجرل يصاآ  ا شجرل لفي  : )) لحديث حذيفةو 

لهي ممد لي  يف اجلنة قةر    قةوو  وطوبهلل لهي علهلل شط نمر الكو ر
 ن يصوآ ...  فينزلون حت ما وأ ة حممد اال لفي  غة     أغةان تلك الشجرل

و (2) ((اوفعوا احلجب عين ح هلل ينظر ألليااي اىل لجمي : ا  عز لج  
و لحديث عليو (3)–وتي ا  عن   – حديث ع د ا  ب  ع اس يف  ثل ل

أتاهن  لك يصوآ: ان ا  يو رمن أن تزلوله لفي  : ))
ف ينما مذلك اذ أق   م  وج  ولحديث  اآل ر لفي  : )) (4)((فيج معون

و (5) (( نمن أعلن مبجلس     أحدمن مبجلس  يف ق    عند زلج   يف داو الدنيا
ف نمم املااكة ف طرح )): لفي   –وتي ا  عن   –الك أن  ب   لحديث 

 ولللشمداء مراعي    نوو و   نوو لللةديصني عرواب ولألن ياء  نابر النوو
لفي  جابرب  ع دا  و لحديث (6) (( لعاار األن ياء علهلل مث ان املسك

                                      
 ع و لر  ( 1)
 ع و لر  ( 2)
 ع و لر  ( 3)
 ع و لر  ( 4)
 ع و لر  ( 5)
 ع و لر  ( 6)
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لج   ليو ر ا  عز...  قة ة اجلنة يله وبمن اىل جنة عدن يح هلل تن م:))
و لحديث حممد ب  علي ب  (1) (( ذفر فينثرها عليمنان    املسك األبكث 

ان يف اجلنة شجرل يصاآ  ا طوبهللو لو عخر اجلواد الرامب احلسني لفي   : )) 
أن يسري يف َلما لساو فيما  ااة عامو ق   أن يصطع لوقماو لبسرها برلد 

أمحرو لأ ناؤها عندس لاع ربقو لمثرها حل   و فر لزهرها وياط و  ر
ل مغما زجن ي  لعس و لبط اؤها ياقوت أمحرو لز رد أ  رو لترابما 

لاأللنجوج ت وججان و سك لعنربو لمافوو أ فرو لحشيشما زعفران  ونع
ينفجر    أ لما أنماو السلس ي و لاملعني لالرحيوو لَلما  و   غري لقود

ا جمل     جمال  أه  اجلنة يولفون و ل   دث جلمعمنو ف ينا هن يو 
 ...ي  د ون يف َلما اذ جاءتمن املااكة يصودلن جن ا ج ا ج لت    الياقوت 

فونا وا  ن تلك النجاابو في جوآ م  وج   نمن علهلل واحل  و  ن انطلصوا 
فلما دفعوا اىل اجل او تعاىل عفر  ن ع  لجم  الكرينو  و ع دالب لاحداب  فاب

وتي ا   -  ب   الك أنو لحديث (2) ((لجتلهلل  ن يف عظم   العظيمة
أفيح     سك أبيم  ان وبك عز لج  الذ يف اجلنة لادياب لفي  : )) –عن  

فإذا مان يوم اجلمعة نزآ ت اوك لتعاىل    عليني علهلل مرعي و  ن حق 
 ن حق املنابر و الكرعي مبنابر    نوو لجاء الن يون ح هلل  لسون عليما

ء ح هلل  لسون عليماو  ن بكراعي    ذهبو  ن جاء الةديصون لالشمدا
في جلهلل  ن وبمن ت اوك لتعاىل   يء أه  اجلنة ح هلل  لسون علهلل الكثيب

نادى أه  لفي : )) –وتي ا  عن   –حذيفة و ل(3)((ح هلل ينظرلن اىل لجم 

                                      
 ع و لر  ( 1)
 ع و لر  ( 2)
 ع و لر  ( 3)
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للادي املزيد ال : قاآ و يا أه  اجلنة ا رجوا اىل لادي املزيد: اجلنة  نادي 
لفي  مث ان املسك وؤلعما يف  و  عز لج يعلن عع   لطول  لعرت  اال ا

جابر و لحديث (1)((   قل كن هذا السماء يعين الذي بدلت لان  ألشد بياتاب
ح هلل تن مي بمن اىل جنة عدنو )): لفي   –وتي ا  عنمما  –ب  ع د ا  

 .(2) ((لهي قة ة اجلنة
ول فصــد دلــت األحاديــث الــيت جــاء ال ةــريح فيمــا بلفــظ الزيــاول علــهلل زيــا 

ــا       ــربمن يف اجلنــة بداللــة املطابصــةو مم ــؤ نني ل ــث الــيت جــاء    امل دلــت األحادي
بان صاآ أه  اجلنـة  ـ   نـاز ن لرؤيـة ا  تعـاىل لعـودتمن اليمـا         ال ةريح فيما

دلـت  ال  ـم و يف حـني    علـهلل زيـاول املـؤ نني لـربمن يف اجلنـة بداللـة      بعد ذلك 
لربمن يف  كان  عني  معمـن   برؤية املؤ نني األحاديث اليت جاء ال ةريح فيما

 االع لزام. علهلل زياول املؤ نني لربمن يف اجلنة بداللة   اجلنة 
 داللة آثار السلف : وأما

فصد لود ع  بعم الة ابة لاآل او  ا يدآ علـهلل زيـاول املـؤ نني لـربمن يف     
 و ل   ذلك:(3)اجلنةو ل ث  ذلك ال يصاآ بالرأي

تســاوعوا اىل ) قــاآ:  – عنــ  وتــي ا  –عــ  ع ــد ا  بــ   ســعود     - 1
فإن ا  ت اوك لتعاىل يـربز ألهـ  اجلنـة يف مـ  يـوم  عـةو يف       اجلمعة؛ 

                                      
 ع و لر  ( 1)
 ع و لر  ( 2)
 .( 403 /6انظر :جمموم الف الى )( 3)
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فيكونون  ن  يف الصرب علهلل قـدو تسـاوعمن اىل   مثيب    مافوو أبيمو 
 .(1)( اجلمعة يف الدنيا

ان أهـ  اجلنـة ال ي غوطـونو    ) قـاآ:  –وتـي ا  عنـ     –ع  أبي أ ا ة  - 2
مينــون لال ي زقــونو ا ــا نعــيممن الــذي هــن فيــ   ســك  لال مي خطــون لال

يـزلولن  ي  دو    جلودهن ماجلمانو لعلهلل أبوابمن مث ان    املسكو 
و فيجلسون علهلل مراعي    ذهبو  كللة باللؤلؤو ا  يف اجلمعة  رتني

لالياقوتو لالزبرجدو ينظرلن اىل ا و لينظر اليمنو فإذا قـا وا انصلـب   

                                      
و لع ـد ا  بـ  أمحـد يف السـنة     ( 131 /2يف الزهـد لالرقـااو )   أ رج  اب  امل اوك( 1)
ــرقن : ) ( 259 /1) ــد ) ( 476ب و لالطربانــي يف ( 893 /2و لابــ   زميــة يف ال وحي

و ( 745 /2و لالداو ي يف نص   علهلل املريسي )( 9169برقن : ) ( 9/273الك ري )
ــة )ص ــداوقطين يف الرؤي ــرقن : ) ( 268لال ــو نعــين يف( 165ب ــة ) و لأب  /2 ــفة اجلن

و لاب  ( 31برقن : ) ( 42 /7و لاب  بطة يف اإلبانة الكربى )( 396برقن : ) ( 227
و لأبــو يعلــهلل يف ابطــاآ ال ــوليات ( 89بــرقن : ) ( 96أبــي الــدنيا يف  ــفة اجلنــة )ص 

   طرق ع  ع د الرمح  املسعوديو ع  املنماآ ب  عمـرلو   ( 285و برقن2/287)
 ب . –وتي ا  عن   -ا  ب   سعود ع  أبي ع يدلو ع  ع د 

لتعصب    أعل  بعدم هـام أبـي    ( 6/404يف جمموم الف الى )لاأل ر حسن  اب  تيمية 
: " وقـو    ( 60قاآ الـذه  يف العلـو )ص  ع يدل    أبي  لذمر ل  شواهد يرتصي بماو ل

 قاآ: "أ رج  اب  بطة يف اإلبانة الكربى بسند جيد". ( 65حس "و ليف )ص
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و  كللـة بـاللؤلؤو لاليـاقوت      غرفة  ا عـ عون بابـاب  أحدهن اىل الغرفة  
 .(1)( لالزبرجد

 ـا نظـر ا  عـزَّ لجـ َّ اىل اجلنـة قـط االَّ       ): أنـ  قـاآ    األح ـاو  معـب ع   - 3
اب علهلل  ا مانت ح هلل يوتيما أهلماو ل ـا  ُفًعقاآ: طي  ألهلكو فزادت تن
 ويـا  اجلنـةو   االَّ خيرجون يف  صـداوه يف    يوم مان  ن عيداب يف الدنيا 

و لتسـعهلل علـيمن الـرِّيح    فيرُبُز  ـن الـرب ت ـاوك لتعـاىلو فينظـرلن اليـ       
املنًســك و لال يســولون الــرب تعــاىل شــيئاب اال أعطــاهن ح ــهلل يرجعــوا لقــد   

 ـن يرجعـون اىل    ازدادلا علهلل  ا مانوا    احلس  لاجلمـاآ عـ عني تـعفاب   
 .(2)(أزلاجمن لقد ازدرًدنر  ث  ذلك

                                      
و ل   طريصـ  ابـ  أبـي الـدنيا يف  ـفة اجلنـة       ( 70 /2أ رج  اب  امل اوك يف الزهد ) (1)

   طريو حييهلل ب  أيوب ع  ع يد ا  ب  زحـر عـ  علـي بـ       ( 95برقن : ) ( 99)ص 
  وقوفاب علي . –وتي ا  عن   –يزيد ع  الصاعنو ع  أبي أ ا ة 

فصـاآ : "   ( 509 /2الرتهيـب ) لتعف  جداب الشـي  األل ـاني يف تـعيق الرتغيـب ل         
قريـب   -لهـو األ ـاني  -لهذا اعناد تعيق جدا    أج  اب  زحرو لعلي ب  زيـد  

  ن  ".
( 21برقن : ) ( 46 /1و ليف  فة اجلنة )( 379 /5أ رج  أبو نعين يف احللية ) ( 2)

و لاآلجـري يف الشـريعة   ( 201بـرقن : )  ( 121و لالداو ي يف الرد علهلل اجلممية )ص
بـ  احلـاوثو   ا   طريو يزيد ب  أبي زيادو عـ  ع ـد ا     ( 573برقن : ) ( 983 /2)

 ع  معب ب .
 .( 423 /4 يزان االع داآ )انظر :   ل داوه علهلل يزيد ب  أبي زياد لهو تعيق     
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انيو قاآ: عولت ع د العزيز ب   رلانو عـ  لفـد أهـ     ع   في اليم - 4
فيوتـع   وانمن يفدلن اىل ا  عز لج  يف م  يـوم مـي   )اجلنة قاآ: 

م  انسان  نمن أعر  بسريره  نك بسريرك هذا الذي أنـت   و ن أعرل
فــإذا قعــدلا عليــ  لأ ــذ الصــوم  وو قــاآ: لأقســن  ــفي علــهلل ذلــكعليــ 

ــمن ــاد  وجمالسـ ــاىل: ع ـ ــاوك لتعـ ــاآ ت ـ ــدي  قـ ــي للفـ ــي لجريانـ ي ل لصـ
قــاآ: فيؤتــون بطــري بــيم أ ثــاآ ال خــت فيــوملون  نمــا  ــا     وأطعمــوهن

 و ن يصوآ: ع ادي ل لصي لجرياني للفدي قد طعموا اعصوهن وشاءلا
فيؤتــون بآنيــة  ــ  ألــوان شــ هلل خم مــة فيســصون  نمــاو  ــن يصــوآ: ع ــادي   

فيجـيء مثـرات    ول لصي لجرياني للفـدي قـد طعمـوا لشـربوا فكمـوهن     
جر  دىل فيوملون  نما  ا شاءلاو  ن يصوآ: ع ـادي ل لصـي لجريانـي    ش

ف جيء مثرات شـجر أ ـفر    وللفدي قد طعموا لشربوا لفكموا امسوهن
لأقسـن  ـفي  ـا أن  ـت      ولأ  ر لأمحر لمـ  لـون مل تن ـت اال احللـ     

و  ن يصوآ: ع ادي ل لصـي لجريانـي   لقمةاب ف نشر عليمن حلاب وغريها
لألجتلني  ــن ح ــهلل وبوا لفكمــوا لمســوا طي ــابللفــدي قــد طعمــوا لشــر 

 ـن  فإذا جتلهلل  ن عز لج  فنظـرلا اليـ  نظـرت لجـوهمنو      وينظرلا الي
فيصـوآ  ـن أزلاجمـن:  ـرج ن  ـ        ويصاآ  ـن: اوجعـوا اىل  نـازلكن   

ذلــك أن ا  عــز : فيصولــون  وعنــدنا علــهلل  ــوول لوجعــ ن علــهلل غريهــا 
 .(1)( لج  جتلهلل لنا فنظرنا الي  فنظرت لجوهنا

                                      
 ـ  طريـو أزهـر     ( 324برقن : ) ( 225أ رج  اب  أبي الدنيا يف  فة اجلنة )ص ( 1)
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ان أه  اجلنة لريلن وبمن يف  صـداو   ) ع  بكر ب  ع د ا  املزنيو قاآ: - 5
 رلو فيـوتون وب   -مون  يصوآ: يف م  ع عة أيام  -م  عيد هو لكن 

العــزل يف حلــ    ــرلجوهمن  شــرقة لأعــالو  ــ  ذهــب  كللــة بالــدو   
ليرم ـون جنـاا من ليسـ وذنون علـهلل وبمـن       ولالز رد لعليمن أمالي  الـدو 

 .(1)(د لون علي ؛ فيو ر  ن وبنا بالكرا ة في
 

*      *      * 

 
 

                                                                                    
رادل الشي اني ع  ع د الرمح  ب  يزيـد عـ  أبيـ  عـ   ـفي      ب   رلان ع   ع د ا  ب  ع

 اليماني ع  ع د العزيز ب   رلان ب .
لألوده املنذوي يف الرتغيب لالرتهيب لقاآ : " ولاه اب  أبي الدنيا  وقوفاب "و لتعف       

 .( 505 /2األل اني يف تعيق الرتغيب لالرتهيب )
 ـ  طريـو  الـد عـ       ( 277 /4العزيـز )  أ رج  ابـ  أبـي ز ـنني يف تفسـري الصـرنن     ( 1)

 عمرل ب  ع يد ع  بكر ب  ع د ا  املزني ب .
ل الد   من مل يعنيو لعمرل ب  ع يد مل أجده يف الرلال ع  بكر ب  ع د ا  املزنيو      

لمل أجد يف م ب الرجاآ مم  يسمهلل بذلك عوى عمرل ب  ع يد ب  بـاب املع زلـي لي عـد    
  ر    ا  ات وؤية ا  تعاىل.أن يكون هو ملا يف األ
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 املبحث الرابع :
 املسائل املتعلقة بزيارة املؤمنني لربهم يف اجلنة :

دلــت النةــوص الســابصة علــهلل  لــة  ــ  املســاا  امل علصــة بزيــاول املــؤ نني  
 لربمن يف اجلنةو لفيما يلي ذمرها : 

 أواًل : وقت الزيارة :
نةوص بون الزياول تكون يف  صادير ل عامل  علو ة عند أه  جاءت ال

يغدلن : ))  -حديث تعيق مما ع و-اجلنة مما يف حديث أبي برزل  لهو 
ليرلحون اىل زياول وبمن عز لج و لذلك  ن مبصادير ل عامل يعلمون تلك 

 .(1)(( الساعة اليت يوتون فيما وبمن عز لج 
   بيوم اجلمعة لأ  ما حديث أن  لقد جاء يف عدل أحاديث تعيني ذلك

فإذا مان يوم اجلمعة )):لهو حديث حس  مما ع وو لفي   -وتي ا  عن -
نزآ ت اوك لتعاىل    عليني علهلل مرعي و  ن حق الكرعي مبنابر    نوو 

 ن حق املنابر بكراعي    ذهبو  ن جاء و لجاء الن يون ح هلل  لسون عليما
عليماو  ن  يء أه  اجلنة ح هلل  لسون الةديصون لالشمداء ح هلل  لسون 

 .(2)(( علهلل الكثيب في جلهلل  ن وبمن ت اوك لتعاىل ح هلل ينظرلن اىل لجم 
 -وتـي ا  عنـ     –مما قدو مبصـداو يـوم اجلمعـة يف حـديث أبـي هريـرل        

أن أهـ  اجلنـة اذا د لوهـاو نزلـوا     لهو حديث تعيق ممـا عـ وو لفيـ  : ))    
 .(3)((ن يف  صداو يوم اجلمعة    أيام الدنيافيما بف   أعما نو فيؤذن  

                                      
 ع و لر  ( 1)
 ع و لر  ( 2)
 ع و لر  ( 3)
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أي: أعــ وم للــي   قيــ قولــ : )يف  صــداو يــوم اجلمعــة  ــ  أيــام الــدنيا( ل
لالظــاهر أن املــراد يــوم  و هنــاك أعــ وم حصيصــة لفصــد الشــم  لالنمــاو لالليــ   

األحاديـث يف ف ـاا  يـوم اجلمعـة أنـ  يكـون يف اجلنـة يـوم          تاجلمعة فإنـ  لود 
 .(1)الدنيا لحي رلن وبمن اىل ن ر احلديث عة مما مان يف 

–وتـي ا  عنـ     –أن  ب   الـك  لال يشك  علهلل هذا  ا جاء يف حديث 
اذا أعـك  ا  عزلجـ     )):    أن املراد باجلمعة لـي  اجلمعـة املصـدول بويا نـا     

قاآ: فيم ط ت اوك لتعـاىل اىل اجلنـة يف مـ     و أه  اجلنة اجلنةو لأه  الناو الناو
لرِانَّ }لحيــ   قــاآ: ليفو  ــرل –يعنــهلل عــنة  -مــ  عــ عة نال   عــةو يف 

 ن حيمـ  العـرش اىل    ...و[47]احلج:  يرًوً ا عنندر وربُِّك ُمُولعقن عرنرٍة  ِّمَّا ترُعدُّلن
حــديثاب لذلــك لكونــ  (2)((فيفعــ  بمــن ذلــك يف مــ   عــة   واجلمعــة األ ــرى

 .-مما ع و- وتوعاب ال يةح 
وتـي ا    -وم اجلمعـة يف حـديث ابـ  ع ـاس     مما جاء حتديد الزيـاول بيـ  

ان أه  اجلنة يرلن وبمن عز لج   ))ع  الن   لهلل ا  علي  لعلن قاآ:  –عنمما 
 .-مما ع و  –لهو حديث تعيق جداب (3)(( يف م  يوم  عة يف و اآ الكافوو

وتـي ا    –(6)لأن  (5)لاب  ع اس(4)للود ذلك أي اب يف أحاديث حذيفة 
 صةولهي لان مانت  وتوعة اال أنما  وافصة لألحاديث املص ولة.الساب–عنمن 

                                      
 .( 220 /7حتفة األحوذي )و ( 592 /2انظر : حاشية السندي علهلل عن  اب   اج  )( 1)
 ع و لر  ( 2)
 ع و لر  ( 3)
 ع و لر  ( 4)
 ع و لر  ( 5)
 ع و لر  ( 6)
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وتـي   –مما تدآ علهلل ذلك اآل او الواودل ع  السلق مصوآ ابـ   سـعود   
وتي  -(2)و لقوآ أبي أ ا ة-لاعناده الي  حس  مما ع و  (1)-ا  عن  
لهي لان مانت  -ومحمما ا -(4)لع د العزيز ب   رلان(3)لمعب  -ا  عن  

 فة اال أن  يشمد  ا األحاديث الثاب ة ل ث  ذلك ال يصاآ بالرأي.تعي

 -علـي  لال يشك  علهلل مون لقت الزياول يوم اجلمعة  ا جاء يف حديث 
اذا مان يوم الصيا ة فرق ا  تعاىل بني أه  اجلنة لبني أه  )): –وتي ا  عن  

رشو  ــنني لمــي  لتــعت  نــابر  ــ  نــوو حــوآ العــ االنــاوو لاذا مــان يــوم 
ل نابر    زبرجد لياقوتو ف صوآ املااكة املوملـون بمـا: وبو ملـ  لتـعت     
هذه املنابر  فيلصي علهلل أفـواهمن: للغربـاءو فيصولـون: يـا وب ل ـ  الغربـاء        
فيلصي علـهلل أفـواهمن: قـوم حتـابوا يف ا  عـز لجـ   ـ  غـري أن يـرلهو ف ينمـا           

و ل ـا  (5)... ((لس  مذلك اذ أق   م  وج   نمن أعلن مبجلس     أحدمن مبج
انمـن يفـدلن اىل ا    ) ع د العزيز ب   رلانو ع  لفد أهـ  اجلنـة:   جاء يف أ ر 

اذ ميك  أن يصاآ أن حديث علي حممـوآ علـهلل    (6)(عز لج  يف م  يوم مي 
تميـؤ املـؤ نني للزيـاول     الرؤية دلن زياولو لقوآ ع د العزيز ب   ـرلان علـهلل أن  

ــ    ــما يكــون ي ــب ألجل ــوبمن النجاا ــوم    لوم ــاول ف كــون ي ــا الزي ــي  لأ  وم اخلم

                                      
 ع و لر  ( 1)
 ع و لر  ( 2)
 ع و لر  ( 3)
 ع و لر  ( 4)
 ع و لر  ( 5)
 ع و لر  ( 6)
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اجلمعةو لميك  أن يةاو اىل الرتجيح بون يصاآ ان النةوص الدالـة علـهلل مـون    
الزياول يوم اجلمعة أمثر لأ ح؛ لحديث علي تعيق جداب لقوآ ع ـد العزيـز   

 .- مما ع و - ب   رلان تعيق أي اب
   مون أهـ   مما ال يشك  علي  أي اب  ا جاء يف حديث ع د ا  ب  بريدل 

فصد  (1) -مما ع و  -عليمن الصرنن   رتني ليصرأاجلنة يد لون علهلل ا  م  يوم 
ــ 1031 ــع بينممــا املنــالي )ت     :  فــإن قلــت: قولــ  هنــا     ( بصولــ  : "  ـه

قـد يعاوتـ   ـا يف    (( يد لون علي  يف م  يوم  رتني ليصرأ عليمن اىل ن ـره  ))
أع وم  رل يوم اجلمعة قلت: قد ميك  اخلرب املاو أنمن ا ا يد لون علي  يف م  

اجلــواب بــون الــد وآ اليــو ي للجلــوس باحل ــرل لهــام الصــراءل  ــع لجــود  
أل أن ذلــك  واحلجــاب عــ  النظــر لالــد وآ األعــ وعي للرؤيــة فــا تعــاو   

 .(2)"  خي لق با  ا  األشخاص لاملصا ات
ــة علــهلل مــون     ــون يصــاآ أن النةــوص الدال لميكــ  أن يةــاو اىل الرتجــيح ب
الزيــاول يــوم اجلمعــة فصــط أمثــر لأ ــح؛ لحــديث حــديث ع ــد ا  بــ  بريــدل  

 .- مما ع و -املذموو غري  ابت 

لأ ا  صداو لقت الزياول فصد جاء تعيني بداي ما بوقـت  ـرلج أهـ  اجلمعـة     
       لفيـ :  -لهـو حـديث تـعيق ممـا عـ و       –حذيفـة اىل  ع من يف حـديث  

نـادى أهـ  اجلنـة     واجلمعة اىل  عـ من فإذا مان يوم اجلمعة حني خيرج أه  ))
و ممـا جـاء تعـيني نماي مـا     (3)((يا أهـ  اجلنـة ا رجـوا اىل لادي املزيـد    :  نادي 

                                      
 ع و لر  ( 1)
 .( 437 /2فيم الصدير )( 2)
 ع و لر  ( 3)
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لهـو حـديث    –أن  بـ   الـك  بصدو  نةر  الناس    اجلمعة مما يف حديث 
في جلهلل  ن وبمن ت اوك لتعـاىل ح ـهلل ينظـرلن اىل لجمـ      )) :لفي   -حس  

ال عـني وأتو لال أذن هعـتو لال  طـر علـهلل     فيفـ ح  ـن عنـد ذلـك  ـا       ...
 .(1)((قلب بشر اىل  صداو  نةر  الناس    يوم اجلمعة

السـابو أن الزيـاول تكـون     –وتـي ا  عنـ     –مما جـاء يف قـوآ أبـي أ ا ـة    
و للكن  ال يةح لخمـالق لألحاديـث األ ـرى الدالـة علـهلل      (2) رتني م   عة

 لقوعما  رل لاحدل.
حذيفـة  مما دلت النةوص أي اب علهلل تكراوها م   عـة ممـا يف حـديث    

فلمن يف م  ع عة أيام ال عق علـهلل  ـا مـانوا    السابو: ))  –وتي ا  عن   –
وتـي ا    -أن  بـ   الـك   و لاش ياق أه  اجلنة  ا مما يف حديث (3)((في 

في  مرا ة  فليسوا اىل شيء أحوج  نمن اىل يوم اجلمعة ليزادلا))  :لفي  –عن  
 .(4)((للذلك دعي يوم املزيد ؛لليزدادلا نظرا اىل لجم  ت اوك لتعاىل

مما دلت النةوص أي اب علهلل لقوعما يف يو ي عيد الفطر لاألت هلل مما 
قـاآ: قـاآ وعـوآ     –وتـي ا  عنـ     -أن  ب   الـك يدآ علهلل ذلك حديث 

ــ  لعــلن:   ــون  ))ا   ــلهلل ا  علي ــة وأى املؤ ن ــوم الصيا  وبمــن عــز   اذا مــان ي

                                      
 ع و لر  ( 1)
 ع و لر  ( 2)
 ع و لر  ( 3)
 ع و لر  ( 4)
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لج و فومر من بالنظر الي  يف م   عةو هو يوم املزيدو ليراه املؤ نـات يـوم   
 .(1)((الفطر ليوم الن ر

ليوم اجلمعة يـوم  : "  -ومح  ا   –هـ(795ت)قاآ احلافظ اب  وجب 
املزيــد يف اجلنــة الــذي يــزلو أهــ  اجلنــة فيــ  وبمــن لي جلــهلل  ــن يف قــدو  ــال   

 والعيـدي  أن أهــ  اجلنـة يــزلولن وبمـن فيممــا    لمـذلك ولي يف يــوم  واجلمعـة 
فمـذه األيـام    ويشاوك الرجـاآ فيمـا النسـاء    لأن  ي جلهلل فيمن أله  اجلنة عمو اب

 .(2)" أعياد للمؤ نني يف الدنيا لاآل رل عمو اب
 ثانيًا : م ا  الزيارة :

ــون  : يف ))جنـة عـدن     لهـي قةـ ة    –جاءت األحاديث بو ق  كان الزياول بــ
ممـا يف  (( ذفـر فينثرهـا علـيمن   ليو ر ا  عزلجـ  بكث ـان  ـ  املسـك األ    ...  -اجلنة 

                                      
ــداوقطين يف ال ( 1) ــة )ص أ رجــ  ال ــرقن : ) ( 170رؤي ــو   ( 56ب ــ  طري ــ     أمحــد ب

نافع أبو احلسـ    ع  رلان ب  جعفر  ع ب  حممد احممد ب  عثمان ع  س  علمان ب  احل
 ب . –وتي ا  عن   –عطاء ب  أبي  يمونة ع  أن  ب   الكع   وىل بين هاشن 

 لاعناده تعيق؛ جلمالة أبي احلس   وىل بين هاشنو لتعق  رلان ب  جعفر.     
 ــ   ( 3بــرقن : ) ( 308 )ص جملــ  ا ــاء يف وؤيــة ا  تعــاىللأ رجــ  الــدقاق يف      

الف ــ  حممــد بــ  أمحــد  يأبــ عــ  احلســ  علــي بــ  أمحــد الو ــااصي ا ــرلي يأبــطريــو 
بـ   وعـهلل   احممـد   عـ   ع ـد ا  حممـد بـ  أمحـد اإل ـطخري      يأبـ  ع اجلاولدي احلافظ 

 ب . عطاء ب  أبي  يمونة ع   عالية ال رير يأبع   ا يثن ب  عم  ع  الوتاو
هذا حديث غريبو مل نك    اال بمذا اإلعنادو    ولاية أبي الف ـ    ": عصي    قاآل     

اجلاولدي اإل ام احلافظو لهو أحد حفاَ احلديث جراعانو لود أ  مان لهع  ن  أبو 
  ".بكر ب   ردلي و لأبو نعينو لوليا عن   يعاب

 .( 176 /1ف ح ال اوي الب  وجب )( 2)
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علـهلل  ...  يف ولتـة  ـ  ويـا  اجلنـة    و ل ))(1)-لهو  وتوم  –جابرحديث 
وليف (2) -لهـو تـعيق    –يف حديث أبي هريرل((مما مث ان املسك لالكافوو

 : )) -لهو حديث حس   –أن  ب   الكلادي    لديانما مما يف حديث 
و يسـمهلل ممـا   (3)((أفيح     سـك أبـيم   وبك عز لج  الذ يف اجلنة لادياب ان

ــة يف حــديث  ــد: )) -لهــو حــديث تــعيق   –حذيف ــن  ... لادي املزي ال يعل
لفي  مث ان املسك وؤلعـما يف السـماء    وعع   لطول  لعرت  اال ا  عز لج 

ممـا يف  (( علـهلل مث ـان املسـك   و ل ))(4) (( ـ  قلـ كن هـذا    لان  ألشـد بياتـاب   ...
(( ممـا يف حـديث   يف و ـاآ الكـافوو  و ل))(5) -لهـو  وتـوم    –أن حديث 

((ممـا يف   علهلل مثيب مافوو أبيمو ل)) (6)-لهو تعيق جداب  –اب  ع اس
و لحتـت ))شـجرل طـوبهلل لهـي علـهلل      (7)-لهو تـعيق جـداب    –أن حديث 

لهمــا  -(9)لحــديث ابــ  ع ــاس  (8) شــط نمــر الكــو ر(( ممــا حــديث حذيفــة
 –لقد جاء ل فما يف حديث حممد ب  علي بـ  احلسـني    –عان حديثان  وتو

                                      
 ع و لر  ( 1)
 ع و لر  ( 2)
 و لر  ع ( 3)
 ع و لر  ( 4)
 ع و لر  ( 5)
 ع و لر  ( 6)
 ع و لر  ( 7)
 ع و لر  ( 8)
 ع و لر  ( 9)



 

 
85 

 الشرعيةجملة العلوم 
 هـ1440 اخلمسون حمرمالعدد 

 

ان يف اجلنـة شـجرل يصـاآ  ـا طـوبهللو لـو       بصول  : ))  -لهو حديث  وتوم 
عــخر اجلــواد الرامــب أن يســري يف َلــما لســاو فيمــا  ااــة عــامو ق ــ  أن يصطــع   

لأ ناؤها عندس لاع ربقو  ولزهرها وياطةفر ولوقماو لبسرها برلد   ر
محــرو ل ــمغما زجن يــ  لعســ و لبط اؤهــا يــاقوت أمحــرو  لمثرهــا حلــ  أ

لز ــرد أ  ــرو لترابمــا  ســك لعنــربو لمــافوو أ ــفرو لحشيشــما زعفــران  
ينفجر    أ لما أنماو السلس ي و  ولاأللنجوج ت وججان    غري لقودو ونع

لاملعــني لالرحيــوو لَلــما جملــ   ــ  جمــال  أهــ  اجلنــة يولفونــ و ل   ــدث  
 .  (1) ((جلمعمن

مما ع و أن أ ح  ا لود يف  كان زياول املؤ نني لربمن يف اجلنة  ـا  ف  ة  
ان وبــك عــز  : )) -لهــو حــديث حســ   –أنــ  بــ   الــكلود يف حــديث 

و لالـوادي األفـيح : يـراد    (2) ((أفيح     سك أبـيم  لج  الذ يف اجلنة لادياب
 .(3)ب  الوادي الواعع 

 –كـ  اجلمـع بينمـا    لال يعاو  ذلك  ا لود يف األحاديث األ ـرى؛ اذ مي 
 :  كان زياول املؤ نني لربمن يف اجلنةبون يصاآ ان  –علهلل افرتا     ما 

 يف جنة عدن. -

 يف ولتة    وياتما. -

 لعلهلل لج  اخلةوص يف الوادي األفيحو املسمهلل بوادي املزيد. -

 حتت شجرل طوبهلل. -

 يف مث ان املسك لو اآ الكافوو األبيم. -
                                      

 ع و لر  ( 1)
 ع و لر  ( 2)
 .( 151 /2الشايف يف شرح  سند الشافعي )انظر :  ( 3)
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 يارة : ثالثًا : تفاضل املؤمنني يف الز
دلت النةوص الواودل يف الزياول علهلل أن الزياول تعـن األن يـاء لالةـديصني    

لهــو حــديث  –وتــي ا  عنــ   -لالشــمداء لاملــؤ نني ممــا يف حــديث أنــ  
فإذا مان يوم اجلمعـة نـزآ ت ـاوك لتعـاىل  ـ  علـيني       )):حس  مما ع وو لفي  

 ن ـهلل  لسـو  علهلل مرعـي و  ـن حـق الكرعـي مبنـابر  ـ  نـوو لجـاء الن يـون ح         
 ن حق املنابر بكراعي    ذهبو  ن جاء الةديصون لالشـمداء ح ـهلل   و عليما
علـهلل الكثيـب في جلـهلل  ـن      نعليماو  ن  يء أه  اجلنة ح ـهلل  لسـو   ن لسو

 .(1)(( اىل لجم  نوبمن ت اوك لتعاىل ح هلل ينظرل
وتـي   –أبـي هريـرل    لأنمن ي فالتون فيما حبسب أعمـا ن ممـا يف حـديث   

أن أهـ  اجلنـة اذا د لوهـاو    لهو حديث تعيق مما ع وو لفيـ  : ))   -عن  ا  
 .(2)(( نزلوا فيما بف   أعما نو فيؤذن  ن يف  صداو يوم اجلمعة    أيام الدنيا

  يف شـرح احلـديث :   –ومحـ  ا    –هــ(  1014قاآ العا ة علي الصاوي )ت
ــا( أي يف  نا    "  ــوا فيم ــة )نزل ــا( أي اجلن ــة اذا د لوه ــ  اجلن ــا  )أه ز ــا لدوجاتم

 .(3)" )بف   أعما ن( أي: بصدو زيادل طاعاتمن ممية لميفية
ــاآ  ا ــة دلن        ــي للرج ــا ه ــة ا  ــوم اجلمع ــاول ي ــاهر النةــوص أن زي لَ
النساء؛ ملا جاء فيما  ـ  عـودتمن بعـد زيـاوتمن ألهلـيمن يف غـرفمن لعـؤا ن        

 ممـا يف  -لان مـان ال يةـح  نمـا شـيئاب      - ن عـ  عـ ب ازديـاد  ـا ن     
ــرل    ــي هري ــ    –حــديث أب ــن ننةــر  اىل  لهــو تــعيق : ))  –وتــي ا  عن  

                                      
 ع و لر  ( 1)
 ع و لر  ( 2)
 . (3594 /9 رقال املفاتيح شرح  شكال املةابيح )( 3)
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ــاب   ــاو فــيصل :  رح  ــا أزلاجن و لصــد جئــت لان بــك  ــ   لأهــاب  نازلنــاو ف لصان
اجلماآ لالطيب أف   مما فاوق نا علي و فنصـوآ: انـا جالسـنا اليـوم وبنـا اجل ـاو       

وتـي   –ة حذيفـ و لحـديث  (1)((أن ننصلب مبث   ـا انصل نـا   نال عز لج و لحيو
ــ   ــوآ  ــن لهــو تــعيق أي ــاب: ))  –ا  عن ــن يص ــازلكن  :   ــوا اىل  ن و اوجع

 وفريجعون اىل  ناز ن لقد أعطهلل م  لاحد  نمن ال عق علهلل  ـا مـانوا فيـ    
ممــا غشــيمن  ــ   ؛فريجعــون اىل أزلاجمــن لقــد  فــوا علــيم  ل فــني علــيمن 

 وا عليــ فــإذا وجعــوا تــراد النــوو ح ــهلل يرجعــوا اىل  ــووهن الــيت مــانو  ونــووه
 وفيصوآ  ن أزلاجمن لصد  رج ن    عنـدنا علـهلل  ـوول لوجعـ ن يف غريهـا     

و لحـديث جـابر   (2)((ذلك أن ا  عز لج  قد جتلهلل لنا فنظرنـا  نـ   : فيصولون 
 ــن يرجعــون اىل أهلــيمن فيمــرلن لهــو تــعيق جــداب : ))–وتــي ا  عنــ   –

ــاب  ــا يف علـــهلل تلـــك الكث ـــان ف بكث ـــان املســـكو في عـــث ا  علـــيمن وحيـ يميجمـ
ح هلل انمن لريجعون اىل أهلـيمن لانمـن ل يـو ن لشـعث غـرب  ـ         ولجوهمن

ح هلل يرجعوا لقـد  و لمذلك  ا جاء يف ن او السلق مصوآ معب : )(3)((املسك
ــا مــانوا  ــ  احلســ  لاجلمــاآ عــ عني تنــ     ــهلل   ــن يرجعــون اىل   ابُفًعازدادلا عل  

 ـن يصـاآ  ـن:    )لان: ع د العزيز ب   ـر و ل(4)(أزلاجمن لقد ازدرًدنر  ث  ذلك
فيصوآ  ن أزلاجمـن:  ـرج ن  ـ  عنـدنا علـهلل  ـوول        واوجعوا اىل  نازلكن

                                      
 ع و لر  ( 1)
 ع و لر  ( 2)
 ع و لر  ( 3)
 ع و لر  ( 4)
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ذلك أن ا  عـز لجـ  جتلـهلل لنـا فنظرنـا اليـ        : فيصولون  ولوجع ن علهلل غريها
 و لماهما تعيفان أي اب.(1)(فنظرت لجوهنا

 يف وؤية النساء لربمن يف اجلنة علهلل  ا ة أقوآ : ا  لقلقد 
ن النساء يري  ا  تعاىل مالرجاآ؛ لعموم األدلـة الدالـة علـهلل أن    األلآ : أ

 أه  اجلنة يرلن ا  عز لج .
الثاني : أن النسـاء ال يـري  ا  تعـاىل؛ ألنمـ   صةـووات يف اخليـامو لملـا        

 جاء يف بعم األحاديث    عودل الرجاآ    بعد وؤي من   تعاىل.
لال لكـ  وؤيـة الرجـاآ لـ  أممـ و      الثالث : أن النسـاء يـري  ا  تعـاىلو ل   

ألن الرجـاآ مي ـازلن يف الـدنيا     ؛مي نع أن يكون للرجاآ  زية يف وؤي ـ  عـ  ان   
علهلل النساء بوعماآ عظيمة مةال اجلماعة لاجلمعة لاجلمادو فا بد أن يكون 

 .(2)لذلك أ ره يف جزاء اآل رل
للكـ   آو أن الرؤيـة    صصـة للنسـاء مالرجـا     –لا  أعلن  –لالذي يظمر 

ل ــ  ذلــك ا  ةا ــمن بالزيــاول يــوم اجلمعــةو      وؤيــة الرجــاآ لــ  أممــ و    
ل شـاوم من الرجــاآ فيمــا يـو ي عيــد الفطــر لاألتــ هلل ممـا يــدآ علــهلل ذلــك    

اذا مان يـوم الصيا ـة وأى   )): امل صدم–وتي ا  عن   -أن  ب   الكحديث 
املزيـدو  املؤ نون وبمن عز لج و فومر من بالنظر الي  يف م   عـةو هـو يـوم    

 .  (3)((ليراه املؤ نات يوم الفطر ليوم الن ر

                                      
 ع و لر  ( 1)
و ( 184 /12)و ال دايـة لالنمايـة البـ  مـثري     ( 6/420انظر : جممـوم الف ـالى )  ( 2)

 .( 297 /1) للسفاويينلوااح األنواو السنية و ( 363 /2)للسيوطي احلالي للف الي 
 ع و لر  .( 3)
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أحاديـث  : "  -ومحـ  ا    –هـ( 728يصوآ شي  اإلعام اب  تيمية )ت
املعنـهلل  ل   الرجاآ لالنساء لمذلك مام العلماء  الرؤية تشم  املؤ نني  يعاب
أن عـ ب ذلـك أن الرؤيـة     ...لمان قد عنح لـي  ... يص  ي ذلك حسب ال   ع؛ 

فلمـا مــان   ؛ادل العا ـة يف اآل ــرل تكـون حبســب الةـلوات العا ـة املع ــادل    املع ـ 
الرجاآ قد شرم  ـن يف الـدنيا االج مـام لـذمر ا  ل ناجاتـ  لتراايـ  بـالصلوب        

يف م   عة  لال نعن بلصاا  يف الةال م   عة جع   ن يف اآل رل اج ماعاب
ة قد   ت بـون النسـاء يـؤ رن    لملا مانت السن وملناجات  ل عاين   لال م ع بلصاا 

باخلرلج يف العيد ح هلل العواتو لاحليم لمان علهلل عمـد وعـوآ ا   ـلهلل ا     
علي  لعلن خيرج عا ة نساء املؤ نني يف العيد جع  عيـده  يف اآل ـرل بالرؤيـة    

 .(1)" علهلل  صداو عيده  يف الدنيا
ليـوم اجلمعـة   : "  -ومحـ  ا    –هــ( 795ت)ليصوآ احلافظ اب  وجب 

يوم املزيد يف اجلنة الذي يزلو أه  اجلنة في  وبمـن لي جلـهلل  ـن يف قـدو  ـال      
لمذلك ولي يف يوم العيدي  أن أه  اجلنة يزلولن وبمـن فيممـا لأنـ      واجلمعة

فمذه األيـام أعيـاد    ويشاوك الرجاآ فيما النساء ي جلهلل فيمن أله  اجلنة عمو اب
 .(2) " للمؤ نني يف الدنيا لاآل رل عمو اب

يــوم تعيينمــا مــ  جــاء مبــا عــ و يظمــر أن زيــاول املــؤ نني لــربمن يف اجلنــة   ل
ممـا دلـت   و اجلمعـة   ال بصدو  نةر  الناس     ما صداو لق و لأن اجلمعة

أ ـح  ـا   و لأن النةوص أي اب علهلل لقوعما يف يـو ي عيـد الفطـر لاألتـ هلل    
لهـو حـديث حسـ      – ا لود يف حديث أنـ  بـ   الـك     ما كانحتديد لود يف 

                                      
 .( 420 /6ف الى )جمموم ال( 1)
 .( 176 /1ف ح ال اوي الب  وجب )( 2)
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و  لالشـمداء لاملـؤ نني  نيتعـن األن يـاء لالةـديص    و لأنماالوادي األفيحلهو -
لَاهر النةـوص أن زيـاول يـوم اجلمعـة     و ي فالتون فيما حبسب أعما نلأنمم

فيمـا يـو ي   و لأن النسـاء يشـاوم  الرجـاآ    ا ا هي للرجاآ  ا ـة دلن النسـاء  
 .عيد الفطر لاألت هلل

 

*      *      * 
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 اخلامتة :
محد ا  الذي بنعم   ت ن الةاحلاتو ميك  ا اآ أهن ن ااج ال  ـث  بعد 

 يف اآلتي :
أن املراد بزياول املؤ نني لربمن يف اجلنـة : قةـدهن ايـاهو لان صـا ن  ـ        - 1

 .غرفمن الي و لرؤي   ع  ان  لال نعن ب ياف    ن لامرا   اياهن
جمـرد الرؤيـة الـيت هـي املعاينـة      زياول املؤ نني لربمن يف اجلنـة قـدو زااـد علـهلل     أن  – 2

فصط ل  ـمنما قةـد الزااـر املـزلو لعـريه لمرا ـة املـزلو لـ و ممـا أنمـا لـالق            
 . عنهلل اللصاء لشمول  املؤ   لالكافر لا  ةا ما بوه  اإلميان فصط

ــواودل يف   – 3 ــا    أن النةــوص الةــ ي ة ال ــة ا  ــربمن يف اجلن ــؤ نني ل ــاول امل زي
لأ ا زياول هام الصـرنن  نـ  عـ  ان     و لكرينزياول النظر اىل لج  ا  ايه

 غري  ابت.فلن ترد اال يف حديث ع د ا  ب  بريدل املذموو لهو 
ــدرًينرا  }وفســر  اعــة  ــ  الســلق قولــ  تعــاىل: –4 ُلُمــن  َّــا يرشرــاُؤلنر فنيمرــا لرُل

بالرؤيـة مـ   عـةو لالشـك أن تفسـريها بـذلك داآ علـهلل         [35]ق:   رِزيد
ؤيــة فيمــا هــذا  ــ  جمــةو للداللــة األحاديــث الــواودل يف   الزيــاول؛ لوقــوم الر

    جمة أ رى. الزياول علهلل أنما    املزيد
عــ ة عشــر  –حســب  ــا لقــع لــي  –عــدد األحاديــث الدالــة علــهلل الزيــاول  –5

حـديثاب؛ أحـدها حسـ و ل ا ـة  نـ  تـعيفةو لعـ ة  نمـا تـعيفة جـدابو           
مـا حسـ و   لع ة أ رى  وتوعةو ممـا أن عـدد اآل ـاو مسـة لاحـد  ن     

 لا نان تعيفانو لا نان تعيفان جداب.
*      *      * 
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املشـموو حبـديث    –وتـي ا  عنـ     –لأ ح األحاديث حديث أن  ب   الـك  
وتـي ا    –الوادي األفيحو مما أن أ ح اآل او قوآ ع د ا  ب   سعود 

 )تساوعوا اىل اجلمعة(. –عن  
عليـ  لعـلن يف زيـاول املـؤ نني      عـ  الـن   ـلهلل ا     أن األحاديث الـواودل  –6

لكــ  تعــددها  -ممــا عــ و  –   صــاآ ــلــربمن يف اجلنــة عا  مــا مل خيــ  
يغلب علهلل الظـ    وتمـا يف نفـ  األ ـر؛ بـ  قـد يص  ـي         ؛لمثرل طرقما
ا يوافـو ذلـك   ممـ ولي ع  الة ابة لال ـابعني   باإلتافة اىل  االصطع بماو 

 .يقل ث  هذا ال يصاآ بالرأي؛ لا ا يصاآ بال وق
أبواباب للذا ذمرها  اعة    أه  العلن يف عصاادهنو مما عصد  ا بع من 

  ا ة لذمرلا أدل ماو لمل أقق علهلل    أنكرها    أه  العلن امل صد ني.
زيـاول املـؤ نني لـربمن يف اجلنـة يف عـدل أحاديـث بيـوم        تعـيني لقـت   جـاء   - 7

ما دلـت النةـوص   مو بصدو  نةر  الناس    اجلمعة  ما صداو لق و لاجلمعة
 .لقوعما يف يو ي عيد الفطر لاألت هللولأي اب علهلل تكراوها م   عة

 كان زياول املؤ نني لربمن يف اجلنة  ـا لود يف  حتديد أن أ ح  ا لود يف  - 8
لال و الوادي األفيحلهو -لهو حديث حس   –حديث أن  ب   الك 

علهلل  –نما يعاو  ذلك  ا لود يف األحاديث األ رى؛ اذ ميك  اجلمع بي
بون يصاآ ان  كـان زيـاول املـؤ نني لـربمن يف اجلنـة :يف       –افرتا     ما 

لعلــهلل لجــ  اخلةــوص يف الــوادي و يف ولتــة  ــ  وياتــماو جنــة عــدن
يف مث ــان املســك هللو حتــت شــجرل طــوب و األفــيحو املســمهلل بــوادي املزيــد 

 .لو اآ الكافوو األبيم
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 لالشــمداء ني يــاء لالةــديص زيــاول املــؤ نني لــربمن يف اجلنــة تعــن األن    أن  – 9
لَــاهر النةــوص أن و ي فــالتون فيمــا حبســب أعمــا ن و لهملاملــؤ نني

ــاء       ــا هــي للرجــاآ  ا ــة دلن النس ــة ا  ــوم اجلمع ــاول ي ــاء زي و لأن النس
 .فيما يو ي عيد الفطر لاألت هلليشاوم  الرجاآ 

 ب  رير الصوآ يف املساا  اخلافية بني أهـ   لأ ا تو يات و فوهمما : العناية
ــ   ــلة      ــة لافرادهــا بــذلكو لممــا ل الســنةو لال وعــع يف دواعــة املســاا  اجلزاي

 مبوتوم ال  ث  سولة ال زالو بني أه  اجلنة لأحوال .
لاحلمد   ألالب لن رابو َاهراب لباطنابو ل لهلل ا  لعلن علـهلل ن ينـا حممـد    

 لعلهلل نل  ل     أ عني.
 

*      *      * 
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 : املصادر واملراجع
ة الكربىو أبو ع د ا  ع يد ا  بـ  حممـد الُعكع رـري املعـرل  بـاب  برطَّـةو ت/       اإلبان .1

 هـ 1418و 1الوليد ب  عيق النةرو داو الراية للنشر لال وزيعو الريا و ط:
ابطاآ ال وليات أل  او الةفاتو الصاتي أبو يعلهللو حممد ب  احلسني اب  الفراءو  .2

 .1الكويتو ط: –ا  الدللية ت/ حممد ب  محد احلمود النجديو داو اي
األحاديث الطواآو أبو الصاعن الطربانيو عليمان ب  أمحد اللخمي الشا يو ت/  .3

 هـ.1404و 2محدي ب  ع داجمليد السلفيو  ك  ة الزهراءو املو  و ط:
األحاديث املخ اولو تياء الدي  أبو ع د ا  حممد بـ  ع ـد الواحـد املصدعـيو ت/      .4

  ب  دهي و داو   ر للط اعة لالنشر لال وزيعو بريلتو أ.د ع د امللك ب  ع د ا
 هـ. 1420و  3ل نانو ط:

اإلحسان يف تصريب   يح اب  ح انو الفاوعيو عاء الدي  علي ب  بل انو ت/  .5
 هـ.1412شعيب األوناؤلطو  ؤعسة الرعالةو بريلتو ط: األلىلو 

األندلســـي األحكــام الشــرعية الكــربىو ع ــد احلـــو بــ  ع ــد الــرمح  األزديو         .6
و 1األش يليو ت/ حسني ب  عكاشةو  ك  ـة الرشـدو السـعوديةو الريـا و ط:    

 م.2001 -هـ 1422
األمو الشافعي أبو ع د ا و حممد ب  ادوي  املطل  الصرشي املكـيو داو املعرفـةو    .7

 هـ. 1410بريلتو
أ الي اب  هعون الواعظو أبـو احلسـني حممـد بـ  أمحـد بـ  اهاعيـ  بـ  عنـ             .8

و ت/ د. عـا ر حسـ   ـربيو داو ال شـاار اإلعـا يةو بـريلتو ل نـانو        ال غدادي
 هـ. 1423و 1ط:

ال  ـر الز ـاوو أبـو بكـر أمحـد بـ  عمـرل ال ـزاوو ت/ حمفـوَ الـرمح  زيــ  ا و            .9
 م.1988و 1املدينة املنوولو ط: - ك  ة العلوم لاحلكن 
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 هـ   1407و الفكرو ال داية لالنمايةو أبو الفداء اهاعي  ب  عمر ب  مثري الصرشيو دا .10
ال دلو السافرل يف أ وو اآل رلو جاآ الـدي  ع ـد الـرمح  السـيوطيو ت/ أبـو       .11

 هـ.1411و 1حممد املةريو  ؤعسة الك ب الثصافيةو بريلتو ط:
ال عث لالنشووو أبو بكر ال يمصيو أمحد ب  احلسني ب  علـيو ت/ عـا ر أمحـد     .12

 هـ.  1406و 1:حيدوو  رمز اخلد ات لاألحباث الثصافيةو بريلتو ط
 –تاوي  بغدادو أمحد ب  علي ب   ابت اخلطيب ال غـداديو داو الك ـب العلميـة     .13

 هـ.1417و 1بريلتو ت/  ةطفهلل ع د الصادو عطاو ط:
تاوي  د شوو أبو الصاعـن علـي بـ  احلسـ  ابـ  عسـامرو ت/ عمـرل بـ  غرا ـة           .14

 العمرليو داو الفكر.
مــد ع ــد الــرمح  بــ  ع ــد حتفــة األحــوذي بشــرح جــا ع الرت ــذيو أبــو العــا حم .15

 الرحين امل اومفوويو داو الك ب العلميةو بريلت.
الرتغيب لالرتهيـب  ـ  احلـديث الشـريقو ع ـد العظـين بـ  ع ـد الصـويو زمـي            .16

ــة      ــب العلمي ــدي و داو الك  ــراهين يــ  ال ــذويو ت/ اب ــدي  املن ــريلتو  –ال ب
 هـ.1417و 1ط:

د ب  علي ب  حممد ب  حجـر  تعريق أه  ال صدي  مبراتب املو وفني بال دلي و أمح .17
 .1األودنو ط: –العسصانيو ت/ د.عا ن ب  ع د ا  الصريوتيو  ك  ة املناو 

ــ         .18 ــد ا و ت/ حســني ب ــ  ع  ــي ز ــننيو حممــد ب ــ  أب ــرنن العظــينو اب تفســري الص
 هـ.1423عكاشةو داو الفاولق احلديثةو الصاهرلو ط: األلىلو 

اء اهاعيـ  بـ  عمـر بـ  مـثري الصرشـي       تفسري الصرنن العظينو اب  مثريو أبو الفـد  .19
ال ةري  ن الد شصيو ت/ عا ي ب  حممد السا ةو داو طي ة للنشر لال وزيـعو  

 .ـه1420ط: الثانيةو
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تفسري  صات  ب  عليمان ب  بشري األزدي ال لخهللو ت/ ع ـد ا  حممـود شـ ات و     .20
 هـ.  1423و 1بريلتو ط: –داو احياء الرتاث 

داو و حممـد عوا ـة   و ت/لـي بـ  حجـر العسـصاني    أمحد ب  عو تصريب ال مذيب .21
 هـ.1406و عووياو الرشيد

تنزي  الشريعة املرفوعة ع  األ  او الشنيعة املوتوعةو علي ب  حممد اب  عراق الكنانيو  .22
 هـ1399و 1ت/ ع د الوهاب ع د اللطيق  داو الك ب العلميةو بريلتو ط:

 عـة دااـرل املعـاو     تمذيب ال مذيبو أمحـد بـ  علـي بـ  حجـر العسـصانيو  ط       .23
 هـ.1326و 1النظا يةو ا ندو ط:

تمذيب الكماآ يف أهاء الرجاآو يوعق ب  ع د الرمح  الكل  املزيو ت/ د.  .24
 هـ.1400 بشاو عواد  عرل و  ؤعسة الرعالةو بريلتو ط:

تمــذيب اللغــةو األزهــريو حممــد بــ  أمحــد بــ  األزهــري ا ــرليو ت/ حممــد    .25
 م2001بريلتو ط: األلىلو  –العربي عو   رعبو داو احياء الرتاث 

جا ع ال يان يف تولي  الصرننو الطربيو حممد ب  جرير ب  يزيد ب  مثري ب  غالـب   .26
اآل لــيو أبــو جعفــر الطــربيو ت/ أمحــد حممــد شــامرو  ؤعســة الرعــالةو ط:  

 هـ. 1420األلىلو 
اجلا ع الةغري لزيادت و ع د الرمح  ب  أبي بكرو جاآ الدي  السـيوطيو ت/   .27

 مد نا ر الدي  األل انيو نسخة الكرتلنيةو املك  ة الشا لة. حم
اجلا ع ألحكام الصرنن للصرط  اجلا ع ألحكام الصرننو حممـد بـ  أمحـد بـ  أبـي       .28

بكر األنةاوي اخلزوجي الصرط و ت/ أمحد الربدلنـي لابـراهين أطفـي و داو    
 هـ.1384الك ب املةريةو الصاهرلو ط: الثانيةو 
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ــين      حــادي األولاح اىل .29 ــ  ق ــدي  اب ــي بكــر يــ  ال ــ  أب ــراحو حممــد ب ــاد األف  ب
 اجلوزيةو  ط عة املدنيو الصاهرل. 

حاشـية ابـ  الصــين علـهلل عـن  أبــي دالد س تمـذيب عـن  أبــي دالد لاي ـاح عللــ          .30
ــب        ــةو داو الك  ــين اجلوزي ــ  ق ــدي  اب ــي بكــر يــ  ال ــ  أب ل شــكات و حممــد ب

 هـ.  1415و 2العلميةو بريلتو ط:
علهلل عن  ابـ   اجـ  س مفايـة احلاجـة يف شـرح عـن  ابـ   اجـ و         حاشية السندي  .31

 بريلت. –حممد ب  ع د ا اديو أبو احلس و نوو الدي  السنديو داو اجلي  
احلالي للف اليو ع د الرمح  ب  أبي بكرو جاآ الـدي  السـيوطيو داو الفكـر     .32

 هـ.  1424للط اعة لالنشرو بريلتو ل نانو 
ياءو األ ـ مانيو أبـو نعـينو داو الك ـب العلميـةو      حلية األللياء لط صات األ ف .33

 هـ.1409بريلتو ط: األلىلو 
احلناايات س فوااد أبي الصاعن احلناايو أبو الصاعن احلسني ب  حممد احلناايو ت/  .34

 هـ.  1428و 1 الد وزق حممد جرب أبو النجاو أتواء السلقو الريا و ط:
ب  أبي بكر جاآ الدي  السـيوطيو   الدو املنثوو يف ال فسري باملو ووو ع د الرمح  .35

 داو الفكرو بريلت.
الرد علهلل اجلمميةو أبو ععيد عثمان ب  ععيد الداو ي السجس انيو ت/ بدو ب   .36

 هـ.1416و 2ع د ا  ال دوو داو اب  األ ريو الكويتو ط:
الــرل  ال ســام برتتيــب ل ــريج فوااــد ترمَّــامو جاعــن بــ  عــليمان محــد الفميــد   .37

 هـ 1408و 1شاار اإلعا يةو بريلتو ل نانو ط:الدلعريو داو ال 
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وؤيــة ا  ت ــاوك لتعــاىلو أبــو حممــد ع ــد الــرمح  بــ  عمــر ال ــزاو املعــرل  بــاب   .38
الن اسو ت/ د. حمفوَ ع د الرمح  ب  زي  ا  السلفيو الداو العلمية للط اعة 

 هـ1407و 1لالنشر لال وزيعو د يو ا ندو ط:
عمر الداوقطينو ت/ ابراهين حممد العليو أمحـد   وؤية ا و أبو احلس  علي ب  .39

 هـ.  1411فخري الرفاعيو  ك  ة املناوو الزوقاءو األودنو 
زاد املسري يف علن ال فسريو اب  اجلوزيو  اآ الدي  أبو الفرج ع د الرمح  بـ    .40

بـريلتو   –علي ب  حممد اجلوزيو ت/ ع د الرزاق املمديو داو الك اب العربي 
 هـ. 1422 -ط: األلىل 

الزهــد لالرقــااوو أبــو ع ــد الــرمح  ع ــد ا  بــ  امل ــاوك احلنظلــيو ت/ ح يــب    .41
 الرمح  األعظميو داو الك ب العلميةو بريلت. 

السلسلة ال عيفة علسلة األحاديث ال عيفة لاملوتوعة لأ رها السيئ يف األ ـةو   .42
أبــو ع ــد الــرمح  حممــد نا ــر الــدي و األل ــانيو داو املعــاو و الريــا و ط:    

 هـ.1412األلىلو 
ــب        .43 ــانيو املك  ــدي  األل  ــي عا ــنو ت/ حممــد نا ــر ال ــ  أب ــو بكــر ب الســنةو أب

 هـ.1400و1اإلعا يو بريلتو ط:
ــ  عــعيد       .44 ــ  أمحــد حن ــ و ت/ د. حممــد ب ــد ا  ب ــد الــرمح  ع  ــو ع  الســنةو أب

 هـ.1406و 1الص طانيو داو اب  الصينو الد امو ط:
ــ  الكر ــانيو ت/ عــا    .45 ــ  اهاعي ــد ا  نآ محــدانو  الســنةو حــرب ب ــ  ع  دآ ب

 هـ.1433و 1ط:
عن  اب   اج و أبو ع د ا  حممد بـ  يزيـد الصـزليينو ت/ شـعيب األونـاؤلطو       .46

 هـ.1430و 1داو الرعالة العامليةو ط:
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عن  الرت ذيو حممد ب  عيسهلل بـ  عرـًوولو الرت ـذيو ت/ أمحـد حممـد شـامرو        .47
 هـ.1395و  2شرمة  ةطفهلل ال ابي احلل و  ةرو ط:

أعام الن اءو حممد ب  أمحد ب  عثمان الذه و ت/ شـعيب األونـاؤلطو   عري  .48
 ه.1405و 3 ؤعسة الرعالةو ط:

الشايف يف شرح  سند الشافعي الب  األ ريو جمد الـدي  أبـو السـعادات امل ـاوك بـ        .49
أبي متين يراعـر بـ  ابـراهينو     -حممد اجلزوي اب  األ ريو ت/ أمحد ب  عليمان 

 هـ. 1426و 1ط:  ك  ة الرشدو الريا و
ــ  احلســ           .50 ــة ا  ب ــو الصاعــن ه  ــةو أب ــنة لاجلماع ــ  الس ــاد أه شــرح أ ــوآ اع ص

السـعوديةو   –الالكاايو ت/ د. أمحد ب  ععد ب  محدان الغا ـديو داو طي ـة   
 هـ.1423و 8ط:

شرح الطـي  علـهلل  شـكال املةـابيح املسـمهلل بــ )الكاشـق عـ  حصـااو السـن (و            .51
لطـي و د. ع ـد احلميـد هنـداليو  ك  ـة نـزاو       شر  الدي  احلسـني بـ  ع ـد ا  ا   
 هـ. 1417و 1 ةطفهلل ال ازو  كة املكر ةوط:

شرح العصيدل الط اليةو عليري ب  حممد اب  أبي العز احلنفيو لريج: نا ر الدي   .52
 هـ.1426و 1األل انيو داو السام للط اعة لالنشرو  ةرو ط:

ري ال غـداديو ت/ د. ع ـد   الشريعةو أبو بكر حممد ب  احلسني بـ  ع ـد ا  اآلجـ    .53
 هـ. 1420و 2ا  ب  عمر ب  عليمان الد يجيو داو الوط و الريا و ط:

الة اح تاج اللغة ل ـ اح العربيـةو اجلـوهريو أبـو نةـر اهاعيـ  بـ  محـاد          .54
 –اجلــوهري الفـــاوابيو ت/ أمحـــد ع ـــد الغفــوو عطـــاوو داو العلـــن للمايـــني   

 .هـ 1407بريلتو ط: الرابعةو 
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ب  أبي الدنياو أبو بكر ع د ا  بـ  حممـد املعـرل  بـاب  أبـي الـدنياو        فة اجلنة ال .55
 ت/ عمرل ع د املنعن علينو  ك  ة اب  تيميةو الصاهرلو  ك  ة العلنو جدل.

 فة اجلنةو أبو نعين أمحد ب  ع د ا  األ  مانيو ت/ علي وتا ع د ا و داو  .56
 املو ون للرتاثو د شو.

رل بــ   وعــهلل العصيلــيو ت/ ع ــد املعطــي أ ــني  ال ــعفاء الكــ ريو حممــد بــ  عمــ .57
 هـ.1404و 1قلعجيو داو املك  ة العلميةو بريلتو ط:

تعيق الرتغيب لالرتهيبو حممد نا ـر الـدريي  األل ـانيو  ك  ـة املعـاو  للنشـر        .58
 هـ.1421و 1لال وزيعو الريا و ط:

 يو بريلت.تعيق اجلا ع الةغري لزيادت و حممد نا ر الدي  األل انيو املك ب اإلعا  .59
العاق ة يف ذمر املوتو ع د احلو ب  ع د الرمح  األندلسي األش يليو ت/   ر  .60

 هـ. 1406و 1حممد   رو  ك  ة داو األقةهللو الكويتو ط:
العرشو يـ  الـدي  أبـو ع ـد ا  حممـد بـ  أمحـد الـذه و ت/ د. حممـد بـ             .61

ة املنــوولو  ليفــة ال ميمــيو عمــادل ال  ــث العلمــي باجلا عــة اإلعــا يةو املدينــ  
 هـ. 1424و 2ط:

العل  امل ناهية يف األحاديـث الواهيـةو  ـاآ الـدي  أبـو الفـرج ع ـد الـرمح  بـ            .62
علي اب  اجلوزيو ت/ اوشاد احلو األ ريو اداول العلوم األ ريـةو فيةـ  نبـادو    

 هـ.1401و 2بامس انو ط:
ت/  العل  الواودل يف األحاديث الن ويةو أبـو احلسـ  علـي بـ  عمـر الـداوقطينو       .63

 هـ. 1405و 1حمفوَ الرمح  زي  ا  السلفيو داو طي ةو الريا و ط:
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ف ح ال اوي شرح   يح ال خاويو زي  الدي  ع د الرمح  ب  أمحد بـ  وجـب    .64
احلن ليو ت/ حممود ب  شع ان ب  ع د املصةود لن رلنو  ك  ـة الغربـاء األ ريـة    

 هـ  1417و 1ط:الصاهرلو  –املدينة الن ويةو  ك ب حتصيو داو احلر ني  -
 -فــ ح الصــديرو حممــد بــ  علــي الشــومانيو داو ابــ  مــثريو داو الكلــن الطيــب   .65

 هـ.  1414 د شوو بريلتو ط:
الفردلس مبو وو اخلطابو شريلي  ب  شمرداوالديلميري ا مذانيو ت/ السعيد ب   .66

 هـ.1406و 1بسيوني زغلوآو داو الك ب العلميةو بريلتو ط:
  حممد الرازي  ن الد شـصيو ت/ محـدي ع ـد اجمليـد     الفواادو أبو الصاعن متام ب .67

 هـ.1412و 1السلفيو  ك  ة الرشدو الريا و ط:
فــيم الصــدير شــرح اجلــا ع الةــغريو ع ــد الــرؤل  بــ  تــاج العــاوفني بــ  علــي     .68

 هـ. 1356و 1املناليو املك  ة ال جاوية الكربىو  ةرو ط:
شـرحما لسـعد املزعـ و     الصةيدل امليميةو حممد ب  أبي بكر اب  قين اجلوزيةو  ـع  .69

 هـ.1418و 1داو اب  حزمو بريلتو ط:
الكاشق ع  حصااو السن  شرح  شكال املةابيحو احلسني بـ  ع ـد ا  الطـي و     .70

و 1ت/ د. ع د احلميد هنداليو  ك  ة نزاو  ةـطفهلل ال ـازو  كـة املكر ـةو ط:    
 هـ.  1417

د ع ـد  الكا   يف تـعفاء الرجـاآو أبـو أمحـد بـ  عـدي اجلرجـانيو عـادآ أمحـ          .71
 هـ.1418و 1املوجودو داو الك ب العلميةو بريلتو ط:

م اب ال وحيد لا  ات  ـفات الـرب عـز لجـ و أبـو بكـر حممـد بـ  اعـ اق بـ             .72
ــا و       ــة الرشــدو الري ــراهين الشــموانو  ك   ــ  اب ــز ب ــد العزي ــةو ت/ د. ع   زمي

 هـ.1414و 5ط:
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يو ت/  مماآ الك اب املةنق يف األحاديث لاآل اوو أبو بكر ب  أبي شي ة الع س .73
 هـ.1409و 1يوعق احلوتو  ك  ة الرشدو الريا و ط:

مشق اخلفاء ل زي  اإلل اسو اهاعي  ب  حممد اجلراحي العجلونيو ت/ ع ـد   .74
 هـ.1420و 1احلميد ب  أمحد هنداليو املك  ة العةريةو ط:

الآلىلء املةـنوعة يف األحاديـث املوتـوعةو ع ـد الـرمح  بـ  أبـي بكـرو جـاآ           .75
طيو ت/  اح ب  حممد ب  عوي ةو داو الك ب العلميةو بريلتو الدي  السيو

 هـ. 1417و 1ط:
لسان العربو حممد بـ   كـرم بـ  علـي ابـ   نظـووو داو  ـادوو بـريلتو ط:          .76

 هـ.1414الثالثةو 
 –لسـان امليـزانو أمحــد بـ  علــي بـ  حجــر العسـصانيو دااــرل املعـر  النظا يــة        .77

 هـ .1390 و2 ط: ا ندو  ؤعسة األعلمي للمط وعاتو بريلتو
لزاول الشؤلن اإلعا ية لاأللقا  لالـدعول  و اب  قدا ة املصدعيو ملعة االع صاد .78

 هـ1420و 2و ط:اململكة العربية السعوديةو لاإلوشاد
لوا ــع األنــواو ال ميــةو حممــد بــ  أمحــد الســفاويين احلن لــيو  ؤعســة اخلــافصنيو  .79

 هـ. 1402 و2د شوو ط:
األفكاو السنيةو حممد ب  أمحد السفاويين احلن لـيو  لوااح األنواو السنية للواقح  .80

ت/ د. ع ــد ا  بــ  حممــد ال ةــرييو  ك  ــة الرشــد للنشــر لال وزيــعو الريــا و 
 هـ. 1415و 1ط:

جمل  ا اء يف وؤية ا  تعاىلو أبو ع د ا  حممد ب  ع د الواحدو الـدَّقَّاقو ت/   .81
 هـ.1418و 1يا و ط:د. الشريق حامت ب  عاو  العونيو  ك  ة الرشدو الر
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جممع الزلااد جممع الزلااد ل ن ع الفواادو ا يثميو أبو احلسـ  نـوو الـدي  علـي      .82
ب  أبي بكر ب  عليمان ا يثميو ت/ حسـام الـدي  الصدعـيو  ك  ـة الصدعـيو      ا

 هـ. 1414الصاهرلو
جمموم الف الىو اب  تيميةو تصي الدي  أبو الع اس أمحد ب  ع د احللين ب  تيميـة   .83

ــد الــرمح  بــ  حممــد بــ  قاعــنو جممــع امللــك فمــد لط اعــة      احلرا نــيو  ــع ع 
 املة ق الشريقو املدينة الن وية.

 وجمموعة الرعاا  لاملساا  النجديةو ل عم علمـاء جنـد األعـامو داو العا ـمة     .84
 هـ.1412 والنشرل الثالثة و1الريا و ط:

ا رلي الصاويو  رقال املفاتيح شرح  شكال املةابيحو علي ب  علطان حممد املا  .85
 هـ.1422و 1داو الفكرو بريلتو ط:

 سند أبي يعلهللو أبو يعلهلل أمحد ب  علي املو ليو ت/ حسني علين أعـدو داو   .86
 هـ.1404و 1املو ون للرتاثو د شوو ط:

املســندو الشــافعي أبــو ع ــد ا  حممــد بــ  ادويــ  املطلــ  الصرشــيو داو الك ــب     .87
 هـ. 1400العلميةو بريلتو 

يعصوب ب  عـفيان الفسـويو ت/ حممـد بـ  ع ـد ا  السـريعو        شيخة الفسويو  .88
 هـ.1431و 1داو العا مةو الريا و ط:

املطالب العالية بزلااد املسـانيد الثمانيـةو أمحـد بـ  علـي بـ  حجـر العسـصانيو          .89
تنســيو: د. عــعد بــ  نا ــر بــ  ع ــد العزيــز الشــثريو داو العا ــمةو الريــا و  

 هـ1419و 1ط:
ب  أمحدو أبو الصاعن الطربانيو ت/ طاوق ب  عو  املعجن األلعطو عليمان  .90

 هـ.1412و 1الصاهرلو ط: –ا  ب  حممد  داو احلر ني 
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املعجن الك ريو عـليمان بـ  أمحـد أبـو الصاعـن الطربانـيو ت/ محـدي بـ  ع ـد           .91
 .2اجمليد السلفيو  ك  ة اب  تيميةو الصاهرلو ط:

مصيو ت/ ع د املعطي أ ني  عرفة السن  لاآل اوو أمحد ب  احلسنيو أبو بكر ال ي .92
 هـ.1412و 1داو الوعيو د شو(و ط: -قلعجيو داو ق ي ةو د شو 

 وتح ألهام اجلمع لال فريوو أمحد ب  علي ب   ابت اخلطيب ال غـداديو ت/   .93
 هـ.1407و 1د. ع د املعطي أ ني قلعجيو داو املعرفةو بريلتو ط:

وزيو ت/ ع ـد  املوتوعاتو  اآ الدي  ع د الـرمح  بـ  علـي بـ  حممـد اجلـ       .94
 هـ.1388و 1الرمح  حممد عثمانو املك  ة السلفية باملدينة املنوولو ط:

 يزان االع داآ يف نصد الرجاآو حممـد بـ  أمحـد بـ  عثمـان الـذه و ت/ علـي         .95
 هـ.1382و 1حممد ال جاليو داو املعرفةو بريلتو ط:

ا افـرتى  اجلممـي العنيـد فيمـ    نصم اإل ام أبي ععيد عثمان ب  ععيد علهلل املريسي .96
علهلل ا  عـز لجـ   ـ  ال وحيـدو أبـو عـعيد عثمـان بـ  عـعيد الـداو يو  ك  ـة            

 هـ.1418و 1الرشدو الريا و ت/ د. وشيد ب  حس  األملعيو ط:
نوادو األ وآ يف أحاديث الرعوآ  ـلهلل ا  عليـ  لعـلنو حممـد بـ  علـيو أبـو         .97

 لت.ع د ا و احلكين الرت ذيو ت/ ع د الرمح  عمريلو داو اجلي و بري
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 -دراسة عقدية- زيارة املؤمنني لربهم يف اجلنة  
 د. حممد بن عبد العزيز بن حممد الشايع

 

al-Jawzi, Abdulrahman A. Al-Mawdhou’at. Ed. Abdulrahman M. Othman. 

1st ed. al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah as-Salafiyyah, 1388 AH. 

ath-Thahabi, Muhammad A. Mizan al-I’tedal fi Naqd ar-Rejal. Ed. Ali M. 

al-Bjawi. 1st ed. Beirut: Dar al-Ma’refah, 1382 AH. 

ad-Darmi, Othman S. Naqdh al-Imam Abi Saeed Othman Ibn Saeed Ali al-

Muraisi al-Jahami al-Anid fi ma Eftara ‘ala Allah Azz wa Jal mn at-Tawhid. Ed. 

Dr. Rashid H. al-Alma’i. 1st ed. Riyadh: ar-Rush Library, 1418 AH. 

at-Termethi, Muhammad A. Nawader al-Usoul fi Ahadith ar-Rasoul Sala’ 

Allahu Alayhi wa Salam. Ed. Abdulrahman ‘Omairah. Beirut: Dar al-Jil. 

 

*      *      * 

 
 



 

 
 الشرعيةجملة العلوم 

 هـ1440 اخلمسون حمرمالعدد 

 

al-Haithami, Ali A. Majma’ az-Zawa‘ed wa Manba’ al-Fawa‘ed. Ed. Husam 

ad-Din al-Qudsi. Cairo: al-Qudsi Library, 1414 AH. 

Ibn Taimiyyah, Ahmad A. Majmou’ al-Fatawa. Collected by Abdulrahman 

ibn Qasim. Saudi Arabia, al-Madinah an-Nabawiyyah: King Fahad Complex for 

the Printing of the Holy Quran. 

Some Prominant Najd Scholars. Majmou'at ar-Rasa’il wa al-Masa’il an-

Najdiyyah. 1st ed. Riyadh: Dar al-‘Asemah, 1412 AH. 

al-Qari, Ali S. Merqat al-Mafatih Sharh Meshkat al-Masabeh. 1st ed. Beirut: 

Dar al-Fekr, 1422 AH. 

al-Mawseli, Ahmad A. Musnad Abi Ya’la. Ed. Hussain S. Asad. 1st ed. 

Damascus: Dar al-Ma’moun li at-Turath, 1404 AH.  

ash-Shafe’I, Muhammad I. al-Musnad. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Elmiyyah, 

1400 AH. 

al-Fasawi, Ya’qoub S. Mashyakhat al-Fasawi. Ed. Muhammad A. as-Srai’e. 

1st ed. Riyadh: Dar al-‘Asemah, 1431 AH. 

al-‘Asqalani, Ahmad A. Al-Matalib al-‘Aliyah bi Zawa’ed ath-Thamaniyah. 

Ed. Dr. Sa’ad N. ash-Shathri. 1st ed. Riyadh: Dar al-‘Asemah, 1419 AH.  

at-Tabarani, Sulaiman A. al-Mu‘jam al-Awsat. Ed. Tariq A. Muhammad. 1st 

ed. Cairo: Dar al-Haramain, 1412 AH. 

at-Tabarani, Sulaiman A. al-Mu‘jam al-Kabir. Ed. Hamdi A. as-Salafi. 2nd 

ed. Cairo: Ibn Taymiyyah Library, n.d.  

al-Baihaqi, Ahmad H. Ma’refat as-Sunan wa al-Athar. Ed. Abdulmu’ati A. 

Qala’aji. 1st ed.  Damascus: Dar Qutaibah, Dar al-Wa’i, 1412 AH. 

al-Baghdadi, Ahmad A. Moudheh Awham al-Jam’ wa at-Tafriq. Ed. 

Abdulmu’ati A. Qala’aji. 1st ed. Beirut: Dar al-Ma’refah, 1407 AH. 



 

 -دراسة عقدية- زيارة املؤمنني لربهم يف اجلنة  
 د. حممد بن عبد العزيز بن حممد الشايع

 

al-Jurjani, Ibn ‘Adi. al-Kamel fi Dhu‘afa’ ar-Rejal. Ed. Adel A. 

Abdulmawjoud. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Elmiyyah, 1418 AH. 

Ibn Kuzaimah, Muhammad I. Kitab at-Tawhid wa Ithbat Sefat ar-Rab ‘Azz 

wa Jal. Ed. Dr. Abdulaziz I. ash-Shahwan. 5th ed. Riyadh: ar-Rushd Library, 

1414 AH. 

al-Absi, Abu Bakr A. al-Kitab al-Musannaf fi al-Ahadith wa al-Athar. Ed. 

Kamal Y. al-Hout. 1st ed. Riyadh: ar-Rushd Library, 1409 AH. 

al-Ajlouni, Isma’il M. Kashf al-Khafa’ wa Muzil al-Ilbas. Ed. Abdulhamid 

A. Hindawi. 1st ed. al-Maktabah al-‘Asriyyah, 1420 AH.  

as-Suyouti, Abdulrahman A. al-La’ali’ al-Masnou’ah fi al-Ahadith al-

Mawdhou’ah. Ed. Salah M. Aweidhah. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Elmiyyah, 1417 AH. 

Ibn Manzhour, Muhammad M. Lesan al-Arab. 3rd ed. Beirut: Dar Sader, 

1414 AH. 

al-‘Asqalani, Ahmad A. Lesan al-Mezan. 2nd ed. India: Da’erat al-Ma‘aref 

an-Nezhamiyyah, Beirut: al-A‘alami Foundation for publications, 1390 AH. 

al-Maqdesi, Ibn Qudamah. Lam’at al-I’teqad. 2nd ed. Saudi Arabia: 

Ministry of Islamic Affairs, Endowments, Da`wah, and Guidance, 1420 AH.  

as-Safarini, Muhammad A. Lawame’ al-Anwar al-Bahiyyah. 2nd ed. 

Damascus: al-Khafeqain Foundation, 1402 AH. 

as-Safarini, Muhammad A. Lawa’eh al-Anwar as-Sunniyyah wa Lawaqeh 

al-Afkar as-Sunniyyah. Ed. Abdullah M. al-Basri. 1st ed. Riyadh: ar-Rushd 

Library for publishing and distribution. 1415 AH. 

ad-Daqaq, Muhammad A. Majles Imla’ fi Ru’yat Allah Ta’ala. Ed. Dr. ash-

Sharif H. al-Ouni. 1st ed. Riyadh: ar-Rushd Library, 1418 AH. 



 

 
 الشرعيةجملة العلوم 

 هـ1440 اخلمسون حمرمالعدد 

 

al-Andalusi, Abdulhaqq A. al-‘Aaqebah fi Thekr al-Mawt. Ed. Khedhr M. 

Khedhr. 1st ed. Kuwait: Dar al-Aqsa Library, 1406 AH. 

ath-Thahabi, Muhammad A. al-‘Arsh. Ed. Dr. Muhammad K. at-Tamimi. 

2nd ed. Al-Madinah al-Munawwarah: Islamic University, Deanship of Scientifi 

Research, 1424 AH 

Ibn al-Jawzi, Abdulrahman A. al-‘Elal al-Mutanahiyah fi al-Ahadith al-

Wahiyah. Ed. Irshad al-Haq al-Athari. 2nd ed. Pakistan, Faisalabad: Department 

of Archaeological Science, 1401 AH. 

ad-Darqutni, Ali O. al-‘Elal al-Waredah fi al-Ahadith an-Nabawiyyah. Ed. 

Mahfouzh ar-Rahman Z. as-Salafi. 1st ed. Riyadh: Dar Taibah, 1405 AH. 

al-Hanbali Abdulrahman A. Fat´h al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari. Ed. 

Mahmoud S. Abdulmaqsoud, et al. 1st ed. al-Madinah al-Munawwarah: 

Maktabat al-Ghuraba’ al-Athariyyah, Cairo: Dar al-Haramain, 1417 AH.  

ash-Shawkani, Muhammad A. Fat´h al-Qadir. 1st ed. Damascus, Beirut: Dar 

Ibn Kathir, Dar al-Kalem at-Taiyeb, 1414 AH. 

al-Hamathani, Sherwayh S. al-Ferdaws bi Ma’thour al-Khetab. Ed. as-Saeed 

B. Zaghloul. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Elmiyyah, 1406 AH. 

ar-Razi, Tammam M. al-Fawa’ed. Ed. Hamdi A. as-Salafi. 1st ed. Riyadh: 

ar-Rushd Library, 1412 AH. 

al-Manawai, Abdulraouf T. Faidh al-Qadir Sharh al-Jamie’ as-Saghir. 1st ed. 

Egypt: al-Maktabah at-Tejariyyah al-Kubra, 1356 AH.  

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muhammad A. al-Qasidah al-Meemiyyah. 

Explained by Saad al-Mez’el. 1st ed.  Beirut: Dar Ibn Hazm, 1418 AH.  

at-Taybi, al-Hussain A. al-Kashef  ‘an Haqa’eq as-Sunan Sharh Meshkat al-

Masabeh. Ed Dr. Abdulhamid Hindawi. 1st ed. Makkah al-Mukarramah: Nezar 

Mustafa al-Baz Library, 1417 AH. 



 

 -دراسة عقدية- زيارة املؤمنني لربهم يف اجلنة  
 د. حممد بن عبد العزيز بن حممد الشايع

 

ath-Thahabi, Muhammad A. Siyar A'lam an-Nubala’. Ed. Shu‘aib al-

Arnaout. 3rd ed. Bierut: ar-Resalah Foundation, 1405 AH. 

Ibn al-Athir, Al-Mubarak M. ash-Shafi fi Sharh Musnad ash-Shafe’i. Ed. 

Ahmad Sulaiman. 1st ed. Riyadh: ar-Rushd Library, 1426 AH. 

al-Lalika’i, Hebatullah H. Sharh Usoul I’teqad Ahl as-Sunnah wa al-

Jama’ah. Ed. Dr. Ahmad S. al-Ghamdi. 8th ed. Saudi Arabia: Dar Taibah, 1423 

AH.  

at-Tayyibi, Al-Hussain A. Sharh at-Taybi ‘ala Meshkat al-Masabih (al-

Kashif ‘an Haqa’eq as-Sunan). Ed. Dr. Abdulhamid Hindawi. 1st ed. Makkah al-

Mukarramah: Nazar Mustafa al-Baz Library, 1417 AH. 

al-Hanafi, Ali M. Sharh al-Aqidah at-Tahawiyyah. Takhrij: Naser ad-Din al-

Albani. 1st ed. Egypt: Dar as-salam for printing and publishing, 1426 AH.  

al-Aajurri, Muhammad H. ash-Shari’ah. Ed. Dr. Abdullah O. Al-Dumaiji. 

2nd ed. Riyadh: Dar al-Watan, 1420 AH.  

al-Jawhari, Isma‘eil H. al-Sehah Taj al-Lughah wa Sehah al-Arabiyyah. Ed. 

Ahmad A. ‘Aattar. 4th ed. Beirut: Dar al-‘Elm li al-Malayin, 1407 AH. 

Ibn Abi ad-Dunya, Abdullah M. Sefat al-Jannah. Ed. ‘Amr A. Salim. Cairo: 

Ibn Taimiyyah Library, Jeddah: al-‘Elm Library, n.d. 

al-Asbahaani, Ahmad A. Sefat al-Jannah. Ed. Ali R. Abdullah. Damascus: 

Dar al-Ma’moun li at-Turath, n.d. 

al-‘Aqili, Muhammad A. adh-Dhu’afa’ al-Kabir. Ed. Abdulmu’ti A. Qal’aji. 

1st ed. Beirut: Dar al-Maktabah al-‘Elmiyyah, 1404 AH. 

al-Albani, Muhammad N. Dha’eif at-Targhib wa at-Tarhib. 1st ed. Riyadh: 

al-Ma’aref Library for publishing and distribution, 1421 AH.  

al-Albani, Muhammad N. Da’eif al-Jamie’ as-Saghir wa Ziyadatuhu. Beirut: 

al-Maktab al-Islami, n.d. 



 

 
 الشرعيةجملة العلوم 

 هـ1440 اخلمسون حمرمالعدد 

 

as-Sejestani, Othman S. ar-Rad ala al-Jahamiyyah. Ed. Badr A. Al-Badr. 2nd 

ed. Kuwait: Dar Ibn al-Athir, 1416 AH. 

ad-Dossari, Jasem S. ar-Rawdh al-Bassam bi Tartib wa Takhrij Fawa’ed 

Tammam. 1st ed. Lebanon, Beirut: Dar al-Basha’er al-Islamiyyah, 1408 AH. 

al-Bazzar, Abdulrahman O. Ru’iat Allah Tabaraka wa Ta’ala. Ed. Dr. 

Mahfouzh A. as-Salafi. 1st ed. India, Delhi: ad-Dar al-‘Elmiyyah for printing, 

publishing and distribution, 1407 AH. 

ad-Darqutni, Ali O. Ru’iat Allah. Ed. Ibrahim M. Al-Ali and Ahmad F. ar-

Refa’ei. Jordan, Zarqa: al-Manar Library, 1411 AH. 

al-Jawzi, Abdulrahman A. Zad al-Masir fi Elm at-Tafsir. Ed. Abdulrazzaq 

al-Mahdi. 1st ed. Beirut: Dar al-Ketab al-Arabi, 1422 AH. 

al-Hanzhali, Abdullah M. az-Zuhd wa ar-Raqa’eq. Ed. Habiburrahman al-

‘Azhami. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Elmiyyah. 

al-Albani, Muhammad N. as-Selselah adh-Dha’ifah: Selselat al-Ahadith adh-

Dha’ifah wa al-Mawdhou’ah wa Athrha as-Sai’e fi al-Ummah. 1st ed. Riyadh: 

Dar al-Ma’aref, 1412 AH. 

Ibn abi Aasim, abu Bakr. as-Sunnah. Ed. Muhammad N. al-Albani. 1st ed. 

Beirut: al-Maktab al-Islami, 1400 AH. 

Ibn Hanbal, Abdullah A. as-Sunnah. Ed. Muhammad S. al-Qahtani. 1st ed. 

Dammam: Dar Ibn al-Qayyim, 1406 AH. 

al-Kermani, Harb I. as-Sunnah. Ed. Adel A. Al Hamdan. 1st ed. 1433 AH. 

al-Qazwini, Muhammad Y. Sunan Ibn Majah. Ed. Shu‘aib al-Arna'out. 1st 

ed. Dar ar-Resalah al-‘Alamiyyah, 1430 AH. 

at-Termethi, Muhammad E. Sunan at-Termethi. Ed. Ahmad M. Shaker. 2nd 

ed. Egypt: Mustafa al-Babi al-Halabi Company, 1395 AH.  



 

 -دراسة عقدية- زيارة املؤمنني لربهم يف اجلنة  
 د. حممد بن عبد العزيز بن حممد الشايع

 

al-Mizzi, Yousuf A. Tahthib al-Kamal fi Asma’ ar-Rejal. Ed. Bashar A. 

Ma’rouf. 1st ed. Beirut: Dar al-Fekr, 1400 AH. 

al-Harawi, Muhammad A. Tahthib al-Lughah. Ed. Muhammad A. Mer’eb. 

1st ed. Beirut: Dar Ihya’ at-Turath al-Arabi, 2001 AD. 

at-Tabari, Muhammad J. Jamie‘ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an. Ed. Ahmad 

M. Shaker. 1st ed. ar-Resalah Foundation, 1420 AH. 

as-Suyouti, Abdulrahman A. al-Jamie‘ as-Saghir wa Zeiyadateh. Ed. 

Muhammad N. Al-Abani. E-edition. Al-Maktabah ash-Shamelah.  

al-Qurtubi, Muhammad A. al-Jamie’ li Ahkam al-Qur’an. Ed. Ahmad al-

Bardouni and Ibrahim Itfaish. 2nd ed. Cairo: Dar al-Kutub al-Masriyyah, 1384 

AH. 

Ibn al-Qayyim, Muhammad A. Hadi al-Arwah ila Belad al-Afrah. Cairo: al-

Madani Press. 

Ibn al-Qayyim, Muhammad A. Hashiyat Ibn al-Qayyim ala Sunan Abi 

Dawoud, Tahthib Sunan Abi Dawoud wa Idhah Elaleh wa Mushkelateh. 2nd ed. 

Beirut: Dar al-Kutub al-‘Elmiyyah, 1415 AH. 

As-Sendi, Muhammad A. Hashiyat as-Sindi ala Sunan Ibn Majah, Kefayat 

al-Hajah fi Sharh Sunan Ibn Majah. Beirut: Dar al-Jil, n.d. 

as-Suyouti, Abdulrahman A. al-Hawi li al-Fatawi. Lebanon, Beirut: Dar al-

Fekr for printing and distribution, 1424 AH.  

al-Asbahani, Abu Na’eim. Heliyat al-Awliya’ wa Tabaqat al-Asfiya’. 1st ed. 

Beirut: Dar al-Kutub al-‘Elmiyyah, 1409 AH. 

al-Hana’ei, Al-Hussain M. al-Hana’eiyat, Fawa’ed Abi Al-Qasem al-

Hana’ei. Ed. Khalid R. Abu Al-Naja. 1st ed. Riyadh: Adhwa’ as-Salaf, 1428 AH. 

 as-Sayouti, Abdulrahman A. ad-Durr al-Manthour fi al-Tafsir bi al-

Ma’thour. Beirut: Dar al-Fekr. 



 

 
 الشرعيةجملة العلوم 

 هـ1440 اخلمسون حمرمالعدد 

 

al-Bayhaqi, Ahmad H. Al-Ba'th wa an-Nushour. Ed. Amer A. Haidar. 1st ed. 

Beirut: Cultural Research and Services Center, 1406 AH. 

al-Baghdadi, Ahmad A. Tarikh Baghdad. Ed. Mustafa A. Atta. 1st ed. 

Beirut: Dar al-Kutub al-‘Elmiyyah, 1417 AH. 

Ibn Asaker, Ali H. Tarikh Demashq. Ed. ‘Amr G. Al-‘Amrawi. Dar al-Fekr, 

n.d. 

al-Mubarakfouri, Muhammad A. Tuhfat al-Ahwathi bi Sharh at-Termethi. 

Beirut: Dar al-Kutub al-‘Elmiyyah, n.d. 

al-Munthari, Abdulazhim A. at-Targhib wa at-Tarhib mn al-Hadith ash-

Sharif. Ed. Ibrahim Shams ad-Din. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Elmiyyah, 

1417 AH. 

al-‘Asqalaani, Ahmad A. Ta'rif Ahl at-Taqdis bi Marateb al-Mawsofin bi at-

Tadlis.  Ed. ‘Asem A. Al-Qeriouti. 1st ed. Jordan: al-Manar Library, n.d. 

Ibn Zamanayn, Muhammad A. Tafsir al-Qur'an al-'Azhim. Ed. Hussain ibn 

Okashah. 1st ed. Cairo: Dar al-Farouq al-Hadithah, 1423 AH. 

Ibn Kathir, Isma‘eil O. Tafsir al-Quran al-Azhim, Ed. Sami M. Al-Salamah. 

2nd ed. Dar Taibah for publishing and distribution, 1420 AH. 

al-Balkhi, Muqatel S. Tafsir Muqatel ibn Sulaiman. Ed. Abdullah M. 

Shahatah. 1st ed. Beirut: Dar Ihya’ at-Turath, 1423 AH. 

al-‘Asqlani, Ahmad A. Taqrib at-Tahthib. Ed. Muhammad ‘Awwamah. 

Syria: Dar ar-Rashid, 1406 AH.  

al-Kenani, Ali M. Tanzih ash-Shari’ah al-Marfou’ah ’an al-Akhbar ash-

Shani’ah al-Mawdou’ah. Ed. Abdulwahab Abdullatif. 1st ed. Beirut: Dar al-

Kutub al-‘Elmiyyah, 1399 AH. 

al-Asqlani, Ahmad A. Tahthib at-Tahthib. 1st ed. India: Da’erat al-Ma’aref 

al-Nezhamiyyah, 1326 AH. 



 

 -دراسة عقدية- زيارة املؤمنني لربهم يف اجلنة  
 د. حممد بن عبد العزيز بن حممد الشايع

 

List of References: 

Works cited 

al-'Ukbari, Ubaidullah M. Al-Ibanah al-Kubra. Ed. Al-Walid ibn Saif Al-

Nassr. 1st ed. Riyadh: Dar al-Raiyah for publishing and distribution, 1418 AH. 

Ibn Al-Fara’, Muhammad H. Ibtal at-Ta'wilat li Akhbar as-Sefat. Ed. 

Muhammad H. Al-Najdi. 1st ed. Kuwait: Dar Elaf ad-Dawliyyah, n.d.  

at-Tabarani, Sulaiman A. Al-Ahadith at-Tewal. Ed. Hamdi A. Al-Salafi. 2nd 

ed. Mosul: az-Zahra’ Library, 1404 AH.  

al-Maqdesi, Muhammad A. Al-Ahadith al-Mukharah. Ed. Dr. Abdulmalik 

A. Duhaish. 3rd ed. Beirut: Dar Khedr for printing, publishing, and distribution, 

1420 AH. 

al-Faresi, Ali B. al-Ihsan fi Taqrib Sahih ibn Heban. Ed. Shu‘aib al-Arnaout. 

1st ed. Beirut: ar-Risalah Foundation, 1412 AH. 

al-Azdi, Abdulhaq A. al-Ahkam ash-Shar’eiyyah al-Kubra. Ed. Hussain ibn 

Ukashah. 1st ed. Saudi Arabia, Riyadh: ar-Rushd Library, 1422 AH. 

ash-Shafi'i, Muhammad I. al-Umm. Beirut: Dar al-Ma’refah, 1410 AH. 

al-Baghdadi, Muhammad A. Amali Ibn Sam'oun al-Wa'ezh. Ed. Amer H. 

Sabri. 1st ed. Lebanon, Beirut: Dar al-Basha’er al-Islamiyyah, 1423 AH. 

al-Bazar, Ahmad A. al-Bahr az-Zakhar. Ed. Mahfouzh ar-Rahman Zainullah. 

1st ed. Al-Madinah Al-Munawwarah: al-Uloum wa al-Hekam Library, 1988 

AD. 

Ibn Kathir, Isma‘eil O. al-Bedyah wa an-Nehayah. Dar Al-Fekr, 1407 AH. 

as-Suyouti, Abdulrahman. al-Budour as-Safirah fi Umour al-Aakhirah. Ed. 

Abu Muhammad Al-Mesri. 1st ed. Beirut: al-Kutub ath-Thaqafiyyah Foundation, 

1411 AH. 



 

 
 الشرعيةجملة العلوم 

 هـ1440 اخلمسون حمرمالعدد 

 

 

The Believers' Visit to Allah in Paradise 
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Abstract: 

Among what is recorded in Islamic Shari`ah texts of Sunnah, and narrated 

by the Sunnah and Jama`a about their beliefs, is "The believers' visit to Allah in 

Paradise". The researcher is interested in writing about this topic in order to 

clarify the meaning of the "visit", its evidence, and issues related to it, through 

collecting texts mentioning the visit and scholars' opinion about it. To achieve 

this the researcher has followed an inductive analytical approach. 

The researcher has arrived at a number of findings the most important of 

which are: the purpose of "the believers’ visit to Allah" is seeking His 
destination, moving from their chambers, seeing Him, receiving His blessing and 

hospitality and generosity, which is more than just seeing Him and different from 

meeting Him. The Prophet Hadiths reveal, in general, this meaning. But, due to 

being numerous and being transmitted in different ways, they most likely affirm 

the fact of the visit, and even to take it as definite. This is in addition to reports 

from the Prophet’s companions and their followers which affirm the visit, and 
make it a matter of fact and more than an opinion. Hence, scholars specialized in 

the study of creed, have mentioned the visit, and some wrote whole sections 

about it and about its evidence. However, the researcher has not come across any 

of the old Islamic scholars who denied it. 

The researcher recommends seeking evidence in matters of difference 

among Sunnah scholars, and expansion in the study of question of partial 

relevance to the current topic including the life and exchange of visits among the 

residents of Paradise.  
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 حمبة اهلل لعباده يف السنة النبوية
 دراسة موضوعية

 
 د. عادل بن حممد بن عبد العزيز السبيعي

 كلية أصول الدين -قسم السنة وعلومها 
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

                                                                  هـ1438 /12 /26تاريخ قبول البحث:              هـ 1438 /5 /25تاريخ تقديم البحث: 
 
 
 
 

 ملخص الدراسة:
يف السنة النبوية يهدف إىل مجع األسباب املوجبة حملبة اهلل لعباده ليحصلوها  حبثهذا 

ويعملوا بها، تناولت يف التمهيد التعريف  ححبفة اهلل سفبحاوت وتعفاىل وتنالتهفا هنفد  هف         
السنة واجلماهة وخمالفيهم، ثم قسمت البحث إىل ثالثفة صصو.االفصف  األو.حم ةبفة اهلل    

ت صيت ةبة اهلل سبحاوت وتعاىل لعباده يف القران الكريم، وهالتات لعباده وهالتاتهاا تناول
ةبة اهلل للعبدا ويف الفص  الثاويحم األسباب املوجبفة حملبفة اهلل لعبفاده املتعلقفة بفعف  العبفد       
وفسففتا رتففرت صيففت هبففرو  سففباباويف الفصفف  الثالففثحم األسففباب املوجبففة حملبففة اهلل للعبففد  

الثة هبر سبباا وقد بينت تا ثبتت صحتت تف  هفذه األسفباب    واملتعلقة بغريه، رترت صيت ث
 خبامتة رترت صيها  هم النتائج والتوصياتا مل يثبتا ثم ختمت البحث وتا
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 املقدمة:
احلمد هلل الذي تسابق املؤمنون إىل حمبتـ،  تتنـا ا املتنا سـون لل ـره منـ،      
تنيل مرضات،  تالصالة تالسالم على نبينا حممد سيد األتلني تم دم النبـيني   

ــاق ال ــره تاخلل ــ   ــذي ن ــ، ة مــر  ه العــاملني  تعلــى ال ــبني الطــاهر ر    آل الطي
ني  تمـر اهتـدب بهد ـ، إىل  ـوم     تأزتاج، أمهات املؤمنني  تصحب، الغـر امليـام  

 تبعد:    الد ر
تحمبت، مر أعظم األسباه املوجبة لتعظيم،   إن معر ة نعم اهلل على عباده 

تإن تعّدتا نعمة الل ، ال حتصوها إّن الل ، لغفو  }سبحان،   وق جل تعال 

تقد جبلت ال لوه على حمبة مر أحسر إليها  تإن مر  ] 18النحل:  [{ّ حيم
معر ة اهلل تعاىل بأمسائ، تصفات، تأ عال، اليت هي مر أعظم أسباه  أجل النعم

سبحان، لعباده.  مر عرف اهلل أحب، تمر أحب اهلل أطاع، تمر أطاع اهلل أكرم،  ،حمبت
 تمر أكرم، اهلل أسكن، يف جوا ه تمر أسكن، اهلل يف جوا ه  طوبى ل،.

لطاعت، تحصـلت لـ،    كلما قو ت معر ة العبد باهلل قو ت حمبت، ل،  تحمبت، 
 لذة العبادة مر الصالة تالذكر تغريهما على قد  ذلك.

تحمبة اهلل غا ة  نشـدها كـل مـؤمر   هـي سـبب حلصـوق اخلـري يف العاجـل         
 ’تاآلجــل  تقــد بــّير اهلل يف كتابــ،  ت ســول، صــلى اهلل عليــ، تســلم يف ســنت،  

ق  كمـا بـّير   األسباه املوجبة هلا  تاملعينة على حتصيلها مـر األقـواق تاأل عـا   
اهلل يف كتاب، ت سول، صلى اهلل علي، تسلم يف سنت، مر هـم أهلـها  املسـتح ون    

 ا أّ هـا ال ـذ ر آمنـوا مـر  رتـّد مـنكم عـر د نـ،  سـوف          }هلا كما قاق جّل شأن،
ّّة علـى الكـا ر ر داهـدتن       أتي الل ، ب وم حيّبهم تحيّبون، أذل ة على املؤمنني أعـ

ك  ضل الل ،  ؤتي، مر  شاء تالل ـ، تاسـ    للومة الئم ذيف سبيل الل ، تال خيا ون 
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تقد اجتهد أهل العلم  محهم اهلل يف بيان هذا األصـل   ]54املائدة: [{ عليم
العظيم تبّينوه أحسر بيـان  تاسـتنبطوا مـر نصـوك الكتـاه العّ ـّ  تالسـنة        

ملوجبـة  املطهرة األسباه احملصلة حملبة اهلل للعبد. لذا آثـرت الكتابـة يف األسـباه ا   
 حملبت، سبحان، لعباده لعل ذلك  كون مر أسباه حتصيل حمبة اهلل لي. 

 أهمية البحث: 
* حملبـة اهلل لعبــده أهميـة بالغــة لكــل مسـلم  تأثــر كـبري يف حياتــ، الدنيو ــة     
تاألخرت ة  تمر هنا كان حر ا بكل مسلم أن  سعى لتحصيلها تأن  كون مر 

 بها املوجبة هلا.أهلها. تال سبيل لذلك إال مبعر ة أسبا
*  أن أسباه حمبة اهلل لعبده كثريه  تمنثو ة يف السنة النبو ة  تمجعهـا يف  

 موض  تاحد مما  عني على معر تها تالعمل على حتصيلها. 
*  ت د يف حمبة اهلل لعباده أحاد ث عد دة ما بني صحيح تضـعي،   كـان   

ا غري املتخصصـني يف  متييّ تلك األحاد ث أمرا يف غا ة األهمية لكل مسلم سيم
 السنة النبو ة.  

 هدف البحث:  
      ــاده  تد اســتها ــة اهلل لعب ــات حمب ــوا دة يف موجب مجــ  األحاد ــث ال

 تختردها  تاحلكم عليها.
     بيـان مكانــة حمبــة اهلل لعبـاده  تمنّلتهــا العظيمــة يف حيـاة املســلم  مــر

 خالق األحاد ث الصحيحة  تكالم العلماء عليها.
 اهلل لعبده ليستبشر بها ت ّداد حرصا تحتصيال هلا. بيان عالمات حمبة 
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 الدراسات السابقة: 
كتب يف هذا املوضوع عدة كتابات أكثرها عبا ة عر كتيبات صغرية احلجم 
ال تفــي باملوضــوع خاصــة مــر الناحيــة احلد ثيــة. تمنهــا مــا هــو كــبري إال أنــ،     

ختـر   األحاد ـث     ست ص األسباه املوجبـة حملبـة اهلل لعبـده  ت   سـت ص يف    
تاحلكم عليهـا بشـكل حـد ثي علمـي دقيـق ت ـق الصـناعة احلد ثيـة الـيت د            

 عليها أهل االختصاك  تمنها: 
       ."ــاىل ــة اهلل تع ــى  ت"حمب ــد األعل ــد عب ــة اهلل أصــلها تكماهلــا" حملم "حمب

ألسعد حممد صـاغرجي  تهمـا كتابـان متوسـطا احلجـم    عتنيـا باألحاد ـث        
 حملبة اهلل لعبده. تمج  األسباه املوجبة

    حمبــة اهلل عنــد أهــل الســنة تااماعــة تأــالفيهم". أطرتحــة ماجســتري"
ب سم الع يدة بكليـة أصـوق الـد ر عامعـة ا مـام حممـد بـر سـعود ا سـالمية.          
إعداد مر م بنت علي احلوشاني. تناتلت املوضوع مـر منظـو  ع ـدي حمـ       

 مر جهة كونها صفة علي، هلل سبحان، تعاىل.

 ألسباه العشرة املوجبة حملبة اهلل كما عـدها ابـر ال ـيم. تـألي،      شرح ا
 عبد العّ ّ مصطفى.

  .تلإلمام الشوكاني  سالة صغرية يف تجوه حمبة اهلل 
تال خيفى أن هذه البحوث إما ع د ـة  تإمـا أنهـا عنيـت مبحبـة العبـد لربـ،        
 ت  تتعــرحمل حملبــة اهلل ســبحان، تتعــاىل لعبــده ســوب  ســالة ابــر ال ــيم ت         
تســتوعب مــ  حســنها  مــ  أن ختــر   أحاد ثهــا  ســري جــدا  إضــا ة إىل عــدم   
احلكم على أكثر األحاد ث تالذي  عد مـر أهـم األمـو . أمـا  ثنـا هـذا  يعنـى        
باألســباه املوجبــة حملبــة اهلل عــّ تجــل لعبــده ال حمبــة العبــد لربــ،  مــ  العنا ــة    

 بالتخر   تد اسة األسانيد  تاحلكم عليها.
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   خطة البحث: 
  ن سم البحث إىل م دمة  تمتهيد  تثالثة  صوق.

ــباه اختيـــا ه تهـــدف البحـــث         ــة ت يهـــا: أهميـــة املوضـــوع تأسـ امل دمـ
 تالد اسات الساب ة تخطة البحث تمنه  العمل  ي،.           

 التمهيد: ت ي، 
   .التعر ، مبحبة اهلل سبحان، تتعاىل 
   .حمبة اهلل عند أهل السنة تااماعة تأالفيهم 
 لفصل األتق: حمبة اهلل لعباده تعالماتها. ت ي، مبحثان:   ا

 املبحث األتق: حمبة اهلل سبحان، تتعاىل لعباده يف ال ران الكر م.
 املبحث الثاني: عالمات حمبة اهلل للعبد.

الفصل الثاني: األسباه املوجبة حملبة اهلل لعباده املتعل ة بفعـل العبـد نفسـ،.    
 ت ي، عشرة مباحث:   

 األتق: العمل بطاعة اهلل سبحان، تتعاىل. املبحث
 املبحث الثاني: ا كثا  مر نوا ل العبادات. 

 املبحث الثالث: ا كثا  مر ذكر اهلل سبحان، تتعاىل.
 املبحث الراب : ال تاق يف سبيل اهلل. 

 املبحث اخلاما: قيام الليل. 
 املبحث السادس: صدق احلد ث.

 املبحث الساب : أداء األمانة.
 بحث الثامر: الر ق.امل

 املبحث التاس : الّهد يف الدنيا.
 املبحث العاشر: بلوغ سر السبعني.
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 ثالثـة ت ي،  الفصل الثالث: األسباه املوجبة حملبة اهلل للعبد تاملتعل ة بغريه.
 عشر مبحثا.

 ن الكر م.آاملبحث األتق: حمبة ال ر
 املبحث الثاني: حمبة سو ة ا خالك.

 ة األنصا .املبحث الثالث: حمب
 املبحث الراب : حمبة قر ش.

 املبحث اخلاما: حب علي  ضي اهلل عن،.
 املبحث السادس: حب احلسر تاحلسني  ضي اهلل عنهما.

 املبحث الساب : الصرب على أذب ااا .
 املبحث الثامر: ترك أذب ااا .
 املبحث التاس : التحاه يف اهلل.

ت   ي، تاجملالسة  يـ، تالتواصـل  يـ،    املبحث العاشر: التالقي يف اهلل  تالتّا
 سبحان، تتعاىل.

 املبحث احلادي عشر: التباذق يف اهلل.
 املبحث الثاني عشر: التناصح يف اهلل.
 املبحث الثالث عشر: التصايف يف اهلل. 

 اخلامتة: ت يها أهم النتائ  تالتوصيات.
 . هرس املصاد  تاملراج 
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 (د اسة موضوعية) بة اهلل لعباده يف السنة النبو ةحم
 د. عادق بر حممد بر عبد العّ ّ السبيعي

 

 منهج البحث: 
  املوضـوع مـر مصـاد  السـنة ترتيبهـا حسـب        مج  األحاد ث الـوا دة يف

 خطة البحث.
  :ختر   األحاد ث تاآلثا  يف ضوء ااوانب التالية 

إذا كان احلـد ث يف الصـحيحني أت أحـدهما  أقتصـر يف ختردـ، منهمـا دتن        -أ
 احلاجة لبيان د جت، التفاق األمة على صحتهما سوب أحرف  سرية  يهما.  

الصـحيحني   ـأقوم بتخردـ، بتوسـ      إذا كان احلد ث أت األثر يف غـري   -ه
 مر املصاد  احلد ثية تغريها حسب احلاجة.

   :أد س أسانيد األحاد ث حسب املنه  التالي 

مر كان مر الرتاة متف ا على توثي ـ،  أت تضـعيف،  اكتفيـت بد اسـت،      -أ
 بإداز م  العّت للمؤلفات اليت ذكرت توثي ، أت تضعيف،.

 اسة متأنية حسب احلاجة  م  الرتجيح تمر كان أتلفا  ي، أقوم بد اسة د
 يف حال،  ملتّما يف ذلك كل، ب واعد اارح تالتعد ل عند احملدثني.

تإذا كان احلد ث ليا ل، سوب طر ق تاحد  أتل، مدا   دت  علي،   إني 
 أكتفي باحلكم على املدا  أت الراتي الضعي، الذي ب، كان احلد ث ضعيفا   

  بعد د اسة أسانيدها  م  العنا ة بذكر ما  احلكم على األحاد ث تاآلثا
 تقفت علي، مر كالم احملدثني عليها.

  مـا حيتـا  لـ، يف احلكـم عليهـا  مـ  ختردهـا          احلد ث ذكر مر شواهدأ
 تاحلكم عليها.  

 احلاجـة لـذلك مـر كتـب غر ـب احلـد ث         دشرح الكلمات الغر بة عنأ
 تمعاجم اللغة تغريها. مستأنسا بكتب الشرتح.
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أسأق اهلل العون تالسداد تا خالك يف ال وق تالعمـل تأن  ت بـل    تختاما
 مين ت عينين على خدمة سنة نبي، صلى اهلل علي، تسلم.

 تاحلمد هلل أتال تأخريا.
 

*      *      * 
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 (د اسة موضوعية) بة اهلل لعباده يف السنة النبو ةحم
 د. عادق بر حممد بر عبد العّ ّ السبيعي

 

 التمهيد: وفيه:  
  :التعر ، مبحبة اهلل سبحان، تتعاىل 

 احلّب: هو احملبة  تكذلك احلّب بالكسر.
احلبيب. مثل خدن تخد ر.   اق أحّب،  هو حمّب. تحّب، حيّبـ،   تاحلّب أ ضا:

بالكسر  هو حمبوه. تت وق: ما كنت حبيبا  تل د حببت بالكسـر  أي صـرت   
حبيبا. األصمعي: قوهلم حّب بفالن  معناه ما أحّب، إلّي. تمنـ، قـوهلم: حّبـذا    
ز د   حّب  عل مـاحمل ال  تصـّرف  تأصـل، حبـب علـى مـا قـاق الفـراء. قـاق          

 لشاعر جر ر:  ا
 1هـ  ا تحبذا نفحات مر ميانية... تأتيك مر قبل الرّ ان أحيانا.

احلب: ن ي  البغ   ت وق: احببـت  ت   2هـ تاحملبة أ ضا اسم للحب. ا  
كاحلبــاه مبعنــى احملاّبــة  تاحلــّب: الــوداد تاحملّبــة 3الشــيء  أنــا حمــب تهــو حمــب.

 تاملواّدة تاحلّب  قاق أبو ذؤ ب:  
 لك اخلري إّنما     ***     دل يك للموت ااد د حبابها   لت ل ليب  ا

 تقاق صخر الغّي:  
ّّؤد ّّ ما أجد        ***    عاتدني مر حبابها ال  .4إّني بدهماء ع

                                      
 ( مادة )حبب(.110 1الصحاح للجوهري ) 1

 (.254 2احملكم البر سيدة ) 2

 (.443 1تهذ ب اللغة ) 3

 (.212 2تا  العرتس )  4
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تمما سبق  تضح أن احملبة مأخوذة مر احلب تهو معـرتف  عر ـ، كـل أحـد.     
ال حتـد احملبـة   إال أن د جات، تتفاتت. تقد أحسر ا مام ابر ال يم حيـث قـاق: "  

 ـد أتضــح منهــا  احلــدتد ال تّ ــدها إال خفــاء تجفــاء   حــدها تجودهــا تال  
توص، احملبة بوص، أظهر مر احملبة  تإمنا  تكلم الناس يف أسبابها تموجباتها 
تعالماتهـا تشـواهدها تاراتهـا تأحكامهـا  حـدتدهم ت سـومهم دا ت علــى       

ت  سـب إد اك الشـخص   هذه الستة تتنوعت بهم العبـا ات تكثـرت ا شـا ا   
تم ام، تحال، تملك، للعبـا ة  تهـذه املـادة تـدت  يف اللغـة علـى يسـة أشـياء          
أحدها الصفاء تالبياحمل  تمن، قوهلم لصفاء بياحمل األسـنان تنضـا تها حبـب    
األسنان الثاني العلو تالظهو  تمن، حبب املاء تحباب، تهو ما  علـوه عنـد املطـر    

لث: اللّتم تالثبات تمن، حب البعري تأحـب  الشد د تحبب الكأس من،   الثا
 إذا برك ت    م قاق الشاعر 

 حلت علي، بالفالة ضربا     ...       ضره بعري السوء إذ أحبا
الراب : اللب تمن، حبة ال لب للب، تداخل، تمنـ، احلبـة لواحـدة احلبـوه إذ     

 هي أصل الشيء تمادت، تقوام،.
اء للوعاء الذي حيفظ  يـ، تميسـك،   اخلاما: احلفظ تا مساك تمن، حب امل

 ت ي، معنى الثبوت أ ضا.
ــة  إنهــا صــفاء املــودة تهيجــان      ــوازم احملب تال   ــب أن هــذه اخلمســة مــر ل
إ ادات ال لب للمحبوه تعلوها تظهو ها من، لتعل ها باحملبوه املراد تثبـوت  
إ ادة ال لــب للمحبــوه تلّتمهــا لّتمــا ال تفا قــ، ت عطــاء احملــب حمبوبــ، لبــ،  
تأشرف ما عنده تهـو قلبـ، تالجتمـاع عّماتـ، تإ اداتـ، تهمومـ، علـى حمبوبـ،         
تأعطـوا احلــب حركــة الضــم الــيت هـي أشــد احلركــات ت أقواهــا مطاب ــة لشــدة   
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حركة مسـماه تقوتهـا تأعطـوا احلـب تهـو احملبـوه حركـة الكسـر خلفتهـا عـر           
الضمة تخفة احملبوه تخفـة ذكـره علـى قلـوبهم تألسـنتهم مـر إعطائـ، حكـم         

ظــائره كنهــب مبعنــى منهــوه تذبــح مبعنــى مــذبوح تمحــل للمحمــوق  ــالف ن
احلمل الذي هو مصد  خلفت، ثـم أحل ـوا بـ، محـال ال  شـق علـى حاملـ، محلـ،         

 كحمل الشجرة تالولد  
 تأمل هذا اللط، تاملطاب ة تاملناسبة العجيبة بني األلفاظ تاملعاني تطلعـك   

   1اللغات"  على قد  هذه اللغة تأن هلا شأنا ليا لسائر
ثم ذكر  مح، اهلل تعر فات الناس تاليت أتصـلها إىل ثالثـني حـدا تبـني مـا      
 يها مر ال صو  ثم قاق عر آخرها: "الثالثون تهو مر أمج  ما قيل  يها قاق 
أبو بكر الكتاني جرت مسألة يف احملبة مبكة أعّها اهلل تعاىل أ ـام املوسـم  ـتكلم    

سنا   الوا هات ما عندك  ا عراقـي  ـأطرق    الشيوخ  يها تكان اانيد أصغرهم
 أس، تدمعت عيناه ثم قاق عبد ذاهب عر نفسـ، متصـل بـذكر  بـ، قـائم بـأداء       
ح وقـ، نـاظر إليـ، ب لبــ، أحرقـت قلبـ، أنـوا  هيبتــ، تصـفا شـرب، مـر كــأس تده          
تانكش، ل، اابا  مر أستا  غيب،  إن تكلم  باهلل تإن نطق  عر اهلل تإن حتـرك  

  2إن سكر  م  اهلل  هو باهلل تهلل تم  اهلل". بأمر اهلل ت
 هذا تعر ، احملبة باعتبا  العبد أما حمبة اهلل لعبـاده تالـيت هـي حمـل البحـث      
 هي حمبة تليق ب، سبحان، ال  شبه، أحد مر اخلالئق  تسيأتي يف املبحث االتي 

 بيان ذلك مفصال  وق اهلل تقوت،   زقنا اهلل حب، تحمبت،.  
 

                                      
 (24 3مدا   السالكني ) 1

 (.25 3ق ) املرج  الساب 2
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 ند أهل السنة تااماعة تأالفيهم   حمبة اهلل ع 
دا سليما مر التكل،   ال سلك أهل السنة يف مسائل الصفات منهجا مطر

ال تفر ط تال غلو تال جفاء   أثبتوا هلل ما أثبت، لنفس، مر غـري حتر ـ،   إ راط ت
 تال تكيي، تال متثيل.

تمــذهب أهــل الســنة تااماعــة يف أمســاء اهلل تصــفات، هــو املــذهب احلــق   
وا ــق لصــحيح املن ــوق تصــر ح املع ــوق  تهــو مــبين علــى ثالثــة أصــوق:    امل

 ا ثبات ملا أثبت، اهلل لنفس،  تنفي مماثلت، تعاىل خلل ،  تنفي العلم بالكيفية.
 آمنوا بالل ، ت سول، تالّنو  ال ذي أنّلنـا  } أما ا ثبات  دليل، قول، تعاىل: 

هذه اآل ة   مر ا ميان ا ميان   تنظائر ]8التغابر: [{تالل ، مبا تعملون خبري
 مبا تص، اهلل ب، نفس، أت صف، ب،  سول،.

ا خـالك:  [{ت   كـر ل ـ، كفـوا أحـد    }تدليل نفي التمثيـل قولـ، تعـاىل:    
وات تاأل حمل جعل لكم ّمر أنفسكم أزتاجا تمـر األنعـام    اطر الّسم}  ]4

 ب: الشـو [ { أزتاجا   ذ ؤكم  ي،  ليا كمثلـ، شـيء  تهـو الّسـمي  البصـري     
    تحنو ذلك.]11

 علم ما بني أ ـد هم تمـا خلفهـم    }تدليل نفي العلم بالكيفية قول، تعاىل: 
وال تقف ما  يا ل يا  }  تقول، تعاىل: ]110ط،:  [{ تال حييطون ب، علما

ّم  يامااا و و ياداااّ و يٰاااك ن عااامم ووي  ااا  عااا ّ   ااال ماااا  ال ــراء: [{ بااال  إاااا س ا سـ
ي الفـواحش مـا ظهـر منهـا تمـا بطـر       قل إّنما حـّرم  بّـ  }  تقول، تعاىل: ]36

ّّق بـ، سـلطانا تأن ت ولـوا        تا ثم تالبغي بغري احلّق تأن تشركوا بالل ـ، مـا    نـ
 .]33األعراف: [{على الل ، ما ال تعلمون
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تمذهب أهل السنة يف هذا الباه هو الصراط املست يم  تكل مـر خـالفهم   
سـنة مسـت يم ال     د احنرف عـر الصـراط بـد جات متفاتتـة   مـذهب أهـل ال      

تناق   ي، تال اضطراه  تاملذاهب املخالفة متناقضة  يثبتـون الشـيء ت نفـون    
نظريه  ت نفون الشيء ت ثبتون نظريه  تهذا الزم لكل مر نفى شيئا مما جاء ب، 
الرسوق صلى اهلل علي، تسلم  تال أر  هلم عـر هـذا التنـاق  إال  بـالرجوع     

لنفس،  تأثبت، ل،  سول، على الوجـ، الالئـق بـ،    إىل احلق بإثبات كل ما أثبت، اهلل 
 سبحان،  أت  نتهي ب، األمر إىل غا ة ا حلاد بنفي تجود اهلل سبحان، تتعاىل.

تاملعطلة امي  الصفات مر ااهمية تاملعتّلـة بنـوا مـذهبهم علـى شـبهات      
زعموها حججا ع لية عا ضوا بها نصـوك الكتـاه تالسـنة  تزعمـوا أن مـا      

احلج  هو احلق الذي دـب اعت ـاده  تأن ظـواهر النصـوك كفـر      دلت علي، هذه 
تباطــل   ــأتجبوا لــذلك صــر ها عــر ظاهرهــا  بشــتى التــأت الت الــيت ال دليــل   

 عليها   جمعوا بني التعطيل لصفات الره تحتر ، كالم، تكالم  سول،.
ــل الفاســد يف هــذا      ــد شــا كوا غريهــم يف اخلطــأ تالتأت  ــا األشــاعرة    تأم

ا بعضا مـر الصـفات تنفـوا الـبع  اآلخـر تأثبتـوا ال ليـل منهـا          الباه   أتلو
تحجــتهم  يمــا نفــوه هــي حجــة ااهميــة تاملعتّلــة يف نفــي مجيــ  الصــفات     
 عطلون الصفة ت كتفون بإثبات الزمهـا  يجعلونـ، معناهـا.  ي ولـون: حمبـة اهلل      

م ال لعبده أي إنعام، علي،.  يجعلون ا نعام هو احملبة  هذا شـأن مـر كـان مـنه    
 1 ثبت ا  ادة. أما مر  ثبت ا  ادة  يجعل احملبة إ ادة ا نعام.

                                      
انظر على سبيل املثاق تصرف بع  العلماء مر شراح األحاد ث كاحلا ظ ابر حجر يف  1

تمثل، النوتي باملنها  شرح صحيح مسلم بر احلجا  تال رطيب  365 11 تح البا ي 
يف املفهم تغريهما تإن كان عدد ممر تعنى شرح األحاد ث النبو ـة مـنهم قـد اضـطره يف     
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  وق شيخ ا سالم ابر تيمية  محـ، اهلل "تقـد تـأتق ااهميـة تمـر اتـبعهم       
مر أهل الكالم حمبة اهلل لعبده على أنها ا حسان إلي،  تكـون مـر األ عـاق تطائفـة     

قـاق كـال مـر ال ـولني بعـ       أخرب مـر الصـفاتية قـالوا هـي إ ادة ا حسـان ت مبـا       
السنة مر أصحاه ا مام أمحد تغريهم. تسـل، األمـة تأئمـة السـنة      املنتسبني إىل

على إقرا  احملبة على ما هي علي، تكذلك حمبة العبد لربـ،  فسـرها كـثري مـر هـؤالء      
 بأنها إ ادة العبادة ل، تإ ادة الت ره إلي، ال  ثبتون أن العبد حيب اهلل.

ة السنة تمشا خ املعر ة تعامة أهل ا ميان متف ون علـي  تسل، األمة تأئم
خالف قوق هؤالء املعطلة ألصل الد ر بل هم متف ون علي أن، ال  كون شيء 

تمـر الّنـاس مـر    } :مر أنواع احملبة أعظم مر حمبة العبد  بـ،  كمـا قـاق تعـاىل    
ّبـا ل ل ـ، تلـو     ّتخذ مر دتن الل ، أندادا حيّبونهم كحّب الل ،  تال ـذ ر آمنـوا أشـّد ح   

ــد د          ــ، ش ــا تأّن الل  ــ، مجيع ــّوة لل  ــذاه أّن ال  ــرتن الع ــوا إذ   ــذ ر ظلم ــرب ال   
ّتامم ما  ا  اام }تقــاق تعـاىل   ]165الب ـرة:  [{العـذاه  ويمها   يماا يم وم ا   مام ي

ّيم  ام  ااال و يمااا   إاااك  راااكم   و ااا م   إاااك  ي ااا ف ني ااال فاااا ّلل  ب  مم بقااا حي ّاااامها ّو
 و مم  يشاا   ماام يكت اال  مم  فضاام ياا ال خياا فّ  ي ماا  ال ااا    جي هاامّو س يااا م  مم و 

قــل إن كــان آبــاؤكم تأبنــاؤكم    }تقــاق تعــاىل   ]54املائــدة: [{ إاا ا و يااو
تإخوانكم تأزتاجكم تعشريتكم تأمواق اقرت تموهـا تاـا ة ختشـون كسـادها     
تمساكر ترضونها أحّب إليكم ّمر الل ، ت سول، تجهاد يف سبيل،  رتّبصوا حّتى 

 لـم  ـرحمل إال    ]24التوبـة:  [{أتي الل ، بأمره تالل ، ال  هدي ال وم الفاسـ ني  
بأن  كون اهلل ت سول، أحب إليهم مر األهلني تاألمواق حتى  كـون ااهـاد يف   

ا   ركم اّ   يما يم وم ا    مم }سبيل اهلل الذي هو مر كماق ا ميان" قاق تعـاىل   سّنم

                                                                                    
ي قـوق السـل، ت سـكت تتـا ة حيكـي قـوق اخللـ، ت سـكت تتـا ة          هذا تتردد  تا ة حيك

 حيكي ال ولني ت رجح مذهب اخلل، عفا اهلل عنا تعنهم.
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اتبااااااااااا   و  هااااااااااامو   مااااااااااا  وريااااااااااا يل  م     هاااااااااااا  ااااااااااا  هلا وو ٰااااااااااااها س ياااااااااااا م  مم ووي  ي
تهلذا تص، اهلل احملبني ل، الذ ر حيبهم هو بااهاد  [15احلجرات: ]{ يدما نوّ 

ّتاامم ماا  ا  اام ني اال فااا ّلل  ب  مم بقاا حي }  ــاق تعــاىل اي ويمهاا   يماا يم وم اا   ماام ي
ّيم جي هااامّو س ياااا م  ام  ااال و يمااا   إاااك  راااكم   و ااا م   إاااك  ي ااا ف  مم وال ّاااامها ّو

ــدة: ] { و ياااو  إااا او مم  يشااا   مااام يكت ااال  مم  فضااام يااا خيااا فّ  ي مااا  ال اااا     املائـ
54]1 

ــ، يف      ــد لرب ــده تالعب ــة اهلل لعب ــاق  محــ، اهلل: "أتق مــر أنكــر ح ي ــة حمب تق
ا سالم هو ااعد بر د هم  ضحى ب، خالد بر عبد اهلل ال سري بواسط تقاق 

اكم  إني مضح بااعد بر د هم  إن، زعم  ا أ ها الناس ضحوا ت بل اهلل ضحا 
أن اهلل    تخذ إبراهيم خلـيال ت   كلـم موسـى تكليمـا تعـاىل اهلل عمـا   ـوق        
ااعد علوا كبريا ثم نـّق  ذ ـ، تكـان ااعـد هـذا أتق مـر ظهـر عنـ، التعطيـل          
بإنكــا  صــفات اهلل تعــاىل تبإنكــا  حمبتــ، تتكليمــ، كمــا   ــوق هــؤالء املتفلســفة  

الباطنيــة تحنــوهم مــر املعطلــة تااهميــة تاملعتّلــة تمــر اتــبعهم        تااهميــة ت
 ينكرتن أن  كون اهلل حيب أت حيب ح ي ـة ت نكـرتن التمتـ  برؤ تـ، ت نكـرتن      
أن  كون هو سبحان، موصـو ا بـالفرح تحنـوه لـّعمهم أن هـذا مـر نـوع اللـذة         

  2تالبهجة تاهلل ال  وص، بذلك عندهم"

                                      
 51قاعدة يف احملبة لإلمام ابر تيمية ك  1

(  تقـد ذكـر الشـيخ      75 10(  جمموع الفتـاتب ) 237 2جام  الرسائل تاملسائل ) 2
(  77   66 10الفتـــاتب )جممـــوع   نظـــر محـــ، اهلل   شـــبههم  تأجـــاه عليهـــا     

ــل ) 359   358 11(  )478   476 6) ــل تالن ــ ــا حمل الع ــ    62 2(  د ء تعــ
 (.400 5(  تمنها  السنة النبو ة )67
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 يف القران الكريم وعالماتها. الفصل األول: حمبة اهلل لعباده
 املبحث األول: حمبة اهلل سبحانه وتعاىل لعباده يف القران الكريم.

جاء ذكر احملبة يف كتاه اهلل يف مواض  كثرية يف كتاه اهلل  مصرحا بها تـا ة  
تغري مصرح بها تا ة أخرب   مر املواض  اليت جاء ذكـر احملبـة  يهـا صـرحيا:     

تقولـ،   [222الب رة: ] {حيّب الّتّوابني تحيّب املتطّهر ر إّن الل ،}قول، جل تعال 
عااّيمم مماام  ماالم و تاام مّاال ربام مااّ  ع اا  ف اا  وه اا   راا  و اا  ا س يااا م  مم }ســبحان،

ّيموماا   ٰ   وماا   ياا        و مم ّاابم  يدماا ب  تقولــ، تعــاىل  [146آق عمــران: ] {ضاّا
اااام سالم رياااا ق واااام سإاااا  ماااام واإاااال  يّمياااام  وفاااا}  إّ مماااا   وو و اااام   قإااااا ا  إااااك  وماااا    م

ّيم  مم  ويااا      شااا     مم  يضاااّم  فإااام  قا ااال  إاااك   ي قإاااب ومااام  و قااا ب ا ااا ع آق ] { يشم
ّم  و تمقاك   بّهام  ووف   مام بإاك  }تقول، جـل يف عـاله    [144عمران:   ّابم   مم  فاإ
ال ــذ ر  نف ــون يف الّســّراء } تقولــ، جلــت قد تــ،  [76آق عمــران: ] { ر مقاا 

آق ] {اء تالكـاظمني الغــيظ تالعـا ني عـر الّنــاس  تالل ـ، حيـّب احملســنني     تالّضـرّ 
 بما  محة ّمر الل ، لنت هلم تلو كنت  ظ ا } تقول، عّ تجل [134عمران: 

غليظ ال لب النفّضوا مـر حولـك   ـاع، عـنهم تاسـتغفر هلـم تشـات هم يف        
آق عمــران: ] {األمــر   ــإذا عّمــت  توك ــل علــى الل ــ، إّن الل ــ، حيــّب املتــوك لني 

 هو جـل يف عـاله حيـب الشـاكر ر الصـابر ر املـت ني احملسـنني املتـوكلني          [159
التوابني املتطهر ر. تحيب مجي  الصفات اليت أمر بها تهي مـر لـوازم مـا ذكـر     
مـر الصــفات الســاب ة  تتـدق عليهــا اآل ــات السـاب ات إمــا بداللــة املطاب ــة أت    

ر يف سـبيل، الـذ ر   ـاتلون متصـا ني     االقتضاء. كمـا أنـ، سـبحان، حيـب اجملاهـد      
ــان     }  ابطــي ااــأ   ــذ ر   ــاتلون يف ســبيل، صــف ا كــأّنهم بني ــ، حيــّب ال  إّن الل 

. تأخرب جل تعال أن، مر ا تد عر د ن، مـر املـؤمنني   [4الص،: ] {ّمرصوك
بأن، ال  ضر اهلل شيئا تسوف  أتي اهلل ب وم ال  رتدتن أعّة على الكا ر ر أذلـة  
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داهـدتن يف سـبيل اهلل تال خيـا ون لومـة الئـم    ـاق عـّ مـر          على املـؤمنني  
ّتاامم ماا  ا  اام ني اال فااا ّلل  ب  مم بقاا حي ّااامها }قائــل  اي ويمهاا   يماا يم وم اا   ماام ي

ّيم جي هااامّو س ياااا م  مم وال خيااا فّ   ام  اال و يمااا   إاااك  راااكم   و ااا م   إاااك  ي ااا ف ّو
ــدة: ] { و يااااو  إاااا او مم  يشاااا   ماااام يكت اااال  مم  فضاااام ياااا ي ماااا  ال ااااا        [54املائــ

.  ــوق ابــر ال ــيم  محــ، اهلل "تلــذلك جعــل اهلل ســبحان، تتعــاىل عالمــة حمبتــ،   
ّتاامم ما  ا  اام ني اال }تحمبوبيتــ، ااهــاد   ــاق اهلل تعــاىل  اي ويمهاا   يما يم وم اا   مام ي

ّيم جي هام ام  ل و يم   إك  ركم   و  م   إك  ي ا ف ّو فا ّلل  ب  مم بق حي ّامها ّو
 و يااااو و مم  يشاااا   ماااام يكت اااال  مم  فضاااام ياااا س يااااا م  مم وال خياااا فّ  ي ماااا  ال ااااا    

 1اهـ.   [54املائدة: ] { إ ا
 أما املواض  اليت    صرح بها تلكنها دلت مبفهومها على حمبة اهلل  هي:  

  اي ويمه   يم يم وم    ال حتّمم   ط ما   م  وحامم  مم ي اا وال تّ امو }قول، تعاىل 
ّم  مم ال ّااابم  رّ اااميم ــدة: ] {س ــت يمني يف    [87املائـ ــب املسـ ــبحان، حيـ ــو سـ  هـ

 عهودهم تاملو ون ملواثي هم.
ّ  ويهإاااا  ف هاااا  ي ٰااااام  ألرض س يااااّك   وس   تاااا  م  }تقولــــ، تعــــاىل:    حلاااا

 هو جـل تعـال حيـب املصـلحني      [205الب رة: ] { يٰا ن ّبم  ال و مم  و ي مام
 املست يمني.  

 {ميحق  مم  يّم  ويّيب  يدمامو   و مم ال ّابم عامم عٰما ر و ا ا} تقول، تعاىل
واام وط ّااا    مم } هـــو ســـبحان، حيـــب املــؤمنني. تقولـــ، تعـــاىل  [276الب ــرة:  ]

ّيم ّم  مم ال ّبم  ي  ف  {و يّمي ق فإّ ت يم   فإ

                                      
 274 تضة احملبني ك  1
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وومما  } هو سبحان، حيب املؤمنني املوحد ر. تقول، تعاىل  [32آق عمران: ]
آق ] {م وم ااااا   و  إااااا    يدمااااا حل   ف ااااا فم ها و ااااا رها و مم ال ّااااابم  ي مااااا ر  يمااااا ي

ّم  مم ال ّابم مام  }  هـو سـبحان، حيـب العـادلني. تقولـ، تعـاىل       [57عمران:  س
 هو سبحان، حيـب املتواضـعني. تقولـ، تعـاىل      [36النساء: ] {ع ّ خم  ال فخ ر 

سـبحان، حيـب الصـاحلني     هـو   [77ال صـص:  ] {إّن الل ، ال حيّب املفسد ر}
ــاىل   ــ، تعـ   نحي سااا و  تي ااا  ا   ااام عااامم ماااا م وعإااا    باااى اي}املصـــلحني.  تقولـ

ّف  ّف   س مل ال ّابم  راا ّب   وال تا  هـو سـبحان، حيـب       [31 :عرافاأل] {و ش
 امل تصد ر املعتدلني يف مأكلهم تملبسهم تمعاشهم.

ــاىل   ــ، تع ّم  مم ال  ياا     إااك   وسمماا  فاا فمم ماام واا حي س   اا  ف  ااا  سياا ها}تقول س
 تقول، تعـاىل   هو سبحان، حيب األمناء األت ياء. [58األنفاق: ] {ّبم  خل    

 هــــو ســــبحان، حيــــب املــــؤمنني  [23النحــــل: ] {س ماااال ال ّاااابم  رااااا   يم}
 املتواضعني.  

ّم  مم ال ّااابم عااامم سااا م ّ  } تقولـــ، تعـــاىل  ّم  مم يااام فو  ااام  يمااا يم وم ااا   س س
ّم  مم } هو سبحان، حيب األمناء املؤمنني. تقول، تعـاىل   [38 : احل] {عٰا ر س

ّح  ــذ ر    [76ال صـــص: ] {ال ّااابم  يٰااا ــاكر ر الـ ــبحان، حيـــب الشـ ــو سـ  هـ
  ستعملون النعم يف شكر مسد ها سبحان، تتعاىل.

كما بني سبحان، أن متابعة النيب صلى اهلل علي، تسلم سببا حملبـة اهلل للعبـد    
وام سّ ع ا ا حتاماّ   مم فا تماّ ب ّااا ا  مم ويكٰاّ ي اا }، ت ضاه    وق سبحان
 .[31آق عمران: ] {   ب ا و مم غٰ ر رمح ا
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 املبحث الثاني: عالمات حمبة اهلل تعاىل للعبد.
ــاىل:  ــاق اهلل تعـ وااام سّ ع ااا ا حتاماااّ  ين فااا تماّ ب ّااااا ا ين ويكٰاااّ ي اااا }قـ
 [  تقاق تعاىل:  31]آق عمران:  {   ب ا وين غٰ ر رمح ا

ّتاامم مااا  ا  اام ني ااال فااا ّلل  ب ين بقااا حي ّاااامها } اي ويمهاا   يمااا يم وم اا   مااام يم
ّيم جي هاامّو س يااا م ين و ام  اال و يماا   إااك  رااكم   و اا م   إااك  ي اا ف ال خياا فّ   ّو

 [.54]املائدة:    { يكت ل مم يش   وين و يو  إ اي م  ال ا  ي  فضم ين
  ضي اهلل عن، قاق: قـاق  سـوق اهلل صـلى اهلل عليـ، تسـلم :     تعر أبي هر رة 

بـاحلره  تمـا ت ـره إلـي      1"إن اهلل تعاىل قاق: مر عادب لي تليـا    ـد آذنتـ،   
عبــدي بشــيء أحــب إلــي ممــا ا رتضــت عليــ،  تمــا  ــّاق عبــدي   ــرته إلــي     
بالنوا ل حتى أحب،   إذا أحببت،  كنت مسع، الـذي  سـم  بـ،  تبصـره الـذي      

ــ،    ــا    بصــر ب ــبطش به ــيت   ــده ال ــا  تإن ســألين      ت  ــيت ميشــي به ــ، ال ت جل
   .2أعطيت،  تلئر استعاذني ألعيذن،"

  وق الطويف  يما ن ل، احلـا ظ ابـر حجـر عنـ،: "األمـر بـالفرائ  جـازم         
ت  ــ  برتكهــا املعاقبــة   ــالف النفــل يف األمــر ر تإن اشــرتك مــ  الفــرائ  يف 

ذا كانــت أحــب إىل اهلل تعــاىل حتصــيل الثــواه   كانــت الفــرائ  أكمــل   لهــ
تأشد ت ر با  تالفرحمل كاألصل تاألس  تالنفل كالفرع تالبناء  تيف ا تيـان  
ــاق األمــر  تاحــرتام اآلمــر  تتعظيمــ،      ــ، امتث ــالفرائ  علــى الوجــ، املــأمو  ب ب
باالن يــاد إليــ،  تإظهــا  عظمــة الربوبيــة تذق العبود ــة   كــان الت ــره بــذلك  

فـرائ  قـد  فعلـ، خو ـا مـر الع وبـة  تمـؤدي        أعظم العمل  تالذي  ؤدي ال

                                      
 "آذنت،": أعلمت، بأني حما ه ل،. انظر مادة  "أذن"مر النها ة 1

 لثاني مفصال.(. تسيأتي خترد، يف الفصل ا297  292 11 تاه البخا ي )  2
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النفل ال  فعل، إال إ ثـا ا للخدمـة   يجـازي باحملبـة الـيت هـي غا ـة مـر  ت ـره          
 1 دمت، ".

صـلى اهلل عليـ، تسـلم قـاق: "إذا أحـب اهلل تعـاىل العبـد          تعن، عر الـنيب 
نادب جرب ل: إن اهلل تعاىل حيب  النا   أحب،   يحب، جرب ل   ينادي يف أهـل  
السماء: إن اهلل حيب  النا   أحبوه   يحب، أهل السماء  ثم  وض  ل، ال بـوق  

 .2يف األ حمل"
تيف  تا ة ملسلم: قاق  سوق اهلل صلى اهلل علي، تسـلم: "إن اهلل تعـاىل إذا   
أحب عبدا دعا جرب ـل    ـاق: إنـي أحـب  النـا  أحبـ،   يحبـ، جرب ـل  ثـم          

ا   ـأحبوه  يحبـ، أهـل السـماء  ثـم       نـادي يف السـماء   ي ـوق: إن اهلل حيـب  النـ     
 وض  ل، ال بوق يف األ حمل  تإذا أبغ  عبدا دعـا جرب ـل   ي ـوق: إنـي أبغـ       
 النا   أبغض،   يبغض، جرب ل  ثم  نادي يف أهل السماء  إن اهلل  ـبغ   النـا    

  أبغضوه   يبغض، أهل السماء ثم توض  ل، البغضاء يف األ حمل".
 سوق اهلل   صلى اهلل علي، تسلم  بعـث  تعر عائشة  ضي اهلل عنها  أن 

ــ      قـل هـو اهلل   } جال على سر ة   كان   ـرأ ألصـحاب، يف صـالتهم   يخـتم ب
    ـاق:  رسوق اهلل   صلى اهلل عليـ، تسـلم   لما  جعوا  ذكرتا ذلك ل {أحد

"سـلوه ألي شـيء  صـن  ذلـكس"  سـألوه    ـاق: ألنهـا صـفة الـرمحر   أنــا          
اهلل صلى اهلل علي، تسـلم  : "أخـربته أن اهلل   أحب أن أقرأ بها  ف قاق  سوق 

 3متفق علي،. تعاىل حيب،"
                                      

 (. 294 11)  البا ي  تح 1

 (.2637تمسلم ) 3209البخا ي  2

 813تمسلم  7375البخا ي  3
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ت مما ت دم مـر اآل ـات تاألحاد ـث نعلـم أن مـر عالمـات حـب اهلل تعـاىل         
 للعبد ما  لي: 

 .،اتباع الرسوق حممد   صلى اهلل علي، تسلم    يما  أمر ب، ت نهى عن 
  الكا ر ر.الذلة على املؤمنني تلني ااانب هلم تالشدة على 
 .ااهاد يف سبيل اهلل باألمواق تاألنفا تاستحالء املالمة يف ذلك 
 . الت ره إىل اهلل تعاىل بالنوا ل بعد الفرائ 
       حمبة الناس تخاصة أهـل الصـالح للشـخص ألن اهلل أحبـ، تتضـ  يف

 قلوه الناس حمبت،.

 

*      *      * 
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 ملتعلقة بالعبد نفسه.الفصل الثاني: األسباب املوجبة حملبة اهلل لعبده ا
تآتـاكم ّمـر كـّل مـا     }معر ة نعم اهلل على عباده  اليت ال تعد تال حتصـى  

 [34إبراهيم: ] {سألتموه تإن تعّدتا نعمت الل ، ال حتصوها إّن ا نسان لظلوم كف ا 
تقد جلبت ال لوه على حمبة مر أحسر إليها  تاحلب علـى الـنعم مـر مجلـة     

 ن الشكر  كون بال لب تاللسان تااوا ح.الشكر املنعم تهلذا   اق: إ
ــة اهلل     ــ، تصــفات، تأ عالــ، مــر أعظــم أســباه حمب تمعر ــة اهلل تعــاىل بأمسائ
سبحان،.  مر عرف اهلل أحب، تمر أحب اهلل أطاع، تمر أطـاع اهلل أكرمـ، تمـر    

 أكرم، اهلل أسكن، يف جوا ه تمر أسكن، اهلل يف جوا ه  طوبى ل،.
اهلل قو ت حمبتـ، لـ، تحمبتـ، لطاعتـ، تحصـلت لـ،        كلما قو ت معر ة العبد ب

 لذة العبادة مر الصالة تالذكر تغريهما على قد  ذلك.
تقــد اجتهــد أهــل العلــم  محهــم اهلل يف بيــان هــذا األصــل العظــيم تبينــوه  
أحسر بيان  تاستنبطوا مر نصوك الكتاه العّ ّ  تالسنة املطهـرة األسـباه   

باه ااالبــة حملبــة اهلل عــّ تجــل معاملــة اهلل  ااالبــة حملبــة اهلل للعبــد.  مــر األســ 
بالصدق تا خالك تأالفة اهلوب  إن ذلك سبب لفضل اهلل على عبده تأن 

 مينح، حمبت،.
تمر أعظم ما تستجلب ب، احملبة كثرة ذكر اهلل تعاىل  مـر أحـب شـيئا أكثـر     

لـب  مر ذكره تبذكر اهلل تطمئر ال لوه  تمر عالمة احملبـة هلل دتام الـذكر بال   
 تاللسان.

تمــر أســباه حمبــة اهلل لعبــده كثــرة تــالتة ال ــرآن الكــر م بالتــدبر تالتفكــر   
تالســيما اآل ــات املتضــمنة ألمســاء اهلل تصــفات، تأ عالــ، البــاهرة تحمبــة ذلــك    

  ستوجب ب، العبد حمبة اهلل تحمبة اهلل ل،.
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تمــر أســباه احملبــة تــذكر مــا ت د يف الكتــاه تالســنة مــر  ؤ ــة أهــل اانــة 
 هم تز ا تهم ل، تاجتماعهم  وم املّ د  إن ذلك  ستجلب ب، احملبة هلل تعاىل.لرب

تقد ذكر ابر ال يم  مح، اهلل أن األسباه ااالبة حملبة اهلل لعبده تحمبة العبد 
 لرب، عشرة:  

 أحدها: قراءة ال رآن بالتدبر ملعاني، تما أ  د ب،.
ــد الفــر      ــاىل بالنوا ــل بع ــاني: الت ــره إىل اهلل تع ــا يف احلــد ث  الث ائ  كم

  تاه البخا ي. ال دسي: "تال  ّاق عبدي  ت ره إلي بالنوا ل حتى أحب،"
الثالث: دتام ذكره على كل حاق باللسان تال لب تالعمل تاحلاق  نصيب، 

 مر احملبة على قد  هذا.
  ثا  حماب، على حمابك عند غلبات اهلوب.االراب : 

مشـاهدتها تت لبـ، يف   ـاحمل    اخلاما: مطالعـة ال لـب ألمسائـ، تصـفات، ت    
 هذه املعر ة تمياد نها.

 السادس: مشاهدة بره تإحسان، تنعم، الظاهرة تالباطنة.
 الساب : تهو أعجبها: انكسا  ال لب بني  د ،.

الثامر: اخللوة ب، تقت النـّتق ا هلـي آخـر الليـل تتـالتة كتابـ، ثـم خـتم         
 ذلك باالستغفا  تالتوبة.

صادقني تالت اط أطاه ارات كالمهـم  تال تـتكلم إال   التاس : جمالسة احملبني ال
 إذا ترجحت مصلحة الكالم تعلمت أن  ي، مّ دا حلالك تمنفعة لغريك.
 العاشر: مباعدة كل سبب حيوق بني ال لب تبني اهلل عّ تجل.
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 مـر هـذه األسـباه العشـرة تصـل احملبـون إىل منـازق احملبـة تدخلـوا علـى           
   1احلبيب.اهـ

ع يف بيان ماجاء يف السنة املطهـرة مـر األسـباه املوجبـة     تهذا أتان الشرت
 حملبة اهلل لعباده   أقوق مستعينا باهلل: 

 املبحث األول: العمل بطاعة اهلل: 
إن لفعل األتامر الشرعية أثر كبري يف صالح احلاق تاملآق  تهذا بّير  عر ـ،  

عـ، عظـيم جـدا.    أهل النفوس الطيبة. تهو أنف  ما  كون.  كل ما أمر اهلل بـ،  نف 
  وق ابر تيمية: تالذب ال   ب  ي، ان العمل بطاعة اهلل تعـاىل تدعـاء املـؤمنني    
بعضهم لبع  تحنو ذلك هو نا   يف الدنيا تاآلخرة تذلك بفضل اهلل ت محت، 
اهـ تبضد هذا  كون التفرق تاالختالف تالوهر تتسلط األعداء.   وق يف ابـر  

ر األّمــة علمائهــا تمشــاخيهاا تأمرائهــا تيميــة: "تهــذا الّتفــرق ال ــذي حصــل مــ
تكربائها هو ال ذي أتجب تسل ط األعداء عليهـا. تذلـك برتكهـم العمـل بطاعـة      

تمـر ال ـذ ر قـالوا إّنـا نصـا ب أخـذنا ميثـاقهم        }الل ، ت سول، كما قاق تعاىل: 
 2".{ نسوا حظ ا مم ا ذك رتا ب،  أغر نا بينهم العداتة تالبغضاء 

الصـراط املسـت يم بأنـ، العمـل بطاعـة اهلل سـبحان،.        تقد  سر بع  العلمـاء 
 لذا كانت سببا حملبة اهلل. تقد جاء مصرحا ب، يف احلد ث التالي: 

عر عبد الـرمحر بـر أبـي ليلـى  قـاق: كتـب أبـو الـد داء إىل مسـلمة بـر           
ألد: "سالم عليك  أما بعد   إن العبـد إذا عمـل بطاعـة اهلل أحبـ، اهلل   ـإذا      

                                      
 (.18   17  3مدا   السالكني )  1

 (.421 3جمموع الفتاتب ) 2
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إىل عبــاده  تإن العبــد إذا عمــل مبعصــية اهلل أبغضــ، اهلل   ــإذا    أحبــ، اهلل حببــ،
 1أبغض، اهلل بغض، إىل عباده".

 املبحث الثاني: اإلكثار من نوافل العبادات . 
املؤمر حر ص على أداء ما أتجب اهلل علي، مر الفرائ  بـل  تعـدب ذلـك    

لنوا ـل  لفعل النوا ل  إذا كان املؤمر على هذا النحـو مـر احلـرك علـى هـذه ا     
 هو مر باه أتىل سيكون أحرك علـى أداء الفـرائ  الـيت بأدائهـا  نجـو مـر       
سخط اهلل تع وبت، ت ناق ثواب، ت ضاه سبحان، تتعاىل. تمر هنـا كـان مـر أدب    
ــ، هلل      ــة مــواله ســبحان، لكــون حب الفــرائ  تحــا ظ علــى النوا ــل حــري مبحب

خيفـى علـى كـل     تطاعت، ل، صادقة تتعدب الواجب لغريه مر املستحب تهذا ال
متأمل   عر أبـي هر ـرة  ضـي اهلل عنـ، قـاق:  قـاق  سـوق اهلل صـلى اهلل عليـ،          

بـاحلره  تمـا    2تسلم  : "إن اهلل تعاىل قـاق: مـر عـادب لـي تليـا    ـد آذنتـ،       
                                      

( قاق: حـدثنا شـعبة  عـر عمـرت بـر مـرة  عـر عبـد         93 2أخرج، تكي  يف الّهد ) 1
 الرمحر بر أبي ليلى ب،.

( تأمحـد يف الّهـد   299 1( تابر السـري يف الّهـد )  113 7شيبة )تأخرج، ابر أبي 
( 241  21( تابــر عبــدا لــرب يف التمهيــد )245 1( تأبــو داتد يف الّهــد  )135 1)

 كلهم مر حد ث شعبة ب، مثل،.
( تالبيه ـي يف  451 10( تعبـدالرزاق ) 451 10ت تاه معمر بـر  اشـد يف ااـام  )   

( كلـهم  126 47( تابر عسـاكر )  81 3ت )( تيف األمساء تالصفا311 2الّهد )
( 386 7مر حد ث األعمش عر عمرت بر مرة ب، مثل،. تعّاه صاحب إحتاف املهـرة )  

ــ،  جــاق      إىل مســدد يف مســنده. احلكــم علــى احلــد ث: إســناده موقــوف صــحيح   جال
 الشيخني.

 (.23 1) مر النها ة "أذن" :"آذنت،": أعلمت، بأني حما ه ل،. انظر مادة 2
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ت ره إلي عبدي بشيء أحب إلي مما ا رتضت علي،  تمـا  ـّاق عبـدي   ـرته     
، الـذي  سـم  بـ،  تبصـره     إلي بالنوا ل حتى أحب،   ـإذا أحببتـ،  كنـت مسعـ    

الذي  بصر ب،  ت ده اليت  بطش بهـا  ت جلـ، الـيت ميشـي بهـا  تإن سـألين        
   1أعطيت،  تلئر استعاذني  ألعيذن،"

 : االكثار من ذكر اهلل عز وجل: ثالثاملبحث ال
ال  شب  قلب املؤمر مر ذكر اهلل تكلما صفا قلب، كلما زاد ذكـره لربـ، كمـا    

ؤمنني عثمان بر عفان  ضي اهلل عن، "لو طهرت قلـوبكم  ت دم معنا قوق أمري امل
تلذا  ستوجب العبد حمبـة اهلل تذكـره لعبـده تقـد ت د      2ما شبعت مر كالم اهلل"

يف السنة النبو ة ما  دق علـى ذلـك  كمـا يف حـد ث أبـي هر ـرة  ضـي اهلل عنـ،         
 ختفى    وق ابر ال يم  مح، اهلل  "لذكر احملبوه لذة ال 3"مر عادب لي تليا..."

اتل ما أتحي إليك مر الكتاه تأقم الّصالة إّن الّصالة تنهـى عـر الفحشـاء    }
تقــد  [45العنكبــوت: ] {تاملنكــر تلــذكر الل ــ، أكــرب تالل ــ،  علــم مــا تصــنعون 

تعددت تاختلفت أقواق العلماء تالعا  ني يف بيان هذا املعنى تهي كلـها تـدت    
 تحهـا ت حيانهـا.   ـوق ابـر     على أصل تاحـد هـو أن ذكـر اهلل حيـاة ال لـوه ت     

ال ــيم  محــ، اهلل: "تكــذلك حمبــة ذكــره ســبحان، تتعــاىل مــر عالمــة حمبتــ،  ــإن 
                                      

 ". 6502( "297  292 11اه البخا ي   يف الرقاق: باه التواض  )  ت 1

قاق:  479 1ابة حأخرج، عبداهلل بر ا مام أمحد يف زتائده على أبي، يف  ضائل الص 2
حّدثين إمساعيل أبو معمر قثنا سفيان قاق: قاق عثمـان: لـو طهـرت قلـوبكم مـا شـبعت       

ّّ تجـّل. تمـر طر  ـ، أخرجــ، أبـو         تإســناده  300  7نعـيم يف "احلليـة "  مـر كـالم الل ـ، عــ
    لق عثمان بل بينهما اثنان أت ثالثة.  ةمن ط  ابر عيين

 "يف الرقاق: باه التواض .6502سبق خترد، يف املبحث السابق تهو يف البخا ي " 3
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احملب ال  شب  مر ذكر حمبوب، بـل ال  نسـاه  يحتـا  إىل مـر  ـذكره بـ، تكـذلك        
حيب مساع أتصا ، تأ عالـ، تأحكامـ،  عشـق هـذا كلـ، مـر أنفـ  العشـق تهـو          

م النـا   تعشـق أتصـاف الكمـاق مـر      غا ة سعادة العاشق تكذلك عشق العلـ 
الكرم تااود تالعفة تالشجاعة تالصرب تمكـا م األخـالق  ـإن هـذه الصـفات      
لو صو ت صو ا لكانت مـر أمجـل الصـو  تأبهاهـا تلـو صـو  العلـم صـو ة         
لكانــت أمجــل مــر صــو ة الشــما تال مــر تلكــر عشــق هــذه الصــفات إمنــا    

 ت ســول، تكالمــ، تد نــ، إمنــا  ناســب األنفــا الشــر فة الّكيــة كمــا أن حمبــة اهلل
تناسب األ تاح العلو ة السمات ة الّكية ال األ تاح األ ضية الدنية  ـإذا أ دت  
أن تعرف قيمة العبد تقد ه  انظر إىل حمبوب، تمـراده تاعلـم أن العشـق احملمـود     

ــ، شــي  تقــد ت د أن ذكــر اهلل ســببا مــر   1مــر اآل ــات املــذكو ة"  ءال  عــرحمل  ي
  أن احلد ث  ي، كالم سيأتي.أسباه حمبة اهلل إال

ــد اهلل بــر احلســر أن  ســوق اهلل صــلى اهلل عليــ، تســلم قــاق "مــر      عــر عب
تواض    عـ، اهلل تمـر تكـرب قصـم، اهلل عـّ تجـل تمـر اسـتغنى أغنـاه اهلل عـّ           

 2تجل تمر بذ  أ  ره اهلل تمر ذكر اهلل عّ تجل أحب، اهلل".
                                      

 201 1 تضة احملبني  1

( تيف اصــالح املــاق 120) (157 1)أخرجــ، ابــر أبــي الــدنيا يف التواضــ  تاخلمــوق  2
( قاق حدثين احلسني بـر منصـو  بـر سـليمان حـدثنا حييـى بـر ميمـون         330) (99 1)

 ال رشي حدثين أبو سلمة عر جده قاق 
صلى  سوق اهلل صلى اهلل علي، تسلم عندنا ب باء تكان صائما  أتيناه عنـد إ طـا ه ب ـدح    

 سـوق   تجعلنا شيئا مر عسل  لما   ع،  ذاق، تجد حالتة العسل قاق ما هذا قلنا  ـا  لنب
اهلل جعلنا  ي، شيئا مر عسل  وضع،   ـاق أمـا إنـي ال أحرمـ، تمـر تواضـ    عـ، اهلل عـّ         
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تجل ت مر اقتصد أغناه اهلل عّ تجل ت مر بـذ  أ  ـره اهلل    تجل تمر تكرب تضع، اهلل عّ

 عّ تجل ت مر أكثر ذكر اهلل أحب، اهلل عّ تجل 
ا ـة طلحـة بـر حيـي بـر طلحـة بـر        (   تاه البّا  مر  ت954 2تقاق العراقي يف املغين )

عبيد اهلل عر أبي، عر جده طلحة  ذكر حنوه دتن قول، ) تمر أكثر مر ذكر اهلل أحب، اهلل ( 
ت    ل ب بـاء تقـاق الـذهيب يف امليـّان إنـ، خـرب منكـر  ت تاه الطربانـي يف األتسـط مـر           

) أمـا إنـي ال    حد ث عائشة قالت ) أتي  سوق اهلل ب دح  ي، لنب تعسل... ( احلد ث ت ي،
أزعم أن، حرام... ( احلد ث ت ي، ) مر أكثر ذكر املوت أحب، اهلل ( ت تب املر وع من، أمحد 
تأبو  على مر حد ث أبي سعيد دتن قول، ) تمر بذ  أ  ره اهلل ( تذكرا  يـ، قولـ، ) تمـر    

 هـ ت  أق، علي،  يهما. أكثر ذكر اهلل أحب، اهلل ( . ا
( إىل البـّا  تقـاق  يـ، ممـر أعـرف إثنان.اهــ       253 10ّتائـد ) تعّاه اهليثمي يف جممـ  ال 

 قلت لعل صوابها ممر   أعرف. 
(    تاه البـّا  دتن  144 1تقاق ابر حجر اهليثمـي يف  الّتاجـر عـر اقـرتاف الكبـائر)     

 قول، تمر أكثر ذكر اهلل أحب، اهلل ت    ل ب باء. اهـ
ون بر عطاء ال رشي أبو أ وه التمـا   احلكم على احلد ث: إسناده تاه جدا حييى بر ميم 

حييى بر : (9640بصري  قاق الفالس: كتبت عن، تكان كذابا تقاق الذهيب يف امليّان )
ميمون بر عطاء  أبو أ وه البصري التما . عر ثابـت البنـانى  تعاصـم االحـوق. تعنـ،      
احلسر بر الصباح البـّا   تعلـى بـر مسـلم الطوسـى  تمجاعـة. قـاق الفـالس: كتبـت          
عن،  تكان كذابا. تقاق أمحد: خرقنا حد ث،. تقاق النسائي: ليا بث ة. تقاق الدا قطين 

 ( مرتتك. 316 2تقاق احلا ظ ابر حجر يف الت ر ب )  تغريه: مرتتك. اهـ
لكـر ال خيفـى أن ذكـر اهلل سـبب     تبهذا  ـال  صـح االسـتدالق باحلـد ث لضـعف، الشـد د.       

 لل ره من، تال ره مر اهلل سبب حملبت،.
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 : القتال يف سبيل اهلل. رابعاملبحث ال
الصحيحني عر النيب صلى اهلل علي، تسلم: ] أن  جـال قـاق لـ، :     ثبت يف

 ا  سوق اهلل أخربني بشيء  عـدق ااهـاد يف سـبيل اهلل قـاق: ال تسـتطي  قـاق:       
اخربني قاق: هل تستطي  إذا خر  اجملاهد أن تصوم ال تفطـر تت ـوم ال تفـرت س    

الشـرع املطهـر   هذا شأن ااهـاد يف    1 قاق: ال قاق:  ذلك الذي  عدق ااهاد [
  ال عجب أن  كون سببا حملبة اهلل سبحان، تتعاىل.

  وق ابر تيمية: "تإن كان ذلك مـر حمبـة اهلل تإن كانـت احملبـة الـيت هلل ال       
 ستح ها غريه  لهذا جاءت حمبة اهلل مذكو ة مبا خيتص بـ، سـبحان، مـر العبـادة     

ر حمبـة اهلل سـبحان،   تا نابة إلي، تالتبتل ل، تحنو ذلك  كل هذه األمسـاء تتضـم  
تتعاىل ثم إن، كان بني أن حمبت، أصـل الـد ر   ـد بـني أن كمـاق الـد ر بكماهلـا        
تن ص، بن صها  ـإن الـنيب صـلى اهلل عليـ، تسـلم قـاق: " أس األمـر ا سـالم         
تعموده الصالة تذ تة سنام، ااهاد يف سبيل اهلل"  أخرب أن ااهاد ذ تة سـنام  

قاق تعاىل التوبة أجعلـتم سـ ا ة احلـا  تعمـا ة     العمل تهو أعاله تأشر ، تقد 
املسجد احلرام كمـر آمـر بـاهلل تاليـوم اآلخـر تجاهـد يف سـبيل اهلل ال  سـتوتن         
عند اهلل إىل قولـ، أجـر عظـيم تالنصـوك يف  ضـائل ااهـاد تأهلـ، كـثرية تقـد          

ُقـل   } ثبت أن، أ ضل ما تطوع ب، العبد تااهاد دليل احملبة الكاملة قاق تعـاىل: 
ن كان آباُؤُكم  تأب ناؤكم تإخوانكم تأزتاجكم تعشريتكم تأمواق اقرت تموها ِإ

تاا ة ختشون كسادها تمساكر ترضونها أحّب إليكم ّمر الل ، ت سول، تجهاد 
ــى    {الفاســ ني ال ــوم  هــدي ال تالل ــ، بــأمره الل ــ،  ــأتييف ســبيل،  رتّبصــوا حّت

                                      
ــا ي )  1 ــ، البخـ ــلم )2787أخرجـ ــذي )1878(  تمسـ ــائي 1619( تالرتمـ ( تالنسـ
 18ت 17 6
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 ـا أّ هـا ال ـذ ر آمنـوا مـر      }وبني: تقاق تعاىل يف صفة احملبني احملبـ  [24التوبة: ]
 رتّد منكم عر د ن،  سوف  ـأتي الل ـ، ب ـوم حيـّبهم تحيّبونـ، أذل ـة علـى املـؤمنني         

ّّة على الكا ر ر داهدتن يف سبيل الل ، تال خيا ون لومـة الئـم ذ     ضـل  لـك أع
 ــإن احملبــة مســتلّمة  [54: املائــدة] {علــيم تاســ  تالل ــ،  شــاء مــر  ؤتيــ، الل ــ،

ألن احملب حيب ما حيب حمبوب، ت بغ  ما  ـبغ  حمبوبـ، ت ـوالي مـر     للجهاد ت
 والي حمبوب، ت عادي مر  عاد ، ت رحمل لرضاه ت غضب لغضب، ت ـأمر مبـا  ـأمر    
ب، ت نهى عما نهى عنـ،  هـو موا ـق يف ذلـك تهـؤالء هـم الـذ ر  رضـى الـره          

 1لرضاهم ت غضب لغضبهم إذ هم إمنا  رضون لرضاه ت غضبون ملا  غضب ل،"
عر مطرف بر عبد اهلل بر الشـخري قـاق كـان احلـد ث  ـبلغين عـر أبـي ذ         
تكنت أشتهي ل اءه  ل يت،   لت  ا أبا ذ  ان، كان  بلغين عنك احلـد ث  كنـت   
اشتهي ل اءك   اق هلل أبوك   د ل يت  هات قلت بلغين أنك حتدث أن  سـوق  

بغ  ثالثـة  اهلل صلى اهلل علي، تسلم حـدثكم أن اهلل عـّ تجـل حيـب ثالثـة ت ـ      
قاق ما أخالين أن أكذه على خليلي قلـت  مـر الثالثـة الـذ ر حيـبهم اهلل قـاق       
 جل ل ي العدت   اتل تإنكـم لتجـدتن ذلـك يف الكتـاه عنـدكم إن اهلل حيـب       
الذ ر   ـاتلون يف سـبيل، صـفا قلـت تمـر قـاق  جـل لـ، جـا  سـوء  هـو  ؤذ ـ،             

قاق  جل كـان مـ  قـوم يف    ت صرب على أذاه  يكفي، اهلل  ياة أت موت قاق تمر 
سفر  نّلوا  عّرسوا تقد شق عليهم الكرب تالنعاس تتضعوا  ؤتسهم  ناموا 
تقام  توضأ تصلى  هبة هلل ت غبة إلي، قلـت  مـر الثالثـة الـذ ر  بغضـهم اهلل      

                                      
 63تانظر أمراحمل ال لب تشفائها ل، ك   64التحفة العراقية يف األعماق ال لبية ك  1



 

 
148 

 (د اسة موضوعية) بة اهلل لعباده يف السنة النبو ةحم
 د. عادق بر حممد بر عبد العّ ّ السبيعي

 

قاق البخيل املنان تاملختاق الفخو  تإنكم لتجدتن يف كتاه اهلل إن اهلل ال حيـب  
 1الثالث قاق التاجر احلالف أت البائ  احلالف.كل أتاق  خو  قاق  مر 

                                      
( قــاق: حــدثنا األســود بــر شــيبان عــر  ّ ــد بــر عبــد اهلل بــر  63 1 تاه الطيالســي ) 1

 (.123 9لطيالسي أخرج، البيه ي يف السنر )الشخري عر مطرف ب، مثل،. تمر طر ق ا
( عــر أبيــ، عــر أبــي نعــيم 353 10( تيف )951 3ت تاه ابــر أبــي حــات يف التفســري )

 الفضل بر دكني عر األسود ب، مثل،.
( عر أمحد بر حممد العنربي عر عثمـان بـر سـعيد الـدا مي عـر      98 2ت تاه احلاكم )

( تابــر 80 7يه ــي يف شــعب ا ميــان )األســود بــ، مثلــ،. تمــر طــرق احلــاكم أخرجــ، الب
 (. تقاق احلاكم صحيح على شرط مسلم.46 58عساكر يف تا خي، )

العّ ّ عر مسلم بر إبراهيم عـر   ( عر علي بر عبد152 2ت تاه الطرباني أي الكبري )
 (.275 1األسود ب، مثل،. تمر طر ق الطرباني  تاه الشجري يف أمالي، )

( عـر مؤمـل كالهمـا عـر     63 5لك بـر عمـرت تيف )  امل ( عر عبد63 5ت تاه أمحد )
عمرت ثنا سفيان عر منصو  عر  بعي بر حرا  عـر أبـي ذّ  عـر الـنيب صـلى اهلل عليـ،       
تسلم قاق ان الل ، عّ تجل حيّب ثالثة ت بغ  ثالثة  ذكر حنوه. تيف حـد ث مؤمـل ذكـر    

  جال بني  بعي تأبي ذ .
تاه أمحـد تالطربانـي تاللفـظ لـ، تإسـناد      (  171  8الّتائـد )   تقاق اهليثمي يف جممـ   

 الطرباني تأحد إسنادي أمحد  جال،  جاق الصحيح.
سناده  جال، ث ات األسود بر شيبان السدتسي ث ة  تب عن،  ّ د ااحلكم على احلد ث: 

بر الشـخري تاحلسـر تعنـ، عفـان بـر مسـلم تمجاعـة أخـر  لـ، مسـلم تأهـل السـنر إال             
ّ د بر عبد اهلل بر الشـخري مـر كبـا  التـابعني تلـد يف      (. ت 251  1الرتمذي. الكاش، )

تأخوه مطرف ث ـة   (.7740الت ر ب ) خال ة عمر  ضي اهلل عن،  ث ة  تب ل، ااماعة.
 سـناد صـحيح تال شـك. تلـذا     ا(  6706عابد  اضل مثل،  تب ل، ااماعة. الت ر ب )

ــاني يف صــحيح الرتغيــب تالرتهيــب )    ــاق شــيخنا األلب  تاه أمحــد ( )صــحيح( 2569ق
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 : قيام الليل.امساملبحث اخل
قيام الليل دأه الصاحلني  تسبيل الشاكر ر  قام، النيب الكر م صلى اهلل 
علي، تسـلم حتـى تو مـت قـدماه كمـا جـاء يف الصـحيح  أن عائشـة  ضـي اهلل          

غفر لـك مـا ت ـدم مـر     عنها قالت ل، ملا  أت،   وم معظم الليل ] أتفعل هذا تقد 
تقـد   1ذنبك تما تأخر [   اق علي، الصالة تالسـالم "أ ـال أكـون عبـدا شـكو ا"     

الصـا    مر جاء بعدهم مر السل، عل، الصحابة مر بعده تحكي عنهم تعر 
يف هــذا العجــب العجــاه.   ــوق ابــر عبــد الــرب: "قيــام الليــل ســنة  مــر بعــدهم 

 عل، تتاظب علي، تلفظ احلـد ث  مسنونة ألن  سوق اهلل صلى اهلل علي، تسلم 
 دق على مداتمت، على ذلك صلى اهلل علي، تسلم تذلك معرتف حمفوظ  غين 
عر ا كثا   ي، تقد كان علي، الصالة تالسالم   وم حتـى تـرم قـدماه   يـل لـ،      
ألــيا قــد غفــر اهلل لــك مــا ت ــدم مــر ذنبــك تمــا تــأخر   ــاق "أال أكــون عبــدا    

 2شكو ا"
حيحة أن، سبب موجـب حملبـة اهلل سـبحان، تتعـاىل     تقد دلت األحاد ث الص

تال ره من،. تمر ذلك: ما جاء عر مطرف بر عبد اهلل بر الشخري قاق: كـان  
احلد ث  بلغين عر أبي ذ  تكنت أشتهي ل اءه  ل يت،   لت  ـا أبـا ذ  انـ، كـان     

                                                                                    
تالطرباني تاللفظ ل، تأحد إسنادي أمحد  جاهلما حمت  بهـم يف الصـحيح ت تاه احلـاكم    

 تغريه بنحوه تقاق صحيح على شرط مسلم.

(  1419(  تابــر ماجـــ، ) 80( )2819(  تمســـلم )4836أخرجــ، البخــا ي )   1
ــان 1183(  تابــر خّميــة )1325  تيف الكــربب )(219 3)تالنســائي  (  تابــر حب

 (.4523  تيف الشعب )(16 3)تالبيه ي  ( 311)

 .(124 8التمهيد ) 2
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 بلغين عنك احلد ث  كنـت اشـتهي ل ـاءك   ـاق: هلل أبـوك   ـد ل يـت  هـات         
أنك حتدث أن  سوق اهلل صـلى اهلل عليـ، تسـلم حـدثكم "أن اهلل     قلت: بلغين 

عّ تجل حيب ثالثة ت بغ  ثالثة قاق ما أخالين أن أكذه على خليلـي قلـت   
 مر الثالثة الذ ر حيبهم اهلل قاق  جل ل ي العدت   اتل تإنكـم لتجـدتن ذلـك    

ق يف الكتاه عندكم إن اهلل حيـب الـذ ر   ـاتلون يف سـبيل، صـفا قلـت تمـر قـا        
 جل ل، جا  سوء  هو  ؤذ ـ، ت صـرب علـى أذاه  يكفيـ، اهلل  يـاة أت مـوت قـاق        
تمر قاق  جـل كـان مـ  قـوم يف سـفر  نّلـوا  عّرسـوا قـد شـق علـيهم الكـرب            
تالنعاس تتضعوا  ؤتسـهم  نـاموا تقـام  توضـأ تصـلى  هبـة هلل ت غبـة إليـ،         

تاق الفخو  تإنكـم  قلت  مر الثالثة الذ ر  بغضهم اهلل قاق البخيل املنان تاملخ
لتجـدتن يف كتـاه اهلل إن اهلل ال حيـب كـل أتـاق  خـو  قـاق  مـر الثالـث قـاق           

  1التاجر احلالف أت البائ  احلالف"
 : صدق احلديث.سادساملبحث ال

للصدق يف حياة املسلم املنّلة الكبرية    د ا تبط الصـدق با ميـان ا تباطـا    
ا ميـان تضـده الكـذه عالمـة     تثي ا ال  نفك أبـدا  بـل جعـل الصـدق عالمـة      

النفاق كما جاء يف حد ث عبد اهلل ابر مسعود قاق: قـاق  سـوق اهلل صـلى اهلل    
علي، تسلم: "إ اكم تالكذه ا  إن الكذه  هدي إىل الفجـو   تإن الفجـو    
 هـدي إىل النـا   تإن الرجــل ليكـذه ت تحـرب الكــذه حتـى  كتـب عنــد اهلل       

هـدي إىل الـرب  تإن الـرب ليهـدي إىل     كذابا  تعليكم بالصـدق   ـإن الصـدق     
  2اانة  تإن الرجل ليصدق ت تحرب الصدق حتى  كتب عند اهلل صد  ا"

                                      
 ق تهو حد ث صحيحت دم يف املبحث الساب1

 .(4719( تمسلم ) 6094أخرج، البخا ي ) 2
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ــ،       ــاق  ســوق اهلل صــلى اهلل علي ــاق: ق ــرة ق ــي هر  تكمــا يف حــد ث عــر أب
تسلم: "ثالث مر كر  ي،  هو منا ق تإن صام تصلى تزعم أن، مسلم مر إذا 

 .1ن"حدث كذه تإذا تعد أخل، تإذا ائتمر خا
  وق ابر ال يم  مح، اهلل: "اختل، الف هاء يف الكذه يف غري الشهادة هـل  
هــو مــر الصــغائر أت مــر الكبــائر علــى قــولني همــا  تا تــان عــر ا مــام أمحــد  
حكاهمــا أبــو احلســني يف متامــ، تاحــت  مــر جعلــ، مــر الكبــائر بــأن اهلل ســبحان، 

 ون  لـم  صـ، بـ، إال    جعل، يف كتاب، مر صفات شر الرب ة تهم الكفـا  تاملنـا   
كا را أت منا  ا تجعل، علم أهل النا  تشعا هم تجعل الصدق علم أهل اانة 

تمر هنا كان للصدق مكانت، العظيمة  حتـى  تـب عليـ، الشـا ع      2تشعا هم".
احلكيم حمبت، كما يف حد ث الّهري قاق: حدثين مر ال أتهـم مـر األنصـا  أن    

ذا توضــأ أت تــنخم ابتــد تا وامتــ، ت   ســوق اهلل صــلى اهلل عليــ، ت ســلم كــان إ 
تضوئ،  مسحوا بهـا تجـوههم تجلـودهم   ـاق  سـوق اهلل صـلى اهلل عليـ، ت        
سلم   تفعلون هذا قالوا نلتما ب، الربكـة   ـاق  سـوق اهلل صـلى اهلل عليـ، ت      
سلم "مر أحب أن حيب، اهلل ت سول،  ليصدق احلد ث ت ليؤدي األمانة تال  ؤذ 

 3جا ه".

                                      
 .(59( تمسلم )33أخرج، البخا ي ) 1

 (119 1إعالم املوقعني ) 2

ــرزاق )  3 ــد ال ــ،.   19748( )7 11أخرجــ، عب ــر  اشــد عــر الّهــري ب  ( عــر معمــر ب
تأخرجـ، اخلرائطـي يف    الـرزاق بـ،.   ( مر طر ـق عبـد  181  7) ج، البيه ي الشعبتأخر

(( 142 13( )4639( ت أبــو نعــيم يف معر ــة الصــحابة ) 88   1) مكــا م األخــالق
طر ق  مسلم بر إبراهيم  ثنا احلسـر بـر    ( مر1538( )202 2تالبيه ي يف الشعب )
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 : أداء األمانةبعسااملبحث ال
 األمانة يف الد ر مر أصول، العظام  بل هي الد ر كلـ، كمـا يف قولـ، تعـاىل    

ــا      } ــأبني أن حيملنه ــاق   ــماتات تاأل حمل تااب ــى الّس ــة عل ــا عرضــنا األمان إّن
تقـد   [72األحّاه: ] {تأشف ر منها تمحلها ا نسان إّن، كان ظلوما جهوال

هر رة قاق: قاق  سوق اهلل صلى  جعل سلبها عالمة النفاق كما يف حد ث أبي
لى تزعـم أنـ،   اهلل علي، تسلم: "ثالث مـر كـر  يـ،  هـو منـا ق تإن صـام تصـ       

. تعليـ، كـان   1تإذا ائتمر خـان"   تإذا تعد أخل،  مسلم مر إذا حدث كذه

                                                                                    
ل  عر عبد الرمحر بر أبـي  أبي جعفر  عر أبي جعفر األنصا ي  عر احلا ث بر  ضي

ت تاه أبـو نعـيم يف معر ـة     أن النيب صلى اهلل علي، تسلم توضأ  وما " ذكر مثلـ،. » قراد: 
( )مر تج، آخر قاق حدثنا سـليمان بـر أمحـد ثنـا حفـص بـر عمـر        142  4الصحابة )

ر الرقي ثنا مسلم بر إبراهيم ثنا عبيد بر تاقد ثنا حييى بر أبي عطاء عر عمري بر  ّ د عـ 
 عبد الرمحر بر احلا ث عبدالرمحر بر أبي قرد ب، حنوه 

احلكم على احلد ث: إسـناده صـحيح  لكـر حيتمـل أن شـيخ الّهـري األنصـا ي تابعيـا         
 يكون األسناد بهذا مرسل صـحيح. لكـر  غلـب علـى الظـر أنـ، صـحابي تهـو أنـا بـر           

(: ت هذا 2988( )1264   6مالك    وق شيخنا األلباني   يف "السلسلة الصحيحة ")
ا سناد  جال، ث ات غري الرجل األنصا ي   إن كان تابعيا   هو مرسل  ت ال بأس ب، يف 
الشواهد  ت إن كان صحابيا   هو مسند صحيح ألن جهالة اسم الصحابي ال تضر  كما 
هو م ر  يف علم احلد ث  ت  غلب على الظر أن، أنا بر مالك  ضـي اهلل عنـ، الـذي يف    

إنــ، أنصــا ي  ت  ــرتي عنــ، ا مــام الّهــري كثريا.اهـــ ت عضــده الطر ــق  الطر ــق األتىل  
األخرب الساب ة يف التخر   مر طر ق عبدالرمحر بر أبي قراد  تإن كانـت ال ختلـو مـر    

 ضع،. تعلي،  احلد ث أقل أحوال، احلسر.

 (59( تمسلم )33أخرج، البخا ي ) 1
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حما ظــة املســلم عليهــا عالمــة ا ميــان تحمبــة الــرمحر كمــا يف حــد ث  الّهــري  
  أن  سوق اهلل صلى اهلل علي، ت سلم كان قاق: حدثين مر ال أتهم مر األنصا

إذا توضأ أت تنخم ابتد تا وامت، ت تضوئ،  مسـحوا بهـا تجـوههم تجلـودهم     
  اق  سوق اهلل صلى اهلل علي، ت سلم   تفعلون هـذا قـالوا نلـتما بـ، الربكـة      
  اق  سوق اهلل صلى اهلل علي، ت سلم "مر أحب أن حيب، اهلل ت سول،  ليصدق 

 1ؤد األمانة تال  ؤذ جا ه".احلد ث تلي
 : الرفق.ثامناملبحث ال

لر ق خل ة كرمية حيبها اهلل سبحان، تتعاىل  ت سول، صلى اهلل علي، تسـلم    ا
  وق صلى اهلل علي، ت سلم: "إن اهلل   يق حيب الر ق ت عطي علـى الر ـق مـا    

 2ال  عطي على العن،".

                                      
 ت دم خترد، يف املبحث اخلاما.   1

ــر ماجــ أخرجــ،  2 ــر حفــص    3688" ،اب ــل ب ــق  عــر إمساعي ــاه يف الر  "يف األده: ب
األ لي  قاق حّدثنا أبو بكر بر عّيا  عر األعمـش عـر أبـي صـا  عـر أبـي هر ـرة عـر         
الّنيّب صل ى الل ، علي، تسل م قاق "إّن الل ،   يق حيّب الّر ق ت عطي على الّر ق ما ال  عطي 

 على العن،"
مـر طر ـق احلسـني بـر علـي األ لـي  عـر         306 8اء"تأخرج، أبو نعيم يف "حلية األتلي

 األعمش  ب،.
"عر أمحد بر منصو  بر سيا   عر عبد اهلل بر سلمة  عر عبد 1964تأخرج، البّا  "

ــاق اهليثمــي يف        ــرة. ق ــي هر  ــي بكــر  عــر الّهــري  عــر عــرتة  عــر أب ــر أب ــّرمحر ب ال
 :  ي، عبد الرمحر بر أبي بكر اادعاني  تهو ضعي،.18 8"اجملم "
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ف، مالك بـر احلـو رث   تقد كان النيب صلى اهلل علي، تسلم   ي ا  كما تص
حيث قاق: أتينا  سوق اهلل صل ى اهلل عليـ، تسـل م  تحنـر شـببة       ضي اهلل عن،

مت ا بون   أقمنا عنده  عشر ر ليلة  قـاق: تكـان  سـوق اهلل صـل ى اهلل عليـ،      
تسل م  حيما   ي ا   ظّر أّنـا قـد اشـت نا أهلنـا   سـألنا عّمـر تركنـا يف أهلنـا          

إىل أهليكم   ـأقيموا  ـيهم  تعل مـوهم  تمـرتهم       أخربناه    اق: "ا جعوا

                                                                                    
  تأمحــد 512 8ت شــهد للحــد ث حــد ث عبــد اهلل بــر مغفــل عنــد ابــر أبــي شــيبة      
"يف األده: بـاه يف  4807"  تأبـي داتد " 472  تالبخا ي يف "األده املفـرد"" 78 4

 .323 2الر ق  تالدا مي 
  تالبخــــا ي يف "التــــا  خ 112 1تحــــد ث علــــي بــــر أبــــي طالــــب عنــــد أمحــــد   

ــّا  "308 1الكــبري" ــي1960  تالب ــا  أصــبهان"   "  تأب ــيم يف "أخب ــاق 336 1نع . ق
:  تاه أمحد أبو  على تالبّا   تأبو خليفـة    ضـعف، أحـد     18 8اهليثمي يف "اجملم "
 تب ية  جال، ث ات.

". 1962"ت"1961  تالبــّا  "82  81 1تحــد ث أنــا عنــد الطربانــي يف "الصــغري"
 : تأحد إسنادي البّا  ث ات.18 8قاق اهليثمي يف "اجملم "

 .254 2ابر عباس يف "أخبا  أصبهان" تحد ث
ــيبة      ــي شــ ــر أبــ ــد ابــ ــدان عنــ ــر معــ ــد بــ ــد ث خالــ ــي يف 512 8تحــ   أت ده اهليثمــ

   تقاق:  تاه الطرباني ت جال،  جاق الصحيح.19  18 8"اجملم "
ــبري""      ــي يف "الكـ ــد الطربانـ ــد اهلل عنـ ــر عبـ ــر بـ ــد ث جر ـ ــي يف  2273تحـ ــاق اهليثمـ ".قـ

 : ت جال، ث ات.18 8"اجملم "
 هذا احلد ث حسنا لغريه. يكون ب
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تأخرب علي،  1إذا حضرت الّصالة   ليؤّذن لكم أحدكم  ثّم ليؤّمكم أكربكم ".
أن الر ـق ال  » الصالة تالسالم  يما  تاه أبو هر رة عن، صلى اهلل علي، تسلم: 

 2«. كون يف شيء إال زان،  تال  نّع مر شيء إال شان، 
لعّ ّ  ضي اهلل عن،   وق: تاهلل إني أل  دن أن أخر  تكان عمر بر عبد ا

هلم املّرة مر احلق  أخاف أن  نفرتا عنها  أصـرب حتـى اـيء احللـوة مـر الـدنيا       
   خل ـة مثـل هـذه اخللـة حـري      3 أخرجهـا معهـا  ـإذا نفـرتا هلـذه سـكنوا هلـذه       

بصــاحبها أن  كــون حمبوبــا مــر اهلل ســبحان، تتعــاىل تقــد جــاء ذلــك صــرحيا يف  
 ث: جابر بر عبد اهلل  ضي اهلل عن،  أن  سوق اهلل صـلى اهلل عليـ، تسـلم    حد

 4قاق: "إن اهلل عّ تجل   يق حيب الر يق".

                                      
ــحيح،")   1 ــا ي يف "صـ ــ، البخـ ــرد")6008أخرجـ ــلم 213(  تيف "األده املفـ (  تمسـ
(  تابــر خّميــة 1599  تيف "الكــربب")9 2(  تالنســائي يف "اجملتبــى"292( )674)
 (.2131( ت)1872( ت)1658(  تابر حبان )398)

بـاقي مسـند املكثـر ر    تاللفـظ لـ،  تأمحـد يف     4698 تاه مسلم يف الرب تالصلة برقم  2
  23791برقم 

 108 1السياسة الشرعية البر تيمية   3

( قاق: حـدثنا حممـد بـر خـّ م بـر      469 1أخرج، ابر السين يف عمل اليوم تالليلة ) 4
مرتان ثنا هشام بر عما  ثنا سو د بر عبد العّ ـّ ثنـا هشـام بـر حسـان عـر احلسـر عـر         

 جابر ب،.
غـريه ت ظهـر لـي أنـ، تقـ  تصـحي، يف نسـخة عمـل         ت  أق، علي، يف شيء مر املصـاد   

اليوم تالليلة البر السين تأصل احلد ث "إن اهلل   يق حيب الر ق "  د أخرجـ، البخـا ي   
( مر حد ث  عائشـة  ضـي اهلل عنهـا قالـت اسـتأذن  هـط مـر اليهـود علـى          2539 6)
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 : الزهد يف الدنيا. تاسعاملبحث ال
ــة يف    ــّدنيا   كثــر يف ال ــرآن ا شــا ة إىل مدحــ،  تإىل ذّم الّرغب ّّهــد يف ال ال

   تقـاق تعـاىل:  [17علـى:  األ] {تاآلخرة خـري تأب ـى  }الّدنيا  قاق تعاىل: 
 الّدنيا عرحمل تر دتن األ حمل يف  ثخر حّتى ل، أسربما كان لنيّب أن  كون }

ّ  تالل ـ،  اآلخـرة   ر د تالل ، تقـاق تعـاىل يف قّصـة     [67األنفـاق:  ] {حكـيم  عّ ـ
                                                                                    

لعنـة   ـاق  ـا    النيب صلى اهلل علي، تسلم   الوا الّسام عليك   لـت بـل علـيكم الّسـام تال    
 عائشة إّن الل ،   يق حيّب الّر ق يف األمر كل ، قلت أت   تسم  ما قالوا قاق قلت تعليكم 

(  تأبــو 2593 2( )2003 4تمــر حــد ثها  ضــي اهلل عنهــا  أخرجــ، أ ضــا مســلم )
 (  مبثل،.4807(  تيف )3789( تابر ماجة )254 4داتتد )

( مـر حـد ث علـي  ضـي اهلل     112 1( تأمحـد ) 7702تأخرج، النسائي يف الكربب )
عن، قاق قاق  سوق الل ، صـلى اهلل عليـ، تسـلم "ان الل ـ،   يـق حيـّب الّر ـق ت عطـى علـى          

( بلفـظ "إّن  123 1الّر ق ما ال  عطى على العن، ". تقد ذكره الطربي يف معا  ال ربة )
تمثلـ، عبـد    الل ،   يق حيّب كـّل   يـق   عطـي علـى الّر ـق مـا ال  عطـي علـى الّتعنيـ، ".         

 الرمحر بر نصر بر عبد اهلل العدتي الطربي يف نها ة الرتبة.
احلكم على احلد ث: إسناده ضعي، تفرد ب، سو د بر عبد العّ ّ بـر منـري تهـو السـلمي     
موالهم الدمش ي تقيل أن، محصي أصل، مر تاسـط  تب عـر محيـد الطو ـل تز ـد بـر       

أ وه تمجاعة ت تب عن، أبو مسـهر  تاقد بر جبري تعاصم األحوق تاألتزاعي تمالك ت
تصفوان بر صا  تعلي بـر حجـر تدحـيم تهشـام بـر عمـا  تهشـام بـر خالـد األز ق          
تمجاعة قاق عبد اهلل بر أمحد بر حنبل عر أبي، مرتتك احلد ث تقاق ابر معني ليا بث ة 
تقاق مرة ليا بشيء تقاق مـرة ضـعي، تقـاق مـرة ال دـوز يف الضـحا ا تقـاق ابـر سـعد          

حاد ث منكرة تقاق البخا ي يف حد ث، مناكري أنكرها أمحد تقـاق مـرة  يـ، نظـر ال      تب أ
حيتمل تقاق النسائي ليا بث ة تقاق مرة ضعي،  كما أن احلد ث  تي بغـري هـذا الوجـ،    

  267 4أخرج، الشيخان كما ت دم  م  ضع، سو د   د خول،. تهذ ب التهذ ب 
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تقاق ال ذ ر أتتـوا العلـم ت لكـم ثـواه الل ـ، خـري ل مـر آمـر تعمـل          }قا تن: 
تلـك الـّدا    }إىل قولـ،:   [80ال صـص:  ] {رتنصاحلا تال  ل  اها إل ـا الّصـاب  

 {للمّت ني تالعاقبةاآلخرة جنعلها لل ذ ر ال  ر دتن علّوا يف األ حمل تال  سادا 
الل ،  بسط الّرزق ملر  شـاء ت  ـد   ت رحـوا    }  تقاق تعاىل: [83ال صص: ]

قل } :تقاق [26الرعد: ] {باحلياة الّدنيا تما احلياة الّدنيا يف اآلخرة إل ا متاع
 [77النسـاء:  ] { تـيال  تظلمـون  تالمتاع الّدنيا قليل تاآلخرة خـري ل مـر اّت ـى    

تقد ذّم الل ، مر كان  ر د الّدنيا بعمل، تسـعي، تنّيتـ،  تاألحاد ـث يف ذّم الـّدنيا     
الّنيّب صل ى الل ، علي، تسل م مـّر  »تح ا تها عند الل ، كثرية جّدا   عر جابر عر 

مّر عدي أسك  مّيت   تناتل،   أخـذ بأذنـ،    ـاق:    بالّسوق تالّناس كنفي،   
أّ كم حيّب أّن هذا ل، بد همس   الوا: ما حنّب أّنـ، لنـا بشـيء  تمـا نصـن  بـ،س       
قاق: أحتّبون أّن، لكمس قالوا: تالل ، لـو كـان حّيـا كـان عيبـا  يـ،  ألّنـ، أسـك           

 . 1«يكم كي، تهو مّيتس   اق: تالل ،  للّدنيا أهون على الل ، مر هذا عل
مـا الـّدنيا   »تعر املستو د الفهرّي  عر الّنيّب صل ى الل ، علي، تسـل م قـاق:   

 .  2«يف اآلخرة إل ا كما دعل أحدكم أصبع، يف اليّم   لينظر مباذا ترج 
تقد جاء يف احلد ث أن الّهد سبب موجب حملبة اهلل للعبـد  عـر سـهل بـر     

ليــ، تســل م  جــل    ــاق:  ــا  ســعد الّســاعدّي  قــاق: أتــى الــّنيّب صــل ى اهلل ع 
 سوق الل ، دل ين علـى عمـل إذا أنـا عملتـ، أحـّبين الل ـ، تأحـّبين الّنـاسس   ـاق          

                                      
 (.2957) (210أخرج، مسلم ) 1

 (.2858) (156 8) يف مسلمأخرج،   2
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ازهد يف الّدنيا حيّبك الل ـ،  تازهـد  يمـا يف    » سوق الل ، صل ى اهلل علي، تسل م: 
 .  1«أ دي الّناس حيّبك الّناس

                                      
( تابر حبـان يف " تضـة الع ـالء")ك    11  2( تالع يلي )4102أخرج، ابر ماج، ) 1

( تأبــــو الشــــيخ يف 902  3( تابــــر عــــدي )5972( تالطربانــــي يف "الكــــبري")120
ــات") ــاكم )70  2"الطب  ــيم يف "احلليــة")  313  4( تاحل ــو نع  253   252  3( تأب

( تالبيه ـي يف  643( تال ضـاعي ) 245   244  2( تيف "أخبا  أصبهان")136  7ت
( تأبو عبيد ال اسـم بـر سـالم يف    1352( تابر ااوزي يف "العلل")10043"الشعب")

( تالرت اني يف "مسنده"تابر مسعـون يف  176  2"كتاه املواعظ"كما يف "جام  العلوم")
ن ( مر طر ق خالد بـر عمـرت ال رشـي عـر سـفيا     661  2"األمالي"كما يف "الصحيحة")

الثو ي عر أبي حازم عر سهل بر سعد قاق: أتى النيب   صلى اهلل عليـ، تسـلم    جـل    
  اق:  ا  سوق اهلل دلين على عمل إذا أنا عملت، أحبين اهلل تأحبين الناس    اق  سوق 
اهلل صــلى اهلل عليــ، تســلم   "ازهــد يف الــدنيا حيبــك اهلل  تازهــد  يمــا عنــد النــاس حيبــك   

 تقـاق احلـاكم: صـحيح ا سـناد"     ي: خالـد بـر عمـرت هـذا ضـعي،"     قاق البيه ت الناس".
تقاق السخاتي: تقاق احلاكم: إن، صـحيح ا سـناد     ه الذهيب   اق: خالد تضاع"ت ّد

 تليا كذلك  خالد جمم  على ترك، بل نسب إىل الوض  لكر قد  تاه غريه عر الثو ي"
 52امل اصد ك 

حازم    رته عن، متصـال مر وعـا إال    تقاق أبو نعيم: هذا حد ث غر ب مر حد ث أبي
 سفيان الثو ي"

تقاق أ ضا: غر ب مر حد ث الثو ي عر أبي حازم مر وعا  تفرد بـ، الثـو ي عـر أبـي     
 حازم"

تقاق البوصـريي: هـذا إسـناد ضـعي،.      تقاق الع يلي: ليا ل، مر حد ث الثو ي أصل"
تخـال، يف ذلـك   (  210  4 )مصـباح الّجاجـة   ثم ذكر كالم الن اد يف خالد بـر عمـرت  
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"األ بعــون النوت ــة  النـوتي   ــاق: حـد ث حســر  تاه ابــر ماجـ، تغــريه بأســانيد حسـنة    

 31حد ث "
تتع ب، ابر  جب احلنبلي   اق: تيف ذلك نظر  إّن خالد بر عمرت ال رشـي األمـوي قـاق    
 ي، أمحد: منكـر احلـد ث  تقـاق مـرة: لـيا بث ـة  ـرتي أحاد ـث بواطيـل  تقـاق ابـر            

حد ث، بشيء  تقـاق مـرة: كـان كـذابا  كـذه  حـّدث عـر شـعبة أحاد ـث          معني: ليا 
 175   174  2موضوعة"جام  العلوم 

تقـاق يف ختـر   أحاد ـث     تحكى السخاتي يف "امل اصد"عر العراقي أّن، حّسـر احلـد ث .  
 (: سنده ضعي،"215  4"ا حياء")

تا ة خالـد بـر عمـرت    تقاق املنذ ي: تقد حّسر بع  مشاخينا إسناده ت ي، بعد ألن، مر  
ال رشي األموي السعيدي عر سفيان الثو ي عر أبـي حـازم عـر سـهل. تخالـد هـذا قـد        
ترك تاتهم ت  أ  مر تث ، لكر على هذا احلد ث المعة مـر أنـوا  النبـوة تال مينـ  كـون      

ت   نفـرد   (157  4)"الرتغيـب    ات ، ضعيفا أن  كون النيب صلى اهلل علي، تسلم قال،
 رت ب، بل تابع، غري تاحد عر سفيان الثو ي ب،  منهم: خالد بر عم

 حمّمد بر كثري الصنعاني.   1
 أ( تاخللعـي يف " وائـده"    69( تاخلليلـي يف "ا  شـاد")ق   902  3أخرج، ابر عـدي ) 

ــم 4037( تالبغـــوي يف "شـــرح الســـنة")662  2كمـــا يف "الصـــحيحة") ( تأبـــو ال اسـ
 (10044يف "الشعب") ( تالبيه ي1499األصبهاني يف "الرتغيب")

تقاق ابر عدي: تال أد ي ما أقوق يف  تا ة ابر كثري عر الثو ي هلـذا احلـد ث  ـإّن ابـر     
 كثري ث ة تهذا احلد ث عر الثو ي منكر"

تقاق الع يلي: لعل حمّمد بر كثري أخذه عر خالد بر عمرت تدلس، ألّن املشهو  بـ، خالـد   
 هذا"

د بر كثري   ـاق: هـذا أ ضـا حـد ث باطـل.  عـين       تسأق ابر أبي حات أباه عر حد ث حمّم
 107  2بهذا ا سناد"العلل 
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تحمّمد بر كثري أتل،  ي،: تث ، ابر معني تغريه  تضعف، أمحد تغريه تإن كـان األكثـر   

 174  2على توثي ، كما قاق ابر  جب يف شرح، للحد ث يف جام  العلـوم تاحلكـم  )  
– 177.) 
 ني.أبو قتادة احلّراني احلّما   2

أخرج، حمّمد بر عبـد الواحـد امل دسـي يف "املنت ـى مـر حـد ث أبـي علـي األتقي"كمـا يف          
 (10045( تالبيه ي يف "الشعب")662  2"الصحيحة")

تأبو قتادة تامس، عبد اهلل بر تاقد ذكـره البخـا ي تالنسـائي تابـر حبـان تالع يلـي تأبـو        
 نعيم تأبو ز عة تالدا قطين يف "الضعفاء"

 أبي عمر الرازي . مهران بر   3
 تهو أتل،  ي، تقاق ابر معني: كان عنده غلط كثري يف حد ث سفيان.

 تقاق الع يلي:  تب عر الثو ي أحاد ث ال  تاب  عليها.
 علي بر مسهر ال رشي.   4

( عـر أبـي بكـر الطلحـي ثنـا احلسـني بـر        253   252  3أخرج، أبـو نعـيم يف "احلليـة")   
 ا ث ثنا علي بر مسهر ب،.جعفر ال تات ثنا منجاه بر احل

تالطلحي تامس، عبد اهلل بر حييى بـر معات ـة   أقـ، لـ، علـى ترمجـة  تال تـات ذكـره         
الذهيب يف "تا  خ ا سالم"ت   ـذكر  يـ، جرحـا تال تعـد ال )بلغـة ال اصـي(  تالبـاقون        

 ث ات.
هذا تللحد ث شاهد مر حد ث سهل بر سعد تمر حد ث أنا تمر حـد ث ابـر عمـر    

 ث أبى هر رة .تمر حد 
( مر طر ق أبي أمحد إبراهيم بـر  41  8 أما حد ث أنا  أخرج، أبو نعيم يف "احللية")

حمّمد بر أمحد اهلمداني ثنا أبو حفص عمر بر إبـراهيم املسـتملي ثنـا أبـو عبيـدة بـر أبـي        
السفر ثنا احلسر بر الربي  ثنا املفضـل بـر  ـونا ثنـا إبـراهيم بـر أدهـم عـر منصـو  عـر           

أنا أن  جال أتى النيب   صلى اهلل علي، تسلم     اق: دلين على عمل إذا أنا  جماهد عر
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عملت، أحبين اهلل عّ تجل تأحبين الناس عليـ،    ـاق لـ، الـنيب   صـلى اهلل عليـ، تسـلم          

 "ازهد يف الدنيا حيبك اهلل  تأما الناس  انبذ إليهم هذا حيبوك"
أبي أمحد   د  تاه األثبات عر احلسر تقاق: ذكر أنا يف هذا احلد ث تهم مر عمر أت 

 بر الربي   لم داتزتا  ي، جماهدا"
تقاق السخاتي: ت جال، ث ات لكر يف مساع جماهـد مـر أنـا نظـر  تقـد  تاه األثبـات       

 .52 لم داتزتا ب، جماهدا"امل اصد ك 
ل اختل،  ي، على احلسر بر الربي    رتاه أمحد بر إبراهيم الدت قي عن، ثنا املفضـ تقد 

 بر  ونا عر إبراهيم بر أدهم عر منصو  بر املعتمر عر جماهد مرسال.
 (42   41  8( تأبو نعيم يف "احللية")17أخرج، ابر منده يف "مسند إبراهيم بر أدهم")

 تاختل،  ي، على إبراهيم بر أدهم: 
  يل: عن، عـر منصـو  عـر  بعـي بـر حـرا  عـر الربيـ  بـر خثـيم قـاق: أتـى الـنيب                 •

  علي، تسلم    جل ... تذكر احلد ث.صلى اهلل
 ( مر طر ق خل، بر متيم الكويف عر إبراهيم ب،.53  8أخرج، أبو نعيم يف "احللية")

تقيل: عن، عر أ طاة بر املنذ  قاق: جاء  جـل إىل الـنيب   صـلى اهلل عليـ، تسـلم   ...       •
 تذكر احلد ث.

 ثري عر إبراهيم ب،.( مر طر ق ابر ك53   52  8أخرج، أبو نعيم يف "حللية")
 تقيل: عن، عر منصو  عر  بعي بر حرا  قاق:  ذكر احلد ث. •

أخرجــ، أبــو ســليمان بــر زبــر الدمشــ ي يف "مســند إبــراهيم بــر أدهم"كمــا يف "جــام            
 (176  2العلوم")

 تقيل: عن، قاق: جاء  جل إىل النيب   صلى اهلل علي، تسلم   ... تذكر احلد ث. •
 ه(  14يف: "ذم الدنيا")ق أخرج، ابر أبي الدنيا 
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 شر:  بلوغ سن السبعني. ااملبحث الع
السر تأتالهم  عا ـة خاصـة تجعـل مـر متـام ا ميـان       اهتم ا سالم بكبا  

احــرتام ذي الشــيبة املســلم  عــر أبــي موســى األشــعري    ضــي اهلل عنــ،  : أّن   
إّن مـر إجـالق اهلل إكـرام ذي الّشـيبة     » سوق الل ،  صلى اهلل علي، تسلم  قاق: 

املسلم  تحامل ال رآن غري الغالي  ي،  تال ااـايف عنـ،  تإكـرام ذي السـلطان     
 1«.امل سط

  وق ابر تيمية  جعل إكرام هؤالء مر جالق الل ، أي مر إجالق الل ـ، كمـا   
. تكمــا   ــاق: كل مــ، كالمــا تأعطــاه {تالل ــ، أنبــتكم مــر األ حمل نباتــا}قــاق 

عطاء تالكالم تالعطاء اسم مصد  الّتكليم تا عطـاء. تااـالق قـرن بـا كرام     
   2تهو مصد  املتعّدي  كذلك ا كرام.اهـ

 تي عر النيب صـلى اهلل عليـ، تسـلم أحاد ـث يف احـرتام ذي الشـيبة       تقد 
 إال أنها ال تصح منها: 

                                                                                    
  2تأما حد ث ابر عمـر  أخرجـ، ابـر عسـاكر يف "تـا  خ دمشـق"كما يف: "الصـحيحة")       

( مر طر ق حمّمد بر أمحد بر العلا ثنا إمساعيل بـر عبـد اهلل بـر أبـي أت ـا ثنـا       663
 مالك عر نا   عن، ب،.

اهــ لكـر   لم أعر ،"قاق األلباني: تهذا إسناد  جال،  جاق الشيخني غري ابر العلا هذا  
 الذي  رتجح عندي ضع، احلد ث

مبجموع طرق، تمنها الطر ق املرسلة تهي  944صحح االلباني احلد ث يف الصحيحة تقد
 أصحها.

 (.4843( تأبو داتد ) 357(( ) 130 1أخرج، البخا ي يف األده املفرد ) 1

 ( 319 16جمموع الفتاتب) 2
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ما  تاه أنا بر مالك  ضي اهلل عن، قاق: قاق  سـوق اهلل صـلى اهلل عليـ،    
تسلم:  ) إن اهلل  ستحيى مر ذي الشيبة إذا كان مسددا لّتما للسنة أن  سـأل،  

 1 ال  عطي، (.
 ت ما جاء أن اهلل حيب، إذا بلغ السبعني مر العمر: تمر مجلة ذلك غري الثاب

 عر أنا بر مالك أن  سوق اهلل صل ى اهلل علي، تسل م قاق: "ما مر معّمر 
 عّمر يف ا سالم أ بعني سنة إال  صرف اهلل عن، ثالثة أنواع مر الـبالء: اانـون   

بلغ سـّتني  تااذام تالربك   إذا بلغ يسني سنة لّير اهلل علي، احلساه   إذا 
ــ، أهــل      ــ، اهلل تأحّب ــة إليــ، مبــا حيــّب   ــإذا بلــغ ســبعني ســنة أحّب  زقــ، اهلل ا ناب
الّسماء   إذا بلغ الّثمانني قبل اهلل حسنات، تااتز عر سّيئات،   إذا بلغ تسـعني  

                                      
( مر طر ق صـا  بـر  اشـد عـر أبـي عتيـك        23أخرج، ابر أبي عاصم يف "السنة ")   1

عر أنا بر مالك ب، تإسناده ضعي، أبو عتيك   أجد لـ، ترمجـة تصـا  بـر  اشـد إن      
كان ال رشي  هو شامي ال  عرف كما قاق الذهيب يف امليّان تإن كـان أبـا عبـداهلل العبسـي     

تعـد ال   الراتي عر احلسر البصري   د ترمجـ، ابـر أبـي حـات ت   ـذكر  يـ، جرحـا تال       
 تاحلد ث عّاه السيوطي البر النجا  عر أنا.

( مـر طر ـق حممـد بـر  ـونا بـر موسـى        186  1تأخر   الرا عـي يف "تـا  خ قـّت ر")   
البصري: حدثنا املنهاق بر محاد: حـدثنا احلسـر بـر عجـالن عـر أبـي الـّبري عـر جـابر          

إال منـا ق: ذت   قاق:  قاق  سوق اهلل صلى اهلل علي، تسلم  : ) ثالثة ال  سـتخ،   هـم  
الشيبة يف ا سالم  تا مام امل سط  تمعلم اخلري (. تهو موضوع ا آ ت، حممد بر  ونا 

 هذا تهو الكدميي  تضاع .
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غفر اهلل ل، ما ت ّدم مر ذنب، تما تأّخر  تمّسي أسري اهلل يف أ ض، تشـف  ألهـل   
 1بيت،".

 
   *      *   * 

                                      
(: قاق ثنا أنا بر عياحمل حدثين  وس، بر أبي ذ ة 217  3أخرج، ا مام أمحد )  1

 األنصا ي عر جعفر بر عمرت بر أمية الضمري عر أنا بر مالك  ب،.
(. ت تاه البـّا  يف "مسـنده   179 1طر ق أمحد  تاه ابر ااوزي يف املوضـوعات ) تمر 

( مـر   4247   4246   241   7كش، األسـتا  (  تأبـو  علـى )       225   4") 
طر ق  وس، بر أبي ذ ة األنصا ي عر جعفر بر عمرت بر أمية الضـمري عـر أنـا بـر     

 مالك مر وعا.
(  تقاق: " وسـ،   132   131   3لضعفاء ") تمر هذا الوج، أخرج، ابر حبان يف "ا

بر أبي ذ ة  منكر احلد ث جّدا  ممر  رتي املناكري اليت ال أصوق هلا مر حـد ث  سـوق   
اهلل صلى اهلل علي، تسلم على قلة  تا ت،  ال دوز االحتجا  ب،  اق ". تقاق ابر معني: 

  وس، ا ليا بشيء.
( مـر حـد ث   987 2يف جمم  الّتائد ) تل، طرق أخرب أخرجها احلا ث يف مسنده كما

  وس، بر أبي ذ ة ب، مر وعا.
ــي ذ ة منكــر احلــد ث جــدا         ــر أب ــى احلــد ث:  إســناده تاه جــدا   وســ، ب احلكــم عل

 ( .5984 احلد ث بهذا ضعي، جدا بل منكر كما قاق األلباني يف السلسلة الضعيفة  )
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 الفصل الثالث: األسباب املوجبة حملبة اهلل للعبد واملتعلقة بغريه: 
 حمبة القران الكريم: املبحث األول: 

حمبة كـالم اهلل مـر حمبـة اهلل سـبحان، تتعـاىل   ـإن ا نسـان إذا أحـب شـيئا          
أكثر مر ذكره  تال شيء أحسر تال أ ضل يف ذكره سبحان، تتعـاىل مـر قـراءة    

ال.   وق ابر ال ـيم  محـ، اهلل: "تكـذلك حمبـة كـالم اهلل  انـ،       كالم اهلل جل تع
مــر عالمــة حــب اهلل تإذا أ دت أن تعلــم مــا عنــدك تعنــد غــريك مــر حمبــة اهلل  
 ــانظر حمبــة ال ــرآن مــر قلبــك ت التــذاذك مساعــ، أعظــم مــر التــذاذ أصــحاه    
املالهــي تالغنــاء املطــره بســماعهم  إنــ، مــر املعلــوم أن مــر أحــب حبيبــا كــان  

 م، تحد ث، احب شيئا الي، كما قيل:  كال
 ان كنت تّعم حيب  لم هجرت كتابي   ...    أما تأملت ما  ي، مر لذ ذ خطابي

تقاق عثمان ابر عفان  ضي اهلل عن، لو طهرت قلوبنا ملا شبعت مـر كـالم   
اهلل تكي،  شب  احملب مر كالم مر هو غا ة مطلوب، تقاق النيب  ومـا لعبـد اهلل   

اهلل عن، اقرأ علـي   ـاق أقـرأ عليـك تعليـك أنـّق   ـاق إنـي         بر مسعود  ضي 
أحب أن أمسعـ، مـر غـريي  اسـتفتح   ـرأ سـو ة النسـاء حتـى إذا بلـغ قولـ،:            

: النساء] {شهيدا هؤالء  كي، إذا جئنا مر كّل أّمة بشهيد تجئنا بك على}
 تكـان  البكاء مر تذ  ان اهلل  سوق عينا  اذا  أس،  ر   اآلن حسبك قاق [41

  ي ـرأ  علينـا  اقـرأ  موسـى  أبـا   ـا    ولـون  موسى أبو ت يهم اجتمعوا اذا الصحابة
وجد تالـذتق تاللـذة تاحلـالتة تالسـرت      ال مر ال رآن  لمحيب  ستمعون تهم

أضعاف ما حمليب السماع الشيطاني  اذا  أ ت الرجل ذتق، تشدة تجده تطربـ،  
دتن مساع ال رآن  تشوق، مساع، االبيات دتن مساع اآل ات يف مساع االحلان

 تهو كما قيل:  
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ن رأ عليـك اخلتمـة تأنـت جامـد كاحلجر...تبيـت مـر الشـعر  نشـد  تميـل           
كالنشوان  هذا مر أقـوي االدلـة علـى  ـراغ قلبـ، مـر حمبـة اهلل تكالمـ، تتعل ـ،          
مبحبــة مســاع الشــيطان تاملغــرت   عت ــد انــ، علــى شــيء  فــي حمبــة اهلل تكالمــ،   

السائل مر  وائد العشق تمنا ع، بـل ال حـب   ت سول، أضعاف أضعاف ما ذكر 
على احل ي ة أنف  من، تكـل حـب سـوب ذلـك باطـل ان    عـر عليـ، ت سـوق         

 احملب إلي،.اهـ 
تقاق  مح، اهلل "تالعشق إذا تعلق مبا حيب، اهلل ت سول، كـان عشـ ا ممـدتحا    
مثابا علي، تذلك أنواع أحدها حمبة ال رآن  يث  غين بسماع، عر مسـاع غـريه   
ت هيم قلب، يف معاني، تمراد املتكلم سبحان، من، تعلى قد  حمبـة اهلل تكـون حمبـة    

 كالم،  مر أحب حمبوبا أحب حد ث، تاحلد ث عن، كما قيل  
 إن كنت تّعم حيب   ...    لم هجرت كتابي
 أما تأملـت ما  ي،        ...   مر لذ ذ خطابي"

ما  ي، مر الضع، تهو  هذا هو شأن احملبني تقد ت د ما  دق على ذلك م 
   احلد ث التالي:

عر معاذ بر جبل  ضـي الل ـ، عنـ،  قـاق: قـاق  سـوق اهلل صـلى اهلل عليـ،         
ــإّن املالئكــة تصــل ي        ــ،   ــر ب راءت ــل  ليجه ــر الل ي ــنكم م تســلم: "مــر صــل ى م
بصالت،  تتسم  ل راءت،  تإّن مؤمين ااّر ال ذ ر  كونون يف اهلواء  تجريان، 

ون بصـالت،  ت سـتمعون قراءتـ،  تإّنـ، ليطـرد عهـر قراءتـ،        مع، يف مسكن،  صل 
عر دا ه  تعر الّدت  ال يت حول،  ّساق ااـّر  تمـردة الّشـياطني  تإّن البيـت     
ال ذي   رأ  ي، ال رآن علي، خيمة مر نو    تـدي بهـا أهـل الّسـماء كمـا   تـدتن       

ب ال ـرآن  بالكوكب الّدّ ّي يف ا  البحا   تيف األ حمل ال فر  إذا مات صـاح 
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  عــت تلــك اخليمــة  ينظــر املالئكــة مــر الّســماء  ــال  ــرتن ذلــك الّنــو   تنعــاه   
ــّم      املالئكــة مــر مســاء إىل مســاء  تصــل ي املالئكــة علــى  تحــ، يف األ تاح  ث
تســت بل املالئكــة احلــا ظني الل ــذ ر كانــا معــ،  ثــّم تســتغفر لــ، املالئكــة إىل  ــوم 

صل ى ساعة مر الل يل إال  أتصت بـ،    بعث  تما مر  جل تعل م كتاه اهلل  ثّم
تلك الل يلة املاضية الل يلة املست بلة أن تنّبهـ، لسـاعت،  تأن تكـون عليـ، خفيفـة       
تإذا مات تكان أهل، يف جهازه ديء ال رآن يف صو ة حسنة مجيلة تاقفـا عنـد   
 أس، حّتى  د   يف أكفان،  يكون ال رآن على صد ه دتن الكفر   ـإذا تضـ    

تسّوي عليـ،  تتفـّرق عنـ، أصـحاب، أتـاه منكـر  تنكـري  يجلسـان، يف         يف قربه  
قربه دـيء ال ـرآن حّتـى  كـون بينـ، تبينهمـا  ي ـوالن لـ،: إليـك حّتـى نسـأل،             
 ي وق: ال ت ّه الكعبة إّن، لصاحيب  تخليلي تلست أخذلـ، علـى حـاق  ـإن     

 قـ، حّتـى   كنتما أمرمتا بشيء  امضيا ملا أمرمتا  تدعـاني مكـاني  ـإّني لسـت أ ا    
أدخل، ااّنة إن شاء الل ،  ثّم  نظر ال رآن إىل صاحب،   ي وق ل،: اسكر  إّنـك  
ستجدني مر ااريان جا  صدق تمر األخالء خليل صدق  تمـر األصـحاه   
صاحب صدق   ي وق لـ،: مـر أنـت س  ي ـوق: أنـا ال ـرآن ال ـذي كنـت اهـر          

، الل ، ليا عليك بعـد  بي  تختفيين  تكنت حتّبين  أنا حبيبك  مر أحببت، أحّب
مســألة منكــر تنكــري مــر غــّم  تال هــّم  تال حــّن   يســأل، منكــر  تنكــري     
ت صــعدان  ت ب ــى هــو تال ــرآن   ي ــوق: أل رشــّنك  راشــا لّينــا  تألدّثرّنــك 
دثــا ا حســنا مجــيال جــّاء لــك مبــا أســهرت ليلــك  تأنصــبت نهــا ك  قــاق     

ق الل ـ، ذلـك لـ،  يعطيـ، الل ـ،       يصعد ال رآن إىل الّسماء أسرع مـر الط ـرف  يسـأ   
ذلك   ينّق ب، أل، أل، مر م ّربي الّسماء الّسادسة  يجيئ، ال رآن  ت  ـوق:  
هــل استوحشــت س مــا زلــت مــذ  ا قتــك أن كل مــت الل ــ، تبــا ك تتعــاىل حّتــى   
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أخرجت لك من،  راشا  تدثا ا  تمصباحا تقد جئتك بـ،   ـم حّتـى تفرشـك     
إنهاضـا لطيفـا  ثـّم  فسـح لـ، يف قـربه مسـرية        املالئكة  قاق:  تنهضـ، املالئكـة   

أ بــ  مائــة عــام ثــّم  وضــ  لــ،  ــرا  بطانتــ، مــر حر ــر أخضــر حشــوه املســك   
األذخـر  ت وضـ  لـ، مرا ـق عنـد  جليـ، ت أسـ، مـر الّسـندس  تا ســتربق           
ت سر  ل، سراجان مر نو  ااّنة عند  أسـ، ت جليـ،  ّهـران إىل  ـوم ال يامـة       

شـ  ، األميـر مسـت بل ال بلـة  ثـّم  ـؤتى بيـامسني مـر          ثّم تضجع، املالئكة على
 امسني ااّنة  ت صعد عن،  ت ب ى هو تال رآن  يأخذ ال رآن اليامسني  يضع، 
على أنف، غّضا  يستنش ، حّتى  بعث  ت رج  ال رآن إىل أهلـ،  يخـربه  ـربهم    

عل ـم أحـد   كّل  وم تليلة  ت تعاهده كما  تعاهد الوالد الّشفيق تلده باخلرب  إن ت
مر تلده ال رآن بّشره بذلك  تإن كان ع بـ، ع ـب الّسـوء دعـا هلـم بالّصـالح       

 1 تا قباق أت كما ذكر" .
                                      

ــا ()   1 ــّا  يف مســنده )البحــر الّخ ــُر    (2655( ) 97 7 تاه الب ــلبمَُّة ب  ــَدثَّنَّا سَّ ــاق  حَّ ق
ِح  شَِّبيٍب  قباقَّ: أبخ بَّرَّنَّا ِبس طباُم ب ُر خَّاِلٍد اْلحََّراِنيُّ  قباقَّ: أبخ بَّرَّنَّا نَّص ُر ب ُر عَّب ِد اللَِّ، أبُبو اْلفبت 

ِّ دَّ  عَّر  خَّاِلِد ب ِر مَّع ـدَّانَّ  عَّـر  ُمعَّـاِذ ب ـِر جَّبَّـِل  َِّضـيَّ اللَّـُ،         عَّن ـُ، قبـاقَّ: قبـاقَّ    عَّر  ثَّو ِ  ب ِر  َّ
 َُّسوُق اللَِّ، صَّلَّى اهلُل عَّلبي ِ، تَّسَّلَّمَّ  ذكره تقاق البّا  ع ب، تَّهَّذَّا اْلحَّـِد ُث لبـا نَّع لبُمـُ، ُ ـر تَّب     

مَّع ـدَّانَّ  عَِّر الَنِبيِّ صَّلَّى اهلُل عَّلبي ِ، تَّسَّلَّمَّ ِبهَّذَّا اللَّْفِظ ِإلَّا ِمر  هَّذَّا اْلوَّج ِ، تَّلبم   َّس مَّ   خَّاِلُد ب ـُر  
ا اْلوَّج ـِ،  ِمر  ُمعَّاٍذ تَِّإَنمَّا ذَّكبر نَّاُه لبأبَنا لبم  نَّح فبْظُ، عَِّر الَنِبيِّ صَّلَّى اهلُل عَّلبي ِ، تَّسَّلَّمَّ  ِإلَّا ِمـر  هَّـذَّ  

ــد )   ــاُه  تأت ده اهليثمــي يف جممــ  الّتائ ــذَِّلكب ذَّكبر نَّ ــّا   حســب  253 2 بِل ( تعــّاه للب
 مَّر  تَّر جَّمَُّ،. تحكم عليـ، األلبـاني يف ضـعي، الرتغيـب تالرتهيـب      تقاق: ِ يِ، مَّر  لبم  أبِجد 

( بأن، موضوع تقاق: تقاق احلا ظ: "يف إسناده مر ال  عـرف حالـ،    367( )186 1)
تيف متن، غرابٌة كثرية  بل نكا ة ظاهرة  تقد تكلم  ي، الع يلي تغريه"اهـ. تذكر السيوطي 

(. قلـت كـالم الع يلـي    220 1ث املوضـوعة ) احلد ث يف الاللـيء املصـنوعة يف األحاد ـ   
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 : حمبة سورة اإلخالص .نياملبحث الثا
حني ميتأل قلب املؤمر مبحبة اهلل  تمتتلك تلك احملبة جواحن،  صري ال  ـأنا  

بح ال لـب هجــرياه حمبــة  تال  طمـئر إال  ــب حمبوبــ، تال  تـنعم إال بــذكره  يصــ  
مواله سبحان، تتعاىل  تهذا مـا تقـ  ألصـحاه الـنيب صـلى اهلل عليـ، تسـلم        
 عر عائشـة  ضـي اهلل عنهـا  أن  سـوق اهلل   صـلى اهلل عليـ، تسـلم    بعـث         

قـل هـو اهلل    ] جال على سر ة   كـان   ـرأ ألصـحاب، يف صـالتهم   يخـتم بــ       
صـلى اهلل عليـ، تسـلم    ـاق:       لمـا  جعـوا  ذكـرتا ذلـك لرسـوق اهلل      [أحد 

"ســلوه ألي شــيء  صــن  ذلكس" ســألوه    ــاق: ألنهــا صــفة الــرمحر   أنــا   
أحب أن أقرأ بهـا    ـاق  سـوق اهلل صـلى اهلل عليـ، تسـلم  : "أخـربته أن اهلل        

 .  1تعاىل حيب،"
 أتجبت حمبت، لسو ة ا خالك حمبة اهلل ألنها صفة الرمحر الذي قاق اهلل 

تمـر الّنـاس مـر  ّتخـذ مـر دتن الل ـ، أنـدادا حيّبـونهم         }أمثال، عر املؤمنني مر 
كحّب الل ، تال ذ ر آمنوا أشّد حّبا ل ل ، تلو  ـرب ال ـذ ر ظلمـوا إذ  ـرتن العـذاه      

 [165الب رة: ] {أّن ال ّوة لل ، مجيعا تأّن الل ، شد د العذاه

                                                                                    
( على ذات املنت لكنـ، مـر   38 2الذي أشا  ل، احلا ظ أت ده الع يلي يف الضعفاء الكبري)

 تا ة عبادة بر الصامت  ضي اهلل عن، تلـيا  يـ، موضـ  الشـاهد الـذي سـ ت احلـد ث        
 ألجل،.

ِبيِّ صَّلَّى اهلُل عَّلبي ِ، تَّسَّلَّمَّ ُأَمتَّـُ، ِإلبـى   أخرج، البخا ي يف التوحيد بَّاُه مَّا جَّاءَّ ِ ي ُدعَّاِء الَن 1
ــرَّاءَِّة ُقــل  ُهــوَّ اهلُل   7375تَّو ِحيــِد اللَّــِ، تَّبَّــا َّكب تَّتَّعَّــالبى )  ( تمســلم يف ا ميــان بَّــاُه  بض ــِل ِق

 (.263أبحٌَّد)



 

 
170 

 (د اسة موضوعية) بة اهلل لعباده يف السنة النبو ةحم
 د. عادق بر حممد بر عبد العّ ّ السبيعي

 

 : حب األنصار.الثالثاملبحث 
النصري الناصـر تمجعـ، نصـر    ت  األنصا  مج  نصري مثل شر ، تأشراف

صـلى اهلل عليـ،    مثل صاحب تصحب تاألنصا  اسم إسـالمي مسـى بـ، الـنيب    
األتس تاخلــّ   تحلفــاءهم تاألتس  نتســبون إىل األتس بــر حا ثــة   تســلم

تاخلّ    نتسبون إىل اخلّ   بر حا ثة تهما ابنا قيلـة بنـت األ قـم بـر عمـرت      
سعد بر قضاعة تأبوهما حا ثة بر بر جفنة تقيل قيلة بنت كاهل بر عذ ة بر 

   1ثعلبة مر اليمر"
األنصا  قوم مبا كني اختـا هم اهلل لصـحبة نبيـ، صـلى اهلل عليـ، تسـلم        ت

 مسوا بذلك يف الكتاه تالسنة ألنهم نصرتا اهلل ت سول،.
  وق ابر خلدتن ثم أمر الـنيب صـلى اهلل عليـ، تسـلم بـاهلجرة إليهـا ملـا        ت 

اجر إليها تمع، أبو بكر تتبع، أصحاب، تنّق بهـا تبنـى   سبق مر عنا ة اهلل بها  ه
مسجده تبيوت، يف املوض  الذي كان اهلل قد أعده لـذلك تشـر ، يف سـابق أزلـ،     
تأتاه أبناء قيلة تنصرته  لذلك مسوا االنصا  تمتت كلمة االسالم مـر املد نـة   

  2حتى علـت على الكلمات تغلب على قومـ، ت تـح مكة.اهـ
 كر م صلى اهلل علي، تسلم حمبتهم سببا حملبة اهلل جل تعال . جعل النيب ال

 عر عدّي بر ثابـت قـاق مسعـت الـرباء حيـدث عـر الـنيب صـلى اهلل عليـ،          
ــا ق مــر     ــ، قــاق يف األنصــا  "ال حيــّبهم إال مــؤمر تال  بغضــهم إال من تســلم أّن

                                      
 (.53 10حتفة األحوذي ) 1

 (.356 1م دمة ابر خلدتن ) 2
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أحّبهم أحّب، اهلل تمـر أبغضـهم أبغضـ، اهلل قـاق شـعبة قلـت لعـدّي مسعتـ، مـر          
 1لرباء قاق إّ اي حّدث".ا

 : حمبة قريش.لرابعاملبحث ا
تقد اختل، يف مر الـذي   قر ش هم قوم  سوق اهلل صلى اهلل علي، تسلم. 

تسمى ب ر ش مر أجداد النيب   اق الّبري قالوا قر ش اسم  هر بـر مالـك تمـا    
   لد  هر  ليا مر قر ش قاق الّبري قـاق عمـي  هـر هـو قـر ش امسـ، ت هـر        

ية  هر أبو غالب تهو مجاع قر ش تقاق بـر هشـام النضـر هـو قـر ش      ل ب، تكن
 مر كان مر تلده  هو قر ش تمر    كر مر تلده  ليا ب رشي تهـذا قـوق   
اامهو  قيل قصي هو قر ش  تقـاق عبـد امللـك بـر مـرتان مسعـت أن قصـيا        
كان   اق ل، قر ش ت   سم أحد قر شـا قبلـ، تال ـوالن األتالن حكاهمـا غـري      

مر أئمة علم النسب. كأبي عمر بر عبد الرب تالـّبري بـر بكـا  تمصـعب     تاحد 
 2اهـ تأبي عبيدة تالصحيح الذي علي، اامهو  هو النضر تقيل الصحيح  هر.

قـوم اصـطفاهم اهلل ســبحان، تتعـاىل مــر بـني سـائر ال بائــل  كمـا اصــطفى       
ى اهلل قاق  سوق اهلل صل :العره مر سائر األعراق.  عر تاثلة بر األس   قاق

                                      
( تالنسائي يف الكربب 136( تابر ماجة ) 75( تمسلم ) 3783أخرج، البخا ي )    1
( كلهم مر حد ث شعبة بر احلجا  عر عدّي بر ثابت ب، 18500( تأمحد )8334)

 مثل،.

 (53 10حتفة األحوذي )  2
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علي، تسلم "إن اهلل اصـطفى بـين كنانـة مـر بـين إمساعيـل تاصـطفى مـر بـين          
 1كنانة قر شا تاصطفى مر قر ش بين هاشم تاصطفاني مر بين هاشم"

  وق ابر تيمية  مح، اهلل: "تهذا   تضي أن إمساعيل تذ  ت، صـفوة تلـد   
هـم   إبراهيم  ي تضي أنهم أ ضل مر تلد إسحق تمعلوم أن تلد إسحق الـذ ر 

بنو إسرائيل أ ضل العجم ملا  يهم مر النبوة تالكتاه  متى ثبت الفضـل علـى   
هؤالء  على غريهم بطر ق األتىل تهـذا جيـد إال أن   ـاق احلـد ث   تضـي أن      
إمساعيل هو املصطفى مر تلد إبراهيم تأن بين كنانة هـم املصـطفون مـر تلـد     

فون علـى غريهـم   إمساعيل تليا  ي، ما   تضي أن تلد إمساعيل أ ضا مصـط 
إذ كان أبوهم مصطفى تبعضهم مصطفى على بعـ    ي ـاق لـو    كـر هـذا      
م صودا يف احلد ث    كر لذكر اصطفاء إمساعيل  ائدة إذ كان    دق على 
اصطفائ، ذ  تــ، إذ  كـون على هذا الت د ر ال  رق بني ذكـر إمساعيـــل تذكـــر    

علــى أن املعنــى يف مجيعهــا  إســحق ثــم هــذا منضــما إىل ب يــة األحاد ــث دليــل 
تاحد  تاعلم أن األحاد ث يف  ضل قر ش ثم يف  ضل بـين هاشـم  يهـا كثـرة     
تلــيا هــذا موضــعها تهــي تــدق أ ضــا علــى ذلــك إذ نســبة قــر ش إىل العــره  

 ـإن اهلل   إىل بعضـ،  أشـري كنسبة العره إىل الناس تهكذا جاءت الشر عة كما س
بهـا ثـم خـص قر شـا علـى سـائر       تعاىل خـص العـره تلسـانهم بأحكـام متيـّتا      

العره مبا جعل  يهم مر خال ة النبوة تغري ذلك مر اخلصائص ثم خص بـين  

                                      
 (473 13تأبـــي  علـــى يف مســـنده ) تقـــاق صـــحيح  (3605الرتمـــذي ) أخرجـــ، 1
 ( تالطرباني748)
 (22 66) 
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هاشم بتحر م الصدقة تاستح اق قسط مر الفيء إىل غري ذلك مر اخلصائص 
ــيم حكــيم اهلل         ــل  ســبها تاهلل عل ــة مــر الفض ــبحان، كــل د ج ــأعطى اهلل س  

 1أعلم حيث دعل  سالت، "اهـ  صطفي مر املالئكة  سال تمر الناس ت اهلل
تقد ت د يف  ضلهم عدد مر األحاد ث  تمنها: ما  تاه عبـد املهـيمر بـر    
عباس بر سهل بر سعد الساعدي حدثين أبي عر جدي أن  سـوق اهلل صـلى   

 .2اهلل علي، تسلم قاق: "أحبوا قر شا  إن مر أحبهم أحب، اهلل "

                                      
 .(154 1اقتضاء الصراط املست يم ) 1

( قاق: حدثنا  ع وه بر محيد 1541( )641 2أخرج، ابر أبي عاصم يف السنة )  2
ثنا عبد املهيمر بر عباس بر سهل بر سعد الساعدي حـدثين أبـي عـر جـدي أن  سـوق      

 قاق  ذكره. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
(  مر طر ق عيسـى بـر مرحـوم ال طـان  عـر      641 2ت تاه البيه ي يف شعب ا ميان )

 عبداملهيمر ب،.
ــى    تعــّاه ا  ــب ذتي ال رب ــى يف مناق ت اهليثمــي يف  12 1حملــب الطــربي يف ذخــائر الع ب

ابر حجر اهليثمي  . تقاق بر عر ة العبدي 551 2الصواعق احملرقة على أهل الر   
 50 1يف مبلغ ا  ه يف  خر العره 

تأخر  الطرباني يف خرب: ) أحبوا قر شا   إن مر أحبهم أحب اهلل عّ تجل ( ت يـ، عبـد   
حد ث  ( مر5709( )123 6عند الطرباني يف الكبري ) أقوق هو مر منكر احلد ث.املهي

  ع وه بر محيد عر عبداملهيمر ب،.
(    تسـألت أبـي عـر حـد ث ا  تاه     2602( )363 2تقاق ابر أبي حـات يف العلـل )  

أمحد بر حمّمد مر تلد سا   عر إبراهيم بر محّة  عر معر بر عيسى  عر ابر أخي 
ّّهرّي   ّّهرّي  عر أبان بر عثمان  عر أبي،  عر الّنيّب صلى اهلل علي، تسـلم   ال عر ال

 قاق: مر أبغ  قر شا أبغض، الل ،  تمر أحّب قر شا أحّب، الل ،.
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 .  عنهبن أبي طالب رضي اهلل : حمبة عليامساملبحث اخل
األئمـة  ت البطـل إذا عـّد األبطـاق  ت الشـجاع امل ـدام         َدهو ا مام إذا عُـ 

أمري املؤمنني ا مام الكر م: علي بر أبي طالب بر عبد املطلب بـر هاشـم بـر    
عبد مناف ال رشي اهلامشي  أبو احلسـر.  ضـي اهلل عنـ، تأ ضـاه. كّنـاه الـنيب       

مج ـة ال حتصـى  تمناقبـ، كــثرية     صـلى اهلل عليـ، تسـلم  أبـا تـراه    ضـائل،:      
حتى قاق ا مام أمحد:    ن ل ألحد مـر الصـحابة مـا ن ـل لعلـي. تقـد تتبـ         
النسائي ما خّص بـ، مـر دتن الصـحابة   جمـ  مـر ذلـك شـيئا كـثريا بأسـانيد          
أكثرها جياد. تأهل السنة  عت دتن حمبة علي  ضي اهلل عنـ، د ـر تإميـان.   ـوق     

 ، اهلل يف الميت، :  شيخ ا سالم ابر تيمية  مح
 تموّدة ال ربى بها أتوّسل              كل هم لي مذهب حّب الّصحابة 

 مر  ضائل، قول،  ضي اهلل عن،: تالذي  لق احلبة  تبرأ الّنسمة إن، لعهـد  
النيب األمي صلى اهلل علي، تسلم إلّي أن ال حيبين إال مؤمر  تال  بغضـين إال  

 1منا ق.
تقاك  ضي اهلل عن، أن، قاق يف حـق علـّي  ضـي    ت تب عر سعد بر أبي 

اهلل عن،: ما ذكرت ثالثا قاهلر ل،  سوق اهلل صلى اهلل علي، تسلم  لر أسّب، ا 

                                                                                    
ّّهرّي  عر أبان بر عثمان ال ديء.  قاق أبي: هذا حد ث ليا ل، أصل  ال

ــاني يف     ــاق الشــيخ األلب ــد ق ــى احلــد ث  احلــد ث تاه مبــرة تق ضــعي، ااــام    احلكــم عل
 (: ) ضعي، جدا ( .179)

ــده يف "ا ميــان"" 78أخرجــ، مســلم أ ضــا "  1 ــر من "  تالنســائي يف " ضــائل  261"  تاب
ــاه 114"  تابــر ماجــة "100"  تيف "خصــائص علــي""50الصــحابة"" "يف امل دمــة: ب

  ضل علي بر أبي طالب.
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ألن تكون لي تاحدة منهر أحب إلّي مر محر النعم. مسعت  سوق اهلل صلى 
اهلل علي، تسلم   وق ل،  خل ف، يف بع  مغاز ،   ـاق لـ، علـّي:  ـا  سـوق اهلل      

 م  النساء تالصبيان س!   اق ل،  سوق اهلل صلى اهلل علي، تسلم: أمـا  خلفتين
ــدي س        ــوة بع ــ، ال نب ــر موســى  إال ان ــا تن م ــة ه ــين مبنّل ترضــى أن تكــون م
تمسعت،   وق  وم خيـرب: ألعطـني الرا ـة  جـال حيـب اهلل ت سـول،  تحيبـ، اهلل        

   بصـق يف  ت سول،. قاق:  تطاتلنا هلا   ـاق: ادعـوا لـي عليـا.  ـأتي بـ، أ مـد       
 مـر حاّجـك   }: عين، تد   الرا ة إلي،   فتح اهلل علي،. تملا نّلـت هـذه اآل ـة   

 يــ، مــر بعــد مــا جــاءك مــر العلــم   ــل تعــالوا نــدع أبناءنــا تأبنــاءكم تنســاءنا    
آق ] {تنساءكم تأنفسنا تأنفسكم ثّم نبتهل  نجعل ل عنت الل ـ، علـى الكـاذبني   

ــا ت اطمــة تحســنا  دعــا  ســوق اهلل صــلى اهلل عليــ  [61عمــران:  ، تســلم علي
 1تحسينا    اق: اللهم هؤالء أهلي.

تعر سهل بر سعد  ضي اهلل عن، أن  سوق اهلل صلى اهلل علي، تسلم قاق 
 وم خيرب: ألعطني هذه الرا ة  جال  فتح اهلل علـي  د ـ،  حيـّب اهلل ت سـول،      

اق:  لمـا  تحيب، اهلل ت سول،. قاق:  بات الناس  دتكون ليلتهم أ هم  عطاها. قـ 
أصبح النـاس غـدتا علـى  سـوق اهلل صـلى اهلل عليـ، تسـلم كلـهم  رجـون أن          
 عطاها    اق: أ ر علي بـر أبـي طالـب س   ـالوا: هـو  ـا  سـوق اهلل  شـتكى         
عيني،. قاق:  أ سلوا إلي،.  أتي ب،   بصق  سوق اهلل صلى اهلل عليـ، تسـلم يف   

 2ه الرا ة.عيني، تدعا ل،  ربأ حتى كأن    كر ب، تج   أعطا
                                      

يف  (  تالنســائي3724( ت )2999(  تالرتمــذي )32( )2404أخرجــ، امســلم )  1
 63 7  تالبيه ي 150 3(  تاحلاكم 11"اخلصائص")

 (2406(  تمسلم )4210( ت )3009أخرج، البخا ي ) 2
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تلذا قاق عمر بر اخلطاه  ضي اهلل عن،: ما أحببت ا مـا ة إال  ومئـذ. ال   
ألجــل ا مــا ة  تلكــر ألجــل هــذه املنّلــة العاليــة الر يعــة "حيــّب اهلل ت ســول،  

 1تحيّب، اهلل ت سول، "
تقد اجتم  ل، مر الفضائل ااّمة ما   دتم  لغـريه. تقـد جـاء يف الـنص       

ة اهلل سبحان، تتعـاىل:  عـر أبـي  ا ـ  أّن  سـوق الل ـ، صـلى        أن حمبت، سبب حملب
الل ، علي، تسلم قاق لعلّي"مر أحّب،   د أحّبين تمر احبين   د أحّب، الل ، تمـر  

 2أبغض،   د أبغضين تمر أبغضين   د أبغ  الل ، "
 .رضي اهلل عنهما : حمبة احلسن واحلسنيسادساملبحث ال

ــا قلــب الــنيب   ــر   احلســر تاحلســني  حيانت  صــلى اهلل عليــ، تســلم    ــوق اب
تيمية:  "تال   ب أن احلسر تاحلسـني  حيانتـا الـنيب صـلى اهلل عليـ، تسـلم يف       
الدنيا تقد ثبت أن، صـلى اهلل عليـ، تسـلم أدخلـهما مـ  أبو همـا حتـت الكسـاء         

 3تقاق اللهم هؤالء أهل بييت  أذهب عنهم الرجا تطهرهم تطهريا ".اهـ

                                      
 (.2405أخرج، مسلم )  1

( قــاق: حــدثنا أمحــد بــر العّبــاس 12045( )319 1أخرجــ، الطربانــي يف الكــبري ) 2
ر عبيـد الل ـ، بـر    املّرّي ال نطرّي ثنا حره بر احلسر الط ّحان ثنا حييى بر  على عر حمّمد بـ 

 أبي  ا   عر أبي، عر جّده ب، مثل،. 
 (.178 1تمر طر ق الطرباني أخرج، الشجري يف أمالي، )

(  تاه الطربانـي مــر  تا ـة حــره بـر احلســر    131 9تقـاق اهليثمــي يف جممـ  الّتائــد )  
  .الطحان عر حييى بر  على تكالهما ضعي،

 تحيي بر  على ضعيفان.  إسناده ضعي، جدا حره بر حسراحلكم على احلد ث: 

 (.19 4منها  السنة ) 3
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ــى مر و  ــذا املعن ــد  تي ه ــا     تق ــر  ضــي اهلل عنهم ــر عم ــر حــد ث اب عــا م
   1"مسعت الّنيّب صل ى اهلل علي، تسل م   وق هما  حيانّي مر الدنيا."

تقد ثبت هلم مر الفضائل الشيء الكثري  تثبت هلم مر احل وق مر احملبـة  
تالتولي تالنصرة ما ال خيفى على مر  زق البصرية يف الد ر.   وق أبو العباس 

ــا ا  ــة: "أم ــر تيمي ــت يف      اب ــد ثب ــب تق ــال    ــا تاجــب ب حلســر تاحلســني  ح هم
الصحيح عر النيب صلى اهلل علي، تسلم أن، خطـب النـاس بغـد ر  ـدعى يـا      
بني مكة تاملد نة   اق إني تا ك  ـيكم الـث لني أحـدهما كتـاه اهلل  ـذكر كتـاه       
اهلل تح  علي، ثم قاق تعرتتي أهـل بـييت أذكـركم اهلل يف أهـل بـييت أذكـركم       

هل بييت تاحلسر تاحلسني مر أعظم أهل بيت، اختصاصا ب، كما ثبت يف اهلل يف أ
الصــحيح أنــ، دا  كســاءه علــى علــي ت اطمــة تحســر تحســني ثــم قــاق اللــهم  

 2هؤالء أهل بييت  أذهب عنهم الرجا تطهرهم تطهريا".
تقاق: "تأكرم اهلل احلسني بالشهادة كما اكـرم بهـا مـر اكـرم مـر اهـل بيتـ،        

ر تأبـاه عليـا تغريهـم تكانـت شـهادت، ممـا   ـ  اهلل بهـا         اكرم بهـا محـّة تجعفـ   
منّلت، تأعلى د جت،  ان، هـو تأخـوه احلسـر سـيدا شـباه أهـل اانـة تاملنـازق         
العالية ال تناق اال بالبالء كما قاق  سوق اهلل صلى اهلل علي، تسلم ملـا سـئل أي   

جـل علـى   الناس اشد بـالء   ـاق: "األنبيـاء  ثـّم األمثـل   األمثـل   بتلـى الرّ       
حسب د ن،   إن كان د ن، صلبا اشتّد بالؤه  تإن كان يف د ن،  ق ة ابتلـي علـى   

                                      
 (153  85   2( تأمحد )77   7 تاه  البخا ي ) 1

 ( 339 4املرج  السابق ) 2
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حسب د ن،   ما  ربح الـبالء بالعبـد حّتـى  رتكـ، ميشـي علـى األ حمل مـا عليـ،         
 1خطيئة ".

 كان احلسر تاحلسني قد سبق هلما مر اهلل تعاىل ما سبق مر املنّلة العالية  
ء ما حصل لسلفهما الطيـب  انهمـا تلـدا  ـى     ت   كر قد حصل هلما مر البال

عّ االسالم تتربيا  ى عّ تكرامة تاملسـلمون  عظمونهمـا ت كرمونهمـا تمـات     
النيب صلى اهلل علي، تسلم ت   ستكمال سـر التمييـّ كانـت نعمـة اهلل عليهمـا      
أن ابتالهما مبا  لح هما بأهل بيتهما كما ابتلى مر كان ا ضل منهما  ـان علـى   

 .  2الب ا ضل منهما تقد قتل شهيدا"بر ابي ط
تمر مجلة ما ثبت يف  ضـلهما  تمـا  تـب اهلل عليـ، مـر الثـواه مـا  تي        
عر سلمان  ضي اهلل عن، قاق: قاق  سوق الل ، صلى الل ، علي، تسلم للحسـر  
تاحلسني "مر أحّبهما أحببت، تمر أحببت، أحّب، الل ، تمر أحّب، الل ، أدخل، جّنـات  

ضـهما أت بغـى عليهمـا أبغضـت، تمـر أبغضـت، أبغضـ، الل ـ، تمـر          الّنعيم تمر أبغ
 .3أبغض، الل ، أدخل، عذاه جهّنم تل، عذاه م يم"

                                      
(  تأبو  علـى  1154(  تالبّا  )2398(  تالرتمذي )4023تأخرج، ابر ماج، ) 1
 ( .تقاق الرتمذي: حسر صحيح.1434(  تالبغوي )2901(  تابر حبان )830)

 ( 303 25ة الرسائل )جمموع 2

( قـاق حـدثنا حممـد بـر عثمـان بـر أبـي        2655( )50 3أخرج، الطرباني يف الكبري )  3
شيبة ثنا حييى احلّمانّي ثنا قيا بر الّربي  عـر حمّمـد بـر  سـتم عـر زاذان عـر سـلمان بـ،         

( تيف معر ـة الصـحابة    50 1مثل،. تمر هذا الوج، أخرج، أبو نعـيم يف أخبـا  أصـبهان )   
( مـر حـد ث حيـي احلمـاني بـ،.      156 14( تابر عساكر يف تـا  خ دمشـق  )  669 2)

ــد )    ــاق اهليثمــي يف جممــ  الّتائ ــد   181 9تق ــر عبداحلمي ــى ب ــ، حيي ــي ت ي ( تاه الطربان
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 : الصرب على أذى اجلار: سابعاملبحث ال

عائشــة  ضــي اهلل عنهــا أن  ســوق اهلل صــلى اهلل عليــ،   أخــربت أم املــؤمنني
 عـين أنـ،    1،".تسلم قاق: "مازاق جرب ل  وصيين بااا  حتى ظننت أن، سيو ث

مر عظم حق ااا  تكر ت الوصية مر جرب ل علي، السالم للـنيب صـلى اهلل عليـ،    
تسلم ببيان ح ، تإكرامـ، تالنهـي عـر أذاه حتـى أصـبح مبنّلـة األخ مـر النسـب          

 تحتى ظر صلى اهلل علي، تسلم أن التشر   سينّق بتو  ث ااا  مر جا ه.
ا ميان عر ا نسـان الـذي   كماق  تجند أن النيب صلى اهلل علي، تسلم  نفي

   عـر أنـا بـر مالـك  ضـي اهلل عنـ، أن الـنيب        مـا حيـب لنفسـ،    ا هاـ ال حيب 
صلى اهلل علي، تسلم قاق: "تالذي نفسي بيده ال  ؤمر عبد حتى حيـب ألخيـ،   

 2أت قاق اا ه ما حيب لنفس،"

                                                                                    
ــث )     ــّاه الســيوطي يف جــام  األحاد  ــو ضــعي،.كما ع ــاني ته     4(  )  11476احلم

ث أبـي هر ـرة . تمثلـ،    (  إىل أبو نعيم مر حـد ث سـلمان  تا بـر عسـاكر مـر حـد       257
 (.57 11الصاحلي يف سبل اهلدب تالرشاد )

احلكم على احلد ث: إسناده ضعي، حممد بر  ستم   أعر ،  تحيي احلماني ضعف، غري 
تاحد  تاتهم بسرقة احلد ث. أما زاذان أبو عبداهلل الكندي  هو ث ة  تب لـ، البخـا ي يف   

 (1976( الت ر ـــب )302 3األده تمســـلم تأصـــحاه الســـنر. تهـــذ ب التهـــذ ب )
  احلد ث ضعي، ال  صح.

ــرد")  1 ــو داتد 2624(  تمســـــلم )106أخرجـــــ، البخـــــا ي يف "األده املفـــ (  تأبـــ
 (3673(  تابر ماج، )1942(  تالرتمذي)5151)

ــا ي )  2 ــ، البخ ــلم )13أخرج ــذي )71( )45(  تمس ــائي 2515(  تالرتم (  تالنس
 (66تابر ماج، )115 8
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  ل د بلغ مر اهتمام النيب صلى اهلل علي، تسلم بااا  أن أقسـم علـى نفـي   
ا ميان عر عبد ال حيب اا ه ما حيب لنفس،  تهذا مر أبلغ األدلة على عظـم  
حق ااا   تل د طبق الصحابة  ضي اهلل عنهم هـذه التوجيهـات النبو ـة تمـر     
ذلك ما  تاه عبداهلل بر عمرت  ضي اهلل عنهما قـاق: ذ ـت شـاة البـر عمـرت      

ق: ابعثـوا إليـ، منهـا     يف أهل،   اق: أهـد تم اا نـا اليهـودي س قـالوا: ال  قـا     
 إني مسعت  سوق اهلل صلى اهلل علي، تسـلم   ـوق: مـازاق جرب ـل  وصـيين      

 .1بااا  حتى ظننت أن، سيو ث، "
 إن املسلم مأمو  بأن  تحمل مر جا ه أّتال ما  صل إليـ، منـ، مـر األذب     
 إن ااا  حينما  تضجر من، جا ه ت شكو إلي، كل ما  صد  مر أ راد أسرت، قد 

حيتمل ذلك من،  يظهر ل، عدم املباالة بـ،  تلكـر حينمـا  غـ  الطـرف عـر        ال
األمو  الصغرية  إن جا ه سيكرب  ي، ذلك  يكثـر مـر االهتمـام بـ،  تمينـ  عنـ،       

 األذب مر نفس، تممر  ستطي  التأثري علي، مر جريان،.
ت استعماق احلكمة يف معاملة ااا  املؤذي  إن املسلم مأمو  بأن ال  دخل  

 خصــومة مــ  جــا ه  بــل حيــاتق د ــ  األذب عــر نفســ، بطر  ــة ال توقعــ، يف يف
اخلصــام تااــداق  تلــذلك أ شــد الــنيب صــلى اهلل عليــ، تســلم هــذا الرجــل     

                                      
ــا ي يف "األد 1 ــ، البخــ ــرد")أخرجــ ــو داتد )105ه املفــ ــذي 5152(  تأبــ (  تالرتمــ
(. تإسناده صحيح على شرط مسلم   جالـ، ث ـات  جـاق الشـيخني غـري بشـري       1943)

أبي إمساعيل   مر  جاق مسلم  تهو بشـري بـر سـلمان تقـاق الرتمـذي حـد ث حسـر        
غر ب مر هذا الوج،  تقد  تي هذا احلد ث عر جماهد  عر عائشة  تأبي هر رة  عر 

يّب صل ى الل ، علي، تسل م أ ضـا  تقـد ت ـدم آنفـا حـد ث أم املـؤمنني عائشـة  ضـي اهلل         الّن
 عنها.
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املشتكي إىل الصرب أتال   لما    نف  ذلك يف  دع جا ه عر أذ تـ، أ شـده إىل   
وقــ، تعــودة الطر  ــة املــذكو ة يف احلــد ث  كــان هلــا األثــر ال ــوي يف تغــيري امل

 ااا  املعتدي إىل  شده تصواب،.
ت ــبني  ســوق اهلل صــلى اهلل عليــ، تســلم خطــو ة ااــا  اجملــرم علــى جــا ه 

"ألن  ّني الرجـل بعشـر نسـوة خـري لـ، مـر أن  ّنـي        : تعظم حق ااوا  ب ول،
بامرأة جـا ه  تألن  سـرق مـر عشـرة أبيـات أ سـر لـ، مـر أن  سـرق مـر بيـت            

بيان ألهمية ح وق ااا    إن مصيبة ا نسان عـا ه    في هذا احلد ث 1جا ه "
أعظم مر مصيبت، بالبعيد عن،   إن جا ه قر ب منـ، ت عـرف عو اتـ، تمـواطر     
الضع، يف بيت،   التحرز من، أصعب مر التحرز مـر غـريه بكـثري   لهـذا كـان      
إثم مر اعتدب على عرحمل جا ه أت بيت، مضاعفا عشر مرات على مـا إذا  عـل   

يد عن،. تمر هنا كان الصرب علـى أذب ااـا  موجبـا حمبـة اابـا  جـل       ذلك بالبع
 تعال: 

بر عبد اهلل بر الشخري قـاق كـان احلـد ث  ـبلغين عـر أبـي ذ         عر مطرف 
تكنت أشتهي ل اءه  ل يت،   لت  ا أبا ذ  ان، كان  بلغـي عنـك احلـد ث  كنـت     
اشتهي ل اءك   اق هلل أبوك   د ل يت  هات قلت بلغين أنك حتدث أن  سـوق  
 اهلل صلى اهلل علي، تسلم حـدثكم أن اهلل عـّ تجـل حيـب ثالثـة ت ـبغ  ثالثـة       
قاق ما أخالين أن أكذه على خليلي قلـت  مـر الثالثـة الـذ ر حيـبهم اهلل قـاق       
 جل ل ي العدت   اتل تإنكـم لتجـدتن ذلـك يف الكتـاه عنـدكم إن اهلل حيـب       
الذ ر   ـاتلون يف سـبيل، صـفا قلـت تمـر قـاق  جـل لـ، جـا  سـوء  هـو  ؤذ ـ،             

                                      
( ت إسناده ال بأس بـ،  103(  تالبخا ي يف "األده املفرد ") قم 8   6 تاه أمحد ) 1

 136 1تجود إسناده شيخنا األلباني يف الصحيحة 
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ان مـ  قـوم يف   ت صرب على أذاه  يكفي، اهلل  ياة أت موت قاق تمر قاق  جل كـ 
سفر  نّلوا  عرسوا قد شق عليهم الكرب تالنعاس تتضـعوا  ؤتسـهم  نـاموا    
تقام  توضأ تصلى  هبة هلل ت غبة إلي، قلـت  مـر الثالثـة الـذ ر  بغضـهم اهلل      
قاق البخيل املنان تاملختاق الفخو  تإنكم لتجدتن يف كتاه اهلل إن اهلل ال حيـب  

  1التاجر احلالف أت البائ  احلالف"كل أتاق  خو  قاق  مر الثالث قاق 
 : ترك أذى اجلار:  ثامناملبحث ال

ل د أتصى ا سالم بااا   تأعلى مر قـد ها  للجـا  يف ا سـالم حرمـة     
بـل إن   مصونة  تح وق كثرية   تعر ها قـوانني األخـالق  تال أنظمـة البشـر.    

رمتـ،ا إذ  تلك ال وانني تالشرائ  الوضعية لتتنكر للجـا   تتسـتمرا العبـث     
 غالبا ما  كون العبث  ق ااا  أسهل تناتال  تأقل كلفة  تأسنح  رصة.

تل د بلغ مر عظم حق ااا  يف ا سالم أن قرن اهلل حق ااا  بعبادت، جل 
ــاق عــّ تجــل:      ــامى  ت األ حــام     ــد ر  تاليت تعــال تبا حســان إىل الوال

نا تبذي ال ربـى تاليتـامى   تاعبدتا الل ، تال تشركوا ب، شيئا تبالوالد ر إحسا}
 {تاملساكني تااا  ذي ال ربى تااا  اانب تالّصاحب باانب تابـر الّسـبيل  

 .[36النساء: ]
أما السنة النبو ة   ـد استفاضـت نصوصـها يف بيـان  عا ـة ح ـوق ااـا           

تالوصــا ة بــ،  تصــيانة عرضــ،  تاحلفــاظ علــى شــر ،  تســرت عو تــ،  تســد 
 م،  تالبعد عر ما  ر ب، ت سيء إلي،.خل ت،  تغ  البصر عر حما 

                                      
 ت دم خترد، يف املبحث الراب  مر الفصل الثاني. 1
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تمـر أجــل تلــك النصـوك تأعظمهــا مــا جـاء يف الصــحيحني مــر حــد ث    
عائشة تابـر عمـر  ضـي اهلل عنهمـا أن الـنيب "قـاق: "مـا زاق جرب ـل  وصـيين          

 1بااا  حتى ظننت أن، سيوّ ث،".
تهــذه كلمــة جامعــة بالغــةا  ــإن الوصــا ة بااــا  تشــمل كــ، الشــر عنــ،    

 إلي،  تقول، "حتى ظننت أن، سيوّ ث،" دق على أن الوصا ة بااا  تإسداء اخلري
كانت على جانب عظيم مر التأكد  تاحلـث علـى  عا ـة ح وقـ،. حتـى  تـب       

 حمبة اهلل على الصرب على أذاه كما ت دم
تعلــى تــرك أذاه كمــا يف حــد ث: الّهــري قــاق حــدثين مــر ال أتهــم مــر   

لم كـان إذا توضـأ أت تـنخم ابتـد تا     األنصا  أن  سوق اهلل صـلى اهلل عليـ، تسـ   
وامت، تتضوئ،  مسحوا بهـا تجـوههم تجلـودهم   ـاق  سـوق اهلل صـلى اهلل       
علي، تسلم   تفعلون هذا قالوا نلـتما بـ، الربكـة   ـاق  سـوق اهلل صـلى اهلل       
علي، ت سلم: "مر أحب أن حيب، اهلل ت سول،  ليصـدق احلـد ث تليـؤد األمانـة     

 2تال  ؤذ جا ه".

                                      
  دم خترد، يف املبحث السابق.ت 1

عر الّهـري بـ،. تمـر طر  ـ،  عبـد الـرزاق         7 11أخرج، معمر بر  اشد يف جامع،   2
ــي الشــعب )  (19748( )7 11) ــا م   181  7ت البيه  (. تأخرجــ، اخلرائطــي يف مك

( تالبيه ـي يف  142 13( )4639( تأبو نعيم يف معر ة الصحابة )88   1األخالق )
( مر طر ق مسلم بر إبراهيم  ثنا احلسـر بـر أبـي جعفـر      1538( )202 2الشعب )

أن » عر أبي جعفر األنصا ي  عر احلا ث بر  ضيل  عر عبد الـرمحر بـر أبـي قـرد:     
النيب صلى اهلل علي، تسلم توضأ  وما " ذكر مثل،. ت تاه ا مام الشاطيب يف "االعتصام  ) 

 ( مر هذا الوج،.139   2
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إال أن  كون شـيخ الّهـري  يـ، مـر الصـحابة       ’مرسل جيد  احلكم على احلد ث: إسناده

 يكون صحيحا ألن جهالة الصحابي ال تضر كما هو معلـوم. ت ظهـر أنـ، أنـا بـر مالـك       
 ضي اهلل عن،  إن، أنصا ي  ت  ـرتي عنـ، ا مـام الّهـري كـثريا تقـد  تي احلـد ث مـر         

تذكـر لـ،    2998 طرق أخرب ال بأس بها  تجود إسـناده شـيخنا األلبـاني يف الصـحيحة    
 الشواهد التالية: 

( عر أبـي الـد داء هاشـم بـر حممـد       1   73   18أتال: ما  تاه اخللعي يف "الفوائد ") 
األنصا ي قاق: أخربنا عمرت بر بكر السكسكي عر ابر جابر عر أنا بـر مالـك قـاق:    
نّق بالنيب صـلى اهلل عليـ، تسـلم أضـياف مـر البحـر ر  ـدعا الـنيب بوضـوئ،   توضـأ            

  باد تا إىل تضوئ،  شربوا ما أد كوه من،. ت ما انصب من، يف األ حمل  مسحوا ب،
تجوههم ت  ءتسهم ت صدت هم    اق هلم النيب صلى اهلل علي، تسـلم مـا دعـاكم إىل    
ذلك س قالوا: حبا لك  لعل اهلل حيبنا  ا  سوق اهلل.   اق  سوق اهلل صلى اهلل علي، تسلم  

حيبكم اهلل ت  سـول،  حـا ظوا علـى ثـالث خصـاق: صـدق       "إن كنتم حتبون أن    2998
ــإن أذب ااــا  ميحــو احلســنات كمــا متحــو       ــة  ت حســر ااــوا .    احلــد ث  تأداء األمان

 الشما االيد " تيف سنده  عمرتا بر بكر السكسكي مرتتك كما يف "الت ر ب ".  
ر قــاق حــدثنا ( )مــر تجــ، آخــ142  4ثانيــا: مــا  تاه أبــو نعــيم يف معر ــة الصــحابة  )  

سليمان بر أمحد ثنا حفص بر عمر الرقي ثنا مسلم بر إبراهيم ثنا عبيد بر تاقد ثنا حييى 
بر أبي عطاء عر عمري بر  ّ د عر عبد الرمحر بر احلا ث عبدالرمحر بر أبـي قـرد بـ،    

 حنوه.
(حدثنا حممد بـر ز  ـق: حـدثنا حممـد بـر       1   152   1ت تاه الطرباني يف األتسط )  

السدتسي حدثنا عبيد بر تاقد ال يسي: حدثنا حييـى بـر أبـي عطـاء عـر عمـري بـر        هشام 
 ّ د عر عبد الرمحر بر احلا ث عر أبي قراد السلمي قـاق: كنـا عنـد  سـوق اهلل صـلى      
اهلل علي، تسلم  دعا بطهو  غما  ده  ي، ثم توضأ   تتبعناه  حسوناه    اق صـلى اهلل  

س قلنا: حب اهلل ت سول،  قاق:  إن أحببتم أن  علي، تسلم: "ما محلكم على ما صنعتم
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 : التحاب يف اهلل: تاسعال املبحث
صـلى   ا ميان ل، عرب تشعب تمر أتثـق عـراه تشـعب، احلـب يف اهلل   ـوق     

مــر تهــو  1"أتثــق عــرب ا ميــان احلــب يف اهلل تالــبغ  يف اهلل" اهلل عليـ، تســلم 
أعظم ال واعد اليت   وم عليها اجملتم  ا سالمي  تبـ، حيصـل الـوداد تالوئـام     

تن ت تناصحون ت ت أمترتن بـاملعرتف ت تنـاهون   بني الناس   يتحابون ت تّات 

                                                                                    
حيبكم اهلل ت سول،   أدتا إذ ائتمنتم  تاصدقوا إذا حدثتم  تأحسنوا جوا  مر جات كم 
". تقاق: "ال  رتب عر أبي قراد إال بهذا ا سناد. تفرد ب، عبيد ". تعبيـد هـذا: ضـعي،     

ت مـر هـذا الوجـ، أخرجـ، يف      (  ت احلـا ظ يف "الت ر ـب ".   145   4كما قاق اهليثمي ) 
   2(  ت عنــ، ابــر منــده يف "املعر ــة ")  6جممــوع    1   47"املعجــم الكــبري "أ ضــا ) ق 

(. ت خالف، يف إسناده احلسر بر أبي جعفر    اق: عر أبي جعفر األنصـا ي   2   259
) ت هو عمري بر  ّ د ( عر احلا ث بـر  ضـيل عـر عبـد الـرمحر بـر أبـي قـراد أن الـنيب          

ت كذا أبو نعيم   1   21   2ى اهلل علي، تسلم توضأ  وما احلد ث أخرج، ابر مندة صل
يف " وائد ميمونة "كما يف "ا صابة ".  ـاختل، عبيـد بـر تاقـد تاحلسـر بـر أبـي جعفـر يف         
إســناده   ــاألتق مســى الصــحابي أبــا قــراد  تالــراتي عنــ، عبــد الــرمحر بــر احلــا ث   

دالرمحر بر أبي قراد   سماه عبد الرمحر بر أبـي  تاآلخر عر احلا ث بر  ضيل عر عب
قراد  ت هو ضعي، أ ضا أعين احلسر بر أبـي جعفـر  ت لـذلك ال ميكـر تـرجيح إحـدب       

مبجمـوع هـذه الطـرق      أقل أحوال، أنـ، حسـر  الرتا تني على األخرب. تبااملة  احلد ث 
 تاهلل أعلم. 

ــي  1 ــاس  ضــي اهلل ع   215 11أخرجــ، الطربان ــر عب نهمــا  تصــحح،  مــر حــد ث اب
( عـر الـرباء بـر عـازه      18524تقد  تب أمحد ) 2539األلباني يف صحيح ااام  

عر الّنيّب صل ى اهلل علي، تسل م  قاق: ) إّن أتثق عرب ا ميان: أن حتّب يف اهلل  تتبغ  
 3030تحسن، حم  و املسند  تكذا حسن، األلباني يف "صحيح الرتغيب")  يف اهلل
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عر املنكر  تب، حي  ون معنى األخوة ا سالمية  تب، ددتن حالتة ا ميان يف 
عـر  معامالتهم تمصاحباتهم . تمر هنا استوجب أصـحاب، حمبـة اهلل كمـا جـاء     

قاق: دخلـت مسـجد محـص    عـدت يف حل ـة  يهـا        1أبي إد  ا عائذ اهلل 
أصحاه  سـوق اهلل صـل ى الل ـ، عليـ، تسـل م  مـنهم   ـوق:         نّي، تثالثون مر

مسعـــت  ســـوق اهلل صـــل ى الل ـــ، عليـــ، تســـل م   ـــوق كـــذا تكـــذا  ت نصـــت   
اآلخرتن  ت  وق الّرجـل مـنهم: مسعـت  سـوق اهلل صـل ى الل ـ، عليـ، تسـل م         
  وق كذا  ت نصت اآلخرتن  ت يهم  تى أدع   بّراق الّثنا ا  إذا اختلفوا يف 

إىل قولــ،   لّمــا انصــر ت إىل منّلــي بــّت بــأطوق ليلــة    لــت:   شــيء انتهــوا
جلست يف حل ة  يها كذا تكذا مر أصحاه  سوق اهلل صل ى الل ، عليـ، تسـل م   
ال أعــرف منــازهلم تال أمســاءهم   لّمــا أصــبحت غــدتت إىل املســجد   ــإذا  
   ّّ الفتـى األدعــ  قاعــد إىل ســا  ة  جلســت إليـ،    لــت: إّنــي ألحّبــك لل ــ، عــ

ّل  قاق: آلل ، إّنك لتحّبين لل ، تبا ك تتعاىل س   لت: آلل ، إّني ألحّبك لل ، تج

                                      
هلل بر عمرت ت  اق عبداهلل بر اد  ا بر عائذ ابر عبداهلل بر عتبة بر عائذ اهلل بر عبدا 1

غيالن أبو إد  ا اخلوالني العوذي أت العيذي .  تب عر عمر بر اخلطاه تأبي الـد داء  
تمعــاذ بــر جبــل تأبــي ذ  تبــالق تثوبــان تحذ فــة تعبــادة بــر الصــامت تغريهــم. تعنــ،  

 مكحوق ت مجاعة .الّهري ت بيعة بر  ّ د تبسر بر عبيد اهلل ت
تث ـ، النسـائي تغـريه  تحد ثـ،      عا  أهل الشام الف ي، أحد مر مج  بني العلـم تالعمـل  

 تإمنا عر ت ب، ليعرف ت دم، تل ي، مج  مر كبا  الصحابة.أخرج، البخا ي تمسلم. 
ت ر ـب التهــذ ب       74 5تهـذ ب التهــذ ب     45 1مرتجـم لـ، يف :   تــذكرة احلفـاظ    

3115 
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ّّ تجّل   أخذ  بوتي حّتى مّست  كبيت  كبت،  ثّم قاق: آلل ، إّنـك لتحـّبين    ع
ّّ تجـّل    ـاق: أ ـال أخـربك           ّّ تجّل س   لت: آلل ـ، إّنـي ألحّبـك لل ـ، عـ لل ، ع

عليـ، تسـل م    لـت: بلـى    ـاق:       بشيء مسعتـ، مـر  سـوق اهلل صـل ى الل ـ،     
ّّ تجـّل        مسعت  سوق اهلل صل ى الل ، عليـ، تسـل م   ـوق: "املتحـاّبون يف اهلل عـ
ّّ تجّل بظّل عرش،  وم ال ظّل إل ا ظل ، "قاق:  بينـا حنـر كـذلك إذ      ظل هم اهلل ع
مّر  جل مم ر كان يف احلل ة    مت إليـ،   لـت: إّن هـذا حـّدثين  ـد ث عـر       

صل ى الل ، علي، تسل م  هل مسعت، من، س قاق: تما حّدثك س ما كان  سوق اهلل 
ليحّدثك إل ا ح  ا  قاق:  أخربتـ،    ـاق: مسعـت هـذا مـر  سـوق اهلل صـل ى        
ّّ تجـّل:             الل ، علي، تسـل م تمـا هـو أ ضـل منـ،  مسعتـ،   ـوق  ـأثر عـر اهلل عـ

  ــت حمــّبيت "ح  ــت حمــّبيت للمتحــاّبني يّف  تح  ــت حمــّبيت للمتواصــلني يّف  تح
للمتّات  ر يّف  تح  ت حمّبيت للمتباذلني يّف "  قلت: مر أنـت  رمحـك اهلل س   

 1قاق: أنا عبادة بر الّصامت  قلت:  مر الفتى س قاق: معاذ بر جبل.

                                      
أبـي إد  ـا يسـة مـر أصـحاب، هـم  ـونا بـر حلـبا ت  ـاق ابـر ميسـرة               تاه عر 1

تالوليد بر عبدالرمحر  تعطاء بر أبي  باح  تعطاء بـر عبـداهلل اخلرسـاني. تحـد ثهم     
 كما  لي: 

( 328 5حد ث  ونا بر حلبا: أخرج، عبداهلل بـر أمحـد يف زتائـد املسـند )    أتال: 
 عر احلكم بر موسى عر ه ل بر ز اد.

( عــر إبــراهيم بــر هــانيء عــر حممــد بــر كــثري. ت تاه  2697( )143 7بــّا  )ت تاه ال
( مر حد ث حممد بر كثري  تالضياء يف 3892( )33 10الطحاتي يف مشكل االثا  )

( مر حد ث، أ ضا كالهما ه ل بـر ز ـاد تابـر كـثري عـر األتزاعـي  عـر        373املختا ة )
  ونا بر حلبا عر أبي إد  ا ب، مثل،.
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 (.427 58هلل بر أمحد  تاه ابر عساكر يف التا  خ )تمر طر ق عبدا

 تهذا إسناد صحيح  جال،  جاق الصحيح ما خال احلكم بر موسى تهو ث ة .
( تمر طر  ، الطحاتي 78 1حد ث الوليد بر عبدالرمحر: أخرج، الطيالسي ) ثانيا: 

ــنر )3895( )35 10يف املشــــــكل ) ( تيف االداه 223 10( ت البيه ــــــي يف الســــ
( تأخرجـــ، 187 4( تمـــر طر  ـــ، احلـــاكم )229 5( تأخرجـــ، أمحـــد )215 1)

( تالبيه ــي يف 255 1( تالفســوي يف املعر ــة تالتــا  خ )157 3الشاشــي يف مســنده )
ــر       311 11الشــعب ) ــد ب ــر عطــاء عــر الولي ــى ب ــهم مــر حــد ث شــعبة عــر  عل ( كل

ّات  ر يّف  عبــدالرمحر بــ، تلفظــ،:  "ح  ــت حمــّبيت للمتحــاّبني يّف  تح  ــت حمــّبيت للمتــ 
 تح  ت حمّبيت للمتصا ني يّف  أت املتالقني يّف "

تهذا إسناد صحيح  على ث ة أثنى علي، أمحد بر حنبل خريا تقاق بر معني تالنسائي ث ـة  
الوليد بر  403 11تذكره بر حبان يف الث ات تقاق بر سعد كان ث ة تهذ ب التهذ ب  

ق أبـو ز عـة الدمشـ ي يف الطب ـة الثالثـة      عبد الرمحر اارشي قاق ابر معني عنـ، ث ـة تقـا   
قد م جيد احلد ث تقاق أبو حات: تحممد بر عون ث ة تذكره بر حبان يف الث ات تأخر  

 ل، مسلم  تشعبة هو ا مام املعرتف  ا سناد صحيح .
 . 7436ت ر ب التهذ ب  140 11تهذ ب التهذ ب   

( 34 10اتي يف املشــكل )حــد ث عطــاء بــر عبــداهلل اخلرســاني: أخرجــ، الطحــثالثـا:  
( عر الربي  بر سليمان عـر بشـر بـر بكـر عـر عبـدالرمحر بـر  ّ ـد بـر جـابر           3893)

ّّ تجـّل: ح  ـت حمـّبيت علـى املتحـاّبني يّف  تح  ـت           األزدي عن، ب، بلفظ : "قـاق  ّبـك عـ
ني حمّبيت على املتجالسني يّف  تح  ت حمّبيت على املتّات  ر يّف  تح  ت حمّبيت على املتباذل

 يّف "
 (.158 3 تاه الشاشي يف مسنده ) تمر هذا الوج، عر بشر بر بكر

( مر حد ث هشام بر عما  عر صدقة عر 188 2ت تاه الفسوي يف املعر ة تالتا  خ )
 عبدالرمحر بر  ّ د ب، مثل،.
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( تعبــداابا  اخلــوالني يف تــا  خ دا  ــا 341 3تأخرجــ، الطربانــي يف مســند الشــاميني )

 ث عتبة بر أبي احلكم عر عطاء ب، مثل،.( مر حد 56 1)
عبد الرمحر ابر  ّ د ابر جابر األزدي أبو   تإسناده  جال، ث ات عبدالرمحر بر  ّ د هو
(. تعطــاء  4041ت ر ـب التهـذ ب   297 6عتبـة الشـامي الـدا اني ث ـة. )تهـذ ب التهـذ ب       

 ال، ث ات كبا  .اخلرساني ث ة مر  جاق الشيخني  تبشر ث ة مر  جاق البخا ي  تباقي  ج
( عـر كـثري بـر هشـام     239 5حد ث عطاء بر أبي  باح املكي: أخرج، أمحد ) ابعا: 

عر جعفر بر برقان عر حبيب بر أبي مرزتق عر عطاء ب، تلفظ،: ) ح ـت حمـبيت علـى    
املتحابني يف تح ت حمبيت على املتناصـحني يف تح ـت حمـبيت علـى املتـّات  ر يف تح ـت       

 يف تهم على منابر مر نو   غبطهم النبيون تالصد  ون مبكانهم (.حمبيت على املتباذلني 
( 160 3( عـر عيسـى العسـ الني  تيف )   159 3كما  تاه أ ضا الشاشي يف مسنده )

 عر الصاغاني كالهما عر كثري بر هشام ب، مثل،.
( تابـر عسـاكر يف تا خيـ،    131 2تمر طر ق أمحد الساب ة أخرجـ، أبـونعيم يف احلليـة )   

 ( إىل احلا ث يف مسنده. 992 2  تعّاه اهليثمي يف اجملم  )(426 58)
 ( عر تكي  بر ااراح عر جعفر ب،.34100( )45 7تأخرج، ابر أبي شيبة )

 ( مر حد ث جعفر ب، مثل،.374ت تاه الضياء يف أتا ت، الصحيحة )
 ة ( تالضياء يف املختـا 51 1(  تابر أبي الدنيا يف ا خوان )338 2ت تاه ابر حبان )

( كلهم مر حد ث أبي املليح الرقي عر حبيب بـر أبـي مـرزتق بـ، حنـوه       376  375)
 أتصرا.

إسناده صحيح  عطاء بر أبي  باح ث ة جليل تحبيب بر أبي مرزتق الرقي قاق أمحد مـا  
أ ب ب، بأسا تقاق بر معني مشهو  تذكره بـر حبـان يف الث ـات تقـاق إنـ، مـوىل بـين أسـد         

ا قطين ث ة حيت  بـ، تقـاق اآلجـري عـر أبـي داتد جـّ ي ث ـة        "تقاق الد138مات سنة "
( جعفر بر برقان الكالبي الرقي  تب عن، الكبا  تكي  تأبو  190 2.)تهذ ب التهذ ب 
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تعر أبي هر رة  عر الّنيّب صل ى اهلل علي، تسل م قاق: "خر   جـل  ـّت    
ّّ تجّل  يف قر ة أخرب   أ صد ّّ تجّل مبد جتـ، ملكـا     أخا ل، يف اهلل ع اهلل ع

 لّمـا مــّر بــ، قــاق: أ ـر تر ــدس قــاق: أ  ــد  النـا. قــاق: ل رابــة قــاق: ال. قــاق:    
 لنعمة ل، عندك ترّبهاس قاق: ال. قاق:  لم تأتي،س قاق: إّني أحّب، يف اهلل. قـاق:  

  1 إّني  سوق اهلل إليك. أّن، حيّبك  ّبك إّ اه  ي، ".
 2 اهلل، والتزاور فيه واجملالسة فيه  سبحانه وتعاىل.: التالقي يفعاشراملبحث ال

اجتماع املؤمنني على تعلم د نهم تالتشات  بينهم تأنا بعضهم ببع  ممـا  
  وي إميانهم ت ذهب عنهم الوحشة تالفرقـة تلـذا حـث عليـ، الشـرع احلنيـ،       

 ت تب علي، الثواه ااّ ل.
ق: "خـر   جـل  ـّت     عر أبي هر رة  عر الّنيّب صل ى اهلل علي، تسـل م قـا  

ّّ تجّل مبد جتـ، ملكـا     ّّ تجّل  يف قر ة أخرب   أ صد اهلل ع أخا ل، يف اهلل ع

                                                                                    
نعيم تغريهم قاق بر معني ث ة أمي ليا يف الّهري . تهو مر  جـاق مسـلم . )الكاشـ،    

783) 
تقـاق أبـو حـات  كتـب حد ثـ، تقـاق        كثري"بر هشام الكالبي أبو سهل الرقي تث ، أبوداتد

النســـائي ال بـــأس بـــ، تقـــاق بـــر ســـعد كـــان ث ـــة صـــدتقا . أخـــر  لـــ، مســـلم .تهـــذ ب  
 429 8التهذ ب

ــاني يف صــحيح ااــام  الصــغري        ــاق األلب ــى احلــد ث: أســانيده صــحيحة . تق احلكــم عل
(    تاه أمحـد بإسـناد   3020( صحيح . تقاق يف صحيح الرتغيب تالرتهيـب ) 4321)

 صحيح.

 ( 2567(  تمسلم )350أخرج، البخا ي يف "األده") 1

مجعت هذه األسباه الثالثة ل ره معانيها مر بع  تإن كـان بينهـا خـالف  سـري تيف      2
  كون باألبدان  التالقي  كل تاحد منها قد  زائد على اآلخر .



 

 
191 

 الشرعيةجملة العلوم 
 هـ1440 اخلمسون حمرمالعدد 

 

 لّمـا مــّر بــ، قــاق: أ ـر تر ــدس قــاق: أ  ــد  النـا. قــاق: ل رابــة قــاق: ال. قــاق:    
 لنعمة ل، عندك ترّبهاس قاق: ال. قاق:  لم تأتي،س قاق: إّني أحّب، يف اهلل. قـاق:  

 1ليك. أّن، حيّبك  ّبك إّ اه  ي، " إّني  سوق اهلل إ
 التّات  يف اهلل تل ائ، ل، تجمالست، ل، كل ذلك أتجب ل، حمبـة اهلل لـ،  كمـا    
جاء مصرحا ب، يف حد ث عبادة  ضي اهلل عن، ت ي، : "ح  ـت حمـّبيت للمتحـاّبني يّف     

 .2" تح  ت حمّبيت للمتّات  ر يّف  تح  ت حمّبيت للمتصا ني يّف  أت املتالقني يّف
 : التباذل يف اهلل.ادي عشراملبحث احل

البذق ضّد املن   تكل مر طابت نفسـ،  ت 3مر البذق تهو ا عطاء  التباذق
تمر بذق ما عنده  خوانـ، املـؤمنني تلألقـربني  هـذه      4بإعطاء شيء  هو باذق 

عالمة على صفاء نفس، تتعل ها باهلل تا ثا ها ما عنـده.   ـوق تعـاىل تت ـدس:     
 على حبهم للماق إال أنهم  "الط عام على حّب، مسكينا ت تيما تأسريات طعمون "

  ـوق    بذلون، للمحتاجني تللضـي، تلغريهـم  اجـني بـذلك ثـواه اهلل تحـده.      
قيـل: علـى    {ت طعمـون الط عـام علـى حّبـ،    }ابر كـثري يف بيـان قولـ، تعـاىل:     

ّّ تجـّل لداللـ   ة الّسـياق عليـ،.   حّب الل ، تعاىل. تجعلوا الّضمري عائدا إىل الل ، ع
تاألظهر أّن الّضمري عائد على الط عام  أي: ت طعمون الط عام يف حاق حمّبـتهم  

تآتـى  ]تشهوتهم ل،  قال، جماهد  تم اتل  تاختا ه ابر جر ر  ك ول، تعاىل: 

                                      
 ت دم خترد، يف املبحث الساب  مر هذا الفصل. 1

ر أبـي إد  ـا عنـ،  تقـد ت ـدم ختردـ، يف املبحـث        مر طر ق الوليد بر عبدالرمحر عـ  2
 الساب  مر هذا الفصل.

 86 1 تح البا ي  3

 312 14تهذ ب اللغة لألزهري  مادة "بذق" 4
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لر تنالوا الـرّب حّتـى تنف ـوا    }[  تك ول، تعاىل: 177]الب رة:  [املاق على حّب،
 1[.92]آق عمران:  {مم ا حتّبون

 بذق املاق تالطعام للغري دليل ا ميـان تلـذا اسـتوجب ذتته حمبـة الـرمحر كمـا        
    2ت دم يف حد ث عبادة  ضي اهلل عن، السابق ت ي، "تجبت حمبيت للمتباذلني يف".

 : التناصح يف اهلل.ثاني عشراملبحث ال
النصيحة مر الـد ر مبنّلـة عظيمـة  بـل جعلـها نبينـا الكـر م عليـ، الصـالة          

لسالم هي الد ر كما  تب ذلك متـيم الـدا ي  ضـي اهلل عنـ، أنـ، قـاق: ""إّن       تا
ــّد ر الّنصــيحة "    ــا ال ــّد ر الّنصــيحة  إّنم ــاجون إىل التناصــح    3ال ــاملؤمنون حمت  

بينهم  بل جعل، النيب الكر م علي، الصالة تالسالم مر ح وق املسلم الواجبـة  
تسـل م قـاق: "حـّق املسـلم علـى      ل،   عر أبي هر رة  أّن الـّنيّب صـل ى اهلل عليـ،    

املسلم سّت "  قيل: ما هيس  ا  سوق اهلل  قاق: "إذا ل يت،  سل م عليـ،  تإذا  
دعــاك  أجبــ،  تإذا استنصــحك  انصــح لــ،  تإذا عطــا  حمــد اهلل  شــّمت،   

 مـر نصـح ألخيـ،   ـد  عـل مـا أمـر بـ،          4تإذا مرحمل  عده  تإذا مات  اتبعـ، " 
 كما ت دم يف حـد ث عبـادة  ضـي اهلل عنـ،     تأدب حق أخي، تاستوجب حمبة اهلل

 5السابق ت ي، "تجبت حمبيت للمتناصحني يف".

                                      
 394 8تفسري ال ران العظيم  1

 ت دم خترد، يف املبحث الساب  مر هذا الفصل. 2

 157 156 7(  تالنسائي يف "اجملتبى"96( )55أخرج، مسلم ) 3

 (2162(  تمسلم )925، البخا ي يف "األده املفرد")أخرج 4

 ت دم خترد، يف املبحث الساب  مر هذا الفصل. 5
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 عشر: التصايف يف اهلل. ثالثاملبحث ال
صفاء الظواهر عنوان صفاء البواطر تن اء السرائر دليل على إميـان ال لـب   

تصـا ون  تصـفوا سـرائرهم تتـرق قلـوبهم       تطمأنينت، تحب، اخلري  تهكذا املؤمنـون  
تتطيب نفوسهم  يستوجبون حمبة اهلل تقرب، ت ضاه تلذا ح ـت حمبـة اهلل هلـم بـذلك     

    1كما يف حد ث عبادة  ضي اهلل عن، "ح ت حمبيت للمتصا ني يّف".
 جعلنا اهلل تسائر املؤمنني مر املتصا ني  الفائّ ر برضوان، تجنات،.

 ـوم ال   تهذا آخر البحث جعلـ، اهلل نا عـا لكاتبـ، تقا ئـ،  حجـة لـي عنـده       
  نف  ماق تال بنون إال مر أتى اهلل ب لب سليم.

ــا        ــى نبين ــلم عل ــلى اهلل تس ــاملني  تص ــا أن احلمــد هلل  ه الع ــر دعوان تآخ
 الكر م تآل، تصحب، أمجعني.  

 
*      *      * 

                                      
ت دم خترد، يف املبحث الساب  مر هذا الفصل  تهومر  تا ـة الوليـد بـر عبـدالرمحر      1

 عر أبي إد  ا اخلوالني عر عبادة ب،.
 



 

 
194 

 (د اسة موضوعية) بة اهلل لعباده يف السنة النبو ةحم
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 اخلامتة: 
احلمد هلل الذي أكمل لنا الد ر  تمّر علينا ببعثـة سـيد املرسـلني صـلى اهلل     

علي، مر كتب، أحسنها  تمـر شـرائع، أمسحهـا   لـ، احلمـد       علي، تسلم تأنّق
تالصـالة تالسـالم علـى     يف األتىل تاآلخرة  تل، الشـكر علـى نعمـ، املتكـاثرة.    

خات النبيني تسيد األتلني تاآلخـر ر  مـر جعلـ،  بـ،  محـ، للنـاس مجيعـا         
 تداعيا إىل اهلل بإذن، تسراجا منريا   صلوات  بي تسالم، علي، صالة تسـالما 
دائمني ما دامت السموات تاأل ضيني  تعلى آل، الطيـبني الطـاهر ر تأزتاجـ،    
أمهات املؤمنني  تعلى مجي  الصحب امليامني  تمر تبعهم بإحسـان إىل  ـوم   

 الد ر. تبعد:  
 بعد هذا التطواف املبا ك يف   احمل السنة املطهرة  ثا عر مـا  وجـب حمبـة    

ســر بــي أن أخلــص أهــم نتــائ  الــرمحر ســبحان، تتعــاىل لعبــاده  طيــب لــي تحي
 البحث اليت توصلت إليها  ت هي على النحو التالي:  

    حمبة اهلل لعباده حمبة ح ي ية تليق باهلل سبحان، تتعاىل  تهذا هو الـذي
 علي، سل، األمة كما ت دم خال ا ملر أتق هذه الصفة.

   جــاء ذكــر حمبــة اهلل لعبــاده يف كتــاه اهلل يف مواضــ  شــتى  تبأســاليب
 لفة.أت

           ثبت يف السنة النبو ـة املطهـرة عـددا مـر األسـباه املوجبـة حملبـة اهلل لعبـاده
 حري باملؤمر السعي لتحصيلها  تالعمل بها لعل، أن  ناهلا  يناق اخلري العميم.

       ،تنوعت األسباه املوجبة حملبة اهلل لعبـاده تهـذا مـر  ضـل اهلل سـبحان
 تتعاىل تتيسريه على عباده كي حيصلوها.

 اد السـل، تحرصـهم علـى حتصـيل  ضـى اهلل سـبحان، تتعـاىل         اجته
 تنيل حمبت،.
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       بلغــت األســباه املوجبــة حملبــة اهلل لعبــادة ثالثــة تعشــرتن ســببا  منهــا
تمنهــا اانيــة   يســة عشــر ســببا ثابتــا صــحيحا دلــت عليــ، الســنة الصــحيحة  

لى اهلل أسباه جاء النص علي، إال أن دليل، مر السنة ال  صح تال  ثبت عن، صـ 
 علي، تسلم. تتفصيل هذا يف ثنا ا البحث.

  حــد ثان منهــا  حــد ثا 48بلغــت عــدد األحاد ــث املــذكو ة يف البحــث
  تكلها صحيحة إال تسعة أحاد ـث  ضـعيفة اثنـان منهـا     موقو ان تآخر مرسل

 بني ضعي، جدا أت ضعي،. موضوعان تاثنان منكران تالباقي ما

ــيت     ــة ال ــد العظيم ــذه الفوائ ــري ه ــنة    إىل غ ــوز الس ــر كن ــث م ت دت يف البح
 تمجيل كالم أهل العلم عنها.

تمـا    تختاما  ما كان يف هذا البحث مر صواه  مر اهلل تحـده تبتو ي ـ،  
 كان  ي، مر خطأ  مر نفسي تالشيطان تاهلل ت سول، بر ئان من،.

لي تل ا ا هذا البحث التو يق ملرضات،  تالعمل مبـا حيبـ،    تإني ألسأق اهللب
أن  ّكي أنفسها تأقوالنا تأ عالنا مر كل ما  باعدنا عن،  تخيتم لنا ت رضاه  ت

نا تلوالة أمو نا تلعموم املسـلمني. إنـ، مسيـ     خي ري  ت غفر لنا تلوالد نا تملشا
 قر ب جميب.

ــا        ــى نبين ــلم عل ــلى اهلل تس ــاملني  تص ــا أن احلمــد هلل  ه الع ــر دعوان تآخ
 الكر م حممد تآل، تصحب، تسلم أمجعني.
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 رس املصادر واملراجع فه 
ا حسان يف ت ر ب صحيح ابر حبان  لعالء الد ر علـي بـر بلبـان الفا سـي  ح  ـ، شـعيب       

 هـ. 1406األ نؤتط  بريتت  مؤسسة الرسالة  

ـ   1419األده املفرد. حممد بر إمساعيل البخا ي. مكتبة املعـا ف بالر ـاحمل الطبعـة األتىل     هـ
هريي.  حت يق مسري اّل

 حممد بر إمساعيل البخا ي. مكة املكرمة. توز   دا  الباز. بدتن تا  خ  التا  خ الكبري.

 تا  خ بغداد. اخلطيب البغدادي. بريتت. دا  الكتب العلمية. بدتن تا  خ

تا  خ دمشق. هبة اهلل بر عساكر. حت يق جمموعـة مـر احمل  ـني. اجملمـ  العلمـي العربـي. دمشـق.        
 بدتن تا  خ 

لرتمذي للمبا كفو ي. اشراف عبد الوهاه عبد اللطي،. ال اهرة. حتفة األحوذي بشرح جام  ا
 هـ 1407مكتبة ابر تيمية. الطبعة الثالثة 

الرتغيب تالرتهيب. زكي الد ر املنذ ي. ال اهرة. مكتبة الدعوة ا سالمية. شباه األزهر. بدتن 
  قم تتا  خ

د. سو  ا. حلـب. ط األتىل  ت ر ب التهذ ب   للحا ظ ابر حجر. حت يق حممد عوامة. دا  الرشي
 هـ 1406

التلخيص احلبري يف ختر   أحاد ث الرا عـي الكـبري. ابـر حجـر العسـ الني عنا ـة السـيد هاشـم         
 .اليماني. بدتن  قم تتا  خ

التمهيد ملا يف املوطأ مر املعاني تاألسانيد  ألبي عمر عبد الرب. حت يق مصطفى بر أمحد العلوي 
 هـ 1402. 2تحممد عبد الكبري البكري. ط

 هـ  1425تهذ ب التهذ ب  البر حجر العس الني. اهلند. مطبعة دائرة املعا ف النظامية. 

شـرف الـد ر أمحـد  دا      ث ات ابر حبـان  حملمـد بـر حبـان البسـيت  حت يـق السـيد       
 هـ. 1395الفكر  بريتت  ط األتىل  
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ثـ،:  ر ـق   جام  األحاد ث لعبد الرمحر بر أبي بكر  جالق الـد ر السـيوطي أحاد   
 مر الباحثني بإشراف د على مجعة. طب  على نف ة: د حسر عباس زكى

 –جــام  الرســائل البــر تيميــة احمل ــق : د. حممــد  شــاد ســا  الناشــر : دا  العطــاء    
 هـ .1422الر احمل الطبعة : األتىل 

جام  العلوم تاحلكم يف شرح يسني حد ثا مر جوام  الكلم البر  جـب احلنبلـي   
ــق: شــعيب  ــاؤتط  احمل  ــة الرســالة     -األ ن ــاجا الناشــر: مؤسس ــراهيم ب ــريتت  –إب ب

 هـ .1422الطبعة: السابعة  
ااــام  ملعمــر بــر  اشــد األزدي حت يــق: حبيــب الــرمحر األعظمــي توز ــ  املكتــب   

 هـ. 1403ا سالمي ببريتت الطبعة: الثانية  
 هـ 1400لثة حلية األتلياء. أبو نعيم األصفهاني. بريتت. دا  الكتاه الطبعة الثا

خصائص أمري املؤمنني علي بر أبـي طالـب للنسـائي حت يـق: أمحـد مري ـر البلوشـي        
 .1406الكو ت الطبعة: األتىل   –مكتبة املعال 

 د ء تعا حمل الع ل تالن ل البر تيمية احلراني حت يق: الدكتو  حممد  شاد سا 
 هـ  1411ية  الناشر: جامعة ا مام حممد بر سعود ا سالمية  الطبعة: الثان

 ذخائر الع بى يف مناقب ذتي ال ربى للطربي مكتبة ال دسي ال اهرة.

ذم الدنيا البر أبـي الـدنيا  حت يـق: حممـد عبـد ال ـاد  أمحـد عطـا الناشـر: مؤسسـة           
 هـ. 1414الكتب الث ا ية الطبعة: األتىل  

حممـد   هـ( حت يق:354 تضة الع الء تنّهة الفضالءألبي حات  الُبسيت )املتو ى: 
 بريتت. –حمي الد ر عبد احلميد دا  الكتب العلمية 

 تضة احملبني تنّهة املشتاقني البر قيم ااوز ة دا  الكتـب العلميـة  بـريتت  لبنـان     
 هـ.1403الطبعة: 
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كتاه الّهد الكبري  ألبي بكر البيه ـي حت يـق: عـامر أمحـد حيـد  مؤسسـة الكتـب        
 م.1996بريتت الطبعة: الثالثة   –الث ا ية 

الّهد ألبي داتد السجستاني حت يق: أبو متيم  اسر بر غنيم تقدم ل، ت اجع،: حممد 
عمرت بر عبد اللطي،. الناشـر: دا  املشـكاة للنشـر تالتوز ـ   حلـوان الطبعـة: األتىل        

 م 1993 -هـ  1414
الّهد ألمحد بر حنبل تض  حواشي،: حممد عبد السالم شاهني الناشر: دا  الكتب 

 هـ . 1420لبنان الطبعة: األتىل   –ريتت العلمية  ب
الّهد هلبَناد بر الَسِري احمل ق: عبد الرمحر عبد اابا  الفر وائي الناشر: دا  اخللفاء 

 .1406الكو ت الطبعة: األتىل   –للكتاه ا سالمي 
 الّهد لوكي  بر ااراح الرؤاسي حت ق: عبد الرمحر عبد اابا  الفر وائي

 م 1984 -هـ  1404لدا   املد نة املنو ة الطبعة: األتىل  الناشر: مكتبة ا
 الّتاجر عر اقرتاف الكبائرألمحد بر حممد بر علي بر حجر اهليتمي 

 م1987 -هـ 1407الناشر: دا  الفكر الطبعة: األتىل  
 سبل اهلدب تالرشاد  يف سرية خري العباد  حممد بر  وس، الصاحلي الشامي 

دق أمحد عبد املوجود  الناشر: دا  الكتب العلمية بريتت حت يق تتعليق: الشيخ عا
 م 1993 -هـ  1414لبنان الطبعة: األتىل   –

 السلسلة الصحيحة )سلسلة األحاد ث الصحيحة تشيء مر   هها ت وائدها(
 حملمد ناصر الد ر األلباني الناشر: مكتبة املعا ف للنشر تالتوز    الر احمل

 عا ف(الطبعة: األتىل  )ملكتبة امل
 السنة ألبي بكر بر أبي عاصم الشيباني احمل ق: حممد ناصر الد ر األلباني

 1400بريتت الطبعة: األتىل   –الناشر: املكتب ا سالمي 
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سنر ابر ماج،  ألبي عبد اهلل حممد بر  ّ د ال ّت ين ابر ماجـ،  حت يـق حممـد  ـؤاد     
 عبد الباقي  دا  الفكر العربي.

حلا ظ أبي داتد سليمان بر األشعث  إعـداد تتعليـق عـّت    سنر أبي داتد  لإلمام ا
 هـ. 1388عبيد الدعاس تعادق السيد  دا  احلد ث  بريتت  

شـركة  سنر الرتمذي  ألبي عيسى حممد بر عيسى بر سـو ة  حت يـق أمحـد شـاكر      
ـ. 1398مكتبة تمطبعة مصطفى البابي احلليب تأتالده  مصر  ط الثانية    ه

 بر عمر الدا قطين  عين ب، السيد عبد اهلل هاشم.سنر الدا قطين لعلي 

سنر الدا مي  للحا ظ أبي حممد الدا مي  ختـر   تتعليـق السـيد عبـد اهلل هاشـم       
 هـ. 1404حد ث أكادميي  باكستان  

 السنر الكربب  للبيه ي  دا  الفكر.

الســنر الكــربب  للنســائي  حت يــق عبــد الغفــا  ســليمان البنــدا ي تســيد كســراتي    
 هـ. 1411دا  الكتب العلمية  بريتت   حسر 

ــنر النســائي الصــغرب بشــرح احلــا ظ جــالق الــد ر الســيوطي تحاشــية ا مــام          س
 هـ. 1348السندي  دا  الفكر  بريتت  

السياسة الشرعية ألمحد بـر عبـد احللـيم بـر عبـد السـالم ابـر تيميـة الناشـر: تزا ة          
 ـه1418الشئون ا سالمية السعود ة الطبعة: األتىل  

شرح النوتي على صحيح مسلم )املنها  شرح صـحيح مسـلم بـر احلجـا ( املطبـوع  اشـية       
 الصحيح  باملطبعة املصر ة تمكتبتها.

شرح معاني اآلثا   ألبي جعفر الطحاتي  حت يـق حممـد زهـري النجـا   دا  الكتـب      
 هـ. 1403العلمية  بريتت ط الثانية  
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بيه ي. حت يق عبد العلـي عبداجمليـد. الـدا  السـلفية.     شعب األميان. ألبي بكر أمحد بر احلسني ال
 هـ 1408بومباي. اهلند الطبعة األتىل 

 الصحاح تا  اللغة تصحاح العربية للجوهري حت يق: أمحد عبد الغفو  عطا 
 م 1987 - هـ 1407بريتت الطبعة: الرابعة  –الناشر: دا  العلم للمال ني 

حت يـق حممـد مصـطفى األعظمـي  املكتـب      صحيح ابر خّمية  ألبي بكر بر خّمية  
 هـ. 1395ا سالمي  ط األتىل 

صحيح البخا ي م  شرح،  تح البا ي  مصو ة الطبعة السلفية  ترتيب حممد  ـؤاد  
 عبد الباقي  دا  املعر ة  بريتت.

 صَِّحيُح الَتر ِغيب تَّالَتر ِهيب حملمد ناصر الد ر األلباني الناشر: مكتَّبة املبعـا ف ِللنَّش ـرِ  
 هـ  1421الطبعة: األتىل   اململكة العربية السعود ة -تالتوز     الر احمل 

الصواعق احملرقة على أهل الر   تالضالق تالّندقة البـر حجـر اهليتمـي السـعدي     
كامـل حممـد اخلـراط الناشـر:      -األنصا ي   احمل ق: عبد الرمحر بر عبـد اهلل الرتكـي   

 م1997 -هـ 1417 لبنان الطبعة: األتىل  –مؤسسة الرسالة 
الضعفاء الكبري: ألبي جعفر حممد بر عمرت الع يلي املكي احمل ق: عبد املعطـي أمـني   

 هـ.1404بريتت الطبعة: األتىل   –قلعجي الناشر: دا  املكتبة العلمية 
الضـعفاء تاملرتتكــني )اجملـرتحني مــر احملـدثني( البــر حبـان أمحــد بـر حبــان الُبســيت      

 هـ1396لناشر: دا  الوعي حلب الطبعة: األتىل احمل ق: حممود إبراهيم ا
الضعفاء تاملرتتكون للـدا قطين احمل ـق: د. عبـد الـرحيم حممـد ال شـ ري  الناشـر:        

 جملة ااامعة ا سالمية باملد نة املنو ة.
ضعي، ااام  الصغري تز ادت، حملمد ناصر الد ر  األلباني أشرف على طبع،: زهري  

  سالمي. الشات ش الناشر: املكتب ا
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طب ــات احملــدثني بأصــبهان تالــوا د ر عليهــا ألِبــي الشــيخ األصــبهاني احمل ــق: عبــد   
 هـ.1412بريتت الطبعة: الثانية   –الغفو  البلوشي الناشر: مؤسسة الرسالة 

ّا  الباز. مكة  طر ق اهلجرتني تباه السعادتني. ابر ال يم ااوز ة. حت يق حازم ال اضي. مكتبة ن
 هـ 1425عة األتىل املكرمة. الطب

العلل املتناهية يف األحاد ث الواهية. أبي الفر  ابر ااوزي حت يق إ شاد احلق األثـري. ال هـو .   
 باكستان. بدتن  قم تتا  خ

 هـ 1408عمل اليوم تالليلة. ابر السين. حت يق سا  السلفي . بريتت. مؤسسة الكتب الث ا ية. 

سائي. حت يق  ـا تق محـادة. بـريتت. مؤسسـة الرسـالة.      عمل اليوم تالليلة. أمحد بر شعيب الن
 هـ 1406الطبعة الثانية 

 تح البا ي بشرح صحيح البخا ي  للحا ظ ابر حجر العس الني  مصو ة الطبعـة  
 السلفية  ترتيب حممد  ؤاد عبد الباقي  دا  املعر ة  بريتت.

 –العلميـة    ضائل الصحابة ألمحد بر شعيب بر علي النسـائي الناشـر: دا  الكتـب   
 هـ. 1405بريتت الطبعة: األتىل  

الفوائد املنت اة احلسان الصحاح تالغرائب )اخللعيات( املؤل،: علـي بـر احلسـر بـر     
هــ(   تا ـة: أبـو حممـد     492احلسني بر حممـد  أبـو احلسـر اخِللبعـي الشـا عّي )املتـو ى:       

 . عبداهلل بر   اعة بر غد ر السعدي ختر  : أمحد بر احلسر الشريازي
 قاعدة يف احملبة ألمحد بر عبد احلليم بر تيمية احلراني احمل ق: حممد  شاد سا 

 الناشر: مكتبة الرتاث ا سالمي  ال اهرة  مصر. 
ال اموس احملـيط  للعالمـة اللغـوي الفـريتز آبـادي  حت يـق مكتـب حت يـق الـرتاث يف          

 هـ. 1407مؤسسة الرسالة  بريتت  ط الثانية  

مـر لـ،  تا ـة يف الكتـب السـتة لشـما الـد ر أبـو عبـد اهلل حممـد           الكاش، يف معر ـة  
الذهيب احمل ق: حممد عوامة أمحد حممد منر اخلطيب الناشر: دا  ال بلة للث ا ة ا سـالمية  

 هـ. 1413مؤسسة علوم ال رآن  جدة الطبعة: األتىل   -
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 هـ 1404الكامل يف ضعفاء الرجاق. ابر عدي اارجاني. بريتت. دا  الفكر 
 مبلغ األ ه يف  خر العره ابر حجر اهليتمي موق  املكتبة الشاملة.

تائد تمنب  الفوائد. اهليثمي. بريتت. الطبعة الثالثة   هـ 1402جمم  اّل

جمموع  تـاتب شـيخ ا سـالم ابـر تيميـة  مجـ  تترتيـب عبـد الـرمحر بـر قاسـم  مكتبـة             
 املعا ف  الر احمل.

احلليم بر تيمية علـق عليـ، : السـيد حممـد     جمموعة الرسائل تاملسائل ألمحد بر عبد 
  شيد  ضا الناشر : انة الرتاث العربي. 

 احملكم تاحمليط األعظم البر سيده املرسي احمل ق: عبد احلميد هنداتي
 م  2000 -هـ  1421بريتت الطبعة: األتىل   –الناشر: دا  الكتب العلمية 

مر األحاد ث املختا ة مما   خيرج،  املختا ة للضياء )األحاد ث املختا ة أت املستخر 
لضــياء الـد ر حممـد بـر عبــد الواحـد امل دسـي د اســة       البخـا ي تمسـلم يف صـحيحيهما(   

تحت يق عبد امللك بر عبد اهلل بر دهيش الناشـر: دا  خضـر للطباعـة تالنشـر تالتوز ـ        
  هـ 1420لبنان الطبعة: الثالثة   –بريتت 

 . دا  الفكر العربي. بدتن  قم تتا  خ مدا   السالكني. ابر قيم ااوز ة
 هـ. 1398للحاكم أبي عبد اهلل النيسابو ي  دا  الفكر  بريتت   املستد ك على الصحيحني

مسند أبي  على املوصلي  أمحد بر علي بر املثنى التميمي  ح  ، تخر  أحاد ث، حسني سليم 
 هـ. 1404أسد  دا  املأمون للرتاث  دمشق  

   دا  صاد   بريتت.مسند ا مام أمحد

ا   حت يــق حمفــوظ الــرمحر ز ــر اهلل     ا  )البحــر الّخــا ( ألبــي بكــر أمحــد البـّـ مســند البـّـ
ـ. 1409مؤسسة علوم ال رآن  بريتت    ه

 -املسند للشاشي احمل ق: د. حمفوظ الرمحر ز ر اهلل الناشر: مكتبة العلوم تاحلكم 
 هـ.1410املد نة املنو ة الطبعة: األتىل  

 شا عي. لإلمام الشا عي. مج  الربي . دا  الكتب العلمية. بريتت. بدتن  قم تتا  خمسند ال
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 اجمليد السلفي مسند الشاميني أبي ال اسم الطرباني احمل ق: محدي بر عبد
  1984 - 1405بريتت الطبعة: األتىل   –الناشر: مؤسسة الرسالة 

 ق: محدي بر عبد اجمليـد  مسند الشهاه ألبي عبد اهلل حممد بر سالمة ال ضاعي احمل
 هـ. 1407بريتت الطبعة: الثانية   –السلفي الناشر: مؤسسة الرسالة 

الطيالسي. مكتبة املعـا ف. الر ـاحمل. مصـو ه عـر      مسند الطيالسي. سليمان بر داتد بر ااا تد
 مكتبة دا  املعر ة. بدتن  قم تتا  خ

اتي حت يـق: شـعيب   بي جعفر أمحد بر حممد بر سالمة الطحـ أل شرح مشكل اآلثا 
 م  1494هـ   1415 -األ نؤتط الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: األتىل 

 مصباح الّجاجة يف زتائد ابر ماج، لشهاه الد ر أمحد بر أبي بكر البوصريي 
  هـ 1403بريتت الطبعة: الثانية   –احمل ق: حممد املنت ى الناشر: دا  العربية 

ــن، يف األحاد ــث تاآلثــا  الب   ــق ح  ــ، تصــحح، عبــد اخلــالق       املص ر أبــي شــيبة  حت ي
ـ.   1399األ غاني  الدا  السلفية  اهلند  ط الثانية    ه

املصن،  ألبي بكر عبد الـرزاق بـر همـام الصـنعاني  حت يـق حبيـب الـرمحر األعظمـي          
ـ.1403املكتب ا سالمي  بريتت  ط الثانية    ه

بـر أمحــد بـر أبـي ز ـد بــر      معـا  ال ربـة يف طلـب احلسـبة املؤلــ،: حممـد بـر حممـد       
 .«كمربد »األخوة  ال رشي  ضياء الد ر الناشر: دا  الفنون 

املعجم الكبري  للحـا ظ أبـي ال اسـم الطربانـي  ح  ـ، تخـر  أحاد ثـ، محـدي عبـد اجمليـد           
 السلفي  ط الثانية.

معر ة الصحابة ألبي نعيم أمحـد بـر عبـد اهلل مهـران األصـبهاني حت يـق: عـادق بـر         
 ه 1419ازي الناشر: دا  الوطر للنشر  الر احمل الطبعة: األتىل  وس، العّ

املعر ة تالتا  خ املؤل،:  ع ـوه بـر سـفيان الفسـوي احمل ـق: أكـرم ضـياء العمـري         
 هـ. 1401الناشر: مؤسسة الرسالة  بريتت الطبعة: الثانية  
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بـوع  املغين عر محل األسفا  يف األسفا   يف ختر   مـا يف ا حيـاء مـر األخبـا  )مط    
بهامش إحياء علوم الد ر  لّ ر الد ر عبد الرحيم العراقي الناشر: دا  ابر حّم  بريتت 

 هـ. 1426لبنان الطبعة: األتىل   –
امل اصــد احلســنة يف بيــان كــثري مــر األحاد ــث املشــتهرة علــى األلســنة حملمــد بــر عبــد  

 –اه العربـي  الرمحر بر حممد السخاتي احمل ق: حممد عثمان اخلشت الناشـر: دا  الكتـ  
 هـ 1405بريتت الطبعة: األتىل  

م دمة ابر خلدتن  لكتاب، املسمى )د وان املبتدأ تاخلرب يف تا  خ العره تالرببر تمر 
عاصرهم مر ذتي الشأن األكرب( لعبد الرمحر بر حممد بر حممد  ابر خلدتن ا شبيلي 

 هـ 1408احمل ق: خليل شحادة دا  الفكر  بريتت ط الثانية  
  م األخالق تمعاليها تحممود طرائ ها ألبي بكر حممد بر جعفر اخلرائطي مكا

 هـ  1419حت يق: أمير البحريي الناشر: دا  اآل اق العربية  ال اهرة ط األتىل  
 منها  السنة النبو ة يف ن   كالم الشيعة ال د  ة ألمحد بر تيمية احلراني

 هـ 1406حممد الطبعة: األتىل  احمل ق: حممد  شاد سا  الناشر: جامعة ا مام 
املواعظ )اخلطب تاملواعظ( ألبي عبيـد ال اسـم بـر سـال م احمل ـق: الـدكتو   مضـان        

 عبد التواه الناشر: مكتبة الث ا ة الد نية الطبعة: األتىل.
حت يـق: عبـد الـرمحر حممـد عثمـان الناشـر: حممـد عبـد         ي املوضوعات البـر ااـوز  

 هـ  1386املد نة املنو ة الطبعة: األتىل احملسر صاحب املكتبة السلفية ب
املوطأ  لإلمام مالك بر أنا  صحح، ت قم، تخرج، حممـد  ـؤاد عبـد البـاقي  دا  إحيـاء      

 الرتاث العربي.

ّتاتي. املكتبة ا سالمية. بدتن  قم تتا  خ.  النها ة يف غر ب احلد ث تاألثر. ابر األثري. حت يق طاهر ال

الطيب. ابر ال يم ااوز ة. حت يق امساعيل االنصا ي. توز ـ  إدا ة  الوابل الصيب ت ا   الكلم 
 البحوث بالسعود ة.          

*      *      * 
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al-Ashbaili, Abdulrahman M. Muqademat Ibn Khaldoun li ketabeh (Diwan 

al-Mubtada’ wa al-Khabar fi Tarikh al-Arab wa al-Barbar wa man Asarahum). 

Ed. Khalil Shehada. 2nd ed. Beirut: Dar al-Fekr, 1408 AH. 

al-Khara’eti, Muhammad J. Makarem al-Akhlaq wa Ma’aliha wa Mahmoud 
Tara’eqeha. Ed. Ayman al-Behairi. 1st ed. Cairo: Dar al-Afaq al-Arabiyyah, 

1419 AH. 

al-Harani, Ahmad T. Menhaaj as-Sunnah an-Nabawiyyah fi Naqdh Kalam 

ash-Shi’ah al-Qadariyyah. Ed. Muhammad R. Salem. 1st ed. Imam Muhammad 

University, 1406 AH. 

Salam, al-Qasem. al-Khutab wa al-Mawa’edh. Ed. Dr. Ramadhan 
Abdutawwab. 1st ed. ath-Thaqafah ad-Diniyyah Library, n.d. 

Ibn al-Jawzi. Al-Mawdhou’at. Ed. Abdurahman M. al-Othman. 1st ed. al-

Madinah al-Munawwarah: Muhammad Abdulmohsen, owner of al-Maktabah as-

Salafiyyah, 1386 AH. 

Anas, Malik. al-Muwata’. Ed. Muhammad F. Abdulbaqi. Dar Ihya’ at-
Turath al-Arabi. 

Ibn al-Athir. an-Nehaiyah fi Gharib al-Hadith wa al-Aathar. Ed. Taher az-

Zawawi. al-Maktabah al-Islamiyyah. n.p., n.d.  

al-Jawziyya, Ibn Qayyim. al-Wabel as-Saiyeb wa Rafe’e al-Kalem at-

Taiyeb. Ed. Isma’il al-Ansari. Distribution of Research Department in Saudi 

Arabia, n.d. 
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al-Bazar, A. A. Musnad al-Bazzar (al-Bahr az-Zakh`khar). Ed. Mahfouzh ar-

Rahman Zainullah. Beirut Oloum al-Quran Foundation, 1409 AH. 
ash-Shashi. al-Musnad. Ed. Dr. Mahfouz ar-Rahman Zainullah. 1st ed. al-

Madinah al-Munawwarah. al-Oloum and al-Hekam, 1410 AH. 
ash-Shafe’i. Musnad ash-Shafe’i. Ed. ar-Rabe’a. Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Elmiyyah, n.d.  
at-Tabarani, Abi al-Qasim. Musnad ash-Shamayein. Ed. Hamdi A. as-Salafi. 

1st ed. Beirut: ar-Resalah Foundation, 1405 AH – 1984 AD. 

al-Qudha'i, Muhammad S. Musnad ash-Shehab. Ed. Hamdi A. as-Salafi. 2nd 

ed. Beirut: ar-Resalah Foundation, 1407 AH. 
at-Tialsi, Sulaiman D. Musnad at-Tialsi. Riyadh: al-Ma’aref Library, a 

photocopy of Dar al-Ma’arifah Library, n.d.  
at-Tahawi, Ahmad M. Sharh Mshkel al-Athar. Ed. Shu’aib Arna’out. 1st ed. 

ar-Resalah Foundation, 1415 AH - 1494 AD. 

al-Busairi, Ahmad A. Mesbah az-Zujajah fi Zawa’ed Ibn Majah. Ed. 
Muhammad al-Muntaqa. 2nd ed. Beirut: Dar al-Arabiya, 1403 AH. 

Ibn Abi Shaybah. al-Musanaf fi al-Ahadith wa al-Athar. Ed. Abdulkhaleq al-

Afghani. 2nd ed. India: ad-Dar as-Salafiyyah, 1399 AH. 
as-Sannani, Abdulrazzaq H. al-Musannaf. Ed. Habib ar-Rahman al-Azhami. 

2nd ed. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1403 AH. 
al-Akhwa, Muhammad M. Ma’alem al-Qurbah fi Talab al-Husbah. Dar al-

Funoun “Cambridge”, n.d. 
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Abstract: 

The present research is within the perspective of the Prophetic Sunnah. It 

aims to collect the positive reasons for the love of Allah for his servants, who 

would receive His love and should work to attain it. In the introduction, the 

researcher introduces the love of Allah and its place among the Sunnis and 

Jama`a and their opponents. The paper is divided into three sections. In the first, 

the love of Allah for His servants and its signs: the section addresses the love of 

Allah  for His servants in the Quran and signs of Allah’s love for the servants. 
The second section illustrates the reasons which bring the love of Allah to his 

servants which relate to the acts of the person him/herself. Ten such reasons are 

mentioned. The third section illustrates the reasons for the love of Allah for His 

servants which relate to others persons, which come to thirteen reasons. The 

researcher has shown what is confirmed among the reasons and what is not. The 

paper ends with a conclusion mentioning the most important findings and some 

recommendations.  
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                                                                   هـ1439 /7 /16تاريخ قبول البحث:              هـ 1439 /6 /2تاريخ تقديم البحث: 

 
 

 ملخص الدراسة:
جتهيز تناول هذا البحث دراسًة تأصيليًة إلحدى النوازل الفقهية املهمة، وهي مسألة: 

؛ لكونه  اكثرهر وهيو،ًا،    امليت املصاب مبرٍض معٍد، واخرتُت مرض )فريوس اإليبوال( ُأمنوذجًا
 واكخطر انتشارًا، واكود خطورة وفتكًا يف ،صرنا احلاضر، والعياذ باهلل.

وتهدف إىل: التأثيد ،لى ُحرمة امليت يف الشريعة اإلسالمية، ومحاية جرت ، وحفظ 
ثرامت ، وبيان ثيفية التعامل مع جرة املتهوفى مبهرٍض وبهامي معهٍد، باإلضهافة إىل ضهرورة       

للجرهة   صاملشهيع مباوهرة؛ ثهأفراد اكسهرة، والعهاملص الصهحيص، و      به   مه  يتصهل  محاية 
 جتهيز امليت.بشكل مباور خالل  هاالذي  يالمسون

وقد حتدثت فيها ،  مجلة م  املسامل املتعلقهة بتجهيهز امليهت املصهاب مبهرض معهٍد،       
  يف مه  حهص وفاتهه  وحتهى مواراتهه  الرهرى، بهدلًا بتكسههيل ، وتكفينه ، وحكهه  ضهع جرتهه       

تابوت، وثيفية الصالة ،لي ، منتهيًا ببيان حكه  الهتّل م مه  جرته  بكهري الهدف ، وثهل        
ذلك وفق رؤية ور،ية مؤصَّلة، ومنهج دراسي موّحد يعتمد يف مجلت  ،لى االسهتقرال،  

 والتحليل، واملقارنة، واملناقشة، والرتجيح.
وسههولتها ويسهرها؛    وأثّدُت يف ثنايا هذه الدراسة ،لى ثمهال الشهريعة اإلسهالمية،   

حيههث ،ل قههت أدال الفههراما والواجبههات باالسههتطا،ة واإلمكههان، وا،تنههت باملسههل  حيههًا  
وميتًا؛ فأوجبت ،لى احلّي اكخهذ بأسهباب التحهّرز مه  ثهل مها يحهره، وحاف هت ،لهى          
ُحرمة امليت وثرامت  ثما ثانت يف حيات ، وأن  ال جيوز حبهال هتهك حرمته  املتينق نهة كمهور      

 أو حمتملة.موهومة 
 الكلمات املفتاحية: العدوى، اجلنازة، اجلرة، امليت، الصالة، الكف .
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 املقدمة:
احلمُد هلل الذي خلق اإلنسـنن كررمهـ و كعـرل الـدوأح كه، مـ و كال ـ         
كالس م على هح بعث  اهلل بنحلقو كعلَّم و كعلى آل  كصـبه  كهـح ابمهعـ  أأ ههـن     

 بعد:
قهــأ هن ُبســح   ـفـنن هــح هعاــو احللـوح الــ  ،شايعــن الشــرأعة اإل ـ هية      

نسنن بعـد هوبـ و كهاعـن: ،شـا رراهيـ و      ،لوح اإل ـ املواثيق كاألنامة الدكلية
كصيننة آدهيي و كُ،رهة املسنس جبثي و كاملسـنععة ىل  هعيـ، و كهقـر م حلمنأـة     

 بلك احللوح مجلة هح األ، نم كالضوابط كالضمنننم الشرعيةأ  
ــهعا       ــنت ا الســاوام األخــع  انيشــنعا  ل ــ د الع ك،ــش عــعدم بعــا ب

كرــنن  ــن بــداعينم عنمليــة رــهع   ناــرا  األهــراو كاألكب ــة املعدأــة كاملمييــةو 
لسرعة انيشنعهنو كعد   خطوعبعنو كاملخـنك  املي،اأـد  هـح األرـراع الواقعـة      
كامليوقعة هاعنو رنن هـح هكالـأ اللضـنأن الـ  ت،ر،ـُو كُنوقشـُو هـن أيعلـق         

 ب يشية اليعنهأ هع جثث املوبى امل نبة بيلك األهراو الشيمنرةأ
ــن :    ــهيأ املث ــى   ــَذفعل ــة   ر  ــبمة العنملي ــة ال  ــرابعن  رم هاام ــدن نش ا ىل،

اليبذأرأة بشأن هرو فعكس اإلأهوالو كهو هـح هعـد الشعك ـنم خطـوع و     
كههنعـرا   هـح أي ـأ اب ـنال  كثيلـن      األرثر عررة خلطـر  كاإلصـنبة بـ و هـو     ن ه

للجثـة   شاملشـيع   رـأفراد األ ـر و كالعـنهلش ال ـبيشو ك    بنمل نبش بنلعدكن
 هعي، امليُأبش أ ههنعر خ    عنالذأح أ هسون

ا بســـر  قـــد أيســـه   ألوفـــةبـــنلطرح املامل ـــن   دفـــح كهعـــنعم ىل  هن
وأنم هســي  ُهعلِّلــة ذلــك بــأن الشـعكس ىل  الببــة كاملــننو كهاعمــن ىل  اإلنسـنن  

حلاــة كفـن  املـرأا امل ــن     بـأ ىلن و هربشعـة ،يــى بعـد الوفـن    باـأ  شـعكس  ال
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كأ ـون البريـ، الشعك ـي     وعلى نشر العدكنب ون فيعن جثي  ا هكج قدعبعن 
 أ(1)بسه  السوالأ عدأد  العدكن ال  أشرزهن اجلسوو ا هعد ،نالب 

أهـوال هك  ىلجـران   هـرو اإل رـبنأن   ثح جثـ ْرهصـه  ،َـ  كبانن على ذلـك:  
رــنجران ا،ـــبازي ملاــع انيشــنع املــرو كنللـــ  ىل       وبعــا الهلــدان  ا  ُأيخــذ 

 كا عن  بش الانسو كبدهم األنانع بيجـ  ىل   جدال األ،يننو كهثنع هذا اإلجران 
ههأ االخي نصو هـح علمـنن الشـرأعة كالطـ و كبـرزم املطنلهـنم بضـركع         

 عمأ دعا نم علميةو كىلصداع فينكن عرعية بعذا اخل وصأ
ــث  :  ــ  كزعان     فم ــندي  ل ــنل الياســيلي الع ــ  املشــنعرون ا االجيم تنل

رعية بشـأن آدا  اليعنهـأ هـع    ال بة لدك  جمل  اليعنكنو بنصـداع فيـون عـ   
 هعــٍد كال ــ   علــى امليــُ امل ــن  مبــرٍو واملــرأا اضيضــرو كآدا  اجلاــنز 

 أ(2)أهوالهرو اإلعدأد اخلطوع  هثأ 
كت ألي ر األهر على هذا املرو فبس و فلد هصيهُ بعـا ا يمعـنم   

و مبن قدمين  ك،دأثن  بأهراو هعدأة ال بلأ خطوع  كخوفن  ها و كاهلل  هبنن  أعل
 ختشي  لان األقداع ا هسيلهأ األأنمأ

فـنن  ت هجـد هـح ب ـدمن     كههن عح الدعا ـنم السـنبلة  ـذا املورـول:     
لدعا ــة هــذ  الانزلــة دعا ــة فلعيــة هســيللةو ل ــح ر،يــ  ا ه، ــنم األهــراو  

                                      
(، وسيأيت التعريف هبذا الفريوس /http://www.who.int( ينظر: موقع منظمة الصحة العاملية )1)

 بشيء من التفصيل يف املطلب الثالث من املبحث األول.
(، /http://makkahnewspaper.com) هـ،1435شوال//17بتاريخ ( ينظر: صحيفة مكة 2)

 14هـ، املوافق 18/10/1435(، يف 8064صحيفة عكاظ العدد )ونشر اخلرب أيضًا يف 
 .(/http://www.okaz.com.saم )2014أغسطس 
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املعدأة ـ عموهن  ـ عـدد هـح الدعا ـنم كاأل،ـنكو ل اعـن ال ختلـو: ىلهـن هنعـن ت          
ن  الذي ق دُب و هك هنعن ت بسيوف و كىلمنن بعر رـُ لـ  بنزـنز    بيانك  هذا اجلن

 عدأدو كهح ههمن:
ع نلة هنجسيع جبنهعة اإلهنم حممد بح  عود اإل  هيةو بعاـوان: ه، ـنم   
األهراو املعدأة ا الشل  اإل  هيو للهن،ث: عهداإللـ  بـح  ـعود السـي و     

هـذا ىلمجـنال  كبـدكن     كهع َ ْهِل  كفضل و ىلاّل هن  مجـع ههن،ـث كهطنلـ  ،ثـي    
بش يأ ا هسألة كا،ـد  رـمح املطلـ  الثـنني هـح املهبـث األك  هـح الش ـأ         
األك و كهي: املسألة الرابعة بعاوان: )، و بغسيأ امل ـن  بـنملرو املعـدي    

 كب شيا  كال    علي (أ 
كهاــند دعا ــنم بانكلــُ األهــراو املعدأــة ل اعــن عّرــ،م علــى هــن أيعلــق  

ــ،كجش     بنللضــنأن األ، ــرأةو ك ــش ال ــة ب ــة ا الش،رق ــر األهــراو املعدأ هاعــن: هث
هأدأعهداهلل بح حممد الطينعو كهثر األهراو امل،هاة على احلين  ال،كجية ا الشلـ   
اإل ــ هي  للهن،ثــة: عنلشــة حممــد صــدقيو كهــي ع ــنلة هنجســيع جبنهعــة    

 الاجنح الوتاية بانبل أ  
ُُ هن ه،بــندع ىل  ذلــكو كهجيعــد ا  ىلزــند احللــو  املان ــهة  ــنو كلــذا أأ عهأــ

ــو الشــرعي        ــة العل ــ  ه،ــد تله ــع الشــرأعة اإل ــ هيةو ، ــو هن ــة ه كامليوافل
املطنلهون بنزند احللو  للضنأن الع ـر كهسـيجداب و ىلميننـن  ها ـي بوفـنن الشـرأعة       
،نجنم الانسو كهسنأربعن للواقـعو كقـدعبعن علـى ،ـأ مجيـع هشـ  بعوو       

يخ  شو كاألخـذ ا االعيهـنع بنليلـدم الطـ      هع عدم ىلغشن  عهي األتهنن امل
 كامليانهي أوهن  بعد أومأ
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ــد  ىل   ــة بعـ ــذ  الدعا ـ ــرأعة    كهـ ــُ ا الشـ ــة امليـ ــى ُ،رهـ ــد علـ : اليأريـ
اإل ــ هيةو كمحنأــة جثيــ و ك،شــا رراهيــ و كبيــنن ريشيــة اليعنهــأ هــع جثــة   

 اـ و كب شي امليوفى مبرٍو كبنلي هعٍدو هح كفنبـ  ىل  هواعابـ  الثـرن  بغسـيل و    
كدفاـ و كرـأ هـن أيعلـق بـذلكو كفـق ععأـة عـرعية          علي و كمحلـ و  كال   
 هؤصملةأ

ههن خطة الهبـث: فلـد ب و نـُ هـح هلدهـةو كههبـثشو كخنىـةو علـى         
 الابو اآلبي:

ــنع و كخطــة الهبــثو     ــة املورــولو كه ــهن  اخيي امللدهــة: كفيعــن ههمي
 كهاعج أ

  بنملرو املعديو كفيـ   املهبث األك و ا املراد بيجعي، امليُو كاليعرأ
 ث ثة هطنل :

 : املراد بيجعي، امليُو كُ،ْ م أ املطل  األك 
 : بعرأ  املرو املعديو كترح نلل و كالوقنأة ها أاملطل  الثنني

 كبنعخي و كهعرار أ : اليعرأ  مبرو فعكس اإلأهوالواملطل  الثنلث
 هطنل : املهبث الثننيو هعي، امليُ امل ن  مبرو هعٍدو كفي  مخسة

 بغسيأ امليُ امل ن  مبرٍو هعٍدأ املطل  األك :
 ب شش امليُ امل ن  مبرو هعٍدأ املطل  الثنني:

 كرع جثة امليُ امل ن  مبرٍو هعٍد ا بنبومأ  املطل  الثنلث:
، و ال    على امليُ امل ن  مبرٍو هعٍدو كفي  ثـ ك   املطل  الرابع:

 هسنلأ:
 لى هح بعذ ع غسل أ، و ال    ع املسألة األك :
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 ، و بأخع ال    على املُي امل ن  ىل  هن بعد الدفح ههنعر أ املسألة الثننية:
 ال    على امليُ امل ن  ص   الغنل أ املسألة الثنلثة:

، و اليخّلص هح جثـة امليـُ امل ـن  بـنملرو املعـدي       املطل  اخلنه :
 بغع الدفحأ  

عج اال ـيلرالي اليبليلـي امللـنعنو    على املاكقد اعيمدم ا هذ  الدعا ة 
كالي،هــُ بــنخلطوام العلميــة كالشايــة امليعــنع  عليعــن ا الهبــوك الشــرعيةو هــع    
البري، على املورولو كها  اال يطرادو كاحلرص على املورـوعية ا العـرو   
ــةو هــع نســهة       كاملانقشــةو كعــرو اخلــ   ا املســنلأ ،ســ  االهنهــنم الشلعي

   ينن الدليأ كاليعليأ كاملانقشة كالبجي  ا رأ هسألةأاألقوا  للنلليعنو كب
ُُ ا عــرو هســنلأ الهبــث كالعـ،ك كاليوثيــق اإلجــرانام العلميــة    ك ـل 
كاألرندمييـة كالشايــة امليعـنع  عليعــنو هـع احلــرص علـى ىلأــراد بعـا ن ــوص      

 الشلعنن امليلدهش ىلبرازا  الهيمنهعو كعانأيعو بعذا اجلنن أ

بعــن  هن زعــأ عملــي هــذا خنل ــن  لوجعــ و هوافلــن   أأ ه ــأ  اهلل كخينهــن  
 لشرع و هلهوال  عاد و كاحلمد هلل ع  العنملشأ

 
*      *      * 
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 املبحث األول
 معنى جتهيز امليت، وُحْكمه، والتعريف باملرض املعدي، وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول:
 املراد بتجهيز امليت، وُحْكمه.

عرأعيان هن  اهلل ع،  كجأ  رر م املْسِلو ا ،ينب  كبعد ممنبـ و  األصأ امللر ع ا 
 ــوان ا بدنــ  هك ا  رهــة املــؤهح بعــد املــوم بنقيــة رمــن رننــُ ا ،ينبــ   ُ،كهن 
و كبانن على هذا األصأ هكجهُ الشـرأعة اإل ـ هية ب ـرأو جثـة امليـُ      (1)قرب 

كمحلــ و  كا،باهعــنو فــأهرم بيغســيل  كبطييهــ و كب شياــ و كال ــ   عليــ و  
كهواعاب  الثرنو كهكجهُ اليعنهأ هع  برفق كلش ا  نلر ههوع و كَنَعُ عـح  

كألنـ    ألن امليـُ أيـأذن ممـن أيـأذن هاـ  احلـيو        ىلهنني و كاالعيدان علـى جثيـ   
و كعمــوم  (3) ژيق ىقژقــن  اهلل بعــن :  و (2)هشــهم  بــنحلي ا ،رهيــ   

 كههوابن أ ب رأو اهلل بعن  ا اآلأة له  آدم أشملعو ه،ينًن 
 هكال : املراد بيجعي، امليُ:

 هي ـأم  ىلذا ف نـن و  اليجعي، ا اللغة: هصـل  الشعـأ: َجعمـَ،و ألـن : جع ـ،مُ     
 كالعــركس امليــُ لــ و كجعــنز بعيــأم هي رــذاو ألهــر  ــشر و كهع ــ،ُم جعــنز

 ىللي أ حيينجون هي هن: كالشي  بنل سر كاملسنفرو
ذا املعاى اللغـوي  ىلذ أل ـد   كال خيرج املعاى ا االصط ح الشرعي عح ه

بيجعي، امليُ ا االصط ح الشـرعي: رـأ هـن حييـنج ىلليـ  املي ـُ هـح كفنبـ  ىل          
                                      

 . 4/57، نيل األوطار 1/97، الفروع 1/300( ينظر: بدائع الصنائع 1)

ـ  2/166، املغين 3/12، هناية احملتاج 1/531، حاشية العدوي 1/246( ينظر: تبيني احلقائق 2)
، األحكام الشرعية 1/314ح منظومة األلباب ، غذاء األلباب شر 5/134، احمللى 223

 . 77والطبية للمتوىف ص

 (.70( سورة اإلسراء اآلية )3)
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كدفا و كهن أيعلـق   علي و كمحل و كال    كب شيا و هواعاب  الثرن  غ،ْسل و
 أ  (1)بذلك

 ثننين : ، و هعي، امليُأ
 عليـ    كال ـ   كب شياـ   امليُ غسأ هن هـ(: " اعلو676قن  الاوكي )م

 أ (2)خ  " ب  رشنأة فركو كدفا 
كِفْعل و كبـوابر العمـأ بـ و كحمنفاـة املسـلمش       ا ذلك هْهر   كهسيادهو

 ىِلْذ ِبَعَرف ـة و  َكاِقـ    َعُجـأ   َبْيَاَمـن : ق ـن َ  َعْاُعمـنو  اهلل عري عه نس ابح علي و فعح
 ِفـي  َكر شُِّاـو ُ  َكِ ْدٍعو ِبَمنٍن ِسل،وُ اْغ»:  الامِهيُّ ق نَ  ف َوق َ ْيُ و َعاِ،ل ِيِ و َعْح َكق َع

و (3)«ُهل هوًيـن  الِلَينَهـةِ  َأـْومَ  ُأْهَعـثُ  ف ِننمـ ُ  َعْهَ ـُ و  ُبَخموـُركا  َكال  ُبَباوط،ـوُ و  َكال  َثْوَبْيِحو
 أأليضي الوجو  هوو كأث ظنهر  كصرأ  كب شيا  ا احلد امليُ بغسأ نألهرف

كههن دليأ فررية ال    علي و فاـنهر  ا ه،ندأـث رـثع  هاعـن: هـن عكا       
 َهـأْ »: ف ل ـن َ  َعل ْيَعـنو  ِلُيَ ـلِّيَ  ِبَجَاـنَز ٍ  ه،ِبـيَ   الامِهـيم  ه نم:  األ ْرـَولِ  ْبُح َ ل َمة،
: ف ل ـن َ  ه،ْخـَرنو  ِبَجَاـنَز ٍ  ه،ِبـيَ  ُثـوم  ْيـِ و َعل  ف َ ـلَّى  ال و: ق ـنل،وا  و«َدْأـٍح   ِهْح َعل ْيِ 

 ه ُبـو  ق ـن َ  و«َصـنِ،ِه ،وْ  َعل ـى  َصلُّوا»: ق نَ  َنَعْوو: ق نل،وا و «َدْأٍح  ِهْح َعل ْيِ  َهْأ»
 أ  (4)َعل ْيِ  ف َ لَّى اللَِّ و َعُ وَ  َأن َدْأُاُ  َعل يم ق َينَد  :

                                      
، القاموس الفقهي 11/201، الشرح املمتع 3/141، منح اجلليل 5/320( ينظر: منار القاري 1)

 . 343ص

البابريت يف و ، 34اإلمجاع صابن حزم يف مراتب : أيضاً ى اإلمجاع ك  ، وممن ح  5/113( اجملموع 2)
 .2/470، املرداوي يف اإلنصاف 2/464العناية 

( واللفظ له، ومسلم يف  1206( أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب الكفن يف ثوبني، برقم )3)
 (.1206كتاب اجلنائز، ابب ما يُفعل ابحملرم إذا مات، برقم )

نًا فليس له أن يرجع، برقم ( أخرجه البخاري يف كتاب الكفالة، ابب من تكّفل عن ميت دي4)

http://www.alukah.net/sharia/0/46244
http://www.alukah.net/sharia/0/46244
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رو  علــى ال شنأــة رغســل  كهثــأ ذلــك: محــأ امليــُ ىل  امللــرب و فننــ  فــ 
كب شيا  كال    عليـ   بـد  علـى ذلـك قواعـد الشـرأعة العنهـةو كألن دفـح         
امليــُ هيوقــ  علــى محلــ  ىل  حمــأ الــدفحو كهــن ال أــيو الواجــ  ىلاّل بــ  فعــو   

 فـرو  دفاعـن  َهَبـأ   ىل  اجلاـنز   هـ(:" َكَ،ْمأ1051كاج و قن  الهعوبي )م
 أ(1)ىلمجنعن" رشنأة

ن  على هن دفـح امليـُو كهـواعا  بدنـ  فـرو رشنأـةو       كهمجع املسلمون هأض
ــن  رــركعأن و كالا ــوص    ــُ ا الشــرأعة ثهوب ــ  ثنب ــ  كهن ــ  هسيشيضــةو في  كف َعل

 أعلي  املسلمش عمأ كال أ،ا  الشضأو كههأ ال بنبة
هـ(: "كهمجعـوا علـى هن دفـح امليـُ الزم كاجـ       319قن  ابح املاذع )م

كهح قنم ب  هاعو  لط فرو ذلـك   على الانس ال أسععو برر  عاد اإله ننو
 أ(2)على  نلر املسلمش"

هي: ه َهر بـأن ُأجعـأ لـ  قـربا       و(3) ژىي ني ميژ  بعن : كدليل : قول 
أواعن فيـ   ىلرراهـن  لـ و كصـيننة جلسـد و كت زعلـ  رهليـة جثـث املييـنم ممـن           

 أ(4)ُأللى على كج  األعو بأرل  الطيوع كالسهنل
 
  

                                                                                    
 (.1619( واللفظ له، ومسلم يف كتاب الفرائض، ابب من ترك ماالً فلورثته، برقم )2173)

 . 1/368( شرح منتهى اإلرادات 1)

 . 1/42( اإلمجاع 2)

 (.21( سورة عبس اآلية )3)

لبحر احمليط ، تفسري ا19/219، اجلامع ألحكام القرآن 31/65( ينظر: التفسري الكبري للرازي 4)
8/420 . 
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 املطلب الثاني
 املعدي، وطرق نقله، والوقاية منه. تعريف املرض

ُعِرف ــُ األهــراو املعدأــة هاــذ الع ــوع امليلدهــةو كر َيــ  األتهــنن العــر    
كالعلمنن املسلمون عح هشعوم العدكنو كعح بعـا األكب ـة كريشيـة انيلن ـنو     
كترح اليبر ز هاعنو كذلك هـح خـ   امل ،اـة كاليجربـة كقهـأ االريشـنفنم       

هثهــُ  و بــأ ىلن ع ــولان ال ــرأو (1)ع الطــ  املعنصــرالعلميــة احلدأثــة كاليطــو
كجود العـدكنو كههرنـن هن نيجاـ  األ ـهن  الـ  خللعـن اهلل كجعلـعن ه ـهنبن          

و كقــن  هأضــن : (2)«ُهِ ــ ٍّ َعل ــى ُهْمــِرو  ُأــوِعَدنم ال »لــىذن كالعــدكن فلــن : 
ا الوقـُ نشسـ  هـن رـنن      و كهبطـأ  (3)«األ َ ـدِ  ِهَح َبِشرُّ ر َمن امل ْجُذكِم ِهَح َكِفرم»

أعيلد  ههأ اجلنهلية هـح هن األهـراو املعدأـة ُبـؤثر باشسـعن كُبعـدي بطهععـن ال        
ــَر  " بشعــأ اهلل بعــن و  ــْدَكن كال ِتَي  ثهــُ بــذلك هن انيلــن  كهو (4)فلــن : "ال  َع

خـــنلق األ ـــهن   ـــهبنن  عـــو ىلمنـــن أ ـــون بـــأهر اهللو ف  ال ـــبي  ىلاملـــرو 
 هي مي خي حيژو قـن  بعـن :     ـوا ع كال هلـد  كهسههنبعن ال خنلق غع و 

 أ(5) ژمئ
                                      

، زاد املعاد 7/417، احلاوي يف الطب 1/111( ينظر على سبيل املثال: القانون يف الطب 1)
 . 93، مفهوم العدوى واألمراض املعدية عند األطباء العرب واملسلمني ص4/147

 ( واللفظ له، ومسلم، يف كتاب5437( أخرجه البخاري، يف كتاب الطب، ابب ال هامة، برقم )2)
السالم، ابب ال عدوى، وال طرية، وال هامة، وال صفر، وال نوء، وال ُغول، وال يورد ممرض 

 (.2221على مصّح، برقم )

 (.5380( أخرجه البخاري، يف كتاب الطب، ابب اجلذام، برقم )3)

(، ومسلم يف كتاب السالم، 5438البخاري يف كتاب الطب، ابب ال عدوى، برقم )( أخرجه 4)
 (.2220وال طرية وال هامة وال صفر وال نوء، برقم ) ابب ال عدوى

 (.49( سورة القمر اآلية )5)
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 )هرو فعكس اإلأهوال همنوذجن( هعي، امليُ اْلُمَ ن  مبرو ُهْعٍد ا الشل  اإل  هي ه، نم

 دأ همحد بح حممد بح  عد آ   عد الغنهدي
 

 هكال : بعرأ  املرو املعدي:
األهـراو الـ    :" بأنعـن  األهـراو املعدأـةو   هاامة ال ـبة العنمليـة  َعر فُ 

هك  ومي ـح انيلنلـ  هـح ىلنسـنن إلنسـنن      وبايج هح اإلصنبة بعدكن بعنهأ هسه 
نســنن كاحليــوان هك هــح الهي ــة لإ وهك هــح ،يــوان حليــوان وهــح ىلنســنن حليــوان

 أ(1)"بطرألة ههنعر  هك غع ههنعر 
كهو الشخص املـرأا   للعدكن ٍعالذي أايلأ هح ه دواملعدي هو نملرو ف

ىل  عـخص  هك احلنهأ للمروو هك احليوانو هك امل ندع األخـرن غـع احليـةو    
 ـواًن رننـُ ههنعـر     و العـدكن  هسههنمخ   ىل،دن هح قنبأ للمرو  ليو 

  .هك غع ههنعر 
األهــراو املعدأــة نســهية كهــيغع و فعــي ختيلــ  هــح ،يــث اخلطــوع  هك    ك

عـدهعنو كاللـو  هك الضـع و كاالنيشـنع هك اال،سـنعو هـح ع ـر ىل  ع ـرو         
كهــح ِه ــر ىل  ِه ــرو ،ســ  عواهــأ هياوعــة  رنإله ننــنم الطهيــة للهلــدو   

 كبوفر األدكأة كالللن،نم ال زهةو كغع ذلكأ

                                      
 (./http://www.who.int/ar( موقع منظمة الصحة العاملية )1)
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و رننــُ ا زهــٍح (4)و كامل عأــن(3)و كاجل ــَر (2)و كاجلــدعي(1)فمــث   الطــنعون
هضى هرثر األهراو في ن  بنلهشرأةو ل اعن ا ع رنن احلنرر ت بعد ىثـأ خطـوع    

 عدأد و بشضأ اهللو ثو بيوفر الللن،نم كاليب يانم املهّ ر  ا هرثر الدك أ
كا امللنبأ ظعـرم ا هـذا الع ـر ههـراو هخـرن هْكدم ،يـنم رـثع هـح         

                                           و  (5)هثأ: فعكس اإلأهوالو كروعكننالهشرو 

                                      
مرض بكتريي وابئي معٍد، وهو عادة يصيب احليواانت القارضة مث ينتقل لإلنسان  ( الطاعون:1)

تلهَّب وأمل شديدين،  ارة عن أورام وبثور خيرج معهبواسطة الرباغيث املتطفلة عليها، وهو عبا
 ح. يتغري معها لون اجللد، ويؤول أمره إىل التقرّ 

، موقع الطيب 65ينظر: التنوير يف االصطالحات الطبية ص
(http://www.altibbi.com/ موقع وزارة الصحة السعودية ،)
(http://www.moh.gov.sa/.) 

و عبارة عن طفح جلدي، يبدأ ابلوجه واليدين مث بقية مرض شديد العدوى، وه( اجلدري: 2)
 اجلسم، ويظهر على شكل بقع محراء مليئة ابلسوائل، مث يتحول بعد ذلك إىل قيح وصديد.

، موسوعة امللك عبدهللا بن عبدالعزيز العربية 67ينظر: التنوير يف االصطالحات الطبية ص
ارة الصحة السعودية (، موقع وز https://www.kaahe.orgللمحتوى الصحي )

(http://www.moh.gov.sa/.) 
( اجلر ب: مرض جلدي معٍد، يظهر على شكل آفات جلدية يف األسطح األمامية للمعصمني 3)

واملرفقني واإلبط والفخذين واألعضاء التناسلية، مع وجود ِحكة شديدة، وتقرحات، ويكثر 
 انتشاره يف األماكن املزدمحة.

هللا بن عبدالعزيز العربية للمحتوى الصحي ينظر: موسوعة امللك عبد
(https://www.kaahe.org موقع وزارة الصحة السعودية ،)
(http://www.moh.gov.sa/.) 

( املالراي: مرض معٍد وفّتاك، يتسبب يف حدوثه كائن طفيلي يسمى البالزموديوم، ينتقل عن طريق 4)
 ء يف جسم اإلنسان فيدمرها.البعوض، ويتسلل هذا الطفيلي داخل كرايت الدم احلمرا

(، موقع وزارة الصحة /http://www.who.int/arينظر: موقع منظمة الصحة العاملية )
 (./http://www.moh.gov.saالسعودية )

مرض تنفسي فريوسي حاد، يتسبب يف أمراض ترتاوح بني نزلة الربد الشائعة واملتالزمة كوروان: (  5)
اكُتشف ألول مرة يف اململكة العربية السعودية عام ، فة بسارسالتنفسية احلادة الوخيمة املعرو 

  م.2012
(، موقع وزارة الصحة /http://www.who.int/arينظر: موقع منظمة الصحة العاملية )
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 و كغعهن هح األهراو املعدأةأ   (1)كاإلأدز
 :(2)ثننين : ترح انيلن  املرو املعدي 

ىلن انيلن  العدكن مبشي ة اهلل بعن  كقدعب  ال بطهععـن كَنْشِسـعن ههـر  ثنبـُ ا     
دعا ــنم الطهيــة احلدأثــة هن رــأ هــرو هــح   الشــرأعة كالطــ و كقــد هثهيــُ ال 

ع امل ـدو الشـخص  املـرو هـح    األهراو املعدأـة ُأعـدي بطـرح خنصـةو فيايلـأ     
ــنن     ــرو ىل  اإلنس ــأ للم ــرأا هك احلنه ــو امل ــرح    كه ــنلأ كت ــرب ك  ــليو ع الس

نييجـة ا ياشـنح عذاذ    اليـاش  ههنعـر و   : عـح ترأـق  كه هن  هيعدد و ههمعـن 
ــاش   ــنن الي ــ  هثا امل هســة    هك الســعن  هك العطــنسو هكاملــرأا الــذي خيــرج ها

و هك كصو   والأ اجلسـو املـرأا هك ،نهـأ الشـعكس ىل      املهنعركاال،ي ند 
هنعر  بوا طة املغع امل هسة هك و هك امل هسة اجلاسية جسو الشخص السليوو

ــ     ــأ كاملانعــ  كاآلالم اخلنصــة ب و هك عــح ا ــيخدام هدكام امل ــن  رنملاندأ
ــق  ــأالترأ ــن     الو ــيط: انق ــة  رنله يعأ ــة الدقيل ــنم احلي ــن أســم ى بنل نلا هك ه

                                                                                    
 (./http://www.moh.gov.saالسعودية )

، بشرمرض معٍد انجم عن فريوس يسبب فشاًل أو قصورًا يف اجلهاز املناعي لدى ال( اإليدز: 1)
وجيعل اجلسم عرضة لإلصابة  ،وظائفهاتعطيل ويتسّبب يف  ،ويصيب خالاي اجلهاز املناعي

 أبمراض خمتلفة.
(، موقع وزارة الصحة /http://www.who.int/arينظر: موقع منظمة الصحة العاملية )

 (./http://www.moh.gov.saالسعودية )
العدوى ... دورة انتقال العدوى(، حبث منشور ( ينظر يف طرق انتقال األمراض املعدية: )سلسلة 2)

(، مفهوم العدوى http://infection-control.netعلى موقع: مكافحة انتشار العدوى، )/
وما بعدها، املوسوعة الطبية الفقهية  94واألمراض املعدية عند األطباء العرب واملسلمني ص

(، /http://www.moh.gov.sa، موقع وزارة الصحة السعودية )701ألمحد كنعان ص
 (./http://www.tbeeb.netوموقع الطيب )
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كالشطرأنم كالشعك نم كالطشيلينم كغعهن هـح هسـههنم األهـراوو هك عـح     
 أترأق نلأ الدم هح عخص ه ن  ىل  آخر  ليو

رننُ ىلصنبي   إل،دن هسههنم املرو املعدي لشخص السليوبعرو افنذا 
عليــ و عــوع هعــراو املــرو ظ بــ  هيوقعــةو بلــدع  اهلل بعــن  كهشــي ي و ل ــح 

هلنكهــة الشــخص هك  :هاعــنرــثع و بعيمــد علــى عواهــأ كقنبلييــ  لإصــنبة بــ  
 أهسههنم املروكرذلك رمية هك قو   وهانعي 

 : (1)ثنلثن : ترح الوقنأة هح األهراو املعدأة
ىلن  األخذ بنأل هن  املشركعة الانفعـةو هـع اليورـأ علـى اهلل هـح األصـو        

نفاة على الاش  اإلنسننية هح الضركعأنم األ ن ـية الـ    امللرع  عرعن و كاض
هكجهُ الشرأعة محنأيعن كالعانأـة بعـنو كلـذا فلـد جـننم ن ـوص الـو،يشو        

 اإلجـرانام كقواعد الشرأعة ال ليـةو كالدعا ـنم كاأل،ـنك الطهيـة ب ـثع هـح       
 املعدأة قهأ كقوععنو كهاع انيشـنعهن ىلذا  ال  بسنعد على الوقنأة هح األهراو

 :و هاعنكقعُ
هن أيعلق مب دع العدكن كهو املرأا نشس   فيج  عليـ  هن أهـندع    هكال :

ىل   و كهن أيبـر ز عاـد نلـأ الـدم    بع ج نشس و كهال خييلط بغـع  ىلاّل للضـركع   
                                      

وما بعدها، منهج اإلسالم يف عالج األمراض العادية  5ينظر: الطب الوقائي يف اإلسالم ص( 1)
واملعدية؛ أ.د.علي حميي الدين القره داغي، حبث منشور يف موقع املسلم 

(http://www.almoslim.net)فما  702ألمحد كنعان ص ، املوسوعة الطبية الفقهية
، املوسوعة امليسرة يف فقه القضااي 46بعدها، التطبيقات الطبية على القواعد الفقهية ص

، موقع وزارة الصحة السعودية 572املعاصرة )قسم الفقه الطيب( ص
(http://www.moh.gov.sa/ مقال بعنوان: كيفية احلّد من انتقال العدوى، موقع الطيب ،)
(http://www.tbeeb.net/.) 
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املاـنعي عـح ترأـق باـنك  األغذأـة السـليمة         بلوأة جعنزغع و كحيرص على 
 لـيو ا بعـا امل ـندع األخـرن    ا ـيخدام الـيطعع كاليع  كو كال بية كالطهيعية

ــنلطرح املهن،ــة      الانقلــة للمــرو  رنملــنن كاألتعمــة هــث  و هك اللضــنن عليعــن ب
 كالعلمية ىلذا رنن الانقأ للمرو ،يوانن أ

هن أيعّلق بنلشخص السليو املعرمو للعدكنو فيج  علي  هن أيليـد   ثننين :
خيـــنلط بنإلععـــندام ال ـــبيةو كهن زياـــ  ه ـــهن  العـــدكن عموهـــن و فـــ   

ك نلأ احلمنأـة   كعلي  هن أسيعمأعوو كلوازه عوسيخدم هدكاب نبشو كال أامل
ليـ،م بنلاانفـة   أك هثاـنن اليعنهـأ هـع املررـىو     رنحلوالأ كال منهنم كاللشـنزام 

 أأأخذ الللن،نم كاليطعيمنم الطهية ال زهةك كاليعليوو
فة عموهن  ا هن أيعلق ب بة الهي ةو هح خ   اهيمنم اإل  م بنلاان ثنلثن :

املآرأ كاملشنع  كامل ب  كاملسـنرح كههـنرح اليجمـعو كالعانأـة مب ـندع امليـن        
كاألتعمةو كحترمي  بلوأث الهي ة بنللنن الاجن نم كاللـنذكعام كالشضـ م ا   

 الطرقنم كاألهنرح العنهةأ
هن أيعلق بنملؤ سنم ال بية كاملرار، الطهيةو فيج  عليعـن هراقهـة    عابعن :
ــع احلــنالم       كه نفبــة ــأ ه ــراو ب ــأ الو ــنلأو كاليعنه ــذ  األه ــق ه كبطوأ

املررية بدقـة كعانأـةو كبلـدأو الرعنأـة ال نفيـة  ـنو كبوعيـة كبثليـ  ا يمـع          
ــنو         ــة هاع ــع املررــى كك ــنلأ الوقنأ ــأ ه ــراو كتــرح اليعنه ــذ  األه ــر ه خبط
كااللي،ام بنألنامـة ال ـبية اخلنصـة بعـذ  احلـنالم ريشعيـأ احلجـر ال ـبيو         

 يد بو نلأ الس هةو كىلعداد الهبوك كالدعا نم ال زهةو كغع ذلكأكاليل
كهذا كغع  هح بن  األخذ بنأل هن  املشركعة ال  قد أاشع اهلل بعنو  

بأ ىلن ذلك ممن ههر اهلل بعـن  بـ  عاـد احلنجـةو هـع رـركع  اليورـأ علـى اهللو         
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 خلـق  الـذي  كهـو  الضـنعو  الاـنفع  هـو  هن قضنن  ننفذو كهنـ   ـهبنن    كاالعيلند
ــق ت اهلل كهن كاملســههنمو األ ــهن  ــأ ىلال دان خيل ــ  جع ــن دكانو ل  جــننم رم

 أال بيبة الساة بذلك
 املطلب الثالث

 التعريف مبرض فريوس اإليبوال، وتارخيه، وأعراضه.
 :(1)التعريف بفريوس اإليبوال

هـرو كخـيو   كهـو     نبلن  بن و محـى اإلأهـوال الا،فيـةو    ِررو ُعهذا امل
كأايشـر   وكأايلأ هح احليواننم الربأـة و كغنلهن  هن أ ون قنب   وسننأ ي  اإلن

هـح هعـد الشعك ـنم     د عَـ ُأَكو عح ترأق  رأنن  هـح ىلنسـنن ىل  آخـر    الانسبش 
كأ ــا  علــى هنــ  عنهــأ بيولــوجي ممــرو هــح الدعجــة  و،يــن  اإلنســنن في ــن 

 .الرابعة

لشـعكس كصـلُ   ىلن ،نالم الوفن  هح هـذا ا بلو  هاامة ال بة العنملية: 
هي دكان  ال أوجـد ،نليــن  كىلنــ  (و هغلهعـن ميـوم هــح الا،أـ  امله ـرو     %90ىل  )

ــنن هيواصــلةو كهــو ا ،نلــة ،ــث   كل ــح   وعلييــ  رــدنهثهــُ ف جعــود األته
فضـ    ا بعـا الـدك و    السـرأرأة  اليجـنع  عـدد هـح    ،نلين  نجرُبهسيمرو ك

 ج  ـذا املـرو هك   و إلزـند عـ  عح للن،نم هخرن ا هرا،أ اليطـوأر األكليـة  
 الوقنأة ها أ

                                      
( ينظر يف التعريف ابملرض، وكل ما يتصل به: موقع منظمة الصحة العاملية، 1)

(http://www.who.int/( :موقع الطيب ،)http://www.altibbi.com/ موقع دكتوري ،)
 (./http://www.doctoori.netالطيب: )
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 :(1)بنعخيـ 
 ظعـر  و ،يـث فعكس ىلأهوال ه،د هنوال الشعك نم هح هصـأ ىلفرألـي  أعيرب 

 وكا،ـــد آن ا انـــدلعين اثاـــيش فنعـــييش ىلتـــنع ا م1976 عـــنم هـــر  ألك 
 الـ   الدميلراتيـةو  ال ونغـو  مجعوعأـة  ا :خرنكاأل، والسودان ا :ىل،داهمن
 أ  ها  امس  املرو اريس  الذي ىلأهوال نعر هح هلربة لىع بلع قرأة ا اندلعُ

 بعـن  اإلصـنبة  ،ـنالم  هك  عـح  ه،بِلغ ال  هفرألين غر  ا املادلعة كالشنعية
  شـعكس ال اريشـن   هاذ أهواللإ فنعية كهعلد هررب هي مو2014 هنعس آذاع/ ا
 أجميمعة األخرن الشنعينم مجيع هح هرثر كفينم ،نالم ا بسههُ ىلذ

 نطـنح  على انيشر ثو بنلشعكسو ىلصنبة الهلدان هك  غياين مجعوعأة يربكبع
  أكهنلي الساغن ك نيجعأن ىل  كانيللُ كليهعأن  عاليون ا كا ع

 :(2)ـ رارـهع
ــده  ــوال  أه ــن الشــخص امل ــن  بغــ،ك فــعكس اإلأه كهــع بطــوع  و دم كخ أ

كأهـده   ود خنصةرنل لى كال هفي  بأثر األعضنن احليوأة أشيد  املرو ا اجلسد 
 وكحتــدك الوفــن  بعــد كقــُ ق ــع هــح ظعــوع األعــراو  وبعــن ن،أــ  داخلــي

 كرـذلك لإصـنبة بأزهـنم    وبسه  فشأ العدأد هح األعضنن ا بأدأة كظنلشعن
 .باشسية قلهية

                                      
الطيب: (، موقع /http://www.who.int) ( ينظر: موقع منظمة الصحة العاملية،1)

(http://www.altibbi.com/.) 
(، موقع دكتوري الطيب: /http://www.who.int( ينظر: موقع منظمة الصحة العاملية، )2)

(http://www.doctoori.net/.) 
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،ــدكك : كهــيلإصــنبة    هعــراو ههنعــر  ىل  و هعرارــيبلســكمي ــح 
و ع بضــع  عــنمالشــعوو كاعبشــنل هشــنجد ا دعجــة احلــراع  محــى هوهاــةو ك

 ؤيو كاليلاحللق كاليعن  وىلمحراع األعشو ك،دكك هت ا العانم كاملشنصأك
،أـ  ،ـند داخلـي    و كنصـدال هـ،هح  و كال ـدع ا لشـعوع بـأت   و كا عن اإلك

 أكخنعجي أ ش  األتهنن بأن  أ   صهًّن هح هعضنن اجلسو
و خـي   ا كظـنل  ال هـد كال لــى   ا،ـدكك  و كهاعـن:  كهعـراو ال،لـة  

هت و ك،ــدكك بســمو ا الــدمو كالغيهوبــة الينهــةاملشنجــأ و ك الللهيــة الســ يةك
 أتش  جلديو ككاألن  ن،أ  هح العياش كاألذنشو كا العض م ،ند 

 :(1)صنبة ب عررة لإالانس هرثر ترح انيلن  الشعكسو ك
انيلن  الشعكس بش الهشر هح خـ   االب ـن  املهنعـر هـع هشـيلنم      حيدك 

األخـرن    ك ـوالأ اجلسـو     رنلعطـنس كالسـعن و  السـنللة الدم كاإلفـرازام  
ــن و ر ــو و كنللعـ ــرح  كالهـ ــ و كالعـ ــينو كاملـ ــربازو كاللـ ــخنص  والـ لىعـ

 .هك عرب ك نلط هح الهي ة امللوثة وامل نبش

و ال ــبيا ا ــن  العــنهلون  :وعــف عــدكنولل بعررــن  األرثــر الش ــنم ههــن
اب ــنال  بعــو أي ــأ و ككنامل ــنبش بنلعــدأهنعــر هفــراد األ ــر  كغعهــو ممــح ك

  الـدفح  عمليـنم بشـ أ ههنعـر خـ       ثاملشيعون الذأح أ هسـون اجلثـ  و ككثيلن 
ة امل ـن   جثـ  و بـأ ىلن الوفـن   بعد ،يى هربشعة باأ اإلأهوال فعكس هسيوأنمألن 

ــى نشــر العــدكن   ب ــون ــدعبعن عل ــ، الشعك ــي ا هعــد    وا هكج ق كأ ــون البري
 أدكن ال  أشرزهن اجلسوبسه  السوالأ عدأد  العو ،نالب 

                                      
(، موقع الطيب: /http://www.who.int( ينظر: موقع منظمة الصحة العاملية، )1)

(http://www.altibbi.com/.) 
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 املبحث الثاني
 جتهيز امليت املصاب مبرض معٍد، وفيه مخسة مطالب:

 املطلب األول
 تغسيل امليت املصاب مبرٍض معٍد 

بنإلمجـنلو ىلذا انيشـُ املوانـعو     أ امليُ املسلو فرو رشنأـة ْساألصأ هن غ،
دام هـح  ل ح قد أيعذ ع بغسيل  ا بعا األ،وا  لسه  هح األ هن   ىلهن النعـ 

أغس ــل و هك انعــدام هــن أغس ــأ بــ و هك خلــو  بضــرع جســد و هك حلــوح الضــرع  
مبغسوـل و كقــد ذرـر الشلعــنن ههثلـة علــى ذلـكو هاعــن: خـو  بشس ــخ  كبلطعــ       

و كهح ه هن  بعـذ ع  (1)رمببحو كجمذكمو كجمدكعو كهجر و كهح ب  قركح
 ـأ امليـُ هن   غسأ امليُ ال  نص  عليعن الشلعـنن هأضـن  هـن ىلذا ِخيـ  علـى غن     

 أ  (2)ألبل  هذًن بسه  الغسأ  رسراأة السو  ىللي 
كقرأ  هح هذا قضييان الـ  ،ـح ب ـدد احلـدأث عاعـنو كهـي: هـح رـنن         
 ه  كفنب  هررن  هح األهراو املعدأة ،يث لو غس أ امليُ لرمبن انيلأ املـرو  

 ىل  هغسول أ
هفرأليـنو  فمث   هرو فـعكس ىلأهـوالو الـذي انيشـر هـؤخرا  ا بعـا دك        

ــة     بســه  اــنسلابــش أايشــر اإلأهــوال  هن فــعكسفلــد ذرــرم هاامــة ال ــبة العنملي
 أهك  والأ جسم  األخرن وهك هعضنل  وهك ىلفرازاب  وه هسة دم الشرد امل ن  بعن

                                      
، 1/358، مغين احملتاج 1/137، جامع األمهات 2/71سباب يف: املبسوط ( ينظر هذه األ1)

 . 1/245الكايف يف فقه اإلمام أمحد 

 3/184، حواشي الشرواين 3/20، هناية احملتاج 1/358، مغين احملتاج 5/137( ينظر: اجملموع 2)
. 
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هح اإلصـنبنم مبـرو فـعكس اإلأهـوال      (%20)د علمنن األكب ة هن هّر رمن
كذلك لوجـود الشـعكس     هح غسأ كب شش امل ن  حتدك خ   هرا و دفح

 أ(1)ا رأ  والأ املرأا كجسم  جبرعنم رهع  بسه  املرو للمبيطش
كبانن علي و هن احل و الشرعي فيمـن ىلذا ثهـُ بلـو  ههـأ االخي ـنص هـح       
األتهنن بعذ ع غسأ امليُ امل ن  مبرٍو هعـٍد  خوفـن  هـح  ـرأنن العـدكن ىل       

الغسأ كُأ نع ىل  اليـيمو  ثـو ىلذا ت    ُهغسول  هك ىل  الهي ة اضيطة ب و هأ أسلط
ُأم ح الييمو هأضن  فعأ أسلطنن هعن  كأدفح امليـُ امل ـن  هـح غـع غسـأ كال      

 بيمو  هذا هن  أ،،نك  بينن  ا املطنل  اآلبية:  
بييهعــي ألقــوا  الشلعــنن اللــداهى كاملعنصــرأح ا ، ــو بغســيأ هــح بعــذ ع    

 غ،سل  لسه  هنو كجدبعو ابشلوا على ههرأح:
هن  ىلذا هه ح اختنذ اإلجـرانام الوقنليـة كالو ـنلأ اال،بازأـة رـد       األك :

انيلن  العدكن ىل  امليعنهلش هع اجلثـة رنملغسوـأ ك،ـو و كهه ـح الـيخلص هـح       
هنن الغسيأ بنلطرح العلمية املان هة  ،شنظن  على الهي ةو كُكِجد املخيص الذي 

مو فاهلـى علـى األصـأو كهـو     لدأ  اخلرب  ال نفية ا اليعنهـأ هـع هـذ  احلـنال    
 كجو  الغسأو كال زوز برر  هك االنيلن  ىل  غع أ 

هن  ىلذا ثهُ علمين  بشعند  املخي ـش هـح ههـأ اخلـرب  هن ملـ  جثـة        الثنني:
امليــُ امل ــن  مبــرٍو هعــٍدو أعــدُّ ه ــدعا  النيلــن  العــدكن هاــ  ىل  غــع  ممــح  

ــن     ــةو كهن اال،ييـ ــة اضيطـ ــر و هك ىل  الهي ـ ــة   أهنعـ ــنلأ الوقنأـ ــيعمن  ك ـ بن ـ

                                      
ات الطبية (، وموقع املخلف/http://www.who.int( ينظر: موقع منظمة الصحة العاملية )1)

(http://medicalwaste.org.ly/يف )  مقال بعنوان: كيف يتم دفن املوتى مبرض فريوس
 اإليبوال .
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كالس هة لح أؤد ي ىل  احلمنأة ال زهة هح انيلن  العدكنو كبأّرد للمخي ـش  
خطوع  ن،ل امل ب  عا و كهن اال،ييـن  بن ـيعمن  ك ـنلأ الوقنأـة كالسـ هة      
لح أؤدي ىل  احلمنأة ال زهة رد انيلن  العدكنو كت مي ح غسل  بأي ترألـة  

و كبعــذ ع َبْيِميمــ  هأضــن  عاــد هــح ألــو  جبــواز  (1) أســلو بعــن املهنعــر هــح رــرع 
 أ(2)االنيلن  ىللي  عاد بعذ ع الغسأو فيسلطن لليعذ ع

ل اعو اخيلشوا فيمح بعذ ع غسـل  كهه ـح َبْيِميمـ و هـأ أ ـنع ىل  الطعـنع        
 البابية كُأيموو هم هن  ىلذا بعذ ع الغسأ  لط هن  وا  

 الابو اآلبي:ك،نصأ هقوا  الشلعنن ا هذ  املسألة على 

                                      
( ال يشرتط اليقني حبصول الضرر، بل يكفي الظن أو الشك يف حصوله، ويقرر ذلك أهل اخلربة 1)

 من األطباء. 
قهي ينظر: فتوى د.قيس املبارك، على موقع رسالة اإلسالم، امللتقى الف

(http://fiqh.islammessage.com ومنشورة يف ،) ملحق صحيفة املدينة )الرسالة( بتاريخ
 .م24/10/2014

بشأن جبدة اإلسالمي  تعاون( ينظر على سبيل املثال: فتوى جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة ال2)
مرض فريوس إيبوال، وهي منشورة يف موقع مفكرة اإلسالم 

(http://islammemo.cc/akhbar/arab بتاريخ ،)م، وفتوى اهليئة العلمية 2015يناير/ /19
لإلفتاء التابعة للمجلس العلمي األعلى يف املغرب التابع لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
وهي موجودة يف موقع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية 

(http://www.habous.gov.ma/وفتوى د.قيس املب ،) ،موقع رسالة اإلسالم،  يفارك
 (.http://fiqh.islammessage.comامللتقى الفقهي )
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ــو  األك : ــة     الل ــح احلاشي ــنن ه ــوع الشلع ــن  مجع ــ  ق و (2)و كاملنل يــة(1)كب
و هنــ  أســلط الغســأ ىلذا بعــذ عو كأ ــنع كجوبــن  ىل   (4)و كاحلانبلــة(3)كالشــنفعية

 أ(5)الهدأأ الشرعي للمنن كهو الييموو فُييمو امليُ على ال شة املشركعة
ن ىل  اليــيمو ىلاّل عاــد بعــذ ع كهصــبن  هــذا اللــو  ـ ا اجلملــة ـ ال أايللــو    

الغسأ هع الد لكو ثو بعذع ص   املنن هح غع َدْلـكو خبـ   فلعـنن الشـنفعية     
فننعو أركن هن هح بعذ ع غسل  بأي  ه  هـح األ ـهن  فننـ  أايلـأ ىل  اليـيمو      

 أ(6)ههنعر 
و كاخيــنع  الشــورنني (7)كهــو الركاأــة الثننيــة عاــد احلانبلــة  اللــو  الثــنني:

ــيمش )م  (8)( ـهــ1250)م ــح عث و ،يــث (9)هـــ(1421و كعج بــ  الشــين اب
ذههوا ىل  هن  ىلذا بعذ ع غسـأ امليـُ هك صـ   املـنن عليـ  فـ  أايلـأ ىل  اليـيموو         

 كىلمنن ُأ لى علي  كأدفح ،س  ،نل  هح غع غسأ كال بيموأ  

                                      
 . 16/261، العناية 2/71( ينظر: املبسوط 1)

 . 1/410، حاشية الدسوقي 2/117، شرح اخلرشي 1/137( ينظر: جامع األمهات 2)

 . 5/137اجملموع  ، 3/34البيان يف مذهب اإلمام الشافعي  ،1/129( ينظر: املهذب 3)

 . 2/505، اإلنصاف 1/188، احملرر يف الفقه 1/254( ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد 4)

مث ميسح هبا وجه امليت  األرض خبرقة،هنا: أن يضرب احلي املصاب م يتيماملناسبة لة الصف( و 5)
 ؛ ألن هللا تعاىل أمر ابملسح ومل يُعني آلته. وكّفيه
 .1/264تاج ، مغين احمل1/188ينظر: املغين 

 .مراجع املذاهب الفقهية السابقة( ينظر: 6)

 . 2/337، الشرح الكبري 2/505، اإلنصاف 2/240، املبدع 2/164( ينظر: الفروع 7)

 . 1/346( ينظر: السيل اجلرار 8)

 . 5/297( ينظر: الشرح املمتع 9)
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ك ــه  اخلــ   ا هــذ  املســألة: خ فعــو ا  ــه  الغســأو فمــح قــن      
يـُ هـو عفـع احلـدك احلنصـأ بـنملوم بعهـدا  هلل        هاعو: ىلن الل د هـح غسـأ امل  

بعن  فنن  ألو  بنلييموو كهح قن : ىلن ا د  هح بغسيأ امليُ هو الاانفـة ال  
 أ  (1)عفع احلدك فنن  ال ألو  بنلييمو

 هدلة األقوا :
كهو اللنللون بوجو  االنيلـن  ىل  اليـيمو عاـد    هكال : هدلة اللو  األك : 

 بعذ ع الغسأ:
الاجن ـة  ألن   بنزالـة  بيعلق تعنعٌ  هأهوع بعنو كال غسيأ امليُهن ب هكال :

الل د هن أ ون خنىة ههر امليُ الطعنع  ال نهلةو كالييمو ألوم هلنم األغسن  
الشرعية  ىلذ هو بدأأ املنن ا الطعنع  عاد بعذ ع و ف من هنـ  ألـوم هلـنم غسـأ     

   أ(2)اجلانبة ف ذلك ألوم هلنم غسأ امليُ
ى هن املل ود هح بغسيأ امليُ الطعنع  اليعهدأة: هن ع ـو   كهح األدلة عل

 الطنهر الطي  ،ين  كهيين أ    و كهو (3)قد غ،سوأ كعلي  قمي   اهلل 

                                      
، حاشية 1/165، بداية اجملتهد 8/36، عمدة القاري 2/106( ينظر: شرح فتح القدير 1)

 . 1/408الدسوقي 

، كشاف  2/240، املبدع 3/20، هناية احملتاج 5/137، اجملموع 2/71( ينظر: شرح الزرقاين 2)
 . 2/95القناع 

(، وابن ماجة يف  3141( أخرجه أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب سرت امليت عند غسله، برقم )3)
(، وأمحد يف مسنده برقم 1466)، برقم كتاب اجلنائز، ابب ما جاء يف ُغسل النيب 

(، واحلديث صححه احلاكم يف 6628(، وابن حبان يف صحيحه، برقم )26349)
 (.3141(، واأللباين يف صحيح سنن أيب داود برقم )4398املستدرك، برقم )
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اللينس على هـح هـنم هـح الرجـن  بـش نسـو  هجننـ  هك اهـره  بـش           ثننين :
عجن  هجنن و فننعمن أيممنن عاد مجعـوع فلعـنن احلاشيـة كاملنل يـة كالشـنفعية      

 بـح   ـعيد  قـو   هــ( :" كهـذا  620احلانبلةو قن  هوفق الدأح ابـح قداهـة )م  ك
 أ(1)املاذع" كابح الرهيو كهصبن  كهنلكو كمحندو كالاخعيو املسي و

 اللينس على احلي العندم للمنن هك الذي أؤذأ  املننو فيج  االنيلـن   ثنلثن :
ع علــى عــح ا ــيعمنل و هك خــو  الضــر  عــدم املــنن هك العجــ،  عاــد ىل  اليــيمو

 أ(2)اجلانبة كغسأ املغس أ  رنلورون
كأانقش: بأن  قينس هع الشـنعحو فآأـة اليـيمو الـواعد  ا الورـون كغسـأ       

و (3) ژ  مب زب رب يئ ىئ نئژ  اجلانبــةو كهــي قــو  اهلل بعــن : 
 ن،لُ ا األ،يننو كت أرد عين ا األهوامأ 

ق عليـ  هن  كهـح امليشـ   و(4)قنعد : ىلذا بعذ ع األصأ أ ـنع ىل  الهـد   عابعن : 
الييمو بد  هح املنن عاد عده  هك بعذ ع و فنذا بعذعم الطعـنع  املنليـة ا غسـأ    

 امليُ في نع ىل  الطعنع  البابية  ألن الهد  أسد  هسد األصأ كز،ئ عا أ  
 

                                      
، 2/105، روضة الطالبني 2/117، شرح اخلرشي2/188، وينظر: البحر الرائق2/202( املغين 1)

 .2/483اإلنصاف 

 . 2/102، كشاف القناع 2/337، الشرح الكبري البن قدامة 1/358( ينظر: مغين احملتاج 2)

 (.6( سورة املائدة من اآلية )3)

، الوجيز يف إيضاح 1/287، شرح القواعد الفقهية للزرقا 1/360( ينظر: القواعد البن رجب 4)
 . 246قواعد الفقه ص
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كهو اللنللون بعدم جواز االنيلن  ىل  اليـيمو ا  ثننين : هدلة اللو  الثننيو 
ُأ لى علي  كأـدفح ،سـ  ،نلـ  هـح غـع غسـأ       ،ن  بعذ ع غسأ امليُو كىلمنن 

 كال بيمو:
ُ     هن  الدليأ األك : اليماايـ  كلـي  الـيطعع هـح      املل ـود هـح غسـأ امليـ

احلدكو كىلذا رنن املل ود بااي  امليُ كبعذع املننو فنن اليـيمو ال أيبلـق بـ     
ذلك  ألن  عهنع  عح بعشع الوج  كاليدأح بـنلبا و كهـذا ال حيينجـ  امليـُ      

 أ(1)ن ا يعمن  البا  ال أ،أد  ىلاّل بلو ثن أل
ُ     بعدم اليسليو  ألن   لو رـنن  كنوقش: اليماايـ    املل ـود هـح غسـأ امليـ

 أ(2)كلي  اليطعع هح احلدك ملن غسأ الغرأق
غع هنعو ا يدلوا على هن غسأ امليُ للياايـ  كلـي  للـيطعع ،ـدأث هم     

،ـش   علياـن ع ـو  اهلل    عطية األن نعأة عرـي اهلل عاعـن هنعـن قنلـُ: دخـأ     
 ذلـك  هـح  ه ْرَثـرَ  هك َ ـْهًعنو  هك َخْمًسـنو  هك َث ًثنو بوفيُ اباي و فلن :" اْغِسْلَاَعن

 ذلـك  هـح  ه ْرَثـرَ  هك َخْمًسنو هك َث ًثنو "و كا عكاأة هخرن: " اْغِسْلَاَعن َعه ْأُيحم ىلن
   أ(3)ر نف،وٍع" هح عي ن هك نف،وًعار  اآلِخَرِ  ا َكاْجَعْلَح َكِ ْدٍعو ِبَمنٍن َعه ْأُيحم ىلن

ككجعوا داللة احلدأث على رون غسأ امليُ لليااي  كلي  للـيطعع هـح   
 جعيش:  

                                      
 . 5/297، الشرح املمتع 2/505، اإلنصاف 2/164، الفروع 3/126( ينظر: فتح الباري 1)

 . 120ـ  5/119( ينظر: اجملموع 2)

(، ومسلم 1200) اجلنائز، ابٌب جُيعل الكافور يف آخره، رقمكتاب البخاري يف   الروايتني ( أخرج3)
 (.939) غسل امليت، رقم  يفاجلنائز، اببٌ كتاب يف  
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ــى هن      األك : ــأ عل ــر ا اليغســيأ دلي ــند  ىل  الســهع هك هرث ــر بنل،أ هن األه
املل ــود الياايــ و فيــ،اد ،يــى حي ــأ اإلنلــننو خبــ   تعــنع  احلــدك فــنن    

 ك ه ركهة عاد عنهة الشلعننأ ال،أند  فيعن على الث 
كنوقش: بأن تعنع  امليُ ختنل  تعنع  احلـي هـح كجـو و هاعـن: ال،أـند       
ىل  اخلم  هك السهع  ليوّقع خركج الاجن ة هح امليـُو خبـ   تعـنع  احلـي     

 أ   (1)ف  أاهغي هن ب،أد على الث ك
 كاملـنن  ا احلدأث هن غسأ امليُ ز،ئ بنملنن املضن  ىل  السـدعو  كالثننية:

 ب و فد   ذلك هن الغسأ لليااي  كلي  لليطععأ أيطعر ال املضن 
كنـوقش: بأنـ  ال ألـ،م هـح الغســأ بنلسـدع هن ميـنزج املـنن املطلـق كخينلطــ          

بنملـنن   أغسـأ  هكال  ثو بنلسدع ،يث خيرج  عح كصش و فيم ح هن أدلك اجلسد
 أ(2)ذلك حييمأ كاحلدأث الل َراحو

مو هشـركل لى،يـننو كت أـرد ا الشـرأعة هـن أـد        هن اليـي  الدليأ الثنني:
على هشركعيي  لىهوامو كلو رنن االنيلـن  ىل  اليـيمو كاجهـن  لا ـ  الشـرل      

 أ(3)علي  دلي   عرعن و كال دليأ هانو ف  ز 
كمي ــح هن أاــنقش: بــأن هــذا الــدليأ هــردكد مبــن عكا  ه بــو  قــن : قــن    

ُِ  : "ىِلَذاع ــو  اهلل   غ ْيُرَهــنو  اْهــَره  ٌ  َهَعُعــوْ  ل ــْي َ  الرَجــنِ  َهــعَ  اْلَمــْره  ،  َهنَبــ

                                      
 . 297و   5/283، الشرح املمتع 2/95( ينظر يف وجه الداللة ومناقشته: كشاف القناع 1)

 . 3/126، فتح الباري 2/222( ينظر يف وجه الداللة ومناقشته: مواهب اجلليل 2)

 . 5/297، الشرح املمتع 1/346( ينظر: السيل اجلرار 3)
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 َهـحْ  ِبَمْاِ،ل ِة َكُهَمن َكُأْدف َانِنو ُأَيممَمنِن ف ننمُعَمن غ ْيُرُ  َهَعُعحم ل ْيَ  الاَسنِن َهَع َكالرَجنُ 
 أ(1)اْلَمنَن" َأِجُد ال 

فنن قيأ: هذا ،دأث هر أو كاملر أ هح هقسـنم احلـدأث الضـعي  عاـد     
دثشو كلي  ،جـة عاـد مجعـوع علمـنن احلـدأثو فيلـن : هـو ،جـة عاـد          اض

و ثـو ىلن عـدم الـدليأ املعـش ال     (2)الشلعنن ىلذا اعيضـد بـ  هـح اللـرالح هــن ألوأـ       
 أ  (3)أسيل،م انيشنن املدلو  املعش  ألن  ثنبُ هح ترح هخرن

  البجي :
النيلـن   الذي أبج  لي هن ذهـ  ىلليـ  هصـبن  اللـو  األك و اللـنللش بن     

ىل  الييمو عاد بعذ ع الغسأ  كذلـك للـو  هدلـيعوو ككجنهيعـنو ك ـ هيعن ا      
اجلملة هح االعباوو كألن غسأ امليُ تعنع  بعهدأة عاد مجعـوع الشلعـننو   

 كال أل د ها  اليااي  فبس أ
كالعمأ بعذا اللو  خينع هان   للميـوفى امل ـن  مبـرو هعـٍدو هك غـع       

ون عمليـة اليـيمو هقـأ خطـوع  هـح الغسـأو فـنن ت        ممح أيعذ ع غسل و فلد ب 

                                      
( واللفظ له، وعبدالرزاق يف 404( أخرجه أبو داود يف كتابه املراسيل، ابٌب يف غسل امليت، برقم )1)

(، والبيهقي يف السنن 6135ب الرجل ميوت مع النساء والنساء مع الرجال، برقم )مصنفه، اب
(، مث قال: "وهو 6461الكربى، ابب املرأة متوت مع الرجال ليس معهم امرأة، برقم )

(، وقال: "عن مكحول 42233عالء الدين اهلندي يف كنز العمال برقم )ذكره مرسل"، و 
 .3/23، واهليثمي يف جممع الزوائد 5/176لى مرساًل"، وضّعفه ابن حزم يف احمل

 اإلمام مسلم مقدمة صحيحينظر كالم احملدثني والفقهاء يف حكم االحتجاج ابحلديث املرسل: ( 2)
 1/543 البن رجب شرح علل الرتمذي، 1/132 مسلم صحيحعلى النووي ، شرح 1/30
.  

 ( ينظر أدلة القول األول.3)
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أ ــح هاــند هــننع تــ  ل نيلــن  ىلليــ و كهه ــح ىلجــران اليــيمو كلــو عــح ترأــق  
 الشرأق الط  امليخ صو في نع ىللي  كجوبن  كاهلل هعلوأ

كهـو  هه ن هن ابشق علي  الشلعنن هح  لو  الغسأ كالييمو عاد بعذ عهمنو  
الينبع ملاامة اليعنكن اإل  هي جبد  ا فيـون   هن هفيى ب  جممع الشل  اإل  هي

و كهفيـُ بـ  هأضـن  ا ي ـة العلميـة لإفيـنن الينبعـة        (1)بشأن هرو فعكس ىلأهـوال 
ــؤكن      ــن  كالشـ ــوزاع  األكقـ ــنبع لـ ــر  اليـ ــى ا املغـ ــي األعلـ ــ  العلمـ للمجلـ

 فلد ا يدلوا بأدلة رثع و هذرر هاعن اآلبي: و(2)اإل  هية
هن هدن ىل  هشلة زالـد  ا الهـدن هك الـاش  هك     " رأ هن احل َرج كهو: هكال :

و (4)و كالُعسر كهو: رأ هن زعـد الـاش  كأضـر  اجلسـو    (3)املن و ،نال  هك هآال "
ــن :       ـــن  اهلل بعـ ــشو قــ ــح امل لشـ ــنن عـ   جب هئ مئ خئژ هرفوعـ

 حج مث هتژ و كقـــــن  جـــــأ  كعـــــ : (5) ژجت هب مب خب حب

                                      
يناير/ /19(، http://islammemo.cc/akhbar/arabاإلسالم ) ( الفتوى منشورة مبوقع مفكرة1)

، وقد حبثت عن الفتوى يف إصدارات اجملمع الفقهي ويف موقعه اإللكرتوين ومل م2015
 .أجدها

( الفتوى موجودة يف موقع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية 2)
(http://www.habous.gov.ma/ ،) م .2015 /10/4بتاريخ 

 . 47رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية، د. صاحل بن محيد، ص (3)
، التوقيف على 1/344، نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور 3/427( ينظر: تفسري القامسي 4)

 . 1/749مهمات التعاريف 

 ( .78( سورة احلج من اآلية )5)

http://islammemo.cc/akhbar/arab
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يــــُ و كال عــــك هن ىلزــــن  بغســــيأ امل(1) ژ  مخ  جخ مح جح مج
 امل ن  مبرو هعٍد خيشى ررع   يوقع امل ل  ا ،رج كُعسر ،نال  هك هآال أ

هن  ال ب لي  ا اإل  م مبن أسـيل،م الضـرع هك أسـهه و  ـوان علـى       ثننيـن :
 ع ـو   الاش  هك على الغعو حلدأث ابـح عهـنس عرـي اهلل عاعمـن قـن : قـن       

لشلعـنن عمحعـو اهلل جلملـة هـح     و كقـد هص ـأ ا  (2)«ِرـَراعَ  َكال َرَرَع ال»:  اللَِّ 
اللواعد الشلعية العنهة ال  باعى عح ىلحلنح الضرع بنلاش و كبأهر بدفع  عاعن 

و كقنعـد   (3)قهأ كقوع  بلدع اإله ننو كهاعن: قنعد  "الدفع هك  هـح الرفـع"  
و ك، ـو   (5)و كقنعـد  "الضـرع أـدفع بلـدع اإله ـنن"     (4)"ال ررع كال رـراع" 

العدكن بسه  ه هسة امليُ امل ـن  بغسـل  هك َبْيِميمـ     الضرع كهو هان انيلن  
ههر هيبلق هك غنل  بلدع  اهلل بعن و فيسلط كجو  ذلـك عـرعن   هـح بـن      

   أ(6)دفع اله ن امليوقع قهأ كقوع 

                                      
 ( .185من اآلية ) ( سورة البقرة1)

( 2341( أخرجـــه ابـــن ماجـــة يف كتـــاب األحكـــام، ابب مـــن بـــب يف حقـــه مـــا يضـــر جبـــاره، بـــرقم )2)
(، واحلــاكم 3079(، والــدارقطين يف ســننه، بــرقم )2865واللفــظ لــه، وأمحــد يف مســنده، بــرقم )

(، وقــال: " هــذا حــديث صــحيح اإلســناد علــى شــرط مســلم، ومل 2345يف املســتدرك، بــرقم )
ـــاين يف إرواء الغليـــل 11718جـــاه"، والبيهقـــي يف الســـنن الكـــربى، بـــرقم )خير  (، وصـــححه األلب
 .2/1250، ويف صحيح اجلامع الصغري 3/408

 . 417، األشباه والنظائر، للسيوطي، ص2/155وردت هذه القاعدة يف: املنثور  (3)

، قواعــد 165قــا، ص، شــرح القواعــد الفقهيــة، للزر 2/349ينظــر هــذه القاعــدة يف: املوافقــات  (4)
 . 106الفقه، للربكيت، ص

 .  88، قواعد الفقه، للربكيت، ص207ينظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص (5)
 .  46ينظر: التطبيقات الطبية على القواعد الفقهية ص (6)
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هن رأ  ىلزن  ا الشرل هشركٌ  بنال يطنعةو قن   هبنن  كبعـن :   ثنلثن :
ىلَذا هَهْرُب ،ْو ِبـأْهٍر ف ـأُبوا   َك »: و كقن  ع و  اهلل (1) ژمئ خئ حئ جئژ 

قـن   و كقـد بلـرع عاـد الشلعـنن هنـ  ال كاجـ  هـع العجـ،و         (2)«ِهْاُ  َهن اْ َيط ْعُيْو 
كال نعــ  بــنلَعْج، عــدم اإله ــنن فلــطو بــأ خــْو    ":  هـــ(676)م الاــوكي

و كامليـُ امل ـن  مبـرو    (3)"ا  دو هك زأند  املروو هك حلوح هشلة عـدأد  
ة أيعذ ع فيعن قينم امل ّل  بواج  اليغسيأ  خوفـن  علـى نشسـ     هعد أعيرب ا ،نل

 هح ا  دو فيسلط الوجو  عا أ   
و كلـذا  (4)هن رأُّ ههنح هك هأهوع ب  عرعن  فعو هليد بشـر  السـ هة   عابعـن :

جــننم الشــرأعة بنعيهــنع الااــر ا هــآالم األفعــن و" فلــد أ ــون العمــأ ا األصــأ   
و في ـون هدان  (5)ُأاعـى عاـ  ملـن أـؤك  ىلليـ  هـح املشسـد "       هشركعن  هك هـأهوعا  بـ و ل ـح    

    كاج  غسأ امليُ هك َبْيِميم  هلي د بشر  الس هةو كعدم ىلحلنح الضرع مبغسول أ
هن عرأعيان اإل  هية ك نلر امللأ األخرن هكجهُ اضنفاة علـى   خنهسـن :

ــ  ه رعــن هك ىلحلــنح الضــرع بعــنو كذلــك بنعيه     ــاش  بــبد هــن خيشــى ها نعهــن هــح ال
الضركعأنم الواج  صيننيعن كالعانأة بعنو كالا وص الشرعية الدالة علـى كجـو    

ــن :    ــو  اهلل بعـ ــن: قـ ــثع و هاعـ ــنو رـ  و(6) ژ حئ جئ يي ىي نيژ محنأيعـ
و كىلذا ثهــُ بلــو  املَعــَر  هــح (7) ژ  زبمب رب يئژ كقولــ   ــهبنن : 

                                      
 (.16( سورة التغابن من اآلية )1)

، قتـــداء بســـنن رســـول هللا أخرجـــه البخـــاري يف كتـــاب االعتصـــام ابلكتـــاب والســـنة، ابب اال (2)
 (.1337(، ومسلم، يف كتاب احلج، ابب فرض احلج مرة يف العمر، برقم )6858برقم  )

 . 1/154" بتصرف "، وينظر: مغين احملتاج    1/340روضة الطالبني  (3)

، أحكام التـداوي )قواعـد وتطبيقـات(، د. خرييـة عمـر موسـى، 9/310( موسوعة القواعد الفقهية 4)
 .  1/503موعة أحباث يف السجل العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين ضمن جم

 .  4/189( املوافقات 5)

 (. 195( سورة البقرة من اآلية )6)

 (. 29سورة النساء من اآلية ) (7)
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  ههأ االخي نص هن ه هسة امل ن  مبرو هعٍد أسه  انيلن  العـدكن بلـدع  
اهللو فيجــ  هاــع رــأ ك ــيلة بــؤدي ىلليــ و كال عــك هن اللــو  بســلو  غســأ 
امليــُ كَبْيِميمــ  ىلذا ثهــُ علمــن  رــرعهمن علــى املهنعــر أــؤدي ىل  اضنفاــة علــى 

 أالاش و كدفع الضرع عاعن
هن الشرأعة اإل ـ هية هكجهـُ اليبـر ز هـح األهـراوو كههـرم         ند ـن :

أـة الــ  هــح عـأنعن هن بلــي بــنذن اهلل هــح   بنختـنذ اإلجــرانام الوقنليــة كاال،باز 
اإلصــنبة بــنألهراو املعدأــةو فــأهرم بنلهعــد عــح صــن،  املــرو املعــدي         

 ال » هنــ  قــن : عــح الــا   كاجيانبــ و كعــدم ههنعــرب و فعــح هبــي هرأــر  
ــوِعَدنم ــى ُهْمــِرو  ُأ ــ   و«ُهِ ــ ٍّ َعل  ــرم»: قــن  هن ع ــو  اهلل  كعا ــَح َكِف  ِه

و رمـن جـنن الاعـي ال ـرأ  بنلهعـد عـح ههـنرح        (1)«األ َ ـدِ  ِهـحَ  َبِشرُّ ر َمن امل ْجُذكِم
األكب ة  ابلنن للم نع  قهأ كقوععنو فعح ه نهة بح زأد عري اهلل عاعمـن عـح   

ــ  قــن : الــا    ــِمْعُيْو ىِلَذا» هن ــنُعوِن َ  ــأ ْعٍو ِبنلطَّ ــْدُخل،وَهنو ف ــ   ِب ــَع َكىِلَذا َب  َكق 
 أ(2)«ِهْاَعن َبْخُرُجوا   ف  ِبَعن َكه ْنُيْو ِبأ ْعٍو

هن فلعنن املنل ية ن  ـوا علـى  ـلو  الغسـأ كاليـيمو ا ،ـق  هـح         نبعـن : 
بعذع غ،ْسل  كت مي ح َبْيِميم  ا ،ن  رثر املوبى رثر   بوجـ  املشـلةو قـن  هبـو     

ــدعدأر )م  ـــ(: "كجــنز 1201الربرــنم ال ــد لك عــدم ه ــر  ال ــوبى ل ث ــر  امل  رث
 هـاعوو  َبْيِميمـ   هه ـح  هـح  كميـو  الغسـأو  عـدم  ذاكرـ  الشند،ـةو  املشلة بوج 

 أ(3)األص " على كبيمو غسأ ب  عليعو ُصّلى كىلال

                                      
 .احلديثني ( تقدم ختريج1)

، ( واللفــــظ لــــه5728( أخرجــــه البخــــاري، يف كتــــاب الطــــب، ابب مــــا يــــذكر يف الطــــاعون، بــــرقم )2)
 (. 2218ومسلم، يف كتاب السالم، ابب الطاعون، والطرية، والكهانة، وحنوها، برقم )

 . 1/420( الشرح الكبري 3)
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 ل ثـر   الُغْسأ عدم ـ(: "كزوزه1230مكقن  حممد بح عرفة الد وقي )
 هشـلَّة  َبْيِمـيَمعو  أشق  رنن بغسيلعوو كىلن ا الشند،ة املشلة ُبوِج  رثر  املوبى
 أ(1)بيمو" كب  غ،ْسأ ب  عليعو ُصّلى فند،ة

في ون األهر هك  كآرد ا ،ن  ثهُ تهين  هن مل  امليُ كاال،ي ند ب  عاد 
غسـل  هك َبْيِميمــ  هااـة انيلــن  العــدكن ك، ـو  الضــرع علـى املغسوــأ  دفعــن      

 أ(2)للبرج كدعنا  للضرع
ل ح كهع اللو  بسلو  الغسأ كالييمو عاـد بعـذ عهمن فننـ  أاهغـي هراعـن       

رنن هـــذا هـــح كجـــود ههـــنرح ا  ـــة ليجعيـــ، املـــوبى ا هـــن ا ـــيجد ا ع ـــ
ــح        ــة ه ــأدكام الوقنأ ــ هةو كب ــ،  بو ــنلأ الس ــشينم هك ا غعهــنو جمع املسيش
العـــدكنو كبنملعلمـــنم كاملطعـــرام ال زهـــةو كبـــوفر هـــح ألـــوم عليعـــن هـــح  
املخي ش املؤهلش لليغسيأ كالي ششو بنإلرنفة ىل  ىله ننية اخبال تـرح غـع   

يغسيأ كالي ششو هك عمبـن آالم كهجعـ،  ،دأثـة كهيطـوع  أسـيعنن      بلليدأة ا ال
بعن ا بغسيأ امليُ كهعي، و خنصة هع اليطوع امليانهي لل ـانعنم احلدأثـة ا   

 الع ر احلنررأ
كقــد اتلعــُ علــى خــرب ا ىل،ــدن ال ــب  اضليــة بشيــد بــأن ه،ــد املــوبى  

فعـد جبـد  هـح قهـأ      املشيه  بنصنبي  بشعكس ىلأهوال مت غسل  ا هسيشـشى امللـك  
فرأق ت  هيخ صو كمت دفا  ا ج،ن ا ص هح ىل،ـدن هلـنبر هدأاـة جـد      
)هلرب  برمينن(و عح ترأق فرأق هيخ ص هح الشؤكن ال ـبية كاألهننـةو ا   

                                      
 . 1/420( حاشية الدسوقي 1)

، بلغة 1/479، منح اجلليل 420و   1/408، حاشية الدسوقي 2/132( ينظر: شرح اخلرشي 2)
 . 1/335السالك 



 

 
248 

 )هرو فعكس اإلأهوال همنوذجن( هعي، امليُ اْلُمَ ن  مبرو ُهْعٍد ا الشل  اإل  هي ه، نم

 دأ همحد بح حممد بح  عد آ   عد الغنهدي
 

الوقُ الذي هاع ههل  هح املشنعرة ا غسل  كدفا   خوفن  هح انيلن  الشـعكس  
 أ  (1)ن مبدأاة جد ىلليعوو كصلوا علي  ص   الغنل  جبنهع الثاين

كعلي  فنن  أاهغي هاّل حي و بيعـذع الغسـأ كهـن أيهعـ  هـح ههـوع اليجعيـ، ىل         
الدفح ىلاّل بعد ا يشراغ الو ع ا الهبـث عمـن مي ـح فعلـ   قينهـن  ،ـق امليـُو        

 كىلبران للذهةأ
 املطلب الثاني

 تكفني امليت املصاب مبرٍض معٍد
ة على املسـلمشو بـ  خـ      ذررُم فيمن بلد م هن ب شش امليُ فرو رشنأ

 بش الشلعننو كعلى هذا جرن عمأ َ ل   األه ة كَخل شعن ىل  كقيان احلنررأ
كالسُّاة عاد هرثر ههأ العلو هن ُأ شـح الرمجـأ ا ث ثـة هثـوا  ِبـيا ُأـدعج       
فيعــن ىلدعاجــن و كاملــره  ا مخســة هثــوا : ىلزاعو كمخــنعو كقمــيصو كلشــنفيش 

أسب مجيع بـدن امليـوفىو فلـو ر،ّشـح امليـُ عجـ         بل   فيعمنو كالواج  ثو  
رنن هك اهره  ا لشنفة كا،ـد   ـنبغة  ـنبر  للهـدن جـنز ذلـك كهجـ،هو كلـو ت         

 أ  (2)مي ح ىلاّل  ب العوع  لوج 
ل ح قد أوجد هننع  أيعذ ع هع  ب شش امليـُ بنل ـشة املشـركعة الـ  كعدم     

رمـن هـو احلـن  ا األهـراو     بعن السـاة الاهوأـةو كف،  ـلُ ا ال يـ  الشلعيـةو      

                                      
م، وفيه تصريح للمتحدث 2014أغسطس//8سعودية، بتاريخ ( اخلرب نشر يف صحيفة احلياة ال1)

الرمسي ابسم أمانة حمافظة جدة أ.حممد البقمي، وهو موجود على موقعها اإللكرتوين 
(http://www.alhayat.com/. ) 

( للفقهاء رمحهم هللا تفصيالت كثرية يف أحكام الكفن، وملن أراد االستزادة ينظر على سبيل 2)
، 2/169، املغين 1/337، مغين احملتاج 1/83، الكايف البن عبدالرب 2/72املثال: املبسوط 

 .5/117احمللى 
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بعـدم   (1)املعدأةو ،يث هكصُ رـثع هـح املاامـنم ال ـبية ككزاعام ال ـبة     
االقبا  هح امليـُ امل ـن و كعـدم ب شياـ   خوفـن  هـح انيلـن  املـرو بسـ           
ه هسة جسد و ككجعـُ بضـركع  كرـع جثيـ  ا رـي  ب  ـيي ي ،ـنفاو        

بشــ أ حم ــوو ا  عــنز  للــعوان كالســوالأو هك ا قمــنإ مسيــكو كىلغ قــ  
امل ــنن الــذي ،ــدثُ فيــ  الوفــن و هــع اليأريــد علــى عــدم فيبــ  بعــد ىلغ قــ و  
كااللي،ام بيعلـيو األ ـط  اخلنعجيـة لىريـنسو كنللـعن ،ـذع عـدأد ا ه ـرل         
ــأ         ــح ِقه ــةو ه ــة آها ــة علمي ــن بطرأل ــدفح املخ ــصو كدفاع ــنن ال ــُ ىل  ه  كق

 أ  اي شو أربدكن امل ب  كاألدكام الوقنلية ال زهة
كا األعو األغل  هن ،نلة بعذ ع ب شـش امليـُ بـأبي بهعـن  ليعـذ ع بغسـيل         
لي زهعمن عند و فمح بعذع غسل  بسه  كبنن هعـٍد ُأخشـى انيلنلـ  ىل  الغن ـأ     
املهنعر جلثة امليوفى فسييعذع رذلك ب شيا   ألن  ال مي ـح هن ُأ شـح ىلاّل بلمـ     

 اجلثة كههنعربعن كاال،ي ند بعنأ 

                                      
( يف الوقت الذي تظهر فيه األمراض املعدية، تسارع كثري من وزارات الصحة إبصدار األدلة 1)

اإلرشادية الالزمة يف كيفية التعامل مع اجلثث املصابة أو املشتبه يف إصابتها، ينظر على سبيل 
ثال بعض هذه األدلة: الدليل اإلرشادي ملقدمي اخلدمة الصحية يف كيفية الوقاية والتعامل امل

م، موجود على موقع وزارة الصحة 2009هـ 1430مع فاشيات األنفلونزا، ُأصدر عام 
( يف شأن الوقاية من 27(، والقانون االحتادي رقم )www.moh.gov.saالسعودية )

وقع وزارة الصحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة األمراض السارية، موجود يف م
(www.moh.gov.ae ودليل اإلرشادات اخلاصة بتغليف ونقل اجلثث والرفات البشرية ،)

يبوال، موجود يف موقع وزارة الصحة اللبنانية املشتبه أو املؤكد إصابتها مبرض اإل
(www.moph.gov.lb.) 
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ع املخي ون هح ههأ الط  خطوع  ب شش امليـُ امل ـن و كخشـية    فنذا قر 
حلوح الضرع بنمل شِّحو كت أ ح مثة ترح بدألة للي ششو كال ك نلأ ا،بازأـة  
ــ  أســلط كجــو  الــي ششو      ــ و فنن ليــوقي الضــرع امليوقــعو كحتلــق العجــ، عا
كأـــدفح مب بســـ  العندأـــة الـــ  بـــوا كهـــي عليـــ   ألن الل ـــد  ـــب الهـــدن   

ــ كبغط ــرعو كمياــع انيلــن         (1)يي ــدفع بــ  الض ــح فُي ــنع ىل  هــن أا و فــنن ت مي 
العــدكنو رــأن ُأورــع ا رــي  ب  ــيي ي ا ــص  ــذا الغــروو كفــق         
املواصشنم الطهية املعمو  بعنو هع احلرص على هراعن  هن أ ون ذلك ال ي  
  نبرا   نبغن  ال أ   الهشر و كهن أ ون ههن،ن و تنهرا  غع جن  هك هياج أ

ل ح ز  هاّل ُأايلـأ ىل  هـذ  املر،لـة ،يـى أـيو ا ـيشراغ الو ـع ا ب شـش         
هـن ألـ،م   هننع هح ىلرـنفة   امليُ على ال شة املشركعةو ال  هي األكج و كال

هـح  بعد ذلك  بأس شحو كال الاملواد املعلمة هك األدكأة املان هة ىل   ىلرنفي  هح
ذا هفيــى جممــع الشلــ   و كبعــه لــوتــ  بغليشــ  بعــد ب شياــ  بغــ   هك رــي    

و (2)عكس ىلأهـوال يـون بشـأن فـ   اإل  هي الينبع ملاامة اليعـنكن اإل ـ هي ا ف  
 فنن ت مي اعو ذلكو فنن اهلل بعن  ت أ لشان ىلاّل هن هو ا الو ع كالطنقةأ

كمي ح هن أسيد  على هذا بنإلرنفة ىل  هن بلد م ذرر  هح ن وص عرعية 
ر هرفوعنن عح امل لشـشو كهن هكاهـر الشـرأعة    كقواعد رلية ا هن احلرج كالُعس

هعللة بلدع  العهد كا يطنعي و كا كجو  اضنفاة على الـاش  كصـيننيعن ممـن    

                                      
 (.16570الفتوى رقم ) ،لجنة الدائمةفتاوى ال ،5/313( ينظر: الشرح املمتع 1)

 يف(، http://islammemo.cc/akhbar/arab( الفتوى منشورة يف موقع مفكرة اإلسالم )2)
 .2015يناير/ /19
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أؤذأعــنو كرــركع  اجياــن  امل ــنبش بــنألهراو املعدأــةو كعــدم ه هســيعوو  
 و بنألدلة اآلبية:(1)كاال،ي ند بعو

وكهــو حي ــأ مبــن ا (2)هن املل ــود هــح ال شــح  ــب امليــُ كبغطييــ   هكال :
 بــح ق،ِيــَأ ُهْ ــَع »و كفيــ  هنــ  قــن : بــح األَعم   اإله ــنن  حلــدأث َخهمــنِ 

ُْ  َعْهَ ـ ُ  بعـن  غ طَّْيَاـن  ىلذا ُبـْرَد    ىلال ُن  شُِّاـ ُ  هـن  َنِجْد فلو ه،ُ،ٍدو أوم  ُعَمْيٍر  َخَرَجـ
 َكه ْن َعْهَ ـُ و  ُنَغطِّـيَ  ه ْن   الـا  ف أ َهَرَنن َعْهُ ُ و َخَرَج ِعْجل ْيِ  غ طَّْيَان كىلذا ِعْج ُ و

و فـنذا رـنح احلـن و كبعـذ ع الـي ششو كت      (3)«اْلـِنْذِخرِ  هـح  ِعْجل ْيـ ِ  على َنْجَعَأ
مي ح ىلاّل دفا  ا ثينب و هك فيمن عآ  ههأ االخي نص مم اـن  كرـركعأن و فييعـي ح    

 ذلكو كأ ون حم و   للواج أ
 شح ب و فنن  أ شح مبن أييسـر كلـو   اللينس على هح ت أوجد عين أ ثننيـن :

ِهح نهنم األعوو أورع علـى بدنـ  كألـ  عليـ  كأـربط  حل ـو  املل ـود كهـو         
الســبو فــنن ت أوجــد عــين أســب بــ  امليـُـ فننــ  أــدفح علــى هــن هــو عليــ   ألنعــن    

و كرذا أ ون ،ن  هـح بعـذ ع ب شياـ و    (4)رركع و ك،نلة الضركع  هسيثان  ا الشرل
ش امليُـ بنحلشـيش ك،ـو  هـح نهـنم األعوو ف ـذا مبـن أـرا  ههـأ          فنن  ىلذا هج،ه ب شـ 

 االخي نص هح رركع  ب شش امليُ بأرينس ب  يي ية ك،وهنأ

                                      
 .من هذا البحث 25و   24( ينظر: ص1)
 . 3/40، هناية احملتاج 1/367ينظر: مغين احملتاج  (2)

مل جيد كفناً إالّ مـا يـواري رأسـه أو قدميـه غطّـى رأسـه، أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب إذا  (3)
 (.940(، ومسلم يف كتاب اجلنائز، ابب يف كفن امليت، برقم )1217برقم )

 . 2/109، كشاف القناع 2/510، اإلنصاف 2/176ينظر: الفروع  (4)
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هـ( : " فنذا ت أوجد ثين  ُأ شـح بعـنو   1421قن  الشين ابح عثيمش )م
فنن  ُأ شح ،شـيش هك ،ـو و أورـع علـى بدنـ  كُألـ  عليـ  ،ـ،الوو فـنن ت          

 حئ جئ ژفح على هن هـو عليـ   لعمـوم قـو  اهلل بعـن :       أوجد عين فنن  أد
 أ(2)" (1)ژ  مئ خئ

هن  ال بدأأ لل شح عـرعن  أ ـنع ىلليـ  عاـد بعـذ ع  هك عـدم كجـود و         ثنلثـن :
هنم هكاهــر الشمــرل قــد كَجَهــُ ا هعــينن ُهبــدمد و كعلــى   كقــد قــر ع ههــأ العلــو  

 ه ـنو فـ  أل،هـ     صشنم كهي نم ُهعياةو فنذا  لط الوجو  عـح امل لَّـ  لعـذعٍ   
 أ(3)اإلبينن بهدل و كال بعوأض  بغع  دكن دليأ عرعي

 املطلب الثالث
 .(4)وضع جثة امليت املصاب مبرٍض معٍد يف تابوت

ليسُ هذ  املسألة اي ة بنمليُ امل ن  مبرٍو هعـٍدو فلـد حتـد ك الشلعـنن     
 عاعــنو ك ــطركا ، معــن ا ه ــاشنبعوو ل ــ  هكعدبعــن هاــن ألن احلنجــة هاــن  
جلعأ جثة امليوفى مبرو هعٍد ا بـنبوم قـد ب ـون هعـد هـح غعهـنو ،يـث ىلن        
ــ  املررــيةو كعــد  اخلــو  هــح انيلــن  العــدكن ىل  األصــبننو      خطــوع  ،نلي
بوج  على املخي ـش هن حيشاـوا جثيـ  هـح هن ميسـعن هك حييـك بعـن ه،ـد عاـد          

 محلعن هك دفاعنأ 

                                      
 (.16( سورة التغابن من اآلية )1)

 . 5/313( الشرح املمتع 2)

 . 2/463، هناية احملتاج 1/338، مغين احملتاج 1/309 ينظر: أسب املطالب (3)

ا توضع فيه جثة امليت، وهو يف األصل: ( التابوت: صندوق من حديد أو خشب وحنومه4)
 الصندوق الذي ُُيرز فيه املتاع.

 . 1/81، املعجم الوسيط 4/467، اتج العروس 2/17ينظر: لسان العرب 
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ســألة كجــدبعو ابشلــوا كبن يعرارــي هقــوا  الشلعــنن عمحعــو اهلل ا هــذا امل
 على األ، نم اآلبية:

همجعوا على هن دفح امليُ فرو رشنأة علـى املسـلمشو كهن السـامة     هكال :
هن أواعن امليُ ا اللرب هح غع بنبوم كال غع   ىلرراهن  ل و كصيننة جلسـد و  

 أىل  أوهان هذا على هذا جرن عمُأ ههأ اإل  م هح عْعد ع و  اهلل ك
لــُ رلمــة الشلعــنن احلاشيــة كاملنل يــة كالشــنفعية كاحلانبلــة علــى   ابش ثننيـــن :

 أ(1)رراهية دفح امليُ ا بنبومو ك، ى بعا ههأ العلو اإلمجنل على ذلك
ــربي  )م   ــ  الش ــن  اخلطي ــنبوم     977ق ــُ ا الي ــح املي ــر  دف هـــ(:" كأ 

 أ(2)ىلمجنعن   ألن  بدعةو ىلاّل ا هعو ندأة هك عخو  ف  ُأ ر  للم لبة"
يد  اللنللون ب راهية الدفح ا بنبوم بعدد هح األدلةو بيلخص ا كقد ا 

 :(3)اآلبي
 اآلجــر و َكَأْ َرُهــوَن اللَّــِهَحو َأْســَيِبهُّوَن ـــ قــو  ىلبــراهيو الاخعــي:" ر ــنُنوا 1

و هي كأ رهـون اليـنبوم  ألنـ     (4)" اْلَخَشـ َ  َكَأْ َرُهـونَ  اْلل َ ـَ و  َكَأْسَيِبهُّوَن
 أ اع عند  هح اخلش أ

                                      
، منح 1/419، الشرح الكبري للدردير 2/209الرائق ، البحر 1/318( ينظر: بدائع الصنائع 1)

، شرح منتهى اإلرادات 3/30، هناية احملتاج 1/363، مغين احملتاج 1/502اجلليل 
 . 2/134، كشاف القناع 1/372

، والرملي يف 5/246، وممن حكى اإلمجاع كذلك: النووي يف اجملموع 1/363( مغين احملتاج 2)
، والطحطاوي يف حاشيته على 3/248يت يف العناية شرح اهلداية ، والبابر 3/30هناية احملتاج 

 . 2/234، وابن عابدين يف حاشية 1/402مراقي الفالح 

 املراجع السابقة. :( ينظر فيما سيأيت من األدلة3)

 ( .11770( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه برقم )4)
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ــ2 هــن أــد   علــى   هنــ  بدعــةو كاــنِل  للســاةو فلــو أالــأ عــح الــا      ـ
 هشركعيي  ال عم   كال قوال و كال عح هصبنب  عري اهلل عاعوأ

ـ هن  لي  هح عمأ املسلمشو بـأ هـو عـند  الا ـنعن كاألعـنجوو كقـد       3
 ه،هرنن مبخنلشيعوأ

 ـ  هن األعو هنش  لشض م امليُو خب   الينبومأ4
ا الغنلـ  ه ـاول هـح اخلشـ  الـذي هس ـي  الاـنعو فيماـع         ـ هن اليـنبوم  5

 ىلدخنل  هع امليُ ا اللرب بشنعال  هاّل ىس  الانعأ  
ـ هن في  بشهعن  بنملبفش هـح ههـأ الـدنينو املاغمسـش ا لذالـذهنو كاملـوم       6

 هدعن  للعاة كالعرب أ
ـ هن في  ىلرنعة للمن و كهذا انل  للا وص ال  جـننم بـنلاعي عـح    7

 عة املن أىلرن
 بـنبوم   ا الـدفح  أسيب  هـ(: كال620قن  هوفق الدأح ابح قداهة )م

 كاألعو الـدنينو  بأهـأ  بشـه    و كال هصـبنب و كفيـ    الـا   عح أالأ ت ألن 
 الاـنع  هسـي   هـن  ك ـنلر  املبفـش  باـنن  هـح  ألنـ   اآلجـر   كأ ـر   لشض ب و هنش 
  أ(1)الانع" ىس  ال بأن بشنعال

ــن  الهعــوبي )م  ــدفح أســيبهون هـــ(: "كال1051كق ــنبوم  ا ال ــ  ب  ألن
 كبشـنعال   لشضـ ب و  كاألعو هنشـ   الـدنينو  بأهـأ  اليشه  هح في  كملن خش و

  أ(2)ننع" امليُ مي  ال هن

                                      
 . 2/190( املغين 1)

 . 1/372( شرح منتهى اإلرادات 2)
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ابشلوا على هن  ال أ ر  الدفح ا الينبوم عاد الضركع و هك احلنجـة   ثنلثـن :
األعو عخـو  كغـع   ىل  ذلكو هك ه لبة هعيرب  عرعن   رمـن ىلذا رننـُ بربـة    

هيمن  ةو هك ندأةو هك فيعن  هنل ،يث ال أ ـون  هـح نهشـعن ىلاّل اليـنبومو هك     
رــنن جســد امليــُ هعبلــن  بــنال،باح هك هلطعــن  هك هعــ ن ،يــث ال أضــهط  ىلاّل   
ال ادكحو هك رننُ املره  امليوفـن  ال حمـرم  ـن  ألنـ  ه ـب  ـنو كه،شـا عـح         

ا ة ثـ اجلبورـع   هناميـ   ،ملـ بلـد بُ رنن امليـُ ا  هك ملسعن عاد كرععن ا اللربو 
و فشي هذ  احلنالم ال بأس بورع امليُ ا الينبومو هع هراعـن  السُّـاة   بنبوم

 أ(1)ا الدفح
كا يبسح بعا فلعنن احلاشية اختـنذ اليـنبوم للاسـنن هطللـن  كلـو هـح غـع        
رــركع  هك ،نجــة  ألنــ  هقــر  للســبو كاليبــرز عــح هســعن عاــد كرــععن ا  

لربو كأاهغي عاد بعضعو هأضـن  هن ُأشـرإ ا اليـنبوم بـرا  لي ـع ا هعاـى       ال
 أ  (2)اللبد

دفاـ  ا   كأ ـر   "هــ(: 974جـنن ا حتشـة اضيـنج البـح ،جـر ا ييمـي )م      
بنبوم ىلمجنعن   ألن  بدعةو ىلاّل لعذع ر ون الدفح ا هعو ندأةو هك عخـو و  

ــعن كىلن ه، مـــُو هك بعـــرن ،يـــث    ــر هعرـ ــهنل حتشـ ــن  ـ ــهط  ىلال هك بعـ ال أضـ

                                      
، حاشية الطحطاوي على 2/62نظر أقوال الفقهاء يف حكم دفن امليت يف اتبوت: املبسوط ( ي1)

، بلغة 2/234، التاج واإلكليل 2/234، حاشية ابن عابدين 1/402مراقي الفالح 
، 2/211، الفروع 2/190، املغين 3/30، هناية احملتاج 5/246، اجملموع 1/366السالك 

 . 2/546اإلنصاف 

 . 2/235، حاشية ابن عابدين 1/102، االختيار لتعليل املختار 1/115الفقهاء  ( ينظر: حتفة2)
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الينبومو هك رنن اهره  ال حمرم  نو ف  أ ر  للم ـلبةو بـأ ال أهعـد كجوبـ      
  أ(1)ا هسألة السهنل ىلن غل  كجودهن كهسألة اليعري"

كبانن على هذا اللو  فنن  ىلذا اقيضُ احلنجة كهكصى املخي ـون هـح ههـأ    
كلـو ا   الط  بضركع  كرع امليُ امل ن  مبرو هعٍد ا بنبومو كدفا  فيـ و 

ه ــنن خــنصو فــ  بــأس بــذلك  دفعــن  للبــرجو كألن فيــ  ه ــلبة هيبللــة  
و كبعـذا  (3) ژ  مئ خئ حئ جئژ و كاهلل  هبنن  كبعن  ألـو :  (2)عرعن 

و (4)هفيُ اللجاة الدالمة للهبـوك العلميـة كاإلفيـنن بنململ ـة العربيـة السـعودأة      
 أ     (5)يكب  صدع قراع ا مع الشلعي الينبع لرابطة العنت اإل  ه

 
*      *      * 

 

                                      
 . 3/194( حتفة احملتاج 1)

، فقه النوازل يف 222( ينظر: املوسوعة امليسرة يف فقه القضااي املعاصرة )قسم العبادات( ص2)
 . 318، املستجدات يف كتاب اجلنائز للجدعاين ص150العبادات للمشيقح ص

 ( .78ة احلج من اآلية )( سور 3)

 . 438ـ  8/431وى اللجنة الدائمة ا( ينظر: فت4)

 .176، ص، القرار اخلامسمع الفقهي اإلسالميقرارات اجمل( ينظر: 5)
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 املطلب الرابع
 حكم الصالة على امليت املصاب مبرٍض معٍد

األصــأ هن صــ   اجلاــنز  فــرو علــى ال شنأــة عاــد ههــأ العلــوو كزــ    
بلدميعن علـى الـدفحو كهن ب ـون ،نرـر  ههـنم امل ـلش ،ـش ال ـ   عليعـنو          

ــةو رمــح ميــوم     كهــو ،نهــأ  ل ــح قــد خييلــ  احل ــو ا احلــنالم غــع العندأ
لىهراو الوبنلية املعدأةو كأاأ املرو بنقين  بعد هوب و كأهلـى خطـر  قنلمـن و    
ــن       ــة ال ــ   عليــ  قهــأ الــدفحو هك أثهــُ علمي فيلــرع ههــأ الشــأن عــدم ىله نني
خطوع  ال    علي  ،ضوع اجلثة  خشـية هـح  ـرأنن املـرو ىل  األصـبننو      

هن ألي األ،ينن هح بسـر  هـذا    كت أوجد هح الو نلأ الطهية الوقنلية هن مي ح
املعـنأع الدكليـة الـ  كرـعيعن هاامـة ال ـبة         بليضـي الوبنن ىللـيعوو كهـذا هـن    

غع املخي ـش هـح   هاع كال  ن  ُ على: و العنملية لدفح امليوفش بأكب ة هعدأة
أــ  بـ غ ذك و كىلدفح امليــوفىة امل ــنبةو كرـركع  اإل ــرال بـ  قـبا  هــح اجلثـ  اال
أ فرأــق تــ  هيخ ــص َهــهــح ِق  دفاــك غســيل  هك ب شياــ وي  بيطــوع  ه هســخب

 أ(1) هلهبنألكب ة دكن ،ضوع 
فشي هذ  األ،و و هأ زوز بأخع ال    على امليُ ىل  هـن بعـد الـدفحو    
ثو ا ،ن  دفا  بعيدا  عح الانس بيوصية تهيةو هأ ز،لعو ال    علي  بـدكن  

ا هـذا املطلـ و ا رـون    كجود اجلانز  ههـنهعوو هـذا هـن  ـأبانكل  بنلدعا ـة      
 املسنلأ اآلبيةأ   

 األك : ، و ال    على هح بعذ ع غسل أ
 كالثننية: ، و بأخع ال    على امليُ امل ن  ىل  هن بعد الدفحأ

                                      
 ( ./http://www.who.int( ينظر: موقع منظمة الصحة العاملية )1)
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 كالثنلثة: ال    على امليُ امل ن  ص   الغنل أ
كهــي: ، ــو ال ــ   علــى هــح بعــذ ع غســل و هــأ  فأه ــن املســألة األك و 

 ي  هك ال  ُأ لى عل
فبدأثي عاعن خنص مبح بعذ ع غسل و كحتلق العج، عا و كهي ههاية عاـد  
الشلعنن علـى الـي زم بـش غسـأ امليـُ كال ـ   عليـ و فمـح ذهـ  ىل  هن غسـأ           
امليُ عر  ل ـبة ال ـ   عليـ و قـن : بسـلو  ال ـ   عليـ و كعـدم صـبيعن          

 لي  هع بعذ ع هن قهلعنأبدكن بلدُّه  عليعنو كهح ت أعيرب  رذلك هجنز ال    ع
 كلذلك اخيل  الشلعنن ا هذ  املسألة على قولش:

ــو  األك : ــة   اللـ ــوع احلاشيـ ــ  مجعـ ــ  ذهـ ــة (1)كىلليـ ــا املنل يـ و (2)و كبعـ
و هنـ  ُأ ـلى علـى امليـُ علـى احلـن        (4)و كفلعـنن احلانبلـة  (3)كهيأخرك الشنفعية

 ال  هو عليعنو كلو هع بعذع الغسأ كالييموأ
و (6)و كمجعــوع املنل يــة  (5)هــو هــذه  بعــا احلاشيــة    ك اللــو  الثــنني: 

و هن  هيى بعذ ع غسأ امليُ كَبْيِميم  ف  أ لى عليـ و  (1)كاملعيمد عاد الشنفعية
 أ كأدفح دكن ص  

                                      
، الفتاوى 2/224ن ، حاشية ابن عابدي2/193، البحر الرائق 1/239( ينظر: تبيني احلقائق 1)

 . 1/163اهلندية 

 . 1/408، حاشية الدسوقي 2/234( ينظر: التاج واإلكليل 2)

 . 1/321، أسب املطالب 1/360( ينظر: مغين احملتاج 3)

 . 2/505، اإلنصاف 2/240، املبدع 2/164( ينظر: الفروع 4)

 . 2/207ن ، حاشية ابن عابدي1/270، جممع األهنر 1/253( ينظر: حتفة الفقهاء 5)

، منح 1/408، الشرح الكبري للدردير 1/546، حاشية العدوي 2/132( ينظر: شرح اخلرشي 6)
 . 1/479اجلليل 
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 هدلة األقوا :
هدلة اللو  األك و اللنللش بوجو  ال    علـى امليـُ كلـو هـع بعـذ ع هـن       

 قهلعن: 
ــلط بنملعســوع  1 ــا    (2)( هن امليســوع ال أس ــح بع ــأ العجــ، ع ــى ،  و فمي

َكىلَذا هَهْرُب ،ْو ِبأْهٍر ف ـأُبوا ِهْاـُ     »:   للول  (3)الواجهنم ت أسلط هن هه ح هاعن
 أ(4)«َهن اْ َيط ْعُيْو 

اللينس على صبة ص   احلـي  فنقـد الطعـوعأح عاـد عجـ،  عـح الطعـنع و         (2
 أ(5)شى عاعن عرعن فنمنن بعيرب الشرك  عاد اللدع و كا ،ن  اليعذع كالعج، أع

كنوقش: بأن  لو  هن كج  هح عرك  ال    بسه  العجـ، عاعـن    
ىلمنن هو حلرهة الوقُ الذي ،ـدد  الشـنعل بـدنا  كانيعـننو خبـ   ال ـ   علـى        

 أ  (6)اجلانز  فليسُ حمدد  بوقُ
( هن الغســأ ،ــق  للميــُو كال ــ   ،ــق  هلل بعــن و كقــد بعــذع الغســأ 3

 أ  (7) قنلمن  فيؤبى ب  لليم ح ها بنلعج، عا و فيهلى ،ق اهلل

                                                                                    
 . 3/25، هناية احملتاج 1/360، مغين احملتاج 5/177( ينظر: اجملموع 1)

بكي ، األشــباه والنظــائر البــن الســ2/7عــدة يف: قواعــد األحكــام يف مصــاحل األانم ينظــر هــذه القا( 2)
 .1/159، األشباه والنظائر للسيوطي 1/155

 . 1/363، شرح منتهى اإلرادات 1/360: مغين احملتاج يف ( ينظر هذا الدليل3)

 .تقدم خترجيه( 4)

 . 30، التطبيقات الطبية على القواعد الفقهية ص1/363( ينظر: شرح منتهى اإلرادات 5)

 . 1/303( ينظر: بدائع الصنائع 6)

 . 3/25لدليل ومناقشته يف: هناية احملتاج ( ينظر هذا ا7)
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هـــ( هســيدال  ل ــبة ىلقنهــة صــ    743( قــن  فخــر الــدأح ال،ألعــي )م 4
 ك ـذا  َكْجـ   هـح  اإِلهنم ُ،ْ و ل  امليُ اجلانز  على امليُ عاد بعذ ع غ،سل : "ىلن

 كاإلهنم خلشعوو كرعو  لو علي  ال    هوز كال اللومو ه َهنَم َكْرع  ُأشب 
 علـى  ال ـ    جواز بدليأ هأضن املؤمت  ، و كل  ال   و جلواز تعنعب  بشب 

 بـأن  مي ـح  ت كىلن مم اـنو  الُغسـأ  دام هـن  اإلهـنم  ، و ل  فيعطى كال    املره 
 فيجـوز  املـؤمت و  ، ـو  لـ   أعطـى  بـنلا هش  ىلال ىلخراج  مي ح كت الُغسأ قهأ دفح

 ُبَعــند حُدِفــ ثــو الُغســأ قهــأ عليــ  صــلى كلــو للضــركع و قــرب   علــى ال ــ  
 أ(1)العج،" حتّلق عاد صبيبة األ،ك  بالل  كقيأ: األ،ك و لشسند ال   

و كهو اللنللون بسـلو  ال ـ   علـى هـح     كا يد  هصبن  اللو  الثنني
 بعذ ع بغسيل  كبيميم  بنألدلة اآلبية:

هن غسأ امليُ كال    علي  هي زهنن ا الشعأ كجودا  كعدهن و فـنذا   (1
 أ(2)ذ ع  لط اآلخر لط ه،دهمن هك بع

كنوقش: بأن املل ود بنلي زم بش بغسيأ امليُ كال    علي  هو الـي زم  
ا الطل   مبعاى هن هـح ت،لـ  غسـل  تلهـُ ال ـ   عليـ  كع سـ و كلـي          
املل ـود الـي زم ا الشعـأ كجـودا  كعـدهن   ألن صـ   اجلاـنز  قربـة هل ــود          

 أ    (3)نعة ل لذابعنو ىلذ الل د هاعن الدعنن للميُ كالشش

                                      
 . 1/239( تبيني احلقائق 1)

 . 1/547( ينظر: حاشية العدوي 2)

 . 1/360، مغين احملتاج 1/479، منح اجلليل 1/355( ينظر: بلغة السالك ألقرب املسالك 3)
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هن غسأ امليُ عـر  ل ـبة ال ـ   عليـ و كالبـد هن أيلـدم الشـر          (2
 أ(1)على املشرك و فنذا بعذع غسل  كَبْيِميم  ت أ أ علي  لشوام الشر 

هن ال    علي  ر  ب  لاشسـ و فيشـب  تعـنع  امليـُ كهـي الغسـأ        (3
 أ(2)ل    اجلانز و رمن رننُ بشب  تعنعب  ،ين  ا ال    املشركرة

 هـح  ،ـق  ا هعيـرب   هـي  رمـن  عليـ   لل ـ    هعيـرب   ،ل  ا الطعنع  هن (4
  أ(3)علي  أ لي

كمي ح هانقشة هن  هق هح األدلة: بأناـن لـو  ـلمان ل ـو بـأن الغسـأ عـر         
ل بة ال    فنن  هليد بشر  اللدع  علي و كبنلعج، أسلط  ألنـ  ال كاجـ    

 هع العج،أ
اعهيو كن  ـ :    الشربي  عـح الـدم  اخلطيكهح هانقشة هذ  األدلة هن ذرر  

كىلّلــن لــ،م هن َهــْح ه،ْ،ــِرح ف ــنع َعَهــندا هك هرلــ  َ ــُهع ت ُأَ ــأم  : " قــن  الــد اعهي 
 أ(4) هح هصبنبان قن  بذلك " كال هعلو ه،دا  وعلي 

ــنج        ــنن ا املاع ــ  ج ــنن في ــأ كخــ   الشلع ــذع الغس ــ   ليع ــو ال  كا ، 
هـ( هـن ن  ـ : "كممـن    977شربي  )مللاوكي كعر،  هغ  اضينج للخطي  ال

 املالـو   ألن  بشرت   َبْيِميم  هك غسل  بلدم اجلانز  على ال    ل بة ُأشب 
 ك،ـو   بعـدم  هـنم  نشسـ و فلـو   ر    امليُ على ال    كألن و الا  عح
 علي   أ أ ت كَبْيِميم و كغسل  ىلخراج  كبعذع عميق ،ر هك ب ر ا كقع رأن

                                      
 . 5/177، اجملموع 1/29( ينظر: منهاج الطالبني 1)

 . 1/360( ينظر: مغين احملتاج 2)

 . 2/73( ينظر: املبسوط 3)

 . 1/360( مغين احملتاج 4)
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 ال ا مـول:  ا كقـن   كهقـر ا و  امليـولي  عـح  الشـيخنن  نللـ   رمـن  الشـر   لشوام
 امليسـوع  ألن عليـ    ال ـ    لـبد  كج  كال امليأخرأح: بعا في و قن  خ  

ــُ  َهــن   » صــ  ا احلــدأث: ملــن بنملعســوعو أســلط ال ــأْهٍر ف ــأُبوا ِهْا َكىلَذا هَهــْرُب ،ْو ِب
 للميـُو كجـ،م   كالشـشنعة  الدعنن ال    هذ  هح املل ود كألن و«اْ َيط ْعُيْو 

  أ(1)علي  " ُصّلي غسل  بعذع هح هن كغع  الداعهي

 الراج :
الراج  عادي ـ كاهلل هعلو ـ اللو  األك  كهو: هن  ُأ لى على امليُ على   
 احلن  ال  هو علي و ،يى هع بعذ ع غ،سل  كَبْيِميم   للو  هدليعوو ككجنهيعنأ 

ٍد ىلذا بعذ ع غسـل  كَبْيِميمـ و باـنن    كبانن علي : فنن امليُ امل ن  مبرو هع
علـى بلرأـر تــ  هـح هتهـنن ثلــنم هـح ههـأ العلــو كاخلـرب و فـنن الواجــ  هن         
ُأ لى علي  هن هه حو كال أاهغي برد ال ـ   عليـ   ألنـ  ال كجـ  لبرعـن هـع       

 أ   (2) [ ١٦اتلغابن: ] َّ  مئ خئ حئ جئ ُّ اللدع  عليعنو كقد قن  اهلل بعن : 
 املسألة الثانية 

 .(3)كم تأخري الصالة على امليت املصاب إىل ما بعد الدفن مباشرةح
األصأ هن  ز  بلدأو ص   اجلانز  على الدفح  ألن  كقيعن الذي جـننم  
ب  األ،ندأث الاهوأة ال بيبةو ل ح قد أثهُ بلو  ههأ اخلرب  كاالخي ـنص  

و ا يمراعأة بلنن خطر املرو املعدي كخشـية انيلـن  العـدكن هـح ه ـدع  كهـ      
امليُ امل ن  ىل  األ،يننو ،يى بعد ب شياـ  هك ،شـا جثيـ  ا لهـنس خـنصو      

                                      
 "بتصرف يسري". 1/360( منهاج الطالبني وشرحه مغين احملتاج 1)
 (.16( سورة التغابن من اآلية )2)

مقصودة؛ ألن احلال يقتضيها يف مسألتنا، وألن يف مدة الواردة يف عنوان املسألة ( كلمة )مباشرة( 3)
 بصدده. بني الفقهاء، ولستُ الصالة على القرب خالف 
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كىلن رننُ هذ  احلنلة بأبي ـ غنلهن  ـ بهعن  ليعذ ع بغسيل  كب شياـ  بنلسـه  نشسـ و    
فنذا بعذ ع بغسـيأ امليـُ كب شياـ و ثـو ثهـُ علميـن خطـوع  ال ـ   عليـ  قهـأ           

الدفحو كأ لى بعد ذلك على الدفحو هأ زوز بأخع ال    علي  ىل  هن بعد 
 قرب  هم ال  

كلهينن ، و املسألة البد هح اإلعـنع  ىل  هـن  ـهق احلـدأث عاـ  ا املسـألة       
السنبلةو كهو قو  هح أرن هن غسأ امليُ كال    عليـ  هي زهـنن ا الشعـأ    
كجودا  كعدهن و فنذا  لط ه،ـدهمن هك بعـذ ع  ـلط اآلخـرو كهن ال ـ   علـى       

 أ(1)يلدهعن غ،سأ غع هشركعةو كقد بلدم بيننعن بنليش يأاجلانز  دكن هن أ
ههن عاد هح ال أرن ذلكو فلعو ا ، و بأخع ال ـ   علـى امليـُ ىل  هـن     

 بعد الدفح ههنعر  ثو ال    علي و قوالن:  
ــح احلاشيـــة      اللـــو  األك : ــو  عنهـــة الشلعـــنن هـ  (3)كاملنل يـــة (2)كهـــو قـ

أ أ  علي  قهأ الدفح  لعـذعو كرـنن هـح    و هن هح ت (5)كاحلانبلة (4)كالشنفعية
 ههأ ال   و فنن  أ ّلى على قرب  بعد الدفحأ 

ــنني: ــة اللــو  الث و هنــ  ال (1)و كعكاأــة عــح اإلهــنم همحــد (6)لــهعا املنل ي
ُأ لى على قرب امليُو كلو رنن برد ال    علي  قهأ الدفح لعذع  ألن كقـُ  

 ص   اجلانز  حمدد قهأ الدفحو كقد فنمأ
                                      

 ( وهي املسألة السابقة، وتقدم بياهنا وذِْكر من خالف فيها من احلنفية واملالكية والشافعية.1)

 . 1/100، املختار وشرحه االختيار 1/92، اهلداية شرح بداية املبتدي 2/69( ينظر: املبسوط 2)

 . 1/412الدسوقي  ، حاشية2/142، شرح اخلرشي 2/234( ينظر: مواهب اجلليل 3)

 . 2/486، هناية احملتاج 2/130، روضة الطالبني 3/62( ينظر: احلاوي الكبري 4)

 . 2/86، كشاف القناع 2/471اإلنصاف  ،2/217( ينظر: املغين 5)

 1/546، حاشية العدوي 2/251،  2/234، مواهب اجلليل 2/217( ينظر: التاج واإلكليل 6)
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  فلعنن املنل ية اللنللون بعذا اللو  فيمـن ُأشعـأ مبـح ت أ ـأ  عليـ       كاخيل
قهأ الدفح ىل  ث ثة هقوا : فليأ: أدعون ل و كأا رفون ب  ص  و كقيـأ:  
ز  هن ُأخرج هح قرب  لي لى علي  ىلاّل هن ُأخـن  بغـع و كهـو هـن ذهـ  ىلليـ        

 هد  دفا أ  و كقيأ: ُأخرج هح قرب  ىلاّل هن تنلُ(2)اإلهنم همحد هأضن 
 هدلة اللولش:

كهـو هـح أـرن ال ـ   علـى قـرب هـح ت        ا يد  هصـبن  اللـو  األك و   
 أ أ  علي  لعذعو بنآلبي:

اللينس على هح فنبي  ص   اجلانز  لعذعو فنذا ،ضر هـح   الدليأ األك : 
عليـ   ال ،رج ت ُأدعد ال    عليعن كقد دفاُو كهعاد هن أ لي عليعنو فنن  

ُ  َ ـْوَدانَ  اْهـَره     ه نم ُهَرْأـَر    هبـي  و فعح ا ذلك  لشعل   هك اْلَمْسـِجدَ  َبل،ـوُّ  رننـ
 "ه ف ـ   قـن :  َهـنَمو  ف ل ـنل،وا:  عاـ و  هك عاعن ف َسأ َ  و اللَِّ  ع و  ف ش ل َدَهن َعنبًّن
 علـى  ِني"ُدلُّـو  فلـن :  ه ْهـَرُ و  هك ه ْهَرَهـن  َصـغمُركا  ف   ـأ نمُعوْ  قن : آَذْنُيُموِني"و ر،ْاُيْو

 علـى  ظ،ْلَمـة   َهْمل،ـوَن ٌ  اْلل،ُهـوعَ  هـذ   "ىِلنم قـن :  ُثـوم  عليعـنو  ف َ ـلَّى  ف َدلُّوُ و ق ْهِرِ "و
 أ  (3)عليعو" ِبَ  ِبي  و ُأَاووُعَهن كجأ ع، اللََّ  َكىِلنم ه ْهِلَعنو

جبواز ال    على اللربو كىلذا ثهـُ جوازهـن علـى هـح      فعذا بشرأع ها  
 ح ت أ أ  علي  أ ون هك  كه،ق  بنل   أُصّلي علي و فم

                                                                                    
. 

 . 2/86، كشاف القناع 2/219الفروع ، 1/441 مسائل حرب الكرماين( ينظر: 1)

( وعلل أصحاب أمحد القول بنبش القرب وإخراج امليت للصالة عليه، فقالوا: ليوجد شرط الصالة 2)
 عليه وهو عدم احلائل.

(، ومسلم 1272( أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب الصالة على القرب بعد ما يُدفن، برقم )3)
 ( واللفظ له.956ابب الصالة على القرب، برقم ) يف كتاب اجلنائز،
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و بدليأ قولـ  ا احلـدأث   بأن ال    على اللرب خنصة بنلا   كنوقش:
 ُأَاووُعَهـن  كجـأ  عـ،  اللََّ  َكىِلنم ه ْهِلَعنو على ظ،ْلَمة  َهْمل،وَنٌ  اْلل،ُهوَع هذ  امليلدم: "ىِلنم

 عليعو"أ ِبَ  ِبي  و
  صـ ب   يةو كىلمنن قول  هذا لهينن بررةبعدم اليسليو بنخل وص كهجي :

 اللربأ على ال    عح غع  نعي في  كلي  غع و ص   على كفضيليعن
ثو ىلن  لو رنن األهر خنصن  ب  ملاـع ال ـبنبة عرـوان اهلل علـيعو هن أ ـلوا      

 اللَّـ ِ  ع ـو   و ألن  ثهُ ا احلـدأث هنـ : " اْنَيَعـى   (1)خلش  عادهن صلى على قرب
  أ(2)ه ْعَبًعن" َكر همَر َخْلش ُ  َكَصشُّوا علي و ف َ لَّى َعْتٍ و ق ْهٍر ىل 

هن ال    على اجلانز  ،ق  هلل بعـن و ك،ـق اهلل ال أسـلط     الدليأ الثنني:
هع اإله نن ىلاّل بأدال و فيهلى ،ق اهلل كهو ال    على اجلانز  قنلمـن و كأـؤبى   

 أ(3)بعن على اللرب إله ننعن
 نن بداعد الواج و كهـو ال ـ   علـى اجلاـنز و فننـ       ىله الدليأ الثنلث:

 كىلن رنن حملعن قهأ الدفحو ل ح هيى هه ح بداعرعن فيؤبى بعنأ
و كهو اللنللون بأن  ال ُأ لى على قـرب امليـُو   كهه ن هصبن  اللو  الثنني

كلو رنن برد ال    علي  قهأ الدفح لعذعو فلو هقـ   ـو علـى دليـأ  ـون      
 أ(4)ص   اجلانز  حمدد قهأ الدفحو كقد فنمهنعو قنلوا: ىلن كقُ 

                                      
 . 5/140ه يف: احمللى ن( ينظر مناقشة الدليل واجلواب ع1)

(، ومسلم 1271( أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب الصالة على القرب بعد ما يُدفن، برقم )2)
 ( واللفظ له.954يف كتاب اجلنائز، ابب الصالة على القرب، برقم )

 . 2/219، الفروع 3/25ر هذا الدليل: هناية احملتاج ( ينظ3)

 . 2/217، املغين 2/251،  2/234( ينظر: مواهب اجلليل 4)
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 الراج :
الذي أبج  عادي ـ كاهلل هعلو ـ اللو  األك و كهو قو  هح أـرن هن هـح    
ت أ أ  علي  قهأ الدفح لعذعو فنن  أ ّلى على قرب  بعد الدفح  كذلك للـو   

 هدليعوو كق وع هدلة انلشيعوأ
    علي  قهأ الدفح بسـه   كبانن علي و فنن هح بعذ ع بغسيل  كب شيا  كال

هرو هعٍد خيشى هح انيلنل  ىل  األصبننو كثهُ علميـن  خطـر  علـى الاـنسو     
كهه اُ ال    على قرب  بعد الدفحو ف  بأس بنل    على قـرب   ألنـ  هـو    
املييسرو كاملم ـحو كاهلل بعـن  ت أضـيق علياـن ا دأااـنو كت أل،هاـن مبـن خيـرج         

ةو كهـو هـن هفيـى بـ  جممـع الشلـ  اإل ـ هي اليـنبع         عح ،د  اللـدع  كاال ـيطنع  
 أ   (1)ملاامة اليعنكن اإل  هي ا فيون بشأن فعكس ىلأهوال

 املسألة الثالثة
 الصالة على امليت املصاب صالة الغائب.

كُبي وع هذ  املسألة ا امليُ امل ن  مبرو هعٍد ىلذا قر ع ههأ االخي نص 
،ضوع اجلانز و كرـذلك عـدم ىله ننييعـن    عدم ىله ننية ال    علي  قهأ الدفح 

على قرب  بعد الدفحو كعج،كا عح بوفع املسيبضرام الطهية املننعة هح انيلن  
العدكنو كهكصـوا بسـرعة الـيخلص هـح اجلثـة كهن بـدفح بعيـدا  عـح الاـنس           

 فشي هذ  احلنلة: هن ، و ال    علي  قهأ الدفح هك بعد  كهو غنل  

                                      
(، بتاريخ http://islammemo.cc/akhbar/arab( الفتوى منشورة يف موقع مفكرة اإلسالم )1)

وين ومل ، وقد حبثت عنها يف إصدارات اجملمع الفقهي ويف موقعه اإللكرت 2015يناير/ /19
 .أجدها
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 على الغنل  قوالن هشعوعان:للشلعنن ا ، و ال    
هن ال    على الغنل  هشركعةو كهو قو  مجعوع فلعـنن   اللو  األك :

 أ(2)و كاحلانبلة(1)الشنفعية
و كعكاأــة عــح (4)و كعنهــة املنل يــة(3)كهــو هــذه  احلاشيــة اللــو  الثــنني:

و هن ال    على الغنل  غع هشركعةو كهن  ال أ لى علـى ه،ـد ىلاّل   (5)همحد
 جانزب  ،نرر أىلذا رننُ 

ــى     كقــد اخيلــ  هصــبنُ  اللــو  األك و اللــنللون مبشــركعية ال ــ   عل
 الغنل : هأ ُأ لى على رأ غنل  هم ال  و على ث ثة هقوا :

ــة (6)فــذه  الشــنفعية األك : ــى (7)و كهــو هــذه  احلانبل و هن ال ــ   عل
الغنل  هشركعة هطللن و  ـوان ُصـلي عليـ  هك ت أ ـأ عليـ و كهـذا هرـع         

 أ(8)هـ(1421وا  رمن صرح بذلك الشين ابح عثيمش )ماألق

                                      
 . 2/485هناية احملتاج ، 1/322، أسب املطالب 5/205( ينظر:  اجملموع 1)

 . 2/196، الفروع 2/195، املغين 1/264( ينظر:  الكايف يف فقه اإلمام أمحد 2)

 . 2/117، شرح فتح القدير 1/312، بدائع الصنائع 2/67( ينظر: املبسوط 3)

 . 1/427، حاشية الدسوقي 2/142رشي ، شرح اخل2/458( ينظر: الذخرية 4)

 . 2/261، املبدع 2/196، الفروع 2/195، املغين 1/264( ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد 5)

، مغين احملتاج 1/322، أسب املطالب 5/205،  اجملموع 3/51( ينظر: احلاوي الكبري 6)
 . 2/485، هناية احملتاج 1/345

، كشاف القناع 2/260، املبدع 2/196، الفروع 1/264م أمحد( ينظر: الكايف يف فقه اإلما7)
 .2/533، اإلنصاف 2/121

 . 5/347( ينظر: الشرح املمتع 8)
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ص   الغنل  هشركعة علـى العهـد    هنكا عكاأة عح اإلهنم همحد  الثنني:
 وهك جمنهـد  وورعـنلِ هك هاشعة للمسـلمش    عأن ا اإل  م  ل  ال نحلو كهح

همــنو كعجــ  هــذ  الركاأــة بعــا امليــأخرأح رنلشــين عهــدالرزاح عشيشــي  ك،و
ـــ(و ك1415)م ــنز )م  ه ــح ب ــد    1420الشــين اب ــو زأ ـــ(و كالشــين ب ــر هب ه
هـ(و كب  هفيُ اللجاة الدالمـة للهبـوك العلميـة كاإلفيـنن بنململ ـة      1429)م

 أ(1)العربية السعودأة
ــد   الثنلــــث: ــنم همحــ ــة عــــح اإلهــ ــن  و(2)كهــــي عكاأــ ــنبي كاخينعهــ اخلطــ

و كَنَ رهن (4)هـ( هح الشنفعية502و كا يبساعن الركأنني )م(3)هـ(388)م
 و(5)هــ( 751)م كبلميـذ  ابـح اللـيو    هــ(و 728)م اإل  م ابـح بيميـة   عين

و (7)كعج بعــن ابــح عثــيمش ا ــيد   ــن الشــينكو (6)هـــ(1420كاأللهــنني )م
،يث قنلوا: بنن ال    على الغنل  غـع هشـركعة ىلاّل ا ،ـق  هـح هـنم كت      

 أ أ علي و فنن صلي علي  ف  بشرلأ 

                                      
، فتاوى اللجنة 14/158جمموع فتاوى ابن ابز ، 2/261، املبدع 2/196( ينظر: الفروع 1)

 .1/27فتاوى إسالمية (، 5394، فتوى رقم )9/418الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 

 . 2/533، اإلنصاف 2/260، املبدع 2/196( ينظر: الفروع، 2)

 . 4/88، نيل األوطار 3/542( ينظر: معامل السنن 3)

 .  9/6، عون املعبود 3/188( ينظر: فتح الباري 4)

 . 521ـ  1/520زاد املعاد ، 5/360الفتاوى الكربى البن تيمية ( ينظر: 5)

 . 115( ينظر: أحكام اجلنائز وبدعها ص6)

 . 7سؤاالً يف أحكام اجلنائز ص 70، 5/348( ينظر: الشرح املمتع 7)
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 هدلة األقـوا :
  :هدلة اللو  األك

ا يد   اللنللون بـأن ال ـ   علـى الغنلـ  هشـركعة هطللـنو  ـوان         هكال :
ــ و ،ــدأث الاجنعــيو فعــح    ــ  هك ت أ ــأ علي ــي صــلي علي ــَر   هب  ه نم  ُهَرْأ

 ف َ ـ م  اْلُمَ ـلَّى  ىل  َخَرَج في  َهنَم الذي اْلَيْوِم ا الامَجنِعيم َنَعى  اللَِّ  َعُ وَ 
 أ(1)ن"ه ْعَبًع َكر همَر ِبِعْو

" هذههان جواز ال    على الغنل  عـح الهلـدو   هـ(:676)م قن  الاوكي
]أعــ :  كلــي   ــو وكهــو صــبي  ال هطعـح فيــ   وكدليلاـن ،ــدأث الاجنعــي 

  أ(2)عا  جوا  صبي  " املخنلشش[
عـأن ا   لـ   صـ   الغنلـ  هشـركعة علـى هـح      نا يد  هح قـن : ىل  ثننيـن :
الاجنعــي هأضــن و كقــنلوا: ىلنــ  رــنن   هك هاشعــة للمســلمشو ،ــدأث اإل ــ م 

ــ  عــأن رــهع ا اإل ــ مو كهواقــ  هشــعوع   ــنعد فيعــن      عجــ   صــنحلن و كل
 أ  (3)املسلمش كن رهو أوم هنجركا ىل  احلهشة ،ش هعيد هذن املشررش عليعو

ا يد   هح قن : ىلن ال    على الغنلـ  غـع هشـركعة ىلاّل ا ،ـق       ثنلثـن :
 بنآلبي:هح هنم كت أ أ  علي و 

ـ هن  ت أرد ا الساة الاهوأة هن أد  على هشركعية ال ـ   علـى الغنلـ     1
ىلال هن ثهُ ا ق ة الاجنعيو كالاجنعي ت ُأَ أم علي  ا بلـد  احلهشـة  ألنـ     

                                      
( 1188( أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب الرجل ينعى إىل أهل امليت بنفسه، برقم )1)

 (.951واللفظ له، ومسلم يف كتاب اجلنائز، ابٌب يف التكبري على اجلنازة، برقم )

 . 5/206( اجملموع 2)

 . 2/261، املبدع 2/196لفروع ( ينظر: ا3)
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 هنم بش قوم رشنعو ف نن البد هح ال    علي و كلذلك صلى علي  الـا   
 أ(1)ا املدأاة

 ككصـأ  ىل ـ ه و  كعـنل  ه ـلوو  الاجنعـي  كنوقش هذا اال ـيدال : بـأن  
 ه،ـد  عليـ   صـلى  هن هن  الهعد رأ فيهعد هر و بعد هر  املسلمش هح مجنعة ىللي 
 أ(2)بلد  هح

ـ هن ال    فـرو علـى ال شنأـة ب ـبي  السـاة الاهوأـةو كت أيـأدم هـذا         2
 أ  (3)الشروو كلي  هاند هن أاو  عا و فنذا هه ح بأدأي  فيؤبى ب 

ا يد  اللنللون بعـدم هشـركعية ال ـ   علـى الغنلـ        ني:هدلة اللو  الثن
 بنآلبي:
ــن       1 ــح ال ي ــند  ال بشــرل ىلال ه ــند و كالعه ــنز  عه ــى اجلا ( هن ال ــ   عل

هنـ  صـلى علـى غنلـ  ىلال علـى الاجنعـيو        كالساةو كت أثهـُ عـح الـا     
 أ(4)كرنن هذا هح خ وصينب و ف  ألبق ب  غع 

األصــأ: هن هن  بــدليأ صــبي و كبــأن اخل وصــية ال بثهــُ ىلال كنــوقش:
 . كاليأ ي ب  األهة هأهوع  بنالقيدان بنلا  

 زكأُ ل  األعوو هك ُعفع ل   رأر الاجنعي ،يى  ثو قنلوا: حييمأ هن 
 اإلهــنمو أــرا  هيــُ علــى خلشــ  هــح صــ   في ــون ،ضــرب و عهن اجلاــنز 

  أ(5)االقيدان هح هننع غع كهذا املأهوهشو دكن ك،ضرب و

                                      
 . 1/520، زاد املعاد 3/27( ينظر: منهاج السنة النبوية 1)

 . 9/6( ينظر: عون املعبود 2)
 . 1/27( ينظر فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ضمن كتاب: فتاوى إسالمية 3)

 . 2/209حاشية ابن عابدين ، 2/193، البحر الرائق 1/101( ينظر: االختيار لتعليل املختار 4)

 ( ينظر: املراجع السابقة .5)
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 هك  كرـنن  و كلالأ ىلليانولذرر  هصبنب   رذلك رنن لو بأن  قش:كنو
  أ(1)هعج،  رهع  ألن  ال     هح بنلالأ
 اهلل عرــي رــثع هــح ال ــبنبة خلــق ا ععــد الر ــو   بــوا قــد ( هنــ 2
 رـنلل،ر انو  علي  الانس هع،  بأ هح كالغ،كامو احلهشة رأعو األ شنع ا عاعو

 بـوا  هح رأ على هع ،رص  على ال    ليعووع صّلى هن  عا   أثهُ كت
  أ(2)هصبنب  هح

كممــن أؤأــد هــذا هأضــن  هن رهــنع ال ــبنبة كهــاعو اخللشــنن األعبعــة عرــي اهلل 
 أ(3)عاعو ت أ أ  عليعو ا األه نع اإل  هية ص   الغنل 

 الراج : 
مبن هن هسأليان ا وصة ، ـو ال ـ   علـى الغنلـ  الـذي ت أ ـأ  عليـ         

دفح هك بعد  لعذع الوبنن املعديو كلوجنهة قـو  اللـنللش جبـواز ال ـ       قهأ ال
على الغنل  الذي ت ُأ ـأ  عليـ و فننـ  ال هـننع هـح صـ   الغنلـ  علـى هـح          
بعذ عم ال    علـى جانزبـ  ،ضـوع و خنصـة كهن َهـح قـن  بعـذا اللـو  ِهـح          

 رهنع العلمنن كا يعدأحو بأ كعج ب  هرثر اضللشأ  
ىلن املل ود جبواز ال    على هح ُصلِّي عليـ  هك ت أ ـأ عليـ      فنن قيأ:

عاـد اللـنللش بـذلك: هـن ىلذا رـنن امليـُ غنلهـن  ا بلـد آخـرو كلـي  ،نرـرا  ا            

                                      
 . 2/122، كشاف القناع 2/195، املغين 2/485( ينظر: هناية احملتاج 1)

 . 2/209، حاشية ابن عابدين 2/118( ينظر: شرح فتح القدير 2)

 . 3/348( ينظر: الشرح املمتع 3)
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نش  الهلد  ألن ،ضوع ال    على هح رـنن ،نرـرا  بنلهلـد هييسـر كهلـدكع      
 أ(1)علي 

رـنن ،ضـوع   فأقو : قد نص  بعا الشلعنن عمحعو اهلل على ذلك فيمن لو 
َهح ا الهلـد هييسـرا و فأهـن ىلذا بعـذ ع ،ضـوع هـح ا الهلـد لوجـود هـننع هك عـذع هك           

   هشلة  رنضهوس هك املرأاو كرذلك ا ،نلة املرو املعدي املخو  ف  بأسأ
ــي الشــنفعي )م   ــن  الر هل ــو 1004ق ــى بعــذع هـــ(: "كل ــح عل  الهلــد ا ه

 ابـح  ب  كج،م األذععيو ،ث  رمن ذلك جواز أهعد ت هرو هك حله  احلضوع
 أ(2)ىللي " الذهن  بييسر املاع عللوا قد ألنعو اضهوس  ا الدم هبي

 ت الهلـد  جـنِنَهي  ه،ـد  ا رـنن  هــ(: "كىلن 885كقن  املـرداكي احلاهلـي )م  
ــأ  ــ  ُأَ ـ ــة عليـ ــ   ا بنلايـ ــو  هصـ ــوجعشو كهـ ــذه و الـ ــ  املـ ــنهع كعليـ  مجـ

ــنني: األصــبن و كالوجــ   ــ   ُأ ــلَّى الث ــنع  وللمشــلة علي ــح اخي  ،نهــدو اب
  أ(3)َبْخِرأج " فيعن كأيوج   الشركل: ا قن  كاملطرو املرو مبشلة ا د كهبطل 

ُُ: فنذا رنن هذا هيوجعن  ا هشـلة املـرو كاملطـر فـىن أ ـون هيوجعـن         قل
ــ        ــى جممــع الشل ــذلك هفي ــنن املعــدي هك و كب فيمــن خيشــى ا ــ د بســهه  رنلوب

 (4)ر اإل  هي ا فيون بشأن فنأركس ىلأهوالاإل  هي الينبع ملاامة املؤى

                                      
 . 2/196، الفروع 1/264أمحد  ، الكايف يف فقه اإلمام1/345( ينظر: مغين احملتاج 1)

 . 1/345، مغين احملتاج 1/322، وينظر كذلك: أسب املطالب 2/485( هناية احملتاج 2)

 . 2/261، املبدع 2/196، وينظر كذلك: الفروع 2/534( اإلنصاف 3)

(، بتاريخ http://islammemo.cc/akhbar/arab( الفتوى منشورة يف موقع مفكرة اإلسالم )4)
، وقد حبثت عنها يف إصدارات اجملمع الفقهي ويف موقعه اإللكرتوين ومل 2015 /يناير/19

 .أجدها
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كقد ُعمأ بعذا اللو  ا ىل،دن احلنالم املشيه  بنصنبيعن بشـعكس اإلأهـوال   
ا هدأاة جد و ،يث ُهاع ههل  هح املشنعرة ا غسل  كب شياـ  كدفاـ  كال ـ      
عليــ  ،ضــوع جثيــ   خوفــن  هــح انيلــن  الشــعكس ىللــيعوو كُصــلِّي عليــ  صــ   

 أ  (1)نهع الثاينن مبدأاة جد الغنل  جب
هـ(: "ىلذا هنم املسلو بهلد هح الهلـدانو كقـد قضـى    388قن  اخلطنبي )م

،ل  ا ال    علي و فنن  ال ُأِ لِّي علي  هح رنن ا بلد آخر غنلهـن  عاـ و فـنن    
عِلَو هنـ  ت ُأَ ـأم عليـ  لعـنلق هك هـننع عـذعو رـنن السـاة هن ُأَ ـلَِّي عليـ  كال           

 أ (2)لهعد املسنفة" َأْيُرد، ذلك
هـــ(: " ههــن فــيمح ت ُأ ــأم عليــ و  1307كقــن  ِصــدوأق ،ســح خــنن )م 

فنألهر هكر  هح هن خيشىو كال ب،ا  ال    هشركعة عليـ و هـن علـو الاـنس     
 أ  (3)هن  ت ُأَ أو علي  ه،د"

 املطلب اخلامس
 حكم التخّلص من جثة امليت املصاب باملرض املعدي بغري الدفن

ههننـة ال زـوز أل،ـد     هك هييـن   ن ،ياإلنسنن رأعة اإل  هية جسد اعيربم الش
هن أي ر  في  بغـع ،ـقو ك،ر هـُ ىلهننيـ  كاالعيـدان عليـ  كانيعـند ،رهيـ و         
كهكجهُ الرفق ب  عاد غسل  كهعي،  ككقُ محل  كدفا و كعرعُ األ، ـنم  

ــواعن ا هلــنب       ــ  ،يــى أ ــيلية ليشــييع  كاضنفاــة علي ر كاآلدا  العنهــة كاليش 

                                      
م، وفيه تصريح للمتحدث 2014أغسطس//8( اخلرب نشر يف صحيفة احلياة السعودية، بتاريخ 1)

الرمسي ابسم أمانة حمافظة جدة أ.حممد البقمي، وهو موجود على موقعها اإللكرتوين 
(http://www.alhayat.com/. ) 

 . 3/542( معامل السنن 2)
 . 1/450( التعليقات الرضية 3)
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املسلمشو ،يى ا يب  هرثر الشلعنن عاد دفح امليُ: بو يع قرب و كبعميلـ و  
 أ  (2)بلدع اإله نن (1)كحتسيا و كهن ُأجعأ اللرب حلدا  ال علن 

بــأ ىلن الشــرأعة ،نفاــُ ،يــى علــى ُعف ــنم األجســند ا امللــنبر كىلن تــن    
ثـُ  األهدو كجعلـُ للملـنبر قـدعا  رـهعا  هـح احلرهـةو فبرهـُ اهيعننعـنو ك،        

على العانأة بعن بنللدع الذي أ ـونعن كأهليعـن علـى ،ن ـن  ىلرراهـن  لسـنرايعنو       
 كهراعن  حلرهة هح فيعنأ

ــنم كهرا،ــأ        ــع عملي ــوام ا مجي ــع األه ــأ ه ــو األصــأ ا اليعنه ــذا ه ه
اليجعي،  ىلرراهن   وو كهراعن  ملشنعر ذكأعوو كهي ترألة هخرن أيو اليعنهأ 

 فح فننعن انِلشة للشرلأبعن هع امليُ بعد كفنب  غع الد
ا ىل،ـدن   العنمليـة  هاامـة ال ـبة  هع هذا ز  عليان هاّل ُنغشـأ هـن ذرربـ     ك

األرثر عررة للخطـر كاإلصـنبة بشـعكس ىلأهـوالو هـو :      ن هنشرابعن اليبذأرأة 
ــبيون  ــنهلون ال  ــر  و كالع ــراد األ  ــن      و هف ــنال  كثيل ــأ اب  ــح أي  ــو مم كغعه

بشــ أ ههنعــر  ةالــذأح أ هســون اجلثــ املشــيعونو كرــذلك بنمل ــنبش بنلعــدكن
هربشعـة ،يـى   باـأ  هسيوأنم فعكس اإلأهـوال  هعي،هن  هعللة ذلك بأن خ   

شـعكس هـح   هـذا ال  بسـه   بوفـوا هـح   ثبعد الوفـن و ممـن حيـيو اليعنهـأ هـع جثـ      

                                      
واللحد: أن ُُيفر يف أسفل القرب من  ( وإن كان هذا خيتلف ابختالف رخاوة األرض وشدهتا،1)

جهة القبلة، بقدر ما يسع امليت ويوضع فيه، والشق: أن ُيفر يف أرض القرب شقًا يوضع 
 .2/187، املغين 5/245 امليت فيه، وُيسقف. ينظر: اجملموع

، احمللى 2/545، اإلنصاف 1/137، املهذب 2/478، الذخرية 2/61( ينظر: املبسوط 2)
 .1/363، السيل اجلرار 5/132
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أ ـون  كبشـ أ   ودفح بأهـنن للينم بعملية الـ خ   فرح الدفح املدعبة كا ع،  ل
 أ(1)ركع  دفاعو على الشوعفض   عح ر،رهة اآلدهيو 

كأاهغي هاّل أغي  عا ن هأضن  هن هرثر الهلدان ىلصـنبة بعـذ  األهـراو كاألعـد     
لـندع   الغـع  بضرعا  هاعن هي الهلدان الشلع و ذام الرعنأة ال ـبية الضـعيشةو   

على بـوفع العـ ج الـ زم للمررـى هك هدكام الوقنأـة الشخ ـية للعـنهلش ا        
   أهرار، الرعنأة ال بية

كبانن علي و فنن  ىلذا كقع هذ  الوبـنن كبـوفرم بلـك الـدكاعي كاأل ـهن و      
كحتلق العج، عح هواعا  امليُ امل ـن و ،يـى كىلن كقـع هـذا األهـر ا ىل،ـدن       
الهلــدان ذام اإله ننيــنم ال ــبية العنليــةو كاال ــيعدادام الوقنليــة ال نهلــةو 

ح مياع هـح انيلـن    ل ح قر ع احلذاح الثلنم هح ههأ االخي نص هن دفح اجلثة ل
علــى بنلغــن   ا رــرعخطــرا  رــهعا  ك أشــ أ كجــود اجلثــة ا اللــرب  العــدكنو كهن

و ك ي ون  ههن  ا انيشنع األهراو كاألكب ـة بـش األصـبنن كا الهي ـة     األ،ينن
هعمن اختـذ   اضيطةو كهنعو لح أيم اوا هح ىلألن   رأنن هذا املرو هك احلد  ها 

 لأ كقنليةأهح ىلجرانام ا،بازأةو كك ن
فبيا ذ ز  على املاامنم ال بية هن ب ث  الدعا نم كاأل،نك إلزـند  
الع جنم ال نفيـةو كاليب ـيانم ال زهـةو كالو ـنلأ الوقنليـةو كهن بيعـنكن       
مل نفبة هذ  األهراوو كبسنعد الدك  الشلع  ا بوفع هـن ألـ،م هـح ال ـوادع     

 يشيــة اليعنهــأ هــع هــذ  ال ــبية امليخ  ــةو كك ــنلأ الســ هةو كاليوعيــة ب
اليطــوع الطــ  املياــنهيو كاالريشــنفنم  خنصــة هــع هــن نشــعد  هــح  احلــنالمو 

 العلمية امليجدد  ا ا ن  ال بيأ
                                      

 ( ./http://www.who.int( ينظر: موقع منظمة الصحة العاملية، )1)
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رمن ز  على ا ـنهع الشلعيـة كا ي ـنم الشـرعية هن بهـندع بنزـند احللـو         
املان هة لليمم ح هـح دفـح امليـُ بـأي ترألـة مم اـ و بضـمح رراهيـ و كب ـون          

هك بغطييعـن بطهلـة   و ،شـر  الـدفح   قيـ عمري وهي و كحتمي ا يمع هح رـرع  ،ر
هـع   صادكح حم و الغلقكرع اجلثة ا ري  ب  ي ي مسيكو هك هك صلهةو 

بعليو كبطعع الطهلة اخلنعجيةو هك الـدفح ا ه ـنن ا ـصو هك ا بربـة ذام     
ز  خ نلص جيولوجية هعياـة ىاـع بسـر  العـدكنو هك ،ـو ذلـكو كهاّل بياـن       
هـع  عح الدفح الشرعي للميـُ مبجـرد اليوصـينم الشردأـةو كاليلـنعأر الاايـةو       

 أ خذ ا االعيهنع املعنأع العنملية ا اليعنهأ هع احلنالم الوبنليةاأل
ه،عرد على هذا ألن  كهـح خـ   ،ثـي كات عـي املسـيمر علـى رـثع هـح         

كجـدم عـددا  هـح    الدعا نم كاألخهنع كاليلـنعأر امليعللـة بـنألهراو املعدأـةو     
اإلصداعام الطهية كاألدلة اإلععندأة املعيمد  هـح هرارـ، تهيـة هوثوقـة ا بيـنن      
ريشية اليعنهأ هع اجلثث امل ـنبةو كهرـد بعضـعن علـى ىله ننيـة الـدفح الشـرعي        
هح خ   آلينم حمدد و كترح علمية آهاـةو ألـوم بعـن فرأـق تـ  هيخ ـص       

 أ   (1)كهؤهأ

                                      
(، وموقع /http://www.who.int( ينظر على سبيل املثال: موقع منظمة الصحة العاملية، )1)

مقال بعنوان: كيف يتم دفن املوتى  ( يف/http://medicalwaste.org.lyاملخلفات الطبية )
مبرض فريوس اإليبوال حسب توصيات منظمة الصحة العاملية، وقد نشرت صحيفة احلياة 

م، وفيه تصريح للمتحدث الرمسي ابسم أمانة حمافظة 2014أغسطس//8السعودية، بتاريخ 
بقمي، خربًا يفيد إبجراء جتهيز ودفن ملتوىف مشتبه إبصابته مبرض اإليبوال، من جدة أ.حممد ال

أستاذ مكافحة العدوى املساعد يف كلية الطب قبل فريق طيب متخصص، ويف اخلرب إفادة من 
جبامعة الباحة واستشاري األمراض املعدية الدكتور حممد حلواين، إبمكانية الدفن ابلطرق 

صيص جزء معني من املقربة لدفن هذه احلاالت بطريقة اللحد، حبيث العلمية، مع ضرورة خت
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األصـوام هـح ف ـنم ايلشـة كخت  ـنم      ا الوقُ الذي برزم في  بعـا  
هياوعة باندي بأن  ال ارج هح اليخلص هح هرراع اجلثث امل نبة بـنملرو بعـد   

 الوفن  ىلاّل ،رح اجلثة كالعينذ بنهللأ   
بأ ىلن  اتلعُ على بعا الشيـنكن الشردأـة الـ  هيـ، ا ،نلـة الضـركع        

السـهيأ الو،يـد ملاـع    هـو  ،رح اجلثـة امل ـنبة بـنملرو املعـديو ىلذا رـنن احلـرح       
العـــدكنو ،جـــة: هراعـــن  امل ـــلبة العنهـــةو كهن الضـــركعام بهـــي   انيلـــن 

ــ  أيبمــأ الضــرع       ــ،ا  بنلضــرع األخــ و كهن اضضــوعامو كالضــرع األعــد أ
كهنـ  ىلذا خرجـُ عكح اآلدهـي هـح جسـد        اخلنص ألجـأ دفـع الضـرع العـنمو    

 أ(1)هصه  جثة هنهد  ال قيمة ل 
هـح الشيـنكن حتـر م كهــر م ،ـرح جثـة امليــُ       كا امللنبـأ كقشـُ علـى عــدد   

امل ن  هعمن رنن السه و كهو هن هفيى ب  جممع الشل  اإل  هي الينبع ملاامـة  
أهـوالو  اإلريشية اليعنهأ هع ربنأن هـرو   و ،ش   أ عح(2)اإل  هي ؤىرامل

                                                                                    
، إذ إن «اجلري»ال يتم نبش القرب واستخدامه مرة أخرى، إضافة إىل ضرورة فرش القرب مبادة 

، واخلرب بكامله موجود هذه املادة تقوم ابلقضاء على ما تبقى من الفايروس بعد حتلل اجلثة
 على موقعها اإللكرتوين.

(، يف موقع إسالم ويب 45300نظر على سبيل املثال: الفتوى رقم )( ي1)
(http://fatwa.islamweb.net/ وفتوى منسوبة إىل الداعية أمحد الكبيسي، يف أول حالة ،)

وفاة مصابة بداء الكلب )الّسعار( املعدي، مبدينة ديب، بدولة اإلمارات العربية املتحدة، جتيز 
ن أحد أطباء األمراض املعدية أوصى يف احلالة نفسها بدفن حرق جثة املسلم املصاب، مع أ

أو وضعه داخل عدة أكياس بالستيكية من املخصصة لدفن  اجلثة يف اتبوت حديد مغلق
املوتى يف حال إصابتهم أبمراض معدية، على أن تتخذ كافة اإلجراءات الوقائية أثناء مراحل 

   (./http://www.alarabiya.netوقع: )التكفني والدفن، والفتوى واخلرب موجودان على م

(، بتاريخ http://islammemo.cc/akhbar/arab( الفتوى منشورة يف موقع مفكرة اإلسالم )2)
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بعا الدك  األفرأليةو كب  هفيُ اللجاة الدالمة للهبوك العلميـة  رر   ،ش
 أ(2)،رهة ،رح جثة امليُ املسلو ألي  ه  و ،يث هفيوا(1)كاإلفينن

 هسيدلش فيمن ذههوا ىللي  بأدلة رثع و هح هبرزهن:
هن دفح امليُ كهواعاب  ا األعو بوجي  عبننيو ك اة نهوأـةو كفطـر     (1

 وأةو انعلد اإلمجنل على كجوبـ  ا مجيـع الشـرالع السـمنكأةو كا ىل،ـراح      
ة للا ـوص الشـرعيةو كاإلمجـنلو كالشطــر     جثيـ  ه ـندهة كهعنعرـة كانلشـ    

ــ       ــة جثيــ و كحتــرأو ىلأذال الســوأة الــ  بوجــ  ب رميــ و كالرمحــة بــ و كمحنأ
 أ  (3)كاالعيدان علي 

هن امليــُ أيــأذن ممــن أيــأذن هاــ  لــو رــنن ،يــن و فلــد ثهــُ ا احلــدأث     (2
ُْ َعنِلَشة  عري اهلل عاعنو ال بي  َعْح  َعْاـوِ  ُرر ْس»:  اللَِّ  َعُ وُ  ق نَ : ق نل 

ُِ  أ(4)«َ،يًّن ر   ْسِرِ  اْلَميو

                                                                                    
هـ، 1436ربيع األول//29، ونشرهتا صحيفة مكة بتاريخ 2015يناير/ /19

(http://makkahnewspaper.com/( وانظر الفتوى رقم ،)يف موقع اإلسالم 9089 )
 (.https://islamqa.infoوجواب ) سؤال

 (.17513( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، الفتوى رقم )1)
( ينظر: فتوى أ.د خالد بن علي املشيقح، حني سئل عن حرق جثث ضحااي حادثة توسنامي؛ 2)

خوفًا من تفشي األمراض، وحفاظًا على صحة األحياء، موقع طريق اإلسالم 
(http://ar.islamway.net/ وفتوى للدكتور عبداحلميد األطرش رئيس جلنة الفتوى السابق ،)

، تعليقًا على خرب إحراق جثة مسلم ابألمم املتحدة بعد 2014أكتوبر//15ابألزهر، بتاريخ 
 (./http://www.vetogate.comإصابته بفريوس اإليبوال، يف موقع )

 ه.( تقدم بيان حكم الدفن واألدلة علي3)
أبو داود يف كتاب اجلنائز، ابب يف احلّفار جيد العظم هل يتنّكب ذلك املكان، برقم  ( أخرجه4)

( واللفظ له، وابن ماجة يف كتاب اجلنائز، ابٌب يف النهي عن كسر عظام امليت، 3207)
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 عـنم   هـ( بعد ذرر   ـذا احلـدأث: "كذلـك   737قن  ابح احلنج املنل ي )م
 بعد ب  ُأْشعأ ال ،ينب  ،ن  ا ب  أليق ال هن ف ،أ رثرو هك قأ  كغع و الَعْاو ا

 أ(1)،ن " ر،أ  على ف ُيْماع في  الشمرل أأذن ت كهن في و الشمرل هذن هن ىلال ممنب 
 الر فـق  كجـو   علـى  دليـأ  هــ(: " فيـ   1250كقن  اإلهـنم الشـورنني )م  

 ب سـر  عامـ   رسـر  بشـهي   ألن ذلـك   كغـع  كمحلـ   كب شياـ   غسـل   ا بنمليُ
 ف مـن  الي ـألُّو  ا رـنن  كىلن اليبـرأوو  ا عـك  فـ   اإلثـو  ا رـنن  ىلن احلـي  عاو
 أ(2)امليُ" بأِليو حيرم احلي بأليو حيرم

 ون،راقعـن كهـو ،ـيو كهـ    ربعـد هوبـ     جثـة اآلدهـي   ن ىل،ـراح أع  ه كهذا
 رن  ا ال،جر عح هذا الشعأ كاليشايع على هرب ه أ بشهي  
هن هح األصو  امللـرع  عاـد الشلعـنن: هنـ  ال زـوز هيـك ،رهـة امليـُ          (3

و كا ىل،راح امليُ بسـه  اـنك  هااونـة هيـك صـرأ       (3)امليَيلَّاة ألهر هوهوم
 أٌط هح رراهي اهيعنن  ل  كَ،حلرهي و ك

هن الشلعنن ن  وا على حتـرأو ىل،ـراح امليـُ كىلن هكصـى بـذلكو كهـح        (4
 هـح  ذلك هن جنن ا اإلقانل كعر،  رشن  اللانلو كن  : " كحيرم قطع عين

ُِ  َعْاـوِ  ر ْسُر» حلدأث: كىل،راق   ذاب و كىلب   امليُو هترا   ر   ْسـِر ِ  اْلَميوـ
   أ(4)كاإل،راح" كاإلب   اللطع هح رذر مبن هكصى كلو ،رهي و و كلهلنن«َ،يًّن

                                                                                    
، واأللباين يف إرواء 2/1035(، وصحح إسناده النووي يف خالصة األحكام 1616برقم )
 (.673) برقم الغليل

 . 3/242( املدخل البن احلاج 1)

 . 4/57( نيل األوطار 2)

 . 2/279، املبدع 1/340، شرح الزركشي 2/216( ينظر: املغين 3)
، وينظر حنو هذا النص أيضًا يف: مطالب أوىل النهى 2/143( اإلقناع وشرحه كشاف القناع 4)
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هن الشلعنن ن  وا على حترأو تهن امليُ هك عوأ  بنلانع للمضطر الـذي   (5
خشي على نشس  ا ـ د كت زـد  ـون هييـة آدهـيو قـن  اخلطيـ  الشـربي          

 كال تهخعـنو  زـوز  ف  اضبم اآلدهي هيية هرأ جو زنن هـ(: " ك،يث977)م
   أ(1) "،رهي هيك هح في  ملن عي عن 

هذا هو األصأ الذي ال أسوغ خ ف و كأاهغـي االليـ،ام بـ و فـنن رـنن مثـة       
ع  ـنن هك بعـذ   املرـيق  رركع  هك ،نجة ر ثر  املوبى بسـه  الوبـنن املعـديو ك   

و كبعس ر دفح رأ كا،د ا قربو فنن الشرأعة جعلُ لاـن  كجود هح حيشر اللهوع
دفعـن  للبـرجو كهـو     ارجن و كهو جواز دفح هرثر هـح عـخص ا قـرب كا،ـد     

 أ(2)ههر هيشق على جواز  بش فلعنن املذاه  عاد الضركع 
 ه نم عاعمــن: " اهلل عرــي اللَّــِ  عهــد بــح هســيدلش علــى ذلــك مبــن عكا  َجــنِبُر

 ُثـوم  و(3)َكاِ،ـدٍ  َثـْو ٍ  ا ه،ُ،ـدٍ  ق ْيل ـى  هـح  الـرمُجل ْيحِ  بـش  َأْجَمُع رنن  اللَِّ  َعُ وَ 
 اللَّْبــِدو ا ق دمَهـ ُ  ه َ،ـِدِهَمن  ىل  لـ   ه،ِعـعَ  فـنذا  ِلْلل،ـْرآِن   ه ْخـًذا  ْرَثـرُ ه  ه أُُّعـوْ  ألـو : 

                                                                                    
1/914 . 

األكل من اآلدمي امليت يف حالة االضطرار،  ، وهذا عند من يقول جبواز4/307( مغين احملتاج 1)
، حاشية البجريمي 1/571، أسب املطالب 9/40وهم اجلمهور، ينظر أيضاً: اجملموع 

4/414 . 
، 2/236، مواهب اجلليل 2/479، الذخرية 2/141، شرح فتح القدير 2/65( ينظر: املبسوط 2)

، احمللى 2/551، اإلنصاف2/222، املغين 3/10، هناية احملتاج 1/330أسب املطالب 
 . 4/124، نيل األوطار 5/116

كان يقسم الثوب الواحد بني اجلماعة، فيكفن كل واحد ببعضه؛ للضرورة،   ( واملعب هنا:" أنه 3)
وإن مل يسرت إالَّ بعض بدنه، يدل عليه متام احلديث: أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآان فيقدمه 

مجلة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كيال يؤدي إىل نقض يف اللحد، فلو أهنم يف ثوب واحد 
 . 8/154التكفني وإعادته". عمدة القاري 
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 كت علـيعوو  ُأَ ـأو  كت ِبِدَهنِلِعْوو ِبَدْفِاِعْو َكه َهَر َهُؤالِنو على َعِعيد  هنن كقن :
   أ(1)ُأَغسوْلُعْو"

 قـرب  ا اهرهبـنن  كال عجـ ن  أـدفح  هن زوز هـ(: " ال676قن  الاوكي )م
 ا املـوبى  هك الليلـى  رثـر  بـأن  رـركع   ، لُ ىلذا ههن رركع  أأأ غع هح كا،د
 فيجـوز  قـربو  ا كا،ـد  رـأ  دفـح  كعسـر  ذلـكو  غـع  هك كغرحو هدم هك كبننو

   أ(2)الضركع " ،س  قربو ا كهرثر كالث ثة االثاش دفح
كعلى افـباو هن اجلعـنم املعايـة قنهـُ ب ـأ هـن ا ك ـععنو كا ـياشذم         

ىلزــند ك ــيلة لليبــر ز عــح رــرع  عــح  عجــ، األتهــنن عجــ،ا ظــنهرا  و كتنقيعــن
العدكنو كهمجع امليخ  ون على هن  ال  هيأ ليوقي عدكن ذلـك املـروو   
كت أ ح مثة بدأأ عح الدفح ىلاّل الـيخلص هـح اجلثـة امل ـنبة بـنملروو كجـ،م       

كرـنن   واألتهنن هن الشعكس مي ح هن أيسر  ىل  الببة هك املنن ىلذا دفـح امليـوفى  
و فنناـن ،يا ـذ ،يـنج    الو،يد ملاع انيلـن  العـدكن   سهيأهو ال جثة امل ن  ،رح

ىل  اجيعند مجنعي أضو لشيشن  هح العلمنن ا يعدأح كا نهع الشلعيـة كا ي ـنم   
الشرعية ك،ضوع هتهنن هيخ  ش ههأ خـرب  كدعاأـة بعـذ  األكب ـة هـح هجـأ       

يأنيـةو كاخلـركج بـرهي فلعـي كاقعـي      دعا ة املسألة جبميع هن أيعلق بعن دعا ة ه
هه  على ب وع صبي  كعنهأ  ذ  اللضيةو كىلزند ،لو  بيوافق هع ،رهة 

 اآلدهيش كهن أ ون رراهيعوو كأراعي هشنعر ههليعوأ
 كاهلل  هبنن  كبعن  هعلى كهعلو كه، و ووو

 

                                      
 ( .1282( أخرجه البخاري هبذا اللفظ يف كتاب اجلنائز، ابب من يُقدم يف اللحد، برقم )1)
 . 5/242( ينظر: اجملموع 2)
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 اخلــــامتة
عـد دعا ـة املسـنلأ السـنبلة ا     كبعد أأ فنن  مي ح ىلمجن  هـن بوصـلُ ىلليـ  ب   

 الالن  اآلبية:  
رمن  الشرأعة اإل  هية كمشو نو فمن كقـع علـى الاـنس هـح كاقعـة       (1

 ىلاّل َكَجَعلُ  و ارجن أ

ــنم     (2  ــعولة الشــرأعة كأســرهن  ،يــث عّللــُ هدان الشــرالا كالواجه
 بنال يطنعة كاإله ننأ

عليـ  الشـرأعة   عانأة اإل  م بنملسلو ،ين  كهييـن   فشـي ،ينبـ  هكجهـُ      (3
األخذ بأ هن  اليبر ز هح رأ هن أضر و رنألهراو املعدأة ك،وهنو كجعلـُ  
ُ،رهي  هيين  بنقيـة رمـن رننـُ ا ،ينبـ و فـ  زـوز هيـك ،رهيـ  امليَيلَّاـة ألهـوع           
هوهوهـة هك حميملــةو رمــن ،ر هـُ كجر هــُ ىل،ــراح جثيـ  هعمــن رننــُ ،نلــ      

 يةو كالشطر  السوأةأ  ملعنعرة هذا العمأ كانلشي  للا وص الشرع

هن فلعنن اإل  م ت أغشلوا ا اجيعندابعو آعان األتهنن املخي ش كهـن   (4
ثهُ لدأعو بنلعلو كاليجربةو فأكجهوا العمأ بنألصو  الشرعية ا اليعنهأ هع 
املوبى امل نبش بنألهراو املعدأـة هـن دام مي ـح اختـنذ اإلجـرانام الوقنليـة رـد        

هلش هــع جثــة امل ــن و فــأكجهوا غ،ســل و كب شياــ و انيلــن  العــدكن ىل  امليعــن
 كال    علي  على ال شة املشركعةأ

ههن ىلذا ثهُ لدن األتهنن الثلنم هن ا يعمن  ك نلأ الوقنأـة كالسـ هة لـح    
أؤد ي ىل  احلمنأة ال زهة هح انيلـن  العـدكنو فـنن الشلعـنن أسـلطون كجـو        

كب شياــ  مبــن أاــدفع بــ   غســأ امل ــن  كب شياــ و كأوجهــون اليــيمو ىلن هه ــحو 
ــو علــى قــرب  بعــد      ــ و كل ــ  ،ســ  ،نل الضــرع  دفعــن  للبــرجو كال ــ   علي

 الدفحو فنن ت مي ح فُي لى على جانزب  ص   الغنل أ 
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ــنم أأ ــذا      كا اخليـ ــة ا هـ ــرعية كالطهيـ ــنم الشـ ــ  الدعا ـ ــي: بي ثيـ هكصـ

ألةو املورولو كعدم اليسـرل ا ىلصـداع الشيـنكن ىلاّل بعـد ب ـو ع عـنهأ للمسـ       
كهراجعة ههأ االخي نص فيعنو كهعرـد هن علـى املاامـنم كاملرارـ، ال ـبية      
ىلعداد ال وادع املؤهلة كامليخ  ة ا اليعنهأ هع هـذ  احلـنالم كههثن ـنأ كاهلل    

 هعلوأ
 

*      *      * 
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 فهـرس املصـادر واملراجع
ليـق: دأ فـؤاد   هــ(و حت 318و ألبي ب ر حممد بح ىلبـراهيو بـح املاـذع )م   اإلمجـنل (1)

 هـأ1402و  اة 3اإل  ادعأةو   -عهد املاعو همحدو داع الدعو  

ه، ــنم اليــداكي )قواعــد كبطهيلــنم(و دأ خعأــة عمــر هو ــىو رــمح جمموعــة     (2)
ه،نك ا السجأ العلمي ملؤىر الشل  اإل ـ هي الثـننيو املاعلـد جنهعـة اإلهـنم حممـد بـح        

 هـأ1434(و  عود اإل  هيةو بعاوان: )قضنأن تهية هعنصر 

هــ(و ه يهـة   1420ه، نم اجلانل، كبـدععنو حممـد بـح ننصـر الـدأح األلهـنني )م       (3)
 هـأ 1412و  اة 1املعنع  بنلرأنوو  

هـ(و حتليـق: حممـد   370ه، نم اللرآنو ألبي ب ر همحد بح علي اجل نص )م (4)
 هـأ1415ال ندح قمبنكيو داع ىل،ينن الباك العربي ـ بعكمو تهع  اة 

كالطهية للميوفى ا الشل  اإل  هيو دأبلبنج العربـي همحـدو   األ، نم الشرعية  (5)
 أ  160ـ  8و هح ص11(و الساة 42جملة الهبوك الشلعية املعنصر و العدد )

هـ(و 560اخي   األلمة العلمننو الوزأر هبي املاشر حييى بح حممد بح ههع  )م (6)
 هـأ1423و  اة 1حتليق: السيد أو   همحدو داع ال ي  العلمية ـ بعكمو  

ــ(و حتليـق:   683و عهد اهلل بح حممود بح هـودكد املوصـلي )م  االخيينع ليعليأ املخينع (7) ه
ـأ1426و  اة 3بعكمو   –عهد اللطي  حممد عهدالرمححو داع ال ي  العلمية   ه

ــث هاـــــنع الســـــهيأ     (8) ــرأج ه،ندأـــ ــأ ا ختـــ و حممـــــد ننصـــــر الـــــدأح   ىلعكان الغليـــ
بـعكمو   -امل يهـة اإل ـ هية    هـ(و بنعرا  حممد زهع الشـنكأشو 1420األلهنني)م
 هـأ1405و  اة 2دهشقو  

ه ــاى املطنلــ  ا عــرح عكرــة الطنلــ و زررأــن بــح حممــد بــح زررأــن األن ــنعي  (9)
ــة ـ بــعكمو        926)م ــنهرو داع ال يــ  العلمي و  ــاة 1هـــ(و حتليــق: حممــد حممــد ب

 هـأ1422
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يـ   هــ(و داع ال  911و عهد الرمحح بح هبي ب ـر السـيوتي )م  األعهن  كالاانلر (10)
 هـأ1403و  اة 1بعكمو  ـ العلمية 

على هذه  اإلهنم همحد بح ،اهأو ألبـي   اإلن ن  ا هعرفة الراج  هح اخل   (11)
هـ(و حتليـق: حممـد ،نهـد الشلـيو داع ىل،يـنن      885احلسح علي بح  ليمنن املرداكي )م

 بعكمأ –الباك العربي 

هــ(و داع  970ي )مو ل،أح الـدأح ابـح جنـيو احلاشـ    الهبر الرالق عرح را، الدقنلق (12)
 أ2بعكمو   -املعرفة 

و ألبــي ب ــر بــح هســعود بــح همحــد ال ن ــنني   بــدالع ال ــانلع ا بربيــ  الشــرالع  (13)
 مأ1982و  اة 2بعكمو   –هـ(و داع ال ين  العربي 587)م

و ألبـي الوليـد حممـد بـح همحـد بـح حممـد بـح ععـدو          بداأة ا يعـد كنعنأـة امللي ـد    (14)
 بعكمأ –ـ(و داع الش ر ه595املعرك  بنبح ععد احلشيد )

هــ(و رـهط   1241بلغة السـنلك ألقـر  املسـنلكو همحـد ال ـنكي املـنل ي )م       (15)
ــة ـ بـــعكمو        ــاة 1كب ـــبي : حممـــد عهدالســـ م عـــنهشو داع ال يـــ  العلميـ و  ـ

 هـأ1415

هـــ(و داع 855  بــدع الــدأح حممــود بــح حممــد العــي  )مالهانأــة ا عــرح ا داأــة (16)
 هـأ1411و  اة 2الش رو بعكمو  

و حممــــد هربضــــى احلســــي  ال،بيــــدي  بــــنج العــــركس هــــح جــــواهر اللــــنهوس  (17)
 هـ(و حتليق: جمموعة هح اضللشو داع ا داأةأ1205)م

هـــ(و داع 743و عثمــنن بــح علــي ال،ألعــي )م بــهش احللــنلق عــرح راــ، الــدقنلق  (18)
 هـأ1313اللنهر و تهع  اة  -ال ي  اإل  هي  
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هــ(و داع ال يـ    539لسمرقادي )مو لع ن الدأح حممد بح همحد احتشة الشلعنن (19)
 هـأ1405و  اة 1بعكمو   –العلمية 

اليطهيلنم الطهي ة علـى اللواعـد الشلعيـةو تـنعح بـح صـنحل الشـوازو هداع ـة هـع           (20)
 هـأ1434 اة  1الدريوع:  عد بح ننصر الشثريو داع هتل  اخلضران ـ الرأنوو  

اللمـريو حتليـق:    الياوأر ا االصط ،نم الطهية  ألبي ها وع احلسح بح نـوح  (21)
 هـأ1411دأغند  ،سح ال رهيو ه ي  الببية العربي لدك  اخلليج ـ الرأنوو 

هــ(و  1031حممـد عهـد الـرعك  املاـنكي )م     اليوقي  علـى هعمـنم اليعـنعأ و    (22)
بـعكم / دهشـقو    -حتليق: دأ حممـد عرـوان الداأـةو داع الش ـر املعنصـر   داع الش ـر       

 هـأ1410و  اة 1 

هـــ(و حتليــق: 370ها ـوع حممــد بــح همحـد األزهــري )م   و ألبــيبعـذأ  اللغــة  (23)
 مأ2001و  اة 1بعكمو   -حممد عوو هرع و داع ىل،ينن الباك العربي  

ألبــي عمــر عثمــنن بــح عمــرو املعــرك  بــنبح احلنجــ  املــنل ي   جــنهع األهعــنمو (24)
ــع     646)م ــة للاشــر كاليوزأ ــق: األخضــر األخضــريو اليمنه ـــ(و حتلي دهشــق /  -ه

 هـأ1419و  اة 1بعكمو  

هـ(و 256و ضمد بح ىلمسنعيأ الهخنعي )ماجلنهع ال بي  )صبي  الهخنعي ( (25)
 هـأ1407و  اة 3بعكمو   -حتليق: دأ ه طشى دأ  الهغنو داع ابح رثع   اليمنهة 

ــرت          (26) ــنعي الل ــد األن  ــح همح ــد ب ــداهلل حمم ــي عه ــرآنو ألب ــنم الل ــنهع أل،  اجل
 هـ(و داع الشع  ـ اللنهر أ671)م

ي على عرح هاعج الط  و  ليمنن بح عمر بح حممـد الهجعهـي   ،نعية الهجعه (27)
 هـ(و امل يهة اإل  هية ـ دأنع ب ر ـ بررينأ1221)م
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هـــ(و 1230و حممــد عرفــ  الد ــوقي )م ،نعــية الد ــوقي علــى الشــرح ال ــهع  (28)
 بعكمأ –حتليق: حممد عليشو داع الش ر 

أ الطبـنكي  و همحـد بـح حممـد بـح ىلمسنعيـ     ،نعية الطبطنكي على هراقي الش ح (29)
 هـأ1318و  اة 3ه رو   -هـ(و املطهعة ال ربن األهعأة بهوالح 1231)م

ــننيو علــي ال ــعيدي العــدكي     ،نعــية العــدكي (30) ــة الطنلــ  الرب علــى عــرح رشنأ
بـعكمو تهـع  ـاة     –هـ(و حتليق: أو   الشين حممد الهلنعيو داع الش ـر  1189)م

 هـأ1412
هـش بـح عمـرو الشـعع بـنبح عنبـدأح       و حممـد ه ،نعية عد املخينع على الـدع املخيـنع   (31)

 هـأ1421بعكمو تهع  اة  –هـ(و داع الش ر للطهنعة كالاشر 1252)م
ا فل  هذه  اإلهنم الشنفعيو علي بح حممد بـح ،هيـ  املـنكعدي     احلنكي ال هع (32)

هــ(و حتليـق: علـي حممـد هعـووو كعـند  همحـد عهـد املوجـودو داع ال يـ            450)م
 هـ1419بعكمو تهع  اة  –العلمية 

و ألبي زررأـن حييـى بـح عـر      خ صة األ، نم ا هعمنم الساح كقواعد اإل  م (33)
بـعكمو   -هـ(و حتليق: ،سش ىلمسنعيأ اجلمأو هؤ سـة الر ـنلة    676الاوكي )م

 هـأ1418تهع  اة 

هــ(و حتليـق: حممـد    684و لشعن  الدأح همحد بح ىلدعأـ  اللـراا )م  الذخـع  (34)
 مأ1994بعكمو تهع  اة  –،جيو داع الغر  

(و 676و ألبي زررأن حييـى بـح عـر  الاـوكي )م    عكرة الطنلهش كعمد  املشيش (35)
 هـأ1405و  اة 2بعكمو   –امل ي  اإل  هي 
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هـ(و 751حممد بح هبي ب ر هأو و )مالبح الليو و زاد املعند ا هدي خع العهند (36)
ملاـنع  ه يهـة ا  -عهد اللندع األعننعك و هؤ سة الر ـنلة   -حتليق: ععي  األعننعك  

 هـأ1407و  اة 14بعكم / ال وأُو   -اإل  هية 

هــ(و حتليـق: حممـد    273و ضمد بح أ،أد ابح هنجـة اللـ،كأ  )م   اح ابح هنج  (37)
 بعكمأ -فؤاد عهد الهنقيو داع الش ر 

ــي داكد  (38) ــح األعــعث السجســينني )م    ــاح هب ــي داكد  ــليمنن ب ـــ(و 275و ألب ه
 لش رأحتليق: حممد حميي الدأح عهد احلميدو داع ا

هـــ(و حتليــق: 385و ألبــي احلســح علــي بــح عمــر الــداعقط  ) ــاح الــداعقط  (39)
 هـأ1386بعكمو تهع  اة  –السيد عهد اهلل هنعو مينني املدنيو داع املعرفة 

هـ(و حتليـق: حممـد   458و ألبي ب ر همحد بح احلسش الهيعلي )مالساح ال ربن (40)
 هـأ1414هع  اة ه ة امل رهةو ت -عهد اللندع عطنو ه يهة داع الهنز 

السيأ اجلراع امليدفق علـى ،ـدالق األزهـنعو حممـد بـح علـي بـح حممـد الشـورنني           (41)
و  ـاة  1هـ(و حتليق: حممود ىلبراهيو زاأدو داع ال ي  العلميـة ـ بـعكمو      1250)م

 هـأ1405

هـ(و داع ابح 1421بح صنحل العثيمش )م و حممدالشرح املميع على زاد املسيلِاع (42)
 هـأ1422و  اة 1الدهنمو   -اجلوزي 

ــنل ي         (43) ــي املـ ــداهلل اخلرعـ ــح عهـ ــد بـ ــأو حممـ ــر خليـ ــى اي ـ ــي علـ ــرح اخلرعـ عـ
 هـ(و داع الش ر ـ بعكمأ1102)

هــ(و   861و البح ا مـنم حممـد بـح عهـد الوا،ـد السيوا ـي )م      عرح في  اللدأر (44)
 أ2بعكمو   -داع الش ر 



 

 
290 

 )هرو فعكس اإلأهوال همنوذجن( هعي، امليُ اْلُمَ ن  مبرو ُهْعٍد ا الشل  اإل  هي ه، نم

 دأ همحد بح حممد بح  عد آ   عد الغنهدي
 

هــ(و صـبب    1357عرح اللواعد الشلعيةو همحد بح الشـين حممـد ال،عقـن )م     (45)
دهشــق /  ــوعأنو   الثننيــةو    -كعلــق عليــ : ه ــطشى همحــد ال،عقــنو داع الللــو      

 مأ1989 -هـ 1409

هــ(و  1051و ها ـوع بـح أـون  بـح ىلدعأـ  الهعـوبي )م      عرح هايعى اإلعادام (46)
 مأ1996و  اة 2بعكمو   –عنت ال ي  

بببيـــ  ابـــح بلهـــننو ضمـــد بـــح ،هـــنن بـــح همحـــد الهســـ   صـــبي  ابـــح ،هـــنن  (47)
و  ــاة 2بــعكمو   -: عــعي  األعنــؤك و هؤ ســة الر ــنلة  هـــ(و حتليــق354)م

 هـأ 1414

هــ(و حتليـق:   261و هسلو بح احلجـنج اللشـعي الايسـنبوعي )م   صبي  هسلو (48)
 بعكمأ -حممد فؤاد عهد الهنقيو داع ىل،ينن الباك العربي 

الط   الوقنلي ا اإل  مو دأ هـنهر ،نهـد احلـوليو ،ـث هلـدم لاـدك  بعاـوان:         (49)
ــراو الو ــة       )األه ــننون بنجلنهع ــرأعة كالل ــة الش ــد  ب لي ــرعية(و ُعل ــة ع ــة تهي ــة هعنجل بنلي

 هـأ 17/12/1428اإل  هية بغ، و بينعأن 

ــنعي عــرح صــبي  الهخــنعي    (50) ــي     عمــد  الل ــح همحــد الع ــدأح حممــود ب ــدع ال و له
  بعكمأ –هـ(و داع ىل،ينن الباك العربي 855)م

يو آبــــندي و حممــــد مشــــ  احلــــق العاــــعــــون املعهــــود عــــرح  ــــاح هبــــي داكد (51)
  مأ1995و  اة 2بعكمو   –هـ(و داع ال ي  العلمية 1329)م

فيــنكن اللجاــة الدالمــة للهبــوك العلميــة كاإلفيــننو مجــع كبربيــ : همحــد بــح     (52)
 -عهدالرزاح الدكأشو علن ة ىلداع  الهبوك العلمية كاإلفينن بنململ ة العربية السـعودأة 

 الرأنوأ –اإلداع  العنهة للطهع 
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ــة  (53) ــنكن ا ادأ ــة الاعمــننو الشــين ناــنم      الشي ــي ،ايش ا هــذه  اإلهــنم األعاــو هب
 هـأ1411كمجنعة هح علمنن ا ادو داع الش رو تهع  اة 

و ألبــي الشضــأ همحــد بــح علــي بــح ،جــر   فــي  الهــنعي عــرح صــبي  الهخــنعي  (54)
 بعكمأ -هـ(و حتليق: حم  الدأح اخلطي و داع املعرفة 852العسل ني )م

هـــ(و حتليــق: هبــو ال،هــران ،ــنزم  762 ــي )مضمــد بــح هشلــ  امللد  الشـــركلو (55)
 أ هـ1418و  اة 1بعكمو   –اللنريو داع ال ي  العلمية 

فل  اللضنأن الطهية املعنصر و هأدأ علي حميي الدأح اللر  داغي َك هأدأعلـي أو ـ     (56)
 هـأ1427و 2اضمديو داع الهشنلر اإل  هية ـ بعكمو  

ي املشـيل و ه يهـة الرعـد ننعـركن ـ       فل  الاـواز  ا العهـندمو هأدأ خنلـد بـح علـ      (57)
 هـأ1434و 2الرأنوو  

دهشــقو  -و َ ــعدي هبــو جيــ و داع الش ــر اللــنهوس الشلعــي لغــة كاصــط ،ن  (58)
 هـأ1408و  اة 2 

قــراعام ا مــع الشلعــي اإل ــ هي اليــنبع لرابطــة العــنت اإل ــ هيو هــح الــدكع   (59)
 هـ(أ1422هـ/1398األك  ىل  الدكع  السند ة عشر و )

هـــ(و 1402و للســيد حممــد عمــيو اإل،ســنن ا ــددي الــربر  )م الشلــ  قواعــد (60)
 هـأ1407و  اة 1ررابشيو   –ال د  بهلشرز 

و ألبـي حممـد عهـد اهلل بـح همحـد بـح       ال نا ا فل  اإلهنم املهجـأ همحـد بـح ،اهـأ     (61)
 بعكمأ –هـ(و امل ي  اال  هي 620قداهة )م

ــعث السجســ      (62) ــح هع ــليمنن ب ــي داكد   ــيأ  ألب ــن  املرا  ـــ(و 275ينني )مري ه
 حتليق: دأعهداهلل بح هسنعد ال،هرانيو داع ال ميعي للاشر ـ الرأنوأ
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و ألبي ب ر عهـد اهلل بـح حممـد بـح هبـي عـيهة       ال ين  امل ا  ا األ،ندأث كاآلثنع (63)
و  ــاة 1الرأــنوو   –هـــ(و حتليــق: رمــن  أو ــ  احلــومو ه يهــة الرعــد  235)م

 هـأ1409

ــنل   (64) ــ  اإلقاـ ــح هـ ــنل عـ ــن  اللاـ ــورشـ ــوبي   و ها ـ ــح ىلدعأـــ  الهعـ ــون  بـ ــح أـ ع بـ
هــو حتليـق: هـ   ه ـيلبيو     1402بعكمو تهع  اة  –هـ(و داع الش ر 1051)م

 كه طشى ه  أ

بـعكمو   -هــ(و داع صـندع   711و حممد بح ه رم بح هااـوع )م لسنن العر  (65)
 أ1 

هـــ(و 884و ىلبـراهيو بــح حممــد بــح عهـد اهلل ابــح هشلــ  )م  املهـدل ا عــرح امللاــع  (66)
 هـأ1400بعكمو تهع  اة  – امل ي  اإل  هي

 –هــ(و داع املعرفـة   483و حممد بح همحد بـح هبـي  ـعأ السرخسـي)م    املهسـو  (67)
 بعكمأ

و لعهد الرمحح بـح حممـد بـح  ـليمننو عـيخي      جممع األنعر ا عرح هليلى األ،ر (68)
بــعكمو  –هـــ(و حتليــق: خليــأ عمــران املا ــوعو داع ال يــ  العلميــة 1078زاد  )م

 هـأ1419و  اة 1 

(و داع الش ـر  676و ألبي زررأن حييى بح عر  الاوكي )معرح املعذ  مولا  (69)
 مأ1997بعكمو تهع  اة  –

على هذه  اإلهنم همحد بـح ،اهـأو عهـد السـ م بـح عهـد اهلل بـح         اضرع ا الشل  (70)
و  ــاة 2الرأــنوو   –هـــ(و ه يهــة املعــنع  652هبــي اللن ــو ابــح بيميــة احلرانــي )م

 هـأ1404



 

 
293 

 الشرعيةجملة العلوم 
 هـ1440 اخلمسون حمرمالعدد 

 

هــ(و  456د علـي بـح همحـد بـح  ـعيد بـح ،ـ،م الاـنهري )م        ألبـي حممـ   اضـلى (71)
 أ بعكم –حتليق: جلاة ىل،ينن الباك العربيأو داع اآلفنح اجلدأد  

اضيط الربهنني ا الشل  الاعمننيو حممود بح همحد بح عهدالع،أ، بح عمر بح َهنَز    (72)
ــعك   616)م:  ــةو ب ــدال رأو  ــنهي اجلاــديو داع ال يــ  العلمي مو هـــ(و اضلــق: عه

 هـأ 1424الطهعة: األك و 

هـ(و هطهول هـع  683و عهد اهلل بح حممود بح هودكد املوصلي )ماملخينع للشيون (73)
عر،  االخيينع للمؤل  نشس و حتليـق: عهـد اللطيـ  حممـد عهـد الـرمححو داع ال يـ         

 هـأ1426و  اة 3بعكمو   –العلمية 

ــنل يو الشــ      (74) ــح حممــد الشن ــي امل ــداهلل حممــد ب ــي عه ــنبح احلــنج  املــدخأو ألب عع ب
 هـأ 1401هـ(و داع الش ر ـ بعكمو تهع  اة 737)م

ــح     هرابــ  اإلمجــنل (75) ــندام كاملعــنه م كاالعيلــندامو ألبــي حممــد علــي ب ا العه
و 1بعكمو   -هـ(أ بعانأة: ،سح همحد ىل ربأ داع ابح ،،م 456همحـد بح ،،م )م

  هـأ1419 اة 

 ألبـي ىل بنح بـح عاهوأـ و   لإهنهش: همحد بح ،اهأ كهسنلأ ،ر  ال رهنني   (76)
ُ  دأ: و حتليـق هــ( 280محممد ،ر  بح ىلمسنعيأ بـح خلـ  ال رهـنني )    و عـنهر بعجـ

 أهـ1433 - 1432عنم: 
ــنفى    (77) ــوعا  للهن،ـــث: عنأـــد بـــح هعـ ــنلة دريـ ــنل،و ع ـ املســـيجدام ا ريـــن  اجلاـ

 هـأ 1423اجلدعننيو جنهعة هم اللرنو 

هــ(و  405يسـنبوعي )م و ضمد بح عهـداهلل احلـنرو الا  املسيدعد على ال بيبش (78)
و  ـــاة 1بـــعكمو   -حتليـــق: ه ـــطشى عهـــد اللـــندع عطـــنو داع ال يـــ  العلميـــة  

 هـأ1411
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هــ(و هؤ سـة   241و همحـد بـح ،اهـأ الشـيهنني )م    هساد اإلهنم همحد بح ،اهأ (79)
 ه رأ –قرتهة 

هطنلـــ  هكلـــي الاعـــى ا عـــرح غنأـــة املايعـــىو ه ـــطشى الســـيوتي الر،يهـــنني   (80)
 مأ1961ـ دهشقو تهع  اة هـ(و امل ي  اإل  هي 1243)م

ــي داكد    (81) ــنت الســاح عــرح  ــاح هب ــنبي     هع ــد اخلط ــح حمم ــليمنن همحــد ب ــي   و ألب
بـعكمو   -هـ( خترأج كبـرقيو: عهدالسـ م عهدالشـناو داع ال يـ  العلميـة      388)م

 هـ1411و  اة 1 

و ىلبراهيو ه طشىو كهمحد ال،أنمو ك،نهد عهد اللندعو كحممـد  املعجو الو يط (82)
 جممع اللغة العربيةو داع الدعو أالاجنعو  حتليق: 

هــ(و  977و ضمد اخلطي  الشـربي  ) هغ  اضينج ىل  هعرفة هعنني هلشنظ املاعنج (83)
 بعكمأ –داع الش ر 

ــد اهلل بــح همحــد بــح قداهــة   املغــ  ا فلــ  اإلهــنم همحــد بــح ،اهــأ الشــيهنني    (84) و عه
  هـأ1405و  اة 1بعكمو   –هـ(و داع الش ر 620)

ألهراو املعدأة عاد األتهنن العر  كاملسلمشو دأ حممود احلنج هشعوم العدكن كا (85)
 قن وو املوصأ ـ العراحأ

هـ(و حتليق: دأ 794و حممد بح بعندع بح عهد اهلل ال،عرشي )ماملاثوع ا اللواعد (86)
و  ـاة  2ال وأـُو    –بيسع فنلق همحد حممـودو كزاع  األكقـن  كالشـ ون اإل ـ هية     

 هـأ1405

ر  ـيد خليـأو حممـد بـح همحـد بـح حممـد علـيش املـنل ي          ها  اجلليأ عرح اي  (87)
 هـأ1409هـ(و داع الش ر ـ بعكمو تهع  اة 1299)م



 

 
295 

 الشرعيةجملة العلوم 
 هـ1440 اخلمسون حمرمالعدد 

 

هــ(و  728و ألبي العهنس همحد بـح عهـداحلليو بـح بيميـة )م    هاعنج الساة الاهوأة (88)
 هـأ1406حتليق: حممد ععند  نتو هؤ سة قرتهةو تهع  اة 

هــ(و  676يـى بـح عـر  الاـوكي )    و ألبي زررأـن حي هاعنج الطنلهش كعمد  املشيش (89)
 بعكمأ –داع املعرفة 

هاعج اإل  م ا ع ج األهراو العندأـة كاملعدأـةو هأدأ علـي حميـي الـدأح اللـر         (90)
 هـأ22/12/1436داغيو ،ث هاشوع ا هوقع املسلوو بينعأن 

و ألبــي ىل ــبنح ىلبــراهيو بــح علــي الشــعازي       املعــذ  ا فلــ  اإلهــنم الشــنفعي     (91)
 بعكمأ – ر هـ(و داع الش476)م

حممـد بـح   حممد بـح  للبطن  الرُّعي  املنل ي و هواه  اجلليأ لشرح اي ر خليأ (92)
 أ هـ1398و  اة 2بعكمو   –هـ(و داع الش ر 954عهد الرمحح املغربي )م

و  اة 1املو وعة الطهية الشلعيةو دأهمحد حممد راعننو داع الاشنل  ـ بعكمو   (93)
 هـأ1420

الع،أ، العربية للمبيون ال ـبيو ىلعـداد الشـؤكن    هو وعة امللك عهداهلل بح عهد (94)
 ال بية بوزاع  احلرس الوت  ـ اململ ة العربية السعودأةأ

املو وعة امليسر  ا فل  اللضنأن املعنصر  )قسو العهندام(و)قسو الشل  الطـ (و   (95)
ىلعــداد هررــ، اليميــ، الهبثــي ا فلــ  اللضــنأن املعنصــر و جبنهعــة اإلهــنم حممــد بــح  ــعود    

 هـأ1436و 1هيةو  اإل  

ناو الـدعع ا بان ـ  اآلأـنم كالسـوعو ألبـي احلسـح ىلبـراهيو بـح عمـر الهلـنعي            (96)
هــ(و حتليـق: عهـدالرزاح غنلـ  املعـديو داع ال يـ  العلميـة ـ بـعكمو  ــاة           855)م

 هـأ 1415
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 )هرو فعكس اإلأهوال همنوذجن( هعي، امليُ اْلُمَ ن  مبرو ُهْعٍد ا الشل  اإل  هي ه، نم

 دأ همحد بح حممد بح  عد آ   عد الغنهدي
 

و حممــــد بــــح هبــــي العهــــنس همحــــد الرهلــــي  نعنأــــة اضيــــنج ىل  عــــرح املاعــــنج  (97)
 هـأ1404بعكمو تهع  اة  –هـ(و داع الش ر للطهنعة 1004)م

نيأ األكتنع هح ه،ندأث  يد األخينع عرح هايلـى األخهـنعو حممـد بـح علـي بـح        (98)
 مأ 1973هـ(و داع اجليأ ـ بعكمو تهع  اة 1250حممد الشورنني )م

و ألبـــي احلســـح علـــي بـــح هبـــي ب ـــر املرغياـــنني ا داأـــة ا عـــرح بداأـــة املهيـــدي (99)
لهاننو    -داع ىل،ينن الباك العربي هـ(و اعياى بي بيب : ت   أو  و 593)م

  هـأ1415 اة 

 املواقع اإلل بكنية ال  ا يشدم هاعنو كهي: (100)

 أ  (http://www.almoslim.netـ هوقع املسلو: )
ــون:       ــ، الشيـــــ ــ (و هررـــــ ــ م كأـــــ ــ هية )ىل ـــــ ــه ة اإل ـــــ ــع الشـــــ ــ هوقـــــ ــــــ

(http://fatwa.islamweb.net/أ) 
 (أ https://islamqa.infoـ هوقع اإل  م  ؤا  كجوا : )

 (أ/http://ar.islamway.netـ هوقع ترأق اإل  م: )
 (أ  http://islammemo.cc/akhbar/arabـ هوقع هش ر  اإل  م: )

ــــــــــــ هوقـــــــــــع كزاع  األكقـــــــــــن  كالشـــــــــــؤكن اإل ـــــــــــ هية املغربيـــــــــــة:  
(http://www.habous.gov.ma/  و) 

 (أ  /http://www.who.intـ هوقع هاامة ال بة العنملية: )
 (أ  /http://www.moh.gov.saزاع  ال بة السعودأة: )ـ هوقع ك

 (أ www.moh.gov.aeـ هوقع كزاع  ال بة بدكلة اإلهنعام العربية امليبد : )
 (أ/http://www.tbeeb.netـ هوقع الط : )

 ( أ/http://www.doctoori.netـ هوقع دريوعي: )
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 (أ/http://medicalwaste.org.lyـ هوقع املخّلشنم الطهية: )
 (أ/http://www.okaz.com.sa)ـ صبيشة ع نظ السعودأة: 
 (أ  /http://makkahnewspaper.comـ صبيشة ه ة السعودأة: )

 ( أ/http://www.alhayat.comـ صبيشة احلين  السعودأة: )
 

*      *      * 
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Medical Waste Website: (http://medicalwaste.org.ly/). 

Okaz Newspaper Website (http://www.okaz.com.sa/). 

Makkah Newspaper Website: (http://makkahnewspaper.com/). 

al-Hayat Newspaper Website (http://www.alhayat.com/). 

 

*      *      * 

http://www.alhayat.com/
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Islamic Jurisprudence on the Preparation of 

 the Deceased Infected with Contagious Diseases 

(The Ebola Virus Disease as a Model) 

 

 

Dr. Ahmed bin Mohammed bin Sa`d AlSa`d Al-Ghamdi 

Department of Jurisprudence 

College of Shari`ah and Fundamentals of Islam 
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Abstract: 

The present research tackles a fundamental theoretical topic, namely the 

jurisprudential aspects relevant to burial preparations of a deceased person 

infected with a contagious disease. The researcher has selected the Ebola virus as 

a model for the study due to its recent spread and being the most dangerous and 

deadly epidemic in our time (May Allah protect us).  

The study aims to emphasize the inviolability of the deceased in Islamic law, 

the preservation of corpse and the protection of the dignity of the departed. The 

research seeks to clarify the correct procedures when handling the deceased with 

a contagious disease, while safeguarding the relatives of the dead, health 

workers, and mourners who may come to direct contact with the departed during 

the preparation of the dead. 

In more details, the researcher discusses several issues related to the 

treatment of the corpse of the infected with contagious diseases from the moment 

he/she dies up until the burial. The preparation starts with pre-funeral acts of 

washing and shrouding, putting the corpse in a coffin  and saying the death 

prayers. This is followed by discussion of rulings regarding disposal of corpse 

without burial. In doing so, the researcher illustrates numerous jurisprudential 

methods in presenting the topic such as induction, analysis, comparison, 

discussion, and tarjeeh (plausible probability). 

The researcher confirmes in the course of study the completeness and ease of 

Islamic law, since it stipulates the performance of religious duties by ability and 

possibility. Likewise, it emphasizes how Islam, a complete way of life, 

safeguards Muslims whether alive or after their death, showing the importance of 

seeking means of protection from harm, and maintaining the sanctity and dignity 

of the deceased, the same way while alive. All things considered, it is not 

permissible to transgress the dead's inviolability for dubious reasons.        

Keywords: Contagious Diseases, Infectious Diseases, Deceased, Funeral 

Prayer,Shroud 
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 ملخص الدراسة:
ُيعرف بالبطاقات الرقمية اليت  نوعًا من البطاقات البنكية هو ماتناولت يف هذا البحث 

بدأت تنتشر ويقبل على استعماهلا الناس، وتعلن عنها البنوو  واصاوا ف وتشوعل علوى     
استعماهلا؛ نظرًا صا توفره من جهٍد ووقٍت وماٍل وأماٍن عاٍل صستخدمها، خاصة مل إقبال 

نوت بودً  مون    الناس يف اآلونة األخرية على التسوق وقضاء احتياجواته  عوش كوبكة ا ن    
التسوق العادي اصباكر، فرأيت من اصناسب تسليط الضوء على هذا النوو  مون البطاقوات    
البنكية ود استها د اسوة فقهيوة، مول التطبيوى علوى بطواقيت بنو  الوبدد السوعودي وبنو            

 .الرياض السعودي، إذ هما من أصد  هذا النو  من البطاقات حال كتابة هذا البحث
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 املقدمة:
ــص    ــصالل  االالــــى  االســــىم علــــ    ــــر  ا   يــ احلمــــد   لع العــ
ااملرســل    ي ــص حممــد اعلــ  هلــل اتــي ل اســلً إســليمص   ــ  ا      ــوم          

 الد ن.. ابعد:
فإ ــــل الــــر إتــــول جمر ــــصم احليــــص  إكنــــر العــــصالىم  د ــــد    إ ــــن   

جد العرافـــة ل الـــاالن املصاـــلت االـــص ملالـــا إ ـــاو بصملســـلم  ال ـــواملو اإســـ 
ــاان     ــعنص ل اليـ ــ ز ال ـــواملو اااـ ــة هـ ــد الـــن دلاسـ ــصنر فيي دـــ د ابـ بنـــً الوعـ

 الشرع لي ون ال صس عل  بال   الن  الرهً.
االـــن هـــ ز ال ـــواملو املســـ يدبة الـــص  اعـــر  بصل تصعـــصم الرعميـــة الـــ          
ــو       ــص ال  ــ ــن ع نــ ــصست اإعلــ ــ عمص ص ال ــ ــ  اســ ــهل علــ ــر ا ا ــ ــد م إ  شــ بــ

إـــوفرز الـــن  نـــدد ااعـــاد  ااملالـــصل  اإشـــجر علـــ  اســـ عمص ص   كـــرا  ملـــص 
ــة     ــصو ال ــــصس ل ا ا ــ ــر  ع ــ ــة الــ ــ قدالنصت نصتــ ــصوم ملســ ــصنم عــ ــصوم ا الــ االــ
ــن         ــدا  ال ــا ب ــ  ال ســوء اعتــص  ام يص ــصإنً عــت  ــ  ة ا     ا نــ   عل
ال ســـوء العـــصدش امل ص ـــرت فر  ـــا الـــن امل صســـه إســـلي  التـــو  علـــ  هـــ ا 

 ت يـــل علـــ  ال ــوع الـــن ال تصعـــصم ال   يـــة ادلاســـ نص دلاســة فانيـــةت الـــر ال  
ــن       ــص الـ ــعودشت    همـ ــصم السـ ــد الر ـ ــعودش اب ـ ــ ىد السـ ــد الـ ــصع  ب ـ بتـ
 تــدل هــ ا ال ــوع الــن ال تصعــصم مــصو   صبــة هــ ا ال يــ ت ا  ي ــل بـــ:           

 "ال تصعصم  الرعمية.. دلاسة فانية إت ياية".
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 أهمية املوضوع وأسباب اختياره:
يـــة ظنــول هـــ ا ال ـــوع الـــن ال تصعـــصم ال   يــة نصتـــة الـــر إتـــول إا    - 1

ــ  ة      ــ عمصو  ـ ــ      اسـ ــ وام ا نـ ــصس ل السـ ــصو ال ـ ــصم ا ع ـ املعلوالـ
 ا    ا ل مجير  ؤا نً.

ــ          – 2 ــ  م ــة امل جــدد  ب ــصم ال   ي ــواع ال تصع ــة  مــد    ــة ل دلاس الرغ 
 اهنرت ادلاسة  م صم ال عصالهل بنص دلاسة فانية إت ياية .

ــ صع          – 3 ــصس اإعلاـــل ب سـ ــوع لواعـــر ال ـ ــة هـــ ا املواـ ســـ نً الىالسـ
 االعص نً.

 أهداف املوضوع:

ــة   بيـــصن ماياـــة  -1 ــص     اال تصعـــة الرعميـ ــ  الـ ــص ابـ ــرء بي نـ نالصنالـــنص اال ـ
  شصبننص الن ال تصعصم ال   ية   تصعة اان مصن.

ــةت      -2 ــصم ال   يـ ــن ال تصعـ ــوع الـ ــ ا ال ـ ــة بنـ ــة امل علاـ ــصم ال انيـ ــصن ا م ـ بيـ
 ادلاسة ااعر إت يانص لدى بعض ال  و  احمللية.

يــة بصلدلاســصم املعصتــر  الــ  إنــً  فــراد ا  مــرت         بــرا  امل   ــة ال ان   -3
نصتـــة الـــص    ـــر ال عصالـــهل بـــل ل العـــصالىإنً ال جصل ـــةت احمصالـــة   ـــصد 

 احللوو الشرعية ل هل الص  عرم  ً.
 الدراسات السابقة:

ــة      ــو  العلميـ ــا ال يـ ــة االرا ـ ــصم العصالـ ــؤاو ل امل   ـ ــ  االسـ ــد ال يـ بعـ
صلدلاســة ال انيــةت اغص ــة       ــد الــن إ ــصاو الواــوع ال تصعــصم الرعميــة ب     

ــة      الــص ا ــدم دلاســ    مــداهمص إ صالــا هــ ا ال ــوع الــن ال تصعــصم الــن  صمي
ــصم الســ اة الــدفر غــ  ال   يــةت         ــةت اا نــرى دلاســة إ صالــا ال تصع عص و ي

 ابيصن  لد فيمص  لل:
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     ــة ــة عص و يـــ ــرفية دلاســـ ــا املالـــ ــة ا    ـــ ــة ا ا : بتصعـــ الدلاســـ
ــص ر حممـــ   ــر  ـ ــل لل صمـــ :  صسـ ــر دال ال  ـــه  الاصل ـــةت اهـ ــصنلت  شـ ود التـ

 م.2017الاص و ية مبالر عصم 
ــ ز دلاســة  يــد  إ ــصاو فينــص ال صمــ        ــل ا   –اه الصهيــة ال تصعــة   –افا

الـــن ميـــ  إعر  نـــص ا  واعنـــص اال ـــرء بي نـــص ابـــ  الـــص  شـــصبننص اال  ييـــ    
ــمص صإنص       ــة ااـ ــن ال تصعـ ــدة عـ ــصم ال ص ـ ــصم العىعـ ــةت ا م ـ ــص و ل لل تصعـ الاـ

 ية.الن ال صمية الاص و 
ــة         ــة الاص و ي ــن ال صمي ــوع ال ــا املوا ــصهر إ صال ــو ظ ــص ه ــة  م ــ ز الدلاس فن
ــ ا اســ  دم ال نــص ل امل يــ  ا او الــن هــ ا ال يــ  اهــو       ــدت ال بشــ هل  ي

 فيمص   علل حباياة ال تصعة  الرعمية.
        الدلاســـة ال ص يـــة: ال تصعـــصم الســـ اة الـــدفر ا م صالنـــص ال انيـــةت

 عــداد ال صمــ : ع مــصن    اهــل حبــ  إ ميلــل بصملعنــد العــصلل للاتــص  الــن      
 هـ.1428بن ظن  بيد الغهلت عصم 

ــص ال صمـــ    ــصاو فينـ ــة إ ـ ــل ا   –اهـــ ز الدلاسـ ــ اة  –افاـ ــصم السـ ال تصعـ
ــود         ــصام االوع ــر صم ااإال ــصم   ــو    تصع ــن ال   ــدل ال ــ  ا إال ــدفر ال ال
اا ســواء ال جصل ــةت اهــل بتصعــصم  ســ  يد ال نــص مصاللــنص ل  ــرا    ــيص          

العــ       ــهل حمــددت ف  نمــص ســ ل   ــصدز         العي ــة بســعر الســوء اباــدل   
 إ ن ال تصعة تصحلة لىس عمصو.

ــ          ــص ت ل ـ ــ    ىعـ ــوع  ال يـ ــص مبواـ ــة  ـ ــ  ا عىعـ ــ ا املع ـ ــل بنـ اهـ
 م  ــــا ال   يــــل علينــــص  ن ع وا نــــص لمبــــص  ا نــــً ال ــــل  ولــــل لل تصعــــصم   

 الرعمية ال   يةت اليس ا الر   لد ل ماياة ا الر.
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 منهج البحـــث:

 ا ل   صبة ه ا ال ي   امل نج ا إل:سل 
 اا :  تــول املســ لة املــراد حب نــص إالــو را  دعياــص   ن ام ــيج لــ لد ع ــهل         

 بيصن م منص  لي تح املاالود الن دلاس نص.
ــص       ــ   ر م منــ ــصءت فــ ــير ااإ ــ ــن الوااــ ــ لة الــ ــا املســ ــص :   ا  ص ــ بص يــ

 بدليلنص الر إوبيل ااإ صء الن املرا ر ال انية املع ت .
 :   ا  ص ا املس لة الن السصنهل اخلى  ف إ ر الص  لل:بصل ص 

ــصء        -   ــهل اإ ـ ــ لة حمـ ــول املسـ ــض تـ ــصن بعـ ــى   ن  ـ ــهل اخلـ ــر حمـ حتر ـ
 ابعتنص حمهل نى .

ــصل       –ع  ــصت اااع الـ ــصو بنـ ــن عـ ــصن الـ ــر بيـ ــ لةت الـ ــواو ل املسـ ــر ا عـ   ـ
 عل   هً  دل نً ل املس لة.

ــه اخل     -ج  ــت ت ا  ـ ــة املع ـ ــ اهه ال انيـ ــ  املـ ــصد علـ ــصم ااع الـ ىفـ
 التعي ة ا الشص  .

 إوبيل ا عواو الن   ه  ههل امل هه   سل. –د 
ــ        ــ مر  علــ ــ جد  فــ ــواملو املســ ــن ال ــ ــ لة الــ ــا املســ ــص :  ن  ص ــ لابعــ

 ال وبيل الن الدلاسصم املعصتر  ال  إ صال نص.
 نصالسص : ال  يا عل  الواوع ال ي  ا  ه ااس تراد.

ً   صنج ال   ي  ال  إوتهل  ص ال صم .سصدسص : إ ون اخلصمتة ع صل  عن  ه
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 خطة البحث:
 إ  ون نتة ال ي  الن الادالة امتنيد ا لبعة ال صم  انصمتة.

 :ــة ــصلزت    املادالــــ ــ صع ان يــــ ــوع ا ســــ ــة املواــــ ــمن  هميــــ اإ تــــ
 االدلاسصم السصباة اال نج ال ي ت انت ل.

 .متنيد: ل ا  شصل ال سوء عت    ة ا    ا 
   ــةت ــصم الرعميـــ ــة ال تصعـــ ــ  ا او: ماياـــ ــة امل يـــ ــل  ســـ افيـــ

 التصله:
o .املتله ا او: إعر   ال تصعصم الرعمية 
o .املتله ال ص ل:   واع ال تصعصم الرعمية 
o .املتله ال صل : اظي ة ال تصعصم الرعمية 
o     ــ ننص ــص  شـ ــة ابـــ  الـ ــرء بـــ  ال تصعـــصم الرعميـ املتلـــه الرابـــر: ال ـ

 .   يةالن ال تصعصم ال
o .املتله اخلصالس:   را  ال تصعة الرعمية 
   ال ـــص ل: ال  ييـــ  ال انـــل للعىعـــة بـــ    ـــرا  ال تصعـــة امل يـــ

 الرعمية.
 .امل ي  ال صل : احل ً ال انل لل تصعصم الرعمية 
    ــة ــة الرعميـ امل يـــ  الرابـــر: دلاســـة  هـــً  ـــرا   تـــدال ال تصعـ

 الالصدل  عن ب  ل ال ىد االر صمت ال س عة التصله:
o مية.املتله ا او: ا  ا  ف ح مسصع لدى الالدل ال تصعة الرع 
o .املتله ال ص ل:  ن  ال  د لسوم  تدال  ا  د د لل تصعة الرعمية 
o   املتلــــه ال صلــــ :  نــــ  ال  ــــد لســــوالص  الــــن ال ــــص ر ع ــــد إ  يــــ

 العمليصم.
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o          املتلــه الرابــر:  نــ  ال  ــد الالــدل ال تصعــة لســوالص  الاصبــهل ع ــوو
 ااع ام عل  العمليصم.

o ر .املتله اخلصالس: ا  ا  ال  د ال بح الن عمليصم الال 
o   املتلـــه الســـصدس: ا ـــ ا  ال  ـــد الالـــدل ال تصعـــة  ن لـــل احلـــل ل

  لغص  ال تصعة ع هل  نص ة الدإنص.
o      ــل ل ــل احلـ ــة  ن لـ ــدل ال تصعـ ــد الالـ ــ ا  ال  ـ ــصبر: ا ـ ــه السـ املتلـ

 إعد هل  را  ال تصعة.
 :اإ تمن  هً ال  صنج املس قلالة الن ال ي . اخلصمتة 

ت ا علـــل ل ســـ يهل   اا  إعـــص   ن    ـــر بنـــ ا ال يـــ   صإ ـــل اعصلنـــل     
 ال يصن لعصالة املسلم .

 اتل  ا  اسلً ابصل  عل    ي ص حممد اعل  هلل اتي ل  مجع .
 

*      *      * 
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 التمهـــيد
 انتشار التسوق عرب شبكة اإلنرتنت

 تــ ح ال ســوء ا ل  ا ــل عــت  ــ  ة ا    ــا ظــصهر  العصتــر ت           
  ً الــــن الواعــــر ال ســــوء   ا ــــهل ال ــــ   الــــن ال ــــصس علــــ   ــــرا  مص ــــصإن

ــة ل دفـــــر عيمـــــة        ــد ال تصعـــــصم ال   يـــ ا ل  ا ـــــل الســـــ قدال  ل  لـــ
 الش  صإنً.

ــد هــــ ا ال ســــوء الــــن اخلــــدالصم امل  شــــر  ا ن بســــ ه ســــنولة         ا عــ
اســـ قدام امل ـــص ر ا ل  ا يـــة عـــت  ـــ  ة ا    ـــات ا ال ص يـــة التصلعـــة        

ــة بص    ــص  الاصل ـ ــعصلهص  ميص ـ ــصم  سـ ــةت اار ـ ــلر املتلوبـ ــ صم السـ ــرا  الواتـ لشـ
ــصدش الــــن احملــــىمت      إع مــــد بعــــض الشــــر صم سيصســــة ا ســــعصل      العــ

 املق تة للشرا  عت    ة ا    ا.
ــات       ــر الوعـ ــا   الـ ــ  ة ا    ـ ــت  ـ ــل عـ ــوء ا ل  ا ـ ــص  ن ال سـ  مـ
ف صســـــ تصعة الشـــــقل  ـــــرا  الســـــلعة الـــــ   ر ـــــدهص دان الـــــ هصع     

 ـــون ال تـــصعة ا ســـواءت  مـــص   نـــص إـــوفر إ ـــصلي  الســـ ر  ميص ـــص  مي مـــص إ
 املتلوبة ليسا ال وفر  ل بلد املش ش.

ــة     ــ    ـ ــة ا نـ ــل ل ا ا ـ ــوء ا ل  ا ـ ــ ح ال سـ ــد  تـ ــ     لاـ ــد  ـ ع ـ
الــن ال ـــصس   كـــرا  لســـنولة ال عصالـــهل اإـــوفر املميـــاام ا ص بـــةت اعـــد   ـــصل  
ــا     ــد فصعــ ــل عــ ــوء ا ل  ا ــ ــصم ال ســ ــة ال يعــ ــصم       ن عيمــ بعــــض ال ــ

ــ و ص  200) ــون داال ســ ــصد    (1)( بليــ ــرا  لا ــ ــ مر  كــ ــصد الســ ــل ل املد ــ ت اهــ
 ا ل  ا ية اا  شصلهص بش هل     االليوظ ل ا ا ة ا ن  .  ص رامل

                                      
 .61-59ا ل  ا ية اال ير االشرا  عل     ة ا    ات  :     كر: ال جصل (1)
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اإع ـــت ا ســـواء ا ل  ا يـــة عصملـــص  اف ااـــيص  إ وا ـــد فيـــل امل  جـــصم         
ااخلــــدالصم  معلوالــــصم لعميــــةت     ســــ تير  ــــهل  الــــن املشــــ ش اال ــــصنر  

ل ااملواتـــ صم  ل  ا يـــص ت اســـداد عـــيً  إ ـــصدو املعلوالـــصم امل علاـــة بص ســـعص 
ــىو        ــن نـ ــصم الـ ــ ز العمليـ ــ ً هـ ــ  إـ ــلت حبيـ ــدفر ا ل  ا ـ ــ  صم بصلـ املشـ

 .(1)ع وام  ل  ا ية بسرعة ا ل ة  عهل
 

*      *      * 

 
 

                                      
ــلت  :     ( 1) ــر ا ل  ا ـ ــصم اال يـ ــر:  دال  امل يعـ ــص  )الـــدفر(  280  كـ ت الوفـ

حب  ال شول امن  عمصو الؤمتر ا عمصو املالرفية ا ل  ا يـة بـ  الشـر عة     ا ل  ا لت
ــص ون ــد       االاـ ــة امل يـ ــصلام العربيـ ــة ا الـ ــص ون لصالعـ ــر عة االاـ ــة الشـ ــل  ليـ ــ ش  كم ـ الـ

 (.1/268) م2003عصم



 

 
321 

 الشرعيةجملة العلوم 
 هـ1440 اخلمسون حمرمالعدد 

 

 املبحث األول
 بطاقات الرقميةالحقيقة 

 افيل  سة التصله:
 املطلب األول

 بطاقات الرقميةالتعريف 
  تصعصم الرعمية لغة.ال  ال رع ا او: إعر 

ال تصعــصم: مجــر بتصعـــة    صبــةت اهــل  لمـــة عربيــة فالــييةت اهـــل       
 .(1)هل فيلعالولعةت اعيهل: لععة تغ      ا فينص الادال الص  

الــن الــرعً اهــل ال  صبــة ااخلــ ًت  اــصو:         الــص الرعميــة: فنــل الــ نو    
ــد     ــلت ا  ـــصع الرعـــوم  ش: عـ ــص :  ش  عجمـــل ابيم ـ ــل لعمـ لعـــً ال  ـــصع  رعمـ

 .(2)ي ا مرافل بعىالصإنص الن ال  اي با
 علينص احلرا  اا لعصم احنو  لد. –   ه  –رعً  فصل تصعة 

 : تصعصم الرعمية اتتىمص الال رع ال ص ل: إعر   
ــصم   ــددم إعر  ــ ــة ) الإعــ ــة الرعميــ ــ   Digital Card)(3) تصعــ ــص بــ ت الــ

 .إعر  صم لاعا   هل ال تصعة  ا عملنص ااظي  نص  ا ا ص ه ال    ص

                                      
 ( الصد  )بتل(.25/85(ت إصج العراس )10/21  كر: لسصن العرع ) (1)

 (.12/249  كر: لسصن العرع ) (2)

صم  همنـص: بتصعـة ا    ـات بتصعـة الـدفر      مي  ا ال وع الن ال تصعصم عدد الـن املسـ   (3)
ا ل  ا لت ال تصعة الالعص ت بتصعة ا    ا املالرفيةت  ا  ن   ـنرهص ل   ـه الاـص ون    

ــل   اااع  ــة ا    ــا   ا    ــة   كــرا   صلنــ م إســمي نص ب االــصد هــل بتصع ــصم الرعمي  تصع
ــصلهص ــة.   كــر:   كمــة الــدفر        ا  ا ا ــةل  ا  ش ــ ا ااســً لــدى ال  ــو  احمللي نــ   بن

ت ال جــــصل   572:  ت محص ــــة املســــ نلد ا ل  ا ــــلت   96ا ل  ا ــــلت  : 
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ــ        ــرز بعتــنً ب  نــص: "اخلدالــة ال ــن  لــد الــص    مت ــن مصاللــنص الــن    فم
ــر      ــن املواعـ ــا الـ ــ  ة ا    ـ ــىو  ـ ــن نـ ــوء الـ ــرا  اإسـ ــصم  ـ ــرا  عمليـ   ـ

 .(1)ال  إا هل بتصعصم فياا ااملصس   صلد"
 ا عيه ه ا ال عر   ختاليالل مب كم  ال ياا ااملصس د  صلد دان غ همص.

ــدله     ــة إال ــص: "بتصعــة تغ ت ــا ب  ن ــد    اعرف ــص ل  ل ــرنل   ــو  امل ص ال  
مب لـــع العـــ  مبا تـــ  عاـــد الـــتم الـــر ال  ـــدت إ ـــيح حلصاللـــنص  ـــرا  الســـلر   
ــص     ااحلالـــــوو علـــــ  اخلـــــدالصم الـــــن نـــــىو  ـــــ  ة ا    ـــــات االوفـــ

 .(2)بصس قداالنص ل مداد امل لع ال ش تدلم بل"
 ا عيه ه ا ال عر   التوو اال  رال الر  ال صن ان الصلز.

ــصن نصتـــة لل ســـوء عـــت ا    ـــا   مـــص عرفنـــص بعتـــنً: "بتصعـــ  ة ان مـ
ــل عــصم"     ــصنهل ا ل  ا يــة بو  ــ ا ال عر ــ     (3) ا عــت الوس ت ا شــ هل علــ  ه

ــصل  ــا       الاع  ـ ــص ليسـ ــر   نـ ــة الـ ــصم اان مص يـ ــهل ال تصعـ ــن ع يـ ــة الـ ــة الرعميـ  تصعـ
   لدت اا  ام ح تصم نص  ش ان مصن  مص سي إل.

ا يــــة   اعرفنــــص هنــــر ب  نــــص: " ــــوع الــــن ال تصعــــصم املالــــرفية ا ل   
حتـــد  نص عـــت ا    ـــا بعـــد  ن عـــدلا ا نـــصم العصمليـــة  تـــدالهص الـــؤنرا    
   لعــً ســرشت ا عــ  مــد الــدفر فينــص مب لــع الــ ق ض عيصســص  علــ  غ هــص      

                                                                                    
ت بتصعة ا    ا املالرفية دلاسة 84ا ل  ا ية ل ال شر عصم العربية اا    يةت  : 

 .136ت ال عصعد ا ل  ا ل عت ا    ات  : 21عص و ية الاصل ةت  : 

 .171اخلدالصم املالرفية ا ل  ا يةت  :  (1)

 .574محص ة املس نلد ا ل  ا لت  :  (2)

 .84ال جصل  ا ل  ا ية ل ال شر عصم العربية اا    يةت  :  (3)
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الــن ال تصعــصم املالــرفية حلمص ــة مصاللــنص الــن عمليــصم الارتــ ة ااام يــصو         
الــــ  ح ــــن مالــــو ص ع ــــد اســــ قداالنص ل عمليــــصم ال ســــوء اال جــــصل   

 .(1)ل  ا ية عت ا    ا"ا 
ا عيـــه هـــ ا ال عر ـــ  ال تو ـــهل بـــ  ر الـــص ا  ـــدنهل ل ماياـــة ال تصعـــة  
 مـــص هـــو ظـــصهرت اح ـــن  ن  اـــصو ل إعر ـــ  ال تصعـــة ا ل  ا يـــة ب  نـــص: " 

ــ   ــر  الـــدلهص ب ـ ــمن عيمـــة  اد ـــة    الؤسســـة الصليـــة   ـــصلش  ا د دا  دفـ إ تـ
 صم عـــت  ـــ  ة  إام ـــن مصاللـــل الـــن دفـــر عـــيً املشـــ      ت خما ـــة  ل  ا يـــص  
 ا    ا نصتة".

ــف ــة  اـ ــ ة ال تصعـ ــصن لالـ ــر( بيـ ــدفر   ولل ) دا  دفـ ــصم الـ ــن بتصعـ ــص الـ ت ا  نـ
 ا ل  ا ل.

 اعولل ) الدلهص ب د  صلش  ا الؤسسة الصلية( بيصن  نة ا تدال.
ــن       ــوع ال ــصن  ن هــ ا ال  ــص ( ل ي ــة  ل  ا ي ــة خما  ــولل )إ تــمن عيمــة  اد  اع

مـــة  اد ـــة مايايـــة بتر اـــة  ل  ا يـــةت ال تصعـــصم  اـــوم العميـــهل ب ع د نـــص باي
 الس اة الدفر. اامل ص ر احمتصم الوعود خبى  بتصعصم ا واإ 

اعــولل )مت ــن مصاللــنص الــن دفــر عــيً املشــ  صم عــت  ــ  ة ا    ــا          
ــصم     ــ قدم ل عمليـ ــص ا إسـ ــيةت ا  نـ ــة ا سصسـ ــة ال تصعـ ــصن لوظي ـ ــة( بيـ نصتـ

 م ال جصل ة.السيه ال ادش  ا الدفر عت  اص  ال ير ل احملى
ا  الــدل عــصد       يــةا ــدل ال   يــل     ن هــ ا ال ــوع الــن ال تصعــصم ال     

تــول  بتصعــة   تــح    الــدل ل  ــ هل علــ   ــ هل بتصعــة بىســ ي يةت بــهل إ    
  ا مص ــة   فينــص لعــً ال تصعــة ابيص صإنــصت الــ ا  يــا بصل تصعــة الرعميــةت        

                                      
 .23بتصعة ا    ا املالرفية دلاسة عص و ية الاصل ةت  :  (1)
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ــهل بتصعــة بىســ ي ية   ــة  ــ ً عــت  ــ  ة ا      حلم     ــا  ن اســ قدام ال تصع
 فا .

 املطلب الثاني
 بطاقات الرقميةالأنواع 
  تصعصم الرعمية حبسه  ر اة سداد الدفوعصم ال تصعة     وع :الإ  وع 

 (.Prepaid Card) ال وع ا او: بتصعة الس اة الدفر
ل هـــ ا ال ـــوع  اـــوم العميـــهل )تـــصمه ال تصعـــة( بشـــين ال تصعـــة مب لـــع  

لة  ل  ا يــــة  نــــرىت ا ــــ ً حمــــدد بواســــتة مســــصبل ال   ــــل  ا  ش اســــي 
نالــــً عــــيً املشــــ  صم الــــن امل لــــع املو ــــود ل ال تصعــــةت اا  شــــ    ن  

   ون لالصمه ال تصعة مسصع ال  وح لدى املالر  الالدل ال تصعة.
ســمح بشــين   اعــصد    ــون  ــ ا ال ــوع الــن ال تصعــصم مــد  علــ  ا  ا       

إ ــون  ال يــةت  مــص  ن هــ ز ال تصعــصم عــد      عمال تصعــة مب لــع  علــ  ال ــل لــداا    
ــص     ــص ا ـــ    بنـ ــة فينـ ــة املقا ـ ــص  الايمـ ــر   نـــرى بعـــد ا  نـ ــة للشـــين الـ عصبلـ
ــة ل جد ــد الشــين اإ عــدم      العميــهل اهــ ا هــو الغصلــهت اعــد إ ــون غــ  عصبل
فصنـــدإنص مبجـــرد ا  نـــص  الايمـــة املقا ـــة فينـــصت ا الـــدل ال  ـــد بتصعـــة  نـــرى 

 .(1)بد لة

                                      
املالـرفية ا ل  ا يـةت    ت اخلـدالصم 97  كر:   كمة الدفر ا ل  ا يةت  :  ( 1)

ت بتصعة ا    ا املالـرفيةت  54ت ال كصم الاص و ل ل تصعصم ااع مصدت  : 137 : 
 .81 -80ت دليهل العمليصم ا ل  ا ية ل الاتصع املالرلت  : 25 : 
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 (:Account Linked Cardال وع ال ص ل: بتصعة الرإ تة حبسصع ب  ل )
ــصلم         ــصع   ــل مس ــون لد  ــة  ن    ــهل ال تصع ــ  مصال ــ ع  عل ــوع   ــ ا ال   ل ه
 ا اســـ  مصلش ل ال  ـــد الالـــدل ال تصعـــةت  ـــودع فيـــل ال لغـــص  ا  اـــهل لتـــيدز  

 عن احلد ا عل  املسموح اس قدام ال تصعة فيل.
ــصو          ــو احل ــص ه ــولا   م ــة ف ــ قدام ال تصع ــن اس ــة ع ــصلع ال ص  ــد امل  ــ ً إايي ا 

فـــص  اهـــو الغصلـــهت  ا إايـــد علـــ  احلســـصع هنـــر  ـــهل  ـــنر  ل بتصعـــصم الو
 .(1) مص هو احلصو ل بتصعصم احلسً الشنرش اان مص ية

ا كـــرا  لل مـــو املســـ مر لعمليـــصم ال ســـوء عـــت  ـــ  ة ا    ـــا عملـــا 
بعـــض ال  ـــو  علـــ   تـــدال بتصعـــصم إســـوء لعميـــة  مـــر بـــ  ال ـــوع ت   

وم العميـــهل بشـــي نص ف  ـــون ال تصعـــة الرإ تـــة حبســـصع ب  ـــل للعميـــهلت ا اـــ 
مب لـــع حمـــدد عـــت ال يو ـــهل الـــن مســـصبل    مســـصع ال تصعـــةت ا  ا ار ـــض  

ــرى      ــر   نـ ــي نص الـ ــوم بشـ ــ   اـ ــة  ا ا  نـ ــان ل ال تصعـ ــع املقـ ــ ا  تامل لـ اه ـ
ــن         ــ وامت اال ــ ى  س ــصد  ب ــدد ع ــة ااحمل ــ قدام ال تصع ــصل د اس ــص  إ ــ  ا  ن حل

ــة احمل ــن    لا ال لـ ــصدل  عـ ــة الالـ ــة الرعميـ ــ ا: ال تصعـ ــ  هـ ــة علـ ــ ىدت يـ ــد الـ ب ـ
ــص      ــىم ع نمـ ــي إل ال ـ ــصمت اسـ ــد الر ـ ــن ب ـ ــصدل  عـ ــة الالـ ــة الرعميـ اال تصعـ

 مبشيدة ا  ل امل ي  الرابر.

                                      
   كر: املالصدل السصباة. (1)
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 املطلب الثالث
 بطاقات الرقميةالوظيفة 

ــداهمص  سصســــية اا نــــرى    ــصم اظي  ــــصن  مــ ــوع الــــن ال تصعــ  ــــ ا ال ــ
 فرعية إ عية.

 ة  الـــــص الوظي ـــــة ا سصســـــية فنـــــل ال ســـــوء ا ل  ا ـــــل عـــــت  ـــــ   
ــ  ة     ــ عمصو  ـ ــنولة اسـ ــص  بســـ ه سـ ــ ح لانجـ ــ ا ال ســـوء  تـ ا    ـــات اهـ

ــلعنص     ــص اسـ ــرم ال  جصإنـ ــ  إعـ ــة الـ ــص ر ا ل  ا يـ ــصل امل ـ ــا اا  شـ  تا    ـ
 اإادم ندالصإنص ب سعصل ال صفسة لل ير ال اليدش امل ص ر.

ــرا        ــة للشـ ــعصل امل ق تـ ــة ا سـ ــ م سيصسـ ــر صم اختـ ــض الشـ ــهل  ن بعـ بـ
ــرم     ــات فكن ــ  ة ا     ــت   ــر ة     ع ــرام مال ــر صم التــ ان بع ــض   بع

ت ابعـــض  ـــر صم الســـيصلام  ا ا واإـــ        يـــةملســـ قدالل ال تصعـــصم ال 
ــد        ــن  ل ــ  ال ــلت ف ش ــص ا ل  ا  ــت الوععن ــة ب ســعصل نصتــة للشــرا  ع احملمول

ــوء  ــل سـ ــرما  لـ ــل إاعـ ــ ا    اف ااـ ــىو هـ ــدالصمت االـــن نـ ــلر ااخلـ ــل السـ فيـ
 ــرا   متـــصم  الســوء  تلــر العميــهل علــ  العلوالــصم الســلر االواتــ صإنص ا       

ــتة       ــ  صإنص بواسـ ــة الشـ ــدفر عيمـ ــوم بـ ــر ا اـ ــة ال يـ ــة العمليـ ــة الرعميـ  ا   تصعـ
ت تــــص  عتــــل للعميــــهل تــــصمه غ هــــص الــــن ال تصعــــصم ال   يــــة  ل  ا يــــص 

ــة        ــص ت ااحلر ـ ــعر  ميص ـ ــصم السـ ــد اار ـ ــا اا نـ ــوف  الوعـ ــا  إـ ــة اليـ ال تصعـ
 .(1)ال صالة لل سوء ل  ش اعا االن  ش ال صن

                                      
صم ت ال جــصل  ا ل  ا يــة ل ال شــر ع  191  كــر: ال ســو ل ا ل  ا ــلت  :    ( 1)

ت محص ة املس نلد ا ل  ا لت حب  ال شول اـمن  عمـصو   85العربية اا    يةت  : 
(ت 1274 -3/1273الؤمتر ا عمصو املالـرفية ا ل  ا يـة بـ  الشـر عة االاـص ون )     
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ــة ال ســـوء   ــالا ل  ا ـــل بصســـ قدام اإ ـــد  عمليـ ــة الرعميـ ــدالص  ة تصعـ ع ـ
ــة بصل عصعـــد الـــر ال ـــص ر علـــ   ـــرا  ســـلعة  ا إاـــد ً      اـــوم تـــصمه ال تصعـ
ــص         ــ ً اف ــة لي ــصم ال تصع ــاادز ب يص  ــلت ا  ــص ر ا ل  ا  ــر ال  ــت الوع ــة ع ندال
ــة      ــصن إغت يـ ــصم ا ال ـ ــية ال يص ـ ــن تـ ــص ر الـ ــد ال ـ ــد إ  ـ ــت نص بعـ ــ من بواسـ الـ

 لتيد ال تصعة مل لع العملية.
ؤنـــ  علـــ  هـــ ا ال ـــوع الـــن ال تصعـــصم حتد ـــدهص عـــصد  بســـا    ا   ـــل  ا

الـــ ق ض الاصل ـــة بغ هـــص الـــن ال تصعـــصم اان مص يـــة  ا لـــد لليـــد الـــن         
ــ  ة     ــرا  عـــت  ـ ــصو الـــ  إالـــصمه عمليـــصم الشـ خمـــص ر اانـــ اء ااام يـ

 .(1)ا    ا  ميص ص 
 وفــــص  الرعميــــة فنــــل الــــدفر  ا ال     تصعــــصم ل الــــص الوظي ــــة ال رعيــــة ل  

ــل       ا  ــدفر ا ل  ا ـ ــصم الـ ــن بتصعـ ــة الـ ــ ز ال تصعـ ــد هـ ــ  إعـ ــلت ميـ ل  ا ـ
 ال  مت ينص ال  و  لعمىننص.

ــة اال ــــص ر ل   ــــصل        ــرا  حلالــــوو ال عصعــــد بــــ  تــــصمه ال تصعــ ا كــ
 ل  ا ــل بصســ قدام  ـــ  ة ا    ــات  تـــ ح الوفــص  اليســـولا  عــن  ر ـــل      

                                                                                    
ت ال جصل  ا ل  ا ية اال يـر االشـرا  علـ     33 -31بتصعة ا    ا املالرفيةت  : 

 .74   ة ا    ات  : 

ت دليـهل العمليـصم ا ل  ا يـة ل    575محص ة املس نلد ا ل  ا ـلت  :    كر:  ( 1)
ت   كمة الـدفر  34-33ت بتصعة ا    ا املالرفيةت  : 79الاتصع املالرلت  : 

 .117-116ت ال جصل  ا ل  ا ية امحص  نص الاص و يةت  : 97ا ل  ا لت  : 
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الـــ   ( الـــن العمليـــصم%80هـــ ا ال ـــوع الـــن ال تصعـــصم االـــ  مت ـــهل عرابـــة ) 
 .(1)إ ً عت    ة ا    ا

 املطلب الرابع
 بطاقة الرقميةالالفرق بني 

 بنكيةوبني ما يشبهها من البطاقات ال
ــدلهص        ــ  إال ــصم ال ــص ال تصع ــل اال ن ــدفر ا ل  ا  ــصنهل ال ــوع اس ــرا  ل    ك

ــا    اال  ـــو  املالـــصل  ــن املنـــً متييـ ــل الـ ــصن ت فإ ـ ــصبننص ل الوظـ ــة الاإشـ  تصعـ
ــة ا    ــ   ــة )بتصع ــصم ال  عــا( الرعمي ــن ال تصع ــص ال ــن غ ه ــصن ا ــل     ي ةت ابي

 ال رء بي نص بإ صمل امسه الص إا تيل مص ة ال ي .
  اا : بتصعة اان مصن:

ــدلهص     ــدشت  الـ ــر اســـيه  اـ ــص: "  دا  دفـ ــصن ب  نـ ــة اان مـ إعـــر  بتصعـ
ب ـــد  ـــصلش  ا الؤسســـة الصليـــةت مت ـــن مصاللـــنص الـــن الشـــرا  بص  ـــهل علـــ   

لهص  ا الــن  د ااــص  الــن الالــ  عال اــد ا لهصت االــن احلالــوو علــ    الــد   الــة الا
 .(2)غ ز بتمص لت امت  ل الن احلالوو عل  ندالصم نصتة"

 تصعــــة الرعميــــة ل  ن  لينمــــص بتصعــــصم الف تصعــــة اان مــــصن إ  ــــل الــــر 
إالــــدلهص املالــــصل  بعــــد  نــــ  إــــرنيل بــــ لد الــــن امل كمــــصم الداليــــة  

                                      
 للماا ص ال  ماا نص هـ ز  ت ا كرا 574  كر: محص ة املس نلد ا ل  ا لت  :  ( 1)

ال تصعـة  ــ دا  افــص ت فــإن بعــض الشـر صم ااملؤسســصم  شــ  ون ل إعــصالىإنً  ن  ــ ً   
 تصعة الرعميـة )بتصعـة ا    ـا(ت االـن  لـد الاـصنمون علـ  تـيي ة         الالوفص  بصس قدام 

 صم.ت     ش  ون  د د ا  ا صم العمى  بن ا ال وع الن ال تصع يو ول  إصحا ا الر  ية
 (.3ت هصالش )574  كر: املالدل السصبلت  : 

 .42ال تصعصم املالرفية ا م صالنص ال انيةت  :  ( 2)
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ــص       ــ قداالنص حمليـ ــن اسـ ــصت اح ـ ــصلد  ا غ هـ ــ   ـ ــاا  ا املصسـ ــة   يـ   ا املق الـ
 .(1)داليص 

 اخت ل صن ل  الول  همنص:
 تصعـــــة الرعميـــــة ل الالـــــن ميـــــ  الوظي ـــــة: ميـــــا إســـــ قدم - 1

ــ ت      ــ  صم فاـ ــيً املشـ ــر عـ ــا ادفـ ــ  ة ا    ـ ــت  ـ ــل عـ ــوء ا ل  ا ـ ال سـ
ــص        ــن  اـ ــر الـ ــرا  امل ص ـ ــدش  ا الشـ ــيه ال اـ ــصم السـ ــ قدم ل عمليـ اا إسـ

 .(2)ل بتصعة اان مصن ال ير املو ود  ل امل ص ر ااحملىم  مص هو احلصو
علـــ   ـــ هل  دانمـــص  الـــن ميـــ  الشـــ هل: إ ـــون بتصعـــة اان مـــصن - 2

ــى    ــ ي يةت خبــ ــة بىســ ــة    البتصعــ ــون بتصعــ ــص إ ــ ــ  لمبــ ــة الــ ــة الرعميــ  تصعــ
ــل  ا     ــل اف ااـ ــً  قالـ ــرد لعـ ــون جمـ ــص إ ـ ــ ي ية المبـ ــبىسـ ــهلت   عتـ للعميـ

 .(3)اهو الغصله ل ا ا ة ا ن  
ــ    - 3 ــصم ال تصعـــة: ل بتصعـ ــ   كـ ــن ميـ ــة   الـ ــد ا نـ ــصن إ عنـ صم اان مـ

املالـــدل   ـــص ب اـــد ً ان مـــصن للعميـــهل اإســـد د عـــيً الشـــ  صإل نـــىو فـــ     
ــص اا  ا  ــام بصلســداد مــصا ت  الــص ل    ــصح ال  ــل علين ــى  الل ــة ف ــصم الرعمي  تصع

                                      
 .54  كر: بتصعة ا    ا املالرفيةت  :  ( 1)

ت ال جــــصل  ا ل  ا يــــة ل 573  كــــر: محص ــــة املســــ نلد ا ل  ا ــــلت  :  ( 2)
 .55 -54الرفيةت  : ت بتصعة ا    ا امل85ال شر عصم العربية اا    يةت  : 

إتدال بتصعة بىس ي ية ع د  له ب   و لام الل السصبل  ص ا  ر ة )فياا( العصملية إا ( 3)
مبـ ح   بصا   ـص   تصعـة الرعميـةت ل  نـص عـدلا الـؤنرا  ا يـا       الالعميهل احلالوو علـ   

ت دليــهل العمليــصم 96ت  : ةالعميــهل لعمــص   قالــيص .   كــر:   كمــة الــدفر ا ل  ا يــ  
 .54ت بتصعة ا    ا املالرفيةت  : 79 ا ية ل الاتصع املالرلت  : ا ل 
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لـــام العميـــهل إ عنـــد ا نـــة املالـــدل   ـــص ب اـــد ً  ش ان مـــصن حلصاللـــنصت بـــهل    
ــةت ا  ا     ــصع ال تصعـ ــن مسـ ــولا  الـ ــدفر فـ ــل   الـ ــة ا  غتـ ــصع ال تصعـ ــصن مسـ  ـ

 .(1)ال لع عملية الشرا  فإ ل ا  ام ن إ  ي  العملية
 بص يص : بتصعة الوفص :

ــوو مصاللـــنص ســـداد  ـــن الســـلر         ــر  بتصعـــة الوفـــص  ب  نـــص: " دا  ختـ إعـ
ــه          ــنص مبو  ــ  إا ل ــة ال ــىم ال جصل  ــن احمل ــص ال ــهل علين ــ   ال ــدالصم ال ااخل

ال تـــصنر ااخلـــدالصم   ـــن هلاإ ـــصء الـــر ا نـــة املالـــدل   ـــصت ا لـــد ب يو ـــ
 .(2)الن مسصع العميهل مصالهل ال تصعة    مسصع ال ص ر ال صنر"

ــر     ــل ال ــص  إ   ــة الوف ــ ح مصاللــنص     الف تصع ــص ا ح ــة ل  ن  لينم ــة الرعمي  تصع
ــصع        ــن مسـ ــصم الـ ــة العمليـ ــً عيمـ ــ ً نالـ ــدلهص      ـ ــن الالـ ــصن الـ  ش ان مـ

علـــ   مســـصع العميـــهلت ا  وعـــ  إ  يـــ  عمليـــة الشـــرا  ا  ال تصعـــة الرعميـــة
 .(3)ا ود لتيد  غتل عيمة العملية ل مسصع ال تصعة  ا العميهل

                                      
ت ال  ييـ   85  كر: ال جصل  ا ل  ا ية ل ال شـر عصم العربيـة اا    يـةت  :     ( 1)

ت ال تصعـصم ال   يـة ا عرااـية االسـيه امل ص ـر الـن       9الشرعل ل تصعة اان مـصنت  :  
 .57ت  : ت بتصعة ا    ا املالرفية70الرتيدت  : 

ــةت  :    ( 2) ــص الاص و ي ــة امحص  ن ــة   ا  كــر:ت113ال جــصل  ا ل  ا ي ــة ا ااني احلمص 
ــص ت  :   ــصم الوف ــةت حبــ  ال شــول اــمن   24-23ل تصع ــدفر ا ل  ا ي ت  داام ال

 (.1/87 عمصو الؤمتر ا د د ل  عمصو املالصل  الن الو ن   الاص و ية اااع الصد ة )

   كر: املالصدل السصباة. ( 3)
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 اخت ل صن ل  الول  همنص:
ــ قدم  - 1 ــة: إســ ــةالالــــن ميــــ  الوظي ــ ــصم   تصعــ ــة ل عمليــ الرعميــ

ال ســــوء ا ل  ا ــــل عــــت  ــــ  ة ا    ــــا نصتــــةت ل مــــ  إســــ قدم  
ــى       ــرت فتـ ــص  ال يـ ــت  اـ ــر عـ ــرا  امل ص ـ ــصم الشـ ــص  ل عمليـ ــة الوفـ ــن بتصعـ عـ

  ال ص ية الشرا  عت    ة ا    ا.
 تصعــة الرعميــة عــد إ ــون بىســ ي ية اعـــد      الالــن ميــ  الشــ هل:      – 2

ــة بىســ ي ية       ــص  فنــل بتصع ــة الوف إ ــون لعمــص   قالــيص  اف ااــيص  خبــى  بتصع
 ل مجير ا مواو.

 تصعــة الرعميــة  ــدد املالــر  مـــدا      الالــن ميــ  مــد الــدفر: ل     - 3
ــة ا  ــ    ــصع ال تصع ــ  حلس ــ        عل ــص  ال ــة ب تصعــة الوف ــ يص  الاصل  ــص   س ون ال ق ت

 .(1)  ون مد الدفر ال  ومص  مسه لتيد مسصع مصالهل ال تصعة
 بصل ص : ال تصعة ال  ية:

 االـــد بصل تصعـــة ال  يـــة:"  ـــر ة  ل  ا يـــة  ـــ ً علينـــص ختـــا ن مجيـــر  
ــولش  ا        ــدفر ال ــ ــص ل الــ ــهل بنــ ــ ً ال عصالــ ــنصت ا ــ ــصم اخلصتــــة حبصاللــ ال يص ــ

ت احت ـــوش علـــ  ســـجهل ا تـــغ  ا ص لت اهـــل إشـــ ل  م يـــوإرال عصالـــهل اان مـــ
ــصم ااملعلوالــــصم اا لتــــد  الاصنمــــة لالــــصمه ال تصعــــة ابيص صإــــل        بصل يص ــ

 .(2)الشقالية العمل السرش"

                                      
ت 80  كر: املالصدل السصباةت دليهل العمليصم ا ل  ا ية ل الاتصع املالرلت  :  ( 1)

 .62ت بتصعة ا    ا املالرفيةت  : 93 -92  كمة الدفر ا ل  ا يةت  : 

دلاسة اع الصد ة ل عض الشـ ىم اسـصنهل الـدفر ا ل  ا يـةت حبـ  ال شـول اـمن         ( 2)
ــرفية ا ل  ا   ــصو املالـ ــؤمتر ا عمـ ــصو الـ ــة ) عمـ ــدفر   1/327 يـ ــة الـ ــر:   كمـ (ت ا  كـ
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إســـم   ميص ـــص  بتصعـــة  ام الـــداانر ا ل  ا يـــة    نـــص إ تـــمن  ا ـــر   
( اــع  الــص ح ــن ختا  ــل    500عصليــة عــصدل  علــ  ختــا ن بيص ــصم إعــصدو )     

  ال تصعصم ال ىس ي ية املمغ تة ا نرى.ل
صل تصعـــة ال  يـــة مت ـــن مصاللـــنص الـــن   ـــرا  عمليـــصم الشـــرا  امل ص ـــر  ا ف

ــ          ــص الـ ــن املاا ـ ــص الـ ــدشت اغ هـ ــيه ال اـ ــات االسـ ــ  صم ا    ـ ــت  ـ عـ
ــن      ــص الـ ــا ع نـ ــص إ ميـ ــ    نـ ــرىت غـ ــة ا نـ ــصم املمغ تـ ــص ال تصعـ ــ مهل علينـ إشـ

 .(1)مي  ال ا ية امل تول  ل هلية عملنص
 تصعــــة الرعميـــة ل  ن  لينمــــص ا  الال تصعــــة ال  يـــة إ  ــــل الـــر    مـــص  ن  

ــ ح مصاللــنص  ش ان مــصن ماياــلت     اــوم تــصمه ال تصعــة فينمــص بشــين         ح
ــرا  ا ل  ا ـــل    ــصلع الشـ ــً ال ـ ــ ً نالـ ــصبل ا ـ ــة الـــن مسـ ــصت ال تصعـ ــص  ال نـ  مـ

                                                                                    
ت ال ســو ل عــت 245ت ال ســو ل اال جــصل  ا ل  ا يــةت  : 99ا ل  ا يــةت  : 

ت ال  ـو   48ت ال كصم الاص و ل حمل كة ال اـود ا ل  ا يـةت  :   149ا    ات  : 
 ــة لؤت حم كـة ال اـود ا ل  ا يـة    207ال جصل ـة احتـد صم ال جـصل  ا ل  ا يــةت  :    

 (.1/106ا ليةت حب  الادم ملؤمتر ا عمصو املالرفية ا ل  ا ية )الس 

ــات  :    ( 1) ــةت  :   149  كــر: ال ســو ل عــت ا     ــدفر ا ل  ا ي ــة ال ت   كم
ت ال اود ا ل  ا ية دلاسـة فانيـةت   246ت ال سو ل اال جصل  ا ل  ا يةت  : 100

(ت عصمليـة ال جـصل    1/162صم )لسصلة الادالة ل يهل دل ة الد  ولاز ب لية الشر عة بصلر ـ 
ت  م ــصم ال تصعــصم اان مص يــة ل الاــص ون اا لا     103ا ل  ا يــة اعاودهــصت  :  

ت 49-48ت ال كـصم الاـص و ل حمل كـة ال اـود ا ل  ا يـةت  :      204ال انيةت  : 
 .345ا م صم ال انية لل جصل  ا ل  ا يةت  : 
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 ا ار صاـــلت اا  زح ـــن حلصاللـــنص  عـــصد  إع دـــة لتـــيد ال تصعـــة ع ـــد ا  نـــص  
   لد ارال   إىفنص ااس قراج بتصعة بد لة. ع 

 اخت ل صن ل  الول  همنص:
 تصعــــة الرعميــــة إســــ قدم  ــــ دا  دفــــر الالــــن ميــــ  الوظي ــــة:  - 1

ــوء       ــر لل سـ ــيلة دفـ ــل اسـ ــات فنـ ــ  ة ا    ـ ــت  ـ ــ ً عـ ــ  إـ ــصم الـ للعمليـ
ــر        ــصن  ااســ قداالصم     ــنص اظ ــة فل ــة ال  ي ــص ال تصع ــل نصتــةت  ال ا ل  ا 

ــن    صلســـيه ال اـــدش اا ــص رت اح ـ ــوفر  ل امل ـ ــر امل ـ ــص  ال يـ ــن  اـ ــرا  الـ لشـ
اســـ عمص ص الـــر  نــــصمل احلصســـه ا لــــل ال ـــوع اســــصنهل ال اـــهل العــــصمت      
ااســـيلة بد لـــة  ـــوامل الســـ ر ملـــن    ـــر الـــن الســـ رت ميـــ  إ تـــمن هـــ ز   
ال تصعــــة  صالــــهل املعلوالــــصم امل علاــــة بصلشــــقلت بــــهل اح ــــن اســــ قداالنص 

هن اامـــد عـــن  ر ـــل إســـجيهل    ـــ  ر   ـــ ان ابتصعـــة لالـــعود التـــصنر  ل
ــصمل      ــل  نـ ــن  ر ـ ــة عـ ــ  ال تصعـ ــد علـ ــة ااملاعـ ــً الرملـ ــا العـ ــيهل احلجـ إ صتـ
هلـــلت اهـــ ا الو ـــود فعليـــص  ل بعـــض الـــداو ال ـــهل ســـ غصفول ت  مـــص ح ـــن  

 .(1)لل تصعة ال  ية اس عمص ص  مي كة  اود  ل  ا ية

                                      
ت 87 -86عصم العربيـة اا    يـةت  :     كر: ال جـصل  ا ل  ا يـة ل ال شـر     ( 1)

ت ال كصم الاـص و ل حمل كـة ال اـود ا ل  ا يـةت  :     150ال سو ل عت ا    ات  : 
ــةت  :  51 ــصل  ا ل  ا يــ ــو ل اال جــ ــة  246ت ال ســ ــصل  ا ل  ا يــ ــة ال جــ ت عصمليــ

ــا املالــرفيةت  :  104اعاودهــصت  :  ــة ا     ــة  73ت بتصع ت ال جــصل  ا ل  ا ي
 .416-415ال ال ا سىاللت  :  ل ا م صالنص

ا االد مبي كة ال اود ا ل  ا ية: اسيلة دفر اف ااية إس قدم ل سداد امل ـصلع الاليلـة   
  االـااد  تبش هل ال ص ر  ا غ  ال ص رت فنل بتصعة ال  ا علينص الن اخلل   م يوإر تغ 
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 تصعــة الرعميــة علــ   ــ هل بتصعــة     الالــن ميــ  الشــ هل: إ ــون     - 2
لعمـــص   قالـــيص  اف ااـــيص ت ل مـــ  إ ـــون ال تصعـــة ال  يـــة        بىســـ ي ية  ا

 .(1)عل    هل بتصعة بىس ي ية مبوات صم العي ة ل  هل ا مواو
ــر  الالـــن ميـــ  ال عر ـــ  حبصاللـــنص: إع ـــت   - 3 ــة  دا  دفـ ــة الرعميـ  تصعـ

 ل  ا ــــل فيســــهت  الــــص ال تصعــــة ال  يــــة فــــيم ن  ن إ تــــمن الالــــ صم  
  تصعــة إعر ـــ  بنو ــة مصاللـــنص  مـــص   الشقالــية حلصاللـــنص ابصل ــصلل إســـ عمهل   

 .(2)العراء دالة هو احلصو ل

                                                                                    
ليلـة ع ـد ال ـص ر    ب ا ر   ل  ا ية إسمح ب قا ن املعلوالـصمت اإسـ قدم لوفـص  امل ـصلع الا    

 ال ص ر   ا عت    ة ا    ا.
ت  م صم احلـل اال عصعـد عـت    47  كر: ال كصم الاص و ل حمل كة ال اود ا ل  ا يةت  : 

(ت 2/486الش  ة العصمليةت لسصلة الادالة ل يهل دل ة الد  ولاز بصملعند العـصلل للاتـص  )  
(ت السـ ة  2ء ال و  يـةت العـدد )  محص ة املس نلد ل ال عصالىم ا ل  ا يـةت جملـة احلاـو   

ت حم كة ال اود 342ت ا م صم ال انية لل جصل  ا ل  ا يةت  : 241(ت  : 32)
ــة        ــرفية ا ل  ا يـ ــصو املالـ ــؤمتر ا عمـ ــدم ملـ ــ  الاـ ــ ا ليةت حبـ ــة السـ ــةت لؤ ـ ا ل  ا يـ

(1/105.) 

   كر: املالصدل السصباة. ( 1)

 جصل  ا ل  ا ية ا م صالنص ل ال ال ت ال73  كر: بتصعة ا    ا املالرفيةت  :  ( 2)
 (.1/108ت حم كة ال اود ا ل  ا ية لؤ ة الس ا لية )418ا سىاللت  : 
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 (:.A. T. Mلابعص : بتصعة احلسصع ا صلش )
ــن        ــة الـ ــصلع  اد ـ ــيه ال ـ ــة سـ ــنص  ال ص يـ ــوو مصاللـ ــص:  دا  ختـ ــد بنـ ا االـ

 .(1)مسصبل لدى املالر  حبد  عال  ال  ل عليل الن نىو   نا  نصتة
د ف يــل مســصبص   صل ــص     فصملالــر  حــ ح هــ ز ال تصعــة جمص ــص  لعمليــة مبجــر      

ــا          ــت   نـ ــا عـ ــصبل ل  ش اعـ ــيد مسـ ــر  برتـ ــن ال الـ ــ م ن الـ ــلت ليـ لد ـ
ــدلهص      ــص  الالـ ــصو الإ ـ ــص  ل مـ ــص   ا داليـ ــر حمليـ ــص  ال يـ ــل  ا  اـ ــرا  ا لـ الالـ

 .(2)بش  صم الدفر العصملية
 تصعــــة الرعميــــة ل  ن  لينمــــص ا ح يــــصن  الاإ  ــــل هــــ ز ال تصعــــة الــــر  

الســـداد إـــ ً الـــن لتـــيد العميـــهل لـــدى  مصاللـــنص  ش ان مـــصن   ن عمليـــصم 
 .(3)املالر ت ا  ا     ن ه ص  لتيد  ص د ل   ي  العملية   ً لفتنص

 اخت ل صن ل  الولت  همنص:
ــة:  - 1 ــ  الوظي ــ ــن ميــ ــوء   الالــ ــ قدم ل ال ســ ــة إســ ــة الرعميــ  تصعــ

ــصلش       ــصع ا ـ ــة احلسـ ــص بتصعـ ــةت  الـ ــا نصتـ ــ  ة ا    ـ ــت  ـ ــل عـ ا ل  ا ـ

                                      
ت ا  كــر: احلمص ــة ا اانيــة  111ال جــصل  ا ل  ا يــة امحص  نــص الاص و يــةت  :   ( 1)

ت بتصعة السيه ال ادشت حبـ  ال شـول اـمن  عمـصو الـؤمتر      37ل تصعصم الوفص ت  : 
 (.1/361) ة ا ل  ا يةاملالرفيا عمصو 

بـ    للعىعة ت ال قر ج ال انل14  كر: ال  يي  الشرعل ل تصعة اان مصنت  :  ( 2)
(ت  : 30ت الس ة )( 2)الالدل بتصعة اان مصن امصاللنصت جملة احلاوء ال و  يةت العدد

 (.1/359ت بتصعة السيه ال ادش )208

ت احلمص ــة 112 -111الاص و يــةت  :    كــر: ال جــصل  ا ل  ا يــة امحص  نــص  ( 3)
 .37ا اانية ل تصعصم الوفص ت  : 
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صع مصاللـــنصت ادفـــر عـــيً املشـــ  صم ف ســـ قدم للســـيه ال اـــدش الـــن مســـ 
ــص رت اا إا ــــهل ل عمليــــصم ال ســــوء         ــت  اــــص  ال يــــر امل ــــوفر ل امل ــ عــ

 .(1)ا ل  ا ل عت الش  ة
 تصعـــة الرعميـــة علـــ   ـــ هل بتصعـــة الالـــن ميـــ  الشـــ هل: إ ـــون - 2

ــً  قالــل اف ااــل  ا   ــبىســ ي ية  ا لع ــة احلســصع     عت ــص بتصع ــهلت  ال للعمي
 تغ تة. ا صلش فنل بتصعة بىس ي ية

ــ قدم    - 3 ــرال: إسـ ــصء ا غـ ــ  ال تـ ــن ميـ ــص    الالـ ــة حمليـ ــة الرعميـ  تصعـ
ــ  ة      ــت  ـ ــرا  عـ ــصن للشـ ــة اا الـ ــ ح احلر ـ ــص  ملـ ــمما ناليالـ ــص      تـ اداليـ
ا    ـــات  الـــص بتصعـــة احلســـصع ا ـــصلش فغصل ـــص  إســـ قدم ل   ـــصل  غرافيـــة 

 .(2)الدالةت  ا ل ال ص ل ا ود فراع ال  د املربو ة لنصمل مصسه هلل
ــة: ل   - 4 ــ  العمولـ ــن ميـ ــص     الالـ ــنص  ميص ـ ــام مصاللـ ــة  لـ ــة الرعميـ  تصعـ

ــح       ــة ب ســ ة حمــدد  الــن عيمــة ال ــصإول  للمالــر  فتــى  عــن ال ب ــدفر عمول ب
ــص ل        ــةت  ال ــة     ي ــهل بعمل ــص  شــ ش العمي ــصم  ســعصل الالــر  مي م ــن فراع ال

 .(3)احلسصع ا صلش فى  دفر مصاللنص  ش عمولة الاصبهل اس قداالنص

                                      
ت ال  ييــ  الشــرعل 111  كــر: ال جــصل  ا ل  ا يــة امحص  نــص الاص و يــةت  :  ( 1)

 (.362- 2/361ت بتصعة السيه ال ادش )14ل تصعة اان مصنت  : 

ت 209صاللـنصت  :    كر: ال قر ج ال انل للعىعة ب  الالدل بتصعة اان مصن ام ( 2)
 .83ال تصعصم ال   ية ا عراايةت  : 

 (.1/379ت بتصعة السيه ال ادش )68  كر: بتصعة ا    ا املالرفيةت  :  ( 3)
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 املطلب اخلامس
 بطاقة الرقميةالأطراف 

 تصعــــة الرعميـــة االعمـــهل بنــــص إـــوفر  لبعـــة   ــــرا      ال  تلـــه  تـــدال   
 ة مت هل ا ل صن لعمهل ال تصعةت اه ز ا  را  هل:يلنيس
ــ ح        - 1 ــو  ال ــة إ  ــصم عصملي ــل  ن ــة: اه ــة لل تصع ــة الراعي ــة املصلي امل كم

إـــرانيل  تـــدال ال تصعـــصم الـــ  حتمـــهل ا نـــص ا ـــعصلهص لل  ـــو  الراغ ـــة 
 تدال بتصعصم لعمية ل مجير  حنص  العص .ل  

ــاا )   ــة فيــ ــصم هــــل: الؤسســ ــصم اا نــ ــ ز املؤسســ ــنر هــ (ت VISAا  ــ
ــصلد )  ــ   ــــــــ ــصن MASTERCARDاالصســــــــ ــت س  (ت ا الر  ــــــــ  ســــــــ

(AMERICAN EXPRESS.اغ هص ) 
اإاــــوم هــــ ز ا نــــصم  اــــصفة    الــــ ح إــــرانيل ا تــــدال ب ســــو ة   

ــدال    ــصم بــ ــو ت االايــ ــ  ال  ــ ــة بــ ــ ياصم املصليــ ــدا   املســ ــد مــ ــً ع ــ احمل ــ
 .(1)امل صملعصمت اإ اصا  الاصبهل ه ا عموام الن ا ىننص

الــ ش عــصم بإتــدال ال تصعــة       ــدالالــدل ال تصعــة: اهــو ال     ــدال- 2
ــة      ــة العصمليــة افــل ااإ صعي ــص ى علــ  إــرنيل الســ ل الــن امل كمــة املصلي حلصاللــنص ب 

 املتالة العنص.
                                      

  كر: بتصعـصم اان مـصن الصهي نـص االعىعـصم ال ص ـدة عـن اسـ قداالنص بـ  الشـر عة           ( 1)
(ت بتصعـصم  2/672ة )االاص ونت حب  امن  عمصو الؤمتر ا عمصو املالرفية ا ل  ا ي

ــصبل )       ــدل الس ــلت املال ــر ج ال ان ــ  اال ق ــو ر ال  ــرفية ال ال ــصن املال (ت 2/700اان م
ت ال جــصل  ا ل  ا يـــة  16ال تصعــصم ا ل  ا يــة للـــدفر االاــرم االســـيهت  :    

ت ا م ــصم ال انيــة لل جــصل  ا ل  ا يــةت  384ا م صالنــص ل ال اــل ا ســىاللت  : 
 .34ة ا م صالنص ال انيةت  : ت ال تصعصم املالرفي296 : 
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ــوم ال  ــة إاـ ــ ز ااإ صعيـ ــص   ـــو امبو ـــه هـ ــدال ال تصعـ ــبإتـ  جمت اال ا ـ
ــو ة العمليــصم          ــةت اإس ــهل بتصع ــص ل ل  ــر مــد ان م ــصت ااا ــ  عمى ه ــص ب  
ــو     ــص احنــ ــل مصاللينــ ــهل املشــــ ىم الــــ  إوا ــ ــت نصت امــ ــ ً بواســ الــــ  إــ

 .(1) لد
ــل عــت        ــصم بشــ هل  ل  ا  ــن ال تصع ــوع ال ــ ً  تــدال هــ ا ال  ــص   ا ــ  ا  ال

اع ت اا   ــــصج فيــــل العميــــهل    الرا عــــة فــــرل  ــــداملوعــــر ا ل  ا ــــل ل
 .  دال

ــل ال     - 3 ــ ش  واف ــر  ال ــو الت ــة: اه ــهل ال تصع ــهل مصال ــدالعمي علــ     
 تـــدال ال تصعـــة بص ـــل ب ـــص ى علـــ   ل ـــل اســـ قداالنص ل عمليـــصم ال ســـوء 

 ا ل  ا ل عت    ة ا    ا الاصبهل لسوم حمدد   ميص ص .
امل إ ـــة  ااال ااالـــصماإ ـــون ه ـــص  اإ صعيـــة اللاالـــة للتـــرف  إ تـــمن الشـــرا  

 ال نمصت اال  ا إالدل ال تصعة  ا بعد الوافاة العميهل علينص. عل   هل
ــة       ــدلم ال تصعـ ــ ش تـ ــقل الـ ــو الشـ ــص  هـ ــون غصل ـ ــة   ـ ــهل ال تصعـ امصالـ

 .(2)بص لت اعد   ون غ ز ب ص ى عل  إ و ض تصم نص
 

                                      
   كر: املالصدل السصباة. ( 1)

ــة ا م صالنــص ل ال اــل ا ســىاللت  :    ( 2) ت بتصعــة 385  كــر: ال جــصل  ا ل  ا ي
ت بتصعــة ا    ــا املالــرفيةت  :  659 :اان مــصن مايا نــص اإ يي نــص الشــرعلت   

 .296ت ا م صم ال انية لل جصل  ا ل  ا يةت  : 89
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 ال ص ر عصبهل ال تصعة:- 4
ــدم     ــة ( الـــ ش  اـ ــة  ا  صل ـ ــصم الصليـ ــر صم  ا الؤسسـ ــو التـــر  )  ـ اهـ

ــ         الســلر ااخلــدالصم  ــة ال ــل ال تصع ــن  ر  ــل ع ــ ي ص  ما ــهل اس ــة ا ا  ــهل ال تصع حلصال
  ادالنص العميهل ب ص ى عل  ااإ صعية املعاود  بي ل اب  ال  د الالدل ال تصعة.

 تصعــــة الرعميــــة إــــص را   ل  ا يــــص  فاــــ ت خبــــى   الا ع ــــت ال ــــص ر ل 
ال تصعـــصم املالـــرفية ا نـــرى الـــ  ح ـــن  ن   ـــون ال ـــص ر فينـــص  ل  ا يـــص    

 ا عصد ص . 
بواســــــتة الوســــــصنهل  نــــــلاال ــــــص ر ا ل  ا ــــــل   عصالــــــهل الــــــر عمى

ا ل  ا يـــةت فياـــوم بعـــرم الســـلر اإاـــد ً اخلـــدالصم  ـــً عـــت الوعـــر  ا 
ــا دان     ــً ل  ش اعـ ــهل العنـ ــل ال واتـ ــ  ة ا    ـــات اح  ـ ــ   ـ ــر علـ ال جـ

 .(1)حتد د  اعصم للعمهل اه ا الص ا   وفر ل ال جصل  ال اليد ة
 

*      *      * 

 
 
 

                                      
ت بتصعـة اان مـصن   413: ال  كيً الاص و ل لل عصعد عت    ة ا    ـات  :    كر ( 1)

(ت بتصعــصم اان مــصن الصهي نــص   2/703املالــرفية ال الــو ر ال ــ  اال قــر ج ال انــل )    
(ت ال جصل  ا ل  ا ية ا م صالنـص ل ال اـل   2/673االعىعصم ال ص دة عن اس قداالنص )

ت بتصعــة 297جـصل  ا ل  ا يــةت  :  ت ا م ــصم ال انيــة لل 386ا سـىاللت  :  
 .93ا    ا املالرفيةت  : 
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 املبحث الثاني
 بطاقة الرقميةال التكييف الفقهي للعالقة بني أطراف

 تصعـــة الرعميــة عىعــة إعصعد ـــة ع ــد ال عصالــهل بنـــصت     الإ شــ  بــ    ــرا     
ــ ا ــن ال ــ           س ــ    س ــص م  ــ    رافن ــة ب ــل للعىع ــ  ال ان ــرم لل  يي ال ع

ل ــــص الوتــــوو للي ــــً ال انــــل  ــــ ا ال ــــوع الــــن ال تصعــــصمت ا لــــد ل   
 ا إية:املتصله 
ــب األول     ــ    التكييــف الفقهــي للعالقــة بــني البنــ   : املطل مصــدر البطاقــة والعمي

 .)حام  البطاقة(
 كنـــر  ن العىعـــة بـــ  ال  ـــد الالـــدل ال تصعـــة امصالـــهل ال تصعـــة هـــل         
ا صلـــة بـــ  رت     ن مصالـــهل ال تصعـــة   يـــه ال  ـــد ل  اـــهل الـــ من ادفـــر         

ــن مســــ     ــة الــ ــ قدام ال تصعــ ــ  اســ ــة علــ ــ ياصم امل إ ــ ــة    املســ صع ال تصعــ
ع ــل ل ا دا ت ا  اصاــ  ال  ــد الاصبــهل هـــ ا      مســصع ال ــص رت فنــو ا يــهل     
 .(1)العمهل   را ت اهو  صنا  رعص 

                                      
ا نى  ب  ال انص  ل  وامل  ن  ا  ر  عل  الو صلةت  ص  ل الاـوا   ال انيـةت    ( 1)

ــص م ــً       464 :  ــ  ر  في من ــا ب ــإن  ص  ــ    ــر ت ف ــ  ر  ابغ ــة ب : " ــومل الو صل
ا  كــر: دلل احل ــصم    ــصلامت ا ن  ص ــا بغــ    ــر  فنــو العــرا  الــن الو يــهل".       ا 
(ت جمموع ف ـصاى ابـن إيميـة    7/204(ت املغ  )6/529(ت احلصاش ال    )3/574)
(30/67.) 
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مصــدر البطاقــة والتــا ر   التكييــف الفقهــي للعالقــة بــني البنــ  :  املطلــب الثــاني
 .)قاب  البطاقة(

ــنص هــل ا ص      ــص ر عصبل ــة اال  ــد الالــدل ال تصع ــ  ال   ــة ب ــة  كنــر  ن العىع ل
ل ال يالـــيهلت     ن ال ـــص ر  و ـــهل ال  ـــد الالـــدل ال تصعـــة ب يالـــيهل الـــ من 
ــل ا  ــص الــن      ــ من الــن الصل الــن العميــهلت فصلو يــهل )الالــدل ال تصعــة( ا  ــدفر ال

 مسصع بتصعة العميهل.
ــ ــر     ا  اصاـ ــة   ـ ــدل ال تصعـ ــد الالـ ــن      ال  ـ ــ ة الـ ــً  سـ ــهل ل نالـ إ م ـ

ــص رت ا       ــو ل لل ـ ــن إسـ ــل الـ ــوم بـ ــص  اـ ــهل الـ ــرا  الاصبـ ــصإول  الشـ ــة فـ ــ ال  عيمـ إـ
ــل        ــة اه ــ ز اخلدال ــهل ه ــة الاصب ــد عمول ــدم لل   ــةت فيا العمــى  مل شــ إل ال جصل 

 .(2()1)  ر  السمسر 

                                      
السمسر  هل: هل ال وس  ب  ال صنر ااملش ش لاص    ـر العـ ت االسمسـصل عاـر        ( 1)

صل   ا ب عر  صم      ال نص: "امل وس  ب  ال صنر ااملش ش  متـصم ال يـر  ا الشـرا   ا ا  ـ    
غ هــص الــن العاــود املصليــة بــ  ر ت اب  ــل الــ ش  اــراج للســلعة ا اع ــر  بنــص ا ىــ    تيااإنــص 

ال وفيل ب  ال صنر ااملش ش"ت اعيهل: "هو امل وس   للمش ش اال من املتلوع فينص ا  و 
يعيـة   ا امل  ِّ  ل بير ا عيصن اامل صفر الداو علينص الاصبهل عتص  الصت سوا    صن  قالـية    

  ا اع  صل ة".
ت العجــً املالــتليصم ااع الــصد ة ل لغــة 48-46  كــر: الوســص ة ال جصل ــةت  : 

 .40-39ت  كر ة السمسر  اإت ياصإنص العالر ةت  : 158ال انص ت  : 

ت ا م ـصم  426  كر: ال جصل  ا ل  ا ية ا م صالنـص ل ال اـل ا سـىاللت  :     ( 2)
 .351ال انية لل جصل  ا ل  ا يةت  : 
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والتـا ر   التكييف الفقهـي للعالقـة بـني العميـ  )حامـ  البطاقـة(      : املطلب الثالث
 .)قاب  البطاقة(

ــ      ــن  ن إ يـــ  علـ ــص ر ح ـ ــة اال ـ ــة بـــ  مصالـــهل ال تصعـ  كنـــر  ن العىعـ
   صل . ا  ر  نص عىعة بي

ــد         ــد   ــون عا ــة ع ــهل ال تصع ــص ر امصال ــ  ال  ــ ً ب ــ ش   ــد ال ــد  ن العا  ل
بيــرت ال ــصنر فيــل هــو ال ــص ر ااملشــ ش هــو مصالــهل ال تصعــةت اعــد   ــون عاــد    
  ــــصل ت املــــؤ ر فيــــل هــــو ال ــــص ر ااملســــ   ر هــــو مصالــــهل ال تصعــــةت ال  ل ــــص  

رت  اــوم  احلــصل   ع ــد  ــرا  مصالــهل ال تصعــة ســلعة  ا ا   صعــل خبدالــة الــن ال ــص          
 بسداد ال من فولا  ا الً الن مسصع ال تصعة ا ايد ل مسصع ال ص ر.

ــرا         ــ قدالنص مصاللـــنص ل  ـ ــص    ا اسـ ــون بيعـ ــص  ن إ ـ ــص  الـ ــة بي نمـ فصلعىعـ
ل اا   ـــصع بصخلـــدالصمت ال  نصالســـلرت ا الـــص  ن إ ـــون   ـــصل    ا اســـ قدال

ــدفر الايمــة بصل تصعــة  مــ     ــة ب ــو  ــصن احلــصل   إ  نــل الســؤالية مصالــهل ال تصع ص ل
 .(1)الدفر  ادا 

                                      
ت ا م ـصم  427  كر: ال جصل  ا ل  ا ية ا م صالنـص ل ال اـل ا سـىاللت  :     ( 1)

ت ال تصعصم املالرفية ا م صالنص ال انيـةت  :  352ت  : ا ل  ا ية ال انية لل جصل 
 .314ت  م صم ال تصعصم ا ن مص ية ل الاص ون اا لا  ال انية ا سىاليةت  : 159
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 . طاقةبوالبن  مصدر ال التكييف الفقهي للعالقة بني املنظمة الراعية: املطلب الرابع
ــرا       ــ    ــ ــة بــ ــصم ال عصعد ــ ــة العىعــ ــل فصحتــ ــة هــ ــ ز العىعــ ــت هــ إع ــ
ــد      ــر  لـ ــصمت االـ ــ هل عـ ــرفية بشـ ــصم املالـ ــهل ال تصعـ ــصم عمـ ــصس  كـ ــةت ا سـ ال تصعـ

 صالوا  م صم ال تصعصم املالرفية. غله  همصو ا  صل   لينص ع د الن إ 
االـــن املعلـــوم  ن ال تصعـــة الرعميـــة إعـــد الـــن ال تصعـــصم الداليـــةت ميـــ    
ــدى      ــعصل  مـ ــص   ـ ــهل غصل ـ ــصنت    حتمـ ــ قداالنص ل  ش ال ـ ــص بصسـ ــمح  كصالنـ  سـ
ــيل        ــصم ة ال نــ ــص تــ ــصلد( اغ هــ ــاات الصســــ   ــ ــة )فيــ ــصم العصمليــ امل كمــ

 . تدالهص الن ع هل ال  و  احمللية ال  إ عصعد العنص
ــ قدام      ــة بصســـ ــرا ام اخلصتـــ ــر ا  ـــ ــصم ااـــ ــ ز امل كمـــ ــو  هـــ اإ ـــ
ــل        ــن  ر ـ ــو  عـ ــ  ال  ـ ــ ياصم بـ ــو ة املسـ ــة اإسـ ــرا  املاصتـ ــةت ا  ـ ال تصعـ
ب ـــد عـــصملل خت ـــصلز امل كمـــةت امـــهل ال ااعـــصم اغـــ   لـــدت اإ اصاـــ          

 الاصبهل ه ز اخلدالصم عموام عل  العتو ة اعمليصم ال تصعة.
ــ  امل ك   ــة بــ ــ ز العىعــ ــصل كر    هــ ــصم   ابــ ــة لل تصعــ ــة الراعيــ ــة العصمليــ مــ

اال  ــد الالــدل ال تصعــة   تــح   نــص إ يــ  علــ  عاــد الو صلــةت   ا إع ــت          
ــهل        ــد املالــدل ا ي ــد املالــدل  ــصت اال   ــة الــو ى  لل   ــة لل تصع امل كمــة الراعي

الاصبــهل   ع نــص ل ا تــدالت االرســوم الــ   ــدفعنص ال  ــد  ــص إ ــون   ــر        
 .(1)اخلدالصم ال علية املادالة

                                      
ت ال جـصل   388ا يـة ا م صالنـص ل ال اـل ا سـىاللت  :       كر: ال جـصل  ا ل    ( 1)

ت  م ــصم ال يــر عــت الوســي  ا ل  ا ــلت 300ا ل  ا يـة ا م صالنــص ال انيــةت  :  
 : 73. 
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 حث الثالثاملب
 الرقمية بطاقاتلاحلكم الفقهي ل

ــ  ا       ــل الـ ــدفر ا ل  ا ـ ــن  داام الـ ــة الـ ــة الرعميـ ــت ال تصعـ ــ ح  اإع ـ مـ
ــ ً عمليــة الســداد الــن مســصع    ع  مصاللــنص  ش ان مــصن الــن   ــهل الالــدلهصت بــهل إ

 العميهل ل ال تصعةت ال مصو عدم إوفر ال لع العملية   ً  لغص  العملية.
ــة  ــدل ال تصعـ ــص  ن ال  ـــد الالـ ــن     مـ ــة الـ ــ ياصم املصليـ ــهل املسـ ــوم ب يو ـ  اـ

ــ ً     ــد فــــولا ت ميــــ   ــ ــهل    مســــصع ال ــــص ر اإايــ ــة العميــ مســــصع بتصعــ
ــر     ــهل ال ص ـ ــة العميـ ــن بتصعـ ــً الـ ــداعنص ل   ا ا تاخلالـ ــة   ـ ــصم عمليـ ــصج  متـ ي ـ

مســـصع ال ـــص ر  ـــوال   ا بىبـــة   ـــصم عمـــهل  مـــص هـــو احلـــصو ل مجيـــر          
ــصم ال ــةال تصعـ ــر ف      يـ ــص  ادفـ ــهل  دا  افـ ــ لد مت ـ ــل بـ ــصو   ت اهـ ــن املـ ــ  الـ اـ

ــود  ــيد       امل ــص  لت ــن ه  ــدفر   ا      ــهل   ن ا نــصمل ســ فض ال ــن العمي ع ال
  غتل ال لع العملية  صالى .

ــص    ــة  ا  االــــص ل ح ــــن للعميــــهل إع د نــ ال مــــصو ا  نــــص  لتــــيد ال تصعــ
ــصع        ــن احلسـ ــهل الـ ــص بصل يو ـ ــصو فينـ ــداع املـ ــل   ـ ــن  ر ـ ــل عـ ــ هل  ل  ا ـ بشـ

ــة عـــت ع ـــوا  م ال  ـــد امل عـــدد  )املوعـــر  ا ـــصلش للعميـــهل    مســـصع ال تصعـ
ــً       ــن بــ ــل(ت االــ ــرا  ا لــ ــصمل الالــ ــرلت  نــ ــصإ  املالــ ــلت ا ــ ا ل  ا ــ
اســ قداالنص ل دفــر عــيً املشــ  صم عــت  ــ  ة ا    ــا الــن املواعــر الــ           

 إا هل ال عصالهل بن ز ال تصعة.
ــصع       ــة ل مسـ ــل املودعـ ــ  صع  الوالـ ــهل اسـ ــة للعميـ ــصم ال تصعـ ــمح  كـ ا سـ

ل مــــصو عــــدم اســــ قداالنصت  ا اســــ  صع  ال تصعــــة  ــــصالى  ابتر اــــة هليــــة
 امل  ال الن عيم نص مصو ا  نص  إصل د تىمي نص.
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اعليـــل فإ ـــل بـــصل كر  ليـــة عمـــهل ال تصعـــة اال  ييـــ  ال انـــل للعىعـــصم  
ــة الــ  إاــدم   رهــص   تــح الاــوو لــوامل  تــدال       ــ    ــرا  ال تصع ال ص ــدة ب

 ه ا ال وع الن ال تصعصم اال عصالهل بنص   الول بىبة:
 او:  ن ا تــــهل ل العاــــود االشــــرا  ا بصمــــةت ا س الــــيه  ا 

 .(1)ه ا احل ً م    رد دليهل امل ر
      ــص ــهل بنـ ــة اال عصالـ ــ ز ال تصعـ ــدال هـ ــ   تـ ــل ا   إـــه علـ ــص ل:   ـ ال ـ

 ش فصنــــد  لبو ــــة الشــــرا ةت  ا حمكــــول  ــــرعل   ن اخلالــــً  ــــ ً الــــن  
ــنص  ش     ــ ح مصاللـــ ــر ت اا حـــ ــة ال ص ـــ ــصع ال تصعـــ ــهل ل مســـ ــيد العميـــ لتـــ

 ان مص ية إ إه علينص فواند لبو ة. إسنيىم
    ال صلــــ :  ن هـــــ ا ال ـــــوع الـــــن ال تصعــــصم إالـــــ   اـــــمن فدـــــة

ــر        ــولش  ا الســيه امل ص  ــة اخلالــً ال  ــصبننص   تصع ــص   ــص  اال ــصم املغت ال تصع
ــيد )  ــن الرتـ ــرالا Debit Cardالـ ــدلم عـ ــ  تـ ــرعية ( االـ ــصم الشـ  م ا يدـ

 .(2)لواملهص  رعص 

                                      
 (.29/150(ت جمموع ف صاى ابن إيمية )1/284  كر: املوافاصم ) ( 1)

-16(ت  : 2ً )  كر: املعص   الشـرعية  يدـة احملصسـ ة ااملرا عـةت املعيـصل لعـ       ( 2)
ــً       17 ــ ىدت التــصب  لع ــد ال ــة الشــرعية ل   ــرالام ا يد ــن ع ت التــواب  املس قلالــة ال

( 869لعـً )  ت الارالت عرالام ا يدة الشرعية مبالر  الرا يل101(ت  : 346)
(ت 12(ت عرالام اإوتيصم  داام الت ة لىع الصد ا سـىاللت الـدال  )  2/1302)

 : 201-202. 
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 املبحث الرابع 
 ن بنكي البالد والرياضعالصادرة  ار البطاقة الرقميةدراسة ألهم شروط إصد

 افيل متنيد اس عة التصله:
   عــن ال تصعــة الرعميــة الالــصدل  عــن ب  ــل        متنيــد: ل   ــ ز خم الــر

 ال ىد االر صم.
 ا  ا  ف ح مسصع لدى الالدل ال تصعة الرعمية.املتله ا او : 
 الرعمية. تصعة ال:  ن  ال  د لسوم  تدال  ا  د د املتله ال ص ل 
  ن  ال  د لسوالص  الن ال ص ر ع د إ  ي  العمليصم.املتله ال صل  : 
  ــر ــه الراب ــوو     املتل ــهل ع  ــة لســوالص  الاصب ــد املالــدل لل تصع :  نــ  ال  

 ااع ام عل  العمليصم.
 ا  ا  ال  د ال بح الن عمليصم الالر .املتله اخلصالس : 
  ل : ا ـــ ا  ال  ـــد الالــدل ال تصعـــة  ن لـــل احلـــل  املتلــه الســـصدس

  لغص  ال تصعة ع هل  نص ة الدإنص.
 ــصبر ــه السـ ــل ل   املتلـ ــل احلـ ــة  ن لـ ــدل ال تصعـ ــ ا  ال  ـــد الالـ : ا ـ

 إعد هل  را  ال تصعة.
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 متهيد 
  ــــ   خم الــــر  عــــن ال تصعــــة الرعميــــة الالــــصدل  عــــن ب  ــــل الــــ ىد  

 االر صم
ــ ىد     ــة ب  ــــل الــ ــصم لعميــ ــدل بتصعــ ــعود ة الــــ  إالــ الــــن ال  ــــو  الســ

ــة لـــ  ــص  االر ـــصمت اعمـــهل ال تصعـ ــد بي نمـ ــص ت ا و ـ ــد إار  ـ دى ال ـــ    اامـ
ــص    فـــراء  ســـ   الـــن  صميـــة الرســـوم ابعـــض الشـــرا  اا  ـــرا امت افيمـ

  لل إعر   ب ى ال تصع  :
  اا : بتصعة ال ىد الرعمية الس اة الدفر:

هـــل بتصعـــة لعميـــة الســـ اة الـــدفر الرإ تـــة بصحلســـصع ا ـــصلش للعميـــهلت   
ــصع      ــن احلسـ ــهل الـ ــىو ال يو ـ ــن نـ ــي نص الـ ــن  ـ ــصع   اح ـ ــصلش    مسـ ا ـ

ــر         ــن نــىو الوع ــص  ال ــل إالــدل فول  ــوفر ت اه ــد امل  ــوام ال   ــت ع  ــة ع ال تصع
الـــن ا يدـــة الشـــرعية لل  ـــدت اإســـ قدم       ال  ـــد ا ل  ا ـــلت االع مـــد  

لعمليـــصم ال ســـوء عـــت ا    ـــا فاـــ  اا ح ـــن اســـ قداالنص ل عمليـــصم   
 السيه ال ادش  ا  اص  ال ير.

ــوا     ــد  نتــ ــة عــ ــ ز ال تصعــ ــدال هــ ــد    ا تــ ــر ال  ــ ــت املوعــ ــ ً عــ م إــ
 ا ل  ا لت اهل:

 .ان يصل احلسصع ا صلش املرإ   بصل تصعة 
 .ان يصل لون ال تصعة 
 .حتد د اسً مصالهل ال تصعة 
 .املوافاة عل  الشرا  اا م صم العصالة لل تصعة 
        ــصت ــهلت لعمنـ ــً العميـ ــ : اسـ ــ مهل علـ ــة اإشـ ــولز ال تصعـ ــرج تـ ختـ

 .(CVVت لالا ا الصن ) إصل د اا  نص
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بعملــة  نصصاــ  ال  ــد لســوالص  الاصبــهل  تــدال ال تصعــةت ااســ قداال      ا  ا 
 .(1)    ية سي إل بيص نص

 بص يص : ال تصعة الرعمية الن ب د الر صم:
ــة بصحلســـصع ا ـــصلش للعميـــهل    اهـــل بتصعـــة لعميـــة الســـ اة الـــدفر الرإ تـ
ــص       ــدل  ل  ا يـ ــة إالـ ــل بتصعـ ــةت فنـ ــ ىد الرعميـ ــة الـ ــصو ل بتصعـ ــو احلـ ــص هـ  مـ

ا    ـــا الـــن نـــىو  ش الوعـــر إســـوء  ل  ا ـــل  خمالالـــة لل ســـوء عـــتا
ــل         ــولا  عــن  ر  ــص ف ــهل احلالــوو علين ــاات اح ــن للعمي ــصم في ــل بتصع ــهل في إا 

ــ ي ية   ــة بىســ ــدال بتصعــ ــة     تــ ــل لل  ــــد دان احلص ــ  تاملوعــــر ا ل  ا ــ
ــ ىد       ــة الــ ــدم ل بتصعــ ــص إاــ ــصبنة ملــ ــوام الشــ ــة نتــ ــ ز ال تصعــ ــدال هــ ا تــ

 .(2)الرعمية

                                      
(ت ا ـرا  ا م ـصم   www.bankbilad.comل  ا ل ل  ـد الـ ىد )    كر: املوعر ا  ( 1)

 . تدال بتصعصم ال ىد الرعمية الس اة الدفر املرفاة ل هنر ال ي 
االن ا د ر بصل  ر  ن ال صم  تـن  سـ قدم هـ ز ال تصعـة ل عمليـصم ال سـوء عـت               

    ة ا    ا.

ت  ـرا  ا م ـصم   (www.riyadbank.com  كر: املوعر ا ل  ا ل ل  د الر صم ) ( 2)
 بتصعة ب د الر صم الرعميةت اهل الرفاة بن ا ال ي .

http://www.riyadbank.com/
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 ال تصع   ل عدد الن ا  را ام االشرا :افيمص  لل الاصل ة ب  

 بتصعة ال ىد الرعمية ا  ـــرا 
بتصعة ب د الر صم 

 الرعمية
 ش   ا ود مسصع 

 لدى ال  د
  عً  عً

 جمص ص  ( ل صا   هل س ة50) لسوم  تدال ال تصعة
 جمص ص  ــــــــــــــــــــــــــــــــ د د ال تصعةلسوم  

لسوم  ين لتيد 
 صعةال ت

 جمص ص  جمص ص 

و هل الن يلسوم ال 
احلسصع    ال تصعة  ا 

 الع س
 جمص ص  جمص ص 

لسوم ااع ام عل  
 العمليصم

( ل صا  ل مصو 50)
  صن ااع ام نص دص 

( ل صو الاصبهل 100)
 له الس  د العملية 

 امل  صملع علينص
لسوم العمليصم بغ  

 الر صو السعودش
2.3% 2.80% 

ل هل  سعر تر  الداال
 ل صو سعودش

3.78 3.75 

 ( ل صام10) ا  و د احلد ا د   لشين ال تصعة
 ل صو 37.500 ا  و داحلد ا عل  لشين 
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 بتصعة ال ىد الرعمية ا  ـــرا 
بتصعة ب د الر صم 

 الرعمية
 ال تصعة

عدد ال تصعصم املسموح بل 
 للعميهل الوامد

  س بتصعصم  لبر بتصعصم

 بى  س وام بى  س وام الد  تىمية ال تصعة
 

 املطلب األول
 مصدر البطاقة الرقمية اشرتاط فتح حساب لدى

ــص      ــنص لبتنـ ــ  مصاللـ ــ ع  علـ ــة  ـ ــة الرعميـ ــصل      ن ال تصعـ ــدالا ا  ـ إاـ
ــو  علــ  الــن  رغــه       ــد املالــدل  ــصت    إشــ   ال   ــدى ال   حبســصع  ــصلم ل

ــصعد   ــ ح مسـ ــة فـ ــ ز ال تصعـ ــ ىد   –ل  تـــدال هـ ــل الـ ــصو ل ب  ـ ــو احلـ ــص هـ  مـ
 ال  د.  ا   داع لتيد الع    ون  الص ة اابياة حلاوء –االر صم 

فص تـــهل ل هـــ ا الشـــر    ـــل تـــييح   ن فيـــل ال  عـــة ظـــصهر   مـــد   
ــرهن     ــهل الـ ــن ع يـ ــو الـ ــة فنـ ــرا  ال تصعـ ــة   (1)  ـ ــدا  الت ـ ــوى  ـ ــص  ل ف ـ ت  ـ

ــ         ــ   علـ ــصن  ن  شـ ــة اان مـ ــدل ل تصعـ ــد املالـ ــومل لل  ـ ــر : " ـ ــة عشـ ال ص يـ
ــد(        ــدى ال   ــهلت لهــنت  ا لهــن مســصبصإل ل ــد ً اــمصن )  ي ــة إا ــه ال تصع  صل

اصبـــهل الـــ ح مصالـــهل ال تصعـــة النلـــة ســـداد حمـــدد  بـــدان فوانـــدت الـــر  ا لـــد ل ال

                                      
ت عتـص ص فانيـة العصتـر  ل املـصو     145  كـر: ال تصعـصم ال   يـة ا عرااـيةت  :      ( 1)

 .157اااع الصدت  : 
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ــة"     ــرهن ااملاصتـ ــة االـ ــرعية لل  صلـ ــصم الشـ ــرا  اا م ـ ــص  الشـ ــن (1)الراعـ ت ل ـ
ــيا    ــ هل ه ــص  ن العميــهل س ــداع فيــل م ــ    ســ        ــصلم لام ب ــ ح مســصعد  ش اا  

ــة بصلتـــواب      ــصن ال  ـــد الـــن ال  ـــو  املل االـ لـــل إع دـــة مســـصع ال تصعـــةت فـــإن  ـ
 ا   عصالهل بصلربص فى    صو ل ا وامل.الشرعية ا

 الـــص  ن  ـــصن ال  ـــد لبو ـــص  ا  نـــ  العميـــهل ال وانـــد الربو ـــة علـــ   لـــد  
ــص  املعصتـــر ن ل         ــ  ال انـ ــى  بـ ــر اخلـ ــن اعـ ــلت ل ـ ــ صو ل حترحـ ــى   ـ فـ
م ــً فــ ح احلســصع ال   ــل لــدى ال  ــو  الربو ــة الــر عــدم  نــ  ال وانــد           

 الربو ة عل  عول  الشنول ن:
 .: عدم ا وامل  ا ل مصو الترال اوالاوو ا 

ــة  (2)اهـــ ا عـــوو بعـــض ال انـــص  املعصتـــر ن  ت ابـــل  ف ـــا اللج ـــة الدانمـ
ــو      ــة لل يــ ــة الدانمــ ــوى اللج ــ ــص  ل ف ــ ــص ت  ــ ــة اا ف ــ لل يــــو  العلميــ
العلميـــة اا ف ــــص  الـــص  الــــل: "ا  ـــومل   ــــداع ال اـــود احنوهــــص ل ال  ــــو      

                                      
 .205سىاللت  : عرالام اإوتيصم  داام الت ة لىع الصد ا  ( 1)

ال نً  صمة الشيد ع دالعا ا بـن بـصملت اعيـد ال يـر ً بعـدم احلص ـة فاـ .   كـر:          ( 2)
(ت ا ــص  ل ف ــوى  نــرى  413ت 19/153جممــوع ف ــصاى  صمــة الشــيد ابــن بــصمل ) 

ال شول  لل ل املوعر ا ل  ا ل الر ل للشـيد الـص  الـل: "ااـر املـصو ل ال  ـو  بـدان        
دعا احلص ـة     لـدت ا ن إيسـر   داعـل ع ـد غ هـص فنـو  مـو          فواند ا الص ر ال ل   ا 

 ا مسن".
ــصد    ا  تـــص  الـــد  ول علـــل الســـصلوس ل الوســـوعة الاتـــص ص ال انيـــة املعصتـــر  اااع الـ

ــص ل املعــصالىم   132ا ســىاللت  :  ت االــد  ول: ع ــدا  الســعيدش ل لســصل ل الرب
 (.2/933املالرفية املعصتر  )
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ــن امل  ــص الـ ــة احنوهـ ــالربو ـ ــصم املالـ ــداعنص   صل  ااملؤسسـ ــصن   ـ ــوا   ـ ــةت سـ صليـ
ــً االعــداانت          ــصان علــ  ا ب ــد الــن ال ع ــد  ملــص ل  ل ــد  ا بــدان فوان ب وان

ًو ا اِلعاـــداا انو  }اعـــد عـــصو إعـــص :  ( 2)املصنـــد :  {ا ا إ ع ـــصا  اوا ع لاـــ  ا وباـــ
ــد       ــصت ا   ـ ــه احنوهمـ ــرعة  ا غالـ ــيصع بسـ ــن التـ ــص الـ ــ  علينـ  ا   ا نيـ

  لبو ـــة الـــ ى ت ف نـــل لـــل ل   ـــداعنص  ر اـــص  حل كنـــص  ا   ـــداعنص ل ب ـــو
ــص ل       ــد حمصفكــة علينــصت مل ــدان فوان ــة ب ــو  احنوهــص الــن املالــصل  الربو  ل ال  

 .(1) لد الن الإ صع  ن  احملكول ن"
 . وامل ف ح مسصع ب  ل ل ال  و  الربو ة الاوو ال ص ل:

ت ابـــل  ف ـــا   ـــة ال  ـــوى ل (2)اهـــ ا عـــوو بعـــض ال انـــص  املعصتـــر ن
 ت اهيدة ال  صاى االرعصبة(3) ص  اال يو  االشرعية بصل و اعتصع ا ف

                                      
 (.13/346انمة لل يو  العلمية اا ف ص  )ف صاى اللج ة الد ( 1)

 صد احلل  يد ا ملهرت االشيد مسـ   خملـو     لاتن عصو بل الشيد  صد احلل عل ( 2)
 ال   الد صل املالر ةت االشيد حممد بن ع يم ت االشيد حممد إال الع مص ل.

(ت ف ــصاى  ــرعية احبــو   ســىالية للشــيد 2/238  كــر: ف ــصاى الشــيد  ــصد احلــل )
( 408(ت  رام ال دا ن الن السصنهل ابن ع يم ت الس لة لعً )2/197  خملو  )مس 

هـ عن م ً 15/10/1417العلل ل ش الشيد ا ن  ل ه ز املس لةت    سدهل ل  وم 
ف ح مسصع ل ب د لبوش ف  صع: "ا الص ر الن  لدت اا دليـهل  اـوى علـ  ال يـر ًت     

ل موو الودانر املالرفيةت جملة جممـر ال اـل   اا ا     ل"ت حب  الشيد حممد إال الع مص 
 (.1/794ا سىالل الداللت الدال  ال صسعة )

  كــر: جمموعــة ال  ــصاى الشــرعية الالــصدل  عــن عتــصع ا ف ــص  اال يــو  الشــرعية    ( 3)
 (4/108(ت ا)8/90بصل و ا )
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ــىالل   ــل ا ســـ ــد دبـــ ــهل   (1)ل ب ـــ ــا ال مو ـــ ــرعية ل يـــ ــة الشـــ ت اا يدـــ
 .(2)ال و  

 األدلــة:
 دليهل الاوو ا او:

اســـ دو املـــص عون بـــ ن هـــ ا الـــن ع يـــهل ال عـــصان علـــ  ا بـــً االعـــداانت  
هــــ ز ال  ــــو  ت    إاــــوم (3)ا ــــهل العصاللــــة إ تــــل    حمــــرم فنــــل حمرالــــة 

الربو ــــة بصســــ  مصل  الــــواو املــــودع  ل   شــــت نص احملرالــــةت اإ يالــــهل الــــن 
علــــنص الــــن  الــــيه ال  ــــو   الا   لــــد  لبصمــــص   صنلــــة ا ــــصن الوا ــــه  

ــن         ــد الـ ــداعنص ع ـ ــن   ـ ــدا  الـ ــت نص بـ ــجيعص    شـ ــص اإشـ ــص   ـ ــىالية دعمـ ا سـ
 .  (4) غله عل  الكن اس  مصلز ل عمليصم حمرالة  رعص 

  ا الدليهل:ح ن  ن   صعش ه
ــة         ــد لبو  ــر عــدم  نــ  فوان ــة ال ــدى املالــصل  الربو  ــ ح احلســصع ل ــ ن ف ب
ــل دنــوو ل إعصالــهل لبــوش       ــرا   لــد ا  ع ــت دعمــص  ال ص ــرا   ــصت الــيس في
ال ص ــــرت االــــص  ــــصن  ــــ لد فــــإن الاــــوو ب يرحــــل   ــــصج لــــدليهل تــــر ح  

                                      
ـــ       ( 1) ة  اــى  عــن املوســـوعة امليســر  ل فاـــل الاتــص ص املعصتــر ت عســـً املعــصالىم املصلي
(1/153.) 

 (.4/151  كر: ال  صاى الشرعية ل املسصنهل ااع الصد ة ) ( 2)

(ت ال يـــصن 4/254(ت الواهـــه ا ليـــهل )9/561  كـــر: مص ـــية ابـــن عصبـــد ن ) ( 3)
(ت  ـرح الال شـل علـ     6/319(ت املغـ  ) 3/418(ت لااة التـصل   ) 5/121)

 (.3/654خم الر اخلرل )

 .312-308امل علاة بنصت  :    كر: بتصعصم اان مصن اا م صم ( 4)
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ــ ي صع   ــه          ــد اس ــة الــص   ي ــةت اغص  ــة ال عــصالىم املصلي ــهل  بصم ــصلم  ت  ع
ــ ح م ــ نة      فـ ــن  ـ ــلً الـ ــة املسـ ــص  ل الـ ــةت اام يص ـ ــو  الربو ـ ــدى ال  ـ ــصع لـ سـ

 ال عصالهل بصلربص.
 دليهل الاوو ال ص ل:

ــصلم لـــدى ال  ـــو  الربو ـــة بـــ ن هـــ ا     اســـ دو الـــن   ـــصمل فـــ ح مســـصع  ـ
ــة     ــصالىم املصليـ ــد لبـــوشت اا تـــهل ل املعـ ــ لام الـــدنوو ل عاـ ــر ا  سـ ا الـ

 .(1)هو احلهلت فيس اليه ه ا ا تهل م    رد دليهل ال ير ً
 ح ن  ن   صعش ه ا الدليهل:

بـــ ن فـــ ح احلســـصع ا ن    ســـ لام الـــدنوو ل عاـــد لبـــوش  ا  ن فيـــل  
ــ        ــ  علـ ــةت فيقشـ ــل الربو ـ ــ   عمصلـ ــر علـ ــ  ال ص ـ ــل غـ ــد بتر ـ ــة لل  ـ  عص ـ
ــد         ــداان ا ن    اال ــً االع ــ  ا ب ــ   عل ــة املعي ــن مجل ــون ال ــصم ل  ن    ت

  لد.
 ال  يــح:

ــل    ــح لـ ــ ش    ـ ــً  –الـ ــو –اا   علـ ــصع    هـ ــ ح احلسـ ــوامل فـ ــوو لـ الاـ
ــود          ــصج لو  ــصن    ــو   ــص ل ــ لد  م ــد احلص ــة ل ــة ع  ــو  الربو  ا ــصلش ل ال  
مســـصبصم ال عـــدد  ل هـــ ز ال  ـــو  لايـــصم الالـــصحلل ال جصل ـــةت  ا مص  ـــل        
لل عصالـــهل الـــر ب ـــد لبـــوش اســـ دع  فـــ ح مســـصع ع ـــدز احنـــو  لـــدت ا ن  

ــصن ا ا  ا ــا   ـ ــو     مـ ــ ز ال  ـ ــدى هـ ــصع لـ ــ ح مسـ ــدم فـ   و  للمســـلً عـ
 التلاص ت ا ؤ د ه ا  الران:

                                      
  كــر:  م ــصم الودانــر املالــرفيةت الشــيد حممــد إاــل الع مــص لت جملــة جممــر ال اــل     ( 1)

 (.2/794ا سىالل الداللت الدال  ال صسعة )
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       ً ا او:  ن ا تـــهل  بصمـــة ال عـــصالىم املصليـــةت االاـــوو بـــصل ير
   صج لدليهل تر ح تييح.

    ال ـــص ل:  ن غص ـــة الـــص إ يـــدز  دلـــة املـــص ع  هـــو  ن ا مـــو  اا بـــر
ــر          ــااو امل  ــة   ــد احلص  ــةت اع  ــو  الربو  ــدى ال   ــصع ل ــ ح مس ــر  ف ــة إ لل ال

 نً.إوسعة لل صس الفعص  لليرج ع 
    بصل ــــص :  ن لل  ـــــد الالـــــصل   ــــ   ت اليســـــا مجيعنـــــص حمرالـــــة

 .(1) رعص ت اا ح ن ا ام  ن الود عة س س  مر ل عمليصم لبو ة
ــن      ــل ملـ ــصلم لد ـ ــصع  ـ ــ ح مسـ ــد فـ ــ ا  ال  ـ ــح  ن ا ـ ــد   تـ ــ   لـ اعلـ
  اـــدم لليالـــوو علـــ  ال تصعـــة الرعميـــة  ـــر  تـــييحت فـــإن  ـــصن ال  ـــد  

ــن ا     ــصن ال ــ صوت ا ن   ــى    ــىاليص  ف ــ ا      س ــهل   ــة اام ــصج العمي ــو  الربو  ل   
ال ـــوع الـــن ال تصعـــصم ل عتـــص  ام يص صإـــل  كـــرا  ملـــص إـــوفرز الـــن تيـــاام          

 فص تهل  وامل  لدت اا   علً.
 

*      *      * 

 

                                      
 (.2/1062  كر: فال ال يوع عل  امل اهه ا لبعة الر إت ياصإل املعصتر  ) ( 1)
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 املطلب الثاني
 .بطاقة الرقميةال أخذ البن  رسوم إصدار أو جتديد

ــ  ــرم بعــ ــدل  ل  ضإ ــ ــو  املالــ ــ   لال  ــ ــوالص  علــ ــة لســ ــصم الرعميــ   تصعــ
ــ ةت االـــن هـــ ز ال  ـــو  بـــىد الـــ ىد      تـــدال ال تصعـــصم  ا  د ـــدهص  ـــهل سـ

ــن    ــ  الـ ــ    اصاـ ــهلميـ ــة    50) العميـ ــدال ال تصعـ ــهل  تـ ــ و ص  الاصبـ ــصا  سـ ( ل ـ
الرعميـــةت ا لـــد ع ـــد  تـــدال ال  ـــد املوافاـــة علـــ   لـــه ال تصعـــة ســـوا     

 اس قدم العميهل ه ز ال تصعة  ا ا.
    نـــص   ــــر   صه ـــوامل  نـــ    –اا   علـــً   –اهـــ ز الرســـوم  كنـــر    

ــصم     ــهل ب  اـ ــو     ـ ــن ال  ـــدت فنـ ــة الـ ــرا ام املادالـ ــدالصم اا  ـ ــهل اخلـ الاصبـ
مايايــــة الاصبــــهل فــــ ح اللــــ  للعميــــهل ا  ــــرا  ااإالــــصام الىملالــــة الــــر   

 امل كمة الراعية )فياا( لا وو عتو ة ال تصعة احنو  لد.
  ا  ن الاوو بص وامل الايد ب ن إ ون الرسوم ال لغص  الاتوعص .

ى  الرســـوم بـــصن ى  اخلـــدالصم  ا املاا ـــص الـــ      اا الـــص ر الـــن انـــ   
ــة     ــر  الاصبـــهل عمـــهل  ا ال  عـ ــص   ـ ــص ل مايا نـ ــة    نـ متـــ ح لالـــصمه ال تصعـ

  ؤد نص ال  دت ف سرش علينص  م صم   صل  ا عمصو.
ــةت      ــدالصم املادالـ ــة للقـ ــة ال عليـ ــدال ال  ل ـ ــد مباـ ــد ال  ـ اا ا   ن   ايـ

ــن ال تصعـــ     ــا الـ ــة ليسـ ــ ا   ن ال تصعـ ــه هـ ــن ا  ـ ــ   ل ـ ــة الـ صم اان مص يـ
ــص  لعميلـــلت فلـــو لبـــح ال  ـــد ل هـــ ا ال ـــوع الـــن     ــص ال  ـــد الاراـ   ـــون فينـ
ال تصعــصم الــ   ــ ً الــدفر فينــص الــن الــصو العميــهل فــى الــص ر  ــرعص ت اهــ ا الــص   
تـــدل بـــل عـــرال ا يدـــة الشـــرعية ل  ـــد الـــ ىدت ميـــ   ـــص  ل التـــصب           

ل  ــــد  ( الـــن التـــواب  املس قلالـــة الــــن عـــرالام ا يدـــة الشـــرعية      347)
ــدفر  ن      ــ اة الـ ــة السـ ــصم اان مص يـ ــد ل ال تصعـ ــومل لل  ـ ــل: " ـ ــص  الـ ــ ىد الـ الـ
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 ــــربح الــــن لســــوم الســــيه ال اــــدشت االالــــر  بــــ  الــــداال اعملــــة   
ال تصعـــةت اا تـــدال اال جد ـــدت اال تصعـــة ال د لـــة اامل اـــود  اغـــ   لـــدت 

 .(1)دان إاييد بصل  ل ة ال علية"
 املطلب الثالث

 تا ر عند تنفيذ العملياتأخذ البن  رسومًا من ال
 تصعــصم الرعميــة علــ  ال ــص ر )عصبــهل     لإشــ   بعــض ال  ــو  املالــدل  ل   

ــصلل     ــدد  الـــن  مجـ ــة حمـ ــ ة الدو ـ ــصع  سـ ــص اع تـ ــتم بي نمـ ال تصعـــة( ل العاـــد املـ
ــةت        ــ ز ال تصعـ ــتة هـ ــص بواسـ ــداد فينـ ــ ً السـ ــة  ـ ــهل عمليـ ــصإول  ل  ـ ــة ال ـ عيمـ

مســــه  شــــص  ( الــــن عيمــــة ال ــــصإول  %7-2اإــــ ااح ل العــــصد  الــــن )
ــصدل الـــربح لل  ـــو  ل     ــة الـــن  هـــً الالـ ال ـــص ر ا وعـــلت اإعـــد هـــ ز العمولـ

 .(2) كصم ال تصعصم بش هل عصم
ــر        ــهل ا  ـ ــن ع يـ ــص الـ ــرعص     نـ ــصنا  ـ ــوم  ـ ــ ز الرسـ ــد  ـ ــ  ال  ـ ا نـ
ــدالصم  صل ســــو ل        ــن اخلــ ــد الــ ــد بصلعد ــ ــوم ال  ــ ــر       اــ ــ  السمســ علــ

ال ـــل عـــت إـــوف  االدعص ـــة لل ـــص رت اإرغيـــه مـــصاللل ال تصعـــصم ل الشـــرا   
                                      

ت اه ا الص تدل 101ة ل  د ال ىدت  : التواب  املس قلالة الن عرالام الشرعي ( 1)
صم االلجصن الشرعيةت   كر: عرالام ا يدـة الشـرعية مبالـر     يدبل   تص  عرال     الن ا 

(ت عــرالام اإوتــيصم  ــدا  الت ــة ال ص يــة  869(ت عــرال لعــً )2/1302الرا يــل )
 ت عرالام اإوتيصم جممر ال ال ا سىالل بص  ـدت ال ـدا  اخلصالسـة   203عشر ت  : 

ت املعـــص   الشـــرعية  يدـــة احملصســـ ة ااملرا عـــة للمؤسســـصم املصليـــة  250عشـــر ت  : 
 .18(ت  : 2ا سىاليةت املعيصل )

ت ا م ـــصم ال انيـــة لل جـــصل  154  كـــر: ال تصعـــصم ال   يـــة ا عرااـــيةت  :  ( 2)
ت ال جــصل  ا ل  ا يــة ا م صالنــص ل ال اــل ا ســىاللت  :  323ا ل  ا يــةت  : 

408. 
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ــد ن     ــيهل الـ ــة حتالـ ــة ل   ـــس الوعـــات فتـــى  عـــن ندالـ ــر  اهال ـ ــصنهل ال يسـ اسـ
ــة          ــهل عمليـ ــن  ـ ــة عـ ــة امل كمـ ــة ا نـ ــ  الوافاـ ــص رت ا نـ ــصع ال ـ ــصلل حلسـ ا  الـ

 .(1) ا  إه عل   لد   ر   نر ة  دفعنص ال  د للم كمة الراعية )فياا(
ــ ة       ــص   ا  سـ ــص  الاتوعـ ــا ال لغـ ــوا    ص ـ ــ هص سـ ــومل  نـ ــوم  ـ ــ ز الرسـ  اهـ

نـــ ا تـــدل عـــرال  ـــ   الـــن ا يدـــصم االلجـــصن  بالدو ـــة الـــن عيمـــة ال ـــصإول  ا
ــرعيةت اا إ  ــة      االشـ ــ ز اخلدالـ ــة   ن هـ ــة ال عليـ ــوم بصل  ل ـ ــ ز الرسـ ــد هـ يـ

 ليس فينص  عرام  ا امصن.
ــة الشــــرعية ل  ــــد    ــة الــــن عــــرالام ا يدــ ــص  ل التــــواب  املس قلالــ  ــ

ــية( احل   ــة )ا عرااـ ــصم اان مص يـ ــومل ل ال تصعـ ــ ىد: " ـ ــصل  الـ ــ  ال جـ ــً علـ سـ
ــهل ا  ــر          ــن ع ي ــد ال ــد  ل ــع الاتــوعت ا ع ــصن احلســً ب ســ ة  م مب ل ســوا ى   

 .(2)عل  السمسر "
ا ــــص  ل املعــــص   الشــــرعية الــــص  الــــل: " ــــومل للمؤسســــصم املالــــدل   
ــلر       ــن السـ ــن  ـ ــ ة الـ ــة ب سـ ــهل ال تصعـ ــن عصبـ ــة الـ ــ  عمولـ ــصم  ن إ اصاـ لل تصعـ

 .(3)ااخلدالصم"

                                      
(ت 687 -1/685( )464  كر: عرال ا يدة الشرعية ملالر  الرا يل لعـً )   (1)

ت عرالام اإوتيصم  داام 599العموام املالرفية مايا نص ا م صالنص ال انيةت  : 
 (.1/461ت فال ال يوع )204الت ة لىع الصد ا سىاللت  : 

ً )التواب  املس قلالة الن عرالام ا يدة الشرعية ل  د ال ىدت اص ( 2)  .98(ت  : 334ب  لع

(ت 2املعص   الشرعية  يدة احملصس ة ااملرا عة للمؤسسصم املصلية ا سىاليةت املعيـصل )  ( 3)
عــرال  ــدا  الت ــة ال ص يـة عشــر ت   كــر: عــرالام اإوتــيصم   تــدلت اب يـوز  18 : 

 .204 داام الت ة لىع الصد ا سىاللت  : 
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ــة الشــر   ــرال ا يد عية ملالــر  الرا يــل بعــد   ــر عــدد   ا  تــص    ــص  ل ع
ــل  ــرا        ــد الــ  إعــود علي ــص ر اال وان الــن اخلــدالصم املادالــة الــن املالــر  لل 
ــل       ع و ــص: "ا الــص ر الــن  ن إ نــ  الشــر ة الــن عصبــهل ال تصعــة  ســ ة الــن ال يعصإ

ــ      ــص ى علـ ــلت ب ـ ــصء عليـ ــرش ااإ ـ ــص  ـ ــه الـ ــدالصم     ن مسـ ــهل اخلـ ــد الاصبـ  لـ
 .(1)هل التمصن"املادالة ااملالرافصم ال عليةت اليس الاصب

ــل  ــه الراعــص  عــدم حتميــهل هــ ز الرســوم علــ      ــص       ــل ه   ا ــدل ال   ي
ــهل ال   العميـــهل ــة مب ـ ــر ال ـــص ر بصل تصعـ ــةت حبيـــ    يـ ــمصالـــهل ال تصعـ عر الـــ ش سـ

ــدا    ــل  ا ــر ب ــ ش          ي ــيض ال ــ  ال ق  ــدم مالــولل عل ــهل بع ــص  ل تــرل العمي ال ع
ــرال جممـــ        ــل عـ ــدم عليـ ــص   ـ ــو الـ ــدا ت اهـ ــدفر  اـ ــن  ـ ــص ر ملـ ــل ال ـ ــل  عتيـ ر ال اـ

ميـــ   ـــص  فيـــل:  ل عـــرالز مـــوو ال تصعـــصم اان مص يـــة ا ســـىالل الـــدالل
ــهل      ــ  صم العميـ ــ  الشـ ــة علـ ــص ر عمولـ ــن ال ـ ــدل الـ ــد املالـ ــ  ال  ـ ــوامل  نـ " ـ
ال ـــلت  ـــر تة  ن   ـــون بيـــر ال ـــص ر بصل تصعـــة مب ـــهل الســـعر الـــ ش   يـــر بـــل    

 .(2)بصل اد "
 املطلب الرابع

 قبول االعرتاض على العمليات أخذ البن  املصدر للبطاقة رسومًا مقاب 
ع ــــد ا ــــود  ش نتــــ  ل  شــــ  عمليــــصم ال تصعــــة الرعميــــة   اييــــد   
عمليــة   إ  ــ  الــن تــصمه ال تصعــة  ا ا ــود عمولــة    ــر الــن املســ يل         

                                      
 -1/685( )464 يــلت عــرال لعــً )  عــرالام ا يدــة الشــرعية مبالــر  الرا    ( 1)

687.) 

ــة عشــر  )     ( 2) ــدال  ال ص ي ــداللت ال ــل ا ســىالل ال ــة جممــر ال ا (ت بشــ ن 3/459جمل
 الواوع )بتصعصم اان مصن غ  املغتص (.
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فإ ـــل  ـــل للعميـــهل تـــصمه ال تصعـــة   ـــعصل ال  ـــد املالـــدل   ت ا غـــ   لـــد
مليـــة (  ـــوم عمـــهل الـــن إـــصل د الع180لل تصعـــة بـــ لد ل الـــد  ا إ جـــصامل )

حمــهل الشــ وى الواــيص   ــوع اخلتــ  اإصل ــل اال لغــلت ا ــه علــ  ال  ــد          
 ن   نـــ  هـــ ا ا  ـــعصل علـــ  حممـــهل ا ـــد ا بـــىم العميـــهل ب ي يـــة ال عصالـــهل 
ــىو         ــااع ن ــ ا ال  ــهل ه ــه حل ــل امل صس ــرا  ال يا ــةت ا   ــصم اخلص د ــر العملي ال

ــد  )      12) ــد امل ــ ا صو ا  ــعصلت اح ــن متد  ــصل د اس ــن إ ــهل ال ــوم عم   )18 )
عمــهل  اــصفية ل مــصو اســـ دع  مــهل ال ــااع  لــدت ال مــصو  ـــصامل         ــوم  

ــة إا     ــة الصلي ــد عاوب ــ  ال   ــل ســي إه عل ــد  فإ  ــل الــن  ال  ــد هــ ز امل  ــرم علي
ا نـــة املرنالـــة لـــل بصل عصالـــهل )الؤسســـة ال اـــد العربـــل الســـعودش(ت ا الـــام   

 ال  د بسداد امل لع حمهل ال ااع للعميهل ا  نص  عملية املتصل ة.
بعــد ال ياــل الــن ا ــود نتــ  ل  شــ  عمليــصم        فــإ ا إوتــهل ال  ــد  

ال تصعـــة فيجـــه عليـــل إالـــييح اخلتـــ  ا بـــىم العميـــهل بصلوســـيلة امل صســـ ةت   
 الـــص   ا ب ـــا لد ـــل  ن العمليـــة تـــييية فإ ـــل   لـــع العميـــهل بـــ لد ا ـــاادز  
ــرد      ــهل بـ ــر العميـ ــإن    ا  ـ ــصو  لـــه  لـــدت فـ ــة ل مـ ــصنل  ام العىعـ بصلوبـ

ــ لـــل لفـــر الشـــ وى    الؤسســـة ال اـــد العربـــل الســـعودش    لال  ـــد فإ ـــل  ـ
 .(1)ا  ة إسو ة امل صملعصم املالرفية

                                      
 -46  كــر: عواعــد نــدالصم الــدفر املســ ل ل اململ ــة العربيــة الســعود ةت  :  ( 1)

د العربـل السـعودشت اال شـول  علـ      ن الؤسسة ال اـ عت اهل عواعد إ كيمية تصدل  47
 (.www.sama.gov.saاملوعر ا ل  ا ل للمؤسسة )
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ابعـــض ال  ـــو  إ اصاـــ  ل ـــص  علـــ  العمليـــصم الـــ   عـــ م علينـــص   
ــ    اصاــ         ــ ىد مي ــد ال ــهل ب  ــص ت ال  ــصن ااعــ ام نص د ــهل ل مــصو   العمي

 ( ل صا  عن  هل عملية.50)
( ل ــــصو ع ــــد 100دال )ل مــــ    اصاــــ  ب ــــد الر ــــصم ل ــــص  مباــــ

ــ ام        ــصن ااعــ ــصو  ــ ــص مــ ــصملع علينــ ــة ال  ــ ــ  د عمليــ ــهل الســ ــه العميــ  لــ
 .(1)نص دص 

االن املعلوم  ن امل كمة الراعية )فياا( إاوم  ميص ص  بدال احمل ً ل عمليصم 
مهل ال ااعصم ال  إ ون ب  الالدل ال تصعة االعميهل الن  نةت اب  ال  د 

صو سيه ال لع العملية الر   نص   الالدل ال تصعة اب د ال ص ر ا لد ل م
إ ًت  ا  ص ا ال تصعة ال     راؤهص عت ا    ا إصل ة  ا غ  التصباة 
للموات صم احنو  لدت اإ اصا  الاصبهل ه ز اخلدالة اغ هص الن اخلدالصم 

 عموام  نر ة.
فإ ا إارل ه ا فإن الص   ن ز ال  د الالدل ال تصعة الن لسوم الاصبهل ع وو 

الاصبهل ندالة ال صمةت اهو الرا عة   م  صنا  رعص     ل   رعمليصم ااع ا
عمليصم ال تصعةت االراسلة امل كمة الراعية )فياا(  ن اس دع  ا الر  لدت 
ا عصد  امل لع للعميهل مصو  ون ااع ام تيييص ت اه ز الرسوم إؤن  ل 

                                      
  كر:  را  ا م صم  تدال بتصعة ال ىد الرعمية السـ اة الـدفرت  ـرا  ا م ـصم      ( 1)

 بتصعة ب د الر صم الرعميةت اهل اللياة ل هنر ه ا ال ي .
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مصو  ون ااع ام نص دص  فا ت اه ا الص عليل العمهل ل مجير ال  و  
 .(1)الية اغ هصا سى

                                      
ة ل  ـد الـ ىدت التـصب  لعـً       كر: التواب  املس قلالة الن عرالام ا يدة الشـرعي  ( 1)
( 603ت عرالام ا يدة الشرعية مبالـر  الرا يـلت عـرال لعـً )    101(ت  : 347)

 (.2/917بش ن  و ج اع ام عل  عملية فياا/ الصس  صلد )
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 املطلب اخلامس
 اشرتاط البن  الرتبح من عمليات الصرف

الـــن تيـــاام ال تصعـــة الرعميـــة  ال ص يـــة اســـ قداالنص بغـــ  عملـــة مســـصع   
ــة     ــ ً عمليـ ــةت ا ـ ــصم اان مص يـ ــصو ل ال تصعـ ــو احلـ ــص هـ ــة ا سصســـل  مـ ال تصعـ
ــ         ــوالص  علـ ــو  لسـ ــض ال  ـ ــرم بعـ ــولشت اإ ـ ــر ر افـ ــ هل سـ ــر  بشـ الالـ

 ً بغ  عملة مسصع ال تصعة.العمليصم ال  إ 
ف ــل ب ــد الــ ىد الــ ى   ــص  ل  ــرا  ا م ــصم بتصعــة الــ ىد الرعميــة          

: "  ا متــــا عمليــــة الشــــرا  بعملــــة غــــ  الر ــــصو  الــــص  الــــل الســــ اة الــــدفر
الســـعودش ســـي ً حتو ـــهل امل لـــع املســـ يل    الـــداال ا الر  ـــل  اا ت بـــً   

ــ ً نالـــً امل لـــع الـــ   ــة حتو لـــنص    الر ـــصوت ابعـــد  لـــد  ـ ن مســـصع ال تصعـ
( ل ـــصو ل ـــهل داالت التـــصفص   ليـــل    3.78بصلر ـــصو الســـعودش مبـــص  عـــصدو )   
(ت ا  يمـــــهل العميـــــهل %2.3( اهـــــو )OIFلســـــوم املالـــــدل اان يـــــصلش )

 ال راء امل إ ة عل  ان ى   سعصل الالر  ب  العمىم.
ا  ا متـــا عمليـــة الشـــرا  بصلـــداال ا الر  ـــل ســـي ً إســـو  نص بصلـــداال 

ــصو    ا الر  ـــلت اب ــة بصلر ـ ــصع ال تصعـ ــع الـــن مسـ ــً امل لـ ــ ً نالـ ــد  ـ ــد  لـ عـ
 .(1)( ل صو ل هل داال"78.3السعودش مبص  عصدو )

 
 
 
 

                                      
  را  ا م صم  تدال بتصعة ال ىد الرعمية الس اة الدفرت ب الر   س . ( 1)
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ــد        ــدى ب  ــصلش ل ــً املالــدل اان ي ــة ام ســصع لس ــصو إواــييل لتر ا ال 
 ال ىد:

 ال لع العملية
سعر 

 الالر 
امل لع 
 بصلر صو

لسً املالدل 
 اان يصلش

(2.3%) 

امل لع 
 املس يل

100 
داال 
  الر  ل

3.78 
ل صو / 
 داال

378 
378  ×2.3% = 

 ل صو 8.69

378  +
8.69  =

386.69 
 ل صو

ــصو       ــ  الر ـ ــ ً بغـ ــ  إـ ــصم الـ ــو ة العمليـ ــ ً إسـ ــصم ف ـ ــد الر ـ ــص ل ب ـ  الـ
الســـعودش مب ـــهل التر اـــة الـــ  إـــ ً ل ب ـــد الـــ ىدت  ا  ن لســـوم العمليـــة  

ــو )    ــة هـ ــصلعمىم ا    يـ ــ ً بـ ــ  إـ ــعر    %2.8الـ ــةت اسـ ــة العمليـ ــن عيمـ ( الـ
 .(1)( ل هل داال  الر  ل75.3ر  الر صو السعودش  )ت

ــر   ــ ش  كنــ ــً  –فصلــ ــة     –اا   علــ ــدل ال تصعــ ــد الالــ ــ ا  ال  ــ  ن ا ــ
ــد  ن      ــصنات فلل  ـ ــ  العمـــىم  ـ ــر  بـ ــصم الالـ ــن عمليـ ــح الـ ــة ال بـ الرعميـ
  اصاــــ  عمــــوام عــــن عمليــــة الالــــر ت اا  لاالــــل  ن   ايــــد بصلســــعر  

  ــد ل هــ ز املعصاللــة الــد ن    الر ــل للالــر  املعلــن  ــوم العمليــة   ن ال    
ــربح فيـــل          ــل ا  ـ ــ  ا ـ ــر  علـ ــا عمليـــة الالـ ــإ ا متـ ــنت فـ ــهل ا دانـ للعميـ
ــ هص  ـــصنا ت        ــة الـــ    نـ ــييحت االعمولـ ــهل( فصلالـــر  تـ ــدانن )العميـ الـ

                                      
 لرعمية.  كر:  را  ا م صم بتصعة ب د الر صم ا ( 1)
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ــ من مــصوت اهــل       ــل ب ــر الــد ن علــ  الــن هــو علي اإع ــت هــ ز املعصاللــة الــن بي
 .(1) صنا  ع د مجنول ال انص 

لاــل ا  ع ــل   – مــد   ابــن عمــر   ا ســ دو علــ  ا ــوامل مبــص  ــص  ل    
فالـــا:   ـــل  بيـــر ا بـــهل بـــصل ايرت فـــ بير         ـــل عـــصو:  إيـــا الـــ       –

بصلـــد ص   اهنـــ  بصلـــدلاهًت ا بيـــر بصلـــدلاهً اهنـــ  بصلـــد ص  ت هنـــ  هـــ ز   
: "ا بــ س  ن إ نـــ هص  عــن هــ ز ا عتـــل هــ ز عـــن هــ زت فاــصو الـــ        

 .(2)بسعر  والنص الص   إ  عص ابي  مص  ل "

                                      
 ه ز املس لة ان ل  فينص ال انص  عل  عول : ( 1)
  الاوو ا او:  وامل بير الد ن عل  الن هو عليل ب من مصو اه ا ال هه ا منول الن

 احل  ية ااملصل ية االشصفعية ااحل صبلة.
 .االاوو ال ص ل: عدم ا واملت اهو ال هه الكصهر ةت الاا ة عن  محد 

(ت الواهـــــه ا ليـــــهل 5/182نر الالـــــ صنر )(ت بـــــدا15/141  كـــــر: امل ســـــو  )
(ت 3/515(ت لااة التـصل   ) 5/71(ت ال يصن )3/99(ت بلغة السصلد )4/368)

ــصج )  ــة احمل ــ ــ  )4/409حت ــ ــص  )6/198(ت املغــ ــدع 12/106(ت ا  الــ (ت امل ــ
 (.8/503(ت احملل  )29/468(ت جمموع ف صاى ابن إيمية )4/190)

 يــوعت بـصع ل اع تـص  الـ هه بـصلولءت بــرعً      نر ـل  بـو دااد ل سـ  لت   ـصع ال     ( 2)
ــص  ل ال  3354) ــص  ـ ــصع الـ ــوعت بـ ــصع ال يـ ــ  لت   ـ ــ(ت اال الـــ ش ل سـ ــرعً  رالـ ت بـ
ــرعً    1242) ــصع  نــ  الــولء الــن الــ ههت ب (ت اال ســصنل ل ســ  لت   ــصع ال يــوعت ب
ــرعً     4589) ــصع اع تــص  الــ هه الــن الــولءت ب ــصع ال جــصلامت ب (ت اابــن الص ــلت   
 (.6239د ل الس دزت برعً )(ت اا الصم  مح2262)

ااحلد   عصو ع ل ال ال ش: "ا  عرفل الرفوعص   ا الن مد    ص  بن مرع عن سـعيد  
بن     عن ابن عمرت الاى دااد بن  بل ه د ه ا احلد   عن سعيد بن  ـ   عـن ابـن    
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ــد ن       فصحل ــد ال اـ ــن  مـ ــة الـ ــص ل ال الـ ــر الـ ـــوامل بيـ ــر ح ل  ـــــ ـــ  تـ د ـــ
ــصا        ــ من مـــ ــصن الـــ ـــنت ا ـــ ــو املد ــــــ ــ ش هـــ ـــصن املشـــ ــص نرت   ا  ـــــــ بـــ
ــ نر ل الا ــــــــض   ن ل  الـــة ال  ـــد        ــيس ل العملــــــية إـ ــص ت فلـ االا واـ

 .(1)الصو  للعميهلت االص ل ال الة ل م ً املا ــــــوم
ــد   ــل  ــومل لل   ــة ال     فصحلصتــهل    ــن عملي ــح ال ــة ال ب ــهل يالالــدل ال تصع و 

 كـــرا  انـــ ى   ـــ س العمليـــ   فلـــً    بـــ  الـــداال االر ـــصو الســـعودش 
 شـــ   ال ســـصاشت  مـــص  ـــومل لـــل  نـــ  عمولـــة علـــ  العمليـــصم الـــ  إـــ ً 
بغـــ  الر ـــصو الســـعودش   ن إســـو ة هـــ ز العمليـــصم إـــ ً بواســـتة امل كمـــة  

ــوام الا   ــ  عمـ ــل إ اصاـ ــاا( اهـ ــة )فيـ ــ ز   الراعيـ ــةت اهـ ــو ة العمليـ ــهل إسـ صبـ
  ــر  الاصبــهل عمــهل ال ــصحت فــى الــص ر ال نــص نصتــة ا ن العمليــة إــ ً الــن الــصو     

املــودع لــدى ال  ـــد الــيس فينــص  عــرام لـــلت اهــ ا الــص تــدل بـــل          يــهل العم

                                                                                    
(: "إ ـرد برفعـل  ـص  بـن مـرع"ت ااحلـد         5/284عمر الوعوفـص "ت اعـصو ال يناـل )   

الشـيد ا ل ـص ل ل ا لاا    ا ت(2/155ة ) ـ احلـصف  ابـن مجـر ل الدلا    ص تييل الوعوفـ 
 (.6/564(ت ال دل امل   )4/1795  كر: ال لقيل احل   )ا(ت 5/173)

ت  م ـصم الالـر  ل   299  كر: بتصعصم اان مـصن اا م ـصم امل علاـة بنـصت  :      ( 1)
 .289ت 232ال ال ا سىاللت  : 
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ــو  ا ســـىالية   ــرعية ل ال  ـ ــصم الشـ ــرال ا يدـ ــة  (1)عـ ــرعية  يدـ ــص   الشـ ت ااملعـ
 .(2)اليةاحملصس ة ااملرا عة للمؤسسصم املصلية ا سى

ــصب  )  ــص  ل التــ ــرالام    347 ــ ــن عــ ــة الــ ــواب  املس قلالــ ــن التــ ( الــ
ــصم        ــد ل ال تصعــ ــومل لل  ــ ــل: " ــ ــص  الــ ــ ىد الــ ــد الــ ــرعية ل  ــ ــة الشــ ا يدــ
ــدشت االالــر          ــيه ال ا ــن لســوم الس ــربح ال ــ اة الــدفر  ن   ــة الس اان مص ي
ــة        ــة ال د لـ ــدت اال تصعـ ــدال اال جد ـ ــةت اا تـ ــة ال تصعـ ــداال اعملـ ــ  الـ بـ

 .(3) لدت دان إاييد بصل  ل ة ال علية" اامل اود  اغ 

                                      
( بشــ ن 2/1302( )869رعية مبالــر  الرا يــل لعــً )  كــر: عــرال ا يدــة الشــ ( 1)

 را   تدال بتصعة الشين ع هل ااس قدام )إسوء(ت التواب  املس قلالة الن عـرالام  
 .101ا يدة الشرعية ل  د ال ىدت  : 

املعص   الشرعية  يدة احملصس ة ااملرا عة للمؤسسصم املصلية ا سىاليةت املعيـصل    كر:  ( 2)
 .6ر  بصلعمىمت  : ( بش ن امل ص 1)

 .101التواب  املس قلالة الن عرالام ا يدة الشرعية ل  د ال ىدت  :  ( 3)
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 املطلب السادس
 يف إلغاء البطاقة قب  نهاية مدتها اشرتاك البن  مصدر البطاقة أن له احلق

ــصم   ــة  م ـ ــ ل ابياـ ــرا  إـ ــ اة     ا ـ ــة السـ ــ ىد الرعميـ ــة الـ ــدال بتصعـ  تـ
ــ   ــص         ــةت مي ــة  ســ صع خم ل  ــص  ال تصع ــد احلــل ل  لغ ــ   ن لل   ــدفر عل ال

 ـــ    ال  ـــد ب صالـــهل احلـــل ل  لغـــص  ال تصعـــة ع ـــهل  نص ـــة   فينـــص الـــص  الـــل:" 
ــرا       ــ ز الشــ ــة  ــ ــة العمليــ ــصو خمصل ــ ــدد ت ل مــ ــية  ا ا ــ ــدإنص ا سصســ الــ
ــد       ــص ال  ـ ــرى  راهـ ــ صع  نـ ــ قدام   ا  ش  سـ ــو  ااسـ ــصم   ا لسـ اا م ـ

 .(1)مسه إاد رز  صفية  لغص  ال تصعة"
ــد ال     ــة ل  ـ ــة الرعميـ ــصم ال تصعـ ــرا  ا م ـ ــة  ـ ــا ابياـ ــص  الـ ــصم  مـ ر ـ

ــة       ــ ن ال تصع ــة الشــد ب ــة ا لغص هــص ل مصل ــص  ال تصع ــد ل   ا ــة ال   ــ   ماي عل
ــةت  ا        ــة ام يصليـ ــل   ا بتر اـ ــرنل لـ ــ  الـ ــقل غـ ــهل  ـ ــن ع ـ ــ قدم الـ إسـ

 .(2) صل   را  ا م صم ال تصعة يهلال  د  ن العم ىل 
اعـــد إاـــدم الع ـــص إ ييـــ  العىعـــة بـــ  ال  ـــد الالـــدل ال تصعـــة االعميـــهل 

ــ    ــة بـ ــص ا صلـ ــنص ب  نـ ــن ال مصاللـ ــهل عـ ــد ا يـ ــ من  ع رت فصل  ـ ــهل الـ ــهل ل  اـ ميـ
ــة     ــصع ال تصعـ ــن مسـ ــة الـ ــ قدام ال تصعـ ــ  اسـ ــة علـ ــ ياصم امل إ ـ ــداد املسـ اسـ
الـــيس الـــن الـــصو ال  ـــد )الو يـــهل(ت فنـــل ا صلـــة ل ا دا ت املـــص  ص ـــا         

ــص        ــرف    نـ ــن التـ ــومل  ش الـ ــل  ـ ــةت فإ ـ ــ  الىملالـ ــود غـ ــن العاـ ــة الـ   الو صلـ
ا ـــومل للمو ِّـــهل عـــاو الو يـــهل  الو صلـــةت فيجـــومل للو يـــهل  ن  عـــاو   ســـلت

                                      
  كر:  را  ا م صم  تدال بتصعة ال ىد الرعمية الس اة الدفرت هل اللياة ل هنر  ( 1)

 ال ي .

   كر:  را  ا م صم ال تصعة الرعمية ل  د الر صمت اهل اللياة ل هنر ال ي . ( 2)
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اهــ ا بصإ ــصء ال انــص  ل ا ملــةت  ا  ن الو صلــة  ن  ص ــا بــ  رت فنــل ل        
 .(1)م ً ا  صل  ف  ون املالة

اب ــــص ى عليــــل فص ــــ ا  ال  ــــد الالــــدل ال تصعــــة احلــــل ل  لغص هــــص  ش  
ــهل      ــل الــن ع يــهل عــاو الو ي ــص   ــر  تــييح  ا الــص ر ال ــل     ســ ه  ــراز  صفي

ــلت       ســلت اعــد اا فــل العميــهل تــصمه ال تصعــة علــ  هــ ا الشــر  الاــل ب
 .في ون تيييص 

ــيل     ــة  ا ل  اــ ــص  ال تصعــ ــوم بإلغــ ــد ا  اــ ــوم  ن ال  ــ ــن املعلــ ــن الــ ل ــ
احلـــــداد  ا لـــــد محص ـــــة ملالـــــداعية ال  ـــــد ل إعصاللـــــل الـــــر عمـــــى زت 
ــصح         ــل ا لبـ ــ  حتايـ ــل علـ ــص  ال ـ ــ عمص صت مرتـ ــ  اسـ ــً علـ ــجيعص  لغ هـ اإشـ

ــةت ف   ــرا  اســ قدام ال تصع ــ  عــدم  لغــص         ونــ  ــن العميــهل عل ــر مرتــص  ال    
إـــ نر العميـــهل ل ســـداد الســـ ياصم  دلجـــ  لـــ لد ع ـــ ال تصعـــةت ل  ـــل لمبـــص 

ــرا      ـــاإرإ ــص ل  ـ ــ عمصو العميـــهل  ـ ــة نص دـــةت  ا اسـ ــة بتر اـ علـــ  ال تصعـ
 احنو  لد.( 2) ا عمليصم الش وهة سلر  ا ندالصم حمرالة  رعص 

 
 

                                      
ت دلل احل ـصم ل  (8/279(ت مص ية ابن عصبد ن )4/287 كر: إ ي  احلاصنل )  ( 1)

(ت 8/9(ت الـ ن   ) 2/832(ت عاد ا ـواهر ال مي ـة )  3/644 رح جملة ا م صم )
ــ لا  )  ــصن )2/810 ــرح ال ــة 6/512ش ال ــ   )ا(ت احلــص6/454(ت ال ي (ت لاا

ــصع (ت  شـــــص4/332(ت امل ـــــدع )7/234(ت املغـــــ  )4/330التـــــصل   )   الا ـــ
(8/431.) 

 .210  كر: عرالام اإوتيصم  داام الت ةت ال دا  ال ص ية عشر ت  :  ( 2)
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 املطلب السابع
 يف تعدي  شروط البطاقة ة أن له احلقاشرتاط البن  مصدر البطاق

ــد هل        ــل احلــل ل إع ــ   ن ل ــصد  عل ــة ع ــة الرعمي ــد الالــدل ال تصع ــ ل ال    
ــرا      ــصم ا ــ ــص  ل  م ــ ــةت  ــ ــة ال تصعــ ــوالد  ل اإ صعيــ ــصم الــ ــرا  اا م ــ الشــ
ــص  الـــل: " ـــ    ال  ـــد ب صالـــهل     ــ اة الـــدفر الـ ــة الـــ ىد الرعميـــة السـ  تـــدال بتصعـ

ــص ا     ــرا ت امب ــ ز الش ــد هل ه ــل ل إع ــ ا      احل ــن ه ــ ة ال ــهل امل  س ــوء العمي ــهل حبا   
ااإ ــــصء نــــىو الــــد  تــــىمية ال تصعــــةت الــــر الراعــــص  الــــص إا تــــيل ا  كمــــة  

 املعموو بنص بش ن ا بىم اا عىن عن إعد هل الشرا ".
ــد         ــل لل  ـ ــل:"  ـ ــص  الـ ــص  الـ ــة  ـ ــوم ال تصعـ ــد هل لسـ ــل ب عـ ــص   علـ افيمـ
ــهل       ــ لد ع ـ ــهل بـ ــعصل العميـ ــر   ـ ــر الـ ــا  نـ ــن اعـ ــوم الـ ــ ز الرسـ ــد هل هـ  إعـ

(  والـــص  الـــن إـــصل د اســـ ياصء الرســـوم الســـ و ة  ا لســـوم ال جد ـــد        30)
ــواوت     ــصنهل ا ـ ــدت  ا لسـ ــل لل  ـ ــر ا ل  ا ـ ــة: املوعـ ــرء ا إيـ ــدى التـ بإمـ

 .(1) ا الع وان الت دش للعميهل املسجهل لدى ال  د"
ــة       ــصم ال تصعـ ــرا  ا م ـ ــص  ل  ـ ــد  ـ ــصم فاـ ــد الر ـ ــو  ب ـ ــص خبالـ  الـ

ــ       ــي  ه ــص إغ ــص  الــل: "ح ــن ل  ــة ال ــل   الرعمي ــا عــن  ر  ــصم ل  ش اع ز ا م 
  ــعصل ً بواســـتة الت ـــد ا ل  ا ــل  ا   ـــة اســـيلة  نــرى    ـــل علينـــصت    

(  والـــص  ع ـــهل إت يانـــصت اســـ  ون 60ا لـــد ل غتـــون فـــ   ا إاـــهل عـــن )
ــة الـــن ب ـــد الر ـــص   ــصم ال تصعـــة الرعميـ ال صمـــة علـــ  املوعـــر  م ـــرا  ا م ـ

ــ هل إلاــ      ــ  بش ــا ال   ي ــي  مي ــيدنهل ال غ ــل. اس ــو  ا ل  ا  ــت  صنلت اس ع 
  ـــد ع لـــا ال غـــي  املـــ  ول الـــص   ختت ـــص ب  ـــد غـــ  الوافـــل علـــ  ال غـــي . 

                                      
   كر:  م صم ا را   تدال بتصعة ال ىد الرعمية الس اة الدفر. ( 1)
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ال هـــ ز احلصلـــة ســـو   ع ـــت   ـــعصل  ل ـــص بـــ لد دلـــيى  علـــ  لغ  ـــد ل    
ــد  ش        ــ عيد لـ ــواو سـ ــ ز ا مـ ــولشت ال هـ ــ هل فـ ــص بشـ ــد الع ـ ــص  اإ صعـ   نـ

ل لتـــــيد ل مســـــصع ال تصعـــــة   اـــــص  لل اـــــر  الســـــصباة امل علاـــــة حباـــــد 
 .(1)ا س داد الن إدفر ل ص  عن ا س داد"

 الــص الــص   علــل ب عــد هل لســوم ال تصعــة فاــد  الــا اإ صعيــة ال تصعــة بــ ن           
ــهل )    ــ لد   ــون ع  ــهل ب ــد     60  ــعصل العمي ــن دنــوو الرســوم ا د  ــص  ال (  وال

 ميا ال   ي .
بر ل العمليـــــصم ؤف غـــــي   ا إعـــــد هل  ـــــرا  ال تصعـــــة الرعميـــــة ا  اـــــ 

ــ    را  ــصباة الــ ــرا     الســ ــل الشــ ــا افــ ــص متــ ــة    نــ ــهل بصل تصعــ ــص العميــ هــ
ــد           ــد امل ــ ً بع ــ  إ ــصم ال ــد  ل العملي ــرا  ا د  ــهل بصلش ــص  اعم ــصباةت ا   الس
ــصد        ــهل  عـ ــام العميـ ــةت اا  لـ ــصم ال تصعـ ــرا  ا م ـ ــص ل  ـ ــو  علينـ امل الـ
ــوام       ــت ع ـ ــرا  عـ ــد هل الشـ ــعصل إعـ ــلل   ـ ــهل  الـ ــد ت بـ ــة  د ـ ــدال بتصعـ  تـ

 يهل.ااإالصو احملدد  ب  ال  د االعم
اهـــ ا الشـــر  فيـــل الالـــلية  مـــد امل عصعـــد ن )ال  ـــد(ت اا  ـــؤدش    
ــهل       ــهل خمــ    ن  ــص  ع  ــوع ل حمكــول  ــرعل فنــو  ــر ل تــييحت االعمي الوع
الشـــرا  ا د ـــد  ا لـــد بســـ وإل اعـــدم اع ااـــل علـــ  إعـــد هل الشـــرا  

ت ا ن  ـــص  (2)اا م ـــصمت    الســـ وم ل العـــرم احلص ـــة    ال يـــصن بيـــصن 

                                      
 (.12  كر:  را  ا م صم ال تصعة الرعمية ل  د الر صمت ال  د لعً ) ( 1)

  ا   سـه لسـص ا عـوو اإت ياصإنـص ال انيـةت        كر ل ه ز الاصعد  ال انيـة: عصعـد   ( 2)
(ت 1/162ت الاواعــــد ال انيــــة اإت ياصإنــــص ل املــــ اهه ا لبعــــة )63-88 : 
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 تصعـــةت اا   إـــه علـــ   لـــد لل لـــد مب صبـــة  لـــه  لغـــص   لفتـــنص ا ع ـــت
دفــر لســوم  ا عمــوام  لغــص  ال تصعــة ااســ داد امل لــع امل  اــل ل مســصع         

 ال تصعة.
 

*      *      * 

                                                                                    
ــل ا ســىالل        ــة ل ال ا ــصالىم املصلي ــة للمع ــة احلص م ــد االتــواب  ال اني الوســوعة الاواع

(1/548.) 
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 اخلامتـــة
ــدى      ــ لل ا ـ ــ ز ا سـ ــ  إيسـ ــص  علـ ــد ا  إعـ ــ   محـ ــ ا ال يـ ــة هـ ل  نص ـ

 ص  لل:اال وفيلت اح ن  برامل  هً   صنج ه ا ال ي  فيم
ال ســـوء ا ل  ا ـــل عــت  ـــ  ة ا    ـــا ظــصهر  عصمليـــة  كـــرا      عــد  - 1

ــة الــــن نالــــوالصم اإــــوف     لوعــــا للســــنول ل اإــــوفر امليــــاام ا ص بــ
 اا ند.

 االـــــد بصل تصعـــــة الرعميـــــة:  دا  دفـــــر  الـــــدلهص ب ـــــد  ـــــصلش  ا  - 2
الؤسســـة الصليـــة إ تـــمن عيمـــة  اد ـــة خما ـــة  ل  ا يـــص ت مت ـــن مصاللـــنص   

 املش  صم عت    ة ا    ا نصتة.الن دفر عيً 
ــ اة الـــدفر  ا بتصعـــة الرإ تـــة       - 3 ــة السـ ــوع ال تصعـــة الرعميـــة    بتصعـ إ  ـ

ــة الالــصدل          ــة الرعمي ــصو ل ال تصع ــص هــو احل ــص  م ــل  ا  لينم ــصع ب   حبس
 ال ىد االر صم. عن ب  ل

ــداد     - 4 ــات اسـ ــ  ة ا    ـ ــت  ـ ــوء عـ ــة لل سـ ــة الرعميـ ــ عمهل ال تصعـ إسـ
 است نصت فنل  دا  دفر  ل  ا ل.عيً املش  صم بو

ــة      - 5 ــص ا صل ــ    ن ــهل عل ــة االعمي ــد الالــدل ال تصع ــ  ال   ــة ب ــ  العىع إ ي
تصعــة اال ــص ر عصبلــنص علــ    نــص ا صلــة       بــ  رت ابــ  ال  ــد الالــدل ال   

ــد      ــوع العاـ ــه  ـ ــص ر مسـ ــهل اال ـ ــ  العميـ ــر ت ابـ ــيهل ا سـ ل ال يالـ
ــة اال      ــة الراعيـ ــة العصمليـ ــ  امل كمـ ــصل ت ابـ ــر  ا   ـ ــن بيـ ــدل  الـ ــد الالـ   ـ

 ال تصعة عل    نص ا صلة ب  ر.
 ـــوامل  تـــدال ال تصعـــة الرعميـــة  لعـــدم ا ـــود حمكـــول  ـــرعل ل        - 6

  لد.
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لد ـــل ع ـــد   ـــصلم  ـــوامل ا ـــ ا  ال  ـــد الالـــدل ال تصعـــة فـــ ح مســـصعد- 7
  له احلالوو عل  ال تصعة.

  وامل  ن  ال  د الالدل ال تصعة لسوم  تدال  ا  د د. - 8
ــد الالــدل   - 9 ــصم       ــوال  نــ  ال   ــهل  مت ــص ر الاصب ــن ال  ــة لســوالص  ال ال تصع

 العمليصم.
 .ااع ام وا  ن  ال  د الالدل ال تصعة لسوالص  الاصبهل ع وو عمليصم  -10
ــصم       - 11 ــن عمليــ ــح الــ ــدل ال تصعــــة ال بــ ــد الالــ ــوامل ا ــــ ا  ال  ــ  ــ

 الالر .
  ل لل  د ا  ا   ن لل احلل ل  لغص  ال تصعة ع هل  نص ة الدإنص. -12
 ا   ن لل احلل ل إعد هل  را  ال تصعة. ل لل  د ا   -13
 

*      *      * 
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 املالحـــق
 الرعمية  م صم بتصعة ب د ال ىدا  را  
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 الرقمية شروط وأحكام بطاقة بن  الرياض
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 املصادر واملرا ع
 م ــــــصم ال تصعــــــصم ا ن مص يــــــة ل الاــــــص ون اا لا  ال انيــــــة ا ســــــىاليةت   -1

ــد ع   ــد حممـ ــداحل يً  محـ ــصم   ع ـ ــ  دل ةت عـ ــصالعلت ا سـ ــر ا ـ ــصنت دال ال  ـ مـ
 م.2007

ــل          -2 ــ  إ ميل ــلت حب ــدالعا ا الا يس ــل ع  ــلت عل ــي  ا ل  ا  ــت الوس ــر ع ــصم ال ي  م 
ــن       ــد بـ ــصم حممـ ــة ا الـ ــص ت  صالعـ ــصلل للاتـ ــد العـ ــ   بصملعنـ ــة املص سـ ــهل دل ـ ــدم ل يـ الاـ

ـ.1436سعود ا سىاليةت عصم   ه

دالعا ا بـــن ع ـــدالعا ا  بـــو  م ـــصم احلـــل اال عصعـــد عـــت الشـــ  ة العصمليـــةت ع ـــ  -3
ــصلل      ــد العــ ــصلن بصملعنــ ــل املاــ ــً ال اــ ــولاز باســ ــصلة د  ــ ــ رشت لســ م يــــه الشــ

 هـ.1431للاتص ت  صالعة ا الصم حممد بن سعود ا سىاليةت عصم 
ا م ـــصم ال انيـــة لل جـــصل  ا ل  ا يـــة اال شـــر عصم امل كمـــة  ـــص.. دلاســــة         -4

دال امليمـــصن لل شــــر  فانيـــة عص و يـــة الاصل ـــةت لا ـــد ع ـــدالرمحن العســـ شت       
 هـ.1438ت عصم 1اال ومل رت  

ــدللت دال      -5 ــ  الع ـ ــصالرانل ا ـ ــد السـ ــلت ملاهـ ــر ا ل  ا ـ ــصم اال يـ  دال  امل يعـ
 م.2011 برا  لل شر اال ومل رت ا لدنت عصم 

ــل      -6 ــة(ت إوفيــ ــود ا ل  ا يــ ــص ت ال اــ ــة الوفــ ــة )بتصعــ ــدفر ا ل  ا يــ  داام الــ
 ــد ل  عمــصو املالــصل  الــن      ــ  ولت حبــ  ال شــول اــمن  عمــصو الــؤمتر ا د     

 الو ن   الاص و ية اااع الصد ةت اإادم.

ــدفر ا ل  ا يــــ  -7 ــةت  ة  كمــــة الــ ــ رت ال شــــولام احللــــ  احلاوعيــ ــد ســ ت  محــ
 م.2008ت عصم 1ب امت  
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ــد    -8 ــر ج ال انـــلت ع داحلميـ ــو ر ال ـــ  اال قـ ــرفية ال الـ ــصن املالـ بتصعـــصم اان مـ
ــصو الـــؤمتر ا عمـــصو املالـــ   ــة ال علـــلت حبـــ  ال شـــول اـــمن  عمـ رفية ا ل  ا يـ

 م.2003ب  الشر عة االاص ونت  صالعة ا الصلام العربية امل يد ت عصم 

بتصعــصم اان مـــصن الصهي نـــص االعىعـــصم ال ص ـــدة عـــن اســـ قداالنص بـــ  الشـــر عة   -9
ــؤمتر     ــصو الــ ــمن  عمــ ــول اــ ــرت حبــــ  ال شــ ــداحليً عمــ ــد ع ــ ــص ونت حممــ االاــ

ــص ونت       ــر عة االاـ ــ  الشـ ــة بـ ــرفية ا ل  ا يـ ــصو املالـ ــصلام  ا عمـ ــة ا الـ صالعـ
 م.2003العربية امل يد ت عصم 

ــص دلاســـة فانيـــة الاصل ـــةت  وســـ  بـــن    -10 ــصم امل علاـــة بنـ بتصعـــصم اان مـــصن اا م ـ
الاـــدم ل يـــهل دل ـــة املص ســـ   بصملعنـــد العـــصلل حبـــ  إ ميلـــل ع ـــدا  الشـــ يللت 

 هـ.1417للاتص ت  صالعة ا الصم حممد بن سعود ا سىاليةت عصم 
اــــية االســـــيه امل ص ــــر الرتــــيدت ع ـــــدالوهصع    ال تصعــــصم ال   يــــة ا عرا   -11

 هـ.1424ت عصم 2 براهيً  بو سليمصنت دال الالً بدالشلت  

ــلت       -12 ــة  ــر ة دب ــص ا  عــيً لاــوانت  شــر   صدحي ــلت ف ــدفر ا ل  ا  ــصم ال بتصع
 م.2007عصم 

ال تصعــــصم املالــــرفية ا م صالنــــص ال انيــــةت ع ــــدالرمحن احلجــــلت لســــصلة        -13
 عة بصلر ــصمت  صالعــة ا الــصم حممــد بـــن     الص ســ   باســً ال اــل ل  ليــة الشـــر    

 هـ.1421سعود ا سىاليةت عصم 

ــةت  صســر  ــص ر التــصنلت  شــر       -14 ــة الاصل  ــة ا    ــا املالــرفية.. دلاســة عص و ي بتصع
 م.2017دال ال  ه الاص و يةت الالرت عصم 
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ــة     -15 ــوت جملـ ــد  ص ـ ــراهيً حممـ ــص الشـــرعلت  بـ ــص اإ يي نـ ــصن مايا نـ ــة اان مـ بتصعـ
ــوم ااع   ــة دالشـــــل للعلـــ ــد )  صالعـــ ــةت ا لـــ ــصد ة االاص و يـــ ــدد 27الـــ (ت العـــ

 م.2011ال صل ت عصم 

ــمن      -16 ــولت اـ ــ  ال شـ ــرشت حبـ ــد ا ملهـ ــول  محـ ــدشت ال كـ ــيه ال اـ ــة السـ بتصعـ
ــة         ــص ونت  صالع ــر عة االا ــ  الش ــة ب ــرفية ا ل  ا ي ــصو املال ــؤمتر ا عم ــصو ال  عم

 م.2003ا الصلام العربية امل يد ت عصم 

ا يــةت حبــ  إ ميلــل ل يــهل  ــنصد      ال  ــو  ال جصل ــة احتــد صم ال جــصل  ا ل      -17
 م.2007املص س   لصالعة ال  ولش بص اانرت ال صم ة العص ل  حصنت عصم 

ال يـــصن ل الـــ هه ا الـــصم الشـــصفعل ت العىالـــة  بـــل احلســـ  العمرا ـــل. اع  ـــ     -18
ــر ت ل  ـــــصن ت        ــر اال ومل ـــ ــصج لل شـــ ــولش.  دال امل نـــ ــً ال ـــ ــل: عصســـ ت  2بـــ

 هـ .1426

ــصال    -19 ــواهر الا ــن   ــراس ال ــصج الع ــس    إ ــر ا ل ــدشت    ــد الرإتــ  الابي وست حمم
 هـ.1409الو   لل اصفة اال  ون اا داع بصل و ات عصم 

ــا الـــدعصنل ت للالـــصم ع مـــصن بـــن علـــل الا لعـــ     -20 احل  ـــلت  لإ ـــي  احلاـــصنل  ـــرح   ـ
 ـ.ه1313عصم ت  الالرت املت عة ا ال  ة ب واء

ــصه     -21 ــدشت دال امل ـ ــد الا ـ ــات اليـ ــت ا    ـ ــة عـ ــصل  ا ل  ا يـ جت ا لدنت ال جـ
 م.2004ت عصم 1 

ال جـــصل  ا ل  ا يـــة ل ال شـــر عصم العربيـــة اا    يـــةت عالـــصم ع ـــدال  صح        -22
 م.2009ت عصم 1الترت دال ا صالعة ا د د ت ا س  دل ةت  

ال جــــصل  ا ل  ا يــــة ا م صالنــــص ل ال اــــل ا ســــىاللت ســــلتصن  بـــــراهيً        -23
 ـ.ه1432ت عصم 1ا ص لت دال   ومل    يليصت الر صمت  
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ال جــــصل  ا ل  ا يــــة اال يــــر االشــــرا  علــــ   ــــ  ة ا    ــــات ع ــــدال  صح   -24
 الرادت بى بيص صم  شر.

ــصملشت دال     -25 ــوالل مجـ ــدال  صح بيـ ــةت ع ـ ــص الاص و يـ ــة امحص  نـ ــصل  ا ل  ا يـ ال جـ
 م.2006ت عصم 1ال  ر ا صالعلت ا س  دل ةت  

صالعلت ال جـــصل  عـــت ا    ـــات ع ـــدال  صح بيـــوالل مجـــصملشت دال ال  ـــر ا ـــ   -26
 م.2008ت عصم 1ا س  دل ةت  

ــ  الالــدل بتصعــة اان مــص    -27 ــصل   ــاا    نال قــر ج ال انــل للعىعــة ب امصاللــنصت ال 
(ت الســ ة 2ربــلت حبــ  ال شــول  لــة احلاــوءت  صالعــة ال و ــات العــدد )       احل

(30.) 

ــصجت دال      -28 ــو احلجــ ــ   بــ ــات  وســ ــت ال ــ ــصل  عــ ــل اال جــ ــو ل ا ل  ا ــ ال ســ
 م.2010الوليدت ا لدنت عصم 

ــةت    ا -29 ــدال ا صالعيــــ ــر الــــ ــدالعكيًت  شــــ ــد ع ــــ ــلت حممــــ ــو ل ا ل  ا ــــ ل ســــ
 م.2012ا س  دل ةت عصم 

ال ســـو ل عـــت ا    ـــات حممـــد ع ـــدز مـــصف ت دال ال جـــر لل شـــر اال ومل ـــرت   -30
 م.2009ا س  دل ةت عصم 

ــة العالــر ةت         -31 ــر امل    ــيًت  ش ــد غ  ــد حمم ــةت  مح ــصل  ا ل  ا ي ــو ل اال ج ال س
 م.2010امل الول ت عصم 

ــصم       ال  -32 ــلت دال املت وعـ ــ  الراالـ ــد  الـ ــات حممـ ــت ا    ـ ــل غـ ــد ا ل  ا ـ عصعـ
 م.2004ت عصم 1ا صالعيةت ا س  دل ةت  

ال عصعـــد عـــت ا    ـــا.. دلاســـة فانيـــة الاصل ـــةت مســـن حممـــد بـــودشت دال          -33
 م.2009ال  ه الاص و يةت الالرت عصم 
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ــ  ال         -34 ــصلزت حب ــصإو ب ــدا  ب ــوا  ع  ــصنت   ــة اان م ــرعل ل تصع ــ  الش ــول ال  يي ش
 عل     ة ا    ا.

ــةت دال       -35 ــت   العجصلالـ ــات الالـ ــ  ة ا    ـ ــت  ـ ــد عـ ــص و ل لل عصعـ ــيً الاـ ال  كـ
 م.2010ال  ه الاص و يةت الالرت عصم 

ــدالرمحن       -36 ــن ع ـ ــد بـ ــداد  محـ ــيم ت  عـ ــن ع ـ ــصنهل ابـ ــن السـ ــدا ن الـ ــرام ال ـ  ـ
 الاصالت اهل ال شول  عل     ة ا    ا.

ــو ن   الا    -37 ــن الـ ــصل  الـ ــصو املالـ ــد ل  عمـ ــصو   ا د ـ ــصد ة ) عمـ ــة اااع الـ ص و يـ
املـــؤمتر العلمـــل الســـ وش ل ليـــة احلاـــوء لصالعـــة بـــ ام العربيـــة(ت ال شـــولام  

 م.2007ت عصم 1احلل  احلاوعيةت  

ــية ابــن عصبــد ن " لد احمل ــصل " علــ  الــدل املق ــصل  ــرح إ ــو ر ا بالــصلت           -38 مص 
 للعىالــــة حممــــد  الــــ  الشــــن  بــــصبن عصبــــد ن احل  ــــلت حتايــــل عــــصدو ع ــــد 

ــ امت    امل ــة ت بــ ــه العلميــ ــومت دال ال  ــ ــل العــ ــودت اعلــ ــصم  1و ــ ت عــ
 .هـ1415

ــل       -39 ــرش ت حتايـ ــصالدش ال الـ ــه املـ ــن م يـ ــد بـ ــن حممـ ــل بـ ــ   ت علـ ــصاش ال ـ احلـ
ــد  ــصدو ع  ــصن       ع ــ ام ت ل   ــة ت ب ــه العلمي ــوم ت دال ال   ــل الع ــود. اعل املو 

 هـ .1419ت عصم 

ال اصفـــة لل شـــر  احلمص ـــة ا اانيـــة ل تصعـــصم الوفـــص ت  نـــصد لاـــص احل ص ـــ ةت دال -40
 هـ.1429اال ومل رت ا لدنت عصم 

محص ــــة املســــ نلد ا ل  ا ــــلت ع ــــداحلل محــــيشت حبــــ  ال شــــول اــــمن   -41
ــة         ــص ونت  صالع ــر عة االا ــ  الش ــة ب ــرفية ا ل  ا ي ــصو املال ــؤمتر ا عم ــصو ال  عم

 م.2003ا الصلام العربية امل يد ت عصم 
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ــدت        -42 ــوبر ســعيد عــد صن نصل ــة املســ نلد ا ل  ا ــلت   شــر دال ا صالعــة  محص 
 م.2012ا د د ت ا س  دل ةت عصم 

ــهل حممـــد        -43 ــةت   يـ ــة الاصل ـ ــصالىم ا ل  ا يـــة.. دلاسـ ــ نلد ل ال عـ ــة املسـ محص ـ
ــدد )      ــات الع ــة ال و  ــوءت  صالع ــة احلا (ت 2 محــد تــ يحت حبــ  ال شــول مبجل

 (.32الس ة )

ــولش الوســ         -44 ــةت اســيً حممــد احلــداد ا ــا ش   اخلــدالصم املالــرفية ا ل  ا ي
 م.2012ت عصم 1دال املس   لل شر اال ومل رت ا لدنت   اهنرانت

دلل احل ــــصم  ــــرح جملــــة ا م ــــصمت علــــل ميــــدلت دال عــــص  ال  ــــهت         -45
 هـ.1423الر صمت عصم 

ــى دال       -46 ــلت بـ ــهل الدبيسـ ــرلت اانـ ــصع املالـ ــة ل الاتـ ــصم ا ل  ا يـ ــهل العمليـ دليـ
 م.2010ت عصم 2 شرت  

ــرا       -47 ــن  دل ــس الا ــد ن  محــد ب ــ ن   ت لشــنصع ال ــد مجــل ت دال   ال ل ت حتايــل حمم
 م .1994ت عصم  1الغرع ا سىالل ت ب ام ت  

ــة     -48 ــعيدشت دال  ي ـ ــد السـ ــر ت ع ـــدا  بـــن حممـ ــرفية املعصتـ ــصالىم املالـ الربـــص ل املعـ
 ت بى إصل د.1لل شر اال ومل رت الر صمت  

ــر         -49 ــن  ـ ــ  بـ ــن  يـ ــد ن بـ ــ  الـ ــصم  يـ ــ   ت للالـ ــد  امل ـ ــصل   اعمـ ــة التـ لااـ
ــل   ــواش ت مااـ ــصا ش ال ـ ــ  الشـ ــىالل ت  ملهـ ــه ا سـ ــ ام ت   امل  ـ ت  3ت بـ

 هـ .1412عصم 
ــصل     -50 ــد املق ــ ــصمللشت حتايــــل: حممــ ــد بــــن علــــل املــ ــصم حممــ ــ لا ت للالــ  ــــرح الــ

 م.1997ت عصم  1السىاللت دال الغرع ا سىالل ت ب ام ت  
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 ـــرح الال شـــل علـــ  خم الـــر اخلرعـــل ت  ـــس الـــد ن حممـــد بـــن ع ـــدا  الال شـــل   -51
ــل ا  ــل ت حتاي ــصن ت       احل  ل ــة الع ي  ــت ن ت ال    ــن   ــدالرمحن ب ــن ع  ــدا  ب ــة ع  لعىال

ـ.1413ت عصم  1   ه

التــواب  املس قلالــة الــن عــرالام ا يدــة الشــرعية ل  ــد الــ ىدت الــن  عــداد           -52
 هـ.1434ت عصم 1ا يدة الشرعيةت   ر دال امليمصنت الر صمت  

ــ ت  شـــر امل  ـــه        -53 ــصت  الـــ  فـــرج  وسـ ــة ال جـــصل  ا ل  ا يـــة اعاودهـ  عصمليـ
 م.2009ا صالعل احلد  ت الاصهر ت عصم 

عاــد ا ـــواهر ال مي ـــة ل الـــ هه عـــص  املد  ـــة ت  ـــىو الـــد ن ع ـــدا  بـــن  ـــً    -54
ــد حلمــر ت دال الغــرع ا ســىاللت        ــن حمم ــد ب ــد  ول : محي ــل ال ــن  ــصس ت حتاي اب

 هـ .1423ت عصم  1ب ام ت  

ــن     -55 ــدال ر ً بـــ ــةت ع ـــ ــص ال انيـــ ــص ا م صالنـــ ــرفية مايا نـــ ــوام املالـــ ــد العمـــ حممـــ
ـ.1432ت عصم 2السمصعيهلت دال   ومل    يليصت الر صمت    ه

ال  ـــــصاى الشـــــرعية ل املســـــصنهل ااع الـــــصد ةت الـــــن  عـــــداد بيـــــا ال مو ـــــهل  -56
 هـ.1407ال و  ت التصبر اخل  ال و  ت عصم 

ــن        -57 ــه  محــد ب ــص ت مجــر اإرإي ــة اا ف  ــة لل يــو  العلمي ــة الدانم ــصاى اللج  ف 
ــو   ــة ال يــ ــر لنصســ ــدا شت  شــ ــدالرملاء الــ ــة  ع ــ ــص  بصململ ــ ــة اا ف ــ   العلميــ

 العربية السعود ة.
ت عــصم 1ف ــصاى  ــصد احلــل علــل  ــصد احلــلت  شــر دال ال ــصلاء الاــصهر ت          -58

 م.2005

ــصع     -59 ــو ت دال ال  ــ ــد خملــ ــ   حممــ ــىاليةت مســ ــو   ســ ــرعية احبــ ــصاى  ــ ف ــ
 م.1951العربل مبالرت عصم 
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بــصلاوا    فاــل ال يــوع علــ  املــ اهه ا لبعــة علــ  إت ياصإــل املعصتــر  الاصل ــص           -60
ــ صنت      ــرهنت بص سـ ــصل  الاـ ــة العـ ــر ال   ـ ــص لت  شـ ــل الع مـ ــد إاـ ــعيةت حممـ الواـ

 هـ.1436ت عصم 1 

  ســــه لســــص ا عــــوو( اإت ياصإنــــص ال انيــــةت  محــــد بــــن حممــــد  عصعــــد  )ا -61
 هـت بى دال  شر.1431ت عصم 1ال انيةت  محد بن حممد السراحت  

اإ ســـيل  عـــرا ام اإوتـــيصم  ـــداام الت ـــة لىع الـــصد ا ســـىاللت مجـــر        -62
ت 6ع دالســـ صل  بـــو غـــد  اعـــا الـــد ن نو ـــلت  شـــر جمموعـــة دلـــة الت ـــةت  

 هـ.1422عصم 

عـــرالام ا يدـــة الشـــرعية مبالـــر  الرا يـــلت الـــن  عـــداد ا موعـــة الشـــرعية    -63
 هـ.1431ت عصم 1بصملالر ت  

ــً بدالشــلت        -64 ــل محــصدت دال الال ــصو اااع الــصدت  ا  ــة العصتــر  ل امل عتــص ص فاني
 هـ.1421ت عصم 1 

ــلت دال     الاوا -65 ــد الاميلــ ــةت حممــ ــ اهه ا لبعــ ــص ل املــ ــة اإت ياصإنــ ــد ال انيــ عــ
 هـ.1430ت عصم 3ال  ر بدالشلت  

ــد     -66 ــعود ةت اهـــل عواعـ ــة السـ ــة العربيـ ــ ل ل اململ ـ ــدفر املسـ عواعـــد نـــدالصم الـ
إ كيميـــة تـــصدل  عـــن الؤسســـة ال اـــد العربـــل الســـعودشت اال شـــولز علـــ          

 املوعر ا ل  ا ل للمؤسسة.

ــة ل   -67 ــوا   ال انيـ ــاش      الاـ ــن  اـ ــد بـ ــن  محـ ــد بـ ــة ت حممـ ــ هه املصل يـ ــيل الـ  إلقـ
ــل   ــصل ل ت حتاي ــن ســيدش حممــد الــواش   امل ــر دال ال  ــصنست تحممــد ب ــ ام     ب

 هـ .1425عصم  ت 1 ت
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 شــص  الا ـــصع عــن ا ع ـــصعت الشــيد ال الـــول ال نــوإلت حتايـــل   ــة ال قالالـــة       -68
 هـ .1421ت عصم 1بوملال  العدو بصململ ة العربية السعود ةت  

ــصن العــ  -69 ــرشت        لس ــول املال ــن ال ك ــرم ب ــن ال  ــد ب ــد ن حمم ــصو ال ــة مج رعت العىال
 م.2005ت عصم 4دال تصدلت ب امت  

ــح ت        -70 ــن ال ل ــد ب ــن حمم ــراهيً ب ــر ت  ب ــدع ل  ــرح املا  ــة امل  ــه العلمي ت دال ال  
 هـ.1418ت عصم 1ب ام ت  

ــد    -71 جممـــوع الاـــرالام اال وتـــيصم الالـــصدل  عـــن جممـــر ال اـــل ا ســـىالل بص  ـ
ــصاى فانيــــة العص  (ت دال ال لمــــة لل شــــر  100-1تــــر (ت الاــــرالام ) )ف ــ

 هـ.1437ت عصم 1اال ومل ر مبالرت  
ــة ت مجــر اإرإيــه الشــيد ع ــدالرمحن           -72 ــوع ف ــصاى  ــيد ا ســىم ابــن إيمي جمم

ــة       ــة العربيـ ــص  بصململ ـ ــىالية اا اعـ ــؤان ا سـ ــر املال  الشـ ــً ت إومل ـ ــن عصسـ بـ
 هـ .1426السعود ةت عصم 

ة الشــيد ع ــدالعا ا بـــن بــصملت   ـــر    جممــوع ف ــصاى االاـــصام ال  وعــة لســـمصم    -73
 هـ.1422ت عصم 1ا شر لنصسة  دال  ال يو  العلمية اا ف ص ت  

ــرعية     -74 ــص  اال يـــو  الشـ ــصع ا ف ـ ــرعية الالـــصدل  عـــن عتـ جمموعـــة ال  ـــصاى الشـ
 هـ.1417ت عصم 1بصل و ات املال  ا اعص  االشؤان ا سىاليةت  

مــــد غ ــــصمت حبــــ  حم كــــة ال اــــود ا ل  ا يــــة لؤ ــــة الســــ ا ليةت  ــــر   حم  -75
ــر عة        ــ  الشـ ــة بـ ــرفية ا ل  ا يـ ــصو املالـ ــؤمتر ا عمـ ــصو الـ ــمن  عمـ ــول اـ ال شـ
ــصم        ــة امل يــد ت ع ــصلام العربي ــة ا ال ــص ونت  صالع ــة الشــر عة االا ــص ونت  لي االا

 م.2003
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ــة ا ســـىاليةت        -76 ــصم املصليـ ــة للمؤسسـ ــ ة ااملرا عـ ــة احملصسـ ــرعية  يدـ ــص   الشـ املعـ
 م.2010  عة عصم 

ــتليصم امل  -77 ــً املالـ ــصدت دال    العجـ ــل محـ ــص ت  ا ـ ــة ال انـ ــصد ة ل لغـ ــة اااع الـ صليـ
 هـ.1429ت عصم 1الالً بدالشلت  

ــل ت      -78 ــة املادسـ ــد بـــن عداالـ ــد بـــن حممـ ــدا  بـــن  محـ ــل الـــد ن ع ـ املغـــ  ت ملوفـ
ــو ت دال     ــد احللـ ــدال  صح حممـ ــن ع داحملســـن ال  ـــل ت د. ع ـ ــدا  بـ حتايـــل د. ع ـ

 هـ.1417عص  ال  ه ت الر صم ت الت عة ال صل ة ت عصم 

ــن       -79 ــد بـ ــد بـــن حممـ ــدا  حممـ ــهل ت  بـــل ع ـ ــر نليـ ــهل لشـــرح خم الـ الواهـــه ا ليـ
ــصع ت ت دال     ــرا  بصحلتـ ــل املعـ ــدالرمحن املغربـ ــرع ـ ــ ام ت   ال  ـ ت  3ت بـ

 هـ .1412عصم 

الوســــــوعة الاتــــــص ص ال انيــــــة املعصتــــــر  اااع الــــــصد ا ســــــىاللت علــــــل   -80
 هـ.1423ت عصم 7السصلوست دال ال اصفة باترت  

ــد ا  -81 ــوعة الاواعـ ــل    الوسـ ــة ل ال اـ ــصالىم املصليـ ــة للمعـ ــة احلص مـ ــواب  ال انيـ التـ
 هـت بى دال  شر.1419ا سىاللت  عداد علل  محد ال داشت عصم 

ــداد         -82 ــة(ت  ع ــصالىم املصلي ــً املع ــر  )عس ــص ص املعصت ــل الات ــر  ل فا ــوعة امليس املوس
ــن       ــد بـ ــصم حممـ ــة ا الـ ــر ت  صالعـ ــص ص املعصتـ ــل الاتـ ــل ل فاـ ــا ال ي ـ ــا ال ميـ الر ـ

 هـ.1435ت عصم 1اليةت  سعود ا سى
ال كـــصم الاـــص و ل  مي كـــة ال اـــود ا ل  ا يـــة.. دلاســـة الاصل ـــةت  ـــول عايـــهل    -83

 م.2015ت دال ال  ر االاص ونت امل الول ت عصم لالرميم

ال كــــصم الاــــص و ل ل تصعــــصم ااع مــــصدت   ــــس احللــــ ت ال شــــول  احللــــ          -84
 م.2005ت عصم 1احلاوعيةت ب امت  
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ــص   -85 ــدا      كــ   السمســر  اإت ياصإن ــةت ع  ــة الاصل  املالــرفية املعصتــر  دلاســة فاني
 هـ.1433ت عصم 1بن حممد احلمصدشت   ر ال   ة الر دت الر صمت  

ال اــود ا ل  ا يــة دلاســة فانيــةت  وســ  بــن ع ــدالعا ا ال ــو رشت لســصلة          -86
 هـ.1431د  ولاز باسً ال ال ل  لية الشر عة بصلر صمت عصم 

ــن  عــداد    -87 ــر املالــرفيةت حبــ  ال ــة جممــر     الودان ــل الع مــص لت جمل الشــيد حممــد إا
 ال ال ا سىالل الداللت الدال  ال صسعة.

الوســـص ة ال جصل ـــة ل املعـــصالىم املصليـــةت ع ـــدالرمحن تـــص  ا  ـــرمت دال        -88
 هـ.1416ت عصم 1   يليصت الر صمت  

الوفــــص  )الــــدفر( ا ل  ا ــــلت عــــد صن  بــــراهيً ســــرمصنت حبــــ  ال شــــول اــــمن  -89
املالــــرفية ا ل  ا يــــة بــــ  الشــــر عة االاــــص ونت  صالعــــة  عمــــصو الــــؤمتر ا عمــــصو 

 م.2003ا الصلام العربية امل يد ت عصم 

 
*      *      * 
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Abstract: 

In this paper, I deal with a type of bank cards known as digital cards, which 

have started to spread and be accepted by people. Banks advertise these cards 

and encourage their use, because of the time and money they save and the high 

security they provide. This is particularly true due to the recent general practice 

of shopping and paying for utilities through the internet instead of direct 

traditional shopping. I have found it appropriate to highlight this type of bank 

cards and study them from a jurisprudential viewpoint, with the application to 

two Saudi banks, Bank AlBilad and Riyad Saudi Bank, which have issued this 

type of cards at the time of writing the current research. 
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 ملخص الدراسة:
تتمحوو فكرةوولبكث ححوواكتوو  كثوووتإقاكة وو ث كدارسوولكروور  كتوو ثف كث  وول  كككككك

؛كسنكث ةتربكوث سنلكو ثرفكث صحربل،كوذ كك يعيشكثملت ثفو  كثملعرنيكثجلليللك ةتوربكث ككث عظيم
ث  إوو  كداكك نووركتتح وو ك ةوويث عظوويم،كوتسووت يع ثكث  إوو  كداكه ثترتوولكب صوو كث ت  وويكب وور،كو

ثملن جيلكث يتكثتحع ركولفنركسنكةوق كسوركتعلمو نكسونكنوىكث و  كككككككالب ك نركسنكثتحرعككه ثتر كث  ل  
كث كعليلكوولم،كوا كحت  ك مكذ ككيفكرر  كت ثف كث  ل  .كإلى

 وركن كتموم ككككو ةيكحت  كرر  كت ثف كث  ول  كث ممولبكثمللةو بكسونكدارست ور،كالبو  كككككك
كة ثنبكغريكث تقوبكوتفسريكغلتبكثأل فرظكوثحلفظكر ط.

وبع كث تأس كبر نص اكوة ت ركتفي كن كث ت ثف كتعتم كعلىكمخسلكعنرإلكفئيسل،ك
هي:ك)ث تم ي ،كوث تقوب،كوث تفسري،كوث ت بل،كوث ت  يل(،كوهوهنكث عنرإولكهو هركنتيرنورككككك
ظوورهلبكونتيرنووركنةوول كنصوو كد ي ووركبعوو كث توو اي كوث تأسوو كبوور نا،كرةرنوو كهووهنكث توور ث ك

رر  كث ت ثف ،كسعكسلثعوربكن ك فظولك)تو ثف (كتفيو ككككككثخلم كهيكثحملروفكث لئيسلكإلارسل
ث تفرع كوث تمرفك،كرتةو  كهوهنكث  لت ولكثملسوتإ سلكيفكت حيو كث ور  ،كشيواكتتمورفكككككككككك

كثملت ثفو  كيفكس ثفوت مك آلتر ،كريفي ك  كوثت كسن مكسنكثآلةل.
رحرألد وولكسوونكث ةتووربكوث سوونلكو ثوورفكث صووحربلكوافوو كعلووىكهووهنكثملن جيوول،ك سن جيوولكك

تر ث كثخلم  ،كواو كةور  كسلتحولكعلوىكهوهثكث نحو :كت يو ،كتوقوب،كتفسوري،كتو بل،كككككككككككث 
ت  يل،كب لت لكتمعلكثملتأس كبأهميلكههثكث رتتيبكوضولوفبكثال تو ثبكبولكيفكلررو كث تعلويم،كككككك

كوا كنثحت كث تجلبلكهرحكههثكثألول بكوتي ن.
  كث تو ثف كيفككرأا بكبنيكت يكث  رفئكههنكث  فثوولكس ضو عركتأإويليركملن جيولكرورككككك

كض  كث ةتربكوث سنلكو ثرفكث صحربل.
ك،كون كتةتبك لكث نفعكوث  ح  ._تعرا_ن كنبلغكب هثكثجل  كفضركث كك_تعرا_ث ككسنكفثةير
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 املقدمة:
ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن  إّن احلمد هلل حنمده

ومن يضلل فال هادي لـه ، وأشـهد    سّيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضّل له
 أن ال إله إّلا اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أّن حمّمدا عبده ورسوله، وبعد...

جـة اللةـة إإ إدـاد منه يـة منضـب ة      فقد جاءت هـهه الدراسـة لتلبيـة احلا   
بضوابط الشـر    وـوء الاتـاا والسـنة ومـا أ ـر عـن سـلفنا الوـا ، لتقـوم           
عليها جمالس التدارس   احللقات اليت تعقـد   السـاجد واعمعيـات والرا ـ      

 1القرآنية ودور التعليم.
ظــة وقــد انشــغلل بالبةــه   هــهه النه يــة مــي الراقبــة اليدانيــة، ومالح  

ــعف    ذلـــك دراســـيت     ــد أسـ ــهه اعـــالس، وقـ ــل هـ ــرفه علـ ت بيقـــات الشـ
األ ادميية، ومباشرتي لوظائف هلا عالقة مباشـر  مـي هـهه اعـالس والشـرفه      
ــتالو ،        ــة عنااــر أساســية   ال ــل أربع ــد عل ــا تعتم ــا، فصلوــل إإ أنه عليه

اـــن والتفســـو، والتـــدبر، والت  يـــةئ، والبتـــدائها تيعهـــا  ـــر  التـــاء، مي 
تسميتها  التاءات األربي، مي إماانيـة إوـافة  التمهيـدئ عنوـرا اامسـا هلـا،       
هها العنور يستأنس به من النووص الشرعية وت بيقات الوةابة، وهو ي يـد  
النه ية تشويقا ويربط التدارسه بالواقي، ممـا يبعـه علـل التعـاي  مـي آيـات       

 ت اخلمس.  الاتاا الع ي ، وبهها سن لق عليها  منه ية التاءا
ومبا أن جمالس الّتـدارس هلـا أاـل شـرعّي، وهـي نهـّ نبـوّي  تابعـه فيـه          
الوةابة الارام  أيقنل أنه من الضروري أن ُيؤال لنه ية ههه اعـالس مـن   

                                      
يوصى بتبنيها من قبل اجلهات املختصة املسؤولة، لتحظى هذه اجملالس وهذه احللقات  1

 عة، ولتكتسب مزيدا من االنضباط والتنظيم والدعم.ابملتاب
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، فع مل علل هها األمر _روي اهلل عنهم أتعه_الاتاا والسّنة وآ ار الوةابة 
 ّتضّر  إليه بالتوفيق واهلدى والسداد.باتابة هها البةه بعد التو ل علل اهلل، وال

 أهمية الدراسة
 تتلصص أهمية الدراسة مبا يلي 

 لسعي لبلـو  ل _تعاإ_اللةة لعرفة  ل ما يتعلق بتعلم  تاا اهلل  اجةاحل -1
ما بلغه سلف ههه األمة من االهتداء بالقرآن العظيم، واإلفاد  من بر اته 

 واواته.

 إقامــة جمــالس تــدارس القــرآن،  وــرور  التعــر  علــل مــنهّ الســلف    -2
 للتأسي بهم وباريم اواهلم.

إن االنتشار البارك عمعيات التةفيظ، والؤسسات والرا   اليت اهتمـل   -3
ــا         ــد منه ــاد  ليفي ــهه ال ــل ه ــالقرآن، اســتدعل إعــداد م  ــق ب ــا يتعل باــل م

 الشار ون   بناء جمالس حتا ي جمالس السلف.

ــاا   -4 ــه اهلمــم وال اقــات خلدمــة  ت ــدارس   توجي اهلل واالهتمــام مب ــالس ت
ــوارد         ــل الفضــائل واعــوائ  ال ــوا اســتنادا عل ــك القل ــرآن  بتةري الق

 األدلة.

 إظهار أ ر جمالس التدارس علل سلوك الشار ه. -5

 مشكلة الدراسة
ــة جمــالس تــدارس القــرآن،     تتمةــور هــهه الدراســة حــول التأاــيل لنه ي

ل فيها  ل احلضـور،  يـه تضـفي    وإ بات أنها جمالس تفاعلية تااملية، يتفاع
ــارك         ــل لاــل مش ــل الشــار ه، وتاتم ــل   ــة عل ــهه اعــالس اــفة اإلدابي ه
اعوانب اليت دب أن تبنل عليها ههه اعـالس، فمـرورا مبعرفـة  ـل مـا يتعلـق       
ــالو         ــات ت ــالو  اتي ــد للمدارســة، وت ــات  تمهي ــن اتي ــدارس م مبووــو  الت
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لآليـات ورريـب األلفـاظ، وتـدبر     اةيةة، والتعـر  علـل العنـل اإلتـالي     
إإ اسـتصالص رسـائل    لنتهاتيات والوقو  علل العاني الدقيقة هلا، حتل ُي

الت  يــة مــن هــهه اتيــات الــيت ترفــي مســتوى اإلميــان وحتفــ  علــل العمــل           
 والت بيق، وجتيب ههه الدراسة عن عد  أسئلة 

 لقرآن؟األول   يف تتةقق اور  الدارسة احلقيقي   جمالس تدارس ا
 ال اني  ما األسس اليت تبنل عليها جمالس تدارس القرآن العظيم؟

ال اله  ما الرتتيب والنظام لألسس اليت يقام عليها جملس تدارس القـرآن  
 العظيم؟

الرابــي  مــا الااســب الرتتبــة علــل ت بيــق جمــالس تــدارس القــرآن  ســب   
 التاءات اخلمس؟ منه ية

 أهدا  الدراسة ومسوراتها 
 أهمية وافة جمالس تدارس القرآن العظيم.بيان  -1

بيان أن جمالس تـدارس القـرآن  انـل وفـق منه يـة منضـب ة،  بقهـا         -2
 ._رووان اهلل عليهم_الوةابة 

الوقو  علل الوور  التااملة لنه ية جمالس تدارس القـرآن، ابتـداء    -3
رّجـل  بالتمهيد، ومرورا بالتالو  والتفسو والتدبر  واوال إإ الت  ية، اليت ُي

 إميانيا، وي بق ما أفاده عمليا.  أن يرتقي بها التدارس
 الدراسات السابقة

لقد   ل   هها الووو  وفتشل عنها  سـب قـدرتي وإماانـاتي       
الاتبات العامة واخلااة والرقمية، فلم أجـد فيمـا ظهـر لـي   ـا  تـب   هـها        

بعض الاتب قـد   الووو  علل هها النةو من اعمي والرتتيب، لا  وجدت



 

 
406 

 منه ّية جمالس الّتدارس   ووء الاتاا والّسّنة وآ ار الّوةابة
 د البدور د. حممد بن أمح

 

أشارت إإ ج ئيات منه، به ر عنورين من التاءات أو أ  ر، وقـد ياـون مـن    
أهم الاتب اليت ذ رت شيئا مـن هـها   تـاا الـد تور حممـد الربيعـة  جمـالس        

إال أنــه ي يــرد فيــه هــها الرتتيــب  1تــدارس القــرآنا دراســة تأاــيلية ومنه يــةئ
 للمنه ية اليت تناولتها   هها البةه.

 البحثخطة 
وفهــرس  ،وااثــة ،يشــتمل البةــه علــل مقدمــة وثهيــد و ال ــة مباحــه 

 للموووعات.
 ف اء تقسيم البةه علل النةو اتتي 

 التمهيد 

 تعاإ- اهلل  تاا من التدارس جمالس لنه ية التأايل  األول البةه- 

 .البةه ال اني  التأايل لنه ية جمالس التدارس من السنة 
 ايل لنه ية جمالس التدارس من آ ار الوةابة.البةه ال اله  التأ 

 .اخلاثة 

 
*      *      * 

 

 
 
 

                                      
الربيعة، حممد بن عبدهللا الربيعة، جمالس تدارس القرآن ـ دراسة أتصيلية ومنهجية، من  1

 هـ. 1438مطبوعات مركز النبأ العظيم، 
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 متهيد
إن التــدارس وســيلة منوــوص عليهــا   الاتــاا والســنة، و  النوــوص  

روـوان اهلل علـيهم   _إشارات لنه ية التدارس، وقد  بقهـا الوـةابة الاـرام    
دارسـهم، وقبـل أن   و انل النه ية ظاهر  جلّيـة   جمـالس ت   عملّيا _أتعه

مــن معرفــة نشـر  باســتعراذ هـهه النوــوص للتأاــيل هلـهه النه يــة، ال بـّد     
اللغوّي للتدارس، حيـه تت ّلـل   معنـاه عنااـر ينبغـي للمتـدارس أن       العنل 

 يعيها ويراعيها.
 درًسـا  أدرسـه  الاتـاا    لسـان العـرا ودرسـل   ئ درسفقد جاء تعريف  

 الّرياوــة  لّدراســة علــّي، وألاــال ظــهحف اــّف حتــل القــراء  با ــر  ذللتــه أي
 1للشيء. والَتعّهد

  مع ــم اللغـــة العربيــة العااـــر   دتـــدارَس يتــدارس، تداُرًســـا، فهـــو    
 ُمَتداِرس، والفعول ُمَتَداَرس.

 تدارس الشَّصُص الاتاَا وحنَوه  َتعهََّده بالقراء  واحلفظ لئّلا َيْنساه  
تـدارس ال للبـةا الاتـاَا ورـَوه      تدارسوا الوووَ   قرؤوه بتمّعن وفهم، 

 2 ّرروا قراءته مًعا ليةفظوه ويفهموه.د

                                      
ابن منظور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري  1

بريوت، الطبعة:  –(، دار صادر 80ـ6/79هـ( لسان العرب، )711قى )ت: اإلفري الرويفعى
 هـ. 1414 -الثالثة 

هـ( مبساعدة فريق عمل، معجم اللغة 1424أمحد خمتار، أمحد خمتار عبد احلميد عمر )ت: 2
 م2008 -هـ  1429 /1(، عامل الكتب ـ القاهرة،  ط1/737العربية املعاصرة، )
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ــاس، يشــار ون        ــن الن ــة م ــه جمموع ــل التفاعــل ب ــدل عل ــدارس ي ــ ن الت ف
تيعهم   القراء  ويراجي  ل منهم لآلار ليستقر حفظـه، ويقـرؤون بـتمعن    

 وتأمل، ليةول هلم الفهم.
م هلهه ال ريقة من أ ر إدـابي،   ما يفيد تدارس العلم تبادله، وال خيفل  

وإفاد  اعميي من بعضهم البعض، فتنقدح   األذهان أفاار وتت لل للعقـول  
 معان ومفاهيم، من االل التةاور   العاني وتبادل العلومات.

 ما يفيد أيضا، تاـرار القـراء  والبةـه   العنـل  للواـول إإ أبعـد مـا        
 ميان من الفهم للنص.

 
    *      *  * 
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 املبحث األول
 _تعاىل_التأصيل ملنهجية جمالس التدارس من كتاب اهلل 

تشـو إإ منه يـة    _تعـاإ _سأقتور الاالم علل آية واحد  من  تـاا اهلل  
 جمالس التدارس.

 ىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ُّ
إن ههه اتية دعو  [، ١٢٩البقر   ]َّ   َّ ىت نت مت زت رتيب

البار ة، وقد أشارت إإ الراب ة الو يقة  هلهه األمة _عليه السالم_براهيم إ
به الاتاا العظيم ومبلغه الرسول الاريم وبيل اهلل احلرام، فقد دعا بها 

وهو يرفي قواعد البيل العتيق، ومن هنا ظهرت _اّلل اهلل عليه وسّلم_
   بيعة العالقة به الاتاا الن ل والبيل احملّرم، و ان من دعوته

دّلل علل العالقة  [١٢٩البقر  ] َّيئربزبمبنبُّ ُّ
الو يقة به الاتاا ومبّلغه، وهلها  ان  هلها البلد األمه م يد تاريم وحفاو  
وتعظيم، فال شيء يرتبط بهها الاتاا العظيم يناله الشر  العظيم والقدر 

- تبارك وتعاإ -الاريم، هها فضال عن م ّية البيل بنسبته إإ اهلل 
مئنئىئيئربزبمبنبىبيبرتزتمتُّ 

 [٢٦احلّ  ]َّ  َّنتىتيت
و  اتيـة داللـة علـل منه يــة تلقـي هـها الاتــاا العظـيم، حيـه ابتــدأت        

ويدال   معنـل   ََّّمبنبُّ  م التعليم َّ َّيئربُّ   بتالوته
مي ههه اتية وقفات  َّيبُّ تعليم الاتاا التفسو والتدبر،  م الت  ية 

 وتأمالت 
دعـو     _عليـه الوـال  والسـالم   _ههه اتية هي دعو  أبي األنبياء إبراهيم 

مام التوحيد الشفق، الهي بلغ بشفقته أن يـدعو لـن هـم   عـاي الـهر، ومـا       إ
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وحقـه علـل العبـاد، ولعلمـه اليقـي        _سـبةانه _ذلك إال لعلمـه بقـدر االقـه    
ــا إال برســول      ــة منه ــق الغاي ــة، وأنهــا ال حتق ــاس إإ الرســالة واهلداي  اجــة الن

 يبلغها، يبينها، ي بقها...
 عناار عد   فقد مشلل ههه الدعو  اتية

  ربنا وابعه فيهم.ئ .١
 .  رسوال منهم.ئ٢
 .  يتلو عليهم آياتك.ئ3
  ويعلمهم الاتاا.ئ .4
  واحلامة.ئ .5
  وي  يهم.ئ .٦

 وبتأمل ههه العناار جند فيها ما يلي 
ــة        َّرئزئمئُّ  ــة   الروع ــو راي ــر د ده ــه  ــر  اع ــة البع تعدي

ن   القبـور...، وبَع ُتـه مـن    والدقة،فالبعه   اللغة  اإلرسـال،  بعـه اهلل مَـ   
 .1نومه فانبعه، أي نبهته، ويوم البعه  يوم القيامة

ــ ذن اهلل،قـــال اهلل    ــا بـ ــا  للميـــل، فيةيـ ــار أن البعـــه واـــول احليـ فباعتبـ
 [5٦البقر   ] َّجحمحجخمخجسحسخسُّ  _تعاإ_

 يي ىي مي خيُّ  _تعـاإ _وباعتبار أنه التنبيه من النوم، قال 
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

                                      
هـ(،  170رمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي، )ت: الفراهيدي، أبو عبد ال 1

، حتقيق: د. مهدي املخزومي، د. إبراهيم 1999كتاب العني، دار مكتبة اهلالل/بريوت، ط
 (.2/112السامرائي،)
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، [4٢ال مــر  ]َّيبرتزتمت ىب نب مبزب رب يئ ىئ
ــا  تاــون    ل  ــافــ ن احلي ــل  ت أن َّزئمئُّ احلــالته، ولاــن األلْوإ   معن

القوود هو حيا   احليا  اليت تسري   اإلنسان الم لة بوجود الروح، ويشـهد  
ــه   نن من زن رن مم ام يلُّ  ُّ  _تعــــــــاإ_لــــــــهلك قولــــــ

مئهئجبحبخبخئىنينٰىريزيمينيىيييجئحئ
نفوس اليت هي  سـاا   تابه إحياء لل ، فأن ل اهلل[١٢٢األنعام ] َّمب

 ._تعاإ_مبنهاج اهلل ل اليتة إذا ي حتي

قال البغوي   تفسوه  دأي  ان والًّا فهديناه،  ان ميتـا بـالافر فأحيينـاه    
 .1باإلمياند

 من زن رن مم ام يلُّ   تعــاإ _وقــال الــرا"ي  دفقــال   
يريد   ان  افرا فهديناه، ف عـل الـوت    [١٢٢األنعام    َّننىنينٰىري

 .2اناد فرا واحليا  إمي
ــالوحي حيــا ،   خن جنحن يم ممىم خمحم جم يل ىل مل خلُّ  ف
 َّىيييٰذٰرٰىميحيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من

 .[5٢الشورى  ]

                                      
هـ(، معامل التنزيل يف تفسري 510البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي )ت: 1

هـ، حتقيق: حممد عبد هللا النمر 4/1417للنشر/ الرايض، ط (، دار طيبة3/184القرآن)
 وآخران.

فخر الدين الرازي، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي، )ت:  2
هـ، 3/1420هـ(، مفاتيح الغيب )التفسري الكبري(، دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت، ط606

(8/191.) 
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واحليا  تاون   الشيء، واحليا  ُتبعه   الشيء، فناسب ورود احلـر     
   ئ، وال يولح ماانه روه.

عنـد البيـل، الـهي دعـا      _عليـه السـالم  _لقد جاءت دعوته  َّنئىئُّ 
أفئد  من الناس، فهها الاان الشـر  سيسـانه    من تهوي إليهبأ لهريته القيمه فيه
فيـــه مـــا يـــدعوهم لســـاناه، ففيـــه الـــاء، والـــاء ســـبب احليـــا   نالنـــاس، ودـــدو

ىنينٰىننىكيكملىليلامممرنزنمنُّ 
فلمــا رجــي إليــه ووجــده عــامرا بالنــاس  [3٠األنبيــاء  ]  َّىييينيريزيمي

عـد البيـل،   والساان، وولده قد ت وج وستاون منه الهرية، وقد أامر أن يرفي قوا
فدعا أن يبعه اهلل فيمن سـانوا عنـد هـها البيـل درسـوال مـنهمد، وألـح مـن هـها          

عليــه _التاــريم لــن سيســان هــها الاــان، وماــانتهم   نفــس نــ  اهلل إبــراهيم    
 اــالح، وهــو نــ  مرســل و ــأني بـه قــد استشــر  الســتقبل فعــر  أن  _السـالم 

نهـا هلدايـة البشـرية والـدعو      م نالبشرية معلق مبن سيسان ههه األرذ، فين لقو
 إإ اخلو،  ما أراد لهريته أن تنعم باهلدى وتدعو إليه.

 مــا ألــح ااــ فاء هــهه اللغــة لتاــون لغــة العــاي، فيت لــب مــن اعميــي     
، وتلمـس اهلدايـة   رسـالته    _تبـارك وتعـاإ  _تعلمها  لفقه اخل اا عن اهلل 

بيلـة  قـري ئ و رامـة لغتهـا     اليت أراد هلا أن تاون بههه اللغة، و ـأن  رامـة ق  
بسبب تو نها   ههه األرذ اليت ال تولح ألن تاون و نا لوال وجـود بيـل   
اهلل فيها، وقبل ذلك وجود البارك وأمه، مـي الـاء البـارك فقـد  ـان حمفـ ا لـن        
جاوروهم من العرا من  جـرهمئ أن دعلـوا تلـك البقعـة مـن األرذ مو نـا       

 مـان فـيهم اـفات  رميـة، يظهـر منهـا عـدم        هلم، و أني بالعرا منه ذلـك ال 
تعدي القبيلة اليت جاورت أم إمساعيل علل الرأ  الضعيفة و فلها، والت مـوا  
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بالعقــد الــهي أبرمــوه معهــا، و ــأني بهــم قــد أشــفقوا علــل الضــعيفه شــهامة   
ومروء ، وتبادلوا معهم الوا  بنبل وادق، ليقني من   الده شك أن أمـة  

ربها بلغتها وبرسوهلا وبأروها، لوفات امتا"ت بها عـن   العرا أمة اا فاها
روها من األمم، وما ههه اهل مات الشرسة  علل اللغة وعلل أاةابها، إال 
لتةويـــل النظـــر عـــن هـــهه الارمـــات وتضـــليل النـــاس عـــن حقيقـــة التاـــريم 
والتشريف هلهه األمـة الصتـار ، وهـها لـيس علـل سـبيل العنوـرية أو التعـ ي         

لية، إمنا هو فضل اهلل يؤتيه من يشاء، ومـا يع ـي اهلل أحـدا ع ـاء،     بع اء اعاه
 ._سبةانه_إال حلامة هو يعلمها  وال يو في من القه من يو في

هــها فضــال عمــا هلــهه اللغــة مــن ثي ــ  وتــال، شــهد هلــا بــهلك القااــي  
 والداني، بل لقد شهد هلا بهلك أعداؤها.

ــتقيم   هــ     ــه ال يس ــهلك ورد احلــر   منئحي ــو ن وال يناســب  ول ها ال
 روه، أي منهم  ينتسب إليهم، ويتالم بلغتهم ويعي    أروهم.

ــ براهيم  ــالم _فـ ــه السـ ــدعا    _عليـ ــة، فـ ــه اااـ ــألة   ذريتـ ــل السـ   جعـ
:ٌٍّّجهمهىهيهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىُّ  

 .[١٢٨البقر   ]  ََُِّّّّ
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ    ــم جــاء قولــه
 1ئ١٢٩ البقر    َّمتنتىت زت رتيب ىب نب

                                      
جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، الطربي )ت:  أبو ،الطربيانظر:  1

هـ، 1/1420(، مؤسسة الرسالة ط83ـ3/82جامع البيان عن أتويل القرآن )، هـ(310
 حتقيق: أمحد حممد شاكر. 
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دإني عنـد اهلل   أم   _الل اهلل عليه وسلم_اهلدى ولهلك  ان يقول ن  
الاتــاا خلــان النبــيه، وإن آدم لن ــدل    ينتــه، وســأنبئام بتأويــل ذلــك،   

 1دعو  أبي إبراهيم وبشار  عيسل قومه...د
الـــتالو   هـــي تـــالو  الـــه ر الـــهي يوحيـــه اهلل     َّيئربزبُّ 

لة يوحيهـا إليـه اهلل   هلها الرسول الاريم، فالرسول ال بد أن تأتيه رسا _تعاإ_
 ، وهو بدوره يتلو ما يوحل إليه عليهم. _تبارك وتعاإ_

ــه      ــره بقول ــاإ ذ  ــ  تع ــال ال ــ ي   تفســوه  دويع  رب يئُّ  ق
 2يقرأ عليهم  تابك الهي توحيه إليه.د َّ زب

إن تعدية الفعل  ر  اعر  عللئ جاء حلامـة بالغـة، وال يناسـب   هـها     
علـل نبيـه،    _تبـارك وتعـاإ  _حي ين ل من عند اهلل القام إال هها احلر ، فالو

فهو يأتي من علو  فين ل  عللئ، فال يوـلح   هـها القـام إال هـها احلـر        
 ليؤدي العنل ال لوا.

 ما أن من لة هها لن  الاـريم اـلل اهلل عليـه وسـلم عاليـة شـريفة، فهـو        
الاصـا به   الن  الو فل، وهـو البلـغ عـن ربـه، فناسـب أن يتلـو علـل، ألن       

 بالوحي دون من لته الل اهلل عليه وسلم.
وللقارئ أن يتأمـل ورود  ال ـة مـن أحـر  اعـر   جـ ء مـن اتيـة    ،         
مـن، علـلئ و ــل حـر  منهــا   ماانـه يــؤدي معنـل ال يؤديــه رـوه، فيلتقــي       

                                      
هـ(، مسند 241اإلمام أمحد، أبو عبد هللا أمحد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، )ت: 1

هـ، حتقيق: شعيب األرنؤوط وعادل 1/1421نبل، مؤسسة الرسالة، طاإلمام أمحد بن ح
 .17163(، حديث رقم: 28/395مرشد وآخرين، )

 (.86 /3تفسر الطربي، ) 2
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اللفظ مي العنل ليبلغا بالقارئ اور  مع   تستقر   الده، حيس بهـا   قلبـه   
 والروعة. ختا ب روحه وذوقه ا ابا   راية اإلمتا  واإلقنا ختا به 

فالعلم يتفاوت فيـه النـاس، و ـل أحـد حيتاجـه         َّمبنب ُّ 
وجوبا مبا تقوم به حياته، ونافلة مبا حيقق الورا ة   األرذ، وهـهه األمـة أراد   

أن تاون أمة القياد  أمة الرياد ، تقود الناس إإ اخلـو،   _سبةانه_هلا اخلالق 
   تابـه،   _سـبةانه _فال بد من تعليمهم مفتاح هها  لـه، الـهي أودعـه ربنـا     

ــه          ــدون من ــا يفي ــاا، تعليم ــه هــها الات ــم أمت ــه أن يعل ــغ عن ــه البل فالــف نبي
 حياتهم، ويفيدون به اخللق تيعا، تعليما يؤهلهم لقياد  األمم.

لتـدقيق،  و  هها العلم ما هو ظاهر ويسهل تلقيه، وفيه ما يل مه التأمل وا
و  سو  الو فل الل اهلل عليه وسلم ما يشو إإ هها، ولهلك ف ن التعليم 
هنــا يــدال حتتــه  ــل مــا حيتــاج إإ تعلــيم، مــن بيــان لعــاني األلفــاظ الغريبــة،   
ــل      ــو  عل ــي اإلشــاال، واســتصراج الل ــائف، والوق ــبهم، ودف وتووــيح ال

 والتدبر. اهلدايات...، وعليه ف ن التعليم يندرج حتته التفسو
 ـانوا يفسـرون القـرآن مبـا يظهـر       _روـوان اهلل علـيهم  _والوةابة الارام 

 هلم منه، ويتدبرونه  ما علمهم ن  اهلدى الل اهلل عليه وسلم 
 ااتلف   معنل احلامة علل أقوال عد ، منها    َّىبُّ 

ـ العلم بأحاام اهلل اليت ال يدرك علمهـا إال ببيـان الرسـول اـلل اهلل عليـه      
 ،وسلم

 ـ ووي األشياء مواوعها،
 ـ العرفة بالدين،  

 ـ الفقه   التأويل، 
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 ، _تعاإ_ـ الفهم الهي هو نور من اهلل 
 ـ السنة وبيان الشرائي،

ـ وقيل  احلام والقضاء اااة، ونسـبة التعلـيم إإ الـن  اـلل اهلل عليـه      
يلقيـه  وسلم من حيه هو يع ي األمور اليت ينظر فيها، ويعلم  ريق النظر مبـا  

 1اهلل إليه من وحيه.
والسنة جتمي به ههه العاني تيعها، بل فيها ما هو أبلغ مـن ذلـك  لـه،    

هاديـا ومبشـرا ونـهيرا، وإن مـن سـنته       فقد أرسل اهلل رسـوله اـلل اهلل عليـه وسـلم    
اــلل اهلل عليــه وســلم الدقــة   األمــور  لــها، وثيــ ه   فهــم اخل ــاا عــن ربــه،    

دقيقــة، ول ائفــه اعميلــة، وذلــك بتــدبر اتيــات والوقــو  والوقــو  علــل معانيــه ال
 من لفظ احلامة. دعلل هداياتها، فيفاد التدبر من لفظ التعليم،  ما يفا

 أشو   الاالم حول هها الق ي إإ أمرين هامه    َّرتيبُّ 
األول  أن القرآن يت  ل به اإلنسان، بتالوته، وبتعلمه، حيـه يلمـح فيـه    

ــه   ــه،     _ســبةانه_عظمــة من ل ــو من لت ــدرك عل ــل عظمــة القــرآن وي ويقــف عل
 فيصضي لا فيه، ويلت م أوامره وين جر عن "واجره.

ــن       ــل مب موعــة م ــه مــن أن يتةل ــد ل ــرآن ال ب ــتعلم الق ــهي ي إن اإلنســان ال
األاالق والسلو يات، حتل يتةقق له مراده ويتةول علل هها العلـم، فـ ن   

نـده ف نـه يربـي نفسـه عليهـا      ي يان يتةلل بههه األاالق  أو  انل وعيفة ع
ويتالف   ت بيقها شيئا فشـيئا، حتـل توـبح مستـا لـه، ولـهلك فـ ن الت  يـة         

 2بالقرآن هي األال.
                                      

(، وانظر: القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر 3/87انظر: تفسري الطربي، ) 1
 أو( اجلامع ألحكام القرآن هـ671بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب )ت: 

 -هـ 1384 /2القاهرة، )ط –(، الناشر: دار الكتب املصرية 2/131تفسري القرطيب )
 م(، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش1964

انظر:حممد بن أمحد البدور، القرآن العظيم بني إقامة املبىن وفهم املعىن، الناشر: مركز النبأ  2
 ه.  1/1437ط العظيم _ مكة املكرمة،
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وال اني  أن تعلم القرآن ُيقود منه الواول إإ هدايات اتيات والوقو  
علل توجيهاتها بقود الت  ي بها، والت  ي باتيات ياون بالتصلي والتةلي، 

لهي يـتعلم القـرآن  ـل الـق سـيت، ويتمسـك باـل الـق حسـن          حيه يرتك ا
 وحيرص علل ت بيقه.

ــدايتها إإ نهايتهــا،      ــة مــن ب ــة يلمســها التأمــل لآلي  مــا أشــو إإ أن الت  ي
فألفاظها تربوية عميقة، وفيها تر ي  علل السلوك، فاما أن من معاني التالو  

واللفظة للفظـة واتيـة    اتبا  ال ريقة الوةيةة للقراء ، وإتبا  احلر  للةر 
، ف ن من معانيها إتبا  العمل للقراء ، و هلك إتبا  القراء  بسلو يات 1لآلية

ياتســبها قــارئ القــرآن، ويتةوــل عليهــا مــن اــالل تعلمــه والت امــه بأحاــام  
ــاا اهلل  ــا    افعــل أو ال   2._تعــاإ_تــالو   ت ، والتعلــيم ياــون بقوــد االتب

ــاءت     ــد ج ــنفس، وق ــي ال ــو ي   ــلئ فه ــراهيم    تفع ــو  إب ــة   دع ــه _الت  ي علي
، متأار  عن التعليم، لتيقنه بان التعليم يورث " ا  النفوس، فصـتم  _السالم

  لبه ودعوته بالت  ية.
 اخلالصة:

  اتية تأايل لنه ية إقامة جمالس تدارس القرآن العظيم، حيه ابتـدأت  
 بتالوته،  م بتفسوه وتدبره، وأاوا بالت  ي بآياته.

     * *      * 
 

                                      
هـ(، مادة )تلو(، معجم مقاييس 395أمحد بن فارس القزويين، )ت:  ،ابن فارس :انظر 1

م، حتقيق: عبد السالم 1979هـ ـ 1399(، دار الفكرـ بريوت، طبعة 1/351اللغة، )
 هارون.

 (.1/41انظر القرآن العظيم بني إقامة املبىن وفهم املعىن،  ) 2
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 املبحث الثاني
 السنة التأصيل ملنهجية جمالس التدارس من

، قـال   _روـي اهلل عنـه  _روى مسلم   اةيةه من حديه أبـي هريـر    
  د ...ومــا اجتمــي قــوم   بيــل مــن _اــلل اهلل عليــه وســلم_قــال رســول اهلل 

 بيوت اهلل، يتلون  تاا اهلل، ويتدارسـونه بيـنهم، إال ن لـل علـيهم السـاينة،     
 1د ورشيتهم الرمحة وحفتهم الالئاة، وذ رهم اهلل فيمن عنده...

ــرآن      إن هــها احلــديه يعــد أاــال   ــدارس الق االســتدالل علــل جمــالس ت
العظيم، ودّل علل أاول بناء جملس التدارس  الـتالو  والتـدارسئ و  ذلـك    
 إشار  إإ أن التدارس أمر رو التالو ، والتدارس يفيـد  ـل مـا يتعلـق باتـاا     

 من تفسو وتدبر واستصالص اهلدايات والتوااي بالت  ي بها. _تعاإ_اهلل 
ولنا مي هها احلديه وقفات، فقد اشتمل هها احلـديه البـارك علـل عـد       

 عناار 
 أوال  دوما اجتمي قومد.

  انيا  د  بيل من بيوت اهللد.
  ال ا  ديتلون  تاا اهللد.

 رابعا  دويتدارسونه بينهمد.
 لل عليهم الساينةد.اامسا  دن 

 سادسا  درشيتهم الرمحةد.

                                      
هـ(، صحيح مسلم، 261احلسن القشريي النيسابوري )ت:  مسلم: مسلم بن احلجاج أبو 1
، دار إحياء الرتاث 2699م( احلديث رقم: 1955هـ/ 1374(، )طبع سنة 4/2074)

 بريوت، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي. –العريب 
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 سابعا  دحفتهم الالئاةد.
  امنا  دوذ رهم اهلل فيمن عندهد.

يشو هها الق ي من احلديه إإ فضيلة االجتما  وبر ة دوما اجتمي قومد 
وتدارسـه هـو السـنة و  ذلـك      _تعاإ_اعماعة، فاالجتما  لتالو   تاا اهلل 

آن العظيم الهي من بر اته أنه دمي القلوا واألجسـاد،  إشار  إإ فضيلة القر
علـل اعماعـة، حيـه تفيـد اعموعـة مـن        اوأما  لمة قوم ف ن فيها معنل "ائـد 

 الناس الهين جتمعهم مولةة مشرت ة يقومون هلا.
ــة        ــم َجام َع ــاس جتمعه ــن النَّ ــة م ــْومئ ال(َ َماَع ــالع م الوســيط   ال(قل جــاء ب

 لسـل َماَعـة الرجَجـال ف ـي قلـول ُ"َهْيـر   َوَمـا ألْدِري و      يقوموَن للَها واوول ب َ 
 1إاال ألْدِري... أقوم آل حون أم نَساءئ

قلل  لقد جاء عند بعض أهـل التفسـو أن قـوم تقتوـر عـل الرجـال دون       
 جغ مع جع مظ حط مض ُّ   تعــاإ_النســاء، واستشــهدوا لــهلك بقولــه  

 َّهل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ
 2[١١]احل رات  

وقال روهم  ال تقتور علل الرجال فقـط بـل ت لـق علـل النسـاء أيضـا،       
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّ  واستشهدوا لهلك بقولـه تعـاإ  

                                      
( دار املعارف ـ 73م( ديوان زهري، )ص: 607زهري، زهري بن أيب سلمى املزين، )ت:  1

 قه: حممد بن أبو الفضل إبراهيم ـ حممد طاهر اجلبالوي.حق 2/1982مصر، ط
 (.1/400انظر: تفسري القرطيب، ) 2
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عليـــه _والنســـاء مـــن الـــهين بعـــه فـــيهم  1[١]نـــوح  َّ يت ىت نت مت
 ._السالم

وقــد رد الفريــق األول  بــأن انــدراج النســاء   م ــل هــهه النوــوص علــل  
 2واألاوا أن الصا ب هم الرجال دون النساء. سبيل االستتبا  والتغليب،

قلل    هـها احلـديه وإن  ـان األمـر علـل سـبيل االسـتتبا  فـ ن النسـاء          
، وعمـوم األلفـاظ   3تدال   معنل القـوم باعتبـار ورود  قـومئ بوـيغة التـناو     

اليت ختا ب الؤمنه مب موعهم، يفيـد اخل ـاا    _تعاإ_الوارد     تاا اهلل 
 ناث.لله ور واإل

 ما أن ايغة التناو جاءت لتشمل  ـل أحـد  ـبوا  ـان أم اـغوا، ذ ـرا       
 ـــان أم أن ـــل، عالـــا  ـــان أم متعلمـــا...، و  ذلـــك إشـــار  ألن تقبـــل األمـــة  
ــ ل       ــك إجــالل للرســالة ومن ــاا، ففــي ذل ــدارس هــها الات ــل ت مب موعهــا عل
و الرســالة فينــال التدارســون روــاه وتوفيقــه، فضــال عــن الفهــم والعلــم واخلــ 

وال  ة اليت يتةولون عليها بتدارسهم، والشاهد علـل ذلـك شـد  الرتريـب     
 من األجور. _سبةانه_بههه اعالس وما رتب عليها الباري 
                                      

هـ(، روح 1270انظر: األلوسي: شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي )ت:  1
 –(، الناشر: دار الكتب العلمية 1/260املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، )

 هـ، احملقق: علي عبد الباري عطية.1415 /1بريوت، ط

 انظر: املصدر السابق. 2

وانظر: ابن عالن: حممد علي بن حممد بن عالن بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي  3
( الناشر: دار املعرفة 6/508هـ(،  دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني، )1057)ت: 

م، اعتىن هبا: 2004 -هـ  1425الطبعة: الرابعة، لبنان،  –للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
 خليل مأمون شيحا.
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، فايـف  _تعـاإ _واعماعة فيها ال  ة، وسبب الجتالا العون مـن اهلل  
إذا  ان االجتما  من أجل  تاا اهلل، ولفهمه والوقو  علل هداياته والت  ي 

 بها.
ومعنل بيوت اهلل ظاهر بأنها الساجد، وهي اـو  د  بيل من بيوت اهللد  

بقا  األرذ، وإمنا ذ رت للتفضيل وللصـو وال  ـة والرمحـة الرجـو  فيهـا،      
 فه رها إمنا هو علل سبيل التفضيل ال التصويص.

 1   االجتمــا  الفضــيلة هــهه حتوــيل   بالســ د قــال النــووي  دويلةــق
 .د_ تعاإاهلل  إنشاء وحنوهما طوربا مدرسة

قال ابـن عـالن   دليـل الفـاحله     بيـل مـن بيـوت اهللئ أي السـاجد،         
 2وذ رها ألنها األعلل ال للتصويص.

بيوت اهلل تعمر به ره، وتقام فيها أعظم شعو  من شـعائر اإلسـالم،  مـا    
 أنهــا موــدر أســاس للعلــم الشــرعي، وفيهــا التقــاء الســلمه ومشــاوراتهم        
ومواساتهم، ورو ذلك، فهي حمضن  اخلو والرمحة، فللصوية اليت امتـا"ت  
بهــا والرمحــة الــيت تاســوها، وألهميتهــا   بــه اهلــدى والنــور جــاء تفضــيل  

 فيها. _الهي هو مودر النور_تدارس  تاا اهلل 
عر  ابن فـارس الـتالو  فقـال  دالتـاء والـالم والـواو       ديتلون  تاا اهللد  

التبا . يقال  تللْوتُه إذا َتب ْعَته. ومنه تالو  القرآن، ألنـه يتبـي   أال واحد،وهو ا
 1آية بعد آية.

                                      
هـ(، املنهاج شرح صحيح 676النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي، )ت:  1

 هـ.2/1392بريوت، ط –(، دار إحياء الرتاث العريب 17/22مسلم بن احلجاج )

 (6/508دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني )2
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وي لق علل الـهي يتلـوه  تـالي القـرآن، أي الـهي يتبـي   تالوتـه أاـول         
قراءته  سب ما جاء عن ن  اهلـدى اـلل اهلل عليـه وسـلم  مـا ُيتبـي احلـر         

 احلر  واللفظة اللفظة واتية اتية.
نـه يتبـي بعـض    لي الاـالم تاليا أل   ومسـل تـا  _رمحـه اهلل _قيم قال ابن ال

احلرو  بعضـا ال خيرجهـا تلـة واحـد ، بـل يتبـي بعضـها بعضـا مرتبـة  لمـا           
انقضل حر  أو  لمة أتبعه  ر  آاـر و لمـة أاـرى، وهـهه الـتالو  وسـيلة       
ــل واتباعــه  توــديقا      ــالو  العن ــة وهــي ت ــتالو  احلقيقي و ريقــة، والقوــود ال

وائتمارا بأمره، وانتهاء بنهيه،وائتماما به حيـه مـا قـادك انقـدت معـه،      خب ه، 
شر  من جمـرد تـالو    أفتالو  القرآن تتناول تالو  لفظه ومعناه، وتالو  العنل 

اللفظ، وأهلها هم اهل القرآن الهين هلم ال ناء   الدنيا واالار ، ف نهم اهـل  
 2تالو  ومتابعة حقا.

لقــراء  بالعمــل، وســلو يات ياتســبها القــارئ و ــهلك فــ ن التــالي يتبــي ا 
 3ويتةول عليها من االل تعلمه والت امه بأحاام تالو   تاا اهلل.

وهـــها مقوـــود القـــرآن  أن يوـــل مبـــن أقبـــل عليـــه إإ مرحلـــة الت بيـــق  
واإلذعان لا جاء فيه، ولا بينه مبلغه الل اهلل عليه وسلم فهـو رسـالة ااهلل إإ   

ن الظلمـات إإ النـور  مـن ظلمـات سـوء الفهـم       القه، جاءت إلاـراجهم مـ  

                                                                                    
 (.1/351ن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة )تلو(، )اب 1
ابن قيم اجلوزية: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )ت: 2

(الناشر: دار الكتب العلمية 1/42هـ(، مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة )751
 بريوت -

 (.1/41بىن وفهم املعىن، )انظر: القرآن العظيم بني إقامة امل 3
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واالعتقاد الفاسد إإ نور التوور الواوـح واالعتقـاد الوـةيح، مـن ظلمـات      
القــول البا ــل واللســان العــوج إإ نــور القــول الســديد واللســان القــويم، مــن 
ظلمــات ســّيء األعمــال وشــرها إإ نــور اــو األعمــال واإلحســان فيهــا، فــال 

الة من والد أو معلم أو مولح ال حتمل توجيها ُيرجل منه ُيتوور أن تأتيك رس
 1الواول إإ مفاهيم اةيةة وسلوك قويم، فايف بالوجد االق اخللق؟! 

تالو  اةيةة متقنة، ويتعلمـون إتقانهـا  يـه     _تعاإ_فيتلون  تاا اهلل 
 تتلل بالرتتيل الهي يفيد اإلتقان ومتابعة الن  الاريم الل اهلل عليـه وسـلم    

، و مـا نقلـه عنـه اـةابته     _تبـارك وتعـاإ  _قراءته  مـا تلقـل ذلـك عـن ربـه      
 ._روي اهلل عنهم أتعه_الارام 

يتدارسون هنا تع ي معنل آار رـو معنـل الـتالو ،    دويتدارسونه بينهمد  
  الدارسـة، إال أن ورود اللفظـته معـا   هـها      وإن  ان معنل الـتالو  دااـال  

ما معنل اااا بها،  ما أن واو الع ف تفيـد مغـاير    احلديه يفيد أن لال منه
أن التدارس يفيد الشار ة والتفاعـل،   3وقد مر معنا 2الع و  للمع و  عليه

فهو تفاعل به جمموعة من الناس، يتشار ون تيعهم   القراء  ويراجي  ل 
منهم لآلار ليستقر حفظـه، ويقـرؤون بـتمعن وتأمـل، ليةوـل هلـم الفهـم،        

                                      
 .(1/37املرجع السابق، )1

(، عبد هللا بن 3/292انظر: ابن هشام األنصاري:  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، ) 2
يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو حممد، مجال الدين، ابن هشام )املتوىف: 

التوزيع، احملقق: يوسف الشيخ حممد هـ(، )ن. ط( الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر و 761
 البقاعي.

 .9انظر ص:  3
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العلم، فيفيد اعميي من بعضهم البعض، فتنقدح   األذهان أفاـار   ويتبادلون
 وتت لل للعقول معان ومفاهيم، حتول هلم بفضل التدارس.

ــاظ،      ــدارس  التفســو   ــالتعر  علــل رريــب األلف ــل الت فيــدال   معن
والعنل اإلتالي لآليات، وأسباا الن ول، وماان الن ول، وأمساء السـور   

دال فيه التـدبر   معرفـة التناسـب بـه السـور واتيـات،       وفضائلها...،  ما ي
ومعرفة القااد، وبالرة األلفاظ، والوقو  علل هدايات اتيات...، وإن من 
أهم نتائّ ههه الدارسة البار ة التعر  علل عظمة هها الاتاا وعظمة من لـه  

، وهـها ممـا يبعـه علـل الت  ـي، حيـه إن التـدارس إذا اسـتقر           _سبةانه_
فســه عظمــة هــها الاتــاا وعظمــة من لــه يتواوــي هلل ولاتابــه،  مــا يتواوــي   ن

علس التدارس، في لس خبشو  وتهلل،  ما أن التفار واستصراج اهلـدايات  
 1يعمل علل ت  ية النفس فتةملها علل التصلية والتةلية.

.  بيـل مـن   ٢.ومـا اجتمـي قـوم،    ١إن التأمل للعناار األربعة السابقة   
.ويتدارسونه بينهمئ بالنسبة للعناار الباقيـة،  4.يتلون  تاا اهلل، 3،بيوت اهلل

يدرك أن ههه األربعة إمنا هي مقدمات وأسباا يرتتب عليها النتائّ واعوائ   
 إال ن لل عليهم الساينة، ورشـيتهم الرمحـة، وحفـتهم الالئاـة، وذ ـرهم      

 اهلل   من عندهئ.

                                      
التخليــة: التخلــي اــا جــاء ،مــه شــرعا، والتحليــة: التحلــي مبــا جــاء مدحــه شــرعا، والتخليــة  -1

: مقدمة على التحلية، حيث يقدم التطهر من السيء ليليه التحلي ابحلسن، مثاله، قوله تعـاىل
رة: ابلق    َّ هتمث مت هب مب هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه ُّ 

 ٢٨٢ابلقرة:  َّ حلخل جل مك لك خك ُّ : وقوله تعاىل، ٢٥٦
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ّ  ومب يد من التأمل جند أن القدمات األ  1ربي السابقة ترتب عليها أربـي نتـائ
أو أربي جوائ ، وقـد جـاء ترتيبهـا عـن الا  ـل مـن ربـه اـلل اهلل عليـه وسـلم           
الـــهي ال ين ـــق عـــن اهلـــوى، رايـــة   الدقـــة والبالرـــة، فاالجتمـــا  يقابلـــه 
الساينة، وبيل اهلل تقابله الرمحة، وتالو   تاا اهلل يقابلها حضور الالئاة، 

 ذ ر اهلل للمتدارسه   الأل األعلل عنده. والتدارس يقابله
ههه الساينة   مأنينة القلب وسـاون الـنفس،   دإال ن لل عليهم الساينةد  

ومي أن شراح احلديه ذ روا   وا حول معنـل السـاينة، إال أن معناهـا   القـرآن     
 مثُّ واوــح، وال يت ــاو" معنــل ال مأنينــة فــال اــو  وال قلــق وال اوــ راا،  

حصخصمصحجمججحمحجخمخجسحسخسمس
 [.٢٦]التوبة     َّخضمضحطمظحضجض

 َّنئٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئمئُّ   وقـال تعــاإ 
 [4]الفتح  

هـهه السـاينة وبعـد التأمـل جنــدها تقابـل االجتمـا ، بـأن ياـون التــدارس         
ــاا اهلل     ــة تــدارس  ت ، فاعماعــة _تعــاإ_وــمن القــوم الــهين اجتمعــوا لغاي

م فيهـا  واالجتما  سبب الجتالا الساينة واعماعة فيها معنل العموم، والقو
والقوــود ، 2اوــوص، حيــه إن القــوم جتمعهــم راب ــة يقومــون مــن أجلــها 

ــاا اهلل       ــن أجــل  ت ــوا م ــهين اجتمع ــم ال ــا ه ــالقوم هن ــاإ_ب ــان  _تع ــ ذا   ، ف

                                      
،كر ابن عثيمني _رمحه هللا_ األربعة نتائج هلذه اجملالس يف شرحه لكتاب رايض الصاحلني،  1

لكنه مل يربطها ابملقدمات بتفصيلها، ينظر: ابن عثيمني، حممد بن صاحل بن حممد العثيمني 
 هـ.1426ر: دار الوطن للنشر، الرايض، ط: هـ(، شرح رايض الصاحلني، الناش1421)ت: 

 .18انظر ص:  2
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لل مأنينـة واخلـو وال  ـة، فـ ن حتقـق ذلـك   هـها         ااالجتما  بشال عام سبب
 االجتما  البارك من باا أوإ.

ــاإ    ــه تعــ ــل قولــ ــارئ أن يتأمــ  نت مت زت رت يب  ُّ  وللقــ
ــال   ] َّيف ىف يث ىث نث مث زث رث يتىت [. ٦5األنفـــــــــ

حيه قّيد العشرين بالو  ذلك أن العدد قليل أمام الئته، فأرشـدهم ونـبههم   
ألن ياونوا اابرين، لان لا  انوا مئة ي يه ر هها التنبيه، فالئـة عـدد  ـبو،    

 يق ىقُّ فيشــعر الفــرد وــمن هــهه اعموعــة بال مأنينــة ويــ ول عنــه اخلــو  
        َّ رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

 .،فالئة تاعة  بو  تسان النفس إليها[٦5األنفال   ]
فصفـف عـنهم،    وـعفهم  _تبارك وتعاإ_و  نفس السور ،لا راعل اهلل 

 خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ُّ 
[،جاء التقييد بالو  للعـدد األقـل،  يـه إذا    ٦٦]األنفال    َّ جبهئ مئ

اـافرين قـد بلــغ عـددهم وـعف عـدد الـؤمنه، فيوــ وا       وجـد الؤمنـون أن ال  
أنفسهم علل لقاء العدو، لان لا   ر عدد الؤمنه ي يـه ر الوـ  باعتبـار أن    
ــر      ــا أ  ـ ــرد فيهـ ــون الفـ ــا، فياـ ــدد أفرادهـ ــر  عـ ــ ها   ـ ــبو  يوـ ــة الاـ اعماعـ

]األنفـــــــال   َّمثحجمجهتحبخبمبهبجتحتختمتُّ 
اعة، وأنهـا  لمـا "ادت   [، ولك أن تتأمل الشعور بال مأنينة   اال  اعم٦٦

اعماعة "ادت ال مأنينة، فالوال  بالولل الوغو ليسل  الوال  بالسـ د،  
والوال  بالس د ليسل  الوال  باعامي الابو، و لـها ال تعـدل السـاينة      
الوــال    بيــل اهلل احلــرام،  ففــي احلــديه إشــار  إإ فضــل اعماعــة بشــال   
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لــل  تــاا اهلل تعلمــا ومدارســة بشــال   عــام، وفضــل اعماعــة الــيت تلتقــي ع  
 ااص، وما يرتتب علل هها االجتما  من اال مئنان وهدوء النفس.

 الرمحة جاءت   الاتاا والسنة مبعان   و ، منها دورشيتهم الرمحةد  
األظهـر   افة هلل تعاإ،اعنة، النبو ، القرآن، ال ر...، ورو ذلـك، لاـن  

عفو والفغر ئ، حيه إن الشار  قد رتـب علـل   أن الراد بها   هها الو ن   ال
اليت يؤديها الؤمن   بيل اهلل العفو والغفـر ، إال أن هـها هـو العمـل      األعمال

تيي ذنوبه، ألن هـهه اعـالس    لالؤمن، استوعب اإذا فعله من األعمال اليت
، أي تغ يها  الغ اء فتةيط بـه ومبـن معـه مـن     _سبةانه_تغشاها الرمحة منه 

 اعهات،  ناية عن استيعاا تيي الهنوا بالعفو والغفر . تيي
فلو تأملنا النوـوص الـوارد    فضـل األعمـال   السـ د، ألدر نـا أنهـا        
بالعموم يرتتب عليها العفو والغفر ، روى البصاري   اةيةه عـن الرسـول   
الاريم الل اهلل عليه وسلم أنه قال  داال  الرجل   اعماعة تضـعف علـل   

ته   بيته، و  سوقه، مخسـا وعشـرين وـعفا، وذلـك أنـه  إذا تووـأ،       اال
ــط        ــه إال الوــال ، ي خي ــرج إإ الســ د، ال خيرج فأحســن الووــوء،  ــم ا
ا و ، إال رفعل له بها درجة، وحط عنه بهـا ا يئـة، فـ ذا اـلل، ي تـ ل      
الالئاة تولي عليه، ما دام   مواله  اللهم ال عليه، اللهم ارمحـه، وال  

 1 ال أحد م   اال  ما انتظر الوال دي

                                      
ه(، صحيح البخاري  256البخاري: حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي )ت: 1

، دار طوق النجاة 647(، حديث رقم: 1/131كتاب األ،ان، ابب فضل صالة اجلماعة، )
هـ، احتقيق: 1422 /1الباقي( ط )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد

 حممد زهري بن انصر الناصر.
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، واـلل و لمـا   _تعـاإ _تأمل   دعـاء الالئاـة للـهي جـاء إإ بيـل اهلل      
ا"داد جلوســا   بيــل الرمحــة، نالــه منهــا بقــدر جلوســه، وال تــ ال الالئاــة    

 تولي عليه وتدعو له بالرمحة.
أنـه   _روي اهلل عنـه _وروى مسلم   اةيةه من رواية ع مان بن عفان 

قــال  مسعــل رســول اهلل اــلل اهلل عليــه وســلم يقــول  دمــن تووــأ للوــال   
فأســبغ الووــوء،  ــم مشــل إإ الوــال  الاتوبــة، فوــالها مــي النــاس أو مــي  

 1اعماعة أو   الس د رفر اهلل له ذنوبهد
قـال   ـان    _روي اهلل عنه_وروى اإلمام أمحد   مسنده عن أبي هرير  

ــلل اهلل عل  ــول اهلل اـ ــل رسـ ــه وسـ ــ  يـ ــادر اإلمـ ــا أن ال نبـ ــالر و ، ام يعلمنـ م بـ
ــال      ــ دوا، وإذا قـــ ــ د فاســـ ــ  فاـــــ وا، وإذا ســـ ــ ود، دوإذا  ـــ   والســـ

ــوا ،[٧لفاحتــة  ا] ٍََُُِّّّّّّّٰ  ــه آمــه،  فقول  ف ن
 محـده،  لـن  اهلل مسـي   قال وإذا الس د،   لن رفر الالئاة،  الم وافق إذا

 2داحلمد لك ربنا  فقولوا
ا العفو والغفـر ، التم لـة بالرمحـة التةققـة     بيوت عمتها أسبا فبيوت اهلل

باعلوس فيها للعباد  واله ر، وأبلغ ما تاـون الرمحـة فيهـا للـهين جلسـوا هلل      

                                                                                    
 

 .232(، حديث رقم: 1/208صحيح مسلم، كتاب الطهارة، ابب األ،ان، ) 1

اإلمام أمحد: أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )ت:  2
لناشر: مؤسسة ، ا9683(، حديث رقم: 5/427هـ(، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، )241

عادل مرشد، وآخرين،  -م، حتقيق: شعيب األرنؤوط 2001 -هـ  1421 /1الرسالة، ط
 إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، وقال عنه الشيخ شعيب: إسناده صحيح.
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ــاا اهلل   ــون  ت ــ ن الرمحــة حتــيط     _تعــاإ_و  اهلل يتل ــنهم، ف ويتدارســونه  بي
 بهؤالء من  ل جانب.

أي    شــرحه للةــديه  د ورشــيتهم الرمحــةئ  يقــال ابــن ح ــر اهليتمــ
مشلتهم من  ل جهٍة الستيعابها ذنوبهم  إذ الغشيان لغـة:  إمنـا يسـتعمل فيمـا     

 يشمل الغشي من تيي أج ائه وجوانبه،  
والــراد هنــا  األ ــر الرتتــب عليــه  إذ هــو الــهي يواــف بالغشــيان، فهــي  

 1إحساٌن نشأ عن إحسان الها ر به ره، وهل ج اء اإلحسان إال اإلحسان.د
اجتماعهم د  بيل من بيوت اهللد، فغشيان الرمحـة إمنـا    فقابلل دالرمحةد

 هو بسبب وجودهم   بيل من بيوت اهلل.
  هــها احلـديه علــل األفضـلية، إمنــا مياــن أن    _تعـاإ _وذ ـر بيــوت اهلل  

 تتةقق ههه الفضائل   دور التةفيظ والدارس القرآنية ورو ذلك.
 حتويل ههه الفضيلة قال النووي   شرحه للةديه  دويلةق بالس د  
ــاط وحنوهمــا إن شــاء اهلل    ــه  _تعــاإ_االجتمــا  فــل مدرســة ورب ــدل علي ، وي

                                      
ابن حجر اهليتمي: الفتح املبني بشرح األربعني أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي  1

هـ(، الفتح املبني بشرح  974شهاب الدين شيخ اإلسالم، )ت:  السعدي األنصاري،
(، عين به:وأمحد جاسم حممد احملمد، قصي حممد نورس احلالق، أبو محزة 1/578األربعني، )

اململكة العربية السعودية،  -أنور بن أيب بكر الشيخي الّداغستاين،الناشر: دار املنهاج، جدة 
 م 2008 -هـ  1428 /1ط
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، ف نــه م لــق يتنــاول تيــي الواوــي وياــون التقييــد    1احلــديه الــهي بعــده
 2احلديه األول ارج علل الغالب، ال سيما   ذلك ال مان.د

ع ـي اـور    إن هها احلديه    ل تلة من تله يدوحفتهم الالئاةد  
راية   الروعة،  ما ينبه علل معان سامية توقظ   القلب الشـوق إإ  ـل مـا    
جاء فيه من مارمات وجـوائ  عاجلـة وآجلـة، و  هـها الق ـي تت لـل اـور         
جتعل اإلنسان يستشعر عظمة هها اعلس، حيـه يت لـل ح ـم التاـريم لـب       

 آدم عموما، وأهل ههه اعالس اوواا.
، عرفها ابن فـارس  3ئ   اللغة  أن ي يف الشيء بالشيءإن لفظة  حفتهم

ــال اهلل        ــه. قــــ ــالن إذا أ ــــــافوا بــــ ــوم بفــــ ــف القــــ ــوهلم حــــ ــه  دقــــ بقولــــ
 4.[٧5]ال مر     ٍََُُِّّّّّّّٰ تعاإ

والقوود من  وا  الالئاة بهم هو م يد تاريم ألاةاا ههه اعالس، 
يــار فهــي جمــالس مرحومــة مشــهود ، يشــهدها ايــار اخللــق و ــرام اخللــق، اخل 

له من تاـريم ألاـةاا هـهه اعـالس، إن      الارام ي يفون باخليار الارام، ويا
الهين دالسونهم وحيفونهم هم  رام بـرر  ال يعوـون اهلل مـا أمـرهم ويفعلـون      

 ما يؤمرون.

                                      
يح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، ابب فضل االجتماع على انظر: صح 1

 .2700(، حديث رقم: 4/2074تالوة القرآن وعلى الذكر، )
 (.17/22النووي: شرح صحيح مسلم ، ) 2
 (.2/14ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة )حف(، ) 3

 (.2/15املصدر السابق، ) 4
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إن اسم الالئاة اسم حمبب للنفس، حيبه  ل أحد، وإن جمـرد ذ ـره يبعـه    
ــنه     ــؤمن أن م ــد ال ــة، لعلــم العب ــل ال مأنين ــن    عل ــه م ــهين حيفظون ــة ال م احلفظ

الشــيا ه،  مــا يبعــه علــل التعظــيم، لعلــم الــؤمن بعظــيم َال(قهــم و ــريم    
قـدرهم، ويبعـه علـل السـعاد ، ألن عالقـة الـؤمنه بالالئاـة عالقـة حـب،          

، فايــف إذا  انــل حتفهــم مــن  ــل 1الــدما واحلــب يرفــي هرمــون الســعاد    
 جانب؟!

د ظاهر وبه، و أنه هو السبب األهم    ما أن ارتباط الرمحة بهها الشه
 .حوول الرمحة ورشيانها ألاةاا اعلس

و  هـها اعلـس حتــل الرمحـات، ألن الشـي ان خيســأ فيـه، حيـه يضــيق        
 عليه وال يست يي أن ي احم هها اعمي العظيم الاريم من الالئاة.

أي  قال ابن دقيق العيد   شرح هـها احلـديه  دومعنـل دحفـتهم الالئاـةد     
  َّخلملىليلجمحمُّ حــــافتهم مــــن قولــــه عــــ  وجــــل      

                                      
الطب أن للحب أثرا عجيبا يف العالج النفسي والعضوي، يف دراسة حديثة؛ وجد أهل  1

فهو يعزز قوة الدماغ على إفراز مادة )السريوتونني(، وهي إحدى الناقالت العصبية ،ات 
التأثري املباشر يف تنظيم احلالة املزاجية لإلنسان، وتشعره ابالطمئنان والسكينة، حىت أطلقوا 

أحدث اكتشاف هذه املادة والتعرف عليها؛ ثورة يف على هذه املادة: )هرمون السعادة(، وقد 
عالج مرض الكآبة، حيث لوحظ أن مرضى الكآبة ميتلكون نسبة أقل من املستوى الطبيعي 

ال ميكن جتاهله يف الشعور  ا  للسريوتونني يف الدماغ، ويؤكد العلماء أن هلذه املادة دور 
ة: ابلطمأنينة النفسية، يُنظر موقع منظمة الصحة العاملي

WHO)http//www.who.int/ar 
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 مـنهم  قريـب  الالئاـة  فاـأن  جبوانبـه،  م يفه به حمي ه حمدقه أي ٧5ال مر 
 1قرًبا حفتهم حتل ي تد  فرجة تتسي لشي ان.د

و  تأمــل نــ ول الالئاــة، وحضــورها هلــهه اعــالس، لــ م أن نالحــظ أن  
آن، و  ذلـك لفتـة عظيمــة،   ن وهلـا وإحا تهـا بهـها اعلـس يقابــل تـالو  القـر      

ول يفــة ع يبــة، ذلــك أن الالئاــة ال تتلــو القــرآن، وإمنــا تســمعه مــن بــ  آدم 
، ف ادهم تارميا إإ تاريم، وأي تاريم _تعاإ_الهين توالل عليهم نعم اهلل 

، _سـبةانه _هها الهي ميّان الصلوق الضعيف من قراء   الم اخلالق العظـيم  
است ا  أحد أن يقرأ  الم اخلالق، ولهلك لا تعهر ن  ولوال إذن اهلل بهلك لا 

عليه _اهلدى الل اهلل عليه وسلم عن قدرته علل القراء    رده علل ج يل 
حينمــــا قــــال لــــه   اقــــرأئ، و ررهــــا عليــــه  ال ــــا، حتــــل قــــال  _الســــالم
 َّملىليلامممرنزنمنننىنينٰىريزيميُّ ُّلــــــــــه

ــه _تعــاإ_،فقــراء   ــالم اهلل 3 – ١العلــق   ، _بةانهســ_ال تاــون إال ب ذن
ولهلك شرعل البسملة   بداية القراء  و  مستهل السور عدا براء ، للتأ يـد  

، ولوال عونـه لـا ثاـن أحـد مـن تـالو   تابـه،        _سبةانه_بأنه لوال اإلذن منه 
  رامة لب  آدم. _سبةانه_وقد جعلها ربنا 

، بينما هو يقرأ سور  البقـر   _روي اهلل عنه_و  حديه أسيد بن حضو 
الليل، ورفي رأسه إإ السماء ف ذا م ل الظلة فيها أم ال الوـابيح... قـال لـه      

الن  الاريم الل اهلل عليه وسلم  دوتدري مـا ذاك؟ قـال  ال، قـال  دتلـك     

                                      
ابن دقيق العيد: تقي الدين أبو الفتح حممد بن علي بن وهب بن مطيع القشريي، املعروف  1

هـ(، شرح األربعني النووية يف األحاديث الصحيحة النبوية، 702اببن دقيق العيد )ت: 
 م.2003 -هـ 1424 /6(، الناشر: مؤسسة الراين، ط1/121)
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الالئاة دنل لوـوتك، ولـو قـرأت ألاـبةل ينظـر النـاس إليهـا، ال تتـوارى         
 1منهم.د

سأل  أن هناك من يقـول   قال ابن الوالح   فتاويه،   إجابة له علل من
ــأن الشــي ان يقــرأ القــرآن؟ فأجــاا      دوقــد ورد  الالئاــة ي _رمحــه اهلل_ب

يع وا فضـيلة قـراء  القـرآن وهـي حريوـة لـهلك علـل اسـتماعه مـن اإلنـس،           
ف ذن قراء  القرآن  رامة أ رم اهلل بها اإلنـس، رـو أن الـؤمنه مـن اعـن بلغنـا       

 2أنهم يقرؤونه واهلل أعلم.د
الالفــل   هــها احلــديه العظــيم الــهي يعــد رهم اهلل فــيمن عنــدهد  دوذ ــ

  جمالس التدارس، أنـه يرتقـل بـاعوائ  مـن الفاوـل إإ األفضـل، و         أاال
، حيــه يــه ر اهلل _ســبةانه_هــهه اع ئيــة رايــة التاــريم، وقمــة الع ــاء منــه  

ذ ـر تاـريم   هؤالء التدارسه   الأل القربه عنده، والقوود من اله ر هنـا،  
 ومدح و ناء، وأنعم به من ذ ر.

وقد قابلل ههه اع ئية ج ئية دويتدارسونه بينهمد، ففي التـدارس ذ ـر هلل   
، وقد جاء هها اله ر   مأل مارم مبارك وماان شريف، فـأ رم اهلل  _تعاإ_

الــها رين لــه فيــه  بــه رهم   مــأل أ  ــر تارميــا وتشــريف:ا، فــه رهم   الــأل     
 ._سبةانه_ه القربه عند

                                      
اري، كتاب فضائل القرآن، ابب نزول السكينة واملالئكة عند قراءة انظر: صحيح البخ 1

 .5018(، حديث رقم: 6/190القرآن، )

ابن الصالح: عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف اببن الصالح )ت:  2
، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم , 83(، فتوى رقم: 1/224هـ(، فتاوى ابن الصالح، )643

 ، حتقيق: د. موفق عبد هللا عبد القادر.1407 /1بريوت، ط –الكتب  عامل
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، عــن أبــي هريــر  روــي اهلل عنــه، قــال  قــال روى البصــاري   اــةيةه
  أنـا عنـد ظـن عبـدي     _تعـاإ _  د يقـول اهلل    _الل اهلل عليه وسلم_الن  

بي، وأنا معه إذا ذ رني، ف ن ذ رني   نفسه ذ رته   نفسي، وإن ذ رنـي    
مأل ذ رته   مـأل اـو مـنهم، وإن تقـرا إلـي بشـ  تقربـل إليـه ذراعـا، وإن          

 1تقربل إليه باعا، وإن أتاني ميشي أتيته هرولة.د تقرا إلي ذراعا
فهنا   هها الق ي من احلـديه، و  هـهه النتي ـة العتمـد  علـل مـا تقـدم        

ــه     ــل منـ ــة التفضـ ــريم، وقمـ ــة التاـ ــباا، رايـ ــن األسـ ــبةانه_مـ ــؤالء  _سـ هلـ
 التدارسه... نسأل اهلل من فضله.

األربي مقدمات  فقد جاءت ههه األربي جوائ   األربي نتائّ بسبب تقديم
الــيت ســبقل،  يــه تقابــل  ــل نتي ــة ســببا، و ســب ترتيــب ذ رهــا   هــها  

 احلديه العظيم 
فقابل االجتما  است الا السـاينة، والسـاينة تتةقـق بوجـود اعماعـة،      

 و لما ا"دادت اعماعة ا"دادت الساينة.
وقاَبَل بيوت اهلل الرمحة، حيه إن بيوت اهلل تعمها الرمحـة، وهـي سـبب    

 لتن ل الرمحة، والالئاة تدعو لن فيها بالرمحة.

                                      

آل  َّوحيذركم هللا نفسهُّ -تعاىل-صحيح البخاري، كتاب التوحيد، ابب قول هللا  1
(، 9/121) َّتعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسكُّوقوله جل ،كره:  ،28عمران: 

 .7405حديث رقم: 
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ــاعلس، فالالئاــة ال تتلــو     والــتالو  يقابلــها حضــور الالئاــة وإحا تهــا ب
، و  هها راية التاريم لب  آدم،  ما 1القرآن، لانها تن ل لسماعه ممن يتلوه.

نلمح منه قمة التعظيم هلـها القـرآن العظـيم، فةـرص الالئاـة علـل اسـتماعه        
، _سـبةانه _ليل علل أهميته   الاون ولال الصلوقات، فهو  الم اخلـالق  د

ــه يعظمــه، وأجــ م أن       ــس واعــن، لاــن الاــون  ل ــا إإ اإلن وإن  ــان موجه
الصلوقات تسـعد بـه وحتـن إليـه، والـتالو  هـي أول أمـر يتعلمـه  الـب العلـم           

 الشرعي عموما
ــاا ذ ــر اهلل للمتدارســه، ف    ــل الدارســة تي الات ــدارس ذ ــر هلل  وقاب الت

 2فه رهم اهلل   مأل او من ملئهم  ما جاء   احلديه. _تعاإ_
 ما أن   جمالس الدارسة فضيلة دنيوية وجـائ   فوريـة، فالتـدارس يظفـر     
بالدرر من  تاا اهلل، فيقي علل الا و من الل ائف واهلدايات بفضل مدارسـته مـي   

آيـات الاتـاا   إنـاء عـامر بشـتل ألـوان        جلسائه، ولنا أن نتأمل لفظة  بينهمئ و أن
  اعواهر، و ل واحد منهم  سب إمااناته يظفر من ههه اعواهر.

  فضـل جمـالس تـدارس القـرآن،  مـا أنـه يعـد         إن هها احلديه يعد أاال
عمد    التأايل لنه ية التدارس،  التالو ئ و  التـدارسئ ولفظـة دتـدارسد    

وميان اعتبار االجتما    بيـل مـن بيـوت اهلل     مشل التفسو والتدبر والت  ية،
من الت  ية، من ذلك  رجاء مـا    ثهيدئ علس التدارس،  ما أن فيها أشااال

ــل   ــة عل ــن األجــور الرتتب ــد اهلل م ــ وم    عن ــل ل األعمــال الوــاحلة، احلــرص عل

                                      
 عنه_دليل واضح على حرص املالئكة لسماع القرآن يف حديث أسيد بن حضري رضي هللا 1

 .442ان يتلوه، انظر احلديث ص: 

 .443مر ،كره وخترجيه، ص:  2
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ــة لفظــة دقــومد فــ ن معناهــا باللغــة      اعماعــة، االهتمــام بنــو  الوــةبة  بدالل
، فـــي معهم بيـــل اهلل 1ن النَّـــاس جتمعهـــم جام عـــة يقوُمـــوَن للهـــاال(َ ماَعـــة مـــ

ودمعهم القرآن وتتةقق   اعلس احملبة   اهلل،  ما تتةقق فيه الواال  ألهـل  
ــا إعمــار   ــوت اهلل  ااحلــق واإلميــان،  مــا أن فيه ــا ن  _تعــاإ_لبي ، وختــو األم

تنااـح، وتربـي   ال اهر  الفاولة،  ما أنهـا تربـي علـل التعـاون والتشـاور وال     
علل التواوي   تبادل العلم،  ـل هـها يضـا  إإ الت  ـي باتيـات الـيت تـتم        

 مدارستها.
وقد  انل جمالس السلف حما ا  عالسه الل اهلل عليه وسـلم وت بيقـا لـا     

الل اهلل عليه وسلم، وسيتضح هها العنل من اـالل   جاء عنه من األحاديه
ف  بق جمالس القـرآن اـةابة الـن  الاـرام     البةه القادم الهي سنبه فيه  ي

 ._روي اهلل عنهم أتعه_
 

*      *      * 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .وخترجيه به مر التعريف 1
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 املبحث الثالث
 التأصيل ملنهجية جمالس التدارس من آثار الصحابة

، قـال   ـان   _روـي اهلل عنهمـا  _روى البصاري   اةيةه عـن ابـن عبـاس    
لفتـل معنـا ولنـا    عمر يدال  مي أشياخ بدر، فقـال بعضـهم  ي تـدال هـها ا    

قال  فدعاهم ذات يوم ودعـاني معهـم   « إنه ممن قد علمتم»أبناء م له؟ فقال  
 ُّ ُّ  يتـه دعـاني يومئـه إال لويهـم مـ ، فقـال  مـا تقولـون           أرقال  ومـا  
 َّ ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

حتل اتم السـور ، فقـال بعضـهم  أمرنـا أن حنمـد اهلل ونسـتغفره        ٢ - ١انلرص: 
رنا وفتح علينـا، وقـال بعضـهم  ال نـدري، أو ي يقـل بعضـهم شـيئا،        إذا نو

فقال لي  يا ابن عباس، أ هاك تقـول؟ قلـل  ال، قـال  فمـا تقـول؟ قلـل        
 ّٰ ِّ ُّ ُّ  هو أجـل رسـول اهلل  اـلل اهلل عليـه وسـلم أعلمـه اهلل لـه        

 رت يب ُّ فـتح ماـة، فـهاك عالمـة أجلـك      ١: انلرص َّ مئ زئ رئ
ما أعلم منها »قال عمر  ، ٣انلرص:  َّ  زث رث يت ىت متنت  زت

 1«.إال ما تعلم

  هها األ ر ن ت بيق جملس تدارس القرآن العظـيم ت بيقـا عمليـا مـن قبـل      
التـاءات اخلمـس    ، وقـد تـي  _رووان اهلل عليهم أتعـه _الوةابة الارام 

بشال واوح، فيعت  هها األ ر من أهم وأووـح األدلـة علـل هـهه النه يـة،      
 يقة اعالس.فهو ت بيق للسلف حلق

                                      
صحيح البخاري، كتاب املغازي، ابب بيت النيب صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح،  1
 .4294(، احلديث رقم: 5/149)
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ــارك علــل عــد        ــر الب ــا مــي هــها األ ــر وقفــات، فقــد اشــتمل هــها األ  ولن
 عناار 
 يته دعاني يومئه إال لويهم م .أروما  .1

ما تقولون   إذا جاء نور اهلل والفتح، ورأيل الناس يدالون   دين  .2
 اهلل أفواجا حتل اتم السور .

 ينا.أمرنا أن حنمد اهلل ونستغفره إذا نورنا وفتح عل .3

 وقال بعضهم  ال ندري. .4

 يا ابن عباس، أ هاك تقول؟ .5

 قلل  ال. .6

 قال  فما تقول؟ .7

 قلل  هو أجل رسول اهلل الل اهلل عليه وسلم أعلمه اهلل له. .8

 قال عمر ما أعلم منها إال ما تعلم. .9

 1يـرى ابـن عبـاس البـد  الفـه     يته دعاني يومئه إال لويهـم مـ ئ    أروما  
لـه،  ـان القوـود     _روي اهلل عنه_فاروق عمر أن دعو  ال _روي اهلل عنه_

أن ابـن عبـاس هـو أهـل      _رووان اهلل عليهم أتعـه _منها أن يري الوةابة 
 اعلس الهي يعد فارسه ررم اغر سنه. الل لوس معام   هه

يعـد ثهيـد    _روي اهلل عنهمـا _وبالتدقيق ف ن هها االستدعاء البن عباس 
ون جملــس تــدارس حيضــره أهــل التصوــص   علــس أراده أمــو الــؤمنه أن ياــ 

لي روه، فهم أشياخ بدر الهين عااـروا الـوحي، واسـتمعوا لبيـان نـ  اهلـدى       
وتعايشــه مــي  ــل آيــة مــن  لاتــاا ربــهتأولــه اــلل اهلل عليــه وســلم وشــاهدوا 
                                      

 (. 1/485ظيم بني إقامة املبىن وفهم املعىن، )انظر: البدور، القرآن الع 1
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، باإلوافة إإ هها الفسر احلاذق الهي دعا له ن  اهلدى اـلل اهلل عليـه   آياته
أويل، روى اإلمام أمحد   مسـنده  عـن ابـن عبـاس      وسلم بالفقه وعلم الت

ــي      ــل  تف ــده عل ــه وســلم، ووــي ي ــل  -أن رســول اهلل اــلل اهلل علي أو عل
 1 م قال  د اللهم فقهه   الدين، وعلمه التأويل د -منا ، شك سعيد 

فالــهي يظهــر مــن ثــام الاــالم أن احلضــور تهيــؤوا للم لــس وتوقعــوا أنــه  
بسـبب دعـو  ابـن عبـاس للةضـور معهـم، بـررم         سياون جملسا قرآنيا مميـ ا، 

االعــرتاذ الســابق مــنهم علــل حضــوره معهــم   جملســهم، ومــا تبــّدى البــن 
، لـيس بعيـدا عـن أذهـانهم ولـن خيفـل علـيهم أن        _روـي اهلل عنهمـا  _عباس 

   دعوته معهم يو بغ مبا امتا" فيه وأتقنه.   اااامستا للم لس 
فتح، ورأيل النـاس يـدالون   ديـن     ما تقولون   إذا جاء نور اهلل وال

 _روي اهلل عنه وأرواه_  هها التساؤل منه اهلل أفواجا حتل اتم السور ئ 
حيـا ي أسـلوا الـن  الاـريم اـلل اهلل عليـه وسـلم   تنبيـه السـامي وحتفيـ ه           
بأسلوا  رح األسئلة، ويضا  هـها التسـاؤل إإ التمهيـد للم لـس، حيـه      

 نبه فارهم حملاولة الوقو  علل اإلجابة.حرك   نفوس جلسائه البةه و
قد افتتح السور  إإ أن اتمهـا   _روي اهلل عنه_واألهم   هها الق ي أنه 

مما يشو إإ أنه تـال السـور  مـن أوهلـا إإ آارهـا، وبهـها ياـون قـد أتـل علـل           
العنور ال اني من عنااـر إقامـة جملـس التـدارس   الـتالو ئ، فقولـه   حتـل        

 يفيد أنه قد تال السور   املة.اتم السور ئ، 

                                      
، قال عنه الشيخ شعيب: 2397(، احلديث رقم: 4/225مسند اإلمام أمحد بن حنبل، ) 1

 إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخني.
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إن هها الرد من قبل أمرنا أن حنمد اهلل ونستغفره إذا نورنا وفتح علينائ   
، إمنـا  ـان للمعنـل الظـاهر مـن اتيـات،       _رووان اهلل عليه_الوةابة الارام 

قد أتوا علل العنور ال اله مـن عنااـر جمـالس تـدارس القـرآن       نوبهها ياونو
السـور  تفسـوا جممـال     _روـوان اهلل علـيهم  _قد فسروا العظيم   التفسوئ، ف
 تفيده ظاهر اتيات.

  تفسـو   _روـوان اهلل علـيهم  _و  هها الق ي إشار  إإ منهّ الوةابة 
 اتيات بأيسر أسلوا وأووح عبار .
إن هـــهه اإلجابـــة مـــن الوـــةابة الاـــرام   وقـــال بعضـــهم  ال نـــدريئ  

 ، األول  التدبر، وال اني  الت  ية.تفيد أمرين ا نه _رووان اهلل عليهم_
أما العنل األول بأن هها ُيعّد من التدبر، ذلك أن الهين قـالوا  ال نـدري،   

روـي اهلل  _أو الهين ساتوا فلم ديبوا شيئا، قد فهموا أن سؤال أمو الـؤمنه  
ي يان سؤاال حول العنل اإلتالي الظـاهر مـن اتيـة، إمنـا هـو سـؤال        _عنه

 ها، فبعضهم توقف والبعض اتار قالوا  ال ندري.أعمق من ه
وأما العنل ال اني بأن هها يعد من الت  ية  ذلك أنـه ال يعقـل أن الوـةابة    

وهـم أهـل اللغـة وأقـرا النـاس إإ الـوحي،        _رووان اهلل علـيهم أتعـه  _
وأقدرهم علل فهمه أال يعلموا تفسو السور  بالظاهر أو بغوه، إمنا هم تـأدبوا  

يدي اليفة رسول اهلل الل اهلل عليه وسلم، ألنهم فهموا مـن السـؤال أن   به 
ال لوا أ  ر من العنل الظاهر،  ما شعروا أن هناك من هو أقـدر مـنهم علـل    

 استصراج العنل العميق هلهه السور .
ت بيق عملي  _روي اهلل عنه_  سؤاله  يا ابن عباس، أ هاك تقول؟ئ  

لعنــل الدارســة الفعليــة،  مــا أن فيــه ت  يــة مــن    للتفاعــل والتشــارك، حتقيقــا 
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ــه تواوــي       ــه وســلم حي ــة رســول اهلل اــلل اهلل علي ــن جهــة اليف جهــته  م
بسؤال اغو السن عن السـور ، ومـن جهـة هـها الوـةابي       _روي اهلل عنه_

البد  العظيم الابو بعلمه وفهمه الوغو بسنه، حيه أمسك عن الاالم وهو 
روـوان اهلل  _ر ، إال أنه تأدا به يـدي  بـار الوـةابة    يعلم العنل هلهه السو

، فلم يتالم   حضر  الابار وهو الابو مبا حيمـل مـن العلـم وب  ـة     _عليهم
 دعاء الن  الاريم له الل اهلل عليه وسلم.

ت  ية واوـةة، فقـد تواوـي     _روي اهلل عنه_إن   إجابته   قلل  الئ 
ي منه مـا يسـوء أو يـ عّ اتاـرين، وقـد      وآ ر التأدا به الابار، اشية أن يق

جتلل أدبه اعـم ب جابتـه هـهه، حيـه  ـان ب ماانـه وهـو الـهي يعـر  اإلجابـة           
ا تفــل بقــول   _روــي اهلل عنــه_الدقيقــة أن يبــادر مباشــر  في يــب، إال أنــه  

 الئ، تأدبـا وتواوـعا وحمافظـة علـل مشــاعر الابـار، وانتظـارا بـاإلذن لـه بــأن         
 يتةدث.

 _روـي اهلل عنـه  _    هها التساؤل من اخلليفة اللهم ل؟ئ قال  فما تقو
وبالتساؤل الهي سبقه تهيئة وتنبيه للةضور لسـما  مـا عنـد هـها الـتقن البـد        

مـن   _روـي اهلل عنـه  _من تأويل هلهه السـور ، و  ذلـك ت  يـة، حيـه أراد     
األاةاا أن يسـتمعوا هلـها الـهي أناـروا داولـه معهـم لوـغر سـنه، و أنـه          

هلم  عند هها الهي يوغر م سنا، وأبناؤ م من سنه ما لـيس عنـد م،   يقول 
ويعلم ما ي تعلموه،  ما أنه تواوي منه وهو رأس الدولة يسـتمي لاـالم مـن    

 هو دونه بالقدر والعلم والسن.
  ههه  قلل  هو أجل رسول اهلل الل اهلل عليه وسلم أعلمه اهلل لهئ  

لــتقن البــد ، وأي تــدبر مــن هــها الــهي مــن هــها الفتــل اتــدبر  يبــةاعملــة الع 
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يوغرهم سنا، و يف وال إإ هها الفهم العميق؟ لقد أتقن هها الفن وأبـد   
فيه، و أن دعو  ابن عمه ن  اهلدى الل اهلل عليه وسلم قد وجهته لا دتهد 
له   حياته وحيرص علل اإلبدا  فيه، هها فضال عن اإلعانة اليت حولل لـه  

ل الاريم الل اهلل عليه وسلم  ما أنها مـن رـرات اعلـس    بفضل دعو  الرسو
 ب قامته خب واته واالجتما  له والتفاعل به الشار ه.

من ثام النعمة، وا تمال قوة بع تـه   _روي اهلل عنه_فقد فهم هها العنل 
الل اهلل عليه وسلم، ف ذا جاء نور اهلل والفـتح، فـتح ماـة أم القـرى، الـيت      

لعـرا لرسـالة اإلسـالم، فلمـا ثـل النعمـة بـأن أراه فـتح أرذ         بفتةها دانل ا
ــل       ــر أن امحــد اهلل واســتغفره عل ــن الشــرك، جــاءه األم ــا م ــد وت هوه التوحي
التقوو، وهها حال  ـل مـؤمن عنـد انتهائـه مـن ال اعـة يسـبح اهلل ويسـتغفره         

 ._سبةانه_
ه، رأس   هها القول ألمو الـؤمن قال عمر  ما أعلم منها إال ما تعلم   

ال ل األعلل بالت  يـة، حيـه    _روي اهلل عنه_الدولة وشيخ اعلس  ورا 
تواوي وب ريقـة ع يبـة الفتـة، فهـو الـهي هابـه النـاس، وارتعـد لـه ر امسـه           
أعداء الدين   الشرق والغرا، يتواوي لو  أمام أشياخ بدر، فيقـول  مـا   

،  مــا أنــه أدا _هروــي اهلل عنــ_أعلــم منهــا إال مــا تعلــم، فتــأدا وتواوــي 
 معهم. _روي اهلل عنهما_أاةابه الهين  انوا ينارون داول ابن عباس 

 
والالحظ   هها اعلس أنه قد عمه الق التواوي من تيـي احلاوـرين،   

بسبب أن السور  حتمل    ياتها معنل التواوي، فالنور والفتح الـهي   وذلك
سلم إمنا هـو حمـض فضـل مـن اهلل     امنت به اهلل علل نبيه الاريم الل اهلل عليه و
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وهها ما دب أن يستقر   نفس  ل ُمنَعٍم عليه أن يعرت  بالفضل هلل  _تعاإ_
، ويسـتغفره علـل تقوـوه    _سـبةانه _فيتواوي هلل، فين هه ويعّظمه  _تعاإ_

 أو إذا االط قلبه شيء من حظ النفس.
سـو  فوور  التواوـي ظـاهر    السـور ، وقـد بـدت واوـةة جليـة   تف        

حيـه قـالوا   أمرنـا أن حنمـد اهلل     _روـي اهلل عـنهم  _اتيات مـن أشـياخ بـدر    
ونستغفره إذا نورنا وفتح علينائ فهو توجيه للتواوي واالعرتا  هلل بالفضـل،  

 واتهام النفس بالتقوو.
و هلك ف ن  تب السو  عندما أتل علل ذ ر قوة فتح ماة،أشـارت إإ  

لل اهلل عليه وسلم، فقـد ُواـفل بالتواوـي    اهليئة اليت دال بها رسول اهلل ا
 حيه حنل رأسه الل اهلل عليه وسلم تواوعا وشارا هلل   ذلك اليوم. 

ابن إسةاق  دفةدَّ   عبد اللله بن ألبي باٍر  ألنَّ رسول اللله الل اهلل  قال
ح َبـَرٍ    بُشـقلة  ُبـْردٍ   عليه وسلم للا انتهل إإ ذي  اًوى وقف علل راحلته ُمْعَت  ـًرا 

محراء، وإنَّ رسول اللله الل اهلل عليه وسـلم ل َيَضـَي رأ(َسـُه تواوـًعا لللـه حـه       
 2ليااد ميس  واس ةل الرَّحل..د1رألى ما أ رمه اللله به من الفتح، حتَّل إنَّ ُعْ ُنوَنُه

                                      
االعتجــار، وهــو لــف العمامــة علــى الــرأس مــن غــري إدارة حتــت احلنــك، الشــق، يقــال لنصــف 1

ق، ثـوب حبـري: جديـد حسـن، عثنــون اللحيـة، وهـو طوهلـا ومـا حتتهـا مـن شــعرها. الشـيء: الشـ
 (.4/230(و)2/127(و)3/171(و)4/231انظر: مقاييس اللغة، )

ابن هشام: عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدين )ت:  2
مكتبة ومطبعة مصطفى البايب (، الناشر: شركة 2/405هـ(، السرية النبوية البن هشام )213

 /2احلليب وأوالده مبصر، حتقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب، ط
 م.1955 -هـ 1375
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ــة         ــن جه ــان حيــف بالســور  م ــ    ــق المي ــها اخلل ــُيلةظ أن التواوــي  ه ف
ســتغفار، إظهــارا لالفتقــار إإ اهلل والتواوــي بــه يديــه توجيههــا بالتســبيح واال

، ومــن جهــة اــور  هــها النوــر الــيت  بــق فيهــا   _ســبةانه_وأن النوــر منــه 
القرآني األول اـلل اهلل عليـه وسـلم هـها العنـل عمليـا وواقعـا، فـال رـرو أن          
ياون هها حـال التـدبرين هلـا مـن أاـةاا الـن  الاـريم روـوان اهلل علـيهم          

 وث لهم هلها اخللق الهي وجهل إليه.أتعه، 
ــدارس بشــال واوــح، و ســب       ــة الت ــارك تظهــر منه ي ــر الب   هــها األ 
الرتتيب الهي مر معنا   ثهيد، تـالو ، تفسـو، تـدبر، ت  يـةئ، وهـو ت بيـق       
ــاء األمــة بهــهه      ــا بــه أبن عملــي واقعــي علــل اعــالس، الــيت ينبغــي هلــا أن حتي

ي رارها  ما  ان حاهلا مي سلفنا الوـا  روـوان   النه ية التااملة، حتل تؤت
 اهلل عليهم أتعه.

 راقبــل، ووقــد تتبعــل الهــتمه بهــهه النه يــة ووقفــل علــل أدائهــم هلــا  
بتـدريب وتأهيـل    مبعاينـة الـهين يقومـون   التدريب عليهـا  ـهلك، حيـه قمـل     

قـل  قـد ال فوجـدت أنهـا   الشرفه إلقامة اعالس القرآنيـة وفـق هـهه النه يـة،     
و ـان  ، هـا أ رها علل التدربه وتفاعلهم مع  ما ظهرقبوال عند التصووه، 

من أمي  ما وافل به   أنها تبعه علل التعاي  مي  تـاا اهلل العظـيمئ، مـي    
سـهولتها   الت بيـق،  مـا أنهـا رربـة  ـل معلـم ومـتعلم لاتـاا اهلل          مالحظـة  

الـيت تتوافـق مـي مـا  ـان      أن ي بق ال ريقة ال لـل لتعلـيم  تـاا اهلل،     _تعاإ_
  تعلـــيم  تـــاا اهلل  أتـــي الشـــتغلون والتصووـــونعليـــه الســـلف، فقـــد 

، أمنن أقبل علل القرآن حيفظه ويتقن تالوته، يعلم   قرار  نفسـه أن  _تعاإ_
وإتقان التالو ،  ما أن التوور الا ـل أمـام  ـل     األمر مي القرآن يتعدى احلفظ
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أن يت  ل  البه بآيات هها الاتاا العظـيم،  مقرئ وحمفظ أن أرجل ما يرجوه 
حيه إن األمر ال يقتور علل التالو  واحلفـظ، أو معرفـة شـيء مـن التفسـو،      
ــه إإ         ــك  ل ــدى ذل ــل يتع ــدقيق، ب ــل ال ــن العن ــل والبةــه ع ــل بالتأم وال حت

باتيات أيضا، وب رق متعدد  م ل اتم اعلـس بـالعرذ    يالت   الواول إإ
ــق     واحملاســبة، واســتصالص   ــل التصل ــة، والتوااــي عل ــة ت  وي رســائل عملي

ــه بفضــل اهلل          ــها  ل ــل ه ــد تع ــة ق ــهه النه ي ــك، وإن ه ــو ذل ــات ور باتي
 .ددالتااملية التفاعلية، وقد أ لقل عليها اسم النه ية _تعاإ_

حمـاوالت سـابقة إلقامـة     عاينل أاةاا جتارا اااـة   انـل هلـم   وقد 
و  بعــض ، بعــض الــبالد اإلســالمية النه يــة   قريبــا مــن هــهههــهه اعــالس 
الـيت ي يـد االهتمـام فيهـا بتأهيـل العلمـه       بعض الـدورات الميـ     الؤسسات لـ 
وباهتمـام حمـدود    ، إال أنها  انل جبهد ااص من بعض الدرسـه، والعلمات

ومن بعض النشا ات الفرعية لدى بعض الؤسسات، وي جتتمي فيها تيـي  
وأجـ م  فيما يظهر لي تفتقـر للتأاـيل والنه يـة،    العناار اليت ذ رناها، فهي 

له حماوالت اااة   و ،   معية احملافظة علـل القـرآن الاـريم       البعضأن 
ــدور           ــم تســمل  ال ــا أعل ــها التوــور فيم ــن ه ــة م ــا دور  قريب ــان هل األردن  
التأهيليـة، تع ــل للمعلمـه الــهين يعملـون   اعمعيــة مـن الرجــال والنســاء،     

لانهــا ي تأاــه اعتمــادا رمسيــا  ل إجــا"ات بــالتالو  واحلفــظ،واحلااــله علــ
يعمم علل تيي فروعها، إمنـا  انـل مببـادرات ونشـا ات لـبعض مرا  هـا،       

إال أن اعتمـاد هـهه النه يـة     ما أنها ي تان بـنفس ترتيـب التـاءات اخلمـس،     
  أداء وتنفيـه اعالس، ـان لر ـ  النبـأ      ومن عمـل مؤسسـي وبهـهه الوـور     

د ، وقـد  تـدارس يم السبق   تبنيـه وـمن  مشـرو  اـاص أ لـق عليـه  د      العظ
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وراقبـل منه يتـه الـيت اعتمـدت   دوراتـه      علل هها الشـرو  البارك،  ا لعل
ومـن   العلمية  سب منه ية التـاءات اخلمـس،  ومؤلفاته  اته، وإاداروجمالسه
تمـي  يستهد  تيـي شـرائح اع  س أنه هها الشرو    ا ته الستقبلية مبشرات

أرذ حلوا ومن حقائب منوعة، تعه علل إبرا" دور القرآن   هدايـة   أي  
النـــاس وتـــوجيههم لاـــل مـــا فيـــه موـــلةتهم، ويعيـــنهم علـــل حـــّل تيـــي  

 مشاالتهم.
د تاامليــة  دتاامليـة تفاعليـة  وأقـول   شـأن هـهه النه يـة  إنهـا منه يـة       

والت  يـــة، تعـــل بـــه التشـــويق للم ـــالس، والـــتالو  والتفســـو والتـــدبر  
وتفاعلية  اعتمدت علل التفاعل ومشار ة احلاورين باعلس،  ما اعتمـدت  

 هلا أ ر إمياني وأ ر عملي ت بيقي. اليتعلل أسلوا  رح األسئلة التنوعة 
 

*      *      * 
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 اخلامتة
  مــا  عــودا  _ســبةانه _ فأمحــده  انتهيــل،  و مــده  ابتــدأت،  اهلل  مــد

 أعـــان الـــهي هلل احلمـــد الوـــاحلات، تـــتم بنعمتـــه يالـــه هلل بدأت،احلمـــد
ــي ويســر،أمحده ــ  رب ــه وأ  ــهي اخلــو علي ــان   له ال ــل أع ــة عل ــها  تاب  ه
 _ســبةانه_ وحــده فلــه لغــوي، الفائــد  مــن أأملــه قبلمــا منــه البةه،فأفــدت

 .النة وله الفضل وله احلمد
 السجمـ  عليهـا  قامـل  الـيت  النه يـة  حـول  البةه   شيقة جتربة  انل لقد
 ورد مــا وتأمــل لــهلك، وجهــل الــيت األدلــة العظيم،وااتيــار القــرآن تــدارس

 اـدمل  قـد  أ ـون  ،وأن_تعـاإ _ اهلل  تاا ادمة يشر  الضيف  فيها،رجاء
 إلبـرا"  احلاجـة  مبـدى  لعلمـي  ،_تعـاإ _ اهلل  تـاا  تعلـيم    الهـم  اعانب هها
ــها ــأ و الووــو ،ومدى ه ــة ت ــة وفعالي ــيت النه ي ــد بةــه،ال   وردت ال  فق

ــة مــن أ  ــر   جربــل  تيــي واستةســان قبــول فالقــل شــرائح، ولعــد  دول
 .ت بيقها   الشار ه
 عليه  اهلل أعان ما هها اهلل،لان  تاا ادمة   متواوعا جهدا  ان ولقد

 البشـر  عمـل  البةـه،لان  هـها  ادمـة    الوسـي  بهلل قد أن  لي يبدو وفيما
 أن قدرتـه  جلـل  وال لل،وأسـأله  تقووال من سبةانه النقص،فأستغفره يعرتيه
 .القبول له وياتب به ينفي وأن والفائد ، اخلو فيه دعل

   تنتشــر القــرآن،وأن تــدارس جمــالس اــو يعــم أن _تعــاإ_ أســأله  مــا
 .وهداياته القرآن بنور  لهم اخللق األرذ،ليةيا أاقا 
  اأبر"ه من وتوايات، بنتائّ البار ة الدراسة ههه من ارجل وقد
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  النتائّ أهم
ــاد-١ ــة اعتم ــل النه ي ــاءات عل ــد اخلمــس، الت ــة جــاءت وق ــها مرتب  به
 ئ.الت  ية التدبر، م التفسو، م التالو ، م التمهيد، م  الرتتيب
 القـرآن  تـدارس  جمـالس  إقامـة  الـوارد   األدلـة    بار"ا  ان التمهيد أن-٢
 .العظيم
   الربانيـة  اإلعانـة  ىمـد  يدرك وتعليما، تعلما القرآن علل القبل أن-3
 ﴿ تعـاإ  قوله حقيقة اهلد ،ويستشعر هها حتقيق                 

       ﴾ [١٧ االقمر.] 
 احللقــات علــل الشــرفه أعمــال ترتــب اخلمــس التــاءات منه يــة أن-4

 .احللقة    البهم مي أوقاتهم وتنظم القرآنية،
 بــه تعــل  تاامليــةد تفاعليــة تاامليــةد النه ية منه يــة هــهه أن-5

 اعتمـدت   والت  ية،وتفاعليـة  والتدبر والتفسو والتالو  للم الس، التشويق
  ـرح  أسـلوا  علـل  اعتمـدت  باعلس، ما احلاورين ومشار ة التفاعل علل

 .ت بيقي عملي وأ ر إمياني أ ر هلا مما التنوعة األسئلة
 

*      *      * 
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 :التوصيات أهم
ــو-١  بهــهه االهتمــام بــالقرآن،إإ التصووــة لؤسســات ا تيــي أدع

   األعمـــال مـــن منظومـــة براجمهـــا مـــن للمســـتفيدين تقـــدم  يـــه النه يـــة،
 ختووـل  الؤسسـات  بعـض  إن مؤسسـات،حيه  علـل  مقسـمة  هـي  اعالس،
 ختوـــــص وبعضـــــها بالتفســـــو، ختوـــــص وبعضـــــها واحلفـــــظ، بـــــالتالو 

 . له ذلك تعل النه ية بالت  ية،فههه ختوص بالتدبر،وبعضها
  بالق ـــــــــــاعه التعلـــــــــــيم جمـــــــــــال   العـــــــــــامله أدعـــــــــــو-٢

 الـيت  الؤسسـات  مـن  واالسـتفاد   النه يـة،  هـهه  احلاومي،واخلاص،توظيف
 عليها. عملل
 ت ـــوير القرآنـــي،إإ اعـــال   العاملـــة والرا ـــ  اعمعيـــات أواـــي 3

 .القرآن هها عظمة مي يتناسب مبا أدائها مناه ها،وت وير
قا  األرذ، ليةيا اخللق  لهم ااهلل أسأل أن يعم هها اخلو وينتشر   أو

 بنور القرآن وهداياته.
 وآار دعوانا  أن احلمد هلل را العاله..

 

*      *      * 
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 قائمة الوادر والراجي
 لوـالح ا بـابن  العـرو   الـدين  الرمحن،أبوعمرو،تقي عبد بن ع مان  الوالح ابن -
 – الاتب عاي,  واحلام العلوم ماتبة  الناشر الوالح، ابن ،فتاوىئهـ٦43  ت 

 .القادر عبد اهلل عبد موفق. د  حتقيق ،١4٠٧ ا١بووت،ط
 ح ـر  بـن  علـي  بـن  حممـد  بـن  أمحـد  األربعـه  بشرح البه الفتح  اهليتمي ح ر ابن -

ــ  ٩٧4  ت  اإلسـالم،  شـيخ  الـدين  شهاا األنواري، السعدي اهليتمي  ،الفتحئه
ــبه ــه األربعه،عــ  بشــرح ال ــورس حممــد احملمد،قوــي حممــد جاســم أمحــد  ب  ن

 جـد   النهـاج،  دار  الّدارستاني،الناشـر  الشيصي بار أبي بن أنور مح   احلالق،أبو
 م ٢٠٠٨ - هـ ١4٢٨ ا١السعودية،ط العربية الملاة –

 م يـــي بـــن وهـــب بـــن علـــي بـــن حممـــد الفـــتح أبـــو الـــدين تقـــي  العيـــد دقيـــق ابـــن _
ــابن القشــوي،العرو  ــق ب ــد دقي ـــ٧٠٢  ت  العي ــه ،شــرح ئه ــة األربع    النووي

 - هـــــ١4٢4 ا٦الريــــان،ط مؤسســــة  النبوية،الناشــــر الوــــةيةة األحاديــــه
 .م٢٠٠3

 ريــاذ شــرح ،ئهـــ١4٢١  ت  الع ــيمه حممــد بــن اــا  بــن ع يمه حممــد ابــن-
 .هـ١4٢٦  للنشر،الرياذ،ط الو ن دار  الناشر الواحله،

  ت  الشافعي الوديقي الباري إبراهيم بن عالن بن حممد بن علي حممد  عالن ابن-
ــ ١٠5٧  لل باعــة العرفــة دار  الناشـر  الوــاحله، ريـاذ  ل ــرق الفـاحله  دليــل ،ئه
 م،اعتنل٢٠٠4 - هـ ١4٢5 الرابعة،  لبنان،ال بعة – والتو"يي،بووت والنشر

 .شيةا مأمون اليل  بها
 دار اللغة، مقاييس مع م ،ئهـ3٩5  ت  الق وي ، فارس بن دأمح  فارس ابن -

 .هارون السالم عبد  م،حتقيق١٩٧٩ هــ١3٩٩  بعة بووت، ـ  الفار
 اعو"يـة   قيم ابن الدين مشس سعد بن أيوا بن بار أبي بن حممد  اعو"ية قيم ابن -
ــ ٧5١  ت   دار  واإلراد ،الناشـــر العلـــم واليـــة ومنشـــور الســـعاد  دار ،مفتاحئهـ

 بووت. – العلمية الاتب
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 األنواري منظور ابن الدين الفضل،تال أبو علل، بن مارم بن  حممد منظور ابن-
  بووت،ال بعــة – اــادر دار العــرا، لســانئ هـــ٧١١  ت  اإلفريقــل الرويفعــل

 .هـ ١4١4 - ال ال ة
 وأبـ  يوسـف،  ابـن  اهلل عبـد  بـن  أمحـد  بـن  يوسـف  بـن  اهلل األنوـاري عبد  هشام ابن -

 مالـك  ابـن  ألفية إإ السالك أووح ،ئهـ٧٦١  ت  هشام الدين،ابن تال حممد،
 حممـد  الشـيخ  يوسـف   والتو"يي،احملقـق  والنشر لل باعة الفار دار  ، الناشرئط. ن 

 .البقاعي
 الدين تال حممد، أبو العافري، احلموي أيوا بن هشام بن اللك عبد  هشام ابن -
 موـ فل  وم بعـة  ماتبـة  شـر ة   الناشـر  هشام، البن ةالنبوي ،السو ئهـ٢١3  ت 

 احلفـيظ  وعبـد  األبياري وإبراهيم السقا مو فل  مبور،حتقيق وأوالده احلل  البابي
 .م١٩55 - هـ١3٧5 ا٢الشل ،ط

 ،روحئهـ١٢٧٠  ت  األلوسي احلسي  عبداهلل بن حممود الدين األلوسي  شهاا -
 – العلميـــة الاتـــب دار  ال اني،الناشـــر والســـبي العظـــيم القـــرآن تفســـو   العـــاني

 .ع ية الباري عبد علي  هـ،احملقق١4١5 ا١بووت،ط
ــيباني، أســـد بـــن هـــالل بـــن حنبـــل بـــن أمحـــد اهلل عبـــد أبـــو أمحـــد  اإلمـــام -  الشـ
ــ ٢4١ ت   حنبل،مؤسســــــــــــة  بــــــــــــن  أمحــــــــــــد  اإلمــــــــــــام  ،مسندئهـــــــــــ

 ن.وآاري مرشد وعادل األرنؤوط شعيب  هـ،حتقيق١4٢١ا١الرسالة،ط
 ،اـةيح ئه٢5٦  ت  اععفـي  البصـاري  اهلل عبد أبو إمساعيل بن حممد  يالبصار -

 عبــد فــؤاد حممــد تــرقيم ب وــافة الســل انية عــن موــور   الن ــا   ــوق البصـاري،دار 
 .الناار ناار بن "هو حممد  حتقيقهـ،١4٢٢ ا١طئ الباقي

، الناشر  البدور  حممد بن أمحد البدور، القرآن العظيم به إقامة البنل وفهم العنل-
 .ـه١43٧ا١ماة الارمة، ط _مر   النبأ العظيم 
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   التن يــل ،معايئهـــ5١٠  ت  البغــوي مســعود بــن احلســه حممــد أبــو البغــوي  -
 اهلل عبــد حممــد  هـــ،حتقيق١4١٧ا4الريــاذ،ط اللنشــر  يبــة القــرآن،دار تفســو
 ن.وآاري النمر

ــار خمتار أمحــد أمحــد. د - ــد خمت ــد عب ــر احلمي ــ١4٢4  ت  عم ــق مبســاعد ئ ـه  فري
 - هـــ ١4٢٩ ا١ـالقاهر ،ط   الاتــب العااــر ،عاي العربيــة اللغــة عمـل،مع م 

 م٢٠٠٨
 تأاـــيلية  دراســـة ـ     القـــرآن تـــدارس  جمـــالس الربيعـــة،  اهلل عبـــد بـــن  الربيعة حممـــد 

 .هـ١43٨ ا١ماة الارمة، ط _العظيم  النبأ   ومنه ية،الناشر مر
 العارفــــ "هـــو،دار ديـــوانئ م٦٠٧  ت  ال نـــي، ســـلمل أبـــي بـــن  "هـــو "هـــو  -

 .اعبالوي  اهر حممد ـ إبراهيم الفضل أبو بن حممد  حققه ١٩٨٢ا٢مور،ط
  ت  اتملي،ال ـ ي  رالـب  بـن    و بن ي يد بن جرير بن حممد جعفر أبو  ال  ي -

  هـــ،حتقيق١4٢٠ا١ط الرســالة القرآن،مؤسســة تأويــل   البيــان جــاميئ هـــ3١٠
 . شا ر حممد أمحد

 الـرا"ي،  التيمـي  احلسه بن احلسن بن عمر بن حممد اهلل عبد الرا"ي أبو الدين رفص -
ـــ٦٠٦  ت  ــب ،مفاتيحئهـ ــو  الغيـ ــبو التفسـ ــاء ،دارئالاـ ــرتاث إحيـ ــي الـ  ـ    العربـ

 هـ.١4٢٠ا3بووت،ط
  ت  الفراهيـدي،  ثـيم  بـن  عمـرو  بن أمحد بن اخلليل الرمحن عبد الفراهيدي أبو -

ــةما دار العــه، ، تاائهـــ١٧٠  مهــدي. د  ،حتقيــق١٩٩٩بــووت،طااهلالل تب
 .السامرائي إبراهيم. الص ومي،د

 مشس اخل رجي األنواري فرح بن بار أبي بن أمحد بن حممد عبداهلل القر   أبو -
 دار  القر  ،الناشر تفسو=  القرآن ألحاام اعاميئ هـ٦٧١  ت  القر   الدين

ــب ــرية الاتـ ــاهر ، – الوـ ـــ١3٨4 ا٢ط  القـ ــقئم١٩٦4 - هـ ــد  ،حتقيـ  أمحـ
 أ في . وإبراهيم ال دوني
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ــ ٢٦١  ت  النيسابوري القشوي احلسن أبو احل اج بن  مسلم  مسلم -  ،اةيحئه
 – العربـــــي الـــــرتاث إحيـــــاء ،دارئم١٩55 اهــــــ١3٧4 ســـــنة  بـــــي  مســـــلم،

 .الباقي عبد فؤاد حممد  بووت،احملقق
 WHO)http//www.who.int/ar  العالية الوةة لنظمة الوقي اإللارتوني -
 شرح ،النهاجئهـ٦٧٦  ت  النووي، شر  بن حييل الدين حميي " ريا النووي أبو -

 .هـ١3٩٢ا٢بووت،ط – العربي الرتاث إحياء احل اج،دار بن مسلم اةيح
 

*      *      * 
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Sahabah 
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Makkah Al-Mukarramah 

                                                    

Abstract: 

The present study revolves around the steps needed for establishing Councils 
for studying the Qur’an, Holy Book of Allah, which depends on the Qur'an, 
Sunnah and what is narrated by Al Sahabah (companions). This will enable the 
participants live the meaning of the great Book of Almighty Allah, reach His 
guidance, and act and behave according to what Allah requires from them in 
order to adopt good manners. Hence, in order to achieve our access to the 
guidance of Qur'an, we must follow the approach adopted by the salaf (our 
predecessors) demonstrated through what they learnt from prophet of Al Huda 
(peace be upon him), and were able to achieve in the Qur'an Study Councils 
(QSCs). Now, for the QSCs to achieve the fruitful aims of establishing them, 
they must include aspects of non-recitation, explication of rare words, and 
memorization only. 

After scrutinizing relevant texts, I found that the QSCs depended on five 
main elements: (introduction, recitation, explication, contemplation and 
Tazkiah). These elements can sometimes be visible and other times deduced by 
checking and contemplating the texts. 

The five elements are the main topics for maintaining QSCs, taking into 
consideration that the term “study” signifies interaction and participation.  

Hence, this is the method to be used in the implementation of the QSCs, 
which will allow participants to discuss Qur’anic verses to the benefit of council 
members.   

So by the evidence of al Qur'an, Sunnah and what is narrated by al Sahabah 
(companions of Prophet Muhammad) I have reached the five-element model, 
each element of which starts with the Arabic letter /T/ giving introduction, 
recitation, interpretation,  contemplating and Tazkiah. Considered carefully, the 
order of the elements needs to be adhered to in QSCs, a technique approved by 
practical experience. 

Thus, I can sumbmit to the reader the present objective fundamental study 
for QSCs to promote the sudy of the Holy Qur’an, Sunnah, and Sahabah narrated 
traditions. 

I ask Almighty Allah to assist me in fulfilling my aims and to accept my 
effort, allowing it to be of benefit and blessing. 
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