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  اَألعَ�اُل الِ�َ�اُن ال�ي ُتَ�قُِّل الِ��َ�انَ 

  دَراَسٌة َحِ�یـ�ـِ�ــٌَّة َم�ُضـ���ٌَّة 

  2إب�اهـ�ــ� دمحم عـ�ــ�ه و ،*�1 أسع� ال�ف��ن��

، ال�ـــامــعــة اإلســــالم�ـــة، �ل�ة أص�ل ال�ی�، ق�� ال��ی� ال���� وعل�مه) 1

  .فل���� ،غــــــــ�ة
  فل����. ،غــــــــ�ة�ل�ة ال�ع�ة اإلسالم�ة،  )2

*Email: nsafadi@iugaza.edu.ps 

  �ل��ال

م���عـــة مـــ� األع�ـــال ال�ـــال�ة ال�ـــي ت�قـــل م�ـــ�ان  إلـــى ب�ـــانهـــ�ا ال��ـــ�  یهـــ�ف

ال�الة ال�ق��لة ال��ل� ی�م ال��امة، ح�� قام ال�اح�ان ���ع م���عة م� األحادی� 

 ���ــــال��ه�، وقــــ� اســــ�عانا وقامــــا ب�راســــ�ها دراســــة ح�ی��ــــة م�ضــــ���ة ،علــــى ذلــــ�

، واسـ���اج مـا ف�هـا مـ� األحادی� وأقـ�ال العل�ـاءفي ج�ع  واالس���ا�ي االس�ق�ائي

��ـل � ال�ُ َلـ. وقـ� ت�صـل ال�اح�ـان إلـى ن�ـائج مه�ـة مـ� أب�زهـا: أنَّ ال�َ ومعـال� ف�ائ�

لف ���ا ی�زن في ال��ـ�ان علـى اخ�ُ ه وأن .ب�زن أع�ال ال��اد ه� األم�� ج���ل

ل نف�ـه، وق�ـل: ال�ـ�ف، وق�ـل: إنَّ �ـلَّ أر�عة أق�ال؛ فق�ل: األع�ال، وق�ـل: العامـ

و�ن لـــ�زن أع�ـــال ال��ـــاد ح�ً�ـــا ���ـــ�ة،  .، وهـــ�ا الـــ�� ارت�ـــ�اههذلـــ� م�ـــا یـــ�زن ��ـــ

ل ال��ــ�ان: ال��ــ��ح ومــ� األع�ــال ال�ــي ت�ّقــ .أع��هــا إ�هــار ع�لــه ســ��انه وتعــالى
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، وال�ــ�ام ال�ـأث�رةال��ا��ـة علـى األذ�ـار و  هلالج لج وال����ـ� وال�هل�ـل وال����ـ�؛ تع��ً�ـا �

فهــي أف�ــل الــ���  ،�ل�ــة ال��ح�ــ�، واإلك�ــار مــ� م�اسـ� األخــالق و�ــ�ل ال�ــ��

 ،اح��ــــاب ال�لــــ� ال�ــــالح ع�ــــ� م�تــــه، و فــــي الــــ�ن�ا، وال �عادلهــــا شــــيء فــــي اآلخــــ�ة

 وأخ�ــً�ا فقــ� أوصــى ال�اح�ــان . اح��ــاب الفــ�س وغ�ــ�ه مــ� الع�ــاد فــي ســ��ل هللاو 

ال�انــ� الع�ــ�ِ� مــ� ال����ــة،  ااالع��ــاء بهــ��ل��� ل�ــ���� وال��ــواالعل�ــاء والــ�عاة 

األثـ� ال���ـ� فـي ه م�ـا لـ ؛ال�ـاس ���اقـف ال��ـاب وال��ـ�ان و�ال��اومة على تـ����

االســ�قامِة علــى ال�ــادة، وعــالج األمــ�اض، وال��ــ�الت، وحــاالت ال�ــأس، والق�ــ��، 

  ، والغفلة ع� ال�ار اآلخ�ة.وال��ال�، ال�ات�ة ع� ال�ع� ع� هللا 

  .ح�ی��ة م�ض���ة ،ت�ق�ل ال���ان ،األع�ال ال��ان �ف�اح�ة:ال�ل�ات ال

  ال�ق�مة

ون�ــــ�ه��ه، ونــــ�م� �ــــه ون���ــــل  إنَّ ال��ــــ� � ن��ــــ�ه ون�ــــ�ع��ه

عل�ه، ونع�ذ �ا� م� شـ�ور أنف�ـ�ا، ومـ� سـ��ات أع�ال�ـا، مـ� یهـ� هللا 

فال م�ل له، وم� ��لل فال هاد� له، وأشه� أن ال إلـه إال هللا وحـ�ه 

  ال ش��� له، وأشه� أن م��ً�ا ع��ه ورس�له، أما �ع�: 

�ـاه�� فـي  فإنَّ ال����ع ل���ص ال��َّة ال����ة ��� ث� اخ�الف

وزن األع�ــــال  ح��قــــة ال��ــــ�ان، ومــــا ســــ��زن ��ــــه، ف��هــــا مــــا دلَّ علــــى

دلَّ علــى وزن ال�ــ�ف، ون�ــ�ص ثال�ــة دلــ� علــى  م�هــا مــانف�ــها، و 

  وزن العامل نف�ه.

مــ� األع�ــال  اً ���ــ� ارس لل�ــ�َّة ال����ــة أنَّ ه�ــاك ك�ــا �الحــ� الــ�

م�ـا ی��ـ�  -عـالىت–ال����عة ال�ي ت�اه� في ت�ق�ل م��ان الع�� ع�� هللا 

إ��ان ال��م� و�ق��ه، و��عله ����� على أن أع�اله ال�ال�ة س���� 

لل��ة، وفـي  -ب�ح�ة هللا-وت�زن وس���ن في م��ان ح��اته، وس��هله 
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ال�قابــل ��ــاف مــ� فعــل ال�عاصــي؛ ألنهــا ســ���� وســ���ن فــي م�ــ�ان 

  ال���ات ال�ي س���ن س�ً�ا لغ�� هللا وناره.

� ل�راســـــة أحادیـــــ� �جهـــــ� ه�ـــــة ال�ـــــاح��ْ مـــــ� أجـــــل ذلـــــ� �لِّـــــه ت

ال��ــ�ان، و��ــان مــ�هج العل�ــاء فــي ال�عامــل معهــا واإل��ــان بهــا، ف�انــ� 

ــل ال��ــ�اَن هــ�ه ال�راســة �ع�ــ�ان:  ســٌة درا –"األع�ــاُل الِ��ــاُن ال�ــي ُت�قِّ

  ".َحِ�یـ�ـِ�ــٌَّة م�ض���َّةٌ 

  أه��ة ال��� و��اع� اخ��اره :أوًال 

  ع�ة، م�ها:ت��� أه��ة ال��� في أم�ر 

تعلقه ���ض�ع م� م�اض�ع العق��ة واألم�ر الغ���ة وم�قف م�  .1

م�اقـــف یـــ�م ال��امـــة، وهـــ� م�قـــف ال��ـــ�ان، وال ��فـــى مـــا لهـــ�ا 

 ال��قف م� أه��ة وم�انة.

ِ� ذلـــ� ال��قــــف مــــ� حـــ�ٍّ علــــى الع�ــــِل ال�ــــالِح،  .2 ل�ـــا فــــي تــــ��ُّ

ــــــل مــــــا ت�اســــــَل  ــــــ�ك ال���ــــــ�اِت، ب وال��ــــــادرِة لفعــــــل ال��ــــــ�اِت وت

��اسـل�ن فــي ع�ــل ال�ــال�ات ســ�اٌء ال�اجــ� م�هــا وال��ــ��ُن ال�

 إال ���ِ� الغفلِة ع� م�اقف ی�م ال��امة وم�اه�ها.

ل�ا في ت��� م�قف ال���ان في اآلخ�ة م� ت��ی� لل�اس �أن ال  .3

��ل��ا فـي م�ـ�ان الـ�ن�ا، خاصـة ون�ـ� ن�ـ�� فـي زمـ�ٍ  ��ـ�ت 

، فــأكل�ا )1(��ــه ال��ــال�، و�غــى ���ــٌ� مــ� ال�ل�ــاء علــى �ع�ــه�

، وال شـ�َّ أنـه  أم�اَل غ��ِه�، ونال�ا م� األع�اض ب�وِن وجِه ح�ٍّ

                                                           
الَِحاِت َوَقلِيٌل َما   َوإِن� َكثِ�ً�ا ِمَن اْلُخَلَطاِء َلَ�ْب�ِ� َ�ْعُضُ�ْم َع�َ� َ�ْعٍض إشارة إلى ق�له تعالى:  )1 إِال� ال�ِذيَن آَمنُوا َوَعمِلُوا الص�

  ].24اآل�ة:  ،صس�رة [�ُْم 
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ِ� ال��ـ�ان وال�قـ�ف بـ�� یـ�� هللا  لل��ـاب  ال شيٌء م�ل تـ��ُّ

 عالًجا ل�ل�.

حــــــلُّ �عــــــ� اإلشــــــ�االت ال�اشــــــ�ة عــــــ� االخــــــ�الف فــــــي فهــــــ�  .4

ال���ص ال�اردة في م�قـف ال��ـ�ان، م�ـل: �ـ�ن ال��ـ�ان حّ�ـي 

هــل األع�ــال تــ�زن فـي ال��ــ�ان، أم اإلن�ــان نف�ــه؟ أم مع�ـ��؟ و 

  وغ�� ذل� م� ال��ائل والق�ا�ا ال�ه�ة.

  أه�اف ال��� :ثانً�ا

  :���ع أه�اف ال��� ���ا �أتيت

دراسة ال��ة دراسة م�أن�ـة ت�ـ�ه�ف خ�مـة األمـة اإلسـالم�ة مـ�  .1

خـــالل دراســـة ح�ی��ـــة ق���ـــة معاصـــ�ة ت��ـــاول ن�ـــ�ص م�قـــف 

 ال���ان ی�م ال��امة.

، و��انهــا، واســ���اج ادیــ� ال�ق��لــة ال��علقــة �ــال���انج�ــع األح .2

 ما ف�ها م� ف�ائ�، و��هار ما ف�ها م� معال�.

ب�ـــان اه��ـــام ال�ـــلف �أحادیـــ� ال��ـــ�ان، وح�صـــه� علـــى ن�ـــ�ها  .3

 و��انها وت�ض��ها.

  ب�ان م�هج أهل ال��ة وال��اعة وم�قفه� م� ال���ان.  .4

  م�هج ال��� :ثالً�ا

ال�اح�ـــــان �ـــــال��هج االســـــ�ق�ائي فـــــي ج�ـــــع واســـــ�ق�اء س��ـــــ�ع�� 

ــ�َّة، و��ــ�ع��ان �ــال��هج االســ���ا�ي أ�ً�ــا، و����ــل ع�ــل  ن�ــ�ص ال�ُّ

 � في ال�قا� اآلت�ة:ال�اح��ْ 
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ت���� ال���ص ال��ی��ة، وت�ت��ها، وتف��لها ح�� م�اح�  .1

ال�راســـة، واالق��ـــار علـــى األحادیـــ� ال�ق��لـــة ال�ـــي تـــ�ور بـــ�� 

 واس��عاد ما ل� ��ح أو ل� ی���. ال��ة والُ���،

 اخ��ار ال��ی� ال���ل، واالق��ار على م�ضع ال�اه� م�ه. .2

ال��� على األحادی� �أق�ال العل�اء، فإن ل� ��� له� أق�اٌل فـي  .3

ذل� س�ق�م ال�اح�ان ب�راسة ال��� وال��� عل�ه ��ا ی�اس� حالـه 

ــــي ��ــــ� م�ــــ�لح  ــــ�د ال�قــــ�رة ف مــــ� خــــالل شــــ�ائ� الق�ــــ�ل وال

ـــــا إذا �ـــــان ال�ـــــ�ی� فـــــي ال�ـــــ����� أو أحـــــ�ه�ا ال�ـــــ� ی�، أمَّ

 فالع�و إل�ه�ا أو إلى أح�ه�ا �ف�ل ����ه.

االك�فاء ب��� ال�او� األعلى في مـ�� ال�ـ�ی�، وأمـا ���ـة ال�ـ��  .4

ف�����ه ال�اح�ان في ال�اش�ة ع�� دراسة ال��ی� ال�� ل� ���� 

 عل�ه العل�اء.

ر�� ع�ــ� ورودهــ� ، واألعــالم غ�ــ� ال��ــه� ال��ج�ــة لل�ــ�ا�ة  .5

 في أول م�ضع م� ال���.

تف�ـ�� األلفــا� الغ���ــة مــ� ��ــ� غ��ــ� ألفــا� ال�ــ�ی�، وشــ�وح  .6

 ال��ی�، وال�ع��� �األماك� وال�ل�ان م� خالل ��� ال�ل�ان.

االن�قــاء واالخ��ــار مــ� أقــ�ال العل�ــاء وال�ــ�َّاح فــي ال�عل�ــ� علــى  .7

 األحادی� ��ا �في �الغ�ض، وال��سع ح�� ال�اجة.

�ـــع وال��ف�ــــ� بــــ�� األحادیـــ� ال�ــــي �اه�هــــا ال�عــــارض، و�ال ال� .8

فــال��ج�ح، وفـــ� ق�اعـــ� علـــ� م��لـــف ال�ـــ�ی�، و�ـــال�ج�ع ألقـــ�ال 

 أهل العل�، إن ت��� ذل�.
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  را�عًا: ال�راسات ال�ا�قة

ح�� عل� ال�اح���، ال ت�ج� دراسة عل��ة، ح�ی��ة م�ضـ���ة، 

علــى ال�ــ� ت�اولــ� هــ�ا ال��ضــ�ع ��ــ�ل عل�ــي؛ ول�ــ� ه�ــاك مقــاالت 

وم��ــــ�� الع��فــــى، وم��ــــ� الف�ــــ�� وغ��هــــا،  ،و��اصــــة م�قــــع األل��ــــة

تع�ضــــــ� لل��ضــــــ�ع فــــــي صــــــف�ة أو صــــــف���� وأح�انــــــا دون ت�ث�ــــــ� 

  لل�وا�ات.  

  خامً�ا: خ�ة ال���

وخات�ـــة،  ثالثـــة م�احـــ�، :ی�ق�ـــ� ال��ـــ� �عـــ� هـــ�ه ال�ق�مـــة إلـــى

  كاآلتي:

  ال���ان وح��ق�ه. تع���: ال���� األول

  ما ی�زن في ال���ان وال���ة م� ذل�.: ال�انيال���� 

  األع�ال ال�ي ت�قل في ال���ان.�ع� : ال���� ال�ال�

  ال��ائج وال��ص�ات.ال�ات�ة: 

          
  

  ال���� األول

  وح��ق�هال���ان  تع���

  :تع��� ال���ان /أوًال 

أما في اللغة: ال�ـ�از��؛ واحـ�ها: م�ـ�ان، وهـي ال��اق�ـل، واحـ�ها 

  و�قال لآللة ال�ي ی�زن بها األش�اء: م��ان أ�ً�ا. م�قال،
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ـا َمـْن َ�ُقَلـْت َمَوازِينُـ�ُ وفي ال����ل: قـال تعـالى:  ـا َمـْن و)1( ،َف�َم� َأَم�

ْت َمَوازِينُ�ُ    ، أراد: م� ثقل وزنه، أو خف وزنه.))2َخف�

ال��ـــ�ان ال��ـــاب الـــ�� ��ـــه أع�ـــال �ـــل وق�ـــل: ال��ـــ�ان: العـــ�ل، وق

: مـا �قـالأ� قـْ�ًرا،  ،))3َفال �ُقِيُم َلُ�ْم يَْوَم اْلقَِياَمِة َوْزنًاال�ل�، وق�له تعـالى: 

ــــ�ه، و  ق�ــــل: أ� خفــــة مــــ�از��ه� مــــ� لفــــالن ع�ــــ�� وزن؛ أ� َقــــْ�ر؛ ل��َّ

  .)4("ال���ات

وأمــا فــي االصــ�الح: فهــ� اآللــة ال�ــي تــ�زن بهــا أع�ــال ب�ــي آدم 

ـــه �ف�ـــان ح�ـــ�ِّ�ان ول�ـــان، وأنَّ هللا  یـــ�م ال��امـــة، وهـــ� م�ـــ�ان ح��قـــي ل

  .)5(ی���ه ل�ّلِ أح�

  وج�ب اإل��ان �ال���ان: /ثانً�ا

، ))6، وفــي ســ�ة ن��ِّــه لقــ� ث�ــ� ذ�ــ� ال��ــ�ان فــي ��ــاب هللا 

، ��ـا فـي فال ح�ـة لل�ـ� فـي إن�ـاره وج�ـ�ده، ففـي حـ�ی� ج���ـل 

، و��ه: ُث�َّ َقـاَل )7(َأِبي َعاِمٍ� اْألَْشَعِ��ِّ روا�ة اإلمام أح��، م� ح�ی� 

�َ�اُن؟ َقاَل ال��ي ج���ل  "َأْن ُتْ�ِمَ� ِ�اِ�، َواْلَ�ْ�ِم اْآلِخِ�، : : َما اْإلِ

                                                           
  .6 س�رة القارعة: اآل�ة )1
  .8س�رة القارعة: اآل�ة )2
  .105س�رة ال�هف: اآل�ة )3
  ).447-13/446ان��: ل�ان الع�ب، "َوَزَن"، ( )4
  ).447-13/446ال��جع نف�ه، "َوَزَن"، ( )5
  ح�� س��ع�ض لع�د م� ه�ه ال���ص في أث�اء ال���. )6
ِ ْب� وه�، وق�ل:  )7 َأُب� َعاِمٍ� اْألَْشَعِ�ّ�، اخ�لف ِفي اس�ه، فق�ل: ع��� ْب� وه�، وق�ل: َعْ�� �َّ

ِ ْب� ع�ار، وه� ل�� �ع� أبي ُم�َسى، وه� م�� ن�ل ال�ام م�  ِ ْب� هانئ، وق�ل: َعْ�� �َّ َعْ�� �َّ

ان. (االس��عاب في مع�فة األص�اب، ، ت�في ِفي خالفة َعْ�� اْلَ�ِلِ� ْب� َمَ�وَ أص�اب ال��ي 

  ).4/1706الب� ع�� ال�� 
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ـــ�َ�، َواْلَ�ـــْ�ِت، َواْلَ�َ�ـــاِة َ�ْعـــَ� اْلَ�ـــْ�ِت، َواْلَ��َّـــِة،  َواْلَ�َالِئَ�ـــِة، َواْلِ�َ�ـــاِب، َوال�َِّ��ِّ

، َواْلِ�َ�اِب، َواْلِ��َ�اِن، َواْلَقَ�ِر ُ�لِِّه، َخْ�ـِ�ِه، َوَشـ�ِِّه"، َقـاَل: َفـِإَذا َفَعْلـُ� َوال�َّارِ 

  .)1(َذِلَ� َفَقْ� آَمْ�ُ�؟، َقاَل: "َنَعْ�"... ال��ی�

                                                           
  .17167)، ح�ی�28/400م��� أح�� ( )1

َثَ�ا َأُبــ� اْلَ�َ�ــانِ أوًال: ســ�� ال�ــ�ی�:     ، َأْخَ�َ�َنــا ُشــَعْ��ٌ -هــ�: ال��ــ� بــ� نــافع- قــال اإلمــام أح�ــ�: َحــ�َّ

َثَ�ا َعْ�ــُ� ِهللا ْبــُ� -�ع�ــي: ابــ� أبــي ح�ــ�ة- َثَ�ا َشــْهُ� ْبــُ� َحْ�َشــٍ�، َعــْ� َأِبــي ، َقــاَل: َحــ�َّ َأِبــي ُحَ�ــْ�ٍ�، َحــ�َّ

  َعاِمٍ�  األشع��... ال��ی�.

  انف�د �ه أح�� ع� أبي عام� األشع��. ثانً�ا: ت���ج ال��ی�:

)، ��ــاب اإل��ــان، �ــاب ســ�ال 1/19: أخ�جــه ال��ــار� (ولــه شــاه�ان، أحــ�ه�ا: عــ� أبــي ه��ــ�ة 

ـــي  �َ�ـــاِن 1/39، وم�ـــل� (50عـــ� اإل��ـــان، حـــ�ی� ج���ـــل ال�� ـــاب َبَ�ـــاِن اْإلِ �َ�ـــاِن، َ� ـــاب اْإلِ �َ�ِ ،(

ْحَ�اِن، ح�ی� ْسَالِم َواْإلِ   ، دون ذ�� ال���ان. ول�� ��ه ذ�� ی�م ال�ع�.9َواْإلِ

)، ��ـاب اإل��ـان، �ـاب ب�ـان اإل��ـان 36/ 1فـي صـ��ح م�ـل� ( واآلخ�: ع� ع�� ب� ال��اب 

  دون ذ�� ال���ان. .8، ح�ی� واإلسالم واإلح�ان

  ثالً�ا: دراسة رجال اإلس�اد:

هـــ، وق�ــل: 100رضــي هللا ع�هــا،  ت -َشــْه� بــ� ح�شــ� األشــع�� ال�ــامي مــ�لى أم ســل�ة -

 غ�� ذل�.

والقلــ� ���ــل إلــى مــا ذهــ� إل�ــه ابــ� ح�ــ� مــ� أنــه  اخ�لــف ��ــه اخ�الًفــا ���ــً�ا، :ال ال�اح�ــانقــ

ه ج�اعــة علــى رأســه� ال��ــار� وابــ� معــ��، وأمــا قــ�ل ابــ� صــ�وق ���ــ� اإلرســال واألوهــام، فقــ� وثقــ

ع�ن ��ه "ن���ه" أ� �ع��ا ��ه،  فق� ب�� ال��� في ذل� ال��� بـ� شـ��ل فقـال: "و�ن�ـا �ع�ـ�ا ��ـه 

ألنه ولي أم� ال�ل�ان"، وأما ما رواه ال��زجاني وغ��ه عـ� ال��ـ� بـ� شـ��ل عـ� ابـ� عـ�ن ق�لـه: 

ب��ــه ابــ� ال�ــالح، وأبــ� حــات� ال���ــ�اني، ، ��ــا " فهــ� ت�ــ���"إن شــهً�ا ت��ــ�ه، إن شــهً�ا ت��ــ�ه

وأمــا قــ�ل ابــ� ح�ــان: إنــه یــ�و� عــ� ال�قــات ال�ع�ــالت وعــ� األث�ــات  ،وال�ــ�رخ ال�افعــي الق�و��ــي

ال�قل��ات، وق�ل ال��زجاني: إنَّ أحادی�ه ال ت��ه أحادی� ال�ـاس، فقـ� دافـع ع�ـه الـ�ه�ي �عـ�ما أورد 

 ه� في ال���، فقال: "فه�ا ما اس���� م� ح�ی� شه� في سـعة روای�ـه،ه�ه األحادی� في ت�ج�ة ش

ومــا ذاك �ــال���� جــً�ا"، ثــ� خــ�� الــ�ه�ي ت�ج�ــة شــه� بــ� ح�شــ� فــي ال�ــ�� �ق�لــه: "ال�جــل غ�ــ� 

  م�ف�ع ع� ص�ق وعل�، واالح��اج �ه م��جح". 

، 1/110لل�افعـي، وال�ـ�و�� فـي أخ�ـار قـ�و�� 156(ان�� ت�ج��ـه: أحـ�ال ال�جـال، لل��زجـاني، ص

، و��ــاب 4/39، وال�امــل فــي ضــعفاء ال�جــال البــ� عــ�� 1/194وال�ــعفاء وال��ــ�و���، لل��ــائي 
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: "ق� اتف� أهل العل� �األخ�ار، والعل�اء ال�هاد )1(قال اب� ��ة

واج�  - �ع�ي ال���ان-  ال��اد في ج��ع األم�ار؛ أن اإل��ان ب�ل�

  .)2(الزم"

فَّار��ي : "وال�اصل أنَّ اإل��ان ثاب� �ال��اب وال��ة )3(وقال ال�َّ

  .)4(واإلج�اع"

ب ال��ار� على إث�ات ال���ان وما ی�زن ��ه �ق�له: "�اب  وق� ب�َّ

ِ اْلقَِياَمةِ ق�له تعالى: وأنَّ أع�ال ب�ي آدم  ،))5َوَ�َضُع اْلَمَوازِيَن اْلقِْسَط لَِيْوم

  .)6(وق�له� ی�زن"

                                                                                                                         

، 2/426، وال�ع�فـة وال�ـار�خ للف�ـ�� 8/390، وال��لـى البـ� حـ�م 1/361ال���وح�� الب� ح�ـان 

ر�خ ، وتـــا1/257، وتـــار�خ أســ�اء ال�قــات، البـــ� شــاه�� 4/434روا�ــة الــ�ور�  -وتــار�خ ابــ� معـــ��

، وتهــ�ی� ال�هــ�ی� البــ� 441، وتق��ــ� ال�هــ�ی�، البــ� ح�ــ� ص23/235دم�ــ�، البــ� ع�ــاك� 

، وســ�� 2697حــ�ی� 3/621، وجــامع ال��مــ�� 12/584، وتهــ�ی� ال��ــال لل�ــ�� 4/371ح�ــ� 

، ومع�فـــة 1/124، وصـــ�انة صـــ��ح م�ـــل�، البـــ� ال�ـــالح 378 -4/375أعـــالم ال�ـــ�الء للـــ�ه�ي 

  ).1/13مة ص��ح م�ل� ، ومق�1/461ال�قات للع�لي 

 �اقي رجال اإلس�اد ثقات. -

إســ�اده ضـ���، ��ـ�� شــه� بـ� ح�شـ�، فإنــه صـ�وق ���ـ� األوهــام،  را�ًعـا: ال��ـ� علــى اإلسـ�اد:

  ول� ُی�ا�ع، إال أنَّ لل��ی� شاهً�ا، ��ا ه� واضح في ال����ج، ی�تقي �ه إلى ال��� لغ��ه.
ُث، الَعاِبُ�، َشْ�ُخ الِعَ�اِق،  ه�: َأُب� َعْ�ِ� ِهللا، ُعَ�ْ�ُ� ِهللا ب�ُ  )1 ، الَفِ�ْ�ُه، الُ�َ�ّ�ِ ِ� الُعْ�َ�ِ��ُّ الَ�ْ�َ�ِليُّ ُمَ��َّ

  ).16/529هـ. (س�� أعالم ال��الء، لل�ه�ي387ُمَ�ّ�ُِف ِ�َ�اِب "اِإلَ�انِة الُ�ْ�َ��"، ت
  .97اإل�انة ال����، ص )2
فَّ  )3 اِر��ي، عال� �ال��ی� واألص�ل واألدب، أب� الع�ن، ش�� ال�ی�، دمحم ب� أح�� ب� سال� ال�َّ

فَّاِر��، وهي م� ق�� نابل�، ورحل إلى دم�� فأخ� ع� عل�ائها، وعاد إلى نابل�  ول� في سَّ

  ).6/14هـ. (ان��: األعالم لل�ر�لي1188ف�ّرس وأف�ى، وت�في ف�ها عام 
  ).2/184ل�امع األن�ار ال�ه�ة ( )4
  .47س�رة األن��اء: اآل�ة )5
  )، ��اب ال��ح��.9/162ال��ار� (ص��ح  )6
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�َّة ع��ة، ف�ـ� ُ�ـ�َّ ��ـه فقـ� اسـ���ل  وقال س��اُن بُ� ُعَ�ْ�َ�ة: "ال�ُّ

ـ�َّة"، �َّة، وم� ت�ك م�ها ش�ً�ا فق� تـ�ك ال�ُّ : "ال�ـ�ض، -وذ�ـ� م�هـا-ال�ُّ

  .) 1(وال�فاعة، وال���ان، وال��ا�"

ـ� ��ـا �ـان عل�ـه  ـ�ة ع�ـ�نا؛ ال���ُّ وقال اإلمام أح��: "أصـ�ل ال�ُّ

ــــــــى ق�لــــــــه: "واإل��ــــــــان  أصــــــــ�اب رســــــــ�ل هللا  ــــــــ�اء بهــــــــ�"، إل واالق�

  .)2(�ال���ان"

  ح��قة ال���ان وصف�ه: /ثالً�ا

إنَّ م��ان األع�ال له �ف�ان ح��َّ�ان م�اه�تان ول�ان، وه� م� 

ــاه َتَ�ــعان  ال�ــ�امة وال�ســع وال��ــ� وال�قــة وال��اســ�ة ���ــان، بــل �ف�

، )3(ال��اوات واألرض، ��أله هللا �أقل القل�ل، فق� أخ�ج اإلمام ال��م��

، )8(، وابـ� ح�ـان)7(، وال���انـي)6(، واب� ال��ارك)5(، وأح��)4(واب� ماجه

ــِ� الَعــاصِ )10(، وال�غــ�� )9(وال�ــاك� ــَ� َعْ�ــِ�و ْب ِ ْب  -، مــ� حــ�ی� َعْ�ــِ� �َّ

                                                           
  ).1/175ان��: ش�ح أص�ل اع�قاد أهل ال��ة وال��اعة، للالل�ائي ( )1
  ).1/175ال��جع نف�ه ( )2
ــاُب َمــا َجــاَء ِ�ــ�َ�ْ� َ�ُ�ــ�ُت َوُهــَ� َ�ْ�ــَهُ� َأْن َال ِإَلــَه ِإالَّ 4/321جــامع ال��مــ�� ( )3 )، ��ــاب اإل��ــان، َ�

  .2639 �َُّ، ح�ی�
ـــ� ماجـــه ( )4 ـــِة، حـــ�ی�5/356ســـ�� اب ـــْ�َم اْلِ�َ�اَم ِ َی ـــِة �َّ ـــْ� َرْحَ� ـــا ُیْ�َجـــى ِم ـــاُب َم ـــاب ال�هـــ�، َ� �� ،( 

4300.  
  .6994 )، ح�ی�11/570م��� أح�� ( )5
  ).2/110ال�ه� وال�قائ� ( )6
  .1482 ، ح�ی�436، و��اب ال�عاء، ص30 )، ح�ی�13/19ال�ع�� ال���� ( )7
  .225 )، ح�ی�1/461ص��ح اب� ح�ان ( )8
  .1937 )، ح�ی�1/529، (9 )، ح�ی�1/6ال����رك على ال������ ( )9

  .4321 )، ح�ی�15/133ش�ح ال��ة ( )10
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ِإنَّ �ََّ َسُ�َ�لُِّ� َرُجًال ِمـْ� ": ، َقاَل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ -رض هللا ع�ه�ا

ِ�ـــي َعَلـــى ُرُءوِس الَ�َالِئـــِ� َیـــْ�َم الِ�َ�اَمـــِة، َفَ�ْ�ُ�ـــُ� َعَلْ�ـــِه ِتْ�ـــَعًة َوِتْ�ـــِع�َ�  ُأمَّ

ــّ�ِ الَ�َ�ــِ�، ثُــ�َّ َ�ُقــ�ُل: َأُتْ�ِ�ــ�ُ  ، ُ�ــلُّ ِســِ�ّلٍ ِمْ�ــُل َم ــَ�ا َشــْ�ً�ا؟،  ِســِ�ال� ِمــْ� َه

ـــَ� ُعـــْ�ٌر؟،  ، َ�َ�ُقـــ�ُل: َأَفَل ـــا َرّبِ ـــَ� َ�َ�َ�ِ�ـــي الَ�ـــاِفُ��َن؟، َ�َ�ُقـــ�ُل: َال َ� َأَ�َلَ�

، َ�َ�ُق�ُل: َبَلى ِإنَّ َلَ� ِعْ�ـَ�َنا َحَ�ـَ�ًة، َفِإنَّـُه َال ُ�ْلـَ� َعَلْ�ـَ�  َ�َ�ُق�ُل: َال َ�ا َرّبِ

ـــً�ا الَ�ـــْ�َم، َفَ�ْ�ـــُ�ُج ِ�َ�اَقـــٌة ِف�َهـــا:  َأْشـــَهُ� َأْن َال ِإَلـــَه ِإالَّ �َُّ، َوَأْشـــَهُ� َأنَّ ُمَ��َّ

َعْ�ُ�ُه َوَرُس�ُلُه، َ�َ�ُق�ُل: اْحُ�ْ� َوْزَنَ�، َ�َ�ُق�ُل: َ�ا َرّبِ َما َهِ�ِه الِ�َ�اَقُة َمَع 

ُت ِفـ ـِ�الَّ ِت، َفَقاَل: ِإنََّ� َال ُتْ�َلُ�"، َقاَل: "َفُ��َضـُع الّ�ِ ِ�الَّ ـٍة، َهِ�ِه الّ�ِ ي ِ�فَّ

ُت، َوَثُقَلـِ� الِ�َ�اَقـُة، َفـَال َیْ�ُقـُل َمـَع  )1(َفَ�اَشـ�ِ  ،َوالِ�َ�اَقُة ِفي ِ�فَّـةٍ  ـِ�الَّ الّ�ِ

ٌء"
ْ
ِ َشي   .)2(اْسِ� �َّ

ُت ِفي ِ�فَّةٍ : في ق�له )3(قال ال���ي ِ�الَّ  ،: "َفُ��َضُع الّ�ِ

 َوالِ�َ�اَقُة ِفي ِ�فٍَّة": "دل�ٌل على أنَّ لل���ان �ف�ان؛ إح�اه�ا لل���ات،

، قال: له �ف�ان ول�ان"   .)4(واألخ�� لل���ات، وع� ال��� ال����ِّ

علـــى مـــ� أن�ــ�وا ح��قـــة ال��ـــ�ان �ـــأنَّ لـــه  )1(ولــ�ل� یـــ�دُّ الق���ـــي

لـ�ا مع�ـاه �أنـه مـ� ضـ�ب ال��ـل، وأنَّـه یـ�ا د �ـه العـ�ل كف�ان ول�ـان، وأوَّ

                                                           
  ).3/335ال�َّْ��: الِ�فَّة. (ال�ها�ة في غ��� ال��ی� واألث�، الب� األث��، "���"،  )1
�ـل�"، ووافقـه الـ�ه�ي، قال ال��م��، وال�غ��: "ح�� غ���"، وقال ال�اك�: "ص��ح على شـ�� م )2

 ، وشــ�ح ال�ــ�ة، لل�غــ�� 2639 ، حــ�ی�4/321 وصــ��ه ابــ� ال�لقــ�، وال�ــ���ي. (جــامع ال��مــ��

، وال��ضــ�ح 9 ، حــ�ی�1/6 ، وال��ــ��رك لل�ــاك�، مــع ال�ل�ــ�� للــ�ه�ي4321 ، حــ�ی�15/133

  ).2/947 ، وت�ر�� ال�او�، لل����ي33/596 ل��ح ال�امع ال���ح، الب� ال�لق�
هـــ، ومــ� أشــه� م�لفاتــه: شــ�ح م�ــ�اة  743 هـ�: شــ�ف الــ�ی�، ال��ــ�� بــ� ع�ــ� هللا ال���ــي، ت )3

  ).2/68 ال��اب�ح. (ان��: ال�رر ال�ام�ة، الب� ح��
  ).11/3512ال�اشف ع� حقائ� ال��� ( )4
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والق�اء؛ �ق�له: "وه�ا م�از، ول�� ��يء، و�ن �ان شائًعا في اللغـة؛ 

�َّة ال�اب�ة في ال���ان ال���قي، ووْصِفه ��ف��� ول�ان، وأنَّ �لَّ �فـة  لل�ُّ

  .)2(م�ها ��اق ال���ات واألرض"

مـــا ی��ـــ� ق�لـــه، ح�ـــ� قـــال: "تـــ�زن  ثـــ�َّ نقـــل عـــ� ابـــ� ��ـــاس 

  .)3(ال���ات وال���ات في م��ان له �ف�ان ول�ان"

: "اْلِ��ــَ�اُن َلــُه وفــي ُشــع� اإل��ــان لل��هقــي، قــال ابــ� ��ــاس 

ـــ�َِّ�اُت، َفُ�ـــْ�َتى ِ�اْلَ�َ�ـــَ�اِت ِفـــي  َ�ـــاِن ُیـــ�َزُن ِ��ـــِه اْلَ�َ�ـــَ�اُت، َوال�َّ ِلَ�ـــاٌن َوِ�فَّ

ـ�َِّ�اِت...، َوُ�ـْ�َتى  َأْحَ�ِ� ُصـ�َرٍة َفُ��َضـعُ  ـِة اْلِ��ـَ�اِن َفَ�ْ�ُقـُل َعَلـى ال�َّ ِفـي ِ�فَّ

�َِّ�اِت ِفي َأْ�َ�ِح ُص�َرٍة َفُ��َضُع ِفي ِ�فَِّة اْلِ��َ�اِن َفُ�َ�فَُّف"   .)4(ِ�ال�َّ

، )5(وت�ــا�ع عل�ــاء ال�ــ�ة علــى إث�ــات ذلــ�، مــ�ه�: اإلمــام ال��ــ�� 

ـــــــاج وابـــــــ� ُق�امـــــــة  ،)7(�� وأبـــــــ� ال��ـــــــ� األشـــــــع )6(وأبـــــــ� إســـــــ�اق ال�جَّ

  .)3(، واب� أبي الع� ال��في)2(، واب� ����)1(ال�ق�سي

                                                                                                                         
 َ�ْ�ــٍ� بــُ� َفــُ�ح األَ  )1

ْ
ــُ� بــُ� َأْحَ�ــَ� بــُ� َأِبــي ْنَ�ــاِر�ُّ الَ�ْ�َرِجــيُّ األَْنَ�ُلِ�ــيُّ هــ�: اِإلَمــاُم َأُبــ� َعْ�ــِ� ِهللا، ُمَ��َّ

 ال�ـــامع ألح�ـــام القـــ�آن، وال�ـــ���ة �ـــأح�ال ال�ـــ�تى 
ْ
، مـــ� ��ـــار ال�ف�ـــ���، وصـــاح� ��ـــاَبي الُقْ���ـــيُّ

  ).5/322 هـ. (األعالم لل�ر�لي 671واآلخ�ة، ت
  .723 ال����ة �أح�ال ال��تى وأم�ر اآلخ�ة، ص )2
  .724 ال��جع نف�ه، ص )3
  ).1/447ان (شع� اإل�� )4
  ).12/311ان��: تف��� ال���� ( )5
  ).538/ 13)، وف�ح ال�ار�، الب� ح�� (2/319ان��: معاني الق�آن و�ع�ا�ه، لل�جاج ( )6

، ُمَ�ـــّ�ُِف ِ��َــاِب َمَعــاِني الُقـــ�ْ  ، الَ�ْغــَ�اِد�ُّ ــِ��ِّ ـــِ� بــِ� ال�َّ ــاُج: هـــ� ِإْبــَ�اِ�ْ�ُ� بــُ� ُمَ��َّ آِن وَأُبــ� ِإْســَ�اَق ال�َّجَّ

ـــــٌة، ت ـــــه، َوَلـــــُه تـــــآِل�ُ� َج�َّ ـــــ�ه�ي 311و�ع�ا� ، واألعـــــالم، 14/360 هــــــ. (ســـــ�� أعـــــالم ال�ـــــ�الء، لل

  ).1/40لل�ر�لي
  ).�2/353 (ان��: مقاالت اإلسالم�� )7
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قــال أبــ� ال��ــ� األشــع��: "قــال أهــل ال�ــ�: ال��ــ�ان لــه ل�ــان 

و�ف�ـان، تــ�زن فـي إحــ�� �ف��ـه ال��ــ�ات وفـي األخــ�� ال�ـ��ات، ف�ــ� 

رج�ــ� ح�ــ�اته؛ دخــل ال��ــة، ومــ� رج�ــ� ســ��اته دخــل ال�ــار، ومــ� 

  .)4(ته، تف�ل هللا عل�ه فأدخله ال��ة"ت�اوت ح��اته وس��ا

وقال اب� ق�امة: "وال���ان له �ف�ان ول�ان، ت�زن �ه األع�ال، 

ْت َمَوازِينُ�ُ َف�ُْوَل�َِك   َفَمن َ�ُقَلْت َمَوازِينُ�ُ َف�ُْوَل�َِك �ُُم اْلُمْفلُِحوَن قال تعـالى: َوَمْن َخف�

وا أَ�ُفَسُ�ْم �ِ� َجَ�ن�َم    .))5(")6َخالُِدوَن ال�ِذيَن َخِ�ُ

وقـــــال ابـــــ� أبـــــي العـــــ�: "والـــــ�� دلـــــ� عل�ـــــه ال�ـــــ�ة أنَّ م�ـــــ�ان 

  .)7(��ان م�اه�تان"األع�ال له �ف�ان ح�ِّ 

                                                                                                                         

 ب� إس�اع�ل ب� أبي ِ�ْ�� ال�ْ��ّ�، م�س� مـ�ه� األشـاع�ة، �ـان 
ّ
وأب� ال��� األشع��: ه� علي

م� األئ�ة ال���ل��� ال���ه�ی�، �ان مع�ِ�ل��ا وتق�م ف�ه�، ث� رجـع، وجـاه� ��الفهـ�، ولـه م�ـ�َّفات 

مــ� أشـــه�ها: مقــاالت اإلســـالم���، فــي ال�ــالم واألصـــ�ل والِ�َلــل والّ�َِ�ــل، والـــ�ّدِ علــى أَهـــِل الِ�ــ�ع، و 

هـــ. (تــار�خ اإلســالم، 324واإل�انــة عــ� أصــ�ل ال��انــة، والل�ــع فــي الــ�د علــى أهــل ال��ــغ وال�ــ�ع، ت

  ).4/263 ، واألعالم، لل�ر�لي214 ، و��قات ال�افع���، الب� ����، ص7/494لل�ه�ي
  .32 ان��: ل�عة االع�قاد، ص )1

 620 �ی�، أب� دمحم، ع��هللا ب� أح�� ب� دمحم بـ� ق�امـة ال�ق�سـي، تواْبُ� ُقَ�اَمَة: ه� ال��خ م�ف� ال

  ).  13/601 ه، وم� أشه� م�لفاته: ال�غ�ي. (ان��: تار�خ اإلسالم، لل�ه�ي
  ).2/23ان��: ال�ها�ة في الف�� وال�الح� ( )2
  .417 ان��: ش�ح ال��او�ة، ص )3

ــ� بــ�   بــ� ُمَ��َّ
ّ
 بــ� َعلــي

ّ
 َقاِضــي اْلُقَ�ــاة ِبِ�َمْ�ــ� ثــ�َّ وابــ� أبــي اْلِعــّ�، هــ�: َعلــي

ّ
أبــي اْلِعــّ� اْلَ�َ�ِفــي

، األعــالم، 4/103هـــ. (ان�ــ�: الــ�رر ال�ام�ــة، البــ� ح�ــ�  792 �الــ��ار ال��ــ��ة ثــ�َّ ِبِ�َمْ�ــ�، ت

  ).4/313لل�ر�لي 
  ).2/353مقاالت اإلسالم��� ( )4
  .103، 102س�رة ال��م��ن: اآلی�ان  )5
  .32 ل�عة االع�قاد، ص )6
  .417 ش�ح ال��او�ة، ص )7
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ـــاج، قـــال: "أج�ـــع أهـــل  ونقـــل ابـــ� ح�ـــ�، عـــ� أبـــي إســـ�اق ال�جَّ

ال��ة على اإل��ان �ال���ان، وأن أع�ـال ال��ـاد تـ�زن یـ�م ال��امـة، وأن 

  .)1(و���ل �األع�ال"ال���ان له ل�ان و�ف�ان، 

قـــال ال�اح�ـــان: ت�ـــ�َّ� م�ـــا ســـ�� أنَّ لل��ـــ�ان �ف�ـــ��؛ ول�ـــ� لـــ�� 

َ�ْ�ه، ف�ل� م� الغ�� ال�� ال �عل�ه إال هللا    .ك���ان ال�ن�ا و�فَّ

قــال ابــ� ت���ــة فــي تعل�قــه علــى حــ�ی� ال��اقــة ال�ــاب�: "وهـــ�ا 

ل��ـ�ات وأم�اله م�ا ی��� أن األع�ال ت�زن ���از�� ت��� بهـا رج�ـان ا

علــى ال�ــ��ات، و�ــالع��، وأمــا ����ــة تلــ� ال�ــ�از�� فهــ� ����لــة ����ــة 

  .)2(سائ� ما أخ��نا �ه م� الغ��"

ِ )4(، واآلجــ�� )3(وأخــ�ج ال�ــاك�
ّ
، ، مــ� حــ�ی� َســْلَ�اَن اْلَفاِرِســي

 ِ
ّ
ـــــي ـــــاَل: َعـــــِ� ال�َِّ� ـــــْ� ُوِزَن ِ��ـــــِه ، َق ـــــْ�َم اْلِ�َ�اَمـــــِة، َفَل "ُی�َضـــــُع اْلِ��ـــــَ�اُن َی

ــِ�ُن َهــَ�ا؟،  ــا َرّبِ ِلَ�ــْ� َی ــَ�اَواُت َواْألَْرُض َلَ�ِســَعْ�، َفَ�ُقــ�ُل اْلَ�َالِئَ�ــُة: َ� ال�َّ

َ�َ�ُقــ�ُل �َُّ َتَعــاَلى: ِلَ�ــْ� ِشــْ�ُ� ِمــْ� َخْلِقــي، َفَ�ُقــ�ُل اْلَ�َالِئَ�ــُة: ُســْ�َ�اَنَ� َمــا 

  .)5(َعَ�ْ�َناَك َح�َّ ِ�َ�اَدِتَ�..." ال��ی�

ـَ�اَواُت َواْألَْرُض َلَ�ِســَعْ� "َفَلـ قلـ�: ق�لــه  ": دل�ــل ْ� ُوِزَن ِ��ــِه ال�َّ

علـــى أنَّ ال��ـــ�ان ��ـــع مـــا فـــي ال�ـــ��ات واألرض، ومـــع ذلـــ� فـــإنَّ هللا 

                                                           
  ).538/ 13ان��: ف�ح ال�ار�، الب� ح�� ( )1
  ).4/302م���ع الف�او� ( )2
  .8739 )، ح�ی�4/586ال����رك على ال������ ( )3
  .895 )، ح�ی�3/1329ال���عة ( )4
قال ال�اك�: "ص��ح على ش�� م�ل�"، ووافقه ال�ه�ي، وص��ه اب� رجـ� ال���لـي. (ال��ـ��رك  )5

  ).2/18 ، وجامع العل�م وال���، الب� رج�8739 ، ح�ی�4/586 مع ال�ل��� لل�ه�ي لل�اك�،
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العل�� الق�ی� ��لـ�ه �أقـل القل�ـل، والـ�ل�ل علـى ذلـ� مـا قالـه فـي ال�ـ�ی� 

ُت، َوَثُقَلِ� ال�ِ ال�� ق�له في شأن ال��اقة:  ِ�الَّ   َ�اَقُة"."َفَ�اَشِ� الّ�ِ

ل �ال���ان: /را�ًعا   ال�ل� ال���َّ

ـل ج���ـل  لق� ث�ـ� عـ� ال��ـي  بـ�زن  أنَّ هللا تعـالى قـ� و�َّ

ــَة بــِ� ال��ــان  ــ�ن�ا، عــ� ُحَ�ْ�َف ، أع�ــال ال��ــاد، فقــ� أخــ�ج ابــ� أبــي ال

، َیـــُ�دُّ َ�ْعَ�ـــُهْ� َعَلــــى َصـــاِحُ� اْلِ��ـــَ�اِن َیـــْ�َم اْلِ�َ�اَمـــِة ِجْ�ِ��ـــُل "َقـــاَل: 

ــاِلِ�،  ــاَل: "َفُ�ْ�َخــُ� ِمــْ� َحَ�ــَ�اِت ال�َّ ــٌة"، َق ــٍ� َوَال ِف�َّ َ�ْعــٍ�، َوَال َذَهــٌ� َیْ�َمِ�

ــــى  ْت َعَل ــــُ�دَّ ــــ�ِم، َف ــــْ� َســــ�َِّ�اِت اْلَ�ْ�ُل ــــُه َحَ�ــــَ�اٌت، ُأِخــــَ� ِم ــــْ� َل ــــْ� َ�ُ� ــــِإْن َل َف

  .)1(ال�ال�"

                                                           

) لــ� ��ـــ�ه ال�اح�ـــان فــي ��ـــ� ابـــ� أبــي الـــ�ن�ا، ووجـــ�ا أن  ابــ� ���ـــ� ذ�ـــ�ه عــ� ابـــ� أبـــي الـــ�ن�ا 1(

  ).2/32 ����ه. (ان��: ال�ها�ة في الف�� وال�الح�

ْنَ�ا: ســ�� ال�ــ�ی�:  /أوالً  ــُ� َأِبــي الــ�ُّ ــُ� ُدَكــْ�ٍ�، َقــاَل اْب َثَ�ا اْلَفْ�ــُل ْب ــُ� ُم�َســى، قــال: َحــ�َّ َثَ�ا ُی�ُســُف ْب َحــ�َّ

، َعـــْ�  َثَ�ا ُم�َســـى ْبـــُ� َأِبـــي اْلُ�ْ�َ�ـــاِر، َعـــْ� ِ�ـــَالٍل اْلَ�ْ�ِ�ـــيِّ َثَ�ا ُی�ُســـُف ْبـــُ� ُصـــَهْ�ٍ�، قـــال: َحـــ�َّ قـــال: َحـــ�َّ

  ُحَ�ْ�َفَة... ال��ی�.

)، مــ� ���ــ� ع�ــ� الع��ــ� بــ� أ�ــان. �12/310ه (أخ�جــه ال��ــ�� فــي تف�ــ� ت�ــ��ج ال�ــ�ی�: /ثانً�ــا

)، مــ� 2209 ، حــ�ی�6/1245وأخ�جــه الالل�ــائي فــي شــ�ح أصــ�ل اع�قــاد أهــل ال�ــ�ة وال��اعــة (

  ���� ح��ل ب� إس�اق. �اله�ا (ع�� الع���، وح��ل) ع� أبي ُن��� الف�ل ب� ُدَك�� �ه، ب���ه.

�أخـ� ح�ـ� ال��فـ�ع؛ ألنـه یـ�خل فـي الغ���ـات  قال ال�اح�ان: ال��ی� م�وٌ� ع� ح��فـة م�ق�ًفـا، ل��ـه

  ال�ي ال م�ال لل�أ� والعقل واالج�هاد ف�ها.

  دراسة رجال اإلس�اد: /ثالً�ا

ذ�ــ�ه ابــ� ح�ــان فــي ال�قــات، وقــال ���ــى بــ�  �ــالل بــ� ���ــى ال���ــي ال�ــ�في، مــ� ال�ال�ــة، -

�او� صــ�وق. معــ��: "لــ�� �ــه �ــأس". وقــال الــ�ه�ي، وابــ� ح�ــ�: "صــ�وق". قــال ال�اح�ــان: الــ

 ، وال�اشـــف للـــ�ه�ي2/396 ، وال�ـــ�ح وال�عـــ�یل، البـــ� أبـــي حـــات�4/65 (ال�قـــات البـــ� ح�ـــان

 ).180 ، وتق��� ال�ه�ی�، ص1/277
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  ال�انيال���� 

  ما ی�زن في ال���ان وال���ة م� ذل�

  ما ی�زن في ال���ان: /أوًال 

  اخ�لف أهل العل� في ما ی�زن في ال���ان، على أر�عة أق�ال:

ــ� ف��ضــع فــي ال��ــ�ان،  ؛األع�ــال :القــ�ل األول ح�ــ� إنهــا ُت��َّ

وال�ل�ل على ذل�؛ ما أخ�جـه ال�ـ��ان فـي صـ��َ�ْ�ه�ا َعـْ� َأِبـي ُهَ�ْ�ـَ�َة 

 َُّقاَل ال��ي ، اْلِ��ـَ�اِن،  َعَلى اللَِّ�اِن، َثِق�َلَ�اِن ِفي: "َكِلَ�َ�اِن َخِ��َفَ�اِن

ِ َوِ�َ�ْ�ِ�ِه" ِ اْلَعِ��ِ�، ُسْ�َ�اَن �َّ   .)1(َحِ��َ�َ�اِن ِإَلى ال�َّْحَ�ِ�، ُسْ�َ�اَن �َّ

                                                                                                                         

، الُ�ْ�ِفيُّ  - ، والـ� ُعَ�ْ�ـِ� ِهللا بـِ� ُمْ�َسـى، مـ� ال�ا�عـة، سـ�� ع�ـه ُمْ�َسى بِ� َأِبي ال�ـُْ�َ�اِر الَ�ْ�ِ�يُّ

، 8/164 ح�ـــان فـــي ال�قـــات. (ال�ـــ�ح وال�عـــ�یل، البـــ� أبـــي حـــات�ابـــ� أبـــي حـــات�، وذ�ـــ�ه ابـــ� 

 ).7/456 وال�قات، الب� ح�ان

، ال�عـ�وف �ـال�از�، مـ� العاشـ�ة،  - ُیْ�ُسـُف بـُ� ُمْ�َسـى بـِ� َراِشـٍ� الَق�َّـاُن، َأُبـ� َ�ْعُقـْ�َب الُ�ـْ�ِفيُّ

  هـ.253ت

"، وقــــال ال���ــــ� وثقــــه م�ــــل�ة بــــ� القاســــ�، وال�ل�لــــي، والــــ�ه�ي، وزاد م�ــــل�ة: "م�فــــ� عل�ــــه

ال�غ�اد�: "ق� وصفه غ�� واح� م� األئ�ة �ال�قة، واح�ج �ه ال��ار�"، وذ��ه اب� ح�ـان فـي ال�قـات، 

وقــال ال��ــائي: "ال �ــأس �ــه"، وقــال ابــ� معــ��، وأبــ� حــات�: "صــ�وق"، وقــ� وافقه�ــا ابــ� ح�ــ�. وزاد 

، 9/231 ، البــ� أبــي حــات�ابــ� معــ��: "أك�ــ� ع�ــه"، قــال ال�اح�ــان: الــ�او� ثقــة. (ال�ــ�ح وال�عــ�یل

ـــار�خ �غـــ�اد، لل���ـــ� ال�غـــ�اد�104 وت�ـــ��ة شـــ��خ ال��ـــائي، ص ، وال�قـــات البـــ� 16/445 ، وت

ــــان ، وســــ�� أعــــالم 32/467 ، وتهــــ�ی� ال��ــــال، لل�ــــ�� 2/602 ، واإلرشــــاد، لل�ل�لــــي9/282 ح�

  ).612 ، وتق��� ال�ه�ی�، ص11/425، وته�ی� ال�ه�ی�، الب� ح��12/221 ال��الء، لل�ه�ي

 �اقي رجال اإلس�اد ثقات. -

  إس�اده ح��، ��ه �الل ال���ي ص�وق. را�ًعا: ال��� على ال��ی�:
، وصـ��ح م�ـل� 6406 )، ��ـاب الـ�ع�ات، َ�ـاب َفْ�ـِل ال�َّْ�ـِ��ِح، حـ�ی�8/86ص��ح ال��ار� ( )1

َعاِء، َ�اب َفْ�ِل ال�َّْهِل�ِل َوال�َّْ�ِ��ِح 4/2072( ْكِ� َوال�ُّ َعاِء، ح�ی�)، ِ�َ�اب ال�ِّ   .  2694 َوال�ُّ



  

  اَألعَ�اُل الِ�َ�اُن ال�ي ُتَ�قُِّل الِ��َ�انَ 

 

  : العلوم الشرعیة واإلنسانیةمجلة الجامعة األسمریة
122 

، وال��ــــار� فــــي )3(، وأح�ــــ�)2(، وال��مــــ��)1(وقــــ� أخــــ�ج أبــــ� داود

ْرَداِء )7(، وال��ار)6(، وال���اني)5(، واب� ح�ان)4(ال�ف�د ، ، َعْ� َأِبي الـ�َّ

ٌء َأْثَقــَل ِفــي ِم�ــَ�اِن الُ�ــْ�ِمِ� َیــْ�َم الِ�َ�اَمــِة ِمــْ� َأنَّ ال�َِّ�ــيَّ 
ْ
، َقــاَل: "َمــا َشــي

  .)8(ُخُلٍ� َحَ�ٍ�..." ال��ی�

�ــه ابــُ� ح�ــ�، ون�ــ�ه، فقــال: "وال�ــ� ع�ــ� أهــل  وهــ�ا القــ�ل رجَّ

�ة؛ أنَّ األع�ال ح���� ت��ـ�، أو ُت�عـل فـي  أج�ـام، ف��ـ�� أع�ـال ال�ُّ

ال�ـــائع�� فـــي صـــ�رة ح�ـــ�ة، وأع�ـــال ال��ـــ���� فـــي صـــ�رة ق���ـــة، ثـــ� 

  .)9(ت�زن،... فال���ح أنَّ األع�ال هي ال�ي ت�زن"

ـ�ة  ؛إن ال�� ی�زن العامل نف�ه :الق�ل ال�اني فق� جـاء فـي ال�ُّ

، �ــٌل  ــا أْن ی�قــل م��انــه، و�مــا أْن ��ــفَّ أنَّ الع�ــ� یــ�زن فــي اآلخــ�ة، فإمَّ

ى قــْ�ر إ��انــه، ال ��ــ�امة ج�ــ�ه، وع�ــ� ل��ــه، ففــي ال�ــ����� علــ

ــِ��ُ� ، قــال ال��ــيُّ َعــْ� َأِبــي ُهَ�ْ�ــَ�َة  : "ِإنَّــُه َلَ�ــْأِتي ال�َُّجــُل اْلَعِ�ــ�ُ� ال�َّ

                                                           
  .4799 )، ��اب األدب، �اب ح�� ال�ل�، ح�ی�7/177س�� أبي داود ( )1
َلِة، �اب ح�� ال�ل�، ح�ی�3/430جامع ال��م�� ( )2   .2002)، ��اب الِ��ِّ َوالّ�ِ
  .27496 )، ح�ی�45/487م��� أح�� ( )3
  .270 ، ح�ی�103 األدب ال�ف�د، ص )4
  .481 )، ح�ی�2/230ص��ح اب� ح�ان ( )5
  .2179 )، ح�ی�3/245، وم��� ال�ام��� (653 )، ح�ی�24/255ال�ع�� ال���� ( )6
  .4098 )، ح�ی�10/35م��� ال��ار ( )7
قال ال��م��: ح�� ص��ح"، وقال اله���ي: "رواه ال��ار ورجاله ثقات"، وقال ال��ار: ح��  )8

، 10/35 ، وم��� ال��ار8/50 �وائ�، وم��ع ال2002 ، ح�ی�3/430 اإلس�اد". (جامع ال��م��

  ).4098 ح�ی�
  ).13/539ف�ح ال�ار� ( )9
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ِ َجَ�اَح َ�ُع�َضٍة، َوَقاَل: اْقَ�ُءوا  َفَال ُنِ��ُ� َلُهْ� َیْ�َم اْلِ�َ�اَمِة، َال َیِ�ُن ِعْ�َ� �َّ

  .))1(")2َیْ�َم اْلِ�َ�اَمِة َوْزًنا

وفي ال�قابل ی�تى �ال�جـل ال���ـ� ال�ـ��� دق�ـ� ال�ـاق�� فـإذا 

، وابــــ� )4(، وأبــــ� داود ال��ال�ــــي)3(�ــــه یــــ�ن ال��ــــال، فقــــ� أخــــ�ج أح�ــــ�

،  )9(، وال�اشــــــــي)8(، وأبــــــــ� �علــــــــى)7(، وال�ــــــــ�ار)6(، وال���انــــــــي)5(ح�ــــــــان

، َأنَّــُه َ�ــاَن َ�ْ�َ�ِ�ــي ِســَ�اًكا ِمــَ� اْألََراِك، ، َعــِ� اْبــِ� َمْ�ــُع�ٍد )10(وال�ــاك�

�ُح َتْ�َفـُ�هُ  اَقْ�ِ�، َفَ�َعَلِ� ال�ِّ ، َفَ�ـِ�َ� اْلَقـْ�ُم ِمْ�ـُه، َفَقـاَل )11(َوَ�اَن َدِق�َ� ال�َّ

ـــِة َســـاَ�ْ�ِه، َرُســـ�ُل ِهللا  : "ِمـــ�َّ َتْ�ـــَ�ُ��َن؟"، َقـــاُل�ا: َ�ـــا َنِ�ـــيَّ ِهللا، ِمـــْ� ِدقَّ

  .)12(لَِّ�� َنْفِ�ي ِبَ�ِ�ِه، َلُهَ�ا َأْثَقُل ِفي اْلِ��َ�اِن ِمْ� ُأُحٍ�"َفَقاَل: "َوا

                                                           
  .105: اآل�ة، س�رة ال�هف )1
)، ِ��َــاب 4/2147، وصــ��ح م�ــل� (4729 )، ��ــاب ال�ف�ــ��، حــ�ی�6/93صــ��ح ال��ــار� ( )2

  .2785 ح�ی� ،ِصَفِة اْلِ�َ�اَمةِ 
  .1552 )، ح�ی�2/843، وف�ائل ال��ا�ة (3991)، ح�ی�7/98م��� أح�� ( )3
  .353 )، ح�ی�1/277م��� ال��ال�ي ( )4
  .7069 )، ح�ی�15/546ص��ح اب� ح�ان ( )5
  .8452 )، ح�ی�9/78ال�ع�� ال���� ( )6
  .3305 )، ح�ی�8/245م��� ال��ار ( )7
  )5365 ، ح�ی�9/247()، 5310 ، ح�ی�9/209م��� أبي �على ال��صلي ( )8
  .661 )، ح�ی�2/124ال����، لل�اشي ( )9

  .5385 )، ح�ی�3/317ال����رك على ال������ ( )10
  ).4/182أ�: ُت��ُله. (ال�ها�ة في غ��� ال��ی� واألث�، الب� األث��، " َ�َفَأ"،  )11
���ــي: "رواه قــال ال�ــاك�: "هــ�ا حــ�ی� صــ��ح اإلســ�اد، ولــ� ���جــاه"، ووافقــه الــ�ه�ي، وقــال اله )12

ال��ار، وال���اني، ورجاله�ـا رجـال ال�ـ��ح"، وقـال ابـ� ���ـ�: "إسـ�اده ج�ـ� قـ��"، وقـال ابـ� ال�ـ��: 

 ، وم��ــــع ال�وائــــ�، لله���ــــي3/317 "رجالــــه ثقــــات". (ال��ــــ��رك لل�ــــاك�، مــــع ال�ل�ــــ��، للــــ�ه�ي

ســـ��ة خ�ـــ�  ، وســـ�ل الهـــ�� وال�شـــاد فـــي2/29 ، وال�ها�ـــة فـــي الفـــ�� وال�الحـــ�، البـــ� ���ـــ�9/473

  )11/401 ال��اد، الب� ال���
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: "اعلــ� أنَّ أوزان ال��امــة إن�ــا ت�قــل �ال�عــاني ال )1(قــال ابــ� ُه��ــ�ة

�ال��ر؛ فإذا �ان صاح� ج�ة ول�� ��ه م� معاني اإل��ـان مـا ی�قـل 

  .)2(ال���ان ل� ��� له وزن"

أ� صــ�ف األع�ــال  ال�ــ�ف؛القــ�ل ال�الــ�: إن الــ�� یــ�زن 

ال�ي ���ها ال���ة فهي ال�ي ت�زن، ول��هـا ت�ـف وت�قـل ���ـ� مـا ف�هـا 

م� األع�ال صالًحا أو ف�اًدا، وال�ل�ل على ذل� ح�ی� ال��اقة، ح�� 

ـــةٍ  ـــي ِ�فَّ ـــٍة، َوالِ�َ�اَقـــُة ِف ُت ِفـــي ِ�فَّ ـــِ�الَّ ـــال ��ـــه: "َفُ��َضـــُع الّ�ِ َفَ�اَشـــِ�  ،ق

ُت، َوَثُقَل�ِ  ِ�الَّ ٌء" الّ�ِ
ْ
ِ َشي   .)3(الِ�َ�اَقُة، َفَال َیْ�ُقُل َمَع اْسِ� �َّ

قال الق���ي: "وال���ح الـ�� ورد �ـه ال��ـ�؛ أنَّ ال�ـ�از�� ت�قـل 

: �ال��ــ� ال�ــي ف�هــا األع�ــال م����ــة، و�هــا ت�ــف، وقــال ابــ� ع�ــ� 

  .)4(ت�زن ص�ائف أع�ال ال��اد"

صــ��ح فــي  : "فهــ�ا ال�ــ�ی�)5(وقــال ال�ــ�خ ع�ــ� هللا ســ�اج الــ�ی�

  .)6(أنَّ ال�� ی�ضع في ال���ان ه� ��� األع�ال واألق�ال"

                                                           
ـــ�ة بـــ� دمحم ال�ـــ��اني، ت )1 ـــ�ی�، أبـــ� ال��ّفـــ�، ���ـــى بـــ� ُه�� ه، ومـــ� أشـــه�  560 هـــ�: عـــ�ن ال

  ).2/246 م�لفاته: اإلف�اح ع� معاني ال��اح. (ان��: و��ات األ��ان، الب� خّل�ان
  ).6/305اإلف�اح ع� معاني ال��اح ( )2
  .10س�� ت����ه في ص  )3
  .722 )، وال����ة �أح�ال ال��تى وأم�ر اآلخ�ة، ص7/165تف��� الق���ي ( )4
 1422 ه� العالمة ال�ف�� ال��ّ�ث ع�� هللا ب� دمحم ن��� ب� س�اج الـ�ی� الُ��ـ��ي ال�ل�ـي، ت )5

م، ولــه م�لفــات ���ــ�ة و���ــة، م�هــا: "هــ�� القــ�آن ال�ــ��� إلــى مع�فــة العــ�ال� وال�ف��ــ� فــي 2002-هـــ

وأثـــ�ه فــــي  اإل��ـــان �عــــ�ال� اآلخـــ�ة وم�اقفهـــا". (ان�ــــ�: ال�ـــاف� ع�ـــ� هللا ســــ�اج الـــ�ی� األكـــ�ان، و 

  ).25-9ال��ی� وعل�مه، لـ أ.د. علي نا�� �قاعي، 
  .370 اإل��ان �ع�ال� اآلخ�ة وم�اقفها، ص )6
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وذلــ� أن ال�ــ�ف  ؛القــ�ل ال�ا�ــع: ال��ــع بــ�� األقــ�ال ال�ــا�قة

  واألع�ال وأص�ابها ُ�ال� ی�زن، وه� الق�ل ال�اجح.

قـــال ابـــ� أبـــي العـــ�: "فائـــ�ة جل�لـــة؛ وهـــي أن العامـــل یـــ�زن مـــع 

  .)1(ع�له"

ال��ــع بــ�� هــ�ه اآلثــار، �ــأن ��ــ�ن  وقــال ابــ� ���ــ�: "وقــ� ���ــ�

ذل� �لُّه ص��ً�ا، ف�ارة ت�زن األع�ال، وتارة ت�زن م�الها، وتارة یـ�زن 

  .)2(فاعلها، �هللا أعل�"

وق� جاء في ح�ی� ال��اقـة روا�ـٌة تـ�ل علـى ال��ـع بـ�� األقـ�ال 

، ، َعــْ� َعْ�ــِ� ِهللا ْبــِ� َعْ�ــِ�و ْبــِ� اْلَعاِصــي )3(ال�الثــة، فقــ� أخــ�ج أح�ــ�

: "ُت�َضـُع اْلَ�ـَ�اِز�ُ� َیـْ�َم اْلِ�َ�اَمـِة، َفُ�ـْ�َتى ِ�ال�َُّجـِل، َقاَل َرُس�ُل ِهللا َقاَل: 

 َعَلْ�ــِه، َفَ�َ�اَیــُل ِ�ـِه اْلِ��ــَ�اُن"، َقــاَل: 
َ
ـٍة، َفُ��َضــُع َمــا ُأْحِ�ـي َفُ��َضـُع ِفــي ِ�فَّ

اِئٌح َ�ِ�ـ�ُح ِمـْ� ِعْ�ـِ� الـ�َّْحَ�ِ�، "َفُ�ْ�َعُ� ِ�ِه ِإَلى ال�َّاِر، َفِإَذا ُأْدِبَ� ِ�ِه ِإَذا َص 

 َلُه، َفُ�ْ�َتى ِبِ�َ�اَقٍة ِف�َها: َال ِإَلَه 
َ
َ�ُق�ُل: َال َتْعَ�ُل�ا، َال َتْعَ�ُل�ا، َفِإنَُّه َقْ� َ�ِقي

  .)4(ِإالَّ ُهللا، َفُ��َضُع َمَع ال�َُّجِل ِفي ِ�فٍَّة، َح�َّى َ�ِ��َل ِ�ِه اْلِ��َ�اُن"

"وهــ�ا ال�ــ�اق ��ــه فائــ�ة جل�لــة، وهــي أن العامــل قــال ابــ� ���ــ�: 

  .)5(ی�زن مع ع�له"

                                                           
  ).2/610ش�ح ال��او�ة ( )1
  ).3/390تف��� اب� ���� ( )2
  7066 )، ح�ی�11/637م��� أح�� ( )3
قال اله���ي: "رواه أح��، و��ه اب� له�عة، وح�ی�ه ح�ـ�، و���ـة رجالـه رجـال ال�ـ��ح". (م��ـع  )4

  ).10/89ال�وائ�، لله���ي
  ).2/24ال�ها�ة في الف�� وال�الح� ( )5
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ـــــال : "وهـــــ�ه ال�وا�ـــــة ت��ـــــع األقـــــ�ال �لهـــــا ب�قـــــ�ی� -اأ�ً�ـــــ– وق

  .)1(ص��ها"

: "فهـــ�ا یـــ�لُّ علـــى أن الع�ـــ� ی�ضـــع هـــ� )2(وقـــال حـــاف� ال���ـــي

وح��اته وص��ف�ها في �فة، وس��اته مع ص��ف�ها في ال�فة األخـ��، 

بـــ�� مـــا تفـــ�ق ذ�ـــ�ه فـــي ســـائ� أحادیـــ� الـــ�زن، و�  وهـــ�ا غا�ـــة ال��ـــع

  .)3(ال��� وال��ة"

  ال���ة م� وزن األع�ال: /ثانً�ا

إن لــ�زن أع�ــال ال��ــاد ح�ً�ــا ���ــ�ة، ذ�ــ� �ع�ــها ابــ� ال�ــ�ز�، 

  فقال: "��ه خ�� ح��:

  : ام��ان ال�ل� �اإل��ان ب�ل� في ال�ن�ا.إح�اها

  إ�هار عالمة ال�عادة وال�قاوة في األخ��. وال�ان�ة:

  تع��� ال��اد ما له� م� خ�� وش�. وال�ال�ة:

  إقامة ال��ة عل�ه�. وال�ا�عة:

اإلعالم �أن هللا عادل ال ��ل�، ون��� ه�ا أنه أث��  وال�ام�ة:

  .)4(األع�ال في ��اب واس����ها م� غ�� ج�از ال���ان عل�ه"

��ًة أخ�� جل�لة، فقال: "و��ـه ح )1(وأضاف القاضي ع�� ال��ار

فائ�ة أخ�� ت�عل� �ال��ل��: وهـي أن ال�ـ�ء مـع عل�ـه أن أع�الـه تـ�زن 

                                                           
  ).2/29ال��جع نف�ه ( )1
هـــ، ومـ� أشــه� م�لفاتـه: "ســل� ال�صـ�ل إلــى  1377 هـ�: حــاف� بـ� أح�ــ� بـ� علــي ال���ـي، ت )2

  ).2/159 ص�ل" أرج�زة، و"معارج الق��ل" ش�ح لها، (ان��: األعالم، لل�ر�ليعل� األ
  ).2/849معارج الق��ل ���ح سل� ال�ص�ل ( )3
  ).104-2/103زاد ال���� في عل� ال�ف��� ( )4
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علــــــى ال�ــــــأل؛ �ــــــان ع�ــــــ� ذلــــــ� أقــــــ�ب إلــــــى أداء ال�اج�ــــــات واج��ــــــاب 

  .)2(ال����ات، وه�ه فائ�ة ع���ة"

  .قال ال�اح�ان: أع�� ه�ه ال��� إ�هار ع�له 

���ــة فــي وزن األع�ــال قــال ابــ� أبــي العــ�: "ولــ� لــ� ��ــ� مــ� ال

ل���ــع ��ــاده، فإنــه ال أحــ� أحــ�ُّ إل�ــه العــ�ر مــ�  إال �هــ�ر ع�لــه 

هللا؛ مــ� أجــل ذلــ� أرســل ال�ســل م��ــ��� وم�ــ�ر��، ف��ــ� ووراء ذلــ� 

الع ل�ا عل�ه"   .)3(م� ال��� ما ال ا�ِّ

: "إنَّ ح��ـة وزن األع�ـال �عـ� ال��ـاب: )4(وقال دمحم رشـ�� رضـا

لعل�ــه وح���ــه وع���ــه : أ�- أنــه ��ــ�ن أع�ــ� م�هــ� لعــ�ل الــ�ب 

؛ إذ یـــ�� ��ـــه ��ـــاُده ذلـــ� �ـــأع��ه�، و�ع�ف�نـــه -فـــي ذلـــ� ال�ـــ�م الع�ـــ��

مع�فة إدراك ووج�ان في أنف�ه�، فإنَّ أع�اله� ت��لى له� ف�هـا أوًال، ثـ� 

ثانً�ـا، ��ـا لـه مـ� م��ـ� مه�ـ�،  ت��لى له� ول�ـائ� ال�لـ� فـي خارجهـا

                                                                                                                         
، الَعالََّمـُة، الُ�ـَ�َ�لُِّ�، )1

ّ
َشـْ�ُخ الُ�ْعَ�ِ�َلـة، َصـاِحُ�  الَقاِضي َعْ�ُ� الَ��َّـاِر بـُ� َأْحَ�ـَ�، َأُبـ� الَ�َ�ـِ� الَهَ�ـَ�اِني

اِفِ��َّة، ت هـ، ِمْ� َأْبَ�اِء ال�ِّْ�ِعْ�َ�، وم� أع�ـ� ���ـه: ت���ـ� دالئـل 415ال�ََّ�اِنْ�ِ�، ِمْ� ِ�َ�ار ُفَقَهاء ال�َّ

  ).373 ، ��قات ال�افع���، الب� ����، ص245-17/244ال���ة. (س�� أعالم ال��الء، لل�ه�ي
  .736 ش�ح األص�ل ال���ة، ص )2
  ).2/613ش�ح العق��ة ال��او�ة ( )3
، ال�غـ�اد�ُّ األصـل، الُ��ـ��ي ال��ـ�، عـال� اإلمام الُ��لح، م��َّ� َرِشـ�� بـ� علـي ِرضـا الَقَل�ـ�نيُّ  )4

ـــ�،  �ال�ف�ـــ�� وال�ـــ�ی� واألدب وال�ـــار�خ، ولـــ� ون�ـــأ فـــي القَل�ـــ�ن، وتعلَّـــ� ف�هـــا، وفـــي �ـــ�ابل�، وت��َّ

ون�� ال�ع� في ص�اه، ث�َّ رحل إلى م��، وت�ل�� على ال��خ دمحم ع��ه، وأصـ�ح م�جـع الف��ـا، فـي 

ـــ�ة، تـــ�في ف�ـــأة، ودفـــ� �القـــاه�ة ســـ�ة  ال�ـــأل�� بـــ�� ال�ـــ��عة واألوضـــاع الع�ـــ��ة هــــ، 1354ال��ی

م، وم� أشه� آثاره: م�لة ال��ار، وتف��� القـ�آن ال�ـ���، ل��ـه لـ� ���لـه. (األعـالم، لل�ر�لـي 1935

  ).2/529، مع�� ال�ف����، لعادل ن��ه� 6/126
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ه مــ� م�هــ� ره�ــ�، ومــا أشــ� غفلــة مــ� قــال: إنَّــه ال حاجــة إل�ــه، ا َلــوَ�ــ

  .)1(لالس�غ�اء �عل� هللا ع�ه"

ـــه  -تعـــالى– قـــال ال�اح�ـــان: و���لـــى عـــ�ل هللا ع�ـــ� ال��ـــ�ان؛ �أنَّ

ُ���م ال��م�، و���� ال�اف� والفـاج�، وفـي ذلـ� �قـ�ل الق���ـي: "و�نَّ�ـا 

ال ال�ــ�م� ال��َّقــي إل�هــار ف�ــله، ��ــا تــ�زن أع�ــال ال�ــاف� تــ�زن أع�ــ

ل���ــه وذلِّـــه، فــإنَّ أع�الـــه تــ�زن ت���ً�ـــا لـــه علــى ف�اغـــه وخلــّ�ِه عـــ� �ـــّلِ 

خ��، ف�ـ�ل� تـ�زن أع�ـال ال��َّقـي ت��ـ�ً�ا ل�الـه، و�شـارة ل�لـّ�ِه مـ� �ـّلِ 

  .)2(ش�، وت���ً�ا ألم�ه على رؤوس األشهاد"

قــال ال�اح�ــان: لعــلَّ األمــ� غ�ــ� مق��ــ� علــى مــا تقــ�م، فــإنَّ هللا 

  ق� ��في ه�ه ال��� ع� ��اده، ل�عل� مـ� هـ� مـ�م� م�ـ� هـ� فـي

شـــ�، "ف�ه�ـــا ق�ـــل فـــي ال���ـــة، فـــإنَّ األمـــ� ال یـــ�ال ی��لـــ� اإل��ــــان 

ال�امـــــــل، �ـــــــأنَّ وزن األع�ـــــــال هـــــــ� عـــــــ�� ال���ـــــــة، وأنَّ هـــــــ�ه م�ـــــــ�د 

  .)3(ى ح��قة عل� ذل� إلى هللا وح�ه"اس���ا�ات للعل�اء، وت�ق

          
  

  ال�ال�ال���� 

  األع�ال ال�ي ت�قِّل ال���ان �ع�

ه�اك ج�لة م� األق�ال واألع�ال ل� قام �ـه الع�ـ�؛ فإنهـا سـ���ن 

  س�ً�ا في ت�ق�ل م�از��ه ی�م ال��امة، م�ها:

                                                           
  ).8/288ان��: تف��� ال��ار ( )1
  .727 ال����ة �أح�ال ال��تى وأم�ر اآلخ�ة، ص )2
  ).2/1153ال��اة اآلخ�ة، لغال� ب� علي ع�اجي ( )3
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: فقــ� تع��ً�ـا �  أوًال: ال��ـ��ح وال����ــ� وال�هل�ــل وال����ــ�؛

ِ جاء في ال������ َعـْ� َأِبـي ُهَ�ْ�ـَ�َة 
ّ
، َقـاَل: "َكِلَ��َـاِن ، َعـِ� ال�َِّ�ـي

َخِ��َفَ�ــــاِن َعَلــــى اللَِّ�ــــاِن، َثِق�َلَ�ــــاِن ِفــــي اْلِ��ــــَ�اِن، َحِ��َ�َ�ــــاِن ِإَلــــى الــــ�َّْحَ�ِ�؛ 

ِ َوِ�َ�ْ�ِ�ِه" ِ اْلَعِ��ِ�، ُسْ�َ�اَن �َّ   .)1(ُسْ�َ�اَن �َّ

"َخِ��َفَ�ــــاِن َعَلــــى اللَِّ�ــــاِن َثِق�َلَ�ــــاِن ِفــــي اْلِ��ــــَ�اِن": "وصــــفه�ا ق�لـــه: 

  .)2(�ال�فة وال�قل؛ ل��ان قلة الع�ل، و���ة ال��اب". قاله اب� ح��

: "ال�قــل ��ــه علــى ح��ق�ــه؛ ألن األع�ــال ت���ــ� )3(وقــال الع��ــي

  .)4(ع�� ال���ان، وال���ان ه� ال�� ی�زن �ه في ال��امة أع�ال ال��اد"

وقــــال ال���ــــي: "ال�فــــة م�ــــ�عارة لل�ــــه�لة، شــــ�ه ســــه�لة ج��ــــان 

ال�ل��ـ�� علـى الل�ـان ��ـا ��ـف علـى ال�امـل مـ� �عـ� األم�عـة، فـال 

ی���ـه �ال�ــيء ال�ق�ـل، فــ��� ال��ـ�ه �ــه وأراد ال��ـ�ه، وأمــا ال�قـل فعلــى 

ال���قـــة ع�ــــ� عل�ــــاء أهــــل ال�ــــ�ة؛ إذ األع�ــــال ت���ــــ� ح���ــــ�، وال�فــــة 

�ر ال��ـ��ة، فه�ـا م���ـ�ان مـ� ق�لـه: "سـ��ان هللا، وال�ه�لة مـ� األمـ

  .)5(وال��� �، وال إله إال هللا، �هللا أك��، ف��بَّ�"

                                                           
  .16س�� ت����ه في ص  )1
  ).13/540ف�ح ال�ار� ( )2
ه، م� م�لفاته: ٨٥٥ه�: ب�ر ال�ی�، أب� دمحم، م���د ب� أح�� ب� م�سى الع��ي ال��في، ت )3

  ).135-1/131 ع��ة القار� ش�ح ص��ح ال��ار�. (ان��: ال��ء الالمع، لل��او� 
  ).23/26ع��ة القار� ش�ح ص��ح ال��ار� ( )4
  ).6/1820ال�اشف ع� حقائ� ال��� ( )5
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وَخــ�َّ لفــ� الــ�ح�� �الــ��� فــي ق�لــه: "َحِ��َ��َــاِن ِإَلــى الــ�َّْحَ�ِ�"؛ 

ألن ال�ق�ـــ�د مـــ� ال�ـــ�ی� ب�ـــان ســـعة رح�ـــة هللا تعـــالى علـــى ��ـــاده، 

  .)1(ال��اب ال���لح�� ��از� على الع�ل القل�ل �

و�ال��لة فال��ی� ��ـه: "حـ� علـى ال��ا��ـة عل�ه�ـا، وت�ـ��� 

علـــى مالزم�ه�ــــا، وتعــــ��� �ــــأن ســـائ� ال��ــــال�� صــــ��ة شــــاقة علــــي 

الـ�ف� ثق�لــة، وهــ�ه خ��فــة ســهلة عل�هــا، مـع أنهــا ت�قــل فــي ال��ــ�ان ثقــل 

  .)3(، والق��الني)2(غ��ها م� ال��ال��، فال ی����ها إًذا". قاله ال���ي

: ، َقــــاَل ال��ــــيُّ )4(وأخــــ�ج م�ــــل� عــــ� َأِبــــي َماِلــــٍ� اْألَْشــــَعِ��ِّ 

ِ َتْ�ـــَآلِن، َأْو َتْ�ــَألُ َمـــا  ِ، َواْلَ�ْ�ــُ� ِ�َّ ِ َتْ�ـــَألُ اْلِ��ــَ�اَن، َوُســـْ�َ�اَن �َّ "اْلَ�ْ�ــُ� ِ�َّ

َ�اَواِت َواْألَْرِض..."   ال��ی�. )5(َبْ�َ� ال�َّ

ِ َتْ�ـَألُ اْلِ��ـَ�اَن": مع�ـاه ع�ـ� أج�هـا،  قال ال��و�: ق�لـه: "اْلَ�ْ�ـُ� ِ�َّ

ِ َتْ�ــَآلِن، َأْو َتْ�ــَألُ َمــا  ِ، َواْلَ�ْ�ــُ� ِ�َّ وأنــه ��ــأل ال��ــ�ان، وق�لــه "َوُســْ�َ�اَن �َّ

ر ث�ابه�ا ج�ً�ا، ل�أل  َ�اَواِت َواْألَْرِض": �����ل أن �قال: ل� ُقّ�ِ َبْ�َ� ال�َّ

ب�� ال��اوات واألرض، وس�� ع�ـ� ف�ـله�ا مـا اشـ��ل�ا عل�ـه مـ�  ما

                                                           
  ).13/540ف�ح ال�ار�، الب� ح�� ( )1
  ).6/1820ال�اشف ع� حقائ� ال��� ( )2
  ).9/397إرشاد ال�ار� ل��ح ص��ح ال��ار� ( )3
، تفــّ�د �ال�وا�ــة ع�ــه أبــ� َســَالٍم  )4

ّ
، صــ�ابي ــُ� اْلَ�ــاِرِث اْألَْشــَعِ��ُّ ال�ــاميُّ واســ�ه:  –هــ�: اْلَ�ــاِرُث ْب

، وهــ� الــ�او� ع�ــه فــي هــ�ا ال�ــ�ی� ، وال�ــارث هــ�ا ���ــى أ�ــا َماِلــٍ�، وقــ� -َمْ�ُ�ــ�ٌر اْألَْســَ�ُد الَ�َ�ِ�ــيُّ

، ف�ه�ــ�ا،  فــإّن أ�ــا َماِلــٍ� ال��ــه�ر �����ــه ال���لــف فــي اســ�ه خل�ــه غ�ــ� واحــ� �ــأبي َماِلــٍ� اْألَْشــَعِ��ِّ

م ال�فاة علـى هـ�ا، وهـ�ا م�ـه�ر �اسـ�ه وتـأّخ� ح�ـى سـ�ع م�ـه أبـ� َسـَالٍم. (اإلصـا�ة فـي ت���ـ�  م�قّ�ِ

  ).1/661 ال��ا�ة، الب� ح��
  .223 )، ِ�َ�اب ال�ََّهاَرِة، َ�اب َفْ�ِل اْلُ�ُض�ِء، ح�ی�1/203ص��ح م�ل� ( )5
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ال����ــــه � تعــــالى، �ق�لــــه: ســــ��ان هللا، وال�فــــ��� واالف�قــــار إلـــــى هللا 

  .)1(تعالى، �ق�له: ال��� �، �هللا أعل�"

، )5(، واب� ح�ان)4(، واب� أبي عاص�)3(، وال��ائي)2(وأخ�ج أح��

 َســـْلَ�ى)8(وال��هقـــي، )7(، وال�ـــاك�)6(وال���انـــي
ْ
، )9(، مـــ� حـــ�ی� َأِبـــي

، َخْ�ــٌ� َمــا َأْثَقَلُهــ�َّ ِفــي )10(، َ�ُقــ�ُل: "َ�ــٍخ َ�ــخٍ َقــاَل: َســِ�ْعُ� َرُســ�َل ِهللا 

ــــُ�  ــــُ�، َواْلَ�َل ِ، َ�ُهللا َأْكَ� ــــَه ِإالَّ ُهللا، َوُســــْ�َ�اَن ِهللا، َواْلَ�ْ�ــــُ� ِ�َّ اْلِ��ــــَ�اِن: َال ِإَل

اِلُح ُیَ�َ�فَّى   .)11(ِلْلَ�ْ�ِء اْلُ�ْ�ِلِ� َ�َ�ْ�َ�ِ�ُ�ُه" ال��ی� ال�َّ

ـــه شـــاه� عـــ� َثْ��ـــاَن مـــ�لى ال��ـــي  ، )12(، أخ�جـــه ال���انـــيول

� إس�اده   .)1(وال��ار، وح�َّ

                                                           
  ).3/101على م�ل� (ش�ح ال��و�  )1
  .15662 )، ح�ی�24/430م��� أح�� ( )2
  .167 ، ح�ی�215 ، وع�ل ال��م والل�لة، ص9923 )، ح�ی�9/74ال��� ال���� ( )3
�َّة (470 )، ح�ی�1/347اآلحاد وال��اني ( )4   .781 )، ح�ی�2/363، وال�ُّ
  .833 )، ح�ی�3/114ص��ح اب� ح�ان ( )5
  .615 )، ح�ی�1/357، وم��� ال�ام��� (873 ح�ی�)، 22/348ال�ع�� ال���� ( )6
  .1885 )، ح�ی�1/511ال����رك على ال������ ( )7
  .9299 )، ح�ی�12/216شع� اإل��ان ( )8
ــْلَ�ى: َراِعــي ال�َّ�ــيِّ  )9 ــ� َس ، واإلصــا�ة، 4/1683، واْســُ�ُه: ُحَ�ْ�ٌ�.(االســ��عاب، البــ� ع�ــ� ال�َّــ�َأُب

  ).1/370الب� ح��
ر ِللُ�َ�اَلَغـــِة، َوَمعَ�اَهـــا َتعِ�ـــ�ُ� اَألمـــِ� وَتفِ��ُ�ـــه.  )10 ـــيِء، وُتَ�ـــ�َّ �ل�ـــٌة ُتَقـــاُل ع�ـــ� ال�ـــ�ح، وال�َِّضـــى ِ�ال�َّ

 ،"   ).1/101(ال�ها�ة في غ��� ال��ی� واألث�، الب� األث��، "َ�خَّ
��: "رجالـه قال ال�اك�: "ص��ح اإلس�اد، ول� ���جاه"، ووافقـه الـ�ه�ي، وقـال اله���ـي، وال��صـ� )11

 ثقات"، وقال ال���ر�، واله���ي: "رجاله رجال ال���ح". (ال��ـ��رك لل�ـاك�، مـع ال�ل�ـ�� للـ�ه�ي

ـــــــــــ�ة ال�هـــــــــــ�ة، لل��صـــــــــــ��� 1885 ، حـــــــــــ�ی�1/511 ، م��ـــــــــــع ال�وائـــــــــــ�، 1/78 ، إت�ـــــــــــاف ال��

  ).3/58، ال��غ�� وال��ه��، لل���ر� 10/101، 1/207لله���ي
  .1679 ، ح�ی�479 ال�عاء، ص )12
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ب اب� ح�ان له�ا ال��ی�، قائًال: "ِذ�ُ� اسِ���اِب اِإلك�َـاِر  وق� ب�َّ

ِ َجــــلَّ ِللَ�ــــ�ِء ِمــــَ� ال�َّ�ــــِ��ِح، َوال�َّ�ِ��ــــِ�، َوال�َّ�ِ��ــــ�ِ  ، َوال�َّهِل�ــــِل، َوال�َّ�ِ��ــــِ� ِ�َّ

  .)2(َوَعَال؛ َرَجاَء ِثَقِل الِ��َ�اِن ِ�ِه ِفي الِ�َ�اَمِة"

ثانً�ا: ال��ا��ة على األذ�ار ال�أث�رة في دب� ال�الة ال�����ـة، وع�ـ� 

، )5(، وال��ــائي-واللفــ� لــه -)4(، وال��مــ��)3(فقــ� أخــ�ج أبــ� داود ؛ال�ــ�م

، وع�ـــــ� )9(، وع�ـــــ� بـــــ� ح��ـــــ�)8(، وال���ـــــ��)7(وأح�ـــــ�، )6(وابـــــ� ماجـــــه

، )13(، وال��ـــاو� )12(، وابـــ� ح�ـــان)11(، وال��ـــار� فـــي ال�فـــ�د)10(الـــ�زاق

، َقـاَل: َقـاَل َرُسـ�ُل ِهللا ، م� حـ�ی� َعْ�ـِ� ِهللا ْبـِ� َعْ�ـٍ�و )14(وال���اني

 : ،�ٌَخلََّ�اِن َال ُ�ْ�ِ��ِهَ�ا َرُجٌل ُمْ�ِلٌ� ِإالَّ َدَخَل الَ��َّـَة، َأَال َوُهَ�ـا َ�ِ�ـ�"

                                                                                                                         
  .4186 )، ح�ی�10/121م��� ال��ار ( )1
  ).3/114ص��ح اب� ح�ان () 2
  .5065 )، أب�اب ال��م، َ�اٌب ِفي ال�َّْ�ِ��ِح ِعْ�َ� ال�َّْ�ِم، ح�ی�4/316س�� أبي داود ( )3
ـــامِ 5/350جـــامع ال��مـــ�� ( )4 ـــَ� اْلَ�َ� ، )، ��ـــاب الـــ�ع�ات، �ـــاب مـــ� ال�َّْ�ـــِ��ِح َوال�َّْ�ِ��ـــِ� َوال�َّْ�ِ��ـــِ� ِعْ�

  .3410 ح�ی�
  .1348 )، ��اب ال�ه� في ال�الة، َعَ�ُد ال�َّْ�ِ��ِح َ�ْعَ� ال�َّْ�ِل�ِ�، ح�ی�3/74س�� ال��ائي ( )5
  .926 )، ��اب ال�الة، َ�اُب َما ُ�َقاُل َ�ْعَ� ال�َّْ�ِل�ِ�، ح�ی�1/299س�� اب� ماجه ( )6
  .6498 )، ح�ی�11/40م��� أح�� ( )7
  .594 )، ح�ی�1/496م��� ال����� ( )8
  .356 ، ح�ی�139 ال����� م� م��� ع�� ب� ح���، ص )9

  .3189 )، ح�ی�2/233م��ف ع�� ال�زاق ( )10
  .1216 ، ح�ی�417األدب ال�ف�د، ص )11
  ).2018 ، ح�ی�5/361)، (2012 ، ح�ی�5/354ص��ح اب� ح�ان ( )12
  .4091 )، ح�ی�10/283ش�ح م��ل اآلثار ( )13
، 230 )، الـــ�عاء، ص6215 ، حـــ�ی�6/211)، (2953 ، حـــ�ی�3/214ال�ع�ـــ� األوســـ� ( )14

  .726 ح�ی�
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ــِ� ُ�ــّلِ َصــَالٍة َعْ�ــً�ا، َوَ�ْ�َ�ــُ�ُه  ــا َقِل�ــٌل: ُ�َ�ــ�ُِّح �ََّ ِفــي ُدُب ــُل ِبِهَ� َوَمــْ� َ�ْعَ�

َ�ْعِقـُ�َها ِبَ�ـِ�ِه، َقـاَل:  ِهللا َعْ�ً�ا، َوُ�َ��ُِّ�ُه َعْ�ـً�ا"، َقـاَل: َفَأَنـا َرَأْیـُ� َرُسـ�َل 

"َفِ�ْلــــَ� َخْ�ُ�ــــ�َن َوِمَ�ــــٌة ِ�اللَِّ�ــــاِن، َوَأْلــــٌف َوَخْ�ــــُ� ِمَ�ــــٍة ِفــــي اْلِ��ــــَ�اِن، َوِ�َذا 

َأَخْ�َت َمْ�َ�َعَ� ُتَ��ُِّ�ُه َوُتَ��ِّـُ�ُه َوَتْ�َ�ـُ�ُه ِمَ�ـًة، َفِ�ْلـَ� ِمَ�ـٌة ِ�اللَِّ�ـاِن، َوَأْلـٌف 

  .)1(ال��ی�ِفي اْلِ��َ�اِن..." 

، )2(، أخ�جـــه ال��ـــائيولـــه شـــاه� عـــ� ســـع� بـــ� أبـــي وقـــاص 

  ، ب���ه.)3(وال���اني

 ق�لــه: "َفِ�ْلــَ� َخْ�ُ�ــ�َن َوِمَ�ــٌة": �ع�ــي فــي ال�ــ�م والل�لــة، وذلــ� أن

عــــ�د ال�ل�ــــات ال���ــــاة خلــــف �ــــل صــــالة ثالثــــ�ن، وعــــ�د ال�ــــل�ات 

ال�ف�وضات في ال��م والل�لة خ��، فإذا ض�ب أح�ه�ا في اآلخ� بلغ 

ه�ا ال��لغ، و�ن�ا �ان� ألًفا وخ�� م�ة في ال���ان، ألن ال���ة �ع�� 

  .)4(أم�الها"

ح�� إنَّها الَلِ�َ�ـة األولـى  ؛ثالً�ا: م�اس� األخالق و��ل ال���

ل�ـــالح الع�ــــ� واســــ�قام�ه فــــي الــــ�ن�ا؛ وهـــي ســــ�� رفع�ــــه وفالحــــه فــــي 

ْرَداِء  ٌء َأْثَقَل ، َأنَّ ال�َِّ�يَّ اآلخ�ة، ففي ح�ی� َأِبي ال�َّ
ْ
، َقاَل: "َما َشي

  .)5(ِفي ِم�َ�اِن الُ�ْ�ِمِ� َیْ�َم الِ�َ�اَمِة ِمْ� ُخُلٍ� َحَ�ٍ�..." ال��ی�

                                                           
 ، حــ�ی�5/350 قـال ال��مــ��: "ح�ـ� صــ��ح"، وصـ��ه ال�ــ�و�، وابـ� ح�ــ�. (جـامع ال��مــ�� )1

/ 2، ن�ـــائج األف�ـــار فـــي ت�ـــ��ج أحادیـــ� األذ�ـــار، البـــ� ح�ـــ� 72 ، األذ�ـــار، لل�ـــ�و�، ص3410

282.(  
  .208 ، وع�ل ال��م والل�لة، ص9907 )، ح�ی����9/67 (ال��� ال� )2
  .724 ، ح�ی�229 ال�عاء لل���اني، ص )3
  ).2/315ك�ف ال��اهج وال��ا��ح في ت���ج أحادی� ال��اب�ح، ألبي ال�عالي ال��او� ( )4
  .17س�� ت����ه في ص )5
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ال���ان أثقل مـ� ال�ـائ� والقـائ�؛ : "ه� إذن في )1(قال الَ�َالَ�اِذ�ُّ 

وذلـــ� إن شـــاء هللا مـــ� م�اهـــ�ة الـــ�ف�، فال�ـــائ� والقـــائ� ��اهـــ� نفً�ـــا 

واح�ة، وهي نف�ه، وذو ال�ل� ال��� ��اه� نف�ـه، وأنفً�ـا ���ـ�ة م�ـ� 

�عاش�ه� و�عاش�ونه، و����َّل أثقال نف�ه، وأثقـال غ�ـ�ه، فلـ�ل� إن شـاء 

  .)2(هللا َثُقَل م��اُنه"

، )5(، وابـــــــــ� أبـــــــــي عاصـــــــــ�)4(، وأبـــــــــ� �علـــــــــى)3(�ـــــــــ�اروأخـــــــــ�ج ال

، )9(، وال��هقــي)8(،  وابــ� أبــي الــ�ن�ا)7(، وأبــ� علــي ال��ســي)6(وال���انـي

ِ م� ح�ی� َأَنٍ�   َرُسـ�ُل �َّ
َ
، َفَقـاَل: "َ�ـا َأَ�ـا َأَ�ـا َذرٍّ  ، َقاَل: َلِقي

ــــي  ــــُل ِف ــــى ال�َّْهــــِ�، َوَأْثَق ــــى َخْ�ــــَلَ�ْ�ِ�؛ ُهَ�ــــا َأَخــــفُّ َعَل ــــَ� َعَل ، َأَال َأُدلُّ َذرٍّ

ِ، َقـــاَل: "َعَلْ�ـــَ� ِ�ُ�ْ�ـــِ�  اْلِ��ـــَ�اِن ِمـــْ� َغْ�ِ�هَ�ـــا؟"، َقـــاَل: َبَلـــى َ�ـــا َرُســـ�َل �َّ

ـــــْ�ِ�، َفَ�الَّـــــِ�� َنْفِ�ـــــي ِبَ�ـــــ ـــــَل اْلَ�َالِئـــــُ� اْلُ�ُلـــــِ�، َوُ�ـــــ�ِل ال�َّ ِ�ِه، َمـــــا َتَ��َّ

  .)10(ِ�ِ�ْ�ِلِهَ�ا"

                                                           
هـــ، 380 ال��ــار�، مــ� حفــا� ال�ــ�ی�، ت هــ�: أبــ� ��ــ�، دمحم بــ� إبــ�ا��� بــ� �عقــ�ب ال�ال�ــاذ� )1

  ).5/295 وم� أشه� م�لفاته: "��� الف�ائ�"، و�ع�ف ��عاني األخ�ار. (ان��: األعالم لل�ر�لي
  .260 ��� الف�ائ� ال���ى ��عاني األخ�ار، ص )2
  .7001 ح�ی� )،13/359م��� ال��ار ( )3
  .3298 )، ح�ی�6/53م��� أبي �على ال��صلي ( )4
  .2، ح�ی�16صال�ه�،  )5
  .7103 )، ح�ی�7/140ال�ع�� األوس� ( )6
 )، حـــــ�ی�6/362م�ـــــ���ج ال��ســـــي علـــــى جـــــامع ال��مـــــ��،  ال��ـــــه�ر �����ـــــ� األح�ـــــام ( )7

1586.  
  .554 ، ح�ی�261ال���، ص )8
  .4591)، ح�ی�7/20شع� اإل��ان ( )9

قال أب� علي ال��سي: إس�اده ح�� غ���"، وقال ال���ر�: "إس�اده ج�ـ�، رواتـه ثقـات"، و�ـ�ل�  )10

، 1586 ، حــ�ی�6/362 قــال اله���ــي، وال��صــ���: "رجالــه ثقــات". (م���ــ� األح�ــام، لل��ســي
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ــــُ� ِ�ِ�ْ�ِلِهَ�ــــا": إذ ه�ــــا ج�ــــاع ال��ــــال  ــــَل اْلَ�َالِئ ق�لــــه: "َمــــا َتَ��َّ

ال���ــ�ة، ومــ� َثــ�َّ �ان�ــا مــ� أخــالق األن��ــاء، وشــعار األصــ��اء، وه�ــا 

ج�ال ال��ء في دن�اه، وآخ�ته، ففي دن�اه ���� ال�اس حاله، وفي أخ�اه 

  .)1(ُله هللا �إثاب�ه عل�ه�ا���ِّ 

وا م� م�اس� األخالق؛ اإلصغاء ل�الم )2(قال ال��او�  : "وق� ع�ُّ

ال�لـــ��، وأنَّـــه إذا ســـ�ع إن�ـــاًنا یـــ�رد شـــ�ً�ا ع�ـــ�ه م�ـــه علـــ�، ال ��ـــ�ِلُ� 

كالَمه، وال ُ�غالُ�ه، وال ُ��ا�ُقه؛ فإنَّ ذلـ� صـغ� نفـ�، ودنـاءة ه�ـة، بـل 

  .)3(س�ََّ�ا في ال��امع����ُعه م�ه، �أنَّه ال �ع�فه، 

فهــي أف�ــل الــ��� فــي الــ�ن�ا، وال �عادلهــا شــيء  ؛را�ًعــا: �ل�ــة ال��ح�ــ�

ِ ْبــــُ� َعْ�ــــِ�و ْبــــِ�  فــــي اآلخــــ�ة، ففــــي حــــ�ی� ال��اقــــة الــــ�� رواه َعْ�ــــُ� �َّ

ِ الَعاِص 
ّ
، و��ه: "َفَ�ْ�ُ�ُج ِ�َ�اَقٌة ِف�َهـا: َأْشـَهُ� َأْن َال ِإَلـَه ، ع� ال��ي

ـٍة، ِإالَّ  ُت ِفي ِ�فَّ ِ�الَّ �َُّ، َوَأْشَهُ� َأنَّ ُمَ��ًَّ�ا َعْ�ُ�ُه َوَرُس�ُلُه،... َفُ��َضُع الّ�ِ

ُت، َوَثُقَلــِ� الِ�َ�اَقــُة، َفــَال َیْ�ُقــُل َمــَع  ــِ�الَّ ــٍة، َفَ�اَشــِ� الّ�ِ َوالِ�َ�اَقــُة ِفــي ِ�فَّ

ٌء"
ْ
ِ َشي   .)4(اْسِ� �َّ

                                                                                                                         

ـــ�ر�  ـــ�ة ال�هـــ�ة، 8/49 ، وم��ـــع ال�وائـــ�، لله���ـــي3/274 وال��غ�ـــ� وال��ه�ـــ�، لل�� ، إت�ـــاف ال��

  ).6/18 لل��ص��� 
  ).4/333)، و��� الق�ی�، لل��او� (7/278ان��: ال����� ش�ح ال�امع ال�غ��، لل��عاني ( )1
ه، ومـ� أشـه� 1031 هـ�: ز�ـ� الـ�ی�، دمحم ع�ـ�ال�ؤوف بـ� تـاج العـارف�� بـ� علـي ال��ـاو�، ت )2

  ).416-2/412 م�لفاته: ��� الق�ی� ش�ح ال�امع ال�غ��. (ان��: خالصة األث�، لل���ي
  ).���4/333 الق�ی� ( )3
  .10، ص س�� ت����ه )4
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، )4(، وأبــ� �علــى)3(وال���انــي، )2(، وابــ� ح�ــان)1(وأخــ�ج ال��ــائي

ِ ، م� ح�ی� َأِبي َسِع�ٍ� اْلُ�ْ�ِر�ِّ )5(وال�اك� ، َقاَل: ، َعْ� َرُس�ِل �َّ

: َ�ـا َرّبِ َعلِّْ�ِ�ـي َشـْ�ً�ا َأْذُكـُ�َك ِ�ـِه َوَأْدُعـ�َك ِ�ـِه، َقـاَل: َ�ـا "َقاَل ُم�َسى 

ــا َربِّ  ــَه ِإالَّ �َُّ، َقــاَل: َ� ــاَل:  ُم�َســى ُقــْل: َال ِإَل ُ�ــلُّ ِ�َ�ــاِدَك، َ�ُقــ�ُل َهــَ�ا، َق

ـِ�ي  ، ِإنََّ�ا ُأِر�ُ� َشْ�ً�ا َتُ��ُّ ُقْل: َال ِإَلَه ِإالَّ �َُّ، َقاَل: َال ِإَلَه ِإالَّ َأْنَ� َ�ا َربُّ

ــــْ�ُع، َوَعــــاِمُ�ُه�َّ َغْ�ـــــِ��،  ــــَ�اَواُت ال�َّ ِ�ــــِه، َقــــاَل: َ�ــــا ُم�َســــى َلـــــْ� َ�ــــاَن ال�َّ

ـٍة َماَلـْ� ِبِهـ�َّ َال ِإَلـَه ِإالَّ َواْألََرِض�َ� ال�َّ  ْ�ُع ِفي ِ�فٍَّة، َوَال ِإَلَه ِإالَّ �َُّ ِفـي ِ�فَّ

"َُّ�
)6(.  

: "و�ن�ــا ثقلــ� لع�ــ� ن�رهــا؛ ألنهــا خ�جــ� )7(قـال ال��ــ�� ال��مــ��ُّ 

م� ن�ر اس��ار قل�ـه �ـال��� بهـا، و�ذا أراد هللا �ع�ـ� خ�ـً�ا َمـ�َّ عل�ـه فـي 

ه، فإذا ان��ه؛ انف�ح قل�ه، واس��ار ص�ره م� تلـ� ساعٍة م� ع��ه، ونَ�هَّ 

الف��ة، فـإذا انفـ�ح القلـ�؛ خـ�ج ال�ـ�ر إلـى ال�ـ�ر، فأشـ�ق، فـأ�ُّ �ل�ـٍة 

ن�� بها في ذل� ال�ق�، فإنَّ�ا ی��� على شـ�ح ال�ـ�ر، وتلـ� ال�ل�ـة 

                                                           
  .834 ، ح�ی�482 ع�ل ال��م والل�لة، ص )1
  .6218 )، ح�ی�14/102ص��ح اب� ح�ان ( )2
  .1480 ، ح�ی�435ال�عاء، ص )3
  .1393 )، ح�ی�2/528م��� أبي �على ال��صلي ( )4
  .1936 )، ح�ی�1/528ال����رك على ال������ ( )5
قال ال�اك�: "ه�ا ح�ی� ص��ح اإلس�اد، ول� ���جاه"، ووافقه ال�ه�ي. (ال����رك لل�اك�، مع  )6

  ).1936 ، ح�ی�1/528 ال�ل��� لل�ه�ي
ُ� بُ� َعِليٍّ ال�ِّْ�ِمِ�ّ�، �ان ذا رحَلٍة َوَمْعِ�َفٍة، َوَلُه ُمَ��ََّفاٌت وف�ائل،  )7 الَ���ُ� َأُب� َعْ�ِ� ِهللا ُمَ��َّ

ل�� اته� ب�ف��ل ال�ال�ة على ال���ة، إال أن �ع� العل�اء ق� ردَّ ه�ه ال�ه�ة ع�ه،  وح�� وم�اع�،

هـ، وم� أه�ِّ م�لفاته: ن�ادر األص�ل في أحادی� ال�س�ل. (ان��: س�� أعالم  320 ت�في ن��

  ).6/272 ، األعالم لل�ر�لي13/439 ال��الء، لل�ه�ي



  
  
  نعیم أسعد الصفدي، إبراھیم دمحم عبده

 

  )2020(یونیو األول العدد ) 33المجلد (

137 

ت��َّى �ل�ة اإلخالص، و�ل�ة �ق�� َت�ُقل في ال�زن، ی�م ال�زن، وت��ن 

  .)1(اح�ها"س�ً�ا ل��اة ص

ـــ�َّ فـــي ت�ق�ـــل هـــ�ه ال�ل�ـــة لل��ـــ�ان؛  وه�ـــاك ســـ�ٌ� آخـــ� ی�ـــ�� الّ�ِ

وذلــ� أنَّهــا أصــل �ــّلِ ع�ــل صــالٍح، ح�ــ� �قــ�ل ابــ� ال�ــ��: وم�هــا ق�لــه 

ِــ� تعـالى:  عَُ�ـا � َبـٍة أَْصــلَُ�ا ثَابِـٌت َوَ�ْ َبــًة َكَشـَجَرةٍ طَ�� َب اهللاُ َمـَثال �َلَِمـًة طَ�� أََلـْم َتـَر َكْيــَف َ�َ

َماِء  ال�ل�ـة ال���ـة �ال�ـ��ة  ، ف�ـ�َّه ))2تُْؤ�ِ� أُ�َُلَ�ا �ُل� حِ�ٍ� بِـ�ِذِْن َرب�َ�ـا الس�

ح، وال�ـ��ة ال���ـة ت��ـ� ال���ة؛ ألنَّ ال�ل�ة ال���ـة ت��ـ� الع�ـل ال�ـال

ال��ــ� ال�ــافع، وهــ�ا �ــاهٌ� علــى قــ�ل ج�هــ�ر ال�ف�ــ��� الــ�ی� �ق�لــ�ن: 

ال�ل�ة ال���ة هي شـهادة أن ال إلـه إال هللا، فإنَّهـا ت��ـ� ج��ـع األع�ـال 

ال�ـــال�ة ال�ـــاه�ة وال�ا��ـــة، ف�ـــلُّ ع�ـــٍل صـــالح م�ضـــي � ث�ـــ�ة هـــ�ه 

  .)3(ال�ل�ة"

هــ�ا علــى تلــ� ال�ــ�الت فــإن ق�ــل: ��ــ� رج�ــ� ��اقــة شــهادة 

ال�ل��ــــة �الــــ�ن�ب، مــــع أنَّ ج��ــــع الع�ــــاة مــــ� ال��ــــل��� ع�ــــ�ه� هــــ�ه 

  ال�هادة، ول� ت��جح على ��� معاص�ه� وذن��ه�؟

  :)4(فال��اب، ��ا �ق�ل ال��خ ع�� هللا س�اج ال�ی�

"إنَّ �ل�ة ال�هادت�� ق� ت��ن هي بها اإلسالم، وق� ت�ـ�ن ح�ـ�ة 

  صاح�ها �ع� ال�خ�ل في اإلسالم.م� ال���ات ال�ي أتى بها 

                                                           
  ).378/ 1ن�ادر األص�ل في أحادی� ال�س�ل ( )1
  .25-24س�رة إب�ا���: اآلی�ان  )2
  ).1/132إعالم ال��قع�� ع� رب العال��� ( )3
  .372-369 ان��: اإل��ان �ع�ال� اآلخ�ة وم�اقفها، ص )4
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ف�� �ـان �ـافً�ا ف��ـ� �ال�ـهادت��، ودخـل بهـا فـي اإلسـالم، فـإنَّ 

هـــــ�ه ال�ـــــهادة، وهـــــي شـــــهادة اإلســـــالم َتهـــــِ�م مـــــا ق�لهـــــا مـــــ� الـــــ�ن�ب 

  وال�عاصي.

بـل  ؛ وأّما م� �ان م�لً�ا وت�هَّ� أو هلَّـل فـإنَّ ذلـ� �ع��ـ� ح�ـ�ة

  م� أك�� ال���ات.

وال�ع�ـــــى: أنَّ ال إلـــــه إال هللا ت��ـــــ� مـــــ� ال�ـــــ��ات علـــــى ح�ـــــ� 

إخــالص قائلهــا ف�هــا، ��ــا هــ� شــأن ســائ� ال��ــ�ات، بــل هــي أف�ــل 

ي�َئاِت ال���ات، وق� قال تعالى:    .))1إِن� اْلَحَسَناِت يُْذ�ِ�َْ� الس�

  ف�اح� ال��اقة ال�ارد ذ��ه في ال��ی�، ��ه أق�ال:

ان �ـــافً�ا ثـــ�َّ أســـل� فـــي آخـــ� ع�ـــ�ه، ����ـــل أّنـــه �ـــ القـــ�ل األول:

وشـه� ال�ــهادت��، وخــ�� لــه بــ�ل�، ف����ــ� ��ــ�ن بهــا إســالمه، واإلســالم 

  یه�م ما ق�له م� ال�ن�ب.

أنَّـــه �ــان م�ـــلً�ا ل��ـــه م�ــ�ف علـــى نف�ـــه ���ـــ�ة  القـــ�ل ال�ـــاني:

ذن��ــه ال�ــي مــألت ت�ــعة وت�ــع�� ســ�ًال �ال��ا�ــا والــ�ن�ب، ول��ــه لــه 

وهي ال�هادت��، ن�� به�ـا  -تعالى– بها إلى هللاح��ة ����ة ق� تق�ب 

فــي آخــ� ع�ــ�ه، تائً�ــا م��ً�ــا راجً�ــا رح�ــة ر�ــه، ه�ــ�ا �انــ� خات�ــة ع�ــ�ه 

  ف�ان� ال�غف�ة عا��ة أم�ه. الله� أح�� عاق���ا في األم�ر �لِّها.

ـــ�: ـــ�ل ال�ال إنَّ صـــاح� ال��اقـــة أراد هللا الغفـــ�ر الـــ�ح�� أن  الق

ا، و�عل� ذل� على رؤوس ال�الئ�، فغفـ� لـه ج��ـع  ���مه إك�اًما خاص�

  .ذن��ه، وم�اها ع�ه ���� ال�هادة ال�ي تق�َّب بها إلى هللا 

                                                           
  .114: اآل�ة ،س�رة ه�د )1
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فه�ا م� �اب اإلكـ�ام اإللهـي ال�ـاص، ��ـا ��ـ�� إلـى ذلـ� ق�لـه 

  ََّ� َِّ�ــي َعَلــى ُرُءوِس فــي صــ�ر ال�ــ�ی�: "ِإن َســُ�َ�لُِّ� َرُجــًال ِمــْ� ُأمَّ

  .)1(الَ�َالِئِ� َیْ�َم الِ�َ�اَمِة"

 خامً�ا: اح��اب ال�ل� ال�الح ع�ـ� م�تـه؛ 
ْ
والـ�ل�ل عل�ـه: حـ�ی� َأِبـي

، َ�ُق�ُل: "َخْ�ـٌ� ، َقاَل: َسِ�ْعُ� َرُس�َل ِهللا َسْلَ�ى، َراِعي َرُس�ِل ِهللا 

اِلُح ُیَ�َ�فَّى ِلْلَ�ْ�ِء اْلُ�ْ�ـِلِ� َما َأْثَقَلُه�َّ ِفي  اْلِ��َ�اِن"، وذ�� م�ها: "َواْلَ�َلُ� ال�َّ

  .)2(َ�َ�ْ�َ�ِ�ُ�ُه" ال��ی�

ــاِلُح"، أ�: ال��ــل�، ولعــلَّ : ق�لــه)3(قــال ال�ــ�عاني : "َواْلَ�َلــُ� ال�َّ

ی��ــف �اِإلســالم،  هــ�ا مــ�اد �ــه مــ�ت ال��لفــ�� مــ� األوالد؛ ألنَّــه الــ��

وال�ــالح ح��قــًة، فهــ�ه ال��ــ�� غ�ــ� ال��ــ�� ال�ــي فــي أحادیــ� مــ�ت 

األ�فال ال�ی� ل� ی�لغ�ا ال���، فإنَّ تلـ� ت�ـ�ب بهـ�ا الق�ـ�، وهـي ��ـارة 

  .)4(ع� بل�غ س� ال��ل��"

فقـ� أخـ�ج ال��ـار� فـي  ؛سادًسا: اح��اب الف�س وغ��ه فـي سـ��ل هللا

 ُهَ�ْ��َ 
ْ
: "َمـْ� اْحَ�ـَ�َ� ، َ�ُق�ُل: َقـاَل ال�َِّ�ـيُّ َة ص���ه م� ح�ی� َأِبي

ِ؛ ِإ�َ�اًنـــا ِ، َوَتْ�ــِ��ًقا ِبَ�ْعـــِ�ِه، َفــِإنَّ ِشـــَ�َعُه، َوِر�َّـــُه،  َفَ�ًســا ِفـــي َســِ��ِل �َّ ِ�ـــا�َّ

  .)5(َوَرْوَثُه، َوَ�ْ�َلُه ِفي ِم�َ�اِنِه َیْ�َم اْلِ�َ�اَمِة"

                                                           
  .10س�� ت����ه في ص  )1
  .26س�� ت����ه في ص  )2
ال�ــ�عاني، ولــ� ���ی�ــة ��ــالن، ون�ــأ وتــ�في  أبــ� إبــ�ا���، دمحم بــ� إســ�اع�ل ال��ــ�ي ال��النــي )3

هــــ، ومـــ� أشـــه� ���ـــه: ســـ�ل ال�ـــالم، شـــ�ح بلـــ�غ ال�ـــ�ام، البـــ� ح�ـــ�، وشـــ�ح  1182 ��ـــ�عاء، ت

  ).6/38ال�امع ال�غ��، لل����ي. (األعالم، لل�ر�لي
  ).4/538ال����� ش�ح ال�امع ال�غ�� ( )4
ِ، ح�ی�)، ��اب ال�هاد، َ�اب َمِ� اْح�َ 4/28ص��ح ال��ار� ( )5   .2853 َ�َ� َفَ�ًسا ِفي َسِ��ِل �َّ
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ـــه: "جـــ�از وقـــف  ال��ـــل لل��افعـــة عـــ� فـــي هـــ�ا ال�ـــ�ی� مـــ� الفق

ال��ــل���، و��ــ���� م�ــه جــ�از وقــف غ�ــ� ال��ــل مــ� ال��قــ�الت ومــ� 

  .)1(غ�� ال��ق�الت م� �اب األولى. قاله ال�هلَّ�

: ��ـــــ�فاد مـــــ� هـــــ�ا ال�ـــــ�ی�؛ أن هـــــ�ه )2(وقـــــال ابـــــ� أبـــــي ج�ـــــ�ة

ال��ــ�ات ُتق�ــل مــ� صــاح�ها، ل���ــ�� ال�ــارع علــى أنهــا فــي م��انــه، 

  .)3(�ل، فال ت�خل ال���ان"��الف غ��ها، فق� ال ُتق

وفي ق�له: "َوَرْوَثُه": ی��� ث�اب ذل�، ال أنَّ األرواث �ع��ها تـ�زن. 

  .)4(قاله اب� ح��، والع��ي

          
  

  ال�ات�ة

  *َها َوِزَ�اَدة*َرَزَقَ�ا ُهللا ُحْ��َ 

ال��� � ال�� ب�ع��ه ت�� ال�ال�ات، ن���ه ون���ه على ت���قه 

��ـا دمحم وعلـى آلـه وال��ام، ون�ـلي ون�ـل� علـى خ�ـ� األنـام ن�في ال��ء 

، و���ا یلي ن�ع ب�� ی�� القار� ال���� ما ت�صل�ا إل�ه وص��ه ال��ام

  م� ن�ائج وت�ص�ات.

                                                           
وال�ـَُهلَُّ� ه�: ابُ� أح�� بِ� َأِبـي ُصـْفَ�َة َأِسـْ�ِ� بـِ� َعْ�ـِ� ِهللا ).�6/57: ف�ح ال�ار�، الب� ح�� (ان� )1

"، ت ، ُمَ�ـــّ�ُِف "َشـــْ�ِح َصـــِ�ْ�ِح الُ�َ�ـــاِر�ِّ الء، ه. (ان�ـــ�: ســـ�� أعـــالم ال�ـــ� 435 اَألَســـِ��ُّ األَْنَ�ُلِ�ـــيُّ

  ).17/579لل�ه�ي 
، تاهـــ�: أبـــ� دمحم، ع�ـــ� هللا بـــ� ســـع�  )2 هــــ، ومـــ� م�لفاتـــه: "ج�ـــع  695 بـــ� أبـــي ج�ـــ�ة األنَ�ُل�ـــيُّ

  ).4/89 ". (األعالم، لل�ر�لي"به�ة ال�ف�سش�حه ���اب: و  ص��ح ال��ار�،�ه خ��� ال�ها�ة"، ا
  ).6/57ف�ح ال�ار�، الب� ح�� ( )3
  ).14/146)، وع��ة القار�، للع��ي (6/57ف�ح ال�ار�، الب� ح�� ( )4
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  أوًال: ال��ائج

ولـه  ،ح�ـيی��ح م� خـالل ال��ـ�ص الـ�اردة فـي ال��ـ�ان؛ أنَّـه  .1

، وأنَّ ال�ل� ال���ـل بـ�زن أع�ـال ال��ـاد هـ� األمـ�� ج���ـل كف�ان

. 

في ما ی�زن في ال���ان، على أر�عة أق�ال؛ فق�ل:  اءاخ�لف العل� .2

األع�ــال، وق�ــل: العامــل نف�ــه، وق�ــل: ال�ــ�ف، وق�ــل: أنَّ �ــلَّ 

 ذل� م�ا ی�زن في ال���ان، وه�ا ال�� ارت��اه ال�اح�ان.

 .����ة، أع��ها إ�هار ع�له إن ل�زن أع�ال ال��اد ح�ً�ا   .3

ـــــل   .4 ـــــة مـــــ� األقـــــ�ال واألع�ـــــال ت�ـــــ�ن ســـــ�ً�ا فـــــي ت�ق� ه�ـــــاك ج�ل

 ال��از��، م�ها:

 .ال����ح وال����� وال�هل�ل وال�����؛ تع��ً�ا �  -

ال��ا��ـــة علـــى األذ�ـــار ال�ـــأث�رة فـــي دبـــ� ال�ـــالة ال�����ـــة،  -

 وع�� ال��م.

 م�اس� األخالق و��ل ال���. -

أف�ـل الـ��� فـي الـ�ن�ا، وال �عادلهـا شـيء كل�ة ال��ح�ـ�: فهـي  -

 في اآلخ�ة.

 اح��اب ال�ل� ال�الح ع�� م�ته. -

 .اح��اب الف�س وغ��ه م� الع�اد في س��ل هللا  -
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  ثانً�ا: ال��ص�ات

االه��ـــام �ـــأق�ال وتعل�قـــات ال�ـــ�َّاح علـــى األحادیـــ�؛ خاصـــًة ��ـــا  .1

تــــ�رك إال ی�علــــ� �العقائــــ� والغ���ــــات وال��ــــائل ال��ــــِ�لة ال�ــــي ال 

 �ال�ج�ع إلى ال��ان��� م� أهل العل�.

على العل�ـاء والـ�عاة أن یـ���وا ال�ـاس ���اقـف ال��ـاب وال��ـ�ان  .2

ـــ��ا لهـــ� ذلـــ� فـــي مـــادة ســـهلة  وال�قـــ�ف بـــ�� یـــ�� الـــ�ح��، وُ��ّ�ِ

خال�ة م� ال��ض�عات وال��افات، �ـي ت�ـ�ع� األمـة وت�ه�ـأ علـى 

 أح�� حال.

ال�انـــ� الع�ـــ�ِ� مـــ�  ااُء بهـــ�� االع��ـــی��غـــي لل�ـــ���� وال��ـــل�� .3

ال����ـة، م�ــا لــه األثــُ� ال���ــُ� فـي االســ�قامِة علــى ال�ــادة، وعــالج 

األمـــــ�اض، وال��ـــــ�الت، وحـــــاالت ال�ـــــأس، والق�ـــــ��، وال��ـــــال�، 

 ، والغفلة ع� ال�ار اآلخ�ة.ال�ات�ة ع� ال�ع� ع� هللا 

ن�صي �ل�ة العل� ال��عي �افة، و�ل�ة ال��ی� ال�ـ��� خاصـة  .4

�ــام �ال�راســات ال��ضــ���ة ال�ــي ت�ــاه� فــي حــل م�ــ�الت �االه�

ال����ـــع، ســــ�اء أكانــــ� العق��ــــة، أم الف���ــــة، أم االق��ــــاد�ة، أم 

 االج��ا��ة، أم ال��اس�ة، أم غ�� ذل�.

  ال��ادر وال��اجع

  .الق�آن ال����

 األمـ��  ال�غـ�اد� �ـ�� بـ� سـ��ان بـ� ع��ـ� بـ� دمحم بـ� ع�ـ�هللا ��ـ�، أبـياب� أبي الـ�ن�ا، 

 إســ�اق أبــ�: ت�ق�ــ� الل�ــان، وآداب ال�ــ��ه).  1410( هـــ 281ت الق�شــي،

  ل��ان. ب��وت، ،الع��ي ال��اب دار، �1  ال����ي،
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  الـ�ی� عـالء بـ� دمحم الـ�ی�، ص�راب� أبي الع�، 
ّ
 العـ� أبـي �ـاب� ال�عـ�وف دمحم، بـ� علـي

 شــ�حم). 1997-ه 1417( ه 792ت ال�م�ــقي، ال�ــال�ي األذرعــي ال��فــي،

�  ال���ــي، ال���ــ� بــ� ع�ــ�هللا و األرنــ�و� شــع��: ت�ق�ــ� ال��او�ــة، العق�ــ�ة

  ل��ان. ب��وت، ،ال�سالة م�س�ة، 10

ــــي حــــات�،  ــــابــــ� أب ــــ� ع�ــــ�ال�ح�� دمحم� أب ــــي ب ــــ�از�، حــــات� أب -ه 1271( ه 327ت ال

  ل��ان. ب��وت،، الع��ي ال��اث إح�اء دار، �1  وال�ع�یل، ال��حم). 1952

 أبــي �ــاب� ال��ــه�ر ال�ــ��اني، م�لــ� بــ� ال�ــ�اك بــ� ع�ــ�و بــ� أح�ــ�ي عاصــ�، بــابــ� أ

�  األل�ــاني، الــ�ی� ناصــ� دمحم: ت�ق�ــ� ال�ــ�ة،ه).  1400( هـــ 287ت عاصــ�،

  ل��ان. ب��وت، ،اإلسالمي ال����، 1

-ه 1411( ه 287ت ال�ــــ��اني، ال�ــــ�اك بــــ� ع�ــــ�و بــــ� أح�ــــ�ابــــ� أبــــي عاصــــ�، 

 دار، �1  ال�ــــ�اب�ة، أح�ــــ� ���ــــل �اســــ�: ت�ق�ــــ� وال��ــــاني، اآلحــــادم). 1991

  ال�ع�د�ة. ال��اض، ،ال�ا�ة

هـــــ  606ت، ال�ــــ��اني دمحم بــــ� ال��ــــارك أب�ال�ــــعادات الــــ�ی� م�ــــ�ابــــ� األث�ــــ� ال�ــــ�ر�، 

 أح�ــ� �ــاه�: ت�ق�ــ� واألثــ�، ال�ــ�ی� غ��ــ� فــي ال�ها�ــةم). 1979-ه 1399(

  ل��ان. ب��وت، ،العل��ة ال����ة ال��احي، دمحم م���د و ال�او� 

 ه 597ت ال�ــ�ز�، دمحم بـ� علـي بـ� ع�ـ�ال�ح�� الفـ�ج،� أبـ الـ�ی�، ج�ـالابـ� ال�ـ�ز�، 

، �1  ال�هــ��، ع�ــ�ال�زاق: ت�ق�ــ� ال�ف�ــ��، علــ� فــي ال��ــ�� زاده).  1422(

  ل��ان. ب��وت، ،الع��ي ال��اب دار

 ه). 1408( هـــ 643ت ع�ـ�ال�ح��، بــ� ع��ـان ع�ـ�و، أبــي الـ�ی�، تقــيابـ� ال�ـالح، 

: ت�ق�ـ� وال�ـق�، اإلسـقا� مـ� وح�ای�ه والغل� اإلخالل م� م�ل� ص��ح ص�انة

  ل��ان. ب��وت، ،اإلسالمي الغ�ب دار ع��القادر، ع��هللا م�ف�

 ثـــ� ال���ـــي ال���لـــي، واضـــح بـــ� ال��ـــارك بـــ� ع�ـــ�هللا ع�ـــ�ال�ح��،� أبـــابـــ� ال��ـــارك، 

 ح��ــــ�: ت�ق�ـــ� ال��ــــارك، البـــ� وال�قـــائ� ال�هــــ�(د.ت.).  هــــ 181ت ال�ـــْ�وز�،

  ، ل��ان.ب��وت ،العل��ة ال��� دار األع��ي، ال�ح��

 ال��ـــ��، ال�ـــافعي أح�ـــ� بـــ� علـــي بـــ� ع�ـــ� حفـــ�، أبـــي الـــ�ی�، ســـ�اجابـــ� ال�لقـــ�، 

 ل�ـــــ�ح ال��ضـــــ�حم). 2008-ه 1429( هــــــ 804ت ال�لقـــــ�، �ـــــاب� ال�عـــــ�وف

: ال�اشــ� ال�ــ�اث، وت�ق�ــ� العل�ــي لل��ــ� الفــالح دار: ت�ق�ــ� ال�ــ��ح، ال�ــامع

  .س�ر�ا ،دم�� ال��ادر، دار
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 هــ 728ت ال��انـي، ت���ـة بـ� ال�لـ�� ع�ـ� بـ� أح�ـ� ال��ـاس أبـي الـ�ی�، تقـياب� ت���ـة، 

 قاســ�، بــ� دمحم بــ� ع�ــ�ال�ح��: ت�ق�ــ� الف�ــاو�، م��ــ�عم). 1995-ه 1416(

  .ال�ع�د�ة ال����ة، ال��ی�ة ال����، ال���ف ل��اعة فه� ال�ل� م��ع

ه).  1396( ه 354ت الُ��ـ�ي، الـ�ارمي، ال����ـي، ح�ـان ب� دمحم حات�،� أباب� ح�ان، 

�  زایـ�، إبـ�ا��� م��ـ�د: ت�ق�� وال���و���، وال�عفاء ال���ث�� م� ال���وح��

  س�ر�ا. حل�، ،ال�عي، دار 1

-ه 1414(ه 354ت الُ��ـ�ي، ح�ـان بـ� أح�ـ� بـ� ح�ـان بـ� دمحمأبـ� حـات�، اب� ح�ان، 

�  األرنــاؤو�، شــع��: ت�ق�ــ� بل�ــان، ابــ� ب��ت�ــ� ح�ــان ابــ� صــ��حم). 1993

  ل��ان. ب��وت، ،ال�سالة م�س�ة، 2

 ه 852 ت الع�ـــقالني، ح�ــ� بــ� علــي بــ� أح�ـــ� الف�ــل،� أبــابــ� ح�ــ� الع�ــقالني، 

 ال��جـ�د، ع�ـ� أح�ـ� عـادل: ت�ق�ـ� ال�ـ�ا�ة، ت���� في اإلصا�ة). هـ  1415(

  .ل��ان ب��وت، ،العل��ة ال��� دار ، �1  مع�ض، دمحم وعلى

 852ت ال�ـافعي، الع�ـقالني ح�� ب� علي ب� أح�� الف�ل، �أباب� ح�� الع�قالني، 

ـــــار�  فـــــ�حه).  1379( ه ـــــ�ی� م�ـــــ�: ت�ق�ـــــ� ال��ـــــار�، صـــــ��ح شـــــ�ح ال�  ال

 ب��وت، ،ال�ع�فة دار ع��ال�اقي، ف�اد دمحم: وأحادی�ه وأب�ا�ه م���ه ورق  ال����،

  ل��ان.

م). 2008-ه 1429( هـــ 852ت، علــي بــ� أح�ــ� الف�ــل،� أبــابــ� ح�ــ� الع�ــقالني، 

�  ال�ـلفي، ع��ال���ـ� ح���: ت�ق�� األذ�ار، أحادی� ت���ج في األف�ار ن�ائج

  .ب��وت دم��، ،ك��� اب� دار، 2

-ه 1392( هـــ 852ت الع�ــقالني، ح�ــ� ابــ� علــي بــ� أح�ــ� الف�ــل،� أبــابــ� ح�ــ�، 

 ال�ع�ــــ� ع�ــــ� دمحم: ت�ق�ــــ� ال�ام�ــــة، ال�ائــــة أ��ــــان فــــي ال�ام�ــــة الــــ�ررم). 1972

  .اله�� ،�ادأ ��رص ،الع��ان�ة ال�عارف دائ�ة م�ل�، �2  ضان،

-ه 1404( ه 852 ت الع�ــقالني، ح�ــ� بــ� علــي بــ� أح�ــ� الف�ــل،� أبــابــ� ح�ــ�، 

    ل��ان. ب��وت، ،دارالف�� ال�ه�ی�، ته�ی�م). 1984

-ه 1406( ه 852 ت الع�ــقالني، ح�ــ� بــ� علــي بــ� أح�ــ� الف�ــل،� أبــابــ� ح�ــ�، 

  .س�ر�ادم��،  ،ال�ش�� دار ع�امة، دمحم: ت�ق�� ال�ه�ی�، تق���م). 1986

 ال�ـــاه��، الق���ـــي األن�ل�ـــي حـــ�م بـــ� ســـع�� بـــ� أح�ـــ� بـــ� علـــي دمحم،� أبـــابـــ� حـــ�م، 

  ، ل��ان.ب��وت ،الف�� دار �اآلثار، ال��لى(د.ت.).  هـ 456ت
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-ه 1416ه ( 241ع�ــــ�هللا، أح�ــــ� بــــ� دمحم بــــ� ح��ــــل ال�ــــ��اني، ت �ابــــ� ح��ــــل، أبــــ

: ت�ق�ــ� ال�ــ��اني، ح��ــل بــ� دمحم بــ� أح�ــ� ع�ــ�هللا، أبــي اإلمــام م�ــ��م). 1995

  م��. القاه�ة، ،ال��ی� دار شاك�، دمحم أح��

-ه 1416ه ( 241ع�ــــ�هللا، أح�ــــ� بــــ� دمحم بــــ� ح��ــــل ال�ــــ��اني، ت �ابــــ� ح��ــــل، أبــــ

 وعــــادل األرنــــاؤو�، شــــع��: ت�ق�ــــ� ح��ــــل، بــــ� أح�ــــ� ماإلمــــا م�ــــ��م). 1995

  ل��ان. ب��وت، ،ال�سالة م�س�ة، �1  م�ش�،

 ال�مـــان، أب�ـــاء وأن�ـــاء األ��ـــان و��ـــات(د.ت.).  هــــ 681ت، دمحم بـــ� أح�ـــ�ابـــ� خّل�ـــان، 

  .ل��انب��وت،  ،صادر دار ��اس، إح�ان: ت�ق��

 الَ�ــالمي، ال��ــ�، بــ� رجــ� بــ� أح�ــ� بــ� ع�ــ�ال�ح�� الــ�ی�، ز�ــ� ،رجــ� ال���لــيابــ� 

 جــــــامعم). 2001-ه 1422( ه 795ت ال���لــــــي، ال�م�ــــــقي، ثــــــ� ال�غــــــ�اد�،

ــــ�م ــــ� ج�امــــع مــــ� حــــ�یً�ا خ��ــــ�� شــــ�ح فــــي وال��ــــ� العل ــــ�، ال�ل  شــــع��: ت�ق�

  ل��ان. ب��وت، ،ال�سالة م�س�ة، �7  �اج�، �ب�ا���و  األرناؤو�

-ه 1404( هــ 385ت شـاه��، �ـاب� ال�ـه�� أح�ـ�، بـ� ع�ـ� حفـ�،� أباب� شاه��، 

 ،ال�ـل��ة الـ�ار، �1  ال�ام�ائي، ص��ي: ت�ق�� ال�قات، أس�اء تار�خم).1984

  ال����. ال����،

 ه 463ت الق���ــي، ال��ــ��  ال�ــ� ع�ــ� بــ�ا ع�ــ�هللا بــ� ی�ســف ع�ــ�،� أبــابــ� ع�ــ�ال��، 

 دمحم علــــي: ت�ق�ــــ� األصــــ�اب، مع�فــــة فــــي االســــ��عابم). 1992-ه 1412(

  ل��ان. ب��وت، ،ال��ل دار،  �1  ال��او�،

 571 ت ع�ـاك�، �ـاب� ال�عـ�وف هللا، ��ـة بـ� ال��� ب� علي القاس�،� أباب� ع�اك�، 

 دار الع�ـ�و�، غ�امـة ب� ع��و: ت�ق�� دم��، تار�خم). 1995-ه 1415( هـ

  دم��، س�ر�ا.1415 الف��،

 ثـــ� ال�ق�ســـي ال��ـــاع�لي أح�ـــ� بـــ� ع�ـــ�هللا الـــ�ی� م�فـــ� دمحم،� أبـــابـــ� ق�امـــة ال�ق�ســـي، 

 وزارة، �2  االع�قاد، ل�عةم). 2000-ه 1420( هـ 620ت ال���لي، ال�م�قي

  .ال�ع�د�ة الع���ة ال��ل�ة ،واإلرشاد وال�ع�ة واألوقاف اإلسالم�ة ال��ون 

 1411(هـــ  751ت ال��ز�ــة، �ــ�� بــ� ��ــ� أبــي بــ� دمحم الــ�ی�، شــ��ابــ� �ــ�� ال��ز�ــة، 

 إبـ�ا���، ع��ال�الم دمحم: ت�ق�� العال���، رب ع� ال��قع�� إعالمم). 1991-ه

  ل��ان. ب��وت، ،العل��ة ال��� دار، �1 
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 774ت ال�م�ـقي، ثـ� ال��ـ��  الق�شـي ك��ـ� بـ� ع�ـ� ب� إس�اع�ل الف�اء� أباب� ����، 

 سـالمة، دمحم بـ� سـامي: ت�ق�ـ� الع�ـ��، القـ�آن تف�ـ��م). 1999-ه 1420( هـ

  ال��اض، ال�ع�د�ة. ���ة، دار، �2 

 774ت ال�م�ـقي، ثـ� ال��ـ��  الق�شي ك��� ب� ع�� ب� إس�اع�ل الف�اء،� أباب� ����، 

 دمحم و هاشــ�، ع�ــ� أح�ــ�: ت�ق�ــ� ال�ــافع���، ��قــات ).م1993-هـــ 1413(هـــ 

  .القاه�ة، م�� ال�ی��ة، ال�قافة م���ة ع�ب، دمحم ز��ه�

 774ت ال�م�ـقي، ثـ� ال��ـ��  الق�شي ك��� ب� ع�� ب� إس�اع�ل الف�اء، �أباب� ����، 

 أح�ــــــ� دمحم: ت�ق�ــــــ� ،الحــــــ�وال� الفــــــ�� فــــــي ال�ها�ــــــةم). 1988-ه 1408( ه

  .ل��ان ،ب��وت دارال��ل، ع��الع���،

 ماجــه، ابــ� ســ��ه).  1418ه ( 273ع�ــ�هللا دمحم بــ� ی��ــ� الق�و��ــي ت �ابــ� ماجــه، أبــ

  ل��ان. ب��وت، ،ال��ل دار، �1  مع�وف، ع�اد ��ار: ت�ق��

 ســ��م). 2009-ه 1430( هـــ 273ت الق�و��ــي، ی��ــ� بــ� دمحم ع�ــ�هللا، �أبــابــ� ماجــه، 

، العال��ـــة ال�ســـالة دار، �1  وآخـــ�ون، األرنـــاؤو� شـــع��: ت�ق�ـــ�ابـــ� ماجـــه، 

  .ب��ت، ل��ان

 ابـــ� تـــار�خم). 1979-ه 1399( ه 233ت معــ��، بـــ� ���ـــى ز���ــا،� أبـــابــ� معـــ��، 

 و�ح�ــاء العل�ــي ال��ــ� م��ــ� ســ��، نــ�ر أح�ــ�: ت�ق�ــ� الــ�ور�، روا�ــة-معــ��

  ال�ع�د�ة.1399 ال���مة، م�ة ،اإلسالمي ال��اث

 ال�و�فعـــى األن�ـــار�  علـــى بـــ� م�ـــ�م بـــ� دمحم الـــ�ی�، ج�ـــال الف�ـــل، أبـــيابـــ� م��ـــ�ر، 

 ب�ـــ�وت، ،صـــادر دار، �3  العـــ�ب، ل�ـــانه).  1414( ه 711ت اإلف��قـــى،

  ل��ان.

ـــَ�ة بـــ�ا ـــي الـــ�ی�، عـــ�ن ، ُهَ�ْ� ـــى ال��فـــ�، أب ـــَ�ة بـــ� ��� ـــ�هلي ُهَ�ْ� ، ال
ّ
 ه 560ت ال�ـــ��اني

 دار أح�ـ�، ع�ـ�ال��ع� ف�اد: ت�ق�� ال��اح، معاني ع� اإلف�احه).  1417(

  ال��اض، ال�ع�د�ة. ال���،

 بـ� إسـ�اع�ل ب� سال� ب� إس�اق ب� إس�اع�ل ب� علي ال���،أب� ح�� األشع��، أب� 

 1426( ه 324ت األشــع��، م�ســى أبــي بــ� بــ�دة أبــي بــ� م�ســى بــ� ع�ــ�هللا

�  زرزور، ن�ـ��: ت�ق�ـ� ال��ـل��، واخـ�الف اإلسالم��� مقاالتم). 2005-ه

  القاه�ة، م��. الع���ة، ال����ة، 1
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 ،� ���ـى بـ� ���ـى بـ� هـالل ال����ـيح�ـ� بـ� علـي بـ� ال�ُ��ـى بـ، أال��صـلي أب� �علي

 أســ�، ســل�� ح�ــ��: ت�ق�ــ� �علــى، أبــي م�ــ��م). 1984-ه 1404( ه 307ت

   س�ر�ا. دم��، ،لل��اث ال�أم�ن  دار

-ه 1420( هــ 360ت ال�غ�اد�، اآلُج�ِّ�ُّ  ع��هللا ب� ال���� ب� دمحم ���،� أب ،اآلُج�ِّ�ُّ 

 دار، �2   الـ�م��ي، سـل��ان بـ� ع�ـ� بـ� ع�ـ�هللا: ت�ق�ـ� ال�ـ��عة،م). 1999

  .ال�ع�د�ة ال��اض، ،ال���

 األصـ�هاني ال�ـ�ز�  الف�ـل بـ� دمحم بـ� إسـ�اع�ل القاسـ� أبـي ال�ـاف� إلمـام، ااألص�هاني

 وال��ه�ـــ�، ال��غ�ـــ� م).1993-ه 1414( ه 535 ت ال�ـــ�ة، �قـــ�ام ال�عـــ�وف

  م��. القاه�ة، ال��ی�، دار، �1  ش��ان، ب� صالح ب� أ��� �ه اع��ى

 ).م1989 -هـــــ 1409(هــــ  256 ت إســـ�اع�ل، بـــ� دمحم، ع�ــــ�هللا �أبـــاإلمـــام ال��ـــار�، 

 ،اإلســـــالم�ة ال��ـــــائ� دار ،�3  ع�ـــــ�ال�اقي، فـــــ�اد دمحم: ت�ق�ـــــ� ال�فـــــ�د، األدب

  .ل��ان ب��وت،

 ال�ـامعه).  1422( هــ 256ت ال��ـار�، إسـ�اع�ل ب� دمحم ع��هللا،� أب إلمامال��ار�، ا

  ل��ان. ب��وت، ،ال��اة ��ق  دار، �1  ال�اص�، زه�� دمحم: ت�ق�� ال���ح،

، ال�ـــ�ار م�ـــ�� م).2009-1988( هــــ 292ت ع�ـــ�ال�ال�، بـــ� ع�ـــ�و بـــ� أح�ـــ�ال�ـــ�ار، 

 م���ــة، القــ�آن علــ�م م�س�ــة، �1  وآخــ�ون، هللا، ز�ــ� الــ�ح�� م�فــ��: ت�ق�ــ�

  ال�ع�د�ة. ال���رة، ال��ی�ة ،وال��� العل�م

 ال�ـــ��: ت�ق�ـــ�م). ال�قـــات، 1975-1395( هــــ 354ت ال��ـــ�ي، ح�ـــان بـــ� دمحمال��ـــ�ي، 

  ل��ان. ب��وت،، لف��ا دار أح��، ال�ی� ش�ف

-ه 1422ه ( 463ت ال�غـ�اد� ال���ـ� ثابـ� بـ� علـي بـ� أح�� ���،� أبال�غ�اد�، 

 الغــــــ�ب دار، �1  معــــــ�وف، عــــــ�اد ��ــــــار: ت�ق�ــــــ� �غــــــ�اد، تــــــار�خ م).2002

  ل��ان. ب��وت، ،اإلسالمي

 ه 516ت ال�ـــافعي، ال�غـــ��  الفـــ�اء بـــ� دمحم بـــ� م�ـــع�د بـــ� ال��ـــ�� دمحم،� أبـــال�غـــ��، 

 األرنــاؤو�، شــع��: ت�ق�ــ� ال�ــ�ة، ل���ــي ال�ــ�ة، شــ�حم). 1983-ه 1403(

  س�ر�ا. دم��، ،اإلسالمي ال����، �2  ال�او��، زه�� �دمحم

 إت�ـاف). م1999 -هــ1420( ه 840ت ، إسـ�اع�ل بـ� ��ـ� أبي ب� أح�� ،ال��ص��� 

ــــ� ال�هــــ�ة ال��ــــ�ة ــــ� الع�ــــ�ة، ال��ــــان�� ب�وائ  العل�ــــي لل��ــــ� ال��ــــ�اة دار: ت�ق�

  .ال�ع�د�ة ال��اض، ،ال��� دار ،�1  إب�ا���، ب� �اس� أب�ت��� �إش�اف
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 ال��اســـاني، الُ�ْ�ـــَ�ْوِج�د� م�ســـى بـــ� علـــي بـــ� ال��ـــ�� بـــ� أح�ـــ� ��ـــ�،� أبـــال��هقـــي، 

 العلــي ع�ــ�: وت�ــ��ج ت�ق�ــ� اإل��ــان، شــع�م). 2003-ه 1423( ه 458ت

، �1  ال�ــل��ة، الـ�ار صـاح� ال�ـ�و�، أح�ــ� م��ـار: �إشـ�اف حامـ�، ع��ال���ـ�

  .اله��، ب�م�ا�، ال�ل��ة ال�ار مع �ال�عاون  �ال��اض وال��ز�ع لل��� ال�ش� م���ة

 ال��مــ��، ســ��م). 1998( هـــ 279ت ســ�رة، بــ� ���ــى بــ� دمحم ���ــى، أبــيال��مــ��، 

 �بغـــــال ودار ب�ـــــ�وت، ،ال��ـــــل دار، �2  معـــــ�وف، عـــــ�اد ��ـــــار. د: ت�ق�ـــــ�

  ل��ان. ب��وت، ،اإلسالمي

 فــي ال�امــلم). 1988-ه 1409( هـــ 365ت عــ��، بــ� ع�ــ�هللا أح�ــ�، أبــيال��جــاني، 

  ل��ان. ب��وت، ،الف�� دار غ�او�، م��ار ���ى: ت�ق�� ال�جال، ضعفاء

 (د.ت.).  هــ 259 ت ال�ـع�� ، إسـ�اق بـ� �عقـ�ب بـ� إبـ�ا��� إس�اق،� أب، الُ��زجاني

 ���ــل �ي،�أكــاد حــ�ی� الَ��ــ���، ع�ــ�الع���� ع�ــ�العل�: ت�ق�ــ� ال�جــال، أحــ�ال

  .�اك��ان ،آ�اد

 علـى ال��ـ��ركه).  1355( ه 405ت ع�ـ�هللا، بـ� دمحم ع�ـ�هللا� أبـ ،ال���اب�ر�  ال�اك�

 ی�ســفو  أم�ــ� ال��ـ� ال�ع�ــاني : ت�ق�ــ� للـ�ه�ي، ال�ل�ــ�� و��یلــه ال�ـ�����

  .، ل��انب��وت ،ال�ع�فة دار ال��ع�لي، ع��ال�ح��

 الق�ــ�ل معــارجم). 1990-ه 1410( هـــ 1377ت، علــي بــ� أح�ــ� بــ� حــاف�ال���ــي، 

�  ع�ــ�، أبــ� م��ــ�د بــ� ع�ــ�: ت�ق�ــ� األصــ�ل، علــ� إلــى ال�صــ�ل ســل� ��ــ�ح

  ال�ع�د�ة. ال�مام، ،ال��� اب� دار، 1

-ه 1412( هــــــ 320ت ال��ـــــ�، بـــــ� علـــــي بـــــ� دمحم ع�ـــــ�هللا، أبـــــي ،ال��مـــــ�� ال��ـــــ��

 ع��ــ�ة، ع�ــ�ال�ح��: ت�ق�ــ� ، ال�ســ�ل أحادیــ� فــي األصــ�ل نــ�ادر ).م1992

  .ل��ان، ب��وت ،ال��ل دار

 ال���ـ�� األسـ�� الق�شـي هللا ع��ـ� بـ� ���ـى بـ� ال���ـ� بـ� ع�ـ�هللا ��ـ�،� أبال�����، 

، أسـ� سل�� ح��: ت�ق�� ال����،م). 1996( ه 219ت ال��ي،
ّ
اَراني ، �1  الـ�َّ

  .س�ر�ا ،دم�� ال�قا، دار

ــــي،  ــــ� ال�ل�ــــل �علــــى،� أبــــال�ل�ل ه).   1409( ه 446ت الق�و��ــــي، ال�ل�لــــي ع�ــــ�هللا ب

 م���ـة ع�ـ�، بـ� سـع�� دمحم: ت�ق�� ال�الد، في ال��ی� عل�اء مع�فة في اإلرشاد

  ال�ع�د�ة. ال��اض، ،ال�ش�
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 748ت الـ�ه�ي، قا��ـاز بـ� ع��ـان بـ� أح�ـ� بـ� دمحم ع�ـ�هللا،� أبـ الـ�ی�، شـ��ال�ه�ي، 

 عــ�اد ��ــار: ت�ق�ــ� واألعــالم، ال��ــاه�� وو��ــات اإلســالم تــار�خم). 2003( هـــ

  ب��وت، ل��ان. اإلسالمي، الغ�ب دار، �1  مع�وف،

ــــ�ی�، شــــ��الــــ�ه�ي،   ه 748ت َقاْ��ــــاز، بــــ� ع��ــــان بــــ� أح�ــــ� بــــ� دمحم أب�ع�ــــ�هللا، ال

 ال�ــــ�ة، ال��ــــ� فــــي روا�ــــة لــــه مــــ� مع�فــــة فــــي ال�اشــــفم). 1992-ه 1413(

  ال�ع�د�ة. ج�ة، ،اإلسالم�ة لل�قافة الق�لة دار، �1  ع�امة، دمحم: ق���ت

ـــ�ه�ي،  ـــ�ی�، شـــ��ال هــــ  748ت، َقاْ��ـــاز بـــ� ع��ـــان بـــ� أح�ـــ� بـــ� دمحم ع�ـــ�هللا أبـــي ال

 وآخـ�ون، األرنـاؤو�، شـع��: ت�ق�ـ� ال��الء، أعالم س��م). 1985-ه 1405(

  .، ب��وت، ل��انال�سالة م�س�ة، �2 

-ه 1408( هـــــ 623ت الق�و��ــــي، ال�افعــــي دمحم بــــ� ع�ــــ�ال���� القاســــ�،� أبــــال�افعــــي، 

 ال��ــ� دار الع�ــارد�، هللا ع��ــ�: ت�ق�ــ� قــ�و��، أخ�ــار فــي ال�ــ�و��م). 1987

  ب��وت، ل��ان. العل��ة،

 العامة ال����ة اله��ة ال��ار، تف���م). 1990ه ( 1354ت ،رضا، دمحم رش�� ب� علي

  القاه�ة، م��. لل��اب،

م). 1988-ه 1408( ه 311ت ســـهل، بـــ� ال�ـــ��  بـــ� إبـــ�ا��� إســـ�اق،� أبـــال�جـــاج، 

 ،ال��ـ� عـال� دار، �1  شـل�ي، ع�ـ�ه ال�ل�ـل ع�ـ�: ت�ق�� و�ع�ا�ه، الق�آن معاني

  ل��ان. ب��وت،

  ب��وت، ل��ان. لل�الی��، العل� دار، �6  األعالم،م). 1984ال�ر�لي، خ�� ال�ی� (

ِ�ْ�ــ�اني  ع�ــ�و بــ� شــ�اد بــ� ��ــ�� بــ� إســ�اق بــ� األشــع� بــ� ســل��ان داود،� أبــ، الّ�ِ

ِ�ْ�ـــ�اني، األزد�  شـــَع��: ت�ق�ـــ� ال�ـــ��،م). 2009-ه 1430( ه 275ت الّ�ِ

  ب��وت، ل��ان. العال��ة، ال�سالة دار، �1  ق�ه�للي، كاِمل �مَ��َّ� األرناؤو�،

 ع��ـان بـ� ��ـ� أبـي بـ� دمحم بـ� ع�ـ�ال�ح�� بـ� دمحم ال��ـ�،� أبـ الـ�ی�، شـ��ال�ـ�او�، 

 ال�اســــع، القــــ�ن  ألهــــل الالمــــع ال�ــــ�ء(د.ت.).  ه 902ت ال�ــــ�او�، دمحم بــــ�

  ، ل��ان.ب��وت ،ال��اة م���ة دار م���رات

م). 1999-ه 1419( ه 1422 ت الـــــ�ی�، ســـــ�اج ن��ـــــ� دمحم ع�ـــــ�هللاســـــ�اج الـــــ�ی�، 

  س�ر�ا. حل�، ،الفالح دار م���ة، �1  وم�اقفها، اآلخ�ة �ع�ال� اإل��ان

 1188ت ال���لـي، ال�ـفار��ي سال� ب� أح�� ب� دمحم الع�ن،� أب ال�ی�، ش��ال�فار��ي، 

 ل�ــ�ح األث��ــة األســ�ار وســ�ا�ع ال�ه�ــة األنــ�ار ل�امــع .)م1982-هـــ 1402( ه
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 ،وم����هــــا ال�ــــافق�� م�س�ــــة، 2، � ال��ضــــ�ة الف�قــــة عقــــ� فــــي ال��ــــ�ة الــــ�رة

  س�ر�ا.. دم��،

 فـي الـ�او�  تـ�ر��(د.ت.).  هــ 911ت ،الـ�ی� جالل ���،� أب ب� ع��ال�ح��ال����ي، 

، ال��ـاض، ���ـة دار الفار�ـابي، دمحم ن�ـ� ق���ـة أبي: ت�ق�� ال��او�، تق��� ش�ح

  ال�ع�د�ة.

: ت�ق�ــ� ال�اشــي، م�ــ��ه).  1410( هـــ 335ت ُكل�ــ�، بــ� اله�ــ�� ســع��� أبــال�اشــي، 

  ال�ع�د�ة. ال���رة، ال��ی�ة وال���، العل�م م���ة هللا، ز�� ال�ح�� م�ف��

 الهـــــ�� ســــ�لم). 1993-ه 1414( هـــــ 942ت ی�ســـــف، بــــ� دمحمال�ــــال�ي ال�ــــامي، 

 فــي وأح�الــه وأفعالــه ن��تــه وأعــالم ف�ــائله وذ�ــ� ال��ــاد، خ�ــ� ســ��ة فــي وال�شــاد،

 دمحم علي وال��خ ال��ج�د، ع�� أح�� عادل ال��خ: وتعل�� ت�ق�� وال�عاد، ال���أ

  .ل��ان ،ب��وت العل��ة ال��� دار، �1  مع�ض،

 1403( ه 211ت  ال��ـاني، ال���ـ��  نـافع بـ� ه�ام ب� ع��ال�زاق ���� أبال��عاني، 

 ،ســـالميإلا ال���ـــ�، �2  األع��ـــي، الـــ�ح�� ح��ـــ�: ت�ق�ـــ� ال��ـــ�ف، ه).

  ل��ان. ب��وت،

 األوســــ�، ال�ع�ــــ�ه).  1415( هـــــ 360ت أح�ــــ�، بــــ� ســــل��ان القاســــ�� أبــــال���انــــي، 

 ،ال�ــ�م�� دار الُ��ــ��ي، إبــ�ا��� بــ� ال���ــ� وع�ــ� هللا، عــ�ض �ــارق : ت�ق�ــ�

  م��. القاه�ة،

 الـــ�عاء،ه).  1413( ه 360ت ال���انـــي، أح�ـــ� بـــ� ســـل��ان القاســـ�،� أبـــال���انـــي، 

  ل��ان. ب��وت، ،العل��ة ال��� دار، �1  ع�ا، ع��القادر م��فى: ت�ق��

-ه 1405( هـــــ 360ت ال�ــــامي، الل��ــــي أح�ــــ� بــــ� ســــل��ان القاســــ�،� أبــــال���انــــي، 

ــــ� ح�ــــ��: ت�ق�ــــ� ال�ــــام���، م�ــــ��م). 1984 ــــ� ع�ــــ� ب ، �1  ال�ــــلفي، ال���

  ل��ان. ب��وت،، ال�سالة م�س�ة

 ه 360ت ال�ـامي، الل��ـي م��ـ� بـ� أیـ�ب بـ� أح�� ب� سل��ان القاس�،� أبال���اني، 

 م���ــة، �2  ال�ــلفي، ال���ــ� ع�ــ� بــ� ح�ــ��: ت�ق�ــ� ال���ــ�، ال�ع�ــ�(د.ت.). 

  م��. القاه�ة، ،ت���ة اب�

 جـــامعم). 2000-ه 1420( هــــ 310ت ال��ـــ��، ج��ـــ� بـــ� دمحم جعفـــ�،� أبـــال��ـــ��، 

ب�ـــ�وت،  ال�ســـالة، م�س�ـــة شـــاك�، دمحم أح�ـــ�: ت�ق�ـــ� القـــ�آن، تأو�ـــل فـــي ال��ـــان

  ل��ان.
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 .)م1987-هــ 1408( هــ 321ت، سالمة ب� دمحم ب� أح�� جعف�،� أب إلمامال��او�، ا

   ل��ان. ب��وت، ال�سالة، م�س�ة األرناؤو�، شع��: ت�ق�� اآلثار، م��ل ش�ح

ال��ســــي ه).  1415ه ( 312ت ن�ــــ� ابــــ� علــــي بــــ� ال��ــــ� علــــي،� أبــــال��ســــي، 

 بــ� أنــ��: ت�ق�ــ� ، ال��مــ��، جــامع علــى ال��ســي م�ــ���ج، األح�ــام م���ــ�

 ال��ـــ�رة، ال��ی�ـــة ،األث��ـــة الغ��ـــاء م���ـــة، �1  األن�ون�ســـي، �ـــاه� بـــ� أح�ـــ�

  ال�ع�د�ة.

 ش�ح .)م1997-هـ1417( هـ 743ت ال���ي، ع��هللا ب� ال���� ال�ی�، ش�فال���ي، 

: ت�ق�ــ� ال�ــ��، حقـائ� عــ� �ال�اشـف: ال��ــ�ى ال��ــاب�ح، م�ـ�اة علــى ال���ـي

 ال��ــاض، ال���مــة، م�ــة ،ال�ــاز م�ــ�فى نــ�ار م���ــة، �1  ه�ــ�او�، ع��ال���ــ�

  ال�ع�د�ة.

 الَ�ّ�ـــي،: لـــه و�قـــال الَ�ّ�ـــي، ن�ـــ� بـــ� ح��ـــ� بـــ� ع��ال���ـــ� دمحم، �أبـــ ح��ـــ�، بـــ� ع�ـــ�

: ت�ق�ــ� ح��ــ�، بــ� ع�ــ� م�ــ�� مــ� ال����ــ�م). 1988-ه 1408(هـــ  249ت

 ،ال�ــ�ة م���ــة، �1  ال�ــع���، خل�ــل دمحم وم��ــ�د، ال�ــام�ائي ال�ــ�ر�  صــ��ي

  م��. القاه�ة،

 1405( ه 261ت ال�ــ�في، الع�لــي صــالح بــ� ع�ــ�هللا بــ� أح�ــ� ال��ــ�،� أبــالع�لــي، 

ـــات، مع�فـــةم). 1985-ه ـــ�: ت�ق�ـــ� ال�ق ـــ�� ع� ـــ�الع��� العل ، �1  ال��ـــ���، ع�

  ال�ع�د�ة. ال���رة، ال��ی�ة ،ال�ار م���ة

م). 1984-ه 1405( ه 261ت، صـــالح بـــ� ع�ـــ�هللا بـــ� أح�ـــ�أبـــ� ال��ـــ�، الع�لـــي، 

 ومعهــا هــ، 807 ت اله���ـي، ��ــ� أبـي بـ� علـي ن�رالــ�ی� ب��ت�ـ� ال�قـات، تـار�خ

، �1  القلع�ــي، ع�ــ�ال�ع�ي: ت�ق�ــ� الع�ــقالني، ح�ــ� ابــ� ال�ــاف� ت�ــ���ات

  ل��ان. ب��وت، ،العل��ة ال��� دار

ــة �ــاب� ال�عــ�وف دمحم، بــ� ع��ــ�هللا ع�ــ�هللا،� أب، الُعْ�َ�ــ��   (د.ت).ه  387ت الُعْ�َ�ــ��، َ��َّ

 وال�ل�ـ� ال�ابـل، و��سـف األث�ـ��ي، وع��ـان مع�ـي، رضـا :ت�ق�� ال����، اإل�انة

 ،ال��ـــــاض وال��ز�ـــــع، لل��ـــــ� ال�ا�ـــــة دار ال�ـــــ�����، وح�ـــــ� ال��ـــــ�، ســـــ�� بـــــ�

  .ال�ع�د�ة

 الغ��ــابي، ح�ــ�� بــ� أح�ــ� بــ� م�ســى بــ� أح�ــ� بــ� م��ــ�د دمحم، أبــي ب�رالــ�ی�،الع��ــي، 

 إح�ـــاء دار ال��ـــار�، صـــ��ح شـــ�ح القـــار�  ع�ـــ�ة (د.ت.). ه 855ت، ال��فـــي

  ، ل��ان.ب��وت ،الع��ي ال��اث
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 أكــ�م: ت�ق�ــ� وال�ــار�خ،ه). ال�ع�فــة  1410( هـــ 277ت، �عقــ�ب ی�ســف� أبــالف�ــ��، 

  .ل��ان. ب��وت، ،ال�سالة م�س�ة، �2  الع���، ض�اء

ـــ�ی�، شـــ��الق���ـــي،  ـــ�هللا، �أبـــ ال ـــي بـــ� أح�ـــ� بـــ� دمحم ع�  األن�ـــار�  فـــ�ح بـــ� ��ـــ� أب

 وأمــــ�رى ال�ــــ�ت �ــــأح�ال ال�ــــ���ةه).  1425( هـــــ 671 ت الق���ــــي، ال��رجــــي

 لل��ـ� ال��هـاج دار م���ـة، �1  إب�ا���، ب� دمحم ب� ال�ادق. د: ت�ق�� اآلخ�ة،

  ال�ع�د�ة. ال��اض، وال��ز�ع،

ـــ�ی�، شـــ��الق���ـــي،  ـــ�هللا، �أبـــ ال ـــي بـــ� أح�ـــ� بـــ� دمحم ع�  األن�ـــار�  فـــ�ح بـــ� ��ـــ� أب

، القـــ�آن ألح�ـــام ال�ــامعم). 1964-ه 1384( هــــ 671ت الق���ـــي، ال��رجــي

 ال��ـــ� دار، �2  أ��ـــ��، و�بـــ�ا��� ال��دونـــي، أح�ـــ�: ت�ق�ـــ� الق���ـــي، تف�ـــ��

  .م�� القاه�ة، ،ال����ة

 ع�ــــ�ال�ل� بـــ� ��ـــ� أبـــى بــــ� دمحم بـــ� أح�ـــ� ال��ـــاس،� أبــــ الـــ�ی�، شـــهاب ، الق�ـــ�الني

 ل�ـــ�ح ال�ـــار�  إرشـــاده).  1323( ه 923ت ال��ـــ��، الق���ـــي، الق�ـــ�الني،

  .م�� األم���ة، ال����  ال���عة، �7  ال��ار�، ص��ح

 ثـــ� ،ال��النـــي ال��ـــ�ي، إســـ�اع�ل بـــ� دمحم األم�ـــ� إبـــ�ا���، �أبـــ الـــ�ی�، عـــ�ال��النـــي، 

ــِغ�ِ�، الَ�ــاِمع َشــْ�حُ  ال�َّ�ــ���ُ م). 2011-ه 1404( ه 1182ت ال�ــ�عاني،  ال�َّ

ـــــ�: ت�ق�ـــــ� ـــــ� إســـــ�اق م��َّ  ال��ـــــاض، ال�ـــــالم، دار م���ـــــة، �1  إبـــــ�ا���، م��َّ

  ال�ع�د�ة.

 ال��فـــي، ال��ـــار�  ال�ال�ـــاذ� إبـــ�ا��� بـــ� إســـ�اق أبـــي بـــ� دمحم ��ـــ�،� أبـــ ،، ال�ال�ـــاذ�

ـــــــ� ��ـــــــ�م). 1999-ه 1420( ه380ت ـــــــار ��عـــــــاني ال��ـــــــه�ر الف�ائ ، األخ�

 ال��ــ� دار، �1  ال���ــ��، ف��ـ� وأح�ــ� إســ�اع�ل، ح�ـ� دمحم ح�ــ� دمحم: ق�ـ��ت

  .ل��ان ،ب��وت العل��ة،

ـــ، الالل�ـــائي ـــة القاســـ�،� أب  ه 418ت ، الـــ�از�  ال��ـــ��  م��ـــ�ر بـــ� ال��ـــ� بـــ� هللا ��

 أح�ــ�: ت�ق�ـ� وال��اعــة، ال�ـ�ة أهــل اع�قـاد أصــ�ل شـ�ح م).2003-ه 1423(

  .ال�ع�د�ة ،���ة دار، �8  الغام��، ح��ان ب� سع� ب�

 ال�م�ـــقي، األصــل، ال��ــ��  ال���ــي الــ�ی� م�ــ� بــ� هللا ف�ــل بــ� أمــ�� دمحمال���ــي، 

 ،صادر دار ع��، ال�اد� الق�ن  أ��ان في األث� خالصة(د.ت.). ه 1111ت

  .، ل��انب��وت
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 تهـــــ�ی�م). 1980-ه 1400( هــــــ 742ت ال�ـــــ��، الـــــ�ح�� ع�ـــــ� بـــــ� ی�ســـــفال�ـــــ��، 

  ل��ان. ب��وت، ،ال�سالة م�س�ة، �1  مع�وف، ع�اد ��ار: ت�ق�� ال��ال،

 صـــ��ح. )(د.ت.ه 261م�ـــل� بـــ� ال��ـــاج أبـــ� ال��ـــ� الق�ـــ��� ال���ـــاب�ر� تم�ـــل�، 

  ، ل��ان.ب��وت ،الع��ي ال��اث إح�اء دار ع��ال�اقي، ف�اد دمحم: ت�ق�� م�ل�،

 العابـ�ی� ز�ـ� بـ� علـي بـ� العـارف�� تاج ب� �ع��ال�ؤوف ال��ع� دمحم، ال�ی� ��ال��او�، ز 

 شــــ�ح القــــ�ی� �ــــ��ه).  1356( ه 1031ت القــــاه��، ال��ــــاو�  ثــــ� ال�ــــ�اد�

  .م�� ،ال����  ال��ار�ة ال����ة، �1  ال�غ��، ال�امع

ـــاِو�  ـــ�ی�، صـــ�ر، الُ�َ� ـــ ال ـــ�ا��� بـــ� دمحم ال�عـــالي، �أب ـــاِو�  ال�ـــل�ي إســـ�اق بـــ� إب  ثـــ� الُ�َ�

، القــاه��،
ّ
ــاِهجِ  َكْ�ــفُ  .)م2004-هـــ 1425( ه 803ت ال�ــافعي ــاِ��حِ  ال�َ�  َوال�ََّ�

ــ�: وت�ق�ــ� ِدَراَســـة الَ�َ�ــاِب�ح، أَحاِدیـــ�ِ  َتْ�ــ�ِ�جِ  فــي ــ� ِإْســـَ�اق ُم��َّ  إْبـــَ�اِ���، ُمَ��َّ

 ،ب�ـ�وت لل��سـ�عات، الع���ـة الـ�ار، �1  الل���ان، دمحم ب� صالح ال��خ: تق���

  .ل��ان

-ه 1420( هـــ 185ت ال��صــلي، األزد� ع�ــ�ان بــ� ال�عــافى م�ــع�د،� بــأ ال��صــلي،

 ،اإلســالم�ة ال��ــائ� دار، �1 صــ���،  ح�ــ� عــام�: ت�ق�ــ� ال�هــ�،م). 1999

  ، ل��ان.ب��وت

 1423( ه 303 ت ، ال��اســاني علــي بــ� شــع�� بــ� أح�ــ� ع�ــ�ال�ح��،� أبــال��ــائي، 

 عـارف بـ� حـات� ال�ـ���: ت�ق�ـ� ال��ل�ـ��، وذ�ـ� ال��ـائي، م�ـا�خ ت���ةه). 

  ال�ع�د�ة. ال���مة، م�ة ،الف�ائ� عال� دار، �1  الع�ني،

 1396(هـــ  303 ت ال��اســاني ، علــي بــ� شــع�� بــ� أح�ــ� الــ�ح�� ع�ــ� �أبــال��ــائي، 

 حلـــ�، ،الـــ�عي دار زایـــ�، إبـــ�ا��� م��ـــ�د: ت�ق�ـــ� وال���و�ـــ�ن، ال�ـــعفاءه). 

  س�ر�ا.

-ه 1421( هــ 303ت ال��اسـاني، علـي بـ� شع�� ب� أح�� ع��ال�ح��، �أبال��ائي، 

ـــــ��، ال�ـــــ��م). 2001 ـــــ�ال��ع� ح�ـــــ�: ت�ق�ـــــ� ال��  م�س�ـــــة، �1  شـــــل�ي، ع�

  ل��ان. ب��وت، ،ال�سالة

-ه 1406( هــ 303ت ال��اسـاني، علي ب� شع�� ب� أح�� ع��ال�ح��، أبيال��ائي، 

�  ،أب�غــ�ة ع�ــ�الف�اح: ت�ق�ــ�، -ال�ــ�� مــ� ال����ــى- ال��ــائي ســ��م). 1986

  س�ر�ا. حل�، ،اإلسالم�ة ال����عات م���، 2
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ه).  1406( هــ 303ت ال��اسـاني، علـي ب� شع�� ب� أح�� ع��ال�ح��، �أبال��ائي، 

 ب�ــ�وت، ،ال�ســالة م�س�ــة، �2  ح�ــادة، فــاروق . د: ت�ق�ــ� والل�لــة، ال�ــ�م ع�ــل

  ل��ان.

 ).م1994 -هـــ 1414(هـــ  676ت شــ�ف، بــ� ���ــى الــ�ی� م��ــي ز���ــا، �أبــال�ــ�و�، 

ـــ�القادر: ت�ق�ـــ� األذ�ـــار،  وال��ز�ـــع، وال��ـــ� لل��اعـــة الف�ـــ� دار األرنـــاؤو�، ع�

  .ل��ان ،ب��وت

 علــــى ال�ـــ�و�  شــــ�حه).  1392ه، ( 676، ت شـــ�ف بــــ� ���ـــى ز���ــــا، أبـــيال�ـــ�و�، 

  .ل��ان ب��وت، ،الع��ي ال��اث إح�اء دار، �2  ال��هاج، -م�ل� ص��ح

 
ّ
ـــ�ُ  لَقاِضـــيا، الَهَ�ـــَ�اِني ـــارِ  َعْ� ـــ� َأْحَ�ـــَ�، بـــ�ُ  الَ��َّ  شـــ�ح م). 1996( ه 415ت الَ�َ�ـــِ�، َأُب

  م��. ،القاه�ة و��ه، م���ة، �3  ع��ان، ع��ال���� :تق��� ال���ة، األص�ل

 دار الف�ائــ�، وم��ــع ال�وائــ� م��ــعه).  1412( ه 907ت، ��ــ� �أبــ بــ� علــياله���ــي، 

  ل��ان. ب��وت، الف��،

 ال�ـ�ی� فـي وأثـ�ه الـ�ی� سـ�اج ع�ـ�هللا ال�ـاف�م). 2010-ه �1431قاعي، علي نا�� (

  ل��ان. ب��وت، ،األوزاعي اإلمام �ل�ة، �1  وعل�مه،

 دخـ�ل إلـى ال�عـ� بـ�� مـا اآلخ�ة، ال��اةم). 2000-ه 1421( علي ب� غال�ع�اجي، 

  ال�ع�د�ة. ج�ة، ،ال�ه��ة الع���ة ال����ة، �2  ال�ار، أو ال��ة

 وح�ــــى اإلســــالم صــــ�ر مــــ� ال�ف�ــــ���، مع�ــــ�م). 1988-ه 1409نــــ��ه�، عــــادل (

م ال�اضــ�، الع�ــ� ــْ�خ الل��ان�ــة ال��ه�ر�ــة ُمف�ــي: لــه قــ�َّ ، �3  خالــ�، ح�ــ� ال�َّ

  .ل��ان ،ب��وت وال���، وال��ج�ة لل�أل�� ال�قا��ة ن��ه� م�س�ة
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Abstract 

This study highlights a set of good works that weigh heavily on the 
balance of the Muslim on the Day of Resurrection. For that 
purpose, analytically and objectively investigated, the researchers 
collected a number of Hadiths. The study includes the definition of 
the balance, the necessity of faith in it, its reality, characteristics, its 
assigned angel (Malak), what weighed in it, and the wisdom of it. 
The researchers reached significant results: the responsible for the 
weight of the work of slaves is the angel Jibril. However, scholars 
have four different views towards whom who weight in the scale: it 
was said: acts, the action itself, books, and that all of what is 
weighed in, which is satisfied. In addition, the weight of the acts of 
servants have many provisions, the greatest one is the manifestation 
of justice of God. Some actions that weight of balance: glorifying 
God, adhering to the virtues of morality, doubling the word of 
monotheism, bearing patiently the good boy when he dies for God, 
and bearing patiently the mare and other things for God. 

Keywords: Hadith, Good deeds, Balance. 

  
 


