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أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
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يف ضوء السنة املشرفة
Jealousy between Commendation and
Condemnation in Light of the Noble

Sunnah
إعداد:

د .حمسن مسيح اخلالدي
األتساذ املشذرك بقسم الافسري بكلييت الشريعة والدراتسذت العليذ جبذععة
النجذح الوطنية بنذبلس بفلسطني
الربيد اإللكرتوينMohsen.khaldi.01@gmail.com :
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املستخلص

ياحدث هذا البحث عن خلق الغَْي َرةِ؛ حيث إن هذا اخللق
خياص ابلعقذئد واألعراض ،ويابذين النذس يف درجة الغرية عندهم،
فماشدد يف غريته على ال ّدين ،يكذد حيرم كل شيء عن غري بينة وال
برهذن ،وعقصر ال يغذر حىت لو شام اإلله ،وهم كذلك أيضذ فريقذن يف
غريهتم على األعراض ،فمنهم الذي يثور على عرضه محية ،وعنهم عن
ال حيرك تسذكنذ قد تبلدت عشذعر الغرية عنده ،وقد نسبت نصوص
وقسمت الغرية إىل حممودة
السنة املشرفة الغرية إىل هللا ورتسوله واملؤعننيّ ،
وعذعوعة ،فجذء هذا البحث لينب عفهوم الغرية؛ خذصة حني تنسب إىل
هللا ورتسوله ،ويعرض حلذالهتذ وصورهذ يف القسمني.
السنة.

الكلمات املفتاحية :الغرية ،الغرية احملمودة ،الغرية املذعوعة،
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Abstract
This research discusses the character of jealousy; a
character which is a distinctive feature of beliefs and
honours. Also, people are polarized in their degree of
jealousy between an extremist whose frivolous jealousy
over religion may push him to prohibit almost everything
without any substantial proof and a nonchalant person who
does not bear any strain of jealousy and would not feel
concerned even if God is being blasphemed. There are two
groups regarding jealousy over honours also, some will be
overzealous in their attempt to safeguard their honour and
reputation, and some would not move an inch because
their feelings for jealousy have been subdued. The texts of
the Noble Sunnah attributed jealousy to Allah, His
Messenger, and the believers. Jealousy was also divided
by the divine texts into praiseworthy jealousy and
condemned jealousy. This research aims to explicate the
concept of jealousy; especially when it is being attributed
to Allah and His Messenger, the research also discusses its
circumstances and its manifestations in both divisions.
Key Words:
jealousy, praiseworthy
jealousy, Sunnah.
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مقدمة
احلمد هلل احلميد ،وتسبحذن هللا اجمليد ،وال إله إال هللا املبدئ
املعيد ،والصالة والسالم على نيب الرمحة وإعذم الاوحيد:
فقد جعلنذ هللا شعواب وقبذئل لناعذرف ،وكرعنذ ابألنسذب ،وأودع
يف صدور الرجذل والنسذء ُخلُ َق الغرية ،وجعلهذ عنواان للطهر والعفذف،
ومحذية للمحذرم عن كل اله وعذبث ،فشرفت األعة بنقذء األنسذب
وصفذئهذ.
والغرية أصل يف ال ّدين ،وعن ال غرية له ال دين له؛ إ نفي الغرية
ال يدل على انافذء ال ّدين؛ وإمنذ انافذء متذعه.
فذلغرية حتمي القلب فاحفظ له اجلوارح ،وتدفع السوء
والفواحش ،وعدم الغرية متيت القلب ،فاموت له اجلوارح؛ فال يبقى
عندهذ دفع الباة.
وعثل الغرية يف القلب َعثل القوة واملنذعة اليت تدفع املرض عن
َ
اجلسد وتقذوعه ،فإ ا هبت القوة وجد الداء احملل شذغرا ،فنهش اجلسد
واتساحكم فيه ،ومل جيد دافعذ ،وعنده يساسلم اجلسد للهالك(.)1
وحذل النذس اليوم يافذوت يف الغرية على ال ّدين بني ُعغرق يف
حيرم كل شيء عن غري بيّنة وال برهذن ،وعقصر ال يثور وال
الغَرية ،يكذد ّ
( )1ينظر :ابن قيم اجلوزية ،اجلواب الكذيف ملن تسأل عن الدواء الشذيف (الداء
والدواء)( ،ص.)68 :
- 12 -
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يغذر لربه ،وال لدينه؛ حىت لو شام اإلله! ،وهم يف الغَرية على األعراض
كذلك ،ورمبذ اثر فريق عن النذس للعرض ال للدين ،وفريق ال يهمه
العرض وال ال ّدين؛ ورمبذ هو بنفسه عن أيخذ نسذءه إىل أعذكن اللهو
والفجور ،وقد خنع هلن وخضع.
خطة البحث:
جذء هذا البحث يف عقدعة ،وثالثة عبذحث ،وخذمتة على النحو اآليت:
املبحث األول :مفهوم الغرية ،وبيان أقسامها ،وفيه أربعة مطالب.
املطلب األول :الغَْي َرة يف اللغة.
املطلب الثذين :الغرية يف االصطالح.
املطلب الثذلث :العالقة بني الغرية واحلسد ،والغبطة.
املطلب الرابع :أقسذم الغرية.
املبحث الثاين :الغرية احملمودة ،وصفتها ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :غرية هللا تعذىل ،وصفاهذ.
املطلب الثذين :غرية الرتسول -صلى هللا عليه وتسلم-وصفاهذ.
املطلب الثذلث :غري املؤعن وصفاهذ.
املبحث الثالث :الغرية املذمومة ،وصفتها ،وفيه مثانية مطالب:
املطلب األول :الغرية يف غري ريبة.
املطلب الثذين :الغرية يف خروج النسذء عن بيوهتن عن غري فانة.
املطلب الثذلث :الغرية يف الكشف عن اتسم املرأة ،أو خروج صوهتذ.
- 13 -
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املطلب الرابع :الغرية املفضية لقال املرأة.
املطلب اخلذعس :غرية الضرائر واناقذصهن قدر بعض.
املطلب السذدس :الغرية املفضية للحسد.
املطلب السذبع :غرية األقران.
املطلب الثذعن :الغرية على هللا.
اخلامتة ،وفيهذ أهم الناذئج والاوصيذت.

منهجية البحث:
مت السري يف هذا البحث وفق املنهج االتساقرائي الاحليلي ،وقد
الازم البذحث يف كاذباه ابخلطوات اآلتية:
 -1مت الرتكيز يف تابع النصوص الواردة يف الغرية على الكاب
الاسعة.
 -2كذن االهامذم يف الدرجة األوىل مبذ ورد يف الصحيحني ،حبيث
ال يام جتذوزمهذ إىل غريمهذ عذ دام احلديث فيهمذ ،أو يف
أحديهمذ.
 -3مت تقدمي صحيح البخذري مث عسلم يف الاوثيق ،مث أصحذب
السنن األربعة حبسب وفذهتم ،مث بقية الكاب حبسب وفذة
أصحذهبذ ،عقدعذ بقية أصحذب الكاب الاسعة على غريهم.
 -4االكافذء بنقل أقوال أهل احلديث يف احلكم على الرواايت إ ا
كذنت يف غري الصحيحني؛ ألن جمذل البحث ال ياسع ،وقد
- 14 -
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اتساعنت حبكم األلبذين على ععظم األحذديث إن مل تكن يف
الصحيحني.
 -5عند االقابذس لنصوص حرفية ،فإهنذ توضع بني إشذريت تنصيص،
ويشذر للمرجع يف اهلذعش عبذشرة.
 -6إ ا مت الاصرف يف النص املنقول؛ فإنه ال يوضع بني إشذرات
تنصيص ،ويشذر للنقل يف اهلذعش ب (ينظر).
الدراسات السابقة:
مل أجد -يف حدود اطالعي-حبثذ علميذ أَفرد الغَْي َرَة ابلاأليف،
وهنذك العديد عن الكاب اليت تكلمت عن املوضوع بصورة فرعية ،وعن
لك:
 -1كاب احلديث الشريف ،فقد أفرد العديد عن احملدثني اباب مسّذه:
(الغرية) ،وعن هؤالء ،البخذري يف صحيحه( ،)1وكذلك ابن
عذجه( ،)2والدارعي( ،)3وقد تكلم هؤالء عن الغرية حتت كاذب
النكذح ،وعنون الرتعذي (ابب الغرية) حتت أبواب الرضذع(،)4
( )1البخذري ،اجلذعع املسند الصحيح املخاصر عن أعور رتسول هللا صلى هللا عليه
وتسلم وتسننه وأايعه (صحيح البخذري) (.)35/7
( )2ابن عذجه ،تسنن ابن عذجه (.)642/1
( )3الدارعي ،تسنن الدارعي (.)1428/3
( )4الرتعذي ،اجلذعع الكبري (تسنن الرتعذي).)463/3( ،
- 15 -
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والنسذئي ،ضمن كاذب عشرة النسذء )1(.وتسذر على هذا النهج
الكثري عن املصنفني يف احلديث الشريف.
 -2وعن الذين عنونوا للغرية يف عصنفذهتم :األصفهذين يف كاذبه
الذريعة إىل عكذرم الشريعة( .)2وابن القيم ،يف كاذبه عدارج
السذلكني بني عنذزل إايك نعبد وإايك نساعني )3(،والسفذريين يف
كاذبه غذاء األلبذب يف شرح عنظوعة اآلداب( ،)4وكذلك أفردت
الغرية ضمن كاذب :نضرة النعيم يف عكذرم أخالق الرتسول
()5
الكرمي -صلى هللا عليه وتسلم.-
 -3رتسذلة صغرية عنواهنذ( :حقيقة احلجذب والغرية على األعراض)،
للسيد :عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين ،ومل أقف عليهذ.
أهمية البحث:
جذء هذا البحث ليُ ّبني املفهوم الصحيح للغَْي َرةِ خذصة حني
تنسب إىل هللا ورتسوله ،وكذلك بيذن احلذالت اليت تكون عليهذ الغَْي َرَة
احملمودة والغَْي َرَة املذعوعة ،و لك لاجلية املوقف الصحيح الذي جيب أن
( )1تسنن النسذئي ،اجملاىب عن السنن (السنن الصغرى للنسذئي).)70/7( ،
(( )2ص.)244 :
(.)44/3( )3
(.)399/2()4
( )5ابن محيد ،الشيخ صذحل بن عبد هللا ،ومجذعة عن املخاصني (.)3077/7
- 16 -
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ياخذه املؤعن يف احلذلني ،عع إيضذح الفوائد املرتتبة على تلك احلذالت.
مشكلة الدراسة:
هل الغرية هلذ عالقة ابلغبطة واحلسد؟
كيف ميكن أن نفهم الغرية عند نسباهذ هلل ورتسوله؟
عىت تكون الغرية حممودة؟
عىت ميكن أن تكون الغرية عذعوعة؟
عذ الفوائد اليت ميكن اتساخالصهذ عن عواقف الغرية احملمودة أو
املذعوعة؟
وهللا تعذىل أتسأل الاوفيق والسداد والرشذد ،وأن جيعل هذا اجلهد
يف صحذئفي يوم ألقى هللا ،فإن أخطأت فمن نفسي وتقصريهذ ،وإن
أصبت فمن توفيق هللا تعذىل يل.
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املبحث األول :مفهوم الغرية ،وبيان أقسامها
ياحدث هذا املبحث عن عفهوم الغرية يف اللغة واالصطالح،
ويبني أقسذعهذ ،والفرق بينهذ وبني والغبطة واحلسد ،و لك وفق املطذلب
اآلتية:
املطلب األول :ال َغيْرَة يف اللغة:
ني
خلص ابن فذرس أصل الغرية يف جذنبني ،فقذلَ (" :غيَ َر) الْغَ ْ ُ
الراء أَص َال ِن ص ِح ِ
ص َال ٍح
ص َال ٍح َوإِ ْ
َوالْيَذءُ َو َّ ُ ْ
َح ُد ُمهَذ َعلَى َ
يحذن ،يَ ُد ُّل أ َ
َ َ
وعْن َفع ٍة ،و ْاآلخر علَى اخاِ َال ِ
ف َشْي ئَ ْ ِ
ني.
ََ َ َ َُ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت أ َْهلي
ص َال ُح الْعيَ ِذل .يُ َق ُ
ذل :غ ْر ُ
فَ ْذأل ََّو ُل :الْغ َريةَُ ،وه َي الْم َريةُ هبَذ َ
ِ
ِ
تَع َذىلِ -ابلْغَي ِث يَغِريُُه ْم
َي ِع ْرتُ ُه ُمَ .و َغ َذرُه ُم َّ
ْ
َ
غ َرية َوغيَذرا ،أ ْ
اَّللُ
ِ
َي َعذ
َصلَ َح َشأْنَ ُه ْم َونَ َف َع ُه ْمَ .ويُ َق ُ
َي أ ْ
ذلَ :عذ يَغريُ َك َك َذا ،أ ْ
ورُه ْم ،أ ْ
َويَغُ ُ
ك  ....وِعن َه َذا الْب ِ
ول:
الر ُج ِل َعلَى أ َْهلِ ِه .تَ ُق ُ
ذب الْغَْي َرةَُ :غْي َرةُ َّ
يَْن َفعُ َ
َ
َ ْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ص َال ٌح َوَعْن َف َعةٌ.
غ ْر ُ
ت َعلَى أ َْهلي َغْي َرةَ .وَه َذا عْن َد َان ع َن الْبَذب؛ ألَن ََّهذ َ
ِ
َو ْاأل ْ
َي ُه َو تس َواهُ
َّيءُ َغْي ُر َ َاك ،أ ْ
َص ُل ْاآل َخ ُر :قَ ْولُنَذَ :ه َذا الش ْ
ٍِ
و ِخ َالفُهُ .وِعن الْب ِ
س
ذبِ :اال ْتساِثْ نَذءُ بِغَ ٍْري ،تَ ُق ُ
َ َ َ
َ
ولَ :ع َشَرةٌ َغْي َر َواحد ،لَْي َ
ذىل :-ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ
ُه َو ِع َن الْ َع َشَرةَِ .وِعْنهُ قَ ْولُهُ – تَ َع َ
()1
ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱠ [الفذحتة." ]7 :
والغَْي َرةَ ،والْغِ َريةُ ،بفاح الغني وكسرهذ ،وهي بفاح الغني أصوب،
عذدة (غ ي ر).)404-403/4( ،
( )1ابن فذرس ،عقذييس اللغةّ ،
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()1
وفرق بعضهم فقذل ":الْغَْي َرةُ
وإن كذن الشذئع عن العذعة بكسرهذ ّ .
بَِفْا ِح الْغَ ْ ِ
الر ُج ُل يَغَ ُذر َغْي َرة َو َغْي را َو َغذراَ .والْغِ َريةُ بِ َك ْس ِر
ص َد ُر َغ َذر َّ
ني َع ْ
ني الْ ِمريةُ والنَّ ْفع"(ِ .)2
وهي تعين احلَ ِميَّةُ واألَنَ َفةَُ ،يُ َقذلَ :ر ُج ٌل ِع ْغيَ ٌذر،
الْغَ ْ ِ َ َ ُ
أَي ش ِديد الغي رةِ ،ورجل غريان و َغيور ،واعرأَةٌ غريى و َغيور ،بَِال ٍ
هذء،
ٌُ
ٌُ
َ ُ َْ َ َ ُ ٌ
()3
ِ ِِ
الذكر واألُنْثَى.
ألَ ّن فَعُوال يشرت ُك فيه ُ
غرية ،وغريا،
و" غذر
الرجل على ْاعَرأَتهَ ،والْ َم ْرأَة على بَ ْع َلهذ ،يغذر َ
()4
وغذرا ،وغيذرا".
رجل َغ ْريا ُن ،أي َغيُور ،وجيمع الغَيور على الغُ ُري،
ويقذل أيضذ:
ٌ
()5
وكذلك :اعرأة َغْي َرى وغيور.
ديد الغذ ِر على أ َْهله،
والغَ ُذر أيضذ :لُغَةٌ يف الغَ ْريةِ ،يُ َقذل :فال ٌن َش ُ
()7
()6
تزوج َعلَْي َهذ فغذرت.
أَي الغَْي َرة .وأَغذر فال ٌن أَ ْهلَهَّ :

عذدة (غ ي ر).)566/1( ،
( )1ينظر :خماذر ،أمحد ،ععجم الصواب اللغويّ ،
( )2ابن عفلح ،اآلداب الشرعية واملنح املرعية (.)247/1
عذدة (غ ي ر)،)14/6( ،
( )3ينظر :ابن تسيده ،احملكم واحمليط األعظمّ ،
عذدة (غ ي ر).)288/13( ،
و َّ
الزبيدي ،اتج العروسّ ،
عذدة (غ ي ر).)13/6( ،
( )4ابن تسيده ،احملكم واحمليط األعظمّ ،
عذدة (غ ي ر).)442/4( ،
( )5ينظر :الفراهيدي ،العني ،عذدةّ ،
عذدة (غ ي ر)،)573/3( ،
الع ْوتيب ،اإلابنة يف اللغة العربيةّ ،
( )6ينظرَ :
عذدة (غ ي ر).)273/13( ،
و َّ
الزبيدي ،اتج العروسّ ،
عذدة (غ ي ر) ،)161/8( ،وابن تسيده،
( )7ينظر :األزهري ،هتذيب اللغةّ ،
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واملرأةُ تغذر على زوِجهذ ،أيَْ :جتزع ِعن ع َشذر ِ
كة َغ ِْريهذ هلذ فيه.
َْ
َُ ْ ُ
ُ
ويالحظ أن لفظ (غيور) هو لفظ عشرتك بني املرأة والرجل على
حد تسواء ،فكمذ أن الرجل يغذر على أهله ،فكذا املرأة تغذر على
زوجهذ ،فاثور محية كل عنهمذ على اآلخر غضبذ عن الغَْي َرة إن شعر أن
أحدا يشذركه يف حقه فيه.
الغذر عغذرةٌ ِيف اجلبَل ،وهو أيضذ :اجلمذعةُ عن النَّذس )2(.و"
و ُ
ِ ()3
الغِي ر مجع ِغ ٍ
رية َوِه َي ال ّديَةُ"
َ ُ َْ ُ
ِ
ِ
ِ
أعذ تسمية ال ّديَة :الْغ َري ،فمحامل أن تكون عن املعىن األول،
وهو الصالح؛ ألن يف الدية صالحذ للقذتل وبقذء له ولدعه ،وحيامل أن
تكون عن األصل الثذين :وإمنذ مسيت الدية غريا؛ ألنه كذن جيب القود
فغري القود دية ،أي أخذ غري القود ،فسميت الدية غريا ،وأصله عن
()4
الاغيري.
وخالصة األعر :فذلغرية يف تعريفهذ اللغوي عنهذ عذ فيه صالح -
وقد أشذر ابن فذرس إىل جذنب عنه-وعنهذ عذ فيه فسذد ،فذلغرية يف
()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عذدة (غ ي ر).)14/6( ،
احملكم واحمليط األعظمّ ،
عذدة (غ ي ر).)573/3( ،
الع ْوتيب ،اإلابنة يف اللغة العربيةّ ،
( )1ينظرَ :
عذدة (غ ي ر).)161/8( ،
( )2األزهري ،هتذيب اللغةّ ،
عذدة (غ ي ر).)41/5( ،
( )3ابن عنظور ،لسذن العربّ ،
عذدة (غ ي ر) ،)404/4( ،ابن عنظور،
( )4ينظر :ابن فذرس ،عقذييس اللغةّ ،
عذدة (غ ي ر).)41/5( ،
لسذن العربّ ،
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قلب املرأة إ ا اشادت فإهنذ تقلب حيذهتذ ،وتزلزل كيذهنذ؛ ويف هذا تغري
()1
غريت الشيء فاغري.
احلذل عن الصالح إىل الفسذد ،وهو اتسم عن ّ
وقد تعددت األلفذظ والصفذت لفذقد الغرية واخلجل ،فيقذل له:
ِ
ِ
يل الغَ ْرية
ديوث ُ
(دو(َن)2تَ ْشديد) ،وأيضذ يطلق عليه :خنذع :فذخلُْن ُذع :الْ َقل ُ
ذل للدَّيُوث أيضذ :املمذ ِ ُل ،واملمذ ِي ،وامل َم ِذين،
َعلَى أَهله؛ َ ....ويُ َق ُ
ُ
ُ ِ (ُ )3
ذانةُ ،ومجيعهذ يف قِلَّة الغَ ِ
رية َعلَى احلَُرم .وأيضذ :يطلق لفظ
أو امل َم َ
ُ
()4
الرَكذ َكةَ على الرجل الَّ ِذي ال يَغذر َعلَى أ َْهله .
ُّ
املطلب الثاني :الغرية يف االصطالح:
كر العلمذء للغرية عدة تعريفذت عنهذ:
زوجهذ ِيف َعذ
 -1عرفهذ احلميدي بقوله " :ضيق َّ
الص ْدر بَني الْ َم ْرأَة َو َ
ذصة عن عيله إِ َىل
يَقع بَِق ْلبِه ِعْن َهذ أَو بقلبهذ ِعْنهُ ِيف أَعر َّ
الزْوِجيَّة َخ َّ
( )1ينظر :ابن األثري ،النهذية يف غريب احلديث واألثر ( ،)401/3الكجرايت،
جممع حبذر األنوار (.)82/4
عذدة (غ ي ر) ،)299/1( ،واحملكم واحمليط
( )2ينظر :ابن تسيده ،املخصصّ ،
عذدة (غ
عذدة (غ ي ر) ،)395/2( ،وابن عنظور ،لسذن العربّ ،
األعظمّ ،
ي ر).)80/8( ،
عذدة (م ن ى) (.)297/15
( )3ابن عنظور ،لسذن العربّ ،
( )4ينظر :اخلطذ،ي ،غريب احلديث (.)718/1
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ريهذ أَو عيلهذ إِ َىل َغريه "
َغ َ
 -2وقذل القذضي عيذض هي " :تغري القلب وهيجذن الغضب
()2
بسبب املشذركة فيمذ به االخاصذص"
()3
 -3وعند اجلرجذين وغريه " :كراهة شركة الغري يف حقه ".
ِ ()4
ضب محذية َعن احلَُرم ".
 -4وعرفهذ السيوطي بقوله " :ثوران الْغَ َ
واملالحظ يف الاعريفذت السذبقة أن أكثرهذ يف شأن غرية أحد
الزوجني على اآلخر؛ فذلاعريف األول بني املرأة وزوجهذ ،بينمذ جند أن
تعريف السيوطي جذء عذعذ ،فهو يشمل الغرية على الزوجة وغريهذ،
كذألم واألخت ،والبنت ،وهو هبذا املعىن أمشل عن غريه ،وعع مشوله إال
أنه يصعب تنزيله على الغرية اإلهلية ،أو الغرية على ال ّدين ،ويبقى
تعريف اجلرجذين أقرب إىل هذا اجلذنب.
()1

( )1احلَ ِميدي ،تفسري غريب عذ يف الصحيحني البخذري وعسلم (ص.)528 :
( )2نسبه إليه ابن حجر العسقالين يف فاح البذري ( ،)320/9والعيين ،عمدة القذري
شرح صحيح البخذري ( ،)205/20واملبذركفوري ،حتفة األحو ي (،)277/4
ومل أقف على هذا القول فيمذ تيسر يل عن كاب القذضي عيذض.
( )3اجلرجذين ،الاعريفذت (ص ،)163 :وكذا عرفهذ كل عن :املنذوي ،الاوقيف
على عهمذت الاعذريف (ص )255 :ونكري ،دتساور العلمذء (جذعع العلوم
يف اصطالحذت الفنون).)9/3( ،
( )4السيوطي ،ععجم عقذليد العلوم يف احلدود والرتسوم (ص ،)203 :وهو جزء
عن تعريف األصفهذين كمذ تسيأيت تبذعذ.
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وعن الذين راعوا هذا اجلذنب يف الاعريف ونظروا للغرية نظرة
مشولية الراغب األصفهذين حيث عرف الغرية أبهنذ " :ثوران الغضب
محذية على أكرم احلرم ،وأكثر عذ تراعى يف النسذء ... ،وقد يساعمل
لك يف صيذنة كل عذ يلزم اإلنسذن صيذناه يف السيذتسذت الثالث اليت
هي :تسيذتسة الرجل نفسه ،وتسيذتسة عنزله وأهله ،وتسيذتسة عديناه
وضيعاه ،ولذلك قيل :ليست الغرية ب الرجل عن اعرأته؛ ولكن به
()1
عن كل خماص به"
ويالحظ يف تعريف األصفهذين أنه مل ينص على غرية الرجل على
دينه ،لكنه عندعذ وصف الغرية أهنذ " ب الرجل عن كل خماص به"
فهذا نص عذم؛ فيه داللة واضحة على عموم الغرية ،وعدم حصرهذ يف
الغرية على النسذء فحسب ،وهي هبذا املعىن تشمل الغرية على ال ّدين عذ
دام الرجل قد اخاص به.
املطلب الثالث :العالقة بني الغرية واحلسد ،والغبطة:
احلسد :متين نعمة عع إرادة زواهلذ عن غريه ،والغبطة أيضذ حسد
لكنه حممود ،فهو يامين نعمة على أن ال تاحول عن صذحبهذ ،أي
()2
يامىن عثل حذل املغبوط.
( )1األصفهذين ،الذريعة إىل عكذرم الشريعة (ص.)244 :
الزبيدي ،اتج العروس
( )2ينظر :ابن فذرس ،عقذييس اللغة ( ،)411/4و َّ
(.)503/19
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والغرية فيهذ نوع عن احلسد املذعوم واحملمود على حد تسواء
حبسب احلذلة ،فقد يغذر املرء عن زعيل تفوق عليه يف الدراتسة أو
العمل ،أو صديق فذقه يف ثروته ،وحنو هذا ،فإن أحب أن يكون هو
وحده املافوق دون زعيله ،كذن حسدا ،وإن أحب أن يشركه يف الافوق
كذن غبطة ،علمذ أن الدافع لذلك الشخص قد تكون الغرية.
لك أن الغرية تولد يف نفس اإلنسذن دافعذ اتيذ حيثه على
املنذفسة واجملذراة واملزامحة ،ورمبذ تصلح دافعذ للاحفيز ،ولكن خيشى عن
عواقب لك؛ ألن الاحفيز جملذراة اآلخرين حنو اخلري واملعذيل خيشى أن
يقرتن ابحلسد ،وإ ا اقرتنت الغرية ابحلسد تولد عنهذ الكره والبغضذء
بدال عن احملبة والوفذء.
تام إَِّال ابلغرية عن
قذل ابن القيم " :فذلغرية على احملبوب َال ّ
ِ
ث يكون احملبوب تقبح الْ ُم َشذرَكة ِيف حبه
املزاحمَ ،وَهذه حتمد َحْي ُ
كذملخلوقَ ،وأعذ عن حتسن الْ ُم َشذرَكة ِيف حبه كذلرتسول والعذمل بل
()1
احلبيب الْ َق ِريب ُتسْب َحذنَهُ فَ َال ياصور غرية املزامحة عليه بل هو حسد".
والغرية يف أصلهذ نوع عن الغضب ملذ فيهذ عن ثوران النفس
وهتيجهذ ،وقد قسم الغزايل الغضب إىل ثالثة أقسذم :حممود ،وعكروه،
وحمظور ،ويعنينذ هنذ القسم األول (احملمود) ،قذل" :أعذ احملمود ففي
عوضعني :أحدمهذ املسمى غرية ،وهو أن يقصد حرمي الرجل وياعرض
( )1ابن قيم اجلوزية ،الفوائد (ص.)34 :
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()1

حملذرعه .فذلغضب له ولدفعه حممود ،وقلة الاأثر به خنوثة وركذكة".
وعع أن احلسد والغرية عابذينذن إال أن بينهمذ عموعذ وخصوصذ
عن وجه ،فذحلسد كله عذعوم إال عذ دل عليه الشرع ،وأ ن به عن
الغبطة ،بينمذ الغرية عنهذ عذ هو عذعوم ،وعنهذ عذ هو ممدوح ،فذلعموم
بينهمذ اشرتاكهمذ يف املزامحة على عرغوب ،واخلصوص ابخاصذص
احلسد بامين زوال املرغوب ،واناقذله للحذتسد- ،رغم افاقذر احملسود
إليه -رغبة يف الضرر به؛ خلبث النفس وتسوء النية.
وختاص الغرية احملمودة ابنافذء املزامحة لبذعث الغرية واحلمية
الفطرية ،أو جتذوز احلد يف القدر أو احملل هلذ.
فمن الغبطة عذ رواه البخذري وعسلم عن حديث ابن عمر -
رضي هللا عنهمذ-قَ َ ِ
ول:
اَّللِ -صلى هللا عليه وتسلم-يَ ُق ُ
ت َر ُتس َ
ول َّ
ذلَ :مس ْع ُ
آاته َّ ِ
" الَ َحس َد إَِّال َعلَى اثْنَ اَ ْ ِ
آانءَ اللَّْي ِل،
ذبَ ،وقَ َذم بِِه َ
نيَ :ر ُج ٌل َ ُ
اَّللُ الكاَ َ
َ
()2
ِ
ِ
َّهذ ِر "
َوَر ُج ٌل أ َْعطَذهُ َّ
صد ُ
َّق به َ
آانءَ اللَّْي ِل َوالن َ
اَّللُ َعذال ،فَ ُه َو يَاَ َ
وأخرج البخذري وعسلم أيضذ عن حديث ابن عسعود -رضي هللا
( )1الغزايل ،عيزان العمل (ص.)319 :
ِ
( )2البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب فضذئل القرآن ،ابب :ا ْغابَذط صذحب
القرآن ،رقم ( ،)191/6( ،)5025وعسلم ،صحيح عسلم ،كاذب صالة
املسذفرين وقصرهذ ،ابب فضل عن يقوم ابلقرآن ،ويعلمه ،وفضل عن تعلم
حكمة عن فقه ،رقم (.)559/1( ،)815
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َّيب -صلى هللا عليه وتسلم-قذلَ " :ال َحس َد إَِّال ِيف اثْنَ اَ ْ ِ
ني:
عنه-أن النِ َّ
َ
آاتهُ هللاُ َعذال ،فَ َسلَّطَهُ َعلَى َهلَ َكاِ ِه ِيف ْ
احلَ ِّقَ ،وَر ُج ٌل َ
َر ُج ٌل َ
آاتهُ هللاُ
()1
ِحكْمة ،فَهو ي ْق ِ
ضي ِهبَذ َويُ َعلِّ ُم َهذ "
َ َُ َ
وعنهذ أيضذ عذ أخرجه البخذري عن أ،ي هريرة -رضي هللا عنه-
أن رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم-قذل " :الَ َحس َد إَِّال ِيف اثْنَ اَ ْ ِ
ني:
َ
ِ
ِ
َّهذر ،فَ َسم َعهُ َج ٌذر
َر ُج ٌل َعلَّ َمهُ َّ
آانءَ اللَّْي ِلَ ،و َ
اَّللُ ال ُق ْرآ َن ،فَ ُه َو يَْا لُوهُ َ
آانءَ الن َ
ِ
ِ
يت ِعثْل َعذ أ ِ
ت ِعثْ َل َعذ يَ ْع َم ُل،
لَهُ ،فَ َق َ
ُويتَ فُالَ ٌن ،فَ َعم ْل ُ
ذل :لَْي اَِين أُوت ُ َ
ِ
يت ِعثْ َل
اَّللُ َعذال فَ ُه َو يُ ْهلِ ُكهُ ِيف احلَ ِّق ،فَ َق َ
آاتهُ َّ
َوَر ُج ٌل َ
ذل َر ُج ٌل :لَْي اَِين أُوت ُ
()2
ِ
َعذ أ ِ
ت ِعثْ َل َعذ يَ ْع َم ُل "
ُويتَ فُالَ ٌن ،فَ َعم ْل ُ
وعند الادقيق وتابع عذدة (غري) يف ععظم ععذجم اللغة ،وكاب
الافسري ،وشروح احلديث ،فإنه ميكن الوقوف على بعض اإلضذءات يف
الافريق بني الغرية ،واحلسد ،والغبطة ،على النحو اآليت:
 -1أن الغرية تكون على عذ ميلك الشخص وخيشى فقده ،أعذ
احلسد فهو شعور ابألمل واحلسرة على عذ ميلك غريه.
( )1صحيح البخذري ،كاذب الزكذة ،ابب :إنفذق املذل يف حقه ،رقم (،)1409
( ،)108/2كاذب صالة املسذفرين وقصرهذ ،ابب فضل عن يقوم ابلقرآن،
ويعلمه ،وفضل عن تعلم حكمة عن فقه ،صحيح عسلم ،رقم ()816
(.)559/1
( )2صحيح البخذري ،كاذب فضذئل القرآن ،ابب ا ْغاِب ِ
ذط صذحب القرآن ،رقم
َ ُ َ
(.)191/6( ،)5026
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 -2أتتسيسذ على النقطة السذبقة ،فإن الغرية ترتبط حبق الذات ،أعذ
احلسد فطمع مبذ يف أيدي اآلخرين.
 -3الغرية تكون على احلبيب والقريب ،أعذ احلسد فعلى الغريب
والبعيد أكثر.
 -4الغرية أكثر عذ تكون على األعراض ،أعذ احلسد فإنه أكثر عذ
يكون على األعوال.
 -5يف الغرية حب اخلري للغري ،ويف احلسد متين زاول النعمة عن
الغري ،إال إ ا كذنت غبطة ،فإهنذ تكون إىل الغرية أقرب.
 -6الغرية تكون على األغلب عن فرد ينذفسه على أعر عذ ،أعذ
احلسد ،فإنه يكون أكثر على الشخص أو اجلمذعة الذين
ميلكون أو ياماعون مبذ ينقصه.
 -7تقع الغرية ألعور الدنيذ وال ّدين ،أعذ احلسد فيخاص أبعور الدنيذ،
قذل ابن اجلوزي:
" واعلم أنه ال يقع احلسد إال يف أعور الدنيذ ،فإنك ال ترى أحدا
صوام النهذر ،وال العلمذء على العلم ،بل على
حيسد َّقوام الليل وال َّ
()1
الصيت والذكر"
( )1ابن اجلوزي ،الطب الروحذين ،البذب احلذدي عشر ،يف دفع احلسد،
(ص.)23:
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املطلب الرابع :أقسام الغرية:
تقسم الغرية إىل أقسذم عاعددة ،وميكن تلخيصهذ يف قسمني:
غرية خذرجية ،وغرية داخلية:
القسم األول :الغرية الداخلية:
فهي غرية العبد عن نفسه على نفسه ،كغريته عن نفسه على
قلبه ،وعن إعراضه على إقبذله ،وعن صفذته املذعوعة على صفذته
احملمودة.
وهذه الغرية خذصية النفس الشريفة الزكية العلوية ،وعذ للنفس
الدنية املهينة فيهذ نصيب ،وعلى قدر شرف النفس وعلو مهاهذ تكون
هذه الغرية.
وتشمل غرية العبد عن نفسه :أن ال جيعل شيئذ عن أعمذله
()1
وأقواله وأحواله وأوقذته وأنفذتسه لغري ربه.
القسم الثاين :الغرية اخلارجية:
وهي غرية عن الشيء ،وغرية على الشيء ،وهي على قسمني:
أ-الغرية من البشر للبشر:
والغرية عن الشيء :هي كراهة عزامحاه وعشذركاه لك يف حمبوبك.
( ) 1ينظر :ابن قيم اجلوزية ،عدارج السذلكني بني عنذزل إايك نعبد وإايك نساعني
(.)45/3
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والغرية على الشيء :هي شدة حرصك على احملبوب أن يفوز به
()1
غريك دونك ،أو يشذركك يف الفوز به.
وهذه الغرية ال ياصور عشذركة اآلخرين فيهذ ،ألن الرضذ
ابملشذركة نوع عن الدايثة.
وقد عذب البذقالين على اعرئ القيس ،أنه ال يغذر على حمبوباه،
و لك لقوله يف عطلع ععلقاه:
ِ ِ
قِفذ ِ
حبيبِ ،
ٍ
بني
نبك ،عن ِكرى
وعنزل  ...بسقط اللّوى َ
()2
الد ِ
َّخول ،فَ َح ْوَع ِل
فقد وصفه أبنه ال يغذر على حمبوباه؛ ألنه يسادعي عن يقف
ععه ويشركه البكذء عليهذ ،قذل البذقالين انقدا:
" وىف لفظه وععنذه خلل :فأول لك :أنه اتساوقف عن يبكي
لذكر احلبيب ،و كراه ال تقاضي بكذء اخللي ،وإمنذ يصح طلب اإلتسعذد
يف عثل هذا ،على أن يبكي لبكذئه ويرق لصديقه يف شدة برحذئه ،فأعذ
أن يبكي على حبيب صديقه ،وعشيق رفيقه ،فأعر حمذل ،فإن كذن
املطلوب وقوفه وبكذءه أيضذ عذشقذ ،صح الكالم عن وجه ،وفسد
املعىن عن وجه آخر! ألنه عن السخف أن ال يغذر على حبيبه ،وأن
( )1ينظر :املرجع السذبق .وابن قيم اجلوزية ،الفوائد (ص.)34 :
( )2ديوان اعرئ القيس (ص)21 :
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يدعو غريه إىل الاغذزل عليه ،والاواجد ععه فيه! .)1("..

ب-الغرية من هللا لعبده ،ومن العبد لربه:
وتشمل غرية الرب على عبده :أبن ياخذه لنفسه عبدا ،وكذلك
غرية العبد لربه أبن يغضب حملذرم هللا إ ا اناهكت ،وحلقوقه تسبحذنه إ ا
هتذون هبذ املاهذونون.

( )1البذقالين ،إعجذز القرآن (ص.)160 :
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املبحث الثاني :الغرية احملمودة ،وصفتها
الغرية صفة هلل ولرتسوله وللمؤعنني ،فقد نسبت األحذديث
الصرحية الصحيحة صفة الغرية هلل تعذىل ،ولرتسوله الكرمي ،وللصحذبة
واملؤعنني رضوان هللا تعذىل عليهم أمجعني ،وبيذن لك يف املطذلب
اآلتية:
املطلب األول :غرية اهلل تعاىل ،وصفتها:
وعن النصوص الواردة يف لك ،عذ رواه البخذري وعسلم عن
عذئشة -رضي هللا عنهذ-أنه -صلى هللا عليه وتسلم-قذل" :اي أعة حممد
وهللا عذ عن أحد أغري عن هللا أن يزين عبده أو تزين أعاه ،اي أعة حممد
()1
وهللا لو تعلمون عذ أعلم لضحكام قليال ولبكيام كثريا"
وعن عبد هللا بن عسعود -رضي هللا عنه ،-قذل" :ال أحد أغري
عن هللا ،ولذلك حرم الفواحش عذ ظهر عنهذ وعذ بطن ،وال شيء أحب
()2
إليه املدح عن هللا ،ولذلك عدح نفسه"
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب اجلمعة ،ابب الصدقة يف الكسوف ،رقم
( ،)34/2( ،)1044وكاذب النكذح ،ابب :الغرية ،رقم (،)5221
( ،)35/7وعسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الكسوف ،ابب :صالة
الكسوف ،رقم (.)618/2( ،)901
( )2البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب تفسري القرآن ،ابب قوله( :وال تقربوا
الفواحش عذ ظهر عنهذ وعذ بطن)[ ،األنعذم ،]151 :رقم (،)4634
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وعن أمسذء بنت أ،ي بكر رضي هللا عنهذ ،أهنذ مسعت رتسول هللا
صلى هللا عليه وتسلم-يقول ":ال شيء أغري عن هللا"(.)1فذلغرية يف حقه تعذىل عنهذ عذ حيبه هللا ،وعنهذ عذ يبغضه هللا ،وقد
يقسم غرية هللا إىل قسمني ،قسم حيبه هللا
جذء احلديث النبوي الشريف ّ
وقسم يبغضه.
قذل رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلمِ :-
ب
"ع َن الْغَْي َرِة َعذ ُِحي ُّ
اَّللُ ،فَذلْغَْي رةُ ِيف ِّ
الريبَ ِةَ ،وأ ََّعذ َعذ
ب َّ
اَّللَُ ،وِعْن َهذ َعذ يَكَْرهُ َّ
َّ
اَّللُ ،فَأ ََّعذ َعذ ُِحي ُّ
َ
ٍ ()2
يَكَْرهُ ،فَذلْغَْي َرةُ ِيف َغ ِْري ِريبَة" .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ،)57/6وكاذب النكذح ،ابب :الغرية ،رقم ( ،)36/7( ،)5220وعسلم،
صحيح عسلم ،كاذب الاوبة ،ابب غرية هللا تعذىل وحترمي الفواحش ،رقم
(.)2114/4( )2760
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب النكذح ،ابب :الغرية ،رقم (،)5222
( .)35/7وعسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الاوبة ،ابب غرية هللا تعذىل وحترمي
الفواحش ،رقم (.)2115/4( ،)2762
( )2أخرجه عن حديث أ،ي هريرة :ابن عذجه يف تسننه ،كاذب النكذح ،ابب الغرية،
رقم ( ،)643/1( ،)1996وأخرجه عن حديث جذبر بن عايك :أبو داود
يف تسننه ،كاذب اجلهذد ،ابب اخليالء يف احلرب ،رقم (،)50/3( ،)2659
وأمحد ،عسند أمحد ،رقم ( ،)156/39( ،)23747ورقم(،) 23750
( ،)159/39والدراعي ،عسند الدارعي (تسنن الدارعي) ،كاذب النكذح،
ابب :يف الْغَْي َرةِ ،رقم( ،)2400( :ص ،)531 :وابن أ،ي شيبة ،عسند ابن
أ،ي شيبة ،رقم ( ،)379/2( ،)896والطرباين ،املعجم الكبري ،رقم
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وأخرجه ابن حبذن عن ابن عايك األَنصذري بلفظ" :إن عن
الغرية عذ حيب هللا وعنهذ عذ يبغض هللا فأعذ الغرية اليت حيب هللا فذلغرية
()1
يف هللا ،وأعذ الغرية اليت يبغض هللا فذلغرية يف غري هللا"
ِ
َّيب -صلى هللا
ويف رواية عن أ،ي هريرة -رضي هللا عنه-عن الن ِّ
عليه وتسلم-أنه قذل« :إن هللا يغذر ،وغرية هللا أن أييت املؤعن عذ حرم
()2
هللا"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ،)189/2( ،)1772والبيهقي ،شعب اإلميذن ،رقم ( ،)10312
( ،)264/13وقد حسنه السيوطي وكذلك األلبذين .ينظر :السراج املنري يف
ترتيب أحذديث صحيح اجلذعع الصغري ( ،)997/2وصحيح اجلذعع الصغري
وزايدته ،رقم (.)442/1( ،)2221
( )1ابن حبذن ،صحيح ابن حبذن ،كاذب الرب واإلحسذن ،كر اإلخبذر عن الغرية
اليت حيبهذ هللا واليت يبغضهذ ،رقم ( ،)530/1( ،)295واحلديث حسنه
األلبذين كمذ يف الاعليقذت احلسذن على صحيح ابن حبذن (،)342/1
وكذلك يف إرواء الغليل يف ختريج أحذديث عنذر السبيل ،رقم (،)1999
( ،)58/7وقد كر األلبذين يف إرواء الغليل أن احلديث إتسنذد رجذله ثقذت؛
رجذل الشيخني ،غري ابن جذبر بن عايك ،وهو جمهول ،وقد حسن األلبذين
احلديث بسبب الشواهد.
( )2البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب النكذح ،ابب :الغرية ،رقم (،)5223
( ،)35/7وعسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الاوبة ،ابب غرية هللا تعذىل وحترمي
الفواحش ،رقم (.)2114/4( ،)2761
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وهذه األحذديث وغريهذ عن النصوص الصحيحة عن رتسول هللا
صلى هللا عليه وتسلم-نسبت الغرية إىل هللا تعذىل صراحة ،وجيب علينذعند نسبة هذه الصفة إىل هللا تعذىل أن ال ننسبهذ إليه بكل إطالقذهتذ،
فقد تسبق أن عن تعريف الغرية ضيق الصدر ،وثوران القلب ....وغريهذ
عن املعذين ،وهذه الصفذت وإن كذنت تساقيم يف وصف اآلدعي؛ إال
أهنذ ال يصح أن نسذويهذ بصفذت هللا تسبحذنه.
فغرية هللا تعذىل ينبغي أن تكون عن ات صفذته العلية اليت
خياص هبذ تسبحذنه؛ وبصورة تليق جبالله وعظماه ،عن غري تكييف وال
تشبيه ،شذهنذ شأن بقية الصفذت اليت خياص هبذ تسبحذنه على حنو
خيالف هبذ عن صفذت خملوقذته ،فكمذ الرمحة واحللم وغريمهذ عن صفذت
هللا تعذىل ،فكذلك الغرية ،وهي حتمل يف طيذهتذ الغضب والكراهية،
وهذاتن الصفاذن وصف هللا تعذىل هبمذ نفسه يف كاذبه الكرمي ،وعن
لك :قوله تعذىل :ﱡﭐ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ
[النور ،]9 :وقوله تعذىل :ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ

[الاوبة.]46:
ِ
ك عذ
فإطالق صفة الغرية على هللا غري ممانع؛ ألنه ليس ِيف َل َ
حييل صفذته وال خيرجهذ عمذ تساحقه؛ ألن الغرية هي الكراهية للشيء،
()1
و لك جذئز ِيف صفذته لقوله تَ َع َذىل :ﱡﭐﲟﲠﲡﲢﱠ.
( )1ينظر :أبو يعلى ،إبطذل الاأويالت ألخبذر الصفذت( ،ص.)165 :
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قذل احلذفظ ابن القيم" :فإن الغرية تاضمن البغض والكراهة
فأخرب أنه ال أحد أغري عنه ،وأن عن غريته حرم الفواحش ،وال أحد
أحب إليه املدحة عنه ،والغرية عند املعطلة النفذة عن الكيفيذت النفسية
كذحليذء والفرح والغضب والسخط واملقت والكراهية ،فيساحيل وصفه
عندهم بذلك! ،وععلوم أن هذه الصفذت عن صفذت الكمذل احملمودة
عقال وشرعذ وعرفذ وفطرة ،وأضدادهذ عذعوعة عقال وشرعذ وعرفذ
وفطرة ،فإن الذي ال يغذر بل تساوي عنده الفذحشة وتركهذ عذعوم غذية
()1
الذم عساحق للذم القبيح".
وقذل السقذف " :يوصف هللا عز وجل ابلغَ ْرية ،وهي صفة فعلية
خربية تليق جبالله وعظماه ،ال تشبه غرية املخلوق ،وال ندري كيف:

ﱡﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱠ [الشورى.)2("]11 :
وغرية هللا على عبذده :أن ال جيعل هللا عبده للخلق عبدا ،بل
ياخذه هللا لنفسه عبدا ،فال جيعل له فيه شركذء عاشذكسني؛ بل يفرده
()3
لنفسه ،ويضن به على غريه.
فمخذلفة العبد ألعر هللا ،واقرتافه للفواحش تساوجب غرية هللا
( )1ابن قيم اجلوزية ،الصواعق املرتسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة (.)1497/4
السقَّذف ،صفذت هللا عز وجل الواردة يف الكاذب والسنة (ص.)267 :
(َّ )2
( )3ينظر :ابن قيم اجلوزية ،عدارج السذلكني بني عنذزل إايك نعبد وإايك نساعني
(.)45/3
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تعذىل؛ ألن غرية هللا تعذىل أن أييت العبد عذ حرم هللا تعذىل عليه.

املطلب الثاني :غرية الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -وصفتها:
تعددت املواقف اليت أضذفت الغرية لرتسول هللا صلى هللا عليه
وتسلم ،وعن لك:
أوًل :غريته -صلى هللا عليه وسلم-على ال ّدين:
ا
فكمذ أن غرية هللا يف أن أييت العبد عذ حرم هللا ،فكذلك كذنت
غرية الرتسول -صلى هللا عليه وتسلم-شديدة حني تناهك حمذرم هللا ،ومل
َّيب -عليه السالم-يناقم لنفسه وإن نزل به األ ى؛ لكنه كذن
يكن النِ ُّ
يثور حملذرم هللا إ ا اناهكت ،فعن عذئشة رضي هللا عنهذ ،قذلت" :عذ
اناقم رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم-لنفسه يف ٍ
شيء يؤتى إليه حىت
()1
يناهك عن حرعذت هللا ،فيناقم هلل"
ويف صحيح عسلم عن عذئشة ،قذلت" :عذ ضرب رتسول هللا -
صلى هللا عليه وتسلم-شيئذ قط بيده ،وال اعرأة ،وال خذدعذ ،إال أن
جيذهد يف تسبيل هللا ،وعذ نيل عنه شيءٌ قط ،فيناقم عن صذحبه ،إال أن
()2
يناهك شيءٌ عن حمذرم هللا ،فيناقم هلل عز وجل".
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب احلدود ،ابب :كم الاعزير،)6853( ،
(.)174/8
( )2عسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الفضذئل ،ابب عبذعدته صلى هللا عليه وتسلم
لآلاثم واخايذره عن املبذح ،أتسهله واناقذعه هلل عند اناهذك حرعذته ،رقم
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اثنياا :غريته -صلى هللا عليه وسلم-على ابنته فاطمة رضي هللا عنها:
فعن املسور بن خمرعة ،قذل :مسعت رتسول هللا -صلى هللا عليه
وتسلم-يقول وهو على املنرب" :إن بين هشذم بن املغرية اتساأ نوا يف أن
ينكحوا ابناهم علي بن أ،ي طذلب ،فال آ ن ،مث ال آ ن ،مث ال آ ن ،إال
أن يريد ابن أ،ي طذلب أن يطلق ابنيت وينكح ابناهم ،فإمنذ هي بضعة
()1
عين ،يريبين عذ أراهبذ ،ويؤ يين عذ آ اهذ".
ويف هذا النص غريةٌ عنه -عليه السالم-على ابناه ،وخشية عن
َّيب -صلى
غرية ابناه عن ضرهتذ ،فاكون تسببذ يف تعذتسة عاوقعة" ،فكره النِ ُّ
هللا عليه وتسلم –فاناهذ ،وختوف عن لك لفرط عذ حتملهذ الغرية على
زوجهذ عن عداوة بنت عدو أبيهذ ،وعشذركاهذ يف زوجهذ ،وأن عداوة
اآلابء قد تؤثر ،وخذف -صلى هللا عليه وتسلم-على ابناه عن املفسدة
()2
يف دينهذ عن ضرر يسري إليهذ".
ويف رواية كرهذ ابن تيمية أن فذطمة رضي هللا عنهذ قذلت للنيب
صلى هللا عليه وتسلم :-إن النذس يقولون إنك ال تغذر لبنذتك ،و لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.)1814/4( ،)2328
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب النكذح ،ابب :ب الرجل عن ابناه يف
الغرية ،رقم (.)37/7( ،)5230
( )2ابن رتسالن ،شرح تسنن أ،ي داود (.)320/9
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()1

ملذ أراد على أن يازوج بنت أ،ي جهل.
وهذه الرواية بلفظ (إنك ال تغذر) مل أجدهذ يف كاب احلديث
املعامدة ،وقد أخرج البخذري وعسلم حنوهذ عن املسور بن خمرعة أنه
قذل " :إن عليذ خطب بنت أ،ي جهل فسمعت بذلك فذطمة ،فأتت
رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم ، -فقذلت :يزعم قوعك أنك ال
تغضب لبنذتك ،وهذا علي انكح بنت أ،ي جهل ،فقذم رتسول هللا -
صلى هللا عليه وتسلم ، -فسمعاه حني تشهد ،يقول« :أعذ بعد
أنكحت أاب العذص بن الربيع ،فحدثين وصدقين ،وإن فذطمة بضعة عين
وإين أكره أن يَ ُسوءَ َهذ ،وهللا ال جتامع بنت رتسول هللا -صلى هللا عليه
وتسلم -وبنت عدو هللا ،عند رجل واحد ،فرتك َعلي اخلِطْبَةَ"(.)2
فسر بعض شراح احلديث الغضب الوارد يف الرواية أنه
وقد ّ
الغرية ،فقد قذل اهلرري(" :ال تغضب) اي والدي وال تَغري (لبنذتك) أي
للازوج على بنذتك"(.)3
وعليه فيمكن أن يكون ابن تيمية كر الرواية تفسريا.
ِ
علي ملنع اجلمع بني
َّيب -عليه السالم-لازويج ّ
وقد جذء رفض الن ِّ
( )1ينظر :ابن تيمية ،االتساقذعة (.)9/2
( )2صحيح البخذري ،كاذب أصحذب النيب صلى هللا عليه وتسلم ،ابب كر
ِ
َّيب صلى هللا عليه وتسلم ،عنهم أبو العذص بن الربيع ،رقم
أصهذر الن ِّ
( ،)22/5( ،)2449وصحيح عسلم ،كاذب الفضذئل ،ابب :فضذئل
ِ
َّيب عليهذ والسالم ،رقم.)1903/4( ،)2449( :
فذطمة بنت الن ِّ
( )3اهلرري :الكوكب الوهذج شرح صحيح عسلم (.)600/23
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فذطمة ،وبني ابنة أ،ي جهل ،خلوفه -صلى هللا عليه وتسلم -على فذطمة
عن الفانة عن أجل الغَرية ،وملذ توقع عن عنذكدة هذه الضََّّرة(.)1
اثلثاا :غريته -صلى هللا عليه وسلم-على نسائه:
عن عذئشة قذلت" :دخل علي رتسول هللا -صلى هللا عليه
وتسلم ،-وعندي رجل قذعد ،فذشاد لك عليه ورأيت الغضب يف
وجهه ،قذلت :فقلت :اي رتسول هللا ،إنه أخي عن الرضذعة ،قذلت:
فقذل :انظرن إخوتكن عن الرضذعة ،فإمنذ الرضذعة عن اجملذعة"(.)2
أي شق لك عليه ،وتغري وجهه ،مث إهنذ ملذ أجذباه :إنه أخي عن
الرضذعة ،قذل :انظرن عن إخوانكن ،فإمنذ الرضذعة تقع هبذ احلرعة هي
يقوته اللنب ويسد جوعه(.)3
عذ كذن يف الصغر ،والرضيع طفل ّ
َّيب -صلى
علي النِ ُّ
وعن أم تسلمة رضي هللا عنهذ قذلت " :دخل َّ
خمنث  ،فسمعاه يقول لعبد هللا بن أ،ي أعية:
هللا عليه وتسلم ،-وعندي ٌ
فاح هللا عليكم الطذئف غدا ،فعليك اببنة
اي عبد هللا ،أرأيت إن َ
َّيب-صلى هللا عليه
غيالن ،فإهنذ تقبل أبربع ،وتدبر ()4بثمذن ،وقذل النِ ُّ
وتسلم :-ال يدخلن هؤالء عليكن" .
وصفهذ أبهنذ مسينة ،مملوءة البدن؛ حبيث يظهر هلذ طيذت يف
( )1ينظر :أبو العبذس القرطيب ،املفهم ملذ أشكل عن تلخيص كاذب عسلم (.)353/6
( )2عسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الرضذع ،ابب :إمنذ الرضذعة عن اجملذعة ،رقم
(.)1078/2( ،)1455
( )3ينظر :اخلطذ،ي ،ععذمل السنن (.)185/3
( )4البخذري ،صحيح البخذري (.)156/5
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()1
َّيب -عليه السالم -إبخراج املخنثني
أطرافهذ عن ُّ
السمن ،وقد أعر الن(ُِّ)2
عن البيوت حىت ال يفسدوا النسذء .
ِ
َّيب -صلى هللا عليه
قذل اخلطذ،ي" :إمنذ كذن يؤ ن له على أزواج الن ِّ
وتسلم-على ععىن أنه عن مجلة غري ِ
أوىل اإلربة عن الرجذل ،فلم يكن يُرى
أبس بدخوله عليهن ،فلمذ مسع -صلى هللا عليه وتسلم-هذا الكالم ورأى
أنه يفطن ملثل هذا عن النعت أعر أبن حيجب ،فال يدخل عليهن"(.)3

املطلب الثالث :غري ة املؤمن وصفتها:
عن أ،ي هريرة ،أن رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم-قذل:
()4
"املؤعن يغذر ،وهللا أشد غريا".
وهنذك العديد عن املروايت اليت تشري إىل غرية الصحذبة ،وعن
لك:
أوًل-غرية عمر بن اخلطاب:
ا
ِ
َّيب -صلى هللا
عن جذبر بن عبد هللا -رضي هللا عنهمذ ،-عن الن ِّ
عليه وتسلم-قذل " :دخلت اجلنة ،أو أتيت اجلنة ،فأبصرت قصرا،
فقلت :ملن هذا؟ قذلوا :لعمر بن اخلطذب ،فأردت أن أدخله ،فلم مينعين
( )1ينظر :اهلََرري ،الكوكب الوهذج شرح صحيح عسلم (.)151/22
( )2ابن رتسالن ،شرح تسنن أ،ي داود (.)8/19
( )3اخلطذ،ي ،أعالم احلديث (شرح صحيح البخذري).)1757/3( ،
( )4عسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الاوبة ،ابب غرية هللا تعذىل وحترمي الفواحش،
رقم (.)2115/4( ،)2761
- 40 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

إال علمي بغريتك " ،قذل عمر بن اخلطذب :اي رتسول هللا ،أب،ي أنت
وأعي اي نيب هللا ،أوعليك أغذر؟"(.)1
وعن أ،ي هريرة ،قذل" :بينمذ حنن عند رتسول هللا -صلى هللا عليه
وتسلم-جلوس ،فقذل رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم " :-بينمذ أان
انئم رأياين يف اجلنة ،فإ ا اعرأة تاوضأ إىل جذنب قصر ،فقلت :ملن
هذا؟ قذلوا :هذا لعمر ،فذكرت غريتك ،فوليت عدبرا " ،فبكى عمر
()2
وهو يف اجمللس ،مث قذل :أوعليك اي رتسول هللا أغذر؟.
اثنياا-غرية عائشة -رضي هللا عنها:-
عن عذئشة ،أهنذ قذلت" :عذ غرت على اعرأة لرتسول هللا -صلى
هللا عليه وتسلم-كمذ غرت على خدجية ،لكثرة كر رتسول هللا -صلى
هللا عليه وتسلم-إايهذ وثنذئه عليهذ ،وقد أوحي إىل رتسول هللا -صلى هللا
()3
عليه وتسلم-أن يبشرهذ ببيت هلذ يف اجلنة عن قصب".
اثلثاا-غرية سعد:
قذل تسعد بن عبذدة :لو رأيت رجال عع اعرأيت لضرباه ابلسيف
غري عصفح ،فبلغ لك رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم-فقذل:
"أتعجبون عن غرية تسعد ،وهللا ألان أغري عنه ،وهللا أغري عين ،وعن أجل
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب النكذح ،ابب :الغرية ،رقم (.)36/7( ،)5226
( )2املصدر نفسه ،رقم (.)36/7( ،)5227
( )3املصدر نفسه ،رقم (.)37/7( ،)5229
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غرية هللا حرم الفواحش عذ ظهر عنهذ وعذ بطن"..

()1

ابعا-غرية الزبري بن العوام:
را
عن أمسذء بنت أ،ي بكر -رضي هللا عنهمذ ،-أهنذ كذنت تنقل
النوى عن أرض الزبري على رأتسهذ عن عسذفة بعيدة ،قذلت " :فجئت يوعذ
والنوى على رأتسي ،فلقيت رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم -وععه نفر
عن األنصذر ،فدعذين مث قذل« :إخ إخ» ليحملين خلفه ،فذتساحييت أن
أتسري عع الرجذل ،و كرت الزبري وغريته ،وكذن أغري النذس ،فعرف رتسول هللا
صلى هللا عليه وتسلم -أين قد اتساحييت فمضى ،فجئت الزبري فقلت:لقيين رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم ،-وعلى رأتسي النوى ،وععه نفر
عن أصحذبه ،فأانخ ألركب ،فذتساحييت عنه ،وعرفت غريتك ،فقذل :وهللا
()2
حلملك النوى كذن أشد علي عن ركوبك ععه"
فغرية املؤعن قد تكون على حمذرم هللا أو على األعراض ،وتاجلى
يف هيجذن القلب ،والغضب لدين هللا ،وعند األزواج أو احملذرم ،ثوران
القلب وهيجة احلفيظة ،بسبب املشذركة يف االخاصذص عن أحد
ِ
َّيب صلى هللا عليه
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب الاوحيد ،ابب قول الن ِّ
وتسلم" :ال شخص أغري عن هللا" ،رقم ،)123/9( ،)74516( :وعسلم،
صحيح عسلم ،كاذب الطالق ،ابب انقضذء عدة املاوىف عنهذ زوجهذ ،وغريهذ
بوضع احلمل ،رقم (.)1136/2( ،)1499
( )2البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب النكذح ،ابب الغرية ،رقم (.)35/7( ،)5224
- 42 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين
()1

الزوجني ابآلخر ،أو حبرميه ،و به عنهم وعنعه عنهم.
وقد وضع هللا عز وجل الغرية يف الرجذل ،حلفظ األنسذب ،فإن
النفوس لو تسذحمت ابلازاحم على النسذء الخالطت األنسذب ،ولذلك
()2
كل أعة وضعت الغرية يف رجذهلذ ،وضعت الصيذنة يف نسذئهذ.
قيلُّ :
وهذه الغرية عن الزوجة ،أو الزوج عشروعة؛ ألن الغرية يف املرأة
والرجل أعر فطري ،وغريزة بشرية ،أودعهذ هللا تعذىل يف اإلنسذن ،وال خري
يف زوج ،أو أب ،أو أم ،أو أخ أو أخت إ ا انازعت الغرية عن قلوهبم.
وقد ّتوجت غرية الرجل واملرأة على األعراض أن هللا تعذىل كاب
الشهذدة ملن قال دفذعذ عنهذ ،قذل رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم:-
" عن قال دون عذله فهو شهيد ،وعن قال دون أهله فهو شهيد ،وعن
()3
قال دون دينه فهو شهيد ،وعن قال دون دعه فهو شهيد "
ضعف احلميّة وقلة
حل عكذهنذ
وه ُج الغرية يف الصدور َّ
وإ ا َخ َفت ْ
ُ
( )1ينظر :ابن قرقول ،عطذلع األنوار على صحذح اآلاثر (.)174/5
( )2ينظر :الغزايل ،عيزان العمل (ص ،)319 :وإحيذء علوم الدين (،)168/3
واملنذري ،الرتغيب والرتهيب.)420/3( ،
( )3الرتعذي ،تسنن الرتعذي ،أبواب الدايت ،ابب :عذ جذء فيمن قال دون عذله فهو
شهيد ،رقم ( ،)30/4( ،)142214وقذل الرتعذي " :هذا حديث حسن
صحيح" ،وأخرجه :النسذئي يف تسننه ،كاذب حترمي الدم ،ابب :عن قذتل دون
أهله ،رقم ( ،)116/7( ،)4094وأمحد يف عسنده ( ،)190/3وصححه
األلبذين يف صحيح اجلذعع الصغري وزايدته ،رقم ()1100/2( ،)6445
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األنفة ممذ يؤنف عنه عن الاعرض للحرم والزوجة ،وهو خنوثة ،وهو عذعوم
()1
أيضذ إ عن مثراته احامذل الذل عن األخسذء ،وصغر النفس والقمذءة.
والغرية على احملذرم واألعراض هي َغرية خذصة-مبعىن أن كل
إنسذن يغذر على حمذرعه دون حمذرم غريه-أعذ الغرية اليت يشرتك فيهذ املؤعن
عع غري ،فهي الغرية هلل؛ إ ا اناهكت حمذرم هللا ،والغرية للرتسول؛ إ ا
أتسيء إىل شخصه الكرمي ،أو إىل هديه وصحبه وآل بياه ،فإن غرية
املؤعن أيضذ جيب أن تكون عن غرية هللا وغرية رتسوله ،فاكون شديدة إ ا
اناهكت حرعذت هللا ،أو تطذول املاطذولون على هللا ،أو على رتسوله.
ويالحظ أن احلديث الشريف أعطى وتسم الشهذدة ملن قال دون
فحمل يف ثنذايه الغرية على ال ّدين ،وجعلهذ جنبذ إىل
عرضه أو دينهَ ،
جنب عع الغرية على األهل والعرض ،والغريب أن الكثري عن النذس ال
ِ
ين على عسذععه ،ألن ال ّدين للجميع!! ،وتثور اثئرته
ياأثر لو ُشام ال ّد ُ
إن شام ِعرضه ،ألن عرضه خيصه دون غريه!!.
إن الذي يغذر على دينه ال يقبل ابملنكرات حتفه عن مجيع
اجلهذت ،وال يسكت إن شام ال ّدين أو اناقص عنه ،بل يسعى جذهدا
إلنكذر املنكر واألعر ابملعروف ،وإن خفات غرية ال ّدين خبَت غرية
العرض ،فذل ّدين تسيذج العرض ومحذه.
وابل ّدين تنقلب الغرية إىل شرع يقدس وحيرتم ،لك أن أحدا لو
( )1ينظر :املنذري ،الرتغيب والرتهيب (.)420/3
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نظر إىل املرأة؛ ورآه واحد عن أهلهذ لَثَذر عن الغَ ْرية؛ ولكن عذ أن َّ
يدق
البذب طذلبذ َيدهذ ،فذألعر خيالف؛ ألن أهلهذ يساقبلون عن ياق ّدم للزواج
َ
ِ
ِ
ب عرض عن غري طريق
َ
االتساقبذل احلسن؛ فكأن الغرية فيهذ محية ،وإن طُل َ
خذلق األعراض فال بد أن هتيج النفس ،فإن طلبهذ على وفق عذ شرع
خذلق األعراض تطمئن النفس .وهذه عملية قد يكون عن الصعب
تصورهذ ،فمذ الذي يسبب الرضذ ،وعن الذي يدفع يف القلب احلمية؟،
إ ن :عذ الفرق بني األوىل والثذنية؟ ،الفرق بينهمذ هو الفرق بني احلالل
واحلرام؛ فذلذي يغَ ُذر على بنذته عن ملسة اهلواء تراه عند الزواج هو الذي
وجيَ ِهز ابناه ،ويُسلمهذ بيده إىل زوجهذ؛ ألهنمذ
يوجه الدعوات لزواجهذُ ،
()1
ف الغَ ْرية .
جدع ُ
احلالل أنْ َ
الاقيذ على كلمة هللا ولذلك يقذلَ :
ومثة عثذل آخر يظهر لنذ كيف أن الغرية بشقيهذ -غرية األعراض
وغرية األداين -ضبطت ابلشرع عند صحذبة رتسول هللا -صلى هللا عليه
وتسلم ، -أوليس املرء يغذر على زوجه؟ ،أمل يع ّد العرب عن ال يغذر على
األعراض ديواث؟ ،عذ الذي جعل بعض رجذل األنصذر حني قدم إليهم
إخواهنم املهذجرون يانذزل الفرد عنهم عن زوجة عن أزواجه ألخيه
املهذجر ،ال بل خيريه يف النظر إليهن!! ،وهو الذي كذن ابألعس
تعصف رايح الغرية يف قلبة إن نظر إليهذ شخص نظرة ريبة ،إهنذ إخوة
ال ّدين اليت هي فوق كل شيء ،حقذ إهنذ عواقف صعبة جدا على
( )1ينظر :تفسري الشعراوي ( ،)2114/4و( ،)7728/13و(.)8503/14
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النفوس ،إال أن رابطة العقيدة تذلل كل صعب.
وقد كذن هذا قبل أن يفرض احلجذب ،وكذن أول عقدم
املهذجرين إىل املدينة املنورة.
وممذ يشهد لعرض األنصذر أزواجهم على إخواهنم املهذجرين عذ
أخرجه البخذري يف صحيحه أن املهذجرين حني تركوا نسذءهم خلفهم،
و"قدعوا املدينة آخى رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم-بني عبد الرمحن
بن عوف ،وتسعد بن الربيع ،قذل لعبد الرمحن :إين أكثر األنصذر عذال،
فأقسم عذيل نصفني ،ويل اعرأاتن فذنظر أعجبهمذ إليك فسمهذ يل
أطلقهذ ،فإ ا انقضت عدهتذ فازوجهذ ،قذل :ابرك هللا لك يف أهلك
وعذلك ،أين تسوقكم؟ فدلوه على تسوق بين قينقذع"(.)1
لقد تغلب اإلميذن على الغرية ،وضبطهذ برابط العقيدة ،فذملرء ال
يانذزل عن عذله وزوجه ألخيه عن أعه وأبيه ،ولكنه ابإلميذن فعل .ويفهم عن
هذا أن الغرية احملمودة فطرية ،وجيب أن تكون عنضبطة بسيذج الشرع.

ِ
َّيب صلى
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب عنذقب األنصذر ،ابب :إخذء الن ِّ
هللا عليه وتسلم بني املهذجرين ،واألنصذر رقم (.)31/5( ،)3780
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املبحث الثالث :الغرية املذمومة ،وصفتها
ملذ كذنت الغرية احملمودة :ثوران الغضب محذية على أكرم احلرم،
ّ
و ب الرجل عن كل خماص به ،فإن الغرية املذعوعة ثوران الغضب لاوهم
ب ِ
الرجل عن كل خماص به عن َغ ِري داعية الشرع.
محذية احلَُرم ،و ُ
وكمذ أن الغرية ميكن أن تكون حممودة فيهذ صالح األتسرة،
وأعذن اجملامع ،ملذ فيهذ عن حفظ احلقوق ومحذية األعراض واألنسذب،
فهي يف املقذبل ميكن أن تكون عذعوعة ،وقد يقرتن ععهذ الغل واحلقد
واحلسد ،وحذالت الغرية املذعوعة عاعددة ،وصورهذ خمالفة ،وفيمذ أييت
عن املطذلب بيذن ألهم حذالت الغرية املذعوعة:
املطلب األول :الغرية يف غري ريبة:
جذء احلديث النبوي الشريف يذم هذا النوع عن الغرية ،فعن أ،ي
هريرة -رضي هللا عنه-قذل :قذل رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم" :-
عن الغرية عذ حيب هللا وعنهذ عذ يبغض هللا ،فأعذ اليت حيبهذ هللا فذلغرية
()1
يف الريبة ،وأعذ الغرية اليت يبغضهذ هللا فذلغرية يف غري ريبة"
" فذلغَرية يف ِّ
الريبَة ،الاهمة؛ يعين :إ ا علم الرجل أن زوجاه أو
َ
( )1أخرجه ابن عذجه يف تسننه ،كاذب النكذح ،ابب الغرية ،رقم (،)1996
( ،)643/1وأبو داود يف تسننه ،كاذب اجلهذد ،ابب يف اخليالء يف احلرب،
رقم ( ،)50/3( ،)2659وأمحد يف عسنده ( ،)156/39وقد حسنه
األلبذين .ينظر :صحيح أ،ي داود (.)411/7
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أعاه أو غريمهذ عن أقذربه تدخل على أجنيب ،أو يدخل أجنيب عليهذ ،أو
جيري بينهمذ عزاح وانبسذط فهذ هنذ عوضع الريبة؛ فينبغي للرجل أن ال
يرضى هبذا ،بل يدفع تلك املرأة عن األجنيب ،ويدفع األجنيب عن
الدخول عليهذ واالنبسذط ععهذ؛ فإن هذه الغرية حيبهذ هللا .وأعذ إ ا مل ير
عليهذ الدخول على أجنيب ،وال دخول أجنيب عليهذ ،ولكن يقع يف
خذطره ظن تسوء يف حقهذ عن غري أن يرى هبذ أعذرة فذحشة فذلغرية -
أي :ظن السوء -هذ هنذ ليس ت ،ممذ حيبهذ هللا ،بل يبغضهذ هللا؛ ألن
ظن السوء يف حق النذس عن غري أعذرة ظذهرة عذعوم"(.)1
قذل ابن حجر " :فلو وقع لك مبجرد الاوهم عن غري دليل فهي
()2
الغرية يف غرية ريبة"
وقذل اإلعذم أمحد " :مث إن الغرية اليت كران إمنذ تكون حممودة إ ا
وقعت يف عوقع الريبة ،فأعذ إ ا مل تطب نفس الرجل أبن ختلو ابناه اببنه
أو أخاه أبخيهذ فليس لك مبحمود"(.)3
وهذا يدخل يف تسوء الظن املنهي عنه يف قوله تعذىل :ﱡﭐ ﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱠ [احلجرات:
.]11
( )1املظهري ،املفذتيح يف شرح املصذبيح ()122/4
( )2ابن حجر ،فاح البذري (.)326/9
( )3البيهقي ،شعب اإلميذن (.)264/13
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قذل ابن كثري يف تفسري هذه اآلية" :يقول تعذىل انهيذ عبذده
املؤعنني عن كثري عن الظن ،وهو الاهمة والاخون لألهل واألقذرب
والنذس يف غري حمله؛ ألن بعض لك يكون إمثذ حمضذ ،فليجانب كثريا
عنه احايذطذ ،وروينذ عن أعري املؤعنني عمر بن اخلطذب- ،رضي هللا
عنه ،-أنه قذل :وال تظنن بكلمة خرجت عن أخيك املسلم إال خريا،
()1
وأنت جتد هلذ يف اخلري حممال".
وقد هنى -عليه السالم-عن تسوء الظن فقذل" :إايكم والظن
فإن الظن أكذب احلديث( ،")2ويف حديث آخر أن رتسول هللا -صلى
ِ
ِ ِ
ي َعْي نَ ْي ِه َعذ َملْ تَ َر"(.)3
هللا عليه وتسلم ،-قذل" :إ َّن ع ْن أَفْ َرى الفَرى أَ ْن يُِر َ
علي -رضي هللا عنه" :-ال تكثر الغرية على أهلك
ويروى عن ّ
فرتعي ابلسوء عن أجلك ،ولعمري إ ّن الغرية هلذ ح ّد فإ ا جذوزهذ الرجل
()4
قصر عن الواجب وزاد على احلق".
( )1ابن كثري ،تفسري ابن كثري (.)377/7
( )2البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب النكذح ،ابب ال خيطب على خطبة أخيه
حىت ينكح أو يدع ،رقم (.)19/7( ،)5143
( )3البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب الاعبري ،ابب عن كذب يف حلمه ،رقم
(.)43/9( ،)7043
( )4أورده أبو طذلب املكي يف (قوت القلوب يف ععذعلة احملبوب ووصف طريق
علي ،عن غري إتسنذد،)418/2( ،
املريد إىل عقذم الاوحيد) بلفظ :روينذ عن ّ
وكذا كره الغزايل عن غري إتسنذد ،ينظر :الغزايل :إحيذء علوم الدين (،)46/2
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َّيب -صلي هللا عليه وتسلم -أن يطرق الرجل أهله
وهنى النِ ُّ
ليال خيوهنم ويطلب عثراهتم ،فعن جذبر بن عبد هللا ،قذل :قذل رتسول هللا -
صلى هللا عليه وتسلم" :-إ ا أطذل أحدكم الغيبة فال يطرق أهله ليال"(.)1
والغرية يف غري حملهذ تورث الشقذق والنزاع بني األزواج ،ورمبذ
هدت البيوت وفرقت مجعهذ ،وممذ اشاهر عن وصذاي العرب لبنذهتم،
قوهلم هلن ":إايك والغرية ،فإهنذ عفاذح الطالق ،وإايك وكثرة العاب ،فإنه
()2
يورث البغضذء"
املطلب الثاني :الغرية يف خروج النساء من بيوتهن من غري فتنة:
عن املعلوم أن الشرع أابح للمرأة أن خترج عن بياهذ إب ن زوجهذ،
وممذ ينبغي كره أن اإل ن للمرأة ابخلروج جيب أن يكون ضمن ضوابط
نص عليهذ الشرع ،عنهذ :عدم الاطيب ،فقد كذن -عليه السالم-يوصي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونسب اإلعذم أمحد الشطر األول عنه لداود عليه السالم يف وصياه البنه.
ينظر :الزهد ألمحد بن حنبل (ص ،)36 :واجلذعع لعلوم اإلعذم أمحد -األدب
علي رضي هللا عنه.
والزهد ( ،)401/20ومل أقف على الرواية عسندة إىل ّ
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب النكذح ،ابب ال يطرق أهله ليال إ ا أطذل
الغيبة ،خمذفة أن خيوهنم أو يلامس عثراهتم ،رقم.)39/7( ،)5244(:
( )2اجلذحظ ،احملذتسن واألضداد (ص ،)267 :و كر اجلذحظ حنوه يف :البيذن
والابيني ( ،)62/2وأورد الدينوري الشطر األول عن هذا القول يف :عيون
األخبذر (.)76/4
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النسذء " إ ا شهدت إحداكن املسجد فال متس طيبذ"
قذل ابن حجر " :ويلحق ابلطيب عذ يف ععنذه؛ ألن تسبب املنع
عنه عذ فيه عن حتريك داعية الشهوة كحسن امللبس ،واحللي الذي
()2
يظهر ،والزينة الفذخرة ،وكذا االخاالط ابلرجذل"
فمزامحة النسذء للرجذل يف األتسواق عذعوم ،وقد كذن احلسن يقول:
أتدعون نسذءكم يزامحن العلوج يف األتسواق قبح هللا عن ال يغذر(.)3
( )1عسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الصالة ،ابب خروج النسذء إىل املسذجد إ ا مل
يرتتب عليه فانة ،وأهنذ ال خترج عطيبة ،رقم (.)328/1( ،)443
( )2ابن حجر ،فاح البذري البن حجر (.)349/2
( )3مل أقف على هذه الرواية عسندة ،وقد أوردهذ أبو طذلب املكي عن غري إتسنذد
يف قوت القلوب يف ععذعلة احملبوب ووصف طريق املريد إىل عقذم الاوحيد
( ،)418/2ويف عسند أمحد عن علي رضي هللا عنه بلفظ " :أال تساحيون
العلُوج؟!"،
أو تغذرون؟ فإنه بلغين أن نسذءكم خيرجن يف األتسواق يزامحن ُ
و كر أمحد شذكر يف حتقيقه ملسند أمحد :أن احلديث إتسنذده صحيح ،وأنه
عن زايدات عبد هللا بن أمحد .ينظر :عسند أمحد ت شذكر ،طبعة دار
القذهرة ،رقم ،)73/2( ،)1118(:والرواية فيهذ عقذل؛ ألهنذ عن طريق
القذضي شريك بن عبد هللا النخعي الكويف ،قذل الذهيب يف املغين يف
الضعفذء ،رقم( " :)297/1(،) 2764صدوق وثقة ابن ععني وغريه ،وقذل
النسذئي :ال أبس به ،وقذل ابن املبذرك :هو أعلم حبديث الكوفيني عن
الثوري ،وقذل الدارقطين وغري واحد :ليس ابلقوي ،وقذل أبو حذمت :ال يقوم
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ويف املقذبل ،فإن املغذالة يف عنع املرأة العفيفة عن اخلروج لقضذء
حوائجهذ عند عدم الفانة عذعوم أيضذ.
فإن غرية الرجل على زوجاه ،واألب على ابناه جيب أن ال تزيد
عن احلد املطلوب ،وقد يصل احلذل ببعض النذس أن مينع املرأة عن
اخلروج للمسجد أو السوق ،وياشدد يف هذا.
وكذن عمر -رضي هللا عنه -رجال غيورا ،فكذن إ ا خرج إىل
الصالة اتبعاه عذتكة ابنة زيد( ،)1فكذن يكره خروجهذ ،ويكره عنعهذ،
وكذن حي ّدث أن رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم -قذل " :إ ا
()2
اتساأ ناكم نسذؤكم إىل الصالة فال متنعوهن ".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقذم احلجة يف حديثه بعض الغلط" ،وقذل ابن حجر يف تقريب الاهذيب،
رقم (( )2787ص" :)266 :صدوق خيطئ كثريا تغري حفظه عنذ ويل
القضذء ابلكوفة ،وكذن عذدال فذضال عذبدا شديدا على أهل البدع عن
الثذعنة" ،وقد ع ّد الذهيب يف تذكرة احلفذظ ،رقم( )170/1( ،) 218حديثه
عن أقسذم احلسن.
( )1هي عذتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى ،زوجة عمر رضي هللا
عنه ،واملقصود :أن عمر رضى هللا عنه مل ينههذ عن الذهذب للمسجد عع
شدة غريته ،إىل أن طعن الطعنة اليت عذت بسببهذ وقد كذنت زوجاه عذتكة
حذضرة ابملسجد .ينظر :ابن تسعد ،الطبقذت الكربى (،)265/8
والسذعذيت ،الفاح الرابين لرتتيب عسند اإلعذم أمحد بن حنبل الشيبذين
(.)197/5
( )2أمحد ،عسند أمحد ( ،)381/1احلديث عرتسل ،قذل اهليثمي " :تسذمل مل يسمع
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واملالحظ هنذ أن خلق الغرية يه ّذب ،فإن عمر -رضي هللا عنه-
عع شدة َغريته إال أنه كذن وقّذفذ عند حديث رتسول هللا ،ففي نفسه
ِ
َّيب -عليه السالم-
ال حيب هلذ اخلروج ،ويف الوقت اته يروي حديث الن ِّ
يف عدم عنعهن عن املسذجد ،ومياثل ألعر رتسول هللا ،وهذه الرواية وإن
يقويهذ لفظ آخر عند البخذري،
كذنت عرتسله صحيحة اإلتسنذد؛ إال أنه ّ
ففي احلديث الذي يرويه ابن عمر -رضي هللا عنه -قذل " :كذنت اعرأة
لعمر تشهد صالة الصبح والعشذء يف اجلمذعة يف املسجد ،فقيل هلذ:
مل خترجني وقد تعلمني أن عمر يكره لك ويغذر؟ قذلت :وعذ مينعه أن
ينهذين؟ قذل :مينعه قول رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم" : -ال متنعوا
()1
إعذء هللا عسذجد هللا".
بل يف رواية أصرح يف اإل ن للنسذء أن خيرجن للمسذجد يف
ِ
َّيب -صلى هللا عليه وتسلم-قذل " :ائذنوا
الليل :عن ابن عمر ،عن (ال2ن) ِّ
للنسذء ابلليل إىل املسذجد"
إن الغرية يف نفوس الرجذل فطرة ،وجيب أن هتذب وفق تعذليم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن عمر" ،ينظر :اهليثمي :جممع الزوائد وعنبع الفوائد (.)33/2
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب األ ان ،ابب هل على عن مل يشهد
اجلمعة غسل عن النسذء والصبيذن وغريهم؟ ،رقم (.)6/2( ،)900
( )2البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب األ ان ،ابب هل على عن مل يشهد
اجلمعة غسل عن النسذء والصبيذن وغريهم؟ ،رقم (.)6/2( ،)899
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اإلتسالم ال وفق العذدات والاقذليد ،وال العرف والعذدة ،فهذا حفيد عمر
بن اخلطذب -رضي هللا عنه ،-وكأنه تشرب الغرية عن جده غري أنه
مل يعقلهذ برابط الشرع كمذ فعل والده ،فإنه عن شدة غريته على املرأة
ياشدد يف السمذح هلذ ابلصالة ،فقد أخرج عسلم عن بالل بن عبد هللا
بن عمر ،عن أبيه قذل :قذل رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم:-
"ال متنعوا النسذء حظوظهن عن املسذجد ،إ ا اتساأ نوكم" ،فقذل بالل:
وهللا ،لنمنعهن .فقذل له عبد هللا " :أقول :قذل رتسول هللا -صلى هللا
()1
عليه وتسلم-وتقول أنت :لنمنعهن! ".
وهذا كله عقيد بعدم الفانة ،فرمبذ كذن قول بالل بسبب أن
نظرته خلروج املرأة وقائذ كذن عرتبطذ ببعض الفنت وهللا أعلم.
وقد وجدت عن اعاَذر لبالل مبثل عذ قلت ،قذل الدكاور عوتسى
شذهني الشني:
"يؤخذ عن إنكذر عبد هللا بن عمر البنه أتديب املعرتض على
السنن ،وبالل عذرض اخلرب برأيه ،وكأنه قذل لك ملذ رأى عن فسذد
بعض النسذء يف لك الوقت ،ومحلاه الغرية احملمودة على لك ،وليس
إنكذر أبيه عوجهذ إىل هذه الغرية ،بل لاصرحيه مبخذلفة احلديث ،فلو أنه
قذل عثال :إن الزعذن قد تغري ،وإن بعضهن رمبذ ظهر عنه قصد املسجد
( )1عسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الصالة ،ابب خروج النسذء إىل املسذجد إ ا مل
يرتتب عليه فانة ،وأهنذ ال خترج عطيبة ،رقم (.)328/1( ،)442
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وإضمذر غريه ،رمبذ مل يكن أنكر عليه أبوه وال عنفه هذا الاعنيف"(.)1
ويشهد ملذ كرت عن االعاذار لبالل عذ أخرجه عسلم عن طريق
عمرة بنت عبد الرمحن بن تسعد بن زرارة األنصذرية ،أهنذ مسعت عذئشة
ِ
َّيب -صلى هللا عليه وتسلم -تقول ":لو أن رتسول هللا -صلى هللا
زوج الن ِّ
عليه وتسلم -رأى عذ أحدث النسذء ملنعهن املسجد كمذ عنعت نسذء
بين إتسرائيل ،قذل :فقلت لعمرة :أنسذء بين إتسرائيل عنعن املسجد؟
()2
قذلت :نعم".
فإ ا كذن االعاذار لبالل عقبوال؛ فيحمل األعر على الغرية
احملمودة ،وحتُمل الرواايت يف عنع النسذء عن املسذجد على الغرية
املذعوعة إ ا أعنت الفانة.
ويف عقذبل السمذح للمرأة ابخلروج للمسجد ،فهنذك العديد عن
الرواايت الصحيحة اليت متجد املرأة امللازعة بياهذ وأن يف خروجهذ
اتساشراف للشيطذن هلذ.
َّيب -صلى هللا عليه وتسلم-أنه قذل ":املرأة عورة ،فإ ا
فعن النِ ِ
ّ
خرجت اتساشرفهذ الشيطذن "(.)3
( )1الشني ،فاح املنعم شرح صحيح عسلم (.)614/2
( )2عسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الصالة ،ابب عنع نسذء بين إتسرائيل املسجد
رقم (.)329/1( ،)445
( )3الرتعذي ،تسنن الرتعذي ،أبواب الرضذع ،ابب عذ جذء يف كراهية الدخول
على املغيبذت ،رقم ( ،)468/3( ،)1173وقذل الرتعذي " :هذا حديث
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ووصف املرأة هبذه الصفة فيه إشذرة إىل أن األصل يف أعر املرأة
أن تسارت وحتاجب ،ولكن ليس عفهوم هذا أن تقيّد النسذء يف البيوت
حىت ياوفذهن املوت ،فعقوبة احلبس يف البيوت كذنت ملن اخال عيزان
الشرف عندهذ ،قذل تعذىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆ ﱇ ﱈﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱠ [النسذء.]15 :
ِ
َّيب -عليه
فذلاشديد يف خروج املرأة فيه بعد عن هدي الن ِّ
السالم ،-ألن اإلتسالم جعل هلذ عة عذلية عساقلة ،هلذ أن تبيع،
وتاملك ،وهذا ياطلب اخلروج واملاذبعة أحيذان بنفسهذ وأخرى بواتسطة
أو وكيل.
َّيب أيخذ ععه يف أتسفذره بعض زوجذته ،ويقرع بينهن.
وقد كذن النِ ُّ
َّيب -عليه السالم-لنسذئه يف اخلروج لقضذء
وقد أ ن النِ ُّ
حوائجهن ،فعن عذئشة ،قذلت :خرجت تسودة بنت زععة ليال ،فرآهذ
عمر فعرفهذ ،فقذل :إنك وهللا اي تسودة عذ ختفني علينذ ،فرجعت إىل
ِ
َّيب -صلى هللا عليه وتسلم-فذكرت لك له ،وهو يف حجريت يَاَ َعشَّى،
الن ِّ
وإن يف يده لَ َع ْرقذ ،فأنزل هللا عليه ،فرفع عنه وهو يقول« :قد أ ن هللا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسن صحيح غريب" ،وأخرجه أمحد يف عسنده ،رقم (،)5468
( ،)337/9وأورده األلبذين يف تسلسلة األحذديث الصحيحة وشيء عن
فقههذ وفوائدهذ ،رقم (.)424/6( ،)2688
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لكن أن خترجن حلوائجكن" )1(.قذل ابن بطذل" :يف هذا احلديث دليل
على جواز خروج النسذء لكل عذ أبيح هلن اخلروج فيه عن زايرة اآلابء
واألعهذت و وي احملذرم والقراابت ،وغري لك ممذ هبن احلذجة إليه،
و لك يف حكم خروجهن إىل املسذجد"(.)2
وخالصة األعر :فإ ّن الغرية يف خروج املرأة هلذ ح ّد ،فإ ا جذوزهذ
الرجل قصر عن الواجب وزاد على احلق.
املطلب الثالث :الغرية يف الكشف عن اسم املرأة أو خروج صوتها:
ياشدد كثري عن النذس يف غريته على املرأة أبن ال يذكر امسهذ
أعذم غريب ،فذتسم األم أو الزوجة تسر عن األتسرار ،جمرم هو عن كشف
عنه األتساذر ،حىت إن طذلب الدراتسذت العليذ يف العلوم الشرعية حني
يكاب اإلهداء يف عقدعة رتسذلاه يذكر اجلميع أبمسذئهم وعند كر
الزوجة يقول :أم فالن.
وممذ جرت به العذدة يف الغرية على اتسم املرأة عن أن يعرف بني
الرجذل؛ أننذ عند توزيع بطذقذت الدعوة للرجذل عن أجل حضور
اخلِطبة ،فإنه يكاب فيهذ (كرمية فالن) بدال عن الاصريح ابمسهذ ،يف
حني أننذ نصرح ابتسم اخلذطب ،أولَيست اخلِطبة عن أجل إشهذر ِ
عقد
َ
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب النكذح ،ابب خروج النسذء حلوائجهن،
رقم.)38/7( )5237( :
( )2ابن بطذل ،شرح صحيح البخذري (.)364/7
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صرف الغرية إىل هذه املواقف؟.
النكذح؟ ،وهل يصح أن تُ ْ
َّيب -صلى هللا عليه وتسلم-يصرح أبمسذء أزواجه:
وقد كذن النِ ُّ
هذه صفية ،ويف احلديث الذي تسبق كره قبل قليل أن عمر -رضي هللا
عنه-كذن ينذدي تسودة َّأم املؤعنني ابمسهذ.
َّيب -عليه السالم-يذكرهن أبلفذظ الاحبب :اي عذئش
وكذن النِ ُّ
ابلرتخيم...اي محرياء ،فقد أخرج البخذري أهنذ قذلت :قذل رتسول هللا -
ِ
ش ،هذا جربيل يقرئك
صلى هللا عليه وتسلم-يوعذَ " :اي َعذئ ُ
السالم")1(.ويف صحيح عسلم أنه -عليه السالم -قذل هلذ( :عذ لَ ِ
ك؟
َ
()2
ِ
ش.)..
َاي َعذئ ُ
وعن عذئشة ،رضي هللا عنهذ قذلت ":دخل احلبشة املسجد
يلعبون فقذل يل :اي محرياء أحتبني أن تنظري إليهم؟ فقلت :نعم ،فقذم
()3
ابلبذب وجئاه فوضعت قين على عذتقه ،فأتسندت وجهي إىل خده"
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب املنذقب ،ابب فضل عذئشة رضي هللا
عنهذ ،رقم.)29/5( ،)3768( :
( )2عسلم ،صحيح عسلم ،كاذب اجلنذئز ،ابب عذ يقذل عند دخول القبور
والدعذء ألهلهذ ،رقم)670/2( )974( :
( )3النسذئي ،السنن الكربى للنسذئي ،كاذب عشرة النسذء ،ابب :إابحة الرجل
لزوجاه النظر إىل اللعب ،رقم .)181/8( ،)8902( :قذل ابن حجر:
"إتسنذده صحيح ،ومل أر يف حديث صحيح كر احلمرياء إَِّال يف هذا" ،ينظر:
ابن حجر ،اناقذض االعرتاض يف الرد على العيين يف شرح البخذري
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لاصوب عمر بن اخلطذب
وأعذم مجوع الرجذل صدح صوت اعرأة ّ
()1
حني كذن ياكلم عن حتديد املهور ،فقذل" :أصذبت اعرأةٌ وأخطأ عمر".
ردت املرأة على هذتف البيت
وتثور الغرية عند الرجذل يف حذل ّ
ِ
َّيب -عليه السالم-هلن
وجرتسه؛ حبجة أن صوهتذ عورة ،وعع كون نسذء الن ِّ
هلن،مل مينعن عن
خصوصية ،إال أنه عع هذا الاشديد ،وهذه اخلصوصية ّ
خمذطبة الرجذل عن وراء حجذب ،أوليس جرس اهلذتف ،وجرس البيت
عن وراء حجذب؟
واملنهي عنه يف صوت املرأة اخلضوع يف القول املامثل باليني
الكالم وترقيقه ،والغرية املطلوبة هنذ هي الغرية اليت حتفظ املرأة ،وحتفظ
عفاهذ وطهرهذ ،وتنجيهذ عن الولوج يف املنكرات.
املطلب الرابع :الغرية املفضية لقتل املرأة:
قد تكون الغرية عفرطة ،وقد يذكيهذ يف النفوس تنذفس الرجذل يف
أن يشاهروا هبذ ،فمنع اإلتسالم عن لك؛ إ ليس عن حق ٍ
أحد إتالف
نفس إال احلذكم ،ومل يقرر الشرع احلنيف جعل أرواح الزوجذت حتت
تصرف خمالف نفسيذت أزواجهن.
وملذ تقرر حد القذف ،ونزلت اآلية املبينة حلكمه ،اشاد األعر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( .)391/1وابن حجر ،فاح البذري ( ،)444/2وأورده األلبذين يف تسلسلة
األحذديث الصحيحة وشيء عن فقههذ وفوائدهذ ،رقم (.)817/7( ،)3277
( )1ابن كثري ،عسند الفذروق ()573/2
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على األزواج الذين يعثرون على ربية يف أزواجهم( ،)1وعن هؤالء تسعد
بن عبذدة ،فقد قذل :لو رأيت رجال عع اعرأيت لضرباه ابلسيف غري
عصفح ،فبلغ لك رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم-فقذل" :أتعجبون
()2
عن غرية تسعد ،وهللا ألان أغري عنه ،وهللا أغري عين.".....
ويف رواية أنه -صلى هللا عليه وتسلم-قذل" :امسعوا إىل عذ يقول
()3
تسيدكم ،إنه لغيور ،وأان أغري عنه ،وهللا أغري عين".
ِ
وعدم إنكذره -صلى هللا عليه وتسلم-
الربعذويُ ":
قذل مشس ال ّدين ْ
قال إال
عثل هذا الفعل ال جيوز؛ ألنه قد تقرر يف الشرع :ال(َ )4
لك ،عع أن َ
بعد ِ
ثبوت عوجبِه ،وقيل :ألنه يسعُه لك فيمذ بينه وبني هللا تعذىل" .
َ
وقول تسعد هذا نشأ عن كمذل الغرية ،ومل يقصد به خمذلفة رتسول
هللا-صلى هللا عليه وتسلم ،-بعد أن تقرر اإلتيذن أبربعة شهود يف حد
القذف ،وقبل نزول آية املالعنة(.)5
وممذ ينبغي اإلشذرة إليه أن الغرية اليت شعر هبذ تسعد حممودةٌ()6؛
( )1ينظر :ابن عذشور ،الاحرير والانوير (.)162/18
( )2عافق عليه ،وقد تسبق خترجيه عند كر الغرية احملمودة.
( )3عسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الطالق ،ابب انقضذء عدة املاوىف عنهذ زوجهذ،
وغريهذ بوضع احلمل ،رقم (.)1135/2( ،)1498
ِ
الربعذوي ،الالعع الصبيح بشرح اجلذعع الصحيح (.)343/16
(ْ )4
( )5ينظر :الكوراين ،الكوثر اجلذري إىل رايض أحذديث البخذري (.)377/10
( )6تسبق الكالم عن غرية تسعد ضمن الغرية احملمودة ،يف املطلب الثذلث عن
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ألهنذ شعور قليب ،وعن شدة غريته شعر أن تصرفه تسيكون كذلك ،غري
أهنذ تكون عذعوعة لو أنه فعال أتْبع قولَه فعله؛ ألنه لو وجد رجال عع
أهله فقاله لرتتب عليه ال َق َود ،وال يُرتّب الشرع ال َق َود على شخص دون
أن يكون قد اقرتف جرعذ ،فضال عن أن لك الرجل الذي قد جيده عع
أهله رمبذ يكون غري حمصن! ومل جند يف نصوص الشريعة أن عقوبة الزاين
غري احملصن هي القال!
واألصل النهى عن إقذعة احلدود بغري تسلطذن وبغري شهود؛ ألن
هللا تعذىل عظَّم دم املسلم ،وعظَّم اإلمث فيه ،فال حيل تسفكه إال مبذ أابحه
هللا به ،وبذلك أفىت علي بن أىب طذلب فيمن قال رجال وجده عع اعرأته
فقذل :إن مل أيت أبربعة شهداء؛ فليعط برعاه-أي يسلِّم برعاه للقال-
وعلى هذا مجهور العلمذء.
فصل بعض الفقهذء يف املسألة ،وأنه ميكن أن يسعه األعر
وقد ّ
فيمذ بينه وبني هللا إن كذن الرجل واملرأة ثيبني ،وعلم أنه قد انل عنهذ عذ
يوجب الغسل ،ويف مجيع احلذالت ال يسقط عنه القود يف احلكم إال إ ا
()1
جذء أبربعة شهود ،وكذن املقاول حمصنذ.
وعن هذنئ بن حزام "،أن رجال وجد عع اعرأته رجال ،فقالهمذ ،فكاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املبحث الثذين.
( )1ينظر :ابن بطذل ،شرح صحيح البخذري ( ،)480/8والعيىن ،عمدة القذري
شرح صحيح البخذري (.)22/24
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عمر بكاذب يف العالنية أن أقيدوه ،وكاذاب يف السر أن أعطوه الدية".
وقال النسذء بدافع الغرية عناشر يف أوتسذط كثري عن اجملامعذت،
حىت إن بعض القوانني تعطي أحكذعذ خمففه ملن يقال أخاه ،أو بناه ،أو
زوجه بدافع الشرف ،دون الاحقق عن أن البنت أو املرأة قد اقرتفت
جرمية الزان ،وراب تكون بكرا ال ثيبذ.
املطلب اخلامس :غرية الضرائر وانتقاصهن قَدْر بعض:
ويدخل يف هذا عذ حدث عن عواقف الغرية اليت جتذوزت عذ هو
عسموح به حني وصفت عذئشة ضرهتذ صفية أبهنذ قصرية :فعن عذئشة،
قذلت" :قلت للنيب -صلى هللا عليه وتسلم :-حسبك عن صفية كذا وكذا،
()2
تعين :قصرية ،فقذل" :لقد قلت كلمة لو عزجت مبذء البحر ملزجاه".
( )1األثر :أخرجه عبد الرزاق الصنعذين يف عصنفه ،رقم (،)435/9( ،)17921
(هذنِ ُئ
وابن تسعد يف الطبقذت الكربى ،الطبقة األوىل عن أهل الكوفة -ترمجة َ
بْ ُن ِحَزام) ،دار صذدر-بريوت .)155/6( ،واألثر أورده ابن حجر ،فقذل" :
أخرج عبد الرزاق بسند صحيح إىل هذنئ بن حزام أن رجال وجد عع اعرأته
رجال فقالهمذ فكاب عمر كاذاب يف العالنية أن يقيدوه به وكاذاب يف السر أن
يعطوه الدية وقذل بن املنذر جذءت األخبذر عن عمر يف لك خمالفة وعذعة
أتسذنيدهذ عنقطعة وقد ثبت عن علي أنه تسئل عن رجل قال رجال وجده عع
اعرأته فقذل إن مل أيت أبربعة شهداء وإال فليغط برعاه قذل الشذفعي وهبذا
أنخذ وال نعلم لعلي خمذلفذ يف لك" .ابن حجر ،فاح البذري (.)174/12
( )2أخرجه أبو داود يف تسننه ،كاذب األدب ،ابب يف الغيبة ،رقم،)4875( :
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وعن عذئشة -رضي هللا عنهذ ،-قذلت" :اتساأ نت هذلة بنت
خويلد ،أخت خدجية ،على رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم ،-فعرف
اتسائذان خدجية فذراتع لذلك ،فقذل« :اللهم هذلة» .قذلت :فغرت،
فقلت :عذ تذكر عن عجوز عن عجذئز قريش ،محراء الشدقني ،هلكت
()1
يف الدهر ،قد أبدلك هللا خريا عنهذ"
وكذلك مل يقبل غرية عذئشة -رضي هللا عنهذ-عن خدجية ،قذلت
عذئشة " :فغرت ،فقلت :عذ تذكر عن عجوز عن عجذئز قريش ،محراء
()1
الش ْدقَ ْ ِ
ني( ،)2هلكت يف الدهر ،قد أبدلك هللا خريا عنهذ "
ِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ،)237/7وأخرجه الرتعذي ،تسنن الرتعذي ،أبواب صفة القيذعة والرقذئق
والورع عن رتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم ،رقم (،)660/4( ،)2502
وقذل الرتعذي" :حسن صحيح" ،وأخرجه أمحد يف عسنده ،رقم (،)25560
( .)361/42وصححه األلبذين يف :غذية املرام يف ختريج أحذديث احلالل
واحلرام (ص.)243 :
ب تَ ْزِو ِ ِ
صلَّى
َّيب َ
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب عنذقب األنصذرَ ،اب ُ
يج الن ِّ
ِ
اَّللُ َعْن َهذ ،رقم (،)39/5( ،)3821
ضلِ َهذ َر ِض َي َّ
هللاُ َعلَْي ِه َو َتسلَّ َم َخدجيَةَ َوفَ ْ
ضذئِ ِل
الص َحذبَِة َر ِض َي هللاُ تَ َع َ
ضذئِ ِل َّ
ب فَ َ
وصحيح عسلم ،كاذب فَ َ
ذىل َعْن ُه ْمَ ،اب ُ
ِ
ِِ
ذىل َعْن َهذ ،رقم (.)1889/4( ،)2437
ني َر ِض َي هللاُ تَ َع َ
َخدجيَةَ أُِّم الْ ُم ْؤعن َ
( )2صفة اثنية لعجوز ،أي محراء شقي الفم وجذنبه؛ تعين كبرية جدًّا حىت قد
تسقطت أتسنذهنذ عن الكرب ومل يبق لشدقيهذ بيذض شيء عن األتسنذن؛ إمنذ
بقي فيهمذ محرة لثذهتذ .ينظر :النووي ،شرح النووي على عسلم (،)202/15
واهلََرري ،الكوكب الوهذج شرح صحيح عسلم (.)538/23
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فغضب حىت اهاز عقدم شعره عن الغضب ،مث قذل ":ال وهللا عذ
أخلف هللا يل خريا عنهذ ،وقد آعنت ،ي إ كفر ،ي النذس ،وصدقاين
وكذبين النذس ،وواتساين عن عذهلذ إ حرعين النذس ،ورزقين هللا عز وجل
األوالد عنهذ ،إ حرعين أوالد النسذء ،قذلت عذئشة -رضي هللا عنهذ:-
فقلت :بيين وبني نفسي ال أ كرهذ بسيئة أبدا"(.)2
وكذلك مل يقبل عن تسذئر أزواجه أن يؤ وه يف عذئشة -رضي هللا
عنهذ ،-فقد أصذبت الغرية قلوب أعهذت املؤعنني عن عذئشة -رضي
َّيب -صلى هللا عليه وتسلم-يف لك فقذل ":ال
هللا عنهذ ،-فراجعن النِ َّ
تؤ يين يف عذئشة فإن الوحي مل أيتين وأان يف ثوب اعرأة ،إال عذئشة"..،
وأتاه زينب بنت جحش ،فأغلظت ،وقذلت :إن نسذءك ينشدنك هللا
العدل يف بنت ابن أ،ي قحذفة ،فرفعت صوهتذ حىت تنذولت عذئشة،
وهي قذعدة فسباهذ ،حىت إن رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم-لينظر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب تَ ْزِو ِ ِ
صلَّى
َّيب َ
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب عنذقب األنصذرَ ،اب ُ
يج الن ِّ
ِ
اَّللُ َعْن َهذ ،رقم (،)39/5( ،)3821
ضلِ َهذ َر ِض َي َّ
هللاُ َعلَْي ِه َو َتسلَّ َم َخدجيَةَ َوفَ ْ
ضذئِ ِل
الص َحذبَِة َر ِض َي هللاُ تَ َع َ
ضذئِ ِل َّ
ب فَ َ
وصحيح عسلم ،كاذب فَ َ
ذىل َعْن ُه ْمَ ،اب ُ
ِ
ِِ
ذىل َعْن َهذ ،رقم (.)1889/4( ،)2437
ني َر ِض َي هللاُ تَ َع َ
َخدجيَةَ أُِّم الْ ُم ْؤعن َ
( )2أخرجه أمحد يف عسنده رقم ( ،)356/41( ،)24864واآلجري يف
الشريعة ،رقم ( ،)2194/5( ،)1681وابن اجلوزي ،املناظم يف اتريخ امللوك
واألعم ( ،)18/3وبنحوه عند الطرباين يف املعجم الكبري ،يف عنذقب خدجية
رضي هللا عنهذ ،رقم ( .)14/23( ،)23وقذل اهليثمي" :رواه أمحد ،وإتسنذده
حسن" جممع الزوائد وعنبع الفوائد (.)224/9
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إىل عذئشة ،هل تكلم ،قذل :فاكلمت عذئشة ترد على زينب حىت
َّيب -صلى هللا عليه وتسلم-إىل عذئشة ،وقذل" :إهنذ
أتسكااهذ ،فنظر النِ ُّ
()1
بنت أ،ي بكر".
َّيب -عليه السالم-زينب بنت جحش يف خمذطباهذ
وقد أعذر النِ ُّ
()2
له لكوهنذ غلبت عليهذ الغرية ،فلم يؤاخذهذ إبطالق لك ،ولكنه يف
الوقت اته حني تسبت عذئشة -رضي هللا عنهذ -تسكت -عليه
السالم -ونظر إىل عذئشة كي أتخذ حقهذ عنهذ ،ففي رواية عسلم:
"مث وقعت ،ي ،فذتساطذلت علي ،وأان أرقب رتسول هللا -صلى هللا عليه
وتسلم ، -وأرقب طرفه ،هل أي ن يل فيهذ ،قذلت :فلم تربح زينب حىت
()3
عرفت أن رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم -ال يكره أن أناصر".
مث أثىن -عليه السالم-على عذئشة( :إهنذ بنت أ،ي بكر) يقصد
()4
َّيب -عليه السالم-يف لك أهنذ فذضلة عذقلة عذرفة ،كأبيهذ.
النِ ُّ
ويالحظ يف أعر الضرائر عذعة أنه إ ا الحت إلحداهن فرصة
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب اهلبة وفضلهذ والاحريض عليهذ ،ابب عن
أهدى إىل صذحبه وحترى بعض نسذئه دون بعض رقم (.)156/3( ،)2581
( )2ينظر :ابن حجر ،فاح البذري البن حجر ( ،)207/5والعيين ،عمدة القذري
شرح صحيح البخذري (.)139/13
( )3عسلم ،صحيح عسلم ،كاذب فضذئل الصحذبة رضي هللا تعذىل عنهم ،ابب:
يف فضل عذئشة رضي هللا تعذىل عنهذ ،رقم (.)1891/4( ،)2442
( )4السنيكي ،عنحة البذري بشرح صحيح البخذري (.)366/5
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للوشذية عند الزوج يف حق األخرى صرفت جهدهذ عذ اتساطذعت يف
تنميقهذ ،وإتقذهنذ ،وحتلف ابهلل إهنذ لصذدقة فيمذ افرتت  -وعذ هي
إال عن الكذ ابت  -فيعاقد الرجل أهنذ أخلصت له النصح لفرط عيله
إليهذ ،ويوتسع األخرايت ضراب عربحذ ،وتسبذ فظيعذ ،ويسوعهن طردا،
وهنرا عن غري أن يابني فيمذ ألقى إليه؛ إ ال هداية عنده ترشده إىل متييز
صحيح القول عن فذتسده ،وال نور بصرية يوقفه على احلقيقة ،فاضطرم
نريان الغيظ يف أفئدة هذتيك النسوة ،وتسعى كل واحدة عنهن يف
االناقذم عن الزوج واملرأة الواشية ،ويكثر العراك ،واملشذجرة بينهن بيذض
النهذر وتسواد الليل.
وعن شدة متكن الغرية واحلقد يف أفئدهتن تزرع كل واحدة يف
ضمري ولدهذ عذ جيعله عن ألد األعداء إلخوته أوالد النسوة األخرايت،
فإهنذ دائمذ متقاهم ،وتذكرهم ابلسوء عنده ،وهو يسمع ،وتبني له
اعايذزهم عنه عند والدهم ،وتعدد له وجوه االعايذز ،فكل لك وعذ
شذهبه إن ألقي إىل الولد حذل الطفولة يفعل يف نفسه فعال ال يقوى
على إزالاه بعد تعقله ،فيبقى نفورا عن أخيه عدوا له.
وإن تطذول واحد عن ولد تلك على آخر عن ولد هذه اناصب
تسوق العراك بني والدتيهمذ ،وأوتسعت كل واحدة األخرى مبذ يف وتسعهذ
()1
عن ألفذظ الفحش وعساهجنذت السب.
( )1رضذ ،تفسري املنذر (.)300/4
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وممذ جذء يف الغرية املذعوعة عند أعهذت املؤعنني أيضذ إفشذء تسره
عليه السالم-يف عدم إتيذن جذرياه ،أو االتفذق بينهن يف عسألة شربهللعسل ،حىت حرعه على نفسه ،وقيل :ألعر ياعلق مبطذلباهن إايه
ابلنفقة ،وال خيفي أن الدافع لألعر األول والثذين هو الغرية اليت جتذوزت
حدهذ يف نفوس أعهذت املؤعنني ،حىت إنه -عليه السالم-هجرهن
شهرا كذعال ملذ وجد يف نفسه عليهن.
ِ
َّيب -صلى هللا عليه وتسلم-نسذءه يف
فقد ثبت حديث اعازال الن ِّ
الصحيح عن رواية ابن عبذس -رضي هللا عنهمذ ،-وتسبب االعازال عذ
وجد يف نفسه عليهن ،ففي رواية البخذري بلفظ:
َّيب -صلى هللا عليه وتسلم-عن أجل لك احلديث
" فذعازل النِ ُّ
حني أفشاه حفصة إىل عذئشة ،وكذن قد قذل :عذ أان بداخل عليهن
شهرا عن شدة عوجدته عليهن ،حني عذتبه هللا ،فلمذ عضت تسع
()1
وعشرون ،دخل على عذئشة...احلديث"
فلو مل تكن الغرية هنذ عذعوعة ملذ غضب -عليه السالم-عنهن،
ويف غريهتن بيذن أن أعهذت املؤعنني شأهنن شأن غريهن عن النسذء،
فهن وات أحذتسيس وعواطف وال ياماعن ابلعصمة ،وقد تنب إىل هللا
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب املظذمل والغصب ،ابب الغرفة والعلية
املشرفة وغري املشرفة يف السطوح وغريهذ رقم ،)134/3( ،)2468 (:وكاذب
النكذح ،ابب عوعظة الرجل ابناه حلذل زوجهذ ،رقم (.)28/7( ،)5191
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َّيب -عليه السالم-
خريهن النِ ُّ
وطلنب العفو عمذ صدر عنهن ،وحني ّ
اخرتنه مجعذ(.)1

( )1ينظر احلديث السذبق يف البخذري.
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املطلب السادس :الغرية املفضية للحسد:
اإلنسذن غيور حسود ابلطبع ،فإ ا نظر إىل عذ أنعم هللا به على
غريه محلاه الغرية واحلسد على الكفران والعدوان ،وعقصد هذا أن
"اخلصذل الر ائل عركوزة يف جبلة اإلنسذن إعذ ابلعقل أو ابلشرع"(،)1
وهو بفطرته السليمة ميكنه أن ياغلب عليهذ ،وعن لك قول املانيب:
ِ ()2
والظُّل ُم ع ن ِش يَم النُّف ِ
َا ِع َّف ٍة فلعِلَّ ة َال يَظْل م .
وس فَ ِإن َِجت ْد
َّيب -صلى هللا عليه وتسلم-عن احلسد فقذل" :ال
وقد هنى النِ ُّ
تبذغضوا ،وال حتذتسدوا ،وال تدابروا ،وكونوا عبذد هللا إخواان ،وال حيل
()3
ملسلم أن يهجر أخذه فوق ثالثة أايم"
ويف حديث آخر هو عن أعالم نبوته -عليه السالم-ينبئ عن
واقعنذ وحذلنذ هذه األايم ،وهو عذ رواه أبو هريرة رضي هللا عنه ،قذل":
مسعت رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم -يقول :تسيصيب أعيت داء

( )1املنذوي ،فيض القدير (.)330/1
( )2شرح ديوان املانيب للعكربي (.)166/1
( )3البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب األدب ،ابب عذ ينهى عن الاحذتسد
والادابر ،رقم ( ،)19/8( ،)6065وعسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الرب
والصلة واآلداب ،ابب النهي عن الاحذتسد والابذغض والادابر ،رقم:
(.)1983/4( )2559
- 69 -

الغَْي َرةُ بني احلمد والذم يف ضوء السنة املشرفة ،د .حمسن مسيح اخلالدي

األعم ،فقذلوا :اي رتسول هللا ،وعذ داء األعم؟ قذل :األشر ،والبطر(،)1
والاكذثر ،والانذجش( )2يف الدنيذ ،والابذغض ،والاحذتسد حىت يكون
()3
البغي".
وإ ا أععنذ النظر يف واقعنذ املعذصر فإننذ نرى أن األقذرب واجلريان
هم كثري عن النذس أن جيذري اآلخرين وإن
يرصد بعضهم بعضذ ،وأصبح ّ
مل يساطع فبذب احلسد عفاوح ،وممذ يزيد يف هذه البلبلة أنه مل تعد هنذك
أي خصوصية للحيذة األتسرية ،فمعظم الرحالت ،بل واألكالت،
واملنذتسبذت يصورهذ النذس وينشروهنذ على عوقع الاواصل االجامذعي،
وكثري عن هذا للمبذهذة واملفذخرة ،فريى عن ال ميلك املذل ،والطعذم
واللبذس ،أطذيبه عند أخيه وصذحبه ،ويرى عن مل يرزق الولد تفذخر
أخيه وجذره وصذحبه هبم ،ويرى عن مل يرزق اجلذه صور عن يافذخر به
عع املسؤولني وأصحذب النفو  ،مل نرتك شيئذ خذصذ حىت إننذ ناظذهر
َشُر :كفر النعمة،
َشر :عرح عاكرب ،واأل َ
ورجل ِأشر وأ َ
( )1األ َ
َشُر" :هو املرح والكربٌ ،
والبَطَُر :تسوء احامذهلذ" .ابن قرقول ،عطذلع األنوار على صحذح اآلاثر (.)336/1
(" )2هو أن يزيد يف الثمن بال رغبة فيه ليوقع الغري فيه ،وأنه ضرب عن الاحيل
يف تكثري الثمن" .العيين ،عمدة القذري شرح صحيح البخذري (.)113/24
( )3املعجم األوتسط ،رقم ( .)23/9( ،)9016واحلذكم ،املسادرك على
الصحيحني ،رقم ( ،)185/4( ،)7311وقذل احلذكم" :هذا حديث صحيح
اإلتسنذد ومل خيرجذه" ،وقذل الذهيب " :صحيح .وصححه األلبذين كمذ يف تسلسلة
األحذديث الصحيحة وشيء عن فقههذ وفوائدهذ ،رقم (.)290/2( ،)680
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ابلسعذدة األتسرية كي يراان النذس ،فهم يروننذ عباسمني يف أتسفذران
ورحالتنذ على عوائد الطعذم قبل أن متاد أيدينذ إليه... ،اخل .فأي عبذهذة
هذه اليت تفشي أتسراران وتكشف أتساذران ،وحري هبؤالء ،السرت عن
أعني النّذس خوفذ عن الغرية واحلسد.
وهذان الشعوران كفيالن يف إشعذل انر القلب وإقحذعه يف ركذم
عن احلقد ،فذملرء ابلغرية يامىن عذ أعجبه عند اآلخرين ،وابحلسد يامىن
زوال عذ أعجبه عن اآلخرين ،واحلقد هو املرحلة الاذلية بعد الغرية
واحلسد ،ممذ قد يدفع صذحبهذ إىل إدخذل األ ى والضرر ملن حسده.
وعن األحذديث املفزعة اليت تبني خطر العني- ،قوله عليه
السالم« :-أكثر عن ميوت عن أعيت بعد كاذب هللا عز وجل وقضذئه
()1
وقدره ِابْألَنْ ُف ِ
س» ،يعين العني.
ويف حديث الوصية ابجلذر" :وإ ا اشرتيت فذكهة فأهد له فإن مل

( )1السنة البن أ،ي عذصم ،رقم ( ،)136/1( ،)310والنص له ،وهو عند:
الطحذوي ،شرح عشكل اآلاثر ،رقم ( ،)338/7( ،)2900واهليثمي ،كشف
األتساذر عن زوائد البزار .)403/3( ،)3052( ،وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد
وعنبع الفوائد ( ،)106/5وقذل" :رواه البزار ،ورجذله رجذل الصحيح ،خال
وحسنه األلبذين يف تسلسلة األحذديث
الطذلب بن حبيب بن عمرو ،وهو ثقة"ّ .
الصحيحة ( ،)372/2ويف صحيح اجلذعع الصغري وزايدته (.)263/1
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تفعل فأدخلهذ تسرا وال خيرج هبذ ولدك ليغيظ هبذ ولده"(.)1
فذلعني عقدعة للغرية ،واحلسد ،ومجيع أعمذل القلب ،وقد درج
على ألسنة العذعة يف األعثلة الشعبية(:ال عني تشوف وال قلب حيزن)،
نظر العني بوابة للقلب.
املثل َ
فجعل ُ
املطلب السابع :غرية األقران:
الغرية يف األقران عذعوعة ،روي عن ابن عبذس -رضي هللا
عنهمذ-أنه قذل ":اتسامعوا علم العلمذء وال تصدقوا بعضهم على بعض،
فوالذي نفسي بيده هلم أشد تغذيرا عن الايوس يف زروهبذ"(.)2
ويف رواية عن ابن عبذس أيضذ قذل ":خذوا العلم حيث وجدمت،
وال تقبلوا قول الفقهذء بعضهم يف بعض؛ فإهنم ياغذيرون تغذير الايوس

( )1أخرجه :اخلرائطي يف عكذرم األخالق (ص ،)95 :وهو يف املناقى عن كاذب
عكذرم األخالق وععذليهذ (ص ،)59 :والطرباين يف عسند الشذعيني
( ،)339/3والبيهقي يف شعب اإلميذن ( ،)104/12وأورده ابن حجر يف
فاح البذري ( ،)446/10وقذل " :وأتسذنيدهم واهية؛ لكن اخاالف خمذرجهذ
يشعر أبن للحديث أصال".
( )2أخرجه ابن عبد الرب يف جذعع بيذن العلم وفضله ( )1090/2إبتسنذده عن
ابن عبذس ،وهو إتسنذد ضعيف؛ ألن فيه احلسن بن السكن ،وهو عنكر
احلديث .ينظر :ابن أ،ي حذمت ،اجلرح والاعديل البن أ،ي حذمت ( ،)17/3وابن
عدي ،الكذعل يف ضعفذء الرجذل (.)174/3
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يف الزريبة".
ونص الذهيب على أن" :كالم األقران يطوى وال يروى" .
وعثل هذه الغرية املذعوعة عذ كره طذئفة عن السلف قذلوا ":ال
()3
تقبل شهذدة القراء أو قذلوا الفقهذء بعضهم على بعض".
قذل الغزايل " :كذلك حيسد العذملُ العذملَ وال حيسد الشجذع ،مث
حسد الواعظ للواعظ أكثر عن حسده للفقيه والطبيب؛ ألن الازاحم
بينهمذ على عقصود واحد أخص ،فأصل هذه احملذتسدات العداوة،
وأصل العداوة الازاحم بينهمذ على غرض واحد والغرض الواحد ال جيمع
عابذعدين بل عانذتسبني ،فلذلك يكثر احلسد بينهمذ .نعم عن اشاد
حرصه على اجلذه وأحب الصيت يف مجيع أطراف العذمل مبذ هو فيه فإنه
حيسد كل عن هو يف العذمل وإن بعد ممن يسذمهه يف اخلصلة اليت يافذخر
هبذ ،وعنشأ مجيع لك حب الدنيذ؛ فإن الدنيذ هي اليت تضيق على
املازامحني ،أعذ اآلخرة فال ضيق فيهذ وإمنذ عثذل اآلخرة نعمة العلم ،فال
جرم عن حيب ععرفة هللا تعذىل وععرفة صفذته وعالئكاه وأنبيذئه وعلكوت
()2

( )1مل أقف على هذه الرواية عسندة ،وقد كرهذ ابن عبد الرب عنقطعة ،ينظر:
جذعع بيذن العلم وفضله (.)1091/2
( )2الذهيب ،تسري أعالم النبالء (.)275/5
( )3ابن تيمية ،االتساقذعة (.)43/2
- 73 -

الغَْي َرةُ بني احلمد والذم يف ضوء السنة املشرفة ،د .حمسن مسيح اخلالدي

مسذواته وأرضه مل حيسد غريه إ ا عرف لك أيضذ".

()1

املطلب الثامن :الغرية على اهلل:
مثة فرق بني الغرية هلل ،أو يف هللا ،أو ابهلل ،أو ألجله ،وبني الغرية
على هللا ،فأعذ األوىل فمحمودة ،وهي عن صفذت املرتسلني واملؤعنني،
وتاجلى – كمذ تسبق-أبن ال جيعل العبد أعمذله وأقواله وأحواله وأوقذته
وأنفذتسه لغري ربه ،وأن يغضب حملذرم هللا إ ا اناهكهذ املناهكون ،وحلقوقه إ ا
هتذون هبذ املاهذونون ،وأعذ الثذنية فمذعوعة ،وهي عن عاعلقذت بعض اجلهلة.
قذل القشريي" :فال يقذل أان أغذر على هللا تعذىل ولكن يقذل :أان
أغذر هلل تعذىل ،فإ ن الغرية على هللا جهل ،ورمبذ تؤدي إىل ترك
ال ّدين"(.)2
وقذل ابن القيم" :وأعذ الغرية على هللا :فأعظم اجلهل وأبطل
البذطل .وصذحبهذ عن أعظم النذس جهال .ورمبذ أدت بصذحبهذ إىل
ععذداته وهو ال يشعر .وإىل انسالخه عن أصل ال ّدين واإلتسالم.
ورمبذ كذن صذحبهذ شرا على السذلكني إىل هللا عن قطذع الطريق.
بل هو عن قطذع طريق السذلكني حقيقة .وأخرج قطع الطريق يف قذلب
الغرية .وأين هذا عن الغرية هلل؟ اليت توجب تعظيم حقوقه ،وتصفية

( )1الغزايل ،إحيذء علوم الدين (.)195/3
( )2القشريي ،الرتسذلة القشريية (.)412/2
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أعمذله وأحواله هلل؟ فذلعذرف يغذر هلل .واجلذهل يغذر على هللا"(.)1
ونقل ابن القيم عن بعض العذبدين قوله " :ال أحب أن أرى هللا
وال أنظر إليه .فقيل له :كيف؟ قذل :غرية عليه عن نظر عثلي" ،مث قذل
ابن القيم :فذنظر إىل هذه الغرية القبيحة ،الدالة على جهل صذحبهذ،
عع أنه يف خفذرة له وتواضعه وانكسذره واحاقذره لنفسه"(.)2
وعن أكثر األعثلة اليت أوردهذ املصنفون( )3على الذين يغذرون على
هللا عذ نسبوه إىل أحد املاصوفة ،ويدعى أبوبكر دلف بن جعفر
الشبلي( ،)4و لك أنه ملذ أ ن وقذل :أشهد أن ال إله إال هللا ،قذل غرية
( )1ابن قيم اجلوزية ،عدارج السذلكني بني عنذزل إايك نعبد وإايك نساعني
(.)45/3
( )2املرجع نفسه (.)46/3
( )3ينظر :ابن تيمية ،االتساقذعة ( ،)15/2والشعراين ،كشف احلجذب والران عن
وجه أتسئلة اجلذن( ،ص ،)61 :واملنذوي ،فيض القدير (.)418/4
امسه دلف ،يُ َقذل :ابْن جحدرَ ،ويُ َقذل :ابْن َج ْع َفر،
( )4هو :أَبُو بكر الشبلي و ْ
َصل بغدادي املنشأ واملولد ،اشاغل أول أعره ابلفقه ،وكذن
َوُه َو خراتسذين األ ْ
فقيهذ على عذهب عذلك بن أنس ،وكاب احلديث الكثري ،مث صحب اجلنيد
وغريه عن عشذيخ عصره ،مث صدف عن لك ولزم العبذدة حىت صذر رأتسذ
يف املاعبدين ورئيسذ للمجاهدين ،عذش تسعذ ومثذنني تسنة وعذت تسنة أربع
وثالثني وثالمثذئة وقربه ببغداد .ينظر :السلمي ،طبقذت الصوفية (ص:
 ،)257واخلطيب البغدادي ،اتريخ بغداد و يوله ( ،)391/14وابن
ابخمَرعة ،قالدة النحر يف وفيذت
عسذكر ،اتريخ دعشق ( ،)56/66والطَّيب َ
أعيذن الدهر (.)95/3
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على هللا أن يذكر ععه أحد :وعزتك لوال أعرتين بذكر حممد عذ كرته
ععك.
وقد رد ابن تيمية على هذا بقوله:
" وعثل هذا الكلمذت واحلكذايت ال تصلح أن تذكر لالقاداء أو
تسلوك تسبيل وطريقة ملذ فيهذ عن خمذلفة اعر هللا ورتسوله والذي يصدر
عنه أعثذل هذه األعور إن كذن ععذورا بقصور يف اجاهذده أو غيبة يف
عقله فليس عن اتبعه مبعذور عع وضوح احلق والسبيل وان كذنت تسيئاه
عغفورة ملذ اقرتن هبذ عن حسن قصد وعمل صذحل فيجب بيذن احملمود
واملذعوم لئال يكون لبسذ للحق ابلبذطل
وأبو احلسني النوري( )1وأبو بكر الشبلي رمحة هللا عليهمذ كذان
ععروفني باغيري العقل يف بعض األوقذت حىت هب الشبلي إىل
املذرتساذن عرتني"(.)2
وقذل يف عوضع آخر قذل " :فذن كر هذا يف ابب الغرية عنكر
عن القول وزور ال يصلح إال أن نبني أن هذا عن الغرية اليت يبغض هللا
صذحبهذ بل الغرية عن الشهذدة لرتسله ابلرتسذلة عن الكفر وشعبه وهل
يكون عوحدا شذهدا هلل ابإلهلية إال عن شهد لرتسله ابلرتسذلة"(.)3
َمحد بن ُحمَ َّمد ،بغدادي املنشأ واملولد ،خراتسذين
( )1أَبُو ْ
امسه أ ْ
احلُ َس ْني النوري ،و ْ
ِ
تويف
يَ ،وَكذ َن عن أجل َع َشذيِخ املاصوفة ِيف وقاهّ ،
األ ْ
َصل ،يعرف اببْن الْبَغَ ِو ّ
ِ
ِ
تسنة مخس وتسعني وعذئَاَ ْ ِ
ني .ينظر :السلمي ،طبقذت الصوفية (ص.)135 :
َ ْ َ
( )2ينظر :ابن تيمية ،االتساقذعة (.)16-15/2
( )3املرجع السذبق (.)20/2
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اخلامتة:

وفيها أهم النتائج والتوصيات:
 -1الغَْي َرة ،بفاح الغنيَ ،والْغِ َريةُ ،بكسرهذ ،وهي بفاح الغني أصوب،
وإن كذن الشذئع عن العذعة بكسرهذ.
ضب محذية حلرم األداين واألعراض.
 -2الغَْي َرة ،اهليجذن وثوران الْغَ َ
 -3غرية العبد عن نفسه :أبن ال جيعل شيئذ عن أعمذله وأقواله
وأحواله وأوقذته وأنفذتسه لغري ربه.
 -4غرية الرب على عبده :أبن ياخذه لنفسه عبدا ،وكذلك غرية
العبد لربه أبن يغضب حملذرم هللا إ ا اناهكت ،وحلقوقه تسبحذنه
إ ا هتذون هبذ املاهذونون.
 -5جذءت الغرية احملمودة صفة هلل تعذىل ولرتسوله الكرمي وللصحذبة
واملؤعنني.
 -6الغَيْرة احملمودة تصون األعراض ،وحتمي القلوب وحتفظ اجلوارح،
وجتنب صذحبهذ الر ائل والفواحش ،وتسذعد يف إحقذق احلق
وإنكذر املنكر.
 -7غرية هللا تكون حني تناهك حمذرم هللا.
 -8جيب علينذ عند نسبة هذه الصفة إىل هللا تعذىل عدم نسباهذ إليه
بكل إطالقذهتذ ،فإن عن تعريف الغرية ضيق الصدر ،وثوران
القلب ....وغريهذ عن املعذين ،وهذه الصفذت وإن كذنت
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تساقيم يف وصف اآلدعي إال أهنذ ال تصح حبقه تسبحذنه ،ألن
غريته تسبحذنه عن ات صفذته العلية اليت خياص هبذ تسبحذنه؛
وبصورة تليق جبالله وعظماه.
 -9وضع هللا عز وجل الغرية يف الرجذل ،حلفظ األنسذب ،فإن
النفوس لو تسذحمت ابلازاحم على النسذء الخالطت األنسذب،
كل أعة وضعت الغرية يف رجذهلذ ،وضعت الصيذنة يف نسذئهذ.
و ُّ
ّ -10توجت غرية الرجل واملرأة على األعراض أن هللا تعذىل كاب
الشهذدة ملن قال دفذعذ عنهذ.
 -11جعلت النصوص الشرعية الغرية على ال ّدين ،وجعلاهذ جنبذ إىل
جنب عع الغرية على األهل والعرض.
 -12الغرية احملمودة فطرية ،حيبهذ هللا ورتسوله ،وجيب أن تكون
عنضبطة بسيذج الشرع.
 -13الغرية يف غري ريبة عذعوعة ،ملذ فيهذ عن الاهمة والاخوين لألهل
واألقذرب والنذس ،وهو ختوين يف غري حمله؛ وهي يف غري حملهذ
تورث الشقذق والنزاع بني األزواج ،وتكون عفاذحذ للطالق.
 -14غرية األقران عذعوعة ،وكالم األقران يف بعضهم يطوى وال
يروى.
 -15مثة فرق بني الغرية هلل ،أو يف هللا ،أو ابهلل ،أو ألجله ،وبني
الغرية على هللا ،فأعذ األوىل فمحمودة ،وهي عن صفذت املرتسلني
واملؤعنني ،وال يقذل :أان أغذر على هللا تعذىل ،ملذ يف لك عن
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جهل ،ورمبذ تؤدي إىل ترك ال ّدين.
 -16الغرية يف نفوس الرجذل فطرة ،وجيب أن هتذب وفق تعذليم
اإلتسالم ال وفق العذدات والاقذليد ،وال العرف والعذدة.
 -17عن الغرية املذعوعة :املغذالة يف عنع املرأة العفيفة عن اخلروج
لقضذء حوائجهذ عند عدم الفانة.
 -18جيب ضبط النفس عند الغرية ،فإهنذ إن وجدت يف القلب
عاسعذ تطورت إىل احلسد ،والبغض ،ويف األعراض قد تصل إىل
درجة القال بدافع الشرف ،وقد يكون املقاول ال يساحق القال
شرعذ.
 -19غرية الضرائر فيهذ قدر كبري عن العذر على أهنذ جيب أن ال
يكون فيهذ تعد على حقوق اآلخرين.
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املصادر واملراجع
اب ن أ،ي ح ذمت ،أب و حمم د عب د ال رمحن ب ن حمم د ب ن إدري س ب ن املن ذر
الاميمي ،احلنظل ي ،ال رازي (املا وىف327 :ه )" ،اجل ر والتع دي "،
(ط 1271/1ه ) ،دار إحيذء الرتاث العر،ي -بريوت.
ابن أ،ي الدنيذ ،أبو بكر عبد هللا ب ن حمم د ب ن عبي د ب ن تس فيذن ب ن ق يس
البغ دادي األع وي القرش ي (املا وىف281 :ه )" ،مك ارم األخ ال "،
حتقيق :جمدي السيد إبراهيم ،عكابة القرآن – القذهرة.
اب ن أ،ي ش يبة ،أب و بك ر عب د هللا ب ن حمم د ب ن إب راهيم ب ن عثم ذن،
(املا وىف235 :ه )" ،املص نأل يف األحادي ث وا اثر" ،حتقي ق:
كمذل يوتسف احلوت( ،ط1409/1ه ) ،عكابة الرشد – الرايض.
ابن األث ري ،جم د ال ّدين أب و الس عذدات املب ذرك ب ن حمم د ب ن حمم د اجل زري
(املا وىف606 :ه )" ،النهاي ة يف غري ب احل ديث واألث ر" ،حتقي ق:
ط ذهر أمح د ال زاوي -حمم ود حمم د الطن ذحي ،املكاب ة العلمي ة –
بريوت(1399ه ).
اب ن اجل وزي ،مج ذل ال ّدين أب و الف رج عب د ال رمحن ب ن عل ي (املا وىف:
597ه )" ،املن ت م يف يري م األم م واملل و " ،حتقي ق :حمم د عب د
الق ذدر عط ذ ،عص طفى عب د الق ذدر عط ذ ،دار الكا ب العلمي ة،
بريوت(1412ه ).
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ابن بطذل أبو احلسن علي بن خلف (املاوىف449 :ه )" ،ش ر ص حيح
البخ اري" ،حتقي ق :أب و مت يم ايتس ر ب ن إب راهيم( ،ط1423 /2ه )
عكابة الرشد -السعودية ،الرايض.
ابن تيمي ة ،تق ي ال ّدين أب و العب ذس أمح د ب ن عب د احلل يم ب ن عب د الس الم
ب ن عب د هللا ب ن أ،ي القذتس م ب ن حمم د احل راين احلنبل ي الدعش قي
(املا وىف728 :ه ) "،اًلس تقامة" ،حتقي ق :د .حمم د رش ذد تس ذمل،
(ط1403 /1ه ) .جذععة اإلعذم حممد بن تسعود -املدينة املنورة.
اب ن حب ذن ،حمم د ب ن أمح د ب ن حب ذن ب ن عع ذ ب ن َع ْعب َد ،الاميم ي ،أب و
ح ذمت ،ال دارعي ،البُس يت (املا وىف354 :ه )" ،ص حيح اب ن حب ان
برتتي ب اب ن بلب ان" ،حتقي ق :ش عيب األرن ؤوط ،عؤتسس ة الرتس ذلة –
بريوت(1414ه ).
اب ن حج ر ،أب و الفض ل ،أمح د ب ن عل ي أب و الفض ل العس قالين الش ذفعي
(املا وىف852 :ه )" ،انتق اال اًلع رتاال يف ال رد عل ى العي يف
ش ر البخ اري" ،حتقي ق :مح دي ب ن عب د اجملي د الس لفي -ص بحي
بن جذتسم السذعرائي (ط1413( /1ه ) ،عكابة الرشد ،الرايض.
اب ن حج ر ،أب و الفض ل أمح د ب ن عل ي ب ن حمم د ب ن أمح د العس قالين،
(املا وىف852 :ه )" ،تقري ب الته ذيب" ،حتقي ق :حمم د عواع ة،
(ط )1406/1دار الرشيد – تسوراي.
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ابن حجر ،أبو الفضل ،أمحد ب ن عل ي أب و الفض ل العس قالين الش ذفعي،
"ف تح الب اري ش ر ص حيح البخ اري" ،ت رقيم :حمم د ف ؤاد عب د
الب ذقي ،خت ريج :حم ب ال ّدين اخلطي ب ،دار املعرف ة – ب ريوت
(1379ه ).
اب ن محي د ،الش يخ ص ذحل ب ن عب د هللا ،ومجذع ة ع ن املخاص ني" ،نض رة
النع يم يف مك ارم أخ ال الرس ول الك ر -ص لى هللا علي ه
وسلم ،"-دار الوتسيلة للنشر والاوزيع ،جدة ،الطبعة :الرابعة.
اب ن حنب ل أب و عب د هللا أمح د ب ن حمم د ب ن ه الل ب ن أتس د الش يبذين
(املا وىف241 :ه ) "الزه د" ،وض ع حواش يه :حمم د عب د الس الم
شذهني( ،ط1420 /1ه ) دار الكاب العلمية ،بريوت – لبنذن.
ابن رتسالن شهذب ال ّدين أبو العبذس أمحد بن حسني ب ن عل ي املقدتس ي
الرعل ي الش ذفعي (املا وىف 844 :ه )" ،ش ر س نن أ داود"،
حتقي ق :ع دد ع ن الب ذحثني ب دار الف الح إبش راف خذل د ال رابط،
(ط1437 /1ه ) ،دار الف الح للبح ث العلم ي وحتقي ق ال رتاث،
الفيوم – عصر.
اب ن تس عد ،أب و عب د هللا حمم د ب ن عني ع اهل ذمشي ابل والء ،البص ري،
البغ دادي املع روف ابب ن تس عد (املا وىف230 :ه )" ،الطبق ات
الكربى"( ،ط1968/1م) دار صذدر-بريوت.
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اب ن تس يده ،أب و احلس ن عل ي ب ن إمسذعي ل املرتس ي (املا وىف458 :ه )،
"املخص " ،حتقي ق :خلي ل إب راهيم جف ذل( ،ط1417 /1ه )،
دار إحيذء الرتاث العر،ي – بريوت.
اب ن عذش ور ،حمم د الط ذهر ب ن حمم د ب ن حمم د الط ذهر ب ن عذش ور
الاونس ي (املا وىف1393 :ه )" ،التحري ر والتن وير" «حتري ر املع ىن
الس ديد وتن وير العق ل اجلدي د ع ن تفس ري الكا ذب اجملي د»( ،تس نة
النشر1984 :ه ) ،الدار الاونسية للنشر – تونس.
اب ن عب د ال رب أب و عم ر يوتس ف ب ن عب د هللا ب ن حمم د ب ن عذص م النم ري
الق رطيب (املا وىف463 :ه )" ،ج امب بي ان العل م وفض له" ،حتقي ق:
أ،ي األشبذل الزهريي( ،ط1414 /1ه ) ،دار اب ن اجل وزي ،اململك ة
العربية السعودية.
ابن عدي ،أبو أمح د اجلرج ذين( ،املا وىف365 :ه )" ،الكام يف ض عفاء
الرج ال" ،حتقي ق :ع ذدل أمح د عب د املوج ود-عل ي حمم د عع وض،
(ط1418/1ه ) ،الكاب العلمية -بريوت-لبنذن.
اب ن عس ذكر أب و القذتس م عل ي ب ن احلس ن ب ن هب ة هللا املع روف (املا وىف:
571ه ) "يري م دمش " ،حتقي ق :عم رو ب ن غراع ة( ،تس نة النش ر:
 1415ه ) ،دار الفكر للطبذعة والنشر والاوزيع.
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اب ن ف ذرس ،أمح د ب ن زك راي الق زويين ال رازي ،أب و احلس ني (املا وىف:
395ه )" ،مق اييل اللغ ة" ،حتقي ق :عب د الس الم حمم د ه ذرون،
(تسنة النشر1399 :ه ) ،دار الفكر.
اب ن قرق ول إب راهيم ب ن يوتس ف ب ن أده م ال وهراين ،أب و إتس حذق (املا وىف:
569ه )" ،مط الب األن وار عل ى ص حا ا اثر" ،حتقي ق :دار
الفالح للبحث العلمي( ،ط1433 /1ه ) ،النذش ر :وزارة األوق ذف
والشؤون اإلتسالعية -دولة قطر.
اب ن ق يم اجلوزي ة حمم د ب ن أ،ي بك ر ب ن أي وب ب ن تس عد مش س ال ّدين
(املا وىف751 :ه ) "،الفوائ د"( ،ط1393/2ه ) دار الكا ب
العلمية – بريوت.
اب ن ق يم اجلوزي ة ،حمم د ب ن أ،ي بك ر ب ن أي وب ب ن تس عد مش س ال ّدين
(املاوىف751 :ه ) "،اجلواب الكايف ملن سأل عن ال دواء الش ايف"
(الداء والدواء)( ،ط1418/1ه ) ،دار املعرفة – املغرب.
اب ن ق يم اجلوزي ة ،حمم د ب ن أ،ي بك ر ب ن أي وب ب ن تس عد مش س ال ّدين
(املا وىف751 :ه )" ،الص واع املرس لة يف ال رد عل ى اجلهمي ة
واملعطل ة" ،حتقي ق :عل ي ب ن حمم د ال دخيل هللا( ،ط1420/1ه )
دار العذصمة ،الرايض ،السعودية.
اب ن ق يم اجلوزي ة ،حمم د ب ن أ،ي بك ر ب ن أي وب ب ن تس عد مش س ال ّدين
(املاوىف751 :ه )" ،مدارج السالكني بني من الل إك نعب د وإك
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نس تعني" ،حتقي ق :حمم د املعاص م ابهلل البغ دادي( ،ط1416/3ه )
دار الكاذب العر،ي – بريوت.
اب ن كث ري أب و الف داء إمسذعي ل ب ن عم ر الدعش قي (املا وىف774 :ه )،
"مس ند الف ارو " (عس ند أع ري امل ؤعنني أ،ي حف ص عم ر ب ن
اخلط ذب -رض ي هللا عن ه-وأقوال ه عل ى أب واب العل م) ،حتقي ق :عب د
املعطي قلعجي ،دار الوفذء – املنصورة.
اب ن كث ري ،أب و الف داء إمسذعي ل ب ن عم ر القرش ي البص ري مث الدعش قي
(املا وىف774 :ه )" ،تفس ري اب ن فث ريق تفس ري الق ر ن الع يم"،
حتقي ق :تس ذعي ب ن حمم د تس العة( ،ط1420 /2ه ) ،دار طيب ة
للنشر والاوزيع.
اب ن عذج ه ،أب و عب د هللا حمم د ب ن يزي د الق زويين ،وعذج ة اتس م أبي ه يزي د
(املا وىف273 :ه ) " :س نن اب ن ماج ه" ،حتقي ق :حمم د ف ؤاد عب د
البذقي ،دار إحيذء الكاب العربية -فيصل عيسى البذ،ي احلليب.
اب ن عفل ح ،حمم د ب ن عفل ح ب ن حمم د ب ن عف رج ،أب و عب د هللا ،مش س
ال ّدين املقدتس ي ال راعيىن مث الص ذحلي احلنبل ي (املا وىف763 :ه )،
"ا داب الشرعية واملنح املرعية" ،عذمل الكاب.
اب ن عنظ ور ،حمم د ب ن عك رم ب ن عل ى ،أب و الفض ل ،مج ذل ال ّدين
األنص ذري الرويفع ى اإلفريق ي (املا وىف711 :ه )" ،لس ان الع رب"،
(ط 1414 /3ه ) ،دار صذدر – بريوت.
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أب و العب ذس الق رطيب ،أمح د ب ن عم ر ب ن إب راهيم ( 656- 578ه )،
"املفهم ملا أشك من تلخي فتاب مسلم" ،حتقيق :حميي ال ّدين
ديب عيساو وآخرين( ،ط1417/1ه )( ،دار اب ن كث ري ،دعش ق -
بريوت).
ِ
الس ِج ْس اذين
أبو داود تسليمذن بن األشعث بن إتسحذق بن بش ري األزدي ّ
(املا وىف275 :ه ) "س نن أ داود" ،حتقي ق :ش َعيب األرن ؤوط -
حم َّمد ِ
كذعل قره بللي( ،ط 1430/1ه ) دار الرتسذلة العذملية.
َ
أب و طذل ب حمم د ب ن عل ي ب ن عطي ة احل ذرثي املك ي (املا وىف386 :ه )،
"قوت القلوب يف معاملة احملب وب ووص أل طري املري د إا مق ام
التوحي د" ،حتقي ق :د .عذص م الكي ذيل( ،ط1426/2ه ) ،دار
الكاب العلمية -بريوت  /لبنذن.
أب و يعل ى ،القذض ي ،حمم د ب ن احلس ني ب ن حمم د ب ن خل ف اب ن الف راء
(املاوىف458 :ه )" ،إبط ال الت أويالت ألخب ار الص فات" ،حتقي ق:
حممد بن محد احلمود النجدي ،دار إيالف الدولية – الكويت.
ي أب و بك ر حمم د ب ن احلس ني ب ن عب د هللا البغ دادي (املا وىف:
اآلج ِّر ُّ
ُ
360ه )" ،الش ريعة" ،حتقي ق :ال دكاور عب د هللا ب ن عم ر ب ن
تس ليمذن ال دعيجي( ،ط 1420/2ه ) ،دار ال وطن -ال رايض /
السعودية.
أمحد بن حنبل ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن ه الل ب ن أتس د
الش يبذين (املا وىف241 :ه )" ،مس ند اإلم ام أب د ب ن حنب "،
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حتقي ق :ش عيب األرانؤوط -ع ذدل عرش د ،وآخ رون ،عؤتسس ة
الرتسذلة( ،ط 1421 /1ه  2001-م).
األزه ري ،حمم د ب ن أمح د ب ن األزه ري اهل روي ،أب و عنص ور (املا وىف:
370ه )" ،هت ذيب اللغ ة" ،حتقي ق :حمم د ع وض
عرعب(ط2001//1م) ،دار إحيذء الرتاث العر،ي – بريوت.
األص فهذين ،أب و القذتس م احلس ني ب ن حمم د املع روف ابلراغ ب األص فهذين
(املا وىف502 :ه )" ،الذريع ة إا مك ارم الش ريعة" ،حتقي ق :د .أب و
اليزي د أب و زي د العجم ي( ،ع ذم النش ر 1428 :ه 2007-م) دار
السالم – القذهرة.
األلبذين ،أبو عبد الرمحن حممد انصر ال ّدين ،ب ن احل ذج ن وح ب ن جن ذيت ب ن
آدم ،األش قودري( ،املا وىف1420 :ه )" ،إرواء الغلي يف ج ريج
أحادي ث من ار الس بي " ،إش راف :زه ري الش ذويش( ،ط1405/2
ه ) ،املكاب اإلتسالعي – بريوت.
األلبذين ،أبو عبد الرمحن حممد انصر ال ّدين ،ب ن احل ذج ن وح ب ن جن ذيت ب ن
آدم ،األش قودري (املا وىف1420 :ه )" ،التعليق ات احلس ان عل ى
ص حيح اب ن حب ان ومتيي ز س قيمه م ن ص حيحه ،وش ا ه م ن
حمفوظه" ،دار اب وزي ر للنش ر والاوزي ع( ،ط 1424 /1ه 2003-
م) ،جدة -اململكة العربية السعودية.
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األلبذين ،أبو عبد الرمحن حممد انصر ال ّدين ،ب ن احل ذج ن وح ب ن جن ذيت ب ن
آدم ،األش قودري (املا وىف1420 :ه )" ،الس راج املن ري يف ترتي ب
أحادي ث ص حيح اجل امب الص غري"(للس يوطي) ،رتَّب ه وعل ق علي ه:
عص ذم عوتس ى ه ذدي( ،ط 1430 /3ه  2009-م) ،دار
الصديق -توزيع عؤتسسة الراين.
األلبذين ،أبو عبد الرمحن حممد انصر ال ّدين ،ب ن احل ذج ن وح ب ن جن ذيت ب ن
آدم ،األش قودري (املا وىف1420 :ه )" ،سلس لة األحادي ث
الص حيحة وش يء م ن فقهه ا وفوائ دها"( ،ط )1عكاب ة املع ذرف
للنشر والاوزيع ،الرايض.
األلبذين ،أبو عبد الرمحن حممد انصر ال ّدين ،ب ن احل ذج ن وح ب ن جن ذيت ب ن
آدم ،األش قودري (املا وىف1420 :ه ) "ص حيح اجل امب الص غري
ولكدته" ،املكاب اإلتسالعي.
األلبذين ،أبو عبد الرمحن حممد انصر ال ّدين ،ب ن احل ذج ن وح ب ن جن ذيت ب ن
آدم ،األش قودري (املا وىف1420 :ه )" ،غاي ة امل رام يف ج ريج
أحادي ث احل الل واحل رام"( ،ط1405 /3ه ) ،املكا ب اإلتس العي
– بريوت.
ْاع ُرُؤ ال َقْيس بن حجر بن احل ذرث الكن دي ،ع ن ب ين آك ل امل رار (املا وىف:
 545م)" ،دي وان ام ر الق يل" ،اعا ىن ب ه :عب د ال رمحن
املصطذوي( ،ط1425/2ه ) ،دار املعرفة – بريوت.
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الب ذقالين ،أب و بك ر حمم د ب ن الطي ب (املا وىف403 :ه )" ،إعج ال
الق ر ن" ،حتقي ق :الس يد أمح د ص قر( ،ط1997/5م) ،دار
املعذرف – عصر.
البخ ذري ،حمم د ب ن إمسذعي ل أب و عب د هللا اجلعف ي" ،ص حيح البخ اريق
اجل امب املس ند الص حيح املختص ر م ن أم ور رس ول هللا -ص لى
هللا علي ه وس لم-وس ننه وأكم ه" ،حتقي ق :حمم د زه ري ب ن انص ر
النذص ر( ،ط1422/1ه ) ،دار ط وق النج ذة (عص ورة ع ن
السلطذنية إبضذفة ترقيم :حممد فؤاد عبد البذقي).
ِ
الربع ذوي ،أب و عب د هللا حمم د ب ن عب د ال دائم ب ن عوتس ى النعيم ي
ْ
العس قالين املص ري الش ذفعي (املا وىف 831 :ه )" ،الالم ب الص بيح
بشر اجلامب الصحيح" ،حتقيق ودراتسة :جلن ة خماص ة ع ن احملقق ني
إبش راف ن ور ال ّدين طذل ب( ،ط1433/1/ه ) .دار الن وادر،
تسوراي.
البيهقي ،أمحد ب ن احلس ني ب ن عل ي ب ن عوتس ى اخلُ ْس َرْوِجردي اخلراتس ذين،
أب و بك ر (املا وىف458 :ه )" ،ش عب اإل ان" ،حقق ه وراج ع
نصوص ه وخ رج أحذديث ه :ال دكاور عب د العل ي عب د احلمي د حذع د،
(ط1423/1ه ) عكابة الرشد للنشر والاوزيع ابلرايض ابلاع ذون ع ع
الدار السلفية ببوعبذي ابهلند.
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الرتعذي ،حممد ب ن عيس ى ب ن َتس ْورة ب ن عوتس ى ب ن الض حذك ،الرتع ذي،
أب و عيس ى (املا وىف279 :ه ) "س نن الرتم ذي" ،حتقي ق وتعلي ق:
أمح د حمم د ش ذكر (ج ( ،)2 ،1ط1395/2ه ) عص طفى الب ذ،ي
احلليب – عصر.
اجلذحظ ،عمرو بن حب ر ب ن حمب وب الكن ذين ابل والء ،الليث ي ،أب و عثم ذن،
(املاوىف255 :ه )" ،البيان والتبيني"( ،تس نة النش ر1423 :ه ) دار
وعكابة اهلالل ،بريوت.
اجلذحظ ،عمرو بن حب ر ب ن حمب وب الكن ذين ابل والء ،الليث ي ،أب و عثم ذن،
(املا وىف255 :ه )" ،احملاس ن واألض داد"( ،تس نة النش ر1423 :
ه ) ،دار وعكابة اهلالل ،بريوت.
اجلرج ذين ،عل ي ب ن حمم د ب ن عل ي ال زين الش ريف (املا وىف816 :ه )،
"التعريف ات" ،حتقي ق :مجذع ة ع ن العلم ذء إبش راف النذش ر،
(ط1403/1ه ) ،دار الكاب العلمية بريوت –لبنذن.
ابن اجلوزي أبو الفرج ،عبد الرمحن (ت597 :ه ) " ،الطب الروح اين"،
دار الثقذفة ال ّدينية -القذهرة ،حتقيق :حممد السعيد بسيوين زغلول.
احلَ ِميدي ،حممد بن فا وح ب ن عب د هللا ب ن فا وح املي ورقي أب و عب د هللا ب ن
أ،ي نص ر (املا وىف488 :ه )" ،تفس ري غري ب م ا يف الص حيحني
البخ اري ومس لم" ،حتقي ق :زبي دة حمم د تس عيد( ،ط1415/1ه )،
عكابة السنة -القذهرة – عصر.
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اخلرائط ي ،أب و بك ر حمم د ب ن جعف ر ب ن حمم د ب ن تس هل ب ن ش ذكر
الس ذعري (املا وىف327 :ه )" ،املنتق ى م ن فت اب مك ارم األخ ال
ومعاليه ا وحمم ود طرائقه ا" ،اناف ذء :أب و ط ذهر أمح د ب ن حمم د
الس لفي األص بهذين ،حتقي ق :حمم د عطي ع احل ذفظ ،وغ زوة ب دير،
(تسنة النشر 1406 :ه ) دار الفكر -دعشق تسورية.
اخلط ذ،ي ،أب و تس ليمذن مح د ب ن حمم د (ت  388ه )" ،أع الم احل ديث
(ش ر ص حيح البخ اري " ،حتقي ق :د .حمم د ب ن تس عد ب ن عب د
الرمحن آل تسعود( ،ط1409 /1ه ) ،جذععة أم القرى.
اخلط ذ،ي ،أب و تس ليمذن مح د ب ن حمم د ب ن إب راهيم ب ن اخلط ذب البس يت
(املاوىف 388 :ه )" ،غريب احلديث" ،حتقي ق :عب د الك رمي إب راهيم
ِ
يب ،دار الفك ر –
الغرابوي ،خ رج أحذديث ه :عب د القي وم عب د رب النَّ ِّ
دعشق.
اخلط ذ،ي ،أب و تس ليمذن مح د ب ن حمم د ب ن إب راهيم ب ن اخلط ذب البس يت
(املا وىف388 :ه )" ،مع ا الس نن" (ش رح تس نن أ،ي داود)،
(ط1351/1ه ) ،املطبعة العلمية – حلب.
اخلطي ب البغ دادي ،أب و بك ر أمح د ب ن عل ي ب ن اثب ت ب ن أمح د ب ن
عه دي (املا وىف463 :ه )" ،يري م بغ داد و يول ه" ،حتقي ق:
عصطفى عبد الق ذدر عط ذ( ،ط 1417/1ه ) ،دار الكا ب العلمي ة
– بريوت.
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الدارعي ،أبو حممد عبد هللا بن عبد ال رمحن ب ن الفض ل ب ن َهب رام ب ن عب د
الص مد الاميم ي الس مرقندي( ،املا وىف255 :ه )" ،مس ند
الدارمي" ،املعروف (بسنن ال دارعي) ،حتقي ق :نبي ل هذش م الغم ري،
(ط1434/1ه ) ،دار البشذئر-بريوت.
ال ّدينوري أب و حمم د عب د هللا ب ن عس لم ب ن قايب ة (املا وىف276 :ه )،
"عي ون األخب ار"( ،اتري خ النش ر1418 :ه ) ،دار الكا ب العلمي ة
–بريوت.
ال ذهيب ،مش س ال ّدين أب و عب د هللا حمم د ب ن أمح د ب ن عثم ذن ب ن قَ ْذمي ذز
(املا وىف748 :ه )" ،ت ذفرة احلف ا "( ،ط1419/1ه ) ،دار
الكاب العلمية بريوت-لبنذن.
ال ذهيب ،مش س ال ّدين أب و عب د هللا حمم د ب ن أمح د ب ن عثم ذن ب ن قَ ْذمي ذز
(املا وىف748 :ه )" ،س ري أع الم الن بالء" ،حتقي ق :جمموع ة ع ن
احملقق ني إبش راف الش يخ ش عيب األرانؤوط( ،ط 1405/3ه )،
عؤتسسة الرتسذلة.
ال ذهيب ،مش س ال ّدين أب و عب د هللا حمم د ب ن أمح د ب ن عثم ذن ب ن قَ ْذمي ذز
(املا وىف748 :ه )" ،املغ يف الض عفاء" ،حتقي ق :ال دكاور ن ور
ال ّدين عرت.
الرابط ،خذلد تسيد عزت عيد [مبشذركة البذحثني بدار الفالح]" ،اجل امب
لعل وم اإلم ام أب د -األدب والزه د" ،لإلع ذم :أب و عب د هللا أمح د
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ب ن حنب ل ،دار الف الح للبح ث العلم ي وحتقي ق ال رتاث ،الفي وم -
(ط1430/1ه ) ،مجهورية عصر العربية.
رض ذ ،حمم د رش يد ب ن عل ي القلم وين احلس يين (املا وىف1354 :ه )،
"تفسري املنار" (تفس ري الق رآن احلك يم)( ،تس نة النش ر 1990 :م)،
اهليئة املصرية العذعة للكاذب.
حمم د ب ن عب د ال ّرزاق ،املل ّق ب مبرتض ى( ،املا وىف:
َّ
حمم د ب ن ّ
الزبي ديّ ،
1205ه )" ،يج العروس من جواهر الق اموس" ،حتقي ق :جمموع ة
عن احملققني ،دار اهلداية.
الس ذعذيت ،أمح د ب ن عب د ال رمحن ب ن حمم د البن ذ (املا وىف1378 :ه )،
"الف تح ال ررتين لرتتي ب مس ند اإلم ام أب د ب ن حنب الش يباين"،
وعع ه بل وغ األع ذين ع ن أتس رار الف اح ال رابين( ،ط )2دار إحي ذء
الرتاث العر،ي.
الس قَّذف ،عل وي ب ن عب د الق ذدر" ،ص فات هللا ع ز وج ال واردة يف
َّ
الكتاب والسنة"( ،ط1426/3ه ) ،الدرر السنية -دار اهلجرة.
الس لمي ،حمم د ب ن احلس ني ب ن حمم د ب ن عوتس ى ب ن خذل د ب ن تس ذمل
النيس ذبوري ،أب و عب د ال رمحن (املا وىف412 :ه )" ،طبق ات
الص وفية" ،حتقي ق :عص طفى عب د الق ذدر عط ذ( ،ط1419/1ه )،
دار الكاب العلمية – بريوت.
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الس نيكي ،زك راي ب ن حمم د ب ن أمح د ب ن زك راي األنص ذري ،زي ن ال ّدين أب و
حي ا الش ذفعي (املا وىف 926 :ه )" ،منح ة الب اري بش ر ص حيح
البخ اري" ،حتقي ق :تس ليمذن ب ن دري ع الع ذزعي( ،ط1426 /1ه )،
عكابة الرشد للنشر والاوزيع ،الرايض -اململكة العربية السعودية.
الس يوطي عب د ال رمحن ب ن أ،ي بك ر ،ج الل ال ّدين (املا وىف911 :ه )،
"معج م مقالي د العل وم يف احل دود والرس وم" ،حتقي ق :أ .د حمم د
إبراهيم عبذدة( ،ط1424 /1ه ) عكابة اآلداب -القذهرة  /عصر.
الشعراين ،أ،ي املواهب عبد الوه ذب ب ن أمح د( ،ت973 :ه )" ،فش أل
احلج اب وال ران ع ن وج ه أس لة اجل ان" ،باحقي ق :عب د ال وارث
حممد علي( ،تسنة النشر1971 :م) دار الكاب العلمية-بريوت.
الش عراوي ،حمم د عا ويل (املا وىف1418 :ه )" ،تفسريالش عراوي"
(اخلواطر) ،عطذبع أخبذر اليوم.
الط رباين ،تس ليمذن ب ن أمح د ب ن أي وب ب ن عط ري اللخم ي الش ذعي ،أب و
القذتس م (املا وىف360 :ه )" ،مس ند الش اميني" ،حتقي ق :مح دي ب ن
عبد اجمليد السلفي( ،ط1405/1ه ) ،عؤتسسة الرتسذلة – بريوت.
الط رباين ،تس ليمذن ب ن أمح د ب ن أي وب ب ن عط ري اللخم ي الش ذعي ،أب و
القذتس م (املا وىف360 :ه )" ،املعج م الكب ري" ،حتقي ق :مح دي ب ن
عبد اجمليد السلفي( ،ط )2عكابة ابن تيمية – القذهرة.
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الطحذوي ،أبو جعفر أمحد بن حمم د ب ن تس العة ب ن عب د املل ك (املا وىف:
321ه )" ،ش ر مش ك ا اثر" ،حتقي ق :ش عيب األرن ؤوط،
(ط 1415/1ه ) ،عؤتسسة الرتسذلة.
ابخمَرع ة ،أب و حمم د الطي ب ب ن عب د هللا ب ن أمح د ب ن عل ي،
الطَّي ب َ
اهلِج راين احلض رعي الش ذفعي (ت ويف 947 :ه )" ،ق الدة النح ر يف
وفي ات أعي ان ال دهر" ،عُ ين ب ه :ب و مجع ة عك ري  /خذل د زواري،
(ط 1428/1ه ) ،دار املنهذج – جدة.
عب د ال رزاق ،أب و بك ر ب ن مه ذم ب ن انف ع احلم ريي اليم ذين الص نعذين
(املا وىف211 :ه )" ،مص نأل عب د ال رلا الص نعاين" ،حتقي ق:
حبي ب ال رمحن األعظم ي( ،ط1403 /1ه ) ،اجملل س العلم ي-
اهلند.
العك ربي ،أب و البق ذء عب د هللا ب ن احلس ني ب ن عب د هللا البغ دادي حم ب
ال ّدين (املاوىف616 :ه )" ،ش ر دي وان املتن " ،حتقي ق :عص طفى
السقذ/إبراهيم األبيذري/عبد احلفيظ شليب ،دار املعرفة – بريوت.
ِ
الص حذري( ،ت ويف يف الق رن اخل ذعس اهلج ري)،
الع ْوتيبَ ،تس لَمة ب ن ُع ْس لم ُ
َ
"اإلرتن ة يف اللغ ة العربي ة"( ،حتقي ق :د .عب د الك رمي خليف ة
وآخ رون)( ،ط1420/1ه ) ،وزارة ال رتاث الق وعي والثقذف ة -
عسقط -تسلطنة عمذن.
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العيىن ،أبو حممد حممود بن أمحد بن عوتسى بن أمح د ب ن حس ني الغيا ذىب
احلنف ى (املا وىف855 :ه ) "عم دة الق اري ش ر ص حيح
البخاري" ،دار إحيذء الرتاث العر،ي – بريوت.
الغ زايل ،أب و حذع د حمم د ب ن حمم د الطوتس ي (املا وىف505 :ه )" ،مي زان
العم " ،حتقي ق :ال دكاور تس ليمذن دني ذ( ،ط1964/1ه ) دار
املعذرف ،عصر.
الغ زايل ،أب و حذع د حمم د ب ن حمم د الطوتس ي (املا وىف505 :ه )" ،إحي اء
علوم ال ّدين" ،دار املعرفة – بريوت.
الفراهي دي ،أب و عب د ال رمحن اخللي ل ب ن أمح د ب ن عم رو ب ن مت يم البص ري
(املاوىف170 :ه )" ،العني" ،حتقيق :د عه دي املخزوع ي ،د إب راهيم
السذعرائي ،دار وعكابة اهلالل.
القش ريي ،عب د الك رمي ب ن ه وازن ب ن عب د املل ك (املا وىف465 :ه )،
"الرس الة القش ريية" ،حتقي ق :اإلع ذم ال دكاور عب د احلل يم حمم ود،
الدكاور حممود بن الشريف ،دار املعذرف ،القذهرة.
الكج رايت ،مج ذل ال ّدين ،حمم د ط ذهر ب ن عل ي الص ديقي اهلن دي ال َفاَّ ِين
(املا وىف986 :ه )" ،جمم ب ن ار األن وار يف غرائ ب التنزي
ولطائأل األخبار"( ،ط1387 /3ه ) ،عطبعة جملس دائرة املع ذرف
العثمذنية.
الك وراين ،أمح د ب ن إمسذعي ل ب ن عثم ذن ب ن حمم د الش ذفعي مث احلنف ي
املا وىف ( 893ه )" ،الك وثر اجل اري إا ركال أحادي ث
- 96 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

البخ اري" ،حتقي ق :الش يخ أمح د ع زو عنذي ة( ،تس نة
النشر1429:ه ) دار إحيذء الرتاث العر،ي ،بريوت – لبنذن.
املب ذركفوري ،أب و الع ال حمم د عب د ال رمحن ب ن عب د ال رحيم (املا وىف:
1353ه ) "حتف ة األح و ي بش ر ج امب الرتم ذي" ،دار الكا ب
العلمية – بريوت.
خماذر ،الدكاور أمحد خما ذر عم ر مبس ذعدة فري ق عم ل" ،معج م الص واب
اللغ وي دلي املثق أل الع ر "( ،ط1429/1ه ) ع ذمل الكا ب،
القذهرة.
عس لم ب ن احلج ذج أب و احلس ني القش ريي النيس ذبوري (املا وىف261 :ه )،
"ص حيح مس لم (املس ند الص حيح املختص ر بنق الع دل ع ن
الع دل إا رس ول هللا -ص لى هللا علي ه وس لم ،" -حتقي ق :حمم د
فؤاد عبد البذقي ،دار إحيذء الرتاث العر،ي – بريوت.
هور
املظْ ِه ري ،احلس ني ب ن حمم ود ب ن احلس ن ،عظه ر ال ّدين َّ
الزيْ َداينُّ املش ُ
ُ
(املاوىف 727 :ه )" ،املفاتيح يف شر املصابيح" ،حتقي ق ودراتس ة:
جلن ة خماص ة ع ن احملقق ني إبش راف :ن ور ال ّدين طذل ب،
(ط1433/1ه ) ،دار النوادر.
املنذوي ،زين ال ّدين حممد املدعو بعب د ال رؤوف ب ن اتج الع ذرفني ب ن عل ي
احلدادي مث القذهري (املاوىف1031 :ه )" ،التوقي أل عل ى مهم ات
التعاريأل"( ،ط1410/1ه ) عذمل الكاب -القذهرة.
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املنذوي ،زين ال ّدين حممد املدعو بعب د ال رؤوف ب ن اتج الع ذرفني ب ن عل ي
بن زين العذبدين احل دادي مث الق ذهري (املا وىف1031 :ه )" ،ف ي
القدير ش ر اجل امب الص غري"( ،ط1356/1ه ) ،املكاب ة الاجذري ة
الكربى – عصر.
املن ذري ،عب د العظ يم ب ن عب د الق وي ب ن عب د هللا ،أب و حمم د( ،املا وىف:
 656ه ) "الرتغي ب والرتهي ب م ن احل ديث الش ريأل" ،ض بط
أحذديث ه :عص طفى حمم د عم ذرة( ،ط1388/3ه ) ،عكاب ة
عصطفى البذ،ي احلليب – عصر.
النسذئي ،أبو عب د ال رمحن أمح د ب ن ش عيب ب ن عل ي اخلراتس ذين( ،املا وىف:
303ه )" ،الس نن الك ربى" ،حقق ه وخ رج أحذديث ه :حس ن عب د
امل نعم ش ليب ،أش رف علي ه :ش عيب األرانؤوط( ،ط1421(/1ه )،
عؤتسسة الرتسذلة – بريوت.
النسذئي ،أبو عب د ال رمحن أمح د ب ن ش عيب ب ن عل ي اخلراتس ذين( ،املا وىف:
303ه )" ،س نن النس ائي" (اجملا ىب ع ن الس نن  /الس نن الص غرى
للنسذئي) ،حتقيق :عبد الفاذح أب و غ دة( ،ط1406/2ه ) ،عكا ب
املطبوعذت اإلتسالعية – حلب.
ِ
يب ب ن عب د الرتس ول األمح د (املا وىف :ق 12ه )،
نك ري القذض ي عب د النَّ ِّ
"دس تور العلم اء" (ج ذعع العل وم يف اص طالحذت الفن ون) ،ع رب
عبذرات ه الفذرتس ية :حس ن ه ذين فح ص( ،ط1421/1ه ) ،دار
الكاب العلمية -لبنذن  /بريوت.
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الن ووي ،أب و زك راي حمي ي ال ّدين حي ا (املا وىف676 :ه )" ،ش ر الن ووي
عل ى مس لم"( ،املنه ذج ش رح ص حيح عس لم ب ن احلج ذج)( ،ط/2
1392ه ) ،دار إحيذء الرتاث العر،ي – بريوت.
العلَ وي الش ذفعي" ،الكوف ب
اهلَ َرري حمم د األع ني ب ن عب د هللا األ َُرع ي َ
الوه ذج وال َّروض البَ َّه ذج
الوه اج ش ر ص حيح مس لم" (الكوك ب َّ
يف شرح صحيح عسلم بن احلجذج) ،عراجعة :جلنة عن العلمذء.
اهليثم ي ،أب و احلس ن ن ور ال ّدين عل ي ب ن أ،ي بك ر ب ن تس ليمذن (املا وىف:
807ه )" ،فش أل األس تار ع ن لوائ د الب زار" ،حتقي ق :حبي ب
الرمحن األعظمي( ،ط1399/1ه ) ،عؤتسسة الرتسذلة ،بريوت.
اهليثم ي ،أب و احلس ن ن ور ال ّدين عل ي ب ن أ،ي بك ر ب ن تس ليمذن (املا وىف:
807ه )" ،جمم ب الزوائ د ومنب ب الفوائ د" ،حتقي ق :حس ذم ال ّدين
القدتسي( ،عذم النشر 1414 :ه ) ،عكابة القدتسي ،القذهرة.
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(d. 774 AH), "Tafeer Ibn Khatheer / Tafeer AlQur'aan Al-'Adheem", Investigation; Saami bin
Muhammad Salaamah, (2nd ed., 1420 AH), Daar
Taibah for Publication and Distribution.
Ibn Maajah, Abu 'Abdillaah Muhammad bin Yazid alQazweeni, and Maajah is the name of his Father who is
also Yazid (d. 273 AH), "Sunnan Ibn Maajah",
Investigation: Muhammad Fuad Abdul Baaqi, Daar
Ihyaa Al-Kutub Al-'Arabiyyah –Faisal 'Eesa Al-Baabi
Al-Halabi.
Ibn Muflih, Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin
Mufarrij, Abu 'Abdillah, Shamsuddeen Al-Maqdisi ArRameeni then As-saalihi Al-Hambali (d. 763 AH),
"Al-Aadaab Ash-Shar'iyyah wa Al-Minah AlMar'iyyah", Aalim Al-Kutub.
Ibn Manzuur, Muhammad bin Makram bin 'Ali, Abul
Fadl, Jamaaluddeen Al-Ansaari Ar-Ruwayfa'i AlIfriiqi (d. 711 AH), "Lisaan Al-'Arab", (3rd ed., 1414
AH), Daar Soodir – Beirut.
Abul 'Abbaas Al-Qurtubi, Ahmad bin 'Umar bin Ibrahim
(578 – 656 AH), "Al-Mufhim limaa Ashkala min
Talkhees
Kitaab
Muslim",
Investigation:
Muhyiddeen Deeb Mister , et al. (1st ed., 1417 AH),
(Daar Ibn Katheer, Damascus – Beirut).
Abu Dawuud, Sulayman bin Al-Ash'ath bin Ishaaq bin
Basheer Al-Azdi As-Sijistaani (d. 275 AH). "Sunan
Abi Dawuud", Investigation: Shu'aib Al-Arnaout –
Muhammad Kaamil Qurra Balali, (1st ed., 1420 AH)
Daar Ar-Risaalah Al-'Aalamiyyah.
Abu Taalib, Muhammad bin Ali bin 'Atiyyah Al-Haarithi
Al-Makki (d. 386 AH), "Quut Al-Quluub fee
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Mu'aamah Al-Mahbuub wa Wasf Tareeq AlMureed ilaa Maqaam At-Tawheed", Investigation:
Dr. Aasim Al-Qilyaani, (2nd ed., 1426 AH), Daar AlKutub Al-'Ilmiyyah – Beirut –Lebanon.
Abu Ya'la, Justice Muhammad bin Al-Husain bin
Muhammad bin Khalaf Ibn Al-Farraa (d. 458 AH),
"Ibtaal At-Tahweelaat li Akhbaar As-Sifaat",
Investigation: Muhammad bin Hamad Al-Hamuud AnNajdi, Daar Eelaf International – Kuwait.
Al-Aajuriy, Abu Bakr Muhammad bin Al-Husain bin
'Abdillaah Al-Baqhdaadi (d. 360 AH), "AshShari'ah", Investigation: Dr, Abdullaah bin 'Umar bin
Sulaiman Ad-dameeji, (2nd ed., 1420 AH), Dar AlWatan, Riyadh / Saudi Arabia.
Ahamd bin Hambal, Abu 'Abdillaah Ahmad bin
Muhammad bin Hambal bin Hilaal bin Asad AshShatbaani (d. 241 AH), "Musnad Al-Imam Ahmad
bin Hambal", Investigation: Shu'aib Al-Arnaout –
'Aadil Murshid, et al, Muassasah Ar-Risaalah, (1st ed.,
1421 AH – 2001).
Al-Azhari, Muhammad bin Ahmad bin Al-Azhari AlHarawi, Abu Mansour (d. 370 AH), "Tahdeeb AlLugha", Investigation: Muhammad 'Awad Mur'ib (1st
ed., 2001), Daar Ihyaa At-Turaath Al-'Arabi – Beirut.
Al-Asfahaani, Abul Qaasim Al-Husain bin Muhammad
popularly known as Ar-Raagib Al-Asfahaani (d. 502
AH), "Ad-Daree'ah ilaa Makaarim Ash-Shari'ah",
Investigation: Dr. Abu Al-Yazid Abu Zayd Al-'Ajami,
(published in year: 1428 AH – 2007), Daar As-Salaam
– Cairo.
Al-Albaani,
Abu
'Abdir
Rahmaan
Muhammad
Naasiruddeen bin Al-Haaj Nuuh bin Najaati bin Adam
Al-Ashqouderi (d. 1420 AH), "Irwaaul Ghaleel fee
Takhreej Ahaadith Manaar As-Sabeel" ,
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Supervision: Zuhayr Ash-Shaawesh, (2nd ed., 1405),
Al-Maktab Al-Islaami – Beirut.
Al-Albaani,
Abu
'Abdir
Rahmaan
Muhammad
Naasiruddeen bin Al-Haaj Nuuh bin Najaati bin Adam
Al-Ashqouderi (d. 1420 AH), "At-Ta'leeqaat AlHisaan 'ala Saheeh Ibn Hibbaan wa Tamyeez
Saqeemihi min Saheehihi, wa Shaadihi min
Mahfoudihi", Daar Baa Wazeer for Publication and
Distribution, (1st ed., 1424 AH – 2003), Jeddah –
Kingdom of Saudi Arabia.
Al-Albaani,
Abu
'Abdir
Rahmaan
Muhammad
Naasiruddeen bin Al-Haaj Nuuh bin Najaati bin Adam
Al-Ashqouderi (d. 1420 AH), "As-Seraaj Al-Muneer
fee Tarteeb Ahaadith Saheeh Al-Jaami' As-Sageer"
(by As-Suyuuti), Arranged and Commented on by:
Esaam Musa Haadi, (3rd ed., 1430 AH – 2009), Daar
As-Siddeeq –Distributed by Ar-Rayaan Foundation.
Al-Albaani,
Abu
'Abdir
Rahmaan
Muhammad
Naasiruddeen bin Al-Haaj Nuuh bin Najaati bin Adam
Al-Ashqouderi (d. 1420 AH), "Silsilah Al-Ahaadeeth
As-Saheeha wa Shay min Fiqhiha wa Fawaaidiha",
(1st ed.) Maktabah Al-Ma'aarif for Publication and
Distribution, Riyadh.
Al-Albaani,
Abu
'Abdir
Rahmaan
Muhammad
Naasiruddeen bin Al-Haaj Nuuh bin Najaati bin Adam
Al-Ashqouderi (d. 1420 AH), "Saheeh Al-Jaami' AsSageer wa Ziyaadaatihi", al-Maktab Al-Islaami
Al-Albaani,
Abu
'Abdir
Rahmaan
Muhammad
Naasiruddeen bin Al-Haaj Nuuh bin Najaati bin Adam
Al-Ashqouderi (d. 1420 AH), "Gaayah Al-Maraam
fee Takhreej Ahaadith al-Halaal wal Haraam", (3rd
ed., 1405 AH), Al-Maktab Al-Islaami –Beirut.
Imruhu Al-Qays bin Hijr bin Al-Haarith Al-Kindi, from
the clan of Aakil Al-Miraar, (d. 545 AD), "Diwan
Imruhu Al-Qays", Cared for by: 'Abdur Rahmaan Al-
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Mustaawi, (2nd ed., 1425 AH), Daar Al-Ma'rifah –
Beirut.
Al-Baaqillaani, Abu Bakr Muhammad bin At-Tayyib (d.
403 AH), "I'jaaz Al-Qur'aan", Investigation: AsSeyyid Ahmad Safar, (5th ed., 1997), Daar Al-Ma'aarif
– Egypt.
Al-Bukhaari, Muhammad bin Isma'el Abu 'Abdillah AlJu'fi, "Sahih Bukhari / Al-Jaami' Al-Musnad AsSaheeh Al-Mukhtasar min Umuur Rasuulillaah –
sallalaah 'alayhi wa sallam- wa Ayyaamihi",
Investigation: Muhammad Zuhayr bin Naasir AnNaasir, (1st ed., 1422 AH), Daar Tawq An-Najaah
(Photocopied from As-Sultaaniyyah with the addition
of the numbering of: Muhammad Fuad Abdil Baaqi).
Al-Birmawi, Abu 'Abdillaah Muhammad bin 'Abdi Daaim
bin Musa An-Na'eemi Al-'Asqalaani Al-Misri AshShaafi'i (d. 831 AH), "AL-Laami' As-Sabeeh bi
Sharh Al-Jaami' As-Saheeh", Investigation and
Study: A special group of investigators under the
supervision of Nuuruddeen Taalib, (1st ed., 1433 AH).
Daar An-Nawaadir, Syria.
Al-Bayhaqi Ahmad bin Al-Husain bin 'Ali bin Musa AlKhusrawjirdi Al-Khurasaani, Abu Bakr (d. 458 AH),
"Shu'ab Al-Iman", Investigated and reviewed its texts
and referenced its hadiths: Dr. 'Abdul 'Ali 'Abdul Hameed
Haamid, (1st ed., 1423 AH), Makhtabah Ar-Rushd for
Publication and Distribution in Riyadh in collaboration
with Ad-Daar As-Salafiyyah in Bombay, India.
At-Tirmidhi, Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa bin
Ad-Dahhaak, At-Tirmidhi, Abu Isa (d. 279 AH) "Sunan
At-Tirmidhi", Investigation and Commentary: Ahmad
Muhammad Shaakir (Vol. 1 and 2), (2nd ed., 1395 AH)
Mustafa Al-Baabi Al-Halabi – Egypt.
Al-Jaahidh, 'Amr bin Bahr bin Mahbuub Al-Kinaani by
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Walaa, Al-Laythi, Abu 'Uthman, (d. 255 AH), "AlBayaan wa At-Tabyeen", (year of publication: 1423
AH), Daar wa Makhtabah Al-Hilaal, Beirut.
Al-Jaahidh, 'Amr bin Bahr bin Mahbuub Al-Kinaani by
Walaa, Al-Laythi, Abu 'Uthman, (d. 255 AH), "AlMahaasin wa Al-Ad-daad" (year of publication:
1423 AH), Daar wa Makhtabah Al-Hilaal, Beirut.
Al-Jurjaaani, 'Ali bin Muhammad bin 'Ali Az-Zain AshShareef (d. 816 AH), "At-Ta'reefaat", Investigation:
A group of scholars under the supervision of the
publisher, (1st ed., 1403), Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah,
Beirut – Lebanon.
Ibn Al-Jawzi Abul Faraj, 'Abdur Rahmaan (d. 597 AH),
"At-Tibb Ar-Rawhaani", Daar Ath-Thaqoofah AdDeeniyyah – Cairo, Investigation: Muhammad AsSa'eed Basyuuni Zuglool.
Al-Hameedi, Muhammad bin Fatuuh bin 'Abdillah bin
Fatuuh Al-Maywarqi Abu ;Abdillah bin Abi Naasir (d.
488 AH), "Tafseer Ghareeb maa fee As-Saheehayn
Al-Bukhaari wa Muslim", Investigation: Zubaydah
Muhammad Sa'eed, (1st ed., 1415 AH), Makhtabah AsSunnah –Cairo – Egypt.
Al-Kharaiti, Abu Bakr Muhammad bin Ja'far bin
Muhammad bin Sahl bin Shaakir As-Saamri (d. 327
AH), "Al-Muntaqa min Kitaab Makaarim AlAkhlaaq
wa
Ma'aalimiha
wa
Mahmuud
Taraaiqiha", Selection: Abu Taahir Ahmad bin
Muhammad As-Salafi Al-Asfahaani, Investigation:
Mutee' Al-Haafidh and Ghazwah Budayr, (year of
publication: 1406 AH) Daar Al-Fikr – Damascus, Syria.
Al-Khattaabi, Abu Sulaymaan Hamad bin Muhammad (d.
388 AH), "A'laam Al-Hadeeth (Sharh Saheeh AlBukhaari)", Investigation: Dr. Muhammad bin Sa'd
bin 'Abdir Rahmaan Aal-Sa'ud, (1st ed., 1409 AH),
Umm Al-Qura University.
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Al-Khattaabi, Abu Sulaymaan Hamad bin Muhammad (d.
388 AH), "Ghareeb Al-Hadeeth), Investigation:
'Abdul Kareem Ibrahim Al-Gurbaawi, Its hadiths
referenced by: 'Abdul Qayyum 'Abd Rabb An-Nabiyy,
Daar Al-Fikr – Damascus.
Al-Khattaabi, Abu Sulaymaan Hamad bin Muhammad (d. 388
AH), "Ma'aalim As-Sunan" (Sharh Sunan Abi Daaud),
(1st ed., 1351 AH), Al-Matba'ah Al-'Ilmiyyah - Aleppo.
Al-Khateeb Al-Baghdaadi, Abu Bakr Ahmad bin 'Ali bin
Thaabit bin Ahmad bin Mahdi (d. 463 AH), "Taarik
Baghdaad wa Duyuulihi", Investigation: Mustafa
'Abdul Qaadir 'Ataa, (1st ed., 1417 AH), Daar AlKutub Al-'Ilmiyyah – Beirut.
Ad-Daarami, Abu Muhammad 'Abdullah bin 'Abdur
Rahmaan bin Al-Fadl bin Bahraam bin 'Abdus Samad
At-Tameemi As-Samarqandi, (d. 255 AH), "Musnad
Ad-Daarami" popular as (Sunan Ad-Daarami),
Investigation: Nabeel Haashim Al-Ghumri, (1st ed.,
1434 AH), Daar Al-Bashaair – Beirut.
Ad-Daynuri. Abu Muhammad 'Abdullaah bin Muslim bin
Qutaibah (d. 276 AH), "'Uyuum Al-Akhbaar", (date
of publication: 1419 AH), Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah
– Beirut.
Ad-Dahabi, Shamsuddeen Abu 'Abdillaah Muhammad bin
'Uthmaan bin Qaymaaz (d. 748 AH), "Tadhkirah AlHuffaadh", (1st ed., 1419 AH), Daar Al-Kutub Al'Ilmiyyah –Beirut.
Ad-Dahabi, Shamsuddeen Abu 'Abdillaah Muhammad bin
'Uthmaan bin Qaymaaz (d. 748 AH),"Siyar A'laam
An-Nubalaa", Investigation: A group of investigators
under the supervision of Sheikh Shu'aib Al-Arnaout,
(3rd ed., 1405 AH), Muassassah Ar-Risaalah.
Ad-Dahabi, Shamsuddeen Abu 'Abdillaah Muhammad bin
'Uthmaan bin Qaymaaz (d. 748 AH), "Al-Mughni fee
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Ad-Du'afaa", Investigation: Dr. Nuuruddeen 'Itr.
Ar-Ribaat, Khalid Seyyid 'Izzat 'Abd [in cooperation with
researchers at Daar Al-Falaah], "Al-Jaami' li 'Uloom
Al-Imaam Ahmad – Al-Adab wa Az-Zuhd", by
Imam Abu 'Abdillaah Ahmad bin Hambal, Daar AlFalaah for scientific research and books' investigation,
Fayyum –(1st ed., 1430 AH), Arab Republic of Egypt.
Ridaa, Muhammad Rasheed bin 'Ali Al-Qalmuuni AlHusaini (d. 1354 AH), "Tafseer Al-Mannaar"
(Tafseer Al-Qur'aan Al-Hakeem), (year of publication:
1990), The Egyptian General Agency for Books.
Az-Zabeedi, Muhammad bin Muhammad bin 'Abdir
Razaaq, aka Murtadha, (d. 1205 AH), "Taaj Al'Aruus min Jawaahir Al-Qaamus", Investigation: A
group of investigators, Daar Al-Hidaayah.
As-Saa'aati, Ahmad bin 'Abdir Rahmaan bin Al-Banna (d.
1378 AH), "Al-Fath Ar-Rabbaani li Tarteeb Musnad
Al-Imaam Ahmad bin Hambal Ash-Shaybaani" with
"Buluug Al-Amaani min Asraar Al-Fath Ar-Rabbaani",
(3rd ed.), Daar Ihyaa At-Turaath Al-'Arabi.
As-Saqqaf, 'Alawi bin 'Abil Qaadir, "Sifaatul Laah 'azza wa
jall Al-Waarida fee Al-Kitaab wa As-Sunnah", (3rd ed.,
1426 AH), Ad-Durar As-Saniyyah –Daar Al-Hijrah
As-Sullami, Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin
Musa bin Khalid bin Saalim An-Naysaabuuri, Abu
'Abdir Rahmaan (d. 412 AH), "Tabaqaat AsSuufiyyah", Investigation: Mustafa 'Abdul Qaadir 'Ataa,
(1st ed., 1419 AH), Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah – Beirut.
As-Sanbaqi, Zakariyah bin Muhammad bin Ahmad bin
Zakariya Al-Ansaari, Zainuddeen Abu Yahya AshShaafi'i (d. 926 AH). "Minhat Al-Baari bi Sharh
Saheeh Al-Bukhari", Investigation: Sulaiman bin
Daree' Al-'Aazimi, (1st ed., 1426 AH), Maktabah ArRushd for Publication and Distribution, Riyadh –
Kingdom of Saudi Arabia.
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As-Suyuuti, Abdur Rahman bin Abi Bakr, Jalaaluddeen
(d. 911 AH), "Mu'jam Maqaaleed Al-'Uloom fil
Huduud wa Ar-Rusuum", Investigation: Prof.
Muhammad Ibrahim 'Ubaadah, (1st ed., 1424 AH)
Makhtabah Al-Aadaab –Cairo / Egypt.
Ash-Sha'raani, Abi Al-Mawaahib 'Abdil Wahaab bin
Ahmad, (d. 973 AH), "Kashf Al-Hijaab Wa ArRaan 'an Wajh Ashilat Al-Jaan", Investigation:
'Abdul Waarith Muhammad 'Alli, (date of publication:
1971) Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah –Beirut.
Ash-Sha'raawi, Muhammad Mutawalli (d. 1418 AH),
"Tafseer Ash-Sha'raawi" (Al-Khawaatir), Mataabi'
Akhbaar Al-Yawm.
At-Tabari, Sulaymaan bin Ahmad bin Ayyuub bin Mutayr
Al-Lakhami Ash-Shaami, Abu Al-Qaasim (d. 360
AH), "Musnad Ash-Shaamiyyeen", Investigation:
Hamdi bin 'Abdil Majeed As-Salafi, (1st ed., 1405
AH), Muassasah Ar-Risaalah – Beirut.
At-Tabari, Sulaymaan bin Ahmad bin Ayyuub bin Mutayr
Al-Lakhami Ash-Shaami, Abu Al-Qaasim (d. 360
AH), Al-Mu'jam Al-Kabeer", Investigation: Hamdi
bin 'Abdul Majeed As-Salafi, (2nd ed.), Makhtabah Ibn
Taimiyyah – Cairo.
At-Tahaawi, Abu Ja'far, Ahmad bin Muhammad bin
Salaamah bin 'Abdil Malik (d. 321 AH), "Sharh
Mushkil Al-Aathar", Investigation: Shu'aib AlArnaout, (1st ed., 1415 AH), Muassasah Ar-Risaalah.
At-Tayyib Baa Mahramah, Abu Muhammad At-Tayyib
bin Abdillaah bin Ahmad bin 'Ali, Al-Hijraani AlHadrami Ash-Shaafi'I (d. 947 AH), "Qilaadah AnNahr fee Wafiyyaat A'yaan Ad-Dahr", Cared for by:
Buu Jum'ah Mukri / Khaalid Zawaari, (1st ed., 1428
AH), Daar Al-Minhaaj – Jeddah.
'Abdur Razaaq, Abu Bakr bin Humaam bin Naafi' Al-
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Himyari Al-Yamaani As-San'aani (d. 211 AH),
"Musannaf
'Abdir
Razaaq
As-San'aani",
Investigation: Mustafa Abdir Rahmaan Al-A'dhomi,
(1st ed., 1403 AH), Al-Majlis Al-'Ilmi –India.
Al-'Akburi, Abul Baqaa 'Abdullaah bin Al-Husain bin
'Abdillaah Al-Baghdaadi Muhibbdudeen (d. 616 AH),
"Sharh Diiwaan Al-Mutanabbi", Investigation:
Mustafa As-Siqaa/ Ibrahim Al-Abyaari/ 'Abdul
Hafeedh Shalabi, Daar Al-Ma'rifah – Beirut.
Al-'Awtabi, Salamah bin Muslim As-Suhaari, (died in the
fifth century of Hijrah), "Al-Ibaanah fee Al-Luga Al'Arabiyyah", Investigation: Dr. Abdul Kareem
Khaleefah et al ), Ministry of National Heritage and
Civilization – Muscat – Sultanate of Oman.
Al-'Ayni, Abu Muhammad Mahmuud bin Ahmad bin
Musa bin Ahmad bin Husain Al-Gheetaabi Al-Hanafi
(d. 855 AH), "'Umdatul Qaari Sharh Saheeh AlBukhari", Daar Ihyaa At-Turaath Al-'Arabi – Beirut.
Al-Ghazzaali, Abu Haamid Muhammad bin Muhammad
At-Tuusi (d. 505 AH), "Meezaan Al-'Amal",
Investigation: Dr. Sulaiman Dunyaa, (1st ed., 1964),
Daar Al-Ma'aarif, Egypt.
Al-Ghazzaali, Abu Haamid Muhammad bin Muhammad
At-Tuusi (d. 505 AH), "Ihyaa 'Uluum Ad-Deen",
Daar Al-Ma'rifah – Beirut.
Al-Faraaheedi, Abu 'Abdir Rahmaan Al-Khaleel bin Ahmad
bin 'Amr bin Tameem Al-Basori (d. 170 AH), "Al'Ayn", Investigation: Dr. Mahdi Al-Makhzoomi, Dr.
Ibrahim As-Saamurai, Daar wa Makhtabah Al-Hilaal.
Al-Qushayri, 'Abdul Kareem bin Hawazaan bin 'Abdul
Malik
(d.
465
AH),
"Ar-Risaalah
AlQushayriyyah", Investigation: Imam Dr. Abdul
Haleem Mahmud, Dr. Mahmud bin Shareef, Daar AlMa'aarif – Cairo.
Al-Kajraati, Jamaaluddeen, Muhammad Taahir bin 'Ali
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As-Sadeeqi Al-Hindi Al-Fattani (d. 986 AH),
"Majmaa' Bihaar Al-Anwaar fee Garaaib AtTanzeel wa Lataaif Al-Akhbaar", (3rd ed., 1387
AH), Matba'ah Majlis Daairah Al-Ma'aarif AlUthmaaniyyah.
Al-Kawaraani, Ahmad bin Ismaa'il bin Uthmaan bin
Muhammad Ash-Shaafi'I then Al-Hanafi (d. 893 AH),
"Al-Khawthar Al-Jaaroi Ilaa Riyaadh Ahaadith AlBukhaari", Investigation: Ash-Shaykh Ahmad 'Azwu
'Inaayah, (year of publication: 1429 AH) Daar Ihyaa
At-Turaath Al-'Arabi, Beirut – Lebanon.
Al-Mubaarakfuuri, Abul 'Alaa Muhammad Abdir
Rahmaan bin 'Abdir Raheem (d. 1353 AH), "Tuhfat
Al-Ahwadhi Bi Sharh Jaami' At-Tirmidhi", Daar
Al-Kutib Al-'Ilmiyyah.
Mukhtaar, Ahmad Mukhtaar 'Umar PhD, in collaboration
with other members of a group, "Mu'jam As-Sawaab
Al-Lughawi Daleel Al-Muthaqqaf Al-'Arabi", (1st
ed., 1429 AH) 'Aalim Al-Kutub, Cairo.
Muslim bin Al-Hajjaj bin Al-Husain Al-Qushayri AnNaysaabuuri (d. 621 AH), "Saheeh Al-Bukhaari (AlMusnad As-Saheeh Al-Mukhtasar bi Naql Al-'Adl
'an Al-'Adl 'an Rosuulil Laah –sallaa laah 'alayhi
wa sallam-", Investigation: Muhammad Fuad 'Abdil
Baaqi, Daar Ihyaa At-Turaath Al-'Arabi – Beirut.
Al-Midhiri, Al-Husain bin Mahmuud bin Al-Husain,
Mudhiruddeen Az-Zaydaani Al-Mashuur (d. 727 AH),
"Al-Mafaatih
fee
Sharh
Al-Masoobih",
Investigation and Study: A Special Committee of
Investigators with the supervision of: Nuuruddeen
Taalib, (1st ed., 1433 AH), Daar An-Nawaadir.
Al-Munaawi, Zaynuddeen Muhammad called Abdir Rauf
bin Taaj Al-'Aarifeen bin 'Ali Al-Hadaadi then AlQaahiri (d. 1031 AH), "At-Tawqeef 'Alaa
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Muhimmaat At-Ta'aareef", (1st ed., 1410 AH) Aalim
Al-Kutub – Cairo.
Al-Munaawi, Zaynuddeen Muhammad called Abdir Rauf
bin Taaj Al-'Aarifeen bin 'Ali Al-Hadaadi then AlQaahiri (d. 1031 AH), "Fayd Al-Qadeer Sharh AlJaami' As-Sageer", (1st ed., 1356 AH), Al-Makhtabah
At-Tijaariyyah Al-Kubra – Egypt.
Al-Mundiri, 'Abdul 'Adheem bin 'Abdil Qowiyy bin
'Abdillaah, Abu Muhammad, (d. 656 AH), "AtTargeeb wa At-Tarheeb min Al-Hadeeth AshShareef", Its Hadeeths were verified by: Mustafa
Muhammad 'Amaarah, (3rd ed., 1388 AH), Makhtabah
Mustafa Al-Baabi Al-Halabi – Egypt.
An-Nasaai, Abu 'Abdir Rahamaan Ahmad bin Shu'aib bin
Ali Al-Khurasaani, (d. 303 AH), "As-Sunan AlKubra", Investigated and its Hadeeths referenced by:
Hassan Abdul Mun'im Shalabi, supervised by: Shu'aib
Al-Arnaout, (1st ed., 1421 AH), Muassasah ArRisaalah – Beirut.
An-Nasaai, Abu 'Abdir Rahamaan Ahmad bin Shu'aib bin
Ali Al-Khurasaani, (d. 303 AH), "Sunan An-Nasaai"
(Al-Mujtabah min As-Sunan / As-Sunan As-Sugrah lin
Nasaai), Investigation: Abdul Fattaah Abu Ghuddah,
(2nd ed., 1406 AH), Makhtabah Al-Matboo'at AlIslaamiyyah – Aleppo.
Nakri. Al-Kadi Abdun Nabiyy bin Abdir Rasuul AlAhmad (d. before 12th century of Hijrah), "Dustuur
Al-Ulamaa" (Jaami' Al-Uluum fee Istilaahaat AlFunuun), Its Persian texts transcribed into Arabic by:
Hassan Haani Fahs, (1st ed., 1421 AH), Daar Al-Kutub
Al-'Ilmiyyah – Lebanon / Beirut.
An-Nawawi, Abu Zakariyah Muhyiddeen Yahya (d. 676
AH), "Sharh An-Nawawi 'alaa Saheeh Muslim", (AlMinhaaj Sharh Saheeh Muslim bin Al-Hajjaaj), (2nd ed.,
1392 AH), Daar Ihyaa At-Turaath Al-'Arabi – Beirut.
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