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 والمكتبات لألبحاث التَّخصصيَّة مجلَّة المخطوطات 

 

 
واملكتبية يف اجلامعات العربية،  هي جملة علمية فصلية حمكمة من قبل النخبة من علماء الدراسات الرتاثية واملتحفية

 والعاملية تصدر عن املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات.
هندف هلذه اجمللة أن تكون إضاءة على املاضي التليد، لنمضي هبا يف استلهام املستقبل اجمليد، وأن نكون موئال ثقافيا 

يف تعبئة الطاقات والقدرات يف مجع األوعية الثقافية والفكرية هتوي إليه أفئدة وعقول الباحثني وعشاق الرتاث. وأن جنتهد  
والرتاثية املتنوعة، حنرص على التواصل مع اجلوانب احلية من تراثنا الزاخر لنحيا به، ومنضي معه صعدا حنو االبتكار 

ها اإلبداع يف البناء والتجديد والتطوير، فنحارب قطيعة الرتاث، ونتواصل مع عيونه وروائعه ونقدمها للباحث ليصنع من
والنماء، وستسعى اجمللة إىل تقدمي خدماهتا الفنية والتعليمية وفقا للمعايري العاملية، من خالل الكفاءات األكادميية املتميزة 
واملتخصصة، وابستخدام القنية احلديثة؛ مع االلتزام ابإلخالص والتفاين يف أداء العمل، وحتقيق االمتياز والتميز يف خدمة 

لباحثني والدارسني؛ لتحقيق بيئة عمل احرتافية تثمن األفكار واملواهب املبدعة الرائعة امللتزمة بقيم العمل بروح الفريق، ا
واحرتام اجلميع؛ مع مصداقية الرؤية ومتيز األهداف، وتستهدف هذه اجمللة املثقف العام، واملهتم بقضااي الرتاث 

الباحث يف الدراسات العليا، وإخصائي املخطوطات واملكتبات ومراكز واملخطوطات، واملشتغل بتحقيق النصوص، و 
عربية متخصصة تسعى إىل جعل الرتاث علم وفن وأتصيل ومتعة وتثقيف إبطار جذاب  جملة املعلومات، لتكون أول

وستقوم بنشر األحباث من املعرفة، ولتحتل املكانة الرائدة يف جمال الدراسات الرتاثية والواثئق واملخطوطات حمليا وعامليا،  
نرتقي هبا يف آفاق  لتكون جملة فاعلة ذات إضافة جديدة  العلمية والفنية والتطبيقية ذات األصالة والتميز يف صفحاهتا

اإلعالم اإللكرتوين اهلادف لتحلق يف فضاءات اإلبداع والتميز، وتغوص يف أعماق املخطوطات الستخراج مكوانهتا 
ها النادرة لتعيد للمخطوط هباءه، ولإلنسان العريب املسلم ثقته واعتباره، فاملخطوطات متثل اهلوية الرتاثية النفيسة، وجواهر 

الوطنية والتارخيية والعقدية والعلمية، فهي مصدر اعتزاز وافتخار مبا خلفه اآلابء واألجداد من علوم وثقافات ومعارف 
 وفنون.
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ABSTRACT 

 

Studying the opinions of the great men and the great scholars of the nation is a 

difficult task and an arduous job that needs someone who rises to the level of his 

thinking to delve into understanding their ideas and knowing their intentions, and 

presenting their opinions, and the circumstances that surrounded them and 

affected them, and therefore access to knowledge of the results and their 

understanding is a conscious understanding that does not depend not on the 

surface of things Margins of thought, and this matter necessitates studying his 

method through his books, and the study used the inductive and analytical method 

in studying his method, and knowing Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani's contractual 

opinions on faith, its divisions, increases and decreases. He has writings in 

various sciences, including the doctrinal definition of the statement of the ruling 

of the great and its sections, and whether the perpetrator of the great is an infidel 

or Assi in addition to other aspects in this field, and he has contractual opinions 

that have not been achieved so far, especially in the field of theology. 

Keywords: Nodal opinions, nomenclature of faith, Gilani. 
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 امللخص
 

يرتقي مبستوى تفكريه إن دراسة آراء عظماء الرجال وأكابر علماء األمة مهمة صعبة ووظيفة شاقة حتتاج اىل من 
ليتعمق يف فهم افكارهم ومعرفة مقاصدهم، وعرض آرائهم، والظروف اليت أحاطت هبم وأثرت فيهم، وابلتايل الوصول 
اىل معرفة النتائج وفهمها فهما واعيا ال يتوقف ال على سطحيات االمور وهوامش الفكر، وهذا األمر يستلزم دراسة 

ت الدراسة املنهج االستقرائي والتحليأيت يف دراسة منهجه، ومعرفة آراء الشيخ منهجه من خالل كتبه، وقد استخدم
عبد القادر اجليالين العقدية، يف اإلميان وأقسامه وزايداته ونقصانه. وله مؤلفات يف شىت العلوم، منها التعريف 

اىل جوانب أخرى يف  العقائدي ببيان حكم الكبرية وأقسامها وهل أن مرتكب الكبرية هو كافر أم عاصي إضافة
 هذا اجملال، وله آراء عقدية مل حتقق حلد االن والسيما يف جمال اإلهليات.

 الكلمات املفتاحية: اآلراء العقدية، مسميات اإلميان، اجليالين.
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 قّدمة:امل    

األحد الفرد الصمد، املنزه على احلمد هلل اجلالل واالكرام، املتفضل على خلقه ابإلجياد واخللق واالنعام، الواحد 
الشريك والزوج والولد، محدا أيتيق جبالله، جل جالله ما أعظمه، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني 

 وسيدا لألولني واآلخرين وامام للمتقني سيدان حممد )صلى هللا عليه وسلم( وعلى آلة وصحبه.

 اما بعد:

شقاقات والنزاعات هو اخلالف يف العقيدة، وهذا اخلالف يؤدي بصاحبه اىل وان أخطر ما يدور يف فلك تلك ال
 تسقيط اآلخر وجعله يف عداد اخلاسرين.

وقد حرص النيب )صلى هللا عليه وسلم على ثبيت العقيدة الصحيحة يف قلوب اتباعه واصحابه مدة ثالثة عشر 
بطة بكتاب هللا تعاىل وسنة رسول هللا )صلى عاما كل ذلك من اجل ترسيخ قواعد واسس العقيدة الصحيحة املنض

هللا عليه وسلم( فاستطاع عليه الصالة والسالم ان ينشئ جياًل فريداً متكنت العقيدة يف قلوهبم واشرب حبها بني 
جواحنهم فاستطاعوا خالل اعوام قليلة ان يفتحوا العامل حبسن اخالقهم ومسو عقيدهتم اليت تتفق مع الفطرة السليمة 

اخرب عنها رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( فتأتيه العالئق والعوائق اليت قد تعيقه عن الوصول اىل صفاء العقيدة اليت  
 ونقائها بسبب البيئة الفاسدة او التعليم املضلل او االضطهاد .

كما قال وليس اخلطأ عند هؤالء وامثاهلم يف ثبوت النص وصحته بل اخلطأ عندهم يف فهم هذا النص والعمل به  
 الشاعر:

 وكم من عائٍب قوالً صحيحاً       وآفته من الفهم السقيم

لذا فان توضيح معامل العقيدة الصحيحة يعد من االمور املهمة جدا خصوصا يف زمن طغت فيه املادية واالحلاد 
 بشكل كبري على عقول كثري من الناس.

الطريق احلقيقي للعقيدة الصافية من خالل ما نقله علماؤان وقد وجدت ان خري ما يقوم به االنسان توضيح معامل 
يف كتبهم، إن الدارس واملطلع على مؤلفات الشيخ اجليالين يالحظ بصوره جلية أنه كثريا ما جلأ اىل بيان اراءه يف 
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ها، ااملسائل العقدية، وذلك لقوة حجته على اآلراء والسيما انه عاش يف وقت كانت اخلالفات الفكرية يف اوج
ولقوة حجته على اآلراء األخرى،  آخذا اراء املفسرين والفقهاء والعلماء من قبله مىت أتكد ضبطه وصحة نقله،  
وقد قام بشرح لكل مفاهيم العلوم املعرفية من لغة وفقه واصول وعقيدة وكذلك حوى أشارات روحانية ذوقية تنم  

 عن فهم دقيق لكالم هللا تعاىل.

 مشكلة البحث:

األمة أبانس من أهل االهواء والنحل، عبث الشيطان يف قلوهبم ومتكنت االهواء منهم، فمنهم من أضله هللا ابتليت  
على علم، ومنهم من تنكب عن طريق احلق واتبع هواه وانساق وراء ادعياء الباطل كلهم كانت الثغرة اليت نفذ منها 

يمة،  ونظرا لكون العقيدة هي االساس الذي يقف الشيطان اليهم هو ابب العقيدة الفاسدة، او التأويالت العق
عليه االسالم فبغري العقيدة ال يكون هناك دين اصال كان لزاما على اتباع هذا الدين توضيح معامل احلق، ونشرها 
بني الناس وهذا حيتاج اىل متحيص وتدقيق وحبث وتنقيب حصوصا أقوال االوائل الذين كانوا اقرب الناس اىل عصر 

 الرسالة، واصدقهم توجها يف القرب اىل هللا تعاىل.الوحي و 

وتوحيد األمة على قلب رجل واحد يقتضي ان يكون املعتقد واحدا، وال يضر التأويالت املنضبطة اما التأويالت 
 الغري منضبطة فهي حمل اخلالف يف العقيدة بيننا وبينهم.

واملذهيب يتصدر قائمة االسباب اليت هي احملور لشتات الناس ونفور ان الناظر ملا متر به األمة جيد اخلالف العقائدي  
بعضهم عن بعض، وقد القى اخلالف العقائدي واملذهيب ايضا بظالله على واقع ما متر به االمة من ترد للقيم 

م ابناء واالخالق فلم ترَع حرمة الدين بقدر ما روعيت حرمة املذهب، ومل حيرتم ابناء الدين الواحد بقدر ما حيرت 
الفهم الواحد سواء اكان حبق ام بباطل وهذ كله يعد مشكلة كبرية ينبغي جلهود االمة ان تتظافر لتشخيصها اوال مث 

 وضع العالج الناجع هلا اثنيا مث مباشرة تطبيق هذا العالج اثلثا.

مها، وما قام به اإلمام ال ميكن ألي أمة أن تنهض مامل تتلمس منابع النور لدى اسالفها حىت جتعله نرباسا لتقد
الشيخ عبد القادر اجليالين رمحه هللا يعد حلقة مهمة يف ترسيخ الفهم الصحيح للعقيدة وبيان اوجه اخلالف املقبوله 
وغريها يف جمال العقيدة، والتغاضي عن أقوال اإلمام ابن بطال رمحه هللا يعد هدرا كبريا لعلم من علماء االمة بذل 
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وتوضيحه فلزاما علينا ان ننشر ما قام به هذا اإلمام ونعلنه ونوضحه ونقارنه فهو من متام جهده يف ايصال احلق 
 الوفاء هلم وهم أهل للوفاء.

كما اتكأ كثري من اجلهلة على افكار منحرفة زعموا اهنا من أتويالت الصوفية،وتبنوها واصبحت عندهم من 
 هو كالم واحد من اعالم التصوف احلق املنضبط بكتاب املسلمات اليت ال تقبل النقاش او اجلدل، وهذا التفسري

هللا وسنة رسوله بعيدا وهو يعد مرجعا مهما يف تصحيح كثري من املفاهيم املغلوطة او املقلوبة آلنه كالم عارف خبري 
  خبفاية النفس ومداخل الشيطان اليها كما انه حمصن ابلعلم الشرعي الذي من خالله قد ضيق على ابليس ابوابه 

 ونوافذه.

يعد أهتام الشيخ عبد القادر اجليالين رمحه هللا. إبنه يتبىن األفكار الدخيله على األسالم او انه يدعي ابملكاشفات 
 لذا فهذه تعد مشكلة اذ ال بد من بيان بربائته منها مث احلكم بعد ذلك عليه وعلى أقواله.

 ل وآراء مستقله يف العقيدة؟اإلمام الشيخ عبد القادر اجليالين رمحه هللا هل له أقوا

 هل يعد اإلمام اجليالين مقلدا أم جمتهدا يف العقيدة؟

 اىل اي مدرسة ينتمي اإلمام اجليالين يف توجهاته العقدية.

 أهداف البحث:

 بيان املفهوم الصحيح للعقيدة. -

كبري )تفسري اجليالين( الكشف والبيان عن أقوال وآراء العلماء يف جمال العقيدة واملبثوثة بني ثنااي السفر ال -
 للقران العظيم 

  مجع أقوال اإلمام اجليالين يف العقيدة من خالل ما كتبه هو يف كتابه )العقيدة(. -
 أمهية البحث: 

 تظهر أمهية البحث من خالل النقاط اآلتية: 
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وهنا تبحث يُعُد علم العقيدة من أهم العلوم، الواجب على املكلف تعلمها؛ ألهنا أّجل العلوم، وأشرفها ك •
 يف ذات هللا وصفاته، وتنفي ما ال أيتيق به جل يف عاله.

إن دراسة العقيدة اإلسالمية، تقدم لإلنسان كل ما جيب عليه معرفته يف حق هللا تعاىل، وما جيوز وما  •
 يستحيل، وبذلك يبلغ كمال احملبة، وعندئذ يسعى لكمال اإلخالص هلل تعاىل؛ ألنه أمت معرفته به.

الدفاع عن عقيدة أهل السنة واجلماعة امام سيل كبري من ركام الباطل والذي خلفته االهواء والنزوات   •
 واثرت على مسرية االمة االسالمية كثريا وال زالت.

 بيان أقوال أئمة هذه االمة من علمائها الرابنني الذين ال خيشون يف هللا لومة الئم. •
 حدود البحث: 

 يالين يف مباحث العقيدة سواء كانت ذلك النقل له ام نقله عن غريه فتبناه هو نقل أقوال اإلمام اجل .1
تعد هذه الدراسة هي دراسة حتليأتية تفسريية توضيحية لتلك القوال اليت وردت عن اإلمام اجليالين رمحه  .2

 هللا.
 مشلت الدراسة مباحث العقيدة يف االهليات دون النبوات والسمعيات. خشية االطالة. .3

 البحث: منهجية  

 اعتمد الباحث يف دراسته العقيدية ألقوال الشيخ عبد القادر اجليالين على:

املنهج االستقرائي: حيث تتبع الباحث أقوال الشيخ اجليالين، وقارن تلك األقوال مع غريها من أقوال العلماء  -1
 االجالء.

جمال العقيدة وذلك من خالل التوضيح : حيث قام الباحث بتحليل أقوال الشيخ اجليالين يف  لياملنهج التحلي -2
 لتلك األقوال وبيان الغامض منها، والكشف عن مدلوالهتا، وتفسريها.
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 الدراسات السابقة 

نظرا لكون الشيخ عبد القادر اجليالين من الشخصيات املهمة والذين هلم ابع كبري يف العلوم الشرعية ويف العقيدة 
 واحلقب اليت جاءت من بعده فهناك دراسات سابقة كثريه عنه نذكر قسم منها:وذاع صيته بني البلدان يف حقبته  

 . رؤية اترخيية معاصره، للكاتب مجال الدين فاحل الكيالين1

 . اإلمام الزاهد والقدوة.2

 1418. كتاب الشيخ عبد القادر اجليالين. وآراؤه االعتقادية والصوفية للكاتب الشيخ سعيد بن مسفر طبع سنة3
 وهو من أهم الكتب اليت دافعت عن الشيخ وعن هنجه.  هجرية

 وهناك كثري من الدراسات ال جمال لذكرها هنا عن الشيخ اجليالين رمحه هللا.

 هيكلية البحث: 

 أما عن خطيت يف البحث فكانت كاآليت: قسمت البحث إىل مقدمة وستة فصول وخامتة.

ار املوضوع والدراسات السابقة، ومنهجية البحث. وأشتمل أما املقدمة فذكرت فيها: أمهية املوضوع، وسبب اختي
 على متهيد، ومبحثني: تكلمت يف التمهيد، 
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 124سورة التوبة آيه  1
 .4سورة قريش، آية:  2
 .2531رواه مسلم، يف صحيح مسلم، عن أيب موسى األشعرّي، الصفحة أو الرقم:  3
 . 125سورة البقرة، آية:  4
 .17سورة يوسف، آية:  5

 

 املبحث األول: ُمَسّمى اإلميان

 املطلب األول: اإلميان لغًة واصطالًحا.

 اإلميان: لغة 

ابلسان، ومعرفة ابجلنان، وعمل ابألركان، يزيد عرف الشيخ عبد القادر اجليالين اإلميان مبا أييت: أن اإلميان قول 
ُهْم َمْن يَ ُقوُل أَيُُّكْم "  ابلطاعة وينقص ابلعصيان ويقوي ابلعلم ويضعف ابجلهل وابلتوفيق يقع َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة َفِمن ْ

 ١٢٤1التوبة:  "ِإميَااًن َوُهْم َيْستَ ْبِشُرونَ زَاَدْتُه َهِذِه ِإميَااًن فََأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا فَ زَاَدهْتُْم  

يف اللغًة ايضا بعّدة تعريفات، منها الّتصديق، وقيل أبّن اإلميان هو الطمأنينة، وقيل هو اإلقرار، وقد   اإلميانويُعَرف  
استعمل العرب لفظ اإلميان يف استعماَلني، مها: •اإلميان مبعىن التأمني: أي إعطاء األمان، ومن ذلك قوله سبحانه: 

فاإلميان هنا ضّد اخلوف، وقد جاء يف احلديث الّشريف: )الّنجوُم   2وٍع َوآَمنَ ُهم مِّْن َخْوف(،)الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّن جُ 
أَمَنٌة للسماِء، فإذا ذهبِت الّنجوُم أتى الّسماَء ما توَعد، وأان أَمَنٌة ألصحايب، فإذا ذَهبْت أَتى أصَحايب ما يوَعدون، 

واملقصود بقوله أَمَنة؛ أي حافظة هلا، وكذلك يف   3أّميت ما يُوعدون(وأصحايب أَمَنٌة ألّميت، فإذا ذهب أصحايب أتى  
 .قال أبو إسحاق: أراد ذا أمن، فهو آِمٌن، وأَْمنٌ   4قوله عّز وجل: )َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيَت َمثَابًَة لِّلنَّاِس َوأَْمناً(،

  5يوسف: )َوَما أَنَت مبُْؤِمٍن لََّنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقنَي(،•اإلميان مبعىن الّتصديق: ومنه قول هللا سبحانه وتعاىل يف سورة 
ٍق لنا على فَ َرض كنا صادقني.  أي: لست مبُصدِّ

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%8B
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م ،حتقيق : د مهدي املخزومي، و د إبراهيم السامرائي، 787ه  /170را: العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري ت (6)

يق: أمحد عبد  م ، حتق1003ه /393 -بو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب تأ و الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية،  8/389دار ومكتبة اهلالل 
و لسان العرب ، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين   271/ 5م  1987/  ه  1407،  4بريوت ، ط –الغفور عطار، دار العلم للماليني 

د الدين أبو طاهر حممد و: القاموس احمليط ، جم  13/23م، دار صادر ، بريوت، مادة ) أمن (،  1312ه  /711ابن منظور األنصاري الرويفعي األفريقي ت  
ه  ، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة إبشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 817بن يعقوب الفريوز آابدي ت 

 . 1176م ، ص 2005ه  / 1426 8لبنان، ط –والتوزيع، بريوت 
م، يف بغداد، وصنف كتاابً يف 924ه  / 311م ، و ت 856ه / 241، وهو عامل ابللغة والنحو، ولد ( إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزّجاج7)

أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي معاين القرآن ،وكتاب األمايل ، وكتاب ما فسر من جامع املنطق وكتاب اإلشتقاق ، را: اتريخ بغداد، 
،   6/89م  2002ه  /1422، 1بريوت ، ط – تحقيق : الدكتور بشار عواد معروف ، دار الغرب اإلسالمي م 1071ه  /463اخلطيب البغدادي ، ت 

م ، حتقيق: إحسان عباس،  1229ه /626ومعجم األدابء إرشاد األريب إىل معرفة األديب ، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي ت  
، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن  1/90م ,  1993ه /  1414، 1ط==دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

 .1/49بريوت  –م، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر 1283ه /681إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي ت: 
 1974ه  /  1394هل أبو إسحاق الزجاج  ، حتقيق: أمحد يوسف الدقاق، دار الثقافة العربية، دمشق،( را: تفسري أمساء هللا احلسىن إبراهيم بن السري ن س8)

 .13/23، و: لسان العرب  32،  31م، ص 
 . 13/23لسان العرب ، أبن منظور 9

، ص 1، ج 1997العلمية ، بريوت ، الغنية لطاليب طريق احلق، عبدالقادر اجليالين، حتقيق أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضه.دار الكتب  10
135 

 . 146، الرايض: دار العاصمة للنشر والتوزيع، صفحة التعليقات املختصرة على منت العقيدة الطحاويةصاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان،  11

كما عرف اإلميان لغًة: التصديق، واإلميان هو مصدر آمن يؤمن إميااًن، فهو مؤمن، وهو من األمن ضد اخلوف، 
َنا َنۡسَتِبُق والتصديق الذي معه أمن، قال تعاىل:  وأييت مبعىن الثقة وإظهار اخلضوع، وقبول الشريعة   اََبانَأ ِإانَّ َذَهب ۡ قَاُلواْ أيَٓأ

ِدِقنيَ   ُكنَّا  َوَلوۡ  لََّنا  ٖ  َوتَ رَۡكَنا يُوُسَف ِعنَد َمتَِٓعَنا فََأَكَلُه ٱلذِّۡئُبُۖ َوَماأ أَنَت مبُۡؤِمن  17سورة يوسف) صَٓ
:" اإلميان إظهار اخلضوع (7)قال الزَّجَّاج  .(6)قوم وكذب به قومأي مبّصدق، وضده التكذيب، يقال آمن به ، 

، واعتقاده وتصديقه ابلقلب، فمن كان على هذه الصفة فهو صلى هللا عليه وسلموالقبول للشريعة وملا أتى به النيب  
مؤمن مسلم غري مراتب وال شاك، وهو الذي يرى أنَّ أداء الفرائض واجب عليه ال يدخله يف ذلك ريب... مث 

 ، 9واتفق أهل العلم من اللغويني وغريهم أنَّ اإلميان معناه التصديق  .(8)قال: واإلميان التصديق "  
عرف الشيخ عبد القادر اجليالين اإلميان اصطالحا فقال: الشيخ نعتقد أن اإلميان قول  ميان اصطالًحا:اثنًيا: اإل

ابلسان، ومعرفة ابجلنان، وعمل ابألركان، يزيد ابلطاعة  وينقص ابلعصيان ويقوى ابلعلم ويضعف ابجلهل، وابلتوفيق 
 11د ابجلَنان(. وعند احلنفية أن اإلميان هو: )قوٌل ابلّلسان، واعتقا10يقع
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اململكة العربية السعودية: عمادة   -)الطبعة األوىل(، املدينة املنورة  اآلاثر الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة(، 2002حياة بن حممد بن جربيل ) 12

 . بتصّرف.1، جزء 541البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، صفحة 
ه م ، ورئيس علماء الكالم يف عصر  916ه  /  303م وتويف 849ه /  235حممد بن عبد الوهاب بن سالم اجلبائي أبو علي ، من أئمة املعتزلة ،ولد  13

 . 6/256و األعالم ، الزركلي 267/ 4، وإليه نسبة الطائفة )اجلبائية( . له مقاالت وآراء أنفرد هبا يف املذهب ، را : وفيات األعيان ، ابن خلكان 
علماء الكالم يف عصره م ، ورئيس  916ه  /  303م وتويف 849ه /  235حممد بن عبد الوهاب بن سالم اجلبائي أبو علي ، من أئمة املعتزلة ،ولد  (14)

 . 6/256و األعالم ، الزركلي 267/ 4، وإليه نسبة الطائفة )اجلبائية( . له مقاالت وآراء أنفرد هبا يف املذهب ، را : وفيات األعيان ، ابن خلكان 
 ،  2/242، وشرح املقاصد ، التفتازاين 253-3/228، واملواقف ، اإلجيي 269مقاالت اإلسالميني، األشعري ص 15
 ،  2/242، وشرح املقاصد ، التفتازاين 253-3/228، واملواقف ، اإلجيي 269( را: مقاالت اإلسالميني، األشعري ص16)
م 810ه  /194حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبدا هلل, اإلمام احلافظ صاحب اجلامع الصحيح املعروف بصحيح البخاري, ولد ( 17)

 يتيًما، قام برحلة طويلة يف طلب العلم وكان آية يف احلفظ وسعة العلم والذكاء ، مسع حنو ألف شيخ، أشهرهم أبو عاصم النبيل واألنصاري  ، يف خبارى ونشأ
في وابن خزمية نَّسومكي بن إبراهيم وعبيد هللا بن موسى وغريهم, روى عنه خالئق ال حيصون ، منهم الرتمذي وإبراهيم بن إسحاق احلريب وابن أيب الدنيا وال

ه  256من املؤلفات ، وتواحلسني والقاسم ابنا احملاملي وغريهم ، له عدة مصنفات غري اجلامع الصحيح منها :األدب املفرد ، والتاريخ الكبري ،والضعفاء وغريها  
م 1272ه  /676ين حيىي بن شرف النووي ت ، و هتذيب األمساء واللغات ، أبو زكراي حميي الد 2/323م ، را : اتريخ بغداد , اخلطيب البغدادي 870/

، وإرشاد 1/67لبنان  –، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية ، دار الكتب العلمية، بريوت 
 .  1/46الساري ، الَقْسَطالينّ 

ه  198م ابلكوفة، وسكن مكة وتويف فيها725ه  /107حممد: حمّدث احلرم املكّي. من املوايل. ولد ( سفيان بن عيينة بن ميمون اهلاليل الكويف، أبو 18)
د هللا حممد  ، كان حافظا ثقة، واسع العلم كبري القدر ، له كتاب )اجلامع( يف احلديث، وكتاب يف )التفسري( ، را : تذكرة احلقاظ، مشس الدين أبو عب 814م/

، و األعالم، الزركلي  1/86م 1998ه / 1419 1لبنان ، ط-م ، دار الكتب العلمية بريوت1348ه  /748از الذهيب تبن أمحد بن عثمان بن قَاميْ 
3/105 . 

 161م ،وتويف 716ه  / 97ولد سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، من بين ثور بن عبد مناة ، من مضر، أبو عبد هللا: أمري املؤمنني يف احلديث ،  (19)
ة )سنة ، كان سيد أهل زمانه يف علوم الدين والتقوى ، ولد ونشأ يف الكوفة، وراوده املنصور العباسي على أن يلي احلكم، فأىب ، وخرج من الكوفم    778ه  /  

 

 اصطالحاً عدٌد من الّتعريفات، منها:   تعريف اإلميانوجاء ايضا يف  

وهناك تعريف آخر لألميان: اصطالحا   12ابللسان، واعتقاٌد ابلقلب، وعمٌل ابجلوارح يزيد وينقص(اإلميان هو: )قوٌل  
اإلميان عبارة عن فعل الواجبات اليت فرضها هللا سبحانه وتعاىل دون النوافل، وإنَّ كل خصلة من اخلصال اليت 

(، وأكثر معتزلة البصرة 14)13بائي فرضها هللا سبحانه وتعاىل فهي: بعض إميان ابهلل، وهو قول أبو علي اجل
وتعاىل فهي:بعض إميان ابهلل , 19(، والثوري )18(، وابن عيينة )17(. وهذا القول هو لإلمام البخاري)16)15

 وهو قول 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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)اجلامع الصغري( م( فسكن مكة واملدينة ، مث طلبه املهدي، فتوارى،وانتقل إىل البصرة فمات فيها مستخفيا ، له من الكتب =)اجلامع الكبري( و762ه /  144
 . 3/104، واألعالم ، الزركلي1/222كالمها يف احلديث، وكتاب يف )الفرائض( ، را : هتذيب األمساء واللغات ، النووي

عصره م ، ورئيس علماء الكالم يف  916ه  /  303م وتويف 849ه /  235حممد بن عبد الوهاب بن سالم اجلبائي أبو علي ، من أئمة املعتزلة ،ولد  20
 . 6/256و األعالم ، الزركلي 267/ 4، وإليه نسبة الطائفة )اجلبائية( . له مقاالت وآراء أنفرد هبا يف املذهب ، را : وفيات األعيان ، ابن خلكان 

ماء الكالم يف عصره م ، ورئيس عل 916ه  /  303م وتويف 849ه /  235حممد بن عبد الوهاب بن سالم اجلبائي أبو علي ، من أئمة املعتزلة ،ولد  (21)
 . 6/256و األعالم ، الزركلي 267/ 4، وإليه نسبة الطائفة )اجلبائية( . له مقاالت وآراء أنفرد هبا يف املذهب ، را : وفيات األعيان ، ابن خلكان 

 ،  2/242، وشرح املقاصد ، التفتازاين 253-3/228، واملواقف ، اإلجيي 269مقاالت اإلسالميني، األشعري ص 22
 ،  2/242، وشرح املقاصد ، التفتازاين 253-3/228، واملواقف ، اإلجيي 269را: مقاالت اإلسالميني، األشعري ص (23)
م 810ه  /194حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبدا هلل, اإلمام احلافظ صاحب اجلامع الصحيح املعروف بصحيح البخاري, ولد ( 24)

تيًما، قام برحلة طويلة يف طلب العلم وكان آية يف احلفظ وسعة العلم والذكاء ، مسع حنو ألف شيخ، أشهرهم أبو عاصم النبيل واألنصاري ، يف خبارى ونشأ ي 
وابن خزمية  نَّسفيومكي بن إبراهيم وعبيد هللا بن موسى وغريهم, روى عنه خالئق ال حيصون ، منهم الرتمذي وإبراهيم بن إسحاق احلريب وابن أيب الدنيا وال

ه  256من املؤلفات ، وتواحلسني والقاسم ابنا احملاملي وغريهم ، له عدة مصنفات غري اجلامع الصحيح منها :األدب املفرد ، والتاريخ الكبري ،والضعفاء وغريها  
م 1272ه  /676حيىي بن شرف النووي ت  ، و هتذيب األمساء واللغات ، أبو زكراي حميي الدين 2/323م ، را : اتريخ بغداد , اخلطيب البغدادي 870/

، وإرشاد 1/67لبنان  –، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية ، دار الكتب العلمية، بريوت 
 .  1/46الساري ، الَقْسَطالينّ 

ه  198م ابلكوفة، وسكن مكة وتويف فيها725ه  /107مد: حمّدث احلرم املكّي. من املوايل. ولد ( سفيان بن عيينة بن ميمون اهلاليل الكويف، أبو حم25)
د هللا حممد  ، كان حافظا ثقة، واسع العلم كبري القدر ، له كتاب )اجلامع( يف احلديث، وكتاب يف )التفسري( ، را : تذكرة احلقاظ، مشس الدين أبو عب 814م/

، و األعالم، الزركلي  1/86م 1998ه / 1419 1لبنان ، ط-م ، دار الكتب العلمية بريوت1348ه  /748الذهيب ت بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز
3/105 . 

 161م ،وتويف 716ه  / 97ولد سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، من بين ثور بن عبد مناة ، من مضر، أبو عبد هللا: أمري املؤمنني يف احلديث ،  (26)
خرج من الكوفة )سنة م ، كان سيد أهل زمانه يف علوم الدين والتقوى ، ولد ونشأ يف الكوفة، وراوده املنصور العباسي على أن يلي احلكم، فأىب ، و   778ه  /  
صغري( م( فسكن مكة واملدينة ، مث طلبه املهدي، فتوارى،وانتقل إىل البصرة فمات فيها مستخفيا ، له من الكتب ==)اجلامع الكبري( و)اجلامع ال762ه /  144

 . 3/104كلي، واألعالم ، الزر 1/222كالمها يف احلديث، وكتاب يف )الفرائض( ، را : هتذيب األمساء واللغات ، النووي

 

(، وابن عيينة  24(. وهذا القول هو لإلمام البخاري)23)22(، وأكثر معتزلة البصرة 21)20أبو علي اجلبائي 
 26(، والثوري )25)

 املبحث الثان: زايدة اإلميان ونقصانه.
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 135.ص1الغنية لطاليب طريق احلق عز وجل ج  27

 النساء: 
و مقاالت اإلسالميني ،  252م، ص1975ه  /1375،  2أصول الدين، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي، دار الكتب العلمية، ط  29

، ولوائح 182، 181، بريوت ص1981ه  / م1،1401فاق اجلديدة، ط، واإلعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد، البيهقي ، دار اآل 322األشعري ص
 1/353األنوار البهية ، السفاريين 

، ص 1، ج 1997، الغنية لطاليب طريق احلق، عبدالقادر اجليالين، حتقيق أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضه.دار الكتب العلمية ، بريوت ،  30
135 

 27ذكر الشيخ عبد القادر اجليالين ان اإلميان يزيد وينقص حيث قال "وما جاز عليه الزايدة جاز عليه النقصان"
 ١٢التوبة:  ) ْم اَل أمَْيَاَن هَلُْم لََعلَُّهْم يَنتَ ُهونَ َوِإن نََّكثُوا أمَْيَاهَنُم مِّن بَ ْعِد َعْهِدِهْم َوطََعُنوا يف ِديِنُكْم فَ َقاتُِلوا أَِئمََّة اْلُكْفِرۙ  ِإهنَُّ 

 واستدل الشيخ عبد القادر اجليالين هبذه اآلية على كالمه من أن اإلميان يزيد وينقص مبا أييت:

 ومن السنة استدل حبديث ابن عباس وايب هريره وايب الدرداء رضي هللا عنهم اهنم قالوا: اإلميان يزيد وينقص. وغري
 .  28ذلك مما يطول شرحه

ومن خالل هذه اآلراء يتضح لنا أن اإلميان يزيد وينقص بناء على ماتقدم من ادله ساقها اجليالين رمحه هللا، وغريه 
 من العلماء احملدثني حسب ما أشران اليه يف هذا اجلانب.

ومن هذا نستنتج ان الشيخ اجليالين رأيه يتفق مع رأي اهل السنة واجلماعة والذي يقول ان اإلميان يزيد وينقص 
بناء على األدلة اليت ساقوها من القرآن والسنة وأقوال الصحابة واليت من أبرزهم عمر بن اخلطاب، وعلي بن أيب 

 رداء، وابن عمر، وأبو هريرة، وعائشة طالب، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، وأبو الد 

رضوان هللا عليهم أمجعني"، ومن التابعني: " كعب األحبار، وإسحاق بن راهويه، وعروة وطاووس، وسفيان بن 
عيينة وغريهم"، وبه قال اإلمام الشافعي: واإلمام أمحد بن حنبل. ومن املتكلمني: كابن اللبان، والرازي، والبغدادي،  

 30، وذكر الشيخ عبد القادر اجليالين: ان األشعرية انكروا زايدة اإلميان ونقصانه29جاين، والباقالينواإلجيي، واجلر 

 ويتضح اختالف العلماء يف حتديد مسمى اإلميان، اهنم اختلفوا أيضاً يف مسألة أخرى وهي زايدة اإلميان ونقصانه. 
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، وشرح الفقه األكرب، علي   261/ 2، وشرح املقاصد ، التفتازاين  191، الفرق بني الفرق ، البغدادي ص  139األشعري صرا : مقاالت اإلسالميني ،    (31)

 .  121، 1/120، و إرشاد الساري ، الَقْسَطالينّ  126القاري ص
 . 153م، ص  2007ه /  1428، 1( را : شرح العقائد النسفية، سعد الدين التفتازاين ، دار البريويت، ودار ابن اهلادي، ط32)

ُتْم ُمْؤِمِننَي َيْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَنْ َفاِل ُقِل اأْلَنْ َفاُل لِلَِّ   َوالرَُّسوِل فَات َُّقوا الِلََّ َوَأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنُكْم َوَأِطيُعوا الِلََّ َوَرُسولَُه ِإْن ُكن ْ
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر الِلَُّ َوِجَلْت قُ ُلوهُبُْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم َآاَيتُُه زَاَدهتُْ 1) ُلوَن )ْم ِإميَ ( ِإَّنَّ ( 2ااًن َوَعَلى َرهبِِّْم يَ تَ وَكَّ

 ( أُولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا هَلُْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َرهبِِّْم َوَمْغِفرٌَة َورِْزٌق َكرِيٌ 3الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َوممَّا َرَزقْ َناُهْم يُ ْنِفُقوَن )
 .٤  –  ١األنفال:    َّ (4)

اإلميان ال يزيد وال ينقص، ألنَّ اإلميان هو التصديق ابهلل وبرسوله، والتصديق شيٌء واحد ال ومنهم من قال: ان 
يتجزأ، فال يتصور كماله مرة ونقصانه أخرى، ألنَّه مىت قبل ذلك كان شكاً وكفراً وهو قول مجهور املتكلمني، وبه 

 قوال:(، ومن هذه األ31، وكثري من العلماء )-رمحه هللا    -قال أبو حنيفة 

:   اإلميان ال يزيد وال ينقص ألنَّه ال يتصور زايدة اإلميان إال بنقصان -رمحه هللا  –قال اإلمام أبو حنيفة  -1
الكفر، وال يتصور نقصان اإلميان إال بزايدة الكفر، فكيف جيوز أن يكون الشخص الواحد يف حالة واحدة مؤمناً 

أُولَِئَك ُهُم تعاىل: ملؤمن شك، كما أنَّه ليس يف كفر الكافر شك لقوله وكافراً، واملؤمن مؤمن حقًا وليس يف إميان ا
أُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحقًّا َوأَْعَتْداَن لِْلَكاِفرِيَن  و  ٤األنفال:  َّ  )اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا هَلُْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َرهبِِّْم َوَمْغِفرٌَة َورِْزٌق َكِريٌ 

 قاً وليسوا بكافرين أي حقاً ، والعاصون من أمة حممد  كلهم مؤمنون ح١٥١النساء:    َّ  ُمِهيًناَعَذااًب  
وقال التفتازاين: إنَّ حقيقة اإلميان ال تزيد وال تنقص ملا مر من إنَّ التصديق القليب الذي بلغ حد اجلزم واإلذعان،   -2

قيقة التصديق، فسواء أتى ابلطاعات أو ارتكب وهذا ال يتصور فيه زايدة وال نقصان، حىت إنَّ من حصل له ح
 (.32املعاصي، فتصديقه ابٍق على حاله، ال تغري فيه أصاًل  )

القول الثالث: اإلميان يزيد وينقص، وهو مذهب أهل السنة واجلماعة من سلف هذه األمة وخلفها، واستدل 
 بعض أهل العلم، وكانت كاآليت:أصحاب هذا القول أبدلة من الكتاب والسنة وأاثر السلف وأقوال  

ِت َوٱأۡلَۡرضِِۚ جُ  َولِلَِّ  ِإميَِٓنِهۡم   مَّعَ  اُهَو ٱلَِّذيأ أَنَزَل ٱلسَِّكيَنَة يف قُ ُلوِب ٱۡلُمۡؤِمِننَي لِيَ ۡزَداُدوأاْ ِإميَٓن من القرآن الكري  وَٓ ُنوُد ٱلسَّمَٓ
ُ َعِليًما َحِكيم َيٌة َآَمُنوا ِبَرهبِِّْم َوزِْداَنُهْم ُهًدى   و٤الفتح:    َّ  اٖ  وََكاَن ٱلِلَّ ُْم ِفت ْ  ١٣الكهف:    َّ حَنُْن نَ ُقصُّ َعَلْيَك نَ َبَأُهْم اِبحلَْقِّ ِإهنَّ
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 . 29برقم  1/158صحيح البخاري ،شرح الَقْسَطاليّن)كتاب اإلميان ابب ُكْفرَاِن اْلَعِشرِي، وَُكْفٍر ُدوَن ُكْفٍر(  (33)
 . 1/177و م ،ع  1/1259فتح الباري ، العسقالين (34)
 . 44برقم  1/180( صحيح البخاري ، شرح الَقْسَطاليّن)كتاب اإلميان ,ابب زايدة اإلميان  (35)
م ، صحايب جليل، كان أعلم   639ه  /  18م ، وتويف 603ق ه  / 20معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري اخلزرجي، أبو عبد الرمحن ، ولد  (36)

 جعفر بن أيب طالب ، وشهد العقبة بينه وبني ، أسلم وهو فىت، وآخى النيب  األمة ابحلالل واحلرام. وهو أحد الستة الذين مجعوا القرآن على عهد النيب 
، را : أسد الغابة ، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد مع األنصار السبعني. وشهد بدراً وأحداً واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا 

،  و اإلصابة يف   4/418م ،  1989ه /  1409بريوت ،    –ر  م ، دار الفك1233ه /630الكري بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري ت  
م ، حتقيق ، عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد 1449ه  /852متييز الصحابة ، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ت 

 . 6/107، 1995ه  / 1415 1معوض ، دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط
 . 1/119الساري، الَقْسَطاليّن إرشاد  (37)
،  م صحايب. من أكابرهم، فضاًل وعقاًل، وقرابً من رسول هللا  653ه  /  32( عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل، أبو عبد الرمحن ت 38)

 األمني، را : أسد الغابة ، ابن األثري، اإلصابة ،  وهو من أهل مكة، ومن السابقني إىل اإلسالم، وأول من جهر بقراءة القرآن مبكة ، وكان خادم رسول هللا
 .  1/57، 3/280العسقالين 

 .   1/119( إرشاد الساري ، الَقْسَطالينّ 39)

 ومن السنة املطهرة:

)) أُرِيُت النَّاَر فَِإَذا َأْكثَ ُر َأْهِلَها وردت يف صحيح البخاري أحاديث كثرية تشري إىل زايدة اإلميان ونقصانه لقوله 
؟ قَاَل: " َيْكُفْرَن الَعِشرَي، َوَيْكُفْرَن اإِلْحَساَن، َلْو َأْحَسنْ  ْهَر، النَِّساُء َيْكُفْرَن "  ِقيَل: أََيْكُفْرَن اِبلِلَِّ َت ِإىَل ِإْحَداُهنَّ الدَّ

ًئا، قَاَلْت: َما رَأَْيتُ  وقال: ابن حجر العسقالين: " إنَّ أول احلديث  يرد  (33)ِمْنَك َخرْيًا َقطُّ ((  مُثَّ َرَأْت ِمْنَك َشي ْ
: ))خَيْرُُج ِمَن النَّاِر َمْن قَاَل الَ . وقوله  (34)على من أنكر الزايدة والنقص يف اإلميان ألنَّ احلسن تتفاوت درجاته "

ُ، َويف قَ ْلِبِه َوْزُن َشِعريٍَة ِمنْ  ُ، َويف قَ ْلِبِه َوْزُن بُ رٍَّة ِمْن َخرْيٍ، َوخَيْرُجُ إِلََه ِإالَّ الِلَّ   َخرْيٍ، َوخَيْرُُج ِمَن النَّاِر َمْن قَاَل اَل ِإلََه ِإالَّ الِلَّ
ُ، َويف قَ ْلِبِه َوْزُن َذرٍَّة ِمْن َخرْيٍ((   .(35)ِمَن النَّاِر َمْن قَاَل اَل إَِلَه ِإالَّ الِلَّ

 ومن آاثر الصحابة

: "  اليقني اإلميان كله  ))38. قول عبد هللا بن مسعو(37): " اجلس بنا نؤمن ساعة " (36)ن جبل قول معاذ ب
(  "39.) 

 ومن أقوال العلماء:
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 .  1/121( م ، ع 40)
أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني العينتايب احلنفي بدر الدين العيين ، حققه أبو املنذر خالد بن إبراهيم املصري ، ( عمدة القاري ،  41)

 .   1/111العيينم . 1999ه  /  1420،  1الرايض ، ط –مكتب الرشيد 
، ص 1، ج 1997ح بن حممد بن عويضه.دار الكتب العلمية ، بريوت ، الغنية لطاليب طريق احلق، عبدالقادر اجليالين ، حتقيق أبو عبد الرمحن صال 42

135 
، ص 1، ج 1997الغنية لطاليب طريق احلق، عبدالقادر اجليالين، حتقيق أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضه.دار الكتب العلمية ، بريوت ،  43

135 

: "  لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء ابألمصار فما رأيت احد منهم -رمحه هللا  -قال اإلمام البخاري  -1
 (.40ويزيد وينقص"  )خيتلف يف أنَّ اإلميان قول وعمل  

: "  واإلميان قول وفعل يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم: ال تقل -رمحه هللا  -قال سفيان بن عيينة   -2
 (.41ينقص، فغضب سفيان وقال: اسكت اي صيب ينقص حىت اليبقى منه شيء ")

ء وأقوال العلماء اليت ساقوها آنفا، من بعد البحث وجد أن آراء الشيخ عبد القادر اجليالين رمحه هللا، تتفق مع آرا
 القرآن الكري والسنة النبوية الشريفة، وأقوال التابعني واحملدثني من ان اإلميان يزيد وينقص.

 املطلب الثالث: اإلسالم واإلميان

ه وبني اإلميان وأقوال بعد أن عّرفنا اإلميان وبّينا أقوال العلماء فيه، البد لنا أن نعّرف اإلسالم ونبنّي وجه العالقة بين
رمحه هللا. األسالم بقوله: األسالم معناه األستسالم   -العلماء يف هذه املسألة، وقد عرف الشيخ عبد القادر اجليالين   

.إن 42واألنقياد وكل مؤمن  مستسلم  منقاد هلل تعاىل وليس كل مسلم مؤمنا ابهلل، ألنه قد يسلم  خمافة السيف
ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد  من القرآن الكري.ماذكره الشيخ عبد القادر اجليالين هنا يعتربا رئيا وقوال له مايقويه حبسب األدله 
ْساَلُم َوَما اْختَ َلَف الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بَ ْغًيا   نَ ُهْم َوَمْن َيْكُفْر ِبَِاَيِت الِلَِّ فَِإنَّ الِلََّ الِلَِّ اإْلِ بَ ي ْ

  19آل عمران:َّ   َسرِيُع احلَِْسابِ 

ومن السنة املطهرة ما أييت.] ماذكره اإلمام أمحد رضي هللا عنه. اىل حديث األعرايب حيث قال: واان مؤمن. فقال 
 43له النيب صلى هللا عليه وسلما و مسلم أنت؟[
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ه  ، حتقيق: حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت، 370اهلروي، أبو منصور ت را: هتذيب اللغة، حممد بن أمحد بن األزهري  (44)
 1429،  1م ، عامل الكتب ط2004ه /1424، و معجم اللغة العربية املعاصرة ، د: أمحد خمتار عبد احلميد عمر ت  12/313م ،2001ه  /  1،1421ط

 .  1/120،153،191 ، و إرشاد الساري الَقْسَطالينّ  1099/ 2م  2008ه  / 

 . 157ص  م ، 1969حتقيق : فتح هللا خليف ، دار املعارف ، مصر ،  و البداية من الكفاية يف اهلداية يف أصول الدين، نور الدين الصابوين، 45
وحيد، البيجوري ، املكتبة األزهرية ، وحتفة املريد على جوهرة الت148  –  1/144و شرح صحيح مسلم ، النووي :    1/154را: إرشاد الساري الَقْسَطالينّ   (46)

 .  7/259، وجمموع الفتاوى ، ابن تيمية  29، مصر ص 
 . 19سورة آل عمران اآلية :  (47)

 أخرى لألسالم منها ماأييت:وهناك تعريفات  

اإلسالم لغًة: أسلَم ُيسلم، إسالًما، فهو ُمسِلم، واملفعول ُمسَلم،)للمتعدِّي(، واإلسالم اصطالًحا: إظهار اخلضوع 
والقبول ملا أتى به الرسول عليه الصالة السالم واختلف العلماء يف مسمى اإلميان واإلسالم، وهل مها لفظان 

أي: أنَّ اإلميان هو تصديق هللا تعاىل فيما أخرب من أوامره ونواهيه، واإلسالم  –ىن واحد مرتادفان يدالن على مع
ما لفظان متغايران لكل واحد  هو اإلنقياد واخلضوع ، فاإلميان ال ينفك عن اإلسالم حكًما فال يتغايران، أو أهنَّ

 .(44)منهما حقيقة شرعية تغاير حقيقة اللفظ اآلخر

أي: أنَّ  –العلماء يف مسمى اإلميان واإلسالم، وهل مها لفظان مرتادفان يدالن على معىن واحد حيث اختلف 
اإلميان هو تصديق هللا تعاىل فيما أخرب من أوامره ونواهيه، واإلسالم هو اإلنقياد واخلضوع، فاإلميان ال ينفك عن 

ما لفظان متغايران لكل واح . 45د منهما حقيقة شرعية تغاير حقيقة اللفظ اآلخراإلسالم حكًما فال يتغايران، أو أهنَّ
 وسأبني أقوال أهل العلم يف هذه املسألة وأدلتهم وذلك فيما أييت:

القول األول: اإلسالم واإلميان مرتادفان، وهو قول اإلمام البخاري "رمحه هللا "، ومجاعة من احملّدثني، ومجهور املعتزلة 
ْساَلُم َوَما اْختَ َلَف الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب   :القول مبا أييت  . واستدل أصحاب هذا(46)واملتكلمني   ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد الِلَِّ اإْلِ

نَ ُهْم َوَمْن َيْكُفْر ِبَِاَيِت الِلَِّ فَِإنَّ الِلََّ َسرِيُع احلِْ    (.47) َسابِ ِإالَّ ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بَ ْغًيا بَ ي ْ
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م، اتبعي من كبار احلفاظ والفقهاء، وهو الذي مجع السنن يف   742ه  /124م،و ت 678ه / 58حممد بن مسلم بن عبد هلل بن شهاب الزهري، ولد  (48)

 . 7/97واألعالم ، الزركلي 1/102ا إىل عمر بن عبد العزيز حني أمر بتدوين السنة النبوية، را: تذكرة احلفاظ ، الذهيب دفاتر وبعث هب
م ، عامل املغرب وإمام أهل  1149ه  /  544م وت 1083ه /  476( عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو الفضل، ولد 49)

من أعلم الناس بكالم العرب وأنساهبم وأايمهم ، ويل قضاء سبتة، ومولده فيها، مث قضاء غرانطة ، وتويف مبراكش مسموما، قيل: مسه  احلديث يف وقته. كان 
 . 5/99، واألعالم ، الزركلي 6/236يهودي ، من تصانيفه ، الشفا بتعريف حقوق املصطفى والغنية ، را : شذرات الذهب ، ابن العماد 

الرمحن )صالح الدين( ابن عثمان بن موسى بن أيب النصر النصري الشهرزورّي الكردي الشرخاين، أبو عمرو، تقّي الدين، املعروف اببن   ( عثمان بن عبد50)
م أحد الفضالء املقدمني يف التفسري واحلديث والفقه وأسم الرجال. ولد يف شرخان )قرب شهرزور(   1245ه  /  643م و ت1181ه /577الصالح ، ولد

ويف فيها إىل املوصل مث إىل خراسان، فبيت املقدس حيث ويل التدريس يف الصالحية ، وانتقل إىل دمشق، فواَله امللك األشرف تدريس دار احلديث، وت وانتقل
 . 4/207ركليواألعالم،الز  5/221، له كتاب ، معرفة أنواع علم احلديث ، يعرف مبقدمة ابن الصالح، و األمايل ، را : شذرات الذهب ، ابن العماد 

م ، فقيه حمّدث، من أهل بست )من بالد  998ه  /  388م ، وت 931ه  /  319( محد بن حممد بن إبراهيم ابن اخلطاب البسيّت، أبو سليمان ، 51)
 4/472لط احملدثني ،  كابل( من نسل زيد بن اخلطاب )أخي عمر بن اخلطاب( له : معامل السنن ، يف شرح سنن أيب داود، و بيان إعجاز القرآن و إصالح غ

 . 2/273األعالم ، الزركلي
،  29، وحتفة املريد على جوهرة التوحيد، البيجوري ص  148 – 1/144، صحيح مسلم ، شرح النووي  1/156( را: إرشاد الساري ، الَقْسَطالينّ 52)

   7/259وجمموع الفتاوى ، ابن تيمية 
،  1/121قوى، والفحشاء واملنكر، واخلري واملعروف، واإلمث والعدوان، را: إرشاد الساري ، الَقْسَطالينّ ( وذلك مثل ألفاظ الفقري مع املسكني، والرب والت53)

 . 493 – 2/492، وشرح العقيدة الطحاوية ، إبن أيب العز احلنفي  167 – 3/162وجمموع الفتاوى ،ابن تيمية

الثاين: أنَّ اإلسالم واإلميان لفظان خمتلفان لكل واحد منهما معىن قائم به، أو بينهما عموم وخصوص من القول 
(، 51(، واخلطايب)50(، وابن الصالح )49(، والقاضي عياض)48وجه، وممن ذهب إىل هذا القول الزهري)

 (، واستدل أصحاب هذاالقول مبا أييت: 52ومجهور العلماء من أهل   احلديث )

ميَاُن يف قُ ُلوِبُكمْ قوله تعاىل:    -1 َوِإْن ُتِطيُعوا الِلََّ   قَاَلِت اأْلَْعرَاُب َآَمنَّا ُقْل ملَْ تُ ْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اإْلِ
ًئا ِإنَّ الِلََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ  . والذي يبدو يل من كل ما تقدم من األقوال  ١٤رات: احلج َّ َوَرُسوَلُه اَل يَِلْتُكْم ِمْن أَْعَماِلُكْم َشي ْ

واألدلة أنَّ اإلميان واإلسالم يتفقان يف موطن إذا أفردا، وخيتلفان يف موطن آخر إذا ذكرا مًعا، فقد يطلق اإلسالم 
 ويراد به ما يشمل اإلميان، ويطلق اإلميان ويراد به ما يشمل اإلسالم.

كذلك وقد يذكر اإلسالم وال يراد به اإلميان، وقد يطلق اإلميان وال يراد به اإلسالم، وقد يذكر اإلميان على    
التصديق الباطن، واإلسالم على االنقياد الظاهر. وحاصل هذا القول أنَّ اإلسالم واإلميان إذا افرتقا اجتمع مدلوهلما، 

 .(53)وإذا اجتمعا اختلف مدلوهلما  
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 229. ص1الغنية لطاليب طريق احلق عز وجل. ج 54
، و اجلامع ألحكام القرآن ، تفسري القرطيب ،أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي  5/125را: لسان العرب ، ابن منظور (55)

، أليب الفداء إمساعيل و تفسري القرآن العظيم    9/180القاهرة    –ه ، حتقيق: أمحد الربدوين، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية  671مشس الدين القرطيب ت  
 ،. 4/285م    1999ه /1420  -2م ، حتقيق: سامي بن حممد سالمة ، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط1373ه /  774بن عمرو بن كثري القرشي الدمشقي ت

 املبحث الثان

 الكبرية وحكم مرتكبها

 املطلب األول: تعريف الكبرية. 

عرفها الشيخ عبد القادر اجليالين رمحه هللا مبا أييت: هي كل ما هنى هللا عنه فهو كبريه، وقال أيضا الكبرية هي: كل 
كبريه. وقد مجعها بعض العلماء ما أوعد هللا عليه ابلنار فهو كبرية، وقال أيضا هي كل ما أوجب احلد يف الدنيا فهو  

 فقالوا هي سبعة عشر:

أربع يف اللسان وهي: شهادة الزور، وقذف احملصن، واليمني الغموس، وهي اليت حبق هبا ابطل ويبطل هبا  •
 حق او يقطع  هبا مال امرئ مسلم ولو سواكا من اراك، والسحر.

 ال اليتيم، وأكل الراب وهو يعلم به.وثالث يف البطن وهي: شرب اخلمر واملسكر من كل شراب، وأكل م •
 واثنان يف الفرج ومها: الزان واللواطة. •
 وثنان يف اليدين ومها: القتل والسرقة. •
 وواحده يف الرجلني وهي: الفرار من الزحف، الواحد من االثنني، والعشرة من العشرين، واملائة من املئتني. •
و ان ال ترب قسمهما اذا أقسما عليك، وأن ال وواحده يف مجيع اجلسد كله وهي: عقوق الوالدين، وه •

 .54تضرهبما أذا سباك، وأن تطعمهما اذا سأالك، ووأن تطعمهما اذا جاعا وستطعماك
وقيل أيضا أن الكبرية يف اللغة تعين: الشيء العظيم، وتقول: َأْكرَبْت الشيَء أي استعظمته، والتكبري: التعظيم، ومنه 

اْخرُْج  مبَْكرِِهنَّ أَْرَسَلْت إِلَْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت هَلُنَّ ُمتََّكًأ َوَآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمن ُْهنَّ ِسكِّيًنا َوقَاَلِت فَ َلمَّا مسََِعتْ  قوله تعاىل:
أي: أعظمنه، .  ٣١وسف:  يِإالَّ َمَلٌك َكِريٌ َعَلْيِهنَّ فَ َلمَّا رَأَيْ َنُه َأْكرَبْنَُه َوَقطَّْعَن أَْيِديَ ُهنَّ َوقُ ْلَن َحاَش لِلَِِّ َما َهَذا َبَشرًا ِإْن َهَذا  

 .(55)على قول أكثر املفسرين  
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ن ، نشأ يف إسفرايني )بني م ، عامل ابلفقه واألصول ، كان يلقب بركن الدي1027ه  /418( إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران، أبو إسحاق ت 56)
اجلامع( يف نيسابور وجرجان( مث خرج إىل نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدّرس فيها، ورحل إىل خراسان وبعض أحناء العراق، فاشتهر. له كتاب )

نيسابور، ودفن يف إسفرايني ، را : شذرات الذهب ، أصول الدين، و )رسالة( يف أصول الفقه. وكان ثقة يف رواية احلديث. وله مناظرات مع املعتزلة. مات يف 
 1/61، و األعالم ، الزركلي 5/90ابن العماد 

و لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف  2/86و صحيح البخاري ، شرح النووي 10/201را: إرشاد الساري ، الَقْسَطالينّ  (57)
 -  2دمشق، ط –م، مؤسسة اخلافقني ومكتبتها 1775ه  /1188لدين، أبو العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي ت،عقد الفرقة املرضية، مشس ا 

 . 1/365م  1982ه /  1402

 1/65الغنية للجيالين، 58
 شرح العقيدة الطحاوية  59

 ه (792عي الصاحلي الدمشقي )املتوىف : املؤلف : صدر الدين حممد بن عالء الدين علّي بن حممد ابن أيب العز احلنفي، األذر 
 حتقيق : مجاعة من العلماء ، ختريج : انصر الدين األلباين 

 الناشر : دار السالم للطباعة والنشر التوزيع والرتمجة )عن مطبوعة املكتب اإلسالمي(
 316.ص1م.ج2005 -ه  1426الطبعة : الطبعة املصرية األوىل 

واختلفت عبارات وألفاظ العلماء يف تعريف الكبرية، ومتييزها عن الصغرية، فمنهم من جعل الذنوب كلها من الكبائر 
:  كل ما هنى  هللا عنه (56)اإلسفراييينصغريها وكبريها، وكل حسب علمه ومعرفته ووجهة نضره، وقال أبو إسحاق  

 .(57)كبرية  

 املطلب الثان: حكم مرتكب الكبرية. 

وللشيخ عبد القادر اجليالين رئيا مهما يف حكم مرتكب الكبرية حيث قال: "ونعتقد ان من ادخله هللا النار بكبريته 
كالسجن يف الدنيا يستوىف منه بقدر كبريته وجرميته مع اإلميان، فإنه ال خيلد فيها بل خيرجه منها ألن النار يف حقه  

 .  58مث خيرج برمحة هللا تعاىل وال خيلد فيها"

وأهل الكبائر يف النار ال خيلدون، إذا ماتوا وهم موحدون. واملقصود هنا: أن البدع هي من هذا اجلنس، فإن الرجل 
دا وإما مفرطا مذنبا، فال يقال. إن إميانه حبط جملرد يكون مؤمنا ابطنا وظاهرا، لكن أتول أتويال أخطأ فيه، إما جمته

، فقوله:" وأهل الكبائر من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم يف النار ال 59ذلك، إال أن يدل على ذلك دليل شرعي
رج خيلدون، إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول اخلوارج واملعتزلة، القائلني بتخليد أهل الكبائر يف النار, لكن اخلوا
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 852-849"الظالل" متفق عليه، وهو خمرج يف  60
 370.ص1شرح العقيدة الطحاوية ج 61

تقول بتكفريهم، واملعتزلة خبروجهم عن اإلميان، ال بدخوهلم يف الكفر، بل هلم منزلة بني منزلتني، كما تقدم عند 
 .الكالم على قول الشيخ رمحه هللا: وال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله

بائر من أمة غري حممد صلى هللا عليه وقوله: وأهل الكبائر من أمة حممد. ختصيصه أمة حممد، يفهم منه أن أهل الك
وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به، ]حكمهم[ خمالف ألهل الكبائر من أمة حممد، ويف ذاك نظر، فإن النيب صلى 

ومل خيص أمته بذلك، بل ذكر 60هللا عليه وسلم أخرب أنه: "خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان" 
وليس يف بعض النسخ ذكر األمة. وقوله: يف النار. معمول لقوله: ال خيلدون. وإَّنا قدمه  اإلميان مطلقا، فتأمله.

 .ألجل السجعة، ال أن يكون ]يف النار[ خرب لقوله: وأهل الكبائر، كما ظنه بعض الشارحني

رميه. واختلف العلماء يف الكبائر على أقوال، فقيل: سبعة، وقيل: سبعة عشر. قيل: ما اتفقت الشرائع على حت
وقيل: ما يسد ابب املعرفة ابهلل. وقيل: ذهاب األموال واألبدان. وقيل: مسيت كبائر ابلنسبة واإلضافة إىل ما دوهنا. 
وقيل: ال تعلم أصال. أو أهنا أخفيت كليلة القدر. وقيل: إهنا إىل السبعني أقرب. وقيل: كل ما هنى هللا عنه فهو 

أو توعد عليها ابلنار، أو اللعنة، أو الغضب. وهذا أمثل األقوال، واختلفت   كبرية. وقيل: إهنا ما يرتتب عليها حد 
 61عبارات

وهلذا يتضح للباحث ان اكثر ااألدله متيل اىل ان مرتكب الكبرية ليس بكافر بل هو عاصي يستحق عقوبته من هللا 
 الكبرية ليس بكافر.تعاىل ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه، وهذا ما عليه الشيخ عبد القادر ان مرتكب  
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 املصادر واملراجع

 بعد القرآن الكري.

اإلابنة عن أصول الداينة، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن أيب بشري األشعري، حتقيق: د. فوقية حسن حممود، 
 م1977ه /  1397، 1القاهرة، ط  –داراألنصار  

املعافري اإلشبيأيت املالكي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق أحكام القرآن، حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب 
 م.  2003ه  /   1424،  3لبنان،ط  –عليه: حممد عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية، بريوت  

م، علق عليه. ابو الفضل 1112ه /505أحياء علوم الدين، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي ت 
 م.2005ه /1،1426لغد اجلديد، املنصورة، مصر، طالدمياطي احم بن علي، دار ا

األدب املفرد، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، حققه وقابله على أصوله:مسري بن أمني الزهريي، 
 م.1998ه /  1419، 1مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض، ط

م، حتقيق: د. علي 1089ه /481ن حممد األنصاري اهلروي األربعون يف دالئل التوحيد، ابو إمساعيل عبد هللا ب
 م.1984ه /1404، 1بن حممد بن انصر الفقيهي، املدينة املنورة، ط

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ابو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد الَقْسَطاليّن، ضبط وختريج ومراجعة، 
 م.2007ه / 1428  1التوزيع، طصدقي مجيل العطار، دار الفكر للطباعة والنشر و 

اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول اإلعتقاد،إلمام احلرمني اجلويين، حتقيق: د. حممد يوسف موسى وعلي عبد 
 م1950ه /    1369املنعم، مطبعة السعادة، مصر، 

م، دار 1233ه /630أسد الغابة يف معرفة الصحابة، عز الدين ابن أالثري أيب احلسن علي بن حممد اجلزري، ت 
 م.1989ه /1409الفكر، بريوت،
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م، حتقيق: عبد هللا بن حممد احلاشدي، 1066ه /458األمساء والصفات، أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي، ت  
 م.1993ه /1413، 1مكتبة السوادي، جدة  ط

يق، عادل م، حتق1449ه /852االصابة يف متيز الصحابة، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين، ت 
 م.1995ه /1415، 1أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 1421أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة،  أتليف خنبة من العلماء، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 م.2001ه /

حتقيق: د. فيصل بدير عون، جامعة الكويت، جلنة األصول اخلمسة، القاضي عبد اجلبار بن أمحد االسد آابدي، 
 م.1998ه / 1،1419التأليف والتعريب والنشر، الشويخ، ط

 م.1975ه / 1395،  2اصول الدين، ابو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي  البغدادي، دار الكتب العلمية، ط  

 م.1990ه /    1411د، الطبعة الرابعة،  أصول الدين اإلسالمي،د. رشدي عليان، د. قحطان الدوري، جامعة بغدا

 –دار اآلفاق اجلديدة    –اإلعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد، أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: أمحد عصام الكاتب
 م.1981ه /1،1401بريوت، ط

 .م  2002ه /  15،1423لبنان، ط  –األعالم للزركلي، خريالدين الزركلي، طبعة دارالعلم للماليني، بريوت  

، 1اإلقتصاد يف اإلعتقاد، أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل، حتقيق:الدكتورة إنصاف رمضان، دارقتيبة، ط
 م.  2003ه  /    1423

إكمال املعلم بفوائد مسلم، للقاضي الشيخ احلافظ أيب الفضل عياض بن موسى، حتقيق: حممد حسن حممد، وأمحد 
 م. 2006ه /  1427،  1لبنان، ط–العلمية، بريوتفريد املزيدي، دار الكتب  

االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة رضي هللا عنهم، أبو عمر يوسف بن عبد هللا 
 م، دار الكتب العلمية، بريوت .1071ه /463بن حممد بن عبد الرببن عاصم النمري القرطيب ت  
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ه وال جيوز اجلهل به، للقاضي أيب بكر الباقالين، حتقيق: حممد زاهد الكوزي، مؤسسة اإلنصاف فيما جيب اعتقاد
 م. 1963ه /  3،1383اخلاجني، ط

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، انصرالدين أبو اخلري عبدهللا بن عمر بن حممد البيضاوي، حتقيق حممد عبدالرمحن 
 م.1998ه /1418 ،1بريوت، ط  –املرعشلي، دار إحياء الرتاث العريب  

إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق من أصول التوحيد، حممد بن نصر املرتضى اليماين)ابن  
 م.1987ه /2،1408بريوت، ط  –الوزير(، دار الكتب العلمية  

د. علي بن حممد  اإلميان، ابن منده، ابو عبد هللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن منده العبدي   ، حتقيق،
 م.1986ه /1406  2بن انصر الفقيهي، مؤسسة الرسالة،  بريوت، ط

اإلميان، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حققه وخرج  أحاديثه حممد انصر الدين األلباين، 
 م.1996ه  /   1416،  5عمان، األردن، ط  –املكتب اإلسالمي  

اية يف اصول الدين، نورالدين الصابوين، حتقيق: فتح هللا خليف، دار املعارف، البداية من الكفاية يف اهلد 
 م. 1969ه / 1389مصر،

البداية والنهاية،عماد الدين ,أبو الفداء إمساعيل بن عمرو بن كثري القرشي الدمشقي،حتقيق عليشريي، دارإحياء 
 م.1988ه /  1408، 1الرتاث العريب،ط

، املطبعة األمريية 1م، ط1524ه /  930ر، حممد بن أمحد بن إايس احلنفي املصري تبدائع الزهور يف وقائع الدهو 
 م.1894ه / 1311ببوالق سنة 

 م.1905ه /  1322بيان موافقة صريح العقول لصحيح النقول، ابن تيمية، املطبعة األمريية، بوالق، مصر 

  



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 4, No: 2, 2020 

 
 25 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 أبو الفيض،امللقب مبرتضى الزبريي،حتقيق: اتج العروس من جواهر القاموس،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين
 جمموعة من احملققني،دار اهلداية.

اتريخ اخللفاء، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، مطبعة السعادة ، مصر، 
 م.1952ه  /  1371،  1ط

 م.  1957ه /4،1377اتريخ الفلسفة يف اإلسالم،ديبور، ترمجه أبو ريدة، ط

م، حتقيق:حممد زهري النجار، 890ه /276أتويل خمتلف احلديث، حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت  
 م.1972ه / 1393دار اجليل، بريوت  

تبصري املنتبه بتحرير املشتبه، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين، ت 
 ر، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان.م، حتقيق: حممد علي النجا1449ه /852

التحبري يف املعجم الكبري، عبد الكري بن حممد بن منصور التميمي السمعاين املروزي، أبو سعد، ت 
 م.1975ه / 1395، 1بغداد، ط  –م، حتقيق: منرية انجي سامل،رائسة ديوان األوقاف  1167ه /562

بن منصور التميمي السمعاين املروزي، أبوسعد، ت التحبري يف املعجم الكبري، عبدالكري بن حممد 
 م.1975ه / 1395، 1بغداد، ط  –م، حتقيق: منرية انجي سامل،رائسة ديوان األوقاف  1167ه /562

 حتفة املريد على جوهرة التوحيد، البيجوري، املكتبة االزهرية، مصر.

ه (، 449خلف بن عبد امللك )املتوىف:  شرح صحيح البخاري البن بطال، املؤلف: ابن بطال أبو احلسن علي بن    
 -ه  1423السعودية، الرايض، الطبعة: الثانية،  -حتقيق: أبو متيم ايسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد 

 م.2003
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ABSTRACT 

 

 
This paper spots light on the numerous works written by Al-Imam Ibn Abi Al-Dunya. Many 

of these works were published although many others were considered missing. However, the 

available works that has been published provide a considerable amount of knowledge in 

various fields of science. This encourages researchers to conduct different studies based on 

these works.   Also, it is worth noting that only brief information of Ibn Abī Al-Dunyā’s life 

has reached us. Nevertheless, researchers can write much about such a character through his 

works. In other words, achievements are the best reflection of an individual’s intentions. In 

this paper, sixty two works of Ibn Abi Al-Dunya are briefly reviewed along with their year of 

publication and name of editors. Works published on Ibn Abi Al-Dunya are also mentioned. 

Keywords: Ibn Abi Al-Dunya, manuscripts, achievements, publications. 
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 امللخص

 

تسلط هذه الدراسة الضوء على النتاج العلمي لإلمام احملدث واملريب ابن أيب الدنيا، وذلك من خالل آاثره اخلطية 
عددا كبريا منها مت إجياده الوفرية. فعلى الرغم من اعتبار الكثري من مؤلفات اإلمام مفقودة مل يعثر عليها بعد، إال أن  

وحتقيقه. وتعترب املادة املنشورة مصدرا ثراي للدراسة من قبل الباحثني املهتمني. كما تظهر الدراسة تنوع اجملاالت اليت 
تناوهلا ابن أيب الدنيا يف مؤلفاته مما ميكن الباحث من تقصي الكثري عن شخصية اإلمام وموروثه العلمي. تعرض 

ان وستون عمال منشورًا لإلمام ابن أيب الدنيا إبجياز مع أمساء حمققيها واتريخ نشرها ابإلضافة إىل هذه الدراسة اثن
 الدراسات اليت قامت عليه.

 
 : ابن أيب الدنيا، اآلاثر اخلطية، النتاج العلمي، حتقيق.الكلمات املفتاحية
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1attributed to the Prophet (SAW), but not proven to have a continuous chain An attributed Hadith is a Hadith that is  

of transmitters up to him. 

 

Introduction 

 

Ibn Abi Al-Dunya was a prolific writer who composed around two hundred and 

seventeen (217) books covering various fields of knowledge and science. He 

wrote in Qira’at (methods of recitation) such as: Huruf Khalaf, Hadith, linguistic 

and literature, history, biography, doctrine and asceticism. In addition to this, Ibn 

Abi Al-Dunya, in many of his works, is considered one of the earliest, if not the 

first, who developed different types of genres. To mention but a few, kitab Al-

Manamat (book of dreams), Qisar Al-Amal (shortening long hopes), Man Asha 

Ba’d Al-Mawt (those who survived after death), Al-Iyal (the family), Al-Samt wa 

Adab Al-Lisan (silence and ethics of the tongue) and Islah Al-Mal (restoration of 

Wealth). His book, which is of close relevance to my topic, Muhasabat Al-Nafs 

wa Al-Izra’ Alayha (Self-accountability and Admonishment), is considered the 

earliest work to be written in such a genre. Except for one book entitled Adab Al-

Nufus (self-discipline) written by Al-Harith Al-Muhasibi (d. 243 AH). But this 

book is not musnad (i.e., contains continuous chain of narrators) unlike Ibn Abi 

Al-Dunya’s. 

Ibn Abi Al-Dunya’s high standing as a scholar and a creative reformer is 

attested by his intellectual output and the positive testimonies of many notable 

scholars. Ibn Kathir (1986) says of him that he was a “conserver and a compiler 

in every discipline, well-known for his many beneficial works” (p. 11/71). 

Likewise, Al-Khatib Al-Baghdadi (2001) who says he was, “The compiler of 

books on piety and heart softening” (p. 11/293). As for Al-Kutbi (1973) he says 

that Ibn Abi Al-Dunya was “One of the trustworthy writers on Hadith and 

biographies” (p. 1/494). Ibn Abi Al-Dunya wrote many works in the various 

Islamic sciences, with a marked predilection for ethico-spiritual themes. Notably, 

each work of Ibn Abi Al-Dunya’s is a masterpiece on its own. Almost all of his 

works include a limited number of attributed Hadiths (marfu’)1. But, in general, 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 4, No: 2, 2020 

 
 31 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
2 Narrations from the Prophet’s companions in terms of their sayings and actions. Known also as ‘al-athar.’ 
3 It refers to the narration when the chain of transmitters stops at the Tabi’i (i.e., the followers of the Prophet’s 

companions) in terms of sayings and actions. 
4 This book has been studied by: Al-Tabba’ (1992), Sa’dawi (2000) and Al-Hummadah (2012). 

his works consist of four main categories: Hadiths (known as al-akhbar), Al-

Mawqufat2, Al-Maqtu’at3 and poetry. 

 

Published Works on Ibn Abi Al-Dunya 

• Muhammad Khair Ramadan Yusuf (1994). Fihris Al-Aḥadith allati 

Rawaha Ibn Abi Al-Dunya. Beirut: Dar Ibn Hazm. 

• Fadil Ibn Khalaf Al-Hummadah Al-Raqqi (2012). Ibn Abi Al-Dunya 

Muḥaddithan wa Muṣliḥan. In Mawsu’at Ibn Abi Al-Dunya (1st vol., pp. 

1–576). Riyadh: Dar Atlas Al-Khadra’. 

• Ibtisam Marhun Al-Ṣaffar (2014). Ibn Abi Al-Dunya: Maṣadiruhu wa 

Mu’allafatuhu ma’a Taḥqiq Kitabihi Al-Faraj ba’d Al-Shiddah. Beirut: 

Dar Al-Muqtabas. 

 

Brief Review of Ibn Abi Al-Dunya’s Published Works 

In this section, the published works of Ibn Abi Al-Dunya are introduced 

with details of their editions and the studies made on them along with an abstract 

for the contents and outline of each work. The works are alphabetically 

organized: 

 

1. Al-Ikhlas4 [sincerity] 

In this book, Ibn Abi Al-Dunya deals with a crucial and sensitive subject with 

which all of a person’s deeds are approved and vice versa. Being truly sincere to 

Allah in everything said or done needs a lot of effort. Thus, the first and most 

important result of sincerity is the purification of the soul. The main theme of the 

book is purification of the soul through sincerity. Like all of his works, Ibn Abi 

Al-Dunya included in this book Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from 

the Prophet’s companions, their successors and later scholars. However, verses 

of poetry were not included unlike Ibn Abi Al-Dunya’s usual method in writing. 

The book was neither given subtitles nor was it divided into clear sections. 
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5 This book has been studied by: Khalaf (1993), Sa’dawi (2000) and Al-Hummadah (2012). 
6 This book has been studied by: Al-Shalahi (1997), Sa’dawi (2000), Dar Ibn Hazm (2004) and Al-Hummadah (2012). 
7 This book has been studied by: Al-Sayyid (1993), Al-Mubārakfūrī (1993), Sa’dawi (2000) and Al-Hummadah 

(2012). 

2. Al-Iʿtibar wa Aʿqab Al-Surur wa Al-Ahzan5 [lessons and the sequences of 

happiness and sadness] 

Ibn Abi Al-Dunya focuses in this book on the reality of life that turns about 

between happiness and sadness. Regardless of the multiple reasons for the 

happiness or sadness, the book presents both as being tests sent from Allah to his 

slaves to testify their gratefulness or dissatisfaction. The best protective solution 

for life turns is to focus on the lifeafter rather than life by way of asceticism. 

However, achieving balance between the two is the cornerstone. Thus, the main 

theme of this book is to achieve balance between the focus on the worldly life 

and the afterlife. It includes seventy-seven (77) narrations of Hadiths, anecdotes, 

aphorisms and stories from the Prophet’s companions, their successors and later 

scholars along with verses of poetry. The book was not given subtitles nor was it 

divided into chapters. 

 

3. Al-Amr bi Al-Ma’ruf wa Al-Nahi an Al-Munkar6 [enjoining the good and 

forbidding the wrong] 

In this book, Ibn Abi Al-Dunya introduces a significant character by which this 

Ummah was described as the best of the other nations. Allah (SWT) says in the 

Qur’an: “  [Believers], you are the best community singled out for people: you

order what is right, forbid what is wrong, and believe in God” (Al-Qur’an. Al-

Imran 3:110). Through enjoining the right and forbidding the wrong the society 

may be kept on the right track that Allah has set for it. It shows the unity of the 

society and the Ummah, which cares about each other and favours the good as 

well as rejects the bad for everyone. Keeping pace on the track of guidance may 

not be achieved at all times and ups and downs do occur. Due to this, advice is 

always needed for the Ummah to stay alive. The book includes one hundred and 

fifteen (115) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the 

Prophet’s companions, their successors and later scholars along with verses of 

poetry. The book was not given subtitles nor was it divided into chapters. 

 

4. Al-Ahwal7 [the book of horrors] 
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This book focuses on an unseen issue that has an effective role in purifying the 

soul. It stands as a reminder and an admonishment of the day of resurrection. 

Similar to hell, which is unseen, the horrors of the day of resurrection are meant 

for the purpose of having people to fear disobeying Allah’s commands. It is based 

on the notion of recompense and punishment, which both should go in harmony. 

The horrors of the day of resurrection and the fact of being asked about 

everything, urges people not to cheat, harm or oppress anyone. The book includes 

two hundred and seventy two (272) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms 

and stories from the Prophet’s companions, their successors and later scholars. 

All the narrations are related to the subject and are categorized into seven 

subsections pertaining to the description of the day of resurrection and its phases 

starting from the blow in the horn and until the entrance of paradise 

 

5. Al-Awliya’8 [the allies of Allah] 

In this book, Ibn Abi Al-Dunya focuses the narrations on a group of Muslims that 

are considered to be very close to their creator, Allah (SWT). Since this group 

was given the honour of being connected to Allah in the Qur’an (Awliya’ Allah), 

it is no wonder that Ibn Abi Al-Dunya decided to compile a book about Allah’s 

preference for them, their characteristics, purified souls and every good manner 

they carry. Thus, reaching such a status needs a lot of soul purification. The book 

includes one hundred and twenty-one (121) narrations of Hadiths, anecdotes, 

aphorisms and stories from the Prophet’s companions, their successors and later 

scholars along with verses of poetry. The book was not given subtitles nor was it 

divided into chapters. 

 

6. Al-Ikhwan9 [Brotherhood] 

This book deals with a vital social aspect of people, brotherly rights and relations. 

All Muslims in the world are brothers and sisters by the unity of Islam. Ibn Abi 

Al-Dunya in this book first sheds light on the significance and status of 

brotherhood. Then, he gives examples of intimacy among brothers and the rights 

of each brother upon the other. The book consists of two hundred and twenty 
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eight (228) Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s 

companions, their successors and later scholars along with verses of poetry. It is 

divided between sixteen (16) sections. 

 

7. Al-Ishraf fi Manazil Al-Ashraf10 [traits of nobles] 

In this book, Ibn Abi Al-Dunya highlights the traits and noble character of the 

nobles within society. He aims through his book to encourage the Muslims to 

follow such exemplars and make the most benefit of their good character. Like 

his other books, Ibn Abi Al-Dunya included around five hundred and twenty 

(520) narrations distributed among Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories 

from the Prophet’s companions, their successors and later scholars. The book was 

not given subtitles nor was it divided into chapters. 

 

8. Istina’ Al-Ma’ruf11 [Art of making good] 

In this book, Ibn Abi Al-Dunya aims at going far beyond the traditional ways of 

performing the good. He includes various narrations to highlight the amount of 

creativity that could be used in the field of giving and performing the good. Thus, 

giving, performing or doing the good is considered good! But, yet it is far beyond 

the goodness of making the good. The main theme of the book is creativity in 

performing the good. The book includes one hundred and eighty-two (182) 

narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s 

companions, their successors and later scholars along with verses of poetry. All 

the narrations are related to the subject of the book and are organized into two 

chapters pertaining to the merit of performing the good, types of goodness, people 

who deserve to receive the goodness and the importance of being thankful when 

receiving any form of good. 

 

9. Islah Al-Mal12 [restoration of wealth] 

In this book, Ibn Abi Al-Dunya focuses on wealth, which is a vital tool for living. 

He gives a detailed view of all aspects of wealth. He starts his book by 

introducing the legal ways to earn money, how to maintain it and the proper ways 
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to spend it for the goodness in this life and the afterlife. The book also considers 

the psychological aspect of purifying the soul through earning, spending and 

investment. The book includes five hundred and thirteen (513) narrations of 

Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s companions, their 

successors and later scholars along with verses of poetry. All the narrations are 

related to wealth and are organized into seventeen chapters pertaining to the 

lawful acquisition of wealth, its virtue, types of wealth and livelihoods, practicing 

moderation, inheritance and the problem of abundant wealth and poverty. 

 

10. Al-Tahajjud wa Qiyam Al-Layl13 [to arise from night’s sleep for prayer] 

This book speaks about the grace of arising from bed after sleep for worshipping 

Allah and praying. The specialty of tahajjud lies in the timing. While night is 

meant for resting and sleeping, which is the usual case for most Muslims, some 

find it insufficient to worship Allah only during the day. They tend to wake up 

after midnight to worship their creator and remember Him while others are 

sleeping. Tahajjud works a great deal in purifying the soul as this worship is not 

compulsory upon Muslims and it is performed at the time while people are asleep 

so hypocrisy may not occur. The book includes three hundred and thirty-eight 

(338) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s 

companions, their successors and later scholars. All the narrations are related to 

the main theme of the book and are categorized into six subsections pertaining to 

the description of those who perform tahajjud, the grace of arising from sleep for 

prayer, motivating Muslims to perform tahajjud and the recompense from Allah 

for tahajjud. 

 

11. Al-Tawadu’ wa Al-Khumul14 [humility and anonymous] 

This book is concerned with an essential innate state of a person. Tawadu’ or 

humility is the state of being humble. The virtue of humility is the opposite of 

arrogance, pride and haughtiness. All people are equal without any superiority. 

What distinguishes one from the other in Islam is faith, which only Allah can see 

deep inside each person’s heart. Humility is the portal to good conduct and the 

foremost means of being near to both the Creator and the created. All this would 
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undoubtedly enhance the process of purifying the soul. The book includes two 

hundred and fifty one (251) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and 

stories from the Prophet’s companions, their successors and later scholars. All 

the narrations are related to the subject of the book and are categorized into two 

chapters pertaining to the description of tawadu’ and khumul and popularity, 

modesty in dressing, good morals, arrogance and swaggering. 

 

12. Al-Tawbah15 [repentance to Allah] 

In this book, Ibn Abi Al-Dunya focuses on importance of repentance to Allah, its 

merits and reward. Tawbah is sought from Allah for committed sins. It is a life 

transformational process. It paves the way for success: “Believers, all of you, turn 

to God so that you may prosper” (Al-Qur’an. Al-Nur 24:31). Tawbah also keeps 

Muslims from hardships and trials. It pleases Allah and helps clear Muslims 

conscience leading to forgiveness of one’s sins. Therefore, tawbah helps greatly 

in purifying ones soul. The book includes two hundred and eight (208) narrations 

of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s companions, 

their successors and later scholars. All the narrations are related to the main theme 

of the book and are left without any categorization. 

 

13. Al-Tawakkul Ala Allah16 [trust and reliance upon Allah] 

This book concentrates on the concept of tawakkul, its importance and benefits. 

Tawakkul does not mean to abandon material resources. It always needs the 

balance between action and trust in Allah (SWT). Trusting and relying upon 

Allah may instill an enormous amount of peace and contentment in a person and 

therefore help in the process of one’s soul purification. Tawakkul is also an 

essential part of the completion of one’s faith. The book includes sixty-one (61) 

narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s 

companions, their successors and later scholars with verses of poetry. All the 

narrations are related to the subject of the book and are placed one after the other 

without any form of categorization or subtitling. 
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14. Al-Ju’17 [hunger] 

In this book, Ibn Abi Al-Dunya intends to pull people’s attention to the fact that 

hunger is not as bad as it is thought to be. Contrarily, hunger has many advantages 

that may be sought. The book ignores the aspects, which focus on the suffering 

and physical effects of severe hunger. Known by his continuous efforts in reform, 

Ibn Abi Al-Dunya introduces hunger from a spiritual perspective. Many scholars 

have spoken about the benefit of hunger in modesty, which opposes full satiation. 

Among the most beneficial aspects of hunger is the purification of the soul and 

awakening of intuition, warding off sleep and maintaining continuous 

wakefulness and facilitating continuous worship. The book includes three 

hundred and twenty (320) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories 

from the Prophet’s companions, their successors and later scholars with verses of 

poetry. All the narrations are related to the subject of the book and are placed one 

after the other without any form of categorization or subtitling. 

 

15. Husn Al-Zan Bi-llah18 [good expectation from Allah] 

This book focuses on the merit of expecting good from Allah at all times. 

Thinking well of Allah manifests itself in believing in the means of salvations 

granted by Allah (SWT) and not otherwise. That is, thinking and expecting good 

from Allah usually benefits those who sincerely repent and determine not to 

return to sins and to spend the rest of their lives in goodness, obedience and 

righteous. Then, such a repentant hopes to attain mercy through thinking well of 

Allah (SWT). Thus, this is how Husn Al-Zan Bi-llah should be sought. This book 

entreats the Muslim to be optimistic, to repudiate hopelessness and to strive 

towards betterment through work, which greatly boosts the purification of the 

soul. The book includes one hundred and fifty-one (151) narrations of Hadiths, 

anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s companions, their 

successors and later scholars with verses of poetry. All the narrations are related 

to the subject of the book and are placed one after the other without any form of 

categorization or subtitling. 
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16. Al-Hilm Wa Tham Al-Fuhsh19 [forbearance and the castigation of obscenity] 

Ibn Abi Al-Dunya, in this book, sheds light on the virtue of hilm, which is among 

the beloved traits to Allah (SWT). Forbearance governs the other requisite virtues 

such as temperance, compassion and modesty. It manifests itself throughout the 

Muslim’s life in every ethical dilemma or circumstance. In contrast, anger, which 

is the opposite of hilm, is among the most undesirable characters of a person. 

Hilm reinforces the process of soul purification in the way that it helps suppress 

one’s wrath and enables people to understand and accept each other in a better 

way. The book includes one hundred and twenty-six (126) narrations of Hadiths, 

anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s companions, their 

successors and later scholars with verses of poetry. All the narrations are related 

to the subject of the book and are placed one after the other without any form of 

categorization or subtitling. 

 

17. Hilm Mu’awiyah20 [Mu’awiyah’s forbearance] 

Ibn Abi Al-Dunya devotes this book to show one of Mu’awiyah’s most 

recognised qualities. It is said that friends and critics alike have recognized his 

quality of hilm. The book includes thirty-nine (39) narrations of Hadiths, 

anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s companions, their 

successors and later scholars with few verses of poetry. All the narrations are 

related to the subject of the book and are placed one after the other without any 

form of categorization or subtitling. 

 

18. Thikr Al-Mawt21 [recalling death] 

In this book, Ibn Abi Al-Dunya relates about six hundred narrations that talk 

about death from all its aspects. He mentions several issues that are related to or 

occur before death, while dying and after being dead. For example, he refers to 

the importance of being prepared for death, the different states of people while 

dying, signs of good ending, thinking well of Allah and His mercy and the 

meetings between the souls of the previously deceased with the newly deceased 
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person. This topic is tightly related to the process of purifying the soul. That is, 

remembering death with all its concerns and the importance of the good ending 

encourages people to work hard towards rectitude to achieve this state of success. 

The book includes five hundred and ninety two (592) narrations of Hadiths, 

anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s companions, their 

successors and later scholars with verses of poetry. All the narrations are related 

to the subject of the book and are organized into twenty-five (25) sections; each 

is given a proper title. 

 

 

19. Tham Al-Baghi22 [castigation of transgression] 

This book focuses on a characteristic that has a great impact on the society as a 

whole. Baghi refers to the transgression and trespassing into the space and the 

rights of others, whether those rights are of Allah (SWT) or of a human being. It 

includes iniquity and the desire to exalt without right. Ibn Abi Al-Dunya tries in 

this small book to show the evil that lies within baghi, which should prevent 

people from performing it in any of its forms. The book also relates narrations 

that show the punishment and evil end of Baghi. The book includes thirty-eight 

(38) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s 

companions, their successors and later scholars with verses of poetry. All the 

narrations are related to the subject of the book and are placed one after the other 

without any form of categorization or subtitling. 

 

20. Tham Al-Dunya23 [castigation of life] 

Allah (SWT) says in the Qur’an: “My people, the life of this world is only a brief 

enjoyment; it is the Hereafter that is the lasting home” (Al-Qur’an. Ghafir 40:39). 

There are many other Qur’anic ayahs, which dispraise the life of this world and 

invite people to exploit their efforts for the hereafter. Those who hold on to the 

false life of the world, yearning for material benefits may be distracted from 

obedience, worship and performing their religious duties on time and in a perfect 

manner. It also deprives them from purifying their souls. As narrated in Al-

Bukhari, the Prophet (SAW) urges Muslims to be in this world like a stranger or 
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a wayfarer in order not to loose the right balancing in favouring the hereafter on 

this world. Ibn Abi Al-Dunya in this book includes four hundred and ninety-

seven (497) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the 

Prophet’s companions, their successors and later scholars with verses of poetry. 

All the narrations are related to the subject of castigating the life and are 

categorization into three chapters. 

 

21. Tham Al-Muskir24 [castigation of intoxicant] 

In this book, Ibn Abi Al-Dunya relates narrations about the evil and harmfulness 

that lies in all intoxicants. He also includes narrations that show the prohibition 

of intoxicants. Islam takes an uncompromising stand towards intoxicants and 

forbids their consumption in either small or large quantities. Intoxicants are 

undoubtedly harmful and adversely affect the mind and the body. They also cloud 

the mind, cause diseases, waste money and destroy individuals, families and 

communities. The book includes seventy-three (73) narrations of Hadiths, 

anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s companions, their 

successors and later scholars with verses of poetry. All the narrations are related 

to the subject of the book and are placed one after the other without any form of 

categorization or subtitling. 

 

22. Tham Al-Malahi25 [castigation of pastimes] 

This book points out all that is a pastime, which deprives the Muslim from 

worshiping Allah (SWT) and drags Muslims to a bad ending. Using the word 

‘malahi’ in its wider sense, Ibn Abi Al-Dunya denounces not only music but 

instruments of diversion like: backgammon, chess and pigeon-flying. He also 

includes narrations on sexual perversions. The book consists of one hundred and 

seventy-seven (177) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from 

the Prophet’s companions, their successors and later scholars with verses of 

poetry. All the narrations are related to the subject of the book and are categorized 

into eleven sections. 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 4, No: 2, 2020 

 
 41 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
26 This book has been studied by: Al-Silafi (1990), Ibrahim (1990), Al-Laḥḥām  (1992), Ata (1993), Zaghlul & 

Abdullah (1993), Salim (1995), Sa’dawi (2000) and Al-Hummadah (2012). 
27 This book has been studied by: Al-Sa’dani (1996), Al-Kadish (1998), Yusuf (1998), Sa’dawi (2000) and Al-

Hummadah (2012). 

23. Al-Rida An Allah Bi Qada’ih26 [being pleased with Allah’s decree] 

This book is concerned with the issue of the importance for every Muslim to be 

pleased with Allah’s decree. Ibn Abi Al-Dunya collected over one hundred 

narrations in this book that address the importance of being pleased with Allah’s 

decree, the aspects with which Muslims may reach this state of contentment, the 

reward for being pleased with Allah’s decree and some examples of those who 

achieved contentment with Allah’s decree. In fact, this book is considered to be 

one of the various books of Ibn Abi Al-Dunya, which contribute to the ultimate 

state of purifying one’s soul. Once the believer realizes that there is no control or 

power over the blows of fate, his/her only recourse is to submit to Allah’s decree 

and strive to actualize a state of total contentment. The book consists of one 

hundred and forty (104) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories 

from the Prophet’s companions, their successors and later scholars with verses of 

poetry. All the narrations are related to the subject of the book and are placed one 

after the other without any form of categorization or subtitling. 

 

24. Al-Riqqah Wa Al-Buka’27 [sensitivity of the heart and weeping] 

In this book, Ibn Abi Al-Dunya concentrates on weeping, which results from a 

spiritual state following a certain form of worship, like praying, reciting the 

Qur’an or remembering Allah by oneself. The book starts with ‘weeping out of 

fear from Allah and its reward’ and ends with examples from those who wept out 

of fear from Allah. The book consists of four hundred and twenty-eight (428) 

narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s 

companions, their successors and later scholars with verses of poetry. All the 

narrations are related to the subject of the book and are categorized under twenty-

two titles. 

 

25. Al-Ruhban [the monks] 

This book talks about the group of people who are members of a religious order, 

who live in a monastery, away from the rest of the society. They are usually 

bound by vows of poverty, chastity and obedience. This book is considered 
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among Ibn Abi Al-Dunya’s missing books. Only some narrations were found and 

published. 

 

26. Al-Shukr28 [thankfulness] 

In this book, Ibn Abi Al-Dunya relates over two hundred narrations on being 

thankful to Allah (SWT). It includes topics such as the grace of being thankful, 

its status, its reward and some examples of thankful people. It also shows how 

Muslims can be thankful to Allah and in what way. The book consists of two 

hundred and four (204) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories 

from the Prophet’s companions, their successors and later scholars with verses of 

poetry. All the narrations are related to the subject of the book and are categorized 

under two chapters without titles or subheadings. 

 

27. Al-Sabr wa Al-Thawab Alayh29 [patience and its reward] 

This book is focused on one essential behaviour that is needed throughout this 

changeful life. Without patience even religious duties cannot be successfully 

performed. Due to this, Allah (SWT) has set an endless reward for the patient 

ones. Also, being patient while performing Allah’s duties as well as being patient 

while putting all the effort to keep away from Allah’s prohibitions greatly helps 

to purify the Muslim’s soul. The book includes topics on patience such as the 

grace and status of patience, types of patience, the result of being patient and its 

reward. The book consists of one hundred and ninety-six (196) narrations of 

Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s companions, their 

successors and later scholars with verses of poetry. All the narrations are related 

to the subject of the book and are placed one after the other without any form of 

categorization or subtitling. 

 

28. Al-Samt wa Adab Al-Lisan30 [silence and ethics of the tongue] 

Ibn Abi Al-Dunya focuses in this book on the faults or problems of the tongue 

and the grace of silence. Due to the seriousness of the subject of the book, Ibn 

Abi Al-Dunya devotes more than seven hundred narrations to cover the important 
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topics related to the tongue and its problems. The book also cover topics such as 

the importance of guarding one’s tongue against saying anything wrong or bad, 

the grace of silence, castigation of backbiting and talebearing, keeping secrets 

and promises and speaking the truth. Hence, all these behaviours if made 

available will enhance the process of purifying the soul and allow the Muslim to 

be closer to his Creator. The book includes seven hundred and fifty-nine (759) 

narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s 

companions, their successors and later scholars along with verses of poetry. All 

the narrations are related to the subject of the book and are categorized into six 

chapters with subheadings in each chapter. 

 

29. Sifat Al-Jannah31 [paradise: a descriptive account] 

This book focuses on the psychological aspect that is based on the concept of 

recompensation and punishment. Thus, the two scales should be balanced. If 

recompensation outweighs punishment, there will be reliance, overstepping 

Allah’s boundaries and overindulgence in life desires. Similarly, if punishment 

outweighs recompensation, there will be desperation with which performance of 

good deeds will become very weak and may even stop. Allah (SWT) says: “And 

do not cause corruption to the earth after its reformation and call Him in fear and 

hope” (7: 56). The book works on purifying the individual’s soul through 

encouraging individuals to work hard and comply with Allah’s commands for a 

happy and bright ending. It includes three hundred and sixty four (364) narrations 

of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s companions, 

their successors and later scholars. All the narrations are related to the main theme 

of the book. 

 

30. Sifat Al-Nar32 [hellfire: a descriptive account] 

This book handles part of the psychological aspect, which disparages Allah’s 

commands and his prohibitions. It works on purifying the individual’s soul 

through fear and highlighting the miserable ends of those who do not comply 

with Allah’s commands. Allah says in the Qur’an: “[Prophet], tell My servants 
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that I am the Forgiving, the Merciful, but My torment is the truly painful one” 

(Al-Qur’an. Al-Hijr 15:49–50). Sufyan Ibn Uyayynah is quoted in this book 

saying: “Hell is created as a mercy, for Allah injects its fear in his creatures that 

they might refrain from bad deeds” (Ibn Abi Al-Dunya, 1997: 95). The book 

includes two hundred and sixty two (262) narrations of Hadiths, anecdotes, 

aphorisms and stories from the Prophet’s companions, their successors and later 

scholars. All the narrations are related to hell and are categorized into ten 

subsections pertaining to the description of hell, the chastisement of its inmates, 

its mountains, valleys, weapons, animal, food and drink. 

 

 

31. Al-Uzlah Wa Al-Infirad33 [loneliness and privacy] 

In this book, Ibn Abi Al-Dunya introduces the merits of loneliness and privacy. 

The dislike of social loneliness has been discussed earlier in this chapter. But, 

loneliness in this book is of a different kind. Loneliness, or solitude could be 

positive in the case when socializing deprives the person from being productive 

at any level or performing his/her religious duties properly. This may occur, 

especially, when social relations are non-beneficial and are merely a waste of 

time. Solitude also helps to reinforce the process of soul purification because it 

allows the person to rethink about his sayings and doings and to consider his 

religious progression. The book includes two hundred and three (203) narrations 

of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s companions, 

their successors and later scholars along with verses of poetry. All the narrations 

are related to the subject of the book and are categorized into two chapters 

without subheadings. 

 

32. Al-Uqubat34 [the punishments] 

This book is focused on the reasons and types of punishments that occur due to 

people’s sins and disobedience of Allah. Over three hundred narrations were 

gathered to point out the issue. The book includes topics such as reasons and 

types of Allah’s punishment, examples of Allah’s punishment of individuals, 

nations, angels and animals and the importance of asking Allah for His 

forgiveness and regretting the committing of sins. Within this notion of reward 
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and punishment, Muslims may succeed in purifying their souls from everything 

that may hinder its clearness and sincerity to Allah (SWT). The book includes 

three hundred and sixty (360) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and 

stories from the Prophet’s companions, their successors and later scholars. All 

the narrations are related to the subject of the book and are placed one after the 

other according to the theme of each narration without any categorization or 

subtitling. 

 

33. Al-Umr Wa Al-Shayb35 [age and grey hair] 

Ibn Abi Al-Dunya devotes this book to emphasize on the value of time and age 

in one’s life. He collect approximately ninety narrations in this book distributed 

over three chapters. The first chapter shows the grace of long life, especially 

when it is accompanied with good deeds. The second chapter refers to the respect 

that should be shown from the youth towards the elders and the lessons drawn 

from being old and growing grey hair. The last chapter describes the state of 

being old and weak after youth and strength. The book includes ninety one (91) 

narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s 

companions, their successors and later scholars along with verses of poetry. All 

the narrations are related to the subject of the book and are categorized into three 

chapters without titles or subtitling except for the last chapter, which was titled 

as: A Chapter on Elderliness. 

 

34. Kitab Al-Iyal36 [the book of family] 

In this book, Ibn Abi Al-Dunya made a great effort in giving a thorough 

understanding of the role of each member of the family. Unlike other works, 

Kitab Al-Iyal discussed all the main aspects, rather than focusing on some of 

them, needed to raise a healthy, positive and interactive family. The book 

examines religious, financial, social, emotional, sexual, educational and moral 

aspects of the family. It devotes separate sections to boys and girls to shed light 

on their differentiations and separate needs at some points. It also studies the 

different stages of childhood starting from very early stages before pregnancy 

and until teenage. It consists of six hundred and seventy four (674) Hadiths, 
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anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s companions, their 

successors and later scholars along with verses of poetry. 

 

35. Al-Aql wa Fadluh37 [the intellect and its merits] 

This book talks about the merits and status of the human mind from the Islamic 

perspective. It also pays attention to two types of the mind and the correct ways 

to maintain proper thought and the tools that may distort it and hinder its great 

role. It outlines the limits of the human mind and that it is similar to any other 

human ability that once overused my give contrary results. The book includes 

one hundred and two (102) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and 

stories from the Prophet’s companions, their successors and later scholars along 

with verses of poetry. All the narrations are related to the subject of the book and 

are placed one after the other without any categorization or subtitling. 

 

36. Al-Ghibah wa Al-Namimah38 [backbites and talebearing] 

This book deals with two bad qualities: backbiting and talebearing. The danger 

of these characteristics on individuals and societies lies in its destructive results 

through sowing enmity, evils and discord among people. The book, through its 

narrations, gives a description to backbiting and talebearing. It includes topics 

such as the result and punishment of backbiting and talebearing, the 

responsibility of Muslims towards backbiting and double tongued people. The 

book includes one hundred and sixty-four (164) narrations of Hadiths, anecdotes, 

aphorisms and stories from the Prophet’s companions, their successors and later 

scholars. All the narrations are related to the subject of the book and are 

categorized into eleven chapters with an appropriate titling for each. 

 

37. Al-Faraj Ba’d Al-Shiddah39 [relief after hardship] 

The theme of this book brings back hope and calls for optimism. It is based on 

the notion of the tranquility of Muslims through their strong faith in Allah’s will 
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and good destiny. This belief helps Muslims to pursue their life with peace of 

mind, optimism and calmness through thick and thin. In this book, Ibn Abi Al-

Dunya collects more than one hundred narrations on topics such as: types of 

difficulty, ways to bring relief after hardship and the power of du’a’ 

(supplication), examples of people who experienced relief after hardship and the 

reward of showing patience in hardship. The book includes one hundred and 

forty-one (141) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the 

Prophet’s companions, their successors and later scholars along with verses of 

poetry. All the narrations are related to the subject of the book and are placed one 

after the other without any categorization or subtitling. 

 

38. Fada’il Shahr Ramadan40 [merits of Ramadan] 

This book is concerned with issues related to the Holy month of Ramadan. Unlike 

his other books, Ibn Abi Al-Dunya places the narrations of this book into groups 

according to its jurisprudential matters. The book includes issues such as the 

grace of Sha’ban (the month preceding Ramadan), the grace of Ramadan, getting 

up from sleep for praying and waking up for suhur (a pre-dawn meal). The book 

includes sixty-three (63) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories 

from the Prophet’s companions, their successors and later scholars along with 

verses of poetry. All the narrations are related to the subject of the book and are 

categorized into three subheadings according to the jurisprudential issues related 

to Ramadan. 

 

39. Fada’il Ashr Thi Al-Hijjah41  [merits of ‘ashr thi Al-Hijjah] 

This booklet focuses on the merits of ‘ashr thi Al-Hijjah, its reward, types of 

worship that may be performed during these blessed days and the grace of the 

Day of Arafah and the reward of fasting this day for non-pilgrims. It includes 

nineteen (19) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the 

Prophet’s companions, their successors and later scholars along with verses of 

poetry. All the narrations are related to the subject of the book and are placed one 

after the other without any categorization or subtitling. 
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40. Qisar Al-Amal42 [shortening long hopes] 

This Book deals with a topic that is of immense importance in a materialistic 

society. It discusses the importance of reducing long hopes for the sake of 

working hard for the afterlife, which is the true everlasting life. We live in a 

consumer-based world, which may distract us from being concerned about the 

afterlife. The antidote to this is ‘Qisar Al-Amal’, reducing long hopes. This book 

can be an effective antidote to our materialistic lives. The book consists of three 

hundred and forty nine (349) Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the 

Prophet’s companions, their successors and later scholars along with verses of 

poetry. The book is divided into three main sections. The first section consists of 

hundred and eight (108) reports without subheadings. It introduces the 

importance of shortening long hopes. The second section consists of ninety-three 

(93) reports that lack subheadings as well and talk mainly about the initiation of 

good work. The last section consists of hundred and forty-six (146) reports with 

three subheadings in which some techniques and treatments to prevent long hopes 

are provided. 

 

41. Al-Qana’ah Wa Al-Ta’affuf43 [contentment and abstinence] 

In this book, Ibn Abi Al-Dunya collected more than two hundred narrations to 

deal with greediness through two greatly positive traits: contentment and 

abstinence. The book introduces topics such as the grace of abstinence, 

castigation of asking needs from others, seeking livelihood with calmness and 

being contented with Allah’s destiny, asking Allah (SWT) for one’s needs rather 

than asking the people and censure of greed. The book includes two hundred and 

ten (210) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the 

Prophet’s companions, their successors and later scholars along with verses of 

poetry. All the narrations are related to the subject of the book and are categorized 

under four main headings. 

 

42. Al-Qubur44 [graves] 

In this book, Ibn Abi Al-Dunya took his time in collecting a great number of 

narrations that are all related to graves and death. Due to the importance of this 
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subject, many scholars were reported to quote from it. Also, it is said that Ibn Abi 

Al-Dunya was the first to compile a book on this kind of genre. The book includes 

topics such as drawing lessons from funerals, writings found on some graves, the 

Day of Resurrection and deceased people that delivered advice in the graveyards. 

The book includes three hundred and sixty-two (362) narrations of Hadiths, 

anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s companions, their 

successors and later scholars along with verses of poetry. All the narrations are 

related to the subject of the book and are categorized under six headings without 

subtitling. 

 

43. Qira Al-Dayf45 [hospitality to guests] 

This book focuses on hospitality to guests. It includes topics such as ethics and 

morals of hospitality and handling visitors, the status and reward of good 

hospitality and examples of the generosity of some people. The book includes 

sixty-seven (67) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the 

Prophet’s companions, their successors and later scholars along with verses of 

poetry. All the narrations are related to the subject of the book and are placed one 

after the other without any categorization or subtitling. 

 

44. Qada’ Al-Hawa’ij46 [fulfilling the needs of others] 

This is one of Ibn Abi Al-Dunya’s most beneficial books. It is concerned with a 

characteristic that helps to tighten the relations among people and keep them 

away from selfishness. Doing things for others for the pure sake of helping them 

creates positivity in the society. The book includes one hundred and seventeen 

(117) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s 

companions, their successors and later scholars along with verses of poetry. All 

the narrations are related to the subject of the book and are categorized under 

three main headings, entitled: the grace of doing good, asking honorable people 

for the good and being thankful to those who do the good. 
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45. Kalam Al-Layali Wa Al-Ayyam47 [talks of nights and days] 

This is one of Ibn Abi Al-Dunya’s creative topics that have not been written about 

before. It is based on the talks of days and nights to human beings by way of a 

sermon and what humans think of day and night. It points out the importance of 

time and the necessity of making use of it properly as life, no matter how long, is 

short. The book includes seventy (70) narrations of Hadiths, anecdotes, 

aphorisms and stories from the Prophet’s companions, their successors and later 

scholars along with verses of poetry. All the narrations are related to the subject 

of the book and are placed one after the other without any categorization or 

subtitling. 

 

46. Al-Mutamannin48 [wishers] 

This book is another masterpiece of Ibn Abi Al-Dunya’s creativity in choosing 

the topics and in writing. The main topic of this book had never been compiled 

in one book before. Ibn Abi Al-Dunya intends through his writings to put his 

hand on problems he finds in his society and wished to treat them with lots of 

creativity and friendliness. The whole book is devoted for ‘wishes’ of different 

people, with different statuses and different backgrounds. Whether good or bad, 

people wish what is usually a reflection of their inner state. Therefore, getting to 

know what great people wish is not less important. The book includes one 

hundred and fifty-nine (159) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and 

stories from the Prophet’s companions, their successors and later scholars along 

with verses of poetry. All the narrations are related to the subject of the book and 

are placed one after the other without any categorization or subtitling. 

 

47. Mujabu Al-Da’wah49 [those who have their supplications answered] 

In this book, Ibn Abi Al-Dunya gathers more than one hundred narrations on 

people who had their supplications answered by Allah (SWT). The examples 

given in this book are various. The book includes one hundred and thirty-six 

(136) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s 

companions, their successors and later scholars along with verses of poetry. All 
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the narrations are related to the subject of the book and are placed one after the 

other without any categorization or subtitling. 

 

48. Muhasabat Al-Nafs wa Al-Izra’ Alayha50 [self-accountability and 

admonishment] 

This book is among the most important and beneficial published works of Ibn 

Abi Al-Dunya. The issue of taking account of oneself is a crucial matter to keep 

Muslims on the right track. Muhasabat al-nafs includes processes such as 

retrospection, assessment, accounting and reckoning. Honest self-criticism is an 

important way to purify the soul and enlighten it with tranquility and success. 

Sins are a fact of life and all human beings are sinful. However, what makes the 

difference is repentance, which usually comes after taking account of oneself. 

The book includes topics such as the importance and result of taking account of 

oneself, working for the hereafter, starting with oneself, the soul and life, the soul 

and paradise, to work hard in this life and to seek comfort in the hereafter and 

some examples of people who took account of themselves. The book includes 

one hundred and forty-nine (149) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms 

and stories from the Prophet’s companions, their successors and later scholars 

along with verses of poetry. All the narrations are related to the subject of the 

book and are categorized under six main title headings, except for the first that 

was not given a title. 

 

49. Al-Muhtadirin51 [moribund] 

The experience of death is one that every human being will go through. 

Unfortunately, it is not an optional choice nor can it be retried. This book is not 

a book of horror or for story time. The choice of the topics and narrations all point 

out to the continuous intentions of Ibn Abi Al-Dunya for reform. Talks of death 

usually help to soften the heart and purify the soul. Among the topics mentioned 

in this book are: good expectation from Allah on the deathbed, condolence of 

onself for patience on deathbed, poetry on the bed of death, the saying of the 

Prophet (SAW) on the deathbed and the princes and kings. The book includes 

three hundred and sixty-nine (369) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms 
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and stories from the Prophet’s companions, their successors and later scholars 

along with verses of poetry. All the narrations are related to the subject of the 

book and are categorized under nine main headings with appropriate titling. 

 

50. Mudarat Al-Nas52 [politeness to people] 

This book is about morals and good relations with people. It discusses how to 

deal with people in politeness and according to each one’s state, status, etc. Once 

more, this book was the first of its kind when it was composed. It is a very 

sophisticated book that leads to good and skilfull social relationships. The topics 

included in this book are: politeness with people and showing patience towards 

their harm, ingratiation with people, politeness through smiling and easiness, 

relations with good manners, politeness through lenience and good speech, being 

cautious with people to prevent their harm, reconciliation among people, 

politeness of husbands to their wives and politeness of wives to their husbands. 

The book includes one hundred and seventy-six (176) narrations of Hadiths, 

anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s companions, their 

successors and later scholars along with verses of poetry. All the narrations are 

related to the subject of the book and are categorized under ten main headings 

with appropriate titling. 

 

51. Al-Marad wa Al-Kaffarat53 [sickness and penance] 

In this book, Ibn Abi Al-Dunya collected more than two hundred narrations on 

sickness and how it stands as a penance for sins. He views sickness from the 

Islamic perspective relating narrations on the reward of accepting the sickness 

with satisfaction and on what to say when visiting someone who is sick. The book 

also includes topics on the reward for those who visit the sick and the ethics of 

visiting. It includes two hundred and sixty-two (262) narrations of Hadiths, 

anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s companions, their 

successors and later scholars along with verses of poetry. All the narrations are 

related to the subject of the book and are placed one after the other without any 

categorization or subtitling. 
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52. Maka’id Al-Shaytan54 [plots of Shaitan] 

The subject of this book is very important. Although the narrations gathered for 

this topic are not so many (less than one hundred), it has succeeded in conveying 

the intended message. In spite of the fact that the plot of the Satan is weak, 

unfortunately many Muslims fall into his trap. The Satan tends to use many 

strategies and techniques to achieve his aim. Therefore, knowing these tactics is 

very important for every Muslim to avoid falling victim to his plots. In this book, 

Ibn Abi Al-Dunya includes topics such as: the nature of Satan, his plots and 

tactics and how to be protected from him. The book includes seventy-nine (79) 

narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s 

companions, their successors and later scholars along with verses of poetry. All 

the narrations are related to the subject of the book and are placed one after the 

other without any categorization or subtitling. 

 

53. Makarim Al-Akhlaq55 [the noble qualities of character] 

When Allah (SWT) wants to dispense His grace on someone, he places in his 

heart the desire to walk the paths leading toward self-purification, and gives him 

the power to correct the characteristics of his soul. Allah decreed that success in 

this life and the hereafter, is judged by the degree of purification of the soul and 

the degree to which the noble character of beings will be reached. It is therefore 

the duty of every Muslim to seek to achieve the noble character and emulate their 

Prophet (SAW), who said: “I have been sent only to perfect noble character.” Ibn 

Abi Al-Dunya realizes the importance of character refinement and emphasizes 

the traits and qualities that every Muslim should seek to acquire. This book 

demonstrates how the Prophet (SAW) and the people of piety from his nation 

embody each of these traits, and tells the reader how to personify the turn. It 

includes four hundred and eighty-eight (488) narrations of Hadiths, anecdotes, 

aphorisms and stories from the Prophet’s companions, their successors and later 

scholars along with verses of poetry. All the narrations are related to the subject 

of the book and are categorized under an introduction and nine main headings 

with appropriate titling and contents. 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 4, No: 2, 2020 

 
 54 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
56 This book has been studied by: Al-Amudi (1997), Sa’dawi (2000) and Al-Hummadah (2012). 
57 This book has been studied by: Al-Ṭabṭabā’ī (1987), Al-Maḥmūdī (1990), Ṣāliḥ (2001), Al-Qazwīnī (2002) and Al-

Hummadah (2012). 
58 This book has been studied by: Ibrahim (1989), Ata (1993), Sa’dawi (2000) and Al-Hummadah (2012). 

54. Al-Matar wa Al-Ra’ad wa Al-Barq wa Al-Rih56 [rain, thunder, lightning and 

wind]This book is written on issues of weather from an Islamic perspective. 

It contains topics such as how rain, thunder, lightning and wind are sent as a 

mercy from Allah (SWT) or as a punishment. Also, what should be said when 

each one of them occurs and many other related topics. The book includes one 

hundred and eighty-two (182) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and 

stories from the Prophet’s companions, their successors and later scholars 

along with verses of poetry. All the narrations are related to the subject of the 

book and are categorized under four main headings according to the title of 

the book. 

 

55. Maqtal ʿAli57 [Assassination of Ali] 

This book mentions over one hundred narrations that are related to the 

assassination of Ali Ibn Abi Talib (RA). It includes narrations on his grace, how 

he was assassinated, his will, his age when he was killed and how and where he 

was buried. The book includes one hundred and thirty-nine (139) narrations of 

Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s companions, their 

successors and later scholars along with verses of poetry. All the narrations are 

related to the subject of the book and are categorized under ten entiltled headings. 

 

56. Al-Manamat58 [dreams] 

This book is devoted to dreams. It includes many narrations (more than three 

hundred) on dreams that are dreamt by different people. It focuses on the type of 

dreams, which are related to dead people and their state and status after death and 

that how news of the living reaches them. The book includes three hundred and 

forty-four (344) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the 

Prophet’s companions, their successors and later scholars along with verses of 

poetry. All the narrations are related to the subject of the book and are placed one 

after the other without any categorization or subtitling. 
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59 This book has been studied by: Kinberg (1983), Al-Dirwish (1986), Jab Allah (1987), Aashur (1987), Al-Ansari 

(n.d.), Al-Dimashqi (1993), Baydun (1993), Ata (1993), Sa’dawi (2000), Al-Fiqqī (2006) and Al-Hummadah (2012). 
60 This book has been studied by: Ibrahim (1991), Sa’dawi (2000) and Al-Hummadah (2012). 
61 This book has been studied by: Ibrahim (1988), Ata (1993), Al-Zaghli (1995), Sa’dawi (2000) and Al-Hummadah 

(2012). 

57. Man Asha Ba’d Al-Mawt59 [those who survived after death] 

This book is again one of Ibn Abi Al-Dunya’s unique works. It talks about a rare 

phenomenon that happens to dead people. He relates many narrations about dead 

people coming back to life. Although this sounds weird and impossible, but 

Muslims believe that Allah (SWT) is capable of doing anything if He wills. The 

book includes sixty-three (63) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and 

stories from the Prophet’s companions, their successors and later scholars along 

with verses of poetry. All the narrations are related to the subject of the book and 

are placed one after the other without any categorization or subtitling. 

 

58. Al-Ham wa Al-Huzn60 [worries and sadness] 

This book deals with worries and sadness from a different angel that may not be 

caught at first. It focuses on sadness and worries that occur when a Muslim feels 

ashamed and blameful due to his sins and negligence of Allah’s commands. 

These worries and sadness are considered positive and they lead to purification 

of the soul and repentance. The book contains many examples of worried and sad 

people who either got involved into sins or were frightened of Allah’s punishment 

and the Day of Judgment. The book includes one hundred and seventy-nine (179) 

narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the Prophet’s 

companions, their successors and later scholars along with verses of poetry. All 

the narrations are related to the subject of the book and are placed one after the 

other without any categorization or subtitling. 

 

59. Al-Hawatif61 [the callers] 

This book is another masterpiece of Ibn Abi Al-Dunya’s works that has not been 

written about before. It introduces narrations on people who encountered voices 

coming from graveyards, or while supplication or from the Jinn. The book 

includes one hundred and seventy-seven (177) narrations of Hadiths, anecdotes, 

aphorisms and stories from the Prophet’s companions, their successors and later 

scholars along with verses of poetry. All the narrations are related to the subject 
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62 This book has been studied by: Al Salman (1997), Yusuf (1997), Sa’dawi (2000) and Al-Hummadah (2012). 
63 This book has been studied by: Al-Hmud (1988), Beik (1988), Al-Sa’dani (1993), Al-Arabī (1998), Sa’dawi (2000), 

Al-Jabi (2002) and Al-Hummadah (2012). 
64 This book has been studied by: Zaghlul (1987), Ibrahim (1988), Ata (1993), Sa’dawi (2000), Al-Sawwas (2004) 

and Al-Hummadah (2012). 

of the book and are categorized under three main headings entitled: callers of 

graves, callers of supplication and callers of Jinn. 

 

60. Al-Wajal wa Al-Tawaththuq bil’amal62 [fear and working hard] 

This book is concerned with the importance of fearing Allah (SWT) and working 

hard to succeed and achieve Allah’s pleasantness. It consists of only seven (7) 

narrations without any titling. The seventh narration, which covers almost the 

whole book, talks about the story of Antonus, the tourist.  

 

61. Al-Wara’63 [pious] 

Wara’ in Islam means to leave everything whose rightness is doubtful in order to 

avoid falling into the forbidden. It is one result of fearing Allah (SWT). The book 

includes topics such as: pious in sight, pious in hearing, pious in smell, pious in 

tongue, pious in violence, pious in stomach, stories of pious people, pious in 

selling and buying and the reward of pious people. The book contains two 

hundred and thirty-one (231) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and 

stories from the Prophet’s companions, their successors and later scholars along 

with verses of poetry. All the narrations are related to the subject of the book and 

are categorized under twelve main title headings. 

 

62. Al-Yaqin64 [certainty] 

This book is concerned with certainty. Its importance for belief is like that of the 

soul to the body. The book includes topics such as: the importance of certainty, 

fruits of certainty, supplications and examples of people’s certainty. It consists of 

forty-three (43) narrations of Hadiths, anecdotes, aphorisms and stories from the 

Prophet’s companions, their successors and later scholars along with verses of 

poetry. All the narrations are related to the subject of the book and are placed one 

after the other without any categorization or subtitling. 
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Conclusion 

This paper focused on Ibn Abi Al-Dunya’s written achievements. It reviewed the 

scientific heritage of Al-Imam Ibn Abi Al-Dunya. It gave a brief introduction to 

each of Ibn Abi Al-Dunya’s published works including the works that had been 

conducted on Ibn Abi Al-Dunya. 
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ABSTRACT 

 

 

This research collects and analyzes the hadiths reported concerning the necessity 

of dischargement of zakat al-fitr before the ‘Eid prayer and aims at clarifying 

their level of authenticity or weakness. A critical inductive and deductive 

approach has been followed. The research concluded that there are two hadiths 

reported on this issue and neither of them indicates that which would prevent the 

dischargement of zakat al-fitr after the ‘Eid prayer. As a matter of fact, one of the 

hadiths, the hadith of ibn ‘Omar, is understood as meaning that it is mustahabb 

(recommended).The second, the hadeeth of ibn ‘Abbas, is a mawqoof report 

(traced back to the Companion, not the Prophet-sallallahu ‘alayhi wa sallam) 

according to the preponderant opinion and there is doubt concerning its 

authenticity; what is meant by it is a decrease in reward for the one who 

discharges it after the prayer. 

 

Key words: charity from among charities, time of zakat al-fitr 
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 امللخص

يهدف إىل لزوم إخراج زكاة الفطر قبل صالة العيد، و هذا البحث يتناول ابلدراسة والتحليل األحاديث الواردة يف 

بيان درجتها من حيث الصحة والضعف، وحترير القول يف داللتها، وبيان مسالك العلماء يف التعامل معها، واملنهج 

النقدي، املتمثل يف استقصاء كل ما ورد يف هذه املسألة من أحاديث، املتبع هو املنهج االستقرائي االستنتاجي 

الوارد يف هذا الباب حديثان،  واحلكم عليها، والوقوف على فهم العلماء وتوجيههم هلا، وخلص البحث إىل أن 

ول على منع إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد، بل أحد احلديثني وهو حديث ابن عمر حمم وليس فيهما ما يدل

على االستحباب، والثاين وهو حديث ابن عباس الراجح فيه الوقف، ويف ثبوته نظر، واملراد به نقص ثواب من 

 خيرجها بعد الصالة.

 صدقة من الصدقات، وقت زكاة الفطر.  الكلمات املفتاحية:

 

 

 املقدمة:

ٍد خامِت النَّبيني وإمام املرسلني، احلمُد هلل محًدا كثريًا طيًبا مبارًكا فيه، وأفضُل الصَّالة   وأمتُّ التسليم على نبينا حممَّ
 املبعوث رمحًة للعاملني، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 أمَّا بعد: 
ًة جليلًة جعلها فرًضا الزًما على كل ِّ مسلٍم، صغريًا كان أو كبريًا، عبادرمضان  شرع لنا ربنا الكرمي يف ختام شهر  فقد  

 .حرًّا أو عبًدا، وهلذه العبادة وقٌت حمدٌد ال جيوز تقدميها عليه وال أتخريها عنهذكرًا أو أنثى،  
، وخاصة بعد أن شاع يف أوساط حتديد الوقت الذي ينتهي به أداء زكاة الفطرومن املسائل املهمة املتعلقة هبا: 

إىل إسقاطها مطلًقا بعد الصالة؛   طلبة العلم القول بتحرمي أتخريها ملا بعد صالة العيد، بل رمبا ابلغ بعضهم وذهب
 ألن وقتها قد فات!
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ومتسَّك أصحاب هذا القول ببعض املروايت الواردة يف ذلك، وخاصًة حديث ابن عباس الذي يقرر فيه أن إخراجها 
 بعد الصالة ال يعدو أن يكون صدقًة كسائر الصدقات.

اللُة، ومناقشة االستدالل هبا على انتهاء وقت ولذا عقدُت العزم على دراسة هذه املروايت من حيث الصحُة والد
 زكاة الفطر ابنتهاء صالة العيد.

مناقشة النصوص اليت متسَّك هبا من يرى انتهاء وقت زكاة الفطر بصالة العيد، وبيان مذاهب  موضوع البحث:
 الفقهاء يف ذلك.

ة الفطر قبل صالة العيد، وحترمي لزوم إخراج زكاوهم يقتصر البحث على دراسة األحاديث اليت تُ  حدود البحث:
 إخراجها بعد الصالة، ومها حديثان: حديث عبد هللا بن عمر، وحديث عبد هللا بن عباس، رضي هللا عنهما.

وتعارض ذلك منع إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد، ما يدل عليه ظاهر بعض األحاديث من   مشكلة البحث:
اجلواز، وتعارضه أيًضا مع ما جرى عليه عمل عامة العلماء من ى الدالة عل الصحيحة النصوصظاهر بعض مع 

 املذاهب األربعة وغريهم، مما يوجب حبثًا ومتحيًصا عن سبب ترك هؤالء العلماء العمل بظاهر هذه األحاديث.
  أمهية البحث:

 تعلُّقه بباٍب من أبواب العبادات اليت هتمُّ كلَّ مسلم.-
 ب هلا ما ليس له أصل اثبت.حفظ السنة النبوية من أن يُنس-

  أهداف البحث:
 وقت انتهاء أداء زكاة الفطر.* مجع األحاديث الواردة يف 

 * بيان موقف العلماء من هذه األحاديث وتوجيهها مع املناقشة والرتجيح.
 .أداء زكاة الفطر* حترير القول يف وقت  

هو املنهج االستقرائي االستنتاجي النقدي املتمث ِّل يف استقصاء كل ِّ ما ورد يف هذه املسألة من منهج البحث: 
 أحاديث وآاثر، واحلكم عليها، والوقوف على آراء العلماء جتاهها. 

يف مناقشة ما ُيسَتَدلُّ به على انتهاء وقت مل أقف على حبٍث علمي حمكَّم أو دراسٍة خاصٍة الدراسات السابقة: 
  .ابقتضاٍب يف كتب شروح احلديث وكتب الفقه  ذلك، إال أنَّ العلماء تعرَّضوا لزكاة الفطر بصالة العيد 

 إجراءات البحث: 
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 * ختريج األحاديث الواردة يف البحث بذكر من رواها من أصحاب الكتب املعتمدة.
 إذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها مل أُخرجه من غريمها إال لفائدة.  *

 إىل قائله، والنقل من املصادر األصلية قدر املستطاع. قولٍ   عزو كلَّ *  
 * ال أترجم لألعالم املذكورين يف البحث لصغر حجمه.

 * ضبط ما ُيشكل من الكلمات.
 * شرح األلفاظ الغريبة اليت حتتاج إىل إيضاح.

 ، وخامتة.مبحثنيوقد رأيت تقسيم البحث إىل مقدمة، ومتهيد، و خطة البحث: 
 وفيها بيان موضوع البحث ومشكلته وحدوده وأمهيته وإجراءاته وخطة البحث. ملقدمة:ا

 إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد.  حكم أقوال العلماء يف  التمهيد:
 .حديث ابن عمر رضي هللا عنهمااملبحث األول:  

 .حديث ابن عباس رضي هللا عنهمااملبحث الثاين:  
 وفيها أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها من خالل البحث.  اخلامتة:

 
 

 
 التمهيد

 أقوال العلماء يف حكم إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد
 للعلماء قوالن يف حكم إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد:

ول مجهور أهل العلم من ، وهو قجيوز إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد إىل غروب مشس يوم العيد  أنه  األول:
 املذاهب األربعة وغريهم.

 ويلزمه القضاء.  ،يوم العيد ومل خيرج الزكاة فهو آث   فإذا غربت مشسُ 
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 (. 3/567(، شرح صحيح البخارى البن بطال )3/79(، وينظر: اإلشراف على مذاهب العلماء )4/89) ( طرح التثريب يف شرح التقريب1)

 (.3/179(، اإلنصاف للمرداوي )4/229)(، وعن اإلمام أمحد رواية أنه ال أيث بتأخريها عن يوم الفطر، ينظر: الفروع 2/74( بدائع الصنائع )2)

(، وهو ما يفهم من 6/142( إال أن داود الظاهري يرى سقوطها إذا مل خيرجها قبل الصالة، كاألضحية إذا انتهى وقتها، كذا نقله عنه النووي يف اجملموع )3)
 (. 4/266يف ذمته وخيرجها قضاًء كما يف احمللى )(، وأمَّا ابن حزم فريى أهنا ال تسقط، بل تبقى 2/21كالم ابن القيم يف زاد املعاد )

 (.3/178( ينظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )4)

 (. 2/21( ينظر: زاد املعاد )5)

 (. 2/138( ينظر: سبل السالم )6)

 (. 4/218( ينظر: نيل األوطار )7)

 (. 6/172(، الشرح املمتع )9/373( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )8)

وهو   ،ال جيوز أتخري إخراجها عن يوم الفطر، وبه قال الشافعية واحلنفية واملالكية  :مجهور الفقهاءقال  قال العراقي: "
 .(1)صان يف أتخريها عن يوم الفطر"املشهور عند احلنابلة، وحكى ابن املنذر عن ابن سريين والنخعي أهنما كاان يرخ ِّ 

 .طره يف كتب احلنفية أن وقتها موسَّع، فيجوز أدائها بعد يوم الفوالذي وجدتُ 
 أدائها فجميع العمر عند عامة أصحابنا، وال تسقط ابلتأخري عن يوم الفطر...، ويف أي ِّ   ا وقتُ "أمَّ   :قال الكاساين

  .(2)عة"اًي ال قاضًيا كما يف سائر الواجبات املوسَّ أدَّى كان مؤد ِّ  وقتٍ 
 وسيأيت مزيُد نقوٍل عن علماء املذاهب األربعة يف هذه املسألة.

 .رج الزكاة فهو آث ، فإذا انتهت الصالة ومل خيُ ينتهي بنهاية صالة العيدت أداء زكاة الفطر  أن وق  الثاين:
كثري من ، و (7)، والشوكاين(6)والصنعاين، (5)ابن تيمية وابن القيم اختارهو ، (4)وبعض احلنابلة، (3)الظاهريةهو قول و 

 .(8)املعاصرين
 وعمدة هذا القول حديثان:

َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَر ِبزََكاِة اْلِفْطِر َأْن تُ َؤدَّى قَ ْبَل "رضي هللا عنهما: حديث ابن عمر  األول:
 ".ُخُروِج النَّاِس ِإىَل الصَّاَلةِ 

زََكاُة اْلِفْطِر طُْهَرٌة ِللصَّاِئِم ِمَن اللَّْغِو َوالرََّفِث، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )  حديث ابن عباس  الثاين:
 (.َدقَاتِ ِهَي َصَدَقٌة ِمَن الصَّ َوطُْعَمٌة ِلْلَمَساِكنِي، َمْن َأدَّاَها قَ ْبَل الصَّاَلِة َفِهَي زََكاٌة َمْقُبولٌَة، َوَمْن َأدَّاَها بَ ْعَد الصَّاَلِة فَ 
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 (. 2/21( زاد املعاد )9)

 (. 4/218( نيل األوطار )10)

 (. 6/193( مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )11)

 (.3/91( فتح ذي اجلالل واإلكرام البن عثيمني )12)

 (. 1503( صحيح البخاري )13)

 (.986(، ومسلم )1509( البخاري )14)

 (. 986( صحيح مسلم )15)

، و"من أخرج (9)ه ال جيوز أتخريها عن صالة العيد، وأهنا تفوت ابلفراغ من الصالة"ومقتضى هذين احلديثني أنَّ "
َ، وخرجت (10)رجها ابعتبار اشرتاكهما يف ترك هذه الصدقة الواجبة"الفطرة بعد صالة العيد كان كمن مل خيُ  ، و"َأثِّ

، "وهذا نص صريح يف موضع النزاع فيجب املصري (11)لصدقات"عن كوهنا صدقة فطر، وصارت صدقة من ا
 . (12)إليه"

 ويف املبحثني التاليني دراسة احلديثني ومناقشة االستدالل هبما.
 رضي هللا عنهما.  حديث ابن عمر  املبحث األول:

 وفيه مطلبان:
 املطلب األول: ختريج احلديث.

فَ َرَض َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم زََكاَة الفِّْطرِّ َصاًعا مِّْن مَتٍْر أَْو َصاًعا مِّْن "عن ابن عمر رضي هللا عنهما، قال:  
ْسلِّمِّنَي،  ،َعَلى الَعْبدِّ َواحلُر ِّ، َوالذََّكرِّ َواألُنْ َثى، َوالصَّغِّريِّ َوالَكبِّريِّ  ،َشعِّريٍ 

ُ
ِِبَا َأْن تُ َؤدَّى قَ ْبَل ُخُروِج النَّاِس َوَأَمَر مَِّن امل

 ".ِإىَل الصَّالَةِ 
 .(13)عمر بن انفع، عن أبيه عن ابن عمر رضي هللا عنهماهذا احلديث رواه البخاري من طريق 

َّ َصلَّى هللاُ  "موسى بن عقبة، عن انفع، عن ابن عمر رضي هللا عنهما:  ورواه البخاري ومسلم من طريق   َعَلْيهِّ َأنَّ النَِّبِّ
 .(14)"َوَسلََّم أََمَر بِّزََكاةِّ الفِّْطرِّ قَ ْبَل ُخُروجِّ النَّاسِّ إِّىَل الصَّالَةِّ 

َأنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أََمَر ِبِِّّْخرَاجِّ زََكاةِّ "الضحاك عن انفع عن عبد هللا بن عمر:  ورواه مسلم من طريق  
 .(15)"تُ َؤدَّى قَ ْبَل ُخُروجِّ النَّاسِّ إِّىَل الصَّاَلةِّ اْلفِّْطرِّ َأْن  
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 (. 1510( صحيح البخاري )16)

 (. 8/52واكب الدراري )( الك17)

 (. 3/89(، وينظر: إرشاد الساري )3/375( فتح الباري )18)

 (.4/134( املسالك يف شرح موطأ مالك )19)

 ويكفي إخراُج الشيخني للحديث داللًة على صحته.
 املطلب الثاين: مناقشة االستدالل به على وجوب إخراج زكاة الفطر قبل الصالة.

احلديث محله عامة العلماء على من يرى وجوب إخراج زكاة الفطر قبل صالة العيد، وهذا  ديث ابن عمر  استدلَّ حب
 لوجوه:؛  االستحباب

 ر.يوم الفطشامٌل لكامِل    األداءِ   على أن وقتَ  أواًل: داللة السنة
البخاري عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: "ُكنَّا ُُنْرُِّج يفِّ َعْهدِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ   اإلمام  وهو ما رواه

 .(16)َصاًعا مِّْن َطَعاٍم"  يَ ْوَم الِفْطرِ َوَسلََّم  
 ، كما قال الكرماين.(17)سواء كان قبل الصالة أو بعدها"  ،جلميع النهار  ( وهو شاملٌ يَ ْوَم الِفْطرِ ق فيه لفظ )لَ طْ ف " أَ 

على مجيع  (اليوم) قِّ دْ لصِّ  ؛ستحباببقبل صالة العيد على اال التقييدَ  افعيُّ الشَّ  ومحلَ قال احلافظ ابن حجر: "
 .(18)"النهار

وكلمة )يوم( ظرٌف يدل على زمان وقوع الفعل )ُُنرج(، فاليوم كلُّه ظرٌف لإلخراج، ويَ ب ُْعد أن يُطلق أبو سعيد 
ويكون مراده منها فقط ما بني طلوع الفجر وشروق الشمس وارتفاعها!، (  يَ ْوَم الِفْطرِ )اخلدري رضي هللا عنه كلمة  

 فهذا جزٌء يسرٌي من اليوم.
"، وعقَّبه حبديث أيب سعيد اخلدري، الصدقة قبل العيد حديث ابن عمر السابق يف ابب " وأخرج اإلمام البخاري

 وكأنه يقول: إنَّ حديث ابن عمر حمموٌل على االستحباب بداللة حديث أيب سعيد.
هذا هو امسها على لسان و" أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسَّاها "زكاة الفطر"، أو "صدقة الفطر"، اثنًيا:

، فأضافها ليوم الفطر، وهو يوم العيد املمتد إىل غروب الشمس، مما يدل على أنَّ كامل اليوم (19)"صاحب الشرع
 .صريحٍ   إال بنص ٍ ه جزاء جبزء منفال يقال مبنع اإلوقٌت هلا،  
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حبث عن ( وهذا قول مجهور األصوليني أنَّ املندوَب مأموٌر به، ويرتتب على ذلك أن هذه اللفظة حيث وردت يف النصوص أمكن محلها على الندب دون 20)
ه هاهنا إىل معرفة املراد هبذا قرينة ودليل يصرف إليها، قال املازري: "وذلك أنه كثري مما يقع يف ألفاظ الرواة أمره عليه السالم بكذا، وهنى عن كذا، فيفتقر الفقي

وإن كان مذهبه أن املندوب إليه  اللفظ، فإن اعتقد أن املندوب إليه غري مأمور به، وأن الراوي معتقد لذلك محل قوله: )أمر( على أن املراد به أوجب...، 
هل املراد به أمٌر واجٌب، أو أمُر ندٍب، ومل يفتِّ ابلوجوب إال  ، تردد يف قول الرسول عليه السالم: )أمرتكم بكذا(، وقول الراوي عنه: )أمر بكذا(،مأمور به 

 (.220بعد نظٍر آخر وأدلٍة تقوم له على ذلك". إيضاح احملصول من برهان األصول )ص

لراوي عنه: )أمر بكذا(،  (: "وفائدة املسألة تظهر يف تعيني ُُمَمل قوله عليه السالم: )أمرتكم بكذا(، أو قول ا1/358وقال الطويف يف شرح خمتصر الروضة )
ه تعنيَّ للوجوب"، وينظر: قلت: يعين إن قلنا: املندوب مأمور به، كان األمر احملكي عنه عليه السالم مرتدًدا بني إرادة الوجوب والندب، وإن قلنا: ليس مأمورا ب

 (. 1/509إحتاف ذوي البصائر للدكتور عبد الكرمي النملة )

( وصيغة )افعل(، فاألوىل حقيقة يف الوجوب والندب، والثانية األصل فيها الوجوب وحتمل على غريه بقرائن وأدلة، فهما مسألتنان ( ومثَّة فرٌق بني لفظ )األمر21)
(، البحر احمليط يف أصول الفقه  156(، هناية السول شرح منهاج الوصول )ص558خمتلفتان. ينظر: رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب للسبكي )ص

(1/380 .) 

 (. 4/89طرح التثريب ) (22)

 (.5/1500( الكاشف عن حقائق السنن )23)

 (. 3/566( شرح صحيح البخارى )24)

لى الواجب، َيْصُدق على املستحب كما َيْصُدق ع(  رَ مَ عن النيب صلى هللا عليه وسلم )أَ صحايب  ال  قولَ   أنَّ   اثلثًا:
 .(21)به  ، فكالمها مأمورٌ (20)ب معاً و ندواملاجب  يف الو   لفظ "األمر" حقيقةٌ ف

لالستحباب كاحتماهلا  حمتملةٌ  )أمر(قال العراقي عن ابن حزم: "استدل هبذا احلديث وال حجة فيه؛ ألن صيغة 
ا ورد هذا احلديث بصيغة يف الوجوب، فلمَّ   فإهنا ظاهرةٌ   (لْ )افعَ مها، خبالف صيغة  يف أحدِّ   وليست ظاهرةً   ،لإلجياب

 . (22)فيها"  على ذلك مشكوكٌ   والزايدةُ   ،نُ قَّ ه األمر املتي َ اقتصران على االستحباب؛ ألنَّ   (األمر)
 . (23)"؛ جلواز التأخري عند اجلمهوراستحبابٍ   قوله: )أن تؤدى قبل خروج الناس( هذا أمرُ وقال الطيِب: "

الصالة لصدقة قبل  يتحقق ابوهذا    الفقري عن السؤال يوم العيد،  إغناءُ   زكاة الفطر  املعىن املقصود منرابعاً: أنَّ  
تكمياًل   ،إغناؤه عن السؤال يف يوم العيد كامَل اليوم و احملتاج    ةِّ لَّ خَ   سد ِّ وبعدها؛ إال أهنا أول اليوم أكمل ملا فيها من  

 .لسروره فيه
 جاز إخراجها بعد الصالة؛ ألنَّ  :ال عن املسألة ذلك اليومؤَّ "وإذا كانت صدقة الفطر إلغناء السُّ ال: قال ابن بطَّ 

 . (24)ه يوم الفطر"ذلك كلَّ 
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 (.3/89(، سنن الدارقطين )3/1251( األموال )25)

 (.5/620(، البدر املنري )3/102(، تنقيح التحقيق البن عبد اهلادي )4/323( ينظر يف بيان ضعفه: اخلالفيات للبيهقي )26)

 لكوفة عامر بن شراحيل الشَّعِب. ( فقيه أهل ا27)

 (. 6/499( مصنف ابن أيب شيبة )28)

ق السبيعي، ( "أبو ميسرة اهلمداين، عمرو بن شرحبيل الكويف، مسع عمر بن اخلطاب وعبد اَّللَّ بن مسعود، روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة وأبو إسحا29)
 (.2/728ميسرة مع علي صفني". االستغناء يف معرفة املشهورين من محلة العلم ابلكىن )كان من فضالء أصحاب ابن مسعود، قال أبو نعيم: شهد أبو 

 (. 6/499( مصنف ابن أيب شيبة )30)

 (. 6/499( مصنف ابن أيب شيبة )31)

 (.3/329( مصنف عبد الرزاق الصنعاين )32)

 (. 1/321)(، الكايف يف فقه أهل املدينة 2/350(، وينظر: املدونة الكربى )2/405( املوطأ )33)

عن عبد هللا بن عمر ويشهد هلذا ما رواه ابن زجنويه يف األموال والدارقطين يف السنن من طريق أيب معشر عن انفع  
إذا كنا نؤمر أن ُنرجها قبل أن ُنرج إىل الصالة، ث يقسمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني املساكني    أنه قال:
 ، لكن يستأنس به.(26)وسنده ضعيف  ،(25)  ( َهَذا اْليَ ْومِّ َأْغُنوُهْم َعنِّ الطََّوافِّ يفِّ )، وقال:  انصرف

 محلوه على االستحباب. األربعة وغريهمخامًسا: أن عامة العلماء من املذاهب  
 وسأسرد ههنا نقواًل عن علماء من خمتلف املذاهب تبني أن هذا هو قول عامتهم.

: "إن (27)إخراجها قبل الصالة"، وقال عامر يستحبونقال: "كانوا ه ( 115بن ُعتيبة الكندي )فعن احَلَكم  -
 . (28)رها"لها، وإن شاء أخَّ شاء عجَّ 

 . (30)طعم بعد ما يصلي"يُ   (29): "كان أبو ميسرةالسَّبيعي  وقال أبو إسحاق -
 . (31)وعن ابن عون عن ابن سريين أنه كان يعطي صدقة الفطر بعد الصالة -
   (32)"ال"ا حىت تكون بعد الفطر؟ قال:  رهتُ إن أخَّ  وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل يف ذلك حرجٌ  -
لفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر اأنه رأى أهل العلم يستحبون أن خيرجوا زكاة  ":  يف املوطأ  مالكوذكر اإلمام    -

 ."ىقبل أن يغدوا إىل املصلَّ 
 .(33)"إن شاء هللا، أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر وبعده  وذلك واسعٌ "قال مالك:  
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 (. 2/55( سنن الرتمذي )34)

 (. 2/48( معامل السنن )35)

 (. 3/389( احلاوي الكبري )36)

 (. 94( املقنع يف فقه اإلمام أمحد )ص37)

 (. 4/297( املغين )38)

 (. 6/128( اجملموع )39)

 (. 6/142( اجملموع )40)

الفطر قبل الغدو  الرجل صدقةَ  جَ رِّ أهل العلم: أن خيُ ه يستحبُّ وهو الذي وقال الرتمذي عن حديث ابن عمر: " -
 ، ومل يذكر خالفًا يف املسألة.(34)"إىل الصالة

وقد رخص ابن  ،أهل العلم ةُ وهو قول عامَّ ج قبل الصالة، رَ وأما وقت إخراجها فالسنة أن ختُ وقال اخلطَّايب: "-
 .(35)"سريين والنخعي يف إخراجها بعد يوم الفطر

ا، ولكن لو أخرجها ا، وكان ِبخراجها فيما بعد قاضيً ا آمثً سيئً رها عن يوم العيد كان مُ : "فإن أخَّ وقال املاوردي -
 . (36)ا"ال قاضيً  ايً د ِّ ؤ أجزأه، وكان م  :بعد صالة العيد من يومه

وعليه  ثَِّ أَ  :: "األفضل إِّخراجها يوم العيد قبل الصالة، وجتوز يف سائر اليوم، فإِّن أخرها عنهقال ابن قدامةو  -
 . (37)القضاء"

 . (38)رها عن الصالة ترك األفضل"وقال: "فإن أخَّ 
واألصحاب على أن األفضل أن خيرجها يوم العيد قبل اخلروج إىل واتفقت نصوص الشافعي " قال النووي:و  -

 .(39)"هوأنه جيوز إخراجها يف يوم العيد كل ِّ   ،صالة العيد 
رها عن يوم الفطر: ، وإن أخَّ رها عن صالة اإلمام وفَ َعَلها يف يومه: مل أيث، وكانت أداءً "ومذهبنا أنه لو أخَّ وقال: 

 .قضاءً أث ولزمه إخراجها وتكون  
 وحكاه العبدري عن مالك وأيب حنيفة والليث وأمحد.

كاألضحية إذا مضى ،فال يؤديها بعدها ،إن مل يؤدها قبل صالة العيد سقطت :قال وقال احلسن ابن زايد وداود
 . (40)وقتها"
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 (. 3/178( اإلنصاف )41)

 (. 10/14الفقهية الكويتية )(، وينظر: املوسوعة 4/88( طرح التثريب )42)

 (. 9/111( عمدة القاري )43)

 (. 3/61( سنن الدارقطين )44)

 .  (41): "وجيوز يف سائر اليوم، وهو املذهب، وعليه مجاهري األصحاب، وقطع به كثري منهم"وقال املرداوي  -
"األفضل إخراجها قبل اخلروج، وقد صرح بذلك الفقهاء من املذاهب األربعة، وزاد احلنابلة على   قال العراقي:و   -

ا، وذلك أعلى درجات االستحباب، هذا هو املشهور عندهم، وقال ذلك فجعلوا أتخريها عن الصالة مكروهً 
 . (42)  "ليس ذلك مبكروه  :القاضي منهم

 ،وإبراهيم النخعي ،وعطاء بن أيب رابح ،وابن عباس ،وهذا أمر استحباب، وهو قول ابن عمر" العيين:وقال  -
 ،وإسحاق ،والشافعي ،ومالك ،وموسى بن وردان  عتيبة،واحلكم بن  ،والضحاك ،وعكرمة ،وأيب نضرة ،والقاسم

األمر فيه للوجوب فيحرم أتخريها   وأهل الكوفة، ومل حيك فيه خالف، وحكى اخلطايب اإلمجاع فيه، وقال ابن حزم:
 . (43)"عن ذلك الوقت

 املبحث الثاين: حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
 وفيه مطلبان:

 املطلب األول: التخريج والدراسة.
 الدارقطين يف السنن:   قال اإلمام

حممد الدمشقي، حدثنا أبو حدثنا أبو حممد بن صاعد، حدثنا إبراهيم بن عتيق العنسي بدمشق، حدثنا مروان بن  
يف، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه دَ يزيد اخلوالين، حدثنا سيَّار بن عبد الرمحن الصَّ 

صَّاَلِة َفِهَي زََكاٌة زََكاُة اْلِفْطِر طُْهَرٌة لِلصَّائِِم ِمَن اللَّْغِو َوالرََّفِث، َوطُْعَمٌة لِْلَمَساِكنِي، َمْن َأدَّاَها قَ ْبَل الوسلم: )
 .(44)(، قال الدراقطين: "ليس فيهم ُمروح"َمْقُبولٌَة، َوَمْن َأدَّاَها بَ ْعَد الصَّاَلِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمَن الصََّدَقاتِ 

 وهذا احلديث ُمَعلٌّ أبمرين:
 األول: تفرُّد رواته به مع كوهنم غري ُمربَّزين يف احلفظ والضبط.
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 (. 4/256( اجلرح والتعديل )45)

 (. 4/291(، وينظر: هتذيب التهذيب )4/335( الثقات )46)

 (. 5/339( بيان الوهم واإليهام )47)

 (. 2/385( ميزان االعتدال )48)

 
ا، غريبٌ  ديثاحل اإسناد هذف ار بن عبد والين، عن سيَّ ري، عن أيب يزيد اخلَ رواه مروان بن حممد الطاطَ إذ  جدًّ

 .على هذه الرواية  يف، عن عكرمة عن ابن عباٍس، ومل يتاَبع أحٌد منهمدَ الرمحن الصَّ 
ن عكرمة، وتفرد به عكرمة عن مرواُن بن حممد عن أيب يزيد، وتفرَّد به أبو يزيد عن سيَّار، وتفرد به سيَّار عبه  فتفرَّد  

 ابن عباس!
والتوقف، وخاصًة أن رواته مدعاٌة للريبة    -أوائل القرن الثالث-من السند فهذا التفرد الذي استمر إىل طبقٍة متأخرٍة  
 غرُي مشهورين ابحلفظ والضبط واإلتقان.

له مروايت كثرية، فلم أقف له بعد طول  ا يف الرواية، وال تُعرفني جدًّ من املقل ِّ يف: دَ ار بن عبد الرمحن الصَّ سيَّ ف
 إال على ثالث رواايت، هذه أحدها.  حبثٍ 

 وقال عنه أبو حامت: "شيخ".
 . (45)وقال أبو زرعة: "مصري ليس به أبس"

 .(46)يف، من أهل مصر، يروي املراسيل"دَ وذكره ابن حبان يف الثقات وقال: "سيار بن عبد الرمحن الصَّ 
 " داللة على أنه غري معروف ابلرواية، وهي ال تفيد تعدياًل وال جترحياً، وال داللةً شيخالرازي عنه "وقول أيب حامت 

 قليل احلديث، ليس ابملشهور.  على الضبط، ولذا ال تقال إال يف راوٍ 
له  تْ عَ وق َ  ه ليس من أعالم أهل العلم، وإمنا هو شيخٌ ، وإمنا هو إخبار أبنَّ قال ابن القطان: "وهذا ليس بتضعيفٍ 

 . (47)خذت عنه"أُ   رواايتٌ 
ا ا ممن قال فيه ذلك، ولكنها أيضً ليس هو عبارة جرح، وهلذا مل أذكر يف كتابنا أحدً   (هو شيخ)وقال الذهِب: "فقوله  
 .(48)"وابالستقراء يلوح لك أنه ليس حبجةما هي عبارة توثيق،  
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 (. 34/407( هتذيب الكمال )49)

 (. 2/472( الكاشف )50)

 (.  12/279(، هتذيب التهذيب )4/36(، وينظر: التكميل يف اجلرح والتعديل )684( تقريب التهذيب )ص51)

 (.1/671( املستدرك على الصحيحني )52)

 
ابن ال البخاري و  أقف له على ترمجة عند  املشهورين يف الرواية، وملعرف امسه، وليس من ال يُ أبو يزيد اخلوالين، و 

من األئمة السابقني، وترجم له املزي يف هتذيب الكمال، فلم يزد على قوله: "أبو يزيد اخلوالين  أيب حامت وال أحدٍ 
وهب، ومروان بن حممد يف )د ق(، روى عنه: عبد هللا بن دَ املصري الصغري، روى عن: سيار بن عبد الرمحن الصَّ 

 . (49)الطاطري )د ق(، وقال: كان شيخ صدق، روى له أبو داود، وابن ماجه"
 .!إال هذه الروايةومل أقف له على شيء من املروايت يف كتب السنة  

ثنا أبو يزيد اخلإال قول الراوي عنه مروان بن حممد الطاطَ  وال تعديلٍ   ئمة جبرحٍ من األ  ذكره أحدٌ يومل   والين، ري: "حدَّ
 يروي عنه".  ، وكان ابُن وهبٍ وكان شيَخ ِصْدقٍ 

 ، وأما حاله من حيث الرواية فال نعلم عنه شيًئا.بل غايته إثبات صدقه فحسب  ه وإتقانه،وهذا ال يدل على ضبط
بن اوعنه  ،يفدَ عن سيار الصَّ  ،ا يف الكاشف حيث قال: "أبو يزيد اخلوالين الصغريولذا مل يذكر فيه الذهِب شيئً 

 . (50)وهب ومروان الطاطري"
 (51)بينما قال احلافظ يف التقريب: "صدوق"!

ال يف ابب فمثل هذا اإلسناد قد مُيشَّى يف ابب اآلداب والرقاق والرتغيب والرتهيب والسري وحنوها من األبواب، 
 قد ُعرفت عدالته وضبطه.حجًة  يكون  اليت ُيشرتط يف راويها أن  األحكام واحلالل واحلرام  

قال اإلمام عبد الرمحن بن مهدي: "إذا روينا عن النِب صلى هللا عليه وسلم يف احلالل واحلرام واألحكام: شدَّدان يف 
األسانيد وانتقدان الرجال، وإذا روينا يف فضائل األعمال والثواب والعقاب واملباحات والدعوات: تساهلنا يف 

 . (52)األسانيد"
على حكمة تشريع زكاة الفطر وفضل تعجيلها، ولكن ال يؤخذ منها حكٌم ابتٌّ قد ُيستشهد هبذه الرواية ولذا ف

 .بفوات وقت األداء ابنتهاء صالة العيد؛ لعدم حتققنا من ضبط رواهتا
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 (. 1609( السنن )53)

 (. 1827( السنن )54)

 (. 4/415( اخلالفيات )55)

 (. 2/122( اجلرح والتعديل )56)

 
ُجرَِّح يف عدالته، وال  أحدٌ  إذ ليس فيهممن محله على العدالة،  ال بدَّ وقول الدارقطين "ليس يف رواته جمروح": 

 كما ال خيفى.  صحة السند يلزم من هذا  
عن االحتجاج به، كاٍف للتوقف منهما   واحدٍ  دَ تفرُّ أن هذه احلديث تفرَّد به من ال حُيَتمل تفرده، و  واحلاصل:

 !ابثننيف  يفك
 : الوقف على ابن عباس.العلة الثانية

 .(53)الدمشقيفقد أخرجه أبو داود عن عبد هللا بن عبد الرمحن السمرقندي، وحممود بن خالد  
 .(54)وابن ماجه عن عبد هللا بن أمحد بن بشري بن ذكوان، وأمحد بن األزهر

 .(55)اس بن الوليد والبيهقي من طريق العبَّ 
يف، عن عكرمة عن دَ ري، حدثنا أبو يزيد اخلوالين، عن سيَّار بن عبد الرمحن الصَّ مخستهم عن مروان بن حممد الطاطَ 

رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلم زكاَة الِفْطر طُْهرًة للَصائم ِمن اللغو والرَّفِث وطُْعمًة فرض ابن عباٍس قال: "
 ".للمساكنَي، َمْن أدَّاها قبَل الصَّالة، فهي زكاٌة مقبولٌة، ومن أدَّاها بعَد الصَّالة، فهي َصَدقٌة من الصَّدقات

 ا.د الدمشقي، مرفوعً وخالفهم: إبراهيم بن عتيق العنسي فرواه عن مروان بن حمم
 لرواية أكثر الرواة عن مروان بن حممد.  خمالفةٌ  شاذةٌ الرفع  رواية  ف

ا إال قول ابن أيب وإبراهيم بن عتيق العنسي الدمشقي، ليس من املشهورين ابلضبط واإلتقان، ومل أجد فيه كالمً 
 .(56)عنه" ، كتبتُ حامت: " مسعنا منه، وهو صدوقٌ 

-ومنهم اإلمام الدارمي احلافظ الكبري-تفرده ابلرفع، فكيف وقد خالفه مخسٌة من الرواة ومثل هذا ال يقبل منه 
 فرووه موقوفًا على ابن عباس.
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ن هذا األثر، وإال فقد تبني من الدراسة السابقة أنه ال يثبت عن  ابن عباس. ( هذا النقاش من ابب التنزل مع 57)  من حُيس ِّ

 خرب عن تشريع نبوي،  ( ونظري هذا قول القائل: "فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احملَرم على املرأة يف سفرها صيانًة هلا وحفاظا عليها"، فالفقرة األوىل58)
 جنم من خالل فهم القائل لنصوص الشريعة ومقاصدها. والثانية تعليل هلذا التشريع

 
 املطلب الثاين: مناقشة داللة حديث ابن عباس على انتهاء وقت زكاة الفطر.

 :(57)جوههذا احلديث ال حجَّة فيه على انتهاء وقت زكاة الفطر بصالة العيد، وبيان ذلك من و 
، وكذا يف ثبوته عن تبني من الدراسة السابقة أن هذا احلديث ال يثبت مرفوًعا للنيب صلى هللا عليه وسلم:  أواًل 

 ابن عباس موقوفًا نظٌر قويٌّ؛ لغرابة إسناده وتفرُّدِّ رواته به، وفيهم من جُتهل حاله من حيث الضبط واإلتقان. 
إىل دائرة القول البشري القابل  "الوحي"على ابن عباس، فقد خرج من دائرة  اموقوفً  سلَّمنا بثبوتهاً: إذا اثني

 للخطأ والصواب.
تعليل سبب فرض زكاة الفطر، وبيان وقت أدائها: من املسائل اليت يدخلها ؛ ألنَّ  له حكم الرفعوال يقال ههنا إن  

 االجتهاد والرأي والنظر.
ما تبعه ؛ خبالف  حمضٌ   ه خربٌ سول هللا فرض زكاة الفطر، فهذا من املرفوع؛ ألنَّ وأما ما دل عليه األثر ضمًنا من أن ر 

 وبيان.من تعليل  
ُ يف هذا النص ابن عباس رضي هللا عنه ف كمَة فرض رسول هللا لزكاة الفطر بناء على ما ظهر له من علََّة وحِّ يُبني ِّ

 .(58)بني األمرين  ، وفرقٌ ثٍ حلدَ   لٌ قْ ال ن َ  ونظرٍ   عن رأيٍ  فهمه للشريعة ومقاصدها، وهذا إخبارٌ 
وأبلغ يف احلجة،  فهو أقوى    ،ا لكان أجدر به أن ينسبه للنِب صلى هللا عليه وسلمولو كان هذا التعليل والبيان مرفوعً 

 .يف الداللة
 وكذا فإن هذا املعىن مل يُنقل عن أحد من الصحابة اآلخرين.

 زكاة الفطر ابنتهاء صالة العيد.اثلثًا: أن هذا األثر ليس صرحًيا يف انتهاء وقت  
أن األكمل واألفضل أجرًا وثوااًب إخراجها  املراد:وإمنا  ،إىل ابن عباسمن العلماء القول هبذا  ولذا مل ينسب أحدٌ 

، فمن فعلها قبل الصالة كان له أجر زكاة الفطر، ومن أخرجها بعد الصالة كان أجره أنقص كأجر أي ِّ قبل الصالة
 الصدقات.صدقٍة من  
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 (.9/220( املنهل العذب املورود شرح سنن أيب داود )59)

 (. 1/560( حاشية السندي على سنن ابن ماجه )60)

 (. 2/300( فتح القدير )61)

 (. 3/328( مصنف عبد الرزاق )62)

 (. 4/183( مصنف ابن أيب شيبة )63)

 
 مقبولةٌ  قال الشيخ حممود خطاب السبكي: "قوله )من أد اها قبل الصالة...اخل( أي قبل صالة العيد فهي زكاةٌ 

ثاب عليها ثوااًب كاماًل، ومن أد اها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات املطلقة اليت يتصدق هبا يف سائر األوقات، يُ 
 . (59)"فهي أقل ثوااًب من املؤد اة قبل الصالة

فأتى هبذا اللفظ على سبيل   ،أراد أن يؤكد على أمهية التعجيل بزكاة الفطر قبل صالة العيد رضي هللا عنه  ابن عباس  ف
 .اها قبل الصالة فهو الذي أدى زكاة الفطر على احلقيقةمن أدَّ   املبالغة منه والتجوز يف أنَّ 

  .(60)"يف أداء صدقة الفطر قبل الصالةواحلديث يدل على أنه ينبغي املبادرة  ولذا قال السندي: "
...(، ويف هذا داللة ومن أدَّاها بعَد الصَّالةرابًعا: أن ابن عباس مسَّى إخراجها بعد الصالة: "أداء"، فقال: )

 أنه يرى جواز إخراجها بعد الصالة.
دفع ابحتاد مرجع لكن قد يُ  ...،م ؤخذ سقوطها ببادئ الرأي من حديث ابن عباس املتقد ِّ ورمبا يُ قال ابن اهلمام: "

فصارت كغريها من  ،غري أنه نقص الثواب ،إذ يفيد أهنا هي املؤداة بعد الصالة ،يف املرتني (اهاأدَّ )ضمري 
  .(61)"الصدقات

روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخربين عطاء أنه مسع ابن عباس يقول: "إن استطعتم فألقوا ويؤكد ذلك ما 
 . (62)  يعين صالة الفطر  ،لصالة أو بني يدي الصالة"زكاتكم أمام ا

 ا.ا الزمً حتمً  يرى إخراجها قبل الصالةأن ابن عباس ال    هفيهذا سنٌد صحيٌح، و و 
صدقة الفطر قبل  جَ رِّ ة أن ختُْ نَّ من السُّ  وروى ابن أيب شيبة من طريق َحجَّاٍج عن عطاء عن ابن عبَّاٍس قال: "إنَّ 

 .(63)طعم"ج حىت تَ رُ الصالة، وال ختَْ 
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 (. 3/154( ينظر: اجلرح والتعديل م )64)

 (، وفيه جهالة خنت ُماهد. 499/ 6( مصنف ابن أيب شيبة )65)

 
 ، ولكن يصلح ههنا يف االستشهاد.(64)وحجاج بن أَْرطاة فيه كالم

أن رواته من غري  األثر ال يبعد أن يكون دخله شيء من الوهم واخللل يف النقل، وخاصةً  اهذخامًسا: أن 
 املشهورين ابحلفظ والضبط.

يب شيبة عن أيب بكر بن عياش عن ُمَطر ٍِّف قال: أخربين َخنْتُ ُماهٍد، عن ُماهٍد قال: "صدقة الفطر أوقد روى ابن  
 . (65)يوم الفطر زكاٌة، ومن أعطاها بعد ذلك فهي صدقٌة"

فجعل   الرواةني فعلها يوم العيد وبعده، فأخطأ أحد  وال يبعد أن يكون هذا هو أصل قول ابن عباس، أي التفريق ب
 الفرق بني أدائها قبل الصالة وبعدها.

 واحلاصل:
 أن حديث ابن عمر حمموٌل عند عامة العلماء على االستحباب.

بعد  هاأتثيم من خيرجنتهاء وقت أداء زكاة الفطر بصالة العيد، وهو عمدة من يقول ابفحديث ابن عباس  وأمَّا
هو ما يفسر لنا  أجراً: معلواًل، أو موقوفاً، أو حممواًل على بيان األكمل واألفضله كون  وقد تبني أنَّ ، صالةال

 سبب ترك عامة العلماء من املذاهب األربعة وغريهم األخذ بظاهره.
 وهللا أعلم

 اخلامتة
 وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات

؛ ملا رواه الشيخان عن ابن إخراج زكاة الفطر قبل صالة العيداستحباب  دلت السنة النبوية الصحيحة على   -1
 ".أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إىل الصالة"عمر:  

  ، والذي عليه مجهور أهل العلم أن وقتها ينتهي إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيدمذهب عامة العلماء جواز    -2
 .ويلزمه القضاء ،يوم العيد ومل خيرج الزكاة فهو آث   ، فإذا غربت مشسُ بنهاية يوم العيد 
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، وحجتهم حديث ذهب الظاهرية وبعض العلماء إىل أن زكاة الفطر ينتهي وقت أدائها بنهاية صالة العيد-3

أَدَّاَها قَ ْبَل الصَّاَلةِّ اس: )من  ابن عمر يف أن النِب صلى هللا عليه وسلم أمرهم ِبخراجها قبل الصالة، وحديث ابن عب
.)  َفهَِّي زََكاٌة َمْقُبولٌَة، َوَمْن أَدَّاَها بَ ْعَد الصَّاَلةِّ َفهَِّي َصَدَقٌة مَِّن الصََّدقَاتِّ

، وقد ثبت يف السنة النبوية الصحيحة أن ابن عمر حمموٌل على االستحباب عند عامة العلماءحديث  -4
زكاة  املعىن املقصود منفطر"، وهذا شامٌل لكامل اليوم حىت مغيب الشمس، وألن الصحابة كانوا خيرجوهنا "يوم ال

 ، وهذا متحقق يف إخراجها قبل الصالة وبعدها.إغناء الفقري عن السؤال يوم العيد   الفطر
؛ إذ تفرد به رواته، ومنهم اثنان غري مشهورين وال حديث ابن عباس الراجح فيه الوقف، ويف إسناده ضعف  -5

 ني ابحلفظ والضبط، أو حمموٌل على بيان األكمل واألفضل.معروف
 ؛ ألنه ليس خربًا حمًضا، وهو مما يقال ابلرأي والنظر واالجتهاد.قول ابن عباس ليس له حكم الرفع-6
 ثبت عن ابن عباس ما يدل على أنه ال يرى إخراجها قبل الصالة حتًما الزًما.-7

 وقت بدء إخراج زكاة الفطرالواردة يف بيان املوقوفة واآلاثر املرفوعة يث : أمهية مجع األحادومما يوصي به الباحث
 .حديثية فقهيةودراستها دراسة  

 فهرس املصادر واملراجع
العثمانية، دائرة  حيدرآابد الدكن:، اجلرح والتعديله (، 1371ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن حممد، ) .1

 .1مصورة دار الكتب العلمية، ط:
 .1ط:دار القبلة،  حتقيق: حممد عوامة، جدة:  (، املصنف، ه 1427)  شيبة، عبد هللا بن حممد،ابن أيب   .2
، حتقيق حممد السليماين، (، املسالك يف شرح موطأ مالكه 1428)ابن العريب، حممد بن عبد هللا،  .3

 . 1بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط
، ت: احلسني سعيد، الرايض: دار بيان الوهم واإليهام(، م1997ابن القطان، علي بن حممد ) .4

 .1ططيبة،  
، حتقيق شعيب األرانؤوط، بريوت: مؤسسة الرسالة، (، زاد املعاده 1419)  ابن القيم، حممد بن أيب بكر، .5
 . 3ط
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، ت: مصطفى أبو الغيط، الدمام: دار اهلجرة، البدر املنري،  ه (1425ابن امللقن، عمر بن علي، ) .6
 .1ط
، حتقيق: صغري أمحد، اإلشراف على مذاهب العلماءم(، 2007، )ابن املنذر، حممد بن إبراهيم .7

 .1مكتبة مكة الثقافية، ط
، حتقيق ايسر بن إبراهيم، الرايض: مكتبة شرح صحيح البخارى  (،ه 1423طال، علي بن خلف، )ابن ب .8

 .2الرشد، ط
مركز امللك فيصل، ، الرايض:  شاكر ذيب فياضحتقيق:    األموال،م(،  1986ابن زجنويه، محيد بن خملد، ) .9

 .1ط:
، حتقيق سامي جاد تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق  ه (،1428، حممد بن أمحد، )ابن عبد اهلادي .10

 .1هللا، الرايض: أضواء السلف، ط
، املكتبة فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرامم(، 2006ابن عثيمني، حممد بن صاحل، ) .11

 .1اإلسالمية، ط:
 .1ي، ط، ت: األرانؤوط، جدة، مكتبة السواداملقنعم(،  2000ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد ) .12
 .2، حتقيق عبد هللا الرتكي، القاهرة: دار هجر، طاملغين  (،ه 1410ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد، ) .13
، ت: شادي آل نعمان، التكميل يف اجلرح والتعديل، (ه 2011) ابن كثري، إمساعيل بن عمر، .14

 .1ط
 .1ط،  حتقيق شعيب األرنؤوط، بريوت: دار الرسالة السنن،ه (،  1430، )حممد بن يزيد ابن ماجه،   .15
 .1حتقيق: عبد هللا الرتكي، بريوت: مؤسسة الرسالة، ط:  الفروع،م(،  2003ابن مفلح، حممد بن مفلح، ) .16
دار الكتب  :بريوت هناية السول شرح منهاج الوصول،ه (، 772اإلسنوي، عبد الرحيم بن احلسن، ) .17

 .العلمية
حتقيق: حممد األعظمي، مؤسسة زايد آل هنيان،  ، املوطأ،م(2004)، األصبحي، مالك بن أنس .18

 .1ط
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 دار صادر.  :، بريوت، املدونة الكربىاألصبحي، مالك بن أنس .19
دار  :، ت: زهري الناصر، الرايضاجلامع املسند الصحيح(، ه 1410حممد بن إمساعيل، ) البخاري: .20

 . 2طويق، ط
 .1ط،  العثمانيةدائرة    حيدرآابد الدكن:،  الثقات  ه (،1403البسيت، حممد بن حبان، ) .21
، ت: عبد هللا الرتكي، القاهرة، مكتب السنن الكبري، (ه1432)أمحد بن احلسني،  البيهقي، .22

 .1ط  ،هجر
حتقيق: فريق البحث العلمي بشركة الروضة،  اخلالفيات،، (ه 1436)البيهقي، أمحد بن احلسني،  .23

 .1ط
 .1ط،  حتقيق بشار معروف، بريوت: دار الغرب اجلامع،م(،  1998الرتمذي، حممد بن عيسى، ) .24
الوادعي،   :، حتقيق(، املستدرك على الصحيحنيه 1417) حممد بن عبد هللا، احلاكم النيسابوري، .25

 .1ط،  القاهرة: دار احلرمني
 .1ط،  راغب الطباخ، حلب: املطبعة العلمية  :، حتقيقمعامل السنن (،  ه 1352اخلطايب، محد بن حممد، ) .26
 .1ط،  ت: شعيب االرنؤوط، بريوت، مؤسسة الرسالة  السنن،ه ،  1424الدراقطين، علي بن عمر،   .27
، حتقيق حممد من له رواية يف الكتب الستة الكاشف يف معرفة ه (،1413الذهِب، حممد بن أمحد، ) .28

 .1ط،  عوامة، جدة: مؤسسة علوم القرآن 
 بريوت: دار املعرفة.  ،، حتقيق علي البجاويميزان االعتدال يف نقد الرجالالذهِب، حممد بن أمحد،   .29
عبد القادر العاين،   قيق:، حتالبحر احمليط يف أصول الفقه،  (ه 1413، )الزركشي، حممد بن عبد هللا .30

 .2وزارة األوقاف ابلكويت، طالكويت: 
املطبعة الكربى  :، القاهرةتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ، ه (1313) ،، عثمان بن عليالزيلعي .31

 األمريية.
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، ت: علي رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب(، م1999السبكي عبد الوهاب بن علي ) .32
  .1عامل الكتب، ط  :معوض، بريوت

)حتقيق شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي(،   ،السنن (،  ه 1433سليمان بن األشعث، )  ،السجستاين .33
 .1ط،  بريوت: دار الرسالة

دار ابن اجلوزي، الدمام: ، ت: صبحي حالق، نيل األوطار، ه (1427، )الشوكاين، حممد بن علي .34
 .1ط

، حتقيق األعظمي، بريوت: املكتب اإلسالمي، صنَّفامل ه (،1403بن مهام، ) عبد الرَّزَّاق الصنعاين، .35
 .2ط

 .4، القاهرة: البايب احللِب، ط:سبل السالمم(،  1960الصنعاين، حممد بن إمساعيل، ) .36
بريوت: ، حتقيق: عبد هللا الرتكي،  شرح خمتصر الروضة،  م(1978، )الطويف، سليمان بن عبد القوي .37

 .1الرسالة، طمؤسسة  
، ت: عبد احلميد هنداوي، الكاشف عن حقائق السنن ه ، 1417الطيِب، احلسني بن عبد هللا،  .38

 .1ط  ،مكتبة نزار مصطفى الباز
 حتقيق: أمحد شاكر، دار الرتاث. احمللى،،  الظاهري، ابن حزم .39
حتقيق: حممد ، األسانيدطرح التثريب شرح تقريب  ه (،  1438)العراقي، عبد الرحيم بن احلسني،   .40

 .1سيد درويش، الدمام، دار ابن اجلوزي، ط:
 ، حيدرآابد الدكن، دائرة املعارف العثمانية.هتذيب التهذيب، (ه 1326)العسقالين، ابن حجر،   .41
 ت: حمب الدين اخلطيب، بريوت، دار املعرفة.  فتح الباري،، (ه 1379)العسقالين، ابن حجر،   .42
 ، بريوت، دار البشائر.2، ت: حممد عوامة، طتقريب التهذيب،  (ه 1408)العسقالين، ابن حجر،   .43
 .بريوت: دار إحياء الرتاث العريب،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري  العيين، حممود بن أمحد، .44
(. القاهرة: 7)ط،  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريه (،  1323القسطالين، أمحد بن حممد، ) .45

 األمريية.املطبعة الكربى  
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دار الكتب بريوت:  ،  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،  ه (1406)  الكاساين، أبو بكر بن مسعود .46
 .2العلمية، ط

، بريوت: دار الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري ه (،1401الكرماين، حممد بن يوسف، ) .47
 .2ط،  إحياء الرتاث العريب

 ء.إدارة البحوث العلمية واإلفتا، الرايض،  فتاوى اللجنة الدائمةاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء،   .48
، ت: عمار الطالِب، دار الغرب إيضاح احملصول من برهان األصول  ه (،  536املازري، حممد بن علي ) .49

 .1اإلسالمي، ط
، ق علي معوض، بريوت: دار الكتب العلمية، حتقياحلاوي الكبري ه (،1414املاوردي، علي بن حممد، ) .50

 .1ط
، اجلامعة السلفية مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، ه (1984، )املباركفوري، عبيد هللا بن حممد  .51

 .3ببنارس اهلند، ط
 .1ط ،، دار ابن اجلوزيالشرح املمتع على زاد املستقنعه ،  1424حممد بن صاحل العثيمني،  .52
 ، مطبعة االستقامة.1، طاملنهل العذب املورود شرح سنن أيب داوده ،  1351حممود خطاب السبكي،  .53
 .2، دار إحياء الرتاث العريب، طاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاملرداوي، علي بن سليمان،   .54
روف، حتقيق بشار مع، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (،ه 1400املزي، يوسف بن عبد الرمحن، ) .55

 .1ط،  بريوت: مؤسسة الرسالة
دار الرايض: ، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظرم(، 1996) النملة، عبد الكرمي بن علي .56

 .1العاصمة، ط
 بريوت: دار الفكر.  ،، حتقيق حممد جنيب املطيعياجملموع شرح املهذب  النووي، حيىي بن شرف، .57
، حتقيق: فؤاد عبد الباقي، (، املسند الصحيح املختصره 1374)النيسابوري، مسلم بن احلجاج،  .58

 (.1)ط،  بريوت: دار إحياء الرتاث العريب
 .، الكويت: دار السالسلاملوسوعة الفقهية الكويتية  ه (،1427وزارة األوقاف الكويتية، ) .59
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 دليل النشر 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

تعتمد مجموعة مجالت المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( أعلى المعايير الدولية التي من شأنها  
ترقية حقيقة لمستوى  رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال إلتزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ النشر العلمي بحثه، وكذلك تعزز من خبرته في مجال
ضوابط   تضفي على أبحاثنا شكالً علمياً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور

جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست النشر العلمي  

 

 تعليمات للباحثين: 

تحت  (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: ) لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1
 (. PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد  واحد ونصفالحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات ) يُكتب البحث بواسطة  -2
 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 الكلمات عن
Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Time New Roman )،    بما في ذلك الجداول والصور

 العدد المالحق واإلستبانات. والرسومات , ويستنى من هذا 

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3
، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري  العربية واإلنجليزية باللغتين

 والميالدي.

والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي،  العناوين الرئيسية  -4
وتشمل العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات  

المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر  (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC)  المفتاحية،
 والمراجع. 

، على أال تزيد كلمات الملخص باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5
(  5) على أال تزيد على  KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على 

 ، مع مالحظة إشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.كلمات

 صفحة بخط سميك. يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط ال -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص،   -7
 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (ويشار إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة من المراجع األجنبية  % 20 كل بحث يجب أن يشمل على مانسبته  -8
 .العربية

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 الحق بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في  يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية  -10
 .عدم متابعة إجراءات النشر

 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

 

 :المراجع قائمة) )التوثيق -12

تبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب  تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام المتسلسلة، و •
 .تسلسلها في المتن؛ على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود،   •
إلى نهاية البحث عن طريق  ثم بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة 

تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة  ) اتباع طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي 
 ( دفعة واحدة

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU &t=87shttps://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا: 

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق:  2007) .ن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــبابـ
 . 145، ص: 2. ج: 2عبــد السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا: 

 .150، ص: 3سابق، ج:  ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع

للمؤلف،   في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق •
 وذلك باتباع الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق:  العزيــزالمحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب  (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب
 .2عبــد السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. )

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


ان العثيمين. القاهرة: مكتبة . تحقيق: عبد الرحمن بن سليمإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )
 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين: 

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية. الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر: 

 المية الماليزية.. كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالتجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 المقالة في مجلة علمية:

المجلة المصرية للدراسات  (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية محمد. )
 . 36-27. ص 36. العدد: 12. المجلد: النفسية

 المقالة في مؤتمر: 

المؤتمر   لتربية في ضوء القرآن الكريم".(. "أثر المرأة في الدعوة وا2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )
 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين.الدولي للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الرسالة العلمية:

.  "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )
 السلطان زين العابدين.دكتوراه، جامعة   رسالة

 المؤلفات المترجمة: 

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية.تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد  -13

تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما  لهيئة التحرير الحق بإجراء أي   -14
 .يتناسب مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب  -15

ً يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحث -16  ه من موقع المجلة إلكترونيا



عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من   مالحظة:
حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال  

 .االلتزام بها

 

 لة:آليات النشر واإلحا 

يوماً   30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن
  3يوماً )  90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 لألخذ بالمالحظات . أشهر(

عقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد ي
 .وزخم األبحاث الُمحالة للنشر 

  هنا للتعرف على مجالت معتمد يرجى الضغط

 هنا لتحميل دليل النشر إضغط

 للتواصل مع مدراء تحرير مجالت إدارة معتمد يرجى الضغط هنا 
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