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 صفة الحقك لمرحمف تبارؾ كتعالى
 " دراسة عقدية " 
 إعداد الدكتور:

 يكسؼ بف سعيد بف حمداف آؿ إبراىيـ الغامدم
 أستاذ العقيدة المساعد بالكمية

 كمية الشريعة و الدراسات اإلسالمية
 مركز الدراسات اإلسالمية

 جامعة أـ القرى
 المممكة العربية السعودية

 حمف دراسة عقدية (( )) صفة الحقك لمر  ممخص بحث
اختمؼ العمماء في هذه الصفة إثباتػًا و ففيػًا و تػالوياًل تجػاه صػفة اللقػو لمػرلمف لػذا جػاءت 

دراسػة أدلػة ثـ : دراسة هؿ هذه الصفة ثابتة هلل تبارؾ وتعالى أـ ال ؟ إلى هذه الدراسة لتهدؼ 
لػؽ الواجػب تجاهػا الموقؼ الصليح مف هػذه الصػفة و ال، ثـ  هذه الصفة و تلرير القوؿ فيه
   تسميمًا هلل و لكتابه و لرسوله 

) أخػذت الػرلـ بلقػو الػرلمف   فػي  وقد جعمػت أصػح لػديث فػي البػاب لػديث أبػي هريػرة 
صليح البخاري موطف لمدراسػة و تفاولػت اللػديث درايػة وروايػة و مػا يتعمػؽ بػه مػف مسػا ؿ و 

 هذه الدراسة إلى :  روايات و متابعات و شواهد و ما يملؽ بها و قد خمصت مف 
 ثبت مف دراسة أسافيد األلاديث السابقة أف:   ٔ

 .صفة ثابتة هلل تعالى عمى الوجه الال ؽ به  -باإلفراد–اللقو  -أ 
 . الُلجزة: صفة ثابتة هلل تعالى عمى الوجه الال ؽ به  -ب 
 وعمة.  هذه الصفة ال تثبت هلل تعالى؛ لعدـ خمو أسافيدها مف ضعؼ -بالتثفية–لقوي  -ج 
 مفكبي : هذه الصفة ال تثبت هلل تعالى لعدـ خمو سفدها مف ضعؼ شديد وعمة.  -د 
اللقو والُلجزة بمعفى والد، وبالتالي فإثباتهما ال تعارض بيفهما خاصة إذا عممفا أف   ٕ

اللقو ثبت مف لديث أبي هريرة والُلجرة مف لديث ابف عباس، وأبي سعيد، فتفوع 
 . بهما اهلل وصؼ قد ملسو هيلع هللا ىلصه ال مافع أف يكوف الرسوؿ مخرجهما مما يدؿ عمى أف
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الروايات التي ورد فيها إثبات صفة اللقو مف لديث أبي هريرة ُمفسرة أو ُمبيفة لتمؾ   ٖ
 الروايات التي لـ يرد فيها إثبات هذه الصفة مف لديث أبي هريرة أيًضا. 

أف يكوف أبو هريرة قد  والتلديث بهما ال يمفع -واللمد هلل  –وال تعارض بيف هذه الروايات 
 أفه أو بهما فلّدث لقو بدؿ لجزة سمع بعضهـ أف بداللة ملسو هيلع هللا ىلصسمع الوجهيف مف الفبي 

؛ لكف قطًعا أفه سمع لقو كما سبؽ في دراسة شجرة إسفاد مفسرة ومرة مجممة مرة بهما لّدث
–هـ اللديث فذكرها مرة ولـ يذكرها مرة، وكذلؾ بعده مف الرواة قد ذكر الوجهيف خاصة وأف

 ُيلدثوف باللديث الوالد عشرات بؿ م ات المرات.  -أي أبو هريرة وَمف بعده
 وهذا ُمقرر عفد عمماء مصطمح اللديث. 

القوؿ في ))اللقو   كالقوؿ في ))الوجه   و))اليد   وغيرهما مف الصفات الذاتية   ٗ
ثباته ا هلل عز التي ورد الخبر الثابت بوصؼ اهلل تعالى، فيجب اإليماف بها جميًعا، وا 

 وجؿ عمى الوجه الذي يميؽ بجالله وعظمته. 
فراًرا مف إثبات صفة اللقو جعؿ ففاتها أفعاؿ الرلـ مف باب المجاز لتى ال ُيمزموا   ٘

لموافقة  -مفهـ–بإثبات الصفة إف أقروا بلقيقة هذه األفعاؿ؛ لذا َمف أقر بلقيقتها 
ا بالتعمؽ بالعرش أو بق  ا مة العرش. ذلؾ الفص والعقؿ جعؿ ذلؾ خاصًّ

 العبرة بموافقة اللؽ والدليؿ ال بمتابعة فالف مهما كاف قدمه في العمـ.   ٙ
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إف اللمد هلل، فلمده وفستعيفه وفستغفره، وفعػوذ بػاهلل مػف شػرور أففسػفا، ومػف سػي ات 

لػده أعمالفا، مف يهده اهلل فال مضؿ له، ومف يضػمؿ فػال هػادي لػه، وأشػهد أف ال إلػه إال اهلل و 
 ال شريؾ له، وأشهد أف ملمدًا عبده ورسوله ..

                          

        : آؿ عمراف[ٕٔٓ.] 

                              

                             

                 :الفساء[ٔ.] 

                                 

                                     

   :األلزاب[ٚٓ-ٚٔ]. 

وشػػػر األمػػػور  فػػػإف أصػػػدؽ اللػػػديث كتػػػاب اهلل تعػػػالى، وخيػػػر الهػػػدي هػػػدي ملمػػػد 
 . ٔ)بدعة، وكؿ بدعة ضاللة، وكؿ ضاللة في الفار ملدثاتها، وكؿ ملدثة 

 أما بعد:

                                                 

 تٙا خطثٗ.  أظش: خطثح اٌساخح ٌألٌثأٟ .  ٘زٖ ذغّٝ تخطثح اٌساخح اٌرٟ ٠فررر إٌثٟ (ٔ)
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فمف أعظـ فعـ اهلل عمى العبد أف يتعمـ ما هلل مف أسماء وصفات فهي غاية العمـ و 
رأسه و هدفة فمعرفة اهلل غاية الغايات و مقصد المقاصد عمى أف يكوف هذا العمـ مفبعه 

 ومرجعه الكتاب والسفة
ـ بدراسة عقدية لبعض صفات الخالؽ سبلافه و تعالى ذات لذا عقدت العـز عمى القيا

و أف القارئ في كتب العمـ يقع الطابع الخاص و الموقؼ المتعدد مف العمماء تجاهها خاصة 
ومف هفا وجد لدى ما  في ليرة شديدة تجاه مواقؼ عدد مف العمماء مف بعض صفات اهلل

 ك جكده كىي :  مشكمة البحث أك سببيسمى في عالـ البلث العممي :  
صفة الحقك لمرحمف تبارؾ ك تعالى ، تعدد مواقؼ العمماء و كثرة مواقفهـ تجاه : 

فتجد مف يسمـ بها صفة هلل و يثبتها ، و مفهـ مف يضطرب ليث تفوع كالمهـ لولها 
مف هفا وقع اختياري عف دراسة صفة اللقو  ويلتار فيتوقؼ أو يؤوؿ، و مفهـ مف يففيها

دراسة لهذ الصفة اواًل دراسة أدلتها و تلرير القوؿ فيها عمى أف تكوف هذه اللمرلمف تعالى مل
وجعمت أساس تمؾ مبفاها عمى صلة الفقؿ و األثر ثـ بياف معفاها في المغة و مدلولها ، 

"قامت الرلـ فالخذت بلقو الرلمف" كوفه في  الدراسة ومبفاها عمى لديث أبي هريرة 
هذه الصفة ثـ االفطالؽ لبقية ألاديث وفصوص هذه  الصليليف لذا جعمته أصؿ دراسة

 الصفة ،  
   )) صفة الحقك لمرحمف دراسة عقدية (( ك جعمت عنكاف البحث 

 : لييدؼ بشكؿ رئيس إلى 
 دراسة هؿ هذه الصفة ثابتة هلل تبارؾ وتعالى أـ ال ؟  -ٔ
 دراسة أدلة هذه الصفة و تلرير القوؿ فيه -ٕ
 لؽ الواجب تجاها الموقؼ الصليح مف هذه الصفة و ال -ٖ
   التسميـ هلل و لكتابه و لرسوله  -ٗ

 أىمية البحث :
 تتجمى أهمية هذا البلث في فقاط كثيرة مفها : 

 التعبد لمخالؽ تبارؾ وتعالى بهذه الصفة في لاؿ ثبوتها  -ٔ
أف العقػػػؿ تػػػابع لمشػػػرع فيمػػػا عجػػػز عػػػف فهمػػػه و اسػػػتيعابه ممػػػا ثبػػػت مػػػف فصػػػوص  -ٕ
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 ي بملاؿالصفات هلل تعالى فالشرع ال يالت
أف الطريػػػؽ الوليػػػد لػػػديفا إلثبػػػات هػػػذه الصػػػفة و أمثالهػػػا هػػػو الػػػولي ليػػػالتي بعػػػد ذلػػػؾ  -ٖ

 التسميـ و الرضا و التعبد  
 جمع أدلة هذه الصفة و تلرير الكالـ فيها سفدًا و متفًا . -ٗ
أدلة ثبوت الصفة تكوف بالولي كمه " القرآف أو السفة " فػال يقتصػر عمػى القػرآف كمػا  -٘

 ال يعتمد فيه عمى الموضوع و الضعيؼ . هو مذهب البعض و 
أف الخالؽ تبارؾ وتعالى أعظـ مف أف تليط به العقػوؿ أو تدركػه األفهػاـ أو تتصػوره  -ٙ

 األذهاف أو تتخيمه األوهاـ .
تفاولػػػت دراسػػػة هػػػذه الصػػػفة عمػػػى المقصػػػود فػػػي  دراسػػػات سػػػابقةأبلػػػث عػػػف  ثػػػـ شػػػرعت

أو فػي كتػاب مسػتقؿ بهػا ة أكاديميػة مسػتقمة األبلاث العممية فمـ أهتد لمف تفاولها بدراسة عممي
   -فيما اطمعت عميه وبلثت عفه  –أو ضمف بلوث عممية خاصة بها 

مػع أهميػػة هػػذه المسػاللة وتػػوفر األدلػػة فيهػػا ولكػف سػػبلاف مػػف وسػػع كػؿ شػػيء عممػػًا وعجػػز 
خمقػه عػػف اإللاطػػة بشػيء مػػف عممػػه ، مػع أف هفػػاؾ إشػػارات ولفتػات و وقفػػات ذكرهػػا العممػػاء 

 .  وح ألاديث هذه الصفة أو عفد ذكر هذه الصفة تلتاج إلى دراسة و مدارسةضمف شر 
 جاء ت عمى النحك التالي :  خطةلذا عقدت العـز عمى كتابة هذا البلث فوضعت له 

 القسـ األكؿ : دراسة سند حديث صفة الحقك  -
 ك يحتكم عمى :  

 أكالن : نص الحديث 
 ثانيان : تخريج الحديث 

 ند الحديثثالثان : شجرة س
 رابعان : دراسة شجرة أسانيد الحديث بطرقة 

 القسـ الثاني دراسة متف حديث صفة الحقك  -
 ك يحتكل عمى : 

 أكالن : معنى الحقك في معاجـ المغة ك كتب الغريب 
 ثانيان : معنى الُحجزة في معاجـ المغة ك كتب الغريب
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 ثالثان : معتقد أىؿ السنة ك الجماعة في صفة الحقك  
 رابعان : أقكاؿ المخالفيف لقكؿ أىؿ السنة في صفة الحقك   
 خامسان :األفعاؿ المسندة إلى الرحـ كعالقتيا بصفة الحقك   

 الخاتمة   -
 فيارس لممصادر ك المراجع ، ك لممكضكعات -

 كقد جعمت ليذه الخطة محددات تمثمت في : 
فة مف ليث:  : دراسة لديث الباب الذي هو األصؿ في اللديث عف هذه الص أكالن 

 سفده ، وذلؾ مف خالؿ: 
 تخريجه مركًزا عمى ورود هذه الصفة في الرواية مف عدمها.   -ٔ
 وضع شجرة إسفاد هذا اللديث تسهؿ تسمسؿ الفظر لرواة اللديث و طرقه .   -ٕ
 دراسة شجرة أسافيد هذا اللديث فعميها مبفى التصليح و الرد لمرواية .  -ٖ

اللقو ومدى ثبوتها مف عدمه عفد أهؿ السفة صفة  –: دراسة متف اللديث  ثانينا
 وذلؾ مف خالؿ:  -ومخالفيهـ
 هؿ صفة اللقو تثبت هلل تعالى أـ ال ؟ .  -ٔ
أقواؿ أهؿ السفة و مخالفيهـ في هذه الصفة ممف لـ يسمؾ التعطيؿ التاـ  -ٕ

 كالمعتزلة .  
 األفعاؿ المسفدة إلى الرلـ مف خالؿ اللديث وعالقتها بهذه الصفة.  -ٖ

 منيجان لكتابة ىذا البحث مف شقيف : كقد كضعت
 المفهج العممي المتبع في مثؿ هذه البلوث غالبًا والذي يقـو عمى :  : األكؿ

ملاولػػة اسػػتقراء فصػػوص هػػذه الصػػفة مػػف الصػػليليف و اللػػرص عمػػى ذكػػر متابعػػات و  -ٔ
شػواهد هػذه الروايػات التػي تلقػػؽ الغػرض مػف البلػث ضػػمف لػدود البلػث بليػث ال يكػػوف 

 قراء تامًا و ال تفصيمياً بال ثمرة هذا االست
بذؿ الجهد بدراسة سفد اللديث و متفػه دراسػة تلميميػة معتمػدة عمػى طريقػة عممػاء اللػديث  -ٕ

 في التعامؿ مع الرجاؿ و فف الرواية و الدراية 
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اللرص عمى التعامؿ مع هذه الفصوص بمفهجية االستفباط مما أطمع عميػه مػف فصػوص  -ٖ
 ؼ األمة و عمما ها وفؽ عقيدة أهؿ السفة و الجماعة السفة المطهرة ثـ أقواؿ سم

ملاولة إصالح األقواؿ المخالفػة لممعتقػد اللػؽ الواجػب فػي صػفات اهلل تعػالى ببيػاف اللػؽ  -ٗ
 فيها و رد الباطؿ مفها

 المفهج الففي في تدويف البلث و إخراجه المتمثؿ فيما يمي ::  الثاني
 لى مظافها توثيؽ اآليات و الفصوص و األقواؿ وعزوها إ -
ال أترجـ لألعالـ لكي ال يطوؿ البلث فميس هذا مقصودًا في هذه البلػوث و فظرا هػا و  -

 إف وجدت ترجمة فملاجة اقتضاها البلث 
 وضعت خطة مختصرة لمبلث عمى غرار المفاسب لهذه البلوث المركزة -
 وضعت خاتمة و فهارس مختصرة  -

لطالب العمـ، ولكؿ بالث في عمـ هذا وألسب أف هذه الدراسة وأمثالها فافعة جًدا 
مع االست فاس  -الولي–التوليد؛ وذلؾ ألفها ترجع مسا ؿ االعتقاد إلى مصدرها ومفبعها 

بالقواؿ عمماء سمؼ األمة في هذه المسا ؿ مما ُيعطي البالث لجًة ودلياًل، فضاًل عف ربطها 
باب العمؿ ومسا مه، بعمـ مهـ مف الديف يتعمؽ بدراسة السفة أال وهو عمـو اللديث خاصة 

والتي قد تستغرؽ وقتًا لدراسة اللديث إلخراجه سميًما مف شذوذ أو عمة، أو أي قدح فيه سفًدا 
 أو متًفا. 

وختاًما.. فإففي ألمد اهلل ولده و أشكره وُأثفي عميه الخير كمه ، عمى كؿ خير وفعمة 
 وعمى ما وفؽ ويسر وأعاف . 

ًعا لمف قرأه وسمعه وقّومه إفه سميع مجيب وأف و أسالؿ اهلل أف يكوف هذا البلث فاف
 يجعمه في موازيف لسفات الجميع،. 

 وصمى اهلل عمى فبيفا ملمد وعمى آله وصلبه وسمـ...  
 واللمد هلل رب العالميف.. 

 وكتبه                                             
 ف لمداف الغامدييوسؼ بف سعيد ب                                       

 هػ ٜٖٗٔذو اللجة   -جدة                                              
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 القسـ األكؿ : دراسة سند حديث صفة الحقك
 أكالن : نص  الحديث

  "قامت الرحـ فأخذت بحقك الرحمف".فص اللديث في صليح البخاري : 
 ثانيان : تخريج الحديث

         د هذه المفظة ُمفردة مف عدمها مف لديث أبي أ   تخريج اللديث بفاًء عمى ورو 
هريرة 

 (ٕ  . 
                                                 

(ٕ)
يِ   ْٛ ِ ذََؼاٌَٝ:  أخشخٗ اٌثخاسٞ فٟ طس١سٗ وراب اٌرفغ١ش، تَاُب لَ ُْ   َّللاه ُى َِ ذُمَطُِّؼٛا أَْسَزا [ تشلُ ٕٕ]ِسّذ: ه(َٚ

 تٍفظٗ. 9ٗ9( ص5ٖٕٗ، 5ٖٔٗ، 5ٖٓٗ)
َطٍٗ َّللا تشلُ ) َٚ َِٓ ٚطً  ِي ٔٙٔٔ( ص955٘ٚفٟ وراب األدب، تاب:  ْٛ ، ٚفٟ وراب اٌرٛز١ذ : تَاُب لَ

ِ ذََؼاٌَٝ  ِ  َّللاه ََ َّللاه ٌُٛا َوالَ ْْ ٠ُثَذِّ َْ أَ . تٕسٖٛ ٚوٍٙا تذْٚ ٖٓٗٔ( ص5ٕ٘ٓ[ تشلُ )٘ٔاٌفرر: ] (٠ُِش٠ُذٚ

 "أخذت بحقى" "قالث هذا هقام ...".ٚتذي  "فأخذت بحقى الزحوي"خٍّح: 
فٟ  أخذت بحقى الزحوي"تذْٚ " قاهث الزحن فقالث ..."ٚأخشخٗ ِغٍُ فٟ طس١سٗ تٕسٖٛ، ٌٚفظٗ: "

 .ٕٖٓٔ( صٕٗ٘٘) وراب اٌثش ٚاٌظٍح ٚا٢داب، تاب: طٍح اٌشزُ ٚذسش٠ُ لط١ؼرٙا تشلُ
( ٚلاي ِسممٛا اٌّغٕذ: ئعٕادٖ طس١ر ٖٓٔ/ٗٔ( )5ٖٙ5ٚأخشخٗ أزّذ فٟ ِغٕذٖ تٕظٗ تٍفظٗ تشلُ )

ػٍٝ ششؽ اٌش١خ١ٓ، ٚلاي األٌثأٟ ػٓ عٕذٖ: ٚ٘زا ئعٕاد طس١ر ػٍٝ ششؽ اٌش١خ١ٓ. اٌغٍغٍح اٌظس١سح 
(ٙ/٘٘ٓ.) 

 (.55ٗ/ٕ( )ِٔٓٓٔغٍُ تشلُ )ػٍٝ ٔسٛ ٌفع  "فأخذت بحقى الزحوي"ٚأخشخٗ ٕ٘اد فٟ اٌض٘ذ تذْٚ 
( تٕسٛ ٌفع اإلِاَ ِغٍُ أٞ تذْٚ: ٓ٘/ٖٙٚأخشخٗ اٌثخاسٞ فٟ األدب اٌّفشد، تاب: طٍح اٌشزُ تشلُ )

(، ٚفٟ طس١ر ٕ٘٘-ٓ٘٘/ٙ( )5ٕٗٔٚلذ طسسٗ األٌثأٟ فٟ اٌغٍغٍح تشلُ ) "أخذت بحقى الزحوي"
 (.5ٗاألدب اٌّفشد )

ُْ   ( لٌٛٗ ذؼاٌٝ: ٖٖٗتاب )ٚأخشخٗ إٌغائٟ فٟ اٌىثشٜ وراب اٌرفغ١ش،  ُى َِ ذُمَطُِّؼٛا أَْسَزا ]ِسّذ:   ه(َٚ

( تٕسٛ ٌفع 5ٔ٘( تشلُ )ٕٕ( عٛسج ِسّذ آ٠ح )99ٕ/ٕ(. ٚفٟ ذفغ١شٖ )ٔٙٗ/ٙ( )95ٗٔٔ[ تشلُ )ٕٕ
 اإلِاَ ِغٍُ.

 "جعلقث الزحن بحقى الزحوي".( تٍفع: ٕٕ( عٛسج ِسّذ آ٠ح )ٕٗٔ/ٕٔٚأخشخٗ اٌطثشٞ فٟ ذفغ١شٖ )
( تٕسٛ ٌفع ٔٗٗزثاْ فٟ طس١سٗ وراب اٌثش ٚاإلزغاْ، تاب: طٍح اٌشزُ ٚلطؼٙا تشلُ )ٚأخشخٗ اتٓ 

: ئعٕادٖ طس١ر ػٍٝ ششؽ اٌش١خ١ٓ. طس١ر اتٓ زثاْ -األسٔاؤٚؽ–اإلِاَ ِغٍُ، ٚلاي ِسمك اٌىراب 
 (.5ٗٔ/ٕترشذ١ة اتٓ تٍثاْ )

(، ٚلاي اٌساوُ: 59ٔ-55ٔ/ٗ( )5ٕ5ٙٚأخشخٗ اٌساوُ فٟ اٌّغرذسن تٍفع وراب اٌثش ٚاٌظٍح تشلُ )
 ٘زا زذ٠ث طس١ر اإلعٕاد ػٍٝ ششؽ اٌش١خ١ٓ ٌُٚ ٠خشخاٖ، ٚذؼمثٗ اٌز٘ثٟ لائالً: را فٟ اٌثخاسٞ.

( تاب: ِا ُسٚٞ فٟ اٌشزُ ٚأٔٙا لاِد فأخزخ تسمٛ ٘ٙٗٚأخشخٗ اٌث١ٙمٟ تٍفظٗ فٟ األعّاء ٚاٌظفاخ )
(، 5ٖ/ٗٔ( )5٘٘5ْ تشلُ )اٌشزّٓ، ٚفٟ اٌداِغ شؼة اإل٠ّاْ، تاب: طٍح اٌشزُ اٌغادط ٚاٌخّغٛ

( 99ٕٙٔٚلاي إٌذٚٞ ِسمك اٌىراب: ئعٕادٖ طس١ر ٚتٕسٛ ٌفع ِغٍُ أخشخٗ فٟ عٕٕٗ اٌىثشٜ، تشلُ )
 (.  ٚاٌسذ٠ث أٚسدٖ:ٕٙ/5)

إٌّزسٞ فٟ اٌرشغ١ة ٚاٌرش١٘ة تٍفع اإلِاَ ِغٍُ، وراب اٌثش ٚاٌظٍح ٚغ١ش٘ا، تاب: اٌرشغ١ة فٟ طٍح  (ٔ
 (.9ٕٕ٘( تشلُ )5ٔٙ/ٕش: طس١ر اٌرشغ١ة ٚاٌرش١٘ة ٌألٌثأٟ )(. ٚأظ9ٕٕ/ٖ( )5ٓ5ٖاٌشزُ تشلُ )

 (.ٕٕ( فٟ ذفغ١ش عٛسج ِسّذ آ٠ح )95ٕ/ٙٔاٌمشؽثٟ فٟ ذفغ١شٖ ) (ٕ
 (.9ٓٙٗ( تشلُ )95ٕ/ٗاٌز٘ثٟ فٟ ١ِضاْ االػرذاي ) (ٖ
 (.ٕٕ( فٟ ذفغ١ش عٛسج ِسّذ آ٠ح )59ٔ/ٗاتٓ وث١ش فٟ ذفغ١شٖ ) (ٗ
ضاٖ ئٌٝ ػثذ تٓ ز١ّذ، اتٓ ِشد٠ٚٗ ٚغ١شّ٘ا ِّا عثك (، ٚػ9ٗ/ٙاٌغ١ٛؽٟ فٟ ذفغ١شٖ )اٌذس إٌّثٛس( ) (٘

روشُ٘ فٟ اٌرخش٠ح اٌغاتك، ٚػضاٖ ئٌٝ اٌسى١ُ اٌرشِزٞ، ٚلذ سخؼد ئٌٝ وراتٗ ٔٛادس األطٛي ٌُٚ أخذٖ 
 وّا روشٖ تً ٚخذذٗ تٍفع اٌرث١ٕح "زمٛٞ".

 (.5ٕٗٔ( تشلُ )ٓ٘٘/ٙاألٌثأٟ فٟ اٌغٍغٍح اٌظس١سح ) (ٙ
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 .  ٖ)قد وردت لفظة "اللقو" في بعض األلاديث بمفظ التثفية "لقوي"   أ
 .  ٗ)وقد ورد قوؿ ))مفكبي   بدؿ ))لقو   و))لقوي     ب
ذكره عف ثالثة مف  ملسو هيلع هللا ىلصومما يملؽ بهذه الصفة وقد ورد عف الفبي    ت

                                          :ملسو هيلع هللا ىلصفّصه قوله  الصلابة لديث اللجزة الذي
 .  ٘)   ))إف الرحـ شجنة أخذة بُحجزة الرحمف...
 ثالثان : شجرة سند الحديث :

 كامالن :  –أ 
 
 
 

 
                                                 

(ٖ)
ٚسد ف١ٗ ٌفع "اٌسمٛ" ٌىٓ تاٌرث١ٕح تذي اإلفشاد. ٚرٌه ػٕذ اٌثغٛٞ فٟ ششذ تٕض ِرٓ اٌثخاسٞ اٌزٞ  -ٔ 

( ٚلاي اٌثغٛٞ: ٘زا زذ٠ث ِرفك ػٍٝ طسرٗ ٕٖٖ٘( وراب اٌثش ٚاٌظٍح تشلُ )5ٖٗ-ٖٙٗ/ٙاٌغٕح )
أخشخٗ ِسّذ ػٓ خاٌذ تٓ ِخٍذ ػٓ ع١ٍّاْ، ٚأخشخٗ ِغٍُ ػٓ لر١ثح ػٓ زاذُ تٓ ئعّاػ١ً ػٓ ِؼا٠ٚح 

ٚسٚاٖ  "فأخذت بحقىي الزحوي"،زذثٕٟ ػّٟ أتٛ اٌسثاب عؼ١ذ تٓ ٠غاس ٌُٚ ٠زوش:  تٓ أتٟ ِضسد لاي:
 "فأخذت بحقى الزحوي".غ١شٖ ػٓ لر١ثح، ٚلاي: 

"إى الزحن شجٌة، وإًها اشحُقث هي اسن الزحوي، وأًها لاي:  ملسو هيلع هللا ىلصػٓ إٌثٟ  ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  -ٕ
(، ٚػّؼف ٕ٘٘( تشلُ )5ٖ٘/ٌٕغٕح )سٚاٖ اتٓ أتٟ ػاطُ فٟ ا أخذت بحقىيه جقىل: اللهن صلِّ ...".

 ئعٕادٖ األٌثأٟ، ٚد. اٌدٛاتشج.

"الزحن شجٌة هي الزحوي جعلقث بحقىي الزحوي جقىل: اللهن : ملسو هيلع هللا ىلصػٓ إٌثٟ  ػٓ أتٟ ٘ش٠شج  -ٖ
 (.9ٖٔ5( تشلُ )ٕٙٔ/ٙاٌطثشأٟ فٟ األٚعؾ ) صلِّ ..."

(ٗ)
ػٓ أتٟ طاٌر.  ذ٠ث أتٟ ٘ش٠شج ( ِٓ ز5ٖٖ/ٕ( )5ٗ٘ٚلذ ٚسد ػٕذ اتٓ أتٟ ػاطُ فٟ اٌغٕح تشلُ ) 

ٚطسسٗ األٌثأٟ فٟ ذسم١مٗ ٌٍىراب ٚٚافمٗ اٌدٛاتشٖ ٚ٘ٛ ػؼ١ف ػٍٝ اٌظس١ر وّا دسعد رٌه، ٠ٚأذٟ 
 ػٕذ دساعح شدشج عٕذ ٘زٖ اٌشٚا٠ح.

(٘)
 ( ِٓ زذ٠ث أَ عٍّح تٍفظٗ.9ٖٕ٘٘( تشلُ )5ٕٔ/٘اٌسذ٠ث أخشخٗ: اتٓ أتٟ ش١ثح فٟ ِظٕفٗ ) 

( تٍفظٗ، ٚزّغٓ ئعٕادٖ 9ٕ٘ٙ( تشلُ )ٕٖٔ/ٔغٕذٖ ِٓ زذ٠ث اتٓ ػثاط )ٚأخشخٗ اإلِاَ أزّذ فٟ ِ
(، ٚوزٌه ِسممٛا اٌّغٕذ: ٕٓٙٔأزّذ شاوش فٟ ذسم١مٗ ٌٍىراب، ٚاألٌثأٟ فٟ اٌغٍغٍح اٌظس١سح تشلُ )

َِٓ ِؼٗ.  األسٔاؤٚؽ ٚ
ٟٔ ( ٚزّغٓ األٌثآ٘٘( تشلُ )5ٖٗ/ٕٚأخشخٗ اتٓ أتٟ ػاطُ فٟ اٌغٕح ِٓ زذ٠ث اتٓ ػثاط تٍفظٗ )

(، ٚوزٌه اٌدٛاتشٖ، لاي: ئعٕادٖ زغٓ، ٕٓٙٔعٕذٖ ٚلاي: ئعٕادٖ زغٓ ػٍٝ ِا ت١ٕرٗ فٟ اٌظس١سح )
سخاٌٗ سخاي اٌش١خ١ٓ غ١ش طاٌر ٌِٛٝ اٌرٛأِٗ، لاي اٌسافع: طذٚق اخرٍؾ، ال تأط تشٚا٠ح اٌمذِاء ػٕٗ 

 واتٓ أتٟ رئة ٚاتٓ خش٠ح. ا٘ـ ٚلذ سٜٚ ٕ٘ا ػٓ اتٓ خش٠ح.
 ( ٚػّؼفٗ األٌثأٟ ٚاٌدٛاتشٖ.9ٗ٘( تشلُ )5ٖٖ/ّٕح تٍفظٗ )ٚأخشخٗ أ٠ًؼا ػٓ أَ عٍ

ٚأخشخٗ اٌطثشأٟ فٟ اٌىث١ش تطش٠م١ٓ ػٍٝ ٔسٛ ِا ػٕذ اتٓ أتٟ ػاطُ: األٚي: ػٓ اتٓ ػثاط تٍفظٗ 
 (.95ٓ( تشلُ )ٗٓٗ/ٖ(، ٚاٌثأٟ: ػٓ أَ عٍّح تٍفظٗ )5ٓ5ٓٔ( تشلُ )5ٕٖ/ٓٔ)

(، ٚطسر ٔ٘٘( تشلُ )5ٖٗ/ٕتٟ عؼ١ذ ِشفًٛػا )ٚأخشخٗ اتٓ أتٟ ػاطُ أ٠ًؼا فٟ اٌغٕح ِٓ ؽش٠ك أ
 األٌثأٟ ٚاٌدٛاتشٖ عٕذٖ.



 ف بي سعيد بي حوداى آل إبزاهين الغاهدييىس / د 
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 ٙٓٙ مجمة بحكث كمية اآلداب  
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 5ٓٙ مجمة بحكث كمية اآلداب  
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 رابعان : دراسة شجرة أسانيد الحديث بطرقة : 
في كركد الكصؼ بالحقك مف حيث  دراسة شجرة أسانيد حديث أبي ىريرة  -أ

 إيرادىا باإلفراد كبالتثنية، كمف حيث عدـ كركدىا مطمقنا. 
مداره عمى معاوية بف أبي مزّرد عف سعيد بف يسار عػف أبػي هريػرة واخُتمػؼ  اللديثهذا 

 ي إسفاده ومتفه عمى أوجه: ف
بػإفراد كممػة ))اللقػو  ، وقػد  عف سعيد عف أبػي هريػرة   ٙ)بف أبي مزرد معاويةاألوؿ: 

 رواه عف معاوية ستة مف تالميذه وهـ: 
 عبد اهلل بف المبارؾ:   ٔ

 اخُتمؼ في روايته عمى جهيف: 
كممػػػػة بػػػػذكر  األوؿ: عبػػػػد اهلل بػػػػف المبػػػػارؾ عػػػػف معاويػػػػة عػػػػف سػػػػعيد عػػػػف أبػػػػي هريػػػػرة 

 عف بشر بف ملمد به.   ٚ)))اللقو   مفردة، أخرجه البخاري في صليله
الثافي: عبد اهلل بف المبػارؾ عػف معاويػة عػف سػعيد عػف أبػي هريػرة بػدوف ذكػر ))اللقػو   

، وابف لبػاف فػي  ٛ)مطمًقا ال إفراًدا وال تثفية، أخرجه البخاري في صليله عف بشر بف ملمد
مػف طريػؽ  -ابف لباف والفسػا ي–كالهما   ٔٔ)، والتفسير ٓٔ)رى، والفسا ي في الكب ٜ)صليله

 –مػف طريػؽ عبػداف بػه، ثالثػتهـ   ٕٔ)لباف بف موسػى بػه. وأخرجػه البيهقػي فػي سػففه الكبػرى
 عف ابف المبارؾ به.  -بشر لباف عبداف

                                                 
(ٙ)

٘ٛ: ِؼا٠ٚح تٓ ػثذ اٌشزّٓ تٓ ٠غاس اٌّذٟٔ، أخشج ٌٗ اٌثخاسٞ ػٓ ع١ٍّاْ، ٚزاذُ، ٚاتٓ  

اٌّثاسن ػٓ ػّٗ عؼ١ذ تٓ ٠غاس، ٠ٚض٠ذ تٓ سِٚاْ فٟ أوثش ِٓ ِٛػغ، لاي ػٕٗ اتٓ ِؼ١ٓ: 

ػح: ال تأط تٗ، ٚلاي اتٓ زدش: ١ٌظ تٗ تأط. أخشج ٌٗ اٌدّاػح. طاٌر، ٚلاي أتٛ زاذُ ٚأتٛ صس

( 9٘ٙ(، ٚاٌرمش٠ة )5ٕٔ/ٓٔ(، ٚذٙز٠ة اٌرٙز٠ة )5ٔ٘/ٕأظش: اٌرؼذ٠ً ٚاٌردش٠ر ٌٍثاخٟ )

 (.5ٔ5ٙتشلُ )
(5)

 (.5ٖٕٗتشلُ ) 9ٗ9ص 

 (.5ٖٓٗسلُ ) -٠أذٟ–ٚ٘ٛ اٌسذ٠ث اٌثاٌث فٟ اٌثاب وأٔٗ اٌّراتغ اٌثأٟ ٌسذ٠ث خاٌذ تٓ ِخٍذ 
(5)

 (.955٘تشلُ ) ٔٙٔٔص 
(9)

 (.ٔٗٗ( سلُ )5ٗٔ/ٕ) 
(ٔٓ)

 (.95ٗٔٔ( سلُ )ٔٙٗ/ٙ) 
(ٔٔ)

 (.5ٔ٘( سلُ )99ٕ/ٕ) 
(ٕٔ)

 (.99ٕٙٔ( سلُ )ٕٙ/5) 



 ف بي سعيد بي حوداى آل إبزاهين الغاهدييىس / د 

 

 ٓٔٙ مجمة بحكث كمية اآلداب  

هػػػ ، ٕٕٗوبشػػر بػػف ملمػػد: هػػو السػػختيافي أبػػو ملمػػد المػػروزي مػػات سػػفة ) -
: صػػػػػدوؽ رمػػػػػي  ٗٔ)وقػػػػػاؿ عفػػػػػه اللػػػػػافظ فػػػػػي التقريػػػػػب ، ٖٔ)ذكػػػػػره ابػػػػػف لبػػػػػاف فػػػػػي الثقػػػػػات

 .  ٘ٔ)باإلرجاء
 أخرجه البخاري عفه في مواضع كثيرة كمها عفه عف ابف المبارؾ. 

هػػ ، ٖٖٕلباف بف موسى بف سوار السممي أبو ملمد المروزي مػات سػفة ) -
. أخػػرج لػػه البخػػاري فػػي أكثػػر مػػف موضػػع، كػػذلؾ أخػػرج لػػه مسػػمـ  ٙٔ)قػػاؿ عفػػه اللػػافظ: ثقػػة

 .   ٚٔ)مذي والفسا يوالتر 
عبػػداف هػػو: عبػػد اهلل بػػف عثمػػاف بػػف جبمػػة ابػػف أبػػي رواد العتكػػي أبػػو عبػػد  -

، أخرج له البخػاري فػي  ٛٔ)هػ ، قاؿ عفه اللافظ: ثقة لافظٕٕٔالرلمف المروزي مات سفة )
 .   ٜٔ)أكثر مف موضع، كذلؾ أخرج له مسمـ وأبو داود والترمذي والفسا ي

بشػػر، لبػػاف،  –أف الػػرواة عػػف ابػػف المبػػارؾ الثالثػػة وبػػالفظر فػػي هػػذيف الػػوجهيف يتضػػح 
)مروزيػػوف  قػػد رووا هػػذا اللػػديث عػػف ابػػف المبػػارؾ بػػدوف ذكػػر ))اللقػػو   غيػػر أف  -عبػػداف

بشر قد رواه أيًضا بإثبات ))اللقو   بمفظ اإلفراد، وقد أخػرج البخػاري هػذا اللػديث مػف روايػة 
 -رلمػه اهلل–هػا ممػا يوضػح أف البخػاري بشر عف ابػف المبػارؾ بإثبػات ))اللقػو   وبعػدـ إثبات

يرجح ثبوت كال الوجهيف عف المبارؾ، ولتى يتبيف أف ألػد الػروايتيف ال ُتعػؿ بػاألخرى بػدليؿ 
عػدـ إخراجػه لرايػة لبػػاف وعبػداف وهمػا أوثػؽ مػػف بشػر، كػذلؾ فػإف إيػػراد البخػاري لروايػة بشػػر 

فػروى اللػديث بػالروايتيف  في روايته عف ابف المبارؾ -رلمه اهلل–تدؿ عمى ضبطه أي بشر 
 .   ٕٓ)وهذا يدؿ عمى ضبطه كما ذكر ذلؾ العمماء في الرواية بهذه اللالة

 لاتـ بف إسماعيؿ:   ٕ
                                                 

(ٖٔ)
 (5/ٔٗٗ.) 

(ٔٗ)
 (.5ٓ5( تشلُ )5ٔٔ) 

(ٔ٘)
 (.ٕٔٗ/ٔ(، ٚاٌرؼذ٠ً ٚاٌردش٠ر ٌٍثاخٟ )5٘ٗ/ٔٚأظش: ذٙز٠ة اٌرٙز٠ة ) 

(ٔٙ)
 (.5٘ٓٔ( تشلُ )5ٕٔاٌرمش٠ة ) 

(ٔ5)
 (.5ٗٔ/ٕ(، ٚذٙز٠ة اٌرٙز٠ة )ٕٗ٘/ٕأظش: اٌرؼذ٠ً ٚاٌردش٠ر ٌٍثاخٟ ) 

(ٔ5)
 (.55ٖٗ( سلُ )ٕٙ٘-ٕ٘٘) 

(ٔ9)
  (.ٖٖٔ/٘(، ٚذٙز٠ة اٌرٙز٠ة )5ٖٗ-5ٕٗ/ٕأظش: اٌرؼذ٠ً ٚاٌردش٠ر ٌٍثاخٟ ) 

(ٕٓ)
 (.5ٖ5/ٕأظش: ششذ ػًٍ اٌرشِزٞ التٓ سخة ) 
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لػػاتـ بػػف إسػػماعيؿ المػػدفي أبػػو إسػػماعيؿ اللػػارثي، أخػػرج لػػه الجماعػػة، وثّقػػه ابػػف معػػيف 
وقػػػاؿ والعجمػػػي وابفػػػت سػػػعد، وقػػػاؿ ألمػػػد: زعمػػػوا أفػػػه كػػػاف فيػػػه غفمػػػة إال أف كتابػػػه صػػػالح، 

الفسػا ي: لػيس بػه بػػالس، وقػاؿ مػرة: لػيس بػػالقوي، وتكمػـ ابػف المػديفي فػػي ألاديثػه عػف جعفػػر 
: ثقػػػػة مشػػػػهور صػػػػدوؽ، وقػػػػاؿ ابػػػػف لجػػػػر فػػػػي  ٕٔ)بػػػػف ملمػػػػد، وقػػػػاؿ الػػػػذهبي فػػػػي الميػػػػزاف

: قمػػػػت: الػػػتج بػػػػه  ٖٕ): صػػػػليح الكتػػػاب صػػػػدوؽ يهػػػـ، وقػػػػاؿ فػػػي هػػػػدي السػػػاري ٕٕ)التقريػػػب
ال أخرج له مف روايته عف جعفر شيً ا بؿ أخػرج مػا توبػع الجماعة ولكف لـ يكثر له البخاري و 

 .   ٕٗ)عميه مف روايته عف غير جعفر
 اختمؼ في روايته عمى وجهيف: 

األوؿ: لاتـ عف معاوية عف سعيد عف أبي هريرة بإفراد كممة ))اللقو  ، رواه عفػه اثفػاف 
يبػة بػف سػعيد، أخرجػه ، واآلخر هو: قت ٕ٘)مف تالميذه هما: إبراهيـ بف لمزة، أخرجه البخاري

مف طريؽ ألمػد بػف سػممة عػف قتيبػة، وفػي الجػامع لشػعب   ٕٙ)البيهقي في األسماء والصفات
بػػراهيـ بػػف لمػػزة–مػػف طريػػؽ اللسػػف بػػف سػػفياف عػػف قتيبػػة كالهمػػا   ٕٚ)اإليمػاف عػػف  -قتيبػػة وا 

 لاتـ به. 
إبراهيـ بف لمزة بف ملمد بف لمػزة بػف مصػعب بػف الزبيػر بػف العػواـ مػات  -
هػ ، قاؿ أبو لاتـ وابف لجر: صدوؽ، وقاؿ ابف أبي لاتـ: كتبت عفه، أخػرج لػه ٖٕٓسفة )

 .   ٕٛ)البخاري في مواطف، وكذلؾ أبو داود والفسا ي في اليـو والميمة
قتيبة بف سعيد بف جميؿ بف طريؼ بف عبد اهلل أبػو رجػاء الثقفػي مػات سػفة  -

                                                 
(ٕٔ)

 (ٕ/ٕٗ5.) 
(ٕٕ)

 (ٕٓ5.) 
(ٕٖ)

 (ٖ٘ٙ.) 
(ٕٗ)

 (.5ٕٔ/ٕ(، ٚذٙز٠ة اٌرٙز٠ة )ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٕذ٠ً ٚاٌردش٠ر ٌٍثاخٟ )ٚأظش: اٌرؼ 
(ٕ٘)

 (.5ٖٔٗسلُ ) 9ٗ9ص 

 (.5ٖٓٗٚ٘ٛ اٌسذ٠ث اٌثأٟ فٟ اٌثاب وأٔٗ اٌّراتغ األٚي ٌسذ٠ث خاٌذ تٓ ِخٍذ سلُ )
(ٕٙ)

 .٘ٙٗص 
(ٕ5)

 (.5٘٘5( سلُ )5ٖ/ٗٔ) 
(ٕ5)

 (.5ٓٔ(، ٚاٌرمش٠ة )ٖٙٗ/ٔأظش: اٌرؼذ٠ً ٚاٌردش٠ر ٌٍثاخٟ ) 



 ف بي سعيد بي حوداى آل إبزاهين الغاهدييىس / د 

 

 ٕٔٙ مجمة بحكث كمية اآلداب  

 .   ٜٕ)ثبت، أخرج له الجماعة هػ ، قاؿ ابف معيف وأبو لاتـ: ثقة، وقاؿ ابف لجر: ثقةٕٓٗ)
ال إفػراًدا وال –بدوف كممػة ))لقػو    الثافي: لاتـ عف معاوية عف سعيد عف أبي هريرة 

رواه عف لاتـ اثفاف مف تالميذه هما: ملمػد بػف عبػاد وقتيبػة بػف سػعيد، أخرجػه مسػمـ  -تثفية
 عف لاتـ به.  -مًعا في موضع والد-عفهما  ٖٓ)في صليله

هػػ ، قػاؿ عفػه ٖٕٗلزبرقاف المكي البغػدادي مػات سػفة )ملمد بف عباد بف ا -
، وقػػػاؿ فػػػي  ٕٖ)، وقػػػاؿ اللػػػافظ فػػػي الفػػػتح: )ثقػػػة مشػػػهور  ٖٔ)فيػػػه ابػػػف معػػػيف: )ال بػػػالس بػػػه 

 .  ٖٗ). أخرج له البخاري ومسمـ والترمذي والفسا ي وابف ماجه ٖٖ)التقريب: )صدوؽ يهـ 
البخػػاري ومسػمـ، وال عمػػة  وبػالفظر فػي هػػذيف الػوجهيف يتضػػح أفهمػا ثابتػاف لورودهمػػا عػف

 تقدح فيهما وال شذوذ وال تعارض بيفهما. واهلل أعمـ. 
 سميماف بف بالؿ:   ٖ

هػػ ، وثّقػه ألمػد ٚٚٔسميماف بػف بػالؿ التيمػي الكػوفي أبػو ملمػد، وأبػو أيػوب مػات سػفة )
 .  ٖ٘)وابف معيف وابف سعد والخميمي وابف مهدي وابف شاهيف وغيرهـ، أخرج له الجماعة

 روايته عمى وجهيف:  اخُتمؼ في
بػػإفراد ))اللقػػػو  ، رواه عفػػػه  األوؿ: سػػميماف عػػػف معاويػػة عػػػف سػػعيد عػػػف أبػػي هريػػػرة 

كالهمػػا عػػف سػػميماف   ٖٚ)، وابػػف أبػػي مػػريـ أخرجػػه الطبػػري ٖٙ)خالػػد بػػف مخمػػد أخرجػػه البخػػاري
 بف بالؿ به. 

خالػػد بػػف مخمػػد القطػػوافي الكػػوفي أبػػو الهيػػثـ مػػف كبػػار شػػيوخ البخػػاري، روى  -
                                                 

(ٕ9)
(، ذٙز٠ة اٌرٙز٠ة 5ٕٓٔ/ٖ(، ٚاٌرؼذ٠ً ٚاٌردش٠ر ٌٍثاخٟ )5٘٘٘( سلُ )599: اٌرمش٠ة )أظش 

(5/ٖ٘5.) 
(ٖٓ)

 (.ٕٗ٘٘سلُ ) ٕٖٓٔص 
(ٖٔ)

 (.ٙٙٙ/ٕاٌرؼذ٠ً ٚاٌردش٠ر ٌٍثاخٟ ) 
(ٖٕ)

 (5/ٕ٘.) 
(ٖٖ)

 (.ٖٔٓٙتشلُ ) 5٘5ص 
(ٖٗ)

 (.ٕٗٗ/9أظش: ذٙز٠ة اٌرٙز٠ة ) 
(ٖ٘)

( تشلُ ٘ٓٗ(، ٚاٌرمش٠ة )55٘٘ذٞ اٌغاسٞ )(، 9ٓٔٔ/ٖأظش: اٌرؼذ٠ً ٚاٌردش٠ر ٌٍثاخٟ ) 

 (.5٘ٔ/ٗ(، ذٙز٠ة اٌرٙز٠ة )ٕٗ٘٘)
(ٖٙ)

 (.5ٖٓٗسلُ ) 9ٗ9ص 
(ٖ5)

  (ٕٔ/ٕٔٗ.) 
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روى عف والد عفه، قاؿ العجمي: ثقة فيه تشيع، وقػاؿ ابػف سػعد: كػاف متشػيًعا ُمفرًطػا، عفه و 
وقػػػاؿ صػػػالح جػػػزرة: ثقػػػة إال أفػػػه كػػػاف متهًمػػػا بػػػالغمو فػػػي التشػػػيع، وقػػػاؿ ألمػػػد بػػػف لفبػػػؿ: لػػػه 
مفػػػاكير، وقػػػاؿ أبػػػو داود: صػػػدوؽ إال أفػػػه يتشػػػيع، وقػػػاؿ أبػػػو لػػػاتـ: ُيكتػػػب لديثػػػه وال ُيلػػػتج 

أما التشيع فقد قػدمفا أفػه إذا كػاف ثبػت األخػذ واألداء ال يضػره السػيما  . قاؿ ابف لجر: ٖٛ)به
ولـ يكف داعية إلى رأيه، وأما المفاكير فقد تتبعها أبو ألمد بػف عػدي مػف لديثػه وأوردهػا فػي 
))كاممػػه  ، ولػػيس فيػػه شػػيء ممػػا أخرجػػه لػػه البخػػاري، بػػؿ لػػـ أر لػػه عفػػده مػػف أفػػراده سػػوى 

رة: ))َمػف عػادى لػي ولًيػا...    اللػديث، وروى لػه البػاقوف لديث والد، وهػو لػديث أبػي هريػ
 .   ٜٖ)سوى أبو داود

ابف أبي مريـ: هػو سػعيد بػف اللكػـ بػف ملمػد بػف سػالـ الجملػي أبػو ملمػد  -
هػ ، قاؿ فيػه أبػو لػاتـ: ثقػة، وقػاؿ ابػف معػيف: ثقػة الثقػات، ووثّقػه ٕٕٗالمصري، مات سفة )

 .   ٓٗ)له الجماعة الذهبي، وقاؿ ابف لجر: ثقة ثبت فيه. أخرج
-بتثفيػػػة كممػػػة ))اللقػػػو    الثػػػافي: سػػػميماف عػػػف معاويػػػة عػػػف سػػػعيد عػػػف أبػػػي هريػػػرة 

مػف طريػؽ لميػد بػف   ٕٗ)فػي شػرح السػفة  ٔٗ)رواه عفه ابف أبي أويػس أخرجػه البغػوي -لقوي
 زفجيه عف سميماف به. 

ابػف أبػي أويػس: هػػو إسػماعيؿ بػف عبػػد اهلل بػف عبػد اهلل بػػف أويػس بػف مالػػؾ  -
هػػػ ، ٕٕٙر األصػػبلي المعػػروؼ بػػالبي عبػػد اهلل بػػف أبػػي أويػػس المػػدفي، مػػات سػػفة )بػػف عػػام

أخػػرج لػػه البخػػاري ومسػػمـ وأبػػو داود والترمػػذي وابػػف ماجػػه، تكمػػـ األ مػػة كثيػػًرا فيػػه وفػػي روايتػػه 

                                                 
(ٖ5)

(، ذٙز٠ة اٌرٙز٠ة 9ٙ٘(، ٘ذٞ اٌغاسٞ )ٙ٘٘-٘٘٘/ٔأظش: اٌرؼذ٠ً ٚاٌردش٠ر ٌٍثاخٟ ) 

 (.55ٙٔ( سلُ )9ٕٔ(، ذمش٠ة اٌرٙز٠ة )9ٗ/ٖ)
(ٖ9)

 (.9ٙ٘٘ذٞ اٌغاسٞ ) 
(ٗٓ)

(، ذٙز٠ة اٌىّاي 9ٙ٘/ٗ(، ١ِضاْ االػرذاي )55ٓٔ/ٖاٌرؼذ٠ً ٚاٌردش٠ر ٌٍثاخٟ )أظش:  

 (.99ٕٕ( سلُ )5ٖ٘(، اٌرمش٠ة )5ٕٖ/ٔٔ)
(ٗٔ)

ئٌٝ االخرالف فٟ ٘زا اٌسذ٠ث تمٌٛٗ: )٘زا زذ٠ث ِرفك ػٍٝ طسرٗ أخشخٗ  -سزّٗ َّللا–أشاس  

ح ػٓ زاذُ تٓ ِسّذ ]أٞ اٌثخاسٞ[ ػٓ خاٌذ تٓ ِخٍذ ػٓ ع١ٍّاْ، ٚأخشخٗ ِغٍُ ػٓ لر١ث

ئعّاػ١ً ػٓ ِؼا٠ٚح تٓ أتٟ ِضس، ٚلاي: زذثٕٟ ػّٟ أتٛ اٌسثاب عؼ١ذ تٓ ٠غاس ٌُٚ ٠زوش 

ششذ اٌغٕح  "فأخذت بحقى الزحوي".ٚسٚاٖ غ١شٖ ػٓ لر١ثح ٚلاي:  "فأخذت بحقىي الزحوي"،

(ٙ/ٖٗ5.) 
(ٕٗ)

 (.ٕٖٖ٘( سلُ )5ٖٗ-ٖٙٗ/ٙ) 



 ف بي سعيد بي حوداى آل إبزاهين الغاهدييىس / د 

 

 ٗٔٙ مجمة بحكث كمية اآلداب  

. خالصػػػػتها أف روايتػػػػه  ٘ٗ)، وتهػػػػذيب التهػػػػذيب ٗٗ)، والميػػػػزاف ٖٗ)كمػػػػا فػػػػي التعػػػػديؿ والتجػػػػريح
الصػليليف فقػط، ومػا عػداها فضػعيؼ كمػا قػرر ذلػؾ اللػافظ ابػف المعتبرة هػي المخرجػة فػي 

بعد إيراده ألقواؿ األ مة فيػه ليػث قػاؿ: )قمػت: ورويفػا فػي مفاقػب   ٙٗ)لجر في هدي الساري
البخػػاري بسػػفد صػػليح أف إسػػماعيؿ أخػػرج لػػه أصػػوله وأذف لػػه أف يفتقػػي مفهػػا، وأف يعّمػػـ لػػه 

مشعر بالف ما أخرجه البخاري عفػه مػف عمى ما يلدث به ليلدث به ويعرض عما سواه وهو 
صػػليح لديثػػه ألفػػه كتػػب مػػف أصػػوله، وعمػػى هػػذا ال يلػػتج بشػػيء مػػف لديثػػه غيػػر مػػا فػػي 

 الصليح مف أجؿ ما قدح فيه الفسا ي وغيره إال إف شاركه فيه غيره فيعتبر فيه . 
وبػػالفظر فػػي هػػذيف الػػوجهيف يتضػػح أف الوجػػه األوؿ: سػػميماف بػػف معاويػػة عػػف سػػعيد عػػف 

 بإفراد كممة ))اللقو   هو الملفوظ وذلؾ لما يالتي:  هريرة أبي 
 رواها ثقتاف عف سميماف بف بالؿ هما: خالد بف مخمد، وابف أبي مريـ.   ٔ
 إلخراج البخاري لرواية خالد.   ٕ

 أما الكجو الثاني فيك: 
 . -كما مر قبؿ قميؿ–فهو ضعيؼ للاؿ ابف أبي أويس    ٔ
 فيلتج بها.  -تثفية اللقو –لرواية ولـ يخرج له البخاري أو مسمـ هذه ا   ٕ
 ولمخالفته الثقات مف أصلاب سميماف الذيف تقدـ ذكر روايتهـ.    ٖ

يليػى بػف يزيػد عػف  -تثفيػة اللقػو –وقد تابع سميماف بف بالؿ عف معاويػة فػي هػذا الوجػه 
لكػػف هػذه المتابعػػة ال تصػػمح لتقويػػة   ٚٗ)أبيػه عػػف سػػعيد بػه، أخرجػػه ابػػف أبػػي عاصػـ فػػي السػػفة

 ابف أبي أويس ألفها شديدة الضعؼ وذلؾ لما يالتي:  رواية

                                                 
(ٖٗ)

 (ٔ/ٖ5ٓ.) 
(ٗٗ)

 (ٔ/ٕٕٕ-ٕٕٖ.) 
(ٗ٘)

 (ٔ/ٖٔٓ.) 
(ٗٙ)

 (٘٘5.) 
(ٗ5)

 (.ٕ٘٘( تشلُ )5ٖ٘/ٕ) 
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فيها يليى بف يزيد عف أبيه، قاؿ أبو لاتـ: )مفكر اللديث ال أدري مفه    ٔ
، وقاؿ األلبافي: )يليى  ٜٗ)، وقاؿ الذهبي: )قمت: أبوه ُمجمع عمى ضعفه  ٛٗ)أو مف أبيه 

 .  ٓ٘)بف يزيد وهو ابف عبد الممؾ الفوفمي المديفي هو وأبوه ضعيفاف 
،  ٔ٘)للاؿ عبد اهلل بف شبيب: قاؿ فيه أبو ألمد اللاكـ: )ذاهب اللديث    ٕ

، وقاؿ ابف لباف: )يقمب األخبار ويسرقها، ال  ٕ٘)وقاؿ: )َفْضمؾ الرازي يلؿ ضرب عفقه 
، وقاؿ الذهبي:  ٖ٘)يجوز االلتجاج به لكثرة ما خالؼ أقرافه في الروايات عف األثبات 

 .  ٘٘)افي، وكذلؾ قاؿ األلب ٗ٘))واٍه 
فػػي تثفيػػة  وقػػد تػػابع سػػميماف بػػف بػػالؿ عػػف معاويػػة عػػف سػػعيد بػػف يسػػار عػػف أبػػي هريػػرة 

بػه،  ))اللقو   أبو جعفر الرازي عف عبد اهلل بف ديفار عف بشير بف يسار عػف أبػي هريػرة 
 عف هاشـ بف مرثد عف آدـ عف أبي جعفر به.   ٙ٘)أخرجه الطبرافي في األوسط

فجػػد أفهػػا ال تصػػمح أيًضػػا لتقويػػة الروايػػة السػػابقة سػػميماف عػػف  وبػػالفظر فػػي هػػذه المتابعػػة
 لما يالتي:  -بتثفية اللقو –بالؿ عف معاوية 

للاؿ هاشـ بف مرثد الطبرافي، قاؿ ابف لباف: )ليس بشيء  فقمه الذهبي    ٔ
، وقاؿ أبو يعمى الخميمي: )ثقة لكفه  ٛ٘)، وقاؿ الذهبي: )ما هو بذاؾ المجود  ٚ٘)في الميزاف
 .  ٜ٘)را ب صالب غ

                                                 
(ٗ5)

 (.ٗٔٗ/ٗا١ٌّضاْ ) 
(ٗ9)

 (.ٗٔٗ/ٗا١ٌّضاْ ) 
(٘ٓ)

 ( ذسم١ك األٌثأٟ.5ٖٕاٌغٕح التٓ أتٟ ػاطُ ) 
(٘ٔ)

 (.9ٖٗ-5ٖٗ/ٕا١ٌّضاْ ) 
(ٕ٘)

 (.ٕٕٙ/ٗاٌىاًِ التٓ ػذٞ ) 
(ٖ٘)

 (.5ٗ/ٕاٌّدشٚز١ٓ ) 
(٘ٗ)

 (.5ٖٗ/ٕا١ٌّضاْ ) 
(٘٘)

 (.5ٖٕفٟ ذسم١مٗ ٌٍغٕح التٓ أتٟ ػاطُ ) 
(٘ٙ)

 (.9ٖٔ5( سلُ )ٕٙٔ/9) 
(٘5)

 (ٗ/ٕ9ٓ.) 
(٘5)

 (.5ٕٓ/ٖٔاٌغ١ش ) 
(٘9)

 (.5ٗٗ/ٕاإلسشاد ٌٍخ١ٍٍٟ ) 
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لمثقات ليث قاؿ الطبرافي: )لـ يرو هذا   ٓٙ)لمخالفة أبي جعفر الرازي   ٕ
اللديث عف عبد اهلل بف ديفار عف ُبشير بف يسار إال أبو جعفر الرازي، ورواه ورًقا عف عبد 

 .  ٔٙ)اهلل بف ديفار عف سعيد بف يسار عف أبي هريرة 
يظهػر واهلل أعمػـ أفػه  -ف عػف معاويػةروايػة سػميما–وبفاًء عمى كؿ ما سبؽ فػي هػذا الوجػه 

 هلل بتثفية ))اللقو   بؿ اإلفراد فقط هو الثابت.  ملسو هيلع هللا ىلصال يثبت وصؼ الرسوؿ 
   وكيع:  ٗ

 اخُتمؼ في روايته عمى وجهيف: 
األوؿ: وكيػػػع عػػػف معاويػػػة عػػػف سػػػعيد عػػػف أبػػػي هريػػػرة، بػػػإفراد كممػػػة ))اللقػػػو  ، أخرجػػػه 

 أبي شيبة عف وكيع به.  مف طريؽ ابف  ٕٙ)البيهقي في األسماء والصفات
الثػػافي: وكيػػػع عػػػف معاويػػػة عػػػف رجػػػؿ عػػػف أبػػػي هريػػػرة بػػػدوف ذكػػػر ))اللقػػػو   ال إفػػػراًدا وال 

 عف وكيع به.   ٖٙ)تثفية، أخرجه هفاد في الزهد
وبالفظر في هذيف الوجهيف: فجد أف في الثافي مبهًمػا، فػإف كػاف هػذا المػبهـ هػو سػعيد بػف 

ال فالوجػػه الثػػافي  -سػػبؽكمػػا –يسػػار فيكػػوف هػػذا الوجػػه ثابتًػػا  وال تعػػارض بيفػػه وبػػيف األوؿ، وا 
 ضعيؼ لجهالة الراوي عف أبي هريرة. واهلل أعمـ. 

   ملمد بف جعفر:  ٘
وليس في روايته اختالؼ وهي: ملمد بف جعفر عف معاويػة عػف سػعيد عػف أبػي هريػرة بػإفراد 

 د بف جعفر به. عف ملمد البرقي عف ابف أبي مريـ عف ملم  ٗٙ)كممة لقو أخرجه الطبري
   أبو بكر اللففي:  ٙ

ولػػيس فػػي روايتػػه اخػػتالؼ وهػػي: أبػػو بكػػر اللففػػي عػػف معاويػػة عػػف سػػعيد عػػف أبػػي هريػػرة 
 بإفراد كممة ))لقو   رواها عفه ثالثة مف تالميذه هـ: 

                                                 
(ٙٓ)

( ِخرٍف ف١ٗ ٌىٓ ئرا 5ٓ55( تشلُ )ٕٙٔٔ(، اٌرمش٠ة )ٕٖٓ-9ٖٔ/ٌٖساٌٗ أظش: ا١ٌّضاْ ) 

 أفشد ال ػثشج تأفشادٖ، َّٚللا أػٍُ.
(ٙٔ)

 (.ٕٙٔ/9اٌّؼدُ اٌٛع١ؾ ) 
(ٕٙ)

 .٘ٙٗص 
(ٖٙ)

 (ٕ/ٗ55.) 
(ٙٗ)

 (.ٕٗٔ/ٕٔذفغ١ش اٌطثشٞ ) 
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 عف أبي بكر به.   ٘ٙ)ألمد بف لفبؿ في المسفد  -ٔ
بزار عف العباس الدوري عف أبي اللسيف ألمد ال  ٙٙ)العباس الدوري أخرجه اللاكـ  -ٕ

 عف أبي بكر به. 
عف أبي اللسيف العموي عف صالب   ٚٙ)عبد الرلمف بف مفيؼ أخرجه البيهقي  -ٖ

 الطوسي عف عبد الرلمف عف أبي بكر به. 
 وهذه الروايات ال تعارض بيفها وتؤيد ما ثبت عفد البخاري مف إثبات لهذه الصفة. 

 ب _ دراسة سند حديث ))المنكبيف((: 
بػداًل عػف لقػو أو   ٛٙ)للديث ورد مف وجه والػد فقػط عفػد ابػف أبػي عاصػـ فػي السػفةهذا ا

لقػػوي كممػػة مفكبػػي مػػف طريػػؽ هاشػػـ بػػف القاسػػـ عػػف عبػػد الػػرلمف بػػف عبػػد اهلل بػػف ديفػػار عػػف 
 .  أبي صالح عف أبي هريرة 

 وهذا اللديث اففرد بروايته عبد الرلمف بف عبد اهلل بف ديفار، ولـ أقؼ عمى متابع له. 
 وعبد الرلمف بف عبد اهلل بف ديفار قد اختمؼ فيه عمى قوليف: 

األوؿ: أفػػه ضػػعيؼ، وقػػد ضػػعفه ابػػف معػػيف، وعبػػد الػػرلمف بػػف مهػػدي، وأبػػو لػػاتـ، وأبػػو 
، وقػػاؿ الػػدارقطفي: )غيػػره  ٜٙ)زرعػػة، وابػػف لبػػاف، وقػػاؿ: )ال يجػػوز االلتجػػاج بخبػػره إذا اففػػرد 

 .  ٓٚ)أثبت مفه 
المػػديفي ورجلػػه ابػػف لجػػر والػػذهبي، واسػػتدلوا بروايػػة ابػػف  الثػػافي: أفػػه صػػدوؽ، قالػػه ابػػف

كمػا اسػتدلوا بػإخراج البخػاري لػه فػي  -وابػف القطػاف معػروؼ بتشػدده فػي الرجػاؿ–القطاف عفه 
 الصليح. 
 أفه صدوؽ في غير ما افتُقد عميه.  -واهلل أعمـ  -والراجح 

رجمتػػه لػػه فػػي الضػػعفاء ممػػا افتقػػد عميػػه، فقػػد ذكػػره العقيمػػي فػػي ت -مفكبػػي -وهػػذا اللػػديث 

                                                 
(ٙ٘)

 (.5ٖٙ5( تشلُ )ٖٓٔ/ٗٔ) 
(ٙٙ)

 (.5ٕ5ٙ( تشلُ )59ٔ-55ٔ/ٗاٌّغرذسن ) 
(ٙ5)

 (.٘ٙٗاألعّاء ٚاٌظفاخ ص) 
(ٙ5)

 (.5ٗ٘( سلُ )5ٖٖ/ٕ) 
(ٙ9)

 (.ٕ٘/ٕاٌّدشٚز١ٓ ) 
(5ٓ)

 (.ٕٔٓاإلٌضاِاخ ٚاٌررثغ ) 
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 5ٔٙ مجمة بحكث كمية اآلداب  

فيما افتقد عميه، وقػاؿ بعػده: )قػد روي هػذا اللػديث عػف أبػي هريػرة مػف غيػر طريػؽ   ٔٚ)الكبير
ضػمف مػا افتُقػد   ٕٚ)أصمح مف هذا اإلسفاد ، كما ذكره أيًضا الذهبي في ترجمته له في الميزاف

 عميه مف األلاديث. 
ات الصليلة التي ورد فيها ومما يؤكد ضعؼ هذه الرواية وفكارتها مخالفتها لمرواي

 تعمؽ الرلـ بلقو الرلمف. 
عفدما صلح هذه الرواية لـ يراع هذا االففراد مف عبد  -رلمه اهلل  -ولعؿ األلبافي 

الرلمف بف عبد اهلل بف ديفار الذي للظه األ مة عميه، وكذلؾ لـ يراع المخالفة، فمعمه اكتفى 
 ية، وهذا ليس بكاٍؼ قبولها. في التصليح بإخراج البخاري لرجاؿ هذه الروا

 ركاية الُحجزة : كردت عف ثالثة مف الصحابة:  -ج 
 ابف عباس:    ٔ

، وابػػػػف أبػػػػي  ٗٚ)، والطبرافػػػػي فػػػػي الكبيػػػػر ٖٚ)أخرجػػػػه اإلمػػػػاـ ألمػػػػد فػػػػي مسػػػػفده عػػػػف روح 
مف طريؽ أبي عاصـ كالهمػا أبػو عاصػـ وَروح عػف ابػف جػريج عػف زيػاد بػف سػعد   ٘ٚ)عاصـ

 ابف عباس به.  عف صالح مولى التوأمة عف
، والػراجح أفػه صػدوؽ لكفػه اخػتمط بػالخرة، وَمػػف روى  ٙٚ)وصػالح مػولى التوأمػة مختمػؼ فيػه

عفه قبؿ االختالط فلديثه لسف، وقد فّص األ مة عمػى أف زيػاد بػف سػعد مَمػف روى عفػه قبػؿ 
 .   ٚٚ)االختالط

 .   ٛٚ)وعمى هذا فاللديث بهذا اإلسفاد لسف، وقد لّسفه األلبافي في الصليلة
 

                                                 
(5ٔ)

 (ٕ/ٖٖ9.) 
(5ٕ)

 (ٕ/٘5ٖ.) 
(5ٖ)

 (.9ٕ٘ٙ( سلُ )ٕٖٔ/9) 
(5ٗ)

 (.5ٓ5ُٓٔ )( سل5ٕٖ/ٓٔ) 
(5٘)

 (.ٓ٘٘( سلُ )5ٖٗ/ٕ) 
(5ٙ)

( تشلُ 5ٗٗ(، اٌرمش٠ة )ٕ٘ٙ-5ٕ٘(، اٌىٛاوة ا١ٌٕشاخ )ٖٗٓ-ٖٖٓ/ٕأظش: ١ِضاْ االػرذاي ) 

(ٕ9ٓ5.) 
(55)

 أظش: اٌّشاخغ اٌغاتمح. 
(55)

 (.ٕٓٙٔ( تشلُ )ٕٖٔ/ٗ) 
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 أـ سممة:    ٕ
أخرجه ابف أبي شيبة في المصفؼ عف زيد بػف اللبػاب عػف موسػى بػف ُعبيػده عػف المفػذر 

، ومػػف  ٓٛ)، وعفػػه ابػف أبػػي عاصػـ فػػي السػفة ٜٚ)بػف جهػـ عػػف فوفػؿ بػػف مسػالؽ عػػف أـ سػممة
 .   ٔٛ)طريؽ ابف أبي شيبة أيًضا الطبرافي في الكبير

و الربػػذي، وهػػو ضػػعيؼ متفػػؽ واللػػديث بهػػذا اإلسػػفاد ضػػعيؼ للػػاؿ موسػػى بػػف عبيػػدة وهػػ
. وللاؿ المفذر بػف جهػـ األسػممي ليػث لػـ أقػؼ عمػى جػرح أو تعػديؿ فيػه مػع  ٕٛ)عمى ضعفه

 .   ٖٛ)أف أبا لاتـ ذكره ولـ يذكر فيه جرح وال تعديؿ
، وأعّمػه بموسػى بػف عبيػده الربػذي، وكػذلؾ  ٗٛ)وقد ضعؼ هذا اإلسفاد الهيثمي في المجمع

 .   ٘ٛ)أبي عاصـ األلبافي في تلقيقه لمسفة البف
 أبي سعيد:   ٖ

عػف ملمػد بػف مسػكيف عػف سػعيد بػف اللكػـ بػف أبػي مػريـ عػف   ٙٛ)أخرجه ابف أبي عاصـ
بكر بف مضر عف عبيد اهلل بف المغيرة عف أبي الهيثـ وهو سميماف بف عمػرو عػف أبػي سػعيد 

 مرفوًعا. 
 وهذه الرواية كما ُياللظ مف سفدها: 

 بؿ ثبتت مف لديث ابف عباس كما سبؽ.  ليس فيها شذوذ وال عمة، وكذلؾ المتف (1
،  ٚٛ)رجاؿ هذا السفد كمهـ ثقات، وكما في التقريب عفد اللديث عف رجاؿ السفد (2

كما فّص عمى ذلؾ األلبافي في تخريجه لهذا اللديث ولكمه عميه في السفة البف أبي 
 عاصـ. 

                                                 
(59)

 (.9ٖٕ٘٘( تشلُ )5ٕٔ/٘) 
(5ٓ)

 (.9ٗ٘( سلُ )5ٖٖ/ٕ) 
(5ٔ)

 (.95ٓ( سلُ )ٗٓٗ/ٖ) 
(5ٕ)

 (.ٕٖٔ-5ٖٔ/ٓٔ(، ذٙز٠ة اٌرٙز٠ة )5ٖٓ5( تشلُ )95ٖ(، اٌرمش٠ة )ٖٕٔ/ٗضاْ االػرذاي )١ِ 
(5ٖ)

 (.9ٕٗ-ٖٕٗ/5اٌدشذ ٚاٌرؼذ٠ً ) 
(5ٗ)

 (5/ٕ5٘.) 
(5٘)

 (ٕٖ5.) 
(5ٙ)

 (.ٔ٘٘( سلُ )5ٖٗ/ٕ) 
(55)

 ( أتٟ ا١ٌٙثُ.ٔٔٗ( ػث١ذ َّللا )٘ٗٙ( تىش )5ٙٔ(، اتٓ اٌسىُ )5ٖ٘( اتٓ ِغى١ٓ )59٘) 



 ف بي سعيد بي حوداى آل إبزاهين الغاهدييىس / د 

 

 ٕٓٙ مجمة بحكث كمية اآلداب  

ا  مف كؿ ما سبؽ يمكف القوؿ:  كاستخالصن
 هي:  - أبو هريرة  –اللديث بالف الروايات الثابتة في هذا    ٔ
 رواية إفراد اللقو.  –أ 

الروايات التي بدوف ذكر اللقو، وبالتالي فهي مجممة والسابقة مفسرة لها، وعميه  –ب 
 فال تعارض بيفهما بؿ هما ثابتتيف. 

 بالف الروايات غير الثابتة هي:    ٕ
 . -لقوي–التي وردت بتثفية اللقو   - أ

 ميه فال تثبتاف هذه الصفة هلل تعالى. التي وردت بذكر المفكبيف. وع - ب
 الُلجزة ثابتة مف رواية اثفيف مف الصلابة هما: ابف عباس، وأبو سعيد.    ٖ

لصػلة اإلسػفاد الػذي وردت بػه مػع أفهػا تػرادؼ اللقػو  -الُلجػزة–وعميه ففثبت هذه الصػفة 
 .  -كما يالتي –

 ـ. فتكوف هذه الطرؽ مؤيدة إلثبات هذه الصفة هلل تعالى. واهلل أعم
 لففتقؿ لدراستها في القسـ الثافي التالي.

 القسـ الثافي : دراسة متف اللديث  ) صفة اللقو  
بعد الدراسة السػابقة لتخػريج و سػفد و رجػاؿ لػديث اللقػو و الوصػوؿ مػف كػؿ ذلػؾ لمقطػع 
بصلة تمػؾ الروايػة و ثبوتهػا سػفدًا ففتقػؿ لدراسػتها متفػًا و معرفػة موقػؼ أهػؿ السػفة ومخػالفيهـ 

 ه هذه الصفة ، مف خالؿ ما يمي :تجا
 أواًل : معفى اللقو في معاجـ المغة و كتب الغريب 
 : (ٛٛ)معنى الحقك في كتب الغريب كمعاجـ المغة

يالتي بكسر اللاء وفتلها كما قاؿ ابف عبد البر: )اللقو في لغة هذيؿ مكسور  -
 .  ٜٛ)اللاء وغيرهـ يقولوف: َلقو بالفتح 

                                                 
(55)

اٌٍفظح اٌٛاسدج فٟ ٔفظ اٌسذ٠ث؛ ٌزا سخؼُد ئٌٝ ورة اٌغش٠ة فٟ األزاد٠ث  َزَشطُد ػٍٝ ػثؾ 

ٚوزٌه اٌّرمذِح  -وىراب اٌسشتٟ، اتٓ عالَ، ٚاتٓ لر١ثح ٚغ١شُ٘–خاطح ورة ػٍّاء أً٘ اٌغٕح 

وىراب األص٘شٞ، اتٓ دس٠ذ، اتٓ –ٚاٌرٟ طاسخ ِشخًؼا ٌىرة اٌمٛا١ِظ ٚاٌّؼاخُ فٟ اٌٍغح 

 .-ػثاد
(59)

 (.9٘ٔ/5االعرزواس ) 
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 ٕٔٙ مجمة بحكث كمية اآلداب                                                                       

 ِلقاء. وجمعه: ُلقي، ألقاء، إلؽ،  -
واللقو: هو المكاف الذي يعقد فيه اإلزار مف الجافب أي موضع شد اإلزار وعقده،  -

وهو ما يسمى بالخاصرة أو الخصر وهو الوسط، هذا هو األصؿ فيه، ثـ توسع فيه لتى 
. وقد ورد في اللديث ما  ٜٓ)صار يطمؽ عفد البعض عمى اإلزار لقو ألفه يشد عمى اللقو

أعطى الفساء المواتي غسمف ابفته  ملسو هيلع هللا ىلصا في صليح مسمـ أف الفبي يدؿ عمى أفه اإلزار كم
 .  ٜٔ)لقوة، فقاؿ: أشعرفها إياه

، أي: استجرت به  ٕٜ)والعرب تقوؿ: عذت بلقو فالف أي: عاذ به ليمفعه
 .  ٖٜ)واعتصمت

 ثافيًا : معفى الُلجزة في معاجـ المغة و كتب الغريب 
 ُلجزة لممجاورة. أصؿ الُلجزة موضع شد اإلزار، ثـ قيؿ لإلزار 

والُلَجز: بضـ اللاء المهممة وفتح الجيـ بعدهما زاي جمع ُلْجزة بسكوف الجيـ، 
وُتجمع عمى ُلجزات، وهو مقعد اإلزار وموضع التكة مف السراويؿ، فهي ليث يثفى طرؼ 

 .  ٜٗ)اإلزار في ِلَوث اإلزار
لمف بالُلجزة، عمى ما سبؽ مف دراسة لسفد لديث هذه الكممة الوارد فيها وصؼ الر 

وكذلؾ بعد معرفة معفاها في لساف العرب، يمكف القوؿ بالف الُلجزة ترادؼ اللقو، وأفها صفة 

                                                 
(9ٓ)

(، ٖٗٗ/ٖ(، غش٠ة اٌسذ٠ث التٓ لر١ثح )5ٖ-5ٖ/ٔأظش: غش٠ة اٌسذ٠ث ألتٟ ػث١ذ اٌماعُ ) 

(، إٌٙا٠ح 5ٗ٘، 59ٖ(، ذفغ١ش غش٠ة ِا فٟ اٌظس١س١ٓ ٌٍس١ّذٞ )5ٙٗ/ٕاٌغش٠ث١ٓ ٌٍٙشٚٞ )

(، خّٙشج اٌٍغح 5ٕٙ/ٕ(، اٌرٕم١ر ألٌفاظ اٌداِغ اٌظس١ر )5ٕ٘/ٔ(، اٌفائك )59ٕ/ٔ)

(، ٕٙ(، ِخراس اٌظساذ )ٖٖٔ/ٖ(، اٌّس١ؾ فٟ اٌٍغح )ٕٗٔ/٘ٙز٠ة اٌٍغح )(، ذٕٙ٘-ٔٙ٘/ٔ)

(، ٙٗٙٔ(، اٌماِٛط اٌّس١ؾ )9ٓٔ-59ٔ/ٗٔ(، ٌغاْ اٌؼشب )٘ٗٔ/ٔاٌّظثاذ ا١ٌّٕش )

 (.59ٔ/ٔاٌرٛل١ف ػٍٝ ِّٙاخ اٌرؼش٠ف )
(9ٔ)

 (.ٓٗ، ٖٙوراب اٌدٕائض ) 
(9ٕ)

 (.ٕٗٔ/٘ذٙز٠ة اٌٍغح ) 
(9ٖ)

(، ذفغ١ش غش٠ة ِا فٟ اٌظس١س١ٓ 5ٙٗ/ٕ٘ٛ فٟ اٌسذ٠ث )أظش: اٌغش٠ث١ٓ لاي تؼذ رٌه: ٚ 

 (.5ٕٙ/ٖ(، اٌرٕم١ر ألٌفاظ اٌداِغ اٌظس١ر )59ٔ/ٗٔ(، ٌغاْ اٌؼشب )5ٗ٘)
(9ٗ)

(، أِثاي اٌسذ٠ث ٌٍشاِٙشِضٞ 9ٖٗ/ٕ(، اٌّس١ؾ فٟ اٌٍغح )ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٗأظش: ذٙز٠ة اٌٍغح ) 

(، ٓ٘/ِ٘ٔغٍُ ) (، ششذ إٌٛٚٞ ػٍٝ طس١رٕ٘ٗ/ٗ، 5ٖٔ/ٔ(، اٌرشغ١ة ٚاٌرش١٘ة )5ٕ)

 (.ٖٖٔ/ٌ٘غاْ اٌؼشب )



 ف بي سعيد بي حوداى آل إبزاهين الغاهدييىس / د 

 

 ٕٕٙ مجمة بحكث كمية اآلداب  

، وقد فّص عمى ذلؾ بعض األ مة كما يالتي في فص القاضي أبي يعمى ذات ثابتة هلل 
 الفراء، وكذلؾ كالـ أبي موسى اللميدي. 

 قو :ثالثًا : معتقد أهؿ السفة و الجماعة في صفة الل
كما ثبت ذلؾ في فص السفة السابؽ تخريجه ودراسة :  الحقك صفة ذاتية ثابتة هلل 

سفده ،كما فّص عميها عدد مف األ مة وعمماء أهؿ السفة عميه صرالة بدوف تالويؿ لها أو 
 لمعفاها 

 ومف تمؾ الفصوص : 
قاؿ المروذي: جاء كتاب مف دمشؽ فعرضته عمى أبي عبد اهلل ففظر فيه وكاف   -ٔ

))إف اهلل عز كجؿ خمؽ الخمؽ حتى : ملسو هيلع هللا ىلصفيه: أف رجاًل ذكر لديث أبي هريرة عف الفبي 
، وكاف الرجؿ تمقاه يعفي لديث أبي إذا فرغ منيا قامت الرحـ فأخذت بحقك الرحمف((

 .  ٜ٘)هريرة، فرفع الملدث رأسه، وقاؿ: أخاؼ أف تكوف كفرت، فقاؿ أبو عبد اهلل: هذا جهمي
أبا عبد اهلل ُس ؿ عف لديث هشاـ بف عمار أفه ُقريء وقاؿ أبو طالب: سمعت   -ٕ

، فقاؿ: أخاؼ أف تكوف قد : ))تجيء الرحـ يـك القيامة فتتعمؽ بالرحمف((عميه لديث
 .  ٜٙ)كفرت، قاؿ: هذا شامي ما له ولهذا، قمت: ما تقوؿ؟ قاؿ: ُيمضي اللديث عمى ما جاء

))الرحـ شجنة : ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ ابف أبي لاتـ: )ساللُت أبي عف تفسير لديث الفبي   -ٖ
البالغ،  ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ: قاؿ الزهري عمى رسوؿ اهلل  مف الرحمف، كأنيا آخذة بحقك الرحمف((

عمى ما جاء، وُلدثت عف معمر بف  ملسو هيلع هللا ىلصومفا التسميـ، قاؿ: أمروا لديث رسوؿ اهلل 
بآرا هـ كما يكرهوف  ملسو هيلع هللا ىلصسميماف عف أبيه أفه قاؿ: كافوا يكرهوف تفسير لديث رسوؿ اهلل 

برأيهـ، وقاؿ الهيثـ بف خارجة: سمعُت الوليد بف مسمـ يقوؿ: ساللُت األوزاعي  تفسير القرآف

                                                 
(9٘)

 (.9ٖٗ( تشلُ )ٕٔٗ/ٕئتطاي اٌرأ٠ٚالخ ) 
(9ٙ)

 (.9ٖ٘( تشلُ )ٕٔٗ/ٕئتطاي اٌرأ٠ٚالخ ) 

٘ـ( ِٓ وراتٗ )ٌؼٍٗ ششذ ٖٓٗسٜٚ أتٛ ٠ؼٍٝ ٘ز٠ٓ األثش٠ٓ ػٓ ش١خٗ أتٟ ػثذ َّللا تٓ زاِذ )

( ٕٓ٘-9ٕٗ/١ٔظ اٌد١ّٙح )فٟ ت١اْ ذٍث -سزّٗ َّللا–أطٛي اٌذ٠ٓ( وّا ٚثك رٌه ش١خ اإلعالَ 

 ٘ـ(.ٖٔٗٔذسم١ك: ا١ٌس١ٝ )ِطثٛع ػٍٝ اٌساعة( سعاٌح دورٛساٖ فٟ خاِؼح اإلِاَ )
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 ٖٕٙ مجمة بحكث كمية اآلداب                                                                       

وسفياف الثوري ومالؾ بف أفس والميث بف سعد عف هذه األلاديث التي فيها الصفة والرؤية 
 .  ٜٚ)والقرآف، فقاؿ: أمروها كما جاءت بال كيؼ 

يجب التصديؽ به  قاؿ أبو عبد اهلل اللسف بف لامد الوراؽ اللفبمي: فصٌؿ ومما  -ٗ
أف هلل لقًوا. ثـ فقؿ عف المروذي وأبي طالب الفصيف السابقيف إلى أف قاؿ: وهذه ألاديث 

في الرلـ واللقو، وأفه يضع كففه عمى عبده. وقاؿ: فلممه هذه  ملسو هيلع هللا ىلصمالثورة عف الفبي 
المسا ؿ مذهب إمامفا فيها: اإليماف والتصديؽ بها والتسميـ والرضا... وكذلؾ في الرلمف 

الخذ بلقو الرلمف صفة ذاته ال يدرى ما التكييؼ فيها، وال ماذا صفتها... فالما اللديث في ت
الرلـ واللقو فلديث صليح ذكره البخاري وقد ُس ؿ إمامفا عفه فالثبته وقاؿ: ُيمضى اللديث 

 .  ٜٛ)كما جاء
فه : )اعمـ أ-بعد إيراده لديث اللقو والُلجزة–القاضي أبو يعمى الفراء اللفبمي قاؿ   -٘

غير ممتفع لمؿ هذا الخبر عمى ظاهره وأف اللقو والُلجزة صفة ذات ال عمى وجه الجارلة 
والبعض، وأف الرلـ آخذة بها ال عمى وجه االتصاؿ والمماسة بؿ فطمؽ ذلؾ تسمية كما 

. وهذا الكالـ مف أبي يعمى لؽ خمطه بشيء مف الخطال والباطؿ أال وهو  ٜٜ)أطمقها الشرع 
ه الجارلة والبعض ، وقوله: )ال عمى وجه االتصاؿ والمماسة ، فهاتاف قوله: )ال عمى وج

. وقاؿ شيخ اإلسالـ عف هاتيف  ٓٓٔ)العبارتاف قوؿ غير سديد، وهما مف أقواؿ أهؿ البدع
، بؿ أورد بعد ذلؾ بطالف هذه العبارة  ٔٓٔ)العبارتيف: )ففيه فزاع يذكر في غير هذا الموضع 

الذي يثبت المماسة والقرب إذا صّح بذلؾ  -لامدابف –مف أبي يعمى مف كالـ شيخه 
 .  ٕٓٔ)الخبر

                                                 
(95)

 (.5ٕٔٔ( تشلُ )ٕٓٔ-9ٕٓ/ٕاٌؼًٍ التٓ أتٟ زاذُ ) 
(95)

( اٌدضء اٌزٞ زممٗ ا١ٌس١ٝ ٕٕ٘-9ٕٗ/ٔٔمً رٌه ػٕٗ اتٓ ذ١ّ١ح فٟ وراتٗ ت١اْ ذٍث١ظ اٌد١ّٙح ) 

( سلُ ٖٕٓ/ٔوراب أتٛ زاِذ ٘ٛ ششذ أطٛي اٌذ٠ٓ. أظش ٘اِش ) ِطثٛع ػٍٝ اٌساعة، ٌٚؼً

 ( ِٓ والَ اٌّسمك.ٖ)
(99)

 (.ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٕئتطاي اٌرأ٠ٚالخ ) 
(ٔٓٓ)

 (.ٕٙٗ/ٕششذ وراب اٌرٛز١ذ ِٓ طس١ر اٌثخاسٞ ٌٍغ١ّٕاْ ) 
(ٔٓٔ)

 ( اٌدضء اٌزٞ زممٗ ا١ٌس١ٝ.9ٕٗ/ٔٔمغ اٌرأع١ظ ) 
(ٕٔٓ)

 زممٗ ا١ٌس١ٝ. ( اٌدضء اٌزٕٞٓٙ-ٖٕ٘/ٔأظش: ٔمغ اٌرأع١ظ ) 



 ف بي سعيد بي حوداى آل إبزاهين الغاهدييىس / د 

 

 ٕٗٙ مجمة بحكث كمية اآلداب  

والمقصود أف هاتيف العبارتيف مف القاضي أبي يعمى مف الكالـ المجمؿ وال تدؿ عمى 
 . -رلمه اهلل–ما توهمه القاضي 

 عفد مفاقشته لكالـ القاضي أبي يعمى السابؽ:  -لفظه اهلل–يقوؿ الشيخ الغفيماف 
الجارلة والبعض  وقوله: )ال عمى وجه االتصاؿ والمماسة  )قمت: قوله: )ال عمى 

قوؿ غير سديد، وهو مف أقواؿ أهؿ البدع، التي أفسدت عقوؿ كثير مف الفاس. فمثؿ هذا 
الكالـ المجمؿ ال يجوز ففيه مطمًقا، وال إثباته مطمًقا؛ ألفه يلتمؿ لًقا وباطاًل، فالبد مف 

خاؿ مفه، وليس هو  ملسو هيلع هللا ىلصف كالـ رسوؿ اهلل التفصيؿ في ذلؾ، واإلعراض عفه أولى؛ أل
بلاجة إليه فهو واضح، وليس ظاهر هذا اللديث أف هلل إزاًرا ورداًء مف جفس اأُلُزر واألردية 
التي يمبسها الفاس، مما ُيصفع مف الجمود والكتاف والقطف وغيره، بؿ هذا اللديث فّص في 

ف العظمة إزاره، والكبرياء رداؤه، ففي هذا المعفى الفاسد. فإفه لو قيؿ عف بعض العباد: أ
لكاف إخباره بذلؾ عف العظمة والكبرياء، المذيف ليسا مف جفس ما ُيمبس مف الثياب. فإذا كاف 
هذا المعفى الفاسد ال يظهر مف وصؼ المخموؽ؛ ألف تركيب المفظ يمفع ذلؾ، وبيف المعفى 

الى؟ فإف كؿ َمف يفهـ المراد، فكيؼ ُيدعى أف هذا المعفى ظاهر المفظ في لؽ اهلل تع
لـ ُيخبر عف ربه بمبس األكسية والثياب، وال  ملسو هيلع هللا ىلصالخطاب، ويعرؼ المغة، يعمـ أف الرسوؿ 
في خالد بف الوليد: ))إفه سيؼ اهلل   أف  ملسو هيلع هللا ىلصألد ممف يفهـ الخطاب يدعي في قوله 

في الفرس: ))إفا وجدفاه بلًرا   أف ظاهره أف الفرس ماء  ملسو هيلع هللا ىلصخالًدا لديد، وال في قوله 
 .  ٖٓٔ)ثير، وفلو ذلؾ ك

وقاؿ اللافظ أبو موسى ملمد بف أبي بكر ابف المديفي األصفهافي عفد بيافه   -ٙ
جراؤه عمى ظاهره أولى   .  ٗٓٔ)للديث: ))إف الرلـ أخذت ِبُلجزة الرلمف  : )وا 

عفد رده عمى الرازي في تالويمه لهذا  -رلمه اهلل–قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية   -ٚ
أف هذا اللديث في الجممة مف ألاديث الصفات التي فّص األ مة  اللديث: )والمقصود هفا:

                                                 
(ٖٔٓ)

( ٚ٘ٛ ترظشف ِٓ والَ اتٓ ذ١ّ١ح فٟ ت١اْ ذٍث١ظ اٌد١ّٙح ٕٙٗ/ٕششذ وراب اٌرٛز١ذ ) 

ػٓ زذ٠ث: "اٌىثش٠اء سدائٟ  -سزّٗ َّللا–( ذسم١ك ا١ٌس١ٝ ػٕذ والَ اٌش١خ ٖٗٓ-ٖٖٓ/ٔ)

ٚاٌؼظّح ئصاسٞ" اٌزٞ أخشخٗ اإلِاَ ِغٍُ فٟ طس١سٗ وراب اٌثش ٚاٌظٍح ٚا٢داب، تاب: 

 (.ٕٕٓٙىثش تشلُ )ذسش٠ُ اٌ
(ٔٓٗ)

غ١ث فٟ غش٠ثٟ اٌمشآْ ٚاٌسذ٠ث )  ُّ  (.٘ٓٗ/ٔاٌّدّٛع اٌ
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عمى أفه يمر كما جاء وردوا عمى َمف ففى موجبه، والغرض أف هذا ليس مما اتفقت األ مة 
 .  ٘ٓٔ)عمى تالويمه فال يكوف لجة له 

كثير مف المعاصريف مف أهؿ السفة سار عمى ما سار عميه َمف سبؽ ذكرهـ في   -ٛ
 وبيافها، ومف ذلؾ : إثبات هذه الصفة 

اإلماـ األلبافي رلمه اهلل ليث قاؿ في إجابة له عف هذه الصفة : أفها تثبت هلل كسا ر  -
 .  ٙٓٔ)الصفات و أفها عمى ظاهرها كما جاء في الليث و أفها  ال تؤؿ

لفظه اهلل عفدما س ؿ عف صفة اللقو فالجاب عف السا ؿ بجواب شيخي عبدالرلمف البراؾ  -
) وعمى هذا : فاللقو هلل صفة له سبلافه، ليس شي ا با فا عفه، وال  مفصؿ وختمه بقوله

 . ٚٓٔ)عدوؿ لفا عف مذهب أهؿ السفة، وما فص عميه األ مة   
 .  ٛٓٔ)الشيخ الغفيماف في شرله لكتاب التوليد مف صليح البخاري -
 .  ٜٓٔ)الشيخ عموي السقاؼ في كتابه صفات اهلل الواردة في الكتاب والسفة -
 . ٓٔٔ)ي كتابه معجـ ألفاظ العقيدة بتقديـ عبد اهلل بف جبريفعامر الفالح ف -
الشيخ ملمد كفدو في رسالته العممية مفهج اللافظ ابف لجر في العقيدة مف خالؿ كتابه فتح  -

.. وغيرهـ ممف لـ أذكر  ٕٔٔ).  والدكتور  عمي الشبؿ في تعميقاته عمى فتح الباري ٔٔٔ)الباري
 كثير. 

 لقوؿ أهؿ السفة المثبتيف لصفة اللقو و الرد عميهارابعًا : أقواؿ المخالفيف   
 

                                                 
(ٔٓ٘)

 ( اٌدضء اٌزٞ ترسم١ك ا١ٌس١ٝ.ٕٓٙ/ٔت١اْ ذٍث١ظ اٌد١ّٙح ) 
(ٔٓٙ)

 (   9ٖٔ/  ٗأظش : ِٛعٛػح اإلِاَ اٌؼالِح ِدذد اٌؼظش ِسّذ ٔاطش اٌذ٠ٓ األٌثأٟ )  
(ٔٓ5)

       https://islamqa.info/ar/205650( ِٕ٘ٙ٘ٓٓٛلغ اإلعالَ عإاي ٚ خٛاب فرٜٛ سلُ )   
(ٔٓ5)

 (ٕ/ٕٗٗ-ٕٗ5.) 
(ٔٓ9)

 (9ٔ-9ٖ.) 
(ٔٔٓ)

 (ٔ٘ٗ-ٔ٘٘.) 
(ٔٔٔ)

 (ٕ/59ٙ-599.) 
(ٕٔٔ)

 ( ؽثغ داس اٌغالَ.ٕٔ٘/ٓٔ، 5/5ٖ5) 

https://islamqa.info/ar/205650


 ف بي سعيد بي حوداى آل إبزاهين الغاهدييىس / د 
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افقسـ المخالفوف لمقوؿ أهؿ السفة المثبتيف لهذه الصفة إلى مذاهب شتى و مشارب 
في إثبات هذه الصفة عمى اللقيقة بؿ  -رلمهـ اهلل  -متفوعة، ليث فازع بعض العمماء 

 فازع البعض في ظاهر المفظ . 
اهلل تعالى فتالولها إلى معفى ال يصح أو إلى أثر مف أثرها  وامتفع أخروف مف إطالقها عمى

 أو جعؿ معفى اللديث كمه هو المراد مفها، وقسـ لاوؿ ففيها وردها بالكمية.
 ك يمكف إجماؿ أقكاؿ ىؤالء عمى قسميف: 

 القسـ األكؿ : كىـ مراتب أك درجات ك يجمؿ قكليـ في :  
ذاتية هلل عمى اللقيقة أو ُيرجعها إلى َمف يثبت المفظ فقط ويففي معفى كوفها صفة 
 صفة أخرى ليؤولها مع إثبات ذات أو ظاهر المفظ ، 

 ويقوؿ بإمكافية إطالقها عمى اهلل لكف بمعفى مف عفده هو دوف ما دلت عميه . 
 : -فيما اطمعت عميه–ولعؿ في مقدمة هؤالء 

مت باهلل عز عفد أهؿ الفظر أفها استجارت واعتص  ٖٔٔ)البيهقي ليث قاؿ: )ومعفاه -ٔ
زاره  -أي اعتصمت به–وجؿ، كما تقوؿ العرب: تعمقت بظؿ جفاله  وقيؿ: اللقو اإلزار، وا 

 .  ٗٔٔ)عزه، بمعفى أفه موصوؼ بالعز فالذت الرلـ بعزه مف القطيعة وعاذت به 
وقاؿ: )قوله: ))أخذت بلقو الرلمف   معفاه: استجارت باهلل واعتصمت به كما تقوؿ 

زار اهلل عز وجؿ عّزه، العرب: تعمقُت بظّؿ ج فاله: أي اعتصمت به، وقيؿ: اللقو اإلزار وا 
ومعفاه: أفه موصوؼ بالعّز فاستعاذت الرلـ بعّز اهلل مف القطيعة والذت به، وقيؿ: معفاه 

 .  ٘ٔٔ)العرش. فقد روى في هذا الخبر أفه قاؿ: الرلـ معّمقة بالعرش 
ؼ لمفصوص الصليلة ولمساف وال شؾ أف هذا القوؿ فضاًل عف أفه تالويؿ فهو مخال

العربي، فميست صفة العزة هي صفة اللقو وليس اللقو هو العرش فكؿ والد مفهما له 
معفى يغاير اآلخر، وليس معفى تعمؽ الرلـ بلقو الرلمف في لاؿ هو ففس أو هو معفى 

 في لاؿ آخر.  تعمقها بعرشه 
                                                 

(ٖٔٔ)
 أٞ: )اٌشزُ أخزخ تسمٛ اٌشزّٓ(. 

(ٔٔٗ)
 (.ٙٙٗاألعّاء ٚاٌظفاخ ) 

(ٔٔ٘)
 (.5ٗ-5ٖ/ٗٔفٟ شؼة اإل٠ّاْ ) اٌداِغ 
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رلمف : إفه االستجارُة واالعتصاـ اإلماـ البغوي ليث قاؿ: )قيؿ في معفى التعّمؽ بَلْقو ال -ٕ
زاُره عّزه،  باهلل  ، ُيقاؿ : ُعْذُت بلقو فالٍف : إذا استجرت به. وقيؿ: اللقو: اإلزار، وا 

والذت الرلـ بعّزه مف القطيعة. قاؿ : كما جاء في اللديث في دعاء المشتكي: ))وأعوذ بعزة 
  ٚٔٔ).  ٙٔٔ)اهلل مف شّر ما أجد  

ف قيؿ: إف هذا ليس بقو  ؿ اإلماـ البغوي ألف المشهور عفه أفه مف رؤوس أهؿ السفة وا 
 وعمما هـ، 

فُيقاؿ : لقد أورد رلمه اهلل هذا القوؿ ، ولـ يعمؽ عميه مما ُيشعر أفه قد يكوف مقّرًا به 
، كما أفه لـ يفقؿ ما عداه مف قوؿ لؽ بؿ اكتفى بإيراد هذا القوؿ ، غير الصليح أو 

 ويبه ، فالكماؿ هلل ولده. المخالؼ لملؽ دوف فقده أو تص
وممف سمؾ هذا االتجاه : ابف جماعة في كتابه إيضاح الدليؿ في قطع لجج أهؿ  -ٖ

التعطيؿ ليث قاؿ فيه عفد هذا اللديث: )وأما األخذ باللقو فظاهره ملاؿ عمى اهلل تعالى، 
فما معفاه أفها استجارت واعتصمت به مف القطيعة كما يستجير اإلفساف مف عدو بكبي ر وا 

البمد فهو تمثيؿ، وذلؾ مستعمؿ في زماففا هذا، وقيؿ: إزاره عّزه، فاستجار بعزه مف القطيعة، 
 .  ٛٔٔ)وَمف لمؿ اللديث عمى ظاهره المعروؼ فمردود 

 القسـ الثاني : 
َمف يفلى َمفلى الففي وعدـ اإلثبات المطمؽ وأفه البد مف تالويؿ الصفة والفّص الذي  

 في إطالؽ ذات المفظة عمى اهلل أو مع ملاولة ففي ورودها: ترد فيه ، فهو يؤولها مع ف
 وعمى رأس هذا االتجاه: 

الخطابي: الذي جعؿ صفة اللقو مما يتالوؿ وال ُيجرى عمى ظاهره بؿ قاؿ: )وال أعمـ  -ٔ
فما معفاه المياذ  ألًدا مف العمماء لمؿ اللقو عمى ظاهر مقتضى االسـ له في موضع اهلل وا 

له بفعؿ َمف اعتصـ بلبؿ ذي عزة واستجار بذي ممكة وقدرة ، وجعؿ  واالعتصاـ به تمثيالً 

                                                 
(ٔٔٙ)

أخشخٗ ِغٍُ فٟ طس١سٗ، وراب اٌغالَ، تاب: اعرسثاب ٚػغ ٠ذٖ ػٍٝ ِٛػغ األٌُ تشلُ  

(ٕٕٕٓ.) 
(ٔٔ5)

 (.5ٖٗ/ٙششذ اٌغٕح ) 
(ٔٔ5)

 (ٔ5٘.) 
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الفصوص التي عمى ضرب اللقو ليست مف أقساـ الصفات بؿ ألفاظ متشاكمة لها في موضع 
 .  ٜٔٔ)االسـ لذا يجب تخريجه ليقع به الفصؿ بيف الذي له لقيقة والذي ال لقيقة له

الصفة وتقسيمه لمصفات ليث قاؿ:  وقد تعقب ابف تيمية الخطابي في موقفه مف هذه
)هذا الذي ذكره الخطابي ذكره بمبمغ عممه ليث لـ يبمغه في لديث الرلـ عف ألد مف 

 .  ٕٓٔ)العمماء أفه جعمه مف ألاديث الصفات التي تمر كما جاءت 
وقد ذكر أف طريقته في تقسيـ ألاديث الصفات تشبه طريقة ابف كالب وطوا ؼ ممف 

ـ واألشعري والبيهقي وابف عقيؿ في آخر أمرهما، أما طريقة جمهور أ مة يقوؿ باللديث والكال
اللديث وأ مة الفقهاء وَمف فلى فلوهـ فطريقتهـ أكمؿ وأتبع لمسفة، كما فّصؿ ذلؾ في 

 . -مما ليس المجاؿ لبسطه هفا-  ٕٔٔ)اللموية
في  ، وكالف ٕٕٔ)قوؿ القاضي عياض والطيبي وقد فقمها عفهـ اللافظ ابف لجر في الفتح -ٕ

سرده لقوليهما دوف تعقب أو ماللظة موافقة لهما، وكذلؾ لاؿ الفووي في فقمه لقوؿ القاضي 
 .  ٖٕٔ)عياض في شرله لصليح مسمـ

قاؿ ابف لجر: )وقاؿ عياض: اللقو معقد اإلزار، وهو الموضع الذي ُيستجار به، 
وا: فمفعه مما فمفع وُيلتـر به عمى عادة العرب؛ ألفه مف ألؽ ما ُيلامى عفه وُيدفع، كما قال

مفه ُأزرفا، فاستعير ذلؾ مجاًزا لمرلـ في استعاذتها باهلل مف القطيعة. افتهى. وقد ُيطمؽ اللقو 
عمى اإلزار ففسه كما في لديث أـ عطية: ))فالعطاها لقوه فقاؿ: أشعرفها إياه  . يعفي إزاره 

االستجارة والطمب،  وهو المراد هفا، وهو الذي جرت العادة بالتمسؾ به عفد اإلللاح في
والمعفى عمى هذا صليح مع اعتقاد تفزيه اهلل مف الجارلة. قاؿ الطيبي: هذا القوؿ مبفي 

                                                 
(ٔٔ9)

، ٕٔٙ/ٔروش ٘زا فٟ وراتٗ شؼاس اٌذ٠ٓ وّا ٔمً رٌه ػٕٗ اتٓ ذ١ّ١ح فٟ ت١اْ ذٍث١ظ اٌد١ّٙح ) 

ترسم١ك ا١ٌس١ٝ. ٚلذ أؽاي فٟ إٌمً ػٕٗ فٟ ٘زٖ اٌّغأٌح ِٓ ص  ( اٌدضء اٌزٕٞٙٙ-ٕٗٙ

(ٕٙٔ-ٕ5ٗ.) 
(ٕٔٓ)

سد لثً ل١ًٍ خٍّح ِٓ األلٛاي اٌرٟ ذُث١ٓ 5ٕٗ/ٔت١اْ ذٍث١ظ اٌد١ّٙح )  َٚ ( ذسم١ك ا١ٌس١ٝ، ٚلذ 

 ئثثاخ اٌغٍف ٌٙزٖ اٌظفح ػٍٝ اٌسم١مح.
(ٕٔٔ)

 (.5ٕٙ-5٘/ٔأظش: اٌّشخغ اٌغاتك ) 
(ٕٕٔ)

ح اتٓ زدش فٟ اٌؼم١ذج )ٚلذ ششذ اٌسافع اتٓ زدش ٘زا اٌسذ٠ث فٟ (. لاي طازة 5/5ٖ5ِٕٙ) 

 (.595/ِٕٛػؼ١ٓ ِٓ اٌفرر ٚٔسا ف١ٗ ِٕسٝ أً٘ اٌرأ٠ًٚ( )
(ٕٖٔ)

 (ٔٙ/ٕٔٔ.) 
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عمى االستعارة التمثيمية كالفه شّبه لالة الرلـ وما هي عميه مف االفتقار إلى الصمة والذب 
ييمية ما هو عفها بلاؿ مستجير يالخذ بلقو المستجار به، ثـ أسفد عمى سبيؿ االستعارة التخ

الـز لمشبه به مف القياـ فيكوف قريفة مافعة عف إرادة اللقيقة، ثـ رشلت االستعارة بالقوؿ 
فيه لمتالكيد ألف األخذ باليديف آكد في   ٕٗٔ)واألخذ وبمفظ اللقو، فهو استعارة أخرى، والتثفية

 .  ٕ٘ٔ)االستجارة مف األخذ بيد والدة 
فة ورٍد عمى أبي يعمى الفراء ورٍد عمى وما سبؽ ذكره مف تقريٍر إلثبات هذه الص

الخطابي يرد عمى هذيف القوليف ، والذي ثمرتهما إفكار كؿ الفصوص وتالويمها، وعمى مفوالها 
 سار كثير مف شراح البخاري يفقؿ القوليف كالفه مقّر بها. 

 .  ٕٙٔ)البد فيه مف التالويؿ -لديث اللقو–قوؿ الرازي في أساس التقديس أف هذا اللديث  -ٖ
قاؿ هذا مف األخبار التي ُيقره َمف يقر فظيره، والفزاع فيه كالفزاع في فظيره، ودعوى وي

أفه البد فيه مف التالويؿ ال دليؿ عميه، وال لجة تخصه بهذا األمر فإما أف تالت بالدليؿ عمى 
ال فهو كسا ر فصوص الصفات األخرى ؛ بؿ فصوص السفة  ٕٚٔ)ما ذكرت مف هذه الدعوى وا 

عمماء سمؼ األمة تفّص عمى أفه مف ألاديث الصفات، وُيمر كما جاء بدوف وأقواؿ األ مة و 
 . -كما سبؽ ذكره قبؿ ذلؾ–تالويؿ 

 .  ٕٛٔ)السيوطي جعؿ هذه الصفة وهذا اللديث مف المتشابه -ٗ
قرارها ولو عمى   ٜٕٔ)أبو زيد المروزي -٘ جفح بملاولته التصريح بعدـ ثبوت هذه المفظة وا 

ليث قاؿ القابسي: أبى أبو زيد المروزي أف يقرأ لفا هذا  ظاهرها كما فقؿ ذلؾ عفه القابسي
 .  ٖٓٔ)اللرؼ إلشكاله

                                                 
(ٕٔٗ)

 أٞ: زمٛٞ، ٠ٚأذٟ روش األزاد٠ث ٚذخش٠دٙا ئْ شاء َّللا. 
(ٕٔ٘)

 (.5/5ٖ5فرر اٌثاسٞ ) 
(ٕٔٙ)

( ذسم١ك ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٍٔث١ظ اٌد١ّٙح )(، ٚلذ ٔمً ٘زا ػٕٗ اتٓ ذ١ّ١ح فٟ ت١اْ ذ5ٓٔأظش: ) 

 طفسح. ٖٓا١ٌس١ٝ ٚسّد ػ١ٍٗ فٟ أوثش ِٓ 
(ٕٔ5)

 ( ذسم١ك ا١ٌس١ٝ.ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٔأظش: ت١اْ ذٍث١ظ اٌد١ّٙح ) 
(ٕٔ5)

 (.ٕٖٖٓ/5اٌرٛش١ر ششذ اٌداِغ اٌظس١ر ) 
(ٕٔ9)

ا زافظًا،   ًّ ِسّذ تٓ أزّذ تٓ ػثذ َّللا تٓ ِسّذ اٌّشٚصٞ، أتٛ ص٠ذ ش١خ اٌشافؼ١ح صاً٘ذا ػاٌ

 (.ٖ٘ٔ-ٖٖٔ/ٙٔ٘ـ(. اٌغ١ش )5ٖٔاٌثخاسٞ ػٓ اٌفشتشٞ ذٛفٟ ) ساٚٞ
(ٖٔٓ)

 (.5/5ٖ5ٔمً رٌه ػٓ اٌماتغٟ اتٓ زدش فٟ اٌفرر ) 



 ف بي سعيد بي حوداى آل إبزاهين الغاهدييىس / د 

 

 ٖٓٙ مجمة بحكث كمية اآلداب  

وعمى هذا اللذؼ مشى بعض الشراح، فقاؿ: أخذت بقا مة مف قوا ـ العرش. كما ذكر 
 .  ٖٔٔ)ذلؾ عفهـ اللافظ ابف لجر

 بعض المتالخريف سمؾ مسمؾ التعطيؿ والففي،  -ٙ
أهؿ التالويؿ أو التعطيؿ بؿ أذكر ممف قد  لـ أذكر مف هو معدود مف -ولعؿ مف أشهرهـ : 

كملققي المسفد لإلماـ ألمد طبع الرسالة التي بإشراؼ الشيخ  -يمتبس أمرهـ عمى البعض 
، وملقؽ الجامع لشعب اإليماف  ٖٖٔ)، وملقؽ األسماء والصفات لمبيهقي ٕٖٔ)التركي
 فشر الدار السمفية بالهفد.   ٖٗٔ)لمبيهقي

فيمف أّوؿ المقصود بالجبار في لديث  -رلمه اهلل–لكرمي وُيقاؿ لجممة هؤالء ما قاله ا
القدـ: )لكف الخمؼ خصوًصا المتكمموف تجد عفدهـ التالويؿ في مثؿ هذا بالمجازفة وال ُيراعوف 

  ٖ٘ٔ)ألفاظ اللديث إما لعدـ معرفة ألفاظ طرقه كمها أو لمسارعتهـ لمباب بال تالمؿ، وال ريب
ذه األجوبة فرأوها متفاقضة متهافتة فسكتوا عفها، ولـ أف السمؼ قد تصوروا في ففوسهـ مثؿ ه

يتفوهوا بها لعممهـ بفسادها، وفّوضوا العمـ فيها إلى اهلل تعالى، مع أفهـ أكثر عمًما مفا 
 .  ٖٙٔ)بيقيف 

 خامسان :األفعاؿ المسندة إلى الرحـ كعالقتيا بصفة الحقك         
: ملسو هيلع هللا ىلصُأضيفت إلى الرلـ كقوله ورد في طرؽ و روايات لديث الباب أفعاؿ أسفدت و 

))أخذت   ))قالت   ))قامت   ))تعمقت   فهؿ هذه األفعاؿ عمى لقيقتها أـ مف باب 
 المجاز؟ 

                                                 
(ٖٔٔ)

 (.5/5ٖ5فرر اٌثاسٞ ) 
(ٖٕٔ)

 ( اٌٙاِش األسٔاؤٚؽ ِٚؼاٖٚٔٛ.ٗٓٔ/ٗٔ) 
(ٖٖٔ)

( ١ٌظ ػ١ٍٗ اعُ اٌّسمك ِغ أٔٗ ٔفظ والَ ِخراس إٌذٚٞ ِسمك اٌداِغ ٌشؼة ٖاٌٙاِش ) 

 اإل٠ّاْ.
(ٖٔٗ)

 ( اٌّسمك ِخراس أزّذ إٌذٚٞ.9( ٘اِش )5ٖ-5ٗ/ٗٔ) 
(ٖٔ٘)

ٌٛ لاي ٌؼً اٌغٍف واْ أطٛب، أٚ ستّا ٌُ ٠رظٛسٚا رٌه ٌغالِح ٌغأُٙ ٚلشتُٙ ِٓ ػٙذ  

 إٌثٛج.
(ٖٔٙ)

 (.5ٔٔألا٠ًٚ اٌثماخ ) 
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وقع الخالؼ في هذه األفعاؿ تبًعا لمخالؼ السابؽ في إثبات صفة اللقو أو تالويمها أو 
 :  ٖٚٔ)ففيها، و مجمؿ هذه األقواؿ اثفاف
  القكؿ األكؿ :

قاؿ به بعض العمماء وعمى رأسهـ القاضي عياض والقرطبي وكالف الفووي ماؿ إليه. 
أف هذه األفعاؿ مف باب المجاز؛ ألفها معفى وبالتالي تلمؿ هذه األفعاؿ الصادرة مفها عمى 

 وجهيف هما مف باب ضرب المثؿ والتقدير أو أف اهلل أقاـ َمف يتكمـ عفها. 
الرلـ التي ُتوصؿ وتُقطع وتُبر إفما هي معفى مف قاؿ الفووي: )قاؿ القاضي عياض: 

فما هي قرابة وفسب تجمعه رلـ والدة ويتصؿ بعضه ببعض فسمي  المعافي ليست بجسـ وا 
ذلؾ االتصاؿ رلًما، والمعفى ال يتالتى مفه القياـ وال الكالـ فيكوف ذكر قيامها هفا تعمقها 

ؾ، والمراد تعظيـ شالفها وفضيمة ضرب مثؿ ولسف استعارة عمى عادة العرب في استعماؿ ذل
أصميها وعظيـ إثـ قاطعيها بعقوقهـ لهذا سمي العقوؽ قطًعا، والعؽ الشؽ، كالفه قطع ذلؾ 
السبب المتصؿ، قاؿ: ويجوز أف يكوف المراد قاـ ممؾ مف المال كة وتعمؽ بالعرش وتكمـ 

 .  ٖٛٔ)عمى لسافها بهذا بالمر اهلل تعالى هذا كالـ القاضي 
ـُ العا ِذ بؾ مف القطيعة  . هذا وقاؿ القرطبي : )وقوله: ))قامت الرلـُ فقالت: هذا مقا

الكالـ مف المجاز المستعمؿ، واالتساع المشهور؛ إذ الرلـُ عبارة عف قرابات الرجؿ مف جهة 
ف فزلوا، وما يتصؿ بالطرفيف مف األعماـ والعّمات، واألخواؿ  ف عموا، وأبفا ه وا  طرفي آبا ه وا 

خوة واألخوات، وَمف يتصؿ بهـ مف أوالدهـ برلـ جامعة. والقرابة إًذا فسبة مف والخاالت، واإل
 الفَّسب، كاألبوة، واألخوة، والعمومة، وما كاف كذلؾ استلاؿ لقيقة القياـ والكالـ، 

 فُيلمؿ هذا الكالـُ عمى التوّسع، ويمكف َلْمُمه عمى ألد وجهيف: 
عف الرلـ مف المال كة، فيقوؿ ذلؾ، وكالفه  ألدهما: أف يكوف اهلل تعالى أقاـ َمف يتكمـ

وّكؿ بهذه العبادة َمف يفاضُؿ عفها، ويكتب ثواَب َمف َوَصمها، َوِوْزَر َمف قطعها، كما قد َوَكؿ 
 اهلل بسا ر األعماؿ ِكراًما كاتبيف، وبمشاهدة أوقات الصموات مال كة متعاقبيف. 

                                                 
(ٖٔ5)

(، ٗ٘-ٖ٘/ٗ(، إٌّاٚٞ فٟ ف١غ اٌمذ٠ش )ٕٔ٘/ٓٔ( )5/5ٖ5روش٘ا خٍّح اتٓ زدش فٟ اٌفرر ) 

( ٘ٔ/ٙٔ(، ػّذج اٌماسٞ )ٖٓ٘، ٔٓ٘/5إلوّاي ألُتٟ ِٚىٍّٗ ٌٍغٕٛعٟ ِطثٛػاْ ًِؼا )ئوّاي ا

(ٔ5/ٕٔ9.) 
(ٖٔ5)

 (.ٕٔٔ/ٙٔششذ إٌٛٚٞ ٌظس١ر ِغٍُ ) 



 ف بي سعيد بي حوداى آل إبزاهين الغاهدييىس / د 

 

 ٕٖٙ مجمة بحكث كمية اآلداب  

هـ لإلغياء، وشّدة االعتفاء، فكالفه وثافيهما: أف ذلؾ عمى وجه التقدير والتمثيؿ الُمف
َذا   قاؿ: لو كافت الرلـُ ِمَمف يعقُؿ ويتكّمـ لقالت هذا الكالـ، كما قاؿ تعالى: َلْو َأْفَزْلَفا هََٰ

َوِتْمَؾ اأْلَْمثَاُؿ   ثـ قاؿ تعالى: اْلُقْرآَف َعَمىَٰ َجَبٍؿ َلَرَأْيَتُه َخاِشًعا ُمَتَصدًِّعا ِمْف َخْشَيِة المَِّه 

ـْ َيتََفكَُّروَف فَ   .  ٜٖٔ)[  ٕٔ]اللشر:  ْضِرُبَها ِلمفَّاِس َلَعمَُّه

وقد استفد أصلاب هذا القوؿ إلى جعؿ هذه األفعاؿ الصادرة مف الرلـ مف باب 
 :  ٓٗٔ)المجاز إلى عدة أمور

 أفها معفى، والمعافي ال تتجسد.     ٔ
عمى ِصَمته والفهي عف  أفها لؽ القرابة، فهي َمَثٌؿ أريد بها تالكيد أمر الرلـ واللثّ    ٕ

 قطيعته. 
 أّف معفاه أفها مستجيرة معتصمة باهلل بفاًء عمى األمر السابؽ.    ٖ
قالوا: ُيبيف أفها مجاز ما جاء في اللديث عفد اإلماـ مسمـ: ))الرلـ معمقة بالعرش      ٗ

 ليث ُيبيف أفها استعارة ومجاز؛ ألفها لو كافت لقيقة لكافت عمى لاؿ والدة. 
د بالُلجزة والِلقو: العرش أو قا مة العرش لملديث السابؽ، وليلمؿ تعمؽ الُلجزة أف المرا   ٘

 واللقو عمى مخموؽ يصح التعمؽ به. 
 كيمكف مناقشة ىذه األقكاؿ كالحجج بما يمي: 

 مفاقشة األمر األوؿ:    ٔ
ليس ثمة مفازعة في أفها في أصمها معفى، لكف ال يمفع أف يفقمب هذا الَعَرُض جسًدا 

 .  ٔٗٔ) ملسو هيلع هللا ىلصض ألواله كما صّح بذلؾ الخبر عف رسوؿ اهلل في بع

                                                 
(ٖٔ9)

 (.ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٙٔ(، اٌداِغ ألزىاَ اٌمشآْ )ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٙاٌّفُٙ ) 
(ٔٗٓ)

 ٘زٖ اٌسدح اعرٕثطد تؼؼٙا ِٓ والُِٙ ّٚٔض ػٍٝ تؼؼٙا أتٟ ٠ؼٍٝ اٌفشاء. 

(، فرر اٌثاسٞ ٖٕٗ-ٕٔٗ(، ئتطاي اٌرأ٠ٚالخ )ِٖٓٔشىً اٌسذ٠ث التٓ فٛسن )أظش: 

(، ِا عثك ٔمٍٗ ػٓ ٕٔٔ/ٙٔ(، ششذ إٌٛٚٞ ٌظس١ر ِغٍُ )ٕٔ٘/ٓٔ( )5/5ٖ5-5ٖ5)

( اٌظفسح ٔاٌث١ٙمٟ ِٓ ورات١ٗ األعّاء ٚاٌظفاخ ٚاٌداِغ ٌشؼة اإل٠ّاْ، ٚوزٌه ٘اِش )

 .-اٌرٟ ف١ٙا ألٛاي–اٌغاتمح 
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قاؿ العال ي عف الرلـ كما َفقؿ ذلؾ عفه الُمفاوي: )وال استلالة في تجسدها بليث 
 .  ٕٗٔ)تعقؿ وتفطؽ 
 .  ٖٗٔ)وقاؿ ابف لجر: )واألعراض يجوز أف تتجسد وتتكمـ بإذف اهلل       

مف القياـ، والقوؿ، ظاهر اللديث وقاؿ الغفيماف: )هذه األفعاؿ المسفدة إلى الرلـ، 
ف كافت الرلـ معفى يقـو بالفاس، ولكف قدرة اهلل تعالى ال تُقاس  أفها عمى ظاهرها لقيقة، وا 
بما يعرفه عقؿ اإلفساف، وال داعي أف ُيقاؿ: إف اهلل تعالى جعمها في جوهر، وجعؿ لها لياة، 

به، وُتجادؿ عفه، وهذا مف جفسه، وأفطقها بعد ذلؾ، فقد جاء أف أعماؿ العبد تالتيه، وُتخاط
 .  ٗٗٔ)واهلل أعمـ 
   مفاقشة لجتهـ الثافية: ٕ
قولهـ: أفها لؽ القرابة، وال يصح التعميؽ عميه، فميس كذلؾ؛ ألف معفاه: ذي الرلـ    أ

فلذؼ المضاؼ، وأقاـ المضاؼ إليه مقامه  -وهو باطؿ خالؼ اللديث–يالخذ بلقو الرلمف 
ِلَؾ ِعي كما قاؿ تعالى:  ـَ َقْوَؿ اْلَلؽِّ الَِّذي ِفيِه َيْمَتُروَف ذََٰ [، ومعفاه ٖٗ]مريـ:  َسى اْبُف َمْرَي

ذا ثبت أف المراد بها ذي الرلـ فذلؾ مما يصّح عميه التعمؽ، والذي  صالب قوؿ اللؽ، وا 
يدؿ عمى أف المراد به ذي الرلـ أف الوصؿ والقطع ففع وُضّر، وذلؾ إفما يختص بذي 

 .  ٘ٗٔ)رلـ فال يتوجه إليهالرلـ، فالما ففس ال
–قولهـ أف ذلؾ َمَثٌؿ: ال يصح؛ ألفه ال يمكف لمؿ الكالـ عمى اللقيقة    ب

وهي أولى مف المثؿ لورود الفص  -كما فّص عمى ذلؾ لتى بعض َمف ُيؤوؿ صفة اللقو

                                                                                                                            
(ٔٗٔ)

( فٟ لٍة اٌّٛخ ِٓ َػَشع ئٌٝ 5ٗ9ٕ(، ِٚغٍُ )5ٖٓٗثثد فٟ اٌثخاسٞ تشلُ )ِٓ رٌه: ِا  

خغذ ػٍٝ طٛسج وثش أٍِر، ٚوزٌه اٌؼًّ اٌظاٌر ػٍٝ طٛسج شاب زغٓ وّا فٟ زذ٠ث 

 اٌثشاء تٓ ػاصب.

 (.9٘-9ٖ/ٌٔٚالعرضادج أظش: ششذ اٌؼم١ذج اٌطسا٠ٚح )
(ٕٔٗ)

 (.ٖ٘/ٗف١غ اٌمذ٠ش ) 
(ٖٔٗ)

 (.5/5ٖ5فرر اٌثاسٞ ) 
(ٔٗٗ)

 (.ٖٗٗ/ٕذ وراب اٌرٛز١ذ ِٓ طس١ر اٌثخاسٞ )شش 
(ٔٗ٘)

 ( ترظشف.ٕٗٗ/ٗئتطاي اٌرأ٠ٚالخ ) 



 ف بي سعيد بي حوداى آل إبزاهين الغاهدييىس / د 

 

 ٖٗٙ مجمة بحكث كمية اآلداب  

ذا ُأمف لمؿ الكالـ عمى ما يفيد كاف أولى مف لممه عمى ما ال  بذلؾ أي صرالته في ذلؾ، وا 
 .  ٙٗٔ)يفيد

ليس في تالكيد أمر الرلـ ما يمفع مف أف تكوف أفعالها عمى اللقيقة، فميس    ت
في ذلؾ ما يفافي الصفة المذكورة في اللديث؛ بؿ يجوز وهو الصواب أف يكوف قصد اللّث 

 .  ٚٗٔ)عمى صمة الرلـ ألجؿ ما ُيوجد مفهـ مف االعتصاـ عمى الصفة المذكورة
   مفاقشة لجتهـ الثالثة: ٖ

أف معفاه أفها مستجيرة معتصمة باهلل داللة عمى لمؿ أفعاؿ الرلـ ليس في قولكـ 
فما  عمى المجاز؛ بؿ تدؿ عمى أفه ال مافع مف أف تكوف عمى اللقيقة، وال مفازعة في هذا، وا 
في صفة االستجارة واالعتصاـ فهي عمى ما ورد به الخبر مف األخذ والتعمؽ بلقو الرلمف 

 .  ٛٗٔ)تبارؾ وتعالى
 هـ الرابعة:   مفاقشة لجتٗ

لديث: ))إف الرلـ معمقة بالعرش   ال لجة فيه عمى جعؿ أفعالها مجاًزا؛ بؿ لممها 
عمى اللقيقة مف باب أولى، فها هي تعمقت بالعرش في لاؿ، فما المافع أف َتْعَمؽ باللقو في 

ويدالف مًعا عمى لصوؿ هذه األفعاؿ مفها عمى   ٜٗٔ)لاؿ آخر، وبالتالي ُيجمع بيف اللديثيف
 اللقيقة. 
   مفاقشة لجتهـ الخامسة: ٘
دعوى أف الِلقو والُلجزة ُيراد بهما العرش أو قا مة العرش، ال دليؿ عميه مف    ٔ

الفص أو أقواؿ العرب، فهو تلريؼ وادعاء باطؿ، فاللؽ واللجزة شيء والد في معفاهما 
لى أف اهلل مستٍو أو ُيغايراف تماًما العرش أو قا مة مف قوا مه؛ بؿ القوؿ بهذا ضالؿ ُيؤدي إ

 فعوذ باهلل مف الخذالف واالفلراؼ. –عمى صفة مف صفاته  -عمى تالويمهـ–مستوٍؿ 

                                                 
(ٔٗٙ)

 ( ترظشف.ٕٙٗ/ٗأظش: ئتطاي اٌرأ٠ٚالخ ) 
(ٔٗ5)

 ( ترظشف.ٕٙٗ/ٗأظش: ئتطاي اٌرأ٠ٚالخ ) 
(ٔٗ5)

 ( ترظشف.ٕٙٗ/ٗأظش: ئتطاي اٌرأ٠ٚالخ ) 
(ٔٗ9)

 ( ترظشف.5ٕٗ-ٕٙٗ/ٗأظش: ئتطاي اٌرأ٠ٚالخ ) 
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لماذا يلرؼ الفص وهو ظاهر َبّيف فصيٌح فهي َتْعَمُؽ لقيقة باللقو؟ مع أفها تعمؽ    ٕ
 أيًضا بالعرش لورود الفصوص بذلؾ. 

 : القكؿ الثاني     
 اللقو وكثير ِمَمف تالولها أو ففاها. قاؿ به جمهور العمماء ُمثبتي صفة 

فقالوا أف هذه األفعاؿ عمى اللقيقة وال مافع مف جعؿ الرلـ جسًدا تفعؿ ما أقدرها اهلل 
 عميه، فاأَلعراُض يجوُز أف تتجسد وتتكمـ وتتلرؾ بإذف اهلل وقدرته ومشي ته. 

أف يكوف  قاؿ ابف لجر: )قوله: ))قامت الرلـ فقالت   قاؿ ابف أبي جمرة: ُيلتمؿ
بمساف اللاؿ، وُيلتمؿ أف يكوف بمساف المقاؿ، قوالف مشهوراف، والثافي أرجح. وعمى الثافي 
فهؿ تتكمـ كما هي أو بخمؽ اهلل لها عفد كالمها لياة وعقاًل؟ قوالف أيًضا مشهوراف، واألوؿ 
أرجح لصاللية القدرة العامة لذلؾ، ولما في األوليف مف تخصيص عمـو لفظ القرآف 

 .  ٓ٘ٔ)لديث بغير دليؿ، ولما يمـز مفه مف لصر قدرة القادر التي ال يلصرها شيء وال
وقاؿ القسطالفي: )))قامت الرلـ   لقيقة بالف تجسمت ))فالخذت بلقو   

 .  ٔ٘ٔ)الرلمف   
ويؤيد أف هذه األفعاؿ عمى اللقيقة ما جاء في رواية الفسا ي، قوله: ))مكاف العا ذ   

 . -وهو المكاف–األفعاؿ، واأللاديث األخرى لددت مقاًما  ليث صدرت مكاًفا لبعض تمؾ
قياـ   ٕ٘ٔ)واأللاديث التي ورد فيها ذكر القياـ وبعض األفعاؿ دوف ذكر ملمه

مخصوص غير المتبادر مف لفظه جاء موضًلا في الروايات التي لصمت فيها بعض تمؾ 
 واهلل أعمـ.  - ٖ٘ٔ)ألاديث اللقو والُلجزة–األعماؿ 

 
 
 

                                                 
(ٔ٘ٓ)

 (.9ٕٔ/5ٔ(، ٚأظش: ػّذج اٌماسٞ )ٕٔ٘/ٓٔٞ )فرر اٌثاس 
(ٔ٘ٔ)

(، ٚأظش: ئذساف اٌماسٞ تاخرظاس فرر اٌثاسٞ ألتٟ ط١ٙة ٘ٙ/ٔٔئسشاد اٌغاسٞ ) 

(ٖ/ٙ9ٙ.) 
(ٕٔ٘)

 ٟٚ٘ األزاد٠ث اٌرٟ ٌُ ٠شد ف١ٙا ٌفع: اٌسمٛ أٚ اٌُسدضج. 
(ٖٔ٘)

 (.ٖ٘ٗ/ٕأظش: ششذ وراب اٌرٛز١ذ ِٓ طس١ر اٌثخاسٞ ) 
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 الخاتمة
 بت مف دراسة أسافيد األلاديث السابقة أف: ث  ٔ
 .صفة ثابتة هلل تعالى عمى الوجه الال ؽ به  -باإلفراد  -اللقو  -أ

 . الُلجزة: صفة ثابتة هلل تعالى عمى الوجه الال ؽ به  -ب
هذه الصفة ال تثبت هلل تعالى؛ لعدـ خمو أسافيدها مف ضعؼ  -بالتثفية–لقوي  -ت

 شديد وعمة. 
 ال تثبت هلل تعالى لعدـ خمو سفدها مف ضعؼ شديد وعمة. مفكبي : هذه الصفة  -ث
اللقو والُلجزة بمعفى والد، وبالتالي فإثباتهما ال تعارض بيفهما خاصة إذا عممفا أف   ٕ

اللقو ثبت مف لديث أبي هريرة والُلجرة مف لديث ابف عباس، وأبي سعيد، فتفوع مخرجهما 
 وصؼ اهلل بهما. قد  ملسو هيلع هللا ىلصمما يدؿ عمى أفه ال مافع أف يكوف الرسوؿ 

الروايات التي ورد فيها إثبات صفة اللقو مف لديث أبي هريرة ُمفسرة أو ُمبيفة لتمؾ   ٖ
 الروايات التي لـ يرد فيها إثبات هذه الصفة مف لديث أبي هريرة أيًضا. 

والتلديث بهما ال يمفع أف يكوف أبو هريرة قد  -واللمد هلل–وال تعارض بيف هذه الروايات 
بداللة أف بعضهـ سمع لجزة بدؿ لقو فلّدث بهما أو أفه  ملسو هيلع هللا ىلصف مف الفبي سمع الوجهي

لّدث بهما مرة مجممة ومرة مفسرة؛ لكف قطًعا أفه سمع لقو كما سبؽ في دراسة شجرة إسفاد 
–اللديث فذكرها مرة ولـ يذكرها مرة، وكذلؾ بعده مف الرواة قد ذكر الوجهيف خاصة وأفهـ 

 ثوف باللديث الوالد عشرات بؿ م ات المرات. ُيلد -أي أبو هريرة وَمف بعده
 وهذا ُمقرر عفد عمماء مصطمح اللديث. 

القوؿ في ))اللقو   كالقوؿ في ))الوجه   و))اليد   وغيرهما مف الصفات الذاتية التي   ٗ
ثباتها هلل عز وجؿ عمى  ورد الخبر الثابت بوصؼ اهلل تعالى، فيجب اإليماف بها جميًعا، وا 

 بجالله وعظمته.  الوجه الذي يميؽ
فراًرا مف إثبات صفة اللقو جعؿ ففاتها أفعاؿ الرلـ مف باب المجاز لتى ال ُيمزموا   ٘

لموافقة ذلؾ الفص  -مفهـ–بإثبات الصفة إف أقروا بلقيقة هذه األفعاؿ؛ لذا َمف أقر بلقيقتها 
ا بالتعمؽ بالعرش أو بقا مة العرش.   والعقؿ جعؿ ذلؾ خاصًّ

 والدليؿ ال بمتابعة فالف مهما كاف قدمه في العمـ.  العبرة بموافقة اللؽ  ٙ
 تـ بحمد اهلل            
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 فيرس المصادر ك المراجع
 القرآف الكريـ

إبطاؿ التأكيالت ألخبار الصفات ، لمقاضي أبي يعمى، محمد بف الحسيف بف محمد بف  -ٔ
 ة ، الككيتمحمد بف حمد الحمكد النجدم ، دار إيالؼ الدكلي :خمؼ ابف الفراء ، تحقيؽ

إتحاؼ القارم باختصار فتح البارم ، ألبي صييب : صفاء الضكم أحمد العدكم ، دار ابف  -ٕ
 ق . ٗٔٗٔ، الطبعة األكلى ،  الجكزم

عناية سمير الزىيرم طبعة المعارؼ األدب المفرد ألبي عبداهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم  -ٖ
  ىػ ٜٔٗٔسنة 

الديف أبي العباس : أحمد بف محمد بف أبى إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم لشياب  -ٗ
بكر بف عبد الممؾ  القسطالني القتيبي المصرم ، المطبعة الكبرل األميرية، مصر 

 السابعة تصكير دار الكتب العممية  ػ :الطبعة
أساس التقديس ، لفخر الديف محمد بف عمر بف الحسيف الرازم ، تحقيؽ أحمد حجازم  -٘

 ـ . ٕٔٓٓىرية ، القاىرة ، السقا ، مكتبة الكميات األز 
االستذكار ) الجامع لمذاىب فقياء األمصار كعمماء األقطار فيما تضمنو المكطأ مف  -ٙ

معاني الرأم كاآلثار كشرح ذلؾ كمو باإليجاز كاالختصار( ألبي عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف 
كدار عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي تحقيؽ عبد المعطي أميف قمعجي ، دار قتيبة 

 ق  ٗٔٗٔالكعي ، الطبعة األكلى 
 األسماء ك الصفات ألبي بكر أحمد بف الحسيف البييقي دار الكتب العممية بيركت  -ٚ
أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ األسماء كالصفات كاآليات المحكمات كالمشتبيات لمرعي بف  -ٛ

 ٙٓٗٔيكسؼ الكرمي المقدسي الحنبمي ، تحقيؽ : شعيب األرناؤكط مؤسسة الرسالة ، 
 ق .

إكماؿ إكماؿ المعمـ شرح صحيح مسمـ ألبي عبداهلل محمد بف خمفة الكشتاني األبي   -ٜ
) مكمؿ إكماؿ اإلكماؿ ( ألبي عبداهلل محمد بف محمد بف  كمعو شرحو مكمموالمالكي ، 

 ، تصكير دار الكتب العممية ، بيركت .   مطبكعاف معنايكسؼ السنكسي الحسني ، 
الحسف عمي بف عمر بف البغدادم الدارقطني دراسة كتحقيؽ: مقبؿ اإللزامات كالتتبع ألبي  -ٓٔ

 ىػ  ٘ٓٗٔبف ىادم الكداعي دار الكتب العممية، بيركت الطبعة الثانية 



 ف بي سعيد بي حوداى آل إبزاهين الغاهدييىس / د 

 

 5ٖٙ مجمة بحكث كمية اآلداب  

أمثاؿ الحديث المركية عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ، ألبي محمد الحسف بف عبد  -ٔٔ
ماـ ، مؤسسة الكتب أحمد عبد الفتاح ت :الرحمف بف خالد الراميرمزم الفارسي تحقيؽ 

  ٜٓٗٔاألكلى،  :الثقافية ، بيركت الطبعة
إيضاح الدليؿ في قطع حجج أىؿ التعطيؿ : ألبي عبد اهلل بدر الديف ، محمد بف إبراىيـ  -ٕٔ

بف سعد اهلل بف جماعة الكناني الشافعي ، تحقيؽ : كىبي سميماف غاكجي األلباني ، دار 
 ىػ ٓٔٗٔاألكلى،  :السالـ ، مصر، الطبعة

ياف تمبيس الجيمية البف تيمية الجزء الذم حققو: يحيى اليحيى )مطبكع عمى الحاسب( ب -ٖٔ
 ىػ(.ٖٔٗٔرسالة دكتكراه في جامعة اإلماـ )

الترغيب ك الترىيب مف الحديث الشريؼ ألبي محمد زكي الديف عبدالعظيـ بف عبد القكم  -ٗٔ
يركت الطبعة المنذرم ضبط ك تعميؽ مصطفى محمد عماره تصكير دار إحياء التراث ب

 الثالثة  
 التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح -٘ٔ
تفسير ابف كثير:)تفسير القرآف العظيـ( لعماد الديف أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير  -ٙٔ

 ىػ  ٚٔٗٔالدمشقي تقديـ د.يكسؼ المرعشمي دار المعرفة الطبعة التاسعة 
ف عف تأكيؿ آم القرآف ( ألبي جعفر محمد بف تفسير ابف جرير )جامع البياتفسير الطبرم  -ٚٔ

 جرير الطبرم تحقيؽ كتخريج أحمد شاكر ك محمكد شاكر مكتبة ابف تيمية الطبعة الثانية
ألبي عبداهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر  –تفسير القرطبي : الجامع ألحكاـ القرآف  -ٛٔ

الطبعة الثانية  – الرياض –دار عالـ الكتب  –اعتنى بو ىشاـ سمير بخارم  –القرطبي 
 ىػٖٕٗٔ

تفسير النسائي  ألبي عبد الرحمف : أحمد بف شعيب بف عمي النسائي تحقيؽ: صبرم بف  -ٜٔ
عبد الرحمف الشافعي ك سيد بف عباس الجميمي مكتبة الرشد ك مؤسسة الكتب الثقافية 

 ق ٓٔٗٔ
ف تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ ألبي عبد اهلل بف أبي نصر محمد ب  -ٕٓ

فتكح بف عبد اهلل األزدم الَحِميدم ، تحقيؽ : زبيدة محمد سعيد عبد العزيز مكتبة السنة 
 ٘ٔٗٔ، القاىرة ، الطبعة: األكلى، 



 صفة الحقى للزحوي جبارك وجعالى                                                                        

                    
 9ٖٙ مجمة بحكث كمية اآلداب                                                                       

تقريب التيذيب لمحافظ أبي الفضؿ : أحمد بف عمي بف حجر العسقالنيت تحقيؽ: أبك  -ٕٔ
عاصمة الرياض ، األشباؿ صغير أحمد شاغؼ الباكستاني ، تقديـ : بكر أبك زيد ، دار ال

 ق ٕٔٗٔ
التنقيح أللفاظ الجامع الصحيح لبدر الديف محمد بف بيادر بف عبد اهلل التركي الزركشي ،  -ٕٕ

  ٕٗٗٔتحقيؽ: يحي بف محمد عمي الحكمي : مكتبة الرشد : 
تيذيب التيذيب لمحافظ أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقالف تحقيؽ: إبراىيـ  -ٖٕ

 ق  ٙٔٗٔة الرسالة ، الزيبؽ ك عادؿ مرشد ، مؤسس
محمد عكض  :تيذيب المغة ألبي منصكر محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، تحقيؽ  -ٕٗ

 ـٕٔٓٓاألكلى،  :دار إحياء التراث العربي ، بيركت الطبعة :مرعب ،
التكشيح شرح الجامع الصحيح ، لعبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي ،  -ٕ٘

  ىػ ٜٔٗٔاألكلى،  :تبة الرشد ، الرياض ، الطبعةتحقيؽ ، رضكاف جامع رضكاف ، مك
التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ ، لزيف الديف محمد المعركؼ بعبد الرؤكؼ بف تاج   -ٕٙ

العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم، تحقيؽ عبد الخالؽ ثركت ، عالـ 
 .ىػ ٓٔٗٔاألكلى،  :الكتب ، الطبعة

بف حباف بف أحمد بف حباف التميمي الدارمي الُبستي تصكير عف الثقات أبي حاتـ : محمد  -ٕٚ
دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد اليند مراقبة : محمد عبد المعيد خاف الطبعة األكلى، 

  ى ٖٜٖٔ
الجامع ألحكاـ القرآف )تفسير القرطبي( ألبي عبداهلل محمد بف أحمد األنصارم القرطبي  -ٕٛ

 ق . ٕٚٗٔسف التركي ك أخركف ، مؤسسة الرسالة تحقيؽ عبد اهلل بف عبد المح
 الجامع لشعب اإليماف لمبييقي تحقيؽ مختار أحمد الندكم نشر الدار السمفية باليند  -ٜٕ
 الجرح ك التعديؿ ابف أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ -ٖٓ
جميرة المغة : ألبي بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم ، تحقيؽ : رمزم منير بعمبكي   -ٖٔ

 ـ ٜٚٛٔلممالييف ، بيركت ، الطبعة:األكلى،  ، دار العمـ
المكتب  –لمحمد ناصر الديف األلباني  –يعمميا أصحابو  خطبة الحاجة التي كاف النبي  -ٕٖ

 ىػٓٓٗٔ –اإلسالمي 
الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر لجالؿ الديف عبدالرحمف بف أبي بكر السيكطي دار  -ٖٖ

 الفكر بيركت 
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يمي الككفي تحقيؽ عبدالرحمف عبدالجبار الفريكائي دار الخمفاء الزىد ليناد بف السرم التم -ٖٗ
 ق   ٙٓٗٔالككيت الطبعة األكلى 

السمسمة الصحيحة :سمسمة األحاديث الصحيحية لمحمد ناصر الديف األلباني مكتبة المعارؼ  -ٖ٘
 ق  ٘ٔٗٔ

د السنة ألبي بكر بف أبي عاصـ : أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني تحقيؽ محم -ٖٙ
 ق  ٓٓٗٔناصر الديف األلباني المكتب اإلسالمي بيركت الطبعة األكلى 

السنة ألبي بكر بف أبي عاصـ : أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني تحقيؽ باسـ  -ٖٚ
 قٜٔٗٔبف فيصؿ الجكابرة دار الصميعي الرياض الطبعة األكلى 

ف عمي الخراساني البييقي سنف البييقي ) السنف الصغير ( ألبي بكر أحمد بف الحسيف ب -ٖٛ
تحقيؽ: عبد المعطي أميف قمعجي نشر: جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي الطبعة األكلى 

 ىػ ٓٔٗٔ
السنف الكبرل ألبي بكر أحمد بف الحسيف البييقي تحقيؽ محمد عبدالقادر عطا دار الكتب  -ٜٖ

 ق  ٕٗٗٔالعممية بيركت الطبعة الثالثة 
مف : أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني النسائي تحقيؽ كتخريج السنف الكبرل ألبي عبد الرح -ٓٗ

: حسف عبد المنعـ شمبي ، بأشرؼ: شعيب األرناؤكط تقديـ : عبد اهلل بف عبد المحسف 
 ىػ  ٕٔٗٔالتركي ، مؤسسة الرسالة بيركت الطبعة األكلى 

تحقيؽ: سير أعالـ النبالء لشمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي  -ٔٗ
 ىػ  ٘ٓٗٔمجمكعة مف المحققيف بإشراؼ شعيب األرناؤكط ، مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 

شرح السنة ألبي محمد الحسيف بف مسعكد بف الفراء البغكم تحقيؽ شعيب األرنؤكط ك محمد  -ٕٗ
 ق  ٖٓٗٔزىير الشاكيش المكتب اإلسالمي بيركت الطبعة الثانية 

ديف محمد بف عالء الديف عمّي بف محمد ابف أبي العز شرح العقيدة الطحاكية ، لصدر ال -ٖٗ
مؤسسة الرسالة  شعيب األرناؤكط ك عبد اهلل بف المحسف التركي،  الحنفي، الدمشقي ، تحقيؽ

 ق . ٔٔٗٔالثانية ،  :،  بيركت ، الطبعة
شرح النككم عمى صحيح مسمـ ) المنياج ( ألبي  زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ  -ٗٗ

 ق ٕٜٖٔالثانية  :حياء التراث العربي ، بيركت ، الطبعةالنككم ، دار إ
شرح عمؿ الترمذم البي الفرج عبدالرحمف بف أحمد بف رجب الحنبمي تحقيؽ ىماـ  -٘ٗ

 ق  ٕٔٗٔعبدالرحيـ سعيد مكتبة الرشد الطبعة الثانية 
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شرح كتاب التكحيد مف صحيح البخارم لمشيخ عبداهلل الغنيماف ، نسخة مصكرة عمى  -ٙٗ
    A4كرؽ 

صحيح ابف حباف ) بترتيب ابف بمباف ( لمحمد بف حباف أبك حاتـ البستي ترتيب  عالء  -ٚٗ
الديف بف عمي بف بمباف الفارسي تحقيؽ: شعيب األرناؤكط مؤسسة الرسالة الطبعة: 

 ىػ ػ ٗٔٗٔالثانية، 
 ق  ٗٔٗٔصحيح األدب المفرد محمد ناصر الديف األلباني الطبعة األكلى دار الدليؿ  -ٛٗ
إخراج ك طباعة فريؽ بيت  –رم ألبي عبداهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم صحيح البخا -ٜٗ

 ىػ  ٜٔٗٔ –األفكار الدكلية  لمنشر 
صحيح الترغيب كالترىيب لمحمد ناصر الديف األلباني مكَتبة الَمعارؼ ِلمَنْشِر كالتكزْيع،  -ٓ٘

 ىػ   ٕٔٗٔالرياض الطبعة األكلى، 
 –اعتنى بو أبك صييب الكرمي  –شيرم صحيح مسمـ ألبي الحسيف مسمـ بف الحجاج الق -ٔ٘

 ىػ ٜٔٗٔ –إخراج ك تنفيذ ك طباعة بيت األفكار الدكلية لمنشر 
صفات اهلل عز كجؿ الكاردة في الكتاب كالسنة ، لعمكم بف عبد القادر السَّقَّاؼ ،دار اليجرة  -ٕ٘

 ىػ . ٕٙٗٔالثالثة،  :، الطبعة
عقيمي المكي تحقيؽ عبد المعطي الضعفاء الكبير ألبي جعفر محمد بف عمرك بف مكسى ال -ٖ٘

 ىػٗٓٗٔأميف قمعجي ، دار المكتبة العممية ، بيركت الطبعة األكلى
العمؿ البف أبي حاتـ : أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي ،  -ٗ٘

فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ سعد بف عبد اهلل الحميد ك خالد  :الرازم ابف أبي حاتـ ، تحقيؽ
 . ق ٕٚٗٔاألكلى،  :بد الرحمف الجريسي،  مطابع الحميضي الطبعةبف ع

عمدة القارم شرح صحيح البخارم ، ألبي محمد بدر الديف العينى محمكد بف أحمد بف  -٘٘
 ،مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابي الحنفي، الطبعة المنيرية تصكير دار الفكر ، بيركت 

شعيب بف عمي النسائي تحقيؽ فاركؽ عمؿ اليـك كالميمة ألبي عبد الرحمف أحمد بف  -ٙ٘
 ق  ٙٓٗٔحمادة مؤسسة الرسالة ، بيركت الطبعة: الثانية، 

غريب الحديث أبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة المركزم تحقيؽ عبد اهلل الجبكرم ،  -ٚ٘
 ق ٜٖٚٔكزارة األكقاؼ العراقية ك مطبعة العاني بغداد ، الطبعة األكلى 

قاسـ بف ساّلـ بف عبد اهلل اليركم البغدادم تحقيؽ حسيف غريب الحديث ألبي عبيد ال -ٛ٘
 ق  ٗٓٗٔمحمد محمد شرؼ ، مراجعة عبد السالـ ىاركف ، المطبعة األميرية 



 ف بي سعيد بي حوداى آل إبزاهين الغاهدييىس / د 

 

 ٕٗٙ مجمة بحكث كمية اآلداب  

الغريبيف في القرآف كالحديث ألبي عبيد أحمد بف محمد اليركم تحقيؽ: أحمد فريد  -ٜ٘
طبعة األكلى، المزيدم تقدـ : فتحي حجازم ، مكتبة نزار مصطفى الباز السعكدية ال

 ىػ ٜٔٗٔ
الفائؽ في غريب الحديث كاألثر ألبي القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد الزمخشرم  -ٓٙ

 تحقيؽ: عمي محمد البجاكم ك محمد أبك الفضؿ إبراىيـ دار المعرفة لبناف الطبعة: الثانية 
فتح البارم شرح صحيح البخارم ألبي الفضؿ  أحمد بف عمي بف حجر العسقالني الشافعي  -ٔٙ

ترقـ : محمد فؤاد عبد الباقي  إخراج ك تصحيح ك اشرؼ: محب الديف الخطيب ، ، 
 بتعميقات: عبد العزيز بف باز ، دار المعرفة ، بيركت ،

فتح البارم شرح صحيح البخارم ألبي الفضؿ  أحمد بف عمي بف حجر العسقالني الشافعي  -ٕٙ
: عبد العزيز بف باز ، ك ، ترقيـ : محمد فؤاد عبد الباقي ، عني بإخراجيا كعمؽ عمييا 

إكماؿ التعميقات عمي بف عبد العزيز الشبؿ طبعة دار السالـ ، الرياض ، الطبعة األكلى 
 ق ٕٔٗٔ

فتح المغيث بشرح الفية الحديث لمعراقي : لشمس الديف أبي الخير محمد بف عبد الرحمف  -ٖٙ
مكتبة  عمي حسيف عمي ، :بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم تحقيؽ

  ىػٕٗٗٔاألكلى،  :السنة ، مصر ، الطبعة
فيض القدير شرح الجامع الصغير، لزيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج  -ٗٙ

 ق . ٜٖٔٔالعارفيف بف عمي المناكم القاىرم ، دار المعرفة ، بيركت ، الطبعة الثانية ، 
مكتب   :آبادل ، تحقيؽالقامكس المحيط لمجد الديف أبي طاىر محمد بف يعقكب الفيركز   -٘ٙ

محمد نعيـ العرقُسكسي ، مؤسسة  :تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة بإشراؼ
  ىػ ٕٙٗٔالثامنة ،  :الرسالة،بيركت ،الطبعة

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ألبي أحمد عبداهلل بف عدم الجرجاني تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد  -ٙٙ
 ق ٛٔٗٔالمكجكد ،الكتب العممية ، بيركت الطبعة األكلى ، 

الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار ، ألبي بكر بف أبي شيبة: عبد اهلل بف محمد بف  -ٚٙ
إبراىيـ بف عثماف العبسي تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت ، مكتبة الرشد ، الرياض الطبعة 

 قٜٓٗٔاألكلى ، 
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الككاكب النيرات في معرفة مف أختمط مف الركاة الثقات : ألبي البركات زيف الديف ابف  -ٛٙ
الكياؿ ، بركات بف أحمد بف محمد الخطيب ، تحقيؽ عبد القيـك عبد رب النبي دار 

 ـٜٔٛٔالمأمكف ، بيركت ، الطبعة األكلى ، 
لساف العرب ، ألبي الفضؿ محمد بف مكـر بف عمى جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم ،  -ٜٙ

 ىػ ٗٔٗٔدار صادر ، بيركت ، الطبعة: الثالثة ، 
ألبي حاتـ محمد بف حباف التميمي البستي تحقيؽ : حمدم بف  المجركحيف مف المحدثيف -ٓٚ

 ق  ٕٓٗٔعبد المجيد بف إسماعيؿ السمفي دار الصميعي الرياض ، الطبعة األكلى 
المحيط في المغة ألبي القاسـ الصاحب : إسماعيؿ بف عباد ، تحقيؽ: محمد حسف آؿ  -ٔٚ

 ق ٗٔٗٔياسيف ، عالـ الكتب ، 
ي عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم مختار الصحاح لزيف الديف أب  -ٕٚ

يكسؼ الشيخ محمد ، المكتبة العصرية ك الدار النمكذجية، بيركت  :، تحقيؽ 
 ىػ ٕٓٗٔالخامسة،  :الطبعة

 –المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحافظ أبي عبداهلل محمد بف عبداهلل الحاكـ النيسابكرم  -ٖٚ
  ىػ  ٕٕٗٔ –بيركت  –ر الكتب العممية دا –تحقيؽ مصطفى عبدالقادر عطا 

المسند لالماـ أحمد بف حنبؿ تحقيؽ أحمد محمد شاكر ك حمزه الزيف الطبعة األكلى دار  -ٗٚ
 ق  ٙٔٗٔالحديث لمنشر القاىرة 

المسند لالماـ أحمد بف حنبؿ تحقيؽ كتخريج ك تعميؽ شعيب األرنؤكط ك أخركف إشراؼ ك  -٘ٚ
 ق    ٗٔٗٔمؤسسة الرسالة الطبعة األكلى تقديـ عبداهلل بف عبدالمحسف التركي 

مشكؿ الحديث كبيانو ألبي بكر محمد بف الحسف بف فكرؾ األنصارم األصبياني، تحقيؽ  -ٙٚ
 ـ .ٜ٘ٛٔالثانية،  :مكسى محمد عمي ، عالـ الكتب ، بيركت الطبعة :

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ألحمد بف محمد بف عمي الفيكمي المقرم ،   -ٚٚ
 : عبد العظيـ الشناكم ، دار المعارؼ ، القاىرةتحقيؽ

المعجـ األكسط ألبي القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب المخمي  الطبراني تحقيؽ: طارؽ  -ٛٚ
بف عكض اهلل بف محمد ك عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني الناشر: دار الحرميف لمنشر  

 القاىرة
 الفالح ، بتقديـ عبد اهلل بف عبدالرحمف معجـ ألفاظ العقيدة ألبي عبداهلل عامر بف عبداهلل -ٜٚ

 ق  . ٚٔٗٔبف جبريف ، مكتبة العبيكاف ، الطبعة األكلى 



 ف بي سعيد بي حوداى آل إبزاهين الغاهدييىس / د 

 

 ٗٗٙ مجمة بحكث كمية اآلداب  

 –ألبي القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني  -المعجـ الكبير : معجـ الطبراني الكبير   -ٓٛ
الطبعة الثانية  –القاىرة  –مكتبة ابف تيمية  –تحقيؽ حمدم بف عبدالمجيد السمفي 

   ىػ  ٗٓٗٔ
المفيـ لما أشكؿ مف كتاب تمخيص مسمـ ، ألبي العباس أحمد بف عمر بف إبراىيـ  -ٔٛ

القرطبي تحقيؽ محي الديف ديب مستك كأخركف ،دار ابف كثير ك دار الكمـ الطيب ،  
  ٚٔٗٔالطبعة األكلى  

منيج الحافظ ابف حجر في العقيدة مف خالؿ كتابو فتح البارم لمحمد إسحاؽ كندك ، دار  -ٕٛ
 ق  .  ٚٔٗٔالرياض ، الطبعة األكلى ، الرشد ، 

المؤلؼ: ألبي الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد القرطبي الباجي األندلسي تحقيؽ: أبك  -ٖٛ
 ق ٙٓٗٔلبابة حسي دار المكاء ، الرياض الطبعة األكلى ، 

المؤلؼ: ألبي محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ محمد بف إدريس التميمي الرازم تحيقؽ   -ٗٛ
 يحي المعممي مصكر مف دائرة المعارؼ العثمانية الطبعة األكلى عبد الرحمف بف 

مكسكعة العالمة اإلماـ مجدد العصر محمد ناصر الديف األلباني ، صنعو شادم محمد  -٘ٛ
سالـ آؿ نعماف ، إصدار مركز النعماف لمبحكث ك الدراسات ، اليمف صنعاء الطبعة األكلى 

 ىػ ٖٔٗٔ
  https://islamqa.info/arمكقع اإلسالـ سؤاؿ  -ٙٛ
ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ألبي عبداهلل شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي تحقيؽ  -ٚٛ

 عمي محمد البجاكم تصكير دار المعرفة لبناف
النياية في غريب الحديث كاألثر : لمجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد   -ٛٛ

ني الجزرم ابف األثير تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل كمحمكد محمد الطناحي ، المكتبة الشيبا
 ىػ ٜٜٖٔالعممية ، بيركت 

نكادر األصكؿ في أحاديث الرسكؿ ألبي عبداهلل محمد بف عمي بف الحسف المعركؼ  -ٜٛ
 بالحكيـ الترمذم تحقيؽ عبدالرحمف عميرة دار الجيؿ بيركت

افظ أحمد بف عمي ابف حجر العسقالني تحقيؽ ىدم السارم مقدمة فتح البارم لمح -ٜٓ
 ق  ٕٔٗٔعبدالقادر شيبة الحمد طبعة عمى نفقة األمير سمطاف الرياض الطبعة األكلى

https://islamqa.info/ar

