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إىد ء،،،
يُشرفن أن أضع ى ا لجي د لمتو ض ع ب ط ي د
و ل د َّ لك ريمط  ،وق د أى ديا إل َّ ك َّ عناي ،
وأسديا إل ّ ك تشجطع.
وإل ى م

عم

بص م  ،وس اعدتن ك ط ر .....

زوجت .
وإلى رف اق رب  ...................إخوت .
إلطكم أحبت  ،أىد ىا لعم لع م .
لباحث.

ت



شكر وتقدير،،،
يجدر ب أن أت ق دم ب بالغ المت نان  ،وجغي لعرف ان لك م مدّ إل ّ
يد لعون أثناء إعد ىاه لرسال  ،سو ء بإرشا  ،أم ىد ي لمصدر ،أم
تش جطع ،أم ع اء ،وأخ
حس

م نى ىا

ب ال

 ،و لمش ر

ف يم م أعماق ق ب خال

لو ل د لدكت ور /ع

لمش ر

ل رسط

لمش ار

ل دكتور  /ى د ع

لعم ا ،

لشكر و لتقدير،،،

كما أتوجو بالشكر لجغي إلى أساتات

ألف اض لاي تفض و بقبول

مناقش ىاه لرسال وتقويميا ،وشرفون بالنظر فطيا ،وىم:
لرسط ع ى لرسال

رسطسا

أ.م / .ع حس م نى ىا

لمشر

أ.م / .ماطع محمد عبده شبال

ممتحنا خ طا – جامع صنعاء -عضو

أ.م / .ع أحمد يحطى لق اعد ممتحنا جارجطا – جامع عمر ن -عضو
فجغ ىم هلل خطر لجغ ء.
لباحث.

ث
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ملخص البحث:
تطررقهذاررلبذب إلررثذا ررهذإةررريذةااةرريذطقة رريذب إر ذ–ذصر هذبعذي ةر ذوسر ذ–ذويالجر ،ذ
ا ك رقبتذبال روب ،ذتلررتذي روبيلذبذب ا ر ج ذب إررو ذ ر ذيررالجذبال روب ذب الاوارريذبذ بقسرريذ
تل ة ةي،ذب صلةلريذة اولجرً .ذ
تكارريذةااةرريذب إلررثذ ر لذة ر ذةيررر ذةا ر ذلخررةيذ ر ذلةرت ررر،ذوا ر ذبا طررر ذب و ةرري.ذ

طقة يذب إلثلذةلكقذب إرلثذب و ذب الاو ،ذوتيقةف ذ غي،ذوبصرطاللرً،ذوكلكرقذصروق ذ-ايذ
وج تذ-ذث ذباسإربذب ت ذاج جرذل ذب إ ذ–ذص هذبعذي ة ذوس ذ–ذل ر ذب رو ،ذوة رت ذ
إ ررلكقذطقة رريذب ي ررالجذب إ ررو ذ ت ر ر ذبالر روب ،ذوب لكا رري،ذوبآلث رررقذب اتقتإ رريذي ررهذل ر ر ذ–ذايذ
وج ر تذ-ذول ر ذب تررل ذب إرلررثذ ر ذاررلبذب إلررثذإ سرراذب إلررثذب ي ا ر ،ذارريذلةررثذب طقة رري،ذ
وباس وب،ذوشقحذبا فرظذب غقةإري،ذوب تقجاريذ عيرال ذ،ذوب ترقجةيذ ر ذاسررح ذبالكرر ذو ررًذ
ارذةظجقذ إرلثذايذبا ي .ذ

ول ر ذتل ر ثذب إرلررثذ ر ذب ا ارريذيرريذ طررقذب ررو ذب اررلاو ،ذويرريذةااةرريذاير جت ر ،ذث ر ذ
سرررهذب إرلررثذب ل ر ةثذيرريذةااةرريذاررلبذب اوخرروعذ،ذوةسررإربذب تةرررق ،ذوةا ب ر ،ذول ر و ،ذ
و إلةذييذب قبسرتذب سرإ يذ ،ذث ذةتإعذل ذإا ج ذب إرلث،ذو طيذب إلثذب تفصة ةي .ذ
وةتكويذالبذب إلثذايذا ايذو ص ذتاجة ،ذ ذوثالثيذ صو ،ذو رتاي .ذ
ةارررذب ا ارريذ ر ذتخررا تذتوخررةلرًذ اكر رريذب إلررث،ذوةا ب ر ،ذولر و ذوةسررإربذب تةرررق ،ذ

وا ج ذب إرلثذ ة ،ذو طيذب إلث .ذ

ذذوةا ر رررذب فصر ر ر ذب تاجةر ر ر بذتل ةر ر ر ذاص ر ررط لرتذب إل ر ررث،ذو ارلجر ر ر ب،ذ ذوةتخ ر ررايذثالث ر رريذ
اإرلثلذ ذ
ج




ب اإلثذباو لذب تيقةفذإافق بتذي وبيذب إلثذبذب ا ج ذ،ذوب إروةذ،ذوب يرالجذ،ذوب رو ذ
،ذوب ل ذب .ذ
ب اإلثذب ثر لذب تيقةفذإ اولج ذب إلثذبذب إ رق ذ،ذواس ذب .ذ
ب اإلثذب ثر ثلذب تيقةفذإكترإ ذب إ رق ذواس  .ذ
وةارررذب فصر ر ذباو لذ ر ر ذجي ر ر ذب إرل ررثذ ر ذب اج ررر ذب ي ر ر ذبذذاج ررراتذب ررل ذب و ة رريذ
ب ي ةي،ذذوباسإرب،ذوطقة يذب يالجذب .ذ
وتخر ررايذسر ررتيذاإرلر ررثلذب تكفةر ررقذوب تفسر ررةهذ ن ر رقةيذ،ذوبلط ر ر بق ذوب تفخر ررة ،ذوب َلكر ررفذ

وباةاري،ذوب تطةقذوب تشرؤ ذ،ذوب شجر ةذ ايةيذإر ج يذةوذب رق،ذوب تشإ ذب و  .ذ

ةارررذب فص ر ذب ثررر لذ ف ر ذاجررر ذبالكررر ذبذاجررراتذب ررل ذب و ةرريذب لكاةرريذ،ذذوباسررإرب،ذ
وب يالجب،ذول ذبيتار ذب إرلرثذ ر ذاجرر ذبالكرر ذي رهذ اسريذارلباب،ذب لةر ،ذوب ل فر ،ذ
وب ا ررر ك ،ذوب ش ررر ي ،ذوب ل إ ر ر ،ذاقتإر ررًذالر روب ج ذلس رربذت رررقة ذو رررتج ،ذا رلشر ررًذالر روب ج ،ذ

وال الًذواقجلرً .ذ

ول ذتخايذالبذب فص ذستيذاإرلثلذط بذبلارقة،ذوتا ذ ر ذب ير و،ذوتا ر ذب اروت،ذ
وب شر ذباسقبق،ذوكفقبيذب يشةق،ذوب ةرليذي هذب اةت.ذذ ذ
وةارررذب فصر ذب ثر ررثلذ فر ذاجررر ذبا ررالهذوب سر و ذباجررراتذب ررل ذب و ةرري،ذبا اللةرري،ذ
وب س وكةي،ذذوباسإرب،ذوب يالجب،ذولر ذتخرايذارلبذب فصر ذثار ةريذاإرلرثلذب يري،ذوب سرب،ذ
وب شت ،ذوب كلب،ذوب غةإي،ذوب اةاي،ذوب ج ب ،ذوب تي ذ ذب ير  .ذ
وةارذب رتايذ ذتخا تذةا ذ ترح ذب إلث،ذوتوصةرت ،ذو جرقس  .ذ
وبعذب او ه،ذوب جر ذا هذسوب ذب سإة .
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مقدمة
الحمػ ػػد هلل رب العػ ػػنلم ف كأش ػ ػ د أف ال إل ػ ػ إال اهلل كحػ ػػد ال شػ ػػر ؾ ل ػ ػ
محمدا عبد اهلل كرسكل

كأش ػ ػ د أف

بعث رب هند ن كمبشػ ار كنػذ ار كداع ػن إلػ اهلل بإذنػ

من ػ ػ ار تركن ػػن عمػ ػ المحاػ ػ الب ض ػػن

كسػراان

ل م ػػن كن نره ػػن ال ز ػ ػ عن ػػن إال أه ػػؿ األهػ ػكا

صم اهلل عم كعم آل كام ع صحنبت

كمف تبع ـ بإحسنف إل

كـ الد ف.

أما بعد:
فنلترب ػ بػػعركع صػػكرهن كأتػػـ أسػػنل ب ن كأكمػػؿ أبكاب ػػن عنػػد نب نػػن محمػػد  -صػػم اهلل
عم ػ كسػػمـ -فػػبل أتػػـ مػػف ترب تػ

كال أكمػؿ مػػف هد ػ

كال أحسػػف مػػف أسػػمكب

كطر قتػ

كت ػػذ ب سػػمكؾ األفػراد عػػف طر ػػؽ معنلات ػػن هػػك أسػػمكب مػػف أعظػػـ األسػػنل ب التربك ػ
ل صػػم لعمػػنرة األرض

النبك ػ كاإلنسػػنف بحنا ػ إل ػ مػػف يع ػػد إل ػ فطرت ػ السػػم م
ً
قكل عم حمؿ أمنن الح نة كالق نـ ب ن ك اتنب المحرمنت ك بتعد عن ن.
كل ى

كأعظـ الاكارح اختراقن لمحرمنت هك "المسنف" كاإلنسنف كمن كصف الرسػكؿ -صػم

اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ -خطٌػ ػن

أم :كث ػػر الخط ػػع كه ػػذا عنػ ػ أف اإلنس ػػنف بحناػ ػ إلػ ػ م ػػف

يرشد كيصح خطع ك عمم الصكاب ك حث عم ػ
د ػ فنلخطػػع كالػػذنب ال نفػػؾ عن ػ إنسػػنف كال سػػتثن مػػف الكقػػكع ف ػ أحػػد إال م ػػف

عصػػم اهلل مػػف األنب ػػن

ك حػذر مػف الزلػؿ ك عخػذ عمػ

فم سػػت المشػػكم ف ػ الكقػػكع بنلخطػػع ف ػػذا أمػػر شػػترؾ ف ػ

الننس ام عػن كلكػف المشػكم تكمػف فػ معنلاػ الخطػع كالتكبػ منػ بعػد ذلػؾ حتػ ال
صب الخطع عندة صعب الخبلص من ف المستقبؿ.

)(1



فف حد ث أنس بف منلػؾ (ُ) – رضػ اهلل عنػ – قػنؿ :قػنؿ رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل
عم كسمـ ( : -كؿ ابف آدـ خطٌن

كخ ر الخطٌنئ ف التكابكف).

(ِ )

كلقػػد كػػنف لرسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -مػػن ر فر ػػد ف ػ تصػػح
التػ

األخطػػن

قػػع ف ػػن أصػػحنب بشػػكؿ عػػنـ تصػػؼ بػػنلم ف كالرفػػؽ كالرحمػ تػػنرة كبػػنلحزـ تػػنرة

ككػػنف ل ػػذا المػػن ر أثػػر كب ػػر ف ػ تقػػك ـ سػػمكؾ أصػػحنب

كهػػك أسػػمكب نػػنفع ف ػ الترب ػ

كالنبػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -إمػػنـ ف ػ العمػػـ كالترب ػ كالمعنمم ػ

كهػػك األسػػكة ف ػ كػػؿ

اننب كمن قنؿ تعنل ََٕٜ  :ذْ َ٘اَُٜٙ َ٢مِِ ْٟمٍ سَعُمىَّٜٝ ِٚمُِ وُعْمىَجَ ََغَم َح[ األحزاا ]21 :كلقػد
استفند الصحنب – رض اهلل عػن ـ – مػف هػذ التعػنل ـ النبك ػ
)ُ( هك :أنػس بػف منلػؾ بػف النضػر بػف ضمضػـ الناػنرم الخزراػ
صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – كخندمػ

كتشػرفكا بتكا ػ الرسػكؿ

األنصػنرم أبػك حمػزة صػنحب رسػكؿ اهلل –

كأحػػد المكثػػر ف مػػف ركا ػ األحند ػػث كلػػد بنلمد نػ

كخػػدـ النبػ – صػػم اهلل عم ػ

كسمـ – إل أف قبض ثـ رحؿ إل دمشؽ كمن ن إل البصرة فمنت ف ن عنـ (ّٗهػ) كهك آخر مف مػنت بنلبصػرة
مف الصػحنب – رضػ اهلل عػن ـ  . -انظػر :االسػت عنب (ُ )َُٗ/كسػؼ بػف عبػد اهلل بػف محمػد بػف عبػد البػر بػف
عنصػػـ أبػػك عمػػر النمػػرم القرطب ػ ( تّْٔ :ه ػػ) تحق ػػؽ :عم ػ محمػػد الباػػنكم الننشػػر :دار الا ػػؿ -ب ػػركت-
ط ُُِْ( ُ/ه ػ  ُِٗٗ -ـ ) كاإلصػنب
العسػقبلن

(ُ )ِٕٓ/أحمػد بػػف عمػ بػف محمػػد بػف أحمػد بػػف حاػر أبػك الفضػػؿ

(تِٖٓ :هػػ) تحق ػؽ :عػندؿ أحمػد عبػد المكاػكد كعمػ محمػد معػكض الننشػر :دار الكتػب العمم ػ -

ب ركت  -طُُْٓ( ُ /هػ).
)ِ) ركا الدارم

كتنب الرقنؽ بنب ف التكب ( ِ ) ِّٗ /رقـ ) ِِٕٕ ( :عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ
التم م ػ السػػمرقندم ( ت ِٓٓ :هػ ػ ) تحق ػػؽ :حس ػ ف سػػم ـ أسػػد

بػػف ىب ػراـ بػػف عبػػد الصػػمد أبػػك محمػػد الػػدارم
الداران الننشر :دار المغن لمنشػر كالتكز ػع المممكػ العرب ػ السػعكد
أب ػكاب ال ػػدعكات بػػنب فػ ػ فضػػؿ التكبػ ػ
السػػمم

ط ُُِْ( ُ/ه ػ  َََِ -ـ) كالترمػذم

( ْ ) ٔٓٗ /رق ػػـ ) ِْٗٗ ( :محم ػػد بػػف ع سػ ػ أب ػػك ع سػ ػ الترم ػػذم

( ت ِٕٗ :هػ ػ ) تحق ػػؽ :أحمػػد محمػػد شػػنكر كآخػػركف الننشػػر :دار إح ػػن الت ػراث العرب ػ  -ب ػػركت –

كالبزار ف مسند أنس بف منلؾ ( ُّ  )ْٓٗ /رقـ ) ِّٕٔ ( :أبك بكر أحمػد بػف عمػرك بػف عبػد الخػنلؽ البػزار
( ت ِِٗ:هػ ػ ) المحققػػكف :محفػػكظ الػػرحمف ز ػػف اهلل كعػػندؿ بػػف سػػعد كص ػبرم عبػػد الخػػنلؽ الشػػنفع

الننشػػر:

مكتب العمكـ كالحكـ  -المد ن المنكرة -ط  ( ُ /بدأت ُٖٖٗـ كانت ت ََِٗـ ) كصػحح الحػنفظ الع ارقػ فػ

حنشػ ت عمػ اإلح ػن (ُ )ُُِ/ز ػػف الػد ف عبػػد الػرح ـ بػػف الحسػ ف بػف عبػػد الػرحمف بػػف أبػ بكػػر بػف إبػراه ـ أبػػك
الفضػػؿ الع ارق ػ ( تَٖٔ :ه ػػ) الننشػػر :دار ابػػف حػػزـ -ب ػػركت – لبنػػنف طُِْٔ( ُ/هػ ػ  ََِٓ -ـ) كصػػح
إسنند ابف حار ف إتحنؼ الم رة (ِ )َِْ/الننشر :مامع الممؾ ف د لطبنع المصحؼ الشر ؼ طُُْٓ( ُ /
ه ػ  ُْٗٗ -ـ) كحسػػن األلبػػنن ف ػ صػػح

الاػػنمع الصػػغ ر (ِ )ُّٖ/محمػػد ننصػػر الػػد ف بػػف الحػػنج نػػكح بػػف

ناػ ػػنت بػ ػػف آدـ أبػ ػػك عبػ ػػد الػ ػػرحمف األشػ ػػقكدرم األلبػ ػػنن

ُّٖٖهػُٗٔٗ-ـ).

)(2

(تَُِْ :ه ػ ػػ) الننشػ ػػر :المكتػ ػػب اإلسػ ػػبلم

ط( ُ /
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 صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -كارشػػند ل ػػـ ف ػػذا معنك ػ بػػف الحكػػـ السػػمم (ُ)– رضػ اهللعن  -كاحد من ـ ركم قص تعمم مػف خطئػ ف قػكؿ :ب نػن أنػن أصػم مػع رسػكؿ اهلل -
ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ -إذ عط ػػس را ػػؿ م ػػف الق ػػكـ فقم ػػت :رحم ػػؾ اهلل فرم ػػنن الق ػػكـ

بعبصنرهـ فقمت :كاثيكؿ(ِ) أم ن من شعنكـ تنظػركف إلػ ٌ ؟ فاعمػكا ضػربكف بع ػد ـ عمػ
أفخنذهـ فممػن أر ػت ـ صػمتكنن لكنػ سػكت فممػن صػم رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ
كسػػمـ -فبػػعب هػػك كأم ػ
ك رن

(ّ)

كال ضربن

الننس إنمن هك التسب

مػػن أر ػػت معممػػن قبم ػ
كال شتمن

كال بعػػد أحسػػف تعم مػػن من ػ

ف ػكاهلل مػػن

قنؿ (:إف هذ الصبلة ال صم ف ن ش

مف كػبلـ

كالتكب ر كق ار ة القرآف ) )ْ(.كأمػن فػ حػنؿ ىح ٍزًمػ

فإنػ لمػن نشػد

راػػؿ ضػػنلت ف ػ المسػػاد فقػػنؿ :مػػف دعػػن إل ػ الامػػؿ األحمػػر؟ فقػػنؿ النب ػ  -صػػم اهلل
(ٓ)

عم كسمـ( :-ال كادت إنمن بن ت المسناد لمن بن ت ل ).

كا ذا كننػػت معنلا ػ األخطػػن فػ غن ػ األهم ػ كالخطػػكرة ف ػ ف ػ األق ػكاؿ ال تقػػؿ
بؿ أشد خط ار ألف المسنف إف لـ تصح أخطنؤ

أهم

كتكا هفكاتػ كزالتػ

فإنػ

قػػكد صػػنحب إل ػ ال ػػبلؾ كعنػػد ذلػػؾ صػػب الخطػػع عػػندة متعصػػم ف ػ لسػػنن كح نت ػ
صػػعب عبلا ػ كتكا ػ كتصػػح ح

كلقػػد كػػنف رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -
مػػف المد نػ النبك ػ

مػػف بنػ يسػػم ـ

ص ٍػخر بػػف الشػر د السػمم
)ُ) هػك :معنك ػ بػػف الحكػـ بػف منلػػؾ بػف خنلػد بػػف ى
انظػػر :الثقػػنت (ّ )ّّٕ/محمػػد بػػف حبػػنف بػػف أحمػػد بػػف حبػػنف بػػف معػػنذ بػػف ىم ٍعبػ ىػد التم م ػ أبػػك حػػنتـ الػػدارم
البست ( تّْٓ :هػ) الننشػر :دائػرة المعػنرؼ العثمنن ػ بح ػدر آبػند الػدكف ال نػد ط ُّّٗ( ُ/ه ُّٕٗ-ـ)
ي

كاالست عنب البف عبد البر (ّ.)ُُْْ/

انظػر :كشػؼ المشػكؿ مػف حػد ث الصػح ح ف (ْ )ِّّ/امػنؿ الػد ف عبػد الػرحمف

)ِ) الثيكؿ :المص ب كالفا ع
ب ػػف عمػ ػ ب ػػف محم ػػد أب ػػك الف ػػرج الا ػػكزم ( تٕٓٗ :هػ ػػ) تحق ػػؽ :عمػ ػ حسػ ػ ف البػ ػكاب الننش ػػر :دار ال ػػكطف–
الر نض.-

)ّ( الك ر :االنت نر .المراع السنبؽ (ْ.)ِّّ/
(ْ) ركا مسمـ ف كتنب  :المسند الصح

المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إل رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ

 -كتنب المسناد كمكاضع الصبلة بػنب تحػر ـ الكػبلـ فػ الصػبلة كنسػ مػن كػنف مػف إبنحتػ

(ِ ) َٕ /رقػـ:

(ُِِٕ) مسمـ بف الحانج بف مسمـ أبك الحس ف القش رم الن سنبكرم (ت ُِٔ :هػ ) تحق ػؽ :محمػد فػؤاد عبػد
البنق

الننشر :دار إح ن التراث العرب – ب ركت -طُّْٕ( ُ/هػُٗٓٓ -ـ).

)ٓ) ركا مسػػمـ كتػػنب المسػػناد كمكاضػػع الصػػبلة بػػنب الن ػ عػػف نشػػد الضػػنل ف ػ المسػػاد كمػػن قكل ػ مػػف سػػمع
الننشد(ُ )ّٕٗ/رقـ )ٖٓٔ( :مف حد ث بر دة – رض اهلل عن .-
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حر صن كؿ الحرص عم ترب أصحنب كتكا
كسػػمـ -كمشػػنغم

ـ فمع كثرة أعبنئ  -صػم اهلل عم ػ

لػػـ تػػرؾ تكا ػ أصػػحنب  -رض ػ اهلل عػػن ـ -كتصػػح

أخطػػنئ ـ

لعممػ بعهم ػ هػػذا الاننػػب كخطػػكرة هػػذا األمػػر فػ إخػراج ا ػػؿ مػػؤمف قػػكم اإل مػػنف
مػػف الخطػػع كالصػػنل مػػف الطػػنل

م ػػز الحػػبلؿ مػػف الح ػراـ كالصػػح

الماتمع ك تطكر ك صب مثنالن يحتذل ب

كبػػذلؾ نمػػك

ف ذا رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم ػ كسػمـ -

رشد معػنذ بػف ابػؿ(ُ) – رضػ اهلل عنػ – عنػدمن طمػب منػ أف دلػ عمػ عمػؿ دخمػ

الان ك بنعد عف الننر فقنؿ  (:كؼ عم ػؾ هػذا )– كأشػنر إلػ لسػنن – فقػنؿ معػنذ-
رض ػ اهلل عن ػ  :-كانػػن لمؤاخػػذكف بمػػن نػػتكمـ ب ػ ػػن رسػػكؿ اهلل؟ قػػنؿ (:ثى ًك متػػؾ(ِ) أمػػؾ ػػن

معػ ػػنذ كهػ ػػؿ كػ ػػب النػ ػػنس ف ػ ػ النػ ػػنر عم ػ ػ كاػ ػػكه ـ أك قػ ػػنؿ :منػ ػػنخرهـ إال حصػ ػػنئد
ألسنت ـ).

(ّ )

كف ػ هػػذا الحػػد ث دالل ػ

عم ػ خطػػر القػػكؿ المػػذمكـ كأن ػ سػػبب ف ػ دخػػكؿ صػػنحب

الننر كلـ كتؼ النب – صم اهلل عم ػ كسػمـ – بب ػنف الخطػكرة فحسػب بػؿ أرشػد إلػ
العبلج كىذ ىك ىر الح ٌؿ كهك كؼ المسنف عف كؿ قكؿ مذمكـ.

)ُ( هك :معنذ بف ابؿ بف عمرة بف أكس األنصنرم الخزراػ

أبػك عبػد الػرحمف مػف أع ػنف الصػحنب كعممػنئ ـ

شػ ػ د ب ػػد انر كم ػػن بع ػػدهن مػ ػنت بنلش ػػنـ ع ػػنـ ُٖ (:ه ػ ػ ) انظ ػػر :االس ػػت عنب الب ػػف عب ػػد الب ػػر ( ّ)ُّٔ – ّٓٓ /

كاإلصنب البف حار (ّ.)ِْٔ/
ً
العػ ىػرب كث ػ ار كال تر ػػد حق قت ػن ىك ىم ٍعىننهػػن :فقػػدتؾ كالثكػػؿ ا ٍلفى ٍقػػد.
)ِ( ثكمتػؾ أمػػؾ :بً ىك ٍسػػر ا ٍل ىكػػنؼ هػ كممػ اسػػتعممت ن ى
انظر :مشػنرؽ األنػكار عمػ صػحنح ارثػنر (ُ )ُِٗ/ع ػنض بػف مكسػ بػف ع ػنض بػف عمػرك ال حصػب السػبت
أبك الفضؿ (تْْٓ :هػ) دار النشر :المكتب العت ق

كدار التراث.

)ّ) ركا أحمػد فػ مسػند معػػنذ بػػف ابػؿ( ٓ ) ُِّ /رقػػـ  ) َِِٔٗ ( :أحمػد بػػف محمػػد بػف حنبػػؿ بػف هػػبلؿ بػػف
أسد أبك عبد اهلل الش بنن

( ت ُِْ:هػ ) مذ م بعحكنـ شع ب األرنؤكط الننشػر :مؤسسػ قرطبػ – القػنهرة-

ط ُُْٔ (ُ/ه ػ ػ  ُٗٗٓ -ـ) كاب ػػف منا ػ ػ

أبػ ػكاب الفػ ػػتف ب ػػنب كػ ػػؼ المسػػػنف ف ػ ػ الفتنػ ػ ( ٓ  )ُُٔ /رقػ ػػـ:

(ّّٕٗ) محمػػد بػػف ز ػػد أبػػك عبػػد اهلل القزك ن ػ

( ت ِّٕ:ه ػ ) الننشػػر :مكتب ػ أب ػ المعػػنط

( ُّٓٗهػ ػ -

ُٕٓٗ ـ) كالترمػػذم أبػكاب اإل مػػنف بػػنب مػػن اػػن فػ حرمػ الصػػبلة (ٓ  )ُُ /رقػػـ )ُِٔٔ ( :كالب ػزار فػ
ً
م كصػػحح كابػػف منا ػ
مسػػند معػػنذ بػػف ابػػؿ (ٔ  ) ِّٕ /رقػػـ )َِِّ( :قػػنؿ الحػػنفظ الع ارق ػ  ":أخرا ػ الترًمػػذ ٌ
كالحػػنكـ كقػػنؿ :صػػح عم ػ شػػرط ال ٌش ػ ٍ ىخ ٍ ف" .انظػػر :حنش ػ الع ارق ػ عم ػ اإلح ػػن (ُ )ٕٗٗ/كقػػنؿ األرنػػؤكط :

"صح

بطرق كشكاهد " مسند أحمد بتعم ؽ األرنؤكط (ٓ.)ُِّ/
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ذمػ النبػ –
كعم هذ الطر ق س س ر البنحث ف هذا البحػث بتعر ػؼ المفػظ الػذم ٌ
صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – كب ػػنف صػػكر كأنكاع ػ – إف يكاػػدت – ثػػـ ًذكػػر السػػبب الػػذم

ألامػ اػػن الػػذـ ثيػػـ تبػػع ذلػػؾ بنلطر قػ النبك ػ فػ العػػبلج كًذكػػر الحكمػ التػ تترتػػب

عم – إف كادت .-

أوالً :أىمية البحث:
تبرز أهم

البحث مف خبلؿ ارت :

ُ -إف القػكؿ أمػػر خط ػػر إف كػػنف فػ الرضػن رفػػع صػػنحب فػ الػػدرانت كاف كػػنف

ض ىػع –
ف السخط أكرد الدركنت كل ذا عظٌـ اهلل مف شعف القكؿ فػ كتنبػ – ًرفعػ ىكًك ٍ
قنؿ تعنل عف قكـَِ  :أَثَاتَهُ َُُّّٜٝ ُٟتَِ١ا َٔاُٜىَّْ جَ َّاخٍ [ المائدة  ]55كقػنؿ عػف قػكـ آخػر ف:
 وَُٜؼِ ُىَّْ تَِ١ا َٔماُٜىَّْ [ المائزدة  ،]64كفػ الحػد ث الصػح

قػنؿ رسػكؿ اهلل – صػم اهلل

عم ػ كسػػمـ  ( :-إف العبػػد ل ػػتكمـ بنلكمم ػ مػػف رض ػكاف اهلل ال يمق ػ ل ػػن بػػنالن رفع ػ اهلل
ب ػػن دراػػنت كاف العبػػد ل ػػتكمـ بنلكمم ػ م ػف سػػخط اهلل ال يمق ػ ل ػػن بػػنالن ػػكم ب ػػن ف ػ
ا ػػنـ ) (ُ)كقػػنؿ رسػػكؿ اهلل – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  ( :-كمػػف كػػنف ػػؤمف بػػنهلل كال ػػكـ
(ِ)

ارخر فم قؿ خ ار أك ل صمت).

ِ -إف الصراع القنئـ ال كـ ف الماتمعنت مف أسػبنب انتشػنر القػكؿ المػذمكـ الغ ػر
أـ المق ػػرك ة أـ المش ػػنهدة أـ غ ره ػػن

مس ػػؤكؿ سػ ػكا ن فػ ػ كس ػػنئؿ اإلع ػػبلـ المس ػػمكع
كالذم ربمن أدل إل االقتتنؿ ف أكثر الحنالت كف بمداف عد دة.
)ُ)

ركا البخػػنرم ف ػ كتنب ػ  :الاػػنمع الصػػح

كأ نمػ ػ

المسػػند مػػف حػػد ث رس ػػكؿ اهلل – صػػم اهلل عم ػػ كسػػمـ – كسػػنن

كت ػػنب الرق ػػنؽ ب ػػنب حف ػػظ المس ػػنف ( ٖ  ) ُِٓ /رق ػػـ ) ْٕٖٔ ( :محم ػػد بػ ػف إس ػػمنع ؿ ب ػػف إبػ ػراه ـ ب ػػف

المغ رة أبك عبد اهلل البخنرم ( تِٓٔ :هػ ) الننشػر :دار الشػعب – القػنهرة ط َُْٕ( ُ/ه ػ  ُٖٕٗ -ـ )
كمسمـ كتنب الزهد كالرقنئؽ بنب التكمـ بنلكمم

كم ب ػن فػ النػنر ( ٖ  ) ِّّ /رقػـ ) ِٕٕٔ ( :مػف حػد ث

أب هر رة – رض اهلل عن .-

)ِ)

ركا البخنرم كتنب األدب بنب مف كنف ؤمف بنهلل كال كـ ارخػر فػبل ػؤذ اػنر ( ٖ  ) ُّ /رقػـ)َُٖٔ ( :

كمسمـ كتنب اإل منف بنب الحث عم إكراـ الانر كالض ؼ ( ُ  ) ْٗ /رقـ ) ُِٖ ( :مف حد ث أب هر ػرة –
رض اهلل عن .-
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ّ  -إف الكاق ػػع بحناػ ػ إلػ ػ أن ػػنس مع ػػنلا ف ألقػ ػكاؿ الماتم ػػع المذمكمػ ػ

أكث ػػر م ػػف

حػػنات ـ إل ػ األطبػػن المعػػنلا ف لؤلاسػػند ألف المػػرض الاسػػدم فتػػؾ بصػػنحب فقػػط
بخبلؼ المرض القكل الذم نخر ف الماتمع كم .
ْ – تػػزداد أهم ػ هػػذا البحػػث ف ػ يبعػػد العمم ػ مػػف ا ػ ككن ػ س كض ػ األسػػنل ب
كالكس ػػنئؿ الت ػ ػ اسػ ػػتخدم ن النبػ ػ – صػ ػػم اهلل عم ػ ػ كسػ ػػمـ  -فػ ػ تعنمم ػ ػ مػ ػػع األق ػ ػكاؿ
المذمكم

كتصح

أخطن الصحنب – رض اهلل عػن ـ -كهػ طر قػ مؤ ػدة بػنلكح

ممػن كسػب ذلػػؾ اعتمػندان عم ػػن كاعم ػن نمكذاػ ن نسػ ر عم ػ فػ حػػؿ مشػكبلت الماتمػػع
القكل .

ٓ  -كتكمف أهم ػ البحػث فػ أنػ محنكلػ لتقػد ـ نمػكذج عممػ قنبػؿ لمتطب ػؽ عتمػد
اإل انز ك تكخ س كل العبنرة ككضكح األسمكب.
ثانياً :أسباب اختيار البحث:
لمحد ث عف هذا البحث أسبنب تتمخص ف :
ُ -شػػدة الحنا ػ ال ػػكـ إل ػ الترك ػػز عم ػ عػػبلج األق ػكاؿ المذمكم ػ
اإلعبلم

كانتشنر التقن الحد ث

لكاػػكد التطػػكر

الت تسنعد عم سرع إ صنؿ الفكرة سمبن كا انبن.

ِ -أهم ػ معرف ػ الطر ق ػ النبك ػ ف ػ عػػبلج األق ػكاؿ المذمكم ػ ف ػ الماتمػػع النب ػكم
لنس ػػتم ـ من ػػن الحكمػ ػ النبك ػ ػ

كناعم ػػن من ا ػػن نسػ ػ ر عم ػ ػ فػ ػ التص ػػح

لممخنلف ػػنت

القكل ف الكاقع الذم نع ش .
ثالثاً :أىداف البحث:
لقد هدؼ البنحث مف كتنب هذا البحث إل تحق ؽ الغن نت ارت :
ُ – اسػػتخبلص أقػػكـ الطػرؽ فػ التعنمػػؿ مػػع منكػرات األقػكاؿ مػػف معنلاػ النبػ –
صم اهلل عم كسمـ – ل ن لئلفندة من ن ف كاقعنن المعنصر.
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ِ – ب نف ا كد العممن كالعنمم ف ف هذا المانؿ كامع ذلػؾ مػف بطػكف كتػب ـ فػ
رسنل م سرة ل س ؿ لمقنرئ الراكع إل ن.
ّ – د ارسػ األسػبنب التػ ألام ػن اػن الػػذـ النبػكم لمنكػرات األقػكاؿ ك ً
الحكمػ من ػػن-
إف كادت .-
رابعاً :حدود البحث:
كبصػكرة مختصػرة

مكضكع البحث كب ر كلكػف البنحػث سػ قؼ عنػد متطمبػنت الخطػ
التكس ػػع كاالسترس ػػنؿ كبم ػػن ال ي ًخ ػػؿ فػ ػ االختص ػػنر ك مك ػػف تحد ػػد ما ػػنؿ البح ػػث
دكف
ٌ
بثبلث و
ً
نقنط:
كحدكد
ُ  -االختصنص بنألقكاؿ المذمكم فقط دكف األفعنؿ.
ػث عمػ القػػكؿ الصػػر فػ الػػذـ ممػػن هػػك فػ الصػػح ح ف أك مػػن
ِ  -قتصػ يػر البحػ ي
كػػنف لػ أصػػؿ فػ الصػػح ح ف ككرد عنػػد غ رهمػػن ز ػػندة صػػح ح ل سػػت عمػ شػػرط من
تكض صر القكؿ أك الذـ ل .
ّ – إف ماػػنؿ البحػػث هػػك :مػػن كػػنف الػػذـ مػػف ًقىبػػؿ النب ػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ –
لمقػػكؿ الصػػندر مػػف أف ػراد الماتمػػع فػ ػ ع ػػد كقػػنـ بمعنلات ػ كتصػػح ح كىخ ػرج م ػػف
البحث من كنف الرد مف غ ر كنلرد الذم نزؿ ب القرآف الكر ـ أك الرد مف الصحنب .
خامساً :الدراسات السابقة:
ػض بمؤلػؼ ب ػذا العنػكاف
تتبع البنحث المكتبنت كمكاقع التكاصػؿ االاتمػنع فمػـ ح ى
كانمن عننك ف أخرل عنم أك خنص فمف ذلؾ:
ُ  -المن ػػنج النبػػكم فػ تصػػح

أخطػػن الفػػرد كالامنعػ

(ُ)

رسػػنل مناسػػت ر

م ػػف البنح ػػث  /محم ػػد عمػ ػ األخ ػػرش ع ػػنـ( ََِٓـ) م ػػف الانمعػ ػ ال من ػ ػ
)ُ)

كهذبت ف كتنب بعنكاف " :المن نج النبكم ف تصح
كقد طيبعت هذ الرسنل ي

مقدمػ

بإشػ ػراؼ

األخطن " محمد عم األخػرش

الننشر :دار الصم ع لمنشر طُُّْ ( ُ/هػ ََُِ -ـ).
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األسػػتنذ الػػدكتكر :حسػػف مقبػػكؿ األهػػدؿ – رحمػ اهلل  -إال أف هػػذ الرسػػنل مػػع أهم ت ػػن

تننكلت الاكانب ارت :
أ  -عنم ف تصح

ف

األخطن القكل كالفعم كاإلشنرة مف الكتب الست .

ب -تنػػنكؿ البنحػػث ف ػػن أبػػكاب العبػػندات مػػع كتػػنب اإل مػػنف فقػػط مػػف الكتػػب السػػت
غ ر مستكعب لام ع األبكاب.

أمن رسنلت

ف

خنص بنألقكاؿ المذمكم

دكف األفعنؿ كاإلشػنرة كبد ارسػ مقصػكرة

عمػ ػ م ػػن كرد فػ ػ الص ػػح ح ف دكف غ رهم ػػن كتش ػػمؿ ك ػػؿ أبػ ػكاب الص ػػح ح ف مم ػػن لػ ػ
ذـ النبػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ–
عبلقػ بػػنلقكؿ المػػذمكـ مػػع ذكػػر السػػبب الػػذم ألامػ ٌ
ذلؾ القكؿ مب نن الطر ق النبك ف العبلج.
ِ  -المن ر التربكم النبكم ف معنلا مكاقؼ مف أخطن أفراد ف الماتمػع المػدن
مػػف خػػبلؿ كت ػػنب " الس ػ رة النبك ػ ػ " البػػف هشػػنـ المت ػػكف عػػنـ ُِٖ (:ه ػ ػ ) أحمػػد ب ػػف
إسمنع ؿ بف عبد البنرم كتب

عنـ ُِْٖ (:هػ  ََِٕ -ـ).

البػف هشػنـ

كهذ الرسنل كمن هك يمبلحظ مف عنكان ن خنص بكتػنب السػ رة النبك ػ
هػػذا مػػف ننح ػ كمػػف ننح ػ أخػػرل :أف البنحػػث تنػػنكؿ ف ػػن الاننػػب التربػػكم النبػػكم كلػػـ
تطرؽ لغ ر ف

خنص ف كتنب الس رة كبنلاننب التربكم فقط.

ّ  -األسػػنل ب النبك ػ ف ػ معنلا ػ األخطػػن محمػػد صػػنل المناػػد ين ًشػػر ف ػ (ِٔ
ذم القعػ ػػدة َُّْ هػ ػ ػ  ُٓ-نػ ػػكفمبر ََِٗ ـ) كهػ ػػذا الكت ػ ػػب تنػ ػػنكؿ اننػ ػػب دعػ ػػكم
بنمت ػػنز كلػ س عم ػ طر قػ البحػػث العممػ الػػذم قػػكـ عمػ المعػػن ر كاألسػػس العمم ػ
ف البحث.
سادساً :منيج الباحث:
سمؾ البنحث ف طر ق تننكل ل ذا البحػث المػن ر الكصػف التحم مػ
ارت :
)(5
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ُ – امػ ػػع المػ ػػندة كترت ب ػ ػػن كفػ ػػؽ خط ػ ػ البحػ ػػث نػ ػػنقبل ذلػ ػػؾ مػ ػػف الكتػ ػػب المعتمػ ػػدة
كالمتعمق بنلمكضكع.
ِ – عزك ار نت القرآن إل سكرهن مع رقػـ ار ػ
المد ن

عقػب كركدهػن كاعتمػند مصػحؼ

بركا حفص عف عنصـ.

ّ – تخػػر ر األحند ػػث النبك ػ

فمػػن كػػنف من ػػن ف ػ الصػػح ح ف أك أحػػدهمن اكتف ػػت

بػػذكر المرا ػع كمػػن كػػنف مػػف غ رهمػػن خراػػت الحػػد ث كدرات ػ

مػػف كتػػب المتقػػدم ف

كالمت ػػعخر ف م ػػف عمم ػػن الح ػػد ث كاف يكا ػػد الح ػػد ث فػ ػ أكث ػػر م ػػف مص ػػدر م ػػف كت ػػب
الحد ث أش ر إل ذلؾ حسب تنر كفنة مؤلف ن.
ْ – الترام لؤلعبلـ كالمذاهب كالفرؽ كاألمنكف كالبمػداف كارثػنر الػذ ف ػذكركف
ف البحث بإ انز مف د.
ٓ  -ب نف األلفنظ الغر ب ف البحث كتكض ح ن ف ال نمش.
سابعاً :خطة البحث:
تتض ػػمف ه ػػذ الخطػ ػ مقدمػ ػ كفص ػػؿ تم ػػدم كثبلثػ ػ فص ػػكؿ ثيػػـ خنتمػ ػ
ارت :

المقدمة وتشتمل عمى:
أهم البحث.
أسبنب اخت نر البحث.
أهداؼ البحث.
حدكد البحث.
الدراسنت السنبق .
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عمػ ػ النح ػػك

من ر البنحث.
خط البحث.
الفصل التمييدي:
تحديد مصطمحات البحث ،ونماذجو ،ويتضمن ثبلثة مباحث:
المبحث األول :التعريف بمفردات عنوان البحث ،ويتضمن:
المطمب األكؿ :التعر فنت المغك كاالصطبلح لمفردات العنكاف.
المبحث الثاني :التعريف بنموذجي البحث "البخاري ،ومسمم" ،وفيو مطمبان:
المطمب األكؿ :التعر ؼ بنإلمنـ البخنرم.
المطمب الثنن  :التعر ؼ بنإلمنـ مسمـ.
المبحث الثالث :التعريف بكتابي البخاري ومسمم ،وفيو مطمبان:
المطمب األكؿ :التعر ؼ بصح

البخنرم.

المطمب الثنن  :التعر ؼ بصح

مسمـ.
الفصل األول:

مجاالت الذم القولية العقدية ،األسباب ،وطريقة العبلج ،و ِ
الحكم المترتبة عميو،
ويتضمن ستة مباحث:
المبحث األول :التكفير والتفسيق لآلخرين ،وفيو أربعة مطالب:
المطمب األكؿ :تعر ؼ التكف ر كالتفس ؽ.
المطمب الثنن  :خطكرة التكف ر كالتفس ؽ كاألمكر المترتب عم من.
)(11
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ذـ التكف ر كالتفس ؽ لآلخر ف.
المطمب الثنلث :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الرابع :طر ق النب – صم اهلل عم كسمـ  -ف عبلج التكف ر كالتفس ؽ.
المبحث الثاني :اإلطراء والتفضيل ،وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :تعر ؼ اإلط ار كالتفض ؿ.
ذـ اإلط ار كالتفض ؿ.
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الثنلث :طر ق عبلا – صم اهلل عم كسمـ – لئلط ار كالتفض ؿ.
الحمِف واألَيمان ،وفيو ثبلثة مطالب:
المبحث الثالثَ :
المطمب األكؿ :تعر ؼ الحمؼ كاأل منف.
ذـ كثرة الحمؼ كاأل منف.
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الثنلث :طر ق العبلج النبكم لمف كقع ف الحمؼ كاأل منف.
المبحث الرابع :التطير والتشاؤم ،وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :تعر ؼ التط ر كالتشنؤـ.
ذـ التط ر كالتشنؤـ.
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الثنلث :طر ق العبلج النبكم لمتط ر كالتشنؤـ.
المبحث الخامس :الشيادة لمعين بالجنة أو النار ،وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :تعر ؼ الش ندة كالان

كالننر.

ذـ الحكـ بنلش ندة لمع ف بدكف دل ؿ.
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الثنلث :طر ق العبلج النبكم ف مف ش د ألحد بنلان أك الننر.
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المبحث السادس :التشبو القولي ،وفيو أربعة مطالب:
المطمب األكؿ :تعر ؼ التشب القكل .
المطمب الثنن  :صكر التشب القكل بنلكفنر كضكابط .
ذـ التشب القكل .
المطمب الثنلث :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الرابع :طر ق العبلج النبكم لمتشب القكل .
الفصل الثاني:
الحكمية ،األسباب والعبلج ،ويتضمن ستة مباحث:
مجاالت الذم القولية ُ
المبحث األول :طمب اإلمارة ،وفيو أربعة مطالب:
المطمب األكؿ :تعر ؼ اإلمنرة.
المطمب الثنن  :حكـ طمب اإلمنرة.
ذـ طمب اإلمنرة.
المطمب الثنلث :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الرابع :طر ق العبلج النبكم ف ذـ اإلمنرة كالحكم من ن.
المبحث الثاني :تمني لقاء العدو ،وفيو أربعة مطالب:
المطمب األكؿ :تعر ؼ تمن لقن العدك.
المطمب الثنن  :حكـ تمن لقن العدك.
ذـ تمن لقن العدك.
المطمب الثنلث :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الرابع :طر ق العبلج النبكم ف التعنمؿ مع ىمف تمن لقن العدك.
المبحث الثالث :تمني الموت ،وفيو أربعة مطالب:
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المطمب األكؿ :تعر ؼ تمن المكت.
المطمب الثنن  :حكـ تمن المكت.
ذـ تمن المكت.
المطمب الثنلث :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الرابع :طر ق العبلج النبكم ف مف تمن المكت.
المبحث الرابع :إفشاء األسرار الزوجية ،وفيو أربعة مطالب:
المطمب األكؿ :تعر ؼ إفشن األسرار.
المطمب الثنن  :حكـ إفشن األسرار الزكا .
ذـ إفشن األسرار الزكا .
المطمب الثنلث :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الرابع :طر ق العبلج النبكم ف مف فش األسرار الزكا .
المبحث الخامس :كفران العشير ،وفيو أربعة مطالب:
المطمب األكؿ :تعر ؼ كفراف العش ر.
المطمب الثنن  :حكـ كفراف العش ر.
ذـ كفراف العش ر.
المطمب الثنلث :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الرابع :طر ق العبلج النبكم ف مف كفر العش ر.
المبحث السادس :النياحة عمى الميت ،وفيو أربعة مطالب:
المطمب األكؿ :تعر ؼ الن نح .
المطمب الثنن  :حكـ الن نح .
ذـ الن نح .
المطمب الثنلث :األسبنب النبك ف ٌ
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المطمب الرابع :طر ق العبلج النبكم لمن نح .
الفصل الثالث:
مجاالت الذم القولية األخبلقية والسموكية ،األسباب ،والعبلج ،ويتضمن ثمانية مباحث:
المبحث األول :المعن ،وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :تعر ؼ المعف.
ذـ المعف.
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الثنلث :طر ق العبلج النبكم ف مف لعف.
السب ،وفيو ثبلثة مطالب:
المبحث الثاني:
ّ
السب.
المطمب األكؿ :تعر ؼ
ٌ
السب.
ذـ
ٌ
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
سب.
المطمب الثنلث :طر ق العبلج النبكم ف مف ٌ
المبحث الثالث :الشتم ،وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :تعر ؼ الشتـ.
ذـ الشتـ.
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الثنلث :طر ق العبلج النبكم ف مف شتـ.
المبحث الرابع :الكذب ،وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :تعر ؼ الكذب.
ذـ الكذب.
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
)(14

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
المطمب الثنلث :طر ق العبلج النبكم ف مف كذب.
المبحث الخامس :الغيبة ،وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :تعر ؼ الغ ب .
ذـ الغ ب .
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الثنلث :طر ق العبلج النبكم ف مف اغتنب.
المبحث السادس :النميمة ،وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :تعر ؼ النم م .
ذـ النم م .
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
نـ.
المطمب الثنلث :طر ق العبلج النبكم ف مف ٌ
المبحث السابع :الجدال ،وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :تعر ؼ الاداؿ.
ذـ الاداؿ.
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الثنلث :طر ق العبلج النبكم ف مف كقع ف الاداؿ.
المبحث الثامن :التعدي في الدعاء ،وفيو أربعة مطالب:
المطمب األكؿ :تعر ؼ التعدم كالدعن .
المطمب الثنن  :مف صكر التعدم ف الدعن .
ذـ التعدم ف الدعن .
المطمب الثنلث :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الرابع :طر ق العبلج النبكم ف مف تعدل ف الدعن .
)(15



الخــــاتمة ،وتتضمن:
 -النتائج.

 التوصيات. فيارس البحث.وتتضمن:
ف رس ار نت القرآن .
ف رس األحند ث النبك .
ف رس ارثنر.
ف رس األشعنر.
ف رس األعبلـ.
ف رس الفرؽ كالمذاهب.
ف رس األمنكف كالبمداف.
ف رس المصندر كالمرااع.
ف رس المحتك نت.
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الفصل التمييدي:
تحديد مصطمحات البحث ،ونماذجو.
كهذ المصطمحنت ه  :المن ر كالنبكة كالعبلج كالقكؿ كالذـ كأمن النمنذج ف ك
تعر ؼ بنلبخنرم كمسمـ ككتنب من.
ويتضمن ثبلثة مباحث:
المبحث األول :التعريف بمفردات عنوان البحث.
المبحث الثاني :التعريف بنموذجي البحث "البخاري  ،ومسمم".
المبحث الثالث :التعريف بكتابي البخاري ومسمم.
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مدخل:
إف معنلا األخطن القكل ف الماتمع يعد مف النص ح الكااب فػ اإلسػبلـ كهػ
حظ الدعنة كالمرب ف كالعممن مف م راث الرسؿ الكراـ – عم ـ الصبلة كالسػبلـ – ( فػإف
اهلل كمبلئكت ػ

(ُ)

كأهػػؿ السػػمن كاألرض صػػمكف عم ػ معمػػـ النػػنس الخ ػػر)

األقكاؿ المذمكم مف تعم ـ الننس الخ ر كنشر ف الماتمع.

كتصػػح

كمن هر ربنن فر د فقد كنف القرآف نزؿ عمػ الرسػكؿ
كتصح األخطن كح ه إل
– صم اهلل عم كسمـ – بنألكامر كالنكاه كاإلقرار كاإلنكنر كالعتنب.
كلقد عتب اهلل عم نب – محمد – صػم اهلل عم ػ كسػمـ – فػ شػعف األعمػ
تعنل  :ػَثَظَ وَذَىَ  ًٜوَ ٢جَاءهُ ََّْػْ[ . ًَ١عبس ]2،1
ككػػنف الػػكح

فقػنؿ

(ِ)

نػػزؿ بب ػػنف خطػػع بعػػض الصػػحنب ف ػ عػػدد مػػف المكاقػػؼ مثػػؿ :قص ػ
(ّ)

نزكؿ الرمنة كـ أحد

مف الابؿ كك ؼ عتب اهلل – تعنل  -عمػ ـ تمػؾ المخنلفػ التػ

)ُ) از مف حد ث ركا الترمذم ف كتنب العمـ بػنب فضػؿ الفقػ عمػ العبػندة ( ٓ ) َٓ /رقػـ ) ِٖٔٓ( :مػف
حد ث أب أمنم البنهم – رض اهلل عن  -كقنؿ المنػنكم ":ف ػ الكل ػد بػف ام ػؿ ل نػ أبػك زرعػ " انظػر :فػ ض
القػػد ر شػػرح الاػػنمع الصػػغ ر(ْ )ٓٔٗ/ز ػػف الػػد ف محمػػد المػػدعك بعبػػد الػػرؤكؼ بػػف تػػنج العػػنرف ف بػػف عمػ بػػف ز ػػف
العنبػ ػػد ف الحػ ػػدادم ثػ ػػـ المنػ ػػنكم القػ ػػنهرم ( تَُُّ :هػ ػ ػ ) الننشػ ػػر :المكتب ػ ػ التانر ػ ػ الكبػ ػػرل – مصػ ػػر -طُ /
(ُّٔٓهػ ػ ػ ) كقػ ػػنؿ العامػ ػػكن  ":ركا الترمػ ػػذم كحسػ ػػن عػ ػػف أب ػ ػ أمنم ػ ػ مرفكعػ ػػن " انظػ ػػر :كشػ ػػؼ الخفػ ػػن كمز ػ ػػؿ
اإللبنس(ِ )ٖٔ/إسمنع ؿ بف محمد بف عبد ال ندم الا ارحػ
بػػف أحمػػد بػػف كسػػؼ بػػف هنػػداكم الننشػػر :المكتب ػ العصػػر

صح

أبػك الفػدا

العامػكن الدمشػق

تحق ػؽ :عبػد الحم ػد

طَُِْ( ُ/هػ ػ َََِ -ـ) كصػػحح األلبػػنن ف ػ

الانمع (ِ.)ٕٕٔ/

)ِ) انظػػر :اػػنمع الب ػػنف فػ تفسػ ر القػرآف ( ِْ  )َُِ /محمػػد بػػف ار ػػر أبػػك اعفػػر الطبػػرم (ت  َُّ :هػػ)
الننشر  :دار هار ط َُِْ( ُ/هػ  َََِ -ـ).

)ّ( أيحد  :اسـ الابؿ الذم كننت عند غزكة أحد كهك مرتاؿ ل ذا الابػؿ كهػك ابػؿ أحمػر ب نػ كبػ ف المد نػ ق اربػ

م ػػؿ فػ ػ ش ػػمنلٌ ن .انظ ػػر :معا ػػـ البم ػػداف (ُ )َُٗ/شػ ػ نب ال ػػد ف ػػنقكت ب ػػف عب ػػد اهلل أب ػػك عب ػػد اهلل الركمػ ػ
الحمكم (تِٔٔ :هػ) الننشر :دار صندر ب ركت طُٗٗٓ( ِ/ـ).
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كقع ػػت (ُ) كمث ػػؿ تس ػػر ب الخب ػػر ال ػػذم يس ػ ٌػرب لكف ػػنر ق ػػر ش م ػػف ًقىب ػػؿ الص ػػحنب الام ػػؿ
حنطػػب بػػف أبػ بمتعػ (ِ) -رضػ اهلل عنػ – (ّ) كغ ػػر مػػف األمثمػ التػ تيبػٌف معنلاػ
الكح لؤلخطن الت كقعت ف الماتمع المسمـ حنؿ نزكؿ الكح .

كلػػـ قتصػػر ذلػػؾ عمػ الراػػنؿ فحسػػب بػػؿ نػػزؿ القػرآف لحػػؿ قضػػن ن النسػػن
أحػ ػكال ف كقصػ ػ الماندلػ ػ

(ْ)

كالممتحنػ ػ

(ٓ)

كمعنلاػ

كغ ره ػػن م ػػف قص ػػص النس ػػن فػ ػ القػ ػرآف

الكػػر ـ كنػػزكؿ الػػكح بشػػعن ٌف)ٔ(.كهكػػذا كػػنف النب ػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – عػػنلر

إف المعنلا ػ لتمػػؾ
األخطػػن القكل ػ الت ػ تصػػدر مػػف الصػػحنب  -رض ػ اهلل عػػن ـ -بػػؿ ٌ
األخطػػن القكل ػ شػػممت حت ػ مػػن تعمػػؽ بػػنلح كاف كاألمكن ػ أمػػن الح ػكاف فػػإف النب ػ –
صػ ػػم اهلل عم ػ ػ كسػ ػػمـ – برك ػ ػػت ب ػ ػ راحمت ػ ػ ػ ػػكـ دخ ػ ػػكؿ مك ػ ػ فقػ ػػنؿ النػ ػػنس :خ ػ ػػؤلت

)ُ) انظػػر :الاػػنمع ألحكػػنـ الق ػرآف ( ْ )ِّّ/محمػػد بػػف أحمػػد بػػف أب ػ بكػػر بػػف فػػرح األنصػػنرم الخزرا ػ شػػمس
الػد ف أبػػك عبػػد اهلل القرطبػ

(ت ُٕٔ :هػػ) تحق ػػؽ :سػم ر البخػػنرم الننشػػر :عػنلـ الكتػػب الر ػػنض ( ُِّْه ػ

 ََِّ -ـ).

)ِ ) هك :حنطب بف أب بمتع بف عمرك بف عم ر بف سػمم بػف صػعب بػف سػ ؿ بػف العت ػؾ بػف سػعند بػف ارشػدة بػف
از م بف لخـ بػف عػدم يكنػ أبػن محمػد صػحب رسػكؿ اهلل -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -كشػ د بػد ار كقػدـ رسػكال إلػ
مصػػر مػػف النبػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -إلػ المقػػكقس مػنت بنلمد ن ػ عػػنـ َّ( :ه ػ ) انظػػر :الطبقػػنت الكبػػرل

(ُ )َُٕ/محمػػد بػػف سػػعد بػػف من ػػع ال نشػػم بػػنلكال

البصػػرم أبػػك عبػػد اهلل البغػػدادم المعػػركؼ "بػػنبف سػػعد" (ت:

َِّهػػ) تحق ػػؽ :محمػػد عبػػد القػػندر عطػػن الننشػػر :دار الكتػػب العمم ػ – ب ػػركت -ط َُُْ( ُ/هػ ػ  َُٗٗ -ـ)
كاالسػػت عنب البػػف عبػػد البػػر (ُ )ُِّ/كاإلكمػػنؿ ف ػ رفػػع االرت ػػنب عػػف المؤتمػػؼ كالمختمػػؼ ف ػ األسػػمن كالكن ػ

كاألنسنب (ْ )َّٔ/سعد الممػؾ عمػ بػف هبػ اهلل بػف اعفػر أبػك نصػر ابػف مػنككال (تْٕٓ :هػػ) الننشػر :دار
الكتب العمم  -ب ركت -لبننف طُُُْ( ُ/هػَُٗٗ-ـ).

)ّ) انظر :مفنت

الغ ب (ِٗ ) ُٓٓ/محمد بف عمر المعػركؼ بفخػر الػد ف الػرازم دار النشػر :دار إح ػن التػراث

العرب  -ب ركت -بدكف تنر طبع.

)ْ) قنؿ ً
عكرم  ":اسم ن خكل بنت ثعمب
)ٓ ) الممتحن  :بكسر الحن

كزكا ن أكس بف الصنمت"  .انظر :انمع الب نف لمطبرم (ِّ.)ُِٗ/

اسـ فنعؿ أض ؼ الفعؿ إل ن مان از كمن سم ت سكرة ب ار ة الفنضح

لكشف ن عف ع كب

المننفق ف كق ؿ :الممتحن بفت الحن اسـ مفعكؿ إضنف إل المرأة الت نزلت ف ن كه أـ كمثكـ بنت عقب بف أب
مع ػ ط انظػػر :فػػت القػػد ر(ٓ )َِٓ/محمػػد بػػف عم ػ بػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل الشػػككنن ال من ػ

(تَُِٓ :ه ػػ)

الننشر :دار ابف كث ر دار الكمـ الط ب – دمشؽ -ب ركت طُُْْ( ُ/ه ػ ).

)ٔ) انظر :الكشنؼ عف حقنئؽ غكامض التنز ؿ كع كف األقنك ؿ فػ كاػك التعك ػؿ ( ْ ) ْْٖ/اػنر اهلل محمػكد بػف
عمر الزمخشرم ( ت ّٖٓ :هػ ) الننشر :دار الكتنب العرب – ب ركت  -عنـ الطبعَُْٕ ( :هػػ).
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القص ػ ػكا

(ُ)

القصكا

خػ ػػؤلت القص ػ ػكا

فقػ ػػنؿ النب ػ ػ  -صػ ػػم اهلل عم ػ ػ كسػ ػػمـ ( :-مػ ػػن خػ ػػؤلت

كمن ذاؾ ل ن بخمؽ كلكػف حبسػ ن حػنبس الف ػؿ) (ِ)كأمػن األمكنػ
(ْ)

عبػػندة(ّ) -رضػ اهلل عنػ  :-قػػنؿ ػػكـ الفػػت  :ػػن أبػػن سػػف نف
تسػػتحؿ الكعب ػ

فػإف سػعد بػف

ال ػػكـ ػػكـ الممحمػ

ال ػػكـ

فممػػن مػػر رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -بػػعب سػػف نف قػػنؿ :ألػػـ

تعمـ من قنؿ سعد بف عبندة؟ قنؿ( :مػن قػنؿ؟) قػنؿ :كػذا ككػذا فقػنؿ ( :كػذب سػعد كلكػف
هػذا ػكـ عظػـ اهلل ف ػ الكعبػ ك ػكـ تيكسػ ف ػ الكعبػ ) (ٓ)كهػذا المػن ر النبػكم قػنـ عمػ
الدق العنل ف معنلا الخطع القكل ك دؿ عم ذلؾ عنػدمن أرشػد أحػد الصػحنب إلػ

أذكػػنر النػػكـ فقػػنؿ ( :إذا أت ػػت مضػػاعؾ فتكضػػع كضػػك ؾ لمصػػبلة ثػػـ اضػػطاع عم ػ
شػػقؾ األ مػػف كقػػؿ :الم ػػـ أسػػممت نفس ػ إل ػػؾ كفكضػػت أمػػرم إل ػػؾ كألاػػعت ظ ػػرم
إل ػػؾ رهب ػ كرغب ػ إل ػػؾ ال مماػػع كال مناػػن منػػؾ إال إل ػػؾ آمنػػت بكتنبػػؾ الػػذم أنزلػػت
كبنب ػػؾ الػػذم أرسػػمت فػػإف مػػت مػػت عم ػ الفط ػرة كااعم ػػف آخػػر مػػن تقػػكؿ ) فقػػنؿ ذلػػؾ
الصحنب

(ٔ) (ٕ)

ستذكرهف :كبرسكلؾ الذم أرسمت قنؿ( :ال كبنب ؾ الذم أرسمت).

)ُ) أم :امتنعت الننق مف المش  .انظر :فت البنرم شرح صح
المعرف – ب ركت -عنـ النشر ( ُّٕٗه ػ ).

البخنرم البف حاػر ( ُ  )ُُّ/الننشػر :دار

)ِ) ركا البخنرم كتنب الشركط بنب الشركط ف الا ند كالمصػنلح مػع أهػؿ الحػرب ككتنبػ الشػركط (ّ)ُّٗ/
رقـ )ُِّٕ( :مف حد ث المسكر بف مخرم – رض اهلل عن .-

)ّ) هػك :سػػعد بػف عبػػندة بػف دلػ ـ بػف أبػ حم مػ بػػف ثعمبػ بػػف طر ػؼ بػػف الخػزرج بػػف سػنعدة بػػف كعػب بػػف الخػػزرج
ككنف نق بن ش د العقب كبد ار منت بحكراف مف أرض الشنـ عنـُْ( :ق) كق ؿُٓ( :هػ) .انظر :االست عنب البػف
عبد البر(ِ )ٓٗٗ-ْٓٗ/كاإلصنب

البف حار(ّ.)ٓٓ/

)ْ( هػػك :صػػخر بػػف حػػرب بػػف أم ػ بػػف عبػػد شػػمس بػػف عبػػد منػػنؼ أبػػك سػػف نف القرش ػ

أسػػمـ ػػكـ فػػت مكػ

كشػ د

حن نػ ػػن مػ ػػنت بنلمد ن ػ ػ عػ ػػنـ (ّْ ه ػ ػػ) .انظػ ػػر :االسػ ػػت عنب البػ ػػف عب ػ ػػد البػ ػػر (ِ )ُٕٓ-ُْٕ/كاإلصػ ػػنب

البػ ػػف

حار(ّ.)ِّّ/

)ٓ) ركا البخػػنرم كتػػنب المغػػنزم بػػنب :أ ػػف ركػػز النبػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -ال ار ػ ػػكـ الفػػت ؟ (ٓ)ُْٔ/
رقـ )َِْٖ( :مف حد ث عركة بف الزب ر عف أب  -رض اهلل عن من.-

)ٔ) ركا البخنرم كتنب الدعكات بنب إذا بنت طنه ار كفضم (ٖ )ٖٔ/رقـ )ُُّٔ( :مف حد ث الب ار بف عنزب
عنزب – رض اهلل عن .-

)ٕ ) لػـ قػر عمػ تبػد ؿ لفػػظ النبػ بمفػػظ الرسػكؿ عمػ تقنرب مػن ألف الصػ غ متعبػد ب ػػن .انظػر :ماػػنلس التػذك ر مػػف
حد ث البش ر النذ ر(صػِْٔ) عبد الحم د محمد بػف بػند س الصػن نا
الشؤكف الد ن

طَُّْ( ُ/هػ ُّٖٗ -ـ).
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كمػػن قػػنـ هػػذا المػػن ر فػ المعنلاػ عمػ الكضػػكح ك عػػنلر مػػن مػػف شػػعن المػػبس ك ػػدؿ
كدؽ البػػنب فقػػنؿ النبػ  -صػػم اهلل عم ػ
عمػ ذلػػؾ عنػػدمن اسػػتعذف أحػػد أصػػحنب عم ػ
ٌ
(ُ)
كسمـ  (:-مف ذا؟) فقنؿ المستعذف :أنن فقنؿ ( :أنن أنن ) كعن كره ن.
كلمػن خطػب راػؿ عنػػد النبػ  -صػم اهلل عم ػ كسػػمـ -فقػنؿ :مػف طػع اهلل كرسػػكل
فقػػد رشػػد كمػػف عصػ من فقػػد غػػكل فقػػنؿ رسػػكؿ اهلل -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ ( :-بػػئس
(ِ) (ّ)

الخط ب أنت قؿ :كمف عص اهلل كرسكل ).

كادراؾ المن ر النبكم ف التعنمؿ مع األخطن القكل الت حػدثت فػ عصػر الرسػنل
مػػف األهم ػ بمكػػنف ألنػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -مؤ ػػد مػػف ًقبػػؿ اهلل فعقكالػ كأفعنلػ
رافق ن الكح

تصح حن كاق ار انر كعتنبن.

كه ػػذ الرس ػػنل ع ػػف الم ػػن ر النب ػػكم فػ ػ معنلاػ ػ األخط ػػن القكل ػ ػ
فنحص

بد ارسػ ػ تحم م ػ ػ

تيظ ً ر الحكم كاألسمكب الػذم اسػتخدم النبػ – صػم اهلل عم ػ كسػمـ  -فػ

ذمػ
المعنلا لكث ر مف المخنلفنت القكل الت فشػت فػ الماتمػع النبػكم مب نػن سػبب ٌ
لتمؾ األقكاؿ كطر ق العبلج ك ً
الحكـ كارثنر المترتب عم ذلؾ – إف كادت .-
كقد اختنر البنحث عنكانن لبحث أسمن  ":المنيج النبـوي فـي عـبلج األقـوال المذمومـة

 ،دراســــة تحميميــــة :الصــــحيحان أنموذجــــاً " ق ػػكـ م ػػف خبللػ ػ بام ػػع بع ػػض المكاق ػػؼ

كتنظ م ػػن كترت ب ػػن كتحم م ػػن كمػػف ثىػػـ كضػػع ن عم ػ شػػكؿ مرتػػب حت ػ تكػػكف أفضػػؿ
فنئدة كأشمؿ نفعن.

)ُ) ركا البخػػنرم كتػػنب االسػػتئذاف بػػنب بػػد السػػبلـ (ٖ )ٓٓ/رقػػـ )َِٔٓ( :كمسػػمـ كتػػنب ارداب بػػنب ك اره ػ
قكؿ المستعذف :أنن إذا ق ؿ مف هذا؟ (ّ )ُٕٔٗ/رقـ )ُِٓٓ( :مف حد ث انبر – رض اهلل عن . -

)ِ( ركا مسمـ كتنب الامع

بنب تخف ؼ الصبلة كالخطب (ِ )ْٓٗ/رقـ )َٖٕ( :مف حػد ث عػدم بػف حػنتـ –

رض اهلل عن .-

)ّ) إنمػػن أنكػػر عم ػ لتشػػر ك ف ػ الضػػم ر المقتض ػ لمتسػػك
انظػػر :المن ػػنج شػػرح صػػح

كأمػػر بػػنلعطؼ تعظ مػػن هلل  -تعػػنل  -بتقػػد ـ اسػػم .

مسػػمـ بػػف الحاػػنج (ٔ )ُٓٗ/مح ػ الػػد ف ح ػ بػػف شػػرؼ أبػػك زكر ػػن النػػككم (ت:

ٕٔٔهػ) الننشر :دار إح ن التراث العرب – ب ركت -طُِّٗ ( ِ /هػ).
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المبحث األول:
التعريف بمفردات عنوان البحث.
ويتضمن:
المطمب األكؿ :التعر فنت المغك كاالصطبلح لمفردات العنكاف.

)(22

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
المطمب األول:
التعريفات المغوية واالصطبلحية لمفردات العنوان.
الفرع األول :تعريف المنيج لغة واصطبلحاً:
(ُ)
كن ىػ ىر لػ ى األمػ ىػر :أكضػػح
المــنيج فــي المغــة :قػػنؿ ابػػف فػػنرس :الػػن ر :الطر ػػؽ ى
كالمػػن ر :الطر ػػؽ كالامػػع منػػنهر )ِ(.كقػػنؿ ال ارغػػب(ّ) :الػػن ر :الطر ػػؽ الكاض ػ كمن ػ

قكل ػ تعػػنل ُِٜٙ  :ممٛج جَؼََ ْٝمما ِ٠مم  ُْٟٙةِممشْػَحه وَْ ِ٠هَاجمما [ المائززدة ]45
المذهب أك الطر ق

)ْ)

كالمن ػػنج ف ػ ار ػ :

(ٓ)

أك الد ف.

والمـــنيج فـــي االصـــطبلح :هػػك نظػػنـ متكنمػػؿ مػػف الحقػػنئؽ كالمعػػن ر كالق ػ ـ الثنبت ػ

كالخبػ ػرات كالمع ػػنرؼ كالم ػػنرات اإلنس ػػنن المتغ ػ ػرة التػ ػ تػ ػؤدم إلػ ػ تحق ػػؽ األه ػػداؼ

)ُ) هك :أحمػد بػف فػنرس بػف زكر ػن أبػك الحسػ ف القزك نػ

المعػركؼ بػنلرازم المػنلك

الم ٍا ىمػؿ"
صػنحب كتػنب " ي

م عػػنـ
ك" معاػػـ مقػػن س المغ ػ " كػػنف أرس ػ ن ف ػ األدب منػػنظ انر كمذهب ػ فػػ النحػػك مػػذهب الكػػكفٌ ف مػػنت بػػنلر ٌ
( ّٓٗهػ ) .انظر :س ر أعبلـ النببل ( ُٕ )َُٔ – َُّ/شمس الد ف محمد بف أحمد بف عثمنف أبك عبػد اهلل
الذهب

(تْٕٖ :هػ) تحق ؽ :مامكع مػف المحققػ ف بإشػراؼ :شػع ب األرنػنؤكط الننشػر :مؤسسػ الرسػنل

طّ/

( َُْٓ هػ ػ  ُٖٗٓ -ـ) كشػػذ ارت الػػذهب ف ػ أخبػػنر مػػف ذهػػب (ْ )َْٖ/عبػػد الح ػ بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف
العكرم (تَُٖٗ :هػ) تحق ؽ :محمػكد األرنػنؤكط الننشػر :دار ابػف كث ػر دمشػؽ – ب ػركت-
العمند أبك الفبلح ى
طَُْٔ( ُ/هػ ُٖٗٔ -ـ).
)ِ) انظػػر :معاػػـ مقػػن س المغ ػ

مػػندة " ن ػػر " ( ٓ  ) ُّٔ /تحق ػػؽ :عبػػد السػػبلـ محمػػد هػػنركف الننشػػر :دار

الفكر عنـ النشرُّٗٗ (:هػ ُٕٗٗ -ـ).

)ّ) اختمػػؼ ف ػ اسػػم

كأش ػ رهن :أبػػك القنسػػـ الحس ػ ف بػػف محمػػد بػػف المفضػػؿ األصػػب نن

المفسر ف ف مف اسم المفضؿ فقنؿ :المفضػؿ بػف محمػد األصػب نن

كذكػػر صػػنحب طبقػػنت

أبػك القنسػـ ال ارغػب كػنف مػف الحكمػن العممػن

(ت َِٓ:ه ػػ) .انظػػر :طبقػػنت المفسػػر ف ( ِ )ِّٗ/محمػػد بػػف عم ػ بػػف أحمػػد شػػمس الػػد ف الػػداككدم المػػنلك

(تْٗٓ :هػػ) الننشػر :دار الكتػب العمم ػ – ب ػركت -كاألعػػبلـ ( ِ ) ِٓٓ /خ ػر الػد ف بػف محمػكد بػف محمػػد
بف عم بف فنرس الزركم الدمشق

(تُّٗٔ :هػ) الننشر :دار العمـ لممبل ف ط ََِِ( ُٓ/ـ).

)ْ) انظ ػػر :المف ػػردات فػ ػ غر ػػب القػ ػرآف (صِٖٓ ) تحق ػػؽ :ص ػػفكاف ع ػػدننف ال ػػداكدم الننش ػػر :دار القم ػػـ ال ػػدار
الشنم  -دمشؽ ب ركت -طُُِْ( ُ/هػ) .

)ٓ) انظػػر :القػػنمكس القػػك ـ أللفػػنظ الق ػرآف الكػػر ـ (ِ )ِٖٗ/إب ػراه ـ أحمػػد عبػػدالفتنح الننشػػر :دار الكمم ػ لمنشػػر
كالتكز ع تنر النشر ََِٔ/ ُ/ُ (:ـ ).
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(ُ)
ؾ ال ػػذم س ػػمك النبػ ػ – ص ػػم اهلل عم ػ ػ
المنش ػػكدة .كالمػ ػراد ب ػػنلمن ر هن ػػن :ه ػػك المس ػػم ي
كسمـ -كالطر ق ي الت سنر عم ن ف التعنمؿ مع الخطع القكل كمعنلات .

الفرع الثاني :تعريف النبوة لغة واصطبلحاً:
النبوة في المغة :معخكذة مف مندة "نبن" غ ر م مػكز أك مػف مػندة "نبػع" م مػكز كهمػن

أصبلف صح حنف ف المغ

فػإذا أخػذت النبػكة مػف "نبػن" بغ ػر همػز كننػت بمعنػ ارتفػع

(ِ) أم :مػػن ارتفػػع مػػف األرض(ّ) فػػإف اعػػؿ النب ػ مػػعخكذان من ػػن بمعن ػ  " :أن ػ يشػ ٌػرؼ
عمػ سػػنئر الخمػػؽ" )ْ(.أمػػن إذا أخػػذت النبػػكة مػػف "نبػػع" ب مػ وػز ف ػ بمعنػ الخبػػر فػػنلنب
(ٓ)

يمخبر عف اهلل.

والنبوة في االصطبلح:
انقسم العمماء في تعريفيا إلى قسمين:
القســــم األول :م ػػف اعم ػػن بمعنػ ػ كحػ ػ اهلل إلػ ػ إنس ػػنف بخب ػػر الس ػػمن

بنلتبم

قنؿ ابف أبػ العػز الحنفػ (ٔ) " :أف مػف نبػع اهلل بخبػر السػمن

بم غ ر

(ٕ)

كل ػػـ ػػؤمر

كاف لػـ ػعمر أف

ف ك نب ".

)ُ) انظػ ػػر :منػ ػػنهر الترب ػ ػ أسس ػ ػ ن كتطب قنت ػ ػػن (صػ ػ ػُّ) عم ػ ػ أحمػ ػػد مػ ػػدككر الننشػ ػػر :دار الفكػ ػػر العرب ػ ػ
(ُُِْهػ ََُِ -ـ).
)ِ( انظػػر :ت ػػذ ب المغ ػ

طُ/

مػػندة " نب ػن " ( ُٓ ) ْٖٓ/محمػػد بػػف أحمػػد بػػف األزهػػرم أبػػك منصػػكر ال ػػركم (ت:

َّٕهػ) تحق ؽ :محمد عكض مرعب دار إح ن التراث العرب  -ب ركت – طََُِ ( ُ/ـ).

)ّ) انظ ػػر :المصػ ػػدر الس ػػنبؽ ( ُٓ )ْٖٔ /كالصػ ػػحنح تػ ػػنج المغػ ػ كصػ ػػحنح العرب ػ ػ
إسمنع ؿ بف حمند أبك نصر الاكهرم الفراب

مػ ػػندة " نبػ ػػع "( ٔ)ََِٓ/

( ت ّّٗ :هػ ) تحق ػؽ :أحمػد عبػد الغفػكر عطػنر الننشػر :دار

العمـ لممبل ف – ب ركت -ط َُْٕ( ْ/هػ  ُٖٕٗ -ـ).

)ْ( ت ذ ب المغ

لؤلزهرم ( ُٓ  )ّْٗ /كالصحنح لماكهرم (ِ .)ُُٗ/

)ٓ) انظػػر :لسػػنف العػػرب (ُٓ ) ُّْٔ/محمػػد بػػف مكػػرـ بػػف عمػ

امػػنؿ الػػد ف ابػػف منظػػكر األنصػػنرم الرك فع ػ

اإلفر ق (تُُٕ :هػ) مندة " نبع " الننشر :دار صندر – ب ركت -طُُْْ( ُ/هػ).

)ٔ) هك :صدر الد ف محمد بف عبل الد ف عم ٌ بف محمد ابف أب العز الحنفػ
كنف قنض ن لمقضنة بدمشؽ ثـ بنلد نر المصر ثـ بدمشؽ (تِٕٗ :هػ ) انظر :األعبلـ لمزركم (ْ.)ُّّ/
األذرعػ الصػنلح الدمشػق

)ٕ) انظر :شرح الطحنك ( صُٖٓ) تحق ؽ :أحمد شنكر الننشر :ك ازرة الشؤكف ط ُُْٖ ( ُ /هػ).
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(ِ)

كقنؿ السفنر ن (ُ) " :النب هك إنسنف أكح إل بشرع كاف لـ ؤمر بتبم غ ".

مف اعؿ النبكة بمعن  :كح اهلل إلػ إنسػنف ل نبػآل ارخػر ف عمػ أف
والقسم الثانيٍ :
كػػكف اإلنبػػن مػػف خػػبلؿ تقر ػػر شػػرع مػػن قبم ػ كممػػن اػػن ف ػ هػػذا المعن ػ  :مػػن قنل ػ ابػػف

ت م ػ (ّ) " :النب ػ هػػك المنبػػآل عػػف اهلل" أك "هػػك الػػذم نبئ ػ اهلل كهػػك نبػػآل بمػػن أنبػػع اهلل
تعنل ب

كأمن إذا كنف إنمن عمػؿ بنلشػر ع قبمػ
(ْ)

رسػػنل ف ػػك نب ػ "

كلػـ رسػؿ هػك إلػ أحػد بمغػ عػف اهلل

(ٔ)

كقػػنؿ ارلكس ػ  " )ٓ(:النب ػ هػػك مػػف بعػػث لتقر ػػر شػػرع مػػف قبم ػ ".

كبػػذلؾ تكػػكف النبػػكة مقػػنـ عػ و
ػنؿ كمنزلػ مرتفعػ بنػػن ن عمػ أن ػػن مػػعخكذة مػػف الفعػػؿ" نبػػن "
بدكف همز كتف د معن اإلخبنر عف اهلل كعف األمكر الد ن كال س من عمن س حدث ف مػن
)ُ) هك :محمد بف أحمد بف سنلـ السفنر ن

شمس الد ف أبك العكف عػنلـ بنلحػد ث كاألصػكؿ كاألدب محقػؽ كلػد
كتػكف ف ػن عػنـ:

ف سفنر ف "مف قرل ننبمس" كرحؿ إلػ دمشػؽ فعخػذ عػف عممنئ ػن كعػند إلػ نػنبمس فػدرس كأفتػ

(ُُٖٖهػ) انظر :األعبلـ لمزركم (ٔ.)ُْ/
)ِ) لكامع األنكار الب

كسكاطع األسرار األثر

لشرح الدرة المض ف عقػد الفرقػ المرضػ ( ُ ) ْٗ/الننشػر:

مؤسسػ ػ الخػ ػػنفق ف كمكتبت ػػن – دمش ػػؽ -ط  َُِْ -( ِ /هػػ ػ  ُِٖٗ -ـ) كانظ ػػر :معػ ػػنرج القبػػػكؿ بشػػػرح س ػػمـ
الكصكؿ إل عمـ األصكؿ (ِ ) ُٖ/حنفظ بف أحمػد بػف عمػ الحكمػ (ت ُّٕٕ :ه ػ) تحق ػؽ :عمػر بػف محمػكد

أبك عمر الننشر :دار ابف الق ـ – الدمنـ  -ط  َُُْ( ُ /هػ َُٗٗ -ـ).

)ّ( هػػك :أحمػػد بػػف المفت ػ ش ػ نب الػػد ف عبػػد الحم ػ ـ تق ػ الػػد ف أبػػك العبػػنس الح ارن ػ

كلػػد ف ػ رب ػػع األكؿ عػػنـ

( ُٔٔهػػ) كصػػنؼ الكث ػػر فػ عمػػكـ اإلسػػبلـ كعمػػـ الكػػبلـ كغ ػػر ذلػػؾ مػػنت فػ َِ ذم القعػػدة عػػنـ (ِٖٕق).
انظػػر :طبقػػنت الحفػػنظ (ص َِٓ) عبػػد الػػرحمف بػػف أبػ بكػػر اػػبلؿ الػػد ف الس ػ كط

( تُُٗ :هػػ) الننشػػر:

دار الكتب العمم – ب ركت -طَُّْ( ُ/ه ػ).

)ْ) مامػػكع الفتػػنكل ( َُ )َُٕ/تحق ػػؽ :أنػػكر البػػنز عػػنمر الاػػزار الننشػػر :دار الكفػػن

ط ُِْٔ( ّ /ه ػ ػ -

ََِٓ ـ ) كالنبػكات (صُِٖ) تحق ػػؽ :محمػػد عبػػد الػػرحمف عػػكض الننشػػر :دار الكتػػنب العرب ػ

ب ػػركت طُ/

(َُْٓهػُٖٗٓ-ـ).

)ٓ( هك :محمكد بف عبد اهلل الحس ن

أبك الكفن ش نب الد ف ارلكس

مفسر محدث فق ػ

أد ػب لغػكم نحػكم

نحكم شنرؾ ف عمكـ كث رة مف تصنن ف " :ركح المعنن ف تفس ر القرآف كالسبع المثنن " (تَُِٕ :هػ) انظػر:
هد العنرف ف أسمن المؤلف ف كآثنر المصنف ف (ِ )ُْٖ/إسمنع ؿ بف محمد أم ف بف م ر سػم ـ البنبػنن البغػدادم

(تُّٗٗ :ه ػ ػػ) الننشػ ػػر :ككنل ػ ػ المعػ ػػنرؼ الام م ػ ػ ف ػ ػ مطبعت ػ ػػن الب ػ ػ اسػ ػػتننبكؿ (ُُٓٗـ) كمعاػ ػػـ المػ ػػؤلف ف
(ُِ )ُٕٓ/عمر بف رضن بف محمد راغب بػف عبػد الغنػ كحنلػ الدمشػؽ (تَُْٖ :هػػ) الننشػر :مكتبػ المثنػ
– ب ركت -دار إح ن التراث العرب .

)ٔ) ركح المعػػنن ( ُٕ )ُّٕ/تحق ػػؽ :عم ػ عب ػػد الب ػػنرم عط ػ ػ

الننش ػػر :دار الكت ػػب العمم ػػ – ب ػػركت – ع ػػنـ

الطبعُُْٓ (:هػ).
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بعد إف كنف أصم ن " نبػع " بػنل مز الػذم تػدؿ مندتػ عمػ معنػ اإلخبػنر فػنلنب
عف اهلل سكا ن ان ل ادد شر ع مف قبم

أـ أيكح إل بش

(ُ)

خبػر

مع ف.

الفرع الثالث :تعريف العبلج لغة واصطبلحاً:
العبلج في المغة :معخكذ مف الفعؿ الربنع "عنلر " ،الػذم ػدؿ عمػ االشػتراؾ كهػك
كاكد المعنلًر كالمعنلىر كعنلر الشػ معنلاػ كعبلاػن زاكلػ كمنرسػ كالمػر ض داكا
كفبلنن غنلب كعن دافع ،ك ً
العبلج :اسـ لمن يعنلر ب .

(ِ)

كف الحد ث " :كنف رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسمـ  -عػنلر مػف التنز ػؿ شػدة"

(ّ)

عػػنلر أم :مػػنرس (ْ)كقػػنؿ مكسػ – عم ػ السػػبلـ – لنب نػػن محمػػد – صػػم اهلل

كمعنػ

عم ػ كسػػمـ – ل م ػ المع ػراج( :عنلاػػت بن ػ إس ػرائ ؿ أشػػد المعنلا ػ )

(ٓ)

(ٔ)

أم :منرسػػت ـ

كلق ت من ـ الشدة ف من أردت من ـ مف الطنع .
(ٕ)

كقػػنؿ راػػؿ:

( ػػن رسػػكؿ اهلل إن ػ عنلاػػت ام ػرأة ف ػ أقص ػ المد ن ػ

كان ػ أصػػبت

)ُ) انظػ ػػر :تفس ػ ػ ر الق ػ ػرآف الحك ػ ػ ـ المش ػ ػ كر "بتفس ػ ػ ر المنػ ػػنر" (ُُ )ُِِ/محمػ ػػد رش ػ ػ د بػ ػػف عم ػ ػ رضػ ػػن ( ت:
ُّْٓهػ) الننشر :ال ئ المصر العنم لمكتنب عنـ النشر َُٗٗ( :ـ).

)ِ( المعاـ الكس ط (ِ  )ُِٔ/المؤلفكف :إبراه ـ مصطف
عمر" تحق ؽ :مامع المغ العرب

)ّ( ركا البخنرم كتنب بد الكح

أحمد الز نت حنمد عبػد القػندر محمػد الناػنر مػندة "

دار النشر :دار الدعكة بدكف تنر طبع.

بنب ك ؼ كنف بد الكح ؟ ( ُ )ْ/رقـ )ٓ( :كمسمـ كتػنب الصػبلة بػنب

االستمنع لمق ار ة (ِ )ّٓ/رقـ )َُّّ (:مف حد ث ابف عبنس -رض اهلل عن من.-

)ْ( فت البنرم البف حار ( ُ .)ُٓٓ/

)ٓ) ركا البخنرم كتنب بد الخمؽ بنب ذكر المبلئك

(ْ )ُّْ/رقـ )َِّٕ( :مػف حػد ث منلػؾ بػف صعصػع

– رض اهلل عن .-

)ٔ( عمػػدة القػػنرم شػػرح صػػح
الحنف

البخػػنرم (ِِ ) ْٓٔ/محمػػكد بػػف أحمػػد بػػف مكس ػ بػػف أحمػػد بػػف حس ػ ف الغ تػػنب

أبك محمد بدر الد ف الع ن

(تٖٓٓ :هػ) الننشر :دار إح ن التراث العرب – ب ركت. -

)ٕ( اختمفكا ف اسـ هذا الراؿ عم ثبلث أقػكاؿ :أحػدهن :عمػرك بػف غز ػ التمػنر كثنن ػن :أبػك مقبػؿ عػنمر بػف قػ س
األنص ػػنرم كثنلث ػػن :كع ػػب ب ػػف عم ػػرك األنص ػػنرم .انظ ػػر :كش ػػؼ المش ػػكؿ م ػػف ح ػػد ث الص ػػح ح ف الب ػػف الا ػػكزم

(ُ.)ُٕٗ/
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من ػػن مػػن دكف أف أمس ػ ن )

(ُ)

كالمعنلا ػ المصػػنرع

أم :تننكلػػت ذلػػؾ من ػػن بمبلطف ػ

كمن عبلج المر ض)ِ(.كب ذا تض أف العبلج ف المغ
َّ
ض :ىد ىاكا .
ب المر ى
ُ – الدكا قنؿ :عنلىر الطب ي
ِ – اإلصبلح قنؿ :عنلر العط ىؿ :بحث عن كأصمح .

طمؽ عم عدة معنف:

ّ -التعنمؿ كالمزاكل كالممنرس .

الصب كالخدم  :قنؿ :ىعنلى ىر
ْ–
ٌ
ٓ – البحث عف الخطع كتصح ح

ً
صَّب ىن.
ا ٍل ىم ىعند ىف :ىخ ىد ىم ىن ك ى
َّ
كصحح .
قنؿ :عنلر الخطع :بحث عن

ٔ – المغنلب ىعنلى ىر فبلنن أم :غنلب .
(ّ)
ٕ – المدافع ىعنلى ىر عن أم :دافع.
العبلج في االصطبلح:

(ْ)

" هػػك مػػداكاة المػػر ض كانقػػنذ مػػف آالـ األمػراض كأخطنرهػػن".

كلفػػظ العػػبلج مػرادؼ

لمدكا كقد عرفك بعن " :اسػـ لمػن يتنػنكؿ إل ازلػ المػرض أك األلػـ" )ٓ(.ككممػ العػبلج لفػظ
مستعنر إذ يطمؽ عمػ األشػ ن الحسػ فنسػتي ًع ر هنػن لماننػب المعنػكم كعم ػ فتعر ػؼ
العػػبلج ب ػػذا المف ػػكـ :هػػك مػػن قػػنـ ب ػ النب ػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – مػػف الممنرس ػ
كالمعنمم الحسن ف تصح

األخطن القكل الت ظ رت ف الماتمع النبكم.

الفرع الرابع :تعريف القول لغة واصطبلحاً:

القـول فـي المغــة :كػؿ لفػظ نطػػؽ بػ اإلنسػنف سػكا كػػنف لفظػن مركبػن أـ لفظػن مفػػردان

)ُ) ركا مسػػمـ كتػػنب التكبػ

بػػنب قكل ػ تعػػنل } :إف الحسػػننت ػػذهبف الس ػ ئنت{ )َُِ/ٖ( .رقػػـ )َُٕٖ( :مػػف

حد ث ابف مسعكد – رض اهلل عن .-

)ِ( مشنرؽ األنكار عم صحنح ارثنر لع نض البست (ِ.)ّٖ/

)ّ) انظ ػػر :لس ػػنف الع ػػرب الب ػػف منظ ػػكر م ػػندة " عم ػػر" (ِ )ِّٔ/كالمعا ػػـ الكسػ ػ ط م ػػندة " عم ػػر " ( ِ)َِٔ/
كالعػػنم الفصػ

فػ المعاػػـ الكسػ ط مػػندة " عمػػر " (ُٖ ) َِ /د .أمػ ف عمػ السػ د مػػف إصػػدارت مامػػع المغػ

العرب – بنلقنهرة –.

)ْ( أحكنـ الاراح الطب

كارثنر المترتب عم ن ( ص ػُُّ) محمػد بػف محمػد المختػنر الشػنق ط

الصحنب – ادة  -طُُْٓ( ِ/هػ ُْٗٗ-ـ).

الننشػر :مكتبػ

)ٓ) انظػػر :المص ػبنح المن ػػر ف ػ غر ػػب الشػػرح الكب ػػر مػػندة " ع ؿ ج " (ّ )ِٖٔ/أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عم ػ
الف كم

ثـ الحمكم أبك العبنس (ت َٕٕ :هػ) الننشر :المكتب العمم – ب ركت. -
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(ُ)

نبن من ن الكبلـ.

كسكا كنف مف دان أـ غ ر مف د ك قصد ب  :األلفنظ المفردة الت

القـول فــي االصــطبلح" :هػػك المفػظ المركػػب فػ القضػ الممفكظػ أك المف ػػكـ المركػػب
(ِ)

العقم ف القض المعقكل ".

الفرع الخامس :تعريف ال ّذم لغة واصطبلحاً:
(ّ)

الـ َذم فــي المغــة :نقػ ض المػػدح قػػنؿ :ىذ ىم ٍمتيػ ي ف ػػك ىذمػ هـ
ىمػ ٍذ يمكمن كأ ىذ َّـ الراػػؿ أتػ بمػػن ػػذـ عم ػ (ْ)ك قػػنؿ :راػػؿ مػػذمكـ كمػػذؤكـ قػػنؿ اهلل -عػػز

كاػػؿ َٔ :-مماَّ َٚرْمشُِْ ْ ِ٠هَمما َ٠مزَُّْو٠ا َّ٠مذَُْىسَّ[ األعززفا

]15

كأى ىذ َّمػ ي أاػػنر كأذمػ كاػػد

(ٓ)

كالذمػ األمػػنف فػ قػػكؿ

(ٔ)

النب  -صم اهلل عم كسمـ  (:-ك سع بذمت ـ أدننهـ ).

)ُ) انظػػر :لسػػنف العػػرب البػػف منظػػكر مػػندة " قػػكؿ " ( ُُ  ) ِٕٓ /كانظػػر :تػػنج العػػركس مػػف ا ػكاهر القػػنمكس

أبك الف ض الممقٌب بمرتض
الرزاؽ الحس ن
( َّ ) ُِٗ /
محمد بف عبد ٌ
محمد بف ٌ
ٌ
تحق ؽ :مامكع مف المحقق ف الننشر :دار ال دا ( ُِّٗهػُِٕٗ -ـ).
)ِ) التعر فنت (ُ )َِّ/عم بف محمد بف عم الارانن

َّ
الزب دم مندة " قػكؿ "

تحق ؽ :إبراه ـ األب نرم الننشر :دار الكتنب العرب

– ب ركت طَُْٓ ( ُ/هػ ).

)ّ) الصحنح لماكهرم مندة " ذمـ" (ُ  ) ِِٗ /كلسنف العرب البف منظكر مندة " ذمـ " (ُِ .)َِِ /

)ْ) مختػػنر الصػػحنح (صػ ػ ِِٔ ) محمػػد بػػف أب ػ بكػػر بػػف عبػػدالقندر ال ػرازم مػػندة " ذ ـ ـ" تحق ػػؽ :محمػػكد
خنطر الننشر :مكتب لبننف ننشركف – ب ركت -طُُْٓ( ُ/هػ ُٗٗٓ -ـ).

)ٓ) الزاهر ف معنن كممنت الننس (ِ )ِ/محمد بف القنسـ أبك بكػر األنبػنرم تحق ػؽ :د .حػنتـ صػنل الضػنمف
دار النشر :مؤسس الرسنل  -ب ركت – ط ُُِْ( ُ/هػ ُِٗٗ-ـ ).

)ٔ) ركا أبػػك داكد كتػػنب الا ػػند بػػنب ف ػ السػػر تػػرد عم ػ أهػػؿ العسػػكر (ّ )ّْ/رقػػـ (ِّٕٓ) سػػم منف بػػف
األشعث بف إسحنؽ بف بش ر بف شداد بف عمرك األزدم الس ًا ٍستنن

(تِٕٓ :هػ) الننشر :دار الكتنب العربػ -

ب ػػركت  -طُّٖٖ (ُ/هػ ػُٗٔٗ-ـ) .مػػف حػػد ث عمػػرك بػػف شػػع ب عػػف أب ػ عػػف اػػد
الحػػد ث صػػح

أخرا ػ أبػػك داكد كالنسػػنئ

قػػنؿ ابػػف الممقػػف" :هػػذا

كالحػػنكـ كالب ق ػ "  .انظػػر :البػػدر المن ػػر ف ػ تخػػر ر األحند ػػث

كاألثػػنر الكاقع ػ ف ػ الشػػرح الكب ػػر(ٗ )ُٖٓ/عمػػر بػػف عم ػ بػػف أحمػػد الشػػنفع ابػػف الممقػػف س ػراج الػػد ف أبػػك حفػػص
المصرم (تَْٖ :هػ) تحق ؽ  :مصػطف أبػك الغػ ط كآخػركف الننشػر :دار ال اػرة لمنشػر كالتكز ػع  -الر ػنض-
السعكد

طُِْٓ( ُ/هػََِْ-ـ ) كقنؿ ال ثم  " :رانل رانؿ الصح

غ ر منلؾ بف أب الرانؿ كقد كثق

اب ػف حبػػنف كلػػـ ضػػعف أحػػد " .انظػػر :مامػػع الزكائػػد كمنبػػع الفكائػػد (ٔ )ِِٗ/نػػكر الػػد ف عم ػ بػػف أب ػ بكػػر بػػف
س ػػم منف ال ثم ػ ( تَٖٕ :ه ػػ) تحق ػػؽ :حس ػػنـ ال ػػد ف القدسػ ػ

الننش ػػر :مكتبػ ػ القدسػ ػ

(ُُْْ هػ ػ ػ ُْٗٗ ـ) كصػ ػػحح األلب ػ ػنن انظػ ػػر :مشػ ػػكنة المصػ ػػنب
العمرم التبر زم ( تُْٕ :هػ) تحق ؽ :األلبنن

الق ػػنهرة عػػنـ النش ػػر:

(ُ )َُّّ/محمػ ػػد بػ ػػف عبػ ػػد اهلل الخط ػ ػػب

الننشر :المكتب اإلسبلم – ب ركت -طُٖٗٓ( ّ/ـ).
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(ُ)

الذم في االصطبلح :هك المكـ ف اإلسن ة.
و ّ

ً
والـ م
ــذميم :ىبثػ هػر أمثػػن يؿ ىب ػ ٍ ً
ض َّ
الحػ ىػر كمػػف ذلػػؾ قػػكؿ
النمػػؿ تىخػػرج عم ػ األنػػؼ مػػف شػػدة ى
ً (ِ)
الشنعر :كترل َّ
كمنزًف َّ
كـ ال ً نج ً
الن ٍمؿ.
الذ ًم ىـ عم مننخرهـ
ى
أما تعريف القول المذموم " كمركب إضافي ".
القكؿ المذمكـ هك :كؿ لفظ ن
قنئم

أك لعن

عن النب – صم اهلل عم كسمـ – أك غضب مػف

أك نسب إل الانهم

(ّ)

أك ترتب كع د عم .

)ُ) انظر :معاػـ العػ ف (ٔ )ِٖٗ/الخم ػؿ بػف أحمػد بػف عمػرك بػف تمػ ـ أبػك عبػد الػرحمف الفراه ػدم البصػرم (ت:
َُٕهػ ػ) مػػندة " ذمػػـ" تحق ػػؽ :د .م ػػدم المخزكم ػ

د .إب ػراه ـ السػػنمرائ

الننشػػر :دار كمكتب ػ ال ػػبلؿ كانظػػر:

الصحنح لماكهرم مندة " ذمـ " (ٓ.)ُِٗٓ/

)ِ( ت ذ ب المغ

لؤلزهرم مندة " ذمـ " (ُْ .)ِٗٗ/

)ّ) انظػػر :المعمػػـ األكؿ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ( -صػ ػ ُٕ) ف ػؤاد بػػف عبػػد العز ػػز الشػػم كب الننشػػر :الكتػػنب
منشكر عم مكقع ك ازرة األكقنؼ السعكد

بدكف ب نننت.
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المبحث الثاني:
التعريف بنموذجي البحث "البخاري  ،ومسمم".
وفيو مطمبان:
المطمب األكؿ :التعر ؼ بنإلمنـ البخنرم.
المطمب الثنن  :التعر ؼ بنإلمنـ مسمـ.
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المطمب األول:
التعريف باإلمام البخاري.
أوالً :اسمو ونسبو.
هػك محمػد بػف إسػػمنع ؿ بػف إبػراه ـ بػػف المغ ػرة بػف ىب ٍرًد ٍزىبػ الاعفػ البخػنرم أبػك عبػػد
الػزراع (ّ) كانمػن ق ػؿ فػ نسػب الاعفػ ألف أبػن
اهلل (ٔ(كمعن ( ىب ٍرًد ٍزىب ) (ِ) بنلعرب
ػد ال مػنف الاعفػ

اد المغ رة أسػمـ عمػ

بمذهب مف رل أف مف أسمـ عم

(ْ)
قػنؿ الحػنفظ ابػف حاػر  " :نسػب كال عمػبلن

د شخص كنف كالؤ ل

(ٓ)

كق ؿ ل الاعف لذلؾ".

ثانياً :مولده.
(ٔ)

قنؿ أبك حسنف

كلدت كـ الامع
ت محمد بف إسمنع ؿ البخنرم قكؿ:
ي
 ":سمع ي

)ُ( اإلرشػػند ف ػ معرف ػ عممػػن الحػػد ث ( ّ )ٖٗٓ/خم ػػؿ بػػف عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف إب ػراه ـ بػػف الخم ػػؿ أبػػك عم ػ
الخم مػ

القزك نػ

(تْْٔ :هػػ) تحق ػػؽ :د .محمػػد سػػع د عمػػر إدر ػػس الننشػػر :مكتبػ الرشػػد – الر ػػنض -طُ/

(َُْٗهػ ػ ) كانظػػر :تػػنر بغ ػػداد (ِ )ٔ- ٓ/أبػػك بكػػر أحمػػد بػػف عم ػ بػػف ثنبػػت بػػف أحمػػد بػػف م ػػدم الخط ػػب
البغدادم ( تّْٔ :هػ) تحق ؽ :د .بشنر عكاد معركؼ الننشر :دار الكتب العمم – ب ركت. -

)ِ( ضبط ن ابف حار ":بفت البن المكحدة ثـ ار سنكن ثـ بن مكحدة مفتكح
البف حار(ٓ )ّْٖ/تحق ؽ :سع د عبد الػرحمف مكسػ القزقػ

ثـ هػن " انظػر :تغم ػؽ التعم ػؽ

المكتػب اإلسػبلم

دار عمػنر  -ب ػركت عمػنف –

األردف طَُْٓ( ُ/هػ ).

)ّ( تنر بغداد لمخط ب البغدادم(ِ )ُُ/كاإلكمنؿ البف منككال(ُ.)ِٓٗ/

ْ
محمػػد ابػػف حاػػر الكنػػنن شػ نب الػػد ف أبػػك الفضػػؿ العسػػقبلن ٌ الشػػنفع ٌ مػػف أئمػ
) ( هػػك :أحمػػد بػػف عمػ ٌ بػػف ٌ
العمػػـ كالتػػنر كالحػػد ث صػػنحب المصػػنفنت الق م ػ أش ػ رهن" :فػػت البػػنرم شػػرح البخػػنرم" ك "اإلصػػنب ف ػ تم ػػز

الصحنب " ك"التمخ ص الحب ر" كغ رهن .انظر :الضػك البلمػع ألهػؿ القػرف التنسػع (ِ )ّٔ/محمػد بػف عبػد الػرحمف
بف محمد بف أب بكر بف عثمنف بف محمد شمس الد ف أبك الخ ر السخنكم (تَِٗ :هػ) الننشر :منشكرات دار

مكتب الح نة – ب ركت -بدكف تنر طبنع
)ٓ( فت البنرم (ُ.)َُٓ/

كشذرات الذهب لمعكرم(ُ )ْٕ/كاألعبلـ لمزركم (ُ.)ُٕٖ/

)ٔ( هػػك :م ػػب بػػف سػػم ـ بػػف مانهػػد ٍبػػف عػ ش الكرمػػنن

بخػػنرم ثقػ

متفػػؽ عم ػ

مكثػػر عػػف محمػػد بػػف إسػػمنع ؿ

البخنرم ركل عن المبسكط ككتبن أخرل لػـ ركهػن غ ػر انظػر :اإلرشػند لمخم مػ (ّ )ّٕٗ/كت ػذ ب الكمػنؿ فػ

أسػػمن الراػػنؿ(ِْ )ّْٔ/كسػػؼ بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف كسػػؼ أبػػك الحاػػنج امػػنؿ الػػد ف ابػػف الزك ػ أب ػ محمػػد
القضنع الكمب المزم (تِْٕ :هػػ) تحق ػؽ :د .بشػنر عػكاد معػركؼ الننشػر :مؤسسػ الرسػنل – ب ػركت -طُ/

(ََُْ هػ – َُٖٗـ).
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بعػػد الصػػبلة لثنت ػ عشػػر ل م ػ خمػػت مػػف ش ػكاؿ عػػنـ أربػػع كتسػػع ف كمنئ ػ "
كنف لثبلث عشرة ل م خمت مف شكاؿ

(ِ)

(ُ)

كق ػػؿ :إن ػ

(ّ) (ْ)

ككنف مسقط رأس مد ن " بخنرل".

ثالثاً :بداية طمبو لمعمم.
سػػئؿ اإلمػػنـ البخػػنرم :ك ػػؼ كػػنف بػػد أمػػرؾ ف ػ طمػػب الحػػد ث؟ قػػنؿ :أل مػػت حفػػظ

(ٓ)

الحد ث كأنػن فػ ال يكتٌػنب قػنؿ لػ  :ككػـ أتػ عم ػؾ إذ ذاؾ؟ قػنؿ :عشػر سػن ف أك أقػؿ.
كمف هذا النص ظ ر أف البخنرم بدأ بطمب العمـ كهك صغ ر كبدأ حب كاهتمنمػ بعمػـ
العمؿ ف مرحم مبكرة مف عمر .
رابعاً :شيوخو.
لقػػد كػػنف البخػػنرم شػػغكفن بػػنلعمـ محبػن لػ كعشػػد مػػن كػػكف الحػػب فحػػرص عمػ طمػػب
فبم ػ مػػن ز ػػد عم ػ

العمػػـ كتتبػػع مصػػندر كسػػع إل ػ أئمت ػ حت ػ كثػػر عػػدد مشػػن خ
األلػػؼ شػ فمقػػد قػػنؿ -رحمػ اهلل ":-كتبػػت عػػف ألػ ً
ػؼ شػ أك أكثػػر" )ٔ(.كمػػع ذلػػؾ فقػػد
كنف تحرل ف ش كخ أف اتمع فػ ـ صػح المعتقػد كاالتقػنف فػ طمػب الحػد ث كمػن
قنؿ ":كتبت عف ألؼ كثمنن ف نفسػ ن لػ س فػ ـ إال صػنحب حػد ث"
(ٖ)

لػػـ أكتػػب إال عمػػف قػػنؿ :اإل مػػنف قػػكؿ كعمػػؿ".

(ٕ)

كقػنؿ البخػنرم ":

كشػ كخ البخػػنرم نحصػػركف فػ خمػػس

)ُ( اإلرشند لمخم م (ّ.)ٗٓٗ/

)ِ( انظر :فت البنرم البف حار (ُ.)َُٓ/

)ّ( بخػػنرل :بضػػـ البػػن  :مػػف أعظػػـ مػػدف مػػن ك ار الن ػػر كأامٌ ػن ب ن ػػن كبػ ف ا حػػكف كمػػنف .انظػػر :معاػػـ البمػػداف
لمحمكم (ُ.)ّّٓ/

)ْ( س رة اإلمنـ البخنرم س د الفق ن كالمحدث ف (صٓ) عبػد السػبلـ المبػنركفكرم نقمػ إلػ العرب ػ
بف عبد العظ ـ الم ستكم الننشر :دار عنلـ الفكائد مك المكرم

د .عبػد العمػ ـ

ط ُِِْ ( ُ/هػ ).

)ٓ) انظػػر :تػػنر بغػػداد لمخط ػػب البغػػدادم(ِ )ٕ -ٔ/كتػػنر دمشػػؽ (ِٓ )ٕٓ/عم ػ بػػف الحسػػف بػػف هب ػ اهلل
المعػػركؼ "بػػنبف عسػػنكر" (تُٕٓ :هػػ) تحق ػػؽ :عمػػرك بػػف غ ارمػ العمػػركم الننشػػر :دار الفكػػر لمطبنعػ كالنشػػر
كالتكز ع عنـ النشر ُُْٓ (:هػ ُٗٗٓ -ـ) كت ذ ب الكمنؿ لممزم (ِْ.)ّْٗ/

)ٔ) تنر بغداد لمخط ب البغدادم(ِ.)َُ/
)ٕ( تغم ؽ التعم ؽ البف حار (ٓ.)ّٖٗ/

)ٖ( فػػت البػػنرم البػػف حاػػر (ُ )َّٓ/كتقسػ ـ شػ كخ البخػػنرم إل ػ خمػػس طبقػػنت ذكػػر الػػذهب قبػػؿ الحػػنفظ ابػػف
حار ف كتنب س ر أعبلـ النببل (ُِ )ّٗٔ ّٗٓ/كانمن سقت كبلـ ابف حار ألن أكف .
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(ُ)

طبقنت كمن ذكر ذلؾ ابف حار.
خامساً :تبلميذه.

صعب حصر تبلم ذ اإلمنـ البخػنرم لكثػرة عػددهـ كالنتشػنرهـ كتفػرق ـ فػ البمػداف
كقد يح ًمؿ العمـ عف البخنرم كهك لـ زؿ شنبن حػد ث السػف فقػد يكتػب عػف البخػنرم كهػك
أمرد عم بػنب محمػد بػف كسػؼ الفر ػنب (ِ) كعقػب ابػف حاػر بقكلػ  :كػنف مػكت محمػد
الفر ػػنب سػػن اثنت ػ عش ػرة كمػػنئت ف ككػػنف سػػف البخػػنرم إذ ذاؾ نحػػكان مػػف ثمنن ػ عشػػر

عنمػ ن أك دكن ػػن(ّ) كلػػـ ػػزؿ ؤخػػذ عػػف البخػػنرم كيسػػمع منػ حتػ كفنتػ  .ك تضػ مػػدل
كثرة تبلم ذ البخنرم إذا نظرنن إلػ مػف قػنؿ عنػ  ":سػمع الاػنمع مػف محمػد بػف إسػمنع ؿ
(ٓ)

تسعكف ألفن" )ْ(.كهذا دؿ أف تبلم ذ البخنرم كث ر ادان.

)ُ( وىي :الطبقة األولى :مف حدث عف التنبع ف مثؿ محمد بف عبد اهلل األنصنرم حدث عف حم د كمثؿ مك

بف إبراه ـ حد ث عف ز د بف أب عب د كمثؿ أب نع ـ حدث عف األعمش كمثؿ خػبلد بػف ح ػ حدثػ عػف ع سػ
بف ط منف كمثؿ عم بف ع نش كعصنـ بف خنلد حدثن عف حر ز بف عثمنف كش كخ هؤال كم ـ مف التنبع ف.
الطبقة الثانية :مف كنف فػ عصػر هػؤال لكػف لػـ سػمع مػف ثقػنت التػنبع ف كػ دـ بػف أبػ إ ػنس كأبػ مسػ ر عبػد
األعم بف مس ر كسع د بف أب مر ـ كأ كب بف سم منف بف ببلؿ كأمثنل ـ.

الطبقــة الثالثــة :هػ الكسػػط مػػف مشػػن خ كهػػـ :مػػف لػػـ مػػؽ التػػنبع ف بػػؿ أخػػذ عػػف كبػػنر تبػػع األتبػػنع كسػػم منف بػػف
حرب كقت ب بف سع د كنع ـ بف حمند كعم بف المد ن
كأب بكر كعثمنف ابن أب ش ب
الطبقة الرابعة :رفقن

كأمثنؿ هؤال

كح

بف مع ف كأحمد بف حنبؿ كاسػحنؽ بػف راهك ػ

كهذ الطبق قد شنرك مسمـ ف األخذ عن ـ.

ف الطمب كمف سمع قبم قم بلن كمحمد بف ح

الذهم

كأب حنتـ الػرازم كمحمػد بػف عبػد

الػػرحمف "صػػنعق " كعبػػد بػػف حم ػػد كأحمػػد بػػف النضػػر كامنعػ مػػف نظػرائ ـ كانمػػن خػػرج عػػف هػؤال مػػن فنتػ عػػف

مشن خ

أك من لـ اد عند غ رهـ.

الطبقة الخامسة :قكـ ف عداد طمبتػ فػ السػف كاإلسػنند سػمع مػن ـ الفنئػدة كعبػد اهلل بػف حمػند ارممػ
كحس ػ ف بػػف محمػػد القبػػنن

بػػف أب ػ العػػنص الخ ػكارزم

كعبػد اهلل

كغ ػػرهـ كقػػد ركل عػػن ـ أش ػ ن س ػ رة .انظػػر :فػػت البػػنرم

(ُ.)َِٓ/

)ِ( المصدر السنبؽ (ُ.)َِٓ/
)ّ( تغم ؽ التعم ؽ (ٓ.)ّْٔ/
)ْ( انظر :س ر أعبلـ النببل

لمذهب (ُِ )ّٕٗ/كفت البنرم البف حار (ُ.)ُٕٓ ُٓٔ/

(ٓ) كمػػف أش ػ ر تبلم ػػذ البخػػنرم :إب ػراه ـ بػػف معقػػؿ النسػػف

كالحس ػ ف بػػف إسػػمنع ؿ المحػػنمم

كصػػنل بػػف محمػػد الممقػػب" اػػزرة " كمحمػػد بػػف إسػػحنؽ بػػف خز م ػ

كحمػػند بػػف شػػنكر

كراؽ البخػػنرم
كأبػػك اعفػػر محمػػد بػػف أب ػ حػػنتـ َّ

كمحمد بف سم منف بف فنرس كأبك ع س محمد بف ع س الترمذم كمحمد بف كسؼ الفربرم كمسمـ بػف الحاػنج.
انظر :تنر بغداد لمخط ب البغدادم(ِ.)ْ/

)(33



سادساً :رحبلتو.
كننػػت الرحم ػ ف ػ طمػػب الحػػد ث مػػف أهػػـ األمػػكر الت ػ يعن ػ ب ػػن طمب ػ الحػػد ث ف ػ
العصػػكر الذهب ػ لعمػػكـ الحػػد ث كلقػػد كػػنف لمبخػػنرم من ػػن أكفػػر الحػػظ كالنص ػ ب قػػنؿ

الخط ػػب البغ ػػدادم(ُ) ":رح ػػؿ فػ ػ طم ػػب العم ػػـ إلػ ػ س ػػنئر مح ػػدث األمص ػػنر" (ِ)كق ػػنؿ
ػت أكثػػر مػػف ألػػؼ راػػؿ مػػف أه ػؿ الحاػػنز كالع ػراؽ كالشػػنـ كمصػػر لق ػػت ـ
البخػػنرم ":لق ػ ي
ك ػرات أهػػؿ الشػػنـ كمصػػر كالاز ػػرة م ػرت ف كأهػػؿ البص ػرة أربػػع م ػرات كبنلحاػػنز سػػت
(ّ)

أعكاـ كال أيحص كـ دخمت الككف كبغداد".
سابعاً :ثناء العمماء عميو.

كعممػ

لقػد تػكاتر ثنػن أهػؿ العمػـ عمػ اإلمػنـ البخػنرم كاشػتي ر أمػر حفظػ
ف عمـ الحػد ث حتػ ىعمً ىمػ القنصػ كالػدان ك كفػ البخػنرم فخػ انر أف مئػنت المبل ػ ف

مػف المسػػمم ف عمػ مػػدار تػنر اإلسػػبلـ تعبػدكف اهلل بتصػػح ح
أص كتنب بعد كتنب اهلل  -عز كاؿ.-

ككف كتنب الصح

كبراعتػ

ك كف ػ ثقػ ن كأمننػ ن أف

كلقػػد اػػن الثنػػن عمػ البخػػنرم مػػف شػػت عممػػن األمصػػنر كأثنػػت األمػ بعسػػرهن عمػ
هذا اإلمنـ الفحؿ كسعقتصر هنػن عمػ بعػض مػن كرد فػ مدحػ ممػف أدركػ مػف شػ كخ
كأق ارنػ كتبلم ػػذ  .فممػػف أثنػ عم ػ مػػف شػ كخ

قت بػ بػػف سػػع د

(ْ)

الػػذم قػػنؿ ":لػػك كػػنف

)ُ( هك  :أحمد بف عم بف ثنبت بف أحمػد بػف م ػدم بػف ثنبػت البغػدادم المعػركؼ بنلخط ػب صػنحب تػنر بغػداد
كغ ػػر مػػف المصػػنفنت كلػػد فػ امػػندل ارخػرة عػػنـ ( ِّٗ ه ػ ) كتػػكف ببغػػداد ػػكـ االثنػ ف سػػنبع ذم الحاػ عػػنـ
( ّْٔهػ ) انظر :كف نت األع نف كأنبن أبنن الزمنف(ُ )ِٗ/أحمػد بػف محمػد بػف إبػراه ـ بػف أبػ بكػر ابػف خمكػنف
البرمك

أبك العبنس شمس الد ف اإلربم

(تُٖٔ :هػػ) تحق ػؽ :إحسػنف عبػنس الننشػر :دار صػندر – ب ػركت-

طُْٗٗ ( ُ/ـ ) كاألعبلـ لمزركم (ُ.)ُِٕ/
)ِ( تنر بغداد لمخط ب البغدادم (ِ.)ٓ/
)ّ( فت البنرم البف حار (ُ.)َِٓ/

)ْ( هك :قت ب بف سع د بف ام ؿ بف طر ؼ بف عبد اهلل مكل ثق ػؼ مػف أهػؿ بغػبلف كن تػ أبػك راػن
(َُٓ هػ ) كنف مف المتقنػ ف فػ الحػد ث كالمتبحػر ف فػ السػنف كانتحنل ػن كتػب عنػ أحمػد ك ح ػ
أبػ ػ شػ ػ ب كأب ػػك خ ثمػ ػ

كلػد عػنـ

كخمػؼ كابػف

كأضػ ػراب ـ م ػػف العػ ػراق ف م ػػنت ع ػػنـ (َِْ ه ػ ػ ) .انظ ػػر :الثق ػػنت الب ػػف حب ػػنف (ٗ)َِ/

كاإلرشند لمخم م (ّ.)ّٗٓ/

)(34

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
(ُ)

محم ػػد ب ػػف إس ػػمنع ؿ فػ ػ الص ػػحنب لك ػػنف آ ػ ػ ".
(ّ)

أخراػػت خ ارسػػنف

(ْ)

مثػػؿ محمػػد ب ػف إسػػمنع ؿ".

(ِ)

كك ػػذلؾ أحم ػػد ب ػػف حنب ػػؿ
كقػػنؿ عم ػ بػػف المػػد ن

(ٓ)

ق ػػنؿ ":م ػػن
ف ػ الثنػػن

عم ػ البخػػنرم ":مػػن رأل مثػػؿ نفس ػ " )ٔ(.كممػػف أثن ػ عم ػ مػػف أق ارن ػ أبػػك حػػنتـ ال ػرازم
(ٖ)

الػػذم قػػنؿ ":لػػـ تخػػرج خ ارسػػنف قػػط أحفػػظ مػػف محمػػد بػػف إسػػمنع ؿ".

(ٕ)

كقػػنؿ عبػػد اهلل بػػف

عبػػد الػػرحمف الػػدارم (ٗ) ":قػػد أر ػػت العممػػن بػػنلحرم ف كالحاػػنز كالشػػنـ كالع ػراؽ فمػػن

أر ػػت ف ػ ـ أامػػع مػػف محمػػد بػػف إسػػمنع ؿ كهػػك أعممنػػن كأفق نػػن كأكثرنػػن طمب ػن")َُ(.كممػػف
أثن عم مف تبلم ػذ محمػد بػف إسػحنؽ بػف خز مػ

(ُُ)

الػذم قػنؿ ":مػن أر ػت تحػت أد ػـ

السػػمن أعم ػػـ بح ػػد ث رسػػكؿ اهلل  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كسػػمـ  -كأحف ػػظ لػ ػ مػػف محم ػػد ب ػػف
)ُ( فت البنرم البف حار (ُ.)َٓٔ/
)ِ( ستعت ترامت ف الفصؿ الثنن
)ّ) خراسنف :ببلد كاسع

.

مع أصحنب المذاهب الفق

أكؿ حدكدهن ممن م العراؽ قصب اك ف كب ؽ كآخر حدكدهن ممن م ال ند طخنرسػتنف

أم ػنت مػف الػببلد من ػن ن سػنبكر
كغزن كساستنف ككرمنف كلػ س ذلػؾ من ػن إنمػن هػك أطػراؼ حػدكدهن كتشػتمؿ عمػ ٌ
كمرك .انظر :معاـ البمداف لمحمكم (ِ.)َّٓ/
)ْ( فت البنرم البف حار (ُ.)َٕٓ/
)ٓ( هك :عم بف عبد اهلل بف اعفر السعدم أبك الحسف ابػف المػد ن
حنفظ أصكل كمشنرؾ ف بعض العمكـ سمع ابف ع ن كطبقت

أصػم مػف المد نػ

كأخذ عن الػذهم

كلػد بنلبصػرة محػدث

كالبخػنرم كأبػك داكد كغ ػرهـ

م ػػنت ع ػػنـ (ِّْ ه ػ ػ ) م ػػف تص ػػنن ف  " :المس ػػند فػ ػ الح ػػد ث" ك"تفسػ ػ ر غر ػػب الح ػػد ث" .انظ ػػر :ت ػػذكرة الحف ػػنظ
(ِ ) ُٓ/محمد بف أحمد بف عثمػنف الػذهب

د ارسػ كتحق ػؽ :زكر ػن عم ػرات الننشػر :دار الكتػب العمم ػ ب ػركت-

لبننف -طُُْٗ( ُ/هػُٖٗٗ -ـ ) كمعاـ المؤلف ف لمدمشق (ٕ.)ُِّ/
)ٔ( تغم ؽ التعم ؽ البف حار (ٓ.)َْٔ/

)ٕ( هك :محمد بف إدر س بف منذر الحنظم

أبك حنتـ الرازم أحد الحفػنظ مػنت عػنـ( ِٕٕهػػ) انظػر :اإلرشػند

لمخم م (ِ.)ُِٖ ُُٖ /
)ٖ( تغم ؽ التعم ؽ البف حار (ٓ.)َْٗ/

)ٗ( هػػك :عبػػد اهلل بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف الفضػػؿ بػػف ب ػراـ بػػف عبػػد الصػػمد أبػػك محمػػد السػػمرقندم الػػدارم
الرحنل ف ف الحد ث كالمكصكف ف بامع كحفظ

كاإلتقنف لػ

كػػنف أحػػد

مػع الثقػ كالصػدؽ كالػكرع كالزهػد ( ت ِٓٓ :ه ػ )

انظر :تنر بغداد لمخط ب البغدادم (ُُ.)َِٗ/

)َُ( تغم ؽ التعم ؽ البف حار(ٓ.)َُْ/

)ُُ) هك :محمد بف إسحنؽ بف خز م أبك بكر الن سنبكرم اتفؽ ف كقت أهؿ الشرؽ أن إمنـ األئم
عم بف حار كعتب بف عبد اهلل ال حمػدم كاسػحنؽ بػف راهك ػ

كقػد امػع بػ ف الحػد ث كالفقػ

سمع بخراسنف
مػنت عػنـ (ُِّ

هػ) انظر :اإلرشند لمخم م (ّ )ّّٖ/كطبقنت الفق ن (ُ )َُٓ/إبػراه ـ بػف عمػ أبػك اسػحنؽ الشػ رازم (ت:
ْٕٔهػ) تحق ؽ :إحسنف عبنس الننشر :دار الرائد العرب

ب ركت – لبننف -طَُٕٗ( ُ/ـ ).
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(ُ)

إسػػمنع ؿ".

كقػػنؿ مسػػمـ بػػف الحاػػنج لش ػ خ البخػػنرم (ِ) ":دعن ػ أقبػػؿ رام ػػؾ ػػن س ػ د
(ّ)

المح ػػدث ف كطب ػػب الح ػػد ث فػ ػ عممػ ػ ".

(ْ)
كق ػػنؿ أب ػػك ع سػ ػ الترم ػػذم  ":ل ػػـ أر أح ػػدان

بػػنلعراؽ كال بخ ارسػػنف ف ػ معن ػ العمػػؿ كالتػػنر كمعرف ػ األس ػنن د أعمػػـ مػػف محمػػد بػػف
(ٓ)

إسمنع ؿ".

ثامناً :مصنفاتو.
(ٔ)
قمت :إنػ لػـ أر تصػن ؼ أح وػد شػب تصػن ف فػ الحسػف
قنؿ أبك أحمد الحنكـ  ":لك ي
ػكت أف أكػكف صػندق ن فػ قكلػ " )ٕ(.كقػنؿ أ ضػ ن ":رحػـ اهلل اإلمػنـ محمػد بػف
كالمبنلغػ را ي

إسػػمنع ؿ فإن ػ الػػذم ألػػؼ األصػػكؿ كب ػ ف لمنػػنس"
(ٗ)

الحنفظ ابف حار

(ٖ)

كقػػد امػػع أسػػمن هػػذ المؤلفػػنت

كه :

األدب المفػ ػػرد "مطبػ ػػكع" كأسػ ػػنم الصػ ػػحنب كاألش ػ ػرب

كالتػ ػػنر الكب ػ ػػر "مطبػ ػػكع"

كالتػ ػػنر األكسػ ػػط كالتػ ػػنر الصػ ػػغ ر "مطبػ ػػكع" كالتفس ػ ػ ر الكب ػ ػػر كالاػ ػػنمع الصػ ػػح
"مطب ػػكع" كالا ػػنمع الكب ػػر كخم ػػؽ أفع ػػنؿ العب ػػند "مطب ػػكع " كرف ػػع ال ػػد ف فػ ػ الص ػػبلة
)ُ( س ر أعبلـ النببل
)ِ( ستعت ترامت

)ّ( س ر أعبلـ النببل

لمذهب (ُِ.)ُّْ/
بعد اإلمنـ البخنرم.
لمذهب (ُِ.)ِّْ/

)ْ( هػػك :محمػػد بػػف ع س ػ بػػف سػػكرة بػػف مكس ػ السػػمم البػػكغ الترمػػذم أب ػػك ع س ػ
كحفنظ ػ

مػػف أهػػؿ ترمػػذ (عم ػ ن ػػر ا حػػكف) تتممػػذ لمبخػػنرم كشػػنرك ف ػ بعػػض ش ػ كخ

مػػف أئم ػ عممػػن الح ػػد ث
كقػػنـ برحم ػ إل ػ خ ارسػػنف

كالعراؽ كالحانز كعم ف آخر عمر ككنف ضرب ب المثؿ ف الحفظ منت بترمػذ عػنـ (ِٕٗهػػ) مػف تصػنن ف :
" الانمع الكب ر" "كالشمنئؿ النبك "  .انظر :ت ذ ب الكمنؿ لممزم (ٗ )ّٖٕ/كتذكرة الحفنظ لمذهب (ِ.)ُٖٕ/

)ٓ( العمػػؿ "الصػػغ ر" لمترمػػذم (ٓ )ّٕٖ/تحق ػػؽ :أحمػػد محمػػد شػػنكر كآخػػركف الننشػػر :دار إح ػػن الت ػراث العرب ػ
ب ركت.

)ٔ( هك :محمد بف محمد بف أحمد بف إسحنؽ الن سنبكرم الكراب س

أبك أحمد الحنكـ محدث خ ارسػنف اإلمػنـ الحػنفظ

الحػػنفظ الا بػػذ صػػنحب التصػػنن ؼ :كهػػذا هػػك الحػػنكـ الكب ػػر مؤلػػؼ كتػػنب الكنػ

ركل عنػ الحػػنكـ أبػػك عبػػد اهلل

تكف ف رب ع األكؿ عنـ ( ّٖٕ هػ ) .انظر :تذكرة الحفنظ لمذهب (ّ )ُِّ/كس ر أعبلـ النببل
(ُٔ.) َّٕ/

)ٕ( تغم ؽ التعم ؽ البف حار (ُّْٓ).
)ٖ( اإلرشند لمخم م (ّ.)ِٔٗ/

)ٗ( انظر :فت البنرم (ُ.)ُٕٓ ُٓٔ/
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"مطبػػكع" كالضػػعفن "مطبػػكع" كالعمػػؿ كالفكائػػد كالق ػ ار ة خمػػؼ اإلمػػنـ "مطبػػكع" كالكن ػ
(ُ)

كالمبسػػكط كالمسػػند الكب ػػر ككتػػنب ال ب ػ
الس ػػن
الا م

كالس ػػنف فػ ػ الفقػ ػ

كالكحػػداف .كمػػف كتب ػ أ ض ػ ن:

االعتقػػند أك

كأخب ػػنر الص ػػفنت كقض ػػن ن الص ػػحنب كالت ػػنبع ف كال ػػرد عمػ ػ

كأصحنب التعط ؿ.

تاسعاً :وفاتو.
(ِ)

اػػن محمػػد بػػف إسػػمنع ؿ إل ػ خرتىٍنػػؾ

الش ػ ر حت ػ قبض ػ اهلل تعػػنل إل ػ

ككػػنف ل ػ ب ػػن أقربػػن فنػػزؿ عنػػدهـ فمػػن تػػـ

كقبػػر بخرتنػػؾ

(ّ)

كتػػكف ل م ػ الس ػبت عنػػد صػػبلة

كدفف كـ الفطر بعد صبلة الظ ر كـ السبت لغػرة شػكاؿ مػف عػنـ
العشن ل م الفطر ي
(ْ)
(ِٔٓهػ).
كال عاػػب بعػػد معرف ػ نبػػذة عػػف هػػذا الابػػؿ الشػػنم أف تاػػد ال ػػكـ ىمػ ٍػف تطػػنكؿ عم ػ
ص ػػح اإلم ػػنـ البخ ػػنرم ك ش ػػكؾ فػ ػ أحند ثػ ػ ف ػػذا ًم ػ ٍػف الا ػػؿ بمكننػ ػ ه ػػذا الكت ػػنب

كلعػػؿ اهلل – تعػػنل  -كتػػب ل ػ هػػذا القبػػكؿ ف ػ األم ػ  -كال عب ػرة

كالا ػػؿ بمكنن ػ مؤلف ػ

كاػ از اهلل خ ػر مػن اػزل

بنلشكاذ -لسر كنف عند هذا اإلمػنـ العظػ ـ فرحمػ اهلل عم ػ
عنلمن عف أمت .

)ُ( انظػػر :من ػػنج المحػػدث ف ف ػ القػػرف األكؿ ال اػػرم كحت ػ عص ػرنن الحنضػػر(ُ )ِْٔ/عم ػ عبػػد البنسػػط مز ػػد
الننشر :ال ئ المصر العنم لمكتنب بدكف تنر طبع.

)ِ( خرتىٍنػػؾ :بفػػت أكلػ
ثبلث فراس

كتسػػك ف ثنن ػ

ككػػنؼ :قر ػ ب ن ػػن كبػ ف سػػمرقند

كفػػت التػػن المثنػػنة مػػف فػػكؽ كنػػكف سػػنكن

انظر :معاـ البمداف لمحمكم (ِ.)ّٓٔ/

)ّ( ت ػػنر بغ ػػداد لمخط ػػب البغ ػػدادم(ِ )ّْ/كت ػػنر دمش ػػؽ الب ػػف عس ػػنكر (ِٓ )ٖٗ/كت ػػذ ب الكم ػػنؿ لمم ػػزم
(ِْ )ْٔٔ/كس ر أعبلـ النببل

لمذهب (َُ )َُٓ /كت ذ ب الت ذ ب البف حار (ٗ.)ِٓ/

)ْ( الكنمؿ ف ضعفن الرانؿ (ُ )َُْ/عبد اهلل بػف عػدم أبػك أحمػد الاراػنن

( ت ّٔٓ :هػػ) تحق ػؽ :عػندؿ

أحمد عبد المكاكد عم محمد معكض الننشر :الكتب العمم  -ب ركت -لبننف طُُْٖ( ُ/هػُٕٗٗـ).
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المطمب الثاني:
التعريف باإلمام مسمم.
أوالً :اسمو ونسبو.
ه ػػك مس ػػمـ ب ػػف الحا ػػنج ب ػػف مس ػػمـ ب ػػف ىكٍرًد ب ػػف ككش ػػنف القشػ ػ رم الن س ػػنبكرم
الحس ف (ِ) قنؿ ابف الصبلح" )ّ(:القش رم :النسب كالن سنبكرم :الدار كالمكطف"

(ُ)

أب ػػك

(ْ)

(ٔ)

كقنؿ الذهب  ")ٓ(:لعم مف مكال قيش ر".
ثانياً :مولده.

لـ رد تنر محدد بنلضبط لمكلد اإلمنـ مسمـ قنؿ ابف الصػبلح ":لكػف تػنر مكلػد
كمقدار عمر كث ػ انر مػن تطمػب الطػبلب عممػ فػبل ادكنػ
الحػػنكـ أبػػك عبػػد اهلل بػػف الب ػػع الحػػنفظ

(ٕ)

كقػد كاػدنن كالحمػد هلل فػذكر

المػػزك ف لػػركاة األخبػػنر" أن ػ سػػمع
ف ػ كتػػنب " ي

)ُ( ن سنبكر :ه مد ن عظ م ذات فضنئؿ اس م معدف الفضبل كمنبع العممن سم ت بذلؾ ألف سػنبكر م ٌػر ب ػن
كف ن قصب كث ر فقنؿ :صم أف ككف ه نن مد ن فق ؿ ل ن ن سنبكر .انظر :معاـ البمداف لمحمكم (ٓ.)ُّّ/
)ِ( س ر أعبلـ النببل

لمذهب (ُِ ٕٕٓ/ػ ٖٓٓ).

)ّ( هػػك  :عثمػػنف بػػف عبػػد الػػرحمف الكػػردم الش ػ رزكرم أبػػك عمػػرك المكصػػم

الشػػنفع

صػػنحب "عمػػكـ الحػػد ث"

المعركؼ "بنبف الصبلح" كلد عنـ (ٕٕٓ هػ ) كمنت ف دار الحد ث بدمشؽ عػنـ (ّْٔ ه ػ ) .انظػر :سػ ر أعػبلـ
النببل

لمذهب (ِّ  )ُُْ َُْ/كاألعبلـ لمزركم (ْ.)َِٕ/

)ْ( ص نن صح

مسمـ مف اإلخبلؿ كالغمط كحمن ت مف اإلسقنط كالسقط البف الصبلح (صٔٓ) تحق ؽ :مكفػؽ

عبداهلل عبدالقندر دار النشر :دار الغرب اإلسبلم  -ب ركت  -طَُْٖ ( ِ /هػ ).

)ٓ( هػػك :شػػمس الػػد ف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػنف بػػف قن مػػنز الػػذهب
التصػػنن ؼ المش ػ كرة ف ػ التػػنر

أبػػك عب ػػد اهلل المػػؤرخ المحقػػؽ صػػنحب

كعمػػـ الراػػنؿ مػػنت ف ػ دمشػػؽ عػػنـ ( ْٖٕه ػػ) .انظػػر :ذ ػػؿ تػػذكرة الحفػػنظ (ص

ّّْ ) ّْٕ -محمد بف عم بػف الحسػف بػف حمػزة الحسػ ن الدمشػق شػمس الػد ف أبػك المحنسػف الشػنفع
ٕٓٔهػ) الننشر :دار الكتب العمم

(ت:

طُُْٗ( ُ/هػ ُٖٗٗ -ـ ) كالبدر الطنلع بمحنسف مف بعد القرف السنبع

لمشككنن (ِ )َُُ/الننشر :دار المعرف – ب ركت -بدكف تنر طبع.

)ٔ( س ر أعبلـ النببل

لمذهب (ُِ.)ٖٓٓ/

)ٕ( هك :محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدك بف نع ـ بف الحكـ اإلمنـ الحنفظ الننقد شػ
اهلل بػػف الب ػػع الضػػب الط مػػنن الن سػػنبكرم الشػػنفع

العمػـ منػػذ صػػغر

المحػدث ف أبػك عبػد

صػػنحب التصػػنن ؼ كلػػد بن سػػنبكر عػػنـ (ُِّ هػػ ) كطمػػب

كلحػػؽ األسػنن د العنل ػ بخ ارسػػنف كالعػراؽ كمػن ك ار الن ػػر كسػػمع مػػف نحػك ألفػ شػ

(َّْ هػ ) .انظر :س ر أعبلـ النببل

كمػػنت عػػنـ

لمذهب (ُِ )ِٕٓ ُٕٓ/كتذكرة الحفنظ لمذهب أ ضن (ّ.)ُِٔ/
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أبنعبد اهلل بف األخرـ الحنفظ

(ُ)

ػكـ األحػد كدفػف

قكؿ :تكف مسػمـ بػف الحاػنج عشػ

ػػكـ االثن ػ ف لخمػػس بقػ ػ ف مػػف راػػب س ػػن إحػػدل كسػػت ف كمػػنئت ف ه ػ ػ كهػػك ابػػف خم ػػس
كخمس ف سن

(ِ)

كهذا قتض أف مكلد كنف ف سن ست كمنئت ف هػ ".
(ّ)

كقنؿ الذهب  ":ق ػؿ :إنػ كلػد سػن أربػع كمػنئت ف ه ػ "

فػنلخبلؼ بػ ف التػنر خ ف قر ػب
لقػكؿ

كلعؿ من ذهب إل ابػف الصػبلح فػ تحد ػد تػنر مػ بلد اإلمػنـ مسػمـ هػك األراػ
عبد اهلل بف األخرـ.
ثالثاً :طمبو لمعمم.

كأك يؿ سػػمنع ف ػ سػػن ثمػػنف عش ػرة كحػ َّ
ػر سػػن عشػػر ف كهػػك أمػػرد ف سػػمع بمك ػ مػػف
(ٓ)
القعنب (ْ) ف ك أكبر ش ل كسمع بنلككف مف امنع كأسرع إل كطن .
رابعاً :شيوخو.
ذكر اإلمنـ الذهب أف عدة ش كخ مسمـ الذم أخرج ل ـ ف الصح
رابلن".

(ٔ)

"مئتنف كعشػركف

)ُ) هػػك :محمػػد بػػف عقػػكب بػػف كسػػؼ الش ػ بنن أبػػك عبػػد اهلل الن سػػنبكرم بػػف األخػػرـ المػػتقف ك عػػرؼ قػػد من ب ػنبف
الكرمػػنن
النببل

كلػػد عػػنـ (َِٓ ه ػ ) كػػنف صػػدر أهػػؿ الحػػد ث فػ ن سػػنبكر مػػنت عػػنـ (ّْْ هػػ ) .انظػػر :سػ ر أعػػبلـ

لمذهب (ُِ )ْٔ/كطبقنت الشنفع ف (ُ )ِّٕ/إسمنع ؿ بف عمػر بػف كث ػر القرشػ البصػرم أبػك الفػدا

(تْٕٕ :ه ػػ) تحق ػػؽ :د .أحمػػد عمػػر هنشػػـ د .محمػػد ز ػػن ـ محمػػد عػػزب الننشػػر :مكتب ػ الثقنف ػ الد ن ػ

تػػنر

النشر ُُّْ (:هػ  ُّٗٗ -ـ).

)ِ( ص نن صح

مسمـ البف الصبلح (صػْٔ).

)ّ( س ر أعبلـ النببل (ُِ.)ٖٓٓ/

)ْ( هك :عبد اهلل بف مسمم بف قعنب كقنعب :كن ت أبك عبػد الػرحمف مػف أهػؿ المد نػ سػكف البصػرة

ػركم عػف

سػػم منف بػػف بػػبلؿ كمنلػػؾ ككػػنف مػػف المتقشػػف الخشػػف مػػنت بنلبص ػرة ف ػ ش ػ ر صػػفر عػػنـ (ُِِ ه ػػ) .انظػػر:
الثقنت البف حبنف (ٖ )ّّٓ/كرانؿ صح
(تِْٖ :هػ) تحق ؽ :عبد اهلل الم ث

ىم ٍن ياكى
)ٓ( س ر أعبلـ النببل

لمذهب (ُِ.)ٖٓٓ/

مسػمـ (ِ )ُُْ/أحمػد بػف عمػ بػف محمػد بػف إبػراه ـ أبػك بكػر ابػف
الننشر :دار المعرف – ب ركت -ط َُْٕ( ُ /هػ ).

)ٔ( س ر أعبلـ النببل (ُِ.)ُٓٔ/
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كمف المؤكد أف عدد ش كخ مسمـ ز د عم ذلؾ.

(ُ)

خامساً :تبلميذه.

تبلم ذ اإلمنـ مسمـ كث ر ادان ػدؿ عمػ ذلػؾ مػف تتبػع راػنؿ األسػنن د الػذ ف رككا عػف
(ِ)

هذا الراؿ العظ ـ.
سادساً :رحبلتو.

(ّ)

رحؿ اإلمنـ مسمـ إل العراؽ كالحاػنز كالشػنـ كمصػر
(ْ)

لػذلؾ قػنؿ ابػف الصػبلح

":رحؿ ف  -عن الحد ث  -رحم كاسع ".

كق ػػد ٌنب ػ ػ ال ػػذهب إل ػ ػ أف مسػ ػػممن ل ػػـ ػ ػػدخؿ دمش ػػؽ فقػ ػػنؿ ":كقػ ػػد ذك ػػر الحػ ػػنفظ ابػ ػػف
عسػػنكر(ٓ) ف ػ "تنر خ ػ " مسػػمم ن بنػػن ن عم ػ سػػمنع مػػف محمػػد بػػف خنلػػد السكسػػك فقػػط
(ٔ)

كالظنهر أن لق ف المكسـ".
سابعاً :ثناء العمماء عميو.

اإلمنـ مسمـ بف الحانج " أش ر مف أف تذكر فضنئم "

(ِ) كمػػف أشػ ر شػ كخ  :أحمػػد بػػف حنبػػؿ كاسػػحنؽ بػػف راهك ػ
كعم بف الاعػد كعمػ بػف المػد ن
ح

(ٕ)

كمن قنؿ أبك عم

كسػػع د بػػف منصػػكر كعبػػد اهلل بػػف مسػػمم القعنبػ

كقت بػ بػف سػع د كمحمػد بػف إسػمنع ؿ البخػنرم ك ح ػ بػف معػ ف ك ح ػ بػف

الن سنبكرم .انظر :تنر بغداد لمخط ب البغدادم (ُّ )ََُ/كس ر أعبلـ النببل

ُٔٓ).

)ِ( كمف أش ر تبلم ذ  :إبراه ـ بف محمد بف سف نف الفق
حنمد بف محمد بف الشرق

لمػذهب (ُِ- ٖٓٓ/

كأحمد بف سمم الحنفظ كأحمػد بػف عمػ القبلنسػ

كعبد الرحمف بف أب حنتـ كمحمد بف إسحنؽ بف خز م

كأبػك

كمحمد بػف ع سػ الترمػذم

كمك ػ بػػف ىعبػػداف ك ح ػ بػػف صػػنعد كأبػػك عكان ػ عقػػكب بػػف إسػػحنؽ اإلسػػف ار ن  .انظػػر :تػػنر بغػػداد لمخط ػػب
البغدادم(ُّ.)َُُ/
)ّ) س ر أعبلـ النببل
)ْ( ص نن صح

لمذهب (ُِ.)ٖٓٓ/

مسمـ (صٔٓ).

)ٓ) هػػك :عمػ بػػف الحسػػف بػػف هبػ اهلل الدمشػػق الشػػنفع

أبػػك القنسػػـ المعػػركؼ" بػػنبف عسػػنكر" محػػدث الشػػنـ

صػػنحب "تػػنر دمشػػؽ" كلػػد ف ػ المحػػرـ عػػنـ (ْٗٔ هػ ػ ) كم ػنت ف ػ راػػب عػػنـ ( ُٕٓ هػ ػ ) .انظػػر :س ػ ر أعػػبلـ
النببل

لمذهب (ُٓ )ِْٓ – ِْٕ/كاألعبلـ لمزركم (ْ.)ِّٕ/

)ٔ( س ر أعبلـ النببل (ُِ.)ِٓٔ/

)ٕ( اإلرشند ف معرف عممن الحد ث (ّ.)ِٖٓ/
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الخم مػ ػ (ُ) :كلق ػػد حظػ ػ بثن ػػن عمم ػػن عص ػػر كم ػػن بع ػػد عص ػػر كحب ػػن اهلل منزلػ ػ
عظم ػ ف ػ نفػػكس المسػػمم ف بسػػبب كتنبػػ "الصػػح " الػػذم عػػد مػػع كتػػنب البخ ػػنرم
كأا ٌؿ كتب السن النبك .

"الصح " أص

فممن ق ؿ ف الثنن عم :

قػػنؿ أحمػػد بػػف سػػمم (ِ) " :أر ػػت أبػػن زرع ػ
معرف الصح

(ّ)

عم مشن

قػػنؿ ابػػف أب ػ حػػنتـ

(ْ)

(ٓ)

كأبػػن حػػنتـ قػػدمنف مسػػمـ بػػف الحاػػنج ف ػ

عصرهمن".

":كػػنف ثق ػ مػػف الحفػػنظ ل ػ معرف ػ بنلحػػد ث سػػئؿ عن ػ أب ػ

فقنؿ :صدكؽ".

)ُ) هك :خم ؿ بف عبد اهلل بف أحمد بف إبراه ـ ابف الخم ػؿ القزك نػ
العنرف ف برانل

أبػك عمػ الخم مػ

قػنض مػف حفػنظ الحػد ث

صنحب كتنب اإلرشند ف معرفػ الراػنؿ مػنت عػنـ (ْْٔ ه ػ ) .انظػر :التق ػد لمعرفػ ركاة السػنف

كالمسػػنن د ( ُ )ِِٔ/محمػػد بػػف عبػػد الغن ػ بػػف أب ػ بكػػر بػػف شػػانع أبػػك بكػػر مع ػ ف الػػد ف ابػػف نقط ػ الحنبم ػ
البغدادم ( تِٔٗ :هػ ) تحق ؽ :كمنؿ كسؼ الحكت الننشر :دار الكتب العمم ػ

ط َُْٖ( ُ/ه ػ ُٖٖٗ -

ـ) كاألعبلـ لمزركم (ِ.)ُّٗ/

)ِ( هك :أحمد بف سمم بف عبد اهلل أبك الفضؿ البزار الن سنبكرم أحد الحفنظ المتقن ف كافؽ مسمـ بف الحانج فػ
رحمت إل قت ب بف سػع د كفػ رحمتػ الثنن ػ إلػ البصػرة مػنت غػرة امػندل ارخػرة عػنـ (ِٖٔ هػػ) .انظػر :تػنر
بغداد كذ كل

البف النانر(ْ )َْٖ/كالارح كالتعد ؿ البف أب حنتـ(ِ )ْٓ/الننشر :طبع مامس دائػرة المعػنرؼ

العثمنن  -بح در آبند بعصب نف كالكارد ف عم ن(ّ )ُِٕ/عبد اهلل بػف محمػد بػف اعفػر بػف ح ػنف األنصػنرم أبػك

محم ػد األصػػب نن

(تّٔٗ :ه ػػ) تحق ػػؽ :عبػػد الغفػػكر عبػػد الحػػؽ حس ػ ف البمكشػ ػ

الننشػػر :مؤسس ػ الرسػػنل –

ب ركت -ط ُُِْ( ِ/هػُِٗٗ -ـ ).

)ّ( تنر مد ن دمشؽ البف عسنكر (ُٔ.)َْٕ/

)ْ( هك :عبد الرحمف بف محمد بف إدر ػس بػف المنػذر أبػك محمػد التم مػ
ً
ػع أب ػ ػ كبع ػػد م ػػكت أب ػ ػ كص ػػنؼ التص ػػنن ؼ م ػػف أشػ ػ رهن" الا ػػرح كالتع ػػد ؿ" م ػػنت ع ػػنـ
فػ ػ طم ػػب الح ػػد ث ىم ػ ى
(ِّٕهػ) .انظر :طبقنت الحننبم (ِ )ٓٓ/محمد بف محمد أبػك الحسػ ف ابػف أبػ عمػ (تِٓٔ :هػػ) تحق ػؽ:
محمد حنمد الفق

الحنظمػ

الػرازم ابػف أبػ حػنتـ رحػؿ

الننشر :دار المعرف – ب ركت – بدكف تنر طبع كفكات الكف ػنت(ِ )ِٖٕ/محمػد بػف شػنكر

بػػف أحمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف شػػنكر بػػف هػػنركف بػػف شػػنكر الممقػػب بصػػبلح الػػد ف (تْٕٔ :ه ػػ) تحق ػػؽ :إحسػػنف
عبنس الننشر :دار صندر – ب ركت – طُّٕٗ( ُ/ـ ).

)ٓ( الارح كالتعد ؿ (ٖ.)ُِٖ/
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(ِ)

كقنؿ محمد بف بشنر(ُ) :مف حفنظ الدن ن :مسمـ بف الحانج بن سنبكر.
كق ػػنؿ اب ػػف الص ػػبلح " :رفعػ ػ اهلل تب ػػنرؾ كتع ػػنل بكتنبػ ػ الص ػػح

إلػ ػ من ػػنط النا ػػكـ

كصنر إمنمن يحا بدأ ذكػر كيعػند فػ عمػـ الحػد ث كغ ػر مػف العمػكـ كذلػؾ فضػؿ اهلل
(ّ)
ؤت مف شن ".
كق ػػنؿ الن ػػككم(ْ)" :أح ػػد أع ػػبلـ أئمػ ػ ه ػػذا الش ػػعف ككب ػػنر المب ػػرز ف ف ػ ػ

كأه ػػؿ الحف ػػظ

كاإلتقػػنف كالرحػػنل ف فػ طمبػ إلػ أئمػ األقطػػنر كالبمػػداف كالمعتػػرؼ لػ بنلتقػػدـ ف ػ بػػبل
(ٓ)

خبلؼ عند أهؿ الحذؽ كالعرفنف".

(ٔ)

كقنؿ أ ض ن" :اإلمنـ الحنفظ حا اإلسبلـ".

(ٕ)

كقنؿ أ ض ن ":اإلمنـ الكب ر الحنفظ الماكد الحا الصندؽ".

كقػػنؿ ابػػف حاػػر ":حصػػؿ لمسػػمـ ف ػ كتنب ػ حػػظ عظ ػ ـ مفػػرط لػػـ حصػػؿ ألحػػد مثم ػ

)ُ( هػػك :محمػػد بػػف بشػػنر بػػف عثمػػنف بػػف داكد بػػف ك سػػنف أبػػك بكػػر العبػػدم البصػػرم سػػمع عنػػد ار ك ح ػ بػػف سػػع د
كعبد الػرحمف بػف م ػدم كابػف أبػ عػدم كعبػد الكهػنب الثقفػ

كمعػنذ بػف هشػنـ ركل عنػ البخػنرم فػ (العمػـ)

منت ف راب عنـ( ِِٓهػ ) .انظر :ال دا كاإلرشند ف معرف أهؿ الثقػ كالسػداد(ِ )َْٔ/أحمػد بػف محمػد بػف
الحسػ ف بػػف الحسػػف أبػػك نصػر البخػػنرم الكبلبػػنذم (تّٖٗ :هػػ) تحق ػؽ :عبػػد اهلل الم ثػ

ب ػػركت -طَُْٕ( ُ/ه ػ ػ ) كرا ػػنؿ ص ػػح
البخنرم ف الانمع الصح
البنا األندلس

الننشػػر :دار المعرفػ –

مس ػػمـ الب ػػف مناك ػ ػ (ِ )ُِٕ/كالتع ػػد ؿ كالتا ػػر

لم ػػف خ ػػرج لػ ػ

(ِ )ُِٔ /سم منف بف خمؼ بف سعد بػف أ ػكب بػف كارث التا بػ أبػك الكل ػد القرطبػ

(تْْٕ :هػ) تحق ؽ :د .أبك لبنب حس ف الننشر :دار المكا لمنشر كالتكز ع  -الر نض – طُ/

(َُْٔهػ – ُٖٔٗـ).

)ِ( انظر :تنر بغداد لمخط ب البغدادم (ِ.)ُٔ/
)ّ( ص نن صح
)ْ( هك :ح

مسمـ البف الصبلح ( صػُٔ).

بف شرؼ بف مرم بف حسف النػككم (أك النػكاكم) أبػك زكر ػن مح ػ الػد ف مػف أهػؿ نػكل مػف قػرل

حػػكراف انػػكب دمشػػؽ عبلمػ فػ الفقػ الشػػنفع
"ركض الطنلب ف" ك"المن نج شرح صح

كالحػػد ث كالمغػ

تعمػػـ فػ دمشػػؽ كأقػػنـ ب ػػن زمنػػن مػػف تصػػنن ف :

مسػمـ بػف الحاػنج" مػنت عػنـ (ٕٔٔهػػ) .انظػر :طبقػنت الشػنفع الكبػرل

(ٓ )ُٔٓ/تنج الد ف عبد الكهنب بف تق الػد ف السػبك

(تُٕٕ :هػػ) تحق ػؽ :د .محمػكد محمػد الطنػنح

ك د.

عبػػد الفتػػنح محمػػد الحمػػك الننشػػر :هاػػر لمطبنع ػ كالنشػػر كالتكز ػػع طُُّْ( ِ/هػ ػ ) كالناػػكـ ال ازه ػرة (ٕ)ِٕٖ/
كسػػؼ بػػف تغػػرم بػػردم بػػف عبػػد اهلل الظػػنهرم الحنف ػ
الثقنف كاإلرشند القكم

أبػػك المحنسػػف امػػنؿ الػػد ف (تْٖٕ :ه ػػ) الننشػػر :ك ازرة

دار الكتب مصر بدكف تنر طبع .

)ٓ( المن نج شرح صح

مسمـ بف الحانج لمنككم (ُ.)َُ/

)ٕ( س ر أعبلـ النببل

لمذهب (ُِ.)ٕٓٓ/

)ٔ( تذكرة الحفنظ لمذهب (ِ.)ٖٖٓ/
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محمػد بػف إسػمنع ؿ فسػبحنف المعطػ

بح ث أف بعض الننس كنف فضم عم صػح
(ُ)

الكهنب".

ثامناً :مصنفاتو.

صػ ػػنؼ اإلمػ ػػنـ مسػ ػػمـ تصػ ػػنن ؼ عد ػ ػػدة لػ ػػـ صػ ػػمنن من ػ ػػن إال القم ػ ػػؿ ك ظ ػ ػر مػ ػػف

اس ػػتعراض أس ػػمن ه ػػذ المؤلف ػػنت عنن ػ ػ اإلم ػػنـ مس ػػمـ الكب ػ ػرة بعم ػػـ الح ػػد ث كفنكنػ ػ

كأسمن هذ المؤلفنت الت ذكرهن بعض أهؿ العمـ ه (ِ) :

يهػب السػبنع كأكالد الصػحنب
األسمن كالكن كأفراد الشنم ف كاألقػراف كاالنتفػنع بع ي
كأكهنـ المحدث ف كالتم ػز كالاػنمع عمػ األبػكاب كحػد ث عمػرك بػف شػع ب كسػؤاالت
ألحمد بف حنبػؿ كالطبقػنت كالعمػؿ كالمخضػرمكف كالمسػند الصػح
كمشن

الثكرم كشعب

كالمسػند الكب ػر

كمنلؾ.

تاسعاً :وفاتو.
ككنف سبب مكت ف من يذكر أن  :عقد ألب الحسػ ف مسػمـ بػف الحاػنج مامػس لممػذاكرة

فػذكر لػ حػػد ث لػـ عرفػ فننصػرؼ إلػ منزلػ كأكقػد السػراج كقػنؿ لمػػف فػ الػػدار :ال
ػػدخمف أحػػد مػػنكـ هػػذا الب ػػت فق ػػؿ ل ػ  :أهػػد ت لنػػن س ػم ف ػػن تمػػر فقػػنؿ :قػػدمكهن إل ػ
فقػػدمكهن إل ػ

فكػػنف طمػػب الحػػد ث ك عخػػذ تمػرة تمػرة مضػػغ ن فعصػػب كقػػد فنػ التمػػر

ككاػػد الحػػد ث كق ػػؿ :إن ػ من ػػن مػػنت (ّ) كقػػد كننػػت كفنت ػ عش ػ
(ْ)

ػػكـ األحػػد كدفػػف ػػكـ

االثن ف لخمس بق ف مف راب عنـ (ُِٔهػ).

)ُ( ت ذ ب الت ذ ب البف حار(َُ )ُِٕ/الننشػر :دار الفكػر لمطبنعػ

كالنشػر كالتكز ػع ط َُْْ( ُ/ه ػ -

ُْٖٗ ـ).

)ِ( انظر :تذكرة الحفنظ (ِ )َٓٗ/كس ر أعبلـ النببل (ُِ )ٕٓٗ/كبل الكتنب ف لمذهب .
)ّ( انظر :تنر بغداد لمخط ب البغدادم(ُّ.)َُّ/
)ْ( انظر :ص نن صح

مسمـ البف الصبلح (ص ػْٔ).
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المبحث الثالث:
التعريف بكتابي البخاري ومسمم.
وفيو مطمبان:
المطمب األكؿ :التعر ؼ بصح

البخنرم.

المطمب الثنن  :التعر ؼ بصح

مسمـ.
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المطمب األول:
التعريف بصحيح البخاري.
أوالً :اسم صحيح البخاري.
"الا ػػنمع الص ػػح
(ُ)

المس ػػند م ػػف ح ػػد ث رس ػػكؿ اهلل  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ -كس ػػنت

كأ نم "

ثانياً :الباعث عمى تأليف صحيح البخاري.
كػػنف اإلمػػنـ البخػػنرم فػ أحػػد الماػػنلس التػ
قكؿ :لك امعتـ كتنبػن مختصػ ار لصػح

سػػمع ف ػػن الحػػد ث فسػػمع أحػػد شػ كخ

سػن رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -قػنؿ

فكقػػع ذلػػؾ ف ػ قمب ػ فعخػػذت ف ػ امػػع الاػػنمع الصػػح
صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -ككػػعنن كاقػػؼ ب ػ ف د ػ

كقػػنؿ البخػػنرم :أر ػػت النب ػ -
فسػػعلت

كب ػػدم مركح ػ أذب ب ػػن عن ػ

بعض المعبر ف فقنؿ ل  :أنت تذب عن الكذب ف ك الػذم حممنػ عمػ إخػراج الاػنمع
الص ػػح

كرأل را ػػؿ آخ ػػر البخ ػػنرم فػ ػ المن ػػنـ مشػ ػ خم ػػؼ النبػ ػ  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ

كسػػمـ -كالنب ػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -مش ػ
كسمـ -قدم

فكممػػن رفػػع النب ػ  -صػػم اهلل عم ػ
(ِ)

كضع البخنرم قدم ف ذلؾ المكضع فعكلكهن بنلدق ف األثر.

ثالثاً :مكانة صحيح البخاري.
قػػنؿ البخػػنرم ":مػػن كتبػػت ف ػ كتػػنب الصػػح

حػػد ثن إال اغتسػػمت قبػػؿ ذلػػؾ كصػػم ت

ركعتػ ف"(ّ) ف ػػك أصػ الكتػػب المؤلفػ فػ هػػذا الشػػعف كالمتمقٌػ بػػنلقبكؿ مػػف العممػػن فػ
كػػؿ أكاف فق ػػد ف ػػنؽ أمثنل ػ فػ ػ ام ػػع الفنػػكف كاألقس ػػنـ كخ ػػص بم از ػػن م ػػف بػ ػ ف دكاك ػػف

اإلسػبلـ شػ د لػ بنلب ارعػ كالتقػدـ الصػنند د العظػنـ كاألفنضػػؿ الكػراـ ففكائػد أكثػر مػػف

)ُ) فت البنرم البف حار(ُ.)ٖ/
)ِ) المصدر السنبؽ (ُ.)ٕ/
)ّ) المصدر السنبؽ (ُ.)ٕ/
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(ُ)

كلػ ػ س تح ػػت أد ػػـ الس ػػمن كت ػػنب أصػ ػ م ػػف

حصػ ػ كأع ػػزز م ػػف أف تيستقصػ ػ .
أف تي ى
البخ ػػنرم كمس ػػمـ بع ػػد القػ ػرآف )ِ(.فق ػػد ب ػػذؿ ف ػ ػ اإلم ػػنـ البخ ػػنرم أقصػ ػ درا ػػنت الح طػ ػ
كالتثبت كمف ذلؾ:
األول :االنتقن

كهذ مرحم عمم شنق .

الثاني :المبنلغ ف التركم كالبحث بدق عف المت قٌف كدعـ ذلؾ بنلصبلة كاالسػتخنرة
ف كػكف قػػد اغتسػؿ عػػدد األحند ػث كصػػم ضػعؼ عػػددهن بحثػن عػػف الصػدؽ كبعػػدان عػػف
الكذب عم رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسمـ .-

الثالث :اشترط أف خػرج الحػد ث المتفػؽ عمػ ثقػ نقمتػ إلػ الصػحنب المشػ كر مػف

غ ػ ػػر اخػ ػػتبلؼ ب ػ ػ ف الثقػ ػػنت األثبػ ػػنت ك كػ ػػكف إسػ ػػنند متصػ ػػبل غ ػ ػػر مقطػ ػػكع كاف كػ ػػنف
لمصحنب راك نف فعكثر فحسف كاف لـ كف إال راك كاحد كص ٌ الطر ؽ إل كف .
الرابــــع :ل ػػـ كت ػػؼ بمعنصػ ػرة الػ ػراكم لشػ ػ خ

ب ػػؿ اش ػػترط ااتمنع م ػػن كثب ػػكت المق ػػن

ب ن مػػن كمػػف هنػػن عمػػـ الػػدارس ق نػن أف البخػػنرم ب ػػذا المػػن ر الفر ػػد قػ ٌػدـ لؤلمػ عمػػبل مػػن
سبق إل مث ؿ كلف محق بمثم مغ ر لػذلؾ صػنر كتنبػ بحػؽ أصػ الكتػب بعػد كتػنب
اهلل تعنل

كعم صح من ف كقبكل

كتعكد م از ن صح

(ّ)

أامع عممن األم .

البخنرم إل ثبلث اكانب:

أوليا :نقدم كقد امتنز بخصكص بػعمر ف أحػدهمن :السػبؽ إلػ التصػن ؼ فػ الصػح
الما ػػرد م ػػف المرف ػػكع إلػ ػ النبػ ػ  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ -كارخ ػػر :دقػ ػ ش ػػرط فػ ػ
التصح .
)ُ) إرشػند السػنرم لشػرح صػػح

البخػنرم (ُ )ِٖ/أحمػد بػف محمػػد بػف أبػ بكػر بػػف عبػد الممػؾ القسػطبلن القت بػ

المصرم أبك العبنس ( تِّٗ :هػ) الننشر :المطبع الكبرل األم ر – مصر -طُِّّ( ٕ/هػ).

)ِ) مامكع الفتنكل البف ت م (ُٖ.)ْٕ/

)ّ( انظر :التنب نت المامم عم المكاضع المشكم (صػُّ) صبلح الد ف أبك سع د خم ؿ بف ك كمدم بف عبد اهلل
الدمشق العبلئ (تُٕٔ :هػ) تحق ؽ :مرزكؽ بف ه نس آؿ مرزكؽ الكهران
المنكرة عنـ النشرَُْٖ (:هػ).
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وثانييـــا :انن ػػب الق مػ ػ الفق ػ ػ كالتش ػػر ع لمكت ػػنب إذ كنن ػػت لئلم ػػنـ البخ ػػنرم مقنص ػػد
فق

اسػتنبنط ال تقػؿ دراػ حرصػ عمػ تحق ق ػن عمػن كػنف لػ نحػك المقنصػد النقد ػ

كهػػك أمػػر اخػػتص بػ البخػػنرم كتم ػػز بػ أكثػػر مػػف كث ػػر غ ػػر كألاػػؿ ذلػػؾ ضػ َّػمف كتنبػ
أصػػكؿ أحند ػػث الكتػػب المتقدمػ كخبلصػ محتك نت ػػن كصػػح

مندت ػػن مضػػنفن إل ػػن آم

القػ ػرآف المننس ػػب لمكض ػػكع ك ػػؿ ترامػ ػ كأقػ ػكاؿ الص ػػحنب كالت ػػنبع ف كفت ػػنكاهـ متػ ػ كنن ػػت
الحنا إل ذلؾ قنئم

إال أن ن خنرا عف دائرة شرط ف الصح

األمر الذم اعػؿ

كتنب ف الن ن كتنب فق لؤلحكنـ الشرع بعدلت ن مػف القػرآف كالحػد ث الصػح

عمػ

أسس من ا خنص ف االستنبنط كالترت ب.
وثالثيــا :اننػػب العػػرض كالتبك ػػب كالترت ػػب الػػذم كػػنف ماػػنال لتفػػنف البخػػنرم كابداعػ

إذ

استطنع أف ي ىسخر ذلؾ لغػرض إبػبلغ القػنرئ آ ار فػ ماػنؿ النقػد كاخت ن ارتػ فػ م ػداف
الفقػ كاالسػػتنبنط مسػػتبدال الممحػ السػػر ع كاإلشػػنرة الخف ػ بنلعبػػنرات كالتعم قػػنت الطك مػ
(ُ)

كالمتكررة.

)ُ( انظر :تدك ف السن النبك ػ فػ القػرن ف الثػنن كالثنلػث لم اػرة (ص ػِٗ َّ) محمػد بػف صػندؽ بنك ػراف الننشػر:
مامع الممؾ ف د لطبنع المصحؼ الشر ؼ بنلمد ن المنكرة.
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المطمب الثاني:
التعريف بصحيح مسمم.
أوالً :اسم صحيح مسمم.
المسند الصح
كسمـ.-

(ُ)

المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ عف رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم

ثانياً :الباعث عمى تأليف صحيح مسمم.
طمى و ً
ػب منػ كهػذا نػص كبلمػ  ":فإنػؾ
سبب تعل ؼ اإلمػنـ مسػمـ كتنبػ بنػن عمػ ى
ػب طيم ى
رحمؾ اهلل بتكف ؽ خنلقؾ ذكرت أنؾ هممت بنلفحص عف تى َّعػر ً
ؼ اممػ األخبػنر المػعثكرة
ي
عف رسكؿ اهلل -صم اهلل عم كسمـ -ف سنف الد ف كأحكنم  -إل أف قنؿ :-كلمػذم
كظننت ح ف سػعلتن تاشػـ
راعت إل تدبر كمن تؤكؿ ب الحنؿ
سعلت أكرمؾ اهلل ح ف
ي
ي
ذلؾ أف لك عزـ ل عم كقض ل تمنم كنف أكؿ مف ص ب نفع ذلػؾ إ ػنم خنصػ
قبػػؿ غ ػػرم مػػف النػػنس  -إل ػ أف قػػنؿ : -كلكػػف مػػف أاػػؿ مػػن أعممنػػنؾ مػػف نشػػر القػػكـ
األخبػػنر المنك ػرة بنألسػػنن د الضػػعنؼ الما كل ػ
خؼ عم قمكبنن إانبتؾ إل من
ع كب ن
ٌ
ثالثاً :مكانة صحيح

كقػػذف ـ ب ػػن إلػ الع ػكاـ الػػذ ف ال عرفػػكف

سعلت")ِ(.

مسمم.

كنف اإلمنـ مسمـ مقتد ن بش خ الكب ر اإلمنـ البخنرم مف ح ث العنن ػ بنلصػح

مػف

األحند ػػث إال أنػ ػ س ػػمؾ طر ق ػػن تخ ػػنلؼ البخ ػػنرم م ػػف ح ػػث الم ػػن ر كهن ػػن ق ػػنؿ بع ػػض
األئم " :من تحت أد ـ السمن أص ٌ مػف كتػنب مسػمـ بػف الحاػنج "
مسمـ المسمؾ ارت :

)ُ) مشنرؽ األنكار عم صحنح ارثنر لع نض البست (ُ.)َُ/
)ِ( صح

مسمـ المقدم (ُ.) ّ/

)ّ) انظر :فت البنرم البف حار(ُ.)َُ/
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األول :تحق ػػؽ انن ػػب العم ػػـ ب ػػذا الش ػػعف ركا ػ ػ كد ار ػ ػ
الكااب عم كؿ أحد عرؼ التم ز ب ف صح

ق ػػنؿ اإلم ػػنـ مس ػػمـ ":إف م ػػف

الركا نت كسق م ن كثقػنت الننقػد ف ل ػن

كالمت م ػ ف أالٌ ػػركل من ػػن إالٌ مػػن عػػرؼ صػػح مخنرا ػ

كالسػػتنرة ف ػ ننقم ػ

من ن من كنف من ن عف أهؿ الت ـ كالمعنند ف مف أهؿ البدع ".
الثــاني :االنتقػػن

حد ث مسمكع ".

(ِ)

(ُ)

قػػنؿ اإلمػػنـ مسػػمـ" :صػػنفت هػػذا المسػػند الصػػح

الثالث :التركم كعدـ العام
أسقطت من ش ئن إالٌ بحا ".

مػػف ثبلثمنئػ ألػػؼ

قنؿ" :من كضعت ف كتنب هذا المسػند إال بحاػ

(ّ)

الرابع :العرض عم العممن
من أشنر أف ل عم تركت

كأف تق ػ

كمػن

قنؿ" :عرضت كتنب هذا عمػ أبػ زرعػ الػرازم فكػؿ

ككؿ من قنؿ إن صح

)ْ(.

كل س ل عم خرات "

الخــامس :شػػرط اإلمػػنـ مسػػمـ ف ػ صػػح ح أف كػػكف الحػػد ث متصػػؿ اإلسػػنند بنقػػؿ
كاكتفػ بمطمػؽ المعنصػرة

الثق عف الثق مف ٌأكل إل منت ن سنلمن مف الشذكذ كالعم
بػ ف الػراكم كمػف ركل عنػ كمػػف هنػن أحػػرز الكتػنب الرتبػ الثنن ػ بعػد صػػح

البخػػنرم.

قػػنؿ النػػككم " :كتػػنب البخػػنرم أصػػح من كأكثرهمػػن فكائػػد كمعػػنرؼ ظػػنهرة كغنمض ػ

كقػػد

ص ػ أف مسػػممن كػػنف ممػػف سػػتف د مػػف البخػػنرم ك عتػػرؼ بعن ػ ل ػ س ل ػ نظ ػػر ف ػ عمػػـ
الحػػد ث كهػػذا الػػذم ذكرنػػن مػػف تػػرا

كتػػنب البخػػنرم هػػك المػػذهب المختػػنر الػػذم قنل ػ

الامنه ر كأهؿ االتقنف كالحػذؽ كالغػكص عمػ أسػرار الحػد ث " (ٓ) .كلػـ ػرك مسػمـ عػف

البخػػنرم ش ػ ئن ف ػ كتنب ػ الصػػح
البخنرم ف كث ر مف ش كخ
)ُ) صح

مسمـ المقدم

كعػػذر ف ػ ذلػػؾ مػػف كاػػك من ػػن :أن ػ شػػنرؾ اإلمػػنـ
(ٔ)

كالرغب ف عمك اإلسنند مطمب عند أئم الحد ث.

بنب كاكب الركا عف الثقنت كترؾ الكذاب ف (ُ.)ٖ/

)ِ) شرح صح

مسمـ لمنككم (ُ.)ُٓ/

)ْ) شرح صح

مسمـ لمنككم (ُ.)ُٓ/

)ّ) تذكرة الحفنظ لمذهب (ِ.)ُِٔ/
)ٓ( المصدر السنبؽ (ُ.)ُْ/

)ٔ) انظر :التنب نت المامم عم المكاضع المشكم

لمعبلئ (صػ ِّ ّّ).
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الفصل األول:
مجاالت الذم القولية العقدية ،األسباب والعبلج.
كهذا الفصؿ تكمـ البنحث ف عف األمكر العقد

الت تخص الاننب القكل

المذمكـ مف التكف ر كالتفس ؽ كالتضم ؿ لآلخر ف أك الضد مف ذلؾ مف اإلط ار
كالتفض ؿ كالحمؼ كاأل منف كالتط ر كالتشنؤـ كالتعمؽ بغ ر اهلل كالازـ لمع ف بنلان
أك الننر بدكف دل ؿ مختكمن بنلتشب القكل

الذـ مع العبلج النبكم لذلؾ.
مب نن سبب ٌ

ويتضمن ىذ الفصل ستة مباحث:
المبحث األول :التكفير والتفسيق لآلخرين.
المبحث الثاني :اإلطراء والتفضيل.
المبحث الثالث :الحمف واأليمان.
المبحث الرابع :التطير والتشاؤم.
المبحث الخامس :الشيادة لمعين بالجنة ،أو النار.
المبحث السادس :التشبو القولي.

)(51

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

المبحث األول:
التكفير والتفسيق لآلخرين.
وفيو أربعة مطالب:
المطمب األول :تعريف التكفير والتفسيق.
المطمب الثاني :خطورة التكفير والتفسيق واألمور المترتبة عمييما.
ذم التكفير والتفسيق لآلخرين.
المطمب الثالث :األسباب النبوية في ّ
المطمب الرابع :طريقة النبي – صمى اهلل عميو وسمم – في العبلج.
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المطمب األول:
تعريف التكفير والتفسيق.
الفرع األول :تعريف التكفير لغة واصطبلحاً.
التكفير في المغة:
الستر
التغط ك ى

(ُ)

قنؿ تعنل َ١َ٘ :ثَ ِٛغَُْثٍ وَػْجَةَ َُّّْٜٙماسَ َ٤ثَاذُمُُ[ الحديزد  ]21كالمػراد

الغ ٌراس ح ث إن ـ ستركف الحبكب داخؿ الترب .
بنلكفنر :ي
والتكفير :مصدر كفَّر بنلفن المفتكح المشددة أم :دعن إل الكفر.
والتكفير في االصطبلح:
(ِ)

" هك نسب أحد مف أهؿ القبم إل الكفر".

وع ِرف التكفير بأنو" :الحكـ عم أحػد مػف النػنس بعنػ قػد خػرج مػف اإلسػبلـ ككصػف
ُ
(ّ)
بكصؼ الكفر إلت نن بمن كاب كفر ".

)ُ( انظػػر :الكم ػػنت ( صػ ػّٕٔ) أ ػػكب بػػف مكس ػ الحس ػ ن القر م ػ الكفػػكم أبػػك البقػػن الحنف ػ

(تَُْٗ :ه ػػ)

تحق ؽ :عدننف درك ش  -محمد المصرم الننشر :مؤسس الرسنل – ب ركت .-

)ِ) انظ ػػر :المكس ػػكع الفق ػ ػ الكك ت ػ ػ ُّ )ِِٕ/ص ػػندر ع ػػف :ك ازرة األكق ػػنؼ كالش ػػئكف اإلس ػػبلم  -الكك ػػت –
الننشػ ػ ػ ػػر :دار الصػ ػ ػ ػػفكة – مصػ ػ ػ ػػر -ط (ُ /مػ ػ ػ ػػف َُْْهػ ػ ػ ػ ػ إل ػ ػ ػ ػ ُِْٕ :ه ػ ػ ػ ػػ) كمكسػ ػ ػ ػػكع المفػ ػ ػ ػػنه ـ اإلسػ ػ ػ ػػبلم
العنم (ُ )ُٕٓ/المامس األعم لمشئكف اإلسبلم – مصر -بدكف تنر طبع.

)ّ) انظػػر :أصػػكؿ مسػػنئؿ العق ػدة عنػػد السػػمؼ كعنػػد المبتدعػ (ِ )ْٔ/سػػعكد بػػف عبػػد العز ػػز الخمػػؼ عػػنـ النشػػر:
(َُِْهػُُِْ-هػ).
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الفرع الثاني :تعريف التفسيق لغة واصطبلحاً.
الفسق في المغة:
خركج مكرك كمن

قنؿ لمفعرة الفك سق

ألن ن تخرج مف احرهن لئلفسند كق ؿ

فسقت الرطب  :إذا خرات مف قشرهن ألف ذلؾ فسند ل ن كمن سم الخركج مف طنع
(ُ)

اهلل بكب رة فسق ن.

كف الحد ث(:خمس فكاسؽ يقتمف ف الحؿ كالحرـ) (ِ) كانمن يسم ت هذ الح كاننت
ً
فىك ً
الح ىرـ أم :ال
اس ى
لخ ٍبثً ً ٌف كق ؿ :ي
ؽ عم االستًعنرة ي
الح ٍرىم ف الحؿ ك ى
لخرك ًا ً ٌف عف ي
و (ّ)
يح ٍرىم ل ٌف بحنؿ.
والتفسيق في االصطبلح:
(ْ)

" هك نسب الشخص إل الفسؽ".

)ُ) الفػػركؽ المغك ػ ( ُ ) َْٓ/الحسػػف بػػف عبػػد اهلل بػػف سػ ؿ بػػف سػػع د بػػف ح ػ بػػف م ػراف أبػػك هػػبلؿ العسػػكرم
(تّٗٓ :هػ) تحق ؽ :محمد إبراه ـ سم ـ الننشر :دار العمـ كالثقنف لمنشر كالتكز ع القػنهرة – مصػر -بػدكف تػنر

طبع.

)ِ) ركا مسػػمـ كتػػنب الحػػر بػػنب مػػن نػػدب لممحػػرـ (ْ )ُٕ/رقػػـ ) ُِٗٗ ( :مػػف حػػد ث عنئش ػ – رض ػ اهلل
عن ن .-

)ّ) تنج العركس لمزب دم مندة " ؼ س ؽ " (ِٔ .)َّْ /

)ْ( شمس العمكـ كدكا كبلـ العرب مف الكمكـ (ٖ )ُٖٗ/نشكاف بف سع د الحم رل ال منػ

(تّٕٓ :هػػ) تحق ػؽ:

د .حسػ ف بػػف عبػػد اهلل العمػػرم كآخػػر ف الننشػػر :دار الفكػػر المعنصػػر  -ب ػػركت – لبنػػنف دار الفكػػر  -دمشػػؽ -

سكر ن طَُِْ( ُ/هػ ُٗٗٗ -ـ ).
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المطمب الثاني:
خطورة التكفير والتفسيق واألمور المترتبة عمييما:
الفرع األول :خطورة التكفير والتفسيق.
التكف ر كالتفس ؽ لآلخر ف مف المسنئؿ الت ابتم بنلخكض ف ػن كث هػر مػف النػنس مػف
غ ػػر معرفػ كال إتقػػنف كال ب نػ كال دل ػػؿ كاضػ مػػف القػرآف كالسػػن فتاػػد ممػػف ال معرفػ
ل ػـ بمػدارؾ األحكػنـ كال خبػرة ل ػـ بمسػنلؾ م نلك ػن المظممػ العظػنـ كلػ س ل ػـ اطػبلع
عم ػ مػػن قػػرر أئم ػ اإلسػػبلـ ككضػػحك ف ػ هػػنت ف المسػػعلت ف كال ػػتكمـ ف مػػن إال فحػػكؿ
(ُ)

األئم األعبلـ.

كقػػد اتفػػؽ العممػػن عم ػ أن ػ مػػف ثبػػت إسػػبلم

فػػبل ػػزكؿ بشػػؾ فكػػننكا أعظػػـ النػػنس

كرع ػ ن ألف تكف ػػر المسػػمـ مسػػعل خط ػرة اػػب عػػدـ الخػػكض ف ػػن دكف دل ػػؿ كبرهػػنف

ك نبغ ػ االحت ػراز مػػف التكف ػػر مػػن كاػػد إل ػ ذلػػؾ سػػب بلن فبػػنب التكف ػػر بػػنب خط ػػر كقػػد
(ِ)

أحد أحدان دكف برهنف.
حذر النب  -صم اهلل عم كسمـ -أف يكفر ه

كقد كرد ف حد ث أب ذر (ّ) -رض اهلل عن  -أن سمع النب  -صم اهلل عم

)ُ( انظر :كشؼ غ نهب الظبلـ عف أكهنـ ابل األكهنـ (ُ ) َّٗ/سم منف بف سحمنف بف مصم بػف حمػداف بػف
مصم بف حمداف بف مسفر بف محمد بف منلؾ بف عنمر الخثعم (تُّْٗ :هػ) الننشػر :أضػكا السػمؼ طُ /
بدكف تنر طبع بتصرؼ س ر.

)ِ) انظػػر :اإل مػػنف حق قت ػ

كخكارمػ

كنكاقض ػ عنػػد أهػػؿ السػػن كالامنع ػ ( صػ ػ ُِِ ) عبػػد اهلل بػػف عبػػد الحم ػػد

األثرم مرااع كتقد ـ  :د .عبد الرحمف بػف صػنل المحمػكد الننشػر :مػدار الػكطف لمنشػر الر ػنض ( ُِْْ ه ػ
 ََِّ -ـ).

)ّ) اختمؼ ف اسم كث انر كأص من ق ؿ ف ػ

كمػن قػنؿ ابػف عبػد البػر كابػف األث ػر ":انػدب بػف انػندة بػف قػ س بػف

عمرك بف مم ؿ بف صع ر بف حراـ بػف غفػنر ككػنف مػف كبػنر الصػحنب

كفضػبلئ ـ قػد ـ اإلسػبلـ أسػمـ بعػد أربعػ

ككػػنف خنمس ػ ن مػػنت بنلربػػذة عػػنـ ُّ ( :هػ ػ كق ػػؿ  ِّ :هػ ػ )" .انظػػر :االسػػت عنب البػػف عبػػد البػػر (ْ)ُِٔٓ/
كأسد الغنب ف معرف الصحنب (ٔ )ٗٔ/عم بف أب الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكر ـ بف عبد الكاحد الش بنن

أبك الحسف الازرم عز الد ف ابف األث ر (تَّٔ :هػ) تحق ؽ :عم محمد معكض كعندؿ أحمد عبػد المكاػكد

الننشر :دار الكتب العمم

طُُْٓ( ُ/هػ  ُْٗٗ -ـ ).
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كسمـ  -قكؿ ( :ال رم را هؿ رابلن بنلفسكؽ كال رم بػنلكفر إال ارتػدت عم ػ إف
(ُ)

لـ كف صنحب كذلؾ ).

قػػنؿ ابػػف ت م ػ " :فػػإف اإل اػػنب كالتحػػر ـ كالثػكاب كالعقػػنب كالتكف ػػر كالتفسػ ؽ هػػك
إل ػ اهلل كرس ػػكل ل ػ س ألح ػػد ف ػ ه ػػذا يحكػػـ كانم ػػن عم ػ الن ػػنس إ اػػنب م ػػن أكابػ ػ اهلل
(ِ)
كرسكل كتحر ـ من حرم اهلل كرسكل كتصد ؽ من أخبر اهلل ب كرسكل ".
كقنؿ ابف حار" :كهذا قتض أف مف قنؿ رخر :أنت فنسؽ أك قنؿ لػ  :أنػت كػنفر
(ّ)

فإف كنف ل س كمن قنؿ كنف هك المستحؽ لمكصؼ المذككر".
الفرع الثاني :األمور المترتبة عمى التكفير:

الحكػػـ عم ػ مع ػ ف بػػنلكفر ل ػ س بػػنألمر ال ػ ف كانمػػن ترتػػب عم ػ أمػػكر ف ػ الػػدن ن
(ْ)

كأمكر ف ارخرة .

أما أمور الدنيا:
ف ترتػػب عم ػ قطػػع األخػػكة الد ن ػ ب نػ كبػ ف إخكانػ المسػػمم ف كفسػ نكنحػ
التكارث ب ن كبػ ف قرابتػ المسػمم ف كال يػدع لػ بنلرحمػ

كال يسػتغفر لػ

كمنػػع

لقكلػ تعػنل :

َ٠ ا َ٘اَّ ِٜٝ َ٢ثِمٍ وََّٜمزَُِ َ٠َ َ٣مىَّْ وََ ٢غْمرَرِّْشُوَّْ ُ١ِْٜٝشْمشََِِ٘ وََٜمىْ َ٘ماُ٤ىَّْ وُوِْٜمٍ ُٔشْتَمً [ التوبز ]113 :كمػن
كاػػب شػػرع ن قتمػ

امرئ مسمـ

لمػػردة التػ كقػػع ف ػػن لقكلػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ ( :-ال حػػؿ دـ

ش د أف ال إلػ إال اهلل كأنػ رسػكؿ اهلل إال بإحػدل ثػبلث :الث ػب ال ازنػ

)ُ) ركا البخنرم كتنب الكح

)ِ( مامكع الفتنكل (ٓ.) ْٓٓ/

بنب من ن

مف السبنب كالمعف ( ٖ ) ْٔ/رقـ.)َْٔٓ ( :

)ّ) فت البنرم البف حار( َُ .) ْٔٔ /

)ْ( انظر :أصكؿ مسنئؿ العق دة عبػد العز ػز الخمػؼ (ِ )ْٔ/كقضػ التكف ػر بػ ف أهػؿ السػن كفػرؽ الضػبلؿ فػ
ضػػك الكتػػنب كالسػ َّػن (صػ ػّٖ) د .سػػع د بػػف عم ػ بػػف كهػػؼ القحطػػنن

الننشػػر :مطبع ػ سػػف ر الر ػػنض تكز ػػع:

مؤسس الار س لمتكز ع كاإلعبلف الر نض بدكف تنر طبع.
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(ُ)

كالنفس بنلنفس كالتنرؾ لد ن المفنرؽ لمامنع ).
وأما أمور اآلخرة:

ف ػ أخطػػر كأعظػػـ كهػ حرمػػنف اإلنسػػنف مػػف رحم ػ اهلل تعػػنل

كالخمػػكد فػ النػػنر

كقطع رانئ مف الخركج من ن كعدـ استحقنق لمشفنع .
الفرع الثالث :األمور المترتبة عمى التفسيق:
هننؾ أمكر كأحكنـ تترتب عم تفس ؽ ارخر ف ،كمف تمؾ األمكر كاألحكنـ(ِ):
أن ال تقبؿ ش ندة الفنسؽ إذا ش د كال ركا ت

ألن فقد العدال

كاهلل تعنل أرشػد إل ػن

فقنؿ :وَوَةْهِذُوَّ رَوٌَْ ػَذْ[ ُْٟٙ ٠ ٍٚالطالق  ]2كلقكل تعنل   :وَالَ ذَْٕثَُٝىَّ َٜهُ ْٟةَهَادَج وَتَذَّ
وَوُوَْٜئَِٗ هََُّّْٜ ُٟاعُِٕى[ ٢النزوف  ]4إال إذا تػنب مػف فسػق

لقػكؿ اهلل

فإن ػن تقبػؿ شػ ندت

اىَّ َِم ِ ََّّٜٝ ٢م َُ َغُّمى َس َّسَِمُ[ ٟالنزوف  ]5كيتكقػؼ فػ
ٗ َو َولْم َُ ٝ
تعنل   :إِال َِّ ٜزَ َ ٣ذَا ُتىَّ َ ٣ِ٠تؼْم ِذ َرِٜم َ
قبكؿ حد ث

حت تقػكـ ب نػ عمػ ذلػؾ لقكلػ تعػنل ََ  :اوَُّهَما َّٜمزَُِ َ٠َ َ٣مىَّ إِ ٢جَماءَُِ٘ ْٟاعِمَٓ

اىَّ َػَٝمً َ٠ما َِ َؼْٝم ُر َْ٤ ٟما ِد[  َِ٠الحجزفا]6 :
ج َهاَٜم ٍح َِ ُرصْم ِث ُ
ِت َ َث ٍأ َِ َر َث َُّ ُىَّ وَُ ٢ذصُِ ُثىَّ َٔىْ٠ما ِت َ

(ّ)

فػنلتكف ر

كالتفسػ ؽ لآلخػػر ف ال قػػؼ عنػػد حػػد قكلػ  :هػػك كػػنفر أك هػػك فنسػػؽ كانمػػن سػػتمزـ أمػػك انر
ك ترتب عم أحكنـ كث رة كف ذلؾ منت

)ُ) ركا مسػػمـ كتػػنب القسػػنم

الخطر.

كالمحػػنرب ف كالقصػػنص كالػػد نت بػػنب مػػن بػػنح ب ػ دـ المسػػمـ (ّ )َُِّ/رقػػـ:

(ُٕٔٔ) مف حد ث ابف مسعكد – رض اهلل .-

)ِ) التنج كاإلكم ؿ (َُ )ْٖٖ /محمد بف كسؼ بف أب القنسـ بف كسؼ العبػدرم الغرنػنط
المنلك (تٖٕٗ :هػ) الننشر :دار الكتب العمم

أبػك عبػد اهلل المػكاؽ

طُُْٔ( ُ/هػُْٗٗ-ـ ) كانظر :المكسكع الفق ػ الكك ت ػ

(ِّ )ُّْ/بتصرؼ س ر.

)ّ( بػػؿ نقػػؿ بعػػض العممػػن اإلامػػنع عمػ عػػدـ قبػػكؿ ركا ػ الفنسػػؽ قػػنؿ القنضػ محمػػد بػػف الحسػ ف بػػف القنسػػـ بػػف
محمد – عند تفس ر قكل تعنل  } :ن أى ن الًَّذ ف آمينػكا إً ٍف اػن يكـ فى ً
ػؽ بًىنىبػوإ فىتىىب يَّنػكا{} .الحاػرات " :- {ٔ :كفػ ار ػ
نس ه
ى ى ٍ
ى ى
ى ى
دالل ػ عم ػ عػػدـ قبػػكؿ ركا ػ الفنسػػؽ كهػػك فتب ن ػكا كهػػك إامػػنع " .انظػػر :منت ػ الم ػراـ ف ػ ش ػرح آ ػػنت األحكػػنـ
(صػُِْ) الننشر :مكتب ال مف الكبرل ط ُّٕٓ( ِ/هػ ).
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المطمب الثالث:
ذم التكفير والتفسيق لآلخرين.
األسباب النبوية في ّ
ذـ التكف ػر كالتفسػ ؽ لآلخػر ف ألسػبنب كث ػرة كقػد
لقد اػن ت النصػكص النبك ػ فػ ٌ
ككف الن عف األقكاؿ المذمكم عمكمن هك التعبد(ُ) كل ست معممػ إال أف النصػكص

أف هن ػػنؾ أس ػػبنب لمن ػ ػ بانن ػػب ككن ػػن تعب ػػدان كم ػػف تم ػػؾ
النبك ػ ػ ت ػػدؿ بمامكع ػػن عمػ ػ ٌ
األسبنب من عت :
أوالً :التكفير حكم شرعي يترتب عميو إباحة دم شخص قد ظير إسبلمو.
لقػػكؿ النب ػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  (: -ال حػػؿ دـ امػػرئ مسػػمـ
إال اهلل كأن رسكؿ اهلل إال بإحدل ثػبلث :الث ػب ال ازنػ

ش ػ د أف ال إل ػ

كالػنفس بػنلنفس كالتػنرؾ لد نػ

المفػػنرؽ لمامنعػ ػ ) (ِ) كقػػنؿ رس ػػكؿ اهلل – ص ػػم اهلل عم ػ كسػ ػمـ  ( : -مػػف ب ػػدؿ د نػ ػ

ف ػػنقتمك ) (ّ) فػ ػنلتكف ر لآلخ ػػر ف ب ػػدكف مس ػػتند ش ػػرع
الماتمعنت اإلسبلم كذلؾ الستبنح الم ً
كفر دمن كأمػكاؿ كأعػراض ىمػ ٍف كفٌػر متقربػن
ي
(ْ)
بذلؾ إل اهلل كمعتقدان ف ذلؾ أعظـ األار كالمثكب مف اهلل.
م ػػف أخط ػػر األم ػػكر كأش ػػدهن عمػ ػ

قػػنؿ ابػػف ت م ػ " :كل ػػذا اػػب االحت ػراز مػػف تكف ػػر المسػػمم ف بنلػػذنكب كالخطن ػػن فإن ػ
(ٓ)

أكؿ بدع ظ رت ف اإلسبلـ فكفر أهم ن المسمم ف كاستحمكا دمن هـ كأمكال ـ".

)ُ) انظر :سبؿ السبلـ شػرح بمػكغ المػراـ (ُ )ِِ/محمػد بػف إسػمنع ؿ بػف صػبلح بػف محمػد الحسػن
الصػػنعنن

الحمب

الكحبلنػ ثػـ

أبػػك إب ػراه ـ عػػز ال ػد ف المعػػركؼ كعسػػبلف بػػنألم ر (تُُِٖ :ه ػػ) الننشػػر :مكتب ػ مصػػطف البػػنب

طُّٕٗ( ْ/هػ َُٗٔ -ـ) عند شرح لحد ث كلكغ الكمب.

)ِ) سبؽ تخر ا ( صػٓٓ).

)ّ) ركا البخػػنرم كتػػنب الا ػػند بػػنب :ال عػػذب بعػػذاب اهلل ( ْ )ُٔ/رقػػـ )َُّٕ ( :مػػف حػػد ث ابػػف عبػػنس –
رض اهلل عن من.-

)ْ( انظػػر :التكف ػػر كضػكابط (ُ )ٗ /إبػراه ـ بػػف عػػنمر الرح مػ
ََُِ ـ ).

مكتبػ قرطبػ – الكك ػػت – ط ُُّْ( ٓ/هػ ػ -

)ٓ( مامكع الفتنكل ( ُّ.)ُّ/
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ثانياً :عودة الضرر عمى القائل.
إف التكف ػػر لآلخػػر ف تعػػكد عكاقبػ عمػ القنئػػؿ إف لػػـ كػػف المقػػكؿ ف ػ أهػػبل لمتكف ػػر
لحد ث أب ذر -رض اهلل عن ( -ال رم راؿ راػبل بنلفسػكؽ كال رم ػ بػنلكفر إال
ارتدت عم

(ُ)

إف لـ كف صنحب كذلؾ ).

كلحػػد ث ابػػف عمػػر(ِ) -رض ػ اهلل عن مػػن – قػػنؿ :قػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ
كسمـ ( : -أ من امرئ قنؿ ألخ ػ  :ػن كػنفر فقػد بػن ب ػن أحػدهمن إف كػنف كمػن قػنؿ كاال
(ّ)

راعػػت عم ػ ).

فنلكممػ ى إذا خراػػت مػػف الفػػـ ال تػزاؿ تطمػػب محػبلن لكقكع ػػن فًإمػػن أف

تذهب إل مف ق ؿ ل ن إف كنف مستحق ن ل ن أك تراػع إلػ صػنحب ن إف لػـ كػف كػذلؾ
كلػ س كمػن نػزعـ أن ػػن كممػ خراػت مػف الفػػـ كتبلشػت فػ ال ػكا كح نئػ وػذ فػإف راػع إلػ
(ْ)

صػػنحب ن ال بػػد ل ػػن أف تيػ ً
ث ف ػ ردغ ػ
ػكر ى
(ٓ)
ً
دار بنلط ن .
تمط الا ي

مػػف تمػػؾ الكمم ػ

أعن ػ أن ػ ػػتمط ب ػػن كمػػن

ثالثاً :وجود مانع  ،يمنع تنزيل الحكم الشرعي ،عمى شخص معين.
كذلػػؾ لحػػد ث الراػػؿ الػػذم كػػنف سػػرؼ عم ػ نفس ػ
( إذا أنن مت فعحرقكن

ثـ اطحنكن

فممػػن حضػػر المػػكت قػػنؿ لبن ػ :

ثـ ذركن فػ الػر

فػك اهلل لػئف قػدر عمػ ربػ

)ُ( سبؽ تخر ا ( صػ ٓٓ).

)ِ( هػػك :عبػػد اهلل بػػف عمػػر بػػف الخطػػنب بػػف نف ػػؿ القرش ػ العػػدكم أبػػك عبػػد الػػرحمف مػػف أممػػؾ شػػبنب قػػر ش عػػف
الدن ن أم كأـ أخت حفصػ زكج النبػ  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -ز نػب بنػت مظعػكف هػنار مػع أب ػ عمػر -رضػ
اهلل عن من -منت بمك عنـ (ّٕ هػ ) .انظر :معرف الصحنب (ّ )َُٕٖ/أبك نع ـ أحمد بف عبد اهلل بػف أحمػد بػف
إسحنؽ بف مكس بف م راف أبك الحسف األصب نن

(تَّْ :هػ) تحق ػؽ :عػندؿ بػف كسػؼ العػزازم الننشػر:

دار الكطف لمنشر الر نض طُُْٗ( ُ/هػ ُٖٗٗ -ـ) كاالست عنب البف عبد البر (ّ.)َٗٓ/

)ّ( ركا مسمـ كتنب اإل منف بنب ب نف حنؿ إ منف مف قنؿ ألخ المسمـ :ن كنفر (ُ )ٕٗ/رقـ.)َٔ( :

)ْ) الردغ ػ  :المػػن كالط ػ ف كالكحػػؿ الكث ػػر الشػػد د كالم ػراد الػػتمط ب ػػن كعػػدـ السػػبلم من ػػن .انظػػر :تػػنج العػػركس
لمزب دم مندة " ردغ" (ِِ.)ْٕٔ /

)ٓ( انظ ػػر :فػ ػ ض الب ػػنرم ش ػػرح البخ ػػنرم ( ٕ  )ُُٔ /محم ػػد أن ػػكر ش ػػن ب ػػف معظ ػػـ ش ػػن الكش ػػم رم ال ن ػػدم ث ػػـ
الد كبنػػدم (تُّّٓ :هػػ) تحق ػػؽ :محمػػد بػػدر عػػنلـ الم رت ػ

(ُِْٔهػ ََِٓ -ـ).
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ل عذبن عذابن من عذب أحدا فممن منت فعؿ ب ذلؾ فعمر اهلل األرض فقنؿ :اامعػ مػن
ف ؾ من

ففعمت فإذا هك قنئـ فقنؿ :من حممؾ عم مػن صػنعت؟ قػنؿ :ػن رب خشػ تؾ
(ُ)

فغفر ل ).
ال بعث ػ

ف ذا الراؿ اعتقد أف اهلل ال قدر عم امع

إذا فعؿ ذلؾ أك شؾ كأنػ

ككػػؿ مػػف هػػذ ف االعتقػػند ف كفػػر كفػػر مػػف قنمػػت عم ػ الحا ػ

ا ؿ ذلؾ كلـ بمغ العمـ بمن رد عف ا م
فخػػنؼ مػػف عقنبػ

ككعػػد ككع ػػد

لكن ػ ك ػنف

ككنف عنػد إ مػنف بػنهلل كبػعمر كن ػ

فغفػػر اهلل لػ بخشػ ت )ِ(.كهػػذا حنطػػب – رضػ اهلل

عن ػ – كتػػب إل ػ أنػػنس مػػف المشػػرك ف مػػف أهػػؿ مك ػ خبػػرهـ بػػبعض أمػػر رسػػكؿ اهلل -
صم اهلل عم كسمـ -فقنؿ رسكؿ اهلل -صم اهلل عم كسمـ ( :-ػن حنطػب مػن هػذا؟)
قنؿ :ن رسكؿ اهلل ال تعاؿ عم إن كنت ام أر ممصقن ف قر ش كلـ أكف مػف أنفسػ ن
ككنف مف معؾ مف الم نار ف ل ـ قرابنت بمكػ حمػكف ب ػن أهمػ ـ كأمػكال ـ فعحببػت إذ
فنتن ذلؾ مف النسػب فػ ـ أف أتخػذ عنػدهـ ػدا حمػكف ب ػن قرابتػ

كمػن فعمػت كفػ ار كال

ارتػػدادا كال رضػػن بػػنلكفر بعػػد اإلسػػبلـ فقػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ( :-لقػػد

صػػدقكـ) قػػنؿ عمػػر(ّ) :ػػن رسػػكؿ اهلل دعن ػ أضػػرب عنػػؽ هػػذا المنػػنفؽ قػػنؿ ( :إن ػ قػػد
ش د بد ار كمن ػدر ؾ لعػؿ اهلل أف كػكف قػد اطمػع عمػ أهػؿ بػدر فقػنؿ :اعممػكا مػن شػئتـ
(ْ)

فقد غفرت لكـ ).

)ُ( ركا البخػنرم كتػػنب أحند ػػث األنب ػػن

بػػنب حػػد ث الغػػنر(ْ )ُٕٔ/رقػػـ )ُّْٖ( :كمسػػمـ كتػػنب التكبػ

بػػنب

ف سع رحم اهلل تعنل كأن ن سبقت غضب (ْ )َُِٗ/رقـ )ِٕٓٔ( :مف حد ث أب هر رة – رض اهلل عن .

)ِ( انظر :االستقنم

البف ت م (ُ )ُٔٓ ُْٔ /تحق ؽ :د .محمد رشند سنلـ الننشر :انمع اإلمنـ محمد بف

سعكد  -المد ن المنكرة  -طَُّْ(ُ /هػ).

)ّ( هػك  :عمػر بػف الخطػػنب بػف نف ػؿ بػػف عبػد العػزل بػف ربػػنح بػف عبػد اهلل بػػف قػرط بػف رزاح بػف عػػدم بػف كعػب بػػف
لؤم القرش

العدكم أبك حفص أحد السنبق ف األكل ف كالعشرة المبشر ف تكل الخبلف بعد الصد ؽ فقنـ بػنألمر

كالعدؿ حت قتؿ كهك صم الفار بنلمد ن عنـ (ِْ هػ ) .انظر :أسػد الغنبػ

البػف األث ػر( ْ )ِٓ/كاالسػت عنب

البف عبد البر( ِ.)ْٖٓ/

)ْ) ركا البخػػنرم كتػػنب الا ػػند كالس ػ ر بػػنب الانسػػكس (ْ )ٓٗ/رقػػـ )ََّٕ( :مػػف حػػد ث عم ػ  -رضػ ػ اهلل
عن .-
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(ِ)

(ُ)
ط انر كأام ن ف الد ف أثى انر".
ك
ه
ر
"التكف
:
قنؿ ابف الكز ر
أعظـ القطع نت ىخ ى
ي
ي

كممػػن ػػد أر عػػف المسػػمـ التكف ػػر إذا التػػبس فعم ػ أك قكل ػ أك اعتقػػند الكفػػرم بمػػننع مػػف
(ّ)

المكانع ارت :

األكؿ :الا ؿ.
الثنن  :المتعكؿ لشب

عرضت ل .

الثنلث :اإلك ار .
الرابع :الخطع.
كهػػذ الخطػػكرة إنمػػن تكػػكف عنػػدمن تيطمػػؽ األحكػػنـ عمػ ارخػػر ف دكف دل ػػؿ كال برهػػنف
ك خكض ف مف لػ س أهػبلن أمػن مػف أتػ بنػنقض صػر مػف نػكاقض اإلسػبلـ مػف غ ػر

تعك ػػؿ كال ا ػػؿ كال إك ػ ار ف ػػذا شػػعن آخػػر كمػػرد ذل ػػؾ إل ػ العممػػن

كال ػ القض ػػن

إلقنم يحكػـ اهلل فػ مف كقػع فػ مثػؿ هػذ األمػكر كانمػن المقصػكد مػف التحػذ ر ىمػف يطمػؽ
لسنن ف تكف ر كتفس ؽ المسمم ف بمارد ظ كر المعص مف أفرادهـ.

)ُ( هػػك :محمػػد بػػف إبػراه ـ بػػف عمػ بػػف المرتضػ بػػف المفضػػؿ الحسػػن القنسػػم

أبػػك عبػػد اهلل عػػز الػػد ف مػػف آؿ

الكز ر المش كر ب "ابػف الػكز ر" مات ػد مػف أع ػنف الػ مف كهػك أخػك ال ػندم بػف إبػراه ـ كلػد فػ هاػرة الظ ػراف
"مػػف شػػطب :أحػػد ابػػنؿ ال ػ مف" كتعمػػـ بصػػنعن

كصػػعدة كمك ػ

مػػنت عػػنـ (َْٖه ػػ)  .انظػػر :البػػدر الطػػنلع

لمشككنن (ِ )ُٖ/كاألعبلـ لمزركم (ٓ.)ََّ/

)ِ( العكاصـ كالقكاصـ ف الذب عف سن أب القنسـ (ْ )َُِ/تحق ؽ :شع ب األرنؤكط الننشر :مؤسسػ الرسػنل
لمطبنع كالنشر كالتكز ع -ب ركت -طُُْٓ( ّ /هػ ُْٗٗ -ـ).

)ّ( انظػػر :أصػػكؿ مسػػنئؿ العق ػػدة عنػػد السػػمؼ عبػػد العز ػػز الخمػػؼ (ِ )ُٔ/ك اإل مػػنف حق قت ػ
عند أهؿ السن كالامنع

عبد اهلل األثرم (صػِٓٔ).
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المطمب الرابع:
طريقة النبي – صمى اهلل عميو وسمم – في عبلج من يكفّر اآلخرين ،أو يفسقيم.
لقػػد تنكعػػت طػػرؽ النب ػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – ف ػ عػػبلج مػػف كقػػع ف ػ تكف ػػر
ارخر ف كتفس ق ـ بدكف برهنف كال دل ؿ كمف تمؾ الطرؽ:
أوالً :الترىيب.
لقػػد ذكػػر – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -الكع ػػد الشػػد د الػػذم ترتػػب عم ػ مػػف كقػػع ف ػ
مثؿ هذ المخنلف

كف هذا الكع د النبػكم تحػذ ر لمػف تسػنهؿ فػ هػذ القضػ

مػػف طمػػؽ عنػػنف لسػػنن ف ػ تكف ػػر مخنلف ػ ف ػ الفكػػر أك الكا ػ
الحكػػنـ كاألم ػ ار دكف عمػػـ أك دل ػػؿ أك إقنم ػ حا ػ

فتاػد

أك التسػػرع ف ػ تكف ػػر

فقػػنؿ ( :أ مػػن امػػرئ قػػنؿ ألخ ػ  :ػػن
(ُ)

كنفر فقد بن ب ن أحدهمن إف كنف كمن قنؿ كاال راعت عم ).

قنؿ ابف دق ؽ الع د(ِ)" :كهذا كع د عظ ـ لمف أكفػر أحػدان مػف المسػمم ف كلػ س كػذلؾ

كه ػ كرط ػ عظ م ػ كقػػع ف ػػن خمػػؽ كث ػػر مػػف المتكمم ػ ف كمػػف المنسػػكب ف إل ػ السػػن
(ّ)

كأهؿ الحد ث لمن اختمفكا ف العقنئد فغمظكا عم مخنلف ـ كحكمكا بكفرهـ ".

كعم ػ المسػػمـ الحػػذر أف خػػكض مػػع الخنئض ػ ف ف ػ هػػذا األمػػر الخط ػػر س ػكا ن ف ػ
المانلس الخنص أـ الماتمعنت العنم أـ فػ الصػحؼ أـ الماػبلت أـ غ رهػن مػف
كسنئؿ اإلعبلـ مف غ ر قدرة شػرع

كال قكاعػد عمم ػ

كال أدلػ قطع ػ

عبن اهلل كرسكل كالمؤمنكف كفنعم معزكر غ ر معاكر فػنهلل تعػنل

ف ػذا تصػرؼ

قػكؿ :وَالَ ذَْٕمُُ َ٠ما

)ُ( سبؽ تخر ا (صػ ٖٓ).

)ِ( هك :محمد بػف عمػ بػف كهػب بػف مط ػع القشػ رم المنفمػكط تقػ الػد ف أبػك الفػت الصػع دم المػنلك كالشػنفع
المعركؼ بػ "ابف دق ؽ الع د" اإلمنـ الفق المات د المحدث الحنفظ العبلم

مف أش ر تصنن ف " :اإللمػنـ" "كشػرح

العمدة" كلد ف الحانز عنـ (ِٓٔ هػ ) كمنت عنـ (َِٕ هػ ).انظر :تذكرة الحفنظ لمذهب (ْ)ُّٖ-ُُٖ/
كفكات الكف نت لصبلح الد ف(ّ.)ِْْ/

)ّ( إحك ػػنـ األحك ػػنـ ش ػػرح عم ػػدة األحك ػػنـ ( ْ )ٕٔ/تحق ػػؽ :مص ػػطف شػ ػ
مؤسس الرسنل

مص ػػطف ك م ػػدثر س ػػندس الننش ػػر:

ط ُِْٔ( ُ/هػ  ََِٓ -ـ ).
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ٗ َ٘ما ََ ٢ػ ْم ُُ َ٠غْمَُوال [.اإلسزفا ]36 :ك قػكؿ
ٗ ِت ُِ ِػْٝم َِ ٟإ ََّّٜ ٢غَّم َْ ١غ َوَّ َْ ٜثصَم َش َوَّ ُّْٜم َََّ َد ُ٘م لُ ٛووٜمم ِئ َ
ظ ََ ٜ
ََ ُْ ٜ
سبحنن  ُْٛٔ  :إَِ١٤ا ََشَّ َٞسَتٍَ ََّّْٜىَََِّشَ َ٠ا ظَهَشَ ْ ِ٠هَا وََ٠ا تَطَ َ٣وََّإلِثْ َٟوََّْٜثَرٍَْ تِرَُْشِ َّْٜآَ وَوَ ٢ذُشْشُِ٘ىَّْ تِاُِّٜٝ
َ٠ا َ َُ َْٟٜض ْٚتُِِ عُْٝطَا٤ها وَوَ ٢ذَُٕىُٜىَّْ ػََ٠ َُِّّٜٝ ًَٝا الَ ذَؼُْ١َٝى[. ٢األعفا

 ]33كبذلؾ ككف المسمـ ف

معمف مف اإلثـ كالتبع فػ الػدار ف كتسػمـ الماتمعػنت اإلسػبلم مػف مظػنهر االنحػراؼ
الت سبب ن الا ؿ كالم ؿ إل ال كل.
ثانياً :أسموب التشبيو.
كذلػؾ لقكلػ

شب النب – صم اهلل عم كسمـ – تكف ر المؤمف بمثنبػ القتػؿ لػ
لقد ٌ
– صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  (: -كمػػف رم ػ مؤمنػػن بكفػػر ف ػػك كقتم ػ ) (ُ) كالحػػد ث س ػ ؽ
لزار المسمـ عف أف قكؿ ذلؾ ألخ المسمـ

(ِ)

(ّ)

كمعن الحد ث :أف رمػ المسػمـ بكممػ

الكفر ه ف الحرم كنلقتؿ ل .

هػػك بحػػد ذات ػ زاػػر كذلػػؾ لمػػن تحمم ػ كمم ػ الرم ػ مػػف

كالتعب ػػر النبػػكم بمفػػظ الرم ػ

المبنغت ػ كالتع ػػدم كاألذل فك ػػؼ كق ػػد ش ػب
لم ػنفس المعصػػكم

بنلقت ػػؿ ه ف ػػذا أبمػ ػ ف ػ الزا ػػر إذ القت ػػؿ

كرد ف ػ زاػػر كب ػػر ككع ػػد عظ ػ ـ ف ػ الق ػرآف الكػػر ـ ح ػػث قػػنؿ

ة َّّٜٝم ُُ َػ َُْٝم ُِ و ََ ٜؼ َم ُُ َو َوػَم َّذ َٜمُُ ػَمزََّتا
جضََ َُّ ُه َج َه َّ َُ ٟراِٜمذَّ ُِِهَما َو َغعِم َ
تعنل َ  :وُ ْٕ َ ٣َ٠ر ْ ٠ِ َْ ٠ُ ٛا َُّ ٠رؼَ١ذَّ َِ َ
ػَظُِ١مما [.النسززا ]93 :قػػنؿ ابػػف عبػػنس

(ْ)

– رضػ اهلل عن مػػن  -سػػمعت نبػ كـ -صػػم

)ُ) ركا البخنرم كتنب األدب مف كفر أخن بغ ر تعك ؿ ف ػك كمػن قػنؿ ( ٖ ) ِّ/رقػـ ) َُٔٓ ( :مػف حػد ث
ثنبت بف الضحنؾ – رض اهلل عن . -

)ِ( فت البنرم البف حار ( َُ.)ْٔٔ /
)ّ( انظػػر :عمػػدة القػػنرم شػػرح صػػح
الغ تنب الحنف

البخػػنرم (ّّ ) ْٖٗ/محمػػكد بػػف أحمػػد بػػف مكس ػ بػػف أحمػػد بػػف حس ػ ف

أبك محمد بدر الد ف الع نػ

(تٖٓٓ :هػػ) الننشػر :دار إح ػن التػراث العربػ – ب ػركت -بػدكف

تنر طبع.

)ْ( هك :عبد اهلل بف العبنس بف عبد المطمب بف هنشـ ٍبف عبد مننؼ ٍبف قص القرش ال نشم
سم الحبر كالبحر لكثرة عمم

أبػك العبػنس كػنف

كنف مكلد عنـ الشعب قبؿ ال ارة بثبلث سن ف كمنت بنلطنئؼ عنـ (ٖٔ هػ )

كق ػػؿ َٕ( :ه ػ ) .انظػػر :معرفػ الصػػحنب

ألبػ نعػ ـ (ّ )ََُٕ/كاالسػػت عنب فػ معرفػ األصػػحنب البػػف عبػػد

البر (ّ.)ّْٗ/
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اهلل عم كسمـ -قكؿ (:عت المقتكؿ متعمقن رأس بإحػدل د ػ متمببػن قنتمػ بنل ػد األخػرل
تشػػخب أكداا ػ

(ُ)

دمػػن حت ػ

ػػعت ب ػ العػػرش ف قػػكؿ المقتػػكؿ لػػرب العػػنلم ف :هػػذا قتمن ػ
(ِ)

ف قكؿ اهلل عز كاؿ لمقنتؿ :تعست كيذهب ب إل الننر).

ثالثاً :مساندة الوحي لمنبي -صمى اهلل عميو وسمم -في تصـحيح مـا يجيمـو النـاس

في الظاىر.

ك ػػدؿ عمػ ذلػػؾ مػػن حصػػؿ ألحػػد الصػػحنب

فػ إحػػدل المكاا ػ لمعػػدك فممػػن تصػػنؼ

القػػكـ كػػنف سػ ؼ ذلػػؾ الصػػحنب قصػ ار فتنػػنكؿ بػ سػػنؽ ػػكدم ل ضػرب
سػ ف

فعصػػنب عػ ف ركبتػ فمػػنت منػ

ك راػػع ذبػػنب

فممػػن قفمػكا قػػنلكا :ػػن رسػػكؿ اهلل زعمػكا أنػ حػػبط

عمم ػ ؟ قػػنؿ النب ػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ (:-كػػذب مػػف قنل ػ

(ّ)

إف ل ػ ألاػػر ف  -كامػػع

ب ف إصبع  -إن لانهد مانهد قؿ عرب مش ب ن مثم ).
كاألاراف :أار الا د ف الطنع

(ْ)

كأار الا ند ف سب ؿ اهلل.

)ُ( تشخب أكداا  :أصؿ الشخب :من خرج مف تحت د الحنلب عند كؿ غمزة كعصرة لضرع الشنة كالشػخب هنػن:
ً
العينؽ كالمعن  :سػ ؿ دمػ مػف عركقػ  .انظػر :ام ػرة المغػ (ّ )ُُِٗ/أبػك بكػر محمػد
الس بلف كالكدج :عرؽ ي
بف الحسف بف در د األزدم (تُِّ :هػ) تحق ؽ :رمزم من ر بعمبؾ الننشر :دار العمـ لممبل ف – ب ركت – طُ/
( ُٕٖٗ ـ ) كالن ن ف غر ب الحد ث كاألثر (ِ ) َْٓ/المبنرؾ بف محمد بػف محمػد بػف محمػد بػف عبػد الكػر ـ

الش بنن ماد الد ف أبك السػعندات الاػزرم ابػف األث ػر (تَٔٔ :هػػ) تحق ػؽ :طػنهر أحمػد الػزاكل  -محمػكد محمػد

الطننح

الننشر :المكتب العمم – ب ركتُّٗٗ ( -هػ ُٕٗٗ -ـ).

)ِ( ركا الطب ارن ػ ف ػ األكسػػط ( ْ ) ِٖٔ/سػػم منف بػػف أحمػػد بػػف أ ػػكب بػػف مط ػػر المخم ػ الشػػنم
الطبران

( ت َّٔ :هػ ) تحق ؽ :طنرؽ بف عكض اهلل بف محمد كعبػد المحسػف بػف إبػراه ـ الحسػ ن

دار الحػػرم ف  -القػنهرة (ُُْٓ ه ػ ) قػػنؿ ال ثمػ " :رانلػ راػػنؿ الصػػح
كقػنؿ األلبػػنن  ":ركاتػ ركاة الصػػح

" .انظػر :صػػح

أبػػك القنسػػـ
الننشػر:

" .انظػػر :مامػػع الزكائػػد ( ٕ)ِٕٗ/

الترغ ػػب كالتره ػب (ِ ) ُّٕ/محمػػد ننصػر الػػد ف األلبػػنن

( َُِْ هػ ) الننشر :مكتب المعنرؼ – الر نض -ط.ٓ/

)ّ) ركا البخنرم كتنب المغنزم بنب غػزكة خ بػر(ٓ )َُّ/رقػـ )ُْٗٔ( :مػف حػد ث سػمم بػف األكػكع -رضػ
اهلل عن .-

)ْ) انظر :إرشند السنرم لمقسطبلن (ٔ.)َّٔ/
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المبحث الثاني:
اإلطراء والتفضيل.
وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األول :تعريف اإلطراء والتفضيل.
ذم اإلطراء والتفضيل.
المطمب الثاني :األسباب النبوية في ّ
المطمب الثالث :طريقة عبلجو – صمى اهلل عميو وسمم – لئلطراء
والتفضيل.
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المطمب األول:
تعريف اإلطراء والتفضيل.
الفرع األول :تعريف اإلطراء لغة واصطبلحاً.
اإلطراء في المغة:
المػػدح بنلبنطػػؿ تقػػكؿ أطر ػػت فبلنػػن مدحتػ فعفرطػػت فػ مدحػ (ُ) كفػ حػػد ث ابػػف
عبػ ػػنس -رض ػ ػ اهلل عن مػ ػػن  -سػ ػػمع عمػ ػػر  -رض ػ ػ اهلل عن ػ ػ  -قػ ػػكؿ عم ػ ػ المنبػ ػػر:
سػػمعت النبػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -قػػكؿ (:ال تطركنػ

كمػػن أطػػرت النصػػنرل ابػػف
(ّ)

مػ ػػر ـ فإنمػ ػػن أنػ ػػن عبػ ػػد فقكل ػ ػكا :عبػ ػػد اهلل كرسػ ػػكل ) (ِ) كأراد ال تمػ ػػدحكن بنلبنطػ ػػؿ.
(ْ)
ً
بف .
كأى ٍ
الم ٍد ًح كال ىكذ ي
انكىزةي ال ىحد ف ى
ط ىرل :إذا زاد ف الثنن كاإلط ار ي :يم ى
واإلطراء في االصطبلح:
المبنلغ ف المدح كمانكزة الحد ف

)ُ) فت البنرم البف حار( ٔ .)َْٗ /
)ِ( ركا البخنرم كتنب أحند ث األنب ن

(ٓ)

أك مدح اإلنسنف بعحسف من ف .

بنب قكؿ اهلل { :كاذكر ف الكتنب مر ـ إذ انتبذت مف أهم ن} [مػر ـ]ُٔ :

(ْ ) َِْ/رقـ.)ّْْٓ( :

)ّ( غر ػػب الحػػد ث ( ُ  )َّ /عبػػد الػػرحمف بػػف عم ػ بػػف محمػػد امػػنؿ الػػد ف أبػػك الفػػرج الاػػكزم (تٕٓٗ :ه ػػ)
تحق ػ ػػؽ :د .عب ػ ػػد المعطػ ػ ػ أمػ ػ ػ ف القمعاػ ػ ػ
ُٖٓٗـ).

الننش ػ ػػر :دار الكت ػ ػػب العمم ػ ػ ػ  -ب ػ ػػركت – لبن ػ ػػنف طَُْٓ( ُ/ق –

)ْ( انظر :لسنف العرب البف منظكر مندة " ط ار " ( ُٓ.)ٔ /

)ٓ) التكق ؼ عم م منت التعنر ؼ (ُ ) ِٕ/ز ف الد ف محمد المدعك بعبػد الػرؤكؼ بػف تػنج العػنرف ف بػف عمػ بػف

ز ػػف العنبػػد ف الحػػدادم ثػػـ المنػػنكم القػػنهرم ( تَُُّ :ه ػػ) الننشػػر :عػػنلـ الكتػػب – القػػنهر -طَُُْ( ُ/هػ ػ-

َُٗٗـ).
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الفرع الثاني :تعريف التفضيل لغة واصطبلحاً.
التفضيل في المغة:
فى َّ
ضمى عم غ ر  :إذا ش د ل بنلفضؿ عم .
َّ
كفضم عم ف العطن  :أم زاد .
كمن قكل تعنل   :وََُّ٤عِّ ُٛتَؼْعَهَا ػَ ًَٝتَؼْطٍ ٍِِ َُُّْ٘[.  ِٛالفعد ]4

(ُ )
(ِ)

كالتفض ؿ هك ":من اشتؽ مف فعؿ لمكصكؼ بز ندة عم غ ر ".
والتفضيل في االصطبلح:
هك" :ص غ تدؿ عم كصؼ ش

(ّ)

بز ندة عم غ ر ".

)ُ( انظر :شمس العمكـ لمحم رم (ٖ.)َِٓٗ/
)ِ( التعر فنت لمارانن ( ُ .)ُْ /

)ّ( معاـ المغ العرب المعنصػرة (ّ )ُِٕٓ/د .أحمػد مختػنر عبػد الحم ػد عمػر (تُِْْ :هػػ) بمسػنعدة فر ػؽ
عمؿ الننشر :عنلـ الكتب طُِْٗ( ُ/هػ  ََِٖ -ـ).
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المطمب الثاني:
ذم اإلطراء والتفضيل.
األسباب النبوية في ّ
ػر
ال شػ ػػؾ أف هن ػ ػػنؾ أس ػ ػػبنب م ػ ػػف ن ػ ػ ػ  -عم ػ ػ ػ الص ػ ػػبلة كالس ػ ػػبلـ  -ع ػ ػػف اإلط ػ ػ ا
كالتفض ػ ؿ كهػػذ األسػػبنب قسػػمنف أسػػبنب خنص ػ
س ػ ػػبق م ػ ػػف األنب ػ ػػن

تتعمػػؽ بإط ارئ ػ

كتفض ػ م عم ػ مػػف

كأس ػ ػػبنب عنمػ ػ ػ ف ػ ػػن الن ػ ػ ػ ع ػ ػػف اإلطػ ػ ػ ار

لعم ػ ػػكـ المس ػ ػػمم ف.

فأما األسباب الخاصة فيي:
أوالً :الخوف من الوقوع في الغمو.
الغم ػػك فػ ػ ال ػػد ف م ػػذمكـ كالتش ػػد د ف ػ ػ غ ػػر محم ػػكد

(ُ)

ق ػػنؿ اهلل تع ػػنل ع ػػف أه ػػؿ

الكتنبََ  :اوَهَِّْْٜٙ َٛرَابِ الَ ذَرُْٝىَّْ ٍِِ دَِ ِ ُْٟٙوَالَ ذَُٕىُٜىَّْ ػَ َُِّّٜٝ ًَٝإِال َّْٜآَ [.النسا]171 :
كالغمػػك كػػنف سػػبب ن فػ هػػبلؾ األمػػـ السػػنبق

قبػػؿ أمػ نب نػػن محمػػد – صػػم اهلل عم ػ

كسمـ – القنئؿ ( :إ نكـ كالغمك فإنمن أهمؾ مف كنف قبمكـ الغمك).

(ِ)

ثانياً :خشية التنقيص لمن سبقو من األنبياء.
قػػنؿ رسػػكؿ اهلل – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  (:-ال تخ ركنػ عمػ مكسػ )
عم الصبلة كالسبلـ ( :-ال قكلف أحدكـ إن خ ر مف كنس).
)ُ) شػرح صػح

(ّ)

(ْ)

كقػػنؿ –

البخػػنرم(ٖ )َْٓ/عمػ بػف خمػػؼ بػف عبػد الممػػؾ أبػك الحسػف المعػػركؼ ب ػ ( ابػف بطػػنؿ) (ت:

ْْٗهػ ػػ) تحق ػػؽ :أب ػػك تمػ ػ ـ نس ػػر ب ػػف إبػ ػراه ـ الننش ػػر :مكتبػ ػ الرش ػػد – الس ػػعكد  -الر ػػنض طُِّْ( ِ/ه ػ ػ -
ََِّـ).

)ِ( ركا الب ق ف السنف الكبرل (ٓ ) ُِٕ/أحمد بف الحس ف بف عم بف مكسػ أبػك بكػر الب قػ

( تْٖٓ :

هػ ػ ) رقػػـ )ُّٕٗ (:تحق ػػؽ :محمػػد عبػػد القػػندر عطػػن الننشػػر :مكتب ػ دار البػػنز  -مك ػ المكرم ػ ( ُُْْهػ ػ -
ُْٗٗـ ) قػػنؿ ابػػف الممقػػف ":إسػػنند ا ػػد" .انظػػر :البػػدر المن ػػر (ٔ )ِِٖ/كصػػحح األلبػػنن ف ػ صػػح

الاػػنمع

(ُ )ِِٓ/مف حد ث ابف عبنس – رض اهلل عن من .-

)ّ( ركا مسمـ كتنب الفضنئؿ بنب مف فضنئؿ مكس – صم اهلل عم كسمـ  ) َُُ/ٕ( -رقػـ  )َِّٔ(:مػف
حد ث أب هر رة – رض اهلل عن .-

)ْ( ركا البخػنرم كتػػنب أحند ػػث األنب ػن

بػػنب قػػكؿ اهلل تعػػنل  { :كاف ػكنس لمػػف المرسػػم ف} [الصػػنفنت]ُّٗ :

( ْ )ُّٗ/رقـ.)ُِّْ( :
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(ُ)

كقكل ػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ –( :ال تفضػػمكا ب ػ ف أنب ػػن اهلل)
أكا

اكاب ػ مػػف خمس ػ

ه :
أحدىما :أن  -صم اهلل عم كسمـ -قنلػ قبػؿ أف عمػـ أنػ سػ د كلػد آدـ فممػن عمػـ

أخبر ب .
والثاني :قنل أدبن كتكاضعن.
والثالث :أف الن

إنمن هك عف تفض ؿ ؤدم إل تنق ص المفضكؿ.

والرابـــع :إنم ػػن ن ػ ػ ع ػػف تفضػ ػ ؿ ػػؤدم إلػ ػ الخص ػػكم كالفتنػ ػ كم ػػن كرد فػ ػ س ػػبب
الحد ث.
والخـــامس :أف الن ػ ػ مخ ػػتص بنلتفضػ ػ ؿ فػ ػ نف ػػس النب ػػكة ف ػػبل تفنض ػػؿ ف ػػن كانم ػػن
التفنضؿ بنلخصنئص كفضنئؿ أخػرل كال بػد مػف اعتقػند التفضػ ؿ فقػد قػنؿ اهلل تعػنل :
 ذَِّٜ َْٗٝشُّعَُِ ُٛعَ ْٝا تَؼْعَهُ ْٟػَ ًَٝتَؼْطٍ ْ ٠هُ َُُّّٜٝ ََٟٝ٘ ٣َّ٠ ٟوَسََِغَ تَؼْعَهُ ْٟدَسَجَاخٍ [ .البقفة ]253

(ِ)

ثالثاً :التحذير من الوقوع في الخصومة والتنازع:
فف ػ ػ حػ ػػد ث أب ػ ػ هر ػ ػرة (ّ) -رض ػ ػ اهلل عن ػ ػ  -قػ ػػنؿ ( :اسػ ػػتب راػ ػػبلف راػ ػػؿ مػ ػػف
المسػػمم ف كراػػؿ مػػف ال ػػكد قػػنؿ المسػػمـ :كالػػذم اصػػطف محمػػدا عمػ العػػنلم ف فقػػنؿ
ال ػػكدم :كالػػذم اصػػطف مكسػ عمػ العػػنلم ف فرفػػع المسػمـ ػػد عنػػد ذلػػؾ فمطػػـ كاػ
ال كدم فذهب ال ػكدم إلػ النبػ  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -فػعخبر بمػن كػنف مػف أمػر
)ُ( ركا البخػػنرم كتػػنب أحند ػػث األنب ػػن

بػػنب قػػكؿ اهلل تعػػنل  { :كاف ػػكنس لمػػف المرسػػم ف} [الصػػنفنت]ُّٗ :

(ْ )ُٓٗ/رقػ ػػـ )ُّْْ( :كمس ػ ػػمـ كتػ ػػنب الفض ػ ػػنئؿ ب ػ ػػنب مػ ػػف فض ػ ػػنئؿ مكسػ ػ ػ

 -ص ػ ػػم اهلل عم ػ ػ ػ كس ػ ػػمـ-

(ْ )ُّْٖ/رقـ )ِّّٕ( :مف حد ث أب هر رة – رض اهلل عن .-

)ِ(

انظر :شرح صح

مسمـ لمنككم ( ُٓ .)ّٕ /

)ّ) اختمؼ ف اسم كاسـ أب عم أكثر مف ثبلث ف قكال كالمش كر أن  :عبد الرحمف بػف صػخر قػنؿ ابػف إسػحنؽ:
" قػػنؿ لػ بعػػض أصػػحنبنن عػػف أبػ هر ػرة :كػػنف اسػػم فػ الانهم ػ عبػػد شػػمس بػػف صػػخر فسػػمنن رسػػكؿ المَّػ -
َّ
كمػ فق ػػؿ لػ أبػك هر ػرة"
صػم المػ عم ػ كسػمٌـ  -عبػد الػرحمف ككن ػت أبػػن هر ػرة ألنػ كاػدت هػ ٌػرة فحممت ػن فػ ٌ
كهك أكثر الصحنب ركا لمحد ث منت عنـ ٕٓ( :هػ ) انظر :اإلصنب البف حار (ٕ.)ِّٔ-ّْٖ/
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كأمر المسمـ فدعن النب  -صم اهلل عم كسمـ -المسمـ فسعل عف ذلؾ فػعخبر فقػنؿ
النب  -صم اهلل عم كسمـ  (: -ال تخ ركن عم مكس

فػإف النػنس صػعقكف ػكـ

الق نم ػ فعصػػعؽ مع ػػـ فػػعككف أكؿ مػػف ف ػػؽ فػػإذا مكس ػ بػػنطش اننػػب العػػرش فػػبل
أدرم أكنف ف مف صعؽ فعفنؽ قبم

(ُ)

ن ػ  -صػػم اهلل عم ػ ك سػػمـ  -عػػف التفض ػ ؿ ب ػ ف األنب ػػن

إنمػػن ن ػ عػػف ذلػػؾ مػػف

قكل ػ ب أر ػ

أك كنف ممف استثن اهلل).

قنؿ ابف حاػر " :فػ

ال مػػف قكل ػ بػػدل ؿ أك مػػف قكل ػ بح ػػث ػػؤدم إل ػ تنق ػ ص المفضػػكؿ أك
(ِ)

ؤدم إل الخصكم كالتننزع".
وأما األسباب العامة فيي:

أوالً :خشية أن يقع الممدوح في العجب والكبر.
كذل ػػؾ لح ػػد ث أبػ ػ بكػ ػرة (ّ) -رضػ ػ اهلل عنػ ػ  -ق ػػنؿ :أثنػ ػ را ػػؿ عمػ ػ را ػػؿ عن ػػد
النبػ ػ  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ -فق ػػنؿ (:ك م ػػؾ قطع ػػت عن ػػؽ ص ػػنحبؾ قطع ػػت عن ػػؽ
صنحبؾ م ار ار ثـ قنؿ :مف كنف مػنكـ مندحػن أخػن ال محنلػ
حس ب

فم قػؿ :أحسػب فبلنػن كاهلل
(ْ)

كال أزك عم اهلل أحدا أحسب كذا ككذا إف كنف عمـ ذلؾ من ).

كالن ػ ف ػ الحػػد ث عػػف أف فػػرط ف ػ مػػدح الراػػؿ بمػػن ل ػ س ف ػ
اإلعاػػنب ك ظػػف أنػ ف ػ الحق قػ بتمػػؾ المنزل ػ
كصػػفتمك بمػػن ل ػ س ف ػ

ف دخم ػ مػػف ذلػػؾ

كلػػذلؾ قػػنؿ :قطعػػتـ عنػػؽ الراػػؿ ح ػ ف

فربمػػن ذلػػؾ عم ػ العاػػب كالكبػػر كعم ػ تض ػ ع العمػػؿ كتػػرؾ
(ٓ)

االزد ند مف الفضؿ كاقتصر عم حنل مف حصؿ مكصكفنن بمن كصؼ ب .

)ُ) سبؽ تخر ا (صػٕٔ).

)ِ( فت البنرم البف حار( ٔ .)ْْٔ /

)ّ( هػك :نف ػع بػف الحػنرث بػف كمػدة بػف عمػرك الثقفػ

صػحنب ام ػؿ مشػ كر بكن تػ

كق ػؿ :اسػم  :مسػركح أسػػمـ

بنلطػػنئؼ ثػػـ نػػزؿ البص ػرة كمػػنت ب ػػن عػػنـ  ُٓ ( :هػ ػ ) كق ػػؿ ِٓ( :هػ ػ ) .انظ ػػر :االسػػت عنب البػػف عبػػد البػػر
( ّ )ٕٓٔ/كالطبقنت الكبرل البف سعد( ٕ.)ُٓ/

)ْ( ركا البخنرم كتنب األدب بنب من ان ف قكؿ الراؿ :ك مؾ (ّ ) ُِّ/رقـ.)ِِٔٔ( :
)ٓ( انظر :شرح صح

البخنرم البف بطنؿ (ُٕ.)ُُّ /
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ثانياً :اإلطراء والمدح فيو تزكية لمممدوح.
كل ػػذا كرد فػ حػػد ث أبػ بكػرة – رضػ اهلل عنػ  -الحػػد ث السػػنبؽ الػػذكر كف ػ :
(مف كنف منكـ مندحػن أخػن ال محنلػ
(ُ)

اهلل أحػػدا).

فم قػؿ :أحسػب فبلنػن كاهلل حسػ ب

كال أزكػ عمػ

(ِ)

قػػنؿ ابػػف حاػػر " :أم :ال تزك ػكا أحػػدا عم ػ اهلل ألن ػ أعمػػـ بكػػـ مػػنكـ ".

كلقػػد أعط ػ رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -امنع ػ

كتػػرؾ راػػبل هػػك أحسػػن ـ

فق ػػؿ :ػػن رس ػػكؿ اهلل م ػػن ل ػػؾ ع ػػف ف ػػبلف؟ فػ ػكاهلل إنػ ػ أل ار مؤمن ػػن فق ػػنؿ( :أك مس ػػممن) -
م ػرت ف -ثػػـ قػػنؿ ( :إن ػ ألعط ػ الراػػؿ كغ ػػر أحػػب إل ػ من ػ
(ّ)

الننر).

خش ػ أف كب ػ اهلل ف ػ

كف هذا دل ؿ عم أن ال قطع اإلنسنف عم من ال عمـ ألنػ ال عمػـ سػرائر

الننس كال طمع عم ػن كهػ مػف مغ بػنت األمػكر التػ ال اػكز القطػع فػ مثم ػن)ْ(.كأمػن
إذا أ ً
يمػ ىػف عم ػ الشػػخص أف ال غتػػر مػػف التزك ػ ل ػ كعػػدـ الخػػكؼ عم ػ الممػػدكح مػػف
الكقكع ف العاب فػإف التزك ػ اػنئزة بشػرط أف كػكف الكػبلـ حقػ ن كلػ س ببنطػؿ لػكركد
النصػكص الكث ػرة فػ مػدح النبػ – صػػم اهلل عم ػ كسػمـ – لكث ػر مػف الصػحنب
(ٓ)

النصػكص حمم ػػن العممػن عمػ الاػكاز عنػػد أمػف الفتنػ عمػ الممػػدكح.

كهػػذ

كالمػدح دخمػ

سػػت آفػػنت أربػػع ف ػ المػػندح كاثنتػػنف ف ػ الممػػدكح فعمػػن المػػندح فػػنألكل  :أن ػ قػػد فػػرط
ف نت

ب إل الكػذب كالثنن ػ  :أنػ قػد دخمػ الر ػن كالثنلثػ  :أنػ قػد قػكؿ مػن ال تحققػ

كال سب ؿ ل إل االطبلع عم

كالرابع  :أن قد فرح الممدكح كهػك ظػنلـ أك فنسػؽ كذلػؾ

غ ر انئز كأمن الممدكح ف ضر مف كا ػ ف أحػدهمن :أنػ حػدث ف ػ كبػ ار كاعانبػن كهمػن
(ٔ)

م مكنف كثنن من :أن إذا أثن عم بنلخ ر فرح ب كفتر كرض عف نفس .

)ُ( سبؽ تخر ا

(صػٗٔ).

)ِ) فت البنرم (َُ .)ْٕٕ/

)ّ( ركا البخنرم كتنب اإل منف بنب إذا لـ كف اإلسبلـ عم الحق ق

ككػنف عمػ االستسػبلـ أك الخػكؼ مػف القتػؿ

(ُ )ُْ/رقـ )ِٕ( :مف حد ث سعد بف أب كقنص – رض اهلل عن .-
)ْ) انظر :شرح صح

البخنرم البف بطنؿ (ُ.)ُٖ/

)ٓ) انظر :عمدة القنرم لمع ن (َِ.)ِّْ/

)ٔ) انظػر :إح ػػن عمػكـ الػػد ف (ُ )ُٓٗ/محمػػد بػف محمػػد أبػك حنمػػد الغ ازلػ الطكسػ
المعرف – ب ركت .-مطبع مصطف البنب الحمب – بمصرُّٖٓ ( -هػ).
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المطمب الثالث:
طريقة عبلجو – صمى اهلل عميو وسمم  -لئلطراء والتفضيل.
كمف األسنل ب الت سمك ن رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسمـ -ف عبلاػ لمػف كقػع
من

إط ار

أك تفض ؿ:

أوالً :إظيار الغضب من الخطأ الذي وقع.
كقػػد اػػن هػػذا األسػػمكب صػػر حن ف ػ حػػد ث أب ػ هر ػرة – رض ػ اهلل عن ػ – كف ػ :

فغضػب رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ ك سػمـ -حتػ يع ًػرؼ الغضػب فػ كا ػ
(ُ)
( ال تفضمكا ب ف أنب ن اهلل ).

ثػـ قػػنؿ:

ثانياً :ذكره – صمى اهلل عميو وسمم – بعض فضائل من سبقو من األنبياء.
ق ػػنؿ رس ػػكؿ اهلل – ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ  ( : -ف ػػإف الن ػػنس ص ػػعقكف ػػكـ الق نمػ ػ
فعصعؽ مع ـ فعككف أكؿ مػف ف ػؽ فػإذا مكسػ بػنطش اننػب العػرش فػبل أدرم أكػنف
ف مف صعؽ فعفنؽ قبم

(ِ)

أك كنف ممف استثن اهلل).

ك رل البنحث :أف تذك ر رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسمـ – ألصػحنب بػذكر بعػض
فضػػنئؿ مػػف قبم ػ مػػف األنب ػػن
طفآل ب ن المشكم

هػػك نػػكع مػػف األسػػنل ب كالطػػرؽ النبك ػ الحك م ػ

ك ز ؿ الخصكم

الت كقعػت بسػبب التفضػ ؿ لمػف سػبق عم ػ

الت ػ
كاف

كنف هك أفضؿ األنب ن كالرسؿ كلكف صدكر هذا التفض ؿ من – صم اهلل عم ػ كسػمـ
– ل كنس كمكس – عم من السبلـ – دؿ عم التكاضع الكب ػر كغػرس حػب مػف قبمػ
مف األنب ن ف القمكب كالقضن عم منكر القكؿ الذم أدل إل النزاع كاالختبلؼ.
كهن ػػنؾ أس ػػنل ب كط ػػرؽ عنمػ ػ فػ ػ عبلاػ ػ  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ -لم ػػف كق ػػع فػ ػ
اإلط ار كالمبنلغ ف مدح ارخر ف كمف تمؾ الطرؽ:
)ُ( سبؽ تخر ا (صػٖٔ).
)ِ( سبؽ تخر ا (صػٕٔ).
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أوالً :بيان خطورة الخطأ القولي ،واإلرشاد إلى ما يمنع وقوعو.
كأف

كهػذا كاضػ كبػٌف فػ إخبػنر  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -عنػدمن ن ػ عػف إط ارئػ
السػػبب الػػذم مػػف أام ػ ن ػ عػػف اإلط ػ ار هػػك خطػػكرة هػػذا األمػػر الػػذم أدل بنلنصػػنرل
إلػ االنحػراؼ العقػػدم كالقػػكؿ بعلكه ػ ع سػ – عم ػ السػػبلـ – ثػػـ أرشػػد إلػ مػػن منػػع
مػػف الكقػػكع فػ اإلطػ ار

كهػػك ككنػ عبػػدان مػػف عبػػند اهلل فم مزمػكا هػػذا الكصػػؼ ىكٍل تريكػكا

غ ر مف األلفنظ الت تؤدم إل الغمك.

(ُ)

قػػنؿ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ ( :-ال تطركن ػ كمػػن أطػػرت النصػػنرل ابػػف مػػر ـ ).
أم :ال تمػدحكن

كمػدح النصػنرل حتػ غػبل بعضػ ـ فػ ع سػ

فاعمػ إل ػن مػػع اهلل

كبعضػ ـ ادعػ أنػ هػػك اهلل كبعضػ ـ قػػنؿ إنػ ابػػف اهلل ثػػـ أردؼ الن ػ بقكلػ – صػػم
(ِ)

اهلل عم كسمـ  ( :-قكلكا :عبد اهلل كرسكل ).

كقكل ػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ ( :-أنػػن عبػػد اهلل ) تبطػػؿ الغمػػك ( كرسػػكل ) تبطػػؿ
طػ خصػػنئص الػػرب كال
الافػػن كالحػػؽ هػػك التكسػػط بػ ف الغمػػك كالافػػن فػػبل يرفػػع ف يع ى
ياف فبل يمتثؿ أمر كال تتبع سنت  )ّ(.كالتعب ر بعن عبد اهلل كرسكل مف األمػكر التػ
حب ن رسكؿ اهلل -عم الصبلة كالسبلـ -بؿ قد أرشد إل ذلؾ ح ػث قػنؿ ( :قكلػكا :عبػد
اهلل كرسػ ػػكل ) ف ػ ػػك عبػ ػػد هلل-عػ ػػز كاػ ػػؿ  -كهػ ػػذا مػ ػػف أخػ ػػص أكصػ ػػنف  -عم ػ ػ الصػ ػػبلة
كالسػػبلـ -كل ػػذا ػػعت ذكػػر هػػذا الكصػػؼ ل ػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -ف ػ المقنمػػنت
الشر ف

كمقنـ التنز ؿ كاإلس ار

كالعبندة.

ثانياً :النيي الصريح عن اإلطراء.
ق ػػنؿ – ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ  ( :-ال تطركنػ ػ ) كه ػػذا م ػػف كم ػػنؿ نص ػػح لؤلمػ ػ

)ُ( سبؽ تخر ا
)ِ( انظر :فت

(صػ ٓٔ).
البنرم البف حار (ُِ.)ُْٗ /

)ّ( تذكرة المؤتس شرح عق دة الحنفظ عبد الغن المقدس (ُ )ُّٕ/عبد الرزاؽ بف عبد المحسف البػدر الننشػر:
غراس لمنشر كالتكز ع طُِْْ( ُ/هػ ََِّ-ـ).
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(ُ)

كشفقت عم ـ حذرهـ ممن ككف ذر ع إل الغمك ف .
ثالثاُ :أسموب التشبيو.

كمف األسنل ب الت سمك ن رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسػمـ  -فػ تكا ػ أصػحنب
أسمكب التشب

كهػك مػف األسػنل ب التػ تقػرب الحقػنئؽ إلػ األف ػنـ فتظ رهػن ك سػ ؿ

ف م ػػن كتػػزداد الحا ػ بػػذلؾ كتكض ػ لمػػف ن ػػن مػػن هػػك السػػبب الػػذم ألام ػ طم ػب تػػرؾ
اإلط ار ؟ كهذا ام فػ قكلػ  ( :كمػن أطػرت النصػنرل ابػف مػر ـ ) أم :ال تصػفكن بمػن
ل س ل مف الصفنت تمتمسكف بذلؾ مدح
ف

كمن كصفت النصنرل ع س

لمػن لػـ كػف

فنسبك إل أن ابف اهلل فكفركا بذلؾ كضمكا.
كأمػػن كصػػف بمػػن فضػػم اهلل بػ

خمقػ

كشػػرف

فحػػؽ كااػػب عمػ كػػؿ مػػف بعثػ اهلل إل ػ مػػف

كفػ هػػذا مػػف الفقػ أف مػػف رفػػع امػ أر فػػكؽ حػػد كتاػػنكز بػ مقػػدار بمػػن لػ س ف ػ

فمعتػ ٌػد آثػػـ ألف ذلػػؾ لػػك اػػنز ف ػ أحػػد لكػػنف أكل ػ الخمػػؽ بػػذلؾ رسػػكؿ اهلل -صػػم اهلل
(ِ)
عم كسمـ  -كلكف الكااب أف قصر كؿ أحد عم من أعطن اهلل مف منزلت .
رابعاً :إيجاد البدائل والحمول ،بدالً عن األلفاظ التي فييا مخالفة شرعية.
(ّ)

قنؿ النب  -صم اهلل عم كسمـ (: -إنمن أنن عبد فقكلكا :عبد اهلل كرسكل ).
خامساً :عمل ضوابط لمن أراد أن يمدح.
قػػنؿ النبػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ ( :-مػػف كػػنف مػػنكـ مندحػػن أخػػن ال محنلػ

فم قػػؿ:

(ْ)

أحسب كذا ككذا إف كنف رل أن كذلؾ كحس ب اهلل كال زك عم اهلل أحدا).

)ُ( انظػػر :التكح ػػد كقػرة ع ػػكف المكحػػد ف فػ تحق ػػؽ دعػػكة األنب ػػن كالمرسػػم ف(ُ )ُْٕ/عبػػد الػػرحمف بػػف حسػػف بػػف
محم ػػد ب ػػف عب ػػد الكه ػػنب د ارسػ ػ كتحق ػػؽ :بشػ ػ ر محم ػػد ع ػػكف الننش ػػر :مكتبػ ػ المؤ ػػد الط ػػنئؼ المممكػ ػ العرب ػ ػ

السعكد

مكتب دار الب نف دمشؽ الام كر العرب السكر

)ِ( انظر :شرح صح

طُُُْ( ُ/هػ َُٗٗ-ـ).

البخنرم البف بطنؿ (ٗ ِْٓ/فمن بعدهن) بتصرؼ س ر.

)ّ( سبؽ تخر ا (صٓٔ)ـ

)ْ( سبؽ تخر ا (صػٗٔ).
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سادساً :العقاب الحسي ،لمن مدح وأط أر بالباطل.
(ُ)

عف المقداد

– رض اهلل عنػ – قػنؿ :قػنؿ رسػكؿ اهلل – صػم اهلل عم ػ كسػمـ :-
(ِ)

(إذا أر تـ المداح ف فنحثكا ف كاكه ـ التراب).

قنؿ النككم ":هػذا الحػد ث قػد حممػ عمػ ظػنهر المقػداد الػذل هػك راك ػ ككافقػ طنئفػ
ككػػننكا حثػػكف الت ػراب ف ػ كا ػ حق ق ػ كقػػنؿ آخػػركف :معنػػن خ بػػكهـ فػػبل تعطػػكهـ ش ػ ئن
(ّ)

لمدح ـ".

(ْ)

كقنؿ ابف حار" :المراد مف مدح الننس ف كاكه ـ بنلبنطؿ".

ك ق ػػؿ :ؤخػػذ التػراب ك رمػ بػ فػ كاػ المػػداح عمػػبل بظػػنهر الحػػد ث كق ػػؿ :معنػػن
األمر بدفع المنؿ إل ـ إذ المػنؿ حق ػر كػنلتراب بنلنسػب إلػ العػرض فػ كػؿ بػنب

أم:

أعطكهـ إ ن كاقطعكا ب ألسنت ـ لػئبل اػككـ كق ػؿ معنػن  :أعطػكهـ عطػن قمػ بل ف يشػبً
لقمت بػنلتراب كالمػداحكف :هػـ الػذ ف اتخػذكا مػدح النػنس عػندة كاعمػك بضػنع سػتعكمكف
(ٓ)

ب الممدكح فعمن مف مدح الراؿ عم الفعؿ الحسف فم س بمداح.

ك رل البنحػث :أف الحثػك لمتػراب عمػ ظػنهر ألنػ  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ  -نسػب
إلػ ػ الكاػ ػ

كا ػػن بصػ ػ غ األم ػػر إض ػػنف إلػ ػ م ػػن ف ػ ػ م ػػف الزا ػػر الحسػ ػ لم ػػف م ػػدح

بنلبنطػػؿ كأكػػؿ أم ػكاؿ النػػنس بػػذلؾ كألف المفػػظ قتض ػ

كالمقػػنـ ػػدؿ عم ػ

كهػػك م ػػف

ُ
اكم كنسب إًلىػ
) ( هك :المقداد ٍبف ىع ٍمرك ٍبف ثعمب بف منلؾ بف رب ع بف ثمنم ابف مطركد بف عمرك بف سعد ال ر ٌ
ػنف تبنػن كحنلفػ فػ الانهم ػ فق ػؿ :المقػداد
األسكد ٍبف عبد غػكث بػف كهػب بػف عبػد منػنؼ ٍبػف زهػرة الزهػرم ألنػ ىك ى
ابػف األسػكد كمػنت ًفػ أرضػ بػنلارؼ فحمػؿ إلػ المد نػ كدفػف ب ػن عػنـ (ّّ ه ػ ) .انظػر :االسػت عنب البػف عبػػد

البر (ْ ) ُُْٖ – َُْٖ/كأسد الغنب

البف األث ر (ْ.)ْٕٓ/

)ِ( ركا مسػػمـ كتػػنب الزهػػد كالرقػػنئؽ بػػنب الن ػ عػػف المػػدح إذا كػػنف ف ػ إف ػراط كخ ػػؼ من ػ فتن ػ عم ػ الممػػدكح
( ْ )ِِٕٗ/رقـ .)ََِّ(:
)ّ( شرح صح

مسمـ (ٗ.)ّٖٔ/

)ْ( فت البنرم (َُ.)ْٕٕ/

)ٓ) انظر :تحف األحكذم بشرح انمع الترمذم (ٔ )ُِٖ/محمد عبد الرحمف بف عبد الرح ـ المبنركفكرم أبك العبل
(ت ُّّٓ :هػ ) الننشر :دار الكتب العمم – ب ركت – طُّٗٗ (ّ/هػُٕٗٗ-ـ).
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تغ ػػر المنكػػر بنل ػػد لحػػد ث أب ػ سػػع د الخػػدرم

– رض ػ اهلل عن ػ – قػػنؿ :سػػمعت

رسكؿ اهلل -صم اهلل عم كسمـ  -قكؿ ( :مف رأل مػنكـ منكػ ار فم غ ػر ب ػد فػإف لػـ
ستطع فبمسنن

فإف لـ ستطع فبقمب

(ِ)

كذلؾ أضعؼ اإل منف).

كالتغ ر بنل د مشركط بعدـ ترتب منكر أعظـ فػإف أدل إلػ منكػر أعظػـ فػبل اػكز
تغ ػػر كهكػػذا حثػػك الت ػراب ف ػ كاػػك المػػداح ف إذا ترتػػب عم ػ ضػػرر أك أفض ػ إل ػ
نزاع فبل يحث التراب ف كاكه ـ.
سابعاً :إرشاد المخطئ إلى تصحيح خطئو ،وانكار موضع الخطأ ،وقبول الباقي.
عػػف الرب ػػع بنػػت معػػكذ (ّ) -رضػ اهلل عن ػػن  :-دخػػؿ عم ػ النبػ  -صػػم اهلل عم ػ
فامػػس عمػ ف ارشػ

كسػػمـ  -غػػداة يبنػ عمػ
قتؿ مف آبنئ ف كـ بدر(ٓ) حتػ قنلػت انر ػ  :كف نػن نبػ

(ْ)

كاك ر ػػنت ضػربف بنلػػدؼ نػػدبف

مػػف

عمػـ مػن فػ غػد فقػنؿ النبػ -
(ٔ) (ٕ)

صم اهلل عم كسمـ( :-ال تقكل هكذا كقكل من كنت تقكل ف ).

كانم ػػن أنك ػػر عم ػػن النبػ ػ – ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ  -م ػػن يذك ػػر م ػػف اإلطػ ػ ار
أطمقت عمـ الغ ب ل

كهك صف تختص بنهلل تعنل

ح ػػث

كمن قنؿ تعػنل  ُٛٔ  :ال َؼَْ٠ َُٟٝمِِ ٣مٍ

)ُ( هك  :سعد بف منلؾ بف سننف بف عب د بف ثعمب بف عب د بف األبار كاألبار هك خدرة بف عكؼ بػف الحػنرث بػف
الخػػزرج أب ػػك سػػع د الخ ػػدرم هػػك مشػ ػ كر بكن ت ػ

أكؿ مش ػػنهد الخن ػػدؽ كك ػػنف مػػف ناب ػػن األنص ػػنر كعمم ػػنئ ـ

كفض ػ ػبلئ ـ مػ ػػنت عػ ػػنـ (ْٕ هػ ػ ػ ) .انظػ ػػر :االسػ ػػت عنب البػ ػػف عبػ ػػد البػ ػػر (ِ )َِٔ/كأسػ ػػد الغنب ػ ػ
(ْ.)ُِٓ/

البػ ػػف األث ػ ػػر

)ِ( ركا مسمـ كتنب اإل منف بنب ب نف ككف الن ػ عػف المنكػر مػف اإل مػنف كأف اإل مػنف ز ػد ك ػنقص كأف األمػر
بنلمعركؼ كالن

عف المنكر كاابنف (ُ )ٔٗ/رقـ .)ْٗ(:

النبًػ  -صػمَّ المَّػ عمىٍ ػ ً
)ّ( ه  :الرب ع بنت معكذ ٍابف عف ار األنصنر مف المبن عنت تحػت الشػارة قػد صػحبت َّ
ي ى
ى
ٌ
ىك ىسمَّ ىـ  -كل ن قدر عظ ـ .انظر :االست عنب البف عبد البر (ْ )ُّٖٕ/كأسد الغنب البف األث ر (ٔ.)َُٕ /
)ْ( الندب :هك تعد د محنسف الم ت كالبكن عم  .انظر :عمدة القنرم لمع ن (ِٗ.)ُّّ/

ٓ
الصف ار ب ن كب ف سنحؿ البحر ل م
) ) بدر :من مش كر ب ف مك كالمد ن أسفؿ كادم ٌ
بدر بف خمد بف النضر بف كننن كق ؿ :بؿ هك راؿ مف بنػ ضػمرة سػكف هػذا المكضػع فنسػب إل ػ ثػـ غمػب اسػم

ك قنؿ :إن نسب إل بدر

عم  .انظر :معاـ البمداف ل نقكت الحمكم (ُ.)ّٕٓ/

)ٔ( عن  :اشتغم بنألشعنر الت تتعمؽ بنلمغنزم كالشانع

كنحكهن .انظر :عمدة القنرم لمع ن (ِٗ.)ُّّ/

)ٕ) ركا البخنرم كتنب المغنزم بنب ش كد المبلئك بد انر (ٓ )َُٓ/رقـ.)ََُْ( :
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(ُ)

(ِ)

كثب ػػت ع ػػف مس ػػركؽ

أف عنئشػ ػ (ّ) -رضػ ػ اهلل عن ػػن  -قنل ػػت ":م ػػف ح ػػدثؾ أف

محمدا  -صم اهلل عم كسمـ  -عمػـ الغ ػب فقػد كػذب كهػك قػكؿ( :ال عمػـ الغ ػب إال
اهلل)" (ْ)كهذ العبنرة دل ؿ عم أن  -صػم اهلل عم ػ ك سػمـ  -مػع ككنػ أحػب خمػؽ المَّػ
(ٓ)
إل المَّ كأعظم ـ منزل لد ال عمـ الغ ب.
ثامناً :أسموب التحذير:
لقكل – صم اهلل عم كسمـ ( :-إ نكـ كالغمػك)

(ٔ)

(ٕ)

كهػك تحػذ ر عػنـ فػ ام ػع أنػكاع

الغمك ف االعتقندات كاألعمنؿ كاألقكاؿ.

)ُ( فت البنرم البف حار (ٗ.)َِّ/

)ِ( هك :مسركؽ بف األادع بف منلؾ ال مدان

الكادع

أبػك عنئشػ الكػكف

ثقػ

فق ػ

عنبػد مػف أعػبلـ التػنبع ف

مػػنت عػػنـ (ِٔهػ ػ ) كق ػػؿ ّٔ ( :هػ ػ ) .انظػػر :الطبقػػنت البػػف سػػعد( ٔ )ٕٔ/كالتقر ػػب البػػف حاػػر( ِ)ِِْ/
تحق ؽ :محمد عكام

الننشر :دار الرش د – سكر ن  -طَُْٔ( ُ/هػ ُٖٗٔ -ـ).

)ّ( هػ  :عنئشػ بنػت أبػ بكػر الصػد ؽ -رضػ اهلل عن مػن – زكج النبػ – صػم اهلل عم ػ كسػمـ – تزكا ػن رسػػكؿ
اهلل – صم اهلل عم كسمـ – بمك قبؿ ال ارة بسنت ف كه ابن ست سػن ف كق ػؿ :سػبع كبنػ ب ػن بنلمد نػ
ابن تسع كتكف عن ن كه ابن ثمػنف عشػرة سػن

ككننػت تسػم الصػندق

لمشعر ككننت أحب نسن النب – صم اهلل عم كسمـ – إل

كهػ

كهػ مػف أعمػـ النػنس كأفق ػـ كأركاهػـ

منتػت بنلمد نػ عػنـ ( ٕٓ ه ػ ) كق ػؿ ٖٓ ( :ه ػ )

كدفنت بنلبق ع .انظر :االست عنب البف عبد البر ( ْ )ّٓٔ/كاإلصنب

البف حار( ْ.)ّٓٗ/

)ْ( ركا البخػػنرم كتػػنب التكح ػػد بػػنب قػػكؿ اهلل تعػػنل { :عػػنلـ الغ ػػب فػػبل ظ ػػر عم ػ غ ب ػ أحػػدا} [الاػػف]ِٔ :
(ٗ )ُِْ/رقـ.) َّٕٖ ( :

)ٓ( المسػند (ُ ) َُُٖ/أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػف إدر ػػس بػػف العبػػنس بػف عثمػػنف بػػف شػػنفع بػف عبػػد المطمػػب بػػف عبػػد
منػػنؼ المطمبػ القرشػ المك ػ

(تَِْ :ه ػػ) ترت ػػب محمػػد عنبػػد السػػندم الننشػػر :دار الكتػػب العمم ػ

لبننف.-

)ٔ) سبؽ تخر ا ( صػٕٔ ).

)ٕ) انظر :ف ض القد ر لممننكم(ّ.)ُِٓ/
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المبحث الثالث:
الحمف واأليمان.
وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األول :تعريف الحمف واأليمان.
ذم كثرة الحمف واأليمان.
المطمب الثاني :األسباب النبوية في ّ
المطمب الثالث :طريقة العبلج النبوي لمن وقع في الحمف واأليمان.
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المطمب األول:
الحمِف واأليمان.
تعريف َ
الفرع األول :تعريف الحمف لغة واصطبلحاً.
الحمف في المغة:
ؼ ح ٍمف ن ً
ً
كم ٍحمكف ن.
" ىحمى ى
ى
ؼ" أم :أقسـ ى ٍحم ي ى
كحمف ن ى

(ُ)

كمن قكؿ الشنعر(ِ):
كان لذك حمً و
ً
كنذب كاذا
ؼ
ى

ؽ
من اضطررت كف األمر ض ي

مدفع
كمن ف ال م ف عم
و

ؽ
داف ػ ػ ػ ػ ػع بنهلل م ػ ػن ال ط ػ ػ ي

الحمِف في االصطبلح:
و َ
هك ال م ف كالقسـ كهػك تعك ػد الشػ
القسـ كه  :البن

(ّ)

بػذكر معظػـ بصػ غ مخصكصػ

بعحػد حػركؼ

كالكاك كالتن .

)ُ( الصحنح لماكهرم مندة " حمؼ " ( ُ .)ُّْ /

)ِ(هػػك :عمػ بػػف العبػػنس المعػػركؼ ب ػ ( ابػػف الركم ػ ) مػػنت عػػنـ ( ِّٖ هػػ)  .انظػػر :الصػػننعت ف ألبػ هػػبلؿ
العسػػكرم ( ُ  )ُِٗ /تحق ػػؽ :عم ػ محمػػد الباػػنكم كمحمػػد أبػػك الفض ػؿ إب ػراه ـ الننشػػر :المكتب ػ العصػػر –

ب ركت -عنـ النشر( ُُْٗ هػ).

)ّ( انظر :معاـ المغ العرب المعنصرة د  .أحمد عمر (ّ.)ُُّٖ/

)(75

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
الفرع الثاني :تعريف األيمان لغة واصطبلحاً.
األيمان في المغة:
امػػع م ػ ف كهػػك القسػػـ كال م ػ ف ال ػػد ال من ػ

ككػػننكا إذا تحػػنلفكا تصػػنفحكا بنأل مػػنف
(ُ)

فسم القسـ م نن الستعمنؿ ال م ف ف .
تعك دا لمن عقدكا ٌ

كال مػ ف أ ضػن الق ٌػكة قػنؿ المٌػ تعػنل َْ :رَمزَْ٤ا ْ ِ٠مُُ تِما[ َِ١َُْٜالحاقز ]45 :بػنلقكة منػن
(ِ)

كالقدرة.

ألف الحنلؼ تق ٌػكل ب م نػ عمػ تحق ػؽ مػن قرنػ ب ػن مػف تحصػ ؿ
كسم القسـ م ن ن ٌ
ٌ
(ّ)
أك امتننع.
واأليمان في االصطبلح:
(ْ)

"هك تكك د المحمكؼ عم بذكر اسـ مف أسمن اهلل أك صف مف صفنت ".
مكؼ عم .
الم ٍح ي
الحمًؼ كال م ف فنلمر ي
كاذا ااتمع لى ٍفظي ى
اد مف ال م ف ى

(ٓ)

)ُ( طمبػ الطمبػ ف ػ االصػػطبلحنت الفق ػ (ُ ) ُّٕ/عمػػر بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف إسػػمنع ؿ أبػػك حفػػص ناػػـ
الد ف النسف

( تّٕٓ :هػ) دار الطبنع العنمرة تنر النشرُُُّ (:هػ).

)ِ( انمع الب نف لمطبرم (ِّ.)ّٓٗ /
)ّ( طمب الطمب

لمنسف (ُ.)ُّٕ/

الخ ٍكل
)ْ( األدب النبكم (صػ ِٕٓ) محمد عبد العز ز بف عم الشنذل
ى

ب ركت -طُِّْ( ْ /هػ).

(تُّْٗ :هػ) الننشر :دار المعرفػ –

)ٓ( ف ض البنرم لمكشم رم (ْ.)ُْٗ/
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المطمب الثاني:
ذم كثرة الحمف واأليمان.
األسباب النبوية في ّ
هنػػنؾ أسػػبنب مػػف ن ػ النبػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – عػػف كثػرة الحمػػؼ كاأل مػػنف
كمػػف هػػذ األسػػبنب مػػن هػػك ن ػ عػػف أصػػؿ الحمػػؼ ألنػ ىحمًػػؼ بغ ػػر اهلل كمن ػػن مػػن هػػك
حمًؼ بنهلل كلكن كنذب ف م ن أك حمؼ بنهلل كلكف عم صف غ ر مرض شرع ن.
فأما الفرع األول وىو :الحمف بغير اهلل ،فمو صور متعددة منيا:
أوالً :الحمِف بممة غير اإلسبلم.
(ُ)

فعف ثنبت بف الضحنؾ

 -رض اهلل عن  -أنػ بػن ع رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ

كسمـ -تحت الشػارة كأف رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -قػنؿ  ( :مػف حمػؼ عمػ
م ػ ف بمم ػ غ ػػر اإلسػػبلـ كنذبػػن ف ػػك كمػػن قػػنؿ)
حمػػؼ بػػذلؾ ظػػف أف إثػػـ الكػػذب سػػنقط عن ػ
حمػ ػػؼ بمم ػ ػ غ ػ ػػر االسػ ػػبلـ أك بش ػ ػ

(ِ)

عن ػ  :ف ػػك كػػنذب حقػػن ألن ػ ح ػ ف

العتقػػند أن ػ ال حرم ػ لمػػن حمػػؼ ب ػ

مػ ػػف المعبػ ػػكدات دكف اهلل تعػ ػػنل

كاذا

أك مػ ػػن كننػ ػػت

كأمػن الحمػؼ بنربػن

الانهم تحمؼ ب كنلدم كاألنصػنب ف ػذا ال يشػؾ فػ تحر مػ
كاألش ػراؼ كرؤكس السػػبلط ف كح ػػنت ـ كنعم ػػـ كمػػن شػػنكؿ ذلػػؾ فظػػنهر هػػذا الحػػد ث
معظمػػن ف ػ الشػػرع مثػػؿ:
تنػػنكل ـ بحكػػـ عمكم ػ كال خػػبلؼ ف ػ تحر م ػ كأمػػن مػػن كػػنف
ن
كالنب ػ ػ كالكعب ػ ػ كالعػ ػػرش كالكرس ػ ػ كحرم ػ ػ الصػ ػػنلح ف فظػ ػػنهر الحػ ػػد ث قتض ػ ػ
(ّ)

التحر ـ.

)ُ( هك  :ثنبت بف الضحنؾ بف أم بف ثعمب بف اشـ بف منلؾ بف سنلـ بف عمرك بف عكؼ بف الخزرج األنصنرم
َّ ً
صػػمَّ المَّػ ي ىعمىٍ ػ ً ىك ىسػػمَّ ىـ -ػػكـ الخنػػدؽ كدل مػ إلػ حمػ ار األسػػد .انظػػر :االسػػت عنب
الخزراػ رد ػػؼ رسػػكؿ المػ  -ى
البف عبد البر (ُ )َِٓ/كأسد الغنب البف األث ر (ُ.)ْْٓ/
)ِ( ركا مسمـ كتنب اإل منف بنب غمظ تحر ـ قتؿ اإلنسنف نفس

كأف مف قتؿ نفس بش

ال دخؿ الان إال نفس مسمم (ُ )ّٕ/رقـ.)ُّٓ( :

عذب ب ف الننر كأن

ّ
المف ً ـ لمن أشكؿ مف تمخ ص كتنب مسمـ (ُٓ )ٖٔ/أحمد بف أب حفص عمر بف إبػراه ـ الحػنفظ أبػك
) ( انظر :ي
َّ
تحق ػػؽ :مح ػ ػ الػػد ف د ػ ػب مس ػػتك ك كسػػؼ عمػ ػ ب ػػد كم الننش ػػر :دار اب ػػف كث ػػر
العبػػنس األنص ػػنرم القرطب ػ

ب ركت دمشؽ كدار الكمـ الط ب دمشؽ ب ركت طُُْٕ( ُ/هػ) بتصرؼ.
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ثانياً :الحمِف بالبلت والعزى.
فعف أب هر رة  -رض اهلل عن  -قػنؿ :قػنؿ رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ :-
(ُ)

( مف حمؼ منكـ فقنؿ ف حمف  :بنلبلت كالعزل فم قؿ :ال إل إال اهلل).

كػػنف أهػػؿ الانهم ػ قػػد اػػرل عمػ ألسػػنت ـ الحمػػؼ بػػنلبلت كالعػػزل فممػػن أسػػممكا ربمػػن
اركا عم عندت ـ مف ذلؾ مف غ ػر قصػد مػن ـ فكػنف مػف حمػؼ بػذلؾ فكعنػ قػد اراػع
حنل إل حنل الشرؾ كتشػب ب ػـ فػ تعظػ م ـ غ ػر اهلل فػعمر النبػ  -عم ػ السػبلـ
 مػػف عػػرض لػ ذلػػؾ بتاد ػػد مػػن أنسػػنهـ الشػ طنف أف قكلػكا :ال إلػ إال اهلل ف ػػك كفػػنرةلػ

إذ ذلػػؾ ب ػ ار ة مػػف الػػبلت كالعػػزل كمػػف كػػؿ مػػن عبػػد مػػف دكف اهلل قػػنؿ الطبػػرم(ِ):

كقكؿ ذلؾ كااب عم مػع إحػداث التكبػ كالنػدـ عمػ مػن قػنؿ مػف ذلػؾ كالعػزـ عمػ أال
(ّ)

عكد كال عظـ غ ر اهلل.
ثالثاً :الحمِف باآلباء.

فعف ابف عمر  -رض اهلل عن من  -عف النب  -صم اهلل عم ػ كسػمـ -قػنؿ ( :أال
م ػػف ك ػػنف حنلف ػػن ف ػػبل حم ػػؼ إال ب ػػنهلل فكنن ػػت ق ػػر ش تحم ػػؼ ب بنئ ػػن فق ػػنؿ  (:ال تحمفػ ػكا
(ْ)

ب بنئكـ).

كأمن قكؿ النب – صػم اهلل عم ػ كسػمـ (:-أفمػ

كأب ػ إف صػدؽ)

(ٓ)

كاكابػ

أف هذا ل س حمفن إنمن هك كمم ارت عندة العرب أف تدخم ن ف كبلم ػن غ ػر قنصػدة
ب ػػن حق قػ ػ الحم ػػؼ كالن ػ ػ إنم ػػن كرد فػ ػ مف قص ػػد حق قػ ػ الحم ػػؼ لم ػػن ف ػ ػ م ػػف إعظ ػػنـ
)ُ( ركا البخنرم كتنب تفس ر القرآف بنب { :أف أر تـ البلت كالعزل } [الناـ ) ُٕٔ/ٔ( ]ُٗ :رقـ.)َْٖٔ ( :

ِ
) ( هك :محمد بف ار ر بف ز د بف خنلد أبك اعفر الطبرم صنحب التفس ر الكب ر كالتنر الش ر كػنف إمنمػ ن

فػ فنػػكف كث ػرة من ػػن ":التفسػ ر" "كالحػػد ث" " كالفقػ " "كالتػػنر " كغ ػػر ذلػػؾ كلػ مصػػنفنت فػ فنػػكف عد ػػدة تػػدؿ
عم سع عمم

كغ ازرة فضم

ككنف مف األئم المات د ف منت عنـ (َُّ هػػ) .انظػر :كف ػنت األع ػنف لئلربمػ

(ْ )ُُٗ/كلسػػنف الم ػزاف البػػف حاػػر (ٕ )ُْٕ/تحق ػػؽ :دائ ػرة المع ػػرؼ النظنم ػ – ال ن ػػد -الننشػػر :مؤسسػػ
األعمم لممطبكعنت ب ركت – لبننف – طَُّٗ( ِ/هػ  ُُٕٗ -ـ).

)ّ( انظر :شرح صح

البخنرم البف بطنؿ (ٔ.)ٗٗ/

)ْ) ركا البخنرم كتنب مننقب األنصنر بنب أ نـ الانهم (ٓ ) ّٓ/رقـ.)ّّٖٔ( :

)ٓ) ركا مسمـ كتػنب اإل مػنف بػنب ب ػنف الصػمكات التػ هػ أحػد أركػنف اإلسػبلـ (ُ )ُْ/رقػـ )ُُ( :مػف حػد ث
طمح بف عب د اهلل – رض اهلل عن .-
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المحمػػكؼ ب ػ

كمضػػنهنت ب ػ اهلل سػػبحنن كتعػػنل

حتمؿ أف ككف هذا قبؿ الن

ف ػػذا هػػك الا ػكاب المرض ػ
(ُ)

كق ػػؿ:

عف الحمؼ بغ ر اهلل تعنل .

ك ػػرل البنحػػث :أف ضػػنبط الحمًػػؼ بغ ػػر اهلل :هػػك كػػؿ مػ ف بغ ػػر اسػػـ مػػف أسػػمن اهلل
أك صػػف مػػف صػػفنت ك ػػدخؿ ف ػ ذلػػؾ الحمًػػؼ بػػنلحراـ كالطػػبلؽ كالحمػػؼ عم ػ رؤكس
األكالد كالحمًؼ بنألمنن لحػد ث بر ػدة (ِ) – رضػ اهلل عنػ  -قػنؿ :قػنؿ رسػكؿ اهلل -
صػػم اهلل عم ػ ك سػػمـ (: -ل ػ س منػػن مػػف حمػػؼ بنألمنن ػ ))ّ(.ككػػؿ حًمػ و
ػؼ بغ ػػر اهلل هػػك
ى
ض ٍرب مف الشػرؾ لحػد ث ابػف عمػر – رضػ اهلل عنػ – أنػ سػمع راػبل حمػؼ :ال
ى

كالكعب ػ

فقػػنؿ ل ػ ابػػف عمػػر :إن ػ سػػمعت رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -قػػكؿ:

( مػػف حمػػؼ بغ ػػر اهلل فقػػد أشػػرؾ) )ْ(.فف ػ الحػػد ث ب ػػنف أف سػػبب ن ػ النب ػ – صػػم
اهلل عم كسمـ – لمحمًؼ بغ ر اهلل أن نكع مف الشرؾ.

)ُ) انظر :شرح صح

مسمـ لمنككم (ُ.)ُٖٔ/

)ِ) هػك :بر ػػدة بػػف الحصػ ب بػػف عبػػد اهلل بػػف الحػػنرث ابػػف األعػرج بػػف سػػعد بػػف رزاح بػػف عػػدم األسػػمم
بدر كلـ ش دهن كش د الحد ب

فكنف ممف بػن ع ب عػ الرضػكاف تحػت الشػارة ككػنف مػف سػنكن المد نػ

أسػػمـ قبػػؿ
ثػـ تحػكؿ

إل ػ البصػػرة ثػػـ خػػرج من ػػن إلػ ػ خ ارسػػنف غنز ػػن فمػػنت بمػػرك  .انظ ػػر :االسػػت عنب البػػف عبػػد الب ػػر (ُ)ُٖٓ/

كألقنب الصحنب كالتنبع ف ف المسند ف الصح ح ف(ُ )ْْ /الحس ف بػف محمػد أبػك عمػ

(تْٖٗ :هػػ) تحق ػؽ:

د .محمد ز ن ـ محمد عزب كمحمكد نصنر الننشر :دار الفض م  -القنهرة – مصر.

)ّ) ركا أحمػػد ف ػ مسػػند بر ػػدة األسػػمم – رض ػ اهلل عن ػ  )ِّٓ/ٓ( -رقػػـ )ََِّّ( :قػػنؿ ال ثم ػ  " :رانل ػ
رانؿ الصح

خبل الكل د بف ثعمبػ

الانمع الصغ ر(ِ.)ٕٗٓ/

كهػك ثقػ " انظػر :مامػع الزكائػد (ْ )ِّّ/كصػحح

)ْ( ركا أبك داكد كتنب األ منف كالنذكر بنب ف كراه الحمؼ بنربن

األلبػنن فػ صػح

(ّ )ُِٕ/رقـ )ِّّٓ( :كالحػنكـ فػ

المستدرؾ كتنب األ منف كالنذكر (ْ )َّّ/رقـ  )ُْٕٖ( :محمد بف عبداهلل أبك عبداهلل الحنكـ الن سػنبكرم كقػنؿ
عػػف الحػػد ث " :هػػذا حػػد ث صػػح

عم ػ شػػرط الش ػ خ ف كلػػـ خراػػن " كقػػنؿ الػػذهب ف ػ التمخ ػ ص  ":عم ػ شػػرط

البخنرم كمسمـ " انظر :مستدرؾ الحنكـ تحق ؽ :مصطف عبد القندر عطن مع تعم قنت الػذهب فػ التمخػ ص

الننشػ ػػر :دار الكتػ ػػب العمم ػ ػ – ب ػ ػػركت – طُُُْ( ُ/هػ ػ ػ – َُٗٗـ ) كصػ ػػحح األلبػ ػػنن ف ػ ػ صػ ػػح
الصغ ر (ِ.)َُٕٔ/
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وأما الفرع الثاني :وىـو الحمِـف بـاهلل تعـالى ،ولكـن عمـى صـفة غيـر مرضـية شـرعاً،

ولو عدة صور منيا:
أوالً :يمين الزور.

فعػػف أنػػس  -رض ػ اهلل عن ػ  -قػػنؿ سػػئؿ النب ػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  : -عػػف
(ُ)

الكبنئر فقنؿ ( :اإلشراؾ بنهلل كعقكؽ الكالد ف كقتؿ النفس كش ندة الزكر).

كشػ ندة الػػزكر :هػ الشػ ندة بنلكػػذب ل تكصػػؿ ب ػػن إلػ البنطػػؿ مػػف إتػػبلؼ نفػػس أك
أخذ منؿ أك تحم ؿ حراـ أك تحػر ـ حػبلؿ كشػ ندة الػزكر هنػن إذا اقترنػت ب مػ ف فػنارة
فش د رخر كذبن كزك انر كأضنؼ إل كذب كزكر م ن ن.

(ِ)

ثانياً :اقتطاع حق اآلخرين بيمين فاجرة.
فعف أب أمنم (ّ) -رض اهلل عن  -أف رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم ػ كسػمـ  -قػنؿ:
كأكاػب لػ النػنر قػنلكا :كاف

( مف اقتطع حػؽ امػرئ مسػمـ ب م نػ ح ٌػرـ اهلل عم ػ الانػ
(ٓ)
كنف ش ئن س ار ن رسكؿ اهلله قنؿ :كاف كنف قض بن مف أراؾ(ْ) قنل ن :ثبلث مرات).

)ُ( ركا البخنرم كتنب الش ندات بنب من ق ؿ ف ش ندة الزكر (ّ )ِِْ/رقـ.)ِّٔٓ ( :
)ِ( انظػر :مكطػع منلػؾ (ِ )ِٕٕ/رقػػـ ) َُْٗ( :منلػؾ بػف أنػػس أبػك عبػداهلل األصػبح
البنق

الننشر :دار إح ن التراث العرب – مصر – عنـ النشرَُّٕ (:هػ) بتصرؼ.

)ّ( اختمؼ ف اسم

فق ؿ :إ ػنس بػف ثعمبػ

تحق ػػؽ :محمػد فػؤاد عبػػد

كق ػؿ :ثعمبػ بػف سػ ؿ كاألكؿ أشػ ر لػـ شػ د بػد ار ككػنف قػد أامػع

عم الخركج إل ن مع النب – صم اهلل عم كسمـ  -ككننت أم مر ضػ

فػعمر بنلمقػنـ عمػ أمػ

فراػع مػف بػدر

كقػػد تكف ػػت فصػػم عم ػػن .انظػػر :االسػػت عنب البػػف عنبػػد البػػر (ُ )ُِٖ/كال ػكاف بنلكف ػػنت(ُُ ) َُ/صػػبلح
الػػد ف خم ػػؿ بػػف أ بػػؾ بػػف عبػػد اهلل الصػػفدم ( تْٕٔ :ه ػ ) تحق ػػؽ :أحمػػد األرنػػنؤكط كتركػ مصػػطف

الننشػػر:

دار إح ن التراث – ب ركت  -عنـ النشرَُِْ( :هػَََِ -ـ).

)ْ( القض ب بنلضند المعام كالتحت كالمكحدة :الغصف المقطكع امع قضبنف :كاألراؾ بفت ال مزة كبنل ار  :شار
مف الحمض ستنؾ بقضػبنن

الكاحػدة أ اركػ  .انظػر :دل ػؿ الفػنلح ف لطػرؽ ر ػنض الصػنلح ف (ٖ )ّّٓ/محمػد عمػ

بػػف محمػػد بػػف عػػبلف بػػف إب ػراه ـ البكػػرم الصػػد ق الشػػنفع (تَُٕٓ :ه ػػ) الننشػػر :دار المعرف ػ لمطبنع ػ كالنشػػر

كالتكز ع ب ركت – لبننف -ط ُِْٓ( ْ/هػ  ََِْ -ـ).

)ٓ( ركا مسمـ كتنب اإل منف بنب كع د مف اقتطع حؽ مسمـ ب م ف فنارة بنلننر (ُ )ٖٓ/رقـ.) َّٕ( :
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ثالثاً :اليمين الغموس.
(ُ)

لمػن ثبػت عػػف عبػد اهلل بػػف عمػرك بػف العػػنص

– رضػ اهلل عن مػػن  -عػف النبػ -

صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -قػػنؿ  (:الكبػػنئر اإلش ػراؾ بػػنهلل كعقػػكؽ الكالػػد ف كقتػػؿ الػػنفس

كال مػ ف الغمػكس) )ِ(.كال مػ ف الغمػكس :هػك أف حمػؼ الراػؿ عمػ الشػ

كهػك عمػـ أنػ

كػػنذب ل رضػ بػػذلؾ أحػ نػدا أك قتطػػع ب ػػن مػػنال كهػ مػػف األمػػكر العظ مػ (ّ) كسػػم ت
(ْ)
بنل م ف الغمكس ألن ن تغمس صنحب ن ف اإلثـ ف الدن ن كف الننر ف ارخرة.
بالحمِف الكاذب.
رابعاً :المنفق سمعتو َ
لمن كرد مف حد ث أب هر ػرة  -رضػ اهلل عنػ  -قػنؿ :قػنؿ رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل

عم ػ كسػػمـ  (:-ثبلث ػ ال نظػػر اهلل إل ػ ـ ػػكـ الق نم ػ

كال ػػزك ـ كل ػػـ عػػذاب أل ػ ـ -

كذكر من ـ  -كراؿ أقنـ سمعت بعد العصػر فقػنؿ :كاهلل الػذم ال إلػ غ ػر لقػد أعط ػت
ب ن كذا ككذا فصدق راؿ ثـ ق أر هذ ار ػ   :إَِّٜ َّ٢زََِ َ٣شْرَشُو َ٢تِؼَهْذِ َّ ُِّٜٝوَوََْ١اِ٤هِ ْٟثَ َ١ا َِٔٝمًُ
وُوَْٜمئَِٗ الَ رًَََْ َٜهَُِّ ٍِِ ْٟرِشَجِ [ .آل عمفان ]77
)ُ) هك :عبد اهلل بف عمرك بف العنص الس م

القرش

(ٓ) (ٔ)

أبػك محمػد كػنف مػف فضػبل الصػحنب – رضػ اهلل عػن ـ

– كعبندهـ ككنف مف المكثر ف ف الركا عػف النبػ – صػم اهلل عم ػ كسػمـ – أحػد العبندلػ األربعػ

كننػت كالدتػ

عنـ سبع قبػؿ ال اػرة كمػنت عػنـ (ٓٔ ه ػ ) كق ػؿ :عػنـ (ٕٔ ه ػ ) بمصػر .انظػر :االسػت عنب البػف عبػد البػر(ِ
 )ّْٔ/كاإلصنب

البف حار ( ِ.)ُّٓ/

)ِ( ركا البخنرم كتنب األ منف كالنذكر بنب ال م ف الغمكس (ٖ )ُُٕ/رقـ.)ٕٔٔٓ( :
)ّ( انظر :شرح صح

البخنرم البف بطنؿ (ٔ.)َُّ/

)ْ( انظر :عمدة القنرم لمع ن (ّْ.)ُٔ/

)ٓ( ركا البخنرم كتنب المسنقنة بنب إثـ مف منع ابف السب ؿ مف المن (ّ )ُْٓ/رقـ.) ِّٖٓ ( :

)ٔ( قكلػ  ( :أقػػنـ ) مػػف قنمػت السػػكؽ إذا نفقػػت كقكلػ  ( :سػػمعت ) أم متنعػ
كانمن خرج مخرج الغنلب إذ كننت عندت ـ الحمًؼ بمثم كذلؾ ألف الغنلب أف مثم كنف قع فػ آخػر الن ػنر ح ػث
كقكلػ  (:بعػػد العصػػر) هػذا لػ س بق ػػد

أرادكا االنعزاؿ عف السكؽ كالفراغ عف معنممت ـ  .كق ؿ :خصص العصر بنلذكر لمن ف مف ز ندة الا ار ة إذ التكح ػد
هػػك أسػػنس التنز ػػنت كالعصػػر هػػك كقػػت صػػعكد مبلئكػ الن ػػنر كل ػػذا غمػػظ فػ إ مػػنف المعػػنف بػ  .كق ػػؿ :ألف كقػػت
العصػػر كقػػت تعظػػـ ف ػ المعنصػ

الرتفػػنع المبلئكػ بنألعمػػنؿ كاف كننػػت ال مػ ف الفػػنارة محرمػ كػػؿ كقػػت .قكلػ :

( فصػػدق را ػؿ ) أم :المشػػترم كاشػػت ار بػػذلؾ الػػثمف الػػذم حمػػؼ أن ػ أعط ػ بكػػذا اعتمػػندا عم ػ حمف ػ  .انظػػر :عمػػدة
القنرم لمع ن (ُٗ.)ِٗ/
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خامساً :التألي عمى اهلل.
(ُ)

فقػػد ثبػػت مػػف حػػد ث انػػدب

– رض ػ اهلل عن ػ  -أف رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ

كسػػمـ -حػ ٌػدث أف راػػبل قػػنؿ (:كاهلل ال غفػػر اهلل لفػػبلف كاف اهلل تعػػنل قػػنؿ :مػػف ذا الػػذم
(ِ)

ت ػػعل عمػ ػ ٌ أف ال أغف ػػر لف ػػبلف ف ػػإن ق ػػد غف ػػرت لف ػػبلف كأحبط ػػت عمم ػػؾ ).
بمعن حمؼ كاألل ال م ف كاإلحبنط اإلبطنؿ كهذا المتعل ا ؿ سػع الكػرـ فعكقػب
ك ت ػػعل

(ّ)

بإحبنط العمؿ.

سادساً :كثرة الحمف لغير حاجة ولو كان صادقاً.
فعػػف أبػ قتػػندة (ْ) -رضػ اهلل عنػ  -أنػ سػػمع رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ
 -قكؿ( :إ نكـ ككثرة الحمػؼ)

(ٓ)

كقكلػ ( :إ ػنكـ ) معنػن َّ :
الزاػر كالتحػذ ر كانمػن حػذر

عػػف كثػرة الحمػػؼ ألف الغنلػػب ممػػف كثػػرت أ مننػ كقكع ػ فػ الكػػذب كالفاػػكر كاف سػػمـ
(ٔ)

مػػف ذلػػؾ عمػ بعػػد لػػـ سػػمـ مػػف الحنػػث أك الَّنػػدـ ألف ال مػ ف حنػػث أك مندمػ .

)ُ( هك :اندب بف انندة -عم األص  -كق ؿ :بر د كاختمؼ ف أب
السػػكف اشػػت ر بكن ت ػ

صػػحنب ام ػػؿ تقػػدـ إسػػبلم كتػػعخرت هارت ػ

فق ػؿ :انػدب أك عشػرق

أك عبػد اهلل أك

فمػػـ ش ػ د بػػد انر مننقب ػ كث ػرة مػػنت عػػنـ

( ِّهػػ) فػ خبلفػ عثمػػنف  -رضػ اهلل عن مػن . -انظػػر :االسػت عنب البػف عبػػد البػر( ْ )ُٔ/كاإلصػنب

البػػف

حار ( ْ.)ِٔ/

)ِ( ركا مسػمـ كتػنب البػر كالصػػم كارداب بػنب الن ػ عػػف تقنػ ط اإلنسػنف مػػف رحمػ اهلل تعػنل (ٖ )ّٔ/رقػػـ :
(ْٖٔٔ).

)ّ( انظر :كشؼ المشكؿ مف حد ث الصح ح ف البف الاكزم (ُ.)ّْٓ/
)ْ( اختمػػؼ فػ اسػػم
بمدم

فق ػػؿ :الحػػنرث بػػف ربعػ بػػف بمدمػ

كق ػػؿ :النعمػػنف بػػف ربعػ

كق ؿ :بمدم بف خننس بف سننف بف عب د بف عدم األنصنرم السمم

كق ػػؿ :النعمػػنف بػػف عمػػرك بػػف

أبك قتندة األنصنرم فنرس رسكؿ اهلل

– صم اهلل عم كسػمـ – ككػنف عػرؼ بػذلؾ اختمػؼ فػ شػ كد بػد انر كشػ د أحػدان كمػن بعػدهن مػف المشػنهد اختمػؼ
ف كقت كفنت

فق ؿ :منت بنلمد ن عنـ ْٓ( :هػ ) كق ؿ :بؿ منت ف خبلف عم بنلككف

كهك ابف سبع ف عنمػن

كصػػم عم ػ عم ػ – رض ػ اهلل عن مػػن. -انظػػر :االسػػت عنب البػػف عبػػد البػػر ( ُ )ُُٔ/كاإلصػػنب
(ْ.)ُٖٓ/

)ٓ( ركا مسمـ كتنب المسنقنة بنب الن

عف الحمؼ ف الب ع (ٓ ) ٓٔ/رقـ.)َُِْ( :

)ٔ( انظر :المف ـ لمن أشكؿ مف تمخ ص كتنب مسمـ لمقرطب (ُْ )ُّٕ/بتصرؼ س ر.
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البػػف حاػػر

(ُ)

كالك ػػبلـ فػ ػ اإلكث ػػنر م ػػع

ػت
كالمػ ػراد :األ م ػػنف الص ػػندق أم ػػن الكنذبػ ػ فحػ ػراـ كاف ىقمٌ ػ ٍ
الصػػدؽ ألف اإلكثػػنر مػػف ح ػػث هػػك إكثػػنر مكػػرك فػ حػػنلت الصػػدؽ كالكػذب كالحرم ػ
(ِ)

ف حنل الكذب أعظـ.
كسبب ن
الحمًؼ بنهلل تعنل

النب – صم اهلل عم كسمـ –عف الصكر الست مف القسـ الثنن

كهك

كلكف عم صف غ ر مرض شرع ن عدة أمكر من ن:

أوالًَ :من ُيكثر الحمِف واأليمان ليس فيو توقير لجناب اهلل.
قػ ػػنؿ تعػ ػػنل  :وََََّّْظُممممىَّْ وََْ١مممما[  َُْٟٙ٤المائززززدة  ]59كف ػ ػ الحػ ػػد ث( :إ ػ ػػنكـ ككث ػ ػرة
الحمػؼ)

(ّ )

كالحكمػ فػ األمػر بتقم ػؿ األ مػنف :أف مػف حمػؼ فػ كػؿ قم ػؿ ككث ػر بنلمٌػ

إقدامػ عمػ ال مػ ف الكنذبػ
ػؤمف ي
انطمؽ لسنن بذلؾ كال بق لم م ف فػ قمبػ كقػع فػبل ي ى
ف ختؿ من هك الغرض األصم ف ال م ف كأ ضن كممػن كػنف اإلنسػنف أكثػر تعظ مػن لمٌػ

تعػػنل

كػػنف أكمػػؿ ف ػ العبكد ػ

كمػػف كمػػنؿ التعظ ػ ـ أف كػػكف ذكػػر المٌ ػ تعػػنل أاػػؿ
(ْ)

كأعم عند مف أف ستش د ب ف غرض مف األغراض الدن ك .

ثانياً :في الحمف اقتطاع مال الغير باليمين الفاجرة ،فيأخذ مال غيره بالباطل.
كهذا شمؿ ال م ف الغمكس كال م ف الفنارة كش ندة الزكر المقركن بػنلحمًؼ ف مقػ
ػنحب ن كهػػك عم ػ غضػػبنف لحػػد ث عبػػد اهلل بػػف مسػػعكد
اهللى صػ ي

(ٓ)

 -رض ػ اهلل عن ػ -

)ُ( الت سػ ػ ر بش ػػرح الا ػػنمع الص ػػغ ر لممن ػػنكم (ُ )َِٖ/دار النش ػػر :مكتبػ ػ اإلم ػػنـ الش ػػنفع  -الر ػػنض – طّ/
( َُْٖهػ ُٖٖٗ -ـ ).
)ِ( انظر :الفتنكل الحد ث

)ّ( سبؽ تخر ا (صػ ٖٓ).
)ْ( مفنت

البف حار ال تم (ُ )َُّ/الننشر :دار المعرف

ط ِ /بتصرؼ.

الغ ب لمرازم (ٔ.)ِْٓ/

)ٓ( هك :عبد اهلل بف مسعكد ال ذل

أبك عبد الرحمف صنحب رسكؿ اهلل – صم اهلل عم كسػمـ – كخندمػ

كأحػد

كأحد السنبق ف األكل ف مػف كبػنر البػدر ف كمػف نػببل الفق ػن كالمقػرئ ف حفػظ مػف فػ رسػكؿ اهلل – صػم اهلل عم ػ
كسػػمـ – سػػبع ف سػػكرة كػػنف أحػػد أكع ػ العمػػـ كأئم ػ ال ػػدل كل ػ ق ػ ار ات كفتػػنكل نفػػرد ب ػػن مػػنت عػػنـ (ِّ ه ػػ)
بنلمد ن عػف سػت ف عػنـ – رضػ اهلل عنػ  .-انظػر :االسػت عنب البػف عبػد البػر( ِ )ُّٔ/اإلصػنب

ِ.)ّٖٔ/
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قػػنؿ :قػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ ( :-مػػف اقتطػػع مػػنؿ امػػرئ مسػػمـ ب م ػ ف
كنذب

(ُ)

لق اهلل كهك عم غضبنف).

كف ػ حػػد ث أب ػ أمنم ػ – رض ػ اهلل عن ػ – قػػنؿ :قػػنؿ رس ػكؿ اهلل – صػػم اهلل عم ػ
كسػػمـ  ( :-مػػف اقتطػػع حػػؽ امػػرئ مسػػمـ ب م ن ػ

فقػػد أكاػػب اهلل ل ػ النػػنر كحػػرـ عم ػ

الانػ ) فقػػنؿ لػ راػػؿ :كاف كػػنف شػ ئن سػ ار ػػن رسػػكؿ اهلل؟ قػػنؿ (:كاف كػػنف قضػ بن مػػف
أراؾ) (ِ) فف هذ ارثػنر ًمػف كع ػد اهلل تعػنل ىمػف حمػؼ عمػ مػ ف كنذبػ ل قتطػع ب ػن
منؿ امرئ مسمـ كالحنلؼ ب ن قد َّ
كحد اهلل ف حمف ب ن كنف أف كػكف إلػ ه غ ػر كمػع
(ّ)

هذا فمـ ىرفع ذلؾ الكع ىد عن .

ثالثاً :أن الحمِف الكاذب في البيع فييا َغرر عمى المشتري.
لح ػػد ث أبػ ػ هر ػ ػرة  -رضػ ػ اهلل عنػ ػ  -ق ػػنؿ  :ق ػػنؿ رس ػػكؿ اهلل  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ
كسمـ( :-الحمؼ يمىنفقى ه لمسمع

ممحق لمبرك ) (ْ)كف ركا  (:ممحق لمرب ).

(ٓ)

كالمػ ػراد ب ػػنلحمؼ هن ػػن ال مػ ػ ف الف ػػنارة ف ػػإف الس ػػمع تينف ػػؽ ب ػػن أم :تخ ػػرج كالكس ػػب
(ٔ)
الحمًػػؼ الكػػنذب مسػػبب لسػػرع ب ػػع السػػمع ككثػرة
لمكضػػع الغػػركر كالكػػذب محػػؽ ك ى
الرغب

(ٕ)

كالحرص عم ن بسبب ال م ف.

)ُ( ركا البخػ ػػنرم كتػ ػػنب التكح ػ ػػد بػ ػػنب قػ ػػكؿ اهلل تعػ ػػنل { :كاػ ػػك كمئػ ػػذ ننض ػ ػرة إل ػ ػ رب ػ ػن نػ ػػنظرة} [الق نم ػ ػ ]ِّ :
(ٗ )ُِٔ/رقـ.)ْْٕٓ( :

)ِ( سبؽ تخر ا (صػٕٓ).

)ّ( انظر :شرح مشكؿ ارثنر (ِ )ِ/أحمد بف محمد بف سبلم بف عبد الممؾ بف سمم أبك اعفػر األزدم الحاػرم
المصػ ػػرم المعػ ػػركؼ ب (الطحػ ػػنكم) (تُِّ :هػ ػ ػ ) تحق ػ ػػؽ :شػ ػػع ب األرنػ ػػؤكط الننشػ ػػر :مؤسس ػ ػ الرسػ ػػنل

(ُُْٓ هػ ُْْٗ -ـ).

طُ/

)ْ( ركا البخنرم كتنب الب كع بنب { :محؽ اهلل الربن ك رب الصدقنت كاهلل ال حب كؿ كفنر أث ـ} [البقػرة]ِٕٔ :
(ّ ) ٕٖ/رقـ.)َِٖٕ ( :

)ٓ( ركا مسمـ كتنب المسنقنة بنب الن

عف الحمؼ ف الب ع (ٓ ) ٓٔ/رقـ.)َِْٗ( :

)ٔ( كشؼ المشكؿ مف حد ث الصح ح ف البف الاكزم (ُ.)ٖٖٔ/

)ٕ( انظر :مشنرؽ األنكار عم صحنح ارثنر لمقنض ع نض (ِ.)ُِ/
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الحمِف باهلل ،عمى عدم المغفرة لشخص ،سوء أدب مع اهلل.
رابعاًَ :
لحد ث اندب – رض اهلل عن  -أف رسكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -ح ٌػدث أف
راػػبل قػػنؿ (:كاهلل ال غفػػر اهلل لفػػبلف كاف اهلل تعػػنل قػػنؿ :مػػف ذا الػػذم تػػعل عمػ ٌ أف ال
(ُ)

أغفر لفبلف فإن قد غفرت لفبلف كأحبطت عممؾ ).

فنلحمًؼ بنهلل عم عدـ المغفرة إلنسنف كقع ف معصػ
اهلل قسػػم كاعػػؿ ىحًمفػ كنذبػن ال نفػػذ ألف أمػػر المغفػرة كعػػدم ن ب ػػد اهلل كحػػد كل سػػت
ألح ػػد م ػػف الخم ػػؽ كذل ػػؾ لم ػػن ف ػ ػ م ػػف الغ ػػركر كالكب ػػر مم ػػف تمف ػػظ ب ػػن كاحتق ػػنر أله ػػؿ
ف ػ تحكػـ عمػ اهلل فعبطػؿ

المعنص

(ِ)

كف ن ت د د ككع د شد د لكؿ مف تعل عم اهلل.

)ُ( سبؽ تخر ا ( صػٖٓ ).
)ِ( انظػػر :مشػػكنة المصػػنب
شرح مرعنة المفنت

(ٖ ) ّٕ/محمػػد بػػف عبػػد اهلل الخط ػػب العمػػرم كلػ الػػد ف أبػػك عبػػد اهلل التبر ػػزم مػػع

أبك الحسف عب د اهلل بف محمد عبدالسبلـ المبنركفكرم.
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المطمب الرابع:
طريقة العبلج النبوي لمن وقع في الحمف واأليمان.
فكا ػ ػػد الع ػ ػػبلج النب ػ ػػكم أنا ػ ػػع ع ػ ػػبلج فػ ػ ػ مف

لق ػ ػػد تتب ػ ػػع البنح ػ ػػث النص ػ ػػكص النبك ػ ػ ػ
كقع ف الحمًؼ كاأل منف كمف تمؾ الطرؽ كاألسنل ب:
أوالً :التوجيو النبوي.

فع ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػد اهلل ب ػ ػ ػػف مس ػ ػ ػػعكد  -رضػ ػ ػ ػ اهلل عنػ ػ ػ ػ  -أف النبػ ػ ػ ػ  -ص ػ ػ ػػم اهلل عم ػ ػ ػ ػ

كسػ ػػمـ  -قػ ػػنؿ ( :مػ ػػف كػ ػػنف حنلفػ ػػن فم حمػ ػػؼ بػ ػػنهلل أك ل صػ ػػمت) (ُ) ف ػ ػنل م ف إنمػ ػػن تكػ ػػكف
(ِ)

بنلمعبكد المعظـ فإذا حمؼ بنلبلت كنحكهن فقد ضنه الكفنر.

عم ػ ػ أن ػ ػ ل ػ ػ س ألحػ ػػد أف حمػ ػػؼ بمخمػ ػػكؽ

قػ ػػنؿ ابػ ػػف ت م ػ ػ  ":كل ػ ػػذا اتفػ ػػؽ العممػ ػػن
(ّ)

كنلكعب كنحكهن".

ثانياً :التأديب.
كالتعد ب بنلكفنرة اشتممت عم أمر ف:
كه ػ ػ ػػك إطع ػ ػ ػػنـ عشػ ػ ػ ػرة مس ػ ػ ػػنك ف أك كس ػ ػ ػػكت ـ أك

األم ػ ػ ػػر األكؿ :التعد ػ ػ ػػب الم ػ ػ ػػنل
تحر ر رقب .
األمر الثنن  :التعد ب الحس

كهك ص نـ ثبلث أ نـ.

ك ػػدؿ عم ػ هػػذ ف األمػػر ف قكل ػ تعػػنل  :الَ ََََُّرِم مزَُُّّٜ٘ٝ ُٟم مُُ تِم ماٜٝرْىِ ِِمممٍ وََْ١م ما ُِْٟٙ٤وََٜمممم٣ِٙ
ََََُّرِممزُُ٘ ٟتَِ١ممما ػَٕمممذذلَ١ََّْْ ُٟممماََِّٙ َ٢اسَذُم مُُ إِِْؼَممما ُٞػَشَم مشَجِ َ٠غَممماََِ٘ ِ٠م م ْ٣وَوْعَم م ِ َ٠ممما ذُطْؼُِ١مممى َ٢وَهِْٝمممُ ُْٟٙوَوْ

)ُ( ركا البخنرم كتنب الش ندات بنب :ك ؼ ستحمؼ؟ (ّ )ِّٓ/رقـ.)ِٕٔٗ( :
)ِ( انظر :فت البنرم البف حار (ٖ.) ُِٔ/
)ّ( مامكع الفتنكل (ّ.)ّٖٗ/
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ِ٘غْممىَذُهُ ْٟوَوْ ذَاْشَِممشُ سََٔثَممحٍ ََِ١مممٜ ٣ممَ ْٟجِممذْ َِصِممَُا ُٞثًََثَممحِ وََّممما ٍٞرَِٜممَٗ َّ٘ممماسَجُ وََْ١مما ُِْٟٙ٤إِرََّ َََّْٝممرُ ْٟوََََّّْظُممىَّْ
وََْ١اَ٘ َُْٟٙ٤زََُ َِٜٗثََََُ َُْٟٜٙ َُُّّٜٝ ُ٣اذُِِ َٜؼَ ُْٟٙٝذَشُْٙشُو[.٢المائدة ]59
ك دؿ عم ذلؾ حػد ث أبػ هر ػرة -رضػ اهلل عنػ  -قػنؿ :قػنؿ رسػكؿ اهلل  -صػم
اهلل عم ػ كسػػمـ ( -مػػف حمػػؼ عم ػ
(ُ)

م ػ ف ف ػرأل غ رهػػن خ ػ ار من ػػن فم عت ػػن كل كفػػر عػػف

م ن ).

ثالثاً :أسموب التحذير.
لقػػد حػ ٌذر النبػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – مػػف أف يكثػػر اإلنسػػنف مػػف الحمًػػؼ حتػ
كلك كنف صندقن كال حمؼ إال إذا دعت الحنا أك طيمب ذلػؾ منػ لقكلػ – صػم اهلل
(ِ)
عم كسمـ – ( إًَّن يكـ ك ىكثٍرةى ا ٍلحمً ً
ؼ ).
ٍ ى ى ى
رابعاً :االستثناء في اليمين.
كهػػك :أف سػػتثن الحػػنلؼ ف ػ

م نػ

بػػعف قػػكؿ مػػثبل ":كاهلل إف شػػن اهلل" لمػػن ثبػػت

مف حد ث أب هر رة -رض اهلل عن  -قنؿ :قنؿ سم منف بف داكد  -عم مػن السػبلـ -
ألطكفف الم م بمنئ امرأة تمػد كػؿ امػرأة غبلمػن قنتػؿ فػ سػب ؿ اهلل فقػنؿ لػ الممىػؾ :قػؿ
ٌ
إف شػن اهلل فمػـ قػػؿ كنسػ فعطػػنؼ ب ػف كلػػـ تمػد مػػن ف إال امػرأة نصػػؼ إنسػنف قػػنؿ
النب ػ ػ  -صػ ػػم اهلل عم ػ ػ كسػ ػػمـ ( :-لػ ػػك قػ ػػنؿ :إف شػ ػػن اهلل لػ ػػـ حنػ ػػث ككػ ػػنف أرا ػ ػ
(ّ)

لحنات ).

خامساً :التدارك.
التدارؾ بكمم التكح د إذا حمؼ بغ ر اهلل لقكل – صم اهلل عم كسمـ – ( مف

)ُ( ركا مسمـ كتػنب األ مػنف بػنب نػدب مػف حمػؼ م نػن فػرأل غ رهػن خ ػ ار من ػن أف ػعت الػذم هػك خ ػر ك كفػر
عف م ن (ّ )ُُِٕ/رقـ.)َُٔٓ( :

)ِ( سبؽ تخر ا (صػٖٓ).

)ّ( ركا البخنرم كتنب النكنح بنب قكؿ الراؿ :ألطكفف الم م عم نسنئ (ٕ )َٓ/رقـ.)ِِْٓ( :
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حمؼ منكـ فقػنؿ فػ حمفػ  :بػنلبلت كالعػزل فم قػؿ :ال إلػ إال اهلل)

(ُ)

مػف حمػؼ ب ػن

اندا ف ػك كػنفر كمػف قنل ػن اػنهبل أك ذاهػبل قػكؿ :ال إلػ إال اهلل كفػر اهلل عنػ

(ِ)

ك ػرد

قمب عف الس ك إل الذكر كلسنن إل الحؽ ك نف عن من ارل ب مف المغك.
سادساً :الوعيد الشديد.

اػن الكع ػػد الشػد د فػ مف حمػػؼ بػنهلل كنذبػ ن فػنقتطع حػػؽ غ ػػر لمػن كرد مػػف حػػد ث
ً
نمػ ػ ى – رضػ ػ اهلل عنػ ػ  -أ َّ
ىف ىر يس ػػك ىؿ المَّػ ػ ً  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ -قى ػػن ىؿ( :م ػػف
يم ى
أىبػ ػ أ ى
اقتطع حؽ امرئ مسمـ ب م ن فقد أكاب اهلل ل الننر كحرـ عم الان فقنؿ لػ راػؿ:

كاف كنف ش ئن س ار ن رسػكؿ اهلل؟ قػنؿ :كاف كػنف قضػ بن مػف أراؾ))ّ(.كفػ ركا ػ  ( :مػف
اقتطع منؿ امرئ مسمـ ب م ف كنذب

(ْ)

لق اهلل كهك عم غضبنف).

قػػنؿ الصػػنعنن (ٓ) ":الحػػد ث دل ػػؿ عم ػ شػػدة الكع ػػد لمػػف حمػػؼ ل عخػػذ حقػػن لغ ػػر أك
سػػقط عػػف نفس ػ حقػػن فإن ػ ػػدخؿ تحػػت االقتطػػنع لحػػؽ المسػػمـ كالتعب ػػر بحػػؽ المػػر
المسػػمـ ػػدخؿ ف ػ مػػن ل ػ س بمػػنؿ شػػرعن كامػػد الم ت ػ كنحػػك كذكػػر المسػػمـ خػػرج مخػػرج
الغنلػػب كاال فنلػػذم مثم ػ ف ػ هػػذا الحكػػـ ق ػػؿ :ك حتمػػؿ أف هػػذ تخػػتص بمػػف اقتطػػع
ب م ن ػ حػػؽ المسػػمـ ال حػػؽ الػػذم

كاف كػػنف محرمػػن فم ػ عقكب ػ أخػػرل كا اػػنب النػػنر

كتحػػر ـ الان ػ مق ػػد بمػػن إذا لػػـ تػػب ك ػػتخمص مػػف الحػػؽ الػػذم أخػػذ بػػنطبل كالم ػراد
(ٔ)

بنل م ف ال م ف الفنارة كاف كننت مطمق ف الحد ث".
)ُ) سبؽ تخر ا (صػُٖ).

)ِ( فت البنرم البف حار (ٖ.)ُِٔ/
)ّ( سبؽ تخر ا
)ْ( سبؽ تخر ا

(صػٕٓ).
(صػٕٖ).

)ٓ( هك :محمد بف إسمنع ؿ بف صبلح بف محمد أبك إبراه ـ الكحبلن

ثـ الصنعنن

المعركؼ كعسبلف بنألم ر

مات د مقب "المؤ د بنهلل" ابف المتككؿ عم اهلل كق أر الحد ث عم أكنبر عممػن صػنعن كعممػن المد نػ
ام ػػع العمػػكـ كمػػف تصػػنن ف " :تكض ػ

األفكػػنر" "شػػرح تنق ػ

كبػرع فػ

األنظػػنر" ك"سػػبؿ السػػبلـ شػػرح بمػػكغ الم ػراـ مػػف أدل ػ

األحكنـ" "ال كاق ت ف المكاق ت" ك"إرشند النقند إل ت س ر االات ند" منت عنـ ( ُُِٖهػ) .انظر :البدر الطػنلع

لمشككنن ( ِ )ُّّ/كاألعبلـ لمزركم ( ٔ.)ِّٔ/

)ٔ( سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ (ْ.)ُّّ/
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قنؿ الشككنن (ُ) ":ف قكل  ( :كاف كنف قض بن مف أراؾ) هذا مبنلغػ فػ القمػ كا ٌف
اسػػتحقنؽ الن ػػنر ك ػػكف بما ػػرد ال م ػ ف فػ ػ اقتط ػػنع الح ػػؽ كاف كػػنف شػ ػ ئن سػ ػ ار ال ق مػ ػ

ل ")ِ(.كهذ النصكص ف الكع د لمف حمؼ فعخذ منؿ غ ر تيق د بشرط ف:
الشرط األول :أف تكػكف م نػن بػنهلل تعػنل

(ّ)

أك صػف مػف صػفنت

أك اسػـ مػف أسػمنئ

فإف كننت بغ ر اهلل فبل اعتبنر ل ن شرعن.

الشرط الثاني :أف تككف معقكدة كعف عمد كقصػد فػإف كننػت غ ػر معقػكدة كال عػف
غ ػر عمػد ف خػرج مػف الكع ػد السػنبؽ مػ ف المغػك كدل ػؿ ذلػؾ قػكؿ اهلل تعػنل  :سَتَّ َما الَ
ذَََُّرِزَْ٤ا إِ٤ ٢غُِ َا وَوْ وَرْطَأَْ٤ا [.البقفة  ]256كمف السن من ركت عنئش – رض اهلل عن ن
– بقكل ن ( :أنزلت هذ ار  الَ ََََُّرِزُُ٘ َُُّّٜٝ ُٟتِاٜٝرْىِ (ْ) ٍِِ وََْ١ا[.ُِْٟٙ٤البقفة  ]225ف قكؿ
(ٓ)

قكؿ الراؿ ال كاهلل كبم كاهلل).

)ُ) هك :محمد بف عم بف محمد الشككنن

فق مات د مف كبنر عممن صنعن ال مف كلد ب ارة شككنف "مف ببلد

حنكمػػن ب ػػن ككػػنف ػػرل تحػػر ـ التقم ػػد لػ "
خػكالف بػػنل مف" كنشػػع بصػػنعن ككلػ قضػػن هن عػػنـ( ُِِٗ ه ػػ) كمػػنت
ن
ُُْ" مؤلفنػن مػنت عػنـ ( َُِٓهػػ) كمػف مصػنفنت "" :فػت القػد ر" فػ التفسػ ر ك"السػ ؿ الاػرار" فػ شػرح األزهػػنر
فػ الفقػ  .ك"إرشػػند الفحػػكؿ" ف ػ األصػػكؿ .انظػػر :األعػػبلـ لمزركم ػ (ُ ) ِْٔ/كمعاػػـ المػػؤلف ف لمدمشػػق (ّ/

ُْٓ).

)ِ( ن ػػؿ األكط ػػنر م ػػف أحند ػػث سػ ػ د األخ ػػنر ش ػػرح منتقػ ػ األخب ػػنر(ٗ ) ُْٔ/الننش ػػر :إدارة الطبنعػ ػ المن ر ػ ػ
طُُّْ(ُ/هػ ُّٗٗ -ـ).

)ّ) قنؿ الشككنن " :الحمؼ بغ ر اهلل ال نعقد ألف الن

دؿ عم فسند المن

عن

كال ذهب الام كر .كقنؿ

بعض الحننبم  :إف الحمؼ بنب نن  -صم اهلل عم كسمـ  -نعقد كتاب الكفنرة .انظر :ن ؿ األكطنر(ٖ.)ِّٔ/

)ْ ) المغك ف كبلـ العرب طمػؽ عمػ أمػر ف :أحػدهمن :فضػكؿ الكػبلـ كبنطمػ

كمنػ  :لغػك ال مػ ف كهػك أف قػكؿ :ال

مف الكبلـ ل س بحسف كهك :من كنف ف ػ مػعثـ كرفػث كفحػش كمنػ قكلػ

كاهلل كبم كاهلل كثنن من :المغك :كؿ ش
تعنل { :ال تىسمع ًف ن ً
الغى ن} }الغنش  {ُُ:أم :ال تسمع ف ن بنطبل كال معثمن كمن حد ث أب هر رة – رض اهلل
ٍى ي ى
ػت المغػػك كهػػك الكػػبلـ الممغػ
عنػ – ( إذا قمػػت لصػػنحبؾ ػػكـ الامعػ  :أنصػػت كاإلمػػنـ خطػػب فقػػد لغػػكت) أم :قيمػ ى
الس ػػنقط البنط ػػؿ الم ػػردكد - .كالح ػػد ث :ركا مس ػػمـ كت ػػنب الامعػ ػ ب ػػنب فػ ػ اإلنص ػػنت ػػكـ الامعػ ػ فػ ػ الخطبػ ػ
(ِ )ّٖٓ/رقػػـ .-)ُٖٓ( :انظػػر :ال ازهػػر ف ػ غر ػػب ألفػػنظ الشػػنفع (صػ ػْْ) محمػػد بػػف أحمػػد األزهػػرم ال ػػركم
(تَّٕ:هػ) الننشر :دار الطبلئع كانظر :شرح صح

مسمـ لمنككم(ٔ.)ُّٖ/

)ٓ( ركا البخػػنرم كتػػنب تفسػ ر القػرآف بػػنب قكلػ { :ال ؤاخػػذكـ اهلل بػػنلمغك فػ أ مػػننكـ} [البق ػرة) ٔٔ/ٔ ( ]ِِٓ :
رقـ.)ُّْٔ ( :
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المبحث الرابع:
التطير والتشاؤم.
وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األول :تعريف التطير والتشاؤم.
ذم التطير والتشاؤم.
المطمب الثاني :األسباب النبوية في ّ
المطمب الثالث :طريقة العبلج النبوي لمتطير والتشاؤم.
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المطمب األول:
تعريف التطير والتشاؤم.
الفرع األول :تعريف التطير لغة واصطبلحاً.
التطيـــر فـــي المغـــةً :
الطىػ ػرة :بكس ػػر الط ػػن كف ػػت ال ػػن
(ُ)
بنلش .

كق ػػد تس ػػكف هػ ػ التش ػػنؤـ

ط ػ ػػر ألف العػ ػػرب تشػ ػػن مكف أك
كالتط ػ ػػر :مصػ ػػدر تطٌ ػ ػػر كأصػ ػػم مػ ػػعخكذ مػ ػػف ال ى
تفػػن لكف بػػنلط كر عم ػ الطر ق ػ المعركف ػ عنػػدهـ بزاػػر الط ػػر ثػػـ نظػػر :هػػؿ ػػذهب
م نن أك شمنال أك من أشب ذلػؾ فػإف ذهػب إلػ الا ػ التػ ف ػن الت ػنمف أقػدـ أك ف ػن
(ِ)

التشنؤـ أحاـ.

التطير في االصطبلح:
التط ر هك ":الش

(ّ)

المكرك مف قكؿ أك فعؿ أك مرئ ".

ويفرق بعضيم بين الطيرة والتطير فيقول:
التط ر :هك الظف الس آل الذم ف القمب.
(ْ)

كالط رة :هك الفعؿ المرتكب عم الظف الس آل.

)ُ( الن ن ف غر ب الحد ث كاألثر البف األث ر( ّ )ُِٓ/كانظر :غر ب الحد ث البػف الاػكزم( ِ )ْٖ/كفػت
البنرم البف حار (َُ.)ُِِ /

)ِ( انظر :تنج العركس لمزب دم مندة " ط ر"(ُِ ) ْْٓ/كلسنف العرب البف منظكر مندة " ط ر" (ْ.)َٖٓ/
)ّ( ن ؿ األكطنر لمشككنن (ٕ.)َِٕ/

)ْ( انظر :عكف المعبػكد شػرح سػنف أبػ داكد (َُ )َْٔ/محمػد شػمس الحػؽ العظػ ـ آبػندم تحق ػؽ :عبػد الػرحمف
محمد عثمنف دار النشر :المكتب السمف  -المد ن المنكرة – طُّٖٖ( ِ/ه ػُٖٗٔ -ـ).
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الفرع الثاني :تعريف التشاؤم لغة واصطبلحاً.
التشاؤم في المغة:
(ُ)

طمؽ التشنؤـ ف المغ عم معنف عدة كأهم ن:

أ  -التط ػػر أك مػػن قنبػػؿ الت ػػنمف قػػنؿ :تشػػن ـ من ػ أم تط ػػر كتشػػن ـ ب ػ أم عػ ٌػد
شؤم ن ال مف ف كال خ ر.
ب  -تػػكهـ أك تكقػػع الشػػر قػػنؿ :تشػػن ـ مػػف األمػػر أك مػػف فػػبلف أم تػػكهـ كتكقػػع
الشر مف ننح ت

كمن ق ؿ ألهؿ النػنر :أصػحنب المشػعم

لمعػذاب أك الشػر الػذم نػزؿ

ب ـ بسبب كفرهـ كسك أعمنل ـ ف الح نة الػدن ن قػنؿ تعػنل   :وََّٜمزَََِّ٘ َ٣مشُوَّ تَََِاذِ َما هُمْٟ
وَلْاَابُ ََّ١ْٜشْأََ٠ح  ػََُْٝهَِ٤ ْٟاسَ َُّْ٠لَذَج[. البلد ]21-19
ج  -إسن ة الظف بكؿ ش
والتشاؤم في االصطبلح:

ف الكاكد خنلقن أك مخمكقن عنقبل أك غ ر عنقؿ.
(ِ)

هك تكهـ حصكؿ الشر كالمكرك بصكرة تؤدم إل القعكد عف أدا الكااب.
والفرق بين التطير والتشاؤم:
التشنؤـ :هك عد الش

مشؤكمني أم ككف كاكد سبب ن ف كاكد من حزف ك ضر.

أمن التط ر :ف ك التشنؤـ مف الش

المرئ أك المسمكع.

)ُ( انظر :آفنت عم الطر ؽ (ّ ) ٖٔ /د .الس د محمد نكح الننشر :دار الكفن

طُِٗٗ( ٔ/ـ) بتصرؼ.

)ِ( ارداب الشػػرع كالمػػن المرع ػ (ّ )ّٕٓ/محمػػد بػػف مفم ػ بػػف محمػػد بػػف مفػػرج أبػػك عبػػد اهلل شػػمس الػػد ف
المقدس الرام ن

ثـ الصنلح الحنبم

(تّٕٔ :هػ) الننشر :عنلـ الكتب طُُْٖ(ّ/هػػ).
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المطمب الثاني:
ذم التطير والتشاؤم.
األسباب النبوية في ّ
إف ممػػن بعػػث بػ النب ػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – الػػدعكة إلػ التكح ػػد كالتعمػػؽ بػػنهلل
ٌ
تعنل كنبذ الخرافنت الت كننت عند أهؿ الانهم مف االعتقند بنلككاكػب لقػكؿ النبػ
– صػم اهلل عم ػ كسػػمـ (:-قػكؿ اهلل تعػنل  :أصػػب مػف عبػندم مػػؤمف بػ ككػنفر فعمػػن
مػػف قػػنؿ :مطرنػػن بفضػػؿ اهلل كرحمت ػ

فػػذلؾ مػػؤمف ب ػ

مطرنن بنك كذا ككذا فذلؾ كنفر ب

مؤمف بنلكككب).

كػػنفر بنلكككػػب كأمػػن مػػف قػػنؿ:

(ُ)

كلمػػن كسػػفت الشػػمس عم ػ ع ػػد رسػػكؿ اهلل -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – كافػػؽ ذلػػؾ ػػكـ
مػػنت إبػراه ـ فقػػنؿ النػػنس :كسػػفت الشػػمس لمػػكت إبػراه ـ فقػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل
عم كسمـ ( :-إف الشمس كالقمر ال نكسفنف لمكت أحد كال لح نت
(ِ)

فػإذا أر ػتـ فصػمكا

كادعكا اهلل).

ف ػػذ النص ػػكص ت ػػدؿ عمػ ػ أنػ ػ – ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ -ك ػػنف ػ ػربط الن ػػنس ب ػػنهلل
ذـ التط ػر كالتشػنؤـ لمػن
ك اعؿ قمكب ـ تتعمػؽ بمػف ب ػد مقنل ػد السػمنكات كاألرض كلػذا ٌ
ف مف التعمؽ بنلمخمكقنت كغ ر مف األفبلؾ كالناكـ كمف تمؾ األسبنب:
أوالً :الطيرة نوع من الشرك.
لحػػد ث عبػػد اهلل بػػف مسػػعكد – رض ػ اهلل عن ػ  -قػػنؿ :قػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل
(ّ)

عم كسمـ  ( :-الط رة شرؾ).

)ُ( ركا البخنرم كتنب األذاف بنب ستقبؿ اإلمنـ الننس إذا سمـ(ُ )ُٔٗ/رقـ )ْٖٔ( :كمسمـ كتنب اإل مػنف
بنب ب نف كفر مف قنؿ :مطرنن بنلنك (ُ )ّٖ/رقـ )ِّ( :مف حد ث ز د بف خنلد الا ن – رض اهلل عن .-

)ِ( ركا البخنرم أبكاب الكسكؼ بنب الصبلة ف كسكؼ الشمس (ِ )ّْ/رقـ )َُّْ( :مف حد ث المغ رة بػف
شعب – رض اهلل عن .-

)ّ( ركا أحمػػد ف ػ مسػػند عبػػد اهلل بػػف مسػػعكد (ّ )ْٓٔ/رقػػـ )ّٖٕٔ( :كالترم ػػذم بمفػػظ ( :الط ػ ػرة مػػف الشػػرؾ)

(ْ )َُٔ/رق ػػـ )ُُْٔ( :كق ػػنؿ" :ح ػػد ث حس ػػف ص ػػح " كص ػػح إس ػػنند أحم ػػد ش ػػنكر فػ ػ تعم قػ ػ عمػ ػ مس ػػند
أحمد(ّ.)ْٓٔ /
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ثانياً :الطيرة ترد الشخص عن حاجتو.
ف تعمػػؽ قمب ػ بنألش ػ ن

أكثػػر مػػف تعمق ػ بػػنهلل

إ ٌف الط ػرة تػػرد الشػػخص عػػف حنات ػ
كل ػػذا اػػن ف ػ حػػد ث أب ػ هر ػرة -رضػ اهلل عن ػ  -قػػنؿ :قػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل
(ُ)

عم كسمـ (: -ال عدكل كال ط رة).

كاػن ذكػر السػبب صػر حن فػ حػد ث عبػد اهلل بػف عمػرك -رضػ اهلل عن مػن -قػػنؿ:
(ِ)

قنؿ رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم ك سمـ  (:-مف ردت الط رة مف حنا فقد أشرؾ).

كال مزـ مف الط رة النطؽ بنلمسنف بؿ حصؿ بمارد أف قع ذلػؾ فػ الػنفس كاف لػـ
ػػتكمـ لحػػد ث معنك ػ بػػف الحكػػـ  -رضػ اهلل عنػ  -قمػػت :ػػن رسػػكؿ اهلل إنػ حػػد ث
كقػػد اػػن اهلل بنإلسػػبلـ كاف منػػن راػػنال ػػعتكف الك ػػنف قػػنؿ( :فػػبل تػػعت ـ)

ع ػػد بانهم ػ

(ّ)

ادكن ف صدكرهـ فبل صدن ـ ).

قنؿ :كمنن رانؿ تط ركف قنؿ ( :ذاؾ ش

حث عم التسم ـ لقضن اهلل كقػدر كالط ػرة تنػنف ذلػؾ كلػذلؾ قػنؿ النبػ –
كالشرع ٌ
صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ (: -المػػؤمف القػػكم خ ػػر كأحػػب إل ػ اهلل مػػف المػػؤمف الضػػع ؼ
كف كؿ خ ر احرص عمػ مػن نفعػؾ كاسػتعف بػنهلل كال تعاػز كاف أصػنبؾ شػ

فػبل

تقؿ :لك أن فعمت كنف كذا ككذا كلكف قؿ :قػدر اهلل كمػن شػن فعػؿ فػإف لػك تفػت عمػؿ
(ْ)

الش طنف).

)ُ( ركا البخنرم كتنب الطب بنب الط رة (ٕ )ُْٔ/رقـ )َٕٕٓ( :كمسمـ كتػنب السػبلـ بػنب ال عػدكل كال
ط رة كال هنم

كال صفر كال نك كال غكؿ كال كرد ممرض عم مص (ٕ )ُّ/رقـ.)َِٓٗ( :

)ِ( ركا أحمػػد ف ػ مسػػند عبػػد اهلل بػػف عمػػرك بػػف العػػنص (ِ )َِِ/رقػػـ )َْٕٓ ( :قػػنؿ ال تم ػ  ":ف ػ ابػػف
ل عػ

كحد ث ػ حسػػف كف ػ ضػػعؼ كبق ػ رانل ػ ثقػػنت"  .انظػػر :مامػػع الزكائػػد (ٓ )َُٓ/كصػػحح األلبػػنن ف ػ

السمسم الصح ح (ّ )ّٓ/كقنؿ شع ب األرنؤكط ف تعم ق عم الحد ث(ِ":)َِِ/حد ث حسف".

)ّ( ركا مسمـ كتنب المسناد كمكاضع الصبلة بنب تحر ـ الكبلـ ف الصبلة كنس من كػنف مػف إبنحتػ (ِ)َٕ/
رقـ.)ُِِٕ( :

)ْ) ركا مسمـ كتنب القدر بنب فػ األمػر بػنلقكة كتػرؾ العاػز كاالسػتعنن بػنهلل كتفػك ض المقػند ر هلل (ْ)َِِٓ/
رقـ )ِْٔٔ( :مف حد ث أب هر رة – رض اهلل عن .-
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قنؿ ابف الق ـ (ُ) ":إ ٌف تػعذم اإلنسػنف كتشػنؤم بػنلتط ر إنمػن هػك فػ نفسػ كعق دتػ ال
(ِ)
هم كخكف هك الذم ط ر ك صد ال من رآ كسمع ".
ف المتط ر ب فك ي
ثالثاً :الطيرة والتشاؤم ِحرمان.
كهػػذا الحرمػػنف لمعبػػد مػػف السػػبع ف األلػػؼ الػػذ ف ػػدخمكف الان ػ بغ ػػر حسػػنب ق ػػنؿ
رسكؿ اهلل – صم اهلل عم كسمـ – ( :دخؿ الان مف أمت سبعكف ألف ن بغ ر حسػنب
(ّ)

هـ الذ ف ال سترقكف كال تط ركف كعم رب ـ تككمكف).
رابعاً :التطير والتشاؤم  ،سبب إلحباط الشخص.
فػ الحػػد ث (:ال قػػكلف أحػػدكـ خبثػػت نفسػ

كلكػػف ل قػػؿ لقسػػت نفسػ ) (ْ) كػنف النبػ

– صم اهلل عم كسمـ  -عاب االسـ الحسف ك تفنئؿ بػ

ك كػر االسػـ القبػ

ك غ ػر

ككر – صم اهلل عم كسمـ  -لفظ الخب ػث إذ الخبػث حػراـ عمػ المػؤمن ف فػ حػ ف
أف :لقسػت كخبثػػت معننهمػػن كاحػػد كهػػك :غثػػت لكنػ اسػػتقب لفػػظ خبثػػت كهػػك مػػف بػػنب
ٌ
(ٓ)
األدب.
)ُ( هك :محمد بف أب بكػر بػف أ ػكب الفق ػ اإلمػنـ المفتػ المتفػنف النحػكم شػمس الػد ف أبػك عبػد اهلل الدمشػق إمػنـ
الاكز

كلد عػنـ (ُٗٔ هػػ) كمػف تصػنن ف  " :زاد المعػند فػ هػدل خ ػر العبػند " "ت ػذ ب سػنف أبػ داكد كا ضػنح

عممػ كمشػػكبلت " " سػفر ال اػرت ف كطر ػؽ السػػعندت ف "مػنت عػػنـ ( ُٕٓ ه ػ ) .انظػػر :المعاػـ المخػػتص بنلمحػػدث ف
لمذهب (ُ )ِٔٗ/تحق ؽ :د .محمد الحب ب ال م

الننشر :مكتب الصد ؽ الطنئؼ

ط َُْٖ( ُ/هػ ُٖٖٗ -

ـ) كأع ػػنف العصػػر كأع ػكاف النصػػر لمصػػفدم (ْ )ّٔٓ/تحق ػػؽ  :عم ػ أبػػك ز ػػد كآخػػر ف الننشػػر :دار الفكػػر

المعنصػػر ب ػػركت  -لبنػػنف دار الفكػػر دمشػػؽ – سػػكر ن -ط ُُْٖ( ُ/هػ ػ  ُٖٗٗ -ـ) ك تكض ػ

المشػػتب ف ػ

ضبط أسمن الػركاة كأنسػنب ـ كألقػنب ـ ككنػنهـ (ْ )ِٖٗ/محمػد بػف عبػد اهلل بػف محمػد بػف أحمػد بػف مانهػد الق سػ
الدمشػػق الشػػنفع

شػػمس الػػد ف الش ػ ر "بػػنبف ننصػػر الػػد ف" (تِْٖ :ه ػػ) تحق ػػؽ :محمػػد نع ػ ـ العرقسكس ػ

الننشر :مؤسس الرسنل – ب ركت -طُّٗٗ( ُ/ـ).

)ِ( مفتنح دار السعندة كمنشكر كال العمـ كاإلرادة (ِ )ِّْ/الننشر :دار الكتب العمم – ب ركت .-

)ّ( ركا البخػ ػػنرم كتػ ػػنب الرقػ ػػنؽ بػ ػػنب { :كمػ ػػف تككػ ػػؿ عم ػ ػ اهلل ف ػ ػػك حسػ ػػب } [الطػ ػػبلؽ )ُِْ/ٖ( ]ّ :رقػ ػػـ:
(ِْٕٔ).

)ْ( ركا البخػػنرم كتػػنب األدب بػػنب ال قػػؿ :خبثػػت نفس ػ (ٖ )ُْ/رقػػـ )ُٕٔٗ( :كمسػػمـ كتػػنب األلفػػنظ مػػف
األدب كغ رهن (ْ )ُٕٔٓ/رقـ )َِِٓ( :مف حد ث عنئش – رض اهلل عن ن.-

)ٓ( انظر :شرح صح

البخنرم البف بطنؿ (ٗ.)ّّٔ/
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المطمب الثالث:
طريقة العبلج النبوي لمتطير والتشاؤم.
لقد كننت طر ق النب – صم اهلل عم كسمـ – ف عبلج التط ر كالتشػنؤـ طر قػ
يمثم

ح ث شممت ام ع الاكانب الت تؤدم إل الط رة كالتشنؤـ كمف ذلؾ من عت :
المضي في الشيء وعدم الرجوع.
أوالًُ :
كال راع بسبب ط رت .

كهك أف مض ف الشآل الذم عزـ عم
ثانياً :الدعاء.

ك دؿ عم هذ ف األمر ف حػد ث عبػد اهلل بػف عمػرك -رضػ اهلل عن مػن -قػنؿ :قػنؿ
رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم ك سمـ ( :-مف ردت الط رة مػف حناػ فقػد أشػرؾ قػنلكا :ػن
رسػػكؿ اهلل مػػن كفػػنرة ذلػػؾ ؟ قػػنؿ :أف قػػكؿ أحػػدهـ :الم ػػـ ال خ ػػر إال خ ػػرؾ كال ط ػػر إال
(ُ)

ط رؾ كال إل غ رؾ ).
ثالثاً :االستخارة.

(ِ)

لحد ث انبر بف عبد اهلل

 -رض اهلل عن من  -قنؿ :كنف رسكؿ اهلل  -صػم اهلل

عم كسمـ -عممنن االستخنرة فػ األمػكر كمػن عممنػن السػكرة مػف القػرآف قػكؿ :إذا هػـ
أحدكـ بنألمر فم ركع ركعت ف مف غ ر الفر ض  :ثـ ل قػؿ ( :الم ػـ إنػ أسػتخ رؾ بعممػؾ
كأسػػتقدرؾ بقػػدرتؾ كأسػػعلؾ مػػف فضػػمؾ العظ ػ ـ فإنػػؾ تقػػدر كال أقػػدر كتعمػػـ كال أعمػػـ
كأنػػت عػػبلـ الغ ػػكب الم ػػـ إف كنػػت تعمػػـ أف هػػذا األمػػر خ ػػر ل ػ ف ػ د ن ػ

كمعنش ػ

كعنقب أمرم أك قنؿ :عناؿ أمرم كآامػ  -فنقػدر لػ ك سػر لػ ثػـ بػنرؾ لػ ف ػ
)ُ( سبؽ تخر ا

كاف

(صػٕٗ).

)ِ( هك :انبر بف عبد اهلل بف عمرك بف حراـ الخزرا

األنصػنرم السػمم

ف الركا عف النب – صم اهلل عم كسمـ -كركل عف امنع مف الصحنب

لػ كألب ػ صػحب

كػنف مػف المكثػر ف

كالتنبع ف غ از تسع عشػرة غػزكة مػع

النبػ ػ – ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ -م ػػنت  -عمػ ػ األراػ ػ  -ع ػػنـ (ٖٕ ه ػ ػ ) بنلمد نػ ػ – رضػ ػ اهلل عنػ ػ  . -انظ ػػر:
االست عنب البف عبد البر (ُ )ُِِ/كاإلصنب

البف حار (ُ.)ُِّ/
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كنػػت تعمػػـ أف هػػذا األمػػر شػر لػ فػ د نػ كمعنشػ كعنقبػ أمػػرم أك قػػنؿ :فػ عناػػؿ
كاقػػدر لػ الخ ػػر ح ػػث كػػنف ثػػـ أرضػػن

أمػرم كآامػ  -فنصػػرف عنػ كاصػػرفن عنػ
(ُ)

قنؿ :ك سم حنات ).

رابعاً :الترغيب ،والترىيب.
التػ اسػتخدم ن النبػ – صػم اهلل عم ػ كسػمـ

مف أبػرز األسػنل ب النبك ػ التربك ػ
– ف عبلج التط ر الترغ ب كالتره ب.

أمـــا الترغيـــب :فمح ػػد ث اب ػػف عب ػػنس – رضػ ػ اهلل عن م ػػن -ق ػػنؿ :ق ػػنؿ رس ػػكؿ اهلل –
صم اهلل عم كسمـ – ( :دخؿ الان مف أمت سبعكف ألفن بغ ػر حسػنب هػـ الػذ ف ال
(ِ)

سترقكف كال تط ركف كعم رب ـ تككمكف).

(ّ)

– رضػ اهلل عنػ – قػػنؿ :قػػنؿ رسػػكؿ

وأمــا الترىيــب :فمحػػد ث عمػراف بػػف حصػ ف
(ْ)
اهلل– صم اهلل عم كسمـ  ( :-ل س ًمَّنن ىم ٍف تىطىَّ ىر أ ٍىك تيطي ىر ل ).
خامساً :إيجاد البديل المناسب.

كهك هنن ثننؤ كاعانب – صم اهلل عم كسمـ – بنلفػعؿ قػكؿ أبػك هر ػرة – رضػ
اهلل عن  :-سمعت رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسػمـ -قػكؿ( :ال ط ػرة كخ رهػن الفػعؿ

)ُ( ركا البخنرم كتنب الدعكات بنب الدعن عند االستخنرة (ِ ) َٕ/رقـ.)ُُٔٔ( :
)ِ( سبؽ تخر ا ( صػ ٖٗ).

)ّ( هك  :عمراف بف حص ف بف عب د بف خمؼ بف عبد ن ـ بف سػنلـ بػف غنضػرة بػف سػمكؿ بػف حبشػ بػف سػمكؿ بػف
كعػػب بػػف عمػػرك الخ ازعػ الكعبػ

أسػػمـ عػػنـ خ بػػر نػػزؿ البصػرة كمػػنت ف ػػن عػػنـ (ِٓ ه ػ ) .انظػػر :االسػػت عنب

البف عبد البر (ّ )َُِٖ/كاإلصنب

البف حار (ْ.)ْٖٓ/

)ْ( ركا البزار ف مسند عمراف بف حص ف (ٗ )ِٓ/رقػـ  )ّٕٖٓ( :كقػنؿ ":هػذا الحػد ث قػد ركم بعػض كبلمػ
مػػف غ ػػر كاػ

فعمػػن بام ػػع كبلمػ كلفظػ

فػػبل نعممػ ػػركل إال عػػف عم ػراف بػػف حص ػ ف كال نعمػػـ لػ طر قػػن عػػف

عمراف بف حص ف إال هذا الطر ؽ كأبك حمزة العطنر بصرم ال بػعس بػ " قػنؿ ال تمػ  ":ف ػ إسػحنؽ بػف الرب ػع

العطػػنر كثقػ أبػػك حػػنتـ كضػػعف عمػػرك بػف عمػ
األلبنن ف صح

كبق ػ رانلػ ثقػػنت" .انظػػر :مامػػع الزكائػػد (ٓ )َُّ/كصػػحح

الانمع الصغ ر (ِ.)ٗٓٔ/
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(ُ)

فػػععمـ النبػ  -صػػم اهلل

عم كسمـ  -أف الفعؿ إنمن هك أف سمع اإلنسنف الكمم الحسن

ف فػعؿ ب ػن أم :تبػرؾ

قػػنلكا :كمػػن الفػػعؿ؟ قػػنؿ :الكممػ الصػػنلح

سػػمع ن أحػػدكـ ).

ب ػػن ك تعكل ػػن عم ػ المعنػ ػ الػػذم طػػنبؽ اسػػم ن كأف الط ػ ػرة بخبلف ػػن كاسػػتحب الف ػػعؿ
(ِ)

بنلكمم الحسن سمع ن مف ننح حسف الظف بنهلل.

قكل  -صم اهلل عم كسمـ  ( :-كخ رهن الفعؿ ) الضم ر رااع إلػ الط ػرة كمعمػكـ
أن ال خ ر ف ن فمػن تقتضػ المفنضػم مػف الشػرك فػ الخ ػر هػك بنلنسػب إلػ زعم ػـ
أك كػػكف مػػف بػػنب قػػكل ـ :العسػػؿ أحم ػ مػػف الخػػؿ كق ػػؿ :إنمػػن مػػدح الفػػعؿ دكف الط ػرة
ألف التشنؤـ سك ظف بنهلل بغ ر سبب محقؽ كالتفنؤؿ حسف ظف بنهلل كالمػؤمف مػعمكر
(ّ)

بحسف الظف بنهلل عم كؿ حنؿ.

كذ ارئػع الحرمػنف كال

ك نبغ لمف من بنلتٌطٌر أف صرؼ عف نفسػ دكاعػ الخ بػ
أف قض ػػن المٌػ ػ -
اعػػؿ لم ٌشػ ػ طنف س ػػمطننن ف ػ نق ػػض عزائمػ ػ كمعنرضػ ػ خنلق ػ ك عم ػػـ ٌ
أف الحرك ػ سػػبب فػػبل ثن ػ عن ػػن مػػنال
أف رزق ػ ل ػ طنلػػب ٌإال ٌ
تعػػنل  -عم ػ غنلػػب ك ٌ
ضػ ر مخمكقػػن كال ػدفع مقػػدك ار كلػ مض فػ عزائمػ

كراض ن ب

(ْ)

كاف منع.

كاثقػػن بنلمٌػ – تعػػنل  -إف أعطػ

سادساً :التطير والتشاؤم سبب لميبلك.
ف الحد ث عف النب – صم اهلل عم كسمـ – قنؿ (:إذا قنؿ الراؿ :همؾ الننس

)ُ( ركا البخنرم كتنب الطب بنب الط رة (ٕ )ُْٕ/رقػـ )ْٕٓٓ ( :كمسػمـ كتػنب السػبلـ بػنب الط ػرة كالفػعؿ

كمن ككف ف مف الشؤـ ( ٕ )ِّ/رقـ.)ُّٓٗ( :

)ِ( معػػنلـ السػػنف (ْ )ِّٓ/أحمػػد بػػف محمػػد الخطػػنب البسػػت

أب ػك سػػم منف (ت  ِٖٖ :هػ ػ ) الننشػػر :المطبع ػ

العمم – حمب -طُُّٓ( ُ /هػ ُِّٗ -ـ).

)ّ( انظر :الفار السنطع عم الصح
فؤاد ر ش

الانمع (ٖ )ٕٔ/محمد الفض ؿ الشػب

بدكف تنر طبع.

اإلدر سػ الزرهػكن

تحق ػؽ :د.

)ْ( أدب الػػدن ن كالػػد ف (صػ ػّٖٗ) عم ػ بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف حب ػػب أبػػك الحسػػف البصػػرم البغػػدادم الش ػ ر
بنلمنكردم (تَْٓ :هػ) الننشر :دار مكتب الح نة تنر النشرُٖٗٔ (:ـ ).
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(ُ)

ف ػػك أهمك ػػـ).

قكلػ ( :أهمك ػػـ) عمػ كا ػ ف :أحػػدهمن :بضػػـ الكػػنؼ كالمعنػ  :هػػك

أش ػػدهـ هبلك ػػن ألنػ ػ إنم ػػن ق ػػنؿ ذل ػػؾ ألح ػػد معن ػ ػ ف :إم ػػن ل ػػئلز ار عمػ ػ ـ كاالحتق ػػنر ل ػػـ
كتفض ؿ نفس

أك لمقطع عم ـ بنستحقنؽ العقكب

فكعن قنط ـ مف رحم اهلل.

كالكا ػ الثػػنن  :بفػػت الكػػنؼ عم ػ معن ػ  :هػػك الػػذم حكػػـ عم ػ ـ بػػنل بلؾ ب أر ػ ال
(ِ)

بدل ؿ مف أدل الشرع كاألكؿ أظ ر كأش ر.
كالتشنؤـ الكارد ف النصكص السنبق

ثبلث أمكر :الفػرس كالمػرآة

مستثن من

كالػػدار لحػػد ث عبػػد اهلل بػػف عمػػر  -رض ػ اهلل عن مػػن  -قػػنؿ  :سػػمعت النبػ  -صػػم
اهلل عم كسمـ -قكؿ (:إنمػن الشػؤـ فػ ثبلثػ  :فػ الفػرس كالمػرأة كالػدار)

(ّ)

كتخػر ر

ذلػػؾ كمػػن قػػنؿ النػػككم ":الط ػرة من ػ عن ػػن إال أف كػػكف ل ػ دار كػػر سػػكننهن أك ام ػرأة
كر صحبت ن أك فرس أك خندـ فم فنرؽ الام ع بنلب ع كنحك كطبلؽ المػ أرة كقػنؿ
آخػػركف :شػػؤـ الػػدار ضػ ق ن كسػػك ا ران ػػن كأذاهػػـ كشػػؤـ المػرأة عػػدـ كالدت ػػن كسػػبلط
لسػػنن ن كتعرضػ ػ ن لمر ػػب كشػ ػؤـ الفػػرس أف ال يغ ػػزل عم ػػن كق ػػؿ :غػػبل ثمن ػػن كش ػػؤـ
(ْ)
الخندـ سك خمق كقم تع د لمن فكض إل  .كق ؿ المراد بنلشؤـ هنن :عدـ المكافق ".
فمػػك تشػػن ـ ب ػػن اإلنسػػنف بػػنلنظر إل ػ ككن ػػن أسػػبنبن عند ػ لكػػنف ذلػػؾ اػػنئ از بخػػبلؼ
غ رهن فنلتشنؤـ ب ن بنطؿ إذ ل ست ه مف األسبنب العند لمن ظن ف ن المتشػنئـ ب ػن
(ٓ)

كأمن اعتقند التعث ر ف غ ر تعنل ففنسد قطعن ف الكؿ.

)ُ( ركا مسمـ كتنب البر كالصم كارداب بنب الن

عف قكؿ همؾ الننس(ْ )َِِْ/رقـ )ِِّٔ( :مف حػد ث

ابف مسعكد – رض اهلل عن .-

)ِ) كشؼ المشكؿ مف حد ث الصح ح ف البف الاكزم( ّ.)َٓٔ/

)ّ( ركا البخنرم كتنب الا ند كالس ر بنب من ذكر مف شؤـ الفرس (ْ ) ّٓ/رقـ.)ِٖٖٓ ( :
)ْ( شرح صح

مسمـ (ُْ.)ِِِ – َِِ/

)ٓ( انظػر :حنشػ السػ كط عمػ سػنف النسػنئ (ٓ )ََِ/عبػد الػرحمف بػف أبػ بكػر اػبلؿ الػد ف السػ كط
ُُٗهػ) الننشر :مكتب المطبكعنت اإلسبلم – حمب طَُْٔ( ِ/هػ – ُٖٔٗـ).
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المبحث الخامس:
الشيادة ألحد بالجنة أو النار.
وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األول :تعريف الشيادة ،والجنة ،والنار.
ذم الحكم بالشيادة لمعين بدون دليل.
المطمب الثاني :األسباب النبوية في ّ
المطمب الثالث :طريقة العبلج النبوي فيمن شيد لمعين بالجنة أو النار.
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المطمب األول:
تعريف الشيادة والجنة ،والنار.
الشيادة في المغة:
مصػػدر" ش ػ ً د " ش ػ ندة ف ػػك شػػنهد كالامػػع أش ػ ند كش ػ كد كيقػػنؿ :ش ػ د كالامػػع
(ُ)
ش دا .
(ِ)

والشيادة في االصطبلح" :ه إخبنر عف ع نف بمفظ الش ندة".

كاػن فػ تعر ػؼ الشػ ندة أ ضػن :أن ػن اإلخبػنر بمػن قػد يشػكهد أم :مشػنهدة ع ػنف أك
(ّ)
مشنهدة إ قنف.
والجنة في المغة:
مػ ػػعخكذ مػ ػػف الفعػ ػػؿ " :ىاػ ػ ىػنف " مػ ػػف االاتنػ ػػنف كهػ ػػك الىسػ ػػتر كسػ ػػم ت بػ ػػذلؾ لتكػ ػػنثؼ
(ْ)
أشانرهن كتظم م ن بنلتفنؼ أغصنن ن فكعن ن سترة كاحدة لشدة التفنف ن كاظبلل ن.
والجنة في االصطبلح:
(ٓ)

ه دار النع ـ ف الدار ارخرة.

)ُ( انظػػر :المخصػػص (ّ )ُُْ/عمػ بػػف إسػػمنع ؿ بػػف سػ د أبػػك الحسػػف المرسػ
إبراهـ افنؿ الننشر :دار إح ن التراث العرب – ب ركت -طُُْٕ( ُ/هػ ُٔٗٗـ ).

)ِ( التعر فنت لمارانن (ُ.)ُِٗ/
)ّ( طمب الطمب

لمنسف (ُ.)ُِّ/

)ْ) الن ن ف غر ب الحد ث كاألثر البف األث ر (ُ.)َّٕ/
)ٓ( المصدر السنبؽ (ُ.)َّٕ/
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والنار في المغة:
م ػػعخكذة م ػػف الفع ػػؿ " ن ػػر" كالن ػػكف كال ػػن كالػ ػ ار  :كممػ ػ ت ػػدؿ عمػ ػ كض ػػكح شػ ػ
(ُ)

كبركز كالامع :ن راف.

والنار في االصطبلح:
(ِ)

"ه اكهر لط ؼ محترؽ".
كان ف تعر ف ن أ ضن:

(ّ)

"ه دار العذاب الت أعدهن اهلل لمكنفر ف كالمننفق ف كالعصنة ف ارخرة".
وتعريف الشيادة ألحد بالجنة أو النار:
"هك أف قطع شخص رخر بعن مف أهؿ الان

)ُ( معاػػـ مقػػن س المغ ػ
(ُ.)ِِّ/

(ْ)

أك مف أهؿ الننر".

البػػف ف ػنرس مػػندة " ن ػػر" (ٓ )ّْٕ/كانظػػر :مختػػنر الصػػحنح لم ػرازم مػػندة " ف م ر"

)ِ) التعر فنت لمارانن (ُ.)ِّٗ/

)ّ( انظػػر :مختصػػر الفق ػ اإلسػػبلم ف ػ ضػػك الق ػرآف كالسػػن (ُ )ُِٓ/محمػػد بػػف إب ػراه ـ بػػف عبػػد اهلل التػػك ارم
الننشر :دار أصدا الماتمع المممك العرب السعكد

ط ُُّْ( ُُ /هػ ََُِ -ـ ).

)ْ( معاـ المننه المفظ كفكائد ف األلفنظ ( ُ )ُُْ/بكر بف عبد اهلل أبك ز د بف محمد بف عبد اهلل بف بكر بػف
عثمػػنف بػػف ح ػ بػػف غ ػػب بػػف محمػػد (تُِْٗ :هػػ) الننشػػر :دار العنصػػم لمنشػػر كالتكز ػػع  -الر ػػنض طّ/

(ُُْٕهػ ُٗٗٔ-ـ) بتصرؼ.
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المطمب الثاني:
ذم الحكم بالشيادة لمعين بدون دليل.
األسباب النبوية في ّ
أم ػػر الانػ ػ كالن ػػنر هلل كح ػػد كالشػ ػ ندة ألح ػػد بنلانػ ػ أك الن ػػنر ب ػػدكف دل ػػؿ قضػ ػ
ذـ النب ػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -ذلػػؾ
خط ػرة ألن ػ قػػكؿ عم ػ اهلل بػػدكف عمػػـ كلػػذا ٌ
ألسبنب من ن:
أوالً :الظاىر قد يكون خبلف الباطن.
كذلػػؾ أف العبػػد قػػد عمػػؿ ف مػػن ػػرل النػػنس عمػػؿ أهػػؿ الان ػ
ك عمؿ ف من رل الننس عمؿ أهؿ الننر كهػك مػف أهػؿ الانػ
(ُ)

ك دؿ عم هػذا حػد ث سػ ؿ بػف سػعد السػنعدم

كان ػ لمػػف أهػػؿ النػػنر

كانمػن األعمػنؿ بخكات م ػن

 -رضػ اهلل عنػ  -أف رسػكؿ اهلل -

صم اهلل عم كسمـ  -التقػ هػك كالمشػرككف فػنقتتمكا فممػن مػنؿ رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل
عم ػ كسػػمـ  -إل ػ عسػػكر كمػػنؿ ارخػػركف إل ػ عسػػكرهـ كف ػ أصػػحنب رسػػكؿ اهلل -
صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -راػػؿ ال ػػدع ل ػػـ شػػنذة كال فػػنذة

(ِ)

إال اتبع ػػن ضػرب ن بسػ ف

أاز منن ال كـ أحػد كمػن أاػ أز فػبلف :فقػنؿ رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ :-
فقنؿ من أ
(أمن إن مف أهؿ الننر) فقنؿ راؿ مف القػكـ :أنػن صػنحب
كقػؼ معػ

كاذا أسػػرع أسػرع معػ

قػنؿ :فخػرج معػ كممػن كقػؼ

قػػنؿ :فاػرح الراػؿ ارحػػن شػد دا فنسػتعاؿ المػػكت

فكضع نصؿ س ف بنألرض كذبنب بػ ف ثد ػ

ثػـ تحنمػؿ عمػ سػ ف

فقتػؿ نفسػ

فخػرج

الراػؿ إلػ رسػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػمـ – فقػنؿ :أشػ د أنػؾ رسػكؿ اهلل قػنؿ :كمػػن
ذاؾ؟ قنؿ :الراؿ الذل ذكرت آنفن أن مف أهؿ الننر فععظـ الننس ذلؾ فقمت :أنػن لكػـ
ب

فخرات ف طمب

ثـ اػرح ارحػن شػد دا فنسػتعاؿ المػكت فكضػع نصػؿ سػ ف فػ

)ُ( هك :س ؿ بف سعد بف منلؾ بف خنلد بف ثعمب بف حنرث بف عمرك بػف الخػزرج بػف الحػنرث بػف سػنعدة بػف كعػب
بف الخزرج السنعدم األنصنرم كن أبن العبنس كش د قضن رسكؿ اهلل -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -فػ المتبلعنػ ف
كأن فرؽ ب ن من ككنف اسم حزنػن فسػمن رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -سػ بل مػنت عػنـ ( ٖٖه ػ ) كق ػؿ:
(ُٗ هػ) .انظر :االست عنب البف عبد البر (ِ )ٔٔٓ ْٔٔ/كأسد الغنب
)ِ( الشػػذكذ :االنف ػ ارد كالفػػذكذ :االاتمػػنع كالمعن ػ

البف األث ر(ِ.)ٕٓٓ/

ال ػػدع منفػػردا كال امنع ػ

األنكار لم حصب (ِ.)ِْٔ/
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األرض كذبنب ػ ب ػ ف ثد ػ

فقتػػؿ نفس ػ

ثػػـ تحنمػػؿ عم ػ

فقػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل

عم كسمـ  -عند ذلؾ ( :إف الراؿ ل عمػؿ عمػؿ أهػؿ الانػ ف مػن بػدك لمنػنس كهػك مػف

(ُ)

أهؿ الننر كاف الراؿ ل عمؿ عمؿ أهؿ الننر ف من بدك لمنػنس كهػك مػف أهػؿ الانػ ).
كالمعن ف هذا الحد ث أن ـ قنلكا :من أا أز أحػد مػن أاػ أز فػبلف فمػدحكا اػ از كغنػن

فف ػػـ الرسػػكؿ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -مػػن ـ أن ػػـ قضػكا لػ بنلانػ فػ نفكسػ ـ بغننئػ
ذل ػػؾ فػ ػػعكح إل ػ ػ بغ ػ ػػب مػ ػ ؿ أمػ ػػر لػ ػػئبل شػ ػ دكا لح ػ ػ بشػ ػ ندة قنطع ػ ػ عنػ ػػد اهلل كال
(ِ)

لم ت.

قنؿ ابف حار ":لكف حتمؿ أف ككف النب  -صم اهلل عم كسػمـ -اطمػع عمػ كفػر
(ّ)

ف البنطف أك أف الراؿ استحؿ قتؿ نفس ".

كف تغ ب اهلل عف عبند خكات ـ أعمنل ـ حكم بنلغ
عمـ أحد خنتم عمم

كتدب ر لط ػؼ كذلػؾ أنػ لػك

لدخؿ اإلعانب كالكسؿ مف عمـ أن ختـ لػ بنإل مػنف كمػف عمػـ

أن ختـ ل بنلكفر زداد غ ن كطغ ننن ككف ار فنستعثر اهلل تعنل بعمـ ذلؾ ل كػكف العبػند
ب ػ ف خػػكؼ كراػػن

فػػبل عاػػب المط ػػع هلل بعمم ػ
(ْ)

ل قػػع

كال ػػعس العنص ػ مػػف رحمت ػ

الكؿ تحت الذؿ كالخضكع هلل كاالفتقنر إل .

قنؿ النككم ":كف حػد ث سػ ؿ التحػذ ر مػف االغتػرار بنألعمػنؿ كأنػ نبغػ لمعبػد أف
ال تكػػؿ عم ػػن كال ػػركف إل ػػن مخنف ػ مػػف انقػػبلب الحػػنؿ لمقػػدر السػػنبؽ ككػػذا نبغ ػ
(ٓ)

لمعنص أف ال قنط كلغ ر أف ال قنط مف رحم اهلل تعنل ".
كقد ككف هننؾ خمؿ ف البنطف ال طمع الننس عم

كاب ل الان

(ٔ)

أك الننر.

)ُ( ركا البخنرم كتنب الا ند كالس ر بنب ال قػكؿ فػبلف شػ د (ْ )ّٕ/رقػـ )ِٖٖٗ( :كمسػمـ كتػنب اإل مػنف
بنب غمظ تحر ـ قتؿ اإلنسنف نفس (ُ )َُٔ/رقـ.)ْٕ( :

)ِ( انظر :شرح صح

البخنرم البف بطنؿ (ٓ.)ِٗ/

)ّ( انظر :فت البنرم (ٔ.)ُٗ/
)ْ( شرح صح

)ٓ( شرح صح

البخنرم البف بطنؿ (َُ.)َِّ/

مسمـ (ِ.)ُِٕ-ُِٔ/

)ٔ( انظر :ف ض القد ر لممننكم (ِ.)َّّ/
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ثانياً :الشيادة لمعين بالجنة  ،بدون دليل ،نوع من التزكية.
ك دؿ عمػ ذلػؾ حػد ث أـ العػبل (ُ)– رضػ اهلل عن ػن – أن ػن بن عػت النبػ  -صػم

(ِ)

اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ – كقنل ػػت  :اقتس ػػـ الم ػػناركف قرعػ ػ فط ػػنر لن ػػن عثم ػػنف ب ػػف مظع ػػكف
فعنزلنػػن ف ػ أب نتنػػن فكاػػع كاع ػ الػػذم تػػكف ف ػ

فممػػن تػػكف

كغسػػؿ ككفػػف ف ػ أثكاب ػ

دخؿ رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم ػ كسػمـ  -فقمػت رحمػ اهلل عم ػؾ أبػن السػنئب فشػ ندت
عم ػػؾ لقػػد أكرمػػؾ اهلل فقػػنؿ النبػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ –  ( :كمػػن ػػدر ؾ أف اهلل قػػد
أكرم ػ ؟) فقمػػت :بػػعب أنػػت ػػن رس ػكؿ اهلل فمػػف كرم ػ اهلل ؟ فقػػنؿ (:أمػػن هػػك فقػػد اػػن
ال قػ ػ ف كاهلل إنػ ػ ألرا ػػك لػ ػ الخ ػػر كاهلل م ػػن أدرل  -كأن ػػن رس ػػكؿ اهلل  -م ػػن فع ػػؿ بػ ػ )
(ّ)

قنلت :فك اهلل ال أزك أحدا بعد أبدا.

فػ

ألن ن أقسمت عم ش
فعنكر النب  -صم اهلل عم كسمـ  -عم ن قكل ن هذا ٌ
عمـ الغ ب فقنؿ ل ن من معنن  :كمف أعممؾ أف اهلل أكرم بنلانػ كالسػعندة األخرك ػ ؟ أمػن
هػػك فقػػد اػػن

ال قػ ف أم :فقػػد اػػن

المػػكت كرأل مصػ ر ( كاهلل إنػ ألراػػك لػ الخ ػػر)

هػػذا مػػن مكػػف أف أقكل ػ أنػػن أك غ ػػرم ( كاهلل مػػن أدرم كأنػػن رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ
كسمـ  -مػن فعػؿ بػ ) أم :ال أعمػـ عمػـ ال قػ ف مػن فعػؿ بػ فػ الػدار ارخػرة إالٌ مػن

)ُ( ه  :أـ العبل بنت الحنرث بف ثنبت بف خنرا ابف ثعمب بف الابلس بف أم بف حذارة بف عكؼ بػف الحػنرث
ً
ػنرم بن عػػت رسػػكؿ اهللَّ َّ -
ابػػف الخػػزرج األ ٍىنصػ ً
كسػػمَّ ىـ -كه ػ اػػنرة عثمػػنف بػػف مظعػػكف -رض ػ اهلل
صػػم الم ػ ي ىعمىٍ ػ ى
ى
عن  -كيقنؿ :إن ن زكا ز د بف ثنبت كأـ خنرا بف ز د بف ثنبت .انظر :الطبقػنت البػف سػعد (ٖ )ْٓٗ/كت ػذ ب
الكمنؿ لممزم (ّٓ.)ّٕٓ/

)ِ( هػك :عثمػنف بػف مظعػكف بػف حب ػػب بػف كهػب بػف حذافػ بػػف امػ بػف عمػرك بػف هصػ ص بػف كعػب بػف لػؤم بػػف
غنلب القرش الامح

كن أبن السنئب أسمـ بعد ثبلث عشر رابل كهنار إل الحبش

هػك كابنػ السػنئب ال اػرة

األكل ػ مػػع امنع ػ مػػف المسػػمم ف فػػبمغ ـ كهػػـ ف ػ الحبش ػ أف قر شػػن قػػد أسػػممت فع ػندكا مػػنت عػػنـ (ِ هػ ػ ) بعػػد
ش كد بد ار كهػك أكؿ مػف دفػف بػنلبق ع .انظػر :االسػت عنب البػف عبػد البػر ( ّ )َُّٓ/كأسػد الغنبػ

(ّ.)ٖٓٗ/

البػف األث ػر

)ّ( ركا البخنرم كتنب الاننئز بنب الدخكؿ عم الم ت بعد المكت إذا أدرج ف أكفنن (ِ )ِٕ/رقـ.)ُِّْ( :
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أعممن اهلل ب كأطمعن عم
بعد بنلان م من بم

قنلت :فك اهلل ال أزك أحدان بعد أبدان أم :ال أقطع ألحػد
(ُ)

إالٌ الذ ف ش د ل ـ النب  -صم اهلل عم كسمـ .-

أك مػف أهػؿ النػنر ألف عمػـ

كعم فبل يقطع ألحد مف أهؿ المم أنػ مػف أهػؿ الانػ
ذلػػؾ غ ػػب عػػف اإلنسػػنف ال ػػدرم عم ػ مػػنذا المػػكت؟ أعم ػ اإلسػػبلـ؟ أـ عم ػ الكفػػر؟
إف مػف مػنت عمػ اإلسػبلـ ماتنبػ ن لمكبػنئر كاألهػكا
كلكف يقػنؿٌ :
الان

كارثػنـ ف ػك مػف أهػؿ

لقكل تعنل   :إَِّٜ َّ٢زَُِ َ٠َ َ٣ىَّ وَػَُِٝ١ىَّ َّٜصَّماِٜاَاخِ وُوَْٜئِمَٗ هُم ْٟرَُْمشُ َّْٜثَشََِّمح[ البينز ]7 :كلػـ

ذكر عن ـ ذنبن فقنؿ :جَضَََُّّهُ ْٟػِ ذَ سَتهِ ْٟجَ َّاخُ [ البين ]5 :كمف ش د ل النبػ  -صػمَّ
ى
اهللي ىعمى ٍ ػ ً ىك ىسػػمَّ ىـ -بع نػ كصػ لػ ذلػػؾ عنػ فإنػ يشػ د لػ بنلانػ اتبنعػن لرسػػكؿ اهلل -
(ِ)
صمَّ اهللي ىعمى ٍ ً ىك ىسمَّ ىـ -كتصد ق ن لقكل .
ى
ثالثاً :الشيادة لمعين بالجنة أو النار بدون دليل ،قول عمى اهلل بدون عمم.
لقػػكؿ النبػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -ألـ العػػبل  -رضػ اهلل عن ػػن ( :-كمػػن ػػدر ؾ
أف اهلل قد أكرم ؟)

(ّ)

كذلؾ عندمن أثنت عمػ عثمػنف بػف مظعػكف – رضػ اهلل عنػ .-

ف نػػن سػػعؿ النب ػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – أـ العػػبل  -رض ػ اهلل عن ػػن -س ػؤاؿ إنكػػنر
أف اهلل أكرم
ك ؼ عممت ٌ

ألن ن ش دت لمع ف بدكف دل ؿ.

)ُ( مننر القنرم شرح مختصر صح

البخنرم (ِ )ّّٔ/حمزة محمد قنسـ رااع  :الش

الننشر :مكتب دار الب نف دمشؽ  -الام كر العرب السكر

عبد القندر األرننؤكط

مكتب المؤ د الطنئؼ  -المممك العرب السػعكد -

عنـ النشر َُُْ (:هػ  َُٗٗ -ـ).

)ِ( انظر :اعتقند أئم الحد ث (صػٖٔ) أبك بكر أحمد بف إبراه ـ بف إسمنع ؿ بف العبػنس بػف مػرداس اإلسػمنع م
الارا ػػنن

(تُّٕ :هػ ػػ) تحق ػػؽ :محم ػػد ب ػػف عب ػػد ال ػػرحمف الخمػ ػ س الننش ػػر :دار العنص ػػم – الر ػػنض -طُ/

(ُُِْهػ ) بتصرؼ س ر.

)ّ( سبؽ تخر ا ( صػ َُٖ).
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المطمب الثالث:
طريقة العبلج النبوي فيمن شيد لمعين بالجنة أو النار.
مػػف الطػػرؽ النبك ػ فػ عػػبلج مػػف شػ د لشػػخص بنلانػ
األفػراد عػػف طر ػػؽ غػػرس القػ ـ الد ن ػ

أك النػػنر هػػك ت ػػذ ب سػػمكؾ

كهػػك أسػػمكب مػػف أعظػػـ األسػػنل ب التربك ػ

كمػػف

تمؾ الق ـ الت غرس ن النب – صم اهلل عم كسمـ – ف أصحنب قكل :
(ُ)

أوالً :إنما األعمال بالخواتيم.

فع ػػف أن ػػس -رضػ ػ اهلل عنػ ػ  -أف رس ػػكؿ اهلل -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ  -ق ػػنؿ ( :ال
عم كـ أف ال تعابكا بعحد حتػ تنظػركا بػـ خػتـ لػ
أك بره ػ مػػف دهػػر بعمػػؿ صػػنل

فػإف العنمػؿ عمػؿ زمننػن مػف عمػر
ثػػـ تحػػكؿ ف عمػػؿ عمػػبل

لػػك مػػنت عم ػ دخػػؿ الان ػ

س ئن كاف العبد ل عمؿ البره مف دهر بعمؿ س آل لك منت عم دخػؿ النػنر ثػـ تحػكؿ
ف عمػػؿ عمػػبل صػػنلحن كاذا أراد اهلل بعبػػد خ ػ ار اسػػتعمم قبػػؿ مكت ػ ) قػػنلكا :ػػن رسػػكؿ اهلل
(ِ)

ثـ قبض عم ).

كك ؼ ستعمم ؟ قنؿ ( :كفق لعمؿ صنل
ثانياً :اإلرشاد إلى التوقف عن التزكية.

لقػػد أرشػػد النبػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -إلػ التكقػػؼ عػػف التزك ػ بػػنألمر البػػنطف
(ّ)

دكف الثنن بنألمر الظنهر.

فكضػ ب ػػذا فنئػػدة رد الرسػػكؿ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ ( -كاهلل مػػن أدرل كأنػػن رسػػكؿ
(ْ)

اهلل من يفعؿ ب ).

)ُ( سبؽ تخر ا (صػ َُٕ).

)ِ( ركا أحمػػد ف ػ مسػػند أنػػس بػػف منلػػؾ (ُٗ )ِْٔ/رقػػـ )ُُِِّ( :قػػنؿ ال تم ػ  ":ركا أحمػػد كأبػػك عم ػ
كالب ػزار كالطب ارن ػ ف ػ األكسػػط كرانل ػ راػػنؿ الصػػح " .انظػػر :مامػػع الزكائػػد (ٕ )ُُِ/كصػػحح األلبػػنن ف ػ
صح

الانمع الصغ ر (ُ.)ُُٕ/

)ّ( انظر :فت البنرم البف حار (ُ.)َٖ/
)ْ( سبؽ تخر ا (صػَُٖ).
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كف دالل ظنهرة عم أف األعمنؿ أمنرات ال مكابنت كأف مص رهن إل من ارل بػ
(ُ)

المقند ر ف البدا .

ثالثاً :رجاء الخير لممحسن.
فمػػف كػػنف محسػػنن ف مػػن ظ ػػر لمنػػنس فإن ػ يرا ػ ل ػ الخ ػػر كمػػن قػػنؿ رسػػكؿ اهلل-
صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -فػ عثمػػنف بػػف مظعػػكف – رض ػ اهلل عنػ  ( : -أمػػن هػػك فقػػد
ان

(ِ)

ال ق ف كاهلل إن ألراك ل الخ ر).

رابعاً :الموافقة حال الصواب ،واإلنكار حال الخطأ:

كقػ ػػد كرد هػ ػػذا ام ػ ػ ن مػ ػػف تصػ ػػك ب النب ػ ػ – صػ ػػم اهلل عم ػ ػ كسػ ػػمـ – ألصػ ػػحنب

أك

المخنلف ل ـ:

أمــا الموافقــة حــال الصـواب :فمحػػد ث أنػػس بػػف منلػػؾ -رضػ اهلل عنػ  -قػػنؿ :مػػر

بانػػنزة فػػعثن عم ػػن خ ػ ار فقػػنؿ نبػ ػ اهلل -صػػم اهلل عم ػ كس ػػمـ( :-كابػػت كاب ػػت

كابت) كمر باننزة فعثن عم ن ش ار فقنؿ نب اهلل -صم اهلل عم ػ كسػمـ( :-كابػت
مػر بانػنزة فػعثن

كابت كابت) قنؿ عمر -رض اهلل عنػ  : -فػدل لػؾ أبػ كأمػ

عم ػػن خ ػػر فقمػػت( :كابػػت كابػػت كابػػت) كمػػر بانػػنزة فػػعثن عم ػػن شػػر فقمػػت:
(كابػت كابػػت كابػػت)؟ فقػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػػمـ ( :-مػػف أثن ػػتـ عم ػ
كمػػف أثن ػػتـ عم ػ ش ػ ار كابػػت ل ػ النػػنر أنػػتـ ش ػ دا اهلل ف ػ

خ ػ ار كابػػت ل ػ الان ػ

(ّ)

األرض أنتـ ش دا اهلل ف األرض أنتـ ش دا اهلل ف األرض).

كل س معن قكل -عم الصبلة كالسبلـ( : -أنتـ ش دا اهلل) أف من قكل الصػحنب
كالمؤمنكف ف حؽ شخص مف استحقنق الان

أك الننر كػكف كػذلؾ ألف مػف سػتحؽ

الان ػ ال صػ ػ ر م ػػف أه ػػؿ النػػنر بق ػػكل ـ كال م ػػف س ػػتحؽ النػػنر صػ ػ ر م ػػف أه ػػؿ الانػ ػ
بق ػػكل ـ ب ػػؿ معن ػػن أف ال ػػذم أثنػ ػكا عم ػ ػ خ ػ ػ ار أركا منػ ػ الص ػػبلح كالخ ػ ػرات فػ ػ ح نتػ ػ
كالخ ػرات كالصػػبلح عبلم ػ كػػكف الراػػؿ مػػف أهػػؿ الان ػ
)ُ( انظر :مرقنة المفنت

شرح مشكنة المصنب

)ِ( سبؽ تخر ا (صػَُٖ).

كالػػذم أثن ػكا عم ػ ش ػ ار أركا

لم ركم (ُ.)ُْٓ/

)ّ( ركا مسمـ كتنب الاننئز بنب ف مف ثن عم خ ر أك شر مف المكت (ِ )ٔٓٓ/رقـ.)ْٗٗ( :
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من الشر كالفسند كالشر كالفسند مف عبلم الننر أال ترل أن ال اػكز أف قطػع بكػكف
أحد مف أهؿ الانػ

أك مػف أهػؿ النػنر كاف شػ د لػ امنعػ كث ػرة بػؿ راػ لمػف شػ د
(ُ)

ل بنلخ ر ك خنؼ الننر لمف ش د ل امنع بنلشر.

وأما اإلنكار حال المخالفة :فمحد ث س ؿ بف سعد السنعدم  -رض اهلل عنػ  -أف
رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسمـ  -التقػ هػك كالمشػرككف فػنقتتمكا فممػن مػنؿ رسػكؿ اهلل
 صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -إل ػ عسػػكر كمػػنؿ ارخػػركف إل ػ عسػػكرهـ كف ػ أصػػحنبرسػ ػػكؿ اهلل  -صػ ػػم اهلل عم ػ ػ كسػ ػػمـ  -راػ ػػؿ ال ػ ػػدع ل ػ ػػـ شػ ػػنذة كال فػ ػػنذة إال اتبع ػ ػػن
ضرب ن بس ف

أاز منن ال كـ أحد كمن أا أز فػبلف :فقػنؿ رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل
فقنؿ من أ
(ِ)

عم كسمـ ( : -أمن إن مف أهؿ الننر).

كأمن حد ث عمر بف الخطػنب – رضػ اهلل عنػ – أف النبػ – صػم اهلل عم ػ كسػمـ
– ق ػػنؿ  ( :أ م ػػن مس ػػمـ شػ ػ د لػ ػ أربعػ ػ بخ ػػر أدخمػ ػ اهلل الانػ ػ

فقمن ػػن :كثبلثػ ػ

(ّ)

ق ػػنؿ:

( كثبلث ) فقمنن :كاثننف قنؿ ( :كاثننف) ثـ لـ نسعل عف الكاحد.

ف دؿ عم اكاز الثنن عم الم ت المسمـ بمن عمـ عنػ مػف الصػبلح كالخ ػر كحسػف
السمكؾ ف ح نت

كأف مف أثن عم اثننف فصنعدان بنالستقنم عمػ األعمػنؿ الصػنلح

ف ػ دن ػػن فإن ػ را ػ ل ػ الخ ػػر ف ػ الػػدار ارخ ػرة -إف شػػن اهلل -كمػػن را ػ ل ػ الفػػكز
بنلان

كالنانة مف الننر كل س المراد مف الشػ ندة لػ

أف نشػ د لػ بنلانػ

ك ػػكف إالٌ لم ػػف شػ ػ د لػ ػ  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ – بنلانػ ػ

فػإف هػذا ال

كالمعتب ػػر فػ ػ الثن ػػن عمػ ػ

الم ت ثنن أهؿ الفضػؿ كالصػدؽ كنلصػحنب كمػف كػنف عمػ صػفت ـ فػ اإل مػنف كال
عتبر بكبلـ أهؿ الفسؽ ف الثنن

ألن ـ قد ثنكف عم مػف كػنف مػثم ـ كالبػد فػ الثنػن

)ُ( المانلس الكعظ ف شرح أحند ث خ ر البر  -صم اهلل عم كسمـ  -مف صح
 ِْٕ) شػػمس ال ػػد ف محم ػػد ب ػػف عمػػر ب ػػف أحم ػػد الس ػػف رم الش ػػنفعالرحمف الننشر :دار الكتب العمم

)ِ( سبؽ تخر ا (صػَُٕ).

(تٗٓٔ :هػػػ) تحق ػػؽ :أحم ػػد فتحػ ػ عب ػػد

ب ركت – لبننف -طُِْٓ( ُ/هػ ََِْ -ـ ).

)ّ( ركا البخنرم كتنب الاننئز بنب ثنن الننس عم الم ت (ِ )ٕٗ/رقـ.)ُّٖٔ ( :
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مػػف المطنبق ػ
الان

(ُ)

لقكل ػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  ( :-مػػف أثن ػػتـ عم ػ خ ػ ار كابػػت ل ػ
(ِ)

كمف أثن تـ عم ش ار كابت ل الننر).

كأمػػن حػػد ث ابػػف عبػػنس – رض ػ اهلل عن مػػن – أف النب ػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ –
قػػنؿ  ( :مػػن مػػف راػػؿ مسػػمـ مػػكت ف قػػكـ عم ػ اننزت ػ أربعػػكف راػػبل ال شػػرككف بػػنهلل
(ّ)

ش ئن إال شفع ـ اهلل ف ).

ف ػػذ الش ػػفنع هػ ػ دن ك ػ ػ م ػػف ننح ػ ػ الش ػػنفع كأخرك ػ ػ م ػػف ننح ػ ػ المش ػػفكع ل ػػـ
اإلذف

ك شػ ػػترط ف ػ ػ الشػ ػػفعن أف ككن ػ ػكا مػ ػػف أه ػ ػؿ التكح ػ ػػد ك شػ ػػترط ف ػ ػ المشػ ػػفكع ل ػ ػ
سماو ِ
ٍ ِ
ش ْـي ًئا
اعتُ ُي ْم َ
ات الَ تُ ْغ ِنـي َ
شـفَ َ
كالرض مف اهلل لقكل تعنل َ  :و َكم ِّمن مممَك في ال م َ َ
(ْ)
ضى[. الناـ]ِٔ:
إِالم ِمن َب ْع ِد أَن َيأْ َذ َن ال م ُو لِ َمن َي َ
شاء َوَي ْر َ
(ٓ)

ولمسمف في الشيادة بالجنة ثبلثة أقوال:

أحدىا :أف ال ش د ألحد إال لؤلنب ن .

والثــاني :أن ػ ش ػ د بنلان ػ لكػػؿ مػػؤمف اػػن ف ػ الػػنص كبنلنػػنر لكػػؿ كػػنفر اػػن ف ػ
النص كهذا قكؿ كث ر مف العممن كأهؿ الحد ث كهك الصح .
والثالث :أن ش د بنلان ل ؤال

كلمف ش د ل المؤمنكف.

كعم فبل يقطع ألحد بنلان كال يش د ل ب ن إال بدل ؿ مع الران لممحسػف الخ ػر
كالخكؼ عم المفرط مف الننر فضبلن أف يش د لقنتؿ أك قػنطع طر ػؽ أك تػنرؾ صػبلة
بنلش ندة ككعف األمر صرؼ بطنئؽ مف األحكاؿ المدن كالشخص

كاهلل المستعنف.

)ُ( انظر :مننر القنرم حمزة محمد قنسـ (ِ.)َِْ /
)ِ( سبؽ تخر ا (صػُُُ).

)ّ( ركا مسمـ كتنب الاننئز بنب ف مف ثن عم خ ر أك شر مف المكت (ِ )ٔٓٓ/رقـ .)ْٖٗ( :

)ْ( انظر :الشفنع ف الحد ث النبكم (صػ َُٖ) عبد القندر بف مصطف بف عبد الرزاؽ المحمدم أبك ذر أصؿ
هذا الكتنب :رسنل مناست ر قدمت إل الانمع اإلسبلم ف بغداد عنـ( ُٖٗٗـ) كننلت درا االمت ػنز الننشػر:

دار الكتب العمم

ب ركت – لبننف -ط ُِْٔ( ُ /هػ  ََِٓ -ـ).

)ٓ) انظر :شرح الطحنك

البف أب العز(ِ )ّٖٓ/بتصرؼ.
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المبحث السادس:
التشبو القولي.
وفيو أربعة مطالب:
المطمب األول :تعريف التشبو القولي.
المطمب الثاني :صور التشبو القولي بالكفار ،وضوابطو.
ذم التشبو القولي.
المطمب الثالث :األسباب النبوية في ّ
المطمب الرابع :طريقة العبلج النبوي لمتشبو القولي.
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المطمب األول:
تعريف التشبو القولي.
التشبو في المغة:
التشػػب اػػن ف ػ المغ ػ بمعن ػ ف :المشػػنب

كالممنثم ػ

كااللتبػػنس كاإلشػػكنؿ فنلش ػ ف

كالبن كال ن أصؿ كاحد دؿ عم تشنب الش كتشػنكم لكنػ ن ككصػف ن قػنؿ ىشػبً ك ىش ىػب
(ِ)
كشب كاشتب األمراف إذا أشكبل )ُ(.كالتشب  :التمث ؿ.
التشبو في االصطبلح:

هننؾ مف العممن المتقدم ف كالمتعخر ف مػف عػرؼ التشػب بنلكفػنر بشػكؿ عػنـ كمػف
تمؾ التعنر ؼ لممتقدم ف:
(ّ)

لقد عرؼ المننكم

مف المتقدم ف التشب بقكل " :هك مف تز ن فػ ظػنهر بػز ـ كفػ

تعرف ػ ػ بفعم ػ ػػـ كف ػ ػ تخمق ػ ػ بخمق ػ ػػـ كسػ ػػنر بس ػ ػ رت ـ كهػ ػػد ـ ف ػ ػ ممبس ػ ػ ـ كبعػ ػػض
(ْ)

أفعنل ـ".

كهننؾ مف عرف مف المتعخر ف فقنؿ ":هك عبنرة عػف محنكلػ اإلنسػنف أف كػكف شػب
المتشػػب بػ

(ٓ)

كعمػ ه ئتػ كحم تػ كنعتػ كصػػفت

أك هػػك عبػػنرة عػػف تكمػػؼ ذلػػؾ كتقصػد

كتعمم ".

)ُ( مقن س المغ

البف فنرس مندة " ش ب هػ" (ّ.)ُٖٗ/

)ِ( لسنف العرب البف منظكر مندة " شب " (ُّ.)َّٓ /

)ّ( هك :محمد عبد الرؤكؼ بف تنج العنرف ف ابف عم بف ز ف العنبد ف الحػدادم ثػـ المنػنكم القػنهرم ز ػف الػد ف:
مف كبنر العممن بنلد ف كالفنػكف انػزكل لمبحػث كالتصػن ؼ ككػنف قم ػؿ الطعػنـ كث ػر السػ ر فمػرض كمػنت عػنـ
(َُُّهػ ) .انظر :األعبلـ لمزركم (ٔ.)َِْ/

)ْ( انظر :ف ض القد ر شرح الانمع الصغ ر(ٔ.)ُّٓ/

)ٓ( األع ػػند كأثرهػػن عم ػ المسػػمم ف(ُ )ٗٗ/سػػم منف بػػف سػػنلـ السػػح م
اإلسبلم بنلمد ن المنكرة المممك العرب السعكد

الننشػػر :عمػػندة البحػػث العمم ػ بنلانمع ػ

طُِْْ( ِ/هػََِّ-ـ).
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المطمب الثاني:
صور التشبو القولي بالكفار ،وضوابطو.
إف التشب القكل بنلكفنر كغ رهـ مف أهؿ البنطؿ ل صػكر كضػكابط البػد أف تتػكفر
كمف تمؾ الصكر كالضكابط من عت :
الفرع األول :صور من التشبو القولي:
التشػػب بشػػكؿ عػػنـ بغ ػػر المسػػمم ف لػ صػػكر كث ػرة كس قتصػػر البنحػػث عمػ بعػػض
كمف ذلؾ:

مف الصكر ف التشب القكل

أوالً :الشفاعة في الحدود ،لمتفريق بين الشريف والوضيع.
فعف عنئش  -رض اهلل عن ن -أف قر شن أهم ـ شعف المرأة المخزكم التػ سػرقت
فقنلكا :كمف كمـ ف ن رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسػمـ-؟ فقػنلكا :كمػف اتػرئ عم ػ إال
أسػػنم بػػف ز ػػد(ُ) -رضػ اهلل عنػ  -حػػب رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -فكممػ

أسػػنم

فقػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ ( :-أتشػػفع فػ حػػد مػػف حػػدكد اهلل) ثػػـ

قنـ فنختطب ثـ قنؿ (:إنمن أهمؾ الذ ف قبمكـ أن ػـ كػننكا إذا سػرؽ فػ ـ الشػر ؼ تركػك
(ِ)

كاذا سرؽ فػ ـ الضػع ؼ أقػنمكا عم ػ الحػد كا ػـ اهلل لػك أف فنطمػ بنػت محمػد
(ّ)

سػرقت

لقطعت دهن).

)ُ( هػػك :أسػػنم بػػف ز ػػد بػػف حنرثػ بػػف شػراح ؿ الكمبػ  .أبػػك محمػػد أك أبػػك ز ػػد حػػب رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ
أمػػر النبػ  -صػػم اهلل
كسػػمـ -كابػػف حبػ أمػ أـ أ مػػف حنضػػن النبػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -كلػػد فػ اإلسػػبلـ ك ٌ
عم كسمـ -عم ا ش عظ ـ ف كبنر الصحنب كعمر ثمنن عشرة سػن مػنت فػ المد نػ عػنـ( ْٓهػػ) .انظػر:
االست عنب البف عبد البر(ُ )ٓٗ – ٕٓ /كاإلصنب

البف حار( ُ.)ُّ /

)ِ( ه ػ  :فنطم ػ بنػػت رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -س ػ دة نسػػن العػػنلم ف عم ػ أب ػػن كعم ػػن السػػبلـ أنك ػ
رسػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -فنطمػ عمػ بػف أبػ طنلػب – رضػ اهلل عنػ  -بعػػد كقعػ أحػػد كمنتػت بعػػد
رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسمـ  -بست أشػ ر مػف عػنـ ( ُُه ػ ) .انظػر :االسػت عنب البػف عبػد البػر (ُّْٖٗ/
– ُٖٓٗ) كأسد الغنب

البف األث ر (ٕ.)ُِٔ/

)ّ) ركا البخنرم كتنب أحند ث األنب ن
قطع السنرؽ الشر ؼ كغ ر كالن

بػنب حػد ث الغػنر(ْ )ُٕٓ/رقػـ )ّْٕٓ( :كمسػمـ كتػنب الحػدكد بػنب

عف الشفنع ف الحدكد(ّ )ُُّٓ/رقـ.)ُٖٖٔ( :
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ثانياً :ندب الميت بالنياحة.
كس عت الحد ث عن ن ف مبحث مستقؿ مف الفصؿ الثنن

ف فصؿ األحكنـ.

ثالثاً :الفخر باألحساب ،والطعن في األنساب ،واالستسقاء بالنجوم.
لقػػكؿ النب ػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -قػػنؿ ( :أربػػع ف ػ أمت ػ مػػف أمػػر الانهم ػ

ال

ترك ػ ػ ػػكن ف :الفخ ػ ػ ػػر فػ ػ ػ ػ األحس ػ ػ ػػنب كالطع ػ ػ ػػف فػ ػ ػ ػ األنس ػ ػ ػػنب كاالستس ػ ػ ػػقن ب ػ ػ ػػنلناكـ
(ُ)

كالن نح ).

رابعاً :التعيير والتنقص لآلخرين.
لمن ثبت مف حد ث أب ذر – رض اهلل عن  -قنؿ :إن سػنببت راػبل فع رتػ بعمػ
فقػػنؿ ل ػ النب ػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ ( : -ػػن أبػػن ذر أع رت ػ بعم ػ ؟ إنػػؾ امػػرؤ ف ػػؾ
(ِ)

انهم ).

خامساً :الدعوة إلى العصبية والتفرقة.
لحػػد ث أبػ هر ػرة – رضػ اهلل عنػ – قػػنؿ :قػػنؿ رسػػكؿ اهلل – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ
  ( :مػػف قنتػػؿ تحػػت ار ػ عم ػعصب

(ّ)

فقتؿ فقتم انهم ).

غضػػب لعصػػب

أك ػػدعك إل ػ عصػػب

أك نصػػر

كلحد ث انبر -رض اهلل عن  -قػنؿ :غزكنػن مػع النبػ

 صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -كقػػد ثػػنب مع ػ نػػنس مػػف الم ػػنار ف حت ػ كثػػركا ككػػنف مػػفالم ػػنار ف راػػؿ لعػػنب فكسػػع أنصػػنر ن فغضػػب األنصػػنرم غضػػبن شػػد دا حتػ تػػداعكا
كقػنؿ األنصػنرم :ػن لؤلنصػنر كقػنؿ الم ػنارم :ػن لمم ػنار ف فخػرج النبػ  -صػػم اهلل
)ُ( ركا مسمـ كتنب الاننئز بنب التشد د ف الن نحػ (ِ )ْْٔ/رقػـ )ّْٗ( :مػف حػد ث أبػ منلػؾ األشػعرم –
رض اهلل عن .-

)ِ) ركا البخ ػػنرم كت ػػنب اإل مػ ػنف ب ػػنب :المعنصػ ػ م ػػف أم ػػر الانهم ػ ػ

كال كف ػػر صػػػنحب ن بنرتكنب ػػػن إال بنلشػػػرؾ

(ُ )ُْ/رقـ )َّ( :كمسمـ كتنب األ منف بنب إطعنـ المممػكؾ ممػن عكػؿ كالبنسػ ممػن مػبس كال كمفػ مػن غمبػ
(ٓ )ّٗ/رقـ.)َْْٓ( :

)ّ) ركا مسػػمـ كتػػنب اإلمػػنرة بػػنب األمػػر بمػػزكـ الامنعػ عنػػد ظ ػػكر الفػػتف كتحػػذ ر الػػدعنة إل ػ الكفػػر(ّ)ُْٕٔ/
رقـ.)ُْٖٖ( :
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عم ػ كسػػمـ -فق ػػنؿ ( :مػػن ب ػػنؿ دعػػكل أه ػػؿ الانهم ػ ؟) ث ػػـ قػػنؿ( :م ػػن شػػعن ـ ) ف ػػعخبر
بكسع الم نارم األنصػنرم قػنؿ :فقػنؿ النبػ  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ (:-دعكهػن فإن ػن
(ُ)

خب ث ).

كل ػػذا حػ ٌذر النبػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – مػػف التشػػب

بنلكفػػنر عمكمػن كمػػف أهػػؿ

الانهم خصكص ن فف حد ث أب سع د الخدرم – رض اهلل عنػ – قػنؿ :قػنؿ رسػكؿ

اهلل – صم اهلل عم كسمـ  ( :-لتتبعف سنف مف قبمكـ شب ار بشبر كذ ارعػن بػذراع حتػ

(ِ)

لك سمككا احر ضب لسمكتمك ) قمنن ن رسكؿ اهلل :ال كد كالنصنرل قنؿ( :فمف؟).
الفرع الثاني :ضوابط التشبو القولي.
ٔ  -مراعاة قصد التشبو.
والقصد في التشبو لو معنيان:

أمــا المعنــى األول :ف ػػك قصػػد ذات الفعػػؿ مػػع عمم ػ بعنػ مػػف خصنئص ػ ـ فمػػك لػػـ
قصد ذات الفعؿ الذم عتبػر تشػب ن كقصػد غ ػر ممػن ال عبلقػ لػ بنلتشػب  :لػـ كػف مػف

التشب المحظكر فإف العذر بعدـ قصد ذات الفعػؿ مرعػ فػ الشػر ع
الػػذم عػػذر صػػنحب

(ّ)

كعمػ هػػذا المعن ػ

فإنػ مػف الخطػع

نطبػػؽ قكلػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ ( :-إنمػػن

األعمنؿ بنلن نت).

وأمــا المعنــى الثــاني :قصػػد ذات الفعػػؿ مػػع عمػػـ الفنعػػؿ بػػعف الفعػػؿ مػػف خصنئص ػ ـ
كذلؾ بعف ككف الفنعؿ فعؿ الفعؿ مػع قصػد إ ػن كهنػن خػرج عػف ككنػ ننسػ ن أك مكرهػن
بنإلضنف إل عمم بعف هذا الفعؿ مف خصنئص ـ.

)ُ( ركا البخنرم كتػنب المننقػب بػنب مػن ن ػ مػف دعػكة الانهم ػ (ْ )ُّٖ/رقػـ )ِّٖٓ( :كمسػمـ كتػنب البػر
كالصم كارداب بنب نصر األخ ظنلمن أك مظمكمن (ْ )ُٖٗٗ/رقـ.)ِْٖٓ( :

)ِ) ركا البخنرم كتنب أحند ث األنب ن

بػنب مػن ذكػر عػف بنػ إسػرائ ؿ (ْ )ُٔٗ/رقػـ )ّْٓٔ( :كمسػمـ كتػنب

العمـ بنب اتبنع سنف ال كد كالنصنرل(ْ )َِْٓ/رقـ.)ِٔٔٗ( :

)ّ) ركا البخنرم كتنب بد الكح

بنب ك ؼ كنف بد الكح إل رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم ػ كسػمـ -؟ (ُ) ِ/

رقـ )ُ( :مف حد ث عمر بف الخطنب – رض اهلل عن . -
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ٕ  -ما كان مأخوذاً عنيم في األصل ثم صار من عوائد المسممين ،وما كـان غيـر

مأخوذ عنيم:

إف من كػنف مػعخكذان عػف الكفػنر فػ األصػؿ هػك مظ ػر مػف مظػنهر التشػب كلػك صػنر

بعػػد ذلػػؾ مػػف عكائػػد المسػػمم ف إذا تبػ ف حكمػ

فػػإف اعت ػػند المسػػمم ف لػ ال خراػ عػػف

دائرة مضنهنت ـ.
كأمن من لـ كف ف األصؿ معخكذان عن ـ كلكػن ـ فعمكنػ أ ضػن :فػبل كػكف ذلػؾ مػف

التشب المن

عن

ككذلؾ من قنل المسممكف مػف األمػكر المبنحػ

كقنلػ الكفػنر كػذلؾ

كلكف أحػدان مػف المسػمم ف لػـ عخػذ عػف الكفػنر فػ قكلػ إ ػن فػبل كػكف ذلػؾ مػف التشػب
المحػػرـ مػػن لػػـ ػػنص الشػػرع عم ػ ككن ػ مػػف التشػػب ب ػػـ فػػإف مػػن نػػص عم ػ الشػػنرع ل ػ

كضع الخنص.
ك سػػتثن ممػػن سػػبؽ :مػػن اسػػتفنض عنػػد المسػػمم ف حت ػ صػػنر مػػف شػػعنرهـ كلػػـ عػػد
الكفػػنر فعمكن ػ

مػػن لػػـ كػػف ف ػ تحر م ػ نػػص فػػإف مػػن نػػص عم ػ الشػػنرع ل ػ كضػػع

الخػػنص فػػبل تبػػدؿ كال تغ ػػر بػػنختبلؼ األزمن ػ كاألمػػنكف

احت ارم ػ ن لمػػنص كا منن ػ ن بػػعف

الشر ع صنلح لكؿ زمنف كمكنف كمن استفنض عند المسمم ف حتػ صػنر مػف شػعنرهـ
(ُ)

ال عد تشب ن بنلكفنر حت كلك كنف ممن فعم الكفنر.

)ُ( انظػػر :مظػػنهر التشػػب بنلكفػػنر ف ػ العصػػر الحػػد ث كأثرهػػن عم ػ المسػػمم ف (ُ ) ُٕ – ُّ /أشػػرؼ بػػف عبػػد
الحم د بف محمد بنرقعنف أبك ح

رسنل دكتك ار

الننشر :دار ابف الاكزم بدكف تنر طبع بتصرؼ كب ر.
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المطمب الثالث:
ذم التشبو القولي.
األسباب النبوية في ّ
لقد حرص اإلسبلـ كػؿ الحػرص فػ تكػك ف شخصػ مسػتقم لمفػرد المسػمـ كلمماتمػع
اإلسػػبلم

إلب ػراز ذات ت ػ

اػػن الن ػ عػػف مشػػنب

بح ػػث ال كػػكف المسػػمـ إمع ػ قمػػد بػػدكف كع ػ

الكفػػنر كمشػػنكمت ـ لمػػن فػ ذلػػؾ مػػف تػػعث ر عمػ المبػػندئ ألف

التشب بنلكفنر ف الظنهر كرث المكدة كالمحب
كاهلل سبحنن كتعنل

أك إدراؾ لػػذا

ك ككف تنبعن ل ػـ كهػذا نػنف اإل مػنف

ر د العزة كالكرام لممسمـ قنؿ تعنل   :وََّْٜ ُِِٜٝؼِضَّجُ وَِٜشَعُى ُِِٜوَ ََِ ِ٠َُْ١ِْٜٝ

[المنافقون  ]5كسبب الذـ النبكم لمتشب القكل

راع إل أسبنب كث رة من ن:

أوالً :أن الوقوع فيما وقع فيـو أىـل الكتـاب ،ربمـا كـان سـببا فـي اليـبلك كمػن همػؾ

مف قبمنن بسبب قكل ـ المذمكـ فعف أبػ هر ػرة – رضػ اهلل عنػ  -قػنؿ لمػن نزلػت عمػ

ض َوإُِ ٢ذثْم ُذو َّْ َ٠ما ِِمٍ
خ َوَ٠ما ِِمٍ َّ َْ ْس ِ
رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم ػ كسػمـِّٜٝ  :-م ُِ ٠ما ِِمٍ َّٜغَّمَ١اوَّ ِ
ٍ ٍء َٔم ِذَش 
ب َ٠مَ ٣شَماء َوَّّٜٝم ُُ َػَٝمً ُ٘م ِّ ٛةَم ْ
خُّمى ُه َُاَاعِم ْث ُٟٙتِم ُِ َّّٜٝم ُُ َِ َُ ْرِّم ُش َِ١ٜمَ ٣شَماء و َُؼَم ِّز ُ
غ َُ ْٟ ٙو ْو ُذ ْ
َوِ ُّ ٤
[البقفة  ]254قنؿ :فنشتد ذلؾ عم أصحنب رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسػمـ -فػعتكا
رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -ثػـ بركػكا عمػ الركػب فقػنلكا ػن رسػكؿ اهلل كمفنػن مػػف
األعمػػنؿ مػػن نط ػػؽ الصػػبلة كالص ػ نـ كالا ػػند كالصػػدق كقػػد أنزلػػت عم ػػؾ هػػذ ار ػ

كال

نط ق ػػن قػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ (: -أتر ػػدكف أف تقكل ػكا كمػػن قػػنؿ أهػػؿ
الكتػ ػػنب ف مػ ػػف قػ ػػبمكـ سػ ػػمعنن كعص ػ ػ نن؟ بػ ػػؿ قكل ػ ػكا سػ ػػمعنن كأطعنػ ػػن غف ارنػ ػػؾ ربنػ ػػن كال ػ ػػؾ
المص ػ ر) قػػنلكا سػػمعنن كأطعنػػن غف ارنػػؾ ربنػػن كال ػػؾ المص ػ ر فممػػن ق أرهػػن القػػكـ ذلػػت ب ػػن
ألسنت ـ فعنزؿ اهلل ف إثرهػنَّ َّٜ ٣َ ٠َ َ :شعُى ُِ ٚتَ١ا ُوِ ٤ض َِ ٚإ َُْٜم ُِ ِ٠م ٣سَّتم ُِ َوَّ ُْ ٠ِ َْ ١ُ ٜمى َُ٘ ٢م نَ٠َ ٛم َِ ٣تاّٜٝم ُِ َو ََٙ ِّ٠رِم ُِ
وَُ٘رُثِم مُِ وَسُعُم م ُِِٝالَ َُّ٤مممشُْ تَم مُْ َ٣وَََم مذٍ ٠ممم ٣سُّعُم م ُِِٝؤََم ماُٜىَّْ عَم مِ١ؼْ َا وَوََِؼْ َممما غُّْشََّ َ٤م مَٗ سَتَّ َممما وَإَُِْٜم مَٗ ََّ١ْٜصِم م
[ البقززفة  ]255فممػػن فعمػكا ذلػػؾ نسػػخ ن اهلل تعػػنل

فػػعنزؿ اهلل عػػز كاػػؿ :الَ َُ َِّٝٙمُُ َّ ّٜٝمُُ

َّْ٤غا إِال وُعْؼَهَا َٜهَا َ٠ا َ٘غَثَدْ وَػََُْٝهَا َ٠ا َّْ٘رَغَمثَدْ سَتَّ َما الَ ذَََُّرِمزَْ٤ا إِ٤ ٢غِمُ َا وَوْ وَرْطَأَْ٤ما قػنؿ :نعػـ
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 سَتَّ َا وَالَ ذَاْ ِْٛ١ػََ َُْٝا إِلْشَّ ََ٘١ا َََْٝ١رَُُ ػََّٜ ًَٝزَِِ٠ َ٣مَٔ ٣ثَْ ِٝما  قػنؿ :نعػـ  سَتَّ َما وَالَ ذُاََ ْٝ١ما َ٠ما الَ
َِأَحَ َ َٜا تُِِ قنؿ :نعـ  وََّػُُْ ػَ َّا وََّغِّْشْ َ َٜا وََّسَََْ ْ١مَ وَ٤مدَ َ٠ىْالََ٤ما َِا٤صُمشَْ٤ا ػََٝمً ََّْٕٜمىََّْْٜٙ ِٞماِِشَِ٣
(ُ)

[ البقفة  ]256قنؿ :نعـ.

ً
ي َّ ً
أمػ ىػريه ٍـ
لضػػبلؿ أهػػؿ الكتػػنب مػ ىػف المخنلف ػ ك ى
َّ
ػكـ لػػذلؾ كأذعن ػكا
عم ػ مػػن ف م ػك فسػػمـ القػ ي
قكنػ ػ ي كاعتق ػػدكا ذل ػػؾ فق ػػد عممػ ػكا
بم ػػن ال ط ى

ػع
ػع ل ػػـ ش ػ ه ممػػن كقىػ ى
ن ػػنهـ عػػف أف قىػ ى
بنلسػ ٍػم ًع كالطنع ػ ً كالتسػػم ًـ ألمػػر اهلل تعػػنل
َّ
ككطَّن ػكا أنفسػ ػ ـ عمػ ػ َّأن ػػـ يكمفيػ ػكا فػ ػ ار ػ ػ
بمقتض ػ ذلػػؾ العمػ ً
ػإف قػػدر ارفػػعه لش ػ
ػكـ
كثبػ ى
ككىرىد فػ ٍ
ى
ػت ى
(ِ)
تخص ص.

من ػ

الرٍفػػعي نس ػ ه ال
فػػذلؾ َّ

كهػػذ ثم ػرة الطنع ػ كاالنقطػػنع إل ػ اهلل تعػػنل كمػػن اػػرل لبن ػ إس ػرائ ؿ ضػػد ذلػػؾ مػػف
ذم ـ كتحمم ـ المشنؽ مف الذل كالمسكن كالاػبل كمػن قػنلكا سػمعنن كعصػ نن كهػذ ثمػرة
العص ػ نف كالتمػػرد عم ػ اهلل كالع ػػنذ بػػنهلل (فممػػن فعم ػكا ذلػػؾ) أم :قػػنلكا مػػن أمػػركا بقكل ػ مػػف
قكل  :عَِ١ؼْ َا وَوََِؼْ َا نسخ ن اهلل تعنل

فعنزؿ اهلل :الَ ََُّْ٤ َُُّّٜٝ َُُِّٝٙغا إِال وُعْؼَهَا.

(ّ)

ثانياً :التشبو بغير المسممين يورث التبعية ليم.
فف حد ث أب سع د الخدرم – رض اهلل عن – قنؿ :قنؿ رسكؿ اهلل – صم اهلل
عم كسمـ  ( :-لتتبعف سنف مف قبمكـ شب ار بشبر كذراعن بذراع حت لك سمككا احر
ضب لسمكتمك ) قمنن ن رسكؿ اهلل :ال كد كالنصنرل قنؿ( :فمف؟)

(ْ)

)ُ) ركا مسمـ كتنب اإل منف بنب ب نف قكلػ تعػنل { :كاف تبػدكا مػن فػ أنفسػكـ أك تخفػك } [البقػرة)َٖ/ُ( ]ِْٖ :
رقـ.)ّْْ( :

ِ
المف ً ـ لمن أشكؿ مف تمخ ص كتنب مسمـ لمقرطب (ِ.)َُِ /
)( ي
)ّ( دل ؿ الفنلح ف لطرؽ ر نض الصنلح ف لمبكرم (ِ.)ُِّ/

)ْ) سبؽ تخر ا ( صػُُٖ).
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ثالثاً :دفع االلتباس ،بسبب التشابو القولي.
لحد ث ابف عمر -رض اهلل عن من  -قنؿ :قنؿ رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسمـ:-
( ال تغمبنكـ األعراب عم اسـ صبلتكـ العشن

بحبلب اإلبؿ))ُ(.كانمن ن

فإن ن ف كتنب اهلل العشن

كان ن تعتـ

عف ذلؾ تنز ن ل ذ العبندة الشرع الد ن عف أف طمؽ

عم ن من هك اسـ لفعم دن ك كه الحمب الت كننكا حمبكن ن ف ذلؾ الكقت ك سمكن ن
العتم قمت :كذكر بعض ـ أف تمؾ الحمب إنمن كننكا عتمدكن ن ف زمنف الادب خكفن
مف السؤاؿ كالصعنل ؾ فعم

هذا ف

فعم دن ك مكركه ال تطمؽ عم

فعم د ن

محبكب كمعن العتـ ف األصؿ تعخ ر مخصكص كق ؿ :العتم بق المبف تدر الننق

(ِ)

تمؾ السنع .

بعد از مف الم ؿ فسم ت الصبلة بذلؾ ألن ـ كننكا صمكن ن ف

ك عنرض هذا الحد ث ف ظنهر حد ث أب هر رة – رض اهلل عن – أف رسكؿ اهلل
 صم اهلل عم كسمـ -قنؿ (:لك عمـ الننس من ف الندا كالصؼ األكؿ ثـ لـ ادكاإال أف ست مكا عم
من ف

الست مكا كلك عممكف من ف الت ا ر الستبقكا إل
(ّ)

العتم كالصب ألتكهمن كلك حبكا).

كقد استشكؿ الامع ب ف حد ث أب

كقد امع الشككنن

هر رة

كلك عممكف

ب ف الحد ث ف فقنؿ:

كب ف حد ث ابف عمر كالاكاب مف

كا ف :أحدهمن :أن استعمؿ لب نف الاكاز كاف الن

عف التسم

بنلعتم لمتنز .

الثنن  :إن حتمؿ أن خكطب بنلعتم مف ال عرؼ العشن فخكطب بمن عرف
إف الن

عف التسم

إطبلق ـ ل ن كا عن

لمعتم

كق ؿ:

ننس لماكاز .كال بعد أف ذلؾ كنف انئ از فممن كثر

لئبل تغمب السن الانهم عم السن اإلسبلم

حرـ ذلؾ بدل ؿ أف الصحنب الذ ف رككا الن

استعممكا التسم

استعمنل ن ف مثؿ حد ث أب هر رة فمدفع االلتبنس بنلمغرب.

(ْ)

كمع ذلؾ فبل
المذككرة

)ُ( ركا مسمـ كتنب المسناد كمكاضع الصبلة بنب كقت العشن كتعخ رهن (ِ )ُُٖ /رقـ.)ُْٖٖ( :
)ِ( انظر :فت البنرم البف حار (ِ )ْٓ/بتصرؼ س ر.

)ّ( ركا البخنرم كتنب األذاف بنب االست نـ ف األذاف (ُ ) ُٓٗ/رقـ.)ُٔٓ( :
)ْ( انظر :ن ؿ األكطنر(ُ )ُْٖ/بتصرؼ.
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المطمب الرابع:
طريقة العبلج النبوي لمتشبو القولي.
لقد تنكعت الطرؽ كاألسنل ب النبك ف عبلج التشب القكل

كمف ذلؾ من عت :

أوالً :التوبيخ.
كالتػػكب

عم ػ كقػػكع المخطػػآل ف ػ القػػكؿ المػػذمكـ المشػػنب ألصػػحنب الانهم ػ

التعكػػد مػػف ثبكت ػ عم ػ

بعػػد

كب نن ػ ل ػ أف هػػذا القػػكؿ مػػذمكـ شػػرعن لمػػن ثبػػت عػػف أب ػ ذر –

رض اهلل عن  -قنؿ :إنػ سػنببت راػبل فع رتػ بعمػ

فقػنؿ لػ النبػ  -صػم اهلل عم ػ
(ُ)

كسمـ ( : -ن أبن ذر أع رت بعم ؟ إنؾ امرؤ ف ؾ انهم ).
كقكلػ  ( :ف ػػؾ انهم ػ ) أم :خصػػم انهم ػ
الذركة العنل

مػػع أف منزلػ أبػ ذر مػػف اإل مػػنف ف ػ

كانمن كبخ بذلؾ عم عظ ـ منزلت عند تحذ ار ل عف معػنكدة مثػؿ ذلػؾ

ألن ػ كاف كػػنف معػػذك ار بكا ػ مػػف كاػػك العػػذر لكػػف كقػػكع ذلػػؾ مػػف مثم ػ سػػتعظـ أكثػػر
ك ظ ر لػ أف ذلػؾ كػنف مػف أبػ ذر قبػؿ أف عػرؼ تحر مػ فكننػت تمػؾ

ممف هك دكن

الخصم مف خصنؿ الانهم بنق عند قمت :عم سنعت هذ مف كبػر السػف قػنؿ:
نعػػـ كعن ػ تعاػػب مػػف خفػػن ذلػػؾ عم ػ كمػػع كبػػر ًس ػن فب ػٌف ل ػ كػػكف هػػذ الخصػػم
(ِ)

مذمكم شرعن.

)ُ( سبؽ تخر ا ( صػ ُُٕ).

)ِ( انظر :فت البنرم البف حار (ُ )ٖٕ- ٖٓ/بتصرؼ س ر.

)(123



ثانياً :النيي عن المشابية لمعجم ،وذكر السبب الذي ألجمو حصل النيي.
فعف أبػ هر ػرة  -رضػ اهلل عنػ  -عػف النبػ  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -قػنؿ ( :إف
(ُ)

أخنع اسـ عند اهلل راؿ تسم ممؾ األمبلؾ).

فعنتػػب اهلل مػػف طمػػب الرفع ػ ف ػ

قػػنؿ :خنػػع الراػػؿ إذا ذؿ كأعط ػ الحػػؽ مػػف نفسػ

الػػدن ن بمػػن ال حػػؿ ل ػ مػػف صػػفنت رب ػ بنلػػذؿ ػػكـ الق نم ػ

كمػػن اػػن ف ػ الحػػد ث ( :إف
(ِ) (ّ)

المتكبر ف حشركف كـ الق نم ف صكر الذر طكؤهـ الننس بعقدام ـ ).

(ْ)

كف ركا  ( :أخن األسمن كـ الق نم عند اهلل راؿ تسم ممؾ األمبلؾ).
كأخن ف ثبلث أكا :

أحدهن :أف كػكف مػف الخنػن فػ الكػبلـ كهػك الفػنحش ف كػكف المعنػ أفحػش األسػمن
كأقبح ن.
كالثنن  :بمعن ال بلؾ قنؿ أخن عم ـ الدهر.
كالثنلث :أن بمعن الفسند قنؿ :أخن ت عم
كف ػ الحػػد ث ن ػ عػػف مشػػنب

(ٓ)

أم :أفسدت.

العاػػـ ف ػ األسػػمن

كهػػذا ػػدؿ عم ػ مثم ػ ممػػن هػػك

مكاكد ف لسنف العاـ بدؿ ممؾ الممكؾ مثؿ :شن شن ألف شن شن ه ممؾ

)ُ( ركا مسمـ كتنب ارداب بنب تحر ـ التسم بممؾ األمبلؾ كبممؾ الممكؾ (ّ )ُٖٖٔ/رقـ.)ُِّْ( :
)ِ( لػػـ أقػػؼ عمػ الحػػد ث ب ػػذا الػػنص كلعػػؿ الشػنرح ذكػػر بػػنلمعن

كلػ س بػػنلمفظ كانمػػن ركا الترمػػذم فػ أبػكاب

صػػف الق نم ػ كالرقػػنئؽ كالػػكرع عػػف رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  )ٔٓٓ/ْ ( -رقػػـ )ِِْٗ( :مػػف ح ػد ث
عمػػرك بػػف شػػع ب عػػف أب ػ عػػف اػػد  :عػػف النبػ  -صػػم اهلل عم ػ ك سػػمـ – بمفػػظ ( :حشػػر المتكبػػركف ػػكـ الق نمػ
أمثنؿ الذر ف صكر الرانؿ غشنهـ الذؿ مػف كػؿ مكػنف) كقػنؿ الترمػذم" :هػذا حػد ث صػح " كحسػن األلبػنن
ف صح

الانمع الصغ ر (ِ.)ُّّٓ/

)ّ( انظر :شرح صح

البخنرم البف بطنؿ (ٗ.)ّّٓ/

)ْ( ركا البخنرم كتنب األدب بنب أبغض األسمن إل اهلل (ٖ )ٓٔ/رقـ.)َِٔٓ( :
)ٓ( انظر :كشؼ المشكؿ مف حد ث الصح ح ف البف الاكزم (ُ.)َٗٓ/
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(ُ)

الممكؾ عند العاـ.

كأمػػن ب ػػنف سػػبب الن ػ

فمحػػد ث أبػ هر ػرة – رضػ اهلل عنػ  -عػػف النبػ  -صػػم

اهلل عم ػ ػ ك س ػػمـ -ق ػػنؿ ( :إف أخن ػػع اس ػػـ عن ػػد اهلل را ػػؿ تس ػػم مم ػػؾ األم ػػبلؾ) كفػ ػ
(ِ)

ركا  ( :ال منلؾ إال اهلل  -عز ك اؿ.) -

ثالثاُ :تغيير األسماء التي فييا تشبو بمن ال يميق لممسمم التسمي بو.
ك دؿ عم ذلؾ أمثم كث رة من ن:
كقنؿ ( :أنت ام م )

(ّ)

أف النب – صم اهلل عم كسمـ  -غٌر اسـ عنص
ٌ
كننػت تمػػؾ التسػػم ل ػػن فػ الانهم ػ فػػإن ـ كػػننكا سػػمكف بنلعػػنص كالعنصػ ذهنبػػن إلػ

كانمػن

معن اإلبن عف قبكؿ النقنئص كالرضن بنلض ـ فممن ان اهلل بنإلسػبلـ كػر أف تشػب كا
(ْ)

بعهؿ الانهم .

كق ػػنؿ رس ػػكؿ اهلل – ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ  ( :-ال تس ػػمكا العن ػػب الك ػػرـ ف ػػإف الك ػػرـ

الراػػؿ المسػػمـ ) (ٓ) كسػػبب ك اره ػ ذلػػؾ أف لفظ ػ الكػػرـ كننػػت العػػرب تطمق ػػن عمػ شػػار
العنب كعم العنب كعمػ الخمػر المتخػذة مػف العنػب سػمكهن كرمػن لككن ػن متخػذة منػ
كألن ن تحمؿ عم الكػرـ كالسػخن فكػر الشػرع إطػبلؽ هػذ المفظػ عمػ العنػب كشػار

)ُ( انظػػر :شػػرح سػػنف أبػ داكد (ِٖ )ِِٗ/عبػػد المحسػػف بػػف حمػػد بػػف عبػػد المحسػػف بػػف عبػػد اهلل بػػف حمػػد العبػػند
البدر مصدر الكتنب :دركس صكت قنـ بتفر غ ن مكقع الشبك اإلسبلم .

)ِ( ركا مسمـ كتنب ارداب بنب تحر ـ التسم بممؾ األمبلؾ كبممؾ الممكؾ (ّ )ُٖٖٔ/رقـ.)َِ( :
)ّ( المصدر السنبؽ كتنب ارداب بنب استحبنب تغ ػر االسػـ القبػ

إلػ حسػف (ّ )ُٖٔٔ/رقػـ )ُِّٗ( :مػف

حد ث ابف عمر – رض اهلل عن من.-

)ْ( انظر :مرقنة المفنت

شرح مشكنة المصنب

(ٕ )َََّ/عمػ بػف سػمطنف محمػد أبػ الحسػف نػكر الػد ف المػبل

ال ركم القنرم ( تَُُْ :هػ) الننشر :دار الفكر ب ركت – لبننف -طُِِْ( ُ/هػ ََِِ -ـ ) بتصرؼ.

)ٓ) ركا البخػػنرم كتػػنب األدب بػػنب :ال تسػػبكا الػػدهر (ٖ )ُْ/رقػػـ )ُِٖٔ( :كمسػػمـ كتػػنب األلفػػنظ مػػف األدب
كغ رهن بنب كراه تسم العنب كرمن (ْ )ُّٕٔ/رقـ )ِِْٕ( :كالمفػظ لمسػمـ مػف حػد ث أبػ هر ػرة – رضػ

اهلل عن .-
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ألن ػـ إذا سػمعكا المفظػ ربمػن تػػذكركا ب ػن الخمػر كه اػػت نفكسػ ـ إل ػػن فكقعػكا ف ػػن أك
(ُ)

قنربكا ذلؾ كذكر إنمن ستحؽ هذا االسـ الراؿ المسمـ أك قمب المؤمف.
رابعاً :تغيير األلفاظ المشابية ألىل الباطل.
ضػربت امػرأة ضػرت ن بعمػػكد كهػ حبمػ
كسمـ -د المقتكل عم عصب القنتم

فقتمت ػػن فاعػػؿ رسػػكؿ اهلل -صػػم اهلل عم ػ

فقنؿ راؿ مف عصب القنتمػ  :أنغػرـ د ػ مػف ال

أكؿ كال شرب كال است ؿ فمثؿ ذلؾ يطؿ(ِ)؟ فقنؿ رسكؿ اهلل -صػم اهلل عم ػ كسػمـ-

( :أسػػاع كسػػاع األعػراب؟) كاعػػؿ عمػ ـ الد ػ (ّ) كفػ ركا ػ  :قػػنؿ -صػػم اهلل عم ػ
(ْ)

كسمـ( :-إنمن هذا مف إخكاف الك نف).

كف الحد ث ذـ الكفنر كذـ مف تشب ب ـ ف ألفنظ ـ كانمن لـ عنقب
(ٓ)

ألنػ  -صػم

اهلل عم كسمـ -كنف معمك ار بنلصف عف الانهم ف.

)ُ) انظر :شرح صح

مسمـ لمنككم (ُْٓ.)ٓ-ْ/

)ِ( يطى ٌؿ :ضـ أكل كفت الطن الم مم كتشد د البلـ :أم بطؿ ك در .انظر :ن ؿ األكطنر لمشككنن (ٕ.)ٖٔ/

)ّ( ركا مسمـ كتنب القسنم كالمحنرب ف كالقصنص كالد نت بنب د الان ف ككاكب الد ف قتؿ الخطع كشب
العمد عم عنقم الانن (ّ )َُُّ/رقـ )ُِٖٔ( :مف حد ث المغ رة بف شعب – رض اهلل عن .-

)ْ) ركا مسمـ (ّ )َُّٗ/رقـ )ُُٖٔ( :مف حد ث أب هر رة – رض اهلل عن .-
)ٓ) انظر :فت البنرم البف حار (َُ.)ُِٖ/
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الفصل الثاني:
الحكمية ،األسباب والعبلج.
مجاالت الذم القولية ُ
كف هذا الفصؿ تننكؿ البنحث ست مسنئؿ مف المسنئؿ القكل الت ان الشرع عمكم ن بذم ن

مع ذكر األسبنب كالعبلج النبكم لذلؾ كعرض أقكاؿ خمس مف المذاهب مرتب عم حسب
تنر كفنت ـ محمبلن ألقكال ـ كمننقشن كمراحن بنلدل ؿ ف من ظ ر كفؽ النصكص.
ويتضمن ستة مباحث:
المبحث األول :طمب اإلمارة.
المبحث الثاني :تمني لقاء العدو.
المبحث الثالث :تمني الموت.
المبحث الرابع :إفشاء األسرار الزوجية.
المبحث الخامس :كفران العشير.
المبحث السادس :النياحة.
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المبحث األول:
طمب اإلمارة.
وفيو أربعة مطالب:
المطمب األول :تعريف اإلمارة.
المطمب الثاني :حكم طمب اإلمارة.
ذم طمب اإلمارة.
المطمب الثالث :األسباب النبوية في ّ
المطمب الرابع :طريقة العبلج النبوي في ذم اإلمارة ،والحكمة منيا.
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المطمب األول:
تعريف اإلمارة:
اإلمارة في المغة" :اإلمنرة بنلكسر الكال

(ُ)

كبنلفت العبلم ".

الممًؾ يسم بذلؾ لنفنذ أمر كأكلك األمر :الرؤسن
كاألم ر :ى
أمػػر إذا اعم ػ أم ػ ار يك قػػنؿ :أتػػعمرانن
كقػػد ٌ
(ّ)
ب نكـ.

(ِ)

كأهؿ العمـ.

أم :تاعمػػكن حكمػػن

أم :أتحكمػػننن

اإلمارة في االصطبلح:
(ْ)

" ه منصب األم ر كاز مف األرض حكم أم ر".

(ٓ)

كق ؿ اإلمنرة :السمطنف أك مف ل الكال العنم ف البمد.
(ٔ)

كعرف ػػن الم ػػنكردم
كس نس الدن ن ب ".

(ٕ)

بقكلػ ػ  ":اإلم ػػنرة مكض ػػكع لخبلفػ ػ النب ػػكة فػ ػ ح ارسػ ػ ال ػػد ف

)ُ) التكق ؼ عم م منت التعنر ؼ لممننكم (ُ.)َٗ/

)ِ) انظر :المحكـ كالمح ط األعظـ (َُ  )ِٗٗ/عم بف إسمنع ؿ بف س د أبك الحسف المرس

( تْٖٓ :هػ)

مندة " أ ـ ر " تحق ؽ :عبد الحم د هنداكم الننشر :دار الكتب العمم – ب ركت – عنـ النشرَََِ ( :ـ).

)ّ( انظر :المغرب ف ترت ب المعرب (ُ )ُٕ/ننصر بف عبد الس د أبك المكنرـ بػف عمػ
ل ( ت َُٔ :هػ) مندة " أ ـ ر " الننشر :دار الكتنب العرب
المطىرًز ٌ
ي
)ْ( المعاـ الكس ط إلبراه ـ مصطف كآخر ف مندة " أمر " (ُ.)ِٔ/
)ٓ( انظر :معاـ لغ الفق ن (ُ )ٖٖ /محمد ركاس قمعا

برهػنف الػد ف الخػكارزم

بدكف طبع كبدكف تنر .

كحنمد صندؽ قن ب

الننشر :دار النفنئس لمطبنع

لمطبنع كالنشر كالتكز ع ط َُْٖ ( ِ /هػ ُٖٖٗ -ـ ).

)ٔ( هػك  :عمػ بػػف محمػد بػف محمػػد بػف حب ػب البصػػرم أبػك الحسػف البغػػدادم الشػ ر بنلمػنكردم ارتحػػؿ إلػ الشػ
أبػ ػ حنم ػػد اإلس ػػف ار ن

ك ػػنف م ػػف كا ػػك الفق ػػن الش ػػنفع كم ػػف كب ػػنرهـ كدرس بنلبصػ ػرة كبغ ػػداد س ػػن ف كث ػ ػرة كلػ ػ

مصػػنفنت كث ػرة من ػػن" أدب الػػد ف كالػػدن ن " ك " النكػػت كالع ػػكف " (تَْٓ :ه ػػ) .انظػػر :طبقػػنت الفق ػػن

(ُ )ُُّ/ككف نت األع نف لئلربم (ّ.)ِّٖ/

)ٕ) األحكنـ السمطنن (صُْ) الننشر :دار الحد ث – القنهرة ُِّٕ ( -هػ).
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لمش ػ رازم

(ُ)

كعرف ػػن ابػػف خمػػدكف
مصنلح ـ األخرك
ف

بقكل ػ  ":ه ػ حمػػؿ الكنف ػ عم ػ مقتض ػ النظػػر الشػػرع ف ػ

كالدن ك

إذ أحكاؿ الدن ن تراع كم ن إل اعتبنرهن بمصنل ارخػرة
(ِ)

ف الحق ق خبلف عف صنحب الشرع ف ح ارس الد ف كس نس الدن ن ب ".

كطمػ ػػب اإلمػ ػػنرة هػ ػػك ":طمػ ػػب الرئنس ػ ػ العم ػ ػػن ف ػ ػ دكل ػ ػ مػ ػػف الػ ػػدكؿ أك ف ػ ػ بمػ ػػد مػ ػػف
(ّ)

البمداف".

)ُ) هك :عبد الرحمف بف محمد بف محمد ابػف خمػدكف أبػك ز ػد كلػ الػد ف الحضػرم اإلشػب م

كلػد بمد نػ تػكنس

بببلد المغرب كنشع ب ن كطمب العمـ كق أر كحفػظ القػرآف العز ػز صػنؼ تنر خػ ن فػ ثمػنف مامػدات كلػ شػعر كث ػر
(تَٖٖ :هػ ػػ) .انظ ػػر :المن ػػؿ الص ػػنف (ٕ )َِٓ/كس ػػؼ ب ػػف تغ ػػرم ب ػػردم ب ػػف عب ػػد اهلل الظ ػػنهرم الحنفػ ػ

أب ػػك

المحنسػػف (تْٖٕ :ه ػػ) تحق ػػؽ :محمػػد محمػػد أم ػ ف الننشػػر :ال ئ ػ المصػػر العنم ػ لمكتػػنب بػػدكف تػػنر طبػػع

كد ػكاف اإلسػػبلـ (ِ )ِْٗ/شػػمس الػػد ف أبػػك المعػػنل محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف الغػػزم ( تُُٕٔ :هػػ) تحق ػػؽ:
س د كسركم حسف الننشر :دار الكتب العمم

ب ركت – لبننف -طُُُْ( ُ/هػ َُٗٗ -ـ).

)ِ( انظػػر :مقدم ػ ابػػف خمػػدكف(ُ )ُُٗ/تحق ػػؽ :خم ػػؿ شػػحندة الننشػػر :دار الفكػػر ب ػػركت طَُْٖ( ِ/هػ ػ -
ُٖٖٗـ) بتصرؼ س ر.

)ّ( المكسػػكع الاننئ ػ اإلسػػبلم المقنرن ػ بنألنظم ػ المعمػػكؿ ب ػػن ف ػ السػػعكد (ُ )ُّْ/سػػعكد بػػف عبػػد العػػنل
البنركدم العت ب

عضك ه ئ التحق ؽ كاالدعن العنـ  -فرع منطق الر نض -طُِْٕ( ِ/هػ ).
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المطمب الثاني:
حكم طمب اإلمارة.

لقد تنكعت أقكاؿ الفق ن ف حكـ طمب اإلمنرة كس تننكؿ البنحث أ ار الفق ػن
كؿ مسعل بنلقكؿ الراا

(ُ)

بعد استعراض أدل كؿ فر ؽ كمننقشت ن كفؽ ارت :

أوالً :الفقو الزيدي.

لمفق الز دم مكقؼ مف حكـ طمب اإلمنرة

مػذ بلن

بعدة ألفنظ سكا ف طمػب اإلمػنرة أـ

القضػ ػػن

أـ اإلمنم ػ ػ

كالك ارهػ

كالمبػػنح فػػنلكاكب عنػػد مػػف كثػػؽ بنفسػ بنلعمػػؿ كالعمػػـ ككػػنف بنلمسػػمم ف إل ػ

حنا

كأف طمػ ػػب اإلمػ ػػنرة ػ ػػدكر ب ػ ػ ف الكاػ ػػكب كالمحظػ ػػكر كالمنػ ػػدكب

كغ ر ال قكـ مقنم

فإن تع ف عم الكاكب ك حرـ عم مػف عػرؼ مػف نفسػ

أن ػ مختػػؿ شػػرط مػػف شػػركط اإلمػػنرة ك نػػدب لمػػف ثػػؽ بنفس ػ

كهنػػنؾ مػػف قػػكـ مقنم ػ

ك ك ػػر إف ك ػػنف منش ػػغبلن بنلت ػػدر س ك ب ػػنح إف ك ػػنف كاثقػ ػ ن م ػػف نفسػ ػ

كه ػػك فق ػػر ف ػػدخؿ

لطمب الرزؽ كدل م ـ قكؿ كسؼ  -عم السػبلـ َٔ  :-اَّ َٚجْؼَِ ْٝمٍ ػََٝمً رَمضََ ََِّْ ِ٣سْضِ إِِّ٤مٍ
ََُِّظ ػَ[  ُِٟٝيوس

 ]55كتيحمػؿ أخبػنر النػدب عمػ مػف تػكفرت ف ػ كنمػؿ الشػركط

كالتحػذ ر مػػف طمػب اإلمػػنرة يحمػؿ عمػ مػف لػػـ تتػكفر ف ػ شػركط اإلمػػنرة أك كاػد مػػننع
(ِ)
مف المكانع الشرع أك كنف الطنلب لئلمنرة ل س أهبلن ل ن.
ُ
ػكم ال نشػػم القرشػ
) ( نسػػب إلػ ز ػػد بػػف عمػ بػػف الحسػ ف بػػف عمػ بػػف أبػ طنلػػب أبػػك الحسػ ف العمػ ٌ
" ز ػػد الشػ د" كلػػد عػػنـ (ٕٗ هػ ػ  ٖٔٗ-ـ ) عػ ٌػد الاػػنحظ مػػف خطبػػن بنػ هنشػػـ كقػػنؿ أبػػك حن فػ " :مػػن أر ػػت فػ
زمنن أفقػ منػ كال أسػرع اكابػن كال أبػ ف قػكال" كننػت إقنمتػ بنلككفػ كقيتًػؿ ف ػن عػنـ (ُِِق – َْٕ ـ ) انظػر:

ك قػػنؿ لػ :

الطبقنت الكبػرل البػف سػعد (ٓ )َِٓ/كالتػنر الكب ػر(ِ )ُٗٓ/أبػك بكػر أحمػد بػف أبػ خ ثمػ

( تِٕٗ :هػػ)

تحق ؽ :صبلح بف فتح هبلؿ الننشر :الفػنركؽ الحد ثػ لمطبنعػ كالنشػر – القػنهرة -طُِْٕ( ُ/ه ػ ََِٔ -ـ)
كاألعبلـ لمزركم (ّ.)ٓٗ/

)ِ( انظػػر :البحػػر الزخػػنر الاػػنمع لمػػذاهب عممػػن األمصػػنر (ُْ )ِّ/أحمػػد بػػف ح ػ المرتض ػ ابػػف المفضػػؿ
الحسػ ػػن ال م ػ ػػنن

الننش ػ ػػر :دار الحكمػ ػ ػ ال منن ػ ػ – ص ػ ػػنعن – ط ُّٔٔ (ِ /ق – ُٕٓٗ ـ) كش ػ ػػرح األزه ػ ػػنر

(ْ )َّٗ/أحمػػد بػػف ح ػ المرتض ػ

الننشػػر :ك ازرة العػػدؿ عػػنـ النشػػر (َُّْ هػ ػ ) كالتػػنج المػػذهب ألحكػػنـ

المذهب ف فق األئم األط نر (ٔ )ِّْ/أحمػد بػف قنسػـ العنسػ ال مػنن الصػنعنن

العرب ػ

الننشػر :دار إح ػن الكتػب

طُّٔٔ(ُ/هػ ػ  ُْٕٗ -ـ) كشػػرح التار ػػد ف ػ فق ػ الز د ػ (ٔ )َُٔ/أحمػػد بػػف الحس ػ ف أبػػك الحسػػف

الننشر :دار أسنم – دمشؽ – ط َُْٓ( ُ/هػ ُٖٗٓ -ـ ) طبع عم نفق  :كسؼ محمد المؤ دم.
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كأمػػن الشػػككنن فإن ػ فػػرؽ ب ػ ف طمػػب اإلمػػنرة كب ػ ف إانب ػ الطمػػب ف قػػكؿ ":قػػد كقػػع
الثنبت عن  -صم اهلل عم كسمـ -عف طمب اإلمنرة فػإذا بك ػع بعػد هػذا الطمػب

الن

كاف أثػػـ بنلطمػػب" )ُ(.كقػػنؿ أ ض ػن ":مػػف طمػػب مػػن تعمػػؽ بػػنلحكـ مكػػرك

انعقػػدت كال ت ػ

(ِ)

كالحسب كنحك ذلؾ".

ف دخؿ ف اإلمنرة القضن

(ّ)

ثانياً :الفقو الحنفي.

كأمن األحننؼ فػإن ـ فرقػكف بػ ف السػؤاؿ كالطمػب فنلطمػب كػكف فػ القمػب كالسػؤاؿ
كالسػؤاؿ أف قػكؿ لمنػنس :لػك كالنػ اإلمػنـ

بنلمسنف كق ؿ الطمب :أف قػكؿ لئلمػنـ كلنػ

بمدة كذا ألابت إل ذلؾ كهك طمػع أف بمػ ذلػؾ إلػ اإلمػنـ كعمػ كػؿ حػنؿ فػنلحكـ
بعػػد ذلػػؾ س ػكا عنػػدهـ طمب ػن كػػنف أك س ػؤالن فػػبل حػػؿ الطمػػب لمقضػػن
الس ػؤاؿ ل ػػن إال إذا تع ػ ف عم ػ
(ْ)

لظمػػـ الظػػنلم ف.
إطبلق ػ

كال لئلمػػنرة كال

كاػػب عم ػ الطمػػب ص ػ نن لحقػػكؽ المسػػمم ف كدفعػػن

كالمػراد ك ارهػ السػؤاؿ أم :تحر مػػن كلػ س الن ػ عػػف السػؤاؿ عمػ

بػػؿ مق ػػد بػػعف ال تع ػ ف لمقضػػن
(ٓ)

أمػػن إف تع ػ ف بػػعف لػػـ كػػف أحػػد غ ػػر صػػم

لمقضن كاب عم الطمب.

)ُ) الس ؿ الارار المتػدفؽ عمػ حػدائؽ األزهػنر(ُ )َْٗ/الننشػر :دار الكتػب العمم ػ – ب ػركت  -طَُْٓ( ُ/
هػ ُٖٗٓ -ـ ).

)ِ( ن ؿ األكطنر (ٗ.)ُُّ /

)ّ( نسػػب إل ػ أب ػ حن ف ػ  :النعمػػنف بػػف ثنبػػت الت م ػ بػػنلكال

الكػػكف

الفق ػ المات ػػد المحقػػؽ كلػػد بنلككف ػ

( َٖ هػ  ٔٗٗ -ـ ) كنشع ف ن كأراد المنصكر العبنس بعد ذلؾ عم القضن ببغداد فعب

عػػنـ

فحمؼ عم ل فعمف

قػػنؿ اإلمػػنـ

ػكم الحاػ
فحمػػؼ أبػػك حن ف ػ أنػ ال فعػػؿ فحبس ػ إل ػ أف مػػنت عػػنـ (َُٓ هػ ػ  ٕٕٔ -ـ ) ككػػنف قػ ٌ
منلؾ صف  ":أر ت رابل لك كممت ف السنر أف اعم ن ذهبن لقنـ بحات " كعف اإلمنـ الشنفع ٌ قنؿ" :الننس ع نؿ

فػ الفق ػ عم ػ أب ػ حن ف ػ " .انظػػر :تػػنر بغػػداد كذ كل ػ

(ٔ )ّْٖ/كاألعبلـ لمزركم (ٖ.)ّٔ/

البػػف الناػػنر (ُّ )ِّٓ/كالطبقػػنت الكبػػرل البػػف سػػعد

)ْ( انظر :الاػكهرة الن ػرة (ِ ) ُِْ /أبػك بكػر بػف عمػ بػف محمػد الحػدادم العبػندم َّ ً
م ال منػ الحنفػ
الزبً ػد ٌ
ََٖهػ) الننشر :المطبع الخ ر طُِِّ( ُ /هػ ) كانظر :رد المحتنر عمػ الػدر المختػنر (ٓ )ّٔٔ/محمػد
(ت:

أم ف بف عمر بف عبد العز ز عنبد ف الدمشق الحنف

المش كر بػ " ابػف عنبػد ف" ( تُِِٓ :هػػ) الننشػر :دار

الفكر -ب ركت -طُُِْ(ِ /هػ ُِٗٗ -ـ) بتصرؼ س ر.

)ٓ) انظر :البحر الرائؽ شرح كنز الدقنئؽ(ٔ )ِٕٗ/ز ف الد ف بف إبراه ـ بف محمد المعركؼ "بػنبف ناػ ـ" ( ت:
َٕٗهػ) الننشر :دار الكتنب اإلسبلم

ط.ِ/
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فمف طمب القضن
نفس

أك النظنرة أك الكصن ال كل
(ُ)

كعممك بػعف الطنلػب مككػكؿ إلػ

كهك عناز ف ككف سببن لتض ع الحقكؽ.
(ٕ)

ثالثاً :الفقو المالكي.

ال ػػركب عػػف اإلمػػنرة كااػػب عنػػد المنلك ػ

كق ػػؿ :مسػػتحب (ّ) ف اػػب أال ػػكل اإلمػػنرة

عنػػدهـ مػػف أرادهػػن كطمب ػػن كاف تامعػػت ف ػ شػػركط اإلمػػنرة مخنفػ أف ككػػؿ إل ػػن فػػبل
قػػكـ ب ػػن كال قػػكل عم ػػن كاسػػتدلكا بمػػن اػػن عػػف رسػػكؿ اهلل – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ –
(ْ)
َّ
ً
قنؿ ( :إنن ال نستعمؿ عم عممنن مف أراد )
كنظػر عمػر بػف الخطػنب  -ىرضػ ى المػ ي
ىع ٍن ي  -إل شنب ف كفد ىكفىد عم ػ فنسػتحبل كأعابػ فػإذا هػك سػعل القضػن فقػنؿ لػ
(ٓ)

عمر" :كدت أف تغرنن مف نفسؾ إف األمر ال قكل عم مف حب ".
()ٙ

رابعاً :الفقو الشافعي.

طمب اإلمنرة عند الشنفع

ال خمك مف أربع أمكر:

إحداهن :أف ككف متع نن بعف ال كاد غ ر ممف صم فنلطمب فرض عم .
)ُ( البحر الرائؽ البف نا ـ (ٔ.)ِٖٗ/

)ِ( نسػب إلػ منلػؾ بػف أنػػس بػف منلػؾ األصػبح الحم ػػرم إمػنـ دار ال اػرة كال ػ تنسػػب المنلك ػ
عػػنـ (ّٗ هػ ػ ُِٕ -ـ) قػػنؿ ابػػف كهػػب" :سػػمعت منند ػ ن نػػندم بنلمد ن ػ

كلػد فػ المد نػ

أال ال فت ػ النػػنس إال منلػػؾ بػػف أنػػس"

ككفنتػ فػ المد ن ػ عػػنـ (ُٕٗ هػ ػ  ٕٗٓ-ـ) انظػػر :الطبقػػنت الكبػػرل البػػف سػػعد (ُ )ّّْ/كالثقػػنت البػػف حبػػنف
لمش رازم (ُ.)ٕٔ/

( ٕ )ْٓٗ/كطبقنت الفق ن

)ّ( الػذخ رة (َُ )ٗ/شػ نب الػد ف أحمػد بػف إدر ػس بػػف عبػد الػرحمف المػنلك أبػك العبػنس "الشػ ر بػػنلقراف " (ت:
كآخر ف الننشر :دار الغرب اإلسبلم  -ب ركت -ط ُْٗٗ( ُ/ـ).

ْٖٔهػ) تحق ؽ :محمد حا

)ْ( ركا البخػػنرم كتػػنب اإلاػػنرة بػػنب اسػتئانر الراػػؿ الصػػنل (ّ )ٖٖ/رقػػـ )ُِِٔ( :مػػف حػػد ث أب ػ مكس ػ
األشعرم – رض اهلل عن .-

)ٓ( انظر :المقدمنت المم دات (ِ )ِٖٓ/محمد بف أحمد بف رشد أبك الكل د القرطب
دار الغرب اإلسبلم

( تَِٓ :هػ) الننشر :دار

ط َُْٖ( ُ/هػ ُٖٖٗ -ـ).

)ٔ) نسػػب إل ػ محمػػد بػػف إدر ػػس بػػف العبػػنس بػػف عثمػػنف بػػف شػػنفع ال نشػػم القرش ػ المطمب ػ
العممن

ز ػػف الفق ػػن

كتػػنج

كلد بغزة مف ببلد الشنـ عنـ (َُٓهػٕٕٔ -ـ) كحمؿ من ن إل مك كهك ابف سنت ف كزار بغداد مرت ف

كقصػػد مصػػر عػػنـ ( ُٗٗه ػػ) فتػػكف ب ػػن عػػنـ (َِْ هػ ػ  َِٖ-ـ) كال ػ نسػػب المػػذهب الشػػنفع  .انظػػر :تػػنر
بغداد كذ كل

البف النانر (ِ )ْٓ/الثقنت البف حبنف ( ٗ )َّ/كاألعبلـ لمزركم (ٔ.)ِٔ /
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الثنن  :أف ككف ف الننح مف هك أصم من فف انعقند إمنم المفضكؿ خبلؼ.
الثنلث ػ  :أف كػػكف ف ػ البمػػد مػػف هػػك دكن ػ

فػػإف قمنػػن ال تنعقػػد كال ػ المفضػػكؿ التحػػؽ

بنلصكرة األكل كاف قمنن تنعقد انز القبكؿ بؿ هك األكل لتحص ؿ تمػؾ المز ػ لممسػمم ف
كأمػػن الطمػػب ف ػػك اػػنئز كاف قمػػد بغ ػػر سػؤاؿ ف ػػؿ مزمػ القبػػكؿ ف ػ كا ػػنف كلكػػف هػػذا إذا
كنف كاثقن بنفس فإف كنف خنئفن ف ذا ال كاز مز الفض م فم متنع.
الرابع  :أف ككف ف الننح مثم فنلقبكؿ انئز كاف كل بغ ر سؤاؿ فبل اب القبػكؿ
عمػ األظ ػر فػإف كػنف لػ حناػ لطمػب رزؽ ككفن ػ فػبل تطمػؽ لػ الك اره ػ بػنلتكهـ مػع
الحنا فم الطمب كاف لـ تكف حنا ف كر ل الطمب بمارد هذا االستشعنر كال نت ػ
إل التحر ـ.

(ُ)

كاسػػتثن الشػػنفع مػػف هػػذ الك اره ػ ثػػبلث صػػكر حكم ػكا بنسػػتحبنب طمػػب اإلمػػنرة أك
القضن ف ن:
األكل  :من إذا كنف العنلـ غ ر مش كر ب ف الننس ككنف راػك فػ طمبػ القضػن
اإلمنرة نشر العمـ لتحصؿ المنفع بنشػر إذا عػرؼ النػنس فضػم كعممػ

أك

ف كػكف ل ػـ بػ

نفع.
الثنن ػ  :أف كػػكف فق ػ انر محتنا ػ ن إل ػ الػػرزؽ فػػإذا كل ػ القضػػن أك اإلمػػنرة حصػػؿ ل ػ

كفن ت مف ب ت منؿ المسمم ف.

الثنلث ػ  :أف تكػػكف الحقػػكؽ مضػػنع

لاػػكر القضػػنة كاألم ػ ار

أك عاػػزهـ عػػف إحقػػنؽ

الحؽ ف قصد بطمب تدارؾ ذلؾ.
كدل م ـ من أخبر اهلل عف نب

كسؼ -عم ػ السػبلـ -أنػ طمػب الكال ػ عمػ األمػكاؿ

شفق عم الننس كانصنفن ل ـ ال لحظ نفس

كال لمنفع تخص .

)ُ) انظر :الكس ط ف المذهب (ٕ )ِٖٕ/محمد بف محمد أبك حنمد الغزال الطكس
محمكد إبراه ـ محمد محمد تنمر الننشر :دار السبلـ – القنهرة -طُُْٕ( ُ/هػ ).

)(134

(تَٓٓ :هػػ) تحق ػؽ :أحمػد

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
أمػػن إذا كػػنف قصػػد بطمػػب القضػػن االنتقػػنـ مػػف األعػػدا
المبنهػػنة كاالسػػتعبل

فػػإف طمػػب القضػػن

كفعؿ الحراـ كلمكسنئؿ حكـ المقنصد.

(ُ)

أك التكسػػب بنالرتشػػن

أك

كالحنل ػ هػػذ ح ػراـ لككن ػ كس ػ م إل ػ الظمػػـ

(ِ)

خامساً :الفقو الحنبمي.

لحد ث عبد الرحمف بف سػمرة (ّ) -رضػ اهلل عنػ -

يكر طمب اإلمنرة عند الحننبم
(ال تسػعؿ اإلمػنرة) (ْ) كطر قػ السػمؼ االمتنػنع عػف طمػب اإلمػنرة طمبػن لمسػبلم
ل ػػـ مكنػ ػ الق ػػنـ بنلكاا ػػب لظم ػػـ الس ػػمطنف أك غ ػػر ح ػػرـ عم ػ ػ
(ٓ)

كاف

ال ػػدخكؿ ف ػػن كتعك ػػد

االمتننع مف اإلانب إل ن.
مناقشة أقوال الفقياء:

كف التمعف ف أقػكاؿ الفق ػن حػكؿ مسػعل طمػب اإلمػنرة تاػد أف الام ػع متفػؽ إلػ
حػػد كب ػػر عمػ الن ػ عػػف طمب ػػن إال لمػػف كػػنف أهػبلن ل ػػن كال كاػػد غ ػػر مػػف قػػكـ ب ػػن

مع تحفظ عند المنلك ف مف طمب ن أن ال يعنف عم ن إلخبػنر النبػ – صػم اهلل عم ػ
كسػػمـ – بػػذلؾ كاف اختمفػػت تعػػنب رهـ ف ػ هػػذ المسػػعل إال أف النت ا ػ كاحػػدة كالبرهػػنف
ً
الخػ ٍػف د.
)ُ) الفقػ المن اػ عمػ مػذهب اإلمػنـ الشػنفع (ٖ )ُٕٕ/اشػػترؾ فػ تػعل ؼ هػذ السمسػم  :د .يمصػطف
البغن عم ال ٌش ٍربا الننشر :دار القمـ لمطبنع كالنشر كالتكز ع دمشؽ ط ُُّْ( ْ /هػ  ُِٗٗ -ـ).
يمصطف ي
)ِ( نسب إل أحمد بف محمد بف حنبػؿ الشػ بنن الػكائم كلػد ببغػداد عػنـ (ُْٔ ه ػ  َٕٖ -ـ ) كنشػع منكبػن عمػ
طمػػب العمػػـ كسػػنفر ف ػ سػػب م أسػػفن ار كب ػرة إل ػ الككف ػ كالبص ػرة كمك ػ كالمد ن ػ كال ػ مف كالشػػنـ كالثغػػكر كالمغػػرب

كالازائر كالعراق ف كفنرس كخراسنف كمنت ف بغداد بعػد المحنػ عػنـ (ُِْ ق – ٖٓٓ ـ) .انظػر :طبقػنت الحننبمػ
البف أب

عم (ُ )ُْ/كاألعبلـ لمزركم (ُ.)َِّ/

)ّ( هك :عبد الرحمف بف سمرة بف حب ب بف عبد شمس بف عبػد منػنؼ القرشػ العبشػم
فػػت مكػ

كصػػحب النب ػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -كركل عنػ

البف عبد البر (ِ )ّٖٓ/كأسد الغنب

كنػ أبػن سػع د أسػمـ ػكـ

كمػػنت بنلبص ػرة عػػنـ (ُٓ هػػ ) .انظػػر :االسػػت عنب

البف األث ر (ّ.)َْٓ/

)ْ( ركا البخنرم كتنب األحكنـ بنب مف سعؿ اإلمنرة ككؿ إل ن (ٗ )ٕٗ/رقػـ )ُْٕٕ( :كمسػمـ كتػنب اإلمػنرة
بنب الن

عف طمب اإلمنرة كالحرص عم ن (ٓ )ٖٔ/رقـ.)َّْٕ( :

)ٓ( انظػػر :مطنلػػب أكل ػ الن ػ ف ػ شػػرح غن ػ المنت ػ (ٔ )ْٓٔ/مصػػطف بػػف سػػعد بػػف عبػػد الس ػ كط ش ػ رة
الرح بػ ػػنن مكلػ ػػدا ثػ ػػـ الدمشػ ػػق الحنبمػػ ػ

( تُِّْ :ه ػ ػػ) الننشػ ػػر :المكتػ ػػب اإلس ػ ػػبلم

ُْٗٗـ) بتصرؼ س ر.
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طُُْٓ( ِ/ه ػ ػ ػ -

عم ذلؾ ف من عت :
طمب اإلمنرة عف الز د

دكر عم ن األحكنـ الخمس

كأش رهن التحر ـ لطمب اإلمػنرة

لمف كنف ل س أهبلن ل ن كهك من قنؿ ب الحنف عندمن ال تعػ ف عم ػ اإلمػنرة فػإف تعػ ف

عم ػ كاػػب الطمػػب كهػػك مػػن عبػػر عن ػ المنلك ػ بػػنل ركب مػػف اإلمػػنرة أك طمب ػػن كقػػد
لككن ػ قػػد طمب ػػن كال يعطنهػػن مػػف طمب ػػن لػػكركد

تامعػػت ف ػ الشػػركط فػػبل تيعط ػ ل ػ
النص كأمػن الشػنفع فقػد اعمػكا ل ػن حػنالت من ػن مػن كػكف ممنكعػن كهػك مػن كافػؽ مػف
سبق ـ عندمن ال ككف أهبل ك تعكػد الن ػ عنػد الحننبمػ عنػد مػف ال كػكف أهػبل ل ػن أك
ال ستط ع أف قكـ ب ن عم كا ن لاكر السمطنف كغ ر .
ومن ىذه المناقشة يتمخص عدة أمور:
أوالً :مػػف ا ػ الطمػػب كا ػ المكافق ػ لمػػف طمب ػػن فقػػد كردت النصػػكص بػػنلمنع مػػف

طمػب اإلمػنرة كلػك خػنلؼ المسػمـ كطمب ػن فػإف النصػكص قػد اػن ت بعػدـ مكافقتػ عمػ
ذلؾ فنلمنع ان مف ا ت ف مف ا

طمب ن كمف ننح المكافق لمف طمب ن.

أمػػن مػػف ح ػػث طمب ػػن فنلكػػؿ متفػػؽ عم ػ المنػػع لمػػف ل ػ س أه ػبلن ل ػػن لػػكركد الػػنص

النب ػػكم ( ال تس ػػعؿ اإلم ػػنرة )
كاألحننؼ كالمنلك

(ُ)

كالشنفع

كه ػػذا كاضػ ػ كبػ ػٌف عن ػػد أص ػػحنب الم ػػذاهب الز د ػ ػ
كالحننبم .

(ِ)

فقكل  -صم اهلل عم كسمـ  ( :-ال تسعؿ اإلمنرة ) هك ن
كأمن مف ا

كظنهر التحر ـ.

المكافق عم الطمب فقنؿ الام كر :إف كػنف أهػبل لػذلؾ ف عطػ

كاف

كػػنف ضػػع ف ن أك لػ س أهػبلن ل ػػن ف ػػرد كاسػػتدؿ الام ػػع بحندثػ أبػ ذر – رضػ اهلل عنػ
 ( -إنػػؾ ضػػع ؼ كان ػػن أمننػ )

(ّ)

كخػػنلؼ فػ ذلػػؾ المنلك ػ

فقػػنلكا :ال تيعطػ اإلمػػنرة

)ُ) سبؽ تخر ا (صػ ُّٓ).

)ِ( مكاهػػب الام ػػؿ ف ػ شػػرح مختصػػر خم ػػؿ(ٔ )َٗ/شػػمس الػػد ف محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف أبػػك عبػػد اهلل
الطرابمس المغرب

المعركؼ بنلحطنب الرع ن المنلك

( تْٗٓ :هػ) دار الفكر طُُِْ (ّ/هػ ُِٗٗ -ـ).

)ّ( ركا مسمـ كتنب اإلمنرة بنب كراه اإلمنرة بغ ر ضركرة (ٔ )ٔ/رقـ.)ِّْٕ( :
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مػػف طمب ػػن كلػػك تػػكفرت ف ػ الشػػركط لحػػد ث أب ػ مكس ػ (ُ) -رض ػ اهلل عن ػ  -قػػنؿ:
دخمت عم النب  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -أنػن كراػبلف مػف قػكم
أمرنػػن ػػن رسػػكؿ اهلل كقػػنؿ ارخػػر مثم ػ

فقػنؿ أحػد الػرام ف:

(ِ)

فقػػنؿ ( :إنػػن ال نػػكل هػػذا األمػػر مػػف سػػعل ).

ككذلؾ طمب سم منف  -عم السبلـ – ممكن ال نبغ ألحد مػف بعػد

ح ػث قػنؿ تعػنل

ة ِٜمٍ ُْٙٝ ٠هما ال َ َثرِمٍ َََْم ٍذ ٠م َْ ٣تؼْمذٌِ [ ص  ]35كأاػنب المنلك ػ
عن َٔ  :ا َ ٚسَب َّ ْغ ِّ ْش َ ٍِٜوهَم ْ
عف ذلؾ – مف عدة كاك :
الوجــو األول :أف التعػػرض لؤلحكػػنـ ف ػ إشػػغنؿ الذمػ بػػعمر ال عمػػـ هػػؿ ػػتخمص منػ

أـ ال؟ كخبلص الذم متع ف فػإف احػتر بمػن حكػن اهلل تعػنل فػ كتنبػ عػف نب ػ كسػؼ
الص ػػد ؽ  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ  -ف ػػبل حاػ ػ لػ ػ ف ػ ػ

ألف األنب ػػن  -ص ػػمكات اهلل

عم ػ ـ كسػػبلم  -معصػػكمكف كل ػ س كػػذلؾ غ ػػرهـ كنب ػ اهلل سػػم منف  -عم ػ الصػػبلة
كالسػػبلـ  -طمػػب ممكػػن ال نبغػ ألحػػد مػػف بعػػد كذلػػؾ منػ عمػ سػػب ؿ الرحمػ كالشػػفق
عم غ ر لمن أطمع اهلل تعنل مف أن ال ككف ف األنب ن بعد نب ممؾ فممػن أف عمػـ
ذلؾ خنؼ عم غ ر إف أعط ذلؾ مؾ بسبب

كهك قد أمف ذلؾ مف ا

عصمت .

الوجــو الثــاني :أف نب ػ اهلل كسػػؼ – عم ػ السػػبلـ -لمػػن أف عمػػـ أن ػ س ػ قع بنلنػػنس
شػػدة كغػػبل خػػنؼ عمػ ـ إف تػػكل غ ػػر ذلػػؾ أف مكػكا هػػبلؾ استئصػػنؿ فعشػػفؽ عمػ ـ
مف ذلؾ فطمب من طمب.
الوجــو الثالــث :أن ػ خش ػ عم ػ ـ أف قصػػركا ف ػ حق ػ

كالتقص ػ ر ف ػ حػػؽ األنب ػػن

كفر إذ أن رسػكؿ مػف رب العػنلم ف قػنؿ تعػنل  :وََٕٜمذْ جَماءَُُ٘ ْٟىعُمُُ ِ٠مَٔ ٣ثْم ُٛتِاْٜثَُ َماخ
[غافف  ]34كاذا كنف ذلؾ كذلؾ فبل حتر ب عم طمب الكال .

(ّ)

ُ
أمػػر عمػر ثػػـ عثمػػنف مػػنت عػػنـ ( َٓهػػ)
) ) هػك :عبػػد اهلل بػػف قػ س بػػف سػػم ـ بػف حضػػنر أبػػك مكسػ األشػػعرم ٌ
كق ؿ :بعدهن .انظر :االست عنب البف عبد البر( ْ )ُّٕ /كاإلصنب البف حار( ِ.)ّٓٗ /

)ِ( ركا البخنرم كتنب األحكنـ بنب من كر مف الحرص عم اإلمنرة ( ٗ )ْٔ/رقـ.)ُْٕٗ( :
)ّ) انظػػر :المػػدخؿ (ِ )ِٕٓ/محمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد العبػػدرم الفنس ػ المػػنلك
الحنج" ( تّٕٕ :هػ) الننشر :دار التراث بدكف طبع

كبدكف تنر .
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أبػػك عبػػد اهلل الشػ ر" بػػنبف

ثانيـاً :مػف ا ػ التع ػ ف كهػك مػن أاػػنب بػ الام ػكر عمػ المنلك ػ

فقػنلكا :إنمػن كػػر

طمػػب اإلمػػنرة إذا لػػـ تع ػ ف عم ػ طمب ػػن فػػإذا تع ػ ف عم ػ طمب ػػن كاػػب ذلػػؾ عم ػ كال
كراه ف
تعػػنل

فعمن كسؼ -عم السبلـ -فكنف عم ػ طمػب اإلمػنرة ألنػ مرسػؿ مػف المٌػ

كهػػك أعمػػـ بمصػػنل األم ػ مػػف غ ػػر كال مكن ػ ذلػػؾ إال بطمػػب اإلمػػنرة كاػػب
أك

عم ػ طمب ػػن كق ػػؿ :إنػ عمػػـ أنػ س حصػػؿ قحػػط كشػػدة إمػػن بطر ػػؽ الػػكح مػػف المٌػ

بغ ػػر كربمػػن أفض ػ ذلػػؾ إل ػ هػػبلؾ معظػػـ الخمػػؽ ككػػنف ف ػ طمػػب اإلمػػنرة إ صػػنؿ
(ُ)

الخ ر كالراح إل المستحق ف فكاػب عم ػ طمػب اإلمػنرة ل ػذا السػبب.

كلقػد عػرض

عمػػر بػػف الخطػػنب -رض ػ اهلل عن ػ  -عم ػ أب ػ هر ػػرة – رض ػ اهلل عن ػ – اإلمػػنرة
فقنؿ :ال أفعؿ كال أر دهن سمعت رسكؿ اهلل -صمٌ المٌ عم كسمٌـ – قػكؿ( :مػف طمػب

اإلمػػنرة لػػـ عػػدؿ)

(ِ)

فقػػنؿ عمػػر ":لقػػد طمػػب اإلمػػنرة مػػف هػػك خ ػػر منػػؾ كسػػؼ -عم ػ
(ّ)

السبلـ -ألن عمـ أف هذا المنصب ال صم ل أحد سكا ف ذلؾ الكقت ".

)ُ) انظػػر :لبػػنب التعك ػػؿ ف ػ معػػنن التنز ػػؿ (ِ )ّٓٔ/عػػبل الػػد ف عم ػ بػػف محمػػد بػػف إب ػراه ـ البغػػدادم الش ػ ر
بنلخنزف تحق ؽ :تصح

محمد عم شنه ف الننشر :دار الكتب العمم  -ب ػركت  -عػنـ الطبػع  ُُْٓ (:هػػ)

كانظر :تفس ر ب نف المعػنن (ّ )ِِٓ/مػبل حػك ش آؿ غػنزل عبػد القػندر الننشػر :مطبعػ الترقػ – دمشػؽ  -عػنـ
الطبعُِّٖ (:هػ).

)ِ( ركا أبك نع ـ ف حم األكل ن كطبقنت األصػف ن (َُ )ِٓ/أحمػد بػف عبػد اهلل بػف أحمػد بػف إسػحنؽ بػف مكسػ
ب ػػف م ػ ػراف األص ػػب نن

(تَّْ :هػ ػػ) الننش ػػر :الس ػػعندة باػ ػكار محنفظػ ػ مص ػػر ع ػػنـ النش ػػرُّْٗ ( :ه ػ ػ -

ُْٕٗـ) بمفظ ( :مف حرص عم اإلمنرة لـ عدؿ ف ن) كركا ابف أب ش ب ف المصنؼ( ٔ )َِْ/كابف شب
ف تنر المد ن (ّ )ْٕ/كف إسنند عند ابف أب ش ب انقطنع مػف ركا ػ عػركة بػف الزب ػر عػف عمػر -رضػ اهلل

عن  -كهك ثق مف الثنلث

كرانلػ ثقػنت كعنػد ابػف شػب محمػد بػف مسػمـ الطػنئف

صػدكؽ خطػآل كهػك منقطػع مػف

ركا سنلـ بف عبد اهلل بف عمر عف عمر -رض اهلل عن  -كاسنند عنػد أبػ نعػ ـ متصػؿ كرانلػ ثقػنت سػكل شػ
أب نع ـ إسحنؽ بف عم الد مم

لـ أاد ل ترام

كبق رانل ثقنت .انظر :دراس نقد ف المرك نت الكاردة ف

شخصػ عمػػر بػػف الخطػػنب كس نسػػت اإلدار ػ  -رض ػ اهلل عنػ  )ّّٔ/ِ( -عبػػد السػػبلـ بػػف محسػػف آؿ ع س ػ
الننش ػ ػ ػػر :عم ػ ػ ػػندة البح ػ ػ ػػث العممػ ػ ػ ػ بنلانمعػ ػ ػ ػ اإلس ػ ػ ػػبلم

المد نػ ػ ػ ػ المن ػ ػ ػػكرة المممكػ ػ ػ ػ العرب ػ ػ ػ ػ الس ػ ػ ػػعكد

طُ/

(ُِّْهػََِِ/ـ).

)ّ( الكشػػؼ كالب ػػنف عػػف تفس ػ ر الق ػرآف (ٓ )ِِّ/أحمػػد بػػف إب ػراه ـ أبػػك إسػػحنؽ الثعمب ػ الن سػػنبكرم الننشػػر :دار
إح ن التراث العرب  -ب ركت  -عنـ الطبع ُِِْ (:ق) كانظر :التفس ر الكس ط (ٕ )ُّٖ/محمد سػ د طنطػنكم
الننشػػر :دار ن ض ػ مصػػر لمطبنع ػ كالنشػػر كالتكز ػػع الفانل ػ – القػػنهرة -طُٕٗٗ ( ُ/ـ) كالتفس ػ ر المن ػػر فػػ

العق دة كالشػر ع كالمػن ر (ُّ )ُُ/د .كهبػ بػف مصػطف الزح مػ
(ُُْٖهػ ).
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ثالثاً :اعتبنر التفر ؽ ب ف الكال العنم كالكال الخنص .
فنلن
أشػ ن

عػف طمػب اإلمػنرة تاػ إلػ الكال ػنت الكب ػرة التػ
كالتػ

كػكف ف ػػن سػمط تسػػمط ب ػن الػكال

كػكف ف ػن كال ػ ن عمػ اممػ

أمػن الكظػػنئؼ الصػغ رة التػ تطمػػب

ك طمب الق نـ ب ن مف أاؿ سداد ثغرة مف الثغرات حتنج إل ػن فػ العمػؿ ف ػذ ال تكػكف
(ُ)

مػػف الكال ػػنت المرمكقػ التػ ن ػ عػػف طمب ػػن.

ك ؤ ػػد هػػذا االعتبػػنر مػػن اػػن مػػف حػػد ث

عثمػػنف بػػف أبػ العػػنص (ِ) -رضػ اهلل عنػ  -قػػنؿ :قمػػت :ػػن رسػػكؿ اهلل ااعمنػ إمػػنـ
(ّ)

فق ػػنؿ (:أن ػػت إم ػػنم ـ كاقت ػػد بعض ػػعف ـ ).

ق ػػكم
خنص

كل ست عنم

( ال تسػػعؿ اإلمػػنرة )

(ْ)

كلـ قؿ ل

فطم ػػب نكعػ ػ ن م ػػف الكال ػ ػ

من قنؿ لعبػد الػرحمف بػف سػمرة – رضػ اهلل عنػ :-

أك مػػن قنلػ لغ ػػر  (:إنػػن ال نػػكل هػػذا األمػػر مػػف سػػعل )

الصحنب طمب نكع ن مف الكال

إال أن ػػن

كلكن ن ل ست عنمػ

(ٓ)

ف ػػذا

فػدؿ عمػ اعتبػنر التفر ػؽ ب ن مػن

لمامع ب ف النصكص.

كطمػػب اإلمػػنرة خط ئ ػ كب ػرة ػػكـ تكػػكف اسػػتانب لانػػكف العظمػ
كاالستعبل

(ٔ)

كرغب ػ فػ الكانه ػ

كأغمب مصنب األمـ مف أكلئؾ المتطمع ف المرض .

)ُ( انظػػر :تعس ػ س األحكػػنـ بشػػرح عمػػدة األحكػػنـ عم ػ مػػن صػ عػػف خ ػػر األنػػنـ (ٓ )ٖٔ/شػػرح كتعم ػػؽ :أحمػػد بػػف
ح

النام " معنصر" الننشر :النندم األدب ف ا زاف عنـ النشرََُْ( :هػػ).

)ِ( هك :عثمنف بف أب العنص بف بشر بف عبد بف دهمنف الثقف

أبك عبد اهلل نز ؿ البصرة أسػمـ فػ كفػد ثق ػؼ

فنسػػتعمم النب ػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -عم ػ الطػػنئؼ كأقػػر أبػػك بكػػر ثػػـ عمػػر ثػػـ اسػػتعمم عمػػر عم ػ عمػػنف
كالبحػ ػػر ف عػ ػػنـ خمػ ػػس عش ػ ػرة ثػ ػػـ سػ ػػكف البص ػ ػرة حت ػ ػ مػ ػػنت ب ػ ػن عػ ػػنـ (ُٔ ه ػ ػػ) .انظػ ػػر :االسػ ػػت عنب البػ ػػف عبػ ػػد

البر(ّ )ُٗ/كاإلصنب

البف حار (ِ.)َْٔ /

)ّ( ركا أحم ػػد فػ ػ مس ػػند عثم ػػنف ب ػػف أبػ ػ الع ػػنص (ِٔ )ََِ/رق ػػـ )َُِٕٔ( :ق ػػنؿ العام ػػكن  ":ركا أب ػػك داكد

كالنسػػنئ بعسػػنن د صػػح ح "  .انظػػر :كشػػؼ الخفػػن (ُ )ُّٓ/كقػػنؿ شػػع ب األرنػػؤكط – ف ػ تعم ق ػ عم ػ المسػػند

(ِٔ " :) ََِ/إسنند صح

عم شرط مسمـ كالار رم :كهك سع د بف إ ػنس قػد اخػتمط إال أف سػمنع حمػند -كهػك

ابػػف سػػمم  -منػ قبػػؿ اختبلطػ

كعبػػد الصػػمد :هػػك ابػػف عبػػد الػكارث العنبػػرم كأبػػك العػػبل  :هػػك ز ػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف

الشخ ر".

)ْ( سبؽ تخر ا (صػُّٓ).
)ٓ( سبؽ تخر ا (صػُّٕ).

)ٔ( انظر :نحك تفس ر مكضكع ( ُ )ُِٖ/محمد الغزال

الننشر :دار ن ض مصر ط ُ/بتصرؼ س ر.
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الترجيح:
كعم ػ  :فػػنلقكؿ ال ػراا عنػػد البنحػػث أف طمػػب اإلمػػنرة لمػػف ل ػ س أه ػبلن ل ػػن محظػػكر

كمػػف تع نػػت عم ػ فطمب ػػن فمػ ذلػػؾ كمػػن طمب ػػن كسػػؼ كسػػم منف – عم مػػن السػػبلـ – كاف
كػػنف ذلػػؾ ف ػ شػػرع مػػف قبمنػػن كقػػد أخبػػر اهلل عػػف عبػػند الػػرحمف فقػػنؿ عػػن ـ  :وََّجْؼََ ْٝمما
ُ١ِْٜٝرََِٕ إَِ٠ا٠ا [ الففقزان  ]74كتمننهػن عمػر – رضػ اهلل عنػ – ػكـ خ بػر

(ُ)

لحػد ث

أب هر رة -رضػ اهلل عنػ  -أف رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -قػنؿ ػكـ خ بػر:
(ألعطػ ف هػػذ ال ار ػ راػػبل حػػب اهلل كرسػػكل

فػػت اهلل عمػ

د ػ ) قػػنؿ عمػػر  -رضػ

(ِ)

يدع ػ ل ػػن".
اهلل عن ػ – ":مػػن أحببػػت اإلمػػنرة إال كمئػػذ قػػنؿ فتسػػنكرت ل ػػن راػػن أف أ ى
طمبػ ألنػ ال يعػنف عم ػن أك اسػتخدم ن ف مػن
كمف طمب ن كهك ل س أهػبلن ل ػن ال ياػنب ي
ال حؿ .كمف اشػت ر بنلر نسػ فم حتػرز ألف الػر الشػد دة ال تحطػـ الكػؤل كهػ تحطػـ
(ّ)

دكح الشػػار كمش ػ د البن ػػنف.

كمػػع هػػذا كم ػ فػػإف التطب ػػؽ المصػػمح المتبصػػر نظػػر

ك م ز ك ستثن الحنالت الت تككف مبرأة مف هذ ارفنت كتككف محقق لمصػنل أخػرل
كاضػػح

(ْ)

كلػػذلؾ كاػػدنن النب ػ  -عم ػ الصػػبلة كالسػػبلـ -ػػكل ك ػػؤمر مػػف سػػعل ذلػػؾ.

كالن ػ عػػف طمػػب اإلمػػنرة كذـ الحر ص ػ ف عم ػػن كتخك ػػؼ الحكػػنـ مػػف أمنن ػ السػػمط
الت حممكهن كتره ب ـ مف الغركر ب ن كمع ذلؾ فإف هذ األم لـ تؤت مف قبؿ أعػدائ ن
قدر من أت ت مف تننزع الرانؿ عمػ الر نسػ

ثػـ مػف تنػنزع الرؤسػن عمػ تكسػ ع منػنطؽ

نفػػكذهـ كاقح ػػنـ ال ػػد ف فػ ػ ه ػػذ الش ػ كات لػ ػ س إال كسػ ػ م الس ػػتغبلل كس ػػكؽ الام ػػنه ر
(ٓ)

المؤمن ك تعبد الطر ؽ أمنـ الطنمع ف كالشطنر كالدهنة.

)ُ) لفػػظ خ بػػر بمسػػنف ال ػػكد الحصػػف كهػػك المكضػػع المػػذككر فػ غػػزكة النبػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -كهػ ننح ػ
عم ثمنن برد مف المد ن لمف ر د الشنـ .انظر :معاـ البمداف لمحمكم (ِ.)َُْ/

)ِ( ركا مسمـ كتنب فضنئؿ الصحنب  -رض اهلل تعنل عن ـ -بنب مف فضنئؿ عم بف أب طنلب  -رضػ
اهلل عن  )ُُٖٕ/ْ( -رقـ.)َِْٓ( :

)ّ( انظر :ركض العقػبل كنزهػ الفضػبل (ُ )ِّٕ/محمػد بػف حبػنف البسػت أبػك حػنتـ تحق ػؽ :محمػد محػ الػد ف
عبد الحم د الننشر :دار الكتب العمم  -ب ركت – ( ُّٕٗهػ  ُٕٕٗ -ـ) بتصرؼ س ر.

)ْ( انظػػر :المفصػػؿ ف ػ فق ػ الػػدعكة إل ػ اهلل تعػػنل (ٗ )ُٓٗ/عم ػ بػػف نػػن ؼ الشػػحكد البنحػػث ف ػ الق ػرآف كالسػ َّػن
امع ن كنسق ن كف رس ن ف ( ِٗ  ُِْٖ /ٔ /هػ  َِٕ/ٕ /ُْ -ـ).

)ٓ( انظر :ظبلـ مف الغرب (ُ )ُِٓ/محمد الغزال

الننشر :دار ن ض مصر ط.ُ/
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المطمب الثالث:
ذم طمب اإلمارة.
األسباب النبوية في ّ
مم ػػن ال ش ػػؾ ف ػ ػ
ألسبنب من ن:

أف النبػ ػ – ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ – ن ػ ػ ع ػػف طم ػػب اإلم ػػنرة
ٌ

أوالً :من يسـأل اإلمـارةُ ،يوكـل إلييـا ،وال يكـون معـو إعانـة ،وان حصـمت لـو اإلمـارة
من غير طمب ،أُعين عمييا.
كقػػد اػػن ذكػػر هػػذا السػػبب صػػر حن ف ػ حػػد ث عبػػد الػػرحمف بػػف سػػمرة – رض ػ اهلل
عنػ ػ  -ق ػػنؿ :ق ػػنؿ لػ ػ رس ػػكؿ اهلل  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ (: -ال تس ػػعؿ اإلم ػػنرة ف ػػإف
(ُ)

أعط ت ن عف مسعل ككمت إل ن كاف أعط ت ن عف غ ر مسعل أعنت عم ن).
قنؿ الصنعنن " :كانمن ن

عف طمب اإلمنرة ألف الكال ػ تف ػد قػكة بعػد ضػعؼ كقػدرة

بعػػد عاػػز تتخػػذهن الػػنفس المابكل ػ عم ػ الشػػر كس ػ م إل ػ االنتقػػنـ مػػف العػػدك كالنظػػر
(ِ)

لمصد ؽ كتتبع األغراض الفنسدة كال كثؽ بحسف عنقبت ن ".

ثانياً :اإلمارة مسؤولية كبيرة ،عاقبتيا الندامة ،خاصة لمن لم يكن أىبل ليا.
قنؿ أبك ذر -رض اهلل عن  :-ن رسكؿ اهلل أال تستعممن ؟ قنؿ فضػرب ب ػد عمػ
منكب

ثـ قنؿ ( :ن أبػن ذر إنػؾ ضػع ؼ كان ػن أمننػ
(ّ)

كان ػن ػكـ الق نمػ خػزم كندامػ

إال مف أخذهن بحق ن كأدل الذم عم ف ن ).

كهػػذا الحػد ث أصػػؿ عظػ ـ فػ ااتنػػنب الكال ػػنت ال سػ من لمػػف كػنف ف ػ ضػػعؼ عػػف
الق نـ بكظنئؼ تمؾ الكال

كأمن الخػزم كالندامػ ف ػك فػ حػؽ مػف لػـ كػف أهػبل ل ػن أك

كنف أهبل كلـ عدؿ ف ن ف خز اهلل تعػنل

ػكـ الق نمػ

ك فضػح

)ُ) سبؽ تخر ا (صػُِٓ).
)ِ( سبؿ السبلـ (ْ.)ُُٕ/

)ّ( سبؽ تخر ا (صػُّٔ).
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ك نػدـ عمػ مػن فػرط

كأمػ ػػن مػ ػػف كػ ػػنف أهػ ػػبل لمكال ػ ػ كعػ ػػدؿ ف ػ ػػن فم ػ ػ فضػ ػػؿ عظ ػ ػ ـ تظػ ػػنهرت ب ػ ػ األحند ػ ػػث
الصح ح
إال ظم

كقكل – صم اهلل عم ػ كسػمـ  ( :-سػبع ظم ػـ اهلل فػ ظمػ
(ُ)

من ـ :اإلمنـ العندؿ)

ػكـ ال ظػؿ

كقكل – صم اهلل عم كسػمـ  (:-إف المقسػط ف عنػد

اهلل عم ػ منػػنبر مػػف نػػكر عػػف م ػ ف الػػرحمف  -عػػز كاػػؿ -ككمتػػن د ػ م ػ ف الػػذ ف

عػػدلكف فػ حكم ػػـ كأهمػ ـ كمػػن يكلٌػكا) (ِ) كغ ػػر ذلػػؾ كاامػػنع المسػػمم ف منعقػػد عم ػ
كمػػع هػػذا فمكث ػرة الخطػػر ف ػػن حػػذر  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -من ػػن ككػػذا حػػذر العممػػن
(ّ)

كامتنع من ن خبلئؽ مف السمؼ كصبركا عم األذل ح ف امتنعكا.
ثالثاً :الحرص عمى اإلمارة ىبلك.

اػػن الن ػ عػػف الحػػرص عم ػ طمػػب اإلمػػنرة رفض ػن لمص ػ ارع مػػف أاػػؿ السػػمط

كالتصدر لمننس فعػف أبػ مكسػ  -رضػ اهلل عنػ – قػنؿ :دخمػت عمػ النبػ  -صػم
اهلل عم ػ كسػػمـ -أنػػن كراػػبلف مػػف قػػكم
ارخر مثم

فقػػنؿ أحػػد الػػرام ف :أمرنػػن ػػن رسػػكؿ اهلل كقػػنؿ

فقنؿ ( :إنن ال نكل هذا األمر مف سعل
(ٓ)

كقد كرد ف هذا الس نؽ عف سف نف الثكرم

(ْ)

كال مف حرص عم ).

أن قنؿ ":إذا أر ت الراؿ حرص عم

)ُ( ركا البخ ػػنرم كت ػػنب األذاف ب ػػنب م ػػف ام ػػس فػ ػ المس ػػاد نتظ ػػر الص ػػبلة كفض ػػؿ المس ػػناد(ُ )ُّّ/رق ػػـ:
(َٔٔ) كمسػػمـ كتػػنب الزكػػنة بػػنب فضػػؿ إخفػػن الصػػدق (ِ )ُٕٓ/رقػػـ )َُُّ( :مػػف حػػد ث أب ػ هر ػرة –
رض اهلل عن .-

)ِ( ركا مسمـ كتنب اإلمنرة بنب فض م اإلمنـ العندؿ كعقكب الانئر كالحث عم الرفؽ بنلرع ػ

كالن ػ عػف

إدخنؿ المشق عم ـ (ّ )ُْٖٓ/رقـ )ُِٖٕ( :مف حد ث عبد اهلل بف عمرك – رض اهلل عن من.-

)ّ( انظر :شرح صح

مسمـ لمنككم (ُِ )َُِ/بتصرؼ س ر.

)ْ( سبؽ تخر ا (صػ ُّٕ).

)ٓ( هػػك :سػػف نف بػػف سػػع د بػػف مسػػركؽ أبكعبػػد اهلل الثػػكرم الكػػكف أم ػػر المػػؤمن ف فػ الحػػد ث لػ مػػف الكتػػب "الاػػنمع
ح ٌػدث عنػ

ػت المنئػ
الكب ر" ك"الانمع الصغ ر" كبلهمن فػ الحػد ث سػٌد العممػن فػ زمنن ػ ف ػػنؽ عػدد شػ كخ الس ٌ
خمؽ من ـ :األعمش كاعفر الصندؽ منت عنـ ُُٔ (:هػ) .انظر :كف نت األع نف لئلرب م (ِ )ّٖٔ/كمشنه ر
أبػػك حػنتـ الػػدارم

عممػن األمصػنر (ص ِٖٔ) محمػػد بػف حبػػنف بػف أحمػد بػػف حبػنف بػػف معػنذ بػف ىم ٍعبػ ىػد التم مػ
البست (تّْٓ :هػ) حقق ككثق كعمؽ عم  :مرزكؽ عم ابػراه ـ الننشػر :دار الكفػن لمطبنعػ كالنشػر كالتكز ػع
ي
– المنصكرة -ط ُُُْ( ُ/هػ  ُُٗٗ -ـ).
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(ُ)

أف ؤـ فعخر ".

قػػنؿ ابػػف حا ػػر ":ف ػ التعب ػػر بػػنلحرص إش ػػنرة إل ػ أف م ػػف قػػنـ ب ػػنألمر عنػػد خشػ ػ
ككف كمف أعط بغ ر سؤاؿ لفقد الحرص غنلبن عمف هذا شعن

الض نع

(ِ)

الحرص ف حؽ مف تع ف عم

كقػد غتفػر

لككن ص ر كاابن عم ".

رابعاً :اإلمارة مبلمة  ،وندامة  ،وعذاب يوم القيامة  ،إال من عدل.
عػػف عػػكؼ بػػف منلػػؾ (ّ) -رض ػ اهلل عن ػ  -قػػنؿ :قػػنؿ رسػػكؿ اهلل -صػػم اهلل عم ػ
كسمـ ( :-إف شئتـ أنبعتكـ عف اإلمػنرة كمػن هػ ؟ أكل ػن :مبلمػ
(ْ)

عذاب كـ الق نم

كثنن ػن :ندامػ

كثنلث ػن:

إال مف عدؿ).

خامساً :من مات وىو غاش لرعيتو  ،حرم اهلل عميو الجنة.
فعػػف معقػػؿ بػػف سػػنر(ٓ) – رض ػ اهلل عن ػ  -قػػنؿ :قػػنؿ رسػػكؿ اهلل – صػػم اهلل عم ػ
كسمـ ( :-من مف عبد سترع اهلل رع
(ٔ)

مكت كـ مكت كهػك غػنش لرع تػ

إال حػرـ

اهلل عم الان ).

)ُ( شرح السن (َُ )ٖٓ/الحس ف بف مسعكد البغكم تحق ؽ :شع ب األرننؤكط كمحمد زه ر الشػنك ش الننشػر:
المكتب اإلسبلم – دمشؽ ب ركت  -طَُّْ ( ِ /هػ  ُّٖٗ -ـ ).

)ِ( فت البنرم (ُّ.) ُِٔ /

)ّ( هك :عػكؼ بػف منلػؾ بػف أبػ عػكؼ األشػاع

كنػ أبػن عبػد الػرحمف ك قػنؿ :أبػك حمػند ك قػنؿ :أبػك عمػر أكؿ

كعمػػر كمػػنت فػ خبلفػ عبػػد الممػػؾ بػػف مػػركاف عػػنـ
مشػنهد خ بػػر ككننػػت معػ ار ػ أشػػاع ػكـ الفػػت سػػكف الشػػنـ ي
(ّٕهػ) .انظر :االست عنب البف عبد البر (ّ )ُِِٔ/كأسد الغنب البف األث ر (ْ.)ََّ/

)ْ( ارحند كالمثػنن (ّ )ّ/رقػـ  )ُِْٖ(:أبػك بكػر بػف أبػ عنصػـ كهػك أحمػد بػف عمػرك بػف الضػحنؾ بػف مخمػد
الش بنن

(تِٖٕ :هػ) تحق ؽ :د .بنسـ ف صػؿ أحمػد الاػكابرة الننشػر :دار ال ار ػ – الر ػنض -طُُُْ( ُ/ه ػ –

ُُٗٗـ ) قػنؿ ال ثمػ  ":رانلػ راػنؿ الكب ػر كراػػنؿ الصػح
األلبنن ف صح

الانمع الصغ ر (ُ.)ِٗٗ/

)ٓ( هػػك :معقػػؿ بػػف سػػنر بػػف عبػػد اهلل بػػف معبػػر بػػف ح ػراؽ المزن ػ
الحد ب

" انظػر :مامػع الزكائػد(ٓ )َُِ ََِ/كحسػػن
كن ػ أبػػن عبػػد اهلل كق ػػؿ :أبػػن سػػنر ش ػ د ب ع ػ

كسكف البصػرة كابتنػ ب ػن دا ار كال ػ نسػب ن ػر معقػؿ الػذم بنلبصػرة

كمػنت بنلبصػرة مػن بػ ف السػت ف

إل ػ ػ الس ػ ػػبع ف هار ػ ػ  .انظ ػ ػػر :االسػ ػػت عنب الب ػ ػػف عبػ ػػد الب ػ ػػر (ّ )ُّّْ ُِّْ/كاإلصػ ػػنب

(ٔ.)ُْٕ/

)ٔ( ركا مسمـ كتنب اإل منف بنب استحقنؽ الكال الغنش لرع ت الننر (ُ )ُِٓ/رقـ.)ُِْ( :
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الب ػ ػػف حا ػ ػػر

كعػػف أبػ مػػر ـ األزدم(ُ) -رضػ اهلل عنػ – قػػنؿ :قػػنؿ رسػػكؿ اهلل – صػػم اهلل عم ػ
كس ػػمـ  ( : -م ػػف كال اهلل شػ ػ ئ ن م ػػف أم ػػكر المس ػػمم ف فنحتا ػػب دكف ح ػػنات ـ كخم ػػت ـ
كفقرهـ احتاب اهلل دكف حنات

(ِ)

كفقر كـ الق نم ).

كخمت

كف هذا الحد ث كع داف:
الكع د األكؿ :أف اهلل تعنل
الكع د الثنن  :أف اهلل تعنل

حتاب عف صنحب كـ الق نم
غمؽ أبكاب الرحم

ا از ل .

(ّ)

عقنبن ل .

فع ػػف أبػ ػ هر ػ ػرة – رضػ ػ اهلل عنػ ػ  -ع ػػف النبػ ػ  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ  -ق ػػنؿ:
( إنكػػـ ستحرصػػكف عمػ اإلمػػنرة كسػػتككف ندامػ ػػكـ الق نمػ
(ْ)

الفنطم ).

كمعن الحد ث :نعـ المرضػع

فػػنعـ المرضػػع

أم :فػ الػدن ن كبئسػت الفنطمػ

المكت ألن ص ر إل المحنسب عمػ ذلػؾ ف ػك كنلػذم فطػـ قبػؿ أف سػتغن
فػ ذلػػؾ هبلكػ
الكمم ػ ػ

كبئسػػت
أم :بعػد
ف كػكف

كقػػنؿ غ ػػر  :نعػػـ المرضػػع لمػػن ف ػػن مػػف حصػػكؿ الاػػن كالمػػنؿ كنفػػنذ

كتحص ػ ػ ؿ المػ ػػذات الحس ػ ػ كالكهم ػ ػ حػ ػػنؿ حصػ ػػكل ن كبئسػ ػػت الفنطم ػ ػ عنػ ػػد
(ٓ)

االنفصنؿ عن ن بمكت أك غ ر كمن ترتب عم ن مف التبعنت ف ارخرة ).

)ُ( هك :عمرك بػف مػرة األسػدم ك قػنؿ :الا نػ
كسمـ  -فقنؿ :ن رسكؿ المَّ إن كلدت ل الم م انر

كسػبب تكن تػ بػعب مػر ـ  :أنػ أتػ رسػكؿ اهلل – صػم اهلل عم ػ

قنؿ صم اهلل عم كسمـ " :كالمٌ م أنزلت عم ٌ سكرة مر ـ "
فس ٌػمنهن مػر ـ فكػنف كنػ أبػن مػر ـ نػزؿ الشػنـ كلػـ ػذكر لػ تػنر كفػنة فػ كتػب التػرااـ .انظػر :التػنر الكب ػر
لمبخنرم (ُ )َّٖ/دائرة المعنرؼ العثمنن ػ ح ػدر آبػند – الػدكف -طَُّٔ( ُ/ه ػ) كأسػد الغنبػ البػف األث ػر

(ٔ )ِٕٗ/كاإلصنب

البف حار (ٕ.)َّٖ/

)ِ( ركا أبػػك داكد كتػػنب الخػراج كاإلمػػنرة كالفػ

بػػنب ف مػػن مػػزـ اإلمػػنـ مػػف أمػػر الرع ػ كالحابػ عنػ ( ّ)ٗٔ/

رقـ ) َِٗٓ( :قنؿ ابف الممقف  " :رانؿ إسنند كم ـ ثقنت " انظر :البدر المن ر (ٗ )ٕٓٔ/كصحح األلبػنن فػ
صح

الانمع الصغ ر (ِ.)ُُِِ/

)ّ( بدائع السمؾ ف طبنئع الممؾ (صػٖٔ) محمد بف عم بف محمد أبك عبد اهلل األصبح األندلسػ

شػمس الػد ف

الغرننط ابف األزرؽ ( ت ٖٗٔ :هػ ) تحق ؽ :د .عم سنم النشنر الننشر :ك ازرة اإلعبلـ – العراؽ -ط.ُ/

)ْ( ركا البخنرم كتنب األحكنـ بنب من كر مف الحرص عم اإلمنرة (ٗ )ٕٗ/رقـ.)ُْٕٖ ( :
)ٓ( فت البنرم البف حار (ُّ.)ُِٔ/
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كأمػػن مػػن تعمػػؽ بػػعمكر الػػدن ن فقػػد خػػكف األمػ ف ك غػػش الننصػ
ك عخذ الرشكة ك اكر فػ الحكػـ ف فػتف النػنس بػ

ك قػػع فػ الضػػبلؿ
لنب ػ داكد

قػنؿ اهلل سػبحنن تعػنل

– عم السبلـ ََ  :-ادََّوُودُ إِ٤ا جَؼََ ْٝاَٖ رََُِّٝحه ٍِِ ََّْسْضِ َِاَْ ُٟٙتََُّْ َّٜ َ٣ماطِ تِماْٜآَ وَالَ ذَرثِمغِ َّْٜهَمىَي
َُُِعِ َٗٝػَ ٣عَثُِ َُِّٜٝ ِٛإَِّٜ َّ٢زََِ َ٣عِٝلى َ٢ػَ ٣عَثَُِٜ َُِّٜٝ ِٛهُ ْٟػَزََّبَ ةَذَِذَ [.ص ]26

(ُ)

كالحكم ف أن ال كل مػف سػعؿ الكال ػ
(ِ)

ف تم.

أنػ ككػؿ إل ػن كال كػكف معػ إعننػ

ألف

فمف ال بنعث ل إال طمػب الاػن كالمنزلػ كاألكػؿ بنلػد ف كالتفػنخر كالتكػنثر

ف نبغ أف ترك ك خنلؼ ال كل ف إل أف ترتػنض نفسػ كتقػكل فػ الػد ف همتػ ك ػعمف
عم نفس الفتن .
عداكة الننس ل

(ّ)

كمف أعظـ المفنسد الدن ك ػ

ككثرة النفكر كتظ ر قنل السك كالت مػ

هذا إف لػـ كػف ل ػـ شػكك
كتسػػفؾ الػػدمن

إذا حصػؿ الاػكر فػ الحكػـ كسػب

فػإف كػنف ل ػـ شػكك

فتمعنػ رع تػ

كتػدعك عم ػ

ربمػن تطػكر األمػر إلػ الخػركج عم ػ

كتنت ػػؾ األع ػراض ك ض ػ ع األمػػف ك نتشػػر الفسػػند ك عمػػك ش ػرار القػػكـ

عم خ نرهـ كتتعكد المفنسد عند تكل مف ل س أهبلن لئلمنرة كنلصػب كمػف ال حسػف
الق ػػنـ بنإلمػػنرة أك ضػػعؼ عػػف الق ػػنـ بحق ػػن ك ػػدخؿ فػ ذلػػؾ السػػف

لئلمػنرة كػعف كػػكف بػ مػػرض أك خمػؿ اسػدم أك اخػػتبلؿ عقمػ

كمػػف لػ س أهػػبل

أك لػ س لد ػ القػػدرة

عمػ الق ػػندة كالحػػزـ كتحمػػؿ مقنل ػػد األمػكر أك أف كػػكف اػػنهبلن بشػػرع اهلل كال فقػ مػػف

ال ػػد ف شػ ػ ئن ك ػػؿ هػ ػؤال ال ص ػػمحكف لئلم ػػنرة كأخ ػػذ مقنل ػػد الحك ػػـ لكض ػػكح ض ػػررهـ

ككقػػكع مفنسػػد تترتػػب عم ػ تػػكل ت ـ كغ ػػنب الحكم ػ الت ػ مػػف أام ػػن شػػرعت اإلمػػنرة ف ػ
(ْ)

اإلسبلـ.

)ُ( انظر :األحكنـ السمطنن

لممنكردم (صػٕٔ ) بتصرؼ س ر.

)ِ( بسػػتنف األحبػػنر مختصػػر ن ػػؿ األكطػػنر(ٓ )ُْٔ/ف صػػؿ بػػف عبػػد العز ػػز بػػف ف صػػؿ بػػف حمػػد المبػػنرؾ الحر ممػ
النادم (تُّٕٔ :هػ) الننشر :دار إشب م ن لمنشر كالتكز ع الر نض طُُْٗ( ُ /هػ ُٖٗٗ -ـ).

)ّ( إح ن عمكـ الد ف لمغزال (ٓ.) ٖٗ /

)ْ( انظر :فت الغفنر الانمع ألحكنـ سن نب نن المختنر (َِ  ) ّ/الحسف بف أحمد بف كسػؼ بػف محمػد بػف أحمػد
الربنع الصنعنن

( تُِٕٔ :هػ) تحق ؽ :فر ؽ مػف البػنحث ف بإشػراؼ :عمػ بػف محمػد العمػراف الننشػر :دار

عنلـ الفكائد ط ُِْٕ( ُ/هػ ).
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المطمب الرابع:
طريقة العبلج النبوي في ذم اإلمارة  ،والحكمة منيا.
تنكعت الطرؽ كاألسنل ب النبك ف عبلج مف طمب اإلمنرة كمف تمؾ الطرؽ:
أوالً :الدعاء.
كالػػدعن عم ػ مػػف كل ػ مػػف أمػػر المسػػمم ف ش ػ ئن فشػػؽ عم ػ ـ أف شػػقؽ اهلل عم ػ
كالػػدعن لمػػف رفػػؽ ب ػػـ أف رفػػؽ اهلل ب ػ

تقػػكؿ عنئش ػ – رض ػ اهلل عن ػػن  :-سػػمعت

رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسػمـ -فػ ب تػ هػذا قػكؿ (:الم ػـ مػف كلػ مػف أمػر أمتػ
شػ ػ ػ ئن فش ػ ػػؽ عمػ ػ ػ ـ فنش ػ ػػقؽ عم ػ ػ ػ
فنرفؽ ب ) )ُ(.كالحكم مف الدعن

كم ػ ػػف كلػ ػ ػ م ػ ػػف أم ػ ػػر أمتػ ػ ػ شػ ػ ػ ئن فرف ػ ػػؽ ب ػ ػػـ
كمػن قػنؿ النػككم" :هػذا مػف أبمػ الزكااػر عػف المشػق
(ِ)

عم الننس كأعظـ الحث عم الرفؽ ب ـ كقد تظنهرت األحند ث ب ذا المعن ".
ثانياً :التعميل.
التعم ػػؿ كذكػػر السػػبب كتكض ػ ح

كتب ن ػ لمػػف طمػػب اإلمػػنرة كهػػك ل ػ س أه ػبلن ل ػػن

أسمكب نبكم ك ظ ر هػذا العػبلج ام ػن فػ قكلػ – صػم اهلل عم ػ كسػمـ  :-ألبػ ذر-
رضػ ػ اهلل عنػ ػ  ( : -ػػن أب ػػن ذر إن ػػؾ ض ػػع ؼ كان ػػن أمننػ ػ
كندام

(ّ)

كان ػػن ػػكـ الق نمػ ػ خ ػػزم

إال مف أخذهن بحق ن كأدل الذم عم ف ن).

كب ننػ ػ – ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ – لمس ػػبب ف ػ ػ إ ازلػ ػ لم ػػن عم ػػؽ فػ ػ الص ػػدر م ػػف
التحسس كأسػمكب قػكم فػ اإلقنػنع ككاػ ضػعف عن ػن أف الغنلػب عم ػ كػنف الزهػندة

)ُ( ركا مسمـ كتنب اإلمنرة بػنب فضػ م اإلمػنـ العػندؿ كعقكبػ الاػنئر كالحػث عمػ الرفػؽ بنلرع ػ
إدخنؿ المشق عم ـ ( ٔ ) ٕ /رقـ.)ِْٖٔ( :

)ِ( شرح صح

مسمـ (ٔ.)ِٗٗ/

)ّ( سبؽ تخر ا (صػُّٔ).
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كاحتقػػنر الػػدن ن كاإلعػراض عن ػػن كمػػف كػػنف كػػذلؾ لػػـ عػػتف بمصػػنل الػػدن ن كال بعمكال ػػن
(ُ)

كبمراعنت ن تنظـ مصنل الد ف ك تـ أمر .
ثالثاً :الترىيب من طمب اإلمارة.

كهذا األسػمكب لمػف يعمًػـ أنػ ربمػن ال قػكـ بتبعنت ػن لقكلػ – صػم اهلل عم ػ كسػمـ:-
(ِ)
( كان ػػن ػػكـ الق نمػ ػ خ ػػزم كندامػ ػ إال م ػػف أخ ػػذهن بحق ػػن كأدل ال ػػذم عم ػ ػ ف ػػن).
كالخػػزم كالندام ػ
ك خز

إنمػػن هػػك لمػػف لػػـ عػػدؿ ف ػػن كال قػػنـ بمػػن اػػب عم ػ

كـ الق نم

(ّ)

ف فضػػح اهلل

ك ندـ عم من فرط من .

رابعاً :حسن االختيار لؤلمراء.
لقد كنف الرسكؿ -صمٌ المٌ عم كسمـ -تخ ر أم ار مػف الصػحنب الػذ ف اشػت ركا

بنلعمـ كالكفن

كالكفن ة كالان كالسمطنف كلد ـ المقدرة عم بعػث اإل مػنف فػ قمػكب

مف رسمكف إل ـ ألف م م هػؤال لػـ تكػف إدار ػ فقػط بػؿ كننػت م مػ دعك ػ تعم م ػ
ف ـ عممكف الننس اإلسبلـ ك ؤمكن ـ ف الصبلة كرفض طمب أب ذر ف تكل تػ أمػ ار
(ْ)

فعبر ل عف ذلؾ يمبد ن ل ضعف دكف حرج.

إدارٌن ألن ال تننسب مع صفنت
خامساً :أسموب التأكيد:

كهػػذا امػ ككاضػ فػ قكلػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ ( : -إنػػن -كاهلل -ال نػػكل عمػ
كال أحدا حرص عم )

هذا العمؿ أحدا سعل

(ٓ)

كالحد ث صر

(ٔ)

كمؤكد بنلقسـ.

)ُ( دل ؿ الفنلح ف لطرؽ ر نض الصنلح ف لمبكرم (ٓ.)َُْ/
)ِ( سبؽ تخر ا (صػُّٔ).

)ّ( إكم ػػنؿ المعم ػػـ ش ػػرح ص ػػح
تحق ؽ :د .ح

مس ػػمـ (ٔ )ُُٕ/القنضػ ػ ع ػػنض أب ػػك الفض ػػؿ ال حص ػػب

( ت ْْٓ :هػ ػػ)

إسمنع ؿ الننشر :دار الكفن – مصر -ط ُُْٗ( ُ/هػ ).

)ْ( انظػػر :اإلدارة ف ػ عصػػر الرسػػكؿ صػػم اهلل عم ػ كآل ػ كسػػمـ (ُ ) َُٔ /أحمػػد عاػػنج كرم ػ
السبلـ القنهرة عنـ الطبعُِْٕ ( :هػ ) بتصرؼ س ر.

)ٓ) ركا مسمـ كتنب اإلمنرة بنب الن
)ٔ( انظر :مرقنة المفنت

الننشػػر  :دار

عف طمب اإلمنرة كالحرص عم ن (ّ )ُْٓٔ/رقـ.)ُّّٕ( :

شرح مشكنة المصنب

لم ركم (ٔ.)َِِْ/
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المبحث الثاني:
تمني لقاء العدو.
وفيو مطالب:
المطمب األول :تعريف تمني لقاء العدو.
المطمب الثاني :حكم تمني لقاء العدو.
ذم تمني لقاء العدو.
المطمب الثالث :األسباب النبوية في ّ
المطمب الرابع :طريقة العبلج النبوية في التعامل مع تمني لقاء العدو.
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المطمب األول:
تعريف تمني لقاء العدو.
التمني في المغـة :هػك محبػ حصػكؿ الشػ

سػكا أكنػت تتكقػع حصػكل أـ ال كأنػ
(ُ)

ككف ف الممكف نحك :ل ت المسنفر قندـ كالمحنؿ نحك :ل ت الشبنب عكد.
والتمني في االصطبلح" :طمب من ال طمع ف

(ِ)

أك من ف عسر".

كبنلتعمػػؿ ف ػ التعر ػػؼ المغػػكم كاالصػػطبلح

تاػػد أن ػ ال تعػػنرض ب ن مػػن إذ مػػن ال

طمػػع ف ػ
كمشق

أك مػػن ف ػ عسػػر قػػد كػػكف ممكنػػن أك محػػنالن كالقتػػنؿ ال شػػؾ أف ف ػ عس ػر
كتكره الطبنع السم م

كلذا قنؿ تعنل  -ف شعف القتنؿُ٘  :-رِةَ ػََِّْٕٜ َُُُْٟٙٝرَاُٚ

وَهُىَ ُ٘شْهَ  ُْٟٜٙوَػَغًَ وَ ٢ذَْٙشَهُىَّْ ةَُْئها وَهُىَ رَُْشَ  ُْٟٜٙوَػَغًَ وَ ٢ذُاِثُّىَّْ ةَُْئها وَهُىَ ةَشٌّ  ُْٟٜٙوَََّ ُُّٜٝؼْ َُٟٝوَوَ٤رُْٟ
الَ ذَؼُْ١َٝى[ . ٢البقفة ]216
وممــا ســبق يظيــر أن المقصــود بتمنــي لقــاء العــدو :هػػك محب ػ حصػػكؿ المكاا ػ
لمعػػدك بسػػبب عاػػب أك غػػركر أك ركػػكف إل ػ القػػكة أك رغبػػ ف ػ الش ػ ندة أك يحب ػ ن
لممكت كالتخمص مف الح نة.

ُ
لعؿ " (ِ.)ْٕٓ/
) ) المعاـ الكس ط إبراه ـ مصطف كآخر ف مندة " ٌ
)ِ( تنج العركس لمزب دم مندة " ل ت " (ُ.)ُُٔٗ/
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المطمب الثاني:
حكم تمني لقاء العدو.
كتفس ػ رات عد ػػدة حػػكؿ تمن ػ لقػػن العػػدك نتنػػنكؿ ذلػػؾ ف ػ

لمفق ػػن كا ػػنت مختمف ػ
ارت :
أوالً :الفقو الزيدي.

ا ند األعدا فرض ع ف بػبل خػبلؼ عنػد الز د ػ

إذا قصػد الكفػنر د ػنر المسػمم ف
(ُ)

كبر عند رؤ ت ـ.
ك حسف الزهك مف الراؿ عند مبلقت ـ كأف ي ٌ
كا ند الكفنر متع ف عم كؿ مسمـ إمن ب د كامن بمسنن

كامن بمنل

(ِ)

كامن بقمب .

كالا ػ ػند بنلقم ػػب ه ػػك تمنػ ػ مكاا ػ ػ الع ػػدك كت ػػرؾ الا ػػند ه ػػك م ػػف إلق ػػن ال ػػنفس إلػ ػ
الت مك

كف حد ث انبر – رض اهلل عن من  -قػنؿ :قػنؿ راػؿ :أ ػف أنػن ػن رسػكؿ اهلل
(ّ) (ْ)

إف قتمت؟ قنؿ (:ف الان ) فعلق تمرات كف ب د ثـ قنتؿ حت قتؿ).

كتمنػ المػػكت مػػف المسػػمم ف راػػع إلػ تمنػ الش ػ ندة المبن ػ عم ػ الثبػػنت كالصػػبر
عم ػ الا ػػند ال إل ػ قتػػؿ الكفػػنر ل ػػـ ألن ػ معص ػ ككفػػر كال اػػكز إرادة المعص ػ
كعم ػ هػػذا حمػػؿ س ػؤاؿ المسػػمم ف مػػف اهلل أف ػػرزق ـ الش ػ ندة ف سػػعلكف الصػػبر عم ػ
(ٓ)

الا ند كاف أدل إل القتؿ.

)ُ) انظر :شرح األزهنر (ْ )ِٓٔ/كالبحر الزخنر (ُٔ  )ِّٔ /كبل الكتنب ف أحمد بف ح
)ِ( ن ؿ األكطنر لمشككنن (ٕ.)ِْٕ/

المرتض .

)ّ( ركا البخػػنرم كتػػنب المغ ػنزم بػػنب غػػزكة أحػػد (ٓ /ٗٓ/رقػػـ )َْْٔ( :كمسػػمـ كتػػنب اإلمػػنرة بػػنب ثبػػكت
الان لمش د (ّ )َُٓٗ/رقـ.)ُٖٗٗ( :

)ْ( انظر :ن ؿ األكطنر لمشككنن (ٕ.)ِٕٓ/
)ٓ( انظر :فت القد ر لمشككنن (ُ.)ُْْ/
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ثانياً :الفقو الحنفي.
األحنػػنؼ ػػركف أف تمنػ لقػػن العػػدك محظػػك انر كاف كػػنف سػػبب ن لمشػ ندة كمبلقػػنة العػػدك

كمحنرب ػ الكفػػنر فإن ػ قػػد ثبػػت س ػؤاؿ العنف ػ من ػػن مػػع أن ػػن نشػػع عن ػػن الش ػ ندة كف ػ
(ُ)(ِ)

الحد ث( :ال تتمنكا لقن العدك كاسعلكا اهلل العنف ).
ثالثاً :الفقو المالكي.

قػػنؿ منلػػؾ ":الغػػزك -عم ػ الص ػكاب -أحػػب إلػ مػػف الربػػنط كالربػػنط أحػػب إل ػ مػػف
(ّ)

غزك عم غ ر الصكاب".

كل ػ س كػػؿ ش ػ ندة طمػػب حصػػكل ن إذ قػػد تكػػكف الش ػ ندة مرغكبػػن عن ػػن كمػػن كرد ف ػ
الحد ث ( :ال تتمنكا لقن العدك) كمع أف لقن

(ْ)

ستمزـ الش ندة غنلبن.

رابعاً :الفقو الشافعي.
ػػرل الشػػنفع أف تمن ػ لقػػن العػػدك مكػػرك
عمػ الػػنفس كالكثػػكؽ بػػنلقكة كهػػك نػػكع بغػ

لمػػن ف ػ مػػف صػػكرة اإلعاػػنب كاالتكػػنؿ
كقػػد ضػػمف اهلل تعػػنل لمػػف بغػ عم ػ أف

نصػػر كألن ػ تضػػمف قم ػ االهتمػػنـ بنلعػػدك كاحتقػػنر كهػػذا خػػنلؼ االحت ػػنط كالحػػزـ
كتعكلػ بعضػ ـ عمػ الن ػ عػػف التمنػ فػ صػػكرة خنصػ

)ُ( ركا البخػنرم كتػنب التمنػ

كهػ إذا شػػؾ فػ المصػػمح

بػنب كراه ػ تمنػ لقػن العػدك (ٗ )ْٖ/رقػػـ )ِّٕٕ ( :كمسػمـ كتػنب الا ػػند

كالس ر بنب كراه تمن لقن العدك كاألمر بنلصبر عند المقن (ّ )ُِّٔ/رقػـ )ُِْٕ( :مػف حػد ث عبػد اهلل بػف
أب أكف – رض اهلل عن .-

)ِ( انظػػر :حنش ػ الطحطػػنكم عم ػ م ارق ػ الفػػبلح شػػرح نػػكر اإل ضػػنح (ُ )ّٕٕ/أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إسػػمنع ؿ
الطحطػػنكم الحنف ػ

( ت  ُُِّ:ه ػػ) تحق ػػؽ :محمػػد عبػػد العز ػػز الخنلػػدم الننشػػر :دار الكتػػب العمم ػ ب ػػركت –

لبننف -طُُْٖ( ُ/هػ ُٕٗٗ -ـ).

)ّ( الفكاك الدكان عم رسنل ابف أب ز د الق ركان (ّ )ُّ/أحمد بف غننـ " أك غن ـ " بف سنلـ ابػف م نػن شػ نب
الد ف النفراكم األزهرم المنلك

)ْ( المصدر السنبؽ (ِ.)ُّْ/

( تُُِٔ :هػ) الننشر :دار الفكر تنر النشرُُْٓ (:هػ ُٗٗٓ -ـ).
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كحصػكؿ ضػرر كاال فنلقتػنؿ كمػ فضػ م كطنعػ

فػ

كالصػح

(ُ)(ِ)

األكؿ كل ػذا تممػ –

صم اهلل عم كسمـ – بقكل  ( :كاسعلكا اهلل العنف ).

كلمػػن كػػنف لقػػن المػػكت مػػف أشػػؽ األش ػ ن عم ػ الػػنفس ككننػػت األمػػكر الغنئب ػ ل سػػت
كنألمكر المحقق

ؤمف أف ككف عند الكقكع كمن نبغ
لـ ي ى

(ّ)

ف كر التمن لذلؾ.

خامساً :الفقو الحنبمي.
التحػر ـ (ْ) -أم :فػ حػد ث ( :ال تتمنػكا لقػن العػدك )(ٓ) -فػ مف تمنػ

ظنهر الن

مع من لما ند كالمرابط ف الثغكر مف فض م عندهـ.

لقن العدك عند الحننبم

يسػػئؿ اإلمػػنـ أحمػػد كيذ ًكػػر ل ػ أمػػر العػػدك؟ فاعػػؿ بك ػ
كمبنشػ ػرة القت ػػنؿ بنفسػ ػ أفض ػػؿ
أفض ػػؿ منػ ػ ككرد عنػ ػ  :لػ ػ س ع ػػدؿ لق ػػن الع ػػدك شػ ػ

ك قػػكؿ :مػػن مػػف أعمػػنؿ البػػر

األعمنؿ كالذ ف قنتمكف العدك هـ الذ ف دفعكف عف اإلسبلـ كعػف حػر م ـ فػعم عمػؿ
أفضؿ من

(ٔ)

الننس آمنكف كهـ خنئفكف قد بذلكا م ر أنفس ـ.

مناقشة أقوال الفقياء:
بنلنظر إل كا نت الفق ن

حكؿ مسعل تمن لقن العدك تمخص ارت :

)ُ( سبؽ تخر ا (صػُُٓ).
)ِ( شرح صح

مسمـ لمنككم (ُِ.)ْٓ/

)ّ( فت البنرم البف حار(ٔ.)ُٕٓ/
)ْ( الفركع كتصح
الرام ن

الفركع (َُ )ُِٓ/محمد بػف مفمػ بػف محمػد بػف مفػرج أبػك عبػد اهلل شػمس الػد ف المقدسػ

ثـ الصنلح الحنبم

( تّٕٔ :هػ) تحق ؽ  :عبد اهلل بف عبد المحسف الترك

ط ُِْْ( ُ/هػ  ََِّ -ـ ).

الننشػر :مؤسسػ الرسػنل

)ٓ( سبؽ تخر ا (صُُٓ).

)ٔ( انظر :المغن (ٗ )ُٗٗ/عبد اهلل بف أحمد بف محمد أبك محمد مكفػؽ الػد ف ابػف قدامػ الامػنع م المقدسػ
الدمشق الحنبم

الش ر بنبف قدام المقدس

ثػـ

( تَِٔ :هػ) الننشػر :مكتبػ القػنهرة تػنر النشػرُّٖٖ ( :ه ػ -

ُٖٔٗـ) كانظر :الشرح الكب ر عم متف المقنػع (َُ )ّٖٔ/عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف أحمػد بػف قدامػ المقدسػ
الامػػنع م الحنبم ػ

أبػػك الفػػرج شػػمس الػػد ف ( تِٖٔ :ه ػػ) أشػػرؼ عم ػ طبنعت ػ  :محمػػد رش ػ د رضػػن صػػنحب

المننر الننشر :دار الكتنب العرب لمنشر كالتكز ع.
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الكػؿ متفػػؽ عمػ فضػػؿ الا ػند فػ سػب ؿ اهلل كلكػػف خبلف ػـ حػػكؿ الكسػ م المكصػػم
لمش ػ ندة فنلز د ػ ػػركف أف تمن ػ لقػػن العػػدك ل ػ س لذات ػ

كانمػػن هػػك كس ػ م لمش ػ ندة

كأمن األحننؼ ف ذهبكف إل أف التمنػ محرمػن لػكركد الػنص بسػؤاؿ اهلل العنف ػ
عف المقن الش ندة كهذا الرأم قر ب مف رأم المنلك

كاف نشػع

فإن ـ ركف أن ل ست كؿ شػ ندة

مرغكب ػ ف ػػن كمػػف ذلػػؾ تمن ػ لقػػن العػػدك ف ػػك غ ػػر مرغػػكب ف ػ

ألف الكس ػ م غ ػػر

شرع .
أمػػن الشػػنفع ف كرهػػكف لقػػن العػػدك لمػػن ف ػ مػػف صػػكر اإلعاػػنب بػػنلنفس كاالسػػت نن
بنلعدك فإف كنف لغ ر ذلؾ فبل حرج عندهـ.
كأمػػن الحننبم ػ فػػنلتمن لمقػػن العػػدك محػػرـ عنػػدهـ ألف الن ػ ف ػ الحػػد ث ػػدؿ عم ػ
التحر ـ.
الترجيح:
كبعد هذ اإلطبلل السر ع ف معرف أ ار الفق ن
تمن لقن العدك هػك التفصػ ؿ فػ المسػعل

رل البنحث أف القػكؿ الػراا فػ

فمػ س كػؿ مػف قنتػؿ أك تمنػ مبلقػنة العػدك

شػ ػ د إذ ق ػػد قت ػػؿ اثن ػػنف فػ ػ مكػ ػنف كاح ػػد كم ػػن ب ن م ػػن م ػػف المنزلػ ػ

كم ػػن بػ ػ ف الس ػػمن

كاألرض الخػػتبلؼ النكا ػػن كالمقنصػػد نراػػك اهلل أف صػػم نكا ننػن كأف حفػػظ قمكبنػػن مػػف
كؿ شنئب .
أوالً :حػػرـ تمن ػ لقػػن العػػدك لغػػرض اإلعاػػنب كاالتكػػنؿ عم ػ الػػنفس ألن ػ نػػنف

الش ندة ف سب ؿ اهلل ك دؿ عم ذلؾ حد ث أب مكس – رض اهلل عن – قنؿ :اػن
راػػؿ إل ػ النب ػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -فقػػنؿ الراػػؿ :قنتػػؿ لممغػػنـ كالراػػؿ قنتػػؿ
لمذكر كالراؿ قنتػؿ ل ػرل مكننػ

(ُ)

فمػف فػ سػب ؿ اهلل؟ قػنؿ ( :مػف قنتػؿ لتكػكف كممػ اهلل

ه العم ن ف ك ف سب ؿ اهلل).

)ُ( ركا البخنرم كتنب الا ند كالس ر بنب مف قنتؿ لتككف كمم اهلل ه العم ن (ْ )َِ/رقـ  )َُِٖ( :كمسػمـ
كتنب اإلمنرة بنب مف قنتؿ لتككف كمم اهلل ه العم ن ف ك ف سب ؿ اهلل (ّ )ُُِٓ/رقـ.)َُْٗ ( :
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كعف أب هر ػرة – رضػ اهلل عنػ – قػنؿ :قػنؿ رسػكؿ اهلل – صػم اهلل عم ػ كسػمـ -
ػػكـ الق نم ػ عم ػ راػػؿ استش ػ د فػػعت ب ػ فعرف ػ نعم ػ فعرف ػػن

 ( :أكؿ النػػنس قض ػ

قنؿ :فمن عممت ف ن؟ قنؿ :قنتمت ف ػؾ حتػ استشػ دت قػنؿ :كػذبت كلكنػؾ قنتمػت ألف
قنؿ :ارم

(ُ)

حت ألق ف الننر).

فقد ق ؿ ثـ أمر ب فسحب عم كا

ثانيـاً :أمػن إف كػػنف تمنػ لقػن العػػدك ألنػ كسػ م إلػ الشػ ندة كخػبل مػػف كػؿ صػكر
كقػػد تمنػػن خ ػػر الخمػػؽ – صػػم

العاػػب كاالتكػػنؿ عمػ الػػنفس ف ػػذا أمػػر منزلتػ عنل ػ

اهلل عم ػ كسػػمـ – فعػػف أب ػ هر ػرة – رض ػ اهلل عن ػ  -أف رسػػكؿ اهلل -صػػم اهلل عم ػ
كسػػمـ -قػػنؿ ( :كالػػذم نفس ػ ب ػػد
(ِ)

كددت أن ػ أقنتػػؿ ف ػ سػػب ؿ اهلل فعقتػػؿ ثػػـ أح ػػن ثػػـ

أقتؿ ثـ أح ن ثـ أقتؿ).

كقػػد شػػكؿ أف تمنػ الشػ ندة مطمػػكب كذلػػؾ ال حصػػؿ إال بمقػػن العػػدك فك ػػؼ كػػر
مػػع أنػ ال حصػػؿ إال مػف تمقػػن أسػػبنب ؟ كالاػكاب عمػ ذلػػؾ :أف

تمنػ أسػػبنب الشػ

لقػػن العػػدك كاف كػػنف كس ػ م لمش ػ ندة ف ػ الغنلػػب إال أن ػ ل ػ س مطمكبػػن ف ػ نفس ػ
اإلنسػػنف قػػد فػػر مػػف الزحػػؼ ف تضػػرر بػ أكثػػر منػ

فػػإف

فنلشػػرع ن ػ عػػف التعػػرض لمببل ػػن

(ّ)

كمف ابتم ب ن عمٌم الصبر فمف صبر ننؿ الكرام .

فعمػػن تمن ػ لقػػن العػػدك إلقنم ػ الا ػػند اعتمػػندا عم ػ اهلل دكف القػػكل كاألسػػبنب مػػف
(ْ)

اإلنسنف فحسف ألف تمن الفضنئؿ كس م إل الش ندة.

فف حد ث أنس بف منلؾ -رض اهلل عن  -قنؿ :قنؿ رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم
)ُ( ركا مسمـ كتنب اإلمنرة بنب مف قنتؿ لمر ن كالسمع استحؽ الننر (ّ )ُُّٓ/رقـ.)َُٗٓ( :
)ِ( ركا البخنرم كتنب التمن

بنب من ان ف التمن

)ّ( انظر :ف ض البنرم لمكشم رم (ٔ.)َٕٓ/

كمف تمن الش ندة ( ٗ )ِٖ/رقـ.)ِِٕٕ( :

)ْ( انظر :المنثكر ف القكاعػد الفق ػ (ُ )ْٕٔ/محمػد بػف عبػد اهلل بػدر الػد ف الزركشػ (ت ْٕٗ :هػػ) الننشػر:
ك ازرة األكقنؼ الكك ت

طَُْٓ( ِ/هػ ُٖٗٓ -ـ) كاإلناند ف أبكاب الا ند كتفص ؿ فرائض كسػنن كذكػر امػؿ

مف آداب (ُ )َُٕ/محمد بف ع س بف محمد بف أصب أبك عبداهلل األزدم القرطب المعػركؼ" بػنبف المننصػؼ"

(ّٔٓ َِٔ-ق) تحق ػػؽ :مشػ كر بػػف حسػػف آؿ سػػممنف كمحمػػد بػػف زكر ػػن أبػ غػػنزم الننشػػر :دار اإلمػػنـ منلػػؾ
مؤسس الر نف ط ََِٓ( ُ/ـ).
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(ُ)

كسمـ ( : -مف طمب الش ندة صندقن أعط ن كلك لـ تصب ).

فنلن ػ قطػػب العمػػؿ عم ػػن ػػدكر كقػػد ف ػػد ماػػرد الن ػ مػػف غ ػػر عمػػؿ كال ف ػػد عمػػؿ
(ِ)

مف غ ر ن .

بػػؿ قػػد كرد الػػذـ لمػػف مػػنت كلػػـ يحػػدث نفس ػ بغػػزك فػػدؿ عم ػ فض ػ م تمن ػ الا ػػند
كالش ندة ف سب ؿ اهلل فعف أب هر رة -رض اهلل عن  -قنؿ :قنؿ رسػكؿ اهلل  -صػم
اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ ( :-م ػػف م ػػنت كل ػػـ غ ػػز كل ػػـ ح ػػدث بػ ػ نفسػ ػ
(ّ)

م ػػنت عمػ ػ ش ػػعب م ػػف

نفنؽ).

كب ذا الامع تتفػؽ النصػكص الػكاردة فػ الن ػ عػف تمنػ لقػن العػدك مػع النصػكص
الكاردة ف الترغ ب ف الش ندة ف سب ؿ اهلل.

)ُ) ركا مسمـ كتنب اإلمنرة بنب استحبنب طمب الش ندة ف سب ؿ اهلل تعنل (ّ )ُُٕٓ/رقـ.)َُٖٗ( :
)ِ( انظر :كشؼ المشكؿ مف حد ث الصح ح ف البف الاكزم (ِ.)ُُٕ/

)ّ( ركا مسمـ بنب ذـ مف منت كلـ غز كلـ حدث نفس بنلغزك (ّ ) ُُٕٓ/رقـ.)َُُٗ ( :
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المطمب الثالث:
ذم تمني لقاء العدو.
األسباب النبوية في ّ
ك ػػنف س ػػبب ن ػ ػ النبػ ػ – ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ – ع ػػف تمنػ ػ لق ػػن الع ػػدك لؤلس ػػبنب
ارت :
أوالً :خشية الوقوع في العجب.
كدل ػػؿ ذلػػؾ مػػن كرد أف راػػبل قػػنؿ ػػكـ حن ػ ف(ُ) :لػػف نغمػػب ال ػػكـ مػػف قم ػ

فشػػؽ ذلػػؾ

عم رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسمـ -فعنزؿ اهلل  -عز كاؿ  -قكل ََٕٜ  :ذْ َ٤صَشََُُُّّٜ٘ٝ ُٟ
ٍِِ َ٠ىَََِِّ٘ َ٣ثِ َجٍ و َىْ ٍ٣َُْ َُ َٞإِرْ وَػْجَثَرَْ٘ ُْٟٙثْشَذُ ََِْٟٝ ُْٟٙذُرْ ِ٣ػَ  ُْٟٙةَُْئها وَظَأَدْ ػَََّْ َُُُْٟٙٝسْضُ تَِ١ا سََُثَدْ
ثُ َّٟوَُْٜرُُّ٠ ٟذْتِشَِ[.٣التوب]25 :

(ِ )

قػػنؿ الشػػككنن  ":كانمػػن أعاػػب مػػف أعاػػب مػػف المسػػمم ف بكث ػرت ـ ألن ػػـ كػػننكا اثن ػ
عشر ألف ن كق ػؿ :أحػد عشػر ألفػ ن كق ػؿ :سػت عشػر ألفػ ن فقػنؿ بعضػ ـ :لػف نغمػب ال ػكـ
فككمكا إل هذ الكمم

مف قم

فمـ تغف الكثػرة شػ ئ ن عػن ـ بػؿ ان زمػكا كثبػت رسػكؿ اهلل

 صم اهلل عم كسمـ  -كثبت مع طنئف س رة ثـ ت اراػع المسػممكف فكػنف النصػر(ّ)

كالظفر".

فن ػ عػػف تمنػ لقػػن العػػدك ألنػ حصػػؿ ل ػػـ العاػػب بكثػرة عػػددهـ فػ هػػذ الغػػزكة
(ْ)

ككثقكا بقكت ـ.

)ُ) يحن ف :تصغ ر الحننف سم بحن ف بف قنن
البمداف لمحمكم (ِ.)ُّّ/

كهك كاد قبػؿ الطػنئؼ ب نػ كبػ ف مكػ ثػبلث ل ػنؿ .انظػر :معاػـ

)ِ) الػػدر المنثػػكر ف ػ التفس ػ ر بنلمػػعثكر (ٕ )ِٗٔ/عبػػد الػػرحمف بػػف أب ػ بك ػر الس ػ كط

(تُُٗ :هػ ػ ) تحق ػػؽ:

مركز هار لمبحكث الننشر :دار هار – مصر -عنـ النشرُِْْ ( :هػََِّ -ـ ).

)ّ( فت القد ر (ّ.) ِّٔ/

)ْ( انظػػر :تفس ػ ر ركح الب ػػنف (ّ )ِٖٔ/إسػػمنع ؿ حق ػ بػػف مصػػطف اإلسػػتننبكل الحنف ػ الخمػػكت
النشر :دار إح ن التراث العرب

بتصرؼ س ر.
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المطمب الرابع:
طريقة العبلج النبوية في التعامل مع تمني لقاء العدو.
لقد تنكعت الطرؽ النبك ف معنلا التمن لمقن العدك كمف تمؾ الطرؽ من عت :
الفرع األول :العبلج قبل لقاء العدو.
أوالً :اإلرشاد بعدم تمني لقاء العدو ،وسؤال اهلل العافية.
فف حد ث ابف أب أكف

(ُ)

– رضػ اهلل عنػ – قػنؿ :قػنؿ رسػكؿ اهلل – صػم اهلل
(ِ)

عم كسمـ ( : -ال تتمنكا لقن العدك كاسعلكا اهلل العنف ).
الفرع الثاني :العبلج بعد لقاء العدو.
أوالً :اإلرشاد إلى الصبر عند القتال.

فعػػف أبػ هر ػرة -رضػ اهلل عنػ  -أف النبػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -قػػنؿ ( :ال
(ّ)

تمنكا لقن العدك فإذا لق تمكهـ فنصبركا ).
ثانياً :الترغيب بالجنة.

كهػػذا ظػػنهر كمػػن فػ حػػد ث عبػػد اهلل بػػف أبػ أكفػ  -رضػ اهلل عنػ  -كف ػ
(ْ)

قػػنؿ

النب – صم اهلل عم كسمـ  ( : -كاعممكا أف الان تحت ظبلؿ الس كؼ).

)ُ) هك :عبد اهلل بف أب أكف

كاسـ أكف  :عمقم بف خنلد بف الحنرث ابف أب أسعد األسمم

ش د عبد اهلل الحد ب

أبك إبراه ـ ل كألب صحب

ثـ نزؿ الككف

أبك معنك

كق ػؿ:

ككنف آخر مف منت ب ن مف الصػحنب – رضػ

اهلل عػػن ـ -ك ق ػػنؿ :م ػػنت ع ػػنـ (َٖ ه ػ ػ )  -رضػ ػ اهلل عن ػ  .-انظ ػػر :االس ػػت عنب البػػف عب ػػد الب ػػر ( ِ) ِْٔ/
كاإلصنب

البف حار ( ِ.) َِٖ/

)ِ( سبؽ تخر ا (صػُُٓ).

)ّ( ركا مسػمـ كتػنب الا ػػند كالسػ ر بػنب ك ارهػ تمنػ لقػن العػػدك كاألمػر بنلصػبر عنػػد المقػن
(ّْٗٔ).

)ْ) سبؽ تخر ا (صػُُٓ).
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(ٓ )ُّْ/رقػػـ:

كعبػر عػف
فثكاب اهلل  -سبحنن  -حنصؿ عم عمؿ الا ند كمش المانهد ف ف ػ
ٌ
المانهدة بنلمش تحت ظبلؿ الس كؼ إذ معظـ الا ند ب ػن كلككن ػن مرفكعػ لمضػرب
(ُ)

ب ن غنلبن.

قػػنؿ ابػػف دق ػػؽ الع ػػد ":كقكل ػ ( :كاعمم ػكا أف الان ػ تحػػت ظػػبلؿ الس ػ كؼ) مػػف بػػنب
المبنلغ ػ كالماػػنز الحسػػف فػػإف ظػػؿ الش ػ

لمػػن كػػنف مبلزمػػن ل ػ

اعػػؿ ث ػكاب الان ػ
(ِ)

كاستحقنق ن عف الا ند كاعمنؿ الس كؼ الزمن لذلؾ كمن مزـ الظؿ ".
ثالثاً :الدعاء عمى العدو باليزيمة.

فف حد ث ابف أب أكفػ – رضػ اهلل عنػ  -كف ػ  :ثػـ قػنؿ :أم :النبػ – صػم
اهلل عم ػ كسػػمـ – ( الم ػػـ منػػزؿ الكتػػنب كماػػرم السػػحنب كهػػنزـ األح ػزاب اه ػػزم ـ

كانصػرنن عم ػ ـ ) )ّ(.كأشػػنر ب ػػذا الػػدعن إل ػ كاػػك النصػػر عم ػ ـ :فبنلكتػػنب إل ػ قكل ػ

تعنل َٔ :اذُِٝىهَُُ ْٟؼَزِّتْهُ َُُّّٜٝ ُٟتِأَْمذَِ[ ُْٟٙالتوبز ]14 :كبماػرم السػحنب إلػ القػدرة الظػنهرة
ف ػ تسػػخ ر السػػحنب فعشػػنر بحركت ػ إل ػ إعنن ػ المانهػػد ف ف ػ حػػركت ـ ف ػ القتػػنؿ
كبكقكف إل إمسنؾ أ دم الكفنر عن ـ كبإنزاؿ المطر إلػ غن مػ مػن مع ػـ ح ػث تفػؽ
قػتم ـ كبعدمػ إلػ هػز مت ـ ح ػػث ال حصػػؿ الظفػر بشػ

مػػن ـ ككم ػن أحػكاؿ صػػنلح

لممسػػمم ف كأشػػنر ب ػػنزـ األح ػزاب إل ػ التكسػػؿ بنلنعم ػ السػػنبق

كال ػ تار ػػد التككػػؿ

كاعتقػػند أف اهلل هػػك المنفػػرد بنلفعػػؿ كف ػ التنب ػ عم ػ عظػػـ هػػذ الػػنعـ الػػثبلث فػػإف
بػػإنزاؿ الكت ػػنب حص ػػمت النعم ػ األخرك ػ ػ
النعم ػ الدن ك ػ ػ

كهػ ػ اإلسػػبلـ كب ػػإا ار الس ػػحنب حص ػػمت

كه ػ ال ػػرزؽ كب ز مػ ػ األح ػزاب حص ػػؿ حف ػػظ النعمت ػ ف ككعنػ ػ ق ػػنؿ:

الم ـ كمن أنعمت بعظ ـ النعمت ف األخرك

(ْ)

كالدن ك كحفظت من فعبق من.

ُ
المعمـ لمقنض ع نض (ٔ)ِِ/
) ( انظر :إكمنؿ ي
)ِ( إحكنـ األحكنـ البف دق ؽ الع د (ُ. )ْٖٗ/

)ّ( سبؽ تخر ا (صػُُٓ).
)ْ) فت البنرم (ٔ.)ُٕٓ/
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المبحث الثالث:
تمني الموت.
وفيو أربعة مطالب:
المطمب األول :تعريف تمني الموت.
المطمب الثاني :حكم تمني الموت.
ذم تمني الموت.
المطمب الثالث :األسباب النبوية في ّ
المطمب الرابع :طريقة العبلج النبوية فيمن تمنى الموت.
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المطمب األول:
تعريف تمني الموت.
التمني في المغة :سبؽ تعر ف ف المبحث السنبؽ.
(ُ)

والموت في المغة :ضد الح نة.

(ِ)

والموت في االصطبلح :مفنرق الركح الاسد.

كتعر ؼ تمن المكت :هك محب حصكؿ مفنرقػ الػركح لماسػد كالػتخمص مػف الح ػنة
إمن لضر أك خكؼ الفتن ف الد ف أك تطمعن إل الش ندة كالشكؽ إل لقن اهلل.
ك تمخص مف ذلؾ أف تمن المكت هك بسبب أحد أربع أمكر:
السػػبب األكؿ :ضػػر أك مػػرض نػػزؿ بنإلنسػػنف فعقعػػد كطنلػػت مدت ػ

فتمن ػ المػػكت

لمتخمص مف الح نة.
السبب الثنن  :خكؼ الفتن ف الد ف.
السبب الثنلث :التطمع إل الش ندة ف سب ؿ اهلل.
السبب الرابع :الشكؽ إل لقن اهلل كلكؿ سبب حكـ سػ تننكل ن البنحػث فػ المطمػب
ارت :

)ُ( الصػػحنح لماػػكهرم مػػندة " مػػكت" (ِ )ُٖٓ/كانظػػر :المعاػػـ الكسػ ط إلبػراه ـ مصػػطف
مكت " (ِ.)ُٖٗ/

كآخػػر ف مػػندة "

)ِ( ن ن ػ المحتػػنج ( ِ  ) ِّْ /شػػمس الػػد ف محمػػد بػػف أب ػ العبػػنس أحمػػد بػػف حم ػزة ش ػ نب الػػد ف الرمم ػ
ََُْهػ) الننشر :دار الفكر ب ركت ط أخ رة ( َُْْهػُْٖٗ -ـ).
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المطمب الثاني:
حكم تمني الموت.
تمن المكت ل صكر متعددة كلكؿ صػكرة حكػـ كسػ عرض البنحػث أ ار الفق ػن فػ
هذ المسعل

كمف ثىـ ننقش ن ك را من ار صكابن بدل م

كفؽ ارت :

أوالً :الفقو الزيدي.
كال تمن اإلنسنف المكت لشدة األلـ كال ػدعك بػ

لضػر نػزؿ مػف مػرض أك فقػر

أك نحػػك ذلػػؾ مػػف شػػدائد الػػدن ن فػػإف خػػنؼ فتنػ فػ د نػ اػػنز لػ
لحػػد ث أنػػس – رضػ اهلل عنػ  -قػػنؿ :قػػنؿ رسػػكؿ اهلل -صػػمَّ
ى
(ال تمن َّف أحدكـ المكت لضر نزؿ ب كلكف ل قؿ :الم َّػـ أح نػ
ل

(ِ)

كأمتن إذا كننػت الكفػنة خ ػ انر لػ )

لـ مكن دفع بكا

(ُ)

تمن ػ كربمػػن ينػػدب
كسػػمَّـ:-
اهلل ىعمى ٍ ػ كآلػ ى
مػن كننػت الح ػنة خ ػ انر

ك خصػص بمػن إذا حمػؿ الشػخص عمػ منكػر

ف اكز تمن المكت كمن ف قكل تعنل حكن عف مػر ـ – عم ػن

السبلـ َٔ  : -اَٜدْ َاَُْٜرَ ٍِ ِ٠مدُّ َٔثْم َٛهَمزََّ وَُ٘ مدُ َ٤غْمُا  َّ٠غِمُا[ مزفي ]23 :ألن ػن كاف ت قنػت
ب ار ت ن فقد عممت أف قكم ن س ب تكن ن بنلفنحش .

(ّ)

قنؿ الصنعنن  ":حد ث أنػس -رضػ اهلل عنػ  -دؿ عمػ الن ػ عػف تمنػ المػكت
لمكقػػكع ف ػ بػػبل كمحن ػ

أك خش ػ ذلػػؾ مػػف عػػدك أك مػػرض أك فنق ػ

مشػػنؽ الػػدن ن لمػػن فػ ذلػػؾ مػػف الاػػزع كعػػدـ الصػػبر عمػ القضػػن

أك نحكهػػن مػػف

كعػػدـ الرضػػن كفػ

قكل ػ  ( :لضػػر نػػزؿ ب ػ ) مػػن رشػػد إل ػ أن ػ إذا كػػنف لغ ػػر ذلػػؾ مػػف خػػكؼ أك فتن ػ ف ػ
)ُ) انظػػر :البحػػر الزخػػنر أحمػػد بػػف ح ػ المرتض ػ ( ْ )ِْٕ/كتحق ػػؽ ارمػػنؿ ف مػػن نفػػع الم ػػت مػػف األعمػػنؿ
(ُ )ُٖ/محمد بف الس د عمكم عبنس المنلك الحسن المك الننشر :مؤسس اإلمػنـ ز ػد الثقنف ػ

تػنر النشػرُ :

ش ر شكاؿ عنـ ( ُِّْهػ ).

)ِ( ركا البخ ػػنرم كتػػنب المرض ػ

بػػنب تمنػ ػ

المػػر ض المػػكت (ٖ  )ْٗ /رق ػػـ )ُٕٓٔ( :كمس ػػمـ كت ػػنب

الذكر كالدعن كالتكب كاالستغفنر بنب كراه تمن المكت لضر نزؿ ب (ٖ )ْٔ/رقـ.)َٔٗٗ( :

)ّ( السػػف ن المنا ػ ف ػ مسػػتخمص المرفػػكع مػػف األدع ػ (ُ )َُٔ/أحمػػد بػػف هنشػػـ بػػف المحسػػف بػػف القنسػػـ بػػف

إسمنع ؿ بف الحس ف بف عز الد ف بف الم دم بػف الننصػر أبػك محمػد ( تُِٔٗ :ه ػ ) الننشػر :مركػز آؿ الب ػت

– صعدة  -طُِْْ( ْ /هػََِْ -ـ ).
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الد ف فإن ال بعس ب

كقد دؿ ل حػد ث (:كاذا أردت بعبػندؾ فتنػ فنقبضػن إل ػؾ غ ػر
(ِ)

مفتكف) (ُ) أك كنف تمن ن لمش ندة كمن كقع ذلؾ لكث ر مف الصحنب ".
ثانياً :الفقو الحنفي.

تمن المكت لض ؽ ع ش أك غضب مف عدك كر لقكل  -عم الصػبلة كالسػبلـ -
(ّ)

(ال تمن أحدكـ المكت لضر نزؿ ب )
(ْ)

كاف كنف لتغ ر زمنن

كظ ػكر المعنصػ ف ػ

مخنف الكقكع ف ن ال بعس ب .
ثالثاً :الفقو المالكي.

ػػرل فق ػػن المنلك ػ الن ػ عػػف تمنػ المػػكت عنػػد نػػزكؿ المصػػنئب فػ الػػدن ن كحمػػكؿ
الببل ػػن ف ػػن سػػخطن بنلقضػػن كقم ػ رضػػن ب ػ

الخكؼ عم فسند الد ف بحمكؿ الفتف.

(ٓ)

كعػػدـ صػػبر عم ػ األذل كالشػػدة ال عنػػد

رابعاً :الفقو الشافعي.
لضػر نػزؿ بنإلنسػنف فػإف كػنف ال بػد متمن ػن فم قػؿ:

كر تمن المكت عنػد الشػنفع
(الم ـ أح ن من كننت الح نة خ ار ل

(ٔ)

كتكفن إذا كننت الكفنة خ ار ل )

فإف كنف

)ُ) ركا أحمػػد ف ػ مسػػند عبػػد اهلل بػػف عبػػنس بػػف عبػػد المطمػػب (ّ )ْٖٓ/رقػػـ  )ّْْٖ(:قػػنؿ الحػػنفظ الع ارق ػ " :
ركل الح ػػنكـ نح ػػك م ػػف ح ػػد ث ثكب ػػنف كعب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف ع ػػن ش كص ػػحح من " انظ ػػر :تخ ػػر ر أحند ػػث اإلح ػػن
(ُ )َِٗ/كصحح األلبنن ف صح
)ِ) سبؿ السبلـ (ُ.)ْْٔ/

الانمع الصغ ر (ُ.)ّٕ/

)ّ( سبؽ تخر ا (صُُٔ).

)ْ( رد المحتنر عم الدر المختنر البف عنبد ف (ٔ.)ُْٗ/

)ٓ( الب ػنف كالتحصػ ؿ كالشػػرح كالتكا ػ كالتعم ػػؿ لمسػنئؿ المسػػتخرا (ُٕ )ْٗ/البػػف رشػػد القرطبػ
محمػػد حا ػ كآخػػر ف الننشػػر :دار الغػػرب اإلسػػبلم

الذخ رة لمقراف (ِ )ْْٓ/كالفكاك الدكان

)ٔ( سبؽ تخر ا (صػُُٔ).

تحق ػػؽ  :د .

ب ػػركت – لبنػػنف -ط َُْٖ( ِ/هػ ػ  ُٖٖٗ -ـ ) كانظػػر:

لمنفراكم (ُ.)ِٕٗ/
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تمن مخنف فتن ف د ن فبل بعس.

(ُ)

خامساً :الفقو الحنبمي.
ك كػػر األن ػ ف كتمن ػ المػػكت لضػػر نػػزؿ ب ػ
ل س مف تمن المكت المن

(ِ)

كال كػػر لضػػرر بد ن ػ

كتمن ػ الش ػ ندة

عن .

مناقشة أقوال الفقياء:
بع ػػد التع ػػرؼ عمػ ػ آ ار الفق ػػن م ػػف مختم ػػؼ الم ػػذاهب الم ػػذككرة

ػػتمخص األم ػػكر

ارت :
أ – يكر تمن المكت لضر نزؿ بنإلنسنف بنتفنؽ المذاهب الخمس المذككرة أعبل .
ب – اكز تمن المكت عند أصحنب المذاهب المذككرة ألحد األسبنب ارت :
السبب األول :خكؼ الفتن ف الد ف لدعن النبػ – صػم اهلل عم ػ كسػمـ – بقكلػ

 ( :كاذا أردت بعبندؾ فتن

(ّ)

فنقبضن إل ؾ غ ر مفتكف).

الســبب الثــاني :التطمػػع إل ػ الش ػ ندة ف ػ سػػب ؿ اهلل لحػػد ث ( :كالػػذم نفس ػ ب ػػد
)ُ( انظػػر :المامػػكع شػػرح الم ػػذب (ٓ )َُٔ/لمنػػككم الننشػػر :دار الفكػػر بػػدكف تػػنر طبػػع كركض ػ الطػػنلب ف
كعمػػدة المفت ػ ف لمنػػككم أ ضػػن (ِ )ٖٗ/تحق ػػؽ :زه ػػر الشػػنك ش الننش ػػر :المكتػػب اإلسػػبلم

ب ػػركت -دمشػػؽ-

عمنف -طُُِْ( ّ/هػ ُُٗٗ /ـ ) ك تحف المحتػنج فػ شػرح المن ػنج (ّ )ُُٖ/أحمػد بػف محمػد بػف عمػ بػف

الننشػػر :المكتب ػ التانر ػ الكبػػرل بمصػػر لصػػنحب ن مص ػػطف محم ػػد ع ػػنـ النش ػػر ُّٕٓ (:ه ػ ػ -

حاػػر ال تم ػ

ُّٖٗ ـ) كن ن المحتنج إل شرح المن نج لمرمم (ّ. )ُٖ/

)ِ( انظر :المغن

البف قدام (ِ )ّّْ/كالشرح الكب ر عمػ مػتف المقنػع (ِ )َِّ/البػف قدامػ أ ضػن كاإلقنػنع

ف فق اإلمنـ أحمد بف حنبؿ(ُ )ُُِ/مكس بف أحمد بف مكس بف سنلـ بف ع س بف سنلـ الحاػنكم المقدسػ

ثػػـ الصػػنلح

شػػرؼ الػػد ف أب ػ الناػػن ( تٖٗٔ :ه ػػ) تحق ػػؽ :عبػػد المط ػػؼ محمػػد مكس ػ السػػبك

الننشػػر :دار

المعرف ػ ب ػػركت – لبنػػنف -كمختصػػر اإلنصػػنؼ كالشػػرح الكب ػػر (ُ )َِٗ/محمػػد بػػف عبػػد الكه ػػنب بػػف س ػػم منف
التم مػ الناػػدم (تَُِٔ :هػػ) تحق ػػؽ :عبػد العز ػػز بػػف ز ػػد الركمػ

كآخػػر ف الننشػػر :مطػػنبع الر ػػنض طُ/

كحنشػ الػػركض المربػػع شػػرح زاد المسػػتقنع (ّ )ٕ/عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف قنسػػـ العنصػػم الحنبمػ الناػػدم

(تُِّٗ :هػ) ط ُّٕٗ( ُ/هػ ).
)ّ( سبؽ تخر ا (صػ ُِٔ).
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(ُ)

كددت أن أقنتؿ ف سب ؿ اهلل فعقتؿ ثـ أح ن ثـ أقتؿ ثـ أح ن ثـ أقتؿ).

(ِ)

الســـبب الثالـــث :الشػػكؽ إل ػ لقػػن اهلل لحػػد ث عبػػندة بػػف الصػػنمت
صم اهلل عم كسمـ -قنؿ ( :مف أحػب لقػن اهلل أحػب اهلل لقػن

عػػف النب ػ -

كمػف كػر لقػن اهلل كػر

اهلل لقػػن ) قنلػػت عنئشػ أك بعػػض أزكااػ  :إنػػن لنكػػر المػػكت قػػنؿ ( :لػ س ذاؾ كلكػػف
الم ػػؤمف إذا حض ػػر الم ػػكت بش ػػر برضػ ػكاف اهلل ككرامتػ ػ
أمنم ػ ػ

فعحػ ػػب لق ػ ػن اهلل كأحػ ػػب اهلل لقػ ػػن

كعقكبت

فم س ش

أكر إل ممن أمنم

فمػ ػ س شػ ػ

أح ػػب إل ػ ػ مم ػػن

كاف الكػ ػػنفر إذا حضػ ػػر بشػ ػػر بعػ ػػذاب اهلل
(ّ)

كر لقن اهلل ككر اهلل لقن ).

الترجيح:
كهذا التفص ؿ الذم ذكرت ف مننقش أقكاؿ المذاهب هك الراا لدل البنحث لمامػع
ب ػ ف النص ػكص ال ػكاردة بػػنلن

عػػف تمن ػ المػػكت كالنصػػكص الت ػ كردت بػػنلتمن

كمػػن

كرد غ رهن مف النصكص فتدخؿ تحت أحد هذ األمكر الت ذكرت.

)ُ( سبؽ تخر ا (صػ ُْٓ).

)ِ( هك :عبندة بف الصنمت بف ق س بف أصرـ بف ف ر بف ثعمب بف غنـ ابف سنلـ بف عكؼ بف عمرك بف عكؼ بف
الخزرج األنصنرم السنلم

كن أبن الكل د ككنف نق بن كش د العقب األكل كالثنن

كآخ رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل

عم كسمـ -ب ن كب ف أب مرثد الغنكم كش د بد ار كالمشػنهد كم ػن ثػـ كا ػ عمػر إلػ الشػنـ قنضػ ن كمعممػن فعقػنـ
بحمص ثـ انتقؿ إل فمسػط ف كمػنت ب ػن كدفػف بب ػت المقػدس كقبػر ب ػن معػركؼ إلػ ال ػكـ .انظػر :االسػت عنب
البف عبد البر (ِ )ِٖٗ ِٖٖ /كأسد الغنب

البف األث ر ( ّ.)ُٖٓ/

)ّ( ركا البخنرم كتنب الرقنؽ بنب :مف أحب لقن اهلل أحب اهلل لقن
الذكر كالدعن

كالتكب

(ٖ )َُٔ/رقـ )َٕٔٓ( :كمسمـ كتػنب

كاالستغفنر بنب مف أحب لقن اهلل أحب اهلل لقن

َِٓٔ) رقـ )ِْٖٔ( :مف حد ث عنئش – رض اهلل عن ن . -
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المطمب الثالث:
ذم تمني الموت.
األسباب النبوية في ّ
ممن ال شؾ ف
كسبب ن

أف النب – صم اهلل عم ػ كسػمـ – ال ن ػ عػف شػ

إال لسػبب

عف تمن المكت هك:

أوالً :تمني الموت ،بسبب ضر نزل باإلنسان ،فيو تسخط عمى اهلل:
كقد ان ذكر السبب صر حن ف حد ث أنس بف منلؾ – رض اهلل عن – قػنؿ :قػنؿ
رسكؿ اهلل – صم اهلل عم ػ كسػمـ  (: -ال تمنػ أحػدكـ المػكت لضػر نػزؿ بػ )

(ُ)

فػإف

فػ تمنػ المػػكت لػػذلؾ مفنسػ ىػد كمن ػػن :أنػ ػػؤذف بنلتسػػخط كالتضػػار مػػف الحنلػ التػ
أص ب ب ن كهك مػعمكر بنلصػبر كالق ػنـ بكظ فتػ كمعمػكـ أف تمنػ المػكت نػنف ذلػؾ.
كمن ن :أن ضعؼ النفس ك حدث الخكر كالكسػؿ ك كقػع فػ ال ػعس .كمن ػن :أف تمنػ
المػػكت ا ػػؿ كحمػػؽ فإن ػ ال ػػدرم مػػن كػػكف بعػػد المػػكت فربمػػن كػػنف كنلمسػػتا ر مػػف
الضر إلػ مػن هػك أفظػع منػ مػف عػذاب البػرزخ كأهكالػ  .كمن ػن :أف المػكت قطػع عمػ
العبػػد األعمػػنؿ الصػػنلح التػ هػػك بصػػدد فعم ػػن كالق ػ ًػنـ ب ػػن كبق ػ ي يع يمػ ًػر المػػؤمف ال ق مػ
(ِ)
عمؿ َّ
انقطنع و
الذ َّرةي من خ هر مف الدن ن كمن عم ن.
ل فك ؼ تمن
ى
ثانياً :االزدياد ،واالستعتاب.
لحػػد ث أبػ هر ػرة -رضػ اهلل عنػ  -أف رسػػكؿ اهلل -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -قػػنؿ:

(ال تمن أحدكـ المكت إمن محسنن فمعم زداد كامن مس ئن فمعم سػتعتب) )ّ(.كالمػؤمف
(ْ)

إذا بق ازداد خ ار أك تنب مف شر كاالستعتنب :الراكع عف اإلسن ة إل اإلحسنف.
)ُ( سبؽ تخر ا (صػُُٔ).

)ِ( انظػػر :ب اػ قمػػكب األبػرار كقػرة ع ػػكف األخ ػػنر فػ شػػرح اكامػػع األخبػػنر ( صُِٓ )ِِٓ -عبػػد الػػرحمف بػػف
ننصر بف عبد اهلل بف ننصر بف حمد أبك عبػد اهلل آؿ سػعدم ( تُّٕٔ :هػػ) الننشػر :ك ازرة الشػئكف اإلسػبلم
كاألكقنؼ كالدعكة كاإلرشند  -المممك العرب السعكد – طُِّْ( ْ/هػ).

)ّ) ركا البخنرم كتنب التمن

بنب من كر مف التمن (ٗ )ْٖ/رقـ.)ِّٕٓ( :

)ْ) انظر :كشؼ المشكؿ البف الاكزم(ّ.)َٓٓ/
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المطمب الرابع:
طريقة العبلج النبوية فيمن تمنى الموت.
لقد أرشد النب – صم اهلل عم كسمـ -إل عدـ تمن المكت مف أاػؿ الضػر الػذم
حؿ بنإلنسنف ككنف مف عبلا

من عت :

أوالً :طمب الحياة في الخير ،أو الوفاة.
كذلؾ أف طمب العبد مف رب الح نة ف الخ ر كالكفػنة إف كننػت الح ػنة شػ ار لػ

ففػ

الحد ث ( :فإف كنف ال بد متمن ػن لممػكت فم قػؿ :الم ػـ أح نػ مػن كننػت الح ػنة خ ػ ار لػ
(ُ)

كتػكفن إذا كننػػت الكفػػنة خ ػ ار لػ ).
بمن إذا لـ كف عم هذ الص غ

كهػػذا ػدؿ عمػ أف الن ػ عػف تمنػ المػػكت مق ػػد

ألف ف التمن المطمؽ نكع اعتراض كمراغمػ لمقػدر
(ِ)

كلمػن كننػت الح ػنة

المحتكـ كف هذ الصكرة المعمكر ب ن نكع تفك ض كتسم ـ لمقضػن .

حنصػ ػػم كهػ ػػك متصػ ػػؼ ب ػ ػػن حسػ ػػف اإلت ػ ػػنف بمػ ػػن أم :مػ ػػن دامػ ػػت الح ػ ػػنة متصػ ػػف ب ػ ػػذا
الكصؼ كلمن كننت الكفنة معدكم لـ حسف أف قكؿ :من كننت بؿ أتػ بػإذا الشػرط
(ّ)

فقنؿ :إذا كننت أم :إذا آؿ الحنؿ إل أف تككف الكفنة ب ذا الكصؼ.

ثانياً :إخباره – صمى اهلل عميو وسمم -بأن طول العمر خير لممؤمن.
لحػػد ث أبػ هر ػرة – رضػ اهلل عنػ – عػػف النبػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – قػػنؿ( :ال
تمنػ ف أحػػدكـ المػػكت كال ػػدع بػ مػػف قبػػؿ أف عت ػ
(ْ)

إنػ إذا مػػنت أحػػدكـ انقطػػع عممػ

كان ال ز د المؤمف عمر إال خ ار).
)ُ) سبؽ تخر ا (صػُُٔ).

)ِ( انظر :فت البنرم البف حار (َُ )ُِٖ /بتصرؼ س ر.

)ّ) انظ ػػر :ق ػػكت المغت ػػذم عمػ ػ ا ػػنمع الترم ػػذم (ُ )َّٕ - َّٔ /عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف أبػ ػ بك ػػر ا ػػبلؿ ال ػػد ف
الس ػ كط

(تُُٗ :ه ػػ) إعػػداد الطنلػػب :ننصػػر بػػف محمػػد بػػف حنمػػد الغر ب ػ

الننشر :انمع أـ القرل مك المكرم

إش ػراؼ :أ .د .سػػعدم ال نشػػم

كم الدعكة كأصكؿ الد ف قسـ الكتنب كالسن

عنـ النشر ُِْْ ( :هػ ).

)ْ( ركا مسػمـ كتػػنب الػػذكر كالػػدعن كالتكبػ كاالسػػتغفنر بػػنب ك ارهػ تمنػ المػكت لضػػر نػػزؿ بػ (ْ )َِٔٓ/رقػػـ:
(ِِٖٔ).
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المبحث الرابع:
إفشاء األسرار الزوجية.
وفيو أربعة مطالب:
المطمب األول :تعريف إفشاء األسرار.
المطمب الثاني :حكم إفشاء األسرار الزوجية.
ذم إفشاء األسرار الزوجية.
المطمب الثالث :األسباب النبوية في ّ
المطمب الرابع :طريقة العبلج النبوي فيمن يفشي األسرار الزوجية.
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المطمب األول:
تعريف إفشاء األسرار.
(ُ)

الخبر :أم أظ ر .
اإلفشاء في المغة :كثرة اإلظ نر كأفش
ى

ِ
أسرار كراؿ ًسرم :صنع األش ن سرا.
والسر في المغة :من أخف ت كالامع ٍ

(ِ)

(ّ)

وافشاء السر :إظ نر كنشر .

وافشــاء األس ـرار فــي االصــطبلح :هػػك إفشػػن الراػػؿ مػػن اػػرم ب ن ػ كب ػ ف ام أرت ػ مػػف
أمػػكر االسػػتمتنع ككصػػؼ تفنص ػ ؿ ذلػػؾ كمػػن اػػرم مػػف الم ػرأة ف ػ مػػف قػػكؿ أك فعػػؿ
كنحػػك

فعمػػن ماػػرد ذكػػر الامػػنع فػػإف لػػـ تكػػف ف ػ فنئػػدة كال إل ػ حناػ فمكػػرك
(ْ)

ألن ػ

خبلؼ المرك ة.

)ُ( الفركؽ المغك ػ

ألبػ هػبلؿ العسػكرم (ُ )ِٖٔ/كانظػر :شػمس العمػكـ كدكا كػبلـ العػرب مػف الكمػكـ لنشػكاف

الحم رم (ٖ.)ُّٓٗ/

)ِ( المحكـ كالمح ط األعظـ البف س د المرس

مندة " س ر ر " (ٖ.)َْٔ/

)ّ( انظ ػػر :معا ػػـ العػ ػ ف لمفراه ػػدم م ػػندة " فش ػػك" (ٔ )ِٖٗ/كانظ ػػر :لس ػػنف الع ػػرب الب ػػف منظ ػػكر م ػػندة " فش ػػن"
(ُٓ.)ُٓٓ/

)ْ( انظر :شرح صح

مسمـ لمنككم (َُ .)ٖ/
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المطمب الثاني:
حكم إفشاء األسرار الزوجية.
األسػ ػرار فػ ػ د نن ػػن الحن ػػؼ ل ػػن قداسػ ػ كمكننػ ػ عظ مػ ػ

كحف ػػظ الس ػػر م ػػف مك ػػنرـ

األخبلؽ الت حث عم ن اإلسبلـ كان ل تمم ن كذلؾ لمن ترتب عمػ نشػر السػر مػف
أخطنر خنص إذا كننت تمؾ األسرار ممن ككف ب ف المر كزكا
كالنكػنح كسػ عرض البنحػػث أ ار الفق ػن حػػكؿ هػػذ المسػػعل
ار مننسب ن بنلدل ؿ.

مػف أمػكر المعنشػرة

مننقشػن كمحمػبلن كمراحػن مػػن

أوالً :الفقو الزيدي.
هننؾ مف عممن الز د مف تعرض ل ذا األمر عند شرح ـ لمحػد ث الػذم رشػد إلػ
حفػػظ السػػر ب ػ ف الػػزكا ف كمػػف ذلػػؾ مػػن قنل ػ الصػػنعنن – ف ػ شػػرح حػػد ث أب ػ سػػع د
الخػػدرم  -رض ػ اهلل عن ػ – أف النب ػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – قػػنؿ ( :إف مػػف أشػػر
النػػنس عنػػد اهلل منزل ػ ػػكـ الق نم ػ
(ُ)

سرهن) :-

الراػػؿ فض ػ إل ػ ام أرت ػ

كتفض ػ إل ػ

ثػػـ نشػػر

كالحد ث دل ؿ عم تحر ـ إفشػن الراػؿ مػن قػع ب نػ كبػ ف ام أرتػ مػف أمػكر

الكقنع ككصؼ تفنص ؿ ذلػؾ كمػن اػرم مػف المػرأة ف ػ مػف قػكؿ أك فعػؿ كنحػك كأمػن
مارد ذكر الكقنع فػإذا لػـ كػف لحناػ فػذكر مكػرك ألنػ خػبلؼ المػرك ة كقػد قػنؿ -
صػ ػ ػػم اهلل عم ػ ػ ػ كسػ ػ ػػمـ –  (:مػ ػ ػػف كػ ػ ػػنف ػ ػ ػػؤمف بػ ػ ػػنهلل كال ػ ػ ػػكـ ارخػ ػ ػػر فم قػ ػ ػػؿ خ ػ ػ ػ ار أك

ل صمت) )ِ(.فإف دعت إل حنا أك ترتبػت عم ػ فنئػدة بػعف كػنف نكػر إع ارضػ عن ػن

أك تػػدع عم ػ العاػػز عػػف الامػػنع أك نحػػك ذلػػؾ فػػبل ك اره ػ ف ػ ذكػػر كمػػن قػػنؿ -
صم اهلل عم كسمـ –  (:إن ألفعؿ ذلؾ أنن كهذ ثـ نغتسؿ)

(ّ)

)ُ) ركا مسمـ كتنب النكنح بنب تحر ـ إفشن سر المرأة (ِ )ََُٔ/رقـ.)ُّْٕ( :
)ِ( سبؽ تخر ا (صػٓ).

)ّ( ركا مس ػػمـ كت ػػنب الحػ ػ ض ب ػػنب نسػ ػ الم ػػن م ػػف الم ػػن ككا ػػكب الغس ػػؿ بنلتق ػػن الخت ػػنن ف (ُ )ِِٕ/رق ػػـ:
(َّٓ) مف حد ث عنئش – رض اهلل عن ن . -

)(169



كقنؿ ألب طمح (ُ) ( :أعرستـ الم م ؟)

(ِ)

(ْ)

(ّ)

كقنؿ لانبر ( :الك س الكػ س)

ككػذلؾ

المرأة ال اكز ل ن إفشن سر أ ضن.
ثانياً :الفقو الحنفي.

ذهبػػت الحنف ػ إلػ أف إخبػػنر الراػػؿ بمػػن اػػرم ب نػ كبػ ف زكاتػ حػػنؿ الكقػػنع من ػ
عنػ

لن ػ النب ػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – عػػف المفػػنخرة بنلامػػنع كافشػػن الراػػؿ مػػن

ارم ب ن كب ف زكات

كالن

(ٓ)

قتض التحر ـ.

ثالثاً :الفقو المالكي.
قنلػت المنلك ػ  :ك نبغػ لػ أنػ إذا ااتمػع بعهمػ

ككػنف ب ن مػن مػن كػػنف فػبل ػذكر شػ ئن

مف ذلؾ لغ رهن ككث ار من فعؿ بعض السف ن هذا المعن ف ذكر ب ف أصػحنب
من كنف ب ن
مف مض

كب ف زكات أك انر ت

كهذا قب

كغ ػرهـ

مف الفعػؿ كفػ بػ أنػ لػـ كػف مػف فعػؿ

كالخ ر كم ف االتبنع ل ـ ف المصندر كالمكارد ككمن ال حدث أحػدا مػف

النػػنس بمػػن ذكػػر فكػػذلؾ ال حػػدث أهم ػ بش ػ

اػػرل ب ن ػ

كب ػ ف غ ػػرهـ كنئنػػن مػػن كػػنف
(ٔ)

كهذا النكع أ ضن ممن تسنهؿ ف كث ر مف الننس كهك قب .

)ُ) هػػك :ز ػػد بػػف س ػ ؿ بػػف األسػػكد بػػف ح ػراـ الناػػنرم األنص ػػنرم الخزرا ػ

مشػػ كر بكن ت ػ

ك ػػنف مػػف فضػػبل

الصحنب  -رض اهلل عن ـ -كهك زكج أـ سم ـ  -رضػ اهلل عن ػن -شػ د بػد انر كمػن بعػدهن اختمػؼ فػ تػنر كفنتػ

فق ػػؿ :مػػنت عػػنـ (ّْ ه ػػ) كصػػم عم ػ عثمػػنف كق ػػؿِّ( :هػ ػ ) كق ػػؿ َٓ( :هػ ػ ) مػػنت غنزنػػن ف ػ البحػػر -
رض اهلل عن  .-انظر :االست عنب البف عبد البر( ْ )ُُّ /كاإلصنب البف حار (ُ.)ٕٓٔ /

)ِ( ركا البخ ػػنرم كت ػػنب العق قػ ػ

بػػنب تس ػػم المكل ػػكد غ ػػداة كلػػد لم ػػف لػ ػـ ع ػػؽ عنػ ػ

كتحن كػ ػ (ٕ )ْٖ/رق ػػـ:

(َْٕٓ) كمسػػمـ كتػػنب ارداب بػػنب اسػػتحبنب تحن ػػؾ المكلػػكد عنػػد كالدت ػ كحمم ػ إل ػ صػػنل
تسم ت كـ كالدت (ّ )ُٖٔٗ/رقـ )ُِْْ( :مف حد ث أنس– رض اهلل عن . -

حنك ػ

كا ػكاز

)ّ( ركا مسمـ كتنب الرضنع بنب استحبنب نكنح البكر (ِ )َُٖٖ/رقـ  )ُٕٓ( :مف حد ث انبر -رض
اهلل عن . -

)ْ( انظر :سبؿ السبلـ (ِ.)َِٕ -َِٔ/

)ٓ( انظر :رد المحتنر عم الدر المختنر البف عنبد ف(ُ )َّٓ/بتصرؼ.
)ٔ( المدخؿ البف الحنج (ِ.)ُٗٓ/
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رابعاً :الفقو الشافعي.
حػرـ إفشػن الراػؿ مػن اػرم ب نػ كبػ ف ام أرتػ مػف أمػكر االسػتمتنع ككصػؼ تفنصػ ؿ
ذلؾ كمن ارم مف المرأة ف ػ مػف قػكؿ أك فعػؿ كنحػك فعمػن ماػرد ذكػر الامػنع فػإف لػـ
تكػػف ف ػ فنئػػدة كال إل ػ حنا ػ فمكػػرك ألن ػ خػػبلؼ المػػرك ة كاف كػػنف إل ػ حنا ػ

أك

ترتب عم فنئدة بعف نكر عم إعراض عن ن أك تدع عم ػ العاػز عػف الامػنع أك
(ُ)

نحك ذلؾ فبل كراه ف ذكر .
خامساً :الفقو الحنبمي.

ك حػػرـ إفشػػن السػػر المضػػر لمػػن كػػكف ب ػ ف الػػزكا ف
زكاتػ

(ِ)

كق ػػؿ :كػػر التحػػدث بامػػنع

كالصػكاب فػ هػػذ المسػػعل أنػ حػراـ بػػؿ لػػك ق ػػؿ :إنػ مػػف كبػػنئر الػػذنكب لكػػنف
(ّ)

أقرب إل النص

(ْ)

كأن ال اكز لئلنسنف أف تحدث بمن ارل ب ن كب ف زكات .

مناقشة أقوال الفقياء:
كبعػ ػػد اسػ ػػتعراض أ ار الفق ػ ػػن ف مػ ػػن تعمػ ػػؽ بمسػ ػػعل إفشػ ػػن السػ ػػر الػ ػػذم كػ ػػكف ب ػ ػ ف
الزكا ف تب ف ارت :
اتفػػؽ الام ػػع عم ػ حرم ػ نشػػر السػػر الػػذم كػػكف ب ػ ف الػػزكا ف حػػنؿ الكق ػنع مػػع
تفصػ ؿ لمز د ػ كالشػػنفع
ف مػػن تعمػػؽ بػػنلكط

ف مػػن كػػنف ف ػ فنئػػدة إلخ اراػ

فإنػ سػػتثن مػػف الحرمػ

كػػعف قػػع خػػبلؼ بػ ف الػػزكا ف

لمحناػ إل ػ

كهػػك مػػن أشػػنر إل ػ الحننبمػ
إف لػـ كػف مضػ ار بعحػد

بقكل ـ :السر المضر كهك الذم ترتػب عم ػ ضػرر كمف كمػ
)ُ( شرح صح

مسمـ لمنككم (َُ.)ٖ/

محمػػد بػػف مفم ػ

أبػػك إسػػحنؽ برهػػنف الػػد ف (تْٖٖ :ه ػػ) الننشػػر :دار الكتػػب العمم ػ

)ِ) انظػػر :الفػػركع لممقدس ػ (ٖ )ِّٗ/كالمبػػدع ف ػ شػػرح المقنػػع (ٔ )ِِٓ/إب ػراه ـ بػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف
ب ػػركت – لبنػػنف ط ُ/

(ُُْٖ هػ  ُٕٗٗ -ـ).

)ّ) المراد بنلنص نص الحد ث  ":إف مف أشر الننس عند اهلل منزل كـ الق نم

الراؿ فض إل امرأت "

)ْ( الشرح الممتع عم زاد المستقنع (ُِ )ُْٖ/محمد بف صنل بف محمد العث م ف (تُُِْ :هػػ) دار النشػر:
النشر :دار ابف الاكزم ط ُِْٖ - ُِِْ( ُ/هػ ػ ).
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ال ػػزكا ف كدع ػػت الحناػ ػ إل ػ ػ
بنلقب

ف ػػبل ح ػػرـ كعم ػ ػ يحم ػػؿ ك ػػبلـ المنلك ػ ػ ف م ػػن كص ػػفك

ف حنل عدـ الحنا لذكر أك كنف مض ار بعحد الزكا ف.
كعم ف حرـ إفشن األسرار الزكا ػ

الن ػزاع أك الفرق ػ
فض إل امرأت

خنصػ بمػن تعمػؽ بنلامػنع كالتػ تفضػ إلػ

لمحػػد ث ( :إف مػػف أشػػر النػػنس عنػػد اهلل منزل ػ ػػكـ الق نم ػ
ثـ نشر سرهن).

كتفض إل

(ُ)

ك اػػكز إخػراج السػػر الػػذم بػ ف الػػزكا ف إذا دعػػت الحناػ إل ػ

الراػػؿ

كمػػف تمػػؾ الحناػػنت

عم سب ؿ المثنؿ ال الحصر:
أوالً :التعميم.
لحد ث عنئش

زكج النب  -صم اهلل عم كسمـ  -قنلت :إف رابل سػعؿ رسػكؿ اهلل

 ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ  -ع ػػف الرا ػػؿ ا ػػنمع أهمػ ػكعنئش انلس

(ِ)

ث ػػـ كس ػػؿ ه ػػؿ عم م ػػن الغس ػػؿ؟

فقنؿ رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ( :-إنػ ألفعػؿ ذلػؾ أنػن كهػذ

ثـ نغتسؿ).

ثانياً :التعجب.
لقػػكؿ النب ػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – ألب ػ طمح ػ – رض ػ اهلل عن ػ  -متعاب ػن:
(ّ)

( أعرستـ الم م ؟ قنؿ :نعـ ).

كه ػػذا السػ ػؤاؿ لمتعا ػػب م ػػف ص ػػن ع ن كص ػػبرهن كس ػػرك ار بحس ػػف رض ػػنهن بقض ػػن اهلل
(ْ)

تعنل .

)ُ( سبؽ تخر ا (صػُٗٔ).
)ِ( سبؽ تخر ا (صػُٗٔ).
)ّ( سبؽ تخر ا (صَُٕ)ػ
)ْ( شرح صح

مسمـ لمنككم (ُْ.)ُِْ/
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ثالثاً :دفع التيمة عن النفس.
فػػإذا اسػػتدع األمػػر التحػػدث بػ

كدعػػت الحناػ إل ػ فػػبل بػػعس كقػػد ادعػػت امػرأة أف

زكا ن عناز عف إت نن ن (ُ) فان ت رسكؿ اهلل -صم اهلل عم كسمـ -تشػكك زكا ػن

فقنلػػت :ػػن رسػػكؿ اهلل كاهلل مػػن لػ إل ػ مػػف ذنػػب إال أف مػػن معػ لػ س بػػعغن عنػ مػػف
هذ كأخذت هدب مف ثكب ن فقنؿ الراؿ :كذبت كاهلل ن رسكؿ اهلل إن ألنفضػ ن نفػض
األد ػػـ كلكن ػػن ننشػػز فقػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ ( :-فػػإف كػػنف ذلػػؾ لػػـ
تحم ػ ل ػ

ػػذكؽ مػػف عس ػ متؾ قػػنؿ :كأبصػػر مع ػ ابن ػ ف ل ػ

أك :لػػـ تصػػمح ل ػ حت ػ

فقػػنؿ ( :بنػػكؾ ه ػؤال ؟) قػػنؿ :نعػػـ قػػنؿ ( :هػػذا الػػذم تػػزعم ف مػػن تػػزعم ف فػػك اهلل ل ػػـ
(ِ)

أشب ب مف الغراب بنلغراب).

كب ذا التفص ؿ ستق ـ الامع ب ف النصكص الكاردة بنلمنع مف إفشػن أسػرار الزكا ػ
كب ػ ف النصػػكص الت ػ ب ن ػػت طرف ػ ن مػػف ذل ػػؾ لمحنا ػ إل ػ

ف ػػإذا انتفػػت الحنا ػ

ثبت ػػت

الحرم كالمنع.

كهذا كم ف من إذا كػنف السػر حصػؿ بإفشػنئ ضػرر أك نػزاع أك خػبلؼ أمػن إف كػنف
عف حسف المعنشرة كمن قع ب ف الزكا ف مف األلف كالمحب
كنقتػػدا النسػػن بػػذلؾ فف ػ هػػذ الحنل ػ
المصمح المترتب عم إخراا .

ككنف ف نشػر فنئػدة

كب ػػذ الض ػكابط قػػد ينػػدب نشػػر السػػر لكاػػكد

كالدل ؿ عم ذلؾ قكؿ النب – صػم اهلل عم ػ كسػمـ – لعنئشػ – رضػ اهلل عن ػن -
 ( :كنت لؾ كعب زرع ألـ زرع )

(ّ)

لمن ذكرت ل عف إحػدل عشػرة نسػكة كمعنشػرت ف

ألزكاا ف.

)ُ) انظر :فق السن (ِ )ُِٗ/س د سنبؽ (تَُِْ :ق) الننشر :دار الكتنب العرب

ب ػركت  -لبنػنف طّ/

(ُّٕٗ هػ  ُٕٕٗ -ـ).

)ِ( ركا البخنرم كتنب المبنس بنب ث نب الخضر (ٕ )ُْٖ/رقـ .)ِٖٓٓ( :

)ّ) ركا البخنرم كتػنب النكػنح بػنب حسػف المعنشػرة مػع األهػؿ (ٕ )ِٕ/رقػـ )ُٖٓٗ( :كمسػمـ كتػنب فضػنئؿ
الصحنب  -رض اهلل تعنل عن ـ -بنب ذكر حد ث أـ زرع (ْ )ُٖٗٔ/رقـ.)ِْْٖ( :
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كف ػ ا ػكاز نقػػؿ األخبػػنر عػػف حسػػف المعنش ػرة كضػػرب األمثػػنؿ ب ػػن كالتعس ػ بعهػػؿ
اإلحسػػنف مػػف كػػؿ أمػ

(ُ)

أال تػػرل أف أـ زرع أخبػػرت عػػف أبػ زرع بحسػػف عشػرت

فتمثمػ

النب -عم السبلـ.-

كبدل ؿ حندث لعب األحبنش بنلحراب فعف عنئشػ  -رضػ اهلل عن ػن – قنلػت ( :كػنف
الحػػبش معبػػكف بح ػراب ـ فسػػترن رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -كأنػػن أنظػػر فمػػن
(ِ)

زلت أنظر حت كنت أنن أنصرؼ فنقدركا قدر الانر الحد ث السف تسمع الم ك).

كف ػ هػػذا الحػػد ث تفس ػ ر لحسػػف المعنش ػرة كهػػك المكافق ػ كالمسػػنعدة غ ػػر المحرم ػ
(ّ)

كالصبر عم أخبلؽ النسن كالصب نف ف غ ر المحرـ مف الم ك.

كاخبنر عنئش – رض اهلل عن ن – ف هذا الحػد ث هػك نػكع مػف األسػرار التػ تػدؿ
عم حسف المعنشرة كل س مف األسرار الت

ؤدم إخراا ػن إلػ ضػرر أك نػزاع بػؿ

ف ػ ػ داللػ ػ عمػ ػ كم ػػنؿ تكاض ػػع النبػ ػ – ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ – كك ػػر ـ خمقػ ػ
معنشرت ألهم .

)ُ( انظر :شرح صح

البخنرم البف بطنؿ (ٕ.)ِٖٗ/

كحس ػػف
ي

)ِ( ركا البخػػنرم كتػػنب النكػػنح بػػنب حسػػف المعنش ػرة مػػع األهػػؿ (ٕ )ِٖ/رقػػـ )َُٓٗ( :كمسػػمـ كتػػنب صػػبلة
الع د ف بنب الرخص ف المعب الذم ال معص ف ف أ نـ الع د (ِ )َٖٔ/رقـ.)ِٖٗ( :

)ّ( انظر :شرح صح

البخنرم البف بطنؿ ( ٕ.)ِٖٗ/
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المطمب الثالث:
ذم إفشاء األسرار الزوجية.
األسباب النبوية في ّ
ال شػػؾ أف النب ػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – ال ن ػ عػػف ش ػ
ن

إال لسػػبب كسػػبب

عف إفشن األسرار الزكا ارت :
أوالً :إفشاء السر من عمل الشيطان.
لحػػد ث أبػ هر ػرة – رضػ اهلل عنػ – قػػنؿ :قػنؿ النبػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ :-

( أال هؿ عست امرأة أف تخبػر القػكـ بمػن كػكف مػف زكا ػن إذا خػبل ب ػن؟ه أال هػؿ عسػ
راؿ أف خبر القكـ بمن ككف من إذا خبل بعهم ؟ ه فقنمت من ف امػرأة سػفعن

(ُ)

الخػد ف

فقنلت :كاهلله إن ـ ل فعمكف كان ف ل فعمفه قنؿ :فبل تفعمكا ذلؾ أفبل أنبئكـ من مثؿ ذلػؾ؟
(ِ)

ه مثؿ ش طنف أت ش طنن بنلطر ؽ فكقع ب ن كالننس نظركفه).
ثانياً :مفشي السر من أشر الناس منزلة يوم القيامة.

لحػػد ث أب ػ سػػع د الخػػدرم – رض ػ اهلل عن ػ – قػػنؿ :ق ػنؿ النب ػ – صػػم اهلل عم ػ
كسػػمـ  (:-إف مػػف أشػػر النػػنس عنػػد اهلل منزل ػ ػػكـ الق نم ػ
كتفض إل

(ّ)

الراػػؿ فض ػ إل ػ ام أرت ػ

ثـ نشر سرهن).

(ْ)

قػنؿ الشػػككنن  ":كالحػػد ثنف

ػػدالف عمػ تحػػر ـ إفشػػن أحػػد الػزكا ف لمػػن قػػع ب ن مػػن

مػػف أمػػكر الامػػنع كذلػػؾ ألف كػػكف الفنعػػؿ مػػف أشػػر النػنس كككنػ بمنزلػ شػ طنف لقػ
شػ طنن فقضػ حناتػ من ػػن كالنػنس نظػػركف مػف أعظػػـ األدلػ الدالػ عمػ تحػػر ـ نشػػر
)ُ) المراد :تغ ر لكن ن إل السكاد .انظر :فت البنرم البف حار(ُ.)ُِّ/

)ِ( مسػنكئ األخػبلؽ كمػذمكم ن (ُ )ُٗٗ/رقػـ )ُّْ( :محمػػد بػف اعفػر بػف محمػد بػػف سػ ؿ بػف شػنكر الخرائطػ
أبػػك بكػػر السػػنمرم (تِّٕ :هػػ) حققػ كخػػرج نصكصػ كعمػػؽ عم ػ  :مصػػطف بػػف أبػػك النصػػر الشػػمب

الننشػػر:

مكتبػ السػكادم لمتكز ػػع  -اػػدة – ط ُُّْ( ُ/ه ػ  ُّٗٗ -ـ ) كحسػن األلبػػنن فػ سمسػػم األحند ػػث الصػػح ح
كش

مف فق ن كفكائدهن (ٕ )ّْْ/رقـ )ُّّٓ( :الننشر :مكتب المعنرؼ لمنشر كالتكز ع الر نض ط.ُ /

)ّ( سبؽ تخر ا (صػُٗٔ).

)ْ( حد ث أب هر رة كأب سع د – رض اهلل عن من .-
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أح ػػد ال ػػزكا ف لؤلسػ ػرار الكاقعػ ػ ب ن م ػػن الرااعػ ػ إلػ ػ ال ػػكط كمقدمنتػ ػ

ف ػػإف ما ػػرد فع ػػؿ

المكرك ال ص ر ب فنعم مف األشرار فضبل عف ككن مف شرهـ.
ككذلؾ الامنع بمرأل مػف النػنس ال شػؾ فػ تحر مػ

كانمػن خػص النبػ  -صػم اهلل

عم كسمـ  -ف حد ث أب سع د الراؿ فاعؿ الزار المذككر خنصػن بػ كلػـ تعػرض
(ُ)

لممرأة ألف كقكع ذلؾ األمر ف الغنلب مف الرانؿ".

كهذ صكرة منكرة ذكرهن النب – صػم اهلل عم ػ كسػمـ – لب ػنف أثػر إفشػن األسػرار
كأف صنحب ن يصب مكشكف ن سر ب ف الننس كمثم كمػف قػنـ ب ػذا األمػر أمػنـ أع ػن ـ
كالق نـ بنلامنع أمنـ الننس أمػر تعبػن الطبػنع السػم م كالفطػرة النق ػ كلػك كػنف ذلػؾ فػ
الحبلؿ فإن أمر قب .
كلػؾ أف تتصػكر راػبلن اػنمع أهمػ

الصكرة القب ح

أمػنـ أعػ ف النػنس كهػػـ نظػركف إل ػ

ىمف يفش األسرار الزكا

فمثػؿ هػػذ

كيخرا ن لمننس.

كالغػػرض مػػف التصػك ر الػػذهن فػ الحػػد ث هػػك التقبػ
كه إفشن األسرار الزكا .

)ُ( ن ؿ األكطنر (ٔ.)ِّٔ/
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المطمب الرابع:
طريقة العبلج النبوي فيمن يفشي األسرار الزوجية.
لقػد كننػت طر قػ النبػ – صػم اهلل عم ػ كسػمـ – فػ عػبلج إفشػن األسػرار الزكا ػ
متنكع

كمف تمؾ الطرؽ ارت :

أوالً :اإلرشاد بأن حفظ األسرار من أعظم األمانات.
فعف أب سػع د الخػدرم – رضػ اهلل عنػ – قػنؿ :قػنؿ رسػكؿ اهلل – صػم اهلل عم ػ
كسػ ػػمـ  ( :-إف مػ ػػف أعظػ ػػـ األمنن ػ ػ عنػ ػػد اهلل ػ ػػكـ الق نم ػ ػ
كتفضػ إل ػ

ثػػـ نشػػر سػػرهن)

(ُ)

امرت ػ ػ
أ
الراػ ػػؿ فض ػ ػ إل ػ ػ

أم :أعظػػـ خ نن ػ األمننػ عنػػد اهلل ػػكـ الق نم ػ خ نن ػ

الراؿ صؿ إل امرأت ك بنشرهن كتصؿ ه أ ضن إل ثـ نشر كيظ ً ر سػرهن ك ػتكمـ
لمننس من ارل ب ن كب ن ن قكال كفعبل أك فش ع بن مف ع كب ن أك ػذكر مػف محنسػن ن

مػػن ا ػػب ش ػػرعن أك عرف ػػن س ػػتر فعفع ػػنؿ كػػؿ م ػػف ال ػػزكا ف كأقكال م ػػن أمننػ ػ مكدعػ ػ عن ػػد
ارخػػر فمػػف أفش ػ من مػػن مػػن كره ػ ارخػػر كأشػػنع فقػػد خنن ػ (ِ)كالم ػرأة كنلراػػؿ ف حػػرـ

عم ػػن إفشػػن سػػر كػػعف تقػػكؿ هػػك سػػر ع اإلنػزاؿ أك كب ػػر ارلػ
(ّ)

أك غ ػػر ذلػػؾ ممػػن تعمػػؽ

بنلمانمع .

كقنؿ األحنؼ(ْ) " :انبكا مانلسكـ ذكر النسن كالطعنـ فكفػ بنلراػؿ ذمػن أف كػكف
(ٓ)

كاصفن لفرا كبطن ".

)ُ( ركا مسمـ كتنب النكنح بنب تحر ـ إفشن سر المرأة (ِ )َُُٔ/رقـ.)ُّْٕ( :
)ِ( انظر :مرقنة المفنت

شرح مشكنة المصنب

)ّ( انظر :ف ض القد ر لممننكم (ِ.)ّٖٓ/
)ْ( هك  :األحنؼ بف ق س السػعدم التم مػ

لم ركم (ٓ.)َِّٗ/
كنػ أبػن بحػر كاسػم الضػحنؾ بػف قػ س كق ػؿ :صػخر بػف قػ س بػف

معنك بف حص ف بػف عبػندة بػف النػزاؿ كػنف قػد أدرؾ النبػ  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ  -كلػـ ػر كدعػن لػ النبػ -
ألن أسمـ عم ع د رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسمـ-

صم اهلل عم كسمـ -فمف هننلؾ ذكرنن ف الصحنب

كتػػكف األحنػػؼ بػػف قػ س بنلككفػ ف ػ إمػػنرة مصػػعب بػػف الزب ػػر عػػنـ ( ٕٔ هػػ ) .انظػػر :االسػػت عنب البػػف عبػػد البػػر

(ُ )ُْٓ ُْْ/كأسد الغنب

البف األث ر (ُ.)ُٕٖ/

)ٓ( انظر :ف ض القد ر لممننكم (ِ.)ّٖٓ/
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ثانياً :ضرب المثل:
تشػػب

– صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – مػػف فشػ األس ػرار الزكا ػ

بػػعمر منفػػر كقب ػ

كهػػذا مػػف ضػػرب المثػػؿ لغػػرض الز ػػندة فػ الزاػػر كالػػردع لمػػف قػػع ف ػ

فقػػنؿ ( :أفػػبل

أنبػػئكـ مػػن مثػػؿ ذلػػؾ؟ ه مثػػؿ ش ػ طنف أت ػ ش ػ طنن بػػنلطر ؽ فكقػػع ب ػػن كالنػػنس نظػػركف
إل ن) (ُ) ف ذا مثؿ هذا ف القب كالتحر ـ كالقصد بنلحد ث التحذ ر مػف ذلػؾ كب ػنف أنػ
(ِ)

مف أم نت المحرمنت الدال عم الدنن ة كسفسنؼ األخبلؽ.

كف هذا دالل عم أف لمعبلقنت الزكا ف نظػر اإلسػبلـ قداسػ
مف شئكف العشرة ب ف الراؿ كامرأت

فمػن ضػم الب ػت

اب أف طكل ف أستنر مسػبم

فػبل طمػع عم ػ

أحد م من قرب كالسف ن مف العنم ثرثركف بمن قع ب ن ـ كبػ ف أهم ػـ مػف أمػكر كهػذ
(ّ)

كقنح حرم ن اهلل – تعنل .-
ثالثاً :سد الذرائع.

فعف عبد اهلل بف مسعكد -رض اهلل عن  -قنؿ :قنؿ النبػ  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ:-
(ْ)

( ال تبنشر المرأة المرأة فتنعت ن لزكا ن كعن نظر إل ن).

هػػذا مػػف أب ػ ف مػػن تيحم ػ ب ػ الػػذرائع كتيحفػػظ األس ػرار فػػإف كصػػفت ن لزكا ػػن بحسػػف
غ رهن مف النسن ًخ ؼ عم الفتن ف ككف ذلػؾ سػببن فػ طػبلؽ زكاتػ كنكنح ػن كاف

كننت ذات بعؿ كنف ذلؾ سببن لبغض زكات
(ٓ)

كنقصنف منزلت ن عند كاف كصػفت ن بقػب

كنف ذلؾ غ ب .

)ُ( سبؽ تخر ا (صػ ُٕٓ).

)ِ( انظر :ف ض القد ر لممننكم (ْ.)ُّٓ/

)ّ( انظ ػػر :الح ػػد ث المكض ػػكع (ُ )ِٗٔ/المؤل ػػؼ :من ػػنهر انمعػ ػ المد نػ ػ العنلم ػ ػ
العنلم

بدكف تنر طبع

كال تنر نشر.

الننش ػػر :انمعػ ػ المد نػ ػ

)ْ) ركا البخنرم كتنب النكنح بنب ال تبنشر المرأة المرأة فتنعت ن لزكا ن (ٕ )ّٖ/رقـ.)َِْٓ( :
)ٓ( انظر :شرح صح

البخنرم البف بطنؿ (ٕ )ّٔٓ/كعمدة القرم لمع ن (َِ.)ُِٗ/
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المبحث الخامس:
كفران العشير.
وفيو أربعة مطالب:
المطمب األول :تعريف كفران العشير.
المطمب الثاني :حكم كفران العشير.
ذم كفران العشير.
المطمب الثالث :األسباب النبوية في ّ
المطمب الرابع :طريقة العبلج النبوي فيمن يكفر العشير.
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المطمب األول:
تعريف كفران العشير.
ػر
السػػتر كمػػف ثىػػـ سػػم ضػػد اإل مػػنف كفػ نا
الكف ـران فــي المغــة :مػػف ال ىكفػػر بػػنلفت كهػػك ى
(ُ)
ضن عم احد النعـ.
ألن ستر عم الحؽ كهك التكح د كأطمؽ أ ن
والعشــرة فــي المغــة :اسػػـ مػػف المعنشػرة كالتعنشػػر كهػ المخنلطػ
(ِ)

كالعشػ ر :القر ػػب

كالصد ؽ كعش ر الم أرة :زكا ن ألن عنشرهن كتعنشر .

(ّ)

والعشرة في االصطبلح :ه من ككف ب ف الزكا ف مف األلف كاالنضمنـ.
(ْ)

والكفران :هك احكد النعم .
والمراد بكفران العشير:

هػػك مػػن اػػن مفسػ انر فػ الحػػد ث النبػػكم كذلػػؾ فػ قكلػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ :-

عندمن ق ؿ ل  ( :ق ؿ :كفػرف بػنهلل؟ قػنؿ :كفػرف العشػ ر ك كفػرف اإلحسػنف لػك أحسػنت
(ٓ)

إل إحداهف الدهر ثـ رأت منؾ ش ئن قنلت :من أر ت منؾ خ ار قط ).
(ٔ)

وكفران العشير في الحديث :هك تقص ر المرأة ف حؽ الزكج.

)ُ( إرشند السنرم لمقسطبلن (ُ.)ُُّ/

)ِ( انظر :لسنف العرب البف منظكر مندة " عشر " (ْ )ْٕٓ/كانظر :المانلس الكعظ
)ّ( المكسكع الفق

لمسف رم(ِ.)ِٗ/

الكك ت (َّ.)ُُٗ/

)ْ) انظر :الكم نت لمكفكم ( صػٕٓٔ).

)ٓ( ركا البخنرم كتنب اإل مػنف بػنب كفػراف العشػ ر ككفػر دكف كفػر (ٕ )ُّ/رقػـ  )ُٕٓٗ( :كمسػمـ كتػنب
الكسكؼ بنب من عرض عم النب  -صم اهلل عم كسمـ -ف صبلة الكسػكؼ مػف أمػر الانػ كالنػنر (ِ)ِٔٔ/

رقـ )َٕٗ( :مف حد ث ابف عبنس -رض اهلل عن من.-

)ٔ( فت البنرم البف حار (ٗ.)ََْ/
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المطمب الثاني:
حكم كفران العشير.
مػػف محنسػػف د ننػػن الحن ػػؼ أن ػ أرشػػدنن إل ػ يشػػكر ىمػ ٍػف أحسػػف إل نػػن كلػػك بنلػػدعن ل ػ
عم من قدـ كشكرنن لمننس هك شػكر هلل ألنػ هػك المػنعـ كحػد فػإذا كػنف هػذا فػ حػؽ
ىمف أحسف إل نن ككنف أانب ن عنن فك ؼ الحنؿ إذا كنف زكا ن أك قر ب ن؟
كمػػف هن ػن تب ػ ف مكنن ػ شػػكر الزكا ػ لزكا ػػن كشػػكر الػػزكج لزكا ػ

كأف خػػبلؼ ذلػػؾ

عد كفران ن لمن ب ن مػن مػف المعنشػرة كسػ عرض البنحػث آ ار الفق ػن حػكؿ هػذ المسػعل
ي ي
مننقش ن كمحمبلن كمراح ن.
أوالً :الفقو الزيدي.
ال تط ػػب المعنشػ ػرة عن ػػد الز د ػ ػ إال ب ػػذات العق ػػؿ م ػػف النس ػػن كعمػ ػ المػ ػرأة تمكػ ػ ف
زكا ن مف الكط

كلزكـ قعر الب ت إال بإذن كعمػ الراػؿ حسػف العشػرة لقكلػ تعػنل :

 وَػَاةِمشُوهُ َّ٣تِماَ١ْٜؼْشُو ِ[ النسزا ]19 :كقػنؿ تعػنل  :وَالَ ذُعَماسُّوهُ[  َّ٣الطزالق  ]6كقػنؿ
تعػنل َِ :أَْ٠غِمُٙىهُ َّ٣تَِ١ؼْمشُو ٍ وَوْ عَممشَُىهُ َّ٣تَِ١ؼْمشُو ٍ وَالَ ذُْ١غِمُٙىهُ َّ٣ظِمشََّسَّ [ البقززفة ]231

(ُ)

كفػ حػػد ث اػػنبر بػػف عبػػد اهلل -رضػ اهلل عنػ – أف النبػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -
تصػدقف فػإن أر ػتكف أكثػر أهػؿ النػنر) فقنمػت امػرأة فقنلػت:

قنؿ ( :ن معشػر النسػن

لػػـ؟ ػػن رسػػكؿ اهلل قػػنؿ( :ألنكػػف تكثػػرف الشػػكنة كتكفػػرف العش ػ ر) قػػنؿ :فاعمػػف تصػػدقف
(ِ)

مف حم ف مق ف ف ثكب بػبلؿ مػف أقػرطت ف كخػكاتم ف.
تاحػػدف حقػ كال تقمػف بػ

كمعنػ تكفػرف العشػ ر :أم

كالصػػدق مػػف دكافػػع العػػذاب ألنػ أمػػرهف بنلصػػدق
(ّ)

ثػػـ عمػػؿ

بعن ف أكثر أهؿ الننر لمن قع من ف مف كفراف العش ر كغ ر ذلؾ.
)ُ( انظر :البحر الزخنر أحمد بف ح

المرتض (ٔ )ّٕٔ -ّٔٔ/بتصرؼ.

)ِ( ركا مسػػمـ كتػػنب صػػبلة الع ػػد ف بػػنب ذكػػر إبنح ػ خػػركج النسػػن ف ػ الع ػػد ف إل ػ المصػػم كش ػ كد الخطب ػ

مفنرقنت لمرانؿ (ِ )َّٔ/رقـ.)ٖٖٓ( :

)ّ( انظر :ن ؿ األكطنر لمشككنن (ٔ )ِْ ِّ/بتصرؼ.
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ثانياً :الفقو الحنفي.
(ُ)

كف ارف العش ر مف الكبنئر عند األحننؼ كذلؾ لمتعب ر بمفظ الكفر ف الحد ث.
ثالثاً :الفقو المالكي.
(ِ)

ذك ػػر اب ػػف رش ػػد

 -بعػ ػد ذك ػػر ح ػػد ث كفػ ػراف العشػ ػ ر -بقكلػ ػ  :ه ػػذا ه ػػك الغنل ػػب م ػػف

أحكال ف كصفنت ف إذ قد كاد مف النسن مػف تػرل لزكا ػن مػن فعػؿ ب ػن مػف خ ػر كتقػر
(ّ)

ب عم كؿ حنؿ كال تكفر .

ككث ػػر مػػف النػػنس مػػف غفػػؿ عػػف هػػذ الػػنعـ فػػبل ق ػػدهن بنلشػػكر ألاػػؿ أن ػ سػػتقم ن
فتذهب عن

(ْ)

فم حذر مف هذا كم ا د .

بػػؿ اعػػؿ فق ػػن المنلك ػ كفػراف العشػ ر مػػف المػرأة لزكا ػػن أن ػػن مػػف األقػػذار المعنك ػ
(ٓ)

ف المرأة.

رابعاً :الفقو الشافعي.
قنؿ النككم – بعد شرح لحد ث كفراف العش ر ":-كف ػ  :أف كفػراف العشػ ر كاإلحسػنف
(ٔ)

مف الكبنئر فإف التكعد بنلننر مف عبلم ككف المعص كب رة".

)ُ( انظر :المعتصر مػف المختصػر مػف مشػكؿ ارثػنر(ُ )ّٗ/كسػؼ بػف مكسػ بػف محمػد أبػك المحنسػف امػنؿ
( تَّٖ :هػ) الننشر :عنلـ الكتب – ب ركت – بتصرؼ.

الممىط الحنف
الد ف ى
)ِ( هك  :محمد بف أحمد بف رشد أبك الكل د القرطب

حف ػد العبلمػ ابػف رشػد الفق ػ عػرض المكطػع عمػ كالػد كأخػذ

الط ػػب ع ػػف أبػ ػ م ػػركف كم ػػف أشػ ػ ر تص ػػنن ف كت ػػنب التحصػ ػ ؿ (تَِٓ :هػ ػػ).انظر :الػ ػكاف بنلكف ػػنت لمص ػػفدم
(ِ )ُٖ/كانظر :تنر قضنة األندلس (صػ ٖٗ ٗٗ) عم بف عبد اهلل بف محمد بف محمد بف الحسػف الاػذام
النبػنه المػػنلق أبػػك الحسػػف األندلسػ

(تِٕٗ :هػػ) تحق ػػؽ :لانػ إح ػػن التػراث العربػ فػ دار ارفػػنؽ الاد ػػدة

الننشر :دار ارفنؽ الاد دة – ب ركت -لبننف طَُّْ( ٓ/هػ ُّٖٗ-ـ ).

)ّ( الب نف كالتحص ؿ البف رشد (ُٖ.)ِِٓ/
)ْ( المدخؿ البف الحنج (ّ.)ُٓٓ/

)ٓ( انظ ػػر :ش ػػرح مختص ػػر خم ػػؿ (ٖ )ِِّ/محم ػػد ب ػػف عب ػػد اهلل الخرشػ ػ الم ػػنلك أب ػػك عب ػػد اهلل (تَُُُ :هػ ػػ)
الننشر :دار الفكر لمطبنع – ب ركت -بدكف طبع كبدكف تنر .

)ٔ( شرح صح

مسمـ (ِ.)ٔٔ/

)(152

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
كقػػنؿ ابػػف حاػػر " :كخػػص كفػراف العشػ ر مػػف بػ ف أنػكاع الػػذنكب لدق قػ بد عػ

كهػ

قكلػ ػ  - :ص ػػم اهلل عم ػ ػ كسػ ػمـ ( -ل ػػك أم ػػرت أح ػػدا أف س ػػاد ألح ػػد ألم ػػرت المػ ػرأة أف
تس ػػاد لزكا ػػن)

(ُ)

فق ػػرف ح ػػؽ ال ػػزكج عمػ ػ الزكاػ ػ بح ػػؽ اهلل ف ػػإذا كف ػػرت المػ ػرأة ح ػػؽ

زكا ػػن كقػػد بم ػ مػػف حق ػ عم ػػن هػػذ الغن ػ

كػػنف ذلػػؾ دل ػ بل عم ػ ت نكن ػػن بحػػؽ اهلل
(ِ)

فمذلؾ طمؽ عم ن الكفر لكن كفر ال خرج عف المم ".
خامساً :الفقو الحنبمي.

إل أن اب عم كؿ كاحد مف الزكا ف معنشرة صػنحب بػنلمعركؼ

ذهب الحننبم

كأف كفراف العش ر من

(ّ)

عن .

مناقشة أقوال الفقياء:
كبعد البحث عف آ ار الفق ن ف كؿ مذهب مف المذاهب الخمس السنبق الػذكر أك
مف منتسب المذاهب مف المتعخر ف تقرر ارت :
عرض الفق الز دم بعف كفراف العش ر مف الكبنئر لككن سببن ف دخكؿ النػنر
أ– ٌ
كصرح ب الشنفع .
كهك من ٌلكح ب األحننؼ
ٌ
ب – أمن المنلك
عندهـ حس

كنلح ض كالنفنس كالمرض كمعنك

ج – أمن الحننبم

)ُ( ركا ابػػف مناػ

فعػدكا كفػراف العشػ ر مػف األقػذار المعنك ػ عنػد المػرأة إذ األقػذار
فعدكا كفراف العش ر من ن عن

مثؿ :كفراف العش ر.
قتض التحر ـ.

كالن

كتػػنب النكػػنح بػػنب حػؽ الػػزكج عمػ المػرأة (ّ )ٖٓ/رقػػـ )ُِٖٓ (:مػػف حػػد ث عنئشػ –

رضػ ػ اهلل عن ػػن تحق ػػؽ :شػػع ب األرنػػؤكط كآخػػر ف قػػنؿ ال تمػ ػ  " :إسػػنند حسػػف " انظػػر  :مامػػع الزكائ ػػد
( ٗ )ٕ/كقنؿ األرنؤكط ف تعم ق عم سنف ابف منا ( ّ " :)ٖٓ/صح

)ِ( فت البنرم (ُ.)ّٖ/

)ّ) انظر :الكنف ف فق اإلمنـ أحمد (ّ )ُٖ/البف قدام المقدسػ

لغ ر ".

الننشػر :دار الكتػب العمم ػ

 ُْٗٗـ) كحنش الركض عبد الرحمف العنصم (ٔ )ُْٔ/كالممخص الفقعبد اهلل الفكزاف الننشر :دار العنصم

الر نض المممك العرب السعكد

(ِ )ّّٖ/صنل بف فكزاف بف

طُِّْ( ُ/هػ ).
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طُُْْ(ُ/ه ػ

الترجيح:
كعنػد التػدق ؽ فػ كػبلـ الفق ػػن مػف المتقػػدم ف أك المتػعخر ف تبػ ف لمبنحػث أف كفػراف
العش ر حراـ كأن مف الكبنئر كذلؾ لؤلسبنب ارت :
أوالً :إخبػػنر النبػ ػ – ص ػػم اهلل عم ػ كس ػػمـ – بعنػ ػ رأل النسػػن أكث ػػر أه ػػؿ الن ػػنر

(ُ)

بسبب كفرهف العش ر كهذا دؿ عم حرمت .

ثانيــــاً :قرن ػ ػ النب ػ ػ – صػ ػػم اهلل عم ػ ػ كسػ ػػمـ – بػ ػػنلمعف كالمعػ ػػف مػ ػػف الكبػ ػػنئر فف ػ ػ
(ِ)

الحد ث قنؿ رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسمـ (:-تكثرف المعف كتكفرف العش ر).

ثالثـاً :التعب ػػر بمفػػظ الكفػػر" كفػػرف " كهػػك كفػػر دكف كفػػر بػػدل ؿ قكلػ  ( :كفػػرف بػػنهلل ؟
(ّ)

قنؿ :كفرف العش ر).

فقػػد أعػػرض النبػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -عػػف السػػنئؿ القنئػػؿ كفػػرف بػػنهلل؟ فعانب ػ
بمػػن هػػك ل ػ س مػػف المخػػرج عػػف المم ػ

بػػؿ مػػف الػػذنكب الت ػ

سػػتقر مع ػػن حكػػـ اإلسػػبلـ

(ْ)
عد كفر العش ر بنلبن
ككفراف العش ر :كفراف نعم ال خرج عف المم  .كلـ ي ٌ
الكفػػر بػػنهلل ألف كفػػر العش ػ ر ال تضػػمف معن ػ االعت ػراؼ (ٓ)كل ػػذا بػ ٌػكب البخػػنرم ف ػ

كمن يعػدم

صح ح

(ٔ)

بنب كفراف العش ر ككفر دكف كفر.
بقكل  :ي

)ُ( ركا البخنرم كتنب الزكنة بنب الزكنة عم األقنرب (ِ )َُِ/رقـ )ُِْٔ( :مف حد ث أب سع د الخدرم-
رض اهلل عن .-

)ِ) ركا البخ ػػنرم كت ػػنب الحػ ػ ض ب ػػنب ت ػػرؾ الح ػػنئض الص ػػكـ (ُ )ٖٔ/رق ػػـ )َّْ( :م ػػف ح ػػد ث أبػ ػ س ػػع د
الخػدرم -رضػ اهلل عنػ  -كمسػػمـ كتػػنب اإل مػنف بػػنب ب ػػنف نقصػػنف اإل مػػنف بػنقص الطنعػػنت كب ػػنف إطػػبلؽ لفػػظ
الكفر عم غ ر الكفر بنهلل ككفر النعم كالحقكؽ(ُ )ٖٔ/رقـ )ُِّ( :مف حد ث ابف عمر -رض اهلل عن من.-

)ّ( سبؽ تخر ا (صَُٖ)ـ
)ْ( انظر :التكض

عف تكح د الخبلؽ ف اكاب أهػؿ العػراؽ كتػذكرة أكلػ األلبػنب (ُ )ُِّ/سػم منف بػف عبػد اهلل

بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف عبػ ػػد الكهػ ػػنب (تُِّّ :ه ػ ػػ) الننشػ ػػر :دار ط ب ػ ػ
(َُْْهػُْٖٗ /ـ ) بتصرؼ س ر.

)ٓ( فت البنرم البف حار (ِ.)ِْٓ/
)ٔ) انظر :الانمع الصح

لمبخنرم (ُ.)ُٓ/
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المطمب الثالث:
ذم كفران العشير.
األسباب النبوية في ّ
كأمن ن

– صم اهلل عم كسمـ – عف كفراف العش ر فممسبب ارت :

أوالً :فيو إنكار المرأة وجحدىا إحسان زوجيا إلييا.
كانمن استحؽ النسػن النػنر بكفػران ف العشػ ر مػف أاػؿ أن ػف كثػرف ذلػؾ الػدهر كمػ
أال ترل أف النب  -عم السبلـ -قد فسػر فقػنؿ ( :لػك أحسػنت إلػ إحػداهف الػدهر)
لانزت ذلؾ بنلكفراف الػدهر كمػ

(ُ)

فغمػب اسػت بل الكفػراف عمػ دهرهػن فكعن ػن مصػرة أبػدا

عم الكفر كاإلصرار مف أكبر أسبنب الننر كقد أمر -عم السبلـ  -مف أسد ت إل ػ
(ِ)

نعم أف شكرهن فك ؼ نعـ الزكج الت ال تنفؾ المرأة من ن دهرهن كم ؟

ككفراف الزكج :احد نعمت كانكنرهن أك سترهن بترؾ شػكرهن كفػ الحػد ث ( :كمػف لػـ
ش ػػكر الن ػػنس ل ػػـ ش ػػكر اهلل )
(ْ)

السبب.

(ّ)

الم ىس ػػبب كل ػػـ ش ػػكر
عنػ ػ ش ػػك انر ك ػػنمبلن فإنػ ػ ش ػػكر ي

ك ػػدؿ عم ػ أف الم ػراد بكف ػراف العش ػ ر هػػك نك ػراف إحسػػنف الػػزكج الركا ػ الت ػ قػػنؿ
(ٓ)

النبػ – صػم اهلل عم ػ كسػمـ  -ف ػن ( :كفػػرف اإلحسػنف)
العش ر ألف المراد كفر إحسنن
)ُ( سبؽ تخر ا

(ٔ)

ككعنػ ب ػنف لقكلػ  :كفػػرف

ال كفر ذات .

(صػَُٖ).

)ِ( انظر :شرح صح

البخنرم البف بطنؿ (ٕ.)ُّٗ/

)ّ( ركا أحمػػد فػ مسػػند أب ػ هر ػرة – رض ػ اهلل عنػ  )ِٗٓ/ٕ( -رقػػـ )ْٕٗٓ( :تحق ػػؽ :أحمػػد شػػنكر قػػنؿ
الحػػنفظ الع ارقػ  " :أخراػ الترمػػذم كحسػػن مػػف حػػد ث أبػ سػػع د كلػ كألب ػ داكد كابػػف حبػػنف نحػػك مػػف حػػد ث أبػ
هر رة كقنؿ :حسف صح " .انظر :تخر ر أحند ث اإلح ن (ُ )ِْٔ/كقنؿ أحمد شنكر " :إسنند صح

)ْ( مرقنة المفنت

".

لم ركم (ُ.)ّٗ/

)ٓ( سبؽ تخر ا (صػَُٖ).

)ٔ) انظػػر :شػػرح الزرقػػنن عم ػ مكطػػع اإلمػػنـ منلػػؾ (ُ )ّٕٔ/محمػػد بػػف عبػػد البػػنق بػػف كسػػؼ الزرقػػنن
ُُِِه ػ ػ ) الننش ػػر :دار الكت ػػب العمم ػ ػ

(ت:

ع ػػنـ النش ػػر ُُُْ( :ه ػ ػ ) مك ػػنف النش ػػر :ب ػػركت ب ػػدكف ت ػػنر طب ػػع

بتصرؼ س ر كانظر :مننر القنرم شرح مختصر صح

البخنرم (ُ )ُُّ/حمزة محمد قنسـ.
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المطمب الرابع:
طريقة العبلج النبوي فيمن يكفر العشير.
تعددت الطرؽ كاألسنل ب النبك ف عبلج مف كفر العش ر كمف تمؾ الطرؽ:
أوالً :البيان لمكانة الزوج.
كض ػ النب ػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – مكنن ػ الػػزكج بقكل ػ  ( :لػػك أمػػرت أحػػدا أف
ٌ
(ُ)
ساد ألحد ألمرت المرأة أف تساد لزكا ن).
ثانياً :الترىيب من كفران العشير ،وأنو سبب لدخول النار.
فف ػ حػػد ث أب ػ سػػع د كف ػ  ( :ػػن معشػػر النسػػن تصػػدقف فػػإن أر ػػتكف أكثػػر أهػػؿ
(ِ)

الننر فقمف :كبـ ن رسكؿ اهلل؟ قنؿ :تكثرف المعف كتكفرف العش ر).
ثالثاً :اإلرشاد إلى الصدقة ،واالستغفار.
ففػ الحػػد ث (:ػػن معشػػر النسػن
(ّ)

الننر).

تصػػدقف كأكثػػرف االسػػتغفنر فػإن أر ػػتكف أكثػػر أهػػؿ
(ْ)

كف الحد ث ارخر ( :صدق السر تطفآل غضب الرب).

)ُ) سبؽ تخر ا (صُّٖ)ػ

)ِ( سبؽ تخر ا (صُْٖ)ـ

)ّ ) ركا مسمـ كتنب اإل منف بنب ب نف نقصنف اإل منف بنقص الطنعنت كب نف إطبلؽ لفظ الكفػر عمػ غ ػر الكفػر
بنهلل ككفر النعم كالحقكؽ(ُ )ٖٔ/رقـ )ٕٗ( :مف حد ث ابف عمر – رض اهلل عن من. -

)ْ) انظػػر :بغ ػ البنحػػث عػػف زكائػػد مسػػند الحػػنرث(ُ )ّٕٗ/رقػػـ )َِّ (:الحػػنرث بػػف محمػػد بػػف داهػػر التم م ػ
البغدادم الخص ب المعركؼ بنبف أبػ أسػنم

( تِِٖ :هػػ) تحق ػؽ :د .حسػ ف أحمػد صػنل البػنكرم الننشػر:

مركػػز خدم ػ السػػن كالس ػ رة النبك ػ  -المد ن ػ المنػػكرة  -ط ُُّْ( ُ /ق – ُِٗٗـ) مػػف حػػد ث أب ػ سػػع د-
رض اهلل عن -

قنؿ الحنفظ العراق  " :أخرا الطبران مف حد ث أب أمنم

كركا أبك الشػ

فػ كتػنب الثػكاب

كالب ق فػ الشػعب مػف حػد ث أبػ سػع د كبلهمػن ضػع ؼ كالترمػذم كحسػن مػف حػد ث أبػ هر ػرة "إف الصػدق

لتطفع غضب الرب" كالبف حبنف نحك مف حد ث أنس كهك ضع ؼ ادا" انظر :تخػر ر أحند ػث اإلح ػن ( ُ)ِٓٓ/
كحسن األلبنن ف صح

الانمع الصغ ر كز ندات (ِ )َٕٖ/مف طر ؽ أب أمنم – رض اهلل عن . -
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المبحث السادس:
النياحة عمى الميت.
وفيو أربعة مطالب:
المطمب األول :تعريف النياحة.
المطمب الثاني :حكم النياحة.
ذم النياحة.
المطمب الثالث :األسباب النبوية في ّ
المطمب الرابع :طريقة العبلج النبوي لمنياحة.
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المطمب األول:
تعريف النياحة.
النياحة في المغة:
اسػػـ مػػف النػػكح مصػػدر نػػنح نػػكح نكحػػن كنكاحػػن كن نحػػن كهػ  :البكػػن بصػػكت عػػنؿ
كنلعك ؿ كالننئح  :البنك .
كأص ػػؿ التن ػػنكح :التقنب ػػؿ كمنػ ػ تن ػػنكح الابمػ ػ ف أم تقنبم م ػػن كانم ػػن س ػػم ت النس ػػن
النكائ نكائ

ألف بعض ف قنبؿ بعضن إذا ين ٍح ىف.

ككػػنف النس ػن ف ػ الانهم ػ قنبػػؿ بعض ػ ف بعضػػن ف بك ػ ف ك نػػدبف الم ػػت ف ػػذا هػػك
(ُ)

النكح كالن نح .

النياحة في االصطبلح:
ه ػ رفػػع الصػػكت بنلبكػػن عم ػ الم ػػت كشػػؽ الا ػػكب كلطػػـ الخػػدكد كك ػذا تكس ػ ر
األكان

(ِ)

كتخر ب الطعنـ كتعداد محنسف الم ت عم سب ؿ الازع كالتسخط.

)ُ) انظر :لسنف العرب البف منظكر مندة " نػكح" (ُ )ِّ/كتػنج العػركس لمزب ػدم مػندة " نػكح " (ٕ)ُٖٗ/

كالصحنح لماكهرم مندة " نكح "(ِ.)ِّٖ/

ِ
ب " (ّ )ُِٔ/بتصرؼ.
) ( انظر :لسنف العرب البف منظكر مندة " ىن ىح ى
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المطمب الثاني:
حكم النياحة.
سػ عرض البنحػػث أق ػكاؿ الفق ػػن

حػػكؿ حكػػـ الن نح ػ

الدل ؿ كفؽ الرؤ ارت :

محمػبلن كمننقش ػ ن كمراحػ ن مػػع

أوالً :الفقو الزيدي.
كتح ػػرـ الن نحػ ػ

كهػ ػ رفػ ػع الص ػػكت كالصػ ػ نح بنلك ػػؿ كالثب ػػكر كالصػ ػراخ كالمط ػػـ

كشػػؽ الا ػػب كاػػز الشػػعر ككسػػر السػػبلح كاظ ػػنر الاػػزع كالتفاػػع بطػػكؿ األصػكات
كرفع ػػن لمػػن ركم عػػف الرسػػكؿ -صػػم اهلل عم ػ كآل ػ كسػػمـ  -أن ػ قػػنؿ( :خصػػمتنف مػػف
عمؿ الانهم

(ُ)

الن نح كالطعف ف األنسنب).

كلمن كرد أف الرسكؿ – صم اهلل عم ػ

كآل ػ ػ كسػ ػػمـ  -ن ػ ػ عػ ػػف النػ ػػكح فمػ ػػن كفىػ ػ أحػ ػ هػد منػ ػػن إال أـ سػ ػػمم )ِ( .كركل أبػ ػػك سػ ػػع د
الخػػدرم -رضػ اهلل عنػ  -أف الرسػػكؿ -صػػم اهلل عم ػ كآلػ كسػػمـ – قػػنؿ ( :لعػػف اهلل
(ّ)(ْ)

الننئح كالمستمع ).

)ُ( ركا البخنرم ف األدب المفرد بنب الطعف ف األنسنب (ُ )َِّ/رقـ )ّٗٓ( :حقق كقنبمػ عمػ أصػكل :
سػػم ر بػػف أمػ ف الزه ػػرم الننشػػر :مكتبػ المعػػنرؼ لمنشػػر كالتكز ػػع الر ػػنض ط ُُْٗ( ُ/هػ ػ  ُٖٗٗ -ـ) بمفػػظ:
" شعبتنف ال تترك من أمتػ  :الن نحػ
األلبنن ف صح

كالطعػف فػ األنسػنب" مػف حػد ث أبػ هر ػرة – رضػ اهلل عنػ  -كصػحح

الانمع الصغ ر (ُ.)ُٔٗ/

)ِ( ركا البخنرم كتنب األحكنـ بنب ب ع النسن (ٗ )َٖ/رقػـ )ُِٕٓ( :مػف حػد ث أـ عط ػ – رضػ اهلل
عن ن. -

)ّ( ركا أحمػػد ف ػ مسػػند أب ػ سػػع د الخػػدرم – رض ػ اهلل عن ػ – (ُٖ )ُٔٔ/رقػػـ )ُُِِٔ( :قػػنؿ ابػػف الممقػػف:
" الحد ث مركم ب ذا المفظ مف طرؽ ضع ف " انظر :البدر المن ر (ٓ )ِّٔ/كضعف األلبنن ف ضػع ؼ الاػنمع
الصغ ر (ُ.)ٕٔٔ/

)ْ( انظ ػػر :مس ػػند ز ػػد (ُ )ُٕٓ/ز ػػد ب ػػف عمػ ػ ب ػػف الحسػ ػ ف الننش ػػر :مكتبػ ػ الػ ػ مف الكب ػػرل – ص ػػنعن  -طِ/
(ُٕٖٗ ـ) كالركض النض ر شرح مامكع الفق الكب ر (ِ )ُّٔ/الحس ف بف أحمد بف الحس ف السػ نغ الح مػ
الصػػنعنن

الننشػػر  :دار الا ػػؿ  -ب ػػركت  -كالبحػػر الزخػػنر لممرتضػ (ْ )ُّٖ/كشػػرح األزهػػنر المنتػػزع

مف الغ ث المدرار (ُ )َّْ/عبد اهلل بف أب القنسـ الش ر بنبف مفتنح ( ت ٖٕٕ :هػ ) طبع عم نفق عبد
اهلل إسمنع ؿ غمضػنف – الػ مف – صػنعن -

حمزة بف إبراه ـ بف عم الحس ن

كاالنتصػنر عمػ عممػن األمصػنر(ْ )ْٖٗ/المؤ ػد بػنهلل ح ػ بػف

( ت ْٕٗ :هػ) بدكف تنر طبع.
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ثانياً :الفقو الحنفي.
هننؾ قكالف لفق ن األحننؼ ف من تعمؽ بحكـ الن نح .
الق ػػكؿ األكؿ :التح ػػر ـ ق ػػنؿ بع ػػض األحن ػػنؼ :كأامع ػػت األمػ ػ (ُ) عمػ ػ تح ػػر ـ الن ػػكح
كالػػدعن بنلك ػػؿ كالثبػػكر كلطػػـ الخػػدكد كشػػؽ الا ػػكب كخمػػش الكاػػك ألف هػػذا فعػػؿ
(ِ)

الانهم ػ ػ .

الق ػػكؿ الث ػػنن  :الك ارهػ ػ

الم ػػت لمن ػ عن ػ
(ّ)

ق ػػنلكا :ك ك ػػر الن ػػكح كالصػ ػ نح فػ ػ الان ػػنزة كمن ػػزؿ

فعمػػن البكػػن فػػبل بػػعس ب ػ

كاف كػػنف مػػع الانػػنزة ننئح ػ

أك صػػنئح

يزارت.

ثالثاً :الفقو المالكي.
(ْ)

كتحرـ الن نح كاظ نر الازع كالمطـ كالشؽ عم الم ت.
رابعاً :الفقو الشافعي.
لمشػػنفع قػكالف فػ حكػػـ الن نحػ

القػػكؿ األكؿ :الك ارهػ

قػػنؿ الشػػنفع  :كأكػػر الن نحػ

)ُ) دعػػكل اإلامػػنع ف ػػن نظػػر لكاػػكد مػػف قػػنؿ بنلك اره ػ مػػف األحنػػنؼ كأرادكا ب ػػن التحػػر ـ كس ػ عت ف ػ المننقش ػ
لؤلقكاؿ.

)ِ( انظر :الاكهرة الن رة لمحداد (ُ.)َُٖ/

)ّ( بدائع الصننئع ف ترت ب الشرائع (ُ )َُّ/عبل الد ف أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكنسنن الحنفػ
ٕٖٓهػػ) الننشػػر :دار الكتػػب العمم ػ

( ت:

طَُْٔ( ِ/ه ػ ُٖٗٔ -ـ ) كانظػػر :المحػ ط البرهػػنن فػ الفقػ النعمػػنن

( ت:

ػنزةى البخػػنرم أبػػك المعػػنل الحنف ػ
(ِ )ُٕٔ/برهػػنف الػػد ف محمػػكد بػػف أحمػػد بػػف عبػػد العز ػػز بػػف عمػػر بػػف ىمػ ى
ُٔٔهػػ) تحق ػػؽ :عبػػد الكػػر ـ سػػنم الانػػدم الننشػػر :دار الكتػػب العمم ػ ب ػػركت – لبنػػنف – ط ُِْْ( ُ /هػ ػ -
ََِْ ـ ) كمراق الفػبلح شػرح مػتف نػكر اإل ضػنح (ُ )ِِْ/حسػف بػف عمػنر بػف عمػ المصػرم الحنفػ
َُٗٔهػ) اعتن ب كرااع  :نع ـ زرزكر الننشر :المكتب العصر

ط ُِْٓ( ُ /هػ  ََِٓ -ـ ).

( ت:

)ْ( إرشند السنلؾ إل أشرؼ المسنلؾ ف فق اإلمنـ منلؾ (ُ )ِّ/عبد الرحمف بف محمد بػف عسػكر البغػدادم أك
أبػػك محمػػد ش ػ نب الػػد ف المػػنلك

( تِّٕ :ه ػػ) الننشػػر :شػػرك مكتب ػ كمطبع ػ مصػػطف البػػنب الحمب ػ كأكالد

مصػػر ط ّ/كانظػػر :الق ػكان ف الفق ػ (ُ )ٔٔ/محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل ابػػف اػػزم الكمب ػ أبػػك
القنسػػـ الغرنػػنط

( تُْٕ :ه ػػ) الننشػػر :دار القمػػـ  -ب ػػركت -لبنػػنف طُٕٕٗ( ُ /ـ) كحنش ػ العػػدكم عم ػ

شػػرح كفن ػ الطنلػػب الربػػنن (ُ )َُْ/عمػ بػػف أحمػػد بػػف مكػػرـ الصػػع دم أبػػك الحسػػف العػػدكم ( تُُٖٗ :هػػ)
تحق ؽ :كسؼ الش

محمد البقنع

الننشر :دار الفكر – ب ركت  -تنر النشرُُْْ (:هػ ُْٗٗ -ـ).
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(ُ)

عم الم ت بعد مكت .

القكؿ الثنن  :التحر ـ قنلكا :ك حرـ النكح عم الم ت كشؽ الا كب كنشر الشػعكر
كخمش الكاك لمن ركت أـ عط (ِ) -ر ً
ض ى المَّ ي ىع ٍن ىػن  :-قنلػت ( :ن ننػن رسػكؿ اهلل -
ى
(ّ)(ْ)
صمَّ المَّ ي ىعمى ٍ ً ىك ىسمَّ ىـ  -عف النكح).
ى
خامساً :الفقو الحنبمي.
قػػنؿ ابػػف قدام ػ  ":كظػػنهر األخبػػنر تػػدؿ عم ػ تحػػر ـ النػػكح ألف النب ػ  -صػػم اهلل
عم ػ كسػمـ  -ن ػ عن ػن فػ حػد ث اػنبر -رضػ اهلل عنػ  -كلقػكؿ اهلل تعػنل  :وَالَ
َؼْصِممُ ََٗ ِِممٍ َ٠ؼْ مشُو ٍ
كاالسػػتغنث

[الممتحنزز ]12 :قػػنؿ أحمػػد :هػػك النػػكح كألف ذلػػؾ شػػب الػػتظمـ

كالسػػخط بقضػػن اهلل")ٓ(.كقػػد نػػص كث ػػر مػػف أتبػػنع المػػذهب الحنبم ػ

عدـ اكاز الندب كال الن نح

(ٔ)

عم ػ

كأانزكا البكن عم الم ت مف غ ر كراه .

)ُ( األـ لمشنفع (ُ )ُّٖ/الننشر :دار المعرف – ب ركت -عنـ النشرَُُْ (:هػَُٗٗ/ـ).
)ِ( ه  :نس ب

غمبػت عم ػن كن ت ػن ك قػنؿ :اسػم ن نب شػ

بنت الحنرث أـ عط األنصػنر

بنت النب  -صم اهلل عم كسمـ -ل ن صحب كركا ػ

ركت عن ػن حفصػ بنػت سػ ر ف كلػـ أقػؼ ل ػن عمػ تػنر

كفنة انظر :االست عنب البف عبد البر (ْ )ُُٗٗ/كأسد الغنب
)ّ( سبؽ تخر ا (صػُٖٗ).

)ْ( الب نف ف مذهب اإلمنـ الشنفع (ّ )ُُٗ/ح

كهػ التػ غسػمت

البف األث ر (ٕ.)ِٔٗ/

بف أب الخ ر بف سنلـ أبك الحس ف العمران ال من الشػنفع

(تٖٓٓ :هػ) تحق ؽ :قنسـ محمػد النػكرم الننشػر :دار المن ػنج – اػدة – ط ُُِْ( ُ/ه ػ َََِ -ـ ) كانظػر:
ركض الطنلب ف لمنككم (ِ )ُُٔ/ككفن األخ نر ف حؿ غن ػ االختصػنر(ُ )ُٔٓ/أبػك بكػر بػف محمػد بػف عبػد
المؤمف بف حر ز بف معم الحس ن الحصن

تق الد ف الشنفع

(تِٖٗ :ق) تحق ؽ :عم عبد الحم د بمطا

كمحمد كهب سم منف الننشر :دار الخ ر – دمشؽ -طُْٗٗ( ُ/ـ ).

)ٓ) المغن (ِ.)َْٖ/

)ٔ( انظػػر :المبػػدع ف ػ شػػرح المقنػػع البػػف مفم ػ (ِ )ِٖٖ/كانظػػر :اإلنصػػنؼ ف ػ معرف ػ ال ػراا مػػف الخػػبلؼ
(ِ )ٖٓٔ/عبل الد ف عم بف سم منف أبك الحسف المرداكم الدمشق الصنلح الحنبم
دار إح ن التراث العرب

ط ِ/بػدكف تػنر

( تٖٖٓ :هػ) الننشػر:

كن ػؿ المػ رب بشػرح دل ػؿ الطنلػب (ُ )ِّْ/عبػد القػندر بػف عمػر

َّ
الشػ ٍ ىبنن ( تُُّٓ :هػػ) تحق ػؽ :د .محمػد يسػم منف عبػد
بف عبد القندر ابف عمر بف أبػ تغمػب بػف سػنلـ التغمبػ
اهلل األشقر الننشر :مكتب الفبلح الكك ت ط َُّْ( ُ/هػ  ُّٖٗ -ـ).
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مناقشة أقوال الفقياء:
كبعػػد اسػػتعراض البنحػػث أ ار الفق ػػن
عم ػ تحػػر ـ الن نح ػ

مػػف المػػذاهب الخمس ػ

كالػػذ ف ق ػنلكا بنلك اره ػ مػػف األحنػػنؼ كالشػػنفع

عندهـ كراه التحر ـ كلػ س التنز ػ

فػػنلمراد بنلك اره ػ

كهػذا مػن نػص عم ػ فق ػنؤهـ كمػف ذلػؾ :مػن ذكػر
(ُ)

صنحب البحر الرائؽ بعف " :الن نح كب رة لمتكعد عم ن".
الكبنئر المحرم

تب ػ ف أف الام ػػع متفػػؽ

كمعن  :قكلػ كب ػرة أم مػف

ألن قنؿ ف مكطف آخػر مػف الكتػنب نفسػ  ":ك كػر النػكح كالصػ نح فػ

الاننزة كمنزؿ الم ت لمن

عن فعمن البكن

(ِ)

فبل بعس ب ".

كق ػػنؿ ص ػػنحب حنشػ ػ م ارقػ ػ الف ػػبلح " :قكلػ ػ " :ك ك ػػر الن ػػكح" أم ح ػػرـ" (ّ) فبػ ػٌف أف
المراد بنلكراه كراه التحر ـ.
كأمػػن قػػكؿ الش ػػنفع

بك اره ػ الن نحػ ػ

فػػنلمراد ب ػػن ك ارهػ ػ التحػػر ـ كهن ػػنؾ مػػف أئمػ ػ
كمػػن ـ :صػػنحب ن ن ػ المطمػػب ح ػػث قػػنؿ:

ػص عم ػ ذلػػؾ ككضػػح
المػػذهب مػػف نػ ٌ
محرم ػ
" كممػػن اػػب التثبػػت ف ػ أف الن نح ػ
ٌ

كاألخبػػنر ف ػ تغم ػ ظ األمػػر عم ػ الننئح ػ

مش كرة كالبكن ل س بمحرـ كالقكؿ الضنبط ف ذلػؾ أف كػ ٌؿ قػكؿ تضػمف إظ ػنر اػزع
ننقض االنق ند كاالستسبلـ لقضن اهلل ف ك محرـ كشؽ الا ب كضػرب الػرأس كالخػد

أفعػػن هؿ مشػػعرة بػػنلخركج عػػف االنق ػػند لحكػػـ اهلل كالػػذم ظ ػػر فػ األخبػػنر كمػػذاهب األئمػ

تحر يـ ذلؾ".

(ْ)

كقػػنؿ النػػككم ":كلفػػظ الشػػنفع

(ٓ)

محتمػػؿ هػػذا كمػ فػ البكػػن بػػبل نػػدب كال ن نحػ

أمػػن

النػػدب كالن نح ػ كلطػػـ الخػػد كشػػؽ الا ػػب كخمػػش الكا ػ كنشػػر الشػػعر كالػػدعن بنلك ػػؿ
)ُ( البحر الرائؽ شرح كنز الدقنئؽ البف نا ـ (ٕ.)ٖٕ/
)ِ( المصدر السنبؽ (ِ.)َِٕ/
)ّ( انظر :حنش المراق

لمطحطنكم (ُ.)َٕٔ/

)ْ( انظػػر :ن ن ػ المطمػػب ف ػ د ار ػ المػػذهب (ّ )ّٕ/عبػػد الممػػؾ بػػف عبػػد اهلل بػػف كسػػؼ بػػف محمػػد الاػػك ن
المعنل

أبػػك

ركف الد ف الممقب بإمنـ الحرم ف (تْٕٖ :هػػ) تحق ػؽ :أ .د .عبػد العظػ ـ محمػكد ال ٌػد ب الننشػر :دار

المن نج طُِْٖ( ُ/هػََِٕ-ـ ).

)ٓ( أم ف كتنب األـ كهك قكل  " :كأكر الن نح عم الم ت بعد مكت " انظر :األـ (ُ.)ُّٖ/
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كالثبػػكر فكم ػػن محرم ػ بنتفػػنؽ األصػػحنب كصػػرح الام ػػكر بػػنلتحر ـ ككقػػع ف ػ كػػبلـ
بعض ـ لفظ الكراه ككذا كقع لفظ الكراه ف نص الشنفع ف األـ كحمم ن األصحنب
(ُ)

عم كراه التحر ـ كقد نقؿ امنع اإلامنع ف ذلؾ".
كعم

عند ام ػع المػذاهب المػذككرة لػكركد الن ػ الصػر عن ػن

فنلن نح محرم

كلمتكعػػد عم ػػن بنلعػػذاب ف ػ ارخ ػرة كالتكاػػع عم ػ المػػر ض أك الم ػػت لػػـ ػػدخؿ ف ػ
الن نح ػ

لحػػد ث أن ػس بػػف منلػػؾ – رض ػ اهلل عن ػ  -قػػنؿ :لمػػن ثقػػؿ النب ػ  -صػػم اهلل

عم ػ كسػػمـ -اعػػؿ تغشػػن

فقنلػػت فنطم ػ  -عم ػػن السػػبلـ  -كاكػػرب أبػػن فقػػنؿ ل ػػن:

( ل س عم أب ؾ كرب بعد ال كـ) فممن منت قنلت ":ػن أبتػن أاػنب ربػن دعػن
مف ان الفردكس معكا

ن أبتن إل ابر ؿ ننعن ".

(ِ)

ػن أبتػن

قنؿ ابف حار " :ستفند مػف الحػد ث اػكاز التكاػع لمم ػت عنػد احتضػنر بمثػؿ قػكؿ
فنطم ػ  -عم ػػن السػػبلـ  -كاكػػرب أبػػن

كأن ػ ل ػ س مػػف الن نح ػ

كسمـ  -أقرهن عمػ ذلػؾ كأمػن قكل ػن بعػد أف قػبض كاأبتػن
إذا كنف الم ت متصػفن ب ػن ال منػع ذكػر ل ػن بعػد مكتػ
كهك ف البنطف بخبلف

ألن ػ  -صػػم اهلل عم ػ

ف ؤخػذ منػ  :أف تمػؾ األلفػنظ

بخػبلؼ مػن إذا كننػت ف ػ ظػنه ار
(ّ)

أك ال تحقؽ اتصنف ب ن ف دخؿ ف المنع ".

)ُ) المامكع شرح الم ذب (ٓ.)َّٕ/

)ِ( ركا البخنرم كتنب المغنزم بنب آخر من تكمـ ب النب  -صم اهلل عم كسمـ )ُٖ /ٔ ( -رقـ.)ِْْٔ( :
)ّ( فت البنرم ( ٖ.)ُْٗ/
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المطمب الثالث:
ذم النياحة.
األسباب النبوية في ّ
ن

النب  -صم اهلل عم كسمـ – عف الن نح

ألسبنب عدة من ن:

أوالً :النياحة من دعوى الجاىمية:
لحد ث عبد اهلل بف مسعكد  -رضػ اهلل عنػ  -عػف النبػ  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ-
(ُ)

أن قنؿ ( :ل س منن مف ضرب الخدكد كشؽ الا كب كدعن بدعكل الانهم ).

قكل ػ  ( :ل ػ س منػػن ) أم :ل ػ س متعس ػنن بسػػنتنن كال مقتػػدنن بنػػن كال ممتػػثبلن لطر قتنػػن
(ِ)
الت نحف عم ن ألف لطـ الخدكد كشؽ الا كب مف أفعنؿ الانهم .
طمؽ عم أمر ف:

قنؿ ابف دق ؽ الع د" :كدعكل الانهم

أحدهمن :من كننت العرب تفعم ف القتنؿ مف الدعكل.
كالثنن  :هك من كننت العرب تقكل عند مػكت الم ػت كقػكل ـ :كااػببل كاسػندا كاسػ دا
(ّ)

كأشبنه ن".

ثانياً :النياحة سبب لعذاب الميت ،إذا تسبب فييا.
عػف المغ ػرة بػػف شػعب

(ْ)

– رضػ اهلل عنػ – قػػنؿ :قػنؿ رسػػكؿ اهلل – صػم اهلل عم ػ

)ُ( ركا البخػػنرم كتػػنب الانػػنئز بػػنب :ل ػ س منػػن مػػف ضػػرب الخػػدكد (ِ )َُّ/رقػػـ )ُِْٗ( :كمسػػمـ كتػػنب
اإل منف بنب تحر ـ ضرب الخدكد كشؽ الا كب كالدعن بدعكل الانهم (ُ )ٔٗ/رقـ.)ِٗٔ( :

)ِ( انظر :شرح صح

البخنرم البف بطنؿ (ّ.)ِٕٕ/

)ّ( إحكنـ األحكنـ شرح عمدة األحكنـ (ُ .) ِّٓ /

)ْ( هك :المغ رة بف شعب بف أب عنمر بف مسعكد بػف معتػب بػف منلػؾ بػف كعػب ابػف عمػرك بػف سػعد بػف عػكؼ بػف
ق ػ س كهػػك ثق ػػؼ الثقف ػ

مشنهد الحد ب ػ
الغنب

كن ػ أبػػن عبػػد اهلل كق ػػؿ :أبػػن ع س ػ

أسػػمـ عػػنـ الخنػػدؽ كقػػدـ م ػػنا ار كق ػػؿ :إف أكؿ

كمػنت بنلككفػ عػنـ ( َٓ ه ػ ) .انظػر :االسػت عنب البػف عبػد البػر (ْ )ُْْٔ – ُْْٓ/كأسػد

البف األث ر (ٓ.)ِّٖ/
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كسمـ  ( : -مف ن

عم

عذب بمن ن

(ُ)

عم ).

كلم ػػن أصػ ػ ب عم ػػر  -رضػ ػ اهلل عنػ ػ  -اع ػػؿ أح ػػد الص ػػحنب ق ػػكؿ :كاأخ ػػن

فق ػػنؿ

عم ػػر :أم ػػن عمم ػػت أف النبػ ػ  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ -ق ػػنؿ (:إف الم ػػت ل ع ػػذب ببك ػػن
(ِ)

الح ).

كفػ هػػذا الحػػد ث دل ػػؿ عمػ تعػػذ ب الم ػػت بسػػبب الن نحػ عم ػ
ألن تعذ ب بفعؿ غ ر كاختمفت اكابنت العممن

كقػػد اي ً
ستشػػكؿ ذلػػؾ

عم خمس أقكاؿ كه :

األول :أن عذب بذلؾ إذا كنف سػنت كطر قتػ كقػد أق ٌػر عم ػ أهمػ فػ ح نتػ ف عػذب
ّ
لذلؾ كاف لـ كف طر قت فإن ال عذب فنلمراد عم هػذا أنػ عػذب بػبعض بكػن أهمػ
كحنصم أن قد عذب العبد بفعؿ غ ر إذا كنف ل ف سبب.
الثاني :المػراد أنػ عػذب إذا أكصػ أف بكػ عم ػ
كػػنف معركف ػ ن عنػػد القػػدمن

كهػك تعك ػؿ الام ػكر قػنلكا :كقػد

كال مػػزـ مػػف كقػػكع الن نح ػ مػػف أهػػؿ الم ػػت امتثػػنالن ل ػ أف ال

ع ػػذب ل ػػك ل ػػـ متثمػ ػكا ب ػػؿ ع ػػذب بما ػ ٌػرد اإل ص ػػن
األمر ف :اإل صن ألن فعم كالن نح ألن ن بسبب .

ف ػػإف امتثم ػػك كن ػػنحكا يع ػػذب عمػ ػ

الثالـــث :أن ػ خػػنص بنلكػػنفر كأف المػػؤمف ال عػػذب بػػذنب غ ػػر أصػػبل كف ػ يب ٍعػػد ال
خف فإف الكنفر ال حمؿ عم ذنب غ ر أ ضن.
الرابع :أف معن التعذ ب تكب

المبلئك لمم ت بمن ندب ب أهم .

الخــامس :أف معنػ التعػػذ ب تػػعلـ الم ػػت بمػن قػػع مػػف أهمػ مػػف الن نحػ كغ رهػػن فإنػ

)ُ( ركا البخنرم كتنب الاننئز بنب من كر مف الن نح عم الم ت (ِ )َُِ/رقػـ )ُُِٗ ( :كمسػمـ كتػنب
الاننئز بنب الم ت عذب ببكن أهم عم (ّ )ْٓ/رقـ )ََِِ( :مف حد ث ابف عمر – رض اهلل عن من .-

)ِ( ركا البخنرم كتنب الاننئز بنب قكؿ النب  -صم اهلل عم كسمـ " : -عذب الم ت ببعض بكن أهمػ عم ػ "
إذا كنف النكح مف سنت " (ِ )َُِ/رقـ )َُِٗ ( :كمسمـ كتنب الاننئز بنب الم ت عػذب ببكػن أهمػ عم ػ

(ّ )ُْ/رقـ.)ُِْٖ( :
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(ُ)

رؽ ل ـ.

ثالثاَ :وقوع العذاب يوم القيامة عمى النائحة ،إذا لم تتب قبل موتيا:
لحػػد ث أبػ منلػػؾ األشػػعرم(ِ) -رضػ اهلل عنػ  -أف النبػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ
– قػػنؿ ( :الننئح ػ إذا لػػـ تتػػب قبػػؿ مكت ػػن تقػػنـ ػػكـ الق نم ػ كعم ػػن س ػربنؿ مػػف قط ػراف
(ّ)

كدرع مف ارب).

كقكل ػ ( :عم ػػن س ػربنؿ مػػف قط ػراف) الس ػربنؿ :القم ػ ص كالقط ػراف :ش ػ
شػػار نػػع ب ػ اإلبػػؿ كانمػػن اعمػػت س ػراب م ـ من ػ

تحمػػب مػػف

ألف النػػنر إذا لفحت ػ قػػكم اشػػتعنل ن

فنشتد إحراق ن لمامكد.
ككا ػ المننسػػب ب ػ ف هػػذا كب ػ ف حنل ػػن :أف نكح ػػن لمػػن كػػنف سػػببن لتحر ػػؽ المحػػزكن ف
ث ػػنب ـ ألبسػػت ثكبػػن مػػف العػػذاب تػػكد لػػك أن ػ تحػػرؽ كلمػػن كػػنف نكح ػػن كممػػن تػػردد زادت
المكع كقكم احتراؽ القمكب بننر الكاد اعؿ لبنس ن مف قطراف ألن كممن لفحتػ النػنر
زاد اشتعنل

ككذلؾ اعؿ ل ن درع مػف اػرب ألف الاػرب ث ػر دا الحكػ
(ْ)

كنكح ػن ث ػر

من ف بكاطف القمكب مف الازع كاألس .

)ُ) انظر :حنش ابف الق ـ عم سنف أب داكد (ٖ  )َِِ /كشرح الزرقػنن عمػ مكطػع اإلمػنـ منلػؾ (ِ )َُِ /
كسبؿ السبلـ لمصنعنن (ِ.)ُٔٔ /

)ِ) هك :عمرك بف الحنرث بف هننآل قدـ ف السف ن مع األشعر ف عم النب  -صم اهلل عم كسػمـ -لػ صػحب
ركل عنػ عطػػن بػػف سػػنر كسػػع د بػػف أبػ هػػبلؿ كلػػـ ػػذكر لػ تػػنر كفػػنة فػ كتػػب التػرااـ .انظػػر :االسػػت عنب
البف عبد البر (ْ )ُْٕٓ/كأسد الغنب

البف األث ر (ٔ.)ِٕٔ/

)ّ( ركا مسمـ كتنب الاننئز بنب التشد د ف الن نح (ّ )ْٓ/رقـ.)َِِّ( :
)ْ( انظر :كشؼ المشكؿ مف حد ث الصح ح ف البف الاكزم (ُ.)ُُُٕ/
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المطمب الرابع:
طريقة العبلج النبوي لمنياحة.
لقد عنلر النب – صم اهلل عم كسمـ – ف مف كقع ف الن نح

بعدة أمكر من ن:

أوالً :النيي الصريح عن النياحة.
لق ػػد ن ػ ػ النبػ ػ  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ  -ع ػػف الن نحػ ػ

كأرش ػػد إلػ ػ البك ػػن ب ػػدكف

صػػكت فعػػف أـ عط ػ  -رضػ اهلل عن ػػن – قنلػػت :بن عنػػن رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ
كسمـ  -فق أر عم نن  وَ ٢ال َُشْشِْ٘ َ٣تِا ُِٜٝةَُْئها [ الممتحن ]12 :كن ننن عف الن نح .

(ُ)

كف لفظ :قنلت أـ عط  (:أخذ عم نن النب  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -عنػد الب عػ أف
(ِ)

ال ننكح).

كأمػػن إرشػػند العمم ػ إل ػ البكػػن

فمحػػد ث أنػػس بػػف منلػػؾ  -رض ػ اهلل عن ػ  -قػػنؿ:

(ّ)

دخمنػػن مػػع رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -عمػ أب ػ سػ ؼ الق ػ ف ككػػنف ظئ ػ ار

إلب ػراه ـ  -عم ػ السػػبلـ  -فعخػػذ رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -إب ػراه ـ فقبم ػ
كشػػم

ثػػـ دخمنػػن عم ػ بعػػد ذلػػؾ كابػراه ـ اػػكد بنفسػ

فاعمػػت ع نػػن رسػػكؿ اهلل -صػػم

اهلل عم ػ كسػػمـ  -تػػذرفنف فقػػنؿ ل ػ أحػػد أصػػحنب  :-كأنػػت ػػن رسػػكؿ اهلل فقػػنؿ :إن ػػن
رحم

ثـ أتبع ن بعخرل فقنؿ  -صم اهلل عم كسمـ :-إف الع ف تدمع كالقمػب حػزف
(ْ)

كال نقكؿ إال من رض ربنن كانن بفراقؾ ن إبراه ـ لمحزكنكف ).

)ُ( ركا البخػػنرم كتػػنب تفسػ ر الق ػرآف بػػنب { إذا اػػن ؾ المؤمنػػنت بن عنػػؾ} [الممتحن ػ  )ُٖٕ/ٔ( ]ُِ :رقػػـ :
( ِْٖٗ).

)ِ( ركا البخنرم كتنب الاننئز بنب من ن

مف النكح كالبكن كالزار عف ذلؾ (ِ ) َُٔ/رقـ.)َُّٔ ( :

)ّ( القػ ف :الحػداد كامعػ ق ػكف كالظئػػر :المرضػع

كانمػػن كننػت زكاتػ ترضػػع إال أنػ لمػػن كػنف بمبنػ سػم ظئػرا.

انظر :كشؼ المشكؿ مف حد ث الصح ح ف البف الاكزم (ّ.)ِّٕ/

)ْ( ركا البخػػنرم كتػػنب الانػػنئز بػػنب قػػكؿ النبػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ« :-إنػػن بػػؾ لمحزكنػػكف» (ِ )َُٓ/رقػػـ:

( َُّّ) كمسػ ػػمـ كتػ ػػنب الفضػ ػػنئؿ بػ ػػنب رحمت ػ ػ صػ ػػم اهلل عم ػ ػ كسػ ػػمـ الصػ ػػب نف كالع ػ ػػنؿ كتكاضػ ػػع كفضػ ػػؿ
ذلؾ(ْ )َُٖٕ/رقـ.)ُِّٓ ( :
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ثانياً :البراءة من النائحة ،ولعنيا.
أمــا البـراءة :فمحػد ث أبػ مكسػ  -رضػ اهلل عنػ  -أنػ كاػػع كاعػػن فغشػ عم ػ

فمػػـ سػػتطع أف ػػرد عم ػػن ش ػ ئن فممػػن أفػػنؽ قػػنؿ :أنػػن

ك أرس ػ ف ػ حاػػر ام ػرأة مػػف أهم ػ

بػػرم ممػػف بػػرئ من ػ رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -إف رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل
(ُ) (ِ)

عم كسمـ -برئ مف الصنلق كالحنلق كالشنق .

كف ػ حػػد ث ابػػف مسػػعكد -رض ػ اهلل عن ػ  ( -ل ػ س منػػن مػػف ضػػرب الخػػدكد كشػػؽ
(ّ)

الا كب كدعن بدعكة الانهم ).

قكل  (:ل س منن) فنئدة إ راد هػذا المفػظ المبنلغػ فػ الػردع عػف الكقػكع فػ مثػؿ ذلػؾ
كمن قكؿ الراؿ لكلد عند معنتبت  :لست منؾ كلسػت منػ

أم :مػن أنػت عمػ طر قتػ

كحك عف سػف نف الثػكرم أنػ كػنف كػر الخػكض فػ تعك ػؿ هػذ المفظػ ك قػكؿ :نبغػ
أف نمسؾ عف ذلؾ ل ككف أكقع ف النفكس كأبم فػ الزاػر كق ػؿ :المعنػ لػ س عمػ
د ننن الكنمؿ أم أن خرج مف فرع مف فػركع الػد ف كاف كػنف معػ أصػم
النف

(ْ)

كربمػن إف هػذا

فسر التبر الذم ف حد ث أب مكس  -رض اهلل عن .-

وأما لعنيا :فمحد ث أنػس بػف منلػؾ -رضػ اهلل عنػ – قػنؿ :قػنؿ رسػكؿ اهلل  -صػم

اهلل عم ػ كسػػمـ (: -صػػكتنف ممعكنػػنف ف ػ الػػدن ن كارخػرة مزمػػنر عنػػد نعمػ

كرن ػ عنػػد

)ُ( ركا البخػػنرم كتػػنب الانػػنئز بػػنب مػػن ن ػ مػػف الحمػػؽ عنػػد المص ػ ب (ِ )َُّ/رقػػـ )ُِٗٔ( :كمسػػمـ
كتنب اإل منف بنب تحر ـ ضرب الخدكد كشؽ الا كب كالدعن بدعكل الانهم (ُ ) َٕ/رقـ.)ِٖٗ( :

)ِ( كقكل  ( :أنن برم ) أم :ممف فعؿ ذلؾ الفعؿ كلـ رد نف عف اإلسبلـ كالب ار ة االنفصنؿ كقكل  ( :الصػنلق )
بنلصػند الم ممػ كالقػػنؼ أم :التػ ترفػػع صػكت ن بنلبكػػن ك قػنؿ ف ػ بنلسػ ف بػدؿ الصػػند كمنػ قكلػ تعػنل  } :ىسػمىقيك يكـ
بًعىٍل ًسىن و ًح ىد واد {[.األحزاب ]ُٗ:كقكل  (:كالحنلق ) ه الت تحمؽ شػعرهن عنػد المصػ ب كقكلػ  ( :كالشػنق ) هػ التػ

تشػػؽ ثكب ػػن كالحػػد ث ػػدؿ عم ػ تحػػر ـ هػػذ األفعػػنؿ ألن ػػن مشػػعرة بعػػدـ الرضػػن بنلقضػػن .انظػػر :ن ػػؿ األكطػػنر (ْ/
ُٓٓ) بتصرؼ س ر.

)ّ( سبؽ تخر ا (صػُْٗ).

)ْ( انظر :ن ؿ األكطنر لمشككنن (ْ.)ُٕٓ/
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(ُ)

مصػ ػ ب ).

كمعنػ ػ مزم ػػنر أم :زم ػػر بنلمزم ػػنر عن ػػد ح ػػندث س ػػركر "كرنػ ػ " بتشػ ػد د
(ِ)

النكف أم :ص ح عند مص ب .
ثالثاً :االسترجاع والصبر.

تقػػكؿ أـ سػػمم (ّ)– رضػ اهلل عن ػػن  :-سػػمعت رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ-
قكؿ ( :من مف مسمـ تص ب مص ب
أارن ف مص بت
مػػنت أبػػك سػػمم

(ْ)

ف قػكؿ مػن أمػر اهلل :إنػن هلل كانػن إل ػ رااعػكف الم ػـ

كأخمؼ لػ خ ػ ار من ػن إال أخمػؼ اهلل لػ خ ػ ار من ػن ) قنلػت :فممػن
أكؿ ب ػػت هػػنار إلػ رسػػكؿ

قمػػت :أم المسػػمم ف خ ػػر مػػف أبػ سػػمم

اهلل  -صم اهلل عم كسمـ-؟ ثـ إن قمت ن فعخمؼ اهلل ل رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم
(ٓ)

كسمـ.-

)ُ( ركا البػػزار (ُْ ) ِٔ /رق ػػـ  )ُّٕٓ (:كقػػنؿ ":كه ػػذا الح ػػد ث ال نعممػ ػ ػػركل ع ػػف أنػػس إال ب ػػذا اإلس ػػنند

كأخرا عبد الرزاؽ ف مصنف " (ُُ )ٔ /رقـ )ُْْٕٗ ( :عػف الحسػف البصػرم انظػر :مصػنؼ عبػد الػرزاؽ
أبك بكر عبد الرزاؽ بف همنـ الصنعنن

تحق ؽ :حب ب الرحمف األعظم

الننشر :المكتب اإلسبلم – ب ركت –

ط َُّْ ( ِ /هػ ػ ػ ) قػ ػػنؿ المنػ ػػذرم  ":ركات ػ ػ ثقػ ػػنت " كقػ ػػنؿ ال ثم ػ ػ  ":رانل ػ ػ ثقػ ػػنت " .انظػ ػػر :ف ػ ػ ض لممنػ ػػنكم
( ْ )ِٕٕ/كأكرد األلبنن ف الانمع الصغ ر (ُ )ِٕٓ/عف أنس مرفكعػن كقػنؿ فػ السمسػم الصػح ح  " :كلػ

شنهد زداد ب قكة أخرا الحنكـ ( ْ  ) َْ /مف طر ؽ محمد بف عبد الرحمف بف أب ل م عف عطن عف انبر
عف عبػد الػرحمف بػف عػكؼ قػنؿ :أخػذ النبػ  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -ب ػدم فننطمقػت معػ إلػ إبػراه ـ ابنػ
اكد بنفس

تبك

فعخذ النب  -صم اهلل عم كسمـ -ف حار حت خرات نفس
عف البكن ؟ قنؿ :إن لـ أن عف البكن

ن رسكؿ اهلل كأنت تن

قنؿ :فكضع ك بك قنؿ :فقمت:

كلكن ن ت عف صكت ف أحمق ف فنار ف:

صػػكت عنػػد نغم ػ ل ػػك ك لعػػب ك مزام ػػر الش ػ طنف كصػػكت عنػػد مصػػ ب " .انظػػر :السمسػػم الصػػح ح

(ُ.)ِْٔ/

)ِ( تنق ػ

كهػك

القػػكؿ الحث ػػث ف ػ شػػرح لبػػنب الحػػد ث (ُ ) ُٕٔ /محمػػد بػػف عمػػر الن ػككم البنتن ػ

لؤللبػػنن

( ت ُُّْهػ ػ -

ُٕٖٗـ) الننشر :مطبع مصطف البنب الحمب  -القنهرة مصر  -طُّٕٕ ( ْ/ه ػ ُٕٗٓ /ـ) كهػك :شػرح
عم لبنب الحد ث لمس كط .

)ّ( ه  :هند بنت أب أم

أـ سمم زكج النب  -صم اهلل عم كسمـ  -أبكهن أبك أم بف المغ رة بف عبد اهلل بف

عمر بف مخزكـ كننت تحت أب سمم بف عبد األسد فممن منت تزكا ن النبػ – صػم اهلل عم ػ كسػمـ  -منتػت
عنـ (َٔ هػ ) .انظر :االست عنب البف عبد البر (ْ.)ُُِٗ- َُِٗ/

)ْ( تعن زكا ن  :عبد اهلل بف عبد األسد بف هبلؿ بف عبد اهلل بف عمرك بف مخزكـ بف قظ بف مرة بػف كعػب بػف
لػؤم القرشػ المخزكمػ

أرض الحبش

أسػػمـ بعػػد عشػرة أنفػػس فكػػنف الحػندم عشػػر مػػف المسػمم ف هػػنار مػػع زكاتػ أـ سػػمم إلػ

منت عنـ (ّ هػ ) .انظر :االست عنب البف عبد البر (ّ.)َْٗ – ّٗٗ/

)ٓ( ركا مسمـ كتنب الاننئز بنب من قنؿ عند المص ب (ّ ) ّٕ/رقـ.)ُِٔٓ ( :
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ففػ هػػذا الحػػد ث تعمػ ـ مػػف النبػ – صػم اهلل عم ػ كسػمـ – لمػػف أيصػ ب بمصػ ب
أف قكؿ :إنن هلل كانن إل رااعكف كهذا سم اسػترانع كمعنػن أننػن هلل كرااعػكف إل ػ
كالػػدعن ف ػ دالل ػ عم ػ صػػبر مػػف ابتيم ػ بمص ػ ب
عم من قضن .

كرض ػ بمػػن قػػدر اهلل كعػػدـ تسػػخط

كتعابػػت أـ سػػمم العتقندهػػن أنػ ػ ال أخ ػػر مػػف أب ػ س ػػمم

كلػػـ تطمػػع أف تزكا ػػن

(ُ)

رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسمـ -ف ك خنرج مف هذا العمكـ.

رابعاً :الزجر بالجانب الحسي ،وىو :إرشاده إلى حثو التراب في فم النائحة.
لقكل – صم اهلل عم كسمـ -لمف أخبر عف النسن الننئحػنت (:فنحػث فػ أفػكاه ف
(ِ)

التراب).

قنؿ ابػف حاػر " :قكلػ  ( :فنحػث فػ أفػكاه ف التػراب ) ػدؿ عمػ أن ػف تمػند ف عمػ
(ّ)

األمر الممنكع ".

)ُ( انظر :مشكنة المصنب

لمتبر زم (ٓ.)ِّٔ/

)ِ( ركا البخػػنرم كتػػنب الانػػنئز بػػنب مػػف امػػس عنػػد المص ػ ب عػػرؼ ف ػ الحػػزف (ِ ) َُٔ/رقػػـ)ُِٗٗ ( :
كمسمـ كتنب الاننئز بنب التشد د ف الن نح (ّ )ْٓ/رقـ.)َِِْ ( :

)ّ( فت البنرم (ٕ.)ُْٓ/
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الفصل الثالث:
مجاالت الذم القولية األخبلقية والسموكية ،األسباب والعبلج.
كف هذا الفصؿ تننكؿ البنحث القضن ن األخبلق

كالسمكك

المتعمق بنلقكؿ

المذمكـ مب نن األسبنب كالعبلج كذكر بعض الصكر – إف كادت – كالغرض مف ذلؾ
هك االبتعند عن ن كحفظ المسنف مف الكقكع ف ن.
ويتضمن ثمانية مباحث:
المبحث األول :المعن.
المبحث الثاني :السب.
المبحث الثالث :الشتم.
المبحث الرابع :الكذب.
المبحث الخامس :الغيبة.
المبحث السادس :النميمة.
المبحث السابع :الجدال.
المبحث الثامن :التعدي في الدعاء.
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المبحث األول:
المعن.
وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األول :تعريف المعن.
ذم المعن.
المطمب الثاني :األسباب النبوية في ّ
المطمب الثالث :طريقة العبلج النبوي فيمن لعن.
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المطمب األول:
تعريف المعن.
المعن في المغة:
الممى ٌع ػ يػف المعػ ػ ٌذب كالمَّ ًعػ ػ يف :المش ػػتكـ
م ػػعخكذ م ػػف الفع ػػؿ " لع ػػف" كالمٌع ػػف :التٌع ػػذ ب ك ي
(ُ)
المسبكب كلى ىع ٍنتي  :ىسىب ٍبتي كلى ىعىن ي اهللي :بنعد .
والمعن في االصطبلح:
" طرد كابعند عمػ سػب ؿ السػخط كهػك هلل تعػنل فػ الػدن ن انقطػنع عػف قبػكؿ ف ضػ
كتكف ق

كف ارخرة عقكب

(ِ)

كمف اإلنسنف دعن عم غ ر ".

)ُ( انظر :معاـ الع ف لمفراه دم مندة " لعف " (ُ )ُُْ/كتنج العركس لمزب دم مندة "لعف "(ّٔ.)ُِِ/

)ِ( التكق ػػؼ عمػ م مػػنت التعػػنر ؼ لممنػػنكم (ُ )ِٖٗ/كانظػػر :اػػنمع العمػػكـ فػ اصػػطبلحنت الفنػػكف(ّ)ُِِ/
القنض عبد النب بػف عبػد الرسػكؿ األحمػد نكػرم عػرب عبن ارتػ الفنرسػ  :حسػف هػنن فحػص الننشػر :دار الكتػب
العمم ػ ػ  -لبنػ ػػنف – ب ػ ػركت ط ُُِْ( ُ /هػ ػ ػ َََِ -ـ ) كالقػ ػػنمكس الفق ػ ػ لغ ػ ػ كاصػ ػػطبلحن (ُ )َّّ/د.
س ػػعدم أبػ ػ حب ػػب الننش ػػر :دار الفك ػػر .دمش ػػؽ – س ػػكر – ط َُْٖ( ِ/ه ػ ػ  ُٖٖٗ -ـ ) كمكس ػػكع كش ػػنؼ
محمػد صػنبر الفػنركق الحنفػ
اصطبلحنت الفنكف كالعمكـ (ِ )َُْٖ/محمد بف عم ابف القنض محمد حنمد بف ٌ
الت ػػننكم (ت :بع ػػد ُُٖٓهػ ػػ) تق ػػد ـ كاشػ ػراؼ كمرااعػ ػ  :د .رف ػػؽ العا ػػـ تحق ػػؽ :د .عمػ ػ دح ػػركج نق ػػؿ ال ػػنص
الفنرس إل العرب  :د .عبد اهلل الخنلدم الننشر :مكتب لبننف ننشركف – ب ركت -طُٗٗٔ( ُ/ـ ).
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المطمب الثاني:
ذم المعن.
األسباب النبوية في ّ
المتتبػػع لمنصػػكص النبك ػ ال ػكاردة ف ػ الن ػ عػػف المعػػف تب ػ ف ل ػ أف هنػػنؾ أسػػبنب

ً
كحكـ تترتب عم الن

كمف تمؾ األسبنب من عت :

أوالً :أن لعن المؤمن كقتمو.
(ُ)

لقكؿ النب – صم اهلل عم كسمـ ( : -كمف لعف مؤمنػن ف ػك كقتمػ ).
اإلبعند مف الرحم

(ِ)

فػنلمعف هػك

ككذلؾ القتؿ إبعند المقتكؿ مف الح نة.

ثانياً :أن المعنة ترجع عمى قائميا ،ويبوء بإثميا ،إن لم يكن الممعون مستحقاً ليا.
كذلؾ لحد ث ابػف عبػنس – رضػ اهلل عن مػن -أف النبػ – صػم اهلل عم ػ كسػمـ –
(ّ)

قنؿ  ( :ل س أحد معف ش ئن ل س ل بعهؿ إال راعت عم المعن ).
ثالثاً :المعن ليس من صفات أىل اإليمان.

لحػػد ث عبػػد اهلل بػػف مسػػعكد -رض ػ اهلل عن ػ  -قػػنؿ :قػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل
(ْ)

عم كسمـ  ( :-ل س المؤمف بطىعَّنف كال بمع و
َّنف).

)ُ) ركا البخػػنرم كتػػنب األدب بػػنب مػػن ن ػ مػػف السػػبنب كالمعػػف (ٖ )ُٓ/رقػػـ )َْٕٔ( :مػػف حػػد ث ثنبػػت بػػف
الضحنؾ – رض اهلل عن .-

)ِ( انظر :شرح صح

البخنرم البف بطنؿ (ٗ.)َِٗ/

)ّ( ركا ابف حبنف ( ُّ )ٓٓ /رقـ )ْٕٓٓ ( :محمد بف حبنف بف أحمد بف حبنف بف معنذ بف ىم ٍعب ىػد التم مػ
البس ػػت (تّْٓ :هػ ػػ) تحق ػػؽ :ش ػػع ب األرن ػػؤكط الننش ػػر :مؤسسػ ػ الرس ػػنل ب ػػركت طُ/
أب ػػك ح ػػنتـ ال ػػدارم
ي
" .كانظر :مػكارد الظمػ ف إلػ زكائػد ابػف حبػنف (ٔ)َِٔ/

(َُْٖ هػ  ُٖٖٗ -ـ ) كقنؿ المحقؽ" :حد ث صح

رقـ  )ُٖٖٗ ( :أبك الحسف نكر الد ف عم بف أب بكر بػف سػم منف ال ثمػ
الداران
أسد ٌ

كعبد عم الككشؾ كقنال  ":إسنند صػح

(تَٖٕ :هػػ) تحق ػؽ :حسػ ف سػم ـ

" الننشػر :دار الثقنفػ العرب ػ

دمشػؽ طُُُْ( ُ /

 ُُِْ -هػ) َُٗٗ( -ـ ُِٗٗ-ـ).

)ْ( ركا أحمد فػ مسػند عبػد اهلل بػف مسػعكد – رضػ اهلل عنػ  )ٓٓ/ْ ( -رقػـ ) ّّٖٗ( :كقػنؿ ال ثمػ  " :ف ػ

كث ر بف ز د كثق امنع كف ل ف كبق رانل رانؿ الصح " .انظر :مامع الزكائػد (ٖ )ِٕ/كقػنؿ أحمػد شػنكر

ف تعم ق عم مسند أحمد (ْ " :)ٓٓ/إسنند صح

".
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معانون ال يكونون شفعاء ،وال شيداء يوم القيامة.
رابعاً :الّ ّ
لحػػد ث أبػ الػػدردا (ُ) -رضػ اهلل عنػ – قػػنؿ :سػػمعت رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ
معنن ف ال ككنكف ش دا
كسمـ -قكؿ ( :إف الٌ ٌ

(ِ)

كال شفعن كـ الق نم ).

قػػنؿ الصػػنعنن  ":كالحػػد ث إخبػػنر بػػعف كث ػػرم المعػػف ل ػ س ل ػػـ عنػػد اهلل قبػػكؿ شػػفنع
ػػكـ الق نم ػ

أم :ال شػػفعكف ح ػ ف شػػفع المؤمنػػكف ف ػ إخ ػكان ـ كمعن ػ ( كال ش ػ دا )

ق ػػؿ :ال ككنػػكف ػػكـ الق نمػ ش ػ دا عم ػ تبم ػ األمػػـ رسػػم ـ إلػ ـ الرسػػنالت كق ػػؿ :ال
ككنكا ش دا ف الدن ن كال تيقبؿ ش ندت ـ لفسق ـ ألف إكثػنر المعػف مػف أدلػ التسػنهؿ
(ّ)
ف الد ف كق ؿ :ال رزقكف الش ندة كه القتؿ ف سب ؿ اهلل".
ك ػػرل البنحػػث :أن ػػـ ال ككنػػكف شػ دا كال شػػفعن ػػكـ الق نمػ
الشػ ندات كالشػفنع

فػ أم نػػكع مػػف أنػكاع

سػكا ألهمػ ـ أك عمػ األمػـ قػبم ـ ألف هػػذا ظػنهر مػػن ػدؿ عم ػ

لفظ الحد ث كالمقنـ قتض .
خامساً :أن كثرة المعن ،سبب لدخول النار.
كف ذلؾ قكؿ النب – صم اهلل عم كسمـ  -لمنسن  ( :ن معشر النسػن تصػدقف
(ْ)

فإن أر تكف أكثر أهؿ الننر فقمف :كبـ ن رسكؿ اهلل؟ قنؿ :تكثرف المعف).

)ُ( هػػك  :عػػك مر بػػف ز ػػد بػػف ق ػ س األنصػػنرم مختمػػؼ ف ػ اسػػـ أب ػ

كهػػك مش ػ كر بكن ت ػ

كق ػػؿ :اسػػم  :عػػنمر

كعك مر لقب صحنب ام ؿ أكؿ مشنهد  :أحد كنف عنبػدان مػنت فػ آخػر خبلفػ عثمػنف – رضػ اهلل عن مػن -

كق ؿ :عنش بعد ذلؾ .انظر :االست عنب البف عبد البر ( ْ  )ٓٗ /كاإلصنب
)ِ( ركا مسمـ كتنب البر كالصم كارداب بنب الن
)ّ( سبؿ السبلـ (ِ.)ِٖٔ/

البف حار (ّ .)ْٓ /

عف لعف الدكاب كغ رهن ( ْ )ََِٔ/رقـ.)ِٖٓٗ ( :

)ْ) سبؽ تخر ا (صػُْٖ).

)(215



المطمب الثالث:
طريقة العبلج النبوي فيمن لعن.
لقد تنكعت الطرؽ كاألسنل ب النبك

ف مف لعف كمف خبلؿ التقسػ ـ ارتػ

سػ عرض

البنحث من كقؼ عم مف الطرؽ كاألسنل ب.
أوالً :النيي الصريح عن لعن المعين.
فعػػف عمػػر بػػف الخطػػنب -رض ػ اهلل عن ػ  -أف راػػبل عم ػ ع ػػد النب ػ  -صػػم اهلل
عم ػ كسػػمـ -كػػنف اسػػم عبػػد اهلل ككػػنف مقػػب حمػػن انر ككػػنف يضػ ًػحؾ رسػػكؿ اهلل -صػػم
اهلل عم ػ كسػػمـ -ككػػنف النبػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -قػػد امػػد فػ الشػراب فػعيت بػ
ً
فامًد فقنؿ راؿ مف القكـ :الم ـ العن من أكثر من ؤت بػ ؟ فقػنؿ النبػ -
كمن فعيمر ب ي
(ُ)
صم اهلل عم كسمـ ( :-ال تمعنك فك اهلل من عممت أن حب اهلل كرسكل ).
ثانياً :بيانو  -صـمى اهلل عميـو وسـمم – أن ىنـاك أمـور قـد تخفـى عمـى مـن أراد أن

يمعن عاصياً ،ولو جاء بكبيرة من الكبائر.

كه قكل  ( :فػك اهلل مػن عممػت أنػ حػب اهلل كرسػكل ) ف ػذ المز ػ
كلرسػػكل – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -مػػع كاػػكد المعص ػ

كهػ حبػ هلل

كه ػ شػػرب الخمػػر كنن ػت

حنئبلن خف ن تمنع اكاز لعن .
ثالثاً :ذكره – صمى اهلل عميو وسمم -ما يترتب عمى خطورة المعن.
كمف ذلؾ أن كنلقتؿ كأن ل س مف صفنت المؤمن ف كأف المعنػ تعػكد عمػ قنئم ػن
إذا كػػنف الممعػػكف ال سػػتحق ن كهػػذا ردع كزاػػر كػ و
ػنؼ ألف بتعػػد المسػػمـ عػػف المع ػػف
ك ط ر لسنن من ن كذلؾ لخطكرت كشدة قبح

ألن طرد مػف رحمػ اهلل نعػكذ بػنهلل مػف

شر عقنب .
)ُ) ركا البخػػنرم كتػػنب الحػػدكد بػػنب مػػن كػػر مػػف لعػػف شػػنرب الخمػػر كان ػ ل ػ س بخػػنرج م ػف المم ػ (ٖ)ُٖٓ/
رقـ.)َٕٖٔ(:
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رابعاً :ومن الطرق النبوية ،فـي العـبلج  ،ورود النصـوص التـي تـدل عمـى التفريـق

بــين لعــن الشــخص ،وبــين لعــن الوصــف ،وبــين المعــين ،وغيــر المعــين ،ولعــن المســمم
الفاسق ،ولعن الكافر ،وبيان ذلك عمى النحو اآلتي:

النــوع األول :لعػػف المػػؤمف ف ػػذا ال اػػكز ألحػػد أف معن ػ
كسمـ –( :كمف لعف مؤمنن ف ك كقتم ).

لقكل ػ – صػػم اهلل عم ػ

(ُ)

النوع الثاني :لعف الفنسؽ المع ف كقد اختمؼ العممن ف عم ضرب ف:
فمػػف ػػرل عػػدـ ا ػكاز لعػػف الفنسػػؽ المع ػ ف اسػػتدؿ بنلحػػد ث ( :فػػك اهلل مػػن عممػػت أن ػ
حب اهلل كرسكل )

(ِ)

كمع أن قد كقع ف كب رة مػف الكبػنئر كهػك شػرب الخمػر كشػرب

الخمر مف الفسؽ.
كمػػف ػػرل اػكاز لعػػف الفنسػػؽ المعػ ف قػػنلكا :إف الحػػد ث دل ػػؿ عمػ الاػكاز فقػػد ن ػ
فنل ػػذم ال يح ػػب

النبػ ػ  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ -ع ػػف لعنػ ػ بس ػػبب محبػ ػ اهلل كرس ػػكل
اهللى كرسكلى يمعف.

كاستدلكا بحد ث عنئش  -رضػ اهلل عن ػن  -قنلػت :دخػؿ عمػ رسػكؿ اهلل -صػم اهلل
عم ػ كسػػمـ -راػػبلف فكممػػن بش ػ

ال أدرم مػػن هػػك فعغضػػبن فمعن مػػن كسػػب من فممػػن

خران قمت :ن رسكؿ اهلل مف أصنب مف الخ ر ش ئن من أصػنب هػذاف قػنؿ :كمػن ذاؾ؟
قنلت :قمت :لعنت من كسببت من قنؿ :أك مػن عممػت مػن شػنرطت عم ػ ربػ ؟ قمػت ( :الم ػـ
إنمن أنن بشر فعم المسمم ف لعنت

(ّ)

أك سببت فناعم ل زكنة كأا انر ).

كاستدلكا بحد ث أب هر رة -رضػ اهلل عنػ  -قػنؿ :قػنؿ راػؿ :ػن رسػكؿ اهلل إف لػ
ا ػػن ار ػػؤذ ن

فق ػػنؿ ( :انطم ػػؽ ف ػػعخرج متنع ػػؾ إلػ ػ الطر ػػؽ) ف ػػننطمؽ ف ػػعخرج متنعػ ػ

فناتمع الننس عم

فقنلكا :من شعنؾ؟ قنؿ :ل انر ؤذ ن

فػذكرت لمنبػ  -صػم اهلل

)ُ( سبؽ تخر ا (صػَِْ).
)ِ( سبؽ تخر ا (صػَِٔ).

)ّ( ركا مسػمـ كتػػنب البػػر كالصػػم كارداب بػػنب مػػف لعنػ النبػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -أك سػػب
كل س هك أهبل لذلؾ كنف ل زكنة كأا ار كرحم

(ْ )ََِٕ/رقـ .)ََِٔ( :
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أك دعػػن عم ػ

عم ػ كسػػمـ -فقػػنؿ ( :انطمػػؽ فػػعخرج متنعػػؾ إلػ الطر ػػؽ) فاعمػكا قكلػػكف :الم ػػـ العنػ
الم ـ أخز فبمغ

(ُ)

فعتن فقنؿ :اراع إل منزلؾ فك اهلل ال أؤذ ؾ.

ك رل البنحث أف حد ث عنئش – رض اهلل عن ن – خنص بنلنب – صم اهلل عم ػ
كسمـ  -كف ب نف لمسبب مف النب – صم اهلل عم كسمـ – بقكل  ( :فناعم ل زكػنة
كأاػ ػ انر ) كالمع ػػف ط ػػرد م ػػف رحمػ ػ اهلل كلػ ػ س زك ػػنة كال أاػ ػ انر كعم ػ ػ
سػػتدؿ ب ػ عم ػ ا ػكاز لعػػف المسػػمـ المع ػ ف العنص ػ

فمػ ػ س ف ػ ػ م ػػن

كأم ػن حندث ػ إخ ػراج المتػػنع إل ػ

الطر ؽ كلعف مف فعػؿ بػ ذلػؾ فربمػن كػنف ذلػؾ قبػؿ الن ػ عػف لعػف المعػ ف كسػ عت
ب نن الحق ن ك بق لعف الفنسؽ المع ف محظك ارن لمحد ث الصح
الخمر قنؿ ( :ال تمعنك )

(ِ)

فكن

النوع الثالث :لعف األكصنؼ العنم

الصر فػ مف شػرب

صر ف عدـ اكاز لعف الفنسؽ المع ف.
كهذا انئز بنالتفنؽ كقػد اػن فػ القػرآف الكػر ـ

نمنذج كث رة من ن قكل تعنل   :وَالَ َٜؼْ َحُ َّّٜٝمُِ ػََٝمً َّٜظما[ َِ١ِٜهزود  ]15كقكلػ ََِٝ :ؼْ َمحُ
َّ ُٜٝػَََّْٜٙ ًَٝاِِشَِ[ ٣البقفة  ]59كقكل َ َِ :جْؼَٜ ٛؼْ َمحُ َّّٜٝمُِ ػََٝمً ََّْٜٙمارِتَِ[ آل عمزفان ]61
كغ رهن مف ار نت كان ف السن النبك كث ر مف النصكص الت ف ػن لعػف الكصػؼ
مثػػؿ ( :لعن ػ اهلل عم ػ ال ػػكد كالنصػػنرل اتخػػذكا قبػػكر أنب ػػنئ ـ مسػػناد)

(ّ)

كمن ػ قػػكؿ

(ٓ)

النبػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  ( : -لعػػف اهلل الكاشػػمنت(ْ)كالمكتشػػمنت كالمتنمصػػنت

)ُ( ركا البخنرم ف األدب المفػرد (ُ )ٓٔ/رقػـ )ُِْ( :كقػنؿ األلبػنن فػ تعم قػ عمػ هػذا الحػد ث فػ صػح
األدب المفرد (ُ ":)ٓٔ/حسف صح

)ِ( سبؽ تخر ا (صػَِٔ).

".

)ّ) ركا البخػػػنرم كت ػػنب الص ػػبلة ب ػػنب الص ػػبلة فػ ػ الب عػ ػ

كمكاضع الصبلة بنب الن

(ُ )ٗٓ/رقػ ػػـ )ّْٓ( :كمسػ ػػمـ كتػػػنب المسػػػناد

عػف بنػن المسػناد عمػ القبػكر كاتخػنذ الصػكر ف ػن كالن ػ عػف اتخػنذ القبػكر مسػناد

(ُ )ّٕٕ/رقـ )ُّٓ( :مف حد ث أب هر رة – رض اهلل عن .-
)ْ( الكشـ :العبلم

كهك :تغ ر لكف الامد مف ضرب

أك سقط

انظر :القنمكس الفق

لسعدم (ُ.)َّٖ/

)ٓ( الننمص  :الت تنتؼ الشعر مف الكا كمن ق ػؿ لممنقػنش :المنمػنص ألنػ نتػؼ بػ كالمتنمصػ التػ تفعػؿ ذلػؾ
ب ػػن انظػػر :غر ػػب الحػػد ث (ُ )ُٔٔ/أبػػك يعب ػػد القنسػػـ بػػف س ػبلٌـ بػػف عبػػد اهلل ال ػركم البغػػدادم (تِِْ :ه ػػ)
تحق ؽ :د .محمد عبد المع د خنف الننشر :مطبع دائرة المعػنرؼ العثمنن ػ ح ػدر آبػند -الػدكف -ط ُّْٖ( ُ/ه ػ
 ُْٗٔ -ـ).
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كالمتفمانت

(ُ)

لمحسف المغ رات خمؽ اهلل)

فتقطع د ك سرؽ الحبؿ فتقطع د )

(ّ)

(ِ)

كحد ث (:لعف اهلل السنرؽ سػرؽ الب ضػ

كغ رهن مف األحند ث الت ف ن لعف الكصؼ.

النوع الرابـع :لعػف الكػنفر المعػ ف الػذم ثبػت أنػ مػنت عمػ الكفػر ف ػذا اػنئز كمعػف
أب ا ؿ كلعف فرعكف لقكل تعػنل   :إَِّٜ َّ٢زَََِّ٘ َ٣شُوَّ وََ٠اذُىَّ وَهُُّ٘ ْٟاسَ وُوَٜئَِٗ ػََٝمُْهَِٜ ْٟؼْ َمحُ َّّٜٝمُِ
وَََِّٙ َّ١ْٜحِ وَََّّ ٜاطِ وَجَْ١ؼَِ[ البقفة  ]161فان اهلل بق د ف هذ ار

كهك قكل تعنل :

 وََ٠اذُىَّ وَهُُّ٘ ْٟاسَ فق د بنلمكت عم الكفر.
النوع الخامس :لعف الكنفر المع ف الح (ْ) :اختمؼ العممن ف عم ضػرب ف فمػن ـ
مف قنؿ :ال اكز لعف الكنفر المع ف الح

لآل السنبق كه قكل تعنل   :وََ٠اذُىَّ وَهُْٟ

ُّ٘اسَ  فمف لعف كنف ارن ح ن فقد خنلؼ العمؿ ب ذا الق د.
كاسػتدلكا أ ضػ ن بحػد ث عبػداهلل بػف عمػر -رضػ اهلل عن مػن  -أنػ سػمع رسػػكؿ اهلل-

صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -إذا رفػػع أرس ػ مػػف الركػػكع ف ػ الركع ػ ارخ ػرة مػػف الفاػػر قػػكؿ:
( الم ػػـ العػػف فبلنػػن كفبلنػػن كفبلنػػن بعػػد مػػن قػػكؿ سػػمع اهلل لمػػف حمػػد ربنػػن كلػػؾ الحمػػد)
فنزلتَُْٜ :ظَ ْ٠ََّْ َ٣ ِ٠ ََٜٗشِ ةٍَْءَ وَوْ َرُىبَ ػََُْٝهِ ْٟوَوْ َُؼَزتَهُ٤ِ َِ ْٟهُ ْٟظَاُ١ِٜى[. ٢آل عمفان ]125

(ٓ)

كمف رل الاكاز استدؿ بمن ان عف عنئش  -رض اهلل عن ن -قنلت :استعذف رهط
)ُ( المتفماػػنت لمحسػػف :هػػف المػكات

ػػتكمفف تفػػر ر مػػن بػ ف الثنن ػػن كالربنع ػػنت بصػػننع

انظػػر :غر ػػب الحػػد ث البػػف

الاكزم (ِ.)َِٓ/

)ِ( ركا البخنرم كتنب المبنس بنب المتفمانت لمحسػف (ٔ )ُْٕ/رقػـ )ْٖٖٔ( :كمسػمـ كتػنب المبػنس كالز نػ

بنب تحػر ـ فعػؿ الكاصػم كالمستكصػم كالكاشػم كالمستكشػم كالننمصػ كالمتنمصػ كالمتفماػنت كالمغ ػرات خمػؽ اهلل

(ّ )ُٕٖٔ/رقـ )ُِِٓ( :مف حد ث ابف مسعكد – رض اهلل عن . -

)ّ( ركا البخنرم كتنب الحدكد بنب لعف السنرؽ إذا لـ سـ (ٖ )ُٓٗ/رقـ  )ّٕٖٔ( :كمسػمـ كتػنب الحػدكد
بنب حد السرق كنصنب ن (ّ )ُُّْ/رقـ  )ُٖٕٔ( :مف حد ث أب هر رة – رض اهلل عن .-

)ْ( انظر :معاـ المننه المفظ

كفكائد ف األلفنظ بكر أبك ز د (ُ.)ْٕٓ/

)ٓ( ركا البخػػنرم كتػػنب المغػػنزم بػػنب { لػ س لػػؾ مػػف األمػػر ش ػ

أك تػػكب عمػ ـ أك عػػذب ـ فػػإن ـ ظػػنلمكف} [آؿ

عمراف )ّٖ/ٔ( ]ُِٖ :رقـ.)ْٓٓٗ( :
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(ُ)

مػف ال ػػكد عمػ رسػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -فقػنلكا :السػػعـ
عنئش  -رض اهلل عن ن :-عم كـ السػعـ كالمعنػ

عمػ كـ فقنلػػت

فقػنؿ النبػ  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ:-

( ػػن عنئشػ إف اهلل حػػب الرفػػؽ فػ األمػػر) قنلػػت :ألػػـ تسػػمع مػػن قػػنلكا؟ قػػنؿ ( :قػػد قمػػت
(ِ)

كعم كـ).

كمف خبلؿ من سبؽ رل البنحث أن ال اكز لعف الكنفر الح المع ف ألسبنب:
ُ – أف اهلل تعنل عتب عمػ رسػكل – صػم اهلل عم ػ كسػمـ – عنػدمن لعػف نفػ انر مػف

الكفنر بعسمنئ ـ كنزؿ الن عف ذلؾ فنلكػنفر قػد يسػمـ مػنداـ ح ػ ن كالمعػف طػرد لػ مػف
رحم اهلل ككػـ مػف كػنفر كػنف شػد د األذل لرسػكؿ اهلل كلممػؤمن ف ثػـ أسػمـ كدخػؿ فػ
د ف اهلل ه
ِ – أف االس ػػتدالؿ بح ػػد ث عنئشػ ػ – رضػ ػ اهلل عن ػػن – عمػ ػ اػ ػكاز المع ػػف لمك ػػنفر
المع ف بع د ادان بػؿ هػك دل ػؿ لمػف ػرل عػدـ الاػكاز ككاػ ذلػؾ أف النبػ – صػم

اهلل عم ػ كسػػمـ – رد عم ػػن كمػػن فػ الركا ػ األخػػرل (:م ػػبل ػػن عنئشػ

عم ػػؾ بػػنلرفؽ

كا نؾ كالعنؼ أك الفحش قنلت :أكلـ تسمع من قنلكا؟ قنؿ :أكلـ تسػمع مػن قمػت رددت
(ّ)

عم ـ ف ستانب ل ف ـ كال ستانب ل ـ ف َّ ).

كب ػػذا تػػرا لػػدل البنحػػث عػػدـ ا ػكاز لعػػف الكػػنفر المع ػ ف الح ػ

ل ػػذ النصػػكص

الصح ح الصر ح كهننؾ رسػنل خنصػ فػ هػذا المكضػكع تتحػدث عػف أحكػنـ المعػف
(ْ)

بنلتفص ؿ مكف الراكع إل ن.

)ُ) السعـ :أم المكت الدائـ انظر :تنج العركس لمزب دم مندة "دكـ" (ِّ.)ُُٗ/
)ِ( ركا البخنرم كتنب األدب بنب الرفؽ ف األمر كم

(ٖ )ُِ/رقـ )َِْٔ( :كمسمـ كتػنب البػر كالصػم

كارداب بنب فضؿ الرفؽ (ْ )َُٕٔ/رقـ.)ُِٔٓ( :

)ّ( ركا البخػػنرم كتػػنب األدب بػػنب قػػكؿ النبػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ « :-سػػتانب لنػػن فػ ال ػػكد كال سػػتانب
ل ـ ف نن» (ٖ )ٖٓ/رقـ.)َُْٔ( :

)ْ( انظ ػػر :أحك ػػنـ لع ػػف الك ػػنفر ف كعص ػػنة المس ػػمم ف د ارسػ ػ عقد ػ ػ (ِ )ِْْ/س ػػم منف ب ػػف ص ػػنل ب ػػف عب ػػدالعز ز
الغصف الننشر :كنكز إشب م ن – الر نض -ط ُِْٕ( ُ/هػ ).
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المبحث الثاني:
السب.
ّ
وفيو ثبلثة مطالب:
السب.
المطمب األول :تعريف
ّ
السب.
ذم
ّ
المطمب الثاني :األسباب النبوية في ّ
سب.
المطمب الثالث :طريقة العبلج النبوي فيمن ّ
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المطمب األول:
السب.
تعريف
ّ
السب في المغة:
ّ
ػب
ب" كأصؿ
ػب شػتمن ًألىف الس ٌ
صػنر الس ٌ
ٌ
معخكذ مف الفعؿ " :ىسىب ى
السب :ا ٍلقطػع ث َّػـ ى
(ُ)
ىع ىراض.
خرؽ ٍاأل ٍ
السػػب
كق ػػؿ :مػػعخكذ مػػف ي
(ِ)

كهػ  :حمقػ الػػدبر سػػم الفػػنحش مػػف القػػكؿ بنلفػػنحش مػػف

الاسد.

فعم األكؿ :المراد قطع المسبكب.
كعم الثنن  :المراد كشؼ عكرت

ألف مف شعف السنب إبدا عكرة المسبكب.

السب في االصطبلح:
و ّ
(ّ)

"هك اإلطننب ف الشتـ كاإلطنل ف ".

)ُ) ام رة المغ

لؤلزدم مندة " سبب" (ُ.)ٔٗ/

)ِ( فت البنرم البف حار (ُ.)ٖٔ/
)ّ( الفركؽ المغك

لمعسكرم (ُ.)ِٓ/
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المطمب الثاني:
السب.
ذم
ّ
األسباب النبوية في ّ
ذـ المصػطف – صػم اهلل عم ػ كسػمـ – لمشػتـ بتنػكع الصػكر
تنكعت األسػبنب مػف ٌ
الت تعػددت ككردت النصػكص الصػح ح المختمفػ بػذم ن كس تضػ سػبب الػذـ بػذكر
بعض الصكر الت كرد ف ن الن

عم سب ؿ المثنؿ ال الحصر.

سب الدىر ،وبيان السبب.
أوالً :النيي عن ّ
عف أب هر رة -رض اهلل عن  -عف النب  -صم اهلل عم كسمـ  -قػنؿ( :ال تسػبكا
(ُ)

الدهر فإف اهلل هك الدهر).

(ِ)

أم :إف اهلل هك الفنعؿ ل ذ األمكر الت تض فكن ن إل الدهر.

كػػنف أهػػؿ الانهم ػ ض ػ فكف المصػػنئب كالنكائػػب إل ػ الػػدهر الػػذل هػػك مػػركر الم ػػؿ
كالن نر كهـ ف ذلؾ فر قنف:
فرق ػ الدهر ػ (ّ) :ال تػػؤمف بػػنهلل كال تعػػرؼ إال الػػدهر الم ػػؿ كالن ػػنر المػػذ ف همػػن محػػؿ
لمحػكادث كظػػرؼ لمسػػنقط األقػػدار فنسػػبت المكػػنر إل ػ عمػ أن ػػن مػػف فعمػ

كال تػػرل أف

ل ن مدب ار غ ر كهذ الفرق هػ التػ حكػ اهلل عػن ـ  :ؤََماُٜىَّ َ٠ما هِمٍَ إِال َََُاذُ َما َّٜمذَُُّْ٤ا ُ١َ٤مىخُ
وَ٤اَُْا وََ٠ا َُهَْ ُِٙٝا إِال َّٜذَّهْشُ وََ٠ا َٜهُ ٟتِزَ ْ٣ِ٠ َِٜٗػِ ٍْٟٝإِ ْ٢هُ ْٟإِال َظُ ُّى[. ٢الجاثي]24 :
كفرقػ ػ ثنن ػ ػ  :تع ػػرؼ الخ ػػنلؽ فتنزهػ ػ أف تنس ػػب إل ػ ػ المك ػػنر فتضػ ػ ف ن إلػ ػ ال ػػدهر
كالزمنف كعم هذ ف الكا ف كننكا ذمكف الػدهر ك سػبكن

)ُ( ركا مسمـ كتنب األلفنظ مف األدب كغ رهن بنب الن

ف قػكؿ القنئػؿ مػن ـ :ػن خ بػ

عف سب الدهر (ْ )ُّٕٔ/رقـ.)ِِْٔ( :

)ِ( انظر :معنلـ السنف لمخطنب (ْ.)ُٓٗ – ُٖٓ/
)ّ( الدهر ػ ً :فرقػ مػػف فػػرؽ الانهم ػ قكلػػكف بقػػدـ العػػنلـ كأنػ مركػػب مػػف العننصػػر األربعػ
كالرطكب كال بكس  .انظر :شمس العمكـ لنشكاف الحم رم (ْ.)ُِٕٔ/
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كهػ الحػ اررة كالبػػركدة

الدهر ك ن بؤس الدهر فقنؿ ل ػـ النبػ  -عم ػ السػبلـ  -مػبطبل ذلػؾ مػف مػذهب ـ( :ال
(ُ)

تسبكا الدهر  -عم أن الدهر -فإف اهلل هك الدهر).

ف نػػن بػٌف النب ػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -السػػبب مػػف سػػب الػػدهر كهػػك أف اهلل هػػك
سب لمسبب ذلؾ كهك اهلل.
مسبب من قع ف الم ؿ كالن نر فسب الدهر
ٌ
سب الصحابة – رضوان اهلل عمييم أجمعين – وبيان السبب.
ثانياً :النيي عن ّ
فعف أب سع د الخدرم -رض اهلل عن  -قنؿ :قنؿ النبػ  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ-
( :ال تس ػػبكا أص ػػحنب
نص ف

(ِ)

).

(ّ)

فم ػػك أف أح ػػدكـ أنف ػػؽ مث ػػؿ أح ػػد ذهب ػػن م ػػن بمػ ػ يم ػ ٌػد أح ػػدهـ كال

كس ػػبب تفضػ ػ ؿ نفق ػػت ـ :أف إنف ػػنق ـ إنم ػػن ك ػػنف فػ ػ كق ػػت الض ػػركرة كضػ ػ ؽ الح ػػنؿ
بخػػبلؼ غ ػػرهـ كألف إنفػػنق ـ كػػنف فػ نصػرت  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -كحمن تػ
(ْ)

كذلػػؾ

معدكـ بعد ككذا ا ندهـ كسنئر طنعنت ـ.

كف هذا الحد ث ب نف لفضم ـ كأف إنفنق ـ فقػط ك و
ػنؼ ألف كػكف حػنئبلن كمننعػن مػف
ٌ
سػػب ـ فك ػػؼ بإ مػػنن ـ كها ػرت ـ كا ػػندهـ كحمػػن ت ـ لرسػػكؿ اهلل – صػػم اهلل عم ػ
كسمـ – كذب ـ عف الد ف كحمم إل نن؟
سب الوالدين ،وبيان السبب.
ثالثاً :النيي عن ّ
عف عبد اهلل بف عمرك -رض اهلل عن من -قنؿ :قنؿ رسكؿ اهلل -صم اهلل عم
)ُ) انظر :شرح صح البخنرم البف بطنؿ (ٗ.)ّّٕ/
ِ
صػػؼ ىكا ٍلمػ ىػراد يبميػػكغ الثَّػ ىػكاب انظػػر :الػػد بنج عم ػ صػػح مسػػمـ بػػف الحاػػنج لمس ػ كط
) ( النص ػ ؼ لي ىغ ػ ًف ػ ٌ
الن ٍ
الخبر ط ُُْٔ( ُ/ه ػ ُٗٗٔ -
(ٓ )ْٖٔ/الننشر :دار ابف عفنف لمنشر كالتكز ع  -المممك العرب السعكد – ي
ـ).

)ّ( ركا البخنرم كتنب أصحنب النب  -صم اهلل عم كسمـ -بػنب قػكؿ النبػ  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ " :-لػك
كنػػت متخػػذا خم ػ بل" (ٓ )ٖ/رقػػـ )ّّٕٔ(:كمسػػمـ كتػػنب فضػػنئؿ الصػػحنب  -رض ػ اهلل تعػػنل عػػن ـ  -بػػنب
تحر ـ سب الصحنب  -رض اهلل عن ـ )ُٕٗٔ/ْ( -رقـ.)َِْٓ( :

)ْ( انظر :عمدة القنرم شرح صح

البخنرم لمع ن (ُٔ.)ُٖٖ/
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ق ػػؿ :ػػن رسػػكؿ اهلل كك ػػؼ

كسػػمـ ( :-إف مػػف أكبػػر الكبػػنئر أف معػػف الراػػؿ كالد ػ

(ُ)

معف الراؿ كالد ؟ قنؿ ( :سب الراؿ أبن الراؿ ف سب أبن ك سب أم ).

كهذا الحد ث أصؿ ف قطع الذرائع كأف مف آؿ فعم إل محرـ كاف لـ قصػد ف ػك
كمف قصد كتعمد ف اإلثـ أال ترل أن -عم السػبلـ  -ن ػ أف معػف الراػؿ كالد ػ ؟
فكػنف ظػػنهر هػػذا أف تػػكل االبػف لعن مػػن بنفسػ
إذا سب أبن الراؿ كسب الراؿ أبن كأم
فعؿ ابن

كمعن ف المعن

فممػػن أخبػر النبػ  -عم ػ السػػبلـ  -أنػ

كػنف كمػف تػكل ذلػؾ بنفسػ

ككػنف مػن آؿ إل ػ

ألن كنف سبب ن كمثم قكل تعػنل  :وَالَ ذَغُثُّىَّْ َّٜزََِ َ٣ذْػُى٣ِ٠ َ٢

دُوََُِ ُِ َّّٜٝ ِ٢غُثُّىَّْ َّ َُّٜٝػَذْوَّ تِرَُْشِ ػِ[. ٍْٟٝاألنعا]115 :

(ِ)

ػب آل ػ الكفػػنر كأصػػننم ـ لػػئبل يسػػب اهلل – تعػػنل – ا ػبلن بعظمت ػ
فن ػ عػػف سػ ٌ
كعدـ تقد ر لابلل .
سب عموم الناس ،وبيان السبب.
رابعاً :النيي عن ّ
قكؿ أبك ذر – رض اهلل عن  :-إن سنببت رابل

(ّ)

فع رت بعم

فقنؿ ل النبػ -

ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ ( :-ػػن أب ػػن ذر أع رتػ ػ بعمػ ػ ؟ إن ػػؾ ام ػػرؤ ف ػػؾ انهم ػ ػ

إخػ ػكانكـ

خكلكـ اعم ـ اهلل تحت أ د كـ فمػف كػنف أخػك تحػت ػد فم طعمػ ممػن عكػؿ كل مبسػ
(ْ)

ممن مبس كال تكمفكهـ من غمب ـ فإف كمفتمكهـ فعع نكهـ).

ككػػنف هػػذا مػػف أب ػ ذر – رض ػ اهلل عن ػ  -قبػػؿ أف عػػرؼ تحر م ػ

فكننػػت تمػػؾ

الخصػػم مػػف خصػػنؿ الانهم ػ بنق ػ عنػػد فمػػذلؾ قػػنؿ ل ػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ:-

)ُ) ركا البخنرم كتنب األدب بنب :ال سب الراؿ كالد (ٖ )ّ/رقـ.)ّٕٓٗ( :
)ِ( انظر :شرح صح

البخنرم البف بطنؿ (ٗ.)ُّٗ- ُِٗ/

)ّ( الراؿ هك :عمنر بف نسر كاسـ أم  :سم
الراػػؿ :هػػك بػػبلؿ كاسػػـ أمػ حمنمػ

انظر :فػ ض البػنرم لمكشػم رم (ُ )ُٗٓ/كقػنؿ ابػف حاػر:

انظػر  :فػػت البػػنرم (ُ )ِْٗ/كالػراا  :قػػكؿ ابػػف حاػػر لػػكركد فػ ركا ػ

أخرل منصكص عم ن ذكرهن ابف حار ف الفت (ُ.)ٖٔ/

)ْ( سبؽ تخر ا (صػُُٕ).
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( إنػػؾ امػػرؤ ف ػػؾ انهم ػ ) ككػػنف تع ػػر لػ بسػكاد أمػ
(ُ)

عمػ مػػن اػػن فػ ركا ػ أخػػرل:

قمت ل  ( :ن ابف السكدا ).

فبٌف ل – صم اهلل عم سمـ  -أف سب ارخػر ف مػف خصػنؿ أهػؿ الانهم ػ
ان اإلسبلـ ل تمـ مكنرـ األخبلؽ ك قض عم عندات الانهم الس ئ .

كقػد

سب األموات ،وبيان السبب.
خامساً :النيي عن ّ
فعػػف عنئش ػ  -رض ػ اهلل عن ػػن -قنلػػت :قػػنؿ النب ػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ( :-ال
(ِ)

تسبكا األمكات فإن ـ قد أفضكا إل من قدمكا).

قدمكا :أم مف اػ از أعمػنل ـ أك ماػنزاة مػن عممػك مػف الخ ػر كالشػر كاهلل تعػنل هػك
المانزم فإذ شن عفن عن ـ إف كننكا مسمم ف كاف شػن عػذب ـ بػعف كػننكا كػنفر ف أك
(ّ)

فنار ف فمن لكـ كا نهـ كمف حسف إسبلـ المر ترك من ال عن .

– صم اهلل عم ػ كسػمـ – لمسػبب

أف ف هذا الحد ث ب نن ن مف النب
ك رل البنحثٌ :
بعن ـ قد أفضكا إل من قػدمكا فػبل تكاػد فنئػدة فػ سػب ـ كاػن ذكػر س و
ػبب آخػر فػ

حػػد ث المغ ػرة بػػف شػػعب – رض ػ اهلل عن ػ  -قػػنؿ :قػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ
(ْ)

كسمـ ( : -ال تسبكا األمكات فتؤذكا األح ن ).

كالحد ث ظنهر الن عػف سػب األمػكات عمػ العمػكـ كقػد يخصػص هػذا العمػكـ فػ
ح ػػد ث أن ػػس كغ ػػر أنػ ػ ق ػػنؿ  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ  -عن ػػد ثن ػػنئ ـ ب ػػنلخ ر كالش ػػر:
)ُ( انظػػر :فػػت البػػنرم البػػف حاػػر ( ُ )ٖٔ/كعمػػدة القػػنرم لمع نػ (ُ )َِٖ/كالماػػنلس الكعظ ػ
(ِ.)ْٓ/

)ِ( ركا البخنرم كتنب الاننئز بنب من ن
)ّ( مرقنة المفنت

لمسػػف رم

مف سب األمكات (ِ )َُْ/رقـ.)ُّّٗ (:

لم ركم (ّ.)َُِّ/

)ْ) ركا أحمد ف مسػند المغ ػرة بػف شػعب – رضػ اهلل عنػ  ) َُٓ / َّ( -رقػـ  )َُُِٖ( :قػنؿ النػككم" :
ركا الترمذم بإسنند حسف أك صح " انظر :خبلص األحكنـ (ِ )َُّٗ/حقق كخرج أحند ث  :حسػ ف إسػمنع ؿ
الامؿ الننشر :مؤسس الرسنل  -لبنػنف – ب ػركت طُُْٖ(ُ/ه ػ ُٕٗٗ -ـ) كقػنؿ شػع ب األرنػؤكط فػ تعم قػ
عم مسند أحمد (َّ ":)َُٓ/حد ث صح

رانل ثقنت رانؿ الش خ ف غ ر أف ز ند بػف عبلقػ

الركا عف راؿ عند المغ رة كلعؿ هذا الراؿ المب ـ هك ز د بف أرقـ".
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( كابت أنتـ ش دا اهلل ف األرض)
ع دػ

(ُ)

كلـ نكر عم ـ كق ؿ :إف البلـ فػ األمػكات

كالمػراد ب ػػـ المسػػممكف ألف الكفػػنر ممػػن تقػػرب إلػ اهلل عػػز كاػػؿ بسػػب ـ كقػػنؿ

ابػف رشػػد(ِ) :إف السػب كػػكف فػ حػػؽ الكػػنفر كفػ حػػؽ المسػمـ أمػػن فػ حػػؽ الكػػنفر

ف متنػػع إذا تػػعذل ب ػ الح ػ المسػػمـ كأمػػن المسػػمـ فح ػػث تػػدعك الضػػركرة إل ػ ذلػػؾ كػػعف
ص ر مف قب ؿ الش ندة عم

كقد اب ف بعض المكاضع كقد تكػكف مصػمح لمم ػت

كمف عمـ أنػ أخػذ مػنال بشػ ندة زكر كمػنت الشػنهد فػإف ذكػر ذلػؾ نفػع الم ػت إف عمػـ
أف مف ب د المنؿ رد إل صنحب
السب.
ال مف بنب
ٌ

(ّ)

كالثنن عم الم ت بػنلخ ر كالشػر مػف بػنب الشػ ندة
هػػك ال ػراا

ك ػػرل البنحػػث :أف كػػبلـ ابػػف رشػػد الػػذم نقم ػ الشػػككنن

امع ػن ب ػ ف

السب كب ف النصكص األخرل الت ف ن المنع.
النصكص الت كردت باكاز
ٌ
سب سائر المخموقات غير بني آدم ،وبيان السبب:
سادساً :النيي عن ّ

سب الريح ،وبيان السبب .فعػف أبػ هر ػرة -رضػ اهلل عنػ  -قػنؿ:
أ – النيي عن ّ
قػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ ( :-ال تسػػبكا الػػر فإن ػػن مػػف ركح اهلل تػػعت

بنلرحم ػ كالعػػذاب كلكػػف سػػمكا اهلل مػػف خ رهػػن كتعػػكذكا بػػنهلل مػػف شػػرهن))ْ( .كمعن ػ ذلػػؾ
أن ن رحم لعبند تعت بنلرحم
كهبلؾ المنش

كهدـ األبن

كنلغ ث كتعت بنلعذاب مثؿ إتػبلؼ النبػنت كالشػار
(ٓ)

فبل تسبكهن ألن ن معمكرة.

)ُ( سبؽ تخر ا (صػُُُ).

)ِ( هػك :محمػد بػف أحمػد بػف محمػد بػف رشػد مكلػد كمنشػؤ بقرطبػ

فق ػ مػنلك مشػ كر بنلفضػؿ معػتف بتحصػ ؿ

العمػػكـ ككػػنف أ ضػػن متم ػ از فػ عمػػـ الطػػب كهػػك ا ػػد التصػػن ؼ حسػػف المعػػنن

مػػنت عػػنـ( َِٓهػػ)  .انظػػر :ع ػػكف

األنبن ف طبقنت األطبن (صػ َّٓ) أحمد بف القنسـ بف خم ف بف كنس الخزرا مكفػؽ الػد ف أبػك العبػنس ابػف

أبػ أصػ بع

(تٖٔٔ :هػػ) تحق ػػؽ  :د  .نػزار رضػػن الننشػػر :دار مكتبػ الح ػػنة – ب ػػركت -بػػدكف تػػنر طبػػع

ككف نت األع نف لئلرب م (ٕ.)ُّٓ/

)ّ( ن ؿ األكطنر (ْ.)ُُّ/
)ْ) ركا اب ػػف مناػ ػ

أبػ ػكاب األدب ب ػػنب الن ػ ػ ع ػػف س ػػب ال ػػر (ْ )ُٕٔ/رق ػػـ )ِّٕٕ ( :ق ػػنؿ الن ػػككم " ركا

الترمذم كقنؿ :حسف صح " انظر :خبلص األحكنـ (ِ )ٖٖٔ/كقنؿ شع ب األرنؤكط ف تعم ق عم سنف ابف

منا (ْ " :)ُٕٔ/صح

لغ ر كهذا إسنند حسف مف أاؿ ثنبت بف ق س الزرق ".

)ٓ( انظر :الت س ر بشرح الانمع الصغ ر لممننكم (ِ.)ّْٗ/
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الح ّمى  ،وبيان السبب.
ب -النيي عن ّ
سب ُ
فعف انبر  -رض اهلل عن  -أف رسكؿ اهلل -صم اهلل عم كسػمـ -دخػؿ عمػ أـ
(ُ)

السػػنئب

فقػػنؿ ( :مػػن لػػؾ؟ ػػن أـ السػػنئب تزفػػزف ف؟) قنلػػت :الحمػ

فق ػ ػػنؿ( :ال تس ػ ػػب الحمػ ػ ػ
(ِ)

ال بػػنرؾ اهلل ف ػػن

فإن ػ ػػن ت ػ ػػذهب خطن ػ ػػن بنػ ػ ػ آدـ كم ػ ػػن ػ ػػذهب الك ػ ػػر خب ػ ػػث

الحد د).

سب الديك  ،وبيان السبب.
جـ – النيي عن ّ
عف ز د بف خنلد الا ن (ّ) -رض اهلل عن  -قنؿ :قنؿ رسكؿ اهلل -صػم اهلل عم ػ
(ْ)

كسمـ ( : -ال تسبكا الد ؾ فإن دعك إل الصبلة ).

بػؿ

ك ؤخذ من أف كؿ مف استف د من الخ ر ال نبغ أف يسب كال أف يسػت نف بػ
يكػػرـ كيحسػػف إل ػ كل ػ س معن ػ قكل ػ  ( :فإن ػ ػػدعك إل ػ الصػػبلة) أف قػػكؿ بصػػكت

حق ق ػ صػػمكا أك حننػػت الصػػبلة بػػؿ معنػػن  :أف العػػندة اػػرت بعن ػ صػػرخ عنػػد طمػػكع
(ٓ)

الفار كعند الزكاؿ فطرة فطر اهلل عم ن.

)ُ) هػ  :ام ػرأة مػػف األنصػػنر قػػنؿ ل ػػن :أـ السػػنئب األنصػػنر

كق ػػؿ :أـ المس ػ ب .انظػػر :أسػػد الغنب ػ

البػػف األث ػػر

(ٕ.)ّْٖ/

)ِ( ركا مسمـ كتنب البر كالصم كارداب بنب ثكاب المؤمف ف من ص ب مف مرض أك حزف أك نحػك ذلػؾ حتػ
الشكك شنك ن (ْ )ُّٗٗ/رقـ.)ِٕٓٓ( :

)ّ( هك :ز د بف خنلد الا ن اختمؼ ف كن ت كف كقت كفنت كسن اختبلفنن كث انر فق ػؿ :كن تػ أبػك عبػد الػرحمف
كق ؿ :أبن طمح كق ؿ :أبن زرع كنف صنحب لكا ا ن ػكـ الفػت مػنت بنلمد نػ عػنـ (ٖٔ هػػ) كهػك ابػف خمػس
كثمنن ف سن

كق ؿ :بػؿ مػنت بمصػر عػنـ (َٓ ه ػ ) كق ػؿ :غ ػر ذلػؾ -رضػ اهلل عنػ  .-انظػر :االسػت عنب البػف

عبد البر(ُ )ٓٓٗ/كاإلصنب

البف حار (ُ.)ٓٔٓ/

)ْ( ركا أحمد ف مسند ز ػد بػف خنلػد الا نػ – رضػ اهلل عنػ  )ُّ /ّٔ ( -رقػـ )ُِٕٔٗ( :قػنؿ العامػكن :
"إسنند ا د " انظر :كشؼ الخفن (ِ )ّْٕ/كصحح األلبنن ف صح

)ٓ( انظر :فت البنرم البف حار (ٔ.)ّّٓ/
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المطمب الثالث:
سب.
طريقة العبلج النبوي فيمن ّ
كػػنف لمنب ػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – مكقػػؼ مػػف ً
ػب كمػػف تمػػؾ
السػػبنب كممػػف سػ ٌ
الطرؽ النبك ارت :
السب.
أوالً :النيي الصريح عن
ّ
كقػد كرد هػذا األسػػمكب كث ػ ار مثػؿ ( :ال تسػػبكا الػدهر )
(ال تسبكا األمكات فتؤذكا األح ن )

(ّ)

(ُ)
(ْ)

( ال تسػبكا أصػػحنب )

(ِ)

( ال تسبكا الر ).

ثانياً :أسموب اإلقناع.
كمػػف اإلقنػػنع ًذكػػر – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – سػػبب الن ػ

ففػ الػػدهر قػػنؿ :إف اهلل

هػ ػػك الػ ػػدهر كف ػ ػ الصػ ػػحنب – رض ػ ػ اهلل ع ػ ػن ـ أامع ػ ػ ف – ذكػ ػػر فضػ ػػم ـ كمن ػ ػزلت ـ
كانفػػنق ـ كف ػ الكالػػد ف أخبػػر أف سػػب أبػػن كأم ػنت ارخػػر ف هػػك سػػبب لسػػب ـ أبن نػػن
كأم نتنن كفػ األمػكات عمػؿ بػعن ـ قػد أفضػكا إلػ مػن قػدمكا كذكػر سػببن آخػر كهػك أنػ
ؤذم األح ن

كف الر

أخبر أن ن مف ركح اهلل كأن ن معمكرة كف الد ؾ أخبػر أنػ

كقظ لمصبلة.
ظ ػػـ كزر الػ ػػذم
ك ستشػ ػػعر ًع ى

ف ػػذا األس ػػمكب يقنًػ ػػع المخط ػػآل ك كف ػ ػ ع ػػف خطئػ ػ
ارتكبػ ػ فعس ػػمكب اإلقن ػػنع المنطقػ ػ م ػػف األم ػػكر التػ ػ ع ػػنلر الرس ػػكؿ -ص ػػم اهلل عم ػ ػ
الخمق
كسمـ -ب ن مشكم االنحراؼ ي

السب الذم حصؿ ف الماتمع النبكم.
ك ٌ

)ُ( سبؽ تخر ا (صػُِّ).
)ِ( سبؽ تخر ا (صػُِْ).

)ّ( سبؽ تخر ا (صػُِٔ).
)ْ( سبؽ تخر ا (صػُِٕ).
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السب.
ثالثاً :اإلرشاد إلى االستعاذة حال الغضب؛ حتى ال يقع في
ّ
لحػػد ث سػػم منف بػػف صػػرد(ُ) -رض ػ اهلل عن ػ  -قػػنؿ :اسػػتب راػػبلف عنػػد النب ػ -
صم اهلل عم ػ كسػمـ  -كنحػف عنػد امػكس كأحػدهمن سػب صػنحب
كا

فقنؿ النب  -صم اهلل عم كسمـ ( :-إنػ ألعمػـ كممػ
(ِ)

مغضػب ن قػد احمػر

لػك قنل ػن لػذهب عنػ مػن

اد لك قنؿ :أعكذ بنهلل مف الش طنف الرا ـ ).
رابعاً :إيجاد الحمول والبدائل:

قنؿ  -صم اهلل عم كسمـ – عػف الػر  ( :كلكػف سػمكا اهلل مػف خ رهػن كتعػكذكا بػنهلل
(ّ)

مف شرهن).

فبػػدالن مػػف سػػب ن اطمب ػكا مػػف اهلل خ رهػػن كتعػػكذكا بػػنهلل مػػف شػػرهن ف ػػك خ ػػر لكػػـ مػػف

السب ل ن.

فػػبل كف ػ أف تقػػكؿ لمش ػ

كهػػذا ػػدؿ عم ػ تصػػك ب الخطػػع كا اػػند بػػد ؿ عن ػ

هػػذا

خطع دكف المشنرك ف إ اند الحؿ كالبد ؿ المننسب.
خامساً :المشاركة في حل النزاع بين المتسابين.
ك ػػدؿ عمػ هػػذا حػػد ث أبػ هر ػرة  -رضػ اهلل عنػ  -قػػنؿ (:اسػػتب راػػبلف راػػؿ مػػف
المسػػمم ف كراػػؿ مػػف ال ػػكد قػػنؿ المسػػمـ :كالػػذم اصػػطف محمػػدا عم ػ العػػنلم ف فقػػنؿ
ال ػكدم :كالػذم اصػػطف مكسػ عمػ العػنلم ف فرفػػع المسػمـ ػػد عنػد ذلػػؾ فمطػـ كاػ
ال كدم فذهب ال ػكدم إلػ النبػ  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -فػعخبر بمػن كػنف مػف أمػر
كأمػػر المسػػمـ فػػدعن النب ػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -المسػػمـ فسػػعل عػػف ذلػػؾ فػػعخبر
)ُ( هك  :سم منف بف صرد بف الاكف بف أب الاكف بف منقذ بػف رب عػ بػف أصػرـ الخ ازعػ
سن ار فسمن رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسمـ  -سم منف سكف الككفػ
هػ) .انظر :االست عنب البف عبد البر(ِ )ْٔٗ/كأسد الغنب

)ِ( ركا البخنرم كتنب األدب بنب من ن

كػنف اسػم فػ الانهم ػ

كابتنػ ب ػن دا ار فػ خ ازعػ

مػنت عػنـ (ٓٔ

البف األث ر (ِ.)ْٖٓ/

مػف السػبنب كالمعػف (ٖ )ِٖ/رقػـ  )ُُٔٓ ( :كمسػمـ كتػنب البػر

كالصم كارداب بنب فضؿ مف ممؾ نفس عند الغضب كبعم ش

)ّ( سبؽ تخر ا (صػُِٕ).
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فقػػنؿ النبػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ ( :-ال تخ ركنػ عمػ مكسػ
كـ الق نم

فػػإف النػػنس صػػعقكف

فعصعؽ مع ـ فعككف أكؿ مف ف ؽ فإذا مكس بنطش اننػب العػرش فػبل
(ُ)

أدرم أكنف ف مف صعؽ فعفنؽ قبم أك كنف ممف استثن اهلل).

فف هذا الحد ث دل ؿ عم المشنرك الفعم مف النبػ – صػم اهلل عم ػ كسػمـ –
ً
السبنب.
ف حؿ النزاع الذم أدل إل
السب ،وأنو يؤثر عمى العبادة سمباً.
سادساً :التحذير من
ّ
فعػف أبػ هر ػرة  -رضػ اهلل عنػ  -قػػنؿ :قػنؿ رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػػمـ:-
( إذا كػػنف ػػكـ صػػكـ أحػػدكـ فػػبل رفػػث كال صػػخب فػػإف سػػنب أحػػد أك قنتمػ
(ِ)

فم قػػؿ إنػ

امرؤ صنئـ ).

سابعاً :اإلعبلن النبوي ،بأن السب لممسممين من الفسوق.
ففػ ػ ح ػػد ث عب ػػد اهلل ب ػػف عم ػػر – رضػ ػ اهلل عن م ػػن -أف النبػ ػ  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ
(ّ)

كسمـ  -قنؿ ( :سبنب المسمـ فسكؽ).

ألف عػػرض المسػػمـ ح ػراـ كتحػػر ـ دم ػ كمنل ػ فػػبل نبغ ػ لمسػػمـ أف كػػكف سػ ٌػبنبن كال
لعننن لممؤمن ف ألف السب سبب الفرق كالبغض كقد ىم َّف اهلل عم المؤمن ف بمػن امع ػـ
ٌ

عم ػ مػػف األلفػ كاألخػػكة فقػػنؿ  :وََّرُْ٘ مشُوَّْ ِ٤ؼْ َ١محَ َّ ّٜٝمُِ ػَ َٝمُْ ُْٟٙإِرْ ُ٘ مرُ ْٟوَػْ مذََّء َِ مأَ َُٜتَ مُُُْٝٔ َ٣ممىتُِْٟٙ
َِأَلْثَاْرُ ٟتِ ِؼَْ١رُِِ إِرْىََّ٤ها [ آل عمفان  ]113كقػنؿ تعػنل   :إَِ١٤ما َُّ ِ٠َُْ١ْٜمى َ٢إِرْمىَجَ َِأَلْمِٝاُىَّ تَمَُْ٣
وَرَىَْ[ . ُْٟٙالحجفا]11 :

(ْ)

)ُ( سبؽ تخر ا (صػٕٔ).

)ِ) ركا البخػػنرم كتػػنب الصػػكـ بػػنب :هػػؿ ق ػكؿ إن ػ صػػنئـ إذا يشػػتًـ؟ (ّ )ِٔ/رقػػـ )َُْٗ( :كمسػػمـ كتػػنب
الص نـ بنب فضؿ الص نـ (ِ )َٖٕ/رقـ.)ُُُٓ( :

)ّ( ركا البخنرم كتنب اإل منف بنب خكؼ المؤمف مف أف حبط عمم كهك ال شعر (ُ )ُٗ/رقـ (ْٖ).
)ْ( شرح صح

البخنرم البف بطنؿ (ٗ.)ُِْ/
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السب ،سبب لذىاب شيء من الخير.
ثامناً :اإلخبار بأن
ّ
فعف عبندة بػف الصػنمت -رضػ اهلل عنػ  -قػنؿ :خػرج رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ
كسمـ  -ل خبر الننس بم م القدر فتبلح رابلف مف المسػمم ف فقػنؿ النبػ  -صػم اهلل
(ُ)

أال

عم كسمـ ( :-خرات ألخبػركـ بم مػ القػدر فتبلحػ فػبلف كفػبلف كان ػن رفعػت).

تػػرل أف اهلل تعػػنل رفػػع معرف ػ ل م ػ الق ػػدر عػػف عبػػند كحػػرم ـ عمم ػػن عقكب ػ لتبلحػ ػ
(ِ)

الرام ف بحضرة النب – صم اهلل عم كسمـ.-

السب من أخبلق أىل الجاىمية.
تاسعاً :إخباره بأن
ّ
ػب الراػػؿ
قػػنؿ النبػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -ألبػ ذر – رضػ اهلل عنػ  -لمػػن سػ ٌ
الذم أم أعام  ( :إنؾ امػرؤ ف ػؾ انهم ػ ) (ّ) كهػذا غن ػ فػ ذـ السػب كتقب حػ ألف
(ْ)

أمكر الانهم حراـ منسكخ بنإلسبلـ فكاب عم كؿ مسمـ هاران ن كااتنبنهن.
عاش ارً :ضرب المثال لئلقناع.

فعػػف أب ػ هر ػرة  -رض ػ اهلل عن ػ  -أف رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -اػػن
أع ارب ػ فقػػنؿ :ػػن رسػػكؿ اهلل إف ام أرت ػ كلػػدت غبلمػػن أسػػكد فقػػنؿ( :هػػؿ لػػؾ مػػف إبػػؿ؟)

قػػنؿ :نعػػـ قػػنؿ( :مػػن ألكان ػػن؟) قػػنؿ :حمػػر قػػنؿ( :هػػؿ ف ػػن مػػف أكرؽ(ٓ)؟) قػػنؿ :نعػػـ
قنؿ ( :فػعن كػنف ذلػؾ؟) قػنؿ :أ ار عػرؽ نزعػ

(ٔ)

قػنؿ ( :فمعػؿ ابنػؾ هػذا نزعػ عػرؽ).

فضػػرب لػ النبػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ-

ػب كقػػذؼ زكاتػ
ف ػػذا األع اربػ عػ ٌػرض بسػ ٌ
(ٕ)
مثنال محسكسن فنقتنع األعراب تمنـ االقتننع.

)ُ( ركا البخنرم كتنب األدب بنب من ن
)ِ( انظر :شرح صح

مف السبنب كالمعف (ٖ )ُٔ/رقـ.)َْٔٗ ( :

البخنرم البف بطنؿ (ٗ.)ُِْ/

)ّ( سبؽ تخر ا (صػُُٕ).
)ْ( شرح صح

البخنرم البف بطنؿ (ٗ.)ُِْ/

)ٓ ) األكرؽ :مف األلكاف ف اإلبؿ الت تضرب إل لكف الرمند .انظر :فت البنرم البف حار(ُ.)َِٓ/

)ٔ) ركا البخػػنرم كتػػنب الحػػدكد بػػنب مػػن اػػن فػ التعػػر ض (ٖ )ُّٕ/رقػػـ )ْٖٕٔ( :كمسػػمـ كتػػنب الطػػبلؽ
بنب انقضن عدة المتكف عن ن زكا ن كغ رهن بكضع الحمؿ (ِ )ُُّٕ/رقـ.)ََُٓ( :

)ٕ( انظر :شرح ر نض الصنلح ف لمعث م ف (ِ )ّّْ/الننشر :دار الكطف لمنشر الر نض طُِْٔ( ُ/هػ).
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المبحث الثالث:
الشتم.
وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األول :تعريف الشتم.
ذم الشتم.
المطمب الثاني :األسباب النبوية في ّ
المطمب الثالث :طريقة العبلج النبوي فيمن شتم.
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المطمب األول:
تعريف الشتم.
الشتم في المغة:
الش ف كالتن
الكا

كالم ـ دؿ عم كراه كبغض

ككذلؾ الحمنر الشت ـ كاشتقنؽ الشتـ من

كمف ذلؾ األسد الشت ـ كهػك الكر ػ
(ُ)

ألن كبلـ كر .

والشتم في االصطبلح:
(ِ)

" هك قب ي ا ٍل ىك ىبلـ".

كمف التعنر ؼ السنبق

لممبنحث الثبلث تمخص ارت :

ُ – المعف كالسب كالشتـ كممنت متقنرب المعن
عم الذـ.
ِ – فنلمعف :دؿ عم التعذ ب كالطرد كاإلبعند.
السب :دؿ عم القطع كخرؽ األعراض.
ّ–ك ٌ
ْ -كالشتـ :دؿ عم الكراه

)ُ) مقن س المغ
)ِ( ت ذ ب المغ

كالبغض كالقب .

البف فنرس مندة " شتـ "(ّ.)ِْْ/
لؤلزهرم مندة " شتـ " (ُُ.)ِِٓ/

)(224

كاف اختمؼ المفػظ فػنلام ع ػدؿ

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
المطمب الثاني:
ذم الشتم.
األسباب النبوية في ّ
لقد ح ٌذر النب – صم اهلل عم كسمـ – مف الشتـ كن

عن

لمن ف مػف األذل

تعدل ذلؾ إل الخنلؽ – سبحنن كتعنل  -فعف أبػ هر ػرة
ك زداد األمر خطكرة إذا ٌ
 رض اهلل عن  -قنؿ :قنؿ النب  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ ( :-قػكؿ اهلل :شػتمن ابػفك كػذبن كمػن نبغػ لػ

آدـ كمن نبغ لػ أف شػتمن

(ُ)

أمػن شػتم

فقكلػ  :إف لػ كلػدا

كأمن تكذ ب فقكل  :ل س ع دن كمن بدأن ).
كمف األسبنب الت ألام ن ن

النب – صم اهلل عم كسمـ – عف الشتـ:

أوالً :الشتم من صفات الكفار.
فعػف أبػ هر ػرة  -رضػ اهلل عنػ  -قػػنؿ :قػنؿ رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػػمـ:-
(ِ)

(أال تعابكف ك ؼ صرؼ اهلل عن شتـ قر ش كلعن ـ شتمكف مذممن كأنن محمد).
فػػإف ق ػػؿ :ك ػػؼ سػػتق ـ ذلػػؾ كهػػـ مػػن كػػننكا شػػتمكف االسػػـ بػػؿ المسػػم
(ّ)
كاحد فنلاكاب :أف المراد يك ًف اسم الذم هك محمد أف يشتىـ بنلسب.

كالمسػػم

ثانياً :شتم الوالدين من الكبائر.
فعػػف عبػػد اهلل بػػف عمػػرك بػػف العػػنص -رض ػ اهلل عن مػػن  -أف رسػػكؿ اهلل  -صػػم
اهلل عم كسمـ  -قنؿ ( :مػف الكبػنئر شػتـ الراػؿ كالد ػ

قػنلكا :ػن رسػكؿ اهلل كهػؿ شػتـ

الراؿ كالد ؟ قنؿ :نعـ سب أبن الراؿ ف سب أبن ك سب أم

(ْ)

ف سب أم ).

)ُ( ركا البخػػنرم كتػػنب بػػد الخمػػؽ بػػنب مػػن اػػن فػ قػػكؿ اهلل تعػػنل { :كهػػك الػػذم بػػدأ الخمػػؽ ثػػـ ع ػػد كهػػك أهػػكف
عم } [الركـ )َُٔ/ْ( ]ِٕ :رقـ.)ُّّٗ( :

)ِ( ركا البخػػنرم كتػػنب المننقػػب بػػنب مػػن اػػن فػ أسػػمن رسػػكؿ اهلل -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  )ُٖٓ/ْ( -رقػػـ:
(ّّّٓ).

)ّ( حنش السندم عم سنف النسنئ

لمس كط (ٔ.)ُٓٗ/

)ْ( ركا مسمـ كتنب اإل منف بنب ب نف الكبنئر كأكبرهن (ُ )ِٗ/رقـ.)ُْٔ( :
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ثالثاً :شتم اآلخرين ،سبب في شتميم لؤلبوين ونحوىما.
قػػنؿ النػػككم" :فػ حػػد ث عبػػد اهلل بػػف عمػػرك -رض ػ اهلل عن مػػن -دل ػػؿ عمػ أف مػػف
اػػنز أف ينسػػب إل ػ ذلػػؾ الش ػ
تسػػبب ف ػ ش ػ
(ُ)
حصؿ من من تعذل ب الكالد تعذ ن ل س بنل ف".

كانمػػن اعػػؿ هػػذا عقكق ػ ن لككن ػ

رابعاً :الشاتم ،مفمس يوم القيامة.
فعػػف أب ػ هر ػرة -رض ػ اهلل عن ػ  -أف رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -قػػنؿ:
(أتػػدركف مػػن المفمػػس؟) قػػنلكا :المفمػػس ف نػػن مػػف ال درهػػـ لػ كال متػػنع فقػػنؿ ( :إف المفمػػس
مف أمت

عت

كـ الق نم بصبلة كص نـ كزكنة ك عت قد شتـ هذا كقذؼ هػذا كأكػؿ

منؿ هذا كسفؾ دـ هذا كضرب هذا ف عط هذا مػف حسػننت

كهػذا مػف حسػننت

فن ػػت حسػػننت قبػػؿ أف قض ػ مػػن عم ػ أخػػذ مػػف خطن ػػنهـ فطرحػػت عم ػ
(ِ)

فػإف

ثػػـ طػػرح ف ػ

الننر).

كالشنهد ف الحد ث قكل  ( :ك عت كقد شتـ هذا) ف عت كعم د كف لمننس فتيؤخذ تمؾ
الد كف مف رص د مف الحسننت الت عمم ن كهذ مف أعظـ الحسرات كه أف تذهب
حسننت لخصكم الذ ف كنف شتم ـ ف الدن ن ف بق مفمسن قد انت

)ُ( شرح صح

مسمـ (ِ.)ٖٖ/

)ِ( ركا مسمـ كتنب البر كالصم كارداب بنب تحر ـ الظمـ (ْ )ُٕٗٗ/رقـ.)ُِٖٓ( :
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المطمب الثالث:
طريقة العبلج النبوي فيمن شتم.
كمف األسنل ب كالطرؽ النبك ػ فػ عبلاػ – صػم اهلل عم ػ كسػمـ – مػف صػدر منػ
الشتـ.
أوالً :أسموب الترىيب.
المتعمػػؿ ف ػ طر قػ ػ النب ػ – صػػم اهلل عم ػ ػ كسػػمـ – كعبلا ػ لم ػػف شػػتـ

ا ػػد أف

فنا ػػد ف م ػػن تعم ػػؽ ب ػػنهلل تع ػػنل

رتف ػػع

األس ػػمكب تغ ػػر بتغ ػػر ص ػػكرة الش ػػتـ كنكعػ ػ

األسػػمكب ل عبػػر بػػنألذل فعػػف أبػ هر ػرة  -رضػ اهلل عنػ  -قػػنؿ :قػػنؿ رسػػكؿ اهلل -
(ُ)

صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  : -قػػنؿ اهلل -عػػز كاػػؿ ( :-ػؤذ ن ابػػف آدـ ).
(ِ)

قػػنؿ النػػككم:

" معنن عنممن معنمم تكاب األذل ".

ك رل البنحث أف التعب ػر بمفػظ األذل فػ الحػد ث بقكلػ  " :ػؤذ ن " ف ػ نػكع مػف
التره ب كالتخك ؼ ألف اهلل – تعػنل  -قػكؿ  :إَِّٜ َّ٢مزََُِ َ٣مَْرُوَّٜٝ َ٢مَُ وَسَعُمىَٜ َُُٜؼَم َهَُّٜٝ ُٟمُُ ِِمٍ
َّٜذَُُّْ٤ا وََِّرِشَجِ وَوَػَذَّ َٜهُ ْٟػَزََّتا ُّ٠هُِ ا[. األحاا]57 :
ثانياً :سد الذرائع.
كهػػذا كاض ػ كب ػٌف ف ػ ن ػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – مػػف شػػتـ ارخػػر ف حت ػ ال
شػػتمكا اربػػن كاألم ػػنت ف ػػنلن عػػف شػػتـ ارخػػر ف ه ػػك سػػد لمذر ع ػ حت ػ ال ك ػػكف
اإلنسنف متسبب ن ف شتم ألب كأم .

)ُ( ركا البخػ ػػنرم كتػ ػػنب تفس ػ ػ ر الق ػ ػرآف بػ ػػنب {كمػ ػػن مكنػ ػػن إال الػ ػػدهر} [الانث ػ ػ  ]ِْ :ار ػ ػ
(ِْٖٔ) كمسمـ كتنب األلفنظ مف األدب كغ رهن بنب الن
)ِ( شرح صح

( ٔ )ُّّ/رقػ ػػـ:

عف سب الدهر(ْ )ُِٕٔ/رقـ .)ِِْٔ( :

مسمـ (ُٓ.)ِ/
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المبحث الرابع:
الكذب.
وفيو أربعة مطالب:
المطمب األول :تعريف الكذب.
المطمب الثاني :من صور الكذب.
ذم الكذب.
المطمب الثالث :األسباب النبوية في ّ
المطمب ال اربع :طريقة العبلج النبوي فيمن كذب.
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المطمب األول:
تعريف الكذب.
الكذب في المغة:
م ػػعخكذ م ػػف "ك ػػذب" الك ػػنؼ كال ػػذاؿ كالب ػػن

كه ػػك أص ػػؿ ص ػػح

ػػدؿ عمػ ػ خ ػػبلؼ

الص ػػدؽ كتمخ صػ ػ أنػ ػ ال بمػ ػ ن ن ػ ػ الك ػػبلـ فػ ػ الص ػػدؽ كم ػػف ذل ػػؾ الك ػػذب خ ػػبلؼ
(ُ)

الصدؽ.

والكذب في االصطبلح:
(ِ)

"هك عدـ مطنبق الخبر لمكاقع أك العتقند المخبر ل من عم خبلؼ ف ذلؾ".

)ُ( انظر :مامؿ المغ
)ِ( الفركؽ المغك

البف فنرس( ُ )ُٕٖ/كمقن س المغ

لممؤلؼ نفس

مندة " كذب" (ٓ.)ُٕٔ/

لمعسكرم (ُ.)ْْٗ/
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المطمب الثاني:
من صور الكذب.
كمف ذلؾ:

لمكذب صكر عد دة كمظنهر متنكع
أوالً :الكذب عمى اهلل:

زداد قب الكذب كشننعت إذا كنف كذب ن عم اهلل أك عم رسكل

ف نسب الكػنذب إلػ

اهلل أك إلػ رسػػكل قػكالن مػػف تحم ػػؿ أك تحػػر ـ أك خبػػر كهػػك عمػػـ أنػ غ ػػر صػػح

فف حد ث ابػف عبػنس – رضػ اهلل عن مػن  -مػع أبػ سػف نف كقصػ هرقػؿ ( كسػعلتؾ
هؿ كنتـ تت مكن بنلكذب قبؿ أف قػكؿ مػن قػنؿ؟ فػذكرت أف ال فعرفػت أنػ لػـ كػف ل ػذر
(ُ)

الكذب عم الننس ك كذب عم اهلل ).

كالكذب عم اهلل هك أشد أنكاع الكذب كأعظم ن قنؿ تعػنل َ١َِ :م ْ٣وَظَْٝمَّ١ِ٠ ُٟمَ٘ ٣مزَبَ
ػَ[. َُِّٜٝ ًَٝالامف ]32
ك ػػدخؿ ف ػ ذلػػؾ نسػػب مػػن ال م ػػؽ بػػنهلل إل ػ كتغ ػػر د ن ػ كتبد م ػ
كاثبػػنت م ػػن نفػػن كتحق ػػؽ م ػػن أبطم ػ
عػػندا كحػػب مػػن أبغض ػ
(ِ)

كابط ػػنؿ مػػن حققػ ػ

كبغػػض مػػن أحب ػ

كنف ػ مػػن أثبت ػ

كع ػػداكة مػػف كاال كمػ ػكاالة م ػػف

ككصػػف بمػػن ال م ػػؽ ب ػ ف ػ ذات ػ كصػػفنت

كأقكال كأفعنل .

ثانياً :الكذب عمى رسول اهلل – صمى اهلل عميو وسمم .-
فعف المغ رة  -رض اهلل عن  -قنؿ :سمعت النب  -صم اهلل عم كسمـ – قكؿ:
)ُ( ركا البخنرم كتنب بد الكح

بنب :ك ؼ كنف بد الػكح إلػ رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ-؟ (ُ)ٖ/

رقػػـ  )ٕ( :كمسػػمـ كتػػنب الا ػػند كالس ػ ر بػػنب كتػػنب النب ػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -إل ػ هرقػػؿ ػدعك إل ػ
اإلسبلـ (ّ )ُّّٗ/رقـ.)ُّٕٕ( :

)ِ( انظػػر :مكسػػكع مكاقػػؼ السػػمؼ فػ العق ػػدة كالمػػن ر كالترب ػ (ُ )ُٓ/محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف المغػراكم الننشػػر:
المكتب اإلسبلم لمنشر كالتكز ع القنهرة – مصر -النببل لمكتنب مراكش – المغرب -ط.ُ/
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(إف كػػذبن عم ػ
(ُ)

ل ػ س ككػػذب عم ػ أحػػد مػػف كػػذب عم ػ متعمػػدا فم تب ػكأ مقعػػد مػػف

الننر).

ثالثاً :الكذب عمى الناس.
كل صكر متعددة ككث رة من ن:
الصورة األولى :كذب المموك واألمراء.
فعػف أبػ هر ػرة -رضػ اهلل عنػ  -قػػنؿ :قػنؿ رسػكؿ اهلل -صػم اهلل عم ػ كسػػمـ:-
( ثبلث ػ ال كمم ػػـ اهلل ػػكـ الق نم ػ كال ػػزك ـ كال نظػػر إل ػ ـ كل ػػـ عػػذاب أل ػ ـ :ش ػ
(ِ)

زاف كممؾ كذاب كعنئؿ مستكبر).
الصورة الثانية :شيادة الزور.

فعػف أبػ بكػرة  -رضػ اهلل عنػ  -قػػنؿ :قػنؿ النبػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ ( :-أكبػػر
(ّ)

الكبنئر :اإلشراؾ بنهلل كعقكؽ الكالد ف كش ندة الزكر كش ندة الزكر – ثبلثن.)-
الصورة الثالثة :الكذب في البيع والشراء.
(ْ)

فع ػػف حكػ ػ ـ ب ػػف حػ ػزاـ

 -رضػ ػ اهلل عنػ ػ  -ق ػػنؿ :ق ػػنؿ رس ػػكؿ اهلل -ص ػػم اهلل عم ػ ػ

كسمـ ( :-الب عنف بنلخ نر من لـ تفرقن  -أك قنؿ :حت

تفرقن  -فإف صدقن كب نن بكرؾ

)ُ( ركا البخنرم كتنب العمػـ بػنب إثػـ مػف كػذب عمػ النبػ  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ )َٖ/ِ( -رقػـ)ُُِٗ( :
كمس ػػمـ مقدمػ ػ ص ػػح
(ُ )َُ/رقـ.)ْ( :

مس ػػمـ ب ػػنب فػ ػ التح ػػذ ر م ػػف الك ػػذب عمػ ػ رس ػػكؿ اهلل  -ص ػػم اهلل تع ػػنل عم ػ ػ كس ػػمـ -

)ِ( ركا مسمـ كتنب اإل مػنف بػنب ب ػنف غمػظ تحػر ـ إسػبنؿ اإلزار كالمػف بنلعط ػ
الثبلث الذ ف ال كمم ـ اهلل كـ الق نم

كتنف ػؽ السػمع بػنلحمؼ كب ػنف

كال نظر إل ـ كال زك ـ كل ـ عذاب أل ـ (ُ )َُِ/رقـ.)َُٕ( :

)ّ( ركا البخنرم كتنب الش ندات بنب من ق ؿ ف ش ندة الزكر (ٗ )ُّ/رقـ.)ُٔٗٗ( :
)ْ) هك  :حك ـ بف حزاـ بف خك مد بف أسد بف عبد العزل األسدم أبك خنلد المك
أسػػمـ ػػكـ الفػػت

ابف أخ خد ا

أـ المؤمن ف

كصػػحب النب ػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -كش ػ د حن ننػػن مػػنت عػػنـ (ْٓ هػ ػ ) أك بعػػدهن .انظػػر:

االست عنب البف عبد البر( ُ )َِّ /كاإلصنب

البف حار ( ُ.)ّْٗ /
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(ُ)

ل من ف ب ع من كاف كتمن ككذبن محقت برك ب ع من).
الصورة الرابعة :الكذب القتطاع حق اآلخرين.

فعػػف عبػػد اهلل بػػف مسػػعكد  -رض ػ اهلل عن ػ  -قػػنؿ :قػػنؿ رسػػكؿ اهلل -صػػم اهلل عم ػ
كسمـ ( -:مف اقتطع منؿ امرئ مسمـ ب م ف كنذب

(ِ)

لق اهلل كهك عم غضبنف).

ادعى إلى غير أبيو.
الصورة الخامسة :من ّ
فعػف كاثمػ بػػف األسػقع(ّ)  -رضػ اهلل عنػ  -قػنؿ :قػنؿ رسػػكؿ اهلل -صػم اهلل عم ػ
كسمـ ( :-إف مف أعظـ ً
الف ىرل أف ى ٌد ًع الراؿ إل غ ر أب أك يػ ًرم ع نػ مػن لػـ تػر
(ْ)
أك قكؿ عم رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسمـ -من لـ ى يقؿ).
الصورة السادسة :البيتان.
ففػ حػػد ث أنػػس بػػف منلػػؾ – رضػ اهلل عنػ – عػػف كصػػؼ ال ػػكد كف ػ  (:قػػنؿ:
(ٓ) (ٔ)

ن رسكؿ اهلل إف ال كد قكـ ب ت ).

)ُ( ركا البخنرم كتنب الب كع بنب من محؽ الكذب كالكتمنف ف الب ع (ّ )ٖٓ/رقـ )َِٕٗ( :كمسػمـ كتػنب
الب كع بنب الصدؽ ف الب ع كالب نف (ّ )ُُْٔ/رقـ.)ُِّٓ( :

)ِ( سبؽ تخر ا (صٕٖ).

)ّ( هك :كاثم بف األسقع بف عبد العزل بف عبد نل ؿ بف ننشب بف غ رة بف سعد بػف ل ػث بػف بكػر بػف عبػد منػنة بػف
عم بف كننن الم ث

خدـ النب  -صم اهلل عم كسمـ  -ثبلث سن ف ككػنف مػف أهػؿ الصػف

مػنت بدمشػؽ عػنـ

( ٖٓ ه ػ ػ ) كق ػ ػػؿ ٖٔ ( :هػ ػ ػ ) .انظػ ػػر :االسػ ػػت عنب البػ ػػف عبػ ػػد البػ ػػر (ْ )ُّٓٔ/كأسػ ػػد الغنب ػ ػ

البػ ػػف األث ػ ػػر

(ٓ.)ّٗٗ/

)ْ( ركا البخنرم كتنب المننقب بنب نسب ال مف إل إسمنع ؿ (ْ )َُٖ/رقـ.)َّٓٗ( :
ٓ
الب ػػت :الك ػػذب كاالفتػ ػ ار
)) ي
(ُ.)ُٔٓ/

كه ػػك البنط ػػؿ ال ػػذم يتح ػػر منػ ػ  .انظ ػػر :الن ن ػ ػ فػ ػ غر ػػب الح ػػد ث الب ػػف األث ػػر

)ٔ) ركا البخػػنرم كتػػنب أحند ػػث األنب ػػن

بػػنب خمػػؽ آدـ  -صػػمكات اهلل عم ػ  -كذر تػ (ْ )ُِّ/رقػػـ)ِّّٗ( :

ف قص عبد اهلل بف سبلـ -رض اهلل عن .-
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الصورة السابعة :الظن أكذب الحديث.
فع ػػف أبػ ػ هر ػ ػرة  -رضػ ػ اهلل عنػ ػ  -ع ػػف النبػ ػ  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ  -ق ػػنؿ:
(ُ)

( إ نكـ كالظف فإف الظف أكذب الحد ث).

الصورة الثامنة :التحدث بكل ما يسمع اإلنسان.
فعػف أبػ هر ػرة  -رضػ اهلل عنػ  -قػػنؿ :قػنؿ رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػػمـ:-
(ِ)

( كف بنلمر كذبن أف حدث بكؿ من سمع).
الحمم.
الصورة التاسعة :الكذب في ُ

فعػػف اب ػػف عبػػنس -رضػ ػ اهلل عن م ػػن -عػػف النبػ ػ  -ص ػػم اهلل عم ػ كس ػػمـ -ق ػػنؿ:
(ْ)
( مف تحمـ بحمـ لـ ر (ّ) يكمًؼ أف عقد ب ف شع رت ف كلف فعؿ).
الصورة العاشرة :كذب الكيان.
قنلت عنئش – رض اهلل عن ػن  :-سػعؿ أنػنس رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -
عػػف الك ػػنف فقػػنؿ ل ػػـ رسػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ (: -ل سػكا بشػ ) قػػنلكا :ػػن
كػكف حقػػن؟ فقػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ

رسػكؿ اهلل فػػإن ـ حػػدثكف أح ننػػن بنلشػ

كسػػمـ ( :-تمػػؾ الكمم ػ مػػف الحػػؽ خطف ػػن الان ػ
(ٓ)

ف قرهػػن ف ػ أذف كل ػ قػػر الدانا ػ

ف خمطكف ف ن أكثر مف منئ كذب ).

)ُ( ركا البخنرم كتنب األدب بنب من ن

عف التحنسد كالتدابر (ٖ )ُٗ/رقـ )َْٔٔ( :كمسمـ كتنب البػر

كالصم كارداب بنب تحر ـ الظف كالتاسس كالتننفس كالتنناش كنحكهن (ْ )ُٖٗٓ/رقـ.)ِّٓٔ( :

)ِ( ركا مسمـ مقدم صح

مسمـ بنب الن

عف الحد ث بكؿ من سمع (ُ )َُ/رقـ.)ْ( :

)ّ) أم :قػنؿ إنػ رأل فػ النػكـ مػػن لػـ ػر كالكػػنذب فػ رؤ ػػن ػدع أف اهلل تعػنل أ ار مػػن لػـ ػػر كالكػنذب عمػ اهلل
تعنل أعظـ فر ممف كذب عم الخمؽ أك عم نفس  .انظر :الن ن ف غر ب الحد ث البف األث ر (ُ.)ّْْ/

)ْ) ركا البخنرم كتنب التعب ر بنب مف كذب ف حمم (ٗ )ِْ/رقـ.)َِْٕ( :
)ٓ) ركا البخػػنرم كتػػنب األدب بػػنب قػػكؿ الراػػؿ لمشػ

 :لػ س بشػ

كهػك نػػكم أنػ لػ س بحػػؽ (ٖ )ْٕ/رقػػـ:

(ُِّٔ) كمسمـ كتنب السبلـ بنب تحر ـ الك نن كات نف الك نف (ْ )َُٕٓ/رقـ.)ِِِٖ( :
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الصورة الحادية عشر :الكذب في المعان.
فف ػ حػػد ث ابػػف عبػػنس – رض ػ اهلل عن مػػن – عػػف المعػػنف كف ػ  ( :إف اهلل عمػػـ أف
(ُ)

أحدكمن كنذب ف ؿ منكمن تنئب؟).

الصورة الثانية عشر :الكذب المنتشر في اآلفاق " وسائل اإلعبلم".
ففػ الحػػد ث الصػػح
أت ػػنن

قػػنؿ النبػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ ( :-أر ػػت الم مػ رام ػ ف

قػػنال :الػػذم أر ت ػ شػػؽ شػػدق

ارفنؽ ف صنع ب إل

(ِ)

(ّ)

فكػػذاب كػػذب بنلكذب ػ تحمػػؿ عن ػ حت ػ تبم ػ

كـ الق نم ).

الصورة الثالثة عشر :المتشبع بما لم ينل.
قنلت امرأة :ن رسكؿ اهلل إف ل ضػرة ف ػؿ عمػ انػنح إف تشػبعت مػف زكاػ غ ػر
الذم عط ن ؟ فقنؿ رسكؿ اهلل -صػم اهلل عم ػ كسػمـ( :-المتشػبع بمػن لػـ عػط كبلبػس
(ْ)

ثكب زكر).

كالم ػراد ككن ػ كنذبػػن بػػؿ كػػذبن مػػف الفػػكؽ إل ػ التحػػت ك حتمػػؿ أف اعػػؿ ل ػ الكػػذب
(ٓ)

ثكب ف ف ا نـ عم طكر التمث ؿ كمن أف الننئح تقمص قم صن مف قطراف.

)ُ( ركا البخنرم كتنب الطبلؽ بنب بدأ الراؿ بنلتبلعف (ٔ )ََُ/رقـ.)ْْٕٕ( :
)ِ) شؽ شدق  :أم شقق ك قطع

كهك ا از مف كذب الكذب فتنتشر ف أران األرض .انظر :الن ن ػ فػ غر ػب

الحد ث البف األث ر (ِ.)ْٓٗ/

)ّ( ركا البخنرم كتنب الاننئز بنب من ق ؿ ف أكالد المشرك ف (ٖ )ِٓ/رقـ .)َٔٗٔ( :

)ْ) ركا البخنرم كتنب النكنح بػنب المتشػبع بمػن لػـ نػؿ كمػن ن ػ مػف افتخػنر الضػرة (ٕ )ّٓ/رقػـ)ُِٓٗ( :
كمسػػمـ كتػػنب المبػػنس كالز ن ػ

بػػنب الن ػ عػػف التزك ػػر ف ػ المبػػنس كغ ػػر كالتشػػبع بمػػن لػػـ عػػط (ّ )ُُٖٔ/رقػػـ:

(َُِّ) مف حد ث أسمن – رض اهلل عن ن .-
)ٓ) انظر :ف ض البنرم لمكشم رم (ٓ.)ِٓٔ/
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المطمب الثالث:
ذم الكذب.
األسباب النبوية في ّ
تعددت األسبنب النبك ف ذـ الكذب كمف تمؾ األسبنب من عت :
أوالً :الكذب من صفات الشيطان.
قنؿ النب  -صم اهلل عم كسػمـ -ألبػ هر ػرة – رضػ اهلل عنػ  -فػ حندثػ تكك مػ
ف تكز ع الصدقنت (:أمن إن قػد صػدقؾ كهػك كػذكب تعمػـ مػف تخنطػب منػذ ثػبلث ل ػنؿ
(ُ)

ن أبن هر رة قنؿ :ال قنؿ :ذاؾ ش طنف).
ثانياً :الكذب من عبلمات المنافقين.

فعف أب هر رة  -رض اهلل عن  -قػنؿ :قػنؿ رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ:-
(ِ)

( مف عبلمنت المننفؽ ثبلث  :إذا حدث كذب كاذا كعد أخمؼ كاذا اؤتمف خنف ).
ثالثاً :الكذب ييدي إلى الفجور.

ففػ ػ ػ ح ػ ػػد ث اب ػ ػػف مس ػ ػػعكد – رضػ ػ ػ اهلل عنػ ػ ػ – كف ػ ػ ػ  ( :كاف الك ػ ػػذب ػ ػػدم إلػ ػ ػ
(ّ)

الفاػ ػػكر

(ْ)

كاف الفاػ ػػكر ػ ػػدم إل ػ ػ النػ ػػنر كاف الراػ ػػؿ ل كػ ػػذب حت ػ ػ

كتػ ػػب عنػ ػػد اهلل

كذابن).

)ُ( ركا البخنرم كتنب بد الخمؽ بنب صف إبم س كانكد (ّ )َُُ/رقـ.)ُُِّ( :
)ِ( ركا مسمـ كتنب اإل منف بنب ب نف خصنؿ المننفؽ (ُ )ٕٖ/رقـ.)ٓٗ( :
)ّ) فاػػر :فسػػؽ ككػػذب كعصػ كخػػنلؼ كالمػراد :هتػػؾ سػػتر الد ننػ

كالم ػػؿ إلػ الفسػػند .انظػػر :مرقػػنة المفػػنت

لم ركم (ٕ )ََّّ/كالت س ر بشرح الانمع الصغ ر لممننكم (ُ.)ِِٗ/

)ْ( ركا البخػنرم كتػػنب األدب بػنب قػػكؿ اهلل تعػػنل  { :ػن أ ػػن الػػذ ف آمنػكا اتقػكا اهلل كككنػكا مػع الصػػندق ف} [التكبػ :
ُُٗ] كمػػن ن ػ عػػف الك ػػذب (ٖ )ِٓ/رق ػػـ )َْٔٗ( :كمس ػػمـ كت ػػنب الب ػػر كالص ػػم كارداب بػػنب قػػب الك ػػذب

كحسف الصدؽ كفضم ( ْ )َُِِ/رقـ.)َِٕٔ( :
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رابعاً :شدة عذاب من ينشر الكذب بين الناس.
فف حد ث سمرة بف اندب (ُ) -رض اهلل عنػ  -قػنؿ :قػنؿ النبػ  -صػم اهلل عم ػ
قنال :الذم أر تػ شػؽ شػدق فكػذاب كػذب بنلكذبػ

كسمـ ( :-أر ت الم م رام ف أت نن

تحمؿ عن حت تبم ارفنؽ ف صنع ب إل

(ِ)

كـ الق نم ).

ً
عذابػ
ف ذا لشدة كذب
نتشر الكذب حت صؿ إلػ أطػراؼ األرض كانمػن ياعػؿ ي
(ّ)
ف مكضع المعص كهك فم الذم كنف كذب ب .
ك ػػرل البنحػػث :أن ػ ممػػن ػػدخؿ ف ػ هػػذا الكع ػػد ام ػػع أن ػكاع الكػػذب المنتش ػرة ال ػػكـ
عم مكاقع التكاصؿ االاتمنع
الكنذبػ ػ ػ

كاإلذاع ػ ػػنت المبنلغػ ػ ػ

سكا أكنف ذلػؾ مقػرك ان أـ مسػمكع ن ك شػمؿ القنػكات

كالص ػ ػػحؼ التػ ػ ػ تنش ػ ػػر الخب ػ ػػر دكف تثب ػ ػػت كال تعك ػ ػػد

كالرسنئؿ المكذكب ف ال كاتؼ كغ رهن إذ الام ع تفؽ عم الكذب المنتشػرة التػ تعػـ
أران الببلد كال أسنس ل ن مف الصح .

)ُ( هك :سمرة بف اندب بف هبلؿ بف حر ر بف مرة بف حزف بف عمرك بػف اػنبر بػف خشػ ف كهػك ذك ال أرسػ ف سػكف
البصرة قدمت بػ أمػ المد نػ بعػد مػكت أب ػ

فتزكا ػن راػؿ مػف األنصػنر ككػنف فػ حاػر إلػ أف صػنر غبلمػن

أا ػػنز النبػ ػ – ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ  -ػػكـ أح ػػد م ػػنت بنلبصػ ػرة ع ػػنـ (ٗٓ ه ػ ػ ) .انظ ػػر :االس ػػت عنب الب ػػف عب ػػد
البر(ِ )ّٔٓ/كأسد الغنب

البف األث ر (ِ.)ْٓٓ/

)ِ( سبؽ تخر ػا (صػ ِّْ).

)ّ( انظر :عمدة القنرم شرح صح

البخنرم لمع ن (ِِ.)ُْٓ/
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المطمب الرابع:
طريقة العبلج النبوي فيمن كذب.
الكذب خمؽ ذم ـ ان ت األسنل ب النبك لمحنربت

كمف تمؾ األسنل ب كالطرؽ:

أوالً :ىجر الكذاب ،حتى يحدث توبة.
فعف عنئش  -رض اهلل عن ػن  -قنلػت ( :مػن كػنف خمػؽ أبغػض إلػ أصػحنب رسػكؿ
اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -مػػف الكػػذب كلق ػد كػػنف الراػػؿ كػػذب عنػػد رسػػكؿ اهلل
الكذب

فمن زاؿ ف نفس عم حت

(ُ)

عمـ أن قد أحدث من ن تكب ).

ثانياً :التربية بالقدوة.
الترب بنلقدكة الحسن

مف أعظـ كسنئؿ الترب

التػ نر ػػد أف نرب ػ عم ػػن فػ كالد ػ كمػػف حكلػ
نكذب عم .

(ِ)

(ّ)

فعف عبد اهلل بف عنمر

كه أف رل الكلد الخصنؿ الحم ػدة
فػػإذا أردنػػن أف نرب ػ عمػ الصػػدؽ فػػبل

 -رض اهلل عن  -أن قػنؿ :دعتنػ أمػ

كمػن كرسػكؿ اهلل

 صم اهلل عم كسػمـ  -قنعػد فػ ب تنػن فقنلػت :هػن تعػنؿ أعط ػؾ فقػنؿ ل ػن رسػكؿ اهلل -صم اهلل عم كسمـ( :-من أردت أف تعط ؟) قنلت :أعط تم انر فقنؿ رسكؿ اهلل

)ُ( ركا أحمد ف مسند عنئش – رض اهلل عن ن  )َُُ/ِْ( -رقـ )ُِّٖٓ( :قػنؿ ال ثمػ  " :إسػنند صػح
" انظر :مامع الزكائد (ِ )ّٓٗ/كقػنؿ شػع ب األرنػؤكط فػ تعم قػ عمػ
صح

رانل ثقنت رانؿ الش خ ف".

مسػند أحمػد (ِْ " :)ُِّٖٓ/إسػنند

)ِ( انظ ػػر :ال ػػدركس ال كم ػ ػ م ػػف الس ػػنف كاألحك ػػنـ الش ػػرع (ُ )ِٓٗ – ِٖٓ/د .ارش ػػد ب ػػف حسػ ػ ف العب ػػد الك ػػر ـ
الننشر :دار الصم ع

المممك العرب السعكد

ط ُُّْ( ْ/هػ  ََُِ -ـ).

)ّ( هك  :عبد اهلل بف عنمر بف رب ع بف منلؾ بف عػنمر العنػزم حم ػؼ الخطػنب كلػد عمػ ع ػد رسػكؿ اهلل  -صػم
اهلل عم كسمـ  -ق ؿ :كلد سن ست كتكف رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسمـ  -كهك ابف أربػع سػن ف كق ػؿ  :كػنف

ابػػف خمػػس سػػن ف مػػنت عػػنـ (ٖٓ هػػ)  .انظػػر :االسػػت عنب البػػف عبػػد البػػر (ّ )ُّٗ/كأسػػد الغنبػ
(ّ.)ِٖٕ/
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البػػف األث ػػر

(ُ)

– صم اهلل عم كسمـ (:-أمن إنؾ لك لـ تعط ش ئن كتبت عم ؾ كذب ).
ثالثاً :تحريم الكذب ،والترىيب منو.

فف ػ حػػد ث ابػػف مسػػعكد – رض ػ اهلل عن ػ – (كاف الكػػذب ػػدم إل ػ الفاػػكر كاف
الفاػ ػػكر ػ ػػدم إل ػ ػ النػ ػػنر كاف الراػ ػػؿ ل كػ ػػذب ك تحػ ػػرل الكػ ػػذب حت ػ ػ
(ِ)

كتػ ػػب عنػ ػػد اهلل

كذاب ن).

أخبر ف هذا الحد ث أف الكذب ار صنحب إل المعنصػ التػ تػكرد النػنر كأنػ
(ّ)

إف استمر عم عندة الكذب فإن كتب عند اهلل كذاب ن.
رابعاً :عرض التوبة عمى الكذاب؛ لعمو يتوب.

كدل ػ ػػؿ ذل ػ ػػؾ ح ػ ػػد ث اب ػ ػػف عب ػ ػػنس ( :إف اهلل عم ػ ػػـ أف أح ػ ػػدكمن ك ػ ػػنذب ف ػ ػػؿ منكم ػ ػػن
(ْ)

تنئب؟).

خامساً :بيانو – صمى اهلل عميو وسمم  -الحاالت التي يجوز فييا الكذب:
عف أـ كمثكـ بنت عقب (ٓ) -رض اهلل عن ن  -قنلت :سمعت رسكؿ اهلل  -صم اهلل
)ُ( ركا أحم ػػد فػ ػ مس ػػند عبػ ػػد اهلل ب ػػف ع ػػنمر – رضػ ػ اهلل عنػ ػ  )َْٕ/ِْ( -رق ػػـ )َُِٕٓ( :قػػػنؿ الح ػػنفظ
الع ارقػ " :ركا أبػػك داكد كف ػ مػػف لػػـ سػػـ كقػػنؿ الحػػنكـ :إف عبػػد اهلل بػػف عػػنمر كلػػد فػ ح نتػ  -صػمٌ اهلل عم ػ

كسػمـ  -كلػـ سػمع منػ

كلػ شػنهد مػف حػد ث أبػ هر ػرة كابػف مسػعكد كراػنل ـ ثقػػنت إال أف الزهػرم لػـ سػمع مػػف

أبػ ػ هر ػ ػرة" انظ ػػر :تخ ػػر ر أحند ػػث األح ػػن (ْ )َُٕٖ/كق ػػنؿ ش ػػع ب األرن ػػؤكط فػ ػ تعم قػ ػ عمػ ػ مس ػػند أحم ػػد
(ِْ" : )َْٕ/حسف لغ ر ".

)ِ( سبؽ تخر ا (صػ ِّٓ).

)ّ( انظر :الدركس ال كم مف السنف كاألحكنـ الشرع
)ْ( سبؽ تخر ا ( صػِّْ).

د .راشد بف حس ف (ُ.)ّٓٔ/

)ٓ( ه  :أـ كمثكـ بنت عقب بف أب مع ط أسممت أـ كمثكـ بنت عقب بمك
المد ن ػ

قبؿ أف عخذ النسػن فػ ال اػرة إلػ

ثػػـ هػػنارت كبن عػػت ف ػ مػػف الم ػػنارات المبن عػػنت كق ػػؿ :ه ػ أكؿ مػػف هػػنار مػػف النسػػن

المد ن تزكا ن ز د بف حنرث

فقتػؿ عن ػن ػكـ مؤتػ

كلمػػن قػػدمت

فتزكا ػن الزب ػر بػف العػكاـ فكلػدت لػ ز نػب ثػـ طمق ػن فتزكا ػن

عبد الرحمف بف عكؼ فكلدت ل إبراه ـ كحم دا كغ رهمن كمنت عن ػن فتزكا ػن عمػرك بػف العػنص فمكثػت عنػد
ش ار ثـ منتت .انظر :االست عنب البف عبد البر (ْ )ُْٗٓ/كأسد الغنب
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عم ػ كسػػمـ – قػػكؿ ( :ل ػ س الكػػذاب الػػذم صػػم ب ػ ف النػػنس ك قػػكؿ خ ػ ار ك نم ػ
(ُ)

خ را).

(ِ)
رخص ف ش
قنؿ ابف ش نب " :كلـ أسمع ي ى
الحرب كاإلصبلح ب ف الننس كحد ث الراؿ امرأت

ممن قكؿ الننس كذبن إال فػ ثػبلث:
(ّ)

كحد ث المرأة زكا ن".

ال خبلؼ ف اكاز الكذب ف هذ الصكر الثبلث كانمن الخبلؼ ف المػراد بنلكػذب
كق ػؿ :ال اػكز الكػذب فػ شػ

المبنح ف ن مػن هػك؟ فق ػؿ :عمػ إطبلقػ

أصػبل كمػن

ان مف اإلبنح ف هذا المراد ب التكر ػ كاسػتعمنؿ المعػنر ض ال صػر الكػذب مثػؿ
أف ع ػػد زكاتػ ػ أف حسػ ػػف إل ػػن ك كسػ ػػكهن كحنص ػػم أف ػػعت بكممػ ػػنت محتممػ ػ ف ػ ػػـ
المخنطب من ن من ط ب قمب

كاذا سع ف اإلصبلح نقؿ عػف هػؤال إلػ هػؤال كبلمػن

ام ػ بل كمػػف ه ػؤال إل ػ ه ػؤال كػػذلؾ ككٌرل ككػػذا ف ػ الحػػرب بػػعف قػػكؿ لعػػدك مػػنت
إم ػػنمكـ األعظ ػػـ ك ن ػػكم إم ػػنم ـ فػ ػ األزم ػػنف المنضػ ػ أك غ ػػدا عت ن ػػن م ػػدد أم :طع ػػنـ
كنحك

هذا مف المعنر ض المبنح

(ْ)

فكؿ هذا انئز.

)ُ) ركا مسمـ كتنب البر كالصم كارداب بنب تحر ـ الكذب كب نف من بنح من (ْ )َُُِ/رقـ.)َِٔٓ( :

)ِ( هك :محمد بػف مسػمـ بػف عبػد اهلل بػف شػ نب مػف بنػ زهػرة مػف قػر ش تػنبع مػف كبػنر الحفػنظ كالفق ػن مػدن
سػػكف الشػػنـ هػػك أكؿ مػػف دكف األحند ػػث النبك ػ
(ََِِ) حػػد ث أخػػذ عػػف بعػػض الصػػحنب

كدكف مع ػػن فق ػ الصػػحنب

قػػنؿ أبػػك داكد ":ام ػػع حػػد ث الزهػػرم

كأخػػذ عن ػ منلػػؾ بػػف أنػػس  .انظػػر :تػػذكرة الحفػػنظ لمػػذهب ( ُ)َُِ/

كت ذ ب الت ذ ب البف حار ( ٗ.)ُْٓ - ْْٓ/

)ّ( ركا مسمـ كتنب البر كالصم كارداب بنب تحر ـ الكذب كب نف من بنح من (ْ )َُُِ/رقـ.)َِٔٓ( :
)ْ( انظر :شرح صح

مسمـ لمنككم (ُٔ )ُٕٓ/بتصرؼ س ر.
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المبحث الخامس:
الغيبة.
وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األول :تعريف الغيبة.
ذم الغيبة.
المطمب الثاني :األسباب النبوية في ّ
المطمب الثالث :طريقة العبلج النبوي فيمن اغتاب.
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المطمب األول:
تعريف الغيبة.
ِ
الغيبة في المغة:
ً
االغت ً
نب كبنلفت
الغ ب  :بكسر الغ ف مف ٍ

(ُ)

الغ ٍ يبكب .
مف ى

والغيبة في االصطبلح:
ه الت فسػرهن النبػ – صػم اهلل عم ػ كسػمـ – كمػن فػ حػد ث أبػ هر ػرة -رضػ
اهلل عن  -أف رسكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -قػنؿ ( :أتػدركف مػن الغ بػ ؟ قػنلكا :اهلل
كرسكل أعمـ قنؿ :ذكرؾ أخنؾ بمن كر ق ؿ :أف أر ت إف كػنف فػ أخػ مػن أقػكؿ؟ قػنؿ:
إف كنف ف من تقكؿ فقد اغتبت

(ِ)

كاف لـ كف ف فقد ب ت ).
(ّ)

كضنبط ن :ه أف يذكر الغنئب بمن سكؤ .

(ْ)

الغنئب بمن ل س ف ف ك الب ت كالب تنف.
فإذا ىذكر
ى
كاف كاا

(ٓ)

ف ك شتـ.

)ُ( معاـ الع ف لمفراه دم مندة " غ ب " (ْ )ْْٓ/ت ذ ب المغ

لؤلزهرم مندة " غ ب "(ٖ.)ُّٖ/

)ِ( ركا مسمـ كتنب البر كالصم كارداب بنب تحر ـ الغ ب (ْ )ََُِ/رقـ.)ِٖٓٗ( :
)ّ( غر ب الحد ث البف الاكزم (ِ.)ُٖٔ/

)ْ( الن ن ف غر ب الحد ث كاألثر البف األث ر (ّ.)ّٗٗ/
)ٓ( التعر فنت لمارانن (ُ.)ُّٔ/
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المطمب الثاني:
ذم الغيبة.
األسباب النبوية في ّ
أعػ ػراض المس ػػمم ف ل ػػن حرمػ ػ كب ػ ػرة فػ ػ اإلس ػػبلـ كل ػػذا ذـ النبػ ػ – ص ػػم اهلل عم ػ ػ
كسمـ– الغ ب ألسبنب من ن:
أوالً :الغيبة محرمة.
مف أكثر المعنص انتشن انر ب ف الننس مع تسنهم ـ ب ن كت نكن ـ ف إنكنرهػن الغ بػ

فعف أب هر رة  -رض اهلل عنػ  -أف رسػكؿ اهلل -صػم اهلل عم ػ كسػمـ  -قػنؿ ( :كػؿ
المسمـ عم المسمـ حراـ دم

كمنل

(ُ)

كعرض ).

ف ػػذا حػػد ث اػػنمع ف ػ محنفظ ػ المسػػمـ عم ػ حقػػكؽ أخ ػ

كعػػدـ تعد ػ عم ػػن بغ ػػر

حؽ فبل حؿ لمسمـ أف سفؾ ألخ دمن كال ستمب ل منال سػرق أك انت نبػن أك غشػن
فػ ػ المعنممػ ػ

كال طع ػػف فػ ػ أكص ػػنف كأخبلقػ ػ

بسبب ف ك صكف مكضع الكرام من

كال غتنب

أك آبنئػ ػ كأا ػػداد أك م ػػف مت ػػكف إل ػ ػ
(ِ)

كال ننؿ مف عرض .

ثانياً :الغيبة سبب في عذاب فاعميا.
الغ ب ػ سػػبب لمعػػداكة ب ػ ف المسػػمم ف كفسػػند ذات ب ػػن ـ كلبشػػنعت ن شػػب اهلل المغتػػنب
بمػػف عكػػؿ لحػػـ أخ ػ م ت ػن ككننػػت عقكب ػ المغتػػنب فػ البػػرزخ أن ػ مػػزؽ كا ػ كصػػدر

بعظفػػنر مػػف نحػػنس فعػػف أنػػس  -رض ػ اهلل عن ػ  -قػػنؿ :قػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل
عم ػ كسػػمـ ( :-لمػػن عػػرج ب ػ مػػررت بقػػكـ ل ػػـ أظفػػنر مػػف نحػػنس

)ُ( ركا مسػػمـ كتػػنب البػػر كالص ػػم كارداب بػػنب تحػػر ـ ظمػػـ المس ػػمـ كخذل ػ
(ْ )ُٖٗٔ/رقـ.)ِْٓٔ( :

)ِ) انظر :األدب النبكم لمشنذل (ُ )ُّٕ/بتصرؼ س ر.
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كصدكرهـ فقمت :مػف هػؤال ػن ابر ػؿ؟ قػنؿ :هػؤال الػذ ف ػعكمكف لحػكـ النػنس ك قعػكف
ف أعراض ـ).

(ُ)

ثالثاً :الغيبة من عبلمات النفاق.
فنلمغتػػنب شػػر النػػنس ػػعت ه ػؤال بكا ػ كه ػؤال بكا ػ
الصػػدكر ثػػـ مػػن مبػػث أف غتنبػ ك سػػآل إل ػ فػ غ بتػ

قػػكؿ ألخ ػ أمنم ػ مػػن شػػرح
كهػػذ مػػف عبلمػػنت النفػػنؽ فعػػف

أب هر رة  -رض اهلل عن  -قنؿ :قنؿ النب  -صم اهلل عم كسمـ ( :-تاػد مػف شػر
الننس كـ الق نم عند اهلل ذا الكا ف الذم عت هؤال بكا

(ِ)

كهؤال بكا ).

)ُ( ركا أحمػػد فػ مسػػند أنػػس بػػف منلػػؾ – رض ػ اهلل عن ػ  )ّٓ/ُِ( -رقػػـ )َُّّْ( :قػػنؿ الحػػنفظ الع ارق ػ :
"ركا أبك داكد مسندان كمرسبلن كالمسند أص "  .انظػر :تخػر ر أحند ػث اإلح ػن ( ْ )ُّٕٕ/كقػنؿ شػع ب األرنػؤكط
ف تعم ق عم مسند أحمد(ُِ" :)ّٓ/إسنند صح

عم شرط مسمـ".

)ِ( ركا البخنرم كتنب األدب بنب من ق ؿ ف ذم الكا ف (ٖ )ُٖ/رقـ.)َٖٔٓ( :
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المطمب الثالث:
طريقة العبلج النبوي فيمن اغتاب.
لقد تنكعت طرؽ العبلج النبكم ف مف اغتنب كمف تمؾ الطرؽ:
أوالً :اإلعبلن الحاسم في المناسبات العامة بالحرمة.
فعف ابػف عبػنس  -رضػ اهلل عن مػن -أف رسػكؿ اهلل -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -خطػب
الننس كـ النحر فقػنؿ (:إف دمػن كـ كأمػكالكـ كأع ارضػكـ عمػ كـ حػراـ كحرمػ ػكمكـ
(ُ)

هذا ف بمدكـ هذا ف ش ركـ هذا).

هػػذا ممػػن كػػنف النبػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -خطػػب بػ فػ الماػػنمع العظ مػ
خطب ب ف حا الكداع كـ النحر ك كـ عرف

(ِ)

فإنػ

كال كـ الثنن مف أ نـ التشر ؽ.

ثانياً :أسموب الترىيب والزجر.
ففػ حػػد ث أبػ بػػرزة األسػػمم (ّ) -رضػ اهلل عنػ  -قػػنؿ :قػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -صػػم
كل ػػـ ػػدخؿ اإل م ػػنف قمبػ ػ  :ال تغت ػػنبكا

اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ ( :-ػػن معش ػػر م ػػف آم ػػف بمس ػػنن

المسمم ف كال تتبعكا عكرات ـ فإن مف تتبع عكرة أخ تتبع اهلل عكرت

كمف تتبع اهلل

)ُ) ركا البخنرم كتنب العمـ بنب قكؿ النب  -صم اهلل عم كسػمـ":-رب مبمػ أكعػ مػف سػنمع" (ِ)ُٕٔ/
رقـ .)ُّٕٗ( :

)ِ) انمع العمػكـ كالحكػـ فػ شػرح خمسػ ف حػد ثن مػف اكامػع الكمػـ(ِ )ِٕٗ/ز ػف الػد ف عبػد الػرحمف بػف أحمػد بػف
السػػبلم
راػب بػػف الحسػػف ى

البغػػدادم ثػػـ الدمشػق

الحنبمػ

(تٕٗٓ :هػػ) تحق ػػؽ  :شػػع ب األرنػػنؤكط  -إبػراه ـ

بناس الننشر :مؤسس الرسنل – ب ركت -طُِِْ( ٕ/هػ ََُِ -ـ ).

)ّ( اختمػػؼ ف ػ اسػػم

فق ػػؿ :نضػػم بػػف عب ػػد بػػف الحػػنرث غمبػػت عم ػ كن ت ػ

كق ؿ :نضم بف عبد اهلل بف الحنرث كق ػؿ :عبػد اهلل بػف نضػم

برزة قد من كش د فت مك

كق ػػؿ :نضػػم بػػف عب ػػد بػػف الحػػنرث

كق ػؿ :سػمم بػف عب ػد كالصػح

األكؿ أسػمـ أبػك

ثـ تحكؿ إل البصرة ثـ غػ از خ ارسػنف كمػنت ب ػن عػنـ (ْٔ هػػ)  .انظػر :االسػت عنب

البف عبد البر (ْ )ُْٗٓ/كأسد الغنب

البف األث ر(ٔ.)ِٖ/
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عكرت

(ُ)

فضح كلك ف اكؼ ب ت ).

ثالثاً :استخدام أسموب التشويق ،والترغيب.
فع ػػف أبػ ػ ال ػػدردا  -رضػ ػ اهلل عنػ ػ  -ع ػػف النبػ ػ  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ  -ق ػػنؿ:
( مف رد عف عرض أخ

رد اهلل عف كا

(ِ)

الننر كـ الق نم ).

رابعاً :السامع لمغيبة ،مشارك في اإلثم  ،مالم ينكر.
دؿ الحد ث السنبؽ بمنطكقػ
رد عف عرض أخ

الػذب عػف أعػراض المسػمم ف كدؿ بمف كمػ أف مػف لػـ

لحق اإلثـ.

كالمسػػتمع لمغ ب ػ شػػر ؾ ف ػػن كال ػػتخمص مػػف إثػػـ سػػمنع ن إال أف نكػػر بمسػػنن
(ّ)

فػػإف

خنؼ فبقمب كاف قدر عم الق نـ أك قطع الكبلـ بكبلـ آخر لزم ذلؾ.
كالمسػػتمع لػ شػػر ؾ فمػكال المسػػتمع لػػـ ً
صػر قكلػ غ بػ
ى
(ْ)
تؾ ستر كاغتنب عند .
د

ألنػ نطػػؽ ب ػػن عنػػد كبػ ف

)ُ( ركا أحمد ف مسند أبػ بػرزة األسػمم – رضػ اهلل عنػ  )َِ/ّّ( -رقػـ )ُٕٕٗٔ( :قػنؿ الحػنفظ الع ارقػ
 ":أخرا أبك داكد مف حد ث أب برزة بإسنند ا د كلمترمذم مف حد ث ابف عمر كحسن "  .انظر :تخر ر أحند ػث
اإلح ػػن ( ُ )ُٔٔ/كقػػنؿ شػػع ب األرنػػؤكط ف ػ تعم ق ػ عم ػ مسػػند أحمػػد (ّّ" :)َِ/صػػح

لغ ػػر كهػػذا إسػػنند

حسف".

)ِ) ركا أحمد ف مسند أب الػدردا – رضػ اهلل عنػ  )ِٖٓ/ْٓ( -رقػـ  )ِّْٕٓ( :قػنؿ الحػنفظ الع ارقػ " :

أخرا الترمذم كحسن " انظر :تخر ر أحند ث اإلح ن ( ُ )ٕٔٔ/كقنؿ شع ب األرنؤكط ف تعم قػ عمػ مسػند

أحمد(ْٓ" :)ِٖٓ/حسف لغ ر ".

)ّ( انظر :مختصر من نج القنصد ف (ُ )َُٕ – ُٔٗ/أحمد بف عبد الػرحمف بػف قدامػ

ناػـ الػد ف أبػك العبػنس

نف دمشؽ عنـ النشر ُّٖٗ( :هػ -
البى ٍ
المقدس ( تٖٔٗ :هػ) قدـ ل  :محمد أحمد دهمنف الننشر :مكتىىب ي ىد ًار ى
ُٖٕٗ ـ ).

)ْ( انظػػر :المن ػػنت (ُ )ٗٓ/محمػػد بػػف عمػ بػػف الحسػػف بػػف بشػر أبػػك عبػػد اهلل الحكػ ـ الترمػػذم (تَِّ :هػػ)

تحق ػػؽ :محم ػػد عثم ػػنف الخش ػػت الننش ػػر :مكتبػ ػ القػ ػرآف لمطب ػػع كالنش ػػر كالتكز ػػع – الق ػػنهرة  -مص ػػر ع ػػنـ النش ػػر:
(َُْٔه ػ ػ ُٖٔٗـ) كانظػػػر :األذكػػػنر لمن ػػككم (ُ )ّّٗ/تحق ػػؽ :عب ػػد القػػػندر األرنػػػؤكط الننشػػػر :دار الفك ػػر
لمطبنع ػ كالنشػػر كالتكز ػػع ب ػركت – لبنػػنف -ط ُُْْ( ُ/هػ ػ  ُْٗٗ -ـ) كنزه ػ الماػػنلس كمنتخػػب النفػػنئس(ُ/

ُُٓ) عبد الػرحمف بػف عبػد السػبلـ الصػفكرم (تْٖٗ :هػػ) الننشػر :المطبعػ الكنسػتم – مصػر -عػنـ النشػر:
(ُِّٖهػ).

)(245



كالسككت عم الغ ب حراـ قنؿ تعنل   :إِ ُْٟٙ٤إِرهَّ ٠ثُْٝهُ[ . ْٟالنسا]141 :

(ُ)

كلقد أانز العممن الغ ب ف ست مكاطف كه :
أكل ن :التظمـ.
كثنن ن :االستغنث لتغ ر المنكر كالرد إل من ر الحؽ.
كثنلث ن :االستفتن .
كرابع ن :تحذ ر المسمم ف مف شر .
كخنمس ن :ككف اسم مؤذ ن كنألعرج كاألعمش إال إف أمكف تعر ف بغ ر ذلؾ.
كسندس ن :المانهر بنلفسؽ.

(ِ)

كقد امع ن أحد الشع ار (ّ) ف ب ت ف فقنؿ:
متظموـ كمعر و
ؼ كمحذ ور

القدح ل س بغ ب و ف ست و
ي
و
كمستفت كمف
كمانهر فسقن

طمب اإلعنن ف إزال منكر.

)ُ( إح ن عمكـ الد ف لمغزال (ُ. )ِّٓ/

)ِ( انظػر :بر قػ محمكد ػ فػ شػػرح طر قػ محمد ػ كشػػر ع نبك ػ فػ سػ رة أحمد ػ (ّ )ُٖٔ/أبػك سػػع د الخػػندم
الحنف

الننشر :مطبع الحمب

)ّ( الب تنف لمش

بدكف طبع ( ُّْٖهػ).

كمنؿ الد ف بف أب شر ؼ انظر :أنكار البركؽ ف أنكا الفركؽ (ْ )َِّ/أبك العبنس شػ نب

الد ف أحمد بف إدر س بف عبد الرحمف المنلك

الش ر بنلقراف

( ُُْٖهػ).
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المبحث السادس:
النميمة.
وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األول :تعريف النميمة.
ذم النميمة.
المطمب الثاني :األسباب النبوية في ّ
نم.
المطمب الثالث :طريقة العبلج النبوي فيمن ّ
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المطمب األول:
تعريف النميمة.
النميمة في المغة:
(ُ)

النـ :التكر ش

كاإلغ ار

(ِ)

كرفع الحد ث عم كا اإلشنع كاإلفسند.

النميمة في االصطبلح:
النم م ه  " :نقؿ الحد ث مف قكـ إل قكـ عم ا

(ّ)

اإلفسند كالشر".

كعرفت النم م بعن ن " :كشؼ من كر كشف سكا كره المنقكؿ عنػ أك المنقػكؿ إل ػ
أك ثنل ػػث كسػ ػكا ك ػػنف الكش ػػؼ ب ػػنلقكؿ أك الكتنبػ ػ

أك الرم ػػز أك اإل م ػػن

(ْ)

أك نحكه ػػن

كسكا كنف المنقكؿ مف األقكاؿ أك األعمنؿ كسكا كنف ع بن أك غ ر ".

ُ
كرش ب ن ـ كأَّىرش بمعن ن  :أم أفسد .انظر :شمس العمكـ لنشكاف الحم رم (ُُ.)َُْٕ/
) ) التكر شَّ :
)ِ( انظر :لسنف العرب البف منظكر مندة " نمـ " (ُِ.)ِٓٗ/

)ّ) الن ن ف غر ب الحد ث كاألثر البف األث ر (ٓ.)َُِ/
)ْ( إح ن عمكـ الد ف لمغزال (ّ.)ُٓٔ/
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المطمب الثاني:
ذم النميمة.
األسباب النبوية في ّ
النم مػ ػ تف ػػرؽ بػ ػ ف اإلخ ػػكة كاألحب ػػنب كاألق ػػنرب كاألص ػػحنب كبػ ػ ف الماتمع ػػنت
ذم ن النب – صم اهلل عم كسمـ – ألسبنب من ن:
كالشعكب كلذا ٌ
أوالً :النميمة القالة بين الناس.
محمػدا  -صػم اهلل عم ػ كسػمٌـ
فعػف عبػد اهلل بػف مسػعكد -رضػ اهلل عنػ  -قػنؿٌ :
إف ٌ
(ِ)
(ُ)
الننس).
النم م القنل ب ف ٌ
ض ؟ه ٌ
الع ٍ
 قنؿ ( :أال ٌأنبئكـ من ى
كمعنػ ػ القنلػ ػ بػ ػ ف الن ػػنس :أم كثػ ػرة الق ػػكؿ كا ق ػػنع الخص ػػكم ب ن م ػػن ف م ػػن حكػ ػ
(ّ)

لمبعض عف البعض كهـ الذ ف نقمكف الكبلـ ك كقعكف الخصكم ب ف الننس.
ثانياً :ال يدخل الجنة نمام.

(ْ)
ػنـ الحػد ث فقػنؿ حذ فػ  :سػمعت
فعف حذ ف  -رض اهلل عن ٌ -أن بمغ ٌ
أف رابل ٌ
(ٓ)
نمنـ ).
رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسمٌـ -قكؿ ( :ال دخؿ ٌ
الان ٌ
(ٔ)

الان قتٌنت ).
كف لفظ  ( :ال دخؿ ٌ

ُ
ضػ  :بفػػت العػ ف كاسػػكنف الضػػند هػػذا هػػك األشػ ر فػ كتػػب الحػػد ث كتقػػد ر الحػػد ث :أال أنبػػئكـ مػػن العضػ
الع ٍ
)( ى
الفنحش الغم ظ التحر ـ .انظر :صح مسمـ تعم ؽ :محمد فؤاد عبد البنق (ْ.)َُِِ/

)ِ( ركا مسمـ كتنب البر كالصم كارداب بنب تحر ـ النم م (ْ )َُِِ/رقـ.)َِٔٔ( :
)ّ( انظر :ف ض القد ر لممننكم (ّ )ُّّ/بتصرؼ .

)ْ( هك :حذ ف بف ال منف حس ؿ أك حسػؿ بػف اػنبر بػف عمػرك بػف رب عػ بػف اػركة بػف الحػرث العبسػ

القط عػ

أبك عبد اهلل ش د أحدان كمن بعدهن صنحب سر رسكؿ اهلل – صم اهلل عم كسمـ -فيتحت همداف كالرم كالػد نكر
عمػ ػ د ػ ػ م ػػنت ع ػػنـ ( ّٔ ه ػ ػ ) .انظ ػػر :االس ػػت عنب الب ػػف عب ػػد الب ػػر (ُ )ِٕٕ /كاإلص ػػنب الب ػػف حا ػػر (ُ/
ُّّ).

)ٓ( ركا مسمـ كتنب اإل منف بنب ب نف غمظ تحر ـ النم م (ُ )َُُ/رقـ.)َُٓ( :

)ٔ( ركا البخػػنرم كتػػنب األدب بػػنب مػػن كػػر مػػف النم م ػ (ٖ )ُٕ/رقػػـ )َٔٓٔ( :كمسػػمـ كتػػنب اإل مػػنف
بنب ب نف غمظ تحر ـ النم م (ُ )َُُ/رقـ.)َُٓ( :
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كالفػػرؽ ب ػ ف النمػػنـ كالقتػػنت :النمػػنـ مػػف سػػمع بعمػػـ المتحػػدث كالقتػػنت سػػمع بػػدكف
عمم .

(ُ)

ك رل البنحث :أف النمنـ كالقتنت كمن قكـ ب أمر حراـ سكا نقؿ عػف قػكـ عممػكف
أن نقؿ عن ـ أـ ال عممكف إذ الغن ه اإلفسند ب ف الننس.
ثالثاً :النميمة تحمق الدين.
عػػف أبػ الػػدردا  -رضػ اهلل عنػ  -قػػنؿ :قػػنؿ رسػػكؿ اهلل -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ:-
( أال أخبػػركـ بعفضػػؿ مػػف دراػ الصػػبلة كالصػ نـ كالصػػدق ؟ قػػنلكا :بمػ
(ِ)

قػػنؿ :إصػػبلح

ذات الب ف قنؿ :كفسند ذات الب ف ه الحنلق ).
(ّ)

كف حد ث الزب ر بػف العػكاـ

– رضػ اهلل عنػ  -أف رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ

دب إل كـ دا ي األمـ قبمكـ الحسػد كالبغضػن
كسمـ  -قنؿٌ ( :
(ْ)
أقكؿ تحمؽ الشعر كلكف تحمؽ الد ف).

كالبغضػن هػ الحنلقػ

ال

)ُ( انظر :ف ض البنرم لمكشم رم (ٔ )ُّٗ/بتصرؼ.

)ِ( ركا أحمد ف مسند أب الػدردا – رضػ اهلل عنػ  )ََٓ/ْٓ( -رقػـ  )َِٕٖٓ( :قػنؿ الحػنفظ الع ارقػ " :
ركا أبك داكد كالترمذم كصحح "  .انظر  :تخر ر أحند ث اإلح ػن (ُ )ٔٓٗ/كقػنؿ شػع ب األرنػؤكط فػ تعم قػ
عم مسند أحمد (ْٓ " :)ََٓ/إسنند صح

رانل ثقنت رانؿ الش خ ف".

)ّ( هك :الزب ر بف العكاـ بف خك مد بف أسد بف عبد العزل بف قص القرش األسدم كن أبن عبد اهلل كأم صػف
بنت عبد المطمب بف هنشـ عم رسكؿ اهلل -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -أسػمـ الزب ػر كهػك ابػف خمػس عشػر سػن

رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسمـ -ب ن كب ف عبد اهلل بف مسعكد ح ف آخ ب ف الم نار ف بمكػ

آخػ

فممػن قػدـ المد نػ

كآخػ بػ ف الم ػػنار ف كاألنصػػنر آخػ بػ ف الزب ػػر كبػ ف سػػمم بػػف سػػبلم بػػف كقػػش قتػػؿ عػػنـ (ّٔ هػػ ) .انظػػر:
االست عنب البف عبد البر (ِ )ُٓٔ- َُٓ/كأسد الغنب

البف األث ر (ِ.)َّٕ/

)ْ( ركا أحمد ف مسند الزب ر بف العكاـ – رض اهلل عن  )َِّ/ِ( -رقـ )َُّْ( :تحق ؽ :شع ب األرنؤكط

كقنؿ شع ب األرنؤكط  " :إسنند ضع ؼ لا نل مػكل آؿ الزب ػر كمػع ذلػؾ فقػد ا ٌػكد إسػنند الحػنفظ المنػذرم فػ
"الترغ ب"( ّ )ْٖٓ/كال ثم ف "المامع"( ٖ.)َّ/
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المطمب الثالث:
نم.
طريقة العبلج النبوي فيمن ّ
تنكعت طرؽ العبلج النبكم ف مف كقع ف النم م
النم م

ب ف السػؤاؿ كاإلخبػنر عػف عنقبػ

كخطرهن عم النحك ارت :
(ُ)

ضو ؟ ).
الع ْ
أوالً :السؤال ( أال أنبئكم ما َ

هػػذا مػػف أسػػنل ب التعمػ ـ كهػ أف مقػ المعمػػـ السػؤاؿ عمػ المخػػنطب ف لمتنب ػ
(ِ)

حتػ

انتبنهن.
ستث ر أف نم ـ ك عطكا الكبلـ
ن
ثانياً :اإلخبار عن عاقبة النميمة.

ع ػػف اب ػػف عب ػػنس -رضػ ػ اهلل عن م ػػن -ق ػػنؿ :م ػػر النبػ ػ  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ-
بح ػػنئط فس ػػمع ص ػػكت إنس ػػنن ف ع ػػذبنف فػ ػ قبكرهم ػػن فق ػػنؿ النبػ ػ  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ
كسػمـ ( : -عػػذبنف كمػػن عػػذبنف فػ كب ػػر) ثػػـ قػػنؿ ( :بمػ
بكل

كػػنف أحػػدهمن ال سػػتتر مػػف

ككنف ارخر مشػ بنلنم مػ ) ثػـ دعػن بار ػدة فكسػرهن كسػرت ف فكضػع عمػ كػؿ

قبر من من كسرة فق ؿ ل  :ن رسكؿ اهلل لـ فعمت هذا؟ قنؿ ( :لعم أف خفؼ عن مػن مػن
(ّ)

لـ ت بسن).

المعنص الت يعنقػب عم ػن العبػد ػكـ الق نمػ نكعػنف :حػؽ هلل كحػؽ لعبػند كأكؿ مػن
قضػ ف ػ ػػكـ الق نمػ مػػف حقػػكؽ اهلل الصػػبلة كمػػف حقػػكؽ العبػػند الػػدمن كأمػػن البػػرزخ
ف قضػ ف ػ فػ مقػػدمنت هػػذ ف الحقػ ف ككسػػنئم من فمقدمػ الصػػبلة الط ػػنرة مػػف الحػػدث

)ُ) سبؽ تخر ا (صػِْٗ).

)ِ( انظر :شرح ر نض الصنلح ف لمعث م ف (ٔ.)ُْٕ/
)ّ( ركا البخنرم كتنب الكضك

بنب :مػف الكبػنئر أف ال سػتتر مػف بكلػ (ُ )ّٓ/رقػـ )ُِٔ( :كمسػمـ كتػنب

الط نرة بنب الدل ؿ عم نانس البكؿ ككاكب االستب ار من (ُ )َِْ/رقـ.)ِِٗ( :
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كالخبػػث كمقدمػ الػػدمن النم مػ كالكق ع ػ فػ األع ػراض كهمػػن أ سػػر أنػكاع األذل ف بػػدأ
(ُ)

ف البرزخ بنلمحنسب كالعقنب عم من.

(ِ)

كف الحد ث :الحض عم ترؾ النم م .

كق ػػنؿ اب ػػف دق ػػؽ الع ػػد " :فػ ػ الح ػػد ث دل ػػؿ عمػ ػ عظ ػػـ أم ػػر النم مػ ػ
(ّ)

كأن ػػن س ػػبب

العذاب كهك محمكؿ عم النم م المحرم ".

كقنؿ الشككنن " :كالحػد ث ػدؿ عمػ نانسػ البػكؿ مػف اإلنسػنف ككاػكب ااتننبػ كهػك
إامػػنع ك ػػدؿ أ ضػػن عم ػ عظػػـ أمػػر كأمػػر النم م ػ
(ْ)

كأن مػػن مػػف أعظػػـ أسػػبنب عػػذاب

القبر".

(ٓ)

ككمن ق ؿ " :مف نـ إل ؾ نـ عم ؾ".

قنؿ ابف حزـ (ٔ) ":كمػن فػ ام ػع النػنس شػر مػف الكشػنة كهػـ النمػنمكف كاف النم مػ
لطبع دؿ عمػ نػتف األصػؿ كردا ة الفػرع كفسػند الطبػع كخبػث النشػعة كالبػد لصػنحب
مف الكذب كالنم م فرع مف فركع الكذب كنكع مف أنكاع

(ٕ)

ككؿ نمنـ كذاب".

)ُ) الح ػػنكم لمفت ػػنكم لمسػ ػ كط (ِ )ُِّ/الننش ػػر :دار الفك ػػر لمطبنعػ ػ كالنش ػػر ب ػػركت -لبن ػػنف  -ع ػػنـ النشػػػر:
( ُِْْ هػ  ََِْ -ـ) .
)ِ( انظر :شرح صح

البخنرم البف بطنؿ (ّ.)ّْٕ/

)ّ( إحكنـ اإلحكنـ شرح عمدة األحكنـ (ُ.)َُٔ/
)ْ) ن ؿ األكطنر(ُ.)ُُِ/

)ٓ( األدب النبكم لمشنذل (ُ )ِّٓ/كالقكؿ منسكب لمحسف البصرم – رحم اهلل .-

)ٔ( هك :عم بف أحمد بف سع د بف حزـ أبك محمد األمكم الظنهرم ك عرؼ بنبف حزـ عنلـ األندلس فػ عصػر
ذك الفنػػكف كالمعػػنرؼ ل ػ مصػػنفنت كث ػرة من ػػن" :المحم ػ " ك"اإلحكػػنـ ف ػ أصػػكؿ األحكػػنـ" ك"الفصػػؿ ف ػ الممػػؿ
كالنحػؿ" ك"طػػكؽ الحمنمػ " كغ رهػػن مػػنت عػػنـ ( ْٔٓق) .انظػػر :كف ػػنت األع ػػنف لئلرب مػ (ّ )ِّٓ/كسػ ر أعػػبلـ
النببل

لمذهب (ُٖ )ُْٖ/كشذرات الذهب لمعكرم (ُ.)ّٕ/

)ٕ) طػػكؽ الحمنمػ (ُ )ُّٕ/تحق ػػؽ :د .إحسػػنف عبػػنس الننشػػر :المؤسس ػ العرب ػ لمد ارسػػنت كالنشػػر  -ب ػػركت –
لبننف طُٖٕٗ( ِ/ـ).
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ثالثاً :تارك النميمة من أفضل المسممين:
فف حد ث عبد اهلل بف عمرك بف العنص -رض اهلل عن مػن  -أف راػبل سػعؿ رسػكؿ
اهلل  -صم اهلل عم كسمـ -أم المسمم ف خ ر؟ قػنؿ ( :مػف سػمـ المسػممكف مػف لسػنن
(ُ)

ك د ).

رابعاً :ترك النميمة سبب في دخول الجنة:
عػػف سػ ؿ بػػف سػػعد -رضػ اهلل عنػ  -عػػف رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -
قنؿ ( :مف ضمف ل من ب ف لح

كمن ب ف رام

(ِ)

أضمف ل الان ).

خامساً :ليس بالكذاب من ينم خيرا.
عػػف أـ كمث ػػكـ بن ػػت عقبػ ػ  -رضػ ػ اهلل عن ػػن -أن ػػن س ػػمعت رس ػػكؿ اهلل  -ص ػػم اهلل
عم ػ ػ كس ػػمـ -ق ػػكؿ ( :لػ ػ س الك ػػذاب ال ػػذم ص ػػم بػ ػ ف الن ػػنس ف نمػ ػ خ ػ ػ ار أك ق ػػكؿ
(ّ)

خ را).

سادساً :التثبت من نقل األخبار.
ك دؿ عم التثبت مف نقػؿ األخبػنر كعػدـ تصػد ق ن مػن ثبػت عػف النبػ – صػم اهلل
(ْ)

عم كسمـ  -أن بعث رابلن

إل الحنرث بف أب ضرار الخزاع

(ٓ)

ل قبض من كػنف

كػػنف عنػػد ممػػن امػػع مػػف الزكػػنة فممػػن أف سػػنر الراػػؿ حتػ بمػ بعػػض الطر ػػؽ راػػع
ف ػػعت رس ػػكؿ اهلل  -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ -كق ػػنؿ :ػػن رس ػػكؿ اهلل إف الح ػػنرث منعنػ ػ
)ُ( ركا مسمـ كتنب اإل منف بنب ب نف تفنضؿ اإلسبلـ كأم أمكر أفضؿ (ُ )ٔٓ/رقـ.)َْ( :
)ِ( ركا البخنرم كتنب الرقنؽ بنب حفظ المسنف (ٖ )ََُ/رقـ.)ْْٕٔ( :
)ّ( سبؽ تخر ا (صػِّٗ).

)ْ) الراؿ هك :الكل د بف عقب بف أب مع ط  .انظر :انمع الب نف عف تعك ؿ آم القرآف لمطبرم (ُِ.)َّٓ/
)ٓ) الحنرث بف ضرار الخزاع

ق ؿ :هك الحنرث بف أب ضرار كالػد اك ر ػ أـ المػؤمن ف كق ػؿ :حتمػؿ أف كػكف

غ ر لكف قد كقع عند بعض مف خرج هذا الحد ث :الحنرث بف أب ضرار بز ػندة أداة الكن ػ

أن هك كالد أـ المؤمن ف .كذا ف ( تعا ؿ المنفع

أم :ف ػك دل ػؿ عمػ

البف حار) (ُ )َْٓ/كقنؿ ابػف عبػد البػر فػ "االسػت عنب"

(ُ :)ِّٗ/الحنرث بف ضرار الخزاع ك قنؿ :الحنرث بف أب ضرار المصطمق .
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الزك ػػنة كأراد قتمػ ػ

فض ػػرب رس ػػكؿ اهلل -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ -البع ػػث إلػ ػ الح ػػنرث

فعقبؿ الحنرث بعصحنب إذ استقبؿ البعث كفصؿ مف المد ن

لق ـ الحػنرث فقػنلكا :هػذا

الحنرث فممن غش ـ قنؿ ل ػـ :إلػ مػف بعثػتـ؟ قػنلكا :إل ػؾ قػنؿ :كلػـ؟ قػنلكا :إف رسػكؿ
اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -كػػنف بعػػث را ػبلن فػػزعـ أنػػؾ منعت ػ الزكػػنة كأردت قتم ػ

قػػنؿ :ال كالػػذم بعػػث محمػػدا بػػنلحؽ مػػن أر ت ػ بت ػ

كال أتػػنن فممػػن دخػػؿ الحػػنرث عم ػ

رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػػمـ -قػنؿ :منعػت الزكػػنة كأردت قتػؿ رسػكل ؟ قػػنؿ :ال

كالػػذم بعثػػؾ بػػنلحؽ مػػن أر تػ كال أتػػنن كمػػن أقبمػػت إال حػ ف احتػػبس عمػ رسػػك يؿ رسػ ً
ػكؿ
اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -خشػ ت أف تكػػكف سػػخط مػػف اهلل -عػػز كاػػؿ -كرسػػكل
قنؿ :فنزؿ قكل ََ :اوَُّهَا َّٜزَُِ َ٠َ َ٣ىَّ إِ ٢جَاءَُِ٘ ْٟاعَِٓ تِ َثَأٍ َِرَثََُّ ُىَّ وَ ٢ذُصُِثُىَّ َٔىْ٠ا تِجَهَاَٜحٍ َِرُصْثِاُىَّ ػًََٝ
َ٠ا َِؼَْٝرَُ٤ ْٟادِ[. َِ٠الحجفا]6 :

(ُ)

)ُ( ركا أحمد حد ث الحنرث بف ضػرار الخ ازعػ (َّ  )َْٔ -َْْ /رقػـ )ُْٖٓٗ( :قػنؿ ال ثمػ  " :راػنؿ
أحمػػد ثقػػنت " انظػػر :مامػػع الزكائػػد ( ٕ )َُٗ/كقػػنؿ شػػع ب األرنػػؤكط فػ تعم قػ عمػ مسػػند أحمػػد (َّ:)َْٔ/

"حسف بشكاهد ".

)(254

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

المبحث السابع:
الجدال.
وفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األول :تعريف الجدال.
ذم الجدال.
المطمب الثاني :األسباب النبوية في ّ
المطمب الثالث :طريقة العبلج النبوي فيمن جادل.
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المطمب األول:
تعريف الجدال.
الجدال في المغة:
م ػػف ا ػػدلت الحب ػػؿ :إذا أحكم ػػت فتمػ ػ
(ُ)

أر .

ػعف المتا ػػندل ف فت ػػؿ ك ػػؿ كاح ػػد ارخ ػػر ع ػػف
فك ػ ٌ

الجدال في االصطبلح:
(ِ)

" هك المفنكض عم سب ؿ المننزع كالمغنلب ".
كعرؼ الاداؿ بعن  :الخصكم
ي

(ّ)

سم بذلؾ لشدت .

كالاداؿ قد ككف بحؽ كقػد كػكف ببنطػؿ قػنؿ اهلل تعػنل   :وَالَ ذُجَمادُِٜىَّ وَهْمَِّْٜٙ َٛرَمابِ
إِال تِم ماٜرٍِ هِمممٍَ وََْغَممم[  ُ٣العنكبزززو ]46 :كق ػػنؿ تع ػػنل   :وَجَمممادِْٜهُ ٟتِممماٜرٍِ هِمممٍَ وََْغَممم ُ٣
[النحل  ]125كقنؿ تعنل َ٠  :ا َُجَادَََِ ٍِِ ُٚاخِ َّ ُِٜٝإِال َّٜمزَََِّ٘ َ٣مشُوَّ [ غزافف  ]4فػإف كػنف
الاػػداؿ لمكقػػكؼ عم ػ الحػػؽ كتقر ػػر كػػنف محمػػكدا كاف كػػنف ف ػ مدافع ػ الحػػؽ أك كػػنف
(ْ)

اداال بغ ر عمـ كنف مذمكمن.

)ُ) ام رة المغ

لؤلزدم مندة " ج د ؿ "(ُ.)ْْٖ/

)ّ( مامؿ المغ

البف فنرس مندة " ادؿ " (ُ.)ُٕٗ/

)ِ( تنج العركس لمزب دم مندة " ج د ؿ " (ِٖ.)ُْٗ/
)ْ( انظر :األذكنر لمنككم (ُ )ٖٕٓ/كالكبنئر لمذهب (ُ.)ُِِ/
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المطمب الثاني:
ذم الجدال.
األسباب النبوية في ّ
الاػداؿ بغ ػر دل ػؿ كال نظػر صػح

كال أثػر اػداؿ ػؤدم إلػ النػزاع كالفرقػ

كلػذا

ذم النب – صم اهلل عم كسمـ– ألسبنب كمف تمؾ األسبنب:
أوالً :انتشار الجدل عبلمة عمى الضبلل.
الادؿ بنلبنطؿ مف آفنت المسنف الت تسبب الفرقػ كالتقػنطع كالتػدابر بػ ف المسػمم ف
كا غػػنر صػػدكر بعض ػ ـ عم ػ بعػػض كتض ػ ع أكقػػنت ـ ف مػػن ال نفػػع كلػػذلؾ حػػذر من ػػن
الرسػػكؿ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -فعػػف أبػ أمنمػ  -رضػ اهلل عنػ  -قػػنؿ :قػػنؿ رسػػكؿ
اهلل  -صم اهلل عم كسػمـ (:-مػن ضػؿ قػكـ بعػد هػدل كػننكا عم ػ إال أكتػكا الاػدؿ)
ثـ تبل هذ ار َ٠  :ا ظَشَتُىهُ  ََٜٗإِال جَذَاله تَ ْٛهَُٔ ْٟىْ َٞرَصُِ١ى[. ٢الاخف

(ُ)

]55

كأخطر الاداؿ إذا كنف بدكف عمـ قنؿ تعنل  :وََّ َّٜ َ٣ِ٠اطِ َُ ٣َ٠جَادِ َُِّٜٝ ٍِِ ُٚتِرَُْشِ ػِ ٍْٟٝوَالَ
هُذي وَالَ ِ٘رَابٍ [. ِ ُّ٠الحج ]5
قػػنؿ الشػػككنن  ":إف الراػػؿ قػػد كػػكف لػ بص ػ رة كحسػػف إدراؾ كمعرفػ بػػنلحؽ كرغػػكب
إل ػ ف خطػػآل ف ػ المنػػنظرة ك حمم ػ ال ػػكل كمحب ػ الغمػػب كطمػػب الظ ػػكر عم ػ التصػػم ـ
عمػ ػ مقنلػ ػ كتص ػػح

خط ػػع كتق ػػك ـ معكاػ ػ بنلا ػػداؿ كالمػ ػ ار كه ػػذ الذر عػ ػ اإلبم سػ ػ

كالدس س ػ ػ الش ػ ػ طنن قػ ػػد كقػ ػػع ب ػ ػػن مػ ػػف كقػ ػػع ف ػ ػ م ػ ػػنكم مػ ػػف التعصػ ػػبنت كم ازلػ ػػؽ مػ ػػف
(ِ)

التعسفنت عظ م الخطر مخكف العنقب ".

)ُ( ركا ابف مناػ

أبػكاب السػن

الترمذم :حسف صح

بػنب ااتنػنب البػدع كالاػدؿ (ُ )ّّ/رقػـ )ْٖ( :قػنؿ الحػنفظ الع ارقػ  " :قػنؿ

" انظر :تخر ر أحند ث اإلح ن ( ُ )ِٓ/كقنؿ شع ب األرنؤكط ف تعمق عم سػنف ابػف

منا (ُ" :)ّّ/حد ث حسف بطرق كشكاهد ".
)ِ( أدب الطمب كمنت

األدب(ُ )ٖٓ/تحق ؽ :عبد اهلل ح

السر ح

الننشر :دار ابف حػزـ  -لبنػنف  -ب ػركت

طُُْٗ( ُ /هػ ُٖٗٗ -ـ).
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ثانياً :الجدال ينقص أجر العبادة:
فنلا ػػدؿ بغ ػػر دل ػػؿ كال قص ػػد ص ػػح

ػػؤدم إلػ ػ االبتع ػػند ع ػػف الصػ ػراط المس ػػتق ـ

ك نقص أار العبندات قنؿ تعػنل -عػف الحػرَ١َِ : -مَِ ٣مشَضَ ِِمُهَِّْٜ َّ٣اَمََّ َِمًَ سََِمثَ (ُ)وَالَ
ُِغُىَْ وَالَ جِذَََّّْٜ ٍِِ َٚاََ[.البقفة ]197
كأم ػػن الصػ ػ نـ ففػ ػ ح ػػد ث أبػ ػ هر ػ ػرة  -رضػ ػ اهلل عنػ ػ  -ق ػػنؿ :ق ػػنؿ رس ػػكؿ اهلل -
(ِ)

صم اهلل عم كسمـ ( :-إذا كنف كـ صكـ أحدكـ فبل رفث كال صخب).
كف ركا  ( :فبل رفث كال اندؿ).

(ّ)

ثالثاً :الجدال سبب في مرض القمب.
عف عنئش  -رض اهلل عن ن  -قنلت :تبل رسكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ – هػذ
ار ػ   :هُىَ َّٜزٌَِ وَ٤ضَ َٚػََِّْٜٙ ََُْٗٝرَابَ َََ ُُْ ِ٠اخَ ُّ٠اَْ١َٙاخَ هُ َّ٣وَُِّْٜٙ ُّٞرَابِ وَوُرَشُ ُ٠رَشَماتِهَاخَ َِأََّ٠ما َّٜمزََِ٣
ُُٔٝىتِهِ ْٟصَْغ ََُِرثِؼُىَ٠ َ٢ا ذَشَاتََُ َّ ُُْ ِ٠تْرِرَاء َِّّْٜرْ َحِ وََّتْرِرَاء ذَأْوَِ ُِِٝوََ٠ا َؼَْٝم ُٟذَأْوََِٝم ُُ إِال َّّٜٝمُُ وََّٜشََّّعِمخُىِِ َ٢مٍ َّْٜؼِْٝمِٟ
َُٕىُٜىَّ َ٠َ َ٢ا تُِِ ُ٘ٛن  ْ٣٠ػِ ذِ سَت َا وََ٠ا ََز ٘شُ إِال وُوُْٜىَّْ َّْْٜثَاب[ ، آل عمزفان  ]7فقػنؿ (:ػن عنئشػ
إذا أر تـ الذ ف اندلكف ف

(ْ)

ف ـ الذ ف عننهـ اهلل فنحذركهـ).

كالشنهد ف ار  :أف تتبع المتشنب لغرض الاداؿ هك مف مرض القمب.

)ُ) الرفث :هك اإلفحنش لممرأة ف الكػبلـ كق ػؿ الرفػث  :الامػنع كمػن دكنػ مػف قػكؿ الفحػش .انظػر :اػنمع الب ػنف
لمطبرم (ّ.)َْٔ – ْٖٓ/

)ِ( سبؽ تخر ا (صػُِِ).

)ّ( ذكر الحنفظ ابف حار ف الفت (ْ )ُِٔ /كقنؿ ":كف ركا
أب صنل

لسع د بف منصكر ف سنن مف ركا س ؿ بػف

عن  :أن صح ".

)ْ( ركا ابػػف مناػ

أبػكاب السػػن

أصؿ الحد ث متفؽ عم

بػػنب ااتنػػنب البػػدع كالاػػدؿ (ُ )ِّ/رقػػـ  )ْٕ( :قػػنؿ الحػػنفظ الع ارق ػ " :

كقد ركا ابف مناػ مػف ركا ػ أ ػكب عػف ابػف أبػ مم كػ عػف عنئشػ ب ػذا المفػظ " انظػر:

تخر ر أحند ث اإلح ن (ُ )ُْٔ/كصحح األلبنن ف تعم ق عم سنف ابف منا (ُ.)ُٖ/
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رابعاً :أبغض الرجال إلى اهلل األلد ال َخ ِ
صم.
عػػف عنئش ػ  -رض ػ اهلل عن ػػن -عػػف النب ػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -قػػنؿ ( :إف
(ِ)
(ُ)
الخ ً
صـ).
أبغض الرانؿ إل اهلل األلد
ى
كمن قكل تعػنل  :وََّ َّٜ َ٣ِ٠اطِ َُ ٣َ٠ؼْجِثَُٗ َٔىَّْْٜ ٍِِ ُُُٜاََُاجِ َّٜذَُُّْ٤ا وَُشْهِذُ َّ َُّٜٝػََ٠ ًَٝا ٍِِ َْٔٝثُِِ وَهُمىَ
وَٜذُّ َّْٜخِصَا[. ٞالبقفة ]214

)ُ) األلد :هك العس ر الخصكم

الشد د الحرب كقد ذم اهلل لمدافعت مف الحؽ من عمم  .انظػر :شػرح صػح

البخنرم البف بطنؿ (ٔ.)ُٖٓ/

)ِ) ركا البخنرم كتنب المظنلـ كالغصب بنب قكؿ اهلل تعنل  { :كهك ألد الخصنـ} [البقرة )ُُّ/ّ( ]َِْ :رقػـ:
(ِْٕٓ) كمسمـ كتنب العمـ بنب ف األلد الخصـ (ْ )َِْٓ/رقـ.)ِٖٔٔ( :
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المطمب الثالث:
طريقة العبلج النبوي فيمن جادل.
مف الطرؽ النبك ف عبلج الاداؿ:
أوالً :اإلعراض وعدم الرد.
فعػػف عمػ بػػف أبػ طنلػػب

(ُ)

– رضػ اهلل عنػ  -أف رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ

كسمـ  -طرق كفنطمػ بنػت النبػ  -عم ػ السػبلـ  -ل مػ

فقػنؿ :أال تصػم نف؟ فقمػت :ػن

رسكؿ اهلل أنفسنن ب د اهلل فإذا شن أف بعثنن بعثنن فننصرؼ ح ف قمنن ذلؾ كلـ راػع
إل ش ئن ثـ سمعت كهك يم ىكؿ ضرب فخذ كهك قكؿ :وََ٘اَّ َ٢إلِ٤غَا ُ٢وَْ٘ثَشَ ةٍَْءٍ جَذَاله . 
(ِ)
[الكه ]54
ثانياً :الترغيب في ترك الجدل إال لمصمحة وبالتي ىي أحسن.
عػػف أبػ أمنمػ  -رضػ اهلل عنػ  -قػػنؿ :قػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ:-
(ّ)

( أنػػن زعػ ـ بب ػػت فػ ربػػض

الانػ لمػػف تػػرؾ المػ ار كاف كػػنف محقػػن كبب ػػت فػ كسػػط
(ْ)

الان لمف ترؾ الكذب كاف كنف منزحن كبب ت ف أعم الان لمف حسف خمق ).

)ُ) هػك :عمػ بػػف أبػ طنلػػب بػف عبػػد المطمػب بػػف هنشػـ ال نشػػم

القرشػ

ابػػف عػـ رسػػكؿ اهلل – صػم اهلل عم ػ

كسمـ -كزكج ابنت فنطمػ أكؿ مػف أسػمـ فػ قػكؿ أكثػر أهػؿ العمػـ كأحػد العشػرة المبشػر ف بنلانػ

تػكل الخبلفػ بعػد

مقتؿ عثمػنف عػنـ (ّٓ هػػ) كمكػث ف ػن إلػ أف قتػؿ فػ رمضػنف عػنـ (َْ ه ػ ).انظػر :االسػت عنب البػف عبػد البػر
( ّ )ِٔ/كاإلصنب

البف حار ( ِ.)َٕٓ/

)ِ( ركا البخ ػػنرم كت ػػنب تفسػ ػ ر القػ ػرآف ب ػػنب {كك ػػنف اإلنس ػػنف أكث ػػر شػ ػ

ا ػػدال} [الك ػ ػؼ )َٓ/ِ( ]ْٓ :رق ػػـ:

(ُُِٕ).

)ّ( الربض بفتحت ف أم :من حكل ن خنران عن ن تشب ن بنألبن الت تكػكف حػكؿ المػدف كتحػت ً
القػبلع انظػر :الن ن ػ
ن
ىى
ن
ف غر ب الحد ث كاألثر البف األث ر(ِ.)ُٖٓ/

)ْ( ركا أبك داكد (ْ )ِّٓ/رقـ )ََْٖ( :قػنؿ ال ثمػ  " :ركا الطب ارنػ كالبػزار كفػ إسػنند الطب ارنػ محمػد بػف
الحص ػ ف كلػػـ أعرف ػ

كالظػػنهر أن ػ التم م ػ كهػػك ثق ػ

كبق ػ رانل ػ ثقػػنت" .انظػػر مامػػع الزكائػػد (ٖ )ِّ/كحسػػن

األلبنن ف السمسم الصح ح (ُ.)ٓٓٔ – ٓٓٓ/
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كالا ػػداؿ المحم ػػكد ه ػػك :الماندلػ ػ ب ػػنلت ه ػ ػ أحس ػػف كهػ ػ التػ ػ تك ػػكف ع ػػف عمػ ػػـ
كبص ػ ػ رة كبحسػ ػػف خمػ ػػؽ كلطػ ػػؼ كرفػ ػػؽ كل ػ ػ ف كحسػ ػػف خطػ ػػنب كدعػ ػػكة إل ػ ػ الحػ ػػؽ
كتحس ن

كرد البنطؿ كب نف قبح بػعقرب طر ػؽ مكصػؿ إلػ ذلػؾ كأف ال كػكف القصػد

المغنلب
من ن مارد ي

كحب العمك بؿ كػكف القصػد ب ػنف الحػؽ كهدا ػ الخمػؽ كالاػداؿ
(ُ)

أك كنف بغ ر عمـ كبص رة.

المذمكـ :هك كؿ اداؿ أ د البنطؿ أك أكصؿ إل
ثالثاً :التحذير من أصحاب الجدال بالباطل.

لح ػػد ث عنئشػ ػ  -رضػ ػ اهلل عن ػػن – أف النبػ ػ – ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ -ق ػػنؿ (:ػػن
عنئش

إذا أر تـ الذ ف اندلكف ف

(ِ)

ف ـ الذ ف عننهـ اهلل فنحذركهـ).

كأقبحػ الاػػداؿ فػ الػػد ف كبنلبنطػػؿ قػػنؿ تعػػنل   :وَإِرََّ سَوَْ مدَ َّ ٜمزََِ َ٣خُىظُممىِِ َ٢ممٍ َََاذِ َمما
ً َذ ْٕؼُم ْذ َتؼْم َذ َّٜم ِّز ْ٘شَي َ٠م َغ َّ َْٕٜم ْى ِٞ
ٗ َّٜشَّم ُْطَا َُِ ٢م َ
َِأَػْشِضْ ػَ ْهََُ ْٟرً َخُىظُىَّْ ٍِِ ََمذَِثٍ غَُْمشِهِ َو ِإَّ٠ما َُ غِم َُ َّ َ
َّٜظا[. َِ١ِٜاألنعا]65 :

(ّ)

)ُ( انظر :تفس ر القرآف العظ ـ ( ِ ِٓٗ /كّ )ُْٔ /أبك الفدا إسمنع ؿ بف عمر بف كث ر القرش البصرم ثػـ
الدمش ػػق

(تْٕٕ :هػ ػػ) تحق ػػؽ :محمػ ػد حسػ ػ ف ش ػػمس ال ػػد ف الننش ػػر :دار الكت ػػب العمم ػ ػ

 -ب ػػركت -طُ/

(ُُْٗ ه ػ ) كت سػ ر الكػر ـ الػػرحمف فػ تفسػ ر كػبلـ المنػػنف ( ص ػ ِٗ كص ػِْٓ) عبػد الػػرحمف بػف ننصػػر بػػف
عب ػػد اهلل الس ػػعدم (تُّٕٔ :هػ ػػ) تحق ػػؽ  :عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف مع ػػبل المك ح ػػؽ الننش ػػر :مؤسسػ ػ الرس ػػنل
(َُِْهػ ػ  َََِ-ـ) كآفػػنت المسػػنف ف ػ الكتػػنب كالسػػن

طُ/

لكهػػؼ القحط ػػنن (صػ ػٓٔ) الننش ػػر :مطبع ػ سػػف ر

الر نض تكز ع :مؤسس الار س لمتكز ع كاإلعبلف الر نض ط ُُّْ( ٗ/هػ).

)ِ( سبؽ تخر ا (صػ ِٖٓ).

)ّ( انظ ػػر :المكافق ػػنت (ٓ  )ٗٔ /إبػ ػراه ـ ب ػػف مكسػ ػ ب ػػف محم ػػد المخمػ ػ الغرن ػػنط

الشػ ػ ر بنلش ػػنطب

(ت:

َٕٗهػ ) تحق ؽ :أب عب دة مش كر بف حسف آؿ سممنف الننشر :دار ابف عفنف طُُْٕ ( ُ/هػ ُٕٗٗ -ـ).

)(261



المبحث الثامن:
التعدي في الدعاء.
وفيو أربعة مطالب:
المطمب األول :تعريف التعدي والدعاء.
المطمب الثاني :من صور التعدي في الدعاء.
ذم التعدي في الدعاء.
المطمب الثالث :األسباب النبوية في ّ
المطمب الرابع :طريقة العبلج النبوي فيمن تعدى في الدعاء.
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المطمب األول:
تعريف التعدي

والدعاء.

التعدي في المغة:
مػػعخكذ مػػف الفعػػؿ "عػػدك" كمعنػػن التعػ ٌػدم فػ األمػػر كتاػػنكز مػػن نبغػ لػ أف قتصػػر
(ُ)
عم .
والتعدي في االصطبلح:
هك مانكزة الش

(ِ)

إل غ ر .

وأصـل الــدعاء :هػك طمػب الفعػؿ ك كػػكف برفػع الصػكت كخفضػ
(ّ)

قػنؿ :دعكتػ مػػف

بع د كدعكت اهلل ف نفس .

(ْ)

والتعدي في الدعاء :هك الخركج ف عف الكضع الشرع كالسن المعثكرة.

)ُ( انظر :معاـ الع ف لمفراه دم مندة " عدك " (ِ.)ُِّ/
)ِ( مامؿ المغ

البف فنرس مندة " عدك" (ْ.)ِْٗ/

)ّ( انظر :الفركؽ المغك

لمعسكرم (ُ.)ّٖ/

)ْ( انظػػر :الن ن ػ ف ػ غر ػػب الح ػد ث كاألثػػر البػػف األث ػػر (ّ )ُّٗ/كلسػػنف العػػرب البػػف منظػػكر مػػندة "عػػدا "
(ُٓ.)ّْ/
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المطمب الثاني:
من صور التعدي في الدعاء.
لمتعدم ف الدعن صػكر كث ػرة كطػرؽ متنكعػ
من دعك ب

تختمػؼ بػنختبلؼ الػداع

كاخػتبلؼ

كمف تمؾ الصكر من عت :

أوالً :الدعاء عمى النفس والولد بالشر.
لحػػد ث اػػنبر بػػف عبػػد اهلل – رض ػ اهلل عن مػػن – قػػنؿ :قػػنؿ رسػػكؿ اهلل – صػػم اهلل
عم كسمـ ( :-ال تػدعكا عمػ أنفسػكـ كال تػدعكا عمػ أكالدكػـ كال تػدعكا عمػ أمػكالكـ
ال تكافقكا مف اهلل سنع سعؿ ف ن عطن

(ُ)

ف ستا ب لكـ).

هذا كم دؿ عمػ أف دعػن الغضػبنف قػد اػنب إذا صػندؼ سػنع إانبػ

كأنػ ن ػ

عف الدعن عم نفس كأهم كمنل ف الغضب كأمن من ان ف قكل تعػنل  :وَٜىْ َُؼَجمُٛ
ََّّ ِٜٝ ُُّٜٝاطِ َّٜشَّشَّ َّعْرِؼْجَاَٜهُ ٟتِاْٜخَُْشِ َُٕٜعٍَِ إَُِْٜهِ ْٟوَجَُٝهُ[  ْٟيونس  ]11بعنػ الكاصػؿ ألهمػ ككلػد
كمنل إذا غضب عم ػ
ألهم ػػؾ م ػػف دع ػػن عم ػ ػ

قػنؿ :الم ػـ ال تبػنرؾ ف ػ
فعمنتػ ػ

الغضػػبنف عمػ نفسػ كأهمػ كمنلػ
(ِ)

الم ػـ العنػ

قػكؿ :لػك عاػؿ لػ ذلػؾ

ف ػػذا ػػدؿ عمػ ػ أنػ ػ ال س ػػتانب ام ػػع م ػػن ػػدعك بػ ػ
كالحػػد ث دؿ عمػ أنػ قػػد سػػتانب لمصػػندفت سػػنع

إانب .

ثانياً :الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا.
لحد ث أنػس -رضػ اهلل عنػ  -أف رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -عػند راػبل
م ػػف المس ػػمم ف ق ػػد خف ػػت فص ػػنر مث ػػؿ الف ػػرخ
كسػػمـ( :-هػػؿ كنػػت تػػدعك بش ػ

(ّ)

فق ػػنؿ لػ ػ رس ػػكؿ  -اهلل ص ػػم اهلل عم ػ ػ

أك تسػػعل إ ػػن ؟ قػػنؿ :نعػػـ كنػػت أقػػكؿ :الم ػػـ مػػن كنػػت

)ُ( ركا مسمـ كتنب الاننئز بنب ف إغمنض الم ت كالدعن ل إذا حضر (ْ )َِّْ/رقـ.)ََّٗ( :
)ِ) انمع العمكـ كالحكـ البف راب (ُ.)ّْٕ -ّّٕ/
)ّ) الفرخ  :هك كلد الط ر أم مثم ف كثرة النحنف

كقم القكة انظر :مرقنة المفنت
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معنقب ب ف ارخرة فعامػ لػ فػ الػدن ن فقػنؿ رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ:-
سبحنف اهلل ال تط ق
حسن

أك ال تستط ع

أفبل قمت :الم ػـ آتنػن فػ الػدن ن حسػن كفػ ارخػرة
(ُ)

فشفن ).

كقنن عذاب الننر قنؿ :فدعن اهلل ل

(ِ)

عف الدعن بتعا ؿ العقكب ".

قنؿ النككم " :ف هذا الحد ث الن
ثالثاً :عدم العزم في المسألة.

لحد ث أب هر رة  -رض اهلل عن  -أف رسكؿ اهلل -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -قػنؿ:
(ال قػػؿ أحػػدكـ :الم ػػـ اغفػػر لػ إف شػػئت ارحمنػ إف شػػئت ارزقنػ إف شػػئت كل عػػزـ
مسعلت

(ّ)

ال مكر ل ).

إن فعؿ من شن

كف الحد ث أف مف آداب الدعن
ل ن فبل عمؽ ذلؾ بمش ئ اهلل تعػنل

عػزـ المسػعل

كهػك الاػد ف ػن كالقطػع ب ػن كالاػزـ

كاف كػنف مػن ى ًعػد بػ المػؤمف نفسػ نبغػ لػ تعم قػ

عمػ مشػ ئ اهلل لقكلػ تعػنل  :وَالَ ذَُٕمىِٜ َّ٣َٜشَمٍْءٍ إِِّ٤مٍ َِاػِم ٛرَِٜمَٗ غَمذَّ إِال وََ ٢شَماء َّٜٝمُُ 
[الكهززز
(ْ)

 ]24-23أمػػن مػػن طمب ػ مػػف اهلل فػػبل نبغ ػ ل ػ تعم ق ػ بمش ػ ئ اهلل بػػؿ اػػزـ

بطمب .

رابعاً :استعجال اإلجابة.
لح ػػد ث أبػ ػ هر ػ ػرة  -رضػ ػ اهلل عنػ ػ  -أف رس ػػكؿ اهلل -ص ػػم اهلل عم ػ ػ كس ػػمـ -

)ُ( ركا مسمـ كتنب الذكر كالدعن كالتكب كاالستغفنر بنب ك ارهػ الػدعن بتعا ػؿ العقكبػ فػ الػدن ن (ْ)َِٖٔ/
رقـ.)ِٖٖٔ( :

)ِ( شرح صح

مسمـ (ُٕ.)ُّ/

)ّ( ركا البخنرم كتنب الدعكات بنب ل عزـ المسعل

فإن ال مكر ل (ٗ )َُْ/رقـ.)ْٕٕٕ( :

)ْ( طرح التثر ب ف شرح التقر ب (ّ )ُُٓ/ز ػف الػد ف عبػد الػرح ـ بػف الحسػ ف بػف عبػد الػرحمف بػف أبػ بكػر بػف
(تَٖٔ :ه ػػ) أكمم ػ ابن ػ  :أحمػػد بػػف عبػػد الػػرح ـ بػػف الحس ػ ف الكػػردم الراز ػػنن

إب ػراه ـ أبػػك الفضػػؿ الع ارق ػ

المصرم أبك زرع كل الد ف ابف العراق

من ن  :دار إح ن التراث العرب

ثػػـ

(تِٖٔ :هػ) الننشر :الطبع المصر القد م  -كصػكرت ن دكر عػدة

كمؤسس التنر العرب

كدار الفكر العرب

بدكف تنر طبع.
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(ُ)

قنؿ ( :ستانب ألحدكـ من لـ عاؿ قكؿ :دعكت فمـ ستاب ل ).

كف هذا الحد ث دالل عم أف العبد ستانب ل مػن لػـ عاػؿ قػكؿ :قػد دعػكت فمػـ
سػػتاب ل ػ

ف ػػدع الػػدعن

فػػدؿ هػػذا عمػ أف العبػػد إذا أداـ الػػدعن
(ِ)

كألػ ف ػ أا ػػب

كاف قطع كاستحسر منع إانبت .

خامساً :الدعاء بإثم  ،أو قطيعة رحم.
لحد ث أب هر ػرة -رضػ اهلل عنػ  -عػف النبػ  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ  -أنػ قػنؿ:
(ّ)

(ال زاؿ يستانب لمعبد من لـ دع بإثـ أك قط ع رحـ ).

(ْ)

كقط ع الرحـ مف امم اإلثـ ف ك مف عطؼ الخنص عم العنـ لبلهتمنـ ب .
سادساً :التحجير في الدعاء ،ونفيو عن الغير.

لحد ث أب هر رة -رض اهلل عن  -قنؿ :قػنـ رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ-
فقػػنؿ أع اربػ كهػػك فػ الصػػبلة :الم ػػـ ارحمنػ كمحمػػدا كال تػػرحـ

فػ صػػبلة كقمنػػن معػ

معنػػن أحػػدا فمم ػػن س ػمٌـ النب ػ  -ص ػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -ق ػػنؿ لؤلع ارب ػ  ( :لقػػد حا ػػرت
(ٓ)

كاسعن) ر د رحم اهلل.

)ُ( ركا البخػػنرم كتػػنب الػػدعكات بػػنب سػػتانب لمعبػػد مػػن لػػـ عاػػؿ (ٖ )ْٕ/رقػػـ  )َّْٔ( :كمسػػمـ كتػػنب
الػػذكر كالػػدعن كالتكب ػ كاالسػػتغفنر بػػنب ب ػػنف أن ػ سػػتانب لمػػداع مػػن لػػـ عاػػؿ ف قػػكؿ :دعػػكت فمػػـ سػػتاب ل ػ
(ْ )َِٗٓ/رقـ .)ِّٕٓ( :

)ِ( انظػػر :فػػت البػػنرم شػػرح صػػح
السػػبلم
ى

البغػػدادم ثػػـ الدمشػػق

البخػػنرم (ُ )ُٔٔ/ز ػػف الػػد ف عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد بػػف راػػب بػػف الحسػػف

الحنبم ػ (تٕٗٓ :هػػ) تحق ػػؽ :محمػػكد بػػف شػػعبنف بػػف عبػػد المقصػػكد الننشػػر:

مكتب ػ الغربػػن األثر ػ  -المد ن ػ النبك ػ  -الحقػػكؽ :مكتػػب تحق ػػؽ دار الحػػرم ف – القػػنهرة – ط ُُْٕ (ُ /هػ ػ -
ُٔٗٗـ).

)ّ( ركا مسمـ كتنب الذكر كالدعن كالتكب كاالسػتغفنر بػنب ب ػنف أنػ سػتانب لمػداع مػن لػـ عاػؿ ف قػكؿ :دعػكت
فمـ ستاب ل (ْ )َِٗٔ/رقـ.)ِّٕٓ( :

)ْ( انظر :فت البنرم البف حار (ِ.)ُْٔ/

)ٓ( ركا البخنرم كتنب األدب بنب رحم الننس كالب نئـ (ٖ )َُ/رقـ.)ََُٔ ( :
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(ُ)

أم :ض قت من كسع اهلل فخصصت ب نفسؾ دكف غ رؾ.
سابعاً :المبالغة في الجير بالدعاء.

لحػػد ث أبػ مكسػ األشػػعرم  -رضػ اهلل عنػ  -قػػنؿ :كنػػن مػػع رسػػكؿ اهلل  -صػػم
اهلل عم ػ كسػػمـ -فكنػػن إذا أشػػرفنن عمػ كاد هممنػػن ككبرنػػن ارتفعػػت أصػكاتنن فقػػنؿ النبػ -
صم اهلل عم كسمـ ( : -ػن أ ػن النػنس اربعػكا عمػ أنفسػكـ فػإنكـ ال تػدعكف أصػـ كال
(ِ)

غنئبن إن معكـ إن سم ع قر ب ).

قػنؿ النبػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  :-حػ ف رآهػػـ بػػنلغكف فػ الا ػػر كلػ س ف ػ أف
الا ر ممنكع كمن ف م بعض ـ بػؿ ف ػ إ ػذاف بكػكف ا ػرهـ عبثػن لكػكف الا ػر المفػرط
(ّ)

لغكا ألف اهلل تعنل ل س بغنئب كال أصـ ل حتنج إل هذا اإلتعنب.
ثامناً :التفصيل الذي ال داعي لو.

كقكؿ الداع  " :الم ـ إن أسعلؾ القصر األب ض عػف مػ ف الانػ " كمػن أشػب ذلػؾ
مسػػتح ؿ مثػػؿ :أف طمػػب مػػف اهلل أف اعمػ نب ػن أك أف يشػػرؾ مػػع

أك الػػدعن بشػ

اهلل غ ر ف ذ كم ن مف التعدم ف الدعن
إِ ُُ٤الَ َُاِةُّ َُّ١ْٜؼْرَذَِ[. ٣األعفا

كاهلل تعنل

قػكؿَّ :دْػُىَّْ سَتَّ ُْٟٙذَعَشُّػا وَرَُُّْمحه

]55

فنالعتػدا فػ الػدعن بنبػ كاسػع كضػػنبط  :كممػن تاػنكز مػن نبغػ أف يقتصػر عم ػ

أك خنلؼ سن

(ْ)

أك فنرؽ ال دم النبكم يعد اعتدا .

)ُ( انظر :مرقنة المفنت

لم ركم (ٕ.)َّْٗ/

)ِ( ركا البخػػنرم كتػػنب الا ػػند كالس ػ ر بػػنب مػػن كػػر مػػف رفػػع الصػػكت ف ػ التكب ػػر (ْ )ٕٓ/رقػػـ )ِِٗٗ( :
كمسمـ كتنب الذكر كالدعن كالتكب كاالستغفنر بنب استحبنب خفض الصكت بنلذكر (ْ )َِٕٔ/رقـ.)َِْٕ( :

)ّ( انظر :ف ض البنرم لمكشم رم (ِ )ُِٕ /ْ ِّٕ/بتصرؼ س ر.

)ْ( انظر :فق األدع كاألذكنر (ِ ) ٖٔ/عبػد الػرزاؽ بػف عبػد المحسػف البػدر دار ابػف القػ ـ لمنشػر كالتكز ػع-
الدمنـ كدار ابف عفنف لمنشر كالتكز ع – القنهرة – ط ُِِْ ( ُ/هػ  ََُِ -ـ).
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المطمب الثالث:
ذم التعدي في الدعاء.
األسباب النبوية في ّ
هننؾ عدة أسبنب ًمػ ٍف ن ػ النبػ – صػم اهلل عم ػ كسػمـ – ىمػف تع ٌػدل فػ الػدعن
كمف تمؾ األسبنب:
أوالً :عندما يدعو اإلنسان عمى نفسو؛ فإن المبلئكة يؤمنون عمى ما يقولو العبـد ،

فيقع عميو الدعاء.

(ُ)

كلذا ان ف الحد ث( :فإف المبلئك ؤمنكف عم من تقكلكف).
(ِ)

أم :ف دعنئكـ مف خ ر أك شر.

ثانياً :أنو قد يوافق ساعة إجابة.
لمحد ث ( :ال تكافقكا مف اهلل سنع سعؿ ف ن عطن

(ّ)

ف ستا ب لكـ).

أم :ال تػػدعكا دعػػن سػػك عم ػ مػػن ذكػػر مخنف ػ أف صػػندؼ دعػػكتكـ س ػنع إانب ػ
(ْ)

ف ستانب دعنؤكـ السك ثـ تندمكا عم من دعكتـ كال نفعكـ الندام .
ثالثاً :أن اإلنسان ال يطيق ما يدعو بو عمى نفسو بالدنيا.

لمحػػد ث الػػذم مػػر ذكػػر قر بػ ن قػػنؿ -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ  -لمراػػؿ الػػذم دعػػن عمػ

نفس ػ (:هػػؿ كنػػت تػػدعك بش ػ

أك تسػػعل إ ػػن ؟ قػػنؿ :نعػػـ كنػػت أقػػكؿ :الم ػػـ مػػن كنػػت

)ُ( ركا مسمـ كتنب الاننئز بنب من قنؿ عند المر ض كالم ت (ِ )ّّٔ/رقـ  ) ُٗٗ( :مف حد ث أـ سمم –
رض اهلل عن ن. -

)ِ( مرقنة المفنت

لم ركم (ّ.)ُُٖٔ/

)ّ( سبؽ تخر ا (صػ ِْٔ).
)ْ( مرقنة المفنت

لم ركم (ٕ.)ُّٓ/
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معنقب ب ف ارخرة فعامػ لػ فػ الػدن ن فقػنؿ رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ:-
(ُ)

أك ال تستط ع ).

سبحنف اهلل ال تط ق

كف هذا الحد ث دل ؿ عم أن ل س مف الشرع أف كمؼ اإلنسنف نفس من ال تط قػ
أك أف عذب نفس

ألف اهلل قػكؿَّ٠  :ما َ ّْؼَم َُّّٜٝ ٛم ُُ ِتؼَم َزَّ ِت ُ ْٟ ٙإِ ٢ةَم َْ ٙش ُذ ْ ٟوََ َ ٠م ُر َْ ٟوَ٘ما ََّّٜٝ ٢م ُُ ةَماِ٘شَّ

ػَ١ُِٝا [.النسا]147 :

(ِ)

رابعاً :أنو دليل عمى االستعجال ،وقمة الصبر.
قنؿ تعنل   :و َذْعُ َّإلِ٤غَا ُ٢تِاٜشَّش دُػَاءهُ تِاْٜخَُْشِ وََ٘اَّ َ٢إلِ٤غَا ُ٢ػَجُىال[ . اإلسفا]11 :
كان ف الحد ث عف رسكؿ اهلل – صم اهلل عم ػ كسػمـ  -قػنؿ (:سػتانب ألحػدكـ
(ّ)

من لـ عاؿ قكؿ :دعكت فمـ ستاب ل ).

كالم ػراد أن ػ سػػعـ ف تػػرؾ الػػدعن ف كػػكف كنلمػػن ٌؿ بدعنئ ػ

ستحؽ ب اإلانب ف ص ر كنلمبخؿ لرب

أك أن ػ أت ػ مػػف الػػدعن بمػػن
(ْ)

كف حث عم ترؾ استعانؿ اإلانب .

)ُ( سبؽ تخر ا (صػِٓٔ).

)ِ( انظر :شرح ر نض الصنلح ف لمعث م ف (ٓ.)ََّ/
)ّ( سبؽ تخر ا (صػِٔٔ).

)ْ( انظر :ف ض القد ر لممننكم (ٔ.)ُْٔ/
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المطمب الرابع:
طريقة العبلج النبوي فيمن تعدى في الدعاء.
كأمػػن طر قػ عبلاػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – فػ مف تعػ ٌػدل فػ الػػدعن

فقػػد تنكعػػت

كمف تمؾ الطرؽ:

أوالً :إرشاده – صمى اهلل عميو وسمم – إلى أن يدعو اإلنسان بالخير.
فعف أـ سمم  -رضػ اهلل عن ػن  -قنلػت :دخػؿ رسػكؿ اهلل -صػم اهلل عم ػ كسػمـ -
عم أب سمم كقد شؽ بصر فعغمض
فضر ننس مف أهم
(ُ)

ثـ قػنؿ ( :إف الػركح إذا قػبض تبعػ البصػر)

فقنؿ( :ال تدعكا عم أنفسكـ إال بخ ر فإف المبلئك ؤمنكف عمػ

من تقكلكف).

فعرش ػػدهـ إلػ ػ ل ػػزكـ ال ػػدعن ب ػػنلخ ر كذك ػػر ل ػػـ الس ػػبب كه ػػك ت ػػعم ف المبلئكػ ػ عمػ ػ
دعنئ ـ إذا دعكا.
ثانياً :التصحيح لؤلساليب الخاطئة ،وايجاد البدائل الصحيحة.
ك ػدؿ عم ػ قكلػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػمـ  ( : -أفػػبل قمػت :الم ػػـ آتنػػن فػ الػػدن ن حسػػن
كف ارخرة حسن

كقنن عذاب الننر قنؿ :فدعن اهلل ل

(ِ)

فشفن ).

كعػػف ابػػف مسػػعكد – رض ػ اهلل عن ػ  -قػػنؿ :كنػػن إذا كنػػن مػػع النب ػ  -صػػم اهلل عم ػ
كسػػمـ -فػ الصػػبلة قمنػػن :السػػبلـ عمػ اهلل مػػف عبػػند السػػبلـ عمػ فػػبلف كفػػبلف فقػػنؿ
النب  -صم اهلل عم كسمـ ( :-ال تقكلكا السبلـ عمػ اهلل فػإف اهلل هػك السػبلـ كلكػف
قكل ػكا :التح ػػنت هلل كالصػػمكات كالط بػػنت السػػبلـ عم ػػؾ أ ػػن النب ػ كرحم ػ اهلل كبركنت ػ
السبلـ عم نن كعم عبند اهلل الصنلح ف فإنكـ إذا قمتـ أصنب كؿ عبد ف السمن

)ُ( سبؽ تخر ا (صػ ِٖٔ).
)ِ( سبؽ تخر ا (صػِٓٔ).
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(ُ)

ب ف السمن كاألرض).

ثالثاً :استخدام أسموب الترغيب ،والتشجيع ،فيمن دعا.
فعف أب سع د الخدرم – رض اهلل عن  -قنؿ :قػنؿ رسػكؿ اهلل  -صػم اهلل عم ػ
كسمـ ( : -من مف مسػمـ ػدعك بػدعكة لػ س ف ػن إثػـ كال قط عػ رحػـ إال أعطػن اهلل ب ػن
إحدل ثبلث :إمن أف تعاػؿ لػ دعكتػ

كامػن أف ػدخرهن لػ فػ ارخػرة كامػن أف صػرؼ
(ِ)

عن مف السك مثم ن قنلكا :إذا نكثر قنؿ :اهلل أكثر ).

إانب ػ ػ ًمػ ػػف دعػ ػػنئكـ المعن ػ ػ إف إانب ػ ػ اهلل ف ػ ػ بنب ىػ ػػن أكثػ ػػر كأبم ػ ػ مػ ػػف
أم :أكثػ ػػر ى
(ّ)
دعنئكـ.
رابعاً :اإلرشاد ببعض التعميمات:
فقد أرشػد – صػم اهلل عم ػ كسػمـ  -إلػ خفػض الصػكت فػ الػدعن بقكلػ  ( :اربعػكا
(ْ)

عم أنفسكـ )

كعدـ التحا ػر فػ الػدعن
(ٓ)

 ( :لقػػد حاػػرت كاسػػعن )

لقكلػ  -صػم اهلل عم ػ كسػمـ – لؤلع اربػ

كاطنب ػ المطعػػـ كالمشػػرب كالممػػبس لحػػد ث أب ػ هر ػرة –

رض ػ اهلل عن ػ – كف ػ  ( :ثػػـ ذكػػر الراػػؿ ط ػػؿ السػػفر أشػػعث أغبػػر مػػد د ػ إل ػ
السػػمن
فعن

ػػن رب ػػن رب كمطعم ػ ح ػراـ كمش ػرب ح ػراـ كممبس ػ ح ػراـ كغػػذم بػػنلحراـ
(ٔ)

ستانب لذلؾ؟).

)ُ) ركا البخنرم كتنب األذاف بنب من تخ ر مف الدعن بعد التش د كل س بكااب (ُ )ُٕٔ/رقـ.)ّٖٓ( :

)ِ( ركا أحمػػد ف ػ مسػػند أب ػ سػػع د الخػػدرم – رض ػ اهلل عن ػ  )ُِٓ - ُِْ/ ُٕ( -رقػػـ )ُُُّّ( :قػػنؿ
ال ثم  " :ركا أحمد كأبك عم بنحك كالبزار كالطبران ف األكسط كرانؿ أحمد كأب
رانلػ راػػنؿ الصػػح

غ ػػر عمػ بػػف عمػ الرفػػنع

عم كأحػد إسػنندم البػزار

كهػػك ثقػ " .انظػػر :مامػػع الزكائػػد ( َُ )ُْٗ – ُْٖ/كقػػنؿ

شع ب األرنؤكط ف تعم ق عم مسند أحمد ( ُٕ " : )ُِٓ/إسنند ا د ".

)ّ( قكت المغتذم عم انمع الترمذم لمس كط (ِ.)ٗٔٓ – ْٗٔ /
)ْ( سبؽ تخر ا

(صػِٕٔ).

)ٓ( سبؽ تخر ا (صِٔٔ).

)ٔ( ركا مسمـ كتنب الزكنة بنب قبكؿ الصدق مف الكسب الط ب كترب ت ن ( ِ ) َّٕ /رقـ.)َُُٓ( :
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الخاتمة:
عبػػر بنلثنػن الام ػؿ عمػػن
كبعػد هػذا العػرض ػػرل البنحػث أنػ مػػف الكااػب عم ػ أف ي ٌ
كن صدر مف عرفنف بنلفضؿ لكؿ مف مد إل ػ ػد العػكف فػ أثنػن إعػداد هػذ الرسػنل
سػكا بإرشػند أـ هدا ػ لمصػػدر أـ تشػا ع أـ دعػن
عمػ الرسػػنل

ك خػػص بنلػذكر المشػرؼ الػرئ س

كالمشػػرؼ المشػػنرؾ فازاهمػػن اهلل خ ػػر الا ػ از

كنفعن ػن بعمم مػػن ف ػ الػػدن ن

كارخرة.
كمن تكا البنحث بنلشكر الاز ؿ إل أسػنتذت األفنضػؿ الػذ ف تفضػمكا بقبػكؿ مننقشػ
هذ الرسنل كتقك م ن كشرفك بنلنظر ف ن فازاهـ اهلل خ ر الا از .
عممن بعف هذا هك ا د المتكاضع الذم راػك مػف اهلل  -تعػنل  -لػ القبػكؿ فقػد بػذؿ
ػؽ ف ػ فممػ – تعػنل  -الفضػؿ كالمنػ كاف كػنف
البنحث ف من كسع مف ا د فإف يكًف ى
غ ر ذلؾ فحسب أن حنكؿ الكصػكؿ إلػ خدمػ هػذا الػد ف عػف طر ػؽ البحػث عػف هػدم
النب – صم اهلل عم كسمـ – ف معنلات لؤلخطن القكل

حتػ

تسػن التطب ػؽ ل ػن

ف كاقع الح نة العمم ف شت المانالت.
كالرب سبحنن كتعػنل

ث ػب عمػ القصػد ك عفػك عػف الخطػع فعسػنل سػبحنن كتعػنل

أف انبنن الزلؿ ك رشدنن إل الصكاب ك كفقنن إل من حب ك رضن .
كالحمد هلل رب العنلم ف كالصبلة كالسبلـ عمػ نب نػن محمػد المبعػكث رحمػ لمعػنلم ف
كعم آل كصحب

كالتنبع ف ل ـ بإحسنف إل

كـ الد ف.
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النتائج والفوائد التي توصل إلييا الباحث:
تكصػؿ
كف ختنـ هذ الرسنل فإف البنحث قؼ ل يساؿ أهـ النتنئر كالفكائد التػ
ٌ
إل ن مف خبلؿ بحث كرسنلت .
أوالً :كشػ ػػفت هػ ػػذ الد ارس ػ ػ عػ ػػف تنػ ػػكع طػ ػػرؽ النب ػ ػ – صػ ػػم اهلل عم ػ ػ كسػ ػػمـ – ف ػ ػ

ذم ػػن ألنػ ال كفػ تشػػخ ص
معنلاتػ لمنكػرات األقػكاؿ مػػع ب ػػنف السػبب الػػذم ألامػ ٌ
الخطػع دكف ًذكػر أسػػبنب كعػبلج أك ً
الحكمػ المترتبػ عمػ ذلػؾ كاشػتممت هػذ الد ارسػ
عم ثبلث فصكؿ تضمنت المانؿ العقػدم كاألحكػنـ كاألخػبلؽ معتمػدة عمػ صػر
القكؿ المذمكـ ممن هك ف الصح ح ف أك ل أصؿ ف من ككرد عند غ رهن عمػ غ ػر
شرط من ككنف الرد مف ًقبؿ النب – صم اهلل عم كسمـ .-
دكنت األحند ث الصػح ح
ثانياً:
ٍ
أكقفت هذ الدراس البنحث عم أش ر الكتب الت ٌ
عف النب – صم اهلل عم كسمـ – كه صح حن البخنرم كمسمـ.
ثالثاً :أبرزت هذ الدراس أف م داف العبلج لؤلخطن القكل كب ػر ككشػفت عػف سػع

هذا الم داف كأن مف أكبر الم ند ف الت نحتنا ن ف ح نتنن العمم .

ذـ النب ػ – صػػم اهلل عم ػ
رابعـــاً :مػػف خػػبلؿ تتبػػع البنحػػث لؤلسػػبنب الت ػ ألام ػػن ٌ
كسمـ – القكؿ المذمكـ كاد أن ن تدكر حكؿ أمر ف:
أ  -إمن أن ن تيخؿ العبلق ب ف العبد كرب .
ب  -كامن أن ن تيخؿ العبلق ب ف العبند بعض ـ بعضن.
خامســـاً :أظ ػػرت هػػذ الد ارس ػ أف تنػػكع طػػرؽ النب ػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ – ف ػ

معنلاػ األخطػػن القكل ػ

تػػدؿ عمػ مػػدل الحكمػ النبك ػ

إذ لكػػؿ مقػػنـ مقػػنؿ كال مكػػف

أف نتعنمػ ػػؿ مػ ػػع األخطػ ػػن بطر ق ػ ػ كاحػ ػػدة كذلػ ػػؾ الخػ ػػتبلؼ طبػ ػػنئع النػ ػػنس كاخػ ػػتبلؼ
أف نم ـ كمستك نت ـ العمم

كاالاتمنع .
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فإنػ ال خمػك مػف األخطػن

إف الماتمع م مػن كػنف يرقٌػ
سادساًٌ :
خ ر الماتمعنت كمع ذلؾ لـ سمـ مف هذ المخنلفنت.

إذ الماتمػع النبػكم

أف ظ ػكر األخطػن فػ الماتمعػنت ال تعنػ االستسػبلـ ل ػن
سابعاً:
ٍ
أسفرت الد ارسػ ٌ
أك الشاب كالتند د ب ن بؿ المطمكب هك المسػنرع إلػ معنلاػ تمػؾ األخطػن بنلحكمػ
كاألسمكب األمثؿ الذم ؤدم إل التقم ؿ من ن كمعنلات ن قبؿ انتشنرهن.
إف دكر األنب ن – عم ـ الصبلة كالسبلـ  -ف دعػكة النػنس لػـ قتصػر عمػ
ثامناًٌ :
الانن ػػب الق ػػكل فحس ػػب ب ػػؿ تع ػ ٌػدل ذل ػػؾ إلػ ػ التطب ػػؽ العممػ ػ إذ الماتمع ػػنت تت ػػعثر

بنألفعنؿ أكثر مف تعثرهن بنألقكاؿ.

تاسعاًَّ :
أف عممن المسمم ف بذلكا ا دان عمم ن ضػخمن كمسػتم انر عمػ اخػتبلؼ األزمنػ

كاألمكن

لخدم هذا الاننب مف سن رسكؿ اهلل  -صم اهلل عم كسمـ -كهذا الا ػد

يعػ ػػد مفخ ػ ػرة ل ػ ػػـ كصػ ػػكرة مشػ ػػرق ف ػ ػ االهتمػ ػػنـ بخدم ػ ػ الحػ ػػد ث النبػ ػػكم تصػ ػػح ح ن
كتضع فن كشرحن كتحم بلن كاستنبنطن.
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وصي بيا الباحث:
ُ
ختنم ػػن م ػػف تكصػ ػ نت  -بع ػػد الكصػ ػ بتق ػػكل اهلل تع ػػنل فػ ػ الس ػ ٌػر
كاف ك ػػنف لمبنح ػػث ن
كالعمف  -فإف البنحث كص بمن عت :
أوالً :تكث ػػؼ الا ػػكد ف ػ د ارس ػ الطػػرؽ كاألسػػنل ب النبك ػ ف ػ بق ػ دكاك ػػف السػػن

كالت استخدم ن النب – صم اهلل عم كسمـ – ف عبلج منكرات األقكاؿ.

ثانيـاً :النصػ فػ تتمػ ـ البحػػث فػ عػبلج القػػكؿ المػذمكـ ممػن كرد فػ السػن النبك ػ

ككػػنف الػػرد مػػف غ ػػر النب ػ – صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -كنػػزكؿ الق ػرآف بػػنلرد أك الػػرد مػػف
الصحنب .
ثالثـاً :اإلسػ نـ فػ تتمػ ـ هػػذ الد ارسػ أ ضػن لمعرفػ الطػػرؽ كاألسػػنل ب النبك ػ

فػ

عبلج األفعنؿ المذمكم .

رابع ـاً :االسػػتفندة مػػف الطػػرؽ كاألسػػنل ب النبك ػ

ح نتنن العمم

ف ػ عػػبلج األقػػكاؿ المذمكم ػ

فػ

ف شت الكسنئؿ كالمانالت سكا المقرك ة أك المسمكع .

خامســــاً :ضػ ػػركرة تضػ ػػنفر ا ػ ػػكد الام ػ ػػع لممشػ ػػنرك ف ػ ػ عػ ػػبلج منك ػ ػرات األق ػ ػكاؿ

المكاكدة ف ماتمعنن المعنصر كالتحا ـ مف انتشنرهن.
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أوالً :فيرس اآليات القرآنية ".رتبت حسب ترت ب السكر"
م

اآلية

السورة

رقميا

الصفحة

ٔ-

ََِٝ ؼْ َحُ َّ ُٜٝػَََّْٜٙ ًَٝاِِشَِ ٣

البقرة

ٖٗ

َِٖ

ٕ-

 إَِّٜ َّ٢زَََِّ٘ َ٣شُوَّ وََ٠اذُىَّ وَهُُّ٘ ْٟاسَ وُوَٜئَِٗ 

البقرة

ُُٔ

َِٗ

ٖ-

َِ ٣َ١َِ شَضَ ُِِهَِّْٜ َّ٣اَََّ ًََِ سََِثَ وَالَ ُِغُىَْ  البقرة

ُٕٗ

ٕ٘ٛ

ٗ-

 وََّ َّٜ َ٣ِ٠اطِ َُ ٣َ٠ؼْجِثَُٗ َٔىَّْْٜ ٍِِ ُُُٜاََُاجِ 

البقرة

َِْ

ٕٜ٘

٘-

ُ٘ رِةَ ػََِّْٕٜ َُُُْٟٙٝرَا ُٚوَهُىَ ُ٘شْهَ  ُْٟٜٙ

البقرة

ُِٔ

ٜٔٗ

-ٙ

َِ أَْ٠غُِٙىهُ َّ٣تَِ١ؼْشُو ٍ وَوْ عَشَُىهُ َّ٣

البقرة

ُِّ

ٔٔٛ

-ٚ

 ذَِّٜ َْٗٝشُّعَُِ ُٛعَ ْٝا تَؼْعَهُ ْٟػَ ًَٝتَؼْطٍ 

البقرة

ِّٓ

ٙٛ

-ٛ

٠ ُِِّٜٝ ا ٍِِ َّٜغَّ َ١اوَّخِ وََ٠ا ٍِِ ََّْسْضِ وَإِ  ٢البقرة

ِْٖ

ٕٓٔ

-ٜ

َّٜ َ٣َ٠َ شَّعُى ُٚتَِ١ا وُ٤ضِ َٚإِ ٣ِ٠ َُُِْٜسَّتُِ وََُّ ِ٠َُْ١ْٜى  َ٢البقرة

ِٖٓ

ٕٓٔ

ٓٔ-

 الَ ََُّْ٤ َُُّّٜٝ َُُِّٝٙغا إِال وُعْؼَهَا 

البقرة

ِٖٔ

ٕٓٔ

ٔٔ-

 هُىَ َّٜزٌَِ وَ٤ضَ َٚػََِّْٜٙ ََُْٗٝرَابَ َََ ُُْ ِ٠اخَ 

آؿ عمراف

ٕ

ٕ٘ٛ

ٕٔ-

َ َِ جْؼَٜ ٛؼْ َحُ َّ ُِّٜٝػَََّْٜٙ ًَٝارِتَِ

آؿ عمراف

ُٔ

ٕٓٛ

ٖٔ-

 إَِّٜ َّ٢زََِ َ٣شْرَشُو َ٢تِؼَهْذِ َّ ُِّٜٝوَوََْ١اِ٤هِ ْٟ

آؿ عمراف

ٕٕ

ٗٛ

ٗٔ-

 وََّرُْ٘شُوَّْ ِ٤ؼَْ١حَ َّ ُِّٜٝػَ َُُْْٟٙٝإِرْ ُ٘ رُ ْٟوَػْذََّء 

آؿ عمراف

َُّ

ٕٕٔ

٘ٔ-

َُْٜ ظَ ْ٠ََّْ َ٣ِ٠ ََٜٗشِ ةٍَْءَ وَوْ َرُىبَ ػََُْٝهِ ْٟ

آؿ عمراف

ُِٖ

ٕٜٓ

-ٔٙ

 وَػَاةِشُوهُ َّ٣تِاَ١ْٜؼْشُو ِ

النسن

ٜٔ

ٔٔٛ

-ٔٚ

 وََْٕ ٣َ٠رُ ِ٠َُْ٠ ْٛا ُّ٠رَؼَ١ذَّ َِجَضَََُّهُ جَهَ َّ ُٟ

النسن

ٖٜ

ٕٙ

-ٔٛ

 إِ ُْٟٙ٤إِرهَّ ٠ثُْٝهُ ْٟ

النسن

ٓٗٔ

ٕٗٙ
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َّ٠ ا َّْؼَ َُُّّٜٝ ُٛتِؼَزََّتِ ُْٟٙإِ ٢ةََٙشْذُ ْٟ

النسن

ٔٗٚ

ٕٜٙ

ٕٓ-

ََ اوَهَِّْْٜٙ َٛرَابِ الَ ذَرُْٝىَّْ ٍِِ دَِ ُِْٟٙ

النسن

ٔٔٚ

ٙٚ

ٕٔ-

ُِٜٛٙ ج جَؼََ ْٝا  ُْٟٙ ِ٠ةِشْػَحه وَْ ِ٠هَاجا 

المنئدة

ٗٛ

ٖٕ

ٕٕ-

 وَُٜؼِ ُىَّْ تَِ١ا َٔاُٜىَّْ 

المنئدة

ٗٙ

٘

ٖٕ-

َِ أَثَاتَهُ َُُّّٜٝ ُٟتَِ١ا َٔاُٜىَّْ جَ َّاخٍ 

المنئدة

٘ٛ

٘

ٕٗ-

 الَ ََََُّرِزُُ٘ َُُّّٜٝ ُٟتِاٜٝرْىِ ٍِِ وََْ١اُِْٟٙ٤

المنئدة

ٜٛ

ٜٛ

ٕ٘-

 وَإِرََّ سَوَْدَ َّٜزََِ َ٣خُىظُى ٍِِ َ٢

األنعنـ

ٙٛ

ٕٔٙ

-ٕٙ

 وَالَ ذَغُثُّىَّْ َّٜزََِ َ٣ذْػُى ٣ِ٠ َ٢دُو َُِّّٜٝ ِ٢

األنعنـ

ٔٓٛ

ٕ٘ٔ

-ٕٚ

َٔاَّ َٚرْشُِْ ْ ِ٠هَا َ٠زَُّْو٠ا َّ٠ذَُْىسَّ

األعراؼ

ٔٛ

ٕٛ

-ٕٛ

 ُْٛٔ إَِ١٤ا ََشَّ َٞسَتٍَ ََّّْٜىَََِّشَ َ٠ا ظَهَشَ ْ ِ٠هَا 

األعراؼ

ٖٖ

ٕ٘

-ٕٜ

َّ دْػُىَّْ سَتَّ ُْٟٙذَعَشُّػا وَرَُُّْحه 

األعراؼ

٘٘

ٕٙٚ

ٖٓ-

َٔ اذُِٝىهَُُ ْٟؼَزِّتْهُ َُُّّٜٝ ُٟتِأَْذَِ ُْٟٙ

التكب

ٗٔ

ٔ٘ٛ

ٖٔ-

ََٕٜ ذْ َ٤صَشََُ٘٠ ٍِِ َُُّّٜٝ ُٟىَََِِّ٘ َ٣ثِ َجٍ و َىْ َٞ

التكب

ِٓ

ٔ٘ٙ

ٕٖ-

َ٠ ا َ٘اَّ ِٜٝ َ٢ثٍِ وََّٜزَُِ َ٠َ َ٣ىَّْ وََ ٢غْرَرِّْشُوَّْ 

التكب

ٖٔٔ

٘٘

ٖٖ-

 وَٜىْ َُؼَجَّ ِٜٝ َُُّّٜٝ ُٛاطِ َّٜشَّشَّ َّعْرِؼْجَاَٜهُ ٟ

كنس

ٔٔ

ٕٗٙ

ٖٗ-

 وَالَ َٜؼْ َحُ َّ ُِّٜٝػََّٜ ًَٝظاَِ١ِٜ

هكد

ٔٛ

ٕٓٛ

ٖ٘-

َٔ اَّ َٚجْؼَ ٍِ ْٝػَ ًَٝرَضََ ََِّْ ِ٣سْضِ 

كسؼ

ٓٓ

ٖٔٔ

-ٖٙ

 وََُّ٤عِّ ُٛتَؼْعَهَا ػَ ًَٝتَؼْطٍ ٍِِ َُُِّْ٘ٛ

الرعد

ٗ

ٙٙ

-ٖٚ

وَجَادِْٜهُ ٟتِاٜرٍِ هٍَِ وََْغَ ُ٣

النحؿ

ٕ٘ٔ

ٕ٘ٙ

-ٖٛ

 و َذْعُ َّإلِ٤غَا ُ٢تِاٜشَّش دُػَاءهُ تِاْٜخَُْشِ 

اإلس ار

ٔٔ

ٕٜٙ
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-ٖٜ

 وَالَ ذَُُْٕ َ٠ا َُْٜظَ  ََٜٗتُِِ ػِ َْٟٝ

اإلس ار

ّٔ

ٕٙ

ٓٗ-

 وَالَ ذَُٕىِٜ َّ٣َٜشٍَْءٍ إَِِ ٍِّ٤اػِ ٛرَ َِٜٗغَذَّ

الك ؼ

ٖٕ

ٕ٘ٙ

ٔٗ-

 إِال وََ ٢شَاء َُُّٜٝ

الك ؼ

ٕٗ

ٕ٘ٙ

ٕٗ-

 وََ٘اَّ َ٢إلِ٤غَا ُ٢وَْ٘ثَشَ ةٍَْءٍ جَذَاله

الك ؼ

ٗ٘

ٕٓٙ

ٖٗ-

َٔ اَٜدْ َاَُْٜرَ ٍِ ِ٠دُّ َٔثْ َٛهَزََّ 

مر ـ

ٖٕ

ٔٔٙ

ٗٗ-

 وََّ َّٜ َ٣ِ٠اطِ َُ ٣َ٠جَادِ َُِّٜٝ ٍِِ ُٚتِرَُْشِ ػِ ٍْٟٝ

الحر

ٛ

ٕ٘ٚ

٘ٗ-

 وَالَ ذَْٕثَُٝىَّ َٜهُ ْٟةَهَادَج وَتَذَّ 

النكر

ٗ

٘ٙ

-ٗٙ

 إِال َّٜزَِ َ٣ذَاتُىَّ  ٣ِ٠تَؼْذِ رَ َِٜٗ

النكر

٘

٘ٙ

-ٗٚ

 وََّجْؼََ ْٝا ُ١ِْٜٝرََِٕ إَِ٠ا٠ا

الفرقنف

ٗٚ

ٓٗٔ

-ٗٛ

 ُٛٔ ال َؼَّْٜ ٍِِ ٣َ٠ َُٟٝغََّ١اوََّخِ وَََّْسْضِ 

النمؿ

٘ٙ

ٚٙ

-ٜٗ

 وَالَ ذُجَادُِٜىَّ وَهَِّْْٜٙ َٛرَابِ إِال تِاٜرٍِ هٍَِ 

العنكبكت

ٗٙ

ٕ٘ٙ

ٓ٘-

ََٕٜ ذْ َ٘ا ٍِِ َُْٟٜٙ َ٢سَعُى َُِّٜٝ ِٚوُعْىَجَ ََغَ َح 

األحزاب

ٕٔ

ٕ

ٔ٘-

 إَِّٜ َّ٢زَََُِْ َ٣رُو ََُّٜٝ َ٢وَسَعُىَٜ َُُٜؼَ َهُ ُٟ

األحزاب

٘ٚ

ٕٕٚ

ٕ٘-

ََ ادََّوُودُ إِ٤ا جَؼََ ْٝاَٖ رََُِّٝحه ٍِِ ََّْسْضِ 

ص

ٕٙ

٘ٗٔ

ٖ٘-

َٔ ا َٚسَب َّغِّْشْ  ٍِٜوَهَةْ ُْٙٝ٠ ٍِٜها 

ص

ٖ٘

ٖٔٚ

ٗ٘-

 ْ٣َ١َِ وَظَْ٘ ٣َّ١ِ٠ َُٟٝزَبَ ػَ َُِّٜٝ ًَٝ

الزمر

ٕٖ

ٖٕٓ

٘٘-

َ٠ ا َُجَادَََِ ٍِِ ُٚاخِ َّ ُِٜٝإِال َّٜزَََِّ٘ َ٣شُوَّ 

غنفر

ٗ

ٕ٘ٙ

-٘ٙ

 وََٕٜذْ جَاءَُُ٘ ْٟىعُُُ َٔ ٣ِ٠ثْ ُٛتِاْٜثَُ َاخ

غنفر

ٖٗ

ٖٔٚ

-٘ٚ

َ٠ ا ظَشَتُىهُ  ََٜٗإِال جَذَاله تَ ْٛهَُٔ ْٟىْ َٞرَصُِ١ى  ٢الزخرؼ

٘ٛ

ٕ٘ٚ

ٕٗ

ٖٕٔ

-٘ٛ

 ؤََاُٜىَّ َ٠ا هٍَِ إِال َََُاذُ َا َّٜذَُُّْ٤ا 
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-ٜ٘

ََ اوَُّهَا َّٜزَُِ َ٠َ َ٣ىَّ إِ ٢جَاءَُِ٘ ْٟاعَِٓ تِ َثَأٍ 

الحارات

ٙ

ٕ٘ٗ ،٘ٙ

ٓ-ٙ

 إَِ١٤ا َُّ ِ٠َُْ١ْٜى َ٢إِرْىَجَ 

الحارات

ٓٔ

ٕٕٔ

ٔ-ٙ

 وَََّٜ٘ ٍِِ ٍََّٗٝ٠ ٣٠ ٟغََّ١اوََّخِ الَ ذُرْ ٍِ 

الناـ

ٕٙ

ٖٔٔ

ٕ-ٙ

َ١َ٘ ثَ ِٛغَُْثٍ وَػْجَةَ َُّّْٜٙاسَ َ٤ثَاذُُُ

الحد د

ٕٓ

ٕ٘

ٖ-ٙ

 وَ ٢ال َُشْشِْ٘ َ٣تِا ُِٜٝةَُْئها

الممتحن

ٕٔ

ٜٔٚ

ٗ-ٙ

 وَالَ َؼْصُِ ََٗ ٍِِ َ٠ؼْشُو ٍ 

الممتحن

ٕٔ

ٜٔٔ

٘-ٙ

 وََّْٜ ُِِٜٝؼِضَّجُ وَِٜشَعُى ُِِٜوَ ََِ ِ٠َُْ١ِْٜٝ

المننفقكف

ٛ

ٕٓٔ

-ٙٙ

 وَوَةْهِذُوَّ رَوٌَْ ػَذُْْٟٙ ٠ ٍٚ

الطبلؽ

ٕ

٘ٙ

-ٙٚ

 وَالَ ذُعَاسُّوهُ َّ٣

الطبلؽ

ٙ

ٔٔٛ

-ٙٛ

َْ رَزَْ٤ا  ُُْ ِ٠تِاَِ١َُْٜ

الحنق

٘ٗ

ٜٚ

-ٜٙ

 ػَثَظَ وَذَىَ ًٜ

عبس

ٔ

ٔٛ

ٓ-ٚ

 وَ ٢جَاءهُ ََّْػًَْ١

عبس

ٕ

ٔٛ

ٔ-ٚ

 وََّٜزَََِّ٘ َ٣شُوَّ تَََِاذِ َا هُ ْٟوَلْاَابُ ََّ١ْٜشْأََ٠ح

البمد

ٜٔ

ٜ٘

ٕ-ٚ

 ػََُْٝهَِ٤ ْٟاسَ َُّْ٠لَذَج

البمد

ٕٓ

ٜ٘

ٖ-ٚ

 إَِّٜ َّ٢زَُِ َ٠َ َ٣ىَّ وَػَُِٝ١ىَّ َّٜصَّاِٜاَاخِ وُوَْٜئَِٗ 

الب ن

ٚ

ٜٔٓ

ٗ-ٚ

 جَضَََُّّهُ ْٟػِ ذَ سَتهِ ْٟجَ َّاخُ 

الب ن

ٛ

ٜٔٓ
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ثانياً :فيرس األحاديث النبوية " .رتبت حسب الحركؼ ال انئ "
م

طرف الحديث

الراوي

ٔ-

أتدركف من الغ ب ؟

أبك هر رة

ُِْ

ٕ-

أتدركف من المفمس؟

أبك هر رة

ٕٕٙ

ٖ-

أتر دكف أف تقكلكا كمن قنؿ أهؿ الكتنب ف؟

أبك هر رة

ٕٓٔ

ٗ-

أتشفع ف حد مف حدكد اهلل

عنئش

ٔٔٙ

٘-

إذا أت ت مضاعؾ فتكضع كضك ؾ

الب ار بف عنزب

ٕٓ

أبك هر رة

ٜ٘

المقداد

ٗٚ

ابف مسعكد

ٔٓٔ

أبك هر رة

ٕٕٔ

أبك منلؾ األشعرم

ٕٔٚ
ٕٔٙ

-ٙ

إذا أنن مت فعحرقكن

-ٚ

إذا أر تـ المداح ف فنحثكا ف كاكه ـ

-ٛ
-ٜ

ثـ اطحنكن

إذا قنؿ الراؿ :همؾ الننس
إذا كنف كـ صكـ أحدكـ فبل رفث كال
ال

الصفحة

ٓٔ-

أربع ف أمت مف أمر الانهم

ٔٔ-

أساع كساع األعراب؟

المغ رة بف شعب

ٕٔ-

أصب مف عبندم مؤمف ب ككنفر

ز د بف خنلد

ٜٙ

ٖٔ-

أعرستـ الم م ؟

أنس بف منلؾ

ٓٔٚ

طمح

ٔٛ
ٕٓ٘

ٗٔ-

أفم

٘ٔ-

أال أخبركـ بعفضؿ مف درا الصبلة؟

أبك الدردا

-ٔٙ

أنبئكـ من العض ؟
أال ٌ
أال تصم نف؟

ابف مسعكد

ٕٜٗ

عم بف أب طنلب

ٕٓٙ

-ٔٛ

أال تعابكف ك ؼ صرؼ اهلل عن شتـ

أبك هر رة

ٕٕ٘

-ٜٔ

أال مف كنف حنلفن فبل حمؼ إال بنهلل

ابف عمر

ٔٛ

ٕٓ-

أال هؿ عست امرأة أف تخبر القكـ

أبك هر رة

٘ٔٚ

ٕٔ-
ٕٕ-

أمن إنؾ لك لـ تعط ش ئن كتبت

عبد اهلل بف عنمر

ٕٖٛ

أمن إن قد صدقؾ كهك كذكب

أبك هر رة

ٖٕ٘

ٖٕ-

أمن إن مف أهؿ الننر

س ؿ بف سعد

ٔٓٚ

-ٔٚ

كأب إف صدؽ
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ٕٗ-
ٕ٘-

الخ ً
صـ
إف أبغض الرانؿ إل اهلل األلد ى

إف أخنع اسـ عند اهلل راؿ تسم ممؾ

أبك هر رة

-ٕٙ

إف الشمس كالقمر ال نكسفنف لمكت أحد

المغ رة بف شعب

ٜٙ

-ٕٚ

إف العبد ل تكمـ بنلكمم مف رضكاف اهلل

أبك هر رة

٘

-ٕٛ

إف الع ف تدمع كالقمب حزف

أنس بف منلؾ

ٜٔٚ

-ٕٜ

إف المعنن ف ال ككنكف ش دا

أبك الدردا

ٕ٘ٓ

ٖٓ-

إف اهلل كمبلئكت كأهؿ السمن كاألرض

أبك أمنم

ٔٛ

ٖٔ-

إف اهلل عمـ أف أحدكمن كنذب

ابف عبنس

ٖٕٗ

ٕٖ-

إف المقسط ف عند اهلل عم مننبر مف

ابف عمرك

ٕٗٔ

ٖٖ-

إف الم ت ل عذب ببكن الح

ابف عمر

ٜ٘ٔ

ٖٗ-

إف ال كد قكـ ب ت

أنس بف منلؾ

ٕٖٕ

ٖ٘-

إف دمن كـ كأمكالكـ كأعراضكـ

ابف عبنس

ٕٗٗ

-ٖٙ

إف شئتـ أنبعتكـ عف اإلمنرة كمن ه ؟

عكؼ بف منلؾ

ٖٗٔ

-ٖٚ

إف كذبن عم

ل س ككذب عم أحد

المغ رة بف شعب

ٖٕٔ

-ٖٛ

إف مف أشر الننس عند اهلل منزل كـ

أبك سع د

ٜٔٙ

-ٖٜ

إف مف أعظـ الفرل أف دع الراؿ

كاثم بف األسقع

ٕٖٕ

ٓٗ-

إف مف أكبر الكبنئر أف معف الراؿ

ابف عمرك

ٕ٘ٔ

ٔٗ-

إف هذ الصبلة ال صم ف ن ش

معنك بف الحكـ

ٖ

ٕٗ-

أنن زع ـ بب ت ف ربض الان

أبك أمنم

ٕٓٙ

ٖٗ-

إنن ال نستعمؿ عم عممنن مف أراد

أبك مكس

ٖٖٔ

ٗٗ-

أنت إمنم ـ كاقتد بعضعف ـ

عثمنف بف أب العنص

ٖٜٔ

٘ٗ-

انطمؽ فعخرج متنعؾ إل الطر ؽ

أبك هر رة

ٕٓٛ

-ٗٙ

إنؾ ضع ؼ كان ن أمنن

أبك ذر

ٖٔٙ

-ٗٚ

إنكـ ستحرصكف عم اإلمنرة كستككف

أبك هر رة

ٗٗٔ

-ٗٛ

إنمن األعمنؿ بنلن نت

عمر

ٔٔٛ

عنئش

ٕٜ٘
ٕٗٔ
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-ٜٗ

إنمن الشؤـ ف ثبلث  :ف الفرس

ابف عمر

ٕٓٔ

ٓ٘-

إنمن هذا مف إخكاف الك نف

أبك هر رة

ٕٔٙ

ٔ٘-

إن قد ش د بد ار

عم بف أب طنلب

ٜ٘

ٕ٘-

إن عنلات امرأة ف أقص المد ن

ابف مسعكد

ٕٚ

ٖ٘-

إن ألعط الراؿ كغ ر أحب إل

سعد بف أب كقنص

ٓٚ

سم منف بف صرد

ٕٕٓ

عنئش

ٜٔٙ

أبك هر رة

ٗ٘ٔ
ٖٖٕ

ٗ٘-

إن ألعمـ كمم

٘٘-

إن ألفعم أنن كهذ

-٘ٙ

أكؿ الننس قض

-٘ٚ

إ نكـ كالظف فإف الظف أكذب الحد ث

أبك هر رة

-٘ٛ

إ نكـ كالغمك فإنمن أهمؾ

ابف عبنس

ٙٚ

-ٜ٘

إ نكـ ككثرة الحمؼ

أبك قتندة

٘ٛ

ٓ-ٙ

أ من امرئ قنؿ ألخ  :ن كنفر

ابف عمر

٘ٛ

ٔ-ٙ

أ من مسمـ ش د ل أربع بخ ر أدخم

عمر

ٕٔٔ

ٕ-ٙ

أ ف أنن ن رسكؿ اهلل إف قتمت؟

انبر

ٓ٘ٔ

ٖ-ٙ

برئ مف الصنلق كالحنلق كالشنق

أبك مكس

ٜٔٛ

ٗ-ٙ

بئس الخط ب أنت قؿ :كمف عص اهلل

عدم بف حنتـ

ٕٔ

٘-ٙ

الب عنف بنلخ نر من لـ تفرقن

حك ـ بف حزاـ

ٕٖٕ

-ٙٙ

تاد مف شر الننس كـ الق نم

أبك هر رة

ٖٕٗ

-ٙٚ

تصدقف فإن أر تكف أكثر أهؿ الننر

انبر

ٔٔٛ

-ٙٛ

تمؾ الكمم مف الحؽ خطف ن الان

عنئش

ٖٖٕ

-ٜٙ

ثبلث ال نظر اهلل إل ـ كـ الق نم

أبك هر رة

ٗٛ

ٓ-ٚ

ثـ ذكر الراؿ ط ؿ السفر أشعث

أبك هر رة

ٕٔٚ

ٔ-ٚ

ممحق لمبرك

الحمؼ يمىنفقى ه لمسمع
خرات ألخبركـ بم م القدر فتبلح

أبك هر رة

ٛٚ

عبندة بف الصنمت

ٕٕٕ

ٖ-ٚ

خمس فكاسؽ يقتمف ف الحؿ كالحرـ

عنئش

ٖ٘

ٕ-ٚ

لك قنل ن لذهب
كـ الق نم عم راؿ
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ٗ-ٚ

دب إل كـ دا ي األمـ قبمكـ الحسد
ٌ
ادكن ف صدكرهـ فبل
ذاؾ ش

-ٚٙ

أر ت الم م رام ف أت نن

قنال :الذم

-ٚٚ

سبنب المسمـ فسكؽ

-ٚٛ

سبع ظم ـ اهلل ف ظم

-ٜٚ

شعبتنف ال تترك من أمت  :الن نح

٘-ٚ

كـ ال ظؿ

زاف كممؾ كذاب كعنئؿ مستكبر

الزب ر بف العكاـ

ٕٓ٘

معنك بف الحكـ

ٜٚ

سمرة بف اندب

ٖٕٗ

ابف عمر

ٕٕٔ

أبك هر رة

ٕٗٔ

أبك هر رة

ٜٔٛ

أبك هر رة

ٖٕٔ
ٔٛٙ

ٓ-ٛ

ش

ٔ-ٛ

صدق السر تطفآل غضب الرب

أبك سع د

ٕ-ٛ

صكتنف ممعكننف ف الدن ن كارخرة

أنس بف منلؾ

ٜٜٔ

ٖ-ٛ

الط رة شرؾ

ابف مسعكد

ٜٙ

ٗ-ٛ

عنلات بن إسرائ ؿ أشد المعنلا

منلؾ بف صعصع

ٕٙ

ابف عمر

ٕ٘ٔ
ٕٓٓ

٘-ٛ

غٌر اسـ عنص
فنحث ف أفكاه ف التراب

عنئش

-ٛٚ

كنف الحبش معبكف بحراب ـ فسترن

عنئش

ٗٔٚ

-ٛٛ

كنف رسكؿ اهلل عنلر مف التنز ؿ شدة

ابف عبنس

ٕٙ

-ٜٛ

الكبنئر :اإلشراؾ بنهلل كعقكؽ الكالد ف

أبك بكرة

ٖٕٔ

ٓ-ٜ

كذب سعد كلكف هذا كـ عظـ اهلل ف

الزب ر بف العكاـ

ٕٓ

سمم بف األككع

ٖٙ
ٗ

-ٛٙ

كقنؿ :أنت ام م

إف ل ألار ف

ٔ-ٜ

كذب مف قنل

ٕ-ٜ

كؼ عم ؾ هذا

معنذ بف ابؿ

ٖ-ٜ

كف بنلمر كذبن أف حدث بكؿ من سمع

أبك هر رة

ٖٖٕ

ٗ-ٜ
٘-ٜ

كؿ ابف آدـ خطٌن كخ ر الخطٌنئ ف

أنس بف منلؾ

ٕ

كؿ المسمـ عم المسمـ حراـ دم

أبك هر رة

ٕٕٗ

-ٜٙ

كنت لؾ كعب زرع ألـ زرع

عنئش

ٖٔٚ

-ٜٚ

الك س الك س ن انبر

انبر

ٓٔٚ

-ٜٛ

ال تبنشر المرأة المرأة فتنعت ن لزكا ن

ابف مسعكد

ٔٚٛ
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-ٜٜ

ال تتمنكا لقن العدك كاسعلكا اهلل العنف

عبد اهلل بف أب أكف

ٔ٘ٔ

ٓٓٔ-

ال تخ ركن عم مكس

أبك هر رة

ٙٚ

ٔٓٔ-

ال تدعكا عم أنفسكـ كال تدعكا عم

انبر

ٕٗٙ

ٕٓٔ-

ال تسعؿ اإلمنرة

عبد الرحمف بف سمرة

ٖ٘ٔ

ٖٓٔ-

ال تسبكا أصحنب

أبك سع د

ٕٗٔ

ٗٓٔ-

ال تسبكا األمكات فتؤذكا األح ن

المغ رة بف شعب

ٕٔٙ

٘ٓٔ-

ال تسبكا األمكات فإن ـ قد أفضكا إل

عنئش

ٕٔٙ

-ٔٓٙ

ال تسبكا الدهر فإف اهلل هك الدهر

أبك هر رة

ٖٕٔ

-ٔٓٚ

ال تسبكا الد ؾ فإن دعك إل الصبلة

ز د بف خنلد

ٕٔٛ

أبك هر رة

ٕٔٚ

انبر

ٕٔٛ

أبك هر رة

ٕ٘ٔ

عمر

٘ٙ
ٕٕٔ

فمك أف أحدكـ أنفؽ

فإن ن مف ركح اهلل

-ٔٓٛ

ال تسبكا الر

-ٜٔٓ

ال تسب الحم

ٓٔٔ-

ال تسمكا العنب الكرـ فإف الكرـ

فإن ن تذهب خطن ن بن

كمن أطرت النصنرل ابف

ٔٔٔ-

ال تطركن

ٕٔٔ-

ال تغمبنكـ األعراب عم اسـ صبلتكـ

ابف عمر

ٖٔٔ-

ال تفضمكا ب ف أنب ن اهلل

أبك هر رة

ٙٛ

ٗٔٔ-

ال تقكلكا السبلـ عم اهلل فإف اهلل هك

ابف مسعكد

ٕٔٚ

٘ٔٔ-

ال تقكل هكذا كقكل من كنت تقكل ف

الرب ع بنت معكذ

٘ٚ

-ٔٔٙ

ال تمعنك فك اهلل من عممت إن حب اهلل

عمر

ٕٓٙ

-ٔٔٚ

ال تمنكا لقن العدك فإذا لق تمكهـ

أبك هر رة

ٔ٘ٚ

-ٔٔٛ

ال ط رة كخ رهن الفعؿ

أبك هر رة

ٔٓٔ

-ٜٔٔ

ال عدكل كال ط رة

أبك هر رة

ٜٚ

ٕٓٔ-

ال كادت إنمن بن ت المسناد لمن بن ت ل

بر دة

ٖ

ٕٔٔ-

ال تمن أحدكـ المكت إمن محسنن فمعم

أبك هر رة

٘ٔٙ

ٕٕٔ-

ال تمن َّف أحدكـ المكت لضر نزؿ ب

أنس بف منلؾ

٘٘ٔ

ٖٕٔ-

ال تمن ف أحدكـ المكت كال دع ب مف

أبك هر رة

ٔٙٙ
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ٕٗٔ-

ال حؿ دـ امرئ مسمـ

ابف مسعكد

٘٘

ٕ٘ٔ-

نمنـ
ال دخؿ ٌ
الان ٌ
ال رم را هؿ رابلن بنلفسكؽ

حذ ف

ٕٜٗ

أبك ذر

٘٘

أبك هر رة

ٕٙٙ
ٚٙ

-ٕٔٙ
-ٕٔٚ

ال زاؿ يستانب لمعبد من لـ دع بإثـ
ال عمـ الغ ب إال اهلل

عنئش

-ٕٜٔ

ال قؿ أحدكـ :الم ـ اغفر ل إف شئت

أبك هر رة

ٕ٘ٙ

ٖٓٔ-

ال قكلف أحدكـ إن خ ر مف كنس

ابف مسعكد

ٙٚ

ٖٔٔ-

ال قكلف أحدكـ خبثت نفس

عنئش

ٜٛ

ٕٖٔ-

ألعط ف هذ ال ار رابل حب اهلل

أبك هر رة

ٓٗٔ

ٖٖٔ-

لتتبعف سنف مف قبمكـ شب ار بشبر

أبك سع د

ٔٔٛ

ٖٗٔ-

لعف اهلل السنرؽ سرؽ الب ض فتقطع

أبك هر رة

ٕٜٓ

ٖ٘ٔ-

لعف اهلل الننئح كالمستمع

أبك سع د

ٜٔٛ

-ٖٔٙ

لعف اهلل الكاشمنت كالمكتشمنت

ابف مسعكد

ٕٜٓ

-ٖٔٚ

لعن اهلل عم ال كد كالنصنرل

أبك هر رة

ٕٓٛ

-ٖٔٛ

لقد حارت كاسعن

أبك هر رة

ٕٙٙ

-ٖٜٔ

لمن عرج ب مررت بقكـ ل ـ أظفنر

أنس

ٖٕٗ

ٓٗٔ-

الم ـ العف فبلنن كفبلنن كفبلنن

ابف عمر

ٕٜٓ

ٔٗٔ-

الم ـ إنمن أنن بشر فعم المسمم ف

عنئش

ٕٓٚ

ٕٗٔ-

الم ـ إن أستخ رؾ بعممؾ كأستقدرؾ

انبر

ٓٓٔ

ٖٗٔ-

الم ـ مف كل مف أمر أمت ش ئن فشؽ

عنئش

ٔٗٙ

ٗٗٔ-

لك أمرت أحدا أف ساد ألحد ألمرت

عنئش

ٖٔٛ

٘ٗٔ-

لك قنؿ إف شن اهلل لـ حنث ككنف

أبك هر رة

ٜٓ

-ٔٗٙ

لك عمـ الننس من ف الندا كالصؼ

أبك هر رة

ٕٕٔ

-ٔٗٚ

ل س أحد معف ش ئن ل س ل بعهؿ

ابف عبنس

ٕٗٓ

-ٔٗٛ

ل س الكذاب الذم صم ب ف الننس

أـ كمثكـ بنت عقب

ٕٖٜ

-ٕٔٛ
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-ٜٔٗ
ٓ٘ٔ-

طعَّنف كال بمع و
َّنف
ل س المؤمف ب ى
لس

ٔ٘ٔ-

لى ٍ ىس
لس

ٖ٘ٔ-

ل س منن مف ضرب الخدكد كشؽ

ابف مسعكد

ٗ٘ٔ-

من بنؿ دعكل أهؿ الانهم ؟

انبر

ٔٔٛ

المسكر بف مخرم

ٕٓ
ٕ٘ٚ

ٕ٘ٔ-

عم أب ؾ كرب بعد ال كـ
ًمَّنن ىم ٍف تىطىَّ ىر أ ٍىك تيطي ىر ل
منن مف حمؼ بنألمنن

كمن ذاؾ ل ن بخمؽ

ابف مسعكد

ٕٗٓ

أنس

ٖٜٔ

عمراف بف حص ف

ٓٓٔ

بر دة

ٕٛ
ٜٗٔ

٘٘ٔ-

من خؤلت القصكا

-ٔ٘ٙ

من ضؿ قكـ بعد هدل كننكا عم إال

أبك أمنم

-ٔ٘ٚ

من كنف خمؽ أبغض إل أصحنب رسكؿ

عنئش

ٕٖٚ

-ٔ٘ٛ

من مف راؿ مسمـ مكت ف قكـ عم

ابف عبنس

ٖٔٔ

معقؿ بف سنر

ٖٗٔ

أـ سمم

ٜٜٔ
ٕٔٚ

-ٜٔ٘

من مف عبد سترع اهلل رع

مكت

ٓ-ٔٙ

من مف مسمـ تص ب مص ب

ف قكؿ من

ٔ-ٔٙ

من مف مسمـ دعك بدعكة ل س ف ن إثـ

أبك سع د

ٕ-ٔٙ

المتشبع بمن لـ عط كبلبس ثكب زكر

أسمن

ٖٕٗ

ٖ-ٔٙ

مف أثن تـ عم خ ار كابت ل الان

أنس

ٔٔٔ

ٗ-ٔٙ

مف أحب لقن اهلل أحب اهلل لقن

عبندة بف الصنمت

ٗٔٙ

٘-ٔٙ

مف اقتطع حؽ امرئ مسمـ ب م ن

أبك أمنم

ٖٛ

-ٔٙٙ

مف اقتطع منؿ امرئ مسمـ ب م ف كنذب

ابف مسعكد

ٛٚ

ابف عبنس

٘ٚ

ابف عبنس

ٖٖٕ

عمر

ٖٔٛ

ابف عمر

ٕٛ

ٔ-ٔٚ

مف حمؼ عم

م ف فرأل غ رهن خ ار

أبك هر رة

ٜٓ

ٕ-ٔٚ

مف حمؼ عم

م ف بمم غ ر اإلسبلـ

ثنبت بف الضحنؾ

ٓٛ

ٖ-ٔٚ

مف حمؼ منكـ فقنؿ ف حمف  :بنلبلت

أبك هر رة

ٔٛ

-ٔٙٚ
-ٔٙٛ

مف بدؿ د ن

فنقتمك

مف تحمـ بحمـ لـ ر يكمًؼ أف عقد ب ف

-ٜٔٙ

مف حرص عم اإلمنرة لـ عدؿ ف ن

ٓ-ٔٚ

مف حمؼ بغ ر اهلل فقد أشرؾ
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ٗ-ٔٚ

مف ذا الذم تعل عم أف ال أغفر

اندب

٘ٛ

٘-ٔٚ

مف ذا؟

انبر

ٕٔ

-ٔٚٙ

مف رأل منكـ منك ار فم غ ر

أبك سع د

٘ٚ

أبك الدردا

ٕ٘ٗ
ٜٚ

-ٔٚٚ

مف رد عف عرض أخ

-ٔٚٛ

مف ردت الط رة مف حنا فقد أشرؾ

ابف عمرك

-ٜٔٚ

مف سمـ المسممكف مف لسنن ك د

ابف عمرك

ٖٕ٘

ٓ-ٔٛ

مف طمب الش ندة صندقن أعط ن كلك

أنس

٘٘ٔ

ٔ-ٔٛ

مف عبلمنت المننفؽ ثبلث  :إذا حدث

أبك هر رة

ٖٕ٘

ٕ-ٔٛ

مف قنتؿ لتككف كمم اهلل ه العم ن ف ك

أبك مكس

ٖ٘ٔ

ٖ-ٔٛ

مف قتؿ تحت ار عم

أبك هر رة

ٔٔٚ

ٗ-ٔٛ

مف كنف حنلفن فم حمؼ بنهلل أك ل صمت

ابف مسعكد

ٜٛ

٘-ٔٛ

مف كنف ؤمف بنهلل كال كـ ارخر فم قؿ

أبك هر رة

٘

-ٔٛٙ

مف منت كلـ غز كلـ حدث ب نفس

أبك هر رة

٘٘ٔ

المغ رة بف شعب

ٜ٘ٔ

أبك مر ـ األزدم

ٗٗٔ

س ؿ بف سعد

ٖٕ٘

عنئش

ٕٓٔ
ٜٚ

-ٔٛٚ

مف ن

-ٔٛٛ

مف كال اهلل ش ئن مف أمكر المسمم ف

ٓ-ٜٔ

م بل ن عنئش

عم ؾ بنلرفؽ كا نؾ

ٔ-ٜٔ

المؤمف القكم خ ر كأحب إل اهلل مف

أبك هر رة

ٕ-ٜٔ

الننئح إذا لـ تتب قبؿ مكت ن تقنـ كـ

أبك منلؾ األشعرم

ٜٔٙ

ٖ-ٜٔ

ن ننن رسكؿ اهلل عف النكح

أـ عط

ٜٔٛ

ٗ-ٜٔ

هذا الذم تزعم ف من تزعم ف

عنئش

ٖٔٚ

أنس

ٕ٘ٙ
ٕٕٕ

-ٜٔٛ

عم

رد اهلل عف

عذب بمن ن

مف ضمف ل من ب ف لح

عم
كمن ب ف

أك تسعل إ ن ؟

٘-ٜٔ

هؿ كنت تدعك بش

-ٜٔٙ

هؿ لؾ مف إبؿ؟

أبك هر رة

-ٜٔٚ

كاذا أردت بعبندؾ فتن فنقبضن إل ؾ

ابف عبنس

ٕٔٙ

-ٜٔٛ

كالذم نفس ب د كددت أن أقنتؿ ف

أبك هر رة

ٗ٘ٔ
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-ٜٜٔ

كاف الكذب دم إل الفاكر كاف

ابف مسعكد

ٖٕ٘

ٕٓٓ-

كسعلتؾ هؿ كنتـ تت مكن بنلكذب قبؿ

ابف عبنس

ٖٕٓ

ٕٔٓ-

كمن در ؾ أف اهلل قد أكرم ؟

أـ العبل

ٔٓٛ

ٕٕٓ-

كمف رم مؤمنن بكفر ف ك كقتم

ثنبت بف الضحنؾ

ٕٙ

ٖٕٓ-

كمف لـ شكر الننس لـ شكر اهلل

أبك هر رة

٘ٔٛ

ٕٗٓ-

ك سع بذمت ـ أدننهـ

عمرك بف شع ب

ٕٛ

ٕ٘ٓ-

ك مؾ قطعت عنؽ صنحبؾ

أبك بكرة

ٜٙ

-ٕٓٙ

ن أبن ذر أع رت بعم إنؾ امرؤ ف ؾ

أبك ذر

ٔٔٚ

-ٕٓٚ

ن أ ن الننس اربعكا عم أنفسكـ

أبك مكس

ٕٙٚ

-ٕٓٛ

ن عنئش إف اهلل حب الرفؽ ف األمر

عنئش

ٕٓٔ

عنئش

ٕ٘ٛ

ابف عمر

ٔٛٙ

أبك برزة األسمم

ٕ٘ٗ
ٖٙ

-ٕٜٓ

ن عنئش

ٕٓٔ-

ن معشر النسن

ٕٔٔ-

ن معشر مف آمف بمسنن

ٕٕٔ-

عت المقتكؿ متعمقن رأس بإحدل د

ابف عبنس

ٖٕٔ-

حشر المتكبركف كـ الق نم أمثنؿ الذر

عمرك بف شع ب

ٕٗٔ

ٕٗٔ-

دخؿ الان مف أمت سبعكف ألفن بغ ر

ابف عبنس

ٜٛ

ٕ٘ٔ-

ستانب ألحدكـ من لـ عاؿ

أبك هر رة

ٕٙٙ

-ٕٔٙ

عذبنف كمن عذبنف ف كب ر

ابف عبنس

ٕٔ٘

-ٕٔٚ

قكؿ اهلل :شتمن ابف آدـ كمن نبغ

أبك هر رة

ٕٕ٘

-ٕٔٛ

كفرف العش ر ك كفرف اإلحسنف لك

ابف عبنس

ٓٔٛ

أنس

ٓٔٔ

-ٕٜٔ

إذا أر تـ الذ ف اندلكف ف

كفق لعمؿ صنل

تصدقف كأكثرف
كلـ دخؿ

ثـ قبض عم

)(255

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ثالثاً  :فيرس اآلثار " .رتبت حسب الحركؼ ال انئ "

القائل

الصفحة

م

طرف األثر

ُّْ

ُ-

إذا أر ت الراؿ حرص عم أف ؤـ فعخر

سف نف الثكرم

ِ-

انبكا مانلسكـ ذكر النسن كالطعنـ

األحنؼ بف ق س

ُٕٕ

ّ-

كدت أف تغرنن مف نفسؾ إف األمر ال قكل

عمر بف الخطنب

ُّّ

ْ-

المغك ف ال م ف :هك قكؿ الراؿ ال كاهلل

عنئش

ِٗ

ٓ-

لقد طمب اإلمنرة مف هك خ ر منؾ

عمر بف الخطنب

ُّٖ

ٔ-

من أحببت اإلمنرة إال كمئذ قنؿ فتسنكرت

عمر بف الخطنب

َُْ

ٕ-

مف نـ إل ؾ نـ عم ؾ

الحسف البصرم

ِِٓ

رابعاً  :فيرس األشعار " .رتبت حسب الحركؼ ال انئ "

م

ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-

البيت الشعري

القدح ل س بغ ب و ف ست و
ي
كان لذك حمً و
ً
كنذب كاذا
ؼ
ى
كترل َّ
الذ ًم ىـ عم مننخرهـ

مدفع
كمن ف ال م ف عم
و
و
كمستفت كمف
كمانهر فسقن

متظموـ كمعر و
ؼ كمحذ ور
ؽ
من اضطررت كف األمر ض ي
كمنزًف َّ
كـ ال ً نج ً
الن ٍم ًؿ
ى
دافع بنهلل من ال ط ؽ
طمب اإلعنن ف إزال منكر

خامساً :فيرس األعبلم المترجم ليم " .رتبت حسب الحركؼ ال انئ "

الصفحة
ٕٗٙ
ٚٛ
ٕٜ
ٚٛ
ٕٗٙ

م

االسم

ُ-

ابف أب حنتـ

ُْ

ِ-

ابف األم ر الصنعنن

ُٗ

ّ-

ابف الق ـ

ٖٗ

ْ–

ابف الكز ر

َٔ

ٓ-

ابف ت م

ِٓ
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الصفحة

ٔ-

ابف ار ر الطبرم

ُٖ

ٕ-

ابف حار العسقبلن

ُّ

ٖ-

ابف حزـ األندلس

ِِٓ

ٗ-

ابف خمدكف

َُّ

َُ -

ابف دق ؽ الع د

ُٔ

ُُ -

ابف رشد

ُِٖ

ُِ -

ابف ش نب الزهرم

ِّٗ

ُّ -

ابف عبنس

ِٔ

ُْ -

ابف عمر

ٖٓ

ُٓ -

ابف مسعكد

ٖٔ

ُٔ -

أبك أحمد الحنكـ

ّٔ

ُٕ -

أبك الدردا

َِٓ

ُٖ -

أبك العز الحنف

ِْ

ُٗ -

أبك أمنم

ّٖ

َِ-

أبك برزة األسمم

ِْْ

ُِ -

أبك بكرة

ٗٔ

ِِ -

أبك حسنف م ب بف سم ـ

ُّ

ِّ -

أبك حن ف

ُِّ

ِْ -

أبك ذر الغفنرم

ْٓ

ِٓ -

أبك سع د الخدرم

ٕٓ

ِٔ-

أبك سف نف

َِ

ِٕ -

أبك سمم

ُٗٗ

ِٖ -

أبك طمح األنصنرم

َُٕ

ِٗ -

أبك عبد اهلل بف األخرـ

ّٗ

َّ -

أبك عمرك بف الصبلح

ّٖ
)(291

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ُّ -

أبك قتندة األنصنرم

ٖٓ

ِّ-

أبك منلؾ األشعرم

ُٔٗ

ّّ-

أبك مر ـ األزدم

ُْْ

ّْ -

أبك مكس األشعرم

ُّٕ

ّٓ -

أبك هر رة

ٖٔ

ّٔ -

أبك عم الخم م

ُْ

ّٕ -

أحمد بف حنبؿ

ُّٓ

ّٖ -

أحمد بف سمم الن سنبكرم

ُْ

ّٗ -

أحمد بف فنرس القزك ن

ِّ

َْ -

األحنؼ بف ق س

ُٕٕ

ُْ -

األلكس

ِٓ

ِْ-

أـ السنئب

ُِٖ

ّْ -

أـ العبل األنصنر

َُٖ

ْْ -

أـ سمم

ُٗٗ

ْٓ -

أـ عط األنصنر

ُُٗ

ْٔ -

أـ كمثكـ بنت عقب

ِّٖ

ْٕ -

أنس بف منلؾ

ِ

ْٖ -

بر دة األسمم

ِٖ

ْٗ -

ثنبت بف الضحنؾ

َٖ

َٓ -

انبر بف عبد اهلل

ٗٗ

ُٓ -

اندب بف انندة

ٖٓ

ِٓ -

الحنرث بف أب ضرار

ِّٓ

ّٓ -

حنطب بف أب بمتع

ُٗ

ْٓ -

حذ ف بف ال منف

ِْٗ

ٓٓ -

حك ـ بف حزاـ

ُِّ
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ٔٓ -

الخط ب البغدادم

ّْ

ٕٓ –

الراغب األصب نن

ِّ

ٖٓ -

الرب ع بنت معكذ

ٕٓ

ٗٓ -

الزب ر بف العكاـ

َِٓ

َٔ -

ز د بف خنلد الا ن

ُِٖ

ُٔ -

ز د بف عم

ُُّ

ِٔ-

سعد بف عبندة

َِ

ّٔ -

سف نف الثكرم

ُِْ

ْٔ -

سم منف بف صرد

َِِ

ٓٔ -

سمرة بف اندب

ِّٔ

ٔٔ -

س ؿ بف سعد السنعدم

َُٔ

ٕٔ -

الشككنن

ِٗ

ٖٔ -

عنئش

ٕٔ

ٗٔ-

عبندة بف الصنمت

ُْٔ

َٕ -

عبد الرحمف بف سمرة

ُّٓ

ُٕ -

عبد اهلل بف أب أكف

ُٕٓ

ِٕ -

عبد اهلل بف عنمر بف رب ع

ِّٕ

ّٕ -

عبد اهلل بف عبد الرحمف الدارم

ّٓ

ْٕ -

عبد اهلل بف عمرك بف العنص

ْٖ

ٕٓ -

عبد اهلل بف مسمم

ّٗ

ٕٔ -

عثمنف بف أب العنص

ُّٗ

ٕٕ -

عثمنف بف مظعكف

َُٖ

ٖٕ -

عم ابف الحسف " ابف عسنكر"

َْ

ٕٗ -

عم بف أب طنلب

َِٔ

َٖ -

عم بف المد ن

ّٓ
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ُٖ -

عمر بف الخطنب

ٗٓ

ِٖ -

عمراف بف حص ف

ََُ

ّٖ -

عكؼ بف منلؾ األشاع

ُّْ

ْٖ -

فنطم بنت رسكؿ اهلل

ُُٔ

ٖٓ -

قت ب بف سع د

ّْ

ٖٔ -

منلؾ بف أنس

ُّّ

ٕٖ -

المنكردم

ُِٗ

ٖٖ -

محمد بف أحمد بف عثمنف الذهب

ّٖ

ٖٗ -

محمد بف إدر س الحنظم

ُْ

َٗ -

محمد بف إدر س الشنفع

ُّّ

ُٗ -

محمد بف إسحنؽ الن سنبكرم

ّٓ

ِٗ -

محمد بف بشنر

ِْ

ّٗ -

محمد بف سنلـ السفنر ن

ِٓ

ْٗ -

محمد بف عبد الرؤكؼ المننكم

ُُٓ

ٓٗ -

محمد بف عبد اهلل الب ع

ّٖ

ٔٗ -

محمد بف ع س الترمذم

ّٔ

ٕٗ -

مسركؽ بف األادع

ٕٔ

ٖٗ -

معنذ بف ابؿ

ْ

ٗٗ -

معنك بف الحكـ السمم

ّ

َُُ -

معقؿ بف سنر

ُّْ

َُِ -

المغ رة بف شعب

ُْٗ

َُّ -

المقداد بف األسكد

ْٕ

َُْ -

كاثم بف األسقع

ِِّ

َُٓ -

ح

ِْ

بف شرؼ النككم
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سادساً :فيرس الفرق ،والمذاىب " .رتبت حسب الحركؼ ال انئ "

م

الفرقة ،أو المذىب

ٔ-

الحنبم

ٖ٘ٔ

ٕ-

الحنف

ٕٖٔ

ٖ-

الدهر

ٖٕٔ

ٗ-

الز دم

ٖٔٔ

٘-

الشنفع

ٖٖٔ

-ٙ

المنلك

ٖٖٔ

سابعاً :فيرس البمدان ،واألماكن " .رتبت حسب الحركؼ ال انئ "

الصفحة

م

البمد  ،أو المكان

ٔ-

أيحد

ٔٛ

ٕ-
ٖ-

يبخنرل

ٕٖ

بدر

ٗ-
٘-

يحن ف

خراسنف

ٖ٘

-ٙ

خرتنؾ
خيبف

ٖٚ

-ٛ

ن سنبكر

-ٚ

الصفحة

٘ٚ
ٔ٘ٙ

ٓٗٔ
ٖٛ
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ثامناً :فيرس المصادر والمراجع " :رتبت حسب الحركؼ ال انئ "
*القرآف الكر ـ.

ُ  -إتحػنؼ الم ػرة بنلفكائػد المبتكػرة مػف أطػراؼ العشػرة أبػػك الفضػؿ أحمػػد بػف عمػ بػػف
محمػ ػػد بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف حاػ ػػر العسػ ػػقبلن

(ت ِٖٓ:ه ػ ػػ) تحق ػ ػػؽ :مرك ػ ػز خدم ػ ػ السػ ػػن

ككحػػد مػػن ر التعم ػػؽ كاإلخ ػراج)
كالس ػ رة بإش ػراؼ د .زه ػػر بػػف ننصػػر الننصػػر (رااع ػ
ٌ
الننشػػر :مامػػع الممػػؾ ف ػػد لطبنع ػ المصػػحؼ الشػػر ؼ "بنلمد ن ػ " كمركػػز خدم ػ السػػن
كالس رة النبك "بنلمد ن " طُُْٓ( ُ/هػ ُْٗٗ -ـ).
ِ  -ارحػػند كالمثػػنن
مخم ػػد الشػ ػ بنن

أبػػك بكػػر بػػف أبػ عنصػػـ كهػػك أحمػػد بػػف عمػػرك بػػف الضػػحنؾ بػػف

(تِٖٕ :هػ ػػ) تحق ػػؽ :د .بنس ػػـ ف ص ػػؿ أحم ػػد الاػ ػكابرة الننش ػػر :دار

ال ار – الر نض ُُُْ( -هػ – ُُٗٗـ).
ّ  -إحكنـ اإلحكنـ شرح عمدة األحكنـ تق الد ف أبك الفت محمػد بػف عمػ بػف كهػب
ب ػػف مط ػػع القشػ ػ رم المنفم ػػكط الص ػػع دم الم ػػنلك كالش ػػنفع
الع د" (ت َِٕ :هػ) مؤسس الرسنل

المع ػػركؼ ب ػ ػ "اب ػػف دق ػػؽ

طُِْٔ( ُ/هػ ََِٓ -ـ ).

ْ  -أحكنـ الاراح الطب كارثنر المترتب عم ن محمػد بػف محمػد المختػنر الشػنق ط
الننشر :مكتب الصحنب – ادة  -طُُْٓ( ِ/هػ ُْٗٗ -ـ).
ٓ  -األحك ػػنـ الس ػػمطنن

أب ػػك الحس ػػف عمػ ػ ب ػػف محم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف حب ػػب البص ػػرم

البغ ػ ػػدادم الشػ ػ ػ ر" بنلم ػ ػػنكردم" (تَْٓ :هػ ػ ػػ) الننش ػ ػػر :دار الح ػ ػػد ث – الق ػ ػػنهرة –
( ُِّٕهػ).
ٔ  -أحك ػػنـ لع ػػف الك ػػنفر ف كعص ػػنة المس ػػمم ف د ارسػ ػ عقد ػ ػ

س ػػم منف ب ػػف ص ػػنل ب ػػف

عبدالعز ز الغصف الننشر :كنكز إشب م ن – الر نض – طُِْٕ( ُ /هػ).
ٕ  -إح ػػن عمػػكـ الػػد ف أبػػك حنمػػد محمػػد بػػف محمػػد الغ ازل ػ الطكس ػ (تَٓٓ :ه ػػ)
الننشػ ػ ػػر :دار المعرف ػ ػ ػ – ب ػ ػ ػػركت -كمطبع ػ ػ ػ مصػ ػ ػػطف البػ ػ ػػنب الحمب ػ ػ ػ – بمصػ ػ ػػر-
( ُّٖٓهػ).
ٖ  -ارداب الشرع كالمن المرع
شػػمس الػػد ف المقدس ػ الرام ن ػ

محمد بف مفم بف محمػد بػف مفػرج أبػك عبػد اهلل

ثػػـ الصػػنلح الحنبم ػ

(تّٕٔ :ه ػػ) الننشػػر :عػػنلـ

الكتب طُُْٖ(ّ/ه ػ).
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ٗ  -اإلدارة ف عصر الرسكؿ صم اهلل عم كآل كسمـ أحمػد عاػنج كرمػ

الننشػر:

دار السبلـ – القنهرة -سن الطبعُِْٕ( :هػ).
َُ  -أدب الػ ػ ػػدن ن كالػ ػ ػػد ف لممػ ػ ػػنكردم الننشػ ػ ػػر :دار مكتب ػ ػ ػ الح ػ ػ ػػنة تػ ػ ػػنر النشػ ػ ػػر:
(ُٖٔٗـ).
ُُ  -أدب الطمػػب كمنت ػ األدب محمػػد بػػف عم ػ بػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل الشػػككنن
ال من

(تَُِٓ :هػ) تحق ؽ :عبد اهلل ح

السػر ح

الننشػر :دار ابػف حػزـ لبنػنف

– ب ركت – طُُْٗ( ُ/هػ ُٖٗٗ -ـ).
ُِ -األدب المفػػرد محمػػد بػػف إسػػمنع ؿ بػػف إب ػراه ـ بػػف المغ ػرة البخػػنرم أبػػك عبػػد اهلل
(تِٓٔ :هػ) تحق ؽ :محمد فؤاد عبد البػنق الننشػر :دار البشػنئر اإلسػبلم – ب ػركت
– طَُْٗ( ّ/هػ – ُٖٗٗـ ).
الخ ػ ٍػكل (تُّْٗ :هػ ػػ)
ُّ  -األدب النب ػػكم محم ػػد عب ػػد العز ػػز ب ػػف عمػ ػ الش ػػنذل
ى
الننشر :دار المعرف – ب ركت -ط ُِّْ(ْ/هػ).
ُْ – األذكنر أبك زكر ن مح

الػد ف ح ػ بػف شػرؼ النػككم (تٕٔٔ :هػػ) تحق ػؽ:

عبػد القػندر األرنػؤكط الننشػر :دار الفكػر لمطبنعػ كالنشػر كالتكز ػع ب ػركت – لبنػنف-
طبع اد دة منقح (ُُْْهػ ُْٗٗ -ـ).
ُٓ  -إرشػػند السػػنرم لشػػرح صػػح

البخػػنرم أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أب ػ بكػػر بػػف عبػػد

الممؾ القسطبلن القت بػ المصػرم أبػك العبػنس شػ نب الػد ف (تِّٗ :هػػ) الننشػر:
المطبع الكبرل األم ر  -مصر -ط ُِّّ( ٕ/هػ).
ُٔ – إرشػػند السػػنلؾ إلػ أشػػرؼ المسػػنلؾ فػ فقػ اإلمػػنـ منلػػؾ عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد
ب ػػف عس ػػكر البغ ػػدادم أب ػػك ز ػػد أك أب ػػك محم ػػد شػ ػ نب ال ػػد ف الم ػػنلك

(تِّٕ :هػ ػػ)

الننشر :شرك مكتب كمطبع مصطف البػنب الحمبػ كأكالد – مصػر -ط ّ/بػدكف
تنر طبع.
ُٕ  -اإلرشند ف معرف عممن الحد ث الخم ؿ بف عبد اهلل بف أحمد الخم م القزك نػ
أبػػك عم ػ

تحق ػػؽ :د .محمػػد سػػع د عمػػر إدر ػػس الننشػػر :مكتب ػ الرشػػد – الر ػػنض -

طَُْٗ( ُ/هػ ).
)(296

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ُٖ  -األسنل ب النبك فػ معنلاػ األخطػن
القعدة َُّْ هػ  ُٓ-نكفمبر ََِٗ ـ).
ُٗ  -االسػتقنم

محمػد صػنل المناػد ين ًشػر فػ (ِٔ ذم

تقػ الػػد ف أبػػك العبػػنس أحمػػد بػػف عبػد الحمػ ـ بػػف عبػػد السػػبلـ بػػف عبػػد

اهلل بف أب القنسـ بف محمد ابف ت م الحران الحنبم الدمشق

(تِٕٖ :هػ) تحق ػؽ

 :د .محمػػد رشػػند سػػنلـ الننشػػر :انمع ػ اإلمػػنـ محمػػد بػػف سػػعكد  -المد ن ػ المنػػكرة -
ط َُّْ( ُ/هػ ).
َِ  -االسػػت عنب ف ػ معرف ػ األصػػحنب أبػػك عمػػر كسػػؼ بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف
عبػػد البػػر بػػف عنصػػـ النمػػرم القرطب ػ

(تّْٔ :ه ػػ) تحق ػػؽ :عم ػ محمػػد الباػػنكم

الننشر :دار الا ؿ -ب ركت  -طُُِْ( ُ/هػ ُِٗٗ -ـ).
ُِ  -أسد الغنب ف معرف الصحنب

أبك الحسػف عمػ بػف أبػ الكػرـ محمػد بػف محمػد

بف عبد الكر ـ بػف عبػد الكاحػد الشػ بنن الاػزرم عػز الػد ف ابػف األث ػر (تَّٔ :هػػ)
تحق ػػؽ :عمػ محمػػد معػػكض  -عػػندؿ أحمػػد عبػػد المكاػػكد الننشػػر :دار الكتػػب العمم ػ
طُُْٓ( ُ /هػ  ُْٗٗ -ـ).
ِِ  -اإلصػػنب ف ػ تم ػػز الصػػحنب

البػػف حاػػر تحق ػػؽ :عػػندؿ أحمػػد عبػػد المكاػػكد

كعم محمد معكض الننشر :دار الكتب العمم – ب ركت -ط ُُْٓ( ُ/هػ).
ِّ  -أصكؿ مسنئؿ العق دة عند السمؼ كعند المبتدع

سػعكد بػف عبػد العز ػز الخمػؼ

طَُِْ( ُ/هػُُِْ-هػ).
ِْ  -اعتقػػند أئم ػ الحػػد ث أبػػك بكػػر أحمػػد بػػف إب ػراه ـ بػػف إسػػمنع ؿ بػػف العبػػنس بػػف
مرداس اإلسمنع م الارانن

(تُّٕ :هػ) تحق ؽ :محمد بػف عبػد الػرحمف الخمػ س

الننشر :دار العنصم – الر نض – طُُِْ( ُ/هػ).
ِٓ  -األعػ ػػبلـ خ ػ ػػر الػ ػػد ف بػ ػػف محمػ ػػكد بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف عم ػ ػ بػ ػػف فػ ػػنرس الزركم ػ ػ
الدمشق

(ت ُّٗٔ :هػ) الننشر :دار العمـ لممبل ف ط ََِِ( ُٓ/ـ).

ِٔ  -األع ػػند كأثره ػػن عمػ ػ المس ػػمم ف س ػػم منف ب ػػف س ػػنلـ الس ػػح م

الننش ػػر :عم ػػندة

البحػػث العمم ػ بنلانمع ػ اإلسػػبلم بنلمد ن ػ المنػػكرة المممك ػ العرب ػ السػػعكد
(ُِْْهػََِّ -ـ).
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طِ/

ِٕ  -أع ػػنف العص ػػر كأعػ ػكاف النص ػػر ص ػػبلح ال ػػد ف خم ػػؿ ب ػػف أ ب ػػؾ الص ػػفدم (ت:
ْٕٔه ػػ) تحق ػػؽ :د .عم ػ أبػػك ز ػػد د .نب ػػؿ أب ػك عشػػم

د .محمػػد مكعػػد د .محمػػكد

سػ ػػنلـ محمػ ػػد الننشػ ػػر :دار الفكػ ػػر المعنصػ ػػر ب ػ ػػركت  -لبنػ ػػنف دار الفكػ ػػر دمشػ ػػؽ –
سكر ن طُُْٖ(ُ/هػ ُٖٗٗ -ـ).
ِٖ  -آفنت المسػنف فػ ضػك الكتػنب كالسػن

د .سػع د بػف عمػ بػف كهػؼ القحطػنن

الننشػػر :مطبعػ سػػف ر الر ػػنض تكز ػػع :مؤسسػ الار سػ لمتكز ػػع كاإلعػػبلف الر ػػنض
ط ُُّْ( ٗ/هػ).
ِٗ  -آفنت عم الطر ؽ د .الس د محمد نكح الننشر :دار الكفن

طُِٗٗ( ٔ/ـ).

َّ  -اإلقننع فػ فقػ اإلمػنـ أحمػد بػف حنبػؿ مكسػ بػف أحمػد بػف مكسػ بػف سػنلـ بػف
ثػ ػػـ الصػ ػػنلح

شػ ػػرؼ الػ ػػد ف أبػ ػػك الناػ ػػن (ت:

ع س ػ ػ بػ ػػف سػ ػػنلـ الحاػ ػػنكم المقدس ػ ػ

ٖٔٗه ػػ) تحق ػػؽ :عبػػد المط ػػؼ محمػػد مكس ػ السػػبك

الننشػػر :دار المعرف ػ ب ػػركت –

لبننف -بدكف تنر طبع.
ُّ  -إكمنؿ المعمـ شرح صح

مسػمـ القنضػ أبػك الفضػؿ ع ػنض ال حصػب

( ت:

ْْٓ هػ ػ ػ ػػ) تحق ػ ػ ػػؽ :د .ح ػ ػ ػ ػ إس ػ ػ ػػمنع ؿ الننش ػ ػ ػػر :دار الكف ػ ػ ػػن – مص ػ ػ ػػر -طُ/
(ُُْٗهػ).
ِّ -اإلكمنؿ ف رفع االرت نب عػف المؤتمػؼ كالمختمػؼ فػ األسػمن كالكنػ كاألنسػنب
سػػعد الممػػؾ أبػػك نصػػر عمػ بػػف هبػ اهلل بػػف اعفػػر بػػف مػػنككال (تْٕٓ :هػػ) الننشػػر:
دار الكتب العمم  -ب ركت -لبننف طُُُْ( ُ/هػَُٗٗ-ـ).
ّّ  -ألقنب الصحنب كالتنبع ف ف المسػند ف الصػح ح ف أبػك عمػ الحسػ ف بػف محمػد
الغسػػنن

(تْٖٗ :ه ػػ) د .محمػػد ز ػػن ـ محمػػد عػػزب كمحمػػكد نصػػنر الننشػػر :دار

الفض م  -القنهرة – مصر بدكف تنر طبع.
ّْ  -األـ الشنفع أبك عبد اهلل محمد بف إدر ػس بػف العبػنس بػف عثمػنف بػف شػنفع بػف
عب ػػد المطم ػػب ب ػػف عب ػػد منػ ػػنؼ المطمبػ ػ القرشػ ػ المكػ ػ

(تَِْ :هػ ػػ) الننشػ ػػر :دار

المعرف – ب ركت  -عنـ النشرَُُْ( :هػَُٗٗ-ـ).
ّٓ  -االنتصػػنر عمػ عممػػن األمصػػنر اإلمػػنـ المؤ ػػد بػػنهلل ح ػ بػػف حمػزة بػػف إبػراه ـ
بف عم الحس ن

( ت ْٕٗ :هػ) بدكف تنر طبع.
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ّٔ  -اإلناػػند ف ػ أب ػكاب الا ػػند كتفص ػ ؿ فرائض ػ كسػػنن كذكػػر امػػؿ مػػف آداب ػ

أبػػك

عب ػ ػػداهلل محم ػ ػػد ب ػ ػػف ع سػ ػ ػ ب ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف أص ػ ػػب األزدم القرطبػ ػ ػ المع ػ ػػركؼ "ب ػ ػػنبف
المننصؼ" ( ت َِٔ :هػ ) تحق ؽ :مشػ كر بػف حسػف آؿ سػممنف ك محمػد بػف زكر ػن
أب غنزم الننشر :دار اإلمنـ منلؾ  -مؤسس الر نف -ط ََِٓ( ُ/ـ).
ّٕ  -اإلنصػػنؼ فػ ػ معرفػ ػ الػ ػراا م ػػف الخ ػػبلؼ ع ػػبل ال ػػد ف أب ػػك الحس ػػف عمػ ػ ب ػػف
سم منف المرداكم الدمشق الصنلح الحنبم
العرب

(تٖٖٓ :هػ) الننشر :دار إح ػن التػراث

ط ِ/بدكف تنر طبع.

ّٖ  -أن ػكار الب ػركؽ ف ػ أن ػكا الفػػركؽ أبػػك العبػػنس ش ػ نب الػػد ف أحمػػد بػػف إدر ػػس بػػف
عب ػػد ال ػػرحمف الم ػػنلك الشػ ػ ر "ب ػػنلقراف " (تْٖٔ :هػ ػػ) الننش ػػر :دار الكت ػػب العمم ػ ػ
طُُْٖ ( ُ/هػ).
ّٗ  -اإل مػػنف حق قت ػ

خكارم ػ

نكاقض ػ عنػػد أهػػؿ السػػن كالامنع ػ

الحم ػػد األث ػػرم مرااعػ ػ كتق ػػد ـ :د .عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف ص ػػنل

عبػػد اهلل بػػف عبػػد

الننش ػػر :م ػػدار ال ػػكطف

لمنشر الر نض ط ُِْْ( ُ/هػ  ََِّ -ـ).
َْ  -البحر الرائؽ شرح كنز الدقنئؽ ز ف الد ف بف إبراه ـ بػف محمػد المعػركؼ" بػنبف
نا ػ ـ المصػػرم" (تَٕٗ :ه ػػ) الننشػػر :دار الكتػػنب اإلسػػبلم

ط ِ/بػػدكف تػػنر

طبع.
ُْ  -البحر الزخنر الانمع لمذاهب عممن األمصنر اإلمنـ أحمد بػف ح ػ المرتضػ
اب ػػف المفض ػػؿ الحس ػػن ال م ػػنن

الننش ػػر :دار الحكمػ ػ ال منن ػ ػ – ص ػػنعن – ط(ِ /

ُّٔٔ ق – ُٕٓٗ ـ).
ِْ  -بػػدائع السػػمؾ فػ طبػػنئع الممػػؾ محمػػد بػػف عم ػ بػػف محمػػد األصػػبح األندلس ػ
أبك عبد اهلل شمس الد ف الغرننط ابف األزرؽ (تٖٗٔ :هػ) تحق ؽ :د .عمػ سػنم
النشنر الننشر :ك ازرة اإلعبلـ – العراؽ -ط ُ/بدكف تنر طبع.
ّْ  -بػػدائع الصػػننئع ف ػ ترت ػػب الش ػرائع عػػبل الػػد ف أبػػك بكػػر بػػف مسػػعكد بػػف أحمػػد
الكنس ػ ػػنن الحنفػ ػ ػ

(تٖٕٓ :هػ ػ ػػ) الننش ػ ػػر :دار الكت ػ ػػب العمم ػ ػ ػ

ُٖٔٗـ).
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طَُْٔ( ِ/ه ػ ػ ػ -

ْْ  -البدر الطنلع بمحنسػف مػف بعػد القػرف السػنبع لمشػككنن

الننشػر :دار المعرفػ –

ب ركت -بدكف تنر طبع.
ْٓ  -البػدر المن ػر فػ تخػر ر األحند ػػث كاألثػنر الكاقعػ فػ الشػرح الكب ػػر ابػف الممقػػف
س ػراج الػػد ف أب ػػك حفػػص عمػػر ب ػػف عم ػ بػػف أحم ػػد الشػػنفع المصػػرم (تَْٖ :هػ ػػ)
تحق ػػؽ :مصػػطف أبػػك الغػ ػ ط كعبػػد اهلل بػػف سػػم منف ك نس ػػر بػػف كمػػنؿ الننش ػػر :دار
ال ارة لمنشر كالتكز ع  -الر نض -السعكد

طُِْٓ( ُ/هػََِْ-ـ).

ْٔ  -بسػػتنف األحبػػنر مختصػػر ن ػػؿ األكطػػنر ف صػػؿ بػػف عبػػد العز ػػز بػػف ف صػػؿ ابػػف
حمػػد المبػػنرؾ الحر ممػ الناػػدم (تُّٕٔ :هػػ) الننشػػر :دار إشػػب م ن لمنشػػر كالتكز ػػع
الر نض ط ُُْٗ( ُ/هػ  ُٖٗٗ -ـ).
ْٕ  -بغ ػ البنحػػث عػػف زكائػػد مسػػند الحػػنرث أبػػك محمػػد الحػػنرث بػػف محمػػد بػػف داهػػر
التم مػ ػ البغ ػػدادم الخصػ ػ ب المع ػػركؼ "ب ػػنبف أبػ ػ أس ػػنم " (تِِٖ :هػ ػػ) تحق ػػؽ :د.
حسػ ػ ف أحم ػػد ص ػػنل البػ ػنكرم الننش ػػر :مرك ػػز خدمػ ػ الس ػػن كالسػ ػ رة النبك ػ ػ  -المد نػ ػ
المنكرة طُُّْ( ُ/هػ – ُِٗٗـ).
ْٖ  -ب اػ قمػػكب األبػرار كقػرة ع ػكف األخ ػػنر فػ شػػرح اكامػػع األخبػػنر أبػػك عبػػد اهلل
عبػػد الػػرحمف بػػف ننصػػر بػػف عبػػد اهلل بػػف ننصػػر بػػف حمػػد آؿ سػػعدم (تُّٕٔ :ه ػػ)
الننشػ ػ ػػر :ك ازرة الشػ ػ ػػئكف اإلسػ ػ ػػبلم كاألكقػ ػ ػػنؼ كالػ ػ ػػدعكة كاإلرشػ ػ ػػند  -المممك ػ ػ ػ العرب ػ ػ ػ
السعكد  -ط ُِّْ( ْ /هػ).
ْٗ  -الب ػػنف ف ػ مػػذهب اإلمػػنـ الشػػنفع
العم ارنػ ػ ال منػ ػ الش ػػنفع

أبػػك الحس ػ ف ح ػ بػػف أب ػ الخ ػػر بػػف سػػنلـ

(تٖٓٓ :هػ ػػ) تحق ػػؽ :قنس ػػـ محم ػػد الن ػػكرم الننش ػػر :دار

المن نج – ادة  -ط ُُِْ( ُ /هػ َََِ -ـ).
َٓ  -الب نف كالتحص ؿ كالشرح كالتكا كالتعم ػؿ لمسػنئؿ المسػتخرا
بػػف أحمػػد بػػف رشػػد القرطب ػ
دار الغرب اإلسبلم

أبػك الكل ػد محمػد

(تَِٓ :ه ػػ) تحق ػػؽ :د محمػػد حا ػ كآخػػركف الننشػػر:

ب ركت – لبننف  -ط َُْٖ( ِ/هػ ُٖٖٗ -ـ).
أبػك

الرزاؽ الحس ن
ُٓ  -تنج العركس مف اكاهر القنمكس
حمد بف عبد ٌ
محمد بف م ٌ
ٌ
َّ
الزب ػ ػػدم تحق ػ ػػؽ :مامكع ػ ػ مػ ػػف المحقق ػ ػ ف الننشػ ػػر :دار
الف ػ ػ ض الممقٌػ ػػب بمرتض ػ ػ
ال دا ( ُِّٗهػُِٕٗ -ـ).
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ِٓ -التنج المذهب ألحكنـ المذهب شػرح مػتف األزهػنر فػ فقػ األئمػ األط ػنر أحمػد
بف قنسـ العنس ال مػنن الصػنعنن

الننشػر :دار إح ػن الكتػب العرب ػ

طُّٔٔ( ُ/

هػ  ُْٕٗ -ـ).
ّٓ  -التػػنج كاإلكم ػػؿ لمختصػػر خم ػػؿ محمػػد بػػف كسػػؼ بػػف أب ػ القنسػػـ بػػف كسػػؼ
العب ػػدرم الغرن ػػنط
العمم

أب ػػك عب ػػد اهلل المػ ػكاؽ الم ػػنلك

(تٖٕٗ :هػ ػػ) الننشػ ػر :دار الكت ػػب

طُُْٔ( ُ/هػُْٗٗ-ـ).

ْٓ  -التنر الكب ر لمبخنرم الننشر :دائرة المعػنرؼ العثمنن ػ

ح ػدر آبػند – الػدكف-

طبع تحت مراقب  :محمد عبد المع د خنف طَُّٔ( ُ/هػ).
ٓٓ  -التنر الكب ر أبك بكر أحمد بف أب خ ثم

(تِٕٗ :هػػ) تحق ػؽ :صػبلح بػف

فتح هػبلؿ الننشػر :الفػنركؽ الحد ثػ لمطبنعػ كالنشػر – القػنهرة  -ط ُِْٕ( ُ/ه ػ
 ََِٔ ـ).ٔٓ  -ت ػػنر بغ ػػداد كذ كلػ ػ

أب ػػك بك ػػر أحم ػػد ب ػػف عمػ ػ ب ػػف ثنب ػػت ب ػػف أحم ػػد ب ػػف م ػػدم

الخط ب البغدادم (تّْٔ :هػ) د ارسػ كتحق ػؽ :مصػطف عبػد القػندر عطػن الننشػر:
دار الكتب العمم – ب ركت -بدكف تنر طبع.
ٕٓ  -تنر دمشؽ أبػك القنسػـ عمػ بػف الحسػف بػف هبػ اهلل المعػركؼ "بػنبف عسػنكر"
(تُٕٓ :هػ) تحق ؽ :عمرك بف غرام العمركم الننشر :دار الفكر لمطبنعػ كالنشػر
كالتكز ع عنـ النشر ُُْٓ( :هػ  ُٗٗٓ -ـ).
ٖٓ  -تػنر قضػنة األنػدلس (المرقبػ العم ػن فػ مف سػتحؽ القضػن كالفت ػن) أبػك الحسػػف
عمػ بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف محمػػد ابػػف الحسػػف الاػػذام النبػػنه المػػنلق األندلسػ
(تِٕٗ :هػ) تحق ؽ :لان إح ن التراث العرب ف ؾ دار ارفػنؽ الاد ػدة الننشػر :دار
ارفنؽ الاد دة – ب ركت -لبننف طَُّْ( ٓ/هػ ُّٖٗ-ـ).
ٗٓ  -تعس ػ س األحكػػنـ بشػػرح عمػػدة األحكػػنـ عم ػ مػػن ص ػ عػػف خ ػػر األنػػنـ أحمػػد بػػف
ح

النام " معنصر" الننشر :النندم األدب ف ا زاف عنـ النشرََُْ( :هػػ).

َٔ  -تحفػ ػ األح ػػكذم بش ػػرح ا ػػنمع الترم ػػذم أب ػػك الع ػػبل محم ػػد عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف عب ػػد
الرح ـ المبنركفكرل (تُّّٓ :هػ) الننشر :دار الكتب العمم – ب ركت – طّ/
( ُّٗٗهػُٕٗٗ-ـ).
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ُٔ  -تحف ػ المحتػػنج ف ػ شػػرح المن ػػنج أحم ػد بػػف محمػػد بػػف عم ػ بػػف حاػػر ال تم ػ
الننشر :المكتب التانر الكبرل بمصر لصنحب ن مصطف محمد عػنـ النشػرُّٕٓ (:
هػ  ُّٖٗ -ـ) بدكف تنر طبع.
ِٔ  -تحق ػػؽ ارم ػػنؿ ف م ػػن نف ػػع الم ػػت م ػػف األعم ػػنؿ محم ػػد ب ػػف السػ ػ د عم ػػكم عب ػػنس
المػػنلك الحسػػن المك ػ

الننشػػر :مؤسس ػ اإلمػػنـ ز ػػد الثقنف ػ

تػػنر النشػػر ُ :ش ػ ر

شكاؿ عنـ ( ُِّْه).

ّٔ  -تخػػر ر أحند ػػث إح ػػن عمػػكـ الػػد ف المؤلفػػكفً :
الع ارق ػ (ِٕٓ  َٖٔ -ه ػػ) ابػػف
ً
خراج :أب ػ عبػػد المَّ ػ
السػػبك (ِٕٕ  ُٕٕ -ه ػػ) الزب ػػدم (ُُْٓ  َُِٓ -ه ػػ) اسػػت ى
الحػ ٌػداد (ُّْٕ ه ػ -؟) الننشػػر :دار العنصػػم لمنشػػر – الر ػػنض-
حمػػكد بًػػف يم ىح ٌمػػد ى
ىم ي
ط  َُْٖ( ُ /هػ  ُٖٕٗ -ـ).

ْٔ – تدك ف السن النبك ف القرن ف الثنن كالثنلث لم ارة محمد بػف صػندؽ بنك ػراف
الننشر :مامع الممؾ ف د لطبنع المصحؼ الشر ؼ بنلمد ن المنكرة.
ٓٔ  -تػػذكرة الحفػػنظ شػػمس الػػد ف أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػنف بػػف قىن ٍ مػػنز
الػػذهب

د ارس ػ كتحق ػػؽ :زكر ػػن عم ػرات الننشػػر :دار الكتػػب العمم ػ  -ب ػػركت -لبنػػنف

طُُْٗ( ُ /هػُٖٗٗ -ـ).
ٔٔ  -تػػذكرة المؤتس ػ شػػرح عق ػػدة الحػػنفظ عبػػد الغن ػ المقدس ػ

عبػػد الػػرزاؽ بػػف عبػػد

المحسف البدر الننشر :غراس لمنشر كالتكز ع طُِْْ( ُ /هػََِّ -ـ).
ٕٔ  -التع ػػد ؿ كالتا ػػر

لم ػػف خ ػػرج لػ ػ البخ ػػنرم فػ ػ الا ػػنمع الص ػػح

أب ػػك الكل ػػد

سم منف بف خمؼ بف سعد بف أ كب بف كارث التا بػ القرطبػ البػنا األندلسػ

(ت:

ْْٕهػ) تحق ػؽ :د .أبػك لبنبػ حسػ ف الننشػر :دار المػكا لمنشػر كالتكز ػع – الر ػنض -
طَُْٔ( ُ/هػ – ُٖٔٗـ).
ٖٔ – التعر فنت عم بف محمد بف عم الارانن
دار الكتنب العرب – ب ركت  -ط َُْٓ( ُ/هػ ).
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ٗٔ  -تغم ؽ التعم ؽ عم صػح
الػػرحمف مكس ػ القزق ػ

البخػنرم البػف حاػر العسػقبلن

الننشػػر :المكتػػب اإلسػػبلم

تحق ػؽ :سػع د عبػد

دار عمػػنر  -ب ػػركت عمػػنف –

األردف ط َُْٓ( ُ /هػ ).
َٕ  -تفس ػ ػ ر الق ػ ػرآف الحك ػ ػ ـ (تفس ػ ػ ر المنػ ػػنر) محمػ ػػد رش ػ ػ د بػ ػػف عم ػ ػ رضػ ػػن (ت :
ُّْٓهػ) الننشر :ال ئ المصر العنم لمكتنب عنـ النشر َُٗٗ( :ـ).
ُٕ  -تفس ر القرآف العظ ـ أبك الفدا إسمنع ؿ بف عمر بف كث ر القرش البصرم ثػـ
الدمشػ ػػق
العمم

(تْٕٕ :ه ػ ػػ) تحق ػ ػػؽ :محمػ ػػد حس ػ ػ ف شػ ػػمس الػ ػػد ف الننشػ ػػر :دار الكتػ ػػب
منشكرات محمد عم ب ضكف – ب ركت  -ط ُُْٗ( ُ/هػ ).

ِٕ  -التفسػ ر المن ػػر فػ العق ػػدة كالشػػر ع كالمػػن ر د .كهبػ بػػف مصػػطف الزح مػ
الننشر :دار الفكر المعنصر – دمشؽ -ط ُُْٖ( ِ/هػ ).
ّٕ  -التفسػ ػ ر الكسػ ػ ط لمقػ ػرآف الك ػػر ـ د .محم ػػد سػ ػ د طنط ػػنكل الننش ػػر :دار ن ضػ ػ
مصر لمطبنع كالنشر كالتكز ع الفانل – القنهرة  -ط ُٕٗٗ( ُ /ـ).
ْٕ  -تفس ر ب نف المعػنن

مػبل حػك ش آؿ غػنزل عبػد القػندر الننشػر :مطبعػ الترقػ

– دمشؽ  -عنـ الطبع  ُِّٖ (:هػ).
ٕٓ  -تفسػ ر ركح الب ػػنف إسػػمنع ؿ حق ػ بػػف مصػػطف اإلسػػتننبكل الحنف ػ الخمػػكت
الننشر :دار النشر دار إح ن التراث العرب

بدكف تنر طبع.

ٕٔ  -تقر ػػب الت ػػذ ب الب ػػف حا ػػر العس ػػقبلن

تحق ػػؽ :محم ػػد عكامػ ػ

الننش ػػر :دار

الرش د – سكر ن  -طَُْٔ( ُ /هػ – ُٖٔٗـ ).
ٕٕ  -التق ػػد لمعرفػ ػ ركاة السػػنف كالمس ػػنن د محم ػػد بػػف عب ػػد الغنػ ػ بػػف نقطػ ػ الحنبمػ ػ
البغػػدادم (تِٔٗ :ه ػػ) تحق ػػؽ :كمػػنؿ كسػػؼ الحػػكت الننشػػر :دار الكتػػب العمم ػ
طَُْٖ( ُ /هػ ُٖٖٗ -ـ ).
ٖٕ  -التكف ر كضكابط

إبػراه ـ بػف عػنمر الرح مػ

الننشػر :مكتبػ قرطبػ – الكك ػت

– طُُّْ ( ٓ/هػ ََُِ -ـ ).
ٕٗ – التنب ػػنت المامم ػ عم ػ المكاضػػع المشػػكم
ك كمػػدم بػػف عبػػد اهلل الدمشػػق العبلئ ػ
مرزكؽ الكهران

صػػبلح الػػد ف أبػػك سػػع د خم ػػؿ بػػف

(تُٕٔ :هػ ػ) تحق ػػؽ :مػػرزكؽ بػػف ه ػػنس آؿ

الننشر :الانمع اإلسبلم بنلمد ن المنكرة (َُْٖهػ).
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َٖ  -تنقػ

القػػكؿ الحث ػػث فػ شػػرح لبػػنب الحػػد ث محمػػد بػػف عمػػر النػككم الننشػػر:

مطبع مصطف البنب الحمب  -القنهرة مصر  -طُّٕٕ ( ْ/هػ ُٕٗٓ /ـ).
الننش ػػر :دار الفك ػػر لمطبنعػ ػ كالنش ػػر

ُٖ  -ت ػػذ ب الت ػػذ ب الب ػػف حا ػػر العس ػػقبلن
كالتكز ع ط َُْْ( ُ/هػ  ُْٖٗ -ـ).

ِٖ  -ت ػػذ ب الكم ػػنؿ فػ ػ أس ػػمن الرا ػػنؿ كس ػػؼ ب ػػف عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف كس ػػؼ أب ػػك
الحاػػنج امػػنؿ الػػد ف ابػػف الزك ػ أب ػ محمػػد القضػػنع الكمب ػ المػػزم (تِْٕ :ه ػػ)
تحق ؽ :د .بشنر عكاد معركؼ الننشر :مؤسس الرسنل – ب ػركت  -طََُْ( ُ/ه ػ
– َُٖٗـ ).
ّٖ  -ت ذ ب المغ

محمد بف أحمد بػف األزهػرم ال ػركم أبػك منصػكر (تَّٕ :هػػ)

تحق ػػؽ :محمػػد عػػكض مرعػػب الننشػػر :دار إح ػػن الت ػراث العرب ػ – ب ػػركت  -طُ/
(ََُِـ).
ْٖ  -التكح ػػد كقػرة ع ػػكف المكحػػد ف فػ تحق ػػؽ دعػػكة األنب ػػن كالمرسػػم ف عبػػد الػػرحمف
بف حسف بف محمد بف عبد الكهنب دراس كتحق ؽ :بشػ ر محمػد ع ػكف الننشػر :مكتبػ
المؤ ػ ػػد الطػ ػػنئؼ المممك ػ ػ العرب ػ ػ السػ ػػعكد
العرب السكر
ٖٓ  -تكض ػ

مكتب ػ ػ دار الب ػ ػػنف دمشػ ػػؽ الام كر ػ ػ

طُُُْ( ُ /هػَُٗٗ-ـ).
المشػػتب ف ػ ضػػبط أسػػمن الػػركاة كأنسػػنب ـ كألقػػنب ـ ككنػػنهـ محمػػد بػػف

عبػػد اهلل (أبػ بكػػر) بػػف محمػػد ابػػف أحمػػد بػػف مانهػػد الق سػ الدمشػػق الشػػنفع

شػػمس

ال ػػد ف الشػ ػ ر ب ػػنبف ننص ػػر ال ػػد ف (تِْٖ :هػ ػػ) تحق ػػؽ :محم ػػد نعػ ػ ـ العرقسكسػ ػ
الننشر :مؤسس الرسنل – ب ركت -طُّٗٗ( ُ/ـ).
ٖٔ  -التكض

عف تكح د الخبلؽ ف اكاب أهؿ العراؽ كتذكرة أكل األلبػنب سػم منف

بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف عبػػد الكهػػنب (تُِّّ :هػػ) الننشػػر :دار ط بػ
المممك العرب السعكد

الر ػػنض

طَُْْ( ُ /هػُْٖٗ -ـ).

ٕٖ  -التكق ػػؼ عمػ ػ م م ػػنت التع ػػنر ؼ محم ػػد عب ػػد ال ػػرؤكؼ المن ػػنكم تحق ػػؽ :د.
محمد رضكاف الدا

الننشر :دار الفكر المعنصػر دار الفكػر  -ب ػركت دمشػؽ طُ/

( َُُْهػ ).
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ٖٖ  -ت سػ ر الكػػر ـ الػػرحمف فػ تفسػ ر كػػبلـ المنػػنف لمسػػعدم تحق ػػؽ :عبػػد الػػرحمف
بف معبل المك حؽ الننشر :مؤسس الرسنل

طَُِْ( ُ/هػ  َََِ-ـ).

ٖٗ  -الت سػ ر بشػػرح الاػػنمع الصػػغ ر ز ػػف الػد ف عبػػد الػػرؤكؼ المنػػنكم الننشػػر :دار
النشر مكتب اإلمنـ الشنفع  -الر نض  -طَُْٖ ( ّ/هػ ُٖٖٗ -ـ).
أبػػك

َٗ – الثقػػنت محمػػد بػػف حبػػنف بػػف أحمػػد بػػف حبػػنف بػػف معػػنذ بػػف ىم ٍعبػ ىػد التم م ػ
البسػػت (تّْٓ :ه ػػ) طبػػع بإعنن ػ  :ك ازرة المعػػنرؼ لمحككم ػ العنل ػ
حػػنتـ الػػدارم
ي
ال ند ػ

الننشػر :دائػرة المعػنرؼ العثمنن ػ بح ػدر آبػند الػدكف ال نػد ط ُّّٗ( ُ/ه -

ُّٕٗـ).
ُٗ  -اػػنمع الب ػػنف ف ػ تفس ػ ر الق ػرآف أبػػك اعفػػر محمػػد بػػف ار ػػر الطبػػرم (ِِْ –
َُّه ػػ) تحق ػػؽ :مكتػػب التحق ػػؽ بػػدار هاػػر الننشػػر :دار هاػػر ط َُِْ( ُ/هػ ػ -
َََِ ـ).
ِٗ  -الاػػنمع الصػػح

لمبخػػنرم الننشػػر :دار الشػػعب – القػػنهرة  -طَُْٕ( ُ/ه ػ

– ُٕٖٗـ ).
ّٗ  -انمع العمكـ ف اصطبلحنت الفنكف القنض عبد النب بف عبد الرسكؿ األحمػد
نكػػرم عػػرب عبن ارت ػ الفنرس ػ  :حسػػف هػػنن فحػػص الننشػػر :دار الكتػػب العمم ػ -
لبننف – ب ركت طُُِْ( ُ/هػ َََِ -ـ).
ْٗ  -اػػنمع العمػػكـ كالحكػػـ ز ػػف الػػد ف عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد بػػف راػػب بػػف الحسػػف
السػػبلم
ى

البغػػدادم ثػػـ الدمشػػق

الحنبم ػ

(تٕٗٓ :ه ػػ) تحق ػػؽ :شػػع ب األرنػػنؤكط

كابراه ـ بناس الننشر :مؤسس الرسنل – ب ركت  -طُِِْ( ٕ/هػ ََُِ -ـ ).
ٓٗ  -الا ػػنمع ألحك ػػنـ القػ ػرآف أب ػػك عب ػػد اهلل محم ػػد ب ػػف أحم ػػد ب ػػف أبػ ػ بك ػػر ب ػػف ف ػػرح
األنصػػنرم الخزرا ػ القرطب ػ

(ت  ُٕٔ :ه ػػ) تحق ػػؽ :سػػم ر البخػػنرم الننشػػر :دار

عنلـ الكتب الر نض المممك العرب السعكد

ط ُِّْ(ُ/هػ ََِّ -ـ).

ٔٗ  -الارح كالتعد ؿ أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدر س بف المنػذر التم مػ
الحنظم ػ

ال ػرازم ابػػف أب ػ حػػنتـ (تِّٕ :ه ػػ) الننشػػر :طبع ػ مامػػس دائ ػرة المعػػنرؼ

العثمنن ػ ػ  -بح ػػدر آب ػػند ال ػػدكف – ال ن ػػد ك دار إح ػػن التػ ػراث العربػ ػ – ب ػػركت -
ط ُُِٕ( ُ/هػ ُِٓٗ ـ).
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ٕٗ  -ام رة المغػ
من ر بعمبك

أبػك بكػر محمػد بػف الحسػف بػف در ػد األزدم (تُِّ :هػػ) رمػزم

الننشر :دار العمـ لممبل ف – ب ركت  -طُٖٕٗ( ُ/ـ).

ٖٗ  -الاػػكهرة الن ػرة أبػػك بكػػر بػػف عم ػ بػػف محمػػد الحػػدادم العبػػندم َّ ً
م ال من ػ
الزبً ػػد ٌ
الحنف (تََٖ :هػ) الننشر :المطبع الخ ر طُِِّ( ُ/هػ).
ٗٗ  -حنشػ ػ ال ػػركض المرب ػػع ش ػػرح زاد المس ػػتقنع عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف محم ػػد ب ػػف قنس ػػـ
العنصم الحنبم النادم (تُِّٗ :هػ) ط ُّٕٗ( ُ/هػ).
ََُ  -حنش ػ السػػندم عم ػ سػػنف النس ػنئ
الس ػ ػ كط

عبػػد الػػرحمف بػػف أب ػ بكػػر اػػبلؿ الػػد ف

(تُُٗ :ه ػ ػػ) الننشػ ػػر :مكتػ ػػب المطبكعػ ػػنت اإلسػ ػػبلم – حمػ ػػب  -طِ/

(َُْٔ هػ – ُٖٔٗـ).
َُُ  -حنش الطحطنكم عم مراق الفبلح شرح نكر اإل ضنح أحمد بػف محمػد بػف
إسػػمنع ؿ الطحطػػنكم الحنف ػ

( تُُِّ :ه ػػ) تحق ػػؽ :محمػػد عبػػد العز ػػز الخنلػػدم

الننشر :دار الكتب العمم ب ركت – لبننف -طُُْٖ( ُ /هػ ُٕٗٗ -ـ).
َُِ  -حنش العدكم عم شرح كفن الطنلب الربنن

أبك الحسف عم بف أحمد بػف

مكػ ػػرـ الصػ ػػع دم العػ ػػدكم (تُُٖٗ :ه ػ ػػ) تحق ػ ػػؽ :كسػ ػػؼ الش ػ ػ

محمػ ػػد البقػ ػػنع

الننشر :دار الفكر – ب ركت -تنر النشرُُْْ (:هػ ُْٗٗ -ـ).
َُّ  -الح ػػنكم لمفت ػػنكم لمسػ ػ كط

الننش ػػر :دار الفك ػػر لمطبنعػ ػ كالنش ػػر ب ػػركت-

لبننف -عنـ النشر ُِْْ (:هػ  ََِْ -ـ).
َُْ  -الحد ث المكضػكع
المد ن العنلم

المؤلػؼ :منػنهر انمعػ المد نػ العنلم ػ

الننشػر :انمعػ

ككد المندة.)ُّّٓ) :

َُٓ  -حم ػ األكل ػػن كطبقػػنت األصػػف ن

أبػػك نع ػ ـ أحمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف

إسػػحنؽ بػػف مكس ػ بػػف م ػراف األصػػب نن

(تَّْ :ه ػػ) الننشػػر :السػػعندة  -با ػكار

محنفظ مصر طُّْٗ ( ُ /هػ ُْٕٗ -ـ).
َُٔ  -خبلص ػ األحكػػنـ ف ػ م مػػنت السػػنف كقكاعػػد اإلسػػبلـ لمنػػككم حقق ػ كخػػرج
أحند ث ػ  :حس ػ ف إسػػمنع ؿ الامػػؿ الننشػػر :مؤسس ػ الرسػػنل  -لبنػػنف – ب ػػركت طُ/
(ُُْٖهػ ُٕٗٗ -ـ).
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َُٕ  -الػػدر المنثػػكر ف ػ التفس ػ ر بنلمػػعثكر لمس ػ كط

تحق ػػؽ :مركػػز هاػػر لمبحػػكث

الننشر :دار هار – مصر  -عنـ النشرُِْْ ( :هػ ػ ََِّـ ).
َُٖ  -د ارس ػ نقد ػ ف ػ المرك ػػنت ال ػكاردة ف ػ شخص ػ عمػػر بػػف الخطػػنب كس نسػػت
اإلدار  -رض اهلل عن – عبد السبلـ بف محسػف آؿ ع سػ
المد نػ ػ المن ػػكرة المممكػ ػ العرب ػ ػ الس ػػعكد

بنلانمعػ ػ اإلس ػػبلم

عمػندة البحػث العممػ
طُِّْ( ُ/ه ػ ػ-

ََِِـ).
َُٗ  -الدركس ال كم مف السنف كاألحكنـ الشرع
المممك العرب السعكد

الننشر :دار الصم ع

د .ارشػد بػف حسػ ف العبػد الكػر ـ

ط ُُّْ( ْ/هػ  ََُِ -ـ).

َُُ  -دل ػػؿ الفػػنلح ف لطػػرؽ ر ػػنض الصػػنلح ف محمػػد عم ػ بػػف محمػػد بػػف عػػبلف بػػف
إب ػراه ـ البكػػرم الصػػد ق الشػػنفع

(تَُٕٓ :هػ ػ) اعتن ػ ب ػػن :خم ػػؿ مػػعمكف ش ػ حن

الننشر :دار المعرف لمطبنع كالنشر كالتكز ػع ب ػركت – لبنػنف  -ط ُِْٓ( ْ/ه ػ -
ََِْ ـ).
ُُُ -الػػد بنج عم ػ صػػح

مسػػمـ بػػف الحاػػنج لمس ػ كط

حقػػؽ أصػػم

كعمػػؽ عم ػ :

أبػػك إسػػحنؽ الحػػك ن األثػػرم الننشػػر :دار ابػػف عفػػنف لمنشػػر كالتكز ػػع  -المممكػ العرب ػ
الخىبر طُُْٔ( ُ/هػ ُٗٗٔ -ـ).
السعكد – ي
ُُِ -د ػكاف اإلسػػبلـ شػػمس الػػد ف أبػػك المعػػنل محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف الغػػزم
(تُُٕٔ :ه ػػ) تحق ػػؽ :س ػ د كسػػركم حسػػف الننشػػر :دار الكتػػب العمم ػ

ب ػػركت –

لبننف  -ط ُُُْ( ُ/هػ  َُٗٗ -ـ).
الننشر :دار الغرب اإلسبلم  -ب ركت -ط ُْٗٗ( ُ/ـ).

ُُّ – الذخ رة لمقراف

ُُْ  -ذ ػػؿ تػػذكرة الحفػػنظ شػػمس الػػد ف أبػػك المحنسػػف محمػػد بػػف عمػ بػػف الحسػػف بػػف
حم ػزة الحس ػ ن الدمشػػق الشػػنفع

(تٕٔٓ :ه ػػ) الننشػػر :دار الكتػػب العمم ػ

طُ/

(ُُْٗهػ ُٖٗٗ -ـ ).
ُُٓ  -رانؿ صح

مسمـ أحمد بف عم بف محمد بف إبراه ـ أبػك بكػر ابػف ىم ٍن ياكىػ

(تِْٖ :ه ػ ػػ) تحق ػ ػػؽ :عبػ ػػد اهلل الم ث ػ ػ

الننشػ ػػر :دار المعرف ػ ػ – ب ػ ػػركت  -طُ/

(َُْٕهػ ).
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ُُٔ  -رد المحتػػنر عمػ الػػدر المختػػنر محمػػد أمػ ف بػػف عمػػر بػػف عبػػد العز ػػز عنبػػد ف
الدمشق الحنفػ

ابػف عنبػد ف (تُِِٓ :هػػ) الننشػر :دار الفكػر -ب ػركت  -طِ/

(ُُِْهػ ُِٗٗ -ـ).
ُُٕ  -ركح المعػػنن ف ػ تفس ػ ر الق ػرآف العظ ػ ـ كالسػػبع المثػػنن
ب ػػف عب ػػد اهلل الحسػ ػ ن األلكسػ ػ

ش ػ نب الػػد ف محمػػكد

(تَُِٕ :هػ ػػ) تحق ػػؽ :عمػ ػ عب ػػد الب ػػنرم عط ػ ػ

الننشر :دار الكتب العمم – ب ركت  -ط ُُْٓ( ُ/هػ).
ُُٖ  -الػػركض النض ػ ر شػػرح مامػػكع الفق ػ الكب ػػر الحس ػ ف بػػف أحمػػد بػػف الحس ػ ف
الس نغ الح م الصنعنن

الننشر :دار الا ؿ – ب ركت .-

ُُٗ  -ركضػ ػ الط ػػنلب ف كعم ػػدة المفتػ ػ ف لمن ػػككم تحق ػػؽ :زه ػػر الش ػػنك ش الننش ػػر:
المكتب اإلسبلم

ب ركت -دمشؽ -عمنف طُُِْ( ّ/هػ ُُٗٗ -ـ).
البػػف حبػػنف تحق ػػؽ :محم ػد مح ػ الػػد ف عبػػد

َُِ  -ركض ػ العقػػبل كنزه ػ الفضػػبل

الحم د الننشر :دار الكتب العمم  -ب ركت  -عنـ النشر (ُّٕٗهػ ُٕٕٗ -ـ).
ُُِ -ال ازه ػػر فػ ػ غر ػػب ألف ػػنظ الش ػػنفع
َّٕهػ) تحق ؽ :مسعد عبد الحم د السعدن

محم ػػد ب ػػف أحم ػػد األزه ػػرم ال ػػركم ( ت:
الننشر :دار الطبلئع.

ُِِ  -الزاهر ف معػنن كممػنت النػنس أبػك بكػر محمػد بػف القنسػـ األنبػنرم تحق ػؽ:
د .حػػنتـ صػػنل الضػػنمف دار النشػػر :مؤسسػ الرسػػنل  -ب ػػركت  -طُُِْ ( ُ /
هػ ُِٗٗ-ـ).
ُِّ  -سبؿ السبلـ محمد بف إسمنع ؿ األم ر الكحبلن الصنعنن
الننشر  :مكتب مصطف البنب الحمب

(ت ُُِٖ :هػػ)

طُّٕٗ( ْ/هػَُٗٔ-ـ ).

ُِْ  -السف ن المنا ف مستخمص المرفكع مػف األدع ػ

أبػك محمػد أحمػد بػف هنشػـ

بف المحسف بف القنسـ بف إسمنع ؿ بػف الحسػ ف بػف عػز الػد ف بػف الم ػدم بػف الننصػر
( تُِٔٗ :هػ ) الننشر :مركز آؿ الب ت – صعدة  -طُِْْ( ْ /هػ ََِْـ).
ُِٓ  -سمسم األحند ث الصح ح كش

مف فق ن كفكائدهن أبك عبد الرحمف محمػد

ننصػػر الػػد ف بػػف الحػػنج نػػكح بػػف ناػػنت بػػف آدـ األشػػقكدرم األلبػػنن

(تَُِْ :هػػ)

الننشر :مكتب المعنرؼ لمنشر كالتكز ع الر نض ط ُُْٓ( ُ /هػ  ُٗٗٓ -ـ).
)(315

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف ز ػػد القزك نػ

ُِٔ  -سػػنف ابػػف مناػ

(ت ِّٕ :هػػ) كتػػب

حكاش  :محمكد خم ؿ الننشر :مكتب أب المعنط ( ُّٓٗ هػ  ُٕٗٓ -ـ).
ُِٕ  -سنف أب داكد أبك داكد سم منف بف األشعث بف إسحنؽ بف بش ر بػف شػداد بػف
عم ػػرك األزدم الس ًا ٍس ػػتنن
الننشر :المكتب العصر

(تِٕٓ :هػ ػػ) تحق ػػؽ :محم ػػد مح ػ ػ ال ػػد ف عب ػػد الحم ػػد
ص دا – ب ركت  -طُّٖٖ (ُ/هػُٗٔٗ-ـ).

الخ ٍس ػ ىػرٍك ًاردم
ُِٖ  -سػ ػنف الب قػ ػ الكب ػػرل أحم ػػد ب ػػف الحسػ ػ ف ب ػػف عمػ ػ ب ػػف مكسػ ػ
ي
أبػػك بكػػر الب قػ

الخ ارسػػنن

(تْٖٓ :هػػ) تحق ػػؽ :محمػػد عبػػد القػػندر عطػػن الننشػػر:

مكتب دار البنز  -مك المكرم  -عنـ النشر ( ُُْْهػ ُْٗٗ -ـ).
ُِٗ  -سػػنف الترمػػذم محمػػد بػػف ع سػ أبػػك ع سػ الترمػػذم السػػمم

تحق ػػؽ :أحمػػد

محمد شنكر كآخركف الننشر :دار إح ن التراث العرب – ب ركت .-
َُّ  -سنف الػدارم
زمرلػ ػ ػ

عبػداهلل بػف عبػدالرحمف أبػك محمػد الػدارم

كخنلػ ػ ػػد الس ػ ػػبع العمم ػ ػ ػ

تحق ػؽ :فػكاز أحمػد

الننشػ ػ ػػر :دار الكت ػ ػػنب العرب ػ ػ ػ – ب ػ ػ ػػركت  -طُ/

(َُْٕهػ ).
ُُّ  -س ػ ر أعػػبلـ النػػببل

لمػػذهب

تحق ػػؽ :مامكع ػ مػػف المحقق ػ ف بإشػػراؼ الش ػ

شع ب األرننؤكط الننشر :مؤسس الرسنل

ط َُْٓ( ّ/هػ  ُٖٗٓ -ـ).

ُِّ  -س ػ رة اإلمػػنـ البخػػنرم س ػ د الفق ػػن كالمحػػدث ف عبػػد السػػبلـ المبػػنركفكرم نقم ػ
إل ػ العرب ػ
المكرم

د .عبػػد العم ػ ـ بػػف عبػػد العظ ػ ـ الم سػػتكم الننشػػر :دار عػػنلـ الفكائػػد مك ػ

ط ُِِْ ( ُ/هػ ).

ُّّ  -الس ػ ؿ الاػ ػرار المت ػػدفؽ عم ػ حػ ػدائؽ األزه ػػنر لمشػػككنن

الننش ػػر :دار الكت ػػب

العمم – ب ركت  -ط َُْٓ( ُ/هػ  ُٖٗٓ -ـ ).
ُّْ  -شذرات الذهب ف أخبنر مف ذهب عبد الح بف أحمد بػف محمػد ابػف العمػند
أبك الفػبلح (تَُٖٗ :هػػ) تحق ػؽ :محمػكد األرنػنؤكط الننشػر :دار

العكرم الحنبم
ى
ابف كث ر دمشؽ – ب ركت  -ط َُْٔ( ُ/هػ  ُٖٗٔ -ـ).
ُّٓ  -شػػرح األزهػػنر أحمػػد بػػف ح ػ المرتض ػ

الننشػػر :ك ازرة العػػدؿ عػػنـ النشػػر:

(َُّْ هػ ).
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ُّٔ  -شػ ػرح األزه ػػنر المنت ػػزع م ػػف الغ ػػث الم ػػدرار لئلم ػػنـ عب ػػد اهلل ب ػػف أبػ ػ القنس ػػـ
الش ر بنبف مفتنح ( ت ٖٕٕ :هػ ) طبع عمػ نفقػ عبػد اهلل إسػمنع ؿ غمضػنف –
ال مف – صنعن  -بدكف تنر طبع.
ُّٕ  -شػػرح التار ػػد ف ػ فق ػ الز د ػ

أحمػػد بػػف الحس ػ ف أبػػك الحس ػ ف الننشػػر :دار

أس ػػنم – دمش ػػؽ – ط َُْٓ( ُ/ه ػ ػ  ُٖٗٓ -ـ) طب ػػع عمػ ػ نفقػ ػ  :كس ػػؼ محم ػػد
المؤ دم.
ُّٖ – شػػرح ر ػػنض الصػػنلح ف لمعث م ػ ف الننشػػر :دار الػػكطف لمنشػػر الر ػػنض طُ/
(ُِْٔ هػ).
ُّٗ  -ش ػػرح الزرق ػػنن عمػ ػ مكط ػػع اإلم ػػنـ منل ػػؾ محم ػػد ب ػػف عب ػػد الب ػػنق ب ػػف كس ػػؼ
الزرقػ ػػنن

( تُُِِ:هػ ػ ػ ) الننشػ ػػر :دار الكتػ ػػب العمم ػ ػ – ب ػ ػػركت  -عػ ػػنـ النشػ ػػر

(ُُُْ هػ ).
َُْ  -شػػرح السػػن

الحسػ ف بػػف مسػػعكد البغػػكم تحق ػػؽ :شػػع ب األرنػػنؤكط  -محمػػد

زه ػػر الشػػنك ش الننشػػر :المكتػػب اإلسػػبلم  -دمشػػؽ  -كب ػػركت طَُّْ ( ِ/ه ػ -
ُّٖٗـ).
ُُْ – شػػرح سػػنف أبػ داكد عبػػد المحسػػف بػػف حمػػد بػػف عبػػد المحسػػف بػػف عبػػد اهلل بػػف
حمد العبند البدر مصدر الكتنب :دركس صكت قنـ بتفر غ ن مكقع الشبك اإلسبلم .
ُِْ – شػػرح صػػح

البخػػنرم البػػف بطػػنؿ أبػك الحسػػف عمػ بػػف خمػػؼ بػػف عبػػد الممػػؾ

(تْْٗ :هػػ) تحق ػػؽ :أبػ تمػ ـ نسػػر بػف إبػراه ـ الننشػػر :مكتبػ الرشػػد – السػػعكد -
الر نض طُِّْ( ِ/هػ ََِّ -ـ).
ُّْ – شرح العق دة الطحنك صدر الد ف محمػد بػف عػبل الػد ف عمػ ٌ بػف محمػد ابػف
أب العز الحنف األذرعػ الصػنلح الدمشػق (ت ِٕٗ :هػػ) تحق ػؽ :أحمػد شػنكر
الننشر :ك ازرة الشؤكف اإلسبلم

كاألكقنؼ كالدعكة كاإلرشند ط ُُْٖ( ُ/هػ).

ُْْ  -الشفنع ف الحد ث النبػكم أبػك ذر عبػد القػندر بػف مصػطف بػف عبػد الػرزاؽ
الننشر :دار الكتب العمم

ب ركت – لبننف -ط ُِْٔ( ُ/هػ  ََِٓ -ـ).
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ُْٓ  -الشػػرح الكب ػػر عم ػ مػػتف المقنػػع عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف قدام ػ
المقدسػ ػ الام ػػنع م الحنبمػ ػ

أب ػػك الفػ ػرج ش ػػمس ال ػػد ف (تِٖٔ :هػ ػػ) الننش ػػر :دار

الكتنب العرب لمنشر كالتكز ع أشرؼ عم طبنعتػ  :محمػد رشػ د رضػن صػنحب المنػنر
بدكف تنر طبع.
ُْٔ  -شرح مختصر خم ؿ لمخرش

محمد بػف عبػد اهلل الخرشػ المػنلك أبػك عبػد اهلل

(تَُُُ :هػ) الننشر :دار الفكر لمطبنع – ب ركت  -بدكف طبع كبدكف تنر .
ُْٕ  -شػػرح مشػػكؿ ارثػػنر أبػػك اعفػػر أحمػػد بػػف محمػػد بػػف سػػبلم بػػف عبػػد الممػػؾ بػػف
سػػمم األزدم الحاػػرم المصػػرم المعػػركؼ بنلطحػػنكم (تُِّ :ه ػػ) تحق ػػؽ :ش ػػع ب
األرنؤكط الننشر :مؤسس الرسنل

ط ُُْٓ( ُ/هػ ُْْٗ-ـ).

ُْٖ  -الشػػرح الممتػػع عم ػ زاد المسػػتقنع محمػػد بػػف صػػنل بػػف محمػػد العث م ػ ف (ت:
ُُِْهػ) الننشر :دار ابف الاكزم ط ُِْٖ - ُِِْ( ُ/هػ).
ُْٗ  -شمس العمكـ كدكا كبلـ العػرب مػف الكمػكـ نشػكاف بػف سػع د الحم ػرل ال منػ
(تّٕٓ :ه ػػ) تحق ػػؽ :د حس ػ ف بػػف عبػػد اهلل العمػػرم  -مط ػػر بػػف عم ػ اإلر ػػنن  -د
كس ػػؼ محم ػػد عب ػػد اهلل الننش ػػر :دار الفك ػػر المعنص ػػر (ب ػػركت  -لبن ػػنف) دار الفك ػػر
(دمشؽ  -سكر ) ط َُِْ( ُ/هػ  ُٗٗٗ -ـ).
إسػػمنع ؿ بػػف حمػػند الاػػكهرم تحق ػػؽ:

َُٓ  -الصػػحنح تػػنج المغ ػ كصػػحنح العرب ػ

أحمد عبد الغفكر عطنر الننشر :دار العمػـ لممبل ػ ف – ب ػركت  -ط َُْٕ( ْ/ه -
ُٕٖٗ ـ).
ُُٓ  -صػػح ابػػف حبػػنف محمػػد بػػف حبػػنف بػػف أحمػػد بػػف حبػػنف بػػف معػػنذ بػػف ىم ٍعبػ ىػد
البسػ ػػت (تّْٓ :ه ػ ػػ) تحق ػ ػػؽ :شػ ػػع ب األرنػ ػػؤكط
التم م ػ ػ أبػ ػػك حػ ػػنتـ الػ ػػدارم
ي
الننشر :مؤسس الرسنل – ب ركت  -طُُْْ( ِ/هػ – ُّٗٗـ).
ُِٓ  -صػػح

الترغ ػػب كالتره ػػب لؤللبػػنن

الننشػػر :مكتبػ المعػػنرؼ – الر ػػنض-

ط ٓ/بدكف تنر طبع.
ُّٓ  -صػػح

مسػػمـ مسػػمـ بػػف الحاػػنج أبػػك الحس ػ ف القش ػ رم الن سػػنبكرم تحق ػػؽ:

محمػ ػ ػػد ف ػ ػ ػؤاد عبػ ػ ػػد البػ ػ ػػنق

الننشػ ػ ػػر :دار إح ػ ػ ػػن الت ػ ػ ػراث العرب ػ ػ ػ – ب ػ ػ ػػركت -طُ/

(ُّْٕهػُٗٓٓ-ـ).
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ُْٓ  -صػ ػ ػػح
اإلسبلم

كضػ ػ ػػع ؼ الاػ ػ ػػنمع الصػ ػ ػػغ ر كز ندت ػ ػ ػ

لؤللبػ ػ ػػنن

الننشػ ػ ػػر :المكتػ ػ ػػب

طُّٖٖ ( ُ/هػُٗٔٗ-ـ).

ُٓٓ – الصػػننعت ف أبػػك هػػبلؿ الحسػػف بػػف عبػػد اهلل بػػف س ػ ؿ بػػف سػػع د بػػف ح ػ بػػف
م ػ ػراف العس ػػكرم (تّٗٓ :هػ ػػ) تحق ػػؽ :عمػ ػ محم ػػد البا ػػنكم كمحم ػػد أب ػػك الفض ػػؿ
إبراه ـ الننشر :المكتب العصر – ب ركت  -عنـ النشر ُُْٗ (:هػ).
ُٔٓ  -ص نن صح

مسمـ مف اإلخبلؿ كالغمط كحمن ت مف اإلسػقنط كالسػقط عثمػنف

ب ػػف عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف عثم ػػنف الك ػػردم الشػ ػ رزكرم أب ػػك عم ػػرك تحق ػػؽ :مكف ػػؽ عب ػػداهلل
عبدالقندر الننشر :دار الغرب اإلسبلم  -ب ركت  -طَُْٖ( ِ/هػ ).
ُٕٓ  -ض ػ ػػع ؼ الا ػ ػػنمع الص ػ ػػغ ر كز ندتػ ػ ػ
الشنك ش الننشر :المكتب اإلسبلم

لؤللب ػ ػػنن

أش ػ ػػرؼ عمػ ػ ػ طبعػ ػ ػ  :زه ػ ػػر

طُّٗٗ (ِ/هػُٕٗٗ-ـ).

ُٖٓ  -الضػػك البلمػػع ألهػػؿ القػػرف التنسػػع شػػمس الػػد ف محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف
عثمنف السخنكم (تَِٗ :هػ) الننشر :منشكرات دار مكتب الح نة – ب ركت. -
ُٗٓ  -طبقػ ػػنت الحفػ ػػنظ لمس ػ ػ كط

الننشػ ػػر :دار الكتػ ػػب العمم ػ ػ – ب ػ ػػركت -طُ/

(َُّْهػ).
َُٔ  -طبقنت الحننبم
تحق ؽ :محمد حنمد الفق

عمػ

أبػك الحسػ ف ابػف أبػ

محمػد بػف محمػد (تِٓٔ :هػػ)

الننشر :دار المعرف – ب ركت  -بدكف تنر طبع.

ُُٔ  -طبقػنت الشػػنفع الكبػػرل تػنج الػػد ف عبػػد الكهػػنب بػف تقػ الػػد ف السػػبك
ُٕٕهػ) تحق ؽ :د .محمكد محمد الطننح

(ت:

د .عبد الفتنح محمد الحمك الننشػر :هاػر

لمطبنع كالنشر كالتكز ع طُُّْ( ِ/هػ).
ُِٔ  -طبقػػنت الشػػنفع ف البػػف كث ػػر تحق ػػؽ :د أحمػػد عمػػر هنشػػـ د محمػػد ز ػػن ـ
محمد عزب الننشر :مكتب الثقنف الد ن

تنر النشر ُُّْ( :هػ  ُّٗٗ -ـ).

ُّٔ  -طبقػػنت الفق ػػن أبػػك اسػػحنؽ إبػراه ـ بػػف عمػ الشػ رازم (تْٕٔ :هػػ) هذبػ ي:
محمد بف مكرـ ابف منظكر (تُُٕ :هػ) تحق ػؽ :إحسػنف عبػنس الننشػر :دار ال ارئػد
العرب

ب ركت – لبننف  -طَُٕٗ( ُ/ـ).
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ُْٔ  -الطبقػػنت الكبػػرل أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف سػػعد بػػف من ػػع المعػػركؼ "بػػنبف سػػعد"
(تَِّ :هػ) تحق ؽ :محمد عبد القندر عطن الننشر :دار الكتػب العمم ػ – ب ػركت-
ط َُُْ( ُ/هػ  َُٗٗ -ـ).
ُٓٔ  -طبقػػنت المحػػدث ف بعصػػب نف كالػكارد ف عم ػػن أبػػك محمػػد عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف
اعفػػر بػػف ح ػػنف األنصػػنرم المعػػركؼ بػػعبً الش ػ
عبػػد الغفػػكر عبػػد الحػػؽ حس ػ ف البمكش ػ

األصػػب نن

(تّٔٗ :ه ػػ) تحق ػػؽ:

الننشػػر :مؤسس ػ الرسػػنل – ب ػػركت  -طِ/

(ُُِْ هػ – ُِٗٗـ).
ُٔٔ  -طبقػػنت المفسػػر ف محمػػد بػػف عمػ بػػف أحمػػد شػػمس الػػد ف الػػداككدم المػػنلك
(تْٗٓ :هػ ػ ػػ) الننش ػ ػػر :دار الكت ػ ػػب العمم ػ ػ ػ – ب ػ ػػركت  -ارا ػ ػػع النس ػ ػػخ كض ػ ػػبط
أعبلم ن :لان مف العممن بإشراؼ الننشر بدكف تنر طبع.
ُٕٔ  -طرح التثر ب ف شرح التقر ب أبك الفضػؿ ز ػف الػد ف عبػد الػرح ـ بػف الحسػ ف
ب ػػف عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف أبػ ػ بك ػػر ب ػػف إبػ ػراه ـ الع ارقػ ػ

(تَٖٔ :هػ ػػ) الننش ػػر :الطبعػ ػ

المصػ ػػر القد م ػ ػ  -كصػ ػػكرت ن دكر عػ ػػدة من ػ ػػن (دار إح ػ ػػن الت ػ ػراث العرب ػ ػ
التنر العرب

كدار الفكر العرب ) بدكف تنر طبع.

ُٖٔ  -طمبػ الطمبػ
النسػػف

كمؤسس ػ ػ

عمػػر بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف إسػػمنع ؿ أبػػك حفػػص ناػػـ الػػد ف

(تّٕٓ :ه ػػ) الننشػػر :المطبع ػ العػػنمرة مكتب ػ المثن ػ ببغػػداد تػػنر النشػػر:

(ُُُّهػ).
ُٗٔ  -طكؽ الحمنم ف األلف كاألالؼ أبػك محمػد عمػ بػف أحمػد بػف سػع د بػف حػزـ
األندلسػ ػ القرطبػ ػ الظ ػػنهرم (تْٓٔ :هػ ػػ) تحق ػػؽ :د .إحس ػػنف عب ػػنس دار النش ػػر:
المؤسس العرب لمدراسنت كالنشر  -ب ركت – لبننف ط ُٖٕٗ( ِ/ـ).
َُٕ  -ظبلـ مف الغرب محمد الغزال
ُُٕ  -الع ػػنم الفصػ ػ

الننشر :دار ن ض مصر ط.ُ/

فػ ػ المعا ػػـ الكسػ ػ ط د .أمػ ػ ف عمػ ػ السػ ػ د م ػػف إص ػػدارت

مامع المغ العرب – بنلقنهرة –.
ُِٕ  -العمػػؿ الصػػغ ر لمترمػػذم تحق ػػؽ :أحمػػد محمػػد شػػنكر كآخػػركف الننشػػر :دار
إح ن التراث العرب – ب ركت  -بدكف تنر طبع.
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ُّٕ  -عمدة القنرم شرح صح

البخنرم أبػك محمػد محمػكد بػف أحمػد بػف مكسػ بػف
(تٖٓٓ :هػػ) الننشػر :دار إح ػػن

أحمػد بػف حسػ ف الغ تػنب الحنفػ بػػدر الػد ف الع نػ
التراث العرب – ب ركت -بدكف تنر طبع.

ُْٕ  -العكاصـ كالقكاصـ ف الذب عػف سػن أبػ القنسػـ محمػد بػف إبػراه ـ بػف عمػ
بف المرتضػ بػف المفضػؿ الحسػن القنسػم

أبػك عبػد اهلل عػز الػد ف ابػف الػكز ر مػف
كخ ػػرج أحند ثػ ػ

آؿ ال ػػكز ر (تَْٖ :هػ ػػ) حققػ ػ كض ػػبط نصػ ػ

كعمٌ ػػؽ عم ػ ػ  :ش ػػع ب

األرنػ ػػؤكط الننشػ ػػر :مؤسس ػ ػ الرسػ ػػنل لمطبنع ػ ػ كالنشػ ػػر كالتكز ػ ػػع -ب ػ ػػركت  -طّ /
(ُُْٓ هػ  ُْٗٗ -ـ).
ُٕٓ  -ع ػػكف المعب ػػكد ش ػػرح س ػػنف أبػ ػ داكد أب ػػك الط ػػب محم ػػد ش ػػمس الح ػػؽ العظػ ػ ـ
آبندم تحق ؽ :عبد الرحمف محمد عثمنف الننشر :المكتبػ السػمف  -المد نػ المنػكرة -
طُّٖٖ( ِ/هػ ُٖٔٗـ ).
ُٕٔ  -ع ػػكف األنب ػػن فػ ػ طبق ػػنت األطب ػػن

أحم ػػد ب ػػف القنس ػػـ ب ػػف خم فػ ػ ب ػػف ػػكنس
(تٖٔٔ :هػػ) تحق ػؽ :د .نػزار

الخزراػ مكفػؽ الػد ف أبػػك العبػنس ابػف أبػ أصػ بع

رضن الننشر :دار مكتب الح نة – ب ركت -بدكف تنر طبع.
ُٕٕ  -غر ب الحد ث أبك يعب ػد القنسػـ بػف سػبلٌـ بػف عبػد اهلل ال ػركم البغػدادم (ت:
ِِْهػ) تحق ػؽ :د .محمػد عبػد المع ػد خػنف الننشػر :مطبعػ دائػرة المعػنرؼ العثمنن ػ
ح در آبند -الدكف  -ط ُّْٖ( ُ/هػ  ُْٗٔ -ـ).
ُٖٕ  -غر ػ ػػب الحػ ػػد ث امػ ػػنؿ الػ ػػد ف أبػ ػػك الفػ ػػرج عبػ ػػد الػ ػػرحمف بػ ػػف عم ػ ػ بػ ػػف محمػ ػػد
الاػػكزم (تٕٓٗ :ه ػػ) تحق ػػؽ :د .عبػػد المعط ػ أم ػ ف القمعا ػ

الننشػػر :دار الكتػػب

العمم  -ب ركت – لبننف طَُْٓ( ُ/هػ ُٖٗٓ -ـ).
ُٕٗ  -الفتػػنكل الحد ث ػ

أحمػػد ش ػ نب الػػد ف بػػف حاػػر ال تم ػ المك ػ

المعرف مصكرة عف طبع مصطف الحمب
َُٖ -فت البنرم شرح صح
السػػبلم
الحسػػف ى

الننشػػر :دار

ط ِ/بدكف تنر .

البخنرم ز ف الد ف عبد الرحمف بف أحمد بف راب بػف

البغػػدادم ثػػـ الدمشػػق

مف البنحث ف الننشر :مكتب الغربن األثر

الحنبم ػ

(تٕٗٓ :ه ػػ) تحق ػػؽ :مامكع ػ

ط ُُْٕ( ُ/هػ  ُٗٗٔ -ـ).
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ُُٖ  -فت البنرم شرح صح

البخنرم البف حاػر العسػقبلن

الننشػر :دار المعرفػ

– ب ركت -طُّٕٗ ( ُ /هػ ).
ُِٖ – فت الغفنر الانمع ألحكػنـ سػن نب نػن المختػنر الحسػف بػف أحمػد بػف كسػؼ بػف
(ت ُِٕٔ :هػػ) تحق ػػؽ :مامكعػ بإشػراؼ عمػ

محمػػد بػػف أحمػػد الربػػنع الصػػنعنن

العمراف الننشر :دار عنلـ الفكائد ط ُِْٕ( ُ/هػ).
الننشػػر:

ُّٖ  -فػػت القػػد ر الاػػنمع بػ ف فنػ الركا ػ كالد ار ػ مػػف التفسػ ر لمشػػككنن
دار ابف كث ر دار الكمـ الط ب – دمشؽ -ط ُُْْ( ُ/هػ).
ُْٖ -الفاػ ػػر السػ ػػنطع عم ػ ػ الصػ ػػح
الزرهكن

تحق ؽ :د .فؤاد ر ش

ُٖٓ  -الفركع كمع تصح

الاػ ػػنمع محمػ ػػد الفض ػ ػ ؿ الشػ ػػب

اإلدر س ػ ػ

بدكف تنر طبع .
الفركع لعبل الد ف عم بػف سػم منف المػرداكم محمػد بػف

مفم ػ بػػف محمػػد بػػف مفػػرج أبػػك عبػػد اهلل شػػمس الػػد ف المقدس ػ الرام ن ػ ثػػـ الص ػنلح
الحنبم ػ

(تّٕٔ :ه ػػ) تحق ػػؽ :عبػػد اهلل بػػف عبػػد المحسػػف الترك ػ

الرسنل

ط ُِْْ( ُ/هػ  ََِّ -ـ).

ُٖٔ  -الفػػركؽ المغك ػ

الننشػػر :مؤسس ػ

أبػػك هػػبلؿ العسػػكرم حققػ كعمػػؽ عم ػ  :محمػػد إبػراه ـ سػػم ـ

الننشر :دار العمـ كالثقنف لمنشر كالتكز ع القنهرة – مصر -بدكف تنر طبع.
ُٕٖ  -فقػ األدع ػ كاألذكػػنر عبػػد الػػرزاؽ بػػف عبػػد المحسػػف البػػدر الننشػػر  :دار ابػػف
الق ػ ـ لمنشػػر كالتكز ػػع -الػػدمنـ -كدار ابػػف عفػػنف لمنشػػر كالتكز ػػع – القػػنهرة -طُ/
( ُِِْ هػ  ََُِ -ـ) .
ُٖٖ  -فق السن

س د سنبؽ (تَُِْ :هػ) الننشر :دار الكتنب العربػ

ب ػركت –

لبننف -ط ُّٕٗ( ّ/هػ  ُٕٕٗ -ـ).
اشػػترؾ فػ تػػعل ؼ هػػذ السمسػػم :

ُٖٗ  -الفقػ المن اػ عمػ مػػذهب اإلمػػنـ الشػػنفع
ً
البغػػن د .عم ػ ال ٌشػ ٍػربا الننشػػر :دار القمػػـ لمطبنع ػ
د .يمصػػطف الخػ ٍػف د .يمصػػطف ي
كالنشر كالتكز ع دمشؽ ط ُُّْ( ّ/هػ  ُِٗٗ -ـ).

َُٗ  -فكات الكف نت محمد بف شنكر بف أحمد بف عبػد الػرحمف بػف شػنكر بػف هػنركف
بف شنكر الممقب بصػبلح الػد ف (تْٕٔ :هػػ) تحق ػؽ  :إحسػنف عبػنس الننشػر :دار
صندر – ب ركت  -طُّٕٗ( ُ/ـ).
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ُُٗ  -الفكاكػ الػػدكان عمػ رسػػنل ابػػف أبػ ز ػػد الق ركانػ

أحمػػد بػػف غػػننـ (أك غنػ ـ)

بػػف سػػنلـ ابػػف م نػػن ش ػ نب الػػد ف النف ػراكم األزهػػرم المػػنلك

(تُُِٔ :ه ػػ) الننشػػر:

دار الفكر تنر النشرُُْٓ( :هػ ُٗٗٓ -ـ).
ُِٗ  -ف ض البنرم عم صػح

البخػنرم محمػد أنػكر شػن بػف معظػـ شػن الكشػم رم

ال ندم ثـ الد كبندم (تُّّٓ :هػ) تحق ؽ  :محمد بدر عػنلـ الم رت ػ

الننشػر :دار

الكتب العمم ب ركت – لبننف  -ط ُِْٔ( ُ/هػ  ََِٓ -ـ).
ُّٗ  -ف ض القد ر شرح الانمع الصغ ر ز ػف الػد ف محمػد المػدعك بعبػد الػرؤكؼ بػف
تنج العنرف ف بف عمػ المنػنكم (ت َُُّ :هػػ) الننشػر :دار الكتػب العمم ػ ب ػركت –
لبننف  -ط ُُْٓ ( ُ/ق  ُْٗٗ -ـ).
ُْٗ  -القػػنمكس الفق ػ لغ ػ كاصػػطبلحن د .سػػعدم أبػػك حب ػػب الننشػػر :دار الفكػػر
دمشؽ – سكر  -ط َُْٖ( ِ/هػ  ُٖٖٗ -ـ).
ُٓٗ  -القػػنمكس القػػك ـ أللفػػنظ الق ػرآف الكػػر ـ إب ػراه ـ أحمػػد عبػػدالفتنح الننشػػر :دار
الكمم لمنشر كالتكز ع تنر النشر ََِٔ/ ُ/ُ (:ـ ).
ُٔٗ  -قض التكف ر ب ف أهؿ السن كفرؽ الضبلؿ ف ضك الكتنب كالسن
بف عم بف كهؼ القحطنن

د .سػع د

الننشر :مطبع سف ر الر ػنض تكز ػع :مؤسسػ الار سػ

لمتكز ع كاإلعبلف الر نض بدكف تنر طبع.
ُٕٗ  -القكان ف الفق
الكمبػ ػ ػ ػ الغرن ػ ػ ػػنط

أبػك القنسػـ محمػد بػف أحمػد بػف محمػد بػف عبػد اهلل ابػف اػزم
(تُْٕ :هػ ػ ػ ػػ) الننش ػ ػ ػػر :دار القم ػ ػ ػػـ  -ب ػ ػ ػػركت -لبن ػ ػ ػػنف طُ /

(ُٕٕٗـ).
ُٖٗ  -ق ػػكت المغت ػػذم عمػ ػ ا ػػنمع الترم ػػذم لمسػ ػ كط

الننش ػػر :رس ػػنل ال ػػدكتكراة -

انمع أـ القػرل مكػ المكرمػ  -كم ػ الػدعكة كأصػكؿ الػد ف قسػـ الكتػنب كالسػن

عػنـ

النشر ُِْْ (:هػ).
ُٗٗ  -الكنف ف فق اإلمنـ أحمد البف قدام المقدس
طُُْْ( ُ/هػ ُْٗٗ -ـ).
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ََِ  -الكنم ػػؿ فػ ػ ض ػػعفن الرا ػػنؿ أب ػػك أحم ػػد ب ػػف ع ػػدم الارا ػػنن

(تّٔٓ :هػ ػػ)

تحق ػػؽ :ع ػػندؿ أحم ػػد عب ػػد المكا ػػكد-عمػ ػ محم ػػد مع ػػكض الننش ػػر :الكت ػػب العمم ػ ػ -
ب ركت -لبننف ط ُُْٖ( ُ/هػ ُٕٗٗ -ـ).
َُِ  -الكشػػنؼ عػػف حقػػنئؽ غػكامض التنز ػػؿ كع ػػكف األقنك ػػؿ فػ كاػػك التعك ػػؿ اػػنر
اهلل أب ػػك القنس ػػـ محم ػػكد ب ػػف عم ػػر الزمخش ػػرل ( ت ّٖٓ :ه ػ ػ ) الننش ػػر :دار الكت ػػنب
العرب – ب ركت – عنـ الطبع  َُْٕ( :هػ).
َِِ  -كشػػؼ الخفػػن كمز ػػؿ اإللبػػنس إسػػمنع ؿ بػػف محمػػد بػػف عبػػد ال ػػندم الا ارح ػ
العام ػػكن الدمش ػػق

أب ػػك الف ػػدا

(تُُِٔ :هػ ػػ) تحق ػػؽ :عب ػػد الحم ػػد ب ػػف أحم ػػد ب ػػف

كسؼ بف هنداكم الننشر :المكتب العصر

طَُِْ( ُ/هػ َََِ -ـ).

َِّ  -كشػػؼ المشػػكؿ مػػف حػػد ث الصػػح ح ف أبػػك الفػػرج عبػػد الػػرحمف ابػػف الاػػكزم
تحق ػ ػػؽ :عم ػ ػ حس ػ ػ ف الب ػ ػكاب الننشػ ػػر :دار النشػ ػػر دار الػ ػػكطف  -الر ػ ػػنض – طُ /
(ُُْٖهػ ُٕٗٗ -ـ).
َِْ  -كشؼ غ نهب الظبلـ عف أكهنـ ابل األكهنـ سػم منف بػف سػحمنف بػف مصػم
بف حمداف الخثعم

التبنل

النادم (ت ُّْٗ :هػ) الننشر :أضكا السػمؼ طُ/

بدكف تنر طبع.
َِٓ  -الكشػ ػػؼ كالب ػ ػػنف عػ ػػف تفس ػ ػ ر الق ػ ػرآف أبػ ػػك إسػ ػػحنؽ أحم ػ ػد بػ ػػف إب ػ ػراه ـ الثعمب ػ ػ
الن سنبكرم الننشر :دار إح ن التراث العرب – ب ركت  -عنـ الطبع ُِِْ (:هػ).
َِٔ  -كفن األخ نر ف حؿ غن االختصنر أبك بكر بف محمػد بػف عبػد المػؤمف بػف
الحسػ ػ ن الحص ػػن

تقػ ػ ال ػػد ف الش ػػنفع

(تِٖٗ :هػ ػػ) تحق ػػؽ :عمػ ػ عب ػػد الحم ػػد

بمطا كمحمد كهب سم منف الننشر :دار الخ ر – دمشؽ  -طُْٗٗ( ُ/ـ).
َِٕ – الكم ػػنت أ ػػكب بػػف مكس ػ الحس ػ ن القر م ػ الكفػػكم أبػػك البقػػن الحنف ػ
َُْٗه ػ ػ) تحق ػػؽ :ع ػػدننف درك ػػش

(ت:

كمحم ػػد المص ػػرم الننش ػػر :مؤسسػ ػ الرس ػػنل –

ب ركت -
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َِٖ  -لب ػػنب التعك ػػؿ فػ ػ مع ػػنن التنز ػػؿ ع ػػبل ال ػػد ف عمػ ػ ب ػػف محم ػػد ب ػػف إبػ ػراه ـ
البغػػدادم الش ػ ر بنلخػػنزف تحق ػػؽ :تصػػح

محمػػد عم ػ شػػنه ف الننشػػر :دار الكتػػب

العمم  -ب ركت  -عنـ الطبع  ُُْٓ (:هػ).
َِٗ  -لسػنف العػرب محمػد بػف مكػرـ بػف عمػ
األنصػػنرم الرك فعػ اإلفر قػ

أبػك الفضػؿ امػنؿ الػد ف ابػف منظػػكر

(تُُٕ :هػػ) الننشػػر :دار صػػندر – ب ػػركت  -طّ/

(ُُْْ هػ ).
َُِ  -لس ػػنف الم ػ ػزاف الب ػػف حا ػػر العس ػػقبلن

تحق ػػؽ  :دائػ ػرة المع ػػرؼ النظنم ػ ػ –

ال ند -الننشر :مؤسس األعمم ب ركت – لبننف  -طَُّٗ( ِ/هػ ُُٕٗ-ـ ).
ُُِ  -لكامع األنكار الب
المرضػ

كسكاطع األسرار األثر لشرح الدرة المض ف عقد الفرق

شػػمس الػػد ف أبػػك العػػكف محمػػد بػػف أحم ػد بػػف سػػنلـ السػػفنر ن الحنبم ػ

(ت:

ُُٖٖهػ ػ ػػ) الننش ػ ػػر :مؤسسػ ػ ػ الخ ػ ػػنفق ف كمكتبت ػ ػػن – دمش ػ ػػؽ  -ط َُِْ( ِ/ه ػ ػ ػ -
ُِٖٗ ـ).
ُِِ  -المبدع ف شرح المقنع إبراه ـ بف محمد بف عبد اهلل بػف محمػد ابػف مفمػ
إسحنؽ برهنف الػد ف (تْٖٖ :هػػ) الننشػر :دار الكتػب العمم ػ

أبػك

ب ػركت – لبنػنف -

ط ُُْٖ( ُ/هػ  ُٕٗٗ -ـ ).
ُِّ – ما ػػنلس الت ػػذك ر م ػػف حػ ػػد ث البشػ ػ ر الن ػػذ ر عب ػػد الحم ػ ػػد محم ػػد ب ػػف بػ ػػند س
الصػػن نا

(تُّٓٗ :ه ػ) الننشػػر :مطبكعػػنت ك ازرة الشػػؤكف الد ن ػ

طَُّْ( ُ/ه ػ

 ُّٖٗـ).ُِْ  -الماػػنلس الكعظ ػ ف ػ شػػرح أحند ػػث خ ػػر البر ػ  -صػػم اهلل عم ػ كسػػمـ -
مػػف صػػح

اإلمػػنـ البخػػنرم شػػمس الػػد ف محمػػد بػػف عمػػر بػػف أحمػػد السػػف رم الشػػنفع

(تٗٓٔ :هػػ) حقق ػ كخػػرج أحند ثػ  :أحمػػد فتح ػ عبػػد الػػرحمف الننشػػر :دار الكتػػب
العمم

ب ركت – لبننف  -ط ُِْٓ( ُ/هػ  ََِْ -ـ).

ُِٓ  -مام ػػع الزكائ ػػد كمنب ػػع الفكائ ػػد أب ػػك الحس ػػف ن ػػكر ال ػػد ف عمػ ػ ب ػػف أبػ ػ بك ػػر ب ػػف
سم منف ال ثم

(تَٖٕ :هػ) تحق ؽ :حسنـ الػد ف القدسػ

القنهرة عنـ النشر ُُْْ (:هػ ُْٗٗ ـ ).
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ُِٔ  -مامكع الفتنكل البف ت م ػ
الكفن

تحق ػؽ :أنػكر البػنز كعػنمر الاػزار الننشػر :دار

ط ُِْٔ( ّ/هػ  ََِٓ -ـ).

ُِٕ  -المامكع شرح الم ذب لمنككم الننشر :دار الفكر بدكف تنر طبع .
ُِٖ -المحكػػـ كالمح ػ ط األعظػػـ أبػػك الحسػػف عم ػ بػػف إسػػمنع ؿ بػػف س ػ د المرس ػ
( تْٖٓ :هػ) تحق ػؽ :عبػد الحم ػد هنػداكم الننشػر :دار الكتػب العمم ػ – ب ػركت -
عنـ النشرَََِ( :ـ).
ُِٗ  -المح ط البرهنن ف الفق النعمنن

أبك المعنل برهػنف الػد ف محمػكد بػف أحمػد

ػنزةى البخػػنرم الحنفػ
بػػف عبػػد العز ػػز بػػف عمػػر بػػف ىمػ ى

(تُٔٔ :هػػ) تحق ػػؽ :عبػػد الكػػر ـ

س ػػنم الان ػػدم الننش ػػر :دار الكت ػػب العمم ػ ػ  -ب ػػركت  -لبن ػػنف ط ُِْْ( ُ/ه ػ ػ -

ََِْ ـ ).
َِِ  -مختػػنر الصػػحنح محمػػد بػػف أب ػ بكػػر بػػف عبػػدالقندر ال ػرازم تحق ػػؽ :محمػػكد
خنطر الننشر :مكتب لبننف ننشركف – ب ركت  -طُُْٓ( ُ/هػ – ُٓٗٗـ).
ُِِ  -مختصر اإلنصنؼ كالشرح الكب ػر محمػد بػف عبػد الكهػنب بػف سػم منف التم مػ
الناػػدم (تَُِٔ :هػػ) تحق ػػؽ  :عبػػد العز ػػز بػػف ز ػػد الركمػ

د .محمػػد بمتػػنا

د.

س د حانب الننشر :مطنبع الر نض – الر نض  -ط ُ /بدكف تنر .
ِِِ  -مختصر الفق اإلسبلم ف ضك القرآف كالسن

محمد بف إبػراه ـ بػف عبػد اهلل

التك ارم الننشر :دار أصدا الماتمع المممك العرب ػ السػعكد

ط ُُّْ( ُُ/ه ػ

 ََُِ ـ).ِِّ  -مختصر من نج القنصد ف ناـ الػد ف أبػك العبػنس أحمػد بػف عبػد الػرحمف بػف

ػنف دمشػ ػػؽ عػ ػػنـ النشػ ػػر:
البىػ ػ ٍ
قدام ػ ػ المقدس ػ ػ (تٖٔٗ :ه ػ ػػ) الننشػ ػػر :مكتىىب ػ ػ ي ىد ًار ى
( ُّٖٗ هػ  ُٕٖٗ -ـ).
ِِْ – المخصػ ػػص البػ ػػف س ػ ػ د

تحق ػ ػػؽ :خم ػ ػػؿ إب ػ ػراهـ افػ ػػنؿ الننشػ ػػر :دار إح ػ ػػن

التراث العرب – ب ركت  -طُُْٕ( ُ/هػ ُٗٗٔ -ـ).
ِِٓ – الم ػػدخؿ أب ػػك عب ػػد اهلل محم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف محم ػػد العب ػػدرم الفنسػ ػ الم ػػنلك
الش ر بنبف الحنج (تّٕٕ :هػ) الننشر :دار التراث بدكف تنر طبع.
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ِِٔ  -م ارقػ الفػػبلح شػػرح مػػتف نػػكر اإل ضػػنح حسػػف بػػف عمػػنر بػػف عمػ الشػرنببلل
المصػػرم الحنف ػ

(تَُٔٗ :ه ػػ) الننشػػر :المكتب ػ العصػػر

ط ُِْٓ( ُ /هػ ػ -

ََِٓ ـ).
ِِٕ  -مرقػػنة المفػػنت

شػػرح مشػػكنة المصػػنب

عمػ بػػف (سػػمطنف) محمػػد أبػػك الحسػػف

نػػكر الػػد ف المػػبل ال ػػركم القػػنرم (تَُُْ :هػػ) الننشػػر :دار الفكػػر ب ػػركت – لبنػػنف
 طُِِْ( ُ/هػ ََِِ -ـ ).ِِٖ  -مسػػنكئ األخػػبلؽ كمػػذمكم ن أبػػك بكػػر محمػػد بػػف اعفػػر بػػف محمػػد بػػف سػ ؿ بػػف
شنكر الخرائط السنمرم (تِّٕ :هػ) حقق كخرج نصكصػ كعمػؽ عم ػ  :مصػطف
ب ػػف أب ػػك النص ػػر الش ػػمب

الننش ػػر :مكتبػ ػ السػ ػكادم لمتكز ػػع ا ػػدة ط ُُّْ( ُ/ه ػ ػ -

ُّٗٗ ـ).
ِِٗ  -المستدرؾ عم الصح ح ف محمػد بػف عبػداهلل أبػك عبػداهلل الحػنكـ الن سػنبكرم
تحق ػػؽ :مص ػػطف عب ػػد الق ػػندر عطػػن الننش ػػر :دار الكت ػػب العمم ػ ػ – ب ػػركت  -طُ/
(ُُُْهػ – َُٗٗـ).
َِّ – المسػػند لمشػػنفع

ترت ػػب :محمػػد عنبػػد السػػندم الننشػػر :دار الكتػػب العمم ػ

ب ركت – لبننف  -بدكف تنر طبع.
ُِّ  -مسػػند أحمػػد بػػف حنبػػؿ أحمػػد بػػف حنبػػؿ أبػػك عبػػداهلل الشػ بنن

تعم قػػنت :شػػع ب

األرنؤكط الننشر :مؤسس قرطب – القنهرة  -ط ُُْٔ (ُ/هػ  ُٗٗٓ -ـ).
ِِّ  -مسند البزار أبك بكر أحمد بف عمرك بػف عبػد الخػنلؽ البػزار ( ت ِِٗ :ه ػ )
تحق ػػؽ :محفػػكظ الػرحمف ز ػػف اهلل كآخػػر ف الننشػػر :مكتبػ العمػػكـ كالحكػػـ  -المد نػ
المنكرة  -ط ( ُ/بدأت ُٖٖٗـ كانت ت ََِٗـ ).
ِّّ  -مسػػند ز ػػد ز ػػد بػػف عمػ بػػف الحسػ ف بػػف عمػ بػػف أبػ طنلػػب الننشػػر :مكتبػ
ال مف الكبرل – صنعن  -ط ُٖٕٗ( ِ/ـ).
ِّْ  -مشنرؽ األنكار عم صحنح ارثنر القنض أبك الفضؿ ع نض بػف مكسػ بػف
ع نض ال حصب المنلك

الننشر :المكتب العت ق كدار التراث بدكف تنر طبع.
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ِّٓ  -مشػػنه ر عمم ػػن األمص ػػنر كأع ػػبلـ فق ػػن األقط ػػنر الب ػػف حب ػػنف حققػ ػ ككثقػ ػ
كعم ػػؽ عم ػ ػ  :م ػػرزكؽ عمػ ػ ابػ ػراه ـ الننش ػػر :دار الكف ػػن لمطبنعػ ػ كالنش ػػر كالتكز ػػع –
المنصكرة  -ط ُُُْ( ُ/هػ  ُُٗٗ -ـ ).
ِّٔ  -مش ػػكنة المص ػػنب

محم ػػد ب ػػف عب ػػد اهلل الخط ػػب العم ػػرم أب ػػك عب ػػد اهلل كلػ ػ

الد ف التبر ػزم (تُْٕ :هػػ) تحق ػؽ :األلبػنن

الننشػر :المكتػب اإلسػبلم – ب ػركت

 طُٖٗٓ( ّ/ـ).لؤللبػػنن تحق ق ػ ن الننشػػر :المكتػػب اإلسػػبلم – ب ػػركت -

ِّٕ  -مشػػكنة المصػػنب
طُٖٗٓ( ّ/ـ).

ِّٖ  -المصبنح المن ر ف غر ب الشرح الكب ر أحمد بػف محمػد بػف عمػ الف ػكم ثػـ
الحمػػكم أبػػك العبػػنس (ت َٕٕ :ه ػػ) الننشػػر :المكتب ػ العمم ػ – ب ػػركت  -بػػدكف
تنر طبع.
ِّٗ  -مصنؼ عبد الػرزاؽ أبػك بكػر عبػد الػرزاؽ بػف همػنـ الصػنعنن
الرحمف األعظم

تحق ػؽ :حب ػب

الننشر :المكتب اإلسبلم – ب ركت – طَُّْ( ِ/هػ).

َِْ  -مطنل ػػب أكلػ ػ الن ػ ػ فػ ػ ش ػػرح غن ػ ػ المنت ػ ػ

مص ػػطف ب ػػف س ػػعد ب ػػف عب ػػد

الس كط ش رة الرح بنن مكلػدا ثػـ الدمشػق الحنبمػ (تُِّْ :هػػ) الننشػر :المكتػب
اإلسبلم

طُُْٓ( ِ/هػ ُْٗٗ -ـ ).

ُِْ  -مظػػنهر التشػػب بنلكفػػنر ف ػ العصػػر الحػػد ث كأثرهػػن عم ػ المسػػمم ف أبػػك ح ػ
أشػػرؼ بػػف عبػػد الحم ػػد بػػف محمػػد بنرقعػػنف رسػػنل دكتػػك ار الننشػػر :دار ابػػف الاػػكزم
بدكف تنر طبع.
ِِْ  -معنرج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إل عمـ األصكؿ حػنفظ بػف أحمػد بػف عمػ
الحكم

(ت ُّٕٕ :هػ) تحق ؽ :عمر بف محمكد أبك عمر الننشر :دار ابػف القػ ـ –

الدمنـ  -ط َُُْ( ُ/هػ  َُٗٗ -ـ).
ِّْ  -مع ػػنلـ الس ػػنف أب ػػك س ػػم منف حم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف إبػ ػراه ـ ب ػػف الخط ػػنب البس ػػت
المع ػ ػػركؼ بنلخط ػ ػػنب

(تّٖٖ :هػ ػ ػػ) الننش ػ ػػر :المطبعػ ػ ػ العمم ػ ػ ػ – حم ػ ػػب  -طُ/

(ُُّٓ هػ  ُِّٗ -ـ ).
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ِْْ  -المعتصػػر مػػف المختصػػر مػػف مشػػكؿ ارثػػنر كسػػؼ بػػف مكسػ بػػف محمػػد أبػػك
الممىط الحنف
المحنسف امنؿ الد ف ى
بدكف تنر طبع.

(تَّٖ :هػ) الننشر :عػنلـ الكتػب – ب ػركت -

ِْٓ  -المعاػػـ األكسػػط سػػم منف بػػف أحمػػد بػػف أ ػػكب بػػف مط ػػر المخمػ الشػػنم
القنسـ الطبران

أبػػك

(تَّٔ :هػ) تحق ؽ :طنرؽ بف عكض اهلل بف محمػد عبػد المحسػف

بف إبراه ـ الحس ن

الننشر :دار الحرم ف – القنهرة – عنـ النشر (ُُْٓ هػ).

ِْٔ  -معاـ البمداف ش نب الػد ف أبػك عبػد اهلل ػنقكت بػف عبػد اهلل الركمػ الحمػكم
(تِٔٔ :هػ) الننشر :دار صندر -ب ركت  -ط ُٗٗٓ( ِ/ـ).
ِْٕ  -معاـ الع ف أبػك عبػد الػرحمف الخم ػؿ بػف أحمػد بػف عمػرك بػف تمػ ـ الفراه ػدم
البصرم (تَُٕ :هػ) تحق ؽ :د م دم المخزكم

د إبراه ـ السنمرائ

الننشػر :دار

كمكتب ال بلؿ بدكف تنر طبع.
ِْٖ  -معا ػ ػػـ المغػ ػ ػ العرب ػ ػ ػ المعنصػ ػ ػرة د أحم ػ ػػد مخت ػ ػػنر عب ػ ػػد الحم ػ ػػد عم ػ ػػر (ت:
ُِْْهػ) بمسنعدة فر ؽ عمؿ الننشر :عنلـ الكتب ط ُِْٗ( ُ/هػ  ََِٖ -ـ).
ِْٗ  -المعا ػ ػػـ المخ ػ ػػتص بنلمح ػ ػػدث ف لم ػ ػػذهب

تحق ػ ػػؽ :د .محم ػ ػػد الحب ػ ػػب ال مػ ػ ػ

الننشر :مكتب الصد ؽ الطنئؼ ط َُْٖ( ُ/هػ  ُٖٖٗ -ـ).
َِٓ  -معاػـ المنػػنه المفظ ػ كفكائػػد فػ األلفػنظ بكػػر بػف عبػػد اهلل أبػػك ز ػد بػػف محمػػد
بف عبد اهلل بف بكر بف عثمنف بف ح

بف غ ب بف محمد (تُِْٗ :هػػ) الننشػر:

دار العنصم لمنشر كالتكز ع – الر نض  -ط ُُْٕ( ّ/هػ  ُٗٗٔ-ـ).
ُِٓ  -معاـ المؤلف ف عمر بف رضػن بػف محمػد ارغػب بػف عبػد الغنػ كحنلػ الدمشػؽ
(تَُْٖ :هػ ػػ) الننش ػػر :مكتبػ ػ المثنػ ػ – ب ػػركت  -كدار إح ػػن التػ ػراث العربػ ػ –
ب ركت  -بدكف تنر طبع.
ِِٓ  -المعاـ الكس ط المؤلفكف :إبػراه ـ مصػطف
محمد النانر تحق ؽ :مامع المغ العرب
ِّٓ  -معاػػـ لغ ػ الفق ػػن

أحمػد الز ػنت حنمػد عبػد القػندر

الننشر :دار الدعكة بدكف تنر طبع.

محمػػد ركاس قمعا ػ

كحنمػػد صػػندؽ قن ب ػ

النفنئس لمطبنع كالنشر كالتكز ع ط  َُْٖ ( ِ /هػ  ُٖٖٗ -ـ ).
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ِْٓ  -معا ػػـ مق ػػن س المغػ ػ

أب ػػك الحسػ ػ ف أحم ػػد ب ػػف ف ػػنرس ب ػػف زكر ػػن تحق ػػؽ :عب ػػد

السبلـ محمد هنركف الننشر :دار الفكر طُّٗٗ( ُ/هػ ُٕٗٗ -ـ).
ِٓٓ  -معرف ػ الصػػحنب

ألب ػ نع ػ ـ األصػػب نن

تحق ػػؽ :عػػندؿ بػػف كسػػؼ الع ػزازم

الننشر :دار الكطف لمنشر -الر نض  -ط ُُْٗ( ُ/هػ  ُٖٗٗ -ـ).
ِٔٓ  -المعمـ األكؿ -صم اهلل عم كسمـ  -فؤاد بف عبد العز ػز الشػم كب الننشػر:
عم مكقع ك ازرة األكقنؼ السعكد

بدكف تنر طبع.

ِٕٓ  -المغػػرب فػ ترت ػػب المعػػرب ننصػػر بػػف عبػػد السػ د أبػ المكػػنرـ ابػػف عمػ

ل (تَُٔ :هػػ) الننشػر :دار الكتػنب العربػ
المطىػرًز ٌ
الفت برهنف الػد ف الخػكارزم ي
بدكف تنر طبع.

ِٖٓ – المغن ػ ػ

أبػػك

أبػ ػػك محمػ ػػد مكفػ ػػؽ الػ ػػد ف عبػ ػػد اهلل بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف قدام ػ ػ

الامنع م المقدس

الشػ ر بػنبف قدامػ المقدسػ

ثـ الدمشق الحنبمػ

(تَِٔ :هػػ)

الننشر :مكتب القنهرة تنر النشرُّٖٖ ( :هػ ُٖٗٔ -ـ ).
ِٗٓ  -مف ػػنت

الغ ػػب محم ػػد بػ ػف عم ػػر المع ػػركؼ بفخ ػػر ال ػػد ف الػ ػرازم دار إح ػػن

التراث العرب  -ب ركت – بدكف تنر طبع.
َِٔ  -مفتػػنح دار السػػعندة كمنشػػكر كال ػ العمػػـ كاإلرادة محمػػد بػػف أب ػ بكػػر بػػف ق ػ ـ
الاكز

الننشر :دار الكتب العمم – ب ركت  -بدكف تنر طبع.

ُِٔ  -المفػػردات فػ غر ػػب القػرآف أبػػك القنسػػـ الحسػ ف بػػف محمػػد المعػػركؼ بنل ارغػب
األصػػف نن

(تَِٓ :هػػ) تحق ػػؽ :صػػفكاف عػػدننف الػػداكدم الننشػػر :دار القمػػـ الػػدار

الشنم – دمشؽ ب ركت  -ط ُُِْ( ُ/هػ).
ِِٔ  -المفص ػؿ ف ػ فق ػ الػػدعكة إل ػ اهلل تعػػنل
القرآف ك َّ
السن

عم ػ بػػف نػػن ؼ الشػػحكد البنحػػث ف ػ

امع ن كنسػق ن كف رسػ ن فػ ِٗ امػندل ارخػرة ( ُِْٖ ه ػ  -المكافػؽ:

ُْ َِٕ/ٕ /ـ).

بف الش ً المرح ً
ِّٔ  -المف ـ لمن أشكؿ مف تمخ ص كتنب مسمـ أبك َّ
ػكـ
أحم يد ي
العبنس ى
الفق ً أب ىح ٍف و
تحق ػؽ :مح ػ الػد ف
ص يع ىم ىر ب ًػف إبػراه ىـ الحػنفظ األنصػنرم القرطبػ

د ػب مسػػتك ك كسػػؼ عمػ بػػد كم الننشػػر :دار ابػػف كث ػػر ب ػػركت دمشػػؽ كدار الكمػػـ
الط ب دمشؽ ب ركت طُُْٕ( ُ/هػ).
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ِْٔ  -المقػ ػػدمنت المم ػ ػػدات أبػ ػػك الكل ػ ػػد محمػ ػػد بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف رشػ ػػد القرطب ػ ػ
َِٓهػ) الننشر :دار الغرب اإلسبلم

(ت:

ط َُْٖ( ُ/هػ  ُٖٖٗ -ـ).

ِٓٔ  -مقدم ابف خمدكف عبد الرحمف بف محمد بف محمد ابف خمػدكف أبػك ز ػد كلػ
(تَٖٖ :هػػ) تحق ػػؽ :خم ػػؿ شػػحندة الننشػػر :دار الفكػػر-

الػػد ف الحضػػرم اإلشػػب م

ب ركت  -طَُْٖ( ِ/هػ ُٖٖٗ -ـ ).
ِٔٔ  -الممخص الفق

صنل بف فكزاف بف عبد اهلل الفػكزاف الننشػر :دار العنصػم
طُِّْ( ُ/هػ).

الر نض المممك العرب السعكد

ِٕٔ  -مننر القنرم شرح مختصر صح

البخنرم حمزة محمد قنسـ الننشر :مكتبػ

دار الب ػػنف دمشػػؽ  -الام كر ػ العرب ػ السػػكر  -كمكتبػ المؤ ػػد الطػػنئؼ  -المممكػ
العرب السعكد  -عنـ النشر َُُْ( :هػ  َُٗٗ -ـ).
ّٖٔ  -منػ ػػنهر الترب ػ ػ أسس ػ ػ ن كتطب قنت ػ ػػن عم ػ ػ أحمػ ػػد مػ ػػدككر الننشػ ػػر :دار الفكػ ػػر
العرب

ط ُُِْ( ُ/هػ  ََُِ -ـ).

ِٗٔ  -منت

المراـ ف شرح آ ػنت األحكػنـ محمػد بػف الحسػ ف بػف القنسػـ بػف محمػد

الننشر :مكتب ال مف الكبرل ط ُّٕٓ( ِ/هػ).
َِٕ  -المنثػػكر فػ ػ القكاعػػد الفق ػ ػ

ب ػػدر الػػد ف محم ػػد بػػف عب ػػد اهلل الزركشػ ػ

ْٕٗهػ) الننشر :ك ازرة األكقنؼ الكك ت

(ت:

طَُْٓ( ِ/هػ ُٖٗٓ -ـ).

ُِٕ  -من ػػنج المحػػدث ف ف ػ القػػرف األكؿ ال اػػرم كحت ػ عصػرنن الحنضػػر عم ػ عبػػد
البنسط مز د الننشر :ال ئ المصر العنم لمكتنب بدكف تنر طبع.
ِِٕ  -المن ػػنج النب ػػكم فػ ػ تص ػػح

األخط ػػن

محم ػػد عمػ ػ األخ ػػرش الننش ػػر :دار

الصم ع لمنشر ط َُّْ ( ُ/هػ  ََُِ -ـ ).
ِّٕ  -المن ػػنج شػػرح صػػح

مسػػمـ بػػف الحاػػنج لمنػػككم الننشػػر :دار إح ػػن الت ػراث

العرب – ب ركت  -طُِّٗ( ِ/هػ ).
ِْٕ  -الم ػػن ر التربػ ػػكم النبػ ػػكم ف ػ ػ معنلا ػ ػ مكاقػ ػػؼ مػ ػػف أخطػ ػػن أف ػ ػراد ف ػ ػ الماتمػ ػػع
المػػدن

مػػف خػػبلؿ كتػػنب ( الس ػ رة النبك ػ ) البػػف هشػػنـ (ت ُِٖ :هػ ػ ) أحمػػد بػػف

إسمنع ؿ بػف عبػد البػنرم كتبػ
هػ

الننشػر :رابطػ العػنلـ اإلسػبلم

ََِٕ ـ).
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ِٕٓ  -المن ػػؿ الصػػنف كالمسػػتكف بعػػد ال ػكاف
الظنهرم الحنف

كسػػؼ بػػف تغػػرم بػػردم بػػف عبػػد اهلل

أبك المحنسف امنؿ الػد ف (تْٖٕ :هػػ) حققػ ككضػع حكاشػ  :د.

محمد محمد أم ف الننشر :ال ئ المصر العنم لمكتنب بدكف تنر طبع.
ِٕٔ – المن ػػنت محمػػد بػػف عمػ بػػف الحسػػف بػػف بشػػر أبػػك عبػػد اهلل الحكػ ـ الترمػػذم
(تَِّ :ه ػػ) تحق ػػؽ :محمػػد عثمػػنف الخشػػت الننشػػر :مكتب ػ الق ػرآف لمطبػػع كالنشػػر
كالتكز ع  -القنهرة مصر  -عنـ النشرَُْٔ (:هػُٖٗٔ -ـ).
ِٕٕ  -مكارد الظم ف إل زكائد ابف حبنف أبك الحسف نكر الد ف عم بف أب بكر بػف
سم منف ال ثم

(تَٖٕ :هػ) تحق ؽ :حسػ ف سػم ـ أسػد ال ٌػداران

عبػد عمػ الككشػؾ

الننشػػر :دار الثقنف ػ العرب ػ  -دمشػػؽ  -ط ُُِْ - ُُُْ( ُ /ه ػػ)  َُٗٗ( -ـ
ُِٗٗ ـ).ِٖٕ – المكافقػػنت إبػراه ـ بػػف مكسػ بػػف محمػػد المخمػ الغرنػػنط الشػ ر بنلشػػنطب
(تَٕٗ :هػ) تحق ؽ :أبػك عب ػدة مشػ كر بػف حسػف آؿ سػممنف الننشػر :دار ابػف عفػنف
طُُْٕ( ُ/هػُٕٗٗ -ـ).
ِٕٗ  -مكاهػػب الام ػػؿ ف ػ شػػرح مختصػػر خم ػػؿ شػػمس الػػد ف أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف
محمد بف عبد الرحمف الطرابمس المغرب

المعػركؼ بنلحطػنب الرع نػ المػنلك

(ت:

ْٓٗهػ) الننشر :دار الفكر طُُِْ( ّ/هػ ُِٗٗ -ـ).
َِٖ  -المكسكع الاننئ اإلسبلم المقنرن بنألنظم المعمكؿ ب ػنف المممكػ العرب ػ
السػػعكد

سػػعكد بػػف عبػػد العػػنل البػػنركدم العت ب ػ

عضػػك ه ئ ػ التحق ػػؽ كاإلدعػػن

العنـ فرع منطق الر نض طُِْٕ( ِ/هػ ).
ُِٖ  -المكسػػكع الفق ػ الكك ت ػ

صػػندر عػػف :ك ازرة األكقػػنؼ كالشػػئكف اإلسػػبلم –

الكك ت  -ط (ُ/مف َُْْهػ – إل

ُِْٕ هػ).

ِِٖ  -مكسػ ػػكع المفػ ػػنه ـ اإلسػ ػػبلم العنم ػ ػ

صػ ػػندر عػ ػػف المامػ ػػس األعم ػ ػ لمشػ ػػئكف

اإلسبلم – مصر -بدكف تنر طبع.
ِّٖ  -مكس ػػكع كش ػػنؼ اص ػػطبلحنت الفن ػػكف كالعم ػػكـ محم ػػد ب ػػف عمػ ػ اب ػػف القنضػ ػ
محمػػد صػػنبر الفػػنركق الحنف ػ الت ػػننكم (تُُٖٓ :ه ػػ) تحق ػػؽ :د.
محمػػد حنمػػد بػػف ٌ
عم دحركج الننشر :مكتب لبننف ننشركف – ب ركت  -طُٗٗٔ( ُ/ـ).
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ِْٖ  -مكسػكع مكاقػػؼ السػمؼ فػ العق ػدة كالمػػن ر كالترب ػ

أبػك سػ ؿ محمػد بػػف عبػػد

ال ػػرحمف المغػ ػراكم الننشػ ػػر :المكتبػ ػ اإلسػ ػػبلم لمنش ػػر كالتكز ػ ػػع الق ػػنهرة – مصػ ػػر-
كالنببل لمكتنب مراكش – المغرب  -ط ُ/بدكف تنر طبع.
ِٖٓ  -مكطع اإلمنـ منلؾ منلؾ بف أنس أبػك عبػداهلل األصػبح
عبد البنق

تحق ػؽ :محمػد فػؤاد

الننشر :دار إح ن التراث العرب – مصر  -عنـ النشرَُّٕ (:هػ).

ِٖٔ  -النبكات البػف ت م ػ

تحق ػؽ :عبػد العز ػز بػف صػنل الطك ػنف الننشػر :أضػكا
طَُِْ( ُ/هػَََِ-ـ).

السمؼ الر نض المممك العرب السعكد

ِٕٖ – الناػػكـ ال ازهػرة فػ ممػػكؾ مصػػر كالقػػنهرة
الظ ػػنهرم الحنفػ ػ
كاإلرشند القكم

كسػػؼ بػػف تغػػرم بػػردم بػػف عبػػد اهلل

أب ػػك المحنس ػػف ام ػػنؿ ال ػػد ف (تْٖٕ :هػ ػػ) الننش ػػر :ك ازرة الثقنفػ ػ
دار الكتب -مصر  -بدكف تنر طبع.

ِٖٖ  -نحك تفس ر مكضكع

محمد الغزال

الننشر :دار ن ض مصر ط.ُ/

ِٖٗ  -نزه المانلس كمنتخب النفنئس عبد الرحمف بف عبد السػبلـ الصػفكرم (ت:
ْٖٗهػ) الننشر :المطبع الكنستم – مصر  -عنـ النشرُِّٖ (:هػ ).
َِٗ  -ن ن المحتنج إل شرح المن نج شمس الد ف محمػد بػف أبػ العبػنس أحمػد بػف
حمػزة شػ نب الػػد ف الرممػ (تََُْ :هػػ) الننشػػر :دار الفكػػر -ب ػػركت  -ط /أخ ػرة
– (َُْْهػُْٖٗ-ـ).
ُِٗ  -ن ن المطمب ف د ار ػ المػذهب عبػد الممػؾ بػف عبػد اهلل بػف كسػؼ بػف محمػد
الا ػػك ن

الممق ػػب "بإم ػػنـ الح ػػرم ف" (تْٕٖ :هػ ػػ) حققػ ػ كص ػػنع ف نرسػ ػ  :أ .د .عب ػػد

الد ب الننشر :دار المن نج طُِْٖ( ُ/هػََِٕ-ـ).
العظ ـ محمكد ٌ
ِِٗ  -الن ن ػ ػ فػ ػ غر ػػب الح ػػد ث كاألث ػػر المب ػػنرؾ ب ػػف محم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف محم ػػد
الا ػ ػػزرم اب ػ ػػف األث ػ ػػر (تَٔٔ :هػ ػ ػػ) تحق ػ ػػؽ :ط ػ ػػنهر أحم ػ ػػد الػ ػ ػزاكم محم ػ ػػكد محم ػ ػػد
الطننح

الننشر :المكتب العمم – ب ركت  -عنـ النشرُّٗٗ( :هػ ُٕٗٗ -ـ).

ِّٗ  -ن ؿ األكطنر مف أحند ث س د األخ نر شرح منتقػ األخبػنر لمشػككنن
 :إدارة الطبنع المن ر

طُُّْ(ُ/هػ ُّٗٗ -ـ).
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ِْٗ  -ن ؿ الم رب بشرح دل ؿ الطنلب عبد القندر بػف عمػر بػف عبػد القػندر ابػف عمػر
ب ػػف أبػ ػ تغم ػػب ب ػػف س ػػنلـ التغمبػ ػ (تُُّٓ :هػ ػػ) تحق ػػؽ :د .محم ػػد يس ػػم منف عب ػػد اهلل
األشقر الننشر :مكتب الفبلح -الكك ت  -ط َُّْ( ُ/هػ  ُّٖٗ -ـ).
ِٓٗ -ال دا ػ ػ كاإلرش ػػند فػ ػ معرفػ ػ أه ػػؿ الثقػ ػ كالس ػػداد أحم ػػد ب ػػف محم ػػد الكبلب ػػنذم
الننشر :دار المعرف – ب ركت  -طَُْٕ( ُ/هػ ).

تحق ؽ :عبد اهلل الم ث

ِٔٗ – هد ػ العػػنرف ف أسػػمن المػػؤلف ف كآثػػنر المصػػنف ف إسػػمنع ؿ بػػف محمػػد أمػ ف بػػف
م ػػر س ػػم ـ البنب ػػنن البغ ػػدادم (تُّٗٗ :هػ ػػ) الننش ػػر :طب ػػع بعنن ػ ػ ككنلػ ػ المع ػػنرؼ
الام م ف مطبعت ن الب

استننبكؿ عنـ (ُُٓٗـ).

ِٕٗ  -ال ػكاف بنلكف ػػنت صػػبلح الػػد ف خم ػػؿ الصػػفدم (تْٕٔ :ه ػػ) تحق ػػؽ :أحمػػد
األرننؤكط الننشر :دار إح ن التراث – ب ركت  -عنـ النشرَُِْ( :هػَََِ -ـ).
ِٖٗ  -الكس ػ ط ف ػ الم ػػذهب لمغ ازل ػ

تحق ػػؽ :أحمػػد محمػػكد إبػ ػراه ـ محمػػد محم ػػد

تنمر الننشر :دار السبلـ – القنهرة  -طُُْٕ( ُ/هػ ).
ِٗٗ  -كف ػػنت األع ػػنف كأنبػػن أبنػػن الزمػػنف أبػػك العبػػنس شػػمس الػػد ف أحمػػد بػػف محمػػد
بػػف إب ػراه ـ بػػف أب ػ بكػػر ابػػف خمكػػنف البرمك ػ اإلربم ػ

(تُٖٔ :ه ػػ) تحق ػػؽ :إحسػػنف

عبنس الننشر :دار صندر – ب ركت  -ط( ُ/مف ُُٕٗـ – إل ُْٗٗـ ).
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تاسعاً :فيرس المحتويات.
الموضوع

الصفحة

مقدمة البحث

ُ

أهم البحث

ٓ

أسبنب اخت نر البحث

ٔ

أهداؼ البحث

ٔ

حدكد البحث

ٕ

الدراسنت السنبق لمكضكع البحث

ٕ

من ر البنحث

ٖ

خط البحث

ٗ

الفصل التمييدي :تحديد مصطمحات البحث ،ونماذجو

ُٕ

مدخؿ

ُٖ

المبحث األول :التعريف بمفردات عنوان البحث

ِِ

المطمب األول :التعريفات المغوية واالصطبلحية لمفردات العنوان

ِّ

الفرع األكؿ :تعر ؼ المن ر

ِّ

الفرع الثنن  :تعر ؼ النبكة

ِْ

الفرع الثنلث :تعر ؼ العبلج

ِٔ

الفرع الرابع :تعر ؼ القكؿ

ِٖ

الفرع الخنمس :تعر ؼ ال ٌذـ

ِٖ

تعر ؼ القكؿ المذمكـ " كمركب إضنف "

ِٗ

المبحث الثاني :التعريف بنموذجي البحث "البخاري  ،ومسمم"

َّ

المطمب األكؿ :التعر ؼ بنإلمنـ البخنرم

ُّ

المطمب الثنن  :التعر ؼ بنإلمنـ مسمـ

ّٖ

المبحث الثالث :التعريف بكتابي البخاري ومسمم

ْْ

المطمب األكؿ :التعر ؼ بصح

البخنرم
)(325

ْٓ

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
المطمب الثنن  :التعر ؼ بصح

ْٖ

مسمـ

الفصل األول :مجاالت الذم القولية العقدية ،األسباب والعبلج

َٓ

المبحث األول :التكفير والتفسيق لآلخرين

ُٓ

المطمب األكؿ :تعر ؼ التكف ر كالتفس ؽ

ِٓ

المطمب الثنن  :خطكرة التكف ر كالتفس ؽ كاألمكر المترتب عم من

ْٓ

ذـ التكف ر كالتفس ؽ لآلخر ف
المطمب الثنلث :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الرابع :طر ق النب – صم اهلل عم كسمـ – ف العبلج

٘ٚ
ُٔ

المبحث الثاني :اإلطراء والتفضيل

ْٔ

المطمب األكؿ :تعر ؼ اإلط ار كالتفض ؿ

ٓٔ

ذـ اإلط ار كالتفض ؿ
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الثنلث :طر ق العبلج النبكم لئلط ار كالتفض ؿ

ٕٔ
ُٕ

المبحث الثالث :الحمف واأليمان

ٕٕ

المطمب األكؿ :تعر ؼ الحمؼ كاأل منف

ٖٕ

ذـ كثرة الحمؼ كاأل منف
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الثنلث :طر ق العبلج النبكم لمف كقع ف الحمؼ كاأل منف

َٖ
ٖٗ

المبحث الرابع :التطير والتشاؤم

ّٗ

المطمب األكؿ :تعر ؼ التط ر كالتشنؤـ

ْٗ

ذـ التط ر كالتشنؤـ
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الثنلث :طر ق العبلج النبكم لمتط ر كالتشنؤـ

ٔٗ
ٗٗ

المبحث الخامس :الشيادة ألحد بالجنة أو النار

َُّ

المطمب األكؿ :تعر ؼ الش ندة كالان

كالننر

َُْ

ذـ الحكـ بنلش ندة لمع ف بدكف دل ؿ
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الثنلث :طر ق العبلج النبكم ف مف ش د ألحد بنلان أك الننر

َُُ

المبحث السادس :التشبو القولي

ُُْ

المطمب األكؿ :تعر ؼ التشب القكل

ُُٓ
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َُٔ

المطمب الثنن  :صكر التشب القكل بنلكفنر كضكابط

ُُٔ

ذـ التشب القكل
المطمب الثنلث :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الرابع :طر ق العبلج النبكم لمتشب القكل

َُِ
ٖٕٔ

الحكمية ،األسباب والعبلج
الفصل الثاني :مجاالت الذم القولية ُ
المبحث األول :طمب اإلمارة

ُِٖ

المطمب األكؿ :تعر ؼ اإلمنرة

ُِٗ

المطمب الثنن  :حكـ طمب اإلمنرة

ُُّ

ذـ طمب اإلمنرة
المطمب الثنلث :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الرابع :طر ق العبلج النبكم ف ذـ اإلمنرة كالحكم من ن

ُُْ
ُْٔ

المبحث الثاني :تمني لقاء العدو

ُْٖ

المطمب األكؿ :تعر ؼ تمن لقن العدك

ُْٗ

المطمب الثنن  :حكـ تمن لقن العدك

َُٓ

ذـ تمن لقن العدك
المطمب الثنلث :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الرابع :طر ق العبلج النبك ف التعنمؿ مع تمن لقن العدك

ُٔٓ
ُٕٓ

المبحث الثالث :تمني الموت

ُٗٓ

المطمب األكؿ :تعر ؼ تمن المكت

َُٔ

المطمب الثنن  :حكـ تمن المكت

ُُٔ

ذـ تمن المكت
المطمب الثنلث :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الرابع :طر ق العبلج النبك ف مف تمن المكت

ُٓٔ
ُٔٔ

المبحث الرابع :إفشاء األسرار

ُٕٔ

المطمب األكؿ :تعر ؼ إفشن األسرار

ُٖٔ

المطمب الثنن  :حكـ إفشن األسرار

ُٗٔ

ذـ إفشن األسرار الزكا
المطمب الثنلث :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الرابع :طر ق العبلج النبكم ف مف فش األسرار الزكا

ُٕٓ
ُٕٕ

المبحث الخامس :كفران العشير

ٜٔٚ
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المطمب األكؿ :تعر ؼ كفراف العش ر

َُٖ

المطمب الثنن  :حكـ كفراف العش ر

ُُٖ

ذـ كفراف العش ر
المطمب الثنلث :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الرابع :طر ق العبلج النبكم ف مف كفر العش ر

ُٖٓ
ُٖٔ

المبحث السادس :النياحة عمى الميت

ُٕٖ

المطمب األكؿ :تعر ؼ الن نح

ُٖٖ

المطمب الثنن  :حكـ الن نح

ُٖٗ

ذـ الن نح
المطمب الثنلث :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الرابع :طر ق العبلج النبكم لمن نح

ُْٗ
ُٕٗ

الفصل الثالث :مجاالت الذم القولية األخبلقية والسموكية،األسباب والعبلج َُِ
المبحث األول :المعن

َِِ

المطمب األكؿ :تعر ؼ المعف

َِّ

ذـ المعف
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الثنلث :طر ق العبلج النبكم ف مف لعف

َِْ

السب
المبحث الثاني:
ّ
السب
المطمب األكؿ :تعر ؼ
ٌ
السب
ذـ
ٌ
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
سب
المطمب الثنلث :طر ق العبلج النبكم ف مف ٌ
المبحث الثالث :الشتم

َِٔ
ُُِ
ُِِ
ُِّ
ُِٗ
ِِّ

المطمب األكؿ :تعر ؼ الشتـ

ِِْ

ذـ الشتـ
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الثنلث :طر ق العبلج النبكم ف مف شتـ

ِِٓ
ٕٕٚ

المبحث الرابع :الكذب

ِِٖ

المطمب األكؿ :تعر ؼ الكذب

ِِٗ

المطمب الثنن  :مف صكر الكذب

َِّ
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ذـ الكذب
المطمب الثنلث :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الرابع :طر ق العبلج النبكم ف مف كذب

ِّٕ

المبحث الخامس :الغيبة

َِْ

المطمب األكؿ :تعر ؼ الغ ب

ُِْ

ذـ الغ ب
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الثنلث :طر ق العبلج النبكم ف مف اغتنب

ِِْ
ِْْ

المبحث السادس :النميمة

ِْٕ

المطمب األكؿ :تعر ؼ النم م

ِْٖ

ذـ النم م
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
نـ
المطمب الثنلث :طر ق العبلج النبكم ف مف ٌ

ِْٗ

المبحث السابع :الجدال

ِّٓ

ُِٓ
ِٓٓ

المطمب األكؿ :تعر ؼ الاداؿ

ِٔٓ

ذـ الاداؿ
المطمب الثنن  :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الثنلث :طر ق العبلج النبكم ف مف اندؿ

ِٕٓ
َِٔ

المبحث الثامن :التعدي في الدعاء

ِِٔ

التعدم كالدعن
المطمب األكؿ :تعر ؼ ٌ
المطمب الثنن  :مف صكر التعدم ف الدعن

ِّٔ
ِْٔ
ِٖٔ

ذـ التعدم ف الدعن
المطمب الثنلث :األسبنب النبك ف ٌ
المطمب الرابع :طر ق العبلج النبكم ف مف تعدل ف الدعن

ٕٓٚ

الخــــاتمة

ِِٕ

النتنئر كالفكائد الت تكصؿ إل ن البنحث
ً
كص ب ن البنحث
التكص نت الت ي
ف رس ار نت القرآن

ِّٕ
ِٕٔ

ف رس األحند ث النبك

َِٖ

ف رس ارثنر

ِٖٗ

ِٕٓ
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ف رس األشعنر

ِٖٗ

ف رس األعبلـ

ِٖٗ

ف رس الفرؽ كالمذاهب

ِْٗ

ف رس البمداف كاألمنكف

ِْٗ

ف رس المصندر كالمرااع

ِٓٗ

ف رس المحتك نت

ِّٕ
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Abstract

The current study aims to investigate the importance of the Prophet Mohammed ( PBUH)
method and remedy for the bad sayings under a title of " The Prophetic Method in
remedying the bad saying " An Analytical Study " , the two correct hadith as sample".
This study is important because it tackles a life issue which is the verbal mistakes.
Research method : the researcher mentions the bad saying , its linguistic and idiomatic
definition in addition to pictures , if available. Then , he mentions , the caluminy of that
saying by the Prophet Mohammed and the reasons before that calumny . The study
concluded by the method of the prophetic remedy for those sayings , lessons and
consequences. The researcher applies the principles of the scientific research in terms of
method , style , explanation of the ambiguous words , translation of characters and
overweighing in the issues of rules based on the evidences.

The researcher tackles the risk of the bad saying and the importance of its remedy ,
importance of the topic , reasons of selection , goals , limitations , introduction to the
previous studies , methodology and detailed study plan.
The research is composed of an introduction , foreword , three chapters and a conclusion.
The introduction is composed of a detail of the importance of the study , goals , limitations ,
reasons of the selection , methodology and study plan.
The foreword tackles the terminology of the study , samples and it is composed of three
searches :
The first search : explanation of the study terms : method , prophesy, remedy , saying and
calumny"
Second search : definition of the two study samples " Albukhari& Muslim"
Third search : introduction to the two books of Albukhari and Muslim.
First chapter : it was allocated for contractual aspect" aspects of contractual verbal
calumnies , rasons and way of remedy"
It is composed of six searches : Takfir" excommunicator", lechery , compliments , preference
, swear , pessimism , good tiding for a person in a paradise or hell and verbal imitation.
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The second chapter : tackles the rules " verbal culminy , reasons and remedy" . The
researcher depends on five doctrines for his rule: Zaidi , Hanafi , Maleki , Shafea and Hanbali
, their sayings were ordered according to their date of death, discussing their sayings.
This chapter is composed of six searches : Talab Al-Emira" demand to be a ruler" , hoping to
face the enemy , hoping death , disclosing secret , denying husband's favors , mourning the
dead
The third chapter tackles morals ,behavior, aspects of verbal ,moral and behavioralcalumny ,
reasons and remedy. It is composed of eight searches : curse , insult , lie , backbiting , tale
bearing(Namima) , argument and trespass in sublimation

The conclusion is composed of the key results , recommendations and index
Only Allah leads to prosperity and guides to the straight path
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