


 

 

 

 

 

 

 

 

) المنهج النبوي في عالج األقوال المذمومة (    

. الصحيحان أنموذجا :دراسة تحميمية    

 

 مقدم من الطالب / محمد سنحان محمد قاسم  بحث      

 . في الحديث الشريف وعمومه لنيل درجة الماجستير

 تحت إشراف: 

 مشرفا رئيسا                  أ . م . د : عمي حسن مثنى هادي                
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 :ق ال تعالى

 ْ     ُلَّتِ     َيقُولُ   و  لِِعبَ    اِ   َوق  
 يَْن  َغ ُ   لشَّ  ْطاَانَ  ِإنَّ  أَْحَس   ُ  ِى   َ 
    انَ         كَ  انَ    اَ      لشَّطْ  ِإنَّ  َنُيمْ   بَطْ 

 . نا      ُمبِط  َعُدوًّ  انِ    لْلِْنسَ 
 { 35 إلسر ء :  } 

 



ت  
 

 ،،،إىد ء                        

 ي د  ب ط   لمتو ض ع  لجي د ى ا  أضع أن ُيشرفن 
، عناي       ك      َّ  إل      َّ  أى     ديا وق     د، مط ي لك     ر  و ل     د َّ 
 .تشجطع ك  إل ّ  وأسديا

ص     م ، وس     اعدتن  ك ط     ر  ..... وإل     ى م       عم        ب
 .زوجت 

 وإلى رف اق  رب  ................... إخوت .

 إلطكم أحبت  ، أىد  ىا   لعم   لع م .

  لباحث.
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 وتقدير،،، شكر

 إل ّ  مدّ  م  لك   لعرف ان وجغي     ،  المت  نان ب بالغ أت  ق  دم أن ب  يجدر
 مأ لمصدر، ىد ي  مأ ، بإرشا  سو ء  لرسال ، ىاه إعد   أثناء  لعون يد

 ع    /  لدكت    ور  لو ل  د  ل  رسط   لمش  ر  ب  ال  وأخ     ع  اء، مأ تش  جطع،
  لعم ا ، ع    ى د /   ل دكتور   لمش ار  و لمش ر  ىا  ، م نى  حس 
 و لتقدير،،،  لشكر خال  ق  ب  أعماق م  ف  يم

 بقبول تفض و   لاي   ألف اض  أساتات  إلى  لجغي  بالشكر أتوجو كما
 ، وىم:فطيا بالنظر وشرفون  وتقويميا،  لرسال  ىاه مناقش 

  أ.م.  / ع   حس  م نى ىا     لمشر   لرسط  ع ى  لرسال      رسطسا

 عضو  -جامع  صنعاء  –شبال     ممتحنا   خ طا  أ.م. / ماطع محمد عبده  

 عضو  -جامع  عمر ن  –أ.م. / ع   أحمد يحطى  لق اعد  ممتحنا جارجطا  

  لجغ ء. خطر  هلل فجغ ىم 

  لباحث.

 

 



ج  
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ملخص البحث:

،ذويالجرر ذ–وسرر  ذصرر هذبعذي ةرر ذذ–تطررق هذاررلبذب إلررثذا ررهذإةررريذةااةرريذطقة رريذب  إرر ذ
الررروب ذب الاواررريذبذ قبسررريذ ا كرررقبتذبالررروب ،ذتلرررتذي ررروبيلذبذب اررر ج ذب  إرررو ذ ررر ذيرررالجذب

ذ،ذب صلةلريذة اولجًر.تل ة ةي

ذتكاررريذةااةررريذب إلرررثذ ررر لذة ررر ذةيرررر  ذةاررر ذلخرررةيذ ررر ذلةرت رررر،ذواررر ذبا طرررر ذب  و ةررري.
كرقذصروق ذ إلثلذةلكقذب إرلثذب  و ذب الاو بذطقة ي ايذ-،ذوتيقةف ذ غي،ذوبصرطاللًر،ذولك
ل ر ذب  رو ،ذوة رت ذذ–ص هذبعذي ة ذوس  ذذ–ث ذباسإربذب ت ذاج جرذل  ذب  إ ذذ-وج تذ

ايذذ–قذب اتقتإررريذي رررهذل ررر ذ،ذوبآلثرررر،ذوب لكاررريإرررلكقذطقة ررريذب يرررالجذب  إرررو ذ ت ررر ذبالررروب 
ذ،سرراذب إلررثذب ي ارر ،ذارريذلةررثذب طقة رريولرر ذب تررل ذب إرلررثذ رر ذاررلبذب إلررثذإ ذ-وجرر تذ

،ذوب تقجاريذ عيرال ذ،ذوب ترقجةيذ ر ذاسررح ذبالكرر ذو  رًرذقةإريوباس وب،ذوشقحذبا فرظذب غ
ذ ارذةظجقذ  إرلثذايذبا  ي.

،ذويرريذةااةرريذاير جترر ،ذثرر ذ رر ذب ا  ارريذيرريذ طررقذب  ررو ذب اررلاو ولرر ذتلرر ثذب إرلررثذ
سررررهذب إرلرررثذب لررر ةثذيررريذةااةررريذارررلبذب اوخررروعذ،ذوةسرررإربذب تةررررق ،ذوةا ب ررر ،ذولررر و  ،ذ

ذث ذةتإعذل  ذإا ج ذب إرلث،ذو طيذب إلثذب تفصة ةي.ذ،  و إلةذييذب  قبسرتذب سرإ يذ

ذ صو ،ذو رتاي.ذثالثيوذ،ذو ص ذتاجة  وةتكويذالبذب إلثذايذا  ايذ

،ذولرر و  ذوةسررإربذب تةرررق ،ذوةا ب رر ذتوخررةلًرذ اكر رريذب إلررث،ذت  رر ذتخررا ذب ا  ارريةارررذ
ذوا ج ذب إرلثذ ة ،ذو طيذب إلث.

تخرررررايذثالثررررريذة،ذوذبب إلرررررث،ذو ارلجررررر تل ةررررر ذاصرررررط لرتذةاررررررذب فصررررر ذب تاجةررررر  بذوذذ
ذلذذاإرلث
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لذب تيقةفذإافق بتذي وبيذب إلثذبذب ا ج ذ،ذوب  إروةذ،ذوب يرالجذ،ذوب  رو ذب اإلثذباو 
ذ،ذوب ل ذب.

ذلذب تيقةفذإ اولج ذب إلثذبذب إ رق ذ،ذواس  ذب.ب اإلثذب ثر  

ذب اإلثذب ثر ثلذب تيقةفذإكترإ ذب إ رق ذواس  .

بذذاجرررراتذب رررل ذب  و ةررريذذ ررر ذب إرلرررثذ ررر ذب اجرررر ذب ي ررر  لذ  ررر ذجيباو ذوةاررررذب فصررر 
ذ،ذوطقة يذب يالجذب.باسإربوذ،ذب ي  ةي

،ذوب َل كررررفذسررررةهذ ن ررررقةيذ،ذوبلطررررقب ذوب تفخررررة وتخررررايذسررررتيذاإرلررررثلذب تكفةررررقذوب تف
ذإر ج يذةوذب  رق،ذوب تشإ ذب  و  .ذ ايةيوباةاري،ذوب تطةقذوب تشرؤ ذ،ذوب شجر ةذ

باسررإرب،ذوذلذ فرر ذاجررر ذبالكررر ذبذاجررراتذب ررل ذب  و ةرريذب ل كاةرريذ،ذ  ةارررذب فصرر ذب ثررر
،ذي رهذ اسريذارلباب،ذب لةر  ،ذوب ل فر ،ذول ذبيتار ذب إرلرثذ ر ذاجرر ذبالكرر ذبوب يالج

،ذ،ذا رلشرررًرذالررروب ج وب ارررر ك ،ذوب شرررر ي ،ذوب ل إ ررر ،ذاقتإرررًرذالررروب ج ذلسررربذتررررقة ذو ررررتج 
ذوال اًلذواقجلًر.

ستيذاإرلثلذط بذبلارقة،ذوتا  ذ  ر ذب ير و،ذوتا ر ذب اروت،ذول ذتخايذالبذب فص ذ
ذوب  شر ذباسقبق،ذوكفقبيذب يشةق،ذوب  ةرليذي هذب اةت.ذذ

،ذباجررراتذب ررل ذب  و ةرري،ذبا اللةرريلذ فرر ذاجررر ذبا ررالهذوب سرر و ذب ثر ررثوةارررذب فصرر ذ
،ذ،ذولر ذتخرايذارلبذب فصر ذثار ةريذاإرلرثلذب  يري،ذبباسإرب،ذوب يالجوذوب س وكةي،ذ وب سرب 

ذوب شت ،ذوب كلب،ذوب غةإي،ذوب  اةاي،ذوب ج ب ،ذوب تي  ذ  ذب  ير .

ذوةارذب  رتايذ   ذتخا  تذةا ذ ترح ذب إلث،ذوتوصةرت ،ذو جرقس .

 .ب او ه،ذوب جر  ذا هذسوب ذب سإة وبعذ
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 مقدمة

 أف كأشػػػػ د لػػػػ   شػػػػر ؾ ال كحػػػػد  اهلل  إال إلػػػػ  ال أف كأشػػػػ د العػػػػنلم ف  رب هلل الحمػػػػد
 كسػراان بإذنػ   اهلل إلػ  كداع ػن كنػذ را  كمبشػرا هند ن رب  بعث  كرسكل   اهلل  عبد محمدا
 األهػػػكا   أهػػػؿ إال عن ػػػن  ز ػػػ  ال كن نرهػػػن  ل م ػػػن الب ضػػػن   المحاػػػ  عمػػػ  تركنػػػن من ػػػرا 
 الد ف.  كـ إل  بإحسنف بع ـت كمف صحنبت   كام ع آل  كعم  عم   اهلل صم 

   :بعد أما

 اهلل صػػػم  - محمػػػد نب نػػػن عنػػػد  أبكاب ػػػن كأكمػػػؿ  أسػػػنل ب ن كأتػػػـ  صػػػكرهن بػػػعركع فنلترب ػػػ  
 كطر قتػػ    أسػػمكب  مػػف أحسػػف كال هد ػػ   مػػف أكمػؿ كال ترب تػػ   مػػف أتػػـ فػػبل -كسػػمـ عم ػ 

 التربك ػػ  األسػػنل ب أعظػػـ مػػف أسػػمكب هػػك معنلات ػػن  طر ػػؽ عػػف األفػػراد سػػمكؾ كت ػػذ ب
 األرض  لعمػػنرة ل صػػم  السػػم م   فطرتػػ  إلػػ   يع ػػد  مػػف إلػػ  حناػػ ب اإلنسػػنفك  النبك ػػ  

 عن ن. ك بتعد المحرمنت  ك اتنب ب ن  كالق نـ  الح نة أمنن  حمؿ عم  ل قكى كلً 

 صػم  -الرسػكؿ كصف  كمن كاإلنسنف "المسنف"  هك لمحرمنت اختراقنن  الاكارح أعظـك 
 مػػػف إلػػػ  ناػػػ بح اإلنسػػػنف أف  عنػػػ  كهػػػذا  الخطػػػع كث ػػػر :أم  خطٌػػػن  -كسػػػمـ عم ػػػ  اهلل

 عمػ  ك عخػذ الزلػؿ  مػف ك حػذر   عم ػ  ك حث   الصكاب ك عمم   خطع  ك يصح   يرشد  
 مػػػف إال  أحػػػد ف ػػػ  الكقػػػكع مػػػف  سػػػتثن  كال  إنسػػػنف عنػػػ   نفػػػؾ ال كالػػػذنب فنلخطػػػع   د ػػػ 

 ف ػػػ   شػػػترؾ أمػػػر ف ػػػذا  بنلخطػػػع الكقػػػكع فػػػ  المشػػػكم  فم سػػػت  األنب ػػػن  مػػػف اهلل عصػػػم 
 ال حتػ   ذلػؾ بعػد منػ  كالتكبػ   الخطػع معنلاػ  فػ  تكمػف المشػكم  كػفكل  ام عػن الننس
 المستقبؿ. ف  من  الخبلص  صعب عندة الخطع  صب 
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 اهلل صػم   - اهلل رسػكؿ قػنؿ قػنؿ: – عنػ  اهلل رضػ  – (ُ) منلػؾ بف أنس حد ث فف 
 (ِ).التكابكف( الخٌطنئ ف كخ ر  خٌطن  آدـ ابف كؿ ) : -كسمـ عم  

  مػػػن ر فر ػػػد فػػػ  تصػػػح   األخطػػػن -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  -كلقػػػد كػػػنف لرسػػػكؿ اهلل 
 كبػػنلحـز تػػنرة   تػػنرة بػػنلم ف كالرفػػؽ كالرحمػػ     تصػػؼالتػػ   قػػع ف  ػػن أصػػحنب  بشػػكؿ عػػنـ

  أسػػمكب نػػنفع فػػ  الترب ػػ    كهػػككب ػػر فػػ  تقػػك ـ سػػمكؾ أصػػحنب  ككػػنف ل ػػذا المػػن ر أثػػر
  كهػػك األسػػكة فػػ  كػػؿ  مػػنـ فػػ  العمػػـ كالترب ػػ  كالمعنممػػ إ -كسػػمـ صػػم  اهلل عم ػػ  -كالنبػػ 

كلقػد   [21]األحزاا:   ََٜٕذْ َ٘ا٢َ َُٜٙمْٟ ِِمٍ سَعُمىِٚ َّٜٝ مُِ وُعْمىَجَ ََغَم َح        اننب  كمن قنؿ تعنل : 
الرسػكؿ   كتشػرفكا بتكا ػ  النبك ػ هػذ  التعػنل ـ  مػف – رض  اهلل عػن ـ –استفند الصحنب  

                                                           

 –هك: أنػس بػف منلػؾ بػف النضػر بػف ضمضػـ  الناػنرم  الخزراػ   األنصػنرم  أبػك حمػزة  صػنحب رسػكؿ اهلل  (ُ)
صػػم  اهلل عم ػػ   –كخندمػػ   كأحػػد المكثػػر ف مػػف ركا ػػ  األحند ػػث  كلػػد بنلمد نػػ   كخػػدـ النبػػ   –صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ 

هػ(  كهك آخر مف مػنت بنلبصػرة ّٗ  كمن ن إل  البصرة  فمنت ف  ن عنـ )إل  أف قبض  ثـ رحؿ إل  دمشؽ –كسمـ 
 (   كسػؼ بػف عبػد اهلل بػف محمػد بػف عبػد البػر بػفَُٗ/ُ. انظػر: االسػت عنب ) -رضػ  اهلل عػن ـ  –مف الصػحنب  

 -ب ػػركت -  الننشػػر: دار الا ػػؿ  تحق ػػؽ: عمػػ  محمػػد الباػػنكمهػػػ(ّْٔعنصػػـ   أبػػك عمػػر  النمػػرم القرطبػػ  ) ت: 
محمػػد بػف أحمػد بػػف حاػر  أبػك الفضػػؿ  (  أحمػد بػػف عمػ  بػف ِٕٓ/ُـ (  كاإلصػنب   ) ُِٗٗ -هػػ  ُُِْ) ُط/

 -  الننشػر: دار الكتػب العمم ػػ  مػد عبػد المكاػكد  كعمػ  محمػد معػكض  تحق ػؽ: عػندؿ أحهػػ(ِٖٓالعسػقبلن   )ت: 
 هػ(.ُُْٓ) ُط/   -ب ركت 

  عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ ( ِِٕٕ: ) (  رقـ ِّٗ/ ِبنب ف  التكب  )   ( ركا  الدارم   كتنب الرقنؽ(ِ
  تحق ػػؽ: حسػػ ف سػػم ـ أسػػد هػػػ ( ِٓٓلتم مػػ  السػػمرقندم  ) ت: الػػدارم   ابى ػػراـ بػػف عبػػد الصػػمد  أبػػك محمػػد  بػػف 

  ـ(  كالترمػذم َََِ -هػػ  ُُِْ) ُالداران   الننشر: دار المغن  لمنشػر كالتكز ػع  المممكػ  العرب ػ  السػعكد    ط/
ع سػػػ  أبػػػك ع سػػػ  الترمػػػذم  (  محمػػػد بػػػف ِْٗٗ)    رقػػػـ:( ٗٓٔ/ ْ  ) كات  بػػػنب فػػػ  فضػػػؿ التكبػػػ أبػػػكاب الػػػدع

   –ب ػػركت  -: دار إح ػػن  التػػراث العربػػ  أحمػػد محمػػد شػػنكر كآخػػركف  الننشػػر :هػػػ (  تحق ػػؽ ِٕٗالسػػمم   ) ت: 
مػد بػف عمػرك بػف عبػد الخػنلؽ البػزار    أبك بكر أح( ِّٕٔ)   رقـ: (ْٗٓ/  ُّأنس بف منلؾ  ) كالبزار ف  مسند 

: برم عبػػد الخػػنلؽ الشػػنفع   الننشػػػر  كصػػالػػرحمف ز ػػف اهلل   كعػػندؿ بػػف سػػعد : محفػػكظهػػػ (  المحققػػكف ِِٗ) ت:
  فػ  ـ (  كصػحح  الحػنفظ العراقػََِٗـ   كانت ت ُٖٖٗ) بدأت  ُط /  -المد ن  المنكرة -مكتب  العمـك كالحكـ 

أبػػك    ز ػػف الػد ف عبػػد الػرح ـ بػػف الحسػػ ف بػف عبػػد الػرحمف بػػف أبػ  بكػػر بػف إبػػراه ـ (ُُِ/ُعمػػ  اإلح ػن  )حنشػ ت  
  كصػػح  ـ( ََِٓ -هػػػ ُِْٔ) ُلبنػػنف  ط/ –ب ػػركت  -  الننشػػر: دار ابػػف حػػـزهػػػ(َٖٔت:  الفضػػؿ  العراقػػ  )
  ُُْٓ) ُ  ط/ لمصحؼ الشر ؼالممؾ ف د لطبنع  ا : مامع(  الننشرَِْ/ِ  إتحنؼ الم رة )إسنند  ابف حار ف

بػػف   محمػػد ننصػػر الػػد ف  بػػف الحػػنج نػػكح (ُّٖ/ِـ(  كحسػػن  األلبػػنن  فػػ  صػػح   الاػػنمع الصػػغ ر ) ُْٗٗ -هػػػ 
)  ُ/ط  هػػػػػػ(  الننشػػػػػر: المكتػػػػػب اإلسػػػػػبلم َُِْاألشػػػػػقكدرم األلبػػػػػنن   )ت:   ناػػػػػنت  بػػػػػف آدـ  أبػػػػػك عبػػػػػد الػػػػػرحمف

 (.ـُٗٔٗ-هػُّٖٖ



  )3( 
 

رشػػند  ل ػػـ  ك  -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  - رضػػ  اهلل  –(ُ) ػػذا معنك ػػ  بػػف الحكػػـ السػػمم فا 
 -مػع رسػكؿ اهلل   : ب نػن أنػن أصػمف قػكؿ  قص  تعمم  مػف خطئػ  كاحد من ـ  ركم -عن  

  فرمػػػنن  القػػػـك إذ عطػػػس راػػػؿ مػػػف القػػػـك  فقمػػػت:  رحمػػػؾ اهلل -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ
بكف بع ػد  ـ عمػ  ؟ فاعمػكا  ضػر من شعنكـ تنظػركف إلػ ٌ   أم ن  (ِ)كؿ: كاثي   فقمتبعبصنرهـ
  اهلل عم ػ  صػم -فممػن صػم  رسػكؿ اهلل     فممػن رأ ػت ـ  صػمتكنن   لكنػ  سػكتأفخنذهـ
فػػػكاهلل مػػػن    كال بعػػػد  أحسػػػف تعم مػػػن منػػػ  مػػػن رأ ػػػت معممػػػن قبمػػػ   فبػػػعب  هػػػك كأمػػػ  -كسػػػمـ
ال  صم  ف  ن ش   مف كػبلـ  :) إف هذ  الصبلةقنؿ    كال ضربن   كال شتمن (ّ)ك رن 

لمػن نشػد   فإنػ   ًمػزٍ أمػن فػ  حػنؿ حى ك  (ْ)  كقرا ة القرآف (.الننس  إنمن هك التسب   كالتكب ر
صػػم  اهلل  -فقػػنؿ النبػػ  ؟راػػؿ ضػػنلت  فػػ  المسػػاد فقػػنؿ: مػػف دعػػن إلػػ  الامػػؿ األحمػػر

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

ذا  تقػػؿ ال األقػػكاؿ فػػ  ف ػػ    كالخطػػكرة األهم ػػ  غن ػػ  فػػ  األخطػػن  معنلاػػ  كننػػت كا 
 فإنػ   كزالتػ  هفكاتػ  كتكا    أخطنؤ  ح تص لـ إف المسنف ألف   خطرا أشد بؿ   أهم  
  كح نتػػ  لسػػنن  فػػ  متعصػػم  عػػندة الخطػػع  صػػب  ذلػػؾ كعنػػد ال ػػبلؾ  إلػػ  صػػنحب   قػػكد

 - كسػػمـ عم ػػ  اهلل صػػم  - اهلل رسػػكؿ كػػنف كلقػػد كتصػػح ح   كتكا  ػػ  عبلاػػ   صػػعب

                                                           

ػٍخر بػػف الشػر د السػمم  هػك: معنك ػ  بػػف الحكػـ بػف منلػػؾ بػف ((ُ ػػم ـ    مػػف المد نػخنلػد بػػف صى   النبك ػ    مػػف بنػ  سي
ٍعبػػدى  التم مػػ   أبػػك حػػنتـ  الػػدارم   (ّّٕ/ّانظػػر: الثقػػنت )   محمػػد بػػف حبػػنف بػػف أحمػػد بػػف حبػػنف بػػف معػػنذ بػػف مى

ـ(  ُّٕٗ-  ه ُّّٗ) ُبح ػدر آبػند الػدكف ال نػد   ط/  الننشػر: دائػرة المعػنرؼ العثمنن ػ   هػ(ّْٓت:  البيست   )
 (.ُُْْ/ّ  البف عبد البر )كاالست عنب

  امػنؿ الػد ف عبػد الػرحمف (ِّّ/ْالمشػكؿ مػف حػد ث الصػح ح ف ): كشػؼ الثيكؿ: المص ب  كالفا ع   انظػر ((ِ
 –: دار الػػػػكطفهػػػػ(  تحق ػػػؽ: عمػػػ  حسػػػ ف البػػػكاب  الننشػػػرٕٗٓ) ت:  فػػػرج  الاػػػػكزم بػػػف عمػػػ  بػػػف محمػػػد  أبػػػك ال

 .-الر نض
 (.ِّّ/ْالك ر: االنت نر. المراع السنبؽ )(ّ) 

صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  -  بنقؿ العدؿ عف العدؿ إل  رسػكؿ اهلل   كتنب : المسند الصح   المختصرركا  مسمـ ف( ْ)
(  رقػـ:  َٕ/ ِكنسػ  مػن كػنف مػف إبنحتػ   )كتنب المسناد كمكاضع الصبلة   بػنب تحػر ـ الكػبلـ فػ  الصػبلة     -
 عبػد فػؤاد محمػد: تحق ػؽهػ (   ُِٔقش رم الن سنبكرم  )ت:   المسمـ   أبك الحس ف  مسمـ بف الحانج بف (ُِِٕ)

 (.ـُٓٓٗ -هػُّْٕ) ُ/ط   -ب ركت – العرب  التراث إح ن  دار: الننشر البنق  
كمػػػن  قكلػػ  مػػػف سػػػمع   كتػػػنب المسػػناد كمكاضػػػع الصػػبلة  بػػػنب الن ػػ  عػػػف نشػػػد الضػػنل  فػػػ  المسػػاد ركا  مسػػمـ( (ٓ

 .-رض  اهلل عن   –  مف حد ث بر دة (ٖٔٓرقـ: ) ( ّٕٗ/ُالننشد)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  )4( 
 

 عم ػ  اهلل صػم  -  أعبنئ كثرة فمع  كتكا   ـ أصحنب  ترب   عم  الحرص كؿ حر صن
  طػػػنئ ـأخ كتصػػػح   -عػػػن ـ اهلل رضػػػ  -أصػػػحنب  تكا ػػػ   تػػػرؾ لػػػـ  كمشػػػنغم  -كسػػػمـ
  اإل مػػنف قػػكم مػػؤمف ا ػػؿ إخػػراج فػػ   األمػػر هػػذا كخطػػكرة  الاننػػب هػػذا بعهم ػػ  لعممػػ 
  نمػػػك كبػػػذلؾ الطػػػنل   مػػػف كالصػػػنل  الخطػػػع  مػػػف كالصػػػح    الحػػػراـ مػػػف ؿالحػػػبل  م ػػػز

 - كسػمـ عم ػ  اهلل صم  - اهلل رسكؿ ف ذا ب    يحتذل مثنالن  ك صب   ك تطكر الماتمع 
  دخمػ  عمػؿ عمػ   دلػ  أف منػ  طمػب عنػدمن – عنػ  اهلل رضػ  – (ُ)ابػؿ بػف معػنذ  رشد
 -معػنذ فقػنؿ – لسػنن  إلػ  كأشػنر –( هػذا عم ػؾ كؼ :) فقنؿ   الننر عف ك بنعد  الان 
نػػن :- عنػػ  اهلل رضػػ    ػػن أمػػؾ (ِ)متػػؾكً ثى  :)قػػنؿ ؟اهلل رسػػكؿ  ػػن بػػ  نػػتكمـ بمػػن لمؤاخػػذكف كا 
 حصػػػػنئد إال منػػػػنخرهـ  :قػػػػنؿ أك  كاػػػػكه ـ عمػػػػ  رالنػػػػن فػػػػ  النػػػػنس  كػػػػب كهػػػػؿ  معػػػػنذ

 (ّ)(.ألسنت ـ

   كأنػػ  سػػبب فػػ  دخػػكؿ صػػنحب لمػػذمـك  عمػػ  خطػػر القػػكؿ اداللػػ كفػػ  هػػذا الحػػد ث 
بػؿ أرشػد إلػ    بب ػنف الخطػكرة فحسػب –عم ػ  كسػمـ  صم  اهلل –كلـ  كتؼ النب    الننر

.  الحؿٌ  رى كى العبلج   كذى   كهك كؼ المسنف عف كؿ قكؿ مذمـك

                                                           

هك: معنذ بف ابؿ بف عمرة بف أكس  األنصنرم  الخزراػ   أبػك عبػد الػرحمف  مػف أع ػنف الصػحنب  كعممػنئ ـ   (ُ)
  (ُّٔ – ّٓٓ/ ّ  البػػػػف عبػػػػد البػػػػر ) : االسػػػػت عنبانظػػػػر  هػػػػػ ( ُٖنت بنلشػػػػنـ عػػػػنـ:) شػػػػ د بػػػػدران كمػػػػن بعػػػػدهن  مػػػػ
 (.ِْٔ/ّكاإلصنب   البف حار  )

ٍعنىنهػػنممػ  اسػػتعممت ن العىػػرىب كث ػػرا  كال تر ػػد حق قت ػنٍلكىػػنؼ  ًهػػ  ك: ًبكىٍسػػر اثكمتػؾ أمػػؾ(ِ)  مى  .: فقػػدتؾ  كالثكػػؿ اٍلفىٍقػػد  كى
عمػرك ال حصػب  السػبت      ع ػنض بػف مكسػ  بػف ع ػنض بػف(ُِٗ/ُاألنػكار عمػ  صػحنح ارثػنر ): مشػنرؽ انظر

   كدار التراث.النشر: المكتب  العت ق  هػ(  دارْْٓأبك الفضؿ  )ت: 
  أحمػد بػػف محمػػد بػف حنبػػؿ بػف هػػبلؿ بػػف ( َِِٗٔ(  رقػػـ : )  ُِّ/ ٓابػؿ) سػند معػػنذ بػػف ( ركا  أحمػد فػػ  م(ّ

   -القػنهرة –: مؤسسػ  قرطبػ  (  مذ م  بعحكنـ شع ب األرنؤكط   الننشػرهػ ُِْأسد  أبك عبد اهلل  الش بنن   ) ت :
(   رقػػػػـ: ُُٔ/  ٓ كابػػػػف  مناػػػػ    أبػػػػكاب الفػػػػتف  بػػػػنب كػػػػؼ المسػػػػنف فػػػػ  الفتنػػػػ  )  (ـ ُٓٗٗ - هػػػػػ ُُْٔ) ُ/ط
 - هػػػُّٓٗ ) : مكتبػػ  أبػػ  المعػػنط  هػػػ (  الننشػػر ِّٕلقزك نػػ   ) ت:  أبػػك عبػػد اهلل   ا(  محمػػد بػػف  ز ػػدّّٕٗ)

فػػ     كالبػػزار(ُِٔٔ(  رقػػـ: ) ُُ/  ٓاػػن  فػػ  حرمػػ  الصػػبلة   )   بػػنب مػػنكالترمػػذم   أبػػكاب اإل مػػنف ( ـ ُٕٓٗ
ٌم كصػػحح   كابػػف مناػػ   ًمػػذً قػػنؿ الحػػنفظ العراقػػ :" أخراػػ  التر   (َِِّ(  رقػػـ: ) ِّٕ/  ٔمسػػند معػػنذ بػػف ابػػؿ )

ٍ ف". انظػػػرمػػػكالحػػنكـ  كقػػػنؿ: صػػػح   ع : (  كقػػػنؿ األرنػػػؤكط ٕٗٗ/ُإلح ػػػن  ): حنشػػػ   العراقػػػ  عمػػػ  ا  شػػػرط الٌشػػػٍ خى
 (.ُِّ/ٓ  بتعم ؽ األرنؤكط )صح   بطرق  كشكاهد "  مسند أحمد"
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 –النبػ  لمفػظ الػذم ذٌمػ  ا تعر ػؼبطر ق  س س ر البنحث ف  هذا البحػث  كعم  هذ  ال
  الػػػذم ثػػػـ ًذكػػػر السػػػبب –إف كياػػػدت  – كأنكاعػػػ  كب ػػػنف صػػػكر  –صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ 

التػػ  تترتػػب    كًذكػػر الحكمػػ عػػبلجبنلطر قػػ  النبك ػػ  فػػ  ال  تبػػع ذلػػؾ ثيػػـ  ألامػػ  اػػن  الػػذـ
 .-إف كادت  – عم  

   :بحثأواًل: أىمية ال

 :ارت  مف خبلؿالبحث  تبرز  أهم   

ف كػػنف     رفػػع صػػنحب  فػػ  الػػدرانتإف كػػنف فػػ  الرضػن  إف القػكؿ أمػػر  خط ػػر -ُ كا 
ًكٍضػعى  ًرف –  كل ذا عٌظـ اهلل مف شعف القكؿ فػ  كتنبػ  ف  السخط أكرد  الدركنت  –عػ  كى

  :آخػر فقػـك   كقػنؿ عػف [55]المائدة   َِأَثَاتَهُُٟ َُُّّٜٝ ت١َِا َٔاُٜىَّْ جَ َّاخٍ : قنؿ تعنل  عف قـك

   َٔماُٜىَّْ وَُٜؼِ ُىَّْ ت١َِا    صػم  اهلل  –سػكؿ اهلل   قػنؿ ر الصػح   كفػ  الحػد ث ،[64]المائزدة
اهلل      رفعػػ  ال  يمقػػ  ل ػػن بػػنالن بػػد ل ػػتكمـ بنلكممػػ  مػػف رضػػكاف اهلل: ) إف الع-عم ػػ  كسػػمـ 
ف العبػػد ل ػػتكمـ بنلكممػػ  مػػ  ب ػػن دراػػنت  ػػكم ب ػػن فػػ     ف سػػخط اهلل  ال  يمقػػ  ل ػػن بػػنالن كا 

بػػػنهلل كال ػػػـك  كمػػػف كػػػنف  ػػػؤمف ): -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  –كقػػػنؿ رسػػػكؿ اهلل (ُ) ا ػػػنـ (
 (ِ).(  أك ل صمتارخر  فم قؿ خ را

  الغ ػر شػنر القػكؿ المػذمـك  مف أسػبنب  انتنتالصراع القنئـ ال ـك ف  الماتمع إف -ِ
غ رهػػػن   ـأ  أـ المقػػػرك ة  أـ المشػػػنهدة سػػػكا ن فػػػ  كسػػػنئؿ اإلعػػػبلـ المسػػػمكع    مسػػػؤكؿ

 .  كف  بمداف عد دةنالتإل  االقتتنؿ ف  أكثر الح كالذم ربمن أدل
                                                           

كسػػػنن    –اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ صػػػم   –: الاػػػنمع الصػػػح   المسػػػند   مػػػف حػػػد ث رسػػػكؿ اهلل ركا  البخػػػنرم فػػػ  كتنبػػػ  ((ُ
ف إسػػػمنع ؿ بػػػف إبػػػراه ـ بػػػف (  محمػػػد بػػػ ْٖٕٔ: ) (  رقػػػـ ُِٓ/  ٖ  بػػػنب حفػػػظ المسػػػنف  )   كتػػػنب الرقػػػنؽكأ نمػػػ 
  ـ ( ُٕٖٗ -ػ هػ َُْٕ) ُالقػنهرة   ط/ –: دار الشػعب هػ (  الننشػرِٔٓ  البخنرم  ) ت:   أبك عبد اهلل المغ رة

حػد ث   مػف ( ِٕٕٔ(  رقػـ: )  ِّّ/  ٖ    كم ب ػن فػ  النػنر ) كمسمـ   كتنب الزهد كالرقنئؽ   بنب التكمـ بنلكمم
 .   -رض  اهلل عن   –أب  هر رة 

(  َُٖٔ(  رقػـ: )  ُّ/  ٖارخػر فػبل  ػؤذ اػنر   )   بنب مف كنف  ؤمف بنهلل كال ـك   كتنب األدبركا  البخنرم ((ِ
 –حد ث أب  هر ػرة   مف ( ُِٖ(  رقـ: )  ْٗ/  ُض ؼ )   بنب الحث عم  إكراـ الانر كالاإل منف  كتنب مـكمس

 .-رض  اهلل عن  
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  أكثػػػػر مػػػػف معػػػػنلا ف ألقػػػػكاؿ الماتمػػػػع المذمكمػػػػ إف الكاقػػػػع بحناػػػػ  إلػػػػ  أنػػػػنس  - ّ
  ف المػػػرض الاسػػػدم  فتػػػؾ بصػػػنحب  فقػػػطأل  ـ إلػػػ  األطبػػػن  المعػػػنلا ف لؤلاسػػػندحػػػنات 

 .  القكل  الذم  نخر ف  الماتمع كم بخبلؼ المرض 

عػػػد  العممػػػ  مػػػف ا ػػػ  ككنػػػ  س كضػػػ  األسػػػنل ب تػػػزداد أهم ػػػ  هػػػذا البحػػػث فػػػ  بي  – ْ
فػػػػ  تعنممػػػػ  مػػػػع األقػػػػكاؿ  -صػػػػم  اهلل عم ػػػػ  كسػػػػمـ  –التػػػػ  اسػػػػتخدم ن النبػػػػ   كالكسػػػػنئؿ
  كهػ  طر قػ  مؤ ػدة بػنلكح   -رض  اهلل عػن ـ –  كتصح   أخطن  الصحنب  المذمكم 

  كاعم ػن نمكذاػػنن نسػ ر عم ػػ  فػ  حػػؿ مشػكبلت الماتمػػع ممػن  كسػب ذلػػؾ اعتمػندان عم  ػػن
 القكل  .  

د فػ  أنػ  محنكلػ  لتقػد ـ نمػكذج عممػ  قنبػؿ لمتطب ػؽ   عتمػ بحػثكتكمف أهم ػ  ال - ٓ
 ككضكح األسمكب.  اإل انز  ك تكخ  س كل  العبنرة

 :بحثثانيًا: أسباب اختيار ال

 أسبنب تتمخص ف :  بحثلمحد ث عف هذا ال

  لكاػػػكد التطػػػكر لمذمكمػػػ الحناػػػ  ال ػػػـك إلػػػ  الترك ػػػز عمػػػ  عػػػبلج األقػػػكاؿ اشػػػدة  -ُ
   الت  تسنعد عم  سرع  إ صنؿ الفكرة سمبن كا  انبن.اإلعبلم   كانتشنر التقن   الحد ث 

كم  أهم ػػ  معرفػػ  الطر قػػ  النبك ػػ  فػػ  عػػبلج األقػػكاؿ المذمكمػػ  فػػ  الماتمػػع النبػػ -ِ
 ػػػن من اػػػػن نسػػػ ر عم ػػػ  فػػػ  التصػػػح   لممخنلفػػػػنت   كناعملنسػػػتم ـ من ػػػن الحكمػػػ  النبك ػػػ 

 .  م نع ش القكل   ف  الكاقع الذ

 :  أىداف البحث :ثالثاً 

 لقد هدؼ البنحث مف كتنب  هذا البحث إل  تحق ؽ الغن نت ارت  :

 –لنبػػ    مػػف معنلاػػ  ارؽ فػػ  التعنمػػؿ مػػع منكػػرات األقػػكاؿاسػػتخبلص أقػػـك الطػػ – ُ
 . فندة من ن ف  كاقعنن المعنصرئل  لل ن –صم  اهلل عم   كسمـ 
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  فػ  العممن  كالعنمم ف ف  هذا المانؿ  كامع ذلػؾ مػف بطػكف كتػب ـب نف ا كد  – ِ
 .  اكع إل  نمقنرئ الر لرسنل  م سرة   ل س ؿ 

 -  كالًحكمػ  من ػػناػن  الػػذـ النبػكم لمنكػرات األقػكاؿدراسػ  األسػبنب التػ  ألام ػن  – ّ
   .-إف كادت 

 :  : حدود البحثرابعاً 

  كبصػكرة مختصػرة سػ قؼ عنػد متطمبػنت الخطػ   كلكػف البنحػث مكضكع البحث كب ر
دكف التكٌسػػػع كاالسترسػػػنؿ  كبمػػػن ال  يًخػػػؿ فػػػ  االختصػػػنر  ك مكػػػف تحد ػػػد ماػػػنؿ البحػػػث 

:  كحدكد  بثبلًث نقنطو

 .  قكاؿ المذمكم  فقط   دكف األفعنؿاالختصنص بنأل  - ُ

  أك مػػن   ممػػن هػػك فػػ  الصػػح ح فلػػذـالبحػػثي عمػػ  القػػكؿ الصػػر   فػػ  ا قتصػػري   - ِ
  همػػن ز ػػندة صػػح ح  ل سػػت عمػػ  شػػرط من  ككرد عنػػد غ ر كػػنف لػػ  أصػػؿ فػػ  الصػػح ح ف

 .  أك الذـ ل صر   القكؿتكض  

 –صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –إف ماػػنؿ البحػػث هػػك: مػػن كػػنف الػػذـ مػػف ًقبىػػؿ النبػػ   – ّ
رج مػػػف   ك ىخػػػصػػػح ح فػػػ  ع ػػػد   كقػػػنـ بمعنلاتػػػ  كتلمقػػػكؿ الصػػػندر مػػػف أفػػػراد الماتمػػػع 

   كنلرد الذم  نزؿ ب  القرآف الكر ـ  أك الرد مف الصحنب .البحث من كنف الرد مف غ ر 

 :خامسًا: الدراسات السابقة

  نع  فمػـ  حػضى بمؤلػؼ ب ػذا العنػكاف  كمكاقع التكاصػؿ االاتمػتتبع البنحث المكتبنت
نمن عننك   :    فمف ذلؾف أخرل  عنم  أك خنص كا 

مقدمػػ   (ُ)النبػػكم فػػ  تصػػح   أخطػػن  الفػػرد كالامنعػػ   رسػػنل  مناسػػت رالمن ػػنج  - ُ
  بإشػػػراؼ   مػػػف الانمعػػػ  ال من ػػػ (ـََِٓ )عػػػنـ مػػػف البنحػػػث / محمػػػد عمػػػ  األخػػػرش 

                                                           
     محمد عم  األخػرش"المن نج النبكم ف  تصح   األخطن   ":   الرسنل  كهيذبت ف  كتنب بعنكافكقد طيبعت هذ ((ُ

 .ـ(ََُِ - هػُُّْ)  ُمنشر   ط/دار الصم ع  ل الننشر:
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إال أف هػػذ  الرسػػنل  مػػع أهم ت ػػن   -رحمػػ  اهلل  –حسػػف مقبػػكؿ األهػػدؿ  :األسػػتنذ الػػدكتكر
  تننكلت الاكانب ارت  : 

 .  لفعم   كاإلشنرة  مف الكتب الست األخطن  القكل   كاعنم  ف  تصح    -أ 

    مػػف الكتػػب السػػت اب العبػػندات مػػع كتػػنب اإل مػػنف فقػػطتنػػنكؿ البنحػػث ف  ػػن أبػػك  -ب
 .  ف   غ ر مستكعب  لام ع األبكاب

  مقصػكرة أمن رسنلت   ف   خنص  بنألقكاؿ المذمكم   دكف األفعنؿ كاإلشػنرة  كبدراسػ
ممػػػن لػػػ     رهمػػػن  كتشػػػمؿ كػػػؿ أبػػػكاب الصػػػح ح ف  دكف غالصػػػح ح فعمػػػ  مػػػن كرد فػػػ  

 –صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ –ذكػػر السػػبب الػػذم ألامػػ  ذـٌ النبػػ    مػػععبلقػػ  بػػنلقكؿ المػػذمـك
 .  مب نن الطر ق  النبك   ف  العبلج  ذلؾ القكؿ

  ف أخطن  أفراد ف  الماتمػع المػدن المن ر التربكم النبكم ف  معنلا  مكاقؼ م - ِ
أحمػػػد بػػػف   هػػػػ ( ُِٖ) :البػػػف هشػػػنـ المتػػػكف  عػػػنـ "السػػػ رة النبك ػػػ   "مػػػف خػػػبلؿ كتػػػنب 

 ـ(. ََِٕ -هػ  ُِْٖ) :  عنـرم كتب إسمنع ؿ بف عبد البن

 البػف هشػنـ     خنص  بكتػنب السػ رة النبك ػ حظ مف عنكان نكهذ  الرسنل  كمن هك ميبل
  كلػػـ الاننػػب التربػػكم النبػػكم نػػنكؿ ف  ػػنأف البنحػػث ت   كمػػف ننح ػػ  أخػػرل:هػػذا مػػف ننح ػػ 
 .    كبنلاننب التربكم فقطب الس رة  ف   خنص  ف  كتن تطرؽ لغ ر 

 ِٔ  محمػػد صػػنل  المناػػد  نيًشػػر فػػ  )سػػنل ب النبك ػػ  فػػ  معنلاػػ  األخطػػن األ  - ّ
الكت ػػػػػب تنػػػػػنكؿ اننػػػػػب دعػػػػػكم  كهػػػػػذا  ـ( ََِٗنػػػػػكفمبر   ُٓ-هػػػػػػ  َُّْذم القعػػػػػدة 

كاألسػػس العمم ػػ    لمعػػن  رالبحػػث العممػػ  الػػذم  قػػـك عمػػ  ا  كلػػ س عمػػ  طر قػػ  بنمت ػػنز
 .  ف  البحث

 :سادسًا: منيج الباحث

  كفػؽ الخطػكات ذا البحػث المػن ر الكصػف  التحم مػ سمؾ البنحث ف  طر ق  تننكل  ل 
  ارت  : 
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  نػػػػنقبل ذلػػػػؾ مػػػػف الكتػػػػب المعتمػػػػدة  خطػػػػ  البحػػػػثامػػػػع المػػػػندة كترت ب ػػػػن كفػػػػؽ  – ُ
 كالمتعمق  بنلمكضكع.

حؼ كاعتمػند مصػعقػب كركدهػن    القرآن   إل  سكرهن مع رقػـ ار ػ عزك ار نت  – ِ
 . المد ن   بركا   حفص عف عنصـ

  فمػػػن كػػػنف من ػػػن فػػػ  الصػػػح ح ف أك أحػػػدهمن  اكتف ػػػت تخػػػر ر األحند ػػػث النبك ػػػ  – ّ
مػػػف كتػػػب المتقػػػدم ف     كمػػػن كػػػنف مػػػف غ رهمػػػن  خراػػػت الحػػػد ث كدراتػػػ  عبػػػذكر المراػػػ

ف كياػػػد الحػػػد كالمتػػػعخر ف  مػػػف عممػػػن  الحػػػد ث ث فػػػ  أكثػػػر مػػػف مصػػػدر مػػػف كتػػػب   كا 
   أش ر إل  ذلؾ حسب تنر   كفنة مؤلف  ن. الحد ث

ذ ف  ػذكركف   كالفرؽ  كاألمنكف  كالبمػداف  كارثػنر الػهبالترام  لؤلعبلـ  كالمذا – ْ
 .ف  البحث بإ انز مف د

 .ف  ال نمش   كتكض ح ن ب  ف  البحثب نف األلفنظ الغر  - ٓ

 سابعًا: خطة البحث:

 عمػػػ  النحػػػك  مػػػ فصػػػكؿ  ثيػػػـ خنت كثبلثػػػ   كفصػػػؿ تم  ػػػدم تتضػػػمف هػػػذ  الخطػػػ  مقدمػػػ 
 :  ارت 

 :عمى ملتوتش  المقدمة

 أهم   البحث.

 أسبنب اخت نر البحث.

 أهداؼ البحث.

 حدكد البحث.

 الدراسنت السنبق .
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 من ر البنحث.

 خط  البحث.

 :التمييدي الفصل

 :تضمن ثبلثة مباحثيتحديد مصطمحات البحث، ونماذجو، و 

 :ويتضمن، : التعريف بمفردات عنوان البحثالمبحث األول

 التعر فنت المغك   كاالصطبلح   لمفردات العنكاف. المطمب األكؿ:

 وفيو مطمبان: "،، ومسممالبخاري": التعريف بنموذجي البحث المبحث الثاني

 التعر ؼ بنإلمنـ البخنرم.المطمب األكؿ: 

 المطمب الثنن : التعر ؼ بنإلمنـ مسمـ.

 ، وفيو مطمبان:المبحث الثالث: التعريف بكتابي البخاري ومسمم

 المطمب األكؿ: التعر ؼ بصح   البخنرم.

 المطمب الثنن : التعر ؼ بصح   مسمـ.

 :األولالفصل 

، ، والِحكم المترتبة عميوالعبلج ، األسباب، وطريقةمجاالت الذم القولية العقدية
 :ويتضمن ستة مباحث

 :  ، وفيو أربعة مطالبلآلخرين المبحث األول: التكفير والتفسيق

 : تعر ؼ التكف ر كالتفس ؽ.المطمب األكؿ

 .المطمب الثنن : خطكرة التكف ر كالتفس ؽ كاألمكر المترتب  عم  من
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 كالتفس ؽ لآلخر ف. التكف ر  األسبنب النبك   ف  ذـٌ المطمب الثنلث: 

 .  عبلج التكف ر كالتفس ؽف   -صم  اهلل عم   كسمـ  –: طر ق  النب  المطمب الرابع

 :وفيو ثبلثة مطالبراء والتفضيل، : اإلطالمبحث الثاني

 : تعر ؼ اإلطرا  كالتفض ؿ.المطمب األكؿ

 إلطرا  كالتفض ؿ.                                                                ا  األسبنب النبك   ف  ذـٌ : المطمب الثنن  

 .                تفض ؿلئلطرا  كال  –صم  اهلل عم   كسمـ  –: طر ق  عبلا  المطمب الثنلث 

 :، وفيو ثبلثة مطالبف واأَليمان: الَحمِ المبحث الثالث

 : تعر ؼ الحمؼ كاأل منف.المطمب األكؿ

 .كاأل منف كثرة الحمؼ األسبنب النبك   ف  ذـٌ : المطمب الثنن 

 .كاأل منف الحمؼ ف  كقع لمف بلج النبكمالمطمب الثنلث: طر ق  الع

   :، وفيو ثبلثة مطالبطير والتشاؤم: التالمبحث الرابع

.المطمب األكؿ  : تعر ؼ التط ر كالتشنـؤ

 .كالتشنـؤلتط ر ا األسبنب النبك   ف  ذـٌ  :المطمب الثنن 

.الثنلثالمطمب   : طر ق  العبلج النبكم لمتط ر كالتشنـؤ

 بالجنة أو النار، وفيو ثبلثة مطالب: لمعين: الشيادة المبحث الخامس

 .الننرك   الان   ك : تعر ؼ الش ندةالمطمب األكؿ

 بدكف دل ؿ. لمع ف  لحكـ بنلش ندة ا األسبنب النبك   ف  ذـٌ : المطمب الثنن 

 : طر ق  العبلج النبكم ف مف ش د ألحد بنلان  أك الننر.    المطمب الثنلث
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 :  ، وفيو أربعة مطالبلتشبو القولي: االمبحث السادس

 . تعر ؼ التشب  القكل : المطمب األكؿ

 .كضكابط  بنلكفنر  القكل  التشب  صكر: المطمب الثنن 

 .لتشب  القكل ا األسبنب النبك   ف  ذـٌ  :المطمب الثنلث

 . ق  العبلج النبكم لمتشب  القكل : طر الرابعالمطمب 

 :نيالفصل الثا

 :ويتضمن ستة مباحثباب والعبلج، األس ،مجاالت الذم القولية الُحكمية

 :، وفيو أربعة مطالبرةطمب اإلما :المبحث األول

 . : تعر ؼ اإلمنرةالمطمب األكؿ

 . : حكـ طمب اإلمنرةالمطمب الثنن 

 .  طمب اإلمنرة النبك   ف  ذـٌ األسبنب : الثنلثطمب الم

 .  كالحكم  من نكم ف  ذـ اإلمنرة: طر ق  العبلج النبالمطمب الرابع

   :، وفيو أربعة مطالبلقاء العدو ي: تمنالمبحث الثاني

 .  : تعر ؼ تمن  لقن  العدكب األكؿالمطم

 .  : حكـ تمن  لقن  العدكمب الثنن المط

 .تمن  لقن  العدك األسبنب النبك   ف  ذـٌ : المطمب الثنلث

 ف  التعنمؿ مع مىف تمن  لقن  العدك. : طر ق  العبلج النبكممب الرابعالمط

   :، وفيو أربعة مطالبتمني الموت :المبحث الثالث
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 .  : تعر ؼ تمن  المكتالمطمب األكؿ

 .  : حكـ تمن  المكتالمطمب الثنن 

 .تمن  المكت األسبنب النبك   ف  ذـٌ : المطمب الثنلث

 .  ف مف تمن  المكت : طر ق  العبلج النبكمالرابعمب المط

   ، وفيو أربعة مطالب:الزوجية إفشاء األسرار :المبحث الرابع

 : تعر ؼ إفشن  األسرار. المطمب األكؿ

 .الزكا   : حكـ إفشن  األسرارالمطمب الثنن 

 الزكا  . األسرارإفشن   األسبنب النبك   ف  ذـٌ : المطمب الثنلث

 .  الزكا   طر ق  العبلج النبكم ف مف  فش  األسرار :المطمب الرابع

 :، وفيو أربعة مطالبكفران العشير: المبحث الخامس

 .: تعر ؼ كفراف العش رمطمب األكؿال

 .: حكـ كفراف العش رلمطمب الثنن ا

 .كفراف العش ر األسبنب النبك   ف  ذـٌ : المطمب الثنلث

  كفر العش ر.: طر ق  العبلج النبكم ف مف المطمب الرابع

 ، وفيو أربعة مطالب:النياحة عمى الميت: المبحث السادس

 : تعر ؼ الن نح . المطمب األكؿ

 .: حكـ الن نح لمطمب الثنن ا

 لن نح .ا األسبنب النبك   ف  ذـٌ  :المطمب الثنلث
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 .  : طر ق  العبلج النبكم لمن نح عالمطمب الراب

 :الثالثالفصل 

 ، ويتضمن ثمانية مباحث:والعبلج ،، األسباباألخبلقية والسموكيةلذم القولية مجاالت ا

 :  ، وفيو ثبلثة مطالباألول: المعنالمبحث 

 : تعر ؼ المعف. المطمب األكؿ

 .المعف األسبنب النبك   ف  ذـٌ : المطمب الثنن 

 : طر ق  العبلج النبكم ف مف لعف.المطمب الثنلث

   :، وفيو ثبلثة مطالب: السبّ المبحث الثاني

 : تعر ؼ السٌب. المطمب األكؿ

 .السبٌ  األسبنب النبك   ف  ذـٌ : المطمب الثنن 

 . : طر ق  العبلج النبكم ف مف سبٌ المطمب الثنلث

   :، وفيو ثبلثة مطالب: الشتمالمبحث الثالث

 : تعر ؼ الشتـ. المطمب األكؿ

 الشتـ. األسبنب النبك   ف  ذـٌ : المطمب الثنن 

 .  العبلج النبكم ف مف شتـ : طر ق المطمب الثنلث

   :، وفيو ثبلثة مطالبرابع: الكذبالمبحث ال

 : تعر ؼ الكذب. المطمب األكؿ

 .لكذبا األسبنب النبك   ف  ذـٌ  :المطمب الثنن 
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 .  : طر ق  العبلج النبكم ف مف كذبالمطمب الثنلث

   :، وفيو ثبلثة مطالبالغيبة المبحث الخامس:

 : تعر ؼ الغ ب . المطمب األكؿ

 .لغ ب ا األسبنب النبك   ف  ذـٌ  :نن المطمب الث

 : طر ق  العبلج النبكم ف مف اغتنب. المطمب الثنلث

   :النميمة، وفيو ثبلثة مطالب المبحث السادس:

 : تعر ؼ النم م .المطمب األكؿ

 .لنم م ا األسبنب النبك   ف  ذـٌ : المطمب الثنن 

 نـٌ.: طر ق  العبلج النبكم ف مف المطمب الثنلث

   :، وفيو ثبلثة مطالبدال: الجابعالمبحث الس

 ؿ. ا: تعر ؼ الادالمطمب األكؿ

 .لاداؿا األسبنب النبك   ف  ذـٌ : المطمب الثنن 

 : طر ق  العبلج النبكم ف مف كقع ف  الاداؿ.  المطمب الثنلث

   :، وفيو أربعة مطالبدي في الدعاءالتع المبحث الثامن:

 الدعن . ك : تعر ؼ التعدم المطمب األكؿ

 .الثنن : مف صكر التعدم ف  الدعن المطمب 

 .ف  الدعن التعدم   األسبنب النبك   ف  ذـٌ : المطمب الثنلث

 : طر ق  العبلج النبكم ف مف تعدل ف  الدعن .المطمب الرابع
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 :وتتضمن ،الخــــاتمة

 .النتائج -
 .التوصيات -
 .فيارس البحث -

   :وتتضمن 

 . القرآن  ف رس ار نت 

 .  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

كالذـ  كأمن النمنذج ف ك   كالعبلج  كالقكؿ كهذ  المصطمحنت ه : المن ر  كالنبكة 
   ككتنب  من.مسمـتعر ؼ بنلبخنرم ك 

 :تضمن ثبلثة مباحثيو 

 .: التعريف بمفردات عنوان البحثالمبحث األول            

 ".البخاري ، ومسمم": التعريف بنموذجي البحث المبحث الثاني 

 .ومسمم المبحث الثالث: التعريف بكتابي البخاري            
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 :مدخل

إف معنلا  األخطن  القكل   ف  الماتمع  يعد مف النص ح  الكااب  فػ  اإلسػبلـ  كهػ  
فػإف  ) –عم  ـ الصبلة كالسػبلـ  –حظ الدعنة كالمرب ف كالعممن  مف م راث الرسؿ الكراـ 

  كتصػػػح   (ُ)( صػػػمكف عمػػػ  معمػػػـ النػػػنس الخ ػػػر  كأهػػػؿ السػػػمن  كاألرض  اهلل كمبلئكتػػ 
 .  لخ ر  كنشر  ف  الماتمعاالننس  األقكاؿ المذمكم  مف تعم ـ

رسػكؿ ال  فقد كنف القرآف  نزؿ عمػ  فر د ربنن    كمن ره إل   كتصح   األخطن  كح ه 
 .  كالعتنب   كاإلقرار  كاإلنكنربنألكامر  كالنكاه –صم  اهلل عم   كسمـ  –

فقػنؿ   فػ  شػعف األعمػ  – صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ –محمد  –كلقد عتب اهلل عم  نب   
[1،2]عبس  . و٢َ جَاءهُ ََّْػًَ١ْ ػَثَظَ وَذَىَٜ ً  :تعنل 

 (ِ) 

: قصػػ    مثػػؿالصػػحنب  فػػ  عػػدد مػػف المكاقػػؼككػػنف الػػكح   نػػزؿ بب ػػنف خطػػع بعػػض 
تمػؾ المخنلفػ  التػ   عمػ  ـ -تعنل  –  كك ؼ عتب اهلل مف الابؿ (ّ)نزكؿ الرمنة  ـك أحد

                                                           
  مػف ( ِٖٓٔرقػـ: )  ( َٓ/ ٓعبػندة )   بػنب فضػؿ الفقػ  عمػ  الد ث ركا  الترمذم  ف  كتنب العمـاز  مف ح( (ُ

: فػ ض ر  كقنؿ المنػنكم:" ف ػ  الكل ػد بػف ام ػؿ ل نػ  أبػك زرعػ  "  انظػ -رض  اهلل عن   –حد ث أب  أمنم  البنهم  
محمػػد المػػدعك بعبػػد الػػرؤكؼ بػػف تػػنج العػػنرف ف بػػف عمػػ  بػػف ز ػػف (  ز ػػف الػػد ف ٗٔٓ/ْالقػػد ر شػػرح الاػػنمع الصػػغ ر)

 ُط/  -مصػػػػر –الننشػػػػر: المكتبػػػػ  التانر ػػػػ  الكبػػػػرل   هػػػػػ (َُُّلمنػػػػنكم القػػػػنهرم  ) ت: العنبػػػػد ف الحػػػػدادم ثػػػػـ ا
مرفكعػػػػن "  انظػػػػر: كشػػػػؼ الخفػػػػن  كمز ػػػػؿ  هػػػػػ (  كقػػػػنؿ العامػػػػكن :" ركا  الترمػػػػذم كحسػػػػن  عػػػػف أبػػػػ  أمنمػػػػ ُّٔٓ)

  تحق ػؽ: عبػد الحم ػد    أبػك الفػدا   العامػكن  الدمشػق (  إسمنع ؿ بف محمد بف عبد ال ندم الاراحػٖٔ/ِاإللبنس)
  كصػػحح  األلبػػنن  فػػ  ـ(َََِ -هػػػ َُِْ) ُ  العصػػر    ط/بػػف أحمػػد بػػف  كسػػؼ بػػف هنػػداكم  الننشػػر: المكتبػػ

 (.   ٕٕٔ/ِصح   الانمع )
هػػػ(   َُّ  محمػػد بػػف ار ػػر  أبػػك اعفػػر  الطبػػرم  )ت : (َُِ/  ِْ ػػنف فػػ  تفسػػ ر القػػرآف ) انظػػر: اػػنمع الب( (ِ

 ـ(. َََِ -هػ  َُِْ) ُالننشر : دار هار   ط/
: اسـ الابؿ الذم كننت عند  غزكة أحد  كهك مرتاؿ ل ذا الابػؿ  كهػك ابػؿ أحمػر  ب نػ  كبػ ف المد نػ  قرابػ  أيحد (ّ)

أبػػػك عبػػػد اهلل   الركمػػػ      شػػػ نب الػػػد ف  ػػػنقكت بػػػف عبػػػد اهلل  (َُٗ/ُانظػػػر: معاػػػـ البمػػػداف ) .م ػػػؿ فػػػ  شػػػمنلٌ  ن
 (.ـُٓٗٗ) ِر: دار صندر  ب ركت   ط/الننش  هػ(ِٔٔالحمكم  )ت: 
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الصػػػحنب  الام ػػػؿ مػػػف ًقبىػػػؿ ب لكفػػػنر قػػػر ش الػػػذم سيػػػرٌ كمثػػػؿ تسػػػر ب الخبػػػر  (ُ)كقعػػػت 
  كغ ػػر  مػػف األمثمػػ  التػػ  تيبػػٌ ف معنلاػػ  (ّ) –رضػػ  اهلل عنػػ   -(ِ)حنطػػب بػػف أبػػ  بمتعػػ  

 الكح  لؤلخطن  الت  كقعت ف  الماتمع المسمـ حنؿ نزكؿ الكح .

  كمعنلاػػ  قضػػن ن النسػػن    بػػؿ نػػزؿ القػػرآف لحػػؿكلػػـ  قتصػػر ذلػػؾ عمػػ  الراػػنؿ فحسػػب
  كغ رهػػػن مػػػف قصػػػص النسػػػن  فػػػ  القػػػرآف (ٓ)كالممتحنػػػ   (ْ)  كقصػػػ  الماندلػػػ  أحػػػكال ف

 عػػػنلر  –صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  –كهكػػػذا كػػػنف النبػػػ  (ٔ)  كنػػػزكؿ الػػػكح  بشػػػعن ٌف. ـالكػػػر 
المعنلاػػ  لتمػػؾ    بػػؿ إفٌ -رضػػ  اهلل عػػن ـ -األخطػػن  القكل ػػ  التػػ  تصػػدر مػػف الصػػحنب 

 –فػػإف النبػػ    شػػممت حتػػ  مػػن  تعمػػؽ بػػنلح كاف  كاألمكنػػ   أمػػن الح ػػكاف القكل ػػ األخطػػن  
 خػػػػػؤلت :النػػػػػنس فقػػػػػنؿ  ػػػػػـك دخػػػػػكؿ مكػػػػػ   راحمتػػػػػ  بػػػػػ  بركػػػػػت –صػػػػػم  اهلل عم ػػػػػ  كسػػػػػمـ 

                                                           
  محمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػ  بكػػر بػػف فػػرح األنصػػنرم الخزراػػ  شػػمس (ِّّ/ْالاػػنمع ألحكػػنـ القػػرآف ) انظػػر: ( (ُ

هػػػ  ُِّْالر ػػنض  )   عػنلـ الكتػػب   الننشػػر:: سػم ر البخػػنرمهػػػ(  تحق ػػؽ ُٕٔالقرطبػ   )ت:   الػد ف  أبػػك عبػػد اهلل
 .  ـ( ََِّ -
راشػدة بػف  ( هك: حنطب بف أب  بمتع  بف عمرك بف عم ر بف سػمم  بػف صػعب بػف سػ ؿ بػف العت ػؾ بػف سػعند بػف(ِ

كشػ د بػدرا  كقػدـ رسػكال إلػ   -كسػمـصػم  اهلل عم ػ   -كنػ  أبػن محمػد  صػحب رسػكؿ اهلل ي  از م  بف لخـ بػف عػدم  
  لطبقػػنت الكبػػرل: اهػػػ (  انظػػر َّ) :نت بنلمد نػػ  عػػنـ  مػػإلػػ  المقػػكقس -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -مصػػر مػػف النبػػ  

)ت:  "بػػنبف سػػعد"(  محمػػد بػػف سػػعد بػػف من ػػع ال نشػػم  بػػنلكال   البصػػرم  أبػػك عبػػد اهلل  البغػػدادم المعػػركؼ َُٕ/ُ)
ـ(   َُٗٗ -هػػػ  َُُْ) ُط/ -ب ػػركت –هػػػ(  تحق ػػؽ: محمػػد عبػػد القػػندر عطػػن  الننشػػر: دار الكتػػب العمم ػػ  َِّ

ألسػػػمن  كالكنػػػ  كاإلكمػػػنؿ فػػػ  رفػػػع االرت ػػػنب عػػػف المؤتمػػػؼ  كالمختمػػػؼ فػػػ  ا(  ُِّ/ُعبػػػد البػػػر ) البػػػفكاالسػػػت عنب 
هػػ(  الننشػر: دار ْٕٓنصػر  ابػف مػنككال  )ت:   سعد الممػؾ  عمػ  بػف هبػ  اهلل بػف اعفػر  أبػك (َّٔ/ْكاألنسنب )

 ـ(.َُٗٗ-هػُُُْ) ُلبننف  ط/ -ب ركت -الكتب العمم   
: دار إح ػن  التػراث ف عمر المعػركؼ بفخػر الػد ف الػرازم  دار النشػر  محمد ب( ُٓٓ/ِٗمفنت   الغ ب )انظر: ( (ّ

 بدكف تنر   طبع. -ب ركت -العرب  
 (.ُِٗ/ِّ: انمع الب نف  لمطبرم )انظر. ( قنؿ عكًرم :" اسم ن خكل  بنت ثعمب   كزكا ن أكس بف الصنمت" (ْ
( الممتحن : بكسر الحن   اسـ فنعؿ أض ؼ الفعؿ إل  ن مانزا كمن سم ت سكرة برا ة الفنضح   لكشف ن عف ع كب (ٓ

ثـك بنت عقب  بف أب  المرأة الت  نزلت ف  ن  كه  أـ كمالمننفق ف  كق ؿ: الممتحن  بفت  الحن  اسـ مفعكؿ إضنف  إل  
هػػػػ(  َُِٓ  محمػػد بػػػف عمػػػ  بػػػف محمػػػد بػػف عبػػػد اهلل الشػػػككنن  ال منػػػ   )ت: (َِٓ/ٓمعػػ ط   انظػػػر: فػػػت  القػػػد ر)

 (. ػهػُُْْ) ُب ركت  ط/ -دمشؽ –بف كث ر  دار الكمـ الط ب الننشر: دار ا
هلل محمػكد بػف   اػنر ا( ْْٖ/ْقنك ؿ فػ  كاػك  التعك ػؿ ) ع كف األ( انظر: الكشنؼ عف حقنئؽ غكامض التنز ؿ ك (ٔ

 ػ(. ػهَُْٕ: ) عنـ الطبع  -ب ركت  –نب العرب  : دار الكتهػ (  الننشر ّٖٓعمر   الزمخشرم ) ت: 
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 خػػػػػؤلت مػػػػػن ): -كسػػػػػمـ عم ػػػػػ  اهلل صػػػػػم  -النبػػػػػ  فقػػػػػنؿ القصػػػػػكا   خػػػػػؤلت  (ُ)القصػػػػػكا 
 بػف سػعد   فػإفكأمػن األمكنػ (ِ) (الف ػؿ حػنبس حبسػ ن كلكػف بخمؽ  ل ن ذاؾ كمن القصكا  

 ال ػػـك الممحمػػ    ػػـك ال ػػـك  (ْ)سػػف نف أبػػن  ػػن: قػػنؿ  ػػـك الفػػت : -رضػػ  اهلل عنػػ  -(ّ)عبػػندة
 ألػػـ: قػػنؿ  سػػف نف بػػعب  - كسػػمـ عم ػػ  اهلل صػػم  - اهلل رسػػكؿ مػػر فممػػن الكعبػػ   تسػػتحؿ

 كلكػف سػعد  كػذب) : فقػنؿ ككػذا  كػذا: قػنؿ (قػنؿ؟ مػن): قنؿ عبندة؟ بف سعد قنؿ من تعمـ
كهػذا المػن ر النبػكم قػنـ عمػػ  (ٓ) (الكعبػ  ف ػ  كسػػ تي  ك ػـك الكعبػ   ف ػ  اهلل  عظػـ  ػـك هػذا

عنػدمن أرشػد أحػد الصػحنب  إلػ    نلا  الخطع القكل   ك دؿ عم  ذلؾالدق  العنل   ف  مع
 عمػػ  اضػػطاع ثػػـ لمصػػبلة  كضػػك ؾ فتكضػػع مضػػاعؾ  أت ػػت إذا أذكػػنر النػػـك فقػػنؿ: )

 ظ ػػػرم كألاػػػعت إل ػػػؾ  أمػػػرم كفكضػػػت إل ػػػؾ  نفسػػػ  أسػػػممت الم ػػػـ: كقػػػؿ األ مػػػف  شػػػقؾ
 أنزلػػت  الػػذم بكتنبػػؾ آمنػػت إل ػػؾ  إال منػػؾ مناػػن كال مماػػع ال إل ػػؾ  كرغبػػ  رهبػػ  إل ػػؾ 
فقػػنؿ ذلػػؾ  (  تقػػكؿ مػػن آخػػر ااعم ػػفك  الفطػػرة عمػػ  مػػت مػػت فػػإف أرسػػمت  الػػذم كبنب ػػؾ

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

                                                           
(  الننشػر: دار ُُّ/ ُ. انظر: فت  البنرم شرح صح   البخنرم   البف حاػر ) ( أم: امتنعت الننق  مف المش (ُ

 .( ػهػُّٕٗعنـ النشر )  -ب ركت –المعرف  
(  ُّٗ/ّنبػ  الشػركط )  بنب الشركط ف  الا ند كالمصػنلح  مػع أهػؿ الحػرب ككت ( ركا  البخنرم  كتنب الشركط(ِ

 .-رض  اهلل عن   –  مف حد ث المسكر بف مخرم  (ُِّٕرقـ: )
  الخػػزرج بػػف كعػب بػػف سػنعدة بػػف الخػزرج بػػف طر ػؼ بػػف ثعمبػ بػػف  حم مػ  أبػػ  بػف دلػػ ـ بػف عبػػندة بػف سػػعد( هػك: (ّ

هػ(. انظر: االست عنب  البػف ُٓق(  كق ؿ: )ُْ) عنـ: الشنـ  أرض مف بحكراف منت  كبدرا العقب  ش د نق بن  ككنف
 (.ٓٓ/ّ(  كاإلصنب   البف حار)ٗٗٓ-ْٗٓ/ِعبد البر)

 كشػػ د مكػػ   فػػت   ػػـك أسػػمـ  القرشػػ  سػػف نف أبػػك منػػنؼ  عبػػد بػػف شػػمس عبػػد بػػف أم ػػ  بػػف حػػرب بػػف صػػخرهػػك:  (ْ)
(  كاإلصػػػػػنب   البػػػػػف ُٕٓ-ُْٕ/ِهػػػػػػ(. انظػػػػػر: االسػػػػػت عنب  البػػػػػف عبػػػػػد البػػػػػر ) ّْ  مػػػػػنت بنلمد نػػػػػ  عػػػػػنـ )حن نػػػػػن
 (.ِّّ/ّحار)

(  ُْٔ/ٓالرا ػػ   ػػـك الفػػت ؟  ) -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  -( ركا  البخػػنرم  كتػػنب المغػػنزم  بػػنب: أ ػػف ركػػز النبػػ  (ٓ
 .-رض  اهلل عن من -ف الزب ر عف أب    مف حد ث عركة ب(َِْٖرقـ: )

  مف حد ث البرا  بف عنزب (ُُّٔ(  رقـ: )ٖٔ/ٖ  بنب إذا بنت طنهرا كفضم  )  كتنب الدعكاتركا  البخنرم( (ٔ
 .-رض  اهلل عن   –عنزب 

( لػـ  قػر  عمػػ  تبػد ؿ لفػػظ النبػ  بمفػػظ الرسػكؿ عمػػ  تقنرب مػن  ألف الصػػ غ  متعبػد ب ػػن. انظػر: ماػػنلس التػذك ر مػػف (ٕ
هػػ(  الننشػر: مطبكعػنت كزارة ُّٗٓ(  عبد الحم د محمد بػف بػند س الصػن نا   )ت: ِْٔحد ث البش ر النذ ر)صػ

 ـ(.ُّٖٗ -هػ َُّْ) ُالشؤكف الد ن    ط/
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ك ػػدؿ  ك عػػنلر مػػن مػػف شػػعن  المػػبس  كمػػن قػػنـ هػػذا المػػن ر فػػ  المعنلاػػ  عمػػ  الكضػػكح 
صػػم  اهلل عم ػػ   -  كدٌؽ البػػنب  فقػػنؿ النبػػ عنػػدمن اسػػتعذف أحػػد أصػػحنب  عم ػ عمػ  ذلػػؾ 

 (ُ):) مف ذا؟(  فقنؿ المستعذف: أنن  فقنؿ: ) أنن أنن (  كعن  كره ن.-كسمـ 

 كرسػػكل   اهلل  طػع مػف: فقػنؿ  -كسػػمـ عم ػ  اهلل صػم  - النبػ  عنػػدراػؿ  خطػبكلمػن 
 بػػئس ): -كسػػمـ عم ػػ  اهلل صػػم  -اهلل رسػػكؿ فقػػنؿ غػػكل  فقػػد  عصػػ من  كمػػف رشػػد  فقػػد

 (ّ) (ِ)(.كرسكل  اهلل  عص كمف: قؿ أنت  الخط ب

دراؾ المن ر النبكم ف  التعنمؿ مع األخطن  القكل   الت  حػدثت  الرسػنل  فػ  عصػر كا 
مؤ ػػد مػػف ًقبػػؿ اهلل  فعقكالػػ  كأفعنلػػ   -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  -  ألنػػ  مػػف األهم ػػ  بمكػػنف

قراران كعتنبنن.رافق ن الكح       تصح حن كا 

 تحم م ػػػػ  بدراسػػػػ  القكل ػػػػ   األخطػػػػن  معنلاػػػػ  فػػػػ  مالنبػػػػك  المػػػػن ر عػػػػف الرسػػػػنل  كهػػػػذ 
 فػ  - كسػمـ عم ػ  اهلل صػم  – النبػ  اسػتخدم  الػذم كاألسمكب الحكم  تيظً ر  فنحص 
 ذٌمػ  سػبب نػنن مب  النبػكم  الماتمػع فػ  فشػت الت  القكل   المخنلفنت مف لكث ر المعنلا 

   .- كادت إف – ذلؾ عم  المترتب  كارثنر كالًحكـ  العبلج كطر ق  األقكاؿ  لتمؾ

ألقـوال المذمومـة المنيج النبـوي فـي عـبلج ا "أسمن :ختنر البنحث عنكانن لبحث  كقد ا
   قػػػػـك مػػػػف خبللػػػػ  بامػػػػع بعػػػػض المكاقػػػػؼ "الصــــحيحان أنموذجــــًا  :، دراســــة تحميميــــة

حتػػ  تكػػكف أفضػػؿ كتنظ م ػػن  كترت ب ػػن  كتحم م ػػن  كمػػف ثىػػـ كضػػع ن عمػػ  شػػكؿ مرتػػب  
 .فنئدة  كأشمؿ نفعن

 
                                                           

(  كمسػػمـ  كتػػنب ارداب  بػػنب كراهػػ  َِٓٔ(  رقػػـ: )ٓٓ/ٖبػػنب بػػد  السػػبلـ )  االسػػتئذاف كتػػنب ( ركا  البخػػنرم (ُ
 . -رض  اهلل عن  –(  مف حد ث انبر ُِٓٓرقـ: ) ( ُٕٗٔ/ّأنن إذا ق ؿ مف هذا؟ ) :فقكؿ المستعذ

 –(  مف حػد ث عػدم بػف حػنتـ َٕٖ(  رقـ: )ْٗٓ/ِركا  مسمـ  كتنب الامع   بنب تخف ؼ الصبلة كالخطب  ) (ِ)
 .-رض  اهلل عن  

بتقػػد ـ اسػػم .  -تعػػنل  -( إنمػػن أنكػػر عم ػػ  لتشػػر ك  فػػ  الضػػم ر المقتضػػ  لمتسػػك    كأمػػر  بػػنلعطؼ  تعظ مػػن هلل (ّ
: ت) النػػككم زكر ػػن أبػػك  شػػرؼ بػػف  ح ػػ  الػػد ف مح ػػ   (ُٗٓ/ٔمسػػمـ بػػف الحاػػنج ) المن ػػنج شػػرح صػػح  انظػػر: 
 .هػ(ُِّٗ)  ِط/    -ب ركت –: دار إح ن  التراث العرب  الننشر  (هػٕٔٔ
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 :المبحث األول

 .التعريف بمفردات عنوان البحث 

 :ويتضمن 
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 المطمب األول:

 .العنوان لمفردات واالصطبلحية المغوية التعريفات 

 تعريف المنيج لغة واصطبلحًا: :الفرع األول

  : أكضػػح رى لػػ ى األمػػرى   كنى ىػػالطر ػػؽالػػن ر:   (ُ)قػػنؿ ابػػف فػػنرس:: المــنيج فــي المغــة
كمنػػػ   : الطر ػػػؽ الكاضػػػ  : الػػػن ر(ّ)كقػػػنؿ الراغػػػب( ِ).  كالامػػػع منػػػنهرطر ػػػؽ: الكالمػػن ر

[45]المائززدة   ُِٜٙممٛج جَؼَْٝ َمما ٠ِمم ُْٟٙ ةِممشْػَحه و٠َِ ْهَاج مما      قكلػػ  تعػػنل :
كالمن ػػنج فػػ  ار ػػ :  ((ْ

 (ٓ)  أك الد ف.المذهب  أك الطر ق 

 الثنبتػػػ   كالقػػػ ـ كالمعػػػن  ر الحقػػػنئؽ مػػػف متكنمػػػؿ نظػػػنـهػػػك  :االصـــطبلحوالمـــنيج فـــي 
 األهػػػػداؼ ؤدم إلػػػػ  تحق ػػػػؽتػػػػ  تػػػػ  الالمتغ ػػػػرة اإلنسػػػػنن   كالم ػػػػنرات كالمعػػػػنرؼ كالخبػػػػرات

                                                           
ػؿ  مػد بػف فػنرس بػف زكر ػن  أبػك الحسػ ف  القزك نػ    المعػركؼ بػنلرازمهك: أح( (ُ  " المػنلك   صػنحب كتػنب " الميٍامى

          مػػػنت بػػػنلرٌم عػػػنـكمذهبػػػ  فػػػ  النحػػػك مػػػذهب الكػػػكفٌ  ف   منػػػنظران  رأسػػػنن فػػػ  األدب  كػػػنف ك" معاػػػـ مقػػػن  س المغػػػ  "
عثمنف  أبك عبػد اهلل  (  شمس الد ف محمد بف أحمد بف َُٔ – َُّ/ُٕ ر أعبلـ النببل  ) : سهػ (. انظرّٓٗ) 

   ّ  ط/ق ؽ: مامكع  مػف المحققػ ف بإشػراؼ: شػع ب األرنػنؤكط   الننشػر: مؤسسػ  الرسػنل هػ(  تحْٖٕ: )ت  الذهب 
عبػػػد الحػػػ  بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف   (َْٖ/ْت الػػػذهب فػػػ  أخبػػػنر مػػػف ذهػػػب )ـ(  كشػػػذرا ُٖٓٗ -هػػػػ  َُْٓ) 

 -ب ػركت –: محمػكد األرنػنؤكط  الننشػر: دار ابػف كث ػر  دمشػؽ هػ(  تحق ؽَُٖٗ)ت:  ح  العىكرم أبك الفبل العمند 
 .ـ(ُٖٔٗ -هػ َُْٔ) ُط/
: عبػػػد السػػػبلـ محمػػػد هػػػنركف  الننشػػػر: دار (  تحق ػػػؽ ُّٔ/  ٓمػػػندة " ن ػػػر " ) : معاػػػـ مقػػػن  س المغػػػ    انظػػػر( (ِ
  . ـ(ُٕٗٗ -هػ ُّٗٗكر  عنـ النشر:) الف
  كذكػػر  صػػنحب طبقػػنت سػػ ف بػػف محمػػد بػػف المفضػػؿ األصػػب نن   الحأشػػ رهن: أبػػك القنسػػـ  ك ختمػػؼ فػػ  اسػػم ا( (ّ
حكمػن  العممػن    كػنف مػف اللمفسر ف ف مف اسم  المفضؿ  فقنؿ: المفضػؿ بػف محمػد األصػب نن   أبػك القنسػـ الراغػبا

  شػػمس الػػد ف الػػداككدم المػػنلك   (   محمػػد بػػف عمػػ  بػػف أحمػػدِّٗ/ِ: طبقػػنت المفسػػر ف ) هػػػ(. انظػػر َِٓ )ت:
  خ ػر الػد ف بػف محمػكد بػف محمػػد ( ِٓٓ/ ِ  كاألعػػبلـ  )  -ب ػركت –هػػ(  الننشػر: دار الكتػب العمم ػ  ْٓٗ)ت: 

  . ـ( ََِِ) ُٓهػ(  الننشر: دار العمـ لممبل  ف  ط/ُّٔٗبف عم  بف فنرس  الزركم  الدمشق   )ت: 
: صػػػفكاف عػػػدننف الػػػداكدم  الننشػػػر: دار القمػػػـ  الػػػدار (  تحق ػػػؽ ِٖٓ)صت فػػػ  غر ػػػب القػػػرآف انظػػػر: المفػػػردا( (ْ

 هػ( .ُُِْ) ُط/ -دمشؽ ب ركت -الشنم   
( إبػػػراه ـ أحمػػػد عبػػػدالفتنح   الننشػػػر: دار الكممػػػ  لمنشػػػر ِٖٗ/ِانظػػػر: القػػػنمكس القػػػك ـ أللفػػػنظ  القػػػرآف الكػػػر ـ )( (ٓ

 .ـ ( ََِٔ/ ُ/ُ  تنر   النشر:)  كالتكز ع
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صػػػم  اهلل عم ػػػ   –  النبػػػ  المسػػػمؾي الػػػذم سػػػمكهػػػك  كالمػػػراد بػػػنلمن ر هنػػػن: (ُ).المنشػػػكدة
 التعنمؿ مع الخطع القكل  كمعنلات .عم  ن ف   الت  سنر  كالطر ق ي -كسمـ

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

بغ ػر همػز  كننػت بمعنػ  ارتفػع  "نبػن"فػإذا أخػذت النبػكة مػف   أصبلف صح حنف ف  المغ 
أنػػ  شيػػٌرؼ  " بمعنػػ :  فػػإف اعػػؿ النبػػ  مػػعخكذان من ػػن  (ّ)مػػن ارتفػػع مػػف األرض أم:  (ِ)

ف ػػ  بمعنػػ  الخبػػر  فػػنلنب  ب مػػزو   "نبػػع"أمػػن إذا أخػػذت النبػػكة مػػف  (ْ)."عمػػ  سػػنئر الخمػػؽ
ميخبر عف اهلل.
(ٓ)  

 :النبوة في االصطبلحو 
 انقسم العمماء في تعريفيا إلى قسمين: 

  كلػػػػـ  ػػػػؤمر بخبػػػػر السػػػػمن سػػػػنف مػػػػف اعم ػػػػن بمعنػػػػ  كحػػػػ  اهلل إلػػػػ  إن :القســــم األول
ف لػـ  ػعمر  أف (ٔ)بنلتبم    قنؿ ابف أبػ  العػز الحنفػ  : " أف مػف نبػع  اهلل بخبػر السػمن   كا 

   (ٕ).غ ر    ف ك نب " بم  

                                                           
 ُ(  عمػػػػ  أحمػػػػد مػػػػدككر  الننشػػػػر: دار الفكػػػػر العربػػػػ   ط/ُّ( انظػػػػر: منػػػػنهر الترب ػػػػ  أسسػػػػ ن كتطب قنت ػػػػن )صػػػػػ(ُ
 ـ(.ََُِ -هػ ُُِْ)

صػػكر  ال ػػركم   )ت: (  محمػػد بػػف أحمػػد بػػف األزهػػرم  أبػػك من ْٖٓ/ُٓ" )  نت ػػذ ب المغػػ    مػػندة " نبػػ: انظػػر (ِ)
 ـ(.ََُِ)   ُط/ –ب ركت  -العرب  دار إح ن  التراث   هػ(  تحق ؽ: محمد عكض مرعبَّٕ

(  ََِٓ/ٔ  كالصػػػػحنح تػػػػنج المغػػػػ  كصػػػػحنح العرب ػػػػ    مػػػػندة " نبػػػػع ") (ْٖٔ/ ُٓانظػػػػر: المصػػػػدر السػػػػنبؽ ) ( (ّ
  تحق ػؽ: أحمػد عبػد الغفػكر عطػنر  الننشػر: دار هػ ( ّّٗالاكهرم الفراب   ) ت:   إسمنع ؿ بف حمند   أبك نصر

 ـ(. ُٕٖٗ -  هػ َُْٕ) ْط/ -ب ركت –العمـ لممبل  ف 
  (. ُُٗ/ ِكالصحنح  لماكهرم )  (ّْٗ/  ُٓت ذ ب المغ   لؤلزهرم )  (ْ)
 م الرك فعػػ    امػػنؿ الػػد ف ابػػف منظػػكر األنصػػنر  (  محمػػد بػػف مكػػـر بػػف عمػػ ُّْٔ/ُٓانظػػر: لسػػنف العػػرب )( (ٓ

 هػ(.ُُْْ) ُط/ -ب ركت –  الننشر: دار صندر هػ(  مندة " نبع "ُُٕاإلفر ق  )ت: 
كقػد  هك: صدر الد ف محمد بف عبل  الد ف عمٌ  بف محمد ابف أب  العز الحنفػ   األذرعػ  الصػنلح  الدمشػق  ( (ٔ

 (.ُّّ/ْ  لمزركم  )هػ (  انظر: األعبلـِٕٗ   ثـ بدمشؽ  )ت: مقضنة بدمشؽ  ثـ بنلد نر المصر ل كنف قنض ن
 هػ(.ُُْٖ)    ُزارة الشؤكف   ط / : ك (  تحق ؽ: أحمد شنكر  الننشرُٖٓ) صانظر: شرح الطحنك   ( (ٕ
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ف لـ  ؤمر بتبم غ   إل   بشرعهك إنسنف أكح  النب   : "(ُ)كقنؿ السفنر ن   (ِ)."كا 

عمػ  أف   إلػ  إنسػنف ل نبػآل ارخػر ف  اهلل مٍف اعؿ النبكة بمعن : كح والقسم الثاني:
ابػػف   قنلػػمػػن  : كػػكف اإلنبػػن  مػػف خػػبلؿ تقر ػػر شػػرع مػػن قبمػػ   كممػػن اػػن  فػػ  هػػذا المعنػػ 

 هلل  كهػػك  نبػػآل بمػػن أنبػػع اهلل: " النبػػ  هػػك المنبػػآل عػػف اهلل"  أك "هػػك الػػذم  نبئػػ  ا(ّ)ت م ػػ 
أحػد  بمغػ  عػف اهلل  كأمن إذا كنف إنمن  عمػؿ بنلشػر ع  قبمػ   كلػـ  رسػؿ هػك إلػ تعنل  ب   

 (ٔ)مػػف بعػػث لتقر ػػر شػػرع مػػف قبمػػ ". النبػػ  هػػك"  (ٓ):كقػػنؿ ارلكسػػ   (ْ)رسػػنل  ف ػػك نبػػ "
 "نبػػن  "  بنػػن ن عمػػ  أن ػػن مػػعخكذة مػػف الفعػػؿكبػػذلؾ تكػػكف النبػػكة مقػػنـ عػػنؿو  كمنزلػػ  مرتفعػػ 

كتف د معن  اإلخبنر عف اهلل كعف األمكر الد ن   كال س من عمن س حدث ف مػن   بدكف همز

                                                           
هك: محمد بف أحمد بف سنلـ السفنر ن   شمس الد ف  أبك العكف  عػنلـ بنلحػد ث كاألصػكؿ كاألدب  محقػؽ  كلػد  ((ُ

كرحؿ إلػ  دمشػؽ فعخػذ عػف عممنئ ػن  كعػند إلػ  نػنبمس فػدرس كأفتػ   كتػكف  ف  ػن عػنـ:  "مف قرل ننبمس"ف  سفنر ف 
 (.ُْ/ٔ  لمزركم  ) : األعبلـانظر هػ( ُُٖٖ)

: (  الننشػر ْٗ/ُالفرقػ  المرضػ   ) لكامع األنكار الب    كسكاطع األسرار األثر     لشرح الدرة المض   ف  عقػد ( (ِ
 سػػػػمـ بشػػػػرح القبػػػػكؿ معػػػػنرج   كانظػػػػر:ـ( ُِٖٗ -هػػػػػ  َُِْ -) ِ  ط /  -دمشػػػػؽ –مؤسسػػػػ  الخػػػػنفق ف كمكتبت ػػػػن 

 محمػكد بػف عمػر: تحق ػؽ  (هػػُّٕٕ:  ت) الحكمػ  عمػ  بػف أحمػد بف حنفظ  ( ُٖ/ِ) األصكؿ عمـ إل  الكصكؿ
 (.ـَُٗٗ - هػ َُُْ) ُ/  ط   - الدمنـ – الق ـ ابف دار: الننشر   عمر أبك
هػػػك: أحمػػػد بػػػف المفتػػػ  شػػػ نب الػػػد ف عبػػػد الحمػػػ ـ تقػػػ  الػػػد ف  أبػػػك العبػػػنس  الحرانػػػ   كلػػػد فػػػ  رب ػػػع األكؿ عػػػنـ          (ّ)
ق(. ِٖٕذم القعػػدة عػػنـ  ) َِ عمػػـك اإلسػػبلـ  كعمػػـ الكػػبلـ  كغ ػػر ذلػػؾ  مػػنت فػػ هػػػ(  كصػػنؼ الكث ػػر فػػ  ُٔٔ) 

الننشػػر:  هػػػ(  ُُٗعبػػد الػػرحمف بػػف أبػػ  بكػػر  اػػبلؿ الػػد ف السػػ كط   ) ت:  ( َِٓ: طبقػػنت الحفػػنظ  )ص انظػػر
 (.ػػهَُّْ) ُط/ -ب ركت –دار الكتب العمم   

 -هػػػػ ُِْٔ) ّ: دار الكفػػػن    ط / مر الاػػػزار  الننشػػػرنػػػكر البػػػنز  عػػػن: أ(  تحق ػػػؽَُٕ/َُمامػػػكع الفتػػػنكل ) ( (ْ
 ُ(  تحق ػػؽ: محمػػد عبػػد الػػرحمف عػػكض  الننشػػر: دار الكتػػنب العربػػ   ب ػػركت  ط/ُِٖـ (  كالنبػػكات )ص ََِٓ

 ـ(. ُٖٓٗ-هػَُْٓ)
  مفسر  محدث  فق ػ   أد ػب  لغػكم  نحػكم  : محمكد بف عبد اهلل الحس ن   أبك الكفن  ش نب الد ف ارلكس هك (ٓ)

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

  كمعاػػػػـ المػػػػػؤلف ف  (ـُُٓٗ)ننشػػػػر: ككنلػػػػ  المعػػػػنرؼ الام مػػػػ  فػػػػػ  مطبعت ػػػػن الب  ػػػػ  اسػػػػتننبكؿ ال هػػػػػ( ُّٗٗ)ت: 
هػػ(  الننشػر: مكتبػ  المثنػ  َُْٖ(  عمر بف رضن بف محمد راغب بػف عبػد الغنػ  كحنلػ  الدمشػؽ  )ت: ُٕٓ/ُِ)
 .  دار إح ن  التراث العرب -تب رك  –
عػػػنـ  –ب ػػػركت  –البػػػنرم عط ػػػ    الننشػػػر: دار الكتػػػب العمم ػػػ  : عمػػػ  عبػػػد تحق ػػػؽ ( ُّٕ/ُٕ( ركح المعػػػنن  ) (ٔ

  هػ(.ُُْٓالطبع:) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  )26( 
 

نػ  اإلخبػنر  فػنلنب   خبػر بػنل مز  الػذم تػدؿ مندتػ  عمػ  مع " نبػع" بعد  إف كنف أصم ن 
 (ُ)أيكح  إل   بش   مع ف. ـ  أقبم    سكا ن ان  ل ادد شر ع  مفعف اهلل

 تعريف العبلج لغة واصطبلحًا: الثالث:الفرع 

  كهػك الػذم  ػدؿ عمػ  االشػتراؾ، "عنلر "معخكذ مف الفعؿ الربنع  : في المغة العبلج
الشػ   معنلاػ  كعبلاػن  زاكلػ  كمنرسػ   كالمػر ض داكا   كعنلر    كالمعنلىركاكد المعنًلر

   (ِ)كالًعبلج: اسـ لمن  يعنلر ب . ،كفبلنن غنلب  كعن  دافع

 (ّ) " عػنلر مػف التنز ػؿ شػدة -صم  اهلل عم   كسمـ  -كنف رسكؿ اهلل "  ف  الحد ث:ك 

  اهلل صػػم –لنب نػػن محمػػد  –عم ػػ  السػػبلـ  –كقػػنؿ مكسػػ  (ْ) :  مػػنرس  أم عػػنلر كمعنػػ 
: منرسػػػت ـ  أم (ٓ): )عنلاػػت بنػػ  إسػػرائ ؿ أشػػد المعنلاػػ  ( ل مػػ  المعػػراج –عم ػػ  كسػػمـ 
 (ٔ).الشدة ف من أردت من ـ مف الطنع  كلق ت من ـ

نػػ  أصػػبت إنػػ  عنلاػػت امػػرأة فػػ  أقصػػ  المد نػػ   )  ػػن رسػػكؿ اهلل (ٕ)كقػػنؿ راػػؿ:   كا 

                                                           
عمػػػػ  رضػػػػن  ) ت:    محمػػػػد رشػػػػ د بػػػػف(ُِِ/ُُ  )"بتفسػػػػ ر المنػػػػنر"انظػػػػر: تفسػػػػ ر القػػػػرآف الحكػػػػ ـ المشػػػػ كر ( (ُ

 ـ(. َُٗٗ: )لمصر   العنم  لمكتنب  عنـ النشر: ال  ئ  اهػ(  الننشرُّْٓ
مػد الناػنر  مػندة "   محنمد عبػد القػندرح  (  المؤلفكف: إبراه ـ مصطف   أحمد الز نتُِٔ/ ِلمعاـ الكس ط )ا (ِ)

 .شر: دار الدعكة  بدكف تنر   طبع: مامع المغ  العرب     دار النعمر"   تحق ؽ
   بػنب(  كمسمـ  كتػنب الصػبلة ٓ(  رقـ: )ْ/ُكنف بد  الكح  ؟ )    بنب ك ؼركا  البخنرم  كتنب بد  الكح  (ّ)

 .-رض  اهلل عن من -ابف عبنس   مف حد ث(َُّّ(  رقـ:) ّٓ/ِاالستمنع لمقرا ة   )
 (.ُٓٓ/ ُ  البف حار ) فت  البنرم (ْ)
  مػف حػد ث منلػؾ بػف صعصػع  (َِّٕ(  رقـ: )ُّْ/ْبنب ذكر المبلئك   )  ركا  البخنرم  كتنب بد  الخمؽ( (ٓ
 .-رض  اهلل عن   –

بػػف أحمػػد بػػف حسػػ ف الغ تػػنب    محمػػكد بػػف أحمػػد بػػف مكسػػ  ( ْٔٓ/ِِرم )قػػنرم شػػرح صػػح   البخػػنعمػػدة ال (ٔ)
 . -ب ركت –هػ(  الننشر: دار إح ن  التراث العرب  ٖٓٓ  أبك محمد  بدر الد ف الع ن   )ت: الحنف 

ؿ عػنمر بػف قػ س   كثنن  ػن: أبػك مقبػا الراؿ عم  ثبلث  أقػكاؿ: أحػدهن: عمػرك بػف غز ػ  التمػنراختمفكا ف  اسـ هذ (ٕ)
الصػػػح ح ف  البػػػف الاػػػػكزم : كشػػػؼ المشػػػكؿ مػػػف حػػػد ث انظػػػر .: كعػػػب بػػػف عمػػػرك األنصػػػنرماألنصػػػنرم  كثنلث ػػػن

(ُ/ُٕٗ). 
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   كالمعنلاػػػ  المصػػػنرع  : تننكلػػػت ذلػػػؾ من ػػػن بمبلطفػػػ أم (ُ)من ػػػن مػػػن دكف أف أمسػػػ ن ( 
 المغ    طمؽ عم  عدة معنف: ف كب ذا  تض  أف العبلج (ِ)كمن  عبلج المر ض.

: دىاكىا نلىر : ع قنؿ  الدكا  – ُ  .     الطَّب بي المر ضى
: بحث عن  كأصمح .  قنؿ  اإلصبلح – ِ  : عنلر العطؿى
   .كالممنرس  التعنمؿ كالمزاكل  -ّ
نلىرى اٍلمىعىنًدفى كالخدم :  قنؿ الصبٌ  – ْ دىمى ىن : عى بَّ ىن.    ك  : خى  صى
   .كصحَّح   بحث عن: الخطع قنؿ: عنلر   البحث عف الخطع كتصح ح  – ٓ
نلىرى فبلنن  المغنلب  – ٔ   : غنلب .  أمعى
نلىرى عن   المدافع  – ٕ  (ّ): دافع.  أمعى

 صطبلح:اال في العبلج
نقػػنذ  المػػر ض  مػػداكاةهػػك  "  ؼكلفػػظ العػػبلج مػػراد (ْ)."كأخطنرهػػن األمػػراض آالـ مػػف كا 

كممػ  العػبلج لفػظ ك  (ٓ)األلػـ".أك   "اسػـ لمػن  يتنػنكؿ إلزالػ  المػرض بعن : لمدكا   كقد عرفك 
عم ػ  فتعر ػؼ   ك إذ  يطمؽ عمػ  األشػ ن  الحسػ    فنسػتيًع ر هنػن لماننػب المعنػكم مستعنر 

مػػػف الممنرسػػػ   –صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  –: هػػػك مػػػن قػػػنـ بػػػ  النبػػػ  العػػػبلج ب ػػػذا المف ػػػـك
  كالمعنمم  الحسن  ف  تصح   األخطن  القكل   الت  ظ رت ف  الماتمع النبكم.

 تعريف القول لغة واصطبلحًا: الرابع: الفرع
لفظػنن مفػػردان   ـ  سػكا  كػػنف لفظػنن مركبػنن  أكػؿ لفػظ نطػػؽ بػ  اإلنسػنف: مغــةال فـي القـول

                                                           
  مػػف (َُٖٕ(  رقػػـ: )َُِ/ٖ) .}إف الحسػػننت  ػػذهبف السػػ ئنت{:   كتػػنب التكبػػ    بػػنب قكلػػ  تعػػنل  ركا  مسػػمـ( (ُ

 .-رض  اهلل عن   –حد ث ابف مسعكد 
 (.ّٖ/ِارثنر  لع نض البست  )مشنرؽ األنكار عم  صحنح  (ِ)
  (َِٔ/ِة " عمػػػر " ) المعاػػػـ الكسػػػ ط   مػػػندك   (ِّٔ/ِ" )عمػػػر"  مػػػندة منظػػػكر  البػػػف العػػػرب  لسػػػنف ( انظػػػر:(ّ

  د. أمػػ ف عمػػ  السػػ د  مػػف إصػػدارت مامػػع المغػػ  ( َِ/ ُٖالكسػػ ط  مػػندة " عمػػر " ) كالعػػنم  الفصػػ   فػػ  المعاػػـ
 .–بنلقنهرة  –العرب   

  الننشػر: مكتبػ    محمػد بػف محمػد المختػنر الشػنق ط (ُُّأحكنـ الاراح  الطب     كارثنر المترتب  عم  ن ) صػػ (ْ)
 ـ(. ُْٗٗ-هػ ُُْٓ) ِ  ط/ -ادة  –الصحنب  

  أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػ  (ِٖٔ/ّ  ؿ   ج " ) بنح المن ػػر فػػ  غر ػػب الشػػرح الكب ػػر  مػػندة " ع( انظػػر: المصػػ(ٓ
 . -ب ركت –هػ(  الننشر: المكتب  العمم   َٕٕأبك العبنس )ت :  الف كم   ثـ الحمكم 
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 (ُ): األلفنظ المفردة الت   نبن  من ن الكبلـ.غ ر مف د  ك قصد ب  ـنف مف دان أكسكا  ك

كػػب "هػػك المفػظ المركػػب فػ  القضػػ   الممفكظػ  أك المف ػػـك المر  القـول فــي االصــطبلح:
 (ِ)العقم  ف  القض   المعقكل  ".

 م لغة واصطبلحًا:تعريف الذّ  الخامس: الفرع

ٍمتيػػ ي ف ػػك ذىمػػ ـه   نقػػ ض المػػدح :مغــةفــي الالــَذم   ػػ ي أاػػنر  (ّ)  قػػنؿ: ذىمى مػػ  كاػػد    كأذكأىذىمَّ
ػػٍذميكمنن  َـّ الراػػؿ أتػػ  بمػػن  ػػذـمى عػػز -قػػنؿ اهلل  اػػؿ مػػذمـك  كمػػذؤـك ر  :ك قػػنؿ(ْ) عم ػػ    كأذى
 األمػػنف فػػ  قػػكؿ كالذمػػ  (ٓ) [15]األعززفا    َٔمماَٚ َّرْممشُِْ ٠ِ ْهَمما ٠َممزَُّْو٠ ا ٠َّممذَُْىس َّ :-كاػػؿ 
 (ٔ).:) ك سع  بذمت ـ أدننهـ (-سمـ ك  صم  اهلل عم   - النب 

                                                           
   (  كانظػػر: تػػنج العػػركس مػػف اػػكاهر القػػنمكس  ِٕٓ/  ُُ: لسػػنف العػػرب  البػػف منظػػكر  مػػندة " قػػكؿ " ) انظػػر( (ُ
ب دم  مندة   الممعبد الرٌزاؽ الحس ن    أبك الف ض  محٌمد بف محٌمد بف ( ُِٗ/  َّ)  " قػكؿ "   ٌقب بمرتض   الزَّ
 .  (ـُِٕٗ -هػُِّٗ)   : دار ال دا  حق ؽ: مامكع  مف المحقق ف  الننشرت

عرب  : دار الكتنب البف محمد بف عم  الارانن   تحق ؽ: إبراه ـ األب نرم   الننشر (   عم َِّ/ُالتعر فنت )( (ِ
 .هػ (َُْٓ)  ُب ركت   ط/ –
 (.  َِِ/  ُِ  البف منظكر  مندة " ذمـ " )لسنف العربك  (  ِِٗ/  ُالصحنح   لماكهرم  مندة " ذمـ" )( (ّ
"   تحق ػػؽ: محمػػكد محمػػد بػػف أبػػ  بكػػر بػػف عبػػدالقندر الػػرازم   مػػندة " ذ  ـ   ـ (  ِِٔمختػػنر الصػػحنح )صػػػ ( (ْ

 ـ(.ُٓٗٗ -هػ ُُْٓ) ُط/ -ب ركت –: مكتب  لبننف ننشركف خنطر  الننشر
د. حػنتـ صػنل  الضػنمف   :لقنسـ  أبك بكػر  األنبػنرم  تحق ػؽبف ا (  محمدِ/ِالزاهر ف  معنن  كممنت الننس )( (ٓ

 ـ (.ُِٗٗ-هػ  ُُِْ  )ُط/ –ب ركت  -: مؤسس  الرسنل  دار النشر
(  سػػم منف بػػف ِّٕٓ  رقػػـ )(ّْ/ّسػػر   تػػرد عمػػ  أهػػؿ العسػػكر  )  بػػنب فػػ  الداكد  كتػػنب الا ػػند  ركا  أبػػك( (ٔ

 -: دار الكتنب العربػ  هػ(  الننشرِٕٓ)ت:  األشعث بف إسحنؽ بف بش ر بف شداد بف عمرك األزدم الس ًاٍستنن   
: "هػػذا عػػف أب ػػ  عػػف اػػد    قػػنؿ ابػػف الممقػػفمػػف حػػد ث عمػػرك بػػف شػػع ب  (.ـُٗٔٗ-هػػػُّٖٖ) ُ/ط   -ب ػػركت 

: البػػػدر المن ػػػر فػػػ  تخػػػر ر األحند ػػػث انظػػػر كالحػػػنكـ   كالب  قػػػ " . الحػػػد ث صػػػح    أخراػػػ  أبػػػك داكد   كالنسػػػنئ   
  عمػػر بػػف عمػػ  بػػف أحمػػد الشػػنفع  ابػػف الممقػػف سػػراج الػػد ف أبػػك حفػػص (ُٖٓ/ٗالكاقعػػ  فػػ  الشػػرح الكب ػػر) كاألثػػنر

 -الر ػنض -الننشػر: دار ال اػرة لمنشػر كالتكز ػع  كآخػركف هػ(  تحق ؽ : مصػطف  أبػك الغػ ط   َْٖالمصرم  )ت: 
  غ ر منلؾ بف أب  الرانؿ  كقد كثق  ـ (  كقنؿ ال  ثم : " رانل  رانؿ الصح  ََِْ-هػُِْٓ) ُلسعكد     ط/ا
نػػكر الػػد ف عمػػػ  بػػف أبػػ  بكػػر بػػػف  ( ِِٗ/ٔلزكائػػد كمنبػػػع الفكائػػد ): مامػػع اف حبػػنف  كلػػـ  ضػػعف  أحػػػد ". انظػػرابػػ

الننشػػػر: مكتبػػػ  القدسػػػ   القػػػنهرة   عػػػنـ النشػػػر:  : حسػػػنـ الػػػد ف القدسػػػ   هػػػػ(  تحق ػػػؽَٕٖت:    )سػػػم منف  ال  ثمػػػ
  محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد اهلل الخط ػػػػب (َُّّ/ُنن  انظػػػػر: مشػػػػكنة المصػػػػنب   )ـ(  كصػػػػحح  األلبػػػػ ُْٗٗهػػػػػ   ُُْْ)

 (.ـُٖٓٗ) ّط/ -ب ركت –تب اإلسبلم    الننشر: المكق ؽ: األلبنن هػ(  تحُْٕت:   )التبر زم  العمرم
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 (ُ).اإلسن ة ف  هك المـك: صطبلحاال في والذمّ 

ػػػرى  كمػػػفوالـــذمميم:  قػػػكؿ  ذلػػػؾ بىثػػػره أمثػػػنؿي بىػػػٍ ًض النَّمػػػؿ تىخػػػرج عمػػػ  األنػػػؼ ًمػػػف شػػػدة  الحى
كترل الذًَّم ـى عم  مننخرهـ                        كـى الً  نج كمنًزًف النٍَّمًؿ.: الشنعر

(ِ)     

 ."كمركب إضافي  "تعريف القول المذموم  أما

أك غضب مػف  –هلل عم   كسمـ صم  ا –: كؿ لفظ ن   عن  النب  هك القكؿ المذمـك
 (ّ).  أك ترتب كع د عم  ل  الانهم    أك نسب  إقنئم   أك لعن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
: ت) البصػرم  الفراه ػدم الػرحمف عبػد أبػك تمػ ـ بػف عمػرك بػف أحمػد بػف لخم ػؿا  (ِٖٗ/ٔ) العػ ف معاػـ :انظر( (ُ

 كانظػػر: ال ػػبلؿ  كمكتبػػ  دار:  الننشػػر السػػنمرائ  إبػػراه ـ .د   المخزكمػػ  م ػػدم .د: تحق ػػؽ" ذمػػـ"  مػػندة  (هػػػَُٕ
 .(ُِٓٗ/ٓ)الصحنح   لماكهرم  مندة " ذمـ " 

 .(ِٗٗ/ ُْؤلزهرم   مندة " ذمـ " )  لت ذ ب المغ  (ِ)
(   فػػػؤاد بػػػف عبػػػد العز ػػػز الشػػػم كب   الننشػػػر: الكتػػػنب ُٕ)صػػػػ  -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ -: المعمػػػـ األكؿ انظػػػر( (ّ

 منشكر عم  مكقع كزارة األكقنؼ السعكد     بدكف ب نننت.
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 :المبحث الثاني

 ."البخاري ، ومسمم"التعريف بنموذجي البحث 

 وفيو مطمبان:

 المطمب األكؿ: التعر ؼ بنإلمنـ البخنرم.                   

 الثنن : التعر ؼ بنإلمنـ مسمـ.المطمب                    
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  المطمب األول:

 .التعريف باإلمام البخاري

 .اسمو ونسبوأواًل: 

  أبػك عبػػد هػك محمػد بػف إسػػمنع ؿ بػف إبػراه ـ بػػف المغ ػرة بػف بىٍرًدٍزبىػ  الاعفػػ  البخػنرم
نمػن ق ػؿ فػ  نسػب  الاعفػ  (ّ) بنلعرب     الػزراع (ِ)كمعن  ) بىٍرًدٍزبى ( ٔ))  اهلل  ألف أبػن   كا 

: " نسػب  كال  عمػبلن (ْ)قػنؿ الحػنفظ ابػف حاػر  مغ رة أسػمـ عمػ   ػد ال مػنف الاعفػ اد  ال
  (ٓ).  كق ؿ ل  الاعف  لذلؾ"ل  بمذهب مف  رل أف مف أسمـ عم   د  شخص كنف كالؤ 

 .همولد ثانيًا:

 : كلدتي  ـك الامع  تي محمد بف إسمنع ؿ البخنرم  قكؿ:" سمع (ٔ)ؿ أبك حسنفقن
                                                           

  ( خم ػػؿ بػػف عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف إبػػراه ـ بػػف الخم ػػؿ  أبػػك  عمػػٖٓٗ/ّاإلرشػػند فػػ  معرفػػ  عممػػن  الحػػد ث )  (ُ)
 ُط/ -الر ػػنض – : د. محمػػد سػػع د عمػػر إدر ػػس  الننشػػر: مكتبػػ  الرشػػدهػػػ(  تحق ػػؽْْٔ    القزك نػػ   )ت: الخم مػػ

أبػػػك بكػػػر أحمػػػد بػػػف عمػػػ  بػػػف ثنبػػػت بػػػف أحمػػػد بػػػف م ػػػدم الخط ػػػب  ( ٔ- ٓ/ِ: تػػػنر   بغػػػداد )هػػػػ (  كانظػػػرَُْٗ)
 . -ب ركت –الكتب العمم   : دار د. بشنر عكاد معركؼ   الننشر :تحق ؽهػ(  ّْٔ) ت: البغدادم  

التعم ػؽ   : تغم ػؽ   انظػر"بفت  البن  المكحدة   ثـ را  سنكن  ثـ بن  مكحدة مفتكح    ثـ هػن  ":ضبط ن ابف حار (ِ)
 –ب ػركت   عمػنف  -  دار عمػنر المكتػب اإلسػبلم  : سع د عبد الػرحمف مكسػ  القزقػ  ( تحق ؽّْٖ/ٓالبف حار)
 هػ (.َُْٓ) ُاألردف   ط/

 (.ِٗٓ/ُ  البف منككال)كاإلكمنؿ  (ُُ/ِنر   بغداد  لمخط ب البغدادم)ت (ّ)
العسػػقبلنٌ   الشػػنفعٌ   مػػف أئمػػ   هػػك: أحمػػد بػػف عمػػٌ  بػػف محٌمػػد ابػػف حاػػر  الكنػػنن   شػػ نب الػػد ف  أبػػك الفضػػؿ  (ْ)

"اإلصػػنب  فػػ  تم  ػػز العمػػـ كالتػػنر    كالحػػد ث  صػػنحب المصػػنفنت الق مػػ   أشػػ رهن: "فػػت  البػػنرم شػػرح البخػػنرم"  ك 
محمػد بػف عبػد الػرحمف  ( ّٔ/ِ. انظر: الضػك  البلمػع ألهػؿ القػرف التنسػع )نب "  ك"التمخ ص الحب ر"  كغ رهنالصح

الننشر: منشكرات دار  هػ( َِٗبف محمد بف أب  بكر بف عثمنف بف محمد  شمس الد ف أبك الخ ر  السخنكم  )ت: 
 (.ُٖٕ/ُ(  كاألعبلـ  لمزركم  )ْٕ/ُشذرات الذهب  لمعكرم)  ك  بنع بدكف تنر   ط -ب ركت –مكتب  الح نة 

 (.َُٓ/ُفت  البنرم ) (ٓ)
  بخػػنرم  ثقػػ   متفػػؽ عم ػػ   مكثػػر عػػف محمػػد بػػف إسػػمنع ؿ  عػػ ش الكرمػػنن  م  ػػب بػػف سػػم ـ بػػف مانهػػد ٍبػػفهػػك:  (ٔ)

  كت ػذ ب الكمػنؿ فػ  (ّٕٗ/ّ)م مػ  : اإلرشػند   لمخككتبن أخرل لػـ  ركهػن غ ػر   انظػر البخنرم  ركل عن  المبسكط 
(   كسػػؼ بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف  كسػػؼ  أبػػك الحاػػنج  امػػنؿ الػػد ف ابػػف الزكػػ  أبػػ  محمػػد ّْٔ/ِْأسػػمن  الراػػنؿ)

 ُط/ -ب ػركت –بشػنر عػكاد معػركؼ  الننشػر: مؤسسػ  الرسػنل   : د.هػػ(  تحق ػؽِْٕالكمب  المزم  )ت: القضنع  
 ـ(.َُٖٗ –هػ  ََُْ)
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: إنػػ  ق ػػؿك  (ُ) بعػػد الصػػبلة لثنتػػ  عشػػر ل مػػ  خمػػت مػػف شػػكاؿ عػػنـ أربػػع كتسػػع ف كمنئػػ "
 (ْ) (ّ)ككنف مسقط رأس  مد ن  " بخنرل". (ِ) كنف لثبلث عشرة ل م  خمت مف شكاؿ

   .بداية طمبو لمعمم ثالثًا:

: أل مػػػت حفػػػظ كػػنف بػػػد  أمػػرؾ فػػػ  طمػػب الحػػػد ث؟ قػػنؿ: ك ػػػؼ البخػػنرم سػػئؿ اإلمػػػنـ
 (ٓ).: ككػـ أتػ  عم ػؾ إذ ذاؾ؟ قػنؿ: عشػر سػن ف أك أقػؿلػ  قػنؿ فػ  الكيتٌػنب الحد ث كأنػن 

مػـ   كبدأ حب  كاهتمنمػ  بعالبخنرم بدأ بطمب العمـ كهك صغ ركمف هذا النص  ظ ر أف 
 .العمؿ ف  مرحم  مبكرة مف عمر 

   .شيوخو رابعًا:

عمػػ  طمػػب   فحػػرص لقػػد كػػنف البخػػنرم شػػغكفنن بػػنلعمـ  محبػػنن لػػ  كعشػػد مػػن  كػػكف الحػػب
 خ   فبمػػ  مػػن  ز ػػد عمػػ    حتػػ  كثػػر عػػدد مشػػن  كسػػع  إلػػ  أئمتػػ   كتتبػػع مصػػندر العمػػـ

كمػػع ذلػػؾ فقػػد  (ٔ):"كتبػػت عػػف ألػػًؼ شػػ   أك أكثػػر".- رحمػػ  اهلل -  فمقػػد قػػنؿاأللػػؼ شػػ  
  كمػن مػب الحػد ثاالتقػنف فػ  ط  ك ش كخ  أف  اتمع فػ  ـ صػح  المعتقػدكنف  تحرل ف  

:"  البخػنرم كقػنؿ (ٕ)   لػ س فػ  ـ إال صػنحب حػد ث"كثمنن ف نفسػنن كتبت عف ألؼ  :"قنؿ
مػػس كشػػ كخ البخػػنرم  نحصػػركف فػػ  خ (ٖ).: اإل مػػنف قػػكؿ كعمػػؿ"إال عمػػف قػػنؿلػػـ أكتػػب 

                                                           

 (.ٗٓٗ/ّاإلرشند   لمخم م  ) (ُ)
 .(َُٓ/ُفت  البنرم  البف حار )انظر:  (ِ)
: معاػػـ البمػػداف   ن  ب ن ػػن كبػػ ف ا حػػكف  كمػػنف. انظػػر: بضػػـ البػػن : مػػف أعظػػـ مػػدف مػػن كرا  الن ػػر كأاٌم ػػبخػػنرل (ّ)

 (.ّّٓ/ُلمحمكم )
  نقمػ  إلػ  العرب ػ    د. عبػد العمػ ـ (  عبػد السػبلـ المبػنركفكرمٓ ف )صس رة اإلمنـ البخنرم س د الفق ن  كالمحدث (ْ)

 هػ (. ُِِْ)  ُدار عنلـ الفكائد مك  المكرم    ط/ الننشر:بف عبد العظ ـ الم ستكم  
  عمػػ  بػػف الحسػػف بػػف هبػػ  اهلل   (ٕٓ/ِٓتػػنر   دمشػػؽ )(  ك ٕ -ٔ/ِ: تػػنر   بغػػداد   لمخط ػػب البغػػدادم)انظػػر( (ٓ

: عمػػرك بػػف غرامػػ  العمػػركم  الننشػػر: دار الفكػػر لمطبنعػػ  كالنشػػر هػػػ(  تحق ػػؽُٕٓ  )ت:  "بػػنبف عسػػنكر" المعػػركؼ
 .(ّْٗ/ِْ  لممزم )ـ(  كت ذ ب الكمنؿُٓٗٗ -هػ  ُُْٓكالتكز ع   عنـ النشر:) 

 .(َُ/ِ  بغداد  لمخط ب البغدادم)تنر ( (ٔ
 .(ّٖٗ/ٓغم ؽ التعم ؽ  البف حار )ت (ٕ)
كتقسػػ ـ شػػ كخ البخػػنرم إلػػ  خمػػس طبقػػنت   ذكػػر  الػػذهب  قبػػؿ الحػػنفظ ابػػف   (َّٓ/ُفػػت  البػػنرم  البػػف حاػػر ) (ٖ)

 .نمن سقت كبلـ ابف حار  ألن  أكف كا    (ّٔٗ  ّٓٗ/ُِ)حار ف  كتنب  س ر أعبلـ النببل  
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  (ُ).ابف حار ذكر ذلؾ طبقنت كمن

 .تبلميذه خامسًا:

  مػداف  كالنتشػنرهـ كتفػرق ـ فػ  البم ذ اإلمنـ البخػنرم  لكثػرة عػددهـ صعب حصر تبل
ًمؿ العمـ عف الب   فقػد كيتػب عػف البخػنرم كهػك خنرم كهك لـ  زؿ شنبنن حػد ث السػفكقد حي

 محمػد كعقػب ابػف حاػر بقكلػ : كػنف مػكت (ِ)عم  بػنب محمػد بػف  كسػؼ الفر ػنب   أمرد
ان مػػف ثمنن ػػ  عشػػر   ككػػنف سػػف البخػػنرم إذ ذاؾ نحػػك الفر ػػنب  سػػن  اثنتػػ  عشػػرة كمػػنئت ف

ك تضػػ  مػػدل   ؤخػػذ عػػف البخػػنرم ك يسػػمع منػػ  حتػػ  كفنتػػ .  كلػػـ  ػػزؿ (ّ)أك دكن ػػن  عنمػػنن 
 :" سػمع الاػنمع مػف محمػد بػف إسػمنع ؿبخنرم إذا نظرنن إلػ  مػف قػنؿ عنػ كثرة تبلم ذ ال
 (ٓ).كث ر ادان  البخنرم كهذا  دؿ أف تبلم ذ (ْ)تسعكف ألفنن".

                                                           

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

  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.
مف كنف فػ  عصػر هػؤال  لكػف لػـ  سػمع مػف ثقػنت التػنبع ف  كػ دـ بػف أبػ  إ ػنس   كأبػ  مسػ ر عبػد  الطبقة الثانية:

  األعم  بف مس ر  كسع د بف أب  مر ـ  كأ كب بف سم منف بف ببلؿ   كأمثنل ـ.
هػػ  الكسػػط  مػػف مشػػن خ  كهػػـ: مػػف لػػـ  مػػؽ التػػنبع ف بػػؿ أخػػذ عػػف كبػػنر تبػػع األتبػػنع   كسػػم منف بػػف  الطبقــة الثالثــة:

سػحنؽ بػف راهك ػ    حرب  كقت ب  بف سع د  كنع ـ بف حمند  كعم  بف المد ن   ك ح   بف مع ف  كأحمد بف حنبؿ  كا 
 كأب  بكر كعثمنف ابن  أب  ش ب   كأمثنؿ هؤال   كهذ  الطبق  قد شنرك  مسمـ ف  األخذ عن ـ.

ذهم   كأب  حنتـ الػرازم  كمحمػد بػف عبػد رفقن   ف  الطمب  كمف سمع قبم  قم بلن كمحمد بف  ح   ال الطبقة الرابعة:
نمػػن  خػػرج عػػف هػػؤال  مػػن فنتػػ  عػػف  الػػرحمف "صػػنعق " كعبػػد بػػف حم ػػد   كأحمػػد بػػف النضػػر   كامنعػػ  مػػف نظػػرائ ـ  كا 

  مشن خ   أك من لـ  اد  عند غ رهـ.
ارممػ   كعبػد اهلل  قـك ف  عداد طمبتػ  فػ  السػف كاإلسػنند  سػمع مػن ـ الفنئػدة   كعبػد اهلل بػف حمػند الطبقة الخامسة:

 انظػػر: فػػت  البػػنرم  ػػرهـ  كقػػد ركل عػػن ـ أشػػ ن   سػػ رة.بػػف أبػػ  العػػنص الخػػكارزم   كحسػػ ف بػػف محمػػد القبػػنن   كغ
(ُ/َِٓ). 

 .(َِٓ/ُ) المصدر السنبؽ (ِ)
  . (ّْٔ/ٓتغم ؽ التعم ؽ )(ّ) 
 . (ُٕٓ  ُٔٓ/ُ)البنرم  البف حار (  كفت  ّٕٗ/ُِ: س ر أعبلـ النببل   لمذهب  )انظر (ْ)
  حمػػند بػػف شػػنكر  ك الحسػػ ف بػػف إسػػمنع ؿ المحػػنمم ك   إبػػراه ـ بػػف معقػػؿ النسػػف  :كمػػف أشػػ ر تبلم ػػذ البخػػنرم( ٓ) 
  أبػػك اعفػػر محمػػد بػػف أبػػ  حػػنتـ كرَّاؽ البخػػنرم  ك محمػػد بػػف إسػػحنؽ بػػف خز مػػ ك  "اػػزرة  "صػػنل  بػػف محمػػد الممقػػبك 
 مسمـ بػف الحاػنج.  ك محمد بف  كسؼ الفربرم  ك   الترمذمأبك ع س  محمد بف ع س  ك محمد بف سم منف بف فنرسك 

 (.ْ/ِانظر: تنر   بغداد  لمخط ب البغدادم)
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  .رحبلتو سادسًا:

فػػ   طمبػػ  الحػػد ثكننػػت الرحمػػ  فػػ  طمػػب الحػػد ث مػػف أهػػـ األمػػكر التػػ   يعنػػ  ب ػػن 
  قػػػنؿ لمبخػػػنرم من ػػػن أكفػػػر الحػػػظ كالنصػػػ ب   كلقػػػد كػػػنفالعصػػػكر الذهب ػػػ  لعمػػػـك الحػػػد ث

كقػػػػنؿ (ِ)العمػػػػـ إلػػػػ  سػػػػنئر محػػػػدث  األمصػػػػنر"  :" رحػػػػؿ فػػػػ  طمػػػػب(ُ)الخط ػػػػب البغػػػػدادم
ؿ الحاػػنز كالعػػراؽ كالشػػنـ كمصػػر  لق ػػت ـ :" لق ػػتي أكثػػر مػػف ألػػؼ راػػؿ مػػف أهػػالبخػػنرم
  كبنلحاػػػنز سػػػت  ة مػػػرت ف  كأهػػؿ البصػػػرة أربػػػع مػػػراتكالاز ػػػر   أهػػػؿ الشػػػنـ كمصػػػر كػػرات
   (ّ) أيحص  كـ دخمت الككف  كبغداد".  كالأعكاـ

 .ثناء العمماء عميو سابعًا:

  كعممػ   كبراعتػ  إلمػنـ البخػنرم  كاشػتي ر أمػر حفظػ ن  أهػؿ العمػـ عمػ  القػد تػكاتر ثنػ
ػ  الف  عمـ الحػد ث ًممى البخػنرم فخػران أف مئػنت المبل ػ ف   ك كفػ  قنصػ  كالػدان   حتػ  عى

 ن كأمننػػ ن أف   ك كف ػ  ثقػػ  اإلسػػبلـ   تعبػدكف اهلل بتصػػح ح مػف المسػػمم ف عمػ  مػػدار تػنر 
  .-عز كاؿ -  أص  كتنب بعد كتنب اهلل  ككف كتنب  الصح  

مػػ  بعسػػرهن عمػػ    كأثنػػت األمػػ  البخػػنرم مػػف شػػت  عممػػن  األمصػػنركلقػػد اػػن  الثنػػن  ع
كسعقتصر هنػن عمػ  بعػض مػن كرد فػ  مدحػ  ممػف أدركػ  مػف شػ كخ    هذا اإلمنـ الفحؿ
:" لػػك كػػنف الػػذم قػػنؿ (ْ)قت بػػ  بػػف سػػع د  عم ػػ  مػػف شػػ كخ   فممػػف أثنػػ كأقرانػػ  كتبلم ػػذ .

                                                           

: أحمد بف عم  بف ثنبت بف أحمػد بػف م ػدم بػف ثنبػت البغػدادم  المعػركؼ بنلخط ػب  صػنحب تػنر   بغػداد هك (ُ)
   ع ذم الحاػػ  عػػنـ  ػػـك االثنػػ ف سػػنب   كتػػكف  ببغػػداد هػػػ ( ِّٗفػػ  امػػندل ارخػػرة عػػنـ )  كغ ػػر  مػػف المصػػنفنت  كلػػد

  أحمػد بػف محمػد بػف إبػراه ـ بػف أبػ  بكػر ابػف خمكػنف (ِٗ/ُع نف كأنبن  أبنن  الزمنف): كف نت األهػ (  انظرّْٔ) 
 -ب ػركت –  الننشػر: دار صػندر هػػ(  تحق ػؽ: إحسػنف عبػنسُٖٔإلربم   )ت: البرمك   أبك العبنس شمس الد ف  ا

 .(ُِٕ/ُـ   لمزركم  )ـ (  كاألعبلُْٗٗ)  ُط/
 (.ٓ/ِتنر   بغداد  لمخط ب البغدادم ) (ِ)
 .(َِٓ/ُ  البف حار )فت  البنرم (ّ)
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   كلػد عػنـ  (ْ)
الحػد ث  كالمتبحػر ف فػ  السػنف  كانتحنل ػن كتػب عنػ  أحمػد  ك ح ػ   كخمػؼ كابػف  هػ (  كنف مف المتقنػ ف فػ  َُٓ)

(  َِ/ٗ  البػػػف حبػػػػنف )ظػػػر: الثقػػػػنتان .هػػػػػ ( َِْمػػػػف العػػػراق  ف  مػػػػنت عػػػنـ )  كأضػػػراب ـ أبػػػ  شػػػػ ب  كأبػػػك خ ثمػػػػ 
 .(ّٓٗ/ّكاإلرشند  لمخم م  )
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:" مػػػن قػػػنؿ (ِ)ككػػػذلؾ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ (ُ)محمػػػد بػػػف إسػػػمنع ؿ فػػػ  الصػػػحنب  لكػػػنف آ ػػػ ".
فػػ  الثنػػػن   (ٓ)بػػف المػػد ن كقػػنؿ عمػػ   (ْ)ف إسػػػمنع ؿ".مثػػؿ محمػػد بػػ (ّ)أخراػػت خراسػػنف

 (ٕ)كممػػف أثنػػ  عم ػػ  مػػف أقرانػػ  أبػػك حػػنتـ الػػرازم (ٔ).:" مػػن رأل مثػػؿ نفسػػ "عمػػ  البخػػنرم
كقػػنؿ عبػػد اهلل بػػف  (ٖ).سػػنف قػػط أحفػػظ مػػف محمػػد بػػف إسػػمنع ؿ"الػػذم قػػنؿ:" لػػـ تخػػرج خرا

فمػػن     كالعػػراؽ  كالشػػنـ:" قػػد رأ ػػت العممػػن  بػػنلحرم ف  كالحاػػنز(ٗ)عبػػد الػػرحمف الػػدارم 
كممػػف (َُ)أعممنػػن كأفق نػػن كأكثرنػػن طمبػػنن".   كهػػك ػػت فػػ  ـ أامػػع مػػف محمػػد بػػف إسػػمنع ؿرأ

:" مػن رأ ػت تحػت أد ػـ الػذم قػنؿ (ُُ)أثن  عم   مف تبلم ػذ  محمػد بػف إسػحنؽ بػف خز مػ 
كأحفػػػظ لػػػ  مػػػف محمػػػد بػػػف  - صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ -السػػػمن  أعمػػػـ بحػػػد ث رسػػػكؿ اهلل 

                                                           

 .(َٔٓ/ُفت  البنرم  البف حار ) (ُ)
   مع أصحنب المذاهب الفق   . نن ستعت  ترامت  ف  الفصؿ الث (ِ)
( خراسنف: ببلد كاسع   أكؿ حدكدهن ممن  م  العراؽ قصب  اك ف كب  ؽ  كآخر حدكدهن ممن  م  ال ند طخنرسػتنف (ّ

كغزن  كساستنف ككرمنف  كلػ س ذلػؾ من ػن إنمػن هػك أطػراؼ حػدكدهن  كتشػتمؿ عمػ  أٌم ػنت مػف الػببلد من ػن ن سػنبكر  
 (.َّٓ/ِ  لمحمكم )معاـ البمداف كمرك. انظر:

 .(َٕٓ/ُحار ) فت  البنرم  البف (ْ)
هك: عم  بف عبد اهلل بف اعفر السعدم  أبك الحسف  ابػف المػد ن   أصػم  مػف المد نػ   كلػد بنلبصػرة   محػدث   (ٓ)

  كغ ػرهـ  دعن  الػذهم   كالبخػنرم كأبػك داك حنفظ  أصكل  كمشنرؾ ف  بعض العمـك  سمع ابف ع  ن  كطبقت   كأخذ 
انظػػػر: تػػػذكرة الحفػػػنظ  .الحػػػد ث"   ك"تفسػػػ ر غر ػػػب الحػػػد ث" هػػػػ (  مػػػف تصػػػنن ف : " المسػػػند فػػػ  ِّْمػػػنت عػػػنـ )

 -(  محمد بف أحمد بف عثمػنف الػذهب   دراسػ  كتحق ػؽ: زكر ػن عم ػرات   الننشػر: دار الكتػب العمم ػ  ب ػركتُٓ/ِ)
 (.ُِّ/ٕ  )  لمدمشقـ (  كمعاـ المؤلف فُٖٗٗ -هػُُْٗ) ُط/ -لبننف
 .(َْٔ/ٓتغم ؽ التعم ؽ  البف حار ) (ٔ)
هػػ(  انظػر: اإلرشػند   ِٕٕهك: محمد بف إدر س بف منذر الحنظم   أبك حنتـ الرازم  أحد الحفػنظ  مػنت عػنـ)  (ٕ)

 (.ُِٖ  ُُٖ/ ِ  لمخم م  )
 .(َْٗ/ٓتغم ؽ التعم ؽ  البف حار ) (ٖ)
ب ػػراـ بػػف عبػػد الصػػمد  أبػػك محمػػد السػػمرقندم الػػدارم   كػػنف أحػػد هػػك: عبػػد اهلل بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف الفضػػؿ بػػف  (ٗ)

هػػ (   ِٓٓت:  الزهػد  )الرحنل ف ف  الحد ث  كالمكصكف ف بامع  كحفظ   كاإلتقنف لػ   مػع الثقػ  كالصػدؽ كالػكرع ك 
 .(َِٗ/ُُغداد  لمخط ب البغدادم ): تنر   بانظر
 .(َُْ/ٓتغم ؽ التعم ؽ  البف حار) (َُ)
سمع بخراسنف  إسحنؽ بف خز م  أبك بكر الن سنبكرم  اتفؽ ف  كقت  أهؿ الشرؽ أن  إمنـ األئم  هك: محمد بف ( (ُُ

سػحنؽ بػف راهك ػ    كقػد امػع بػ ف الحػد ث   ُِّكالفقػ    مػنت عػنـ )عم  بف حار  كعتب  بف عبد اهلل ال حمػدم  كا 
بػف عمػ  أبػك اسػحنؽ الشػ رازم  )ت:  راه ـ  إبػ(َُٓ/ُطبقنت الفق ن  )(   ك ّّٖ/ّ: اإلرشند   لمخم م  )هػ(  انظر

 ـ (.َُٕٗ) ُط/ -لبننف –الننشر: دار الرائد العرب   ب ركت  إحسنف عبنس  :هػ(  تحق ؽْٕٔ
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سػػ د    أقبػػؿ رام ػػؾ  ػػن:" دعنػػ(ِ) لشػػ خ  البخػػنرم الحاػػنجكقػػنؿ مسػػمـ بػػف  (ُ).إسػػمنع ؿ"
:" لػػػـ أر أحػػػدان (ْ)ع سػػػ  الترمػػػذم كقػػػنؿ أبػػػك (ّ)كطب ػػػب الحػػػد ث فػػػ  عممػػػ ".  المحػػػدث ف

نن د  أعمػػػـ مػػػف محمػػػد بػػػف بػػػنلعراؽ كال بخراسػػػنف فػػػ  معنػػػ  العمػػػؿ كالتػػػنر   كمعرفػػػ  األسػػػ
 (ٓ).إسمنع ؿ"

  .مصنفاتو ثامنًا:

فػ  الحسػف : إنػ  لػـ أر تصػن ؼ أحػدو  شػب  تصػن ف  لك قمتي  :"(ٔ)قنؿ أبك أحمد الحنكـ
رحػـ اهلل اإلمػنـ محمػد بػف :" كقػنؿ أ ضػنن  (ٕ)راػكتي أف أكػكف صػندقنن فػ  قكلػ ".  كالمبنلغػ 
كقػػد امػػػع أسػػمن  هػػذ  المؤلفػػػنت   (ٖ)   فإنػػ  الػػػذم ألػػؼ األصػػكؿ كبػػػ ف لمنػػنس"إسػػمنع ؿ

  كه : (ٗ)الحنفظ ابف حار
  "مطبػػػػػكع"التػػػػػنر   الكب ػػػػػر   ك األشػػػػرب   ك أسػػػػػنم  الصػػػػػحنب  ك "مطبػػػػػكع"األدب المفػػػػرد 

الاػػػػػنمع الصػػػػػح     ك التفسػػػػػ ر الكب ػػػػػر  ك "مطبػػػػػكع"التػػػػػنر   الصػػػػػغ ر ك   التػػػػػنر   األكسػػػػػطك 
رفػػػػع ال ػػػػد ف فػػػػ  الصػػػػبلة   ك "مطبػػػػكع "خمػػػػؽ أفعػػػػنؿ العبػػػػند   ك الاػػػػنمع الكب ػػػػر  ك "مطبػػػػكع"

                                                           

 .(ُّْ/ُِأعبلـ النببل    لمذهب  )س ر  (ُ)
 .د اإلمنـ البخنرمستعت  ترامت    بع (ِ)
 .(ِّْ/ُِأعبلـ النببل    لمذهب  )س ر  (ّ)
هػػػك: محمػػػد بػػػف ع سػػػ  بػػػف سػػػكرة بػػػف مكسػػػ  السػػػمم  البػػػكغ  الترمػػػذم  أبػػػك ع سػػػ   مػػػف أئمػػػ  عممػػػن  الحػػػد ث  (ْ)

كحفنظػػ   مػػف أهػػؿ ترمػػذ )عمػػ  ن ػػر ا حػػكف( تتممػػذ لمبخػػنرم  كشػػنرك  فػػ  بعػػض شػػ كخ   كقػػنـ برحمػػ  إلػػ  خراسػػنف 
هػػ(  مػف تصػنن ف : ِٕٗـ )كالعراؽ كالحانز كعم  ف  آخر عمر   ككنف  ضرب ب  المثؿ ف  الحفظ  منت بترمػذ عػن

 (.ُٕٖ/ِ(  كتذكرة الحفنظ   لمذهب )ّٕٖ/ٗ" الانمع الكب ر"  "كالشمنئؿ النبك  " . انظر: ت ذ ب الكمنؿ  لممزم )
  (  تحق ػػؽ: أحمػػد محمػػد شػػنكر كآخػػركف الننشػػر: دار إح ػػن  التػػراث العربػػ ّٖٕ/ٓلصػػغ ر"  لمترمػػذم )العمػػؿ "ا (ٓ)

 ب ركت.
ف أحمد بف إسحنؽ الن سنبكرم الكراب س   أبك أحمد الحنكـ محدث خراسػنف اإلمػنـ الحػنفظ هك: محمد بف محمد ب (ٔ)

 ركل عنػػ  الحػػنكـ أبػػك عبػػد اهلل   الحػػنفظ الا بػػذ   صػػنحب التصػػنن ؼ: كهػػذا هػػك الحػػنكـ الكب ػػر مؤلػػؼ كتػػنب الكنػػ  
لنببل    لمذهب  أ ضن (   كس ر أعبلـ اُِّ/ّ: تذكرة الحفنظ لمذهب  )هػ (. انظر ّٖٕرب ع األكؿ عنـ ) تكف  ف  

(ُٔ/َّٕ .) 
 .(ُّْٓتغم ؽ التعم ؽ  البف حار ) (ٕ)
 .(ِٗٔ/ّاإلرشند   لمخم م  ) (ٖ)
   .(ُٕٓ  ُٔٓ/ُفت  البنرم )انظر:  (ٗ)
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  الكنػػ   ك "مطبػػكع"القػػرا ة خمػػؼ اإلمػػنـ   ك الفكائػػد  ك العمػػؿ  ك "مطبػػكع"الضػػعفن  ك  "مطبػػكع"
  أك االعتقػػند (ُ):كمػػف كتبػػ  أ ضػػنن  .الكحػػداف  ك كتػػنب ال بػػ   ك المسػػند الكب ػػر  ك المبسػػكطك 

الػػػرد عمػػػ    ك قضػػػن ن الصػػػحنب  كالتػػػنبع ف  ك أخبػػػنر الصػػػفنت  ك السػػػنف فػػػ  الفقػػػ   ك السػػػن 
 الا م    كأصحنب التعط ؿ.

 .وفاتو تاسعًا:

فمػػػن تػػػـ   ككػػػنف لػػػ  ب ػػػن أقربػػػن  فنػػػزؿ عنػػػدهـ (ِ)خرتىٍنػػػؾاػػػن  محمػػػد بػػػف إسػػػمنع ؿ إلػػػ  
بت عنػػػد صػػػبلة كتػػػكف  ل مػػػ  السػػػ (ّ)   كقبػػػر  بخرتنػػػؾاهلل تعػػػنل  إل ػػػ الشػػػ ر حتػػػ  قبضػػػ  

 عػنـ   ـك السبت لغػرة شػكاؿ مػف كديفف  ـك الفطر بعد صبلة الظ ر    ل م  الفطرالعشن 
 (ْ).هػ(ِٔٓ)

ػػٍف  تطػػنكؿ عمػػ  كال عاػػب بعػػد معرفػػ  نبػػذة  عػػف هػػذا الابػػؿ الشػػنم   أف تاػػد ال ػػـك مى
صػػػح   اإلمػػػنـ البخػػػنرم  ك شػػػكؾ فػػػ  أحند ثػػػ   ف ػػػذا ًمػػػٍف الا ػػػؿ بمكننػػػ  هػػػذا الكتػػػنب  

كال عبػػػرة  -كتػػػب لػػػ  هػػػذا القبػػػكؿ فػػػ  األمػػػ  -تعػػػنل  –كالا ػػػؿ بمكننػػػ  مؤلفػػػ   كلعػػػؿ اهلل 
اػزل  ػ   كاػزا  اهلل خ ػر مػن   لسر كنف عند هذا اإلمػنـ العظػ ـ  فرحمػ  اهلل عم -بنلشكاذ
 عف أمت . عنلمنن 

 

 

 
                                                           

  (  عمػػ  عبػػد البنسػػط مز ػػدِْٔ/ُالحنضػػر)من ػػنج المحػػدث ف فػػ  القػػرف األكؿ ال اػػرم كحتػػ  عصػػرنن انظػػر:  (ُ)
 .العنم  لمكتنب  بدكف تنر   طبع  الننشر: ال  ئ  المصر 

كبػػ ف سػػمرقند  : بفػػت  أكلػػ   كتسػػك ف ثنن ػػ   كفػػت  التػػن  المثنػػنة مػػف فػػكؽ  كنػػكف سػػنكن   ككػػنؼ: قر ػػ  ب ن ػػنخرتىٍنػػؾ (ِ)
 (.ّٔٓ/ِ: معاـ البمداف  لمحمكم  )ثبلث  فراس   انظر

ممػػػزم لكت ػػػذ ب الكمػػػنؿ   ( ٖٗ/ِٓ) تػػػنر   دمشػػػؽ  البػػػف عسػػػنكرك (  ّْ/ِ  لمخط ػػػب البغػػػدادم)تػػػنر   بغػػػداد (ّ)
 (.ِٓ/ٗ  البف حار )كت ذ ب الت ذ ب ( َُٓ/ َُعبلـ النببل   لمذهب  )  كس ر أ(ْٔٔ/ِْ)

تحق ػؽ: عػندؿ  هػػ(  ّٓٔ(  عبد اهلل بػف عػدم أبػك أحمػد الاراػنن   ) ت : َُْ/ُالكنمؿ ف  ضعفن  الرانؿ ) (ْ)
 ـ(.ُٕٗٗهػُُْٖ) ُلبننف  ط/ -ب ركت -الننشر: الكتب العمم     أحمد عبد المكاكد  عم  محمد معكض
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  المطمب الثاني:

 التعريف باإلمام مسمم.

 .اسمو ونسبو أواًل:

ٍرًد بػػػف ككشػػػنف القشػػػ رم الن سػػػنبكرمهػػػك  مسػػػمـ بػػػف الحاػػػنج بػػػف مسػػػمـ بػػػف كى
أبػػػك   (ُ)

 (ْ)  الن سنبكرم: الدار  كالمكطف"ك   "القش رم: النسب (ّ):قنؿ ابف الصبلح (ِ)  الحس ف
 (ٔ)لعم  مف مكال  قيش ر". "(ٓ):كقنؿ الذهب 

   .مولده ثانيًا:

  ابف الصػبلح:" لكػف تػنر   مكلػد  قنؿ  منـ مسمـلـ  رد تنر   محدد بنلضبط لمكلد اإل  
  كقػد كاػدنن  كالحمػد هلل   فػذكر لطػبلب عممػ  فػبل  ادكنػ عمر  كث ػران مػن تطمػب ا كمقدار

فػػ  كتػػنب " الميػػزك ف لػػركاة األخبػػنر" أنػػ  سػػمع  (ٕ)الحػػنكـ أبػػك عبػػد اهلل بػػف الب ػػع الحػػنفظ 
                                                           

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

 .(ٖٓٓػ  ٕٕٓ/ُِالنببل   لمذهب  ) س ر أعبلـ (ِ)
: عثمػػنف بػػف عبػػد الػػرحمف الكػػردم  الشػػ رزكرم  أبػػك عمػػرك  المكصػػم   الشػػنفع   صػػنحب "عمػػـك الحػػد ث" هػػك (ّ)

سػ ر أعػبلـ  :هػػ (. انظػر ّْٔهػ (  كمنت ف  دار الحد ث بدمشؽ عػنـ ) ٕٕٓالمعركؼ "بنبف الصبلح"  كلد عنـ )
 (.َِٕ/ْ(  كاألعبلـ   لمزركم  )ُُْ  َُْ/ ِّالنببل    لمذهب  )

فػؽ : مك (  تحق ؽٔٓلسقط   البف الصبلح )صص نن  صح   مسمـ مف اإلخبلؿ كالغمط كحمن ت  مف اإلسقنط كا (ْ)
 .هػ (َُْٖ)  ِط/  -ب ركت  -سبلم  : دار الغرب اإلعبداهلل عبدالقندر  دار النشر

الػػػد ف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف عثمػػػنف بػػػف قن مػػػنز الػػػذهب   أبػػػك عبػػػد اهلل  المػػػؤرخ   المحقػػػؽ  صػػػنحب  هػػػك: شػػػمس (ٓ)
: ذ ػػؿ تػػذكرة الحفػػنظ  )ص هػػػ(. انظػػرْٖٕمػػنت فػػ  دمشػػؽ عػػنـ ) التصػػنن ؼ المشػػ كرة فػػ  التػػنر    كعمػػـ الراػػنؿ  

ف الشػنفع    )ت: (  محمد بف عم  بػف الحسػف بػف حمػزة الحسػ ن  الدمشػق  شػمس الػد ف أبػك المحنسػ ّْٕ -ّّْ
ـ (  كالبدر الطنلع بمحنسف مف بعد القرف السنبع   ُٖٗٗ -هػ ُُْٗ) ُالننشر: دار الكتب العمم     ط/ هػ( ٕٓٔ

 .بدكف تنر   طبع -ب ركت –المعرف  الننشر: دار  ( َُُ/ِلمشككنن  )
 .(ٖٓٓ/ُِأعبلـ النببل   لمذهب  ) س ر (ٔ)
  شػ   المحػدث ف  أبػك عبػد بف الحكـ  اإلمنـ الحنفظ  الننقد: محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدك   بف نع ـ هك (ٕ)

هػػػ (   كطمػػب  ُِّبن سػػنبكر عػػنـ ) اهلل بػػف الب ػػع الضػػب  الط مػػنن  الن سػػنبكرم  الشػػنفع   صػػنحب التصػػنن ؼ  كلػػد
شػػ    كمػػنت عػػنـ  ن كرا  الن ػػر  كسػػمع مػػف نحػك ألفػػ كلحػػؽ األسػنن د العنل ػػ  بخراسػػنف كالعػػراؽ كمػ العمػـ منػػذ صػػغر   

 (.ُِٔ/ّ(  كتذكرة الحفنظ   لمذهب  أ ضن )ِٕٓ   ُٕٓ/ُِ: س ر أعبلـ النببل    لمذهب  )هػ (. انظر َّْ)
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  كدفػف عشػ    ػـك األحػد: تكف  مسػمـ بػف الحاػنج  قكؿ (ُ)أبنعبد اهلل بف األخـر الحنفظ 
  كهػػػك ابػػػف خمػػػس هػػػػ ف مػػػف راػػػب سػػػن  إحػػػدل كسػػػت ف كمػػػنئت ف ػػػـك االثنػػػ ف لخمػػػس بقػػػ 

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

  فػنلخبلؼ بػ ف التػنر خ ف قر ػب  (ّ)"هػػ  ق ػؿ: إنػ  كلػد سػن  أربػع كمػنئت ف :"قنؿ الذهب ك 
  لقػكؿ ر   مػ بلد اإلمػنـ مسػمـ هػك األراػ كلعؿ من ذهب إل   ابػف الصػبلح فػ  تحد ػد تػن

 .عبد اهلل بف األخـر

 .طمبو لمعمم ثالثًا:

  ف سػػػمع بمكػػػ  مػػػف هػػك أمػػػردكأكؿي سػػمنع  فػػػ  سػػػن  ثمػػػنف عشػػرة   كحػػػرَّ سػػػن  عشػػػر ف ك 
   (ٓ).  كأسرع إل  كطن امنع  مف بنلككف    كسمع  ف ك أكبر ش   ل (ْ)القعنب 

   .شيوخو رابعًا:

ذكر اإلمنـ الذهب  أف عدة ش كخ مسمـ الذم أخرج ل ـ ف  الصح   "مئتنف كعشػركف 
 (ٔ) .رابلن"

                                                           
نبف ك عػػرؼ قػػد من بػػ المػػتقف   : محمػػد بػػف  عقػػكب بػػف  كسػػؼ الشػػ بنن  أبػػك عبػػد اهلل الن سػػنبكرم بػػف األخػػـر هػػك( (ُ

أعػػبلـ  : سػػ رهػػػ (. انظػػر ّْْسػػنبكر  مػػنت عػػنـ )كػػنف صػػدر أهػػؿ الحػػد ث فػػ  ن   هػػػ ( َِٓعػػنـ )الكرمػػنن   كلػػد 
  إسمنع ؿ بف عمػر بػف كث ػر القرشػ  البصػرم أبػك الفػدا  (ِّٕ/ُ)  كطبقنت الشنفع  ف (ْٔ/ُِالنببل    لمذهب  )

الثقنفػػ  الد ن ػػ   تػػنر    تحق ػػؽ: د. أحمػػد عمػػر هنشػػـ  د. محمػػد ز ػػن ـ محمػػد عػػزب  الننشػػر: مكتبػػ  هػػػ( ْٕٕ )ت: 
 ـ(. ُّٗٗ -هػ  ُُّْالنشر:) 

 .(ْٔػن  صح   مسمـ  البف الصبلح )صص ن (ِ)
 .(ٖٓٓ/ُِس ر أعبلـ النببل  ) (ّ)
  مػف أهػؿ المد نػ  سػكف البصػرة    ػركم عػف كن ت  أبك عبػد الػرحمف كقنعب:: عبد اهلل بف مسمم  بف قعنب   هك (ْ)

هػػػ(. انظػػر:  ُِِفػػ  شػػ ر صػػفر عػػنـ ) المتقشػػف  الخشػػف   مػػنت  بنلبصػػرة سػػم منف بػػف بػػبلؿ  كمنلػػؾ   ككػػنف مػػف
   أحمػد بػف عمػ  بػف محمػد بػف إبػراه ـ  أبػك بكػر ابػف(ُُْ/ِ(  كرانؿ صح   مسػمـ )ّّٓ/ٖالثقنت  البف حبنف )

ك ى    )ت:   هػ (. َُْٕ) ُط/   -ب ركت –  الننشر: دار المعرف  هػ(  تحق ؽ: عبد اهلل الم ث ِْٖمىٍناي
  .(ٖٓٓ/ُِ)   لمذهب س ر أعبلـ النببل  (ٓ)
 .(ُٔٓ/ُِ) س ر أعبلـ النببل  (ٔ)
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 (ُ) .د أف عدد ش كخ مسمـ  ز د عم  ذلؾكمف المؤك
 .تبلميذه خامسًا:

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

 .رحبلتوسادسًا: 
  لػذلؾ قػنؿ ابػف الصػبلح (ّ)  كمصػر  كالشػنـ  كالحاػنزالعراؽرحؿ اإلمنـ مسمـ إل   

 (ْ).حم  كاسع "ر  - عن  الحد ث  -:"رحؿ ف   
 :" كقػػػػد ذكػػػػر الحػػػػنفظ ابػػػػففقػػػػنؿ  دمشػػػػؽكقػػػػد نٌبػػػػ  الػػػػذهب  إلػػػػ  أف مسػػػػممنن لػػػػـ  ػػػػدخؿ 

  قػػطفػػ  "تنر خػػ " مسػػممنن بنػػن ن عمػػ  سػػمنع  مػػف محمػػد بػػف خنلػػد السكسػػك  ف (ٓ)عسػػنكر
  (ٔ)".كالظنهر أن  لق   ف  المكسـ

 .العمماء عميوثناء سابعًا: 
 كمن قنؿ أبك  عم   (ٕ)اإلمنـ مسمـ بف الحانج " أش ر مف أف تذكر فضنئم " 

 
 

                                                           

سػػحنؽ بػػف راهك ػػ   ك أحمػػد بػػف حنبػػؿ :كمػػف أشػػ ر شػػ كخ ( ِ)   عبػػد اهلل بػػف مسػػمم  القعنبػػ   ك سػػع د بػػف منصػػكر  ك ا 
 ح ػ  بػف ك    ح ػ  بػف معػ ف  ك محمػد بػف إسػمنع ؿ البخػنرم  ك قت بػ  بػف سػع د  ك عمػ  بػف المػد ن   ك عم  بف الاعػدك 

 - ٖٓٓ/ُِالنببل    لمػذهب  )  كس ر أعبلـ (ََُ/ُّبغداد  لمخط ب البغدادم ): تنر   انظر .  ح   الن سنبكرم
ُٓٔ). 
أبػك   ك أحمػد بػف عمػ  القبلنسػ   ك أحمد بف سمم  الحنفظ  ك إبراه ـ بف محمد بف سف نف الفق   كمف أش ر تبلم ذ : (ِ)

  محمد بػف ع سػ  الترمػذم  ك محمد بف إسحنؽ بف خز م ك    بف أب  حنتـ عبد الرحمف  ك حنمد بف محمد بف الشرق 
بػػدافك    لمخط ػػب تػػنر   بغػػداد.  انظػػر: أبػػك عكانػػ   عقػػكب بػػف إسػػحنؽ اإلسػػفرا  ن   ك  ح ػػ  بػػف صػػنعد  ك مكػػ  بػػف عى

 .(َُُ/ُّالبغدادم)
 .(ٖٓٓ/ُِأعبلـ النببل    لمذهب ) س ر( (ّ

 .(ٔٓص نن  صح   مسمـ )ص (ْ)
محػػدث الشػػنـ     "بػػنبف عسػػنكر "القنسػػـ   المعػػركؼ الدمشػػق  الشػػنفع   أبػػك بػػف الحسػػف بػػف هبػػ  اهلل   : عمػػ هػػك( (ٓ

: سػػ ر أعػػبلـ هػػػ (. انظػػر ُٕٓنت فػػ  راػػب عػػنـ )   كمػػهػػػ ( ْٗٔكلػػد فػػ  المحػػـر عػػنـ ) صػػنحب "تػػنر   دمشػػؽ" 
 (.ِّٕ/ْ(  كاألعبلـ   لمزركم  )ِْٓ – ِْٕ/ُٓالنببل    لمذهب  )

 .(ِٔٓ/ُِالنببل  )س ر أعبلـ  (ٔ)
 .(ِٖٓ/ّد ف  معرف  عممن  الحد ث )اإلرشن (ٕ)
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  كمػػػػن بعػػػػد عصػػػػر    كحبػػػػن  اهلل منزلػػػػ  بثنػػػػن  عممػػػػن  عصػػػػر كلقػػػػد حظػػػػ  : (ُ)الخم مػػػػ 

الػػػذم  عػػػد مػػػع كتػػػنب البخػػػنرم   س المسػػػمم ف  بسػػػبب كتنبػػػ  "الصػػػح  "عظمػػػ  فػػػ  نفػػػك 
 . " أص   كأاٌؿ كتب السن  النبك  "الصح 

 فممن ق ؿ ف  الثنن  عم  :  
   قػػدمنف مسػػمـ بػػف الحاػػنج فػػ  أبػػن زرعػػ   كأبػػن حػػنتـ: "رأ ػػت (ِ)قػػنؿ أحمػػد بػػف سػػمم 

  (ّ)معرف  الصح   عم  مشن   عصرهمن".
    سػػئؿ عنػػ  أبػػقػػ  مػػف الحفػػنظ   لػػ  معرفػػ  بنلحػػد ث:"كػػنف ث (ْ)قػػنؿ ابػػف أبػػ  حػػنتـ 

  (ٓ).فقنؿ: صدكؽ"
 
 

                                                           
هك: خم ؿ بف عبد اهلل بف أحمد بف إبراه ـ ابف الخم ػؿ القزك نػ   أبػك  عمػ  الخم مػ   قػنض  مػف حفػنظ الحػد ث  ( (ُ

ركاة السػنف   : التق  ػد لمعرفػهػػ (. انظػر ْْٔالراػنؿ  مػنت عػنـ )العنرف ف برانل   صنحب كتنب اإلرشند ف  معرفػ  
    محمػػد بػػف عبػػد الغنػػ  بػػف أبػػ  بكػػر بػػف شػػانع  أبػػك بكػػر  معػػ ف الػػد ف  ابػػف نقطػػ  الحنبمػػ(ِِٔ/ُكالمسػػنن د ) 

 ُٖٖٗ -هػػ  َُْٖ) ُ: كمنؿ  كسؼ الحكت   الننشر: دار الكتب العمم ػ    ط/هػ (  تحق ؽِٗٔالبغدادم  ) ت: 
 (.ُّٗ/ِـ(  كاألعبلـ   لمزركم  )

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

(  الننشر: طبع  مامس دائػرة المعػنرؼ ْٓ/ِ  البف أب  حنتـ)(  كالارح كالتعد ؿَْٖ/ْالنانر) بغداد كذ كل   البف
  عبد اهلل بػف محمػد بػف اعفػر بػف ح ػنف األنصػنرم  أبػك (ُِٕ/ّبعصب نف كالكارد ف عم  ن) بح در آبند  -العثمنن   

 –: عبػػػد الغفػػػكر عبػػػد الحػػػؽ حسػػػ ف البمكشػػػ   الننشػػػر: مؤسسػػػ  الرسػػػنل  هػػػػ(  تحق ػػػؽّٗٔد  األصػػػب نن   )ت: محمػػػ
 ـ (.ُِٗٗ -هػ ُُِْ) ِط/ -ب ركت

 .(َْٕ/ُٔتنر   مد ن  دمشؽ  البف عسنكر ) (ّ)
هك: عبد الرحمف بف محمد بف إدر ػس بػف المنػذر  أبػك محمػد  التم مػ   الحنظمػ   الػرازم ابػف أبػ  حػنتـ   رحػؿ  (ْ)

ػػػعى أب ػػػ    كبعػػػد مػػػكت أب ػػػ    كصػػػنؼ التصػػػنن ؼ مػػػف أشػػػ رهن" الاػػػرح كا لتعػػػد ؿ"   مػػػنت عػػػنـ ًفػػػ  طمػػػب الحػػػد ث مى
: هػػ(  تحق ػؽِٔٓت: (   محمد بف محمد    أبػك الحسػ ف ابػف أبػ   عمػ  )ٓٓ/ِ: طبقنت الحننبم  )انظر هػ(.ِّٕ)

(   محمػد بػف شػنكر ِٕٖ/ِبدكف تنر   طبع   كفكات الكف ػنت) –ب ركت  –محمد حنمد الفق   الننشر: دار المعرف  
: إحسػػنف هػػػ(  تحق ػػؽْٕٔ)ت:  بصػػبلح الػػد ف  بػػف أحمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف شػػنكر بػػف هػػنركف بػػف شػػنكر الممقػػب

 ـ (.ُّٕٗ) ُط/ –ب ركت  –عبنس  الننشر: دار صندر 
 (.ُِٖ/ٖالارح كالتعد ؿ ) (ٓ)
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   (ِ).مسمـ بف الحانج بن سنبكر: حفنظ الدن نمف : (ُ)كقنؿ محمد بف بشنر
    بكتنبػػػ  الصػػػح   إلػػػ  منػػػنط الناػػػـك: " رفعػػػ  اهلل تبػػػنرؾ كتعػػػنلكقػػػنؿ ابػػػف الصػػػبلح

كذلػؾ فضػؿ اهلل   غ ػر  مػف العمػـكدأ ذكػر  ك يعػند فػ  عمػـ الحػد ث  ك  ب كصنر إمنمنن حيا 
  (ّ) ؤت   مف  شن ".
  كأهػػػؿ الحفػػػظ   ككبػػػنر المبػػػرز ف ف ػػػ حػػػد أعػػػبلـ أئمػػػ  هػػػذا الشػػػعف: "أ(ْ)كقػػػنؿ النػػػككم

   كالمعتػػرؼ لػػ  بنلتقػػدـ ف ػػ  بػػبلطمبػػ  إلػػ  أئمػػ  األقطػػنر كالبمػػداف   كالرحػػنل ف فػػ كاإلتقػػنف
  (ٓ)خبلؼ عند أهؿ الحذؽ كالعرفنف".

 (ٔ): "اإلمنـ الحنفظ حا  اإلسبلـ".كقنؿ أ ضنن 
 ( ٕ)".الماكد الحا  الصندؽ :" اإلمنـ الكب ر الحنفظكقنؿ أ ضنن 

:" حصػػؿ لمسػػمـ فػػ  كتنبػػ  حػػظ عظػػ ـ مفػػرط لػػـ  حصػػؿ ألحػػد مثمػػ  كقػػنؿ ابػػف حاػػر

                                                           

سػػمع عنػػدرا ك ح ػػ  بػػف سػػع د   محمػػد بػػف بشػػنر بػػف عثمػػنف بػػف داكد بػػف ك سػػنف  أبػػك بكػػر العبػػدم البصػػرم  هػػك: (ُ)
عػنذ بػف هشػنـ  ركل عنػ  البخػنرم فػ  )العمػـ(  كعبد الػرحمف بػف م ػدم   كابػف أبػ  عػدم  كعبػد الكهػنب الثقفػ    كم

(   أحمػد بػف محمػد بػف َْٔ/ِهػ (. انظر: ال دا   كاإلرشند ف  معرف  أهؿ الثقػ  كالسػداد)ِِٓمنت ف  راب عنـ) 
 –: عبػػد اهلل الم ثػػ   الننشػػر: دار المعرفػػ  هػػػ(  تحق ػؽّٖٗرم الكبلبػػنذم  )ت: الحسػ ف بػػف الحسػػف  أبػػك نصػر البخػػن

  كالتعػػػد ؿ كالتاػػػر     لمػػػف خػػػرج لػػػ  (ُِٕ/ِصػػػح   مسػػػمـ  البػػػف مناك ػػػ  ) كراػػػنؿ هػػػػ ( َُْٕ) ُط/ -ب ػػػركت
سم منف بف خمؼ بف سعد بػف أ ػكب بػف كارث التا بػ  أبػك الكل ػد القرطبػ   ( ُِٔ/ ِالبخنرم ف  الانمع الصح   )

 ُط/ –الر نض  -لمنشر كالتكز ع : د. أبك لبنب  حس ف   الننشر: دار المكا  (  تحق ؽهػْْٕالبنا  األندلس   )ت: 
 ـ(.ُٖٔٗ –هػ َُْٔ)

 .(ُٔ/ِتنر   بغداد  لمخط ب البغدادم )انظر:  (ِ)
 .(ُٔػص نن  صح   مسمـ   البف الصبلح ) ص (ّ)
 ح   بف شرؼ بف مرم بف حسف  النػككم )أك النػكاكم( أبػك زكر ػن  مح ػ  الػد ف  مػف أهػؿ نػكل   مػف قػرل  :هك (ْ)

مػػ  فػػ  الفقػػ  الشػػنفع   كالحػػد ث  كالمغػػ   تعمػػـ فػػ  دمشػػؽ كأقػػنـ ب ػػن زمنػػن  مػػف تصػػنن ف : حػػكراف انػػكب  دمشػػؽ  عبل
: طبقػنت الشػنفع   الكبػرل هػػ(. انظػرٕٔٔالحاػنج"  مػنت عػنـ ) "ركض  الطنلب ف"  ك"المن نج شرح صح   مسػمـ بػف

: د. محمػكد محمػد الطنػنح   ك د. هػػ(  تحق ػؽُٕٕالػد ف السػبك   )ت: (  تنج الد ف عبد الكهنب بف تق  ُٓٔ/ٓ)
(   ِٖٕ/ٕكالناػػـك الزاهػػرة ) هػػػ ( ُُّْ) ِكالنشػػر كالتكز ػػع  ط/عبػػد الفتػػنح محمػػد الحمػػك  الننشػػر: هاػػر لمطبنعػػ  

الننشػػػر: كزارة  هػػػػ( ْٕٖ كسػػؼ بػػػف تغػػػرم بػػػردم بػػػف عبػػػد اهلل الظػػػنهرم الحنفػػ   أبػػػك المحنسػػػف  امػػػنؿ الػػػد ف  )ت: 
 الكتب  مصر  بدكف تنر   طبع . الثقنف  كاإلرشند القكم   دار

 .    (َُ/ُ)   لمنككممسمـ بف الحانج المن نج شرح صح   (ٓ)
 .(ٖٖٓ/ِتذكرة الحفنظ   لمذهب  ) (ٔ)
 .(ٕٓٓ/ُِس ر أعبلـ النببل    لمذهب  ) (ٕ)
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  فسػبحنف المعطػ  سػمنع ؿبح ث أف بعض الننس كنف  فضم  عم  صػح   محمػد بػف إ
  (ُ)الكهنب".
   .مصنفاتوثامنًا: 

ر مػػػػػف   ك ظ ػػػػػد ػػػػػدة   لػػػػػـ  صػػػػػمنن من ػػػػػن إال القم ػػػػػؿصػػػػػنؼ اإلمػػػػػنـ مسػػػػػمـ تصػػػػػنن ؼ ع
  اإلمػػػػنـ مسػػػػمـ الكب ػػػػرة بعمػػػػـ الحػػػػد ث  كفنكنػػػػ عنن ػػػػ    اسػػػػتعراض أسػػػػمن  هػػػػذ  المؤلفػػػػنت

  :( ِ)كأسمن  هذ  المؤلفنت الت  ذكرهن بعض أهؿ العمـ ه 
  أكالد الصػحنب   ك االنتفػنع بعيهيػب السػبنع  ك األقػرافك   أفراد الشنم  ف  ك األسمن  كالكن 

 سػؤاالت   ك حػد ث عمػرك بػف شػع ب  ك الاػنمع عمػ  األبػكاب  ك التم  ػز  ك أكهنـ المحدث فك 
    كالمسػند الكب ػرالمسػند الصػح    ك المخضػرمكفك   العمػؿك   الطبقػنت  ك ألحمد بف حنبػؿ

 .  كشعب   كمنلؾالثكرم مشن  ك 
 .وفاتوتاسعًا: 

: عقد ألب  الحسػ ف مسػمـ بػف الحاػنج مامػس لممػذاكرة ككنف سبب مكت  ف من ذيكر أن 
: ال لمػػف فػ  الػػدار  كقػنؿ أكقػد السػػراج  فػذكر لػ  حػػد ث لػـ  عرفػػ  فننصػرؼ إلػػ  منزلػ  ك 

  م  ف  ػػن تمػػر  فقػػنؿ: قػػدمكهن إلػػ : أهػػد ت لنػػن سػػ  فق ػػؿ لػػ هػػذا الب ػػتمف أحػػد مػػنكـ  ػػدخ
فعصػػب  كقػػد فنػػ  التمػػر   إل ػػ   فكػػنف  طمػػب الحػػد ث  ك عخػػذ تمػػرة تمػػرة  مضػػغ ن فقػػدمكهن

فػػف  ػػـك   كدكقػػد كننػػت كفنتػػ  عشػػ    ػػـك األحػػد (ّ) نػػ  من ػػن مػػنتإ كق ػػؿ:  ككاػػد الحػػد ث
 (ْ).هػ(ُِٔ)  عنـ لخمس بق ف مف راباالثن ف 

 

 

 

                                                           

 -هػػ  َُْْ) ُدار الفكػر لمطبنعػ    كالنشػر   كالتكز ػع   ط/: الننشػر ( ُِٕ/َُ  البف حار)ت ذ ب الت ذ ب (ُ)
 .ـ( ُْٖٗ

 .(  كبل الكتنب ف لمذهب ٕٗٓ/ُِ)   كس ر أعبلـ النببل (َٗٓ/ِانظر: تذكرة الحفنظ ) (ِ)
 .(َُّ/ُّبغداد  لمخط ب البغدادم)تنر   انظر:  (ّ)
 .(ْٔػػ  صح   مسمـ  البف الصبلح )ص: ص ننانظر (ْ)
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 .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.

 .صحيح البخاريأواًل: اسم 

 كسػػػنت  -كسػػػمـ عم ػػػ  اهلل صػػػم  - اهلل رسػػػكؿ حػػػد ث مػػػف المسػػػند الصػػػح   الاػػػنمع"
 (ُ)"كأ نم 

 .صحيح البخاريثانيًا: الباعث عمى تأليف 

  ػػن الحػػد ث  فسػػمع أحػػد شػػ كخ  كػػنف اإلمػػنـ البخػػنرم فػػ  أحػػد الماػػنلس التػػ   سػػمع ف
 قػنؿ  -كسػمـ عم ػ  اهلل صػم  - اهلل رسػكؿ سػن  لصػح   مختصػرا كتنبػن امعتـ لك:  قكؿ
 -النبػػ  رأ ػػت كقػػنؿ البخػػنرم:  الصػػح   الاػػنمع امػػع فػػ  فعخػػذت قمبػػ  فػػ  ذلػػؾ فكقػػع
 فسػػعلت  عنػػ  ب ػػن ذبأ مركحػػ  كب ػػدم   د ػػ  بػػ ف كاقػػؼ ككػػعنن  -كسػػمـ عم ػػ  اهلل صػػم 
 الاػنمع إخػراج عمػ  حممنػ  الػذم ف ك  الكذب عن  تذب أنت :ل  فقنؿ  المعبر ف بعض

 عم ػػػػ  اهلل صػػػػم  -النبػػػ  خمػػػػؼ  مشػػػ  المنػػػػنـ فػػػ  البخػػػػنرم راػػػػؿ آخػػػركرأل   الصػػػح  
 عم ػػػ  اهلل صػػم  - النبػػػ  رفػػع فكممػػن   مشػػػ   -كسػػمـ عم ػػ  اهلل صػػػم  - كالنبػػ  -كسػػمـ
 (ِ).  فعكلكهن بنلدق  ف  األثرالمكضع ذلؾ ف  قدم  البخنرم كضع  قدم  -كسمـ

 ثالثًا: مكانة صحيح البخاري. 

 كصػػػم ت ذلػػػؾ قبػػػؿ اغتسػػػمت إال حػػػد ثن الصػػػح   كتػػػنب فػػػ  كتبػػػت مػػػن :"البخػػػنرم قػػنؿ
 فػػ  العممػػن  مػػف بػػنلقبكؿ  كالمتمقٌػػ الشػػعف  هػػذا فػػ  المؤلفػػ  الكتػػب أصػػ  ف ػػك (ّ)"ركعتػػ ف

 دكاك ػػػف بػػػ ف مػػػف بمزا ػػػن كخػػػص كاألقسػػػنـ  الفنػػػكف ام ػػػع فػػػ  أمثنلػػػ  فػػػنؽ فقػػػد  أكاف كػػػؿ
 مػػف أكثػر ففكائػد  الكػراـ  كاألفنضػػؿ العظػنـ  الصػنند د كالتقػدـ بنلبراعػػ  لػ  شػ د اإلسػبلـ 

                                                           
 (.ٖ/ُفت  البنرم  البف حار)( (ُ
 (.ٕ/ُالمصدر السنبؽ ) ((ِ
 (.ٕ/ُ) المصدر السنبؽ( (ّ
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ػػػػتي  أف  مػػػػف أصػػػػ  كتػػػػنب السػػػػمن  أد ػػػػـ تحػػػػت لػػػػ سك  (ُ).ستقصػػػػ تي  أف مػػػػف كأعػػػػزز  حصى
 الح طػػػػ  دراػػػنت أقصػػػ  البخػػػنرم اإلمػػػنـ ف ػػػ  بػػػذؿفقػػػد  (ِ).القػػػرآف بعػػػد كمسػػػمـ البخػػػنرم
 :ذلؾ كمف  كالتثبت

 .شنق  عمم   مرحم  كهذ   االنتقن  األول:

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

 مػف المشػ كر الصػحنب  إلػ  نقمتػ  ثقػ  عمػ  المتفػؽ الحػد ث  خػرج أف اشترط الثالث:
ف مقطػػػػػكع غ ػػػػػر متصػػػػػبل إسػػػػػنند  ك كػػػػػكف األثبػػػػػنت  الثقػػػػػنت بػػػػػ ف اخػػػػػتبلؼ غ ػػػػػر  كػػػػػنف كا 

ف فحسف  فعكثر راك نف لمصحنب   .كف  إل   الطر ؽ كص ٌ  كاحد راك إال  كف لـ كا 

 المقػػػػن  كثبػػػػكت ااتمنع مػػػػن  اشػػػترط بػػػػؿ لشػػػػ خ   الػػػراكم بمعنصػػػػرة  كتػػػػؼ لػػػـ الرابــــع:
 مػػن عمػػبل لؤلمػػ  ـقػػدٌ  الفر ػػد المػػن ر ب ػػذا البخػػنرم أف  ق نػػنن  الػػدارس  عمػػـ هنػػن مػػفك  ب ن مػػن 
 كتػنب بعػد الكتػب أصػ  بحػؽ كتنبػ  صػنر لػذلؾ مغ ر  بمثم   محق  كلف مث ؿ  إل   سبق 
 (ّ).األم  عممن  أامع كقبكل   ف   من صح  كعم  تعنل   اهلل

 :  اكانب ثبلث  إل  البخنرم صح   مزا ن كتعكد

 الصػح   فػ  التصػن ؼ إلػ  السػبؽ: أحػدهمن بػعمر ف  بخصكص  امتنز كقد نقدم أوليا:
 فػػػػ  شػػػػرط  دقػػػػ  :كارخػػػػر  -كسػػػػمـ عم ػػػػ  اهلل صػػػػم  -النبػػػػ  إلػػػػ  المرفػػػػكع مػػػػف الماػػػػرد

 .التصح  

                                                           
 القت بػػ  القسػطبلن  الممػؾ عبػد بػػف بكػر أبػ  بػف محمػػد بػف أحمػد  (ِٖ/ُ) البخػنرم صػػح   لشػرح ( إرشػند السػنرم(ُ

 (.هػُِّّ) ٕ/ط   -مصر – األم ر   الكبرل المطبع : الننشر  (هػِّٗ: ت )العبنس  أبك المصرم 
 (. ْٕ/ُٖ( مامكع الفتنكل  البف ت م   )(ِ

(  صبلح الد ف أبك سع د خم ؿ بف ك كمدم بف عبد اهلل ُّانظر: التنب  نت المامم  عم  المكاضع المشكم  )صػ (ّ)
تحق ؽ: مرزكؽ بف ه نس آؿ مرزكؽ الكهران   الننشر: الانمع  اإلسبلم   بنلمد ن    هػ(ُٕٔالدمشق  العبلئ  )ت: 
 هػ(.َُْٖالمنكرة  عنـ النشر:) 
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 مقنصػػػد البخػػػنرم لئلمػػػنـ كننػػػت إذ  لمكتػػػنب كالتشػػػر ع   الفق  ػػػ  الق مػػػ  اننػػػب وثانييـــا: 
 النقد ػ   المقنصػد نحػك لػ  كػنف عمػن تحق ق ػن عمػ  حرصػ  دراػ  تقػؿ ال اسػتنبنط   فق   
 كتنبػػ  ضػػمَّف ذلػػؾ كألاػػؿ غ ػػر   كث ػػر مػػف أكثػػر بػػ  كتم ػػز البخػػنرم بػػ  اخػػتص أمػػر كهػػك

 آم إل  ػػن مضػػنفنن  مندت ػػن  كصػػح   محتك نت ػػن كخبلصػػ  المتقدمػػ  الكتػػب أحند ػػث أصػػكؿ
 كننػػػت متػػػ  كفتػػػنكاهـ كالتػػػنبع ف الصػػػحنب  كأقػػػكاؿ ترامػػػ  كػػػؿ لمكضػػػكع المننسػػػب  القػػػرآف
 اعػؿ الذم األمر الصح    ف  شرط  دائرة عف خنرا  أن ن إال  قنئم  ذلؾ إل  الحنا 
 عمػ  الصػح    كالحػد ث القػرآف مػف بعدلت ن الشرع   لؤلحكنـ فق  كتنب الن ن   ف  كتنب 
 .  كالترت ب االستنبنط ف  خنص  من ا   أسس

بداعػػ   البخػػنرم لتفػػنف ماػػنال كػػنف الػػذم كالترت ػػب كالتبك ػػب العػػرض اننػػب وثالثيــا:  إذ كا 
ر أف استطنع  م ػداف فػ  كاخت نراتػ  النقػد ماػنؿ فػ  آرا   القػنرئ إبػبلغ لغػرض ذلؾ  يسىخ 

 الطك مػػ  كالتعم قػػنت بنلعبػػنرات الخف ػػ  كاإلشػػنرة السػػر ع  الممحػػ  مسػػتبدال كاالسػػتنبنط الفقػػ 
 (ُ).كالمتكررة

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(  محمػد بػف صػندؽ بنك ػراف  الننشػر: ِٗ َّانظر: تدك ف السن  النبك ػ  فػ  القػرن ف الثػنن  كالثنلػث لم اػرة )صػػ (ُ)
 مامع الممؾ ف د لطبنع  المصحؼ الشر ؼ بنلمد ن  المنكرة.
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 المطمب الثاني: 

 التعريف بصحيح مسمم.

 .صحيح مسممأواًل: اسم 

 عم   اهلل صم  -اهلل  رسكؿ عف العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر الصح   المسند
 (ُ). -كسمـ

  .صحيح مسممثانيًا: الباعث عمى تأليف 

 فإنػؾ ":كبلمػ  نػص كهػذا منػ   طيًمػبى  طىمىػبو  عمػ  بنػن  كتنبػ  مسػمـ اإلمػنـ تعل ؼ سبب
 المػعثكرة األخبػنر اممػ  تىعَّػريؼً  عف بنلفحص هممت أنؾ ذكرت خنلقؾ بتكف ؽ اهلل  رحمؾ

 كلمػذم :-قنؿ أف إل  - كأحكنم  الد ف سنف ف  -صم  اهلل عم   كسمـ -اهلل رسكؿ عف
 تاشػـ سػعلتن  ح ف كظننتي  الحنؿ ب  تؤكؿ كمن تدبر   إل  راعتي  ح ف اهلل أكرمؾ سعلت
 خنصػ  إ ػنم ذلػؾ نفع  ص ب  مف أكؿ كنف تمنم   ل  كقض  عم    ل  عـز لك أف ذلؾ
 القػػػـك نشػػػر مػػػف أعممنػػػنؾ مػػػن أاػػػؿ مػػػف كلكػػػف:  -قػػػنؿ أف إلػػػ  - النػػػنس مػػػف غ ػػػرم قبػػػؿ

  عرفػػكف ال الػػذ ف العػػكاـ إلػػ  ب ػػن كقػػذف ـ الما كلػػ   الضػػعنؼ بنألسػػنن د المنكػػرة األخبػػنر
 (ِ)."سعلت من إل  انبتؾإ قمكبنن عم  خؼٌ  ع كب ن 

 .مسممثالثًا: مكانة صحيح 

 مػف بنلصػح   العنن ػ  ح ث مف البخنرم اإلمنـ الكب ر بش خ  مقتد ن مسمـ اإلمنـ كنف
 بعػػػض قػػػنؿ كهنػػػن المػػػن ر  ح ػػػث مػػػف البخػػػنرم تخػػػنلؼ طر قػػػن سػػػمؾ أنػػػ  إال األحند ػػػث 

كقػد سػمؾ اإلمػنـ   (ّ)"  الحاػنج بػف مسػمـ كتػنب مػف أص ٌ  السمن  أد ـ تحت من: "األئم 
   :مسمـ المسمؾ ارت 

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

 (. ّ/ُ) المقدم  مسمـ  صح  (ِ) 
 (.َُ/ُالبنرم  البف حار)( انظر: فت  (ّ
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 مػػػػف إف :"مسػػػػمـ اإلمػػػػنـ قػػػػنؿ كدرا ػػػػ   ركا ػػػػ  الشػػػػعف ب ػػػػذا العمػػػػـ اننػػػػب تحق ػػػػؽ األول:
 ل ػن  الننقػد ف كثقػنت كسق م ن  الركا نت صح   ب ف التم  ز عرؼ أحد كؿ عم  الكااب

  تقػػ  كأف ننقم ػػ   فػػ  كالسػػتنرة مخنراػػ   صػػح  عػػرؼ مػػن إالٌ  من ػػن  ػػركل أالٌ  كالمت مػػ ف 
   (ُ) ." البدع أهؿ مف كالمعنند ف الت ـ  أهؿ عف من ن كنف من من ن

 ألػػؼ ثبلثمنئػػ  مػػف الصػػح   المسػػند هػػذا صػػنفت: "مسػػمـ اإلمػػنـ قػػنؿ االنتقػػن   الثــاني:
 (ِ) ."مسمكع  حد ث

 كمػن بحاػ   إال المسػند هذا كتنب  ف  كضعت من: "قنؿ  العام  كعدـ التركم الثالث:
 (ّ) ." بحا  إالٌ  ش ئن من  أسقطت

 فكػؿ الػرازم  زرعػ  أبػ  عمػ  هذا كتنب  عرضت: "قنؿ  العممن  عم  العرض الرابع:
 (ْ)."خرات  عم  ل  كل س صح   إن  قنؿ من ككؿ تركت   عم  ل  أف أشنر  من

 بنقػػؿ اإلسػػنند  متصػػؿ الحػػد ث  كػػكف أف صػػح ح  فػػ  مسػػمـ اإلمػػنـ شػػرط الخــامس:
 المعنصػرة بمطمػؽ كاكتفػ  كالعم   الشذكذ مف سنلمن منت ن   إل  أٌكل  مف الثق   عف الثق 
 .البخػػنرم صػػح   بعػد الثنن ػػ  الرتبػػ  الكتػنب أحػػرز هنػن كمػػف عنػػ   ركل كمػف الػػراكم بػ ف
 كقػػد  كغنمضػػ  ظػػنهرة كمعػػنرؼ فكائػػد كأكثرهمػػن أصػػح من البخػػنرم كتػػنب: " النػػككم قػػنؿ
 عمػػػـ فػػػ  نظ ػػػر لػػػ  لػػػ س بعنػػػ  ك عتػػػرؼ البخػػػنرم مػػػف  سػػػتف د ممػػػف كػػػنف مسػػػممن أف صػػػ 

 قنلػػ  الػػذم المختػػنر المػػذهب هػػك البخػػنرم كتػػنب تػػرا   مػػف ذكرنػػن  الػػذم كهػػذا  الحػػد ث
 عػف مسػمـ  ػرك كلػـ. (ٓ)"  الحػد ث أسػرار عمػ  كالغػكص كالحػذؽ االتقنف كأهؿ الامنه ر
 اإلمػػنـ شػػنرؾ أنػػ : من ػػن  كاػػك  مػػف ذلػػؾ فػػ  كعػػذر  الصػػح    كتنبػػ  فػػ  شػػ ئن البخػػنرم
 (ٔ).الحد ث أئم  عند مطمب اإلسنند عمك ف  كالرغب  ش كخ   مف كث ر ف  البخنرم

                                                           
 (.ٖ/ُ( صح   مسمـ  المقدم   بنب كاكب الركا   عف الثقنت  كترؾ الكذاب ف )(ُ
 (.ُٓ/ُ) ( شرح صح   مسمـ  لمنككم(ِ
 (.ُِٔ/ِ( تذكرة الحفنظ  لمذهب )(ّ
 (.ُٓ/ُ) ( شرح صح   مسمـ  لمنككم(ْ

 (.ُْ/ُالمصدر السنبؽ ) (ٓ)
 (.ِّ ّّ( انظر: التنب  نت المامم  عم  المكاضع المشكم   لمعبلئ  )صػ (ٔ
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 :األولالفصل 

 .، األسباب والعبلجقولية العقديةالذم ال مجاالت            

د    الت  تخص الاننب القكل  كهذا الفصؿ تكمـ البنحث ف   عف األمكر العق
كالتضم ؿ لآلخر ف  أك الضد مف ذلؾ مف اإلطرا   المذمـك  مف التكف ر كالتفس ؽ

كالتفض ؿ  كالحمؼ كاأل منف  كالتط ر كالتشنـؤ  كالتعمؽ بغ ر اهلل  كالاـز لمع ف بنلان  
 أك الننر بدكف دل ؿ  مختكمنن بنلتشب  القكل   مب ننن سبب الذـٌ  مع العبلج النبكم لذلؾ.

 :ة مباحثست ىذ الفصل ويتضمن                        

 .ألول: التكفير والتفسيق لآلخرينالمبحث ا          

 : اإلطراء والتفضيل.المبحث الثاني 

 .: الحمف واأليمانالمبحث الثالث

 .: التطير والتشاؤمالمبحث الرابع

 .، أو الناربالجنة معينالشيادة ل :المبحث الخامس                 

 .: التشبو القوليالمبحث السادس
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 األول:المبحث 

 .التكفير والتفسيق لآلخرين

 :وفيو أربعة مطالب

 : تعريف التكفير والتفسيق.المطمب األول        

 : خطورة التكفير والتفسيق واألمور المترتبة عمييما.المطمب الثاني

 .لآلخرين والتفسيق التكفير ذمّ  في النبوية األسباب: الثالث المطمب

 .في العبلج –صمى اهلل عميو وسمم  –طريقة النبي : المطمب الرابع
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 :المطمب األول

 تعريف التكفير والتفسيق.

 : تعريف التكفير لغة واصطبلحًا.الفرع األول

 مغة:ال في التكفير

كالمػراد  [21]الحديزد   ١ََ٘ثَِٛ غَُْثٍ وَػْجَةَ َُّّْٜٙ ماسَ ٤َثَاذُمُُ    :قنؿ تعنل  (ُ)تر التغط   كالسى 
   ح ث إن ـ  ستركف الحبكب داخؿ الترب .بنلكفنر: الغيٌراس

 دعن إل  الكفر. :أم  ر كفَّر بنلفن  المفتكح  المشددةمصد والتكفير: 

   صطبلح:اال في والتكفير

  (ِ)" هك نسب  أحد مف أهؿ القبم  إل  الكفر".

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

 

 

 

                                                           

هػػػ(  َُْٗ(  أ ػػكب بػػف مكسػػ  الحسػػ ن  القر مػػ  الكفػػكم  أبػػك البقػػن  الحنفػػ   )ت: ّٕٔانظػػر: الكم ػػنت ) صػػػ (ُ)
 .-ب ركت  –محمد المصرم  الننشر: مؤسس  الرسنل   -تحق ؽ: عدننف درك ش 

  –الكك ػػػػت  -( صػػػػندر عػػػف: كزارة األكقػػػػنؼ كالشػػػئكف اإلسػػػػبلم   ِِٕ/ُّالفق  ػػػ  الكك ت ػػػػ  انظػػػر: المكسػػػػكع  ( (ِ
هػػػػػػػػػ(  كمكسػػػػػػػػكع  المفػػػػػػػػنه ـ اإلسػػػػػػػػبلم   ُِْٕهػػػػػػػػػ إلػػػػػػػػ : َُْْ) مػػػػػػػػف ُط/  -مصػػػػػػػػر –الننشػػػػػػػػر: دار الصػػػػػػػػفكة 

 بدكف تنر   طبع. -مصر –(  المامس األعم  لمشئكف اإلسبلم   ُٕٓ/ُالعنم )
(  سػػعكد بػػف عبػػد العز ػػز الخمػػؼ  عػػنـ النشػػر:  ْٔ/ِدة عنػػد السػػمؼ كعنػػد المبتدعػػ  )انظػػر: أصػػكؿ مسػػنئؿ العق ػػ( (ّ
 هػ(.ُُِْ-هػَُِْ)
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 : تعريف التفسيق لغة واصطبلحًا.الفرع الثاني

 :  مغةال في الفسق

كق ؿ  احرهن لئلفسند    ألن ن تخرج مف قنؿ لمفعرة الفك سق  خركج مكرك   كمن 
قشرهن  ألف ذلؾ فسند ل ن  كمن  سم  الخركج مف طنع  فسقت الرطب : إذا خرات مف 

  (ُ).اهلل بكب رة فسقنن 

نمن سيم  ت هذ  الح كاننت  (ِ)( خمس فكاسؽ   يقتمف ف  الحؿ كالحـر):كف  الحد ث كا 
ٍبًثً فٌ فىكاسً  ـ  : لخيركًاً ٌف عف الحي   كق ؿؽى عم  االسًتعنرة   لخي رى : ال أمٍرمى  ف  الًحؿ  كالحى

ٍرمى   .حي   (ّ)ل ٌف بحنؿو

  صطبلح:في االوالتفسيق 

 (ْ)"." هك نسب  الشخص إل  الفسؽ

 

 

 

 

 

                                                           
هػػبلؿ العسػػكرم    الحسػػف بػػف عبػػد اهلل بػػف سػػ ؿ بػػف سػػع د بػػف  ح ػػ  بػػف م ػػراف أبػػك ( َْٓ/ُالفػػركؽ المغك ػػ  ) ( (ُ

بػدكف تػنر    -مصػر –شر كالتكز ع  القػنهرة   الننشر: دار العمـ كالثقنف  لمنهػ(  تحق ؽ: محمد إبراه ـ سم ـّٓٗ)ت: 
 طبع.

رضػػ  اهلل  –  مػػف حػػد ث عنئشػػ  ( ُِٗٗ(  رقػػـ: ) ُٕ/ْلحػػر   بػػنب مػػن  نػػدب لممحػػـر )ركا  مسػػمـ   كتػػنب ا( (ِ
 .-عن ن 

 .(َّْ/  ِٔتنج العركس  لمزب دم  مندة " ؼ  س  ؽ "  )( (ّ
: هػػ(  تحق ػؽّٕٓحم رل ال منػ   )ت:   نشكاف بف سع د ال(ُٖٗ/ٖ) شمس العمـك كدكا  كبلـ العرب مف الكمـك (ْ)

 -شػػؽ دم -لبنػػنف   دار الفكػػر  –ب ػػركت  -صػػر د. حسػ ف بػػف عبػػد اهلل العمػػرم  كآخػػر ف   الننشػػر: دار الفكػػر المعن
 ـ (.  ُٗٗٗ -هػ َُِْ) ُسكر ن  ط/

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  )54( 
 

 :المطمب الثاني

 :التفسيق واألمور المترتبة عمييماخطورة التكفير و 

  : خطورة التكفير والتفسيق.الفرع األول

مػف النػنس مػف كالتفس ؽ لآلخر ف مف المسنئؿ الت  ابتم  بنلخكض ف  ػن كث ػره  التكف ر
  فتاػػد ممػػف ال معرفػػ  معرفػػ  كال إتقػػنف  كال ب نػػ  كال دل ػػؿ كاضػػ  مػػف القػػرآف كالسػػن  غ ػػر
  كال خبػرة ل ػـ بمسػنلؾ م نلك ػن المظممػ  العظػنـ  كلػ س ل ػـ اطػبلع بمػدارؾ األحكػنـ ل ػـ

ف  مػػن إال فحػػكؿ    كال  ػػتكمـسػػبلـ  ككضػػحك  فػػ  هػػنت ف المسػػعلت فعمػػ  مػػن قػػرر  أئمػػ  اإل
 (ُ)األئم  األعبلـ.

  فػػبل  ػػزكؿ بشػػؾ  فكػػننكا أعظػػـ النػػنس عمػػ  أنػػ  مػػف ثبػػت إسػػبلم  العممػػن اتفػػؽ  كقػػد
كرعػػنن  ألف تكف ػػر المسػػمـ مسػػعل  خط ػػرة   اػػب عػػدـ الخػػكض ف  ػػن دكف دل ػػؿ  كبرهػػنف  
ك نبغػػ  االحتػػراز مػػف التكف ػػر مػػن كاػػد إلػػ  ذلػػؾ سػػب بلن  فبػػنب التكف ػػر بػػنب خط ػػر  كقػػد 

   (ِ)كفر أحده أحدان دكف برهنف.أف  ي  -صم  اهلل عم   كسمـ -حذر النب 

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

                                                           

ف بف مصم  بػف حمػداف بػف   سم منف بف سحمن( َّٗ/ُعف أكهنـ ابل  األكهنـ ) انظر: كشؼ غ نهب الظبلـ (ُ)
 ُ: أضػكا  السػمؼ   ط/ هػ(  الننشػرُّْٗنمر الخثعم  )ت: مصم  بف حمداف بف مسفر بف محمد بف منلؾ بف ع

 .س ر  بدكف تنر   طبع   بتصرؼ  
(  عبػػد اهلل بػػف عبػػد الحم ػػد  ُِِ صػػػنكاقضػػ  عنػػد أهػػؿ السػػن  كالامنعػػ  ) ك خكارمػػ   ك : اإل مػػنف حق قتػػ   انظػػر( (ِ

هػػ  ُِْْاألثرم   مرااع  كتقد ـ : د. عبد الرحمف بػف صػنل  المحمػكد  الننشػر: مػدار الػكطف   لمنشػر  الر ػنض ) 
   .ـ( ََِّ -
:" انػدب بػف انػندة بػف قػ س بػف مػن قػنؿ ابػف عبػد البػر كابػف األث ػراختمؼ ف  اسم  كث ران   كأص  من ق ؿ ف ػ   ك( (ّ

عمرك بف مم ؿ بف صع ر بف حراـ بػف غفػنر  ككػنف مػف كبػنر الصػحنب   كفضػبلئ ـ  قػد ـ اإلسػبلـ  أسػمـ بعػد أربعػ  
  (ُِٓٔ/ْسػػت عنب  البػػف عبػػد البػػر ): االهػػػ (". انظػػر ِّهػػػ   كق ػػؿ :  ُّ)  :ككػػنف خنمسػػنن   مػػنت بنلربػػذة  عػػنـ
(  عم  بف أب  الكـر محمد بف محمد بف عبد الكر ـ بف عبد الكاحد الش بنن  ٔٗ/ٔكأسد الغنب  ف  معرف  الصحنب  )

: عم  محمد معكض   كعندؿ أحمد عبػد المكاػكد  هػ(  تحق ؽَّٔف ابف األث ر  )ت: أبك الحسف الازرم  عز الد 
 ـ (. ُْٗٗ -هػ ُُْٓ) ُالننشر: دار الكتب العمم     ط/
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راؿه رابلن بنلفسكؽ   كال  رم   بػنلكفر  إال ارتػدت عم ػ  إف  : ) ال  رم  قكؿ -كسمـ 
 (ُ)لـ  كف صنحب  كذلؾ (.

 ػػر  كالتفسػػ ؽ هػػك   كالتكفالعقػػنبك   كالثػػكاب  قػػنؿ ابػػف ت م ػػ : "فػػإف اإل اػػنب  كالتحػػر ـ
نمػػػن عمػػػ  النػػػنس إ اػػػنب مػػػن أكابػػػ  اهلل    إلػػػ  اهلل كرسػػػكل  كػػػـ  كا  لػػػ س ألحػػػد فػػػ  هػػػذا حي
 (ِ)من حرم  اهلل   كرسكل    كتصد ؽ من أخبر اهلل ب  كرسكل ". كرسكل    كتحر ـ

أنػت كػنفر   :  أك قنؿ لػ كقنؿ ابف حار: "كهذا  قتض  أف مف قنؿ رخر: أنت فنسؽ
 (ّ)كنف هك المستحؽ لمكصؼ المذككر". فإف كنف ل س كمن قنؿ 

 :: األمور المترتبة عمى التكفيرالفرع الثاني

نمػػػن الحكػػـ عمػػ  معػػػ ف بػػنلكفر     ترتػػب عم ػػ  أمػػػكر فػػ  الػػػدن ن لػػ س بػػػنألمر ال ػػ ف  كا 
 (ْ). كأمكر ف  ارخرة

 أما أمور الدنيا:

ف ترتػػب عم ػػ  قطػػع األخػػكة الد ن ػػ  ب نػػ  كبػػ ف إخكانػػ  المسػػمم ف  كفسػػ  نكنحػػ   كمنػػع  
 تعػنل :كال  يػدع  لػ  بنلرحمػ   كال  يسػتغفر لػ   لقكلػ   التكارث ب ن  كبػ ف قرابتػ  المسػمم ف 

     َّْ٠َا َ٘ا٢َ ِٜٝ َّثِمٍ  وََّٜ مز٣ََِ ٠ََ ُمىَّْ و٢َ ََغْمرَرِّْشُو      ً كمػن    [113]التوبز:   ١ُِْٜٝشْمشََِِ٘ وََٜمىْ َ٘ما٤ُىَّْ وُوِْٜمٍ ُٔشْتَم
: )ال  حػػؿ دـ -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  – كاػػب شػػرعنن قتمػػ   لمػػردة التػػ  كقػػع ف  ػػن  لقكلػػ  

امرئ مسمـ    ش د أف ال إلػ  إال اهلل  كأنػ  رسػكؿ اهلل  إال بإحػدل ثػبلث: الث ػب الزانػ   

                                                           
 (.َْٓٔ) : (  رقـ ْٔ/ٖ ن   مف السبنب كالمعف )  ب من( ركا  البخنرم  كتنب الكح   بن(ُ

 .( ْٓٓ/ٓمامكع الفتنكل ) (ِ)
 (. ْٔٔ/  َُ  البف حار) ( فت  البنرم(ّ

(  كقضػ   التكف ػر بػ ف أهػؿ السػن  كفػرؽ الضػبلؿ فػ  ْٔ/ِ: أصكؿ مسنئؿ العق دة   عبػد العز ػز الخمػؼ )انظر (ْ)
عمػػ  بػػف كهػػؼ القحطػػنن    الننشػػر: مطبعػػ  سػػف ر  الر ػػنض  تكز ػػع:  (  د. سػػع د بػػفّٖضػػك  الكتػػنب كالس ػػنَّ  )صػػػ

 .مؤسس  الار س  لمتكز ع كاإلعبلف  الر نض   بدكف تنر   طبع
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 (ُ)لد ن  المفنرؽ لمامنع (.كالنفس بنلنفس  كالتنرؾ 

 :وأما أمور اآلخرة

ف ػػ  أخطػػر كأعظػػـ  كهػػ  حرمػػنف اإلنسػػنف مػػف رحمػػ  اهلل تعػػنل   كالخمػػكد فػػ  النػػنر  
  كقطع رانئ  مف الخركج من ن  كعدـ استحقنق  لمشفنع .

 :: األمور المترتبة عمى التفسيقالفرع الثالث

 :  (ِ)تمؾ األمكر كاألحكنـ كمف، هننؾ أمكر كأحكنـ تترتب عم  تفس ؽ ارخر ف

ألن  فقد العدال   كاهلل تعنل  أرشػد إل  ػن   كال ركا ت  إذا ش د أن  ال تقبؿ ش ندة الفنسؽ
وَالَ ذَْٕثَُٝىَّ َٜهُْٟ ةَهَادَج  وَتَذ َّ   كلقكل  تعنل :  [2]الطالق    وَوَةْهِذُوَّ رَوٌَْ ػَذٍْٚ ٠  ُْٟٙ  فقنؿ: 

ن تقبػؿ شػ ندت    لقػكؿ اهلل   فإن ػإال إذا تػنب مػف فسػق    [4]النزوف   ََّّْٜاعُِٕى٢وَوُوَْٜئَِٗ هُُٟ 

ٟ        : تعنل  َِمُ ُّمىَس سَّ َُ َغ ٝ م َِمِ ٢َّ َّٜ َُٝاىَّ  َٗ َوَوْلم ِٜم ٜ ِز٣ََ َذاُتىَّ ٣٠ِ َتْؼمِذ َر ك يتكقػؼ فػ   [5]النزوف   ِإال  َّ

ََاوََُّهَما َّٜ مز٣ََِ ٠ََ ُمىَّ إ٢ِ جَماءُْٟ٘ َِاعِمَٓ        :ؿ حد ث    حت  تقػـك ب نػ  عمػ  ذلػؾ  لقكلػ  تعػنل قبك 

       َ ْٟ ٤َماِد٠ِ ْٝمُر ََِؼ َٝمً ٠َما  َُِرْصمِثُاىَّ َػ َٜمٍح  َْٔى٠ ما ِتَجَها َُُّ ىَّ َو٢ ُذِصُُثىَّ  ََِرَث [6]الحجزفا:    ِتَ َثٍأ 
فػنلتكف ر  (ّ) 

نمػػن  سػػتمـز هػػك فنسػػؽ   أك : هػػك كػػنفركالتفسػػ ؽ لآلخػػر ف ال  قػػؼ عنػػد حػػد قكلػػ   أمػػكران   كا 
 .كف  ذلؾ منت   الخطر  كنـ كث رةك ترتب عم   أح

                                                           
(  رقػػـ: َُِّ/ّكالقصػػنص  كالػػد نت   بػػنب مػػن  بػػنح بػػ  دـ المسػػمـ )ـ  كتػػنب القسػػنم   كالمحػػنرب ف  ( ركا  مسػػم(ُ
 .-رض  اهلل  –  مف حد ث ابف مسعكد (ُٕٔٔ)

اهلل المػكاؽ    محمد بف  كسؼ بف أب  القنسـ بف  كسؼ العبػدرم الغرنػنط   أبػك عبػد(ْٖٖ/ َُالتنج كاإلكم ؿ )( (ِ
: المكسكع  الفق  ػ  الكك ت ػ  ـ (  كانظرُْٗٗ-هػُُْٔ) ُ     ط/  الننشر: دار الكتب العممهػ(ٕٖٗالمنلك  )ت: 

 (  بتصرؼ  س ر.ُّْ/ِّ)
بػػف  بػػؿ نقػػؿ بعػػض العممػػن  اإلامػػنع عمػػ  عػػدـ قبػػكؿ ركا ػػ  الفنسػػؽ   قػػنؿ القنضػػ  محمػػد بػػف الحسػػ ف بػػف القنسػػـ (ّ)

ـٍ فىنًسػؽه ًبنىبىػإو فىتىبى َّنيػكا {: عند تفس ر قكل  تعنل  –محمد  ػن ىكي نيػكا ًإٍف اى : "كفػ  ار ػ  - }ٔ :الحاػرات {. } ىن أى   ىن الًَّذ فى آمى
رح آ ػػنت األحكػػنـ : منت ػػ  المػػراـ فػػ  شػػكهػػك فتب نػػكا   كهػػك إامػػنع ". انظػػر  الفنسػػؽ   داللػػ  عمػػ  عػػدـ قبػػكؿ ركا ػػ

 هػ (. ُّٕٓ) ِ: مكتب  ال مف الكبرل   ط/(  الننشرُِْ)صػ
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 :المطمب الثالث

 .لآلخرين والتفسيق التكفير ذمّ  في النبوية األسباب

  كقػد   ألسػبنب كث ػرة التكف ػر كالتفسػ ؽ لآلخػر ف اػن ت النصػكص النبك ػ  فػ  ذـٌ لقد 
معممػ   إال أف النصػكص   كل ست (ُ) ككف الن   عف األقكاؿ المذمكم  عمكمنن هك التعبد

النبك ػػػ  تػػػدؿ بمامكع ػػػن عمػػػ  أٌف هنػػػنؾ أسػػػبنب لمن ػػػ  باننػػػب ككن ػػػن تعبػػػدان  كمػػػف تمػػػؾ 
 :  األسبنب من  عت 

 إسبلمو. يترتب عميو إباحة دم شخص قد ظير التكفير حكم شرعي :أوالً 

:) ال  حػػؿ دـ امػػرئ مسػػمـ    شػػ د أف ال إلػػ   -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –لقػػكؿ النبػػ  
اهلل  كأن  رسكؿ اهلل  إال بإحدل ثػبلث: الث ػب الزانػ   كالػنفس بػنلنفس  كالتػنرؾ لد نػ  إال 

  : ) مػػػف بػػػدؿ د نػػػ  -مـ صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػ –كقػػػنؿ رسػػػكؿ اهلل  (ِ) المفػػػنرؽ لمامنعػػػ (
كأشػػػدهن عمػػػ     مػػػف أخطػػػر األمػػػكرنلتكف ر لآلخػػػر ف بػػػدكف مسػػػتند شػػػرع فػػػ (ّ) فػػػنقتمك (

ٍف كفٌػر  متقربػنن   كأعػراض مىػالستبنح  الميكًفر دمن   كأمػكاؿ   كذلؾ الماتمعنت اإلسبلم  
  (ْ).ذلؾ أعظـ األار كالمثكب  مف اهلل  كمعتقدان ف  بذلؾ إل  اهلل

: "كل ػػذا  اػػب االحتػػراز مػػف تكف ػػر المسػػمم ف بنلػػذنكب كالخطن ػػن  فإنػػ  قػػنؿ ابػػف ت م ػػ 
   (ٓ)دمن هـ  كأمكال ـ".أكؿ بدع  ظ رت ف  اإلسبلـ   فكفر أهم ن المسمم ف  كاستحمكا 

 
                                                           

(  محمػد بػف إسػمنع ؿ بػف صػبلح بػف محمػد الحسػن   الكحبلنػ  ثػـ ِِ/ُ( انظر: سبؿ السبلـ شػرح بمػكغ المػراـ )(ُ
هػػػ(  الننشػػر: مكتبػػ  مصػػطف  البػػنب  ُُِٖد ف  المعػػركؼ كعسػػبلف  بػػنألم ر  )ت: الصػػنعنن   أبػػك إبػػراه ـ  عػػز الػػ

 كلكغ الكمب.  لحد ث عند شرح  ـ( َُٔٗ -هػ ُّٕٗ) ْالحمب   ط/
 (.ٓٓسبؽ تخر ا  ) صػ( (ِ
 –(  مػػف حػػد ث ابػػف عبػػنس َُّٕ(  رقػػـ: ) ُٔ/ْركا  البخػػنرم  كتػػنب الا ػػند  بػػنب: ال  عػػذب بعػػذاب اهلل ) ( (ّ

 .-اهلل عن منرض  
 -هػػػ  ُُّْ) ٓط/ –الكك ػػت  –  إبػػراه ـ بػػف عػػنمر الرح مػػ    مكتبػػ  قرطبػػ  (ٗ/ ُانظػػر: التكف ػػر كضػػكابط  ) (ْ)

 ـ (. ََُِ
 (.ُّ/ُّمامكع الفتنكل )  (ٓ)
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 عودة الضرر عمى القائل. :ثانياً 

  لػػـ  كػػف المقػػكؿ ف ػػ  أهػػبل لمتكف ػػر   إفلآلخػػر ف تعػػكد عكاقبػػ  عمػػ  القنئػػؿ إف التكف ػػر
)ال  رم  راؿ راػبل بنلفسػكؽ   كال  رم ػ  بػنلكفر إال  -رض  اهلل عن   -لحد ث أب  ذر

 (ُ).  إف لـ  كف صنحب  كذلؾ (ت عم  ارتد

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

فنلكممػػ ى إذا خراػػت مػػف الفػػـ   ال تػػزاؿ تطمػػب محػػبلن لكقكع ػػن  فًإمػػن أف  (ّ)راعػػت عم ػػ (.
  إف لػـ  كػف كػذلؾ  تحقنن ل ن  أك تراػع إلػ  صػنحب نمستذهب إل  مف ق ؿ ل ن  إف كنف 

نػزعـ أن ػػن كممػ  خراػت مػف الفػػـ  كتبلشػت فػ  ال ػكا   كح نئػػذو فػإف راػع إلػػ   كلػ س كمػن
ب ػػن  كمػػن مػػف تمػػؾ الكممػػ   أعنػػ  أنػػ   ػػتمط   (ْ)صػػنحب ن ال بػػد ل ػػن أف تيػػكًرثى ف ػػ  ردغػػ 

 (ٓ). تمط  الًاداري بنلط ن 

 .  ، عمى شخص معينوجود مانع ، يمنع تنزيل الحكم الشرعي :ثالثاً 

  قػػنؿ لبن ػػ :     كذلػػؾ لحػػد ث الراػػؿ الػػذم كػػنف  سػػرؼ عمػػ  نفسػػ   فممػػن حضػػر  المػػكت
) إذا أنن مت فعحرقكن   ثـ اطحنكن   ثـ ذركن  فػ  الػر    فػك اهلل لػئف قػدر عمػ  ربػ   

                                                           

 (. ٓٓسبؽ تخر ا  ) صػ  (ُ)
شػػبنب قػػر ش عػػف  هػػك: عبػػد اهلل بػػف عمػػر بػػف الخطػػنب بػػف نف ػػؿ القرشػػ  العػػدكم   أبػػك عبػػد الػػرحمف  مػػف أممػػؾ (ِ)

رضػ   -ز نػب بنػت مظعػكف  هػنار مػع أب ػ  عمػر -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -الدن ن  أم  كأـ أخت  حفصػ  زكج النبػ  
(  أبك نع ـ أحمد بف عبد اهلل بػف أحمػد بػف َُٖٕ/ّ. انظر: معرف  الصحنب  )هػ ( ّٕمنت بمك  عنـ ) - عن مناهلل

هػ(  تحق ػؽ: عػندؿ بػف  كسػؼ العػزازم   الننشػر: َّْ   )ت: إسحنؽ بف مكس  بف م راف   أبك الحسف  األصب نن
 .(َٓٗ/ّـ(  كاالست عنب   البف عبد البر )ُٖٗٗ -هػ ُُْٗ) ُدار الكطف لمنشر  الر نض  ط/

 (.َٔ(  رقـ: )ٕٗ/ُ  بنب ب نف حنؿ إ منف مف قنؿ ألخ   المسمـ:  ن كنفر )ركا  مسمـ   كتنب اإل منف (ّ)
  ف  كالكحػػؿ الكث ػػر الشػػد د   كالمػػراد الػػتمط  ب ػػن كعػػدـ السػػبلم  من ػػن. انظػػر: تػػنج العػػركس( الردغػػ : المػػن  كالطػػ (ْ

 (.ْٕٔ/ ِِلمزب دم  مندة " ردغ"  )
   محمػػػد أنػػػػكر شػػػن  بػػػف معظػػػـ شػػػػن  الكشػػػم رم ال نػػػدم  ثػػػػـ (ُُٔ/  ٕض البػػػنرم شػػػػرح البخػػػنرم ) انظػػػر: فػػػ  (ٓ)

 ُط/  -لبنػػنف –عمم ػػ  ب ػػركت ت ػػ   الننشػػر: دار الكتػػب الهػػػ(  تحق ػػؽ: محمػػد بػػدر عػػنلـ الم ر ُّّٓالد كبنػػدم )ت: 
 ـ(.ََِٓ -هػ ُِْٔ)
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مر اهلل األرض فقنؿ: اامعػ  مػن ل عذبن  عذابن من عذب  أحدا  فممن منت فعؿ ب  ذلؾ  فع
ف ؾ من   ففعمت  فإذا هك قنئـ  فقنؿ: من حممؾ عم  مػن صػنعت؟ قػنؿ:  ػن رب خشػ تؾ  

ف ذا الراؿ اعتقد أف اهلل ال  قدر عم  امع   إذا فعؿ ذلؾ  أك شؾ  كأنػ   (ُ)فغفر ل  (.
نف عم ػػػ  الحاػػػ    لكنػػػ  كػػػ ال  بعثػػػ   ككػػػؿ مػػػف هػػػذ ف االعتقػػػند ف كفػػػر   كفػػػر مػػػف قنمػػػت

كن  ػ     ككنف عنػد  إ مػنف بػنهلل   كبػعمر   لـ  بمغ  العمـ بمن  رد  عف ا م   ك  ا ؿ ذلؾ
رضػػ  اهلل  – حنطػػبكهػػذا (ِ)مػػف عقنبػػ   فغفػػر اهلل لػػ  بخشػػ ت .   ككع ػػد    فخػػنؼككعػػد 
 - اهلل رسػػكؿ أمػػر بػػبعض  خبػػرهـ مكػػ  أهػػؿ مػػف المشػػرك ف مػػف أنػػنس إلػػ كتػػب  –عنػػ  
  (هػذا؟ مػن حنطػب  ػن): -كسمـ عم   اهلل صم  -اهلل رسكؿ فقنؿ  -كسمـ عم   اهلل صم 
 أنفسػ ن  مػف أكف كلـ قر ش  ف  ممصقن امرأ كنت إن  عم  تعاؿ ال اهلل  رسكؿ  ن: قنؿ

 إذ فعحببػت كأمػكال ـ  أهمػ  ـ ب ػن  حمػكف بمكػ  قرابنت ل ـ الم نار ف مف معؾ مف ككنف
 كال كفػرا فعمػت كمػن قرابتػ   ب ػن  حمػكف  ػدا عنػدهـ أتخػذ أف فػ  ـ  النسػب مف ذلؾ فنتن 

 لقػػد): -كسػػمـ عم ػػ  اهلل صػػم  - اهلل رسػػكؿ فقػػنؿ اإلسػػبلـ  بعػػد بػػنلكفر رضػػن كال ارتػػدادا 
 قػػد إنػػ  ): قػػنؿ المنػػنفؽ  هػػذا عنػػؽ أضػػرب دعنػػ  اهلل رسػػكؿ  ػػن: (ّ)عمػػر قػػنؿ  (صػػدقكـ

  شػئتـ مػن اعممػكا: فقػنؿ بػدر أهػؿ عمػ  اطمػع قػد  كػكف أف اهلل لعػؿ  ػدر ؾ كمن بدرا  ش د
   (ْ).( لكـ غفرت فقد

 

                                                           

  بػػنب (  كمسػػمـ  كتػػنب التكبػػ ُّْٖ(  رقػػـ: )ُٕٔ/ْ   بػػنب حػػد ث الغػػنر)  كتػػنب أحند ػػث األنب ػػنركا  البخػنرم (ُ)
 .اهلل عن رض   –ف حد ث أب  هر رة (  مِٕٔٓ: )(  رقـَُِٗ/ْكأن ن سبقت غضب  ) ف  سع  رحم  اهلل تعنل 

: د. محمد رشند سنلـ   الننشر: انمع  اإلمنـ محمد بف (  تحق ؽُٓٔ  ُْٔ/ ُقنم   البف ت م   ): االستانظر (ِ)
 (.  هػَُّْ)ُط/  - المد ن  المنكرة -سعكد 

 : عمػر بػف الخطػػنب بػف نف ػؿ بػػف عبػد العػزل بػف ربػػنح بػف عبػد اهلل بػػف قػرط بػف رزاح بػف عػػدم بػف كعػب بػػفهػك (ّ)
أحد السنبق ف األكل ف  كالعشرة المبشر ف  تكل  الخبلف  بعد الصد ؽ  فقنـ بػنألمر لؤم  القرش   العدكم  أبك حفص  

(  كاالسػت عنب  ِٓ/ْ: أسػد الغنبػ   البػف األث ػر) هػ (. انظر ِْار بنلمد ن  عنـ )كالعدؿ  حت  قتؿ كهك  صم  الف
 (.ْٖٓ/ِ) البف عبد البر

رضػػػ  اهلل  -  مػػػف حػػػد ث عمػػػ (ََّٕ(  رقػػػـ: )ٗٓ/ْب الا ػػػند كالسػػػ ر  بػػػنب الانسػػػكس )( ركا  البخػػػنرم  كتػػػن(ْ
 .-عن 
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: "التكف ر هيك أعظـي القطع نت خىطىران  كأام  ن ف  الد ف أثىران".(ُ)قنؿ ابف الكز ر
(ِ)  

 مػػف بمػػننع الكفػػرم اعتقػػند  أك قكلػػ  أك فعمػػ  التػػبس إذا التكف ػػر المسػػمـ عػػف  ػػدرأ ممػػنك 
 (ّ):ارت   المكانع

 األكؿ: الا ؿ.

 .ل  عرضت لشب   المتعكؿالثنن : 

 .اإلكرا الثنلث: 

 الرابع: الخطع.

  عمػػ  ارخػػر ف دكف دل ػػؿ  كال برهػػنفكهػػذ  الخطػػكرة إنمػػن تكػػكف عنػػدمن تيطمػػؽ األحكػػنـ 
  مػف نػكاقض اإلسػبلـ مػف غ ػر   أمػن مػف أتػ  بنػنقض صػر ك خكض ف   مف لػ س أهػبلن 

لػػػ  القضػػػن    ف ػػػذا شػػػعن  آخػػػر  كمػػػرد ذلػػػؾا ػػػؿ  كال إكػػػرا    كالتعك ػػػؿ   إلػػػ  العممػػػن   كا 
كػـ اهلل فػ مف كقػع فػ  مثػؿ هػذ  نمػن المقصػكد مػف التحػذ ر مىػف  يطمػؽ األمػكر إلقنم  حي   كا 

 .سنن  ف  تكف ر  كتفس ؽ المسمم ف  بمارد ظ كر المعص   مف أفرادهـل

 

 

 

                                                           

بػػد اهلل  عػػز الػػد ف  مػػف آؿ هػػك: محمػػد بػػف إبػػراه ـ بػػف عمػػ  بػػف المرتضػػ  بػػف المفضػػؿ الحسػػن  القنسػػم   أبػػك ع (ُ)
إبػراه ـ  كلػد فػ  هاػرة الظ ػراف   المش كر ب "ابػف الػكز ر"  مات ػد   مػف أع ػنف الػ مف  كهػك أخػك ال ػندم بػف الكز ر

هػػػػ( . انظػػػر: البػػػدر الطػػػنلع  َْٖ"مػػف شػػػطب: أحػػػد ابػػػنؿ الػػػ مف"   كتعمػػـ بصػػػنعن    كصػػػعدة   كمكػػػ   مػػػنت عػػنـ )
 (.ََّ/ٓ(  كاألعبلـ   لمزركم  )ُٖ/ِلمشككنن  )

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

(  ك اإل مػػنف حق قتػػ   خكارمػػ   نكاقضػػ  ُٔ/ِانظػػر: أصػػكؿ مسػػنئؿ العق ػػدة عنػػد السػػمؼ   عبػػد العز ػػز الخمػػؼ ) (ّ)
 (.ِٓٔعند أهؿ السن  كالامنع   عبد اهلل األثرم )صػ
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 :المطمب الرابع

 يفسقيم.، أو في عبلج من يكّفر اآلخرين –وسمم صمى اهلل عميو  –طريقة النبي 

فػػػ  عػػػبلج مػػػف كقػػػع فػػػ  تكف ػػػر  –صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  –لقػػػد تنكعػػػت طػػػرؽ النبػػػ  
 :    كمف تمؾ الطرؽؿارخر ف كتفس ق ـ بدكف برهنف كال دل 

 .الترىيب :أوالً 

الكع ػػد الشػػد د الػػذم  ترتػػب عمػػ  مػػف كقػػع فػػ    -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –لقػػد ذكػػر 
تحػذ ر لمػف تسػنهؿ فػ  هػذ  القضػ     فتاػد  مثؿ هذ  المخنلف    كف  هذا الكع د النبػكم

  أك التسػػرع فػػ  تكف ػػر كف ػػر مخنلف ػػ  فػػ  الفكػػر أك الكا ػػ مػػف  طمػػؽ عنػػنف لسػػنن  فػػ  ت
: ) أ مػػػن امػػػرئ قػػػنؿ ألخ ػػػ :  ػػػن عمػػػـ أك دل ػػػؿ أك إقنمػػػ  حاػػػ   فقػػػنؿ الحكػػػنـ كاألمػػػرا  دكف

ال راعت عم  (.  (ُ)كنفر  فقد بن  ب ن أحدهمن  إف كنف كمن قنؿ  كا 

: "كهذا كع د عظ ـ لمف أكفػر أحػدان مػف المسػمم ف كلػ س كػذلؾ  (ِ)ابف دق ؽ الع د قنؿ
  كهػػػ  كرطػػػ  عظ مػػػ  كقػػػع ف  ػػػن خمػػػؽ كث ػػػر مػػػف المتكممػػػ ف  كمػػػف المنسػػػكب ف إلػػػ  السػػػن 

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

الخط ػػر  سػػكا ن فػػ  كعمػػ  المسػػمـ الحػػذر  أف  خػػكض مػػع الخنئضػػ ف فػػ  هػػذا األمػػر 
غ رهػن  مػف  ـالماػبلت  أ ـفػ  الصػحؼ  أـ الماتمعنت العنم   أ ـ  أالمانلس الخنص 

صػرؼ   كال أدلػ  قطع ػ    ف ػذا ت  مف غ ر قدرة شػرع    كال قكاعػد عمم ػ كسنئؿ اإلعبلـ
وَالَ ذَْٕمُُ ٠َما   :   فػنهلل تعػنل   قػكؿكر غ ر معاكركفنعم  معز    عبن  اهلل كرسكل  كالمؤمنكف

                                                           

 (. ٖٓسبؽ تخر ا  )صػ  (ُ)
بػف عمػ  بػف كهػب بػف مط ػع القشػ رم المنفمػكط  تقػ  الػد ف أبػك الفػت  الصػع دم المػنلك  كالشػنفع   هك: محمد  (ِ)

المعركؼ بػ "ابف دق ؽ الع د"  اإلمنـ الفق   المات د المحدث الحنفظ العبلم   مف أش ر تصنن ف  : "اإللمػنـ"   "كشػرح 
(  ُّٖ-ُُٖ/ْ: تذكرة الحفنظ   لمذهب  )نظرهػ (.ا َِٕهػ (   كمنت عنـ ) ِٓٔالعمدة"   كلد ف  الحانز عنـ )
 (.ِْْ/ّكفكات الكف نت   لصبلح الد ف)

: شػػػ   مصػػػطف  ك مػػػدثر سػػػندس   الننشػػػر : مصػػػطف   تحق ػػػؽ(ٕٔ/ْحكػػػنـ ) إحكػػػنـ األحكػػػنـ شػػػرح عمػػػدة األ (ّ)
 .ـ ( ََِٓ -هػ  ُِْٔ) ُلرسنل   ط/مؤسس  ا
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َُوال          ُُ ٠َْغم َ٘ما٢َ َػْ م  َٗ ٛل ُووٜممِئ ُ٘م ََََّد  ُّم ْٜ َْٜثَصمَش َوَّ َٟ ِإ٢َّ َّٜغَّم١َْغ َوَّ ْٝم ُِ ِػ َٗ ِت َٜ َُْظ  َٜ . :ك قػكؿ   [36]اإلسزفا

٠ِ ْهَا و٠ََا تَط٣ََ وََّإلِثَْٟ وََّْٜثَرٍَْ تِرَُْشِ َّْٜآَ  وَو٢َ ذُشْشُِ٘ىَّْ تِاُِّٜٝ ُْٔٛ إ٤ِ ١َا ََشََّٞ سَت ٍَ ََّّْٜىَََِّشَ ٠َا ظَهَشَ  : سبحنن 

كبذلؾ  ككف المسمـ ف    [33]األعفا  . ٠َا َْٜٟ َُ َض ْٚ تُِِ عُْٝطَا٤ها وَو٢َ ذَُٕىُٜىَّْ ػًََٝ َُِّّٜٝ ٠َا الَ ذَؼ١َُْٝى٢
عػنت اإلسػبلم   مػف مظػنهر االنحػراؼ   كتسػمـ الماتمعمف مف اإلثـ كالتبع  فػ  الػدار فم

 الت  سبب ن الا ؿ كالم ؿ إل  ال كل.  

 أسموب التشبيو. :ثانياً 

  كذلػؾ لقكلػ  تكف ر المؤمف  بمثنبػ  القتػؿ لػ  –  اهلل عم   كسمـ صم –لقد شٌب  النب  
كالحػػد ث سػػ ؽ  (ُ)   ف ػػك كقتمػػ  (مػػف رمػػ  مؤمنػػن بكفػػر:) ك  -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –

  : أف رمػ  المسػمـ بكممػكمعن  الحد ث (ِ) سمـ عف أف  قكؿ ذلؾ ألخ   المسمـلزار الم
 ( ّ).ف  الحرم  كنلقتؿ ل ه   الكفر

  كذلػػؾ لمػػن تحممػػ  كممػػ  الرمػػ  مػػف التعب ػػر النبػػكم بمفػػظ الرمػػ   هػػك بحػػد ذاتػػ  زاػػرك 
  إذ القتػػػؿ ب   بنلقتػػػؿ ه ف ػػػذا أبمػػػ  فػػػ  الزاػػػرالمبنغتػػػ  كالتعػػػدم كاألذل   فك ػػػؼ كقػػػد شػػػ

  القػػػرآف الكػػػر ـ   ح ػػػث قػػػنؿ   ككع ػػػد عظػػػ ـ فػػػنفس المعصػػػكم    كرد ف ػػػ  زاػػػر كب ػػػرلمػػػ
َٜم         : تعنل  ُُ َوَوَػمذَّ  ََٜؼَ م ُِ َو ُْم َٝ ُُ َػ ّٝم َُِِهما َوَغِعمَة َّٜ ِٜمذ َّ  ُٟ َرا ََِجَضََُُّه َجَه َّ ٠َِْ  ا ٠َُّرَؼ١ ذ َّ  ٠ُ ْٛ ُْٕر ََ ُُ ػَمزََّت ا  َو٣٠َ 

صػػم   -سػػمعت نبػػ كـ -رضػػ  اهلل عن مػػن  – (ْ)قػػنؿ ابػػف عبػػنس [93]النسززا: . ػَظ١ُِ مما

                                                           
  مػف حػد ث ( َُٓٔ(  رقػـ: )  ِّ/ٖمػن قػنؿ ) ك ؿ ف ػك كركا  البخنرم   كتنب األدب   مف كفر أخن  بغ ر تع( (ُ

 . -رض  اهلل عن   –ثنبت بف الضحنؾ 
 .(ْٔٔ/ َُفت  البنرم  البف حار )  (ِ)
(   محمػػػكد بػػػف أحمػػػد بػػػف مكسػػ  بػػػف أحمػػػد بػػػف حسػػػ ف  ْٖٗ/ّّ: عمػػػدة القػػػنرم شػػػرح صػػػح   البخػػنرم )انظػػر (ّ)

بػدكف  -ب ػركت –العربػ   هػػ(   الننشػر: دار إح ػن  التػراثٖٓٓالحنف   أبك محمد  بدر الد ف الع نػ   )ت:  الغ تنب 
 .تنر   طبع

هك: عبد اهلل بف العبنس بف عبد المطمب بف هنشـ ٍبف عبد مننؼ ٍبف قص  القرش  ال نشم   أبػك العبػنس  كػنف  (ْ)
هػ (   ٖٔ) الشعب قبؿ ال ارة بثبلث سن ف  كمنت بنلطنئؼ عنـ سم  الحبر   كالبحر  لكثرة عمم   كنف مكلد  عنـ 

  البػػف عبػػد (   كاالسػػت عنب فػػ  معرفػػ  األصػػحنبََُٕ/ّ: معرفػػ  الصػػحنب    ألبػػ  نعػػ ـ )هػػػ (. انظػػر َٕكق ػػؿ: )
 (.ّْٗ/ّالبر )
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 قكؿ:)  عت  المقتكؿ متعمقن رأس  بإحػدل  د ػ  متمببػن قنتمػ  بنل ػد األخػرل  -اهلل عم   كسمـ
هػػذا قتمنػػ   :دمػػن حتػػ   ػػعت  بػػ  العػػرش ف قػػكؿ المقتػػكؿ لػػرب العػػنلم ف (ُ)تشػػخب أكدااػػ 

 (ِ).ك يذهب ب  إل  الننر(  تعست :مقنتؿف قكؿ اهلل عز كاؿ ل

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

 تصػػنؼ فممػػن  فػػ  إحػػدل المكاا ػػ  لمعػػدك  مػػن حصػػؿ ألحػػد الصػػحنب  ك ػػدؿ عمػػ  ذلػػؾ
 ذبػػنب ك راػػع ل ضػػرب     ػػكدم سػػنؽ بػػ  فتنػػنكؿ قصػػ را  ذلػػؾ الصػػحنب  سػػ ؼ كػػنف القػػـك

 حػػبط  أنػػ زعمػػكا   ػػن رسػػكؿ اهلل:   قػػنلكاقفمػػكا فممػػن منػػ   فمػػنت تػػ ركب عػػ ف فعصػػنب سػػ ف  
 كامػػع - ألاػػر ف لػػ  إف قنلػػ   مػػف كػػذب) :-كسػػمـ عم ػػ  اهلل صػػم  - النبػػ  قػػنؿ عممػػ ؟

 (ّ)(.مثم  ب ن مش  عرب  قؿ مانهد  لانهد إن  - إصبع   ب ف

 (ْ).اهلل سب ؿ ف  الا ند كأار  الطنع  ف  الا د أاركاألاراف: 

 

 
                                                           

هنػن:    كالشػخب: أصؿ الشخب: من  خرج مف تحت  د الحنلب عند كؿ غمزة كعصرة لضرع الشنةتشخب أكداا  (ُ)
(   أبػك بكػر محمػد ُُِٗ/ّ: ام ػرة المغػ  )الس بلف  كالكدج: ًعرؽ العينيؽ  كالمعن :  سػ ؿ دمػ  مػف عركقػ  . انظػر

 ُط/ –ب ركت  –بل  ف   الننشر: دار العمـ لممهػ(  تحق ؽ: رمزم من ر بعمبؾُِّدر د األزدم  )ت:  بف الحسف بف
(  المبنرؾ بف محمد بػف محمػد بػف محمػد بػف عبػد الكػر ـ  َْٓ/ِ  كالن ن   ف  غر ب الحد ث كاألثر )ـ ( ُٕٖٗ) 

محمػكد محمػد  -هػػ(  تحق ػؽ: طػنهر أحمػد الػزاكل َٔٔالش بنن  ماد الد ف أبك السػعندات الاػزرم ابػف األث ػر  )ت: 
 ـ(.ُٕٗٗ -هػ ُّٗٗ)  -ب ركت –الطننح    الننشر: المكتب  العمم   

 منف بػػػف أحمػػػد بػػػف أ ػػػكب بػػػف مط ػػػر المخمػػػ  الشػػػنم   أبػػػك القنسػػػـ (  سػػػم ِٖٔ/ْركا  الطبرانػػػ  فػػػ  األكسػػػط )  (ِ)
: حسػف بػف إبػراه ـ الحسػ ن    الننشػرعبػد المك   : طنرؽ بف عكض اهلل بف محمد  هػ (  تحق ؽ َّٔالطبران   ) ت: 

(  ِٕٗ/ٕ: مامػػع الزكائػػد ) هػػػ (  قػػنؿ ال  ثمػػ : "رانلػػ  راػػنؿ الصػػح   ". انظػػر ُُْٓنهرة   )القػػ -دار الحػػرم ف 
    ننصػر الػػد ف األلبػػنن  ( محمػػد ُّٕ/ِ: صػػح   الترغ ػػب كالتره ػب )ن  :" ركاتػ  ركاة الصػػح   ". انظػركقػنؿ األلبػػن

 .ٓط/ -الر نض –هػ (  الننشر: مكتب  المعنرؼ  َُِْ) 
رضػ   -  مػف حػد ث سػمم  بػف األكػكع(ُْٔٗ(  رقػـ: )َُّ/ٓ( ركا  البخنرم  كتنب المغنزم  بنب غػزكة خ بػر)(ّ

 .-اهلل عن 
 .(َّٔ/ٔ) لمقسطبلن   لسنرم إرشند اانظر: ( (ْ
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 :الثانيالمبحث 

 اإلطراء والتفضيل. 

 :وفيو ثبلثة مطالب

 : تعريف اإلطراء والتفضيل.المطمب األول            

 .والتفضيل اإلطراء  ذمّ  في النبوية األسباب :المطمب الثاني            

لئلطراء  – عميو وسمم صمى اهلل –: طريقة عبلجو المطمب الثالث       
 .والتفضيل
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 :المطمب األول

 تعريف اإلطراء والتفضيل.

 .: تعريف اإلطراء لغة واصطبلحاً الفرع األول

 :مغةال في اإلطراء

كفػػ  حػػد ث ابػػف ( ُ)   مدحتػػ  فعفرطػػت فػػ  مدحػػ  ػػت فبلنػػن  تقػػكؿ أطر المػػدح بنلبنطػػؿ 
:  قػػػػكؿ عمػػػػ  المنبػػػػر -رضػػػػ  اهلل عنػػػػ   -سػػػػمع عمػػػػر   -رضػػػػ  اهلل عن مػػػػن  -عبػػػػنس

   كمػػن أطػػرت النصػػنرل ابػػف:) ال تطركنػػ  قػػكؿ -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -عت النبػػ  سػػم
 (ّ).كأراد ال تمػػػػدحكن  بنلبنطػػػػؿ (ِ) : عبػػػػد اهلل كرسػػػػكل (مػػػػر ـ   فإنمػػػػن أنػػػػن عبػػػػد   فقكلػػػػكا

ٍدًح كالكىًذبي ف  ميانكىزىةي الكاإلطرا ي:   إذا زاد ف  الثنن  كأىٍطرىل: د  ف  المى  ( ْ).حى

 :واإلطراء في االصطبلح

 (ٓ)  أك مدح اإلنسنف بعحسف من ف  .كمانكزة الحد ف  لمدح  المبنلغ  ف  ا 

 

 

 
                                                           

 .(َْٗ/  ٔفت  البنرم  البف حار) ( (ُ
[ ُٔم ن{ ]مػر ـ: كاذكر ف  الكتنب مر ـ إذ انتبذت مف أه ركا  البخنرم  كتنب أحند ث األنب ن    بنب قكؿ اهلل: } (ِ)
 .(ّْْٓ(  رقـ: ) َِْ/ْ  )
هػػػ(  ٕٗٓالفػػرج الاػػكزم  )ت: (  عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػ  بػػف محمػػد امػػنؿ الػػد ف أبػػك َّ/  ُغر ػػب الحػػد ث )  (ّ)

 – قَُْٓ) ُلبنػػػػػنف  ط/ –ب ػػػػػركت  -م ػػػػػ  : د. عبػػػػػد المعطػػػػػ  أمػػػػػ ف القمعاػػػػػ   الننشػػػػػر: دار الكتػػػػػب العمتحق ػػػػػؽ
 ـ(.ُٖٓٗ

 .  (ٔ/ ُٓ  البف منظكر  مندة " طرا " ) انظر: لسنف العرب (ْ)
(  ز ف الد ف محمد المدعك بعبػد الػرؤكؼ بػف تػنج العػنرف ف بػف عمػ  بػف  ِٕ/ُق ؼ عم  م منت التعنر ؼ )التك ( (ٓ

-هػػػػَُُْ) ُط/ -القػػػنهر –هػػػػ(  الننشػػػر: عػػػنلـ الكتػػػب َُُّز ػػف العنبػػػد ف الحػػػدادم ثػػػـ المنػػػنكم القػػػنهرم  ) ت: 
 ـ(.َُٗٗ
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 . : تعريف التفضيل لغة واصطبلحاً الفرع الثاني

 :مغةال في التفضيل

مى  عم  غ ر : إذا ش د ل  بنلفضؿ عم  .   فىضَّ

م  عم   ف  العطن : أم زاد .  كفضَّ

[4]الفعد .  َُُِّْ٘ٛو٤ََُّعُِّٛ تَؼْعَهَا ػًََٝ تَؼْطٍ ٍِِ   كمن  قكل  تعنل :
 (ُ)  

 (ِ)كالتفض ؿ هك:" من اشتؽ مف فعؿ  لمكصكؼ  بز ندة عم  غ ر ".

 :صطبلحفي االوالتفضيل 

 ( ّ)".دؿ عم  كصؼ ش    بز ندة عم  غ ر "ص غ  ت :هك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.َِٗٓ/ٖ  لمحم رم )انظر: شمس العمـك (ُ)
    (.ُْ/  ُلمارانن  ) التعر فنت   (ِ)
دة فر ػؽ هػػ(  بمسػنعُِْْأحمػد مختػنر عبػد الحم ػد عمػر  )ت:  .  د(ُِٕٓ/ّالمغ  العرب   المعنصػرة )معاـ  (ّ)

 ـ(. ََِٖ -هػ ُِْٗ) ُعمؿ  الننشر: عنلـ الكتب  ط/
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 المطمب الثاني:

 .والتفضيل اإلطراء  ذمّ  في النبوية األسباب

ا  عػػػػػف اإلطػػػػػر  -عم ػػػػػ  الصػػػػػبلة كالسػػػػػبلـ  -  مػػػػػف ن  ػػػػػ  ال شػػػػػؾ أف هنػػػػػنؾ أسػػػػػبنب
كتفضػػ م  عمػػ  مػػف   كالتفضػػ ؿ  كهػػذ  األسػػبنب قسػػمنف  أسػػبنب خنصػػ   تتعمػػؽ بإطرائػػ 

            سػػػػػػبق  مػػػػػػف األنب ػػػػػػن   كأسػػػػػػبنب عنمػػػػػػ  ف  ػػػػػػن الن ػػػػػػ  عػػػػػػف اإلطػػػػػػرا   لعمػػػػػػـك المسػػػػػػمم ف.        
  :فأما األسباب الخاصة فيي

 .الخوف من الوقوع في الغمو :أوالً 

عػػػف أهػػػؿ تعػػػنل   قػػػنؿ اهلل  (ُ) مػػػذمـك  كالتشػػػد د ف ػػػ  غ ػػػر محمػػػكد الغمػػػك فػػػ  الػػػد ف
 [171]النسا: . ََاوَهَْٛ َِّْٜٙرَابِ الَ ذَرُْٝىَّْ ٍِِ دَِ ُِْٟٙ وَالَ ذَُٕىُٜىَّْ ػًََٝ َُِّّٜٝ إِال  َّْٜآَ   :الكتنب

صػػم  اهلل عم ػػ   –محمػػد  نب نػػن   قبػػؿ أمػػ كػػنف سػػببنن فػػ  هػػبلؾ األمػػـ السػػنبق الغمػػك ك  
   (ِ)إ نكـ كالغمك  فإنمن أهمؾ مف كنف قبمكـ الغمك(. ) القنئؿ: –كسمـ 

 .ية التنقيص لمن سبقو من األنبياءخش :ثانياً 

 –كقػػنؿ  (ّ) ال تخ ركنػػ  عمػػ  مكسػػ ( :)-صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –قػػنؿ رسػػكؿ اهلل  
  (ْ)  كنس(.: )ال  قكلف أحدكـ إن  خ ر مف -عم   الصبلة كالسبلـ 

                                                           
  )ت:    المعػػركؼ بػػ ) ابػف بطػػنؿ(بػف خمػػؼ بػف عبػد الممػػؾ  أبػك الحسػف (  عمػ َْٓ/ٖشػرح صػح   البخػػنرم)( (ُ

 -هػػػػ ُِّْ) ِالر ػػػنض  ط/ -السػػػعكد   –هػػػػ(  تحق ػػػؽ: أبػػػك تمػػػ ـ  نسػػػر بػػػف إبػػػراه ـ  الننشػػػر: مكتبػػػ  الرشػػػد ْْٗ
 ـ(.ََِّ

 ْٖٓأبػك بكػر الب  قػ   ) ت:  أحمد بف الحس ف بف عم  بف مكسػ  (  ُِٕ/ٓ) ركا  الب  ق  ف  السنف الكبرل (ِ)
 -هػػػػ ُُْْمكػػػ  المكرمػػػ  )  -: مكتبػػػ  دار البػػػنز الننشػػػر : محمػػػد عبػػػد القػػػندر عطػػػن  تحق ػػػؽ  (ُّٕٗ:) رقػػػـ  هػػػػ (

صػػح   الاػػنمع   كصػػحح  األلبػػنن  فػػ  (ِِٖ/ٔ ػػد" .انظػػر: البػػدر المن ػػر ):" إسػػنند  اـ (  قػػنؿ ابػػف الممقػػفُْٗٗ
 .-رض  اهلل عن من  –(  مف حد ث ابف عبنس ِِٓ/ُ)

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

ف  ػكنس لمػػف المرسػػم ف{   ]الصػػنفنت:  (ْ)  [  ُّٗركا  البخػنرم  كتػػنب أحند ػػث األنب ػن    بػػنب قػػكؿ اهلل تعػػنل : } كا 
 .(ُِّْ) :(  رقـُّٗ/ْ) 
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اكابػػ  مػػف خمسػػ   (ُ): )ال تفضػػمكا بػػ ف أنب ػػن  اهلل(–صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –قكلػػ  ك  
 :    ه أكا 

  فممػن عمػـ نلػ  قبػؿ أف  عمػـ أنػ  سػ د كلػد آدـق -صم  اهلل عم   كسمـ -أن   :أحدىما 
 أخبر ب . 

 قنل  أدبن كتكاضعن. والثاني: 

 أف الن   إنمن هك عف تفض ؿ  ؤدم إل  تنق ص المفضكؿ.  :والثالث

ـــع:    كالفتنػػػ  كمػػػن كرد فػػػ  سػػػبب إنمػػػن ن ػػػ  عػػػف تفضػػػ ؿ  ػػػؤدم إلػػػ  الخصػػػكم والراب
 .  الحد ث

نمػػػن  والخـــامس: أف الن ػػػ  مخػػػتص بنلتفضػػػ ؿ فػػػ  نفػػػس النبػػػكة  فػػػبل تفنضػػػؿ ف  ػػػن  كا 
 : فقػد قػنؿ اهلل تعػنلتقػند التفضػ ؿ  بنلخصنئص  كفضنئؿ أخػرل كال بػد مػف اعالتفنضؿ 

 ٍذَِْٝٗ َّٜشُّعُُٛ َِع ْٝ َا تَؼْعَهُْٟ ػًََٝ تَؼْطٍ ٠  ْهُٟ ٣َّ٠ َ٘ٝ َٟ َُُّّٜٝ وَسََِغَ تَؼْعَهُْٟ دَسَجَاخ .  [253]البقفة
 (ِ) 

 :  ر من الوقوع في الخصومة والتنازعالتحذي :ثالثاً 

راػػػػبلف راػػػػؿ مػػػػف          قػػػػنؿ: ) اسػػػػتب  -رضػػػػ  اهلل عنػػػػ   -(ّ)ففػػػػ  حػػػػد ث أبػػػػ  هر ػػػػرة 
  فقػػنؿ كالػػذم اصػػطف  محمػػدا عمػػ  العػػنلم ف :كراػػؿ مػػف ال  ػػكد  قػػنؿ المسػػمـ  المسػػمم ف

مـ  ػػد  عنػػد ذلػػؾ فمطػػـ كاػػ  ال  ػػكدم: كالػػذم اصػػطف  مكسػػ  عمػػ  العػػنلم ف  فرفػػع المسػػ
فػعخبر  بمػن كػنف مػف أمػر   -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -  فذهب ال  ػكدم إلػ  النبػ  ال  كدم

                                                           

ف  ػػكنس لمػػف الم   كتػػنب أحند ػػث األنب ػػن    بػػنب قػػكؿ اهلل تعػػنل : }ركا  البخػػنرم (ُ) [  ُّٗرسػػم ف{  ]الصػػنفنت: كا 
 -اهلل عم ػػػػػ  كسػػػػػمـ صػػػػػم  -(  كمسػػػػػمـ   كتػػػػػنب الفضػػػػػنئؿ   بػػػػػنب مػػػػػف فضػػػػػنئؿ مكسػػػػػ   ُّْْ: )(  رقػػػػػـُٗٓ/ْ)
 .-رض  اهلل عن   –(  مف حد ث أب  هر رة ِّّٕ: )(  رقـُّْٖ/ْ)

 .  (ّٕ/  ُٓ)   لمنككم انظر: شرح صح   مسمـ (ِ)
  قػنؿ ابػف إسػحنؽ: المش كر أن : عبد الرحمف بػف صػخرب   عم  أكثر مف ثبلث ف قكال  ك اختمؼ ف  اسم  كاسـ أ( (ّ

 -" قػػنؿ لػػ  بعػػض أصػػحنبنن عػػف أبػػ  هر ػػرة: كػػنف اسػػم  فػػ  الانهم ػػ  عبػػد شػػمس بػػف صػػخر  فسػػمنن  رسػػكؿ المَّػػ  
ق ػػؿ لػ  أبػك هر ػػرة"  عبػد الػرحمف  ككن ػت أبػػن هر ػرة  ألنػ  كاػدت هػػٌرة فحممت ػن فػ  كٌمػ   ف -صػم  المَّػ  عم ػ  كسػػٌمـ 

 (.ِّٔ-ّْٖ/ٕ: اإلصنب    البف حار )هػ (  انظر ٕٓ) :محد ث   منت عنـكهك أكثر الصحنب  ركا   ل
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  فقػنؿ   فسعل  عف ذلؾ  فػعخبر المسمـ -صم  اهلل عم   كسمـ -  فدعن النب مـكأمر المس
:) ال تخ ركن  عم  مكس   فػإف النػنس  صػعقكف  ػـك  -صم  اهلل عم   كسمـ   -النب  

الق نمػػػ  فعصػػػعؽ مع ػػػـ  فػػػعككف أكؿ مػػػف  ف ػػػؽ  فػػػإذا مكسػػػ  بػػػنطش اننػػػب العػػػرش  فػػػبل 
: " فػ  قنؿ ابف حاػر (ُ)مف استثن  اهلل(.  أك كنف مقبم أدرم أكنف ف مف صعؽ  فعفنؽ 

 عػػف التفضػػ ؿ بػػ ف األنب ػػن   إنمػػن ن ػػ  عػػف ذلػػؾ مػػف -صػػم  اهلل عم ػػ  ك سػػمـ  -ن  ػػ  
أك   كلػػ  بح ػػث  ػػؤدم إلػػ  تنقػػ ص المفضػػكؿ  أك مػػف  ق قكلػػ  برأ ػػ   ال مػػف  قكلػػ  بػػدل ؿ
 (ِ) ؤدم إل  الخصكم  كالتننزع".

 :وأما األسباب العامة فيي

 خشية أن يقع الممدوح في العجب والكبر.  :أوالً 

قػػػنؿ: أثنػػػ  راػػػؿ عمػػػ  راػػػؿ عنػػػد  -رضػػػ  اهلل عنػػػ   -(ّ) كذلػػػؾ لحػػػد ث أبػػػ  بكػػػرة 
فقػػػػنؿ:) ك مػػػػؾ قطعػػػػت عنػػػػؽ صػػػػنحبؾ   قطعػػػػت عنػػػػؽ       -صػػػػم  اهلل عم ػػػػ  كسػػػػمـ -النبػػػػ 

  ثـ قنؿ: مف كنف مػنكـ مندحػن أخػن  ال محنلػ   فم قػؿ: أحسػب فبلنػن  كاهلل مرارا صنحبؾ 
   (ْ)  إف كنف  عمـ ذلؾ من (.  عم  اهلل أحدا  أحسب  كذا ككذاحس ب   كال أزك

كالن ػػ  فػػػ  الحػػػد ث عػػػف أف  فػػػرط فػػػ  مػػػدح الراػػؿ بمػػػن لػػػ س ف ػػػ   ف دخمػػػ  مػػػف ذلػػػؾ 
اإلعاػػنب  ك ظػػف أنػػ  فػػ  الحق قػػ  بتمػػؾ المنزلػػ   كلػػذلؾ قػػنؿ: قطعػػتـ عنػػؽ الراػػؿ  حػػ ف 
كصػػػفتمك  بمػػػن لػػػ س ف ػػػ   فربمػػػن ذلػػػؾ عمػػػ  العاػػػب كالكبػػػر  كعمػػػ  تضػػػ  ع العمػػػؿ كتػػػرؾ 

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

 
                                                           

 (.ٕٔسبؽ تخر ا  )صػ( (ُ
 (.  ْْٔ/  ٔفت  البنرم  البف حار)  (ِ)
مسػركح  أسػػمـ كر بكن تػ    كق ػؿ: اسػم :   مشػ مػدة بػف عمػرك الثقفػػ   صػحنب  ام ػؿنف ػع بػف الحػنرث بػف ك :هػك (ّ)

       هػػػػ (. انظػػػر: االسػػػت عنب  البػػػف عبػػػد البػػػر ِٓ: )هػػػػ (  كق ػػػؿ ُٓكمػػػنت ب ػػػن عػػػنـ : )   ثػػػـ نػػػزؿ البصػػػرة   بنلطػػػنئؼ
 (.  ُٓ/ٕ(  كالطبقنت الكبرل  البف سعد) ٕٔٓ/ّ) 

 (.ِِٔٔ  رقـ: )( ُِّ/ّك مؾ ) :ان  ف  قكؿ الراؿ   بنب منركا  البخنرم  كتنب األدب (ْ)
 (.  ُُّ/ ُٕانظر: شرح صح   البخنرم  البف بطنؿ ) (ٓ)
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 اإلطراء والمدح فيو تزكية لمممدوح. :ثانياً 

: الحػػد ث السػػنبؽ الػػذكر  كف ػػ   -نػػ  رضػػ  اهلل ع –كل ػػذا كرد فػػ  حػػد ث أبػػ  بكػػرة  
  كال أزكػ  عمػ  فم قػؿ: أحسػب فبلنػن  كاهلل حسػ ب   مف كنف منكـ مندحػن أخػن  ال محنلػ )

 (ِ).ألنػػ  أعمػػـ بكػػـ مػػنكـ " أم: ال تزكػػكا أحػػدا عمػػ  اهلل  : "قػػنؿ ابػػف حاػػر (ُ)(.اهلل أحػػدا
  حسػػػن ـأ هػػػك راػػػبل   كتػػػرؾامنعػػػ  -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  -رسػػػكؿ اهلل  أعطػػػ كلقػػػد 

 -( مسػػػممن أك): فقػػػنؿ مؤمنػػػن  ألرا  إنػػػ  فػػػكاهلل ؟فػػػبلف عػػػف لػػػؾ مػػػن اهلل رسػػػكؿ  ػػػن:  ػػػؿفق
 فػػ  اهلل  كبػػ  أف خشػػ   منػػ   إلػػ  أحػػب كغ ػػر  الراػػؿ  ألعطػػ  إنػػ  ): قػػنؿ ثػػـ -مػػرت ف
 (ّ)(.الننر

 سػرائر  عمػـ ال ألنػ    عمـ ال من عم اإلنسنف   قطع ال كف  هذا دل ؿ عم  أن  
كأمػن (ْ).مثم ػن فػ  القطػع  اػكز ال التػ  األمػكر مغ بػنت مػف كهػ  عم  ػن   طمع كال الننس

 إذا أيًمػػػفى عمػػػ  الشػػػخص أف ال  غتػػػر مػػػف التزك ػػػ  لػػػ   كعػػػدـ الخػػػكؼ عمػػػ  الممػػػدكح مػػػف
  بشػرط أف  كػكف الكػبلـ حقػنن  كلػ س ببنطػؿ لػكركد ة  فػإف التزك ػ  اػنئز قكع ف  العابالك 

لكث ػر مػف الصػحنب   كهػػذ   –صػػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –النصػكص الكث ػرة فػ  مػدح النبػ  
  دخمػػ  كالمػدح ( ٓ)عنػػد أمػف الفتنػػ  عمػ  الممػػدكح. النصػكص حمم ػػن العممػن  عمػػ  الاػكاز

  فػػرط قػػد أنػػ  :فػػنألكل  المػػندح فعمػػن  الممػػدكح فػػ  كاثنتػػنف  المػػندح فػػ  أربػػع  آفػػنت سػػت
  تحققػ  ال مػن  قػكؿ قػد أنػ  :الثنلثػ ك   الر ػن   دخمػ  قػد أنػ  :كالثنن ػ   الكػذب إل  ب  ف نت  

 كذلػؾ فنسػؽ أك ظػنلـ كهػك الممدكح  فرح قد أن  :لرابع كا  عم   طبلعاال إل  ل  سب ؿ كال
عانبػن كبػرا ف ػ   حػدث أنػ : أحػدهمن  كا ػ ف مف ف ضر  الممدكح كأمن  انئز غ ر  كهمػن كا 

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

                                                           

 (.ٗٔسبؽ تخر ا   )صػ (ُ)
 (.ْٕٕ/ َُفت  البنرم )( (ِ

ركا  البخنرم  كتنب اإل منف  بنب إذا لـ  كف اإلسبلـ عم  الحق ق   ككػنف عمػ  االستسػبلـ أك الخػكؼ مػف القتػؿ  (ّ)
 .-رض  اهلل عن   –(  مف حد ث سعد بف أب  كقنص ِٕ(  رقـ: )ُْ/ُ)

 (.ُٖ/ُ( انظر: شرح صح   البخنرم  البف بطنؿ )(ْ
 .(ِّْ/َِانظر: عمدة القنرم  لمع ن  )( (ٓ
هػػػ(  الننشػػر: دار َٓٓ(  محمػػد بػف محمػػد أبػك حنمػػد الغزالػػ  الطكسػ   )ت: ُٗٓ/ُإح ػػن  عمػـك الػػد ف )ر: انظػ( (ٔ

 هػ(.ُّٖٓ)  -بمصر –. مطبع  مصطف  البنب  الحمب  -ب ركت –المعرف  
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 :المطمب الثالث

 لئلطراء والتفضيل.  -صمى اهلل عميو وسمم  –طريقة عبلجو 

كقػع  لمػفف  عبلاػ    -صم  اهلل عم   كسمـ -كمف األسنل ب الت  سمك ن رسكؿ اهلل 
   إطرا   أك تفض ؿ: من 

 .إظيار الغضب من الخطأ الذي وقع :أوالً  

كف ػػ :        –رضػػ  اهلل عنػػ   –كقػػد اػػن  هػػذا األسػػمكب صػػر حن   فػػ  حػػد ث أبػػ  هر ػػرة 
 حتػػ  عيػًرؼ الغضػب فػ  كا ػ   ثػـ قػػنؿ:  -صػم  اهلل عم ػ  ك سػمـ -فغضػب رسػكؿ اهلل 

   (ُ)) ال تفضمكا ب ف أنب ن  اهلل (.

 .بعض فضائل من سبقو من األنبياء –صمى اهلل عميو وسمم  –ذكره  :ثانياً 

فػػػػإف النػػػػنس  صػػػػعقكف  ػػػػـك الق نمػػػػ   : ) -صػػػػم  اهلل عم ػػػػ  كسػػػػمـ  –قػػػػنؿ رسػػػػكؿ اهلل  
أدرم أكػنف  فعصعؽ مع ـ  فعككف أكؿ مػف  ف ػؽ  فػإذا مكسػ  بػنطش اننػب العػرش  فػبل

 (ِ)(.  أك كنف ممف استثن  اهللف مف صعؽ  فعفنؽ قبم 

ر بعػض ألصػحنب  بػذك –صم  اهلل عم   كسمـ  -: أف تذك ر رسكؿ اهلل ك رل البنحث
الحك مػػ   التػػػ     هػػك نػػكع مػػف األسػػنل ب  كالطػػرؽ النبك ػػ فضػػنئؿ مػػف قبمػػ  مػػف األنب ػػن 

ف   كقعػت بسػبب التفضػ ؿ لمػف سػبق  عم ػ   الت   طفآل ب ن المشكم   ك ز ؿ الخصكم  كا 
صم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –صدكر هذا التفض ؿ من     كلكفكنف هك أفضؿ األنب ن  كالرسؿ

ب مػف قبمػ   دؿ عم  التكاضع الكب ػر  كغػرس حػ –عم  من السبلـ  –ل كنس كمكس    –
 .  الذم أدل إل  النزاع كاالختبلؼ  كالقضن  عم  منكر القكؿمف األنب ن  ف  القمكب

فػػػػ  لمػػػف كقػػػػع  -صػػػم  اهلل عم ػػػػ  كسػػػػمـ -كهنػػػنؾ أسػػػػنل ب كطػػػػرؽ عنمػػػ  فػػػػ  عبلاػػػػ 
 :    ف  مدح ارخر ف  كمف تمؾ الطرؽاإلطرا  كالمبنلغ

                                                           

 (.ٖٔسبؽ تخر ا  )صػ (ُ)
 (.ٕٔسبؽ تخر ا  )صػ (ِ)
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 بيان خطورة الخطأ القولي، واإلرشاد إلى ما يمنع وقوعو. :أوالً 

  كأف عنػدمن ن ػ  عػف إطرائػ  -عم ػ  كسػمـ صػم  اهلل -كهػذا كاضػ  كبػٌ ف فػ  إخبػنر  
بنلنصػػنرل دل   هػػك خطػػكرة هػػذا األمػػر الػػذم أسػػبب الػػذم مػػف أامػػ  ن ػػ  عػػف اإلطػػرا ال

لػػ  مػػن  منػػع ثػػـ أرشػػد إ –عم ػػ  السػػبلـ  –  كالقػػكؿ بعلكه ػػ  ع سػػ  إلػػ  االنحػػراؼ العقػػدم
كا  تركيػػلٍ   كى عبػػند اهلل  فم مزمػػكا هػػذا الكصػػؼ   كهػػك ككنػػ  عبػػدان مػػفمػػف الكقػػكع فػػ  اإلطػػرا 

 غ ر  مف األلفنظ الت  تؤدم إل  الغمك.

 (ُ).نصػػػنرل ابػػػف مػػػر ـ (: )ال تطركنػػػ  كمػػػن أطػػػرت ال-صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  – قػػنؿ
  سػ   فاعمػ  إل ػن مػػع اهلل: ال تمػدحكن   كمػدح النصػنرل  حتػ  غػبل بعضػػ ـ فػ  ع أم

صػػم   –كبعضػػ ـ ادعػػ  أنػػ  هػػك اهلل  كبعضػػ ـ قػػنؿ إنػػ  ابػػف اهلل  ثػػـ أردؼ الن ػػ  بقكلػػ  
   (ِ)عبد اهلل كرسكل (.قكلكا: : ) -اهلل عم   كسمـ 

عبػػػد اهلل (  تبطػػؿ الغمػػػك ) كرسػػػكل  (  تبطػػػؿ : )أنػػػن -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػمـ  – كقكلػػ 
  فػػبل  يرفػػع ف يعطىػػ  خصػػنئص الػػرب  كال الافػػن   كالحػػؽ هػػك التكسػػط بػػ ف الغمػػك  كالافػػن 

  مف األمػكر التػ  كالتعب ر بعن  عبد اهلل  كرسكل  (ّ) ياف  فبل  يمتثؿ أمر   كال تتبع سنت .
قكلػكا: عبػد  ل  ذلؾ ح ػث قػنؿ: )بؿ قد أرشد إ -عم   الصبلة كالسبلـ - حب ن رسكؿ اهلل

عم ػػػػ  الصػػػػبلة  -كهػػػػذا مػػػػف أخػػػػص أكصػػػػنف  -عػػػػز كاػػػػؿ -اهلل كرسػػػػكل (  ف ػػػػك عبػػػػد هلل
فػػػ  المقنمػػػنت  -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ -  كل ػػػذا  ػػػعت  ذكػػػر هػػػذا الكصػػػؼ لػػػ  -كالسػػػبلـ
 .  كمقنـ التنز ؿ  كاإلسرا   كالعبندةالشر ف 

 النيي الصريح عن اإلطراء. :ثانياً 

كهػػػذا مػػػف كمػػػنؿ نصػػػح  لؤلمػػػ    : ) ال تطركنػػػ  ( -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  –قػػػنؿ  

                                                           

 (.ٓٔسبؽ تخر ا   )صػ  (ُ)
 (.ُْٗ/ ُِ) : فت   البنرم  البف حارانظر (ِ)
(   عبد الرزاؽ بف عبد المحسف البػدر  الننشػر: ُّٕ/ُتذكرة المؤتس  شرح عق دة الحنفظ عبد الغن  المقدس  ) (ّ)

 ـ(.ََِّ-هػ ُِْْ) ُغراس لمنشر كالتكز ع  ط/
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 (ُ)كشفقت  عم  ـ  حذرهـ ممن  ككف ذر ع  إل  الغمك ف  .

 .  أسموب التشبيو :ثالثاُ 

فػ  تكا ػ  أصػحنب    -صم  اهلل عم   كسػمـ  -كمف األسنل ب الت  سمك ن رسكؿ اهلل 
ك سػ ؿ  تقػرب الحقػنئؽ إلػ  األف ػنـ   فتظ رهػن   كهػك مػف األسػنل ب التػ  أسمكب التشب  

ب تػػرؾ   كتكضػػ  لمػػف ن ػػن  مػػن هػػك السػػبب الػػذم ألامػػ  طمػػف م ػػن  كتػػزداد الحاػػ  بػػذلؾ
فكن  بمػن : ال تصػمػن أطػرت النصػنرل ابػف مػر ـ (  أم: ) كاإلطرا ؟ كهذا ام  فػ  قكلػ 

 كػف  فت النصنرل ع س   لمػن لػـ  كمن كصل س ل  مف الصفنت  تمتمسكف بذلؾ مدح 
 .  فكفركا بذلؾ كضمكابف اهلل  فنسبك  إل  أن  اف  

مػػ  كػػؿ مػػف بعثػػ  اهلل إل ػػ  مػػف   فحػػؽ كااػػب عمػػن كصػػف  بمػػن فضػػم  اهلل بػػ   كشػػرف كأ 
اػػنكز بػػ  مقػػدار  بمػػن لػػ س ف ػػ   مػػرأ فػػكؽ حػػد  كتا  كفػػ  هػػذا مػػف الفقػػ  أف مػػف رفػػع خمقػػ 

صػػم  اهلل  -لؾ رسػػكؿ اهلل  ألف ذلػػؾ لػػك اػػنز فػػ  أحػػد  لكػػنف أكلػػ  الخمػػؽ بػػذفمعتػػٌد آثػػـ
   (ِ)كلكف الكااب أف  قصر كؿ أحد عم  من أعطن  اهلل مف منزلت . -عم   كسمـ 

 .األلفاظ التي فييا مخالفة شرعية إيجاد البدائل والحمول، بداًل عن :رابعاً 

 (ّ): عبد اهلل كرسكل  (.:) إنمن أنن عبد  فقكلكا -   كسمـصم  اهلل عم -النب  قنؿ

 .عمل ضوابط لمن أراد أن يمدح :خامساً 

ال محنلػػ   فم قػػؿ: أخػػن  مندحػػن  مػػنكـ كػػنف مػػف : )-صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -النبػػ  قػػنؿ
 (ْ)  كال  زك  عم  اهلل أحدا(.إف كنف  رل أن  كذلؾ  كحس ب  اهللأحسب كذا ككذا  

                                                           

  عبػػد الػػرحمف بػػف حسػػف بػػف (ُْٕ/ُدعػػكة األنب ػػن  كالمرسػػم ف) انظػػر: التكح ػػد كقػػرة ع ػػكف المكحػػد ف فػػ  تحق ػػؽ (ُ)
محمػػػد بػػػف عبػػػد الكهػػػنب  دراسػػػ  كتحق ػػػؽ: بشػػػ ر محمػػػد ع ػػػكف  الننشػػػر: مكتبػػػ  المؤ ػػػد  الطػػػنئؼ  المممكػػػ  العرب ػػػ  

 ـ(.َُٗٗ-هػ ُُُْ) ُالسعكد    مكتب  دار الب نف  دمشؽ  الام كر   العرب   السكر    ط/
   بتصرؼ  س ر.فمن بعدهن( ِْٓ/ٗم   البف بطنؿ )انظر: شرح صح   البخنر  (ِ)
  ـ (ٓٔتخر ا  )صسبؽ  (ّ)
 (.ٗٔسبؽ تخر ا  )صػ (ْ)
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 ، لمن مدح وأطرأ بالباطل.العقاب الحسي :سادساً 

: -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –سػكؿ اهلل : قػنؿ ر قػنؿ –رض  اهلل عنػ   – (ُ)عف المقداد 
 (ِ))إذا رأ تـ المداح ف  فنحثكا ف  كاكه ـ التراب(.

هػذا الحػد ث قػد حممػ  عمػ  ظػنهر  المقػداد الػذل هػك راك ػ  ككافقػ  طنئفػ   قنؿ النككم:"
هـ شػػ ئن خ بػػكهـ فػػبل تعطػػك  : معنػػن كقػػنؿ آخػػركف ككػػننكا  حثػػكف التػػراب فػػ  كا ػػ  حق قػػ  

 (ّ).لمدح ـ"

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

 ؤخػػذ التػػراب ك رمػػ  بػػ  فػػ  كاػػ  المػػداح عمػػبل بظػػنهر الحػػد ث  كق ػػؿ: معنػػن  ق ػػؿ:  ك
 :  أمراب بنلنسػب  إلػ  العػرض فػ  كػؿ بػنبإذ المػنؿ حق ػر كػنلت  األمر بدفع المنؿ إل  ـ

  كق ػؿ معنػن : أعطػكهـ عطػن  قمػ بل فشيػًب  ألسنت ـ  لػئبل   اػككـاقطعكا ب  أعطكهـ إ ن  ك 
اعمػك  بضػنع   سػتعكمكف كالمػداحكف: هػـ الػذ ف اتخػذكا مػدح النػنس عػندة ك   لقمت  بػنلتراب
 (ٓ).فم س بمداح  فعمن مف مدح الراؿ عم  الفعؿ الحسف ب  الممدكح

نسػب   -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  -ألنػ     عمػ  ظػنهر  لمتػراب : أف الحثػكبنحػثك رل ال
مػػػف الزاػػػر الحسػػػ  لمػػػف مػػػدح    كاػػػن  بصػػػ غ  األمػػػر  إضػػػنف  إلػػػ  مػػػن ف ػػػ إلػػػ  الكاػػػ 

كهػػػك مػػػف     كالمقػػػنـ  ػػػدؿ عم ػػػ   ضػػػالمفػػػظ  قت  كأكػػػؿ أمػػػكاؿ النػػػنس بػػػذلؾ  كألف بنلبنطػػػؿ

                                                           

هك: المقداد ٍبف عىٍمرك ٍبف ثعمب  بف منلؾ بف رب ع  بف ثمنم  ابف مطركد بف عمرك بف سعد ال راكٌم  كنسب ًإلىػ   (ُ)
: المقػداد تبنػن  كحنلفػ  فػ  الانهم ػ   فق ػؿ األسكد ٍبف عبد  غػكث بػف كهػب بػف عبػد منػنؼ ٍبػف زهػرة الزهػرم  ألنػ  كىػنفى 

: االسػت عنب  البػف عبػػد هػػػ (. انظػر ّّ ػن عػنـ )ابػف األسػكد  كمػنت ًفػ  أرضػػ  بػنلارؼ  فحمػؿ إلػ  المد نػػ  كدفػف ب
 (.ْٕٓ/ْ(  كأسد الغنب    البف األث ر ) ُُْٖ – َُْٖ/ْالبر )

كح       نػػ  عمػػ  الممػػدركا  مسػػمـ   كتػػنب الزهػػد كالرقػػنئؽ  بػػنب الن ػػ  عػػف المػػدح  إذا كػػنف ف ػػ  إفػػراط كخ ػػؼ منػػ  فت (ِ)
 .(ََِّ(  رقـ :)ِِٕٗ/ْ) 

 .(ّٖٔ/ٗشرح صح   مسمـ ) (ّ)
 (.ْٕٕ/َُفت  البنرم ) (ْ)
فكرم  أبك العبل   محمد عبد الرحمف بف عبد الرح ـ المبنرك(ُِٖ/ٔحكذم بشرح انمع الترمذم )انظر: تحف  األ( (ٓ

 (.ـُٕٗٗ-هػُّٗٗ) ّ/ط –ب ركت  –  الننشر: دار الكتب العمم   هػ (ُّّٓ  )ت : 
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: سػػػمعت قػػػنؿ –رضػػػ  اهلل عنػػػ   – (ُ)تغ  ػػػر المنكػػػر بنل ػػػد   لحػػػد ث أبػػػ  سػػػع د الخػػػدرم
  فم غ ػر  ب ػد   فػإف لػـ  قكؿ: ) مف رأل مػنكـ منكػرا -سمـ صم  اهلل عم   ك   -اهللرسكؿ 

 (ِ) ستطع فبمسنن   فإف لـ  ستطع فبقمب   كذلؾ أضعؼ اإل منف(.

  فػبل  اػكز بنل د مشركط بعدـ ترتب منكر أعظـ  فػإف أدل إلػ  منكػر أعظػـكالتغ  ر 
  أك أفضػػ  إلػػ  ترتػػب عم ػػ  ضػػرركػػذا حثػػك التػػراب فػػ  كاػػك  المػػداح ف  إذا   كه ػػر تغ 
 .  فبل  يحث  التراب ف  كاكه ـاعنز 

نكار موضع الخطأإرشاد المخطئ إلى تصحيح خطئو، و  :سابعاً   .، وقبول الباقيا 

صػػم  اهلل عم ػػ   -: دخػػؿ عمػػ  النبػػ  -رضػػ  اهلل عن ػػن  -(ّ)الرب ػػع بنػػت معػػكذ  عػػف
مػػف  (ْ) ضػػربف بنلػػدؼ   نػػدبف اة بينػػ  عمػػ   فامػػس عمػػ  فراشػػ   كاك ر ػػنتغػػد -كسػػمـ 

 -فقػنؿ النبػ : كف نػن نبػ   عمػـ مػن فػ  غػد    حتػ  قنلػت انر ػ (ٓ)قتؿ مف آبنئ ف  ـك بدر
 (ٕ)(.(ٔ): )ال تقكل  هكذا كقكل  من كنت تقكل ف-صم  اهلل عم   كسمـ

نمػػػن أنكػػػر عم  ػػػن النبػػػ     ح ػػػث مػػػن ذيكػػػر مػػػف اإلطػػػرا   -عم ػػػ  كسػػػمـ صػػػم  اهلل  –كا 
ُٔٛ ال  ََؼَُْٟٝ ٠َم٣ ِِمٍ     ل   كهك صف  تختص بنهلل تعنل   كمن قنؿ تعػنل :أطمقت عمـ الغ ب 

                                                           

: سعد بف منلؾ بف سننف بف عب د بف ثعمب  بف عب د بف األبار  كاألبار هك خدرة بف عكؼ بػف الحػنرث بػف هك (ُ)
  كعممػػػنئ ـ     الخنػػػدؽ  ككػػػنف مػػػف نابػػػن  األنصػػػنرالخػػػزرج   أبػػػك سػػػع د الخػػػدرم  هػػػك مشػػػ كر بكن تػػػ   أكؿ مشػػػنهد

  البػػػػف األث ػػػػر (  كأسػػػػد الغنبػػػػ َِٔ/ِعبػػػػد البػػػػر )السػػػػت عنب  البػػػػف : اهػػػػػ (. انظػػػػر ْٕبلئ ـ   مػػػػنت عػػػػنـ )كفضػػػػ
(ْ/ُِٓ.) 

  كتنب اإل منف  بنب ب نف ككف الن ػ  عػف المنكػر مػف اإل مػنف  كأف اإل مػنف  ز ػد ك ػنقص  كأف األمػر ركا  مسمـ (ِ)
 (.ْٗ)(  رقـ :ٗٔ/ُكالن   عف المنكر كاابنف ) بنلمعركؼ

مىٍ ػً   -المبن عنت تحػت الشػارة  قػد صػحبت النَّبًػٌ   : الرب ع بنت معكذ اٍبف عفرا  األنصنر    مفه  (ّ) ػمَّ  المَّػ ي عى صى
مَّـى كى    .(َُٕ/ ٔ  البف األث ر )(  كأسد الغنب ُّٕٖ/ْت عنب  البف عبد البر ): االسكل ن قدر عظ ـ. انظر -سى

 .(ُّّ/ِٗمحنسف الم ت كالبكن  عم  . انظر: عمدة القنرم   لمع ن  ): هك تعد د الندب (ْ)
: من  مش كر ب ف مك  كالمد ن  أسفؿ كادم الٌصفرا  ب ن  كب ف سنحؿ البحر  ل م   ك قنؿ: إن   نسب إل  بدر ( بدر(ٓ

غمػب اسػم  بدر بف  خمد بف النضر بف كننن   كق ؿ: بؿ هك راؿ مف بنػ  ضػمرة سػكف هػذا المكضػع فنسػب إل ػ  ثػـ 
 (.ّٕٓ/ُ: معاـ البمداف   ل نقكت الحمكم )عم  . انظر

 (.ُّّ/ِٗ) لمع ن  القنرم  عمدة    كنحكهن. انظر:اشتغم  بنألشعنر الت  تتعمؽ بنلمغنزم  كالشانع : عن  (ٔ)
 .(ََُْ: )رقـ  (َُٓ/ٓكد المبلئك  بدران )  كتنب المغنزم  بنب ش ركا  البخنرم( (ٕ
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[65]النمل . َّٜغ١ََّاوََّخِ وَََّْسْضِ َّْٜرَُْةَ إِال  َّٜٝ ُُ و٠ََا ََشْؼُشُو٢َ وَََّا٢َ َُثْؼَثُى٢
(ُ) 

مػػػػف حػػػػدثؾ أف  ":قنلػػػػت -رضػػػػ  اهلل عن ػػػػن  -(ّ)أف عنئشػػػػ    (ِ)كثبػػػػت عػػػػف مسػػػػركؽ
: )ال  عمػـ الغ ػب إال  عمػـ الغ ػب فقػد كػذب  كهػك  قػكؿ - صم  اهلل عم   كسمـ -محمدا 

ككنػ  أحػب خمػؽ المَّػ   مػع -صػم  اهلل عم ػ  ك سػمـ  -كهذ  العبنرة دل ؿ عم  أن (ْ) "اهلل(
 (ٓ).ظم ـ منزل  لد    ال  عمـ الغ ب  كأعإل  المَّ 

 أسموب التحذير: :ثامناً 

 أنػكاع ام ػع فػ كهػك تحػذ ر عػنـ  (ٔ)( إ نكـ كالغمػك: )-عم   كسمـ  صم  اهلل –لقكل  
 (ٕ)كاألقكاؿ.  كاألعمنؿ  االعتقندات ف   الغمك

                                                                      

 

 
                                                           

 .(َِّ/ٗ  البف حار )فت  البنرم (ُ)
أبػك عنئشػ  الكػكف   ثقػ   فق ػ   عنبػد مػف أعػبلـ التػنبع ف  هك: مسركؽ بف األادع بف منلؾ ال مدان   الكادع    (ِ)

(  ِِْ/ِلتقر ػػػب  البػػػف حاػػػر) (  كإٔ/ٔ: الطبقػػػنت  البػػػف سػػػعد) هػػػػ (. انظػػػر ّٔهػػػػ (  كق ػػػؿ: ) ِٔمػػػنت عػػػنـ )
 ـ(.ُٖٔٗ -هػ َُْٔ) ُ  ط/ -سكر ن  –: محمد عكام    الننشر: دار الرش د تحق ؽ

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

كأركاهػـ  ابن  تسع  كتكف  عن ن  كه  ابن  ثمػنف عشػرة سػن   ككننػت تسػم  الصػندق   كهػ  مػف أعمػـ النػنس  كأفق ػـ 
هػػ (   ٖٓ)  :  كق ػؿهػػ ( ٕٓ    منتػت بنلمد نػ  عػنـ ) إل –صم  اهلل عم   كسمـ  –ككننت أحب نسن  النب    لمشعر

  (. ّٗٓ/ْ  كاإلصنب   البف حار) (ّٔٓ/ْست عنب  البف عبد البر ) اال كدفنت بنلبق ع .انظر:
[  ِٔالغ ػػب فػػبل  ظ ػػػر عمػػ  غ بػػػ  أحػػدا{ ]الاػػػف:  ركا  البخػػنرم  كتػػنب التكح ػػػد   بػػنب قػػػكؿ اهلل تعػػنل : }عػػػنلـ (ْ)
 .( َّٖٕ: ) رقـ  (ُِْ/ٗ)

(  أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػف إدر ػػس بػػف العبػػنس بػف عثمػػنف بػػف شػػنفع بػف عبػػد المطمػػب بػػف عبػػد  َُُٖ/ُالمسػند ) (ٓ)
 –ب ػػركت   الننشػػر: دار الكتػػب العمم ػػ   هػػػ(  ترت ػػب محمػػد عنبػػد السػػندمَِْلمطمبػػ  القرشػػ  المكػػ   )ت: منػػنؼ ا
 .-لبننف

 (. ٕٔ( سبؽ تخر ا  ) صػ(ٔ
 (.ُِٓ/ّ( انظر: ف ض القد ر  لممننكم)(ٕ
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 :حث الثالثالمب

 .الحمف واأليمان

 :وفيو ثبلثة مطالب

 : تعريف الحمف واأليمان.المطمب األول           

 .واأليمان الحمف كثرة ذمّ  في النبوية األسباب: الثاني المطمب

 .لمن وقع في الحمف واأليمان بلج النبويالمطمب الثالث: طريقة الع     
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 :المطمب األول

 .تعريف الَحِمف واأليمان

 .: تعريف الحمف لغة واصطبلحاً الفرع األول

 :مغةفي ال الحمف 

" أم: أقسـ   ىٍحمً   مىؼى ًمفنن كمىٍحمكفنن." حى ٍمفنن كحى ؼي حى
(ُ  ) 

 : (ِ)كمن  قكؿ الشنعر

ذا                من اضطررت كف  األمر ض ؽي  ًمؼو كنذًب كا  ن  لذك حى  كا 

    ؽي ػػػػن ال  طػػػػع بنهلل مػػػػػػػػػػكمن ف  ال م ف عم  مدفعو                    داف

  :صطبلحاال في والَحِمف

هك ال م ف كالقسـ  كهػك تعك ػد الشػ   بػذكر معظػـ بصػ غ  مخصكصػ   بعحػد حػركؼ 
  (ّ)سـ  كه : البن   كالكاك  كالتن .الق

 

 

 

 

                                                           

 (.ُّْ/  ُ  لماكهرم  مندة " حمؼ " ) الصحنح (ُ)
: الصػػننعت ف   ألبػػ  هػػبلؿ هػػػ( . انظػػر ِّٖكمػػ (   مػػنت عػػنـ )   المعػػركؼ بػػػ ) ابػػف الر هػػك: عمػػ  بػػف العبػػنس(ِ)

 –صػػر   ؿ إبػػراه ـ   الننشػػر: المكتبػػ  العمحمػػد الباػػنكم   كمحمػػد أبػػك الفضػػ: عمػػ  (  تحق ػػؽُِٗ/  ُم ) العسػػكر 
 هػ(. ُُْٗعنـ النشر)  -ب ركت

 .(ُُّٖ/ّأحمد عمر ) .لمعنصرة   د : معاـ المغ  العرب   اانظر (ّ)
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 : تعريف األيمان لغة واصطبلحًا.الفرع الثاني

   :مغةال في األيمان

بنأل مػػػنف  امػػع  مػػ ف كهػػػك القسػػـ  كال مػػ ف ال ػػػد ال منػػ   ككػػننكا إذا تحػػػنلفكا تصػػنفحكا 
 (ُ).لقسـ  م نن  الستعمنؿ ال م ف ف  تعك دا لمن عقدكا فسٌم  ا

َ      قػنؿ المٌػ  تعػنل : كال مػ ف أ ضػن القػٌكة   بػنلقكة منػن [45]الحاقز:   َْرَمز٤َْا ٠ِ ْمُُ تِما١َُِْٜ
 (ِ).كالقدرة

ن قرنػ  ب ػن مػف تحصػ ؿ    ألٌف الحنلؼ  تقػٌكل ب م نػ  عمػ  تحق ػؽ مػكسٌم  القسـ  م ننن 
 (ّ)أك امتننع.

 : واأليمان في االصطبلح

 (ْ).أك صف  مف صفنت "  مف أسمن  اهلل"هك تكك د المحمكؼ عم   بذكر اسـ 

ًمؼ ذا ااتمع لىٍفظي الحى  (ٓ).مرادي مف ال م ف المىٍحمكؼي عم    كال م ف  فنلكا 

 

 

 

 

                                                           

  ناػػـ   عمػػر بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف إسػػمنع ؿ  أبػػك حفػػص( ُّٕ/ُفػػ  االصػػطبلحنت الفق  ػػ  ) طمبػػ  الطمبػػ  (ُ)
 هػ(.ُُُّ  دار الطبنع  العنمرة  تنر   النشر:) هػ(ّٕٓالنسف   ) ت:  الد ف
 .(ّٗٓ/ ِّانمع الب نف  لمطبرم ) (ِ)
 .(ُّٕ/ُطمب  الطمب   لمنسف ) (ّ)
ٍكل   )ت: ِٕٓاألدب النبكم )صػ  (ْ)  –هػ(  الننشر: دار المعرفػ  ُّْٗ(  محمد عبد العز ز بف عم  الشنذل  الخى

 هػ(.ُِّْ) ْ  ط/  -ب ركت
 (.ُْٗ/ْ  لمكشم رم )ف ض البنرم (ٓ)
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 :المطمب الثاني

 .واأليمان الحمف كثرة ذمّ  في النبوية األسباب

كثػػرة الحمػػؼ كاأل مػػنف  عػػف  –صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –النبػػ   ن  ػػ  هنػػنؾ أسػػبنب مػػف
ًمػػؼ ألنػػ  كمػػف هػػذ  األسػػبنب مػػن هػػك ن ػػ  عػػف أصػػؿ الحمػػؼ   هػػك بغ ػػر اهلل  كمن ػػن مػػن حى

   كلكف عم  صف  غ ر مرض   شرعنن.كن  كنذب ف   م ن   أك حمؼ بنهللحًمؼ بنهلل  كل

 :  متعددة منيا ، فمو صوربغير اهللاألول وىو: الحمف الفرع فأما 

 .الحِمف بممة غير اإلسبلم :أوالً 

صػم  اهلل عم ػ   -أنػ  بػن ع رسػكؿ اهلل  -رض  اهلل عن   - (ُ)فعف ثنبت بف الضحنؾ
مػف حمػؼ عمػ   قػنؿ : ) -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -تحت الشػارة  كأف رسػكؿ اهلل  -كسمـ

 حػػ ف ألنػػ   حقػػن كػػنذب ف ػػك  عنػػ : (ِ) ـ كنذبػػن  ف ػػك كمػػن قػػنؿ( مػػ ف  بممػػ  غ ػػر اإلسػػبل
ذا   ك بػػػ  حمػػؼ لمػػػن حرمػػ  ال أنػػ  العتقػػػند   عنػػ  سػػػنقط الكػػذب إثػػـ أف ظػػػف بػػذلؾ حمػػؼ ا 

كننػػػػػت    أك مػػػػػنشػػػػػ   مػػػػػف المعبػػػػػكدات دكف اهلل تعػػػػػنل   أك بحمػػػػػؼ بممػػػػػ  غ ػػػػػر االسػػػػػبلـ
    كاألنصػنب  ف ػذا ال  يشػؾ  فػ  تحر مػ   كأمػن الحمػؼ بنربػن هم   تحمؼ ب  كنلد م الان

فظػػنهر هػػذا الحػػد ث    كمػػن شػػنكؿ ذلػػؾالسػػبلط ف  كح ػػنت ـ كنعم ػػـ  كرؤكس كاألشػػراؼ
ػػن فػػ  الشػػرع مثػػؿ  فػػ  تحر مػػ  خػػبلؼكال   تنػػنكل ـ بحكػػـ عمكمػػ   : كأمػػن مػػن كػػنف معظمن

 قتضػػػػػ  ظػػػػػنهر الحػػػػػد ث ف    كحرمػػػػػ  الصػػػػػنلح فكالنبػػػػػ   كالكعبػػػػػ   كالعػػػػػرش  كالكرسػػػػػ 
 (ّ).التحر ـ

                                                           

: ثنبت بف الضحنؾ بف أم   بف ثعمب  بف اشـ بف منلؾ بف سنلـ بف عمرك بف عكؼ بف الخزرج األنصنرم  هك (ُ)
ػػمَّـى  -الخزراػػ   رد ػػؼ رسػػكؿ المَّػػً   سى مىٍ ػػً  كى ػػمَّ  المَّػػ ي عى ب  سػػت عن: اال  كدل مػػ  إلػػ  حمػػرا  األسػػد. انظػػر ػػـك الخنػػدؽ -صى

 (.  ْْٓ/ُ  البف األث ر )(  كأسد الغنب َِٓ/ُالبف عبد البر )
  بنب غمظ تحر ـ قتؿ اإلنسنف نفس   كأف مف قتؿ نفس  بش   عذب ب  ف  الننر  كأن  ركا  مسمـ  كتنب اإل منف (ِ)

 .(ُّٓ: )(  رقـّٕ/ُال  دخؿ الان  إال نفس مسمم  )
الحػنفظ   أبػك  بف إبػراه ـ مرأب  حفص ع (  أحمد بفٖٔ/ُٓمسمـ )الميفً ـ لمن أشكؿ مف تمخ ص كتنب  انظر:(ّ) 

: دار ابػػػف كث ػػػر   ب مسػػػتك  ك كسػػػؼ عمػػػ  بػػػد كم  الننشػػػرالعبَّػػػنس  األنصػػػنرم  القرطبػػػ     تحق ػػػؽ: مح ػػػ  الػػػد ف د ػػػ
   بتصرؼ.هػ(ُُْٕ) ُب ركت  دمشؽ  كدار الكمـ الط ب  دمشؽ  ب ركت  ط/
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  .الحِمف بالبلت والعزى :ثانياً 

   :-صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  -قػنؿ رسػكؿ اهلل  قػنؿ: - رض  اهلل عن  -فعف أب  هر رة 
 (ُ)العزل  فم قؿ: ال إل  إال اهلل(.نلبلت ك ب: فقنؿ ف  حمف  منكـ  ) مف حمؼ

  فممػػن أسػػممكا ربمػػن عمػػ  ألسػػنت ـ الحمػػؼ بػػنلبلت كالعػػزلكػػنف أهػػؿ الانهم ػػ  قػػد اػػرل  
مػف حمػؼ بػذلؾ فكعنػ  قػد رااػع فكػنف   اركا عم  عندت ـ مف ذلؾ مف غ ػر قصػد مػن ـ 

عم ػ  السػبلـ  -حنل  إل  حنل  الشرؾ   كتشػب  ب ػـ فػ  تعظػ م ـ غ ػر اهلل   فػعمر النبػ  
ال إلػػ  إال اهلل  ف ػػك كفػػنرة  :د ػػد مػػن أنسػػنهـ الشػػ طنف أف  قكلػػكامػػف عػػرض لػػ  ذلػػؾ بتا -
:  (ِ)  قػػػنؿ الطبػػػرملعػػػزل كمػػػف كػػػؿ مػػػن  عبػػػد مػػػف دكف اهللذلػػػؾ بػػػرا ة مػػػف الػػػبلت كا   إذلػػػ 

مػ  أال كالنػدـ عمػ  مػن قػنؿ مػف ذلػؾ   كالعػـز ع كقكؿ ذلؾ كااب عم   مػع إحػداث التكبػ 
 (ّ).  كال  عظـ غ ر اهلل عكد

 .الحِمف باآلباء :ثالثاً 

) أال  :قػنؿ -صم  اهلل عم ػ  كسػمـ -النب  عف  -رض  اهلل عن من  -فعف ابف عمر 
ب بنئ ػػػن  فقػػػنؿ :) ال تحمفػػػكا  مػػػف كػػػنف حنلفػػػن فػػػبل  حمػػػؼ إال بػػػنهلل   فكننػػػت قػػػر ش تحمػػػؼ

 كاكابػ  (ٓ) (صػدؽ إف كأب ػ  أفمػ   :)-صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ –كأمن قكؿ النب  (ْ).كـ(ب بنئ
 قنصػدة غ ػر كبلم ػن ف  تدخم ن أف العرب عندة ارت كمم  هك إنمن  حمفن ل سهذا   أف
 إعظػػػنـ مػػػف ف ػػػ  لمػػػن  الحمػػػؼ حق قػػػ  قصػػػد فػػػ مف كرد إنمػػػن كالن ػػػ   الحمػػػؼ حق قػػػ  ب ػػػن

                                                           

 (.  َْٖٔ(   رقـ: )  ُٕٔ/ٔ[  )ُٗركا  البخنرم  كتنب تفس ر القرآف  بنب: } أفرأ تـ البلت كالعزل { ]الناـ:  (ُ)
هك: محمد بف ار ر بف  ز د بف خنلد  أبك اعفر الطبرم   صنحب التفس ر الكب ر  كالتنر   الش  ر  كػنف إمنمػنن  (ِ)

قػػ "   "كالتػػنر  "   كغ ػػر ذلػػؾ  كلػػ  مصػػنفنت فػػ  فنػػكف عد ػػدة تػػدؿ فػػ  فنػػكف كث ػػرة من ػػن:" التفسػػ ر"  "كالحػػد ث"  " كالف
هػػ(. انظػر: كف ػنت األع ػنف  لئلربمػ   َُّعم  سع  عمم    كغزارة فضم   ككنف مف األئم  المات د ف  منت عنـ )

  الننشػػػر: مؤسسػػػ   -ال نػػػد –(  تحق ػػػؽ: دائػػػرة المعػػػرؼ النظنم ػػػ  ُْٕ/ٕ(  كلسػػػنف الم ػػػزاف  البػػػف حاػػػر )ُُٗ/ْ)
 ـ(. ُُٕٗ -هػ َُّٗ) ِط/ –لبننف  –ألعمم  لممطبكعنت ب ركت ا

 (.ٗٗ/ٔانظر: شرح صح   البخنرم  البف بطنؿ ) (ّ)
 (.  ّّٖٔ(  رقـ: ) ّٓ/ٓركا  البخنرم  كتنب مننقب األنصنر  بنب أ نـ الانهم   )( (ْ
(  مػف حػد ث ُُ(  رقػـ: )ُْ/ُ)( ركا  مسمـ  كتػنب اإل مػنف  بػنب ب ػنف الصػمكات التػ  هػ  أحػد أركػنف اإلسػبلـ (ٓ

 .-رض  اهلل عن   –طمح  بف عب د اهلل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  )52( 
 

: كق ػػػؿ  المرضػػػ  الاػػػكاب هػػػك ف ػػػذا  كتعػػػنل  سػػػبحنن  اهلل بػػػ  كمضػػػنهنت   بػػػ  المحمػػػكؼ
 (ُ).تعنل  اهلل بغ ر الحمؼ عف الن   قبؿ هذا  ككف أف  حتمؿ

 مػػف أسػػمن  اهلل  : هػػك كػػؿ  مػػ ف بغ ػػر اسػػـ: أف ضػػنبط الحًمػػؼ بغ ػػر اهللك ػػرل البنحػػث
  كالحمػػؼ عمػػ  رؤكس كالطػػبلؽؿ فػػ  ذلػػؾ الحًمػػؼ بػػنلحراـ   ك ػػدخأك صػػف  مػػف صػػفنت 

 -قػنؿ رسػكؿ اهلل قػنؿ:  -رضػ  اهلل عنػ   – (ِ) األكالد  كالحًمؼ بنألمنن    لحػد ث بر ػدة
ًمػػؼو بغ ػػر اهلل هػػك (ّ):) لػػ س منػػن مػػف حمػػؼ بنألمننػػ  (. -صػػم  اهلل عم ػػ  ك سػػمـ ككػػؿ حى

ٍرب مف الشػرؾ   لحػد ث  ابػف عمػر  أنػ  سػمع  راػبل  حمػؼ: ال  –رضػ  اهلل عنػ   –ضى
     قػػػكؿ:  -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ -كالكعبػػػ   فقػػػنؿ لػػػ  ابػػػف عمػػػر: إنػػػ  سػػػمعت رسػػػكؿ اهلل 

صػػم   –النبػػ   ن ػػ ففػػ  الحػػد ث ب ػػنف أف سػػبب  (ْ)) مػػف حمػػؼ بغ ػػر اهلل  فقػػد أشػػرؾ(.
 .مف الشرؾنكع لمحًمؼ بغ ر اهلل أن   –اهلل عم   كسمـ 

 

 

                                                           
 (.ُٖٔ/ُ( انظر: شرح صح   مسمـ  لمنككم )(ُ
هػك: بر ػػدة بػػف الحصػػ ب  بػػف عبػػد اهلل بػػف الحػػنرث ابػػف األعػرج بػػف سػػعد بػػف رزاح بػػف عػػدم األسػػمم   أسػػمـ قبػػؿ ( (ِ

كاف تحػت الشػارة  ككػنف مػف سػنكن  المد نػ   ثػـ تحػكؿ بدر  كلـ  ش دهن كش د الحد ب    فكنف ممف بػن ع ب عػ  الرضػ
(        ُٖٓ/ُإلػػػ  البصػػػرة  ثػػػـ خػػػرج من ػػػن إلػػػ  خراسػػػنف غنز ػػػن   فمػػػنت بمػػػرك . انظػػػر: االسػػػت عنب  البػػػف عبػػػد البػػػر )

هػػ(  تحق ػؽ: ْٖٗ(   الحس ف بػف محمػد أبػك عمػ   )ت: ْْ/ ُكألقنب الصحنب  كالتنبع ف ف  المسند ف الصح ح ف)
 مصر. –القنهرة  -ن ـ محمد عزب  كمحمكد نصنر  الننشر: دار الفض م  د. محمد ز 

(  قػػنؿ ال  ثمػػ : " رانلػػ  ََِّّ(  رقػػـ: )ِّٓ/ٓ) -رضػػ  اهلل عنػػ   –ركا  أحمػػد فػػ  مسػػند بر ػػدة األسػػمم  ( (ّ
   (   كصػحح   األلبػنن  فػ  صػحِّّ/ْرانؿ الصح     خبل الكل د بف ثعمبػ   كهػك ثقػ "  انظػر: مامػع الزكائػد )

 .(ٕٓٗ/ِالانمع الصغ ر)
(   كالحػنكـ فػ  ِّّٓ(  رقـ: )ُِٕ/ّركا  أبك داكد  كتنب األ منف كالنذكر   بنب ف  كراه   الحمؼ بنربن   ) (ْ)

(  محمد بف عبداهلل أبك عبداهلل الحنكـ الن سػنبكرم  كقػنؿ ُْٖٕ(  رقـ : )َّّ/ْالمستدرؾ  كتنب األ منف كالنذكر )
حػػد ث صػػح   عمػػ  شػػرط الشػػ خ ف كلػػـ  خراػػن  "  كقػػنؿ الػػذهب  فػػ  التمخػػ ص :" عمػػ  شػػرط عػػف الحػػد ث : "هػػذا 

البخنرم كمسمـ "   انظر: مستدرؾ الحنكـ   تحق ؽ: مصطف  عبد القندر عطن   مع تعم قنت الػذهب  فػ  التمخػ ص  
الاػػػػنمع ـ (  كصػػػػحح  األلبػػػػنن  فػػػػ  صػػػػح   َُٗٗ –هػػػػػ ُُُْ) ُط/ –ب ػػػػركت  –الننشػػػػر: دار الكتػػػػب العمم ػػػػ  

 (.َُٕٔ/ِالصغ ر )
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، مرضـية شـرعاً  صـفة غيـر، ولكـن عمـى : وىـو الحِمـف بـاهلل تعـالىالثاني الفرعوأما 
 :ولو عدة صور منيا

 يمين الزور. :أوالً 

: عػػػف  -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  -قػػػنؿ سػػػئؿ النبػػػ  -رضػػػ  اهلل عنػػػ   -فعػػػف أنػػػس  
 (ُ).لد ف  كقتؿ النفس  كش ندة الزكر(اإلشراؾ بنهلل   كعقكؽ الكا   فقنؿ: )نئرالكب

  مػػف إتػػبلؼ نفػػس  أك البنطػػؿدة بنلكػػذب ل تكصػػؿ ب ػػن إلػػ  كشػػ ندة الػػزكر: هػػ  الشػػ ن
إذا اقترنػت ب مػ ف فػنارة  كشػ ندة الػزكر هنػن   أخذ منؿ  أك تحم ؿ حراـ  أك تحػر ـ حػبلؿ

 (ِ) .  كأضنؼ إل  كذب  كزكر   م ننن   فش د رخر كذبن كزكران 

 اقتطاع حق اآلخرين بيمين فاجرة. :ثانياً 

 :قػنؿ -اهلل عم ػ  كسػمـ صم   -هلل أف رسكؿ ا  -رض  اهلل عن   -(ّ)فعف أب  أمنم 
كاف   كأكاػب لػ  النػنر  قػنلكا:   حػٌرـ اهلل عم ػ  الانػ ـ ب م نػ ) مف اقتطع حػؽ امػرئ مسػم
ف كنف قض بن مف أراؾقنؿ هكنف ش ئن  س را  ن رسكؿ اهلل  (ٓ).ثبلث مرات( قنل ن:  (ْ): كا 

 

                                                           

 .(ِّٓٔ(  رقـ: ) ِِْ/ّالزكر ) ركا  البخنرم   كتنب الش ندات   بنب من ق ؿ ف  ش ندة (ُ)
(  منلػؾ بػف أنػػس أبػك عبػداهلل األصػبح   تحق ػػؽ: محمػد فػؤاد عبػػد  َُْٗ(  رقػػـ: )ِٕٕ/ِمكطػع منلػؾ )انظػر:  (ِ)

 هػ(  بتصرؼ.َُّٕالنشر:)  عنـ –مصر  –البنق   الننشر: دار إح ن  التراث العرب  
اختمؼ ف  اسم   فق ؿ: إ ػنس بػف ثعمبػ   كق ػؿ: ثعمبػ  بػف سػ  ؿ   كاألكؿ أشػ ر  لػـ  شػ د بػدرا  ككػنف قػد أامػع  (ّ)

ككننت أم  مر ضػ    فػعمر  بنلمقػنـ عمػ  أمػ   فراػع مػف بػدر  -صم  اهلل عم   كسمـ  –عم  الخركج إل  ن مع النب  
(  صػػػبلح  َُ/ُُ(   كالػػػكاف  بنلكف ػػػنت)ُِٖ/ُاالسػػػت عنب   البػػػف عنبػػػد البػػر ) كقػػد تكف ػػػت فصػػػم  عم  ػػػن. انظػػر:

هػػػ (  تحق ػػؽ: أحمػػد األرنػػنؤكط   كتركػػ  مصػػطف   الننشػػر: ْٕٔالػػد ف خم ػػؿ بػػف أ بػػؾ بػػف عبػػد اهلل الصػػفدم  ) ت: 
 ـ(.َََِ -هػَُِْعنـ النشر: ) -ب ركت  –دار إح ن  التراث 

كالمكحدة: الغصف المقطكع  امع  قضبنف: كاألراؾ بفت  ال مزة كبنلرا : شار  القض ب بنلضند المعام  كالتحت   (ْ)
(  محمػد عمػ  ّّٓ/ٖمف الحمض  ستنؾ بقضػبنن   الكاحػدة أراكػ . انظػر: دل ػؿ الفػنلح ف لطػرؽ ر ػنض الصػنلح ف )

  كالنشػػر هػػػ(  الننشػػر: دار المعرفػػ  لمطبنعػػَُٕٓبػػف محمػػد بػػف عػػبلف بػػف إبػػراه ـ البكػػرم الصػػد ق  الشػػنفع  )ت: 
 ـ(. ََِْ -هػ  ُِْٓ) ْط/ -لبننف –كالتكز ع  ب ركت 

 (. َّٕ(  رقـ: )ٖٓ/ُركا  مسمـ  كتنب اإل منف  بنب كع د مف اقتطع حؽ مسمـ ب م ف فنارة بنلننر ) (ٓ)
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 .  اليمين الغموس :ثالثاً 

 -عػف النبػػ    -رضػ  اهلل عن مػػن  – (ُ)بػت عػػف عبػد اهلل بػػف عمػرك بػف العػػنصلمػن ث
ف  كقتػػؿ الػػنفس  قػػنؿ :) الكبػػنئر اإلشػػراؾ بػػنهلل   كعقػػكؽ الكالػػد  -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ 

راػؿ عمػ  الشػ   كهػك  عمػـ أنػػ  كال مػ ف الغمػكس: هػك أف  حمػؼ ال (ِ)كال مػ ف الغمػكس(.
كسػػم ت  (ّ)   كهػػ  مػػف األمػػكر العظ مػػ كػػنذب  ل رضػػ  بػػذلؾ أحػػدنا  أك  قتطػػع ب ػػن مػػنال

 (ْ)  كف  الننر ف  ارخرة.تغمس صنحب ن ف  اإلثـ ف  الدن ن بنل م ف الغمكس  ألن ن

  .  المنفق سمعتو بالَحِمف الكاذب :رابعاً 

صػم  اهلل  -: قػنؿ رسػكؿ اهلل قػنؿ -رضػ  اهلل عنػ   -أب  هر ػرة  لمن كرد مف حد ث 
 - ػػزك  ـ كل ػػػـ عػػػذاب ألػػػ ـ :) ثبلثػػػ  ال  نظػػر اهلل إلػػػ  ـ  ػػػـك الق نمػػػ    كال -عم ػػ  كسػػػمـ 
كراؿ أقنـ سمعت  بعد العصػر  فقػنؿ: كاهلل الػذم ال إلػ  غ ػر   لقػد أعط ػت  -كذكر من ـ 

إ٢َِّ َّٜ ز٣ََِ ََشْرَشُو٢َ تِؼَهْذِ َُِّّٜٝ وَو١َََْا٤ِهِْٟ ث١ََ  ا َِٔٝمًُ     ب ن كذا  ككذا  فصدق  راؿ  ثـ قرأ هذ  ار ػ :

[77]آل عمفان .   ٍِِ َِّرِشَجِ وُوَْٜمئَِٗ الَ رًَََْ َٜهُْٟ
 (ٓ) (ٔ) 

                                                           
رضػ  اهلل عػن ـ  –هك: عبد اهلل بف عمرك بف العنص الس م   القرش   أبػك محمػد  كػنف مػف فضػبل  الصػحنب  ( (ُ
أحػد العبندلػ  األربعػ   كننػت كالدتػ   –صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –دهـ  ككنف مف المكثر ف ف  الركا   عػف النبػ  كعبن –

 ِهػػ (  بمصػر. انظػر: االسػت عنب   البػف عبػد البػر) ٕٔهػػ (  كق ػؿ: عػنـ ) ٓٔعنـ سبع قبػؿ ال اػرة  كمػنت عػنـ )
 (.ُّٓ/ِ(  كاإلصنب   البف حار ) ّْٔ/

 .(ٕٓٔٔ(  رقـ: )ُُٕ/ٖاأل منف  كالنذكر  بنب ال م ف الغمكس ) ركا  البخنرم  كتنب (ِ)
  . (َُّ/ٔح   البخنرم  البف بطنؿ ): شرح صانظر (ّ)
 .  (ُٔ/ّْعمدة القنرم  لمع ن  ) انظر: (ْ)
 .( ِّٖٓ(  رقـ: ) ُْٓ/ّالمن  ) ركا  البخنرم  كتنب المسنقنة   بنب إثـ مف منع ابف السب ؿ مف (ٓ)
  قكلػ :) بعػػد العصػػر(  هػذا لػػ س بق ػػد  كقكلػ : ) سػػمعت ( أم متنعػػ   ك أقػػنـ ( مػػف قنمػت السػػكؽ إذا نفقػػت) قكلػ :  (ٔ)

نمن خرج مخرج الغنلب   كذلؾ ألف الغنلب أف مثم  كنف  قع فػ  آخػر الن ػنر ح ػث  إذ كننت عندت ـ الحًمؼ بمثم    كا 
ر بنلذكر لمن ف   مف ز ندة الارا ة إذ التكح ػد : خصص العصلسكؽ كالفراغ عف معنممت ـ . كق ؿأرادكا االنعزاؿ عف ا

هػػك أسػػنس التنز  ػػنت  كالعصػػر هػػك كقػػت صػػعكد مبلئكػػ  الن ػػنر  كل ػػذا  غمػػظ فػػ  إ مػػنف المعػػنف بػػ . كق ػػؿ: ألف كقػػت 
ف كننػػت ال مػػ ف الفػػنارة محرمػػ  كػػؿ كقػػت. قكلػػ :     العصػػر كقػػت تعظػػـ ف ػػ  المعنصػػ   الرتفػػنع المبلئكػػ  بنألعمػػنؿ   كا 

ط ػػ  بكػػذا اعتمػػندا عمػػ  حمفػػ . انظػػر: عمػػدة المشػػترم كاشػػترا  بػػذلؾ الػػثمف الػػذم حمػػؼ أنػػ  أع :ؿ ( أم) فصػػدق  راػػ
 .(ِٗ/ُٗ  لمع ن  )القنرم
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 .التألي عمى اهلل :خامساً 

صػػم  اهلل عم ػػ   -أف رسػػكؿ اهلل  -رضػػ  اهلل عنػػ   – (ُ)قػػد ثبػػت مػػف حػػد ث انػػدبف
ف اهلل تعػػنل  قػػنؿاهلل لفػػبلفكاهلل ال  غفػػر  )حػػٌدث أف راػػبل قػػنؿ: -كسػػمـ : مػػف ذا الػػذم   كا 

   تػػػعلك  (ِ).كأحبطػػػت عممػػػؾ (  غفػػػرت لفػػػبلف  فػػػإن  قػػػد أف ال أغفػػػر لفػػػبلف  تػػػعل  عمػػػ ٌ 
  فعكقػب سػع  الكػـر ا ؿ  بمعن   حمؼ  كاألل   ال م ف  كاإلحبنط اإلبطنؿ  كهذا المتعل

 (ّ).بإحبنط العمؿ

 كثرة الحمف لغير حاجة ولو كان صادقًا. :سادساً 

صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  -أنػػ  سػػمع رسػػكؿ اهلل   -رضػػ  اهلل عنػػ   -(ْ)فعػػف أبػػ  قتػػندة 
نمػن حػذر كقكلػ  (ٓ)   قكؿ: )إ نكـ ككثرة الحمػؼ( - : )إ ػنكـ ( معنػن : الزَّاػر  كالتحػذ ر  كا 

ف سػػمـ ت أ مننػػ  كقكعػػ  فػػ  الكػػذب كالفاػػكر  ألف الغنلػػب ممػػف كثػػر عػػف كثػػرة الحمػػؼ   كا 
 (ٔ).نَّػػدـ   ألف ال مػػ ف حنػػث أك مندمػػ   أك الذلػػؾ عمػػ  بعػػد   لػػـ  سػػمـ مػػف الحنػػث مػػف

                                                           

  كق ؿ: بر د  كاختمؼ ف  أب    فق ػؿ: انػدب  أك عشػرق   أك عبػد اهلل  أك -عم  األص  -اندب بف انندة هك: (ُ)
       م  كتػػػعخرت هارتػػ   فمػػػـ  شػػ د بػػػدران  مننقبػػ  كث ػػػرة   مػػنت عػػػنـالسػػكف  اشػػػت ر بكن تػػ   صػػػحنب  ام ػػؿ   تقػػػدـ إسػػبل

(  كاإلصػنب    البػػف ُٔ/ْ: االسػت عنب  البػف عبػػد البػر) . انظػػر -رضػ  اهلل عن مػن -عثمػػنف  هػػ(  فػ  خبلفػ ِّ) 
 (.ِٔ/ْحار ) 

(   رقػػـ : ّٔ/ٖتعػنل  )بػنب الن ػ  عػػف تقنػ ط اإلنسػنف مػػف رحمػ  اهلل  ركا  مسػمـ   كتػنب البػر كالصػػم  كارداب  (ِ)
(ْٖٔٔ). 

 .(ّْٓ/ُ: كشؼ المشكؿ مف حد ث الصح ح ف  البف الاكزم )انظر (ّ)
اختمػػؼ فػػ  اسػػم   فق ػػؿ: الحػػنرث بػػف ربعػػ  بػػف بمدمػػ   كق ػػؿ: النعمػػنف بػػف ربعػػ   كق ػػؿ: النعمػػنف بػػف عمػػرك بػػف  (ْ)

بك قتندة األنصنرم  فنرس رسكؿ اهلل بمدم   كق ؿ: بمدم  بف خننس بف سننف بف عب د بف عدم األنصنرم  السمم   أ
اختمػؼ   كشػ د أحػدان كمػن بعػدهن مػف المشػنهدككػنف  عػرؼ بػذلؾ  اختمػؼ فػ  شػ كد  بػدران   –صم  اهلل عم   كسػمـ  –

  عم  بنلككف   كهك ابف سبع ف عنمػن  كق ؿ: بؿ منت ف  خبلف  هػ ( ْٓ): ف  كقت كفنت   فق ؿ: منت بنلمد ن  عنـ
(  كاإلصػػنب    البػػف حاػػر ُُٔ/ُاالسػػت عنب  البػػف عبػػد البػػر ) .انظػػر:  -اهلل عن مػػن رضػػ  –م ػػ  عمػػ  كصػػم  ع

(ْ/ُٖٓ.) 
 .(َُِْ  رقـ: )( ٔٓ/ٓركا  مسمـ   كتنب المسنقنة   بنب الن   عف الحمؼ ف  الب ع ) (ٓ)
 .  بتصرؼ  س ر(ُّٕ/ُْ ص كتنب مسمـ  لمقرطب  )انظر: المف ـ لمن أشكؿ مف تمخ (ٔ)
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ف قىمٌػػػتٍ حػػػراـ    أمػػػػن الكنذبػػػ  فالصػػػندق كالمػػػراد: األ مػػػنف  كالكػػػػبلـ فػػػ  اإلكثػػػنر مػػػػع  (ُ) كا 
ذب  كالحرمػػ  اإلكثػػنر مػػف ح ػػث هػػك إكثػػنر مكػػرك  فػػ  حػػنلت  الصػػدؽ كالكػػ الصػػدؽ  ألف

          (ِ)ف  حنل  الكذب أعظـ.

كهك   الست مف القسـ الثنن  عف الصكر–مـ صم  اهلل عم   كس –النب   ن  كسبب 
 :    عدة أمكر من ن ر مرض   شرعنن   كلكف عم  صف  غتعنل الحًمؼ بنهلل 

 .توقير لجناب اهلل ليس فيويمان َمن ُيكثر الحِمف واأل  :أوالً 

 ككثػػػػرة )إ ػػػػنكـ :الحػػػػد ث كفػػػػ    [59]المائززززدة    وََََّّْظُممممىَّْ و١َََْمممما٤َُْٟٙ  قػػػػنؿ تعػػػػنل :

بنلمٌػ  كالحكمػ  فػ  األمػر بتقم ػؿ األ مػنف: أف مػف حمػؼ فػ  كػؿ قم ػؿ ككث ػر  (ّ) الحمػؼ(
  فػبل  يػؤمىف إقداميػ  عمػ  ال مػ ف الكنذبػ    كال  بق  لم م ف فػ  قمبػ  كقػعانطمؽ لسنن  بذلؾ

مٌػ    كأ ضن كممػن كػنف اإلنسػنف أكثػر تعظ مػن لتؿ من هك الغرض األصم  ف  ال م ف  ف خ
  كمػػػف كمػػػنؿ التعظػػػ ـ أف  كػػػكف ذكػػػر المٌػػػ  تعػػػنل  أاػػػؿ  تعػػػنل   كػػػنف أكمػػػؿ فػػػ  العبكد ػػػ

 (ْ)كأعم  عند  مف أف  ستش د ب  ف  غرض مف األغراض الدن ك  .

 .، فيأخذ مال غيره بالباطلالفاجرة باليميناقتطاع مال الغير  في الحمف :ثانياً 

ف مقػ      كش ندة الزكر المقركن  بػنلحًمؼ  كال م ف الفنارةكهذا  شمؿ ال م ف الغمكس 
 -رضػػػ  اهلل عنػػػ  - (ٓ)عبػػػد اهلل بػػػف مسػػػعكد   لحػػػد ثاهللى صػػػنحبي ن  كهػػػك عم ػػػ  غضػػػبنف

                                                           

        ّط/ –الر ػػػػنض  -: مكتبػػػػ  اإلمػػػػنـ الشػػػػنفع  (  دار النشػػػػرَِٖ/ُ ر  لممنػػػػنكم )بشػػػػرح الاػػػػنمع الصػػػػغ سػػػػ ر الت (ُ)
 ـ (.ُٖٖٗ -هػ َُْٖ) 

 .  بتصرؼِدار المعرف    ط/  الننشر:  (َُّ/ُ: الفتنكل الحد ث     البف حار ال  تم  )انظر (ِ)
 (.ٖٓسبؽ تخر ا  )صػ  (ّ)
 .(ِْٓ/ٔ)مفنت   الغ ب  لمرازم  (ْ)
كخندمػ   كأحػد  –صم  اهلل عم   كسػمـ  –: عبد اهلل بف مسعكد ال ذل   أبك عبد الرحمف   صنحب رسكؿ اهلل هك (ٓ)

صػم  اهلل عم ػ   –كأحد السنبق ف األكل ف  مػف كبػنر البػدر  ف  كمػف نػببل  الفق ػن  كالمقػرئ ف  حفػظ مػف فػ  رسػكؿ اهلل 
  هػػػ( ِّتػػنكل  نفػػرد ب ػػن  مػػنت عػػنـ )كأئمػػ  ال ػػدل  كلػػ  قػػرا ات  كفسػػبع ف سػػكرة  كػػنف أحػػد أكع ػػ  العمػػـ   –كسػػمـ 

  البػف حاػر ) (  اإلصػنب ُّٔ/ِالبػف عبػد البػر)   . انظػر: االسػت عنب-رضػ  اهلل عنػ  – ف عػنـ بنلمد ن  عػف سػت
ِ/ّٖٔ.) 
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اقتطػػػع مػػػنؿ امػػػرئ مسػػػمـ ب مػػػ ف مػػػف  : )-صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ -رسػػػكؿ اهلل : قػػػنؿ قػػػنؿ
 (ُ).لق  اهلل كهك عم   غضبنف(  كنذب 

عم ػػ  صػػم  اهلل  –كؿ اهلل : قػػنؿ رسػػقػػنؿ –رضػػ  اهلل عنػػ   –أبػػ  أمنمػػ   كفػػ  حػػد ث
  فقػػػد أكاػػػب اهلل لػػػ  النػػػنر  كحػػػـر عم ػػػ  مػػػف اقتطػػػع حػػػؽ امػػػرئ مسػػػمـ ب م نػػػ  : )-كسػػػمـ 
ف كػػن(الانػػ  ف ف شػػ ئن  سػػ را  ػػن رسػػكؿ اهلل؟  قػػنؿ  فقػػنؿ لػػ  راػػؿ: كا  قضػػ بن مػػف كػػنف :) كا 
فف  هذ  ارثػنر ًمػف كع ػد اهلل تعػنل   مىػف حمػؼ عمػ   مػ ف كنذبػ   ل قتطػع ب ػن  (ِ) أراؾ(

د اهلل ف  حمف  ب ن  كنف  أف  كػكف إلػ ه غ ػر   كمػمنؿ امرئ مسمـ    ع كالحنلؼ ب ن قد كحَّ
   (ّ).هذا فمـ  ىرفع ذلؾ الكع دى عن 

 .َغرر عمى المشتري أن الحِمف الكاذب في البيع فييا :ثالثاً 

صػػػػم  اهلل عم ػػػػ   -اهلل رسػػػػكؿ  قػػػػنؿقػػػػنؿ :  -رضػػػػ  اهلل عنػػػػ   -لحػػػػد ث أبػػػػ  هر ػػػػرة 
   (ٓ).كف  ركا  :) ممحق  لمرب ((ْ) ف قى ه لمسمع    ممحق  لمبرك  (: )الحمؼ مينى -كسمـ

هنػػػػن ال مػػػػ ف الفػػػػنارة  فػػػػإف السػػػػمع  تينفػػػػؽ ب ػػػػن  أم: تخػػػػرج  كالكسػػػػب  كالمػػػػراد بػػػػنلحمؼ
ًمػػؼ الكػػنذب مسػػبب (ٔ) لمكضػػع الغػػركر  كالكػػذب  محػػؽ لسػػرع  ب ػػع السػػمع   ككثػػرة   كالحى

 (ٕ) ن بسبب ال م ف.الرغب   كالحرص عم 

 
                                                           

[ ِّ نمػػػػ : ن نػػػػنظرة{ ]القركا  البخػػػػنرم  كتػػػػنب التكح ػػػػد  بػػػػنب قػػػػكؿ اهلل تعػػػػنل : }كاػػػػك   كمئػػػػذ ننضػػػػرة إلػػػػ  رب ػػػػ (ُ)
 (.ْْٕٓ: )(  رقـُِٔ/ٗ )

 (.ٕٓسبؽ تخر ا  )صػ (ِ)
(  أحمد بف محمد بف سبلم  بف عبد الممؾ بف سمم  أبك اعفػر األزدم الحاػرم ِ/ِ: شرح مشكؿ ارثنر )انظر (ّ)

 ُ  تحق ػػػػؽ: شػػػػع ب األرنػػػػؤكط  الننشػػػػر: مؤسسػػػػ  الرسػػػػنل   ط/هػػػػػ (ُِّلمعػػػػركؼ ب )الطحػػػػنكم(  )ت: المصػػػػرم ا
 ـ(. ُْْٗ -هػ ُُْٓ)

[  ِٕٔـ{ ]البقػرة: ركا  البخنرم  كتنب الب كع   بنب: } محؽ اهلل الربن ك رب  الصدقنت كاهلل ال  حب كؿ كفنر أث  (ْ)
 .(َِٕٖ(  رقـ: )  ٖٕ/ّ)

 .(َِْٗ(  رقـ: ) ٔٓ/ٓركا  مسمـ  كتنب المسنقنة   بنب الن   عف الحمؼ ف  الب ع ) (ٓ)
 (.ٖٖٔ/ُالبف الاكزم )كشؼ المشكؿ مف حد ث الصح ح ف   (ٔ)
 .(ُِ/ِ: مشنرؽ األنكار عم  صحنح ارثنر  لمقنض  ع نض )انظر (ٕ)
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 ، سوء أدب مع اهلل.ف باهلل، عمى عدم المغفرة لشخصالَحمِ  :رابعاً 

حػٌدث أف  -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -أف رسكؿ اهلل  -رض  اهلل عن   –حد ث اندب ل
ف اهلل تعػػنل  قػػنؿكاهلل ال  غفػػر  )راػػبل قػػنؿ: أف ال  : مػػف ذا الػػذم  تػػعل  عمػػ ٌ اهلل لفػػبلف  كا 
 (ُ).كأحبطت عممؾ (    فإن  قد غفرت لفبلفأغفر لفبلف

عدـ المغفرة إلنسنف كقع ف  معصػ    ف ػ  تحكػـ عمػ  اهلل  فعبطػؿ   عم  فنلحًمؼ بنهلل
ًمفػػ  كنذبػػنن ال  نفػػذاهلل قسػػم    كل سػػت   كعػػدم ن ب ػػد اهلل كحػػد المغفػػرة ألف أمػػر    كاعػػؿ حى

  مػػػف الغػػػركر كالكبػػػر ممػػػف تمفػػػظ ب ػػػن  كاحتقػػػنر ألهػػػؿ ألحػػػد مػػػف الخمػػػؽ   كذلػػػؾ لمػػػن ف ػػػ
 (ِ)  كف  ن ت د د ككع د شد د  لكؿ مف  تعل  عم  اهلل.المعنص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. ٖٓسبؽ تخر ا  ) صػ (ُ)
(  محمػػد بػػف عبػػد اهلل الخط ػػب العمػػرم كلػػ  الػػد ف أبػػك عبػػد اهلل التبر ػػزم   مػػع  ّٕ/ٖانظػػر: مشػػكنة المصػػنب   ) (ِ)

 .المفنت     أبك الحسف عب د اهلل بف محمد عبدالسبلـ المبنركفكرم شرح  مرعنة
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 :المطمب الرابع

 .لنبوي لمن وقع في الحمف واأليمانطريقة العبلج ا

  فكاػػػػػد العػػػػػبلج النبػػػػػكم أناػػػػػع عػػػػػبلج فػػػػػ مف لقػػػػػد تتبػػػػػع البنحػػػػػث النصػػػػػكص النبك ػػػػػ 
 : منف  كمف تمؾ الطرؽ كاألسنل بكقع ف  الحًمؼ كاأل

 .التوجيو النبوي :أوالً 

صػػػػػػػم  اهلل عم ػػػػػػػ   -بػػػػػػػ أف الن -رضػػػػػػػ  اهلل عنػػػػػػػ   -فعػػػػػػػف عبػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػف مسػػػػػػػعكد 
نل م ف إنمػػػػن تكػػػػكف فػػػػ (ُ)   أك ل صػػػػمت(كػػػػنف حنلفػػػػن فم حمػػػػؼ بػػػػنهلل ) مػػػػف: قػػػػنؿ -كسػػػػمـ 

  (ِ)  كنحكهن   فقد ضنه  الكفنر.نلمعبكد المعظـ  فإذا حمؼ بنلبلتب

أف  حمػػػػؼ بمخمػػػػكؽ  عمػػػػ  أنػػػػ  لػػػػ س ألحػػػػد   كل ػػػػذا اتفػػػػؽ العممػػػػن " :قػػػػنؿ ابػػػػف ت م ػػػػ 
 (ّ).كنلكعب  كنحكهن"

 .التأديب :ثانياً 

 :  عم  أمر فت اشتمم تعد ب بنلكفنرة كال

  أك كسػػػػػػػػكت ـ  أك التعد ػػػػػػػػب المػػػػػػػػنل   كهػػػػػػػػك إطعػػػػػػػػنـ عشػػػػػػػػرة مسػػػػػػػػنك ف :األمػػػػػػػػر األكؿ
  تحر ر رقب .

 .: التعد ب الحس   كهك ص نـ ثبلث  أ نـنن األمر الث

الَ ََََُّرِمممزُُُٟ٘ َّّٜٝمممُُ تِممماٜٝ رْىِ ِِمممٍ و١َََْممما٤ُِْٟٙ وََٜمممم٣ِٙ    :األمػػػر ف قكلػػػ  تعػػػنل  ػػػدؿ عمػػػ  هػػػذ ف ك  

ُْٟٙ وَوْ ََََُّرِمممزُُٟ٘ ت١َِممما ػَٕ مممذذلُٟ ١ََََّْْممما٢َ ََِّٙ اسَذُمممُُ إِِْؼَممماُٞ ػَشَمممشَجِ ٠َغَممماََِ٘ ٠ِممم٣ْ وَوْعَممم ِ ٠َممما ذُطْؼ١ُِمممى٢َ وَهِْٝمممُ   

                                                           

 (.ِٕٗٔ: )(  رقـِّٓ/ّبنب: ك ؼ  ستحمؼ؟ )  ركا  البخنرم  كتنب الش ندات (ُ)
 .( ُِٔ/ٖ  البف حار )انظر: فت  البنرم (ِ)
 .(ّٖٗ/ّمامكع الفتنكل ) (ّ)
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١ََِممم٣ ٜ مممْٟ ََجِمممذْ َِصِمممَُاُٞ ثًََثَمممحِ وَََّممماٍٞ رَِٜمممَٗ َّ٘ ممماسَجُ و١َََْممما٤ُِْٟٙ إِرََّ َََّْٝمممرُْٟ وََََّّْظُمممىَّْ   ِ٘غْمممىَذُهُْٟ وَوْ ذَاْشَِمممشُ سََٔثَمممحٍ

 [59]المائدة .و١َََْا٤َُْٟٙ َ٘زََِٜٗ َُثَُ ٣ُ َُُّّٜٝ َُْٜٟٙ َََاذُِِ َٜؼَٝ ُْٟٙ ذَشُْٙشُو٢

صػم   -قػنؿ رسػكؿ اهلل : قػنؿ  -رضػ  اهلل عنػ   -أبػ  هر ػرة ك دؿ عم  ذلؾ حػد ث
ن ػػن  فم عت ػػن  كل كفػػر عػػف ) مػػف حمػػؼ عمػػ   مػػ ف فػػرأل غ رهػػن خ ػػرا م -اهلل عم ػػ  كسػػمـ

     (ُ) م ن (.

 .أسموب التحذير :ثالثاً 

مػػف الحًمػػؼ   حتػػ   مػػف أف  يكثػػر اإلنسػػنف –صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –لقػػد حػػٌذر النبػػ  
صػم  اهلل  –  لقكلػ  طيمب ذلػؾ منػ إذا دعت الحنا   أك  حمؼ إال  كال  كلك كنف صندقنن 

ًمًؼ () إً  –عم   كسمـ  كىٍثرىةى اٍلحى ـٍ كى  (ِ). َّنكي

 .االستثناء في اليمين :رابعاً 

"  لمػػن ثبػػت    م نػػ    بػػعف  قػػكؿ مػػثبل :"كاهلل  إف شػػن  اهلل: أف  سػػتثن  الحػػنلؼ فػػكهػػك
 -ـ السػبل عم  مػن -: قنؿ سم منف بف داكد قنؿ -رض  اهلل عن   -ث أب  هر رةمف حد 

  تمػد كػؿ امػرأة غبلمػن  قنتػؿ فػ  سػب ؿ اهلل  فقػنؿ لػ  الممىػؾ: قػؿ ألطكفٌف الم م  بمنئ  امرأة
فمػـ  قػػؿ  كنسػ   فعطػػنؼ ب ػف  كلػػـ تمػد مػػن ف إال امػرأة نصػػؼ إنسػنف  قػػنؿ   إف شػن  اهلل

  ككػػػػػنف أراػػػػػ  إف شػػػػػن  اهلل  لػػػػػـ  حنػػػػػث :: ) لػػػػػك قػػػػػنؿ-صػػػػػم  اهلل عم ػػػػػ  كسػػػػػمـ -النبػػػػػ 
 (ّ)لحنات (.

 .التدارك :خامساً 

 مف  ) –ـ صم  اهلل عم   كسم –  إذا حمؼ بغ ر اهلل  لقكل  التدارؾ بكمم  التكح د   

                                                           

هػك خ ػر  ك كفػر ركا  مسمـ   كتػنب األ مػنف   بػنب نػدب مػف حمػؼ  م نػن فػرأل غ رهػن خ ػرا من ػن  أف  ػعت  الػذم  (ُ)
 .(َُٓٔ: )(  رقـُُِٕ/ّعف  م ن  )

 (.  ٖٓسبؽ تخر ا  )صػ (ِ)
 .(ِِْٓ(  رقـ: )َٓ/ٕعم  نسنئ  )  بنب قكؿ الراؿ: ألطكفف الم م  ركا  البخنرم  كتنب النكنح (ّ)
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 مػف حمػؼ ب ػن (ُ) حمؼ منكـ  فقػنؿ فػ  حمفػ : بػنلبلت كالعػزل  فم قػؿ: ال إلػ  إال اهلل(
ك ػرد ال إلػ  إال اهلل   كفػر اهلل عنػ    :كمػف قنل ػن اػنهبل  أك ذاهػبل  قػكؿ اندا ف ػك كػنفر 

 (ِ).ؽ  ك نف  عن  من ارل ب  مف المغكقمب  عف الس ك إل  الذكر  كلسنن  إل  الح

 الوعيد الشديد. :سادساً 

لمػن كرد مػػف حػػد ث  فػػ مف حمػػؼ بػنهلل كنذبػػنن   فػنقتطع حػػؽ غ ػػر   اػن  الكع ػػد الشػد د  
ػػػ ى  نمى سيػػػكؿى المَّػػػً   -رضػػػ  اهلل عنػػػ   – أىبًػػػ  أيمى : )مػػػف قىػػػنؿى  -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ -أىفَّ رى

  فقد أكاب اهلل ل  الننر  كحـر عم   الان   فقنؿ لػ  راػؿ: اقتطع حؽ امرئ مسمـ ب م ن 
ف كن فقػنؿاهلل؟  ف ش ئن  س را  ن رسػكؿكا  مػف  : )ا ػ كفػ  رك (ّ)قضػ بن مػف أراؾ(. كػنف : كا 

   (ْ)  لق  اهلل كهك عم   غضبنف(.ذب   ب م ف كناقتطع منؿ امرئ مسمـ

 الحػػد ث دل ػػؿ عمػػ  شػػدة الكع ػػد لمػػف حمػػؼ ل عخػػذ حقػػن لغ ػػر   أك:" (ٓ)قػػنؿ الصػػنعنن 
 سػػػقط عػػػف نفسػػػ  حقػػػن  فإنػػػ   ػػػدخؿ تحػػػت االقتطػػػنع لحػػػؽ المسػػػمـ  كالتعب ػػػر بحػػػؽ المػػػر  
المسػػمـ  ػػدخؿ ف ػػ  مػػن لػػ س بمػػنؿ شػػرعن كامػػد الم تػػ  كنحػػك   كذكػػر المسػػمـ خػػرج مخػػرج 

ال فنلػػػذم  مثمػػػ  فػػػ  هػػػذا الحكػػػـ  ق ػػػؿ: ك حتمػػػؿ أف هػػػذ   تخػػػتص بمػػػف اقتطػػػع الغنلػػػب  كا 
ف كػػػنف محر    مػػػن فمػػػ  عقكبػػػ  أخػػػرل  كا  اػػػنب النػػػنرب م نػػػ  حػػػؽ المسػػػمـ ال حػػػؽ الػػػذم   كا 

  ك ػػػتخمص مػػػف الحػػػؽ الػػػذم أخػػػذ  بػػػنطبل   كالمػػػراد لػػػـ  تػػػب كتحػػػر ـ الانػػػ  مق ػػػد بمػػػن إذا
ف كننت مطمق  ف  الحد ث".بنل م ف  ال م ف الفن  (ٔ)ارة  كا 

                                                           
 (.ُٖ)صػسبؽ تخر ا  ( (ُ

   (. ُِٔ/ٖ  البف حار )فت  البنرم (ِ)
 (.ٕٓسبؽ تخر ا   )صػ (ّ)
 (.ٕٖسبؽ تخر ا   )صػ (ْ)
هك: محمد بف إسمنع ؿ بف صبلح بف محمد  أبك إبراه ـ  الكحبلن   ثـ الصنعنن   المعركؼ كعسبلف  بنألم ر   (ٓ)

كقرأ الحد ث عم  أكنبر عممػن  صػنعن  كعممػن  المد نػ   كبػرع فػ  مات د   مقب "المؤ د بنهلل" ابف المتككؿ عم  اهلل   
ام ػػع العمػػـك  كمػػف تصػػنن ف : "تكضػػ   األفكػػنر"  "شػػرح تنقػػ   األنظػػنر"  ك"سػػبؿ السػػبلـ  شػػرح بمػػكغ المػػراـ مػػف أدلػػ  

لع  البدر الطػن: هػ(. انظرُُِٖت ند"   منت عنـ ) األحكنـ"  "ال كاق ت ف  المكاق ت"  ك"إرشند النقند إل  ت س ر االا
 (.ِّٔ/ٔ(  كاألعبلـ  لمزركم  ) ُّّ/ِلمشككنن  ) 

 .(ُّّ/ْرح بمكغ المراـ )سبؿ السبلـ ش (ٔ)
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ف ك :" ف  قكل :(ُ)قنؿ الشككنن   ٌف ) كا  نف قض بن مف أراؾ(  هذا مبنلغػ  فػ  القمػ   كا 
ف كػػػنف شػػػ ئن  سػػػ را ال ق مػػػ    كػػػكف بماػػػرد ال مػػػ ف فػػػ  اقتطػػػنع الحػػػؽاسػػػتحقنؽ النػػػنر   كا 

 :    تيق د بشرط ف  فعخذ منؿ غ ر هذ  النصكص ف  الكع د لمف حمؼك (ِ)ل ".

 أك اسػـ مػف أسػمنئ      أك صػف  مػف صػفنت أف تكػكف  م نػنن بػنهلل تعػنل : الشرط األول
 (ّ)  فبل اعتبنر ل ن شرعن.فإف كننت بغ ر اهلل

عػف   كال غ ػر معقػكدة  فػإف كننػت عف عمد كقصػدك  معقكدة  أف تككف: الشرط الثاني
سَتَّ َما الَ    تعػنل : اهلل قػكؿ   كدل ػؿ ذلػؾ مػ ف المغػك  ػر عمػد  ف خػرج مػف الكع ػد السػنبؽغ

رض  اهلل عن ن  –عنئش   كمف السن  من ركت   [256]البقفة . وَرْطَأ٤َْاذَََُّرِز٤َْا إ٢ِ ٤ غُِ َا وَوْ 

أنزلت هذ  ار   ) بقكل ن: –
ف  قكؿ    [225]البقفة .ٍِِ و١َََْا٤ُِْٟٙ (ْ)الَ ََََُّرِزُُُٟ٘ َُُّّٜٝ تِاٜٝ رْىِ  

   (ٓ).(  كبم  كاهللقكؿ الراؿ ال كاهلل

                                                           
هك: محمد بف عم  بف محمد الشككنن   فق   مات د مف كبنر عممن  صنعن  ال مف  كلد ب ارة شككنف "مف ببلد ( (ُ

ػػن ب ػػن  ككػػنف  ػػرل تحػػر ـ التقم ػػد  لػػ  "  هػػػ(  ُِِٗخػػكالف بػػنل مف"  كنشػػع بصػػنعن   ككلػػ  قضػػن هن عػػنـ)  كمػػنت حنكمن
هػػ(  كمػف مصػنفنت : ""فػت  القػد ر" فػ  التفسػ ر  ك"السػ ؿ الاػرار" فػ  شػرح األزهػػنر َُِٓ" مؤلفنػن  مػنت عػنـ ) ُُْ

/ ّ(  كمعاػػـ المػػؤلف ف   لمدمشػػق  ) ِْٔ/ُفػػ  الفقػػ . ك"إرشػػند الفحػػكؿ" فػػ  األصػػكؿ. انظػػر: األعػػبلـ   لمزركمػػ  )
ُْٓ.) 
(  الننشػػػػر: إدارة الطبنعػػػػ  المن ر ػػػػ    ُْٔ/ٗن ػػػػؿ األكطػػػػنر مػػػػف أحند ػػػػث سػػػػ د األخ ػػػػنر  شػػػػرح منتقػػػػ  األخبػػػػنر) (ِ)
 ـ(.ُّٗٗ -هػ ُُّْ)ُط/
ل   ذهب الام كر. كقنؿ (ّ ( قنؿ الشككنن : "الحمؼ بغ ر اهلل ال  نعقد  ألف الن    دؿ عم  فسند المن   عن   كا 

 (.ِّٔ/ٖ نعقد كتاب الكفنرة. انظر: ن ؿ األكطنر) -  اهلل عم   كسمـ صم -بعض الحننبم : إف الحمؼ بنب نن 
( المغك ف  كبلـ العرب   طمػؽ عمػ  أمػر ف: أحػدهمن: فضػكؿ الكػبلـ كبنطمػ   كمنػ : لغػك ال مػ ف كهػك أف  قػكؿ: ال (ْ

كفحػش  كمنػ  قكلػ  كاهلل كبم  كاهلل  كثنن  من: المغك: كؿ ش   مف الكبلـ ل س بحسف   كهك: من كنف ف ػ  مػعثـ كرفػث 
رض  اهلل  –  أم: ال تسمع ف  ن بنطبل كال معثمن  كمن  حد ث أب  هر رة }ُُالغنش  :{تعنل : }ال تىٍسمىعي ًف  ىن الًغ ى ن{ 

) إذا قمػػت لصػػنحبؾ  ػػـك الامعػػ : أنصػػت  كاإلمػػنـ  خطػػب  فقػػد لغػػكت(  أم: قيمػػتى المغػػك كهػػك الكػػبلـ الممغػػ   –عنػػ  
كالحػػػػد ث: ركا  مسػػػػمـ  كتػػػػنب الامعػػػػ   بػػػػنب فػػػػ  اإلنصػػػػنت  ػػػػـك الامعػػػػ  فػػػػ  الخطبػػػػ   -السػػػػنقط البنطػػػػؿ المػػػػردكد. 

(  محمػػد بػػف أحمػػد األزهػػرم ال ػػركم  ْْ. انظػػر: الزاهػػر فػػ  غر ػػب ألفػػنظ الشػػنفع  )صػػػ-(ُٖٓ(  رقػػـ: )ّٖٓ/ِ)
 (.ُّٖ/ٔهػ(  الننشر: دار الطبلئع  كانظر: شرح صح   مسمـ   لمنككم)َّٕ)ت:
(   ٔٔ/ٔ[  ) ِِٓتفسػػ ر القػػرآف  بػػنب قكلػػ : }ال  ؤاخػػذكـ اهلل بػػنلمغك فػػ  أ مػػننكـ{ ]البقػػرة:  ركا  البخػػنرم  كتػػنب (ٓ)

 .(ُّْٔرقـ: ) 
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 :المطمب األول

 .تعريف التطير والتشاؤم

 .واصطبلحاً : تعريف التطير لغة الفرع األول

ـــر فـــي المغـــة     كقػػػد تسػػػكف  هػػػ  التشػػػنـؤ بكسػػػر الطػػػن  كفػػػت  ال ػػػن : الًط ىػػػرة :التطي
 (ُ)بنلش  .

كالتط ػػػػػر: مصػػػػػدر تطٌ ػػػػػر  كأصػػػػػم  مػػػػػعخكذ مػػػػػف الطى ػػػػػر  ألف العػػػػػرب  تشػػػػػن مكف  أك 
 تفػػػن لكف بػػػنلط كر عمػػػ  الطر قػػػ  المعركفػػػ  عنػػػدهـ بزاػػػر الط ػػػر  ثػػػـ  نظػػػر: هػػػؿ  ػػػذهب 

 ػنمف أقػدـ  أك ف  ػن أك من أشب  ذلػؾ  فػإف ذهػب إلػ  الا ػ  التػ  ف  ػن الت   م نن أك شمنال
   (ِ).التشنـؤ أحاـ

  التطير في االصطبلح:

 (ّ)الش   المكرك  مف قكؿ أك فعؿ أك مرئ ". ":هك التط ر

 ويفرق بعضيم بين الطيرة والتطير فيقول: 

 التط ر: هك الظف الس آل الذم ف  القمب. 

  (ْ)ب عم  الظف الس آل.كالمرتكالط رة: هك الفعؿ 

 

 
                                                           

كفػت  (  ْٖ/ِ(  كانظر: غر ب الحد ث  البػف الاػكزم) ُِٓ/ّالن ن   ف  غر ب الحد ث كاألثر  البف األث ر)  (ُ)
 .(ُِِ/ َُالبنرم  البف حار )

 .(َٖٓ/ْبف منظكر  مندة " ط ر" )  ال(  كلسنف العرب ْْٓ/ُِلمزب دم  مندة " ط ر")  نج العركسانظر: ت (ِ)
 .(َِٕ/ٕن ؿ األكطنر  لمشككنن  ) (ّ)
د الػرحمف : عبػمػد شػمس الحػؽ العظػ ـ آبػندم  تحق ػؽ  مح(َْٔ/َُمعبػكد شػرح سػنف أبػ  داكد ): عكف الانظر (ْ)

 .  ـ(ُٖٔٗ -ػػهُّٖٖ) ِط/ –لمنكرة االمد ن   -: المكتب  السمف  محمد عثمنف  دار النشر
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 .: تعريف التشاؤم لغة واصطبلحاً الفرع الثاني 

 :  التشاؤم في المغة

   (ُ) طمؽ التشنـؤ ف  المغ  عم  معنف عدة  كأهم ن: 

التط ػػر أك مػػػن  قنبػػػؿ الت ػػػنمف   قػػػنؿ: تشػػن ـ منػػػ  أم تط ػػػر  كتشػػػن ـ بػػػ  أم عػػػٌد   -أ 
 ال  مف ف   كال خ ر.  شؤمنن 

تكقػػػع الشػػػر   قػػػنؿ: تشػػػن ـ مػػػف األمػػػر  أك مػػػف فػػػبلف أم تػػػكهـ  كتكقػػػع تػػػكهـ أك  -ب 
الشر مف ننح ت   كمن  ق ؿ ألهؿ النػنر: أصػحنب المشػعم   لمعػذاب أك الشػر الػذم  نػزؿ 

وََّٜ مز٣ََِ ََّ٘مشُوَّ تَََِاذِ َما هُمْٟ       :تعػنل  قػنؿ  ب ـ  بسبب كفرهـ  كسك  أعمنل ـ ف  الح نة الػدن ن

 [21-19]البلد . ػََُْٝهِْٟ ٤َاسَ ٠َُّْلَذَج   حوَلْاَابُ ١ََّْٜشْأ٠ََ

 إسن ة الظف بكؿ ش   ف  الكاكد خنلقن أك مخمكقن  عنقبل أك غ ر عنقؿ. -ج 

 (ِ) :االصطبلحالتشاؤم في و 

 .تكهـ حصكؿ الشر كالمكرك  بصكرة تؤدم إل  القعكد عف أدا  الكاابهك 

  والفرق بين التطير والتشاؤم:

: هك عد   الش   مشؤكمني  أم  ككف كاكد  سببنن ف  كاكد من  حزف ك ضر.التشنـؤ

 أمن التط ر: ف ك التشنـؤ مف الش   المرئ  أك المسمكع.

 

 

                                                           

 .ـ(  بتصرؼُِٗٗ) ٔ. الس د محمد نكح   الننشر: دار الكفن   ط/(  د ٖٔ/ ّانظر: آفنت عم  الطر ؽ ) (ُ)
هلل  شػػػمس الػػػد ف (  محمػػػد بػػػف مفمػػػ  بػػػف محمػػػد بػػػف مفػػػرج  أبػػػك عبػػػد إّٓ/ّارداب الشػػػرع   كالمػػػن  المرع ػػػ  ) (ِ)

 .                    ػ(هػُُْٖ)ّط/ هػ(  الننشر: عنلـ الكتب ّٕٔالحنبم   )ت:   ثـ الصنلح  المقدس  الرام ن 
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 :المطمب الثاني

 .والتشاؤم التطير ذمّ  في النبوية األسباب

الػػدعكة إلػػ  التكح ػػد  كالتعمػػؽ بػػنهلل  –صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –إٌف ممػػن بعػػث بػػ  النبػػ  
مف االعتقند بنلككاكػب  لقػكؿ النبػ   تعنل   كنبذ الخرافنت الت  كننت عند أهؿ الانهم   

 فعمػػن ككػنفر  بػ  مػػؤمف عبػندم مػف أصػػب  )  قػكؿ اهلل تعػنل ::-صػم  اهلل عم ػ  كسػػمـ –
 :قػػنؿ مػػف كأمػػن بنلكككػػب  كػػنفر  بػػ  مػػؤمف فػػذلؾ كرحمتػػ   اهلل بفضػػؿ مطرنػػن: قػػنؿ مػػف

   (ُ)(.بنلكككب مؤمف  ب  كنفر فذلؾ ككذا  كذا بنك  مطرنن

  ػػـك كافػػؽ ذلػػؾ – كسػػمـ عم ػػ  اهلل صػػم  -اهلل رسػػكؿ ع ػػد عمػػ  الشػػمس كسػػفتكلمػػن 
 اهلل صػػم  - اهلل رسػػكؿ فقػػنؿ إبػػراه ـ  لمػػكت الشػػمس كسػػفت: النػػنس فقػػنؿ إبػػراه ـ  مػػنت
 فصػمكا  رأ ػتـ فػإذا لح نت   كال  أحد لمكت  نكسفنف ال كالقمر الشمس إف) : -كسمـ عم  

 (ِ)(.اهلل كادعكا

كػػػنف  ػػػربط النػػػنس بػػػنهلل   -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ –ف ػػػذ  النصػػػكص تػػػدؿ عمػػػ  أنػػػ  
  لمػن األرض  كلػذا ذـٌ التط ػر كالتشػنـؤك اعؿ قمكب ـ تتعمػؽ بمػف ب ػد  مقنل ػد السػمنكات ك 

 كمف تمؾ األسبنب:  األفبلؾ كالناـكف   مف التعمؽ بنلمخمكقنت  كغ ر  مف 

 .شركال نوع من الطيرة :أوالً 

صػػم  اهلل  -قػػنؿ: قػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -رضػػ  اهلل عنػػ   –لحػػد ث عبػػد اهلل بػػف مسػػعكد  
 (ّ)الط رة شرؾ(. : )-عم   كسمـ 

                                                           

(  كمسمـ   كتنب اإل مػنف   ْٖٔ(  رقـ: )ُٗٔ/ُركا  البخنرم  كتنب األذاف  بنب  ستقبؿ اإلمنـ الننس إذا سمـ) (ُ)
 .-رض  اهلل عن  –(  مف حد ث ز د بف خنلد الا ن  ِّ(  رقـ: )ّٖ/ُبنب ب نف كفر مف قنؿ: مطرنن بنلنك )

(  مف حد ث المغ رة بػف َُّْ(  رقـ: )ّْ/ِ)ركا  البخنرم  أبكاب الكسكؼ  بنب الصبلة ف  كسكؼ الشمس  (ِ)
 .-رض  اهلل عن  –شعب  

الشػػػرؾ(     كالترمػػػذم بمفػػػظ: ) الط ػػػرة مػػػف(ّٕٖٔ(  رقػػػـ: )ْٔٓ/ّمسػػػند عبػػػد اهلل بػػػف مسػػػعكد ) ركا  أحمػػػد فػػػ  (ّ)
  كصػػػح  إسػػػنند  أحمػػػد شػػػنكر فػػػ  تعم قػػػ  عمػػػ  مسػػػند (  كقػػػنؿ: "حػػػد ث حسػػػف صػػػح  " ُُْٔ(  رقػػػـ: )َُٔ/ْ)

 (.ْٔٓ/ ّأحمد)
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 .الطيرة ترد الشخص عن حاجتو :ثانياً 

  مػػف تعمقػػ  بػػنهلل  أكثػػر الط ػػرة تػػرد الشػػخص عػػف حناتػػ   ف تعمػػؽ قمبػػ  بنألشػػ ن  فٌ إ 
صػػم  اهلل  -قػػنؿ: قػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -رضػػ  اهلل عنػػ   -أبػػ  هر ػػرة كل ػػذا اػػن  فػػ  حػػد ث

   (ُ).  كال ط رة(:) ال عدكل -   كسمـعم

: قػػنؿ -اهلل عن مػن رضػ  -كاػن  ذكػر السػبب صػر حن  فػ  حػد ث عبػد اهلل بػف عمػرك
 (ِ).ردت  الط رة  مف حنا  فقد أشرؾ( :) مف-صم  اهلل عم   ك سمـ  -قنؿ رسكؿ اهلل 

ف لػـ    بؿ  حصؿ بمارد أفال  مـز مف الط رة النطؽ بنلمسنفك   قع ذلػؾ فػ  الػنفس  كا 
إنػػ  حػػد ث  :  ػػن رسػػكؿ اهلل قمػػت  -رضػػ  اهلل عنػػ   -حكػػـ   لحػػد ث معنك ػػ  بػػف ال ػػتكمـ

ف منػػن راػػنال  ػػعتكف الك ػػنف  قػػنؿع ػػد بانهم ػػ  ـ(  )فػػبل تػػعت :   كقػػد اػػن  اهلل بنإلسػػبلـ  كا 
 (ّ) ادكن  ف  صدكرهـ  فبل  صدن ـ (.) ذاؾ ش    : تط ركف  قنؿقنؿ: كمنن رانؿ 

 –  كالط ػرة تنػنف  ذلػؾ  كلػذلؾ قػنؿ النبػ  حٌث عم  التسم ـ لقضن  اهلل  كقػدر كالشرع 
 الضػػػع ؼ  المػػػؤمف مػػف اهلل إلػػػ  كأحػػػب خ ػػر القػػػكم  المػػػؤمف :) -صػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػمـ

ف تعاػز  كال بػنهلل كاسػتعف  نفعػؾ  مػن عمػ  احرص  خ ر كؿ كف   فػبل شػ    أصػنبؾ كا 
 عمػؿ تفػت  لػك فػإف فعػؿ  شػن  كمػن اهلل قػدر :قؿ كلكف ككذا  كذا كنف فعمت أن  لك :تقؿ

 (ْ)(.الش طنف

                                                           

  كمسمـ  كتػنب السػبلـ   بػنب ال عػدكل  كال (َٕٕٓ(  رقـ: )ُْٔ/ٕ  البخنرم  كتنب الطب  بنب الط رة  )ركا (ُ)
 .(َِٗٓ: )(   رقـُّ/ٕ كرد ممرض عم  مص  ) ط رة  كال هنم   كال صفر  كال نك   كال غكؿ  كال

(   قػػنؿ ال  تمػػ  :" ف ػػ  ابػػف َْٕٓ: ) (   رقػػـَِِ/ِبػػف عمػػرك بػػف العػػنص ) ركا  أحمػػد  فػػ  مسػػند عبػػد اهلل (ِ)
(  كصػػحح  األلبػػنن  فػػ  َُٓ/ٓ: مامػػع الزكائػػد )  ضػػعؼ  كبق ػػ  رانلػػ  ثقػػنت" . انظػػرل  عػػ   كحد ثػػ  حسػػف  كف ػػ

 (:"حد ث حسف".َِِ/ِ(  كقنؿ شع ب األرنؤكط ف  تعم ق  عم  الحد ث)ّٓ/ّالسمسم  الصح ح  )
( َٕ/ِ  من كػنف مػف إبنحتػ  )بنب تحر ـ الكبلـ ف  الصبلة  كنس ركا  مسمـ  كتنب المسناد كمكاضع الصبلة   (ّ)

 (.ُِِٕ: )  رقـ
(  َِِٓ/ْ  كتنب القدر   بنب فػ  األمػر بػنلقكة كتػرؾ العاػز كاالسػتعنن  بػنهلل كتفػك ض المقػند ر هلل )ركا  مسمـ( (ْ

 .-رض  اهلل عن  –(  مف حد ث أب  هر رة ِْٔٔرقـ: )
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 كتشػنؤم  بػنلتط ر إنمػن هػك فػ  نفسػ  كعق دتػ  ال اإلنسػنف تػعذم فٌ إ :"(ُ)قنؿ ابف الق ـ 
 (ِ)رآ  كسمع  ". ال من  هك الذم  ط ر  ك صد   همي   كخكف ف  المتط ر ب   فك 

 ِحرمان.الطيرة والتشاؤم  :ثالثاً 

قػػػنؿ   مػػػف السػػػبع ف األلػػػؼ الػػػذ ف  ػػػدخمكف الانػػػ  بغ ػػػر حسػػػنب لمعبػػػد الحرمػػػنف اكهػػػذ 
بغ ر حسػنب   : )  دخؿ الان  مف أمت  سبعكف ألفنن –صم  اهلل عم   كسمـ  –رسكؿ اهلل 

 (ّ)  كال  تط ركف  كعم  رب ـ  تككمكف(.هـ الذ ف ال  سترقكف

 التطير والتشاؤم ، سبب إلحباط الشخص. :رابعاً 

(ْ)( نفسػػ  لقسػػت ل قػػؿ كلكػػف نفسػػ   خبثػػت أحػػدكـ  قػػكلف ال فػػ  الحػػد ث:)
النبػػ   نفكػػ 

 ك غ ػر   القبػ   االسػـ ك كػر   بػ  ك تفنئؿ  الحسف االسـ  عاب  -صم  اهلل عم   كسمـ  –
فػ  حػ ف  المػؤمن ف  عمػ  حػراـ الخبػث إذ  الخب ػث لفظ  -صم  اهلل عم   كسمـ  – ككر 
 بػػنب مػػف هػػكك   خبثػػت لفػػظ اسػػتقب  لكنػػ   غثػػت  كهػػك: كاحػػدمعننهمػػن  كخبثػػت تلقسػػ: أفٌ 

 (ٓ).األدب

                                                           

أ ػكب  الفق ػ  اإلمػنـ المفتػ  المتفػنف النحػكم شػمس الػد ف أبػك عبػد اهلل الدمشػق  إمػنـ هك: محمد بف أب  بكػر بػف  (ُ)
كمػف تصػنن ف : " زاد المعػند فػ  هػدل خ ػر العبػند "  "ت ػذ ب سػنف أبػ  داكد كا  ضػنح  هػػ(   ُٗٔالاكز    كلد عػنـ )

لمخػػتص بنلمحػػدث ف  معاػـ ا: الهػػ (. انظػػر ُٕٓندت ف "مػنت عػػنـ ) عممػ  كمشػػكبلت  " " سػفر ال اػػرت ف كطر ػؽ السػػع
 ُٖٖٗ -هػ  َُْٖ) ُ  تحق ؽ: د. محمد الحب ب ال  م   الننشر: مكتب  الصد ؽ  الطنئؼ    ط/(ِٗٔ/ُلمذهب  )

(  تحق ػػػؽ : عمػػػ  أبػػػك ز ػػػد   كآخػػػر ف   الننشػػػر: دار الفكػػػر ّٓٔ/ْ  لمصػػػفدم )ـ(  كأع ػػػنف العصػػػر كأعػػػكاف النصػػػر
ـ(  ك تكضػػ   المشػػتب  فػػ   ُٖٗٗ -هػػػ  ُُْٖ) ُط/  -سػػكر ن – لبنػػنف  دار الفكػػر  دمشػػؽ -المعنصػػر  ب ػػركت 

(   محمػد بػف عبػد اهلل بػف محمػد بػف أحمػد بػف مانهػد الق سػ  ِٖٗ/ْ) ضبط أسمن  الػركاة كأنسػنب ـ كألقػنب ـ ككنػنهـ
هػػػػ(   تحق ػػػؽ: محمػػػد نعػػػ ـ العرقسكسػػػ   ِْٖ  )ت: "بػػػنبف ننصػػػر الػػػد ف"الدمشػػػق  الشػػػنفع   شػػػمس الػػػد ف  الشػػػ  ر 

 ـ(.ُّٗٗ) ُط/ -ب ركت –: مؤسس  الرسنل  الننشر
 .-ب ركت  –: دار الكتب العمم   (  الننشرِّْ/ِكر كال   العمـ كاإلرادة )مفتنح دار السعندة كمنش (ِ)
: (  رقػػػػػـُِْ/ٖ) [ّ]الطػػػػبلؽ:   كمػػػػف  تككػػػػؿ عمػػػػ  اهلل ف ػػػػػك حسػػػػب {   كتػػػػنب الرقػػػػنؽ   بػػػػػنب: }ركا  البخػػػػنرم (ّ)
(ِْٕٔ). 

(  كمسػػػمـ  كتػػػنب األلفػػػنظ مػػػف ُٕٗٔ(  رقػػػـ: )ُْ/ٖكتػػػنب األدب  بػػػنب ال  قػػػؿ: خبثػػػت نفسػػػ  )  ركا  البخػػػنرم (ْ)
 .-رض  اهلل عن ن –(  مف حد ث عنئش  َِِٓ(  رقـ: )ُٕٓٔ/ْاألدب كغ رهن )

 (.ّّٔ/ٗ  البف بطنؿ )انظر: شرح صح   البخنرم (ٓ)
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 :المطمب الثالث

 طريقة العبلج النبوي لمتطير والتشاؤم.

ط ر كالتشػنـؤ   طر قػ  ف  عبلج الت –صم  اهلل عم   كسمـ  –لقد كننت طر ق  النب  
 :    من  عت ذلؾتشنـؤ  كمف الاكانب الت  تؤدم إل  الط رة كال  ح ث شممت ام ع ميثم 

 .الُمضي في الشيء وعدم الرجوع :أوالً 

 كهك أف  مض  ف  الشآل الذم عـز عم     كال  راع   بسبب ط رت .

 الدعاء. :ثانياً 

قػنؿ: قػنؿ   -رضػ  اهلل عن مػن -ك دؿ عم  هذ ف األمر ف  حػد ث عبػد اهلل بػف عمػرك
 : ) مف ردت  الط رة مػف حناػ  فقػد أشػرؾ  قػنلكا:  ػن-اهلل عم   ك سمـ صم  -سكؿ اهلل ر 

خ ػػر إال خ ػػرؾ  كال ط ػػر إال  الم ػػـ الأف  قػػكؿ أحػػدهـ: رسػػكؿ اهلل مػػن كفػػنرة ذلػػؾ ؟ قػػنؿ: 
 (ُ)ط رؾ  كال إل  غ رؾ (.

 . االستخارة ثالثًا:

صػم  اهلل  -: كنف رسكؿ اهلل قنؿ -رض  اهلل عن من  - (ِ)عبد اهلللحد ث انبر بف  
 عممنن االستخنرة فػ  األمػكر  كمػن  عممنػن السػكرة مػف القػرآف   قػكؿ: إذا هػـ   -عم   كسمـ

أسػتخ رؾ بعممػؾ : ) الم ػـ إنػ  ثـ ل قػؿركعت ف مف غ ر الفر ض : أحدكـ بنألمر  فم ركع 
كال أعمػػـ   عمػػـ   كت  كأسػػتقدرؾ بقػػدرتؾ  كأسػػعلؾ مػػف فضػػمؾ العظػػ ـ  فإنػػؾ تقػػدر كال أقػػدر

  كمعنشػػػ  عمػػػـ أف هػػػذا األمػػػر خ ػػػر لػػػ  فػػػ  د نػػػ   الم ػػػـ إف كنػػػت تكأنػػػت عػػػبلـ الغ ػػػكب
ف  -عناؿ أمرم كآامػ   :  أك قنؿكعنقب  أمرم فنقػدر  لػ  ك سػر  لػ  ثػـ بػنرؾ لػ  ف ػ   كا 

                                                           

 (.ٕٗسبؽ تخر ا   )صػ (ُ)
حراـ  الخزرا   األنصػنرم  السػمم   لػ  كألب ػ  صػحب   كػنف مػف المكثػر ف هك: انبر بف عبد اهلل بف عمرك بف  (ِ)

كركل عف امنع  مف الصحنب   كالتنبع ف  غزا تسع عشػرة غػزكة مػع  -صم  اهلل عم   كسمـ –ف  الركا   عف النب  
: . انظػػػػر -رضػػػ  اهلل عنػػػ   –هػػػػ ( بنلمد نػػػ   ٖٕعػػػنـ ) -عمػػػ  األراػػػػ  -مػػػنت  -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ –النبػػػ  

  (.ُِّ/ُ(  كاإلصنب   البف حار )ُِِ/ُاالست عنب   البف عبد البر )
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فػػ  عناػػؿ  :  أك قػػنؿر لػػ  فػػ  د نػػ  كمعنشػػ  كعنقبػػ  أمػػرمكنػػت تعمػػـ أف هػػذا األمػػر شػػ
  ثػػـ أرضػػن   الخ ػػر ح ػػث كػػنف كاصػػرفن  عنػػ   كاقػػدر لػػ  فنصػػرف  عنػػ  -أمػرم كآامػػ  

 (ُ): ك سم  حنات (.قنؿ

 .، والترىيبالترغيب رابعًا:

صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –  التػ  اسػتخدم ن النبػ  أبػرز األسػنل ب النبك ػ  التربك ػ  مف 
 .  الترغ ب كالتره ب ف  عبلج التط ر –

 –: قػػػنؿ رسػػػكؿ اهلل قػػػنؿ -رضػػػ  اهلل عن مػػػن –ابػػػف عبػػػنس  فمحػػػد ث: أمـــا الترغيـــب
الػذ ف ال : )  دخؿ الان  مف أمت  سبعكف ألفن بغ ػر حسػنب  هػـ –صم  اهلل عم   كسمـ 

   (ِ)  كعم  رب ـ  تككمكف(.  تط ركف  كال سترقكف

: قػػنؿ رسػػكؿ قػػنؿ –رضػػ  اهلل عنػػ   – (ّ)فمحػػد ث عمػػراف بػػف حصػػ ف: وأمــا الترىيــب
 (ْ)ل  (.  أىٍك تيطي  رى ًمنَّن مىٍف تىطى َّرى  س: ) ل -عم   كسمـ صم  اهلل  –اهلل

 .إيجاد البديل المناسب خامسًا:

عانبكهك هنن رضػ   – قػكؿ أبػك هر ػرة   بنلفػعؿ –صم  اهلل عم   كسمـ  –    ثننؤ  كا 
: )ال ط ػرة  كخ رهػن الفػعؿ   قػكؿ -اهلل عم   كسػمـصم   -: سمعت رسكؿ اهلل -اهلل عن  

                                                           

 .  (ُُٔٔ(  رقـ: ) َٕ/ِالستخنرة )  بنب الدعن  عند اكتنب الدعكات ركا  البخنرم  (ُ)
 (.ٖٗسبؽ تخر ا  ) صػ  (ِ)
: عمراف بف حص ف بف عب د بف خمؼ بف عبد ن ـ بف سػنلـ  بػف غنضػرة بػف سػمكؿ بػف حبشػ   بػف سػمكؿ بػف هك (ّ)

  : االسػػت عنب هػػػ (. انظػػر ِٓ  كمػػنت ف  ػػن عػػنـ )كعػػب بػػف عمػػرك الخزاعػػ  الكعبػػ   أسػػمـ عػػنـ خ بػػر  نػػزؿ البصػػرة 
 (.ْٖٓ/ْ  البف حار )(  كاإلصنب َُِٖ/ّالبف عبد البر )

:" هػذا الحػد ث قػد ركم بعػض كبلمػ  (   كقػنؿّٖٕٓ(   رقػـ : )ِٓ/ٗ ف )مسند عمراف بف حص ركا  البزار ف  (ْ)
مػػف غ ػػر كاػػ    فعمػػن بام ػػع كبلمػػ  كلفظػػ    فػػبل نعممػػ   ػػركل إال عػػف عمػػراف بػػف حصػػ ف   كال نعمػػـ لػػ  طر قػػن عػػف 

" ف ػ  إسػحنؽ بػف الرب ػع عمراف بف حص ف   إال هذا الطر ؽ   كأبك حمزة العطنر بصرم ال بػعس بػ "  قػنؿ ال  تمػ  :
(   كصػػحح  َُّ/ٓ: مامػػع الزكائػػد )ف عمػػ   كبق ػػ  رانلػػ  ثقػػنت". انظػػرالعطػػنر  كثقػػ  أبػػك حػػنتـ  كضػػعف  عمػػرك بػػ

 (.ٔٓٗ/ِاأللبنن  ف  صح   الانمع الصغ ر )
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صػػم  اهلل  -فػػععمـ النبػػ  (ُ). أحػػدكـ (الكممػػ  الصػػنلح    سػػمع ن قػػنلكا: كمػػن الفػػعؿ؟ قػػنؿ: 
أم:  تبػرؾ   ف فػعؿ ب ػن  ك أف  سمع اإلنسنف الكمم  الحسن أف الفعؿ إنمن ه -عم   كسمـ 

  كاسػػػتحب الفػػػعؿ ل ػػػن عمػػػ  المعنػػػ  الػػػذم  طػػػنبؽ اسػػػم ن  كأف الط ػػػرة بخبلف ػػػن  ك تعك ب ػػػن
 (ِ) سمع ن مف ننح   حسف الظف بنهلل.بنلكمم  الحسن  

الضم ر رااع إلػ  الط ػرة  كمعمػـك  : ) كخ رهن الفعؿ ( -صم  اهلل عم   كسمـ  -قكل 
أن  ال خ ر ف  ن  فمػن تقتضػ   المفنضػم  مػف الشػرك  فػ  الخ ػر هػك بنلنسػب  إلػ  زعم ػـ  

الط ػػرة  : إنمػػن مػػدح الفػػعؿ دكفكق ػػؿ  بػػنب قػػكل ـ: العسػػؿ أحمػػ  مػػف الخػػؿ أك  كػػكف مػػف
مكر  ألف التشنـؤ سك  ظف بنهلل بغ ر سبب محقؽ  كالتفنؤؿ حسف ظف بنهلل  كالمػؤمف مػع

   (ّ)بحسف الظف بنهلل عم  كؿ حنؿ.

ك نبغ  لمف من  بنلٌتطٌ ر  أف  صرؼ عف نفسػ  دكاعػ  الخ بػ   كذرائػع الحرمػنف  كال 
 -قضػػػن  المٌػػػ  اعػػػؿ لمٌشػػػ طنف سػػػمطننن فػػػ  نقػػػض عزائمػػػ   كمعنرضػػػ  خنلقػػػ   ك عمػػػـ أٌف 

عم ػػػ  غنلػػػب  كأٌف رزقػػ  لػػػ  طنلػػػب  إاٌل أٌف الحركػػ  سػػػبب  فػػػبل  ثن ػػ  عن ػػػن مػػػنال  -تعػػنل 
إف أعطػػ    -تعػػنل  – ضػ ر مخمكقػػن  كال  ػدفع مقػػدكرا  كلػ مض فػػ  عزائمػ   كاثقػػن بنلمٌػ  

ف منع.  (ْ)كراض ن ب   كا 

 التطير والتشاؤم سبب لميبلك. سادسًا:

  الننس همؾ: الراؿ قنؿ إذاقنؿ:)  –صم  اهلل عم   كسمـ  –ف  الحد ث عف النب  

                                                           

فػعؿ   كمسػمـ  كتػنب السػبلـ   بػنب الط ػرة كال(ْٕٓٓ(  رقػـ: ) ُْٕ/ٕالطب  بنب الط رة ) ركا  البخنرم  كتنب (ُ)
 .(ُّٗٓ: )(  رقـِّ/ٕككف ف   مف الشـؤ ) كمن  
: المطبعػػ  هػػػ (  الننشػػر ِٖٖك سػػم منف )ت : (   أحمػػد بػػف محمػػد الخطػػنب  البسػػت   أبػػِّٓ/ْمعػػنلـ السػػنف ) (ِ)

 ـ(.ُِّٗ -هػ ُُّٓ) ُ  ط/  -حمب –العمم   
اإلدر سػ  الزرهػكن   تحق ػؽ: د.  (   محمد الفض ؿ الشػب   ٕٔ/ٖانظر: الفار السنطع عم  الصح   الانمع ) (ّ)

 .فؤاد ر ش   بدكف تنر   طبع
(   عمػػػ  بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف حب ػػػب أبػػػك الحسػػػف البصػػػرم البغػػػدادم  الشػػػ  ر ّٖٗأدب الػػدن ن كالػػػد ف )صػػػػ (ْ)

 ـ (.ُٖٔٗهػ(  الننشر: دار مكتب  الح نة  تنر   النشر:) َْٓبنلمنكردم  )ت: 
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 هػػك: كالمعنػػ  الكػػنؼ  بضػػـ: أحػػدهمن: كا ػػ ف عمػػ ( أهمك ػػـ) قكلػػ : (ُ)(.أهمك ػػـ ف ػػك
  ل ػػػـ حتقػػػنركاال عمػػػ  ـ لػػػئلزرا  إمػػػن: معن ػػػ ف ألحػػػد ذلػػػؾ قػػػنؿ إنمػػػن ألنػػػ  هبلكػػػن  أشػػػدهـ
 .اهلل رحم  مف  قنط ـ فكعن  العقكب   بنستحقنؽ عم  ـ لمقطع أك نفس   كتفض ؿ

 ال برأ ػػ  بػػنل بلؾ عمػػ  ـ  حكػػـ الػػذم هػػك: معنػػ  عمػػ  الكػػنؼ  بفػػت : الثػػنن  كالكاػػ  
 (ِ).كأش ر أظ ر كاألكؿ  الشرع أدل  مف بدل ؿ

سنبق    مستثن  من    ثبلث  أمكر: الفػرس   كالمػرآة   كالتشنـؤ الكارد ف  النصكص ال
صػػم   -قػػنؿ : سػػمعت النبػػ   -اهلل عن مػػن رضػػ   -  لحػػد ث عبػػد اهلل بػػف عمػػر كالػػدار

كتخػر ر  (ّ) ثػ : فػ  الفػرس  كالمػرأة   كالػدار( قكؿ:) إنمػن الشػـؤ فػ  ثبل -اهلل عم   كسمـ
:" الط ػػرة من ػػ  عن ػػن إال أف  كػػكف لػػ  دار  كػػر  سػػكننهن  أك امػػرأة قػػنؿ النػػككمكمػػن ذلػػؾ 

ة   كقػنؿ كطبلؽ المػرأ   فنرؽ الام ع بنلب ع  كنحك  كر  صحبت ن  أك فرس  أك خندـ   فم 
  كشػػـؤ المػػرأة عػػدـ كالدت ػػن كسػػبلط  آخػػركف: شػػـؤ الػػدار ضػػ ق ن  كسػػك  ا ران ػػن  كأذاهػػـ

غػػػبل  ثمن ػػػن كشػػػـؤ : كق ػػػؿ  ـؤ الفػػػرس أف ال  يغػػػزل عم  ػػػنكشػػػ  لسػػػنن ن كتعرضػػػ ن لمر ػػػب
 (ْ)عدـ المكافق  ". :كق ؿ المراد بنلشـؤ هنن .الخندـ سك  خمق  كقم  تع د  لمن فكض إل  

فمػػػك تشػػػن ـ ب ػػػن اإلنسػػػنف بػػػنلنظر إلػػػ  ككن ػػػن أسػػػبنبن عند ػػػ  لكػػػنف ذلػػػؾ اػػػنئزا بخػػػبلؼ 
غ رهن  فنلتشنـؤ 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.

 

 

                                                           

  مف حػد ث (ِِّٔ(  رقـ: )َِِْ/ْارداب  بنب الن   عف قكؿ همؾ الننس)ركا  مسمـ  كتنب البر كالصم  ك  (ُ)
 .-رض  اهلل عن   –ابف مسعكد 

 (. َٔٓ/ّ( كشؼ المشكؿ مف حد ث الصح ح ف  البف الاكزم) (ِ
 (.ِٖٖٓ: ) (  رقـ ّٓ/ْـ الفرس )  بنب من  ذكر مف شؤ كالس ر  كتنب الا ند ركا  البخنرم (ّ)
 (.ِِِ – َِِ/ُْ)شرح صح   مسمـ  (ْ)
: )ت السػػ كط   (  عبػد الػرحمف بػف أبػ  بكػر  اػبلؿ الػد فََِ/ٓ: حنشػ   السػ كط  عمػ  سػنف النسػنئ )انظػر (ٓ)

 ـ(.ُٖٔٗ –هػ َُْٔ) ِحمب  ط/ –هػ(  الننشر: مكتب المطبكعنت اإلسبلم   ُُٗ
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 :سالمبحث الخام

 بالجنة أو النار.الشيادة ألحد 

 :وفيو ثبلثة مطالب

 .النارو الجنة، ، و : تعريف الشيادةالمطمب األول      

 .دليل بدون لمعين  بالشيادة الحكم ذمّ  في النبوية األسباب :المطمب الثاني    

 بالجنة أو النار. لمعين: طريقة العبلج النبوي فيمن شيد المطمب الثالث 
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 :المطمب األول

 النار.و ، الجنةو تعريف الشيادة 

   :مغةال في الشيادة

  ك يقػػنؿ: شػػ  د  كالامػػع د   كالامػػع أشػػ ند كشػػ كد" شػػً د "  شػػ ندة ف ػػك شػػنهمصػػدر
 (ُ).ش دا 

 (ِ)"ه  إخبنر عف ع نف بمفظ الش ندة". :صطبلحفي اال والشيادة

ع ػنف  أك : مشػنهدة : أن ػن اإلخبػنر بمػن قػد شيػكهد  أمكاػن  فػ  تعر ػؼ الشػ ندة أ ضػنن 
 (ّ).مشنهدة إ قنف

 :والجنة في المغة

ػػػػنىف "  مػػػػف االاتنػػػػنف كهػػػػك الىسػػػػتر  كسػػػػم ت بػػػػذلؾ  لتكػػػػنثؼ  مػػػػعخكذ مػػػػف الفعػػػػؿ: " اى
ظبلل ن.شانرهن كتظم م ن بنلتفنؼ أغصنن نأ  (ْ)  فكعن ن سترة كاحدة  لشدة التفنف ن  كا 

   :والجنة في االصطبلح

 (ٓ)ه  دار النع ـ ف  الدار ارخرة.

 

 

                                                           

هػػػ(  تحق ػػؽ: خم ػػؿ ْٖٓ  عمػػ  بػػف إسػػمنع ؿ بػػف سػػ د  أبػػك الحسػػف المرسػػ   )ت: (ُُْ/ّمخصػػص )انظػػر: ال (ُ)
 ـ (.ُٔٗٗهػ ُُْٕ) ُط/ -ب ركت –الننشر: دار إح ن  التراث العرب    إبراهـ افنؿ

 .(ُِٗ/ُالتعر فنت   لمارانن ) (ِ)
 .(ُِّ/ُطمب  الطمب   لمنسف  ) (ّ)
 (.َّٕ/ُ  كاألثر  البف األث ر )( الن ن   ف  غر ب الحد ث(ْ

 .(َّٕ/ُ) المصدر السنبؽ (ٓ)
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   :والنار في المغة

  كالنػػػػكف كال ػػػن  كالػػػرا  : كممػػػػ  تػػػدؿ عمػػػػ  كضػػػكح شػػػػ    كذة مػػػف الفعػػػػؿ " ن ػػػر"مػػػعخ
 (ُ).: ن رافكالامع كبركز  

 والنار في االصطبلح:

   (ِ)"ه  اكهر لط ؼ محترؽ". 

 :  كان  ف  تعر ف ن أ ضنن 

 (ّ)"ه  دار العذاب الت  أعدهن اهلل لمكنفر ف كالمننفق ف كالعصنة ف  ارخرة".

 :  يف الشيادة ألحد بالجنة أو الناروتعر 

 (ْ)  أك مف أهؿ الننر".لان   بعن  مف أهؿ ا"هك أف  قطع شخص رخر

 

 

 

 

 
                                                           

  لمػػرازم  مػػندة " ف م ر" : مختػػنر الصػػحنح (  كانظػػرّْٕ/ٓنرس  مػػندة " ن ػػر" )  س المغػػ   البػػف فػػمعاػػـ مقػػن (ُ)
(ُ/ِِّ). 

 .(ِّٗ/ُ  لمارانن  )التعر فنت( (ِ
(  محمػػد بػػف إبػػراه ـ بػػف عبػػد اهلل التػػك ارم  ُِٓ/ُ: مختصػػر الفقػػ  اإلسػػبلم  فػػ  ضػػك  القػػرآف كالسػػن  )انظػػر (ّ)

 .ـ (ََُِ -هػ ُُّْ) ُُ     ط / المممك  العرب   السعكدالننشر: دار أصدا  الماتمع  
(  بكر بف عبد اهلل أبك ز د بف محمد بف عبد اهلل بف بكر بػف ُُْ/ُمعاـ المننه  المفظ   كفكائد ف  األلفنظ )  (ْ)

 ّالر ػػنض   ط/ -هػػػ(  الننشػػر: دار العنصػػم  لمنشػػر كالتكز ػػع ُِْٗعثمػػنف بػػف  ح ػػ  بػػف غ  ػػب بػػف محمػػد  )ت: 
   بتصرؼ.ـ(ُٔٗٗ-هػ ُُْٕ)
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 :المطمب الثاني

 .دليل بدون لمعين  بالشيادة الحكم ذمّ  في النبوية األسباب

  بػػػػدكف دل ػػػػؿ قضػػػػ   كالشػػػػ ندة ألحػػػػد بنلانػػػػ  أك النػػػػنرأمػػػػر الانػػػػ  كالنػػػػنر  هلل كحػػػػد   
ذلػػؾ   -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ –خط ػػرة  ألنػػ  قػػكؿ عمػػ  اهلل بػػدكف عمػػـ  كلػػذا ذـٌ النبػػ  

   من ن:ألسبنب

 .الظاىر قد يكون خبلف الباطن :أوالً 

نػػػ  لمػػػف أهػػػؿ النػػػنر   كذلػػػؾ أف العبػػػد قػػػد  عمػػػؿ ف مػػػن  ػػػرل النػػػنس عمػػػؿ أهػػػؿ الانػػػ   كا 
نمػن األعمػنؿ بخكات م ػن    كهػك مؿ ف من  رل الننس عمؿ أهؿ الننرك ع مػف أهػؿ الانػ   كا 

 -أف رسػكؿ اهلل  -رضػ  اهلل عنػ   - (ُ)ك دؿ عم  هػذا حػد ث سػ ؿ بػف سػعد السػنعدم
صػم  اهلل  -التقػ  هػك كالمشػرككف فػنقتتمكا  فممػن مػنؿ رسػكؿ اهلل  -صم  اهلل عم   كسمـ 

 - أصػػحنب رسػػكؿ اهلل  ر   كمػػنؿ ارخػػركف إلػػ  عسػػكرهـ  كفػػإلػػ  عسػػك -عم ػػ  كسػػمـ 
   ضػػرب ن بسػػ ف   إال اتبع ػػن (ِ)راػػؿ ال  ػػدع ل ػػـ شػػنذة كال فػػنذة  -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ 

: -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  -سػكؿ اهلل فقػنؿ ر أ منن ال ـك أحػد كمػن أاػزأ فػبلف: فقنؿ من أاز 
: أنػن صػنحب   قػنؿفق  )أمن إن  مف أهؿ الننر(   : فخػرج معػ  كممػن كقػؼنؿ راؿ مف القػـك

ذا أسػػرع   أسػرع معػ معػ   كقػؼ  : فاػرح الراػؿ ارحػػن شػد دا  فنسػتعاؿ المػػكت    قػػنؿكا 
فكضع نصؿ س ف  بنألرض كذبنب  بػ ف ثد  ػ   ثػـ تحنمػؿ عمػ  سػ ف   فقتػؿ نفسػ   فخػرج 

كمػػن  فقػنؿ: أشػػ د أنػؾ رسػكؿ اهلل  قػنؿ: –صػػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  -الراػؿ إلػ  رسػكؿ اهلل 
: أنػن لكػـ فقمتهؿ الننر  فععظـ الننس ذلؾ  ذاؾ؟ قنؿ: الراؿ الذل ذكرت آنفن أن  مف أ

نصػؿ سػ ف  فػ  ب   فخرات ف  طمب   ثـ اػرح ارحػن شػد دا  فنسػتعاؿ المػكت  فكضػع 
                                                           

هك: س ؿ بف سعد بف منلؾ بف خنلد بف ثعمب  بف حنرث  بف عمرك بػف الخػزرج بػف الحػنرث بػف سػنعدة بػف كعػب  (ُ)
فػ  المتبلعنػ ف   -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -بف الخزرج السنعدم األنصنرم   كن  أبن العبنس  كش د قضن  رسكؿ اهلل

هػػ (  كق ػؿ: ٖٖ) سػ بل   مػنت عػنـ  -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -ن  رسػكؿ اهلل كأن  فرؽ ب ن من  ككنف اسم  حزنػن  فسػم
 (.ٕٓٓ/ِ  البف األث ر)د الغنب   كأس(ٓٔٔ  ْٔٔ/ِنب  البف عبد البر ): االست عهػ(. انظر ُٗ)

مشػػنرؽ انظػػر:  كال امنعػػ    إال أثخػػف فػػ  ـ.  ال  ػػدع منفػػردا   د   كالفػػذكذ: االاتمػػنع   كالمعنػػ الشػػذكذ: االنفػػرا (ِ)
 .(ِْٔ/ِ  لم حصب  )األنكار
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صػػم  اهلل  -سػػكؿ اهلل   كذبنبػػ  بػػ ف ثد  ػػ   ثػػـ تحنمػػؿ عم ػػ   فقتػػؿ نفسػػ   فقػػنؿ ر األرض
كهػك مػف  ) إف الراؿ ل عمػؿ عمػؿ أهػؿ الانػ  ف مػن  بػدك لمنػنس  :عند ذلؾ -عم   كسمـ 

ف الراؿ ل عمؿ عمؿ أهؿ الننر ف من  بدك لمنػنس  كهػك مػف أهػؿ الانػ (. (ُ)أهؿ الننر  كا 

  أن ـ قنلكا: من أازأ أحػد مػن أاػزأ فػبلف  فمػدحكا اػزا   كغنػن    كالمعن  ف  هذا الحد ث
مػػن ـ أن ػػـ قضػػكا لػػ  بنلانػػ  فػػ  نفكسػػ ـ بغننئػػ   -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –فف ػػـ الرسػػكؿ 
  إل ػػػػ  بغ ػػػػب مػػػػ ؿ أمػػػػر   لػػػػئبل  شػػػػ دكا لحػػػػ  بشػػػػ ندة قنطعػػػػ  عنػػػػد اهلل  كال ذلػػػػؾ  فػػػػعكح

 (ِ)لم ت.

اطمػع عمػ  كفػر   -صم  اهلل عم   كسػمـ -قنؿ ابف حار:" لكف  حتمؿ أف  ككف النب 
 (ّ)استحؿ قتؿ نفس ". الراؿ ف  البنطف  أك أف

كذلػؾ أنػ  لػك   حكم  بنلغ   كتدب ر لط ػؼ   ب اهلل عف عبند  خكات ـ أعمنل ـكف  تغ 
عمـ أحد خنتم  عمم   لدخؿ اإلعانب كالكسؿ مف عمـ أن   ختـ لػ  بنإل مػنف  كمػف عمػـ 

  ل كػكف العبػند كفرا  فنستعثر اهلل تعنل  بعمـ ذلؾأن   ختـ ل  بنلكفر   زداد غ ن كطغ ننن ك 
  ػػعس العنصػػ  مػػف رحمتػػ   ل قػػع    كالراػػن   فػػبل  عاػػب المط ػػع هلل بعممػػ بػػ ف خػػكؼ ك 

 (ْ)لذؿ كالخضكع هلل كاالفتقنر إل  .ت االكؿ تح

  كأنػ   نبغػ  لمعبػد أف  ؿ التحػذ ر مػف االغتػرار بنألعمػنؿ:" كف  حػد ث سػقنؿ النككم
  ككػػػذا  نبغػػػ  فػػػ  مػػػف انقػػػبلب الحػػػنؿ لمقػػػدر السػػػنبؽ  مخن  ػػػن  كال  ػػػركف إل  ػػػنال  تكػػػؿ عم

 (ٓ).أف ال  قنط  مف رحم  اهلل تعنل " لمعنص  أف ال  قنط   كلغ ر 

 (ٔ)  أك الننر.كاب ل  الان   طمع الننس عم     ال ف  البنطف خمؿككف هننؾ  كقد 

                                                           

(  كمسػمـ  كتػنب اإل مػنف ِٖٖٗ: )(  رقػـّٕ/ْال  قػكؿ فػبلف شػ  د )   بنب   البخنرم  كتنب الا ند كالس رركا (ُ)
 .(ْٕ(  رقـ: )َُٔ/ُنسنف نفس  )  بنب غمظ تحر ـ قتؿ اإل

 .(ِٗ/ٓرم   البف بطنؿ )انظر: شرح صح   البخن (ِ)
 .(ُٗ/ٔ)انظر: فت  البنرم  (ّ)
 .(َِّ/َُ   البخنرم   البف بطنؿ )شرح صح (ْ)
 .(ُِٕ-ُِٔ/ِشرح صح   مسمـ ) (ٓ)
 .(َّّ/ِر: ف ض القد ر  لممننكم )انظ (ٔ)
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 بالجنة ، بدون دليل، نوع من التزكية. لمعينالشيادة  :ثانياً 

صػم   -أن ػن بن عػت النبػ   –رضػ  اهلل عن ػن  –(ُ)أـ العػبل   ك دؿ عمػ  ذلػؾ حػد ث
  (ِ)لنػػػن عثمػػػنف بػػػف مظعػػػكف كقنلػػػت : اقتسػػػـ الم ػػػناركف قرعػػػ  فطػػػنر –اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ 

فعنزلنػػن  فػػ  أب نتنػػن  فكاػػع كاعػػ  الػػذم تػػكف  ف ػػ   فممػػن تػػكف   كغسػػؿ ككفػػف فػػ  أثكابػػ   
فقمػت رحمػ  اهلل عم ػؾ أبػن السػنئب  فشػ ندت   -صم  اهلل عم ػ  كسػمـ  -دخؿ رسكؿ اهلل 

قػػد : ) كمػػن  ػػدر ؾ أف اهلل  –صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  -عم ػػؾ لقػػد أكرمػػؾ اهلل  فقػػنؿ النبػػ  
:) أمػػن هػػك فقػػد اػػن   كؿ اهلل   فمػػف  كرمػػ  اهلل ؟ فقػػنؿأكرمػػ ؟(  فقمػػت: بػػعب  أنػػت  ػػن رسػػ

مػػػن  فعػػػؿ بػػػ (   -كأنػػػن رسػػػكؿ اهلل  -ال قػػػ ف  كاهلل إنػػػ  ألراػػػك لػػػ  الخ ػػػر  كاهلل مػػػن أدرل 
 (ّ)فك اهلل ال أزك  أحدا بعد  أبدا. :قنلت

عم  ن قكل ن هذا  ألٌن ن أقسمت عم  ش   فػ   -صم  اهلل عم   كسمـ  -فعنكر النب  
ألخرك ػ ؟ أمػن عمـ الغ ب فقنؿ ل ن من معنن : كمف أعممؾ أف اهلل أكرم  بنلانػ  كالسػعندة ا

  (الخ ػػر لػػ  ألراػػك إنػػ  كاهلل هػػك فقػػد اػػن   ال قػػ ف  أم: فقػػد اػػن   المػػكت كرأل مصػػ ر  )
صػػم  اهلل عم ػػ   -) كاهلل مػػن أدرم كأنػػن رسػػكؿ اهلل لػػ  أنػػن أك غ ػػرم ا مػػن  مكػػف أف أقك هػػذ

: ال أعمػـ عمػـ ال قػ ف مػن  فعػؿ بػ  فػ  الػدار ارخػرة   إاٌل مػن ن  فعػؿ بػ (  أم  مػ-كسمـ 

                                                           

ه : أـ العبل  بنت الحنرث بف ثنبت بف خنرا  ابف ثعمب  بف الابلس بف أم   بف حذارة  بف عكؼ بػف الحػنرث  (ُ)
ػػمَّـى  -اهلل ابػػف الخػػزرج األىٍنصػػنًرم  بن عػػت رسػػكؿ مىٍ ػػً  كسى ػػمَّ  المَّػػ ي عى رضػػ  اهلل  -  كهػػ  اػػنرة عثمػػنف بػػف مظعػػكف -صى

(  كت ػذ ب ْٗٓ/ٖلطبقػنت  البػف سػعد ): اكأـ خنرا  بف ز د بف ثنبت. انظر ك يقنؿ: إن ن زكا  ز د بف ثنبت  -عن 
 (.ّٕٓ/ّٓ  لممزم )الكمنؿ

هػك: عثمػنف بػف مظعػكف بػف حب ػػب بػف كهػب بػف حذافػ  بػػف امػ  بػف عمػرك بػف هصػػ ص بػف كعػب بػف لػؤم بػػف  (ِ)
   كن  أبن السنئب  أسمـ بعد ثبلث  عشر رابل  كهنار إل  الحبش   هػك كابنػ  السػنئب ال اػرة  غنلب القرش  الامح

هػػػ (   بعػػد  ِندكا  مػػنت عػػنـ )األكلػػ  مػػع امنعػػ  مػػف المسػػمم ف  فػػبمغ ـ كهػػـ فػػ  الحبشػػ  أف قر شػػن قػػد أسػػممت فعػػ
  كأسػد الغنبػ    البػف األث ػر (َُّٓ/ّاالسػت عنب  البػف عبػد البػر )  مػف دفػف بػنلبق ع. انظػر:ش كد  بدرا  كهػك أكؿ 

(ّ/ٖٓٗ.) 
 (.ُِّْ: )(  رقـِٕ/ِإذا أدرج ف  أكفنن  )  كتنب الاننئز  بنب الدخكؿ عم  الم ت بعد المكت ركا  البخنرم (ّ)
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أقطع ألحػد  : الأم  ال أزك  أحدان بعد  أبدان أعممن  اهلل ب  كأطمعن  عم    قنلت: فك اهلل
 (ُ).-صم  اهلل عم   كسمـ  -الذ ف ش د ل ـ النب    إاٌل بعد  بنلان  م من بم 

كعم   فبل  يقطع ألحد مف أهؿ المم  أنػ  مػف أهػؿ الانػ   أك مػف أهػؿ النػنر  ألف عمػـ 
ذلػػؾ  غ ػػب عػػف اإلنسػػنف  ال  ػػدرم عمػػ  مػػنذا المػػكت؟ أعمػػ  اإلسػػبلـ؟ أـ عمػػ  الكفػػر؟ 

  كارثػنـ  ف ػك مػف أهػؿ لمكبػنئر  كاألهػكا  سػبلـ ماتنبػنن كلكف  يقػنؿ: إٌف مػف مػنت عمػ  اإل
كلػـ  [7]البينز:   إ٢َِّ َّٜ ز٣ََِ ٠ََ ُىَّ وَػ١َُِٝىَّ َّٜصَّماِٜاَاخِ وُوَْٜئِمَٗ هُمْٟ رَُْمشُ َّْٜثَشََِّمح       الان   لقكل  تعنل :

ػمَّ   -كمف ش د ل  النبػ  [5]البين:   جَضَََُّّهُْٟ ػِ ذَ سَت هِْٟ جَ َّاخُ :ؿ ذكر عن ـ ذنبن  فقن صى
ػػمَّـى  سى مىٍ ػػً  كى  -بع نػػ  كصػػ  لػػ  ذلػػؾ عنػػ   فإنػػ   يشػػ د لػػ  بنلانػػ   اتبنعػػنن لرسػػكؿ اهلل  -اهللي عى

مَّـى  سى مىٍ ً  كى مَّ  اهللي عى  (ِ)كتصد قنن لقكل . -صى

 بالجنة أو النار بدون دليل، قول عمى اهلل بدون عمم. معينالشيادة ل :ثالثاً 

) كمػػن  ػػدر ؾ : -رضػػ  اهلل عن ػػن -ألـ العػػبل  -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –لقػػكؿ النبػػ  
 .-رضػ  اهلل عنػ   –كذلؾ عندمن أثنت عمػ  عثمػنف بػف مظعػكف  (ّ)أف اهلل قد أكرم ؟( 

سػػؤاؿ إنكػػنر   -رضػػ  اهلل عن ػػن -أـ العػػبل  –صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  -ف نػػن سػػعؿ النبػػ 
 ك ؼ عممت أٌف اهلل أكرم   ألن ن ش دت لمع ف بدكف دل ؿ.

 

 

 
                                                           

(  حمزة محمد قنسـ  رااع : الش   عبد القندر األرننؤكط  ّّٔ/ِ  شرح مختصر صح   البخنرم )نرممننر الق (ُ)
 -المممك  العرب   السػعكد   -الام كر   العرب   السكر    مكتب  المؤ د  الطنئؼ  -الننشر: مكتب  دار الب نف  دمشؽ 

 .ـ( َُٗٗ -هػ  َُُْعنـ النشر:) 
 م  (  أبك بكر أحمد بف إبراه ـ بف إسمنع ؿ بف العبػنس بػف مػرداس اإلسػمنعٖٔ)صػ انظر: اعتقند أئم  الحد ث (ِ)

 ُط/ -الر ػػػػنض –  الننشػػػػر: دار العنصػػػػم  هػػػػػ(  تحق ػػػػؽ: محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف الخمػػػػ سُّٕالاراػػػػنن   )ت: 
 هػ (  بتصرؼ  س ر.ُُِْ)

 (.َُٖسبؽ تخر ا  ) صػ  (ّ)
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 :المطمب الثالث

 بالجنة أو النار. لمعينطريقة العبلج النبوي فيمن شيد 

  هػػك ت ػػذ ب سػػمكؾ   أك النػػنرج مػػف شػػ د لشػػخص بنلانػػ ك ػػ  فػػ  عػػبلبمػػف الطػػرؽ الن
ألسػػنل ب التربك ػػ   كمػػف   كهػػك أسػػمكب مػػف أعظػػـ االد ن ػػ  فػػراد عػػف طر ػػؽ غػػرس القػػ ـاأل

 :قكل  ف  أصحنب  –صم  اهلل عم   كسمـ  –  الت  غرس ن النب  تمؾ الق ـ

 (ُ).إنما األعمال بالخواتيم :أوالً 

قػػػنؿ: ) ال  -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  -أف رسػػػكؿ اهلل -رضػػػ  اهلل عنػػػ   -فعػػػف أنػػػس
بػـ  خػتـ لػ   فػإف العنمػؿ  عمػؿ زمننػن مػف عمػر    عم كـ أف ال تعابكا بعحد  حتػ  تنظػركا

أك برهػػ  مػػف دهػػر   بعمػػؿ صػػنل   لػػك مػػنت عم ػػ  دخػػؿ الانػػ   ثػػـ  تحػػكؿ ف عمػػؿ عمػػبل 
ف العبد ل عمؿ البره  مف دهر  بعمؿ س آل  لك منت عم   دخػؿ النػنر  ثػـ  تحػكؿ  س ئن  كا 

ذا أراد اهلل بعبػػد خ ػػرا اسػػتعمم  قبػػؿ مكتػػ  (  قػػنلكا:  ػػن رسػػكؿ اهلل  ف عمػػؿ عمػػبل صػػنلحن  كا 
 (ِ)كك ؼ  ستعمم ؟ قنؿ: )  كفق  لعمؿ صنل   ثـ  قبض  عم   (.

 .التزكيةشاد إلى التوقف عن اإلر  :ثانياً 

بػػنألمر البػػنطف   التزك ػػ إلػػ  التكقػػؼ عػػف  -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  -لقػػد أرشػػد النبػػ  
 (ّ)دكف الثنن  بنألمر الظنهر.

) كاهلل مػػن أدرل  كأنػػن رسػػكؿ  -اهلل عم ػػ  كسػػمـصػػم   -فكضػػ  ب ػػذا فنئػػدة رد الرسػػكؿ 
 (ْ).  من  يفعؿ ب (اهلل

                                                           

 (. َُٕسبؽ تخر ا  )صػ  (ُ)
(  قػػػنؿ ال  تمػػػ  :" ركا  أحمػػػد  كأبػػػك  عمػػػ   ُُِِّ: )(   رقػػػـِْٔ/ُٗمسػػػند أنػػػس بػػػف منلػػػؾ )ركا  أحمػػػد فػػػ   (ِ)

  كصػػحح  األلبػػنن  فػػ  (ُُِ/ٕكسػػط  كرانلػػ  راػػنؿ الصػػح  ". انظػػر: مامػػع الزكائػػد )كالبػػزار  كالطبرانػػ  فػػ  األ
 (.ُُٕ/ُصح   الانمع الصغ ر )

 .(َٖ/ُ: فت  البنرم  البف حار )انظر (ّ)
 (.َُٖ  )صػسبؽ تخر ا (ْ)



  )111( 
 

كف   دالل  ظنهرة عم  أف األعمنؿ أمنرات ال مكابنت  كأف مص رهن إل  من ارل بػ  
 (ُ)المقند ر ف  البدا  .

 .رجاء الخير لممحسن :ثالثاً 

 -رسػػكؿ اهللكمػػن قػػنؿ   فإنػػ   يراػػ  لػػ  الخ ػػر   فمػػف كػػنف محسػػنن ف مػػن  ظ ػػر لمنػػنس 
: ) أمػػن هػػك فقػػد  -رضػػ  اهلل عنػػ   –فػػ  عثمػػنف بػػف مظعػػكف   -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ 

 (ِ). ق ف  كاهلل إن  ألراك ل  الخ ر(ان   ال
 ، واإلنكار حال الخطأ:الموافقة حال الصواب :رابعاً 

  أك ألصػػػػحنب  –صػػػػم  اهلل عم ػػػػ  كسػػػػمـ  –كقػػػػد كرد هػػػػذا ام ػػػػنن مػػػػف تصػػػػك ب النبػػػػ  
 :المخنلف  ل ـ

قػػنؿ: مػػر   -رضػػ  اهلل عنػػ   -: فمحػػد ث أنػػس بػػف منلػػؾأمــا الموافقــة حــال الصــواب 
: )كابػػػت  كابػػػت  -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ -بانػػػنزة  فػػػعثن  عم  ػػػن خ ػػػرا  فقػػػنؿ نبػػػ  اهلل

: )كابػت  -صم  اهلل عم ػ  كسػمـ -كابت(  كمر باننزة  فعثن  عم  ن شرا  فقنؿ نب  اهلل
: فػدل لػؾ أبػ  كأمػ   مػر بانػنزة  فػعثن   -عنػ  رض  اهلل  -كابت  كابت(  قنؿ عمر

عم  ػػػن خ ػػػر  فقمػػػت: )كابػػػت  كابػػػت  كابػػػت(  كمػػػر بانػػػنزة  فػػػعثن  عم  ػػػن شػػػر  فقمػػػت: 
) مػػف أثن ػػتـ عم ػػ   :-صػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -)كابػت  كابػػت  كابػػت(؟ فقػػنؿ رسػػكؿ اهلل 

اهلل فػػػ   خ ػػػرا  كابػػػت لػػػ  الانػػػ   كمػػػف أثن ػػػتـ عم ػػػ  شػػػرا   كابػػػت لػػػ  النػػػنر  أنػػػتـ شػػػ دا 
 (ّ)األرض  أنتـ ش دا  اهلل ف  األرض  أنتـ ش دا  اهلل ف  األرض(.

الصػحنب      أف من  قكل: )أنتـ ش دا  اهلل( -ة كالسبلـعم   الصبل-كل س معن  قكل  
كالمؤمنكف ف  حؽ شخص مف استحقنق  الان   أك الننر  كػكف كػذلؾ   ألف مػف  سػتحؽ 
الانػػػ  ال  صػػػ ر مػػػف أهػػػؿ النػػػنر بقػػػكل ـ  كال مػػػف  سػػػتحؽ النػػػنر  صػػػ ر مػػػف أهػػػؿ الانػػػ  

  رأكا منػػػ  الصػػػبلح كالخ ػػػرات فػػػ  ح نتػػػ   نػػػكا عم ػػػ  خ ػػػرابقػػػكل ـ  بػػػؿ معنػػػن  أف الػػػذم أث
كالخ ػػرات كالصػػبلح   عبلمػػ  كػػكف الراػػؿ مػػف أهػػؿ الانػػ   كالػػذم أثنػػكا عم ػػ  شػػرا   رأكا 

                                                           

 .(ُْٓ/ُمشكنة المصنب    لم ركم ) : مرقنة المفنت   شرحانظر (ُ)
 (.َُٖسبؽ تخر ا  )صػ (ِ)
 .(ْٗٗ: )(  رقـٓٓٔ/ِم   خ ر أك شر مف المكت  )ركا  مسمـ  كتنب الاننئز  بنب ف مف  ثن  ع (ّ)
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من  الشر كالفسند  كالشر كالفسند مف عبلم  الننر  أال ترل أن  ال  اػكز أف  قطػع بكػكف 
ف شػ د لػ  امنعػ  كث ػرة  بػؿ أحد مف أهؿ  راػ  لمػف شػ د  الانػ   أك مػف أهػؿ النػنر  كا 

 (ُ)ل  بنلخ ر  ك خنؼ الننر لمف ش د ل  امنع  بنلشر.

أف  -رض  اهلل عنػ   -فمحد ث س ؿ بف سعد السنعدم : وأما اإلنكار حال المخالفة
التقػ  هػك كالمشػرككف فػنقتتمكا  فممػن مػنؿ رسػكؿ اهلل  -صم  اهلل عم   كسمـ  -رسكؿ اهلل 

أصػػحنب   ارخػػركف إلػػ  عسػػكرهـ  كفػػ ر   كمػػنؿإلػػ  عسػػك -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  -
  ع ل ػػػػـ شػػػػنذة كال فػػػػنذة  إال اتبع ػػػػنراػػػػؿ ال  ػػػػد -صػػػػم  اهلل عم ػػػػ  كسػػػػمـ  -رسػػػػكؿ اهلل 

صػم  اهلل  -فقػنؿ رسػكؿ اهلل أ منن ال ـك أحد كمن أازأ فػبلف:  ضرب ن بس ف   فقنؿ من أاز 
     (ِ): )أمن إن  مف أهؿ الننر(. -عم   كسمـ 

صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –أف النبػ   –رضػ  اهلل عنػ   –كأمن حد ث عمر بف الخطػنب 
       قػػػنؿ : ) أ مػػػن مسػػػػمـ  شػػػ د لػػػ  أربعػػػػ  بخ ػػػر  أدخمػػػ  اهلل الانػػػػ   فقمنػػػن: كثبلثػػػ   قػػػػنؿ: –

  (ّ)لـ نسعل  عف الكاحد.   فقمنن: كاثننف  قنؿ: ) كاثننف(  ثـ) كثبلث (

الصػبلح كالخ ػر  كحسػف ف دؿ عم  اكاز الثنن  عم  الم ت المسمـ بمن  عمـ عنػ  مػف 
السمكؾ ف  ح نت   كأف مف أثن  عم   اثننف فصنعدان بنالستقنم  عمػ  األعمػنؿ الصػنلح  

كمػػن  راػػ  لػػ  الفػػكز  -اهلل إف شػػن  -فػػ  دن ػػن   فإنػػ   راػػ  لػػ  الخ ػػر فػػ  الػػدار ارخػػرة
ال   كالنانة مف الننر  كل س المراد مف الشػ ندة لػ   أف نشػ د لػ  بنلانػ   فػإف هػذا بنلان 

فػػػ  الثنػػػن  عمػػػ   بنلانػػػ   كالمعتبػػػر –صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  - كػػػكف إاٌل لمػػػف شػػػ د لػػػ  
كنلصػحنب  كمػف كػنف عمػ  صػفت ـ فػ  اإل مػنف  كال  الم ت   ثنن  أهؿ الفضػؿ كالصػدؽ 

 عتبر بكبلـ أهؿ الفسؽ ف  الثنن   ألن ـ قد  ثنكف عم  مػف كػنف مػثم ـ  كالبػد فػ  الثنػن  

                                                           

 ُْٕ/ُمف صح   اإلمنـ البخنرم )  -صم  اهلل عم   كسمـ  -ف  شرح أحند ث خ ر البر    المانلس الكعظ   (ُ)
  تحق ػػػؽ: أحمػػػد فتحػػػ  عبػػػد هػػػػ(ٔٓٗ(   شػػػمس الػػػد ف محمػػػد بػػػف عمػػػر بػػػف أحمػػػد السػػػف رم الشػػػنفع   )ت: ِْٕ -

 ـ (.ََِْ -هػ ُِْٓ) ُط/ -لبننف –  الننشر: دار الكتب العمم    ب ركت الرحمف
 (.َُٕ)صػ سبؽ تخر ا  (ِ)
 (.ُّٖٔ: ) رقـ ( ٕٗ/ِنب ثنن  الننس عم  الم ت )  كتنب الاننئز   بركا  البخنرم (ّ)
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: ) مػػف أثن ػػتـ عم ػػ  خ ػػرا  كابػػت لػػ  -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –  لقكلػػ  (ُ)مػػف المطنبقػػ 
 (ِ)الان   كمف أثن تـ عم   شرا   كابت ل  الننر(.

 –صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –أف النبػػ   –رضػػ  اهلل عن مػػن  –كأمػػن حػػد ث ابػػف عبػػنس 
مػػن مػػف راػػؿ مسػػمـ  مػػكت  ف قػػـك عمػػ  اننزتػػ  أربعػػكف راػػبل  ال  شػػرككف بػػنهلل  قػػنؿ : )
 (ّ) شفع ـ اهلل ف  (.ش ئن  إال

ف ػػػذ  الشػػػفنع  هػػػ  دن ك ػػػ  مػػػف ننح ػػػ  الشػػػنفع   كأخرك ػػػ  مػػػف ننح ػػػ  المشػػػفكع ل ػػػـ  
ذف   اإلؿ التكح ػػػػد  ك شػػػػترط فػػػػ  المشػػػػفكع لػػػػ ك شػػػػترط فػػػػ  الشػػػػفعن  أف  ككنػػػػكا مػػػػف أهػػػػ

َشـَفاَعُتُيْم َشـْيًئا َوَكم مِّن ممَمٍك ِفي السمَماَواِت اَل ُتْغِنـي  : كالرض  مف اهلل   لقكل  تعنل 
 (ْ)[ِٔ]الناـ:. ِإالم ِمن َبْعِد َأن َيْأَذَن الممُو ِلَمن َيَشاء َوَيْرَضى
 (ٓ):ولمسمف في الشيادة بالجنة ثبلثة أقوال

 أف ال  ش د ألحد إال لؤلنب ن . أحدىا:
ــاني: كبنلنػػنر لكػػؿ كػػنفر اػػن  ف ػػ   أنػػ   شػػ د بنلانػػ  لكػػؿ مػػؤمف اػػن  ف ػػ  الػػنص  والث

   كهك الصح  .كهذا قكؿ كث ر مف العممن  كأهؿ الحد ث النص 
 أن   ش د بنلان  ل ؤال   كلمف ش د ل  المؤمنكف. والثالث:

كعم   فبل  يقطع ألحد بنلان   كال  يش د ل  ب ن  إال بدل ؿ  مع الران  لممحسػف الخ ػر  
نرؾ صػبلة   أك قػنطع طر ػؽ  أك تػبلن أف  يش د لقنتؿكالخكؼ عم  المفرط مف الننر  فض

 بنلش ندة  ككعف األمر صرؼ بطنئؽ مف األحكاؿ المدن   كالشخص    كاهلل المستعنف.

 

                                                           

 (.َِْ/ ِانظر: مننر القنرم  حمزة محمد قنسـ ) (ُ)
 (.ُُُسبؽ تخر ا  )صػ (ِ)
 .(ْٖٗ(  رقـ : )ٓٓٔ/ِركا  مسمـ   كتنب الاننئز  بنب ف مف  ثن  عم   خ ر أك شر مف المكت ) (ّ)
  أصؿ ف  بف عبد الرزاؽ المحمدم أبك ذر(  عبد القندر بف مصطَُٖانظر: الشفنع  ف  الحد ث النبكم )صػ  (ْ)

ـ(  كننلت درا  االمت ػنز  الننشػر: ُٖٗٗهذا الكتنب: رسنل  مناست ر قدمت إل  الانمع  اإلسبلم   ف  بغداد عنـ) 
 .ـ( ََِٓ -هػ  ُِْٔ) ُط/  -لبننف –دار الكتب العمم    ب ركت 

   بتصرؼ.(ّٖٓ/ِ( انظر: شرح الطحنك    البف أب  العز)(ٓ
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 :المبحث السادس

 .التشبو القولي

 :وفيو أربعة مطالب

 : تعريف التشبو القولي.المطمب األول               

 .وضوابطو بالكفار، القولي التشبو صور :يالمطمب الثان               

  .القولي التشبو ذمّ  في النبوية األسباب :المطمب الثالث  

 .يقة العبلج النبوي لمتشبو القولي: طر المطمب الرابع
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 :األولالمطمب 

 تعريف التشبو القولي.

   :مغةال في التشبو 

نلشػػػ ف ف  االلتبػػػنس كاإلشػػػكنؿ  ك المشػػػنب   كالممنثمػػػ  اػػػن  فػػػ  المغػػػ  بمعن ػػػ ف:التشػػػب   
  أصؿ كاحد  دؿ عم  تشنب  الش   كتشػنكم  لكنػنن ككصػفنن   قػنؿ شىػًب  كشىػبى  كالبن  كال ن 

 (ِ)كالتشب  : التمث ؿ. (ُ)كشب    كاشتب  األمراف إذا أشكبل.

   :صطبلحاال في التشبو

نـ   كمػف هننؾ مف العممن  المتقدم ف كالمتعخر ف  مػف عػرؼ التشػب  بنلكفػنر بشػكؿ عػ
 :  تمؾ التعنر ؼ لممتقدم ف

  كفػ  ز ن فػ  ظػنهر  بػز  ـ: "هك مف تالتشب  بقكل  مف المتقدم ف (ّ)عرؼ المننكملقد 
  كبعػػػػػض بفعم ػػػػػـ  كفػػػػػ  تخمقػػػػػ  بخمق ػػػػػـ  كسػػػػػنر بسػػػػػ رت ـ  كهػػػػػد  ـ فػػػػػ  ممبسػػػػػ ـتعرفػػػػػ  
 (ْ)أفعنل ـ".

هك عبنرة عػف محنكلػ  اإلنسػنف أف  كػكف شػب   :"هننؾ مف عرف  مف المتعخر ف  فقنؿك 
د   تػػ  كنعتػػ  كصػػفت   أك هػػك عبػػنرة عػػف تكمػػؼ ذلػػؾ كتقصػػالمتشػػب  بػػ   كعمػػ  ه ئتػػ  كحم

 (ٓ).كتعمم  "

 
                                                           

 .(ُٖٗ/ّمندة " ش ب هػ"  )   البف فنرس  مقن  س المغ  (ُ)
 .(َّٓ/ ُّف منظكر  مندة " شب  " )لسنف العرب  الب (ِ)
هك: محمد عبد الرؤكؼ بف تنج العنرف ف ابف عم  بف ز ف العنبد ف الحػدادم   ثػـ المنػنكم القػنهرم  ز ػف الػد ف:  (ّ)

فمػرض   كمػنت عػنـ مف كبنر العممن  بنلد ف كالفنػكف  انػزكل لمبحػث كالتصػن ؼ  ككػنف قم ػؿ الطعػنـ   كث ػر السػ ر  
 (.َِْ/ٔ: األعبلـ   لمزركم  )هػ (. انظرَُُّ)

 .(ُّٓ/ٔالقد ر شرح الانمع الصغ ر)ف ض انظر:  (ْ)
  الننشػػػر: عمػػػندة البحػػػث العممػػػ  بنلانمعػػػ  (  سػػػم منف بػػػف سػػػنلـ السػػػح م ٗٗ/ُ)األع ػػػند كأثرهػػػن عمػػػ  المسػػػمم ف(ٓ) 

  ـ(.ََِّ-هػُِْْ) ِاإلسبلم   بنلمد ن  المنكرة  المممك  العرب   السعكد    ط/
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 :المطمب الثاني

 .، وضوابطوالتشبو القولي بالكفار صور

 ضػكابط البػد أف تتػكفر  ك  صػكر   ل ف أهؿ البنطؿإف التشب  القكل  بنلكفنر كغ رهـ م
  عت :   منالضكابطالصكر ك كمف تمؾ 

 التشبو القولي: من الفرع األول: صور

التشػػب  بشػػكؿ عػػنـ بغ ػػر المسػػمم ف  لػػ  صػػكر كث ػػرة   كس قتصػػر البنحػػث عمػػ  بعػػض 
 مف الصكر ف  التشب  القكل   كمف ذلؾ:

 أواًل: الشفاعة في الحدود، لمتفريق بين الشريف والوضيع.

 سػرقت  التػ  المخزكم   المرأة شعف أهم ـ قر شن أف -عن ن اهلل رض  - عنئش فعف 
 إال عم ػ   اتػرئ كمػف: فقػنلكا ؟-كسػمـ عم   اهلل صم  - اهلل رسكؿ ف  ن  كمـ كمف: فقنلكا
 فكممػػ  -كسػػمـ عم ػػ  اهلل صػػم  - اهلل رسػػكؿ حػػب  -رضػػ  اهلل عنػػ   -(ُ)ز ػػد بػػف أسػػنم 
 ثػػـ  (اهلل حػػدكد مػػف حػػد فػػ  أتشػػفع ): -كسػػمـ عم ػػ  اهلل صػػم  - اهلل رسػػكؿ فقػػنؿ أسػػنم  

 تركػك   الشػر ؼ فػ  ـ سػرؽ إذا كػننكا أن ػـ قبمكـ  الذ ف أهمؾ إنمن ):قنؿ ثـ فنختطب  قنـ
ذا  سػرقت (ِ)محمػد بنػت فنطمػ  أف لػك اهلل كا ػـ الحػد  عم ػ  أقػنمكا الضػع ؼ فػ  ـ سرؽ كا 

 (ّ)(. دهن لقطعت

                                                           

صػػم  اهلل عم ػػ   -هػػك: أسػػنم  بػػف ز ػػد بػػف حنرثػػ  بػػف شػػراح ؿ  الكمبػػ . أبػػك محمػػد  أك أبػػك ز ػػد  حػػب رسػػكؿ اهلل  (ُ)
صػػم  اهلل  -كلػػد فػػ  اإلسػػبلـ  كأٌمػػر  النبػػ  -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -أمػػ  أـ أ مػػف  حنضػػن  النبػػ   كابػػف حبػػ   -كسػػمـ

هػػ(. انظػر:  ْٓرة سػن   مػنت فػ  المد نػ  عػنـ) عم  ا ش عظ ـ  ف   كبنر الصحنب   كعمر  ثمنن  عش -عم   كسمـ
 (.ُّ/ ُ(  كاإلصنب   البف حار) ٗٓ – ٕٓ/ ُاالست عنب  البف عبد البر)

سػػ دة نسػػن  العػػنلم ف  عمػػ  أب  ػػن كعم  ػػن السػػبلـ  أنكػػ   -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -هػػ : فنطمػػ  بنػػت رسػػكؿ اهلل  (ِ)
بعػػد كقعػ  أحػػد  كمنتػت بعػػد   -رضػػ  اهلل عنػ   –  طنلػب فنطمػ  عمػػ  بػف أبػػ -صػػم  اهلل عم ػ  كسػػمـ  -رسػكؿ اهلل 
 ُّٖٗ/ْهػػ (. انظػر: االسػت عنب  البػف عبػد البػر )ُُبست  أشػ ر مػف عػنـ )  -صم  اهلل عم   كسمـ  -رسكؿ اهلل 

 (.ُِٔ/ٕكأسد الغنب    البف األث ر ) ( ُٖٓٗ –
(  كمسػمـ  كتػنب الحػدكد  بػنب ّْٕٓرقػـ: )(  ُٕٓ/ْ( ركا  البخنرم  كتنب أحند ث األنب ن   بػنب حػد ث الغػنر)(ّ

 (.ُٖٖٔ(  رقـ: )ُُّٓ/ّقطع السنرؽ الشر ؼ كغ ر   كالن   عف الشفنع  ف  الحدكد)
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 ثانيًا: ندب الميت بالنياحة.

 كس عت  الحد ث عن ن ف  مبحث مستقؿ مف الفصؿ الثنن   ف  فصؿ األحكنـ.

 .بالنجوم واالستسقاء ،الفخر باألحساب، والطعن في األنسابثالثًا: 

 ال الانهم ػػ   أمػػر مػػف أمتػػ  فػػ  أربػػع) : قػػنؿ -كسػػمـ عم ػػ  اهلل صػػم  - النبػػ  لقػػكؿ
 بػػػػػػػنلناـك  كاالستسػػػػػػػقن  األنسػػػػػػػنب  فػػػػػػػ  كالطعػػػػػػػف األحسػػػػػػػنب  فػػػػػػػ  الفخػػػػػػػر:  تركػػػػػػػكن ف
 (ُ)(.كالن نح 

 التعيير والتنقص لآلخرين.رابعًا: 

 بعمػ   فع رتػ  راػبل سػنببت إن : قنؿ - عن  اهلل رض  – ذر أب  حد ثمف  ثبت لمن
 ف ػػػؾ امػػػرؤ إنػػػؾ بعمػػػ ؟ أع رتػػػ  ذر أبػػػن  ػػػن: )  -كسػػػمـ عم ػػػ  اهلل صػػػم  -النبػػػ  لػػػ  فقػػػنؿ

 (ِ).(انهم  

 عصبية والتفرقة.الدعوة إلى ال خامسًا:

صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –قػػنؿ: قػػنؿ رسػػكؿ اهلل  –رضػػ  اهلل عنػػ   –لحػػد ث أبػػ  هر ػػرة 
  نصػػػر أك عصػػػب   إلػػػ   ػػػدعك أك لعصػػػب    غضػػػب  عم ػػػ  را ػػػ  تحػػػت قنتػػػؿ مػػػف: )  -

 النبػ  مػع غزكنػن: قػنؿ -عن  اهلل رض  -انبر كلحد ث (ّ)(.انهم   فقتم  فقتؿ  عصب  
 مػػف ككػػنف كثػػركا  حتػػ  الم ػػنار ف مػػف نػػنس معػػ  ثػػنب كقػػد  -كسػػمـ عم ػػ  اهلل صػػم  -

 تػػداعكا  حتػػ  شػػد دا غضػػبن األنصػػنرم فغضػػب أنصػػنر ن  فكسػػع لعػػنب  راػػؿ الم ػػنار ف
 اهلل صػػم  -النبػ  فخػرج لمم ػنار ف   ػن: الم ػنارم كقػنؿ لؤلنصػنر   ػن: األنصػنرم كقػنؿ

                                                           

 –(  مػف حػد ث أبػ  منلػؾ األشػعرم ّْٗ(  رقػـ: )ْْٔ/ِركا  مسمـ  كتنب الاننئز  بنب التشد د ف  الن نحػ  ) (ُ)
 .-رض  اهلل عن  

نف  بػػػػنب: المعنصػػػػ  مػػػػف أمػػػػر الانهم ػػػػ   كال  كفػػػػر صػػػػنحب ن بنرتكنب ػػػػن إال بنلشػػػػرؾ   ( ركا  البخػػػػنرم  كتػػػػنب اإل مػػػػ(ِ
لبنسػ  ممػن  مػبس  كال  كمفػ  مػن  غمبػ  َّ(  رقـ: )ُْ/ُ) (  كمسمـ  كتنب األ منف  بنب إطعنـ المممػكؾ ممػن  عكػؿ  كا 
 (.َْْٓ(  رقـ: )ّٗ/ٓ)

(  ُْٕٔ/ّظ ػػكر الفػػتف كتحػػذ ر الػػدعنة إلػػ  الكفػػر)( ركا  مسػػمـ  كتػػنب اإلمػػنرة  بػػنب األمػػر بمػػزـك الامنعػػ  عنػػد (ّ
 (.ُْٖٖرقـ: )
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 فػػػعخبر (  شػػػعن ـ مػػػن): قػػػنؿ ثػػػـ ( الانهم ػػػ ؟ أهػػػؿ دعػػػكل بػػػنؿ مػػػن ): فقػػػنؿ -كسػػػمـ عم ػػػ 
 فإن ػن دعكهػن) :-كسػمـ عم ػ  اهلل صػم  - النبػ  فقػنؿ: قػنؿ األنصػنرم  الم نارم بكسع 
 (ُ)(.خب ث 

مػػف التشػػب   بنلكفػػنر عمكمػػنن  كمػػف أهػػؿ  –صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –كل ػػذا حػػٌذر النبػػ  
قػنؿ: قػنؿ رسػكؿ  –رض  اهلل عنػ   –الانهم   خصكصنن  فف  حد ث أب  سع د الخدرم 

 حتػ  بػذراع  كذراعػن بشبر  شبرا قبمكـ مف سنف لتتبعف: ) -صم  اهلل عم   كسمـ  –اهلل 
 (ِ)؟(.فمف): قنؿ كالنصنرل ال  كد : اهلل رسكؿ  ن قمنن  (لسمكتمك  ضب احر سمككا لك

 الفرع الثاني: ضوابط التشبو القولي.

 .مراعاة قصد التشبو - ٔ

 معنيان: لو في التشبو والقصد 

ف ػػك قصػػد ذات الفعػػؿ  مػػع عممػػ  بعنػػ  مػػف خصنئصػػ ـ  فمػػك لػػـ  أمــا المعنــى األول: 
 قصد ذات الفعؿ الذم  عتبػر تشػب نن كقصػد غ ػر  ممػن ال عبلقػ  لػ  بنلتشػب : لػـ  كػف مػف 
التشب  المحظكر  فإف العذر بعدـ قصد ذات الفعػؿ مرعػ  فػ  الشػر ع   فإنػ  مػف الخطػع 

: ) إنمػػن -كسػػمـاهلل عم ػػ  صػػم   -الػػذم  عػػذر صػػنحب   كعمػػ  هػػذا المعنػػ   نطبػػؽ قكلػػ  
 (ّ)األعمنؿ بنلن نت(.

ــاني: ــى الث قصػػد ذات الفعػػؿ مػػع عمػػـ الفنعػػؿ بػػعف الفعػػؿ مػػف خصنئصػػ ـ  وأمــا المعن
 كذلؾ بعف  ككف الفنعؿ فعؿ الفعؿ مػع قصػد  إ ػن  كهنػن خػرج عػف ككنػ  ننسػ نن أك مكرهػنن 

 بنإلضنف  إل  عمم  بعف هذا الفعؿ مف خصنئص ـ.

                                                           

(  كمسػمـ  كتػنب البػر ِّٖٓ(  رقػـ: )ُّٖ/ْركا  البخنرم  كتػنب المننقػب  بػنب مػن  ن ػ  مػف دعػكة الانهم ػ  ) (ُ)
 (.ِْٖٓ(  رقـ: )ُٖٗٗ/ْكالصم  كارداب  بنب نصر األخ ظنلمن أك مظمكمن )

(  كمسػمـ  كتػنب ّْٔٓ(  رقػـ: )ُٗٔ/ْاألنب ن   بػنب مػن ذكػر عػف بنػ  إسػرائ ؿ )( ركا  البخنرم  كتنب أحند ث (ِ
 .(ِٗٔٔ(  رقـ: )َِْٓ/ْالعمـ  بنب اتبنع سنف ال  كد كالنصنرل)

(  ِ/ُ؟  )-اهلل عم ػ  كسػمـ صم   -( ركا  البخنرم  كتنب بد  الكح   بنب ك ؼ كنف بد  الكح  إل  رسكؿ اهلل (ّ
 . -رض  اهلل عن  –ف الخطنب (  مف حد ث عمر بُ: )  رقـ
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عنيم في األصل ثم صار من عوائد المسممين، وما كـان غيـر ما كان مأخوذًا  - ٕ
   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 تبػػ ف حكمػػ   فػػإف اعت ػػند المسػػمم ف لػػ  ال  خراػػ  عػػف 

 دائرة مضنهنت ـ. 

ذان عن ـ   كلكػن ـ  فعمكنػ  أ ضػنن: فػبل  كػكف ذلػؾ مػف كأمن من لـ  كف ف  األصؿ معخك 
  مػكر المبنحػ    كقنلػ  الكفػنر كػذلؾالتشب  المن   عن   ككذلؾ من قنل  المسممكف مػف األ

أحػدان مػف المسػمم ف لػـ  عخػذ  عػف الكفػنر فػ  قكلػ  إ ػن   فػبل  كػكف ذلػؾ مػف التشػب   كلكف
فػػإف مػػن نػػص عم ػػ  الشػػنرع لػػ   مػػن لػػـ  ػػنص الشػػرع عمػػ  ككنػػ  مػػف التشػػب  ب ػػـ  المحػػـر 

 كضع  الخنص.

ك سػػػتثن  ممػػػن سػػػبؽ: مػػػن اسػػػتفنض عنػػػد المسػػػمم ف حتػػػ  صػػػنر مػػػف شػػػعنرهـ كلػػػـ  عػػػد 
الكفػػنر  فعمكنػػ    مػػن لػػـ  كػػف فػػ  تحر مػػ  نػػص  فػػإف مػػن نػػص عم ػػ  الشػػنرع لػػ  كضػػع  
الخػػنص فػػبل  تبػػدؿ كال  تغ ػػر بػػنختبلؼ األزمنػػ  كاألمػػنكف   احترامػػنن لمػػنص  كا  مننػػنن بػػعف 

من استفنض عند المسمم ف حتػ  صػنر مػف شػعنرهـ ك الشر ع  صنلح  لكؿ زمنف كمكنف  
  (ُ)  كلك كنف ممن  فعم  الكفنر.ال  عد تشب نن بنلكفنر حت

 

 

 

 

 

                                                           

(  أشػػػرؼ بػػػف عبػػػد  ُٕ – ُّ/ ُانظػػر: مظػػػنهر التشػػػب  بنلكفػػنر فػػػ  العصػػػر الحػػد ث كأثرهػػػن عمػػػ  المسػػمم ف ) (ُ)
 .  بدكف تنر   طبع   بتصرؼ كب ركتكرا    الننشر: دار ابف الاكزمالحم د بف محمد بنرقعنف أبك  ح    رسنل  د
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 :المطمب الثالث

 .القولي التشبو ذمّ  في النبوية األسباب

لمفػرد المسػمـ  كلمماتمػع لقد حرص اإلسبلـ كػؿ الحػرص فػ  تكػك ف شخصػ   مسػتقم  
  إلبػػراز ذات تػػ   بح ػػث ال  كػػكف المسػػمـ إمعػػ   قمػػد بػػدكف كعػػ   أك إدراؾ  لػػذا اإلسػػبلم 

اػػن  الن ػػ  عػػف مشػػنب   الكفػػنر  كمشػػنكمت ـ لمػػن فػػ  ذلػػؾ مػػف تػػعث ر عمػػ  المبػػندئ  ألف 
التشب  بنلكفنر ف  الظنهر  كرث المكدة كالمحب   ك ككف تنبعنن ل ػـ  كهػذا  نػنف  اإل مػنف  

  وَِٜٝ ُِ َّْٜؼِضَّجُ وَِٜشَعُىُِِٜ و٠َُْ١َِِْٜٝ ََِ  :قنؿ تعنل      ر د العزة كالكرام  لممسمـنلكاهلل سبحنن  كتع

  :    من نكل   راع إل  أسبنب كث رةكسبب الذـ النبكم لمتشب  الق  [5]المنافقون 

  كمػن همػؾ  ، ربمـا كـان سـببا فـي اليـبلكالوقوع فيما وقع فيـو أىـل الكتـابأن  :أوالً 
قػنؿ لمػن نزلػت عمػ   -رضػ  اهلل عنػ  –فعف أبػ  هر ػرة   بسبب قكل ـ المذمـك  قبمننمف 

ِِمٍ           :-صم  اهلل عم ػ  كسػمـ -رسكؿ اهلل  َْْسِض َوِإ٢ ُذْثمُذوَّْ ٠َما  ِِمٍ َّ ِِمٍ َّٜغَّم١َاوَِّخ َو٠َما  ُِ ٠ما  ٝ م ِّٜ

َََشماء         ١َِٜم٣  ِّمُش  َُْر َِ  ُُ ّٝم َّٜ ُِ ُٟٙ ِتم ََُااِعمْث ُّمىُه  ْٟ َوْو ُذْخ ُٙ ُِّغ َٔمِذَش        َو٤ ٍٍْء  ِّٛ َةم ُ٘م َٝمً  ُُ َػ ّٝم َََشماء َوَّٜ ََُؼمزُِّب ٠َم٣    َو
فػعتكا  -صم  اهلل عم   كسػمـ -فنشتد ذلؾ عم  أصحنب رسكؿ اهلل  :قنؿ [254]البقفة  

رسػكؿ اهلل كمفنػن مػػف   ػنثػـ بركػكا عمػػ  الركػب فقػنلكا  -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -رسػكؿ اهلل 
كال   كالصػػدق  كقػػد أنزلػػت عم ػػؾ هػػذ  ار ػػ األعمػػنؿ مػػن نط ػػؽ الصػػبلة كالصػػ نـ كالا ػػند 

) أتر ػػػدكف أف تقكلػػكا كمػػػن قػػنؿ أهػػػؿ : -صػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػمـ -نط ق ػػن  قػػنؿ رسػػػكؿ اهلل 
ل ػػػػؾ عنػػػػن  بػػػػؿ قكلػػػػكا سػػػػمعنن كأط؟الكتػػػػنب ف مػػػػف قػػػػبمكـ سػػػػمعنن كعصػػػػ نن   غفرانػػػػؾ ربنػػػػن كا 

ل ػػؾ المصػػ ر  فممػػن المصػػ ر( القػػـك ذلػػت ب ػػن  قرأهػػن  قػػنلكا سػػمعنن كأطعنػػن غفرانػػؾ ربنػػن كا 
ُِ         :  فعنزؿ اهلل ف  إثرهػنألسنت ـ َِٙرم ِِ ُِ َو٠َّ ّٝم ٛن ٠ََم٣َ ِتاٜ ُ٘م ٠َُِْ مى٢َ  ١ُْٜ ُِ َوَّ ُِ ٠ِم٣ سَّت م ُْم َٜ َٚ ِإ ُٚ ِت١َا ُو٤ِض ٣َ٠ََ َّٜشَُّعى

 ٤َمممَٗ سَتَّ َممما وَإَُِْٜمممَٗ ١ََّْٜصِممم  وَُ٘رُثِمممُِ وَسُعُمممُِِٝ الَ ٤َُّمممش ُْ تَممم٣َُْ وَََمممذٍ ٠ ممم٣ سُّعُمممُِِٝ ؤََممماُٜىَّْ عَممم١ِؼْ َا وَوََِؼْ َممما غُّْشََّ  

  فػػعنزؿ اهلل عػػز كاػػؿ  فممػػن فعمػػكا ذلػػؾ نسػػخ ن اهلل تعػػنل  [255]البقززفة:  ُُالَ ََُِّٙٝممُُ َّّٜٝمم

 قػنؿ: نعػـ   ٤َما ٤َّْغ ا إِال  وُعْؼَهَا َٜهَا ٠َا َ٘غَثَدْ وَػََُْٝهَا ٠َا َّْ٘رَغَمثَدْ سَتَّ َما الَ ذَََُّرِمز٤َْا إ٢ِ ٤ غِمُ َا وَوْ وَرْطَأْ    
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  سَتَّ َا وَالَ ذَا١ِْْٛ ػََُْٝ َا إِلْش َّ ١ََ٘ا ١َََْٝرَُُ ػًََٝ َّٜ ز٣ََِ ٠ِم٣ َٔثِْٝ َما  قػنؿ: نعػـ        َسَتَّ َما وَالَ ذُا١َ ْٝ َما ٠َما ال

 ػََٝمً ََّْٜٕمىِْٞ ََّْٜٙماِِش٣َِ    وََّػُُْ ػَ َّا وََّغِّْشْ َٜ َا وََّس١ََْْ َمَ و٤َمدَ ٠َىْال٤ََما َِا٤صُمش٤َْا      قنؿ: نعـ   َِأَحَ َٜ َا تُِِ

  قنؿ: نعـ.  [256]البقفة(ُ) 

ػػبلًَّؿ أهػػؿ الكتػػنب ًمػػفى المخنلفػػ    ـٍ  ن ػػنهـ عػػف أف  قىػػعى ل ػػـ شػػ  ه ممػػن كقىػػعى لضي ػػرىهي كأمى
  فسػػمَّـ القػػكـي لػػذلؾ كأذعنػػكا   ك   كالتسػػم ـً ألمػػر اهلل تعػػنل  عمػػ  مػػن ف مػػبنلسَّػػٍمًع كالطنعػػ ً 

  فقػػػد عممػػػكا فيػػػكا فػػػ  ار ػػػ  بمػػػن ال  ط قكنىػػػ ي  كاعتقػػػدكا ذلػػػؾأنَّ ػػػـ كيم  ككطَّنػػػكا أنفسػػػ ـ عمػػػ  
ٍفػػػعي نسػػػ ه ال دى   فػػػإٍف قػػػد ر رافػػػعه لشػػػ   منػػػ بمقتضػػػ  ذلػػػؾ العمػػػكـً   كثبىػػػتى ككىرى    فػػػذلؾ الرَّ

 (ِ)تخص ص.

كهػػذ  ثمػػرة الطنعػػ  كاالنقطػػنع إلػػ  اهلل تعػػنل  كمػػن اػػرل لبنػػ  إسػػرائ ؿ ضػػد ذلػػؾ مػػف 
ذم ـ كتحمم ـ المشنؽ مف الذل  كالمسكن  كالاػبل  كمػن قػنلكا سػمعنن كعصػ نن  كهػذ  ثمػرة 
العصػػ نف كالتمػػرد عمػػ  اهلل كالع ػػنذ بػػنهلل )فممػػن فعمػػكا ذلػػؾ( أم: قػػنلكا مػػن أمػػركا بقكلػػ  مػػف 

 (ّ).الَ ََُُُِّٙٝ َُُّّٜٝ ٤َّْغ ا إِال  وُعْؼَهَا :  نسخ ن اهلل تعنل   فعنزؿ اهللوََِؼْ َاع١َِؼْ َا وَ قكل :

 التشبو بغير المسممين يورث التبعية ليم. :ثانياً 

صم  اهلل  –قنؿ: قنؿ رسكؿ اهلل  –رض  اهلل عن   –فف  حد ث أب  سع د الخدرم 
 احر سمككا لك حت  بذراع  كذراعن بشبر  شبرا قبمكـ مف سنف لتتبعف: ) -عم   كسمـ 

 (ْ)؟(فمف): قنؿ كالنصنرل ال  كد : اهلل رسكؿ  ن قمنن  (لسمكتمك  ضب

 

 
                                                           

ف تبػدكا مػن فػ  أنفسػكـ أك تخفػك { ]البقػرة: ركا  مسمـ  كتنب اإل منف  بنب ( (ُ (  َٖ/ُ[  )ِْٖب نف قكلػ  تعػنل : }كا 
 (.ّْْرقـ: )

 (.َُِ/ ِالميفً ـ لمن أشكؿ مف تمخ ص كتنب مسمـ  لمقرطب  ) (ِ)
 (.ُِّ/ِدل ؿ الفنلح ف لطرؽ ر نض الصنلح ف  لمبكرم ) (ّ)
 (.ُُٖسبؽ تخر ا  ) صػ( (ْ
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 .، بسبب التشابو القوليااللتباس دفع: ثالثاً 

: -صم  اهلل عم   كسمـ -: قنؿ رسكؿ اهلل قنؿ - رض  اهلل عن من -لحد ث ابف عمر
ن ن تعتـ  ) ال تغمبنكـ األعراب عم  اسـ صبلتكـ العشن   فإن ن ف  كتنب اهلل العشن   كا 

نمن ن   عف ذلؾ  تنز  ن ل ذ  العبندة الشرع   الد ن   عف أف  طمؽ ك (ُ)بحبلب اإلبؿ(. ا 
عم  ن من هك اسـ لفعم  دن ك   كه  الحمب  الت  كننكا  حمبكن ن ف  ذلؾ الكقت ك سمكن ن 

أف تمؾ الحمب  إنمن كننكا  عتمدكن ن ف  زمنف الادب خكفن كذكر بعض ـ  :العتم  قمت
مف السؤاؿ كالصعنل ؾ فعم  هذا ف   فعم  دن ك   مكركه  ال تطمؽ عم  فعم  د ن   

الننق   تدر   مخصكص  كق ؿ: العتم  بق   المبف محبكب  كمعن  العتـ ف  األصؿ تعخ ر
 (ِ) صمكن ن ف  تمؾ السنع .ألن ـ كننكا   بذلؾ الصبلة   فسم تمف الم ؿ از بعد 

اهلل  أف رسكؿ –رض  اهلل عن   –  حد ث أب  هر رة ك عنرض هذا الحد ث ف  ظنهر 
:) لك  عمـ الننس من ف  الندا  كالصؼ األكؿ  ثـ لـ  ادكا قنؿ -صم  اهلل عم   كسمـ -

ممكف   كلك  عمكف من ف  الت ا ر الستبقكا إل  إال أف  ست مكا عم    الست مكا  كلك  عم
: امع الشككنن  ب ف الحد ث ف فقنؿ كقد (ّ).العتم  كالصب  ألتكهمن كلك حبكا(من ف  

  كالاكاب مف ث أب  هر رة   كب ف حد ث ابف عمركقد استشكؿ الامع ب ف حد 
ف الن   عف التسم   بنلعتم  لمتنز  أكا  ف: أحدهمن:  . ن  استعمؿ لب نف الاكاز كا 

  كق ؿ: من  عرف بنلعتم  مف ال  عرؼ العشن  فخكطب بالثنن : إن   حتمؿ أن  خكطب 
كال  بعد أف ذلؾ كنف انئزا  فممن كثر  ننس  لماكاز.  سم   لمعتم إف الن   عف الت

كمع ذلؾ فبل   إطبلق ـ ل  ن كا عن   لئبل تغمب السن  الانهم   عم  السن  اإلسبلم   
كأمن  ا التسم   المذككرة   حـر ذلؾ بدل ؿ أف الصحنب  الذ ف رككا الن   استعممك 

 ( ْ)فمدفع االلتبنس بنلمغرب.  استعمنل ن ف  مثؿ حد ث أب  هر رة

 

                                                           

 (.  ُْٖٖ: )(  رقـُُٖ/ ِنب كقت العشن  كتعخ رهن )كمكاضع الصبلة   بركا  مسمـ  كتنب المسناد  (ُ)
 .  بتصرؼ  س ر(ْٓ/ِ)   البف حارفت  البنرم انظر: (ِ)
 (.ُٓٔ: )(  رقـ ُٗٓ/ُالست نـ ف  األذاف )ركا  البخنرم  كتنب األذاف  بنب ا (ّ)
   بتصرؼ.(ُْٖ/ُانظر: ن ؿ األكطنر) (ْ)
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 :المطمب الرابع

 .لمتشبو القوليطريقة العبلج النبوي 

   كمف ذلؾ من  عت :ب النبك   ف  عبلج التشب  القكل   كاألسنل لقد تنكعت الطرؽ

 .التوبيخ :أوالً 

نهم ػػػ   بعػػػد عمػػػ  كقػػػكع المخطػػػآل فػػػ  القػػػكؿ المػػػذمـك المشػػػنب  ألصػػػحنب الا كالتػػػكب  
 –عػػف أبػػ  ذر  لمػػن ثبػػت    كب ننػػ  لػػ  أف هػػذا القػػكؿ مػػذمـك شػػرعنالتعكػػد مػػف ثبكتػػ  عم ػػ 

صػم  اهلل عم ػ   -لػ  النبػ    فقػنؿ: إنػ  سػنببت راػبل فع رتػ  بعمػ قنؿ -رض  اهلل عن  
  (  ُ).(مرؤ ف ؾ انهم  إنؾ ا؟  ن أبن ذر أع رت  بعم  : )  -كسمـ

خصػػم  انهم ػػ   مػػع أف منزلػػ  أبػػ  ذر مػػف اإل مػػنف فػػ   :: ) ف ػػؾ انهم ػػ  ( أمكقكلػػ 
نمن كبخ  بذلؾ عم  عظ ـ منزلت  عند  تحذ را ل  عف معػنكدة مثػؿ ذلػؾ  الذركة العنل    كا 

ف كػػنف معػػذكرا بكاػػ  مػػف كاػػك  العػػذر  لكػػف كقػػكع ذلػػؾ  مػػف مثمػػ   سػػتعظـ أكثػػر  ألنػػ  كا 
  ك ظ ر لػ  أف ذلػؾ كػنف مػف أبػ  ذر قبػؿ أف  عػرؼ تحر مػ  فكننػت تمػؾ دكن ممف هك 

  سنعت  هذ  مف كبػر السػف  قػنؿ: الخصم  مف خصنؿ الانهم   بنق   عند    قمت: عم
لػػػ  كػػػكف هػػػذ  الخصػػػم     فبػػػٌ ف ن  كمػػػع كبػػػر ًسػػػتعاػػػب مػػػف خفػػػن  ذلػػػؾ عم ػػػ نعػػػـ  كعنػػػ  

 (ِ)مذمكم  شرعن.

 

 

 

 

                                                           

 (.ُُٕسبؽ تخر ا ) صػ  (ُ)
 .(  بتصرؼ  س رٕٖ- ٖٓ/ُبف حار )فت  البنرم  الانظر:  (ِ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  )124( 
 

 .ذكر السبب الذي ألجمو حصل النيي، و النيي عن المشابية لمعجم :ثانياً 

قػنؿ: ) إف  -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -عػف النبػ    -رضػ  اهلل عنػ  - عف أبػ  هر ػرةف
 (ُ)أخنع اسـ عند اهلل  راؿ تسم  ممؾ األمبلؾ(.

  فعنتػػب اهلل مػػف طمػػب الرفعػػ  فػػ  الراػػؿ إذا ذؿ كأعطػػ  الحػػؽ مػػف نفسػػ : خنػػع  قػػنؿ
: ) إف   كمػػن اػػن  فػػ  الحػػد ث  مػػف صػػفنت ربػػ  بنلػػذؿ  ػػـك الق نمػػ بمػػن ال  حػػؿ لػػالػػدن ن 

 (ّ) (ِ).بعقدام ـ (المتكبر ف  حشركف  ـك الق نم  ف  صكر الذر  طكؤهـ الننس 

 (ْ)  راؿ تسم  ممؾ األمبلؾ(.ن  األسمن   ـك الق نم  عند اهللأخ كف  ركا  : )

 :كأخن  ف   ثبلث  أكا 

كػكف المعنػ  أفحػش األسػمن    ف   كهػك الفػنحشالخنػن فػ  الكػبلـمػف أحدهن: أف  كػكف 
 .كأقبح ن

 كالثنن : بمعن  ال بلؾ  قنؿ أخن  عم  ـ الدهر.

 (ٓ)أم: أفسدت.  أن  بمعن  الفسند   قنؿ: أخن ت عم  : كالثنلث

  كهػػذا  ػػدؿ عمػػ  مثمػػ  ممػػن هػػػك ن ػػ  عػػف مشػػنب   العاػػـ فػػػ  األسػػمن  كفػػ  الحػػد ث
 مكاكد ف  لسنف العاـ بدؿ ممؾ الممكؾ  مثؿ: شن  شن   ألف شن  شن   ه  ممؾ 

                                                           

 (.ُِّْ: )(  رقـُٖٖٔ/ّاألمبلؾ  كبممؾ الممكؾ )   بنب تحر ـ التسم  بممؾركا   مسمـ   كتنب ارداب (ُ)
نمػػن ركا  الترمػػذم  فػػ  أبػػكاب نرح ذكػػر  بػػنلمعن   كلعػػؿ الشػػلػػـ أقػػؼ عمػػ  الحػػد ث ب ػػذا الػػنص (ِ)   كلػػ س بػػنلمفظ   كا 

د ث   مػػػف حػػػ(ِِْٗ(  رقػػػـ: )ٓٓٔ/ْ)  -اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ صػػػم   -الق نمػػػ  كالرقػػػنئؽ كالػػػكرع عػػػف رسػػػكؿ اهلل صػػػف  
: )  حشػػر المتكبػػركف  ػػـك الق نمػػ  بمفػػظ –صػػم  اهلل عم ػػ  ك سػػمـ  -بػػ  : عػػف النعمػػرك بػػف شػػع ب عػػف أب ػػ  عػػف اػػد 

ذا حػد ث صػح  "   كحسػن  األلبػنن   غشنهـ الذؿ مػف كػؿ مكػنف(   كقػنؿ الترمػذم: "هػ  أمثنؿ الذر ف  صكر الرانؿ
 (.ُّّٓ/ِف  صح   الانمع الصغ ر )

 .(ّّٓ/ٗح   البخنرم  البف بطنؿ ): شرح صانظر (ّ)
 .(َِٓٔـ: )  رق(ٔٓ/ٖنب أبغض األسمن  إل  اهلل )ركا  البخنرم  كتنب األدب  ب (ْ)
 .(َٓٗ/ُث الصح ح ف  البف الاكزم ): كشؼ المشكؿ مف حد انظر (ٓ)
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 (ُ)الممكؾ عند العاـ.

صػػم   -عػػف النبػػ   -رضػػ  اهلل عنػػ   –كأمػػن ب ػػنف سػػبب الن ػػ   فمحػػد ث أبػػ  هر ػػرة 
  كفػػػ  قػػػنؿ: ) إف أخنػػػع اسػػػـ عنػػػد اهلل راػػػؿ  تسػػػم  ممػػػؾ األمػػػبلؾ( -اهلل عم ػػػ  ك سػػػمـ

 (ِ).( -عز ك اؿ -) ال منلؾ إال اهلل  ركا  :

 التسمي بو. تشبو بمن ال يميق لممسمم فيياتغيير األسماء التي  :ثالثاُ  

 ك دؿ عم  ذلؾ أمثم  كث رة  من ن: 

نمػن (ّ) ام م ( أنت ): كقنؿ عنص    غٌ ر اسـ - كسمـ عم   اهلل صم  – النب  أفٌ   كا 
 إلػػ  ذهنبػػن كالعنصػػ   بنلعػػنص  سػػمكف كػػننكا فػػإن ـ الانهم ػػ   فػػ  التسػػم   ل ػػن مػػؾت تكننػػ

أف  تشػب كا  كػر  بنإلسػبلـ اهلل ان  فممن بنلض ـ  كالرضن  النقنئص قبكؿ عف اإلبن  معن 
 (ْ)بعهؿ الانهم  .

 الكػػػػـر فػػػإف  : ) ال تسػػػمكا العنػػػب الكػػػـر-صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  – رسػػػكؿ اهلل كقػػػنؿ
 شػػار عمػػ  تطمق ػػن العػػرب كننػػت الكػػـر لفظػػ  أف ذلػػؾ كراهػػ  سػػببك  (ٓ) ( المسػػمـ الراػػؿ
 منػ  متخػذة لككن ػن  كرمػن سػمكهن العنػب مػف المتخػذة الخمػر كعمػ   العنب كعم   العنب

  كشػار  العنػب عمػ  المفظػ  هػذ  طػبلؽإ الشػرع فكػر  كالسػخن  الكػـر عم  تحمؿ كألن ن  

                                                           

(  عبػػد المحسػػف بػػف حمػػد بػػف عبػػد المحسػػف بػػف عبػػد اهلل بػػف حمػػد العبػػند ِِٗ/ِٖشػػرح سػػنف أبػػ  داكد  ) انظػػر: (ُ)
 البدر  مصدر الكتنب: دركس صكت   قنـ بتفر غ ن مكقع الشبك  اإلسبلم  .

 (.َِ: )(  رقـُٖٖٔ/ّاألمبلؾ  كبممؾ الممكؾ ) ركا  مسمـ  كتنب ارداب  بنب تحر ـ التسم  بممؾ (ِ)
(  مػف ُِّٗ(  رقػـ: )ُٖٔٔ/ّالمصدر السنبؽ  كتنب ارداب  بنب استحبنب تغ  ػر االسػـ القبػ   إلػ  حسػف ) (ّ)

 .-رض  اهلل عن من –حد ث ابف عمر 
(  عمػ  بػف سػمطنف محمػد  أبػ  الحسػف نػكر الػد ف المػبل َََّ/ٕانظر: مرقنة المفنت   شرح مشكنة المصنب   ) (ْ)

 ـ (  بتصرؼ.ََِِ -هػ ُِِْ) ُط/ -لبننف –نشر: دار الفكر  ب ركت هػ(  النَُُْال ركم القنرم ) ت: 
(  كمسػػمـ  كتػػنب األلفػػنظ مػػف األدب ُِٖٔ(  رقػػـ: )ُْ/ٖ( ركا  البخػػنرم  كتػػنب األدب  بػػنب: ال تسػػبكا الػػدهر )(ٓ

  رضػ –   مػف حػد ث أبػ  هر ػرة (  كالمفػظ لمسػمـِِْٕ(  رقـ: )ُّٕٔ/ْكغ رهن  بنب كراه  تسم   العنب كرمن )
 .-اهلل عن  
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 أك  ف  ػػن فكقعػكا  إل  ػػن نفكسػ ـ كه اػػت  الخمػر ب ػن تػػذكركا ربمػن المفظػػ  سػمعكا إذا ألن ػـ
 (ُ).المؤمف قمب أك  المسمـ الراؿ االسـ هذا  ستحؽ إنمن كذكر  ذلؾ قنربكا

 المشابية ألىل الباطل.تغيير األلفاظ  :رابعاً 

 عم ػػ  اهلل صػػم  -اهلل رسػػكؿ فاعػػؿ فقتمت ػػن  حبمػػ   كهػػ  بعمػػكد ضػػرت ن امػػرأة ضػػربت
 ال مػف د ػ  أنغػـر: القنتمػ  عصب  مف راؿ فقنؿ القنتم   عصب  عم  المقتكل  د   -كسمـ
-كسػمـ عم ػ  اهلل صػم  -اهلل رسكؿ فقنؿ ؟(ِ)طؿ ي  ذلؾ فمثؿ است ؿ  كال شرب  كال أكؿ 
صػػم  اهلل عم ػػ   -كفػػ  ركا ػػ : قػػنؿ (ّ) الد ػػ  عمػػ  ـ كاعػػؿ(  األعػػراب؟ كسػػاع أسػػاع): 

 (ْ)(.الك نف إخكاف مف هذا إنمن: )-كسمـ

نمن  ألفنظ ـ ف  ب ـ تشب  مف كذـ  الكفنر ذـ كف  الحد ث  صػم  -ألنػ    عنقب  لـ كا 
 (ٓ).الانهم ف عف بنلصف  معمكرا كنف -كسمـ عم   اهلل

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ٓ-ْ/ُْٓ( انظر: شرح صح   مسمـ   لمنككم )(ُ

 (.ٖٔ/ٕ يطىٌؿ: 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   (ّ)

 .-رض  اهلل عن   –(  مف حد ث المغ رة بف شعب  ُِٖٔ(  رقـ: )َُُّ/ّالعمد عم  عنقم  الانن  )
 . -ن  رض  اهلل ع –(  مف حد ث أب  هر رة ُُٖٔرقـ: ) ( َُّٗ/ّ) ركا  مسمـ( (ْ
 (.ُِٖ/َُ( انظر: فت  البنرم  البف حار )(ٓ
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 الفصل الثاني:

 .قولية الُحكمية ،األسباب والعبلجمجاالت الذم ال

هذا الفصؿ تننكؿ البنحث ست مسنئؿ  مف المسنئؿ القكل   الت  ان  الشرع عمكمنن بذم ن  كف  
كعرض أقكاؿ خمس  مف المذاهب  مرتب  عم  حسب مع ذكر األسبنب كالعبلج النبكم لذلؾ  

 تنر   كفنت ـ  محمبلن ألقكال ـ  كمننقشنن كمراحنن بنلدل ؿ ف من  ظ ر كفؽ النصكص. 

 :ويتضمن ستة مباحث

 .ول: طمب اإلمارةالمبحث األ                            

 .المبحث الثاني: تمني لقاء العدو   

 .المبحث الثالث: تمني الموت

 .الزوجية المبحث الرابع: إفشاء األسرار          

 .المبحث الخامس: كفران العشير   

 .المبحث السادس: النياحة                           
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 :المطمب األول

 تعريف اإلمارة:

 (ُ)  كبنلفت  العبلم "."اإلمنرة بنلكسر الكال   :مغةال في اإلمارة

 (ِ).الرؤسن   كأهؿ العمـأكلك األمر:   لنفنذ أمر    ك   سيم  بذلؾ: المىًمؾكاألم ر

: تاعمػػػكن  حكمػػػن   أمكمػػػننن : أتحأم ػػػرا  كي قػػػنؿ: أتػػػعمرانن   أم كقػػػد أٌمػػػر  إذا اعمػػػ  
 (ّ).ب نكـ

  :اإلمارة في االصطبلح

 (ْ)م ر  كاز  مف األرض  حكم  أم ر".ه  منصب األ "

 (ٓ)مف ل  الكال   العنم  ف  البمد.   أكنرة: السمطنفكق ؿ اإلم

:" اإلمػػػػنرة  مكضػػػػكع  لخبلفػػػػ  النبػػػػكة  فػػػػ  حراسػػػػ  الػػػػد ف  بقكلػػػػ  (ٔ)المػػػػنكردمكعرف ػػػػن 
 (ٕ) .كس نس  الدن ن ب  "

                                                           
 (.َٗ/ُالتكق ؼ عم  م منت التعنر ؼ  لممننكم )( (ُ
  ( هػْٖٓ  أبك الحسف المرس   ) ت:   عم  بف إسمنع ؿ بف س د(ِٗٗ/ َُالمحكـ كالمح ط األعظـ ): انظر( (ِ

 ـ(.َََِ: ) عنـ النشر –ب ركت  –العمم   كتب : دار الاكم  الننشر: عبد الحم د هندمندة " أ ـ ر "   تحق ؽ
  برهػنف الػد ف الخػكارزم   بف عبد الس د أبك المكنـر بػف عمػ   ننصر(ُٕ/ُانظر: المغرب ف  ترت ب المعرب ) (ّ)

ًزٌل ) ت :   هػ(  مندة " أ ـ ر "   الننشر: دار الكتنب العرب   بدكف طبع  كبدكف تنر  .َُٔالميطىر 
 .(ِٔ/ُ   كآخر ف  مندة " أمر " )براه ـ مصطفالمعاـ الكس ط  إل (ْ)
(   محمد ركاس قمعا    كحنمد صندؽ قن ب    الننشر: دار النفنئس لمطبنع  ٖٖ/ ُ: معاـ لغ  الفق ن  )انظر (ٓ)

 .ـ (ُٖٖٗ -هػ َُْٖ)  ِ ع   ط / لمطبنع  كالنشر كالتكز 
: عمػ  بػػف محمػد بػف محمػػد بػف حب ػب البصػػرم أبػك الحسػف البغػػدادم  الشػ  ر بنلمػنكردم  ارتحػػؿ إلػ  الشػػ   هػك (ٔ)

أبػػػ  حنمػػػد اإلسػػػفرا ن   كػػػنف مػػػف كاػػػك  الفق ػػػن  الشػػػنفع   كمػػػف كبػػػنرهـ   كدرس بنلبصػػػرة كبغػػػداد سػػػن ف كث ػػػرة  كلػػػ  
طبقػػنت الفق ػػن   لمشػػ رازم : هػػػ(. انظػػرَْٓنكػػت كالع ػػكف "  )ت: مصػػنفنت كث ػػرة   من ػػن" أدب الػػد ف كالػػدن ن " ك " ال

 (.ِّٖ/ّ  ككف نت األع نف  لئلربم  )(ُُّ/ُ)
 (.هػُِّٕ)   -القنهرة  –حد ث   الننشر: دار ال(ُْاألحكنـ السمطنن   )ص( (ٕ
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فػػػ   بقكلػػػ :" هػػػ  حمػػػؿ الكنفػػػ  عمػػػ  مقتضػػػ  النظػػػر الشػػػرع  (ُ)كعرف ػػػن ابػػػف خمػػػدكف
إذ أحكاؿ الدن ن تراع كم ن إل  اعتبنرهن بمصنل  ارخػرة    مصنلح ـ األخرك    كالدن ك  

 (ِ)س  الد ف كس نس  الدن ن ب ".خبلف  عف صنحب الشرع ف  حرا ف   ف  الحق ق 

كطمػػػػب اإلمػػػػنرة هػػػػك:" طمػػػػب الرئنسػػػػ  العم ػػػػن فػػػػ  دكلػػػػ  مػػػػف الػػػػدكؿ  أك فػػػػ  بمػػػػد مػػػػف 
 (ّ)البمداف".

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هك: عبد الرحمف بف محمد بف محمد  ابػف خمػدكف أبػك ز ػد  كلػ  الػد ف الحضػرم  اإلشػب م    كلػد بمد نػ  تػكنس ( (ُ
كلػ  شػعر كث ػر   د المغرب  كنشع ب ن  كطمب العمـ  كقرأ كحفػظ القػرآف العز ػز  صػنؼ تنر خػنن فػ  ثمػنف مامػدات  بببل

أبػػػػك  (   كسػػػػؼ بػػػػف تغػػػػرم بػػػػردم بػػػػف عبػػػػد اهلل الظػػػػنهرم الحنفػػػػ  َِٓ/ٕ: المن ػػػػؿ الصػػػػنف  )هػػػػػ(. انظػػػػرَٖٖ)ت: 
    العنمػػ  لمكتػػنب  بػػدكف تػػنر   طبػػع    : محمػػد محمػػد أمػػ ف  الننشػػر: ال  ئػػ  المصػػر  هػػػ(  تحق ػػؽْٕٖالمحنسػػف )ت: 

هػػػ(  تحق ػػؽ: ُُٕٔت:  ) مف بػػف الغػػزم   شػػمس الػػد ف أبػػك المعػػنل  محمػػد بػػف عبػػد الػػرح(ِْٗ/ِف اإلسػػبلـ )د ػػكاك 
 ـ(.َُٗٗ -هػ ُُُْ) ُط/ -لبننف –عمم    ب ركت   الننشر: دار الكتب الس د كسركم حسف

 -هػػػػ َُْٖ) ِكػػػر  ب ػػػركت   ط/خم ػػػؿ شػػػحندة  الننشػػػر: دار الف: (  تحق ػػػؽُُٗ/ُمقدمػػػ  ابػػػف خمػػػدكف) :انظػػر (ِ)
 ـ(  بتصرؼ  س ر.ُٖٖٗ

بػػف عبػػد العػػنل     سػػعكد(ُّْ/ُالمعمػػكؿ ب ػػن فػػ  السػػعكد   )المكسػػكع  الاننئ ػػ  اإلسػػبلم   المقنرنػػ  بنألنظمػػ   (ّ)
 .( هػُِْٕ) ِط/ -فرع منطق  الر نض -  عضك ه ئ  التحق ؽ كاالدعن  العنـ البنركدم العت ب 
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 :المطمب الثاني

 .حكم طمب اإلمارة
مػذ بلن   ن كس تننكؿ البنحث أرا  الفق ػ  قكاؿ الفق ن  ف  حكـ طمب اإلمنرةلقد تنكعت أ

 ل  كؿ فر ؽ كمننقشت ن  كفؽ ارت :بعد استعراض أد  كؿ مسعل  بنلقكؿ الراا 
 ( ُ)الزيدي. الفقو: أوالً 
 ـاإلمػنرة   أ  سكا  ف  طمػب   بعدة ألفنظ  الز دم مكقؼ مف حكـ طمب اإلمنرة فق لم

  كالمنػػػػدكب  كالمحظػػػػكر   ػػػػدكر بػػػػ ف الكاػػػػكب طمػػػػب اإلمػػػػنرة كأف  اإلمنمػػػػ  ـالقضػػػػن   أ
العمػػـ  ككػػنف بنلمسػػمم ف إل ػػ    فػػنلكاكب عنػػد مػػف كثػػؽ بنفسػػ  بنلعمػػؿ ك كالمبػػنحكالكراهػػ   

سػ    ك حـر عم  مػف عػرؼ مػف نف  فإن   تع ف عم   الكاكبمقنم    كغ ر  ال  قـكحنا 
    كهنػػنؾ مػػف  قػػـك مقنمػػ  نػػدب لمػػف  ثػػؽ بنفسػػ   ك أنػػ  مختػػؿ شػػرط مػػف شػػركط اإلمػػنرة

ف كػػػنف كاثقػػػنن مػػػف نفسػػػ   كهػػػك فق ػػػر  ف ػػػدخؿ   ك بػػػنح إبنلتػػػدر سك كػػػر  إف كػػػنف منشػػػغبلن 
َٔاَٚ َّجْؼَْٝ ِمٍ ػََٝمً رَمض٣ََِِِ ََّْسْضِ إ٤ِِّمٍ      : -عم   السػبلـ  -قكؿ  كسؼ كدل م ـ   لطمب الرزؽ

  مػف تػكفرت ف ػ  كنمػؿ الشػركط حمػؿ أخبػنر النػدب عمػ   كتي [55]يوس     ََُِّظ  ػَُِٟٝ
تتػكفر ف ػػ  شػركط اإلمػػنرة  أك كاػد مػػننع   مػف لػػـعمػػ  مػػف طمػب اإلمػػنرة  يحمػؿ كالتحػذ ر 

  (ِ).ل ن  ل س أهبلن مف المكانع الشرع    أك كنف الطنلب لئلمنرة 

                                                           

      :لعمػػكٌم ال نشػػم  القرشػػ   ك قػػنؿ لػػ   أبػػك الحسػػ ف امػػ  بػػف الحسػػ ف بػػف عمػػ  بػػف أبػػ  طنلػػبنسػػب  إلػػ  ز ػػد بػػف ع(ُ) 
    عػػٌد  الاػػنحظ مػػف خطبػػن  بنػػ  هنشػػـ  كقػػنؿ أبػػك حن فػػ : "مػػن رأ ػػت فػػـ ( ٖٗٔ-هػػػ  ٕٗلػػد عػػنـ )" ز ػػد الشػػ  د"  ك 

: ـ (  انظػر َْٕ –ق ُِِف  ػن عػنـ )  كال أبػ ف قػكال"  كننػت إقنمتػ  بنلككفػ    كقيتًػؿ زمنن  أفقػ  منػ  كال أسػرع اكابػن
هػػ(  ِٕٗف أبػ  خ ثمػ   ) ت:   أبػك بكػر أحمػد بػ(ُٓٗ/ِ(  كالتػنر   الكب ػر)َِٓ/ٓت الكبػرل   البػف سػعد )الطبقن
ـ(  ََِٔ -هػػ ُِْٕ) ُط/ -القػنهرة –: صبلح بف فتح  هبلؿ  الننشر: الفػنركؽ الحد ثػ  لمطبنعػ  كالنشػر تحق ؽ

  (.  ٗٓ/ّكاألعبلـ   لمزركم  )
المفضػػػؿ   أحمػػػد بػػػف  ح ػػػ  المرتضػػػ  ابػػػف (ِّ/ُْع لمػػػذاهب عممػػػن  األمصػػػنر  ): البحػػػر الزخػػػنر الاػػػنمانظػػػر (ِ)

ـ(  كشػػػػػرح األزهػػػػػنر  ُٕٓٗ –ق  ُّٔٔ) ِط/  –صػػػػػنعن   –: دار الحكمػػػػػ  ال منن ػػػػػ  الحسػػػػػن  ال مػػػػػنن    الننشػػػػػر
هػػػ (  كالتػػنج المػػذهب ألحكػػنـ  َُّْ: كزارة العػػدؿ   عػػنـ النشػػر ) ح ػػ  المرتضػػ    الننشػػر  أحمػػد بػػف ( َّٗ/ْ)

: دار إح ػن  الكتػب لعنسػ  ال مػنن  الصػنعنن   الننشػر  أحمػد بػف قنسػـ ا(ِّْ/ٔ نر )المذهب   ف  فق  األئم  األط
بػػف الحسػػ ف  أبػػك الحسػػف     أحمػػد(َُٔ/ٔالتار ػػد فػػ  فقػػ  الز د ػػ  ) ـ(  كشػػرح ُْٕٗ -هػػػ ُّٔٔ)ُالعرب ػػ    ط/

 . كسؼ محمد المؤ دم :ـ (  طبع عم  نفق ُٖٓٗ -هػ  َُْٓ) ُ  ط/ –دمشؽ  –: دار أسنم  الننشر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  )132( 
 

:" قػػػد كقػػػع   ف قػػػكؿ  كبػػػ ف إانبػػػ  الطمػػػبطمػػػب اإلمػػػنرة فإنػػػ   فػػػرؽ بػػػ ف الشػػػككنن  كأمػػػن
فػإذا بك ػع بعػد هػذا الطمػب   عف طمب اإلمنرة -صم  اهلل عم   كسمـ -الن   الثنبت عن 

ف أثػػػـ بنلطمػػػب". مػػػف طمػػػب مػػػن  تعمػػػؽ بػػػنلحكـ مكػػػرك   " :أ ضػػػنن  كقػػػنؿ (ُ)انعقػػػدت كال تػػػ   كا 
 (ِ)كالحسب  كنحك ذلؾ".  ف دخؿ ف  اإلمنرة القضن 

 (ّ).الحنفي الفقو: ثانياً 

  كالسػؤاؿ كالطمػب  فنلطمػب  كػكف فػ  القمػب  كأمن األحننؼ فػإن ـ  فرقػكف بػ ف السػؤاؿ
  كق ؿ الطمب: أف  قػكؿ لئلمػنـ كلنػ   كالسػؤاؿ أف  قػكؿ لمنػنس: لػك كالنػ  اإلمػنـ بنلمسنف

بمدة كذا  ألابت  إل  ذلؾ  كهك  طمػع أف  بمػ  ذلػؾ إلػ  اإلمػنـ  كعمػ  كػؿ حػنؿ فػنلحكـ 
 بعػػد ذلػػؾ سػػكا  عنػػدهـ  طمبػػنن كػػػنف أك سػػؤالن  فػػبل  حػػؿ الطمػػب لمقضػػن   كال لئلمػػػنرة  كال

المسػػػمم ف  كدفعػػػن    كاػػػب عم ػػػ  الطمػػػب  صػػػ نن  لحقػػػكؽا تعػػػ ف عم ػػػ السػػػؤاؿ ل ػػػن  إال إذ
  كلػػ س الن ػػ  عػػف السػػؤاؿ عمػػ  المػػراد كراهػػ  السػػؤاؿ  أم: تحر مػػنك  (ْ)لظمػػـ الظػػنلم ف.

إطبلقػػػ   بػػػؿ مق ػػػد بػػػعف ال  تعػػػ ف لمقضػػػن   أمػػػن إف تعػػػ ف بػػػعف لػػػـ  كػػػف أحػػػد غ ػػػر   صػػػم  
 (ٓ)لمقضن  كاب عم   الطمب.

                                                           
 َُْٓ) ُ  ط/ -ركت ب ػ –: دار الكتػب العمم ػ  (  الننشػرَْٗ/ُ  حػدائؽ األزهػنر)الس ؿ الارار المتػدفؽ عمػ( (ُ
 .ـ (ُٖٓٗ  -هػ 
 .(ُُّ/ ٗن ؿ األكطنر ) (ِ)
     بنلككفػػ   عػػنـ  إلػػ  أبػػ  حن فػػ  : النعمػػنف بػػف ثنبػػت  الت مػػ  بػػنلكال   الكػػكف   الفق ػػ  المات ػػد المحقػػؽ  كلػػد نسػػب  (ّ)
  كأراد  المنصكر العبنس  بعد ذلؾ عم  القضن  ببغداد  فعب   فحمؼ عم   ل فعمف  ـ (  كنشع ف  ن ٗٗٔ -هػ  َٖ) 

  ككػػنف قػػكٌم الحاػػ     قػػنؿ اإلمػػنـ ـ ( ٕٕٔ -هػػػ  َُٓ)لػػ  أف مػػنت عػػنـ فحمػػؼ أبػػك حن فػػ  أنػػ  ال  فعػػؿ  فحبسػػ  إ
ؿ : "الننس ع نبحات "  كعف اإلمنـ الشنفعٌ  قنؿمنلؾ   صف :" رأ ت رابل لك كممت  ف  السنر   أف  اعم ن ذهبن لقنـ 

د   البػػف سػػعكالطبقػػنت الكبػػرل (  ِّٓ/ُّ: تػػنر   بغػػداد كذ كلػػ    البػػف الناػػنر )فػػ  الفقػػ  عمػػ  أبػػ  حن فػػ ". انظػػر
 .  (ّٔ/ٖكاألعبلـ  لمزركم  )  (ّْٖ/ٔ)

ًب ػًدٌم ال منػ  الحنفػ   )ت:  ُِْ/ ِ: الاػكهرة الن ػرة )انظر (ْ) (  أبػك بكػر بػف عمػ  بػف محمػد الحػدادم العبػندم الزَّ
(   محمػد ّٔٔ/ٓهػ (  كانظر: رد المحتنر عمػ  الػدر المختػنر )ُِِّ) ُهػ(  الننشر: المطبع  الخ ر     ط/ ََٖ

هػػ(   الننشػر: دار ُِِٓر بف عبد العز ز عنبد ف الدمشق  الحنف    المش كر بػ " ابػف عنبػد ف"  ) ت: أم ف بف عم
 .ـ(  بتصرؼ  س رُِٗٗ -هػ ُُِْ)ِط/  -ب ركت -الفكر

  ) ت: " بػنبف ناػ ـ" حمد  المعركؼ(  ز ف الد ف بف إبراه ـ بف مِٕٗ/ٔ: البحر الرائؽ شرح كنز الدقنئؽ)انظر( (ٓ
 .ِلننشر: دار الكتنب اإلسبلم   ط/  اهػ(َٕٗ
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النظنرة  أك الكصن   ال  كل   كعممك  بػعف الطنلػب مككػكؿ إلػ  فمف طمب القضن   أك 
 (ُ)نفس   كهك عناز  ف ككف سببن لتض  ع الحقكؽ.

 (ٕ).المالكي الفقو: ثالثاً 

ف اػػب أال  ػػكل  اإلمػػنرة  (ّ) اإلمػػنرة كااػػب عنػػد المنلك ػػ   كق ػػؿ: مسػػتحبال ػػركب عػػف 
ف تامعػػت ف ػػ  شػػركط اإلمػػنرة مخنفػػ  أف  ككػػؿ إل  ػػن  فػػبل   عنػػدهـ مػػف أرادهػػن كطمب ػػن  كا 

 –صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  – قػػـك ب ػػن كال  قػػكل عم  ػػن  كاسػػتدلكا بمػػن اػػن  عػػف رسػػكؿ اهلل 
ًضػ ى المَّػ ي  -  كنظػر عمػر بػف الخطػنب (ْ)قنؿ: ) إنن ال نستعمؿ عم  عممنن مف أراد (  رى

ٍن ي  فىد عم ػ  فنسػتحبل  كأعابػ   فػإذا هػك  سػعل  القضػ -عى ن   فقػنؿ لػ  إل  شنب ف  كفد كى
 (ٓ)عمر: "كدت أف تغرنن مف نفسؾ إف األمر ال  قكل عم   مف  حب ".

 (ٙ)الشافعي. الفقو: رابعاً 

 :  ال  خمك مف أربع  أمكرلشنفع  طمب اإلمنرة عند ا

 .د غ ر  ممف  صم  فنلطمب فرض عم  إحداهن: أف  ككف متع نن بعف ال  كا
                                                           

 (.ِٖٗ/ٔ)  البف نا ـ الرائؽ البحر (ُ)
ل ػ  تنسػػب المنلك ػ   كلػد فػ  المد نػػ   (ِ) نسػب  إلػ  منلػؾ بػف أنػػس بػف منلػؾ األصػبح  الحم ػػرم  إمػنـ دار ال اػرة  كا 

ال منلػػؾ بػػف أنػػس"   ـ(   قػػنؿ ابػػف كهػػب: "سػػمعت منند ػػنن  نػػندم بنلمد نػػ   أال ال  فتػػ  النػػنس إُِٕ -هػػػ  ّٗعػػنـ )
     كالثقػػنت  البػػف حبػػنف (ّّْ/ُطبقػػنت الكبػػرل  البػػف سػػعد ): الـ(  انظػػر ٕٓٗ-هػػػ  ُٕٗد نػػ  عػػنـ )ككفنتػػ  فػػ  الم

 .(ٕٔ/ُطبقنت الفق ن    لمش رازم )  ك (ْٗٓ/ٕ) 
  )ت: "بػػنلقراف   ر الشػ"(  شػ نب الػد ف أحمػد بػف إدر ػس بػػف عبػد الػرحمف المػنلك  أبػك العبػنس  ٗ/َُالػذخ رة ) (ّ)

 ـ(. ُْٗٗ) ُ  ط/ -ب ركت -الننشر: دار الغرب اإلسبلم   تحق ؽ: محمد حا    كآخر ف هػ( ْٖٔ
(  مػػف حػػد ث أبػػ  مكسػػ  ُِِٔ: )(  رقػػـٖٖ/ّتئانر الراػػؿ الصػػنل  )  كتػػنب اإلاػػنرة   بػػنب اسػػركا  البخػػنرم (ْ)

 .-رض  اهلل عن   –األشعرم 
هػ(  الننشر: دار َِٓ  محمد بف أحمد بف رشد أبك الكل د القرطب   ) ت: (ِٖٓ/ِانظر: المقدمنت المم دات ) (ٓ)

 ـ(.ُٖٖٗ -هػ  َُْٖ) ُدار الغرب اإلسبلم   ط/
نسػػب  إلػػ  محمػػد بػػػف إدر ػػس بػػف العبػػػنس بػػف عثمػػنف بػػف شػػػنفع ال نشػػم  القرشػػ  المطمبػػػ   ز ػػف الفق ػػن   كتػػػنج ( (ٔ

كحمؿ من ن إل  مك  كهك ابف سنت ف  كزار بغداد مرت ف   ـ(  ٕٕٔ -هػَُٓالعممن   كلد بغزة مف ببلد الشنـ   عنـ )
ل ػػ   نسػػب المػػذهب الشػػنفع  َِٖ-هػػػ  َِْهػػػ(  فتػػكف  ب ػػن عػػنـ )ُٗٗكقصػػد مصػػر عػػنـ )     . انظػػر: تػػنر ـ(  كا 

 .(ِٔ/ ٔ(  كاألعبلـ  لمزركم  )َّ/ٗ  البف حبنف ) (  الثقنتْٓ/ِ)   البف النانربغداد كذ كل 
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 .من  فف  انعقند إمنم  المفضكؿ خبلؼالثنن  : أف  ككف ف  الننح   مف هك أصم  

الثنلثػػ : أف  كػػكف فػػ  البمػػد مػػف هػػك دكنػػػ   فػػإف قمنػػن ال تنعقػػد كال ػػ  المفضػػكؿ التحػػػؽ 
ف قمنن تنعقد انز القبكؿ بؿ هك األكل  لتحص ؿ تمػؾ المز ػ  لممسػمم ف  بنلصكرة األكل  كا 

ف قمػػد بغ ػػر سػػؤاؿ ف ػػؿ  مزمػػ  القبػػكؿ ف ػػ  كا ػػنف كلكػػف هػػذا إذا  كأمػػن الطمػػب ف ػػك اػػنئز كا 
 كنف كاثقن بنفس  فإف كنف خنئفن ف ذا ال  كاز   مز   الفض م  فم متنع.

ف كل  بغ ر سؤاؿ فبل  اب القبػكؿ  الرابع : أف  ككف ف  الننح   مثم  فنلقبكؿ انئز كا 
ه ػ  بػنلتكهـ مػع فػإف كػنف لػ  حناػ  لطمػب رزؽ ككفن ػ  فػبل تطمػؽ لػ  الكرا  عمػ  األظ ػر

كال  نت ػ    ف لـ تكف حنا  ف كر  ل  الطمب بمارد هذا االستشعنركا    الحنا  فم  الطمب
 (ُ)إل  التحر ـ.

حبنب طمػػب اإلمػػنرة أك كاسػػتثن  الشػػنفع   مػػف هػػذ  الكراهػػ  ثػػبلث صػػكر  حكمػػكا بنسػػت
 : القضن  ف  ن

أك   األكل : من إذا كنف العنلـ غ ر مش كر ب ف الننس  ككنف  راػك فػ  طمبػ  القضػن 
لتحصؿ المنفع  بنشػر  إذا عػرؼ النػنس فضػم  كعممػ   ف كػكف ل ػـ بػ   اإلمنرة نشر العمـ 

 نفع.

الػػرزؽ  فػػإذا كلػػ  القضػػن  أك اإلمػػنرة حصػػؿ لػػ    نن ػػ : أف  كػػكف فق ػػران محتناػػنن إلػػالث
 .كفن ت  مف ب ت منؿ المسمم ف

  لاػػػكر القضػػػنة كاألمػػػرا   أك عاػػػزهـ عػػػف إحقػػػنؽ قػػػكؽ مضػػػنع الثنلثػػػ : أف تكػػػكف الح
 بطمب  تدارؾ ذلؾ.الحؽ  ف قصد 

 أنػ  طمػب الكال ػ  عمػ  األمػكاؿ   -عم ػ  السػبلـ-أخبر اهلل عف نب    كسؼ  دل م ـ منك 
نصنفنن ل ـ  ال لحظ نفس   كال لمنفع  تخص     .شفق  عم  الننس  كا 

                                                           
هػػ(  تحق ػؽ: أحمػد َٓٓ( محمد بف محمد أبك حنمد الغزال  الطكس   )ت: ِٕٖ/ٕانظر: الكس ط ف  المذهب )( (ُ

 هػ (.ُُْٕ) ُط/ -القنهرة –محمكد إبراه ـ   محمد محمد تنمر  الننشر: دار السبلـ 
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أمػػػن إذا كػػػنف قصػػػد  بطمػػػب القضػػػن  االنتقػػػنـ مػػػف األعػػػدا   أك التكسػػػب بنالرتشػػػن   أك 
الظمػػـ    طمػػب القضػػن   كالحنلػػ  هػػذ  حػػراـ  لككنػػ  كسػػ م  إلػػالمبنهػػنة كاالسػػتعبل   فػػإف 

 (ُ) عؿ الحراـ  كلمكسنئؿ حكـ المقنصد.كف

 (ِ)الحنبمي. الفقو: خامساً 

 -رضػ  اهلل عنػ  -(ّ)  يكر  طمب اإلمنرة عند الحننبم    لحد ث عبد الرحمف بف سػمرة
ف سػمؼ االمتنػنع عػف طمػب اإلمػنرة   الكطر قػ  ( ْ) )ال تسػعؿ اإلمػنرة(  طمبػن لمسػبلم    كا 

  كتعكػػػػد أك غ ػػػر   حػػػـر عم ػػػ   الػػػدخكؿ ف  ػػػن لػػػـ  مكنػػػ  الق ػػػنـ بنلكااػػػب  لظمػػػـ السػػػمطنف
  (ٓ)االمتننع  مف اإلانب  إل  ن.

 :الفقياءمناقشة أقوال 

الام ػع متفػؽ إلػ  تاػد أف الفق ػن  حػكؿ مسػعل  طمػب اإلمػنرة    أقػكاؿكف  التمعف ف  
 كال  كاػػد غ ػػر  مػػف  قػػـك ب ػػن   كب ػػر عمػػ  الن ػػ  عػػف طمب ػػن  إال لمػػف كػػنف أهػػبلن ل ػػن  حػػد

صػم  اهلل عم ػ   –ف مف طمب ن  أن  ال  يعنف عم  ن  إلخبػنر النبػ  مع تحفظ عند المنلك   
ف  بػػذلؾ –كسػػمـ    كالبرهػػنف اختمفػػت تعػػنب رهـ فػػ  هػػذ  المسػػعل   إال أف النت اػػ  كاحػػدة كا 

                                                           
د. ف  الًخػػٍف    اشػػترؾ فػ  تػعل ؼ هػذ  السمسػم : د. ميصػط(ُٕٕ/ٖعمػ  مػذهب اإلمػنـ الشػنفع  )الفقػ  المن اػ  ( (ُ

 ـ(. ُِٗٗ -هػ  ُُّْ) ْالننشر: دار القمـ لمطبنع  كالنشر كالتكز ع  دمشؽ  ط/   ميصطف  البيغن  عم  الٌشٍربا 
ـ (  كنشػع منكبػن عمػ   َٖٕ -هػػ  ُْٔنسب  إل  أحمد بف محمد بف حنبػؿ  الشػ بنن  الػكائم   كلػد ببغػداد عػنـ ) (ِ)

رة   إلػػ  الككفػػ  كالبصػػرة كمكػػػ  كالمد نػػ  كالػػ مف كالشػػنـ كالثغػػكر كالمغػػػرب طمػػب العمػػـ  كسػػنفر فػػ  سػػب م  أسػػػفنرا كب ػػ
: طبقػنت الحننبمػ  ـ(. انظػر ٖٓٓ –ق  ُِْ  كمنت ف  بغداد بعػد المحنػ  عػنـ )الازائر كالعراق ف كفنرس كخراسنفك 

 .(َِّ/ُ(  كاألعبلـ   لمزركم  )ُْ/ُ  البف أب   عم  )
بف عبد شمس بف عبػد منػنؼ القرشػ  العبشػم    كنػ  أبػن سػع د  أسػمـ  ػـك هك: عبد الرحمف بف سمرة بف حب ب  (ّ)

  هػػػ (. انظػػر: االسػػت عنب ُٓكمػػنت بنلبصػػرة عػػنـ )كركل عنػػ    -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -فػػت  مكػػ   كصػػحب النبػػ 
 (.َْٓ/ّ  كأسد الغنب   البف األث ر )(ّٖٓ/ِالبف عبد البر )

  كمسػمـ  كتػنب اإلمػنرة (ُْٕٕ(  رقػـ: )ٕٗ/ٗاإلمنرة ككؿ إل  ن  )عؿ ركا  البخنرم  كتنب األحكنـ   بنب مف س (ْ)
 (.َّْٕ: )(  رقـٖٔ/ٓرة   كالحرص عم  ن  )  بنب الن   عف طمب اإلمن

(   مصػػطف  بػػف سػػعد بػػف عبػػد  السػػ كط  شػػ رة   ْٔٓ/ٔانظػػر: مطنلػػب أكلػػ  الن ػػ  فػػ  شػػرح غن ػػ  المنت ػػ  ) (ٓ)
 -هػػػػػػ ُُْٓ) ِ/هػػػػػػ(   الننشػػػػػر: المكتػػػػػب اإلسػػػػػبلم    طُِّْمكلػػػػػدا   ثػػػػػـ الدمشػػػػػق  الحنبمػػػػػ   ) ت:  الرح بػػػػػنن 

 .ـ(  بتصرؼ  س رُْٗٗ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  )136( 
 

 :  عم  ذلؾ ف من  عت 

لطمب اإلمػنرة  التحر ـ   كأش رهنز د    دكر عم  ن األحكنـ الخمس طمب اإلمنرة عف ال
فػإف تعػ ف   ف   عندمن ال  تعػ ف عم ػ  اإلمػنرةهك من قنؿ ب  الحنك   لمف كنف ل س أهبلن ل ن
عنػػػ  المنلك ػػػ  بػػػنل ركب مػػػف اإلمػػػنرة  أك طمب ػػػن كقػػػد كهػػػك مػػػن عبػػػر  عم ػػػ  كاػػػب الطمػػػب 

  لػػكركد فػػبل تيعطػػ  لػػ    لككنػػ  قػػد طمب ػػن  كال  يعطنهػػن مػػف طمب ػػنتامعػػت ف ػػ  الشػػركط  
  كهػك مػن  كافػؽ مػف   من ػن مػن  كػكف ممنكعػنل ػن حػنالتالنص  كأمػن الشػنفع   فقػد اعمػكا 

  أك لحننبمػ  عنػد مػف ال  كػكف أهػبل ل ػن  عندمن ال  ككف أهبل  ك تعكػد الن ػ  عنػد اسبق ـ
 . السمطنف كغ ر   لاكر عم  كا  نال  ستط ع أف  قـك ب ن 

 :يتمخص عدة أمور من ىذه المناقشةو 

فقػػد كردت النصػػكص بػػنلمنع مػػف     كا ػػ  المكافقػػ  لمػػف طمب ػػنمػػف ا ػػ  الطمػػب :أوالً 
قػد اػن ت بعػدـ مكافقتػ  عمػػ    خػنلؼ المسػمـ كطمب ػن  فػإف النصػكص طمػب اإلمػنرة  كلػك

 .لمف طمب نن  كمف ننح   المكافق  ذلؾ  فنلمنع ان  مف ا ت ف  مف ا   طمب 

  لػػػكركد الػػػنص   لمػػػف لػػػ س أهػػػبلن ل ػػػن  فنلكػػػؿ متفػػػؽ عمػػػ  المنػػػعأمػػػن مػػػف ح ػػػث طمب ػػػن
  الز د ػػػ    كهػػػذا كاضػػػ  كبػػػٌ ف عنػػػد أصػػػحنب المػػػذاهب (ُ)النبػػػكم ) ال تسػػػعؿ اإلمػػػنرة ( 

 .كاألحننؼ  كالمنلك    كالشنفع    كالحننبم 

 (ِ)ن    كظنهر  التحر ـ.  هك ) ال تسعؿ اإلمنرة ( :-صم  اهلل عم   كسمـ  -فقكل 

ف : إف كػنف أهػبل لػذلؾ ف عطػ كأمن مف ا   المكافق  عم  الطمب  فقنؿ الام كر    كا 
  رضػػ  اهلل عنػػ –  كاسػػتدؿ الام ػػع بحندثػػ  أبػػ  ذر ضػػع فنن  أك لػػ س أهػػبلن ل ػػن ف ػػرد كػػنف
ن ػػن أمننػػ  (  - تيعطػػ  اإلمػػنرة : ال   فقػػنلكاكخػػنلؼ فػػ  ذلػػؾ المنلك ػػ  (ّ)) إنػػؾ ضػػع ؼ  كا 

                                                           
 (.ُّٓسبؽ تخر ا  )صػ ( (ُ

  شػػمس الػػد ف محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف أبػػك عبػػد اهلل (َٗ/ٔم ػػؿ)مكاهػػب الام ػػؿ فػػ  شػػرح مختصػػر خ (ِ)
 ـ(.ُِٗٗ -هػ ُُِْ) ّهػ(  دار الفكر  ط/ْٓٗالر ع ن  المنلك   ) ت: الطرابمس  المغرب   المعركؼ بنلحطنب 

 (.ِّْٕ: )(  رقـٔ/ٔاإلمنرة بغ ر ضركرة ) ركا  مسمـ   كتنب اإلمنرة   بنب كراه  (ّ)
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قػػنؿ:  -رضػػ  اهلل عنػػ  -(ُ)  كلػػك تػػكفرت ف ػػ  الشػػركط   لحػػد ث أبػػ  مكسػػ مػػف طمب ػػن
أنػن كراػبلف مػف قػكم   فقػنؿ أحػد الػرام ف:  -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -دخمت عم  النب  

 (ِ)مػػف سػػػعل (. األمػػػر   هػػذاأمرنػػن  ػػن رسػػػكؿ اهلل  كقػػنؿ ارخػػػر مثمػػ   فقػػػنؿ: ) إنػػن ال نػػػكل

  ح ػث قػنؿ تعػنل  ممكنن ال  نبغ  ألحد مػف بعػد   –عم   السبلـ  - ككذلؾ طمب سم منف
ََمٍذ ٠ م٣ْ َتْؼمِذٌ        عن :  َْ ََ َثِرمٍ  ٙهما ال   ْٝ ِٜمٍ ٠ُ ٍِٜ َوَهمْة  ِّْش  َٚ َسب  َّْغ المنلك ػ   كأاػنب [35]ص  َٔا

   مف عدة كاك : –عف ذلؾ 

أف التعػػرض لؤلحكػػنـ ف ػػ  إشػػغنؿ الذمػػ  بػػعمر ال  عمػػـ هػػؿ  ػػتخمص منػػ   :الوجــو األول
أـ ال؟ كخبلص الذم  متع ف  فػإف احػتر بمػن حكػن  اهلل تعػنل  فػ  كتنبػ  عػف نب ػ   كسػؼ 

صػػػمكات اهلل  -  فػػػبل حاػػػ  لػػػ  ف ػػػ   ألف األنب ػػػن   -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  -الصػػػد ؽ 
عم ػػ  الصػػبلة  -  اهلل سػػم منف نبػػك معصػػكمكف  كلػػ س كػػذلؾ غ ػػرهـ    -عمػػ  ـ كسػػبلم 

طمػػب ممكػػن ال  نبغػػ  ألحػػد مػػف بعػػد   كذلػػؾ منػػ  عمػػ  سػػب ؿ الرحمػػ  كالشػػفق   -كالسػػبلـ 
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 .

ــاني: لمػػن أف عمػػـ أنػػ  سػػ قع بنلنػػنس  -عم ػػ  السػػبلـ –أف نبػػ  اهلل  كسػػؼ   الوجــو الث
شػػدة كغػػبل  خػػنؼ عمػػ  ـ إف تػػكل  غ ػػر  ذلػػؾ أف   مكػػكا هػػبلؾ استئصػػنؿ  فعشػػفؽ عمػػ  ـ 

 مف ذلؾ  فطمب من طمب.

أنػػ  خشػػػ  عمػػ  ـ أف  قصػػركا فػػ  حقػػػ   كالتقصػػ ر فػػ  حػػؽ األنب ػػػن   الوجــو الثالــث:
  ُٛ تِاْٜثَُ  َماخ وَََٜٕمذْ جَماءُْٟ٘ َُىعُمُُ ٠ِم٣ َٔثْم      :تعػنل   قػنؿ ف رب العػنلم فكفر  إذ أن  رسػكؿ مػ

ذا كنف ذلؾ كذلؾ فبل  حتر ب  عم  طمب الكال  .[34]غافف   (ّ)  كا 

                                                           
هػػػ(  َٓعػػنـ )  : عبػػد اهلل بػػف قػػ س بػػف سػػم ـ بػف حضػػنر  أبػػك مكسػػ  األشػػعرم  أٌمػػر  عمػر  ثػػـ عثمػػنف  مػػنتهػك( (ُ

 (.ّٗٓ/ ِ(  كاإلصنب   البف حار) ُّٕ/ ْ: االست عنب  البف عبد البر) كق ؿ: بعدهن. انظر
 (. ُْٕٗ: )(  رقـْٔ/ٗالحرص عم  اإلمنرة )  ركا  البخنرم   كتنب األحكنـ  بنب من  كر  مف (ِ)
بػػنبف  "  الشػػ  رالفنسػػ  المػػنلك   أبػػك عبػػد اهلل  (   محمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد العبػػدرمِٕٓ/ِ: المػػدخؿ )انظػػر( (ّ

   بدكف طبع   كبدكف تنر  .هػ(  الننشر: دار التراثّٕٕ) ت:   "الحنج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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: إنمػن  كػػر    الام ػكر عمػ  المنلك ػػ   فقػنلكاكهػك مػن أاػػنب بػ  ا ػػ  التع ػ ف مػف: ثانيـاً 
  كاػػػب ذلػػؾ عم ػػػ  كال ف عم ػػ  طمب ػػن  فػػإذا تعػػػ طمب ػػػنإلمػػنرة  إذا لػػػـ  تعػػ ف عم ػػ  طمػػب ا

فكنف عم ػ  طمػب اإلمػنرة  ألنػ  مرسػؿ مػف المٌػ   -عم   السبلـ -كراه   ف     فعمن  كسؼ
ال بطمػػب اإلمػػنرة  كاػػػب أعمػػـ بمصػػنل  األمػػ  مػػف غ ػػر   كال  مكنػػ  ذلػػؾ إ هػػكتعػػنل    ك 

الػػكح  مػػف المٌػػ   أك كق ػػؿ: إنػػ  عمػػـ أنػػ  س حصػػؿ قحػػط كشػػدة  إمػػن بطر ػػؽ   عم ػػ  طمب ػػن
بغ ػػر    كربمػػن أفضػػػ  ذلػػؾ إلػػػ  هػػبلؾ معظػػػـ الخمػػؽ   ككػػػنف فػػ  طمػػػب اإلمػػنرة إ صػػػنؿ 

كلقػد عػرض  (ُ)الخ ر كالراح  إل  المستحق ف  فكاػب عم ػ  طمػب اإلمػنرة   ل ػذا السػبب.
  اإلمػػػنرة –رضػػػ  اهلل عنػػػ   –ة عمػػػ  أبػػػ  هر ػػػر  -رضػػػ  اهلل عنػػػ   -عمػػػر بػػػف الخطػػػنب

: )مػف طمػب  قػكؿ –صٌم  الٌم  عم   كسٌمـ  -: ال أفعؿ كال أر دهن  سمعت رسكؿ اهللفقنؿ
عم ػػ  -   كسػػؼ " لقػػد طمػػب اإلمػػنرة مػػف هػػك خ ػػر منػػؾ:فقػػنؿ عمػػر (ِ)اإلمػػنرة لػػـ  عػػدؿ( 

 (ّ)".   ألن  عمـ أف هذا المنصب ال  صم  ل  أحد سكا  ف  ذلؾ الكقت -السبلـ
                                                           

البغػػدادم الشػػ  ر (  عػػبل  الػػد ف عمػػ  بػػف محمػػد بػػف إبػػراه ـ ّٔٓ/ِ: لبػػنب التعك ػػؿ فػػ  معػػنن  التنز ػػؿ )انظػػر( (ُ
هػػ(   ُُْٓعػنـ الطبػع :)  -ب ػركت  -دار الكتب العمم    :بنلخنزف   تحق ؽ: تصح   محمد عم  شنه ف   الننشر

عػنـ  -دمشػؽ  –مطبعػ  الترقػ  (  مػبل حػك ش آؿ غػنزل عبػد القػندر  الننشػر: ِِٓ/ّ: تفس ر ب نف المعػنن  )كانظر
 هػ(.ُِّٖ:) الطبع

حنؽ بػف مكسػ    أحمػد بػف عبػد اهلل بػف أحمػد بػف إسػ(ِٓ/َُف ن )ركا  أبك نع ـ ف  حم   األكل ن  كطبقنت األصػ (ِ)
 -هػػػػػ ُّْٗالنشػػػػر: )  هػػػػػ(  الننشػػػػر: السػػػػعندة   باػػػػكار محنفظػػػػ  مصػػػػر  عػػػػنـَّْبػػػػف م ػػػػراف األصػػػػب نن    )ت: 

(  كابف شب  َِْ/ٔ  كركا  ابف أب  ش ب  ف  المصنؼ) حرص عم  اإلمنرة   لـ  عدؿ ف  ن(: ) مف ـ(  بمفظُْٕٗ
رضػ  اهلل  -نقطنع مػف ركا ػ  عػركة بػف الزب ػر عػف عمػر(  كف  إسنند  عند ابف أب  ش ب  إْ/ّف  تنر   المد ن  )

عنػد ابػف شػب  محمػد بػف مسػمـ الطػنئف   صػدكؽ  خطػآل  كهػك منقطػع مػف ثق  مف الثنلث   كرانلػ  ثقػنت  ك كهك  -عن 
سنند  عنػد أبػ  نعػ ـ متصػؿ كرانلػ  ثقػنت سػكل شػ    -رض  اهلل عن  -ركا   سنلـ بف عبد اهلل بف عمر عف عمر كا 

بف عم  الد مم   لـ أاد ل  ترام   كبق   رانل  ثقنت. انظر: دراس  نقد   ف  المرك نت الكاردة ف   أب  نع ـ إسحنؽ
(   عبػػد السػػبلـ بػػف محسػػف آؿ ع سػػ   ّّٔ/ِ) -رضػػ  اهلل عنػػ  -شخصػػ   عمػػر بػػف الخطػػنب كس نسػػت  اإلدار ػػ  

 ُالعرب ػػػػػػػػ  السػػػػػػػػعكد    ط/الننشػػػػػػػػر: عمػػػػػػػػندة البحػػػػػػػػث العممػػػػػػػػ  بنلانمعػػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػػبلم    المد نػػػػػػػػ  المنػػػػػػػػكرة  المممكػػػػػػػػ  
 ـ(.ََِِهػ/ُِّْ)

  أحمػػد بػػف إبػػراه ـ أبػػك إسػػحنؽ الثعمبػػ  الن سػػنبكرم   الننشػػر: دار (ِِّ/ٓكالب ػػنف عػػف تفسػػ ر القػػرآف )الكشػػؼ  (ّ)
م  (  محمد سػ د طنطػنك ُّٖ/ٕ  كانظر: التفس ر الكس ط )ق( ُِِْعنـ الطبع:)  -ب ركت  -ب إح ن  التراث العر 

ـ(   كالتفسػػػ ر المن ػػػر فػػػ  ُٕٗٗ)  ُط/ -القػػػنهرة –: دار ن ضػػػ  مصػػػر لمطبنعػػػ  كالنشػػػر كالتكز ػػػع  الفانلػػػ  الننشػػػر
 ِط/ -دمشػؽ –: دار الفكػر المعنصػر (  د. كهبػ  بػف مصػطف  الزح مػ   الننشػرُُ/ُّلعق دة كالشػر ع  كالمػن ر )ا
 هػ (.ُُْٖ)
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 .العنم  كالكال   الخنص  اعتبنر التفر ؽ ب ف الكال   :ثالثاً 

فنلن   عػف طمػب اإلمػنرة  تاػ  إلػ  الكال ػنت الكب ػرة التػ   كػكف ف  ػن كال ػنن عمػ  اممػ  
أشػ ن    كالتػػ   كػكف ف  ػػن سػمط   تسػػمط ب ػن الػػكال   أمػن الكظػػنئؼ الصػغ رة التػػ  تطمػػب  

تكػكف  ك طمب الق نـ ب ن مف أاؿ سداد ثغرة مف الثغرات  حتنج إل  ػن فػ  العمػؿ  ف ػذ  ال
ك ؤ ػػد هػػذا االعتبػػنر مػػن اػػن  مػػف حػػد ث  (ُ)مػػف الكال ػػنت المرمكقػػ  التػػ  ن ػػ  عػػف طمب ػػن.

قػػنؿ: قمػػت:  ػػن رسػػكؿ اهلل  ااعمنػػ  إمػػنـ  -رضػػ  اهلل عنػػ   -(ِ)عثمػػنف بػػف أبػػ  العػػنص 
كعػػػػنن مػػػػف الكال ػػػػ   إال أن ػػػػن فطمػػػػب ن (ّ)) أنػػػػت إمػػػػنم ـ  كاقتػػػػد بعضػػػػعف ـ (.قػػػػكم   فقػػػػنؿ:

: -رضػ  اهلل عنػ   –  من قنؿ لعبػد الػرحمف بػف سػمرة  قؿ ل  خنص   كل ست عنم   كلـ
ف ػػذا  (ٓ)(  سػػعل :) إنػػن ال نػػكل  هػػذا األمػػر مػػف أك مػػن قنلػػ  لغ ػػر  (ْ)) ال تسػػعؿ اإلمػػنرة ( 
تبػنر التفر ػؽ ب ن مػن    فػدؿ عمػ  اع  كلكن ن ل ست عنمػ مف الكال   الصحنب  طمب نكعنن 
 .لمامع ب ف النصكص

كب ػػرة  ػػـك تكػػكف اسػػتانب  لانػػكف العظمػػ   كرغبػػ  فػػ  الكانهػػ  كطمػػب اإلمػػنرة خط ئػػ  
 (ٔ)كاالستعبل   كأغمب مصنب األمـ مف أكلئؾ المتطمع ف المرض .

                                                           

بػػف : أحمػػد (  شػػرح كتعم ػػؽٖٔ/ٓخ ػػر األنػػنـ ) : تعسػػ س األحكػػنـ بشػػرح عمػػدة األحكػػنـ عمػػ  مػػن صػػ  عػػفانظػػر (ُ)
 هػػ(.     ََُْ: النندم األدب  ف  ا زاف  عنـ النشر: ) ح   النام  " معنصر"  الننشر

هك: عثمنف بف أب  العنص بف بشر بف عبد بف دهمنف  الثقف   أبك عبد اهلل  نز ؿ البصرة  أسػمـ فػ  كفػد ثق ػؼ  (ِ)
عمػػ  الطػػػنئؼ كأقػػػر  أبػػػك بكػػػر  ثػػػـ عمػػر  ثػػػـ اسػػػتعمم  عمػػػر عمػػػ  عمػػػنف  -كسػػػمـصػػػم  اهلل عم ػػػ   -فنسػػتعمم  النبػػػ  

  البػػػػف عبػػػػد هػػػػػ(. انظػػػػر: االسػػػػت عنب ُٔن عػػػػنـ )كالبحػػػػر ف عػػػػنـ خمػػػػس عشػػػػرة  ثػػػػـ سػػػػكف البصػػػػرة حتػػػػ  مػػػػنت ب ػػػػ
 (.َْٔ/ ِ(  كاإلصنب   البف حار )ُٗ/ّالبر)
  قػػػنؿ العامػػػكن :" ركا  أبػػػك داكد (َُِٕٔ: )(  رقػػػـََِ/ِٔثمػػػنف بػػػف أبػػػ  العػػػنص )ركا  أحمػػػد فػػػ  مسػػػند ع (ّ)

فػػ  تعم قػػػ  عمػػ  المسػػػند  –(  كقػػػنؿ شػػع ب األرنػػػؤكط ُّٓ/ُ: كشػػػؼ الخفػػن  )كالنسػػنئ  بعسػػنن د صػػػح ح  " . انظػػر
كهػك  -(: " إسنند  صح   عم  شرط مسمـ  كالار رم: كهك سع د بف إ ػنس قػد اخػتمط إال أف سػمنع حمػندََِ/ِٔ)

صػػمد: هػػك ابػػف عبػػد الػػكارث العنبػػرم  كأبػػك العػػبل : هػػك  ز ػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف منػػ  قبػػؿ اختبلطػػ   كعبػػد ال -ابػػف سػػمم 
 الشخ ر".  

 (.ُّٓسبؽ تخر ا  )صػ (ْ)
 (.ُّٕسبؽ تخر ا  )صػ (ٓ)
   بتصرؼ  س ر.ُ: دار ن ض  مصر  ط/(  محمد الغزال   الننشرُِٖ/ُ انظر: نحك تفس ر مكضكع  ) (ٔ)
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 الترجيح:

  أف طمػػب اإلمػػنرة لمػػف لػػ س أهػػبلن ل ػػن محظػػكر  : فػػنلقكؿ الػػراا  عنػػد البنحػػثعم ػػ ك 
ف  –السػػبلـ  عم  مػػن –كمػػف تع نػػت عم ػػ  فطمب ػػن فمػػ  ذلػػؾ كمػػن طمب ػػن  كسػػؼ كسػػم منف  كا 

وََّجْؼَْٝ َمما   :عػػن ـ فقػػنؿ  كقػػد أخبػػر اهلل عػػف عبػػند الػػرحمفكػػنف ذلػػؾ فػػ  شػػرع مػػف قبمنػػن  

   لحػد ث(ُ) ػـك خ بػر –رضػ  اهلل عنػ   –كتمننهػن عمػر   [74]الففقزان     ١ُِْٜٝر ََِٕ إ٠َِا٠ ا

قػنؿ  ػـك خ بػر:  -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -أف رسػكؿ اهلل   -رضػ  اهلل عنػ   -أب  هر رة
رضػػ   -)ألعطػػ ف هػػذ  الرا ػػ  راػػبل  حػػب اهلل كرسػػكل    فػػت  اهلل عمػػ   د ػػ (  قػػنؿ عمػػر 

ػػ  ل ػػن".: –اهلل عنػػ   (  ِ) "مػػن أحببػػت اإلمػػنرة إال  كمئػػذ  قػػنؿ فتسػػنكرت ل ػػن  راػػن  أف أيدعى

أك اسػتخدم ن ف مػن   اػنب طمبيػ   ألنػ  ال  يعػنف عم  ػن  ال  ي أهػبلن ل ػنكمف طمب ن كهك ل س 
  كهػ  تحطػـ ألف الػر   الشػد دة ال تحطػـ الكػؤلكمف اشػت ر بنلر نسػ  فم حتػرز   .ال  حؿ

مصػػػمح  المتبصػػػر  نظػػػر كمػػػع هػػػذا كمػػػ  فػػػإف التطب ػػػؽ ال (ّ)دكح الشػػػار كمشػػػ د البن ػػػنف.
الحنالت الت  تككف مبرأة مف هذ  ارفنت  كتككف محقق  لمصػنل  أخػرل   ك م ز ك ستثن

 (ْ) ػػكل   ك ػػؤم ر مػػف سػػعل  ذلػػؾ. -عم ػػ  الصػػبلة كالسػػبلـ -كاضػػح   كلػػذلؾ كاػػدنن النبػػ 
عػػػف طمػػػب اإلمػػػنرة  كذـ الحر صػػػ ف عم  ػػػن  كتخك ػػػؼ الحكػػػنـ مػػػف أمننػػػ  السػػػمط    كالن ػػػ

لؾ فإف هذ  األم  لـ تؤت مف قبؿ أعػدائ ن الت  حممكهن كتره ب ـ مف الغركر ب ن  كمع ذ
قدر من أت ت مف تننزع الرانؿ عمػ  الر نسػ   ثػـ مػف تنػنزع الرؤسػن  عمػ  تكسػ ع منػنطؽ 
قحػػػنـ الػػػد ف فػػػ  هػػػذ  الشػػػ كات لػػػ س إال كسػػػ م  السػػػتغبلل  كسػػػكؽ الامػػػنه ر  نفػػػكذهـ  كا 

 (ٓ)المؤمن  ك  تعبد الطر ؽ أمنـ الطنمع ف كالشطنر كالدهنة.
                                                           

كهػػ  ننح ػػ   -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -مكضػػع المػػذككر فػػ  غػػزكة النبػػ ( لفػػظ خ بػػر بمسػػنف ال  ػػكد الحصػػف  كهػػك ال(ُ
 (.َُْ/ِعم  ثمنن   برد مف المد ن  لمف  ر د الشنـ. انظر: معاـ البمداف  لمحمكم )

رضػ   -  طنلب   بنب مف فضنئؿ عم  بف أب -رض  اهلل تعنل  عن ـ -ركا  مسمـ   كتنب فضنئؿ الصحنب   (ِ)
 (.َِْٓ): (  رقـُُٕٖ/ْ) -اهلل عن 

مػد محػ  الػد ف : محبػف حبػنف البسػت  أبػك حػنتـ  تحق ػؽ   محمػد(ِّٕ/ُض  العقػبل  كنزهػ  الفضػبل ): رك انظر (ّ)
 .ـ(  بتصرؼ  س ر ُٕٕٗ -هػ ُّٕٗ)  –ب ركت  -: دار الكتب العمم   عبد الحم د  الننشر

  د  البنحػػث فػػ  القػػرآف كالسػػنَّ شػػحك (  عمػػ  بػػف نػػن ؼ الُٗٓ/ٗ: المفصػػؿ فػػ  فقػػ  الػػدعكة إلػػ  اهلل تعػػنل )انظػػر (ْ)
 ـ(. َِٕ/ٕ/ ُْ -هػ  ُِْٖ /ٔ / ِٗ )امع ن كنسق ن كف رس ن ف 

 .ُ: دار ن ض  مصر  ط/(  محمد الغزال   الننشرُِٓ/ُمف الغرب )انظر: ظبلـ  (ٓ)
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 :ثالثالمطمب ال

 .اإلمارة طمب ذمّ  في النبوية األسباب

  طمػػػػب اإلمػػػػنرةن ػػػػ  عػػػػف   –صػػػػم  اهلل عم ػػػػ  كسػػػػمـ  –ممػػػػن ال شػػػػؾ ف ػػػػ   أٌف النبػػػػ  
 ألسبنب  من ن:

ن حصـمت لـو اإلمـارة ُيوكـل إلييـا، وال يكـون معـو إعانـة، من يسـأل اإلمـارة أواًل: ، وا 
 .، ُأعين عمييابمن غير طم

رضػػ  اهلل  –كقػػد اػػن  ذكػػر هػػذا السػػبب صػػر حن فػػ  حػػد ث عبػػد الػػرحمف بػػف سػػمرة  
فػػػإف   :) ال تسػػػعؿ اإلمػػػنرة - عم ػػػ  كسػػػمـصػػػم  اهلل -: قػػػنؿ لػػػ  رسػػػكؿ اهلل قػػػنؿ -عنػػػ  

ف أعأعط ت ن عف مسعل  ككمت إل  ن  (ُ)ط ت ن عف غ ر مسعل  أعنت عم  ن(.  كا 

نمن ن   عف طمب اإلمنرة  ألف  :قنؿ الصنعنن    كقػدرة ف ػد قػكة بعػد ضػعؼالكال ػ  ت"كا 
النتقػػنـ مػػف العػػدك  كالنظػػر   تتخػػذهن الػػنفس المابكلػػ  عمػػ  الشػػر كسػػ م  إلػػ  ابعػػد عاػػز
 (ِ)  كال  كثؽ بحسف عنقبت ن ".  كتتبع األغراض الفنسدةلمصد ؽ

 .أىبل ليا، خاصة لمن لم يكن اإلمارة مسؤولية كبيرة، عاقبتيا الندامة ثانيًا:

؟ قنؿ فضػرب ب ػد  عمػ   ن رسكؿ اهلل أال تستعممن  : -رض  اهلل عن   -قنؿ أبك ذر 
ن ػن أمننػ أبػن ذر  إنػؾ ضػع ؼ منكب   ثـ قنؿ: )  ن ن ػن  ػـك الق نمػ  خػزم كندامػ   كا      كا 

 (ّ)إال مف أخذهن بحق ن  كأدل الذم عم   ف  ن (.

نف ف ػػ  ضػػعؼ عػػف ال سػػ من لمػػف كػػ  د ث أصػػؿ عظػػ ـ فػػ  ااتنػػنب الكال ػػنتكهػػذا الحػػ
الق نـ بكظنئؼ تمؾ الكال     كأمن الخػزم كالندامػ  ف ػك فػ  حػؽ مػف لػـ  كػف أهػبل ل ػن  أك 

  ك نػدـ عمػ  مػن فػرط  اهلل تعػنل   ػـك الق نمػ   ك فضػح  كنف أهبل كلـ  عدؿ ف  ن  ف خز  

                                                           
 (.ُِٓسبؽ تخر ا  )صػ( (ُ

 .(ُُٕ/ْسبؿ السبلـ ) (ِ)
 (.ُّٔسبؽ تخر ا  )صػ (ّ)
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األحند ػػػػث    كعػػػػدؿ ف  ػػػػن  فمػػػػ  فضػػػػؿ عظػػػػ ـ تظػػػػنهرت بػػػػ كأمػػػػن مػػػػف كػػػػنف أهػػػػبل لمكال ػػػػ 
ال ظػؿ     ػـك: ) سػبع   ظم ػـ اهلل فػ  ظمػ -مـ صم  اهلل عم ػ  كسػ –كقكل  الصح ح    

إف المقسػط ف عنػد  :)-صم  اهلل عم   كسػمـ  –  كقكل  (ُ)اإلمنـ العندؿ( من ـ:  إال ظم 
  ككمتػػػن  د ػػ   مػػ ف  الػػػذ ف  -عػػز كاػػؿ -اهلل عمػػ  منػػنبر مػػف نػػػكر  عػػف  مػػ ف الػػػرحمف 

لٌػػكا(  كمػػن   حكم ػػـ  كأهمػػ  ـ عػػدلكف فػػ امػػنع المسػػمم ف منعقػػد عم ػػ   ا    ك كغ ػػر ذلػػؾ( ِ) كي
من ػػن  ككػػذا حػػذر العممػػن   -سػػمـصػػم  اهلل عم ػػ  ك  -الخطػػر ف  ػػن حػػذر  كمػػع هػػذا فمكثػػرة 

 (ّ)ؼ كصبركا عم  األذل ح ف امتنعكا.كامتنع من ن خبلئؽ مف السم

 .الحرص عمى اإلمارة ىبلك ثالثًا:

ع مػػػف أاػػػؿ السػػػمط    رفضػػػنن لمصػػػرااػػػن  الن ػػػ  عػػػف الحػػػرص عمػػػ  طمػػػب اإلمػػػنرة   
صػم   -قػنؿ: دخمػت عمػ  النبػ  –رضػ  اهلل عنػ   -  فعػف أبػ  مكسػ  كالتصدر لمننس
 ػػن رسػػكؿ اهلل   كقػػنؿ  : أمرنػػنراػػبلف مػػف قػػكم   فقػػنؿ أحػػد الػػرام فأنػػن ك  -اهلل عم ػػ  كسػػمـ

 (ْ)  كال مف حرص عم  (.مف سعل  األمر   فقنؿ: ) إنن ال نكل  هذاارخر مثم 

 :" إذا رأ ت الراؿ  حرص عم  أن  قنؿ (ٓ)سف نف الثكرم كرد ف  هذا الس نؽ عفكقد 

 
                                                           

: (  رقػػػػـُّّ/ُلصػػػبلة كفضػػػؿ المسػػػناد)األذاف  بػػػنب مػػػف امػػػس فػػػػ  المسػػػاد  نتظػػػر ا ركا  البخػػػنرم   كتػػػنب (ُ)
 –حػػد ث أبػػ  هر ػػرة (  مػػف َُُّ: )(  رقػػـُٕٓ/ِفضػػؿ إخفػػن  الصػػدق  ) (  كمسػػمـ   كتػػنب الزكػػنة   بػػنبَٔٔ)

 .-رض  اهلل عن  
  الرفؽ بنلرع ػ    كالن ػ  عػف بنب فض م  اإلمنـ العندؿ  كعقكب  الانئر  كالحث عمركا  مسمـ   كتنب اإلمنرة    (ِ)
 .-رض  اهلل عن من –اهلل بف عمرك  (  مف حد ث عبدُِٕٖ: )(  رقـُْٖٓ/ّخنؿ المشق  عم  ـ )إد

 .(  بتصرؼ  س رَُِ/ُِ  لمنككم ): شرح صح   مسمـانظر (ّ)
 (.ُّٕسبؽ تخر ا  )صػ  (ْ)
المػػؤمن ف فػػ  الحػػد ث لػػ  مػػف الكتػػب "الاػػنمع : سػػف نف بػػف سػػع د بػػف مسػػركؽ أبكعبػػد اهلل الثػػكرم الكػػكف  أم ػػر هػػك (ٓ)

الكب ر" ك"الانمع الصغ ر" كبلهمن فػ  الحػد ث  سػٌ د العممػن  فػ  زمننػػ   فػػػنؽ عػدد شػ كخ  السػٌت المنئػ   حػٌدث عنػ  
(  كمشنه ر ّٖٔ/ِ: كف نت األع نف   لئلرب م )هػ(. انظرُُٔلصندؽ  منت عنـ :) خمؽ من ـ: األعمش  كاعفر ا

ٍعبػػدى  التم مػ   أبػػك حػنتـ  الػػدارم   ِٖٔ)ص  عممػن  األمصػنر ( محمػػد بػف حبػػنف بػف أحمػد بػػف حبػنف بػػف معػنذ بػف مى
هػ(   حقق  ككثق  كعمؽ عم  : مرزكؽ عم  ابػراه ـ  الننشػر: دار الكفػن  لمطبنعػ  كالنشػر كالتكز ػع ّْٓالبيست   )ت: 

 ـ(. ُُٗٗ -هػ  ُُُْ) ُ  ط/ -المنصكرة –
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 ( ُ)فعخر  ". أف  ـؤ

:" فػػػ  التعب ػػػر بػػػنلحرص  إشػػػنرة إلػػػ  أف مػػػف قػػػنـ بػػػنألمر عنػػػد خشػػػ   قػػػنؿ ابػػػف حاػػػر
الض نع    ككف كمف أعط  بغ ر سؤاؿ  لفقد الحرص غنلبن عمف هذا شعن   كقػد  غتفػر 

 (ِ)".   لككن   ص ر كاابن عم  عم   ؽ مف تع فالحرص ف  ح

 اإلمارة مبلمة ، وندامة ، وعذاب يوم القيامة ، إال من عدل. رابعًا:

صػػم  اهلل عم ػػ   -قػػنؿ: قػػنؿ رسػػكؿ اهلل -رضػػ  اهلل عنػػ   -(ّ)عػػف عػػكؼ بػػف منلػػؾ 
دامػ   كثنلث ػن:   كثنن  ػن: ن: مبلمػ نبعتكـ عف اإلمػنرة كمػن هػ ؟ أكل ػن: ) إف شئتـ أ-كسمـ
 (ْ)  إال مف عدؿ(. ـك الق نم  عذاب

 .اش لرعيتو ، حرم اهلل عميو الجنةمن مات وىو غ خامسًا:

صػػم  اهلل عم ػػ   –: قػػنؿ رسػػكؿ اهلل قػػنؿ -عنػػ  رضػػ  اهلل  –( ٓ)فعػػف معقػػؿ بػػف  سػػنر
: ) من مف عبد  سترع   اهلل رع     مكت  ـك  مكت  كهػك غػنش لرع تػ   إال حػـر -كسمـ

 (ٔ)اهلل عم   الان (.
                                                           

: شع ب األرننؤكط   كمحمد زه ر الشػنك ش  الننشػر: حس ف بف مسعكد البغكم  تحق ؽ  ال( ٖٓ/َُشرح السن  ) (ُ)
 .ـ ( ُّٖٗ -هػ َُّْ)  ِ  ط/  -كت دمشؽ  ب ر  –المكتب اإلسبلم  

 .( ُِٔ/ ُّفت  البنرم ) (ِ)
ؿ هك: عػكؼ بػف منلػؾ بػف أبػ  عػكؼ األشػاع    كنػ  أبػن عبػد الػرحمف  ك قػنؿ: أبػك حمػند  ك قػنؿ: أبػك عمػر  أك (ّ)

ػػر  كمػػنت فػ  خبلفػػ  عبػػد  الممػػؾ بػػف مػػركاف عػػنـ مشػنهد  خ بػػر  ككننػػت معػػ  را ػػ  أشػػاع  ػـك الفػػت   سػػكف الشػػنـ كعيم 
 (.  ََّ/ْ(  كأسد الغنب    البف األث ر )ُِِٔ/ّ: االست عنب   البف عبد البر )هػ(. انظرّٕ)

خمػد (   أبػك بكػر بػف أبػ  عنصػـ كهػك أحمػد بػف عمػرك بػف الضػحنؾ بػف مُِْٖ(  رقػـ :)ّ/ّارحند كالمثػنن  ) (ْ)
 –هػػ ُُُْ) ُط/ -الر ػنض –: د. بنسـ ف صػؿ أحمػد الاػكابرة  الننشػر: دار الرا ػ  هػ(  تحق ؽِٕٖالش بنن   )ت: 

(  كحسػػن  َُِ  ََِ/ٓ: مامػع الزكائػد)لكب ػر   كراػػنؿ الصػح   " انظػرـ (  قػنؿ ال  ثمػ  :" رانلػ  راػنؿ اُُٗٗ
 (.ِٗٗ/ُاأللبنن  ف  صح   الانمع الصغ ر )

هػػك: معقػػؿ بػػف  سػػنر بػػف عبػػد اهلل بػػف معبػػر بػػف حػػراؽ المزنػػ    كنػػ  أبػػن عبػػد اهلل  كق ػػؿ: أبػػن  سػػنر  شػػ د ب عػػ   (ٓ)
ل ػ   نسػب ن ػر معقػؿ الػذم بنلبصػرة    كمػنت السػت ف بنلبصػرة  مػن بػ ف  الحد ب     كسكف البصػرة  كابتنػ  ب ػن دارا  كا 

(   كاإلصػػػػػنب    البػػػػػف حاػػػػػر ُّّْ   ُِّْ/ّ: االسػػػػػت عنب   البػػػػػف عبػػػػػد البػػػػػر )إلػػػػػ  السػػػػػبع ف هار ػػػػػ  . انظػػػػػر
(ٔ/ُْٕ.) 

 (.ُِْ: )(  رقـُِٓ/ُلغنش لرع ت  الننر )  بنب استحقنؽ الكال  اركا  مسمـ  كتنب اإل منف (ٔ)
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صػػم  اهلل عم ػػ   –: قػػنؿ رسػػكؿ اهلل قػػنؿ –رضػػ  اهلل عنػػ   -(ُ)أبػػ  مػػر ـ األزدم كعػػف
: ) مػػػػف كال  اهلل شػػػػ ئنن مػػػػف أمػػػػكر المسػػػػمم ف  فنحتاػػػػب دكف حػػػػنات ـ  كخمػػػػت ـ  -كسػػػػمـ 

 (ِ).  كفقر   ـك الق نم  (  كخمت  كفقرهـ  احتاب اهلل دكف حنات

 كف  هذا الحد ث كع داف:

 .ل   حتاب عف صنحب   ـك الق نم   ازا  الكع د األكؿ: أف اهلل تعنل 

 (ّ).عقنبنن ل ل   غمؽ أبكاب الرحم   نالكع د الثنن : أف اهلل تع

       :قػػػنؿ -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  -لنبػػػ  عػػػف ا -رضػػػ  اهلل عنػػػ   –فعػػػف أبػػػ  هر ػػػرة 
  كبئسػػت مػػنرة   كسػػتككف ندامػػ   ػػـك الق نمػػ   فػػنعـ المرضػػع ) إنكػػـ ستحرصػػكف عمػػ  اإل

كبئسػت الفنطمػ   أم: بعػد : نعـ المرضػع   أم: فػ  الػدن ن  كمعن  الحد ث (ْ)الفنطم (.
المكت  ألن   ص ر إل  المحنسب  عمػ  ذلػؾ  ف ػك كنلػذم  فطػـ قبػؿ أف  سػتغن   ف كػكف 

  كالمػػنؿ  كنفػػنذ المرضػػع  لمػػن ف  ػػن مػػف حصػػكؿ الاػػن  نعػػـ  كقػػنؿ غ ػػر : ذلػػؾ هبلكػػ  فػػ 
  كالكهم ػػػػ  حػػػػنؿ حصػػػػكل ن   كبئسػػػػت الفنطمػػػػ  عنػػػػد الكممػػػػ    كتحصػػػػ ؿ المػػػػذات الحسػػػػ 

 (ٓ)االنفصنؿ عن ن بمكت  أك غ ر   كمن  ترتب عم  ن مف التبعنت ف  ارخرة (.

                                                           

صػم  اهلل عم ػ   –سػبب تكن تػ  بػعب  مػر ـ : أنػ  أتػ  رسػكؿ اهلل : الا نػ   ك هك: عمرك بػف مػرة  األسػدم  ك قػنؿ (ُ)
: " كالٌم م  أنزلت عمٌ  سكرة مر ـ "   انر    قنؿ صم  اهلل عم   كسمـفقنؿ:  ن رسكؿ المَّ   إن  كلدت ل  الم م -كسمـ 

  انظػر: التػنر   الكب ػرتػنر   كفػنة فػ  كتػب التػرااـ. فسػٌمنهن مػر ـ   فكػنف  كنػ  أبػن مػر ـ   نػزؿ الشػنـ  كلػـ  ػذكر لػ  
كأسػد الغنبػ    البػف األث ػر   (هػػَُّٔ) ُ/ط   -الػدكف –العثمنن ػ   ح ػدر آبػند  (   دائرة المعنرؼَّٖ/ُلمبخنرم )

 (.َّٖ/ٕ(  كاإلصنب    البف حار )ِٕٗ/ٔ)
(   ٔٗ/ّعنػػ  ) لرع ػػ  كالحابػػ  ركا  أبػػك داكد  كتػػنب الخػػراج كاإلمػػنرة كالفػػ     بػػنب ف مػػن  مػػـز اإلمػػنـ مػػف أمػػر ا (ِ)

  كصحح  األلبػنن  فػ  (ٕٔٓ/ٗر المن ر ): البد" رانؿ إسنند  كم ـ ثقنت " انظر   قنؿ ابف الممقف :( َِٓٗرقـ: )
 (.ُُِِ/ِصح   الانمع الصغ ر )

  محمد بف عم  بف محمد أبك عبد اهلل األصبح  األندلسػ   شػمس الػد ف (ٖٔائع السمؾ ف  طبنئع الممؾ )صػبد (ّ)
 .ُط/ -العراؽ –  الننشر: كزارة اإلعبلـ تحق ؽ: د. عم  سنم  النشنر هػ (  ٖٔٗف األزرؽ  ) ت: بالغرننط  ا

 .(ُْٖٕرقـ: )   (ٕٗ/ٗكر  مف الحرص عم  اإلمنرة )ركا  البخنرم   كتنب األحكنـ   بنب من   (ْ)
 .(ُِٔ/ُّفت  البنرم  البف حار ) (ٓ)
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   ك قػػع فػػ  الضػػبلؿ فقػػد  خػػكف األمػػ ف  ك غػػش الننصػػ كأمػػن مػػن  تعمػػؽ بػػعمكر الػػدن ن  
  لنب ػ  داكد ل سػبحنن  تعػن   قػنؿ اهللك اكر فػ  الحكػـ   ف فػتف النػنس بػ ك عخذ الرشكة   

ََادََّوُودُ إ٤ِ ا جَؼَْٝ َاَٖ رََُِّٝحه ٍِِ ََّْسْضِ َِاَُْٟٙ ت٣ََُْ َّٜ َّماطِ تِماْٜآَ  وَالَ ذَر ثِمغِ َّْٜهَمىَي      : -عم   السبلـ  –

[26]ص . إ٢َِّ َّٜ ز٣ََِ ََعِٝلى٢َ ػ٣َ عَثُِِٛ َّٜٝ ُِ َٜهُْٟ ػَزََّبَ ةَذَِذَ َُُِعِٝ َٗ ػ٣َ عَثُِِٛ َّٜٝ ُِ
(ُ) 

ال  كػكف معػ  إعننػ   ألف   أنػ   ككػؿ إل  ػن ك لكال ػ مػف  سػعؿ ا  كالحكم  ف  أن  ال  كل
  كاألكػؿ بنلػد ف كالتفػنخر كالتكػنثرفمف ال بنعث ل  إال طمػب الاػن  كالمنزلػ   (ِ).ف   ت م 

ف نبغ  أف  ترك  ك خنلؼ ال كل ف   إل  أف ترتػنض نفسػ  كتقػكل فػ  الػد ف همتػ  ك ػعمف 
ب   إذا حصػؿ الاػكر فػ  الحكػـ   كسػمف أعظـ المفنسد الدن ك ػ ك  (ّ)عم  نفس  الفتن . 

ك عم ػ     كتظ ر قنل  السك  كالت مػ   فتمعنػ  رع تػ    كتػدع  ككثرة النفكرعداكة الننس ل 
  ربمػن تطػكر األمػر إلػ  الخػركج عم ػ   فػإف كػنف ل ػـ شػكك    شػكك  هذا إف لػـ  كػف ل ػـ

  ك عمػػك شػػرار القػػـك د  ك نتشػػر الفسػػن  كتنت ػػؾ األعػػراض  ك ضػػ ع األمػػفكتسػػفؾ الػػدمن 
كتتعكد المفنسد عند تكل   مف ل س أهبلن لئلمنرة   كنلصػب  كمػف ال  حسػف   عم  خ نرهـ

  كمػػف لػػ س أهػػبل  ػػدخؿ فػػ  ذلػػؾ السػػف  ك   الق ػػنـ بنإلمػػنرة  أك  ضػػعؼ عػػف الق ػػنـ بحق ػػن
لد ػ  القػػدرة    أك لػػ س  أك اخػػتبلؿ عقمػ   أك خمػؿ اسػدملئلمػنرة   كػعف  كػػكف بػ  مػػرض

كال  فقػػ  مػػف   كر  أك أف  كػػكف اػػنهبلن بشػػرع اهلل  كتحمػػؿ مقنل ػػد األمػػعمػػ  الق ػػندة كالحػػـز
  ضػػػررهـ   لكضػػػكحخػػػذ مقنل ػػػد الحكػػػـ  كػػػؿ هػػػؤال  ال  صػػػمحكف لئلمػػػنرة   كأالػػػد ف شػػػ ئنن 

أام ػػن شػػرعت اإلمػػنرة فػػ     كغ ػػنب الحكمػػ  التػػ  مػػفككقػػكع مفنسػػد تترتػػب عمػػ  تػػكل ت ـ
 (ْ)اإلسبلـ.

 
                                                           

 .(  بتصرؼ  س ر ٕٔ)صػ  لممنكردم : األحكنـ السمطنن   انظر (ُ)
  ف صػػؿ بػػف عبػػد العز ػػز بػػف ف صػػؿ بػػف حمػػد المبػػنرؾ الحر ممػػ  (ُْٔ/ٓألحبػػنر مختصػػر ن ػػؿ األكطػػنر)بسػػتنف ا (ِ)

 ـ(.ُٖٗٗ -هػ ُُْٗ) ُهػ(  الننشر: دار إشب م ن لمنشر كالتكز ع  الر نض   ط/ ُّٕٔالنادم  )ت: 
 .( ٖٗ/ ٓ)   لمغزال إح ن  عمـك الد ف (ّ)
  الحسف بف أحمد بف  كسػؼ بػف محمػد بػف أحمػد ( ّ/ َِحكنـ سن  نب نن المختنر )ت  الغفنر الانمع ألانظر: ف (ْ)

ر : دا: عمػ  بػف محمػد العمػراف   الننشػر: فر ؽ مػف البػنحث ف   بإشػراؼهػ(  تحق ؽُِٕٔالصنعنن   ) ت: الر بنع  
 .هػ (ُِْٕ) ُعنلـ الفكائد   ط /
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 :المطمب الرابع

 .وي في ذم اإلمارة ، والحكمة منياطريقة العبلج النب

 :  كمف تمؾ الطرؽمف طمب اإلمنرة تنكعت الطرؽ كاألسنل ب النبك   ف  عبلج

 .الدعاء أواًل:

  اهلل عم ػػػ   أف  شػػػقؽ مػػػف أمػػػر المسػػػمم ف شػػػ ئن فشػػػؽ عمػػػ  ـ مػػػف كلػػػ كالػػػدعن  عمػػػ  
 : سػػػمعت-رضػػػ  اهلل عن ػػػن  –عنئشػػػ     تقػػػكؿأف  رفػػػؽ اهلل بػػػ  ن  لمػػػف رفػػػؽ ب ػػػـ كالػػػدع

  ) الم ػـ مػف كلػ  مػف أمػر أمتػفػ  ب تػ  هػذا  قػكؿ: -هلل عم   كسػمـصم  ا -رسكؿ اهلل 
            فرفػػػػػؽ ب ػػػػػـشػػػػػ ئن  كمػػػػػف كلػػػػػ  مػػػػػف أمػػػػػر أمتػػػػػ    فنشػػػػػقؽ عم ػػػػػ شػػػػػ ئن  فشػػػػػؽ عمػػػػػ  ـ

بمػ  الزكااػر عػف المشػق  : "هػذا مػف أ  كمػن قػنؿ النػككمكالحكم  مف الدعن  (ُ)فنرفؽ ب (.
 (ِ)  كقد تظنهرت األحند ث ب ذا المعن ".  كأعظـ الحث عم  الرفؽ ب ـعم  الننس

  .التعميل ثانيًا:

كهػػك لػػ س أهػػبلن ل ػػن      كتب  نػػ  لمػػف طمػػب اإلمػػنرة  ذكػػر السػػبب  كتكضػػ ح التعم ػػؿ ك 
 -: ألبػ  ذر-صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –  ك ظ ر هػذا العػبلج ام ػن فػ  قكلػ  أسمكب نبكم

ن ػػػن أمننػػػ   أبػػػن ذر : )  ػػػن -رضػػػ  اهلل عنػػػ   ن ػػػن  ػػػـك الق نمػػػ  خػػػز   إنػػػؾ ضػػػع ؼ  كا   مكا 
 (ّ).  كأدل الذم عم   ف  ن(هن بحق ن  إال مف أخذكندام 

مػػػف   ب   ف ػػػ  إزالػػػ  لمػػػن  عمػػػؽ فػػػ  الصػػػدرلمسػػػب –صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  –كب ننػػػ  
  كأسػمكب قػكم فػ  اإلقنػنع   ككاػ  ضػعف  عن ػن  أف الغنلػب عم ػ  كػنف الزهػندة التحسس

                                                           

فضػ م  اإلمػنـ العػندؿ  كعقكبػ  الاػنئر  كالحػث عمػ  الرفػؽ بنلرع ػ   كالن ػ  عػف  ركا  مسمـ  كتنب اإلمنرة   بػنب (ُ)
 .(ِْٖٔ(  رقـ: ) ٕ/ ٔ  عم  ـ ) إدخنؿ المشق

 .(ِٗٗ/ٔشرح صح   مسمـ ) (ِ)
 (.ُّٔسبؽ تخر ا  )صػ (ّ)
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كال بعمكال ػػن   كاحتقػػنر الػػدن ن كاإلعػػراض عن ػػن  كمػػف كػػنف كػػذلؾ لػػـ  عػػتف بمصػػنل  الػػدن ن 
 (ُ)كبمراعنت ن تنظـ مصنل  الد ف ك تـ أمر .

 الترىيب من طمب اإلمارة. ثالثًا:

ًمػـ أنػ  ربمػن ال  قػـك بتبعنت ػنكهذا األسػمكب   :-صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ –  لقكلػ    لمػف عي
ن ػػػن  ػػػػـك الق نمػػػػ   (ِ).  كأدل الػػػػذم عم ػػػػ  ف  ػػػػن(خػػػػزم  كندامػػػػ  إال مػػػػف أخػػػػذهن بحق ػػػػن ) كا 

اهلل    كال قػػػنـ بمػػن  اػػػب عم ػػػ   ف فضػػػح  إنمػػػن هػػك لمػػػف لػػػـ  عػػدؿ ف  ػػػن  ندامػػػ الخػػزم كالك 
 (ّ)عم  من فرط من .  ك ندـ ك خز    ـك الق نم 

 حسن االختيار لؤلمراء. رابعًا:

  الػذ ف اشػت ركا  تخ ر أمرا   مػف الصػحنب -صٌم  الٌم  عم   كسمـ -لقد كنف الرسكؿ 
اإل مػنف فػ  قمػكب   كالان   كالسمطنف  كلد  ـ المقدرة عم  بعػث بنلعمـ كالكفن    كالكفن ة

بػؿ كننػت م مػ  دعك ػ  تعم م ػ   ف م م  هػؤال  لػـ تكػف إدار ػ  فقػط   ألإل  ـمف  رسمكف 
طمب أب  ذر ف  تكل تػ  أمػرا  ف ـ  عممكف الننس اإلسبلـ ك ؤمكن ـ ف  الصبلة   كرفض 

   فعبر ل  عف ذلؾ ميبد نن ل  ضعف  دكف حرج.  ألن  ال  تننسب مع صفنت ارٌ نإد
(ْ) 

  :أسموب التأكيد خامسًا:

ال نػػكل  عمػػ   -كاهلل -: ) إنػػن -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ –ككاضػػ  فػػ  قكلػػ   كهػػذا امػػ 
 (ٔ)مؤكد بنلقسـ.ك الحد ث صر    ك  (ٓ)هذا العمؿ أحدا سعل   كال أحدا حرص عم  ( 

                                                           

 (.َُْ/ٓ  لمبكرم )ل ؿ الفنلح ف لطرؽ ر نض الصنلح فد (ُ)
 (.ُّٔسبؽ تخر ا  )صػ (ِ)
  هػػػػػ(  ْْٓ(   القنضػػػ  ع ػػػػنض أبػػػػك الفضػػػؿ ال حصػػػػب    ) ت: ُُٕ/ٔإكمػػػنؿ المعمػػػػـ شػػػرح صػػػػح   مسػػػػمـ ) (ّ)

 هػ (. ُُْٗ) ُ  ط/ -مصر –: دار الكفن  د.  ح   إسمنع ؿ  الننشر :تحق ؽ
  أحمػػد عاػػنج كرمػػ   الننشػػر : دار ( َُٔ/ ُ  اهلل عم ػػ  كآلػػ  كسػػمـ ): اإلدارة فػػ  عصػػر الرسػػكؿ صػػمانظػػر (ْ)

 .هػ (  بتصرؼ  س رُِْٕلطبع: ) ا عنـالقنهرة    السبلـ  
 (.ُّّٕ: )(  رقـُْٔٓ/ّم  ن )  كتنب اإلمنرة   بنب الن   عف طمب اإلمنرة كالحرص عركا  مسمـ( (ٓ

  .(َِِْ/ٔ)   لم ركمانظر: مرقنة المفنت   شرح مشكنة المصنب   (ٔ)
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 :المطمب األول

 تعريف تمني لقاء العدو.

هػك محبػ  حصػكؿ الشػ    سػكا  أكنػت تتكقػع حصػكل  أـ ال  كأنػ   مغـة:في الالتمني 
 (ُ)ل ت الشبنب  عكد.  نحك: سنفر قندـ  كالمحنؿ ككف ف  الممكف  نحك: ل ت الم

 ( ِ)  أك من ف   عسر"."طمب من ال طمع ف   :صطبلحاال في والتمني

مػػن ال    تاػػد أنػػ  ال تعػػنرض ب ن مػػن  إذالمغػػكم  كاالصػػطبلح  كبنلتعمػػؿ فػػ  التعر ػػؼ
ر   كالقتػػنؿ ال شػػؾ أف ف ػػ  عسػػ  أك محػػنالن طمػػع ف ػػ   أك مػػن ف ػػ  عسػػر  قػػد  كػػكف ممكنػػن

ُ٘رِةَ ػََُُُْٟٝٙ َِّْٜٕرَاُٚ  : -ف  شعف القتنؿ -  كلذا قنؿ تعنل كمشق    كتكره  الطبنع السم م 

وَػَغًَ و٢َ ذُاِثُّىَّْ ةَُْئها وَهُىَ ةَشٌّ ٜ ُْٟٙ وََُُّّٜٝ ََؼَُْٟٝ وَو٤َرُْٟ وَهُىَ ُ٘شْهَ ٜ ُْٟٙ وَػَغًَ و٢َ ذَْٙشَهُىَّْ ةَُْئها وَهُىَ رَُْشَ ٜ ُْٟٙ 

 [216]البقفة .  الَ ذَؼ١َُْٝى٢

هػػك محبػػ  حصػػكؿ المكاا ػػ   :وممــا ســبق يظيــر أن المقصــود بتمنــي لقــاء العــدو
بػػػنن   أك ركػػػكف إلػػػ  القػػػكة   أك رغبػػػ  فػػػ  الشػػػ ندة   أبسػػػبب عاػػػب أك غػػػركر  لمعػػػدك ك حي
 .كالتخمص مف الح نة لممكت

 

 

 

 

 

                                                           
 .(ْٕٓ/ِكآخر ف  مندة " لٌعؿ " ) المعاـ الكس ط   إبراه ـ مصطف  ( (ُ

 .(ُُٗٔ/ُ ت " )تنج العركس  لمزب دم  مندة " ل (ِ)
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 :المطمب الثاني

 حكم تمني لقاء العدو.

نتنػػنكؿ ذلػػؾ فػػ  تمنػػ  لقػػن  العػػدك     كتفسػػ رات عد ػػدة  حػػكؿ ػػن  كا ػػنت مختمفػػ لمفق
 :ارت 

 .الزيدي الفقو: أوالً 

 ا ند األعدا  فرض ع ف بػبل خػبلؼ عنػد الز د ػ   إذا قصػد الكفػنر د ػنر المسػمم ف  
 (ُ).ر عند رؤ ت ـكبٌ   كأف  ي عند مبلقت ـ   حسف الزهك مف الراؿك 

من بقمب .ك  من بمنل   كا  من بمسنن   كا   (ِ)ا ند الكفنر متع ف عم  كؿ مسمـ  إمن ب د   كا 

كتػػػرؾ الا ػػػند هػػػك مػػػف إلقػػػن  الػػػنفس إلػػػ  ند بنلقمػػػب هػػػك تمنػػػ  مكاا ػػػ  العػػػدك  كالا ػػػ
أنػن  ػن رسػكؿ اهلل  قػنؿ: قػنؿ راػؿ: أ ػف -رض  اهلل عن من  –  انبرحد ث كف   الت مك  

   (ْ( )ّ)  فعلق  تمرات كف ب د  ثـ قنتؿ حت  قتؿ(.(ف  الان ) إف قتمت؟ قنؿ:

كتمنػػ  المػػكت مػػف المسػػمم ف   راػػع إلػػ  تمنػػ  الشػػ ندة المبن ػػ  عمػػ  الثبػػنت كالصػػبر 
  ال إلػػػ  قتػػػؿ الكفػػػنر ل ػػػـ  ألنػػػ  معصػػػ   ككفػػػر  كال  اػػػكز إرادة المعصػػػ    الا ػػػند عمػػػ 

ؿ المسػػػمم ف مػػػف اهلل أف  ػػػرزق ـ الشػػػ ندة  ف سػػػعلكف الصػػػبر عمػػػ  كعمػػػ  هػػػذا  حمػػػؿ سػػػؤا
ف أدل إل  القتؿ.  (ٓ)الا ند  كا 

 

 
                                                           

   أحمد بف  ح   المرتض .(  كبل الكتنب فِّٔ/  ُٔ(  كالبحر الزخنر )ِٔٓ/ْ( انظر: شرح األزهنر )(ُ
 (.ِْٕ/ٕ  لمشككنن )ن ؿ األكطنر (ِ)
بػػكت   كتػػنب اإلمػػنرة   بػػنب ث(  كمسػػمـَْْٔ/   رقػػـ: )ٓٗ/ٓنزم  بػػنب غػػزكة أحػػد )  كتػػنب المغػػركا  البخػػنرم (ّ)

 (.ُٖٗٗ: )(  رقـَُٗٓ/ّالان  لمش  د )
 (.ِٕٓ/ٕانظر: ن ؿ األكطنر   لمشككنن  ) (ْ)
 .(ُْْ/ُر: فت  القد ر  لمشككنن  )انظ (ٓ)
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 .الحنفي الفقوثانيًا: 

ف كػػنف سػػببنن لمشػػ ندة كمبلقػػنة العػػدك  األحنػػنؼ  ػػركف أف تمنػػ  لقػػن  العػػدك محظػػكران   كا 
كفػػ    الشػػ ندة  مػػع أن ػػن  نشػػع عن ػػن   فإنػػ  قػػد ثبػػت سػػؤاؿ العنف ػػ  من ػػنكمحنربػػ  الكفػػنر

 (ِ()ُ).: )ال تتمنكا لقن  العدك  كاسعلكا اهلل العنف  (الحد ث

 المالكي. الفقو: ثالثاً 

أحػػب إلػػ  مػػف الربػػنط   كالربػػنط أحػػب إلػػ  مػػف  -عمػػ  الصػػكاب -الغػػزك "قػػنؿ منلػػؾ:
 (ّ)."غزك عم  غ ر الصكاب

فػػ     كمػػن كردإذ قػػد تكػػكف الشػػ ندة مرغكبػػن عن ػػن كلػػ س كػػؿ شػػ ندة  طمػػب حصػػكل ن 
 (ْ).أف لقن    ستمـز الش ندة غنلبنن    كمع: ) ال تتمنكا لقن  العدك(الحد ث

 الشافعي. الفقورابعًا: 

 ػػرل الشػػنفع   أف تمنػػ  لقػػن  العػػدك مكػػرك    لمػػن ف ػػ  مػػف صػػكرة اإلعاػػنب  كاالتكػػنؿ 
عمػػ  الػػنفس  كالكثػػكؽ بػػنلقكة   كهػػك نػػكع بغػػ   كقػػد ضػػمف اهلل تعػػنل  لمػػف بغػػ  عم ػػ  أف 

 كألنػػػ   تضػػػمف قمػػػ  االهتمػػػنـ بنلعػػػدك كاحتقػػػنر   كهػػػذا  خػػػنلؼ االحت ػػػنط كالحػػػـز   نصػػػر   

كتعكلػػ  بعضػػ ـ عمػػ  الن ػػ  عػػف التمنػػ  فػػ  صػػكرة خنصػػ   كهػػ  إذا شػػؾ فػػ  المصػػمح  

                                                           

كتػنب الا ػػند  (  كمسػمـ  ِّٕٕ(  رقػػـ: ) ْٖ/ٗ ػ  تمنػػ  لقػن  العػدك )  بػنب كراه التمنػػ  ركا  البخػنرم   كتػنب (ُ)
(  مػف حػد ث عبػد اهلل بػف ُِْٕ: )(  رقػـُِّٔ/ّبنلصبر عند المقن )  بنب كراه  تمن  لقن  العدك  كاألمر كالس ر

 .-رض  اهلل عن   –أب  أكف  
(   أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إسػػمنع ؿ ّٕٕ/ُانظػػر: حنشػػ   الطحطػػنكم عمػػ  مراقػػ  الفػػبلح شػػرح نػػكر اإل ضػػنح ) (ِ)

 –هػػػ(  تحق ػػؽ: محمػػد عبػػد العز ػػز الخنلػػدم  الننشػػر: دار الكتػػب العمم ػػ  ب ػػركت  ُُِّالطحطػػنكم الحنفػػ   ) ت :
 ـ(.ُٕٗٗ -هػ ُُْٖ) ُ  ط/-لبننف
(  أحمد بف غننـ " أك غن ـ " بف سنلـ ابػف م نػن  شػ نب ُّ/ّالفكاك  الدكان  عم  رسنل  ابف أب  ز د الق ركان ) (ّ)

 ـ(.ُٓٗٗ -هػ ُُْٓ  الننشر: دار الفكر  تنر   النشر:) (هػُُِٔالمنلك   ) ت: الد ف النفراكم األزهرم 
 (.ُّْ/ِ) المصدر السنبؽ (ْ)
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ال فنلقتػنؿ كمػ  فضػ م  كطنعػ   كالصػح   األكؿ  كل ػذا تممػ    –ف ػ   كحصػكؿ ضػرر  كا 
 (ِ)(ُ).اهلل العنف  (بقكل  : ) كاسعلكا  –صم  اهلل عم   كسمـ 

كلمػػن كػػنف لقػػن  المػػكت مػػف أشػػؽ األشػػ ن  عمػػ  الػػنفس  ككننػػت األمػػكر الغنئبػػ  ل سػػت 
كنألمكر المحقق   لـ  يؤمىف أف  ككف عند الكقكع كمن  نبغ   ف كر  التمن  لذلؾ.
(ّ) 

 الحنبمي. الفقوخامسًا: 

فػ مف تمنػ    -(ٓ): ) ال تتمنػكا لقػن  العػدك (أم: فػ  حػد ث -(ْ)ظنهر الن   التحػر ـ 
 .رابط  ف  الثغكر  مف فض م  عندهـ  كالمعند الحننبم   مع من لما ند  لقن  العدك

سيػػئؿ اإلمػػنـ أحمػػد  كذيًكػػر لػػ  أمػػر العػػدك؟ فاعػػؿ  بكػػ   ك قػػكؿ: مػػن مػػف أعمػػنؿ البػػر 
: لػػػ س  عػػػدؿ لقػػػن  العػػػدك شػػػ    كمبنشػػػرة القتػػػنؿ بنفسػػػ  أفضػػػؿ ككرد عنػػػ  أفضػػػؿ منػػػ  

 قنتمكف العدك  هـ الذ ف  دفعكف عف اإلسبلـ كعػف حػر م ـ  فػعم عمػؿ األعمنؿ  كالذ ف 
 (ٔ)أفضؿ من   الننس آمنكف كهـ خنئفكف  قد بذلكا م ر أنفس ـ.

 :الفقياءمناقشة أقوال 

 :     تمخص ارت   حكؿ مسعل  تمن  لقن  العدكالفق ن بنلنظر إل  كا نت 

                                                           

 (. ُُٓسبؽ تخر ا  )صػ (ُ)
 (.ْٓ/ُِشرح صح   مسمـ   لمنككم ) (ِ)
 .(ُٕٓ/ٔفت  البنرم  البف حار) (ّ)
(  محمد بػف مفمػ  بػف محمػد بػف مفػرج  أبػك عبػد اهلل   شػمس الػد ف المقدسػ  ُِٓ/َُالفركع كتصح   الفركع ) (ْ)

هػ(  تحق ؽ : عبد اهلل بف عبد المحسف الترك   الننشػر: مؤسسػ  الرسػنل  ّٕٔالرام ن   ثـ الصنلح  الحنبم   ) ت: 
 ـ (. ََِّ -هػ  ُِْْ) ُ  ط/
 (.ُُٓسبؽ تخر ا  )ص (ٓ)
( عبد اهلل بف أحمد بف محمد أبك محمد مكفػؽ الػد ف ابػف قدامػ  الامػنع م  المقدسػ   ثػـ ُٗٗ/ٗ: المغن  )انظر (ٔ)

 -هػػ ُّٖٖلنشػر: ) هػ(  الننشػر: مكتبػ  القػنهرة  تػنر   أَِالدمشق  الحنبم   الش  ر بنبف قدام  المقدس   ) ت: 
لػرحمف بػف محمػد بػف أحمػد بػف قدامػ  المقدسػ  (  عبػد أّٖ/َُ: الشرح الكب ر عم  متف المقنػع )ـ(  كانظرُٖٔٗ

: محمػػد رشػػ د رضػػن صػػنحب هػػػ(   أشػػرؼ عمػػ  طبنعتػػ ِٖٔ  ) ت: الامػػنع م  الحنبمػػ   أبػػك الفػػرج  شػػمس الػػد ف
 المننر  الننشر: دار الكتنب العرب  لمنشر كالتكز ع.



  )153( 
 

خبلف ػـ حػػكؿ الكسػ م  المكصػػم  الكػؿ متفػػؽ عمػ  فضػػؿ الا ػند فػػ  سػب ؿ اهلل   كلكػػف 
نمػػن هػػك كسػػ م  لمشػػ ندة   ف أف تمنػػ  لقػػن  العػػدك  لػػ س لذاتػػ لمشػػ ندة   فنلز د ػػ   ػػرك    كا 

ف نشػع   لػكركد الػنص بسػؤاؿ اهلل العنف ػ محرمػنن كأمن األحننؼ ف ذهبكف إل  أف التمنػ     كا 
ل ست كؿ شػ ندة   فإن ـ  ركف أن  كهذا الرأم قر ب مف رأم المنلك    عف المقن  الش ندة

ف الكسػػػ م  غ ػػػر   ف ػػػك غ ػػػر مرغػػػكب ف ػػػ   ألف  ػػػن  كمػػػف ذلػػػؾ تمنػػػ  لقػػػن  العػػػدك مرغكبػػػ 
 .شرع  

أمػػن الشػػنفع   ف كرهػػكف لقػػن  العػػدك  لمػػن ف ػػ  مػػف صػػكر اإلعاػػنب بػػنلنفس  كاالسػػت نن  
 .فإف كنف لغ ر ذلؾ فبل حرج عندهـ  بنلعدك

  ألف الن ػػػ  فػػ  الحػػد ث  ػػدؿ عمػػػ  فػػنلتمن  لمقػػػن  العػػدك محػػـر عنػػدهـ كأمػػن الحننبمػػ 
 التحر ـ. 

 :الترجيح

   رل البنحث أف القػكؿ الػراا  فػ  الفق ن  السر ع  ف  معرف  أرا كبعد هذ  اإلطبلل  
  أك تمنػ  مبلقػنة العػدك صػ ؿ فػ  المسػعل   فمػ س كػؿ مػف قنتػؿهػك التف تمن  لقن  العدك 

المنزلػػػ   كمػػػن بػػػ ف السػػػمن     كمػػػن ب ن مػػػن مػػػفنف كاحػػػدشػػػ  د  إذ قػػػد  قتػػػؿ اثنػػػنف فػػػ  مكػػػ
  كأف  حفػػظ قمكبنػػن مػػف ن  نراػػك اهلل أف  صػػم  نكا ننػػالخػػتبلؼ النكا ػػن كالمقنصػػد كاألرض 
  .كؿ شنئب 

ألنػػػ   نػػػنف      كاالتكػػػنؿ عمػػػ  الػػػنفس حػػػـر تمنػػػ  لقػػػن  العػػػدك  لغػػػرض اإلعاػػػنب أواًل:
: اػن  قنؿ –رض  اهلل عن   –ث أب  مكس    ك دؿ عم  ذلؾ حد الش ندة ف  سب ؿ اهلل

  فقػػػنؿ الراػػػؿ:  قنتػػػؿ لممغػػػنـ  كالراػػػؿ  قنتػػػؿ -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ -راػػػؿ إلػػػ  النبػػػ  
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(.

                                                           

(  كمسػمـ َُِٖ  رقـ : )(َِ/ْ) تككف كمم  اهلل ه  العم نركا  البخنرم  كتنب الا ند كالس ر   بنب مف قنتؿ ل (ُ)
 .  (َُْٗ(  رقـ: ) ُُِٓ/ّؿ اهلل )  كتنب اإلمنرة   بنب مف قنتؿ لتككف كمم  اهلل ه  العم ن ف ك ف  سب 
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 -اهلل عم ػ  كسػمـ صػم   –: قػنؿ رسػكؿ اهلل قػنؿ –رضػ  اهلل عنػ   –أب  هر ػرة  كعف
: ) أكؿ النػػػنس  قضػػػ   ػػػـك الق نمػػػ  عم ػػػ  راػػػؿ استشػػػ د  فػػػعت  بػػػ  فعرفػػػ  نعمػػػ  فعرف ػػػن  
قنؿ: فمن عممت ف  ن؟ قنؿ: قنتمت ف ػؾ حتػ  استشػ دت  قػنؿ: كػذبت  كلكنػؾ قنتمػت ألف 

 (ُ)حب عم  كا   حت  ألق  ف  الننر(. قنؿ: ارم   فقد ق ؿ  ثـ أمر ب  فس

كر   ألنػ  كسػ م  إلػػ  الشػ ندة   كخػبل مػػف كػؿ صػػنػ  لقػن  العػػدكأمػن إف كػػنف تمثانيـًا: 
صػػم   –  ف ػػذا أمػػر منزلتػػ  عنل ػػ    كقػػد تمنػػن  خ ػػر الخمػػؽ العاػػب كاالتكػػنؿ عمػػ  الػػنفس

صػػم  اهلل عم ػػ   -أف رسػػكؿ اهلل -رضػػ  اهلل عنػػ   –فعػػف أبػػ  هر ػػرة  –اهلل عم ػػ  كسػػمـ 
سػػب ؿ اهلل فعقتػػؿ  ثػػـ أح ػػن ثػػـ قػػنؿ: ) كالػػذم نفسػػ  ب ػػد    كددت أنػػ  أقنتػػؿ فػػ   -كسػػمـ

   (ِ).أقتؿ  ثـ أح ن ثـ أقتؿ(

كقػػد  شػػكؿ أف تمنػػ  الشػػ ندة مطمػػكب  كذلػػؾ ال  حصػػؿ إال بمقػػن  العػػدك  فك ػػؼ  كػػر   
أف  :ف تمقػػن  أسػػبنب ؟ كالاػػكاب عمػػ  ذلػػؾأسػػبنب الشػػ    مػػع أنػػ  ال  حصػػؿ إال مػػ تمنػػ 
ف كػػنف كسػػ م  لمشػػ ندة فػػ  الغنلػػب لقػػن  فػػإف   إال أنػػ  لػػ س مطمكبػػن فػػ  نفسػػ   العػػدك  كا 

مببل ػػن  ل  فنلشػػرع ن ػػ  عػػف التعػػرض  فػػر مػػف الزحػػؼ ف تضػػرر بػػ  أكثػػر منػػ اإلنسػػنف قػػد 
 (ّ)ب ن عٌمم  الصبر  فمف صبر ننؿ الكرام .  كمف ابتم

القػػكل كاألسػػبنب مػػف    إلقنمػػ  الا ػػند اعتمػػندا عمػػ  اهلل   دكفلقػػن  العػػدك فعمػػن تمنػػ 
 (ْ).تمن  الفضنئؿ كس م  إل  الش ندة ألف  اإلنسنف فحسف

 صم  اهلل عم    -قنؿ: قنؿ رسكؿ اهلل  -رض  اهلل عن   -فف  حد ث أنس بف منلؾ

                                                           

 .(َُٓٗ: )(  رقـُُّٓ/ّسمع  استحؽ الننر )ركا  مسمـ  كتنب اإلمنرة   بنب مف قنتؿ لمر ن  كال (ُ)
 (.ِِٕٕ: )رقـ  (ِٖ/ٗان  ف  التمن   كمف تمن  الش ندة  )    بنب منركا  البخنرم  كتنب التمن  (ِ)
 (.َٕٓ/ٔانظر: ف ض البنرم   لمكشم رم ) (ّ)
هػػ(  الننشػر: ْٕٗ(  محمػد بػف عبػد اهلل بػدر الػد ف الزركشػ  )ت : ْٕٔ/ُانظر: المنثكر ف  القكاعػد  الفق  ػ  ) (ْ)

  أبكاب الا ند كتفص ؿ فرائض  كسػنن  كذكػر امػؿ ـ(  كاإلناند فُٖٓٗ -هػ َُْٓ) ِكزارة األكقنؼ الكك ت    ط/
المننصػؼ"    (  محمد بف ع س  بف محمد بف أصب  أبك عبداهلل األزدم القرطب  المعػركؼ" بػنبفَُٕ/ُمف آداب  )

لػػؾ   : دار اإلمػػنـ منكمحمػػد بػػف زكر ػػن أبػػ  غػػنزم  الننشػػر: مشػػ كر بػػف حسػػف آؿ سػػممنف  ق(  تحق ػػؽ َِٔ-ّٔٓ)
 . ـ( ََِٓ) ُمؤسس  الر نف  ط/
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 (ُ): ) مف طمب الش ندة صندقن  أعط  ن  كلك لـ تصب (. -كسمـ

فنلن ػػ  قطػػب العمػػؿ عم  ػػن  ػػدكر  كقػػد  ف ػػد ماػػرد الن ػػ  مػػف غ ػػر عمػػؿ  كال  ف ػػد عمػػؿ 
 (ِ)مف غ ر ن  .

  الا ػػند  نػػمك  فػػدؿ عمػػ  فضػػ م  تبػػؿ قػػد كرد الػػذـ لمػػف مػػنت كلػػـ  يحػػدث نفسػػ  بغػػز 
صػم   -قنؿ: قنؿ رسػكؿ اهلل   -رض  اهلل عن  -فعف أب  هر رة  كالش ندة ف  سب ؿ اهلل

: ) مػػػف مػػػنت كلػػػـ  غػػػز  كلػػػـ  حػػػدث بػػػ  نفسػػػ   مػػػنت عمػػػ  شػػػعب  مػػػف -اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ
 (ّ)نفنؽ(.

  مػع النصػكص ردة فػ  الن ػ  عػف تمنػ  لقػن  العػدككب ذا الامع تتفػؽ النصػكص الػكا
 .الترغ ب ف  الش ندة ف  سب ؿ اهللالكاردة ف  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (. َُٖٗ: )(  رقـُُٕٓ/ّ( ركا  مسمـ   كتنب اإلمنرة   بنب استحبنب طمب الش ندة ف  سب ؿ اهلل تعنل  )(ُ

 (.  ُُٕ/ِ  البف الاكزم )ظر: كشؼ المشكؿ مف حد ث الصح ح فان (ِ)
 (.َُُٗ: ) (  رقـ ُُٕٓ/ّحدث نفس  بنلغزك )ركا  مسمـ   بنب ذـ مف منت  كلـ  غز  كلـ   (ّ)
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 :المطمب الثالث

 .العدو لقاء تمني ذمّ  في النبوية األسباب

لؤلسػػػبنب تمنػػػ  لقػػػن  العػػػدك عػػػف  –  كسػػػمـ صػػػم  اهلل عم ػػػ –النبػػػ   ن ػػػ كػػػنف سػػػبب 
 : ارت 

 .خشية الوقوع في العجب أواًل:

  فشػػؽ ذلػػؾ : لػػف نغمػػب ال ػػـك مػػف قمػػ (ُ)كرد أف راػػبل قػػنؿ  ػػـك حنػػ فلػػؾ مػػن كدل ػػؿ ذ 
ََٜٕذْ ٤َصَشَُُٟ٘ َُُّّٜٝ   :قكل  -عز كاؿ  -فعنزؿ اهلل  -سمـصم  اهلل عم   ك  -عم  رسكؿ اهلل 

ػَ ُْٟٙ ةَُْئها وَظَأَدْ ػََُُُْٟٝٙ ََّْسْضُ ت١َِا سََُثَدْ ٍِِ ٠َى٣َََِِّ َ٘ثِ َجٍ وَََىَْٞ َُ ٣ٍَُْ إِرْ وَػْجَثَرُْْٟٙ َ٘ثْشَذُُْٟٙ ََِْٟٝ ذُر٣ِْ 

[25]التوب: .ثَُّٟ وَٜ ُْرُٟ ٠ُّذْتِش٣َِ
 (ِ) 

نمػػن أعاػػب مػػف أعاػػب مػػف المسػػمم ف بكثػػرت ":قػػنؿ الشػػككنن    ألن ػػـ كػػننكا اثنػػ   ـكا 
ال ػـك : سػت  عشػر ألفػنن  فقػنؿ بعضػ ـ: لػف نغمػب   كق ػؿكق ػؿ: أحػد عشػر ألفػنن   عشر ألفنن 

  بػؿ ان زمػكا كثبػت رسػكؿ اهلل مف قم   فككمكا إل  هذ  الكمم   فمـ تغف الكثػرة شػ ئنن عػن ـ
  فكػنف النصػر لمسػممكفثـ ترااػع ا    كثبت مع  طنئف   س رة -  كسمـ صم  اهلل عم  -

 (ّ)."كالظفر

   ألنػػ  حصػػؿ ل ػػـ العاػػب بكثػػرة عػػددهـ فػػ  هػػذ  الغػػزكة  ن ػػ  عػػف تمنػػ  لقػػن  العػػدكف
   (ْ).ككثقكا بقكت ـ

                                                           
انظػر: معاػـ  .  ب نػ  كبػ ف مكػ  ثػبلث ل ػنؿسم  بحن ف بف قنن     كهك كاد قبػؿ الطػنئؼن ف: تصغ ر الحننف  ( حي (ُ

 (.ُّّ/ِ  لمحمكم )البمداف
: هػػػ (  تحق ػػؽُُٗر السػػ كط    )ت: (  عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػ  بكػػِٔٗ/ٕالػػدر المنثػػكر فػػ  التفسػػ ر بنلمػػعثكر )( (ِ

 .  ـ (ََِّ -ػهُِْْ: ) عنـ النشر -مصر –هار ننشر: دار مركز هار لمبحكث   ال
 .( ِّٔ/ّفت  القد ر ) (ّ)
نفػػ  الخمػػكت   الننشػػر: دار   إسػػمنع ؿ حقػػ  بػػف مصػػطف  اإلسػػتننبكل  الح(ِٖٔ/ّتفسػػ ر ركح الب ػػنف )انظػػر:  (ْ)

   بتصرؼ  س ر.النشر: دار إح ن  التراث العرب 
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:المطمب الرابع  

 طريقة العبلج النبوية في التعامل مع تمني لقاء العدو.

 :  كمف تمؾ الطرؽ من  عت   العدكلقد تنكعت الطرؽ النبك   ف  معنلا  التمن  لمقن

 .لعبلج  قبل لقاء العدو: االفرع األول

 .، وسؤال اهلل العافيةلقاء العدواإلرشاد بعدم تمني  أواًل:

صػم  اهلل  –قػنؿ: قػنؿ رسػكؿ اهلل  –رضػ  اهلل عنػ   – (ُ)فف  حد ث ابف أب  أكف   
 (ِ).اهلل العنف   ( اسعلكا  ك تمنكا لقن  العدكت: )ال  -عم   كسمـ 

 .  : العبلج بعد لقاء العدوالفرع الثاني

 .اإلرشاد إلى الصبر عند القتال أواًل:

: ) ال قػػنؿ -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -النبػػ  أف   -رضػػ  اهلل عنػػ   -فعػػف أبػػ  هر ػػرة 
 (ّ).العدك  فإذا لق تمكهـ فنصبركا ( تمنكا لقن 

 .الترغيب بالجنة ثانيًا:

قػػنؿ    كف ػػ  -رضػػ  اهلل عنػػ   -كمػػن فػػ  حػػد ث عبػػد اهلل بػػف أبػػ  أكفػػ كهػػذا ظػػنهر  
 (ْ).(: ) كاعممكا أف الان  تحت ظبلؿ الس كؼ -صم  اهلل عم   كسمـ  – النب 

                                                           
بف خنلد بف الحنرث ابف أب  أسعد األسمم   أبك معنك    كق ػؿ:  هك: عبد اهلل بف أب  أكف    كاسـ أكف : عمقم ( (ُ

رضػ   –أبك إبراه ـ  ل  كألب   صحب   ش د عبد اهلل الحد ب    ثـ نزؿ الككف   ككنف آخر مف منت ب ن مف الصػحنب  
(    ِْٔ/ِ: االسػػػت عنب   البػػػف عبػػػد البػػػر ) . انظػػػر-رضػػػ  اهلل عنػػػ  -هػػػػ (  َٖ  ك قػػػنؿ: مػػػنت عػػػنـ )-اهلل عػػػن ـ

 (. َِٖ/ِكاإلصنب   البف حار ) 
 (.ُُٓسبؽ تخر ا  )صػ (ِ)
(   رقػػـ: ُّْ/ٓالمقػن   ) ركا  مسػمـ  كتػنب الا ػػند كالسػ ر   بػنب كراهػػ  تمنػ  لقػن  العػػدك  كاألمػر بنلصػبر عنػػد (ّ)
(ّْٔٗ). 

 (.ُُٓسبؽ تخر ا  )صػ( (ْ
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كعٌبػر عػف   عمؿ الا ند  كمش  المانهد ف ف ػ  حنصؿ عم  -سبحنن   -ثكاب اهلل ف
كلككن ػن مرفكعػ  لمضػرب المانهدة بنلمش  تحت ظبلؿ الس كؼ  إذ معظـ الا ند ب ػن   

  (ُ).ب ن غنلبنن 

:" كقكلػػػ : )كاعممػػػكا أف الانػػػ  تحػػػت ظػػػبلؿ السػػػ كؼ(  مػػػف بػػػنب قػػػنؿ ابػػػف دق ػػػؽ الع ػػػد
  لمػػػن كػػػنف مبلزمػػػن لػػػ   اعػػػؿ ثػػػكاب الانػػػ    المبنلغػػػ  كالماػػػنز الحسػػػف  فػػػإف ظػػػؿ الشػػػ 

عمنؿ الس كؼ الزمن لذلؾ كمن  مـز الظؿ ".  (ِ)كاستحقنق ن عف الا ند كا 

 .الدعاء عمى العدو باليزيمة ثالثًا:

صػم   –: النبػ  ثػـ قػنؿ: أم   كف ػ : -رضػ  اهلل عنػ   –  ث ابف أب  أكفػفف  حد  
حػػػزاب  اهػػػزم ـ  السػػػحنب  كهػػػنـز األ) الم ػػػـ منػػػزؿ الكتػػػنب  كماػػػرم  –اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ 

 أشػػنر ب ػػذا الػػدعن  إلػػ  كاػػك  النصػػر عمػػ  ـ: فبنلكتػػنب  إلػػ  قكلػػ ك ( ّ)كانصػػرنن عمػػ  ـ (.
السػحنب  إلػ  القػدرة الظػنهرة  مكبماػر   [14]التوبز:   َٔاذُِٝىهُْٟ َُؼَزِّتْهُُٟ َُُّّٜٝ تِأََْمذَُِْٟٙ  :تعنل 

فػػػ  تسػػػخ ر السػػػحنب   فعشػػػنر بحركتػػػ  إلػػػ  إعننػػػ  المانهػػػد ف فػػػ  حػػػركت ـ فػػػ  القتػػػنؿ  
كبكقكف  إل  إمسنؾ أ دم الكفنر عن ـ  كبإنزاؿ المطر  إلػ  غن مػ  مػن مع ػـ ح ػث  تفػؽ 
قػتم ـ  كبعدمػػ  إلػػ  هػز مت ـ ح ػػث ال  حصػػؿ الظفػر بشػػ   مػػن ـ  ككم ػن أحػػكاؿ صػػنلح  

لػػ  تار ػػد التككػػؿ   لممسػػم م ف  كأشػػنر ب ػػنـز األحػػزاب  إلػػ  التكسػػؿ بنلنعمػػ  السػػنبق    كا 
كاعتقػػػند أف اهلل هػػػك المنفػػػرد بنلفعػػػؿ   كف ػػػ  التنب ػػػ  عمػػػ  عظػػػـ هػػػذ  الػػػنعـ الػػػثبلث   فػػػإف 
بػػػإنزاؿ الكتػػػنب حصػػػمت النعمػػػ  األخرك ػػػ    كهػػػ  اإلسػػػبلـ   كبػػػإارا  السػػػحنب حصػػػمت 

حصػػػؿ حفػػػظ النعمتػػػ ف  ككعنػػػ  قػػػنؿ:   ب ز مػػػ  األحػػػزابالنعمػػػ  الدن ك ػػػ    كهػػػ  الػػػرزؽ  ك 
 (ْ)الم ـ كمن أنعمت بعظ ـ النعمت ف  األخرك    كالدن ك   كحفظت من فعبق من.

 

                                                           

 (ِِ/ٔ  لمقنض  ع نض )انظر: إكمنؿ الميعم ـ (ُ)
 ( .  ْٖٗ/ُ  البف دق ؽ الع د )األحكنـإحكنـ  (ِ)
 (.ُُٓسبؽ تخر ا  )صػ (ّ)
 (.ُٕٓ/ٔفت  البنرم )( (ْ
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 :وفيو أربعة مطالب

 : تعريف تمني الموت.المطمب األول                  

 .تمني الموتالمطمب الثاني: حكم                   

  .الموت تمني ذمّ  في النبوية األسباب :المطمب الثالث      

 : طريقة العبلج النبوية فيمن تمنى الموت.المطمب الرابع          
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 :المطمب األول

 تعريف تمني الموت.

 .  سبؽ تعر ف  ف  المبحث السنبؽ :في المغة التمني

 (ُ)ضد الح نة. :والموت في المغة

 (ِ)مفنرق  الركح الاسد. :صطبلحاال في والموت

د  كالػتخمص مػف الح ػنة  محب  حصكؿ مفنرقػ  الػركح لماسػ هك كتعر ؼ تمن  المكت:
 اهلل. لقن    أك خكؼ الفتن  ف  الد ف  أك تطمعنن إل  الش ندة  كالشكؽ إل إمن لضر

 :    هك بسبب أحد أربع  أمكرالمكت ك تمخص مف ذلؾ أف تمن 

    فتمنػػ  المػػكتفعقعػػد  كطنلػػت مدتػػ   أك مػػرض نػػزؿ بنإلنسػػنف : ضػػر السػػبب األكؿ
 .مف الح نة لمتخمص

 .السبب الثنن : خكؼ الفتن  ف  الد ف

 .التطمع إل  الش ندة ف  سب ؿ اهلل: السبب الثنلث

 المطمػب   سػ تننكل ن البنحػث  فػ كلكؿ سبب حكـ  السبب الرابع: الشكؽ إل  لقن  اهلل
 :ارت 

 

 

                                                           

  كآخػػر ف   مػػندة " : المعاػػـ الكسػػ ط  إلبػػراه ـ مصػػطف  (  كانظػػرُٖٓ/ِم   مػػندة " مػػكت" )الصػػحنح  لماػػكهر  (ُ)
 .(ُٖٗ/ِمكت " )

العبػػنس أحمػػد بػػف حمػػزة شػػ نب الػػد ف الرممػػ   )ت:   شػػمس الػػد ف محمػػد بػػف أبػػ  ( ِّْ/  ِالمحتػػنج )  ن ن ػػ  (ِ)
 .ـ(ُْٖٗ -هػَُْْ هػ(   الننشر: دار الفكر  ب ركت  ط أخ رة )ََُْ
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 :المطمب الثاني

 .حكم تمني الموت

  كسػ عرض البنحػث أرا  الفق ػن  فػ  كػـ  كلكؿ صػكرة حتمن  المكت ل  صكر متعددة
 : را  صكابنن بدل م   كفؽ ارت    ك را  منهذ  المسعل   كمف ثـى  ننقش ن

 .الزيدي الفقوأواًل: 

  بػ   لضػر  نػزؿ  مػف مػرض  أك فقػر كال  ػدعك   تمن  اإلنسنف المكت لشدة األلـ كال
  (ُ)  د نػػ  اػػنز لػػ  تمن ػػ   كربمػػن نيػػدبنحػػك ذلػػؾ مػػف شػػدائد الػػدن ن  فػػإف خػػنؼ فتنػػ  فػػأك 

ػػمَّـ -قػػنؿ: قػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -رضػػ  اهلل عنػػ   –لحػػد ث أنػػس  مىٍ ػػ  كآلػػ  كسى ػػمَّ  اهلل عى : -صى
َـّ أح نػ  مػن كننػت الح ػنة خ ػران  )ال  تمن فَّ أحدكـ المكت   لضر نزؿ ب   كلكف ل قؿ: الم ػ

  ك خصػص بمػن إذا حمػؿ الشػخص عمػ  منكػر (ِ)إذا كننػت الكفػنة خ ػران لػ (أمتن  ل   ك 
 عم  ػن – مػر ـ عف حكن   لـ  مكن  دفع  بكا   ف اكز تمن  المكت  كمن ف  قكل  تعنل 

ف ت قنػت  [23]مزفي:   َٔاَٜدْ ََاَُْٜرَ ٍِ ٠ِمدُّ َٔثْمَٛ هَمزََّ وَُ٘ مدُ ٤َغْمُ ا ٠َّ غِمُ ا       : - السبلـ  ألن ػن كا 
 (ّ)   فقد عممت أف قكم ن س ب تكن ن بنلفنحش .برا ت ن

دؿ عمػ  الن ػ  عػف تمنػ  المػكت    -رضػ  اهلل عنػ   -:" حد ث أنػسقنؿ الصنعنن 
  أك نحكهػػػن مػػػف بػػػبل  كمحنػػػ   أك خشػػػ   ذلػػػؾ مػػػف عػػػدك  أك مػػػرض  أك فنقػػػ  لمكقػػػكع فػػػ 

 مشػػنؽ الػػدن ن  لمػػن فػػ  ذلػػؾ مػػف الاػػزع  كعػػدـ الصػػبر عمػػ  القضػػن   كعػػدـ الرضػػن  كفػػ 
  أك فتنػػ  فػػ  إلػػ  أنػػ  إذا كػػنف لغ ػػر ذلػػؾ مػػف خػػكؼقكلػػ : ) لضػػر نػػزؿ بػػ  ( مػػن  رشػػد 

                                                           
  كتحق ػػػؽ ارمػػػنؿ ف مػػػن  نفػػػع الم ػػػت مػػػف األعمػػػنؿ (ِْٕ/ْانظػػػر: البحػػػر الزخػػػنر  أحمػػػد بػػػف  ح ػػػ  المرتضػػػ  ) ( (ُ
 ُنشػر: : مؤسس  اإلمػنـ ز ػد الثقنف ػ   تػنر   الننشربنس المنلك  الحسن  المك  ال(  محمد بف الس د عمكم عُٖ/ُ)

 .ػ ( هُِّْش ر شكاؿ عنـ ) 
(   كمسػػػمـ   كتػػػنب ُٕٔٓ: )(   رقػػػـْٗ/  ٖنػػػ   المػػػر ض المػػػكت )ركا  البخػػػنرم   كتػػػنب المرضػػػ    بػػػنب تم (ِ)

 .(َٗٗٔ: )(   رقـْٔ/ٖ  المكت لضر نزؿ ب  )الذكر كالدعن  كالتكب  كاالستغفنر   بنب كراه  تمن
(  أحمػػػد بػػػف هنشػػػـ بػػػف المحسػػػف بػػػف القنسػػػـ بػػػف َُٔ/ُالسػػػف ن  المنا ػػػ  فػػػ  مسػػػتخمص المرفػػػكع مػػػف األدع ػػػ  ) (ّ)

: مركػز آؿ الب ػت هػػ (  الننشػرُِٗٔأبػك محمػد  ) ت: إسمنع ؿ بف الحس ف بف عز الد ف بف الم دم بػف الننصػر  
 ـ (.ََِْ -هػُِْْ) ْط/   -صعدة  –
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ذا أردت بعبػندؾ :)  حػد ثالد ف  فإن  ال بعس ب   كقد دؿ ل فتنػ  فنقبضػن  إل ػؾ غ ػر  كا 
 ( ِ)أك كنف تمن ن لمش ندة   كمن كقع ذلؾ لكث ر مف الصحنب ".( ُ)مفتكف( 

 .الحنفي الفقو: ثانياً 

  -عم   الصػبلة كالسػبلـ  -المكت لض ؽ ع ش  أك غضب مف عدك   كر  لقكل    تمن
ف كنف لتغ ر زمنن  (ّ))ال  تمن  أحدكـ المكت لضر نزؿ ب (    كظ ػكر المعنصػ  ف ػ  كا 

 (ْ)مخنف  الكقكع ف  ن ال بعس ب .

 المالكي.الفقو : ثالثاً 

فػػ  الػػدن ن  كحمػػكؿ  ػػرل فق ػػن  المنلك ػػ  الن ػػ  عػػف تمنػػ  المػػكت عنػػد نػػزكؿ المصػػنئب 
الببل ػػن ف  ػػن   سػػخطنن بنلقضػػن  كقمػػ  رضػػن بػػ   كعػػدـ صػػبر عمػػ  األذل كالشػػدة  ال عنػػد 

 (ٓ). لخكؼ عم  فسند الد ف بحمكؿ الفتفا

 .الشافعي الفقو: رابعاً 

  لضػر نػزؿ بنإلنسػنف  فػإف كػنف ال بػد متمن ػن  فم قػؿ:  كر  تمن  المكت عنػد الشػنفع  
   فإف كنف (ٔ)كتكفن  إذا كننت الكفنة خ را ل ()الم ـ أح ن  من كننت الح نة خ را ل   

                                                           
(  قػػنؿ الحػػنفظ العراقػػ  : " ّْْٖ(  رقػػـ :)ْٖٓ/ّبػػف عبػػنس بػػف عبػػد المطمػػب ) ركا  أحمػػد فػػ  مسػػند عبػػد اهلل( (ُ

: تخػػػػر ر أحند ػػػػث اإلح ػػػػن  لػػػػرحمف بػػػػف عػػػػن ش كصػػػػحح من  "   انظػػػػرركل الحػػػػنكـ نحػػػػك  مػػػػف حػػػػد ث ثكبػػػػنف كعبػػػػد ا
 .(ّٕ/ُ(   كصحح  األلبنن  ف  صح   الانمع الصغ ر )َِٗ/ُ)

 (.ْْٔ/ُسبؿ السبلـ )( (ِ
 .(ُُٔسبؽ تخر ا  )ص (ّ)
 (.ُْٗ/ٔرد المحتنر عم  الدر المختنر   البف عنبد ف ) (ْ)
. (   البػػف رشػػد القرطبػػ    تحق ػػؽ : د ْٗ/ُٕالب ػنف كالتحصػػ ؿ كالشػػرح كالتكا ػػ  كالتعم ػػؿ لمسػنئؿ المسػػتخرا  ) (ٓ)

: ـ (  كانظػػػر ُٖٖٗ -هػػػػ  َُْٖ) ِط/ -لبنػػػنف –محمػػػد حاػػػ  كآخػػػر ف  الننشػػػر: دار الغػػػرب اإلسػػػبلم   ب ػػػركت 
 (.ِٕٗ/ُ(   كالفكاك  الدكان    لمنفراكم )ْْٓ/ِالذخ رة   لمقراف  )

 (.ُُٔسبؽ تخر ا  )صػ (ٔ)
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 (ُ)تمن   مخنف  فتن  ف  د ن  فبل بعس.

 .الحنبمي الفقو: خامساً  

الشػػ ندة    كتمنػػ لضػػر نػػزؿ بػػ   كال  كػػر  لضػػرر بد نػػ   ك كػػر  األنػػ ف كتمنػػ  المػػكت
 (ِ)المكت المن   عن .  ل س مف تمن

 :الفقياءمناقشة أقوال 

األمػػػػكر  ػػػػتمخص بعػػػػد التعػػػػرؼ عمػػػػ  آرا  الفق ػػػػن  مػػػػف مختمػػػػؼ المػػػػذاهب المػػػػذككرة   
 ارت  : 

 .ؽ المذاهب الخمس  المذككرة أعبل   بنتفنلضر نزؿ بنإلنسنف   يكر  تمن  المكت –أ 

 :  ألحد األسبنب ارت    عند أصحنب المذاهب المذككرة   اكز تمن  المكت –ب 

بقكلػ   –صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –خكؼ الفتن  ف  الد ف   لدعن  النبػ   :السبب األول
ذا أردت بعبندؾ  : )  (ّ)فتن    فنقبضن  إل ؾ غ ر مفتكف(.كا 

  اهلل   لحػػد ث: ) كالػػذم نفسػػ  ب ػػد التطمػػع إلػػ  الشػػ ندة فػػ  سػػب ؿ  :الســبب الثــاني
                                                           

  كركضػػ  الطػػنلب ف  (   لمنػػككم  الننشػػر: دار الفكػػر  بػػدكف تػػنر   طبػػعَُٔ/ٓ: المامػػكع شػػرح الم ػػذب )انظػػر (ُ)
 -دمشػػػؽ -مكتػػػب اإلسػػػبلم   ب ػػػركت(   تحق ػػػؽ: زه ػػػر الشػػػنك ش  الننشػػػر: الٖٗ/ِ  لمنػػػككم أ ضػػػن )كعمػػػدة المفتػػػ ف

(   أحمػد بػف محمػد بػف عمػ  بػف ُُٖ/ّـ (  ك تحف  المحتػنج فػ  شػرح المن ػنج )ُُٗٗهػ / ُُِْ) ّط/ -عمنف
 -هػػػػ  ُّٕٓحاػػػر ال  تمػػػ    الننشػػػر: المكتبػػػ  التانر ػػػ  الكبػػػرل بمصػػػر لصػػػنحب ن مصػػػطف  محمػػػد  عػػػنـ النشػػػر:) 

 ( .ُٖ/ّمرمم  )ـ(  كن ن   المحتنج إل  شرح المن نج   ل ُّٖٗ
(  البػف قدامػ  أ ضػن  كاإلقنػنع َِّ/ِ(  كالشرح الكب ر عمػ  مػتف المقنػع )ّّْ/ِ: المغن    البف قدام  )انظر (ِ)

(  مكس  بف أحمد بف مكس  بف سنلـ بف ع س  بف سنلـ الحاػنكم المقدسػ   ُُِ/ُف  فق  اإلمنـ أحمد بف حنبؿ)
: عبػػد المط ػػؼ محمػػد مكسػػ  السػػبك   الننشػػر: دار هػػػ(  تحق ػػؽٖٔٗ  أبػػ  الناػػن  ) ت: ثػػـ الصػػنلح   شػػرؼ الػػد ف

(   محمػػػد بػػػف عبػػػد الكهػػػنب بػػػف سػػػم منف َِٗ/ُ  كمختصػػػر اإلنصػػػنؼ كالشػػػرح الكب ػػػر ) -لبنػػػنف –المعرفػػػ  ب ػػػركت 
  ُ  الننشػػر: مطػػنبع الر ػػنض  ط/د العز ػػز بػػف ز ػػد الركمػػ    كآخػػر ف: عبػػهػػػ(  تحق ػػؽَُِٔم مػػ  الناػػدم  )ت: الت

(   عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف قنسػػـ العنصػػم  الحنبمػػ  الناػػدم   ٕ/ّكحنشػػ   الػػركض المربػػع شػػرح زاد المسػػتقنع )
 .هػ ( ُّٕٗ) ُط/هػ(  ُِّٗ)ت: 

 (. ُِٔسبؽ تخر ا  )صػ  (ّ)
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   (ُ).أح ن ثـ أقتؿ  ثـ أح ن ثـ أقتؿ( كددت أن  أقنتؿ ف  سب ؿ اهلل فعقتؿ  ثـ

 -عػػػف النبػػػ  (ِ)الشػػػكؽ إلػػػ  لقػػػن  اهلل   لحػػػد ث عبػػػندة بػػػف الصػػػنمت :الســـبب الثالـــث
قنؿ: ) مف أحػب لقػن  اهلل أحػب اهلل لقػن    كمػف كػر  لقػن  اهلل كػر   -صم  اهلل عم   كسمـ

اهلل لقػػن  (   قنلػػت عنئشػػ  أك بعػػض أزكااػػ : إنػػن لنكػػر  المػػكت  قػػنؿ: ) لػػ س ذاؾ  كلكػػف 
المػػػؤمف إذا حضػػػر  المػػػكت   بشػػػر برضػػػكاف اهلل ككرامتػػػ   فمػػػ س شػػػ   أحػػػب إل ػػػ  ممػػػن 

ف الكػػػػنفر إذا حضػػػػرن  اهلل   كأحػػػػب اهللأمنمػػػػ   فعحػػػػب لقػػػػ   بشػػػػر بعػػػػذاب اهلل  لقػػػػن    كا 
 (ّ).ر  لقن  اهلل   ككر  اهلل لقن  (كعقكبت   فم س ش   أكر  إل   ممن أمنم   ك

 :  الترجيح

  لمامػع هك الراا  لدل البنحثالذم ذكرت  ف  مننقش  أقكاؿ المذاهب كهذا التفص ؿ 
  كمػػن تمنػػ  المػػكت  كالنصػػكص التػػ  كردت بػػنلتمن كص الػػكاردة بػػنلن   عػػف بػػ ف النصػػ

 .الت  ذكرت كرد غ رهن مف النصكص فتدخؿ تحت أحد هذ  األمكر

 

 

 

 

                                                           

 (.   ُْٓسبؽ تخر ا  )صػ  (ُ)
ف ثعمب  بف غنـ ابف سنلـ بف عكؼ بف عمرك بف عكؼ بف : عبندة بف الصنمت بف ق س بف أصـر بف ف ر بهك (ِ)

صػم  اهلل  -الخزرج األنصنرم السنلم    كن  أبن الكل د  ككنف نق بن  كش د العقب  األكل  كالثنن     كآخ  رسػكؿ اهلل 
ن  فعقػنـ ب ن  كب ف أب  مرثد الغنكم  كش د بدرا كالمشػنهد كم ػن  ثػـ كا ػ  عمػر إلػ  الشػنـ قنضػ ن  كمعممػ -عم   كسمـ

. انظػربحمص  ثـ انتقؿ إل  فمسػط ف  كمػنت ب ػن  كدفػف بب ػت المقػدس   ب   : االسػت عنكقبػر  ب ػن معػركؼ إلػ  ال ػـك
 (.ُٖٓ/ّ  كأسد الغنب    البف األث ر ) (ِٖٗ  ِٖٖ/ ِالبف عبد البر )

(   كمسمـ  كتػنب َٕٓٔ) :(  رقـَُٔ/ٖ أحب اهلل لقن   )ركا  البخنرم  كتنب الرقنؽ   بنب: مف أحب لقن  اهلل (ّ)
 /ْالذكر كالدعن    كالتكب    كاالستغفنر   بنب مف أحب لقن  اهلل أحب اهلل لقن     كمػف كػر  لقػن  اهلل كػر  اهلل لقػن   )

 . -رض  اهلل عن ن  –  مف حد ث عنئش  (ِْٖٔ(  رقـ: )َِٓٔ
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 :المطمب الثالث

 .الموت تمني ذمّ  في النبوية األسباب

  ال  ن ػ  عػف شػ    إال لسػبب –اهلل عم ػ  كسػمـ صم   –  أف النب  ممن ال شؾ ف  
 :ن    عف تمن  المكت هككسبب 

 :نزل باإلنسان، فيو تسخط عمى اهلل، بسبب ضر تمني الموت أواًل: 

: قػنؿ قػنؿ –رض  اهلل عن   –نس بف منلؾ ان  ذكر السبب صر حن ف  حد ث أكقد 
فػإف  (ُ) (ال  تمنػ  أحػدكـ المػكت لضػر نػزؿ بػ  :) -صم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –رسكؿ اهلل 

بنلتسػػخط   كالتضػػار مػػف الحنلػػ  التػػ  أنػػ   ػػؤذف  فػػ  تمنػػ  المػػكت لػػذلؾ مفنسػػدى  كمن ػػن:
 أص ب ب ن  كهك مػعمكر بنلصػبر  كالق ػنـ بكظ فتػ   كمعمػـك أف تمنػ  المػكت  نػنف  ذلػؾ.

كمن ػن: أف تمنػ   كمن ن: أن   ضعؼ النفس  ك حدث الخكر  كالكسػؿ  ك كقػع فػ  ال ػعس.
المػػػكت ا ػػػؿ كحمػػػؽ  فإنػػػ  ال  ػػػدرم مػػػن  كػػػكف بعػػػد المػػػكت  فربمػػػن كػػػنف كنلمسػػػتا ر مػػػف 

كمن ػن: أف المػكت  قطػع عمػ   الضر إلػ  مػن هػك أفظػع منػ   مػف عػذاب البػرزخ كأهكالػ .
العبػػد األعمػػنؿ الصػػنلح  التػػ  هػػك بصػػدد فعم ػػن كالق ػػنـً ب ػػن  كبق ػػ ي عيميػػًر المػػؤمف ال ق مػػ  

 (ِ)ل   فك ؼ  تمن  انقطنعى عمؿو الذَّرَّةي من  خ ره مف الدن ن كمن عم  ن.

 اب.ثانيًا: االزدياد، واالستعت

: قػػنؿ -كسػػمـ عم ػػ  اهلل صػػم  -اهلل رسػػكؿ أف  -رضػػ  اهلل عنػػ   -هر ػػرة أبػػ  لحػػد ث
من  زداد  فمعم  محسنن إمن  المكت أحدكـ  تمن  ال) (ّ)(. سػتعتب فمعم  مس ئن كا 

 كالمػؤمف 
 (ْ).اإلحسنف إل  اإلسن ة عف الراكع: ستعتنب  كاالشر مف تنب أك خ را ازداد بق  إذا

                                                           

 (.ُُٔسبؽ تخر ا  )صػ (ُ)
(  عبػػد الػػرحمف بػػف ِِٓ -ُِٓاألخ ػػنر فػػ  شػػرح اكامػػع األخبػػنر ) صانظػػر: ب اػػ  قمػػكب األبػػرار كقػػرة ع ػػكف  (ِ)

هػػ(  الننشػر: كزارة الشػئكف اإلسػبلم   ُّٕٔننصر بف عبد اهلل بف ننصر بف حمد   أبك عبػد اهلل  آؿ سػعدم  ) ت: 
 هػ(.ُِّْ) ْط/ –المممك  العرب   السعكد    -  كاألكقنؼ كالدعكة كاإلرشند 

 (.ِّٕٓ(  رقـ: )ْٖ/ٗمن   بنب من  كر  مف التمن )( ركا  البخنرم  كتنب الت(ّ
 (.َٓٓ/ّ( انظر: كشؼ المشكؿ  البف الاكزم)(ْ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  )166( 
 

 :المطمب الرابع

 .العبلج النبوية فيمن تمنى الموت طريقة

لػذم إل  عدـ تمن  المكت مف أاػؿ الضػر ا -صم  اهلل عم   كسمـ –لقد أرشد النب  
   من  عت : حؿ بنإلنسنف  ككنف مف عبلا 

 .طمب الحياة في الخير، أو الوفاة أواًل:

  ففػ  شػرا لػ كننػت الح ػنة   كالكفػنة إف مب العبد مف رب  الح نة ف  الخ ركذلؾ أف  ط
: الم ػـ أح نػ  مػن كننػت الح ػنة خ ػرا لػ     فم قػؿنف ال بد متمن ػن لممػكت: ) فإف كالحد ث

كهػػذا  ػدؿ عمػػ  أف الن ػػ  عػف تمنػػ  المػػكت مق ػػد  (ُ)كتػكفن  إذا كننػػت الكفػػنة خ ػرا لػػ  (.
بمن إذا لـ  كف عم  هذ  الص غ   ألف ف  التمن  المطمؽ نكع اعتراض  كمراغمػ  لمقػدر 

كلمػن كننػت الح ػنة  (ِ)كر ب ن نكع تفك ض كتسم ـ لمقضػن .كف  هذ  الصكرة المعم المحتـك
الح ػػػػنة متصػػػػف  ب ػػػػذا  حنصػػػػم  كهػػػػك متصػػػػؼ ب ػػػػن  حسػػػػف اإلت ػػػػنف بمػػػػن  أم: مػػػػن دامػػػػت

الشػرط     الكفنة معدكم  لـ  حسف أف  قكؿ: من كننت  بؿ أتػ  بػإذا كننتالكصؼ  كلمن 
 (ّ)فقنؿ: إذا كننت  أم: إذا آؿ الحنؿ إل  أف تككف الكفنة ب ذا الكصؼ.

 بأن طول العمر خير لممؤمن. -صمى اهلل عميو وسمم –ثانيًا: إخباره 

 القػػنؿ: ) –صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –عػػف النبػػ   –رضػػ  اهلل عنػػ   –لحػػد ث أبػػ  هر ػػرة 
 عممػػ   انقطػػع أحػػدكـ مػػنت إذا إنػػ   عت ػػ   أف قبػػؿ مػػف بػػ   ػػدع كال المػػكت  أحػػدكـ  ف تمنػػ
ن   (ْ)(.خ را إال عمر  المؤمف  ز د ال كا 

                                                           
 (.ُُٔسبؽ تخر ا  )صػ( (ُ

 (  بتصرؼ  س ر.ُِٖ/ َُانظر: فت  البنرم   البف حار ) (ِ)
(   عبػػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػػ  بكػػػر  اػػػبلؿ الػػػػد ف َّٕ - َّٔ/ ُعمػػػػ  اػػػنمع الترمػػػذم ) ( انظػػػر: قػػػكت المغتػػػذم(ّ

هػػػػ(  إعػػػداد الطنلػػػب: ننصػػػر بػػػف محمػػػد بػػػف حنمػػػد الغر بػػػ   إشػػػراؼ: أ. د. سػػػعدم ال نشػػػم   ُُٗالسػػػ كط    )ت: 
 هػ (. ُِْْ الننشر: انمع  أـ القرل  مك  المكرم    كم   الدعكة كأصكؿ الد ف  قسـ الكتنب كالسن   عنـ النشر: )

(  رقػػـ: َِٓٔ/ْركا  مسػمـ  كتػػنب الػػذكر كالػػدعن  كالتكبػ  كاالسػػتغفنر  بػػنب كراهػػ  تمنػػ  المػكت لضػػر نػػزؿ بػػ  ) (ْ)
(ِِٖٔ.) 
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 :المبحث الرابع

 .الزوجية إفشاء األسرار

 وفيو أربعة مطالب:

 : تعريف إفشاء األسرار.المطمب األول            

 .الزوجية : حكم إفشاء األسرارالمطمب الثاني            

  .الزوجية األسرار إفشاء ذمّ  في النبوية األسباب :الثالثالمطمب      

 : طريقة العبلج النبوي فيمن يفشي األسرار الزوجية.المطمب الرابع       
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 :مب األولالمط

 تعريف إفشاء األسرار.

: أم أظ ر .كثرة ا :في المغة اإلفشاء إلظ نر  كأفش  الخبرى
(ُ) 

 (ِ):  صنع األش ن  سرا.أٍسرار  كراؿ ًسرم ف ت  كالامعمن أخ :في المغة الِسرو 

فشاء السر:  (ّ)إظ نر  كنشر  . وا 

فشــاء األســرار و  هػػك إفشػػن  الراػػؿ مػػن  اػػرم ب نػػ  كبػػ ف امرأتػػ  مػػف  :فــي االصــطبلحا 
عػػؿ   كمػػن  اػػرم مػػف المػػرأة ف ػػ  مػػف قػػكؿ أك فمػػكر االسػػتمتنع   ككصػػؼ تفنصػػ ؿ ذلػػؾأ

ف ػػ  فنئػػدة كال إل ػػ  حناػػ  فمكػػرك    ألنػػ    فػػإف لػػـ تكػػف كنحػػك    فعمػػن ماػػرد ذكػػر الامػػنع
 (ْ)خبلؼ المرك ة.

 

 

 

 

 

 

                                                           

الكمػـك  لنشػكاف : شػمس العمػـك كدكا  كػبلـ العػرب مػف (  كانظػرِٖٔ/ُبػ  هػبلؿ العسػكرم )الفركؽ المغك ػ    أل (ُ)
 .(ُّٗٓ/ٖالحم رم )

 (. َْٔ/ٖالمحكـ كالمح ط األعظـ   البف س د  المرس    مندة " س ر ر " ) (ِ)
( كانظػػػر: لسػػػنف العػػػرب   البػػػف منظػػػكر  مػػػندة " فشػػػن" ِٖٗ/ٔ)" فشػػػك"  مػػػندة  لمفراه ػػػدم  انظػػػر: معاػػػـ العػػػ ف (ّ)
(ُٓ/ُٓٓ.) 

 .(ٖ/ َُشرح صح   مسمـ  لمنككم ) انظر: (ْ)
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 المطمب الثاني:

 .الزوجية حكم إفشاء األسرار

 مػػػػ   كحفػػػػظ السػػػػر مػػػػف مكػػػػنـر   ل ػػػػن قداسػػػػ  كمكننػػػػ  عظاألسػػػػرار فػػػػ  د ننػػػػن الحن ػػػػؼ
لمن  ترتب عمػ  نشػر السػر مػف   كذلؾ األخبلؽ  الت  حث عم  ن اإلسبلـ  كان  ل تمم ن

خنص  إذا كننت تمؾ األسرار  ممن  ككف ب ف المر  كزكا   مػف أمػكر المعنشػرة أخطنر  
راحػػنن مػػن   مننقشػنن كمحمػػبلن كمحػػث أرا  الفق ػن  حػػكؿ هػػذ  المسػػعل   كسػػ عرض البنكالنكػنح

 .    را  مننسبنن  بنلدل ؿ

  .الزيدي الفقو: أوالً 

لػذم   رشػد إلػ   ذا األمر عند شرح ـ لمحػد ث اهننؾ مف عممن  الز د   مف تعرض ل
فػػ  شػػرح حػػد ث أبػػ  سػػع د  –  كمػػف ذلػػؾ مػػن قنلػػ  الصػػنعنن  حفػػظ السػػر بػػ ف الػػزكا ف

إف مػػف أشػػر  قػػنؿ: ) –صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –أف النبػػ   –رضػػ  اهلل عنػػ   -الخػػدرم 
  كتفضػػػ  إل ػػػ   ثػػػـ  نشػػػر النػػػنس عنػػػد اهلل منزلػػػ   ػػػـك الق نمػػػ   الراػػػؿ  فضػػػ  إلػػػ  امرأتػػػ 

كالحد ث دل ؿ عم  تحر ـ إفشػن  الراػؿ مػن  قػع ب نػ  كبػ ف امرأتػ  مػف أمػكر  (ُ):-سرهن( 
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 

بػػػػػػنهلل كال ػػػػػػـك ارخػػػػػػر  فم قػػػػػػؿ خ ػػػػػػرا أك  :) مػػػػػػف كػػػػػػنف  ػػػػػػؤمف –صػػػػػػم  اهلل عم ػػػػػػ  كسػػػػػػمـ 
فإف دعت إل   حنا  أك ترتبػت عم ػ  فنئػدة  بػعف كػنف  نكػر إعراضػ  عن ػن   (ِ)ل صمت(.

 -ذكػػػر    كمػػػن قػػػنؿ  أك تػػػدع  عم ػػػ  العاػػػز عػػػف الامػػػنع   أك نحػػػك ذلػػػؾ فػػػبل كراهػػػ  فػػػ 
 (ّ)( نغتسؿ ثـ كهذ   أنن ذلؾ  ألفعؿ إن  :) –كسمـ  صم  اهلل عم  

                                                           
 .(ُّْٕ(  رقـ: )ََُٔ/ِالمرأة ) إفشن  سر  بنب تحر ـ ركا  مسمـ   كتنب النكنح( (ُ

 (.ٓسبؽ تخر ا  )صػ (ِ)
(   رقػػػـ: ِِٕ/ُبنلتقػػػن  الختػػػنن ف ) ركا  مسػػػمـ   كتػػػنب الحػػػ ض   بػػػنب نسػػػ  المػػػن  مػػػف المػػػن  ككاػػػكب الغسػػػؿ (ّ)
 . -رض  اهلل عن ن  –  مف حد ث عنئش  (َّٓ)
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ككػذلؾ  (ّ)قنؿ لانبر: ) الك س الكػ س( ك  (ِ) : ) أعرستـ الم م ؟((ُ)كقنؿ ألب  طمح  
 (ْ)المرأة ال  اكز ل ن إفشن  سر  أ ضن.

 .  الحنفي الفقوثانيًا: 

ذهبػػت الحنف ػػ  إلػػ  أف إخبػػنر الراػػؿ بمػػن  اػػرم ب نػػ  كبػػ ف زكاتػػ  حػػنؿ الكقػػنع من ػػ  
فشػػن  الراػػؿ مػػن عػػف  –صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  -عنػػ   لن ػػ  النبػػ   المفػػنخرة بنلامػػنع  كا 

 (ٓ).ب ف زكات   كالن    قتض  التحر ـ ارم ب ن  ك 

 .المالكي الفقوثالثًا: 

: ك نبغػ  لػػ  أنػ  إذا ااتمػع بعهمػػ   ككػنف ب ن مػن مػن كػػنف فػبل  ػذكر شػػ ئن قنلػت المنلك ػ 
كغ ػرهـ مف ذلؾ لغ رهن  ككث را من  فعؿ بعض السف ن  هذا المعن  ف ذكر ب ف أصػحنب   

من كنف ب ن   كب ف زكات  أك انر ت   كهذا قب   مف الفعػؿ كفػ  بػ  أنػ  لػـ  كػف مػف فعػؿ 
  ككمن ال  حدث أحػدا مػف التبنع ل ـ ف  المصندر  كالمكاردمف مض   كالخ ر كم  ف  ا

النػػنس بمػػن ذكػػر  فكػػذلؾ ال  حػػدث أهمػػ  بشػػ   اػػرل ب نػػ   كبػػ ف غ ػػرهـ كنئنػػن مػػن كػػنف  
 (ٔ).نهؿ ف   كث ر مف الننس  كهك قب   تس كهذا النكع أ ضن ممن

 
                                                           

  األنصػػػنرم  الخزراػػػ   مشػػػ كر بكن تػػػ   كػػػنف مػػػف فضػػػبل  : ز ػػػد بػػػف سػػػ ؿ بػػػف األسػػػكد بػػػف حػػػراـ  الناػػػنرمهػػػك( (ُ
شػ د بػدران كمػن بعػدهن  اختمػؼ فػ  تػنر   كفنتػ     -رضػ  اهلل عن ػن -كهك زكج أـ سم ـ  -رض  اهلل عن ـ -الصحنب  

 -فػػ  البحػػر  هػػػ (   مػػنت غنز نػػن َٓهػػػ (  كق ػػؿ: )ِّهػػػ(    كصػػم  عم ػػ  عثمػػنف  كق ػػؿ: ) ّْفق ػػؿ: مػػنت عػػنـ )
 (.ٕٔٓ/ ُ(  كاإلصنب    البف حار )ُُّ/ ْ: االست عنب  البف عبد البر) . انظر-ن رض  اهلل ع

: (   رقػػػـْٖ/ٕـ  عػػػؽ عنػػػ   كتحن كػػػ  )ركا  البخػػػنرم   كتػػػنب العق قػػػ   بػػػنب تسػػػم   المكلػػػكد غػػػداة  كلػػػد  لمػػػف لػػػ (ِ)
صػػػنل   حنكػػ   كاػػػكاز (   كمسػػمـ   كتػػنب ارداب   بػػػنب اسػػتحبنب تحن ػػؾ المكلػػػكد عنػػد كالدتػػػ  كحممػػ  إلػػ  َْٕٓ)
 . -رض  اهلل عن   –(   مف حد ث أنسُِْْ: )(   رقـُٖٗٔ/ّسم ت   ـك كالدت  )ت

رض   -(   مف حد ث انبرُٕٓ(   رقـ : )َُٖٖ/ِركا  مسمـ   كتنب الرضنع   بنب استحبنب نكنح البكر ) (ّ)
 . -اهلل عن  

 .(َِٕ -َِٔ/ِ: سبؿ السبلـ )انظر (ْ)
 .(  بتصرؼَّٓ/ُتنر  البف عنبد ف)عم  الدر المخ: رد المحتنر انظر (ٓ)
 .(ُٓٗ/ِالمدخؿ   البف الحنج ) (ٔ)
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 .الشافعي الفقورابعًا: 

أمػكر االسػتمتنع ككصػؼ تفنصػ ؿ   حػـر إفشػن  الراػؿ مػن  اػرم ب نػ  كبػ ف امرأتػ  مػف
  كمن  ارم مف المرأة ف ػ  مػف قػكؿ أك فعػؿ كنحػك   فعمػن ماػرد ذكػر الامػنع فػإف لػـ ذلؾ

ف كػػػنف إل ػػػ  حناػػػ   أك  ألنػػػ  خػػػبلؼ  تكػػػف ف ػػػ  فنئػػػدة كال إل ػػػ  حناػػػ  فمكػػػرك  المػػػرك ة  كا 
أك    بعف  نكر عم   إعراض  عن ن  أك تدع  عم ػ  العاػز عػف الامػنع ترتب عم   فنئدة

 (ُ)نحك ذلؾ  فبل كراه  ف  ذكر .

 .الحنبمي الفقو: خامساً 

 كػػر  التحػػدث بامػػنع  :كق ػػؿ (ِ) لسػػر المضػػر  لمػػن  كػػكف بػػ ف الػػزكا فك حػػـر إفشػػن  ا
كالصػػكاب فػػ  هػػذ  المسػػعل  أنػػ  حػػراـ  بػػؿ لػػك ق ػػؿ: إنػػ  مػػف كبػػنئر الػػذنكب لكػػنف  زكاتػػ   

 (ْ)  كأن  ال  اكز لئلنسنف أف  تحدث بمن ارل ب ن  كب ف زكات .(ّ)أقرب إل  النص

 :الفقياءمناقشة أقوال 

شػػػػن  السػػػػر  الػػػػذم  كػػػػكف بػػػػ ف ف مػػػػن  تعمػػػػؽ بمسػػػػعل  إف الفق ػػػػن كبعػػػػد اسػػػػتعراض أرا  
 :  ارت  تب ف  الزكا ف

نع   مػػػع   حػػػنؿ الكقػػػنشػػػر السػػػر الػػػذم  كػػػكف بػػػ ف الػػػزكا ف اتفػػػؽ الام ػػػع عمػػػ  حرمػػػ 
ؼ بػػ ف الػػزكا ف   كػػعف  قػػع خػػبلتفصػػ ؿ لمز د ػػ  كالشػػنفع    ف مػػن كػػنف ف ػػ  فنئػػدة إلخرااػػ 

    كهػػك مػػن أشػػنر إل ػػ  الحننبمػػ نػػ   سػػتثن  مػػف الحرمػػ   لمحناػػ  إل ػػ   فإف مػػن  تعمػػؽ بػػنلكط 
الذم  ترتػب عم ػ  ضػرر  كمف كمػ   إف لػـ  كػف مضػرا بعحػد : السر المضر  كهك بقكل ـ

                                                           

 .(ٖ/َُشرح صح   مسمـ   لمنككم ) (ُ)
(   إبػػراه ـ بػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف ِِٓ/ٔ  كالمبػػدع فػػ  شػػرح المقنػػع )(ِّٗ/ٖانظػػر: الفػػركع   لممقدسػػ  )( (ِ

 ُلبنػػػنف  ط / –هػػػػ(  الننشػػػر: دار الكتػػػب العمم ػػػ   ب ػػػركت ْٖٖمحمػػػد بػػػف مفمػػػ   أبػػػك إسػػػحنؽ  برهػػػنف الػػػد ف  )ت: 
 ـ(. ُٕٗٗ -هػ  ُُْٖ)

   نص الحد ث :" إف مف أشر الننس عند اهلل منزل   ـك الق نم   الراؿ  فض  إل  امرأت "( المراد بنلنص(ّ
هػػ(  دار النشػر: ُُِْ  محمد بف صنل  بف محمد العث م ف  )ت: (ُْٖ/ُِلممتع عم  زاد المستقنع )الشرح ا (ْ)

 (. ػػهػ ُِْٖ - ُِِْ) ُالنشر: دار ابف الاكزم  ط/
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  كعم ػػػ   يحمػػػػؿ كػػػػبلـ المنلك ػػػ  ف مػػػػن كصػػػػفك    كدعػػػػت الحناػػػػ  إل ػػػ   فػػػػبل  حػػػػـرالػػػزكا ف
 .  أك كنف مضرا بعحد الزكا فذكر بنلقب    ف  حنل  عدـ الحنا  ل

إلػ  لتػ  تفضػ    كا  خنصػ  بمػن  تعمػؽ بنلامػنعلزكا ػ إفشن  األسرار ا  حـركعم   ف 
إف مػػػف أشػػػر النػػػنس عنػػػد اهلل منزلػػػ   ػػػـك الق نمػػػ   الراػػػؿ  : ) ث  لمحػػػدالنػػػزاع   أك الفرقػػػ 

 (ُ) فض  إل  امرأت   كتفض  إل    ثـ  نشر سرهن(. 

لحناػػنت   كمػػف تمػػؾ اإذا دعػػت الحناػػ  إل ػػ   اػػكز إخػػراج السػػر الػػذم بػػ ف الػػزكا ف ك 
 : عم  سب ؿ المثنؿ ال الحصر

 .التعميم أواًل:

قنلت: إف رابل سػعؿ رسػكؿ اهلل  -صم  اهلل عم   كسمـ  -لحد ث عنئش   زكج النب  
  ثػػػـ  كسػػػؿ هػػػؿ عم  مػػػن الغسػػػؿ؟ عػػػف الراػػػؿ  اػػػنمع أهمػػػ  -عم ػػػ  كسػػػمـ صػػػم  اهلل  -

 كهػذ   أنػن ذلػؾ  ألفعػؿ إنػ : )-صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -كعنئش  انلس   فقنؿ رسػكؿ اهلل 
   (ِ).(نغتسؿ ثـ

 .التعجب ثانيًا:

    : متعابػػػنن  -رضػػػ  اهلل عنػػػ   –ألبػػػ  طمحػػػ   –صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  –لقػػػكؿ النبػػػ   
   (ّ).قنؿ: نعـ (  ) أعرستـ الم م  ؟

  كسػػػركرا بحسػػػػف رضػػػػنهن بقضػػػػن  اهلل السػػػػؤاؿ لمتعاػػػػب مػػػف صػػػػن ع ن  كصػػػػبرهنكهػػػذا 
 (ْ)تعنل .

 

                                                           

 (. ُٗٔسبؽ تخر ا  )صػ (ُ)
 (.ُٗٔسبؽ تخر ا  )صػ (ِ)
 (ػ  َُٕسبؽ تخر ا  )ص (ّ)
 (.ُِْ/ُْشرح صح   مسمـ   لمنككم ) (ْ)
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 .ع التيمة عن النفسفد ثالثًا:

الحناػػ  إل ػػ  فػػبل بػػعس  كقػػد ادعػػت امػػرأة أف   كدعػػت فػػإذا اسػػتدع  األمػػر التحػػدث بػػ 
تشػكك زكا ػن   -صم  اهلل عم   كسمـ  -رسكؿ اهللان ت ف (ُ) زكا ن عناز عف إت نن ن 

كاهلل مػػن لػػ  إل ػػ  مػػف ذنػػب  إال أف مػػن معػػ  لػػ س بػػعغن  عنػػ  مػػف    ػػن رسػػكؿ اهللقنلػػت: ف
إن  ألنفضػ ن نفػض   : كذبت كاهلل  ن رسكؿ اهللالراؿ هذ   كأخذت هدب  مف ثكب ن  فقنؿ

) فػػػإف كػػػنف ذلػػػؾ لػػػـ  :-صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ -األد ػػػـ  كلكن ػػػن ننشػػػز  فقػػػنؿ رسػػػكؿ اهلل 
ابنػػػ ف لػػػ      قػػػنؿ: كأبصػػػر معػػػ لػػػـ تصػػػمح  لػػػ  حتػػػ   ػػػذكؽ مػػػف عسػػػ متؾ تحمػػػ  لػػػ   أك:

ل ػػـ  قػػنؿ: نعػػـ  قػػنؿ: ) هػػذا الػػذم تػػزعم ف مػػن تػػزعم ف  فػػك اهلل   فقػػنؿ: ) بنػػكؾ هػػؤال ؟(
 (ِ).اب بنلغراب(أشب  ب  مف الغر 

  ة بنلمنع مف إفشػن  أسػرار الزكا ػ كب ذا التفص ؿ  ستق ـ الامع ب ف النصكص الكارد
 ثبتػػػت  نتفػػػت الحناػػػ   فػػػإذا اب نػػػت طرفػػػنن مػػػف ذلػػػؾ  لمحناػػػ  إل ػػػ  كبػػػ ف النصػػػكص التػػػ 

 .  الحرم  كالمنع

  أمػن إف كػنف   أك نػزاع أك خػبلؼن إذا كػنف السػر  حصػؿ بإفشػنئ  ضػرركهذا كم  ف م
  ككنف ف  نشػر    فنئػدة   ع ب ف الزكا ف مف األلف  كالمحب عف حسف المعنشرة   كمن  ق

اػػكد   لك   قػػد  ينػػدب نشػػر السػػرالضػػكابط   كب ػػذ ا  النسػػن  بػػذلؾ  ففػػ  هػػذ  الحنلػػ كنقتػػد
 .المصمح  المترتب  عم  إخراا 

 -ن رضػ  اهلل عن ػ –لعنئشػ   –صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –كالدل ؿ عم  ذلؾ قكؿ النب  
  كمعنشػرت ف عشػرة نسػكة لمن ذكرت ل  عف إحػدل (ّ)كنت لؾ كعب  زرع ألـ زرع (  : )

 .ألزكاا ف

                                                           
 ّلبنػنف   ط/ - ق(  الننشر: دار الكتنب العرب   ب ػركتَُِْ(   س د سنبؽ  )ت: ُِٗ/ِ: فق  السن  )انظر( (ُ
 .ـ( ُٕٕٗ -هػ  ُّٕٗ)

 .(ِٖٓٓ(  رقـ : )ُْٖ/ٕنب الخضر )ركا  البخنرم  كتنب المبنس  بنب ث  (ِ)
  كمسػمـ   كتػنب فضػنئؿ (ُٖٗٓ(  رقػـ: )ِٕ/ٕالمعنشػرة مػع األهػؿ ) ركا  البخنرم  كتػنب النكػنح   بػنب حسػف( (ّ

 .(ِْْٖ(  رقـ: )ُٖٔٗ/ْأـ زرع )   بنب ذكر حد ث-رض  اهلل تعنل  عن ـ -الصحنب  
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كف ػػػ  اػػػكاز نقػػػؿ األخبػػػنر عػػػف حسػػػف المعنشػػػرة كضػػػرب األمثػػػنؿ ب ػػػن  كالتعسػػػ  بعهػػػؿ 
اإلحسػػنف مػػف كػػؿ أمػػ   أال تػػرل أف أـ زرع أخبػػرت عػػف أبػػ  زرع بحسػػف عشػػرت   فتمثمػػ  

  (ُ).-عم   السبلـ-النب 

كػنف  ) :قنلػت –رضػ  اهلل عن ػن  -فعف عنئشػ   بدل ؿ حندث  لعب األحبنش بنلحرابك 
كأنػػن أنظػػر  فمػػن  -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -الحػػبش  معبػػكف بحػػراب ـ  فسػػترن  رسػػكؿ اهلل 

   (ِ)نر   الحد ث  السف  تسمع الم ك(.زلت أنظر حت  كنت أنن أنصرؼ  فنقدركا قدر الا

  كهػػك المكافقػػ  كالمسػػنعدة غ ػػر المحرمػػ   المعنشػػرة ر لحسػػف كفػػ  هػػذا الحػػد ث تفسػػ
  (ّ)كالصبر عم  أخبلؽ النسن  كالصب نف ف  غ ر المحـر مف الم ك.

خبنر عنئش  ك    هػك نػكع مػف األسػرار التػ  تػدؿ ف  هذا الحػد ث –رض  اهلل عن ن  –ا 
عم  حسف المعنشرة   كل س مف األسرار الت   ؤدم إخراا ػن إلػ  ضػرر  أك نػزاع   بػؿ 

سػػػف  –صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  – ػػػ  داللػػػ  عمػػػ  كمػػػنؿ تكاضػػػع النبػػػ  ف ككػػػر ـ خمقػػػ   كحي
 معنشرت  ألهم .

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ِٖٗ/ٕ) بف بطنؿال  : شرح صح   البخنرمانظر (ُ)
(  كمسػػمـ   كتػػنب صػػبلة َُٗٓ(  رقػػـ: )ِٖ/ٕلمعنشػػرة مػػع األهػػؿ )ركا  البخػػنرم  كتػػنب النكػػنح   بػػنب حسػػف ا (ِ)

 (.ِٖٗ: )(  رقـَٖٔ/ِف   ف  أ نـ الع د )  بنب الرخص  ف  المعب الذم ال معص   الع د ف
 .(ِٖٗ/ٕبف بطنؿ ) ال  البخنرم صح   شرح :انظر (ّ)
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 المطمب الثالث:

 .الزوجية األسرار إفشاء ذمّ  في النبوية األسباب

  كسػػػبب عػػػف شػػػ   إال لسػػػبب ال  ن ػػػ  –صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  –ال شػػػؾ أف النبػػػ  
 :عف إفشن  األسرار الزكا   ارت  ن   

 إفشاء السر من عمل الشيطان. أواًل:

   : -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –نؿ النبػػ  : قػػقػػنؿ –رضػػ  اهلل عنػػ   –أبػػ  هر ػػرة  لحػػد ث
) أال هؿ عست امرأة أف تخبػر القػـك بمػن  كػكف مػف زكا ػن إذا خػبل ب ػن؟ه أال هػؿ عسػ  

الخػد ف  (ُ) راؿ أف  خبر القـك بمن  ككف من  إذا خبل بعهم ؟ ه فقنمت من ف امػرأة سػفعن
ن ف ل فعمفه قنؿ: فبل تفعمكا ذلؾ  أفبل أنبئكـ من مثؿ ذلػؾ؟  فقنلت: كاهلله إن ـ ل فعمكف  كا 

 (ِ)لطر ؽ  فكقع ب ن كالننس  نظركفه(.ه مثؿ ش طنف أت  ش طنن  بن

 .من أشر الناس منزلة يوم القيامة مفشي السر ثانيًا:

صػػم  اهلل عم ػػػ   –نؿ النبػػ  : قػػقػػنؿ –عنػػػ   رضػػ  اهلل –لحػػد ث أبػػ  سػػع د الخػػدرم 
:) إف مػػػف أشػػػر النػػػنس عنػػػد اهلل منزلػػػ   ػػػـك الق نمػػػ   الراػػػؿ  فضػػػ  إلػػػ  امرأتػػػ   -كسػػػمـ 

 (ّ)كتفض  إل    ثـ  نشر سرهن(.

 ػػدالف عمػ  تحػػر ـ إفشػػن  أحػػد الػزكا ف  لمػػن  قػػع ب ن مػػن  (ْ):" كالحػػد ثنفقػنؿ الشػػككنن 
كككنػػ  بمنزلػػ  شػػ طنف لقػػ   نس مػػف أمػػكر الامػػنع  كذلػػؾ  ألف كػػكف الفنعػػؿ مػػف أشػػر النػػ

شػ طنن  فقضػػ  حناتػ  من ػػن كالنػنس  نظػػركف  مػف أعظػػـ األدلػ  الدالػػ  عمػ  تحػػر ـ نشػػر 
                                                           

 (.ُِّ/ُ( المراد: تغ ر لكن ن إل  السكاد. انظر: فت  البنرم  البف حار)(ُ
  محمػػد بػف اعفػر بػف محمػد بػػف سػ ؿ بػف شػنكر الخرائطػػ  (ُّْ(  رقػـ: )ُٗٗ/ُكمػذمكم ن ) مسػنكئ األخػبلؽ (ِ)

هػػػ(   حققػػ  كخػػرج نصكصػػ  كعمػػؽ عم ػػ : مصػػطف  بػػف أبػػك النصػػر الشػػمب    الننشػػر: ِّٕأبػػك بكػػر السػػنمرم  )ت: 
  كحسػن  األلبػػنن  فػػ  سمسػػم  األحند ػػث الصػػح ح  ـ ( ُّٗٗ -هػػػ  ُُّْ) ُط/ –اػػدة  -مكتبػ  السػػكادم لمتكز ػػع 
 .ُ(  الننشر: مكتب  المعنرؼ لمنشر كالتكز ع  الر نض   ط/ ُّّٓ(  رقـ: )ّْْ/ٕهن )كش   مف فق  ن كفكائد

 (.ُٗٔسبؽ تخر ا  )صػ (ّ)
 .-رض  اهلل عن من  –حد ث أب  هر رة   كأب  سع د  (ْ)
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أحػػػد الػػػزكا ف لؤلسػػػرار الكاقعػػػ  ب ن مػػػن الرااعػػػ  إلػػػ  الػػػكط  كمقدمنتػػػ   فػػػإف ماػػػرد فعػػػؿ 
 المكرك  ال  ص ر ب  فنعم  مف األشرار فضبل عف ككن  مف شرهـ.

نمػن خػص النبػ   ككذلؾ الامنع بمرأل مػف صػم  اهلل  -النػنس ال شػؾ فػ  تحر مػ   كا 
ف  حد ث أب  سع د الراؿ  فاعؿ الزار المذككر خنصػن بػ  كلػـ  تعػرض  -عم   كسمـ 

 (ُ)لممرأة  ألف كقكع ذلؾ األمر ف  الغنلب مف الرانؿ".

  لب ػنف أثػر إفشػن  األسػرار –كسػمـ  صػم  اهلل عم ػ  –  ذكرهن النب  ذ  صكرة منكرةكه
  كمثم  كمػف  قػنـ ب ػذا األمػر أمػنـ أع ػن ـ   ب ن  يصب  مكشكفنن سر  ب ف الننسصنحكأف 

الننس أمػر تعبػن  الطبػنع السػم م   كالفطػرة النق ػ   كلػك كػنف ذلػؾ فػ   كالق نـ بنلامنع أمنـ
 .  فإن  أمر قب  الحبلؿ

   فمثػؿ هػػذ إل ػػ   كهػػـ  نظػركف اػنمع أهمػػ   أمػنـ أعػػ ف النػنسكلػؾ أف تتصػكر راػػبلن  
   ك يخرا ن لمننس. مىف  يفش  األسرار الزكا    الصكرة القب ح 

   ئ   كالػػذـ ل ػػذ  الخصػػم  السػػك ر الػػذهن  فػػ  الحػػد ث هػػك التقبػػ  كالغػػرض مػػف التصػػ
 .كه  إفشن  األسرار الزكا  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ِّٔ/ٔن ؿ األكطنر ) (ُ)
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 :المطمب الرابع

 طريقة العبلج النبوي فيمن يفشي األسرار الزوجية.

إفشػن  األسػرار الزكا ػ  فػ  عػبلج  –صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –لقػد كننػت طر قػ  النبػ  
 متنكع   كمف تمؾ الطرؽ ارت :

 .أن حفظ األسرار من أعظم األماناتاإلرشاد ب أواًل:

صػم  اهلل عم ػ   –سػكؿ اهلل : قػنؿ ر قػنؿ –رضػ  اهلل عنػ   –ع د الخػدرم فعف أب  سػ 
أتػػػػ   الراػػػػؿ  فضػػػػ  إلػػػػ  امر : ) إف مػػػػف أعظػػػػـ األمننػػػػ  عنػػػػد اهلل  ػػػػـك الق نمػػػػ   -كسػػػػمـ 

أعظػػـ خ ننػػ  األمننػػ  عنػػد اهلل  ػػـك الق نمػػ  خ ننػػ   :أم (ُ)كتفضػػ  إل ػػ   ثػػـ  نشػػر سػػرهن( 
 ػتكمـ ك   سػرهن  يظً رك ثـ  نشر تصؿ ه  أ ضن إل    ك   الراؿ  صؿ إل  امرأت  ك بنشرهن

  أك  ػذكر مػف محنسػن ن س من ارل ب ن  كب ن ن قكال كفعبل  أك  فش  ع بن مف ع كب نلمنن
عفعػػػنؿ كػػػؿ مػػػف الػػػزكا ف كأقكال مػػػن أمننػػػ  مكدعػػػ  عنػػػد فمػػػن  اػػػب شػػػرعن أك عرفػػػن سػػػتر   

كالمػػرأة كنلراػػؿ ف حػػـر (ِ) فمػػف أفشػػ  من مػػن مػػن كرهػػ  ارخػػر كأشػػنع  فقػػد خننػػ   ارخػػر
  أك غ ػػر ذلػػؾ ممػػن  تعمػػؽ   ػػن إفشػػن  سػػر  كػػعف تقػػكؿ هػػك سػػر ع اإلنػػزاؿ  أك كب ػػر ارلػػ عم

 (ّ) .بنلمانمع

: " انبكا مانلسكـ ذكر النسن  كالطعنـ   فكفػ  بنلراػؿ ذمػن أف  كػكف (ْ)كقنؿ األحنؼ
 (ٓ)كاصفن لفرا  كبطن  ".

                                                           

 .(ُّْٕ(  رقـ: )َُُٔ/ِالمرأة ) ركا  مسمـ   كتنب النكنح   بنب تحر ـ إفشن  سر (ُ)
 (.َِّٗ/ٓانظر: مرقنة المفنت   شرح مشكنة المصنب    لم ركم  ) (ِ)
 .(ّٖٓ/ِانظر: ف ض القد ر  لممننكم ) (ّ)
: األحنؼ بف ق س السػعدم التم مػ     كنػ  أبػن بحػر  كاسػم  الضػحنؾ بػف قػ س  كق ػؿ: صػخر بػف قػ س بػف هك (ْ)

-كلػـ  ػر   كدعػن لػ  النبػ   -اهلل عم ػ  كسػمـ  صػم  -معنك   بف حص ف بػف عبػندة بػف النػزاؿ   كػنف قػد أدرؾ النبػ  
   -صم  اهلل عم   كسمـ -  فمف هننلؾ ذكرنن  ف  الصحنب   ألن  أسمـ عم  ع د رسكؿ اهلل  -صم  اهلل عم   كسمـ

نب  البػػف عبػػد البػػر : االسػػت عهػػػ (. انظػػر ٕٔب بػػف الزب ػػر عػػنـ ) كتػػكف  األحنػػؼ بػػف قػػ س بنلككفػػ  فػػ  إمػػنرة مصػػع
 .(ُٖٕ/ُسد الغنب    البف األث ر )كأ  (ُْٓ  ُْْ/ُ)

 .(ّٖٓ/ِ: ف ض القد ر  لممننكم )انظر (ٓ)
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 :ضرب المثل ثانيًا:

  سػػرار الزكا ػػ    بػػعمر منفػػر كقبػػ  مػػف  فشػػ  األ –صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –تشػػب    
أفػػبل  : )ف ػػ   فقػػنؿ زاػػر كالػػردع   لمػػف  قػػع  لغػػرض الز ػػندة فػػ  الكهػػذا مػػف ضػػرب المثػػؿ

 أنبػػئكـ مػػن مثػػؿ ذلػػؾ؟ ه مثػػؿ شػػ طنف أتػػ  شػػ طنن  بػػنلطر ؽ  فكقػػع ب ػػن كالنػػنس  نظػػركف
ف ذا مثؿ هذا ف  القب  كالتحر ـ  كالقصد بنلحد ث التحذ ر مػف ذلػؾ كب ػنف أنػ   (ُ) (إل  ن

 (ِ)مف أم نت المحرمنت الدال  عم  الدنن ة كسفسنؼ األخبلؽ.

لمعبلقنت الزكا   ف  نظػر اإلسػبلـ قداسػ   فمػن  ضػم  الب ػت  كف  هذا دالل  عم  أف
مف شئكف العشرة ب ف الراؿ كامرأت     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  

 (ّ).-تعنل  –كقنح  حرم ن اهلل 

 الذرائع.سد  ثالثًا:

   :-كسػمـ عم ػ  اهلل صػم  -النبػ  قنؿ: قنؿ -عن  اهلل رض  -مسعكد بف اهلل عبد عفف
  (ْ)ن(.إل    نظر كعن  لزكا ن فتنعت ن المرأة  المرأة تبنشر ال) 

 بحسػػػف لزكا ػػػن كصػػػفت ن فػػػإف كتيحفػػػظ األسػػػرار  الػػػذرائع  بػػػ  حمػػػ تي  مػػػن أبػػػ ف مػػػف هػػػذا
فسػببنن فػ  طػبلؽ زكاتػ   كنكنح ػن  ك  ذلػؾ ف ككف الفتن   عم    ؼخً   غ رهن مف النسن   ا 

ف عند   منزلت ن كنقصنف زكات   لبغض سببن ذلؾ كنف بعؿ ذات كننت  بقػب  كصػفت ن كا 
   (ٓ).غ ب  ذلؾ كنف

 

                                                           

 (.ُٕٓػ سبؽ تخر ا  )ص (ُ)
 .(ُّٓ/ْر: ف ض القد ر   لممننكم )انظ (ِ)
  المؤلػػػػؼ: منػػػػنهر انمعػػػػ  المد نػػػػ  العنلم ػػػػ    الننشػػػػر: انمعػػػػ  المد نػػػػ  (ِٔٗ/ُانظػػػػر: الحػػػػد ث المكضػػػػكع  ) (ّ)

 .طبع    كال تنر   نشر بدكف تنر  العنلم    
 (.َِْٓ(  رقـ: )ّٖ/ٕ( ركا  البخنرم  كتنب النكنح  بنب ال تبنشر المرأة المرأة فتنعت ن لزكا ن )(ْ

 (.ُِٗ/َِ(  كعمدة القرم  لمع ن )ّٓٔ/ٕانظر: شرح صح   البخنرم  البف بطنؿ ) (ٓ)



  )179( 
 

 

 

 

 

 :المبحث الخامس

 .كفران العشير

 وفيو أربعة مطالب:

 : تعريف كفران العشير.المطمب األول                  

 .: حكم كفران العشيرالمطمب الثاني                  

  .العشير كفران ذمّ  في النبوية األسباب :المطمب الثالث      

 : طريقة العبلج النبوي فيمن يكفر العشير.المطمب الرابع        
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 :المطمب األول

 تعريف كفران العشير.

ــي الكفــران مػػف الكىفػػر بػػنلفت  كهػػك السىػػتر  كمػػف ثىػػـ سػػم  ضػػد اإل مػػنف كفػػرنا  :مغــةال ف
ن عم  احد النعـ.  (ُ) ألن  ستر عم  الحؽ كهك التكح د  كأطمؽ أ ضن

: اسػػـ مػػف المعنشػػرة كالتعنشػػر  كهػػ  المخنلطػػ   كالعشػػ ر: القر ػػب  والعشــرة فــي المغــة
 (ِ)ة: زكا ن  ألن   عنشرهن كتعنشر .كعش ر المرأ كالصد ؽ 

 (ّ): ه  من  ككف ب ف الزكا ف مف األلف  كاالنضمنـ.صطبلحفي االرة والعش

 (ْ).النعم  احكد هك :والكفران

   والمراد بكفران العشير:

: -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –هػػك مػػن اػػن  مفسػػران فػػ  الحػػد ث النبػػكم   كذلػػؾ فػػ  قكلػػ  
اإلحسػنف  لػك أحسػنت ق ؿ:  كفػرف بػنهلل؟ قػنؿ:  كفػرف العشػ ر  ك كفػرف  عندمن ق ؿ ل  : )

 (ٓ).ئن  قنلت: من رأ ت منؾ خ را قط (إل  إحداهف الدهر  ثـ رأت منؾ ش 

 (ٔ): هك تقص ر المرأة ف  حؽ الزكج.في الحديث وكفران العشير

 

 
                                                           

 (.ُُّ/ُإرشند السنرم   لمقسطبلن  ) (ُ)
 (.ِٗ/ِ(  كانظر:  المانلس الكعظ     لمسف رم)ْٕٓ/ْانظر: لسنف العرب  البف منظكر   مندة " عشر " ) (ِ)
 (.ُُٗ/َّالمكسكع  الفق    الكك ت   ) (ّ)
 (.ٕٓٔ( انظر: الكم نت  لمكفكم ) صػ(ْ

  كمسػمـ   كتػنب ( ُٕٗٓ(   رقػـ : )ُّ/ٕركا  البخنرم  كتنب اإل مػنف  بػنب كفػراف العشػ ر  ككفػر دكف كفػر ) (ٓ)
(  ِٔٔ/ِف  صبلة الكسػكؼ مػف أمػر الانػ  كالنػنر ) -صم  اهلل عم   كسمـ -الكسكؼ  بنب من عرض عم  النب  

 .-رض  اهلل عن من -(  مف حد ث ابف عبنسَٕٗرقـ: )
 (.ََْ/ٗفت  البنرم   البف حار ) (ٔ)
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 :المطمب الثاني

 .حكم كفران العشير

ػػٍف أحسػػف إل نػػن  كلػػك بنلػػدعن  لػػ   أنػػ  مػػف محنسػػف د ننػػن الحن ػػؼ   أرشػػدنن إلػػ  شيػػكر مى
ذا كػنف هػذا فػ  حػؽ فػإ  ألنػ  هػك المػنعـ كحػد   هك شػكر هلل  كشكرنن لمننس من قدـ عم 

 ؟عنن  فك ؼ الحنؿ إذا كنف زكانن  أك قر بنن    ككنف أانب نن مىف أحسف إل نن

  كأف خػػبلؼ ذلػػؾ   كشػػكر الػػزكج لزكاػػ ن  تبػػ ف مكننػػ  شػػكر الزكاػػ  لزكا ػػنكمػػف هنػػ
   كسػ عرض البنحػث آرا  الفق ػن  حػكؿ هػذ  المسػعل يعدي كفراننن لمن ب ن مػن مػف المعنشػرة   

 .  مننقشنن  كمحمبلن  كمراحنن 

 .الزيدي الفقو: أوالً 

ف تمكػػػ   المػػػرأة عمػػػك   مػػػف النسػػػن  إال بػػػذات العقػػػؿعنػػػد الز د ػػػ   ال تط ػػػب المعنشػػػرة 
: تعػنل  لقكلػ  العشػرة  حسػف   الراػؿكعمػ  بإذن  إال الب ت قعر كلزـك  الكط  فزكا ن م

   ِ وَػَاةِمشُوه٣َُّ تِما١َْٜؼْشُو   :كقػنؿ تعػنل : [19]النسزا  َّوَالَ ذُعَماسُّوه٣ُ   كقػنؿ  [6]الطزالق

[231]البقززفة  َِأ٠َْغِممُٙىه٣َُّ ت١َِؼْمشُو ٍ وَوْ عَممش َُىه٣َُّ ت١َِؼْمشُو ٍ وَالَ ذ١ُْغِممُٙىه٣َُّ ظِممشََّس َّ    تعػنل :
(ُ)  

 -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –أف النبػػ   –رضػػ  اهلل عنػػ   -اػػنبر بػػف عبػػد اهلل كفػػ  حػػد ث
(  فقنمػت امػرأة   فقنلػت: النػنر أهػؿ أكثػر رأ ػتكف فػإن  تصػدقف  النسػن   معشػر  نقنؿ: )

قػػنؿ: فاعمػػف  تصػػدقف تكثػػرف الشػػكنة  كتكفػػرف العشػػ ر(   لػػـ؟  ػػن رسػػكؿ اهلل قػػنؿ: )ألنكػػف
العشػ ر: أم كمعنػ  تكفػرف  (ِ)  ثكب بػبلؿ مػف أقػرطت ف كخػكاتم ف.مف حم  ف   مق ف ف
  ألنػػ  أمػػرهف بنلصػػدق   ثػػـ عمػػؿ   كالصػػدق  مػػف دكافػػع العػػذابف بػػ تاحػػدف حقػػ  كال تقمػػ

 (ّ)كغ ر ذلؾ. العش ر بعن ف أكثر أهؿ الننر  لمن  قع من ف مف كفراف

                                                           

 .ؼ  بتصر (ّٕٔ -ّٔٔ/ٔانظر: البحر الزخنر   أحمد بف  ح   المرتض  ) (ُ)
ركا  مسػػمـ   كتػػنب صػػبلة الع ػػد ف   بػػنب ذكػػر إبنحػػ  خػػركج النسػػن  فػػ  الع ػػد ف إلػػ  المصػػم  كشػػ كد الخطبػػ    (ِ)
 .(ٖٖٓ(  رقـ: )َّٔ/ِقنت لمرانؿ )مفنر 
 .(  بتصرؼِْ  ِّ/ٔلمشككنن  )انظر: ن ؿ األكطنر    (ّ)
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 .الحنفي الفقو: ثانياً 

 (ُ).لحد ث  كذلؾ لمتعب ر بمفظ الكفر ف  اف العش ر مف الكبنئر عند األحننؼكفرا

 .المالكي الفقو: ثالثاً 

هػػػذا هػػػك الغنلػػػب مػػػف : بقكلػػػ  -ذكػػػر حػػػد ث كفػػػراف العشػػػ ر دبعػػػ - (ِ)ذكػػػر ابػػػف رشػػػد
مػف تػرل لزكا ػن مػن  فعػؿ ب ػن مػف خ ػر كتقػر  إذ قد  كاد مف النسن أحكال ف كصفنت ف  

 (ّ)ب  عم  كؿ حنؿ كال تكفر .

   سػػتقم ن  ألاػػؿ أنػػ  ق ػػدهن بنلشػػكرككث ػػر مػػف النػػنس مػػف  غفػػؿ عػػف هػػذ  الػػنعـ فػػبل  
 (ْ)فتذهب عن    فم حذر مف هذا كم  ا د .

  أن ػػن مػػف األقػػذار المعنك ػػ    كفػػراف العشػػ ر مػػف المػػرأة لزكا ػػنالمنلك ػػ فق ػػن  بػػؿ اعػػؿ
 (ٓ).المرأة ف 

 .الشافعي الفقو: رابعاً 

أف كفػراف العشػ ر كاإلحسػنف  :" كف ػ :-كفراف العش ر بعد شرح  لحد ث –قنؿ النككم 
 (ٔ)التكعد بنلننر مف عبلم  ككف المعص   كب رة".مف الكبنئر  فإف 

                                                           

سػف   امػنؿ محمػد  أبػك المحن   كسػؼ بػف مكسػ  بػف (ّٗ/ُمػف المختصػر مػف مشػكؿ ارثػنر): المعتصر انظر (ُ)
مىط  الحنف   .بتصرؼ –ب ركت  –نشر: عنلـ الكتب هػ(  النَّٖ  ) ت: الد ف المى

: محمد بف أحمد بف رشد أبك الكل د القرطب    حف ػد العبلمػ  ابػف رشػد الفق ػ  عػرض المكطػع عمػ  كالػد  كأخػذ هك (ِ)
بنلكف ػػػنت  لمصػػػفدم : الػػػكاف  هػػػػ(.انظرَِٓ  كتػػػنب التحصػػػ ؿ  )ت: الطػػػب عػػػف أبػػػ  مػػػركف  كمػػػف أشػػػ ر تصػػػنن ف

(   عم  بف عبد اهلل بف محمد بف محمد بف الحسػف الاػذام  ٗٗ   ٖٗ: تنر   قضنة األندلس )صػ (  كانظرُٖ/ِ)
: لانػػ  إح ػػن  التػػراث العربػػ  فػػ  دار ارفػػنؽ الاد ػػدة   هػػػ(  تحق ػػؽِٕٗحسػػف األندلسػػ   )ت: النبػنه  المػػنلق  أبػػك ال
 ـ (.ُّٖٗ-هػ َُّْ) ٓلبننف  ط/ -ب ركت –لاد دة الننشر: دار ارفنؽ ا

 (.ِِٓ/ُٖالب نف كالتحص ؿ   البف رشد ) (ّ)
 .(ُٓٓ/ّالمدخؿ   البف الحنج ) (ْ)
هػػػػ(  َُُُ  محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل الخرشػػػ  المػػػنلك  أبػػػك عبػػػد اهلل  )ت: (ِِّ/ٖانظػػػر: شػػػرح مختصػػػر خم ػػػؿ ) (ٓ)

 كبدكف تنر   . بدكف طبع  -ب ركت –الننشر: دار الفكر لمطبنع  
 .(ٔٔ/ِشرح صح   مسمـ ) (ٔ)
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بػػ ف أنػػكاع الػػذنكب  لدق قػػ  بد عػػ   كهػػ   " كخػػص كفػػراف العشػػ ر مػػف كقػػنؿ ابػػف حاػػر:
أف   ألمػػػرت المػػػرأة ) لػػػك أمػػػرت أحػػػدا أف  سػػػاد ألحػػػد -مـصػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػ -: قكلػػػ 

مػػػرأة حػػػؽ هلل   فػػػإذا كفػػػرت الفقػػػرف حػػػؽ الػػػزكج عمػػػ  الزكاػػػ  بحػػػؽ ا (ُ) تسػػػاد لزكا ػػػن(
  ذلػػؾ دلػػ بل عمػػ  ت نكن ػػن بحػػؽ اهلل   كقػػد بمػػ  مػػف حقػػ  عم  ػػن هػػذ  الغن ػػ    كػػنفزكا ػػن

 (ِ)فمذلؾ  طمؽ عم  ن الكفر  لكن  كفر ال  خرج عف المم ".

 .الحنبمي الفقو :خامساً 

  بػنلمعركؼ صػنحب  معنشرة الزكا ف مف كاحد كؿ عم   اب  ذهب الحننبم   إل  أن
 (ّ).عن  اف العش ر من  كفر كأف 

 :الفقياءمناقشة أقوال 

  مف المذاهب الخمس  السنبق  الػذكر  أك لبحث عف آرا  الفق ن  ف  كؿ مذهبكبعد ا
 :    تقرر ارت مذاهب مف المتعخر فمف منتسب  ال

م  بعف كفراف العش ر مف الكبنئر  لككن  سببنن ف  دخكؿ النػنر  الز د الفق عٌرض  –أ 
 كصٌرح ب  الشنفع  .  كهك من لٌكح ب  األحننؼ

ر   فعػدكا كفػراف العشػ ر مػف األقػذار المعنك ػ  عنػد المػرأة   إذ األقػذاأمن المنلك   –ب 
 : كفراف العش ر. عندهـ   حس     كنلح ض كالنفنس  كالمرض  كمعنك    مثؿ

 .ض  التحر ـ  كالن    قت  فعدكا كفراف العش ر من  نن عن أمن الحننبم  –ج 

                                                           

 –ث عنئشػػ  (   مػػف حػػد ُِٖٓ:) (   رقػػـٖٓ/ّؽ الػػزكج عمػػ  المػػرأة )ركا  ابػػف مناػػ    كتػػنب النكػػنح   بػػنب حػػ (ُ)
       : " إسػػػنند  حسػػػف "   انظػػػر : مامػػػع الزكائػػػداألرنػػػؤكط   كآخػػػر ف   قػػػنؿ ال  تمػػػ : شػػػع ب رضػػػ  اهلل عن ػػػن   تحق ػػػؽ

 .(: " صح   لغ ر  "ٖٓ/ّف منا  ) ألرنؤكط ف  تعم ق  عم  سنف اب  كقنؿ ا(ٕ/ٗ) 
 .(ّٖ/ُفت  البنرم ) (ِ)
هػػ ُُْْ)ُ(  البف قدام  المقدسػ   الننشػر: دار الكتػب العمم ػ    ط/ُٖ/ّ) أحمد اإلمنـ فق  ف  الكنف : انظر( (ّ
صنل  بف فكزاف بف (  ّّٖ/ِ  كالممخص الفق   )(ُْٔ/ٔحنش   الركض  عبد الرحمف العنصم  )ـ(  ك ُْٗٗ -

 .هػ (ُِّْ) ُلعرب   السعكد     ط/عبد اهلل الفكزاف   الننشر: دار العنصم    الر نض  المممك  ا
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 الترجيح:

 ؽ فػػ  كػبلـ الفق ػػن  مػف المتقػػدم ف  أك المتػعخر ف  تبػػ ف لمبنحػث أف كفػػراف التػدقكعنػد 
 :  كذلؾ لؤلسبنب ارت  ف الكبنئر  حراـ   كأن  مالعش ر

 (ُ) بعنػػػ  رأل النسػػػن  أكثػػػر أهػػػؿ النػػػنر –صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  –إخبػػػنر النبػػػ   أواًل:
 .  كهذا  دؿ عم  حرمت بسبب كفرهف العش ر

ــــًا:    ففػػػػ  بػػػػنلمعف  كالمعػػػػف مػػػػف الكبػػػػنئر –صػػػػم  اهلل عم ػػػػ  كسػػػػمـ  –  قرنػػػػ  النبػػػػ ثاني
 (ِ):) تكثرف المعف  كتكفرف العش ر(.-صم  اهلل عم   كسمـ -حد ث  قنؿ رسكؿ اهلل ال

؟  كفػػرف بػػنهلل  : )كهػػك كفػػر دكف كفػػر  بػػدل ؿ قكلػػ  " كفػػرف  "التعب ػػر بمفػػظ الكفػػر ثالثــًا:
   (ّ).( ر:  كفرف العشقنؿ

عػػف السػػنئؿ القنئػػؿ  كفػػرف بػػنهلل؟ فعانبػػ  -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  -أعػػرض النبػػ  فقػػد 
  بمػػن هػػك لػػ س مػػف المخػػرج عػػف الممػػ   بػػؿ مػػف الػػذنكب التػػ   سػػتقر مع ػػن حكػػـ اإلسػػبلـ

  كمن عيػدم كلـ  يعٌد كفر العش ر بنلبن (ْ)كفراف نعم  ال  خرج عف المم .ككفراف العش ر: 
ا بػػػٌكب البخػػػنرم فػػػ  كل ػػػذ(ٓ)   تضػػػمف معنػػػ  االعتػػػراؼالكفػػػر بػػػنهلل  ألف كفػػػر العشػػػ ر ال

 (ٔ): بنبي كفراف العش ر  ككفر دكف كفر.  بقكل صح ح 

                                                           

 -(  مف حد ث أب  سع د الخدرمُِْٔ(  رقـ: )َُِ/ِ  كتنب الزكنة  بنب الزكنة عم  األقنرب )ركا  البخنرم (ُ)
 .-رض  اهلل عن 

(  مػػػػف حػػػػد ث أبػػػػ  سػػػػع د َّْ: )(  رقػػػػـٖٔ/ُتػػػػرؾ الحػػػػنئض الصػػػػـك  )  بػػػػنب الحػػػػ ض  كتػػػػنب ركا  البخػػػػنرم( (ِ
  بػػنب ب ػػنف نقصػػنف اإل مػػنف بػنقص الطنعػػنت  كب ػػنف إطػػبلؽ لفػػظ كمسػػمـ  كتػػنب اإل مػنف -هلل عنػػ  رضػػ  ا -الخػدرم

 .-ن منرض  اهلل ع -ف حد ث ابف عمر  م(ُِّ(  رقـ: )ٖٔ/ُفر النعم  كالحقكؽ)الكفر عم  غ ر الكفر بنهلل  كك
 ـ(َُٖسبؽ تخر ا  )ص (ّ)
  سػم منف بػف عبػد اهلل (ُِّ/ُراؽ كتػذكرة أكلػ  األلبػنب ): التكض   عف تكح د الخبلؽ ف  اكاب أهػؿ العػانظر (ْ)

 ُهػػػػػ(  الننشػػػػر: دار ط بػػػػ   الر ػػػػنض  المممكػػػػ  العرب ػػػػ  السػػػػعكد     ط/ُِّّبػػػػف محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الكهػػػػنب  )ت: 
 .بتصرؼ  س رـ (  ُْٖٗهػ/ َُْْ)

 .(ِْٓ/ِفت  البنرم  البف حار ) (ٓ)
 .(ُٓ/ُالانمع الصح     لمبخنرم ) انظر:( (ٔ
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 المطمب الثالث:

 .العشير كفران ذمّ  في النبوية األسباب

 :فممسبب ارت   عف كفراف العش ر –هلل عم   كسمـ صم  ا –  كأمن ن  

 فيو إنكار المرأة وجحدىا إحسان زوجيا إلييا. أواًل:

نمن است    مػف أاػؿ أن ػف  كثػرف ذلػؾ الػدهر كمػ   حؽ النسػن  النػنر بكفػران ف العشػ ركا 
 (ُ): ) لػك أحسػنت إلػ  إحػداهف الػدهر( قد فسػر   فقػنؿ -عم   السبلـ -أال ترل أف النب 

لانزت ذلؾ بنلكفراف الػدهر كمػ   فغمػب اسػت بل  الكفػراف عمػ  دهرهػن  فكعن ػن مصػرة أبػدا 
مف أسد ت إل ػ   -عم   السبلـ  -عم  الكفر  كاإلصرار مف أكبر أسبنب الننر  كقد أمر

 (ِ)نعم  أف  شكرهن  فك ؼ نعـ الزكج الت  ال تنفؾ المرأة من ن دهرهن كم ؟

نك: ككفراف الزكج لػـ  نرهن  أك سترهن بترؾ شػكرهن  كفػ  الحػد ث: ) كمػفاحد نعمت  كا 
ػػػبب كلػػػـ  شػػػكر  عنػػػ  شػػػكران كػػػنمبلن   (ّ)   لػػػـ  شػػػكر اهلل ( شػػػكر النػػػنس فإنػػػ  شػػػكر الميسى

 (ْ)السبب.

الركا ػػػ  التػػػ  قػػػنؿ    هػػػك نكػػػراف إحسػػػنف الػػػزكجؿ عمػػػ  أف المػػػراد   بكفػػػراف العشػػػ رك ػػػد
ف   ككعنػ  ب ػنف لقكلػ :  كفػػر (ٓ)اإلحسػنف(: )  كفػػرف ف  ػن -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –نبػ  ال

 (ٔ).ال كفر ذات   العش ر  ألف المراد كفر إحسنن 

                                                           

 .(َُٖػسبؽ تخر ا   )ص (ُ)
 .(ُّٗ/ٕح   البخنرم  البف بطنؿ ): شرح صانظر (ِ)
أحمػػد شػػنكر   قػػنؿ  :(   تحق ػػؽْٕٓٗ(   رقػػـ: )ِٓٗ/ٕ) -رضػػ  اهلل عنػػ   –ركا  أحمػػد فػػ  مسػػند أبػػ  هر ػػرة  (ّ)

  : " أخراػػ  الترمػػذم كحسػػن  مػػف حػػد ث أبػػ  سػػع د  كلػػ  كألبػػ  داكد كابػػف حبػػنف نحػػك  مػػف حػػد ث أبػػالحػػنفظ العراقػػ 
 : " إسنند  صح   ".(  كقنؿ أحمد شنكرِْٔ/ُاإلح ن  ): تخر ر أحند ث هر رة   كقنؿ: حسف صح  ". انظر

 (.ّٗ/ُمرقنة المفنت     لم ركم ) (ْ)
 .(َُٖػسبؽ تخر ا  )ص (ٓ)
الزرقػػػنن   )ت: (   محمػػد بػػػف عبػػد البػػنق  بػػػف  كسػػؼ ّٕٔ/ُ: شػػرح الزرقػػػنن  عمػػ  مكطػػع اإلمػػػنـ منلػػؾ )انظػػر( (ٔ

تػػػنر   طبػػػع    : ب ػػػركت  بػػػدكفهػػػػ (  مكػػػنف النشػػػر ُُُْهػػػػ (  الننشػػػر: دار الكتػػػب العمم ػػػ   عػػػنـ النشػػػر: )ُُِِ
 قنسـ.  حمزة محمد (ُُّ/ُشرح مختصر صح   البخنرم ) : مننر القنرمبتصرؼ  س ر  كانظر
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 المطمب الرابع:

 طريقة العبلج النبوي فيمن يكفر العشير.

 الطرؽ: تمؾ كمف  عبلج مف  كفر العش رت الطرؽ  كاألسنل ب النبك   ف  دتعد

 البيان لمكانة الزوج. أواًل:

مكننػػ  الػػزكج   بقكلػػ : ) لػػك أمػػرت أحػػدا أف  –عم ػػ  كسػػمـ  صػػم  اهلل –كٌضػػ  النبػػ  
 (ُ).  ألمرت المرأة أف تساد لزكا ن( ساد ألحد

 .، وأنو سبب لدخول النارالعشير الترىيب من كفران ثانيًا:

  كف ػػػ : )  ػػػن معشػػػر النسػػػن  تصػػػدقف فػػػإن  أر ػػػتكف أكثػػػر أهػػػؿ ففػػػ  حػػػد ث أبػػػ  سػػػع د
 (ِ)تكثرف المعف  كتكفرف العش ر(.الننر  فقمف: كبـ  ن رسكؿ اهلل؟ قنؿ: 

 .، واالستغفاراإلرشاد إلى الصدقة ثالثًا:

 أهػػؿ أكثػػر رأ ػػتكف فػإن  االسػػتغفنر  كأكثػػرف تصػػدقف النسػن   معشػػر  ػػن) :ففػ  الحػػد ث
 (ْ).: ) صدق  السر تطفآل غضب الرب(كف  الحد ث ارخر (ّ)(.الننر

 
                                                           

 (ػُّٖسبؽ تخر ا  )ص( (ُ
 ـ(ُْٖسبؽ تخر ا  )ص (ِ)
( ركا  مسمـ  كتنب اإل منف  بنب ب نف نقصنف اإل منف بنقص الطنعنت  كب نف إطبلؽ لفظ الكفػر عمػ  غ ػر الكفػر (ّ

 . -رض  اهلل عن من –(  مف حد ث ابف عمر ٕٗ(  رقـ: )ٖٔ/ُبنهلل  ككفر النعم  كالحقكؽ)
(   الحػػنرث بػػف محمػػد بػػف داهػػر التم مػػ  َِّ(  رقػػـ:) ّٕٗ/ُانظػػر: بغ ػػ  البنحػػث عػػف زكائػػد مسػػند الحػػنرث)( (ْ

هػػ(   تحق ػؽ: د. حسػ ف أحمػد صػنل  البػنكرم   الننشػر: ِِٖالبغدادم الخص ب  المعركؼ بنبف أبػ  أسػنم   ) ت: 
 -ـ(  مػػػف حػػػد ث أبػػػ  سػػػع دُِٗٗ –ق ُُّْ) ُ  ط /  -المد نػػػ  المنػػػكرة  -مركػػػز خدمػػػ  السػػػن  كالسػػػ رة النبك ػػػ  

  قنؿ الحنفظ العراق : " أخرا  الطبران  مف حد ث أب  أمنم    كركا  أبك الشػ   فػ  كتػنب الثػكاب  -رض  اهلل عن 
  كالب  ق  فػ  الشػعب مػف حػد ث أبػ  سػع د كبلهمػن ضػع ؼ   كالترمػذم كحسػن  مػف حػد ث أبػ  هر ػرة "إف الصػدق  

( ِٓٓ/ُك  مف حد ث أنس كهك ضع ؼ ادا"  انظر: تخػر ر أحند ػث اإلح ػن  ) لتطفع غضب الرب" كالبف حبنف نح
 . -رض  اهلل عن  –(  مف طر ؽ أب  أمنم  َٖٕ/ِ  كحسن  األلبنن  ف  صح   الانمع الصغ ر كز ندات  )
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 :لمطمب األولا

 تعريف النياحة.

 مغة: ال في النياحة

  : البكػػن  بصػػكت عػػنؿكن نحػػن  كهػػ  اسػػـ مػػف النػػكح   مصػػدر نػػنح  نػػكح نكحػػن كنكاحػػن
 .: البنك    كالننئح كنلعك ؿ

نمػػػػن سػػػػم ت النسػػػػن    أم تقنبم مػػػػنمنػػػػ  تنػػػػنكح الابمػػػػ ف  ك كأصػػػػؿ التنػػػػنكح: التقنبػػػػؿ    كا 
 .  ألف بعض ف  قنبؿ بعضن إذا نيٍحفى النكائ  نكائ   

الم ػػت   ف ػػذا هػػك    ف بكػػ ف ك نػػدبفبػػؿ بعضػػ ف بعضػػنن  فػػ  الانهم ػػ   قنككػػنف النسػػ
   (ُ).النكح كالن نح 

 :صطبلحاال في النياحة

ذا تكسػػ ر هػػ  رفػػع الصػػكت بنلبكػػن  عمػػ  الم ػػت  كشػػؽ الا ػػكب  كلطػػـ الخػػدكد  ككػػ 
 (ِ).سف الم ت عم  سب ؿ الازع كالتسخط  كتعداد محناألكان   كتخر ب الطعنـ

 

 

 

 

 

                                                           
(   ُٖٗ/ٕ(   كتػنج العػركس   لمزب ػدم   مػندة " نػكح " )ِّ/ُلسنف العرب  البف منظكر  مندة " نػكح" ): انظر( (ُ

 .(ِّٖ/ِ  لماكهرم   مندة " نكح ")كالصحنح 
 (  بتصرؼ.ُِٔ/ّ  البف منظكر  مندة " نىحىبى " )لسنف العرب: انظر (ِ)
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 :المطمب الثاني

 .النياحةحكم 

  كمراحػػنن مػػع   كمننقشػػنن   محمػػبلن   حػػكؿ حكػػـ الن نحػػ   أقػػكاؿ الفق ػػن سػػ عرض البنحػػث
   :  كفؽ الرؤ   ارت  الدل ؿ

 .الزيدي الفقو :أوالً 

كالصػػػراخ  كالمطػػػـ    ع الصػػػكت  كالصػػػ نح بنلك ػػػؿ  كالثبػػػكركتحػػػـر الن نحػػػ   كهػػػ  رفػػػ
ظ ػػنر الاػػزع  كالتفاػػع بطػػكؿ األصػػكات   كشػػؽ الا ػػب  كاػػز الشػػعر  ككسػػر السػػبلح  كا 

أنػػ  قػػنؿ: )خصػػمتنف مػػف  -صػػم  اهلل عم ػػ  كآلػػ  كسػػمـ  -كرفع ػػن  لمػػن ركم عػػف الرسػػكؿ
صم  اهلل عم ػ   –لمن كرد أف الرسكؿ ك  (ُ)عمؿ الانهم    الن نح  كالطعف ف  األنسنب(.

كركل أبػػػػك سػػػػع د (ِ)ن ػػػػ  عػػػػف النػػػػكح  فمػػػػن كفىػػػػ  أحػػػػده منػػػػن إال أـ سػػػػمم .  -كآلػػػػ  كسػػػػمـ 
قػػنؿ: ) لعػػف اهلل  –صػػم  اهلل عم ػػ  كآلػػ  كسػػمـ  -أف الرسػػكؿ -رضػػ  اهلل عنػػ   -الخػػدرم

 (ْ()ّ)الننئح  كالمستمع  (.

                                                           

(   حقق  كقنبمػ  عمػ  أصػكل : ّٓٗ: )(  رقـَِّ/ُالطعف ف  األنسنب ) ركا  البخنرم ف  األدب المفرد   بنب (ُ)
   : ـ(  بمفػػظ ُٖٗٗ -هػػػ  ُُْٗ) ُض  ط/سػػم ر بػػف أمػػ ف الزه ػػرم  الننشػػر: مكتبػػ  المعػػنرؼ لمنشػػر كالتكز ػػع  الر ػػن

  كصػحح  -رضػ  اهلل عنػ   –" شعبتنف ال تترك من أمتػ : الن نحػ    كالطعػف فػ  األنسػنب"   مػف حػد ث أبػ  هر ػرة 
 (.ُٗٔ/ُصح   الانمع الصغ ر )األلبنن  ف  

رضػ  اهلل  –(   مػف حػد ث أـ عط ػ  ُِٕٓ) :(   رقػـَٖ/ٗ  بنب ب ع  النسن  )ركا  البخنرم   كتنب األحكنـ  (ِ)
 . -عن ن
    : (  قػػنؿ ابػػف الممقػػفُُِِٔ(  رقػػـ: )ُٔٔ/ُٖ) –رضػػ  اهلل عنػػ   –ركا  أحمػػد فػػ  مسػػند أبػػ  سػػع د الخػػدرم  (ّ)

  كضعف  األلبنن  ف  ضػع ؼ الاػنمع (ِّٔ/ٓالمفظ مف طرؽ ضع ف "   انظر: البدر المن ر )ب ذا " الحد ث مركم 
 (.ٕٔٔ/ُالصغ ر )

 ِ  ط/ -صػػػنعن   –(  ز ػػػد بػػػف عمػػػ  بػػػف الحسػػػ ف  الننشػػػر: مكتبػػػ  الػػػ مف الكبػػػرل ُٕٓ/ُ: مسػػػند ز ػػػد )انظػػػر (ْ)
أحمد بف الحس ف السػ نغ  الح مػ  (   الحس ف بف ُّٔ/ِـ(  كالركض النض ر شرح مامكع الفق  الكب ر ) ُٕٖٗ)

(   كشػػرح األزهػػنر   المنتػػزع ُّٖ/ْ  كالبحػػر الزخػػنر   لممرتضػػ  ) -ب ػػركت  -الصػػنعنن    الننشػػر : دار الا ػػؿ  
هػ (   طبع عم  نفق  عبد  ٕٕٖ(   عبد اهلل بف أب  القنسـ  الش  ر بنبف مفتنح   ) ت: َّْ/ُمف الغ ث المدرار )

(   المؤ ػد بػنهلل  ح ػ  بػف ْٖٗ/ْ   كاالنتصػنر عمػ  عممػن  األمصػنر) -صػنعن   –لػ مف ا –اهلل إسمنع ؿ غمضػنف 
 .هػ(  بدكف تنر   طبع ْٕٗ  ) ت: حمزة بف إبراه ـ بف عم  الحس ن 
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 .  الحنفي الفقو: ثانياً 

 .    بحكـ الن نح ننؼ  ف من  تعمؽهننؾ قكالف لفق ن  األح

  لنػػػكحتحػػػر ـ اعمػػػ   (ُ): كأامعػػػت األمػػػ قػػػنؿ بعػػػض األحنػػػنؼ  القػػػكؿ األكؿ: التحػػػر ـ
  ألف هػػذا فعػػؿ   كخمػػش الكاػػك   كلطػػـ الخػػدكد  كشػػؽ الا ػػكب  كالثبػػكركالػػدعن  بنلك ػػؿ

ك كػػػػر  النػػػػكح كالصػػػػ نح فػػػػ  الانػػػػنزة كمنػػػػزؿ   قػػػػنلكا: : الكراهػػػػ القػػػػكؿ الثػػػػنن  (ِ)الانهم ػػػػ .
ف كػػنف مػػع الانػػنزة ننئحػػ   أك صػػنئح   الم ػػت  لمن ػػ  عنػػ   فعمػػن البكػػن  فػػبل بػػعس بػػ   كا 

 (ّ)زيارت.

 .المالكي الفقو: ثالثاً 

ظ نر الازع كالمطـ كالشؽكتحـر الن نح  ك   (ْ).عم  الم ت ا 

 .الشافعي الفقو: رابعاً 

: كأكػػر  الن نحػػ  قػػنؿ الشػػنفع   : الكراهػػ القػػكؿ األكؿلمشػػنفع   قػػكالف فػػ  حكػػـ الن نحػػ   

                                                           
( دعػػكل اإلامػػنع ف  ػػػن نظػػر  لكاػػػكد مػػف قػػنؿ بنلكراهػػػ  مػػف األحنػػػنؼ  كأرادكا ب ػػن التحػػر ـ  كسػػػ عت  فػػ  المننقشػػػ  (ُ

 لؤلقكاؿ.
 (.َُٖ/ُانظر: الاكهرة الن رة   لمحداد ) (ِ)
(  عبل  الد ف  أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكنسنن  الحنفػ   ) ت: َُّ/ُبدائع الصننئع ف  ترت ب الشرائع ) (ّ)

ـ (  كانظػػر: المحػػ ط البرهػػنن  فػػ  الفقػػ  النعمػػنن  ُٖٔٗ -هػػػ َُْٔ) ِهػػػ(  الننشػػر: دار الكتػػب العمم ػػ    ط/ٕٖٓ
ػػنزىةى البخػػنرم أبػػك المعػػنل  الحنفػػ   ) ت:  (  برهػػنفُٕٔ/ِ) الػػد ف محمػػكد بػػف أحمػػد بػػف عبػػد العز ػػز بػػف عمػػر بػػف مى

 -هػػػ  ُِْْ) ُط/  –لبنػػنف  –هػػػ(  تحق ػػؽ: عبػػد الكػػر ـ سػػنم  الانػػدم  الننشػػر: دار الكتػػب العمم ػػ   ب ػػركت ُٔٔ
المصػرم الحنفػ   ) ت: (  حسػف بػف عمػنر بػف عمػ  ِِْ/ُـ (  كمراق  الفػبلح شػرح مػتف نػكر اإل ضػنح ) ََِْ
 ـ (. ََِٓ -هػ  ُِْٓ) ُهػ(  اعتن  ب  كرااع : نع ـ زرزكر   الننشر: المكتب  العصر     ط/ َُٗٔ

(  عبد الرحمف بف محمد بػف عسػكر البغػدادم  أك ِّ/ُإرشند السنلؾ إل  أشرؼ المسنلؾ ف  فق  اإلمنـ منلؾ ) (ْ)
لننشػػر: شػػرك  مكتبػػ  كمطبعػػ  مصػػطف  البػػنب  الحمبػػ  كأكالد   هػػػ(  إِّأبػػك محمػػد  شػػ نب الػػد ف المػػنلك   ) ت: 

(   محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل  ابػػف اػػزم الكمبػػ  أبػػك ٔٔ/ُ  كانظػػر: القػػكان ف الفق  ػػ  ) ّمصػػر   ط/
ـ(  كحنشػػ   العػػدكم عمػػ  ُٕٕٗ) ُلبنػػنف   ط/  -ب ػػركت -هػػػ(  الننشػػر: دار القمػػـ ُْٕالقنسػػـ  الغرنػػنط   ) ت: 

هػػػ(  ُُٖٗ(  عمػػ  بػػف أحمػػد بػػف مكػػـر الصػػع دم أبػػك الحسػػف  العػػدكم   ) ت: َُْ/ُن ػػ  الطنلػػب الربػػنن )شػػرح كف
 ـ(.ُْٗٗ -هػ ُُْْتنر   النشر:)  -ب ركت  –تحق ؽ:  كسؼ الش   محمد البقنع   الننشر: دار الفكر 
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 (ُ)عم  الم ت بعد مكت .

كشؽ الا كب  كنشر الشػعكر  ك حـر النكح عم  الم ت    قنلكا: : التحر ـالقكؿ الثنن 
ٍن ىػن  -(ِ) كخمش الكاك   لمن ركت أـ عط    -: قنلػت: ) ن ننػن رسػكؿ اهلل -رىًض ى المَّ ي عى

مَّـى  سى مىٍ ً  كى مَّ  المَّ ي عى  (ْ()ّ)عف النكح(. -صى

 .  الحنبمي الفقو: خامساً 

اهلل  صػػم  -قػػنؿ ابػػف قدامػػ  :" كظػػنهر األخبػػنر تػػدؿ عمػػ  تحػػر ـ النػػكح   ألف النبػػ  
وَالَ    كلقػكؿ اهلل تعػنل : -رضػ  اهلل عنػ   -ن ػ  عن ػن فػ  حػد ث اػنبر -عم ػ  كسػمـ 

كألف ذلػػؾ  شػػب  الػػتظمـ     قػػنؿ أحمػػد: هػػك النػػكح[12]الممتحنزز:   ََؼْصِممُ ََٗ ِِممٍ ٠َؼْممشُو ٍ  
عمػػ    نػػص كث ػػر مػػف أتبػػنع المػػذهب الحنبمػػ كقػػد (ٓ)كاالسػػتغنث    كالسػػخط بقضػػن  اهلل".

 ( ٔ)  كأانزكا البكن  عم  الم ت مف غ ر كراه .عدـ اكاز الندب كال الن نح 

 
                                                           

 ـ(.َُٗٗهػ/َُُْعنـ النشر:)  -ب ركت –  الننشر: دار المعرف  (ُّٖ/ُاألـ  لمشنفع  ) (ُ)
: نس ب   بنت الحنرث  أـ عط   األنصػنر     غمبػت عم  ػن كن ت ػن  ك قػنؿ: اسػم ن نب شػ    كهػ  التػ  غسػمت ه  (ِ)

ـ أقػؼ ل ػن عمػ  تػنر   ل ن صحب  كركا ػ    ركت عن ػن حفصػ  بنػت سػ ر ف  كلػ  -صم  اهلل عم   كسمـ -بنت النب  
 (.ِٗٔ/ٕكأسد الغنب    البف األث ر )(   ُُٗٗ/ْ: االست عنب   البف عبد البر )كفنة   انظر

 (.ُٖٗسبؽ تخر ا  )صػ (ّ)
ل من  الشػنفع     ح   بف أب  الخ ر بف سنلـ أبك الحس ف العمران  ا(ُُٗ/ّف  مذهب اإلمنـ الشنفع  ) الب نف (ْ)

ر: ـ (  كانظػ َََِ -هػػ ُُِْ) ُط/ –اػدة  –  الننشػر: دار المن ػنج هػ(  تحق ؽ: قنسـ محمػد النػكرمٖٓٓ)ت: 
  أبػك بكػر بػف محمػد بػف عبػد (ُٓٔ/ُخ نر ف  حؿ غن ػ  االختصػنر)  ككفن   األ(ُُٔ/ِكم )  لمنك ركض  الطنلب ف

: عم  عبد الحم د بمطا  ق(  تحق ؽِٖٗالد ف الشنفع   )ت: المؤمف بف حر ز بف معم  الحس ن  الحصن   تق  
 .ـ (ُْٗٗ) ُط/ -دمشؽ –كمحمد كهب  سم منف   الننشر: دار الخ ر 

 .(َْٖ/ِ( المغن  )(ٓ
: اإلنصػػػنؼ فػػػ  معرفػػػ  الػػػراا  مػػػف الخػػػبلؼ (   كانظػػػرِٖٖ/ِقنػػػع   البػػػف مفمػػػ  ): المبػػػدع فػػػ  شػػػرح المانظػػػر (ٔ)
هػ(  الننشػر: ٖٖٓالدمشق  الصنلح  الحنبم   ) ت:  (   عبل  الد ف عم  بف سم منف أبك الحسف المرداكمٖٔٓ/ِ)

  عبػد القػندر بػف عمػر (ِّْ/ُح دل ػؿ الطنلػب )  بػدكف تػنر     كن ػؿ المػ رب بشػر  ِدار إح ن  التراث العرب    ط/
ػم منف عبػد تحق ػؽ هػػ( ُُّٓبف عبد القندر ابف عمر بف أبػ  تغمػب بػف سػنلـ التغمبػ  الشَّػٍ بىنن   ) ت:  : د. محمػد سي

 .ـ( ُّٖٗ -هػ  َُّْ) ُالكك ت   ط/ األشقر  الننشر: مكتب  الفبلح  اهلل
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 :الفقياءمناقشة أقوال 

الام ػػع متفػػؽ  أف  تبػػ ف   مػػف المػػذاهب الخمسػػ بعػػد اسػػتعراض البنحػػث أرا  الفق ػػن ك 
  فػػػنلمراد بنلكراهػػػ  نلكا بنلكراهػػػ  مػػػف األحنػػػنؼ  كالشػػػنفع    كالػػػذ ف قػػػعمػػػ  تحػػػر ـ الن نحػػػ 

: مػن ذكػر  ذا مػن نػص عم ػ  فق ػنؤهـ  كمػف ذلػؾ  كهػ  كراه  التحر ـ  كلػ س التنز ػ عندهـ
  أم مػف : قكلػ  كب ػرة كمعن (ُ)."الن نح  كب رة لمتكعد عم  ن ": صنحب البحر الرائؽ بعف

ك كػر  النػكح كالصػ نح فػ   ":ب نفسػ ن  قنؿ ف  مكطف آخػر مػف الكتػ  ألنالكبنئر المحرم 
 (ِ)."الاننزة كمنزؿ الم ت  لمن   عن  فعمن البكن   فبل بعس ب  

"كقػػػنؿ صػػػنحب حنشػػػ   مراقػػػ  الفػػػبلح فبػػػٌ ف أف  (ّ) : " قكلػػػ : "ك كػػػر  النػػػكح" أم  حػػػـر
 .  كراه  التحر ـراد بنلكراه الم

  كراهػػػ  التحػػػر ـ  كهنػػػنؾ مػػػف أئمػػػ  كأمػػػن قػػػكؿ الشػػػنفع   بكراهػػػ  الن نحػػػ   فػػػنلمراد ب ػػػن
    صػػػنحب ن ن ػػػ  المطمػػػب  ح ػػػث قػػػنؿ:    ككضػػػح   كمػػػن ـ:عمػػػ  ذلػػػؾ مػػػف نػػػٌص المػػػذهب 

كممػػن  اػػػب التثبػػػت ف ػػػ  أف الن نحػػػ  محٌرمػػػ   كاألخبػػػنر فػػػ  تغمػػػ ظ األمػػػر عمػػػ  الننئحػػػ   "
مش كرة  كالبكن  ل س بمحـر  كالقكؿ الضنبط ف  ذلػؾ أف كػٌؿ قػكؿ  تضػمف إظ ػنر اػزع 
 ننقض االنق ند كاالستسبلـ لقضن  اهلل  ف ك محـر  كشؽ الا ب  كضػرب الػرأس كالخػد  

ق ػػند لحكػػـ اهلل  كالػػذم ظ ػػر فػػ  األخبػػنر كمػػذاهب األئمػػ  أفعػػنؿه مشػػعرة بػػنلخركج عػػف االن
ـي ذلؾ  (ْ)."تحر 

محتمػػؿ هػػذا كمػػ  فػػ  البكػػن  بػػبل نػػدب كال ن نحػػ   أمػػن  (ٓ):" كلفػػظ الشػػنفع كقػػنؿ النػػككم
النػػػدب كالن نحػػػ  كلطػػػـ الخػػػد كشػػػؽ الا ػػػب كخمػػػش الكاػػػ  كنشػػػر الشػػػعر كالػػػدعن  بنلك ػػػؿ 

                                                           

 .(ٕٖ/ٕح كنز الدقنئؽ  البف نا ـ )البحر الرائؽ شر  (ُ)
 (.َِٕ/ِ)المصدر السنبؽ  (ِ)
 .(َٕٔ/ُحنش   المراق   لمطحطنكم ): انظر (ّ)
بػػف  كسػػؼ بػػف محمػػد الاػػك ن   أبػػك   عبػػد الممػػؾ بػػف عبػػد اهلل (ّٕ/ّ  المطمػػب فػػ  درا ػػ  المػػذهب ): ن ن ػػانظػػر (ْ)

عبػد العظػ ـ محمػكد الػٌد ب   الننشػر: دار  : أ. د.هػػ(  تحق ػؽْٖٕمنـ الحرم ف  )ت: المعنل   ركف الد ف  الممقب بإ
 ـ (.ََِٕ-هػُِْٖ) ُالمن نج   ط/

 (.ُّٖ/ُ: األـ )نح  عم  الم ت بعد مكت  "   انظر: " كأكر  الن أم ف  كتنب  األـ   كهك قكل  (ٓ)
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ح الام ػػػكر بػػػنلتحر ـ  ككقػػػع فػػػ  كػػػبلـ كالثبػػػكر  فكم ػػػن محرمػػػ  بنتفػػػنؽ األصػػػحنب  كصػػػر 
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".

  ن ػ  الصػر   عن ػن  عند ام ػع المػذاهب المػذككرة   لػكركد ال  فنلن نح  محرم كعم  
التكاػػػع عمػػػ  المػػػر ض  أك الم ػػػت لػػػـ  ػػػدخؿ فػػػ  ك   بنلعػػػذاب فػػػ  ارخػػػرة  متكعػػػد عم  ػػػنكل

صػػم  اهلل  -: لمػػن ثقػػؿ النبػػ قػػنؿ  -رضػػ  اهلل عنػػ   –س بػػف منلػػؾ أنػػ لحػػد ث  الن نحػػ 
      :كاكػػػرب أبػػػن  فقػػػنؿ ل ػػػن - ػػػن السػػػبلـ عم  -فقنلػػػت فنطمػػػ    اعػػػؿ  تغشػػػن   -عم ػػػ  كسػػػمـ

(  فممن منت  قنل  ػن أبتػن  ت:"  ػن أبتػن   أاػنب ربػن دعػن   ) ل س عم  أب ؾ كرب بعد ال ـك
 (ِ) ن أبتن  إل  ابر ؿ ننعن  ". مف ان  الفردكس معكا   

: "  ستفند مػف الحػد ث اػكاز التكاػع لمم ػت عنػد احتضػنر    بمثػؿ قػكؿ قنؿ ابف حار
  صػػم  اهلل عم ػػ   -  ألنػػ اكػػرب أبػػن    كأنػػ  لػػ س مػػف الن نحػػ ك  -عم  ػػن السػػبلـ  -فنطمػػ  

: أف تمػؾ األلفػنظ بعػد أف قػبض كاأبتػن    ف ؤخػذ منػ  كأمػن قكل ػنأقرهن عمػ  ذلػؾ   -سمـ ك 
ف ػ  ظػنهرا    بخػبلؼ مػن إذا كننػتن ب ػن ال  منػع ذكػر  ل ػن بعػد مكتػ إذا كنف الم ت متصػف

    (ّ)."   أك ال  تحقؽ اتصنف  ب ن ف دخؿ ف  المنعكهك ف  البنطف بخبلف 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(َّٕ/ٓالمامكع شرح الم ذب )( (ُ

 (.ِْْٔ: )(  رقـُٖ/ ٔ)  -اهلل عم   كسمـ صم  -ركا  البخنرم  كتنب المغنزم   بنب آخر من تكمـ ب  النب  (ِ)
 . (ُْٗ/ٖفت  البنرم )  (ّ)
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 :المطمب الثالث

 .النياحة ذمّ  في النبوية األسباب

   من ن:عف الن نح   ألسبنب عدة –صم  اهلل عم   كسمـ  -ن   النب 

 :من دعوى الجاىمية النياحة أواًل:

 -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -عػف النبػ   -رضػ  اهلل عنػ  -لحد ث عبد اهلل بف مسعكد  
 (ُ).( ؽ الا كب  كدعن بدعكل الانهم  أن  قنؿ: ) ل س منن مف ضرب الخدكد  كش

ممتػػػثبلن لطر قتنػػػن   كال مقتػػػد نن بنػػػن  كال لػػػ س متعسػػػ نن بسػػػنتنن :أم  قكلػػػ  : ) لػػػ س منػػػن ( 
 (ِ).م  ألف لطـ الخدكد كشؽ الا كب مف أفعنؿ الانه  الت  نحف عم  ن

 دعكل الانهم     طمؽ عم  أمر ف: قنؿ ابف دق ؽ الع د: "ك 

 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".

 النياحة سبب لعذاب الميت، إذا تسبب فييا. ثانيًا:

صػم  اهلل عم ػػ   –قػػنؿ: قػنؿ رسػػكؿ اهلل  –رضػػ  اهلل عنػ   – (ْ)عػف المغ ػرة بػػف شػعب 

                                                           

 (   كمسػػمـ   كتػػنبُِْٗ(  رقػػـ: )َُّ/ِمنػػن مػػف ضػػرب الخػػدكد )  بػػنب: لػػ س ركا  البخػػنرم  كتػػنب الانػػنئز (ُ)
 .(ِٔٗ(  رقـ: )ٗٔ/ُل الانهم   )  بنب تحر ـ ضرب الخدكد كشؽ الا كب كالدعن  بدعك اإل منف

 .(ِٕٕ/ّ) بف بطنؿال  صح   البخنرم : شرحانظر (ِ)
 .( ِّٓ/  ُكنـ شرح عمدة األحكنـ )إحكنـ األح (ّ)
بػف سػعد بػف عػكؼ بػف هك: المغ رة بف شعب  بف أب  عنمر بف مسعكد بػف معتػب بػف منلػؾ بػف كعػب ابػف عمػرك  (ْ)

  أسػػػمـ عػػػنـ الخنػػػدؽ  كقػػػدـ م ػػػنارا  كق ػػػؿ: إف أكؿ نػػػ  أبػػػن عبػػػد اهلل  كق ػػػؿ: أبػػػن ع سػػػ قػػػ س  كهػػػك ثق ػػػؼ الثقفػػػ    ك
سػد (  كأُْْٔ – ُْْٓ/ْ: االسػت عنب   البػف عبػد البػر )هػػ (. انظػر َٓنت بنلككفػ  عػنـ ) مشنهد  الحد ب ػ   كمػ
 .(ِّٖ/ٓالغنب    البف األث ر )
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   (ُ)مف ن   عم    عذب بمن ن   عم  (.: )  -كسمـ 

 قػػػكؿ: كاأخػػػن    فقػػػنؿ  أحػػػد الصػػػحنب اعػػػؿ  -رضػػػ  اهلل عنػػػ   -لمػػػن أصػػػ ب عمػػػر ك 
:) إف الم ػػػت ل عػػػذب ببكػػػن  قػػػنؿ -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ -النبػػػ  عمػػػر: أمػػػن عممػػػت أف

   (ِ)الح (.

   كقػػد ايستًشػػكؿ ذلػػؾ  الحػػد ث دل ػػؿ عمػػ  تعػػذ ب الم ػػت بسػػبب الن نحػػ  عم ػػ كفػػ  هػػذا
   كه :  عؿ غ ر   كاختمفت اكابنت العممن   عم  خمس  أقكاؿبف ألن  تعذ ب

ف عػذب    كقػد أقػٌر عم ػ  أهمػ  فػ  ح نتػ سػنت  كطر قتػ  أن   عذب بذلؾ إذا كنف األّول:
ف لـ  كف طر قت  فإن  ال  عذب     أهمػ  فنلمراد عم  هػذا أنػ   عػذب بػبعض بكػن لذلؾ  كا 

 كحنصم  أن  قد  عذب العبد بفعؿ غ ر   إذا كنف ل  ف   سبب.

كا: كقػد   كهػك تعك ػؿ الام ػكر  قػنل عػذب إذا أكصػ  أف  بكػ  عم ػ المػراد أنػ   الثاني:
كال  مػػـز مػػف كقػػكع الن نحػػ  مػػف أهػػؿ الم ػػت امتثػػنالن لػػ  أف ال   كػػنف معركفػػنن عنػػد القػػدمن 

ػػػػذب عمػػػػ    عػػػػذب لػػػػك لػػػػـ  متثمػػػػكا   بػػػػؿ  عػػػػذب بماػػػػٌرد اإل صػػػػن   فػػػػإف امتثمػػػػك  كنػػػػنحكا عي
  ألن ن بسبب .  اإل صن   ألن  فعم   كالن نح  :األمر ف

  كف ػػػ  بيٍعػػػد ال غ ػػػر  أصػػػبل أنػػػ  خػػػنص بنلكػػػنفر  كأف المػػؤمف ال  عػػػذب بػػػذنب الثالـــث:
   فإف الكنفر ال  حمؿ عم   ذنب غ ر  أ ضنن. خف 

    تكب   المبلئك  لمم ت بمن  ندب  ب  أهم .أف معن  التعذ ب الرابع:

  فإنػػ  ن  قػػع مػػف أهمػػ  مػػف الن نحػػ  كغ رهػػنأف معنػػ  التعػػذ ب تػػعلـ الم ػػت بمػػ الخــامس:

                                                           

(   كمسػمـ   كتػنب ُُِٗ: ) (  رقػـَُِ/ِالن نح  عم  الم ت )  بنب من  كر  مف البخنرم  كتنب الاننئزركا   (ُ)
 .-رض  اهلل عن من  –(  مف حد ث ابف عمر ََِِ: )(  رقـْٓ/ّذب ببكن  أهم  عم   )الاننئز   بنب الم ت  ع

: "  عذب الم ت ببعض بكن  أهمػ  عم ػ "  -ـصم  اهلل عم   كسم -ركا  البخنرم  كتنب الاننئز   بنب قكؿ النب  (ِ)
م ت  عػذب ببكػن  أهمػ  عم ػ  (   كمسمـ   كتنب الاننئز  بنب الَُِٗ: ) (  رقـَُِ/ِا كنف النكح مف سنت  "  )إذ
 .(ُِْٖ: )(  رقـُْ/ّ)
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 (ُ) رؽ ل ـ.

 وقوع العذاب يوم القيامة عمى النائحة، إذا لم تتب قبل موتيا:  ثالثَا:

صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –لنبػػ  أف ا -رضػػ  اهلل عنػػ   -(ِ)لحػػد ث أبػػ  منلػػؾ األشػػعرم
 ػػن سػػربنؿ مػػف قطػػراف    تقػػنـ  ػػـك الق نمػػ  كعم ) الننئحػػ  إذا لػػـ تتػػب قبػػؿ مكت ػػن :قػػنؿ –

 (ّ).كدرع مف ارب(

شػػ    تحمػػب مػػف  السػػربنؿ: القمػػ ص  كالقطػػراف:  : )عم  ػػن سػػربنؿ مػػف قطػػراف(كقكلػػ 
نمػػػن اشػػػار   نػػػع بػػػ  اإلبػػػؿ اشػػػتعنل ن   لفحتػػػ  قػػػكم  ألف النػػػنر إذا عمػػػت سػػػراب م ـ منػػػ   كا 
 .فنشتد إحراق ن لمامكد

ككاػػػ  المننسػػػب  بػػػ ف هػػػذا كبػػػ ف حنل ػػػن: أف نكح ػػػن لمػػػن كػػػنف سػػػببن لتحر ػػػؽ المحػػػزكن ف 
ث ػػنب ـ  ألبسػػػت ثكبػػن مػػػف العػػػذاب تػػكد لػػػك أنػػػ  تحػػرؽ  كلمػػػن كػػػنف نكح ػػن كممػػػن تػػػردد زادت 

ممن لفحتػ  النػنر  المكع  كقكم احتراؽ القمكب بننر الكاد  اعؿ لبنس ن مف قطراف  ألن  ك
  كنكح ػن  ث ػر ألف الاػرب  ث ػر دا  الحكػ   ف اػربزاد اشتعنل   ككذلؾ اعؿ ل ن درع مػ

 (ْ)  بكاطف القمكب مف الازع كاألس .من ف

 

 

 

 

                                                           
  (َُِ/  ِعمػ  مكطػع اإلمػنـ منلػؾ ) كشرح الزرقػنن   (َِِ/  ٖ) داكد أب  سنف عم  الق ـ ابف حنش   ( انظر:(ُ
 .(ُٔٔ/ ِ)لمصنعنن    السبلـ سبؿك 

لػ  صػحب   -صم  اهلل عم   كسػمـ -( هك: عمرك بف الحنرث بف هننآل   قدـ ف  السف ن  مع األشعر  ف عم  النب (ِ
سػػت عنب  : االتػػنر   كفػػنة فػػ  كتػػب التػػرااـ. انظػػر  كلػػـ  ػػذكر لػػ  عطػػن  بػػف  سػػنر  كسػػع د بػػف أبػػ  هػػبلؿ  ركل عنػػ  

 (.ِٕٔ/ٔ  كأسد الغنب   البف األث ر )(ُْٕٓ/ْالبف عبد البر )
 .(َِِّرقـ: )  (ْٓ/ّركا  مسمـ   كتنب الاننئز  بنب التشد د ف  الن نح  ) (ّ)
 (.ُُُٕ/ُانظر: كشؼ المشكؿ مف حد ث الصح ح ف  البف الاكزم ) (ْ)
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 :المطمب الرابع

 .طريقة العبلج النبوي لمنياحة

 ف مف كقع ف  الن نح   بعدة أمكر  من ن: –صم  اهلل عم   كسمـ  –لقد عنلر النب  

 .  النيي الصريح عن النياحة أواًل:

  كأرشػػػد إلػػػ  البكػػػن  بػػػدكف حػػػ عػػػف الن ن -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  -لقػػػد ن ػػػ  النبػػػ  
صػػم  اهلل عم ػػ   -قنلػػت: بن عنػػن رسػػكؿ اهلل  –رضػػ  اهلل عن ػػن  -فعػػف أـ عط ػػ    صػػكت
  (ُ)عف الن نح . كن ننن  [12]الممتحن:    و٢َ ال  َُشْش٣َِْ٘ تِاٜٝ ُِ ةَُْئها فقرأ عم نن  -كسمـ 

عنػد الب عػ  أف  - ػ  كسػمـصػم  اهلل عم  -أخذ عم نن النب  ):كف  لفظ: قنلت أـ عط  
 (ِ).ال ننكح(

: قػػنؿ -رضػػ  اهلل عنػػ   -نػػس بػػف منلػػؾ   فمحػػد ث أكأمػػن إرشػػند  العممػػ  إلػػ  البكػػن 
 (ّ)  ككػػنف ظئػػراقػػ فعمػػ  أبػػ  سػػ ؼ ال -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ   -دخمنػػن مػػع رسػػكؿ اهلل 

 إبػػػراه ـ فقبمػػػ   -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  -فعخػػػذ رسػػػكؿ اهلل  -عم ػػػ  السػػػبلـ  -إلبػػػراه ـ 
بػػراه ـ  اػػكد بنفسػػ   فاعمػػت ع نػػن رسػػكؿ اهللكشػػم   ثػػـ دخمنػػن عم ػػ  بعػػد ذلػػؾ صػػم   -  كا 

  فقػػػنؿ: إن ػػػن : كأنػػػت  ػػػن رسػػػكؿ اهلل- أحػػػد أصػػػحنب   فقػػػنؿ لػػػ  تػػػذرفنف -اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ 
: إف الع ف تدمع  كالقمػب  حػزف  -صم  اهلل عم   كسمـ -  فقنؿ بعخرلثـ أتبع ن رحم   

نن بفراقؾ كال نقكؿ إال من  رض  ربنن  (ْ) ن إبراه ـ لمحزكنكف (.  كا 

                                                           

(   رقػػـ :   ُٕٖ/ٔ[ )ُِالمؤمنػػنت  بن عنػػؾ{ ]الممتحنػػ : ركا  البخػػنرم   كتػػنب تفسػػ ر القػػرآف   بػػنب } إذا اػػن ؾ  (ُ)
 (ِْٖٗ.) 

 (.َُّٔ: ) (  رقـ َُٔ/ِن  كالزار عف ذلؾ )  بنب من  ن   مف النكح كالبك  كتنب الاننئز ركا  البخنرم (ِ)
نمػػن كننػت زكاتػ  ترضػػع  إال أنػ  لمػػن كػنف بمبنػػ  سػم  ظئػػرا.  (ّ) القػ ف: الحػداد  كامعػػ  ق ػكف  كالظئػػر: المرضػع   كا 

 (.ِّٕ/ّانظر: كشؼ المشكؿ مف حد ث الصح ح ف  البف الاكزم )

  : (  رقػػـَُٓ/ِ« )إنػػن بػػؾ لمحزكنػػكف»: -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -ركا  البخػػنرم  كتػػنب الانػػنئز  بػػنب قػػكؿ النبػػ  (ْ)
الع ػػػػنؿ كتكاضػػػػع  كفضػػػػؿ   كمسػػػػمـ   كتػػػػنب الفضػػػػنئؿ   بػػػػنب رحمتػػػػ  صػػػػم  اهلل عم ػػػػ  كسػػػػمـ الصػػػػب نف ك (َُّّ) 

 (.ُِّٓ: ) (  رقـَُٕٖ/ْذلؾ)
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 .النائحة، ولعنيا البراءة من ثانيًا:

م ػػ   أنػػ  كاػػع كاعػػن فغشػػ  ع -رضػػ  اهلل عنػػ   -فمحػد ث أبػػ  مكسػػ  : أمــا البــراءة 
: أنػػن  ػػرد عم  ػػن شػػ ئن  فممػػن أفػػنؽ  قػػنؿ   فمػػـ  سػػتطع أفكرأسػػ  فػػ  حاػػر امػػرأة مػػف أهمػػ 
صػػم  اهلل  -إف رسػػكؿ اهلل  -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  -بػػرم  ممػػف بػػرئ منػػ  رسػػكؿ اهلل 

  (ِ) (ُ)برئ مف الصنلق  كالحنلق  كالشنق .  -عم   كسمـ

شػػؽ ك   ) لػػ س منػػن مػػف ضػػرب الخػػدكد -رضػػ  اهلل عنػػ   -حػػد ث ابػػف مسػػعكدكفػػ  
 (ّ)دعكة الانهم  (.كدعن ب  الا كب

    فػ  الػردع عػف الكقػكع فػ  مثػؿ ذلػؾفنئدة إ راد هػذا المفػظ المبنلغػ  (:) ل س مننقكل 
  أم: مػن أنػت عمػ  طر قتػ    كلسػت منػ عند معنتبت : لست منؾكمن  قكؿ الراؿ لكلد  
:  نبغػ  الخػكض فػ  تعك ػؿ هػذ  المفظػ  ك قػكؿأنػ  كػنف  كػر   الثػكرم   كحك  عف سػف نف

عمػ  : المعنػ  لػ س   كأبم  فػ  الزاػر  كق ػؿالنفكس عف ذلؾ  ل ككف أكقع ف أف نمسؾ 
ف كػنف معػ  أصػم ف فػركع الػد ف  أم أن  خرج مف فرع مد ننن الكنمؿ إف هػذا  كربمػن    كا 

   (ْ).-رض  اهلل عن  -النف   فسر  التبر  الذم ف  حد ث أب  مكس 

صػم   -: قػنؿ رسػكؿ اهلل قػنؿ –رضػ  اهلل عنػ   -أنػس بػف منلػؾ فمحد ث: وأما لعنيا
مػػنر عنػػد نعمػػ   كرنػػ  عنػػد ) صػػكتنف ممعكنػػنف فػػ  الػػدن ن كارخػػرة   مز : - عم ػػ  كسػػمـاهلل

                                                           

  (   كمسػػمـُِٔٗ(  رقػػـ: )َُّ/ِالحمػػؽ عنػػد المصػػ ب  )ركا  البخػػنرم   كتػػنب الانػػنئز   بػػنب مػػن  ن ػػ  مػػف  (ُ)
 .(ِٖٗ(  رقـ: ) َٕ/ُالانهم   ) الا كب كالدعن  بدعكلكتنب اإل منف   بنب تحر ـ ضرب الخدكد كشؽ 

(  الصػنلق : ) كقكل  االنفصنؿ  كالبرا ة اإلسبلـ  عف نف    رد كلـ الفعؿ  ذلؾ فعؿ ممف: أم( برم  أنن: ) كقكل (ِ) 
ػػمىقيككيـ {: تعػنل  قكلػػ  كمنػ  الصػػند  بػدؿ بنلسػػ ف ف ػ  ك قػنؿ بنلبكػػن  صػكت ن ترفػػع التػ : أم كالقػػنؼ  الم ممػ  بنلصػند  سى
 التػ  هػ ( كالشػنق : ) كقكلػ  المصػ ب   عنػد شػعرهن تحمؽ الت  ه ( كالحنلق ) :كقكل   [ ُٗ:األحزاب.]} ًحدىادو  ًبعىٍلًسنى و 
/ ْاألكطػػنر ) : ن ػػؿانظػػر. بنلقضػػن  الرضػػن بعػػدـ مشػػعرة  ألن ػػن األفعػػنؿ هػػذ  تحػػر ـ عمػػ   ػػدؿ كالحػػد ث ثكب ػػن  تشػػؽ
 .(  بتصرؼ  س رُٓٓ
 .(ُْٗتخر ا  )صػسبؽ  (ّ)
 .(ُٕٓ/ْ)   لمشككنن ن ؿ األكطنر انظر: (ْ)
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د د بتشػػػ "كرنػػػ "كمعنػػػ  مزمػػػنر  أم: زمػػػر بنلمزمػػػنر  عنػػػد حػػػندث سػػػركر   (ُ).مصػػػ ب  (
  (ِ)ص ح  عند مص ب .النكف  أم: 

 . االسترجاع والصبر ثالثًا:

 -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -: سػػمعت رسػػكؿ اهلل -عن ػػن  رضػػ  اهلل –(ّ)تقػػكؿ أـ سػػمم  
نػن إل ػ  رااعػكف  الم ػـ اهلل  ف قػكؿ مػن أمػر   قكؿ: ) من مف مسمـ تص ب  مص ب  : إنػن هلل كا 

قنلػت: فممػن   ن  إال أخمػؼ اهلل لػ  خ ػرا من ػن (أارن  ف  مص بت    كأخمؼ لػ  خ ػرا من ػ
أكؿ ب ػػت هػػنار إلػػ  رسػػكؿ    سػػمم  مػػت: أم المسػػمم ف خ ػػر مػػف أبػػق (ْ)مػػنت أبػػك سػػمم 

صم  اهلل عم    -  فعخمؼ اهلل ل  رسكؿ اهلل ؟ ثـ إن  قمت ن- عم   كسمـصم  اهلل -اهلل 
  (ٓ).-كسمـ

                                                           

إال ب ػػػذا اإلسػػػنند    هػػػذا الحػػػد ث ال نعممػػػ   ػػػركل عػػػف أنػػػس:" ك (  كقػػػنؿُّٕٓ(  رقػػػـ :)  ِٔ/ ُْ) ركا  البػػػزار (ُ)
  (   عػف الحسػف البصػرم   انظػر: مصػنؼ عبػد الػرزاؽُْْٕٗ)  :  رقـ(ٔ/ ُُا  عبد الرزاؽ ف  مصنف " )كأخر 
 –ب ركت  –: المكتب اإلسبلم  الرزاؽ بف همنـ الصنعنن    تحق ؽ: حب ب الرحمف األعظم    الننشركر عبد أبك ب
         : فػػػػ ض   لممنػػػػنكمانظػػػػر .ؿ ال  ثمػػػػ :" رانلػػػػ  ثقػػػػنت ":" ركاتػػػػ  ثقػػػػنت "  كقػػػػن هػػػػػ (  قػػػػنؿ المنػػػػذرمَُّْ)  ِط / 

لػ  " ك    كقػنؿ فػ  السمسػم  الصػح ح  :(   عف أنس مرفكعػنِٕٓ/ُالصغ ر ) ( كأكرد  األلبنن  ف  الانمعِٕٕ/ْ) 
( مف طر ؽ محمد بف عبد الرحمف بف أب  ل م  عف عطن  عف انبر  َْ/  ْشنهد  زداد ب  قكة   أخرا  الحنكـ ) 

  كهػك  ب ػدم   فننطمقػت معػ  إلػ  إبػراه ـ ابنػ  -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -عف عبػد الػرحمف بػف عػكؼ قػنؿ: أخػذ النبػ 
:   قنؿ: فقمتف  حار  حت  خرات نفس    قنؿ: فكضع  ك بك  -صم  اهلل عم   كسمـ - اكد بنفس    فعخذ  النب 

: كن  ن  ت عف صكت ف أحمق ف فنار فل   كأنت تن   عف البكن  ؟ قنؿ: إن  لـ أن  عف البكن   ك تبك   ن رسكؿ اهلل
م  الصػػػح ح   لؤللبػػػنن  : السمسػػػعنػػػد مصػػػ ب ". انظػػػر لشػػػ طنف   كصػػػكتصػػػكت عنػػػد نغمػػػ  ل ػػػك ك لعػػػب ك مزام ػػػر ا

(ُ/ِْٔ)  . 
-هػػػ ُُّْككم البنتنػػ   ) ت    محمػػد بػػف عمػػر النػػ( ُٕٔ/ ُ ػػث فػػ  شػػرح لبػػنب الحػػد ث )تنقػػ   القػػكؿ الحث (ِ)

ـ(  كهػك: شػرح ُٕٓٗهػػ / ُّٕٕ)  ْ  ط/ - القنهرة   مصر -  الننشر: مطبع  مصطف  البنب  الحمب  ـ(ُٕٖٗ
   لمس كط .د ثعم  لبنب الح

أبكهن أبك أم   بف المغ رة بف عبد اهلل بف  -صم  اهلل عم   كسمـ  -: هند بنت أب  أم    أـ سمم  زكج النب  ه  (ّ)
منتػت   -سػمـ صػم  اهلل عم ػ  ك  –  تزكا ن النبػ  أب  سمم  بف عبد األسد  فممن منتعمر بف مخزـك   كننت تحت 

 (.ُُِٗ- َُِٗ/ْعبد البر ) : االست عنب  البفهػ (. انظر َٔعنـ )
تعن  زكا ن : عبد اهلل بف عبد األسد بف هبلؿ بف عبد اهلل بف عمرك  بف مخزـك بف  قظ  بف مرة بػف كعػب بػف  (ْ)

لػؤم القرشػػ  المخزكمػ   أسػػمـ بعػػد عشػرة أنفػػس  فكػػنف الحػندم عشػػر مػػف المسػمم ف  هػػنار مػػع زكاتػ  أـ سػػمم  إلػػ  
 (.َْٗ – ّٗٗ/ّر: االست عنب  البف عبد البر )هػ (. انظ ّالحبش   منت عنـ ) أرض

 .(ُِٓٔ(  رقـ: )  ّٕ/ّالمص ب  )ركا  مسمـ   كتنب الاننئز   بنب من  قنؿ عند  (ٓ)
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  لمػػف أيصػػ ب بمصػػ ب  –مـ صػم  اهلل عم ػػ  كسػػ –  تعمػػ ـ مػػف النبػػ  ففػ  هػػذا الحػػد ث
نن إل أف  قكؿ    سم  اسػترانع  كمعنػن  أننػن هلل  كرااعػكف إل ػ    كهذا  رااعكف: إنن هلل كا 

  كعػػدـ تسػػخط ر  اهللبمػػن قػػد    كرضػػلػػ  عمػػ  صػػبر مػػف ابتيمػػ  بمصػػ ب كالػػدعن  ف ػػ  دال
 . عم  من قضن 

كتعابػػػت أـ سػػػمم  العتقندهػػػن أنػػػ  ال أخ ػػػر مػػػف أبػػػ  سػػػمم    كلػػػـ تطمػػػع أف  تزكا ػػػن 
.ف ك خنرج مف هذا  -  كسمـصم  اهلل عم  -رسكؿ اهلل   (ُ)العمـك

 .  النائحة: إرشاده إلى حثو التراب في فم ، وىوالزجر بالجانب الحسي رابعًا:

فنحػث فػ  أفػكاه ف  ):لمف أخبر  عف النسن  الننئحػنت -صم  اهلل عم   كسمـ –لقكل  
 (ِ).(التراب

 ػدؿ عمػ  أن ػف تمػند ف عمػ    قنؿ ابػف حاػر: " قكلػ : ) فنحػث فػ  أفػكاه ف التػراب (
 ( ّ)". األمر الممنكع

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .(ِّٔ/ٓ)انظر: مشكنة المصنب    لمتبر زم  (ُ)
(  ُِٗٗ(  رقػػـ: )  َُٔ/ِب   عػػرؼ ف ػػ  الحػػزف )ركا  البخػػنرم  كتػػنب الانػػنئز   بػػنب مػػف امػػس عنػػد المصػػ  (ِ)

 .(َِِْ  رقـ: ) (ْٓ/ّلن نح  )  بنب التشد د ف  اكمسمـ  كتنب الاننئز
 .(ُْٓ/ٕفت  البنرم ) (ّ)
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 الفصل الثالث:

 .ب والعبلج، األسباية األخبلقية والسموكيةمجاالت الذم القول

كف  هذا الفصؿ تننكؿ البنحث  القضن ن األخبلق    كالسمكك    المتعمق  بنلقكؿ 
كالغرض مف ذلؾ  –إف كادت  –  كذكر بعض الصكر المذمـك  مب ننن األسبنب كالعبلج

 هك االبتعند عن ن  كحفظ المسنف مف الكقكع ف  ن.

 :ويتضمن ثمانية مباحث

 المبحث األول: المعن.

 : السب.المبحث الثاني

 : الشتم.المبحث الثالث

 : الكذب.المبحث الرابع

 : الغيبة.المبحث الخامس  

 : النميمة.المبحث السادس   

 : الجدال.المبحث السابع 

 .: التعدي في الدعاءلمبحث الثامنا            
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 المبحث األول: 

 المعن.

 :وفيو ثبلثة مطالب

 .المطمب األول: تعريف المعن                   

 .المعن ذمّ  في النبوية األسباب: المطمب الثاني  

 : طريقة العبلج النبوي فيمن لعن.لثالثالمطمب ا    
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 :المطمب األول

 تعريف المعن.

   :المعن في المغة

المشػػػتـك  :كالٌمعػػػف: الٌتعػػػذ ب  كالميمىٌعػػػفي  المعػػػٌذب  كالمًَّعػػػ في  لعػػػف"  " مػػػعخكذ مػػػف الفعػػػؿ
  كلىعىٍنتي : سىبىٍبتي   كلىعىنى ي اهللي: بنعد .المسبكب

(ُ) 

  :والمعن في االصطبلح

بعند عمػ  سػب ؿ السػخط  كهػك هلل تعػنل  فػ  الػدن ن  انقطػنع عػف قبػكؿ ف ضػ   " طرد كا 
 (ِ)كتكف ق   كف  ارخرة عقكب   كمف اإلنسنف دعن  عم  غ ر ".

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ُِِ/ّٔ  كتنج العركس   لمزب دم  مندة "لعف ")(ُُْ/ُانظر: معاـ الع ف  لمفراه دم  مندة " لعف " ) (ُ)
  (ُِِ/ّلعمػػـك فػػ  اصػػطبلحنت الفنػػكف): اػػنمع ا(  كانظػػرِٖٗ/ُتعػػنر ؼ   لممنػػنكم )التكق ػػؼ عمػػ  م مػػنت ال (ِ)

  الننشػر: دار الكتػب عبنراتػ  الفنرسػ  : حسػف هػنن  فحػص   عػربالنب  بػف عبػد الرسػكؿ األحمػد نكػرمالقنض  عبد 
. (   دَّّ/ُفق ػػػػ  لغػػػػ  كاصػػػػطبلحن )القػػػػنمكس الـ (  ك َََِ -هػػػػػ ُُِْ) ُركت  ط / ب ػػػػ –لبنػػػػنف  -العمم ػػػػ  

ـ (  كمكسػػػػكع  كشػػػػنؼ  ُٖٖٗ -هػػػػػ  َُْٖ) ِط/ –سػػػػكر    –دمشػػػػؽ  سػػػػعدم أبػػػػ  حب ػػػػب  الننشػػػػر: دار الفكػػػػر.
  محمد بف عم  ابف القنض  محمد حنمد بف محٌمػد صػنبر الفػنركق  الحنفػ  (َُْٖ/ِصطبلحنت الفنكف كالعمـك )ا

شػػػراؼ كمرااعػػػ : د. رف ػػػؽ العاػػػـ  تحق ػػػؽ: د. عمػػػ  دحػػػركج  نقػػػؿ الػػػنص ُُٖٓالت ػػػننكم  )ت: بعػػػد  هػػػػ(  تقػػػد ـ كا 
 ـ (.ُٔٗٗ) ُط/ -ب ركت –العرب  : د. عبد اهلل الخنلدم  الننشر: مكتب  لبننف ننشركف  الفنرس  إل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  )214( 
 

 :المطمب الثاني

 .المعن ذمّ  في النبوية األسباب

     تبػػ ف لػػ  أف هنػػنؾ أسػػبنبالمعػػف المتتبػػع لمنصػػكص النبك ػػ  الػػكاردة فػػ  الن ػػ  عػػف
 :  كمف تمؾ األسبنب من  عت الن  كًحكـ تترتب عم  

 .أن لعن المؤمن  كقتمو أواًل:

فػنلمعف هػك  (ُ).(كمف لعف مؤمنػن ف ػك كقتمػ : ) -صم  اهلل عم   كسمـ  –لقكؿ النب   
 (ِ)اإلبعند مف الرحم   ككذلؾ القتؿ إبعند المقتكؿ مف الح نة.

 أن المعنة ترجع عمى قائميا، ويبوء بإثميا، إن لم يكن الممعون مستحقًا ليا. ثانيًا:

 –صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –أف النبػ   -رضػ  اهلل عن مػن –عبػنس لحد ث ابػف كذلؾ  
 (ّ)قنؿ : ) ل س أحد  معف ش ئن ل س ل  بعهؿ  إال راعت عم   المعن (.

 المعن ليس من صفات أىل اإليمان. ثالثًا:

صػػم  اهلل  -قػػنؿ: قػػنؿ رسػػكؿ اهلل   -نػػ  عرضػػ  اهلل  -لحػػد ث عبػػد اهلل بػػف مسػػعكد 
(. المؤمف: ) ل س -عم   كسمـ   (ْ)بطىعَّنف  كال بمعَّنفو

                                                           
(  مػػف حػػد ث ثنبػػت بػػف َْٕٔ(  رقػػـ: )ُٓ/ٖ  كتػػنب األدب   بػػنب مػػن  ن ػػ  مػػف السػػبنب كالمعػػف )ركا  البخػػنرم( (ُ

 . -رض  اهلل عن   –الضحنؾ 
 .(َِٗ/ٗح   البخنرم  البف بطنؿ ): شرح صانظر (ِ)
ٍعبػدى  التم مػ   ْٕٓٓ: ) (   رقـٓٓ/ ُّكا  ابف حبنف ) ر  (ّ) (   محمد بف حبنف بف أحمد بف حبنف بف معنذ بف مى

 ُب ػػػركت   ط/: شػػػع ب األرنػػػؤكط  الننشػػػر: مؤسسػػػ  الرسػػػنل   هػػػػ( تحق ػػػؽّْٓارم   البيسػػػت   )ت: أبػػػك حػػػنتـ  الػػػد
(  َِٔ/ٔظمػ ف إلػ  زكائػد ابػف حبػنف )ال: مػكارد نؿ المحقؽ: "حد ث صح   ". كانظر  كقـ ( ُٖٖٗ -هػ  َُْٖ)

: حسػ ف سػم ـ هػػ(  تحق ػؽَٕٖ منف ال  ثمػ   )ت:   أبك الحسف نكر الد ف عم  بف أب  بكر بػف سػم(ُٖٖٗرقـ : ) 
 ُُُْ) ُأسد الٌداران    كعبد  عم  الككشؾ  كقنال :" إسنند  صػح   "  الننشػر: دار الثقنفػ  العرب ػ   دمشػؽ   ط/ 

 ـ(.ُِٗٗ-ـ َُٗٗ) -هػ(  ُُِْ -
: " ف ػ  (  كقػنؿ ال  ثمػ  ّّٖٗرقػـ: )  (ٓٓ/ْ)  -رضػ  اهلل عنػ   –مسػعكد  ركا  أحمد فػ  مسػند عبػد اهلل بػف (ْ)

(   كقػنؿ أحمػد شػنكر ِٕ/ٖانظر: مامع الزكائػد ) .كث ر بف ز د كثق  امنع  كف   ل ف  كبق   رانل  رانؿ الصح  "
    ".(: " إسنند  صحٓٓ/ْف  تعم ق  عم  مسند أحمد )
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 شفعاء، وال شيداء يوم القيامة. نمّعانون ال يكونوالّ  رابعًا:

صػػم  اهلل عم ػػ   -سػػمعت رسػػكؿ اهلل : قػػنؿ – عنػػ  رضػػ  اهلل -(ُ)أبػػ  الػػدردا  لحػػد ث
 ( ِ)نن ف ال  ككنكف ش دا   كال شفعن   ـك الق نم (.معٌ  قكؿ: ) إف الٌ  -كسمـ

:" كالحػػد ث إخبػػنر بػػعف كث ػػرم المعػػف  لػػ س ل ػػـ عنػػد اهلل قبػػكؿ شػػفنع  قػػنؿ الصػػنعنن 
  ) كال شػػ دا ( ػػـك الق نمػػ   أم: ال  شػػفعكف حػػ ف  شػػفع المؤمنػػكف فػػ  إخػػكان ـ  كمعنػػ  

: ال ألمػػـ رسػػم ـ إلػػ  ـ الرسػػنالت  كق ػػؿق ػػؿ: ال  ككنػػكف  ػػـك الق نمػػ  شػػ دا  عمػػ  تبم ػػ  ا
مػف أدلػ  التسػنهؿ  ش ندت ـ   لفسق ـ  ألف إكثػنر المعػفقبؿ تي   كال  ككنكا ش دا  ف  الدن ن

 (ّ): ال  رزقكف الش ندة كه  القتؿ ف  سب ؿ اهلل".ف  الد ف  كق ؿ

نػػكع مػػف أنػػكاع    فػػ  أمنػػكف شػػ دا  كال شػػفعن   ػػـك الق نمػػ : أن ػػـ ال  كك ك ػػرل البنحػػث
م ػػ   ػدؿ ع   ألف هػػذا ظػنهر مػػن  أك عمػػ  األمػـ قػبم ـالشػ ندات كالشػفنع   سػػكا  ألهمػ  ـ

 .  كالمقنـ  قتض  ثلفظ الحد 

 دخول النار.لأن كثرة المعن، سبب  خامسًا:

لمنسن : )  ن معشر النسػن  تصػدقف   -صم  اهلل عم   كسمـ  –كف  ذلؾ  قكؿ النب   
 (ْ). ن رسكؿ اهلل؟ قنؿ: تكثرف المعف(فإن  أر تكف أكثر أهؿ الننر  فقمف: كبـ 

 

 

 

                                                           

: عػػك مر بػػف ز ػػد بػػف قػػ س  األنصػػنرم  مختمػػؼ فػػ  اسػػـ أب ػػ   كهػػك مشػػ كر بكن تػػ   كق ػػؿ: اسػػم : عػػنمر  هػػك (ُ)
   - مػن رضػ  اهلل عن –كعك مر لقب  صحنب  ام ؿ  أكؿ مشنهد : أحد  كنف عنبػدان  مػنت فػ  آخػر خبلفػ  عثمػنف 

 (.ْٓ/  ّ  كاإلصنب    البف حار )(ٗٓ/  ْ: االست عنب  البف عبد البر ) عنش بعد ذلؾ. انظر :كق ؿ
  .(ِٖٗٓ: ) (  رقـََِٔ/ْف الدكاب كغ رهن ) ركا  مسمـ   كتنب البر كالصم  كارداب  بنب الن   عف لع (ِ)
 .(ِٖٔ/ِسبؿ السبلـ ) (ّ)
 (.ُْٖسبؽ تخر ا  )صػ( (ْ
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 :المطمب الثالث

 العبلج النبوي فيمن لعن.طريقة 

  سػ عرض   ف مف لعف  كمف خبلؿ التقسػ ـ ارتػ رؽ كاألسنل ب النبك  لقد تنكعت الط
 .  من كقؼ عم   مف الطرؽ كاألسنل ب البنحث

 .لعن المعينالنيي الصريح عن  أواًل:

صػػم  اهلل  -أف راػػبل  عمػػ  ع ػػد النبػػ  -رضػػ  اهلل عنػػ   -فعػػف عمػػر بػػف الخطػػنب
صػػم   -اسػػم  عبػػد اهلل  ككػػنف  مقػػب حمػػنران  ككػػنف  يضػػًحؾ رسػػكؿ اهللكػػنف  -عم ػػ  كسػػمـ

قػػد امػػد  فػػ  الشػػراب  فػػعيت  بػػ   -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  -ككػػنف النبػػ   -اهلل عم ػػ  كسػػمـ
: الم ـ العن   من أكثر من  ؤت  بػ ؟ فقػنؿ النبػ  ًمد  فقنؿ راؿ مف القـك  - كمن فعيًمر ب  فاي

 (ُ)ن   حب اهلل كرسكل (.أال تمعنك   فك اهلل من عممت : ) -م   كسمـصم  اهلل ع

أن ىنـاك أمـور قـد تخفـى عمـى مـن أراد أن  –صـمى اهلل عميـو وسـمم  -بيانو  ثانيًا:
 .، ولو جاء بكبيرة من الكبائرياً يمعن عاص

  كهػ  حبػ  هلل  نػ   حػب اهلل كرسػكل  (  ف ػذ  المز ػ أكه  قكل : ) فػك اهلل مػن عممػت  
ت كننػػ  كهػػ  شػػرب الخمػػر    مػػع كاػػكد المعصػػ   - عم ػػ  كسػػمـ اهلل صػػم  –كلرسػػكل  

 .  حنئبلن خف نن   تمنع اكاز لعن 

 .ما يترتب عمى خطورة المعن -وسمم صمى اهلل عميو –ذكره   ثالثًا:

    كأف المعنػ  تعػكد عمػ  قنئم ػن ف  كأن  ل س مف صفنت المؤمن  أن  كنلقتؿكمف ذلؾ 
مسػػػمـ عػػػف المعػػػف  ألف  بتعػػػد ال  ال  سػػػتحق ن  كهػػػذا ردع كزاػػػر كػػػنؼو   إذا كػػػنف الممعػػػكف
  نعػكذ بػنهلل مػف   اهلل  ألن  طرد مػف رحمػ  كذلؾ لخطكرت  كشدة قبح ك ط ر لسنن  من ن

   .شر عقنب 

                                                           
نػػ  لػػ س ( (ُ (  ُٖٓ/ٖف الممػػ  )بخػػنرج مػػركا  البخػػنرم   كتػػنب الحػػدكد   بػػنب مػػن  كػػر  مػػف لعػػف شػػنرب الخمػػر  كا 
 .(َٖٕٔ):رقـ
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ي تـدل عمـى التفريـق ، فـي العـبلج ، ورود النصـوص التـومن الطرق النبوية  رابعًا:
غيــر المعــين، ولعــن المســمم ، و وبــين المعــينبــين لعــن الشــخص، وبــين لعــن الوصــف، 

 :  النحو اآلتي، وبيان ذلك عمى الفاسق، ولعن الكافر

صػػم  اهلل عم ػػػ   –لعػػػف المػػؤمف  ف ػػذا ال  اػػػكز ألحػػد أف  معنػػ   لقكلػػػ   :النــوع األول
   (ُ).(كمف لعف مؤمنن ف ك كقتم ) :–كسمـ 

 عم  ضرب ف:اختمؼ العممن  ف   كقد   الفنسؽ المع فلعف : النوع الثاني

فػػك اهلل مػػن عممػػت أنػػ   اسػػتدؿ بنلحػػد ث: ) اػػكاز لعػػف الفنسػػؽ المعػػ ففمػػف  ػػرل عػػدـ 
  كشػرب شػرب الخمػركمع أن  قد كقع ف  كب رة مػف الكبػنئر  كهػك  (ِ) ( حب اهلل كرسكل 
 .الخمر مف الفسؽ

الحػػد ث دل ػػؿ عمػػ  الاػػكاز  فقػػد ن ػػ   : إفاػػكاز لعػػف الفنسػػؽ المعػػ ف  قػػنلكا كمػػف  ػػرل
حػػػػب   فنلػػػػذم ال  ي عػػػػف لعنػػػػ  بسػػػػبب محبػػػػ  اهلل كرسػػػػكل - صػػػػم  اهلل عم ػػػػ  كسػػػػمـ -النبػػػػ 
    يمعف.كرسكلى اهلل ى 

 صػم  اهلل -لػت: دخػؿ عمػ  رسػكؿ اهللقن -رضػ  اهلل عن ػن  -كاستدلكا بحد ث عنئش 
 راػػبلف فكممػػن  بشػػ    ال أدرم مػػن هػػك فعغضػػبن   فمعن مػػن  كسػػب من  فممػػن -عم ػػ  كسػػمـ

 مف أصنب مف الخ ر ش ئن  من أصػنب  هػذاف  قػنؿ: كمػن ذاؾ؟ خران  قمت:  ن رسكؿ اهلل
الم ػـ ) قنلت: قمت: لعنت من كسببت من  قنؿ: أك مػن عممػت مػن شػنرطت عم ػ  ربػ ؟ قمػت: 

   (ّ)سببت  فناعم  ل  زكنة كأاران (. إنمن أنن بشر  فعم المسمم ف لعنت   أك

راػؿ:  ػن رسػكؿ اهلل  إف لػ  قػنؿ: قػنؿ  -رضػ  اهلل عنػ   -كاستدلكا بحد ث أب  هر رة
  فػػػػننطمؽ فػػػػعخرج متنعػػػػ     الطر ػػػػؽ(اػػػػنرا  ػػػػؤذ ن   فقػػػػنؿ: ) انطمػػػػؽ فػػػػعخرج متنعػػػػؾ إلػػػػ

صػم  اهلل  -فناتمع الننس عم    فقنلكا: من شعنؾ؟ قنؿ: ل  انر  ؤذ ن   فػذكرت لمنبػ  
                                                           

   .(َِْسبؽ تخر ا  )صػ (ُ)
 .(َِٔػسبؽ تخر ا  )ص (ِ)
أك سػػب   أك دعػػن عم ػػ    -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -  بػػنب مػػف لعنػػ  النبػػ  مسػمـ  كتػػنب البػػر كالصػػم  كارداب ركا  (ّ)

 (.ََِٔ  رقـ : )(ََِٕ/ْف ل  زكنة كأارا كرحم   )كل س هك أهبل لذلؾ  كن

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  )215( 
 

  فاعمػػكا  قكلػػكف: الم ػػـ العنػػ   ) انطمػػؽ فػػعخرج متنعػػؾ إلػػ  الطر ػػؽ(فقػػنؿ:  -عم ػػ  كسػػمـ
 (ُ)م ـ أخز   فبمغ   فعتن  فقنؿ: اراع إل  منزلؾ  فك اهلل ال أؤذ ؾ.ال

صم  اهلل عم ػ   –خنص بنلنب   –رض  اهلل عن ن  –ك رل البنحث أف حد ث عنئش  
: ) فناعم  ل  زكػنة كل بق –صم  اهلل عم   كسمـ  –ف   ب نف لمسبب مف النب  ك   -كسمـ 

  فمػػػ س ف ػػػ  مػػػن س زكػػػنة   كال أاػػػران   كعم ػػػ   كلػػػ   كالمعػػػف طػػػرد مػػػف رحمػػػ  اهلل كأاػػػران (
ن حندثػػػ  إخػػػراج المتػػػنع إلػػػ    كأمػػػاػػػكاز لعػػػف المسػػػمـ المعػػػ ف  العنصػػػ   سػػػتدؿ بػػػ  عمػػػ 

  كسػ عت  كػنف ذلػؾ قبػؿ الن ػ  عػف لعػف المعػ ففربمػن   كلعف مف فعػؿ بػ  ذلػؾ   الطر ؽ
فػ مف شػرب   ث الصح   الصر    لمحد بق  لعف الفنسؽ المع ف محظكرا ن   ك ب نن  الحقنن 

 .عدـ اكاز لعف الفنسؽ المع فف ك ن   صر   ف   (ِ) : ) ال تمعنك  (  قنؿالخمر

 لعف األكصنؼ العنم   كهذا انئز بنالتفنؽ  كقػد اػن  فػ  القػرآف الكػر ـ :النوع الثالث
َ    قكل  تعنل :  من ن   نمنذج كث رة ََِٝؼْ َمحُ    :  كقكلػ [15]هزود   وَالَ َٜؼْ َحُ َّّٜٝمُِ ػََٝمً َّٜظ ما١ِِٜ

َ     :  كقكل [59]البقفة   َّٜٝ ُ ػًََٝ ََّْٜٙاِِش٣َِ   [61]آل عمزفان   َِ َجْؼَٛ ٜ ؼْ َمحُ َّّٜٝمُِ ػََٝمً ََّْٜٙمارِتِ
  الت  ف  ػن لعػف الكصػؼ كث ر مف النصكص كان  ف  السن  النبك    كغ رهن مف ار نت

قػػػكؿ  منػػػ ك  (ّ) أنب ػػػنئ ـ مسػػػناد(بػػػكر   اتخػػػذكا ق) لعنػػػ  اهلل عمػػػ  ال  ػػػكد كالنصػػػنرل: مثػػػؿ
                                                           (ٓ)كالمتنمصػػنتكالمكتشػػمنت  (ْ)) لعػػف اهلل الكاشػػمنت : -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –النبػػ  

                                                           

  كقػنؿ األلبػنن  فػ  تعم قػ  عمػ  هػذا الحػد ث فػ  صػح   (ُِْ(  رقػـ: )ٔٓ/ُ)ركا  البخنرم ف  األدب المفػرد  (ُ)
 (:" حسف صح   ".ٔٓ/ُاألدب المفرد )

 (.َِٔسبؽ تخر ا  )صػ (ِ)
(  كمسػػػػمـ   كتػػػػنب المسػػػػناد ّْٓ: )(  رقػػػػـٓٗ/ُالصػػػػبلة فػػػػ  الب عػػػػ   ) ركا  البخػػػػنرم  كتػػػػنب الصػػػػبلة   بػػػػنب( (ّ
تخػنذ القبػكر مسػناد اضع الصبلة   بنب الن   عػف بنػن  المسػناد  عمػ  القبػكر كاتخػنذ الصػكر ف  ػن كالن ػ  عػف اكمك 
 .-رض  اهلل عن   –(  مف حد ث أب  هر رة ُّٓ: )(  رقـّٕٕ/ُ)

 (.َّٖ/ُ: القنمكس الفق    لسعدم )كف الامد مف ضرب   أك سقط   انظر: تغ ر لالكشـ: العبلم   كهك (ْ)
لمتنمصػ  التػ  تفعػؿ ذلػؾ : الت  تنتؼ الشعر مف الكا  كمن  ق ػؿ لممنقػنش: المنمػنص  ألنػ   نتػؼ بػ  كاننمص ال (ٓ)

هػػػػ(  ِِْركم البغػػدادم  )ت: (  أبػػك عيب ػػد القنسػػـ بػػف سػػبٌلـ بػػف عبػػد اهلل ال ػػُٔٔ/ُ: غر ػػب الحػػد ث )ب ػػن  انظػػر
هػػ  ُّْٖ) ُط/ -الػدكف -لعثمنن ػ   ح ػدر آبػند: د. محمد عبد المع د خنف   الننشر: مطبع  دائرة المعػنرؼ اتحق ؽ

 ـ(.   ُْٔٗ -
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كحد ث:) لعف اهلل السنرؽ   سػرؽ الب ضػ   (ِ) لمحسف المغ رات خمؽ اهلل( (ُ)كالمتفمانت 
 .  ن لعف الكصؼكغ رهن مف األحند ث الت  ف (ّ) د   ك سرؽ الحبؿ فتقطع  د ( قطع فت

لعػف الكػنفر المعػ ف الػذم ثبػت أنػ  مػنت عمػ  الكفػر  ف ػذا اػنئز  كمعػف  :النوع الرابـع
َٜؼْ َمحُ َّّٜٝمُِ   إ٢َِّ َّٜ ز٣ََِ ََّ٘شُوَّ و٠ََاذُىَّ وَهُْٟ ُّ٘ اسَ وُوَٜئَِٗ ػََٝمُْهِْٟ   :   كلعف فرعكف  لقكل  تعػنل   ا ؿأب

: قكل  تعنل  كهكف  هذ  ار        فان  اهلل بق د [161]البقفة   و١ََََِِّّْٜٙحِ وََّٜ َّاطِ وَج١َْؼَِ

 َو٠ََاذُىَّ وَهُْٟ ُّ٘ اس .فق د  بنلمكت عم  الكفر    

عم  ضػرب ف  فمػن ـ ف   : اختمؼ العممن  (ْ)لعف الكنفر المع ف الح  :النوع الخامس
و٠ََاذُىَّ وَهُْٟ   :  لآل   السنبق  كه  قكل  تعنل ال  اكز لعف الكنفر المع ف الح مف قنؿ: 

    الق د. ب ذا العمؿ خنلؼ فقد   ح نن  كنفران  لعف فمف   ُّ٘ اسَ

 -أنػ  سػمع رسػػكؿ اهلل  -رضػ  اهلل عن مػن  -كاسػتدلكا أ ضػنن بحػد ث عبػداهلل بػف عمػر
   إذا رفػػع رأسػػ  مػػف الركػػكع فػػ  الركعػػ  ارخػػرة مػػف الفاػػر   قػػكؿ:  -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ

) الم ػػـ العػػف فبلنػػن كفبلنػػن كفبلنػػن  بعػػد مػػن  قػػكؿ سػػمع اهلل لمػػف حمػػد   ربنػػن كلػػؾ الحمػػد(  
 (ٓ) [125]آل عمفان . ٣َ ٠ََّْْشِ ةٍَْءَ وَوْ ََرُىبَ ػََُْٝهِْٟ وَوْ َُؼَز تَهُْٟ َِ ٤ِ هُْٟ ظَا١ُِٜى٢َُْٜظَ ََٜٗ ٠ِ :فنزلت

 قنلت: استعذف رهط  -رض  اهلل عن ن -كمف  رل الاكاز استدؿ بمن ان  عف عنئش  

                                                           

: غر ػػب الحػػد ث  البػػف الثنن ػػن كالربنع ػػنت بصػػننع   انظػػرالمتفماػػنت لمحسػػف: هػػف المػػكات   ػػتكمفف تفػػر ر مػػن بػػ ف  (ُ)
 (.َِٓ/ِالاكزم )

(   كمسػمـ  كتػنب المبػنس كالز نػ  ْٖٖٔ: )(  رقػـُْٕ/ٔب المتفمانت لمحسػف )ركا  البخنرم   كتنب المبنس  بن (ِ)
نت كالمغ ػرات خمػؽ اهلل    بنب تحػر ـ فعػؿ الكاصػم  كالمستكصػم  كالكاشػم  كالمستكشػم  كالننمصػ  كالمتنمصػ  كالمتفماػ

 . -رض  اهلل عن   –(   مف حد ث ابف مسعكد ُِِٓ: )(  رقـُٖٕٔ/ّ)
(   كمسػمـ   كتػنب الحػدكد ّٖٕٔ(  رقـ : )ُٗٓ/ٖـ  سـ )ركا  البخنرم  كتنب الحدكد   بنب لعف السنرؽ إذا ل (ّ)

 .-رض  اهلل عن   –حد ث أب  هر رة   مف (ُٕٖٔ(  رقـ : )ُُّْ/ّكنصنب ن )   بنب حد السرق 
 (.ْٕٓ/ُبكر أبك ز د )المفظ     كفكائد ف  األلفنظ    انظر: معاـ المننه  (ْ)
آؿ األمػػر شػػ   أك  تػػكب عمػػ  ـ أك  عػػذب ـ فػػإن ـ ظػػنلمكف{ ]ركا  البخػػنرم  كتػػنب المغػػنزم  بػػنب } لػػ س لػػؾ مػػف  (ٓ)

 (.ْٗٓٓ: )(  رقـّٖ/ٔ[ )ُِٖعمراف: 
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فقنلػػت   عمػػ كـ (ُ)فقػنلكا: السػػعـ  -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -مػف ال  ػػكد عمػػ  رسػكؿ اهلل 
 :-صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -: عم كـ السػعـ كالمعنػ   فقػنؿ النبػ -رض  اهلل عن ن - عنئش 

قػػد قمػػت  ) قنلػػت: ألػػـ تسػػمع مػػن قػػنلكا؟ قػػنؿ: (  ػػن عنئشػػ  إف اهلل  حػػب الرفػػؽ فػػ  األمػػر )
 (ِ)كعم كـ(.

   ألسبنب:ال  اكز لعف الكنفر الح  المع ف   أن كمف خبلؿ من سبؽ  رل البنحث

من لعػف نفػران مػف عنػد –صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –هلل تعنل  عتب عمػ  رسػكل  أف ا – ُ
كالمعػف طػرد لػ  مػف   قػد  يسػمـ مػنداـ ح ػنن فنلكػنفر   الن   عف ذلؾ  كنزؿ الكفنر بعسمنئ ـ

  كدخػؿ فػ  لرسػكؿ اهلل كلممػؤمن ف  ثػـ أسػمـ    ككػـ مػف كػنفر كػنف شػد د األذلرحم  اهلل
 د ف اهلل ه

عمػػػ  اػػػكاز المعػػػف لمكػػػنفر  – رضػػػ  اهلل عن ػػػن –بحػػػد ث عنئشػػػ  أف االسػػػتدالؿ  – ِ
صػم   –  ككاػ  ذلػؾ   أف النبػ  المع ف  بع د ادان  بػؿ هػك دل ػؿ لمػف  ػرل عػدـ الاػكاز

م ػػبل  ػػن عنئشػػ   عم ػػؾ بػػنلرفؽ   رد عم  ػػن   كمػػن فػػ  الركا ػػ  األخػػرل:) –اهلل عم ػػ  كسػػمـ 
؟ قنؿ: أكلـ تسػمع  مػن قمػت  رددت كا  نؾ كالعنؼ  أك الفحش  قنلت: أكلـ تسمع من قنلكا

 (ّ)(.عم  ـ  ف ستانب ل  ف  ـ  كال  ستانب ل ـ ف َّ 

  ل ػػػذ  النصػػػكص عػػػدـ اػػػكاز لعػػػف الكػػػنفر المعػػػ ف الحػػػ   كب ػػػذا  تػػػرا  لػػػدل البنحػػػث
ع  تتحػدث عػف أحكػنـ المعػف كهننؾ رسػنل  خنصػ  فػ  هػذا المكضػك   الصح ح  الصر ح 

 (ْ).ؿ   مكف الراكع إل  نبنلتفص 

  
                                                           

" )( السعـ: أم المكت الدائـ   انظر(ُ  (.ُُٗ/ِّ: تنج العركس   لمزب دم   مندة "دـك
البػر كالصػم  (   كمسمـ   كتػنب َِْٔ: )(  رقـُِ/ٖلرفؽ ف  األمر كم   )ركا  البخنرم  كتنب األدب   بنب ا (ِ)

 (.ُِٓٔ: )(  رقـَُٕٔ/ْكارداب   بنب فضؿ الرفؽ )
  سػػتانب كال ال  ػػكد  فػػ  لنػػن  سػػتانب: »-كسػػمـ عم ػػ  اهلل صػػم  -النبػػ  قػػكؿ بػػنب ركا  البخػػنرم  كتػػنب األدب   (ّ)
 (.َُْٔ: )(  رقـٖٓ/ٖ) «ف نن ل ـ
سػػػم منف بػػػف صػػػنل  بػػػف عبػػػدالعز ز  (  ِْْ/ِ: أحكػػػنـ لعػػػف الكػػػنفر ف كعصػػػنة المسػػػمم ف دراسػػػ  عقد ػػػ  )انظػػػر (ْ)

 هػ (.ُِْٕ) ُط / -الر نض –الغصف  الننشر: كنكز إشب م ن 
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 المبحث الثاني:

 .السبّ 

 :وفيو ثبلثة مطالب

 .: تعريف السبّ المطمب األول                      

 .السبّ  ذمّ  في النبوية األسباب :المطمب الثاني     

 : طريقة العبلج النبوي فيمن سّب.المطمب الثالث        
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 :المطمب األول

 .تعريف السبّ 

 :في المغة السبّ 

ػنر السػبٌ :   كأصؿ السبٌ "سىبىبى ": معخكذ مف الفعؿ  َـّ صى  شػتمن  أًلىف السػبٌ  اٍلقطػع   ثػ
خرؽ اأٍلىٍعرىاض.
(ُ) 

لفػػنحش مػػف القػػكؿ بنلفػػنحش مػػف   سػػم  ا  كهػػ : حمقػػ  الػػدبركق ػػؿ: مػػعخكذ مػػف السيػػب 
 (ِ).الاسد

 .: المراد قطع المسبكبفعم  األكؿ 

   ألف مف شعف السنب إبدا  عكرة المسبكب.: المراد كشؼ عكرت كعم  الثنن 

 :في االصطبلح والسبّ 

 (ّ)  كاإلطنل  ف  "."هك اإلطننب ف  الشتـ 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .(ٗٔ/ُ    لؤلزدم   مندة " سبب" )ام رة المغ( (ُ
 (.ٖٔ/ُ  البف حار )فت  البنرم (ِ)
 (.ِٓ/ُالفركؽ المغك     لمعسكرم ) (ّ)
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 :المطمب الثاني

 .السبّ  ذمّ  في النبوية األسباب

مشػتـ   بتنػكع الصػكر ل –صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –المصػطف   تنكعت األسػبنب مػف ذـٌ 
  كس تضػ  سػبب الػذـ بػذكر المختمفػ  بػذم ن ت النصػكص الصػح ح ككردالت  تعػددت   

 .    ال الحصرن    عم  سب ؿ المثنؿبعض الصكر الت  كرد ف  ن ال

 الدىر، وبيان السبب. النيي عن سبّ  أواًل:

قػنؿ: )ال تسػبكا  -صم  اهلل عم   كسمـ  -عف النب  -رض  اهلل عن  -عف أب  هر رة
 (ُ)الدهر  فإف اهلل هك الدهر(.

 (ِ)تض فكن ن إل  الدهر. الفنعؿ ل ذ  األمكر الت أم: إف اهلل هك 

كػػػنف أهػػػؿ الانهم ػػػ   ضػػػ فكف المصػػػنئب كالنكائػػػب إلػػػ  الػػػدهر الػػػذل هػػػك مػػػركر الم ػػػؿ 
 كالن نر  كهـ ف  ذلؾ فر قنف:

: ال تػػؤمف بػػنهلل كال تعػػرؼ إال الػػدهر الم ػػؿ كالن ػػنر المػػذ ف همػػن محػػؿ (ّ)فرقػػ  الدهر ػػ  
سػػبت المكػػنر  إل ػػ  عمػػ  أن ػػن مػػف فعمػػ   كال تػػرل أف لمحػػكادث كظػػرؼ لمسػػنقط األقػػدار  فن

ؤََماُٜىَّ ٠َما هِمٍَ إِال  َََُاذُ َما َّٜمذ٤َُُّْا ١َ٤ُمىخُ        ل ن مدبرا غ ر  كهذ  الفرق  هػ  التػ  حكػ  اهلل عػن ـ:

 [24]الجاثي: . ََظُ ُّى٢و٤ََاَُْا و٠ََا َُهُِْٝٙ َا إِال  َّٜذَّهْشُ و٠ََا َٜهُٟ تِزََِٜٗ ٣ِ٠ْ ػٍِْٟٝ إ٢ِْ هُْٟ إِال  

فتضػػػػ ف ن إلػػػػ  الػػػػدهر     كفرقػػػػ  ثنن ػػػػ : تعػػػػرؼ الخػػػػنلؽ فتنزهػػػػ  أف تنسػػػػب إل ػػػػ  المكػػػػنر 
كالزمنف  كعم  هذ ف الكا  ف كننكا  ذمكف الػدهر ك سػبكن   ف قػكؿ القنئػؿ مػن ـ:  ػن خ بػ  

                                                           

 .(ِِْٔ(  رقـ: )ُّٕٔ/ْبنب الن   عف سب الدهر ) ركا  مسمـ   كتنب األلفنظ مف األدب كغ رهن   (ُ)
 .(ُٗٓ – ُٖٓ/ْ) خطنب نلـ السنف  لم: معانظر (ِ)
لبػػركدة الدهر ػػ  : ًفرقػػ  مػػف فػػرؽ الانهم ػػ    قكلػػكف بقػػدـ العػػنلـ كأنػػ  مركػػب مػػف العننصػػر األربعػػ   كهػػ  الحػػرارة كا (ّ)

 (.ُِٕٔ/ْ  لنشكاف الحم رم )كالرطكب  كال بكس . انظر: شمس العمـك

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  )214( 
 

 مػبطبل ذلػؾ مػف مػذهب ـ: )ال -عم ػ  السػبلـ  -الدهر  ك ن بؤس الدهر  فقنؿ ل ػـ النبػ  
 (ُ)فإف اهلل هك الدهر(. -عم  أن  الدهر -تسبكا الدهر 

هػػك   كهػػك أف اهلل السػػبب مػػف سػػب الػػدهر - عم ػػ  كسػػمـ صػػم  اهلل –النبػػ   ف نػػن بػػٌ ف
 .لمسبب ذلؾ  كهك اهلل مسبب من  قع ف  الم ؿ كالن نر  فسب الدهر  سبٌ 

 وبيان السبب. –رضوان اهلل عمييم أجمعين  –الصحابة  النيي عن سبّ  ثانيًا:

-صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -قنؿ: قنؿ النبػ   -رض  اهلل عن  -فعف أب  سع د الخدرم 
ػػػػٌد أحػػػػدهـ  كال  : )ال تسػػػػبكا أصػػػػحنب   فمػػػػك أف أحػػػػدكـ أنفػػػػؽ مثػػػػؿ أحػػػػد  ذهبػػػػن مػػػػن بمػػػػ  مي

 (ّ)(. (ِ)نص ف 

كقػػػت الضػػػركرة   كضػػػ ؽ الحػػػنؿ  كسػػػبب تفضػػػ ؿ نفقػػػت ـ: أف إنفػػػنق ـ إنمػػػن كػػػنف فػػػ  
كحمن تػػ   كذلػػؾ  -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -بخػػبلؼ غ ػػرهـ  كألف إنفػػنق ـ كػػنف فػػ  نصػػرت 
 (ْ)معدـك بعد   ككذا ا ندهـ كسنئر طنعنت ـ.

  ألف  كػكف حػنئبلن  كمننعػنن مػف   كأٌف إنفنق ـ فقػط كػنؼو لفضم ـ كف  هذا الحد ث ب نف
اهلل عم ػػػ  صػػػم   –  لرسػػػكؿ اهلل كا ػػػندهـ  كحمػػػن ت ـسػػػب ـ  فك ػػػؼ بإ مػػػنن ـ  كهاػػػرت ـ  

   كحمم  إل نن؟ كذب ـ عف الد ف –كسمـ 

 .الوالدين، وبيان السبب نيي عن سبّ ال ثالثًا:

 صم  اهلل عم    -قنؿ: قنؿ رسكؿ اهلل -رض  اهلل عن من -عف عبد اهلل بف عمرك

                                                           
 (.  ّّٕ/ٗ: شرح صح   البخنرم   البف بطنؿ )انظر( (ُ

: الػػد بنج عمػػ  صػػح   مسػػمـ بػػف الحاػػنج   لمسػػ كط  اٍلمػػرىاد بيميػػكغ الثَّػػكىاب  انظػػرالنصػػ ؼ ليغىػػ  ًفػػ  الٌنٍصػػؼ   كى  (ِ)
بر  ط/ –المممك  العرب   السعكد    -(  الننشر: دار ابف عفنف لمنشر كالتكز ع ْٖٔ/ٓ)  ُٔٗٗ -هػػ  ُُْٔ) ُالخي

 ـ(.
لػك  : "-صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -بػنب قػكؿ النبػ    -صم  اهلل عم   كسمـ -ركا  البخنرم   كتنب أصحنب النب   (ّ)

  بػػنب  -رضػػ  اهلل تعػػنل  عػػن ـ  -(  كمسػػمـ   كتػػنب فضػػنئؿ الصػػحنب  ّّٕٔ(   رقػػـ:)ٖ/ٓكنػػت متخػػذا خمػػ بل" )
 (.َِْٓ: )(  رقـُٕٔٗ/ْ) -رض  اهلل عن ـ -تحر ـ سب الصحنب  

 .(ُٖٖ/ُٔصح   البخنرم   لمع ن  ) انظر: عمدة القنرم شرح (ْ)
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رسػػػكؿ اهلل  كك ػػػؼ  : ) إف مػػػف أكبػػػر الكبػػػنئر أف  معػػػف الراػػػؿ كالد ػػػ   ق ػػػؿ:  ػػػن-كسػػػمـ
 (ُ) معف الراؿ كالد  ؟ قنؿ: )  سب الراؿ أبن الراؿ  ف سب أبن   ك سب أم (.

ف لـ  قصػد  ف ػك لذرائع  كأف مف آؿ فعم  إل  محـركهذا الحد ث أصؿ ف  قطع ا   كا 
ن ػ  أف  معػف الراػؿ كالد ػ ؟  -عم   السػبلـ -كمف قصد  كتعمد  ف  اإلثـ  أال ترل أن  

أنػػ   -عم ػػ  السػػبلـ  -أف  تػػكل  االبػف لعن مػػن بنفسػػ   فممػػن أخبػر النبػػ  فكػنف ظػػنهر هػػذا 
سب أبن الراؿ كسب الراؿ أبن  كأم   كػنف كمػف تػكل  ذلػؾ بنفسػ   ككػنف مػن آؿ إل ػ   إذا

وَالَ ذَغُثُّىَّْ َّٜ ز٣ََِ ََذْػُى٢َ ٣ِ٠  فعؿ ابن   كمعن  ف  المعن   ألن  كنف سببنن  كمثم  قكل  تعػنل :

[115]األنعا: . ُِ ََُِغُثُّىَّْ ََُّّٜٝ ػَذْو َّ تِرَُْشِ ػٍِْٟٝدُو٢ِ َّّٜٝ
(ِ) 

   ػػبلن بعظمتػػ ا –تعػػنل   –  لػػئبل  يسػػب اهلل   كأصػػننم ـفن ػػ  عػػف سػػٌب آل ػػ  الكفػػنر
 .كعدـ تقد ر لابلل 

 عموم الناس، وبيان السبب. النيي عن سبّ  رابعًا:

 -فع رت  بعم   فقنؿ ل  النبػ  (ّ) : إن  سنببت رابل-رض  اهلل عن   – قكؿ أبك ذر 
: )  ػػػن أبػػػن ذر أع رتػػػ  بعمػػػ ؟ إنػػػؾ امػػػرؤ ف ػػػؾ انهم ػػػ   إخػػػكانكـ -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ

كل مبسػ  خكلكـ  اعم ـ اهلل تحت أ د كـ  فمػف كػنف أخػك  تحػت  ػد   فم طعمػ  ممػن  عكػؿ  
 (ْ) مبس  كال تكمفكهـ من  غمب ـ  فإف كمفتمكهـ فعع نكهـ(.ممن 

قبػػػؿ أف  عػػػرؼ تحر مػػػ   فكننػػػت تمػػػؾ   -رضػػػ  اهلل عنػػػ   –أبػػػ  ذر ككػػػنف هػػػذا  مػػػف 
     :-صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ -الخصػػػم  مػػػف خصػػػنؿ الانهم ػػػ  بنق ػػػ  عنػػػد   فمػػػذلؾ قػػػنؿ لػػػ  

                                                           
 .(ّٕٗٓ(  رقـ: )ّ/ٖال  سب الراؿ كالد   )  بنب: ( ركا  البخنرم  كتنب األدب(ُ

 (.ُّٗ- ُِٗ/ٗ) بف بطنؿ  الرم: شرح صح   البخنانظر (ِ)
 :(   كقػنؿ ابػف حاػرُٓٗ/ُ) البػنرم  لمكشػم رم: فػ ض ف  نسر   كاسـ أم  : سم     انظر: عمنر بالراؿ هك (ّ)

: قػػكؿ ابػػف حاػػر   لػػكركد  فػػ  ركا ػػ  (  كالػػراا ِْٗ/ُر : فػػت  البػػنرم ): هػػك بػػبلؿ   كاسػػـ أمػػ  حمنمػػ   انظػػالراػػؿ
 (.ٖٔ/ُأخرل  منصكص عم  ن ذكرهن ابف حار ف  الفت  )

 (.ُُٕسبؽ تخر ا  )صػ (ْ)
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  ككػػنف تع  ػػر  لػػ  بسػػكاد أمػػ   عمػػ  مػػن اػػن  فػػ  ركا ػػ  أخػػرل: ) إنػػؾ امػػرؤ ف ػػؾ انهم ػػ (
 (ُ)قمت ل : )  ن ابف السكدا (.

ر ف  مػف خصػنؿ أهػؿ الانهم ػ   كقػد أف سب ارخػ  -عم   سمـ  صم  اهلل –فبٌ ف ل  
 .ك قض  عم  عندات الانهم   الس ئ   ان  اإلسبلـ  ل تمـ مكنـر األخبلؽ

 األموات، وبيان السبب. النيي عن سبّ  خامسًا:

: )ال -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ -قنلػػػت: قػػػنؿ النبػػػ   -رضػػػ  اهلل عن ػػػن -فعػػػف عنئشػػػ  
 (ِ)قد أفضكا إل  من قدمكا(.تسبكا األمكات  فإن ـ 

: أم مف اػزا  أعمػنل ـ  أك ماػنزاة مػن عممػك  مػف الخ ػر كالشػر  كاهلل تعػنل  هػك قدمكا
ف شػن  عػذب ـ بػعف كػننكا كػنفر ف  أك  المانزم  فإذ شن  عفن عن ـ   إف كننكا مسمم ف  كا 

 (ّ)فنار ف  فمن لكـ كا  نهـ  كمف حسف إسبلـ المر  ترك  من ال  عن  .

لمسػبب  –صم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –: أٌف ف  هذا الحد ث ب نننن مف النب   بنحثك رل ال
  بعن ـ قد أفضكا إل  من قػدمكا   فػبل تكاػد فنئػدة فػ  سػب ـ   كاػن  ذكػر سػببو آخػر فػ  

صػػػم  اهلل عم ػػػ   -قػػػنؿ: قػػػنؿ رسػػػكؿ اهلل  -رضػػػ  اهلل عنػػػ   –حػػػد ث المغ ػػػرة بػػػف شػػػعب  
   (ْ)األح ن (.تسبكا األمكات  فتؤذكا : ) ال  -كسمـ

ظنهر  الن   عػف سػب األمػكات عمػ  العمػـك  كقػد خيصػص هػذا العمػـك فػ  كالحد ث 
        عنػػػػد ثنػػػػنئ ـ بػػػػنلخ ر كالشػػػػر: -صػػػػم  اهلل عم ػػػػ  كسػػػػمـ  -حػػػػد ث أنػػػػس كغ ػػػػر  أنػػػػ  قػػػػنؿ 
                                                           

(   كالماػػنلس الكعظ ػػ    لمسػػف رم َِٖ/ُ(   كعمػػدة القػػنرم  لمع نػػ  )ٖٔ/ُ: فػػت  البػػنرم   البػػف حاػػر ) انظػػر (ُ)
(ِ/ْٓ.) 

 (.ُّّٗ:) (  رقـَُْ/ِن   مف سب األمكات )ركا  البخنرم  كتنب الاننئز   بنب من   (ِ)
 (.َُِّ/ّمرقنة المفنت     لم ركم ) (ّ)
: " (   قػنؿ النػككمَُُِٖ(   رقػـ : ) َُٓ/  َّ) -رضػ  اهلل عنػ   – ركا  أحمد ف  مسػند المغ ػرة بػف شػعب ( (ْ

 ث : حسػ ف إسػمنع ؿ (  حقق  كخرج أحندَُّٗ/ِركا  الترمذم بإسنند حسف أك صح  "   انظر: خبلص  األحكنـ )
فػ  تعم قػ   ـ(   كقػنؿ شػع ب األرنػؤكطُٕٗٗ -هػػ ُُْٖ)ُب ػركت  ط/ –لبنػنف  -: مؤسس  الرسنل  الامؿ  الننشر

(:" حد ث صح    رانل  ثقنت رانؿ الش خ ف  غ ر أف ز ند بػف عبلقػ   سػمع  فػ  هػذ  َُٓ/َّعم  مسند أحمد )
 الركا   عف راؿ عند المغ رة  كلعؿ هذا الراؿ المب ـ هك ز د بف أرقـ".
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األمػكات  كلـ  نكر عم  ـ   كق ؿ: إف البلـ فػ  (ُ)( األرضأنتـ ش دا  اهلل ف    ) كابت
كقػػنؿ  كالمػػراد ب ػػـ المسػػممكف  ألف الكفػػنر ممػػن  تقػػرب إلػػ  اهلل عػػز كاػػؿ بسػػب ـ ع د ػػ    
 :  إف السػب  كػػكف فػ  حػػؽ الكػػنفر  كفػ  حػػؽ المسػمـ   أمػػن فػ  حػػؽ الكػػنفر  (ِ)ابػف رشػػد

  كأمػػن المسػػمـ فح ػػث تػػدعك الضػػركرة إلػػ  ذلػػؾ   كػػعف ف متنػػع إذا تػػعذل بػػ  الحػػ  المسػػمـ
ف  بعض المكاضع  كقد تكػكف مصػمح  لمم ػت   ص ر مف قب ؿ الش ندة عم    كقد  اب

  إف عمػـ ت الشػنهد فػإف ذكػر ذلػؾ  نفػع الم ػتكمػنف عمـ أنػ  أخػذ مػنال بشػ ندة زكر  كم
أف مف ب د  المنؿ  رد  إل  صنحب   كالثنن  عم  الم ت بػنلخ ر كالشػر مػف بػنب الشػ ندة 

 (ّ) .ال مف بنب السبٌ 

 ف   هػػػك الػػػراا    امعػػػنن بػػػك ػػرل البنحػػػث: أف كػػػبلـ ابػػػف رشػػػد  الػػػذم نقمػػػ  الشػػػككنن  
 .ف النصكص األخرل الت  ف  ن المنع  كب النصكص  الت  كردت باكاز السبٌ 

 :خموقات غير بني آدم، وبيان السببسائر الم النيي عن سبّ  سادسًا:

قػنؿ:  -رضػ  اهلل عنػ   -فعػف أبػ  هر ػرة .الريح، وبيان السبب النيي عن سبّ  –أ 
  تػػػعت  تسػػػبكا الػػػر    فإن ػػػن مػػػف ركح اهلل : )ال-صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  -قػػنؿ رسػػػكؿ اهلل 

كمعنػػ  ذلػػؾ (ْ)بنلرحمػػ  كالعػػذاب  كلكػػف سػػمكا اهلل مػػف خ رهػػن  كتعػػكذكا بػػنهلل مػػف شػػرهن(. 
النبػنت  كالشػار   أن ن رحم  لعبند   تعت  بنلرحم   كنلغ ث  كتعت  بنلعذاب  مثؿ إتػبلؼ

 (ٓ)  فبل تسبكهن  ألن ن معمكرة.كهبلؾ المنش    كهدـ األبن  
                                                           

 (.ُُُسبؽ تخر ا  )صػ (ُ)
فق ػ  مػنلك  مشػ كر بنلفضػؿ معػتف بتحصػ ؿ   د بػف رشػد   مكلػد  كمنشػؤ  بقرطبػ  هػك: محمػد بػف أحمػد بػف محمػ (ِ)

: ع ػػكف هػػػ( . انظػػرَِٓالمعػػنن   مػػنت عػػنـ) العمػػـك  ككػػنف أ ضػػن متم ػػزا فػػ  عمػػـ الطػػب كهػػك ا ػػد التصػػن ؼ حسػػف 
(  أحمد بف القنسـ بف خم ف  بف  كنس الخزرا  مكفػؽ الػد ف  أبػك العبػنس ابػف َّٓاألنبن  ف  طبقنت األطبن  )صػ 

  بػػدكف تػػنر   طبػػع    -ب ػػركت –  تحق ػػؽ : د . نػػزار رضػػن  الننشػػر: دار مكتبػػ  الح ػػنة هػػػ(ٖٔٔأبػػ  أصػػ بع   )ت: 
 (.ُّٓ/ٕككف نت األع نف   لئلرب م  )

 (.ُُّ/ْن ؿ األكطنر ) (ّ)
  قػػػػنؿ النػػػػككم " ركا  (ِّٕٕ(  رقػػػػـ: ) ُٕٔ/ْالن ػػػػ  عػػػػف سػػػػب الػػػػر   )  بػػػػنب ركا  ابػػػػف مناػػػػ   أبػػػػكاب األدب( (ْ
تعم ق  عم  سنف ابف  (  كقنؿ شع ب األرنؤكط ف ٖٖٔ/ِ: خبلص  األحكنـ )  انظر لترمذم  كقنؿ: حسف صح  "ا

 : " صح   لغ ر   كهذا إسنند حسف مف أاؿ ثنبت بف ق س الزرق ".(ُٕٔ/ْمنا )
 (.ّْٗ/ِالت س ر بشرح الانمع الصغ ر   لممننكم ) انظر: (ٓ)
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 ى ، وبيان السبب.مّ الحُ  النيي عن سبّ  -ب

دخػؿ عمػ  أـ  - عم   كسػمـصم  اهلل -أف رسكؿ اهلل -رض  اهلل عن   -فعف انبر  
اهلل ف  ػػن     قنلػػت: الحمػػ   ال بػػنرؾ) مػػن لػػؾ؟  ػػن أـ السػػنئب تزفػػزف ف؟(  فقػػنؿ: (ُ)السػػنئب

فقػػػػػنؿ: )ال تسػػػػػب  الحمػػػػػ   فإن ػػػػػن تػػػػػذهب خطن ػػػػػن بنػػػػػ  آدـ  كمػػػػػن  ػػػػػذهب الك ػػػػػر خبػػػػػث 
 (ِ)الحد د(.

 الديك ، وبيان السبب. النيي عن سبّ  –جـ 

صػم  اهلل عم ػ   -قنؿ: قنؿ رسكؿ اهلل -رض  اهلل عن   -(ّ)عف ز د بف خنلد الا ن 
 (ْ): ) ال تسبكا الد ؾ  فإن   دعك إل  الصبلة (. -كسمـ

ك ؤخذ من  أف كؿ مف استف د من  الخ ر  ال  نبغ  أف  يسب  كال أف  يسػت نف بػ    بػؿ 
 يكػػـر   ك يحسػػف إل ػػ   كلػػ س معنػػ  قكلػػ : ) فإنػػ   ػػدعك إلػػ  الصػػبلة(  أف  قػػكؿ بصػػكت  

: أف العػػػندة اػػػرت بعنػػػ   صػػػرخ عنػػػد طمػػػكع صػػػمكا  أك حننػػػت الصػػػبلة   بػػػؿ معنػػػن حق قػػػ  
 (ٓ)ر  اهلل عم  ن.الفار  كعند الزكاؿ   فطرة فط

 

 

                                                           
كق ػػؿ: أـ المسػػ ب. انظػػر: أسػػد الغنبػػ   البػػف األث ػػر ( هػػ : امػػرأة مػػف األنصػػنر   قػػنؿ ل ػػن: أـ السػػنئب األنصػػنر    (ُ
(ٕ/ّْٖ.) 

  بنب ثكاب المؤمف ف من  ص ب  مف مرض  أك حزف  أك نحػك ذلػؾ حتػ  مسمـ   كتنب البر كالصم  كاردابركا   (ِ)
 (.ِٕٓٓ(  رقـ: )ُّٗٗ/ْالشكك   شنك ن )

عبػد الػرحمف   كن تػ  أبػكاختبلفنن كث ران  فق ػؿ: هك: ز د بف خنلد الا ن   اختمؼ ف  كن ت   كف  كقت كفنت  كسن   (ّ)
هػػ(  كهػك ابػف خمػس  ٖٔكق ؿ: أبن طمح   كق ؿ: أبن زرع   كنف صنحب لكا  ا  ن   ػـك الفػت   مػنت بنلمد نػ  عػنـ )

. انظػر: االسػت عنب  البػف -رضػ  اهلل عنػ  -هػػ (  كق ػؿ: غ ػر ذلػؾ َٓكثمنن ف سن   كق ؿ: بػؿ مػنت بمصػر عػنـ )
 (.ٓٔٓ/ُ(  كاإلصنب   البف حار )ٗٓٓ/ُعبد البر)

(  قػنؿ العامػكن : ُِٕٗٔ: )رقػـ   (ُّ/ ّٔ)  -ضػ  اهلل عنػ  ر  –ركا  أحمد ف  مسند ز ػد بػف خنلػد الا نػ   (ْ)
 (.ُِِ/ِ(  كصحح  األلبنن  ف  صح   الانمع الصغ ر )ّْٕ/ِ"إسنند  ا د "   انظر: كشؼ الخفن  )

 .(ّّٓ/ٔانظر: فت  البنرم  البف حار ) (ٓ)
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 :المطمب الثالث

 طريقة العبلج النبوي فيمن سّب.

  كمػػف تمػػؾ مػػف  سػػبٌ   كممكقػػؼ مػػف الًسػػبنب –هلل عم ػػ  كسػػمـ صػػم  ا –كػػنف لمنبػػ  
   ارت :الطرؽ النبك  

 .النيي الصريح عن السبّ  أواًل:

 (ِ) ) ال تسػبكا أصػػحنب ( (ُ) كقػد كرد هػذا األسػػمكب كث ػرا  مثػؿ: ) ال تسػػبكا الػدهر ( 
 (ْ)) ال تسبكا الر   (. (ّ) (   فتؤذكا األح ن )ال تسبكا األمكات

 .أسموب اإلقناع ثانيًا:

: إف اهلل سػػبب الن ػػ   ففػػ  الػػدهر  قػػنؿ –ـ صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػم –كمػػف اإلقنػػنع ًذكػػر  
ذكػػػػػر فضػػػػػم ـ كمنػػػػػزلت ـ   – ن ـ أامعػػػػ فرضػػػػػ  اهلل عػػػػػ –هػػػػك الػػػػػدهر  كفػػػػػ  الصػػػػحنب  

نفػػنق ـ نت ارخػػر ف  هػػك سػػبب لسػػب ـ أبن نػػن  ػػ  كفػػ  الكالػػد ف  أخبػػر أف سػػب أبػػن  كأمكا 
  كذكػر سػببنن آخػر  كهػك أنػ  ا إلػ  مػن قػدمكا  عمػؿ بػعن ـ قػد أفضػك   كفػ  األمػكاتكأم نتنن

ر أنػ    أخبػف  الد ؾ  ك   الر     أخبر أن ن مف ركح اهلل  كأن ن معمكرة  كف ؤذم األح ن 
 . كقظ لمصبلة

  ك ستشػػػػعر ًعظىػػػػـ  كزر  الػػػػذم  ب   يقًنػػػػع المخطػػػػآل   ك كفػػػػ  عػػػػف خطئػػػػف ػػػػذا األسػػػػمك 
صػػػم  اهلل عم ػػػ   -  فعسػػػمكب اإلقنػػػنع المنطقػػػ  مػػػف األمػػػكر التػػػ  عػػػنلر الرسػػػكؿارتكبػػػ 

مق   كالسبٌ  -سمـك     الذم حصؿ ف  الماتمع النبكم. ب ن مشكم  االنحراؼ الخي

 

                                                           

 (.  ُِّسبؽ تخر ا  )صػ (ُ)
 (.  ُِْسبؽ تخر ا  )صػ (ِ)
 (.   ُِٔسبؽ تخر ا  )صػ (ّ)
 (.   ُِٕسبؽ تخر ا  )صػ (ْ)
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 .  االستعاذة حال الغضب؛ حتى ال يقع في السبّ اإلرشاد إلى  ثالثًا:

 -قػػنؿ: اسػػتب راػػبلف عنػػد النبػػ    -رضػػ  اهلل عنػػ   -(ُ)لحػػد ث سػػم منف بػػف صػػرد
كنحػف عنػد  امػكس  كأحػدهمن  سػب صػنحب   مغضػبنن قػد احمػر  -صم  اهلل عم ػ  كسػمـ 

إنػ  ألعمػـ كممػ   لػك قنل ػن لػذهب عنػ  مػن  ): -صم  اهلل عم   كسمـ -كا    فقنؿ النب 
 (ِ) اد  لك قنؿ: أعكذ بنهلل مف الش طنف الرا ـ (.

 :إيجاد الحمول والبدائل رابعًا:

تعػكذكا بػنهلل : ) كلكػف سػمكا اهلل مػف خ رهػن  ك عػف الػر   –صم  اهلل عم   كسمـ  -قنؿ 
 (ّ)مف شرهن(.

  ف ػػك خ ػػر لكػػـ مػػف بػػنهلل مػػف شػػرهنفبػػدالن مػػف سػػب ن  اطمبػػكا مػػف اهلل خ رهػػن  كتعػػكذكا  
 السب ل ن.

فػػبل  كفػػ  أف تقػػكؿ لمشػػ   هػػذا   كهػػذا  ػػدؿ عمػػ  تصػػك ب الخطػػع  كا  اػػند بػػد ؿ عنػػ 
   دكف المشنرك  ف  إ اند الحؿ كالبد ؿ المننسب.خطع

 .اركة في حل النزاع بين المتسابينالمش خامسًا:

قػػنؿ:) اسػػتب راػػبلف راػػؿ مػػف  -رضػػ  اهلل عنػػ  -ك ػػدؿ عمػػ  هػػذا حػػد ث أبػػ  هر ػػرة 
المسػػمم ف كراػػؿ مػػف ال  ػػكد  قػػنؿ المسػػمـ: كالػػذم اصػػطف  محمػػدا عمػػ  العػػنلم ف  فقػػنؿ 
ال  ػكدم: كالػذم اصػػطف  مكسػ  عمػػ  العػنلم ف  فرفػػع المسػمـ  ػػد  عنػد ذلػػؾ  فمطػـ كاػػ  

فػعخبر  بمػن كػنف مػف أمػر    - عم ػ  كسػمـصػم  اهلل -ال  كدم  فذهب ال  ػكدم إلػ  النبػ  
المسػػمـ  فسػػعل  عػػف ذلػػؾ  فػػعخبر    -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  -كأمػػر المسػػمـ  فػػدعن النبػػ 

                                                           

: سم منف بف صرد بف الاكف بف أب  الاكف بف منقذ بػف رب عػ  بػف أصػـر الخزاعػ   كػنف اسػم  فػ  الانهم ػ  هك (ُ)
 ٓٔ  خزاعػ   مػنت عػنـ )سم منف  سكف الككفػ   كابتنػ  ب ػن دارا فػ -صم  اهلل عم   كسمـ  - سنرا فسمن  رسكؿ اهلل 

 (.ْٖٓ/ِ  كأسد الغنب    البف األث ر )(ْٗٔ/ِالست عنب   البف عبد البر): اهػ(. انظر
كمسػمـ  كتػنب البػر (   ُُٓٔ(   رقػـ : ) ِٖ/ٖ  بنب من  ن   مػف السػبنب كالمعػف )ركا  البخنرم  كتنب األدب (ِ)

 .(َُِٔ(  رقـ: )َُِٓ/ْش    ذهب الغضب ) بنب فضؿ مف  ممؾ نفس  عند الغضب  كبعم  كالصم  كارداب
 (.ُِٕسبؽ تخر ا  )صػ (ّ)
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: ) ال تخ ركنػػ  عمػػ  مكسػػ   فػػإف النػػنس  صػػعقكف -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -فقػػنؿ النبػػ 
  فػبل  ـك الق نم   فعصعؽ مع ـ  فعككف أكؿ مف  ف ؽ  فإذا مكس  بنطش اننػب العػرش

 (ُ)أدرم أكنف ف مف صعؽ  فعفنؽ قبم  أك كنف ممف استثن  اهلل(.

 –صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –فف  هذا الحد ث دل ؿ عم  المشنرك  الفعم   مف النبػ     
 .         حؿ النزاع الذم أدل إل  الًسبنبف

 .، وأنو يؤثر عمى العبادة سمباً التحذير من السبّ  سادسًا:

 : -صػم  اهلل عم ػ  كسػػمـ -قػػنؿ: قػنؿ رسػكؿ اهلل  -رضػ  اهلل عنػ   -فعػف أبػ  هر ػرة 
) إذا كػػنف  ػػـك صػػـك أحػػدكـ فػػبل  رفػػث كال  صػػخب  فػػإف سػػنب  أحػػد أك قنتمػػ   فم قػػؿ إنػػ  

 (ِ)امرؤ صنئـ (.

 ، بأن السب لممسممين من الفسوق. اإلعبلن النبوي سابعًا:

صػػػم  اهلل عم ػػػ    -أف النبػػػ   -عن مػػػنرضػػػ  اهلل  –ففػػػ  حػػػد ث عبػػػد اهلل بػػػف عمػػػر 
 (ّ)قنؿ: ) سبنب المسمـ فسكؽ(. -كسمـ 

كال   حػػراـ كتحػػر ـ دمػػ  كمنلػػ   فػػبل  نبغػػ  لمسػػمـ أف  كػػكف سػػٌبنبن المسػػمـ ألف عػػرض
اهلل عم  المؤمن ف بمػن امع ػـ  فَّ الفرق  كالبغض   كقد مى  بلٌعننن لممؤمن ف  ألف السب سب

وََّرُْ٘ممشُوَّْ ٤ِؼ١َْممحَ َّّٜٝممُِ ػََٝممُُْْٟٙ إِرْ ُ٘ ممرُْٟ وَػْممذََّء َِممأَٜ َُ تَمم٣َُْ ُُٔٝممىتُِْٟٙ      عم ػػ  مػػف األلفػػ  كاألخػػكة  فقػػنؿ:

إ٤ِ ١َما ٠َُْ١َِّْٜ ُمى٢َ إِرْمىَجَ َِأَلْمِٝاُىَّ تَم٣َُْ       : تعػنل  كقػنؿ [113ل عمفان ]آ  َِأَلْثَاْرُٟ تِ ِؼ١َْرُِِ إِرْى٤ََّها

 (ْ) [11]الحجفا:  . وَرَىََُْْٟٙ

 
                                                           

  (. ٕٔسبؽ تخر ا  )صػ(ُ) 
  كمسػػػمـ  كتػػػنب (َُْٗ(  رقػػػـ: )ِٔ/ّكؿ إنػػػ  صػػػنئـ إذا شيػػػًتـ؟ )ركا  البخػػػنرم   كتػػػنب الصػػػـك  بػػػنب: هػػػؿ  قػػػ( (ِ

 .(ُُُٓ(  رقـ: )َٕٖ/ِالص نـ  ) الص نـ  بنب فضؿ
 .(ْٖ(   رقـ )ُٗ/ُ  كهك ال  شعر )ركا  البخنرم   كتنب اإل منف   بنب خكؼ المؤمف مف أف  حبط عمم (ّ)
 (.ُِْ/ٗ) بف بطنؿال  البخنرم صح  شرح  (ْ)
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 ، سبب لذىاب شيء من الخير.اإلخبار بأن السبّ  ثامنًا:
صػم  اهلل عم ػ   -قػنؿ: خػرج رسػكؿ اهلل  -رضػ  اهلل عنػ   -فعف عبندة بػف الصػنمت

صػم  اهلل  -فقػنؿ النبػ ل خبر الننس بم م  القدر  فتبلح  رابلف مف المسػمم ف   -كسمـ 
ن ػن رفعػت(.: ) خرات ألخبػركـ بم مػ  القػدر  فتبلحػ  فػبلف -عم   كسمـ أال  (ُ)كفػبلف  كا 

    عقكبػػػ  لتبلحػػػ مػػػ  القػػػدر عػػػف عبػػػند  كحػػػرم ـ عمم ػػػنتػػػرل أف اهلل تعػػػنل  رفػػػع معرفػػػ  ل
  (ِ).-صم  اهلل عم   كسمـ –الرام ف بحضرة النب  

 .من أخبلق أىل الجاىمية  إخباره بأن السبّ  تاسعًا:
لمػػن سػػٌب الراػػؿ  -رضػػ  اهلل عنػػ   –ألبػػ  ذر  -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  – النبػػ  قػػنؿ
كهػذا غن ػ  فػ  ذـ السػب كتقب حػ   ألف  (ّ) إنؾ امػرؤ ف ػؾ انهم ػ (   أعام  : )الذم أم

 (ْ)أمكر الانهم   حراـ منسكخ  بنإلسبلـ  فكاب عم  كؿ مسمـ هاران ن كااتنبنهن.
 ضرب المثال لئلقناع. عاشرًا: 

 اػػػن   -كسػػػمـ عم ػػػ  اهلل صػػػم  - اهلل رسػػػكؿ أف -عنػػػ  اهلل رضػػػ  - هر ػػػرة أبػػػ  عػػػفف
 ؟(إبػػؿ مػػف لػػؾ هػػؿ): فقػػنؿ أسػػكد  غبلمػػن كلػػدت امرأتػػ  إف اهلل  رسػػكؿ  ػػن: فقػػنؿ أعرابػػ 

 نعػػـ : قػػنؿ ؟( (ٓ)أكرؽ مػػف ف  ػػن هػػؿ): قػػنؿ حمػػر : قػػنؿ ؟( ألكان ػػن مػػن): قػػنؿ نعػػـ : قػػنؿ
 (ٔ)(.عػرؽ نزعػ  هػذا ابنػؾ فمعػؿ) : قػنؿ نزعػ   عػرؽ أرا : قػنؿ ؟( ذلػؾ كػنف فػعن )  :قنؿ

 -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ – ف ػػذا األعرابػػ  عػػٌرض بسػػٌب كقػػذؼ زكاتػػ   فضػػرب لػػ  النبػػ 
 (ٕ).االقتننع تمنـ األعراب  فنقتنعمثنال محسكسن  

 
                                                           

 .(َْٗٔ(  رقـ: ) ُٔ/ٖب كالمعف )ركا  البخنرم  كتنب األدب  بنب من  ن   مف السبن (ُ)
 (.ُِْ/ٗ) بف بطنؿ ال  صح   البخنرم انظر: شرح (ِ)
 (.ُُٕسبؽ تخر ا  )صػ (ّ)
 (.ُِْ/ٗ) بف بطنؿال  صح   البخنرم شرح (ْ)
 (.َِٓ/ُ( األكرؽ: مف األلكاف ف  اإلبؿ الت  تضرب إل  لكف الرمند. انظر: فت  البنرم  البف حار)(ٓ
(  كمسػػمـ  كتػػنب الطػػبلؽ  ْٕٖٔ(  رقػػـ: )ُّٕ/ٖ) ( ركا  البخػػنرم   كتػػنب الحػػدكد   بػػنب مػػن اػػن  فػػ  التعػػر ض(ٔ

 (.ََُٓ(  رقـ: )ُُّٕ/ِبنب انقضن  عدة المتكف  عن ن زكا ن  كغ رهن بكضع الحمؿ )
 هػ(.ُِْٔ) ُالكطف لمنشر  الر نض  ط/   الننشر: دار(ّّْ/ِ نض الصنلح ف  لمعث م ف )انظر: شرح ر   (ٕ)
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 المبحث الثالث:

 الشتم.

 :وفيو ثبلثة مطالب

 : تعريف الشتم.المطمب األول

 .الشتم ذمّ  في النبوية األسباب: المطمب الثاني                

 : طريقة العبلج النبوي فيمن شتم.المطمب الثالث                  

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  )224( 
 

 :المطمب األول

 تعريف الشتم.

 :الشتم في المغة

الش ف  كالتن   كالم ـ   دؿ عم  كراه  كبغض   كمف ذلؾ األسد الشت ـ  كهػك الكر ػ   
 (ُ)كبلـ كر  .  ألن  لحمنر الشت ـ  كاشتقنؽ الشتـ من الكا   ككذلؾ ا

 والشتم في االصطبلح:

ـ".   (ِ)" هك قب  ي اٍلكىبلى

 :  ق   لممبنحث الثبلث   تمخص ارت كمف التعنر ؼ السنب

  فػنلام ع  ػدؿ مفػظمؼ الف اختا    ك كممنت متقنرب  المعن     كالسب  كالشتـالمعف – ُ
 .عم  الذـ

 . دؿ عم  التعذ ب كالطرد كاإلبعندفنلمعف:  – ِ

   كخرؽ األعراض. دؿ عم  القطع :كالسبٌ  – ّ

 .  كالبغض كالقب  دؿ عم  الكراه : كالشتـ -ْ

 

 

 

 

                                                           
 (.ِْْ/ّ")  البف فنرس   مندة " شتـ مقن  س المغ ( (ُ

  (.ِِٓ/ُُ  لؤلزهرم  مندة " شتـ " )ت ذ ب المغ (ِ) 
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 :المطمب الثاني

 .الشتم ذمّ  في النبوية األسباب

مف الشتـ   كن   عن    لمن ف   مػف األذل  –صم  اهلل عم   كسمـ  –لقد حٌذر النب  
فعف أبػ  هر ػرة  - كتعنل  سبحنن  –  ك زداد األمر خطكرة   إذا تعٌدل ذلؾ إل  الخنلؽ 

:  شػتمن  ابػف : )  قػكؿ اهلل-  اهلل عم ػ  كسػمـصػم -قنؿ: قنؿ النب   -رض  اهلل عن  -
آدـ  كمن  نبغ  لػ  أف  شػتمن   ك كػذبن  كمػن  نبغػ  لػ   أمػن شػتم   فقكلػ : إف لػ  كلػدا  

 (ُ)كأمن تكذ ب  فقكل : ل س  ع دن  كمن بدأن (.

 :الشتـعف  –صم  اهلل عم   كسمـ  –ب  الن ن    كمف األسبنب الت  ألام ن

 .الشتم من صفات الكفار أواًل:

 :-كسػػمـ صػم  اهلل عم ػ  -قػػنؿ: قػنؿ رسػكؿ اهلل  -رضػ  اهلل عنػ  -فعػف أبػ  هر ػرة  
 (ِ))أال تعابكف ك ؼ  صرؼ اهلل عن  شتـ قر ش كلعن ـ   شتمكف مذممن  كأنن محمد(.

المسػػػم   كالمسػػػم    كهػػػـ مػػػن كػػػننكا  شػػػتمكف االسػػػـ بػػػؿ فػػػإف ق ػػػؿ: ك ػػػؼ  سػػػتق ـ ذلػػػؾ
 (ّ): أف المراد كيًف  اسم  الذم هك محمد أف  يشتىـ بنلسب.  فنلاكابكاحد

 الكبائر. شتم الوالدين من ثانيًا:

صػػم   -أف رسػػكؿ اهلل   -رضػػ  اهلل عن مػػن  -فعػػف عبػػد اهلل بػػف عمػػرك بػػف العػػنص 
قنؿ: ) مػف الكبػنئر شػتـ الراػؿ كالد ػ   قػنلكا:  ػن رسػكؿ اهلل  كهػؿ  شػتـ  -اهلل عم   كسمـ 

 (ْ)  ف سب أبن   ك سب أم    ف سب أم (. سب أبن الراؿ  الراؿ كالد  ؟ قنؿ: نعـ

                                                           

ركا  البخػػنرم  كتػػنب بػػد  الخمػػؽ  بػػنب مػػن اػػن  فػػ  قػػكؿ اهلل تعػػنل : }كهػػك الػػذم  بػػدأ الخمػػؽ ثػػـ  ع ػػد  كهػػك أهػػكف  (ُ)
: عم  (.ُّّٗ: )(  رقـَُٔ/ْ[ )ِٕ  {   ]الرـك
(   رقػػـ: ُٖٓ/ْ) -  كسػػمـ صػػم  اهلل عم ػػ -  رسػػكؿ اهللركا  البخػػنرم  كتػػنب المننقػػب   بػػنب مػػن اػػن  فػػ  أسػػمن (ِ)
(ّّّٓ). 

 .(ُٗٓ/ٔ  سنف النسنئ    لمس كط  )حنش   السندم عم (ّ)
 .(ُْٔ(  رقـ: )ِٗ/ُئر كأكبرهن )ركا  مسمـ   كتنب اإل منف   بنب ب نف الكبن (ْ)
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 تميم لؤلبوين ونحوىما.سبب في ش، شتم اآلخرين ثالثًا:

دل ػػؿ عمػػ  أف مػػف  -رضػػ  اهلل عن مػػن -: "فػػ  حػػد ث عبػػد اهلل بػػف عمػػركقػػنؿ النػػككم
نمػػػن اعػػػؿ هػػػذا عقكقػػػنن   لككنػػػ   تسػػػبب فػػػ  شػػػ    اػػػنز أف  ينسػػػب إل ػػػ  ذلػػػؾ الشػػػ     كا 

 (ُ) حصؿ من  من  تعذل ب  الكالد  تعذ ن ل س بنل  ف".

 ، مفمس يوم القيامة.الشاتم رابعًا:

قػػنؿ:  -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -أف رسػػكؿ اهلل   -رضػػ  اهلل عنػػ   -هر ػػرة فعػػف أبػػ 
قػػنلكا: المفمػػس ف نػػن مػػف ال درهػػـ لػػ  كال متػػنع  فقػػنؿ: ) إف المفمػػس  )أتػػدركف مػػن المفمػػس؟(

مف أمت   عت   ـك الق نم  بصبلة  كص نـ  كزكنة  ك عت  قد شتـ هذا  كقذؼ هػذا  كأكػؿ 
ف عط  هذا مػف حسػننت   كهػذا مػف حسػننت   فػإف منؿ هذا  كسفؾ دـ هذا  كضرب هذا  

فن ػػت حسػػننت  قبػػؿ أف  قضػػ  مػػن عم ػػ  أخػػذ مػػف خطن ػػنهـ فطرحػػت عم ػػ   ثػػـ طػػرح فػػ  
 (ِ)الننر(.

كالشنهد ف  الحد ث قكل : ) ك عت  كقد شتـ هذا(  ف عت  كعم   د كف لمننس  فتيؤخذ تمؾ 
الحسرات  كه  أف تذهب الد كف مف رص د  مف الحسننت الت  عمم ن  كهذ  مف أعظـ 

 حسننت  لخصكم  الذ ف كنف  شتم ـ ف  الدن ن  ف بق  مفمسنن قد انت   رص د .

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ٖٖ/ِشرح صح   مسمـ  ) (ُ)
 .(ُِٖٓ(  رقـ: )ُٕٗٗ/ْتحر ـ الظمـ ) داب  بنبركا  مسمـ  كتنب البر كالصم  كار (ِ)
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 :المطمب الثالث

 طريقة العبلج النبوي فيمن شتم.

مػف صػدر منػ   –صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –كمف األسنل ب كالطرؽ النبك ػ  فػ  عبلاػ  
 .شتـال

 .أسموب الترىيب أواًل:

كعبلاػػػ  لمػػػف شػػػتـ    اػػػد أف  –صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  –طر قػػػ  النبػػػ  المتعمػػػؿ فػػػ  
  فناػػػد ف مػػػػن  تعمػػػؽ بػػػنهلل تعػػػنل     رتفػػػػع  تغ ػػػر بتغ ػػػر صػػػػكرة الشػػػتـ   كنكعػػػ  األسػػػمكب

 -قػػنؿ: قػػنؿ رسػػكؿ اهلل  -رضػػ  اهلل عنػػ  -األسػػمكب   ل عبػػر بػػنألذل   فعػػف أبػػ  هر ػػرة 
   :قػػنؿ النػػككم (ُ).ؤذ ن  ابػػف آدـ (: )  ػػ-عػػز كاػػؿ- : قػػنؿ اهلل -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ 

 (ِ)" معنن   عنممن  معنمم  تكاب األذل ".

  ف ػ  نػكع مػف  " ػؤذ ن   "ك رل البنحث أف التعب ػر بمفػظ األذل فػ  الحػد ث  بقكلػ  : 
َّٜٝ مُُ ِِمٍ   إ٢َِّ َّٜ مز٣ََِ َُمَْرُو٢َ َّٜٝ مَُ وَسَعُمىَُُٜ َٜؼَم َهُُٟ       :  قػكؿ  -تعػنل  –تخك ؼ  ألف اهلل   كالالتره ب

  [57]األحاا: . َّٜذ٤َُُّْا وََِّرِشَجِ وَوَػَذَّ َٜهُْٟ ػَزََّت ا ٠ُّهُِ  ا

 .سد الذرائع ثانيًا:

مػػف شػػتـ ارخػػر ف  حتػػ  ال  –صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –  فػػ  ن  ػػ  كهػػذا كاضػػ  كبػػٌ ف
  فػػػنلن   عػػػف شػػػتـ ارخػػػر ف  هػػػك سػػػد لمذر عػػػ   حتػػػ  ال  كػػػكف بػػػن  كاألم ػػػنت شػػػتمكا ار

 .  نف متسببنن  ف  شتم  ألب   كأم اإلنس

 

                                                           

: (   رقػػػػـُّّ/ٔ[ ار ػػػػ   ) ِْركا  البخػػػػنرم  كتػػػػنب تفسػػػػ ر القػػػػرآف  بػػػػنب }كمػػػػن   مكنػػػػن إال الػػػػدهر{ ]الانث ػػػػ :  (ُ)
 (.ِِْٔ(   رقـ : )ُِٕٔ/ْ(  كمسمـ   كتنب األلفنظ مف األدب كغ رهن   بنب الن   عف سب الدهر)ِْٖٔ)

 .(ِ/ُٓشرح صح   مسمـ ) (ِ)
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 المبحث الرابع:

 .الكذب

 :وفيو أربعة مطالب

 .المطمب األول: تعريف الكذب                  

 : من صور الكذب.المطمب الثاني                  

 .الكذب ذمّ  في النبوية األسباب المطمب الثالث:

 .النبوي فيمن كذببع: طريقة العبلج المطمب الرا  
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 :المطمب األول

 تعريف الكذب.

 :  الكذب في المغة

  كهػػػك أصػػػؿ صػػػح    ػػػدؿ عمػػػ  خػػػبلؼ   الكػػػنؼ  كالػػػذاؿ  كالبػػػن "كػػػذب"مػػػعخكذ مػػػف 
الصػػػدؽ  كتمخ صػػػ  أنػػػ  ال  بمػػػ  ن ن ػػػ  الكػػػبلـ فػػػ  الصػػػدؽ  كمػػػف ذلػػػؾ الكػػػذب خػػػبلؼ 

 (ُ)الصدؽ.

 :والكذب في االصطبلح

  (ِ)د المخبر ل من عم  خبلؼ ف  ذلؾ"."هك عدـ مطنبق  الخبر لمكاقع  أك العتقن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(ُٕٔ/ٓممؤلؼ نفس   مندة " كذب" )(  كمقن  س المغ    لُٖٕ/ُ  البف فنرس) المغ  : مامؿانظر (ُ)
 .(ْْٗ/ُلفركؽ المغك     لمعسكرم )ا (ِ)
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 :طمب الثانيالم

 من صور الكذب.

 لمكذب صكر عد دة  كمظنهر متنكع   كمف ذلؾ:

 :الكذب عمى اهلل أواًل:

 زداد قب  الكذب كشننعت  إذا كنف كذبنن عم  اهلل أك عم  رسكل   ف نسب الكػنذب إلػ  
 اهلل أك إلػػ  رسػػكل  قػػكالن مػػف تحم ػػؿ  أك تحػػر ـ   أك خبػػر   كهػػك  عمػػـ أنػػ  غ ػػر صػػح    

) كسػعلتؾ   مػع أبػ  سػف نف كقصػ  هرقػؿ  -رضػ  اهلل عن مػن  –فف  حد ث ابػف عبػنس 
أنػ  لػـ  كػف ل ػذر  فعرفػتهؿ كنتـ تت مكن  بنلكذب قبؿ أف  قػكؿ مػن قػنؿ؟ فػذكرت أف ال  

 (ُ).ك كذب عم  اهلل (  الكذب عم  الننس

١ََِم٣ْ وَظَْٝمُٟ ١ِ٠َّم٣ َ٘مزَبَ       :ب عم  اهلل  هك أشد أنكاع الكذب  كأعظم ن  قنؿ تعػنل كالكذ

  [32]الامف . ػًََٝ َّٜٝ ُِ

  كتغ  ػػر د نػػ  كتبد مػػ   كنفػػ  مػػن أثبتػػ   لػػؾ  نسػػب  مػػن ال  م ػػؽ بػػنهلل إل ػػ ك ػػدخؿ فػػ  ذ
ثبػػػنت مػػػن نفػػػن   بطػػػنؿ كا  مػػػن حققػػػ   كعػػػداكة مػػػف كاال   كمػػػكاالة مػػػف  كتحق ػػػؽ مػػػن أبطمػػػ   كا 

  م ػػؽ بػػ  فػػ  ذاتػػ  كصػػفنت  عػػندا   كحػػب مػػن أبغضػػ   كبغػػض مػػن أحبػػ   ككصػػف  بمػػن ال
  (ِ)كأفعنل .  كأقكال

 .-صمى اهلل عميو وسمم  –الكذب عمى رسول اهلل  ثانيًا:

  قكؿ:  –صم  اهلل عم   كسمـ  -قنؿ: سمعت النب  -رض  اهلل عن  -فعف المغ رة 

                                                           

( ٖ/ُ؟ )-صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -ك ؼ كنف بد  الػكح  إلػ  رسػكؿ اهلل  بنب: ركا  البخنرم  كتنب بد  الكح    (ُ)
دعك  إلػػ  إلػػ  هرقػػؿ  ػػ -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -الا ػػند كالسػػ ر   بػػنب كتػػنب النبػػ  (   كمسػػمـ   كتػػنبٕ  رقػػـ : )
 (.ُّٕٕ: )(  رقـُّّٗ/ّاإلسبلـ )

  محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف المغػػراكم  الننشػػر: (ُٓ/ُالعق ػػدة كالمػػن ر كالترب ػػ ) انظػػر: مكسػػكع  مكاقػػؼ السػػمؼ فػػ  (ِ)
 .ُط/ -المغرب –بل  لمكتنب  مراكش النب -مصر –المكتب  اإلسبلم   لمنشر كالتكز ع  القنهرة 
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إف كػػذبن عمػػ   لػػ س ككػػذب عمػػ  أحػػد  مػػف كػػذب عمػػ  متعمػػدا  فم تبػػكأ مقعػػد  مػػف ) 
 (ُ)الننر(.

 .الكذب عمى الناس ثالثًا:

   ككث رة   من ن: كل  صكر متعددة 

 .كذب المموك واألمراء الصورة األولى:

  :-صػم  اهلل عم ػ  كسػػمـ  -قػػنؿ: قػنؿ رسػكؿ اهلل  -رضػ  اهلل عنػ   -فعػف أبػ  هر ػرة
ال  كمم ػػـ اهلل  ػػـك الق نمػػ  كال  ػػزك  ـ  كال  نظػػر إلػػ  ـ  كل ػػـ عػػذاب ألػػ ـ: شػػ   ) ثبلثػػ  

 (ِ)زاف  كممؾ كذاب  كعنئؿ مستكبر(.

 شيادة الزور.  الصورة الثانية:

: ) أكبػػر -صػػم  اهلل عم ػ  كسػػمـ -قػػنؿ: قػنؿ النبػػ  -رضػ  اهلل عنػػ  -فعػف أبػػ  بكػػرة 
 (ّ)(.-ثبلثن –كش ندة الزكر  كش ندة الزكر الكبنئر: اإلشراؾ بنهلل  كعقكؽ الكالد ف  

 .الكذب في البيع والشراء الصورة الثالثة:

صػػػم  اهلل عم ػػػ   -قػػػنؿ: قػػػنؿ رسػػػكؿ اهلل -رضػػػ  اهلل عنػػػ  - (ْ)فعػػػف حكػػػ ـ بػػػف حػػػزاـ
 فإف صدقن كب نن بكرؾ -أك قنؿ: حت   تفرقن  -: ) الب عنف بنلخ نر من لـ  تفرقن  -كسمـ

                                                           

(  ُُِٗ(   رقػـ: )َٖ/ِ) -م  اهلل عم ػ  كسػمـصػ -  كتنب العمػـ   بػنب إثػـ مػف كػذب عمػ  النبػ ركا  البخنرم (ُ)
 -عم ػػػ  كسػػػمـ  صػػػم  اهلل تعػػػنل  -  مقدمػػػ  صػػػح   مسػػػمـ  بػػػنب فػػػ  التحػػػذ ر مػػػف الكػػػذب عمػػػ  رسػػػكؿ اهلل كمسػػػمـ

 .(ْ(  رقـ: )َُ/ُ)
مـ  كتنب اإل مػنف   بػنب ب ػنف غمػظ تحػر ـ إسػبنؿ اإلزار  كالمػف بنلعط ػ   كتنف ػؽ السػمع  بػنلحمؼ  كب ػنف ركا  مس (ِ)

 (.َُٕ: )(  رقـَُِ/ُ زك  ـ   كل ـ عذاب أل ـ )الثبلث  الذ ف ال  كمم ـ اهلل  ـك الق نم   كال  نظر إل  ـ  كال 
 .(ُٗٗٔ(   رقـ: )ُّ/ٗلزكر )ندة ا  كتنب الش ندات  بنب من ق ؿ ف  ش ركا  البخنرم (ّ)
: حك ـ بف حزاـ بف خك مد بف أسد بف عبد العزل  األسدم  أبك خنلد  المك   ابف أخ  خد ا   أـ المؤمن ف  هك( (ْ

: هػػػ (   أك بعػػدهن. انظػػر ْٓت عػػنـ )كشػػ د حن ننػػن  مػػن -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -أسػػمـ  ػػـك الفػػت   كصػػحب النبػػ  
 (.ّْٗ/ ُ(  كاإلصنب   البف حار ) َِّ /ُاالست عنب  البف عبد البر) 
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ف كت   (ُ)من ككذبن محقت برك  ب ع من(.ل من ف  ب ع من  كا 

 الكذب القتطاع حق اآلخرين. الصورة الرابعة:

صػػم  اهلل عم ػػ   -قػػنؿ: قػػنؿ رسػػكؿ اهلل -رضػػ  اهلل عنػػ  -فعػػف عبػػد اهلل بػػف مسػػعكد 
 (ِ)) مف اقتطع منؿ امرئ مسمـ ب م ف كنذب   لق  اهلل كهك عم   غضبنف(. -كسمـ:

 .من اّدعى إلى غير أبيو الصورة الخامسة:

صػم  اهلل عم ػػ   -قػنؿ: قػنؿ رسػػكؿ اهلل  -رضػ  اهلل عنػػ   - (ّ)فعػف كاثمػ  بػػف األسػقع
م ع نػ  مػن لػـ تػر  رً   الراؿ إل  غ ر أب    أك  يػعً دٌ   أف  ى لرى : ) إف مف أعظـ الفً -كسمـ

 (ْ)ؿ(.قي من لـ  ى  -صم  اهلل عم   كسمـ -أك  قكؿ عم  رسكؿ اهلل 

 .البيتان الصورة السادسة:

  عػػف كصػػؼ ال  ػػكد  كف ػػ  :) قػػنؿ:  –رضػػ  اهلل عنػػ   –أنػػس بػػف منلػػؾ ففػػ  حػػد ث 
 (ٔ).((ٓ) ن رسكؿ اهلل  إف ال  كد قـك ب ت

 

 

                                                           

(   كمسػمـ  كتػنب َِٕٗ: )(   رقـٖٓ/ّكالكتمنف ف  الب ع ) ركا  البخنرم  كتنب الب كع   بنب من  محؽ الكذب (ُ)
 (.ُِّٓ: )(  رقـُُْٔ/ّف  الب ع كالب نف ) الب كع   بنب الصدؽ

 (.ٕٖسبؽ تخر ا  )ص (ِ)
بػف ل ػث بػف بكػر بػف عبػد منػنة بػف هك: كاثم  بف األسقع بف عبد العزل بف عبد  نل ؿ بف ننشب بف غ رة بف سعد  (ّ)
ثبلث سن ف  ككػنف مػف أهػؿ الصػف    مػنت بدمشػؽ عػنـ  -صم  اهلل عم   كسمـ  -بف كننن  الم ث   خدـ النب    عم
(   كأسػػػػد الغنبػػػػ    البػػػػف األث ػػػػر ُّٔٓ/ْ)   البػػػػف عبػػػػد البػػػػرهػػػػػ (. انظػػػػر: االسػػػػت عنب ٖٔهػػػػػ (   كق ػػػػؿ: )  ٖٓ) 
(ٓ/ّٗٗ.) 

 (.َّٗٓ: )(  رقـَُٖ/ْال مف إل  إسمنع ؿ )  بنب نسب  ركا  البخنرم  كتنب المننقب (ْ)
: الن ن ػػػػ  فػػػ  غر ػػػػب الحػػػد ث  البػػػػف األث ػػػػر هػػػػك البنطػػػؿ الػػػػذم  يتح ػػػر منػػػػ . انظػػػر: الكػػػػذب  كاالفتػػػرا   ك ( البي ػػػت(ٓ
(ُ/ُٔٓ.) 

(  ِّّٗ(  رقػػـ: )ُِّ/ْكذر تػػ  ) -صػػمكات اهلل عم ػػ  -  بػػنب خمػػؽ آدـ تػػنب أحند ػػث األنب ػػن كركا  البخػػنرم  ( (ٔ
 .-رض  اهلل عن  -ف  قص  عبد اهلل بف سبلـ
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 .الظن أكذب الحديث  الصورة السابعة:

       قػػػػنؿ: -صػػػػم  اهلل عم ػػػػ  كسػػػػمـ  -عػػػػف النبػػػػ   -رضػػػػ  اهلل عنػػػػ  - فعػػػػف أبػػػػ  هر ػػػػرة
 (ُ)إ نكـ كالظف  فإف الظف أكذب الحد ث(. )

 .  التحدث بكل ما يسمع اإلنسان الثامنة: الصورة

 : -صػم  اهلل عم ػ  كسػػمـ -رسػكؿ اهلل قػػنؿ: قػنؿ  -رضػ  اهلل عنػ   -فعػف أبػ  هر ػرة 
 (  ِ)) كف  بنلمر  كذبن أف  حدث بكؿ من سمع(.

 .الكذب في الُحمم الصورة التاسعة:

     قػػػنؿ:  -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ -عػػػف النبػػػ    -رضػػػ  اهلل عن مػػػن -فعػػػف ابػػػف عبػػػنس
 (ْ)كلف  فعؿ(.كيًمؼ أف  عقد ب ف شع رت ف   (ّ)) مف تحمـ بحمـ لـ  ر 

 كذب الكيان. الصورة العاشرة:

 -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  -: سػعؿ أنػنس رسػكؿ اهلل -رض  اهلل عن ػن  –قنلت عنئش  
سػػكا بشػػ  (  قػػنلكا:  ػػن ) ل : -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -كؿ اهلل عػػف الك ػػنف  فقػػنؿ ل ػػـ رسػػ

صػػم  اهلل عم ػػ   -فػػإن ـ  حػػدثكف أح ننػػن بنلشػػ    كػكف حقػػن؟ فقػػنؿ رسػػكؿ اهلل رسػكؿ اهلل  
ف قرهػػػن فػػػ  أذف كل ػػػ  قػػػر الداناػػػ   انػػػ   تمػػػؾ الكممػػػ  مػػػف الحػػػؽ   خطف ػػػن ال : )-كسػػػمـ

 (ٓ)ف خمطكف ف  ن أكثر مف منئ  كذب (.

 
                                                           

مسمـ   كتنب البػر (  ك َْٔٔ: )(  رقـُٗ/ٖعف التحنسد كالتدابر )ركا  البخنرم   كتنب األدب   بنب من  ن    (ُ)
 (.ِّٔٓرقـ: )  (ُٖٓٗ/ْش كنحكهن )  بنب تحر ـ الظف  كالتاسس  كالتننفس  كالتنناكالصم  كارداب

 (.ْ: )رقـ  (َُ/ُالحد ث بكؿ من سمع ) ركا  مسمـ   مقدم  صح   مسمـ   بنب الن   عف (ِ)
ذب عمػػ  اهلل : قػنؿ إنػ  رأل فػػ  النػـك مػػن لػـ  ػر   كالكػػنذب فػ  رؤ ػػن   ػدع  أف اهلل تعػنل  أرا  مػػن لػـ  ػػر   كالكػن( أم(ّ

 (.ّْْ/ُ  البف األث ر ). انظر: الن ن   ف  غر ب الحد ثتعنل  أعظـ فر   ممف كذب عم  الخمؽ أك عم  نفس 
 (.َِْٕ: )(  رقـِْ/ٗبنب مف كذب ف  حمم  ) ركا  البخنرم  كتنب التعب ر ( (ْ
: (   رقػػـْٕ/ٖلػػ س بحػػؽ ) ك  نػػكم أنػػ ركا  البخػػنرم  كتػػنب األدب   بػػنب قػػكؿ الراػػؿ لمشػػ  : لػػ س بشػػ    كهػػ( (ٓ
ت نفُِّٔ)  .(ِِِٖ(  رقـ: )َُٕٓ/ْالك نف ) (  كمسمـ   كتنب السبلـ   بنب تحر ـ الك نن  كا 
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 الكذب في المعان.  الصورة الحادية عشر:

: ) إف اهلل  عمػػـ أف عػػف المعػػنف  كف ػػ  –ضػػ  اهلل عن مػػن ر  –حػػد ث ابػػف عبػػنس ففػػ  
 (ُ).(أحدكمن كنذب  ف ؿ منكمن تنئب؟

 .نتشر في اآلفاق " وسائل اإلعبلم"الكذب الم الصورة الثانية عشر:

رأ ػػت الم مػػ  رامػػ ف  ) : -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -قػػنؿ النبػػ   ففػػ  الحػػد ث الصػػح   
فكػػػذاب   كػػػذب بنلكذبػػػ  تحمػػػؿ عنػػػ  حتػػػ  تبمػػػ   (ِ)رأ تػػػ   شػػػؽ شػػػدق أت ػػػنن   قػػػنال: الػػػذم 

 (ّ)ارفنؽ  ف صنع ب  إل   ـك الق نم  (.

 ينل. لم بما المتشبع الصورة الثالثة عشر:

 غ ػر زكاػ  مػف تشػبعت إف انػنح عمػ  ف ػؿ ضػرة  ل  إف اهلل  رسكؿ  ن: امرأةقنلت 
 كبلبػس   عػط لػـ بمػن المتشػبع): -كسػمـ عم ػ  اهلل صػم  -اهلل رسكؿ فقنؿ  عط ن ؟ الذم
 (ْ)(.زكر ثكب 

 الكػػػذب لػػػ   اعػػػؿ أف ك حتمػػػؿ  التحػػػت إلػػػ  الفػػػكؽ مػػػف كػػػذبن بػػػؿ كنذبػػػن  ككنػػػ  كالمػػػراد
 (ٓ).قطراف مف قم صن تقمص الننئح  أف كمن التمث ؿ  طكر عم  ا نـ  ف  ثكب ف

 

 

                                                           

 .(ْْٕٕ(  رقـ: )ََُ/ٔبنلتبلعف ) ركا  البخنرم  كتنب الطبلؽ  بنب  بدأ الراؿ (ُ)
: الن ن ػ  فػ  غر ػب األرض. انظرب  فتنتشر ف  أران  (  شؽ شدق : أم  شقق  ك قطع   كهك ازا  مف  كذب الكذ(ِ

 (.ْٗٓ/ِالحد ث   البف األث ر )
 (.َٔٗٔ(   رقـ : )ِٓ/ٖركا  البخنرم  كتنب الاننئز  بنب من ق ؿ ف  أكالد المشرك ف ) (ّ)
(  ُِٗٓ(  رقػـ: )ّٓ/ٕ( ركا  البخنرم  كتنب النكنح   بػنب المتشػبع بمػن لػـ  نػؿ  كمػن  ن ػ  مػف افتخػنر الضػرة )(ْ

(  رقػػػـ: ُُٖٔ/ّالمبػػػنس كالز نػػ   بػػنب الن ػػػ  عػػف التزك ػػػر فػػ  المبػػنس كغ ػػػر  كالتشػػبع بمػػن لػػػـ  عػػط ) كمسػػمـ  كتػػنب
 .-رض  اهلل عن ن  –(  مف حد ث أسمن  َُِّ)

 (.ِٔٓ/ٓ( انظر: ف ض البنرم  لمكشم رم )(ٓ
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 المطمب الثالث:

 .الكذب ذمّ  في النبوية األسباب

   من  عت :ذـ الكذب  كمف تمؾ األسبنب  ف  تعددت األسبنب النبك 

 .الكذب من صفات الشيطان أواًل:

  حندثػ  تكك مػ  فػ -رضػ  اهلل عنػ  –ألبػ  هر ػرة  -صم  اهلل عم   كسػمـ -قنؿ النب 
:) أمن إن  قػد صػدقؾ كهػك كػذكب  تعمػـ مػف تخنطػب منػذ ثػبلث ل ػنؿ ف  تكز ع الصدقنت

 (ُ) ن أبن هر رة  قنؿ: ال  قنؿ: ذاؾ ش طنف(.

 .الكذب من عبلمات المنافقين ثانيًا:

 :-صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -قػنؿ: قػنؿ رسػكؿ اهلل   -رض  اهلل عن   -فعف أب  هر رة 
ذا اؤتمف خنف (. ذا كعد أخمؼ  كا   (ِ)) مف عبلمنت المننفؽ ثبلث : إذا حدث كذب  كا 

 .الكذب ييدي إلى الفجور ثالثًا:

ف الكػػػػػػذب   ػػػػػدم إلػػػػػػ  كف ػػػػػ  –رضػػػػػػ  اهلل عنػػػػػ   –ابػػػػػػف مسػػػػػعكد ففػػػػػ  حػػػػػد ث  : ) كا 
ف الراػػػػػؿ ل كػػػػػذب حتػػػػػ   كتػػػػػب عنػػػػػد اهلل (ّ)الفاػػػػػكر ف الفاػػػػػكر   ػػػػػدم إلػػػػػ  النػػػػػنر  كا    كا 
 (ْ)كذابن(.

 

 
                                                           

 .(ُُِّ(  رقـ: )َُُ/ّس كانكد  )  بنب صف  إبم ركا  البخنرم  كتنب بد  الخمؽ (ُ)
 .(ٗٓ(  رقـ: )ٖٕ/ُصنؿ المننفؽ )  بنب ب نف خمسمـ  كتنب اإل منفركا   (ِ)
رقػػنة المفػػنت     : مانظػػر .الد ننػػ   كالم ػػؿ إلػػ  الفسػػند  كالمػػراد: هتػػؾ سػػتر ( فاػػر: فسػػؽ  ككػػذب   كعصػػ  كخػػنلؼ(ّ

 (.ِِٗ/ُ  كالت س ر بشرح الانمع الصغ ر  لممننكم )(ََّّ/ٕلم ركم )
بػنب قػػكؿ اهلل تعػػنل : } ػن أ  ػػن الػػذ ف آمنػكا اتقػػكا اهلل كككنػػكا مػع الصػػندق ف{ ]التكبػػ : ركا  البخػنرم  كتػػنب األدب    (ْ)

(   كمسػػػمـ   كتػػػنب البػػػر كالصػػػم  كارداب  بػػػنب قػػػب  الكػػػذب َْٗٔ: )(  رقػػػـِٓ/ٖكمػػػن  ن ػػػ  عػػػف الكػػػذب ) [ُُٗ
 (.َِٕٔ: )(  رقـَُِِ/ْف الصدؽ كفضم  ) كحس
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 شدة عذاب من ينشر الكذب بين الناس. رابعًا:

صػم  اهلل عم ػ   -قػنؿ: قػنؿ النبػ   -رض  اهلل عنػ  -(ُ)فف  حد ث سمرة بف اندب 
قنال: الذم رأ تػ   شػؽ شػدق  فكػذاب   كػذب بنلكذبػ   : ) رأ ت الم م  رام ف أت نن  -كسمـ

 (  ِ)نؽ  ف صنع ب  إل   ـك الق نم  (.تحمؿ عن  حت  تبم  ارف

ًعػؿ عذابيػ   نمػن اي ف ذا لشدة كذب     نتشر الكذب   حت   صؿ إلػ  أطػراؼ األرض  كا 
 (ّ)ف  مكضع المعص   كهك فم  الذم كنف  كذب ب .

  ام ػػع أنػػكاع الكػػذب المنتشػػرة ال ػػـكا الكع ػػد   ك ػػرل البنحػػث: أنػػ  ممػػن  ػػدخؿ فػػ  هػػذ
مسػمكعنن  ك شػمؿ القنػكات  ـ  مقػرك ان  ألتكاصؿ االاتمنع   سكا  أكنف ذلػؾعم  مكاقع ا

الكنذبػػػػػ   كاإلذاعػػػػػنت المبنلغػػػػػ   كالصػػػػػحؼ التػػػػػ  تنشػػػػػر الخبػػػػػر  دكف تثبػػػػػت  كال تعكػػػػػد  
كالرسنئؿ المكذكب  ف  ال كاتؼ كغ رهن  إذ الام ع  تفؽ عم  الكذب  المنتشػرة   التػ  تعػـ 

 .   كال أسنس ل ن مف الصح أران  الببلد

 

 

 

 

 

 
                                                           

رة بف حزف بف عمرك بػف اػنبر بػف خشػ ف كهػك ذك الرأسػ ف  سػكف : سمرة بف اندب بف هبلؿ بف حر ر بف مهك (ُ)
البصرة   قدمت بػ  أمػ  المد نػ  بعػد مػكت أب ػ   فتزكا ػن راػؿ مػف األنصػنر  ككػنف فػ  حاػر  إلػ  أف صػنر غبلمػن  

االسػػػت عنب  البػػػف عبػػػد : هػػػػ (. انظػػػر ٗٓـ أحػػػد  مػػػنت بنلبصػػػرة عػػػنـ ) ػػػك  -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  –أاػػػنز  النبػػػ  
 (.ْٓٓ/ِ  كأسد الغنب    البف األث ر )(ّٓٔ/ِالبر)
 (.ِّْػ سبؽ تخر ػا  )ص (ِ)
 (.ُْٓ/ِِ: عمدة القنرم شرح صح   البخنرم  لمع ن  )انظر (ّ)
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 :المطمب الرابع

 .وي فيمن كذبطريقة العبلج النب

   كمف تمؾ األسنل ب كالطرؽ:ان ت األسنل ب النبك   لمحنربت   الكذب خمؽ ذم ـ
 .، حتى يحدث توبةىجر الكذاب أواًل:

قنلػت: ) مػن كػنف خمػؽ أبغػض إلػ  أصػحنب رسػكؿ   -رض  اهلل عن ػن  -فعف عنئش 
  اهللد  كػػػنف الراػػػؿ  كػػػذب عنػػػد رسػػػكؿ مػػػف الكػػػذب  كلقػػػ -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  -اهلل 

 (ُ)   عمـ أن  قد أحدث من ن تكب  (.الكذب   فمن  زاؿ ف  نفس  عم   حت

 .التربية بالقدوة ثانيًا:

مف أعظـ كسنئؿ الترب    الترب   بنلقدكة الحسن   كه  أف  رل الكلد الخصنؿ الحم ػدة 
التػػ  نر ػػد أف نرب ػػ  عم  ػػن فػػ  كالد ػػ  كمػػف حكلػػ   فػػإذا أردنػػن أف نرب ػػ  عمػػ  الصػػدؽ فػػبل 

 (ِ)نكذب عم  .

قػنؿ: دعتنػ  أمػ   كمػنن كرسػكؿ اهلل  أن  -رض  اهلل عن   - (ّ)عف عبد اهلل بف عنمرف
 قنعػد فػ  ب تنػن فقنلػت: هػن تعػنؿ أعط ػؾ  فقػنؿ ل ػن رسػكؿ اهلل -صم  اهلل عم   كسػمـ  -
 قنلت: أعط   تمران  فقنؿ رسكؿ اهلل  ( من أردت أف تعط  ؟): -صم  اهلل عم   كسمـ -

 

                                                           

ل  ثمػ : " إسػنند  صػح   (  قػنؿ آُِّٖ: )(  رقـَُُ/ِْ) -رض  اهلل عن ن  –ركا  أحمد ف  مسند عنئش   (ُ)
(: " إسػنند  ُِّٖٓ/ِْ(   كقػنؿ شػع ب األرنػؤكط فػ  تعم قػ  عمػ   مسػند أحمػد )ّٗٓ/ِ: مامع الزكائد )"   انظر

 صح    رانل  ثقنت رانؿ الش خ ف".
(   د. راشػػػد بػػػف حسػػػ ف العبػػػد الكػػػر ـ  ِٗٓ – ِٖٓ/ُ: الػػػدركس ال كم ػػػ  مػػػف السػػػنف كاألحكػػػنـ الشػػػرع  )انظػػػر (ِ)

 ـ(. ََُِ -هػ  ُُّْ) ْلسعكد    ط/الننشر: دار الصم ع   المممك  العرب   ا
صػم   -: عبد اهلل بف عنمر بف رب ع  بف منلؾ بف عػنمر العنػزم حم ػؼ الخطػنب  كلػد عمػ  ع ػد رسػكؿ اهلل هك (ّ)

كهك ابف أربػع سػن ف  كق ػؿ : كػنف  -صم  اهلل عم   كسمـ  -ق ؿ: كلد سن  ست  كتكف  رسكؿ اهلل  -اهلل عم   كسمـ 
(   كأسػػد الغنبػػ    البػػف األث ػػر ُّٗ/ّ  البػػف عبػػد البػػر )هػػػ( . انظػػر: االسػػت عنب ٖٓ)مػػس سػػن ف  مػػنت عػػنـ ابػػف خ

(ّ/ِٖٕ.) 
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 (ُ)كتبت عم ؾ كذب (.  أمن إنؾ لك لـ تعط   ش ئنن  ):-اهلل عم   كسمـصم   –

 .، والترىيب منوتحريم الكذب ثالثًا:

ف الكػػذب   ػػدم إلػػ  الفاػػكر –رضػػ  اهلل  عنػػ   –ففػػ  حػػد ث ابػػف مسػػعكد  ف   )كا  كا 
ف الراػػػػؿ ل كػػػػذب ك تحػػػػرل الكػػػػذب حتػػػػ   كتػػػػب عنػػػػد اهلل  الفاػػػػكر   ػػػػدم إلػػػػ  النػػػػنر  كا 

 (ِ)كذابنن(.

   ار صنحب  إل  المعنصػ  التػ  تػكرد  النػنر  كأنػ  ف  هذا الحد ث أف الكذبأخبر 
 (ّ)إف استمر عم  عندة الكذب  فإن   كتب عند اهلل كذابنن.

 عرض التوبة عمى الكذاب؛ لعمو يتوب. رابعًا:

إف اهلل  عمػػػػػـ أف أحػػػػػدكمن كػػػػػنذب  ف ػػػػػؿ منكمػػػػػن  ) :ابػػػػػف عبػػػػػنس كدل ػػػػػؿ ذلػػػػػؾ حػػػػػد ث
 (ْ)؟(.تنئب

 الحاالت التي يجوز فييا الكذب: -صمى اهلل عميو وسمم  – بيانو خامسًا:

 صم  اهلل -قنلت: سمعت رسكؿ اهلل  -رض  اهلل عن ن  -(ٓ)عف أـ كمثـك بنت عقب 

                                                           

(  قػػػػنؿ الحػػػػنفظ َُِٕٓ: )(   رقػػػػـَْٕ/ِْ) -رضػػػػ  اهلل عنػػػػ   –ركا  أحمػػػػد فػػػػ  مسػػػػند عبػػػػد اهلل بػػػػف عػػػػنمر  (ُ)
صػػٌم  اهلل عم ػػ   -كلػػد فػػ  ح نتػػ  العراقػػ : "ركا  أبػػك داكد   كف ػػ  مػػف لػػـ  سػػـ   كقػػنؿ الحػػنكـ: إف عبػػد اهلل بػػف عػػنمر 

رم لػـ  سػمع مػػف كلػـ  سػمع منػ   كلػػ  شػنهد مػف حػد ث أبػػ  هر ػرة كابػف مسػعكد كراػنل ـ ثقػػنت   إال أف الزهػ -كسػمـ 
(  كقػػػنؿ شػػػع ب األرنػػػؤكط فػػػ  تعم قػػػ  عمػػػ  مسػػػند أحمػػػد َُٖٕ/ْ: تخػػػر ر أحند ػػػث األح ػػػن  )أبػػػ  هر ػػػرة"   انظػػػر

 ( : "حسف لغ ر ".َْٕ/ِْ)
 (.ِّٓر ا  )صػ تخسبؽ  (ِ)
 (.ّٔٓ/ُراشد بف حس ف ) .: الدركس ال كم   مف السنف كاألحكنـ الشرع     دانظر (ّ)
 (.ِّْسبؽ تخر ا  ) صػ (ْ)
: أـ كمثـك بنت عقب  بف أب  مع ط   أسممت أـ كمثـك بنت عقب  بمك    قبؿ أف  عخذ النسػن  فػ  ال اػرة إلػ  ه  (ٓ)

لم ػػنارات المبن عػػنت  كق ػػؿ: هػػ  أكؿ مػػف هػػنار مػػف النسػػن   كلمػػن قػػدمت المد نػػ   ثػػـ هػػنارت كبن عػػت  ف ػػ  مػػف ا
المد ن  تزكا ن ز د بف حنرث   فقتػؿ عن ػن  ػـك مؤتػ   فتزكا ػن الزب ػر بػف العػكاـ  فكلػدت لػ  ز نػب  ثػـ طمق ػن فتزكا ػن 

فمكثػت عنػد   عبد الرحمف بف عكؼ  فكلدت ل  إبراه ـ كحم دا  كغ رهمن  كمنت عن ػن   فتزكا ػن عمػرك بػف العػنص 
 (.ّٕٔ/ٕ(  كأسد الغنب    البف األث ر )ُْٓٗ/ْ  البف عبد البر )ش را  ثـ منتت. انظر: االست عنب
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) لػػػ س الكػػػذاب الػػػذم  صػػػم  بػػػ ف النػػػنس  ك قػػػكؿ خ ػػػرا ك نمػػػ    قػػػكؿ: –عم ػػػ  كسػػػمـ  
   (ُ).خ را(

إال فػ  ثػبلث:  نن  قكؿ الننس كذبص ف  ش   ممن رخى " كلـ أسمع  ي (ِ)قنؿ ابف ش نب: 
 (ّ)الحرب  كاإلصبلح ب ف الننس  كحد ث الراؿ امرأت   كحد ث المرأة زكا ن".

نمن الخبلؼ ف  المػراد بنلكػذب  ال خبلؼ ف  اكاز الكذب ف  هذ  الصكر الثبلث   كا 
صػبل   كمػن أ   : ال  اػكز الكػذب فػ  شػ  كق ػؿعمػ  إطبلقػ  :المبنح ف  ن مػن هػك؟ فق ػؿ

  المراد ب  التكر ػ  كاسػتعمنؿ المعػنر ض ال صػر   الكػذب  مثػؿ اإلبنح  ف  هذا ان  مف
أف  عػػػػد زكاتػػػػ  أف  حسػػػػف إل  ػػػػن ك كسػػػػكهن   كحنصػػػػم  أف  ػػػػعت  بكممػػػػنت محتممػػػػ   ف ػػػػـ 
ذا سع  ف  اإلصبلح نقؿ عػف هػؤال  إلػ  هػؤال  كبلمػن  المخنطب من ن من  ط ب قمب   كا 

ٌرل  ككػػذا فػػ  الحػػرب بػػعف  قػػكؿ لعػػدك  مػػنت امػػ بل   كمػػف هػػؤال  إلػػ  هػػؤال  كػػذلؾ   كك 
إمػػػنمكـ األعظػػػـ  ك نػػػكم إمػػػنم ـ فػػػ  األزمػػػنف المنضػػػ   أك غػػػدا  عت نػػػن مػػػدد  أم: طعػػػنـ 

 (  ْ)هذا انئز.كنحك    هذا مف المعنر ض المبنح    فكؿ 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.َِٓٔ: )(  رقـَُُِ/ْب نف من  بنح من  )  بنب تحر ـ الكذب ك لصم  كارداب( ركا  مسمـ   كتنب البر كا(ُ
مػف قػر ش  تػنبع  مػف كبػنر الحفػنظ كالفق ػن  مػدن   : محمد بػف مسػمـ بػف عبػد اهلل بػف شػ نب  مػف بنػ  زهػرة هك (ِ)

سػػكف الشػػنـ  هػػك أكؿ مػػف دكف األحند ػػث النبك ػػ   كدكف مع ػػن فقػػ  الصػػحنب   قػػنؿ أبػػك داكد:" ام ػػع حػػد ث الزهػػرم 
  (َُِ/ُ) لمػػذهب    الحفػػنظ تػػذكرة :ب   كأخػػذ عنػػ  منلػػؾ بػػف أنػػس . انظػػر( حػػد ث أخػػذ عػػف بعػػض الصػػحنََِِ)
  .(ُْٓ - ْْٓ/ٗ)   حارت ذ ب الت ذ ب  البف ك 

 (.َِٓٔ: )(  رقـَُُِ/ْلكذب كب نف من  بنح من  )ركا  مسمـ   كتنب البر كالصم  كارداب   بنب تحر ـ ا (ّ)
 . تصرؼ  س ر(  بُٕٓ/ُٔ: شرح صح   مسمـ   لمنككم )انظر (ْ)
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 :المطمب األول

 تعريف الغيبة.

 :  الِغيبة في المغة

 (ُ)  مف الغىٍ بيكب .  كبنلفت بكسر الغ ف  مف االٍغت نبً : الًغ ب 

 :والغيبة في االصطبلح

رضػ   -أبػ  هر ػرة كمػن فػ  حػد ث –صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –فسػرهن النبػ   ه  الت 
قػنؿ: ) أتػدركف مػن الغ بػ ؟ قػنلكا: اهلل  -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -أف رسكؿ اهلل  -اهلل عن  

كرسكل  أعمـ  قنؿ: ذكرؾ أخنؾ بمن  كر   ق ؿ: أفرأ ت إف كػنف فػ  أخػ  مػن أقػكؿ؟ قػنؿ: 
ف لـ  كف ف   فقد ب ت (.  (ِ)إف كنف ف   من تقكؿ  فقد اغتبت   كا 

   (ّ)كر الغنئب بمن  سكؤ .كضنبط ن: ه  أف  يذ

 (ْ)فإذا ذىكر الغنئبى بمن ل س ف   ف ك الب ت  كالب تنف.

ف كاا   ف ك شتـ.    (ٓ)كا 

 

 

 

 

                                                           

 .(ُّٖ/ٖ" غ ب ")(  ت ذ ب المغ   لؤلزهرم   مندة ْْٓ/ْ ب " )معاـ الع ف   لمفراه دم  مندة " غ (ُ)
 (.ِٖٗٓ: )(  رقـََُِ/ْبنب تحر ـ الغ ب  )  مسمـ  كتنب البر كالصم  كاردابركا   (ِ)
 .(ُٖٔ/ِ  البف الاكزم )غر ب الحد ث (ّ)
 .(ّٗٗ/ّد ث كاألثر  البف األث ر )الن ن   ف  غر ب الح (ْ)
 .(ُّٔ/ُالتعر فنت  لمارانن  ) (ٓ)
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 :المطمب الثاني

 .الغيبة ذمّ  في النبوية األسباب

صػػػم  اهلل عم ػػػ   –كلػػػذا ذـ النبػػػ    أعػػػراض المسػػػمم ف ل ػػػن حرمػػػ  كب ػػػرة فػػػ  اإلسػػػبلـ
  الغ ب  ألسبنب  من ن:   –كسمـ

 الغيبة محرمة. أواًل:

مف أكثر المعنص  انتشنران ب ف الننس مع تسنهم ـ ب ن كت نكن ـ ف  إنكنرهػن  الغ بػ    
كػؿ  ) قػنؿ: -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  -أف رسػكؿ اهلل  -رض  اهلل عنػ  -فعف أب  هر رة 

 (ُ)المسمـ عم  المسمـ حراـ  دم   كمنل   كعرض (.

أخ ػػ   كعػػدـ تعد ػػ  عم  ػػن بغ ػػر  عمػػ  حقػػكؽحػػد ث اػػنمع فػػ  محنفظػػ  المسػػمـ ف ػػذا 
  كال  ستمب ل  منال  سػرق  أك انت نبػن  أك غشػن فبل  حؿ لمسمـ أف  سفؾ ألخ   دمن  حؽ

فػػػ  المعنممػػػ   كال  طعػػػف فػػػ  أكصػػػنف  كأخبلقػػػ   أك آبنئػػػ  كأاػػػداد   أك مػػػف  متػػػكف إل ػػػ  
 (ِ).  كال  غتنب   كال  ننؿ مف عرض بسبب  ف ك  صكف مكضع الكرام  من 

 الغيبة سبب في عذاب فاعميا. ثانيًا:

  كفسػػند ذات ب ػػن ـ  كلبشػػنعت ن شػػب  اهلل المغتػػنب الغ بػػ  سػػبب لمعػػداكة بػػ ف المسػػمم ف
بمػػف  عكػػؿ لحػػـ أخ ػػ  م تػػنن  ككننػػت عقكبػػ  المغتػػنب فػػ  البػػرزخ أنػػ   مػػزؽ كا ػػ  كصػػدر  

اهلل صػػػم   -قػػػنؿ: قػػػنؿ رسػػػكؿ اهلل  -رضػػػ  اهلل عنػػػ   -فعػػػف أنػػػس  بعظفػػػنر مػػػف نحػػػنس 
   خمشػػكف كاػػكه ـ بػػ  مػػررت بقػػـك ل ػػـ أظفػػنر مػػف نحػػنس  : ) لمػػن عػػرج-عم ػػ  كسػػمـ

                                                           

مػػػ   كعرضػػػ   كمنلػػػ  كارداب   بػػػنب تحػػػر ـ ظمػػػـ المسػػػمـ  كخذلػػػ   كاحتقػػػنر  كد ركا  مسػػػمـ   كتػػػنب البػػػر كالصػػػم  (ُ)
 (.ِْٔٓ: )(  رقـُٖٔٗ/ْ)

   بتصرؼ  س ر.(ُّٕ/ُ: األدب النبكم   لمشنذل )( انظر(ِ
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ك قعػكف   كصدكرهـ  فقمت: مػف هػؤال   ػن ابر ػؿ؟ قػنؿ: هػؤال  الػذ ف  ػعكمكف لحػـك النػنس
 (ُ)ف  أعراض ـ(. 

 الغيبة من عبلمات النفاق. ثالثًا:

ألخ ػػ  أمنمػػ  مػػن  شػػرح فنلمغتػػنب شػػر النػػنس   ػػعت  هػػؤال  بكاػػ  كهػػؤال  بكاػػ    قػػكؿ 
فعػػف  الصػػدكر  ثػػـ مػػن  مبػػث أف  غتنبػػ  ك سػػآل إل ػػ  فػػ  غ بتػػ   كهػػذ  مػػف عبلمػػنت النفػػنؽ 

: ) تاػد مػف شػر -صم  اهلل عم   كسمـ -قنؿ: قنؿ النب   -رض  اهلل عن  -أب  هر رة 
 (ِ)الننس  ـك الق نم  عند اهلل ذا الكا  ف  الذم  عت  هؤال  بكا   كهؤال  بكا (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(   قػػنؿ الحػػنفظ العراقػػ : َُّّْ: )(   رقػػـّٓ/ُِ) -رضػػ  اهلل عنػػ   – ركا  أحمػػد فػػ  مسػػند أنػػس بػػف منلػػؾ (ُ)
 (  كقػنؿ شػع ب األرنػؤكطُّٕٕ/ْ: تخػر ر أحند ػث اإلح ػن  ) كالمسند أص " . انظػر  دان كمرسبلن سن"ركا  أبك داكد م

 : "إسنند  صح   عم  شرط مسمـ".(ّٓ/ُِف  تعم ق  عم  مسند أحمد)
 .(َٖٓٔ(  رقـ: )ُٖ/ٖم الكا  ف )  بنب من ق ؿ ف  ذركا  البخنرم  كتنب األدب (ِ)
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 :المطمب الثالث

 طريقة العبلج النبوي فيمن اغتاب.

   كمف تمؾ الطرؽ:عت طرؽ العبلج النبكم ف مف اغتنبلقد تنك 

 .  اسم في المناسبات العامة بالحرمةاإلعبلن الح أواًل:

خطػب  -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -أف رسػكؿ اهلل -رضػ  اهلل عن مػن -فعف ابػف عبػنس 
  عمػ كـ حػراـ  كحرمػ   ػكمكـ ضػكـ  كأعرادمػن كـ  كأمػكالكـإف  الننس  ـك النحر  فقػنؿ:)

 (ُ)هذا  ف  بمدكـ هذا  ف  ش ركـ هذا(.

 خطػػب بػػ  فػػ  الماػػنمع العظ مػػ   فإنػػ   -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -هػػذا ممػػن كػػنف النبػػ 
 (ِ)خطب ب  ف  حا  الكداع  ـك النحر  ك ـك عرف   كال ـك الثنن  مف أ نـ التشر ؽ.

 أسموب الترىيب والزجر. ثانيًا:

صػػم   -قػػنؿ: قػػنؿ رسػػكؿ اهلل   -رضػػ  اهلل عنػػ   -(ّ)ففػػ  حػػد ث أبػػ  بػػرزة األسػػمم 
 : )  ػػػػن معشػػػػر مػػػػف آمػػػػف بمسػػػػنن   كلػػػػـ  ػػػػدخؿ اإل مػػػػنف قمبػػػػ : ال تغتػػػػنبكا-اهلل عم ػػػػ  كسػػػػمـ

 المسمم ف  كال تتبعكا عكرات ـ  فإن  مف تتبع عكرة أخ   تتبع اهلل عكرت   كمف تتبع اهلل 

 

                                                           
(   ُٕٔ/ِمػف سػنمع" ):"رب مبمػ  أكعػ  -صم  اهلل عم   كسػمـ -ركا  البخنرم   كتنب العمـ   بنب قكؿ النب  ( (ُ

 .(ُّٕٗرقـ : )
(   ز ػف الػد ف عبػد الػرحمف بػف أحمػد بػف ِٕٗ/ِ( انمع العمػـك كالحكػـ فػ  شػرح خمسػ ف حػد ثن مػف اكامػع الكمػـ)(ِ

إبػػراه ـ  -هػػػ(  تحق ػػؽ : شػػع ب األرنػػنؤكط ٕٓٗلحنبمػػ   )ت: راػب بػػف الحسػػف  السىػػبلم   البغػػدادم  ثػػـ الدمشػق   ا
 ـ (.ََُِ -هػ ُِِْ) ٕط/ -ب ركت –بناس   الننشر: مؤسس  الرسنل  

ق ػػؿ: نضػػم  بػػف عب ػػد بػػف الحػػنرث  ك نضػػم  بػػف عب ػػد بػػف الحػػنرث  غمبػػت عم ػػ  كن تػػ   اختمػػؼ فػػ  اسػػم   فق ػػؿ:  (ّ)
  أسػمـ أبػك  ػؿ: سػمم  بػف عب ػد  كالصػح   األكؿ بػف نضػم    كقكق ؿ: نضم  بف عبد اهلل بف الحنرث  كق ػؿ: عبػد اهلل

: االسػت عنب   هػػ( . انظػر ْٔف كمػنت ب ػن   عػنـ )برزة قد من  كش د فت  مك   ثـ تحكؿ إل  البصرة  ثـ غػزا خراسػن
 .(ِٖ/ٔ(  كأسد الغنب    البف األث ر)ُْٓٗ/ْالبف عبد البر )
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 (ُ) فضح  كلك ف  اكؼ ب ت (.  عكرت 

 ، والترغيب.استخدام أسموب التشويق ثالثًا:

    قػػػنؿ:  -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  -عػػػف النبػػػ   -رضػػػ  اهلل عنػػػ   -فعػػػف أبػػػ  الػػػدردا 
 (ِ).اهلل عف كا   الننر  ـك الق نم () مف رد عف عرض أخ    رد 

 ينكر.، مالم ، مشارك في اإلثم السامع لمغيبة رابعًا:

لػـ   كدؿ بمف كمػ  أف مػف منطكقػ   الػذب عػف أعػراض المسػمم فبؽ بندؿ الحد ث الس
 .  لحق  اإلثـ رد عف عرض أخ  

كالمسػػتمع لمغ بػػ  شػػر ؾ ف  ػػن  كال  ػػتخمص مػػف إثػػـ سػػمنع ن إال أف  نكػػر بمسػػنن   فػػإف 
ف قدر عم  الق نـ  أك قطع الكبلـ بكبلـ آخر  لزم  ذلؾ.  ( ّ)خنؼ فبقمب  كا 

ر قكلػػ  غ بػػ   ألنػػ  نطػػؽ ب ػػن عنػػد   كبػػ ف ًصػػكالمسػػتمع لػػ  شػػر ؾ  فمػػكال المسػػتمع لػػـ  ى 
   (ْ).كاغتنب  عند   د     تؾ ستر  

                                                           

(   قػنؿ الحػنفظ العراقػ  ُٕٕٔٗ: )(  رقػـَِ/ّّ) -رضػ  اهلل عنػ   –ألسػمم  ركا  أحمد ف  مسند أبػ  بػرزة ا (ُ)
ر: تخر ر أحند ػث :" أخرا  أبك داكد مف حد ث أب  برزة بإسنند ا د  كلمترمذم مف حد ث ابف عمر كحسن  " . انظ

(: "صػػػح   لغ ػػػر    كهػػػذا إسػػػنند َِ/ّّ  كقػػػنؿ شػػػع ب األرنػػػؤكط فػػػ  تعم قػػػ  عمػػ  مسػػػند أحمػػػد )(ُٔٔ/ُاإلح ػػن  ) 
 حسف".

"  (  قػنؿ الحػنفظ العراقػ  : ِّْٕٓ(   رقػـ : )ِٖٓ/ْٓ) -رضػ  اهلل عنػ   –ركا  أحمد ف  مسند أب  الػدردا  ( (ِ
كقنؿ شع ب األرنؤكط  ف  تعم قػ  عمػ  مسػند   (ٕٔٔ/ُأخرا  الترمذم كحسن  "   انظر: تخر ر أحند ث اإلح ن  ) 

 (: "حسف لغ ر ".ِٖٓ/ْٓأحمد)
( أحمد بف عبد الػرحمف بػف قدامػ   ناػـ الػد ف  أبػك العبػنس   َُٕ – ُٗٔ/ُالقنصد ف )انظر: مختصر من نج  (ّ)

 -هػ  ُّٖٗ  الننشر: مكتىبى ي دىاًر البى ىنٍف  دمشؽ  عنـ النشر: )هػ(  قدـ ل : محمد أحمد دهمنفٖٗٔالمقدس   ) ت: 
 ـ (. ُٖٕٗ

هػػػ(  َِّبػػد اهلل  الحكػػ ـ الترمػػذم  )ت: ر  أبػػك ع  محمػػد بػػف عمػػ  بػػف الحسػػف بػػف بشػػ(ٓٗ/ُالمن  ػػنت )انظػػر:  (ْ)
ـ النشػػػػر: مصػػػر  عػػػن -القػػػنهرة  –: محمػػػد عثمػػػنف الخشػػػت  الننشػػػػر: مكتبػػػ  القػػػرآف لمطبػػػع كالنشػػػر كالتكز ػػػػع تحق ػػػؽ

  تحق ػػػػؽ: عبػػػػد القػػػػندر األرنػػػػؤكط   الننشػػػػر: دار الفكػػػػر (ّّٗ/ُـ(  كانظػػػػر: األذكػػػػنر  لمنػػػػككم )ُٖٔٗهػػػػػ  َُْٔ)
/ ُالماػػنلس كمنتخػػب النفػػنئس) نزهػػ ك   ـ( ُْٗٗ -هػػػ  ُُْْ) ُط/ -لبنػػنف –ركت لمطبنعػػ  كالنشػػر كالتكز ػػع  ب ػػ

عػنـ النشػر:  -مصػر –هػػ(  الننشػر: المطبعػ  الكنسػتم   ْٖٗ  عبد الػرحمف بػف عبػد السػبلـ الصػفكرم   )ت: (ُُٓ
 هػ(.ُِّٖ)
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[141]النسا:  . إ٤ِ ُْٟٙ إِرهَّ ٠ ثُْٝهُْٟ   قنؿ تعنل : كالسككت عم  الغ ب  حراـ
 (ُ) 

   كه :مكاطفست  عممن  الغ ب  ف  أانز ال كلقد

 .: التظمـأكل ن

 كثنن  ن: االستغنث  لتغ  ر المنكر  كالرد إل  من ر الحؽ. 

 .: االستفتن  نكثنلث

 .كرابع ن: تحذ ر المسمم ف مف شر  

   إال إف أمكف تعر ف  بغ ر ذلؾ. ككف اسم  مؤذ ن كنألعرج كاألعمش :كخنمس ن

 (ِ) كسندس ن: المانهر بنلفسؽ.

 :ف  ب ت ف  فقنؿ( ّ)كقد امع ن أحد الشعرا 

 ل س بغ ب و ف  ست و                    متظم ـو كمعر ؼو كمحذ رو  القدحي 

 كمانهر فسقنن كمستفتو كمف              طمب اإلعنن  ف  إزال  منكر.

 

 

 

                                                           

 ( .ِّٓ/ُ  لمغزال  )إح ن  عمـك الد ف (ُ)
(   أبػك سػػع د الخػػندم  ُٖٔ/ّانظػر: بر قػػ  محمكد ػػ  فػ  شػػرح طر قػػ  محمد ػ  كشػػر ع  نبك ػػ  فػ  سػػ رة أحمد ػػ ) (ِ)

 هػ(.ُّْٖالحنف   الننشر: مطبع  الحمب    بدكف طبع  ) 
(   أبك العبنس شػ نب َِّ/ْ: أنكار البركؽ ف  أنكا  الفركؽ ) ؼ   انظرالب تنف لمش   كمنؿ الد ف بف أب  شر  (ّ)

 ُ/ط  العمم   الكتب دارق(   الننشر: ْٖٔأحمد بف إدر س بف عبد الرحمف المنلك   الش  ر بنلقراف   ) ت: الد ف 
 (.هػُُْٖ )
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 المبحث السادس:

 النميمة.

 :وفيو ثبلثة مطالب

 : تعريف النميمة.المطمب األول                       

 .النميمة ذمّ  في النبوية األسباب :الثانيالمطمب            

 : طريقة العبلج النبوي فيمن نّم.المطمب الثالث          
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 :المطمب األول

 تعريف النميمة.

 :النميمة في المغة

 (ِ)  كرفع الحد ث عم  كا  اإلشنع  كاإلفسند.  كاإلغرا (ُ)النـ: التكر ش

 : النميمة في االصطبلح

 (ّ)إل  قـك عم  ا   اإلفسند كالشر".: " نقؿ الحد ث مف قـك النم م  ه 

: " كشؼ من  كر  كشف  سكا  كره  المنقكؿ عنػ  أك المنقػكؿ إل ػ  كعرفت النم م  بعن ن
أك نحكهػػػػن    أك اإل مػػػػن   أك الرمػػػػز  أك الكتنبػػػػ   أك ثنلػػػػث  كسػػػػكا  كػػػػنف الكشػػػػؼ بػػػػنلقكؿ

 ( ْ).كسكا  كنف ع بن أك غ ر "ألعمنؿ  أك ا  كسكا  كنف المنقكؿ مف األقكاؿ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
: أم أفسد. انظر: كرَّش ب ن ( التكر ش(ُ  (.َُْٕ/ُُ  لنشكاف الحم رم )العمـك : شمسـ كأىرَّش بمعن ن

 (.ِٗٓ/ُِ" )   البف منظكر  مندة " نمـانظر: لسنف العرب (ِ)
 (.َُِ/ٓالن ن   ف  غر ب الحد ث كاألثر  البف األث ر )( (ّ

 .(ُٔٓ/ّ ن  عمـك الد ف  لمغزال  )إح (ْ)
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 :لثانيالمطمب ا

 .النميمة ذمّ  في النبوية األسباب

كبػػػػ ف الماتمعػػػػنت   النم مػػػػ  تفػػػػرؽ بػػػػ ف اإلخػػػػكة  كاألحبػػػػنب  كاألقػػػػنرب  كاألصػػػػحنب 
 ألسبنب  من ن: –صم  اهلل عم   كسمـ  –كلذا ذٌم ن النب    كالشعكب

 .  النميمة القالة بين الناس أواًل:

صػم  اهلل عم ػ  كسػػٌمـ  -قػنؿ: إٌف محٌمػدا  -رضػ  اهلل عنػ  -عبػد اهلل بػف مسػعكدفعػف 
   (ِ)؟ ه  الٌنم م  القنل  ب ف الٌننس(. (ُ) ضٍ قنؿ: ) أال أنٌبئكـ من العى  -

    كا  قػػػنع الخصػػػكم  ب ن مػػػن   ف مػػػن  حكػػػكمعنػػػ  القنلػػػ  بػػػ ف النػػػنس: أم كثػػػرة القػػػكؿ
 (ّ)ك كقعكف الخصكم  ب ف الننس. كبلـ  كهـ الذ ف  نقمكف اللمبعض عف البعض

 .ال يدخل الجنة نمام ثانيًا:

ـٌ الحػد ث  فقػنؿ حذ فػ : سػمعت  -رض  اهلل عن  -(ْ)فعف حذ ف  أٌن  بمغ  أٌف رابل  ػن
   (ٓ) قكؿ: ) ال  دخؿ الاٌن  نٌمنـ (.  -صم  اهلل عم   كسٌمـ -رسكؿ اهلل 

 (ٔ)كف  لفظ : ) ال  دخؿ الاٌن  قٌتنت (.

                                                           

سػػكنف الضػػند  هػػذا هػػك األشػػ  (ُ) عضػػ  : أال أنبػػئكـ مػػن الر فػػ  كتػػب الحػػد ث  كتقػػد ر الحػػد ثالعىٍضػػ : بفػػت  العػػ ف كا 
 (.َُِِ/ْ: محمد فؤاد عبد البنق  )الفنحش الغم ظ التحر ـ. انظر: صح   مسمـ   تعم ؽ

 (.َِٔٔ: )(  رقـَُِِ/ْاب  بنب تحر ـ النم م  )ركا  مسمـ  كتنب البر كالصم  كارد (ِ)
   بتصرؼ .(ُّّ/ّانظر: ف ض القد ر  لممننكم ) (ّ)
القط عػ   هك: حذ ف  بف ال منف  حس ؿ  أك حسػؿ بػف اػنبر بػف عمػرك بػف رب عػ  بػف اػركة بػف الحػرث العبسػ    (ْ)

فيتحت همداف  كالرم  كالػد نكر  -صم  اهلل عم   كسمـ –أبك عبد اهلل  ش د أحدان  كمن بعدهن  صنحب سر رسكؿ اهلل 
/ ُ(  كاإلصػػػنب    البػػػف حاػػػر )ِٕٕ/ ُ  البػػػف عبػػػد البػػػر )هػػػػ (. انظػػػر: االسػػػت عنب ّٔ   د ػػػ   مػػػنت عػػػنـ ) عمػػػ

ُّّ.) 
 . (َُٓ(  رقـ: )َُُ/ُ ـ النم م  )تحر   بنب ب نف غمظ ركا  مسمـ  كتنب اإل منف (ٓ)
(   كمسػػمـ   كتػػنب اإل مػػنف   َٔٓٔ: )(   رقػػـُٕ/ٖمػػن  كػػر  مػػف النم مػػ  )ركا  البخػػنرم  كتػػنب األدب   بػػنب  (ٔ)

 (.َُٓ: )(  رقـَُُ/ُبنب ب نف غمظ تحر ـ النم م  )
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  كالقتػػنت  سػػمع بػػدكف : النمػػنـ مػػف  سػػمع   بعمػػـ المتحػػدثالنمػػنـ كالقتػػنتكالفػػرؽ بػػ ف 
 (ُ) عمم .

نقؿ عػف قػـك  عممػكف    كمن  قـك ب  أمر حراـ   سكا ك رل البنحث: أف النمنـ كالقتنت
 .إذ الغن   ه  اإلفسند ب ف الننس    أـ ال  عممكفأن  نقؿ عن ـ

 .النميمة تحمق الدين ثالثًا:

  : -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -قػػنؿ: قػػنؿ رسػػكؿ اهلل -رضػػ  اهلل عنػػ   -عػػف أبػػ  الػػدردا 
قػػنؿ: إصػػبلح   ) أال أخبػػركـ بعفضػػؿ مػػف دراػػ  الصػػبلة  كالصػػ نـ  كالصػػدق ؟ قػػنلكا: بمػػ 

 ( ِ)ذات الب ف  قنؿ: كفسند ذات الب ف ه  الحنلق (.

صػم  اهلل عم ػ   -أف رسػكؿ اهلل  -رضػ  اهلل عنػ   – (ّ)الزب ر بػف العػكاـ حد ثكف  
قبمكـ  الحسػد كالبغضػن   كالبغضػن  هػ  الحنلقػ   ال  ـقنؿ: ) دٌب إل كـ دا ي األم -كسمـ 

 (ْ)أقكؿ تحمؽ الشعر  كلكف تحمؽ الد ف(.

 

 

                                                           

 (  بتصرؼ.ُّٗ/ٔ: ف ض البنرم   لمكشم رم )انظر (ُ)
(  قػنؿ الحػنفظ العراقػ  : " َِٖٕٓ(   رقػـ : )ََٓ/ْٓ) -رضػ  اهلل عنػ   –  الػدردا  ركا  أحمد ف  مسند أب (ِ)

تعم قػ   (   كقػنؿ شػع ب األرنػؤكط  فػ ٗٓٔ/ُركا  أبك داكد كالترمذم كصحح  " . انظر : تخر ر أحند ث اإلح ػن  )
 : " إسنند  صح    رانل  ثقنت رانؿ الش خ ف".(ََٓ/ْٓعم  مسند أحمد )

بف العكاـ بف خك مد بف أسد بف عبد العزل بف قص  القرش  األسدم   كن  أبن عبد اهلل  كأم  صػف    هك: الزب ر (ّ)
أسػمـ الزب ػر كهػك ابػف خمػس عشػر سػن   آخػ   -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  -بنت عبد المطمب بف هنشـ عم  رسكؿ اهلل

 ف الم نار ف بمكػ   فممػن قػدـ المد نػ   ب ن  كب ف عبد اهلل بف مسعكد ح ف آخ  ب -صم  اهلل عم   كسمـ -رسكؿ اهلل 
هػػػ (. انظػػر:  ّٔبػػف كقػػش  قتػػؿ عػػنـ ) كآخػػ  بػػ ف الم ػػنار ف كاألنصػػنر   آخػػ  بػػ ف الزب ػػر  كبػػ ف سػػمم  بػػف سػػبلم 

 (.َّٕ/ِ(  كأسد الغنب    البف األث ر )ُٔٓ- َُٓ/ِ  البف عبد البر )االست عنب
(  تحق ؽ: شع ب األرنؤكط   َُّْ(  رقـ: )َِّ/ِ) - عن  رض  اهلل –ركا  أحمد ف  مسند الزب ر بف العكاـ  (ْ)

د إسػنند  الحػنفظ المنػذرم فػ    لا نل  مػكل  آؿ الزب ػر  كمػع ذلػؾ فقػد اػكٌ : " إسنند  ضع ؼ األرنؤكط شع ب   كقنؿ
 (.َّ/ٖ(  كال  ثم  ف  "المامع") ْٖٓ/ّ"الترغ ب") 
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 :المطمب الثالث

 طريقة العبلج النبوي فيمن نّم.

  كاإلخبػنر عػف عنقبػ    ب ف السػؤاؿالنم م   ف مف كقع ف  ج النبكمتنكعت طرؽ العبل
  :عم  النحك ارت  م م   كخطرهن الن

 (ُ)و ؟ (.ضْ السؤال ) أال أنبئكم ما العَ  أواًل:

ب ف لمتنب ػػ   حتػػ    كهػػ  أف  مقػػ  المعمػػـ السػػؤاؿ عمػػ  المخػػنطهػػذا مػػف أسػػنل ب التعمػػ ـ
 ( ِ)  ك عطكا الكبلـ انتبنهنن. ستث ر أف نم ـ

 .اإلخبار عن عاقبة النميمة ثانيًا:

  -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  -قػػػنؿ: مػػػر النبػػػ   -رضػػػ  اهلل عن مػػػن -عػػػف ابػػػف عبػػػنس
صػػػػم  اهلل عم ػػػػ   -بحػػػنئط   فسػػػػمع صػػػػكت إنسػػػػنن ف  عػػػػذبنف فػػػػ  قبكرهمػػػػن  فقػػػػنؿ النبػػػػ  

: )  عػػذبنف  كمػػن  عػػذبنف فػ  كب ػػر(  ثػػـ قػػنؿ: ) بمػ   كػػنف أحػػدهمن ال  سػػتتر مػػف  -كسػمـ
خر  مشػ  بنلنم مػ (  ثػـ دعػن بار ػدة  فكسػرهن كسػرت ف  فكضػع عمػ  كػؿ بكل   ككنف ار

عم  أف  خفؼ عن مػن مػن قبر من من كسرة  فق ؿ ل :  ن رسكؿ اهلل  لـ فعمت هذا؟ قنؿ: ) ل
 (ّ)لـ ت بسن(.

 ػـك الق نمػ  نكعػنف: حػؽ هلل كحػؽ لعبػند   كأكؿ مػن  العبػد عنقػب عم  ػنالت   ي  المعنص 
 قضػػ  ف ػػ   ػػـك الق نمػػ  مػػف حقػػكؽ اهلل الصػػبلة  كمػػف حقػػكؽ العبػػند الػػدمن   كأمػػن البػػرزخ 
 ف قضػػ  ف ػػ  فػػ  مقػػدمنت هػػذ ف الحقػػ ف ككسػػنئم من  فمقدمػػ  الصػػبلة الط ػػنرة مػػف الحػػدث

                                                           
 (.ِْٗسبؽ تخر ا  )صػ( (ُ

 .(ُْٕ/ٔلمعث م ف ) نض الصنلح ف   : شرح ر انظر (ِ)
(  كمسػمـ   كتػنب ُِٔ: )(  رقػـّٓ/ُبػنئر أف ال  سػتتر مػف بكلػ  )ركا  البخنرم  كتنب الكضك    بنب: مػف الك (ّ)

 .(ِِٗ: )(  رقـَِْ/ُاكب االستبرا  من  )الط نرة   بنب الدل ؿ عم  نانس  البكؿ كك 
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 سػػر أنػػكاع األذل ف بػػدأ كالخبػػث  كمقدمػػ  الػػدمن  النم مػػ  كالكق عػػ  فػػ  األعػػراض  كهمػػن أ
 (ُ)ف  البرزخ بنلمحنسب  كالعقنب عم  من.

 (ِ)  الحد ث: الحض عم  ترؾ النم م .كف

كقػػػنؿ ابػػػف دق ػػػؽ الع ػػػد: " فػػػ  الحػػػد ث دل ػػػؿ عمػػػ  عظػػػـ أمػػػر النم مػػػ   كأن ػػػن سػػػبب 
 (ّ)كهك محمكؿ عم  النم م  المحرم ".العذاب  

اإلنسػنف ككاػكب ااتننبػ  كهػك  كقنؿ الشككنن : "كالحػد ث  ػدؿ عمػ  نانسػ  البػكؿ مػف
إامػػػنع  ك ػػػدؿ أ ضػػػن عمػػػ  عظػػػـ أمػػػر  كأمػػػر النم مػػػ   كأن مػػػن مػػػف أعظػػػـ أسػػػبنب عػػػذاب 

 (ْ)القبر".

 (ٓ): " مف نـ إل ؾ نـ عم ؾ".ككمن ق ؿ

ف النم مػ  :(ٔ)قنؿ ابف حـز  " كمػن فػ  ام ػع النػنس شػر مػف الكشػنة  كهػـ النمػنمكف  كا 
الفػرع  كفسػند الطبػع  كخبػث النشػعة  كالبػد لصػنحب  لطبع  دؿ عمػ  نػتف األصػؿ  كردا ة 

 (ٕ)كنكع مف أنكاع   ككؿ نمنـ كذاب".  مف الكذب  كالنم م  فرع مف فركع الكذب

 

                                                           
عػػػػنـ النشػػػػر:         -لبنػػػػنف  -  الننشػػػػر: دار الفكػػػػر لمطبنعػػػػ  كالنشػػػػر  ب ػػػػركت(ُِّ/ِالحػػػػنكم لمفتػػػػنكم  لمسػػػػ كط  )( (ُ
 ـ( .   ََِْ -هػ  ُِْْ) 

 .(ّْٕ/ّ)بف بطنؿ ال  صح   البخنرم : شرحانظر (ِ)
 (. َُٔ/ُإحكنـ اإلحكنـ   شرح عمدة األحكنـ ) (ّ)
 (.ُُِ/ُ( ن ؿ األكطنر)(ْ

 .-رحم  اهلل  –(   كالقكؿ منسكب لمحسف البصرم ِّٓ/ُاألدب النبكم   لمشنذل  ) (ٓ)
هك: عم  بف أحمد بف سع د بف حـز  أبك محمد األمكم الظنهرم  ك عرؼ بنبف حـز  عنلـ األندلس فػ  عصػر    (ٔ)

ك"الفصػػؿ فػػ  الممػػؿ    ذك الفنػػكف كالمعػػنرؼ  لػػ  مصػػنفنت كث ػػرة  من ػػن: "المحمػػ "  ك"اإلحكػػنـ فػػ  أصػػكؿ األحكػػنـ" 
(  كسػػ ر أعػػبلـ ِّٓ/ّ  لئلرب مػػ ): كف ػػنت األع ػػنفانظػػر .ق(ْٔٓكغ رهػػن  مػػنت عػػنـ )  كالنحػؿ"  ك"طػػكؽ الحمنمػػ "

 (.ّٕ/ُ(  كشذرات الذهب  لمعكرم )ُْٖ/ُٖالنببل    لمذهب  )
 –ب ػػركت  -كالنشػػر (  تحق ػػؽ: د. إحسػػنف عبػػنس  الننشػػر: المؤسسػػ  العرب ػػ  لمدراسػػنت ُّٕ/ُطػػكؽ الحمنمػػ  )( (ٕ

 ـ(.ُٕٖٗ) ِلبننف   ط/
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 تارك النميمة من أفضل المسممين:  ثالثًا:

أف راػبل سػعؿ رسػكؿ  -رض  اهلل عن مػن  -فف  حد ث عبد اهلل بف عمرك بف العنص
مػف سػمـ المسػممكف مػف لسػنن  أم المسمم ف خ ر؟ قػنؿ: )   -صم  اهلل عم   كسمـ -اهلل 

 (ُ)ك د (.

 ترك النميمة سبب في دخول الجنة:  رابعًا:

 -  كسػػمـ صػػم  اهلل عم ػػ -عػػف رسػػكؿ اهلل   -رضػػ  اهلل عنػػ   -عػػف سػػ ؿ بػػف سػػعد 
 (ِ)  أضمف ل  الان (.كمن ب ف رام  قنؿ: ) مف  ضمف ل  من ب ف لح     

 ليس بالكذاب من ينم خيرا. خامسًا:

صػػػم  اهلل  -أن ػػػن سػػػمعت رسػػػكؿ اهلل   -رضػػػ  اهلل عن ػػػن -عػػػف أـ كمثػػػـك بنػػػت عقبػػػ 
 قػػػكؿ: ) لػػػ س الكػػػذاب الػػػذم  صػػػم  بػػػ ف النػػػنس  ف نمػػػ  خ ػػػرا  أك  قػػػكؿ   -عم ػػػ  كسػػػمـ

 (ّ)خ را(.

 التثبت من نقل األخبار. سادسًا:

صػم  اهلل  –  مػن ثبػت عػف النبػ    كعػدـ تصػد ق ننقػؿ األخبػنرك دؿ عم  التثبت مف 
  ل قبض من كػنف (ٓ)الخزاع بف أب  ضرار    إل  الحنرث(ْ)رابلن بعث أن   -عم   كسمـ 

كػػنف عنػػد  ممػػن امػػع مػػف الزكػػنة  فممػػن أف سػػنر الراػػؿ حتػػ  بمػػ  بعػػض الطر ػػؽ  راػػع   
كقػػػػنؿ:  ػػػػن رسػػػػكؿ اهلل  إف الحػػػػنرث منعنػػػػ   -صػػػػم  اهلل عم ػػػػ  كسػػػػمـ -فػػػػعت  رسػػػػكؿ اهلل 

                                                           

 (.َْ: )(  رقـٓٔ/ُاإلسبلـ  كأم أمكر  أفضؿ ) ركا  مسمـ  كتنب اإل منف   بنب ب نف تفنضؿ (ُ)
 (.ْْٕٔ: )(  رقـََُ/ٖالرقنؽ  بنب حفظ المسنف )ركا  البخنرم  كتنب  (ِ)
 (.ِّٗسبؽ تخر ا  )صػ (ّ)
 (.َّٓ/ُِ: انمع الب نف عف تعك ؿ آم القرآف  لمطبرم )مع ط . انظركل د بف عقب  بف أب  : ال( الراؿ هك(ْ
الحنرث بف ضرار الخزاع   ق ؿ: هك الحنرث بف أب  ضرار  كالػد اك ر ػ  أـ المػؤمن ف  كق ػؿ:  حتمػؿ أف  كػكف ( (ٓ

ل ػؿ عمػ  غ ر   لكف قد كقع عند بعض مف خرج هذا الحد ث: الحنرث بف أب  ضرار  بز ػندة أداة الكن ػ   أم: ف ػك د
   "االسػت عنب"  كقنؿ ابػف عبػد البػر فػ  (َْٓ/ُ ؿ المنفع    البف حار(  )) تعا أن  هك كالد أـ المؤمن ف. كذا ف 

 .: الحنرث بف ضرار الخزاع  ك قنؿ: الحنرث بف أب  ضرار المصطمق (ِّٗ/ُ)
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البعػػػث إلػػػ  الحػػػنرث   -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ -الزكػػػنة  كأراد قتمػػػ   فضػػػرب رسػػػكؿ اهلل
تقبؿ البعث كفصؿ مف المد ن   لق  ـ الحػنرث  فقػنلكا: هػذا فعقبؿ الحنرث بعصحنب  إذ اس

الحنرث  فممن غش  ـ  قنؿ ل ػـ: إلػ  مػف بعثػتـ؟ قػنلكا: إل ػؾ  قػنؿ: كلػـ؟ قػنلكا: إف رسػكؿ 
كػػػنف بعػػػث راػػػبلن  فػػػزعـ أنػػػؾ منعتػػػ  الزكػػػنة  كأردت قتمػػػ   -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  -اهلل 

  كال أتػػنن  فممػػػن دخػػؿ الحػػػنرث عمػػػ  قػػنؿ: ال  كالػػػذم بعػػث محمػػػدا بػػنلحؽ  مػػػن رأ تػػ  بتػػػ 
  قػػنؿ: ال  : منعػت الزكػػنة  كأردت قتػؿ رسػكل ؟قػنؿ -صػم  اهلل عم ػ  كسػػمـ -رسػكؿ اهلل 

كالػػذم بعثػػؾ بػػنلحؽ مػػن رأ تػػ   كال أتػػنن   كمػػن أقبمػػت إال حػػ ف احتػػبس عمػػ  رسػػكؿي رسػػكًؿ 
    كرسػػكل -عػػز كاػػؿ-خشػػ ت أف تكػػكف سػػخط  مػػف اهلل  -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -اهلل 
ً ََاوََُّهَا َّٜ ز٣ََِ ٠ََ ُىَّ إ٢ِ جَاءُْٟ٘ َِاعَِٓ تِ َثَأٍ َِرَثََُّ ُىَّ و٢َ ذُصُِثُىَّ َٔى٠ْ ا تِجَهَاَٜحٍ َِرُصْثِاُىَّ ػََٝ :فنزؿ قكل  قنؿ:

[6]الحجفا: . ٠َا َِؼَْٝرُْٟ ٤َاد٠َِِ
(ُ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

" راػنؿ  :قػنؿ ال  ثمػ (  ُْٖٗٓ(   رقػـ: )َْٔ -َْْ/  َّركا  أحمد  حد ث الحنرث بف ضػرار الخزاعػ  ) (ُ)
: (َْٔ/َّتعم قػػ  عمػػ  مسػػند  أحمػػد )   كقػػنؿ شػػع ب األرنػػؤكط فػػ (َُٗ/ٕأحمػػد ثقػػنت "  انظػػر: مامػػع الزكائػػد ) 

 "حسف بشكاهد ".
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 :المطمب األول

 تعريف الجدال.

 :الجدال في المغة

مػػػف اػػػدلت الحبػػػؿ: إذا أحكمػػػت فتمػػػ   فكػػػعٌف المتاػػػندل ف  فتػػػؿ كػػػؿ كاحػػػد ارخػػػر عػػػف 
 (ُ)رأ  .

 : الجدال في االصطبلح

 (ِ)" هك المفنكض  عم  سب ؿ المننزع  كالمغنلب ".

 (ّ): الخصكم   سم  بذلؾ لشدت .كعير ؼ الاداؿ بعن 

وَالَ ذُجَمادُِٜىَّ وَهْمَٛ َِّْٜٙرَمابِ     كالاداؿ قد  ككف بحؽ  كقػد  كػكف ببنطػؿ  قػنؿ اهلل تعػنل :   

  وَجَمممادِْٜهُٟ تِممماٜ رٍِ هِمممٍَ وََْغَممم٣ُ      كقػػػنؿ تعػػػنل : [46]العنكبزززو:   إِال  تِممماٜ رٍِ هِمممٍَ وََْغَممم٣ُ  

فػإف كػنف  [4]غزافف    ٠َا َُجَادُِٚ ٍِِ َََاخِ َّٜٝ ُِ إِال  َّٜ مز٣ََِ ََّ٘مشُوَّ     كقنؿ تعنل : [125]النحل 
ف كػػنف فػػ  مدافعػػ  الحػػؽ  أك كػػنف  الاػػداؿ لمكقػػكؼ عمػػ  الحػػؽ كتقر ػػر  كػػنف محمػػكدا  كا 

 (ْ)اداال بغ ر عمـ كنف مذمكمن.

 

 

 

 
                                                           

 . (ْْٖ/ُ  لؤلزدم  مندة " ج د ؿ ")ام رة المغ  ( (ُ
 (.ُْٗ/ِٖتنج العركس   لمزب دم  مندة "  ج د ؿ " ) (ِ)
 .(ُٕٗ/ُفنرس  مندة " ادؿ " )مامؿ المغ    البف  (ّ)
 (.ُِِ/ُ  لمذهب  )(  كالكبنئرٕٖٓ/ُانظر: األذكنر  لمنككم ) (ْ)
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 :المطمب الثاني

 .الجدال ذمّ  في النبوية األسباب

النػزاع كالفرقػ    كلػذا الاػداؿ بغ ػر دل ػؿ  كال نظػر صػح    كال أثػر  اػداؿ  ػؤدم إلػ  
 :  كمف تمؾ األسبنبألسبنب –كسمـصم  اهلل عم    –ذم  النب 

 انتشار الجدل عبلمة عمى الضبلل. أواًل:

الادؿ بنلبنطؿ مف آفنت المسنف الت  تسبب الفرقػ  كالتقػنطع كالتػدابر بػ ف المسػمم ف   
كا  غػػنر صػػدكر بعضػػ ـ عمػػ  بعػػض  كتضػػ  ع أكقػػنت ـ ف مػػن ال  نفػػع  كلػػذلؾ حػػذر من ػػن 

قػػنؿ: قػػنؿ رسػػكؿ  -رضػػ  اهلل عنػػ   -فعػػف أبػػ  أمنمػػ  -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -الرسػػكؿ 
  (ُ) ؿ قػـك بعػد هػدل كػننكا عم ػ  إال أكتػكا الاػدؿ(:)مػن ضػ-صم  اهلل عم   كسػمـ  -اهلل 

  [55]الاخف  . ٠َا ظَشَتُىهُ ََٜٗ إِال  جَذَاله تَْٛ هُْٟ َٔىَْٞ رَص١ُِى٢ ثـ تبل هذ  ار  : 

و٣ِ٠ََ َّٜ َّاطِ ٣َ٠ َُجَادُِٚ ٍِِ َّٜٝ ُِ تِرَُْشِ ػٍِْٟٝ وَالَ  :  قنؿ تعنل كأخطر الاداؿ  إذا كنف بدكف عمـ

  [5]الحج . وَالَ ِ٘رَابٍ ٠ُّ ِ هُذ ي 

قػػنؿ الشػػككنن :" إف الراػػؿ قػػد  كػػكف لػػ  بصػػ رة كحسػػف إدراؾ كمعرفػػ  بػػنلحؽ كرغػػكب 
إل ػػ  ف خطػػآل فػػ  المنػػنظرة ك حممػػ  ال ػػكل كمحبػػ  الغمػػب كطمػػب الظ ػػكر عمػػ  التصػػم ـ 

كهػػػذ  الذر عػػػ  اإلبم سػػػ    عمػػػ  مقنلػػػ  كتصػػػح   خطػػػع  كتقػػػك ـ معكاػػػ  بنلاػػػداؿ كالمػػػرا  
كالدس سػػػػ  الشػػػػ طنن   قػػػػد كقػػػػع ب ػػػػن مػػػػف كقػػػػع فػػػػ  م ػػػػنكم مػػػػف التعصػػػػبنت كمزالػػػػؽ مػػػػف 

  (ِ)التعسفنت عظ م  الخطر مخكف  العنقب ".

 
                                                           

قػنؿ الحػنفظ العراقػ  : " قػنؿ   (ْٖ(   رقػـ: )ّّ/ُلبػدع كالاػدؿ )ركا  ابف مناػ   أبػكاب السػن    بػنب ااتنػنب ا (ُ)
تعمق   عم  سػنف ابػف  ع ب األرنؤكط ف (   كقنؿ شِٓ/ُ: تخر ر أحند ث اإلح ن  ) " انظرالترمذم: حسف صح   

 : "حد ث حسف بطرق  كشكاهد ".(ّّ/ُمنا  )
ب ػركت  -لبنػنف  -: عبد اهلل  ح   السر ح    الننشر: دار ابف حػـز (  تحق ؽٖٓ/ُلطمب كمنت   األدب)أدب ا (ِ)

 ـ(.ُٖٗٗ -هػ ُُْٗ) ُ  ط/ 
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 الجدال ينقص أجر العبادة: ثانيًا:

  إلػػػ  االبتعػػػند عػػػف الصػػػراط المسػػػتق ـفنلاػػػدؿ بغ ػػػر دل ػػػؿ  كال قصػػػد صػػػح    ػػػؤدم 
وَالَ (ُ)١ََِم٣ َِمشَضَ ِِمُه٣َِّ َّْٜاَمََّ َِمًَ سََِمثَ        : -عػف الحػر-ك نقص أار العبندات   قنؿ تعػنل  

  [197]البقفة .ُِغُىَْ وَالَ جِذَََّٚ ٍِِ َّْٜاََ 

 -قػػػنؿ: قػػػنؿ رسػػػكؿ اهلل  -رضػػػ  اهلل عنػػػ   -حػػػد ث أبػػػ  هر ػػػرة    ففػػػ كأمػػػن الصػػػ نـ
 (ِ)فبل  رفث كال  صخب(.  : ) إذا كنف  ـك صـك أحدكـ-كسمـ صم  اهلل عم  

   (ّ)اندؿ(.فبل  رفث كال  كف  ركا  : ) 

 الجدال سبب في مرض القمب. ثالثًا:

هػذ   –صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  -قنلت: تبل رسكؿ اهلل  -رض  اهلل عن ن  -عف عنئش 
َِأ٠ََّما َّٜ مز٣ََِ     هُىَ َّٜ زٌَِ و٤َضََٚ ػَََُْٝٗ َِّْٜٙرَابَ ٠ِ ُُْ َََاخَ ٠ُّا١ََْٙاخَ ه٣َُّ وُُّٞ َِّْٜٙرَابِ وَوُرَشُ ٠ُرَشَماتِهَاخَ  ار ػ : 

ُُ إِال  َّّٜٝمُُ وََّٜشََّّعِمخُى٢َ ِِمٍ َّْٜؼِْٝمِٟ     ُُٔٝىتِهِْٟ صََْغ  ََُِر ثِؼُى٢َ ٠َا ذَشَاتََُ ٠ِ ُُْ َّتْرِرَاء َِّّْٜرْ َحِ وََّتْرِرَاء ذَأْوَُِِِٝ و٠ََا ََؼَْٝمُٟ ذَأْوََِٝم  

  فقػنؿ:)  ػن عنئشػ    [7]آل عمزفان  ، ٘ شُ إِال  وُوُْٜىَّْ َّْْٜثَابََُٕىُٜى٢َ ٠ََ َّا تُِِ ُ٘ٛن ٠ ٣ْ ػِ ذِ سَت  َا و٠ََا ََز 
 (ْ)نحذركهـ(.إذا رأ تـ الذ ف  اندلكف ف    ف ـ الذ ف عننهـ اهلل  ف

 .نب  لغرض الاداؿ هك مف مرض القمب: أف تتبع المتش  كالشنهد ف  ار

 
                                                           

: اػنمع الب ػنف   مػنع كمػن دكنػ  مػف قػكؿ الفحػش. انظػر: هك اإلفحنش لممرأة ف  الكػبلـ  كق ػؿ الرفػث : الافث( الر (ُ
 (.َْٔ – ْٖٓ/ّلمطبرم )

 (.ُِِسبؽ تخر ا  )صػ (ِ)
( كقنؿ:" كف  ركا    لسع د بف منصكر ف  سنن  مف ركا   س  ؿ بػف ُِٔ/ ْذكر  الحنفظ ابف حار ف  الفت  ) (ّ)

 أب  صنل    عن : أن  صح  ".
(   قػػنؿ الحػػنفظ العراقػػ  : " ْٕ(   رقػػـ : )ِّ/ُب ااتنػػنب البػػدع كالاػػدؿ )ركا  ابػػف مناػػ    أبػػكاب السػػن    بػػن (ْ)

م كػ  عػف عنئشػ  ب ػذا المفػظ " انظػر: أصؿ الحد ث متفؽ عم     كقد ركا  ابف مناػ  مػف ركا ػ  أ ػكب عػف ابػف أبػ  م
 (.ُٖ/ُ  كصحح  األلبنن  ف  تعم ق  عم  سنف ابف منا  )(ُْٔ/ُتخر ر أحند ث اإلح ن  )
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 أبغض الرجال إلى اهلل األلد الَخِصم. رابعًا:

قػػػنؿ: ) إف  -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  -عػػػف النبػػػ   -اهلل عن ػػػن رضػػػ  -عػػػف عنئشػػػ  
ًصـ(. (ُ)أبغض الرانؿ إل  اهلل األلد    (ِ)الخى

و٣ِ٠ََ َّٜ َّاطِ ٣َ٠ َُؼْجِثَُٗ َٔىُُُْٜ ٍِِ َّْٜاََُاجِ َّٜذ٤َُُّْا وََُشْهِذُ ََُّّٜٝ ػًََٝ ٠َا ٍِِ َْٔٝثُِِ وَهُمىَ   :كمن  قكل  تعػنل 

 [214]البقفة . وََٜذُّ َّْٜخِصَاٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

صػح   شػرح مدافعت  مف الحؽ من  عمم  . انظػر: : هك العس ر الخصكم    الشد د الحرب  كقد ذم  اهلل   ل( األلد(ُ
 (.ُٖٓ/ٔبف بطنؿ )البخنرم  ال

(  رقػـ: ُُّ/ّ[ )َِْكهك ألد الخصنـ{ ]البقرة:  ركا  البخنرم  كتنب المظنلـ كالغصب  بنب قكؿ اهلل تعنل : }( (ِ
 (.ِٖٔٔ: )(  رقـَِْٓ/ْبنب ف  األلد الخصـ )مـ  (  كمسمـ  كتنب العِْٕٓ)
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 :المطمب الثالث

 طريقة العبلج النبوي فيمن جادل.

 :  ف  عبلج الاداؿمف الطرؽ النبك 

 اإلعراض وعدم الرد. أواًل:

صػػم  اهلل عم ػػ   -أف رسػػكؿ اهلل   -رضػػ  اهلل عنػػ   – (ُ)فعػػف عمػػ  بػػف أبػػ  طنلػػب 
ل مػ   فقػنؿ: أال تصػم نف؟ فقمػت:  ػن  -عم ػ  السػبلـ  -طرق  كفنطمػ  بنػت النبػ   -كسمـ 

رسكؿ اهلل  أنفسنن ب د اهلل  فإذا شن  أف  بعثنن بعثنن  فننصرؼ ح ف قمنن ذلؾ   كلـ  راػع 
 . وََ٘ا٢َ َّإل٤ِغَا٢ُ وَْ٘ثَشَ ةٍَْءٍ جَذَاله  قكؿ:  ضرب فخذ   كهك ؿ  كى إل  ش ئن  ثـ سمعت  كهك مي 

 (ِ) [54]الكه  

 الترغيب في ترك الجدل إال لمصمحة وبالتي ىي أحسن. ثانيًا:

 : -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ -قػػنؿ: قػػنؿ رسػػكؿ اهلل   -رضػػ  اهلل عنػػ   -عػػف أبػػ  أمنمػػ 
ف كػػنف محقػػن  كبب ػػت فػػ  كسػػط  (ّ)) أنػػن زعػػ ـ بب ػػت فػػ  ربػػض الانػػ  لمػػف تػػرؾ المػػرا  كا 

ف كنف منزحن  كبب ت ف  أعم  الان  لمف حسف خمق (.  (ْ)الان  لمف ترؾ الكذب كا 

                                                           
صػم  اهلل عم ػػ   –هػك: عمػ  بػػف أبػ  طنلػػب بػف عبػػد المطمػب بػػف هنشػـ  ال نشػػم   القرشػ   ابػػف عػـ رسػػكؿ اهلل ( (ُ

كزكج ابنت  فنطمػ  أكؿ مػف أسػمـ فػ  قػكؿ أكثػر أهػؿ العمػـ  كأحػد العشػرة المبشػر ف بنلانػ   تػكل  الخبلفػ  بعػد  -كسمـ
   : االسػت عنب  البػف عبػد البػرهػػ (.انظػر َْقتػؿ فػ  رمضػنف عػنـ ) هػػ(  كمكػث ف  ػن إلػ  أف ّٓـ )مقتؿ عثمػنف عػن

 (.َٕٓ/ِ(  كاإلصنب   البف حار ) ِٔ/ّ) 
(   رقػػػـ: َٓ/ِ[ )ْٓؼ:   كتػػػنب تفسػػػ ر القػػػرآف   بػػػنب }ككػػػنف اإلنسػػػنف أكثػػػر شػػػ   اػػػدال{ ]الك ػػػركا  البخػػػنرم (ِ)
(ُُِٕ). 

ن عن ن تشب  نن بنألبن   الت  تكػكف حػكؿ المػدف كتحػت الًقػبلع  انظػر الرىبىض بفتحت ف أم: من (ّ) : الن ن ػ  حكل ن خنران
 (.ُٖٓ/ِ  البف األث ر)ف  غر ب الحد ث كاألثر

: " ركا  الطبرانػ  كالبػزار  كفػ  إسػنند الطبرانػ  محمػد بػف (  قػنؿ ال  ثمػ ََْٖ(  رقـ: )ِّٓ/ْركا  أبك داكد ) (ْ)
(  كحسػػن  ِّ/ٖكالظػػنهر أنػػ  التم مػػ  كهػػك ثقػػ   كبق ػػ  رانلػػ  ثقػػنت". انظػػر مامػػع الزكائػػد )الحصػػ ف  كلػػـ أعرفػػ   

 (.ٔٓٓ – ٓٓٓ/ُاأللبنن  ف  السمسم  الصح ح  )
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  كهػػػػ  التػػػػ  تكػػػػكف عػػػػف عمػػػػـ  ت  هػػػػ  أحسػػػػفالماندلػػػػ  بػػػػنل: كالاػػػػداؿ المحمػػػػكد هػػػػك
كدعػػػػكة إلػػػػ  الحػػػػؽ   كحسػػػػف خطػػػػنب  كلػػػػ ف  كرفػػػػؽ  كلطػػػػؼ  كبحسػػػػف خمػػػػؽ  كبصػػػػ رة
كأف ال  كػكف القصػد   كب نف قبح  بػعقرب طر ػؽ مكصػؿ إلػ  ذلػؾ  كرد البنطؿ  كتحس ن 

كالاػداؿ   كهدا ػ  الخمػؽ  بؿ  كػكف القصػد ب ػنف الحػؽ  كحب العمك  من ن مارد الميغنلب  
 (ُ)أك كنف بغ ر عمـ كبص رة.  أك أكصؿ إل    هك كؿ اداؿ أ د البنطؿ: المذمـك

 .الجدال بالباطلالتحذير من أصحاب  ثالثًا:

 ػػػن )قػػػنؿ: -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ –أف النبػػػ   –رضػػػ  اهلل عن ػػػن  -لحػػػد ث عنئشػػػ  
 (ِ)عنئش   إذا رأ تـ الذ ف  اندلكف ف    ف ـ الذ ف عننهـ اهلل  فنحذركهـ(.

وَإِرََّ سَوََْممدَ َّٜ ممز٣ََِ ََخُىظُممى٢َ ِِممٍ َََاذِ َمما     قػػنؿ تعػػنل : كأقبحػػ  الاػػداؿ فػػ  الػػد ف  كبنلبنطػػؿ

ِٞ           َِأَػْشِضْ ػَ ْهُْٟ ََر ً ََخُىظُىَّْ ٍِِ ََمذَِثٍ غَُْمشِهِ   َٕمْى ْٜ َْ٘شي ٠َمَغ َّ ُْٕؼمْذ َتْؼمَذ َّٜمزِّ ًَ َذ َِم َُْطا٢ُ  َٗ َّٜشَّم َّ َُ َُ ِغم َوِإ٠َّما 

[65]األنعا: . َّٜظ ا١َِِٜ
(ّ) 

 

 

 

 
                                                           

ثػـ (  أبك الفدا  إسمنع ؿ بف عمر بف كث ر القرش  البصرم ُْٔ/ ّ  كِٗٓ/ ِانظر: تفس ر القرآف العظ ـ )  (ُ)
 ُ  ط/ -ب ػػػركت -م ػػػ   د حسػػػ ف شػػػمس الػػػد ف  الننشػػػر: دار الكتػػػب العم: محمػػػهػػػػ(   تحق ػػػؽْٕٕالدمشػػػق   )ت: 

(  عبػد الػػرحمف بػف ننصػػر بػػف ِْٓ  كصػػػِٗ  كت سػػ ر الكػر ـ الػػرحمف فػ  تفسػػ ر كػبلـ المنػػنف  ) صػػ هػػ  ( ُُْٗ)
 ُهػػػػ(   تحق ػػػؽ : عبػػػد الػػػرحمف بػػػف معػػػبل المك حػػػؽ   الننشػػػر: مؤسسػػػ  الرسػػػنل   ط/ُّٕٔعبػػػد اهلل السػػػعدم  )ت: 

(  الننشػػػر: مطبعػػػ  سػػػف ر  ٓٔـ(   كآفػػػنت المسػػػنف فػػػ  الكتػػػنب كالسػػػن    لكهػػػؼ القحطػػػنن  )صػػػػ َََِ-هػػػػ َُِْ)
 هػ(. ُُّْ) ٗالر نض  تكز ع: مؤسس  الار س  لمتكز ع كاإلعبلف  الر نض  ط/

 (. ِٖٓسبؽ تخر ا  )صػ  (ِ)
بنلشػػػنطب   ) ت : الشػػػ  ر  (   إبػػػراه ـ بػػػف مكسػػػ  بػػػف محمػػػد المخمػػػ  الغرنػػػنط   ٔٗ/  ٓ: المكافقػػػنت )انظػػػر (ّ)

 ـ(.ُٕٗٗ -هػ ُُْٕ)  ُ: دار ابف عفنف   ط/مش كر بف حسف آؿ سممنف   الننشر : أب  عب دةهػ (  تحق ؽَٕٗ
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 :المبحث الثامن

 التعدي في الدعاء.

 :وفيو أربعة مطالب

 .الدعاءو : تعريف التعدي األولالمطمب                

 .الثاني: من صور التعدي في الدعاءالمطمب                

 .الدعاء في التعدي  ذمّ  في النبوية األسباب :المطمب الثالث       

 : طريقة العبلج النبوي فيمن تعدى في الدعاء.المطمب الرابع       
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 :المطمب األول

 .الدعاءو تعريف التعدي 

   التعدي في المغة:

  لػػ  أف  قتصػػر كمعنػػن  التعػػٌدم فػػ  األمػػر  كتاػػنكز مػػن  نبغػػ "عػػدك"مػػعخكذ مػػف الفعػػؿ 
 (ُ) .عم  

 :والتعدي في االصطبلح

 (ِ).هك مانكزة الش   إل  غ ر 

   قػنؿ: دعكتػ  مػػف الفعػؿ  ك كػػكف برفػع الصػكت   كخفضػػ هػك طمػب  :وأصـل الــدعاء
 (ّ)بع د  كدعكت اهلل ف  نفس .

 (ْ)هك الخركج ف   عف الكضع الشرع  كالسن  المعثكرة. :في الدعاء والتعدي

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .(ُِّ/ِلمفراه دم  مندة " عدك " )  انظر: معاـ الع ف (ُ)
 .(ِْٗ/ْالبف فنرس  مندة " عدك" ) مامؿ المغ    (ِ)
 .(ّٖ/ُلمعسكرم )الفركؽ المغك     : انظر (ّ)
ظػػكر   مػػندة "عػػدا "    البػػف منلسػػنف العػػربك   (ُّٗ/ّد ث كاألثػػر  البػػف األث ػػر ): الن ن ػػ  فػػ  غر ػػب الحػػانظػػر (ْ)
(ُٓ/ّْ). 
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 :المطمب الثاني

 .من صور التعدي في الدعاء

  كاخػتبلؼ   كطػرؽ متنكعػ   تختمػؼ بػنختبلؼ الػداع الدعن  صػكر كث ػرة لمتعدم ف 
 :    من  عت   كمف تمؾ الصكرعك ب من  د

 .الدعاء عمى النفس والولد بالشر أواًل:

صػػػم  اهلل  –سػػكؿ اهلل : قػػػنؿ ر قػػنؿ –رضػػػ  اهلل عن مػػن  –عبػػد اهلل لحػػد ث اػػنبر بػػػف 
: )ال تػدعكا عمػ  أنفسػكـ  كال تػدعكا عمػ  أكالدكػـ  كال تػدعكا عمػ  أمػكالكـ  -عم   كسمـ 

 (ُ)ال تكافقكا مف اهلل سنع   سعؿ ف  ن عطن   ف ستا ب لكـ(.

دؼ سػنع  إانبػ   كأنػ   ن ػ  هذا كم   دؿ عمػ  أف دعػن  الغضػبنف قػد  اػنب إذا صػن
وََٜىْ َُؼَج مُٛ   عف الدعن  عم  نفس  كأهم  كمنل  ف  الغضب  كأمن من ان  ف  قكل  تعػنل :

  بعنػ  الكاصػؿ ألهمػ  ككلػد  [11]يونس    َُُّّٜٝ ِٜٝ َّاطِ َّٜشَّشَّ َّعْرِؼْجَاَٜهُٟ تِاْٜخَُْشِ َُٜٕعٍَِ إَُِْٜهِْٟ وَجَُٝهُْٟ
قػنؿ: الم ػـ ال تبػنرؾ ف ػ   الم ػـ العنػ    قػكؿ: لػك عاػؿ لػ  ذلػؾ  كمنل  إذا غضب عم ػ   

ألهمػػػػؾ مػػػػف دعػػػػن عم ػػػػ   فعمنتػػػػ   ف ػػػػذا  ػػػػدؿ عمػػػػ  أنػػػػ  ال  سػػػػتانب ام ػػػػع مػػػػن  ػػػػدعك بػػػػ  
الغضػػبنف عمػػ  نفسػػ  كأهمػػ  كمنلػػ   كالحػػد ث دؿ عمػػ  أنػػ  قػػد  سػػتانب لمصػػندفت  سػػنع  

 (ِ)إانب .

 .الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا ثانيًا:

عػند راػبل  -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -أف رسػكؿ اهلل  -رضػ  اهلل عنػ   -لحد ث أنػس 
اهلل صػػػم  اهلل عم ػػػ   -فقػػػنؿ لػػػ  رسػػػكؿ  (ّ)مػػػف المسػػػمم ف قػػػد خفػػػت فصػػػنر مثػػػؿ الفػػػرخ 

: )هػػؿ كنػػت تػػدعك بشػػ   أك تسػػعل  إ ػػن ؟ قػػنؿ: نعػػـ  كنػػت أقػػكؿ: الم ػػـ مػػن كنػػت -كسػػمـ

                                                           

 .(ََّٗ(  رقـ: )َِّْ/ْ) ركا  مسمـ   كتنب الاننئز   بنب ف  إغمنض الم ت كالدعن  ل  إذا حضر (ُ)
 .(ّْٕ -ّّٕ/ُكالحكـ   البف راب ) ( انمع العمـك(ِ
 (.ُّٖٕ/ٓ: مرقنة المفنت     لم ركم )ـكثرة النحنف   كقم  القكة  انظر   أم مثم  ف ( الفرخ : هك كلد الط ر(ّ
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: -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -رسػكؿ اهلل فقػنؿ  معنقب  ب  ف  ارخرة  فعامػ  لػ  فػ  الػدن ن 
فػ  ارخػرة أفبل قمت: الم ػـ آتنػن فػ  الػدن ن حسػن  ك   أك ال تستط ع   ال تط ق سبحنف اهلل 

 (ُ).ل   فشفن  (  قنؿ: فدعن اهلل حسن   كقنن عذاب الننر

 (ِ)قنؿ النككم: " ف  هذا الحد ث الن   عف الدعن  بتعا ؿ العقكب ".

 عدم العزم في المسألة. ثالثًا:

قػنؿ:  -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  -أف رسكؿ اهلل -رض  اهلل عن   -أب  هر رة  لحد ث 
)ال  قػػؿ أحػػدكـ: الم ػػـ اغفػػر لػػ  إف شػػئت  ارحمنػػ  إف شػػئت  ارزقنػػ  إف شػػئت  كل عػػـز 

 (ّ)مسعلت   إن   فعؿ من  شن   ال مكر  ل (.

كالاػـز   كهػك الاػد ف  ػن كالقطػع ب ػن  كف  الحد ث أف مف آداب الدعن   عػـز المسػعل 
ف كػنف مػن  ى عػنل ل ن فبل  عمؽ ذلؾ بمش ئ  اهلل ت د بػ  المػؤمف نفسػ   نبغػ  لػ  تعم قػ  ًعػ  كا 

   إِال  و٢َ ََشَماء َّٜٝ مُُ   وَالَ ذَُٕمى٣ََّٜ ِٜشَمٍْءٍ إ٤ِِّمٍ َِاػِمٛ  رَِٜمَٗ غَمذ َّ       :مشػ ئ  اهلل   لقكلػ  تعػنل  عمػ 
 طمبػػػ  مػػػف اهلل فػػػبل  نبغػػػ  لػػػ  تعم قػػػ  بمشػػػ ئ  اهلل   بػػػؿ  اػػػـز أمػػػن مػػػن  [24-23]الكهززز  

 (ْ).بطمب 

 .استعجال اإلجابة رابعًا:

 -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  -أف رسػػػكؿ اهلل  -رضػػػ  اهلل عنػػػ   -لحػػػد ث أبػػػ  هر ػػػرة  

                                                           

(  َِٖٔ/ْالػدن ن  )  بنب كراهػ  الػدعن  بتعا ػؿ العقكبػ  فػ  كب  كاالستغفنرركا  مسمـ  كتنب الذكر كالدعن  كالت (ُ)
 .(ِٖٖٔرقـ: )

 .(ُّ/ُٕشرح صح   مسمـ ) (ِ)
 .(ْٕٕٕ(  رقـ: )َُْ/ٗ  فإن  ال مكر  ل  )  بنب ل عـز المسعل ركا  البخنرم  كتنب الدعكات (ّ)
كػر بػف   ز ػف الػد ف عبػد الػرح ـ بػف الحسػ ف بػف عبػد الػرحمف بػف أبػ  ب(ُُٓ/ّالتثر ب ف  شرح التقر ب ) طرح (ْ)

هػػػ(  أكممػػ  ابنػػ : أحمػػد بػػف عبػػد الػػرح ـ بػػف الحسػػ ف الكػػردم الراز ػػنن    ثػػـ َٖٔ  )ت: إبػػراه ـ أبػػك الفضػػؿ العراقػػ 
كصػكرت ن دكر عػدة  -هػ(  الننشر: الطبع  المصر   القد م  ِٖٔالمصرم  أبك زرع  كل  الد ف  ابف العراق   )ت: 

 كف تنر   طبع.من ن : دار إح ن  التراث العرب   كمؤسس  التنر   العرب   كدار الفكر العرب    بد
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   (ُ).ل  ( قنؿ: )  ستانب ألحدكـ من لـ  عاؿ   قكؿ: دعكت فمـ  ستاب

   قػكؿ: قػد دعػكت فمػـ العبد  ستانب ل  مػن لػـ  عاػؿ  أف كف  هذا الحد ث دالل  عم
  إذا أداـ الػػدعن    كألػػ  ف ػػ  أا ػػب سػػتاب لػػ   ف ػػدع الػػدعن   فػػدؿ هػػذا عمػػ  أف العبػػد 

ف قطع  كاستحسر  منع إانبت .  (ِ)كا 

 .الدعاء بإثم ، أو قطيعة رحم خامسًا:

أنػ  قػنؿ:  -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  -عػف النبػ  -رضػ  اهلل عنػ   -لحد ث أب  هر ػرة
 (ّ)من لـ  دع بإثـ  أك قط ع  رحـ (.)ال  زاؿ  يستانب لمعبد  

 (ْ)لبلهتمنـ ب .  ثـ  ف ك مف عطؼ الخنص عم  العنـكقط ع  الرحـ مف امم  اإل

 ، ونفيو عن الغير.التحجير في الدعاء سادسًا:

 -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -قنؿ: قػنـ رسػكؿ اهلل  -رض  اهلل عن   -لحد ث أب  هر رة 
فػػ  صػػبلة كقمنػػن معػػ   فقػػنؿ أعرابػػ  كهػػك فػػ  الصػػبلة: الم ػػـ ارحمنػػ  كمحمػػدا  كال تػػرحـ 

قػػػد حاػػػرت قػػػنؿ لؤلعرابػػػ : ) ل -صػػػم  اهلل عم ػػػ  كسػػػمـ  -فممػػػن سػػػٌمـ النبػػػ    معنػػػن أحػػػدا
 (ٓ)كاسعن(   ر د رحم  اهلل.

                                                           

(   كمسػػمـ   كتػػنب َّْٔ(   رقػػـ : )ْٕ/ٖركا  البخػػنرم  كتػػنب الػػدعكات   بػػنب  سػػتانب لمعبػػد مػػن لػػـ  عاػػؿ ) (ُ)
الػػذكر كالػػػدعن  كالتكبػػ  كاالسػػػتغفنر   بػػنب ب ػػػنف أنػػػ   سػػتانب لمػػػداع  مػػن لػػػـ  عاػػػؿ ف قػػكؿ: دعػػػكت فمػػـ  سػػػتاب لػػػ  

 .(ِّٕٓ(   رقـ : )َِٓٗ/ْ)
(   ز ػػف الػػد ف عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد بػػف راػػب بػػف الحسػػف  ُٔٔ/ُشػػرح صػػح   البخػػنرم ): فػػت  البػػنرم انظػػر (ِ)

: محمػػكد بػػف شػػعبنف بػػف عبػػد المقصػػكد   الننشػػر: هػػػ(  تحق ػػؽٕٓٗمشػػق   الحنبمػػ  )ت: السىػػبلم   البغػػدادم  ثػػـ الد
 -هػػػػ  ُُْٕ) ُط/  –هرة القػػػن –الحقػػػكؽ: مكتػػػب تحق ػػػؽ دار الحػػػرم ف   -المد نػػػ  النبك ػػػ  -مكتبػػػ  الغربػػػن  األثر ػػػ  

 .ـ(ُٔٗٗ
عػكت   بػنب ب ػنف أنػ   سػتانب لمػداع  مػن لػـ  عاػؿ ف قػكؿ: دلذكر كالدعن  كالتكب  كاالسػتغفنر  كتنب اركا  مسمـ (ّ)

 (.ِّٕٓ: )(  رقـَِٔٗ/ْفمـ  ستاب ل  )
 (.ُْٔ/ِ  البف حار )انظر: فت  البنرم (ْ)
 . (ََُٔ(  رقـ: ) َُ/ٖئـ )كالب ن  بنب رحم  الننس ركا  البخنرم  كتنب األدب (ٓ)
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 (ُ)ض قت من كسع  اهلل  فخصصت ب  نفسؾ دكف غ رؾ.أم: 

 المبالغة في الجير بالدعاء. سابعًا:

صػػم   -قػػنؿ: كنػػن مػػع رسػػكؿ اهلل  -رضػػ  اهلل عنػػ  -لحػػد ث أبػػ  مكسػػ  األشػػعرم  
 -فكنػػن إذا أشػػرفنن عمػػ  كاد  هممنػػن ككبرنػػن ارتفعػػت أصػػكاتنن  فقػػنؿ النبػػ   -اهلل عم ػػ  كسػػمـ

 تػدعكف أصػـ كال  ػن أ  ػن النػنس اربعػكا عمػ  أنفسػكـ  فػإنكـ ال: )  -صم  اهلل عم   كسمـ
 (ِ)  إن  سم ع قر ب (.غنئبن  إن  معكـ

: حػػ ف رآهػػـ  بػػنلغكف فػػ  الا ػػر  كلػػ س ف ػػ  أف -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –نؿ النبػػ  قػػ
الا ر ممنكع كمن ف م  بعض ـ  بػؿ ف ػ  إ ػذاف بكػكف ا ػرهـ عبثػن  لكػكف الا ػر المفػرط 

 (ّ).ال أصـ   ل حتنج إل  هذا اإلتعنبتعنل  ل س بغنئب  ك  لغكا  ألف اهلل

 .التفصيل الذي ال داعي لو ثامنًا:

ؾ   كمػن أشػب  ذلػلؾ القصر األب ض عػف  مػ ف الانػ  ": " الم ـ إن  أسعكقكؿ الداع  
  أك أف  يشػػرؾ مػػع أف  طمػػب مػػف اهلل أف  اعمػػ  نب ػػنن  :  أك الػػدعن  بشػػ   مسػػتح ؿ  مثػػؿ

َّدْػُىَّْ سَتَُّْٟٙ ذَعَشُّػ ا وَرَُُّْمحه   :كم ن مف التعدم ف  الدعن   كاهلل تعنل   قػكؿ   ف ذ اهلل غ ر  

 [55]األعفا  . إ٤ِ ُُ الَ َُاِةُّ ١َُّْٜؼْرَذ٣َِ

ن تاػنكز مػن  نبغػ  أف  يقتصػر عم ػػ   : كممػا  فػ  الػدعن  بنبػ  كاسػع  كضػػنبط فنالعتػد
 (ْ).اعتدا    يعد لنبكم  أك فنرؽ ال دم اأك خنلؼ سن 

 

                                                           

 (.َّْٗ/ٕمرقنة المفنت     لم ركم ) :انظر (ُ)
(   ِِٗٗ  رقػػـ : )(ٕٓ/ْتكب ػػر )ركا  البخػػنرم  كتػػنب الا ػػند كالسػػ ر   بػػنب مػػن  كػػر  مػػف رفػػع الصػػكت فػػ  ال (ِ)

 (.َِْٕ: )(  رقـَِٕٔ/ْخفض الصكت بنلذكر )كمسمـ  كتنب الذكر كالدعن  كالتكب  كاالستغفنر  بنب استحبنب 
   بتصرؼ  س ر.(ُِٕ/ ْ  ِّٕ/ِنرم  لمكشم رم ): ف ض البانظر (ّ)
 -(   عبػد الػرزاؽ بػف عبػد المحسػف البػدر   دار ابػف القػ ـ   لمنشػر كالتكز ػع ٖٔ/ِ: فق  األدع   كاألذكنر )انظر (ْ)

 .ـ( ََُِ -هػ  ُِِْ)  ُط/ –قنهرة ال –الدمنـ   كدار ابف عفنف لمنشر كالتكز ع 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :المطمب الثالث

 .الدعاء في التعدي  ذمّ  في النبوية األسباب

ل فػ  الػدعن   مىػف تعػدٌ  –صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –النبػ   ن ػ  فٍ   ًمػهننؾ عدة أسبنب
 :  كمف تمؾ األسبنب

؛ فإن المبلئكة يؤمنون عمى ما يقولو العبـد ، عندما يدعو اإلنسان عمى نفسو أواًل:
 .الدعاء فيقع عميو

   (ُ).المبلئك   ؤمنكف عم  من تقكلكف( : )فإفكلذا ان  ف  الحد ث 

 (ِ)أم: ف  دعنئكـ مف خ ر أك شر.

 .أنو قد يوافق ساعة إجابة ثانيًا:

 (ّ).ع   سعؿ ف  ن عطن   ف ستا ب لكـ() ال تكافقكا مف اهلل سن :لمحد ث

إانبػػػ   نع  : ال تػػدعكا دعػػن  سػػك  عمػػ  مػػن ذكػػر  مخنفػػ  أف  صػػندؼ دعػػكتكـ سػػأم
 (ْ).م  من دعكتـ  كال  نفعكـ الندام   ثـ تندمكا عف ستانب دعنؤكـ السك 

 .طيق ما يدعو بو عمى نفسو بالدنياأن اإلنسان ال ي ثالثًا:

لمراػػؿ الػػذم دعػػن عمػػ   -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  -لمحػػد ث الػػذم مػػر ذكػػر  قر بػػنن  قػػنؿ
نفسػػػ  :)هػػػؿ كنػػػت تػػػدعك بشػػػ   أك تسػػػعل  إ ػػػن ؟ قػػػنؿ: نعػػػـ  كنػػػت أقػػػكؿ: الم ػػػـ مػػػن كنػػػت 

                                                           

 –  مف حد ث أـ سمم  ( ُٗٗ(  رقـ : )ّّٔ/ِض كالم ت )  بنب من  قنؿ عند المر ركا  مسمـ  كتنب الاننئز (ُ)
 . -رض  اهلل عن ن

 (.ُُٖٔ/ّمرقنة المفنت     لم ركم ) (ِ)
 (.ِْٔسبؽ تخر ا  )صػ  (ّ)
 (.ُّٓ/ٕ  لم ركم )مرقنة المفنت   (ْ)
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: -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ -رسػكؿ اهلل معنقب  ب  ف  ارخرة  فعامػ  لػ  فػ  الػدن ن  فقػنؿ 
 (ُ).ع  (أك ال تستط   سبحنف اهلل ال تط ق 

دل ؿ عم  أن  ل س مف الشرع أف  كمؼ اإلنسنف نفس  من ال تط قػ    الحد ث كف  هذا
ِ٘ش َّ           أف  عذب نفس   ألف اهلل  قػكؿ:  كأ ُُ َةما ّٝم َ٘ما٢َ َّٜ ْٟ َو ْٟ َو٠ََ مُر َْٙشُذ ْٟ ِإ٢ َةم ُٙ ُُ ِتَؼمَزَِّت ّٝم َّٜ ُٛ َّْؼم ََ ٠َّما 

 (ِ) [147]النسا: . ػ١َُِٝ ا

 . ، وقمة الصبرالستعجالأنو دليل عمى ا رابعًا:

 [11]اإلسفا: .  وَََذْعُ َّإل٤ِغَا٢ُ تِاٜشَّش  دُػَاءهُ تِاْٜخَُْشِ وََ٘ا٢َ َّإل٤ِغَا٢ُ ػَجُىال : قنؿ تعنل 

قػنؿ:)  سػتانب ألحػدكـ  -صم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –كان  ف  الحد ث  عف رسكؿ اهلل 
 (ّ)من لـ  عاؿ   قكؿ: دعكت فمـ  ستاب ل  (.

أك أنػػػ  أتػػػ  مػػػف الػػػدعن  بمػػػن   تػػػرؾ الػػػدعن  ف كػػػكف كنلمػػػنٌؿ بدعنئػػػ  سػػػعـ ف  كالمػػػراد أنػػػ 
 (ْ)  كف   حث عم  ترؾ استعانؿ اإلانب .ؽ ب  اإلانب  ف ص ر كنلمبخؿ لرب  ستح

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ِٓٔسبؽ تخر ا  )صػ (ُ)
 .(ََّ/ٓالصنلح ف  لمعث م ف ) نض : شرح ر انظر (ِ)
 (.  ِٔٔسبؽ تخر ا  )صػ (ّ)
 .(ُْٔ/ٔانظر: ف ض القد ر  لممننكم ) (ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :المطمب الرابع

 طريقة العبلج النبوي فيمن تعدى في الدعاء.

  فقػػد تنكعػػت  عن الػػدفػػ مف تعػػٌدل فػػ   –صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  –كأمػػن طر قػػ  عبلاػػ  
 :  كمف تمؾ الطرؽ

 .إلى أن يدعو اإلنسان بالخير –مم صمى اهلل عميو وس –إرشاده  أواًل:

-صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  -قنلػت: دخػؿ رسػكؿ اهلل -رضػ  اهلل عن ػن  -فعف أـ سمم  
عم  أب  سمم  كقد شؽ بصر   فعغمض   ثـ قػنؿ: ) إف الػركح إذا قػبض تبعػ  البصػر(  

أهم   فقنؿ: )ال تدعكا عم  أنفسكـ إال بخ ر  فإف المبلئك   ؤمنكف عمػ  فضر ننس مف 
 (ُ)من تقكلكف(.

فعرشػػػدهـ إلػػػ  لػػػزـك الػػػدعن  بػػػنلخ ر  كذكػػػر ل ػػػـ السػػػبب  كهػػػك تػػػعم ف المبلئكػػػ  عمػػػ  
   إذا دعكا.دعنئ ـ

يجاد البدائل الصحيحةالتصحيح لؤلساليب ا ثانيًا:  .لخاطئة، وا 

: ) أفػػبل قمػت: الم ػػـ آتنػػن فػ  الػػدن ن حسػػن   -عم ػػ  كسػمـ صػػم  اهلل  -ك ػدؿ عم ػػ  قكلػ 
 (ِ)  قنؿ: فدعن اهلل ل   فشفن  (.ف  ارخرة حسن   كقنن عذاب الننرك 

 عم ػػ  اهلل صػػم  -النبػػ  مػػع كنػػن إذا كنػػن: قػػنؿ -رضػػ  اهلل عنػػ  –ابػػف مسػػعكد  عػػفك 
 فقػػنؿ كفػػبلف  فػػبلف عمػػ  السػػبلـ عبػػند   مػػف اهلل عمػػ  السػػبلـ: قمنػػن الصػػبلة  فػػ  -كسػػمـ
 كلكػف السػبلـ  هػك اهلل فػإف اهلل  عمػ  السبلـ تقكلكا ال ): -كسمـ عم   اهلل صم  - النب 
 كبركنتػػ   اهلل كرحمػػ  النبػػ  أ  ػػن عم ػػؾ السػػبلـ كالط بػػنت   كالصػػمكات هلل التح ػػنت: قكلػػكا

 أك  السمن  ف  عبد كؿ أصنب قمتـ إذا فإنكـ الصنلح ف  اهلل عبند كعم  عم نن السبلـ

 
                                                           

 (.ِٖٔسبؽ تخر ا  )صػ  (ُ)
 (.ِٓٔسبؽ تخر ا  )صػ (ِ)
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 (ُ)(.كاألرض السمن  ب ف 

 .والتشجيع، فيمن دعا ،استخدام أسموب الترغيب ثالثًا:

صػم  اهلل عم ػ   -قنؿ:  قػنؿ رسػكؿ اهلل   -رض  اهلل عن   –فعف أب  سع د الخدرم 
: ) من مف مسػمـ  ػدعك بػدعكة لػ س ف  ػن إثػـ  كال قط عػ  رحػـ  إال أعطػن  اهلل ب ػن  -كسمـ

مػن أف  مػن أف  صػرؼ  ػدخرهن لػ  فػ  ارخػرة   إحدل ثبلث: إمن أف تعاػؿ لػ  دعكتػ   كا  كا 
 (ِ)إذا نكثر  قنؿ: اهلل أكثر (.   قنلكا:عن  مف السك  مثم ن

: أكثػػػػػر إانبىػػػػػ  ًمػػػػػف دعػػػػػنئكـ  المعنػػػػػ  إف إانبػػػػػ  اهلل فػػػػػ  بنب ىػػػػػن أكثػػػػػر  كأبمػػػػػ  مػػػػػف أم
 (  ّ)دعنئكـ.

 :  اإلرشاد ببعض التعميمات رابعًا:

ن  بقكلػ : ) اربعػكا إلػ  خفػض الصػكت فػ  الػدع -صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  –فقد أرشػد 
لؤلعرابػ   –صػم  اهلل عم ػ  كسػمـ  -  لقكلػ كعدـ التحا ػر فػ  الػدعن  (ْ) عم  أنفسكـ (

طنبػػػ  المطعػػػـ كالمشػػػرب كالممػػػبس(ٓ): ) لقػػػد حاػػػرت كاسػػػعنن (  –أبػػػ  هر ػػػرة   لحػػػد ث   كا 
: ) ثػػػـ ذكػػػر الراػػػؿ  ط ػػػؿ السػػػفر  أشػػػعث أغبػػػر   مػػػد  د ػػػ  إلػػػ  كف ػػػ  –رضػػػ  اهلل عنػػػ  

كممبسػػ  حػػراـ  كغػػذم بػػنلحراـ   السػػمن    ػػن رب   ػػن رب  كمطعمػػ  حػػراـ  كمشػػرب  حػػراـ 
 (ٔ)فعن   ستانب لذلؾ؟(.

  
                                                           

 (.ّٖٓ(  رقـ: )ُٕٔ/ُركا  البخنرم  كتنب األذاف  بنب من  تخ ر مف الدعن  بعد التش د كل س بكااب )( (ُ
(   قػػػنؿ ُُُّّ(  رقػػػـ: )ُِٓ - ُِْ/ ُٕ)  -رضػػػ  اهلل عنػػػ   –مسػػػند أبػػػ  سػػػع د الخػػدرم ركا  أحمػػد فػػػ   (ِ)

: " ركا  أحمد  كأبك  عم  بنحك   كالبزار  كالطبران  ف  األكسط  كرانؿ أحمد كأب   عم  كأحػد إسػنندم البػزار ال  ثم 
(   كقػػنؿ ُْٗ – ُْٖ/َُ : مامػػع الزكائػػد )بػػف عمػػ  الرفػػنع   كهػػك ثقػػ ". انظػػر رانلػػ  راػػنؿ الصػػح   غ ػػر عمػػ 

 ( : " إسنند   ا د ".ُِٓ/ُٕشع ب األرنؤكط ف  تعم ق  عم  مسند أحمد ) 
 (.ٓٔٗ – ْٔٗ/ ِقكت المغتذم عم  انمع الترمذم  لمس كط  ) (ّ)
 (.ِٕٔسبؽ تخر ا   )صػ (ْ)
 .(ِٔٔسبؽ تخر ا  )ص (ٓ)
 (.َُُٓ: )(  رقـ َّٕ/ ِكترب ت ن ) الكسب الط ب ركا  مسمـ   كتنب الزكنة   بنب قبكؿ الصدق  مف  (ٔ)
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 الخاتمة:

كبعػد هػذا العػرض  ػػرل البنحػث أنػ  مػػف الكااػب عم ػ   أف  يعٌبػػر بنلثنػن  الام ػؿ  عمػػن 
إعػداد هػذ  الرسػنل     كن  صدر  مف عرفنف بنلفضؿ لكؿ مف مد إل ػ   ػد العػكف فػ  أثنػن 

نلػذكر المشػرؼ الػػرئ س دعػن   ك خػػص ب ـتشػا ع  أ ـهدا ػ  لمصػػدر  أ ـ  أسػكا  بإرشػند
ن بعمم مػػن فػػ  الػػدن ن نػػ  فازاهمػػن اهلل خ ػػر الاػػزا   كنفع  كالمشػػرؼ المشػػنرؾعمػػ  الرسػػنل 

 كارخرة.

كمن  تكا  البنحث بنلشكر الاز ؿ إل  أسػنتذت  األفنضػؿ الػذ ف تفضػمكا بقبػكؿ مننقشػ  
 ر الازا .هذ  الرسنل  كتقك م ن  كشرفك  بنلنظر ف  ن  فازاهـ اهلل خ 

لػ  القبػكؿ  فقػد بػذؿ  -تعػنل   -عممنن بعف هذا هك ا د المتكاضع الذم  راػك مػف اهلل 
ًفػؽى ف ػ  فممػ   ف كػنف   -تعػنل  –البنحث  ف   من كسع  مف ا د  فإف كي الفضػؿ كالمنػ   كا 

غ ر ذلؾ فحسب  أن  حنكؿ الكصػكؿ إلػ  خدمػ  هػذا الػد ف عػف طر ػؽ البحػث عػف هػدم 
  حتػ   تسػن  التطب ػؽ ل ػن ف  معنلات  لؤلخطن  القكل   –مـ    كسصم  اهلل عم –النب  

 ف  كاقع الح نة العمم   ف  شت  المانالت. 

  ك عفػك عػف الخطػع  فعسػنل  سػبحنن  كتعػنل  رب سبحنن  كتعػنل   ث ػب عمػ  القصػدكال
   ك كفقنن إل  من  حب  ك رضن .شدنن إل  الصكابأف  انبنن الزلؿ  ك ر 

كالحمد هلل رب العنلم ف  كالصبلة كالسبلـ عمػ  نب نػن محمػد المبعػكث رحمػ  لمعػنلم ف  
 كعم  آل  كصحب   كالتنبع ف ل ـ بإحسنف إل   ـك الد ف.
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 :والفوائد التي توصل إلييا الباحثالنتائج 

ؿ   فإف البنحث   قؼ  ل يساؿ أهـ النتنئر  كالفكائد التػ  تكٌصػكف  ختنـ هذ  الرسنل  
 .    كرسنلت ل  ن مف خبلؿ بحث إ

فػػػػ   –صػػػػم  اهلل عم ػػػػ  كسػػػػمـ  –كشػػػػفت هػػػػذ  الدراسػػػػ  عػػػػف تنػػػػكع طػػػػرؽ النبػػػػ   :أوالً 
ص   ألنػػ  ال  كفػػ  تشػػخ بب الػػذم ألامػػ  ذٌم ػػن  مػػع ب ػػنف السػػمعنلاتػػ   لمنكػػرات األقػػكاؿ

تممت هػذ  الدراسػػ  كاشػػ  الخطػع دكف ًذكػر أسػػبنب   كعػبلج  أك الًحكمػػ  المترتبػ  عمػػ  ذلػؾ
  معتمػدة عمػ  صػر   نؿ العقػدم  كاألحكػنـ  كاألخػبلؽ  تضمنت الماثبلث  فصكؿ عم 

ككرد عند غ رهن  عمػ  غ ػر   ممن هك ف  الصح ح ف  أك ل  أصؿ ف  من  القكؿ المذمـك
 .   -صم  اهلل عم   كسمـ  –  ككنف الرد مف ًقبؿ النب  شرط من

الت  دٌكنت األحند ث الصػح ح  أكقفٍت هذ  الدراس   البنحث عم  أش ر الكتب  ثانيًا:
 .  كه  صح حن البخنرم كمسمـ –كسمـ  صم  اهلل عم   –عف النب  

كب ػر  ككشػفت عػف سػع   أبرزت هذ  الدراس  أف م داف العبلج لؤلخطن  القكل   ثالثًا:
 .الت  نحتنا ن ف  ح نتنن العمم     كأن  مف أكبر الم ند فهذا الم داف

صػػػم  اهلل عم ػػػ   –  ذـٌ النبػػػ  البنحػػػث لؤلسػػػبنب التػػػ  ألام ػػػنتتبػػػع مػػػف خػػػبلؿ  :رابعـــاً 
 :  مذمـك   كاد أن ن تدكر حكؿ أمر فالقكؿ ال –كسمـ 
 .  ن ن تيخؿ العبلق  ب ف العبد كرب إمن أ -أ 

من أن ن تيخؿ -ب   .  العبلق  ب ف العبند بعض ـ بعضنن  كا 

فػػػ   –سػػػمـ صػػػم  اهلل عم ػػػ  ك  –أظ ػػػرت هػػػذ  الدراسػػػ  أف تنػػكع طػػػرؽ النبػػػ   :خامســـاً 
  كال  مكػػف   إذ لكػػؿ مقػػنـ مقػػنؿحكمػػ  النبك ػػ   تػػدؿ عمػػ  مػػدل المعنلاػػ  األخطػػن  القكل ػػ 

احػػػػدة   كذلػػػػؾ الخػػػػتبلؼ طبػػػػنئع النػػػػنس  كاخػػػػتبلؼ أف نتعنمػػػػؿ مػػػػع األخطػػػػن  بطر قػػػػ  ك 
 .    كاالاتمنع    كمستك نت ـ  العمم  أف نم ـ
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قٌ ػ   فإنػ   إفٌ : سادساً  إذ الماتمػع النبػكم ال  خمػك مػف األخطػن   الماتمع م مػن كػنف ري
 .مع ذلؾ لـ  سمـ مف هذ  المخنلفنت  ك خ ر الماتمعنت

 تعنػ  االستسػبلـ ل ػن    ال  أٌف ظ ػكر األخطػن  فػ  الماتمعػنتأسفرٍت الدراسػ: سابعاً 
خطػن  بنلحكمػ    معنلاػ  تمػؾ األ  كالتند د ب ن  بؿ المطمكب هك المسػنرع  إلػأك الشاب

 . ؿ من ن   كمعنلات ن قبؿ انتشنرهن  الذم  ؤدم إل  التقم   كاألسمكب األمثؿ

لػـ  قتصػر عمػ    ف  دعػكة النػنس -الصبلة كالسبلـ  عم  ـ –إٌف دكر األنب ن  : ثامناً 
  إذ الماتمعػػػػنت تتػػػػعثر ذلػػػػؾ إلػػػػ  التطب ػػػػؽ العممػػػػ   بػػػػؿ تعػػػػٌدل الاننػػػػب القػػػػكل  فحسػػػػب

 .  فعنؿ  أكثر مف تعثرهن بنألقكاؿبنأل

عمػ  اخػتبلؼ األزمنػ    كمسػتمران مسمم ف بذلكا ا دان عمم نن ضػخمنن أفَّ عممن  ال: تاسعاً 
كهذا الا ػد  -مـصم  اهلل عم   كس -لخدم  هذا الاننب مف سن  رسكؿ اهلل     كاألمكن 

  تصػػػػػح حنن لحػػػػػد ث النبػػػػػكم  بخدمػػػػػ  االهتمػػػػػنـ  كصػػػػػكرة مشػػػػػرق  فػػػػػ  ا يعػػػػػد  مفخػػػػػرة ل ػػػػػـ
   كاستنبنطنن.كتضع فنن  كشرحنن  كتحم بلن 
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 :التوصيات التي ُيوِصي بيا الباحث

ػػػن مػػػف تكصػػػ نت  ف كػػػنف لمبنحػػػث ختنمن بعػػػد الكصػػػ   بتقػػػكل اهلل تعػػػنل  فػػػ  السػػػٌر  -كا 
   فإف البنحث  كص  بمن  عت :-كالعمف 

بق ػػ  دكاك ػػف السػػن    تكث ػػؼ الا ػػكد  فػػ  دراسػػ  الطػػرؽ كاألسػػنل ب النبك ػػ  فػػ  : أوالً 
 .ف  عبلج منكرات األقكاؿ – صم  اهلل عم   كسمـ –كالت  استخدم ن النب  

النصػ  فػػ  تتمػ ـ البحػػث فػ  عػبلج القػػكؿ المػذمـك ممػن كرد فػػ  السػن  النبك ػػ   : ثانيـاً 
كنػػزكؿ القػػرآف بػػنلرد  أك الػػرد مػػف  -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ –ككػػنف الػػرد مػػف غ ػػر النبػػ  

 الصحنب .

بك ػػ    فػػ    لمعرفػػ  الطػػرؽ كاألسػػنل ب النأ ضػػنن  اإلسػػ نـ فػػ  تتمػػ ـ هػػذ  الدراسػػ  :ثالثــاً 
 .عبلج األفعنؿ المذمكم 

ــاً  اؿ المذمكمػػ    فػػ  االسػػتفندة مػػف الطػػرؽ كاألسػػنل ب النبك ػػ    فػػ  عػػبلج األقػػك : رابع
 .  المقرك ة   أك المسمكع   سكاح نتنن العمم    ف  شت  الكسنئؿ   كالمانالت

ضػػػػركرة تضػػػػنفر ا ػػػػكد الام ػػػػع   لممشػػػػنرك  فػػػػ  عػػػػبلج منكػػػػرات األقػػػػكاؿ  خامســــًا:
 .ن المعنصر  كالتحا ـ مف انتشنرهنالمكاكدة ف  ماتمعن
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 " رتبت حسب ترت ب السكر".اآليات القرآنية: فيرس أوالً 
 الصفحة رقميا السورة  اآلية م
ٔ-   ََِٝؼْ َحُ َّٜٝ ُ ػًََٝ ََّْٜٙاِِش٣َِ  البقرة ٖٗ َِٖ 

ٕ-   َِٗإ٢َِّ َّٜ ز٣ََِ ََّ٘شُوَّ و٠ََاذُىَّ وَهُْٟ ُّ٘ اسَ وُوَٜئ  البقرة ُُٔ َِٗ 

ٖ-   َْ٣َ١َِ َِشَضَ ُِِه٣َِّ َّْٜاَََّ ًََِ سََِثَ وَالَ ُِغُى  البقرة ُٕٗ ٕ٘ٛ 

ٗ-   ِو٣ِ٠ََ َّٜ َّاطِ ٣َ٠ َُؼْجِثَُٗ َٔىُُُْٜ ٍِِ َّْٜاََُاج  البقرة َِْ ٕٜ٘ 

٘-  ُْٟٙ ٜ َُ٘رِةَ ػََُُُْٟٝٙ َِّْٜٕرَاُٚ وَهُىَ ُ٘شْه  البقرة ُِٔ ٜٔٗ 

ٙ-   ََِّأ٠َْغُِٙىه٣َُّ ت١َِؼْشُو ٍ وَوْ عَش َُىه٣ُ البقرة ُِّ ٔٛٔ 

ٚ -  ٍذَِْٝٗ َّٜشُّعُُٛ َِع ْٝ َا تَؼْعَهُْٟ ػًََٝ تَؼْط  البقرة ِّٓ ٙٛ 

ٛ-  َاوَّخِ و٠ََا ٍِِ ََّْسْضِ وَإ٢ِ ِّٜٝ ُِ ٠ا ٍِِ َّٜغ١َّ  البقرة ِْٖ ٕٔٓ 

ٜ-  َ٣َ٠ََ َّٜشَّعُىُٚ ت١َِا و٤ُضَِٚ إَُُِِْٜ ٣ِ٠ سَّت ُِ و٠َُْ١ََِّْٜ ُى٢  البقرة ِٖٓ ٕٔٓ 

ٔٓ-  الَ ََُُُِّٙٝ َُُّّٜٝ ٤َّْغ ا إِال  وُعْؼَهَا   البقرة ِٖٔ ٕٔٓ 

ٔٔ-   َهُىَ َّٜ زٌَِ و٤َضََٚ ػَََُْٝٗ َِّْٜٙرَابَ ٠ِ ُُْ َََاخ    آؿ عمراف ٕ ٕ٘ٛ 

ٕٔ-  ََِجْؼَٛ ٜ ؼْ َحُ َُِّّٜٝ ػًََٝ ََّْٜٙارِت َِ  آؿ عمراف ُٔ ٕٓٛ 

ٖٔ-  ِْٟإ٢َِّ َّٜ ز٣ََِ ََشْرَشُو٢َ تِؼَهْذِ َُِّّٜٝ وَو١َََْا٤ِه  آؿ عمراف ٕٕ ٛٗ 

ٔٗ-   وََّرُْ٘شُوَّْ ٤ِؼ١َْحَ َُِّّٜٝ ػََُُْْٟٝٙ إِرْ ُ٘ رُْٟ وَػْذََّء   آؿ عمراف َُّ ٕٕٔ 

ٔ٘-  َُِْْٟٜظَ ََٜٗ ٣ِ٠َ ٠ََّْْشِ ةٍَْءَ وَوْ ََرُىبَ ػََُْٝه  آؿ عمراف ُِٖ ٕٜٓ 

ٔٙ-  ِ وَػَاةِشُوه٣َُّ تِا١َْٜؼْشُو    النسن ٜٔ ٔٛٔ 

ٔٚ-    َُّٟ َو٣َ٠َ ََْٕرُْٛ ٠َُْ٠ِ  ا ٠ُّرَؼ١َ ذ َّ َِجَضَََُّهُ جَه  النسن ٜٖ ٕٙ 

ٔٛ-  ُْٟإ٤ِ ُْٟٙ إِرهَّ ٠ ثُْٝه    النسن ٔٗٓ ٕٗٙ 
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ٜٔ-   ُْٟ٠َّا ََّْؼَُٛ َُُّّٜٝ تِؼَزََّتُِْٟٙ إ٢ِ ةََٙشْذ  النسن ٔٗٚ ٕٜٙ 

ٕٓ-  ََِّْْٜٛٙرَابِ الَ ذَرُْٝىَّْ ٍِِ دَِ ُِْٟٙ ََاوَه   النسن ٔٚٔ ٙٚ 

ٕٔ-  ُِٜٙٛج جَؼَْٝ َا ٠ِ ُْٟٙ ةِشْػَحه و٠َِ ْهَاج ا   المنئدة ٗٛ ٕٖ 

ٕٕ-  َّْوَُٜؼِ ُىَّْ ت١َِا َٔاُٜى  المنئدة ٙٗ ٘ 

ٕٖ-  ٍَِأَثَاتَهُُٟ َُُّّٜٝ ت١َِا َٔاُٜىَّْ جَ َّاخ  المنئدة ٛ٘ ٘ 

ٕٗ-  ُِْٟٙالَ ََََُّرِزُُُٟ٘ َُُّّٜٝ تِاٜٝ رْىِ ٍِِ و١َََْا٤  المنئدة ٜٛ ٜٛ 

ٕ٘-   ٍِِ َوَإِرََّ سَوََْدَ َّٜ ز٣ََِ ََخُىظُى٢  األنعنـ ٙٛ ٕٙٔ 

ٕٙ-   َُِّّٜٝ ِوَالَ ذَغُثُّىَّْ َّٜ ز٣ََِ ََذْػُى٢َ ٣ِ٠ دُو٢ األنعنـ ٔٓٛ ٕٔ٘ 

ٕٚ-   ٠َزَُّْو٠ ا ٠َّذَُْىس ََّٔاَٚ َّرْشُِْ ٠ِ ْهَا   األعراؼ ٔٛ ٕٛ 

ٕٛ-  إ٤ِ ١َا ََشََّٞ سَت ٍَ ََّّْٜىَََِّشَ ٠َا ظَهَشَ ٠ِ ْهَا ُْٛٔ   األعراؼ ٖٖ ٕ٘ 

ٕٜ-  َّدْػُىَّْ سَتَُّْٟٙ ذَعَشُّػ ا وَرَُُّْحه  األعراؼ ٘٘ ٕٙٚ 

ٖٓ-  ََُِْٟٙٔاذُِٝىهُْٟ َُؼَزِّتْهُُٟ َُُّّٜٝ تِأََْذ   التكب ٔٗ ٔ٘ٛ 

ٖٔ-  َََْٜٕٞذْ ٤َصَشَُُٟ٘ َُُّّٜٝ ٍِِ ٠َى٣َََِِّ َ٘ثِ َجٍ وَََى   التكب ِٓ ٔ٘ٙ 

ٖٕ-  َّْ٠َا َ٘ا٢َ ِٜٝ َّثٍِ  وََّٜ ز٣ََِ ٠ََ ُىَّْ و٢َ ََغْرَرِّْشُو   التكب ٖٔٔ ٘٘ 

ٖٖ-   ُٟوََٜىْ َُؼَج ُٛ َُُّّٜٝ ِٜٝ َّاطِ َّٜشَّشَّ َّعْرِؼْجَاَٜه كنس  ٔٔ ٕٙٗ 

ٖٗ-  َِوَالَ َٜؼْ َحُ َُِّّٜٝ ػًََٝ َّٜظ ا١ِٜ  هكد ٔٛ ٕٓٛ 

ٖ٘-   َِٔاَٚ َّجْؼَْٝ ٍِ ػًََٝ رَض٣ََِِِ ََّْسْض كسؼ  ٓٓ ٖٔٔ 

ٖٙ-  َُُِّْٛ٘ ٍِِ ٍو٤ََُّعُِّٛ تَؼْعَهَا ػًََٝ تَؼْط  الرعد ٗ ٙٙ 

ٖٚ-  ُوَجَادِْٜهُٟ تِاٜ رٍِ هٍَِ وََْغ٣َ  النحؿ ٕٔ٘ ٕ٘ٙ 

ٖٛ-   ِوَََذْعُ َّإل٤ِغَا٢ُ تِاٜشَّش  دُػَاءهُ تِاْٜخَُْش  اإلسرا ٔٔ ٕٜٙ 
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ٖٜ-  َِْٟٝوَالَ ذَُُْٕ ٠َا َُْٜظَ ََٜٗ تُِِ ػ   اإلسرا ّٔ ٕٙ 

ٗٓ-  َّ وَالَ ذَُٕى٣ََّٜ ِٜشٍَْءٍ إ٤ٍِِّ َِاػِٛ  رََِٜٗ غَذ  الك ؼ ٕٖ ٕٙ٘ 

ٗٔ-  ُُ َّٜٝ إِال  و٢َ ََشَاء  الك ؼ ٕٗ ٕٙ٘ 

ٕٗ-  وََ٘ا٢َ َّإل٤ِغَا٢ُ وَْ٘ثَشَ ةٍَْءٍ جَذَاله  الك ؼ ٘ٗ ٕٙٓ 

ٖٗ-   َََّٔاَٜدْ ََاَُْٜرَ ٍِ ٠ِدُّ َٔثَْٛ هَز  مر ـ ٕٖ ٔٙٔ 

ٗٗ-  ٍِْٟٝو٣ِ٠ََ َّٜ َّاطِ ٣َ٠ َُجَادُِٚ ٍِِ َّٜٝ ُِ تِرَُْشِ ػ  الحر ٛ ٕ٘ٚ 

ٗ٘-  َّ وَالَ ذَْٕثَُٝىَّ َٜهُْٟ ةَهَادَج  وَتَذ  النكر ٗ ٘ٙ 

ٗٙ-  ََِٜٗإِال  َّٜ ز٣ََِ ذَاتُىَّ ٣ِ٠ تَؼْذِ ر  النكر ٘ ٘ٙ 

ٗٚ-  وََّجْؼَْٝ َا ١ُِْٜٝر ََِٕ إ٠َِا٠ ا    الفرقنف ٚٗ ٔٗٓ 

ٗٛ-   ِال  ََؼَُْٟٝ ٣َ٠ ٍِِ َّٜغ١ََّاوََّخِ وَََّْسْض ُٛٔ النمؿ ٙ٘ ٚٙ 

ٜٗ-  ٍَِوَالَ ذُجَادُِٜىَّ وَهَْٛ َِّْٜٙرَابِ إِال  تِاٜ رٍِ ه  العنكبكت ٗٙ ٕ٘ٙ 

٘ٓ-   ََٜٕذْ َ٘ا٢َ َُْٜٟٙ ٍِِ سَعُىِٚ َّٜٝ ُِ وُعْىَجَ ََغَ َح  األحزاب ٕٔ ٕ 

٘ٔ-  ُُٟإ٢َِّ َّٜ ز٣ََِ ََُْرُو٢َ َّٜٝ َُ وَسَعُىَُُٜ َٜؼَ َه  األحزاب ٘ٚ ٕٕٚ 

ٕ٘-  ََُّْسْضِإ٤ِ ا جَؼَْٝ َاَٖ رََُِّٝحه  ََادََّوُود ٍِِ  ص ٕٙ ٔٗ٘ 

ٖ٘-  َٔاَٚ سَب  َّغِّْشْ ٍِٜ وَهَةْ ٍِٜ ٠ُْٝٙها  ص ٖ٘ ٖٔٚ 

٘ٗ-  ُِ َّٜٝ ًََٝ٣َ١َِْ وَظَُْٟٝ ٣َّ١ِ٠ َ٘زَبَ ػ  الزمر ٖٕ ٕٖٓ 

٘٘-  َّ٠َا َُجَادُِٚ ٍِِ َََاخِ َّٜٝ ُِ إِال  َّٜ ز٣ََِ ََّ٘شُو   غنفر ٗ ٕ٘ٙ 

٘ٙ-  ْتِاْٜثَُ  َاخوَََٜٕذْ جَاءُْٟ٘ َُىعُُُ ٣ِ٠ َٔث ُٛ   غنفر ٖٗ ٖٔٚ 

٘ٚ-  ٠َا ظَشَتُىهُ ََٜٗ إِال  جَذَاله تَْٛ هُْٟ َٔىَْٞ رَص١ُِى٢  الزخرؼ ٘ٛ ٕ٘ٚ 

٘ٛ-  ؤََاُٜىَّ ٠َا هٍَِ إِال  َََُاذُ َا َّٜذ٤َُُّْا    الانث ٕٗ ٕٖٔ 
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ٜ٘-  ز٣ََِ ٠ََ ُىَّ إ٢ِ جَاءُْٟ٘ َِاعَِٓ تِ َثَأٍ  ََاوََُّهَا َّٜ الحارات ٙ ٘ٙ ،ٕ٘ٗ 

ٙٓ-  َإ٤ِ ١َا ٠َُْ١َِّْٜ ُى٢َ إِرْىَج  الحارات ٔٓ ٕٕٔ 

ٙٔ-  ٍِ ْوََٟ٘ ٠ ٣ ٠ٍََّٝٗ ٍِِ َّٜغ١ََّاوََّخِ الَ ذُر  الناـ ٕٙ ٖٔٔ 

ٕٙ-  ُُُ١ََ٘ثَِٛ غَُْثٍ وَػْجَةَ َُّّْٜٙ اسَ ٤َثَاذ  الحد د ٕٓ ٕ٘ 

ٖٙ-  و٢َ ال  َُشْش٣َِْ٘ تِاٜٝ ُِ ةَُْئها   الممتحن ٕٔ ٜٔٚ 

ٙٗ-  ٍ وَالَ ََؼْصُِ ََٗ ٍِِ ٠َؼْشُو    الممتحن ٕٔ ٜٔٔ 

ٙ٘-  ََِ ِوَِٜٝ ُِ َّْٜؼِضَّجُ وَِٜشَعُىُِِٜ و٠َُْ١َِْٜٝ   المننفقكف ٛ ٕٔٓ 

ٙٙ-  ُْٟٙ  وَوَةْهِذُوَّ رَوٌَْ ػَذٍْٚ ٠  الطبلؽ ٕ ٘ٙ 

ٙٚ-  َّوَالَ ذُعَاسُّوه٣ُ  الطبلؽ ٙ ٔٛٔ 

ٙٛ-   ََِْرَز٤َْا ٠ِ ُُْ تِا١َُْٜ   الحنق ٗ٘ ٜٚ 

ٜٙ-   ً َٜػَثَظَ وَذَى  عبس ٔ ٔٛ 

ٚٓ-  ًَو٢َ جَاءهُ ََّْػ١ْ  عبس ٕ ٔٛ 

ٚٔ-  وََّٜ ز٣ََِ ََّ٘شُوَّ تَََِاذِ َا هُْٟ وَلْاَابُ ١ََّْٜشْأ٠ََح  البمد ٜٔ ٜ٘ 

ٕٚ-  ػََُْٝهِْٟ ٤َاسَ ٠َُّْلَذَج  البمد ٕٓ ٜ٘ 

ٖٚ-   َِٗإ٢َِّ َّٜ ز٣ََِ ٠ََ ُىَّ وَػ١َُِٝىَّ َّٜصَّاِٜاَاخِ وُوَْٜئ  الب ن ٚ ٜٔٓ 

ٚٗ-  ُجَضَََُّّهُْٟ ػِ ذَ سَت هِْٟ جَ َّاخ   الب ن ٛ ٜٔٓ 
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 "الحركؼ ال انئ  رتبت حسب " . فيرس  األحاديث النبوية: ثانياً 
 الصفحة الراوي طرف الحديث م
 ُِْ أبك هر رة أتدركف من الغ ب ؟ -ٔ
 ٕٕٙ أبك هر رة ؟أتدركف من المفمس -ٕ
 ٕٓٔ أبك هر رة ؟أتر دكف أف تقكلكا كمن قنؿ أهؿ الكتنب ف -ٖ
 ٙٔٔ عنئش  اهلل حدكد مف حد ف  أتشفع -ٗ
 ٕٓ عنزبالبرا  بف    كضك ؾ فتكضع مضاعؾ  أت ت إذا -٘
 ٜ٘ أبك هر رة إذا أنن مت فعحرقكن   ثـ اطحنكن  -ٙ
 ٗٚ المقداد إذا رأ تـ المداح ف  فنحثكا ف  كاكه ـ  -ٚ
 ٔٓٔ ابف مسعكد الننس همؾ: الراؿ قنؿ إذا  -ٛ
 ٕٕٔ أبك هر رة إذا كنف  ـك صـك أحدكـ فبل  رفث كال -ٜ

 ٕٚٔ األشعرمأبك منلؾ    ال الانهم    أمر مف أمت  ف  أربع -ٓٔ
 ٕٙٔ المغ رة بف شعب  األعراب؟ كساع أساع  -ٔٔ
 ٜٙ ز د بف خنلد ككنفر ب  مؤمف عبندم مف أصب   -ٕٔ
 ٓٚٔ أنس بف منلؾ أعرستـ الم م ؟ -ٖٔ
 ٔٛ طمح       صدؽ إف كأب   أفم   -ٗٔ
 ٕٓ٘ أبك الدردا  ؟أال أخبركـ بعفضؿ مف درا  الصبلة -٘ٔ
 ٜٕٗ ابف مسعكد العض ؟أال أنٌبئكـ من  -ٙٔ
 ٕٓٙ عم  بف أب  طنلب أال تصم نف؟ -ٚٔ
 ٕٕ٘ أبك هر رة أال تعابكف ك ؼ  صرؼ اهلل عن  شتـ  -ٛٔ
 ٔٛ ابف عمر أال مف كنف حنلفن فبل  حمؼ إال بنهلل -ٜٔ
 ٘ٚٔ أبك هر رة أال هؿ عست امرأة أف تخبر القـك -ٕٓ
 ٖٕٛ اهلل بف عنمرعبد  أمن إنؾ لك لـ تعط   ش ئنن كتبت -ٕٔ
 ٖٕ٘ أبك هر رة أمن إن  قد صدقؾ كهك كذكب -ٕٕ
 ٚٓٔ س ؿ بف سعد أمن إن  مف أهؿ الننر -ٖٕ
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ًصـ -ٕٗ  ٜٕ٘ عنئش  إف أبغض الرانؿ إل  اهلل األلد الخى
 ٕٗٔ أبك هر رة إف أخنع اسـ عند اهلل  راؿ تسم  ممؾ  -ٕ٘
 ٜٙ المغ رة بف شعب  أحد لمكت  نكسفنف ال كالقمر الشمس إف -ٕٙ
 ٘ أبك هر رة إف العبد ل تكمـ بنلكمم  مف رضكاف اهلل -ٕٚ
 ٜٚٔ أنس بف منلؾ   كالقمب  حزفإف الع ف تدمع -ٕٛ
 ٕ٘ٓ أبك الدردا  إف المعنن ف ال  ككنكف ش دا  -ٜٕ
 ٛٔ أبك أمنم  إف اهلل كمبلئكت  كأهؿ السمن  كاألرض  -ٖٓ
 ٖٕٗ ابف عبنس كنذبإف اهلل  عمـ أف أحدكمن  -ٖٔ
 ٕٗٔ ابف عمرك إف المقسط ف عند اهلل عم  مننبر مف  -ٕٖ
 ٜ٘ٔ ابف عمر إف الم ت ل عذب ببكن  الح  -ٖٖ
 ٕٖٕ أنس بف منلؾ ب ت قـك ال  كد إف -ٖٗ
 ٕٗٗ ابف عبنس   كأعراضكـإف دمن كـ  كأمكالكـ -ٖ٘
 ٖٗٔ عكؼ بف منلؾ إف شئتـ أنبعتكـ عف اإلمنرة كمن ه ؟ -ٖٙ
 ٖٕٔ المغ رة بف شعب  إف كذبن عم   ل س ككذب عم  أحد -ٖٚ
 ٜٙٔ أبك سع د إف مف أشر الننس عند اهلل منزل   ـك  -ٖٛ
 ٕٖٕ كاثم  بف األسقع   أف  دع  الراؿإف مف أعظـ الفرل -ٜٖ
 ٕ٘ٔ ابف عمرك إف مف أكبر الكبنئر أف  معف الراؿ -ٓٗ
 ٖ معنك   بف الحكـ  إف هذ  الصبلة ال  صم  ف  ن ش   -ٔٗ
 ٕٓٙ أبك أمنم  أنن زع ـ بب ت ف  ربض الان  -ٕٗ
 ٖٖٔ أبك مكس  إنن ال نستعمؿ عم  عممنن مف أراد  -ٖٗ
 ٜٖٔ عثمنف بف أب  العنص أنت إمنم ـ  كاقتد بعضعف ـ -ٗٗ
 ٕٛٓ أبك هر رة انطمؽ فعخرج متنعؾ إل  الطر ؽ -٘ٗ
ن ن أمنن إنؾ ضع ؼ -ٙٗ  ٖٙٔ أبك ذر   كا 
 ٗٗٔ أبك هر رة إنكـ ستحرصكف عم  اإلمنرة   كستككف  -ٚٗ
 ٛٔٔ عمر إنمن األعمنؿ بنلن نت -ٛٗ
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 ٕٓٔ ابف عمر إنمن الشـؤ ف  ثبلث : ف  الفرس -ٜٗ
 ٕٙٔ أبك هر رة الك نف إخكاف مف هذا إنمن -ٓ٘
 ٜ٘ عم  بف أب  طنلب بدرا ش د قد إن  -ٔ٘
 ٕٚ ابف مسعكد إن  عنلات امرأة ف  أقص  المد ن  -ٕ٘
 ٓٚ سعد بف أب  كقنص إل  أحب كغ ر  الراؿ  ألعط  إن  -ٖ٘
 ٕٕٓ سم منف بف صرد إن  ألعمـ كمم   لك قنل ن لذهب -ٗ٘
 ٜٙٔ عنئش  إن  ألفعم  أنن كهذ  -٘٘
 ٗ٘ٔ أبك هر رة أكؿ الننس  قض   ـك الق نم  عم   راؿ -ٙ٘
 ٖٖٕ هر رةأبك  إ نكـ كالظف  فإف الظف أكذب الحد ث -ٚ٘
 ٚٙ ابف عبنس إ نكـ كالغمك  فإنمن أهمؾ -ٛ٘
 ٘ٛ أبك قتندة إ نكـ ككثرة الحمؼ -ٜ٘
 ٛ٘ ابف عمر أ من امرئ قنؿ ألخ  :  ن كنفر -ٓٙ
 ٕٔٔ عمر أ من مسمـ  ش د ل  أربع  بخ ر  أدخم   -ٔٙ
 ٓ٘ٔ انبر أ ف أنن  ن رسكؿ اهلل إف قتمت؟ -ٕٙ
 ٜٛٔ أبك مكس  كالحنلق  كالشنق  برئ مف الصنلق  -ٖٙ
 ٕٔ عدم بف حنتـ  اهلل  عص كمف: قؿ أنت  الخط ب بئس -ٗٙ
 ٕٖٕ حك ـ بف حزاـ الب عنف بنلخ نر من لـ  تفرقن -٘ٙ
 ٖٕٗ أبك هر رة تاد مف شر الننس  ـك الق نم  -ٙٙ
 ٔٛٔ انبر  الننر أهؿ أكثر رأ تكف فإن  تصدقف  -ٚٙ
 ٖٖٕ عنئش   خطف ن الان  تمؾ الكمم  مف الحؽ  -ٛٙ
 ٗٛ أبك هر رة ثبلث  ال  نظر اهلل إل  ـ  ـك الق نم  -ٜٙ
 ٕٔٚ أبك هر رة ثـ ذكر الراؿ  ط ؿ السفر  أشعث -ٓٚ
 ٚٛ أبك هر رة   ممحق  لمبرك الحمؼ مينىف قى ه لمسمع  -ٔٚ
 ٕٕٕ عبندة بف الصنمت خرات ألخبركـ بم م  القدر  فتبلح   -ٕٚ
 ٖ٘ عنئش  فكاسؽ   يقتمف ف  الحؿ كالحـرخمس  -ٖٚ
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 ٕٓ٘ الزب ر بف العكاـ قبمكـ  الحسد  ـدٌب إل كـ دا ي األم -ٗٚ
 ٜٚ معنك   بف الحكـ فبل  ذاؾ ش    ادكن  ف  صدكرهـ  -٘ٚ
 ٖٕٗ سمرة بف اندب رأ ت الم م  رام ف أت نن   قنال: الذم  -ٙٚ
 ٕٕٔ ابف عمر سبنب المسمـ فسكؽ -ٚٚ
 ٕٗٔ أبك هر رة    ـك ال ظؿسبع   ظم ـ اهلل ف  ظم  -ٛٚ
 ٜٛٔ أبك هر رة شعبتنف ال تترك من أمت : الن نح   -ٜٚ
 ٖٕٔ أبك هر رة ش   زاف  كممؾ كذاب  كعنئؿ مستكبر -ٓٛ
 ٙٛٔ أبك سع د صدق  السر تطفآل غضب الرب -ٔٛ
 ٜٜٔ بف منلؾ أنس صكتنف ممعكننف ف  الدن ن كارخرة -ٕٛ
 ٜٙ ابف مسعكد الط رة شرؾ -ٖٛ
 ٕٙ منلؾ بف صعصع  عنلات بن  إسرائ ؿ أشد المعنلا  -ٗٛ
 ٕ٘ٔ ابف عمر ام م  أنت: كقنؿ عنص    غٌ ر اسـ -٘ٛ
 ٕٓٓ عنئش  فنحث ف  أفكاه ف التراب -ٙٛ
 ٗٚٔ عنئش  كنف الحبش  معبكف بحراب ـ  فسترن  -ٚٛ
 ٕٙ عبنسابف  كنف رسكؿ اهلل  عنلر مف التنز ؿ شدة -ٛٛ
 ٖٕٔ أبك بكرة اإلشراؾ بنهلل  كعقكؽ الكالد ف :الكبنئر -ٜٛ
 ٕٓ الزب ر بف العكاـ   ف   اهلل  عظـ  ـك هذا كلكف سعد  كذب -ٜٓ
 ٖٙ سمم  بف األككع ألار ف ل  إف قنل   مف كذب -ٜٔ
 ٗ معنذ بف ابؿ كؼ عم ؾ هذا -ٕٜ
 ٖٖٕ أبك هر رة كف  بنلمر  كذبن أف  حدث بكؿ من سمع -ٖٜ
 ٕ أنس بف منلؾ كؿ ابف آدـ خٌطن  كخ ر الخٌطنئ ف  -ٜٗ
 ٕٕٗ أبك هر رة كؿ المسمـ عم  المسمـ حراـ  دم    -ٜ٘
 ٖٚٔ عنئش  كنت لؾ كعب  زرع ألـ زرع -ٜٙ
 ٓٚٔ انبر الك س الك س  ن انبر -ٜٚ
 ٛٚٔ ابف مسعكد لزكا ن فتنعت ن المرأة  المرأة تبنشر ال -ٜٛ
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 ٔ٘ٔ عبد اهلل بف أب  أكف  لقن  العدك كاسعلكا اهلل العنف  ال تتمنكا  -ٜٜ
 ٚٙ أبك هر رة ال تخ ركن  عم  مكس  -ٓٓٔ
 ٕٗٙ انبر ال تدعكا عم  أنفسكـ  كال تدعكا عم   -ٔٓٔ
 ٖ٘ٔ عبد الرحمف بف سمرة ال تسعؿ اإلمنرة -ٕٓٔ
 ٕٗٔ أبك سع د ال تسبكا أصحنب   فمك أف أحدكـ أنفؽ  -ٖٓٔ
 ٕٙٔ المغ رة بف شعب  تسبكا األمكات  فتؤذكا األح ن ال  -ٗٓٔ
 ٕٙٔ عنئش  ال تسبكا األمكات  فإن ـ قد أفضكا إل   -٘ٓٔ
 ٖٕٔ أبك هر رة ال تسبكا الدهر  فإف اهلل هك الدهر -ٙٓٔ
 ٕٛٔ ز د بف خنلد ال تسبكا الد ؾ  فإن   دعك إل  الصبلة -ٚٓٔ
 ٕٚٔ أبك هر رة ال تسبكا الر    فإن ن مف ركح اهلل -ٛٓٔ
 ٕٛٔ انبر ال تسب  الحم   فإن ن تذهب خطن ن بن  -ٜٓٔ
 ٕ٘ٔ أبك هر رة الكـر فإف  ال تسمكا العنب الكـر -ٓٔٔ
 ٘ٙ عمر   كمن أطرت النصنرل ابف ال تطركن  -ٔٔٔ
 ٕٕٔ ابف عمر ال تغمبنكـ األعراب عم  اسـ صبلتكـ  -ٕٔٔ
 ٛٙ هر رةأبك  ال تفضمكا ب ف أنب ن  اهلل -ٖٔٔ
 ٕٔٚ ابف مسعكد هك اهلل فإف اهلل  عم  السبلـ تقكلكا ال -ٗٔٔ
 ٘ٚ الرب ع بنت معكذ ال تقكل  هكذا كقكل  من كنت تقكل ف -٘ٔٔ
 ٕٙٓ عمر ال تمعنك   فك اهلل من عممت إن   حب اهلل  -ٙٔٔ
 ٚ٘ٔ أبك هر رة ال تمنكا لقن  العدك  فإذا لق تمكهـ  -ٚٔٔ
 ٔٓٔ أبك هر رة كخ رهن الفعؿال ط رة   -ٛٔٔ
 ٜٚ أبك هر رة ال عدكل  كال ط رة -ٜٔٔ
 ٖ بر دة  لال كادت  إنمن بن ت المسناد لمن بن ت  -ٕٓٔ
 ٘ٙٔ أبك هر رة  فمعم  محسنن إمن المكت  أحدكـ  تمن  ال -ٕٔٔ
 ٘٘ٔ بف منلؾ أنس   لضر نزؿ ب فَّ أحدكـ المكتال  تمن  -ٕٕٔ
 ٙٙٔ أبك هر رة   مف ب   دع كال المكت  أحدكـ  تمن ف ال -ٖٕٔ
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 ٘٘ ابف مسعكد ال  حؿ دـ امرئ مسمـ -ٕٗٔ
 ٜٕٗ حذ ف  ال  دخؿ الاٌن  نٌمنـ -ٕ٘ٔ
 ٘٘ أبك ذر ال  رم  راؿه رابلن بنلفسكؽ -ٕٙٔ
 ٕٙٙ أبك هر رة ال  زاؿ  يستانب لمعبد  من لـ  دع بإثـ -ٕٚٔ
 ٙٚ عنئش  ال  عمـ الغ ب إال اهلل -ٕٛٔ
 ٕ٘ٙ أبك هر رة ال  قؿ أحدكـ: الم ـ اغفر ل  إف شئت -ٜٕٔ
 ٚٙ ابف مسعكد ال  قكلف أحدكـ إن  خ ر مف  كنس -ٖٓٔ
 ٜٛ عنئش  نفس  خبثت أحدكـ  قكلف ال -ٖٔٔ
 ٓٗٔ أبك هر رة ألعط ف هذ  الرا   رابل  حب اهلل  -ٕٖٔ
 ٛٔٔ أبك سع د بشبر شبرا قبمكـ مف سنف لتتبعف -ٖٖٔ
 ٜٕٓ أبك هر رة لعف اهلل السنرؽ   سرؽ الب ض  فتقطع  -ٖٗٔ
 ٜٛٔ أبك سع د لعف اهلل الننئح  كالمستمع  -ٖ٘ٔ
 ٜٕٓ ابف مسعكد لعف اهلل الكاشمنت كالمكتشمنت -ٖٙٔ
 ٕٛٓ أبك هر رة لعن  اهلل عم  ال  كد كالنصنرل -ٖٚٔ
 ٕٙٙ أبك هر رة لقد حارت كاسعن -ٖٛٔ
 ٖٕٗ أنس ل ـ أظفنر لمن عرج ب  مررت بقـك -ٜٖٔ
 ٜٕٓ ابف عمر الم ـ العف فبلنن كفبلنن كفبلنن -ٓٗٔ
 ٕٚٓ عنئش  الم ـ إنمن أنن بشر  فعم المسمم ف -ٔٗٔ
 ٓٓٔ انبر الم ـ إن  أستخ رؾ بعممؾ  كأستقدرؾ  -ٕٗٔ
 ٙٗٔ عنئش  الم ـ مف كل  مف أمر أمت  ش ئن  فشؽ  -ٖٗٔ
 ٖٛٔ عنئش    ألمرت لك أمرت أحدا أف  ساد ألحد -ٗٗٔ
 ٜٓ أبك هر رة   ككنف لك قنؿ إف شن  اهلل  لـ  حنث -٘ٗٔ
 ٕٕٔ أبك هر رة لك  عمـ الننس من ف  الندا  كالصؼ  -ٙٗٔ
 ٕٗٓ ابف عبنس ل س أحد  معف ش ئن ل س ل  بعهؿ -ٚٗٔ
 ٜٖٕ أـ كمثـك بنت عقب  ل س الكذاب الذم  صم  ب ف الننس -ٛٗٔ
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 ٕٗٓ ابف مسعكد بطىعَّنف  كال بمعَّنفو ل س المؤمف  -ٜٗٔ
 ٖٜٔ أنس ل س عم  أب ؾ كرب بعد ال ـك -ٓ٘ٔ
 ٓٓٔ عمراف بف حص ف لىٍ سى ًمنَّن مىٍف تىطى َّرى  أىٍك تيطي  رى ل  -ٔ٘ٔ
 ٕٛ بر دة ل س منن مف حمؼ بنألمنن  -ٕ٘ٔ
 ٜٗٔ ابف مسعكد ل س منن مف ضرب الخدكد  كشؽ  -ٖ٘ٔ
 ٛٔٔ انبر الانهم  ؟   أهؿ دعكل بنؿ من -ٗ٘ٔ
 ٕٓ المسكر بف مخرم  بخمؽ ل ن ذاؾ كمن القصكا   خؤلت من -٘٘ٔ
 ٕٚ٘ أبك أمنم  من ضؿ قـك بعد هدل كننكا عم   إال  -ٙ٘ٔ
 ٖٕٚ عنئش  من كنف خمؽ أبغض إل  أصحنب رسكؿ  -ٚ٘ٔ
 ٖٔٔ ابف عبنس من مف راؿ مسمـ  مكت  ف قـك عم   -ٛ٘ٔ
 ٖٗٔ معقؿ بف  سنر من مف عبد  سترع   اهلل رع     مكت  -ٜ٘ٔ
 ٜٜٔ أـ سمم    ف قكؿ من من مف مسمـ تص ب  مص ب  -ٓٙٔ
 ٕٔٚ أبك سع د من مف مسمـ  دعك بدعكة ل س ف  ن إثـ -ٔٙٔ
 ٖٕٗ أسمن  زكر ثكب  كبلبس   عط لـ بمن المتشبع -ٕٙٔ
 ٔٔٔ أنس مف أثن تـ عم   خ را  كابت ل  الان  -ٖٙٔ
 ٗٙٔ عبندة بف الصنمت مف أحب لقن  اهلل أحب اهلل لقن   -ٗٙٔ
 ٖٛ أبك أمنم  مف اقتطع حؽ امرئ مسمـ ب م ن  -٘ٙٔ
 ٚٛ ابف مسعكد مف اقتطع منؿ امرئ مسمـ ب م ف كنذب   -ٙٙٔ
 ٚ٘ ابف عبنس   فنقتمك مف بدؿ د ن  -ٚٙٔ
 ٖٖٕ ابف عبنس مف تحمـ بحمـ لـ  ر  كيًمؼ أف  عقد ب ف  -ٛٙٔ
 ٖٛٔ عمر   لـ  عدؿ ف  نمف حرص عم  اإلمنرة -ٜٙٔ
 ٕٛ ابف عمر مف حمؼ بغ ر اهلل  فقد أشرؾ -ٓٚٔ
 ٜٓ أبك هر رة مف حمؼ عم   م ف فرأل غ رهن خ را  -ٔٚٔ
 ٓٛ ثنبت بف الضحنؾ مف حمؼ عم   م ف  بمم  غ ر اإلسبلـ  -ٕٚٔ
 ٔٛ أبك هر رة نلبلت ب: فقنؿ ف  حمف  منكـ مف حمؼ -ٖٚٔ
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 ٘ٛ اندب مف ذا الذم  تعل  عم  أف ال أغفر  -ٗٚٔ
 ٕٔ انبر مف ذا؟ -٘ٚٔ
 ٘ٚ أبك سع د مف رأل منكـ منكرا  فم غ ر  -ٙٚٔ
 ٕ٘ٗ أبك الدردا  مف رد عف عرض أخ    رد اهلل عف  -ٚٚٔ
 ٜٚ ابف عمرك مف ردت  الط رة  مف حنا  فقد أشرؾ -ٛٚٔ
 ٖٕ٘ ابف عمرك مف سمـ المسممكف مف لسنن  ك د  -ٜٚٔ
 ٘٘ٔ أنس مف طمب الش ندة صندقن  أعط  ن  كلك  -ٓٛٔ
 ٖٕ٘ أبك هر رة مف عبلمنت المننفؽ ثبلث : إذا حدث  -ٔٛٔ
 ٖ٘ٔ أبك مكس  مف قنتؿ لتككف كمم  اهلل ه  العم ن ف ك  -ٕٛٔ
 ٚٔٔ أبك هر رة عم   را   تحت قتؿ مف -ٖٛٔ
 ٜٛ ابف مسعكد   ل صمت   أكمف كنف حنلفن فم حمؼ بنهلل -ٗٛٔ
 ٘ أبك هر رة مف كنف  ؤمف بنهلل كال ـك ارخر  فم قؿ  -٘ٛٔ
 ٘٘ٔ أبك هر رة مف منت كلـ  غز  كلـ  حدث ب  نفس  -ٙٛٔ
 ٜ٘ٔ المغ رة بف شعب  مف ن   عم    عذب بمن ن   عم   -ٚٛٔ
 ٗٗٔ أبك مر ـ األزدم مف كال  اهلل ش ئنن مف أمكر المسمم ف  -ٛٛٔ
 ٖٕ٘ س ؿ بف سعد مف  ضمف ل  من ب ف لح     كمن ب ف  -ٜٛٔ
 ٕٓٔ عنئش  م بل  ن عنئش   عم ؾ بنلرفؽ  كا  نؾ  -ٜٓٔ
 ٜٚ أبك هر رة   مف اهلل إل  كأحب خ ر القكم  المؤمف -ٜٔٔ
 ٜٙٔ أبك منلؾ األشعرم الننئح  إذا لـ تتب قبؿ مكت ن  تقنـ  ـك  -ٕٜٔ
 ٜٛٔ عط  أـ  ن ننن رسكؿ اهلل عف النكح -ٖٜٔ
 ٖٚٔ عنئش  هذا الذم تزعم ف من تزعم ف -ٜٗٔ
 ٕ٘ٙ أنس هؿ كنت تدعك بش   أك تسعل  إ ن ؟ -ٜ٘ٔ
 ٕٕٕ أبك هر رة هؿ لؾ مف إبؿ؟ -ٜٙٔ
ذا أردت بعبندؾ فتن  فنقبضن  إل ؾ  -ٜٚٔ  ٕٙٔ ابف عبنس كا 
 ٗ٘ٔ أبك هر رة   كددت أن  أقنتؿ ف  كالذم نفس  ب د  -ٜٛٔ
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ف  -ٜٜٔ ف الكذب   دم إل  الفاكر  كا   ٖٕ٘ ابف مسعكد كا 
 ٖٕٓ ابف عبنس كسعلتؾ  هؿ كنتـ تت مكن  بنلكذب قبؿ  -ٕٓٓ
 ٛٓٔ أـ العبل  كمن  در ؾ أف اهلل قد أكرم ؟ -ٕٔٓ
 ٕٙ ثنبت بف الضحنؾ كمف رم  مؤمنن بكفر  ف ك كقتم  -ٕٕٓ
 ٘ٛٔ أبك هر رة   لـ  شكر اهللكمف لـ  شكر الننس -ٖٕٓ
 ٕٛ عمرك بف شع ب  ك سع  بذمت ـ أدننهـ -ٕٗٓ
 ٜٙ أبك بكرة ك مؾ قطعت عنؽ صنحبؾ -ٕ٘ٓ
 ٚٔٔ أبك ذر  ن أبن ذر أع رت  بعم  إنؾ امرؤ ف ؾ  -ٕٙٓ
 ٕٚٙ أبك مكس   ن أ  ن الننس اربعكا عم  أنفسكـ -ٕٚٓ
 ٕٓٔ عنئش   ن عنئش  إف اهلل  حب الرفؽ ف  األمر -ٕٛٓ
 ٕٛ٘ عنئش   ن عنئش   إذا رأ تـ الذ ف  اندلكف ف     -ٜٕٓ
 ٙٛٔ ابف عمر   كأكثرف تصدقف النسن   معشر  ن -ٕٓٔ
 ٕ٘ٗ أبك برزة األسمم   ن معشر مف آمف بمسنن   كلـ  دخؿ  -ٕٔٔ
 ٖٙ ابف عبنس  عت  المقتكؿ متعمقن رأس  بإحدل  د   -ٕٕٔ
 ٕٗٔ عمرك بف شع ب   حشر المتكبركف  ـك الق نم  أمثنؿ الذر -ٖٕٔ
 ٜٛ ابف عبنس  دخؿ الان  مف أمت  سبعكف ألفن بغ ر  -ٕٗٔ
 ٕٙٙ أبك هر رة  ستانب ألحدكـ من لـ  عاؿ -ٕ٘ٔ
 ٕٔ٘ ابف عبنس  عذبنف  كمن  عذبنف ف  كب ر -ٕٙٔ
 ٕٕ٘ أبك هر رة :  شتمن  ابف آدـ  كمن  نبغ  قكؿ اهلل  -ٕٚٔ
 ٓٛٔ ابف عبنس  كفرف العش ر  ك كفرف اإلحسنف  لك  -ٕٛٔ
 ٓٔٔ أنس  كفق  لعمؿ صنل   ثـ  قبض  عم   -ٜٕٔ

 
 
 
 



  )259( 
 

   "رتبت حسب الحركؼ ال انئ  "  .ثالثًا : فيرس  اآلثار
 الصفحة القائل  طرف األثر م
 ُّْ سف نف الثكرم إذا رأ ت الراؿ  حرص عم  أف  ـؤ فعخر  - ُ
 ُٕٕ األحنؼ بف ق س ذكر النسن  كالطعنـانبكا مانلسكـ    - ِ
 ُّّ عمر بف الخطنب كدت أف تغرنن مف نفسؾ إف األمر ال  قكل    - ّ
 ِٗ عنئش   : هك قكؿ الراؿ ال كاهللالمغك ف  ال م ف   - ْ
 ُّٖ عمر بف الخطنب لقد طمب اإلمنرة مف هك خ ر منؾ   - ٓ
 َُْ عمر بف الخطنب من أحببت اإلمنرة إال  كمئذ  قنؿ فتسنكرت    - ٔ
 ِِٓ الحسف البصرم مف نـ إل ؾ نـ عم ؾ    - ٕ
 

 "رتبت حسب الحركؼ ال انئ  "  .األشعار رابعًا : فيرس
 الصفحة البيت الشعري م
 ٕٙٗ متظم ـو كمعر ؼو كمحذ رو           القدحي ل س بغ ب و ف  ست و             - ٔ
ذا       - ٕ ًمؼو كنذًب كا  ن  لذك حى  ٛٚ من اضطررت كف  األمر ض ؽي       كا 
 ٜٕ  كـى الً  نج كمنًزًف النٍَّمًؿ                ترل الذًَّم ـى عم  مننخرهـ   ك   - ٖ
 ٛٚ  دافع بنهلل من ال  ط ؽ                كمن ف  ال م ف عم  مدفعو      - ٗ
 ٕٙٗ طمب اإلعنن  ف  إزال  منكر            كمانهر فسقنن كمستفتو كمف   - ٘
 

 "رتبت حسب الحركؼ ال انئ  "  األعبلم المترجم ليم.خامسًا: فيرس 
 الصفحة االسم م
 ُْ ابف أب  حنتـ  - ُ
 ُٗ ابف األم ر الصنعنن    - ِ
 ٖٗ ابف الق ـ   - ّ
 َٔ ابف الكز ر   – ْ
 ِٓ ابف ت م      - ٓ
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 ُٖ ابف ار ر الطبرم   - ٔ
 ُّ ابف حار العسقبلن    - ٕ
 ِِٓ ابف حـز 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 األخـر   - ِٗ
 ّٖ أبك عمرك بف الصبلح   - َّ
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 ٖٓ 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   - ُْ
 ُِٖ السنئب أـ -ِْ
 َُٖ أـ العبل  األنصنر     - ّْ
 ُٗٗ أـ سمم    - ْْ
 ُُٗ أـ عط   األنصنر     - ْٓ
 ِّٖ أـ كمثـك 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   - ٕٕ
 َْ "ابف عسنكر "عم  ابف الحسف   - ٖٕ
 َِٔ 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    - َٗ
 ّٓ بف إسحنؽ الن سنبكرممحمد   - ُٗ
 ِْ محمد بف بشنر   - ِٗ
 ِٓ السفنر ن محمد بف سنلـ   - ّٗ
 ُُٓ محمد بف عبد الرؤكؼ المننكم   - ْٗ
 ّٖ محمد بف عبد اهلل الب ع   - ٓٗ
 ّٔ محمد بف ع س  الترمذم   - ٔٗ
 ٕٔ مسركؽ بف األادع   - ٕٗ
 ْ بف ابؿمعنذ   - ٖٗ
 ّ 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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 "رتبت حسب الحركؼ ال انئ  "  .والمذاىب ،سادسًا: فيرس الفرق
 الصفحة   ، أو المذىب الفرقة م
 ٖ٘ٔ الحنبم    - ٔ
 ٕٖٔ الحنف   - ٕ
 ٖٕٔ الدهر    - ٖ
 ٖٔٔ الز دم  - ٗ
 ٖٖٔ الشنفع    - ٘
 ٖٖٔ المنلك    - ٙ

 "رتبت حسب الحركؼ ال انئ  "  سابعًا: فيرس البمدان، واألماكن.
 الصفحة البمد ، أو المكان  م
 ٛٔ أيحد  - ٔ
 ٕٖ بيخنرل  - ٕ
 ٘ٚ بدر  - ٖ
ن ف  - ٗ  ٙ٘ٔ حي
 ٖ٘ خراسنف -٘
 ٖٚ خرتنؾ  - ٙ
 ٓٗٔ خيبف -ٚ
 ٖٛ ن سنبكر  - ٛ
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 "رتبت حسب الحركؼ ال انئ  " : ًا: فيرس المصادر والمراجعثامن
 *القرآف الكر ـ.

إتحػنؼ الم ػػرة بنلفكائػد المبتكػػرة مػف أطػػراؼ العشػرة  أبػػك الفضػؿ أحمػػد بػف عمػػ  بػػف  - ُ
ز خدمػػػػ  السػػػػن  : مركػػػػهػػػػػ(  تحق ػػػػؽِٖٓالعسػػػػقبلن   )ت : محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف حاػػػػر

مػػن ر التعم ػػؽ كاإلخػػراج(   . زه ػػر بػػف ننصػػر الننصػػر )رااعػػ  ككٌحػػد  بإشػػراؼ دكالسػػ رة
كمركػػز خدمػػ  السػػن    "بنلمد نػػ ": مامػػع الممػػؾ ف ػػد لطبنعػػ  المصػػحؼ الشػػر ؼ الننشػػر

 ـ(.ُْٗٗ -هػ ُُْٓ) ُ  ط/"بنلمد ن "كالس رة النبك   
  أبػػك بكػػر بػػف أبػػ  عنصػػـ كهػػك أحمػػد بػػف عمػػرك بػػف الضػػحنؾ بػػف كالمثػػنن  ارحػػند - ِ
الننشػػػر: دار   هػػػػ(  تحق ػػػؽ: د. بنسػػػـ ف صػػػؿ أحمػػػد الاػػػكابرةِٕٖخمػػػد الشػػػ بنن   )ت: م

 ـ(.ُُٗٗ  –هػ ُُُْ)  -الر نض  –الرا   
إحكنـ اإلحكنـ شرح عمدة األحكنـ   تق  الد ف أبك الفت  محمػد بػف عمػ  بػف كهػب  - ّ

ابػػػف دق ػػػؽ "القشػػػ رم المنفمػػػكط  الصػػػع دم المػػػنلك  كالشػػػنفع   المعػػػركؼ بػػػػ  بػػػف مط ػػػع
 (. ـََِٓ - هػُِْٔ) ُ/ط الرسنل   مؤسس   هػ(َِٕ  )ت : "الع د
كارثنر المترتب  عم  ن  محمػد بػف محمػد المختػنر الشػنق ط    أحكنـ الاراح  الطب   - ْ

 ـ(.ُْٗٗ -هػ ُُْٓ) ِ  ط/ -ادة  –الننشر: مكتب  الصحنب  
بصػػػرم   أبػػػك الحسػػػف عمػػػ  بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف حب ػػػب الاألحكػػػنـ السػػػمطنن   - ٓ

        –القػػػػػػنهرة  –الننشػػػػػػر: دار الحػػػػػػد ث   هػػػػػػػ(َْٓ  )ت: "بنلمػػػػػػنكردم "البغػػػػػػدادم  الشػػػػػػ  ر
 هػ(.ُِّٕ )
أحكػػػنـ لعػػػف الكػػػنفر ف كعصػػػنة المسػػػمم ف دراسػػػ  عقد ػػػ    سػػػم منف بػػػف صػػػنل  بػػػف  - ٔ

 هػ(.ُِْٕ) ُ  ط/ –الر نض  –عبدالعز ز الغصف  الننشر: كنكز إشب م ن 
هػػػػ(  َٓٓمحمػػػد الغزالػػػ  الطكسػػػ  )ت:    أبػػػك حنمػػػد محمػػػد بػػػفإح ػػػن  عمػػػـك الػػػد ف - ٕ

          -بمصػػػػػػػر –الحمبػػػػػػػ  البػػػػػػػنب  مصػػػػػػػطف  مطبعػػػػػػػ ك   -ب ػػػػػػػركت –الننشػػػػػػػر: دار المعرفػػػػػػػ  
 (.هػُّٖٓ) 
هلل  ارداب الشرع   كالمن  المرع    محمد بف مفم  بف محمػد بػف مفػرج  أبػك عبػد ا - ٖ

هػػػػ(  الننشػػػر: عػػػنلـ ّٕٔ  )ت:   ثػػػـ الصػػػنلح  الحنبمػػػ شػػػمس الػػػد ف المقدسػػػ  الرام نػػػ 
 .(هػػُُْٖ)ّ/ط الكتب 
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  الننشػر:  اهلل عم   كآل  كسمـ  أحمػد عاػنج كرمػ اإلدارة ف  عصر الرسكؿ صم   - ٗ
 هػ(.ُِْٕسن  الطبع: ) -القنهرة –دار السبلـ 

  تػػػػػػػنر   النشػػػػػػػر:   الننشػػػػػػػر: دار مكتبػػػػػػػ  الح ػػػػػػػنة  لممػػػػػػػنكردمأدب الػػػػػػػدن ن كالػػػػػػػد ف - َُ
 ـ(.ُٖٔٗ)

كنن    محمػػػد بػػػف عمػػػ  بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل الشػػػك أدب الطمػػػب كمنت ػػػ  األدب - ُُ
  لبنػنف    السػر ح   الننشػر: دار ابػف حػـز: عبد اهلل  حهػ(  تحق ؽَُِٓال من   )ت: 

 ـ(.ُٖٗٗ -هػ ُُْٗ) ُط/ –ب ركت  –
 األدب المفػػرد  محمػػد بػػف إسػػمنع ؿ بػػف إبػػراه ـ بػػف المغ ػػرة البخػػنرم  أبػػك عبػػد اهلل -ُِ

 ب ػركت –: دار البشػنئر اإلسػبلم   : محمد فؤاد عبد البػنق  الننشػرهػ(  تحق ؽِٔٓ)ت: 
 ـ (.ُٖٗٗ –هػ َُْٗ) ّط/  –

ػػػٍكل  األدب النبػػػكم  محمػػػد عبػػػد - ُّ هػػػػ(  ُّْٗ )ت: العز ػػػز بػػػف عمػػػ  الشػػػنذل  الخى
 هػ(. ُِّْ)ْط/ -ب ركت –الننشر: دار المعرف  

هػػ(  تحق ػؽ: ٕٔٔاألذكنر  أبك زكر ن مح   الػد ف  ح ػ  بػف شػرؼ النػككم  )ت:  – ُْ
  -لبنػنف –كالنشػر كالتكز ػع  ب ػركت نعػ  عبػد القػندر األرنػؤكط   الننشػر: دار الفكػر لمطب

 ـ(.ُْٗٗ -هػ ُُْْطبع  اد دة منقح )
إرشػػند السػػنرم لشػػرح صػػح   البخػػنرم   أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أبػػ  بكػػر بػػف عبػػد  - ُٓ

هػػ(  الننشػر: ِّٗالممؾ القسطبلن  القت بػ  المصػرم  أبػك العبػنس  شػ نب الػد ف  )ت: 
 هػ(. ُِّّ) ٕ  ط/ -مصر -المطبع  الكبرل األم ر  

إرشػػند السػػنلؾ إلػػ  أشػػرؼ المسػػنلؾ فػػ  فقػػ  اإلمػػنـ منلػػؾ  عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد  – ُٔ
هػػػػ(  ِّٕبػػػف عسػػػكر البغػػػدادم  أبػػػك ز ػػػد أك أبػػػك محمػػػد  شػػػ نب الػػػد ف المػػػنلك   )ت: 

  بػدكف  ّ  ط/ -مصػر –  الننشر: شرك  مكتب  كمطبع  مصطف  البػنب  الحمبػ  كأكالد
 .تنر   طبع

لخم م  القزك نػ  ف  عممن  الحد ث  الخم ؿ بف عبد اهلل بف أحمد ااإلرشند ف  معر  - ُٕ
  -الر ػػنض  –لرشػػد : مكتبػػ  االننشػػر سػػع د عمػػر إدر ػػس د. محمػػد : أبػػك  عمػػ   تحق ػػؽ

 .هػ (َُْٗ) ُط/
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ذم  ِٔ  محمػد صػنل  المناػد  نيًشػر فػ  )لنبك   فػ  معنلاػ  األخطػن األسنل ب ا - ُٖ
 ـ(. ََِٗنكفمبر   ُٓ-هػ  َُّْالقعدة 

  تقػػ  الػػد ف أبػػك العبػػنس أحمػػد بػػف عبػد الحمػػ ـ بػػف عبػػد السػػبلـ بػػف عبػػد االسػتقنم  - ُٗ
هػ(  تحق ػؽ ِٖٕاهلل بف أب  القنسـ بف محمد ابف ت م   الحران  الحنبم  الدمشق   )ت: 

   -المد نػػ  المنػػكرة  -  الننشػػر: انمعػػ  اإلمػػنـ محمػػد بػػف سػػعكد د. محمػػد رشػػند سػػنلـ :
 هػ (. َُّْ) ُط/
االسػػت عنب فػػ  معرفػػ  األصػػحنب  أبػػك عمػػر  كسػػؼ بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف  - َِ

  هػػػػ(  تحق ػػػؽ: عمػػػ  محمػػػد الباػػػنكمّْٔنمػػػرم القرطبػػػ   )ت: عبػػػد البػػػر بػػػف عنصػػػـ ال
 ـ(. ُِٗٗ -هػ ُُِْ) ُ  ط/ -ب ركت  -الننشر: دار الا ؿ

ف محمػد أسد الغنب  ف  معرف  الصحنب   أبك الحسػف عمػ  بػف أبػ  الكػـر محمػد بػ - ُِ
هػػ(  َّٔف ابػف األث ػر  )ت: بف عبد الكر ـ بػف عبػد الكاحػد الشػ بنن  الاػزرم  عػز الػد 

  اػػكد  الننشػػر: دار الكتػػب العمم ػػ عػػندؿ أحمػػد عبػػد المك  -: عمػػ  محمػػد معػػكض تحق ػػؽ
 ـ(.    ُْٗٗ -هػ ُُْٓ) ُط/ 
  تحق ػػػؽ: عػػػندؿ أحمػػػد عبػػػد المكاػػػكد صػػػنب  فػػػ  تم  ػػػز الصػػػحنب   البػػػف حاػػػراإل - ِِ
 هػ(. ُُْٓ) ُط/ -ب ركت –عم  محمد معكض  الننشر: دار الكتب العمم   ك 

  العق دة عند السمؼ كعند المبتدع   سػعكد بػف عبػد العز ػز الخمػؼأصكؿ مسنئؿ  - ِّ
 هػ(.ُُِْ-هػَُِْ) ُط/
اعتقػػػند أئمػػػ  الحػػػد ث  أبػػػك بكػػػر أحمػػػد بػػػف إبػػػراه ـ بػػػف إسػػػمنع ؿ بػػػف العبػػػنس بػػػف  - ِْ

: محمد بػف عبػد الػرحمف الخمػ س  هػ(  تحق ؽُّٕالارانن   )ت:  م  مرداس اإلسمنع
 هػ(.ُُِْ) ُط/ –الر نض  –الننشر: دار العنصم  

خ ػػػػر الػػػػد ف بػػػػف محمػػػػكد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عمػػػػ  بػػػػف فػػػػنرس  الزركمػػػػ   األعػػػػبلـ   - ِٓ
 ـ(. ََِِ) ُٓ: دار العمـ لممبل  ف   ط/هػ(  الننشرُّٔٗلدمشق   )ت : ا

  الننشػػػر: عمػػػػندة مسػػػػمم ف   سػػػم منف بػػػف سػػػػنلـ السػػػح م   الاألع ػػػند كأثرهػػػن عمػػػ - ِٔ
 ِالبحػػػث العممػػػ  بنلانمعػػػ  اإلسػػػبلم   بنلمد نػػػ  المنػػػكرة  المممكػػػ  العرب ػػػ  السػػػعكد    ط/

 ـ(.ََِّ -هػُِْْ)
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أ بػػػؾ الصػػػفدم  )ت:    صػػػبلح الػػػد ف خم ػػػؿ بػػػفأعػػػكاف النصػػػرأع ػػػنف العصػػػر ك  - ِٕ
ك عشػػػم   د. محمػػػد مكعػػػد  د. محمػػػكد : د. عمػػػ  أبػػػك ز ػػػد  د. نب ػػػؿ أبػػػهػػػػ(  تحق ػػػؽْٕٔ

 –لبنػػػػنف  دار الفكػػػػر  دمشػػػػؽ  -سػػػػنلـ محمػػػػد  الننشػػػػر: دار الفكػػػػر المعنصػػػػر  ب ػػػػركت 
 ـ(.ُٖٗٗ -هػ ُُْٖ)ُسكر ن  ط/

آفنت المسػنف فػ  ضػك  الكتػنب كالس ػن    د. سػع د بػف عمػ  بػف كهػؼ القحطػنن    - ِٖ
  كز ػػع كاإلعػػبلف  الر ػػنضلار سػػ  لمتالننشػػر: مطبعػػ  سػػف ر  الر ػػنض  تكز ػػع: مؤسسػػ  ا

 هػ(. ُُّْ) ٗط/
 ـ(.ُِٗٗ) ٔ  الننشر: دار الكفن   ط/. الس د محمد نكحآفنت عم  الطر ؽ  د - ِٗ
  مكسػ  بػف أحمػد بػف مكسػ  بػف سػنلـ بػف قننع فػ  فقػ  اإلمػنـ أحمػد بػف حنبػؿاإل - َّ

ف  أبػػػػك الناػػػػن  )ت: ع سػػػػ  بػػػػف سػػػػنلـ الحاػػػػنكم المقدسػػػػ   ثػػػػـ الصػػػػنلح   شػػػػرؼ الػػػػد 
 –ب ػػركت   الننشػػر: دار المعرفػػ  : عبػػد المط ػػؼ محمػػد مكسػػ  السػػبك هػػػ(  تحق ػػؽٖٔٗ
 .  بدكف تنر   طبع -لبننف
) ت:    حصػب   القنضػ  أبػك الفضػؿ ع ػنض الإكمنؿ المعمـ شرح صح   مسػمـ - ُّ

 ُ  ط/ -مصػػػػػػػػر –: دار الكفػػػػػػػػن  د.  ح ػػػػػػػػ  إسػػػػػػػػمنع ؿ  الننشػػػػػػػػر :هػػػػػػػػػ(  تحق ػػػػػػػػؽ ْْٓ
   (.هػُُْٗ)

  ختمػؼ فػ  األسػمن  كالكنػ  كاألنسػنبرفع االرت نب عػف المؤتمػؼ كالم اإلكمنؿ ف  -ِّ
هػػػ(  الننشػػر: ْٕٓ  )ت:   بػػف هبػػ  اهلل بػػف اعفػػر بػػف مػػنككالسػػعد الممػػؾ  أبػػك نصػػر عمػػ

 .ـ(َُٗٗ-هػُُُْ) ُلبننف  ط/ -ركتب  -دار الكتب العمم   
أبػك عمػ  الحسػ ف بػف محمػد   كالتنبع ف ف  المسػند ف الصػح ح ف ألقنب الصحنب  - ّّ

محمػػػد ز ػػػن ـ محمػػػد عػػػزب  كمحمػػػكد نصػػػنر  الننشػػػر: دار . هػػػػ(  دْٖٗ  )ت: الغسػػػنن 
 .  بدكف تنر   طبعمصر –هرة القن -الفض م  

  الشنفع  أبك عبد اهلل محمد بف إدر ػس بػف العبػنس بػف عثمػنف بػف شػنفع بػف األـ - ّْ
  الننشػػػػر: دار هػػػػػ(َِْ)ت: عبػػػػد المطمػػػػب بػػػػف عبػػػػد منػػػػنؼ المطمبػػػػ  القرشػػػػ  المكػػػػ   

 ـ(.َُٗٗ-هػَُُْ) :  عنـ النشر-ب ركت  –المعرف  
االنتصػػنر عمػػ  عممػػن  األمصػػنر  اإلمػػنـ المؤ ػػد بػػنهلل  ح ػػ  بػػف حمػػزة بػػف إبػػراه ـ  - ّٓ

 .  بدكف تنر   طبعهػ( ْٕٗلحس ن   ) ت: بف عم  ا
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فػػ  أبػػكاب الا ػػند كتفصػػ ؿ فرائضػػ  كسػػنن  كذكػػر امػػؿ مػػف آدابػػ    أبػػك  اإلناػػند - ّٔ
بػػػػػنبف "كؼ عبػػػػػداهلل محمػػػػػد بػػػػػف ع سػػػػػ  بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف أصػػػػػب  األزدم القرطبػػػػػ  المعػػػػػر 

محمػد بػف زكر ػن  : مشػ كر بػف حسػف آؿ سػممنف  كهػ (  تحق ؽ َِٔ  ) ت: "المننصؼ
 ـ(. ََِٓ) ُ  ط/ -مؤسس  الر نف -: دار اإلمنـ منلؾ أب  غنزم  الننشر

  عػػػبل  الػػػد ف أبػػػك الحسػػػف عمػػػ  بػػػف نصػػػنؼ فػػػ  معرفػػػ  الػػػراا  مػػػف الخػػػبلؼاإل - ّٕ
هػ(  الننشر: دار إح ػن  التػراث ٖٖٓسم منف المرداكم الدمشق  الصنلح  الحنبم   )ت: 

 .  بدكف تنر   طبع ِ   ط/العرب
بػػف   أبػػك العبػػنس شػػ نب الػػد ف أحمػػد بػػف إدر ػػس ركؽ فػػ  أنػػكا  الفػػركؽأنػػكار البػػ - ّٖ
 العمم ػػػ   الكتػػػب دارهػػػػ(  الننشػػػر: ْٖٔ  )ت: "بػػػنلقراف "الػػػرحمف المػػػنلك  الشػػػ  ر  عبػػػد
 (.هػُُْٖ)  ُ/ط

هلل بػػف عبػػد   عبػػد ا  نكاقضػػ  عنػػد أهػػؿ السػػن  كالامنعػػ اإل مػػنف حق قتػػ   خكارمػػ  - ّٗ
لننشػػػر: مػػػدار الػػػػكطف   مرااعػػػ  كتقػػػد ـ: د. عبػػػد الػػػػرحمف بػػػف صػػػنل    االحم ػػػد األثػػػرم

 ـ(.  ََِّ -هػ  ُِْْ) ُ  ط/الر نضلمنشر  
بػنبف  "محمػد  المعػركؼ   ز ف الد ف بف إبراه ـ بػفالبحر الرائؽ شرح كنز الدقنئؽ - َْ

  بػػػدكف تػػػنر    ِاإلسػػػبلم    ط/  الننشػػػر: دار الكتػػػنب هػػػػ(َٕٗ  )ت: "ناػػػ ـ المصػػػرم
 .طبع
المرتضػ     اإلمنـ أحمد بػف  ح ػ خنر الانمع لمذاهب عممن  األمصنرالبحر الز  - ُْ
) ِ  ط/  –صػػػػنعن   –: دار الحكمػػػػ  ال منن ػػػػ  المفضػػػػؿ الحسػػػػن  ال مػػػػنن   الننشػػػػر ابػػػػف

 ـ(.   ُٕٓٗ –ق  ُّٔٔ
  محمػػد بػػف عمػػ  بػػف محمػػد األصػػبح  األندلسػػ   بػػدائع السػػمؾ فػػ  طبػػنئع الممػػؾ - ِْ

: د. عمػ  سػنم  هػ(  تحق ؽٖٔٗابف األزرؽ  )ت:  أبك عبد اهلل  شمس الد ف الغرننط 
 .  بدكف تنر   طبعُط/ -العراؽ –ـ الننشر: كزارة اإلعبل النشنر 

  عػػبل  الػػد ف  أبػػك بكػػر بػػف مسػػعكد بػػف أحمػػد بػػدائع الصػػننئع فػػ  ترت ػػب الشػػرائع - ّْ
 -هػػػػػػ َُْٔ) ِهػػػػػػ(  الننشػػػػػر: دار الكتػػػػػب العمم ػػػػػ   ط/ٕٖٓالكنسػػػػػنن  الحنفػػػػػ   )ت: 

 ـ(.ُٖٔٗ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 –المعرفػ    الننشػر: دار مػف بعػد القػرف السػنبع  لمشػككنن  البدر الطنلع بمحنسػف - ْْ
 .  بدكف تنر   طبع -ب ركت

البػدر المن ػر فػػ  تخػر ر األحند ػػث كاألثػنر الكاقعػ  فػػ  الشػرح الكب ػػر  ابػف الممقػػف  - ْٓ
هػػػػ(  َْٖسػػػراج الػػػد ف أبػػػك حفػػػص عمػػػر بػػػف عمػػػ  بػػػف أحمػػػد الشػػػنفع  المصػػػرم  )ت: 

  الننشػػػر: دار هلل بػػػف سػػػم منف  ك نسػػػر بػػػف كمػػػنؿأبػػػك الغػػػ ط   كعبػػػد ا: مصػػػطف  تحق ػػػؽ
 ـ(.ََِْ-هػُِْٓ) ُالسعكد     ط/ -الر نض -ال ارة لمنشر كالتكز ع 

بسػػتنف األحبػػنر مختصػػػر ن ػػؿ األكطػػنر  ف صػػػؿ بػػف عبػػد العز ػػػز بػػف ف صػػؿ ابػػػف  - ْٔ
هػػػ(  الننشػػر: دار إشػػب م ن لمنشػػر كالتكز ػػع  ُّٕٔحمػػد المبػػنرؾ الحر ممػػ  الناػػدم  )ت: 

 ـ(. ُٖٗٗ -هػ  ُُْٗ) ُنض  ط/الر 
  أبػػك محمػػد الحػػنرث بػػف محمػػد بػػف داهػػر غ ػػ  البنحػػث عػػف زكائػػد مسػػند الحػػنرثب - ْٕ

: د. هػػػػػ(  تحق ػػػػؽِِٖ )ت: "بف أبػػػػ  أسػػػػنم بػػػػن"التم مػػػػ  البغػػػػدادم الخصػػػػ ب المعػػػػركؼ 
المد نػػػ   -  الننشػػػر: مركػػػز خدمػػػ  السػػػن  كالسػػػ رة النبك ػػػ  نكرمحسػػػ ف أحمػػػد صػػػنل  البػػػ

 ـ(.ُِٗٗ –هػ ُُّْ) ُالمنكرة  ط/
  أبػػك عبػػد اهلل  كف األخ ػػنر فػػ  شػػرح اكامػػع األخبػػنرب اػػ  قمػػكب األبػػرار كقػػرة ع ػػ - ْٖ

هػػػػ(  ُّٕٔعبػػد الػػرحمف بػػف ننصػػر بػػف عبػػػد اهلل بػػف ننصػػر بػػف حمػػد آؿ سػػعدم  )ت: 
المممكػػػػػػػ  العرب ػػػػػػػ   -الننشػػػػػػػر: كزارة الشػػػػػػػئكف اإلسػػػػػػػبلم   كاألكقػػػػػػػنؼ كالػػػػػػػدعكة كاإلرشػػػػػػػند 

 هػ(.ُِّْ) ْ  ط /  -السعكد  
  أبػػك الحسػػ ف  ح ػػ  بػػف أبػػ  الخ ػػر بػػف سػػنلـ الب ػػنف فػػ  مػػذهب اإلمػػنـ الشػػنفع  - ْٗ

  الننشػػػر: دار : قنسػػػـ محمػػػد النػػػكرمهػػػػ(  تحق ػػػؽٖٓٓمنػػػ  الشػػػنفع   )ت: العمرانػػػ  ال 
 ـ(. َََِ -هػ ُُِْ) ُ  ط/  -ادة  –المن نج 

  أبػك الكل ػد محمػد المسػتخرا تكا   كالتعم ػؿ لمسػنئؿ الب نف كالتحص ؿ كالشرح كال - َٓ
هػػػ(  تحق ػػؽ: د محمػػد حاػػ  كآخػػركف  الننشػػر: َِٓبػػف أحمػػد بػػف رشػػد القرطبػػ   )ت: 

 ـ(.ُٖٖٗ -هػ  َُْٖ) ِ  ط/ -لبننف  –دار الغرب اإلسبلم   ب ركت 
حٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحس ن   أبػك   محٌمد بف متنج العركس مف اكاهر القنمكس - ُٓ

ب ػػػػدم  قٌػػػػب بمرتضػػػػ   الممالفػػػػ ض تحق ػػػػؽ: مامكعػػػػ  مػػػػف المحققػػػػ ف  الننشػػػػر: دار   الزَّ
 .(ـُِٕٗ -هػُِّٗ )ال دا   



  )311( 
 

 أحمػد  التنج المذهب ألحكنـ المذهب  شػرح مػتف األزهػنر فػ  فقػ  األئمػ  األط ػنر -ِٓ
 ُّٔٔ) ُبف قنسـ العنس  ال مػنن  الصػنعنن   الننشػر: دار إح ػن  الكتػب العرب ػ    ط/

 ـ(. ُْٕٗ -هػ 
التػػػنج كاإلكم ػػػؿ لمختصػػػر خم ػػػؿ   محمػػػد بػػػف  كسػػػؼ بػػػف أبػػػ  القنسػػػـ بػػػف  كسػػػؼ  - ّٓ

ر: دار الكتػػػب هػػػػ(  الننشػػػٕٖٗالعبػػػدرم الغرنػػػنط   أبػػػك عبػػػد اهلل المػػػكاؽ المػػػنلك   )ت: 
 ـ(.ُْٗٗ-هػُُْٔ) ُ  ط/العمم  

 -الػدكف –: دائرة المعػنرؼ العثمنن ػ   ح ػدر آبػند التنر   الكب ر  لمبخنرم  الننشر - ْٓ
 .(هػَُّٔ) ُ/ط  تحت مراقب : محمد عبد المع د خنفبع ط

: صػبلح بػف هػػ(  تحق ػؽِٕٗبف أب  خ ثم   )ت:   أبك بكر أحمد التنر   الكب ر - ٓٓ
هػػ  ُِْٕ) ُ  ط/ -القػنهرة  –فتح  هػبلؿ  الننشػر: الفػنركؽ الحد ثػ  لمطبنعػ  كالنشػر 

 ـ(. ََِٔ -
تػػػنر   بغػػػداد كذ كلػػػ   أبػػػك بكػػػر أحمػػػد بػػػف عمػػػ  بػػػف ثنبػػػت بػػػف أحمػػػد بػػػف م ػػػدم  - ٔٓ

هػ(  دراسػ  كتحق ػؽ: مصػطف  عبػد القػندر عطػن  الننشػر: ّْٔالخط ب البغدادم  )ت: 
 .  بدكف تنر   طبع -ب ركت –عمم   دار الكتب ال

  "ربػنبف عسػنك"تنر   دمشؽ  أبػك القنسػـ عمػ  بػف الحسػف بػف هبػ  اهلل المعػركؼ  - ٕٓ
ر الفكر لمطبنعػ  كالنشػر : عمرك بف غرام  العمركم   الننشر: داهػ(   تحق ؽُٕٓ)ت: 

 ـ(. ُٓٗٗ -هػ  ُُْٓ  عنـ النشر: )كالتكز ع
تػنر   قضػنة األنػدلس  )المرقبػ  العم ػن فػػ مف  سػتحؽ القضػن  كالفت ػن(  أبػك الحسػػف  - ٖٓ

لق  األندلسػػ   النبػػنه  المػػنعمػػ  بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف محمػػد ابػػف الحسػػف الاػػذام  
  الننشػر: دار دار ارفػنؽ الاد ػدة ؾ: لان  إح ن  التراث العرب  ف هػ(  تحق ؽِٕٗ)ت: 

 ـ(.ُّٖٗ-هػ َُّْ) ٓلبننف   ط/ -ب ركت –ارفنؽ الاد دة 
بػػف أحمػػد  األحكػػنـ عمػػ  مػػن صػػ  عػػف خ ػػر األنػػنـ تعسػػ س األحكػػنـ بشػػرح عمػػدة  - ٗٓ

 هػػ(.     ََُْ: النندم األدب  ف  ا زاف  عنـ النشر: )ر ح   النام  " معنصر"  الننش
  أبػػػك العػػػبل محمػػػد عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عبػػػد ع الترمػػػذمتحفػػػ  األحػػػكذم بشػػػرح اػػػنم - َٔ

 ّ/ط –ب ركت  –هػ(  الننشر: دار الكتب العمم   ُّّٓالرح ـ المبنركفكرل  )ت: 
 (.ـُٕٗٗ-هػُّٗٗ )
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  د بػػف محمػػد بػػف عمػػ  بػػف حاػػر ال  تمػػ   أحمػػتػػنج فػػ  شػػرح المن ػػنجتحفػػ  المح - ُٔ
 ُّٕٓالننشر: المكتب  التانر   الكبرل بمصر لصنحب ن مصطف  محمد  عػنـ النشػر:) 

 .ـ(  بدكف تنر   طبع ُّٖٗ -هػ 
س   محمػػػد بػػػف السػػػ د عمػػػكم عبػػػنمػػػنؿ ف مػػػن  نفػػػع الم ػػػت مػػػف األعمػػػنؿتحق ػػػؽ ار - ِٔ

شػػػ ر  ُ  تػػػنر   النشػػػر: الثقنف ػػػ المػػػنلك  الحسػػػن  المكػػػ   الننشػػػر: مؤسسػػػ  اإلمػػػنـ ز ػػػد 
 (. هُِّْشكاؿ عنـ ) 

هػػػ(  ابػػف  َٖٔ - ِٕٓتخػػر ر أحند ػػث إح ػػن  عمػػـك الػػد ف  المؤلفػػكف: الًعراقػػ  ) - ّٔ
هػػػ(  اسػػًتخرىاج: أبػػ  عبػػد المَّػػ   َُِٓ - ُُْٓهػػػ(  الزب ػػدم ) ُٕٕ - ِٕٕالسػػبك  )

ػػٌداد ) ٌمػػد الحى   -الر ػػنض –لعنصػػم  لمنشػػر شػػر: دار ا؟(   النن-هػػػ  ُّْٕمىحميػػكد بًػػف ميحى
 ـ(. ُٕٖٗ -هػ  َُْٖ) ُط / 
 بنك ػراف  صػندؽ بػف   محمدلم ارة كالثنلث الثنن  القرن ف ف  النبك   السن  تدك ف – ْٔ

 المنكرة. بنلمد ن  الشر ؼ المصحؼ لطبنع  ف د الممؾ مامع: الننشر

حمػػد بػػف عثمػػنف بػػف قىنٍ مػػنز شػػمس الػػد ف أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف أ  تػػذكرة الحفػػنظ - ٓٔ
لبنػػنف   -ب ػػركت -  الننشػػر: دار الكتػػب العمم ػػ الػػذهب   دراسػػ  كتحق ػػؽ: زكر ػػن عم ػػرات

 ـ(.ُٖٗٗ -هػُُْٗ) ُط/ 
  عبػػد الػػرزاؽ بػػف عبػػد عق ػػدة الحػػنفظ عبػػد الغنػػ  المقدسػػ  تػػذكرة المؤتسػػ  شػػرح - ٔٔ

 ـ(.ََِّ -هػُِْْ) ُ  ط/ ر كالتكز عالمحسف البدر  الننشر: غراس لمنش
التعػػػد ؿ كالتاػػػر     لمػػػف خػػػرج لػػػ  البخػػػنرم فػػػ  الاػػػنمع الصػػػح     أبػػػك الكل ػػػد  - ٕٔ

ا  األندلسػ    )ت: سم منف بف خمؼ بف سعد بف أ كب بف كارث التا بػ  القرطبػ  البػن
 -الر ػنض  –  الننشػر: دار المػكا  لمنشػر كالتكز ػع : د. أبػك لبنبػ  حسػ فهػ(  تحق ػؽْْٕ
 .ـ(ُٖٔٗ –هػ  َُْٔ) ُ  ط/
:   الننشػرق ػؽ: إبػراه ـ األب ػنرم  تحنت  عم  بف محمد بف عم  الارانن التعر ف – ٖٔ

 هػ (.  َُْٓ) ُ  ط/ -ب ركت  –دار الكتنب العرب  
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: سػع د عبػد تغم ؽ التعم ؽ عم  صػح   البخػنرم  البػف حاػر العسػقبلن   تحق ػؽ - ٗٔ
 –عمػػػنف  ب ػػركت   -: المكتػػػب اإلسػػبلم    دار عمػػنر   الننشػػرالػػرحمف مكسػػ  القزقػػ 

 .هػ ( َُْٓ) ُاألردف  ط/ 
تفسػػػػػ ر القػػػػػرآف الحكػػػػػ ـ )تفسػػػػػ ر المنػػػػػنر(  محمػػػػػد رشػػػػػ د بػػػػػف عمػػػػػ  رضػػػػػن  )ت :  - َٕ

 ـ(. َُٗٗ: ): ال  ئ  المصر   العنم  لمكتنب  عنـ النشرهػ(  الننشرُّْٓ
  ثػـ   أبك الفدا  إسمنع ؿ بف عمر بف كث ر القرش  البصرمتفس ر القرآف العظ ـ - ُٕ

  الننشػػػػر: دار الكتػػػػب : محمػػػػد حسػػػػ ف شػػػػمس الػػػػد فهػػػػػ(  تحق ػػػػؽْٕٕالدمشػػػػق   )ت: 
 هػ (. ُُْٗ) ُ  ط/ -ب ركت  –العمم    منشكرات محمد عم  ب ضكف 

كهبػػ  بػػف مصػػطف  الزح مػػ     التفسػػ ر المن ػػر فػػ  العق ػػدة كالشػػر ع  كالمػػن ر   د. - ِٕ
 هػ (. ُُْٖ) ِط/ -دمشؽ –: دار الفكر المعنصر الننشر
د. محمػػػد سػػػ د طنطػػػنكل   الننشػػػر: دار ن ضػػػ   التفسػػػ ر الكسػػػ ط لمقػػػرآف الكػػػر ـ  - ّٕ

 ـ(. ُٕٗٗ) ُ  ط/  -القنهرة  –مصر لمطبنع  كالنشر كالتكز ع  الفانل  
تفس ر ب نف المعػنن    مػبل حػك ش آؿ غػنزل عبػد القػندر  الننشػر: مطبعػ  الترقػ   - ْٕ
 هػ(. ُِّٖعنـ الطبع :)  -دمشؽ  –

فػػ  الخمػػكت      إسػػمنع ؿ حقػػ  بػػف مصػػطف  اإلسػػتننبكل  الحنركح الب ػػنفتفسػػ ر  - ٕٓ
 .  الننشر: دار النشر  دار إح ن  التراث العرب   بدكف تنر   طبع

  الننشػػػػر: دار تقر ػػػب الت ػػػػذ ب  البػػػػف حاػػػػر العسػػػػقبلن   تحق ػػػػؽ: محمػػػػد عكامػػػػ  - ٕٔ
 ـ (.ُٖٔٗ –هػ َُْٔ) ُ  ط/  -سكر ن  –الرش د 

مػػػ    محمػػػد بػػػف عبػػػد الغنػػػ  بػػػف نقطػػػ  الحنبركاة السػػػنف كالمسػػػنن د   ػػػد لمعرفػػػ التق - ٕٕ
    الننشػػػر: دار الكتػػػب العمم ػػػ   تحق ػػػؽ: كمػػػنؿ  كسػػػؼ الحػػػكتهػػػػ(ِٗٔالبغػػػدادم  )ت: 

 ـ (.ُٖٖٗ -هػ َُْٖ) ُط/ 
كك ػت ال –مكتبػ  قرطبػ   الننشػر:   إبػراه ـ بػف عػنمر الرح مػ   التكف ر كضكابط  - ٖٕ
 .ـ (ََُِ -هػ ُُّْ)  ٓط/ –

 بػػػف خم ػػػؿ سػػػع د أبػػػك الػػػد ف   صػػػبلحالمشػػػكم  المكاضػػػع عمػػػ  الماممػػػ  التنب  ػػػنت – ٕٗ
 آؿ ه ػػػنس بػػػف مػػػرزكؽ   تحق ػػػؽ:(هػػػػُٕٔ: ت) العبلئػػػ   الدمشػػػق  اهلل عبػػػد بػػػف ك كمػػػدم
 هػ(.َُْٖالمنكرة ) بنلمد ن  اإلسبلم   الانمع : الننشر الكهران   مرزكؽ
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  الننشػػر: ككم محمػػد بػػف عمػػر النػػ  القػػكؿ الحث ػػث فػػ  شػػرح لبػػنب الحػػد ثتنقػػ    - َٖ
   .ـ(ُٕٓٗهػ / ُّٕٕ)  ْ  ط/ -القنهرة   مصر  -مطبع  مصطف  البنب  الحمب  

ر الفكػػػر لمطبنعػػػ  كالنشػػػر : دا  الننشػػػرب  البػػػف حاػػػر العسػػػقبلن ت ػػػذ ب الت ػػػذ  - ُٖ
 ـ(.  ُْٖٗ -هػ  َُْْ) ُ  ط/كالتكز ع

   كسػػػػؼ بػػػف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف  كسػػػؼ  أبػػػػك ت ػػػذ ب الكمػػػنؿ فػػػ  أسػػػمن  الراػػػنؿ - ِٖ
هػػػ(  ِْٕالكمبػػ  المػػزم  )ت: الحاػػنج  امػػنؿ الػػد ف ابػػف الزكػػ  أبػػ  محمػػد القضػػنع  

هػػ ََُْ) ُ  ط/ -ب ػركت  –  الننشر: مؤسس  الرسنل  تحق ؽ: د. بشنر عكاد معركؼ
 ـ (.َُٖٗ –

هػػ(  َّٕم  أبػك منصػكر  )ت:   محمد بف أحمد بػف األزهػرم ال ػرك ت ذ ب المغ  - ّٖ
 ُ  ط/ -ب ػػػركت  –: محمػػػد عػػػكض مرعػػب  الننشػػػر: دار إح ػػػن  التػػراث العربػػػ  تحق ػػؽ

 ـ(.ََُِ)
التكح ػػد كقػػرة ع ػػكف المكحػػد ف فػػ  تحق ػػؽ دعػػكة األنب ػػن  كالمرسػػم ف  عبػػد الػػرحمف  - ْٖ

  الننشػر: مكتبػ  ب  دراس  كتحق ؽ: بشػ ر محمػد ع ػكفبف حسف بف محمد بف عبد الكهن
ممكػػػػ  العرب ػػػػ  السػػػػعكد    مكتبػػػػ  دار الب ػػػػنف  دمشػػػػؽ  الام كر ػػػػ  المؤ ػػػػد  الطػػػػنئؼ  الم
 ـ(.َُٗٗ-هػُُُْ) ُالعرب   السكر    ط/ 

تكضػػ   المشػػتب  فػػ  ضػػبط أسػػمن  الػػركاة كأنسػػنب ـ كألقػػنب ـ ككنػػنهـ   محمػػد بػػف  - ٖٓ
عبػػد اهلل )أبػػ  بكػػر( بػػف محمػػد ابػػف أحمػػد بػػف مانهػػد الق سػػ  الدمشػػق  الشػػنفع   شػػمس 

  العرقسكسػػػ  : محمػػػد نعػػػ ـهػػػػ(  تحق ػػػؽِْٖف ننصػػػر الػػػد ف  )ت: بػػػنبالػػػد ف  الشػػػ  ر 
 ـ(.ُّٗٗ) ُط/ -ب ركت –الننشر: مؤسس  الرسنل  

  سػم منف أكل  األلبػنبالتكض   عف تكح د الخبلؽ ف  اكاب أهؿ العراؽ كتذكرة  - ٖٔ
هػػػ(  الننشػػر: دار ط بػػ   الر ػػنض  ُِّّبػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف عبػػد الكهػػنب  )ت: 

 ـ(.ُْٖٗ -هػَُْْ) ُك  العرب   السعكد     ط/ الممم
محمػػػػد عبػػػػد الػػػػرؤكؼ المنػػػػنكم   تحق ػػػػؽ: د. التكق ػػػػؼ عمػػػػ  م مػػػػنت التعػػػػنر ؼ    - ٕٖ

 ُ  ط/ب ػركت  دمشػؽ -محمد رضكاف الدا    الننشر: دار الفكر المعنصػر  دار الفكػر 
 هػ (.َُُْ) 
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 ر كػػبلـ المنػػنف   لمسػػعدم   تحق ػػؽ: عبػػد الػػرحمف ت سػػ ر الكػػر ـ الػػرحمف فػػ  تفسػػ - ٖٖ
 ـ(. َََِ-هػ َُِْ) ُ  ط/الننشر: مؤسس  الرسنل   بف معبل المك حؽ

د ف عبػػد الػػرؤكؼ المنػػنكم   الننشػػر: دار   ز ػػف الػػالت سػػ ر بشػػرح الاػػنمع الصػػغ ر - ٖٗ
 ـ(.ُٖٖٗ -هػ َُْٖ)  ّ  ط/ -الر نض  -  مكتب  اإلمنـ الشنفع  النشر
ٍعبػػدى  التم مػػ   أبػػك الثقػػن – َٗ ت  محمػػد بػػف حبػػنف بػػف أحمػػد بػػف حبػػنف بػػف معػػنذ بػػف مى

المعػػػنرؼ لمحككمػػػ  العنل ػػػ  هػػػػ(  طبػػػع بإعننػػػ : كزارة ّْٓحػػػنتـ  الػػػدارم   البيسػػػت   )ت: 
-  ه ُّّٗ) ُ  الننشػر: دائػرة المعػنرؼ العثمنن ػ  بح ػدر آبػند الػدكف ال نػد   ط/ال ند ػ 
 ـ(.ُّٕٗ

 – ِِْ  أبػػك اعفػػر محمػػد بػػف ار ػػر الطبػػرم  )اػػنمع الب ػػنف فػػ  تفسػػ ر القػػرآف - ُٗ
 -هػػػ  َُِْ) ُ: دار هاػػر  ط/تحق ػػؽ: مكتػػب التحق ػػؽ بػػدار هاػػر  الننشػػرهػػػ(  َُّ

 ـ(. َََِ
هػػػ َُْٕ) ُ  ط/ -القػػنهرة  –: دار الشػػعب   الننشػػرالاػػنمع الصػػح    لمبخػػنرم - ِٗ
 ـ (.ُٕٖٗ –

  القنض  عبد النب  بف عبد الرسكؿ األحمػد حنت الفنكفانمع العمـك ف  اصطبل - ّٗ
 -نكػػػرم   عػػػرب عبنراتػػػ  الفنرسػػػ  : حسػػػف هػػػنن  فحػػػص   الننشػػػر: دار الكتػػػب العمم ػػػ  

 ـ(.َََِ -هػ ُُِْ) ُب ركت   ط/ –لبننف 
اػػنمع العمػػـك كالحكػػـ   ز ػػف الػػد ف عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد بػػف راػػب بػػف الحسػػف   - ْٗ

شػػع ب األرنػػنؤكط   : هػػػ(  تحق ػػؽٕٓٗ  )ت:    الحنبمػػ الدمشػػقالسىػػبلم   البغػػدادم  ثػػـ 
براه ـ بناس  ـ (. ََُِ -هػ ُِِْ) ٕ  ط/ -ب ركت  –  الننشر: مؤسس  الرسنل  كا 

الاػػػػنمع ألحكػػػػنـ القػػػػرآف  أبػػػػك عبػػػػد اهلل محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف أبػػػػ  بكػػػػر بػػػػف فػػػػرح  - ٓٗ
: دار   الننشػػرمهػػػ(  تحق ػػؽ: سػػم ر البخػػنر  ُٕٔ:  القرطبػػ   )تاألنصػػنرم الخزراػػ  

 ـ(. ََِّ -هػ ُِّْ)ُعنلـ الكتب  الر نض  المممك  العرب   السعكد     ط/
  أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدر س بف المنػذر التم مػ   الارح كالتعد ؿ - ٔٗ

هػػػ(  الننشػػر: طبعػػ  مامػػس دائػػرة المعػػنرؼ ِّٕالحنظمػػ   الػػرازم ابػػف أبػػ  حػػنتـ  )ت: 
   -ب ػػػركت  –ال نػػػد   ك دار إح ػػػن  التػػػراث العربػػػ   –آبػػػند الػػػدكف بح ػػػدر  -العثمنن ػػػ  

 ـ(. ُِٓٗهػ  ُُِٕ) ُط/
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  رمػزم هػػ(ُِّلحسػف بػف در ػد األزدم  )ت:   أبػك بكػر محمػد بػف اام رة المغػ  - ٕٗ
 ـ(. ُٕٖٗ) ُ  ط/ -ب ركت  –من ر بعمبك   الننشر: دار العمـ لممبل  ف 

ًب ػػًدٌم ال منػػ      أبػػك بكػػر بػػف عمػػ الاػػكهرة الن ػػرة - ٖٗ بػػف محمػػد الحػػدادم العبػػندم الزَّ
 هػ(.ُِِّ) ُ  ط/هػ(  الننشر: المطبع  الخ ر  ََٖالحنف   )ت: 

  عبػػػد الػػػػرحمف بػػػف محمػػػػد بػػػف قنسػػػػـ   الػػػركض المربػػػػع شػػػرح زاد المسػػػػتقنعحنشػػػ  - ٗٗ
 هػ(. ُّٕٗ) ُهػ(  ط/ُِّٗالعنصم  الحنبم  النادم  )ت: 

بػػف أبػػ  بكػػر  اػػبلؿ الػػد ف   عبػػد الػػرحمف نئ حنشػػ   السػػندم عمػػ  سػػنف النسػػ - ََُ
 ِ  ط/ -حمػػػػب  –هػػػػػ(  الننشػػػػر: مكتػػػػب المطبكعػػػػنت اإلسػػػػبلم   ُُٗ)ت:   السػػػػ كط 

 ـ(.ُٖٔٗ –هػ  َُْٔ)
حنش   الطحطنكم عم  مراق  الفبلح شرح نكر اإل ضنح   أحمد بػف محمػد بػف  - َُُ

ز ػػػز الخنلػػػدم  : محمػػػد عبػػػد العهػػػػ(  تحق ػػػؽُُِّكم الحنفػػػ   ) ت: إسػػػمنع ؿ الطحطػػػن
 ـ(.ُٕٗٗ -هػ ُُْٖ) ُ  ط/  -لبننف –الننشر: دار الكتب العمم   ب ركت 

  أبك الحسف  عم  بف أحمد بػف كم عم  شرح كفن   الطنلب الربنن حنش   العد - َُِ
    تحق ػػػػػؽ:  كسػػػػػؼ الشػػػػػ   محمػػػػػد البقػػػػػنع هػػػػػػ(ُُٖٗدم العػػػػػدكم  )ت: مكػػػػػـر الصػػػػػع 

 ـ(.ُْٗٗ -هػ ُُْْالنشر:)   تنر    -ب ركت –الننشر: دار الفكر 
 -  الننشػػػػر: دار الفكػػػػر لمطبنعػػػػ  كالنشػػػػر  ب ػػػػركتالحػػػػنكم لمفتػػػػنكم   لمسػػػػ كط  - َُّ
 ـ(. ََِْ -هػ  ُِْْ  عنـ النشر:)  -لبننف
  المؤلػؼ: منػنهر انمعػ  المد نػ  العنلم ػ   الننشػر: انمعػ  الحد ث المكضػكع  - َُْ

 (.ُّّٓ(المد ن  العنلم    ككد المندة: 
  أبػػػك نعػػػ ـ أحمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف أحمػػػد بػػػف كل ػػػن  كطبقػػػنت األصػػػف ن حم ػػػ  األ - َُٓ

باػػػكار  -هػػػػ(  الننشػػػر: السػػػعندة َّْإسػػػحنؽ بػػػف مكسػػػ  بػػػف م ػػػراف األصػػػب نن   )ت: 
 ـ(.ُْٕٗ -هػ ُّْٗ)  ُمحنفظ  مصر  ط/ 

خبلصػػػ  األحكػػػنـ فػػػ  م مػػػنت السػػػنف كقكاعػػػد اإلسػػػبلـ   لمنػػػككم   حققػػػ  كخػػػرج  - َُٔ
 ُب ػػػركت  ط/ –لبنػػػنف  -: مؤسسػػػ  الرسػػػنل  ع ؿ الامػػػؿ  الننشػػػرسػػػ ف إسػػػمنأحند ثػػػ : ح

 ـ(.ُٕٗٗ -هػ ُُْٖ)
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: مركػػز هاػػر لمبحػػكث  تفسػػ ر بنلمػػعثكر  لمسػػ كط   تحق ػػؽالػػدر المنثػػكر فػػ  ال - َُٕ
 ـ (.ََِّهػ ػ ُِْْ: )   عنـ النشر -مصر  –ر: دار هار الننش
عمػػػر بػػػف الخطػػػنب كس نسػػػت     دراسػػػ  نقد ػػػ  فػػػ  المرك ػػػنت الػػػكاردة فػػػ  شخصػػػ   - َُٖ

  عبد السبلـ بف محسػف آؿ ع سػ   عمػندة البحػث العممػ   –رض  اهلل عن    -اإلدار  
 -هػػػػػُِّْ) ُبنلانمعػػػػ  اإلسػػػػبلم    المد نػػػػ  المنػػػػكرة  المممكػػػػ  العرب ػػػػ  السػػػػعكد     ط/

 ـ(.ََِِ
الدركس ال كم   مف السنف كاألحكنـ الشرع    د. راشػد بػف حسػ ف العبػد الكػر ـ   - َُٗ

 ـ(. ََُِ -هػ  ُُّْ) ْالننشر: دار الصم ع   المممك  العرب   السعكد    ط/
دل ػػؿ الفػػنلح ف لطػػرؽ ر ػػنض الصػػنلح ف  محمػػد عمػػ  بػػف محمػػد بػػف عػػبلف بػػف  - َُُ

(  اعتنػػػ  ب ػػػن: خم ػػػؿ مػػػعمكف شػػػ حن  هػػػػَُٕٓإبػػػراه ـ البكػػػرم الصػػػد ق  الشػػػنفع   )ت: 
 -هػػ  ُِْٓ) ْ  ط/ -لبنػنف  –الننشر: دار المعرف  لمطبنع  كالنشر كالتكز ػع  ب ػركت 

 ـ(. ََِْ
  حقػػؽ أصػػم   كعمػػؽ عم ػػ : مػػ  صػػح   مسػػمـ بػػف الحاػػنج  لمسػػ كط الػػد بنج ع -ُُُ

  العرب ػػ  المممكػػ -أبػػك إسػػحنؽ الحػػك ن  األثػػرم  الننشػػر: دار ابػػف عفػػنف لمنشػػر كالتكز ػػع 
بىر  ط/ –السعكد     ـ(.ُٔٗٗ -هػ ُُْٔ) ُالخي

ف بػػف الغػػزم   د ػػكاف اإلسػػبلـ   شػػمس الػػد ف أبػػك المعػػنل  محمػػد بػػف عبػػد الػػرحم -ُُِ
 –  الننشػػػر: دار الكتػػػب العمم ػػػ   ب ػػػركت : سػػػ د كسػػػركم حسػػػفهػػػػ(  تحق ػػػؽُُٕٔ)ت: 
 ـ(.  َُٗٗ -هػ  ُُُْ) ُ  ط/ -لبننف 
   (.ـ ُْٗٗ) ُ/ط   -ب ركت -اإلسبلم  الغرب دار الننشر:  الذخ رة  لمقراف  – ُُّ
ذ ػػؿ تػػذكرة الحفػػنظ  شػػمس الػػد ف أبػػك المحنسػػف محمػػد بػػف عمػػ  بػػف الحسػػف بػػف  - ُُْ

 ُهػػػػ(  الننشػػػر: دار الكتػػػب العمم ػػػ    ط/ٕٓٔحمػػزة الحسػػػ ن  الدمشػػػق  الشػػػنفع   )ت: 
 ـ (.ُٖٗٗ -هػ ُُْٗ)

ف مىٍنايك ىػ  بف إبراه ـ  أبػك بكػر ابػ   أحمد بف عم  بف محمدرانؿ صح   مسمـ - ُُٓ
 ُ  ط/ -ب ػػػػػركت  –: عبػػػػػد اهلل الم ثػػػػػ   الننشػػػػػر: دار المعرفػػػػػ  هػػػػػػ(  تحق ػػػػػؽِْٖ )ت: 

 هػ (.َُْٕ)
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رد المحتػػنر عمػػ  الػػدر المختػػنر  محمػػد أمػػ ف بػػف عمػػر بػػف عبػػد العز ػػز عنبػػد ف  - ُُٔ
 ِ  ط/ -كت ب ػر  -هػػ(  الننشػر: دار الفكػرُِِٓالدمشق  الحنفػ   ابػف عنبػد ف  )ت: 

 ـ(.ُِٗٗ -هػ ُُِْ)
ركح المعػػنن  فػػ  تفسػػ ر القػػرآف العظػػ ـ كالسػػبع المثػػنن    شػػ نب الػػد ف محمػػكد  - ُُٕ

: عمػػػ  عبػػػد البػػػنرم عط ػػػ    هػػػػ(  تحق ػػػؽَُِٕ ن  األلكسػػػ   )ت: بػػػف عبػػػد اهلل الحسػػػ
 هػ(.  ُُْٓ) ُ  ط/ -ب ركت  –الننشر: دار الكتب العمم   

  لكب ػػػر  الحسػػػ ف بػػػف أحمػػػد بػػػف الحسػػػ فع الفقػػػ  االػػػركض النضػػػ ر شػػػرح مامػػػك  - ُُٖ
 .-ب ركت  –  الننشر: دار الا ؿ ن الس نغ  الح م  الصنعن

  الننشػػػر: ف  لمنػػػككم   تحق ػػػؽ: زه ػػػر الشػػػنك شركضػػػ  الطػػػنلب ف كعمػػػدة المفتػػػ  - ُُٗ
 ـ(.ُُٗٗ -هػ ُُِْ) ّعمنف  ط/ -دمشؽ -المكتب اإلسبلم   ب ركت

د محػػ  الػػد ف عبػػد : محمػػالفضػػبل   البػػف حبػػنف  تحق ػػؽنزهػػ  ركضػػ  العقػػبل  ك  - َُِ
 ـ(.ُٕٕٗ -هػ ُّٕٗ  عنـ النشر ) -ب ركت  -: دار الكتب العمم   الحم د   الننشر

  محمػػػد بػػػف أحمػػػد األزهػػػرم ال ػػػركم  ) ت: الزاهػػػر فػػػ  غر ػػػب ألفػػػنظ الشػػػنفع  -ُُِ 
 هػ(  تحق ؽ: مسعد عبد الحم د السعدن   الننشر: دار الطبلئع.َّٕ
:   تحق ػؽ الزاهر ف  معػنن  كممػنت النػنس  أبػك بكػر محمػد بػف القنسػـ األنبػنرم - ُِِ

 ُُِْ)  ُ  ط/  -ب ػػركت  -: مؤسسػػ  الرسػػنل  د. حػػنتـ صػػنل  الضػػنمف   دار النشػػر
 ـ(. ُِٗٗ-هػ 

هػػ( ُُِٖسبؿ السبلـ  محمد بف إسمنع ؿ األم ر الكحبلن  الصنعنن   )ت :  - ُِّ
 ـ (.َُٔٗ-هػُّٕٗ) ْنب  الحمب    ط/  الننشر : مكتب  مصطف  الب

  أبػك محمػد أحمػد بػف هنشػـ تخمص المرفكع مػف األدع ػ السف ن  المنا   ف  مس - ُِْ
الننصػر    بف المحسف بف القنسـ بف إسمنع ؿ بػف الحسػ ف بػف عػز الػد ف بػف الم ػدم بػف

 ـ(.ََِْهػ  ُِْْ) ْ  ط/  -صعدة  –: مركز آؿ الب ت هػ (  الننشرُِٗٔ) ت: 
سمسم  األحند ث الصح ح  كش   مف فق  ن كفكائدهن  أبك عبد الرحمف محمػد   - ُِٓ

هػػػ(  َُِْننصػػر الػػد ف  بػػف الحػػنج نػػكح بػػف ناػػنت  بػػف آدـ  األشػػقكدرم األلبػػنن   )ت: 
 ـ(. ُٓٗٗ -هػ  ُُْٓ) ُالننشر: مكتب  المعنرؼ لمنشر كالتكز ع  الر نض   ط/ 



  )319( 
 

هػػػ(  كتػػب ِّٕبػػف  ز ػػد القزك نػػ    )ت : سػػنف ابػػف مناػػ   أبػػك عبػػد اهلل محمػػد  - ُِٔ
 .(ـ ُٕٓٗ - هػ ُّٓٗ)  : مكتب  أب  المعنط لننشرحكاش   : محمكد خم ؿ   ا

سنف أب  داكد  أبك داكد سم منف بف األشعث بف إسحنؽ بف بش ر بػف شػداد بػف  - ُِٕ
: محمػػػد مح ػػػ  الػػػد ف عبػػػد الحم ػػػد  هػػػػ(  تحق ػػػؽِٕٓلس ًاٍسػػػتنن   )ت: عمػػػرك األزدم ا

 .(ـُٗٔٗ-هػُّٖٖ )ُ/ط   -ب ركت  –الننشر: المكتب  العصر    ص دا 
ٍكًاردم نف الب  قػػػ  الكبػػػرلسػػػ - ُِٖ ٍسػػػرى   أحمػػػد بػػػف الحسػػػ ف بػػػف عمػػػ  بػػػف مكسػػػ  الخي

: : محمػػد عبػػد القػػندر عطػػن  الننشػػر  تحق ػػؽهػػػ(ْٖٓبكػػر الب  قػػ   )ت: الخراسػػنن   أبػػك 
 ـ(.ُْٗٗ -هػ ُُْْ  عنـ النشر ) -مك  المكرم   -مكتب  دار البنز 

أحمػػد  :رمػػذم السػػمم    تحق ػػؽسػػنف الترمػػذم  محمػػد بػػف ع سػػ  أبػػك ع سػػ  الت - ُِٗ
 .-ب ركت  –ر إح ن  التراث العرب  : دامحمد شنكر كآخركف   الننشر

: فػكاز أحمػد الرحمف أبػك محمػد الػدارم    تحق ػؽسنف الػدارم   عبػداهلل بػف عبػد - َُّ
 ُ  ط/ -ب ػػػػػػركت  –: دار الكتػػػػػػنب العربػػػػػػ  نشػػػػػػر    كخنلػػػػػػد السػػػػػػبع العممػػػػػػ   النزمرلػػػػػػ

 هػ (.َُْٕ)
اؼ الشػػػ   : مامكعػػػ  مػػػف المحققػػػ ف بإشػػػر   لمػػػذهب   تحق ػػػؽأعػػػبلـ النػػػببل  سػػػ ر - ُُّ

 ـ(. ُٖٓٗ -هػ  َُْٓ) ّ  ط/: مؤسس  الرسنل شع ب األرننؤكط  الننشر
  نقمػػ     عبػػد السػػبلـ المبػػنركفكرمـ البخػػنرم سػػ د الفق ػػن  كالمحػػدث فسػػ رة اإلمػػن - ُِّ

بػػف عبػػد العظػػ ـ الم سػػتكم  الننشػػر: دار عػػنلـ الفكائػػد مكػػ  عبػػد العمػػ ـ  د.إلػػ  العرب ػػ    
 هػ (.  ُِِْ)  ُ  ط/المكرم 
: دار الكتػػػب دائؽ األزهػػػنر  لمشػػػككنن   الننشػػػرالسػػػ ؿ الاػػػرار المتػػػدفؽ عمػػػ  حػػػ - ُّّ

 .  ـ ( ُٖٓٗ -هػ  َُْٓ) ُ  ط/ -ركت ب  –العمم   
أخبنر مف ذهب   عبد الح  بف أحمد بػف محمػد ابػف العمػند  شذرات الذهب ف  - ُّْ

: محمػكد األرنػنؤكط   الننشػر: دار هػػ(  تحق ػؽَُٖٗأبك الفػبلح  )ت:  العىكرم الحنبم  
 ـ(. ُٖٔٗ -هػ  َُْٔ) ُ  ط/ -ب ركت  –ابف كث ر  دمشؽ 

  عػػنـ النشػػر: شػػرح األزهػػنر  أحمػػد بػػف  ح ػػ  المرتضػػ   الننشػػر: كزارة العػػدؿ  - ُّٓ
 هػ (. َُّْ)
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  المنتػػػزع مػػػف الغ ػػػث المػػػدرار  لئلمػػػنـ عبػػػد اهلل بػػػف أبػػػ  القنسػػػـ  رح األزهػػػنرشػػػ - ُّٔ
 –هػ (   طبع عمػ  نفقػ  عبػد اهلل إسػمنع ؿ غمضػنف   ٕٕٖالش  ر بنبف مفتنح   ) ت: 

 .    بدكف تنر   طبع -صنعن   –ل مف ا
 ف   الننشػػر: دار   أبػػك الحسػػفػػ  فقػػ  الز د ػػ   أحمػػد بػػف الحسػػ ف شػػرح التار ػػد - ُّٕ

ـ(  طبػػػػع عمػػػػ  نفقػػػػ  :  كسػػػػؼ محمػػػػد  ُٖٓٗ -هػػػػػ  َُْٓ) ُط/ –دمشػػػػؽ  –أسػػػػنم  
 المؤ دم.

 ُ/ط الر ػػنض  لمنشػػر  الػػكطف دار: الننشػػر لمعث مػػ ف  الصػػنلح ف  ر ػػنض شػػرح – ُّٖ
 (.هػ ُِْٔ)

شػػػرح الزرقػػػنن  عمػػػ  مكطػػػع اإلمػػػنـ منلػػػؾ  محمػػػد بػػػف عبػػػد البػػػنق  بػػػف  كسػػػؼ   - ُّٗ
  عػػػػنـ النشػػػػر  -ب ػػػػركت  –: دار الكتػػػػب العمم ػػػػ    الننشػػػػرهػػػػػ (ُُِِت:الزرقػػػػنن   ) 

 هػ (. ُُُْ)
محمػػد  -كط : شػػع ب األرنػػنؤ سػػعكد البغػػكم   تحق ػػؽشػػرح السػػن   الحسػػ ف بػػف م - َُْ

 -هػػػ َُّْ)  ِكب ػػركت   ط/ -دمشػػؽ  -: المكتػػب اإلسػػبلم    الننشػػرشػػنك شزه ػػر ال
 ـ(.ُّٖٗ
بػػف حمػػد بػػف عبػػد المحسػػف بػػف عبػػد اهلل بػػف  شػػرح سػػنف أبػػ  داكد  عبػػد المحسػػف – ُُْ

 حمد العبند البدر  مصدر الكتنب: دركس صكت   قنـ بتفر غ ن مكقع الشبك  اإلسبلم  .
  ك الحسػػف عمػػ  بػػف خمػػؼ بػػف عبػػد الممػػؾشػػرح صػػح   البخػػنرم البػػف بطػػنؿ  أبػػ – ُِْ
 -السػػعكد   –هػػ(  تحق ػػؽ: أبػ  تمػػ ـ  نسػػر بػف إبػػراه ـ  الننشػػر: مكتبػ  الرشػػد ْْٗ)ت: 

 ـ(.ََِّ -هػ ُِّْ) ِالر نض   ط/
شرح العق دة الطحنك    صدر الد ف محمػد بػف عػبل  الػد ف عمػٌ  بػف محمػد ابػف  – ُّْ

: أحمػد شػنكر  حق ػؽهػػ(   تِٕٗأب  العز الحنف   األذرعػ  الصػنلح  الدمشػق   )ت : 
 هػ(. ُُْٖ) ُ  ط/الننشر: كزارة الشؤكف اإلسبلم    كاألكقنؼ كالدعكة كاإلرشند

  الشفنع  ف  الحد ث النبػكم  أبػك ذر عبػد القػندر بػف مصػطف  بػف عبػد الػرزاؽ - ُْْ
 ـ(. ََِٓ -هػ  ُِْٔ) ُ  ط/ -لبننف –الننشر: دار الكتب العمم    ب ركت 
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الشػػرح الكب ػػر عمػػ  مػػتف المقنػػع   عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف قدامػػ   - ُْٓ
هػػػػ(  الننشػػػر: دار ِٖٔرج  شػػػمس الػػػد ف  )ت: المقدسػػػ  الامػػػنع م  الحنبمػػػ   أبػػػك الفػػػ

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  - ُْٔ
   بدكف طبع  كبدكف تنر  . -ب ركت  –هػ(  الننشر: دار الفكر لمطبنع  َُُُ )ت: 
شػػرح مشػػكؿ ارثػػنر  أبػػك اعفػػر أحمػػد بػػف محمػػد بػػف سػػبلم  بػػف عبػػد الممػػؾ بػػف  - ُْٕ

هػػػػ(  تحق ػػػؽ: شػػػع ب ُِّكم  )ت: سػػػمم  األزدم الحاػػػرم المصػػػرم المعػػػركؼ بنلطحػػػن
 ـ(. ُْْٗ-هػ ُُْٓ) ُاألرنؤكط   الننشر: مؤسس  الرسنل   ط/

الشػػرح الممتػػع عمػػ  زاد المسػػتقنع  محمػػد بػػف صػػنل  بػػف محمػػد العث مػػ ف  )ت:  - ُْٖ
 هػ(. ُِْٖ - ُِِْ) ُهػ(  الننشر: دار ابف الاكزم  ط/ُُِْ
حم ػرل ال منػ   نشػكاف بػف سػع د الشمس العمـك كدكا  كبلـ العػرب مػف الكمػـك   - ُْٗ
د  -مط ػػر بػػف عمػػ  اإلر ػػنن   -: د حسػػ ف بػػف عبػػد اهلل العمػػرم هػػػ(  تحق ػػؽّٕٓ)ت: 

لبنػػػػنف(  دار الفكػػػػر  - كسػػػػؼ محمػػػػد عبػػػػد اهلل  الننشػػػػر: دار الفكػػػػر المعنصػػػػر )ب ػػػػركت 
 ـ(. ُٗٗٗ -هػ  َُِْ) ُسكر  (  ط/ -)دمشؽ 

  تحق ػػػؽ: نع ؿ بػػف حمػػند الاػػكهرملعرب ػػ   إسػػمالصػػحنح تػػنج المغػػ  كصػػحنح ا - َُٓ
 -  ه َُْٕ) ْ  ط/ -ب ػركت  –أحمد عبد الغفكر عطنر  الننشر: دار العمػـ لممبل ػ ف 

 ـ(. ُٕٖٗ
ٍعبػػػدى   - ُُٓ صػػح   ابػػف حبػػػنف  محمػػد بػػػف حبػػنف بػػػف أحمػػد بػػف حبػػػنف بػػف معػػػنذ بػػف مى

: شػػػػػع ب األرنػػػػػؤكط   هػػػػػػ(  تحق ػػػػػؽّْٓرم   البيسػػػػػت   )ت: التم مػػػػػ   أبػػػػػك حػػػػػنتـ  الػػػػػدا
 ـ(.ُّٗٗ –هػ ُُْْ) ِ  ط/ -ب ركت  –الننشر: مؤسس  الرسنل  

   -الر ػػنض –صػػح   الترغ ػػب كالتره ػػب  لؤللبػػنن    الننشػػر: مكتبػػ  المعػػنرؼ  - ُِٓ
   بدكف تنر   طبع. ٓط/

: لحسػػػ ف القشػػػ رم الن سػػػنبكرم  تحق ػػػؽصػػػح   مسػػػمـ  مسػػػمـ بػػػف الحاػػػنج أبػػػك ا - ُّٓ
 ُ/ط   -ب ػػػػػػركت –: دار إح ػػػػػػن  التػػػػػػراث العربػػػػػػ  محمػػػػػػد فػػػػػػؤاد عبػػػػػػد البػػػػػػنق   الننشػػػػػػر

 (.ـُٓٓٗ-هػُّْٕ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  )312( 
 

: المكتػػػػػػب الاػػػػػػنمع الصػػػػػػغ ر كز ندتػػػػػػ   لؤللبػػػػػػنن   الننشػػػػػػرصػػػػػػح   كضػػػػػػع ؼ  - ُْٓ
 .(ـُٗٔٗ-هػُّٖٖ ) ُ/ط اإلسبلم   

الصػػننعت ف  أبػػك هػػبلؿ الحسػػف بػػف عبػػد اهلل بػػف سػػ ؿ بػػف سػػع د بػػف  ح ػػ  بػػف  – ُٓٓ
ضػػػؿ : عمػػػ  محمػػػد الباػػػنكم   كمحمػػػد أبػػػك الفهػػػػ(  تحق ػػػؽّٓٗ ػػػراف العسػػػكرم  )ت: م

 هػ(. ُُْٗ  عنـ النشر:)  -ب ركت  –صر   إبراه ـ  الننشر: المكتب  الع
ص نن  صح   مسمـ مف اإلخبلؿ كالغمط كحمن ت  مف اإلسػقنط كالسػقط  عثمػنف  - ُٔٓ

مكفػػػؽ عبػػػػداهلل  :لكػػػػردم الشػػػ رزكرم أبػػػك عمػػػرك  تحق ػػػؽبػػػف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عثمػػػنف ا
 هػ (.َُْٖ) ِ  ط/ -ب ركت  -: دار الغرب اإلسبلم  عبدالقندر  الننشر

  أشػػػػػػرؼ عمػػػػػػ  طبعػػػػػػ : زه ػػػػػػر الاػػػػػػنمع الصػػػػػػغ ر كز ندتػػػػػػ   لؤللبػػػػػػنن ضػػػػػػع ؼ  - ُٕٓ
 (.ـُٕٗٗ-هػُّٗٗ )ِ/طالشنك ش  الننشر: المكتب اإلسبلم   

الضػػػك  البلمػػػع ألهػػػؿ القػػػرف التنسػػػع  شػػػمس الػػػد ف محمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف  - ُٖٓ
   . -ب ركت –هػ(  الننشر: منشكرات دار مكتب  الح نة َِٗعثمنف السخنكم  )ت: 

 ُ  ط/-ب ػػػػػركت –  الننشػػػػػر: دار الكتػػػػػب العمم ػػػػػ  طبقػػػػػنت الحفػػػػػنظ  لمسػػػػػ كط  - ُٗٓ
 هػ(.َُّْ)

هػػ(  ِٔٓمحمػد بػف محمػد  )ت: بػ   عمػ   طبقنت الحننبم   أبػك الحسػ ف ابػف أ - َُٔ
   بدكف تنر   طبع. -ب ركت  –: محمد حنمد الفق    الننشر: دار المعرف  تحق ؽ
الػػد ف السػػبك   )ت: طبقػنت الشػػنفع   الكبػػرل  تػنج الػػد ف عبػػد الكهػػنب بػف تقػػ   - ُُٔ
اػر : د. محمكد محمد الطننح   د. عبد الفتنح محمد الحمك  الننشػر: ههػ(  تحق ؽُٕٕ

 هػ(.ُُّْ) ِلمطبنع  كالنشر كالتكز ع  ط/
  تحق ػػػؽ: د أحمػػػد عمػػػر هنشػػػـ  د محمػػػد ز ػػػن ـ طبقػػػنت الشػػػنفع  ف  البػػػف كث ػػػر - ُِٔ

 ـ(. ُّٗٗ -هػ  ُُّْمحمد عزب  الننشر: مكتب  الثقنف  الد ن    تنر   النشر: )
ذبػػ ي: هػػػ(  هْٕٔطبقػػنت الفق ػػن   أبػػك اسػػحنؽ إبػػراه ـ بػػف عمػػ  الشػػ رازم  )ت:  - ُّٔ

: إحسػنف عبػنس   الننشػر: دار الرائػد هػ(  تحق ػؽُُٕـر ابف منظكر  )ت: محمد بف مك
 ـ(.َُٕٗ) ُ  ط/ -لبننف  –العرب   ب ركت 
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  "بػػنبف سػػعد"المعػػركؼ الطبقػػنت الكبػػرل  أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف سػػعد بػػف من ػػع  - ُْٔ
  -ب ػركت –العمم ػ    تحق ؽ: محمد عبد القندر عطن  الننشر: دار الكتػب هػ(َِّ)ت: 
 ـ(. َُٗٗ -هػ  َُُْ) ُط/

طبقػػنت المحػػدث ف بعصػػب نف كالػػكارد ف عم  ػػن  أبػػك محمػػد عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف  - ُٓٔ
هػػػ(  تحق ػػؽ: ّٗٔاعفػػر بػػف ح ػػنف األنصػػنرم المعػػركؼ بػػعًب  الشػػ   األصػػب نن   )ت: 
 ِ  ط/ -ب ػػركت  –عبػػد الغفػػكر عبػػد الحػػؽ حسػػ ف البمكشػػ   الننشػػر: مؤسسػػ  الرسػػنل  

 ـ(.ُِٗٗ –هػ  ُُِْ)
محمػػد بػػف عمػػ  بػػف أحمػػد  شػػمس الػػد ف الػػداككدم المػػنلك    طبقػػنت المفسػػر ف  - ُٔٔ
  رااػػػػػع النسػػػػػخ  كضػػػػػبط  -ب ػػػػػركت  –هػػػػػػ(   الننشػػػػػر: دار الكتػػػػػب العمم ػػػػػ  ْٓٗ)ت: 

 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  - ُٕٔ

هػػػػػ(  الننشػػػػر: الطبعػػػػ  َٖٔالػػػػرحمف بػػػػف أبػػػػ  بكػػػػر بػػػػف إبػػػػراه ـ العراقػػػػ   )ت: بػػػػف عبػػػػد 
كصػػػػكرت ن دكر عػػػػدة من ػػػػن )دار إح ػػػػن  التػػػػراث العربػػػػ   كمؤسسػػػػ   -المصػػػػر   القد مػػػػ  

 التنر   العرب   كدار الفكر العرب (  بدكف تنر   طبع.
 ف طمبػػ  الطمبػػ   عمػػر بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف إسػػمنع ؿ  أبػػك حفػػص  ناػػـ الػػد - ُٖٔ

هػػػ(  الننشػػر: المطبعػػ  العػػنمرة  مكتبػػ  المثنػػ  ببغػػداد  تػػنر   النشػػر: ّٕٓالنسػػف   )ت: 
 هػ(.ُُُّ)

طكؽ الحمنم  ف  األلف  كاألالؼ  أبػك محمػد عمػ  بػف أحمػد بػف سػع د بػف حػـز  - ُٗٔ
هػػػػ(  تحق ػػػؽ: د. إحسػػػنف عبػػػنس  دار النشػػػر: ْٔٓاألندلسػػػ  القرطبػػػ  الظػػػنهرم  )ت: 

 ـ(. ُٕٖٗ) ِلبننف  ط/ –ب ركت  -اسنت كالنشر المؤسس  العرب   لمدر 
 .ُ: دار ن ض  مصر   ط/ف الغرب  محمد الغزال   الننشرظبلـ م - َُٕ
العػػػػنم  الفصػػػػ   فػػػػ  المعاػػػػـ الكسػػػػ ط   د. أمػػػػ ف عمػػػػ  السػػػػ د  مػػػػف إصػػػػدارت  - ُُٕ

 .–بنلقنهرة  –مامع المغ  العرب   
: دار شػػنكر كآخػػركف  الننشػػرالعمػػؿ الصػػغ ر  لمترمػػذم   تحق ػػؽ: أحمػػد محمػػد  - ُِٕ

   بدكف تنر   طبع.-ب ركت  –إح ن  التراث العرب  
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عمدة القنرم شرح صح   البخنرم  أبػك محمػد محمػكد بػف أحمػد بػف مكسػ  بػف  - ُّٕ
هػػػ(  الننشػر: دار إح ػػن  ٖٓٓأحمػد بػف حسػػ ف الغ تػنب  الحنفػ  بػػدر الػد ف الع نػ   )ت: 

 ع.  بدكف تنر   طب-ب ركت –التراث العرب  
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 
هػػػػ(  حققػػػ  كضػػػبط نصػػػ   كخػػػرج أحند ثػػػ   كعمٌػػػؽ عم ػػػ : شػػػع ب َْٖآؿ الػػػكز ر  )ت: 

 ّ  ط/  -ب ػػػػركت  -مطبنعػػػػ  كالنشػػػػر كالتكز ػػػػعاألرنػػػػؤكط   الننشػػػػر: مؤسسػػػػ  الرسػػػػنل  ل
 ـ(. ُْٗٗ -هػ  ُُْٓ)

مػػػد شػػػمس الحػػػؽ العظػػػ ـ عػػػكف المعبػػػكد شػػػرح سػػػنف أبػػػ  داكد  أبػػػك الط ػػػب مح - ُٕٓ
 -المد نػ  المنػكرة  -: المكتبػ  السػمف   عبد الرحمف محمد عثمنف  الننشر :آبندم  تحق ؽ

 ـ (.ُٖٔٗهػ   ُّٖٖ) ِ  ط/
ع ػػػػكف األنبػػػػن  فػػػػ  طبقػػػػنت األطبػػػػن   أحمػػػػد بػػػػف القنسػػػػـ بػػػػف خم فػػػػ  بػػػػف  ػػػػكنس  - ُٕٔ

: د. نػػزار هػػ(  تحق ػؽٖٔٔأبػ  أصػػ بع    )ت:  الخزراػ  مكفػؽ الػد ف  أبػػك العبػنس ابػف
   بدكف تنر   طبع. -ب ركت –رضن   الننشر: دار مكتب  الح نة 

ركم البغػدادم  )ت: ال ػغر ب الحد ث  أبك عيب ػد القنسػـ بػف سػبٌلـ بػف عبػد اهلل  - ُٕٕ
  الننشػر: مطبعػ  دائػرة المعػنرؼ العثمنن ػ   هػ(  تحق ػؽ: د. محمػد عبػد المع ػد خػنفِِْ

 ـ(. ُْٔٗ -هػ  ُّْٖ) ُ  ط/ -الدكف  -ح در آبند
محمػػػػد    امػػػػنؿ الػػػػد ف أبػػػػك الفػػػػرج عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف عمػػػػ  بػػػػفغر ػػػػب الحػػػػد ث - ُٖٕ

القمعاػػػ   الننشػػػر: دار الكتػػػب : د. عبػػػد المعطػػػ  أمػػػ ف هػػػػ(  تحق ػػػؽٕٗٓ)ت:   الاػػػكزم
 ـ(.ُٖٓٗ -هػ َُْٓ) ُلبننف  ط/ –ب ركت  -العمم   
: دار  ف بػػف حاػػر ال  تمػػ  المكػػ   الننشػػرالفتػػنكل الحد ث ػػ   أحمػػد شػػ نب الػػد - ُٕٗ

   بدكف تنر   .  ِالمعرف  مصكرة عف طبع  مصطف  الحمب   ط/
مف بف أحمد بف راب بػف فت  البنرم شرح صح   البخنرم  ز ف الد ف عبد الرح -َُٖ

هػػػ(  تحق ػػؽ: مامكعػػ  ٕٓٗالحسػػف  السىػػبلم   البغػػدادم  ثػػـ الدمشػػق   الحنبمػػ   )ت: 
 ـ(. ُٔٗٗ -هػ  ُُْٕ) ُ  ط/: مكتب  الغربن  األثر    الننشرمف البنحث ف
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: دار المعرفػ  رم  البف حاػر العسػقبلن   الننشػرفت  البنرم شرح صح   البخن - ُُٖ
 هػ (.ُّٕٗ)  ُ  ط/  -ب ركت –

فت  الغفنر الانمع ألحكػنـ سػن  نب نػن المختػنر  الحسػف بػف أحمػد بػف  كسػؼ بػف  – ُِٖ
بػػنع مكعػػ  بإشػػراؼ عمػػ  : ماهػػػ(  تحق ػػؽُِٕٔ  الصػػنعنن   )ت : محمػػد بػػف أحمػػد الر 

 هػ(. ُِْٕ) ُ: دار عنلـ الفكائد   ط/العمراف  الننشر
فػػت  القػػد ر الاػػنمع بػػ ف فنػػ  الركا ػػ  كالدرا ػػ  مػػف التفسػػ ر  لمشػػككنن    الننشػػر:  - ُّٖ

 هػ(. ُُْْ) ُ  ط/ -دمشؽ –دار ابف كث ر  دار الكمـ الط ب 
لفضػػػػ ؿ الشػػػػب    اإلدر سػػػػ  الفاػػػػر السػػػػنطع عمػػػػ  الصػػػػح   الاػػػػنمع   محمػػػػد ا -ُْٖ

 .بدكف تنر   طبع  د. فؤاد ر ش   :  تحق ؽالزرهكن 
ركع كمع  تصح   الفركع لعبل  الد ف عم  بػف سػم منف المػرداكم  محمػد بػف الف - ُٖٓ

نلح  مفمػػ  بػػف محمػػد بػػف مفػػرج  أبػػك عبػػد اهلل  شػػمس الػػد ف المقدسػػ  الرام نػػ  ثػػـ الصػػ
: عبػػد اهلل بػػف عبػػد المحسػػف التركػػ    الننشػػر: مؤسسػػ  هػػػ(  تحق ػػؽّٕٔالحنبمػػ   )ت: 
 ـ(. ََِّ -هػ  ُِْْ) ُالرسنل    ط/

الفػػركؽ المغك ػػ   أبػػك هػػبلؿ العسػػكرم   حققػػ  كعمػػؽ عم ػػ : محمػػد إبػػراه ـ سػػم ـ   - ُٖٔ
   بدكف تنر   طبع. -مصر –الننشر: دار العمـ كالثقنف  لمنشر كالتكز ع  القنهرة 

فقػػ  األدع ػػ  كاألذكػػنر  عبػػد الػػرزاؽ بػػف عبػػد المحسػػف البػػدر  الننشػػر : دار ابػػف  - ُٕٖ
   ُ  ط/ -القػػنهرة –  كدار ابػػف عفػػنف لمنشػػر كالتكز ػػع  -الػػدمنـ -القػػ ـ   لمنشػػر كالتكز ػػع

  ـ( . ََُِ -هػ  ُِِْ) 
 –هػ(  الننشر: دار الكتنب العربػ   ب ػركت َُِْفق  السن   س د سنبؽ  )ت:  - ُٖٖ
 ـ(. ُٕٕٗ -هػ  ُّٕٗ) ّ  ط/ -لبننف
 الفقػػ  المن اػػ  عمػػ  مػػذهب اإلمػػنـ الشػػنفع    اشػػترؾ فػػ  تػػعل ؼ هػػذ  السمسػػم : - ُٖٗ

د. ميصػػطف  الًخػػٍف  د. ميصػػطف  البيغػػن  د. عمػػ  الٌشػػٍربا   الننشػػر: دار القمػػـ لمطبنعػػ  
 ـ(. ُِٗٗ -هػ  ُُّْ) ّكالنشر كالتكز ع  دمشؽ   ط/

  محمد بف شنكر بف أحمد بف عبػد الػرحمف بػف شػنكر بػف هػنركف ف نتفكات الك  - َُٗ
بػنس   الننشػر: دار هػػ(  تحق ػؽ : إحسػنف عْٕٔبف شنكر الممقب بصػبلح الػد ف  )ت: 

 ـ(.ُّٕٗ) ُ  ط/ -ب ركت  –صندر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  )316( 
 

الفكاكػػ  الػػدكان  عمػػ  رسػػنل  ابػػف أبػػ  ز ػػد الق ركانػػ   أحمػػد بػػف غػػننـ )أك غنػػ ـ(  - ُُٗ
هػػػ(  الننشػػر: ُُِٔبػػف سػػنلـ ابػػف م نػػن  شػػ نب الػػد ف النفػػراكم األزهػػرم المػػنلك   )ت: 

 ـ(.ُٓٗٗ -هػ ُُْٓدار الفكر  تنر   النشر: )
ف ض البنرم عم  صػح   البخػنرم  محمػد أنػكر شػن  بػف معظػـ شػن  الكشػم رم  - ُِٗ

هػ(  تحق ؽ : محمد بدر عػنلـ الم رت ػ   الننشػر: دار ُّّٓال ندم ثـ الد كبندم  )ت: 
 .ـ( ََِٓ -هػ  ُِْٔ) ُ  ط/ -بننف ل –الكتب العمم   ب ركت 

ف ض القد ر شرح الانمع الصغ ر  ز ػف الػد ف محمػد المػدعك بعبػد الػرؤكؼ بػف  - ُّٗ
 –: دار الكتػب العمم ػ  ب ػركت هػػ(  الننشػرَُُّ  المنػنكم  )ت : تنج العنرف ف بف عمػ

 ـ(. ُْٗٗ -ق  ُُْٓ)  ُ  ط/ -لبننف 
  الننشػػػر: دار الفكػػػر  لغػػػ  كاصػػطبلحن  د. سػػػعدم أبػػػك حب ػػب القػػنمكس الفق ػػػ  - ُْٗ
 ـ(. ُٖٖٗ -هػ  َُْٖ) ِ  ط/ -سكر    –ؽ دمش
: دار إبػػراه ـ أحمػػد عبػػدالفتنح   الننشػػرالقػػنمكس القػػك ـ أللفػػنظ  القػػرآف الكػػر ـ   - ُٓٗ

 .ـ ( ََِٔ/ ُ/ُ  تنر   النشر:)  الكمم  لمنشر كالتكز ع
د. سػع د  قض   التكف ر ب ف أهؿ السن  كفرؽ الضبلؿ ف  ضك  الكتنب كالسن   - ُٔٗ

  تكز ػع: مؤسسػ  الار سػ  كهؼ القحطنن   الننشر: مطبع  سف ر  الر ػنض بف عم  بف
 لمتكز ع كاإلعبلف  الر نض  بدكف تنر   طبع.

القكان ف الفق     أبػك القنسػـ  محمػد بػف أحمػد بػف محمػد بػف عبػد اهلل  ابػف اػزم  - ُٕٗ
 ُلبنػػػػػػػنف   ط/  -ب ػػػػػػػركت -: دار القمػػػػػػػـ هػػػػػػػػ(  الننشػػػػػػػرُْٕبػػػػػػػ  الغرنػػػػػػػنط   )ت: الكم
 ـ(.ُٕٕٗ)

 -  الننشػػػػر: رسػػػػنل  الػػػػدكتكراة مغتػػػػذم عمػػػػ  اػػػػنمع الترمػػػػذم  لمسػػػػ كط قػػػكت ال - ُٖٗ
كم ػ  الػدعكة كأصػكؿ الػد ف  قسػـ الكتػنب كالسػن   عػنـ  -انمع  أـ القػرل  مكػ  المكرمػ  

 هػ(. ُِْْالنشر:) 
  البف قدام  المقدس   الننشػر: دار الكتػب العمم ػ   الكنف  ف  فق  اإلمنـ أحمد - ُٗٗ
 ـ(.ُْٗٗ -هػ ُُْْ) ُط/
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هػػػػ(  ّٓٔالكنمػػػؿ فػػػ  ضػػػعفن  الراػػػنؿ  أبػػػك أحمػػػد بػػػف عػػػدم الاراػػػنن   )ت:  - ََِ
 -عمػػػ  محمػػػد معػػػكض   الننشػػػر: الكتػػػب العمم ػػػ  -تحق ػػػؽ: عػػػندؿ أحمػػػد عبػػػد المكاػػػكد

 ـ(.ُٕٗٗ -هػ ُُْٖ) ُلبننف   ط / -ب ركت
التعك ػػؿ  اػػنر الكشػػنؼ عػػف حقػػنئؽ غػػكامض التنز ػػؿ كع ػػكف األقنك ػػؿ فػػ  كاػػك   - َُِ

: دار الكتػػػػنب هػػػػػ (  الننشػػػػر ّٖٓالزمخشػػػػرل  ) ت: اهلل أبػػػػك القنسػػػػـ محمػػػػكد بػػػػف عمػػػػر 
 هػ(. َُْٕ  عنـ الطبع : ) –ب ركت  –العرب  
كشػػؼ الخفػػن  كمز ػػؿ اإللبػػنس  إسػػمنع ؿ بػػف محمػػد بػػف عبػػد ال ػػندم الاراحػػ   - َِِ

 ػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف لحمهػػػػ(  تحق ػػػؽ: عبػػػد أُُِالعامػػػكن  الدمشػػػق   أبػػػك الفػػػدا   )ت: 
 ـ(.َََِ -هػ َُِْ) ُ  الننشر: المكتب  العصر     ط/ كسؼ بف هنداكم

كشػػؼ المشػػكؿ مػػف حػػد ث الصػػح ح ف  أبػػك الفػػرج عبػػد الػػرحمف ابػػف الاػػكزم   - َِّ
 ُط/  –الر ػػػػػنض  -  دار الػػػػػكطف : عمػػػػػ  حسػػػػ ف البػػػػػكاب  الننشػػػػػر: دار النشػػػػرحق ػػػػؽت
 ـ(.ُٕٗٗ -هػ ُُْٖ)

كشؼ غ نهب الظبلـ عف أكهنـ ابل  األكهنـ  سػم منف بػف سػحمنف بػف مصػم   - َِْ
 ُ  ط/هػ(  الننشر: أضكا  السػمؼُّْٗ  النادم  )ت : بف حمداف الخثعم    التبنل 

   بدكف تنر   طبع.
د بػػػػف إبػػػػراه ـ الثعمبػػػػ  الكشػػػػؼ كالب ػػػػنف عػػػػف تفسػػػػ ر القػػػػرآف  أبػػػػك إسػػػػحنؽ أحمػػػػ - َِٓ

 هػ(. ُِِْ  عنـ الطبع:)  -ب ركت  –ح ن  التراث العرب    الننشر: دار إالن سنبكرم
كفن   األخ نر ف  حؿ غن   االختصنر  أبك بكر بف محمػد بػف عبػد المػؤمف بػف  - َِٔ

: عمػػػػ  عبػػػػد الحم ػػػػد هػػػػػ(  تحق ػػػػؽِٖٗلػػػػد ف الشػػػػنفع   )ت: الحسػػػػ ن  الحصػػػػن   تقػػػػ  ا
 ـ(.ُْٗٗ) ُ  ط/ -دمشؽ  –بمطا  كمحمد كهب  سم منف  الننشر: دار الخ ر 

: ت) الحنفػػ   البقػػن  أبػػك الكفػػكم  القر مػػ  الحسػػ ن  مكسػػ  بػػف أ ػػكب  الكم ػػنت – َِٕ
 – الرسػػػنل  مؤسسػػػ : الننشػػػر المصػػػرم  كمحمػػػد    درك ػػػش   تحق ػػػؽ: عػػػدننف(هػػػػَُْٗ
 -ب ركت 
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لبػػػػنب التعك ػػػػؿ فػػػػ  معػػػػنن  التنز ػػػػؿ  عػػػػبل  الػػػػد ف عمػػػػ  بػػػػف محمػػػػد بػػػػف إبػػػػراه ـ  - َِٖ
: دار الكتػػب ه ف  الننشػػر: تصػػح   محمػػد عمػػ  شػػنتحق ػػؽالبغػػدادم الشػػ  ر بنلخػػنزف   

 هػ(. ُُْٓ  عنـ الطبع :) -ب ركت  -العمم   
لسػنف العػرب  محمػد بػف مكػـر بػف عمػ   أبػك الفضػؿ  امػنؿ الػد ف ابػف منظػػكر  - َِٗ

 ّ  ط/ -ب ػػركت  –هػػػ(  الننشػػر: دار صػػندر ُُٕاألنصػػنرم الرك فعػػ  اإلفر قػػ   )ت: 
 هػ (. ُُْْ)

 –الم ػػػزاف  البػػػف حاػػػر العسػػػقبلن    تحق ػػػؽ : دائػػػرة المعػػػرؼ النظنم ػػػ  لسػػػنف  - َُِ
 ـ (.ُُٕٗ-هػ َُّٗ) ِ  ط/ -لبننف  –  الننشر: مؤسس  األعمم  ب ركت  -ال ند
لكامع األنكار الب    كسكاطع األسرار األثر   لشرح الدرة المض   ف  عقد الفرق   - ُُِ

سػػفنر ن  الحنبمػػ   )ت: د بػػف سػػنلـ الالمرضػػ    شػػمس الػػد ف  أبػػك العػػكف محمػػد بػػف أحمػػ
 -هػػػػػػ  َُِْ) ِ  ط/ -دمشػػػػػؽ  –: مؤسسػػػػػ  الخػػػػػنفق ف كمكتبت ػػػػػن هػػػػػػ(  الننشػػػػػرُُٖٖ
 ـ(. ُِٖٗ
المبدع ف  شرح المقنع  إبراه ـ بف محمد بف عبد اهلل بػف محمػد ابػف مفمػ   أبػك  - ُِِ

   -نػنف لب –هػػ(  الننشػر: دار الكتػب العمم ػ   ب ػركت ْٖٖإسحنؽ  برهنف الػد ف  )ت: 
 ـ (. ُٕٗٗ -هػ  ُُْٖ) ُط/

 بػػػػند س بػػػػف محمػػػػد الحم ػػػػد   عبػػػػدالنػػػػذ ر البشػػػػ ر حػػػػد ث مػػػػف التػػػػذك ر ماػػػػنلس – ُِّ
 هػػػَُّْ) ُالد ن ػػ   ط/ الشػػؤكف كزارة مطبكعػػنت: الننشػػر  (هػػػُّٗٓ: ت) الصػػن نا  

 ـ(.ُّٖٗ -

 -صػػم  اهلل عم ػػ  كسػػمـ  -فػػ  شػػرح أحند ػػث خ ػػر البر ػػ   الماػػنلس الكعظ ػػ   - ُِْ
مػػف صػػح   اإلمػػنـ البخػػنرم  شػػمس الػػد ف محمػػد بػػف عمػػر بػػف أحمػػد السػػف رم الشػػنفع  

هػػػ(   حققػػ  كخػػرج أحند ثػػ : أحمػػد فتحػػ  عبػػد الػػرحمف   الننشػػر: دار الكتػػب ٔٓٗ )ت: 
 ـ(.  ََِْ -هػ  ُِْٓ) ُ  ط/ -لبننف  –العمم    ب ركت 

  أبػػػك الحسػػػف نػػػكر الػػػد ف عمػػػ  بػػػف أبػػػ  بكػػػر بػػػف مامػػػع الزكائػػػد كمنبػػػع الفكائػػػد - ُِٓ
: حسنـ الػد ف القدسػ    الننشػر: مكتبػ  القدسػ   هػ(  تحق ؽَٕٖ منف ال  ثم   )ت: سم

 ـ (. ُْٗٗهػ   ُُْْالقنهرة   عنـ النشر:) 
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: دار ننشػرعػنمر الاػزار  الك     تحق ػؽ: أنػكر البػنز مامكع الفتنكل  البف ت م ػ  - ُِٔ
 ـ(. ََِٓ -هػ  ُِْٔ) ّالكفن    ط/

   بدكف تنر   طبع .  الننشر: دار الفكر ذب  لمنككمالمامكع شرح الم - ُِٕ
    د  المرسػػػ   المحكػػػـ كالمحػػػ ط األعظػػػـ  أبػػػك الحسػػػف عمػػػ  بػػػف إسػػػمنع ؿ بػػػف سػػػ  -ُِٖ
 -ب ػركت  –ب العمم ػ  : دار الكتػ ػد هنػداكم   الننشػر: عبػد الحم  تحق ػؽهػ(ْٖٓ) ت: 

 ـ(.َََِ: )  عنـ النشر
المح ط البرهنن  ف  الفق  النعمنن   أبك المعنل  برهػنف الػد ف محمػكد بػف أحمػد  - ُِٗ

ػػنزىةى ال : عبػػد الكػػر ـ هػػػ(  تحق ػػؽُٔٔبخػػنرم الحنفػػ   )ت: بػػف عبػػد العز ػػز بػػف عمػػر بػػف مى
 - هػػػػ ُِْْ) ُلبنػػػنف   ط/ -ب ػػػركت  -سػػػنم  الانػػػدم   الننشػػػر: دار الكتػػػب العمم ػػػ 

 ـ (. ََِْ
  تحق ػػؽ: محمػػكد  مختػػنر الصػػحنح  محمػػد بػػف أبػػ  بكػػر بػػف عبػػدالقندر الػػرازم - َِِ

 ـ(.ُٓٗٗ –هػ ُُْٓ) ُ  ط/ -ب ركت  –: مكتب  لبننف ننشركف خنطر  الننشر
مختصر اإلنصنؼ كالشرح الكب ػر  محمػد بػف عبػد الكهػنب بػف سػم منف التم مػ   - ُِِ

العز ػػز بػػف ز ػػد الركمػػ   د. محمػػد بمتػػنا   د. هػػػ(  تحق ػػؽ : عبػػد َُِٔالناػػدم  )ت: 
   بدكف تنر   . ُ  ط/  -الر نض  –س د حانب   الننشر: مطنبع الر نض 

مختصر الفق  اإلسبلم  ف  ضك  القرآف كالسن   محمد بف إبػراه ـ بػف عبػد اهلل  - ِِِ
هػػ  ُُّْ) ُُالتك ارم  الننشر: دار أصدا  الماتمع  المممك  العرب ػ  السػعكد     ط/

 ـ(. ََُِ -
  ناـ الػد ف  أبػك العبػنس  أحمػد بػف عبػد الػرحمف بػف مختصر من نج القنصد ف - ِِّ

       هػػػػػ(   الننشػػػػر: مكتىبىػػػػ ي دىاًر البى ىػػػػنٍف  دمشػػػػؽ   عػػػػنـ النشػػػػر:ٖٗٔقدامػػػػ  المقدسػػػػ   )ت: 
 ـ(. ُٖٕٗ -هػ  ُّٖٗ) 

دار إح ػػػػن    الننشػػػػر: سػػػػ د    تحق ػػػػؽ: خم ػػػػؿ إبػػػػراهـ افػػػػنؿالمخصػػػػص  البػػػػف  – ِِْ
 ـ(.ُٔٗٗ -هػ ُُْٕ) ُ  ط/ -ب ركت  –التراث العرب  

  أبػػػك عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد العبػػػدرم الفنسػػػ  المػػػػنلك  المػػػدخؿ – ِِٓ
 هػ(   الننشر: دار التراث   بدكف تنر   طبع.ّٕٕالش  ر بنبف الحنج  )ت: 
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  الشػػرنببلل  مراقػػ  الفػػبلح شػػرح مػػتف نػػكر اإل ضػػنح   حسػػف بػػف عمػػنر بػػف عمػػ - ِِٔ
 -هػػػػ  ُِْٓ) ُهػػػػ(   الننشػػػر: المكتبػػػ  العصػػػر     ط/ َُٗٔالمصػػػرم الحنفػػػ   )ت: 

 ـ(. ََِٓ
مرقػػنة المفػػنت   شػػرح مشػػكنة المصػػنب    عمػػ  بػػف )سػػمطنف( محمػػد  أبػػك الحسػػف  - ِِٕ

لبنػػنف  –هػػػ(   الننشػػر: دار الفكػػر  ب ػػركت َُُْنػػكر الػػد ف المػػبل ال ػػركم القػػنرم  )ت: 
 ـ (.ََِِ -هػ ُِِْ) ُ  ط/ -

  أبػػك بكػػر محمػػد بػػف اعفػػر بػػف محمػػد بػػف سػػ ؿ بػػف م نمسػػنكئ األخػػبلؽ كمػػذمك  - ِِٖ
عم ػ : مصػطف  هػ(   حقق  كخرج نصكصػ  كعمػؽ ِّٕشنكر الخرائط  السنمرم  )ت: 

 -هػػػػ  ُُّْ) ُ  الننشػػػر: مكتبػػػ  السػػػكادم لمتكز ػػػع  اػػػدة   ط/بػػػف أبػػػك النصػػػر الشػػػمب 
 ـ(. ُّٗٗ
لحػنكـ الن سػنبكرم     محمػد بػف عبػداهلل أبػك عبػداهلل اح ح فالمستدرؾ عم  الص - ِِٗ

 ُ  ط/ -ب ػػػركت  –: دار الكتػػػب العمم ػػػ  الننشػػػر تحق ػػػؽ: مصػػػطف  عبػػػد القػػػندر عطػػػن 
 ـ(.َُٗٗ –هػ ُُُْ)

  الننشػػر: دار الكتػػب العمم ػػ   المسػػند   لمشػػنفع   ترت ػػب: محمػػد عنبػػد السػػندم – َِّ
   بدكف تنر   طبع. -لبننف  –ب ركت 
م قػػنت: شػػع ب   تعمػػد بػػف حنبػػؿ أبػػك عبػػداهلل الشػػ بنن مسػػند أحمػػد بػػف حنبػػؿ  أح - ُِّ

 .ـ( ُٓٗٗ -هػ  ُُْٔ )ُط/   -القنهرة  –: مؤسس  قرطب  األرنؤكط   الننشر
(  هػػ ِِٗ  ) ت: مد بف عمرك بػف عبػد الخػنلؽ البػزار  أبك بكر أحمسند البزار - ِِّ

المد نػػ   -: مكتبػػ  العمػػـك كالحكػػـ كآخػػر ف   الننشػػررحمف ز ػػف اهلل   : محفػػكظ الػػ  تحق ػػؽ
 ـ (.ََِٗـ   كانت ت ُٖٖٗ) بدأت  ُ  ط/ -المنكرة 
  الننشػػر: مكتبػػ  مػػ  بػػف الحسػػ ف بػػف عمػػ  بػػف أبػػ  طنلػػبمسػػند ز ػػد   ز ػػد بػػف ع - ِّّ

 ـ(. ُٕٖٗ) ِ  ط/ -صنعن   –ال مف الكبرل 
مشنرؽ األنكار عم  صحنح ارثنر  القنض  أبك الفضؿ ع نض بػف مكسػ  بػف  - ِّْ

 : المكتب  العت ق  كدار التراث   بدكف تنر   طبع.  الننشرال حصب  المنلك ع نض 
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  حققػػػ  ككثقػػػ  كأعػػػبلـ فق ػػػن  األقطػػػنر  البػػػف حبػػػنفمشػػػنه ر عممػػػن  األمصػػػنر   - ِّٓ
 –ر الكفػػػن  لمطبنعػػػ  كالنشػػػر كالتكز ػػػع كعمػػػؽ عم ػػػ : مػػػرزكؽ عمػػػ  ابػػػراه ـ   الننشػػػر: دا

 ـ (. ُُٗٗ -هػ  ُُُْ) ُ  ط/ -المنصكرة 
  محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل الخط ػػػب العمػػػرم  أبػػػك عبػػػد اهلل  كلػػػ  المصػػػنب  مشػػػكنة  - ِّٔ
ب ػركت  –  الننشػر: المكتػب اإلسػبلم  هػػ(  تحق ػؽ: األلبػنن ُْٕ ف  التبر ػزم  )ت: الد
 ـ(.ُٖٓٗ) ّ  ط/ -

   -ب ػػركت  –  لؤللبػػنن  تحق قػػنن  الننشػػر: المكتػػب اإلسػػبلم  مشػػكنة المصػػنب   - ِّٕ
 ـ(.ُٖٓٗ) ّط/

المصبنح المن ر ف  غر ب الشرح الكب ر  أحمد بػف محمػد بػف عمػ  الف ػكم  ثػـ  - ِّٖ
  بػػػدكف  -ب ػػػركت  –هػػػػ(   الننشػػػر: المكتبػػػ  العمم ػػػ  َٕٕالحمػػػكم  أبػػػك العبػػػنس  )ت : 

 تنر   طبع.
الػرزاؽ بػف همػنـ الصػنعنن   تحق ػؽ: حب ػب   أبػك بكػر عبػد عبد الػرزاؽ مصنؼ - ِّٗ

 هػ(.َُّْ) ِط/ –ب ركت  –: المكتب اإلسبلم  الرحمف األعظم   الننشر
  مصػػػطف  بػػػف سػػػعد بػػػف عبػػػد  أكلػػػ  الن ػػػ  فػػػ  شػػػرح غن ػػػ  المنت ػػػ  مطنلػػػب - َِْ

نشػر: المكتػب هػػ(  النُِّْ )ت: ح بنن  مكلػدا ثػـ الدمشػق  الحنبمػ الس كط  ش رة  الر 
 ـ (.ُْٗٗ -هػ ُُْٓ) ِاإلسبلم    ط/

مظػػنهر التشػػب  بنلكفػػنر فػػ  العصػػر الحػػد ث كأثرهػػن عمػػ  المسػػمم ف  أبػػك  ح ػػ   - ُِْ
أشػػرؼ بػػف عبػػد الحم ػػد بػػف محمػػد بنرقعػػنف   رسػػنل  دكتػػكرا   الننشػػر: دار ابػػف الاػػكزم   

 بدكف تنر   طبع.
عمػ  معنرج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إل  عمـ األصكؿ   حػنفظ بػف أحمػد بػف  - ِِْ

 –: دار ابػف القػ ـ   الننشرػ(  تحق ؽ: عمر بف محمكد أبك عمرهُّٕٕالحكم   )ت : 
 ـ(. َُٗٗ -هػ  َُُْ) ُ  ط/ -الدمنـ 
  أبػػػك سػػػم منف حمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف إبػػػراه ـ بػػػف الخطػػػنب البسػػػت  معػػػنلـ السػػػنف - ِّْ

 ُ  ط/ -حمػػػػػػب  –هػػػػػػػ(  الننشػػػػػػر: المطبعػػػػػػ  العمم ػػػػػػ  ّٖٖبنلخطػػػػػػنب   )ت:  المعػػػػػػركؼ
 ـ (. ُِّٗ -هػ  ُُّٓ)
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المعتصػػر مػػف المختصػػر مػػف مشػػكؿ ارثػػنر   كسػػؼ بػػف مكسػػ  بػػف محمػػد  أبػػك  - ِْْ
-ب ػركت  –هػ(  الننشر: عػنلـ الكتػب َّٖالمحنسف امنؿ الد ف المىمىط  الحنف   )ت: 

   بدكف تنر   طبع.
المعاػػـ األكسػػط   سػػم منف بػػف أحمػػد بػػف أ ػػكب بػػف مط ػػر المخمػػ  الشػػنم   أبػػك  - ِْٓ

: طنرؽ بف عكض اهلل بف محمػد   عبػد المحسػف هػ(  تحق ؽَّٔنسـ الطبران   )ت: الق
 هػ(. ُُْٓعنـ النشر ) –القنهرة  –  الننشر: دار الحرم ف إبراه ـ الحس ن  بف

هلل  ػنقكت بػف عبػد اهلل الركمػ  الحمػكم     ش نب الػد ف أبػك عبػد امعاـ البمداف - ِْٔ
 ـ(. ُٓٗٗ) ِ  ط/ -ب ركت  -هػ(  الننشر: دار صندرِٔٔ)ت: 
اه ػدم معاـ الع ف   أبػك عبػد الػرحمف الخم ػؿ بػف أحمػد بػف عمػرك بػف تمػ ـ الفر  - ِْٕ

م المخزكم   د إبراه ـ السنمرائ   الننشػر: دار : د م دهػ(  تحق ؽَُٕالبصرم  )ت: 
   بدكف تنر   طبع.ال بلؿكمكتب  
تػػػػػنر عبػػػػػد الحم ػػػػػد عمػػػػػر  )ت: معاػػػػػـ المغػػػػػ  العرب ػػػػػ  المعنصػػػػػرة  د أحمػػػػػد مخ - ِْٖ

 ـ(. ََِٖ -هػ  ُِْٗ) ُ  ط/دة فر ؽ عمؿ  الننشر: عنلـ الكتب  بمسنعهػ(ُِْْ
    تحق ػػػػػؽ: د. محمػػػػػد الحب ػػػػػب ال  مػػػػػ المعاػػػػػـ المخػػػػػتص بنلمحػػػػػدث ف  لمػػػػػذهب  - ِْٗ

 ـ(. ُٖٖٗ -هػ  َُْٖ) ُطنئؼ  ط/الننشر: مكتب  الصد ؽ  ال
معاػـ المنػػنه  المفظ ػ  كفكائػػد فػػ  األلفػنظ  بكػػر بػف عبػػد اهلل أبػػك ز ػد بػػف محمػػد  - َِٓ

هػػ(  الننشػر: ُِْٗبف عبد اهلل بف بكر بف عثمنف بف  ح   بف غ  ب بف محمد  )ت: 
 ـ(. ُٔٗٗ-هػ  ُُْٕ) ّ  ط/ -الر نض  –دار العنصم  لمنشر كالتكز ع 

  عمر بف رضػن بػف محمػد راغػب بػف عبػد الغنػ  كحنلػ  الدمشػؽ المؤلف فمعاـ  - ُِٓ
 –  كدار إح ػػػػن  التػػػػراث العربػػػػ  -ب ػػػػركت  –هػػػػػ(  الننشػػػػر: مكتبػػػػ  المثنػػػػ  َُْٖ )ت: 
   بدكف تنر   طبع. -ب ركت 
عبػد القػندر    حنمػد : إبػراه ـ مصػطف   أحمػد الز ػنت  المؤلفكفالمعاـ الكس ط - ِِٓ

   الننشر: دار الدعكة   بدكف تنر   طبع.امع المغ  العرب  : ممحمد النانر  تحق ؽ
: دار   الننشػػرعاػػ    كحنمػػد صػػندؽ قن بػػ محمػػد ركاس قم معاػػـ لغػػ  الفق ػػن   - ِّٓ

 .ـ ( ُٖٖٗ -هػ  َُْٖ)  ِ ع   ط / النفنئس لمطبنع  كالنشر كالتكز 
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عبػػػد :   تحق ػػػؽف أحمػػػد بػػػف فػػػنرس بػػػف زكر ػػػن  أبػػػك الحسػػػ معاػػػـ مقػػػن  س المغػػػ  - ِْٓ
 ـ(.ُٕٗٗ -هػ ُّٗٗ) ُ: دار الفكر   ط/نشر  النالسبلـ محمد هنركف

  تحق ػػؽ: عػػندؿ بػػف  كسػػؼ العػػزازم  فػػ  الصػػحنب   ألبػػ  نعػػ ـ األصػػب نن معر  - ِٓٓ
 ـ(. ُٖٗٗ -هػ  ُُْٗ) ُ  ط/ -الر نض  -الننشر: دار الكطف لمنشر

  الننشػر: الشػم كب   فؤاد بف عبد العز ػز-ـ صم  اهلل عم   كسم -المعمـ األكؿ - ِٔٓ
   بدكف تنر   طبع.كقع كزارة األكقنؼ السعكد  عم  م
المغػػرب فػػ  ترت ػػب المعػػرب  ننصػػر بػػف عبػػد السػػ د أبػػ  المكػػنـر ابػػف عمػػ   أبػػك  - ِٕٓ

ًزٌل  )ت:  هػػ(  الننشػر: دار الكتػنب العربػ    َُٔالفت   برهنف الػد ف الخػكارزم  الميطىػر 
 بدكف تنر   طبع.

محمػػػػػد بػػػػػف قدامػػػػػ    أبػػػػػك محمػػػػػد مكفػػػػػؽ الػػػػػد ف عبػػػػػد اهلل بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف المغنػػػػػ  – ِٖٓ
هػػ( َِٔ  ثـ الدمشق  الحنبمػ   الشػ  ر بػنبف قدامػ  المقدسػ   )ت: الامنع م  المقدس 

 ـ (.ُٖٔٗ -هػ ُّٖٖ  الننشر: مكتب  القنهرة   تنر   النشر: ) 
إح ػػػػن    دار ف عمػػػػر المعػػػػركؼ بفخػػػػر الػػػػد ف الػػػػرازممفػػػػنت   الغ ػػػػب   محمػػػػد بػػػػ - ِٗٓ

 .بدكف تنر   طبع – ركت ب -التراث العرب  
أبػػػ  بكػػػر بػػػف قػػػ ـ  مفتػػػنح دار السػػػعندة كمنشػػػكر كال ػػػ  العمػػػـ كاإلرادة  محمػػػد بػػػف - َِٔ

   بدكف تنر   طبع. -ب ركت  –: دار الكتب العمم   الاكز    الننشر
ب غػػالمفػػردات فػػ  غر ػػب القػػرآف  أبػػك القنسػػـ الحسػػ ف بػػف محمػػد المعػػركؼ بنلرا - ُِٔ

: صػػفكاف عػػدننف الػػداكدم  الننشػػر: دار القمػػـ  الػػدار هػػػ(  تحق ػػؽَِٓاألصػػف نن   )ت: 
 هػ(. ُُِْ) ُ  ط/-دمشؽ   ب ركت  –الشنم   

  عمػػ  بػػف نػػن ؼ الشػػحكد  البنحػػث فػػ  ؿ فػػ  فقػػ  الػػدعكة إلػػ  اهلل تعػػنل المفصػػ - ِِٔ
المكافػؽ:  -هػػ  ُِْٖامػندل ارخػرة )  ِٗالقرآف كالسنَّ   امع ن كنسػق ن كف رسػ ن فػ  

 ـ(. َِٕ/ٕ/ ُْ
أبك العبَّنس أحمىدي بفي الش ً  المرحػكـً   ف ـ لمن أشكؿ مف تمخ ص كتنب مسمـالم - ِّٔ

ـى الحػنفظ   األنصػنرم  القرطبػ     تحق ػؽ: مح ػ  الػد ف  ٍفصو عيمىرى بػًف إبػراه  الفق ً  أب  حى
مشػػؽ  كدار الكمػػـ ب ػػركت  دب مسػػتك  ك كسػػؼ عمػػ  بػػد كم  الننشػػر: دار ابػػف كث ػػر  د ػػ

 هػ(.ُُْٕ) ُالط ب  دمشؽ  ب ركت  ط/
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  أبػػػػك الكل ػػػػد محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف رشػػػػد القرطبػػػػ   )ت: المقػػػػدمنت المم ػػػػدات - ِْٔ
 ـ(. ُٖٖٗ -هػ  َُْٖ) ُ  ط/  الننشر: دار الغرب اإلسبلم هػ(َِٓ
مقدم  ابف خمدكف  عبد الرحمف بف محمد بف محمد  ابف خمػدكف أبػك ز ػد  كلػ   - ِٓٔ

 -: خم ػػؿ شػػحندة  الننشػػر: دار الفكػػرهػػػ(  تحق ػػؽَٖٖشػػب م   )ت: الػػد ف الحضػػرم  اإل
 ـ (.ُٖٖٗ -هػ َُْٖ) ِ  ط/ -ب ركت 
  الننشػر: دار العنصػم   ل  بف فكزاف بف عبد اهلل الفػكزاف  صن  الممخص الفق - ِٔٔ

 هػ(.ُِّْ) ُالر نض  المممك  العرب   السعكد     ط/
مننر القنرم شرح مختصر صح   البخنرم   حمزة محمد قنسـ  الننشر: مكتبػ   - ِٕٔ

المممكػػ   -مكتبػػ  المؤ ػػد  الطػػنئؼ ك   -الام كر ػػ  العرب ػػ  السػػكر   -دار الب ػػنف  دمشػػؽ 
 ـ(. َُٗٗ -هػ  َُُْ  عنـ النشر: )-العرب   السعكد  

  عمػػػػ  أحمػػػػد مػػػػدككر  الننشػػػػر: دار الفكػػػػر منػػػػنهر الترب ػػػػ  أسسػػػػ ن كتطب قنت ػػػػن - ّٖٔ
 ـ(. ََُِ -هػ  ُُِْ) ُالعرب   ط/

  محمػد بػف الحسػ ف بػف القنسػـ بػف محمػد  منت   المراـ ف  شرح آ ػنت األحكػنـ - ِٗٔ
 هػ(. ُّٕٓ) ِالننشر: مكتب  ال مف الكبرل  ط/

المنثػػػكر فػػػ  القكاعػػػد الفق  ػػػ    بػػػدر الػػػد ف محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل الزركشػػػ   )ت:  - َِٕ
 ـ(.ُٖٓٗ -هػ َُْٓ) ِ  ط/الننشر: كزارة األكقنؼ الكك ت   هػ( ْٕٗ
رنن الحنضػػر  عمػػ  عبػػد من ػػنج المحػػدث ف فػػ  القػػرف األكؿ ال اػػرم كحتػػ  عصػػ - ُِٕ

 بدكف تنر   طبع.  ر: ال  ئ  المصر   العنم  لمكتنب  الننشالبنسط مز د
: دار خطػػػن    محمػػػد عمػػػ  األخػػػرش  الننشػػػرالمن ػػػنج النبػػػكم فػػػ  تصػػػح   األ - ِِٕ

 .ـ ( ََُِ -هػ  َُّْ)  ُمنشر  ط/الصم ع  ل
: دار إح ػػن  التػػراث   الننشػػرسػػمـ بػػف الحاػػنج   لمنػػككمالمن ػػنج شػػرح صػػح   م - ِّٕ

 هػ (.ُِّٗ) ِ  ط/ -ب ركت  –العرب  
نبػػػػكم فػػػػ  معنلاػػػػ  مكاقػػػػؼ مػػػػف أخطػػػػن  أفػػػػراد فػػػػ  الماتمػػػػع المػػػػن ر التربػػػػكم ال - ِْٕ

  أحمػػػد بػػػف هػػػػ ( ُِٖبك ػػػ  ( البػػػف هشػػػنـ   )ت: المػػػدن   مػػػف خػػػبلؿ كتػػػنب ) السػػػ رة الن
 ُِْٖ  عػنـ النشػر: ) : رابطػ  العػنلـ اإلسػبلم   الننشػربػنرم كتبػ ع ؿ بػف عبػد الإسمن
 ـ(.  ََِٕهػ   
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 كسػػؼ بػػف تغػػرم بػػردم بػػف عبػػد اهلل المن ػػؿ الصػػنف  كالمسػػتكف  بعػػد الػػكاف     - ِٕٓ
هػػ(  حققػ  ككضػع حكاشػ  : د. ْٕٖ  )ت: الحنف   أبك المحنسف  امنؿ الػد فالظنهرم 

   بدكف تنر   طبع.المصر   العنم  لمكتنبمحمد محمد أم ف  الننشر: ال  ئ  
حكػػ ـ الترمػػذم   محمػػد بػػف عمػػ  بػػف الحسػػف بػػف بشػػر  أبػػك عبػػد اهلل  الالمن  ػػنت – ِٕٔ
: محمػػػد عثمػػػنف الخشػػػت   الننشػػػر: مكتبػػػ  القػػػرآف لمطبػػػع كالنشػػػر هػػػػ(  تحق ػػػؽَِّ )ت: 

 ـ(.ُٖٔٗ -هػَُْٔ  عنـ النشر:)  -القنهرة  مصر  -كالتكز ع 
  أبك الحسف نكر الد ف عم  بف أب  بكر بػف لظم ف إل  زكائد ابف حبنفمكارد ا - ِٕٕ
ان   عبػد  عمػ  الككشػؾ : حسػ ف سػم ـ أسػد الػٌدار هػ(  تحق ؽَٕٖ منف ال  ثم   )ت: سم

ـ  َُٗٗ) -هػػػ(  ُُِْ - ُُُْ) ُ  ط/  -دمشػػؽ  -  الننشػػر: دار الثقنفػػ  العرب ػػ 
 ـ(. ُِٗٗ-

ر بنلشػػنطب     إبػػراه ـ بػػف مكسػػ  بػػف محمػػد المخمػػ  الغرنػػنط  الشػػ  المكافقػػنت – ِٖٕ
: دار ابػف عفػنف مشػ كر بػف حسػف آؿ سػممنف  الننشػر : أبػك عب ػدةهػ(  تحق ؽَٕٗ: )ت

 ـ(.ُٕٗٗ -هػُُْٕ) ُ  ط/
مكاهػػب الام ػػؿ فػػ  شػػرح مختصػػر خم ػػؿ  شػػمس الػػد ف أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف  - ِٕٗ

محمد بف عبد الرحمف الطرابمس  المغرب   المعػركؼ بنلحطػنب الر ع نػ  المػنلك    )ت: 
 ـ(.ُِٗٗ -هػ ُُِْ) ّهػ(  الننشر: دار الفكر  ط/ْٓٗ
بنألنظم  المعمكؿ ب ػنف  المممكػ  العرب ػ  المكسكع  الاننئ   اإلسبلم   المقنرن   - َِٖ

السػػػعكد     سػػػعكد بػػػف عبػػػد العػػػنل  البػػػنركدم العت بػػػ    عضػػػك ه ئػػػ  التحق ػػػؽ كاإلدعػػػن  
 هػ (.ُِْٕ) ِ  ط/الر نضالعنـ فرع منطق  

 –  صػػندر عػػف: كزارة األكقػػنؼ كالشػػئكف اإلسػػبلم   المكسػػكع  الفق  ػػ  الكك ت ػػ  - ُِٖ
 .هػ( ُِْٕإل    –هػ َُْْ) مف ُ  ط/ -الكك ت 
مكسػػػػكع  المفػػػػنه ـ اإلسػػػػبلم   العنمػػػػ   صػػػػندر عػػػػف المامػػػػس األعمػػػػ  لمشػػػػئكف  - ِِٖ
 .  بدكف تنر   طبع -مصر –سبلم   اإل

مكسػػػكع  كشػػػنؼ اصػػػطبلحنت الفنػػػكف كالعمػػػـك  محمػػػد بػػػف عمػػػ  ابػػػف القنضػػػ   - ِّٖ
هػػػ(  تحق ػػؽ: د. ُُٖٓ )ت:  محمػػد حنمػػد بػػف محٌمػػد صػػنبر الفػػنركق  الحنفػػ  الت ػػننكم

 ـ(.ُٔٗٗ) ُ  ط/ -ب ركت  –عم  دحركج   الننشر: مكتب  لبننف ننشركف 
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ؿ محمػد بػػف عبػػد   أبػك سػػ سػمؼ فػػ  العق ػدة كالمػػن ر كالترب ػػ مكسػكع  مكاقػػؼ ال - ِْٖ
   -مصػػػػر –  الننشػػػػر: المكتبػػػػ  اإلسػػػػبلم   لمنشػػػػر كالتكز ػػػػع  القػػػػنهرة الػػػػرحمف المغػػػػراكم

   بدكف تنر   طبع.ُ  ط/ -المغرب  –مراكش لمكتنب   النببل ك 
أنس أبػك عبػداهلل األصػبح    تحق ػؽ: محمػد فػؤاد مكطع اإلمنـ منلؾ   منلؾ بف  - ِٖٓ

 .(هػَُّٕ عنـ النشر:)   -مصر  –: دار إح ن  التراث العرب  عبد البنق   الننشر
الننشػر: أضػكا    : عبػد العز ػز بػف صػنل  الطك ػنف  تحق ػؽالنبكات  البػف ت م ػ  - ِٖٔ

 ـ(.َََِ-هػَُِْ) ُ  ط/لر نض  المممك  العرب   السعكد  السمؼ  ا
الناػػـك الزاهػػرة فػػ  ممػػكؾ مصػػر كالقػػنهرة    كسػػؼ بػػف تغػػرم بػػردم بػػف عبػػد اهلل  – ِٕٖ

  الننشػػػػر: كزارة الثقنفػػػػ  هػػػػػ(ْٕٖالمحنسػػػػف  امػػػػنؿ الػػػػد ف  )ت: الظػػػػنهرم الحنفػػػػ   أبػػػػك 
   بدكف تنر   طبع.-مصر  -كاإلرشند القكم   دار الكتب

 .ُ: دار ن ض  مصر  ط/نحك تفس ر مكضكع   محمد الغزال   الننشر - ِٖٖ
  عبد الرحمف بف عبد السػبلـ الصػفكرم   )ت: نزه  المانلس كمنتخب النفنئس - ِٖٗ
 هػ (.ُِّٖ  عنـ النشر:)  -مصر  –هػ(   الننشر: المطبع  الكنستم   ْٖٗ
أحمػد بػف    شمس الد ف محمػد بػف أبػ  العبػنسن نجن ن   المحتنج إل  شرح الم - َِٗ

أخ ػػرة  /  ط -ب ػػركت  -هػػػ(  الننشػػر: دار الفكػػرََُْ )ت: حمػػزة شػػ نب الػػد ف الرممػػ 
 ـ(.ُْٖٗ-هػَُْْ) –

  عبػد الممػؾ بػف عبػد اهلل بػف  كسػؼ بػف محمػد   المطمب ف  درا ػ  المػذهبن ن  - ُِٗ
: أ. د. عبػػػػد حققػػػ  كصػػػنع ف نرسػػػ هػػػػػ(  ْٖٕ  )ت: "بإمػػػنـ الحػػػرم ف"الاػػػك ن   الممقػػػب 

 ـ(.ََِٕ-هػُِْٖ) ُ  ط/  الننشر: دار المن نجالعظ ـ محمكد الٌد ب
الن ن ػػػ  فػػػ  غر ػػػب الحػػػد ث كاألثػػػر  المبػػػنرؾ بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد  - ِِٗ

  محمػػػػػكد محمػػػػػد حمػػػػػد الػػػػػزاكمهػػػػػػ(  تحق ػػػػػؽ: طػػػػػنهر أَٔٔالاػػػػػزرم ابػػػػػف األث ػػػػػر  )ت: 
 ـ(.ُٕٗٗ -هػ ُّٗٗ  عنـ النشر: )-ب ركت  –   مم  الننشر: المكتب  العالطننح 

  الننشػر  نر شرح منتقػ  األخبػنر  لمشػككنن ن ؿ األكطنر مف أحند ث س د األخ - ِّٗ
 .(ـُّٗٗ - هػُُّْ)ُط/ : إدارة الطبنع  المن ر    
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ن ؿ الم رب بشرح دل ؿ الطنلب  عبد القندر بػف عمػر بػف عبػد القػندر ابػف عمػر  - ِْٗ
ػػػم منف عبػػػد اهلل  تحق ػػػؽهػػػػ(ُُّٓ)ت: بػػػف أبػػػ  تغمػػػب بػػػف سػػػنلـ التغمبػػػ    : د. محمػػػد سي

 ـ(. ُّٖٗ -هػ  َُّْ) ُ  ط/ -الكك ت  -  الننشر: مكتب  الفبلحاألشقر
  الكبلبػػػنذمال دا ػػػ  كاإلرشػػػند فػػػ  معرفػػػ  أهػػػؿ الثقػػػ  كالسػػػداد  أحمػػػد بػػػف محمػػػد  -ِٓٗ
 هػ (.َُْٕ) ُ  ط/ -ب ركت  –  الننشر: دار المعرف  : عبد اهلل الم ث تحق ؽ
هد ػػ  العػػنرف ف أسػػمن  المػػؤلف ف كآثػػنر المصػػنف ف  إسػػمنع ؿ بػػف محمػػد أمػػ ف بػػف  – ِٔٗ

الننشػػػػر: طبػػػػع بعنن ػػػػ  ككنلػػػػ  المعػػػػنرؼ هػػػػػ(  ُّٗٗم ػػػػر سػػػػم ـ البنبػػػػنن  البغػػػػدادم  )ت: 
 ـ(.ُُٓٗعنـ )  م  ف  مطبعت ن الب    استننبكؿالام
: أحمػػد   تحق ػػؽهػػػ(ْٕٔالصػػفدم  )ت:   صػػبلح الػػد ف خم ػػؿ الػػكاف  بنلكف ػػنت - ِٕٗ

 ـ(.َََِ -هػَُِْ  عنـ النشر: ) -ب ركت  –  الننشر: دار إح ن  التراث األرننؤكط
: أحمػػػد محمػػػكد إبػػػراه ـ   محمػػػد محمػػػد   تحق ػػػؽلمغزالػػػ الكسػػػ ط فػػػ  المػػػذهب   - ِٖٗ

 هػ (.ُُْٕ) ُ  ط/ -القنهرة  –تنمر  الننشر: دار السبلـ 
كف ػػنت األع ػػنف كأنبػػن  أبنػػن  الزمػػنف  أبػػك العبػػنس شػػمس الػػد ف أحمػػد بػػف محمػػد  - ِٗٗ

: إحسػػنف هػػػ(  تحق ػػؽُٖٔ )ت: بػػف إبػػراه ـ بػػف أبػػ  بكػػر ابػػف خمكػػنف البرمكػػ  اإلربمػػ  
   ـ (.ُْٗٗإل   –ـ ُُٕٗ)مف  ُ  ط/ -ب ركت  –الننشر: دار صندر   عبنس
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 .  المحتوياتًا: فيرس تاسع

 الصفحة  الموضوع 
 ُ   البحث مقدمة
 ٓ البحثأهم   

 ٔ البحثأسبنب اخت نر 
 ٔ 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
 ِّ العنوان لمفردات واالصطبلحية المغوية التعريفات المطمب األول:
 ِّ تعر ؼ المن ر الفرع األكؿ: 
 ِْ تعر ؼ النبكة الفرع الثنن : 
 ِٔ تعر ؼ العبلج الفرع الثنلث: 
 ِٖ  لقكؿتعر ؼ االفرع الرابع: 

 ِٖ ـ تعر ؼ الذٌ الفرع الخنمس: 
 ِٗ "كمركب إضنف   "ر ؼ القكؿ المذمـك تع

 َّ المبحث الثاني: التعريف بنموذجي البحث "البخاري ، ومسمم"
 ُّ التعر ؼ بنإلمنـ البخنرمالمطمب األكؿ: 
 ّٖ التعر ؼ بنإلمنـ مسمـالمطمب الثنن : 

 ْْ المبحث الثالث: التعريف بكتابي البخاري ومسمم
 ْٓ المطمب األكؿ: التعر ؼ بصح   البخنرم
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 ْٖ المطمب الثنن : التعر ؼ بصح   مسمـ
 َٓ ، األسباب والعبلجلقولية العقديةمجاالت الذم االفصل األول: 

 ُٓ المبحث األول: التكفير والتفسيق لآلخرين
 ِٓ : تعر ؼ التكف ر كالتفس ؽ المطمب األكؿ
 ْٓ : خطكرة التكف ر كالتفس ؽ كاألمكر المترتب  عم  منالمطمب الثنن 
 ٚ٘ األسبنب النبك   ف  ذـٌ التكف ر كالتفس ؽ لآلخر ف : المطمب الثنلث
 ُٔ ف  العبلج  –صم  اهلل عم   كسمـ  –: طر ق  النب  المطمب الرابع
 ْٔ والتفضيل: اإلطراء المبحث الثاني
 ٓٔ : تعر ؼ اإلطرا  كالتفض ؿ المطمب األكؿ
 ٕٔ األسبنب النبك   ف  ذـٌ  اإلطرا  كالتفض ؿ : المطمب الثنن 
 ُٕ : طر ق  العبلج النبكم لئلطرا  كالتفض ؿ المطمب الثنلث

 ٕٕ المبحث الثالث: الحمف واأليمان
 ٖٕ   : تعر ؼ الحمؼ كاأل منفب األكؿالمطم

 َٖ األسبنب النبك   ف  ذـٌ كثرة الحمؼ كاأل منف : الثنن المطمب 
 ٖٗ  لمف كقع ف  الحمؼ كاأل منف  المطمب الثنلث: طر ق  العبلج النبكم

 ّٗ : التطير والتشاؤمالمبحث الرابع
 ْٗ : تعر ؼ التط ر كالتشنـؤ المطمب األكؿ
 ٔٗ األسبنب النبك   ف  ذـٌ التط ر كالتشنـؤ : المطمب الثنن 
 ٗٗ : طر ق  العبلج النبكم لمتط ر كالتشنـؤالمطمب الثنلث

 َُّ : الشيادة ألحد بالجنة أو النارالمبحث الخامس
 َُْ الننرك الان    ك   : تعر ؼ الش ندةالمطمب األكؿ
 َُٔ  األسبنب النبك   ف  ذـٌ الحكـ بنلش ندة  لمع ف بدكف دل ؿ  :المطمب الثنن 
 َُُ العبلج النبكم ف مف ش د ألحد بنلان  أك الننر: طر ق  المطمب الثنلث

 ُُْ : التشبو القوليالمبحث السادس
 ُُٓ : تعر ؼ التشب  القكل  المطمب األكؿ
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 ُُٔ صكر التشب  القكل  بنلكفنر  كضكابط  : المطمب الثنن 
 َُِ  األسبنب النبك   ف  ذـٌ التشب  القكل   :المطمب الثنلث
 ٖٕٔ طر ق  العبلج النبكم لمتشب  القكل : المطمب الرابع

 ُِٕ الفصل الثاني: مجاالت الذم القولية الُحكمية ،األسباب والعبلج
 ُِٖ : طمب اإلمارةالمبحث األول
 ُِٗ : تعر ؼ اإلمنرة المطمب األكؿ
 ُُّ : حكـ طمب اإلمنرةالمطمب الثنن 
 ُُْ األسبنب النبك   ف  ذـٌ طمب اإلمنرة : المطمب الثنلث
 ُْٔ : طر ق  العبلج النبكم ف  ذـ اإلمنرة   كالحكم  من نالمطمب الرابع
 ُْٖ : تمني لقاء العدوالمبحث الثاني
 ُْٗ : تعر ؼ تمن  لقن  العدك المطمب األكؿ
 َُٓ : حكـ تمن  لقن  العدكالمطمب الثنن 

 ُٔٓ األسبنب النبك   ف  ذـٌ تمن  لقن  العدك : الثنلث المطمب
 ُٕٓ : طر ق  العبلج النبك   ف  التعنمؿ مع تمن  لقن  العدكالمطمب الرابع
 ُٗٓ : تمني الموتالمبحث الثالث
 َُٔ : تعر ؼ تمن  المكت المطمب األكؿ
 ُُٔ : حكـ تمن  المكتالمطمب الثنن 
 ُٓٔ  األسبنب النبك   ف  ذـٌ تمن  المكت  :المطمب الثنلث
 ُٔٔ العبلج النبك   ف مف تمن  المكت: طر ق  المطمب الرابع
 ُٕٔ : إفشاء األسرارالمبحث الرابع
 ُٖٔ : تعر ؼ إفشن  األسرارالمطمب األكؿ
 ُٗٔ : حكـ إفشن  األسرارالمطمب الثنن 
 ُٕٓ األسبنب النبك   ف  ذـٌ إفشن  األسرار الزكا   : المطمب الثنلث
 ُٕٕ : طر ق  العبلج النبكم ف مف  فش  األسرار الزكا               المطمب الرابع

 ٜٚٔ : كفران العشيرالمبحث الخامس
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 َُٖ : تعر ؼ كفراف العش ر المطمب األكؿ
 ُُٖ : حكـ كفراف العش رالمطمب الثنن 
 ُٖٓ األسبنب النبك   ف  ذـٌ كفراف العش ر : المطمب الثنلث
 ُٖٔ العبلج النبكم ف مف  كفر العش ر: طر ق  المطمب الرابع

 ُٕٖ : النياحة عمى الميتالمبحث السادس
 ُٖٖ : تعر ؼ الن نح  المطمب األكؿ
 ُٖٗ : حكـ الن نح المطمب الثنن 
 ُْٗ األسبنب النبك   ف  ذـٌ الن نح  : المطمب الثنلث
 ُٕٗ : طر ق  العبلج النبكم لمن نح المطمب الرابع

 َُِ األسباب والعبلجاألخبلقية والسموكية،الفصل الثالث: مجاالت الذم القولية 
 َِِ المبحث األول: المعن

 َِّ : تعر ؼ المعف المطمب األكؿ
 َِْ األسبنب النبك   ف  ذـٌ المعف : المطمب الثنن 
 َِٔ : طر ق  العبلج النبكم ف مف لعفالمطمب الثنلث

 ُُِ المبحث الثاني: السبّ 
 ُِِ : تعر ؼ السٌب المطمب األكؿ
 ُِّ األسبنب النبك   ف  ذـٌ السبٌ  : المطمب الثنن 
 ُِٗ : طر ق  العبلج النبكم ف مف سبٌ المطمب الثنلث

 ِِّ المبحث الثالث: الشتم
 ِِْ : تعر ؼ الشتـ المطمب األكؿ
 ِِٓ  األسبنب النبك   ف  ذـٌ الشتـ  :المطمب الثنن 
 ٕٕٚ طر ق  العبلج النبكم ف مف شتـ: المطمب الثنلث
 ِِٖ : الكذبالمبحث الرابع
 ِِٗ : تعر ؼ الكذب المطمب األكؿ

 َِّ : مف صكر الكذبمطمب الثنن ال
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 ِّٓ األسبنب النبك   ف  ذـٌ الكذب المطمب الثنلث: 
 ِّٕ : طر ق  العبلج النبكم ف مف كذبالمطمب الرابع

 َِْ المبحث الخامس: الغيبة
 ُِْ : تعر ؼ الغ ب   المطمب األكؿ
 ِِْ األسبنب النبك   ف  ذـٌ الغ ب  : المطمب الثنن 
 ِْْ : طر ق  العبلج النبكم ف مف اغتنبالمطمب الثنلث

 ِْٕ المبحث السادس: النميمة
 ِْٖ : تعر ؼ النم م المطمب األكؿ
 ِْٗ األسبنب النبك   ف  ذـٌ النم م  : المطمب الثنن 

 ُِٓ : طر ق  العبلج النبكم ف مف نـٌ الثنلثالمطمب 
 ِٓٓ المبحث السابع: الجدال

 ِٔٓ : تعر ؼ الاداؿالمطمب األكؿ
 ِٕٓ األسبنب النبك   ف  ذـٌ الاداؿ : المطمب الثنن 
 َِٔ : طر ق  العبلج النبكم ف مف اندؿالمطمب الثنلث
 ِِٔ : التعدي في الدعاءالمبحث الثامن
 ِّٔ الدعن ك م تعر ؼ التعدٌ : المطمب األكؿ

 ِْٔ المطمب الثنن : مف صكر التعدم ف  الدعن 
 ِٖٔ األسبنب النبك   ف  ذـٌ  التعدم ف  الدعن  : المطمب الثنلث
 ٕٓٚ : طر ق  العبلج النبكم ف مف تعدل ف  الدعن المطمب الرابع

 ِِٕ الخــــاتمة
 ِّٕ النتنئر كالفكائد الت  تكصؿ إل  ن البنحث

 ِٕٓ التكص نت الت   يكًص  ب ن البنحث
 ِٕٔ ف رس ار نت القرآن  

 َِٖ ف رس األحند ث النبك  
 ِٖٗ ف رس ارثنر
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 ِٖٗ األشعنرف رس 
 ِٖٗ األعبلـف رس 

 ِْٗ 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. 



 

B 
 

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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