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رت ىذا يْ لو غَ : هدِ قاؿ في غَ  في يومو إالا  اً كتاب ب إنسافٌ تُ كْ إنو ال يَ "
ـ ىذا الكالـ د  ولو قُ ،تحسفُيسيد ىذا لكاف ولو زِ  ،الكتاب لكاف أحسف

وىو دليؿ  ،ربَ ، وىذا مف أعظـ العِ ؿْ مَ جِ ولو ترى ىذا المكاف أَ  ،أفضؿ
 (1)"شرممة البا عمى جُ  قصِ النا عمى استيالء 

 (2) -رحمو ا تعالى  –ي انِ سَ بيْ لَ حيـ اْ لمقاضي عبد الرا 

                                                           

 (. 19)، المقدمة مقديش محمكد، ل( انظر: نزىة األنَّظار في عجائب التَّكاريخ كاألخبار1)
ٍبػػد الػػرَّ  (2) ػػد. القا ػػي اللا ػػؿ مبػػك عمػػي، ابػػف عى ػػد ٍبػػف الملػػرج ٍبػػف مىٍحمى حيـ ٍبػػف عمػػي ٍبػػف اٍلح ػػف ٍبػػف اٍلحى ىػػف ٍبػػف مىٍحمى

ػػػف، المَّخمػػػي البى  ْىٍ ػػػقؤلنَّي المكلػػػد، الم،ػػػرم الػػػدار، )ت: القا ػػػي األشػػػرؼ مىبًػػػي اٍلحى ى ق(، الكاتػػػب،  596ٍي ػػػاني، ال
ًلد ًفي مي كلة ال،َّ ،احب ديكاف األنَّشاء ًفي الدَّ  مادنت،ى بلحيَّة كبْدىا، كي  نة ت ع كعشريف كخم مائة،  ،اآلخرة مؼ جي

لػي مىبيػفيػك  يف. كفي ن بتو ًإلىى بىٍي اف تجػكززكلقبو محيي الد   نمػا كي كهي ق ػاءىا، فميػذا ني ػب إلييػا". تػاريخ لػيس منيػا، كام
 (.12/1703اإل بلـ لمذىبي )
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 اإلهذاء
 

 

 : بحثي ىذا يدىْ أُ 

 .ى نبض قمبي وروحي أمي الحنونةإل -
 ر حياتي وتاج رأسي أبي الغالي.إلى فخ -
درويش ونواؿ  سعيد ي محمداحماو  ووالديولى زوجي الغالي سامي محمد درويش، إ -

خوانو  لحويطيمحمد ا  وأىمو.وا 
 ابنتي األميرة  سممى سامي درويش.قرة عيني ذريتي و إلى  -
 .بعسا وأخواتي ال عةسالتا إلى إخواني  -
مجمس  ادي الدعوي فيالنا إلى صديقات الدرب وشقيقات الروح  الداعيات طالبات  -

 طالبات الجامعة اإلسالمية بغزة .
 عاء عمي البموي. إلى صديقتي الحبيبة  دُ  -
 لكبير.ا َرْيجبُ لْ سجد اَ مَ ، يو وأىمو وربعو وحفظة القرآف فيوى مسجدي الذي أنتمي إلإل -
 .المباركة القدس انتفاضة وثوار وأىمو المبارؾ القدس إلى  -
 .المياميف والجرحي األبطاؿ واألسرى وفمسطيف اإلسالمية األمة شيداء إلى -
 .بصدؽ عطاءه وأكرمنييومًا بعممو  إلى كؿ مف تفّضؿ عميا  -
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ـز  الػػذم بنْمتػػوً  للً  الحمػػدي  ػػ تػػت  نػػزؿز تى تى  ، كبل ػػموً كالغايػػاتي  المقا،ػػدي  الحات، كبتكفيقػػو تتحقػػؽي ال،َّ
ـْ َصأأأَؽْرُتْؿ : لئلمتثػػػاؿ لقكلػػػو  ػػػبحانو كتْػػػالى داناحمػػػات، الػػػذم ىىػػػكالرَّ  الخيػػػراتي 

ُؽأأأْؿ َفأأأاِ ُم َن َر ]َوإِْذ َتأأأَلذ 

ػَ  ـَ ـْ 
ُؽْؿ َوَفاِ َِزيَدك   .يتدم لكال مف ىدانا اللنى كما كنا لً  [،7: ]إبراىيـ ْرُتْؿ إِن  َظَذاِِب َفَشِديٌد[َٕ

ػػٍلكة خمقػػو، كخػػاتـ ر ػػمو، محمػػد بػػف عبػػد الل،  تْػػالىى ،ػػمكات الل كىػػزٍ كمى  كت ػػميماتو عمػػى ،ى
 ،مْممنػػا كقػػدكتنا اس مجمْػػيف، كنْمػػة عمػػى المػػ منيفالنَّػػالػػذم مر ػػمو رحمػػة لمْػػالميف، كحجػػة عمػػى 

 كرد قدك 
 ،ػؿَّ  ،(1)«الماػوَ  َيْشػُكرُ  اَل  اَس الناػ َيْشػُكرُ  اَل  َمػفْ »: قػاؿ  رسػوؿ ا أفا  ىريػرة  عف أبي

 عميؾ الل يا عمـ اليدل مما بْد،،،

ًْ  حػػبَّ  قمكبنػػا فػػي كزرعػػكا ان،نبرا ػػ حياتنػػا فػػي كػػانكا ألنػػاس كالْرفػػاف كرالش ػػ بجزيػػؿ متقػػدـ فػػيني   مػػـال
 ،حرفػػػان  عممنػػػي مػػػف كػػػؿ بشػػػكرم فػػػأعـز  الغػػػراس، فأح ػػػنكا ريؼالشَّػػػ الحػػػديث لْمػػػـ كاالنتمػػػاء ،رعيالشَّػػػ

 بنػت محمػد ليمػى/ الػدكتكر يالتَّ ر ػ عمػى المشػرفة م ػتاذتي بشػكرم كمخػص ،الْمػـ طمبعمى  كحثني
 المباركػة الجيػكد مْػي كبػذليا ي،التَّ ر ػ عمػى إشػراؼ مف بو تل مت لما -اىاعى كرى  اللي  حلظيا– ا ميـ

  كالمنَّة.  دي مٍ الحى  كللً  كرةال،ز  بيذه إنجازىا في األثر ليا كانت يالتَّ  ائح،َّ لنَّ اك  كجيوالتَّ  في

 

                                                           

 (1954 رقػـ /4/339) إليػؾ مح ػف لمػف كرالشَّػ فػي جػاء مػا بػاب الب ر، مبكاب كتاب  ننو، في رًمًذمز التَّ  مخرجو (1)
دَّثىنىا مَّدو  ٍبفي  مىٍحمىدي  حى نىا: قىاؿى  ميحى ٍبدي  مىٍخبىرى ػدَّثىنىا: قىاؿى  الميبىارىؾً  ٍبفي  المَّوً  عى ًبيػعي  حى ػدَّثىنىا: قىػاؿى  ميٍ ػًمـو  ٍبػفي  الرَّ ػدي  حى مَّ ، ٍبػفي  ميحى عػف  ًزيىػادو

ٍيرىةى  مىًبي  .«الحديث»: َقاؿَ   النَّبي عىفً  ىيرى
 : تخريج الحديث

 كمخرجو الطيال ػي، بنحكه (4811 رقـ /4/255) كؼ،ري ٍْ المى  رً كٍ شي  في باب األدب، كتاب  ننو، في داكد مبك اخرجو
بنحػكه، كالبخػارم فػي األدب ( 7495رقػـ  /7/295محمد بػف حنبػؿ فػي م ػنده )، ك (2613 رقـ /4/232) م نده في

جمػػػيْيـ مػػػف طريػػػؽ الربيػػػع بػػػف م ػػػمـ ( 3407رقػػػـ  /8/198) ف حبػػػاف فػػػي ،ػػػحيحو( كابػػػ218رقػػػـ  /1/85الملػػػرد)
 .بملظو

ػػًديثه  ىىػػذىا. رمػػذمالتَّ  قػػاؿ: صػػحي ، والحكػػـ عمػػى إسػػناده ػػًحيحه  حى  فػػي ،ػػحيح: األلبػػاني كقػػاؿ (،4/339 ػػننو )فػػي ،ى
إ ػناد ،ػحيح عمػى شػرط م ػمـ فػي تْميقػو عمػى  ػنف : كقاؿ األرنػ كط (.2/1276)كزياداتو ال،غير الجامع ،حيح

 (. 4/255مبي داكد)
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 َوَتِػِديٌر ُشُكٌر

 : المناقشة لجنة مع اء األفا ؿاتذة لؤل  مك،كؿ كركالشز 

 تْالى كرعاه، مناقشان داخميان.، حلظو الل المظمكـبف ماىر  محمد: الدكتكر -

 ،مناقشان خارجيان.كرعاه تْالى للالزرد، حلظو امحيي الديف بف كائؿ : الدكتكر -

 جػػامْتي الْممػػاء خرجػػةكمي  الْمػػـ، منػػارة إلػػى الْرفػػاف كخػػالص ،كرالشزػػ بجزيػػؿ متقػػدـ ككػػذلؾ
 إلػػى مك،ػػكؿ بشػػكر عظػػيـ كتقػػدير ،الل عػػكض عػػادؿ/ الػػدكتكر األ ػػتاذ برئي ػػيا ممثمػػة ،اإل ػػبلمية

لْميػػد كا الشػػنطي الػػديف عمػػاد/ تكرالػػدك ف ػػيمة بْميػػدىا ممثمػػة الكرمػػاء كم ػػتاذتيا الػػديف م،ػػكؿ كميػػة
 إلػػى خػػاص كشػػكر إلييػػا، باالنتمػػاء افتخػػرت لطالمػػا يالتَّػػ ةالكميػػ تمػػؾ ،ال ػػابؽ الػػدكتكر/ محمػػد بخيػػت

 شْباف، مبك ر كاف محمدكالدكتكر  ،رائد طبلؿ شْث رئيس ق ـ الحديث الشريؼ كعمكمو /الدكتكر
، عنبػػر محمػػكد الػػدكتكر/  الكػػراـ اتذتيكم ػػ ،ال،ػػيلي عيػػد/ كاأل ػػتاذ ،ن،ػػار من ػػي رمفػػت/ الػػدكتكرك 

 اليمػػة كدفػػع ،ػػحالنَّ ك  ديدال َّػػ كجيػػوالتَّ  فػػي الكامػػؿ دعميػػـ عمػػى، الْػػامكدم كليػػد/  اللا ػػؿ كالػػدكتكر
 . خير كؿ عنيتْالى  الل كجزاىـ فييـتْالى  الل فبارؾ لؤلماـ،

  ػالة،الر   بتيكتػا فتػرة خػبلؿ ك ػاندني ،م ػاعدة مم لي ـكقدَّ  شجْني مف لكؿ عميػػػؽ كشكر
 . ن،يحة إلىَّ  م دل مك

 . الجزاء خير كالل ؿ المْركؼ مىؿ كتْالى  بحانو الل فجزل
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مػػدي لل  ػػبحانو ربَّ  ػػبلةي كال َّػػال الحى ، كال،ى ممػػا  األمػػيفبلـي عمػػى محمػػد رى ػػكًؿ الييػػدل ْػػالىميفى
  ،،،بْد

ف تمك ػػي التَّػػكدعكتػػًو  ،بػػديًف اإل ػػػبلـيحلظيػػا مف  لمػػا خمػػؽ البشػػرية مراد بمشػػيئتو  الل فػػيفَّ 
ىػا كتيييأ حكا يا لتحلظ بوكالخير،  بلمةي ال ٌ  قمكبيا فيتبنى ك الم تقيـ،  ريؽً عمى الطَّ  لم ممةا ةالْقميَّ 

: تْػالى كمػا قػاؿ، ماكيةو ال َّػالتَّ مبم غان لر   محمد ر كلو الل أر ؿ ف،  ْيدة حياةك  مْيشةو  دً غى رى ل
ٓ  َوْحٌل ُيقَحك []َمو َيـْطِ  َقى*إِْن ُهَق إِ ـِ اْْلَ  [.4: جـالنَّ ]ُؼ َظ

 ،مػا يحلظيػػاالم ػػممة فػي القمػػكب كالْقػكؿ  فغػػرس ،ممانػة دعػػكة اإل ػبلـ رسػػوؿ ا  أدلفػ
 باإلعػداد اللكػرم ال ػميـ ،الكػافي الشامؿف عقؿ الم مـ باللكر فح،َّ  ،متياكي،كف ليا إن انيتيا ككرا

 َعػػفْ  كمػػا كرد كحيػػدً التَّ فغر ػػيا ب ػػبلمًة ثانيػػان   يػػراكد الْقميػػة الم ػػممة فكػػرو  تػػو لكػػؿكتقكيتػػو كمناعمكالن، 
 َوُىػػوَ  ِنػػد ا ِلماػػوِ  َتْجَعػػؿَ  َأفْ »: َقػػاؿَ  الماػػِو  ِعْنػػدَ  َأْعَظػػـُ  الػػذاْنبِ  َأي  " :  بػػيالنا  التا َسػػ: َقػػاؿَ   الماػػوِ  َعْبػػدِ 
 ح نة كاالنقياد لمحؽ كمىمو،  فكاف القدكةى الح نةى فييػا،نشر الل يمة كاألخبلًؽ الككذلؾ ب .(1)«َخَمَقؾَ 

: ، َيُقوُؿ َعَمػى الِمْنَبػرِ َسِمَع ُعَمَر أنو  ، اْبِف َعبااسٍ  فلي حديث  كم،دران لملكر البٌناء المْطاء
، َفِإنا النا اَل ُتْطُروِني، َكَما َأْطَرْت »: َيُقوؿُ    بيالنا َسِمْعُت  ـَ َما َأَنا َعْبػُدُه، َفُقولُػوا َعْبػُد َصاَرى اْبَف َمْرَي

ػػ ،(2) «الماػػِو، َوَرُسػػوُلوُ  ميـً كقيادتػػًو لمحػػًؽ المبػػيف بتح،ػػيًف اللكػػًر لييػػدًَّلؿي عمػػى قدا ػػًة تح،ػػيًف اللكػػًر ال َّ
 يا ي كاالقت،ادم كاالجتماعي كاإلعبلمي كما يترتبي عميو.ال   الْاطلي ك  الحياتي

كنكلكجيػة المْا،ػرة التَّ  ، كمع كثرة  خ الك ائؿطحيًة اللكريةال َّ  يادة األفكاًر ك  ـً احي زى كمىعى تى 
ٍمًييىػػػة، كمػػػع  يا ػػػة التَّجييػػػؿ، ك   مكْ،ػػػًب لمجماعػػػات،التَّ   ػػػيادةكالتحػػػديثات البرامجيػػػة االلكتركنيػػػة المي

ـي فينت،ػر ليػا حقػان كبػاطبلن،  آلراء حزبيةو  يا يةو مك اجتماعيةو مك حتى اقت،ادية  ينت ب إلييا الم ػم
                                                           

( مخرجػػػو البخػػػارم فػػػي ،ػػػحيحو، كتػػػاب تل ػػػير القػػػرالف، بػػػاب قكلػػػو تْػػػالى )فػػػبل تجْمػػػكا لل منػػػدادا كمنػػػتـ تْممػػػكف(، 1)
ٍمػًرك ٍبػًف قاؿ: (، 4477قـ /ر 6/18) ػٍف عى ، عى ػٍف مىبًػي كىائًػؿو ، عى ػكرو ػٍف مىٍن،ي ، عى ًريره دَّثىنىا جى دَّثىًني عيٍثمىافي ٍبفي مىًبي شىٍيبىةى، حى حى

ٍبًد المًَّو  ، عىٍف عى  "الحديث":  النابي التَّ  ى : قىاؿى  شيرىٍحًبيؿى
َْ َ ْ  َِ ررم   المَّػػوً  بيػػاء، بىػابي قىػػٍكؿً ألنَّ ( مخرجػو البخػػارم، كتػاب محاديػػث ا2) ْأ ِيرر َْ َِ نِِذ اْذَاَ رر َِ َِ َيررْ  : ]مػػريـ]َواْذُكررْ  ِ  التَِاررم

، قىػاؿى قاؿ: (، 3445/ رقـ 4/167["، )16 ػدَّثىنىا  يػٍليىافي ، حى ٍيًدمز مى دَّثىنىا الحي ، يىقيػكؿي : حى ٍْتي الززٍىػًرمَّ نًػي عيبىٍيػدي المَّػًو :  ىػًم مىٍخبىرى
ًف ا ٍبًد المًَّو، عى ،  ىًمعى عيمىرى ٍبفي عى مىى الًمٍنبىرً ٍبًف عىبَّاسو ٍْتي : ، يىقيكؿي عى  ."الحديث": يىقيكؿي    النابي ىًم
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الم ػػػادة لملكػػػػر كمػػػػع المنػػػاىً  يي ػػػلي عمييػػػا ،ػػػػلات القدا ػػػًة مك الْ،ػػػمة، كالغيمػػػػك  فػػػي ات باًعيػػػا، ك 
عمػػى تخريػػب اللكػػر اإل ػػبلمي متباعيػػا  كحػػرص ،يا ػػاًت القديمػػة المْا،ػػرة   لاإل ػػبلمي فػػي اتبػػاع ا

ي يق ػػكا ي تحػػاكؿ إحيػػاء األمػػة، لكػػالتَّػػكتشػػكيو الْقػػؿ الم ػػمـ مػػف ناحيػػة، " كر،ػػد األفكػػار اللْالػػة 
،ػحح كجيتيػا مك تْػدؿ انحرافػات فتا قبػؿ مف ت،ػؿ إلػى جمػاىير األمػة عمييا في ميػدىا مك يحتككىػ

( 1)مفرادىػا، لتبقػى مجتمْػة عمػى م ػاس الْاطلػة كتحػت  ػمطانيا، كلػيس عمػى م ػاس اللكػرة، كالمبػدم"

ألم مػػرض مك كبػػاء ي ػػيؿ  ،فري ػػة لميزيمػػة اللكريػػة ،ح،ػػيفالتَّ لتبقػػى مجػػردة مػػف  إ ػػْافيا مْر ػػة ن
 .كتلكيؾ مْتقداتيا

الجػػداري الػػذم تػػتحطـي عنػػده ي كىػػ ،اللكريػػة ىػػي م ػػاسي تح،ػػيًف الحيػػاًة لؤلمػػةً  كألف  الح،ػػانةى 
ـي االختػػػػراؽ الثَّ  ػػػػكًء كػػػػاف  قػػػػافي  كاال ػػػػتبلًب الح ػػػػارم، لػػػػذا ػػػيا ممػػػػره ىػػػػاـه   ال زػػػػنةالبحػػػػث فيػػػػو فػػػػي  ى

ـى  مػا نكػكف فييػا  رسوَؿ اِ مف القدكًة الح نًة  لمك،كًؿ إلى مجتمعو م مـو يحلظي دينوي كممتوي، فمنتْم
 ميـ.لملكر ال َّ  مىبلن 

كء عمى الح،ػانةً  تي الدرا ة مرد كفي ىذه ػكء اليىػدم   ت ميط ال ى بػكم فكػاف النَّ اللكريػًة فػي  ى
 : ىذا البحًث المك كـ بػ

 "-موضوعية  دراسةً  -النابوية  الس نة" الَحصانُة الفكريِة  في َضوء 

 : أىمية الموضوع وسبب اختياره :أواًل 

 : اليةالتا وتبرز أىمية الموضوع في األمور        

كحاجػة المجتمػع اإل ػبلمي  ،ككنيػا تنػاقش الح،ػانة اللكريػةفي را ة مىميتيا ت تقي ىذه الد   .1
 الغايػػةك  فػػي المػػني  كاللكػػر ،دةٍحػكى كالٍ  بلحـً الػػتَّ فيػػي تحقػػؽ لؤلمػػة مىػـ خ،ائ،ػػيا بتحقيػػؽ  اليػ

 .تراجعتاألمة ك  ؾلكتكنو تكالذم بد
 قدـ كالريادة اللكرية.التَّ تك،منا إلى ذركة  ،تْتبر منياج حياة لما تت منو مف محاديث نبكية .2
عاة كالملكػػريف اإل ػػبلمييف ارتقػػاءن كم فػػي الح،ػػانة اللكريػػة يػػكرثي الػػدز بَّػػالنَّ  ألف  تتبػػع اليىػػدمَّ ك  .3

 .مجاالت الحياةكافة  باللكر اإل بلمي في
رغبػة فػي تقػديـ خدمػة لمم ػمميف عمكمػان، كلمقػائميف بالػدفاع عػف ىػذا الػديف فػي رد  كاف لدمَّ  .4

 بالكتابػػة فػػي ىػػذا المك ػػكع ليكػػكف منػػارةن  كالشػػبيات كاألفكػػار الدخيمػػة خ،ك،ػػان  ،االفتػػراءات
 ألبناء ىذه األمة.

                                                           

 (.56/60الْدد )محمد محمد بدرم ت،در عف المنتدل اإل بلمي، ، مجمة البياف: انظر( 1)
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 ح،يف اللكرم لؤلمة اإل بلمية .التَّ في النَّبكية ت تْرض مىـ الك ائؿ كالطرؽ  .5
-النَّبكيػة  ال زػنة اختيارم عمى ىذا البحث المك ػـك ب" الح،ػانة اللكريػة فػي  ػكءلذا كقع 
فصيؿ الوارد في َضوء التا أحٌد بيذا  أف تناولوو خاصة أفا ىذا البحث لـ يسبؽ ب "-درا ة مك كعية

 . النابوية  الس نة

 : أىداؼ البحث: ثانياً 

 : عدَّة، منيا ممكرييدؼ البحث إلى تحقيؽ 

 مف خبلؿ المجاالت المتْددة .  ي تناكلت الح،انة اللكريةالتَّ النَّبكية حاديث جمع األ .1
 .كمشركعيتيا الح،انة اللكرية كمليكميابياف  .2
 .حيحىنية المْادية لئل بلـ كاللكر ال،َّ كائب الذ  الم اىمة في تنقية الْقؿ الم مـ مف الشَّ  .3
كػار المنحرفػة كدح ػيا، كطػرؽ الكقايػة أثير عمػى  كػؿ األفالتَّػي بػكم فػالنَّ اف ،دارة اللكر بي .4

 خا،ة في عالمنا الحا ر.با ،منيا ك بؿ مكاجيتو
 بكم في تح،يف فكر الم مـ لمحلاظ عمى ىذه األمة.النَّ كشؼ عف مْالـ كك ائؿ البناء ال .5
 يارات اللكرية المنحرفة.التَّ لكقكؼ عمى المني  األمثؿ في تح،يف اللرد كالمجتمع مف ا .6

 المْا،رة، الق ايا في اليامة المك كعية الالتالدَّ  كا تنباط،النَّبكية كص،النَّ  فيـ تْزيػز .7
 .كالمجتمع كاإلن انية التَّلكيرك  اللكر تح،ف يالتَّ  كاألفكار المبادئ ال تخبلص

 : ابقةراسات السا الد  : ثالثاً 

ا ػات رغػـ ر كىػذه الد   ،را ػةذات الْبلقػة بمك ػكع الد   ال َّػابقة الد را ػاتكقلت عمى عػدد مػف 
مىميتيا، كمىمية مك كعيا، إال مٌنيا لـ تتطرؽ إلى الح،انة اللكرية في الحديث بشكؿ م تقؿ جمع 

، كمػف ىػذه ا بػيذف  يالتَّ فػي ر ػ نػك إليػومر حػك الػذم النَّ ل،يؿ الْممي عمى التَّ أ،يؿ ك التَّ فيو بيف 
 :  را اتالد  

المجمػة ،ريليف، بحػث محكـمحمد عي ػى الشَّػلمباحث : بويالنا الحصانة الفكرية في ضوء الحديث  -
ـ، ك،ػػػؿ فيػػػو إلػػػى اكتشػػػاؼ 2009( 1األردنيػػػة فػػػي الدرا ػػػات اإل ػػػبلمية، المجمػػػد الخػػػامس الْػػػدد )

حتػػػػى باتػػػػت  يا ػػػػية نبكيػػػػة قديمػػػػة ظيػػػػرت   رسػػػػوؿ ام،ػػػػطمح الح،ػػػػانة اللكريػػػػة فػػػػي  ػػػػمكؾ 
 .بم،طمح مْا،ر

بػػداع، م،ػػر، النَّػػلمباحثػػة  ػػياـ : فةريالشاػػالنابويػػة  الس ػػنةاألمػػف الفكػػري فػػي ضػػوء  - كييي، فكػػر كام
خا،ػة، إذ إف لػو بقػد النَّ عامػة ك  التَّلكيػرـ، كقد ذكرت فيػو االىتمػاـ بتربيػة األبنػاء عمػى كيليػة 2012
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 ،كحػػؿ المشػػكبلت ،كفيػػـ الحجػػ  كاآلراء ،كاتخػػاذ القػػرارات المت ػػرعة ،ْيػػةبالتَّ مىميػػة فػػي تحقيػػؽ عػػدـ 
 كتحميؿ المْمكمات.

لمباحػػث رامػػي تي ػػير فػػارس، ر ػػالة ماج ػػتير ػػػػ الجامْػػة : ريعة اإلسػػالميةفكػػري فػػي الشاػػاألمػػف ال-
كالقكاعػد  ال زػنةـ، تناكؿ فيو الباحػث مليػكـ األمػف اللكػرم مػف خػبلؿ القػرالف ك 2012اال بلمية غزة، 

 اللقيية كحكا نيا ك كابطيا الك طية كاالجتياد، كك ح االنحراؼ اللكرم كعبلجو.
لمباحػػث ماجػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي : "الفكػػري" دراسػػة تيصػػيمية فػػي ضػػوء اإلسػػالـ مفيػػـو األمػػف -

جامْػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف  ػػْكد اإل ػػبلمية، المممكػػة الْربيػػة  ،ىػػػ1433 ،اليػػذيمي، ر ػػالة ماج ػػتير
.ل ية كالشَّ النَّ األمف اللكرم بأك ع الملاىيـ الجنائية ك  ْكدية، مك حان ال ز  رى  رعية بالجدة كالمْا،ى

يتبػػيف لػػي مفَّ ىػػذه األبحػػاث تناكلػػت المك ػػكعات بمػػا يتنا ػػب عنػػكاف  ال َّػػابقة الد را ػػات مػػف خػػبلؿ
كغاياتيا في إبراز األمف اللكرم باتجاىات متخ،،ة فقيية، كتربكية،  ،بحثيـ، فقد تنكعت مناىجيا

 مك في  كء اإل بلـ. ،النَّبكية ال زنةكفي  كء  
  أقكـ"النابوية  الس نةالحصانة الفكرية في ضوء " ػبمما درا تي في ىذا المك كع المك كـ 

كمنكاعيػػػا  ،فييػػػا مليػػػـك الح،ػػػانة اللكريػػػة مبينػػػةن ةن، األحاديػػػث كدرا ػػػتيا درا ػػػة مك ػػػكعي بجمػػػع فيػػػو
 كك ائميا كمجاالتيا كمقكماتيا كميزاتيا ك كابطيا كتأثيرىا عمى الكاقع المْا،ر.

 : منيج البحث: رابًعا

عمػػى األحاديػػث الػػكاردة فػػي الح،ػػانة ، لمتْػػرؼ مكثػػر ال ػػتقرائييْتمػػد البحػػث عمػػى المػػني  ا
ككانػػػت  ،كت،ػػػنيليا ت،ػػػنيلان مك ػػػكعيان  ال زػػػنةمػػػف كتػػػب ، يكاال ػػػتنباط ،النَّبكيػػػة ال زػػػنةاللكريػػػة فػػػي 

 : اليالتَّ حك النَّ خطكات الْمؿ عمى 
 ومقاصد.،فصوؿ، ومباحث، ومطالبأربعة البحث إلى مقدمة، و قسمت : أوالً 

 : راسةيجي في متف الد  من: ثانياً 

الكاحػػػد، ثػػػـ إيػػػراد  مك المطمػػػب البػػػدء فػػػي إيػػػراد اآليػػػات القرالنيػػػة المتْمقػػػة بمك ػػػكع المبحػػػث . م
 بْد ذلؾ.النَّبكية األحاديث 

 . ال زنةمف كتب النَّبكية باألحاديث  را ةالد   كمطالب اال تدالؿ لمباحث  . ب
 . اىد مف الحديث إف كاف طكيبلن االقت،ار عمى ذكر مك ع الشَّ  . ت
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ْريػؼ التَّ و ك تػب شػركح الحػديث كغريبػشرح األحاديث شرحان مك كعيان، كذلػؾ بػالرجكع إلػى كي  . ث
كاال ػػتلادة  ،كمػػا كيتػػب مػػف م للػػات حػػكؿ مك ػػكع الح،ػػانة اللكريػػةبػػبْض الم،ػػطمحات، 

 .و عمى المك كعلتَّ كبياف دال ،منيا قدر اإلمكاف لتك يح المراد مف الحديث

 . المتف في اآلية كرقـ كرةال ز   ـا ذكرب القرالنية اآليات عزك . ج

 : راسة.منيجي في حاشية الد  : لثاً ثا

 كاآلثار مف م،ادرىا األ،مية.النَّبكية تخري  األحاديث  - م
  ند الحديث في الحاشية. تذكر  -

ػػحيحيف - ف لػػـ يكػػف ، ك بتخريجػػو منيمػػااكتليػػت  مك محػػدىما إف كػػاف الحػػديث فػػي ال،َّ ام
 . قدر الحاجة ال زنةتب الحديث فييما تك ْت في تخريجو مف  كي 

كػػأف يكػػكف  ػػند  ،عػػدـ تخػػري  شػػكاىد الحػػديث باعتبارىػػا محاديػػث م ػػتقمة إال لحاجػػة -
 بشكاىده إلى درجة الح ف لغيره. الحديث الحديث  ْيلان، فيرتقي

 : اليالتَّ حك النَّ كاة الكارد ذكرىـ عمى رجمة لمرز التَّ بقمت : واة واألعالـتراجـ الر   - ب
ػػالتَّ  -1 بػػف حجػػر فػػي ا ػػتْيف فػػي ذلػػؾ بػػرمم مؼ فػػي  ،ػػحبتيـ، ك ابة المختمػػحرجمػػة لم،َّ

 حابة.اإل،ابة في تمييز ال،َّ 
 بػف حجػرامػع االعتمػاد عمػى رمم  ،اكم المتلػؽ عمػى ت ػْيلورجمة المخت،رة لمػرَّ التَّ  -2

  .يذيب التَّ يذيب، كتيذيب التَّ مف كتبو تقريب 
 .يوإف وجدت عمة ف ،بذكر الْمة عند الحكـ عمى الحديث تاكتلي -3

 شتير عند طبلب الْمـ مف األعبلـ.لمف لـ يي ترجمت  -4
 مقارنة المتوف. - ت

ذا اختملػػت محػػرؼ ي ػػيرة: قمػػت ،طابقػػان لمػػنص األ،ػػميٌ إذا كػػاف الملػػظ  مي   ،بملظػػو مك بمثمػػو، كام
ف كاف مخت ران،، مْناهب: قمت ،فيذا كاف الخبلؼ في عدد مف كممات الحديث ،بنحكه: قمت : قمػت كام

ف كػػاف فػػي ك مخت،ػػران،  كفيػػو زيػػادة، مك مطػػكالن، مك فيػػو ق،ػػة إذا : يبقػػكل ،المػػتف زيػػادة نبيػػت عمييػػاام
 .بمثمو كفيو زيادة مك بنحكه مطكالن، كغير ذلؾ: قمت ،يادة كثيرة، كقد مجمع بيف ممريفكانت الز  
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 الحكـ عمى إسناد الحديث. - ث

ممػػػا م ػػػانيد كؿ، بي لقى األمػػػة ليمػػػا بػػػاٍ  يعػػػدـ الحكػػػـ عمػػػى محاديػػػث البخػػػارم كم ػػػمـ، كذلػػػؾ لتمقػػػ
ْػػديؿ مػػع اال ػػتئناس بأحكػػاـ التَّ ح ػػب قكاعػػد عمػػـ الجػرح ك  ايػث الغيػػر كاردة فييمػػا فػػأحكـ عمييػاألحاد

 الْمماء القدامى كالمْا،ريف.
 مشيورة حيث وجدت.العريؼ بالبمداف واألماكف غير التا   - ج

 ا مف مظانيا األصيمة.توىـ في ضبطيي يُ التا  كَمةِ ضبط األسماء والكممات الُمشْ  - ح

ػػ يػػتأكتف  - خ ممػػا ا ػػـ المحقػػؽ،  فحة ورقػػـ الحػػديث،بػػذكر اسػػـ الكتػػاب، ومؤلفػػو، والجػػزء والصا
الم،ػػػػػادر كالمراجػػػػػع  قائمػػػػػةأذكرىػػػػػا فػػػػػي فشػػػػػر لمكتػػػػػاب، النَّ بْػػػػػة، ك ػػػػػنة ر، كالطَّ شػػػػػالنَّ كدار 

 لبلخت،ار.
ثػـ بػاقي الكتػب  ،،ػحيح البخػارم ثػـ ،ػحيح م ػمـ مػفالعزو إلى المصادر األصػمية يبػدأ   - د

ػػػ ثػػػـ بػػػاقي الم،ػػػادر ح ػػػب  ،رتيػػػب المشػػػيكر لػػػدل المشػػػتغميف بْمػػػـ الحػػػديثالتَّ  تة ح ػػػبال  
 األ بقية في  نة الكفاة.

 كتشتمؿ عمى فيارس متنكعة. الفيارس العممية: رابعاً 

 : خطة البحث: خامساً 

 : اليالتَّ حك النَّ كذلؾ عمى  ،وفيارس ،وخاتمة ،وأربعة فصوؿ ،مقدمة ة البحث مفطَّ تتككف خي 

، ابقةرا ػػات ال َّػػػمىميػػة المك ػػكع كبكاعػػث اختيػػاره، كمىػػداؼ البحػػث، كالد  : ، كتشػػتمؿ عمػػىالُمَقد مػػة
 كمني  البحث كطبيْة الْمؿ فيو.

 األوؿ الَفْصؿُ 

 مدخؿ إلى الحصانة الفكرية

 : كيشتمؿ عمى مربْة  مباحث         

  .كريةالفِ  ةِ صانَ الحَ  فيوـِ مَ  يافُ بَ : الَمْبَحُث اأَلْوؿُ 

 : تمؿ عمى ثبلثة مطالبكيش         

 مليـك الح،انة.: الَمْطَمُب اأَلْوؿُ 

 .مليـك اللكر: الَمْطَمُب الثَاِني
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 الُمَػـدَِّمــظ

 مليـك الح،انة اللكرية.: الَمْطَمُب الثَاِلثُ 

  .الحصانة الفكرية مشروعية: الَمْبَحُث الثَاِني

 : كيشتمؿ عمى  مطمبيف        

 ة في القرالف الكريـ.مشركعية الح،انة اللكري: الَمْطَمُب اأَلْوؿُ 

 .النَّبكية ال زنةمشركعية الح،انة اللكرية في : الَمْطَمُب الثَاِني

  .وأىميتيا، عناصر الحصانة الفكرية: الَمْبَحُث الثَاِلثُ 

 : مطمبيفكيشتمؿ عمى        

 عنا،ر الح،انة اللكرية.: الَمْطَمُب اأَلْوؿُ 

 .ةمىمية الح،انة اللكري: الَمْطَمُب الَخاِمُس 

 انيالثا  الَفْصؿُ 

 النابوية  الس نةوسائؿ تحقيقيا، وتنظيميا في و أنواع الحصانة الفكرية، 

 : كيشتمؿ عمى مربْة  مباحث        

 أنواع الحصانة الفكرية : الَمْبَحُث اأَلْوؿُ 

 : مطالب بْةكيشتمؿ عمى           

 .ينيةالح،انة اللكرية  الد  : الَمْطَمُب اأَلْوؿُ 
 .ل يةالنَّ ك  الكجدانية اللكرية الح،انة: َمُب الثَاِنيالَمطْ 

 .الح،انة اللكرية  االجتماعية: الثَاِلثُ  الَمْطَمبُ 

 الح،انة اللكرية  االقت،ادية.: اِبعُ الرا  الَمْطَمبُ 

  يا ية.الح،انة اللكرية ال   : الَخاِمُس  الَمْطَمبُ 

 .الح،انة اللكرية اإلعبلمية: الَمْطَمُب السااِدُس 

 .الح،انة اللكرية الْ كرية: الَمْطَمُب السااِبعُ 
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 الُمَػـدَِّمــظ

  .النابوية الس نةأىـ وسائؿ تحقيؽ الحصانة الفكرية وتنظيميا في : الَمْبَحُث الثَاِني

 : مطمبيفكيشتمؿ عمى        

 ك ائؿ تحقيؽ الح،انة اللكريَّة.: الَمْطَمُب اأَلْوؿُ 

 بكم.النَّ ظيـ نٍ التَّ يف اللكرم في ح،التَّ مىـ متطمبات : المىٍطمىبي الثَّاني
 الثالثا  الَفْصؿُ 

 وأثرىا عمى فكر المسمـ المعاصر.، النابوية الس نةحصيف الفكري في التا مجاالت ومقومات 

 : مبحثيفكيشتمؿ عمى          

 حصيف الفكري.التا مجاالت : الَمْبَحُث اأَلْوؿُ 

 : كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب
 .في اليات الل في الككفأمؿ التَّ ظر ك النَّ : الَمْطَمُب اأَلْوؿُ 

 .كماال ييدرؾ بالْقؿفي ذات الل،  التَّلكيرمنع : الَمْطَمُب الثَاِني

عمى فكػػر الم ػػمـ ،النَّبكيػػةة فػػي  تطبيػػؽ مجػػاالت الح،ػػانة اللكريَّػػ النَّبكيػػة اللكائػػد : الثَاِلػػثُ  الَمْطَمػػبُ 
 المْا،ر.

 يف الفكري.حصالتا مقومات : الَمْبَحُث الثَاِني

 : كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب       

 اعتماد المني  المتكامؿ في فيـ اإل بلـ.: الَمْطَمُب اأَلْوؿُ 

 ركريات الخمس. ال َّ  كبيافي  ،رغيبالتَّ مقكمات : الَمْطَمُب الثَاِني

 رىيب.التَّ مقكمات : الَمْطَمُب الثَاِلثُ 

 المسػػمـُ  ْكػػرفِ  عمػػى بػػِويالنا  الفكػػِري حصػػيفالتا  قِومػػاتمُ  دِ وجػػو  عػػف اتجػػةالنا  راآَلثػػا: الثااِلػػثُ  الَمْبَحػػثُ 
 المعاِصر.

 : مطمبيف عمى كيشتمؿ       

ؿ الَمْطَمبُ   .م تمر بشكؿ اللكر تقكيـ: اأَلوا

 .لً يةالنَّ احة كالرَّ  اللكرية بلمةال َّ : الثَاِني الَمْطَمبُ 
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 الُمَػـدَِّمــظ

 ابعالرا  الَفْصؿُ 

 الِفكريبادِؿ اَلمعُموَماتي و التا َمَع نابوية الَضوابُط وميزاُت الَحصانِة الفكريِة 

 : مبحثافيشتمؿ عمى تمييد ك ك         

 تيصيؿ تبادؿ المعمومات مع غير المسمميف.: الَمْبَحُث اأَلْوؿُ 

 : كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب        
 ريـ.بادًؿ اللكرم  مفى القرالًف الكى التَّ مى،ؿي : الَمْطَمُب اأَلْوؿُ 

 .النَّبكية ال زنةبادًؿ اللكرم  مفى التَّ م،ؿ : ثَاِنيالَمْطَمُب ال

 ادًؿ المْمكماتي في مناعًة تلكيًر الم مميف.بالتَّ مىىميةي   بط ً : الَمْطَمُب الثَاِلثُ 

  .بادؿ اللكرم كالمْمكماتيالتَّ  كابط  تحقيؽ الح،انة اللكرية في : الَمْبَحُث الثَاِني

 : ثبلثة مطالب فيوك         
 في األخذ المْمكماتي. منل يـبادؿ اللكرم بيف الم مميف التَّ  كابط : َمُب اأَلْوؿُ الَمطْ 

 بادؿ اللكرم مع غير الم مميف  في األخذ المْمكماتي.التَّ  كابط : الَمْطَمُب الثَاِني

 بيف الم مميف كغير الم مميف.بادؿ المْمكماتي في الْطاء التَّ  كابط : الَمْطَمُب الثَاِلثُ 

 ك،يات.التَّ تائ  ك النَّ كاشتممت عمى مىـ : الخاتمة

 : الفيارس

 : كاشتممت عمى

 ًفير ت اآليات القرالنية.: مكالن 

 كاآلثار.النَّبكية ًفير ت األحاديث : ثانيان 

 ًفير ت األعبلـ.: ثالثان 

 الم،ادر كالمراجع.قائمة : رابْان 

 ًفير ت المحتكيات.: خام ان 
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 : مباحث  ثبلثةكيشتمؿ عمى 

 الفكرية. الحصاَنة مفيـو بياف: اأَلْوؿُ  الَمْبَحثُ 

  الفكرية. الحصانة  مشروعية: الثَاِني الَمْبَحثُ 

 وأىميتيا. الفكرية الحصانة عناصر: الثَاِلثُ  الَمْبَحثُ 
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  األول الَغْصُل

 الَحَصانِظ ِإَلى ُمْدَخٌل

  اأَلْوؿُ  الَمْبَحثُ 
 لفكريةا الحصاَنة مفيوـ بياف

َـّ بيػػػػاف مليػػػػكـ  بػػػػيفمي  فػػػػي ىػػػػذا المبحػػػػث مليػػػػكـ الح،ػػػػانة كاللكػػػػر لغػػػػة كا،ػػػػطبلحان، كمػػػػف ثػػػػ
 : اليالتَّ حك النَّ الم،طمح المركب الح،انة اللكرية كذلؾ عمى 

 .ةانَ صَ الحَ ـو يُ فْ مَ : ؿوا األَ  بُ مَ طْ المَ 
 الحصانة لغًة.: األوؿ الَمْقَصدُ 

 .والمنع  وقيالتا و  الحيطةُ الحفُظ و يقصد بكممة الحصانة و 

ػ (فى ،ى )ح"ى : بف فارساقاؿ  نقػاس، كىػك الحلػظ  كالحياطػة كف م،ػؿ كاحػد مي النَّػاد ك الحاء كال،َّ
المػػػػرمة المتْللػػػػة الحا،ػػػػنة : كالحػػػػرز. فالح،ػػػػف مْػػػػركؼ، كالجمػػػػع ح،ػػػػكف. كالحا،ػػػػف كالح،ػػػػاف

 .(1)"فرجيا

لػذىًلؾ قيػؿ: فقىػاؿى شىػمر ،المنع: م،ؿ اإلح،اف ": بف منظكراقاؿ ك  ً،ػينىةه، كًدٍرعه مىدً : كى ينػةه حى
،ػػػػػػينىةه   ـ، كبالْلػػػػػػاؼ، كالحريػػػػػػة،ح،ػػػػػػنة باإل ػػػػػػبلكالمػػػػػػرمة تكػػػػػػكف مي  ": كم ػػػػػػاؼ ابػػػػػػف األثيػػػػػػر (2) "حى

  .(3)"زكي التَّ كب

كمػا مدرم كل ػت إخػاؿ مدرم  مقػكـ الؿ ح،ػف ": ح،يف لمقكـ كمو فػي قػكؿ زىيػرالتَّ كقد كرد 
 .(4) " اءالنَّ القـك الرجاؿ ك كالمراد ب يريد بو ًحٍ،فى بف حذيلة اللزازمٌ  ،"مـ ن اء

ؿ ًإلى مىا: كالًحٍ،في  ً،يف الى ييك،ى ٍمعي حي،كف كؿز مىٍكً عو حى ٍكًفو، كىاٍلجى  ،(5) ًفي جى

زيػػؿ فػػي ق،ػػة  نٍ التَّ حكػػـ ح،ػػيف ىػػك الكقايػػة كالمنػػع كمػػف ىػػذا المْنػػى مػػا جػػاء فػػي مي التَّ قمػػت ف 
ْؿـَوُه َص : داكد عميو ال،بلة ك ال بلـ  قاؿ تْالى ْلِشُؽْؿ[]َوَظؾ  َُ ـْ  :  ]األنبياءـَْعَي َفُبقٍس َفُؽْؿ فُِتْحِصـَُؽْؿ ِم

 .(6)" لتمنْكـ كتحرزكـ ": مْنى لتيح،نكـ: قاؿ البغكم[.  80

                                                           

 (.2/69( مقاييس المغة البف فارس، )1)
 (.13/120( ل اف الْرب البف منظكر، )2)
 (.1/397ياية البف األثير، )النَّ ( 3)
 (. 1/1ازم، )يف الرَّ حاح لزيف الد  مختار ال،َّ : انظر( 4)
 (. 4/44( تيذيب المغة لمحمد األزىرم اليركم، )5)
 (.5/335) ،نزيؿ في تل ير القرالفالتَّ ( مْالـ 6)
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  األول الَغْصُل

 الَحَصانِظ ِإَلى ُمْدَخٌل

ػاًبرو  حديث كفي  َيػا َرُسػوَؿ اِ، َىػْؿ : ، َفَقػاؿَ  بػيالنا َأتَػى   ْبَف َعْمػٍرو الداْوِسػيا  َأفا الط َفْيؿَ  جى
 (1 ) بػيالنا َفػَيَبى َذِلػَؾ  -ِحْصٌف َكػاَف ِلػَدْوٍس ِفػي اْلَجاِىِمياػِة : َقاؿَ  -يٍف َوَمْنَعٍة  َلَؾ ِفي ِحْصٍف َحصِ 

مىا تمنع: مف االمتناع. كالمنْة كى مي اٍلح،ف ح،نان 
 (2). 

ْىرً كفي قكؿ الشْراء ال ابقيف قاؿ  ْليٌ  األ   : (3)الجى
 .(4)رى.القُ  درُ ال مَ  الخيؿَ  صوفَ الحُ  أفا    . ..     دىولقد عممت عمى توّقّي الرا 

كىػػك جمػػع ح،ػػف ليػػا مناعػػة فػػي تػػكقى الػػردل كاألذل،  ،كفيػػو يظيػػر مْنػػى الح،ػػكف: قمػػت
 اعر.ي ر ميا الشَّ التَّ فح،اف الخيؿ رمز تْبيرم يك ح  فييا ،كرة المناعة كاإلحكاـ 

 جؿ المنْة كاإلحكاـ.ككؿ مْاني الح،انة مراىا تت افر لتحقيؽ اإلعداد كالييبة مف م
 الحصانة في االصطالح. : الثّاني الَمْقَصدُ 

ْريلػػػات المغكيػػػة التَّ مػػػف ك  ،لم،ػػػطمح الح،ػػػانة ،ػػػريحان فػػػي حػػػدكد اطبلعػػػي لػػػـ مجػػػد تْريلػػػا ن 
 حرز مف كؿ ممر  يئ يداىـ اإلن اف مك يحيط بو . التَّ كقي ك التَّ المنْة كالحماية ك : يت ح لي  منو
 : عريؼالتا شرح 

 .حرز ليشمؿ المْاني المغكية الكاردة في مْنى الح،انةالتَّ كقي ك التَّ نْة كالحماية ك الم: كقمت

كاحي اللكريػػػة كال يا ػػػية كاالقت،ػػػادية كالْ ػػػكرية النَّػػػليشػػػمؿ جميػػػع  ممػػػا قػػػكلي " كػػػؿ ممػػػر "
 كاالجتماعية كغيرىا .

 ليخرج بدكنو ما فيو خير كنلع لئلن اف . ، يئ: كقمت

                                                           

قػاؿ: (، 84/رقػـ 1/108)ليؿ عمػى مف قاتػؿ نل ػو ال يكلػر، مخرجو م مـ في ،حيحو، كتػاب اإليمػاف، بػاب الػدَّ ( 1)
، قىاؿى مىبيك بىٍكرو  مىٍيمىافى ْنا عىٍف  ي ًمي ، جى ـى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍ حى دَّثىنىا مىبيك بىٍكًر ٍبفي مىًبي شىٍيبىةى، كىاًم ػدَّثىنىا : حى ، حى ػٍربو ػمىٍيمىافي ٍبػفي حى دَّثىنىا  ي حى

ػػٍف مىبًػػي الزز  ػػكَّاًؼ، عى ػاجو ال،َّ جَّ ػػٍف حى ، عى ٍيػػدو ػادي ٍبػػفي زى مَّ ك الدٍَّكً ػيَّ حى ٍمػػرو ػػاًبرو مىفَّ الطزلىٍيػػؿى ٍبػػفى عى ػٍف جى   النابػػي، مىتىػػى بىٍيػػًر، عى
 "الحديث".

 (.3/104،ارم، البف الجكزم )ألنَّ كشؼ المشكؿ، مف م ند جابر بف عبد الل ا: ( انظر2)
الحػػارث بػػف مْاكيػػة  بػػف مبػػي حمػػراف َمْرثػػدىػػك  -يف الميممػػة  ػػبطو اآلمػػدم بال َّػػ -األع ػػر  كاأل ػػْر الجْلػػي  (3)

)فػبل يػدعني قػكمي ل ػْد بػف مالػؾ... إذا منػا لػـ م ػْر عمػييـ كمثقػب. : شاعر جاىمي. لقػب باأل ػْر، لقكلػو: الجْلي
 ( 7/201األعبلـ لمزركمي ): انظر

 (.1/195م اس الببلغة لمزمخشرم ): ( انظر4)
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  األول الَغْصُل

 الَحَصانِظ ِإَلى ُمْدَخٌل

ألنو يػػػداىـ اإلن ػػػاف بػػػدكف  ػػػابؽ إنػػػذار ألدلػػػؿ عمػػػى مػػػدل  ركقػػػد ق،ػػػدت فػػػي مداىمػػػة الشَّػػػ
 خطكرتو .

بػػػػػو، كلػػػػػـ يكػػػػػف ك،ػػػػػؿ إلػػػػػى مرحمػػػػػة  ر قػػػػػد يكػػػػػكف محيطػػػػػان ألف الشَّػػػػػ،مك يحػػػػػيط بػػػػػو: كقػػػػػكلي
 فمكي يحتاط منو قد مشرت إلى ذلؾ .،المداىمة

  .كىي ال تخرج عف مْناىا المغكم،(1)المنع كما ذكر ابف األثير: محمد الشَّريليفكقد عٌرفيا 

 .الفكر مفيـو: الثَاِني الَمْطَمبُ 

 .الفكر لغة: األوؿ الَمْقَصدُ 

 .(2)كثير اللكر: يء، كرجؿ فكيراء،  تردد القمب في الشَّ كالكاؼ كالرَّ  اللاء: (رى كى )فى يقاؿ 

إعماؿ الْقؿ في المْمـك لمك،كؿ إلى مْرفة : كاللكر،أمؿالتَّ يْني  ،لكرالتَّ " : قاؿ الجوىري
  .(3)" مجيكؿ

( ًإعماؿ التَّلكيرفي األمر فكر مم نظر كركية، كجمْو مفكار، )تلكر( ًفي اأٍلىمر افتكر، ): اؿكيق
 .(4)"ىنية ألمر مىا فكركرة الذ  الْقؿ ًفي مشكمة لمتك،ؿ ًإلىى حميىا، )اللكرة( اٍلًلكر كال،ز 

، كفكػر (5)"كركيػة دبر لطمػب المْػاني، كلػي فػي األمػر فكػر مم نظػرالتَّػظر ك النَّ تردد القمػب بػ: كاللكر"
 .(6)"مم معمؿ اللكر فيو ليتك،ؿ إلى حمو مك إدراكو ،يءفي الشَّ 

 ػػتْمؿ اللكػػر فػػي المْػػاني، كىػػك فػػرؾ األمػػكر اللكػػر مقمػػكب مػػف اللػػرؾ، لكػػف يي : األدبػػاء قػػاؿ بعػػُض 
 .(7)"لمك،كؿ إلى حقيقتيا كبحثيا طمبان 

 
                                                           

األكؿ، لمحمػػػػد  الْػػػػدد الخػػػػامس المجمػػػػد اإل ػػػػبلمية، الدرا ػػػػات فػػػػي األردنيػػػػة المجمػػػػة ،الح،ػػػػانة اللكريػػػػة: ( انظػػػػر1)
 (.3ريليف)الشَّ 

 (.4/446( مقاييس المغة البف فارس الرازم )2)
 (.1/313ال،حاح لملارابي ): ( انظر3)
 (.2/111(، كالقامكس المحيط، لمليركز البادم )5/65( ل اف الْرب )4)
 ( 2/698( المْجـ الك يط، لمجمع المغة الْربية بالقاىرة )5)
 (.182المنير، ألحمد الليكمي ) ( م،باح6)
 (.384( الملردات في غريب القرالف، لؤل،لياني، )7)
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  األول الَغْصُل

 الَحَصانِظ ِإَلى ٌلُمْدَخ

 .الفكر اصطالحاً : الثااني الَمْقَصدُ 

 : ْريلاتالتَّ كمف ىذه  ،بشأف مليـك اللكر تْددت اآلراء       

لس في المْقكالت بكا ػطة النَّ األكؿ حركة : فيطمؽ عمى ثبلثة مْا": بقكلويانوي التا فو يعر  ف
 مػػػف مبتدئػػػة المْقػػػكالت فػػػي لسالػػػنَّ  حركػػػة: الثػػػاني ،كمػػػا فػػػي المنػػػاـ ال ت ػػػٌمى فكػػػران القػػػكة المت،ػػػٌرفة، 

 تح،ػيؿ فػي كيحتػاج الك ػبية الْمػكـ عميػو يترتٌػب الػذم راللكػ ىػك كىػذا،ما بكجػو المشػْكر المطمػكب
 مم الحػػركتيف ىػػاتيف مػػف األكلػػى الحركػػة ىػػك كالثالػػث، المنطػػؽ إلػػى جميْػػان  كال،ػػكرية الماٌديػػة جزئيػػو
 ( 1) كحدىا المبادئ إلى المطمكب مف الحركة

القمػػب "إح ػػار مْػػرفتيف فػػي : بػػيفا الفكػػر قػػيـ الجوزيػػة وأبػػو حامػػد الغزالػػي ابػػفُ  ؼكقػػد عػػرَّ 
 .(2) لي تثمر منيما مْرفة ثالثة"

الكتٌػاب  كقػد ذىػب إليػو بْػضي ،(3)" إح ار القمب مف مْرفة األشياء ىك": فو الجرجانيعرا ك
كىػػك " إعمػػاؿ  التَّلكيػػرمفَّ اللكػػرى مػػف " فػػي محػػد مقاالتػػو الْمميػػة عبػػد الكػػريـ بكػػارمػػنيـ  ،المْا،ػػريف

ي المتكافر لديو بغية إيجػاد بػدائؿ مك حػؿ مشػكبلت مك اإلن اف إلمكاناتو الْقمية في المح،كؿ الثقاف
 .(4) " ب بيف األشياءالنَّ كشؼ الْبلقات ك 

"منَّو جممة : بقكلو ،فقد مك ع كمشمؿ في تْريؼ اللكر ،يد طوعزمي السا مما األ تاذ الدكتكر 
اؿ، كمػػا ظريػػة فػػي مجػػاؿ مػػف مجػػاالت المْرفػػة، ت  ػػس لمْمػػـ فػػي ىػػذا المجػػالنَّ مػػف الق ػػايا مك اآلراء 

كاآلراء قابمػػػة لمتطػػػكر  التَّلكيػػركىػػػذه الجممػػة مػػػف  ،نبػػ (التَّ ك  التَّلكيػػػرتقػػكـ بػػػبْض كظػػائؼ الْمػػػـ مثػػؿ )
 .(5)كلمتغيير، عاك ة في كؿ ما تقدـ ذكره ظركفان بيئية كفردية "

 .(6)دبر كاال تنباط كالحكـ التَّ أمؿ مك التَّ ظر مك النَّ فاللكر ال يرد إال في اليقظة بناء عمى 

ذلؾ  مرل  مفَّ مليػػكـ لػػ ،تػػاج الْقمػػي ككيليتػػو كملرداتػػوالنَّ ْريلػػات تتمحػػكر حػػكؿ التَّ ككػػؿ ىػػذه 
ظيػار ،ؤلشػياءل تػومْرففػي  الْقػؿي ي،ػميا التَّػلكػؿ الميْطيػات  يػائيالنَّ  ح،ػيؿالتَّ " : اللكػر ىػك مػا  كام

                                                           

 (.2/1284كشاؼ ا،طبلحات اللنكف كالْمـك لمتيانكم، ): ( انظر1)
 (.4/225(، ك إحياء عمـك الديف ألبي حامد الغزالي، )1/187ملتاح دار ال ْادة البف القيـ، )( 2)
 (.88ْريلات، )التَّ ( 3)
 (.2اللكر طبيْتو كمىميتو، مجمة البياف، عبد الكريـ بكار ): ر( انظ4)
 (. 50( الثقافة اإل بلمية، مليكميا، م،ادرىا، خ،ائ،يا، مجاالتيا، لمدكتكر عزمي طو ال يد كالخركف، )5)
 (.2/1285كشاؼ ا،طبلحات الْمـك كاللنكف ): ( انظر6)
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  األول الَغْصُل

 الَحَصانِظ ِإَلى ُمْدَخٌل

عػف فيمػو  ات نَّػال ػكاء المكت ػب  التَّلكير ائؽمف خبلؿ طر ا تطاع مف ادراكيا في مخزكنو اللكرم، 
 ".مك الم تقى مف فيـ غيره

 ،"عمػػػـك كخبػػرات مكت ػػػبة"فػػالقيـ كالمْػػارؼكفقػػػو،  لمق،ػػكد بالمْطيػػات مػػػف قػػيـ كمْػػارؼكا 
ز فيػػو مْطيػػات كاللقػػو  ػػ ،شػػاط اللكػػرمالنَّ تىبػػري كابط كىػػك اجتيػػاد بشػػرم عقمػػي بدرجػػة  ػػامية كفػػؽ ال َّ

 ابقة .ْريلات ال َّ التَّ مكلية مكثر مف لشز ْريؼ فيو االتَّ كىذا ، النَّبكيةالقرالنية ك كاألىداؼ 

 .الفكرية الحصانة مفيـو: الثااِلثُ  الَمْطَمبُ 
 مصطم  الحصانة الفكرية.: وؿاألَ  الَمْقَصدُ 

كحيػػد التَّ م ػؾ بْقيػدة التَّ بػػ "ريفيف مصػػطم  الحصػانة الفكريػة محمػد الشاػ قػد عػرؼ الػدكتكر 
 .(1)دؿ المْمكمات بيف الم مـ كغيره "ك بط تبا ،التَّلكيركتنظيـ مكلكيات  ،الخالص

ات احتػراز : ىػي الفكريػة صػانةالحَ  فػيفَّ كبْد بياف مليكـ الح،انة كاللكر لغكيػان كا،ػطبلحيان 
 اء اإليجػابي البنَّػػ التَّلكيػر  ػابطالقمػب كالْقػػؿ بالقػائـ عمػى  ػبط  اللكػػرم   ػميمة فػي اإلعػداد كالبنػاء

بػػات ، بتْزيػػز الثَّ كحيػػد، بػػيف الم ػػمميف كغيػػرىـالتَّ ك الحيػػاتي بيني بػػادؿ الْقمػػي المْرفػػي الػػد  التَّ ك ػػبط 
 كتغيير قيـ الحياة.  ،ي تيدؼ إلى زعزعة األمكرالتَّ   يارات اللكرية المخاللة الكافدةالتَّ لتكقي 
 .النابوية الس نةالحصانة الفكرية في : الثّاني الَمْقَصدُ 

اـ التَّػإحكػاـ الْقميػة الم ػممة باالن ػباط : بويػةالنا  الس ػنةالحصانة الفكرية في كقد رميػتي مفَّ 
مم زعزعػة لمبادئػو  فػي  الم ػمـ مػف كقػكع احتػرازا  رسوؿ اكما كرد عػف ممكر حياتو ختمؼ في مي 

 .للظ اللكر المخالؼ ليذه المبادئ ْقمية الم ممة فيلمقكة مناعة لتج يد  ،كاعتقاداتو

 عريؼ: التا شرح 

 مم تشتت مك إنحراؼ مك  ْؼ مك تشكيو. مف ةإحكاـ العقمية المسممقمت: 

ليشػمؿ جميػع   مػور حياتػو كمػا ورد عػف رسػوؿ ا مختمػؼ أاـ فػي التاػباالنضػباط : وأما قػولي
 كالْ كرية كغيرىا. ربكيةالتَّ كاالقت،ادية كال يا ية ك الدينية كالكجدانية كاالجتماعية كاحي النَّ 

الداخميػػة لممػػرء الم ػػمـ المنبثقػػة الزعرزعػػة  ف كىػػي عمػػى ق  ػػمي مػػف الزعزعػػةاحتػػرازًا : وقمػػت
شػتت كال ػْؼ التَّ ي تبْػث التَّػالزعزعة الخارجيػة ككذلؾ ،عف مىكائو ك يؽ تلكيره ك طحيتو كالجيؿ

 .قميد األعمىالتَّ بْية ك التَّ كاالنحراؼ ك 
                                                           

 .(20الح،انة فكرية ): ظران( 1)
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  األول الَغْصُل

 الَحَصانِظ ِإَلى ُمْدَخٌل

ي دعا إلييا التَّ كدعكتو،  كابطو كمفكاره  لتشمؿ  في أي زعزعة لمبادئو واعتقداداتووقمت: 
 كالْكاطؼ كال مكؾ كاألخبلؽ كالْقائد كالْبادات"  التَّلكير"في  رسوؿ ا 

ال يمكػػف مف ييػػدـ،  المسػػمـ الػػذي يتبػػع سػػنة محمػػد  عمػػى مٌف فكػػره لتػػدلؿ: زعزعػػة وقمػػت
حكاميػػا بمػػدل التَّػػكالزعزعػػة  ي يتْػػرض ليػػا إنمػػا تْػػكد ل ػػْؼ األمػػة كيمكػػف مف تْػػكد إلػػى قكتيػػا كام

 .مد محعكدتيـ كتطبيقيـ لديف 

 بػو الم ػمـ  ما ييحكـليشمؿ  ليذه المبادئ وقوة مناعتيا في لفظ الفكر المخالؼ : أما قولي
 .رسوؿ ا المخالؼ لما جاء بو  في للظ مم غزك فكرم مف الْالـ  هتلكير 

الي التَّػػمفكػػار الم ػػمـ، بال ي ػػمح لملكػػر الغػػازم مف يتغمػػؿ بػػيف  نػػو بػػالمفظ أل ؛ المفػػظ: وقمػػت
 ما ييْرض عمى فكره.كؿ ميملظو مف 
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  األول الَغْصُل

 الَحَصانِظ ِإَلى ُمْدَخٌل

  الثَاِني الَمْبَحثُ 
 الفكرية الحصانة مشروعية

مػف النَّبكيػة  ال زػنةك ، أتناكؿ في ىػذا المبحػث مشػركعية الح،ػانة اللكريػة فػي القػرالف الكريـ 
 : اليةالتَّ خبلؿ المطالب 

ؿ  .الكريـ القرآف في الفكرية الحصانة مشروعية: الَمْطَمُب اأَلوا
 وردت مشروعية الحصانة الفكرية في القرآف الكريـ مف خالؿ آيات عديدة، لقد

 .العمـمنبع : األوؿ الَمْقَصدُ 

أوَن : قولػو تعػالىكقد كرد فػي  الجيؿ كالجاىمكف  ا عزوجؿفقد ذـ  ـَ أُف  أوُن إِك  ََ ك َؾَفأو اْإِ ]َوََحَ

] ًٓ وِهُؾقَن َؿوُفقا َشََلًمو[ ]َوإَِذا َخوَضَبُفؿُ [،  كقاؿ مي ا72: ]األحزابَطُؾقًمو َجُفق  . [63: ]اللرقافاْْلَ

 : بأ اليب قرالنية متنكعة كردت الْمـ  عمى طمب تبارؾ وتعالىالل  ضَّ حى ك كما 

ٓ  اهللُ َواْشَتْغِػْر فَِذْكبَِؽ َوفِْؾُؿْمِمـَِغ َواُدْمِمـَوِت : ْمـ، في قكلو تْالىالتَّ كاألمر ب َٓ إَِفَف إِ ُف   ]َؾوْظَؾْؿ َأك 

ْؿ[ ـُ َبُؽْؿ َوَمْثَقا : [، كقيػؿ114: ]طو] َوُؿْؾ َربِّ ِزْدِِن ِظْؾًًم[: [، كقكلو تْالى19: ]محمدَواهللُ َيْعَؾُؿ ُمَتَؼؾ 
 .(1)بطمب الزيادة في شيء إال في الْمـ  ما ممر الل ر كلو

َلُفقْا َأْهَؾ ]َؾوْش : لقكلو تْالى ،جكع إلييـ، كالرز عمى سؤاؿ أىؿ العمـا عزوجؿ   حثا وكذلؾ 

ـأُتْؿ َٓ َتْعَؾُؿأقَن[ ـُ ِر إِن  ـْ جػكع إلػى مقػكاليـ كجْػؿ )فػأمر ب ػ اليـ كالرز : [، قػاؿ ابػف القػيـ43: حػؿالنَّ ]افذِّ
 .(2)ذلؾ كالشيادة منيـ( 

ـْ ِظْؾأأٍؿ َؾُتْخِرُجأأقُه َفـَأأو[: كحينمػا نقػػرم قكلػو تْػػالى أأ ؿ مِّ ـُ كقكلػػو ، [148: ]األنْػػاـ]ُؿأأْؾ َهأأْؾ ِظـأأَد
َٓ َيْعَؾُؿقَن[]: تْالى ـَ  ـَ َيْعَؾُؿقَن َواف ِذي َتِقي اف ِذي َْ ًَم : كقكلو  بحانو كتْػالى ،[،9: ]الزمرُؿْؾ َهْؾ َي ]إِك 

ـْ ِظَبوِدِه اْفُعَؾًَمء[ كفي ق،ة  ،ذكره لفضؿ العمـ وفضؿ أىمو[، فينا نجد حبلكة 28: ] فاطرََيَْشك اهلل َ ِم
 اللة عمى ف ؿ الْمـ، كف ؿ تْممو كتْميمو.مع الخ ر مبمغ الدَّ  عميو ال بلـ مك ى

                                                           

 (.3/230نزيؿ لمزمخشرم، )التَّ كامض الكشاؼ عف حقائؽ غ (1)
 (.1/750) البف القي ـ ملتاح دار ال ْادة (2)
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  الل  مف: ني عشػػرا"الكجػػو الثَّػػ: مػػـ كمىمػػوب،ػػدد بيػػاف كجػػكه ف ػػؿ الْ قػػيـ الجوزيػػة ابػػفُ قػػاؿ 
ًَم ُأكِزَل إَِفْقَؽ : جْؿ مىؿ الجيؿ بمنزلة الْمياف الذيف ال يب،ركف فقػاؿ كتْالى  بحانو ]َأَؾَؿـ َيْعَؾُؿ َأك 

ـَ  ؼم  َؽ احْلَ ُِّ ُر ُأْوُفقْا إَْفَبأوِب[ِمـ َر ـ  ًَم َيَتَذ ـْ ُهَق َأْظَؿك إِك  َـّ  19: ] الرعػدَؿ إال عػالـ مك معمػى كقػد  [، فمػا ثػ
 .(1)ك،ؼ  بحانو مىؿ الجيؿ بأنيـ ،ـ بكـ عمي في غير مك ع مف كتابو(

 دبر.التا و  لماتفكر منبع الداعوة: الثااني الَمْقَصدُ 

، كفقػد كردت تخاطػػب كػػؿ ردبالتاػػتفكػػر و عوة لما الػػدا ب،ػيف اللكػػر تح إلػػىاآليػػات الكريمػة  شػػرعتوقػد  
 : جكارح اإلن اف عقمو كب،ره ك مْو كالل اد

اللػػ اد كالْقػػؿ فػػي  عمػػى القيػػاس ي تخاطػػبالتَّػػكىػػي : مْيةال َّػػ فػػي اآليػػات القرالنيػػة المقػػركءة - م
ُ اهللُّ َفُؽُؿ أيَ كما قكلو تْػالى ،دبرالتَّ لكر ك التَّ  َذفَِؽ ُيبغِّ ـَ ُروَن[] ُؽْؿ َتَتَػؽ  [، 219: ]البقػرةوِت َفَعؾ 

ُروَن [كقكلو مي ان  ُفْؿ َيَتَػؽ  َل إَِفْقِفْؿ َوَفَعؾ  َ فِؾـ وِس َمو ُكزِّ َر فُِتَبغِّ ـْ  [.44: حؿالنَّ ]]َوَأكَزْفـَو إَِفْقَؽ افذِّ

لكػر التَّ ؿ فػي الْيف كالْق عمى القياس تخاطب يالتَّ كىي : في اآليات القرالنية الككنية المرئية - ب
، َوإَِػ : كما قكلو تْػالى ،دبرالتَّ ك  ًْ ْقأَػ ُرؾَِعأ ـَ ًَمء   َ ، َوإَِػ اف ًْ ْقَػ ُخؾَِؼ ـَ ُِِؾ  ]َأَؾََل َيـُظُروَن إَِػ اْإِ

] ًْ ْقأَػ ُشأطَِح ـَ  ِِ َْر ْٕ ، َوإَِػ ا ًْ ْقَػ ُكِصأَب ـَ َبوِل  ]إِن  ِِف : [، كقػكؿ الل تْػالى20: ]الغاشػيةاْْلِ

ًَم   َ ْقِؾ وَ َخْؾِؼ اف ِِ افؾ  ِِ َواْختََِل ُروَن اهللَّ ؿَِقومأًو افـ  َواِت َوإَْر ـُ ـَ َيأْذ ُْوِي إْفَبأوِب، اف أِذي ِّٕ َفوِر َٔيأوٍت 

] ِِ ًَمَواِت َوإَْر  َ ُروَن ِِف َخْؾِؼ اف  [.190: ]الؿ عمرافَوُؿُعقدًا َوَظَذَ ُجـُقِِبِْؿ َوَيَتَػؽ 

: تْػػالى اؿكمػػا قػػ، مع كالْقػػؿطػػب عمػػى القيػػاس ال َّػػتخا يالتَّػػكىػػي : كفػػي ق،ػػص الما ػػيف - ت
ُروَن[ ُفْؿ َيَتَػؽ   [.176: ]األعراؼ]َؾوْؿُصِص اْفَؼَصَص َفَعؾ 

ب،يغة اللْؿ كميا   كانتك  ،دبرالتَّ أمؿ ك التَّ ظر ك النَّ ي تدعك إلى التَّ فقد كردت اآليات القرالنية 
فػػي ك  ،فػػي ممكػػكت الل كالالئػػو لكػػرالتَّ ع عػػف ينقطػػ بحيػػث الكالػػدكاـ  ،ي تر ػػـ اال ػػتمراريةالتَّػػالم ػػارع 

 ال يمكػػف لْقػػؿ  ػػميـ مف يْػػي مف محػػدان بحيػػث فػػي ح،ػػانة اللكػػر   كعػػةن رى ب القرالنػػي مثػػار ىػػذا األ ػػمك 
الي لػػػػو  التَّػػػػكب ،ىػػػػذه الممكػػػػكت كىػػػػذه اآلالء كالمخمكقػػػػات يحػػػػكم مم جانػػػػب  ػػػػْؼ يمكػػػػف مف ي،ػػػػنع

 ،ْ،ػب الم ،ػؿ مػف الجاىميػة مك الكلػرالتَّ ى، ك قميػد األعمػالتَّ في تحرير الْقؿ مػف  عظيمة جابياتإي
مػػػف خػػػبلؿ مػػػف االنحػػػراؼ كال ػػػبلؿ اللكػػػرم،  فييػػػا تح،ػػػيف الم ػػػمميف بانػػػت اآليػػػات ال ػػػابقة  كفػػػي

بيػة ر التَّ نشػئة ك التَّ كمػا كرد مػف  ،الحلاظ عمػييـ مػف اإلعتػداءات عمػى اللكػر  ػكاء الح ػية مك المْنكيػة
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مػػف حػػيف ره، مك لػػرد الم ػػمـ شػػيئان فشػػيئان منػػذ نْكمػػًة مظلػػاليتمقاىػػا ال عمػػى مبػػادئ اإل ػػبلـ، كف ػػائمو،
 .دخكلو في اإل بلـ

يُِف ِِف : كفي قكؿ الل تْالى أِقي ُِأِف افأرِّ ًَمء َؾَتْخَطُػُف افط ْرُ َأْو ََتْ  َ ـَ اف ًَم َخر  ِم ْك ُِوهلل ِ َؾَؽَلك  ]َوَمـ ُيْؼِ

ـْ أَ : كقكلػػػو مي ػػػان  [، 31: ]الحػػػ َمَؽأأأوٍن َشأأأِحقٍؼ [
ـَ ]َفأأأاِ ـ  ِمأأأ ـ  َظَؿُؾأأأَؽ َوَفَتُؽأأأقَك ًَ َفَقْحأأأَبَط أأأ ـْ ْْشَ

] ـَ ي وِِسِ حمايػة الم ػمـ كحرا ػتو مػف الْػادات  فييػا بانػت تػيف القػرالنيتفىػذه اآلي[، فلػي 65: ]الزمراْْلَ
 رؾ كالكلر.حذير مف الش  التَّ ي فييا التَّ بيات  مة، كالشز المي 

ـَ ِف ُؿُؾقِِبِْؿ َزْيٌغ َؾَقت بُِعقَن : ؿ الل تْػالىك ق لاؽالنَّ يغ ك حذر مف الزَّ ي تي التَّ كمف اآليات  و اف ِذي ]َؾَلم 

تَِغوء َتْلِويؾِِف[ ُْ تَِغوء اْفِػْتـَِي َوا ُْ َف ِمـُْف ا َُ ْ َيـَتأِف اْدُـَأوؾُِؼقَن : ان [، كيقكؿ  بحانو مي 7: الؿ عمراف ]َمو َتَشو ]َفأاِـ م 

ٌِ َواْدُْرجِ  َر ـَ ِِف ُؿُؾقِِبِؿ م  ٓ  َؿؾِأقًَل َواف ِذي َٓ ُوَوِوُروَكأَؽ ؾِقَفأو إِ : ]األحػزاب.[ُػقَن ِِف اْدَِديـَأِي َفـُْغِرَيـ أَؽ ِِبِأْؿ َُّأؿ  
60 .] 

]َيأأو َأْهأأأَؾ اْفؽَِتأأوِب َٓ َتْغُؾأأأقْا ِِف ِديأأـُِؽْؿ َوَٓ َتُؼقُفأأأقْا َظأأأَذ اهللِّ إِٓ  : ممػػا مػػا كرد مػػف قكلػػو تْػػػالى

] أأأؼِّ ىػػػك : الغمػػػكإفَّ  ": ككانيطػػػرؼ، قػػػاؿ الشَّػػػالتَّ حػػػذير مػػػف الغمػػػك ك التَّ فييػػػا [، كػػػاف 171:  ػػػاءالنَّ ]احْلَ
  .(1)ه"بلى ك غى غمي ْر يى ال َّ  بلى ف غى ، مً دَّ جاكز في الحى التَّ 

: بت كردت مشػػػػػركعية الح،ػػػػػانة اللكريػػػػػة فػػػػػي قػػػػػكؿ الل  تْػػػػػالىكفػػػػػي ق،ػػػػػة م،ػػػػػحاب ال َّػػػػػ
ـِ اْفَؼْرَيِي  ْؿ َظ َة افت  ]وَاْشَلْْلُ ًْ َحوِِضَ وَك ـَ [ل  ًِ ْب  َ اني بحذير الرَّ التَّ [، كفييا 65: ]البقرةاْفَبْحِر إِْذ َيْعُدوَن ِِف اف

حايؿ عمى التَّ ي كانت مف ،لات الييكد الذيف كاف يريدكف التَّ بالحيؿ  تْالى ا تحبلؿ محاـر اللمف 
نمػػا ذلػػالتَّ "كىػػ الء لػػـ يكلػػركا بػػ: يقػػكؿ ابػػف تيميػػة ،كحكمػػوعزكجػػؿ  شػػرع الل  ؾ تأكيػػؿ كراة كبمك ػػى، كام

 .(2) خكا قردة"كاحتياؿ، ظاىره االتقاء، كحقيقتو االعتداء، كليذا كالل معمـ مي 
" فحقيؽ مف اتقى الل كخػاؼ نكالػو مف يحػذر ا ػتحبلؿ محػاـر الل : تفسيرىا القيـ قاؿ ابفُ ك

ـ مف ، كمف يْمػبأنكاع المكر كالحيػؿ، كمف يْمػـ منػو ال يخمػص مػف الل مػا مظيػره مػف األقػكاؿ كاألفْػاؿً 
ػػػػلل يكمػػػػان تى  عي كى

شػػػػيد فيػػػػو الجػػػػكارح  ػػػػؼ فيػػػػو الجبػػػػاؿ، كتتػػػػرادؼ فيػػػػو األىػػػػكاؿ، كتى نٍ جػػػػاؿ، كتي فيػػػػو الر   ( 3)

                                                           

 (.1/266)لمشككانيفتح القدير ( 1)
 (.6/45)البف تيمٌية اللتاكم الكبرل (2)
ػػ: يكػػع تكػػع، بػػاللتح: ( تكػػع3) تػػاج الْػػركس : انظػػر}ْيؼ الْػػاجز، )جػػبف ك ػػْؼ(، كعػػف ابػػف األعرابػػي، كىػػك ال َّ

 (.22/130لمزبيدم )
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ػػرائر، كتى بمػػى فيػػو ال  ػػكاألك،ػػاؿ، كتي  مائر، ىنالػػؾ يْمػػـ المخػػادعكف منيػػـ ألنل ػػيـ كػػانكا ظيػػر فيػػو ال َّ
 (1)كف". بي ْى مٍ ينيـ كانكا يى دً عكف، كبً دى خٍ يى 

أأَتِؼقًًم ﴿ : ح،ػػيف اللكػػرم فػػي قكلػػو تْػػالىقرالنيػػة لمتَّ كتبػػرز المشػػركعية ال َْ اضِأأل ُم َ
َِ َوَأن  َهأأَذا 

ُؽأْؿ َتت ُؼأقنَ  ْؿ ُِِف َفَعؾ  ـُ و ـْ َشبِقؾِِف َذفُِؽْؿ َوص  َق ُُِؽْؿ َظ ُبَؾ َؾَتَػر  َم َٓ َتت بُِعقا اف بُِعقُه َو [، فلييػا 153: ]األنْػاـ ﴾ َؾوت 
نيػػػا كاآلخػرة   ي تزيغ بْقػؿ اإلن ػاف فتيمكػو فػي الدز التَّ كثقافة الم مميف،   ميـ باألفكارالتَّ حذير مف التَّ 

الم تقيـ، غيٌّ ك بلؿه يييًمؾ ،احبو فيخ ر عقمو كنل و في متػاع الػدنيا كيخ ػر  راطً فما  كل ال،  
 ـً ًْ نٍ الميػ ـْى نً يف اإل بلـ  بلؿه ييكًدم بالمرء لمكلػر بًػمك عقيدة مك نظرية  كل دً  مةو فبلح اآلخرة، فكؿ مو 

ة في القرالف الكػريـ  مػف رؾ بو  بحانو كتْالى، كمرل مف  المشركعية الكا حة  لمح،انة اللكريكالش  
أُؽْؿ َوَأْهؾِأقُؽْؿ َكأوًرا َوُؿقُدَهأو : الل تْػالى خبلؿ قكؿ ََ ـَ آَمـُأقا ُؿأقا َأكُػ و اف ِذي َ َجأوَرُة َظَؾْقَفأو افـ أ]َيو َأُّيم وُس َواحْلِ

َٓ َيْعُصقَن اهلل َ َمو َأَمَرُهْؿ َوَيْػَعُؾقَن َمو ُيْمَمُروَن[َمََلئَِؽٌي ِؽََل   [.6: حريـالتَّ ] ٌظ ِصَداٌد 
رىا كقػػػد ف َّػػػ ،فتى شػػػدد عمػػػى عظػػػـ دكر اآلبػػػاء فػػػي تح،ػػػيف مبنػػػائيـ مػػػف الًلػػػفػػػيفَّ ىػػػذه اآليػػػة لتز 

 .(2) ىـ "اتقكا الل عز كجؿ، كمك،كا مىميكـ بتقكل الل كمدبكىـ، كعممك »: ، بقكلوبرمالطَّ 
كعظيـ  ،دكر إيجابي عظيـ تظير ثمرتو ـ لوألفراد كحماية مْتقداتيـ كمخبلقيفلي تح،يف ا

ي تْتبػر التَّػكح،ػانتيا  ،التَّلكيػرة، ككميا مبنية عمى  بلمة اللكػر ك يكى رى خٍ نيكية كاألي مثره في حياتيـ الدز 
 لكس كاألج اـ كاألىؿ كالمجتمع.النَّ كيزة  في حماية الرَّ 

 .النابوية  الس نة في الفكرية الحصانة روعيةمشّْ : الثااِني بُ الَمْطمَ 
 : اليالتَّ حك النَّ كما ات ح لي عمى  النَّبكية  ال زنةفقد كردت مشركعية الح،انة اللكرية  في 

 .النابوية  في األلفاظ والمفردات: األوؿ الَمْقَصدُ 

كمػف ىػذه  ،مػة تك،ػمنا إلػى تح،ػيف اللكػرييػا مي رتي بى تى القػيـ  ملػاىيـ اعٍ  حيث ذكػر اإلمػاـ ابػفي 
 كميػػا ملػػردات كىػػذه المْػػاني، ردبر كاال تب،ػػاالتَّػػك  كالتَّأمػػؿر كاالعتباظػػر النَّ ذكر ك التَّػػلكر ك التَّ الملػػاىيـ،"

ح ػػارىا ألفَّ فييػػا ا ػػتْماالن لملكػػرة ،متقاربػػة تجتمػػع فػػي شػػيء كتتلػػرؽ فػػي الخػػر كي ػػمى تلكػػران   ( 3)"كام
النَّبكيػػة  ال زػػنةتي ذكرىػػا فػػي فػػأعتبر   رسػػوؿ امقػػكاؿ فػػي ه  ن،ػػيبه كػػاف ليػػا   الملػػردات ككػػؿ ىػػذه

                                                           

 .(1/751)البف القيـ ْادة ملتاح دار ال َّ ( 1)
 (.23/491( جامع البياف في تأكيؿ القرالف )2)
 ( 1/182ملتاح دار ال ْادة ): ( انظر3)
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  األول الَغْصُل

 الَحَصانِظ ِإَلى ُمْدَخٌل

فػػي ملتػػاح دار ال ػػْادة  القػػيـ دعػػـ الح،ػػانة اللكريػػة، كقػػد ذكػػر اإلمػػاـ ابػػفي  عمػػى  قاطْػػة فػػي الداللػػة
 : ما يدلؿ عمييا مف كتب الحديث كىي ليذه المْاني حيث  أذكر مماـ كؿ تْريؼو  ْريلاتت

كقػد  ،(1)ف فييا إح ار لمْمـ الػذم يجػب مراعاتػو بْػد ذىكلػو كغيبتػوأل ، ميت بيذا: ذكرالتا  - أ
عبد الل بػف م ػْكد  جاء في حديث

ـْ َأْف َيقُػوَؿ »: قػاؿ رسػوؿ ا  أفا   ِبػْئَس َمػا أِلََحػِدِى
ًيا ِمْف ُصُدوِر الر َجاِؿ  (2) َنِسيُت آَيَة َكْيَت َوَكْيَت، َبْؿ ُنس َي َواْسَتْذِكُروا الُقْرآَف، َفِإناُو َأَشد  َتَفص 

 .(3) «َعـِ النا ِمَف 

َقاَؿ َرُسوُؿ : ، َقاؿَ ومف حديث َأِبي ُىَرْيَرةَ  ،(4)لات بالقمب إلى المنظكر فيوالتَّ فلييا : ظرالنا  - ب
، َفُيػ»: اِ  ـْ ، َواَل َتْنُظػػُروا ِإَلػى َمػْف ُىػػَو َفػْوَقُك ـْ َأْف اَل  َو َأْجػػَدرُ اْنُظػُروا ِإَلػى َمػػْف َأْسػَفَؿ ِمػْنُك

 .(6)«"ِنْعَمَة اِ  َعَمْيُكـْ  (5) َتْزَدُروا
الػذم قػد فكػر ر مػف ذلػؾ بىػٍْ يي فى  ،ر منػو إلػى غيػرهبىػٍْ ألنػو يي  ،كىػك افتْػاؿ مػف الْبػكر: االعتبار - ت

ة كىػػػي عمػػػى بنػػػاء رى ٍبػػػكليػػػذا ي ػػػمى عً  ،كىػػػي المق،ػػػكد مػػػف االعتبػػػار ،فيػػػو الػػػى مْرفػػػة ثالثػػػة
ػػمٍ كالجً  ،الحػػاالت ل،ػػاحبو  بػػأف ىػػذا الْمػػـ كالمْرفػػة قػػد ،ػػار حػػاالن  ايػػذانان ، ةمىػػتٍ ة كالقً بىػػكٍ كالر   ةً  ى

ـْ ََيَْشأأأأأأك[:قػػػػػػاؿ الل تْػػػػػػالى ،لػػػػػػى المق،ػػػػػػكد بػػػػػػوإمنػػػػػػو  ري بيػػػػػػٍْ يى  َأأأأأأ
ًة دِ  ]إِن  ِِف َذفِأأأأأأَؽ َفِعأأأأأأْزَ

َقػاَؿ : قػاؿ ، فِ يْ َصػبػف الحُ  ُبَرْيػَدةَ عف ة فيمػا ركمرى بٍ ًْ كقد كرد م،طمح الٍ  ،(7)[،26: ازعاتالنَّ ]
ـْ َعْف ِزَياَرِة اْلُقُبوِر َفُزوُروَىا، َفِإفا ِفيَيا ِعْبرَ : اِ  َرُسوؿُ   .(8)"ةً " ِإن ي َنَيْيُتُك

                                                           

 المرجع ال ابؽ. (1)
يان  (2) ٍيتي : ييقاؿ. خيركجا مىشىدز  مىمٍ : تل،  يان  اأٍلمر ًمفى  تىلى،َّ مٍَّ،ت ًمٍنوي  خرٍجتى  ًإذىا: تىلى،  النَّياية في غريب الحديث  .كتىخى

 (3/452البف األثير )
(، 5032/ رقػػـ 6/193( مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب ف ػػائؿ القػػرالف، بػػاب ا ػػتذكار القػػرالف كتْاىػػده، )3)

ٍْبىةي، عىٍف مىٍن،يك  دَّثىنىا شي مَّدي ٍبفي عىٍرعىرىةى، حى دَّثىنىا ميحى ٍبًد المَّوً حى ، عىٍف عى ٍف مىًبي كىاًئؿو ، عى : النابػيقىاؿى : قىاؿى  ،بف م ْكد  رو
 ."الحديث"

 (.1/182ْادة )ملتاح دار ال َّ : ( انظر4)
، ًتقاصي ألنَّ كا االحًتقىار: ااًلٍزًدرىاءي  (5)  (.2/302النَّياية ) كالْيبي
ػػدَّثىنىا 2963ـ /رقػػ4/2275( مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب الزىػػد كالرقػػائؽ، )6) ، حى ػػٍربو ػػدَّثىًني زيىىٍيػػري ٍبػػفي حى (، كحى

ػدَّثىنىا مىبيػك بىٍكػًر ٍبػفي مىبًػي شىػٍيبىةى  ْىاًكيىػةى، ح كىحى دَّثىنىا مىبيك مي ، حى ٍيبو دَّثىنىا مىبيك كيرى ، ح كىحى ًريره ْىاًكيىػةى،  -كىالمٍَّلػظي لىػوي  -جى ػدَّثىنىا مىبيػك مي حى
ًف اأٍلىٍعمىًش، عىفٍ  ًكيعه، عى ٍيرىةى  كىكى ٍف مىًبي ىيرى ، عى اًلحو  ."الحديث" : َرُسوُؿ اِ قىاؿى : ، قىاؿى مىًبي ،ى

 (.1/182( ملتاح دار ال ْادة البف القيـ )7)
دَّثىنىا مىبيك بىٍكًر 977/رقـ ، (2/672 النابي( مخرجو م مـ في ،حيحو، كتاب اآلداب كال،مة، باب ا تئذاف 8) (، حى

مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى، قىاالى ٍبفي مىًبي شىٍيبىةى، كى  ، قىاؿى مىبيك بىٍكرو : ميحى ٍيؿو مَّدي ٍبفي في ى دَّثىنىا ميحى قىاؿى اٍبفي اٍلميثىنَّى: حى ، كى ٍف مىًبي ً نىافو ػٍف : عى عى
ٍبػػًد ا ػػدي ٍبػػفي عى مَّ ػػدَّثىنىا ميحى ػػٍف مىًبيػػًو، ح كحى ٍيػػدىةى، عى ػػًف اٍبػػًف بيرى ، عى ػػاًربو ػػٍف ميحى ػػرَّةى، عى ػػدي ٍبػػفي ً ػػرىاًر ٍبػػًف مي مَّ ػػدَّثىنىا ميحى ، حى ٍيػػرو لًل ٍبػػًف نيمى

ػٍف  ٍيػدىةى، عى ٍبًد الًل ٍبػًف بيرى ، عىٍف عى اًرًب ٍبًف ًدثىارو ، عىٍف ميحى دَّثىنىا ً رىاري ٍبنيميرَّةى مىبيك ً نىافو ، حى ٍيؿو َرُسػوُؿ قىػاؿى : قىػاؿى  ، مىًبيػوً في ى
 " الحديث" : اِ 
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  األول الَغْصُل

 الَحَصانِظ ِإَلى ُمْدَخٌل

كتػدبر الكػبلـ مف  ،ظر في إدبار األمكر كىي مكاخرىا كعكاقبيػا كمنػو تػدبر القػكؿالنَّ فيك : دبرالتا  - ث
ليـ الػتَّ جرع ك التَّ كػ لْػؿالتَّ ء بْػد مػرة، كليػذا جػاء عمػى  بنػا ةر في مكلو كالخره ثـ يْيد نظره مر ينظ

 َمػعَ  َصػماْيتُ : َقػاؿَ  ،ُحَذْيَفػةَ كمػا ورد عػف    الناِبػي   كيتحقػؽ ىػذا المْنػى فػي قػكؿ ،(1)بيفالتَّ ك 
ـا  اْلِماَئِة، ِعْندَ  َيْرَكعُ : َفُقْمتُ  اْلَبَقَرَة، َفاْفَتَت َ  َلْيَمٍة، َذاتَ   الناِبي    ِفػي َيػابِ  ُيَصػم ي: َفُقْمػتُ  َمَضى، ُث
ـا  ِبَيا، َيْرَكعُ : َفُقْمتُ  َفَمَضى، َرْكَعٍة، ـا  َفَقرََأَىػا، الن َساَء، اْفَتَت َ  ُث  َيْقػرَأُ  َفَقرََأَىػا، ِعْمػرَاَف، آؿَ  اْفتَػَت َ  ثُػ

َذا َسباَ ، َتْسِبي ٌ  ِفيَيا ِبآَيةٍ  َمرا  ِإَذا ُمَتَرس اًل، َذا َسَيَؿ، ِبُسَؤاؿٍ  َمرا  َواِ  ذٍ ِبتَ  َمرا  َواِ  َذ." َعو   .(2) َتَعوا
كانكشػػافو كتجميػػو لمب،ػػيرة ككػػؿ مػػف  ،ب،ػػر كىػػك تبػػيف األمػػرالتَّ كىػػك ا ػػتلْاؿ مػػف : االستبصػػار - ج

ذكر يليػػد تكػػرار القمػػب عمػػى مػػا عممػػو كعرفػػو التَّػػف للائػػدة األخػػر اللكػػر لػػو فائػػدة غيػػر التَّ ذكر ك التَّػػ
: َأفا َرُسػوَؿ الماػِو ِف اْبػِف ُعَمػرَ َعػ،(3)لير خ فيو كيثبت كال ينمحي فيذىب مثره مف القمب جممػة

 :ـْ َترَ »، َقاَؿ  .(4) «ِإفا ِمْف َأْفَرى الِفَرى َأْف ُيِرَي َعْيَنْيِو َما َل
 ،كالحػػب كالمْرفػػة كىكػػذا عنػػد القمػػب ،ػػبلن ليػػد تكثيػػر الْمػػـ كا ػػتجبلب مػػا لػػيس حالكر يي التَّ فػػ

ذكر التَّػػ"مػػا زاؿ مىػػؿ الْمػػـ يْػػكدكف ب: ،ػػرملبَّ كليػػذا قػػاؿ الح ػػف ا ،حلظػػوذكر يى التَّػػك ح،ػػمو لكر يي التَّ فػػ
ذكر بػػذار التَّػػلكر ك التَّ فػػ ،نػػاطقكف القمػػكب حتػػى نطقػػت بالحكمػػةكيي  ،ذكرالتَّػػلكر عمػػى التَّ لكػػر كبػػالتَّ عمػػى 
 .(5)ذاكرتو تمقيحو"كمي  ،طارحتويو مي قٍ ك ي  ،الْمـ

 
 
 
 

                                                           

 (.1/182( ملتاح دار ال ْادة )1)
ةً  ًفي اٍلًقرىاءىةً  تىٍطًكيؿً  اٍ ًتٍحبىابً  بىابي  م مـ في ،حيحو، كتاب الْمـ، ( مخرجو 2) بلى قال   (772/رقػـ 1/536،)المٍَّيؿً  ،ى

دَّثىنىا دَّثىنىا شىٍيبىةى، مىًبي ٍبفي  بىٍكرً  مىبيك كحى ٍبدي  حى ، ٍبفي  اللً  عى ْىاًكيىةى، كىمىبيك نيمىٍيرو دَّثىنىا ح مي ،حى  ٍبفي  زيىىٍيري  كحى اؽي  ٍربو ٍ ػحى ، ٍبػفي  كىاًم ـى  ًإٍبػرىاًىي
ْنػػا ًمي ػػفٍ  جى ، عى ًريػػرو ػػفً  كيمزييػػـٍ  جى ػػًش، عى ػػدَّثىنىا ح اأٍلىٍعمى ، اٍبػػفي  كحى ٍيػػرو ػػدَّثىنىا لىػػوي، كىالمٍَّلػػظي  نيمى ػػدَّثىنىا مىبًػػي، حى ، حى ػػشي ػػفٍ  اأٍلىٍعمى ٍْدً  عى ػػ  ٍبػػفً   ى
، ٍبفً  ً،مىةى  عىفٍ  اأٍلىٍحنىًؼ، ٍبفً  اٍلميٍ تىٍكًردً  عىفً  عيبىٍيدىةى، ذىٍيلىةى  عىفٍ  زيفىرى  "الحديث"  النَّبي: قىاؿى  ،حي

 (.1/182ملتاح دار ال ْادة ): ( انظر3)
ميًمًو ) ًفي كىذىبى  مىفٍ  مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب التْبير، بىابي  (4) دَّثىنىا ،قاؿ:(4037/رقـ 9/43حي ًمػيز  حى  ٍبػفي  عى

، دَّثىنىا ميٍ ًمـو ٍبدي  حى ًد، عى مى دَّ  ال،َّ ٍبدي  ثىنىاحى ٍبدً  ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى ، ٍبفً  المَّوً  عى ػٍكلىى ًدينىػارو ، اٍبػفً  مى ػرى ػفٍ  عيمى ػفً  مىًبيػًو، عى ػرى  اٍبػفً  عى : عيمى
 "الحديث": قىاؿى  ، المَّوً  رى يكؿى  مىفَّ 
 (.1/183) البف القيـ  ( ملتاح دار ال ْادة5)
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  لاألو الَغْصُل

 الَحَصانِظ ِإَلى ُمْدَخٌل

  .في المصطمحات والمفاىيـ: الثّاني الَمْقَصدُ 

خيمػػة كالمْتقػػدات الدَّ  ،فػػي تح،ػػيف المجتمػػع الم ػػمـ مػػف األفكػػار  بػػيالنا المتأمػػؿ لحػػرص ف
 ألنَّو كػاف القػدكة  عمى بياف كتك يح مدؽ األمكر  ا رسوؿيمتمس شيئان فريدان، فقد كاف يحرص 

تتبكم مكانةن بارزةن فػي بنػاء اللكػر، ل يف،الم ممكؿ الملاىيـ اإل بلمية الخا،ة في عق الح نة في بناء
أظيرت ىػذه فػف، لكير كاإلف،اح كالبيالمتَّ  اة ، كمداتقافْمكـ كالثَّ لمملتاح ال لتككفكتكجييو،  ك،ياغتو

ي التَّػك ، ات المختملػةالح ػار نػافس مػع التَّ  كا تْرا ػيا فػي ،درة الْقػؿ عمػى ا ػتيْابياالملاىيـ مدل قيػ
 ،الييكيػة كالثقافػةف كبر قدر ممكػف مػف الملػاىيـ المْبػرة عػالْامة أل زت قكتيا مف خبلؿ شمكليتيار مب

مػف  ػنجد ك ، برىيػالتَّ رغيب ك التَّ بأ اليب مختملة مف  فر ياك ، التَّلكيركم اليب  الحياة مهْبَّأة بأنماط 
المػػ ثرة فػػي تح،ػػيف اللكػػر اإل ػػبلمي لمم ػػمميف عمػػى مػػدار الْ،ػػكر كاألزمنػػة النَّبكيػػة ىػػذه الملػػاىيـ 

إنقػاص ل ػبلمة دكف  ،لزمانػو كع،ػرهف الم ػمـ اإلن ػافكػر قدرتيا عمػى مراعػاة مػدل تػأقمـ المختملة، 
 : ىذه الملاىيـلذلؾ  نجد مف مف مىـ  فكره مك إ ْافو 

كتطبيقػػػو  اال ػػػتقامة عنكانػػػان ميمػػػان عػػػف اإل ػػػبلـ  الراسػػػوؿ حينمػػػا ك ػػػع: االسػػػتقامة - م
، َقػاؿَ فقد ذكر    كالْمؿ بو، اِ، ُقػْؿ ِلػي  َيػا َرُسػوؿَ : ُقْمػتُ : ُسْفَياَف ْبِف َعْبِد الماِو الثاَقِفػي 

ْساَلـِ َقْواًل اَل َأْسَيُؿ َعْنُو َأَحًدا َبْعػَدَؾ  " : َقػاؿَ  -َوِفػي َحػِديِث َأِبػي ُأَسػاَمَة َغْيػَرَؾ  -ِفي اإلِْ
ـْ ": ُقؿْ  آَمْنُت ِباِ، َفاْسَتِق

 زاـ  نة نبيوالتَّ ، م تقيمان بطاعتو ك بالل ان إيمانالمكحد  فالمرء،(1)
مف يتجنػػب مم انحػػراؼ مكتشػػدد مك إىانػػة للكػػره مػػع  بػػو حػػرمٌّ ل ،كالخيػػر ،ػػبلحبال ييتػػدم

 ديمكمة  بلمتيا .
ي تحميػػػو مػػػف التَّػػػبنػػػى فػػػي فكػػػر الم ػػػمـ اإليجابيػػػة    رسػػػوؿ ا حيػػػث إفَّ : اإليجابيػػػة - ب

 شتت.التَّ ْ،ب، مك التَّ شدد مك التَّ االنحراؼ ك 

َمػْف َكػاَف ُيػْؤِمُف ِبالماػِو َوالَيػْوـِ اآلِخػِر »: َقاَؿ َرُسوُؿ الماِو : ، َقاؿَ َعْف َأِبي ُىَرْيَرةَ كما كرد 
ِو َوالَيْوـِ اآلِخِر َفاَل ُيْؤِذ َجاَرُه، َوَمْف َكاَف ُيْؤِمُف ِبالماِو َوالَيْوـِ اآلِخِر َفْمُيْكِرـْ َضْيَفُو، َوَمْف َكاَف ُيْؤِمُف ِبالما 

                                                           

ػدَّثىنىا مىبيػك بىٍكػًر ٍبػفي 38/رقػـ 1/65اإل ػبلـ، )، كتاب اإليماف، بػاب جػامع مك،ػاؼ في ،حيحو ( مخرجو م مـ1) (، حى
ٍيػبو قىػاالى  ، ح : مىًبي شىٍيبىةى، كىمىبيك كيرى ًريػرو ػٍف جى ْنػا عى ًمي ، جى ـى اؽي ٍبػفي ًإٍبػرىاًىي ٍ ػحى ، كىاًم يدو ًْ ػدَّثىنىا قيتىٍيبىػةي ٍبػفي  ىػ ، ح كحى ٍيػرو ػدَّثىنىا اٍبػفي نيمى حى
دَّثىنىا مى  ، حى ٍيبو دَّثىنىا مىبيك كيرى ٍبػًد الًل الثَّقىًلػي  كحى ػٍف  يػٍليىافى ٍبػًف عى ػٍف مىًبيػًو، عى ٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عى ـٍ عى  :،، قىػاؿى بيك مي ىامىةى، كيمزيي

 " الحديث". رسوؿ ا  قاؿ
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بع  ينغرس في مذىاننا ز عميو في  عقمنا الكاعي بالطَّ ألنو مم تلكر نرك  (1)«َفْمَيُقْؿ َخْيرًا َأْو ِلَيْصُمتْ 
 كاـ.عمى الدَّ 

ح،يف اللكرم نجد مفَّ في المخاللة لكؿ فكر م اد لما التَّ بكم عمى النَّ كفي الحرص : المخالفة - ت
مػف  كالكقايػة الحػذر،  ػبيؿ عمػىمميح التَّ بػات عمػى فكػر كاحػد بػلثَّ   النَّبكيػة ال زػنةىك فػي القػرالف ك 

َقػاَؿ َرُسػوُؿ : َقػاؿَ  ،اْبػِف ُعَمػَر  عبػد افػي حػديث كرد كقد  شبة بغير الم مميفلتَّ اخبلؿ ترؾ 
 .(2)«َمْف َتَشباَو ِبَقْوـٍ َفُيَو ِمْنُيـْ »: الماِو 

                                                           

قاؿ: (، 6018/ رقـ 8/11( مخرجو البخارم في ،حيحو كتاب اإليماف، باب مف كاف ي مف بالل كاليـك اآلخر، )1)
دَّ  ٍيرىةى حى ، عىٍف مىًبي ىيرى اًلحو ، عىٍف مىًبي ،ى ً،يفو ٍف مىًبي حى ًص، عى دَّثىنىا مىبيك األىٍحكى ، حى يدو ًْ َرُسوُؿ  قىاؿى : ، قىاؿى ثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي  ى
 "الحديث".: الماِو 

عيٍثمىافي ٍبفي مىًبي حدثنا قاؿ: (، 4031/رقـ4/44)،يرةالشَّ داكد في  ننو، كتاب المباس، باب في لبس  ك( مخرجو مب2)
دَّثىنىا مىبيك  دَّثىنىا النَّ شىٍيبىةى، حى ، حى ًف ٍبفي ثىاًبتو ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى ٍ ًر ىاشـ بف القا ـ بف م مـ الميثي مكالىـ البغدادم، حى

، عىفً  رىًشي    ،" الحديث": قاؿ  رسوؿ اعف  اٍبًف عيمىرى  عبدالل حى َّافي ٍبفي عىًطيَّةى، عىٍف مىًبي ميًنيبو اٍلجي
 تخريج الحديث.

بف مبي شيبة في ك ابزيادة،  (5114 رقـ/9/122)ك( 5113/رقـ 4/515) مبيو في م ند دعبد الل بف محممخرجو 
 رقـ /1/135)ك (،216رقـ  /1/135) امييفالشَّ الطبراني في م ند بزيادة، ك ( 19401/رقـ 4/212م،نلو )

حمف بف ثابت عبد الرَّ جميْيـ مف طريؽ بنحكه، ( 1154رقـ  /2/417يماف )كالبييقي في شْب اإل ،بنحكه( 126
ًميز 231رقـ  /1/213كؿ اآلثار )شٍ اكم في مي كمخرجو الطحَّ بف ثكباف،   عىيَّاشو  ٍبفي  (، مف طريؽ األكزاعي عف عى
 .بو ،ح اف بف عطيةككبلىما )األكزاعي كعبد الرَّحمف( عف اٍلًحٍمً،يز 

 َعْبُد الراْحَمِف ْبُف ثَاِبٍت بف ثوباف الدمشقي.فيو   ألفَّ ضعيؼ: حديثال والحكـ عمى اسناد
بف اقاؿ عنو ك ، الث قاتاف في بف حبَّ اذكره ك رعة، كمبك حاتـ، كمبك زي  ،حيـكدي  ،كقد كثقو عمرك بف عمي بف اللبلس

اس، النَّ كؽ كقد حمؿ عنو ال بأس بو، كم اؼ المديني ،د: بف مْيفاك  ، ائيالنَّ ك  ،كمبك داكد ،كالْجمي ،المديني
في مك ع  بف مْيفا أـ، كقاؿالشَّ محاديثو مناكير، لـ يكف بالقكم في الحديث، كاف عابد مىؿ : قاؿ عنو محمدك 

بف الـ يكف بالمكثر كال ىك بالحجة، بؿ ىك ،الح الحديث، كقاؿ : ىبي،الح، كقاؿ الذَّ : كقاؿ مي ان  ْيؼ، الخر: 
  . لو محديث مناكير ،دكؽ: غير بأخرة، قمتدكؽ يخطىء كرمي بالقدر كت،: حجر
( 1/289لمْجمي ) الث قات(، 1/103الْمؿ كمْرفة الرجاؿ ألحمد بف حنبؿ ) ،(،7/328الطبقات الكبرل ): انظر

(، الكاشؼ 4/349(، تيذيب الكماؿ )79/92البف حباف ) الث قات(، 5/212ْديؿ البف مبي حاتـ )التَّ الجرح ك 
 (.1/94) اليادم عبد ليك ؼ الدـ بحر (.573يذيب )التَّ تقريب  ،(،6/150ذيب )يالتَّ (، تيذيب 1/223)

كما  –حمف بف عمرو األوزاعي اوي عبد الرا الرا فقد تابع عبد الرحمف بف ثابت،  الحسف لغيره وويرتقي اإلسناد إلى
 (.1/347قريب ): التَّ انظر ،جميؿ ثقة اللقيو: كىك كما قاؿ عنو ابفي حجر -خري التَّ بينت في 

ح ف : (، ك قاؿ األلباني385/رقـ 1/182يكرة )رر المنثكرة في األحاديث المشٍ الدز في يف ال يكطي  ْلو جبلؿ الد  
 .(4/44) داكد مبي  نف عمى تْميقو في  ْيؼ: األرن كط كقاؿ(، 1/747 م مة األحاديث ال،حيحة )في 
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بو فػػي ممػػكر شػػالتَّ قػػد يقػػع : "كقػػاؿ بْ ػػيـ: حػػديثلم وفػػي شػػرح رحمػػو الل تْػػالى اويَنػػقػػاؿ المُ        
را ،قمبية مف االعتقادات كقػد تكػكف عػادات  ،دات كممكر خارجية مف مقكاؿ كمفْاؿ قد تكػكف عبػاداتكام

قامػة كركػكب كغيرىػا اىر كبػيف الظَّػ ،في نحك طْاـ كلبػاس كم ػكف كنكػاح كاجتمػاع كافتػراؽ ك ػلر كام
 . (1)كالباطف ارتباط كمنا بة " 

َقػػػاَؿ  ْيػػػَرَة َأِبػػػي ُىرَ  كمػػػا فػػػي حػػػديث كتحديػػػدىـالػػػذيف يجػػػب مخػػػاللتيـ ،ػػػريح باألعػػػداء التَّ كب    
 .( 2)«َصاَرى اَل َيْصُبُغوَف، َفَخاِلُفوُىـْ النا ِإفا الَيُيوَد وَ »: بيالنا 

قاية إلى الح،انة اللكرية، كالمتم ؾ فيي ال    ال زنةفاألخذ بما دارت حكلو ىذه األللاظ مف 
 ،فػػراط كالغمػػكاإلؾ كالجيػػؿ ك تحػػرر الم ػػمـ  مػػف مغػػبلؿ الشَّػػ  رسػػوؿ ا ك ػػنة تْػػالى بكتػػاب الل 

بلح ليؿ يكجػب لػو القػكة كالْػدة كال َّػفاتباع الػدَّ " بح لديو مف الْمـ ما يح،ف فكره، لذلؾ يككف قد م،
 .(3) "ي ي تيمـ بيا طريقوالتَّ كالمادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 8593، رقـ )لممناكم فيض القدير: انظر( 1)
ْىًزيػًز قػاؿ: (، 5899/ رقػـ 4/170) ،البخارم في ،حيحو، كتاب المباس، باب الخ ػاب،( مخرجو 2) ٍبػدي ال ػدَّثىنىا عى حى

ٍبًد المًَّو، قىاؿى  ، قىاؿى : ٍبفي عى ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى اًلحو ، عىٍف ،ى ٍْدو ـي ٍبفي  ى دَّثىًني ًإٍبرىاًىي ٍبًد الرٍَّحمىفً : حى مىمىةى ٍبفي عى بىا ًإفَّ مى : قىاؿى مىبيك  ى
ٍيرىةى   " الحديث" : قىاؿى  ،َرُسوَؿ الماِو ًإفَّ : ، قىاؿى ىيرى

 (.1/485الكيف البف القيـ، )مدارج ال َّ : ( انظر3)
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 الَمْبَحُث الثَاِلثُ 
 وأىميتيا الفكرية الحصانة عناصر

كريػػة ومػػدى أىميتيا،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ وأوضػػ  فػػي ىػػذا المبحػػث العناصػػر األساسػػية لمحصػػانة الف
 : اليةالتا المطالب 

  الفكرية الحصانة عناصر: ؿوا األَ  بُ مَ طْ المَ 
 كيشتمؿ عمى مربْة مقا،د .      

 .قوىالتا : األوؿ الَمْقَصدُ 

 الح،ػػػانة فػػػي قكيػػان  نطمقػػػان مي ْتبػػػر تي ، حيػػث االحتػػػراز اللكػػػرم تقكيػػة الْنا،ػػػر فػػػيمىػػـ  تْتبػػر مػػػف    
فلي حديث مبي ىريػرة  ألفَّ محميا القمب، تحكـ بالكجداف كالْكاطؼ، إذ منيا تالم مـ فلئلن ا اللكرية
  رسػػوؿ امف  تنبنػػي عمييػػا كقػػد  ،(1) "َمػػرااتٍ  ثَػػاَلثَ  َصػػْدرِهِ  ِإَلػػى َوُيِشػػيرُ  "َىاُىَنػػا ْقػػَوىالتا  ": قػػاؿ

 فػػيمكؿ مػػا بػػدم    رسػػوؿ ا كػػافكلقػػد  ،عمػػى المجتمػػع قافػػات المػػ ثرةكالثَّ  ،الْديػػد مػػف األفكػػار
االخػتبلؼ الشػديد، كتػرؾ الْمػؿ : كىػي ،كىك يتحػدث عػف م ػببات االنلػبلت اللكػرم قكلالتَّ ب ك،اياه

: َقػػاؿَ  ، (2) الِعْرَبػػاِض ْبػػِف َسػػاِرَيةحػػديث كمػػا كرد مػػف  يف مػػا لػػيس منػػو،، كاالبتػػداع فػػي الػػد  ال زػػنةب
ـا أَ  َصماى َلَنا َرُسوُؿ الماِو  ْقَبَؿ َعَمْيَنا، َفَوَعَظَنا َمْوِعَظًة َبِميَغًة، َذَرَفػْت َلَيػا اأْلَْعػُيُف، َوَوِجَمػْت اْلَفْجَر، ُث

ـْ »: َيػػا َرُسػػوَؿ الماػػِو، َكػػَيفا َىػػِذِه َمْوِعَظػػُة ُمػػَود ٍع، َفَيْوِصػػَنا. َقػػاؿَ : ِمْنَيػػا اْلُقمُػػوُب، ُقْمَنػػا َأْو َقػػاُلوا ُأوِصػػيُك
 .(3) الطااَعِة.."ِبَتْقَوى الماِو َوالساْمِع وَ 

                                                           

ػػػمىةً  اٍلبًػػػر   مخرجػػػو م ػػػمـ فػػػي ،ػػػحيحو، كتػػػاب (1) ، ظيٍمػػػـً  تىٍحػػػًريـً  بىػػػابي  كىاآٍلدىاًب، كىال،  ٍ ػػػًمـً ٍذًلػػػًو، اٍلمي دىًمػػػًو، كىاٍحًتقىػػػاًرهً  كىخى  كى
اًلًو، ) ٍرً ًو،كىعً  مى دَّثىنىا: (.قاؿ2564/رقـ4/1986كى ٍبدي  حى ٍ مىمىةى  ٍبفي  اللً  عى ، ٍبػفً  مى ٍْنىػبو ػدَّثىنىا قى دي  حى ٍْنًػي دىاكي ، اٍبػفى  يى ػفٍ  قىػٍيسو  عى
، مىًبي يدو ًْ ٍكلىى  ى اًمرً  مى ، ٍبفً  عى ٍيزو ٍيرىةى  مىًبي عىفٍ  كيرى  "الحديث".:  اللً  رى يكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،ىيرى

اـ، كمات بيا  نة خمس ك بْيف. الشَّ ح كاف مف مىؿ ال،لة،  كف يٍ جى ، يكنى مبا ني الِعْرَباِض ْبِف َساِرَيَة الس َممي (2)
اال ػتيْاب فػي : انظػر سػوؿ ا بؿ مات في فتنة ابف الزبيػر ككػاف شػيخا كبيػرا مػف ال،ػحابة، ركل عػف ر: كقيؿ

(، 4/19م ػػػد الغابػػػة فػػػي مْرفػػػة ال،ػػػحابة البػػػف األثيػػػر )(، 3/1238) البػػػف عبػػػد البػػػر القرطبػػػيمْرفػػػة األ،ػػػحاب 
 .( 7/339ي )ؤلنَّ اإل،ابة في تمييز ال،حابة البف حجر الْ ق

، 4607/رقػـ 4/200)، ال زػنة، بػاب فػي لػزـك ال زػنة( مخرجو مبي داكد في  ػننو، كتػاب 3) ٍنبىػؿو ػدي ٍبػفي حى ػدَّثىنىا مىٍحمى (، حى
، ًليدي ٍبفي ميٍ ًمـو دَّثىنىا اٍلكى ،  حى ػمىًمي  ك ال ز ٍمػرو ًف ٍبػًف عى ٍبػًد الػرٍَّحمى ٍْدىافى الحم،ػي، عى اًلًد ٍبًف مى ٍف ثىٍكر بف يزيد الحم،ي، عىٍف خى عى

ٍف ًعٍربىاًض ٍبًف  ىاًريىةى   =" الحديث".: رسوؿ ا قائبلن عف عى
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قػػػػكل فػػػػي القمػػػػب، فػػػػيفَّ ممَّ انطبلقػػػػةو فكريػػػػةو  ػػػػتككف ميكجيػػػػةن نحػػػػك المطمػػػػكب التَّ كمػػػػع بػػػػركز عن،ػػػػر 
قكل يككف عمػى م ػاس الْبكديػة لل التَّ حيث مٌف بناء  ،اإليجابي، كالخير اللْاؿ، الم اد لملكر اليٌداـ

ح يبةي الم مـ في تح،ػيف فكػره مػف ، كتحقيؽ الْدالة كالخير في األرض كىذا مرادىا، فيي عزكجؿ
ُؼقا : كما قاؿ تْالى، كالل عزكجؿ ح يب المتقيف ،كائب البْيدة عف ىذه األ ا ات ال ميمةالشَّ  ]َوات 

 [.194: ]البقرةاهلل َ َواْظَؾُؿقا َأن  اهلل َ َمَع اْدُت ِؼَغ[

 ظو.فوحالعقؿ  إعماؿ: الثّاني الَمْقَصدُ 

كىػػك ركػػفه م ػػاس فػػي تكجيػػو اإلدراكػػات الْقميػػة كاللكريػػة  ،يػػو اللكػػرففالْقػػؿ ىػػك الػػذم ينبنػػي 
ػ: منواف عرفو ابف حبَّ كقد  مبية،نحك اإليجابية مك ال َّ  كاب، كالْمػـ "ا ػـ يقػع عمػى المْرفػة ب ػمكؾ ال،َّ

(1)باجتناب الخطأ"
 ،ريْةكد الػديف كالشَّػبحػدز  ورسػولو تْػالى  ػبحانو ك فيعمػاؿ الْقػؿ كمػا ممػر الل ، 

]إِن  ِِف : بمغ ر،يف في الح،انة اللكرية، فحينما يخاطب الل تْالى م،حاب الْقكؿ في قكلويك مل

ْقِؾ وَ  ِِ افؾ  ِِ َواْختََِل َْر ْٕ ًَمَواِت َوا  َ َْفَبوب [افـ  َخْؾِؼ اف ْٕ ُوِي ا ِٕ َيوٍت  َٔ  ـ[،  فيك يدعكى78: ]الؿ عمرافَفوِر 
إلعمػاؿ  ـا ىك منا ب لقدرات اإلن اف الْقمية، فقد دعػاىكم ،لمْمؿ تدبران كتلكران في خمقو كمخمكقاتو

وَن[كين اف كما قاؿ تْالى ،عقمو في مْجزة نل و ُؽْؿ َأَؾََل ُتْبِِصُ َِ [، كمراحؿ 21: ] الذاريات]َوِِف َأْكُػ
ـْ ضِأٍغ* َُّأؿ  َجَعْؾـَأوُه كُ تككينو في قكلو تْالى  ـْ ُشََلَفٍي ِم وَن ِم ََ ْك ْطَػأًي ِِف َؿأَراٍر َمؽِأٍغ * َُّأؿ  ]َوَفَؼْد َخَؾْؼـَو اْإِ

أًًم َُّأؿ  َأْكَشأافـ  َخَؾْؼـَو  أْقَكو اْفِعَظأوَم حَلْ ََ ْلَكوُه َخْؾًؼأو آَخأَر ْطَػَي َظَؾَؼًي َؾَخَؾْؼـَو اْفَعَؾَؼَي ُمْضَغًي َؾَخَؾْؼـَو اْدُْضأَغَي ِظَظوًمأو َؾَؽ

أوفِِؼَغ [ ـُ اْْلَ أ ََ  لكر فػيالتَّ ح،ػيف اللكػرم مػف إعمػاؿ الْقػؿ بػالتَّ فيبػدم  [12: .]الم منػكفَؾَتَبوَرَك اهلل ُ َأْح
 .كنْمو تْالى الالء الل

                                                                                                                                                                          

 : تخريج الحديث=
  ػػننو فػػي ماجػػو ابػػف ك (،96/رقػػـ 1/228الػػدارمي فػػي  ػػننو، )ك  (،2676/رقػػـ 4/341) رمػػذم فػػي  ػػننوالتَّ مخرجػػو 

(، ك البػزار 5/رقػـ 1/187كابف حباف في ،حيحو) (،17145رقـ /28/375): كمحمد في م نده (،42 رقـ/1/28)
 (، كميـ مف حديث الْرباض بف  ارية بملظو.4201/رقـ 10/137في م نده )

ػًديثه  ىىػػذىا": رمػػذمالتَّ  قػاؿ، ك لذاتػػو صػػحي : الحكػػـ عمػػى إسػػناد الحػػديث ػػًحيحه  حى ىػػفه  حى  كقػػاؿ(، 4/341فػي  ػػننو)  "،ى
،ػحيح فػي تْميقػو عمػى  ػنف مبػي : كقػاؿ األرنػ كط(. 1/228)الدرامي  نف عمى تْميقو في ،حيح: الداراني ح يف
 (.4/200داكد)

  (.1/16( رك ة الْقبلء كنزىة الل بلء البف حباف )1)
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دبر التَّػلكػر ك التَّ الدعكة إلػى  مف خبلؿ عمى إعماؿ الْقؿ مي ان النَّبكية  ال زنةحر،ت كىكذا  
عػػدـ تْطيمػػو مك إيقافػػو مك مػػف خػػبلؿ  الْقػػؿ حلػػظكقػػد دعػػا إلػػى ك ، فػػي الالء الل كنْمػػو كاليػػات قرالنػػو

 ( 1): اليةالتَّ  مف م بباتو   رسوؿ اائو، حينما حذر إيذ

« اَل َتْغَضػبْ »: َأْوِصػِني، َقػاؿَ :  َقػاَؿ ِلمناِبػي   ،(2) أف رجػالً   َأِبػي ُىَرْيػَرةَ فْػف: الغضػب - أ
 ( 3) «اَل َتْغَضبْ »: َفَرداَد ِمرَارًا، َقاؿَ 

أنػس بػف مالػؾْف ف: اليـ والحزف - ب
ـُ رَ : يقػوؿ ،(4) ِإَذا َنػَزَؿ،  ،ُسػوَؿ الماػِو ُكْنػُت َأْخػُد

ـ  َوالَحػَزِف، َوالَعْجػِز َوالَكَسػِؿ، »: َفُكْنُت َأْسَمُعُو َكِثيػرًا َيقُػوؿُ  ـا ِإن ػي َأُعػوُذ ِبػَؾ ِمػَف الَيػ الماُيػ
 «( 6)،َوَغَمَبِة الر َجاؿِ (5)َوالُبْخِؿ َوالُجْبِف، َوَضَمِع  الداْيفِ 

" َمػػْف : َيقُػػوؿُ   َسػػِمْعُت َرُسػػوَؿ اِ : قػػاؿ ُعَمػػَر  اْبػػفَ   كمػػا كرد فػػي حػػديث: كبػػرالتا   - ت
ـَ ِفي َنْفِسِو، َأِواْختَاَؿ ِفي ِمْشَيِتِو َلِقَي اَ َوُىَو َعَمْيِو َغْضَباُف " َتَعظا

 (7). 

                                                           

 (.ػ 261) ،جمة الجامْة اإل بلميةمكالخر،  ر كاف إ ماعيؿ النَّبكية، ال زنةالْقؿ في : ( انظر1)
ػػ2)  ػػلياف بػػف عبػػد الل : ىػػك مبػػك الػػدرداء، كقيػػؿ: كمػػا كرد فػػي ركايػػات مخػػرل. كقيػػؿ ُقَداَمػػةَ  ْبػػفِ  َجاِرَيػػةَ ائؿ ىػػك ( ال َّ

 (.1/121البف بشككاؿ ) الثقلي، كمنيـ مف مبيمو. غكامض األ ماء المبيمة
دَّثىًني يىٍحيىػى قاؿ: (، 6116/رقـ 8/28حذر مف الغ ب، )( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب األدب، باب ال3) حى

ٍيػرىةى  ػٍف مىبًػي ىيرى ، عى ػاًلحو ػٍف مىبًػي ،ى ، عى ً،ػيفو ػٍف مىبًػي حى ، عى يَّػاشو نىػا مىبيػك بىٍكػرو ىيػكى اٍبػفي عى ، مىٍخبىرى :  النابػي قػاؿ ٍبفي ييك يؼى
 "الحديث" 

ػدَّثىنىا قػاؿ: (، 6363/رقػـ 8/78جػاؿ )كذ مػف غمبػة الر  ْػالتَّ ( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتػاب الػدعكات، بػاب 4) حى
ٍبػًد المَّػًو اقيتىٍيبىةي  ػٍكلىى الميطًَّمػًب ٍبػًف عى ك مى ٍمػرو ٍمػًرك ٍبػًف مىبًػي عى ػٍف عى ، عى ٍْلىػرو اًعيؿي ٍبػفي جى دَّثىنىا ًإٍ مى ، حى يدو ًْ ٍنطىػبو ٍبفي  ى مىنَّػوي : ٍبػًف حى

اًلؾو   ." الحديث" : .. َرُسوُؿ الماِو  قىاؿى : يىقيكؿي ،   ىًمعى مىنىسى ٍبفى مى
احبو عىف االٍ تكىاء لثقمو. انظر: (  مع الديف5) تَّى يًميؿ ،ى ًٍْني ثقمو حى  . ( 2/62غريب الحديث البف الجكزم ): يى
اًني عبارىة عىف اٍليىرج كالمرج6) اؿ عبارىة عىف تكىحد الرَّ  ،( قىاؿى اٍلكٍرمى مىبىة الر جى ييقىاؿ غى مىٍيػوً ك  جؿ ًفي ممرهكى ػاؿ عى . تغمػب الر جى

 (.1/177عمدة القارم )
دَّثىنىا مي ىدَّده قىاؿى قاؿ:  (،1/193/5995، )األدب المفرد( مخرجو البخارم في 7) ػرى : حى دَّثىنىا ييػكنيسي ٍبػفي اٍلقىاً ػـً مىبيػك عيمى حى

اًميز قىاؿى  اًلدو قىاؿى : اٍليىمى دَّثىنىا ًعٍكًرمىةي ٍبفي خى ٍْتي اٍبفى : حى  " الحديث".: رسوؿ ا قاؿ : قاؿ عيمىرى  ىًم
 : تخريج الحديث

، كالبييقػػي فػػي ( بنحػػكه6/رقػػـ 1/45)الحػػاكـ فػػي م ػػتدركو  كبمثمػػو، ( 5995 رقػػـ/ 5/3) م ػػنده فػػي محمػػدمخرجػػو 
  بو.يكنس بف القا ـ،  كميـ مف طريؽ، نحكه( ب8167/رقـ 471/ 10)شْب اإليماف 
فػي "يخيفالشَّػ شػرط عمى ،حيح": كقاؿقاؿ الحاكـ: ك  ألفا كؿ رواتو ثقات، تولذاصحي   إسناد الحديثوالحكـ عمى 

 (.544/رقـ 2/82 م مة األحاديث ال،حيحة )في  كقاؿ األلباني: ،حيح (،5/3م تدركو )
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" اَل َعػْدَوى َواَل ِطَيػَرَة، َوُيْعِجُبِنػي : َقػاؿَ   بػيالنا َقػاَؿ  َعػْف َأَنػٍس ف: الخزعبالت والطيػرة - ث
اِل ُ   .( 1) الَكِمَمُة الَحَسَنُة ": الَفْيُؿ الصا

ٍيرىةى  مبك مف حديث كرد ما مع الحديث ىذا كاليتْارض  الَ : »قىاؿى   المَّوً  رى يكؿي  مفَّ  ىيرى
ر ابف حجر فقد ذك (2)«اأَلَسدِ  ِمفَ  َتِفر   َكَما الَمْجُذوـِ  ِمفَ  َوِفرا  َصَفَر، َوالَ  َىاَمةَ  َوالَ  ِطَيَرَة، َوالَ  َعْدَوى

 ": ، عميو كتككبلن  بالل ثقة كقاؿ مجذكـ مع مكؿ بيالنَّ  مفنلي تْار و عمى  تة مقكالو منيا مفَّ
الذم  ، كالقكؿ الثاني:من كخ باجتنابو األمر مف كرمكا مْو األكؿ إلىكىذا ما راله جماعة مف ال َّمؼ  

 بيف الجمع يجب بؿ ن خ ال مف ليوإ الم،ير كيتْيف األكثر عميو الذم حيحال،َّ يرد ىذا القكؿ كىك 
 بياف عمى مْو كاألكؿ كاالحتياط اال تحباب عمى منو كاللرار باجتنابو األمر كحمؿ الحديثيف

كي مفَّ  ،الجكاز  ترجيح  مؾ محدىما فريقاف  مكو كقد في ىذا األمر الترجيحكفي القكؿ الثَّالث حن
،كاللريؽ الثٌاني قد مخذ ذلؾ عكس عمى لةالدا األخبار كتزييؼ الْدكل نلي عمى الدالة األخبار

 طريؽمفَّ بار الدالة، كفي القكؿ الٌرابع قاؿ الكبلبذم: بترجيحو عدـ نلي الْدكل مف خبلؿ األخ
 .(3).."مكلى الجمع

: َما َأْسَمَنَؾ  َقاؿَ : ِقيَؿ أَلْعرَاِبي  فقد  كقد كرد مف إعماؿ الْقؿ ييْلي ،احبو مف ال زمنة           
ؿ الْقؿ الذم ي دم يككف عم  التَّلكيرمع كثرة ف ،(5)"(4) ْوـُ َعَمى اْلِكظاةالنا ِة، وَ ُة اْلِفْكِر، َوُطوُؿ الداعَ ِقما 

 .ار يا ،احب المقكلة فكانت ال منةي لـ يمالتَّ حافة الج دية النَّ إلى  
 

                                                           

ـي ٍبػفي ًإٍبػرىاًىيقػاؿ: (، 5756/ رقػـ 7/135( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب الطب، باب اللأؿ، )1) ػدَّثىنىا ميٍ ػًم ، حى ـى
ٍف مىنىسو  دَّثىنىا قىتىادىةي، عى دَّثىنىا ًىشىاـه، حى ًف حى  " الحديث".: قىاؿى   النابي، عى

قىػػاؿى ـ، بػػاب الجػػذا مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو،(2) لَّػػافي  كى ػػدَّثىنىا: عى ـي  حى ػػًمي ، ٍبػػفي   ى يَّػػافى ػػدَّثىنىا حى يدي  حى ًْ ػػ : قىػػاؿى  ًمينىػػاءى، ٍبػػفي   ى
ٍْتي  ٍيرىةى  مىبىا  ىًم  .الحديث": » المَّوً  رى يكؿي  قىاؿى : قيكؿي يى  ،ىيرى

 .(10/161فتح البارم البف حجر)(3)
 .(7/447 الْرب ل اف) الطْاـ،انظر مف االمتبلء عند  افألنَّ ا يْترم شيء بالك ر،: الجكىرم قاؿ: الكظة (4)
ػػدَّثىنى ، قػػاؿ: (234/رقػػـ 17/37) ،مجال ػػة كجػػكاىر الْمػػـ،مخرجػػو مبػػك بكػػر الػػدينكرم فػػي ( 5) ـي  احى اؽى  ٍبػػفي  ًإٍبػػرىاًىي  ًإٍ ػػحى

، ٍرًبيز يىاًدمز  نا اٍلحى  األثر" .: قىاؿى  الز 
(،كمبػك 3/248( بمثمػو، ك ابػف قتيبػة الػدينكرم فػي عيػكف األخبػار)1/236مخرجو الجػاحظ فػي الػبخبلء): تخريج األثر

 (. 2/317طالب المكي في قت القمكب)
 .صحي ؛ألفا كؿ رواتو ثقات : الحكـ عمى االسناد
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ي فييا التلحكمة ،رفات، كفيو الك،كؿ إلى االتَّ يش في مف مىميتو مٌف فيو الغمبة عمى الطَّ ك 

: فكر فقػاؿالتا إعمػاؿ العقػؿ بػ   ـ الصحابي أبو الدرداءوقد عظا ، الْمـ كاإل،ابة في القكؿ كالْمػؿ
 .(1)« َتَفك ُر َساَعٍة َخْيٌر ِمْف ِقَياـِ َلْيَمةٍ »

 .المشروعة اإلسالمية األصوؿ مف الشرعية بالعمـو فقوالتا : الثاالث الَمْقَصدُ 

لقػو فػي شػرع الل التَّ ح،ػيف اللكػرم لمم ػمـ، فالتَّ لْمـك الشػرعية مػف مىػـ ركػائز لقو باالتَّ يْتبر 
 : َقاؿَ    حديث َعْبَد الماِو ْبَف َمْسُعودٍ  فيورد كدينو عبلمة ح،انة عظيمة للكر الم مـ، كما

َعَمى َىَمَكِتِو ِفي الَحؽ ، َوَرُجػٌؿ آتَػاُه  َرُجٌؿ آتَاُه الماُو َمااًل َفُسم طَ : "اَلَحَسَد ِإالا ِفي اْثَنَتْيفِ :  بيالنا َقاَؿ 
 ،(2) " الماُو الِحْكَمَة َفُيَو َيْقِضي ِبَيا َوُيَعم ُمَيا

طػكر التَّ كفكػره مػع  ،شكيؾ فػي ىػذا الػديفالتَّ ك  ،كلكف في ىذا الزماف الذم كثرت فيو الشبيات
ي ىػػػذه مػػف تمق ػػ ، فبلبػػدَّ كمىمػػػو لممْػػاديف كالمترب،ػػيف لئل ػػبلـكنكلػػكجي الػػذم م،ػػبح ك ػػيمة  ػػػيمة التَّ 
ـَ : لقكلػو تْػالىالنَّبكيػة  ال زػػنةكىػي القػرالف ك  ابتػداءن لْمػـك مػف م،ػادر اإل ػبلـ األ،ػػيمة ا أأو اف أأِذي َ ]َيوَأُّيم

                                                           

نىا مىبيػك اٍلحي ىػٍيًف ٍبػفي قاؿ: (، 117/رقـ 1/26، )الذَّات( مخرجو البييقي في شْب اإليماف، باب م امي ،لات 1) مىٍخبىرى
ٍْدىافي ٍبػفي نىٍ،ػر ، حػدثنا  ىػ ػلَّاري مَّدو ال،َّ اًعيؿي ٍبفي ميحى نىا ًإٍ مى ، مىٍخبىرى ػبػف من،ػكرو  ًبٍشرىافى ػًف اأٍلىٍعمى ْىاًكيىػةى، عى ًش، ، حػدثنا مىبيػك مي

ٍف مىًبي الدٍَّردىاء ٍف ميـ  الدٍَّردىاًء، عى ًد، عى ٍْ  .  عىٍف عىٍمًرك ٍبًف ميرَّةى، عىٍف  ىاًلـً ٍبًف مىًبي اٍلجى
 : تخريج األثر الوارد

ٍبػػد الخػػالؽ ٍبػف م ػػد ٍبػػف ثابػػت فػػي 35728) م،ػػنلو فػي وشػػيبى  مبػػي كابػػف (،392/ 7ىػد )بػػف  ػػْد فػػي الزز امخرجػو  ( كعى
مْػداف،  مف طريػؽبمثمػو،( 1/208ْيـ فػي الحميػة )كمخرجو مبك ني  ،مـ الدرداءطريؽ   جميْيـ مف (،1/224المْجـ )

 .  رداءرداء كمْداف( عف مبي الدَّ كبلىما )مـ الدَّ 
ثقػة، : عنػو الػدارقطني قػاؿ، حيػث منصػورٍ  بػف َنْصػر ْبػفُ  َسػْعَدافُ  لكجػكد الػراكم : صحي  لذاتو؛اداالسنالحكـ عمى و 
ػػػيخ الْمػػػـ المحػػػدث ،ػػػد ىػػػك: كابنػػػو حػػػاتـ الػػػرازم حػػػاتـ مبػػػكك  كؽ، كذكػػػره  ابػػػف حبػػػاف فػػػي الث قػػػات، كقػػػاؿ الػػػذىبي: الشَّ

 ال،دكؽ، قمت: ثقة.
ديؿ )نظرا المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمػـ البػف (، 3587/رقـ 8/305(، الث قات )1257/رقـ 4/291: الجرح كالتَّْ

(، تػػػاريخ دمشػػػؽ 9/302)(، 9/205)( ك 7/301اد )تػػاريخ بغػػػد (،12/357، ال ػػػير لمػػػذىبي )(12/199الجػػكزم )
(10/322 .) 
ػػػدَّثىنىا 73/ رقػػػـ 1/25) ،االغتبػػػاط فػػػي الْمػػػـ كالحكمػػػة: ارم فػػػي ،ػػػحيحو، كتػػػاب الْمػػػـ، بػػػابخػػػ( مخرجػػػو الب2) (، حى

، قىاؿى  ٍيًدمز مى ، قىاؿى : الحي دَّثىنىا  يٍليىافي ٍيػ: حى مىػى غى ، عى اًلػدو اًعيؿي ٍبفي مىًبي خى دَّثىًني ًإٍ مى ، قىػاؿى حى ػدَّثىنىاهي الززٍىػًرمز ػا حى ٍْتي قىػٍيسى : ًر مى  ىػًم
، قىاؿى  اًزـو ْيكدو : ٍبفى مىًبي حى  ٍ ٍبدى المًَّو ٍبفى مى ٍْتي عى  "الحديث":  النابيقىاؿى : قىاؿى   ىًم
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وُه  ٍء َؾأُردم َْمِر ِمأـُْؽْؿ َؾأنِْن َتـَأوَزْظُتْؿ ِِف َءْ ْٕ ُشقَل َوُأوِي ا ـْأُتْؿ آَمـُقا َأضِقُعقا اهلل َ َوَأضِقُعقا افر  ـُ ُشأقِل إِْن  إَِػ اهلل ِ َوافر 

ـُ َتْلِويًَل[ ََ ِخِر َذفَِؽ َخْرٌ َوَأْح ْٔ ب،ػر التَّ [، ثػـ الرجػكع إلػى مىػؿ الْمػـ ك 59:  اءالنَّ ]ُتْمِمـُقَن ُِوهلل ِ َواْفَقْقِم ا

ـْ : في الديف لقكلو تْالى ـُتْؿ َٓ َتْعَؾُؿقَن[] َؾوْشَلُفقْا َأْهَؾ افذِّ ـُ كىػذا يْنػي منػو ال   [43: حػؿنَّ ال] ِر إِن 

كمْامبلتػػو مػػف كػػافر فيػػأمف عمػػى  ،يمكػػف لمم ػػمـ مف يتمقػػى شػػيئان عػػف ديػػف الل فػػي عقيدتػػو مك  ػػمككو
كتت ػػػػارب مفػػػػبل تخػػػػتمط المنػػػػاى  فػػػػي الػػػػذىف،  عمػػػػى نل ػػػػو، كيػػػػأمف المجتمػػػػع الم ػػػػمـ ،فكػػػػره كعممػػػػو

ان ال  ػكابط لػو، كال مي منيجان غكغائيػتيجة المنطبْة بْد ذلؾ في الْقؿ اإل بلالنَّ تككف ل،كرات، التَّ 
ػػ، لػػذلؾ فػػتحكمػػو قيػػكد  ال زػػنةكاب، عمػػى طريقػػة عممػػاء مىػػؿ يٌف تك ػػيحيا ي ػػتقي منيمػػا الحػػؽَّ كال،َّ

 كالجماعة، كمنيجيَّتيـ في اال تدالؿ.

 قافة العممية.الثا : الراابع الَمْقَصدُ 

 كلغة، ديف، مف كالحا ر، يالما  في بتلاعبلتيا الْامة اإل بلمية األمة مقكمات مْرفةك 
 ياي يجب مف يحممالتَّ ىي ، ك (1) ىادفة كاعية ب،كرة مشتركة كمىداؼ كقيـ، كح ارة، كتاريخ،
لئلن اف الم مـ  فيي  لي ت ترفان  ،(2) محكرىا اإل بلـ م،ادره كم،كلو كعمكمو المتْمقة بوك الم مـ 

و كلك بالحد األدنى مف المْمكمات لحيات قاطْةه    ركرةه  يبؿ ى ،ح،يف اللكرم فقطالتَّ مف مجؿ 
لذلؾ  ،ح،يف اللكرمالتَّ فيي مف  ركريات ، ي يجب مف يكت بيا بالمطالْة مف حيف آلخرالتَّ 

تدحض كؿ  ،خص الم مـ المثقؼحرص عمى إيجاد قاعدة ثقافية لبناء الشَّ   رسوؿ ا نجد مفَّ 
 ،بأ،كؿ الديف مك فركعو مك الدابو  كاء تْمؽ ىذا األمر ،يبطؿ مبادئ دعكتو كدينو ،ىٌداـ فكرو 

لكؿ ما جاءت بو شرائع األمـ  ةنا خ رسوؿ ا ي جاء بيا التَّ الشريْة  مفَّ  األ،كؿفي   مىميا
َعِف  ،فَعْف َأِبي ُىَرْيَرةَ  ،كجْؿ األ اس في دعكتو ،تكافؽ ما جاءت بو شريْتو، مالـ ال ابقة

                                                           

 .(11درار ات في الثقافة اإل بلمية ألحمد محمد الجمي) (1)
 ( 36ثقافة الداعية، لمقر اكم ): ( انظر2)
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اُس ُيِطيُفوَف النا ِبَياِء َكَمَثِؿ َرُجٍؿ َبَنى ُبْنَياًنا َفَيْحَسَنُو َوَأْجَمَمُو، َفَجَعَؿ " َمَثِمي َوَمَثُؿ اأْلَنْ : َقاؿَ   بيالنا 
 .(1)َما رََأْيَنا ُبْنَياًنا َأْحَسَف ِمْف َىَذا، ِإالا َىِذِه الماِبَنَة، َفُكْنُت َأَنا ِتْمَؾ الماِبَنَة": ِبِو، َيُقوُلوفَ 

 ،يػػـ إف مدركػػكه اتبْػػكهنَّ إ ،كالميثػػاؽ عمػػى األنبيػػاء مػػف قبمػػو ْيػػدكقػػد مخػػذ الل تبػػارؾ كتْػػالى ال
ٌق بقافـ  َوإِْذ َأَخَذ اهلل ُ ِمقَثوَق ﴿ : قوؿ ا تعػالى اكىذ ْؿ َرُشقٌل ُمَصأدِّ ـُ ـْ ـَِتوٍب َوِحْؽَؿٍي َُّؿ  َجوَء َغ َدَو آَتْقُتُؽْؿ ِم

ُف َؿو ك  ـ  ُِِف َوَفَتـُِْصُ َو َمَعُؽْؿ َفُتْمِمـُ
ي َؿوُفقا َأْؿَرْرَكو َؿأوَل َؾوْصأَفُدوا َوَأَكأو َمَعُؽأْؿ دِ ِ َْ َل َأَأْؿَرْرُتْؿ َوَأَخْذُتْؿ َظَذ َذفُِؽْؿ إِ

ْعَد َذفَِؽ َؾُلوَفاَِؽ ُهُؿ اْفَػوِشُؼقنَ  َُ ـْ َتَقػ   ـَ * َؾَؿ وِهِدي ـَ افش  [، كعمػى  ػكء ىػذا 82، 81: ]الؿ عمػراف﴾  ِم

 ال ػػابقةال ػػماكية  فػػي الكتػػب ظػػرالنَّ  حينمػػا منػػعيخػػؿ بيػػذا األ،ػػؿ  منػػع كػػؿ مػػا    بػػيالنا  نجػػد مفَّ 
ر فػت، كمرجع ي تى إليو كي خذ منو مالـ تأت بو شريْة اإل بلـ األمثمػة  كمػف  ألنيػا لػـ تحلػظ كقػد حي

كحلػػظ  ،عمػػى تغييرىػػا كتبػػديميا مػػف مجػػؿ تح،ػػيف اللكػػر رسػػوؿ ا ي كردت كحػػرص التَّػػالنَّبكيػػة 
المظػاىر  مظيػران مػفي تْتبػر التَّػعف الغاية اليامة في خمقو ىػك تْػدد األعيػاد ك  الْقمية مف االنشغاؿ

: َقػاؿَ  ، َعػْف َأَنػسٍ فيمػا ورد  ؛معيػاد الجاىميػة  رسوؿ ا ع ى نى ميز كؿ ممة  كقد مى ي تي التَّ الثقافية 
ـَ َرُسوُؿ الماِو  ـْ َيْوَماِف َيْمَعُبوَف ِفيِيَما، فَ   َقِد ُكناػا َنْمَعػُب : َما َىَذاِف اْلَيْوَمػاِف  َقػاُلوا: َقاؿَ اْلَمِديَنَة َوَلُي

ـْ ِبِيَمػا َخْيػرًا ِمْنُيَمػا: ِفيِيَما ِفي اْلَجاِىِمياػِة، َفَقػاَؿ َرُسػوُؿ الماػِو  َيػْوـَ اأْلَْضػَحى، : " ِإفا الماػَو َقػْد َأْبػَدَلُك
َوَيْوـَ اْلِفْطِر "
(2). 

                                                           

ػػدَّثىنىا قيتىٍيبىػػةي ٍبػػفي 3535/رقػػـ ، (4/186يف النَّبيػػمخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب المناقػػب، بػػاب خػػاتـ ( 1) (، حى
ٍيػرىةى  ػٍف مىبًػي ىيرى ، عى ػاًلحو ػٍف مىبًػي ،ى ، عى ٍبًد المًَّو ٍبًف ًدينىارو ، عىٍف عى ٍْلىرو اًعيؿي ٍبفي جى دَّثىنىا ًإٍ مى ، حى يدو ًْ  ، َرُسػوَؿ الماػوِ ، مىفَّ  ى

 ."الحديث": قىاؿى 
دَّثىنىا ميك ىى ٍبفي قاؿ: (،1143رقـ  /1/295خرجو مبك داكد، تلريغ مبكاب الجمْة، باب ،بلة الْيديف، )م( 2) حى

ٍف مىنىسو  ، عى ٍيد بف مبي حميد الطكيؿو مى مَّاده بف  ممة، عىٍف حي دَّثىنىا حى ، حى اًعيؿى  "،." الحديث: رسوؿ ا  ، قىاؿى ًإٍ مى
 : حديثتخريج ال
 م نده في كمحمدعمية، بف إ ماعيؿ طريؽ بنحكه مف( 1767 رقـ/2/295) الكبرل ال نف في  ائيالنَّ مخرجو 

 ،بملظو( 1091رقـ  /1/434الحاكـ في م تدركو )ك  ، ممة بف حماد طريؽ مف بنحكه( 13620رقـ/21/225)
مىى: كقاؿ ، شىٍرطً  "،حيح عى لىـٍ  ميٍ ًمـو اهي "،  كى ر جى  عف حميد الطكيؿ بيذا اإل ناد . )حماد، إ ماعيؿ( كبلىما ييخى

 (.1/295تْميقو عمى كتاب  نف مبي داكد) في ،حيح: األرن كط قاؿ، ك لذاتوصحي  : سنادوالحكـ عمى اإل
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فا ِعيَدَنا : قاؿ  سوؿ ار رضي ا عنيا أفا  ومف حديث عائشة " ِإفا ِلُكؿ  َقْوـٍ ِعيًدا، َواِ 
اء بييجػاد  ،ػكر ثقافيػة خا،ػة  مغػايرة  تخػدـ نَّػرعايػة  اللكػر البى   رسػوؿ ا فػأراد ( 1)«َىَذا الَيْوـُ 

،باغيا ا عمى تكظيليا، كام ي تميزىػا عػف  ػائر األمػـ، التَّػ ،بال،بغة اإل بلمية الديف، فألليناه حري،ن
تخاذ الخاتـ مف مجؿ المرا ػبلت فقػد ات ػمت إلو مف  ككاف البدَّ  ،فحينما تْامؿ في  يا تو الخارجية

 .بمغة اإل بلـ المغة الْربية ان كاعتزاز  ،بال،بغة اإل بلمية
لِكتَػاَب َلماا اْسُتْخِمَؼ َبَعَثُو ِإَلى الَبْحَرْيِف َوَكَتَب َلُو َىػَذا ا َأفا َأَبا َبْكرٍ »: َأَنسٍ  كقد كردعف

ػػٌد َسػػْطٌر، َوَرُسػػوُؿ َسػػْطٌر، َوالماػػِو  بػػيالنا َوَخَتَمػػُو ِبَخػػاَتـِ  ، َوَكػػاَف َنْقػػُش الَخػػاَتـِ َثاَلثَػػَة َأْسػػُطٍر ُمَحما
ػػ . كقػػد كردت(2)«َسػػْطرٌ   ػػالة بم ػػاف يادة بالر  كىػػي تػػدلؿ عمػػى الشَّػػ ،بغة اإل ػػبلميةبيػػذه األ ػػطر ال،َّ

د الم مميف  حيث يكقػع بْػض الم ػ كليف عمػى قػرارات  ػيادية عربي، خبلفنا لما نجده في بْض ببل
 بأحرؼ معجمية.

 أىمية الحصانة الفكرية .: يانِ الثا  بُ مَ طْ المَ 

رم عمػػػى رمس قائمػػػة الغايػػػات ح،ػػػيف اللكػػػالتَّ كيػػػأتي  ،ح،ػػػيف مطمػػػب م ا ػػػي لكػػػؿ األمػػػةالتَّ 
 ،خا،ة في الببلد الم ممةب كالشباب كاللئة المتْممة ،لتككف حماية المجتمع اإل بلمي عامة، اليامة

مج ػامنا بجيػاز  تْػالى ػبحانو ك زكد الل فحينمػا" ، كاجبػان شػرعيان كفري ػةن دينيػة ،خيمػةمف األفكار الدَّ 
ي يمكف التَّ لممناعة، ي اعدىا عمى المحافظة عمى اللية عمميا، كعمى ،يانتيا مف الكافدات األجنبية 

د ب بب ذلؾ الجياز يظؿ يقظان حياؿ مػا يػدخؿ فػي ليا مف ت رَّ بيا، كتق ي عمى  بلمتيا، فالج 
فػػنحف عمػى الم ػتكل اللكػرم فػي حاجػػة إلػى جيػاز مناعػة مماثػؿ مػػف  ،(3)مػاف"ن ػيجو ميمػا طػاؿ الزَّ 

ي التَّػشػاط المكػافئ لمتحػديات النَّ دمير، كمػف مجػؿ إبقائػو فػي حالػة مػف التَّػمجؿ حمايػة فكػر األمػة مػف 
 : تكاجينا كمف مىميتيا

                                                           

قاؿ: (، 3931/رقـ 5/67كم،حابو المدينة )  النابي،ار، باب مقدـ ألنَّ ( مخرجو البخارم، كتاب مناقب ا1)
مَّدي  دَّثىًني ميحى اًئشىةى  حى ٍف مىًبيًو، عىٍف عى ، عى ٍف ًىشىاـو ٍْبىةي، عى دَّثىنىا شي ، حى دَّثىنىا غيٍندىره  ..رسوؿ ا عف  ٍبفي الميثىنَّى، حى

 "الحديث". 
ا ذيًكرى ًمٍف ًدٍرًع 2) اتىًمًو.. ، النابي( مخرجو البخارم، كتاب فرض الخمس، بىابي مى قىدىًحًو، كىخى اهي، كى ىٍيًلًو كى ..، كىعى،ى
ٍبًد المًَّو اقاؿ:  (،3106/رقـ 4/82) مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى اًرمز قىاؿى ألنَّ حى ٍف مىنىسو : ،ى ٍف ثيمىامىةى، عى دَّثىًني مىًبي، عى  قاؿ  حى

 .." الحديث" رسوؿ ا 
 ( 3) البياف بكار، مجمة الكريـ كمىميتو،عبد طبيْتو اللكر( 3)
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  األول الَغْصُل

 الَحَصانِظ ِإَلى ُمْدَخٌل

أُؽْؿ : الل تْػالى كؿقػ كقد كردت في ،يحصيف الفكري واجب شرعالتا : أوالً  ََ ـَ آَمـُقا ُؿقا َأْكُػ و اف ِذي َ ]َيوَأُّيم

َجوَرُة َظَؾْقَفو[افـ  َوَأْهؾِقُؽْؿ َكوًرا َوُؿقُدَهو  مػف     وكما ورد في حديث رسوؿ ا ،[6: حريـالتَّ ] وُس َواحْلِ

، َواَل َتْنُظػُروا ِإَلػى َمػْف »: ُسػوُؿ اِ َقاَؿ رَ : ، َقاؿَ حديث َأِبي ُىَرْيَرةَ  ـْ اْنُظػُروا ِإَلػى َمػْف َأْسػَفَؿ ِمػْنُك
، َفيُ  ـْ  .(1)«"ِنْعَمَة اِ  َعَمْيُكـْ   َو َأْجَدُر َأْف اَل َتْزَدُرواُىَو َفْوَقُك

 : حصيف الفكري مف أخطر ما يمكف أف تتعرض لو األمة ألنوالتا فقداف : ثانياً 

لكس ال ْيلة فييا كمف مىؿ الكلر النَّ ذكم مة كخيرىا ك،بلحيا مف كؿ ديف األي تيدؼ  - م
ـْ ِديـُِؽْؿ إِِن ]: في ِ تْالىالذيف قاؿ الل  ال اليف ْؿ َظ ـُ و َٓ َيَزاُفقَن ُيَؼوتُِؾقَكُؽْؿ َحت ك َيُردم َو

  .ككؿ ما يتْمؽ بيا، كلغتيا كتاريخيا كحا رىا كم تقبميا ،[217: ]البقرةاْشَتَطوُظقا[

 اإل بلـ تركيز كاف كلذلؾ ىكيتيا، كفقدت ،شيئو  كؿ في زمتىي  فقد فكريان، األمة زمتىي  إف - ب
 ،غيرىا مف مكثرعمى اعتبار منيا المح،ف األكؿ لملكر  كحيدالتَّ ك  الْقيدة عمى

ْساَلـُ »:  بيالنَّ  قاؿ كما اإل بلـ مركاف مكؿ كاف ألىميتوك    َوَأفا  اُ  ِإالا  ِإَلوَ  اَل  َأفْ  َتْشَيدَ  َأفْ  اإلِْ
اَلَة، َوُتِقيـَ  ، اِ  َرُسوؿُ  ُمَحماًدا  اْسَتَطْعتَ  ِإفِ  اْلَبْيتَ  َوَتُحجا  َرَمَضاَف، َوَتُصوـَ  الزاَكاَة، َوُتْؤِتيَ  الصا
 مكة في ، بيالنَّ  بقي كقد اإل بلـ مركاف مف األكؿ الركف ىما الشيادتيف فجْؿ ،(2) «َسِبياًل  ِإَلْيوِ 
فراده الل تكحيد إلى اسالنَّ  يدعك  نة عشرة ثبلثة اليجرة قبؿ  عميو تلرض مف قبؿ بالْبادة كام

 َبَعثَ  َلماا  الماوِ  َرُسوؿَ  َأفا :  َعبااسٍ  اْبفِ  ففي حديث اإل بلـ، مركاف كبقية الخمس ال،مكات
ؿَ  َفْمَيُكفْ  ،ِكتَابٍ  َأْىؿِ  َقْوـٍ  َعَمى َتْقَدـُ  ِإناؾَ »: َقاؿَ  الَيَمِف، َعَمى  ُمَعاًذا  ِعَباَدةُ  ِإَلْيوِ  َتْدُعوُىـْ  َما َأوا
، َيْوِمِيـْ  ِفي َصَمَواتٍ  َخْمَس  َعَمْيِيـْ  َفَرَض  َقدْ  الماوَ  َأفا  َفَيْخِبْرُىـْ  الماَو، َعَرُفوا َفِإَذا الماِو، ـْ  َفِإَذا َوَلْيَمِتِي
، َعَمى َوُتَرد   َأْمَواِلِيـْ  ِمفْ  َزَكاةً  َعَمْيِيـْ  َفَرَض  الماوَ  َأفا  َفَيْخِبْرُىـْ  َفَعُموا، ـْ  َفُخذْ  ِبَيا، َأَطاُعوا َفِإَذا ُفَقرَاِئِي

                                                           

 .(.26لمبحث الثالث، المطمب الثاني) بؽ تخريجو في الل،ؿ األكؿ، ا( 1)
ػػدَّثىًنيقػاؿ:  (،8/رقػػـ 1/36)،بػاب مْرفػة اإليمػػاف كاإل ػبلـ كالقػدر ،كتػاب اإليمػػاف ،مخرجػو م ػمـ فػػي ،ػحيحو( 2)  حى

ٍيثىمىةى  مىبيك ، ٍبفي  زيىىٍيري  خى ٍربو ػدَّثىنىا حى ًكيػعه، حى ػفٍ  كى ، عى ػفٍ  كىٍيمىػسو ٍبػدً  عى ٍيػدىةى، ٍبػفً  اللً  عى ػفٍ  بيرى ، ٍبػفً  ىيىٍحيىػ عى ػرى ٍْمى ػدَّثىنىا ح يى  عيبىٍيػدي  كحى
ْىاذو  ٍبفي  اللً  ْىٍنبىًرمز  مي ًديثيوي  كىىىذىا - اٍل دَّثىنىا - حى دَّثىنىا مىًبي، حى ، حى ٍيػدىةى، اٍبػفً  عىفً  كىٍيمىسه ػفٍ  بيرى ، عػف عبػد الل  ٍبػفً  يىٍحيىػى عى ػرى ٍْمى يى

دَّثىًني: قىاؿى  ثيَـّ  ابف عمر ػري  مىًبي حى طَّػ ٍبػفي  عيمى ػا: قىػاؿى  ابً اٍلخى ، ذىاتى   اللً  رى يػكؿً  ًعٍنػدى  نىٍحػفي  بىٍينىمى مىٍينىػا طىمىػعى  ًإذٍ  يىػٍكـو  عى
ؿه  مىٍيوً  ييرىل الى  ْىًر،الشَّ   ىكىادً  شىًديدي  الث يىاًب، بىيىاضً  شىًديدي  رىجي  : " الحديث". ..، فقاؿ ر كؿ الل  ال َّلىرً  مىثىري  عى
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 الَحَصانِظ ِإَلى ُمْدَخٌل

 لـ ما كمنو الْقيدة ال ميمة كمىميتو، مىمية لنا يبيف مما ىذا، (1) «اسِ النا  َأْمَواؿِ  َكرَاِئـَ  َوَتَوؽا  ِمْنُيـْ 
 غير عمى يبنى شيء كؿ ألف كثرت مامي األعماؿ بقية فيو عمى اللكر مك عمى فائدة فبل يتحقؽ
، ككذالؾ كاف اىتماـ اإل بلـ بالْمـ كالْمماء، كركيزة ىامة لتْزيز اليكية ينيار فينو م اس

 ، كتح،يف اللكر، كقد كردت القيمة الْظيمة لمْمـ كالْمماء في اآليات القرالنية ،اإل بلمية
ِخَرَة َأم   ]: كالل  بحانو كتْالى يقكؿ ،النَّبكيةحاديث كاأل ْٔ َذُر ا ْقِؾ َشوِجًدا َوَؿوئًًِم ََيْ ًٌ آَكوَء افؾ 

ـْ ُهَق َؿوكِ

ُر ُأوُفق  ـ  ًَم َيَتَذ َٓ َيْعَؾُؿقَن إِك  ـَ  ـَ َيْعَؾُؿقَن َواف ِذي تَِقي اف ِذي َْ ِف ُؿْؾ َهْؾ َي ُِّ َْفَبوِب[َوَيْرُجق َرَْحََي َر ْٕ  [.9: ]الزمرا

اس، الناػبمدى أىميتيا والحاجػة إلييػا أكثػر ال يشعر  اكوني كريةة الحصانة الفوتنطمؽ أىمي: ثالثاً 
  مة المتعممة.وييتموف ىـ الث  يراعوف وتجد الذيف 

بؿ  ربية كاالقت،اد كالمجتمع كال يا ة،التَّ في الْقيدة ك الحصانة الفكرية شاممة لكؿ المجاالت : رابعاً 
َيأوِت فَِؼأْقٍم  ]: ، فقد قاؿ الل تْالىبيْية محيانان كفي الْمكـ الطَّ  ْٔ أْؾـَو ا أَتِؼقًًم َؿأْد َؾص  َْ أَؽ ُم ُِّ اُط َر َ

َِ َوَهَذا 

ُروَن[ ـ   [.125: ]األنْاـَيذ 

 في ي تيدؼ الذم كاالنحراؼ  ميؿالتَّ ك  اللكرم الْبث مف اإلسالمي المجتمع مناعة تقوية: خامساً 
 .كاألخبلؽ الْقيدة األكؿ المقاـ

 كؿقىبيػػػػ كيتكقَّػػػػؼ اإلن ػػػاف، معمػػػػاؿ عميػػػو تيبنػػػػى  مكؿ م ػػػػاس قيػػػدةفالْ كاألخػػػػبلؽ، الْقيػػػدة تػػػػرابط كمػػػع
ػػ األعمػػاؿ  مػػف المػػرء يًلػػٍْ يى  الػػذم  ػػميؿالتَّ ك  كالكلػػر رؾالش ػػ شػػكائب مػػف م،ػػكليا  ػػبلمة عمػػى الحةال،َّ

 : خبلؿ مف  كذلؾ ،كاألخبلقي اللكرم االنحراؼ

                                                           

: (، قػػاؿ1458/رقػػـ 2/119) ،اس فػػي ال،ػػدقةالنَّػػاب الت خػػذ كػػرائـ ممػػكاؿ بػػ، مخرجػػو البخػػارم، كتػػاب اإليمػػاف (1)
دَّثىنىا ، ٍبفي  ميمىيَّةي  حى دَّثىنىا ًبٍ طىاـو ، ٍبفي  يىًزيدي  حى ٍيعو رى دَّثىنىا زي ٍكحي  حى ، ٍبػفي  رى ػفٍ  القىاً ػـً اًعيؿى  عى يَّػةى، ٍبػفً  ًإٍ ػمى ػفٍ  ميمى ٍبػدً  ٍبػفً  يىٍحيىػى عى  المَّػوً  عى

، ٍبفً  ٍيًليٍّ ، مىًبي عىفٍ  ،ى ٍْبىدو   الحديث".: قاؿ مف ر كؿ الل :  عىبَّاسو  اٍبفً  عىفً  مى
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 ْبػفِ  الماػوِ  َعْبػدِ  حػديث رد مػف كقػد ك  ، يشػكبيا مػا كؿ تمغي يالتَّ  اتيةالذَّ  قابةالرَّ  جكانب تْزيز - أ
 َعػػػفْ  َوَمْسػػُئوؿٌ  رَاعٍ  ُكم ُكػػـْ »: َيقُػػػوؿُ   الماػػوِ  َرُسػػوؿَ  َسػػػِمعَ : َأناػػوُ  َعْنُيَمػػا، الماػػػوُ  َرِضػػيَ  ُعَمػػرَ 
  (1)َرِعياِتِو"

: بقكلػػو األمػػر ىػػذا إلػػى تْػػالى الل مشػػار كقػػد، المنكػػر عػػف يػػيالنَّ ك  بػػالمْركؼ األمػػر زاـالتَّػػ  - ب
ـِ اْدُـَؽأرِ َواْدُْممِ ] ِِ َوَيـَْفأْقَن َظأ ٍْ َيأْلُمُروَن ُِأأوْدَْعُرو ْعأ َُ ْعُضأُفْؿ َأْوفَِقأأوء  َُ : كبػػةالتَّ ] [ـُأقَن َواْدُْمِمـَأوُت 

71]. 

 : األخطار يدفع قكم فْؿ برد اللْؿ كمكاجية اللْؿ عمى القادر اإلسالمي المجتمع سيادة: سادساً 

 نمية،التَّ ك  خطيط،التَّ  في الْقمية المدارؾ لديو كتنم اإل بلمي لممجتمع اللكرم ح،يفالتَّ  كمع
 كيْػػد األخطػػار دفػع عمػػى يقػكل  مجتمْػػان  فيبقػى خمػػؿ، كمم ثغػر مم لي ػػد الم ػمـ بػػالمجتمع كاالرتقػاء

 راهعيػ حػؿٌ  ي،ػْب ان كثيقػ ان رابطػ في،ػبح ،ن كعقائػديا ،فكريػان  اإل ػبلمي المجتمػع تكحيد عناكينو مبرز مف
أَؽ ُِأوْفُعْرَوِة اْفأُقََّْؼَك َٓ ﴿: الىتع قاؿ البنياف، ىذا لتلكيؾ ََ ـْ َيْؽُػأْر ُِوفط أوُؽقِت َوُيأْمِمـ ُِأوهللِّ َؾَؼأِد اْشَتْؿ َؾَؿ

و  .الْظيمة اإل بلـ منجزات  يحمي ما كىذا  [256: البقرة]  ﴾اكِػَصوَم َْلَ

 مػف حػط كم تحريػؼ مك طْػف مك تشػكيو مم للػظ فػي المكتسبة ينيةالد   موؾالس   دوافع توجيو: سابعاً 
 : اليالتَّ ك كىي ، محمد بيالنَّ  قدر

 . باإل بلـ ديفالتَّ  - م
 . اللكرم ممؾالتَّ  - ب

 . الخيرات في كالم ارعة نافسالتَّ  - ت

  تْالى. الل  بيؿ في الجياد - ث

 ثكرة خملية عمى اآلخر مف مقيالتَّ  قاعدة في الحاد االنلتاح منيا يالتَّ  الحياة تحديات مواجية: ثامناً 
 .البلمحدكدة مبيةال َّ  الثارىا ليا يالتَّ  كحةالملت االت،االت

                                                           

ْىٍبػدي : بىػابه مخرجو البخػارم فػي ،ػحيحو، كتػاب األق ػية،  (1) ػاؿً  ًفػي رىاعو  ال ػؿي  كىالى   ىػي ًدًه، مى ٍْمى /رقػـ 3/20،)ًبًيٍذنًػوً  ًإالَّ  يى
ػػاًف، مىبيػػك دَّثىنىػػاحاا (، قػاؿ: 2409 نىػا اليىمى ْىيٍ  مىٍخبىرى ،شيػػ ػػفً  به ، عى نًػي: قىػػاؿى  الززٍىػػًرم  ـي  مىٍخبىرى ػػاًل ٍبػػدً  ٍبػػفي   ى ػػفٍ  المَّػًو، عى ٍبػػدً  عى  ٍبػػفً  المَّػػوً  عى

 "الحديث".: يىقيكؿي   المَّوً  رى يكؿى   ىًمعى : مىنَّوي  ،رىً ي عيمىرى 
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  األول الَغْصُل

 الَحَصانِظ ِإَلى ُمْدَخٌل

 : المْا،رة حدياتالتَّ  ىذه كمف

 .الغربية لمدكؿ اللكرية بْيةالتَّ  - م

 . كالقيادة نميةالتَّ  في اإل بلمي اللكر تجميد محاكلة - ب

 .اإل بلمية األمة قرارات عمى لئل بلـ المخاللة ةيَّ انً مى مٍ ٍْ الٍ  األفكار  يادة - ت

 . حيحال،َّ  بكمالنَّ  المني  عف بْيدان  اللكرم ْؼال َّ  انتشار ا تمرارية - ث

 .الم مميف بيف اللكرية اإلنتاجية انخلاض - ج

 . اإل بلمي ظاـالنَّ  عمى فكريان  اليزيمة القيادة  يادة - ح

ػ ورسـ اإلسالمي الفكر تيميف: تاسعاً  ػ ورةالصا  بابػان  يلػتح اليالتَّػكب وعقيدتػُو، اإلسػالـ عػف حيحةالصا
 مم كبيػػدر ،كاقتناعػػان  اعتناقػػان  اإل ػػبلـ فػػي ىائمػػة معػػداد كدخػػكؿ ،كتْػػالى الل لػػىإ عكةالػػدَّ  فػػي عظيمػػان 

 .مرا ييـ في المتْاقبة األجياؿ بيف انتشاره مف اإل بلـ محاربة نحك كافر تكجو
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 انً انث

 ووسائهها انفكرٌة، الصانة أنىاع
نة يف تنظٍمها، ومتطهبات

ُّ
بىٌة  انس

 
 انن

 
 : مبحثيف كيشتمؿ عمى

 .أنواع الحصانة الفكرية: اأَلْوؿُ  الَمْبَحثُ 

 .الس نةأىـ وسائؿ الحصانة الفكرية وتنظيميا في : الثَاِني الَمْبَحثُ 
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  الثَّاني الَغْصُل

 الحصانظ أنواع

 الثاني الَفْصؿُ 
 النابوية  الس نة في ووسائمياومتطمبات تنظيميا، الفكرية، الحصانة أنواع

يْطػي الحيػاة م ػاران فكريػان كا ػحان النَّبكيػة ية كاألحاديث مكؿ الذم تتبناه اآليات القرالنإف  الشز 
، كال،ػبلح فػي األرض ،لتحقيػؽ مْنػى الْبكديػة الخال،ػة ،ة عمػى مكلكيػات حياتػومبنيَّ  ،لممرء الم مـ

تحميػو  ،نػكع الحا،ػؿ المتنا ػب فػي تكجيػو اللكػر نحػك مناعػة حقيقيػةالتَّ مْػاني تتحقػؽ فػي ىذه اللذا 
 ،التَّلكيػػرك ػػطحية فػػي  ،ات قا ػػية تحػػٌكؿ م ػػاره بػػيف ذاتػػو مػػف مىػػكاءكمػػع مجريػػ، مػػف  ػػنؾ الْػػيش

 ،ثػـ االنحطػاط اللكػرم ،ثػـ االنحػراؼ ،شػتتالتَّ كبيف  ػغط خػارجي ييػكم بػو إلػى محطػات  ،كجيالة
كتنتيي مْػػو بتكريثػػو إلػػى األجيػػاؿ ،تبػػدم إ،ػػبلحان كعمػارةن  ،الػذم ي،ػػنع فجػػكة بينػػو كبػيف بشػػرية  ػػميمة

حتػػاج إلػػى تنػػكع خػػاص كفػػؽ محػػددات مْينػػة ي، هفػػي حياتػػو كفػػؽ نتػػاج تلكيػػر رد ي ػػير فػػالل، مػػف بْػػده
كال ابتػػػذاؿ فكػػػرم ييتػػػؾ  ،رىينػػػة مجريػػػات فكريػػػة قا ػػػية فػػػبل يبػػػؽن ، ت ػػػتمـز الليػػػات لتحقيقيػػػا كتنظيميػػػا

، ما يمممـ شْث مم فكرة ترد في عقؿ الم ػمـالنَّبكية  ال زنةكقد كجدت في ، عن،ر ال بلمة الحياتية
ب االىتماـ عمى كؿ م تكل ىاـ فػي م ػمؾ حياتػو الػديني كاالقت،ػادم كاالجتمػاعي كي ْيا في قال

فما نراه اليـك مػف ، ْامؿ مْياالتَّ ة تْيف عمى فيـ يكالكجداني كال يا ي مف خبلؿ ك ائؿ فْمية حقيق
فػي  ػببو الػرئيس خمػؿ  ،كتراجػع عػف الريػادة كال،ػدارة ،التَّلكيػرة في اللكر ك كرجْيَّ  ،عف اإل بلـ ْدو بي 

مىميػة  رسػوؿ ا يػات القػرالف ك ػنة آلفمػك كانػت  ،رسوؿ ا ي تبناىا لنػا التَّ ترتيب األكلكيات 
لػذا  فيننػا لػف ن ػتطيع تغييػر ، لنبع الخير كلما كاف الك ع عمػى مػا نحػف عميػو  كنافي تلكيرنا ك مك 

َٓ ُيَغأ ]: قػاؿ ا تعػالى، كقػد األفراد إال بتغيير تلكيرىـ أِفْؿ إِن  اهلل َ  َِ وا َمأو َُِلْكُػ ُ ُ َمأو َُِؼأْقٍم َحت أك ُيَغأرِّ  [رِّ
 .منحرؼيكيا كؿ مارؽ مك ظالـ مك كافر مك لئبل نبقى فري ة ينت[، 11: الرعد]
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  الثَّاني الَغْصُل

 الحصانظ أنواع

  اأَلْوؿُ  الَمْبَحثُ    
 أنواع الحصانة الفكرية 

اة م ػػػػاران فكريػػػػان يْطػػػػي الحيػػػػ ،النَّبكيػػػػةمكؿ الػػػػذم تتبنػػػػاه اآليػػػػات القرالنيػػػػة كاألحاديػػػػث إف  الشزػػػػ
 ،لكلػػة كحتػػى الممػػاتحيػػث تبػػدم م ػػيرتيا مػػف الطز ، لممػػرء الم ػػمـ مبنيػػة عمػػى مكلكيػػات حياتػػو ،كا ػػحان 

 ابشػمكليتيالنَّبكيػة كىكػذا ظيػرت الح،ػانة اللكريػة  ،لبيئػة كالمجتمػعواكح كالج د كالْبلقػات تحلظ الرز 
 : اليةالتَّ في المطالب 

 ينية.كرية الد  الحصانة الف: ؿوا األَ  بُ مَ طْ المَ 
يػػا األنػػكاع األخػػرل مػػف ي تيبنػػى عميالتَّػػينيػػة ىػػي األ ػػاس األكؿ تْتبػػر الح،ػػانة اللكريػػة الد  

كمػف الكا ػح ، افع إلػى األخػبلؽ كتح ػيف األعمػاؿكالدَّ  ،فيي الم ثر األكؿ عمى الْقيدة، الح،انات
ػػ ،يني  فػػي  ػػنتوعػػزز تح،ػػيف اللكػػر الػػد    بػػيالنا  مفَّ  بْقيػػدة مػػرء م ػػمـ ايػػة كػػؿ عقم فى حينمػػا ح،َّ
َأِبػػي  فػػي حػػديثفقػػد كرد ،  ػػبحانو الحػػؽ  طػػبلف كػػؿ شػػيئ إال الل، كب ػػبحانو كتْػػالى للكحدانيػػة ال

َأاَل ُكؿ  َشْيٍء َمػا َخػاَل الماػَو : َكِمَمُة َلِبيدٍ ، " َأْصَدُؽ َكِمَمٍة َقاَلَيا الشااِعرُ :  بيالنا َقاَؿ : َقاؿَ ، ُىَرْيَرَة 
 : اليةالتَّ في المقا،د الحادية الْشر النَّبكية كم تدؿز عمى ذلؾ مف خبلؿ المحددات ( 1)" َباِطؿٌ 

 ،كحيد مك ينقصالتَّ ي ي محؿ مْيا التَّ كاألعماؿ  ،رؾ كما تشكبيا مف األقكاؿطيرؽ الش    دز   - م
 كػػػؿ مػػػا يك،ػػػؿ المػػػرء إلػػػى تيديػػػد عبكديتػػػو لل  ػػػبحانو مػػػف  بػػػيالنَّ  كبػػػبل مدنػػػي شػػػؾ حػػػذر

َسػػِمَع  أّنػػو ، اْبػػِف َعباػػاسٍ  حػػديث الكثيػػرة منيػػا النَّبكيػػة قػػد كردت فييػػا األحاديػػث كتْػػالى، ك 
َصاَرى النا َكَما َأْطَرْت  ،(2) اَل ُتْطُروِني»: َيُقوؿُ    بيالنا َسِمْعُت : َيُقوُؿ َعَمى الِمْنَبرِ ، ُعَمَر 

كفػػي ىػػذا داللػػة نبكيػػة عظيمػػة ( 3) «َوَرُسػػوُلوُ ، ماػػوِ َفُقولُػػوا َعْبػػُد ال، َفِإناَمػػا َأَنػػا َعْبػػُدهُ ، اْبػػَف َمػػْرَيـَ 
  .رؾبت،لية الْقمية الم ممة مف شكائب الش  

االنطبلؽ اللكرم لمبحث في  حينما حدَّ  في ممككت الل  بحانو كتْالى التَّلكيرك ح مْالـ   - ب
: الماوِ  َرُسوؿُ  َقاؿَ :  ُىَرْيَرةَ  َأُبو عففيما كرد  كذلؾ، األمكر الغيبية ك،لات الل كالمبلئكة

 َرباػَؾ  َخَمػؽَ  َمػفْ : َيقُػوؿَ  َحتاػى َكػَذا، َخَمػؽَ  َمػفْ  َكػَذا، َخَمؽَ  َمفْ : َفَيُقوؿُ  َأَحَدُكـْ  الشاْيَطافُ  َيْيِتي"
                                                           

 (. 1)  بؽ تخريجو في المقدمة( 1)
 (.1/30.غريب الحديث البف الجكزم ) ًباٍلبىاًطؿً  نيتمدحك  الى  كىمىرىادى  اٍلمىٍدح ًفي اإلفراط اإلطراء: تطركني (2)
َْ َ ْ  َِ ررم   بيػػاء، بىػابي قىػػٍكًؿ المَّػػوً ألنَّ ( مخرجػو البخػػارم، كتػاب محاديػػث ا3) ْأ ِيرر َْ َِ نِِذ اْذَاَ رر َِ َِ َيررْ  : ]مػػريـ]َواْذُكررْ  ِ  التَِاررم

ػدَّثىنىا  يػقاؿ:  (،3445/ رقـ 4/167["، )16 ، حى ٍيًدمز مى دَّثىنىا الحي ، قىػاؿى حى ، يىقيػكؿي : ٍليىافي ٍْتي الززٍىػًرمَّ نًػي عيبىٍيػدي المَّػًو :  ىػًم مىٍخبىرى
،  ىًمعى عيمىرى  ًف اٍبًف عىبَّاسو ٍبًد المًَّو، عى مىى الًمٍنبىرً ٍبفي عى ٍْتي : ، يىقيكؿي عى  ."الحديث": يىقيكؿي    النابي ىًم



ـي تـظقؿفو، ِف ومتطؾبوت افػؽريي، ووشوئؾفو احلصوكي أكقاع  َم  افـ بقيي اف

 

 41 

  الثَّاني الَغْصُل

 الحصانظ أنواع

لكر في ذاتو تْالى إشغاؿ لمْقؿ بمػا لػيس فػي ك ػْو التَّ ف( 1) "َوْلَيْنَتوِ  ِبالماوِ  َفْمَيْسَتِعذْ  َبَمَغوُ  َفِإَذا
، ؾ كاال ػػطرابيبػػة كالشَّػػبػػؿ إلػػى الر  ، بػػو فػػي متاىػػات ال تك،ػػؿ إلػػى الحػػؽ كزجٌّ ، كػػومف يدر 

ا عف النَّ كلذلؾ جاء  ال ي،ؿ فكر اإلن اف ميما    ألنوتْالى  لكر في ذات اللالتَّ يي ،ريحن
: رحمػػو الل تْػػالى قػػاؿ ابػػف تيميػػة ،ككيليتػػو كتْػػالى  ػػبحانو و ذات الل ٍنػػإلػػى إدراؾ كي  معممػػو

األمػػػكر قػػػدير يكػػػكف فػػػي األمثػػػاؿ الم ػػػركبة كالمقػػػاييس كذلػػػؾ يكػػػكف فػػػي التَّ ك  لتَّلكيػػػرا ألفَّ »
فمػػػيس لػػػو شػػػبيو كال  الخػػػالؽ جػػػؿَّ جبللػػػو  ػػػبحانو كتْػػػالى كممػػػا، المتشػػػابية كىػػػي المخمكقػػػات

نماالتَّ ف، نظير ، ىك مْمـك باللطرة فيذكره الْبد لكر الذم مبناه عمى القياس ممتنع في حقو كام
يح،ػؿ لمْبػد مػف الْمػـ بػو ممػكر عظيمػة  ال تنػاؿ بمجػرد : مخبر بو عف نل ػو كر كبماكبالذ  

  .  (2) «قديرالتَّ ك  التَّلكير
َقاَؿ َرُسوُؿ : َقاؿَ    ُعَمَر ْبِف اْلَخطاابِ ْف ف ،ية الخال،ة دافْان مكالن لكؿ عمؿ  ميـالنَّ جْؿ   - ج

ناَما، يااتِ النا ِإناَما اأْلَْعَماُؿ بِ »: الماِو  ، َفَمْف َكاَنْت ِىْجَرُتُو ِإَلى الماِو َوَرُسوِلوِ ، اِلْمِرٍئ َما َنَوى َواِ 
َفِيْجَرتُػُو ، َأِو اْمرََأٍة َيْنِكُحَيػا، َوَمْف َكاَنْت ِىْجَرُتُو ِإَلى ُدْنَيا ُيِصيُبَيا، َفِيْجَرُتُو ِإَلى الماِو َوَرُسوِلوِ 

كائب الذاتية عف الشَّ  كتح،ينيا بْيدان  التَّلكيرنمطية ي تحدد التَّ كىي ، (3)«ِإَلى َما َىاَجَر ِإَلْيوِ 
 .ياءمثؿ األنانية كالر  

فمػف  حػديث َعْبػِد الماػِو ْبػِف ،بػالبالغعكة  إلػى ديػف اإل ػبلـ فكر األمػة بالػد     بيالنا ف ح،َّ  - ح
ػ وكػذلؾ ،(4) "َوَلْو آَيةً َبم ُغوا َعن ي »: َقاؿَ ،  بيالنا َأفا ،  َعْمٍرو  فاع عػفلػد  كػر باف الفحص 
، أيضػاً   َأِبػي ُىَرْيػَرةَ حػديث مػف  قػد جػاءك ،المياديف شتىالجياد في  بيؿ الل في ك  يفالد  

                                                           

ػدَّثىنىا قػاؿ: (، 3276/رقػـ 4/123يس كجنػكده، )خرجو البخارم في ،حيحو، كتاب بدء الخمؽ، باب ،لة إبمػم( 1) حى
، قىػاؿى  ػًف اٍبػًف ًشػيىابو ، عى ػٍف عيقىٍيػؿو ، عى ػدَّثىنىا المٍَّيػثي ، حى ٍيػرىةى : يىٍحيىى ٍبػفي بيكىٍيػرو بىٍيػًر، قىػاؿى مىبيػك ىيرى ػٍركىةي ٍبػفي الزز نًػي عي قىػاؿى : مىٍخبىرى

 "الحديث".: َرُسوُؿ الماِو 
  (.4/39)مجمكع اللتاكم : انظر( 2)
(، 1/رقػػـ 1/6) الرسػوؿ مػى عء الػكحي، بػاب كيػؼ كػاف بػدء الػكحي ( مخرجػو البخػارم فػي ،ػحيحو، كتػاب بػد3)

بىٍيػًر، قىػاؿى قاؿ:  ٍبدي المَّػًو ٍبػفي الزز ٍيًدمز عى مى دَّثىنىا الحي ، قىػاؿى : حى ػدَّثىنىا  يػٍليىافي يدو ا: حى ًْ ػدَّثىنىا يىٍحيىػى ٍبػفي  ىػ ، قىػاؿى ألنَّ حى ػاًرمز نًػي مى : ،ى ٍخبىرى
ـى  مَّدي ٍبػفي ًإٍبػرىاًىي قَّػاصو المٍَّيثًػيَّ التَّ ميحى ػةى ٍبػفى كى ٍمقىمى ، مىنَّػوي  ىػًمعى عى طَّػاًب : ، يىقيػكؿي ٍيًمػيز ػرى ٍبػفى الخى ٍْتي عيمى مىػى الًمٍنبىػًر   ىػًم عى

ٍْتي : قىاؿى   الحديث".: يىقيكؿي  َرُسوَؿ الماِو  ىًم
(، 3461/رقػـ 4/170بيػاء، بػاب مػا ذكػر عػف بنػي إ ػرائيؿ، )ألنَّ اديػث ا( مخرجو البخارم في ،ػحيحو، كتػاب مح4)

ػٍف مىبًػقاؿ:  دَّثىنىا حى َّافي ٍبػفي عىًطيَّػةى، عى ، حى نىا األىٍكزىاًعيز ، مىٍخبىرى ٍخمىدو اؾي ٍبفي مى حَّ اً،ـو ال َّ دَّثىنىا مىبيك عى ٍبػًد المَّػًو حى ػٍف عى ي كىٍبشىػةى، عى
ك   " الحديث".: قىاؿى  ، النابيَأفا ، ٍبًف عىٍمرو
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ـا َمػاَذا  : ِقيػؿَ «. ِإيَمػاٌف ِبالماػِو َوَرُسػوِلوِ »: َأي  الَعَمِؿ َأْفَضػُؿ  َفَقػاؿَ : ُسِئؿَ  َأفا َرُسوَؿ الماِو  ثُػ
ـا َماَذا  َقاؿَ : ِقيؿَ « لماوِ الِجَياُد ِفي َسِبيِؿ ا»: َقاؿَ   .( 1) ".َحجٌّ َمْبُرورٌ »: ُث

ػػ - خ ْي فػػي الحيػػاة إلػػى مف األرزاؽ كاألركاح بيػػد الل  ػػبحانو ثمػػرات ك ػػائؿ ال َّػػ   بػػيالنا ف ممَّ
َعػْف َأَنػِس و  [،22: []الػذاريات ُتوَعػُدوفَ  َوَمػا ِرْزُقُكػـْ  الساػَماءِ  َوِفػي ]: فقا ا تعػالى،وتعالى
َيػػا َرب  : َيقُػػوؿُ ، " ِإفا الماػػَو َعػػزا َوَجػػؿا َوكاػػَؿ ِبػػالراِحـِ َمَمًكػػا: َقػػاؿَ    بػػيالنا َعػػِف ،  ِلػػؾْبػػِف َما
ـْ ُأْنثَػى: َفِإَذا َأرَاَد َأْف َيْقِضَي َخْمَقُو َقاؿَ ، َيا َرب  ُمْضَغةٌ ، َيا َرب  َعَمَقةٌ ، ُنْطَفةٌ  ـْ ، َأَذَكٌر َأ َشػِقيٌّ َأ
ْزُؽ َواأَلَجؿُ َفَما ا، َسِعيدٌ   .(2) " َفُيْكَتُب ِفي َبْطِف ُأم وِ ، لر 

 عمى األخبلؽ كالدافْية الح نة. بناءن  ،مف غير خكؼ نان يح،تكىذا يْطي االرتقاء باللكر     

مػػف خػػبلؿ  ،كاإلبػػداع الحيػػاتي التَّلكيػػرلمْقميػػة الم ػػممة االنطػػبلؽ فػػي    رسػػوؿ ا حمتػػا - د
المر كمة بالحدكد المنطقية مػف القػرالف ك  ،كعدـ ىدرىا ،راتيـاس كخبالنَّ تجارب اال تلادة مف 

ُروي َعػػػْف ُجَداَمػػػَة ِبْنػػػِت َوْىػػػٍب  فقػػػد ،مػػػا دامػػػت تتحقػػػؽ منيػػػا اللائػػػدة ،النَّبكيػػػة ال زػػػنةالكػػػريـ ك 
َلَقػػػْد َىَمْمػػػُت َأْف َأْنَيػػػى َعػػػِف »: يىقيػػػكؿي    َأناَيػػػا َسػػػِمَعْت َرُسػػػوَؿ اِ  ،(3)عنيػػػا اأْلََسػػػِدياةِ 

وـَ َوَفاِرَس َيْصَنُعوَف َذِلؾَ  ،(4)ِغيَمةِ الْ   .(5) «َفاَل َيُضر  َأْواَلَدُىـْ ، َحتاى َذَكْرُت َأفا الر 

                                                           

قػػاؿ:  (،26/رقػػـ 1/14( مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب اإليمػػاف، بػػاب مػػف قػػاؿ مف اإليمػػاف ىػػك الْمػػؿ، )1)
، قىػاالى  اًعيؿى ميك ىػى ٍبػفي ًإٍ ػمى ، كى ػدي ٍبػفي ييػكنيسى دَّثىنىا مىٍحمى ، قىػاؿى : حى ٍْدو ـي ٍبػفي  ىػ ػدَّثىنىا ًإٍبػرىاًىي ػفٍ : حى ، عى ػدَّثىنىا اٍبػفي ًشػيىابو يًد ٍبػًف  حى ًْ ػ  ى

ٍيرىةى  ٍف مىًبي ىيرى  " الحديث" :  يًئؿى  َرُسوَؿ الماِو ، مىفَّ المي ىي ًب، عى
ػػػؿَّ 2) ػػػزَّ كىجى [ ]الحػػػ : ( مخرجػػػو البخػػػارم فػػػي ،ػػػحيحو، كتػػػاب الحػػػيض، بىػػػابي قىػػػٍكًؿ المَّػػػًو عى مَّقىػػػةو ٍيػػػًر ميخى مَّقىػػػةو كىغى [ 5: ]ميخى
دَّثىنىا مي ىدَّده قاؿ: (،318/رقـ 1/70) اًلػؾو : ، قىاؿى حى ػٍف مىنىػًس ٍبػًف مى ، عى ػٍف عيبىٍيػًد المَّػًو ٍبػًف مىبًػي بىٍكػرو ػاده، عى مَّ ػدَّثىنىا حى ػًف حى ، عى

 " الحديث" : قىاؿى   النابي
كىاجرت مع قكميا إلى المدينة، ككانت تحت منػيس ،  النابيم ممت بمكة كبايْت : َوْىٍب اأْلََسِدياةِ  ِبْنتَ  ُجَداَمة( 3)

اإل،ػػابة فػػي (، 4/1800) اال ػػتيْاب: انظػػر دة بػػف ربيْػػة، مػػف بنػػي عمػػرك بػػف عػػكؼ، ركت عنيػػا عائشػػة.ابػػف قتػػا
 (.6/48( م د الغابة )8/62)تمييز ال،حابة 

ككػػذلؾ إذا حممػػت كىػػي  ،اال ػػـ مػػف الغيػػؿ بػػاللتح، كىػػك مف يجػػامع الرجػػؿ زكجتػػو كىػػي مر ػػع: ( اٍلًغيمىػػًة بالك ػػر4)
 .2/402لحديث )ياية في غريب ا: النَّ مر ع انظر

ػػػػػػٍزًؿ، النَّ ( مخرجػػػػػػو م ػػػػػػمـ فػػػػػػي ،ػػػػػػحيحو، كتػػػػػػاب 5) ْى كىرىاىىػػػػػػًة اٍل ٍطءي اٍلميٍرً ػػػػػػًع، كى كػػػػػػاح، بػػػػػػاب جػػػػػػكاز الغيمػػػػػػة كىًىػػػػػػيى كى
اًلػؾي ٍبػفي مىنىػسو قاؿ: (، 1422/رقـ2/1066) ػدَّثىنىا مى ، حى مىؼي ٍبػفي ًىشىػاـو دَّثىنىا خى ػدَّثىنىا يىٍحيىػى ٍبػفي يىٍحيىػى، كىالمٍَّلػظي لىػ ،حى وي، كحى

ػةى بً : قىاؿى  دىامى اًئشىةى، عىٍف جي ، عىٍف عيٍركىةى، عىٍف عى ًف ٍبًف نىٍكفىؿو ٍبًد الرٍَّحمى ًد ٍبًف عى مَّ ، عىٍف ميحى اًلؾو مىى مى ٍنػًت كىٍىػبو اأٍلى ىػًديًَّة قىرىٍمتي عى
 ْىٍت  ." الحديث " : يىقيكؿي  َرُسوَؿ اِ ، مىنَّيىا  ىًم
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مف خبلؿ األخػذ بمػا كرد  ،مف مم دخيمة ميـمنع ما يمكف مف يشكب ح،انة اللكر ال َّ   - ذ
   بػف عمػراإلسػالـ فعػف عبػد ا زمت بما دعػا إليػو التَّ ،ارل ما النَّ في كتب الييكد ك 

 : رسوؿ ا قاؿ  
ًدا، َوَحد ُثوا َعْف َبِني ِإْسرَاِئيَؿ َواَل َحَرجَ آَيًة، َوَلوْ  َعن ي َبم ُغوا» َفْمَيَتَبواْأ َمْقَعَدُه ِمَف ، َوَمْف َكَذَب َعَميا ُمَتَعم 
 ( 1) .«ارِ النا 

 بتكجييػػػو إلػػػى الل لتػػػوبتح،ػػػيف اللكػػػر لملػػػرد الم ػػػمـ منػػػذ طلك  النَّبكيػػػة  ال زػػػنةاىتمػػػت   - ر
مف األقػدار لي ػت بيػد كتربيتػو عمػى  ،ال إلػى غيػرهفػي كػؿ م ػألة  ، بحانو كتْالى كحده

فػػي طلكلتػػو كممػػات تحلػػظ بيػػا   حينمػػا ذكػػر البػػف عبػػاس، تبْػػان ألحػػد لػػئبل يكػػكف محػػد
: َقػاؿَ ،  اْبَف َعبااسٍ ورد في حديث فقد   ،ككجدانو ،ككيانو كتح،ف فييا تلكيره ،عقمو
، اْحَفػػِظ اَ َيْحَفْظػػؾَ ، ِإن ػػي ُمَحػػد ُثَؾ َحػػِديثًا، " َيػػا ُغػػالـُ : َفَقػػاَؿ ِلػػي،  بػػيالنا  ِرْدؼَ  ُكْنػػتُ 

َذا اْسػػَتَعْنتَ ، َفاْسػػَيِؿ اَ ، التا ِإَذا َسػػ، اْحَفػػِظ اَ َتِجػػْدُه ُتَجاَىػػؾَ  َفَقػػْد ، َفاْسػػَتِعْف ِبػػاِ ، َواِ 
ـْ َيْكُتْبػُو اُ َعػزا َوَجػؿا ، بُ َوَجفاِت اْلُكتُ ، ُرِفَعِت اأْلَْقالـُ  َفَمْو َجاَءِت اأْلُماُة َيْنَفُعوَنَؾ ِبَشْيٍء َل

ـْ َيْكُتْبُو اُ َلؾَ ، َلَما اْسَتَطاَعتْ ، َلؾَ   .(2)"َما اْسَتَطاَعتْ ، َوَلو َأرَاَدْت َأْف َتُضراَؾ ِبَشْيٍء َل
ػػػح فػػػي قػػػد ت  - ز  ،دث فػػػي ق ػػػية مثػػػارت الْقػػػكؿمػػػا تحػػػ الرسػػػوؿ  مفَّ النَّبكيػػػة  ال زػػػنةك  

قػػاؿ  ابػػف عبػاس  حػػديث كمػػف ،إال ككانػػت لػو بيػػا إجابػػة كتك ػيح، كم،ػابتيا الدىشػػة
ـُ، َوَرُسػػوُلوُ  الماػػوُ : َقػػاُلوا «َوْحػػَدهُ  ِبالماػػوِ  اإِليَمػػافُ  َمػػا َأتَػػْدُروفَ »: َقػػاؿَ  »: رسػػوؿ ا   َأْعَمػػ

َقػاـُ  الماػِو، َرُسوؿُ  ُمَحماًدا َأفا وَ  الماوُ  ِإالا  ِإَلوَ  الَ  َأفْ  َشَياَدةُ »: َقاؿَ  ػاَلِة، َواِ  يتَػاءُ  الصا  الزاَكػاِة، َواِ 

                                                           

(، 3461/رقػػـ 4/170بػػاب مػػا ذكػػر عػػف بنػػي إ ػػرائيؿ، )،بياءألنَّ محاديػػث اكتاب ،مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو( 1)
دَّثىنىاقاؿ:  اً،ـو  مىبيك حى اؾي  عى حَّ ، ٍبفي  ال َّ ٍخمىدو نىا مى ، مىٍخبىرى دَّثىنىا األىٍكزىاًعيز ػفٍ  عىًطيَّػةى، ٍبػفي  حى َّافي  حى ػفٍ  كىٍبشىػةى، مىبًػي عى ٍبػدً  عى  المَّػوً  عى

ك، ٍبفً   الحديث" »: قىاؿى  ، النابي مىفَّ  عىٍمرو
ػػًد ٍبػػًف قػػاؿ: (، 2516/رقػػـ4/667، كتػػاب ،ػػلة القيامػػة، بػػابه ) ػػننورمػػذم فػػي التَّ ( مخرجػػو 2) مَّ ػػدي ٍبػػفي ميحى ػػدَّثىنىا مىٍحمى حى

ًؾ قىػاؿى : ميك ىى قىػاؿى  ٍبػدي المَّػًو ٍبػفي الميبىػارى نىػا عى ػٍف قىػيٍ : مىٍخبىرى ْىػةى، عى ، كىاٍبػفي لىًيي ٍْدو نىػا لىٍيػثي ٍبػفي  ىػ ػدَّثىنىا مىٍخبىرى ػاًج، ح كحى جَّ ًس ٍبػًف الحى
ًف قىػػاؿى  ٍبػػًد الػرٍَّحمى ٍبػدي المَّػػًو ٍبػػفي عى ًليػًد قىػػاؿى : عى نىػػا مىبيػػك الكى ٍْدو قىػػاؿى : مىٍخبىرى ػػ ػػدَّثىنىا لىٍيػػثي ٍبػفي  ى نىػػى : حى ٍْ ػػاًج، المى جَّ ػػدَّثىًني قىػٍيسي ٍبػػفي الحى حى

ٍف اٍبًف عىبَّاسو  ، عى ْىاًني  ٍن نىشو ال،َّ  .الحديث"" قاؿ:  رسوؿ ا ، عف كىاًحده، عىٍف حى
 تخريج الحديث.

( 1/129/153) القػػدر فػػي كاللريػػابي ،بنحػػكه( 2763/ رقػػـ 4/487فػػي م ػػنده ) عػػف مبيػػو محمػػد عبػػد الل بػػفمخرجػػو 
( 12988/رقـ 12/238( بنحكه، ك الطبراني في المْجـ الكبير )2556/ رقـ 4/430كمبك يْمى في م نده ) ،بنحكه
 رقػػـ/4/92) الكبػػرل اإلبانػػة فػػي بطػػة كابػػف ،بنحػػكه( 425/ رقػػـ 1/374ني فػػي عمػػؿ اليػػـك كالميمػػة )ابػػف ال ػػك ، بمثمػػو

 ،(287 رقػػـ/1/226) كالقػػدر الق ػػاء كفػػي، بمثمػػو( 192/رقػػـ 1/374شػػْب اإليمػػاف ) البييقػػي فػػيك  بمثمػػو،( 1505
اًج بيذا اإل ناد .ٍبف  بمثمو كميـ مف طريؽ قىٍيس جَّ  الحى

 (.4/667في ال نف )  ،حيح ح ف: رمذمالتَّ  كقاؿ، : صحي  لذاتويثإسناد الحدالحكـ عمى و 
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 الَحْنػػَتـِ  َعػػفِ : َأْرَبػػعٍ  َعػػفْ  َوَنَيػػاُىـْ  «الُخُمػػَس  الَمْغػػَنـِ  ِمػػفَ  ُتْعُطػػوا َوَأفْ  َرَمَضػػاَف، َوِصػػَياـُ 
 .(2) «(1)رِ الُمَقيا »: َقاؿَ  َوُرباَما ،َوالُمَزفاتِ  ِقيرِ النا وَ  َوالد بااءِ 

 مػع المبػادئلس الػنَّ كقػرارات  األفكػار الكافػدةعػدـ م ػاكاة الم ػمـ  رسوؿ ا بػٌيف   - س
: َقػػاؿَ  الماػػِو  ِعْنػدَ  َأْعَظػػـُ  الػػذاْنبِ  َأي  " :  بػيالنا  التا َسػػ: َقػاؿَ   الماػػوِ  َعْبػػدِ  َعػفْ ف ربانيػة،ال
ـا : ُقْمػتُ  َلَعِظػيـٌ، َذِلؾَ  ِإفا : ُقْمتُ . «َخَمَقؾَ  َوُىوَ  ِند ا ِلماوِ  َتْجَعؿَ  َأفْ »  َتْقتُػؿَ  َوَأفْ »: َقػاؿَ  َأي   ثُػ

ـا : ُقْمتُ . «َمَعؾَ  َيْطَعـَ  َأفْ  َتَخاؼُ  َوَلَدؾَ   .(3) «َجاِرؾَ  َحِميَمةَ  ُتزَاِنيَ  َأفْ »: َقاؿَ  َأي   ُث

 الكافػػػػدة ي تي ػػػػيـ فػػػػي اعتنػػػػاؽ ىػػػػذه األفكػػػػارالتَّػػػػ  الْكامػػػػؿمػػػػف كػػػػؿ   الرسػػػػوؿكقػػػػد حػػػػذَّر 
كحػػػيالنَّ اللػػػراغ عامػػػؿ منيػػػا ، اليدَّامػػػة لمْمكمػػػاتكا حػػػذر منػػػو  ككػػػذلؾ اللػػػراغ الػػػكقتي الػػػذم، ل ػػػي كالري
ةُ : اسِ النا  ِمفَ  َكِثيرٌ  ِفيِيَما َمْغُبوفٌ  ِنْعَمتَافِ " :  بيالنا  َقاؿَ : َقاؿَ  ،َعبااسٍ  اْبفِ  فْف ،بيالنا  حا  الص 

 .(4)"  َوالَفرَاغُ 

كىػػػذا ىػػػك  ،ككػػػؿ عميػػػوالتَّ ك تْػػػالى  ف بػػػالل ح ػػػف الظَّػػػ عمػػػى حػػػثَّ   رسػػػوؿ ا مفَّ  - ش
 ،يػكض الْقمػيالنَّ ال ػتمرارية ك عمػى  ا المدار األكؿ الذم يْتبر تح،يف اللكر فيو قائمػان 

                                                           

نتىـ1) اء اٍلميٍيممىة كى يكيكف : ( الحى فتح النَّ ًبلىٍتح اٍلحى اء اٍلميثىنَّاة مف فىكؽ، كىًىي الجرار اٍلخ ر ت رب الػى اٍلحمػرىة، التَّ كف كى
ٍفػتً  طيًمػى الَّػًذم اءه ألنَّػا ىيػكى ، رىابً الشَّػ ًفػي ٌدةي الشَّػ فتي ػرع ييىػافً  يٍنتبػذيكف كانكا ديبَّاءىةه، كاحدىا القىٍرعي،: الدزبَّاءي  ك  نػكعه  كىىيػكى  ًبالز 

ك ػر اٍلقىػاؼ، كىىيػكى جػذع ينقػر كى ػطو كينبػذ ًفيػًو، كالنَّػقيػر(، ًبلىػٍتح النَّ )، كًفيػوً  اٍنتيبًػذ ثيَـّ  القاىًر، ًمفى  ػـ : كف كى )المقيػر(، ًب ى
تىٍشػػديد فػػتح اٍلقىػػاؼ كى كؼ اٍلًمػػيـ كى ػػري  (1/448يايػػة فػػي غريػػب الحػػديث ): النَّ كىىيػػكى المطمػػى بالقػػار، انظػػر: اٍليىػػاء الخػػر اٍلحي

 ( .10/45فتح البارم ) (،1/127(، مقاييس المغة )5/7، عمدة القارم )(2/304(، )2/96ك)
اؿ: قػػ(،53/ رقػػـ  1/20رقػػـ ) ،( مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب اإليمػػاف، بػػاب مداء الخمػػس مػػف اإليمػػاف،2)

ػًد، قىػاؿى  ٍْ ًميز ٍبفي الجى دَّثىنىا عى ٍمػرىةى، قىػاؿى : حى ػٍف مىبًػي جى ٍْبىةي، عى نىػا شيػ بَّػاسو : مىٍخبىرى ػعى اٍبػًف عى ْيػدي مى مىػى  ىػًريًرًه  كيٍنػتي مىٍق ييٍجًم يػًني عى
 " الحديث".: رسوؿ ا  عف: فىقىاؿى 

ميػػػكا فىػػػبلى ]لى ب تل ػػػير القػػػرالف، بػػػاب قكلػػػو تْػػػا( مخرجػػػو البخػػػارم فػػػي ،ػػػحيحو، كتػػػا3) ْى ػػػكفى  كىمىٍنػػػتيـٍ  مىٍنػػػدىادنا ًلمَّػػػوً  تىٍج مىمي ٍْ ، [تى
ٍمػًرك ٍبػًف قاؿ: (، 4477/رقـ6/18) ػٍف عى ، عى ػٍف مىبًػي كىائًػؿو ، عى ػكرو ػٍف مىٍن،ي ، عى ًريػره ػدَّثىنىا جى دَّثىًني عيٍثمىافي ٍبػفي مىبًػي شىػٍيبىةى، حى حى

ٍبًد المًَّو  ، عىٍف عى  "الحديث":  بيالنا  التَّ  ى : قىاؿى  شيرىٍحًبيؿى
ػدَّثىنىا قػاؿ:  (.6412/رقػـ 8/88( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب الرقاؽ، بػاب ال عػيش إال عػيش اآلخػرة، )4) حى

بَّػ ػًف اٍبػًف عى ػٍف مىًبيػًو، عى ، عى يدو ىيػكى اٍبػفي مىبًػي ًىٍنػدو ًْ ٍبدي المًَّو ٍبفي  ىػ نىا عى ، مىٍخبىرى ـى :  النابػيقىػاؿى : ، قىػاؿى اسو المىك يز ٍبفي ًإٍبرىاًىي
 "الحديث" 
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 َيُمػػوَتفا  اَل »: َيقُػػوؿُ  ِبػػَثاَلٍث، َوَفاِتػػوِ  َقْبػػؿَ  ، بػػيالنا  َسػػِمْعتُ : َقػػاؿَ  َجػػاِبٍر، َعػػفْ كقػػد كردنػػا 
 .(1) «الظافا  ِباِ  ُيْحِسفُ  وَ َوىُ  ِإالا  َأَحُدُكـْ 

 .فسية والوجدانيةالنا الحصانة الفكرية : يانِ الثا  بُ مَ طْ المَ 
ْكاطػػػؼ ال ألفَّ   ل ػػػية بشػػػكؿ كبيػػػرالنَّ اعتمػػػدت الح،ػػػانة اللكريػػػة عمػػػى تح،ػػػيف الكجػػػداف ك 

ؼ كتمنْو مػف تدفع بالمرء نحك بْض المكاقك ، مكؾت ثر عمى اللكر كال   ي تنبع منيا التَّ نلْاالت كاال
خ،ػػػية فػػػي الشَّ  الكجػػػداف جانػػػبه م ػػػاسه فاآلخػػػر   فكػػػار كتحػػػكؿ دكف بْ ػػػياتقػػػرر بْػػػض األ، بْػػػض

دكف مف يغيػػر م ػػمكنيـ الْػػاطلي ، كلػػيس باإلمكػػاف مف يح،ػػف اإل ػػبلـ فكػػر الم ػػمميف، اإلن ػػانية
 كاالنلْالي.

 اإليمػافكػؿ شػي مػف خيػر مكشػر، ك محػؿ الػذم ىػكقتػرف ىػذه  الكجػداف  بالقمػب تكدائمان مػا 
 .لاؽ كالكلرالنَّ كالخشكع كالخشية كاالطمئناف، مكمف 

مػػف خػػبلؿ االىتمػػاـ بالجانػػب الكجػػػداني  مػػا يػػدعك إلػػى تح،ػػيف اللكػػر النَّبكيػػة  ال زػػنةكفػػي 
 : كذلؾ مف خبلؿ ما يمي،    الْاطلي كاالتزاف االنلْاليالنَّ ك،كالن إلى درجة 

ذلػؾ النَّبكيػة  ال زػنةكقد مكػدت ، يفم ممال كسفي نلعزكجؿ الخكؼ كالخشية مف الل  غرس  - أ
َعػػػِف ، بػػػف اليمػػػاف ُحَذْيَفػػػةَ  مػػػف حػػػديث  وردفقػػػد  ،مػػػف عبلمػػػات اإليمػػػاف كالغلػػػرافألفَّ ىػػػذا 

ـْ ُيِسػػيُء الظاػفا ِبَعَمِمػػوِ : َقػػاؿَ  بػيالنا  ػػْف َكػاَف َقػػْبَمُك ِإَذا َأَنػػا ُمػػت  : َفَقػػاَؿ أِلَْىِمػوِ ، " َكػاَف َرُجػػٌؿ ِمما
وِني ِفي الَبْحِر ِفي َيْوـٍ َصاِئؼٍ َفُخُذوِني فَ  ـا َقاؿَ ، َفَفَعُموا ِبوِ ، َذر  َما َحَمَمَؾ َعَمى : َفَجَمَعُو الماُو ُث

 كخػكؼ المػ مف مػف الل عػز كجػؿ( 2)" َفَغَفػَر َلػوُ ، َما َحَمَمِني ِإالا َمَخاَفتُػؾَ : الاِذي َصَنْعَت  َقاؿَ 
مأنينػة  لككنػو الطز ، مأنينة كالخكؼ مْان م مف بالطز حيث يشْر القمب ال، ال يْني اللزع كاليمع

 ،تْػالى كالخكؼ مف ىذا المكقؼ الذم يحيط بو عمػـ الل ،في رعاية الل حيثما تقمب مك نكل
الخشػػػية ال  مفَّ  كمبػػػاف القػػرالف الكػػػريـ،(3). كيطمػػػع عمػػػى  ػػره كنجػػػكاه، كيتْقبػػو فػػػي كػػػؿ حاالتػػو

                                                           

( مخرجو م مـ في ،حيحو، كتاب الجنة ك،لة نْيميا كمىميا، باب األمػر بح ػف الظػف بػالل تْػالى عنػد المػكت، 1)
ػٍف مىبًػي  يػٍليى قاؿ: (، 2877/رقـ 4/2205) ًف اأٍلىٍعمىًش، عى نىا يىٍحيىى ٍبفي زىكىًريَّاءى، عى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى، مىٍخبىرى ػٍف حى ، عى افى

اًبرو  ٍْتي : قىاؿى  ،جى ، يىقيكؿي  ، النابي ىًم ثو فىاًتًو ًبثىبلى  " الحديث" : قىٍبؿى كى
دَّثىنىا عيٍثمىافي ٍبفي مىًبي شىٍيبىةى، قاؿ: (، 6480/رقـ  8/101( مخرجو البخارم، كتاب الرقاؽ، باب الخكؼ مف الل، )2) حى

، عىٍف رً  ، عىٍف مىٍن،يكرو ًريره دَّثىنىا جى ذىٍيلىةى حى ، عىٍف حي يٍّ ًْ ًف ٍب  "الحديث".: قىاؿى   النابي، عى
 (.6/3296في ظبلؿ القرالف، ل يد قطب ): ( انظر3)
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أأُمِمـَِغ أَ  ]: كالل تْػػالى يقػػكؿ ،تكػػكف إال لل كحػػده ـأأُتؿ مم ـُ َشأأْقُه إِن  ُْؿ َؾأأوهللُّ َأَحأأؼم َأن ََتْ َُ َشأأْق  [ََتْ
 . [13: كبةالتَّ ]

بحيػث ، مػف خػبلؿ  ػبط عاطلػة الحػب كالكراىيػة،  بط كتكجيػو عكاطػؼ الم ػمـ كمشػاعره - ب
  بػيالنا عػف   معػاذ بػف جبػؿمف حػديث فقد كرد ، ينت  عنيا عمؿ مثمر ك مكؾ إيجابي

ِإناَيػا : َقػاَؿ َرُسػوُؿ اِ ، َوُحبا َعَمٍؿ ُيَقر ُب ِإَلى ُحب ؾَ ، َؾ ُحباَؾ َوُحبا َمْف ُيِحب ؾَ " َوَأْسيَلُ : قاؿ
ـا َتَعماُموَىا" كالْمؿ بمقت اه ينبغي مف يتقػدـ  ،كر كلو تْالى فحب الل ،(1) َحؽٌّ َفاْدُرُسوَىا ُث

  بػيالنا ُكناػا َمػَع : َقػاؿَ  ،ْبػَف ِىَشػاـٍ  َعْبَد الماوِ كنل و فْف  ،عمى كؿ شيئ في قمب الم مف
أَلَْنػَت َأَحػب  ِإَلػيا ِمػْف ُكػؿ  ، َيػا َرُسػوَؿ الماػوِ : َفَقػاَؿ َلػُو ُعَمػرُ ، َوُىَو آِخٌذ ِبَيِد ُعَمَر ْبِف الَخطاػابِ 

ُكػوَف َأَحػبا ِإَلْيػَؾ ِمػْف َحتاػى أَ ، َوالاػِذي َنْفِسػي ِبَيػِدهِ ، الَ »: بػيالنا َفَقػاَؿ ، َشْيٍء ِإالا ِمْف َنْفِسػي
اآلَف »:  بيالنا َفَقاَؿ ، أَلَْنَت َأَحب  ِإَليا ِمْف َنْفِسي، َوالماوِ ، َفِإناُو اآلفَ : َفَقاَؿ َلُو ُعَمرُ « َنْفِسؾَ 
 .( 2) «َيا ُعَمرُ 

                                                           

ػدي ٍبػفي بىشَّػارو قػاؿ: (، 3235قػـ/ر 5/368( مخرجو التَّرمذم، مبكاب تل ير القرالف، باب كمف  ػكرة ص، )1) مَّ ػدَّثىنىا ميحى حى
ْىاذي ٍبفي ىىاًنئو  دَّثىنىا مي : حى ٍيػًد ٍبػفً  قىاؿى ٍف زى ، عى ٍف يىٍحيىى ٍبًف مىًبي كىًثيرو ٍبًد المًَّو، عى ـي ٍبفي عى ٍي ى دَّثىنىا جى : حى  مىبيك ىىاًنئو اليىٍشكيًرمز قىاؿى

، مى  ٍ ػرىًمي  ػاًئشو الحى ًف ٍبًف عى ٍبًد الرٍَّحمى ـو )ممطكر الحبشي(، عىٍف عى ٍف مىًبي  ىبلَّ ـو بف مبي  بلـ ممطكر الحبشي، عى وي نَّػ ىبلَّ
بىؿو  ْىاًذ ٍبًف جى ٍف مي ، عى اًمرى ال ٍَّك ىًكي  اًلًؾ ٍبًف يىخى ٍف مى دَّثىوي عى  .   " الحديث":  النابيؿ اق حى

 تخريج الحديث: 
فػػػػػي التَّكحيػػػػػد ، كابػػػػػف خزيمػػػػػة ( بمثمػػػػػو22109/رقػػػػػـ 36/422فػػػػػي م ػػػػػنده )عبػػػػػد الل بػػػػػف محمػػػػػد عػػػػػف مبيػػػػػو مخرجػػػػػو 

ػػػػػػػػػاًمرى  ٍبػػػػػػػػػفً  اًلػػػػػػػػػؾً مى  ، كبلىمػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ( بملظػػػػػػػػػو58رقػػػػػػػػػـ/2/540) ، كالطبرانػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي المْجػػػػػػػػػـ  يىخى ػػػػػػػػػًكي  ال ٍَّك ى
( بنحػػػكه، كالحػػػاكـ فػػػي م ػػػتدركو 227/رقػػػـ 1/308( بنحػػػكه، كالػػػدَّارقطني فػػػي ر يػػػة الل )290/رقػػػـ20/141الكبيػػػر)

( متخ،ػػران، ثبلثػػتيـ مػػف طريػػؽ عبػػد الػػرَّحمف بػػف مبػػي ليمى،ككبلىمػػا )مالػػؾ كعبػػد الػػرَّحمف( عػػف 1913/رقػػـ 1/702)
 بو.  ذ مْا
، َحَسا    َحاِ ٌث   َهَذا: "التَّرمذي وقل  ،،لذاتو صحي : سنادالحكـ عمى اإلو   ٌ ا  َوَساللتَّ  َصاِحٌ ٌ  اْبا  ُمَحمَّ ِِ ا  إِْساَمل َِ 

 (. 5/368فً تعلٌقه ِلى السن ) "َصِحٌٌ َحِ ٌث َهَذا: َفَقل َ  الَحِ ٌث َهَذا
: كىٍيؼى كىانىٍت يىًميفي ( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب األيماف كالنَّذكر، بى 2) (، 6632/رقػـ 8/129، ) النَّبػيابه

قً قاؿ:  دَّثىًني مىبيك عى : حى ٍيكىةي، قىاؿى ًني حى : مىٍخبىرى ، قىاؿى دَّثىًني اٍبفي كىٍىبو : حى ، قىاؿى مىٍيمىافى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي  ي ، مىنَّػوي حى بىػدو ٍْ يؿو زيٍىػرىةي ٍبػفي مى
ٍبدى المًَّو بٍ  دَّهي عى : كينَّا مىعى  ىًمعى جى ، قىاؿى  .." الحديث"  النابيفى ًىشىاـو
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ػػ  - ت ػػ ب  االىتمػػاـ بْاطلػػة الحي ِبػػي أَ فعػػف ،ح،ػػيف اللكػػرمالتَّ  زاـالتَّػػد ت كػػدادقة نحػػك المػػ منيف ال،َّ
كفػػي  ،(1)"َتُكػػْف ُمْؤِمًنػػا، "َوَأِحػػبا ِلمناػػاِس َمػػا ُتِحػػب  ِلَنْفِسػػؾَ : رسػػوؿ ا قػػاؿ : قػػاؿ ُىَرْيػػَرَة 

  .المقابؿ تنمي شْكر الكراىية كالبغض لممشركيف

كمػا يػرتبط بيمػا مػف  ػمكؾ ، مفَّ مف اإليماف بالل تْالى كراىية الكلػػر كالل ػكؽ النَّبكية  ال زنة كتشير
َمْف : " َثاَلٌث َمْف ُكفا ِفيِو َوَجَد َحاَلَوَة اإِليَمافِ : َقاؿَ    بيالنا َعِف  ،فَعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ  ،نحرؼم

ْكػَرُه َأْف َوَمػْف يَ ، َوَمْف َأَحبا َعْبًدا اَل ُيِحب ُو ِإالا ِلماِو َعزا َوَجؿا ، َكاَف الماُو َوَرُسوُلُو َأَحبا ِإَلْيِو ِمماا ِسَواُىَما
 .( 2)ار "النا ِمْنُو َكَما َيْكَرُه َأْف ُيْمَقى ِفي ، َبْعَد ِإْذ َأْنَقَذُه الماوُ ، َيُعوَد ِفي الُكْفرِ 

                                                           

حدثنا عمي بف محمد بػف قاؿ: (، 5/300/4217قكل، )التَّ ىد، باب الكرع ك بف ماجو في  ننو، كتاب الزز ا( مخرجو 1)
ػاءو محػز : إ حاؽ بف مبي شداد قىاؿى  ػٍف مىبًػي رىجى ْىاًكيىػةى، عى ػدَّثىنىا مىبيػك مي ػٍف بيػ ،بػف عبػد الل رحى ، عى ػكؿو ػٍف مىٍكحي ، عى ٍرًد ٍبػًف ً ػنىافو

ٍيرىةى  ٍف مىًبي ىيرى ٍف كىاًثمىةى ٍبًف اأٍلىٍ قىًع، عى  . " الحديث" رسوؿ ا قاؿ : عى
 : تخريج الحديث

، بمثمػو( 5865/رقػـ 10/260مبك يْمػى فػي الم ػند )،ك مخت،ران (252/رقـ1/133)مخرجو البخارم في األدب الملرد 
( 385 رقـ/1/215) امييفالشَّ  م ند في الطبرانيك بمثمو،( 242 رقـ/1/93) األخبلؽ كاـرم في الخرائطي بكر مبك ك

شػْب بمثمػو، كفػي ( 831ـ/رقػ1/335كالبييقػي فػي اآلداب ) ،بمثمػو( 365/ 10األكليػاء )حميػة مبك نْػيـ فػي ك  بمثمو،
اءو  يؽ مىًبيمف طر ( بمثمو، جميْيـ 5366/رقـ 7/499اإليماف )  . بو الل عبد بف محزر رىجى

( مػف طريػؽ ىشػاـ بػف ح ػاف عػف ابػف  ػيريف عػف مبػي 1057/رقػـ 2/218كمخرجو الطبراني فػي المْجػـ ال،ػغير )
 .  ىريرة

كقػاؿ عنػو ،الث قات فػي حبػاف بػفا حيػث ذكػرها الجػزري  عبػد بػف محػزرفيػو  ألفَّ الحكـ عمى اإلسناد: حسف لذاتو؛ 
مػدلس مػف ،ػدكؽ : بقات، قمػتة مف مراتب المدل يف كما في الطَّ الثكذكره في المرتبة الثَّ  ،يدلس ،دكؽ: ابفي حجر

(، تيػػذيب 521قريػػب )التَّ : انظػػراإلسػػناد قػػد عػػنعف فيثبػػت تدليسػػو، الطبقػػة الثالثػػة كمػػا ذكػػر ابػػف حجػػر وفػػي ىػػذا
قػاؿ ك (، 4217ح ف في تْميقو عمى  نف ابف ماجػو ): (، كقاؿ األرن كط45طبقات المدل يف ) (،10/57يذيب )التَّ 

 (.10/260م ند مبك يْمى ): )انظر جٌيد: م د في تْميقو ح يف
ػػ ىشػػاـ بػػف حسػػافتػػابع محػػرز بػػف عبػػد الل الجػػزرم،  فقػػدويرتقػػي اإلسػػناد إلػػى الحسػػف لغيػػره؛  غير فػػي المْجػػـ ال،َّ

 (. 572قريب )التَّ  يريف في  ابف في اسالنَّ  مثبت مف ثقة: كقاؿ عنو ابف حجر،متابْة قا،رة
ػا يىٍكػرىهي مىٍف ييٍمقىػى ًفػي : ،حيحو، كتاب اإليماف، بىابه ( مخرجو البخارم في 2) ْيػكدى ًفػي الكيٍلػًر كىمى ٍف كىًرهى مىٍف يى ًمػفى  ارً النَّػمى

اًف، رقـ ) ، قىاؿى قاؿ: ، (21/رقـ1/13اإًليمى ٍربو مىٍيمىافي ٍبفي حى دَّثىنىا  ي اًلػؾو : حى ػٍف مىنىػًس ٍبػًف مى ػٍف قىتىػادىةى، عى ٍْبىةي، عى دَّثىنىا شي ، حى
 " الحديث": قىاؿى   النابيًف عى 
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، اعػات بط عاطلة اللرح لديو مف خبلؿ تكجيييػا كربطيػا بػالقيـ اإليمانيػة كالْبػادات كالطَّ   - ث
ػاِئـِ َفػْرَحَتْيفِ : قاؿ عف رسوؿ ا  أبي سعيد الخدريحديث كما جاء في  ِإَذا : " ِإفا ِلمصا
َذا َلِقَي اَ َفِرَح "، َأْفَطَر َفِرحَ   .(1) َواِ 

ذلػػػؾ مػػػف مْػػػايير القػػػكة  مفَّ  مبي نػػػان ، حكـ فييػػػاالػػػتَّ تْكيػػػد الم ػػػمميف عمػػػى  ػػػبط انلْػػػاالتيـ ك   - ج
َفَمػا َتُعػد وَف »: اؿَ َقػ  قاؿ رسوؿ ا    َعْبِد اِ ْبِف َمْسُعودٍ  مف حديث فقد كرد، ل يةالنَّ 

ـْ  َرَعَة ِفيُك َوَلِكناػُو الاػِذي َيْمِمػُؾ ، َلػْيَس ِبػَذِلؾَ  »: َقػاؿَ ، الاِذي اَل َيْصػَرُعُو الر َجػاؿُ  َقاَؿ ُقْمَنا« الص 
 ( 2) « "َنْفَسُو ِعْنَد اْلَغَضبِ 

ػب ػبلمة  كذلػؾ ،تْكيد الم مميف عمى تنقية قمكبيـ مػف الْكاطػؼ كالمشػاعر المحرمػة - ح در ال،َّ
 َحتاػى اْلَجناػةَ  تَػْدُخُموفَ  اَل »:  اِ  َرُسػوؿُ  َقػاؿَ : َقػاؿَ  ،ُىَرْيَرَة  َأِبي ففي حديث، مف األحقاد

ـْ  َفَعْمُتُمػوهُ  ِإَذا َشػْيءٍ  َعَمى َأُدل ُكـْ  َأَواَل  َتَحاب وا، َحتاى ُتْؤِمُنوا َواَل  ُتْؤِمُنوا،  الساػاَلـَ  َأْفُشػوا َتَحػاَبْبُت
 .(3)«ُكـْ َبْينَ 

 الحصانة الفكرية اإلجتماعية.: ثُ الِ الثا  بُ مَ طْ المَ 
إف  ،ػػحة المجتمْػػات مك مر ػػيا م ا ػػيما ،ػػحة اللكػػر مك " : كتكر ماجػػد الكيبلنػػييقػػكؿ الػػدز 

ي التَّ تتلكؽ عمى تمؾ ، حيحةي تدكر في فمؾ األفكار ال،َّ التَّ المجتمْات ك ": كيقكؿ مي ان  ،(4) "مر و
كتلكقيػا  ،كمػا كانػت حػاؿ األمػة الم ػممة األكلػى فػي ،ػدر اإل ػبلـ، الخاطئػة تدكر في فمػؾ األفكػار

مىػػـ الْنا،ػػػر البشػػرية فػػي الحيػػػاة ، فاألبنػػػاء كاأل ػػرة ،(5) "كمػػػاف كاللػػرس كغيرىػػاعمػػى مجتمْػػات الرز 
لػػػػذا كانػػػػت الحيػػػػاة  ،ة المجتمػػػػعكىػػػػي مركزيَّػػػػ، االجتماعيػػػة كمػػػػا ينػػػػت  عنيػػػػا مػػػػف عبلقػػػػات فيمػػػػا بينيػػػا

                                                           

ٍبػدي الًل ٍبػفي قػاؿ: (، 1151/ رقػـ 2/80( مخرجو م مـ في ،حيحو، كتاب ال،ػياـ، بػاب ف ػؿ ال،ػياـ، )1) ػدَّثىنىا عى حى
ٍ ػػمىمىةى  ، قىػػاالى امى يدو ًْ ػػ قيتىٍيبىػػةي ٍبػػػفي  ى ، كى نىػػبو ٍْ ػػٍف مىبًػػي : ٍبػػًف قى ، عى ػػدَّثىنىا اٍلميًغيػػػرىةي كىىيػػكى اٍلًحزىاًمػػيز ػػًف اأٍلى حى نىػػػاًد، عى ػػٍف مىبًػػػي الز  ٍعػػرىًج، عى

ٍيرىةى   ." الحديث " : َرُسوُؿ اِ قىاؿى : ، قىاؿى ىيرى
بًػأىم  2) ػًب كى ػػٍف يىٍمًمػؾي نىٍل ىػوي ًعٍنػػدى اٍلغى ى ػػمىًة كىاآٍلدىاًب، بىػابي فىٍ ػًؿ مى شىػػٍيءو ( مخرجػو م ػمـ فػي ،ػػحيحو، كتػاب اٍلبًػر  كىال، 

( ، ، كىعيٍثمىافي ٍبفي مىًبي شىٍيبىةى قاؿ: (، 2608/رقـ 4/2014يىٍذىىبي اٍلغى ىبي يدو ًْ دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي  ى : قىػاالى  -كىالمٍَّلػظي ًلقيتىٍيبىػةى  -حى
ـى  ٍف ًإٍبرىاًىي ًف اأٍلىٍعمىًش، عى ، عى ًريره دَّثىنىا جى ْيكدالتَّ حى  ٍ ٍبًد الًل ٍبًف مى ، عىٍف عى ٍيدو اًرًث ٍبًف  يكى ًف اٍلحى ، عى َرُسػوُؿ  قىاؿى : قىاؿى   ٍيًمي 

 . " الحديث": اِ 
ؿي  الى  مىنَّػوي  بىيىػافً  بىػابي  ،مخرجو م مـ في ،حيحو، كتاب اإليماف( 3) نَّػةى  يىػٍدخي ، ًإالَّ  اٍلجى بَّػةى  كىمىفَّ  اٍلميٍ ًمنيػكفى ػٍ ًمًنيفى  مىحى  ًمػفى  اٍلمي

اًف،) يمى ػدَّثىًنيقػاؿ: ( 53/رقـ 1/72اإٍلً مىػةي  كىحى ٍرمى نىػا ى،يىٍحيىػ ٍبػفي  حى ، اٍبػفي  مىٍخبىرى نًػي: قىػاؿى  كىٍىػبو ، مىٍخبىرى ػفً  ييػكنيسي ، اٍبػفً  عى  ًشػيىابو
ًني: قىاؿى  مىمىةى  مىبيك مىٍخبىرى ٍبدً  ٍبفي   ى ٍيرىةى  مىبىا مىفَّ  الرٍَّحمىًف، عى  الحديث" . »: يىقيكؿي   اِ  َرُسوؿَ  َسِمْعتُ : قىاؿى  ،ىيرى

  .(247) ،د الكيؤلنَّيلماج يفىكذا ظير جيؿ ،بلح الد  : ( انظر4)
 (.88) ،لماجد الكيؤلنَّي إخراج األمة الم ممة: ( انظر5)
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  بػػيالنا كلقػػد حػػرص ، بػػكم ك ػػبلمتياالنَّ ح،ػػيف اللكػػرم التَّ ا مػػف الح،ػػة الكبيػػرة فػػي االجتماعيػػة ليػػ
كريػة مػف كجييػات اللً التَّ بيثرائػو الْديػد مػف القػكانيف ك  ،عمى بناء المجتمع الم مـ عمػى اللكػر الح،ػيف

 : خبلؿ

 تَّلكيػرالْتبر مػف عكائػؽ تالْبكدية  فَّ إحيث  ،نخراط في المجتمعتحرير الْبيد كتأىيميـ لئل - م
قيػؽ الرَّ  عمػى طػاكؿالتَّ  بكراىيةب اإلماـ البخارم في ،حيحو كقد بكَّ ، االجتماعي الح،يف

َوَأْحَسػَف ِعَبػاَدَة ، ِإَذا َنَصػَ  الَعْبػُد َسػي َدهُ »: َقػاؿَ    بػيالنا َعِف ، َعْف َعْبِد الماِو كما ورد 
كمػا  ،كالمْيشػة ْػاـاإلح ػاف إلػييـ فػي الطَّ ب  بػيالنَّ كممػر  ،(1) «َرب ِو َكاَف َلُو َأْجُرُه َمػراَتْيفِ 

ـْ َخاِدُمُو ِبَطَعاِموِ »:  بيالنا َعِف ، ُىَرْيَرَة  يَأبَ  في حديث ـْ ُيْجِمْسُو ، ِإَذا َأَتى َأَحَدُك َفِإْف َل
كمػػا حػػث  ،(2) «َي ِعاَلَجػػوُ َفِإناػػُو َوِلػػ، َفمُيَناِوْلػػُو ُلْقَمػػًة َأْو ُلْقَمتَػػْيِف َأْو ُأْكَمػػًة َأْو ُأْكَمتَػػْيفِ ، َمَعػػوُ 

ػَمِمي   اْلَحَكػـِ  ْبػفِ  ُمَعاِوَيػةَ حديث  فمف ،عمى عتقيـ كتحريرىـ رسوؿ ا  : قػاؿ، (3) الس 
 .(4) «َفِإناَيا ُمْؤِمَنةٌ ، َأْعِتْقَيا».. : َقاَؿ رسوؿ ا 

شػػػاكؿ التَّ اع ك ي تشػػػيح بػػػاللكر إلػػػى ال،ػػػر التَّػػػائـ شَّػػػتنابػػػذ كالالتَّ نيػػػى عػػػف   رسػػػوؿ ا  مفَّ  - ب
َلِقيػُت َأَبػا َذر  : َقاؿَ  ، (5)الَمْعُروِر ْبِف ُسَوْيٍد قاؿ    ،ير عف المني  الْقمي الح،يفكال َّ 

                                                           

قػػاؿ: (، 2550/رقػػـ 3/150طػػاكؿ عمػػى الرقيػػؽ، )التَّ كتػػاب الْتػػؽ، بػػاب كراىيػػة  ،( مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو1)
دَّثىًني نىاًفعه، دَّثىنىا يىٍحيىى، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو، حى دَّثىنىا مي ىدَّده، حى ٍبًد المَّوً  حى ًف  ، عىٍف عى  ."الحديث" : قىاؿى   النابيعى

قػػاؿ:  (.2557/رقػػـ 3/150( مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب الْتػػؽ، بػػاب إذا متػػاه خادمػػو بطْامػػو، رقػػـ )2)
ٍْبىةي، قىػػاؿى  ػػدَّثىنىا شيػػ ، حى ػػاجي ٍبػػفي ًمٍنيىػػاؿو جَّ ػػدَّثىنىا حى ٍْ : حى ػػًم ،  ى ػػدي ٍبػػفي ًزيىػػادو مَّ نًػػي ميحى ٍيػػرىةى مىٍخبىرى " : قػػاؿ  النابػػيَعػػِف  ، تي مىبىػػا ىيرى

  .الحديث"
َمِمي   اْلَحَكـِ  ْبفِ  ُمَعاِوَيةَ ( 3) لػو ،ػحبة، : كػاف ي ػكف بنػي  ػميـ كينػزؿ المدينػة، ممػا البخػارم فقػاؿ: قاؿ مبك عمر: الس 

(، 3/1414تيْاب )اال ػػ: حػػديثا، انظػػر  النابػػيعػػف  ػػكف المدينػػة. كركل : يْػػٌد فػػي مىػػؿ الحجػػاز. كقػػاؿ البغػػكمٌ 
 (.6/18اإل،ابة في تمييز ال،حابة )

ػ4) ػا كى نىٍ ػًخ مى ًة، كى ػبلى ـً ًفي ال،َّ ةى، بىابي تىٍحًريـً اٍلكىبلى بلى مىكىاً ًع ال،َّ افى ًمػٍف ( مخرجو م مـ في ،حيحو، ًكتىابي اٍلمى ىاًجًد كى
ًتًو، ) مَّدي قاؿ: (، 537/رقـ 1/381ًإبىاحى ٍْلىرو ميحى دَّثىنىا مىبيك جى ػبَّاًح، كىمىبيػك بىٍكػًر ٍبػفي مىبًػي شىػٍيبىةى،  حى بىػا ًفػي لىٍلػًظ  -ٍبفي ال،َّ تىقىارى كى
ػػًديًث  ًؿ ٍبػػًف مىبًػػ: قىػػاالى  -اٍلحى ػػٍف ًىػػبلى ، عى ػػٍف يىٍحيىػػى ٍبػػًف مىبًػػي كىًثيػػرو ػػكَّاًؼ، عى ػػاجو ال،َّ جَّ ػػٍف حى ، عى ـى اًعيؿي ٍبػػفي ًإٍبػػرىاًىي ػػدَّثىنىا ًإٍ ػػمى ي حى

ٍيميكنىةى، عىٍف عىطىاًء بٍ  مىًمي  مى كىـً ال ز ْىاًكيىةى ٍبًف اٍلحى ٍف مي ، عى م ي مىعى : قىاؿى  ، ًف يى ىارو  الحديث" .." َرُسوِؿ اِ بىٍينىا مىنىا مي،ى
 يػػػذيبالتَّ فػػػي تقريػػػب  ،ثقػػػة: قػػػاؿ عنػػػو ابػػػفي حجػػػراأل ػػػدم مبػػػك مميػػػة الكػػػكفي  الَمْعػػػُروِر ْبػػػِف ُسػػػَوْيدٍ ابْي التَّػػػ( كىػػػك 5)
(1/540.) 
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َبػػَذةِ  ِإن ػػي َسػػاَبْبُت : َفَقػػاؿَ ، ُو َعػػْف َذِلػػؾَ التا َفَسػػ، َوَعَمػػى ُغاَلِمػػِو ُحماػػةٌ  ،(2) َوَعَمْيػػِو ُحماػػةٌ  ،( 1) ِبالرا
ِو  ِإنا ": بيالنا َفَقاَؿ ِلي ، ِبُيم وِ  َرُجاًل َفَعياْرُتوُ   ( 3)"َؾ اْمُرٌؤ ِفيَؾ َجاِىِمياةٌ َيا َأَبا َذر  َأَعياْرَتُو ِبُيم 

وقػػد أخبرنػػا ابػػف عمػػر  تْػػالى، نيػػى عػػف تْظػػيـ اآلبػػاء فػػكؽ تْظػػيـ الل رسػػوؿ ا  مفَّ  - ت
َفَكاَنػْت ، «ا َفػاَل َيْحِمػْؼ ِإالا ِبالماػوِ َأاَل َمْف َكاَف َحاِلًفػ»: َقاؿَ ،  بيالنا عف ، رضي ا عنيما

كبيػػذا يحػػد مػػف رمزيػػة اآلبػػاء عػػف  .(4) «اَل َتْحِمفُػػوا ِبآَبػػاِئُكـْ »: َفَقػػاؿَ ، قُػػَرْيٌش َتْحِمػػُؼ ِبآَباِئَيػػا
كيْطي لآلباء مكانتيـ الحقيقية دكف تقديس ليـ ما  ،التَّلكيرفي   بحانو كتْالى قد ية الل

 .،رفات كاالنلبلت اللكرم الح،يفتَّ اليمكف مف ي ثر عمى 
كجْػؿ  تْالى، ح،نة في اللفجْميا مي  كالْاطلة دائمان  ب  ـ غريزة الحي ظَّ نى   رسوؿ ا مٌف  - ث

ػقدَّ مي  كر كلو تْالى  الل  حبَّ   بػيالنا عػف ،  فمػف حػديث أنػس بػف مالػؾ، بٌ مة كؿ حي
  َأْف َيُكوَف الماُو َوَرُسوُلُو َأَحػبا ِإَلْيػِو ِمماػا : يَمافِ " َثاَلٌث َمْف ُكفا ِفيِو َوَجَد َحاَلَوَة اإلِ : قاؿ

َرُه َأْف ُيْقَذَؼ َوَأْف َيْكَرَه َأْف َيُعوَد ِفي الُكْفِر َكَما َيكْ ، َوَأْف ُيِحبا الَمْرَء اَل ُيِحب ُو ِإالا ِلماوِ ، ِسَواُىَما
 ( 5)"ارِ النا ِفي 

يف مح،ػػنة بلكػػر الػػد  ، الْبلقػػاتك ، البنػػاء االجتمػػاعيبػػة فػػي غجْػػؿ الرَّ     ارسػػوؿ  مفَّ  - ج
 ال زػنةكتربيتو ليـ عمػى مىْػيف القػرالف الْظػيـ ك ، الحنيؼ مف خبلؿ تْميـ مْطياتو لمم مميف

                                                           

بىذىةي ( 1)  بنػات قرةالشَّػك  كزركد الربػذة: رقيالشَّػ عػف الكمبػي ابػف كقاؿ،مي ػان  ملتكحػة مْجمػة كذاؿ كثانيو، مٌكلو بلتح: الرَّ
 عمػى المدينػة قػرل مف: كالربذة. ال بلـ عميو نكح، بف  اـ ابف مرفخشد بف عبيؿ بف إـر بف ميميؿ بف قانية بف يثرب
 الغلارم، ذر مبي قبر المك ع كبيذا مٌكة، تريد فيد مف رحمت إذا الحجاز طريؽ عمى عرؽ ذات مف قريبة مٌياـ ثبلثة

 فػي مػات مف إلػى بيػا فأقػاـ علػاف، بػف لْثمػاف مغا با إلييا خرج قد ككاف جنادة، ابف جندب كا مو عنو، الل ر ي
 خربػػت 319  ػػنة كفػػي: قػػاؿ األىػػكازم  ػػيراف بػػف المجيػػد عبػػد بػػف الل عبيػػد محمػػد مبػػي تػػاريخ فػػي كقػػرمت ،32  ػػنة

 عػف فارتحػؿ عمػييـ فا ػتنجدكىـ القرامطػة إلػى  ػرية مىػؿ ا ػتأمف ثػـٌ   ػرية كبيف مىميا بيف الحركب بات،اؿ ربذةال
 (.3/25) البمداف مْجـ: انظر فخربت مىميا الربذة

مَّػػة(2) مىػػًؿ، كىاًحػػدىةي : الحي كدي  كىًىػػيى  الحي ًف، بيػػري مَّػػة تي ىػػمَّى كىالى  اٍلػػيىمى ،النَّيايػػة فػػي غريػػب كىاًحدو  ًجػػٍنسو  ًمػػفٍ  ثػػكبىيف تىكيػػكفى  مىفٍ  ًإالَّ  حي
 (.1/432الحديث البف األثير)

( مخرجو البخارم في ،ػحيحو، كتػاب اإليمػاف، بػاب المْا،ػي مػف ممػر الجاىميػة كال يكلػر ،ػاحبيا بارتكابيػا إال 3)
، قىػاؿى قػاؿ: (، 30/ رقـ 2/327رؾ )الشَّ ب ػٍربو ػمىٍيمىافي ٍبػفي حى ػدَّثىنىا  ي ٍْبىةي،: حى ػدَّثىنىا شيػ كًر  حى ػري ٍْ ػًف المى ػٍف كىاً،ػؿو األىٍحػدىًب، عى عى

، قىاؿى  ٍيدو  الحديث" ":  النابي... فقاؿ لي : ٍبًف  يكى
ػػدَّثىنىا قػػاؿ: (، 3836/رقػػـ5/42،ػػار، بػػاب ميػػاـ الجاىميػػة، )ألنَّ ( مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب مناقػػب ا4) حى

، عىٍف عى  ٍْلىرو اًعيؿي ٍبفي جى دَّثىنىا ًإٍ مى ًف اٍبًف عيمىرى قيتىٍيبىةي، حى ، عى  "الحديث" : قىاؿى  ، النابيَعِف ، ٍبًد المًَّو ٍبًف ًدينىارو
 (. 36الثاني المبحث األكؿ، المطمب الثالث ) اللىٍ،ؿي  بؽ تخريجة في ( 5)
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َوَأْكؽُِحأقا ﴿ : تعػالى سػبحانوا حيػث قػاؿ   رعيالشَّػ كاجتح،ينىيـ بالزَّ ك  ،ريلةالشَّ النَّبكية 

وحلِِ  ََيوَمك ِمـُْؽْؿ َوافص  ْٕ ـْ َؾْضأؾِِف َواهلل ُ َواِشأٌع ا ُؽْؿ إِْن َيُؽقُكقا ُؾَؼَراَء ُيْغأـِِفُؿ اهلل ُ ِمأ
ْؿ َوإَِموئِ ـُ ـْ ِظَبوِد َغ ِم

َمػػِف »: َفَقػػاؿَ ،  بػػيالنا ُكناػػا َمػػَع : وقػػد ورد مػػف حػػديث عبػػدا[. 32: كرالنَّػػ] ﴾َظؾِأأقٌؿ 
ـْ َيْسػػَتِطْع َفَعَمْيػػِو ، َوَأْحَصػػُف ِلْمَفػػْرجِ ، ِلْمَبَصػػرِ  َفِإناػػُو َأَغػػض  ، اْسػػَتَطاَع الَبػػاَءَة َفْمَيتَػػَزواجْ  َوَمػػْف َلػػ

ْوـِ  كاح مف اللكائد ما ال ييح،ى   اإلعلاؼ كمؿء اللراغ النَّ كفي  ،(1)«َفِإناُو َلُو ِوَجاءٌ ، ِبالصا
كجػػػػة كاألكالد ْي عمػػػػى الزَّ كتح،ػػػػيؿ األجػػػػر فػػػػي ال َّػػػػ، كنٍبػػػػذ البطالػػػػة، فػػػػي الكػػػػد  كالكٍ ػػػػب

 .ح،يف اللكرم االجتماعيالتَّ كىذا مك ب ىاـ في تْزيز ، يـكتربيت
ػػػػ ،كقػػػػد حلظيػػػػا ،فػػػػي المجتمػػػػع ان ىامػػػػ ان كنػػػػري   جْػػػػؿ المػػػػرمة رسػػػػوؿ ا  مفَّ   - ح ف فكػػػػر كح،َّ

المغيػػرة بػػف   مػػف حػػديثف ،كمد البنػػات وتحريمػالمجتمػع الم ػػمـ  بالحلػاظ عمييػػا مػف خػػبلؿ 
ـَ َعَمػػػْيُكـْ  " ِإفا الماػػػوَ :  بػػػيالنا " َقػػػاَؿ : قػػػاؿ  شػػػعبة َيػػػاتِ : َحػػػرا  (2) َوَوْأدَ ، ُعقُػػػوَؽ اأُلما
 كما في حديث، كاللخر بيا ،بيتيا كاإلح اف إليياْكر الْظيـ بتر الشز  زى كعزَّ  ،(3) ."،.الَبَناتِ 

َمػْف َكػاَف َلػُو ثَػاَلُث َبَنػاٍت َفَصػَبَر »: َيقُػوؿُ   َسِمْعُت َرُسوَؿ الماػِو : قاؿ َعاِمرٍ  ُعْقَبَة ْبف
 ( 4)«اِر َيْوـَ اْلِقَياَمةِ النا َوَكَساُىفا ِمْف ِجَدِتِو ُكفا َلُو ِحَجاًبا ِمَف ، َوَسَقاُىفا ، َوَأْطَعَمُيفا ، َمْيِيفا عَ 

                                                           

ػدَّثىنىاقػاؿ: (، 5066/رقػـ 7/3( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب النَّكاح، باب مف لـ ي تطع الباءة فمي،ػـ، )1)  حى
ٍبػًد الػرٍَّحمىفً  ػٍف عى دَّثىًني عيمىارىةي، عى : حى ، قىاؿى دَّثىنىا األىٍعمىشي دَّثىنىا مىًبي، حى ، حى ٍلًص ٍبًف ًغيىاثو ٍمػتي عيمىري ٍبفي حى : دىخى  ٍبػًف يىًزيػدى، قىػاؿى

ٍبدي المَّوً  ٍبًد المًَّو، فىقىاؿى عى مىى عى ًد عى ٍمقىمىةى، كىاألىٍ كى  ."الحديث" : وُؿ الماِو َرسُ فىقىاؿى لىنىا ... : مىعى عى
ًلدى  ًإذىا كىافى . قىٍتًميفَّ  البىنىات: مىمٍ  كىٍمدً  (2) ًدىـ كي اًىًميَّةً  ًفي ألحى يَّة كىًىيى  التَّرىابً  ًفي دفىنىيا بنته  اٍلجى  كىٍمدان  يىًئديىىا كىمىدىىىا: ييقىاؿي . حى

 (.5/143مىٍكءيكدىةه. انظر: النَّياية في الغريب البف األثير ) فيي
( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب في اال تقراض كمداء الديكف كالحجػر كالتَّلمػيس، بػاب مػا ينيػى عػف إ ػاعة 3)

ػٍكلىى الميًغيػرىًة قاؿ: (، 2408/رقـ 3/120الماؿ ) ػٍف كىرَّادو مى ، عى ًٍْبي  ػًف الشَّػ ، عى ػكرو ػٍف مىٍن،ي ، عى ًريػره ػدَّثىنىا جى ، حى ػافي دَّثىنىا عيٍثمى حى
ٍْبىةى، عى  ٍْبىةى ٍبًف شي :  ،ًف الميًغيرىًة ٍبًف شي  ." الحديث"   النابيَقاَؿ قىاؿى

قػاؿ: (، 3669/رقػـ 2/1210مخرجو ابف ماجو في  ػننو، كتػاب األدب، بػاب بػر الكالػد كاإلح ػاف إلػى البنػات )( 4)
ًؾ،  دَّثىنىا اٍبفي اٍلميبىارى : حى دَّثىنىا اٍلحي ىٍيفي ٍبفي اٍلحى ىًف اٍلمىٍركىًزمز قىاؿى ْىػاًفًرمَّ حى ٍْتي مىبىػا عيشىػانىةى اٍلمي :  ىػًم مىةى ٍبًف ًعٍمرىافى قىػاؿى ٍرمى عىٍف حى

اًمرو  ٍْتي عيٍقبىةى ٍبفى عى :  ىًم  ." الحديث" قاؿ:  قىاؿى
 تخريج الحديث: 

/رقػػـ 1/41(، كالبخػػارم فػػي األدب الملػػرد )17403/رقػػـ 28/628فػػي م ػػنده ) عبػػد الل بػػف محمػػد عػػف مبيػػومخرجػػو 
(، كالبييقي في 826/رقـ 17/299كالطبراني في المْجـ الكبير ) (،1764/رقـ3/299يْمى في م نده )كمبك  (،76

  .بو( كميـ مف طريؽ حرممة بف عمراف بمثمو، 22رقـ /1/13كفي اآلداب )، (8318ـرق /11/149شْب اإليماف )
ًديثه  ىىذىا: الحاكـ ، قاؿلذاتوصحي  والحكـ عمى االسناد:  ػًحيحي  حى ٍ ػ ،ى لىػـٍ  نىادً اإٍلً ػاهي  فػي م ػتدركو ) كى ر جى (، 4/195ييخى

، ككمػػا ،ػػححو األرنػػ كط فػػي تْميقػػو عمػػى  ػػنف ابػػف (1/590) ال،ػػحيحة األحاديػػث  م ػػمة فػػي األلبػػاني ك،ػػححو
 (.4217ماجو)



ـي تـظقؿفو، ِف ومتطؾبوت افػؽريي، ووشوئؾفو احلصوكي أكقاع  َم  افـ بقيي اف

 

 52 

  الثَّاني الَغْصُل

 الحصانظ أنواع

الذم يمكف مف ي يطر عمى اال تقرار ىاف عف المغك كالميك ف األذح،َّ   رسوؿ ا  مفَّ  - خ
ػػ َعػػاِمٍر َأْو  يحػػديث َأُبػػ فمػػفكالمْػػازؼ،  ميـ مثػػؿ الغنػػاء المحػػـر كمدكات الطػػرب اللكػػرم ال َّ

 (1)َيْسَتِحم وَف الِحرَ ، " َلَيُكوَنفا ِمْف ُأماِتي َأْقَواـٌ : َيُقوؿُ    بيالنا َسِمَع : ،َماِلٍؾ اأْلَْشَعِري   يَأبُ 
 ( 2)َوالَخْمَر َوالَمَعاِزَؼ "، َوالَحِريرَ 

ـَ ]: في ذلؾ تْالىكيقكؿ الل  أِف َُِغْرِ ِظْؾأٍؿ وِس َمـ َيْش افـ  َوِم ٌِ فُِقِضؾ  َظـ َشبِقِؾ افؾ  ِدي َق احْلَ ي َْلْ َسِ

ِفٌغ  ْؿ َظَذاٌب مم َؽ َْلُ
 [.6: ] كرة لقماف [َوَيت ِخَذَهو ُهُزًوا ُأوَفأٰاِ

الميػك  ،كقػاؿ مجاىػد رحمػو الل ،"الغنػاء" ىػك : األمة ابف عباس  كفي تل ير ىذه اآلية يقكؿ حبري 
 .(4) "نزلت ىذه اآلية في الغناء كالمزامير": كقاؿ الح ف الب،رم رحمو الل ،(3)"بؿالطَّ " : ىك

فجْػؿ فكػر   ،غيػر مرغكبػة ةتلس كذاتيالنَّ أر مف مجؿ في الثَّ  التَّلكيرجْؿ  رسوؿ ا  مفَّ  - د
عف كبلـ الذيف كلركا في مكطف مكثركا فيو  ،مت الر كؿ حينما، مـ ي مك عمى ىذاالم 

  كىػػك مكجػكد بنل ػػو، فػردَّ يػػدافع عنػػو عمػر بػػف الخطَّػػاب لشَّخ،ػػو مػف ال َّػػب كاالىانػة
كلكػػف حينمػػا اقتربػػكا مػػف ذات الل تْػػالى ثػػارت فيػػو الحمٌيػػة  ، ادوف توجيػػو مػػف رسػػوؿ 

ػػحابة بػػأف يػػركدزا عمػػييـ كيجيبػػكىـ راء بػػف عػػازب"... َفَقػػاَؿ َأُبػػو الَبػػحػػديث فمػػف ، فػػأمر ال،َّ
ـُ ، ماٌد َثاَلَث َمرااتٍ َأِفي الَقْوـِ ُمحَ : ُسْفَيافَ  ـا َقاؿَ ، َأْف ُيِجيُبوهُ   بيالنا َفَنَياُى َأِفي الَقْوـِ اْبُف : ُث

ـا َقػػاؿَ ، َأِبػػي ُقَحاَفػػَة  ثَػػاَلَث َمػػرااتٍ  ـا َرَجػػَع ِإَلػػى ، َأِفػػي الَقػػْوـِ اْبػػُف الَخطاػػاِب  ثَػػاَلَث َمػػرااتٍ : ثُػػ ثُػػ
، َكَذْبَت َوالماِو َيا َعُدوا الماوِ : َفَقاؿَ ، َفَما َمَمَؾ ُعَمُر َنْفَسوُ ، َقْد ُقِتُموافَ ، َأماا َىُؤاَلءِ : َأْصَحاِبِو َفَقاؿَ 

َوالَحػػْرُب ، َيػػْوـٌ ِبَيػػْوـِ َبػػْدرٍ : َقػػاؿَ ، َوَقػػْد َبِقػػَي َلػػَؾ َمػػا َيُسػػوُءؾَ ، ِإفا الاػػِذيَف َعػػَدْدَت أَلَْحَيػػاٌء ُكم ُيػػـْ 
ـْ َسَتِجُدوَف ِفي ال، ِسَجاؿٌ  ـْ َتُسْؤِني، َقْوـِ ُمْثَمةً ِإناُك ـْ آُمْر ِبَيا َوَل ـا َأَخَذ َيْرَتِجزُ ، َل ، ُأْعػُؿ ُىَبػؿْ : ُث

: " ُقولُػوا: َمػا َنقُػوُؿ  َقػاؿَ ، َيا َرُسػوَؿ الماػوِ : َقاُلوا، «َأاَل ُتِجيُبوا َلوُ »:  بيالنا َقاَؿ ، ُأْعُؿ ُىَبؿْ 

                                                           

،: الرَّاءً  بتىٍخًليؼ الًحري  (1) اءً  ًبكىٍ رً  ًحٍرحه  كىمىٍ،ميوي  اللىٍرجي ْي  الرَّاًء، كى يكيكفً  اٍلحى ٍم  (.1/366انظر: النَّياية ) .مٍحرىاحه  وي كىجى
/ رقػـ 7/102 ػميو غيػر ا ػمو )( مخرجو البخػارم فػي ،ػحيحو، كتػاب األشػربة، بػاب مػف جػاء ي ػتحؿ الخمػر كي2)

ٍْبىةي، قىػػاؿى ، قػػاؿ: (5560 ػػدَّثىنىا شيػػ ػػاجي ٍبػػفي الًمٍنيىػػاًؿ، حى جَّ ػػدَّثىنىا حى بىٍيػػده، قىػػاؿى : حى نًػػي زي ٍْتي : مىٍخبىرى ػػًم بً الشَّػػ ى ػػًف البىػػرىاًء ٍْ ، عى ، يَّ
ٍْتي : قىاؿى   . " الحديث".. : يىٍخطيبي   النابي ىًم

 (./20/126جامع البياف في تأكيؿ القرالف لمطبرم، ): ( انظر3)
 (.6/295تل ير القرالف الْظيـ البف كثير، ): ( انظر4)
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، «َأاَل ُتِجيُبػوا َلػػُو »:  بػػيالنا َفَقػاَؿ ، الُعػػزاى َواَل ُعػزاى َلُكػػـْ  ِإفا َلَنػا: َقػػاؿَ ، الماػُو َأْعَمػػى َوَأَجػؿ  "
 .(1) «َواَل َمْوَلى َلُكـْ ، ُقوُلوا الماُو َمْواَلَنا»: َما َنُقوُؿ  َقاؿَ ، َيا َرُسوَؿ الماوِ : َقاُلوا: َقاؿَ 

 .الحصانة الفكرية اإلقتصادية: عابِ الرا  بُ مَ طْ المَ 
بيػػذا  إل ػػبلميالْػػالـ ا لػػك مخػػذك  ،النَّبكيػػة ال زػػنةلكريػػة االقت،ػػادية فػػي الح،ػػانة ال قػػد بػػرزت

، بػكم االقت،ػادمالنَّ زمانػان كزماننػا بحاجػة إلػى تك ػيح اللكػر ف، عمى محمؿ الجد ما ىمككا التح،يف
ػػ  رسػػوؿ ا كمػػا كرد عػػف  ي تت ػػـ التَّػػدية يػػادة االقت،ػػادارة كالقيػػادة كالر  لترفػػع مقػػاـ األمػػة إلػػى ال،َّ

اللائ ػػػػػية ك ، فػػػػػي م ػػػػػارىا االقت،ػػػػػادم إلػػػػػى اإلنتاجيػػػػػة لتخطػػػػػك، كالخػػػػػذالف، بْيػػػػػةالتَّ فػػػػػي ع،ػػػػػرنا ب
كمػف ىػذه   ،ْامػؿ االقت،ػادمالتَّ بْدة ممكر ت مك بلكر الم ػمميف عػف دنايػا غيػرىـ فػي ، االقت،ادية

 : اليالتَّ األمكر الكاردة ك
ػػالتَّ اللػػرد الم ػػمـ ب  رسػػوؿ ا ممػػر  - م َخْوَلػػَة  مػػف حػػديث قػػد وردف، بالمػػاؿ الحػػبلؿ فً ح،ي

ُضػوَف ِفػي »: َيقُػوؿُ ،  بػيالنا َسِمْعُت : التا قَ ، اأَلْنَصاِرياِة َرِضَي الماُو َعْنَيا ِإفا ِرَجػااًل َيَتَخوا
ـُ ، َماِؿ الماِو ِبَغْيِر َحؽ    .( 2)«اُر َيْوـَ الِقَياَمةِ النا َفَمُي

ِإناُو َلْف  ،(3)َيا َكْعُب ْبَف ُعْجَرةَ »: َقاؿَ   َرُسوَؿ الماِو َأفا ، الماو َجاِبِر ْبِف َعْبِد مف حديث و 
ـٌ َنَبػػَت ِمػػْف ُسػػْحتٍ  فممك ػػب الحػراـ كالمػػاؿ الحػػراـ عامػػؿ ميػـ يػػ ثر عمػػى الج ػػد  ( 4)«َيػػْدُخَؿ اْلَجناػػَة َلْحػػ
                                                           

ى ًإمىامىوي، نازع كاالختبلؼ ًفي الالتَّ ( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب، باب ما يكره مف 1) ٍرًب، كىعيقيكبىًة مىٍف عى،ى حى
اؽى، قىػػػاؿى قػػػاؿ: (، 3039/ رقػػػـ 4/65) ػػػدَّثىنىا مىبيػػػك ًإٍ ػػػحى ، حى ػػػدَّثىنىا زيىىٍيػػػػره ، حى اًلػػػدو ك ٍبػػػفي خى ٍمػػػري ػػػدَّثىنىا عى ٍْتي البىػػػرىاءى ٍبػػػػفى حى ػػػًم :  ى

د ثي قىاؿى عىاًزبو  ْىؿى : ، ييحى  ...."الحديث".  النابيجى
 ]فرر هلل مخ ه ررل ول   رر   : بػػاب قػػكؿ الل تْػػالى: فػػرض الخمػػس، بػػاب: ،ػػحيحو، كتػػاب ( مخرجػػو البخػػارم فػػي2)
، قىػػاؿى قػػاؿ:  (.3118/رقػػـ 4/85[، )41: لػػاؿألنَّ ]ا يدي ٍبػػفي مىبًػػي مىيزػػكبى ًْ ػػ ػػدَّثىنىا  ى ٍبػػدي المَّػػًو ٍبػػفي يىًزيػػدى، حى ػػدَّثىنىا عى ػػدَّثىًني مىبيػػك : حى حى

يَّػاشو كى  ًف اٍبػًف مىبًػي عى ًد، عى ٍكلىػةى ااألىٍ كى ػٍف خى ػافي عى ٍْمى ٍنيىػا، قى ألنَّ اٍ ػميوي ني ً ػيى المَّػوي عى ػاًريًَّة رى : ،ى ٍْتي الػتَّ : يىقيػكؿي ،  النابػي ىػًم
 "الحديث". 

بف ممية بف عدٌم بف عبيد بف خالد بػف عمػرك بػف عػكؼ بػف غػنـ بػف  ػكاد ،حابي جميؿ كىك : ةرَ جْ عَ  فْ ب بِ عْ كَ ( 3)
،ػار، ألنَّ ف خالد بف عمرك بػف زيػد بػف ليػث بػف  ػكاد بػف م ػمـ الق ػاعي حميػؼ ابف مرٌم بف مراشة البمكم. كيقاؿ اب

 [.(4/181(، م د الغابة )5/448،ابة اال: ]انظر
ػػاجي ٍبػػفي قػػاؿ: (، 2818/رقػػـ 3/1728كتاب الرقػػائؽ، بػػاب فػػي ال ػػحت، )ارمي فػػي  ػػننو،( مخرجػػو الػػدَّ 4) جَّ نىػػا حى مىٍخبىرى

ادي ٍبفي  ى  مَّ دَّثىنىا حى ، حى ٍبػدً ًمٍنيىاؿو ػاًبًر ٍبػًف عى ػٍف جى ، عى ًف ٍبػًف  ىػاًبطو ٍبػًد الػرٍَّحمى ػٍف عى ، عى ثىػٍيـو ػافى ٍبػًف خي ٍبدي المَّػًو ٍبػفي عيٍثمى دَّثىنىا عى  مىمىةى، حى
 .=الحديث ": »قىاؿى  َرُسوَؿ الماِو مىفَّ  المًَّو 
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َٓ َيُؼقُمقَن إِ ]: قاؿ ا تعالىحيث  ،لس  مبان النَّ ك  و  َُ ُؾقَن افرِّ ـُ ـَ َيْل أْقَطوُن اف ِذي ًَم َيُؼقُم اف أِذي َيَتَخب ُطأُف افش  ـَ   ٓ

ـَ اْدَأأسِّ  ي التَّػػماغيػػة ي تػػ ثر عمػػى الخبليػػا الد  التَّػػيئات كليػػا ماليػػا مػػف جنػػي ال َّػػ[، 275: البقػػرة] [ِمأأ
، كعػدـ تح،ػينو ،إلى اإلرىاؽ اللكػرم فيذا الذم يمكف مف ي دم ،كيقؿ الحلظ ، يافالنَّ ب ببيا يكثر 

 : في شْره رحمو الل تْالى افْيـ الشَّ قاؿ اإلما

 شكوت إلى وكيع سوء حفظي فيرشدني إلى ترؾ المعاصي

 (1). وقاؿ لي عمـ ا نور ونور ا ال يؤتى لعاصي

، كقػػػكة فػػػي البػػػدف، ك ػػػياء فػػػي الكجػػػو، لمح ػػػنة نػػػكران فػػػي القمػػػب " إفَّ : كقػػػاؿ ابػػػف عبػػػاس 
فٌ ، زؽكزيػادة فػػي الػر    ككىنػػان ، كظممػػة فػي القمػػب، لم ػيئة  ػػكادان فػػي الكجػو كمحبػػة فػػي قمػكب الخمػػؽ. كام

 .(2) زؽ كبغ ان في قمكب الخمؽ"كنق،ان في الر  ، في البدف

فػي  ،مراريةفكر الم مـ االقت،ادم يتميػز باال ػت رسوؿ ا  في دعكتو كمنيجو جْؿ  - ب
األحكػػاـ فػػي  مفَّ  الرسػػوؿف حينمػػا بػػيٌ فترىيبان ، كترغيبػػان  ترىيبػػان  الحػػبلؿعػػف الك ػػب  البحػػث

جزاءه فيو قطع اليػد عنػد الك ػب الحػراـ، ترىيبػان فْميػان عنػد ال ػرقة بقطػع  ،الحدكدك  رعيةالشَّ 
ـُ الماػِو َلػْو َأفا َفاِطَمػَة ِبْنػَت ... : رسػوؿ ا  قاؿ التا ق حديث عائشة مف ف ،اليد َواْيػ

ػٍد َسػػَرَقْت َلَقَطْعػػُت َيػػَدَىا" أأ ]: قولػػو تعػػالىفػي ك  ( 3)ُمَحما  َ ًَم َواف أأوِرَؿُي َؾأأوْؿَطُعقا َأْيأأِدَُّيُ  َ وِرُق َواف

َبو ََ ـَ ـَ اهلل ِ[ َجَزاًء ًَُِم  ًٓ ِم كمػا قػاؿ  ،ْامػؿ بالربػاالتَّ كترىيبػان نل ػٌيان عنػد  ،[38: ة]المائػد َكَؽو
وٍر : ا تعالى ػ  ـَ ؾ   ـُ َٓ َُيِىم  َدَؿوِت َواهلل ُ  و َوُيْرِِب افص  َُ  ،[276: ]البقػرة َأَِّقٍؿ[] َيْؿَحُؼ اهلل ُ افرِّ

                                                                                                                                                                          

 تخريج الحديث=
الحػاكـ فػي ك  ،(14441/رقػـ 22/332) محمػد فػي م ػنده، ك (11/345/20179)مْمر بف راشد في الجػامع مخرجو 

ثىػػػٍيـو  مػػػف طريػػػؽ ،(1723رقػػػـ /5/9بػػػف حبػػػاف فػػػي ،ػػػحيحو )اك  ،(7163/رقػػػـ 4/141م ػػػتدركو ) بيػػػذا مطػػػكالن ٍبػػػًف خي
  اإل ناد.

(، كقػػاؿ 4/141فػػي م ػػتدركو ) "يخرجػػاه لػػـ ،ػػحيح" الحػػاكـ:  قػػاؿك ، لذاتػػوصػػحي  الحػػديث:  اسػػنادوالحكػػـ عمػػى 
إ ػػناده قػػكم فػػي تْميقػػو عمػػى  ػػنف : كقػػاؿ الػػداراني (،6/213ال،ػػحيحة ) ألحاديػػث م ػػمة افػػي  : ،ػػحيح،األلبػػاني

 (.2818رامي )الدَّ 
 ، كلـ مجد كتابه مقدـ منو ذكره.(1/29مخبار لحلظ القرالف الكريـ البف ع اكر )( 1)
 (.441رك ة المحبيف البف القيـ ): انظر( 2)
(3( ، ػدَّثىنىا قاؿ: (، 6788/رقـ 8/160( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب الحدكد، بابه ، حى مىٍيمىافى يدي ٍبفي  ي ًْ دَّثىنىا  ى حى

ٍنيىػا ً ػيى المَّػوي عى اًئشىػةى، رى ػٍف عى ، عىٍف عيٍركىةى، عى ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى كًميَّػةي : المٍَّيثي ػٍرمىةي المىٍخزي ػٍتييـي المى ٍيشنػا مىىىمَّ قىٍت، التَّػمىفَّ قيرى ي  ىػرى
ـي : فىقىػػاليكا ػػٍف ييكىم ػػ ، ًحػػبز ُسػػوَؿ الماػػِو رَ مى ٍيػػدو ةي ٍبػػفي زى ػػامى مىٍيػػًو ًإالَّ مي ى ػػٍف يىٍجتىػػًرئي عى مى ـى  َرُسػػوِؿ الماػػوِ ، كى ، َرُسػػوَؿ الماػػِو ، فىكىمَّػػ
 ." الحديث": فىقىاؿى 
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الْقػؿ  حػدَّ ي الك ػب الحػراـ أثػارف ،جػارة الرابحػةالتا وترغيبًا في الحث عمى العمؿ الحسػف و 
ة األكثػػر ريقػػمك انحػػراؼ اللكػػر االقت،ػػادم إلػػى الطَّ ، بحػػث عػػف الك ػػب المبػػاحكقؼ لمالتَّ بػػ

 . دكف اإلنتاجية رجْية ك 
 تتحػدث  القػرالف فػي اليػة مكبػر كىي، ة الدَّيفالي مف التَّشريع بقرالفو فيو  رسوؿ ا متى   - ت

ك تْػػالى الل قػػكؿ كشػػركطو الػػدٍَّيف عػػف أأؿ  ََ ـٍ إَِػ َأَجأأٍؾ ُم ـَ آَمـُأأقا إَِذا َتأأَداَيـُْتْؿ ُِأأَدْي أأو اف أأِذي َ ]َيوَأُّيم

وتِأأأٌى ُِوْفَعأأأْدِل  [ ـَ ْقأأأـَُؽْؿ  َُ ُتُبقُه َوْفَقْؽُتأأأْى  ـْ حيػػػث بانػػػت فييػػػا اإلباحػػػة  ،[282: ] البقػػػرة َؾأأأو
ليكػػكف عػػامبلن ىامػػان فػػي تْزيػػز الح،ػػانة اللكريػػة االقت،ػػاية  يفْامػػؿ بالػػدَّ التَّ شػػجيع فػػي لتَّ اك 

ػػدَّ  ْامػػؿ مػػع مػػا يمكػػف مف يػػ دم إلػػى التَّ مػػف انحػػراؼ تلكيػػر الم ػػمميف فػػي  لمم ػػمميف، لتىحي
كىػػذا باإل ػافة إلػى قيمػػة  مك غيػر ذلػؾ، بػػااالنييػار االقت،ػادم مػف خػػبلؿ المجػكء إلػى الر  

 .ي  يناليا في اآلخرةالتَّ فيْة مـ كالح،يمة الرَّ المرء الم 
راء ىػػك المقيػاس األكؿ فػػي االنطػػبلؽ اللكػػرم االقت،ػػادم كالشَّػػ جْػؿ البيػػع  رسػػوؿ ا فَّ م - ث

 التَّلكيػرعمى األخبلؽ الح نة دكف المجكء إلى  ةن نيَّ بٍ ْامؿ فييا مى التَّ بك ْو  حدكد ، الح،يف
َأفا َرُسػوَؿ   فَعػْف َأِبػي ُىَرْيػَرَة  ،الكػذبك ،  مـ الغشحينما نلى عف اللرد الم، ليا المخالؼ

َمػا َىػَذا َيػا »: َأَصػاِبُعُو َبَمػاًل َفَقػاؿَ  الػتا َفنَ ، َطَعاـٍ َفَيْدَخَؿ َيػَدُه ِفيَيػا (1) َمرا َعَمى ُصْبَرةِ   اِ 
َأَفػاَل َجَعْمتَػُو َفػْوَؽ الطاَعػاـِ َكػْي »: َقػاؿَ ، َقاَؿ َأَصاَبْتُو الساَماُء َيػا َرُسػوَؿ اِ « َصاِحَب الطاَعاـِ 

 ( 2) «َمْف َغشا َفَمْيَس ِمن ي، اُس النا َيرَاُه 

 بػيالنا َعػِف ، َعػِف اْبػِف ُعَمػَر َرِضػَي الماػُو َعْنُيَمػافجارم التَّ ْامؿ التَّ   رسوؿ اكقد نظَّـ   - ج
 ، ََقػػاالُمَتَبػػاِيَعْيِف ِبالِخَيػػاِر ِفػػي َبْيِعِيَمػػ»ِإفا : َقػػاؿ ـْ َيَتَفرا ًفػػي (3) "َأْو َيُكػػوُف الَبْيػػعُ ، ا َمػػا َلػػ  كى

فً  ذىًلؾ تىٍأًكيؿ  اٍلًخيىػار يىٍنقىً ي فىبلى  الشٍَّرط، ًخيىار ًفيوً  شىرط بيْا إالَّ : الميرىاد مىف: مىحدىمىا: قىكالى
ػػاء ًإلىػػى يىٍمتىػػد بػػؿ اٍلمٍجمػػس، ًبًلػػرىاؽ ػػرىاد مىف :الثَّػػاًني كىاٍلقىػػٍكؿ. الشَّػػٍرط ًخيىػػار اٍنًق ى  بيْػػا إالَّ : المي

                                                           

ٍبرة (1) ـي : ال،ز ْىا ًة، المٍجتىًمع الطَّ ْييا كىالكيكمى بىر كجم  (.3/9،انظر: النَّياية في الغريب )،ي
(، 102/رقػػـ 1/99مػػف غشػػنا فمػػيس منػػا، )»:  النابػػيقػػكؿ :  ػػمـ فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب اإليمػػاف، بػػاب( مخرجػػو م2)

، قىػاؿى اٍبػفي مىيزػقاؿ:  ٍْلىرو اًعيؿى ٍبًف جى ٍف ًإٍ مى ْنا عى ًمي ، جى ٍجرو قيتىٍيبىةي، كىاٍبفي حي ، كى دَّثىًني يىٍحيىى ٍبفي مىيزكبى ، : كبى كىحى اًعيؿي ػدَّثىنىا ًإٍ ػمى حى
ٍيرىةى مىٍخبى : قىاؿى  ٍف مىًبي ىيرى ٍف مىًبيًو، عى ءي، عى ْىبلى ًني اٍل   " الحديث".: قاؿ َرُسوَؿ اِ مىفَّ   رى

دَّثىنىا(،قاؿ: 2107/رقـ3/64مخرجو البخارم في ،حيحو،كتاب البيكع، باب كـ يجكز الخيار،)( 3) دىقىةي، حى نىػا ،ى  مىٍخبىرى
ٍبدي  ٍْتي : قىاؿى  الكىىَّاًب، عى ، ى  ٍبفى  يىٍحيىى  ىًم يدو ٍْتي : قىاؿى  ًْ ْنا،  ىًم  الحديث".» ًإفَّ : قىاؿى  ، النَّبي عىفً  ،عيمىرى  اٍبفً  عىفً  نىاًف
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ْىقػد فىًينَّػوي  اٍلمٍجمػس، ًخيىػار نلي ًفيوً  شىرط ػاؿ ًفػي يٍن   (1) «ًخيىػارنا، اٍلمٍجمػس ًخيىػار كينق ػي اٍلحى
َـّ . كنق ػو الْقػد إم ػاء فػي يكػكف الخيارمٌف ": حقيقوكمك ح م،لى البغا في ت  البيػعي  فيػت

ف الخيػار البيػػع كبطػؿ البيػع لػػـز اإلم ػاء اختػار إف  حػػديثكمػا كرد فػػي ، (2)" يتلرقػا لػػـ كام
َفُكؿ  َواِحٍد ِمْنُيَما ِبالِخَياِر ، ِإَذا َتَباَيَع الراُجاَلفِ » »قاؿ   عف رسوؿ ا  ابف عمر أيضاً 
ـْ َيَتَفراَقا ، الَبْيػعُ  َفَقْد َوَجػبَ ، َفَتَباَيَعا َعَمى َذِلؾَ ، َأْو ُيَخي ُر َأَحُدُىَما اآلَخرَ ، َوَكاَنا َجِميًعا، َما َل

ـْ َيْتُرْؾ َواِحٌد ِمْنُيَما الَبْيعَ  ْف َتَفراَقا َبْعَد َأْف َيَتَباَيَعا َوَل كفيو المرابحة ( 3) َفَقْد َوَجَب الَبْيُع "، َواِ 
ْامػػؿ مػػع الم ػػمميف كغيػػر التَّ اال ػػتقرار اللكػػرم كتح،ػػينو فػػي إلػػى المباركػػة الػػذم يػػ دم 

 .الم مميف

، فحثػو عمػى الْمػؿ كلػك بالقميػؿ ،كاكؿالتَّ ك ،ناءةلم مـ مػف الػدَّ فكر ا رسوؿ ا كقد حٌ،ف   - ح
َخْيػرًا ، َمػا َأَكػَؿ َأَحػٌد َطَعاًمػا َقػط  »: َقػاؿَ ، َعْف َرُسوِؿ الماػِو ،  برُ كْ يَ  دِ عْ بف مَ  قاؿ  الِمْقَداـِ 

فا َنِبيا الماِو َداُوَد َعَمْيِو السا ، ِمْف َأْف َيْيُكَؿ ِمْف َعَمِؿ َيِدهِ   .(4) «َكاَف َيْيُكُؿ ِمْف َعَمِؿ َيِدهِ ، اَلـُ َواِ 

كقػػد ، عمػف  ػكاهتْػػالى  كاال ػتغناء بػالل ،لػػةْلكذلػؾ با ،كم ػكؿ فػي الم ػػمـ ال َّػالتَّ فكػرة مزاؿ  - خ
، الَيُد الُعْمَيا َخْيٌر ِمَف الَيِد الس ْفَمى»: َقاؿَ    بيالنا َعِف ، َحِكيـِ ْبِف ِحزَاـٍ كرد مف  حديث 

َدَقِة َعػْف َظْيػِر ِغًنػى، َمْف َتُعوؿُ َواْبَدْأ بِ  َوَمػْف َيْسػَتْغِف ، َوَمػْف َيْسػَتْعِفْؼ ُيِعفاػُو الماػوُ ، َوَخْيُر الصا
فػػػيف ( 6)ال ػػػائمة لمى ىػػػي كاليػػػد ال زػػػ، تنلػػػؽي تْطػػػي ك التَّػػػاليػػػد الْميػػػا ىػػػي ف ،(5) «.ُيْغِنػػػِو الماػػػوُ 

ف ي ػػتغف يطمػػب لنَّػػاي ػػتْلؼ فينػػو يطمػػب الْلػػة كىػػي الكػػؼ عػػف الحػػراـ كعػػف  ػػ اؿ  اس. كام
  . (7) .اسالنَّ ال مف  تْالى بحانو الغنى مف الل 

                                                           

 (.11/226) لمْيني القارم عمدةانظر:  (1)
 (، بتحقيؽ: م،طلى البغا.3/64انظر: حكاشي ،حيح البخارم ) (2)
ػػدَّثىنىاقاؿ:،(2112 رقػػـ/ 3/64) يػػع،الب بْػػد محػػدىـ خيػػر إذا بػػاب البيػػكع، كتػػاب ،ػػحيحو، فػػي البخػػارم مخرجػػو( 4)  حى

دَّثىنىا قيتىٍيبىةي، ، حى ، عىفٍ  المٍَّيثي ا، المَّوي  رىً يى  عيمىرى  اٍبفً  عىفً  نىاًفعو ٍنييمى  "الحديث" : قىاؿى  مىنَّوي  ، المَّوً  رى يكؿً  عىفٍ  عى
مػؿ يػده مػف ك ػبو بػاب ك ػب الرجػؿ كعمػؿ مػف يػده مف يأكػؿ مػف ع ،البيكع ( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب4)
اًلػًد قاؿ: (،2072/رقـ 3/57نتيجة ،نع يده، )ك  ػٍف خى ، عى ػٍف ثىػٍكرو ، عى نىا ًعي ىى ٍبفي ييكنيسى ـي ٍبفي ميك ىى، مىٍخبىرى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي حى

ًف الًمٍقدىاـً  ، عى ٍْدىافى  " الحديث" : ،َرُسوِؿ الماِو قاؿ ،  بف مْد ٍبًف مى
قػػاؿ:  (،1427/رقػػـ 2/112ال عػػف ظيػػر غنػػى )اب الزكػػاة، بػػاب ال ،ػػدقة إ( مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، كتػػ5)

ًكػػيـً ٍبػػًف ًحػػزىاـو  ػػٍف حى ػػٍف مىًبيػػًو، عى ػػاـه، عى ػػدَّثىنىا ًىشى ، حى ػػدَّثىنىا كيىىٍيػػبه ، حى اًعيؿى ػػدَّثىنىا ميك ىػػى ٍبػػفي ًإٍ ػػمى ػػًف حى : "   النَّبػػي، عى قىػػاؿى
 الحديث".

 .(3/428شرح ،حيح البخارم البف بطاؿ ) (6)
 .البغا م،طلى: بتحقيؽ ،(2/112) البخارم ،حيح حكاشي: انظر(7)
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  ياسية.الحصانة الفكرية الس  : سامِ الخَ  بُ مَ طْ المّ 
، اخميػػػػة لممجتمػػػػع الم ػػػػمـمجتمْيػػػػة الدَّ ات اليا ػػػػرؾ األكؿ لم   الْامػػػػؿ اللكػػػػرم ىػػػػك المحػػػػ ألفَّ 

فػي ميػداف اللكػر عمػى احػتبلؿ  ـ كمىمػواإل ػبل معػداءكفي ظؿ حرص ، كالخارجية مع غير الم مميف
المغػػػك كأشػػػْار الغػػػزؿ كالق،ػػػص الجن ػػػي غيػػػر مليػػػدة فييػػػا  مفكػػػاربنشػػػرىا  ،عػػػالـ األفكػػػار فػػػي ممتنػػػا

ي تنتشر فييا ىذه األفكػار اللا ػدة ت،ػبح التَّ األمة  فَّ يْممكف مألنيـ ،كما إلى ذلؾ .كاألدب الْارم..
  تيقػدر كراف كالالػدَّ  ىػذا عػف اممػؾ نل ػيفػبل ت، كمػا يشػاءكف ميةيا ية الْالكامات ال   الدز  اثاء تدكر بيغي 

كمػا كرد  منػو ناكحػذر  رسػوؿ ا كىػذا مػا مخبػر بػو  ،دكر فيػوتي التَّ المكاف نتائ  كجكدىا في ىذا 
ـْ َكَمػا تَػَداَعى اأْلََكَمػ»: َقػاؿَ   عف رسوؿ ا  ثوباف في حديث  ـُ َأْف تَػَداَعى َعَمػْيُك ُة ُيوِشػُؾ اأْلَُمػ
 َكُغثَػاءِ  ُغثَػاءٌ  َوَلِكػناُكـْ  َكِثيػٌر، َيْوَمِئػذٍ  َأْنػُتـْ  َبػؿْ »: َقػاؿَ  َيْوَمِئػٍذ  َنْحػفُ  ِقماةٍ  َوِمفْ : َقاِئؿٌ  َفَقاؿَ  ،ِإَلى َقْصَعِتَيا

ُكـُ  ُصػُدورِ  ِمػفْ  الماػوُ  َوَلَيْنػَزَعفا  الساْيِؿ، ، اْلَمَياَبػةَ  َعػُدو  ـْ  َفَقػاؿَ  ،«اْلػَوْىفَ  ُقمُػوِبُكـُ  يِفػ الماػوُ  َوَلَيْقػِذَففا  ِمػْنُك
 .(1) «اْلَمْوتِ  َوَكرَاِىَيةُ  الد ْنَيا، ُحب  »: َقاؿَ  اْلَوْىُف  َوَما الماِو، َرُسوؿَ  َيا: َقاِئؿٌ 

 : يا ي تنطمؽ مفح،يف اللكرم ال   التَّ في  النَّبكية لذلؾ كما رميت  فيف المحددات  

                                                           

ٍبػدي قػاؿ: (،4297/رقػـ 2/297عمػى اإل ػبلـ، ) ( مخرجو مبك داكد في  ننو، كتاب، باب في تداعي األمػـ3) ػدَّثىنىا عى حى
ػػدَّثىنىا ًبٍشػػري ٍبػػفي بىٍكر ، حى ٍشػػًقيز ـى الد مى ًف ٍبػػفي ًإٍبػػرىاًىي ػػدَّثىنىا عبػػد الػػر ،الػػرٍَّحمى ـً حى ٍبػػًد ال َّػػبلى ػػدَّثىًني مىبيػػك عى ، حى ػػاًبرو حمف يػػف يزيػػد ٍبػػفي جى

ٍف ثىٍكبىافى   "." الحديث:  النابيقكؿ   رسوؿ امكلى  ،الح بف ر تـ، عى
 : تخريج الحديث

فػي المْجػـ الكبيػر ك ، (600الشَّػامييف )م ػند الطبرانػي فػي بملظػو، ك ( 22397رقػـ /27/82) م نده في حمدم مخرجو
 بػف يزيد بف حمفالرَّ  عبد طريؽ مف( 4224 رقـ/ 2/401) ال زنة شرح في كالبغكم( بنحكه، 14522رقـ  /2/102)

عبػد كبلىمػا )ك   حبػىمػف طريػؽ مبػي م ػماء الرَّ ثبلثػتيـ بملظػو،  ( 182/ 1ْيـ في حميػة األكليػاء )مبك ني ك  بمثمو، جابر
 . بو عف ثكباف ( م ماء كحمف كمبالرَّ 

 : فيو الراكم ألفَّ  عيؼض: سنادوالحكـ عمى اإل
 مشقي.صال  بف رستـ الياشمي، موالىـ، الد   -

ٍرعىة الد  الث قاتكذكره ابفي ًحبَّاف ًفي كتاب "، مجيكؿ ال نْرفو: حيث قاؿ عنو مبك حاتـ ذكره مبك زي بقة مشقي في الطَّ "، كى
  م تكر.: قمت مجيكؿ،: حجر قاؿ ابفي ك كثؽ، : ىبيقاؿ الذَّ ك اـ، الشَّ انية مف تابْي مىؿ الثَّ 
 ( تيػذيب 1/272قريػب )التَّ (، 13/46) الكمػاؿ تيػذيب(، 1/495ْػديؿ البػف مبػي حػاتـ، الكاشػؼ )التَّ الجػرح ك : نظرا

 رقـ/ 2/674) ال،حيحة األحاديث  م مة في"  المتابْات في بو بأس ال إ ناد": األلباني كقاؿ (،4/390) يذيبالتَّ 
 .(4297) داكد مبي  نف عمى تْميقو في"  الحديث ح ف": األرن كط ،كقاؿ(985

الػذم كثقػو بػف حجػر كما بينت في التخري   -حبيأسماء الرا  وأب ،فقد تابع ،الح بف ر تـ لغيره الحسف إلى يرتقيو
  (.1/426قريب )التَّ في 
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ح،ػػػيف اللكػػػرم ال يا ػػػي داخػػػؿ المجتمػػػع الم ػػػمـ التَّ جْػػػؿ    رسػػػوؿ ا أفا : األوؿ الَمْقَصػػػدُ      
بلمة المجتمْيػػػة مػػػف كمْالجتيػػػا بطػػػرؽ مح،ػػػنة ت ػػػمف ال َّػػػ ،يا ػػػيةحػػػديات ال َّ التَّ مك،ػػػكفة بػػػيبراز 

 : خبلؿ
كقػد  ،كممة اإل بلـ تحت حاكـ كاحد ،ممر بأف يككف المجتمع الم مـ كمو رسوؿ ا  مفَّ   - م

، ِإَذا ُبوِيػػَع ِلَخِميَفتَػػْيفِ »: َقػػاَؿ َرُسػػوُؿ اِ : َقػػاؿَ ،  ْلُخػػْدِري  َسػػِعيٍد ا وحػػديث َأِبػػكرد مػػف 
حيػث تبػرز األىميػة فػي كجػكد حػاكـ كاحػد ألمػة كاحػدة بتح،ػيف  ،(1) «َفاْقُتُموا اآْلَخَر ِمْنُيَما
لرقة كاالنشغاؿ فيمػا ىػك خيػر يرتقػى بػالمجتمع الم ػمـ دكف التَّ ك  ،شتتالتَّ اللكر  بحرمانو مف 

 .كالخبلفات بيف حاكـ كحاكـ ،ْ،بالتَّ مف تشتيت اللكر في  خير بدالن تأ

ػ بيالنا  مفَّ   - ب  ح مػا عمػى المػرء الم ػمـ مػف حقػكؽ ككاجبػات  ػكاء كػاف عمػى رمس الحكػـك َّ
َأناػُو   بػيالنا ِف عَ ،فعػف ابػف عمػر رضػي ا عنيمػا، محككمػان  مك فػردان ( الخميلة مك الحاكـ)

ـْ »: َقػػاؿَ  ـْ َمْسػػُئوٌؿ َعػػْف َرِعياِتػػوِ ، رَاعٍ َأاَل ُكم ُكػػ َوُىػػَو ، اِس رَاعٍ الناػػَفػػاأْلَِميُر الاػػِذي َعَمػػى ، َوُكم ُكػػ
َواْلَمػْرَأُة رَاِعَيػٌة َعَمػى ، َوُىػَو َمْسػُئوٌؿ َعػْنُيـْ ، َوالراُجُؿ رَاٍع َعَمػى َأْىػِؿ َبْيِتػوِ ، َمْسُئوٌؿ َعْف َرِعياِتوِ 
َأاَل ، َواْلَعْبُد رَاٍع َعَمى َماِؿ َسػي ِدِه َوُىػَو َمْسػُئوٌؿ َعْنػوُ ، َي َمْسُئوَلٌة َعْنُيـْ َوىِ ، َبْيِت َبْعِمَيا َوَوَلِدهِ 

ـْ رَاعٍ  ـْ َمْسُئوٌؿ َعْف َرِعياِتوِ ، َفُكم ُك  . (2) «َوُكم ُك

كخ،ك،ان الكبرل دكف  ،يا يةفي اتخاذ القرارات ال    اللىٍ،ؿي جْؿ الكممة   رسوؿ ا  مفَّ  - ت
 ا  َقػػْوؿِ فػػي  كذلػػؾ كرلمػػف خػػبلؿ فػػرض حكػػـ الشزػػعيػػة ف  الحػػاكـ مك محػػد مػػف الرَّ انلػػراد مػػ
ْقـَُفؿْ ]: َتَعاَلى َُ   [،59: الؿ عمراف] [َوَصوِوْرُهْؿ ِِف إَْمرِ ]، [38: ]الشكرل [َوَأْمُرُهْؿ ُصقَرى 

ولقػد ، كفػي الكثيػر مػف شػئكف الم ػمميف، تػوكرل في كػؿ غزكايمارس الشز   بيالنا كقد رمينا 
شػاور َأْصػَحاَبُو فػي  َيػْوـ ُأُحػٍد ِفػي الُمَقػاـِ    بػيالنا أّف : قاؿ اإلماـ البخاري في صػحيحو

                                                           

ػدَّثىًني كى قػاؿ: ( 1853/رقػـ 3/1480كتاب األمارة، بػاب إذا بكيػع لخميلتػيف، ): ( مخرجو م مـ في ،حيحو1) ٍىػبي كحى
 ًْ ػػ ػػٍف مىبًػػي  ى ػػٍف مىبًػػي نىٍ ػػرىةى، عى ، عى ٍيػػًرم  رى ػػًف اٍلجي ٍبػػًد الًل، عى اًلػػدي ٍبػػفي عى ػػدَّثىنىا خى ، حى ػػٍدًرٌم ٍبػػفي بىًقيَّػػةى اٍلكىاً ػػًطيز  قىػػاؿى : قىػػاؿى  ،يدو اٍلخي

 " الحديث". : َرُسوُؿ اِ 
ػػي ًدًه، كىالى : ، بىػػابه لمػػيسالتَّ ( مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب فػػي اال ػػتقراض كالحجػػر ك 2) ػػاًؿ  ى ْىٍبػػدي رىاعو ًفػػي مى ال

ٍْمىؿي ًإالَّ ًبًيٍذًنًو، ) ، قىػاؿى قاؿ: (، 2409/رقـ 3/120يى ػًف الززٍىػًرم  ، عى ْىٍيبه نىػا شيػ ػاًف، مىٍخبىرى دَّثىنىا مىبيك اليىمى ـي ٍبػفي : حى نًػي  ىػاًل مىٍخبىرى
ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى رىً يى  ٍبًد المًَّو، عىٍف عى ا، مىنَّوي  عى ٍنييمى  " الحديث".: يىقيكؿي  َرُسوَؿ الماِو  ىًمعى : المَّوي عى
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ـْ َبْعَد الَعْزـِ ، َأِقـْ : َوَعَزـَ َقاُلوا (1) َفَمماا َلِبَس أَلَْمَتوُ ، َفرََأْوا َلُو الُخُروجَ ، َوالُخُروجِ  ـْ َيِمْؿ ِإَلْيِي ، َفَم
ـَ الما اَل َيْنَبغِ »: َوَقاؿَ    ،(2)"ُو...ي ِلَنِبي  َيْمَبُس أَلَْمَتُو َفَيَضُعَيا َحتاى َيْحُك

عمػػى كرل شػػاكر مػػع م،ػػحابو كمػارس بْػػده م،ػػحابو الشزػػالتَّ فػي النَّبكيػػة كقػد تْػػددت المكاقػػؼ 
ي ت،ػدر مػف  التَّػكىذا لو داللة عمػى انتْػاش الْقػؿ الم ػمـ كح،ػانتو مػف اآلراء ، رسوؿ ا  ة ينَّ 

الت،ػػػاؼ الْقػػػؿ كذلػػػؾ  ،كاحػػػد الػػػذم يمكػػػف مف يتػػػأثر  فكػػػره بمػػػا يخػػػالؼ م،ػػػمحة الم ػػػمميفشػػػخص 
 اـ الكاعي بكؿ ما يجرم عمى األرض.التَّ البشرم بالق،كر كعدـ اإلدراؾ 

إيجابيػػات قكيػػة فػػي  ، كىػػذا لػػواعػػةمع كالطَّ مركػػاف بيْػػة الحػػاكـ ال َّػػجْػػؿ مػػف     بػػيالنا  مفَّ  - ث
يا ػية عمػى القػرارات ال    ف مم مػ ثرات خارجيػة ليػا دكرتيـ مػح،انة تلكير الم مميف ككحد

ُكناػا : َقػاؿَ ،فمف حديث َعْبِد الماِو ْبِف ُعَمَر  ،ي تخالؼ الم،محة الْامة لممجتمع الم ػمـالتَّ 
   .(3) «ِفيَما اْسَتَطْعُتـْ »: َيُقوُؿ َلَنا، َعَمى الساْمِع َوالطااَعةِ  ِإَذا َباَيْعَنا َرُسوَؿ الماِو 

فمػػف  ،تػػوبى كعاقً  ممػػره  ر ػػكؿ الل ذَـّ  فقػػدالحػػاكـ بْػػد بيْتػػة اعػػة كمػػف خػػرج عػػف الطَّ       
 اْلَجَماَعػةَ  َوَفػاَرؽَ  الطااَعػِة، ِمػفَ  َخػَرجَ  َمػفْ »: َقػاؿَ  َأناوُ    بيالنا  َعفِ  ،ُىَرْيَرَة أبي   حديث
 .(4)" َجاِىِمياًة " ِميَتةً  َماتَ  َفَماَت،

ػػػ مع فػػػي ال َّػػػ رسػػػوؿ ا ي عبػػػد الل بػػػف عمػػػر تنليػػػذه مػػػا ممػػػر بػػػو حابكقػػػد كرد عػػػف ال،َّ
: اُس َعْبػَد الَمِمػِؾ َكتَػَب ِإَلْيػِو َعْبػُد الماػِو ْبػُف ُعَمػرَ الناػَلماا َباَيَع : َقاؿَ ، عف َعْبُد الماِو ْبُف ِديَنارٍ ف اعػةالطَّ ك 

                                                           

ٍمىة (1) ًقيؿى . الد ٍرع: مىٍيمكزة الؤلَّ ٍمىةي . ال  بلح: كى قىدٍ ، مٌداتيو: الحىرب كألى . النَّياية في الغريب تىخليلان  اٍليىٍمزي  ييٍترؾ كى
(4/220.) 
ْىالىى ، مقدمةال زنةبالكتاب ك  كتاب االعت،اـ ،،حيح البخارم: انظر( 2) ِْ : بىابي قىٍكًؿ المًَّو تى ِْ ُش َرى َبْينَُ   ]َوَ ْيُ ُ 
ِْ ِ  األَْيِ  [، 38: كرلالشَّػ] ْىػٍزـً كى [ »159: ]الؿ عمػراف ]َوَشمِوْرُ  ْيرَ  : «بىػيزًف ًلقىٍكًلػوً التَّ كىمىفَّ الميشىػاكىرىةى قىٍبػؿى ال ََ ََ ]َفرَِِذا 

ََل امخَِّ ََ ْل  ـى الرَّ يكؿي [ »159: ]الؿ عمراف  َفَاَ كَّ ـٍ يىكيٍف ًلبىشىرو  فىًيذىا عىزى مىى المًَّو كىرى يكًلوً التَّ لى ـي عى  (.9/122« )قىدز
ػدَّثىنىا قػاؿ: (، 7202/ رقػـ 9/77اس االمػاـ، )النَّػ( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتػاب البيْػة، بػاب كيػؼ يبػايع 3) حى

، مى  ٍبدي المًَّو ٍبفي ييك يؼى ػا، قىػاؿى عى ٍنييمى ً ػيى المَّػوي عى ػرى رى ٍبػًد المَّػًو ٍبػًف عيمى ػٍف عى ، عى ٍبػًد المَّػًو ٍبػًف ًدينىػارو ػٍف عى ، عى اًلؾه نىا مى كينَّػا ًإذىا : ٍخبىرى
ٍْنىا   "الحديث". : َرُسوَؿ الماو بىايى

كـً  اأٍلىٍمرً  كتاب اإلمارة، بىابي مخرجو م مـ في ،حيحو،  (4) ةً  ًبميزي مىاعى الكلػر  إلى الدعاة كتحذير اٍلًلتىفً  ظيييكرً  ًعٍندى  اٍلجى
دَّثىنىاقاؿ: ( 1848/رقـ 3/1475) ، ٍبفي  شىٍيبىافي  حى كخى دَّثىنىا فىرز ًريره  حى ًٍْني جى ، اٍبفى  يى اًزـو دَّثىنىا حى ، ٍبفي  ؤلفَّ غىيٍ  حى ًريرو ػفٍ  جى  مىبًػي عى

، ٍبفً  قىٍيسً  ٍيرىةى  مىًبي عىفٍ  ًريىاحو  ."الحديث»: قىاؿى  وي مىنَّ   النابي عىفً  ،ىيرى
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ي ُأِقػر  ِبالساػْمِع َوالطااَعػِة ِلَعْبػِد الماػِو َعْبػِد الَمِمػِؾ َأِميػػِر ِإن ػػ»ِإَلػى َعْبػِد الماػِو َعْبػِد الَمِمػِؾ َأِميػِر الُمػْؤِمِنيَف 
وا ِبَذِلؾَ ، ِفيَما اْسَتَطْعتُ ، الُمْؤِمِنيَف َعَمى ُسناِة الماِو َوُسناِة َرُسوِلوِ  فا َبِنيا َقْد َأَقر    .(1)«َواِ 

ػػ: الثّػػاني الَمْقَصػػدُ  وؿ غيػػر مػػع الػػد  ياسػػات الخارجيػػة لس  فكػػر األمػػة مػػف ا ف رسػػوؿ ا قػػد حصا
كتقدميا كثأثيرىا عمى البشػرية جمْػاء مػف خػبلؿ مػا تك،ػمت ، مى  بلمة كجكدىاالم ثرة عالمسممة 

 : اليةالتَّ  النَّبكية إلييا مف المحددات 

يا ي مع غير الم مميف مف المشركيف كالممحديف ْامؿ ال   التَّ قكانيف الْقيدة في  تمثار  - م
ي ليا منْتيا في التَّ ك  بْقيدة الكالء كالبراء  رسوؿ ا  فح،نيا ،،ارلالنَّ كالييكد ك 

كالملاك ات مع  ،يا ات الخارجيةكال    ،ا تبْاد ما ي ثر عمى الْقؿ الم مـ في المْامبلت
َمْف َأَحبا »: َأناُو َقاؿَ    ا َعْف َرُسوؿِ ،  مىًبي ميمىامىةى  مف حديثكما كرد  ،غير الم مميف

يَمافَ ، َوَأْعَطى ِلماوِ ، َوَأْبَغَض ِلماوِ ، وِ ِلما   َماِلؾٍ  ْبفِ  َأَنسِ  و َعفْ  (2)«َوَمَنَع ِلماِو َفَقِد اْسَتْكَمَؿ اإلِْ
،  ِبيالنا  َعف   ََوَرُسوُلوُ  الماوُ  َيُكوفَ  َأفْ : اإِليَمافِ  َحاَلَوةَ  َوَجدَ  ِفيوِ  ُكفا  َمفْ  َثاَلثٌ " : َقاؿ 

 َكَما الُكْفرِ  ِفي َيُعودَ  َأفْ  َيْكَرهَ  َوَأفْ  ِلماِو، ِإالا  ُيِحب وُ  الَ  الَمْرءَ  ُيِحبا  َوَأفْ  ِسَواُىَما، ماامِ  ِإَلْيوِ  َأَحبا 
  (3)"ارِ النا  ِفي ُيْقَذؼَ  َأفْ  َيْكَرهُ 

                                                           

ػدَّثىنىا قػاؿ:  (،7205/رقػـ 9/78اس اإلمػاـ، )النَّػ( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب البيْػة، كتػاب كيػؼ يبػايع 1) حى
، قىاؿى  دَّثىنىا يىٍحيىى، عىٍف  يٍليىافى ، حى ًميٍّ ك ٍبفي عى ، قىاؿى : عىٍمري ٍبدي المًَّو ٍبفي ًدينىارو دَّثىًني عى ا بىايىعى : حى ًمًؾ كىتىبى ًإلىٍيًو نَّ اللىمَّ ٍبدى المى اسي عى

ٍبدي المًَّو ٍبفي عيمىرى  ًمًؾ مىًميًر الميٍ ًمًنيفى : عى ٍبًد المى ٍبًد المًَّو عى  "األثر الكارد"  ًإلىى عى
(، 4681/رقػػـ 4/220( مخرجػػو مبػػك داكد فػػي  ػػننو، كتػػاب اإليمػػاف، بػػاب الػػدليؿ عمػػى زيػػادة اإليمػػاف كنق،ػػانو، )2)

دَّثىنىا قاؿ:  ًف اٍلقىاً ـً حى اًرًث، عى ٍف يىٍحيىى ٍبًف اٍلحى ، عى ْىٍيًب ٍبًف شىابيكرى مَّدي ٍبفي شي دَّثىنىا ميحى بف عبد الرحمف  مي ىمَّؿي ٍبفي اٍللىٍ ًؿ، حى
ٍف مىًبي ميمىامىةى مشقىالد    . "الحديث": رسوؿ ا عف  ، عى

 : تخريج الحديث
 فػػي كمي ػان ، (9083 رقػـ/9/41) األك ػػط المْجػـ فػي طبرانػػيكال ،(1500/رقػـ 3/68م ػنده ) يمخرجػو مبػك يْمػى فػػ

 اإليمػػاف شػػْب فػػي كالبييقػػي ،(2694 رقػػـ/ 2/178) م ػػتدركو فػػي كالحػػاكـ ،(3447 رقػػـ/4/324) امييفالشَّػػ م ػػند
، زيػادة كفيػو بنحػكه( 7737 رقـ/8/177) الكبير المْجـ فيكمي ان مخرجو الطبراني  كميـ بملظو، (15 رقـ/1/105)

اًرثً  ٍبفي  طريؽ يىٍحيىىف جمبْيـ م ، ك  اٍلحى ( بملظػو مػف 845/رقػـ 2/657مخرجػو ابػف بطػة فػي اإلبانػة الكبػرل )الذ مىاًرمز
 . بوعف القا ـ   كبلىما )يحيى كيزيد (طريؽ يزيد بف جابر

 فػي "كم ػمـ البخػارم شػرط عمػى ،ػحيح": الحػاكـ  كقػاؿ ،  ألفَّ كػؿ ركاتػو ثقػاتلذاتػو صػحي : سػنادالحكـ عمى االو 
األلباني في (، ك،ححو 8308/رقـ 2/304(، كرمز ال يكطي إلى ،حتو في الجامع ال،غير )28178) م تدركو

 .(4681) داكد مبي  نف في عميو مْمقان  ،حيح: األرن كط كقاؿ ،(380/ رقـ 1/728األحاديث ال،حيحو )  م مة
 .(47المبحث األكؿ، المطمب الثاني )، الثاني اللىٍ،ؿي  بؽ تخري ،  (3)
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 ح،ف اللكر ال يا ي لمم مميف حينما يككنكف في حالة اال ت ْاؼتب  سوؿ ا قاـ ر  - ب

  بػػيالنا  شػػيديا ػػية كالحلػػاظ عمييػػا كمػػا حاللػػات كالْيػػكد ال   التَّ يقامػػة  ػػمح ليػػـ بف كغيػػره،
حمف بػف عبػد الػرا كما ورد مف حػديث ، في حالة قكة كممف لقكمو في طلكلتو حمؼ اٍلميطىٌيًبيفى 

 َفَمػا ُأِحػب  َأفا ، َشِيْدُت ُغالًما َمَع ُعُموَمِتي ِحْمَؼ اْلُمَطياِبػيفَ ": قولو عوؼ عف رسوؿ ا 
كىػػػي ك ػػػيمة ىامػػػة لمحلػػػاظ عمػػػى الكيػػػاف اإل ػػػبلمي  ، (1) َوَأن ػػػي َأْنُكثُػػػُو "، َعـِ الػػػنا ِلػػػي ُحْمػػػَر 

مف  ػيقو ك ػجره الػذم يمكػف  يا ي لمْقمية الم ممة بدالن الي يت ع األفؽ ال   التَّ كب، ككجكده
معػداء ي ينشػئيا  التَّػكاأل ػاليب  ،ح،ػينة بشػتى الك ػائؿالغيػر األفكػار مف ي دم إلى إيجاد 

ـْ َتأْرَ  ﴿ : قػاؿ ا تعػالى ،اإل بلـ لي،رفكا الم مميف عف دينيـ كيككنػكا عمػى نيجيػـ َوَفأ

 َٓ ْعأَد افـ  َظـَْؽ اْفَقُفقُد َو َُ ًَ َأْهأَقاَءُهْؿ  َبْعأ ـِ ات 
أَدى َوَفأاِ َتُفْؿ ُؿْؾ إِن  ُهَدى اهلل ِ ُهَق اْْلُ َصوَرى َحت ك َتت بَِع ِمؾ 

ـَ  َٓ َكِصٍر  اف ِذي َجوَءَك ِم ـْ َوِيٍّ َو ـَ اهلل ِ ِم  .[12: البقرة]﴾ اْفِعْؾِؿ َمو َفَؽ ِم

 الحصانة الفكرية اإلعالمية.: دسالساا الَمْطَمبُ 
كقػػد ك،ػػؿ بك ػػائمو ، فػػي ىػػذا الْ،ػػر قػػكة مػػ ثرة ك ػػبلح فاعػػؿ ممػػا الشػػؾ فيػػو مفَّ اإلعػػبلـى 

اس النَّػحتى بات لو دكر في ح اب الراء  ،ىؿكالمقركءة إلى انتشار مذ ،كالب،رية ،مْيةة ال َّ دالمتْد
ح،ػيف التَّ لػذلؾ  ػنجد مفَّ مكطنػو فػي ، كقػد م،ػبح مكمػبلن لمشػكار المدر ػة كاأل ػرة، كتكجيو مفكػارىـ

                                                           

اؽى قاؿ: (، 1676/رقـ 3/210)، في م نده عف مبيو محمدعبد الل بف ( مخرجو 1) ػدَّثىنىا اٍبػفي ًإٍ ػحى ، حى اًعيؿي دَّثىنىا ًإٍ ػمى حى
ٍف مىًبيًو،  ، عى بىٍيرو ًد ٍبًف جي مَّ ، عىٍف ميحى ًف الززٍىًرم  ٍبدى الرٍَّحمىًف، عى ًٍْني عى :  رسػوؿ اعػف  ِد الراْحَمِف ْبِف َعْوٍؼ عبَعْف يى

  "" الحديث
 : تخريج الحديث

 البػػزار ك ،(221 رقػـ/1/175) كالمثػاني اآلحػاد فػي عا،ػـ مبػي كابػف (،1/292كمخرجػو البخػارم فػي األدب الملػرد )
/ رقػػػػـ 10/216بػػػػف حبػػػػاف فػػػػي ،ػػػػحيحو )ا(، ك 846/رقػػػػـ 2/157مبػػػػك يْمػػػػى فػػػػي م ػػػػنده )ك  ،(3/312) م ػػػػنده فػػػػي

ًديثه  ىىذىا": كقاؿ( 2870 رقـ/2/239) م تدركو في كالحاكـ (،4373 ًحيحي  حى ٍ ػنىاًد، ،ى لىػـٍ  اإٍلً ػاهي  كى ر جى  فػي كالبييقػي" ييخى
 .بيذا اال نادعبد الرحمف بف إ حاؽ بملظو كميـ مف طريؽ ك  ،(6/366/13077) الكبرل ال نف

 اللىٍ،ػؿي درا ػتو فػي  ػبؽ  ،ا المدني َعبد ْبف إسحاؽ بف الراْحَمفِ  َعْبد لكجكد الراكم ،لذاتو حسف: واسناد الحديث 
: كقػػػاؿ الػػػذىبي،صػػػدوؽ: قمػػػت ،(1/336) قريػػػبالتا  فػػػي بالقػػػدر رمػػػي ،ػػػدكؽ: (، كقػػػاؿ عنػػػو ابػػػف حجػػػر23األكؿ )

ححو ،ػك  ،(1676" إ ػناد ،ػحيح " فػي تْميقػو عمػى م ػند محمػد ): (، كقػاؿ األرنػ كط2870،حيح في تمخي،و )
 (. 1900/رقـ 4/524) م مة األحاديث ال،حيحو  فياأللباني 
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ػػالتَّ اللكػػرم ىػػاـ فػػي ر ػػـ مبلمػػح  مػػف خػػبلؿ تػػأثيره عمػػى  رسػػوؿ ا ميـ الػػذم دعػػا إليػػو كجيػػو ال َّ
 .اللئات المجتمْية المختملة

الم مـ يبلحؽ طياتيا يتممس منيا ما تمنحػو فكر كك ائميا بات  ،كاد اإلعبلميةكمع زخـ الم
فردان منتجان فػي المجتمػع  ليككف تْينوي التَّ افْة النَّ الْممية مك ، ء تمبيو شيكاتو كمىكائو اللارغةمراده  كا

 : كم اإلعبلمي في تح،يف اللكر مف خبلؿبالنَّ لذا  نجد االىتماـ ، الم مـ

 . لمادة اإلعبلمية الم ثرة باللكر جيدان كمتابْتيااالىتماـ با - م
كت ثر فييـ كالشْر  ،اسالنَّ ي يحبيا التَّ اإلعبلمية  ادةتـ بالماى رسوؿ ا نجد مٌف  ال زنةكفي 

: َقاؿَ  َأفا َرُسوَؿ الماِو : َأْخَبَرهُ ،  أَُبيا ْبَف َكْعبٍ  في حديثكامتدح الخير فييا كما كرد  ،كالخطبة
إلى الشر الذم يشغمو ليتلرغكا ليا كيترككا  كاىا كما  كذـ فييا ما يدعك ،(1) «فا ِمَف الش ْعِر ِحْكَمةً إِ »

ـْ َقْيًحا »: َقاؿَ   بيالنا َعِف ، اْبِف ُعَمَر َرِضَي الماُو َعْنُيَما مف حديثورد  أَلَْف َيْمَتِمَئ َجْوُؼ َأَحِدُك
 ( 2) «رًاَخْيٌر َلُو ِمْف َأْف َيْمَتِمَئ ِشعْ 

مف  رسوؿ ا يد مف الشْراء كالخطباء ككاف مكثرىـ في عاإلعبلمييف الم ثريف  ت،ديري  - ب
األ،ناـ كعبادتيا اللكر اإل بلمي كنبذ  الذم مخذ يبث، اف بف ثابتح َّ حابي ال،َّ باب منيـ الشَّ 

 ينما سيلو َحساافَ أبوىريرة ح جوابمف كقد كرد  ،نذاؾالمتاحة  تي كانالتَّ ائميـ اإلعبلمية عبر ك 
  َعفْ  َأِجبْ  َحسااُف، َيا»: َيُقوؿُ   بيالنا  َسِمْعتَ  َىؿْ  الماَو، َأْنُشُدؾَ : َيْسَتْشِيُده ،اأَلْنَصاِريا  ثَاِبتٍ  ْبفَ 

ـا  ، الماوِ  َرُسوؿِ  لمتأثير  كىذه ميزة نبكية، (3)" َنَعـْ : ُىَرْيَرةَ  َأُبو َقاؿَ  «الُقُدسِ  ِبُروحِ  َأي ْدهُ  الماُي
مىـ ك ائؿ كىذه تْتبر مف  ،مكثر مف غيرىـي ثركف في مقرانيـ كثيران ما باب الشَّ  ألفَّ  ح،يف التَّ ك 

 .م اإلعبلمي ح،يف اللكر التَّ 
                                                           

ػػػكزي ًمػػػفى 1) ػػػا يىجي ػػػ( مخرجػػػو البخػػػارم فػػػي ،ػػػحيحو، كتػػػاب األدب، ب بىػػػابي مى ػػػا ييٍكػػػرىهي ًمٍنػػػوي الشَّ مى ػػػدىاًء كى ػػػًز كىالحي ًٍْر كىالرَّجى
، قىػػاؿى قػػاؿ: (،8/34/6145) ػػًف الززٍىػػًرم  ، عى ْىٍيبه نىػػا شيػػ ػػاًف، مىٍخبىرى ػػدَّثىنىا مىبيػػك اليىمى ٍبػػًد الػػرَّ : حى نًػػي مىبيػػك بىٍكػػًر ٍبػػفي عى ًف، مىفَّ مىٍخبىرى ٍحمى

، مىٍخبىرىهي  كىـً ٍبػًد يىغيػكثى مىٍخبىػرىهي : مىٍركىافى ٍبفى الحى ًد ٍبػًف عى ًف ٍبػفى األىٍ ػكى ٍبدى الرٍَّحمى ٍْػبو : مىفَّ عى َرُسػوَؿ مىفَّ : ، مىٍخبىػرىهي مىفَّ ميبىػيَّ ٍبػفى كى
 " الحديث" : قىاؿى  الماِو 

ػا2) مىػػى ا ( مخرجػو البخػػارم فػػي ،ػحيحو، كتػػاب األدب، بىػػابي مى ػػاًف ألنَّ ييٍكػػرىهي مىٍف يىكيػػكفى الغىاًلػبى عى ػػدَّهي الشَّػ ى تَّػػى يى،ي ، حى ٍْري
ٍمـً كىالقيٍرالًف ) ًْ ٍف ًذٍكًر المًَّو كىال ػًف اٍبػًف قاؿ: (، 8/36/6145عى ، عى ػٍف  ىػاًلـو ٍنظىمىػةي، عى نىػا حى حدَّثىنىا عيبىٍيػدي المَّػًو ٍبػفي ميك ىػى، مىٍخبىرى

 " الحديث": اؿى قى    النابيعىًف  ،عيمىرى 
ػػدَّثىنىا: (، قػػاؿ453/رقػػـ/1/98مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، بػػاب الشَّػػْر فػػي الم ػػجد،)(3) ػػافً  مىبيػػك حى ـي  اليىمى ػػ كى  ٍبػػفي  الحى

، نىا: قىاؿى  نىاًفعو ، مىٍخبىرى ْىٍيبه ، عىفً  شي ًني: قىاؿى  الززٍىًرم  مىمىةى  مىبيك مىٍخبىرى ٍبدً  ٍبفي   ى ، ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى  ثىابًػتو  ٍبػفى  حى َّػافى   ىًمعى  نَّوي مى  عىٍكؼو
،ألنَّ ا اًرمَّ ٍيرىةى  مىبىا يىٍ تىٍشًيدي  ،ى ٍْتى  ىىؿٍ  المَّوى، مىٍنشيديؾى : ىيرى  الحديث". »: يىقيكؿي   النابي  ىًم
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 .لكلةحيح بالطز اىتـ بالغرس اإلعبلمي ال،َّ قد ك  - ت

مف مكثر ما يمكف  فيي مف ،بيكتال تمؤل م،بحتي التَّ الل ائيات كقنكات األطلاؿ  إفَّ حيث 
 لملكر الجذب نحك الم مميف األطلاؿ للكر حيث باتت المكجو ،عميو األطلاؿ مكقاتيـق ي ي

 ،األخبلقي االنحبلؿ مشاىد فييا تظير م تمر بشكؿ المتحركة الر كـ بث خبلؿ مف ،المخالؼ
 في ثابتة لْقائد كمخاللان  الكاقْية، عف بْيدان  يشطح األطلاؿ فكر تجْؿ يالتَّ  الخرافية كاأل اطير

كمشاىد تغييرات ككنية تحدث بلْؿ كممات ت،در مف دمية متحركة، مك النَّبكية  ال زنةك  القرالف
ىذه البرام    مكميا عبر ي تبثز التَّ كالْديد مف ىذه األفكار  ،بالغيباإليماف بمشاىد تمغي 

ُىَرْيرََة  يَأبف حديث فم ،اس عميياالنَّ ي خمؽ التَّ ميمة ليا دكر في تغيير اللطرة ال َّ  يالتَّ ك  ،المخ،،ة
،َرُسوُؿ الماِو  قاؿ: قاؿ :« رَاِنِو، َأْو َداِنِو، َوُيَنص  َما ِمْف َمْوُلوٍد ِإالا ُيوَلُد َعَمى الِفْطَرِة، َفَيَبَواُه ُيَيو 

َساِنِو"  (1) ُيَمج 

حيد ك التَّ كتأ يس بنيتيا عمى  ،في تح،يف فكرىا  رسوؿ اي اىتـ التَّ لكلة لط  فيذه ا
َكاَف ُغاَلـٌ : ، َقاؿَ َأَنٍس فمف حديث  ، كدعكتيا إلى الحؽ كال،بلح كالخير،ميمةكالْقيدة ال َّ 

ـُ  ، َفَنَظَر «َأْسِمـْ »: َيُعوُدُه، َفَقَعَد ِعْنَد رَْأِسِو، َفَقاَؿ َلوُ    بيالنا ، َفَمِرَض، َفَيتَاُه  بيالنا َيُيوِديٌّ َيْخُد
، َفَخَرَج َأِطْع َأَبا الَقاِسـِ : َدُه َفَقاَؿ َلوُ ِإَلى َأِبيِو َوُىَو ِعنْ  ـَ الَحْمُد ِلماِو »: َوُىَو َيُقوؿُ    بيالنا ، َفَيْسَم
 تأ يس في المشاركة ،اإل بلميكغيره  المرئي اإلعبلـ عمى بتكجَّ لذلؾ  ،(2) «ارِ النا الاِذي َأْنَقَذُه ِمَف 

 كالْقائد كالخير، المتكافقة مع الْدالة،، كفكر األطلاؿ انيةاإلن  اللطرة في ميمةال َّ  اللكرية القاعدة
 برام  كفؽ مفكارىـ تح،يف الحري،ة عمىالنَّبكية  المبادئ مف خبلؿ مراعاة ،ال،حيحة اإل بلمية

 ك،ائبة. جادة،
 

 

 

                                                           

مىٍيػًو، كى 1) ػمَّى عى ، ىىٍؿ يي،ى ًبيز فىمىاتى مىػى ( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب الجنائز، بىابي ًإذىا مىٍ مىـى ال،َّ ٍْػرىضي عى ىىػٍؿ يي
مىمىةى قاؿ:  (2/95/1359ًبي  اإًلٍ بلىـي، )ال،َّ  ًني مىبيك  ى ، مىٍخبىرى ًف الززٍىًرم  ، عى نىا ييكنيسي ٍبدي المًَّو، مىٍخبىرى نىا عى ، مىٍخبىرى ٍبدىافي دَّثىنىا عى حى

ٍيرىةى  ًف، مىفَّ مىبىا ىيرى ٍبًد الرٍَّحمى  "الحديث".  َرُسوُؿ الماوِ قىاؿى : ، قىاؿى ٍبفي عى
مىػ2) ٍْػرىضي عى مىٍيػًو، كىىىػٍؿ يي ػمَّى عى ، ىىٍؿ يي،ى ًبيز فىمىاتى ى ( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب الجنائز، بىابي ًإذىا مىٍ مىـى ال،َّ

ػػًبي  اإًلٍ ػػبلىـي ) ػػاده كىٍىػػكى اٍبػػفي قػػاؿ: (، 1356/رقػػـ /2/94ال،َّ مَّ ػػدَّثىنىا حى ، حى ػػٍربو ػػمىٍيمىافي ٍبػػفي حى ػػدَّثىنىا  ي ػػٍف  حى ، عى ػػٍف ثىابًػػتو ، عى ٍيػػدو زى
 ."الحديث" : رسوؿ ا ، عف مىنىسو 
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 . العسكرية الفكرية الحصانة: السااِبع الَمْطَمبُ 

 قػػكة التغنييػػا ،التػػي  ػػبؽ ذكرىػػا كالْقائديػػة اتيػػةالحيلؤلمػػكر  النَّبكيػػة ح،ػػينات اللكريػػةالتَّ  إف
 كالمْػػػارؾ الحمػػػبلتكالمشػػػاركة فػػػي عػػػداد اإلالْ ػػػكرم مػػػف  كىيبػػػة ممػػػاـ معػػػداء اإل ػػػبلـ بػػػدكف اللكػػػر

  كالخارجيػػة اخميػػةالم ػػممكف  لحمايػػة جبيػػاتيـ الدَّ  ايمجػػأ إلييػػالتػػي  ،المختملػػة الْ ػػكرية كاالشػػتباكات
 : اليالتَّ  النَّحك عمى الْ كرم كماللكرم النَّب ح،يفالتَّ  كاف لذلؾ

 . ةميمالسا  ةالعسكريعبئة الفكرية التا حصيف الفكري في التا : األوؿ الَمْقَصدُ 

حينما جْؿ األمػر  ،الغاية الْ كرية لمم مـ قائمة عمى الحؽ كمقارعة الباطؿ بيالنا جْؿ   - م
ِْ َتاَّرر  َ  : تْػػالىقػػان مػػف قػػكؿ الل مً طى نٍ مي  كرم ألجػػؿ الٌتكحيػػد كدعػػكة اإل ػػبلـ،الْ ػػ ] َوَقررملُِ  ُ 

َُ مخَِِّ   ِ ُت هلَل الدِّ َِ   الماوِ  َرُسوؿَ  َأفا  ُعَمَر، اْبفِ  وقد ورد مف حديث[ 193: ]البقرةَلُت هلَل فِْانٌَة َو
ػػدً  َوَأفا  الماػػُو، ِإالا  ِإَلػػوَ  الَ  َأفْ  َيْشػػَيُدوا َحتاػػى الناػػاَس  ُأَقاِتػػؿَ  َأفْ  ُأِمػػْرتُ »: َقػػاؿَ   الماػػِو، َرُسػػوؿُ  اُمَحما

ػػاَلَة، َوُيِقيُمػػوا  ِبَحػػؽ   ِإالا  َوَأْمػػَواَلُيـْ  ِدَمػػاَءُىـْ  ِمن ػػي َعَصػػُموا َذِلػػؾَ  َفَعمُػػوا َفػػِإَذا الزاَكػػاَة، َوُيْؤتُػػوا الصا
،  .(1)«الماوِ  َعَمى َوِحَساُبُيـْ  اإِلْساَلـِ

قػػد ورد ف ،اللكىػػك الجيػػاد فػػي  ػػبيؿ طمح خػػاص بالْمػػؿ الْ ػػكرم اإل ػػبلمي، إيجػػاد م،ػػ  - ب
 «َوَرُسػوِلوِ  ِبالماػوِ  ِإيَمػافٌ »: َقػاؿَ  َأْفَضػُؿ  اأَلْعَمػاؿِ  َأي    الناِبي   ُسِئؿَ : َقاؿَ  ، ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعفْ 
ـا : ِقيؿَ  ـا : ِقيؿَ  «الماوِ  َسِبيؿِ  ِفي ِجَيادٌ »: َقاؿَ  َماَذا  ُث  . (2)«َمْبُرورٌ  َحجٌّ »: َقاؿَ  َماَذا  ُث

: فقػػاؿ الل تْػػػالى مجػػره فػػػي الػػدنيا كاآلخػػػرة،تْظػػػيـ ك  الجيػػادم فػػػي  ػػبيؿ اللتقػػديس الْمػػػؿ   - ت
اُت َوُأوفَ  أْرَ أُؿ اْْلَ أَؽ َْلُ

أِفْؿ َوُأوَفاِ َِ ْؿ َوَأْكُػ ـَ آَمـُقا َمَعُف َجوَهُدوا ُِأَلْمَقاِْلِ ُشقُل َواف ِذي ـِ افر 
اِأَؽ ُهأُؿ ]َفؽِ

 َسػِبيؿِ  ِفػي َلَغػْدَوةٌ »: َقػاؿَ   الناِبػي َعػفِ  ، ِلػؾٍ َما ْبػفِ  َأَنػسِ  وَعػفْ ، [88: ]التكبة اْدُْػؾُِحقَن[
فالميػاجر فػي  ػبيؿ الل كالمجاىػد بمالػو كنل ػو  ،(3)ِفيَيا" َوَما الد ْنَيا ِمفَ  َخْيرٌ  َرْوَحٌة، َأوْ  الماوِ 

                                                           

 .،حيح:  بؽ تخريجو  (1)
ػػدَّثىنىا: (، قػػاؿ1519/ رقػػـ 2/132كتػػاب الح ،بػػاب ف ػػؿ الحػػ  المبػػركر) مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، (2) ٍبػػدي  حى  عى

ْىًزيػػزً  ٍبػػدً  ٍبػػفي  ال ػػدَّثىنىا المَّػػًو، عى ـي  حى ، ٍبػػفي  ًإٍبػػرىاًىي ٍْدو ػػ ػػفً   ى ، عى ػػفٍ  الززٍىػػًرم  يدً  عى ًْ ػػ ػػي ًب، ٍبػػفً   ى ػػفٍ  المي ى ٍيػػرىةى  مىبًػػي عى عػػف : قىػػاؿى  ، ىيرى
 ..."الحديث"  النابي

ػدَّثىنىا: قاؿ (،2492رقـ  /4/16مخرجو البخارم في ،حيحو،كتاب الجياد،باب الغدكة كالركحة في  بيؿ الل ) (3)  حى
ْىمَّى دَّثىنىا ،مى ىدو  ٍبفي  مي ، حى دَّثىنىا كيىىٍيبه ٍيده، حى مى اًلؾو  ٍبفً  مىنىسً  عىفٍ  حي  .الحديث" ": قىاؿى   النابي عىفً  ، مى
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: ِقيػؿَ : َقػاؿَ  ، الُخػْدِريا  وعػف َسػِعيدٍ  كيناؿ معظػـ مكانػة،،ىب بأعظـ درجةبما عند الل  يذ
 ِبَنْفِسوِ  الماوِ  َسِبيؿِ  ِفي ُيَجاِىدُ  ُمْؤِمفٌ »:  الماوِ  َرُسوؿُ  َفَقاؿَ  َأْفَضُؿ  النااسِ  َأي   الماوِ  ُسوؿَ رَ  َيا

ـا : َقاُلوا ،«َوَماِلوِ   ِمػفْ  الناػاَس  َوَيػَدعُ  الماػَو، َيتاِقػي الش ػَعابِ  ِمفَ  ِشْعبٍ  ِفي ُمْؤِمفٌ »: َقاؿَ  َمْف  ُث
  (1) «َشر هِ 

مشػػكرة   النابػػي، فحينمػػا قىبػػؿ ال ػػابقة لؤلمػػـ الْ ػػكرم التَّػػاريخ مػػف لبل ػػتلادة النبكيػػة كةعالػػدَّ  - ث
فقػد كرد  كىي فكرة فار ية ما عرفيػا الْػرب فػي الجاىميػة، ، مماف اللار ي في حلر الخندؽ

 فقػػػػاؿ بفكرتػػػػو، وسػػػػرورًا بػػػػو، افتخارًنػػػػا بسػػػػمماف، ييتفػػػػوف النػػػػاس وطفػػػػؽفػػػػي ال ػػػػيرة " 
 ِمّنػا َسػْمَمافُ   المّػوِ  َرُسػوؿُ  َفَقػاؿَ  ِمّنػا؛ َسػْمَمافُ : األْنَصػارُ  َوَقاَلتْ  ؛ ِمّنا افُ َسْممَ : المياجروف

 .(2) "اْلَبْيتِ  َأْىؿَ 
 لكيربػػالتَّ  البػػدء قبػػؿ ،الغايػػة تحقػػؽ التػػي األخػػرل الحمػػكؿ تقػػديـ فػػي بػػكمالنَّ  اللكػػرم ح،ػػيفالتَّ  - ج

كال لمخػػاللتيـ  انتقامػػان كال منانيػػةلػػيس  غيػػر الم ػػمميف قتػػاؿ القتػػالي الْ ػػكرم،ألٌف المػػراد مػػف
نمػػالئل ػػبلـ،" ك  نمػػا قتالػػو، يجػػكز ال المقاتػػؿ كغيػػر اإل ػػبلـ، عمػػى ـالعتػػدائي كفييقتمػػ ام  ييمتػػـز كام

 َجػاِبرقاؿ ،  الّموِ  َرُسوؿُ قتػؿ ل خطط  فلي ق،ة األعرابي الكافر الذم (3)"مـال    جانب مْو
 َفَجػاءَ  ِغػراًة، اْلُمْسػِمِميفَ  ِمػفَ  َفػرََأْوا ِبَنْخػٍؿ، َخَصَفةَ  بَ ُمَحارِ   اِ  َرُسوؿُ  َقاَتؿَ  بف عبد ا 

: َفَقػاؿَ  ِبالساػْيِؼ،  اِ  َرُسوؿِ  رَْأسِ  َعَمى َقاـَ  َحتاى اْلَحاِرِث، ْبفُ  َغْوَرثُ : َلوُ  ُيَقاؿَ  ِمْنُيـْ  َرُجؿٌ 
 َيْمَنُعؾَ  َمفْ " : َفَقاؿَ   َرُسوؿُ  َفَيَخَذهُ  ِدِه،يَ  ِمفْ  الساْيؼُ  َفَسَقطَ  ،" اُ " : َقاؿَ  ِمن ي  َيْمَنُعؾَ  َمفْ 

 ُأَعاِىػُدؾَ  َوَلِكن ػي اَل،: َقػاؿَ  ،" اُ  ِإالا  ِإَلػوَ  اَل  َأفْ  َأَتْشػَيدُ " : َقػاؿَ  آِخػٍذ، َكَخْيػرِ  ُكفْ : َقاؿَ "  ِمن ي 
 َقدْ : َقاؿَ  َأْصَحاِبِو، ِإَلى َفَذَىبَ : َقاؿَ  يَمُو،َسبِ  َفَخماى ُيَقاِتُموَنَؾ، َقْوـٍ  َمعَ  َأُكوفَ  َواَل  ُأَقاِتَمَؾ، اَل  َأفْ 

 (4)."النااسِ  َخْيرِ  ِعْندِ  ِمفْ  ِجْئُتُكـْ 

                                                           

كمالػػو فػػي  بػػاب مف ػػؿ النػػاس مػػ مف مجاىػػد فػػي  ػػبيؿ الل بنل ػػو مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو،كتاب الجيػػاد، (1)
ػػدَّثىنىا(،قػػاؿ: 2786/رقػػـ 4/15 ػػبيؿ الل ) ػػاًف، مىبيػػك حى نىػػا اليىمى ، مىٍخبىرى ْىٍيبه ػػفً  شيػػ ، عى ػػدَّثىًني: قىػػاؿى  الززٍىػػًرم   يىًزيػػدى  ٍبػػفي  عىطىػػاءي  حى

، يدو  مىبىا مىفَّ  المٍَّيًثيز ًْ ٍدًرمَّ   ى دَّثىوي  ، الخي ؟ النَّاسً  مىمز  المَّوً  رى يكؿى  يىا: ًقيؿى : قىاؿى  حى ؿي  "الحديث".:  المَّوً  رى يكؿي  فىقىاؿى  مىٍف ى
 .(2/244ال يرة البف ىشاـ)انظر:  (2)
 .(4/291لمشككاني ) القدير فتحر: انظ (3)
دَّثىنىا14929/رقـ23/193مخرجو محمد في م نده ،)   (4) ، (،قاؿ: حى دَّثىنىا عىلَّافي دَّثىنىا عىكىانىةى، مىبيك حى ، مىبيك حى  عىفٍ  ًبٍشرو

مىٍيمىافى  ، ٍبفً   ي اًبرً  عىفٍ  قىٍيسو ٍبدً  ٍبفً  جى  يث"..."الحد اِ  َرُسوؿُ  قىاتىؿى : قىاؿى  ، اللعى
 =تخريج الحديث:
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 ، ر ػػكلو  الل نٌجػػى ثػػـ بالقتػػؿ، يتيػػٌدده  الل ر ػػكؿ رمس عمػػى بػػو ككقػػؼ ال ػػيؼ، مم ػػؾ رجػػؿ فيػػذا
 مبػدنا طريقيمػا يْرفػاف ال كالغػؿز  فالحقد ذلؾ كمع ، ا رسوؿ يد في ال يؼ فأ،بح اآلية، كانقمبت

 قتالػو، عػدـ عمػى يْاىػده كلكػف الرجػؿ، فيػرفض اإل ػبلـ، عميػو يْرض فينو ؛ ا رسوؿ قمب إلى
 غير القتاؿ الْ كرم التي كردت . لكىذه مف الحمكؿ األخر  ، ا رسوؿ منو فيقبؿ

رانية الكاقْػة عنػدما مر ػمو إلػى قبيمػة كمػب النَّ،ػ عبػد الػرحمف بػف عػكؼ رسوؿ ا فقد مك،ى 
َذا: بدكمة الجندؿ قائبلن  ؾَ  َلِقيتَ  " َواِ   - ِخػاَلؿٍ  َأوْ  - ِخَصػاؿٍ  َثاَلثِ  ِإَلى َفاْدُعُيـْ  اْلُمْشِرِكيَف، ِمفَ  َعُدوا

، َفاْقَبؿْ  َأَجاُبوؾَ  َما َفَيياُتُيفا  ـْ ، َوُكػؼا  ِمْنُي ـْ ـا  َعػْنُي ، ِإَلػى اْدُعُيػـْ  ثُػ ْسػاَلـِ ، َفاْقَبػؿْ  ،َأَجػاُبوؾَ  َفػِإفْ  اإلِْ ـْ  ِمػْنُي
، َوُكؼا  ـْ ـا  َعْنُي ؿِ  ِإَلػى اْدُعُيػـْ  ثُػ  َذِلػؾَ  َفَعمُػوا ِإفْ  َأناُيػـْ  َوَأْخِبػْرُىـْ  اْلُمَيػاِجِريَف، َدارِ  ِإَلػى َدارِِىػـْ  ِمػفْ  التاَحػو 
لُػػوا َأفْ  َأَبػػْوا َفػػِإفْ  اْلُمَيػػاِجِريَف، َعَمػػى َمػػا َوَعَمػػْيِيـْ  ِلْمُمَيػػاِجِريَف، َمػػا َفَمُيػػـْ  ـْ  َفػػَيْخِبْرُىـْ  ِمْنَيػػا، َيَتَحوا  َأناُيػػ

 ِفػي َلُيػـْ  َيُكػوفُ  َواَل  اْلُمػْؤِمِنيَف، َعَمػى َيْجػِري الاِذي اِ  ُحْكـُ  َعَمْيِيـْ  َيْجِري اْلُمْسِمِميَف، َكَيْعرَابِ  َيُكوُنوفَ 
 َأَجػاُبوؾَ  ُىػـْ  َفػِإفْ  اْلِجْزَيَة، َفَسْمُيـُ  َأَبْوا ُىـْ  َفِإفْ  َف،اْلُمْسِمِمي َمعَ  ُيَجاِىُدوا َأفْ  ِإالا  َشْيءٌ  َواْلَفْيءِ  اْلَغِنيَمةِ 
، َفاْقَبؿْ  ـْ ، َوُكؼا  ِمْنُي ـْ " ِباِ  َفاْسَتِعفْ  َأَبْوا ُىـْ  َفِإفْ  َعْنُي ـْ   (1) َوَقاِتْمُي

 العسكري القتالي.عداد التحصيف الفكري في اإل: الثاني الَمْقَصدُ 
ْؿ : مف قكؿ الل تْالى لدائـ في ال  مـ كالحرب انطبلقان رم اجيير كاإلعداد الْ كالتَّ   - أ وا َْلُ ] َوَأِظدم

 ُِِ ـْ ُدو ـَ ِم ْؿ َوآَخِري ـُ ْقِؾ ُتْرِهُبقَن ُِِف َظُدو  اهلل ِ َوَظُدو  َُوِط اْْلَ ـْ ِر ٍة َوِم ـْ ُؿق  ُُؿ اهلل ُ َمو اْشتََطْعتُْؿ ِم َُ َٓ َتْعَؾُؿق ْؿ 

 [.60: ]األنلاؿ َيْعَؾُؿُفْؿ[
 رسوؿ اكاف في المْركة، لذلؾ   الدـ مف كثيران  يكفر التدريب، في الْرؽ مف قميؿ: قيؿ كقد

يجيز الم مميف كييتـ بيعدادىـ لمقتاؿ نل يا كمخبلقيا ك مككيا ك التدريب عمى ال يكؼ كتجييز 
                                                                                                                                                                          

(، كالحاكـ 2883/رقـ7/3(، كابف حباف في ،حيحو )1778/رقـ3/312مخرجو مبك يْمى المك،مي في م نده)=
(، كابف حباف في 5/246في التل ير) برمكالطَّ  عكانة بمثمو،( كميـ مف طريؽ مبك 4322/رقـ3/31)في م تدركو 

 اليشكرم بو. مبك بشر  عكانة كقتادة(عف ( مف طريؽ قتادة بمثمو، ككبلىما)مبك6/3/2882،حيحو)
ًديثه   ألفَّ كؿ ركاتو ثقات، قاؿ الحاكـ : ىىذىالذاتو  :،حيحوالحكـ عمى اإلسناد ًحيحه  حى مىى ،ى ٍيًف، شىٍرطً  عى لىـٍ  الشٍَّيخى  كى

اهي في م تدركو) ر جى ث ألرن كط:حدي(،كقاؿ ا4322كم مـ في التمخيص) البخارم شرط (،كالذىبي : عمى3/32ييخى
 (.23/293م ند محمد)،حيح في تْميقو عمى 

ػاـً  تىػٍأًميرً  كىال  ػيىًر،بىابي  اٍلًجيىػادً  ًكتىابي  مخرجو م مـ في ،حيحو،( 1) مى ػرىاءى  اإٍلً مىػى اأٍليمى ْيػكًث، عى ً،ػيًَّتوً  اٍلبي  بًػددىابً  ًإيَّػاىيـٍ  كىكى
ٍيًرىىا،) اٍلغىٍزكً  ػدَّثىًني: (،قػاؿ1731/ رقػـ 3/1357كىغى ٍبػدي  كحى ، ٍبػفي  اللً  عى ػدَّثىًني لىػوي، كىالمٍَّلػظي  ىىاًشػـو ٍبػدي  حى ٍْنًػي الػرٍَّحمىفً  عى  اٍبػفى  يى

، دَّثىنىا مىٍيًدمٍّ ، حى ٍمقىمىةى  عىفٍ   يٍليىافي ، ٍبفً  عى ٍرثىدو مىٍيمىافى  عىفٍ  مى ٍيدىةى، ٍبفً   ي  مىًميرنا مىمَّرى  ًإذىا  اللً  رى يكؿي  كىافى : قىاؿى  ،مىًبيوً  عىفٍ  بيرى
مىى ٍيشو  عى اهي   ىًريَّةو، مىكٍ  ،جى ًتوً  ًفي مىٍك،ى ا،َّ مىفٍ  الًل، ًبتىٍقكىل خى ْىوي  كى ٍيرنا، اٍلميٍ ًمًميفى  ًمفى  مى  .الحديث"  »: قىاؿى  ثيَـّ  خى
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 َرُسوؿَ  َسِمْعتُ : اؿُ ، قَعاِمرٍ  ْبفَ  عف ُعْقَبةَ فقد ورد ؛ ال مـ في الحرب ك الجنكد كعتادىـ دكما
ةٍ ]: َيُقوؿُ  اْلِمْنَبِر، َعَمى َوُىوَ   اِ  ـْ ُؿق  ْؿ َمو اْشَتطَْعُتْؿ ِم وا َْلُ  اْلُقواةَ  ِإفا  َأاَل  ،[60: األنفاؿ] [َوَأِظدم

 . (1)" الراْميُ  اْلُقواةَ  ِإفا  َأاَل  الراْمُي، اْلُقواةَ  ِإفا  َأاَل  الراْمُي،
 َأفا :  َخاِلدٍ  ْبفُ  فعف َزْيدُ ، كالجيش لمجنكد جييزكالتَّ  اإلعداد مف شارؾ في  لنابيكقد عظـ ا

 الماوِ  َسِبيؿِ  ِفي َغاِزًيا َخَمؼَ  َوَمفْ  َغزَا، َفَقدْ  الماوِ  َسِبيؿِ  ِفي َغاِزًيا َجيازَ  َمفْ »: َقاؿَ   الماوِ  َرُسوؿَ 
 .(2)«َغزَا َفَقدْ  ِبَخْيرٍ 
إعداد كتييئة لئلنلاؽ عمى  لماؿ مخ،،ان،متكازنان ا اإل بلـ فر،د في بيت ا"مم: الخملات الرائد يقكؿ

   (3) "الجيش
أكثر  األعداءمحؽ تُ استخداميا لو المعاصرة،  الوسائؿ القتاليةحصيف الفكري في تدبير التا   - ب

 ىزيمة. 
فحينما عمى تدبير ال بلح لمم مميف بكؿ ك يمة،   النابي"حرص : يقكؿ الشيخ عبد الكريـ زيداف

كبني الن ر، كم،رَّ عمى مف يأخذ منيح ال  بلح لـ ي مح ليـ بأخذ شيئ  حا،ر بني قينقاع
منو،كفي غزكة خيبر ا تطاع مف يح،ؿ عمى الدبابات كح،ؿ كذلؾ عمى المنجنيؽ،كا تْار 

 . (4)"دركعا مف ،لكاف بف  ممية ليتدرع بيا الم ممكف
امؿ مع المجتمع كالالعداء، ا ح،يف اللكرم عندا تيداؼالتَّ  - ت خبلؽ مالمدني بناء عمى تَّْ

 اإل بلـ.
عندما  ْبد الرحمف بف عكؼل اياهك،، منيا بكية في ذلؾت الْديد مف الك،ايا النَّ حيث كان

 ِباِ، َكَفرَ  َمفْ  َقاِتُموا اِ، َسِبيؿِ  ِفي اِ  ِباْسـِ  اْغُزوا»:  مر مو إلى قبيمة كمب النَّ،رانية قائبلن 
 ُمْنعزالً  وال فاِنًيا، كِبيرًا وال اْمرأًة، أوِ  ،َوِليًدا َتْقُتُموا َواَل  َتْمُثُموا، َواَل  َتْغِدُروا، َواَل  َتُغم وا، َواَل  اْغُزوا

  (5)"ِبصْومعةٍ 
                                                           

: قػاؿ، (1917/رقـ 3/1522باب ف ؿ الرَّمي كالحث عميو،)ر، كتاب الجياد كال ي، مخرجو م مـ في ،حيحو (1)
دَّثىنىا كفي  حى ك  ٍبػفي  ىىػاري ػري ٍْ ،مى نىػا ؼو ، اٍبػفي  مىٍخبىرى نًػي كىٍىػبو ك مىٍخبىرى ٍمػري ػاًرًث، ٍبػفي  عى ػفٍ  اٍلحى ًمػيٍّ  مىبًػي عى ػةى  عى امى ، ٍبػفً  ثيمى   ىػًمعى  مىنَّػوي  شيػلىيٍّ
اًمرو  ٍبفى  عيٍقبىةى  ٍْتي : يىقيكؿي  ، عى مىى كىىيكى   اللً  رى يكؿى   ىًم  ." الحديث": يىقيكؿي  اٍلًمٍنبىًر، عى

/رقػػـ 4/27، كتػػاب الجيػػاد كال ػػير، بػػاب ف ػػؿ مػػف جيػػز غازيػػا مك خملػػو بخيػػر)مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو (2)
ػػدَّثىنىاقػػاؿ:  (،2843 ، مىبيػػك حى ػػرو ٍْمى ػػدَّثىنىا مى ٍبػػدي  حى ػػدَّثىنىا الػػكىاًرًث، عى ، حى ػػٍيفي ػػدَّثىًني: قىػػاؿى  الحي ى ػػدَّثىًني: قىػػاؿى  يىٍحيىػػى، حى ػػمىمىةى، مىبيػػك حى   ى

دَّثىًني: قىاؿى  ، ٍبفي  بيٍ ري  حى يدو ًْ دَّثىًني: قىاؿى   ى ٍيدي  حى اًلدو  ٍبفي  زى  ."الحديث": قىاؿى   المَّوً  رى يكؿى  مىفَّ :  خى
 .(30) خميلات رائد الْظاـ كقادتيا اإل بلمية الْ كرية: انظر (3)
 .(224لْبد الكريـ زيداف ) ، النَّبي عيد في الْ كرم النظاـ اقتباس: انظر (4)
 .67 ،حيح  تـ تخريجو ،لحة (5)
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  الثَاِني الَمْبَحثُ 
 بويالنا نظيـ التا في  متطمباتياحصيف الفكري، و التا  في النابوية الوسائؿ 

كحر،ػػت عمػػى ، نيا كاآلخػػرةػمدية  إلػػى تح،ػػيؿ م،ػػالح الْبػػاد فػػي الػػدز عكة المحػػىػػدفت الػػدَّ 
اإلن ػػاف  ري ٍمػػعي  بمػػا مفَّ ك  ،كملػػة الحياتيػػةالتَّ مف ك فػػي الػػزَّ  رؽ اخت،ػػاران بػػأكثر الطزػػ،  ػػبلمة الك،ػػكؿ إلييػػا

ي التَّ تت،در مىـ الك ائؿ النَّبكية  ال زنةلذلؾ كانت ، كميما بمغ ما بمغ فينو يت،ؼ بالق،كر، ق،ير
ػػػ كحمايتيػػػا مػػػع إدراكيػػػا باال ػػػتدالؿ ، ميمةيتحقػػػؽ فييػػػا تح،ػػػيف الْقميػػػة الم ػػػممة كطػػػرؽ تلكيرىػػػا ال َّ

كالحػػؽ مػػف ، ركالخيػػر مػػف الشَّػػ، كمػػا يتميػػز بػػو الح ػػف مػػف القبػػيح، ،ػػديقاتالتَّ ،ػػكرات ك التَّ كتركيػػب 
المبحػث  ، كفػي ىػذاكدفػع الم ػار ،في جمب المنػافع  التَّلكيرك ، كطمب األ باب لكؿ حادث، الباطؿ
 : في مطمبيفكذلؾ عف ك ائؿ تحقيؽ الح،انة اللكرية، كمتطمباتيا  تكممت

  في الحصانة الفكرية.النابوية سائؿ الو : اأّلوؿْ  الَمْطَمبُ 
ح،يف اللكػرم لملػرد الم ػمـ مػف التَّ عكة المحمػدية شاممة متكاممة، ظيرت فييا مْالـ بناء الدَّ 

 : في األمة مف خبلؿالنَّبكية  ةال زنخبلؿ األثر الكا ح الذم تركتو 
 القدوة الحسنة. : األوؿ الَمْقَصدُ 

النَّبكيػػػػة  ال زػػػػنةاللكريػػػػة لمم ػػػػمميف بتأثرىػػػػا الْميػػػػؽ ب،ػػػػاحب النَّبكيػػػػة تكمػػػػف الثػػػػار الح،ػػػػانة 
،ػػاحب األخػػبلؽ اس قبػػؿ نل ػو، النَّػكعػػة البشػػرية، فقائػد نبػػي كػاف ىمػػو كتميػػزه بكمػاؿ الرَّ   ،محمػد
: ]القمػـ ]وإكؽ فعذ خؾؼ ظظقؿ[ قو في قرالنو الْظيـمي خي تْالى كقد امتدح الل ، االداعي إلييك ة الح ن

كمػا  ،رؾمىػؿ الكلػر كالش ػشػيد لػو بيػا في كبلـ البشر شػاىديف لػو بكمػاؿ خمقػو  [، كظير ذلؾ جميان 4
ْبَنػا َعَمْيػَؾ َمػا َجرا : اْبِف َعبااٍس َرِضػَي الماػُو َعْنُيَمػا مػا قالػو الكفػار عػف رسػوؿ ا كرد في حديث 

يف، كفػي كػؿ شػأف المنيؿ اللكرم المنزه مف الْيكب في كػؿ ممػر مػف ممػكر الػد   ، إنو ،احبي (1)َكِذًبا"
 ان ، كللكػره مكطنػان مقد ػ ان نيا، فمف ييتدم ل يرتو، كدعكتو، كشخ،يتو،  يجد لْقمو مكانمف شئكف الدز 

و األ مـ، كاالتزاف اللكرم المحافظ عمى كجيالتَّ في ،دارة   رسوؿ ا ، حينما نجد ان ر،ين ان ح،ين
الكينكنة البشرية الكريمة، كقد قاـ بكؿ مػا يػدعك إليػو فػي حلػظ الْقػؿ كفكػر اإلن ػاف الم ػمـ مكالن، بػؿ 

فلػػي شخ،ػػيتو الخا،ػػة تظيػػر كػػؿ عبلمػػات  ،النَّبكيػػةاقيػػة ك كانػػت جػػزءان مػػف شخ،ػػيتو اإلن ػػانية الرَّ 

                                                           

ػػػافى تىكَّابنػػػا[ : و البخػػػارم فػػػي ،ػػػحيحو، كتػػػاب تل ػػػير القػػػرالف، بىػػػابي قىٍكًلػػػوً ( مخرجػػػ1) ب ػػػؾى كىاٍ ػػػتىٍغًلٍرهي ًإنَّػػػوي كى ٍمػػػًد رى ػػػب ٍح ًبحى ]فى ى
ٍمػقاؿ: (، 4971/رقـ6/179[ )3: ،رالنَّ ] ػدَّثىنىا عى ، حى ػدَّثىنىا األىٍعمىػشي ػدَّثىنىا مىبيػك مي ىػامىةى، حى ػدَّثىنىا ييك يػؼي ٍبػفي ميك ىػى، حى ك حى ري

ا، قىاؿى  ٍنييمى ًف اٍبًف عىبَّاسو رىً يى المَّوي عى ، عى بىٍيرو يًد ٍبًف جي ًْ  الحديث".» :  النابي فىقىاؿى ... : ٍبفي ميرَّةى، عىٍف  ى
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الْبلقػات، كمثػر كجػكده قػدكة ليػذه األمػة مػع مػا يتميػز ك  امبلتْػالتَّ فػي ك  ،اللكرية كاألخبلقية الح،انة
قػكالن كعمػبلن كدعػكةن، فيػك يحػٌكطي مػف يقتػدم بػو ب ػياًج الح،ػانة الحياتيػة  ك،بلح كحؽو  ،مف محا فو 

 و،ح،ػنكتن،ػح لتي  وميمة، فْندما يجد المرء قدكة تْمػؿ لت،ػكنْادة كت يدىا األفكار ال َّ ي فييا ال َّ التَّ 
عمػػى كػػؿ الكػػكف، ب ػػبلمة تلكيػػره، بْظػػـ إخبل،ػػو،  يـه لػػذا نجػػد مف تػػأثيره عظػػ يػػاتبْي لؤلجػػدر بػػو مف

مف يمٌكنو القدكة األكلى ليذه األمة فػي قرالنػو الْظػيـ  عز كجؿ لذا ا تحؽ مف اللاس، النَّ كىمو عمى 
وَن َيرْ ]: فقػاؿ تْػالى ـَ ـْ  َ

ـٌَي دِ ََ وَن َفُؽْؿ ِِف َرُشقِل اهلل ِ ُأْشَقٌة َح ـَ ثِأًراَفَؼْد  ـَ أَر اهلل َ  ـَ ِخأَر َوَذ ْٔ  [ُجأق اهلل َ َواْفَقأْقَم ا
 [.21: ]األحزاب
 المنطقية والوضوح.: الثاني الَمْقَصدُ 

فقػد ، اشػدةالمنطقيػة مػا ات ػمت بيػا الْقميػة الرَّ  ألفَّ  ، تخدـ الكممتػيف متػرابطتيفم كف مت مفٍ 
كبرىػاف  يػر ح ػب مػنطقيـ بيقػيفيخاطػب الغ رسػوؿ ا فكػاف  ،كانت  مة نبكية عاليػة الم ػتكل

فػػي  ك،ػػؼ المػػرمة الم ػػممة بناق،ػػات عقػػؿ كديػػػف   كشػػرعي كقػػد ظيػػر ذلػػؾ فػػي حديثػػو  ،عقمػػي
َخػػَرَج : أبػػي سػػعيد الخػػدري، َقػػاؿَ  مػػف حػػديثفكجكابػػو الملٌ،ػػؿ أل،ػػحاب الْقػػكؿ ال ػػميمة فػػي ذلػػؾ، 

َما رََأْيُت ِمْف َناِقَصاِت  »: َساِء، َفَقاؿَ النا َعَمى  ِفي َأْضَحى َأْو ِفْطٍر ِإَلى الُمَصماى، َفَمرا   َرُسوُؿ الماِو 
َوَما ُنْقَصػاُف ِديِنَنػا َوَعْقِمَنػا َيػا َرُسػوَؿ الماػِو  : ، ُقْمفَ «َعْقٍؿ َوِديٍف َأْذَىَب ِلُمب  الراُجِؿ الَحاِزـِ ِمْف ِإْحَداُكفا 

َفػَذِلِؾ ِمػْف ُنْقَصػاِف َعْقِمَيػا، »: َبَمى، َقػاؿَ : ُقْمفَ « ِة الراُجؿِ أََلْيَس َشَياَدُة الَمْرَأِة ِمْثَؿ ِنْصِؼ َشَيادَ »: َقاؿَ 
ـْ َتُصـْ  ـْ ُتَصؿ  َوَل  .(1)«َفَذِلِؾ ِمْف ُنْقَصاِف ِديِنَيا»: َبَمى، َقاؿَ : ُقْمفَ « أََلْيَس ِإَذا َحاَضْت َل

 ػػكح تػػاـ كال يمكػػف مف مػػا كانػػت تػػتكمـ بالمنطقيػػة إال بك النَّبكيػػة  ال زػػنةفترابطيػػا مػػع الك ػػكح،  كفػػي
  ػميمان  ألنػو ميمػا كػاف األمػر منطقيػان   تقت،ر عمى األدلة دكنيا، فبل تْتمد فييا عمػى الْاطلػة  فقػط

ال كاف خديْة ني ،فبل داعي مف يككف بغير الك كح  َأِبػي اْبػفُ  َقػاؿَ حيث ،عكة المحمديةالدَّ عنيا  تكام
 .(2)اِر"النا  ِفي الَخِديَعةُ ": ؿاق عف رسوؿ ا  َأْوَفى

 كمػػا كرد مػػفلممػػؾ اللػػرس،     بػػكم فػػي دعكتػػوالنَّ كالك ػػكح النَّبكيػػة كقػػد ظيػػرت المنطقيػػة 
ـا : سفياف ي أب حػديث  َفَدَفَعػوُ  ُبْصػَرى، َعِظػيـِ  ِإَلػى ِدْحَيةُ  ِبوِ  َبَعثَ  الاِذي الماوِ  َرُسوؿِ  ِبِكتَابِ  َدَعا ُث
، الراْحَمفِ  الماوِ  ْسـِ بِ "  ِفيوِ  َفِإَذا َفَقرََأهُ  ِىَرْقَؿ، ِإَلى  َعِظيـِ  ِىَرْقؿَ  ِإَلى َوَرُسوِلوِ  الماوِ  َعْبدِ  ُمَحمادٍ  ِمفْ  الراِحيـِ

                                                           

(1( ، ، قاؿ:(، 304/رقـ 1/68( مخرجو البخارم، كتاب الحيض، باب ترؾ الحائض ال،ـك ـى ٍريى يدي ٍبفي مىًبي مى ًْ دَّثىنىا  ى حى
، قىاؿى مى : قىاؿى  ٍْلىرو مَّدي ٍبفي جى نىا ميحى ػٍدًرٌم : ٍخبىرى يدو الخي ًْ ػٍف مىبًػي  ىػ ٍبًد المًَّو، عى ٍف ًعيىاًض ٍبًف عى ، عى ٍيده ىيكى اٍبفي مىٍ مىـى ًني زى ، مىٍخبىرى
 "الحديث". :النابي  فىقىاؿى  ...: قىاؿى 

 (.76المطمب الثاني ) ،الثاني، المبحث الثاني اللىٍ،ؿي ( تـ تخريجو 2)
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وـِ  ، ِبِدَعاَيةِ  َأْدُعوؾَ  َفِإن ي َبْعُد، َأماا الُيَدى، اتاَبعَ  َمفِ  َعَمى َساَلـٌ : الر  ، َأْسػِمـْ  اإِلْساَلـِ ـْ  الماػوُ  ُيْؤِتػؾَ  َتْسػَم
رسوؿ ا  يف اإل بلـ، مما ك ػكحاىد مف المنطقية فقد ظيرت في دعكتو لدً ، فالشَّ (1) َتْيِف،َمرا  َأْجَرؾَ 
   ـْ ": وفػػي قكلػػظيػػرت " َأْسػػِم ـْ ػػمم فكػػر دً فػػيفَّ ، َتْسػػَم و الك ػػكح كالخطػػاب المنطقػػي فبلبػػد لػػو مف رعي

 كاإليماف.  التَّلكيرغيير الكبير في التَّ ي،ؿ إلى 

 الفروؽ العقمية الفردية. مراعاة: الثالث الَمْقَصدُ 

بداعاتػػو فػػي مخاطبػػة اللكػػر، كتح،ػػينو، جػػذب الْقػػكؿ بم ػػتكياتيا بػػكم ك النَّ مػػا يميػػز اليػػدم  ام
مـ رح الْقمػػػي، المختملػػػة، كالحػػػديث إلييػػػا ح ػػػب كػػػؿ عقميػػػة ك،ػػػلتيا، مكانػػػت تتػػػأثر بالْاطلػػػة مـ الطَّػػػ

ن ػاف لػيس بْػديـ ذكػاء مك كامػؿ مف اإل  رسػوؿ   دكف تجاىؿ مػف ،كىكذارىيب التَّ ك رغيب مالتَّ ب
كجْؿ الػكعي عػامبلن ناتجػان ،دعػا مػف  ػمْو بػيببلغ مػف لػـ ي ػمْو   رسػوؿ ا ك ػنجد مٌف ، ذكاء

ـُ   بػػيالنا ؿ اقػػ: ة رَ ْكػػحػػديث أبػػي بَ  ق،ػػاف بيػػنيـ، فمػػفالنَّ إمػػا بالزيػػادة مك  "َأاَل ِلُيَبم ػػِ  الشاػػاِىُد ِمػػْنُك
 .(2)الَغاِئَب"

ٓ  : لل تْالى قاؿكا ُر إِ ـ  ثِأًرا َوَمأو َيأذ  ـَ ا  ْؽَؿأَي َؾَؼأْد ُأوِِتَ َخأْرً
ـْ ُيْمَت احْلِ ـْ َيَشوُء َوَم ْؽَؿَي َم

] ُيْمِِت احْلِ

َْفَبأأأوب[ ْٕ [، فبيػػذه الك ػػػيمة  ػػػتبميغ الح،ػػانة اللكريػػػة معمػػػى درجاتيػػا فػػػي الْقميػػػة 269: ]البقػػػرةُأوُفأأأق ا
فػي كػؿ شػأف ،ػغير كػاف مك كبيػر فػي ممػكر النَّبكيػة ؿ تلكيرىا مينما اتجو  يجد الحمػك  ألفَّ   الم ممة

، فكريػػان  خ،ػػية الم ػػممة ح،ػػينةالشَّ  تكػػكف زه كالْ،ػػمة، كبػػذلؾنالتَّ مك،ػػكؼ بػػ ال زػػنةف ،نيا كاآلخػػرةالػػدز 
ك ػػع الحػػدكد الكافيػػة لمنػػع االخػػتبلؼ بػػيف  ، خ،ك،ػػان حينمػػاحجػػة ألكلػػي األلبػػابالنَّبكيػػة ريقػػة كالطَّ 

ػرقة كام ْاؼ األمة، دافع كاللي التَّ في  ككف  ببان الم مميف كالذم يمكف مف ي حابي الجميػؿ فقد قػاؿ الصا
ـْ ِفْتَنػةً »: عبد ا بف مسعود ، ِإالا َكاَف ِلَبْعِضِي ـْ  .(3)«َما َأْنَت ِبُمَحد ٍث َقْوًما َحِديثًا اَل َتْبُمُغُو ُعُقوُلُي

و كال تْقػػؿ مْنػػاه، فينػػو مػػف بػػاب ك ػػع حػػدث مػػع الْػػكاـ بمػػا ال تليمػػالتَّ كمػػف ذلػػؾ " : اطبيكقػػاؿ الشَّػػ
                                                           

 (.7رقػـ /1/8، )مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب بدء الكحي، باب كيؼ كاف بدء الكحي إلى ر ػكؿ الل : (1)
ـي ٍبفي نىاًفعو قىاؿى قاؿ:  كى اًف الحى دَّثىنىا مىبيك اليىمى ًف الززٍىًرم  قىاؿى : حى ، عى ْىٍيبه نىا شي ٍبػًد المَّػًو ٍبػفً : مىٍخبىرى ًني عيبىٍيػدي المَّػًو ٍبػفي عى عيٍتبىػةى  مىٍخبىرى

ٍربو مىٍخبىرىهي  ، مىٍخبىرىهي مىفَّ مىبىا  يٍليىافى ٍبفى حى ٍبدى المًَّو ٍبفى عىبَّاسو ، مىفَّ عى ْيكدو  ٍ  ... الحديث": قاؿ رسوؿ ا مف : ٍبًف مى
ـى : مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب الْمػػـ، بىػػابه ( 2) ٍمػػ ًْ ػػًلييبىم ػػًغ ال ، )الشَّ ػػدَّثىنىا قػػاؿ: ،(105رقػػـ /1/33اًىدي الغىائًػػبى حى

ٍبػػًد الكىىَّػػاًب، قىػػاؿى  ٍبػػدي المَّػػًو ٍبػػفي عى ػػٍف مىبًػػي بىٍكػػرىةى : عى ػػًف اٍبػػًف مىبًػػي بىٍكػػرىةى، عى ، عى ػػدو مَّ ػػٍف ميحى ، عى ػػٍف مىيزػػكبى ػػاده، عى مَّ ػػدَّثىنىا حى ، ذيًكػػرى حى
 "الحديث".: قىاؿى   النابي

ػػدَّثىًنيقاال :  (،1/11كػػؿ مػػا  ػػمع، رقػػـ )يػػي عػػف الحػػديث بالنَّ ( مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو، المقدمػػة، بػػاب 3)  مىبيػػك كحى
مىةي  الطَّاًىًر، ٍرمى نىا: قىاالى  يىٍحيىى، ٍبفي  كىحى ، اٍبفي  مىٍخبىرى ًني: قىاؿى  كىٍىبو ، مىٍخبىرى ػفً  ييكنيسي ، اٍبػفً  عى ػفٍ  ًشػيىابو ٍبػدً  ٍبػفً  اللً  عيبىٍيػدً  عى  اللً  عى

 " .ثراأل» : قىاؿى  ،َمْسُعودٍ  ْبفَ  اِ  َعْبدَ  مىفَّ  عيٍتبىةى، ٍبفً 
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كىػك فتنػة تػ دم  ،كىك الغالػب ،الحكمة في غير مك ْيا، ف امْيا إما مف يليميا عمى غير كجييا
ما ال يليـ منيا شيئان  ،إلى تكذيب الحؽ الحكمػة  طً ٍْػكىك م مـ، لكف المحػدث لػـ يي  كالْمؿ بالباطؿ، كام

 ( 1) "بنْمة الل حدث بيا كالْابثالتَّ كف بؿ ،ار حقيا مف ال،َّ 

 : لمسمـا قية في تحصيف فكرافي مراعاة الفروؽ الفردية الرا  النابوية ومف الصور 

 أبي ىريرة  كما جاء في حديث، كرار في القكؿ كالْمؿالتَّ    بيالنا كاف ي،در عف  - م


َعِف   
ـُ َوُموَسى، َفَقاَؿ َلُو ُموَسى: َقاؿَ    بيالنا  َأْنَت َأُبوَنا َخياْبَتَنا َوَأْخَرْجَتَنا ِمَف الَجناِة،  َيا آَدـُ : " اْحَتجا آَد

َيا ُموَسى اْصَطَفاَؾ الماُو ِبَكاَلِمِو، َوَخطا َلَؾ ِبَيِدِه، َأَتُموُمِني َعَمى َأْمٍر َقداَرُه الماُو َعَميا َقْبَؿ : َقاَؿ َلُو آَدـُ 
ـُ ُموَسى " َثاَلثًا َأْف َيْخُمَقِني ِبَيْرَبِعيَف َسَنًة  َفَحجا آَدـُ   .(2)  ُموَسى، َفَحجا آَد

اً ريف مف يق،ر فيمو عىف : قاؿ الْيني "قىاؿى اٍلخطاًبيٌ  ثنا ًإمَّا أًلىف مف اٍلحى ـ ثىبلى ادىة اٍلكىبلى ًإعى
ٍشكىاؿ فيتظاىر ًباٍلبىيىافً  مَّا مىف يككف القىٍكؿ ًفيًو بْض اإٍلً ادىة   كعيو فيكرره ليليـ، كىاًم   بيلنا اأًلىف ًإعى

ث مىرَّات ًإنَّمىا كىانىت ألجؿ المتْمميف كال َّ  نٍ ثىبلى مو حؽ اٍللىيـ، كىالى يلكت عى ييـ شىٍيء ائميف ليليمكا كىبلى
مو اٍلكىًريـ  (3)". مف كىبلى

عبد ورد مف حديث كلقد  ،بيف الحركات كاإلشارات مالغة الج د  ـا تخد رسوؿ ا كما مفَّ  - ب
 ِإَلى ِصَغارًا ُخَطًطا َوَخطا  ِمْنُو، َخاِرًجا الَوَسطِ  ِفي َخط ا َوَخطا  َخط ا ُمَرباًعا   بيالنا َخطا : َقاؿَ   ا
 - ِبوِ  ُمِحيطٌ  َأَجُموُ  َوَىَذا اإِلْنَساُف، َىَذا" : َوَقاؿَ  الَوَسِط، ِفي الاِذي َجاِنِبوِ  ِمفْ  الَوَسطِ  ِفي الاِذي َىَذا
َغارُ  الُخَططُ  َوَىِذهِ  َأَمُمُو، َخاِرجٌ  ُىوَ  الاِذي َذاَوىَ  - ِبوِ  َأَحاطَ  َقدْ : َأوْ   َىَذا َأْخَطَيهُ  َفِإفْ  اأَلْعرَاُض، الص 

فْ  َىَذا، َنَيَشوُ   .(4)" َىَذا َنَيَشوُ  َىَذا َأْخَطَيهُ  َواِ 

                                                           

 (.2/13االعت،اـ لمشاطبي ): (  انظر1)
ًمػيز قػاؿ: (، 6614/رقػـ 8/126( مخرجو البخػارم فػي ،ػحيحو، كتػاب القػدر، بػاب تحػاج الدـ كمك ػى، )2) ػدَّثىنىا عى حى

، قىػػاؿى  ػػدَّثىنىا  يػػٍليىافي ٍبػػًد المَّػػًو، حى ػػٍف طىػػاكيسو : ٍبػػفي عى ك، عى ٍمػػرو ًلٍظنىػػاهي ًمػػٍف عى ٍْتي مى : حى ػػًم ٍيػػرىةى  ى " : قىػػاؿى   النابػػيَعػػِف  ، بىػػا ىيرى
 الحديث". 

 (. 2/115عمدة القارم لمْيني ): ( انظر3)
ػدىقىةي قػاؿ: (، 6147/رقػـ8/89( مخرجو البخػارم فػي ،ػحيحو، كتػاب الرقػائؽ، بػاب فػي األمػؿ كطكلػو، )4) ػدَّثىنىا ،ى حى

، عىٍف  يٍليىا يدو ًْ نىا يىٍحيىى ٍبفي  ى ، قىاؿى ٍبفي اللىٍ ًؿ، مىٍخبىرى ٍبػًد المَّػًو : فى ، عىٍف عى ثىٍيـو ًبيًع ٍبًف خي ، عىٍف رى ٍف ميٍنًذرو دَّثىًني مىًبي، عى ، حى
طَّ : قىاؿى  قىاؿى   النابيخى  " الحديث". : كى
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 أّنػو "..َ َجػاَء َرُجػٌؿ ِمػْف َأْىػِؿ الػَيَمفِ   مف حديث أبي ىريػرة فبالكتابػة،   بيالنَّ ممر كما 
بػكم لمػف ال ي ػتطيع النَّ كىػذا األ ػمكب "، (1)اْكُتُبوا أِلَِبي ُفاَلفٍ »: اْكُتْب ِلي َيا َرُسوَؿ الماِو، َفَقاؿَ : َفَقاؿَ 

 الحلظ. 

حػػديث أبػػي ك، مىػػؿ الْمػػـ كغيػػرىـمٌنػػو مٌيػػز بػػيف    كمػػف مراعاتػػو لملػػركؽ اللرديػػة كرد عنػػو - ت
اَلِة، َوَيُقوؿُ َيْمسَ   َكاَف َرُسوُؿ اِ : َقاؿَ ،  (2)مسعود  اْسَتُووا، َواَل »: ُ  َمَناِكَبَنا ِفي الصا

ـْ ُأولُػػو اأْلَْحػػاَلـِ وَ  ، ِلَيِمِنػػي ِمػػْنُك ـْ ـا الاػػِذيَف النا َتْخَتِمفُػػوا، َفَتْخَتِمػػَؼ ُقمُػػوُبُك ، ثُػػ ـْ ـا الاػػِذيَف َيمُػػوَنُي َيػػى ثُػػ
 ( 3) «َيُموَنُيـْ 

فػي حديثػو،   ابػف عمػر  ينمػا مكردح ،فػي عقمػو  ػْؼ ك ػذج بمف  رسوؿ ا اىػتـ  - ث
 ( 5)«(4)ِإَذا َباَيْعػػَت َفُقػػْؿ اَل ِخاَلَبػػَة »:  بػػيالنا َكػػاَف َرُجػػٌؿ ُيْخػػَدُع ِفػػي الَبْيػػِع، َفَقػػاَؿ َلػػُو : َقػػاؿَ 

 ذاجة مك ال ْؼ. ،ؼ بال َّ المتَّ اس ىك النَّ  كالذم يخدع
 ـ.كَ حْ المُ  خطيطْ التا : الرّابع الَمْقَصدُ 

خطػيط المحكػـ، ليػك التَّ ، مف خبلؿ ك ػيمة الم مـ مف تح،ينو عقمو فكريان  ا تراتيجية تمكيف
 ىدم نبكم يْمؿ عمى إشغاؿ الْقؿ عمى كيلية الحلاظ عمى الْقؿ، كىذه ميػزة  ػادت اإل ػبلـ قركنػان 

ظـ النَّ ك  ،بكم عمى غيرىا مف م،حاب األفكار اللم ليةالنَّ خطيط التَّ في ىذا الككف، كقد تميزت ك يمة 
 : ح،يف اللكرم  مىمياالتَّ بمميزات كثيرة في  اريخالتَّ كاالشتراكية كغيرىا عبر  ،اليةالميبر 

                                                           

ػػػٍيـو قػػػاؿ: (،122/ رقػػػـ1/33تابػػػة الْمػػػـ، رقػػػـ )( مخرجػػػو البخػػػارم فػػػي ،ػػػحيحو، كتػػػاب الْمػػػـ، بػػػاب ك1) ْى ػػػدَّثىنىا مىبيػػػك ني حى
، قىػاؿى اللىٍ ؿي بٍ  ٍيػرىةى : في ديكىٍيفو ػٍف مىبًػي ىيرى ػمىمىةى، عى ػٍف مىبًػي  ى ػٍف يىٍحيىػى، عى ، عى ػدَّثىنىا شىػٍيبىافي ".....  النابػيأفا  ..:  حى قىػاؿى ، ى
 الحديث".

مىبيػك م ػْكد ٍبػف عمػرك ٍبػف ثْمبػة ٍبػف م ػيرة ٍبػف ع ػيرة ٍبػف عطيػة ٍبػف خػدارة ٍبػف : ككنية عقبػة بشير ْبف عقبةىو ( 2)
 (.1/401): م د الغابة: ،ارم الخزرجي الحارثي. انظرألنَّ ف الحارث ٍبف الخزرج اعكؼ بٍ 

ػدَّثىنىا مىبيػك بىٍكػًر ٍبػفي قػاؿ: (،122/رقػـ 1/323ت كية ال،لكؼ، ) ( مخرجو م مـ في ،حيحو، كتاب ال،بلة، باب3) حى
ْىاًكيىػػةى  ، كىمىبيػػك مي ٍبػػدي الًل ٍبػػفي ًإٍدًريػػسى ػػدَّثىنىا عى ػػٍيبىةى، حى ٍيػػرو مىبًػػي شى ػػارىةى ٍبػػًف عيمى ػػٍف عيمى ػػًش، عى ػػًف اأٍلىٍعمى ًكيػػعه، عى كى ػػٍف مىبًػػي التَّ ، كى ، عى ٍيًمػػي 

ْيكدو   ٍ ٍف مىًبي مى ، عى ٍْمىرو يىقيكؿي  َرُسوُؿ اِ كىافى : ، قىاؿى مى ًة، كى بلى نىاًكبىنىا ًفي ال،َّ  " الحديث".: يىٍم ىحي مى
 ( [.2/58لحديث )ياية في غريب ا: النَّ مم ال خداع انظر: ( خبلبة4)
ـٍ 5) ٍف لىػػ ْىٍقػًؿ، كىاًم يًؼ ال ًْ ػ ػػًليًو كىال َّ دَّ مىٍمػرى ال َّ ػٍف رى ( مخرجػو البخػارم فػي ،ػػحيحو البخػارم، ػكتاب الخ،ػػكمات، بػابي مى

مىيٍ  رى عى جى ـي، )يىكيٍف حى ا ْىًزيقاؿ:  (،2414/رقـ 3/121ًو اإًلمى ٍبدي ال دَّثىنىا عى ، حى اًعيؿى دَّثىنىا ميك ىى ٍبفي ًإٍ مى ػدَّثىنىا حى ، حى ًز ٍبػفي ميٍ ػًمـو
، قىاؿى  ٍبدي المًَّو ٍبفي ًدينىارو ا، قىاؿى : عى ٍنييمى ٍْتي اٍبفى عيمىرى رىً يى المَّوي عى  " الحديث" :  النابيفىقىاؿى لىوي ... :  ىًم
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بدم  - م حػديث َأَنػَس ْبػَف َماِلػٍؾ ، مف خبلؿ مػا كرد مػف تْالى ككزؿ كاالعتماد عمى اللالتَّ تر يخ مى
 ٌ(1) «اْعِقْمَيا َوَتَوكاؿْ »: َأَتَوكاُؿ  َقاؿَ َيا َرُسوَؿ الماِو َأْعِقُمَيا َوَأَتَوكاُؿ، َأْو ُأْطِمُقَيا وَ : ، َقاَؿ َرُجؿ. 

مػػف  مك الْمػػؿ التَّلكيػػرمبػػدم األخػػذ بالحػػذر كالحيطػػة مػػف تكػػرار الخطػػأ  ػػكاء عمػػى م ػػتكل   - ب
اَل ُيْمػَدُغ الُمػْؤِمُف ِمػْف »: َأناػُو َقػاؿَ   بػيالنا َعػِف  أبي ىريػرة مف حػديث   ما ركدنا  نتو 

اظ، كمخػذ الْبػرة مػف الما ػي، كعػدـ تىكػرار األخطػاء، كمٍف ( 2) «ُجْحٍر َواِحٍد َمراَتْيفِ  كفيو االتْ 
ي يقػػدـ عميػػو كالحػػذر، كمػػف مم جيػػة ح،ػػؿ التَّػػيأخػػذى الم ػػمـ الحػػذر كالحيطػػة فػػي األعمػػاؿ 

 منيا  رر مك خطر عميو في الما ي مك الحا ر. 

ـ اإلنجػاز فػي مْرفػة كالذم يتيح للكر الم ػم: كتيكي( ق،ير المدمالتَّ خطيط  )التَّ إتماـ مبدم  - ت
خطػػيط اال ػػتراتيجي، كمػػا انػػتي  التَّ اإليجابيػػات كال ػػمبيات بكقػػت ق،ػػير كتلادييػػا فػػي مرحمػػة 

                                                           

ػدَّ ، قاؿ: (2517/رقـ 8/390رمذم في  ننو، مبكاب ،لة القيامة كالرقائؽ كالكرع، باب، )التَّ ( مخرجو 1) ك حى ٍمػري ثىنىا عى
. )اللبلس( قىاؿى  ًميٍّ بًف بىٍحًر بًف كىًنٍيزو يدو القىطَّػافي قىػاؿى : ٍبفي عى ًْ دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي  ىػ ، : حى ػدَّثىنىا الميًغيػرىةي ٍبػفي مىبًػي قيػرَّةى ال َّديكً ػيز حى

اًلؾو : قىاؿى  ٍْتي مىنىسى ٍبفى مى   " الحديث": قاؿ رسوؿ ا عف  ، ىًم
 : يثتخريج الحد

بمثمػو، كالبييقػي ( 8/390)فػي حميػة األكليػاءْػيـ مبػك ني ، ك ( بمثمػو72/رقػـ 1/49ثاؿ الحديث)مخرجو األ،بياني في مم
 كميػـ مػف طريػؽ الميًغيػرىةي  ،،( بنحػكه1161/رقػـ 2/428كفػي شػْب اإليمػاف ) ،( بنحكه778/رقـ 1/315في اآلداب )

 بو. ال َّديكً يٌ  قيرَّةى  مىًبي ٍبفي 
 .الُمِغيَرُة ْبُف َأِبي ُقراَة الساُدوِسيّ : فيو ألفَّ  ؛ضعيؼالحديث:  ناداسوالحكـ عمى 

ال  ": القطػاف بػفي ا، كقػاؿ "ىػك عنػدم منكػر: قػاؿ يحيػى : "رمػذم عقػب حديثػوالتَّ ، كقػاؿ الث قاتاف في كقد ذكره بف حبَّ 
(،  تيذيب 1/543قريب )التَّ   (2/287(، الكاشؼ )5/419) : الث قاتانظر، "م تكر": حجر ، كقاؿ ابفي "يْرؼ حالو

 ( 10/268يذيب )التَّ 
ؼ  ػػػْي فػػي "ح ػػف: "(، كقػػاؿ األلبػػػاني4/165ميػػزاف االعتػػداؿ ): ، انظػػػر"ىػػػذا حػػديث منكػػر: "قػػاؿ يحيػػى القطػػافك 

ػًديثه  كىىىػذىا»: تْميقػو فػي األرنػ كط قػاؿ، ك (1/242الجامع ال،حيح ) ًريػبه  حى ػًديثً  ًمػفٍ  غى ًرفيػوي  الى  مىنىػسو  حى ٍْ  ىىػذىا ًمػفٍ  ًإالَّ  نى
 .(8390 نف التَّرمذم) «الكىٍجوً 

بػػف مبػػي ا(، ك 731/رقػػـ 2/510بػػف حبػػاف فػػي ،ػػحيحو)االػػذم مخرجػػو  وبالشاػػاىد يرتقػػي اإلسػػناد إلػػى الحسػػف لغيػػره
نىا،قاؿ: (970/رقـ 2/215عا،ـ في اآلحاد كالمثاني ) ٍبدً  ٍبفي  اٍلحي ىٍيفي  مىٍخبىرى دَّثىنىا قىاؿى  اٍلقىطَّافي  المَّوً  عى ـي  حى ػارو  ٍبػفي  ًىشىا  عىمَّ

دَّثىنىا قىاؿى  ـي  حى اًت اًعيؿى  ٍبفي  حى دَّثىنىا قىاؿى  ًإٍ مى ٍْقيكبي  حى ٍبدً  ٍبفي  يى ٍْلىرً  عىفٍ  المَّوً  عى ٍمػًرك ٍبفً  جى ػفٍ  ٍبػفً  عى يَّػةى عى ػؿه  قىػاؿى : قىػاؿى  مىًبيػًو، ميمى  رىجي
؟، نىػػاقىًتي ميٍرً ػػؿي : ًلمنَّبًػػي   كَّػػؿي كَّػػؿٍ كى  اٍعًقٍميىػػا»: قىػػاؿى  كىمىتىكى سػػناد الشاػػاىد ضػػعيؼ؛  كىػػذا «تىكى  بػػف يعقػػوب الػػراكم فيػػو ألفَّ وا 
 (. 1/608) قريبالتَّ : انظر ،مقبكؿ: حجر ابفي  عنو قاؿ ا عبد عمرو

قػاؿ: (، 6133/رقػـ 8/31( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب األدب، بػاب اليمػدغ المػ مف مػف جحػر مػرتيف، )2)
ػدَّثىنى  دَّثىنىا قيتىٍيبىةي، حى ٍيػرىةى حى ػٍف مىبًػي ىيرى ػًف اٍبػًف المي ىػي ًب، عى ، عى ػًف الززٍىػًرم  ، عى ػٍف عيقىٍيػؿو ، عى : مىنَّػوي قىػاؿى   النابػيَعػِف ، ا المٍَّيػثي

 "الحديث". 
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فػػي خطػػة اليجػػرة  كمىػػـ ىػػذه الخطػػكات   ي اتخػػذىا التَّػػكتيكيػػة  التَّ اجراءاتػػو  رسػػوؿ ا 
 : (1)كتيكيةالتَّ 

...َفَحػَبَس َأُبػو َبْكػٍر " مف حديث عائشػة  قؿ إلى المدينة فقد كرد النَّ تأميف ك يمة : الخطكة األكلى
 .(2)ِلَيْصَحَبُو، َوَعَمَؼ رَاِحَمَتْيِف َكاَنتَا ِعْنَدُه َوَرَؽ الساُمِر َأْرَبَعَة َأْشُيٍر"  َنْفَسُو َعَمى َرُسوِؿ الماِو 

 َلػِبَس  ُو،َنْفَسػ َعِمػيٌّ  َوَشػَرى "بف عبػاس امف حديث   في فراشو  مبيت عمي : انيةالخطكة الثَّ 
ـا  ، بيالنا  َثْوبَ   .( 3)" َمَكاَنوُ  َناـَ  ُث

،ػد، فػي كقػت الظييػرة متقنْػان  كمػا االنتقاؿ  ران إلى دار مبي بكر مع الحذر مف الرَّ : الثةالخطكة الثَّ 
الظاِييػَرِة،  َفَبْيَنَما َنْحُف َيْوًما ُجُموٌس ِفي َبْيِت َأِبي َبْكػٍر ِفػي َنْحػرِ  التا ".. قَ  مف حديث عائشة كرد 

 .(4)ُمَتَقن ًعا "  َىَذا َرُسوُؿ الماِو : َقاَؿ َقاِئٌؿ أِلَِبي َبْكرٍ 
                                                           

  (133) كنزار رياف يرة النَّبكية، ل الـ  بلمة ( انظر: درا ات في ال   1)
(، 2299/ رقػػـ 3/98، ) النابػػيار مبػػي بكػػر فػػي عيػػد ( مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب الكلالػػة، بػػاب جػػك 2)

ًف ٍبػًف مىبًػي لىيٍ قاؿ:  ٍبػًد الػرٍَّحمى ػٍف عى ، عى اًىػدو ػٍف ميجى ، عى ًف اٍبًف مىًبي نىًجيحو ، عى دَّثىنىا  يٍليىافي ةي، حى دَّثىنىا قىًبي،ى ًمػيٍّ حى ػٍف عى  ،مىػى، عى
 الحديث " »: رسوؿ ا عف  قىاؿى 

ػػدَّثىنىا مىبيػػك قػػاؿ: (،3062/رقػػـ 5/180فػػي م ػػنده، ) د عػػف مبيػػوعبػػد الل بػػف محمػػ( مخرجػػو 3) ، حى ػػادو مَّ ػػدَّثىنىا يىٍحيىػػى ٍبػػفي حى حى
، قىػػاؿى  ػػكفو ٍيمي ك ٍبػػفي مى ٍمػػري ػػدَّثىنىا عى ، حى ػػدَّثىنىا مىبيػػك بىٍمػػ و بَّػػاسو : عىكىانىػػةى، حى ػػاًلسه ًإلىػػى اٍبػػًف عى : رسػػوؿ ا قػػاؿ عػػف   ًإن ػػي لىجى

 الحديث" "
 : تخريج الحديث

ػػػنة فػػػي عا،ػػػـ مبػػػي ابػػػف كمخرجػػػو  ( 12593 رقػػػـ/12/97) الكبيػػػر المْجػػػـ فػػػي كالطبرانػػػي ،بنحػػػكه( 1351/ 1) ال ز
 . بوجميْيـ مف طريؽ يحيي بف حماد بنق،اف، ( 4652/رقـ 3/143الم تدرؾ )كالحاكـ في  ،بنحكه

 أبو بمج يحيى بف سميـ. فيو ألفَّ  ؛حسف لذاتو والحكـ عمى اإلسناد:
يف، ك  ٍبفي اد ك بف  ْكقد كثقو  ًْ قيطًنيٌ النَّ مى كذكره ابف حباف في المجركحيف كقاؿ: ،فيو نظر: كقىاؿ البيخاًرمز  ، ىائي، كالدَّارى

،ػالح الحػديث، ال بػأس : قىػاؿ مبػك حػاتـك  ،الركايػة مف انلرد بما يحت  ال مف فأرل، خط ه يلحش لـ يخطئ ممف كاف
 .،الح الحديث حجر: ،دكؽ ربما مخطأ، قمت:  ابفي قاؿ عنو ك ًبًو، 

 (،3/113،المجػركحيف البػف حبػاف)(3/236) عػدم البػف ال ػْلاء فػي الكامػؿ(، 7/311)  ْد ابف طبقات: انظر 
ػػػًديثه  ىىػػػذىاالحػػػاكـ: " قػػػاؿك ، ( [1/625قريػػػب )التَّ (، 9/634ْػػػديؿ )التَّ الجػػػرح ك  ػػػًحيحي  حى ٍ ػػػنىاًد، ،ى لىػػػـٍ  اإٍلً ػػػاهي  كى ر جى  ًبيىػػػًذهً  ييخى
ىبي فػي ك،ححو الػذَّ (، 3062في تْميقو عمى الم ند ) ، ْيؼ: األرن كط كقاؿ(، 3/143كو )في م تدر  " ال  يىاقىةً 

 .." فػي كتابػو المنيػاج فػي ال زػػنة الل (، كقػاؿ ابػف تيميػة: "فيػػو مللػاظ مػف كػذب عمػى ر ػػكؿ4263المخت،ػر )رقػـ 
(5/34-36.) 
/رقػػـ  5/58) كم،ػػحابو إلػػى المدينػػة بػػيالنَّ ،ػػار، بػػاب ىجػػرة ألنَّ ( مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب مناقػػب ا4)

، قىػػاؿى اٍبػػفي ًشػػيىابو قػػاؿ:  (.3905 ػػٍف عيقىٍيػػؿو ، عى ػػدَّثىنىا المٍَّيػػثي ، حى ػػدَّثىنىا يىٍحيىػػى ٍبػػفي بيكىٍيػػرو ػػٍركىةي ٍبػػ: حى ًني عي بىٍيػػػًر، مىفَّ فىػػأىٍخبىرى في الزز
اًئشىةى  ٍكجى عى : ، قى  النَّبي، زى  "..الحديث"  النابيعف التَّ
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: التا ".. ق أبو بكر الصديؽ  ومف حديث: تجييز الزاد في دار مبي بكر ال،ديؽ: ابْةالخطكة الرَّ 
ٍب، َفَقَطَعػْت َأْسػَماُء ِبْنػُت َأِبػي َبْكػٍر ِقْطَعػًة ِمػْف َفَجياْزَناُىَما َأَحثا الِجَياِز، َوَصَنْعَنا َلُيَما ُسْفَرًة ِفي ِجػرَا

  .(1) ِنَطاِقَيا، َفَرَبَطْت ِبِو َعَمى َفـِ الِجرَاِب"

مػػػا حػػػّدث أبػػػو بكػػػر كىػػػذا : طريػػػؽ  ػػػاحمي عبػػػر الخػػػركج مػػػف دار مبػػػي بكػػػر  ػػػران : ام ػػػةالخطػػػكة الخَّ 
ـُ  " ُأِخػػػَذ َعَمْيَنػػػا ِبالراَصػػػِد، َفَخَرْجَنػػػا: َقػػػاؿَ   الصػػػديؽ ـَ َقػػػاِئ َلػػػْياًل َفَيْحَثْثَنػػػا َلْيَمَتَنػػػا َوَيْوَمَنػػػا َحتاػػػى َقػػػا
 .(2)الظاِييَرِة"

رضػي  حػديث عائشػة ، فمػفاحميريػؽ ال َّػإلػى المدينػة عبػر الطَّ  كمبػك بكػر  إلى  ػيرهباإل افة 
َحاَل َواْنَطَمػَؽ َمَعُيَمػا َعػاِمُر ْبػُف ُفَيْيػَرَة، َفَيتَاُىَما ِبرَاِحَمَتْيِيَما َصِبيَحَة َلَياٍؿ َثاَلٍث، َفػاْرتَ ": التا ا عنيا ق

ـْ َأْسَفَؿ َمكاَة َوُىَو َطِريُؽ السااِحؿِ  ، َفَيَخَذ ِبِي  . (3) " َوالداِليُؿ الد يِمي 

 سعد بف أبي وقاصفلي حديث : الْمؿ بمبدم االحتياطى كاجب - ث
  ََكاَف َرُسوُؿ الماِو : َقاؿ  

ةِ  ـَ َحجا ِإن ي َقْد َبَمَ  ِبي ِمَف الَوَجِع َوَأَنا ُذو َماٍؿ، َواَل : الَوَداِع ِمْف َوَجٍع اْشَتدا ِبي، َفُقْمتُ  َيُعوُدِني َعا
ـا َقاؿَ « الَ »: ِبالشاْطِر  َفَقاؿَ : َفُقْمتُ « الَ »: َيِرثُِني ِإالا اْبَنٌة، َأَفَيَتَصداُؽ ِبُثُمَثْي َماِلي  َقاؿَ  الث ُمُث »: ُث

ـْ َعاَلًة َيَتَكفاُفوَف  -َأْو َكِثيٌر  -َكِبيٌر  َوالث ُمثُ  ِإناَؾ َأْف َتَذَر َوَرثََتَؾ َأْغِنَياَء، َخْيٌر ِمْف َأْف َتَذَرُى
 .(4)"اَس.النا 

 

 

 

 

                                                           

 . ةقبا ال ةحل،لا وجير خت ؽب ( 1)
 رقػػـ/ 5/64) المدينػػة إلػػى كم،ػػحابو النَّبػػي ىجػػرة بػػاب ،ػػار،ألنَّ ا مناقػػب كتػػاب ،ػػحيحو، فػػي البخػػارم مخرجػػو (2)

ػػػدَّثىنىاقػػػاؿ: (، 3917 ػػػدي  حى ، ٍبػػػفي  مىٍحمى ػػػافى ػػػدَّثىنىا عيٍثمى ٍيحي  حى ٍ ػػػمىمىةى، ٍبػػػفي  شيػػػرى ػػػدَّثىنىا مى ـي  حى ، ٍبػػػفي  ًإٍبػػػرىاًىي ػػػفٍ  ييك يػػػؼى ػػػفٍ  مىًبيػػػًو، عى  مىبًػػػي عى
اؽى، ٍْتي : قىاؿى  ًإٍ حى د ثي  البىرىاءى،  ىًم ، عىاًزبو  ًمفٍ  بىٍكرو  مىبيك اٍبتىاعى : قىاؿى  ييحى ٍمتيوي  رىٍحبلن مى ْىوي، فىحى  مىً يرً  عىفٍ  عىاًزبه  فى ىأىلىوي : قىاؿى  مى

 "الحديث": قىاؿى  ،المًَّو  رى يكؿً 
قػاؿ:  (2263/رقػـ 3/88ف عند ال ركرة، )مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب اإلجارة، باب ا تئجار المشركي (3)

بىٍيػػرً  ػػٍركىةى ٍبػػًف الزز ػػٍف عي ، عى ػػًف الززٍىػػًرم  ، عى ػػرو ٍْمى ػػٍف مى ػػاـه، عى نىػػا ًىشى ـي ٍبػػفي ميك ىػػى، مىٍخبىرى ػػدَّثىنىا ًإٍبػػرىاًىي اًئشىػػةى حى ػػٍف عى عػػف : ، عى
 "الحديث". رسوؿ ا 

قػاؿ: (،1295/رقػـ 2/81 ػْد بػف خكلػو، ) لرسػوؿ ا( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب الجنػائز، بػاب رثػاء 4)
قَّػاصو  ًد ٍبػًف مىبًػي كى ٍْ ػ ػاًمًر ٍبػًف  ى ػٍف عى ، عى ػًف اٍبػًف ًشػيىابو ، عى اًلػؾه نىػا مى ، مىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييك يؼى دَّثىنىا عى ػٍف مىًبيػًو حى : ، قىػاؿى ، عى

دىاًع ًمٍف   َرُسوُؿ الماوِ كىافى  ًة الكى جَّ ـى حى ا ْيكديًني عى عو اٍشتىدَّ ًبي، فىقي يى  " الحديث". :  النابياؿ عف كىجى
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 : وفيو خمسة مقاصد بويالنا نظيـ التا حصيف الفكري في التا متطمبات : الثااني الَمْطَمبُ 
 : وذلؾ مف  خالؿ ؛ميـالسا  التافكيرؿ بحماية العق: األوؿ الَمْقَصدُ  

  . تعالى العبودية هلل - أ

نيا مػػػف مجػػػؿ ىيػػػأ ليػػػـ كػػػؿ مػػػا فػػػي ىػػػذه الػػػدز ، حينمػػػا خمػػػؽ الل الْبػػػاد كىػػػـ قا،ػػػريف  ػػػْاؼ
دي الك،كؿ إلى    ،لػوكحػده ال شػريؾ  تْػالى كىي عبػادة الل،قػكا ألجميػامي ي خي التَّػميمة كالغاية ال َّ  ،المىٍق،ى
ٓ  فَِقْعُبأُدوِن وَ ]: كما قػاؿ تعػالى ْكأَس إِ ـ  َواْإِ أ ًُ اْْلِ فالْبكديػة لل  ػبحانو ، [56: الػذاريات]  [َمأو َخَؾْؼأ

ي ات،ػػلت التَّػػبشػػريْتو ، ماءكتْػػالى الػػذم ات،ػػؼ بالكمػػاؿ كال يْجػػزه شػػيئ فػػي األرض كال فػػي ال َّػػ
ػػ، بػػاتبالثَّ  ي محاطػػت بيػػا التَّػػلملكػػر ميمة لمكػػائف اإلن ػػاف اكمػػا كانػػت متطمباتيػػا إال راعيػػة لؤلفيػػاـ ال َّ

ر كتقػػػكيـ  مم اعكجػػػاج بنػػػاء عمػػػى حينمػػػا  تػػػتحكـ بخيػػػار الْقميػػػة البشػػػرية فػػػي الخيػػػر كالشَّػػػ، الحػػػدكد
ابػف عبػاس مف حديث كما جاء  ،  ميـ كاالنقيادالتَّ ميمة فما عمى الْبد حينيا إال بانية ال َّ األكامر الرَّ 

     رسوؿ ا قاؿ : َالَ  َأفْ  َوَشػَياَدةِ  ِبالماػِو، اإِليَمػافِ : َأْرَبػعٍ  َعػفْ  َوَأْنَياُكـْ  ْرَبعٍ ِبيَ  آُمُرُكـْ " : َقاؿ 
َقاـِ  - َىَكَذا ِبَيِدهِ  َوَعَقدَ  - الماوُ  ِإالا  ِإَلوَ  اَلِة، َواِ  يتَاءِ  الصا " َما ُخُمَس  ُتَؤد وا َوَأفْ  الزاَكاِة، َواِ  ـْ   .( 1) َغِنْمُت

كمم تمػػدد لمتػػأثير البشػػرم ، ف مػػف الغػػي اللكػػرم كالجػػاىميحػػرر الم ػػمميتي تْػػالى فالْبكديػػة لل 
 .جيـيطاف الرَّ ي في مبلمحيا يككف ر ا الشَّ التَّ خيلة اللكرم القا،ر مك الراءه ال َّ 

 ػيْليو مػف إمكانيػة االنحطػاط اللكػرم عػز كجػؿ كبامتثاؿ الم مميف لمتطمبات الْبكديػة لل  
 .الذم يتبع ىكل اإلن اف كبشريتو كق،كره

 .، وذـ الجيؿعمى العمـ الحض   - ب

 الػذم يْتبػر عػػامبلن  ىػك الْمػـ  التَّلكيػرالْامػؿ المباشػر فػي إدارة الْقػؿ إلػى األ،ػمح كاأل ػػمـ فػي 
النَّبكيػة  ال زػنة تجمت في حػرصً  عظيمةن  منزلةن  رسوؿ ا في الح،انة اللكرية كقد جْؿ لو  ميمان 

 : مف خبلؿ ،وكاىتمامو بً 

                                                           

دَّثىنىاقاؿ:  (،1398/رقـ 2/105)،باب كجكب الزكاة ،مخرجو البخارم في ،حيحو،كتاب الزكاة( 1) ، حى ػاجه جَّ ػدَّثىنىا حى  حى
ػػػادي  مَّ ، ٍبػػػفي  حى ٍيػػػدو ػػػدَّثىنىا زى ٍمػػػرىةى، مىبيػػػك حى ٍْتي : قىػػػاؿى  جى ػػػًم بَّػػػاسو  اٍبػػػفى   ى ً ػػػيى  عى ػػػا، وي المَّػػػ رى ٍنييمى ـى : يىقيػػػكؿي  عى ٍفػػػدي  قىػػػًد ٍبػػػدً  كى مىػػػى القىػػػٍيسً  عى  عى
 الحديث" .": ... قىاؿى  ، النابي
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ابػف مسػعود   خمص مػف الْػادات الجاىميػة بقػكؿالػتَّ يْيـ عمػى كتشػج ،لجيؿ والجاىميفاذـ   -1
  ََمػْف َأْحَسػَف ِفػي »: َأُنَؤاَخػُذ ِبَمػا َعِمْمَنػا ِفػي الَجاِىِمياػِة  َقػاؿَ ، َيا َرُسػوَؿ الماػوِ : أفا رجاًل َقاؿ

ـْ ُيَؤاَخْذ ِبَما َعِمَؿ ِفي الَجاِىِمياةِ  ِؿ َواآلِخرِ َوَمْف َأَساَء ِفي اإِلْسالَ ، اإِلْساَلـِ َل  (1)«ـِ ُأِخَذ ِباأَلوا

َمػػْف »..  عػػف رسػػوؿ ا حػػديث أبػػي ىريػػرة  فػػيكمػػا كرد  ،تعظػػيـ أجػػر طالػػب العمػػـ  -2
 .(2) َسياَؿ الماُو َلُو َطِريًقا ِإَلى اْلَجناِة.."، َسَمَؾ َطِريًقا َيْمَتِمُس ِفيِو ِعْمًما

 ، فْفف مية ليـ مينما كانكافاأل .اآلخرةو نيا جعؿ ألىؿ العمـ والعمماء مكانة خاصة في الد    -3
َلػْيَس َعػْف َىػَذا : َفَقاُلوا« َأْتَقاُىـْ »: اِس  َقاؿَ النا َمْف َأْكَرـُ : ِقيَؿ َيا َرُسوَؿ الماوِ : َأِبي ُىَرْيَرَة 

: َقػاُلوا« ِف َخِميػِؿ الماػوِ اْبػ، اْبػِف َنِبػي  الماػوِ ، اْبػُف َنِبػي  الماػوِ ، َفُيوُسػُؼ َنِبػي  الماػوِ »: َقػاؿَ ، َنْسيَُلؾَ 
ـْ ِفي »: َقاؿَ ، َلْيَس َعْف َىَذا َنْسيَُلؾَ  ـْ ِفي الَجاِىِمياِة ِخَياُرُى َفَعْف َمَعاِدِف الَعَرِب َتْسيَُلوِف  ِخَياُرُى

 ( 3) «ِإَذا َفُقُيوا، اإِلْساَلـِ 

تىرىكيكا  »: يقكؿ الح ف الب،رم بىادىةى كى ًْ ػًة ًإفَّ قىٍكمنا طىمىبيكا اٍل مىى ميمَّ ـٍ عى كا ًبأىٍ يىاًفًي رىجي تَّى خى ـى حى ٍم ًْ اٍل
مَّدو  ْىميك،  ميحى ا فى مىى مى ـٍ عى ـٍ يىديلَّيي ـى لى ٍم ًْ لىٍك طىمىبيكا اٍل  .( 4) «كى

                                                           

( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب ا ػتتابة المرتػديف كالمْانػديف كقتػاليـ، بػاب إثػـ مػف مشػرؾ بػالل كعقكبتػو فػي 1)
دي قاؿ: ، (6921/ رقـ 9/14) \نيا كاآلخرة، الد بلَّ دَّثىنىا خى ٍف مىًبي  حى ، كىاألىٍعمىًش، عى ، عىٍف مىٍن،يكرو دَّثىنىا  يٍليىافي ٍبفي يىٍحيىى، حى

ْيكدو   ٍ ًف اٍبًف مى ، عى  ."الحديث"  ، النابيعف قىاؿى : ، قىاؿى كىاًئؿو
اًء كى 2)  ،تػػبلكة القػػرالفٍكبىػػًة كىااًلٍ ػػًتٍغلىاًر، بػػاب ف ػػؿ االجتمػػاع عمػػى التَّ ( مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب الػػذ ٍكًر كىالػػدزعى
دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى قاؿ: (، 2699/رقـ 4/2074) ًء اٍليىٍمػدىاًنيز التَّ حى ْىػبلى ػدي ٍبػفي اٍل مَّ ميحى ، كىمىبيك بىٍكًر ٍبػفي مىبًػي شىػٍيبىةى، كى ًميًميز
ػرىافً : كىالمٍَّلظي ًليىٍحيىى، قىػاؿى يىٍحيىػى - نىػا كقىػاؿى اآٍلخى ػدَّثىنىا : مىٍخبىرى ػٍف مىبًػي مىبيػك  -حى ، عى ػاًلحو ػٍف مىبًػي ،ى ػًش، عى ػًف اأٍلىٍعمى ْىاًكيىػةى، عى مي

ٍيرىةى    ." الحديث ": َرُسوُؿ اِ قىاؿى : ، قىاؿى ىيرى
قىٍكًلػػػوً ألنَّ ( مخرجػػو البخػػػارم فػػػي ،ػػػحيحو، كتػػػاب محاديػػػث ا3) ػػػةن قىاًنتنػػػا ًلمَّػػػًو[ ]: بيػػػاء، بػػػاب كى ػػػافى ميمَّ ـى كى : حػػػؿالنَّ ]ًإفَّ ًإٍبػػػرىاًىي

دَّثىنىا عيبىٍيدي المًَّو، قىاؿى قاؿ: (، 3353/ رقـ 4/140): [120 ، حى يدو ًْ دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي  ى ٍبًد المًَّو، حى ًميز ٍبفي عى دَّثىنىا عى دَّثىًني : حى حى
ٍيػػػرىةى  ػػػٍف مىبًػػػي ىيرى ػػػٍف مىًبيػػػًو، عى ، عى يدو ًْ ػػػ يدي ٍبػػػفي مىبًػػػي  ى ًْ ػػػ ـي : ًقيػػػؿى يىػػػا رى يػػػكؿى المَّػػػوً :  ى ػػػٍف مىٍكػػػرى : رسػػػوؿ ا اًس؟ قىػػػاؿى النَّػػػمى

 ."الحديث"
ْىاًكيىػةي (، قػاؿ: 35192/رقػـ 2/725مخرجػو بػف مبػي شػيبة فػي الم،ػنؼ )( 4) ، ٍبػفي  مي ػفٍ  ًىشىػاـو ػػفٍ  الثػكرم،  يػٍليىافى  عى  عى

ؿو   (.1/377، انظر )التَّقريب: المزني الرحمف عبد بف عبيداألثر". كالرجؿ: »: قىاؿى  اٍلحى ىًف، عىفً  ،رىجي
 ( بمثمو .1/545/621) اجامع بياف الْمـ كف مو  مخرجو القرطبي في :تخريج األثر

 .معاوية بف ىشاـ  لكجكد الراكم، حسف لذاتو: الحكـ عمى االسناد
الْجمي كابػف  كذكره ،ثقة داكد مبي، كقاؿ المديني: مقـك حديثا ك،دكؽ، كقاؿ بذاؾ كليس ،الح: مْيف بف قاؿ عنو 

، كقاؿ الحديث كثير ،،دكقان  كاف  ْد بف قاؿ،  الخطأ كثير ىك حنبؿ بف محمد: ؿقا الث قات، في كابف شاىيف حباف
 ، كقاؿ ابف حجر: ،دكقمو مكىاـ .كالثكرم حمزة عف ثقةالذىبي: ثقة 

ػػػػػديؿ البػػػػػف حػػػػػػاتـ)  ،(1/433) الث قػػػػػػات لمْجمػػػػػي (،6/370انظػػػػػر: الطبقػػػػػات) (، الث قػػػػػات البػػػػػػف 3/385الجػػػػػػرح كالتَّْ
 (.1/538(،التَّقريب)10/216( تيذيب التَّيذيب)2/277(، الكاشؼ)9/166حباف)
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 : قميد األعمىالتا تحريـ  - ج

حلػاظ عمييػا كعمػى كجكدىػا كما يتْمؽ بال ،مف  يئات المرء في كجكده مف يْمؽ إن انيتو إفَّ 
قميػد التَّ لكر في  مبياتيا مف تْطيؿ كانتقاص كالتَّ ك  ،ظر إلى عكاقبياالنَّ بقة لكجكده دكف  ا بممار ات

َُِقِف َوَؿْقِمِف َمو َهِذِه ]: قاؿ ا تعالىكما  ،ريْة اإل بلميةالذم عابتو الشَّ ، األعمى ِٕ ل افت  ًَمَِّقُؾ افت  إِْذ َؿوَل 

و َظوـُِػقَن * َؿوُفقا َوَجْدَكو ْؿ ِِف َضََلٍل ُمبٍِغ  َأْكُتْؿ َْلَ ـُ وُؤ َُ ـُْتْؿ َأْكُتْؿ َوآ ـُ ـَ * َؿوَل َفَؼْد  و َظوُِِدي وَءَكو َْلَ َُ : األنبياء ] [آ
كم بػػػالنَّ  ح،ػػػيفالتَّ لػػػو األكلكيػػػة  فػػػي  قميػػػد األعمػػػى كتكجييػػػو لم،ػػػكابالتَّ مػػػف  التَّلكيػػػرف،ػػػيانة [، 52
 .ميـلكير ال َّ لمتَّ 

، َلَتْتػَبُعفا َسػَنَف َمػْف َكػاَف َقػْبَمُكـْ »: َقػاؿَ ،  بػيالنا َعػِف ،  َأِبي َسػِعيٍد الُخػْدِري   كقد كرد عىفٍ 
الَيُيػوُد ، َيػا َرُسػوَؿ الماػوِ : ُقْمَنػا، «َتِبْعُتُمػوُىـْ  ( 1) َحتاى َلْو َدَخمُػوا ُجْحػَر َضػب  ، ِشْبرًا ِشْبرًا َوِذرَاًعا ِبِذرَاعٍ 

 ( 2) !!«َفَمفْ »: َصاَرى  َقاؿَ النا وَ 

ػػكالػػذ   ،بركالل معمػػـ  بالش ػ رسػػوؿ ا ،ػػد بػو مػا قإفَّ  مثيػػؿ بشػػدة التَّ ب ىػك راع كجحػر ال َّ
فىًينَّييـ القتلائيـ الثىارىـ كاتباعيـ طػرائقيـ لىػك دخميػكا ًفػي ، ب كردائتوالمكافقة ليـ كمع  يؽ جحر ال َّ 
لػػذا  ،(3) ت ال فػػي الكلػػركالمػػراد المكافقػػة فػػي المْا،ػػي كالمخاللػػا ،مثػػؿ ىىػػذىا الٌ ػػيؽ الػػرًَّدمء لكافقػػكىـ

م،ػحاب القػكل الْقميػة مٌف  شػؾببلألنػو ، قميد األعمى المػذمكـالتَّ بكم الْظيـ مف النَّ حذير التَّ كاف ىذا 
ػػػ مْػػػو بقػػػائيـ قميػػػد األعمػػػى بْػػػدالتَّ إثػػػر ىػػػذا كالممكػػػات الذىنيػػػة  ْؼ مػػػٌدة مػػػف الػػػزمف  يت،ػػػلكف بال َّ

راحػػؿ البدائيػػة لمحيػػاة كيْيشػػكف حيػػاةن مشػػبو بحيػػاة يايػػة يبقػػكف فػػي المالنَّ كفػػي ، كاال ػػمحبلؿ تػػدريجيان 
 .بْض ببلد شرؽ ال يا كاليند كغيرىاماف المْا،ر في ماثيؿ في ىذا الزَّ التَّ ك  ،البيائـ كما عباد البقر

 . موؾ الفكريحماية الس  : الثااني الَمْقَصدُ 

ػ، ابؽبكم الحدكد لمتلكير كىذا ما ات ح لنا في المبحث ال َّ النَّ قد ر ـ اليدم  مككيات مما ال ز
كىػي  ،ي ػبط حػدكد انطبلقيػا كالْمػؿ بيػا   رسػوؿ اف،التَّلكيػري تميػزت بنتاجيػا بْػد التَّػاللكرية 

ػ التَّلكيػركبناء  ،ميمة في تح،يف اللكر إال منػو ، عمػى قػدر متْػكب عميػوفػيذا مػا كػاف اللكػر  ،ميـال َّ
                                                           

ْىػػرى ألنَّ دكيبػػة تشػػبو الػػكرف تىٍأكيمػػو اأٍلىٍعػػرىاب، كىا: ( ال ػػب1) تقػػكؿ اٍل : انظػػرب: ىيػػكى قىاً ػػي الطيػػر كالبيػػائـ، ثىػػى  ػػبة، كى
 .(16/43(، عمدة القارم لمْيني )3/70ياية في غريب الحديث )النَّ 
(، 3456/رقػـ 4/169بيػاء، بػاب مػا ذكػر عػف بنػي إ ػرائيؿ، )ألنَّ محاديػث ا( مخرجو البخارم في ،ػحيحو، كتػاب 2)

، قىاؿى قاؿ:  دَّثىنىا مىبيك غى َّافى ، حى ـى ٍريى يدي ٍبفي مىًبي مى ًْ دَّثىنىا  ى يدو : حى ًْ ٍف مىًبي  ى ، عى ، عىٍف عىطىاًء ٍبًف يى ىارو ٍيدي ٍبفي مىٍ مىـى دَّثىًني زى  حى
ٍنوي، مىفَّ   الحديث". ": قىاؿى  ، النابيعى

 (.16/44عمدة القارم لمْيني ): ( انظر3)
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كلػف ينػت  لمتطبيػؽ  غيػر قابػؿ ف ػيككفاة ظػر فػي الحيػالنَّ غير من جـ مػع مقيػاس األعمػاؿ مك كجيػة 
اقػي القابػؿ لمتطبيػؽ قػد حػذر بػكم ،ػاحب اللكػر الرَّ النَّ لػذالؾ كػاف اليػدم  ،قػكيـال  مكؾ اللكرمالعنو 

مف مجؿ الحلاظ عمى كاقْية تتحكؿ إلى ملاىيـ قابمة لمتطبيؽ ي قد التَّ مبية مككيات اللكرية ال َّ مف ال َّ 
اللكػر ال ي ػبط  ػمكؾ اإلن ػاف كال يكيلػو إال إذا تحػٌكؿ إلػى ": ف عميألنو كما يقكؿ يا يف ب  البشر

. كبْبارة مخرل إال إذا  مػارس عمميػان فيف محكاـ اإلن اف عمى الكاقع ال تتحٌكؿ إلى  ػمكؾ كال تي ، مليـك
كفكػػرة ، فكػػرة كاحػػدة تجْػػؿ مػػف اإلن ػػاف  يْبػػد بقػػران مك حجػػران ،ػػنمان ، ك م،ػػبحت ملػػاىيـ لػػدل اإلن ػػاف

 .(1) نـ!إن انان الخر يذبح تمؾ البقرة ك يحمؿ اللأس ليك ر ذلؾ ال،َّ مخرل تجْؿ 
ػالنَّ لذا كاف المني   ت  عنػو مكؾ اللكػرم الػذم ينػبكم في تح،يف اللكر مػف خػبلؿ حمايػة ال  
 : منيا ،بالْقؿ الم مـ كطريقة تلكيره خؿز يي عف ممكر تي النَّ ب مبية الْقؿ مك إيجابيتو 

 يي عف اإٍلم عي ة.النا  - أ
، كىػذا مػف المػذمـك الْقمػي ،حػؽالفاإلمْية ىػي اتبػاع األقػكل عمػى غيػر ب،ػيرة كعمػى غيػر 

ال رمم  فبيػا ي،ػبح المػرء تبْػان ، كتتجو الْقمية نحك مرادىـ، فييا لمتلكر بما يخالؼ األقكل فبل مجاؿى 
: قػاؿ بػف مسػعود الماػوِ  َعْبػدُ  كقد كرد فػي األثػر عػف، فتنحط قدراتو، لو فيطمس كجكده كشخ،يتو

 اسالنَّػ مػع منػا يقػكؿ الذم قاؿ ؟!اإلمْة كما قيؿ، (2) «َذِلؾَ  َبْيفَ  ِإماَعةً  َتْغدُ  َواَل  ُمَتَعم ًما َأوْ  َعاِلًما اْغدُ »
ْىػؾى أًلىنَّػوي الى رىٍممى لىػوي يىٍرًجػعي ًإلىٍيػًو كاٍلميقىم ػدي الَّػذً ك  ػدو مىنىػا مى يىقيكؿي ًلكيؿ  مىحى ْنػا ييتىاًبعي كيؿَّ نىاًعؽو كى ػؿي ًدينىػوي تىاًب ْى م يىٍج

ٍ يىةو كىالى تىٍحً،يًؿ بيٍرىىافو  ٍيًرًه ًببلى ري  .(3) ًلًديًف غى

                                                           

  .( 4) ،يا يف بف لْمي ،مجمة اللكر الجديد . كال مكؾ اللكر بيف القطيْة (1)
دَّثىنىا(،قاؿ: 140/رقـ1/43بف  ْداف في جزءه )مخرجو  (2) ، حى ٍْدىافي دَّثىنىا: قىاؿى   ى ، حى ، عىفٍ   يٍليىافي ، عىفٍ  عىاً،ـو  ًزرٍّ

ٍبدي  قىاؿى : قىاؿى   "األثر". : المَّوً  عى
نىا387/رقـ 1/267في مدخؿ ال نف الكبرل ) ، ٍبفي  اٍلحي ىٍيفً  مىبيك (، مىٍخبىرى ٍْلىرو  مىبيك مبنا ًبٍشرىافى مَّدي  جى ك ٍبفي  ميحى زَّازي  عىٍمرو . الرَّ

نىا ح مَّدو  مىبيك كىمىٍخبىرى ٍبدي  ميحى ، ييك يؼى  ٍبفي  المَّوً  عى يدً  مىبيك مبنا اأٍلىٍ،بىيىاًنيز ًْ ٍْدىافي  ثنا: قىاالى  اأٍلىٍعرىاًبي   ٍبفي   ى ، ٍبفي   ى  ثنا نىٍ،رو
اً،ـو بف بيدلة عىفٍ  ، يٍليىافي بف عيينة  "األثر" : الماوِ  َعْبدُ قاؿ: ًزرٍّبف حبيش قىاؿى  عىفٍ  ،عى
 : تخريج األثر

 الْمـ جامع في قرطبيال( مف طريؽ  ْداف بف ن،ر بملظو، ك 387/رقـ 1/267البييقي في ال نف الكبرل)كمخرجو 
 طريؽ  لياف بف عيينة بو .  كبلىما مفك  بملظو  الحميدم طريؽ مف( 1/143/145) كالبياف

 (30كىك ،دكؽ  بؽ ترجمتو ) لكجكد  ْداف بف ن،رلذاتو  حسف: واسناد األثر
 ثقة: ف حجرفقد قاؿ عنو اب عبد ا بف الزبير الحميديفقد تابع  ْداف بف ن،ر،  ويرتقى إلى الصحي  لغيره

يذيب التَّ ( كتيذيب 1/303يذيب)التَّ تقريب : انظرعيينة"،  بف في اسالنَّ  مثبت ك"ى: حاتـ مبك كقاؿ ،فقيو حافظ
(5/215.) 
 (.6/123تحلة األحكذم )(، ك 1/56اللائؽ في غريب الحديث ألبك القا ـ الزمخشرم ): ( انظر3)
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 تبديد الخرافات. - ب

فيػػي ، تميػػزت بلتحيػػا لؤلعػػيف كاآلذاف كتجميػػة الب،ػػائر كاألذىػػاف   محمػػد بمػػا مف ر ػػالة
كعػف  ػمكر ، ،ػكرتَّ الي تنشػأ عػف االنحػراؼ فػي التَّػالجػديرة بتح،ػيف الْقػؿ الم ػمـ بػدرء الخرافػات 

ػػ  الْمػػـ ككثػػرة الجيػػؿ ، حيحكاالعتقػػاد بمػػا ال ينلػػع كال ي ػػر كال يمتػػئـ مػػع المنطػػؽ ال ػػميـ كالكاقػػع ال،َّ
تكشؼ عف ىرائيا    ، " بأنيا تأخذ مجراىا في الحياة كىي تْمف عف باطميا ي كتب عنيا الغزاليالتَّ ك 

كقػػد تأخػػذ بْػػض مقدماتػػو كبْػػض ، ؿكت ػػتْير مػػف الحػػؽ لبك ػػو المقبػػك ، تػػدارم مجكنيػػا بثػػكب الجػػد
 . (1)"  ثـ تتزيف بْد ذلؾ لممخدكعيف، نتائجو

 ،كىػي تْتبػر مػف ،ػنائع  الْ،ػر الجػاىميالخرافػة،  حري،ػان عمػى رد   بػيالنا  لػذلؾ كػاف
ي كانػػت بحاجػػة التَّػػك  ،فػػي تْميػػؿ الظػػكاىر كاأل ػػباب بنػػاء عمػػى غيػػر المنطقيػػة ي باتػػت ليػػـ  ػػببان التَّػػ

البشػػػػرم الم ػػػػمـ لي،ػػػؿ إلػػػػى ال ػػػػبلمة  التَّلكيػػػر ػػػػمكؾ   فْػػػدؿ  ر ػػػػكؿ الل ، الْقػػػػؿقػػػػؿ ك النَّ لتْميػػػؿ 
 : مف خبلؿ رسوؿ ا كما كرد عف   ،كاليدل

  ػػػخ النَّ ا ػػتكتاب مك ، ظػػػرالنَّ يػػي عػػف تْميػػػؽ بْػػض األشػػياء عمػػػى األكالد كغيػػرىـ  لػػدفع النَّ  -1
: َقػػػاؿَ  ، بػػػد امػػػف حػػػديث ع كمػػػا كرد –نْػػػكذ بػػػالل  - ألجػػػؿ محبػػػة األزكاج لزكجػػػاتيف

مػػائـ التَّ كالمق،ػػكد ب ،(2)«َوَلػػَة ِشػػْرؾٌ التا وَ ، َمػػاِئـَ التا وَ ، ِإفا الر َقػػى»َيقُػػوُؿ   َسػػِمْعُت َرُسػػوَؿ الماػػِو 
مس كػانكا فػي الجاىميػة يْتقػدكف مف ذلػؾ يػدفع جمع تميمة كىػي خػرز مك قػبلدة تْمػؽ فػي الػرَّ 

بػو محبػة  شػيء كانػت المػرمة تجمػب اك كالبلـ مخللػان كلة بك ر المثناة كفتح الك التَّ مما ، اآلفات
نمػا كػاف ذلػؾ مػف الش ػ، زكجيا كىك  رب مف ال حر ألنيـ مرادكا دفػع الم ػار كجمػب  رؾكام

                                                           

 (.1/18فقو ال يرة لمغزالي ): ( انظر1)
ػػدي ٍبػػفي قػػاؿ: (،3883/رقػػـ 6/31مػػائـ، رقػػـ )التَّ داكد فػػي  ػػننو، كتػػاب الطػػب، بػػاب تْميػػؽ  ك( مخرجػػو مبػػ2) مَّ ػػدَّثىنىا ميحى حى

زَّاًر، عى  ٍف يىٍحيىى ٍبًف اٍلجى ، عىٍف عىٍمًرك ٍبًف ميرَّةى، عى دَّثىنىا اأٍلىٍعمىشي ْىاًكيىةى، حى دَّثىنىا مىبيك مي ًء، حى ْىبلى ٍينىػبى اٍمػرىمى اٍل ٍبػًد ًف اٍبًف مىًخي زى ًة عى
ٍبًد المَّوً  المًَّو كىك عمرك ابف الحارث الثقلي ٍبًد المًَّو عىٍف عى ، اٍمرىمىًة عى ٍينىبى ٍْتي : قىاؿى  ، عىٍف زى " : يىقيكؿي  َرُسوَؿ الماِو  ىًم

 الحديث" 
 : تخريج الحديث

 ،( مطػػكالن 3615/رقػػـ 3/513بمثمػػو، ك محمػػد فػػي م ػػنده )( 3530 رقػػـ/2/1666) رقػػـ  ػػننو فػػي ماجػػو ابػػف مخرجػػو
 بزيػادة،( 6090 رقػـ/13/456) ،ػحيحو فػي حباف ابف كمخرجو ،بزيادة( 5208/رقـ 9/133مبك يْمى في م نده )ك 

بزيػػادة، ( 10503 رقػـ/10/213) الكبيػر المْجػػـ فػي بمثمػػو، كالطبرانػي( 1032 رقػـ/2/744) اإلبانػة فػػي بطػة كابػف
 شرح في كالبغكم ،بزيادة( 19603/رقـ 9/588نف الكبرل )ال  في كالبييقي بنحكه،( 5/417) م تدركو في كالحاكـ

 بزيادة جميْيـ مف طريؽ يحيى بف الجزار بيذا اإل ناد . ( 3240 رقـ/12/157) ال زنة
 .(331 رقـ/1/648) ال،حيحو األحاديث  م مة في األلباني ،ححولذاتو، صحي  : سناداالالحكـ عمى 
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في الجاىميػة  خرافة ما كاف  ائدان   ر كؿ الل  بدد كقد( 1)تْالى  الل المنافع مف عند غير 
كقد ادعكا ىذا عند مكت ، س كالقمرمنو يمكت مك يحيا رجؿ عظيـ عند حدكث ك كؼ الشم

َخَسَفِت الشاػْمُس : َقاؿَ  ،(2) َأِبي َبْكَرةَ مف حػديث فكما كرد ، فردىـ عف ذلؾ رسوؿ ا كلد 
، اُس ِإَلْيػوِ الناػَحتاى اْنَتَيى ِإَلى الَمْسِجِد َوثَػاَب ، َفَخَرَج َيُجر  ِرَداَءهُ    َعَمى َعْيِد َرُسوِؿ الماِو 

ـْ َرْكَعَتْيفِ َفَصماى بِ  ِإفا الشاْمَس َوالَقَمَر آَيتَػاِف ِمػْف »: َفَقاَؿ رسوؿ ا ، َفاْنَجَمِت الشاْمُس ، ِي
ناُيَمػػا اَل َيْخِسػػَفاِف ِلَمػػْوِت َأَحػػدٍ ، آَيػاِت الماػػوِ  َذا َكػاَف َذاَؾ َفَصػػم وا َواْدُعػػوا َحتاػػى ُيْكَشػػَؼ َمػػا ، َواِ  َواِ 

 .(3) «ِبُكـْ 
كقػد نلػى فػي حديثػػو ، الخاطئػػةقميػة بْػض الملػاىيـ الْ مػف يػػ مف بالخرافػةل  بػيالنا ح ،ػحَّ   -2

 بػيالنا َعػِف ، َأِبػي ُىَرْيػَرَة   حديثفلي ،الباطني الذم تككف مدخبلن لمخرافة التَّلكيرفي  مربْان 
  َ(4) «َواَل َىاَمَة َواَل َصَفرَ ، اَل َعْدَوى َواَل ِطَيَرةَ »: َقاؿ. 

يقػاؿ معػداه  ،عكل كالبقػكل مػف اإلرعػاء كاإلبقػاءالْدكل ا ػـ مػف اإلعػداء كػالرَّ  مفَّ  ": ابف األثيركذكر 
فتتقػى  كذلػؾ مف يكػكف ببْيػر جػرب مػثبلن ، كىػك مف ي،ػيبو مثػؿ مػا ب،ػاحب الػداءالداء يْديو إعداء 

 مف يتْدل ما بو مف الجرب إلييا في،يبيا ما م،ابو كقد مبطمو اإل بلـ حذاران  ،مخالطتو بيبؿ مخرل

في البطف كىي دكد ككانكا يْتقدكف مف في الػبطف دابػة تيػي  عنػد الجػكع  كابه دى  ىك : رى لى ،ى ى كمْن 
ىامػػة إف الْػػرب كانػػت تْتقػػػد مف كالككانػػت الْػػرب تراىػػا معػػػدل مػػف الجػػرب  ،كربمػػا قتمػػت ،ػػاحبيا

                                                           

 (.10/196فتح البارم ): ( انظر1)
ٍبد الْزم ٍبف غيرة ٍبف عػكؼ : ، كا موبكرة أبو( 2) مىمة ٍبف عى نليع ٍبف الحارث ٍبف كمدة ٍبف عىٍمرك ٍبف عبلج ٍبف مىًبي  ى

 مية، جارية الحػارث بػف : ىيكى ابف م ركح، مكلى الحارث بف كمدة. كممو: ق ي. كقيؿ: ٍبف ثقيؼ الثقلي، كا ـ ثقيؼ
فأ ػػمـ، ككنػػي مبػػا بكػػرة « بكػػرة»مػػف ح،ػػف الطػػائؼ ًفػػي  ا  رسػػوؿكمػػدة مي ػػان، كىػػك ممػػف نػػزؿ يػػـك الطػػائؼ إلػػى 

ػػػػافى مبػػػػك بكػػػػرة يقػػػػكؿ. منػػػػا مػػػػف إخػػػػكانكـ ًفػػػػي الػػػػديف، كمنػػػػا مػػػػكلى ،رسػػػػوؿ ا كمعتقػػػػو  كى  كىػػػػك مْػػػػدكد ًفػػػػي مكاليػػػػو، كى
ف مبػػػػى  رسػػػػوؿ ا ػػػػافى مبػػػػك بكػػػػرة مػػػػف ف ػػػػبلء م،ػػػػحاب النَّػػػػ، كام كى  اس إال مف ين ػػػػبكني، فأنػػػػا نليػػػػع بػػػػف م ػػػػركح، كى

 ( [.4/578( كم د الغابة )7/39اإل،ابة في تمييزال،حابة ): ك،الحييـ ]انظر ؿ ا رسو
ػدَّثىنىا قػاؿ: (، 1063/رقػـ 2/39( مخرجو البخارم في ،حيح، كتاب ال،بلة، باب ال،ػبلة فػي ك ػكؼ القمػر، )3) حى

، قىاؿى  ٍْمىرو ٍبدي الكىاًرًث، قىاؿى : مىبيك مى دَّثىنىا عى ،: حى دَّثىنىا ييكنيسي ٍف مىًبي بىٍكرىةى  حى ًف الحى ىًف، عى : َرُسوِؿ الماِو  .. فقاؿ: ، قىاؿى عى
 " الحديث".

، قػاؿ: (، 5757/رقػـ 7/35( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب الطب، باب ال ىامػة، )4) كىػـً ػدي ٍبػفي الحى مَّ ػدَّثىنىا ميحى حى
ػػدَّثىنىا  نىػػػا مى النَّ حى ، مىٍخبىرى نىػػػا ًإٍ ػػرىاًئيؿي ، مىٍخبىرى ٍيػػرىةى ٍ ػػري ػػٍف مىبًػػػي ىيرى ، عى ػػػاًلحو ػػػٍف مىبًػػي ،ى ، عى ً،ػػيفو ػػًف  ، بيػػك حى " : قىػػػاؿى   النابػػػيعى

 الحديث".
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   .(1)عظاـ الميت كقيؿ ركحو تنقمب ىامة تطير"

ب الػػػذيف كانػػػت عقػػػكلييـ تػػػرزح تحػػػت ممػػػاـ جمػػػاىير كبيػػػرة مػػػف الْػػػر   رسػػػوُؿ المّػػػو كقػػػؼ   -3
كاألكىاـ  ،يْمف عف نياية عيد األفكارل ،مف الزىمف األفكار كالمْتقدات الخرافية ردحان طكيبلن 

».. : عػف رسػوؿ ا   حديث جابر بف عبػد اكمف ذلؾ  ،الجاىمية في خطبة الكداع
الخرافػات    بػيالنا فبيػذا يبػدد  ،(2) .«.يا َمْوُضوعٌ َأاَل ُكؿ  َشْيٍء ِمْف َأْمِر اْلَجاِىِمياِة َتْحَت َقَدمَ 

  كاالرتقاء بو ،ي تييف الْقؿ ك بلمة تلكيره لتح،ينوالتَّ 
 عصب.التا يي عف النا   - ت

 دكمػان  مكحزبػو كقكمو مىمو، في خطأ مك ،كابان  كاف ميما ممرو  مم الم مـ اإلن اف يرل حينما
ْ،ػب الػذم  التَّ فينمػا ىػذا ىػك ، يس عمى رمم قكمػوىك الخطأ ألنو ل كرمم مف يخاللو، ال،كاب عيف

فيػػذا مػا يػػ دم ب،ػػاحبو إلػػى ، بمػا يلكػػركف فقػػط التَّلكيػػريكقػؼ الْقميػػة إلػػى محطػػة تلكيػر كاحػػدة كىػػك 
 حازمػان  مكقلػان   لرسػوؿ ا ؾ كػاف لػذل ،المنيػيز عنيػابْيػة التَّ قميػد ك التَّ فينػت  عنيػا ، إعداـ شخ،يتو

 : مف خبلؿ الرتكاز عميوْ،ب كاالتَّ يي عف النَّ  في
كالخرافػػػػات  ،يػػػدقالالتَّ ي تتحػػػاكـ لمْػػػػادات ك التَّػػػػْ،ػػػب كاعتبارىػػػػا مػػػف  ػػػػمات الجاىميػػػة التَّ ذـ   -1

" َأْرَبٌع ِفي ُأماِتي : َقاؿَ   بيالنا َأفا ،  َأَبي َماِلٍؾ اأْلَْشَعِريا حػديث  فلي، رعكتقدميا عمى الشَّ 
َوااْلْسِتْسػَقاُء ، َوالطاْعػُف ِفػي اأْلَْنَسػابِ ، اْلَفْخُر ِفي اأْلَْحَسػابِ : ُكوَنُيفا اَل َيْترُ ، ِمْف َأْمِر اْلَجاِىِمياةِ 

 .(3)َياَحُة "النا وَ  ،ُجوـِ النا بِ 

فقاؿ ،ي تْتبػر مىػـ م ػببات الْ،ػبيةالتَّػلرقػة التَّ تكافؽ مع القرالف الْظيـ فػي تبديػد طبقػات    -2
َو ]: تْالى و َخَؾْؼـَوافـ  َيو َأُّيم أَرَمُؽْؿ وُس إِك  ـْ ْؿ ُصُعقًُو َوَؿَبوئَِؾ فَِتَعأوَرُؾقا إِن  َأ ـُ ٍر َوُأْكَثك َوَجَعْؾـَو ـَ ـْ َذ ْؿ ِم ـُ

ؿْ  ـُ  َقػدْ ": َقػاؿَ   َأفا َرُسػوَؿ الماػِو  أبػي ىريػرة  كفػي حػديث[، 8: الحجػرات] [ِظـَْد اهلل ِ َأْتَؼو

                                                           

 (.3/35ياية في غريب الحديث كاألثر ): النَّ ( انظر1)
ػدَّثىنىا مىبيػك بىٍكػًر ٍبػفي قػاؿ: (،1218/رقػـ 2/886) ، النابػي( مخرجو م مـ فػي ،ػحيحو، كتػاب الحػ ، بػاب حجػة 2) حى

ػػيٍ  ، قىػػاؿى مىبيػػك بىٍكػػرو مىبًػػي شى ػػاًتـو ػػٍف حى ْنػػا عى ًمي ، جى ـى اؽي ٍبػػفي ًإٍبػػرىاًىي ٍ ػػحى لىػػًر ٍبػػًف : بىةى، كىاًم ٍْ ػػٍف جى ، عى ػػدىًنيز اًعيؿى اٍلمى ـي ٍبػػفي ًإٍ ػػمى ػػاًت ػػدَّثىنىا حى حى
ٍف مىًبيًو، قىاؿى  ، عى مَّدو ٍبًد اللً  عف: ميحى اًبًر ٍبًف عى  الحديث " ": قاؿ رسوؿ ا عف   جى

ػدَّثىنىا مىبيػك بىٍكػًر قػاؿ: (، 934/رقـ 2/644ياحة، )النَّ شديد في التَّ  مـ في ،حيحو، كتاب الجنائز، باب ( مخرجو م3) حى
ػػكرو  اؽي ٍبػػفي مىٍن،ي ػػدَّثىًني ًإٍ ػػحى ػػدَّثىنىا مىبىػػافي ٍبػػفي يىًزيػػدى، ح كحى ، حى لَّػػافي ػػدَّثىنىا عى ػػٍيبىةى، حى بَّػػافي  -كىالمٍَّلػػظي لىػػوي  -ٍبػػفي مىبًػػي شى نىػػا حى ٍبػػفي  مىٍخبىرى

اًلػؾو  دَّثىػوي مىفَّ مىبىػا مى ، حى ـو دَّثىػوي مىفَّ مىبىػا  ىػبلَّ ٍيػدنا، حى ػدَّثىنىا يىٍحيىػى، مىفَّ زى ، حى ػدَّثىنىا مىبىػافي ، حى ؿو ْىًرٌم  ًىبلى دَّثىػوي مىفَّ اأٍلىٍشػ   النابػي، حى
 ." الحديث ": قىاؿى 



ـي تـظقؿفو، ِف ومتطؾبوت افػؽريي، ووشوئؾفو احلصوكي أكقاع  َم  افـ بقيي اف

 

 83 

  الثَّاني الَغْصُل

 الحصانظ أنواع

ـْ ُعب ياػةَ  اُس الناػوَ ، َوَفػاِجٌر َشػِقيٌّ ، ُمػْؤِمٌف َتِقػيٌّ ، َوَفْخَرَىػا ِباآْلَبػاءِ اْلَجاِىِمياػِة  ( 1) َأْذَىَب الماُو َعْنُك
ـُ ِمْف ُترَابٍ  ـَ َوآَد   (2) ".َبُنو آَد

َأفا  ،فمػف حػديث بػف ىريػرة عنػدما تبػرم منيػا  ،فػي ذـ الْ،ػبيةحازمػان   رسػوؿ اكاف   -3
ياػ رَاَيةٍ  َتْحتَ  َقاَتؿَ  َوَمفْ : قاؿ َرُسوَؿ الماِو   َأوْ  َعَصػَبٍة، ِإَلػى َيػْدُعو َأوْ  ِلَعَصػَبٍة، َيْغَضػبُ  ةٍ ِعم 

 ،(3)ٌة" َجاِىِميا  َفِقْتَمةٌ  َفُقِتَؿ، َعَصَبًة، َيْنُصرُ 

َرُجػاًل ، َرُجٌؿ ِمَف الُمَيػاِجِريفَ  ( 4) َفَكَسعَ  –قاؿ كنا  َمراًة ِفي َجْيٍش  جابر بف عبد ا  في حديثو 
 َفَسػػػِمَع َذِلػػػؾَ ، َيػػػا َلْمُمَيػػػاِجِريفَ : َوَقػػػاَؿ الُمَيػػػاِجِري  ، َيػػػا َلْنَْنَصػػػارِ : َصػػػاِري  َفَقػػػاَؿ اأَلنْ ، ِمػػػَف اأَلْنَصػػػارِ 
َكَسػَع َرُجػٌؿ ِمػَف الُمَيػاِجِريَف ، َيا َرُسػوَؿ الماػوِ : َقاُلوا« َما َباُؿ َدْعَوى الَجاِىِمياةِ »: َفَقاؿَ    َرُسوُؿ الماوِ 

                                                           

، ا: ( عيب يَّةى 1) تيٍك ىري ـٌ عينييا كى ًٍْني الًكٍبر، كتي ى  (. 2/169ياية في غريب الحديث ): النَّ نظريى
ػةى قػاؿ: (، 3956/ رقـ6/735كتاب المناقب،) ،رمذم في  ننوالتَّ مخرجو ( 2) ٍمقىمى كفي ٍبػفي ميك ىػى ٍبػًف مىبًػي عى ػدَّثىنىا ىىػاري حى

دىًنيز قىاؿى  دَّثىًني مىًبي: اٍللىٍرًكمز اٍلمى يًد ٍبًف مى  ،حى ًْ ، عىٍف  ى ٍْدو ٍف ًىشىاـً ٍبًف  ى ػٍف عى ٍف مىًبيًو كي اف مكلى مـ شريؾ، عى ، عى يدو ًْ ًبي  ى
ٍيرىةى   ،حيح .  ح ف: رمذمالتَّ  كقاؿ ،" الحديث": قاؿ  النابيعف ،مىًبي ىيرى

 : تخريج الحديث
كقػػاؿ التَّرمػػذم  ( بزيػػادة3955/رقػػـ 6/228رمػػذم فػػي  ػػننو )التَّ ك  ،(5116/رقػػـ 7/438) فػػي  ػػننو مخرجػػو مبػػك داكد

 عمػػرك بػػف الممػػؾ عبػػد طريػػؽ مػػف( 8735 رقػػـ/14/349) م ػػنده فػػي محمػػد كمخرجػػواألكؿ،  ىػػذا عنػػدم م،ػػح مػػف
 م ػػنده فػػي البػػزار مخرجػػو، ك بمثمػػو الزبيػػر بػػف الل عبػػد بػػف محمػػد طريػػؽ مػػف( 8736 رقػػـ/14/349) مي ػػان  ك بمثمػػو،

(، 7/125/4764شػْب اإليمػاف) البييقػي فػيك  ،(110 رقػـ/1/261)كحيػدالتَّ  فػي منػده كابػف،(8526 رقـ/15/170)
محمػػد ( عػػف  ،( كميػػـ مػػف طريػػؽ مك ػػى بػػف مبػػي عمقمػػة بملظػػو، ثبلثػػتيـ) مك ػػ ى، عبػػد الممػػؾ1/59كابػػف الْ ػػاكر )

ٍْدو  ٍبفً  ًىشىاـً   بيذا اإل ناد .   ى
سناد الحديث ضعيؼ  .ُموَسى ْبِف َأِبي َعْمَقَمَة اْلَفْرِوي  اْلَمَدِني  : فيو ألفَّ  وا 

 مجيكؿ: حجر بفي ا كقاؿ (،214/ 4) االعتداؿ ىاركف في ميزاف كلده  كل عنو يركم عممت ما: "عنو الذىبي  قاؿ
 األحاديػػػػػػث  م ػػػػػػمة فػػػػػػي ح ػػػػػػف: األلبػػػػػػاني كقػػػػػػاؿالحاؿ ألنَّػػػػػػو عػػػػػػرؼ عينػػػػػػو،  مجيػػػػػػكؿ ، قمػػػػػػت(533فػػػػػػي التَّقريػػػػػػب )

 (، 3965،حيح لغيره في تْميقو عمى  نف مبي داكد ): كقاؿ األرن كط، (162 رقـ/1/299)ال،حيحة
ٍمقىمىةى  مىًبي ٍبفً  ميك ىى تابع فقد .لغيره الحسف إلى ناداإلس ويرتقي دىًنيز  اٍللىٍرًكمز  عى حيػث محمد بف عبد ا بف الزبير اٍلمى

 (. 1/478قريب): التَّ انظر ثبت ثقة: قاؿ عنو ابفي حجر
كـً  اأٍلىٍمػػرً  بىػػابي  ،مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب اإلمػػارة(  3) ػػةً  ًبميػػزي مىاعى  إلػػى الػػدعاة كتحػػذير اٍلًلػػتىفً  كرً ظيييػػ ًعٍنػػدى  اٍلجى

دَّثىنىا ،قاؿ:(1848/رقـ3/1476الكلر ) ، ٍبفي  شىٍيبىافي  حى كخى دَّثىنىا فىرز ًريره  حى ًٍْني جى ، اٍبفى  يى اًزـو دَّثىنىا حى ، ٍبفي  ؤلفَّ غىيٍ  حى ًريرو  عىفٍ  جى
، ٍبفً  قىٍيسً  مىًبي ٍيرىةى  مىًبي عىفٍ  ًريىاحو  . "الحديث": قىاؿى  مىنَّوي  النابي عىفً  ،ىيرى

رىب ديبيرىه بيىده، انظر: ( كى ىعى 4)   (.4/173) ياية في غريبالنَّ : مىٍم  ى
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الػدعاء بػدعكل " : رحمػو الل ـ القػي   كقػاؿ ابػفي  ،(1) «ُعوَىػا َفِإناَيػا ُمْنِتَنػةٌ دَ »: َفَقػاؿَ ، َرُجػاًل ِمػَف اأَلْنَصػارِ 
كتل ػيؿ  ،ْ،ب إلػى المػذاىب كالطكائػؼ كالمشػايخالتَّ عاء إلى القبائؿ كالْ،بية كمثمو الجاىمية كالدز 

اء كقػد جػ( 2) "كيكالي عميو كيْادم فكؿ ىذا مػف دعػكل الجاىميػة ،بْ يـ عمى بْض يدعك إلى ذلؾ
حينمػا اعتبػر القػرالف الكػريـ منيػا مػف ،ػلات الػذيف كلػركا فػي   مع الحـز القرالنػي متكافقان  بكمالنَّ اليدم 

وِهؾِق أيِ ]: قولو تعػالى ِؿق َي ََحِق َي اْْلَ َػُروا ِِف ُؿُؾقِِبُِؿ احْلَ ـَ ـَ  عػائؽ  فالْ،ػبية [، 26: اللػتح ] [إِْذ َجَعَؾ اف ِذي
ػػ التَّلكيػػرمػػف عكائػػؽ  لػػذا كػػاف األكلػػى مػػف مجػػؿ تح،ػػيف الْقميػػة الم ػػممة األخػػذ بمػػا كرد عػػف  ،ميـال َّ
 شػػػدد إلػػػى الجماعػػػات مك األحػػػزاب فػػػي كػػػؿ الْ،ػػػكر كخ،ك،ػػػان التَّ ْ،ػػػب ك التَّ كتػػػرؾ  رسػػػوؿ ا 

ْ،ػػػب إلػػػى ديػػػف الل عػػػز كجػػػؿ كدعكتػػػو فقػػػط الػػػذم ال يػػػدعك دكمػػػان إال إلػػػى التَّ ك ، ع،ػػػرنا الحا ػػػر
 .كاب كالخيرال،َّ 

 اع اليوى.يي عف اتبالنا  - ث

، إال إذا ابتْػد عػف ىػكاه ك ػمَّـ عقمػو كنل ػو لحكػـ الل كممػرهإف الْبد اليككف م ممان لل تْالى 
ػػا مػػػف يريػػػد مْرفػػػة الحػػػؽ مػػف خػػػبلؿ مقػػػكاؿ مػػػف عيرفػػػكا بػػالزيغ كاليػػػكل فينَّػػػو قػػػؿَّ مف ي،ػػػؿ لممػػػني  ، ممَّ

 . اإل بلمي ال،حيح

ـي كام ، ل ية اإلن انية  متيا عجكلة ال تشبعالنَّ  إفَّ  رغبتػو ىػذه فػي كػؿ  ذا راعي اإلن ػاف الم ػم
فقػد ، ي ك ػْيا اإل ػبلـالتَّػكال ػكابط  ،عف الحػدكد بْيدان نيا كعمؿ عمى ذلؾ  ما يشتييو في ىذه الدز 

فبػػذلؾ تتْطػػؿ مداركػػو كي ػػكء  ،،ػػر كاللػػ ادمع كالبى  ػػمح ليػػكاه بتْطيػػؿ ك ػػائؿ المْرفػػة لديػػو مػػف ال َّػػ
 يَأِبػ كمػا فػي حػديث ،بػاع اليػكميػي عػف ات  النَّ  م  فػيْطيػؿ اللكػر لتَّ ابػكم عػف النَّ يػي النَّ فكػاف ، تلكيػره
  ،(3) «ُحب َؾ الشاْيَء ُيْعِمي َوُيِصـ  »،: عف رسوؿ ا : قاؿ: قاؿ   الداْرَداءِ 

                                                           

أْؿ َأْم ][ 154: ]ص []َشَقاٌء َظَؾْقِفؿْ : ( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب تل ير القرالف، بىابي قىٍكًلػوً 1) َأْشَتْغَػْرَت َْلُ

أ ـْ َيْغِػأَر اهلل ُ َْلُ أْؿ، َفأ َتْغِػْر َْلُ َْ ػدَّثىنىا ، قػاؿ: [4905/رقػـ 6/154][، 6: ]المنػافقكف  ْؿ، إِن  اهلل َ َٓ َُّيْأِدي افَؼأْقَم افَػوِشأِؼغَ َمْ َت حى
ك ، قىاؿى عىٍمره دَّثىنىا  يٍليىافي ، حى ًميٌّ ٍنييمىا،: عى ٍبًد المًَّو رىً يى المَّوي عى اًبرى ٍبفى عى ٍْتي جى  " الحديث".: فىقىاؿى  َرُسوُؿ الماِو ...  ىًم

 (.2/431زاد المْاد في ىدم خير الْياد ): انظر (2)
، بػػاب فػػي اليػػكل، )النَّػػ(  مخرجػػو مبػػي داكد فػػي  ػػننو، مبػػكاب 3) ػػ(،5130/رقػػـ7/448ـك ، قػػاؿ: حى ٍيحو ٍيػػكىةي ٍبػػفي شيػػرى دَّثىنىا حى

مَّدو الثَّ  اًلًد ٍبًف ميحى ، عىٍف خى ـى ٍريى ٍف مىًبي بىٍكًر ٍبًف مىًبي مى دَّثىنىا بىًقيَّةي، عى ًؿ ٍبػًف مىبًػي الػدٍَّردىاءً حى ػٍف بًػبلى ، عى ػفٍ  قىًلػي  عػف  الػدٍَّردىاءً  مىبًػي عى
 . "الحديث": قاؿ  النابي

 : تخريج الحديث
 ،(27548 رقػػػـ/  45/533)بنحػػػكه، ك( 21694 رقػػػـ/ 36/25) م ػػػنده فػػػيمخرجػػػو  عبػػػد الل بػػػف محمػػػد عػػػف مبيػػػو 

 =الكنػى فػي الػدكالبي ك ،(4125 رقػـ/10/62) م نده في ركالبزا ،(1853 رقـ/2/107)الكبير اريخالتَّ  في كالبخارم
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اعتبػر القػرالف  كقػد ،(1)"..عف عيكب المحبػكب يقيؿ في اليكل ػ يْم" : قاؿ الحافظ الْراقي 
بػػاع اليػػكل بْػػد تْطيػػؿ ك ػػائؿ اإلدراؾ لديػػو باتنحػػدار اإلن ػػاني لمم ػػمـ ىػػك اال مالكػػريـ  مف مػػف م ػػك 

عراضه  يٌّ ا تنارة الطريؽ لى  َأْن َتْعِدُفقا َوإِْن َتْؾأُقوا َأْو  َٓ َتت بُِعقا اَْلَقى ]: فقد قاؿ ا تعالى، عف الحؽ كام

وَن ًَُِم َتْعَؿُؾقَن َخبًِرا ُتْعِرُضقا ـَ عمػى إلػزاـ الحكػاـ النَّبكيػة  ال زػنةكقػد حر،ػت ، [135: ء ػاالنَّ ][َؾنِن  اهلل َ 
فلػي  بقػة األىػـ فػي المجتمػع الم ػمـ ابتػداء بيػـ كىػي الطَّ ، اجتناب اتباع اليكل كالْمؿ بما ي كؿ إليو

 َواَل َيْخَشػػُوا، " َأَخػػَذ الماػػُو َعَمػػى الُحكاػػاـِ َأْف اَل َيتاِبُعػػوا الَيػػَوى: عػػف الحسػػف البصػػريالحػػديث مكقػػكؼ 
 ( 2) َواَل َيْشَتُروا ِبآَياِتي َثَمًنا َقِمياًل..."، اَس النا 

ْىػػػػة كثيػػػػران فػػػػي مْرفػػػػة األدلػػػػة الشَّػػػػالنَّ كمػػػػف دالئػػػػؿ مْرفػػػػة مىػػػػؿ اليػػػػكل منَّيػػػػـ ييبْػػػػدكف  كال ، رعيةٍج
َـّ يختاركف مف الشَّ ، يتحاكمكف إالَّ إلى عقكليـ إفَّ : بػؿ لػك قيػؿ لبْ ػيـ، ريْة ما يكافؽ ىكاىـكمف ث

كا كمكثػركا كقػالكا، قػكؿ خطػأ كالػدليؿ عميػػو مػف كتػاب الل كػذا ككػذاىػذا ال منػتـ ممػاحككف   فمػػا : ل ػػجز

                                                                                                                                                                          

ػػػػكفػػػػي م ػػػػند  ،(4356/رقػػػػـ 4/334الطبرانػػػػي فػػػػي المْجػػػػـ األك ػػػػط )ك  ،(546 رقػػػػـ/1/309) كاأل ػػػػماء= امييف الشَّ
ػػػػػػ م ػػػػػػند فػػػػػػي كالق ػػػػػػاعي ،(1454/رقػػػػػـ 2/340) ك البييقػػػػػػي فػػػػػػي شػػػػػػْب اإليمػػػػػػاف  ،(219 رقػػػػػـ/1/157) يابالشَّ
ـى  مىًبي ٍبفً  بىٍكرً  مىًبي طريؽ عىفٍ مف كميـ ( بمثمو، 172/رقـ 1/70اآلداب )ك  (،407/رقـ 2/13) ٍريى كمخرجو البخارم  ،مى

كحميػد ابػف م ػمـ (   ،ككبلىمػا )مبػكبكر بملظػو،(  مػف طريػؽ حميػد ابػف م ػمـ 1853/رقػـ 2/107)اريخ "الكبيرالتَّ  في
 داء بو .عف ببلؿ بف مبي الدر 

ـَ الغساني بَ  وأبِ  فيو ألفَّ  ؛ضعيؼ: سنادالحكـ عمى اال  . اميالشا ْكِر ْبِف َأِبي َمْرَي
 ػْيؼ :  ػْيؼ منكػر الحػديث، كقػاؿ مبػك حػاتـ: كقػاؿ مبػك زرعػة ،مْػيف بػفي ا  ػْلوليس بشيء، ك : محمدعنو قاؿ 

قػاؿ ابػػف كثػؽ، : كقػاؿ الػذىبي ػْيؼ، :  ػػائي كالػدار قطنػيالنَّ الحػديث طرقػو ل،ػكص فاخػذكا متاعػو فػاختمط، كقػاؿ 
 .فاختمط  ضعيؼ: قمت ،رؽ بيتو فاختمط ْيؼ ككاف قد  : حجر
: قريػػبالتَّ (،2/351الكاشػػؼ) ،(،2/405ْػػديؿ )التَّ الجػػرح ك  (،9/9اريخ الكبيػػر )التَّػػ(، 4/411) الػػدكرم ركايػػة: انظػػر

 رقػػػػػـ/4/348) ال ػػػػػْيلة األحاديػػػػػث  م ػػػػػمة فػػػػي  ػػػػػْيؼ: األلبػػػػػاني كقػػػػػاؿ (،12/28) يػػػػػذيبالتَّ  تيػػػػذيب( 1/623)
 (،7/448ي داكد )مكقكفان في تْميقو عمى  نف مب ،حيح: كقاؿ األرن كط، (1868

(  369 رقػـ/1/181) القمػكب اعػتبلؿ فػي الخرائطػي الػذم مخرجػو ،.لغيره الحسف درجة إلى اإلسناد يرتقي اىدالشا وب
ػادٍ  ْبػفُ  َيْحَيػى َحػداثََنا: َقػاؿَ  اْلُغَبػِري   اْلَوِليدِ  ْبفُ  َعباادُ  َبْدرٍ  َأُبو َحداثََنا  َأِبػي َعػفْ  َحياػاَف، ْبػفُ  َجْعَفػرُ  َحػداثََنا: َقػاؿَ  جُ اأْلَْعػرَ  َحما
،   «َوُيِصـ   ُيْعِمي ْيءَ الشا  ُحب ؾَ »: الماِو  َرُسوؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  اأْلَْسَمِمي   َبْرَزةَ  َأِبي َعفْ  اْلَحَكـِ

: حجػػر ابػػفي  عنػػو اؿقػػ الغبػػري خالػػد بػػف الوليػػد بػػف عبػػاد إال ثقػػات ركاتػػو فكػػؿ  ح ػػف: والحكػػـ عمػػى اسػػناد الشػػاىد
 (.1/291) قريبالتَّ : انظر ،،دكؽ

 (.14/27عكف المْبكد، لمْظيـ البادم ): ( انظر1)
 (.9/67( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب األحكاـ، باب متى ي تكجب الرجؿ الق اء، )2)
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ت ؿؾقُب افذيـ ٓ يممـقن ُؤخرة وإذا ُذـر افأذيـ مأـ ]: بقولو تعالىمشبييـ  وإذا ُذـر اهلل وحَده اصؿلز 

 .ن أؿ الل الْافية كال بلمة  [45: الزمر] [دوكف إذا ُهؿ َيَتبؼون

 فرقة بيف األمة.التا نبذ  - ج

، ابقةمف األزماف ال َّ جدان م،ْب بكثير   ميمة الح،انة اللكرية  في ىذا الزمف تحديان  تبقى
فػي انشػغاؿ الْقػؿ عػف  ىي  ػببه ما ينت  عف اللرقة بيف الم مميف مف كيبلت كحركب ككركب  فيفَّ 

ػػ التَّلكيػػر تحلػػظ النَّبكيػػة  ال زػػنةفجػػاءت ، ةميـ الػػذم يشػػتت األمػػة فيجْميػػا  ػػيمة مي ػػكرة عمػػى الغػػزاال َّ
كمف األمػة اإل ػبلمية فييػا مػف  طمػس  ػبلمة تلكيػره كىكيتػو اإل ػبلمية خ،ك،ػان  مػفاألمة بكحػدتيا 

ػػالتَّ م ػػببات   ،ياناتكاألعػػراؽ كالػػد   ،ة حيػػث األبػػيض كاأل ػػكد كفييػػا جمػػكع األجنػػاسلرقػػة البشػػرية الجمَّ
 : منيا اجتماع األمة ككحدتيافي ة النَّبكيالدعكة كقد كردت األحاديث الكثيرة في 

ِفػػي َوَسػػِط َأياػػاـِ   َحػػداَثِني َمػػْف َسػػِمَع ُخْطَبػػَة َرُسػػوِؿ اِ  ،َأِبػػي َنْضػػَرةَ  فػػي حػػديثمػػا كرد  -1
ـْ َواِحػػدٌ ، اُس الناػػ" َيػػا َأي َيػػا : ْشػِريِؽ َفَقػػاؿَ التا  ـْ َواِحػػدٌ ، َأاَل ِإفا َرباُكػ فا َأَبػػاُك ِلَعَرِبػػي  َأاَل اَل َفْضػػَؿ ، َواِ 

ِإالا ، َواَل َأْسػػَوَد َعَمػػى َأْحَمػػرَ ، َواَل َأْحَمػػَر َعَمػػى َأْسػػَودَ ، َواَل ِلَعَجِمػػي  َعَمػػى َعَرِبػػي  ، َعَمػػى َعَجِمػػي  
 .قكلالتَّ ىك  تكحيد الم مميف في مف الْامؿ األكؿ  كىذا الحديث يليد ( 1) ْقَوى َأَبماْغُت "التا بِ 

                                                           

 (،23489ـ /رقػ38/474)  النابػي في م ػنده، حػديث رجػؿ مػف م،ػحاب عبد الل بف محمد عف مبيو ( مخرجو 1)
ٍف مىًبي نىٍ ػرىةى المنػذر بػف مالػؾ بػف قطْػة الْبػدمقاؿ:  ، عى ٍيًرمز رى يده اٍلجي ًْ دَّثىنىا  ى ميَّة، حى اًعيؿي ابف عي دَّثىنىا ًإٍ مى ػدَّثىًني   حى حى

ٍطبىةى   "الحديث".:  النابيٍشًريًؽ فىقىاؿى التَّ ًفي كى ىًط مىيَّاـً  َرُسوِؿ اِ مىٍف  ىًمعى خي
 : لحديثتخريج ا
 م ػػػػنده فػػػػيعبػػػػد الل بػػػػف محمػػػػد عػػػػف مبيػػػػو ك  ،بزيػػػػادة( 239 رقػػػػـ/1/146) م ػػػػنده فػػػػي المبػػػػارؾ بػػػػف الل عبػػػػد مخرجػػػػو

 كالبييقي ،(3/100) الحمية في ْيـني  مبك (،5/86/4749الطبراني في المْجـ األك ط )ك  (،23489 رقـ/38/474)
( كميػـ بملظػو، مػف طريػؽ 1045/رقػـ 2/834ع ػاكر فػي مْجمػو )كابػف  (،4774 رقػـ/7/132) اإليماف شْب في

يد  ًْ ٍيًرمز  ى رى  . بو اٍلجي
قػاؿ  ،(3/266رجالػو رجػاؿ ال،ػحيح فػي مجمػع الزكائػد ): قػاؿ الييثمػيك ، لذاتػوصحي  الحديث: سناد الحكـ عمى إ

 م ػػػمة األحاديػػػث فػػي ىػػذا إ ػػػناد : قػػػاؿ األلبػػػاني( 23489إ ػػػناد ،ػػحيح فػػػي تْميقػػػو عمػػى م ػػػند محمػػد ): األرنػػ كط
 (.2700/رقـ 6/450حيحة ال،
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، " َمثَػػُؿ اْلُمػػْؤِمِنيَف ِفػػي تَػػَواد ِىـْ :  َقػػاَؿ َرُسػػوُؿ اِ : َقػػاؿَ ، ْبػػِف َبِشػػيرٍ ْعَمػػاِف النا َعػػِف  مػػا كرد  -2
ـْ َمَثُؿ اْلَجَسِد ِإَذا اْشػَتَكى ِمْنػُو ُعْضػٌو تَػَداَعى َلػُو َسػاِئُر اْلَجَسػِد ِبالساػَيِر ، َوَترَاُحِمِيـْ  َوَتَعاُطِفِي
 .كاحدة كالج د الكاحد ممة اإل بلـ ممة فقد بٌيف مفَّ  ( 1)َواْلُحماى "

اْلُمػْؤِمُف ِلْمُمػْؤِمِف »: َقػاَؿ َرُسػوُؿ اِ : أنػو َقػاؿَ ، مف حديث َأِبي ُموَسى ما كرد ككذلؾ   -3
فليػو  تْظػيـ حقػكؽ الم ػمميف بْ ػيـ عمػى بْػض كحػثيـ  ،(2) «َكاْلُبْنَياِف َيُشد  َبْعُضُو َبْعًضػا

 ..ـ كال مكركهْا د في غير إثالتَّ راحـ كالمبلطلة ك التَّ عمى 

 يي عف البدعة.النا  - ح

يف " فالبدعػة إذف عبػارة عػف طريقػة فػي الػد  : بقكلو البدعة ا،طبلحان   اطبيؼ الشَّ كقد عرَّ 
" وىػذا : عبػد  سػبحانو " ثػـ قػاؿالتا موؾ عمييا المبالغة فػي رعية يقصد بالس  مخترعة تضاىي الشا 
وأمػػا عمػػى رأي مػػف ، نمػػا يخصػػيا بالعبػػاداتوا  ، دخؿ العػػادات فػػي معنػػى البدعػػةعمػػى رأي مػػف ال ُيػػ

ديف مخترعػػة تضػػاىي البدعػػة طريقػػة فػػي ال ػػ، فيقػػوؿ –أدخػػؿ األعمػػاؿ العاديػػة فػػي معنػػى البدعػػة 
 . (3)" رعيةريقة الشا موؾ عمييا ما يقصد بالطا رعية يقصد بالس  الشا 

 فػي كابتداعػو ،تخملػان، ك ػْلان  يكل ػد فقػط عميػو كاالعتمػاد قا،ػر منيجو البشرم المنطؽ كألف
 المت،ػؼ اإلليػي المػني  عػف يرنػك اللكر،الػذم فػي  ػيقان  يكلػد الػديف  ػكابط عف بْيدان  الحياة ممكر

َعاِئَشػَة  مف حديثْ ف  بيالنا كىذا ما نيى عنو ، ميـال َّ  التَّلكير عف الْقؿ تْطيؿ فابتداعو ،بالكماؿ
 ،(4)«َفُيػَو َردٌّ ، َمْف َأْحَدَث ِفي َأْمِرَنا َىَذا َما َلػْيَس ِفيػوِ »: َقاَؿ َرُسوُؿ الماِو : التا قَ ، َرِضَي الماُو َعْنَيا

ػػاإل ػػبلمية،  األمػػة بػػيف كا ػػمحبلليا نفال زػ ن ػػياف إلػػى تػػ دم فالبػدع  الحمػف يتػػابع م ػػيرة  ػػملنا ال،َّ
كفػػي ىػػذا يقػػكؿ ، نقػػؿ مقػػكاليـمك ، يجػػدىـ يتحاشػػكف اال ػػتماع ألىػػؿ البػػدع كاليػػكلر ػػكاف الل عمػػييـ 

                                                           

( مخرجػػػػػو م ػػػػػمـ فػػػػػي ،ػػػػػحيحو، كتػػػػػاب ال،ػػػػػمة كالبػػػػػر كاآلداب، بػػػػػاب تػػػػػراحـ المػػػػػ منيف كتْػػػػػاطليـ كتْا ػػػػػدىـ، 1)
ػػػًف قػػػاؿ: (،2586/رقػػػـ 6/1999) كىًريَّػػػاءي، عى ػػػدَّثىنىا زى ػػػدَّثىنىا مىبًػػػي، حى ، حى ٍيػػػرو ٍبػػػًد الًل ٍبػػػًف نيمى ػػػدي ٍبػػػفي عى مَّ ػػػدَّثىنىا ميحى ػػػحى ػػػًف الشَّ ، عى ًٍْبي 
اًف ٍبًف بىًشيرو لنَّ ا  ."الحديث" : َرُسوُؿ اِ قىاؿى : ، قىاؿى ٍْمى
ٍيػًرًه، )2) ٍ ػًجًد كىغى ػاًبًع ًفػي المى (، 481/رقػـ 1/103(  مخرجو البخارم في ،حيحو، كتػاب ال،ػبلة، بىػابي تىٍشػًبيًؾ األى،ى

دي ٍبػػفي يىٍحيىػػى، قىػػاؿى قػػاؿ:  ػػبلَّ ػػدَّثىنىا خى ػػٍف : حى ، عى ػػدَّثىنىا  يػػٍليىافي ٍبػػًد المَّػػًو ٍبػػًف مىبًػػي بيػػٍردىةى، حى ػػٍف مىبًػػي مىبًػػي بيػػٍردىةى ٍبػػًف عى ػػد ًه، عى ػػٍف جى عى
ًف ميك ىى   ." الحديث": قىاؿى   النابي، عى

 (. 4/290المكافقات لمشاطبي ): ( انظر3)
( مخرجػػػػو البخػػػػارم فػػػػي ،ػػػػحيحو، كتػػػػاب ال،ػػػػمح، بػػػػاب إذا ا،ػػػػطمحكا عمػػػػى ،ػػػػمح جػػػػكر فال،ػػػػمح مػػػػردكد رقػػػػـ 4)
اًئشىػػةى قػػاؿ: (، 2697ـ/رقػػ3/184) ػػٍف عى ، عى ػػدو مَّ ػػًف القىاً ػػـً ٍبػػًف ميحى ػػٍف مىًبيػػًو، عى ، عى ٍْدو ػػ ـي ٍبػػفي  ى ػػدَّثىنىا ًإٍبػػرىاًىي ، حى قيػػكبي ٍْ ػػدَّثىنىا يى حى

ٍنيىا، قى  : رىً يى المَّوي عى  " الحديث".: َرُسوُؿ الماِو قىاؿى التَّ
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ج مػف عصػمة خػر ، وىػو يعمػـ، مف أصغى بسمعو إلػى صػاحب بدعػة" : ضر الحارثيالنا مد بف مح
فػػػي  ال يمقيػػػا، مػػػف سػػػمع بدعػػػة فػػػال يحكيػػػا لجمسػػػائو: وقػػػاؿ كػػػذلؾ ،(1) وُوِكػػػؿ إلػػػى نفسػػػو، ا

 .(2)قموبيـ"
يػركف مف حػذير التَّ مكثر األئمػة عمػى ىػذا : عمَّؽ اإلماـ الذىبي عمى مقكلة اإلماـ  لياف الثكرم بقكلو

 : كقد مح ف مف قاؿ ،(القمكب  ْيلة كالشزبو خطَّافة
 ال تستمع إال  لقوؿ صادؽ          يغنيؾ عف َخَطؿ مف األقواؿِ                    
 (3)الي التا فاألذُف نافذُة العموـِ وخيرىا          أذٌف وعت ذكرًا تالُه                    

عمػي بػف فقػد ذكػر لنػا ، كلـ تجْؿ ليـ مأمنػان  ليـ مكانان  ل زنةافأ،حاب االبتداع لـ تح،ف  
 ( 4) «َوَلَعَف اُ َمْف آَوى ُمْحِدثًا »... : قاؿ  أف  رسوؿ ا : َقولو َ    أبي طالب 

رضػي  فعػف عائشػة ،ابتػدعوهعيف كالْمػؿ بمػا بتػدمف فكر الم رسوؿ ا ر كمي ان قد حذَّ 
ـْ َزْيٌ  َفَيتاِبُعوَف َما َتَشػاَبَو ِمْنػُو اْبِتَغػاَء   ا قرأ رسوؿ : التا ق ا عنيا "....َفَيماا الاِذيَف ِفي ُقُموِبِي

                                                           

دَّثىنىاؿ: قا ،(443/رقـ 2/460مخرجو ابف بطة في اإلبانة الكبرل )( 1) ٍلصي  اٍلقىاً ـً  مىبيك حى دَّثىنىا: قىاؿى  عيمىرى  ٍبفي  حى  مىبيك حى
اًتـو  دَّثىنىا: قىاؿى ،  الرَّاًزمز  حى مَّدي  حى دَّثىنىا: قىاؿى ،  اٍلبىٍختىًرم   ٍبفً  عيبىادىةى  ٍبفي  ميحى ػفٍ ،  المٍَّيثًػيز  غى َّػافى  مىبيػك كيمىٍيػبو  ٍبػفي  عيبىادىةي  حى ػدِ  عى  ُمَحما
 األثر". ": َقاؿَ ،  اْلَحاِرِثي   ْضرِ النا  ْبفِ 

 : تخريج األثر
ابف بطػػػػػة فػػػػػي اإلبانػػػػػة ك ،بمثمػػػػػو( 335رقػػػػػـ/2/209) الْمػػػػػـ كجػػػػػكاىر المجال ػػػػػة فػػػػػي الػػػػػدينكرم بكػػػػػر مخرجػػػػػو كمبػػػػػكك 
  باط عف محمد بف النَّ ر الحارثي. يك ؼ بفكبلىما مف طريؽ  ( بمثمو،442/رقـ2/460)
 اتو .،حيح لذ: راألثإسناد  والحكـ عمى 
ٍيػًو، ثنػا اٍلحى ىػفي ٍبػفي قاؿ: (، 7/34( مخرجو مبك نْيـ في حمية األكلياء )2) ٍبديكى ك ٍبػفي عى ٍمػري ، ثنػا عى ًمػيٍّ ػدي ٍبػفي عى مَّ دَّثىنىا ميحى حى

، قىاؿى  ٍجرىةي ٍبفي ميٍدًرؾو ، ثنا حي كىاًرم  ، ثنا اٍبفي مىًبي اٍلحى ٍبًد الًل ٍبًف شىاًكرو  ألثر" " ا: قىاؿى الثٍَّكًرمز : عى
مخرجو الذىبي في  ير  ،بملظو مْمقان ( 1/227) ال زنة شرح كفي ،(1/227خرجو البغكم في تل يره )م: تخريج األثر

 ، جميْيـ بملظو عف  لياف الثكرم.( مف طريؽ عطاء بف م مـ 6/641ببلء )النَّ معبلـ 
تػاريخ : انظػر ، ػْيؼ: الػدارقطني قاؿ عنػو، شاكر بف ا عبد بف حسف ْيؼ لكجكد : والحكـ عمى إسناد الػيثر

فػػػػي ال ػػػػير  عطػػػػاء بػػػػف مسػػػػمـ(، كقػػػػد كردت متابْػػػػة قا،ػػػػرة حينمػػػػا تػػػػابع ح ػػػػيف بػػػػف عبػػػػد الل، 14/88دمشػػػػؽ )
 (. 392قريب)التَّ ،دكؽ يخطئ في : (،كقاؿ عنو ابف حجر6/641)
 (.7/261ببلء )النَّ ( انظر  ير معبلـ 3)
ػػًف فىاًعًمػػًو، )( مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب األ ػػاحي، بىػػابي 4) ٍْ لى ْىػػالىى كى /رقػػـ 3/1567تىٍحػػًريـً الػػذٍَّبًح ًلغىٍيػػًر الًل تى

، قىػػاؿى زيىىٍيػػره قػاؿ: (، 1978 ػػٍركىافى ػػٍف مى ػػا عى ىيمى ، ًكبلى ٍي ي ٍبػػفي ييػػكنيسى ، كى يػػرى ػػٍربو ػػدَّثىنىا زيىىٍيػػري ٍبػػفي حى ْىاًكيىػػةى : حى ػػٍركىافي ٍبػػفي مي ػػدَّثىنىا مى حى
دَّثىنىا مىنٍ  ، حى ػاًمري ٍبػفي كىاًثمىػةى اٍللىزىاًرمز دَّثىنىا مىبيػك الطزلىٍيػًؿ عى ، حى يَّافى ًمػي  ٍبػًف مىبًػي طىاًلػبو فػذكر : قىػاؿى  ،،يكري ٍبفي حى كيٍنػتي ًعٍنػدى عى

 " الحديث " .: رسوؿ ا عف 
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ـُ تَْيِويَمػُو ِإالا الماػوُ ، َواْبِتَغاَء تَْيِويِموِ ، الِفْتَنةِ  آَمناػا ِبػِو ُكػؿٌّ ِمػْف : َوالرااِسػُخوَف ِفػي الِعْمػـِ َيُقولُػوفَ ، َوَما َيْعَمػ
َفِإَذا رََأْيِت الاِذيَف َيتاِبُعوَف َما َتَشاَبَو »: َقاَؿ َرُسوُؿ الماو : التا ب َنا َوَما َيذاكاُر ِإالا ُأوُلو اأَلْلَباِب" قَ ِعْنِد رَ 

 . ( 1) «ِمْنُو َفُيوَلِئِؾ الاِذيَف َسماى الماُو َفاْحَذُروُىـْ 

 .يي عف اإلفتاء بغير عمـالنا   - خ
لْػدـ إثػارة اللك ػى  ـ و نيى عػف اإلفتػاء بغيػر عمػبكم منَّ النَّ ف اللكرم ح،يالتَّ كمف عبلمات 

 َمفْ  َعَمى ِإْثُموُ  َفِإناَما َثَبٍت، َغْيرَ  ِبُفْتَيا ُأْفِتيَ  َمفْ »:  الماوِ  َرُسوؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعفْ  اللكرية
 .( 2)««َأْفتَاهُ 
 .يي عف الّشعوذة وقراءة األبراج النا :  - د

،ػريح التَّ ب يػاعن بػيالنا كقػد نيػى ، عمى الخديْة الب،رية مك الْقميػةتنبني  الشْكذة كقراءة األبراجف
الَخِديَعػػػػُة ِفػػػػي »: قولػػػػو ( 3)مػػػػف حػػػػديث ابػػػػف أبػػػػي أوفػػػػىف، ألنيػػػػا تشػػػػكب فكػػػػر المػػػػ مف كعقمػػػػو 

                                                           

[ ]الؿ عمػراف: 1) ػػاته  (.4547ـ /رقػػ6/33[، )7( مخرجػو البخػػارم فػي ،ػػحيحو، كتػاب الْمػػـ، بىػابي ]ًمٍنػػوي اليىػاته ميٍحكىمى
مىٍيكىػػةى، قػػاؿ:  ػػًف اٍبػػًف مىبًػػي مي ، عى ـى التٍَّ ػػتىًرمز ػػدَّثىنىا يىًزيػػدي ٍبػػفي ًإٍبػػرىاًىي ٍ ػػمىمىةى، حى ٍبػػدي المَّػػًو ٍبػػفي مى ػػدَّثىنىا عى ػػٍف حى ، عى ػػدو مَّ ػػًف القىاً ػػـً ٍبػػًف ميحى عى

ٍنيىا، قىالتَّ عف  اًئشىةى رىً يى المَّوي عى  " الحديث".: رسوؿ ا عى
دَّثىنىا1/27/53ف ماجو في  ننو)مخرجو اب( 2) ػدَّثىنىا: قىػاؿى  شىػٍيبىةى  مىبًػي ٍبػفي  بىٍكػرً  مىبيك (، قاؿ: حى ٍبػدي  حى ػفٍ  يىًزيػدى، ٍبػفي  المَّػوً  عى  عى

يدً  ًْ ػػ ػػدَّثىًني: قىػػاؿى  مىيزػػكبى  مىبًػػي ٍبػػفً   ى ٍيػػدي  ىىػػاًنئو  مىبيػػك حى مى ، ىىػػاًنئو  ٍبػػفي  حي ػػٍكألنَّيز ػػفٍ  اٍلخى ػػافى  مىبًػػي عى ٍ ػػًمـً  عيٍثمى ، فً ٍبػػ مي ػػفٍ  يى ىػػارو  مىبًػػي عى
ٍيرىةى   الحديث" : »:  المَّوً  رى يكؿي  قىاؿى : قىاؿى   ىيرى

 فػي الػدَّارميو،مطػكالن  بمْنػاه( 82266 رقػـ/14/17) م ػنده فػي عػف مبيػو محمػدعبػد الل بػف : مخرجو تخريج الحديث
 بىٍكري  طريؽ مف مو، ثبلثتيـبمث( 1627 رقـ/2/862) كف مو الْمـ بياف في البر عبد ،كابف(261 رقـ/1/259) ننو 

ك ٍبػػفي  ٍمػػرو ْىػػاًفًرٌم، ك  عى ٍمػػًرك( 1/183/349الحػػاكـ فػػي م ػػتدركو )اٍلمى ػػةى، مىبًػػي ٍبػػفً  بمثمػػو مػػف طريػػؽ عى ْىٍيمى كالبييقػػي فػػي  ني
مػػف طريػػؽ مبػػك ىػػانئ الخػػكألنَّي، ثبلثػػتيـ )بػػف مبػػي نْيمػػة، كالخػػكألنَّي،  ( بملظػػو20324/رقػػـ 10/192 ػػننو الكبػػرل )

 بو بو .عف مىًبي عيٍثمىافى ميٍ ًمـً اٍبًف يى ىارو المْافرم( 
 حيػػث قػػاؿ عنػػو مبػػك المصػػري المعػػافري عمػػرو بػػف بكػػرألفَّ كػػؿ ركاتػػو ثقػػات إال حسػػف لذاتػػو؛  الحكػػـ عمػػى االسػػنادو 

عابػػد،  الث قػػات، كقػػاؿ عنػػو ابػػف حجػػر: ،ػػدكؽ فػػي حبػاف ابػػف كذكػػره عدالتَّػػو، نْمػػـ ال: ابػػف القطػػاف شػػيخ، كقػػاؿ: حػاتـ
 دكؽ.قمت: ،

ػػػديؿ ) ( 222/ 4(، تيػػػذيب الكمػػػاؿ )1/486(، تيػػػذيب التَّيػػػذيب )1/550(، الث قػػػات )1/1/390انظػػػر: الجػػػرح كالتَّْ
إسػناده حسػف : قاؿ حسيف أسد، و (1/27) ماجو ابف سنف عمى تعميقو في حسف: األلباني وقاؿ (،127التَّقريػب )

 (.261/رقـ 1/259ف الدارمي )سنفي تعميقو عمى إذا كاف بكر بف عمرو سمعو مف أبي عثماف، 
: قا ػػي الب،ػػرة فيػػك تػػابٌْي مْػػركؼ ثقػػة، كىػػك حرشػػٌي، بلػػتح الميممػػة كالػػراء بْػػدىا زرارة بػػف أبػػي األوفػػىىػػك ( 3)

 .[( 2/462،ابة )مْجمة، مات في زمف عثماف بف علاف ر ي الل عنو، ] انظر: اإل
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كقػراءة األبػراج  فالشػْكذة، كال يمكػف لْقػؿ  ػميـ مف تمػر عميػو الخديْػة مك مف يػ مف بيػا ،(1)«.،.ارِ النا 
مػف ي ػػتخؼ بْقمػػو   رسػػوؿ ا كقػػد  زجػر  ي ت،ػػبح اتكاليػػة مكػذكب عمييػػاالتَّػا ػتخلاؼ بػػالْقكؿ 

  بيالنا َعِف    بيالنا َعْف َبْعِض َأْزَواِج ، َعْف َصِفياَة ، كيخطك إلى مىؿ الشْكذة مك يقرم األبػراج
ـْ ُتْقَبْؿ َلُو َصاَلٌة َأْرَبِعيَف َلْيَمةً ، َمْف َأَتى َعرااًفا َفَسيََلُو َعْف َشْيءٍ »: َقاؿَ   .(2)«َل

  عدـ اإلقامة في بالد الكفر.: الثااِلثُ  الَمْقَصدُ 
تتْدد مغراض المقيميف الم مميف في ببلد غير الم مميف، ككثيركف منيـ إذا ما رجْكا إلى ببلد 

 الشبيات نحك اللكرية اىاتيـاتج كتغيرت الم ممة، المجتمْات عمى بأفكار غريبة الم مميف  رجْكا
 التي الحياتية كالقكانيف الْامة، الحياة مظاىر مع ىناؾ بيـ تمحؽ التي فاللتف تقدير، مقؿ عمى

مكؾ، كاآلداب  كال ز  يف، كاألخبلؽ،الد   عظيـ عمىييئ ليـ ما ىك خطر اإل بلمي، تي  اليىدم التكافؽ
ئلقامة في ببلد الكلر تْني المحافظة عمى الْقؿ مف كرية في منْيـ للذلؾ فيفَّ الح،انة النَّبكية الل

 أفا  جرير بف عبد ا الشكائب كالدخائؿ كالشبيات التي يمكف مف يْتر يا ىناؾ، فمف حديث 
" : يا رسوؿ ا، لـ  قاؿ: "أنا بريء مف كؿ ُمسمـ يقيـ بيف أْظُيِر المشركيف" قالوا: قاؿ النابي 

دكاعي  ركرية كىامة مثؿ ل مف يقيـ في ببلد الكلر الم مـ مراد، ممَّا إذا (4) "( 3)ال َترَاَءى نارَاىما 

                                                           

: ( مخرجػػػو البخػػػارم فػػػي ،ػػػحيحو، كتػػػاب البيػػػع، بىػػػابي الػػػنٍَّجًش، 1) ػػػٍف قىػػػاؿى مى ًلػػػؾى البىٍيػػػعي »كى ػػػكزي ذى َقػػػاَؿ .(،3/69« )الى يىجي
  " الحديث": النابي

ٍتيىػػاًف اٍلكييَّػػاًف، )2) قػػاؿ: (، 2230/رقػػـ 4/1751( مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب الطػػب، بىػػابي تىٍحػػًريـً اٍلكىيىانىػػًة كىاًم
دَّثىنىا  ، حى ْىنىًزمز مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى اٍل دَّثىنىا ميحى ًٍْض مىٍزكىاًج حى ٍف بى ًليَّةى، عى ، عىٍف ،ى ٍف نىاًفعو ، عىٍف عيبىٍيًد الًل، عى يدو ًْ ًٍْني اٍبفى  ى يىٍحيىى يى

ًف   النَّبي  «.الحديث »: قىاؿى   النابيعى
ٍ يىػػة، ييقىػػاؿي : رىائًػػيالتَّ ك ( 3) ػػؿه ًمػػفى الرز ػػا، كتىػػرىاءىل : تىلىاعي ٍْ ن ػػييـ بى ػػًلػػيى تىػػرىاءىل القػػكـي ًإذىا رىمىل بْ ي تَّػػى : يءي الشَّ مىٍم ظيػػرى حى

ٍ نادي  ـٍ دىاًرم تىٍنظير ًإلىى دىاًر في النَّ رىاًئي ًإلىى التَّ رىمىٍيتيوي. كام ، ًمٍف قىٍكًلًي : ارىيف مجازه  مىٍم تيقىابميا.ؤلفَّ
ػػيىقيػػكؿي نارىاىمػػا ميٍختملتػػاف، ىىػػًذًه تىػػٍدعك ًإلىػػى المَّػػًو، كىىىػػًذًه تىػػٍدعك ًإلىػػى  ؼى يىتىًلقىػػاف. كاأل،ػػؿي ًفػػي تىػػرىاءىل تىتىػػرىاءىل، ٍيطىاًف فىكىٍيػػالشَّ

ذىؼى إٍحدل    (.2/177ياية في غريب الحديث البف األثير ): النَّ اءىيف تىٍخًليلان. ] انظرالتَّ فىحى
حػدَّثنا ىنػادي قػاؿ: (، 2645/رقػـ 4/281يي عف قتؿ مف اعت،ـ بال جكد، )النَّ باب  ،في  ننو خرجو مبي داكدم( 4)

، قػاؿ عػف عػف قػيس عػف جريػًر بػف عبػد الل  ،بػف مبػي خالػد عف إ ػماعيؿى  ،ال رير حدَّثنا مبك ميْاكيةى بف ال ًَّرم، 
 . " الحديث" :  رسوؿ ا

 : تخريج الحديث
كالطبرانػػي فػػي ( بملظػػو، 4780/رقػػـ 8/36فػػي  ػػننو ) ػػائي النَّ ك  ،(1604/رقػػـ 3/207رمػػذم فػػي  ػػننو )التَّ مخرجػػو 

 رقػػـ/ 12/10) اإليمػػاف شػػْب فػػي البييقػػي ك ،(2265 رقػػـ/ 14/115)ك  ( 2264 /رقػػـ14/114المْجػػـ الكبيػػر )
 .بو ،بملظو إ ماعيؿ بف مبي خالدكميـ مف طريؽ  ،(1221/رقـ2/957بملظو، كابف ع اكر في مْجمو )( 8929

(، 2645إ ناد ،حيح في تْميقػو عمػى  ػنف مبػي داكد ): كقاؿ األرن كط ،لذاتو صحي : والحكـ عمى إسناد الحديث
 (. 1/186رمذم )التَّ الْقؿ في  ْيؼ  نف  بن،ؼ االمر دكف ،حيح: كقاؿ األلباني
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مك مف  مك لطمب عمـ نافع جديد عمى عمكـ الم مميف ليليد منو المجتمع الم ميـ، التجارة كالْبلج،
لمم مميف مف المكايد كماذا يلكركف ؟؟  فيحذرىـ  ره الكلار ليْرؼ ما يدب  لمم مميف يككف عينان 

 خبرىـ ليْرؼ الخندؽ غزكة في المشركيف إلى  اليماف  بف حذيلة ، النابي مر ؿ كما ممكف، الم
 َوَأَخَذْتَنا اأْلَْحزَاِب، َلْيَمةَ    اِ  َرُسوؿِ  َمعَ  رََأْيتَُنا َلَقدْ : َقاؿَ  حذيفة بف اليماف كما حدث ال،حابي 

، َشِديَدةٌ  ِري ٌ   «اْلِقَياَمِة  َيْوـَ  َمِعي اُ  َجَعَموُ  اْلَقْوـِ  ِبَخَبرِ  َيْيِتيِني َرُجؿٌ  َأاَل »:  اِ  َرُسوؿُ  َفَقاؿَ  َوُقرٌّ
ـا  َأَحٌد، ِمناا ُيِجْبوُ  َفَمـْ  َفَسَكْتَنا  «اْلِقَياَمِة  َيْوـَ  َمِعي اُ  َجَعَموُ  اْلَقْوـِ  ِبَخَبرِ  َيْيِتيَنا َرُجؿٌ  َأاَل »: َقاؿَ  ُث
ـا  َأَحٌد، ِمناا ُيِجْبوُ  َفَمـْ  َفَسَكْتَنا  ،«اْلِقَياَمِة  َيْوـَ  َمِعي اُ  َجَعَموُ  اْلَقْوـِ  ِبَخَبرِ  َيْيِتيَنا َرُجؿٌ  َأاَل »: َقاؿَ  ُث
 ِباْسِمي َدَعاِني ِإذْ  ُبد ا َأِجدْ  َفَمـْ  ،«اْلَقْوـِ  ِبَخَبرِ  َفْيِتَنا ُحَذْيَفُة، َيا ُقـْ »: َفَقاؿَ  َأَحٌد، ِمناا ُيِجْبوُ  َفَمـْ  َفَسَكْتَنا

، َأفْ  ، ِبَخَبرِ  َفْيِتِني اْذَىبْ »: َقاؿَ  َأُقوـَ  َكَيناَما َجَعْمتُ  ِعْنِدهِ  ِمفْ  َولاْيتُ  َفَمماا ،«َعَميا  َتْذَعْرُىـْ  َواَل  اْلَقْوـِ
، َحتاى َحمااـٍ  ِفي َأْمِشي ـْ  اْلَقْوسِ  َكِبدِ  ِفي َسْيًما ْعتُ َفَوضَ  ِبالنااِر، َظْيَرهُ  َيْصِمي ُسْفَيافَ  َأَبا َفرََأْيتُ  َأَتْيُتُي
 َوَأَنا َفَرَجْعتُ  أَلََصْبُتوُ  َرَمْيُتوُ  َوَلوْ  ،«َعَميا  َتْذَعْرُىـْ  َواَل »:  اِ  َرُسوؿِ  َقْوؿَ  َفَذَكْرتُ  َأْرِمَيُو، َأفْ  َفَيَرْدتُ 
، ِمْثؿِ  ِفي َأْمِشي ،الْ  ِبَخَبرِ  َفَيْخَبْرُتوُ  َأَتْيُتوُ  َفَمماا اْلَحمااـِ  ِمفْ    اِ  َرُسوؿُ  َفيَْلَبَسِني ُقِرْرُت، َوَفَرْغتُ  َقْوـِ
 َيا ُقـْ »: َقاؿَ  َأْصَبْحتُ  َفَمماا َأْصَبْحُت، َحتاى َناِئًما َأَزؿْ  َفَمـْ  ِفيَيا، ُيَصم ي َعَمْيوِ  َكاَنتْ  َعَباَءةٍ  َفْضؿِ 
عف األعداء مف عقر دارىـ ككانت  كىذا ما قاـ بو ال،حابي كىك القياـ بميمة المخبر (1) «َنْوَمافُ 

 شيخ قد قاؿف ،ىذا اليخالؼ مانيى عنو النَّبيفيفَّ إقامتو قميمة خاطلة لم،محة اإل بلـ كمىمو، 
 يشرع: نل و في مل دة ألنو ال، الذريْة ل د عنو منييان  كاف ما": تْالى الل رحمو تيمية ابف اإل بلـ

 "راجحة م،محة فيو كاف إذا
(2)

  
ليأمف عمى فكره كدينو مف ىذا اللتف ى الم مـ الذم يقيـ ىناؾ مف يمتـز بأىـ ىذه الشركط كالبٌد عم

 : التي تْ،ؼ ىناؾ مىميا
، الذم يدفع بو الشبيات ،كالباطؿ الحؽ بيف التَّمييزي  يمك نوما كاإليماف مف يمتمؾ مف الْمـ  - أ

الذم يربطو يغ كاالنحراؼ ليحذر الز   دينو عمىمف يبقى ثابتان  عمى طمئنوت قكة الْزيمةمف ك 

                                                           

دَّثىنىا(،قاؿ: 1788/رقـ 3/1414أٍلىٍحزىاًب، )ا غىٍزكىةً  كتاب الجياد كال ير، بىابي ،مخرجو م مـ في ،حيحو ( 1)  حى
، ٍبفي  زيىىٍيري  ٍربو اؽي  حى ٍ حى ، ٍبفي  كىاًم ـى ْنا ًإٍبرىاًىي ًمي ًري عىفٍ  جى ،جى دَّثىنىا: زيىىٍيره  قىاؿى  رو ، حى ًريره ـى  عىفٍ  اأٍلىٍعمىًش، عىفً  جى ،التَّ  ًإٍبرىاًىي  ٍيًمي 
ذىٍيلىةى  ًعٍندى  كينَّا: قىاؿى  مىًبيًو، عىفٍ   . الحديث" »:  اِ  َرُسوؿُ  قىاؿى  :،فقاؿ... حي

 ( .. 214/  23)  اللتاكل انظر: مجمكع (2)
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 َمْسُعودٍ  ْبفُ  الماوِ  َعْبدُ مف ارتباطو بالم مميف حبانكقربان كمكاالة، فقد كرد عف  بالكلار مكثر
 ،(1)«َأَحبا  َمفْ  َمعَ  الَمْرءُ »: رسوؿ ا  َقاؿَ : قاؿ رسوؿ ا: قاؿ

مكانع  فيقيـ  بلبمف ي تطيع الم مـ مف إقامة شْائر دينو ببل خكؼ مك كجؿ، ظاىران   - ب
كمف لـ ي تطع مف ي دييا عمى مكمؿ كجو فبل يظمـ ، ال،مكات كالجماعات كفرائض اإل بلـ

   يف.نل و فميرجع إلى ببلد الم مم
 

 
  

 
 

                                                           

ػػدَّثىنىاقػػاؿ: (،6196/رقػػـ 8/39مػػة حػػب الل عزكجػػؿ،)مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو،باب عبل( 1) ، ٍبػػفي  قيتىٍيبىػػةي  حى يدو ًْ ػػ   ى
دَّثىنىا ، حى ًريره ، مىًبي عىفٍ  األىٍعمىًش، عىفً  جى ٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  كىاًئؿو ْيكدو  ٍبفي  المَّوً  عى  ٍ ػاءى :  مى ػؿه  جى  يىػا: فىقىػاؿى  المَّػوً  رى يػكؿً  ًإلىػى رىجي
ؿو  ًفي ؿي تىقيك  كىٍيؼى  المًَّو، رى يكؿى  ا مىحىبَّ  رىجي لىـٍ  قىٍكمن ؽٍ  كى ؟ يىٍمحى ـٍ  ."الحدييث":  الماوِ  َرُسوؿُ  فىقىاؿى  ًبًي
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  انثانث

 جماالت ومقىمات 
 
نةيف   حصني انفكريانت

ُّ
 انس

بىٌة 
 
 ر. ها ػهى فكر السهم الؼاصروأثانن
 
 : مبحثيف كيشتمؿ عمى 
 حصيف الفكري.التا مجاالت : ْوؿُ األَ  لَمْبَحثُ ا 

 حصيف الفكري.التا مقومات : الثَاِني الَمْبَحثُ  
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 ثُ الِ الثا  الَفْصؿُ 

 .المعاصر المسمـ فكر عمى ىار وأث،النابوية الس نة في الفكري حصيفالتا  ومقومات مجاالت

ػالتَّػة عمى االتكاليػة المتاح في زمننا يبرم  الْقمية الم مم إفَّ  مػع  ،مت اللكػرمي تمنحػو ال،َّ
تخطػي الحػدكد فػي مػف خبلليػا  يمكػف ي التَّػ طكر المييب  فػي ك ػائؿ االت،ػاؿ الجمػاىيرمالتَّ تكالي 

أثير عمػى األخػبلؽ ثػـ التَّػك  ،الك يمة األن ب لمغزك اللكػرم فيي، الكبير ىاانتشار  ، كمع ثكاف مْدكدة
شػيكات، مػف ال مف المك يقى الغناء كاألفبلـ كغيرىا، طر مف ذلؾ كاألي ركاألخ، القناعات ثـ الْقائد

 .بب اطة كبكؿ ي ر، ائدةقافة كنمط الحياة الغربية ال َّ لنشر الثَّ  شائْةباتت  الك يمة 

كشػػبكة ، لغازيػػة لمْقػػكؿالل ػػائيات امػػع كجػػكد ،  يا ػػة غمػػؽ األبػػكاب لػػـ تْػػد تجػػدم نلْػػان ف
تنتشػػر فػػي البيػػكت الْربيػػة  يالتَّػػكالمْمكمػػات  ،األفكػػار نشػػر حػػة فػػيكالمبا، محػػدكدةالغيػػر االنترنػػت 

 ،المشػػاىديف منيػػا كممػػؿ جميػػكرً  ،ميلزيكنػػات الْربيػػةالتَّ  مػػوً قػػـ كبى فػػي ظػػؿ عي  ،ار فػػي اليشػػيـالنَّػػانتشػػار 
. ي تْتر ػيـ فػي ببلدنػاالتَّ كالبطالة ،باب كفئة اللتكةالشَّ  خ،ك،ان  ،كطكؿ فراغ كقت األجياؿ الْربية

كم،ػحاب القمػـ كاألمػكاؿ لحلػر فكىػة يرمػكف بيػا ، ال زػنةمف يتجػو عممػاء  البػدَّ  طكراتالتَّ ه ىذ في ظؿ
 اللىٍ،ؿي لذا حاكلت جاىدة في ىذا  ،وي تيدد اإل بلـ كمىمالتَّ  ،كؿ ما ييكم بالم مـ إلى مراذؿ األفكار

االنحػػػراؼ أمػػػؿ كمحاربػػػة التَّ ظػػػر ك النَّ  مػػػفالنَّبكيػػػة حيػػػث المجػػػاالت فػػػي المبحػػػث األكؿ : اليالتَّػػػشػػػمكؿ 
براز، اللكرم الم تحدثة لتح،يف  بكؿ عنا،ره كم مياتو، أىـ عن،ر تأثيرم عمى اللكرالحكار ك كام

 رسػػػوؿ ا  ح،ػػػيف اللكػػػرم كمػػػا كػػػافالتَّ كا ػػػتْراض المبحػػػث الثػػػاني مػػػف مقكمػػػات ، فكػػػر الم ػػػمـ
عمى إقامة الحدكد    كحر،و، ركريات الخمستح،يف اللكر بحلظ ال َّ  مف خبلؿنا،حان عامبلن 

  .كبياف مرادىا كام قاطيا عمى كاقع تيزه الالـ المشاىد كالكبلـ ،رعيةالشَّ 
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 الَمْبَحُث اأَلْوؿُ 
 وفوائدىا ،حصيف الفكريالتا مجاالت 

ح،ػيف اللكػرم ىػك المجػاؿ األكؿ لتحقيػؽ التَّ ف ( 1) طػاؽالنَّ إفَّ المىجاؿ ىك الحقؿ مك الميداف مك       
                   فػػػي ىػػػذا الميػػػداف دكف مجابيػػػة مك مكاربػػػة بشػػػكؿ  سػػػوؿالرا كقػػػد بػػػرع ،  ػػػالة المحمديػػػةغايػػػات الر  

لذا  ػأذكر مىػـ مػا ، نيكية كنجاحيا لمك،كؿ إلى  ْادة مبدية في حياة اآلخرةكبير في دفة الحياة الدز 
 ، ح،يف اللكرمالتَّ في  النَّبكية تك،مت إليو مف المجاالت 

ؿا الَمْطَمبُ   في مخموقات ا. يمؿالتا ظر و النا : أَلوا
فيػػك مػػدقؽ لكػػؿ مػػا يأتيػػو مػػف  ،ح،ػػيف اللكػػرم ىدفػػو تمكػػيف المػػرء الم ػػمـ بكيانػػوالتَّ كمػػا مف 

ظػر النَّ كالذم ال يركقػو بغيػر مقا،ػد  ،كاالبداع ،متع الْقمي بكؿ ملاتيح االنطبلؽالتَّ إذ  فيو ، الخارج
، طمب بو عمػـ مك غمبػة ظػفاللكر الذم يي : منو رحمو ا اـ الجوينيعرفو اإلمكما ظر  النَّ ف، أمؿالتَّ ك 

ْريػؼ المػراد التَّ ف الػكاردة فػي كغمبػة الظَّػ( 2)مك غمبػة ظػف"  طمب بو مػف قػائـ بػو عممػان اللكر الذم يي  مك
ئ يظػر مم نظػر إلػى الشَّػالنَّ ثبػت فػي التَّ : التايمؿ ىوأما  ،(3)اجح كما ك ح المكنا يبيا االعتقاد الرَّ 

ميٍ تىًبيننا لىوي  حدؽ نحكهك 
  .(5)ظر ًفيًو مٌرة بْد ميٍخرىل لي تيقنو النَّ ، ًفيو تدبره كىمعىاد (4)

 حصيف الفكري.ودوره في التا  مف القرآفظر النا : األوؿ الَمْقَصدُ 

فػػي المْػػاني المغكيػػة عنػػد كثيػػر مػػف الْممػػاء مف الْػػيف ىػػي الحا ػػة الميمػػة فػػي  كقػػد تبينػػتي 
ظرات كقد ات ػح لػي ىػذا النَّ كالقمب كالْقؿ ىما المذاف  يدركاف ما ت كؿ إليو ، أمميالتَّ  ظرالنَّ ظر ك النَّ 

، كمػػػا ات ػػػح فييػػػا الق،ػػػكر البشػػػرم، ي ذكرتيػػػا  ػػػابقان التَّػػػمػػػف خػػػبلؿ مػػػا كرد فػػػي المْػػػاني المغكيػػػة 
الػػو ال ككػػاف مج، ف مثػػره فػػي تح،ػػيف اللكػػرابػػ أمػػؿ عظػػيـه التَّ ظػػر ك النَّ بػػكم فػػي النَّ فاالىتمػػاـ القرالنػػي ك 

مكا ػع مكزعػة  ةظر في مئة كمربْػالنَّ ف القرالف الكريـ مكرد لنا مْنى فيلذا ، يْتمد عمى الب،رية فقط
، ْطؼ كاالنتظػارالتَّ  ية ك رز "ال: عمى خمس كمربْيف  كرة كاردة في القرالف الكريـ  بْدة اشتقاقات منيا

  .(6) أجيؿ"التَّ عب كالميمة ك أمؿ كالخكؼ كالرز التَّ كاالعتبار ك 
                                                           

 (.1/424لْربية ألحمد مختار )امْجـ المغة : ( انظر1)
 (.1/23كحيد لمبيجكرم )التَّ تحلة المريد عمى جكىرة : ( انظر2)
 (.1/58ي ) كقي عمى مـ البراىيف، لمحمد الد كقحاشية الدَّ : ( انظر3)
 (.28/27) لمزبيدم (، تاج الْركس1/22) لمرازم حاحمختار ال،  : ( انظر4)
 (.1/27)اىيـ م،طلى كمحمد الزيات كالخركفالمْجـ الك يط إلبر : ( انظر5)
 (. 1/121( االعتقاد لمبييقي )6)
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فمنيػػػا مػػػا يمػػػـز  ،كالمناعػػػة ،ح،ػػػيفً التَّ دبريػػػًة فػػػي التَّ أمميػػػًة مك التَّ ككميػػػا تْتبػػػر بك،ػػػمةي الْقػػػًؿ 
ي التَّػك ، يػـك البْػثلمػنلخ بال،ػيحة  نتظاركر اآلخرة فمثاليا  اعة االم الْقدم في ممح،يف اللكر التَّ 

ٓ  َصْقَحًي َوا]تْتبر عبلمة مف عبلمات يكـ الح ػاب أُؿقنَ َمو َيـُْظُروَن إِ : ]يػس [ِحَدًة َتْلُخُذُهْؿ َوُهْؿ ََيِصِّ
ليجتػاز ىػذا  ،كتح،ػيف فكػره ،كحر،و عمػى تيػذيب نل ػو ،ي تثير خكفوالتَّ فيي عقيدة الم مـ ، [49

  ػػػبحانو كتْػػػالىمفَّ اللى عقيػػػدة البْػػػث فػػػي كىػػػي مي ػػػان تيحػػػاكي ، غيػػػر غ ػػػباف راضو  كالػػػربَّ  ،اليػػػكـ
ُوُجقٌه َيْقَماِأٍذ ]: قاؿ ا عز وجؿكما ، يكـى القيامًة نظران مرئيان كفى ك ينظيري إليو الم من، يبْث البشر

و َكوطَِرةٌ  َ ٌة إَِػ َرِبِّ ْطؼ التَّ كلف ينظر الل  بحانو إلى مف جحد بنْمو نظر ، [23-22: ]القيامة [َكوِِضَ
َٓ َيـُْظُر إَِفْقِفْؿ َيْقَم اْفِؼَقوَمأِي  ]: قاؿ ا عز وجؿكما : يكـ القيامة أْؿ َظأَذاٌب َأفِأقؿٌ َو قِفْؿ َوَْلُ ِـّ َٓ ُيأَز ]الؿ  [َو

ـَ ]: قػػاؿ تعػػالىكمػػا : أجيػػؿالتَّ الل ليػػـ حرمػػانيـ فػػي نظػػر الميمػػة ك  كقػػد مجػػؿَّ ، [77: عمػػراف إِن  اف أأِذي

وٌر ُأوَفاَِؽ َظَؾْقِفْؿ َفْعـَأُي اهلل ِ َواْدَََلئَِؽأِي وَ  ػ  ـُ َػُروا َوَموُتقا َوُهْؿ  ِعأغَ افـ أـَ أُػ َظأـُْفُؿ وِس َأْْجَ ػ  َٓ َُيَ ـَ ؾِقَفأو   * َخوفِأِدي

َٓ ُهْؿ ُيـَْظأُرونَ  كحتػى إذا مػا فكػر اإلن ػاف بشػرؾ مك كلػر مك إلحػاد  ، [163-162: ]البقػرة [اْفَعَذاُب َو
ـٌ ]: قاؿ ا عز وجػؿحينما : أمؿالتَّ فيف الل تْالى معطاه نظر االعتبار ك  ـْ َؿأْبؾُِؽْؿ ُشأـَ ًْ ِمأ َؿأْد َخَؾأ

رُ  َِ ُِغَ َؾ وَن َظوؿَِبُي اْدَُؽأذِّ ـَ ْقَػ  ـَ ِِ َؾوْكُظُروا  َْر ْٕ َؾأوْكُظْر إَِػ ]: قولػو تعػالىك، [137: ]الؿ عمػراف [وا ِِف ا

ءٍ  أؾِّ َءْ ـُ و إِن  َذفَِؽ َدُْحقِل اْدَْقَتك َوُهَق َظَذ  ْعَد َمْقَِتَ َُ  َِ َْر ْٕ ل ا
قِ ْقَػ َُيْ ـَ ِي اهلل ِ  [. 50: ركـ]الػ [ َؿأِديرٌ َآََّوِر َرَْحَ
ْقأَػ ]: وقولو تعالى أيضػاً  ـَ َبأوِل  ًْ * َوإَِػ اْْلِ ْقأَػ ُرؾَِعأ ـَ أًَمِء   َ ًْ َوإَِػ اف ْقَػ ُخؾَِؼ ـَ ُِِؾ  َأَؾََل َيـُْظُروَن إَِػ اْإِ

 ًْ ْقَػ ُشأطَِح ـَ  ِِ َْر ْٕ ًْ َوإَِػ ا ظػر فػي القػرالف النَّ ككػؿ مػا كرد فػي مجػاؿ ، [20-17: ]الغاشػية [ُكِصَب
: كمػا قػاؿ تعػالىأمػؿ التَّ كعػدـ تْطيمػو كحثػو عمػى ، فػي  ػياقيا حػث الْقػؿ عمػى إعمالػو تليػد، الكريـ
ًَمَواِت ُؿِؾ اْكُظُروا َموَذا ِِف ]  َ بالبحػث كاال تق،ػاء عػف اآليػات  لبلىتػداء[، 101: يػكنس] [ٕرِ وا اف

ابقة فػػي ال َّػػ ظػػر الػػكاردةالنَّ كتكمػػف مىميػػة  كتْػػالى،  ػػبحانو   الدالػػة  فػػي مدلػػة كجػػكده لْبادتػػوكالحجػػ
ػػ التَّلكيػػرالح،ػػانة اللكريػػة الك،ػػكؿ إلػػى  حيح كىػػك المطمػػكب الْقمػػي الػػذم ينبثػػؽ عنػػو اإليمػػاف ال،َّ

  .كالْمؿ

 .حصيف الفكريه في التا ودور  النابوية نة ف الس  ظر مالنا : الثّاني الَمْقَصدُ 

 ػمح الْميػؽ التَّ لقػكة كاإلعػداد ك مجاؿ لمك،كؿ إلى القرار الذم  ػيتحتـ عميػو اىك : يمميالتا ظر النا إفا 
لػذلؾ كانػت ، مك يقيف تح،مو بْد غمبة ظف، لديو ثرم الْقمية الم ممة بمح،كؿ كاف مجيكالن الذم يي 

كاألنلػس كالمخمكقػات  ضر مكات كاألمف ال َّػ تْالى مؿ فيما خمؽ اللأالتَّ الى النَّبكية عكة القرالنية ك الدَّ 
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فقػػاؿ  ،غػػافميف عمػػا فييػػا مػػف عجائػػب ،ينظػػركف إلييػػا نظػػر البيػػائـكال ، ظػػر كاال ػػتدالؿ كاالعتبػػارلمنَّ 
ْقأأِؾ وَ ]: تعػػالى ِِ افؾ  ِِ َواْخأأتََِل َْر ْٕ أأًَمَواِت َوا  َ َْفَبأأوِب افـ  إِن  ِِف َخْؾأأِؼ اف ْٕ ُوِي ا ِٕ َيأأوٍت  َٔ : الؿ عمػػراف][ َفأأوِر 
   بػػيالنا وَ  ،(1) ِفػػي َبْيػػِت َمْيُموَنػػةَ ِبػػت  ": َقػػاؿَ ، اْبػػِف َعباػػاٍس َرِضػػَي الماػػُو َعْنُيَمػػا كفػػي حػػديث [190
 َخْمػؽِ  ِفػي ِإفا }: َفَقػاؿَ  َفَقرََأىػا، َقَعَد َفَنَظَر ِإَلى الساػَماءِ ، َأْو َبْعُضوُ ، َفَمماا َكاَف ُثُمُث الماْيِؿ اآلِخرُ ، ِعْنَدَىا

ـا  ،{اأَلْلَبػابِ  يأِلُوِلػ آَلَيػاتٍ  َيػارِ النا وَ  الماْيػؿِ  َواْخػِتاَلؼِ  َواأَلْرضِ  الساَمَواتِ  ػيَ  َقػاـَ » ثُػ  َفَصػماى َواْسػَتفا  َفَتَوضا
ـا  ،«َرْكَعةً  َعْشَرةَ  ِإْحَدى ـا  َرْكَعتَػْيفِ  َفَصػماى» ِبػاَلٌؿ، َأذافَ  ثُػ ػْب َ  َفَصػماى َخػَرجَ  ثُػ كمم ثػراءو فػي  ،(2) " «الص 

فأكلئػؾى الػذيفى مفىػادكا ، الخػالًؽ  ػبحانو دبًر في الخمًؽ كم ماًء ك،لاتً التَّ أمًؿ ك التَّ الْقًؿ لفى يتحقؽى إال ب
فػي قولػو  ك،ػليـ كجػؿ عز ا  كقد ًذكرى  ،أمًؿ حتَّى في عطاءاًت الًل كمىنْوً التَّ متزع في التَّ عيقكلىيـ ب
ـ  ]: تعالى ثِأًرا َوَمأو َيأذ  ـَ ا  ْؽَؿأَي َؾَؼأْد ُأوِِتَ َخأْرً

ـْ ُيأْمَت احْلِ ـْ َيَشأوُء َوَمأ ْؽَؿَي َمأ
َْفَبأوِب ُيْمِِت احْلِ ْٕ ٓ  ُأوُفأق ا  [ُر إِ

 [.269: البقرة]
عائشػػة رضػػي ا  فػػي حػػديثف، ظػػر الػػذم يشػػغؿ تلكيػػرهالنَّ مػػف   كقػػد احتػػاط ر ػػكؿ الل 

ػا اْنَصػَرَؼ ، َفَنَظػَر ِإَلػى َأْعاَلِمَيػا َنْظػَرةً ، َيػا َأْعػاَلـٌ لَ (3) َصماى ِفي َخِميَصػةٍ   بيالنا َأفا  التا عنيا ق َفَمما
ـٍ أَ ( 4)َىِذِه ِإَلى َأِبي َجْيـٍ َوْأُتوِني ِبَيْنِبَجاِنياةِ  اْذَىُبوا ِبَخِميَصِتي»: َقاؿَ  َفِإناَيػا أَْلَيْتِنػي آِنًفػا َعػْف ، ِبػي َجْيػ

ُكْنػػُت َأْنُظػػُر ِإَلػػى »:  بػػيالنَّ قىػػاؿى : مي ػػان  عائشػػة ر ػػي الل عنيػػا ، كبي ػػناد الخػػر عػػف(5)«َصػػاَلِتي
الَ ، َعَمِمَيا  .(6) «ِة َفَيَخاُؼ َأْف َتْفِتَنِنيَوَأَنا ِفي الصا

كاألكلكيػػات  ،نشػػغاؿ عػػف المْاليفػػي تح،ػػيف الْقػػؿ مػػف اال ظػػر تكمػػف مىميتػػوالنَّ فتح،ػػيف 
ُؿأأْؾ فِْؾُؿأأْمِمـَِغ ]: فقػػاؿ تعػػالى ،كالقػػرالف الكػػريـ عػػزز حلػػظ نظػػر الم ػػمميف، ي تحلػػظ المػػرء ككيانػػوالتَّػػ

                                                           

 ( 7/262 )ابةم د الغ: مـ الم منيف ميمكنة بنت الحارث بف حزف اليبللية. انظر رسوؿ ا ( زكجة 1)
ػػدَّثىنىا قػػاؿ: (، 2158/رقػػـ 6/48( مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب األدب، بػػاب رفػػع الب،ػػر إلػػى ال ػػماء، )2) حى

، قىػاؿى  ٍْلىػرو مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى ، حى ـى ٍريى ، قىػاؿى : اٍبفي مىًبي مى بَّػاسو ػًف اٍبػًف عى ، عى ٍيػبو ػٍف كيرى ، عى نًػي شىػًريؾه ٍيميكنىػةى، عػف: مىٍخبىرى  الػتَّ فق مى
 ."الحديث" : رسوؿ ا عف 

، فا ت: ( الخمي،ة3) غيره  (. 2/79ياية في غريب الحديث ): النَّ انظرْارىىا لمثَّكب ك اء م كد مربع،كًىيى ًك ىاءه ،ى
اف4) ييٍركىل ًبلىٍتًحيىا: ( مٍنًبجى لى ، اٍلمىٍحليكظي ًبكىٍ ًر اٍلبىاًء كى كًؼ كى ذي ًمفى ال،ز مىـ لىوي، كىًىيى ًمػكىىيكى ًك ىاءه ييتَّخى ٍمؿ كىالى عى ٍف مٍدكف وي خى

 .(1/73) المرجع ال ابؽ: انظرالث ياب اٍلغىًميظىًة 
/رقػػـ 1/84( مخرجػو البخػارم فػػي ،ػحيحو كتػػاب ال،ػبلة، بػػاب إذا ،ػمى فػي ثػػكب لػو معػػبلـ كنظػر إلػػى عمميػا )5)

، قىاؿى قاؿ: (، 373 دَّثىنىا مىٍحمىدي ٍبفي ييكنيسى دَّثىنىا ًإبٍ : حى ، قىاؿى حى ٍْدو ـي ٍبفي  ى اًئشىػةى مىفَّ : رىاًىي ، عىٍف عيٍركىةى، عىٍف عى دَّثىنىا اٍبفي ًشيىابو  حى
 "الحديث". : قىاؿى   النابي

قىاؿى : (، قاؿ373/رقـ1/84المرجع ال ابؽ )(6) ـي  كى اًئشىةى، عىفٍ  مىًبيًو، عىفٍ  عيٍركىةى، ٍبفي  ًىشىا  . الحديث"»:  النابي قىاؿى  عى
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َصوِرِهؿْ  ُْ ـْ َأ قا ِم ـ  ]: وقولو تعالى [،29: كرالنَّػ][ َيُغضم َصوِرِه ُْ ـْ َأ ـَ ِم : كرالنَّػ] [َوُؿْؾ فِْؾُؿْمِمـَوِت َيْغُضْض
كمػا ورد ظرًة األيكلػى الكاحػدة بػؿ المتكػررة  النَّ كحينما نْي مفَّ انشػغاؿ الْقػًؿ كالقمػًب ال تكميػفي بػ[، 30

 َواآْلِخػػَرةَ  َلػػَؾ، اأْلُوَلػػى َفػػِإفا  ْظػػَرَة،النا  ْظػػَرةَ النا  ُتْتِبػػعِ  اَل »:  الماػػوِ  َرُسػػوؿُ  َقػػاؿَ : َقػػاؿَ ، َعِمػػي  فػػي حػػديث 
ماف الذم كثرت فيو اللتف كالخمكاتي عبرى ك ائًؿ االت،االًت المتْػددة لذا فينا في ىذا الزَّ ، (1) «َعَمْيؾَ 
ي تػػدعك إلػػى تْطيػػًؿ التَّػػي تخ،،ػػت فييػػا كالمكاقػػعي التَّػػ، بكة الْنكبكنيػػة كالبػػرام ملزيػػكف كالشَّػػالتَّ مػػف 

مًقػػ الْقػػؿً  ظر إلػػي النَّ نيا بػػلكػػًر كا ػػتخداًميا ال ػػميـ فػػي ىػػذه الػػدز التَّ أمػػؿ ك التَّ و فػػي مك حرفػػًو عػػف م،ػػًؿ خى
الحػراـ بغػض  التَّلكيػرفيذه دعكة ألكلي األمر بممار ة دكرىـ في تح،ػيف مبنػائيـ مػف ، الملاتف فييا

 .(2) البى،ر كاألىخذ باحتياطاتًو في المراقبًة كالمتابْة

ـي ، الب،ػػرً  فػػالم مفي غ ػػيضي  ػػؿي ًمػػف اللىكائػػًد الً،ػػحيًَّة كالج ػػمية ، التَّلكيػػر ػػمي ك ػػيجد الميتىلك ػػري كالميتَّأم 
ػػارسي لمتزأمػػؿً التَّػػل ػػية النَّ ك  ب ػػبب ،ػػحًة عقيدتػػو كب ػػاطتيا كنلػػاذ ، بػػؿ كيزيػػد، (3)لكػػرالتَّ ك  ي يمقاىػػا الميمى

 .أمؿالتَّ  عمى ينية كتدريبو الم تمركك كح ر يتو الد، ب،يرتو

                                                           

نىػػاقػػاؿ: ،(2751 رقػػـ/3/1779فػػي  ػػننو، كتػػاب الرقػػاؽ، بػػاب فػػي حلػػظ ال َّػػمع،) دارميالػػ مخرجػػو(1) ًليػػدً  مىبيػػك مىٍخبىرى  اٍلكى
، ػػدَّثىنىا الطَّيىاًلً ػيز ػػادي  حى مَّ ػػمىمىةى، ٍبػػفي  حى ػػفٍ   ى ػدً  عى مَّ ، ٍبػػفً  ميحى اؽى ػػفٍ  ًإٍ ػػحى ػػدً  عى مَّ ، ٍبػػفً  ميحى ـى ػػفٍ  ًإٍبػرىاًىي ػػمىمىةى  عى ػػ الطزلىٍيػػًؿ، مىبًػػي ٍبػػفً   ى  فٍ عى

ًميٍّ   " الحديث".:  رسوؿ ا قىاؿى : قىاؿى   عى
 : تخريج الحديث

 ،(1028رقػػـ/2/601)كمحمػػد بػػف حنبػػؿ فػػي ف ػػائؿ ال،ػػحابة ،(7227 رقػػـ/4/7)م،ػػنلو فػػي شػػيبة مبػػي ابػػفمخرجػػو 
/رقػػػػـ 1/141كالخرائطػػػػي فػػػػي اعػػػػتبلؿ القمػػػػكب) (،1374رقػػػػـ/2/467) الم ػػػػندعبػػػػد الل بػػػػف محمػػػػد عػػػػف مبيػػػػو فػػػػي ك 

 كميػـ مػف (،674/رقػـ1/209(،كالطبراني في المْجػـ األك ػط)5570/رقـ 12/381باف في ،حيحو)(،كابف ح283
 بو .   ممة بف حماد طريؽ

  .محمد بف إسحاؽ ابف يسار فيو ألفَّ حسف لذاتو؛: والحكـ عمى اإلسناد
ػيف بػف يحيػى قػاؿ عنػوك  ،ثقػة كػاف:  ْد بفعنو ا قاؿ  ًْ  كقػاؿ بػالقكم لػيس:  ػائيالنَّ  قػاؿك  بحجػو، كلػيس ثقػة كىػافى : مى

 مػف مكثػر ممػف: الْراقػي قػاؿك  ، ػْة فػي غرائػب كلػو الْمػـ بحػكر مػف ،دكقا: الذىبي عنو قاؿك  ،ثقة مدني: الْجمي
 عػػف دليسالتَّػػب مشػػيكر كالقػػدر شػػيعالتَّ ب كرمػػي يػػدلس ،ػػدكؽ: حجػػر بػػف عنػػو قاؿك ،ال ػػْلاء عػػف خ،ك،ػػان  دليسالتَّػػ

 ، كقد عنْف.كالمجيكليف ال ْلاء عف يدلس ثقة :قمت ،الرابْة الطبقة مف كالمجيكليف ال ْلاء
 لمْجمػػػػػػي الث قػػػػػػات ،(1/90)  لمن ػػػػػػائي ال ػػػػػػْلاء ،(3/157) الػػػػػػدكرم ركايػػػػػػة (،5/450الطبقػػػػػػات الكبػػػػػػرل ): انظػػػػػػر

 .(1/467)قريبالتَّ  (،1/81): المدل يف طبقات ،(2/156) الكاشؼ ،(1/400)
: (،كقػػاؿ األرنػػ ط فػػي تْميقػػو عمػػى م ػػند محمػػد3/1779إ ػػناد جٌيػػد فػػي تْميقػػو عمػػى  ػػنف الػػدرامي ): قػػاؿ الػػداراني

 .الذىبي ككافقو. (3/123/4623في م تدركو) "اإل ناد ،حيح": الحاكـ كقاؿ (2/476،حيح لغيره )
 (.189األكؿ، المبحث الثالث،المطمب الثاني ) اللىٍ،ؿي تـ ذكرىا في إعماؿ الْقؿ : انظر (2)
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 . درؾ بالعقؿ، وما ال يُ ىفي ذات ا تعال التافكيرمنع : الثااِني َمْطَمبُ ال
لتجنب الكقكع في مم مزمة فكريػة تيمػؾ ،ػاحبيا، تبتػدم  حدكد عقمية رسوؿ ا كقد ر ـ 

 ي تكػكف  ػبببلن إلػىالتَّػرؽ ىػـ الطَّػألبػكم النَّ حذير التَّ كاف قطْان، لذا  لكر في ذات الل عزكجؿالتَّ بمنع 
ككػػػؿ مػػػا يػػػ دم إلػػػى  ،ْ،ػػػب اللكػػػرمالتَّ ك  ،االنحػػػراؼ اللكػػػرمتجنػػػب خػػػبلؿ مػػػف  ،الميمكػػػات اللكريػػػة

 . الخكض في عالـ الئلدراؾ بق،د مك بغير ق،د

 .ومسبباتو االنحراؼ الفكري: األوؿ الَمْقَصدُ 

نحراؼ الْقمي اللكرم عف مكؿ  بب لبل، حيحةال،َّ  ال زنةإٌف البْد عف كتاب الل عز كجؿ ك 
ظـ الػػنَّ قاليػػد كاألعػػراؼ ك التَّ ينيػػة ك للكػػر الػػذم ال يمتػػـز بالقكاعػػد الد  ىػػو ا: النحراؼ الفكػػريافػػ ،بلمةال َّػػ

ػ: كذىب رمم الخػر إلػى منػو ،(1)االجتماعية "  كاب كالبْػد عػف الك ػط المْتػدؿ الخػركج عػف جػادة ال،َّ
 .(2) م ؾ بجانب األمر دكف حقيقتوالتَّ ك  ،كترؾ االتزاف

ظيػػرت ب ػػببيا عػػدة  يي عنيػػا،النا بػػ رسػػوؿ ا  خ،،ػػياعديػػدة لػػذلؾ  ػػنجد م ػػببات  
ػػفػػرؽ كجماعػػات فػػي اال ػػبلـ تنحػػرؼ عػػف المْنػػى اإل ػػبلمي ال  ،فأ،ػػابت بيػػا األمػػة نكبػػاتحيح ،َّ

 : كالْبث بالمقد ات منيا ،كتْدم الحدكد ،رماتؾ الحي كىتٍ  ،ماءك،مت إلى  لؾ الد   ،ككيبلت
فيػػك معػػدل  ،باإلن ػػاف كتجْمػػو يمغػػي عقمػػو فالجيػػؿ ،ػػلة قديمػػة جديػػدة تػػزرم، الجيػػؿ  - م

ييػػػبط  ، كالجاىػػػؿ يلْػػػؿ فػػػي نل ػػػو مػػػا ال ي ػػػتطيع عػػػدكه مف يلْمػػػو بػػػو، معػػػداء اإلن ػػػاف
،ػػرفات مػػا ىػػك التَّ اإلن ػػاف عػػف م ػػتكل إن ػػانيتو إلػػى م ػػتكل ال يميػػؽ بػػو  فيرتكػػب مػػف 

ًٓ ]: قاؿ تعالى ،فكؽ طاقتو وَن َطُؾقًمو َجُفق ـَ ُف   .[72: ]األحزاب [إِك 

ك،ػػؼ مظػػاىر  ،جاشػػيالنَّ ممػػاـ ممػػؾ الحبشػػة  يكمػػان  كحينمػػا كقػػؼ جْلػػر بػػف مبػػي طالػػب 
جػػاء   محمػػد كمف نبػػي الل ، ليكشػػؼ مف الجيػػؿ ال يػػأتي بخيػػر، الجيػػؿ كمخػػبلؽ الجاىميػػة كمبادئيػػا

َوَنْيُكػػُؿ اْلَمْيتَػػَة َوَنػػْيِتي ، ُكناػػا َقْوًمػػا َأْىػػَؿ َجاِىِمياػػٍة َنْعُبػػُد اأْلَْصػػَناـَ ، َأي َيػػا اْلَمِمػػؾُ " : فقػػاؿ: ،حربػػان عميػػو
ِعيؼَ ، َوَنْقَطُع اأْلَْرَحاـَ ، اْلَفَواِحَش  َفُكناا َعَمى َذِلَؾ َحتاى َبَعػَث اُ ، َوُنِسيُء اْلِجَواَر َيْيُكُؿ اْلَقِوي  ِمناا الضا

ػَدهُ ، َفوُ َوَعَفا، َوَأَماَنَتوُ ، َوِصْدَقوُ ، ِإَلْيَنا َرُسواًل ِمناا َنْعِرُؼ َنَسَبوُ  َوَنْخَمػَع ، َوَنْعُبػَدهُ ، " َفَدَعاَنا ِإَلى اِ ِلُنَوح 
، َوَأَداِء اأْلََماَنػةِ ، َوَأَمَرَنػا ِبِصػْدِؽ اْلَحػِديثِ ، َما ُكناا َنْعُبُد َنْحُف َوآَباُؤَنػا ِمػْف ُدوِنػِو ِمػَف الِحَجػاَرِة َواأْلَْوثَػافِ 

ورِ ، َوَنَياَنػا َعػِف اْلَفػَواِحشِ ، َوالػد َماءِ ، اْلَكؼ  َعِف اْلَمَحػاِرـِ وَ ، َوُحْسِف اْلِجَوارِ ، َوِصَمِة الراِحـِ  ، َوَقػْوِؿ الػز 

                                                           

 (. 264اللكر المنحرؼ، لْمى بف فايز الجحني )ر ية لؤلمف اللكرم ك بؿ مكاجية : ( انظر1)
 (. 163حيمي، )باب، لمحمد الزَّ الشَّ اإل بلـ ك : ( انظر2)
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ػالةِ ، َوَأَمَرَنػا َأْف َنْعُبػَد اَ َوْحػَدُه اَل ُنْشػِرُؾ ِبػِو َشػْيًئا، َوَقْذِؼ اْلُمْحَصَنةِ ، َوَأْكِؿ َماَؿ اْلَيِتيـِ  ، َوَأَمَرَنػا ِبالصا
ْسالـِ : َقاؿَ ، َياـِ "َوالص  ، َوالزاَكاةِ  ، َفَصداْقَناُه َوآَمناػا ِبػِو َواتاَبْعَنػاُه َعَمػى َمػا َجػاَء ِبػوِ ، َفَعداَد َعَمْيِو ُأُموَر اإلِْ

ـْ ُنْشػػِرْؾ ِبػػِو َشػػْيًئا، َفَعَبػػْدَنا اَ َوْحػػَدهُ  ـَ َعَمْيَنػػا، َفَمػػ ا َعَمْيَنػػا َفَعػػدَ ، َوَأْحَمْمَنػػا َمػػا َأَحػػؿا َلَنػػا، َوَحراْمَنػػا َمػػا َحػػرا
َوَأْف َنْسػَتِحؿا َمػا ُكناػا ، َفَعذاُبوَنا َوَفَتُنوَنا َعػْف ِديِنَنػا ِلَيُرد وَنػا ِإَلػى ِعَبػاَدِة اأْلَْوثَػاِف ِمػْف ِعَبػاَدِة اِ ، َقْوُمَنا

 .(1) "َنْسَتِحؿ  ِمَف الَخَباِئِث 

، تْجبيـ خ،اؿ الخيػرالجياؿ ال  كمفَّ ، لؤلمة خطر الجيؿ  فبيذه الكثيقة يكشؼ جْلر 
 .بلؿ الكلر كال َّ كال يريدكف إال ما تربكا عميو مف 

كىػػػك خمػػػك الْقػػػؿ لْػػػدـ ا ػػػتغبللو الجيػػػد مػػػف اللكػػػر كالػػػكعي مػػػع منػػػو : الفػػػراغ الفكػػػري  - ب
ْي التَّ ب،، ػػميـ حميػػؿ كالخػػركج بثكابػػت كمبػػادئ التَّ قػػـ الْقمػػي مػػف الليػػـ ك الي يْطػػي  ػػمت ال

م قػػاؿ ذالػػ ،اغ اللكػػرم نتيجػػة حتميػػة لملػػراغ الػػكقتيْتبػػر اللػػر كيي ، كقناعػػات  ي،ػػير عمييػػا
عػػف   ابػػف عبػػاس كمػػا جػػاء فػػي حػػديث ، ْـ المغبػػكف فييػػاالػػنَّ منيػػا مػػف   بػػيالنا عنػػو 

ُة َوالَفرَاُغ ": اسِ النا قاؿ " ِنْعَمتَاِف َمْغُبوٌف ِفيِيَما َكِثيٌر ِمَف   ر كؿ الل  حا  .(2) الص 

                                                           

قػاؿ: (، 1740/ رقػـ  3/266، )حديث جْلر بف مبػي طالػب  ،في م نده عبد الل بف محمد عف مبيو ( مخرجو1)
قيػػكبي  ٍْ ػػدَّثىنىا يى اؽى  ،ـ الزىػػرمعػػف مبيػػو كىػػك إبػػراىيـ بػػف  ػػْد بػػف إبػػراىي الزىػػرم حى ػػًد ٍبػػًف ًإٍ ػػحى مَّ ػػٍف ميحى ػػدَّثىًني  ،ي ػػار بػػفعى حى

ػػاًرًث ٍبػػًف ًىشىػػ ًف ٍبػػًف اٍلحى ٍبػػًد الػػرٍَّحمى ػػٍف مىبًػػي بىٍكػػًر ٍبػػًف عى ، عى ٍ ػػًمـً ٍبػػًف عيبىٍيػػًد الًل ٍبػػًف ًشػػيىابو ػػدي ٍبػػفي مي مَّ ػػٍف ميـ  ميحى ، عى كًمػػي  اـو اٍلمىٍخزي
مىمىةى اٍبنىًة مىًبي ميمىيَّةى ٍبًف ا ٍكًج  ى  ، " الحديث": قاؿ  النابيعف   النابيٍلميًغيرىًة، زى

 : تخريج الحديث
( بمثمػػو، 2260/رقػػـ 4/13ابػػف خزيمػػة فػػي ،ػػحيحو )ك  ،( بنحػػكه 1/115رقػػـ ) ،حميػػة األكليػػاءْػػيـ فػػي مبػػك ني مخرجػػو 

، بنحػكه( 2260رقػـ  /4/13ابف حباف فػي ،ػحيحو )ك  ،( بملظو5598رقـ  /14/244كالطحاكم في مشكؿ اآلثار )
مَّدً  ككميـ مف طريؽ اؽى  ٍبفً  ميحى  بو.، ي ار بف ًإٍ حى
 .يسار بف ِإْسَحاؽَ  ْبفِ  ُمَحمادِ الراكم ك  : صحي  لذاتو؛إسنادوالحكـ عمى اال

دليس فػػي اإل ػػناد التَّػػ،ػػلة  عنػػو كتنتلػػى ،كالمجيػػكليف ال ػػْلاء يػػدلس عػػف فيػػو: ثقػػة قمػػت(، 95 ػػبؽ الحػػديث عنػػو )
 . محمد بف م مـ الزىرم حديث عف التَّ لت،ريحو ب

في تْميقو عمػى م ػند ح ف : كقاؿ األرن كط( 2/255كقاؿ محمد شاكر: " ،حيح اال ناد" في  تْميقو عمى ال نف )
 (.1740محمد) 

ػدَّثىنىا قػاؿ: (، 6412/رقػـ 8/88( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب الرقائؽ، باب ال عيش إال عيش اآلخػرة، )2) حى
بَّػاسو المىك يز ٍبفي ًإبٍ  ػًف اٍبػًف عى ػٍف مىًبيػًو، عى ، عى يدو ىيػكى اٍبػفي مىبًػي ًىٍنػدو ًْ ٍبدي المًَّو ٍبفي  ىػ نىا عى ، مىٍخبىرى ـى :  النابػيقىػاؿى : قىػاؿى  ،رىاًىي

  ."الحديث"
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: فمغبػػك ، ك ملْكلػة عمػى جيػة اإلح ػػاف إلػى غيػرهيػؿ ىػي المنلْػػة الْمػة كىػي الحالػة الح ػػنة كقالنَّ " ف
  اللراغك  في األبداف. ال،حةك  .فييما مغمكب مم، قص كقيؿ الغبف كىك  ْؼ الرممالنَّ مف الغبف كىك 

عمػػى ا ػتغبلليا كاعتبرىػػا مػف  معظػػـ   رسػػوؿ اكقػد حػػث ، عػدـ مػا يشػػغمو مػف األمػػكر الدنيكيػة
ٍن ىػػاف يكػػكف قػػػد نػػومى  اٍعمىـ، فػػمكلكيػػات الحيػػاة ػػًحيحا اإٍلً بىػػادىةً  متلرغػػا يكػػػكف كىالى  ،ى ًْ  ًبأىٍ ػػػبىاب الشػػتغالو ًلٍم

قد المْاش، ػًحيحا،  يككف كىالى  األشغاؿ مف متلرغا يككف كى ْىػا فىػًيذا،ى ْىبػد اٍجتم َـّ  لٍم مىٍيػوً  غمػب ثػ  الك ػؿ عى
اًئؿ نيؿ عىف  (1) .مىكثر كالْكائؽ مق،ر، مركالْ الرباح،  كؽ كىالدزٍنيىا كىيؼى  اٍلغبف فىذىاؾ اٍللى ى

ي التَّػكاالنتػاج فيْػزز االتكاليػة الْقميػة  ،كقػؼ الْقمػي عػف اإلبػداعالتَّ فاللراغن اللكرم  ػببان فػي 
نًع القنرار عمى حًؿ  كعدـ مقدرتو ،لْدـ شْكره باألىمية، تكدم إلى تيميًش المرًء اللارًغ فكريان في  ،ي

ف يككف ،يدان  يبلن  م عوي دٍ كىذا ما يى ، لشًؿ في المجاالًت الحياتيةزمو ،لةن التمي تكاجيو فالتَّ مشاكمًو 
كقػػػد يحػػػاكؿي ،ػػػاحبي الْقميػػػًة اللارغػػػًة الخػػػركجي مػػػف ، أل،ػػػحاب المػػػدرب الشخ،ػػػية كالْػػػداكًة لئل ػػػبلـً 

فاألف ػؿ مػف كػؿ م ػمـو ، قميػد األعمػىالتَّ بْيػة ك التَّ مزماتًو فيقع في كؿ ما يْزز االنحراؼ اللكرم مف 
 .عكة إليياكالدَّ  ،ْمـ كالقراءة كاالط بلعالتَّ بكم في البحث عف الْمـ ك النَّ كقتو كفؽ المني   مف ييحيي
 .ومسبباتو بالعقؿ درؾخوض المسمـ فيما اليُ ىو ؼ؛أىـ أسباب اإلنحرا: الثااني الَمْقَصدُ 

حراؼ فػػان خػػكض الم ػػمـ فيمػػا اليػػدرؾ عقمػػو ىػػك عبػػارة عػػف انيػػزاـ الْقػػؿ كام ػػْافو كتخملػػو كتراجْػػو،
 : كاف مف مىميا التَّالي م ببات الخكض في عالـ الئلدراؾ، بأحد الْقؿ

 .الس ؤاؿ وكثرة كمؼالتا  - أ

ركا كابحثػكا كا ػألكا ك  فييا فى  عظيمان  مْقكؿ البشرية الم منة تحمؿ مْنىن باني لالخطاب الرَّ إفَّ  
بػأدب  بمػا ممػر الل بػو، بػيف الْبػاد ممتػزميف كق،ػكركـ ،كبما ال يتجاكز حدكد  ْلكـ ،كفؽ بشريتكـ

ـْ ]: تعالى اؿق كماكتْػالى،  مع الل الْظيـ المت،ؼ بالكماؿ  بحانو أَلُفقا َظأ َْ َٓ َت ـَ آَمـُأقا  و اف ِذي َ َيو َأُّيم

ؿْ  ـُ ْم َُ  .[101: ]المائدة  [َأْصَقوَء إِْن ُتْبَد َفُؽْؿ َت

فػأم عقميػة لػدييا ، بلعألف الْقؿ البشرم  متو قا،ػر ميمػا بمػغ مػف الْمػـ كالمْرفػة ك ػْة االطػ
ف  ،أمػؿالتَّ الحػديث عػف  كمػا  ػبؽ تْػالى لكر في الكػكف كممكػكت اللالتَّ ك  ،التَّلكيرمت ع عظيـ مف  كام

 ،الْقػػؿ كيتػػرنح إلػػى اليػػبلؾ عنػػدما يخطػػك بيػػا طي لػر  ي يي التَّػػعمػػى األمػػكر  لإال منػػو إذا تْػػد كػاف قا،ػػران 
 ث بػػويء الكثيػػر إال مػػا حػػدَّ كلػػـ ي ػػمع عنيػػا الشَّػػ ،كلػػـ يراىػػا محػػد ،ي ال يْمػػـ بيػػا محػػدالتَّػػ كالغيبيػػات

                                                           

(، تحقيػػػؽ م،ػػػطلى البغػػػا عمػػػى ،ػػػحيح 2/438كشػػػؼ المشػػػكؿ مػػػف حػػػديث ال،ػػػحيحيف،البف الجػػػكزم): ( انظػػػر1)
 بت،رؼ. (8/88) البخارم 



ـي افـ بقيي وأَّرهو ظذ ؾؽر ادَؾؿ ادعوَ َم  جموٓت  ومؼقموت افت حصغ افػؽري ِف اف

 

 102 

  الثَّالث الَغْصُل

 ومػومات مجاالت

أَقى ]: تعػالىتبػارؾ و  قػاؿ عنػوكىككمػا ، رسوؿ ا  ـِ اْْلَ ٓ  َوْحأٌل ُيأقَحك، َوَمأو َيـْطِأُؼ َظأ  [إِْن ُهأَق إِ
 ؤاؿ كمؼ وكثرة الس  التا عف    سوؿالرا ي تدؿ عمى نيي التَّ كمف األحاديث   ،[4جـ"النَّ ]

َكػاَف َيْنَيػى َعػْف »: منػو قػاؿ رسوؿ ا كتب عػف  فيما بف شْبة المغيرة حديث فلي  -4
َضػػاَعِة الَمػػاؿِ ، َوَكثْػػَرِة الس ػػَؤاؿِ ، ِقيػػَؿ َوَقػػاؿَ  َيػػاتِ ، َواِ  َوَوْأِد ، َوَكػػاَف َيْنَيػػى َعػػْف ُعقُػػوِؽ اأُلما

ْنػَد ُعَمػَر ُكناػا عِ : َقػاؿَ   أنػس  فػي حػديث   مي ػان كمػا كرد ك ( 1) «َوَمْنػٍع َوَىػاتِ ، الَبَناتِ 
: َقػاؿَ  ِبػى  النا َعِف  َأِبي ُىَرْيَرَة ككذلؾ جاء في حديث  ،(2) «َكم ؼِ التا ُنِييَنا َعِف »: َفَقاؿَ 
ـْ َعَمػى َأْنِبَيػاِئِيـْ ، َدُعوِني َما َتَرْكُتُكـْ » ـْ َواْخػِتاَلِفِي ـْ ِبُسػَؤاِلِي َفػِإَذا ، ِإناَما َىَمَؾ َمػْف َكػاَف َقػْبَمُك

ـْ ِبَيْمٍر َفْيُتوا ِمْنُو َما اْسَتَطْعُتـْ ، َعْف َشىيٍء َفاْجَتِنُبوهُ  َنَيْيُتُكـْ  َذا َأَمْرُتُك   .(3) «َواِ 

ْمػػؽ فػػي التَّ ك  ،يػػي عػػف كثػػرة الم ػػائؿالنَّ كا ػػتدؿ بػػو عمػػى »: قػػاؿ ابػػف حجػػر عنػػد شػػرح ىػػذا الحػػديث
ٍ أىلىةي كىٍجيىافً قاؿ البغكم ك ( 4)ذلؾ"  : اٍلمى

ا ديىيمى ا ييٍحتىاجي ًإلىٍيًو ًمٍف مىٍمًر الد يفً التَّ بىيزًف كى التَّ مىى كىٍجًو مىا كىافى عى : محى مزـً ًفيمى ػٍأميكره بًػوً ، ْى ػاًئزه مى َقػاَؿ ، فىييكى جى
َٓ َتْعَؾُؿأأقنَ ]: الماػػُو َتَعػػاَلى ـْأأُتْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ كعمػػى ذلػػؾ تتنػػزؿ م ػػئمة  ،[43: ٍحػػؿالنَّ ] [َؾوْشأأَلُفقا َأْهأأَؾ افأأذِّ

 كغيرىما. (5) اؿ كالكبللةال،حابة عف األنل

 

                                                           

ْىالىى1) افنا[ ]البقػرةالنَّ ]الى يىٍ أىليكفى : (  مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب الزكاة، بىابي قىٍكًؿ المًَّو تى ـي 273: اسى ًإٍلحى كىػ [ كى
اقاؿ: ح( 1477/رقـ 2/124الًغنىى، ) دَّثىنىا خى مىيَّةى، حى اًعيؿي ٍبفي عي دَّثىنىا ًإٍ مى ، حى ـى ٍْقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ػًف اٍبػًف دَّثىنىا يى ذَّاءي، عى ًلده الحى

ًف  ٍْبىةى، قىاؿى الشَّ مىٍشكىعى، عى دَّثىًني كىاًتبي الميًغيرىًة ٍبًف شي ، حى ْىاًكيىػةي : ًٍْبي  ٍْبىةى  كىتىػبى مي مىًف اٍكتيػٍب ًإلىػيَّ : ًإلىػى الميًغيػرىًة ٍبػًف شيػ
ٍْتىوي ًمفى  ٍْتي : فىكىتىبى ًإلىٍيوً  ، النابيًبشىٍيءو  ىًم  " الحديث". : يىقيكؿي   بيالنا  ىًم

ػػػنة( مخرجػػػو البخػػػارم فػػػي ،ػػػحيحو، كتػػػاب االعت،ػػػاـ بالكتػػػاب ك 2) ، بػػػاب مػػػا يكػػػره مػػػف كثػػػرة ال ػػػ اؿ كتكمػػػؼ مػػػا ال ز
ًف قاؿ: (، 2408/رقـ3/120اليْنيو، ) ، عى ، عىٍف مىٍن،يكرو ًريره دَّثىنىا جى ، حى دَّثىنىا عيٍثمىافي ػٍكلىى المي الشَّ حى ػٍف كىرَّادو مى ، عى ًغيػرىًة ًٍْبي 

ٍْبىةى  ًف الميًغيرىًة ٍبًف شي ٍْبىةى، عى  "الحديث" :  النابيقىاؿى : ، قىاؿى ٍبًف شي
/رقػـ ، (9/94رسػوؿ ا ، باب اإلقتػداء ب ػنف ال زنةمخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب االعت،اـ بالكتاب ك ( 3)

ٍف مى قاؿ:  (،7288 ، عى اًلؾه دَّثىًني مى ، حى اًعيؿي دَّثىنىا ًإٍ مى ًف األىعرجحى نىاًد، عى ٍيرىةى  ،ًبي الز  ٍف مىًبي ىيرى ًف  ،عى : قىػاؿى  ، النابيعى
 الحديث"»
 (.13/263( انظر: فتح البارم )4)
ػاط مىم  ىػبالنَّ  تكممػو م،ػدر ىيػكى  عيبىٍيػدىة مىبيػك قىاؿى  ،كالدا الى ك كلدا يٍترؾ كىالى  الرجؿ يىميكت مىف ىيكى  كالكبللة: الكبللة(5)  محى

لـ مىاتى  فىًيذا لمرجؿ طرفاف كىااًلٍبف ـفاأل ًبوً  ػف مىاتى  فقد يخمليما كى لىػة الطَّػرفىٍيفً  ذىىػاب فى يػمي طىرفىٍيػوً  ذىىػاب عى كىأىنَّيىػا كىبلى  كى
ٍأخيكذ  ىبالنَّ  تكمؿ مف لمم،يبة اٍ ـ  .(.1/226انظر غريب الحديث البف قتيبة ) .ًمٍنوي  مى
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 كىك المراد في ىذا الحديث. كالل معمـ.، (1) َكم ؼِ التا َما َكاَف َعَمى َوْجِو : ثانييما

فيػو ، منػوْنت الذم ال فائػدة التَّ ا عمى  بيؿ ين ا ؿ عف مشياء لـ تقع كاإلكثار مالتَّ ْمؽ في التَّ ف
كقكع فيمػػا حٌرمػػو الل كنيػػى الفػػ، يفتكػػاليؼ الػػد   كتحمػػؿ مػػف، يمكػػةالتَّ إشػػغاؿ لمػػنلس بمػػا يػػ دم بيػػا إلػػى 

 اؿ كالبحػػث مراد كثػػرة ال زػػ ،كمػػا مخبرنػػا  رسػػوؿ ا الػػذم مراده  رؼ عنػػد ابػػف األثيػػكمػػالتَّ ممػػا ، عنػػو
كقػد  ،(2)"كؿ ما متت بػوبي ريْة كقي كاألخذ بظاىر الشَّ ، ي ال يجب البحث عنياالتَّ عف األشياء الغام ة 

ْيكبىػرم اإلمػاـ ابػف بطَّػةقاؿ  ػا مىٍخػرىجى  الَّػًذمبب عممػكا إخػكاني منػي فكػرت فػي ال َّػا" : ال  ال زػنة ًمػفى  مىٍقكىامن
ػػًة، مىاعى ػػةً  ًإلىػػى كىاٍ ػػطىرَّىيـٍ  كىاٍلجى كفتػػػح بػػاب البميػػة عمػػى مفئػػدتيـ كحجػػب نػػكر الحػػؽ عػػف  كىالشَّػػنىاعىةً  اٍلًبٍدعى

 كال ي ر الْاقؿى ،  اؿ عما ال ينبغي ز نقير ككثرة الالتَّ البحث ك منيا  ب،يرتيـ فكجدت ذلؾ مف كجييف
بكم لملكر مبدع مف قبؿ فػي  تْػديؿ م ػمماتو النَّ ح،يف التَّ لذلؾ  نجد ، كال ينلع الم مفى فيميو، جيميو
 ( 3)."كال ينلع الم مفى فيميو، افو مف القكؿ الذم ال ي ر الْاقؿى جيميوالتَّ يي عف النَّ في 

 .خيمةنقؿ بيف األفكار الدا التا  - ب

كافػػد عمػػى مْرفػػة األفكػػار الغربيػػة الدخيمػػة عمػػى التَّ مػػا  كثػػر فػػي زماننػػا المْا،ػػر  ػػيكلة مػػع 
ػػ ،مجتمْاتنػػا كىػػذا مػػا بػػاف عمػػى فْػػؿ  ،كبػػة عنيػػاالتَّ أثر الكا ػػح عنػػد التَّػػْكبة فػػي تركيػػا ك كديننػػا كال،ز

َـّ ، شػػيخنا مبػػك حامػػد دخػػؿ فػػي بطػػف اللبل ػػلة": عنػػو مبػػك بكػػر بػػف الْربػػي اؿد قػػفقػػ ،الغزالػػي مف مراد ثػػ
 .( 4)ر"يخرج منيـ فما قد

كبْػد ىػذه ، ثـ تبنَّى اللكػر األشػْرم، ان الذم كاف اعتزالي "ْرماإلماـ مبك الح ف األشٌ "ككذلؾ 
كالجماعػة كملَّػؼ  ال زػنةكمقبػؿ عمػى مػني  مىػؿ  ،نقبلت اللكرية تػرؾ مبػك الح ػف األشػْرم ذلػؾ كمَّػوالتَّ 

  (.مقاالت اإلسالمييف واختالؼ المصم يف)ك(لديانةإلبانة عف أصوؿ اا) ،كتابيف جميميف فيو ىما

ألنَّو  ،خمزص مف مذىب المْتزلةالتَّ لـ ي تطع " : قوله عف األشْرممح شيخ اإل بلـ ابف تيمية كقد  ملٍ 
 .( 5) "ال زنةكعدـ تمكنو مف عمـ الكتاب ك  ،ال زنةنشأ عميو مع قمَّة خبرتو بمذىب مىؿ 

 

 
                                                           

 (1/310) لمبغكم ال زنة شرح: انظر(1)
 (.4/196)،ياية في غريب الحديث كاألثر: النَّ ر( انظ2)
 (. 1/390اإلبانة ): ( انظر3)
 (.1/5قؿ، لتلي الديف بف تيمية الحنبمي )النَّ درء تْارض الْقؿ ك : ( انظر4)
 (.1/5) الحنبمي تيمية بف الديف لتلي قؿ،النَّ ك  الْقؿ تْارض درء: انظر(5)
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 .اإلنحراؼ في درءِ  النابوية حصيف الفكري التا ت مسّمما: الثالث الَمْقَصدُ 

 : (1) د القمكبى ،حبتيو ً لٍ كتي ، فتنتيو فى  معف مجال ة مف ال تي  بتْاداال - م
و َؾََل َتْؼعُ ]: قاؿ تعػالى َتْفَزُأ ِِبَ َْ و َوُي َل َظَؾْقُؽْؿ ِِف اْفؽَِتوِب َأْن إَِذا َشِؿْعُتْؿ آَيوِت اهلل ِ ُيْؽَػُر ِِبَ ُدوا َوَؿْد َكز 

ُؽْؿ إًِذا ِمْثُؾُفْؿ   ِه إِك  ٌٍ َؽْرِ  .[140:  اءالنَّ ] [َمَعُفْؿ َحت ك ََيُقُضقا ِِف َحِدي
ػػك  ، فػػي الح،ػػانة اللكريػػةالنَّبكيػػة مات مػػف مىػػـ الم ػػمَّ  تػػوقػػاء اعتبر حبة كمجال ػػة الرفز االحتػػراز فػػي ال،ز

 مبك ىريرة في حديثد كرد فق ،الم ثر األكؿ عمى فكر الم مـ ىك فكر ال،احب الم،احب فٌ إحيث 
   َّرسوؿ ا  مف   ـْ َمػْف ُيَخاِلػؿُ ، الراُجُؿ َعَمى ِديِف َخِميِموِ »: قاؿ  ابْيالتَّػ قػاؿ( 2) «َفْمَيْنُظْر َأَحػُدُك

م،ػحاب الخ،ػكمات  فػيني ال المػف : مك قػاؿ، ال تجال ػكا م،ػحاب األىػكاء»: (3)يّ ِمػرْ الجا  ةَ الَبػأبو قِ 
 .( 4) «مب كا عميكـ بْض ما تْرفكفمك يي ، يـلتَّ مف يغم ككـ في  بل

                                                           

 (. 1/390اإلبانة البف بطة ): ( انظر1)
ػػدَّثىنىا مىبيػػك قػػاؿ: (،2378/رقػػـ 4/167مبػػكاب الزىػػد، ) ،رمػػذم فػػي  ػػننوالتَّ خرجػػو (  م2) ػػدَّثىنىا اٍبػػفي بىشَّػػارو بػػف كي ػػاف، حى حى

دى، قىاالى  اًمرو عبد الممؾ بف عمرك القي ي، كىمىبيك دىاكي ، قىاؿى : عى مَّدو دَّثىنىا زيىىٍيري ٍبفي ميحى ػف : حى ، عى ٍردىافى دَّثىًني ميك ىى ٍبفي كى مبػي حى
 ". " الحديث : قاؿ  النابي ىريرة 

 : تخريج الحديث
 بنحػػكه،( 2573 رقػػـ/ 4/299) م ػػنده فػػي كالطيال ػػي ( بنحػػكه، ك4833/ رقػػـ 4/259مبػػك داكد فػػي  ػػننو )مخرجػػو 

( 8028/رقػػـ 13/398كمحمػػد بػػف حنبػػؿ فػػي م ػػنده ) ،( بنحػػكه351/ رقػػـ 1/152ام ػػحاؽ بػػف راىكيػػو فػػي م ػػنده )ك 
( بمثمػو، 356/رقػـ 2/432كابف بطػة فػي اإلبانػة) ،( بملظو656/رقـ 1/314مكاـر األخبلؽ )بملظو، كالخرائطي في 

 . جميْيـ مف طريؽ زىير بف محمد بو
 .موسى بف ورداف القرشي العامري موالىـ أبو عمر البصري: فيو ألفَّ   لذاتو حسفوالحكـ عمى اإلسناد: 

: لػػيس بػػو بػػأس، كقػػاؿ الػػذىبي: ثقػػة، ك قػػاؿ مبػػك حػػاتـ م،ػػرم تػػابْي: لػػيس بػػالقكم، كقػػاؿ الْجمػػي: كقػػاؿ عنػػو يحيػػى
 . ،دكؽ: ،دكؽ ربما مخطأ، قمت: ،دكؽ، كقاؿ ابف حجر

 (.1/544: (، تقريب2/309(، الكاشؼ )8/165): ْديؿالتَّ (، الجرح ك 7/452)لمْجمي  الث قات: انظر
 تْميقػو فػي ح ػف إ ػناده: نػ كطاألر  كقػاؿ ،(927/رقـ 2/579 ) م مة الػأحاديث ال،حيحة فيح ف : قاؿ األلبانيك 

 ،(2378) رمذمالتَّ   نف عمى
 فيػػو الْجمػػي قػػاؿ اإلر ػػاؿ كثيػػر فا ػػؿ ثقػػة الب،ػػرم قبلبػػة مبػػك الجرمػػي عػػامر مك عمػػرو بػػف زيػػد فبػػ ا عبػػد (3)

 (. 1/304قريب ): التَّ بْدىا انظر كقيؿ كمائة مربع  نة الق اء مف ىاربان  اـالشَّ ب مات الثالثة مف ي ير ن،ب

دَّثىنىاقاؿ: ( 1/212مخرجو اللريابي في القدر )( 4) دَّثىنىا قيتىٍيبىةي، حى مَّادي  حى ٍيػدو  ٍبػفي  حى ػفٍ ، زى ، عى عػف عبػد الل ابػف : قىػاؿى  مىيزػكبى
 .زيد الجرمي مبك قبلبة 

 : تخريج األثر
ػػػنةحنبػػػؿ فػػػي  بػػػف محمػػػد بػػػف الل مخرجػػػو عبػػػد  نػػػة الكبػػػرل بمثمػػػو، ك ابػػػف بطػػػة فػػػي اإلبا( 99/ رقػػػـ  137/ 1، )ال ز
 ال زػنةكالبغػكم فػي شػرح  ،كميـ مف طريؽ ميػكب ( 1/172) االعت،اـ في اطبيالشَّ  ك ،،( بزيادة364/رقـ 2/435)
 .  ( مْمقان عف مبك قبلبة1/227)

 . لثقة رواتو ؛صحي والحكـ عمى إسناد األثر: 
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َقػػاَؿ َرُسػػوُؿ : ُيَحػػد ُث َقػػاؿَ ،  ُحَصػػْيفٍ  ِعْمػػرَاَف ْبػػفقػػكؿ ، كممػػا يػػدؿ عمػػى خطػػكرة مجال ػػة مىػػؿ الغمػػك
اِؿ َفْمَيْنَي َعْنوُ »: الماوِ  ِمماػا ، ُو ُمْؤِمٌف َفَيتاِبُعوُ َفَوالماِو ِإفا الراُجَؿ َلَيْيِتيِو َوُىَو َيْحِسُب َأنا ، َمْف َسِمَع ِبالداجا

 .(1) َىَكَذا َقاؿَ « ِلَما َيْبَعُث ِبِو ِمَف الش ُبَياتِ »َأْو ، «َيْبَعُث ِبِو ِمَف الش ُبَياتِ 

 .كا ع مجالو دظر كالبحث  متو محدالنَّ أمؿ ك التَّ االنطبلؽ اللكرم في   - ب

َعِؾ اهلل ُ َفُف ُكقرً ]: قاؿ ا تعالى ـْ َمْ َوْ ـْ ُكقٍر َوَم  .[40: كرالنَّ ] [ا َؾًَم َفُف ِم

ف تْمػػؽ  ،فمحدكديػػة االنطػػبلؽ اللكػػرم البشػػرم لئلن ػػاف الم ػػمـ تكمػػف فػػي ق،ػػكره فيمػػا ىػػك متػػاح كام
ػػػلمب،ػػر كالبَّ   تْػػػالى  ؽ اللً ٍمػػكف ػػحتيا فػػػي خى ، رسػػػوؿ ا  قػػػؿ الػػكارد عػػػفالنَّ ميمة المتػػأثرة ب،ػػيرة ال َّ

ال يمكػف لممػرء  يالتَّػ مػكرغيرىا فيي مف األمما ، لكرا م بكطان ت كمخمكقاتو كم مائو ك،لاتو  بحانو
مف قوؿ أبي كقد باف ذلؾ  ،كعمـ ك ال ي ْو الك،كؿ إلييا ،كمْرفة ،دركيا ميما بمغ مف حكمةمف يي 
ـْ َفَيُقوؿَ : َقاؿَ   عف رسوؿ ا   ىريرة ى َيقُػوَؿ َمْف َخَمَؽ َكَذا َوَكػَذا  َحتاػ: " َيْيِتي الشاْيَطاُف َأَحَدُك
 ( 2).َفْمَيْسَتِعْذ ِباِ َوْلَيْنَتِو"، َمْف َخَمَؽ َرباَؾ  َفِإَذا َبَمَ  َذِلؾَ : َلوُ 

ألف كػكف الل تْػالى غيػر مخمػكؽ  ،باطؿ بالبداىػة تْالى   ا ؿ الكارد عف مف خمؽ الل التَّ ك 
كيقرم  كرة  ،بالل  ا ؿ عمى خاطره فميقؿ المنتالتَّ ممر  ركرم فال  اؿ عنو تْنت كمف عرض ىذا 

 َأِبػػي َعػػفْ ورد كمػػا ،(3) "ؿ عػػف ي ػػاره كلي ػػتْذ بػػالل ليطػػرد عنػػو ك ػػاكس الشػػيطافتليػػتٍ كي ،اإلخػػبلص
 َأَحػدٌ  الماػوُ : َفُقولُػوا َذِلػؾَ  َقػاُلوا َفِإَذا" : َقاؿَ  َنْحَوُه، َفَذَكرَ : َيُقوؿُ   رسوؿ ا  َسِمْعتُ : َقاؿَ  ، ُىَرْيَرةَ 

                                                           

ػدَّثىنىا ميك ىػى ٍبػفي  قػاؿ: (،4319/رقػـ6/373( مخرجو مبػي داكد فػي  ػننو، كتػاب المبلحػـ، بػاب خػركج الػدجاؿ، )1) حى
اًء ًقرفػة بػػف بييىػػيس الْػػدكم، قىػاؿى  ػٍف مىبًػػي الػػدٍَّىمى ، عى ؿو ٍيػػدي ٍبػػفي ًىػػبلى مى ػدَّثىنىا حي ، حى ًريػػره ػػدَّثىنىا جى ، حى اًعيؿى ٍْتي عمػػراف بػػف : ًإٍ ػمى ػػًم  ى

  " الحديث". رسوؿ ا قاؿ : قاؿ ح،يف 
 : تخريج الحديث

( بمثمػو، كالػدكالبي 3590/رقػـ 9/63كالبزار في م نده ) ،(، بمثمو198750/رقـ 33/107مخرجو محمد في م نده )
 بيذا اال ناد. ( بمثمو، كميـ مف طريؽ حميد بف ىبلؿ958/رقـ 2/529في الكنى كاأل ماء )

 (. 4319،حيح في تْميقو عمى  نف مبي داككد ): كقاؿ األرن كط صحي : اسناد الحديثالحكـ عمى و 
دَّثىنىا حػقػاؿ: (، 3276/رقػـ 4/123في ،حيحو، كتاب بدء الخمؽ، باب ،لة إبمػيس كجنػكده، ) ( مخرجو البخارم2)

، قىػاؿى  ػًف اٍبػًف ًشػيىابو ، عى ػٍف عيقىٍيػؿو ، عى ػدَّثىنىا المٍَّيػثي ، حى ٍيػرىةى : يىٍحيىى ٍبػفي بيكىٍيػرو بىٍيػًر، قىػاؿى مىبيػك ىيرى ػٍركىةي ٍبػفي الزز نًػي عي ، قىػاؿى مىٍخبىرى
 ."الحديث" : َرُسوُؿ الماِو 

  .(9/69)عمى ،حيح البخارم  البغا تْميؽ م،طلى: انظر( 3)
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ػػَمدُ  الماػػوُ  ـْ  َيِمػػدْ  ـْ َلػػ الصا ـا  َأَحػػدٌ  ُكفُػػًوا َلػػوُ  َيُكػػفْ  َوَلػػـْ  ُيوَلػػدْ  َوَلػػ  ِمػػفَ  َوْلَيْسػػَتِعذْ  َثاَلثًػػا َيَسػػارِهِ  َعػػفْ (1) ِلَيْتُفػػؿْ  ثُػػ
 .(2)"الشاْيَطافِ 

، كم ػػػمائو ك،ػػػلاتو تْػػػالى كحينمػػػا ا ػػػتطردت عقػػػكؿ بشػػػرية م ػػػممة فػػػي غيػػػر مخمكقػػػات الل
يمانان في غيبيات لـ تى كانيالكا   ، رسػوؿ ا مك محاديػث كردت عػف تْػالى  بيػا اليػات الل حؾً قكالن كام

كلقد ذكر ابػف ، فذابت المناعة اللكرية لدييـ كىمككا كم اعكا منل يـ كمكقاتيـ في غير المليد  فيمككا
كا زنادقػػة كممحػدة كمجك ػػان : وبطػة قكلػػ ػػاري تَّػى ،ى ْىػػاؿ  " مف اٍلقىدىًريَّػة ىمكػػت حى ٍيػثي قا ػػكا فْػؿ الػػرب ًبأىٍف حى

ٍيػثي يىقيػكؿ الٍ  ػا خػاطبيـ بًػًو حى مى نػوي كى لػـ يْػكا عى أ]: الل تْػالىْباد كشػبيكا الل بخمقػو كى َْ َلل َظأًم  يػعأؾ َٓ ي

َلُفقن[ َْ   .  (3)[23: ]االنبياءوهؿ ي

  .حمة والخوؼ عميوتعظيـ قيمة اإلنساف بالرا   - ت
مك فػي  ،مك منيجػان  ،كػران حينما نجد في زماننا في األمة اإل بلمية مف يدعي مف كؿ مػف يخاللػو ف    

، ات تنا ػبوشػلي منػو عمػى اعتبػار التَّ مك ، خمص منو عمى مم حاؿالتَّ مف  رعية البدَّ بْض األمكر الشَّ 
                                                           

 (.5/56انظر: جامع األ،كؿ البف األثير).لثالنَّ  ثـ لؿ،التَّ  ثـ البزؽ، مكلو منو، مقؿ كىك بالبزؽ، شبيو: لؿالتَّ (1)
ػدَّثىنىاقػاؿ:  (،4722/رقػـ4/231بػاب فػي الجيميػة ) ،ال زػنةمخرجو مبك داككد في  ننو،كتاب (2) ػدي  حى مَّ ك، ٍبػفي  ميحى ٍمػرو  عى

دَّثىنىا مىمىةي  حى ًٍْني  ى ػدَّثىًني: قىػاؿى  اٍللىٍ ًؿ، اٍبفى  يى ػده  حى مَّ ٍْنًػي ميحى اؽى، اٍبػفى  يى ػدَّثىًني: قىػاؿى  ًإٍ ػحى ، ٍبػفي  عيٍتبىػةي  حى ػٍكلىى ميٍ ػًمـو ، بىنًػي مى  تىػٍيـو
مىمىةى  مىًبي عىفٍ  ٍبدً  ٍبفً   ى  .الحديث"": قىاؿى  نىٍحكىهي، فىذىكىرى : يىقيكؿي  َرُسوُؿ الماِو   مْت ، قىاؿى ٍيرىةى مىبيك ىيرى  عىفٍ  الرٍَّحمىًف، عى

 : تخريج الحديث
 ،(661/رقـ1/419مؿ اليـك كالميمة )(، كفي ع10422رقـ  /9/245 ائي في ال نف الكبرل )النَّ مخرجو 

محمد بف إ حاؽ  (، مف طريؽ627/رقـ1/581(، كابف ال زني في عمؿ اليـك كالميمة )1/294)ال زنةكمبك عا،ـ في 
 بمثمو بو. 

 سممة بف الفضؿ. لكجكد الراكم: حسف؛ والحكـ عمى اإلسناد
 ػائي فػي ال ػْلاء النَّ قػاؿ ،بأس، بػو لػيس قػاؿ: ،دكقا، قاؿ ابػف مْػيف ثقة كاف: قاؿ عنو البخارم في قاؿ ابف  ْد

: كقاؿ يخالؼ كيخطػئ،، قػاؿ ابػف عػدم الث قاتاف في ذكره ابف حب،،ال يحت  بو:  ْيؼ، قاؿ مبك حاتـ: كالمترككيف
 ،ػػدكؽ: كقػػاؿ ابػف حجػر: كقػاؿ ،كػػار، فػيألنَّ ا ًفػي الحػد جػػاكز قػد حػديثا حديثػػو ًفػي مجػد كلػػـ كافػرادات، غرائػب عنػده
 ،دكؽ يخطئ.: الخطأ. قمت كثير
 كالمتػرككيف لمٌن ػائي لاءال ػْ ،(1/83)محػرز ابػف ركايػة ،(4/84)الكبيػر اريخالتَّػ(، 1/134قػات الكبػرل): الطبانظر

تيػػػػػػػػػػػػػػػذيب  (4/369)ال ػػػػػػػػػػػػػػػْلاء فػػػػػػػػػػػػػػػي الكامػػػػػػػػػػػػػػػؿ ،(2/287)الث قػػػػػػػػػػػػػػػات ،(4/169) ْػػػػػػػػػػػػػػػديؿالتَّ ك  الجػػػػػػػػػػػػػػػرح ،(1/47)
 (.4/153يذيب)التَّ (،تيذيب 1/248قريب)التَّ (،11/305الكماؿ)

 (.7/104(،قاؿ األرن كط: حديث ،حيح)1/223كقاؿ األلباني: ح ف في  م مة األحاديث ال،حيح)
، إبراىيـ بف  ْد في ال  ف الكبرل لمنَّ ائي، قاؿ عنو سممة بف الفضؿناد إلى ال،حيح لغيره  فقد تابع كيرتقي اإل 

 (.1/89ابف حجر: ثقة، في التَّقريب )
  .(3/228اإلبانة الكبرل البف بطة ): (  انظر3)
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بيرعػاب اآلمنػيف الػذيف   ديفريْة كالَّػالشَّػ ف فػي مخطئػيف فيمػان عػفمك عندما يلكر المغالكف المتشػددك 
كما عرفكا منيـ قد اشػترككا مػع إبمػيس ، اىـ جينـخمص منيـ ليككف مثك التَّ لـ ت،ميـ ر الة اإل بلـ ك 

   رسػوؿ الػذلؾ ، ار كالْيػاذ بػاللالنَّػكىك الك،كؿ ببني اإلن اف إلػى  ،يطاف في نلس اليدؼكالشَّ 
كحر،ػو عمػى مف يككنػكا  ،اس جميْػان النَّػحمػة كالخػكؼ عمػى كىػك الرَّ  ،يزيف تلكير الم مـ بأمر عظػيـ

حافػة عكية فػي مبػي قي الدَّ النَّبكية حمة كقد ظيرت مركع ،كر الرَّ ، بالجنة ؿ اإل بلـ لينالكا اللكزمف مى
عنػدما َأتَػاُه َأُبػو َبْكػٍر ا مػا عنيرضػي أسماء بنت أبي بكر  كما ورد مف حديث، بكر  يكالد مب
 ،(1)"تاى َأُكوَف َأَنا آِتيِو ِفيػوِ ْيِتِو حَ َىالا َتَرْكَت الشاْيَخ ِفي بَ ": َقاؿَ ، َيُعوُدُه َفَمماا َرآُه َرُسوُؿ الماِو ، ِبَيِبيوِ 

ْادة ك يػػػدم البشػػػرية إلػػػى ال َّػػػلينطقػػو شػػػيادة اإل ػػػبلـ فحػػػرم بكػػػؿ م ػػػمـ مف يكػػػكف ىمػػو بػػػأف يأخػػػذ بأ
 .الجنة

 .المناظرة مع سالمة القصد  - ث

 مم، كيقػػػاؿ نػػػاظرت فبلنػػػان ، كر يتػػػو ئكتقميػػػب الب،ػػػيرة إلدراؾ الشَّػػػ ،ظػػػرالنَّ إف المنػػػاظرة مػػػأخكذة مػػػف 
متماثميف لـ ي ـ الفيي تجرم بيف نظيريف مك متقاربيف كلك جرل الحديث بيف غير ، لؾ جْمتو نظيران 
، ثػػـ إف المنػػاظرة تػػردد الكػػبلـ بػػيف شخ،ػػيف يق،ػػد كػػؿ كاحػػد منيمػػا ت،ػػحيح قكلػػو ،(2) ذلػػؾ منػػاظرة

بطاؿ قكؿ ،احبو مع رغبة كؿ منيما في ظيكر الحػؽ ؿ يمكػف مف يكػكف بػيف جاىػؿ كعػالـ بػ كال، كام
 .(3) كاف التَّ البد مف يككف 

ْى حرً فيف مما يى  مػا ىػك نػات  عػف حػكار غكغػائي ييػدؼ إلػى إبطػاؿ  ،ميـكاللكر ال َّ  ،عف الحؽٌ  قؿؼ ال
ػػكدعكتػػو، فقػػد كػػاف   رسػػوؿ اكىػػذا يخػػالؼ مػػا جػػاء بػػو  ،ق،ػػد  ػػميـقػػكؿ اآلخػػر بػػبل   و مف ىمز

                                                           

، قىاؿى قاؿ: (،26956/رقـ 4/518( مخرجو محمد في م نده، )1) ٍْقيكبي دَّثىنىا يى دَّ : حى اؽى، حى ثىنىا مىًبي، عىًف محمػد اٍبػًف ًإٍ ػحى
اءى ًبٍنًت مىًبي بىكٍ : قىاؿى  دًَّتًو مىٍ مى ٍف مىًبيًو، عىٍف جى بىٍيًر، عى ٍبًد الًل ٍبًف الزز بَّاًد ٍبًف عى دَّثىًني يىٍحيىى ٍبفي عى : رسػوؿ اقاؿ   رحى

  ."الحديث"
 :  تخريج الحديث 

( بمثمػو، 7208/رقػـ 16/187ابػف حبػاف فػي ،ػحيحو )ك  ،( بمثمػو4363 رقػـ /3/48ف راىكيو فػي م ػنده )ب مخرجو
فػػػي المْجػػػـ الكبيػػػر  كالطبرانػػػي مي ػػػان  ،( بنحػػػكه236/ رقػػػـ 24/ 1بيػػػذا اإل ػػػناد، ك الطبرانػػػي فػػػي المْجػػػـ الكبيػػػر )

ػًحيحي  "ىػذا: كقػاؿ( بمثمػو 5065/رقػـ 3/272(، كالحاكـ في م ػتدركو )237/رقـ 1/24) ٍ ػنىاًد، ،ى لىػـٍ  اإٍلً ػاهي يي  كى ر جى ، " خى
 بيذا اإل ناد.  بف إ حاؽجميْيـ مف طريؽ محمد  ،بنحكه( 9/121كالبييقي في  ننو )

دليس كىنػا تنتلػي التَّػثقػة ك،ػؼ ب: ( قمػت 83كمحمد ابف إ حاؽ تمػت درا ػتو ) ،لذاتو صحي : الحكـ عمى االسنادو 
كىاهي : الييثمي قاؿ حديث، كالتَّ مع ت،ريحو ب انىةى  ًإفَّ  فىكىالمَّوً : كىزىادى  اًنيز كىالطَّبىرى  مىٍحمىدي  رى ا .لىقىًميمىةه  اسً النَّ  ًفي اٍليىٍكـى  اأٍلىمى اليييمى ًرجى  كى

 . (26956: إ ناده ح ف في م ند محمد )األرن كط، قاؿ (6/174)الزكائد مجمع في ًثقىاته 
 .(2/134كمنكاعيا، لجبلؿ الديف ال يكطي) المغة عمـك في المزىر (2)
 .( 14داؿ في مدب الحكار، لمدكتكر شييد افميح، )االعت: ( انظر3)
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جاء ليْممنا فػف الحػكار   رسوؿ ا  ف ما كرد عفيليذا ف  بالحكار البٌناء ي،حح فكر مف يخالؼ
َعْبػػػِد  مػػػف حػػػديثفقػػػد كرد   ، ػػػميمو عػػػف االنحػػػراؼ بأ ػػػمكب بػػػديعكت ،الػػػذم يػػػراد بػػػو ت،ػػػحيح اللكػػػر

ػُد ِإناػا َنِجػدُ : َفَقػاؿَ   َجاَء َحْبٌر ِمَف اأَلْحَبػاِر ِإَلػى َرُسػوِؿ الماػِو : َقاؿَ ، الماوِ  َأفا الماػَو َيْجَعػُؿ : َيػا ُمَحما
، َوالَمػػاَء َوالثاػػَرى َعَمػػى ِإْصػػَبعٍ ، َوالشاػػَجَر َعَمػػى ِإْصػػَبعٍ ، َمَواِت َعَمػػى ِإْصػػَبٍع َواأَلَرِضػػيَف َعَمػػى ِإْصػػَبعٍ الساػػ

َحتاػى َبػَدْت َنَواِجػُذُه َتْصػِديًقا ِلَقػْوِؿ   بػيالنا َفَضػِحَؾ ، َفَيُقوُؿ َأَنا الَمِمػؾُ ، َوَساِئَر الَخاَلِئِؽ َعَمى ِإْصَبعٍ 
ـا َقرََأ َرُسوُؿ الماػِو ، الَحْبرِ  ُِ َْجِقًعو َؿْبَضُتُف َيْقَم افِؼَقوَميِ ، َوَمو َؿَدُروا اهلل َ َحؼ  َؿْدِرهِ ]: ُث أَؿَقاُت ، َوإَْر  َ َواف

وٌت َُِقِؿقـِفِ  قنَ ، َمْطِقي  ـُ  .(1) [ُشْبَحوَكُف َوَتَعوَػ َظًم  ُيْؼِ

ْامػػػؿ مػػػع التَّ فػػػي   بػػػيالنا ى بيػػػاف  ػػػنة ،ػػػحيح اللكػػػرم الحػػػكارم عميػػػو مف يْتمػػػد عمػػػالتَّ ك 
كتركنػػػا عمػػػى ، جاءنػػػا بػػػديف كا ػػػح  بيالنا فػػػالْبػػػادات. ك ، ْامػػػؿ مػػػع األشػػػخاصالتَّ كفػػػي ، كائػػػؼالطَّ 

مػػف    بػػيالنا مػػا تػػرؾ ، كتركنػػا عمػػى المحجػػة البي ػػاء، ال يزيػػغ عنيػػا إال ىالػػؾ، البي ػػاء المحجػػة
مػا ترغيبنػا. كقػدشيء إال كبيٌ  ـْ  ]: بقولػو  ػبحانو ك،ػلو ربنػا نو  إمػا تحػذيرنا كام أ ْؿ َرُشأقٌل مِّ ـُ َفَؼأْد َجأوَء

ِحقؿٌ  ٌِ ر  ُؽْؿ َظِزيٌز َظَؾْقِف َمو َظـِتمْؿ َحِريٌص َظَؾْقُؽؿ ُِوْدُْمِمـَِغ َرُءو َِ   [.128: كبةالتَّ ] [َأكُػ

عمػػى فكػػر النابويػػة فػػي تطبيػػؽ مجػػاالت الحصػػانة الفكريػػة  النابويػػة الفوائػػد : الثااِلػػثُ  الَمْطَمػػبُ 
 المسمـ المعاصر.

  شدد والغموالتا الحماية مف : األوؿ الَمْقَصدُ 

ُؿأْؾ َيأو ]: سبحانوا  قوؿ جاء في الذم ا،ر ظير في زماننا بمْنى الغمكشدد للظ مْالتَّ 

َٓ َتْغُؾأقا ِِف ِديأـُِؽْؿ َؽأْرَ احَلأؼِّ  عػف     ابػف عبػاس حػديثفػي  كرد قػد،ك [77: ]المائػدة [َأْهَؾ افؽَِتأوِب 
ـْ َواْلُغُموا ِفي الد يفِ »:  بيالنا  ـُ اْلُغُمو  ِفي الد يفِ ، ِإيااُك  .(2) «َفِإناُو َأْىَمَؾ َمْف َكاَف َقْبَمُك

                                                           

ػٍف ،قػاؿ: (4811/رقػـ 6/126تل ػير القػرالف، ) ( مخرجو البخارم فػي ،ػحيحو، كتػاب1) ، عى ػدَّثىنىا شىػٍيبىافي ـي، حى ػدَّثىنىا الدى حى
ٍبًد المًَّو  ًبيدىةى، عىٍف عى ، عىٍف عى ـى ٍف ًإٍبرىاًىي ، عى  ." " " الحديث: رسوؿ ا ، قىاؿى مىٍن،يكرو

قيػػػكبي ٍبػػػفي قػػػاؿ: (،3057/رقػػـ5/268قػػػاط الح،ػػػى )التَّ  ػػػائي فػػػي  ػػػننو، كتػػاب الحػػػ ، بػػػاب النَّ ( مخرجػػو 2) ٍْ نىػػػا يى مىٍخبىرى
، قىاؿى  ًقيز ـى الدٍَّكرى مىيَّةى إ ػماعيؿ" بػف إبػراىيـ بػف مق ػـ األ ػدم قىػاؿى : ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا اٍبفي عي ػٍكؼه األ: حى ػدَّثىنىا عى عرابػي ابػف مبػي حى

ْىاًليىػًة رفيػع بػف ميػراف الريػاحي، قىػاؿى : مة، قىاؿى جمي ػٍف مىبًػي اٍل ، عى ػٍيفو ػدَّثىنىا ًزيىػادي ٍبػفي حي،ى بَّػاسو : حى قىػاؿى ًلػي :  قىػاؿى اٍبػفي عى
مىى رىاًحمىًتيف..."" الحديث"  َرُسوُؿ الماِو  ْىقىبىًة كىىيكى عى دىاةى اٍل  .غى

 =: تخريج الحديث
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فعػف أـ المػؤمنيف ، ال تكمػؼ كال زيػادة ،الم ػتطاع إلػى الْمػؿ بقػدر   بػيالنا كليذا مرشػدنا 
ُرُه ِمَف الماْيِؿ َفُيَصم ي ِفيوِ ، َحِصيرٌ   َكاَف ِلَرُسوِؿ اِ : التا َأناَيا قَ »عائشة اُس النا َفَجَعَؿ ، َوَكاَف ُيَحج 

ـْ ِمػَف اأْلَْعَمػاِؿ َمػا النا َيا َأي َيا »: َفَقاؿَ ، َذاَت َلْيَمةٍ  َفثَاُبوا، َيارِ النا َوَيْبُسُطُو بِ ، ُيَصم وَف ِبَصاَلِتوِ  اُس َعَمْيُك
فينػػو م ػػيْة لكثيػػر مػػف ، لػػريط فػػي عمػػؿ الخػػرالتَّ يكػػكف عمػػى ح ػػاب  الغمك الْممػػي، فػػ(1) «ُتِطيقُػػوَف 

ـْ »:  لعبػػد ا بػػف عمػػرو بػػف العػػاص   بػػيالنا وقػػد  قػػاؿ ، الحقػػكؽ الكاجبػػة عمػػى اإلن ػػاف ُصػػ
ـْ َوَنػػـْ ، َوَأْفِطػػرْ  فا ِلَعْيِنػػَؾ َعَمْيػػَؾ َحق ػػا، َفػػِإفا ِلَجَسػػِدَؾ َعَمْيػػَؾ َحق ػػا، َوقُػػ فا ِلَزْوِجػػ، َواِ  ( 2) «.َؾ َعَمْيػػَؾ َحق ػػاَواِ 

كال تغػؿي فػي ناحيػة عمػى ح ػاب األخػرل. فػيف ديػف الل ، مم معًط كؿ ذم حؽ حقو: المراد مف ذلؾك 
جػاكز التَّ الغػالي م ػيع لػو بك ، تْالى ك ط بػيف الجػافي كالغػالي  ألف الجػافي م ػيع لػو بتق،ػيره فيػو

 عف حده.

 : مف أسباب الغمو غربة اإلسالـ في ديار اإلسالـ -
عف رسوؿ  أبي ىريرة  في حديثفيما كرد ، ماففي الخر الزَّ   بيالنَّ ذا ما مخبر عنو كى

ـُ َغِريًبػػػا»: قولػػػو  ا  ْسػػػاَل كىػػػـ الػػػذيف  .(3«َفُطػػػوَبى ِلْمُغَرَبػػػاءِ ، َوَسػػػَيُعوُد َكَمػػػا َبػػػَدَأ َغِريًبػػػا، َبػػػَدَأ اإلِْ
فػػي ع،ػػر اشػػتدت فيػػو غربػػة  كنحػػف نْػػيش، اسالنَّػػمك ي،ػػمحكف مػػا مف ػػد ، اسالنَّػػي،ػػمحكف إذا ف ػػد 

طػرؼ فػي الْ،ػكر التَّ كال شؾ مف ظيكر الغمػك ك ، فالقابض عمى دينو كالقابض عمى الجمر، اإل بلـ
ِإفا َبْيَف َيَدِي »: قاؿ  بيالنا عف    فعف أبي ىريرة ،مف اللتف ككجكد الغبلة المتطرفيف، المتأخرة

                                                                                                                                                                          

كمحمػد فػي (، 4049/رقػـ 4/178ي ال ػنف الكبػرل ) ػائي فػالنَّ ك ،(3029/رقػـ 4/228فػي  ػننو )مخرجو ابف ماجػو =
 .  بمثمو بو ابف عكؼكميـ مف طريؽ ، (2427/رقـ 4/316يْمى في م نده ) كمبك، (1851/رقـ 5/298)م نده 

 (،2144 رقػـ/5/177 ال،حيحة األحاديث  م مة في اال ناد ،حيح: األلباني كقاؿ ،لذاتوواسناد الحديث صحي  
 (.2427،حيح في تْميقو عمى  ند مبك يْمى ) إ ناده: م د  ميـ ح يف قاؿ

قػاؿ: (، 782/رقػـ 1/540( مخرجو م مـ في ،حيحو، كتاب ال،بلة، باب ف يمة الْمؿ الدائـ مف قيػاـ الميػؿ، )1)
، حى  ًٍْني الثَّقىًليَّ ٍبدي اٍلكىىَّاًب يى دَّثىنىا عى مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى، حى ػمىمىةى، دَّثىنىا ميحى ػٍف مىبًػي  ى ، عى يدو ًْ يًد ٍبػًف مىبًػي  ىػ ًْ ػ ػٍف  ى دَّثىنىا عيبىٍيدي الًل، عى حى

اًئشىةى  : مىنَّيىا قى  ،عىٍف عى ػؿى  ِلَرُسوِؿ اِ كىافى التَّ ْى ػم ي ًفيػًو، فىجى ريهي ًمػفى المٍَّيػًؿ فىيي،ى ج  كىافى ييحى ، كى ً،يره ػمزكفى النَّػحى اسي يي،ى
يىٍب يطيوي  ًتًو، كى بلى  الحديث".»: رسوؿ ا : يىاًر، فىثىابيكا ذىاتى لىٍيمىةو، فىقىاؿى النَّ بً  ًب،ى

، ) ،( مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو2) ، بػػاب حػػؽ الج ػػـ فػػي ال،ػػـك ػػدَّثىنىا قػػاؿ: (، 1975/رقػػـ 3/39كتػػاب ال،ػػـك حى
ػدي  مَّ ، قىػااميحى نىػا األىٍكزىاًعػيز ٍبػدي المَّػًو، مىٍخبىرى نىػا عى ، مىٍخبىرى ، قىػاؿى : ؿى ٍبػفي ميقىاتًػؿو ػدَّثىًني يىٍحيىػى ٍبػفي مىبًػي كىًثيػرو ةى ٍبػفي : حى ػمىمى ػدَّثىًني مىبيػك  ى حى

ًف، قىاؿى  ٍبًد الرٍَّحمى ْىاًص : عى ٍبدي المًَّو ٍبفي عىٍمًرك ٍبًف ال دَّثىًني عى  الحديث".»: َرُسوُؿ الماِو قىاؿى ًلي  ،حى
قػاؿ: (، 145/رقػـ 1/130بدم غريبا ك يْكد غريبا )( مخرجو م مـ في ،حيحو، كتاب اإليماف، باب مف اإل بلـ 3)

بَّػادو  ، قىػاؿى اٍبػفي عى ٍف مىٍركىافى اٍللىزىاًرم  ْنا عى ًمي ، جى ، كىاٍبفي مىًبي عيمىرى مَّدي ٍبفي عىبَّادو دَّثىنىا ميحى ٍْنًػي اٍبػفى : حى ػٍف يىًزيػدى يى ، عى ػٍركىافي ػدَّثىنىا مى حى
ٍف مىًبي ىي  ، عى اًزـو ٍف مىًبي حى ، عى ٍيرىةى كىٍي ىافى  .الحديث" »: َرُسوُؿ اِ قىاؿى : ، قىاؿى رى
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ـِ  َوُيْصػِبُ  ، َوُيْمِسي ُمْؤِمًنا، َوُيْمِسي َكاِفرًا، ُيْصِبُ  الراُجُؿ ِفيَيا ُمْؤِمًنا، السااَعِة ِفَتًنا َكِقَطِع الماْيِؿ اْلُمْظِم
 .(1) « َيِبيُع ِديَنُو ِبَعَرٍض ِمَف الد ْنَيا َكاِفرًا

  .اعتماد الوسطية الفكرية: الثّاني الَمْقَصدُ 
كمتػػى ، ت الم ػػممةإف غربػة اإل ػػبلـ فػػي ديػػار اإل ػػبلـ تػػ ذف بغيػػاب الك ػػطية فػػي المجتمْػػا

، ككثػر االنحػراؼ الْقػدم كاللكػرم، كظيػرت البػدع كالخرافػات، طػرؼالتَّ غابت الك طية ظيػر الغمػك ك 
 .كف دت األخبلؽ
،كص كرعاية النَّ الك طية ىي االتجاه المتكازف مك المْتدؿ، الذم يجمع بيف اتباع ": قاؿ القرضاوي

ني، كيراعػػي م،ػػالح البشػػر، بشػػرط لقطْػػي بػػالظَّ ريْة، فػػبل يْػػارض الكمػػي بػػالجزئي، كال امقا،ػػد الشَّػػ
عمييػػا، فيػػك يجمػػع بػػيف  اللػػة، كال قاعػػدة شػػرعية مجمْػػان بػػكت، ،ػػريح الدَّ ،ػػحيح الثز  مال تْػػارض ن،ػػان 

 . (2)" رع كمقت يات الْ،رمحكمات الشَّ 
ا قيػػؿ إذا زاد الشَّػػػ ىػػػذه  كقد ك،ػػػؼ الل  ػػبحانو كتْػػالى،يء عػػف حػػده انقمػػػب إلػػى  ػػدهقػػديمن

أأأَذفَِؽ ﴿: وتعػػػالى سػػػبحانوا  قػػػاؿ كمػػػا ، كالك ػػػط ىػػػك الْػػدؿ كالخيػػػار، طان ا ممػػػة ك ػػاألمػػة بأنيػػػ ـَ َو

ًي َوَشًطو ْؿ ُأم  ـُ عكة المحمديػة عػة اإل ػبلـ كالػدَّ رك كمػف ، [. مم ال إفػراط كال تلػريط143: ]البقػرة﴾ َجَعْؾـَو
ؿ كال عدالػة إذا لػـ إذ ال عػد، كذلؾ لما بينيما مف تبلـز ذاتػي، مف الْدؿ  مرادؼ لم،طمح الك طٌية

تْػد فػي حقيقتيػا ، الػكاردة  فػي األمػر كالحػث عمػى الْػدؿالنَّبكيػة فاالحاديػث  كليػذا، تكف ثمة ك طٌية
 محاديث كاردة  في األمر بالك طية.

َفَيقُػوُؿ ، " َيِجػيُء ُنػوٌح َوُأماتُػوُ : َقػاَؿ َرُسػوُؿ الماػِو : َقاؿَ ،  حديث َأِبي َسِعيدٍ  فيورد  وقد
ـْ َأْي َرب  ، َتَعػاَلىالماُو  ِتػوِ ، َىػْؿ َبماْغػَت  َفَيقُػوُؿ َنَعػ ـْ  َفَيُقولُػوَف اَل َمػا َجاَءَنػا ِمػْف : َفَيقُػوُؿ أِلُما َىػْؿ َبماَغُكػ
ػٌد : َمْف َيْشَيُد َلػَؾ  َفَيقُػوؿُ : َفَيُقوُؿ ِلُنوحٍ ، َنِبي   َقْولُػُو َجػؿا َوُىػَو ، َفَنْشػَيُد َأناػُو َقػْد َبماػ َ ، َوُأماتُػوُ   ُمَحما
ـْ ُأماًة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَيَداَء َعَمى : ِذْكُرهُ   ( 3) اِس َوالَوَسُط الَعْدُؿ "النا َوَكَذِلَؾ َجَعْمَناُك

                                                           

قػػاؿ: (، 186/رقػػـ 1/110( مخرجػػو م ػػمـ، كتػػاب اللػػتف كالمبلحػػـ، بػػاب الحػػث بالمبػػادرة باألعمػػاؿ تظػػاىر اللػػتف )1)
ٍْلىػرو  اًعيؿى ٍبػًف جى ػٍف ًإٍ ػمى ْنا عى ًمي ، جى ٍجرو قيتىٍيبىةي، كىاٍبفي حي ، كى دَّثىًني يىٍحيىى ٍبفي مىيزكبى ، قىػاؿى : ، قىػاؿى اٍبػفي مىيزػكبى حى اًعيؿي ػدَّثىنىا ًإٍ ػمى : حى

ٍيرىةى  ٍف مىًبي ىيرى ٍف مىًبيًو، عى ءي، عى ْىبلى ًني اٍل  .الحديث" »: قىاؿى  َرُسوَؿ اِ مىفَّ  مىٍخبىرى
 (. 69لمقر اكم ) جديد،التَّ ك  اإل بلمية الك طية فقو: ( انظر2)
ْىػالىىألنَّ يث امخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب محاد( 3) أو َأْرَشأْؾـَو ُكقًحأو إَِػ َؿْقِمأِف َأْن َأْكأِذْر : بياء، باب قىػٍكًؿ المَّػًو تى ]إِك 

ـْ َؿْبِؾ َأْن َيْلتَِقُفْؿ َظأَذاٌب َأفِأقٌؿ[  ػدَّثىنىا ميك ىػى ٍبػفي قػاؿ: (،3339/رقػـ 4/134، )-ًإلىػى الًخػًر ال زػكرىًة  -[1: ]نػكحَؿْقَمَؽ ِم حى
دَّ  ، حى اًعيؿى يدو ًإٍ مى ًْ ٍف مىًبي  ى ، عى اًلحو ٍف مىًبي ،ى ، عى دَّثىنىا األىٍعمىشي ، حى ٍبدي الكىاًحًد ٍبفي ًزيىادو : َرُسوُؿ الماِو  قىاؿى : ، قىاؿى ثىنىا عى

 " الحديث".
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كمػف لػـ يقػـ بحقػو كمػا يجػب كنقػص ، فقػد غػبل كمفػرط فيػو، يف ما ليس منػوفمف زاد عمى الد  
 .االعتداؿك ط ك التَّ فالخير كؿ الخير في ، منو فقد فرط فيو

ػػ ػػكىػػك مػػني  ال َّ ، كالخيػػر كػػؿ الخيػػر فػػي االتبػػاع كتػػرؾ االبتػػداع، الح مػػف ىػػذه األمػػةمؼ ال،َّ
 ار.النَّ ككؿ  بللة في ، ككؿ بدعة  بللة، فكؿ محدثة بدعة

الغمػػك  ان كمجتمْػػ ،يجنػػب الم ػػمـ فػػردنا، كممار ػػة كتطبيقنػػا ان ك ػػمككان  ػػبلـ فكػػر زاـ بك ػػطية اإللتَّ فػػاال 
ده ك،ػػبلحو كتكاج،كمػػا ينػػت  عنػػو مػػف  ػػمبيات فكريػػة تقتػػؿ الكرامػػة اإلن ػػانية رهبجميػػع مشػػكالو ك،ػػك 

،ػػبلحو مك  الْقميػػة فػػي بػػكم يييػػأ النَّ ح،ػػيف اللكػػرم التَّ ف، مػػا يْك ػػو مػػف  ػػطحية كتشػػتت كانحػػراؼكام
ث ي  كردت بكثػرة فػي األحاديػالتَّػالنَّبكيػة مبية ال ػتيْاب كاعتمػاد الك ػطية ظر كاحتراز ال َّ النَّ أمؿ ك التَّ 

ان منيػػػا لػػػيس عمػػػى  ػػػبيؿ مذكػػػر بْ ػػػ ،عمميػػػان فػػػي مدلػػػة شػػػاممة لمنػػػاحي الحيػػػاة تحمػػػؿ مْناىػػػاالنَّبكيػػػة 
 : منياعدة م تكيات  الح،ر في

 : االجتماعيالمستوى   - م
رًا َفػِإَذا َشػِيَد َأْمػ، َمْف َكػاَف ُيػْؤِمُف ِبػاِ َواْلَيػْوـِ اآْلِخػرِ »: َقاؿَ    بيالنا َعِف ،  َعْف َأِبي ُىَرْيَرةَ 

ـْ ِبَخْيٍر َأْو ِلَيْسُكتْ  فا َأْعػَوَج َشػْيٍء ِفػي ، َفِإفا اْلَمػْرَأَة ُخِمَقػْت ِمػْف ِضػَمعٍ ، َساءِ النا َواْسَتْوُصوا بِ ، َفْمَيَتَكما َواِ 
َمِع َأْعاَلهُ  ـْ َيػَزْؿ َأْعػَوجَ ، ِإْف َذَىْبػَت ُتِقيُمػُو َكَسػْرَتوُ ، الض  ْف َتَرْكتَػُو َلػ   ، (1) «َسػاِء َخْيػرًالنا ااْسَتْوُصػوا بِ ، َواِ 

ذكػر  ككمالنَّػ فبل ثرثرة  كال إم اؾ عف قكؿ الحؽ حتى مفَّ  كمع ىذا الك كح الذم كرد في الحديث 
ٍيرو  ًإالَّ  يىتىكىمَّـى  الى  مىفٍ  ًلئٍلًٍن ىافً  يىٍنبىًغي نَّوي " كمى  في شرحو ـي  فىأىمَّا ًبخى  ييٍمً ػؾي فى  ًفيػوً  فىائًػدىةى  الى  الَّػًذم اٍلميبىػاحي  اٍلكىػبلى

ٍنوي  افىةن  عى ػرىاـو  ًإلىػى اٍنًجػرىاًرهً  ًمفى  مىخى كهو  مىكٍ  حى ٍكػري ي ىػي الػركف األ ػاس التَّػْامػؿ مػع المػرمة ك التَّ ، كفػي (2)" مى
 فػػػػػي المجتمػػػػػع بمػػػػػا يحلػػػػػظ كيانيػػػػػا فػػػػػبل ي ذييػػػػػا ك ػػػػػران، كاليتركيػػػػػا عكجػػػػػاء عمػػػػػى حاليػػػػػا، كمػػػػػا بػػػػػٌيف 

 في الحديث ال ابؽ. رسوؿ ا 
 : ىالمستوى االقتصاد - ب

ػِة الػَوَداِع ِمػْف َوَجػٍع  َكػاَف َرُسػوُؿ الماػِو : َقػاؿَ ، َعْف سعد بف أبي وقاص  ـَ َحجا َيُعػوُدِني َعػا
َأَفَيَتَصػداُؽ ِبُثُمثَػْي ، َواَل َيِرثُِنػي ِإالا اْبَنػةٌ ، ِإن ػي َقػْد َبَمػَ  ِبػي ِمػَف الَوَجػِع َوَأَنػا ُذو َمػاؿٍ : َفُقْمػتُ ، اْشَتدا ِبػي
ـا َقاؿَ « الَ »: ِبالشاْطِر  َفَقاؿَ : َفُقْمتُ « الَ »: ؿَ َماِلي  َقا ِإناػَؾ َأْف  -َأْو َكِثيػٌر  -الث ُمُث َوالث ُمُث َكِبيػٌر »: ُث

                                                           

ثىنىا مىبيك بىٍكًر دَّ حقاؿ: (، 1469/رقـ 2/1091 اء، )النَّ باب الك،ية ب ،الر اع ( مخرجو م مـ في ،حيحو، كتاب1)
ٍيرىةى  ٍبفي  ٍف مىًبي ىيرى ، عى اًزـو ٍف مىًبي حى ٍف مىٍي ىرىةى، عى ، عىٍف زىاًئدىةى، عى ًميٍّ دَّثىنىا حي ىٍيفي ٍبفي عى : قىػاؿى   النابػيَعِف ، مىًبي شىٍيبىةى، حى
 .الحديث"»
 (.10/58ككم عمى م مـ )النَّ شرح : انظر (2)
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ـْ َعاَلًة َيَتَكفاُفوَف ، َتَذَر َوَرَثَتَؾ َأْغِنَياءَ  ناَؾ َلْف ُتْنِفَؽ َنَفَقًة َتْبَتِغي، اَس النا َخْيٌر ِمْف َأْف َتَذَرُى ِبَيا َوْجػَو  َواِ 
  ،(1)«َحتاى َما َتْجَعُؿ ِفي ِفي اْمرََأِتؾَ ، الماِو ِإالا ُأِجْرَت ِبَيا

ال تكػكف إال  لقػة فػي  ػبيؿ الل كال،ػدقة النَّ مٌف بػكم تكمػف النَّ فػي ىػذا الحػديث النَّبكية كالك طية 
 يظمـ المرء نل و كمىمو في دنياه كال في الخرتو . مالحدكد في 
 : قيالمستوى األخال - ت

الا َتَرَكوُ ، َطَعاًما َقط    بيالنا َما َعاَب »: َقاؿَ ، ورد َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة ما   .( 2) «ِإِف اْشَتَياُه َأَكَمُو َواِ 

ا متكازننػا التَّ ك ، ي يدعك إلييا اإل بلـالتَّ لك طية اف ي نحتاجيا  فػي ىػذا المقػاـ تْػٌد مكقلنػا عقػدي ا نا ػجن
كمػا تْػػٌد انطبلقػان كاثقػػان مػػف ، ي مكدعيػػا الل فػي ىػػذا الكػػكفالتَّػب،ػػر بال ػػنف التَّ ة ك اإليجابٌيػ قائمػان عمػػى 

كنظػػػرة مك ػػػكعٌية رشػػػيدة إلػػػى ، اإلن ػػػاف المػػػ مف فػػػي الكػػػكف لمكانػػػةمك ػػػكعٌية نافػػػذة ر يػػػة منيجٌيػػػة 
دـ كاالن ػباط كعػ ،كازفالتَّػزاـ التَّػكىذه الك ػطٌية تْػد فػي مح،ػمتيا قػدرة عظيمػة فػي ، الكجكد كالحياة

ْامؿ مع اآلخر. كالك طٌية بيذا المْنى الح ارٌم الشمكلي  قػد جْمػت التَّ الجنكح ،كب ال مبية عند 
كمػػا مٌنيػػا ت ػػتطيع مف تجْػػؿ مػػف األمػػة ، زمػػاف  خيػػر ممػػة مخرجػػت عمػػى األمػػـالاألمػػة اإل ػػبلمٌية فػػي 

إلشػػراؼ المتػػكازف ذلػػؾ ألٌنيػػا تمكٌنيػػا مػػف ا، اإل ػػبلمية اليػػكـ مٌمػػة شػػاىدة عمػػى غيرىػػا مػػف ممػػـ األرض
  .  فبل تميؿ كال تجكر، عمى غيرىا
ْنا مف ، خبل،ة القكؿك  زاـ الك طٌية عند تلاعمو اإليجابي اللكرم  التَّ ال بٌد لمم مـ فردنا كمجتم

ال ممي مػع اآلخػريف غيػر ْايش التَّ ربكم  في خطاب التَّ كاالجتماعٌي كال يا ي  كاالقت،ادم  كالثقافٌي ك 
 .الم مميف

 

 

 

 
                                                           

قػػاؿ: (، 1295/ رقػػـ 2/81 ػػْد ابػػف خكلػػة )  بػػيالنا مخرجػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب الجنػػائز، بػػاب رئػػاء (1)
قَّػاصو  ًد ٍبػًف مىبًػي كى ٍْ ػ ػاًمًر ٍبػًف  ى ػٍف عى ، عى ػًف اٍبػًف ًشػيىابو ، عى اًلػؾه نىػا مى ، مىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييك يؼى دَّثىنىا عى ػٍف مىًبيػًو حى : ، قىػاؿى ، عى

دىاًع ًمٍف  َرُسوُؿ الماِو كىافى  ًة الكى جَّ ـى حى ا ْيكديًني عى عو اٍشتىدَّ ًبي، فىقيٍمتي يى  " الحديث". رسوؿ ا ... كقاؿ : كىجى
ًمػيز قػاؿ: (، 3563/رقػـ 4/191، ) النَّبػيمخرجو البخارم في ،ػحيحو، كتػاب المناقػب، بػاب ،ػلة ( 2) ػدَّثىًني عى حى

يٍ  ٍف مىًبي ىيرى ، عى اًزـو ٍف مىًبي حى ًف األىٍعمىًش، عى ٍْبىةي، عى نىا شي ًد، مىٍخبىرى ٍْ  . " الحديث"  النابي: ، قىاؿى رىةى ٍبفي الجى
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 الثَاِني لَمْبَحثُ ا
  حصيف الفكريالتا في  النابوية المقومات   

يمكػػف مػػف خبلليػػا  ،ح،ػػيف اللكػػرم مػػف خػػبلؿ نبػػذىا مم ثغػػرةالتَّ النَّبكيػػة  ال زػػنةعنػػدما تحقػػؽ 
غرات في المناى  الثَّ  كالمْركؼ مفَّ ، طرؼالتَّ ْؼ مك حتى شدد كال َّ التَّ إيذاء عقؿ الم مـ مك انحرافو ب

 ،ريْة تقبيحػػػان كالحكـ عمػػى األشػػياء بنػػػاء عمػػى محكػػاـ الشَّػػ،مػػف م ػػػبباتو مك م ا ػػياتو تكػػكف فػػي خمػػؿ
ػ التَّلكيرمف مىـ كظائؼ  كتح ينان  يكػكف حكمػو عمػى األشػياء  التَّلكيػرفبكا ػطة ىػذا ، ميـاإلن ػاني ال َّ

مػػات  ميػػة المقك مػػف ىنػػا كانػػت مى ،الجػػكارح تتػػرجـ اللكػػر إلػػى عمػػؿحيػػث مفَّ ك ، بنػاء عميػػو ينػػت  الْمػػؿ
رىيب فػي تْزيػز التَّ رغيب ك التَّ كدكر  ، بلـفي اعتماد المني  المتكامؿ في فيـ اإلي تك،مت إلييا التَّ 

ػػبيػػاف " مػػع  ،النَّبكيػػةالمقكمػػات  ي تْتبػػر م ا ػػيات كػػؿ تشػػريع التَّػػك  ،ركريات الخمػػسالحلػػاظ عمػػى ال َّ
ر فكػػرم  منحػرؼ قػػائـ عمػػى مم م ػا ك،ػػكبتي ، ح،ػػيف اللكػرمالتَّ كبػػيف ثناياىػا ، (1)قػائـ فػػي اإل ػبلـ

ػػػالتَّػػخ،ػػية األنانيػػة مك األىػػكاء الشَّ  ميـ إلػػى الياكيػػة كالخ ػػراف الْبثػػي مػػف خػػػبلؿ ي تمحػػؽ بػػاللكر ال َّ
 :  رسوؿ ا ميا كبٌينيا كف،َّ بيا،  ممر الل  بحانو كتْالىي التَّ ريْة الْمؿ بالحدكد الشَّ 

ؿ الَمْطَمب  ـ اإلسالـ.اعتماد المنيج المتكامؿ في في: اأَلوا
إف الغػػػػزك اللكػػػػرم الحػػػػديث محػػػػدث انقبلبػػػػان جػػػػذريان فػػػػي حيػػػػاة الم ػػػػمميف فػػػػي مْظػػػػـ الػػػػببلد 

ػ  ،اإل بلمية كم،ػبحت ، كمْػامبلت ان كمخبلقػ ان حيح مبادئػكابتْد بكثير مػنيـ عػف الليػـ اإل ػبلمي ال،َّ
األخبلقيػة فػي كحطمت مظمة األعػراؼ  ،عمييا الْقيدة مف دت ،كؿ  اإل بلمية رىينة لياكثير مف الد  

 الغزك اللكػرم"فاإلحتبللية،  ليا كؿ مكبقات الدكؿ افانطمقت ت رم في مك،ا، المجتمْات اإل بلمية
كاالقت،ػػػادية عػػػف  ،كاالجتماعيػػػة، قافيػػػةكالثَّ  ،يا ػػػيةتغييػػػر محػػػكاؿ الم ػػػمميف ال   ييػػػدؼ إلػػػى  حتبللػػػيا

ي،بح المغزك فكريان خا ْان بشػكؿ ا تْمار القمكب كالْقكؿ، كتبديؿ األفكار كالقيـ كالْقائد، فطريؽ 
ببػػث  ػػمكميا اللكريػػة عػػف اإل ػػبلـ مػػف  حتبلليػػةاإل كؿأخػػذت ىػػذه الػػدَّ ف، (2) "تػػاـ لقػػادة الغػػزك كجنػػكده

شػػكيؿ نا،ػػركف مفكػػارىـ بتبػػاع يي متكافػػة م   ػػاتيا األمنيػػة عمػػى ربػػط  خػػبلؿ  اإلعػػبلـ مكالى ثػػـ تجنيػػد
باب كجيػػػؿ الشَّػػػ ،اشػػػئةالنَّ ا عمػػػى مفكػػػار ت ػػػاىـ فػػػي بػػػث  ػػػمكميمك محػػػزاب  ،مك م   ػػػات ،جمْيػػػات
 ،كمػؿ ملاىيميػاكتػرؾ جكانػب مخػرل تي  ،طرؽ إلػى جكانػب مْينػة فػي اإل ػبلـالتَّ مف خبلؿ  ،المْا،ر

ػػمك تحريليػػاا، كقيمتيػػ  لػػذلؾ فػػيف فيػػـ اإل ػػبلـ منيجػػان ، ال زػػنةحيح الػػكارد فػػي القػػرالف ك عف الم ػػار ال،َّ

                                                           

 .( 5المكافقات لمشاطبي )مقدمة /: ( انظر1)
 .(84لرقب )،الح ح يف ا: كاقْنا المْا،ر كالغزك اللكرم الجديد: ( انظر2)
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كىػذا لػيس ،عمي تْزيزه في الكتػب المدر ػية كالجامْية ـ م ا ي يجب الْمؿكىك مقك   كاجب متكامبلن 
 : مف خبلؿ رسوؿ ا ممية كما كرد عف ي تمتاز باللطرة ال َّ التَّ ْب ا تيْابو عمى الْقمية بال،َّ 

 .يي عف الفيـ الجزئي لإلسالـالنا : األوؿ الَمْقَصدُ 

مػع   ادة كاألخػبلؽ فقػطلقد حاكؿ معداء اإل بلـ مف يح،ركا اإل بلـ في ممكر الْقيػدة كالْبػ
يػػػي عػػػف النَّ كتػػػرؾ الجيػػػاد كاألمػػػر بػػػالمْركؼ ك ، مػػػا مدخمػػػكه عمػػػى ىػػػذه الجكانػػػب مػػػف نقػػػص كانحػػػراؼ

ػػػ، المنكػػػر   ،يفكمبْػػػدكا عػػػف حيػػػاة الم ػػػمميف شػػػمكؿ ىػػػذ الػػػد  ، رؾ كمىمػػػو كالكلػػػر ك يػػػبيموكالبػػػراءة مػػػف الش 
ظػػرات ق،ػػيرة ال تػػػتجاكز حػػػدكد ظػػر فػػي ممػػره نالنَّ قا،ػػريف ، كعالميػػػتو الملػػػرك ة ،كعدلػػو ،كرحمتػػو

كىػذا مػا ، مف فئةو إلى مخرل كمف فيـ إلى الخركا حان  جْمكه مْنان يتػلاكت تػلاكتان ، غػيرةبػيػئاتػيـ ال،َّ 
ك ػػبلمتو مػػف االنحػػراؼ  فتح،ػػيف اللكػػر ،،ػػيف إلػػى الياكيػػةيػػ دم إلػػى إىػػدار اللكػػر اإل ػػبلمي الرَّ 

كلننظػػر إليػػو ،   ػػبلمتو مػػف اإلجتػػزاء بػػو قػػكالن مك عمػػبلن مك مم  ػػمبية ناتجػػة عنػػو  تتطمػػب مكالن  لػػريطالتَّ ك 
،ػػغيرة ،رسػػوؿ ا قػػكؿ الل تْػػالى كقػكؿ  مك نيػى عنػػو نظػرة تكامميػػة تبػػدم مػػف كػؿ شػػيئو دعػػا إليػػو

فقػػاؿ ، فػػيف القػػرالف الكػػريـ قػػد اشػػتد فػػي إنكػػار ىػػذا الم ػػمؾ عمػػى بنػػي إ ػػرائيؿليػػذا  ،كانػػت مك  كبيػػرة
ٓ  ِخأْزٌي َأَؾُتْممِ ]: تعالى في خطابيـ ـْ َيْػَعُؾ َذفَِؽ ِمأـُْؽْؿ إِ ٍْ َؾًَم َجَزاُء َم ِْ اْفؽَِتوِب َوَتْؽُػُروَن َُِبْع ـُقَن َُِبْع

وَن إَِػ َأَصدِّ اْفَعَذاِب َوَمو اهلل ُ َُِغوؾٍِؾ َظًم  َتْعَؿُؾقنَ  ْكَقو َوَيْقَم اْفِؼَقوَمِي ُيَردم َقوِة افدم  [.85: ]البقرة [ِِف احْلَ

، رائع الييكديػةبْض الييكد مف يدخمكا في اإل بلـ بشرط مف يحتلظػكا بػبْض الشَّػ حبَّ كلما م
وفي ذلػؾ ، إال مف يدخمكا في شرائع اإل بلـ كافة ،عمييـ ذلؾ مىبىى الر كؿ، بتمثؿ تحريـ يكـ ال َّ 
ًي ]: نزؿ قوؿ ا تعالى وؾ  ـَ ْؾِؿ  َِّ ـَ آَمـُقا اْدُخُؾقا ِِف اف و اف ِذي َ ُف َفُؽْؿ َظُدوٌّ َيو َأُّيم ْقَطوِن إِك  َوٓ َتت بُِعقا ُخُطَقاِت افش 

ْقأأـَُفْؿ ُِأأًَم َأْكأأَزَل اهلل ُ َوٓ َتت بِأأْع ]: رسػػولو فقػػاؿكخاطػػب الل  ػػبحانو ، [208: ]البقػػرة [ُمبِأأغٌ  َُ َوَأِن اْحُؽأأْؿ 

ِْ َمأأو َأْكأأَزَل اهلل ُ ْعأأ َُ ـْ   تْػػالى اللر حػػذ  فينػػا يي ، [49: .]المائػػدة [ إَِفْقأأَؽ َأْهأأَقاَءُهْؿ َواْحأأَذْرُهْؿ َأْن َيْػتِـُأأقَك َظأأ
كىك خطاب لكؿ مىف يقكـ بػأمر ، مف ي،رفكه عف بْض محكاـ اإل بلـ مف غير الم مميف رسولو

لػذلؾ مػف فيػـ اإل ػبلـ  ، كممتػو بػي لمنا ح،يف اللكػرم القرالنػي كىذا رمز عظيـ لمتَّ  ،األمة مف بْده
ًُ  َوَمأو]: فيػذا قػكؿ الل تْػالى، بػبل تْبػد مك مخبلقػان ، ببل مخػبلؽبطريقة جزئية يريد منيا عبادة  َخَؾْؼأ
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ـ  َواِإكَس إِٓ  فَِقْعُبُدونِ  " : َقػاَؿ َرُسػوُؿ اِ : َقػاؿَ ،  َأِبػي ُىَرْيػَرةَ  حػديث كفػي [56: الذاريات] [اْْلِ
ـَ َصاِلَ  اأْلَْخاَلؽِ ِإناَما ُبِعْثُت أِلُ   .(1)"َتم 

 يحيػمثػاؿ مػف يي ، لمحيػاةكال يريده تشريْان كال نظامان ، ـ عقيدة كعبادة كمخبلقاي كمف فيـ اإل بل
لكنػو إذا مػا فكػر فػي حػؿ  ،كفي رم اف قرالف ك،ياـ ،كفي الكْبة ح  ،في الم جد فرائضاإل بلـ 

تِأأَى ]يمتثػػؿ ممػػر الل إذا قػػاؿ ، كيأخػػذ الْممانيػػة م ػػيرة حيػػاة، مشػػاكمو االقت،ػػادية لجػػأ إلػػى الربػػا ـُ

أأَقومُ َظَؾأأ مَ  اْفَبْقأأعَ  اهلل ُ َوَأَحأأؾ  ] كيتكقػػؼ فػػي ممػػره[، 183: البقػػرة ] [ْقُؽُؿ افصِّ أأو َوَحأأر  َُ  ،[273: البقػػرة] [افرِّ

                                                           

دَّثىنىاقاؿ:  ،(273 رقـ/1/104) الملرد األدب في البخارم خرجو م( 1) اًعيؿي  حى ٍيػسو  مىبًػي ٍبػفي  ًإٍ ػمى ػدَّثىًني: قىػاؿى  ميكى ٍبػدي  حى  عى
ْىًزيزً  ، ٍبفي  اٍل مَّدو مَّدً  عىفٍ  ميحى ٍجػ ٍبػفً  ميحى ػفً  ،ؤلفَّ عى قىػاعً  عى ٍْ ، ٍبػفً  اٍلقى ًكػيـو ػفٍ  حى ػاًلحو  مىبًػي عى عػف  عػف مبػي ىريػرة  ال َّػمَّاًف، ،ى

 " الحديث".: رسوؿ ا 
 : تخريج الحديث

( 4432) رقػـ اآلثػار مشػكؿ شػرح فػي حػاكمكالط، (8952/رقػـ 14/513) ىريػرة مبػك م ػند م نده، في محمد مخرجو
 فػي كالبييقػي ،( مخت،ػران 4221/رقػـ 2/670الحػاكـ فػي م ػتدركو )، ك بمثمػو محمػد بػف الْزيػز عبػد طريػؽ مف ىـكبل

ػػفٍ  طريػػؽ بنحػػكه مػػف( 153 رقػػـ/1/63) اآلداب ، ٍبػػفً  يىٍحيىػػى عى يحيػػى( عػػف محمػػد بػػف الْزيػػز، ك  كبلىمػػا )عبػػد مىيزػػكبى
 .بو ؤلفَّ عج
 ال ي ره .المدني  نفا محمد ابف عجكالراكم : صحي  لذاتو؛ سناداإل الحكـ عمىو 

 ػػائي كابػػف شػػيبة كالْجمػػي كابػػف النَّ كػػاف كثيػػر الحػػديث، ككثقػػو كابػػف مْػػيف كمحمػػد بػػف حنبػػؿ ك : فقػػد كثقػػة ابػػف  ػػْد قػػاؿ
يد كاف: يقكؿ ؤلفَّ عج بف محمد  مْت: كمبك حاتـ، كقاؿ عنو يحيى القطاف الث قاتحباف في  ًْ ػف يحدث لمقبرما  ى  عى

ػػف مىًبيػػًو، ٍيػػرة مىبًػػي عى ػػف كميػػا فجْمتيػػا عمػػي فػػاختمط ىيرى ٍيػػرة مبػػي عى يد  ػػمع كقػػد حبػػاف ابػػف قػػاؿ. ىيرى ًْ ػػ  مبػػي مػػف المقبػػرل  ى
ٍيرة، ػف مبيػو، عىف ك مع ىيرى ٍيػرة مبػي عى  كجْميػا فييػا اخػتمط بينيمػا يميػز كلػـ ،ػحيلتو ؤلفَّ عجػ ابػف عمػى اخػتمط فممػا ىيرى

ػف كميا  ؤلفَّ عجػ ابػف قػاؿ فمػا ،ػحيحة نل ػيا فػي كميػا ال،ػحيلة ألفَّ  بػو  ػافألنَّ ا يػكىى ممػا ىػذا كلػيس ٍيػرةىيرى  مبػي عى
يد عف ًْ ٍيرة مبي عىف مبيو، عىف  ى يد عػف قػاؿ كمػا عميػو، ،ػحيلتو اخػتبلط قبػؿ قػديما عنػو حمػؿ ممػا فذاؾ ىيرى ًْ ػف  ىػ  عى
ٍيرة مبي عنو، قاؿ ابػف  المتقنكف الث قات يركم بما إال االحتجاج يجب فبل منقطع، كبْ يا ،حيح مت،ؿ فبْ يا ىيرى

قىػػاؿ قريػػب،التَّ ،ػػدكؽ إال منػػو اخػػتمط عميػػو محايػػث مبػػك ىريػػرة  : حجػػر مشػػيكر،  ،ػػدكؽ إمػػاـ: " الميػػزاف" فػػي الػػذىبي كى
 كركايتو في ىذا اإل ناد مف طريؽ الخر.،ثقة اختمط عمى مبك ىريرة مف طريؽ  ْيد المقبرم،قمت

(،الجػرح 1/410لمْجمػي) الث قػات(، 1/196اريخ الكبيػر)التَّػ(،3/195(،ركاية الػدكرم)7/305طبقات ابف  ْد): انظر
 .(18496) (،26/108(، تيذيب الكماؿ )3/644(، ميزاف االعتداؿ)8/49ْديؿ)التَّ ك 
ًديثه ": الحاكـ كقاؿ ك  ًحيحه  حى مىى ،ى لىـٍ  ميٍ ًمـو  شىٍرطً  عى اهي  كى ر جى  ،ح ػف إ ػناد: بػانياألل قاؿ ،(،2/670في الم تدرؾ) "ييخى

، كىػذا إ ػناد قػكم،في تْميقػو عمػى م ػند ،ػحيح: األرنػ كط قػاؿ، (45 رقـ/1/112) ال،حيحة األحاديث  م مة في
  (.8952محمد)
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 اَل  َوَرب ػػؾَ  ]َفػػاَل : كمػػا قػػاؿ الل تْػػاؿ فػػييـ رسػػوؿ ا كيتركػػكف المجػػكء إلػػى تحكػػيـ كاألخػػذ بػػأكامر 
[ َشَجرَ  ِفيَما ُيَحك ُموؾَ  َحتاى ُيْؤِمُنوفَ  ـْ  .[65:  اءالنَّ ] َبْيَنُي

ال  ريْة كاألخبلؽ كالْبادات كالمْامبلتكالحقيقة مف تْاليـ اإل بلـ كمحكامو في الْقيدة كالشَّ 
نػة ، فػيف بْ ػيا الـز لػبْض، تكاممػةمي  كانػتميا إال إذا كي ت تي مي  كىػي مشػبو بك،ػلة طبيػة كاممػة مككَّ

، مرينػػاتالتَّ كممار ػػة لػػبْض ، بْػػض األشػػياء كًحٍميػػة كامتنػػاع مػػف، كدكاء متنػػكع، مػػف غػػذاء متكامػػؿ
 .مف تنليذىا جميْان  ال بدَّ ، ىذه الك،لة ىدفيا حقؽي فمكي تي 

َعػِف ، َأِبػي َسػِعيٍد الُخػْدِري  كلك فيمنا قػكؿ  ، تيجة كمياالنَّ فيفَّ تىٍرؾ جزء منيا قد ي ثر في 
ـْ َوالُجمُػػوَس َعَمػػى الط ُرَقػػاتِ »: َقػػاؿَ    بػيالنا  ِإناَمػػا ِىػػَي َمَجاِلُسػػَنا َنَتَحػػداُث ، َمػػا َلَنػػا ُبػػدٌّ : َفَقػػاُلوا ،«ِإياػػاُك

ـْ ِإالا الَمَجػػاِلَس »: َقػػاؿَ ، ِفيَيػػا : َوَمػػا َحػػؽ  الطاِريػػِؽ  َقػػاؿَ : َقػػاُلوا، «َفػػَيْعُطوا الطاِريػػَؽ َحقاَيػػا، َفػػِإَذا َأَبْيػػُت
   ( 1).«َوَنْيٌي َعِف الُمْنَكرِ ، ٌر ِباْلَمْعُروؼِ َوَأمْ ، َوَرد  السااَلـِ ، َوَكؼ  اأَلَذى، َغض  الَبَصرِ »

كمػػػع ك ػػػكح ىػػػذا الحػػػديث كمػػػا فيػػػو مػػػف مكامػػػر نبكيػػػة تػػػدعك إلػػػى ركعػػػة األخػػػبلؽ كاآلداب  
تػػػرؾ االىتمػػػاـ بػػػالْقكؿ ريػػػؽ مف يى يػػػدعك إلػػػى االىتمػػػاـ بػػػدداب الطَّ  لكعيػػػت مذىاننػػػا منػػػو ال  يْقػػػؿ لػػػديفو 

، يػف تكػػامميإذف فيػػك دً ، و الل عػز كجػؿقىػػمى خى  ؽو ٍمػكػاف مم خى كلػػف يػ ذم بػأم ممػػر  ،محةكاالن ػانية ال َّػ
 .الذم لف ي،ؿ إليو عقؿه بشىًرمٌّ في ريقي و كمثاليًَّتو ككمالوتْالى ىك مني  الل ك 

بْيػدان عػف مم اجتػزاء مك انحػراؼ    رسػوؿ ا قي كما جاء بػوالنَّ امؿ كالليـ ال،حيح الشَّ 
لػػديف يجػػب مف نػػدعكىـ إلػػي ىػػذا الليػػـ ال،ػػحيح ثػػـ إف اليػػدؼ مك خطػػأ حتػػى إذا دعكنػػا غيرنػػا ليػػذا ا

فمػف البػدييي مف يمكػف لػو بػالليـ  ،ةاس كافَّػكتبميغػو لمنَّػ ،يف فػي األرضمكيف ليػذا الػد  التَّ المنشكد ىك 
: فقد قػاؿ تعػالى ،ككما مراده الل دكف اجتزاء مك انحراؼ مك خطأ،  سوؿالرا حيح الذم جاء بو ال،َّ 
ًُ َفُؽؿُ اْفَقْقَم أَ ] ًُ َظَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل َوَرِضق ًُ َفُؽْؿ ِديـَُؽْؿ َوَأْْتَْؿ َؿْؾ ْشََلَم ِديـًو ـْ  .[3: المائدة] [اْإِ

فيػذا كمٌػو يقيمػو شػرع الل  ، كال م ػاكاة، كال حرٌيػة، ال تقػكـ عدالػة مبػدان  يف الحػؽٌ كبغير ىػذا الػد  
ىماؿ بْ ياكال يجكز مخذ بْ ي، جزئةالتَّ ال يقبؿ ، كحدة مترابطة كىك  ،فيف الذم شرعيا كاحد، ا كام

 كحذر مف تركيا مك ترؾ بْ يا.، الل تْالى الذم ممر بطاعتو فييا

 

                                                           

ْيدىاًت، 1) ػػػ مىػػػى ال،ز ميػػػكًس عى ميػػػكًس ًفييىػػػا، كىالجي ( مخرجػػػو البخػػػارم فػػػي ،ػػػحيحو، كتػػػاب اآلداب، بىػػػابي مىٍفًنيىػػػًة الػػػدزكًر كىالجي
، عىٍف عىطىاًء قاؿ: (، 2465/رقـ 3/132) ٍيًد ٍبًف مىٍ مىـى ٍلصي ٍبفي مىٍي ىرىةى، عىٍف زى دَّثىنىا مىبيك عيمىرى حى الىةى، حى ْىاذي ٍبفي فى ى دَّثىنىا مي حى

ٍدًرم   يدو الخي ًْ ٍف مىًبي  ى ، عى ًف ٍبًف يى ىارو  الحديث".»: قىاؿى   النابي، عى
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 يي عف الفيـ الحرفي لإلسالـ. النا : الثاني الَمْقَصدُ 

ػنية ال َّ بلمة الْقمية كالبي مف داللة ال َّ  عائـ كالػدَّ  ،حيح المبنػي عمػى األركػافميمة ىك الليـ ال،َّ
فكثيركف مف يليمكف  ،كمحاكلة فر يا ،دكف مكاربة مك جيؿ مك تحكير لمن،كص بْمد ، حيحةال،َّ 

فينػاؾ مقػكاـ يْتمػدكف  ػطحية األقػكاؿ دكف تْمػؽ لمك،ػكؿ إلػى المْنػى الػذم ، اإل بلـ عمػى مشػكاؿ
ر فيككف فيما  طحيان مق،ده اال تْانة برداء ديني لتبري،  رسوؿ امك  يريده الل  بحانو كتْالى

ككمػا لػك كانػت متْار ػة يػنقض بْ ػيا  ،،ػكصالنَّ فيقْكف في المبس حيث تبدك  ،مخطاء يدعكنيا
كبيػذا ، ص كمحتكاه ىك نتاج ما ك،منا عنو خبلؿ مرحمة زمنية محػددةالنَّ فترل مٌف م مكف ، بْ ان 

تح،ػػر ىػػذا الليػػـ نل ػػيا فػػي زمػػف كمكػػاف مْينػػيف  كالمْ ػػمة الكبػػرل مف الحرفيػػة فػػي فيػػـ اإل ػػبلـ 
 بكا ػطة ىػذا الح،ػر كال تػدرؾ منيػا، أكيػؿالتَّ ي تكقؼ كؿ مشػكاؿ الليػـ ك التَّ تكمف في عممية الح،ر 

مك ، ص بزمانػػػو كمكانػػػوالػػػنَّ فقػػػط تنح،ػػػر بْبلقػػػة  مباشػػػرة ك ػػػيقة جػػػدان الأكؿ بطريقػػػة غيػػػر ليػػػـ كتيػػػتي 
، ة،ػكص نحػػك مفػؽ يغمػػؽ كػػؿ عمميػة فكريػػة تلاعميػػالنَّ فتكظػػؼ ، بشخ،ػيات المحظػػات األكلػى لمتمقػػي

ِسػَباُب »: عػف رسػوؿ ا  عبػد ا بػف مسػعود مػا قالػو مثم ،عمى رمييـ نبكيان  كلك تأممنا حديثان 
  .(1) «َوِقتَاُلُو ُكْفرٌ ، الُمْسِمـِ ُفُسوؽٌ 

ل،ػػرنا إلػػى نتيجػػة فحكاىػػا مف الم ػػمـ المقاتػػؿ ألخيػػو  "كفػػر": قكلػػو: فيننػػا لػػك اكتلينػػا بحرفيػػة
مع مف المق،كد ليس ذلؾ بؿ المراد الكلر األ،غر الػذم ال ينػأل ، الم مـ قد كقع في م تنقع الكلر

ـَ اْدُأأأْمِمـَِغ اْؿَتَتُؾأأأقا]: كيْػػػزز ىػػػذا الليػػػـ القرالنػػػي، بػػػاللرد عػػػف دائػػػرة الممػػػة َػَتأأأوِن ِمأأأ
 ػػػكرة  ] [َوإِن َضوئِ

  .ي ك،لت بالقتاؿالتَّ فينا م قط عمييـ ك،ؼ اإليماف رغـ ىذه الخ،كمة [، 9: الحجرات

ككػبلـ ، حريػؼ الجػائر لكػبلـ الل تْػالىالتَّ الحرفي لئل بلـ قد ي،ؿ بيـ إلى حد ك كء الليـ 
خراجو عف المراد بو تمامان.،  رسولو  كام

كحرفكا ، تْالى لكا كبلـ اللحيف بدٌ ، كىك الذم منكره القرالف الكريـ عمى مىؿ الكتاب مف قبؿ 
ـَ َهودُ ]قاؿ ا تعػالى  الكمـ عف مكا ْو كما ـَ اف ِذي ـْ َمَقاِضأِعفِ ِم ُؾقَن اْفَؽؾَِؿ َظ [، 46:  ػاءالنَّ ] [وا َُيَرِّ

بػػؿ يشػػمؿ ، بحػػذؼ عبػػارة مك تبػػديميا بػػأخرل، حريػػؼ الملظػػي فقػػطالتَّ فمػػيس المػػراد بتحػػريليـ المػػذمـك 

                                                           

/ 1/19ال يشػْر، )بػاب خػكؼ المػ مف مػف مف يحػبط عممػو كىػك  ( مخرجو البخارم فػي ،ػحيحو، كتػاب اإليمػاف،1)
مَّدي ٍبفي عىٍرعىرىةى، قىاؿى قاؿ: (،48رقـ دَّثىنىا ميحى ، قىاؿى : حى بىٍيدو ٍْبىةي، عىٍف زي دَّثىنىا شي ػٍف الميٍرًجئىػًة، فىقىػاؿى  التَّ  ى : حى ػدَّثىًني : مىبىػا كىائًػؿو عى حى

ٍبدي المًَّو   حديث ". ال»: قىاؿى   النابيمىفَّ  عى
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كقػد يل ػر ب ػد المػراد ، حػاؿبكتل ػيره بمػا ال يػراد منػو ، الكبلـ عف مق،ػكده ي  بم، حريؼ المْنكمالتَّ 
 .(1) منو

عمى حرؼ مم مف  تْالى يْبد الل الذم اإلن افتحمؿ مْنى  للاظ القرالنيةردت الحرفية في األكقد ك  
ـَ ]: في قوؿ ا تعالىيْبده عمى شؾ  كما  ُف َخْرٌ اْضَؿَلن  ُِِف افـ  َوِم َُ  َؾنِْن َأَصو

ٍِ وِس َمـ َيْعُبُد اهلل َ َظَذ َحْر

ْتُف ؾِْتـَأٌي اكَؼَؾأَى َظأَذ  َُ أاُن اْدُبِأغُ َوإِْن َأَصأو ْرَ ِخأَرَة َذفِأَؽ ُهأَق اْْلُ ْٔ ْكَقو َوا أ افأدم قػػاؿ [، 11: الحػػ ] [َوْجِفأِف َخِرَ
كقيؿ عمى حػرؼ مم عمػى كجػو كاحػد ": برمطَّ كقاؿ ال ،(2) "عمى شؾ: مكثر المل ريف قالكا ": البغكم

 .(3) ال راء"كىك مف يْبده عمى ال راء دكف 

ػألف الشَّ   كال تْارض بيف القكليف كعمػى ىػذا فمػف مراد مف ال ، راءاؾ ال يمبث مف ينتكس فػي ال َّ
عمى حرؼ فمي مف إيمانا مم ه تْالى كمف ينأل بنل و عف عبادة الل ، يككف ممف عنتيـ اآلية الكريمة

 راء.راء كال َّ في ال َّ  تْالى كليكطف نل و عمى مف يْبد الل، اليقيف ببل مدنى شؾ

ػ ا مخػذكا ب ػطحية األقػكاؿ عنػدم خػذ بحرفيػة اإل ػبلـ كشػرعو  حابة مػف مكقد كرد في عيد ال،َّ
َأَصػاَب َرُجػاًل ُجػْرٌح ِفػي : قاؿ   عف ابف عباسكقد مخبرنا   دعا عمييـ ر كؿ الل فأخطأكا كقد 

ـَ َفػُيِمَر ِبااِلْغِتَسػاِؿ َفاْغَتَسػَؿ َفَمػاتَ ، َعْيِد َرُسوِؿ الماِو  ـا اْحػَتَم : َفَقػاؿَ   َؿ الماػِو َفَبَمػَ  َذِلػَؾ َرُسػو، ثُػ
ـْ َيُكْف ِشَفاُء اْلِعي  » ـُ الماُو أََل   .(5 «الس َؤاؿَ  ( 4) َقَتُموُه َقَتَمُي

نمػػػا تػػػأتي دائمػػػان ، مػػػف مىػػػؿ الْمػػػـ كاالجتيػػػاد ال تػػػأتً  حريػػػؼ فػػػي اإل ػػػبلـ كشػػػريْتوالتَّ فػػػيف  مػػػف  كام
لػػـ تتػػكافر فػػييـ مدنػػى شػػركط  الػػذيف، المتطلمػػيف عمػػى عمكميػػا األ،ػػيمة، ريْةخبلء عمػػى فقػػو الشَّػػالػػدز 

كربمػػا ال يح ػػف مف يقػػيـ ل ػػانو ، كال يْػػرؼ محػػدىـ مػػا يجػػكز االجتيػػاد فيػػو كمػػا ال يجػػكز، االجتيػػاد
  . رسوؿ ا مك مف ،حيح حديث ، بقراءة ،لحة مف كتاب الل تْالى

 

 

                                                           

 ( 93لمقر اكم ) ،ريْة اإل بلميةالشَّ االجتياد في : ( انظر1)
 (.3/323نزيؿ في تل ير القرالف لمبغكم، )التَّ مْالـ : ( انظر2)
 (.18/575جامع البياف في تأكيؿ القرالف لمطبرم، ): ( انظر3)
ػػيٌ 4) ًْ ػػ: ( ال ٍدغى ػػيَّ ًباإٍلً يىػػا ًعٌيػػان. كعى ٍْ يًػػيى بًػػًو يى قىػػٍد عى ٍيػػؿ. كى يًػػيى اـً كى الجى يايػػة فػػي غريػػب الحػػديث : النَّ انظػػر، التٍَّشػػًديًد: ًمثٍػػؿ عى

 (.3/334البف األثير )
 .(75) (  بؽ تخريجو5)
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 ف الفكري.حصيالتا روريات الخمس لتعزيز رغيب وبياف الضا التا مقومات : الثااِني الَمْطَمبُ 
، كالمػػاؿ"،  ػػؿالنَّ ك ، كالْقػػؿ، لسالػػنَّ ك ، ال ػػركريات الخمػػس "الػػد يفي " مف  اطبيكقػػد اعتبػػر الشَّػػ

، ي لكالىػػا لػػـ تجػػر م،ػػالح الػػدنيا عمػػى ا ػػتقامةالتَّػػك ، ي ىػػي م ػػس الْمػػراف المرعيػػة فػػي كػػؿ ممػػةالتَّػػ
لكػػر الم ػػمـ كبنػػاء الْقميػػة الحلػػاظ عمييػػا ىػػك تح،ػػيف ل مرل مفَّ ليػػذا  (1)"جػػاة فػػي اآلخػػرة النَّ كللاتػػت 

يف ال ػػميمة الم ػػتقيمة لػػذا  ػػأبيف بْػػض مػػا كجػػدت فيػػو ارتبػػاط الح،ػػانة اللكريػػة مػػع  ػػركريات الػػد  
 : رغيب مف خبلؿالتَّ ب

 .حصيف الفكريالتا يف في ضرورة الد  بوي بالنا االىتماـ : األوؿ الَمْقَصدُ 

مف تر يخ الْقيدة  ينية ابتداءن ة اللكرية الد  في تحقيؽ الح،انالنَّبكية رغيب التَّ كلقد ظيرت مْالـ  
ػػبانيػػة االرَّ  ي مخبرنػػا التَّػػقػػاطع بالغيبيػػات رؾ بػػو كاإليمػػاف الكعػػدـ الش ػػ، اعيػػة إلػػى كحدانيػػة اللميمة الدَّ ل َّ
َيػا : َفَقػاؿَ ، َيْمِشػيِإْذ َأتَػاُه َرُجػٌؿ ، َكاَف َيْوًمػا َبػاِرزًا ِلمناػاسِ     الماوَأفا َرُسوَؿ : ُىَرْيَرَة  وَأبِ ىميػا بأ

َوتُػْؤِمَف ، َوِلَقاِئػوِ ، َوُرُسػِموِ ، َوُكُتِبػوِ ، اإِليَماُف َأْف تُػْؤِمَف ِبالماػِو َوَماَلِئَكِتػوِ »: َرُسوَؿ الماِو َما اإِليَماُف  َقاؿَ 
 ى عمػػ بػػكمالنَّ ينيػػة لػػذا  ػػنجد الحػػرص كىػػذه مػػف م ا ػػيات الح،ػػانة اللكريػػة الد   ،(2) «ِباْلَبْعػػِث اآلِخػػرِ 
 : مىميا ،ح،يف اللكرم ظيرت مف عدة ممكرالتَّ يف ك ركرة في إبراز قيمة الد  

 : يفوضي  المشتبو في الد  ت - م

الملػاىيـ اال ػبلمية قػد مك النَّبكيػة  ال زػنةالكقكع في الخطأ عند قراءة القرالف الكػريـ مك فػي عند 
ػا الكػبلـ مْنػىن  مفليـ مك قد يى  ،يمتبس عمى الم مـ ممر ما كػكف المق،ػكد مػا ىػك مخػص مػف كي، عامن

، ينيعف المراد الد   كىذا ما يجْؿ اللكر يذىب بْيدان ، كقد يليـ منو مْنى الخر غير المراد منو، ذلؾ
   رسػوؿ اكي تل ركف ككاف  ،كلكنيـ كانكا ي ألكف ،في ذلؾ رضي ا عنيـحابة كقد كقع ال،َّ 

َمػْف ُحوِسػَب َيػػْوـَ »: َقػاَؿ َرُسػوُؿ اِ : لػتا اقَ رضػي ا عنيػػا  َعاِئَشػَة  فمػف حػديث ، يك ػح ليػـ
ًرا]: أََلْيَس َقْد َقاَؿ اُ َعزا َوَجؿا : َفُقْمتُ « ُعذ بَ ، اْلِقَياَمةِ  َِ و َي ًُ و ََ َِ َُيَوَشُى ِح ْق ََ  [؟8: ]االنشقاؽ [َؾ
فتىمى َّػكىٍت  .(3) َساَب َيػْوـَ اْلِقَياَمػِة ُعػذ َب"َمْف ُنوِقَش اْلحِ ، ِإناَما َذاِؾ اْلَعْرُض ، َلْيَس َذاِؾ اْلِحَسابُ : َفَقاؿَ 

                                                           

 ( 60المكافقات لمشاطبي ): ( انظر1)
/رقػـ 1/19عػف اإليمػاف )  النابػي( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب اإليماف، باب   اؿ جبريؿ عميو ال بلـ 2)

ػػدَّ قػػاؿ: (، 50 يَّػػافى : ثىنىا مي ىػػدَّده، قىػػاؿى حى نىػػػا مىبيػػك حى ، مىٍخبىرى ـى اًعيؿي ٍبػػفي ًإٍبػػرىاًىي ػػػدَّثىنىا ًإٍ ػػمى ػػػٍف مىبًػػي التَّ حى ، عى ػػٍف مىبًػػػي ٍيًمػػيز ػػةى، عى ٍرعى زي
ٍيرىةى   " الحديث ".:  النابيعف  ، قىاؿى ىيرى

/رقػـ 1/132فيػو حتػى يليمػو، ) باب مف  مع شيئا فمـ يليمػو فراجػع ،الْمـ ( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب3)
، قىػاؿى قاؿ: (، 103 ـى ػٍريى يدي ٍبػفي مىبًػي مى ًْ ػ ػدَّثىنىا  ى ، قىػاؿى : حى ػرى نىػا نىػاًفعي ٍبػفي عيمى ٍكجى : مىٍخبىرى اًئشىػةى، زى مىٍيكىػةى، مىفَّ عى ػدَّثىًني اٍبػفي مىبًػي مي حى
ْىتٍ :  النَّبي ًرفيوي، ًإالَّ رىاجى ٍْ ًرفىوي، كىمىفَّ  كىانىٍت الى تىٍ مىعي شىٍيئنا الى تى ٍْ تَّى تى  " الحديث" : قىاؿى   النابيًفيًو حى
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اًئشىػػةي  ًثيػػرى  ممنػػا عى ؿي اٍلقىًميػػؿى كىاٍلكى ػػاًب  أًلىنَّػػوي يىتىنىػػاكى فَّ اٍلًح ىػػابى م  بػػيالنا فبػػيف ليػػا ، ًبظىػػاًىًر لىٍلػػًظ اٍلًح ى
ػػٍ ًمفً  ػػاؿي اٍلمي ػػرىضى مىٍعمى ٍْ ػػا ىيػػكى مىٍف تي ػػٍذكيكرى ًفػػي اآٍليىػػًة ًإنَّمى ػػًرؼى ًمنَّػػةى المَّػػًو  اٍلمى ٍْ تَّػػى يى مىٍيػػًو حى مىٍيػػًو ًفػػي تْػػالى عى عى

ٍنيىا ًفي اآٍلًخرىةً  ٍلًكًه عى ًفي عى مىٍيًو ًفي الدزٍنيىا كى  .(1)  ىٍتًرىىا عى

ػػا َنَزَلػػتْ : َقػػاؿَ   َعْبػػِد الماػػِو بػػف مسػػعود  فػػي حػػديث ككػػذلؾ مػػا كرد  ـَ آَمـُأأقا َوَمْ ]: َلما اف أأِذي

ُأأ َُ أأقا إِيًَم َُ ـُ : َوَقػػاُلوا، َشػػؽا َذِلػػَؾ َعَمػػى َأْصػػَحاِب َرُسػػوِؿ اِ [ 82: ]األنْػػاـ [ْؿ ُُِظْؾأأؿٍ َيْؾبِ َأي َنػػا اَل َيْظِمػػ
َٓ ]: ِإناَمػا ُىػَو َكَمػا َقػاَؿ ُلْقَمػاُف اِلْبِنػوِ ، " َلػْيَس ُىػَو َكَمػا َتُظن ػوفَ : َنْفَسُو  َفَقاَؿ َرُسػوُؿ اِ  ـَأل   ُُ َيأو 

ْك ُِوهللِ  كَ ُتْؼِ ْ  .(2) [13: لقماف] َفُظْؾٌؿ َظظِقٌؿ[ إِن  افؼِّ
كمْرفػة مػا ، أمػؿالتَّ ظػر ك النَّ لكف قد يككف الخطأ ب بب تق،ير في ، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة

مك ، المْػاني مػف اس يكػكف فػي نل ػو مْنػىالنَّػ لس  فػيف بْػضى الػنَّ ىكل في  مك ب بب، يجب مْرفتو
فػػػيليـ منيمػػػا عمػػػى غيػػػر ، ال زػػػنةا يػػػدؿ عميػػػو مػػػف القػػػرالف مك ثػػػـ يطمػػػب مػػػ، يْتقػػػد شػػػيئنا مػػػف االعتقػػػاد
كالكاجب عمى الم مـ مف يكػكف ىمػو طمػب مْرفػة مػراد ، نل و كاعتقاده في المق،كد منيا  لتكافؽ ما

ػػ، كمق،ػػكده ىتْػػال الل  حيح " يمػػده كال يكػػكف ىمػػو البحػػث عمػػا يكافػػؽ مػػا فػػي نل ػػو  فػػيف الليػػـ ال،َّ
يثػػار ، كيقطػػع مادتػػو اتبػػاع اليػػكل، ر كالْبلنيػػةب فػػي ال  ػػكل الػػرَّ ٍقػػكتى ، كتحػػرم الحػػؽ، ح ػػف الق،ػػد كام

ُهَق ]: َىِذِه اآلَيػةَ   َتاَل َرُسوُؿ الماِو  »عائشةعف و  ،(3) قكل"التَّ كترؾ ، كطمب محمدة الخمؽ، الدنيا

ـ  ُأمم افؽَِتوِب ، اف ِذي َأْكَزَل َظَؾْقَؽ افؽَِتوَب  وٌت وَ ، ِمـُْف آَيوٌت ُُمَْؽًَمٌت ُه ـَ ِِف ُؿُؾأقِِبِْؿ َزْيأٌغ ، ُأَخُر ُمَتَشأوِِبَ أو اف أِذي َؾَلم 

تَِغوَء افِػْتـَيِ  ُْ َف ِمـُْف ا َُ تَِغوَء َتْلِويؾِفِ ، َؾَقت بُِعقَن َمو َتَشو ُْ ٓ  اهلل ُ، َوا اِشُخقَن ِِف افِعْؾِؿ َيُؼقُفقنَ ، َوَمو َيْعَؾُؿ َتْلِويَؾُف إِ آَمـ أو  َوافر 

ـْ  ؾٌّ ِم ـُ ٓ  ُأوُفق إَْفَبوِب  ُِِف  ُر إِ ـ  ـَو َوَمو َيذ  ُِّ َفِإَذا رََأْيِت »: َقاَؿ َرُسوُؿ الماِو : التا قَ  [،7: آؿ عمراف [ِظـِْد َر
  .(4)«َف َسماى الماُو َفاْحَذُروُىـالاِذيَف َيتاِبُعوَف َما َتَشاَبَو ِمْنُو َفُيوَلِئِؾ الاِذي

                                                           

 ( 11/2049فتح البارم البف حجر ): ( انظر1)
ٍبػدي قػاؿ: (، 6937/رقػـ9/26( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب اإليماف، باب ما جاء فػي المتػأكليف، )2) ػدَّثىنىا عى حى

ًف ابٍ االمًَّو  ، عى اًلؾو ٍف مى ٍ مىمىةى، عى ْىػةى ٍبفي مى ًبي ػاًمًر ٍبػًف رى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى ، عىٍف عى طَّػاًب : ًف ًشيىابو ػرى ٍبػفى الخى ػرىجى ًإلىػى  مىفَّ عيمى خى
قىػػعى بً الشَّػػ بىػػاءى كى ػػاءى ًب ىػػٍرغى، بىمىغىػػوي مىفَّ الكى ػػا جى ، فىمىمَّ ػػٍأـً ػػٍكؼو الشَّ ًف ٍبػػفي عى ٍبػػدي الػػرٍَّحمى ، فىػػأىٍخبىرىهي عى : قىػػاؿى  َرُسػػوَؿ الماػػِو مىفَّ : ٍأـً

 الحديث " .»
 ( 1/87إعبلـ المكقْيف البف القيـ ): ( انظر3)
[، 7: ]الؿ عمػػػراف ]ِمـْأأأُف آَيأأأوٌت ُُمَْؽأأأًَمٌت[(  مخرجػػػو البخػػػارم فػػػي ،ػػػحيحو، كتػػػاب تل ػػػير اليػػػات القػػػرالف، بىػػػابي 4)
ػػدَّثىنىا يىًزيػػدي ٍبػػفي قػػاؿ: (، 4547/رقػػـ 6/33) ٍ ػػمىمىةى، حى ٍبػػدي المَّػػًو ٍبػػفي مى ػػدَّثىنىا عى ـى حى ػػًف التَّ ًإٍبػػرىاًىي مىٍيكىػػةى، عى ػػًف اٍبػػًف مىبًػػي مي ، عى ٍ ػػتىًرمز

اًئشىةى، القىاً ـً  ، عىٍف عى مَّدو : قى  ٍبًف ميحى  " الحديث" .:  رسوؿ ا عفالتَّ
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 .طرؼ والغموالتا نبذ   - ب

طػػرؼ التَّ ج بػػيف الْامػػة فيػػك ار مػػا الػػدَّ م، ال زػػنةرعي فػػي القػػرالف ك د الغمػػك بالم،ػػطمح الشَّػػكقػػد كر 
: يوسػؼ القرضػاويحيػث يقػكؿ الػدكتكر ، كغيرىػا الذم  درج في اآلكنة األخيرة عمى ك ائؿ اإلعبلـ

رع لشَّػػْبػػر عنػػو فػػي ل ػػاف اطػػرؼ الػػذم يي التَّ حػػذر مػػف كتي ، ،ػػكص اإل ػػبلمية تػػدعكا إلػػى االعتػػداؿالنَّ "
ثػـ ، طرؼ م،ػؿ الػببلء كرمس اللتنػةالتَّ كقد اعتبر مف الغمك ك ، شددالتَّ ك  نطعالتَّ ك الغمك : بْدة مللاظ منيا

ما لكىذا مخاللان  ،(1)اسالنَّ دة كالق كة كمف ذلؾ اإلرىاب كاإلرعاب كتخكيؼ يأتي ا تخداـ الْنؼ كالش  
ُمقا َضقَِّبأوِت َمأو َأَحأؾ  يَ  ]: لقرالنياص النَّ فقد كرد في  ،بو كشرعو ممر الل  بحانو رِّ َٓ ُُتَ ـَ آَمـُقا  و اف ِذي َ وَأُّيم

ـَ  َٓ َُيِىم اْدُْعَتِدي َٓ َتْعَتُدوا إِن  اهلل َ    .[87: المائدة] [اهلل ُ َفُؽْؿ َو

كمف مجؿ ذلػؾ قػاـك ، كمقاكمة الغمك، يباتمتع بالطَّ التَّ عكة  تبيح كبيذا يت ح لنا مف ىذه الدَّ 
في  رضي ا عنيـ كمنكر عمى مف بالغ مف م،حابو، ديفالتَّ تجاه ينزع إلى الغمك في كؿ   بيالنا 
كحيػػة ككازف بػػو بػػيف الرز ، مبالغػػة تخرجػػو عػػف حػػد االعتػػداؿ الػػذم جػػاء بػػو اإل ػػبلـ، قشػػؼالتَّ ْبػػد ك التَّ 

ي التَّػ، فػي الْبػادةب لس مػف الحيػاة كحػؽ الػرَّ الػنَّ كبػيف حػظ ، نيايف كالػدز ككفؽ بل مو بيف الد  ، كالمادية
 ( 2) .نطعوف " قاليا ثالثاً "ىمؾ المتا : قاؿ رسوؿ ا  قاؿ ابف مسعود فقد  ،مؽ ليا اإلن افخي 

كمرل ،كزكف الحػػػدكد فػػػي مقػػػكاليـ كمفْػػػاليـالمتنطْػػػكف المتْمقػػػكف الغػػػالكف المجػػػا"ىػػػـ : وويالناػػػقػػػاؿ  
 (3)."ئا منيافؽ شيينية كترؾ الر  ْمؽ كالمبالغة في األعماؿ الد  التَّ 

يء المتكمؼ لمبحث عنو عمى مذاىب مىؿ الكػبلـ المتنطع المتْمؽ في الشَّ ": وقاؿ الخطابي
اخميف فيمػػػا ال يْنػػػييـ، الخائ ػػػيف فيمػػػا ال تبمغػػػو عقػػػكليـ، كال يلْػػػؿ ذلػػػؾ محػػػد إال عجػػػز كانقطػػػع الػػػدَّ 

 (4) ."فيغمب

ْامػؿ مػع التَّ ؿ كم ػبابو كم،ػك  كليػرالتَّ فيف  ،طٌرؼالتَّ كميما تكاثرت مك تنٌكعت مظاىر الغمك ك 
طػرؼ مك الغمػك الػذم التَّ مػكاطف  تْتبر ىي المظير البارز الذم ييمتلت  إليو فػي مكثػرغير الم مميف 

                                                           

 (. 69جديد، لمقر اكم )التَّ فقو الك طية اإل بلمية ك : انظر ( 1)
دَّثىنىا مىبيك بىٍكػًر ٍبػفي قاؿ: (، 2670/رقـ 4/2055ف )( مخرجو م مـ في ،حيحو، كتاب الْمـ، باب ىمؾ المتنطْك 2) حى

ػ ًتيػؽو، عى ػمىٍيمىافى ٍبػًف عى ػٍف  ي ، عى ٍي و ػرى ًف اٍبًف جي ، عى يدو ًْ يىٍحيىى ٍبفي  ى ، كى ٍلصي ٍبفي ًغيىاثو دَّثىنىا حى ، مىًبي شىٍيبىةى، حى ًبيػبو ٍف طىٍمػًؽ ٍبػًف حى
ٍبًد الل، قىا ، عىٍف عى ًف اأٍلىٍحنىًؼ ٍبًف قىٍيسو  الحديث".»: َرُسوُؿ اِ قىاؿى : ؿى عى

 (.16/220المنياج شرح ،حيح م مـ ): ( انظر3)
 (.1/108ميمي )التَّ كحيد كقرة عيكف، لْبد الرحمف : التَّ ( انظر4)
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ػػ كىػػذا  ػػبب، حػػزاب الم ػممة المْا،ػػرةنظيمػػات مك األالتَّ تحيػاه بْػػض  حيح لملكػػر فػي عػػدـ الليػػـ ال،َّ
  .يدامةأثر بأقكاؿ مىؿ الكلر كالْممانية الالتَّ بكم ك النَّ 

 .حصيف الفكريالتا فس في النا بوي بضرورة النا اىتماـ : الثّاني الَمْقَصدُ 

عطائيا حقياالنَّ عمى اإلىتماـ ب  بيالنَّ حث  ، َماِلؾٍ  َأَنَس ْبفكما جاء في حديث  ،لس كام
ـْ ،  بيالنا َدِة َيْسيَُلوَف َعْف ِعَبا،  بيالنا َجاَء َثاَلَثُة َرْىٍط ِإَلى ُبُيوِت َأْزَواِج : َيُقوؿُ  َفَمماا ُأْخِبُروا َكَيناُي

رَ   بيالنا َوَأْيَف َنْحُف ِمَف : َفَقاُلوا، َتَقال وَىا ـَ ِمْف َذْنِبِو َوَما تََيخا َأماا : َقاَؿ َأَحُدُىـْ ،   َقْد ُغِفَر َلُو َما َتَقدا
َساَء َفػاَل النا َأَنا َأْعَتِزُؿ : َوَقاَؿ آَخرُ ، َأُصوـُ الداْىَر َواَل ُأْفِطرُ  َأَنا: َوَقاَؿ آَخرُ ، َأَنا َفِإن ي ُأَصم ي الماْيَؿ َأَبًدا

ـْ َكَذا َوَكَذا»: َفَقاؿَ ، ِإَلْيِيـْ   َفَجاَء َرُسوُؿ الماِو ، َأَتَزواُج َأَبًدا ـُ الاِذيَف ُقْمُت ـْ ، َأْنُت َأَما َوالماػِو ِإن ػي أَلَْخَشػاُك
ـْ  َفَمػْف َرِغػَب َعػْف ُسػناِتي َفَمػْيَس ، َسػاءَ النا َوَأتَػَزواُج ، َوُأَصػم ي َوَأْرقُػدُ ، َلِكن ي َأُصوـُ َوُأْفِطػرُ ، َلوُ ِلماِو َوَأْتَقاُك

  ،(1) «ِمن ي

ي عػػززت مػػف إشػػباع حاجػػة اللػػرد الم ػػمـ مػػف مأكػػؿ كممػػبس التَّػػالنَّبكيػػة كىػػذه مػػف األحاديػػث 
تجْػؿ ك ، الي تحلػظ نل ػيا بنل ػياالتَّػب ،لػى الياكيػةلس إالنَّ كدح ػت مم عثػرة ترمػي بػ ،كمشرب كنػكـ

لس الػنَّ بػكم تح،ػيف اللكػر لم ػبلمة بمػا يحلػظ النَّ لذا  نجد الحػرص ، حد القا،ريف إلذالليا  ْيؼ
 : كيكرميا بْدة ممكر منيا

 .فس المسممةالنا   تزكية - م
جا ػة النَّ مػف مم طيرىػا ، زكػى األرض تزكيػة: تقػكؿ، طييػرالتَّ عػدة مْػاف منيػا  زكية ليػاالتَّ ك 

عػز كجػؿ  زكيػة فػي كػبلـ اللالتَّ كقػد كردت  ،(2) يئ يْنػي م،ػمحوزكى الشَّػتقكؿ : كاإل،بلح، كغيرىا
وَهو]: فقاؿ الل تْالى ،ى نل وح مف زكَّ البأف اللى  ـ  ـْ َز  .[9: الشمس] [َؿْد َأْؾَؾَِف َم

دائػػـ   بػػيالنَّ كػػاف ليػػذا ، زكيػػة شػػاممة لكػػؿ ىػػذه المْػػانيالتَّ ف ،مم ت،ػػمحيا كتنقييػػا كتطيرىػػا
ـْ ِإالا َكَما َكاَف َرُسوُؿ اِ : َقاؿَ ،  َزْيِد ْبِف َأْرَقـَ  كما مخبرنا،الدعاء ـا آِت : َيُقوؿُ  اَل َأُقوُؿ َلُك " المُيػ

لس مف مزايا االىتمػاـ النَّ فتزكية  ،(3) َأْنَت َوِلي َيا َوَمْواَلَىا"، َوَزك َيا َأْنَت َخْيُر َمْف َزكااَىا، َنْفِسي َتْقَواَىا
                                                           

يدي ٍبفي قاؿ: (، 5063/رقـ 7/2كاح، )النَّ رغيب في التَّ كاح، باب النَّ ( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب 1) ًْ دَّثىنىا  ى حى
ػػًمعى مىنىػػ ، مىنَّػػوي  ى ٍيػػدو الطًَّكيػػؿي مى ٍيػػدي ٍبػػفي مىبًػػي حي مى نىػػا حي ، مىٍخبىرى لىػػرو ٍْ ػػدي ٍبػػفي جى مَّ نىػػا ميحى ، مىٍخبىرى ـى ػػٍريى اًلػػؾو مىبًػػي مى ، قػػاؿسى ٍبػػفى مى  ، يىقيػػكؿي

 "الحديث".  رسوؿ ا
 (.13/358ل اف الْرب مادة زكى ): ظران( 2)
/رقػـ 4/2088) ،ْػكذ مػف شػر مػا عمػؿ كمػف شػر مػا لػـ يْمػؿالتَّ باب  ( مخرجو م مـ في ،حيحو، كتاب الدعاء،3)

ٍيػػرو قػػاؿ: (، 42722 ٍبػػًد الًل ٍبػػًف نيمى ػػدي ٍبػػفي عى مَّ ميحى ، كى ـى اؽي ٍبػػفي ًإٍبػػرىاًىي ٍ ػػحى ػػٍيبىةى، كىاًم ػػدَّثىنىا مىبيػػك بىٍكػػًر ٍبػػفي مىبًػػي شى كىالمٍَّلػػظي اًلٍبػػًف  -حى
اؽي  ، قىػػاؿى ًإٍ ػػحى ٍيػػرو قىػػ: نيمى نىػػا كى ػػرىافً مىٍخبىرى ػػدَّثىنىا : اؿى اآٍلخى ػػٍف مىبًػػي  -حى ػػاًرًث، كىعى ٍبػػًد الًل ٍبػػًف اٍلحى ػػٍف عى ، عى اً،ػػـو ػػٍف عى ْىاًكيىػػةى، عى مىبيػػك مي

، قىاؿى النَّ عيٍثمىافى  ٍيًد ٍبًف مىٍرقىـى ، عىٍف زى ـٍ ًإالَّ كىمىا كىافى : ٍيًدم    الحديث"» : كىافى يىقيكؿي : يىقيكؿي  َرُسوُؿ اِ الى مىقيكؿي لىكي
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ك،ػكؿ إلػى تْػديؿ لم الطػرؽكػؿ  رسػوؿ ا كقػد ا ػتخدـ  ،يف اللكرلس بتح،النَّ بكم في حلظ النَّ 
لس كيرتقػػػى بيػػػا إلػػػى الخيػػػر النَّ ح،ػػػيف بي،ػػػبلح كػػػؿ شػػػي ي ػػػمك بػػػالتَّ ك  ،بلمةم ػػػار اللكػػػر إلػػػى ال َّػػػ

ػػ ػػ  بلح حتػػى منػػو كالجمػػاؿ كال،َّ ػػالتَّػػحابة قػػاـ بتغييػػر بْػػض م ػػماء ال،َّ  ،ْؼي تحمػػؿ مْنػػى ال َّ
رسػوؿ  رهة فغياػرا كػاف اسػميا ِبػ، مػف حػديث زينػبكقػد كرد   ،كائب كالل ػاد إلػى الخيريػة كالجمػاؿكالشَّ 
 .(1)إلى زينب وقاؿ "تزكي نفسيا "  ا

  .فس عمى اإلصالح والعمارة النا تنشئة    - ب

 ( 2). رتلعاربا كشب ك : كىي مف ،ربيةالتَّ يادة ك نشئة بمْنى الز  التَّ ك 
ػالنَّ  هكحينما تتْكد ىذ ي التَّػبلح كاإل،ػبلح  لس في تربيتيا عمى ا تغبلؿ ما حكليا إلى ال،َّ

،بلح عمى األرض كبيف بنػى فيف ىذا اإل ،اإلن اف إال لتحقيقيا عمى األرض ؿعز كجالل  ؽى مى ما خى 
بػكة الكريمػة النَّ ه فػي كىػذا مػا نجػد، ميـ كالح،يف يككف المكجو األكؿ با تمرار نحك اللكر ال َّ  البشر

حيػػػث قػػػاؿ َأُبػػػو  ،كاإل،ػػػبلح با ػػػتمرار ،ييا عمػػػى الخيػػػركيػػػدكتْ ،لسالػػػنَّ فقػػػد حر،ػػػت عمػػػى تنشػػػئة 
َبػػػػْرَزةَ 

َعػػػػْف َطِريػػػػِؽ ، اْعػػػػِزِؿ اأْلََذى»: َقػػػػاؿَ ، َيػػػػا َنِبػػػػيا اِ َعم ْمِنػػػػي َشػػػػْيًئا َأْنَتِفػػػػُع ِبػػػػوِ : ُقْمػػػػتُ : (3)
 .(4)«اْلُمْسِمِميفَ 

الي ت ػػػمف ا ػػػتمرارية التَّػػػكب ،ا مف مجػػػاالت اإل،ػػػبلح ال حػػػدكد ليػػػاكىػػػي مقكلػػػة تك ػػػح لنػػػ
 .كائب اللكريةكمقدرتو عمى نبذ الشَّ  ،تح،يف اللكر لئلن اف الم مـ في المجتمع الم مـ

                                                           

( مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب اآلداب، بػػاب ا ػػتحباب تغييػػر اال ػػـ القبػػيح إلػػى ح ػػف كتغييػػر ا ػػـ بػػرة إلػػى 1)
ػدي ٍبػفي قاؿ: (، 2141/رقـ2/1687زينب ك جكيربة كنحكىا، ) مَّ ميحى ػدي ٍبػفي اٍلميثىنَّػى، كى مَّ ميحى دَّثىنىا مىبيك بىٍكًر ٍبفي مىًبي شىٍيبىةى، كى حى

، قىػػاليكا ػػ: بىشَّػػارو ػػد ثي حى ، ييحى ٍْتي مىبىػػا رىاًفػػعو ػػًم ٍيميكنىػػةى،  ى ػػٍف عىطىػػاًء ٍبػػًف مىبًػػي مى ٍْبىةي، عى ػػدَّثىنىا شيػػ ، حى لىػػرو ٍْ ػػدي ٍبػػفي جى مَّ ػػٍف مىبًػػي  دَّثىنىا ميحى عى
ػٍف عىطىػاًء ٍبػًف مىبًػي  ٍْبىةي، عى ػدَّثىنىا شيػ ػدَّثىنىا مىبًػي، حى ، حى ْىػاذو دَّثىنىا عيبىٍيدي الًل ٍبفي مي ٍيرىةى، ح كىحى ػٍف مىبًػي ىيرى ، عى ػٍف مىبًػي رىاًفػعو ٍيميكنىػةى، عى مى

ٍيرىةى    ."الحديث": رسوؿ ا ، قاؿ ىيرى
 (.1/170( ينظر ل اف الْرب مادة نشأ )2)
كػاف مػف  ػاكني ،  النابيكركل عف  ، النابيال،حابي ن مة بف عبيد مبك برزة األ ممي ،احب : َأُبو َبْرَزةَ ( 3)

يركاف كغػزا بْػد ذلػؾ خرا ػاف فمػات النَّ  اف كقاؿ الخطيب شػيد مػع عمػي فقاتػؿ الخػكارج بػالمدينة ثـ الب،رة كغزا خرا
اريخ األك ط في ف،ؿ مف مات ما بيف ال تيف إلى ال بْيف كمما ي يد التَّ بيا، تكفي ب نة مربع كبو جـز البخارم في 

 ( [6/341(، اإل،ابة )5/305: ذلؾ مف ،حيح البخارم منو شيد قتاؿ الخكارج باألىكاز .]انظر ]م د الغابة
ػػًف الطًَّريػػًؽ، )4) /رقػػـ 4/2021( مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب البركال،ػػمة كاآلداب، بىػػابي فىٍ ػػًؿ ًإزىالىػػًة اأٍلىذىل عى

ػدَّثىًني مىبيػقاؿ: (، 2618 ْىةى، حى ػٍم ػٍف مىبىػافى ٍبػًف ،ى ، عى يدو ًْ دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبػفي  ىػ ، حى ٍربو دَّثىًني زيىىٍيري ٍبفي حى ػدَّثىًني مىبيػك حى ك اٍلػكىاًزًع، حى
م ٍمًني شىٍيئنا مىٍنتىًلعي ًبًو، قىاؿى : قيٍمتي : بىٍرزىةى، قىاؿى   " الحديث" :  النابي يىا نىًبيَّ الًل عى
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 .بوي بضرورة العقؿ في تحصيف الفكرالنا االىتماـ : الثّالث الَمْقَصدُ 

كتح،ػػينو عمػػى نحػػك  ،مف  ػػبلمة اللكػػراالىتمػػاـ بالْقػػؿ بمػػا ي ػػالنَّبكيػػة  ال زػػنةكقػػد راعػػت 
 : خاص مف خبلؿ

 : التافكيرإلى إيجابية النابوية عوة الدا  - م
اإليجػػػابي دعػػػكة لمتلػػػا ؿ  التَّلكيرفػػػ، إلػػػى اإليجابيػػػة يػػػدعك  رسػػػوؿ اككػػػؿ مػػػا كرد عػػػف 

عػف رسػوؿ   ىريرة  بيأ حديث فمف  ،كمجتمْو بالخير كمو الذم يْكد بالم مـ ،الح ف التَّلكيرك 
ْؤَيا َثاَلثٌ : قاؿ  ا َفَمػْف رََأى َشػْيًئا ، َوُبْشػَرى ِمػَف الماػوِ ، َوَتْخِويػُؼ الشاػْيَطافِ ، ْفسِ الػنا َحػِديُث : " الر 

".. ـْ َفْمُيَصؿ  ُو َعَمى َأَحٍد َوْلَيُق َيْكَرُىُو َفاَل َيُقصا
 (1 ) 

كمبػػاح ، تلكيػػر  ػػيئ ،ػػريحة حتػػى فػػي األحػػبلـ بتح،ػػيف فكػػره مػػف ممالنَّبكيػػة عكة فيػػذه الػػدَّ 
بشػػير بػػالخير كمػػا التَّ فػػي  كتظيػػر ىػػذه اإليجابيػة الكا ػػحة مي ػػان  ، يػػا الح ػػنةث بالرز حػػد  لئلن ػاف مف يي 
ػاِل ُ  عف  رسوؿ ا  قاؿ أنس   التَّلكيػرككػؿ ىػذا  ،(2) الَكِمَمػُة الَحَسػَنُة ": َوُيْعِجُبِني الَفػْيُؿ الصا
 .يةبلمة اللكر ح،يف كال َّ التَّ ي دم إلى 

  : المذمـو بريريالتا اقد ال النا  التافكيرإلى النابوية عوة الدا  - ب
الك،ػػكؿ إلػػى مبتغاىػػا ، منطقيػػةعمػػى حجػػ   قػػائـه ، نشػػاط تػػأممي عقمػػي ىػػادؼ اقػػدالنَّ تلكير فػػال

تػػػائ  كي،ػػػمح  النَّ مٌكف المػػػرء مػػػف تقػػػكيـ اإلدراؾ ك يي لػػػ  مقبكلػػػة ط كمْػػػايير ػػػكابكفػػػؽ ، محكػػػاـ ،ػػػادقة
قػػوؿ طبيقػػي فػػي التَّ ظيػػر مْنػػاه ، بلمة الحقيقيػػة قبػػؿ األعمػػاؿكال َّػػ ،ح،ػػيفالتَّ ابيػػة إلػػى باإليج التَّلكيػػر
" كلـ مزؿ في عنلكاف شبابي منذ مرىقػت إلػى اآلف مقػتحـ لجػة ىػذا البحػر الْميػؽ : الغزاليحامد أبي 

كمتيجـ عمى كؿ ، كمتكغؿ في كؿ ظممة، ال خكض الجباف الحذكر، كمخكض غمرتو خكض الج كر
كا تكشؼ م رار مػذىب كػؿ طائلػة ألميػز ، كمتلحص عف عقيدة كؿ فرقة، كمقتحـ كؿ كرطة ،مشكمة

 التَّلكيػػػركي،ػػػمح   ،تػػػائ النَّ اقػػػد ييقػػػٌكـ اإلدراؾ ك النَّ  التَّلكيرفػػػ  ،(3)"كمت ػػػنف كمبػػػدع، بػػػيف محػػػؽ كمبطػػػؿ
 التَّلكيػر عكة اإلليية في عمقيا المغكم فػي القػرالف الكػريـ مشػارت إلػى م،ػطمحك  نجد الدَّ  ،كاألعماؿ

ىُء َكْػِِس إِن   ]: قولو تعالىاقد فػي النَّ  رِّ َُ َ افـ  َوَمو ُأ أقِء إِٓ  َمأو َرِحأَؿ َرِبِّ َم أوَرٌة ُِوف [، 53: يك ػؼ] [ْػَس َٕم 

                                                           

ٍبػدي المَّػًو ،قػاؿ: (.7017/ رقػـ 9/37د في المنػاـ، )ْبير، باب القيالتَّ ( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب 1) ػدَّثىنىا عى حى
ٍيرىةى  ٍبفي  ، مىنَّوي  ىًمعى مىبىا ىيرى مَّدي ٍبفي ً يًريفى دَّثىنىا ميحى ٍكفنا، حى ٍْتي عى ،  ىًم ٍْتىًمره دَّثىنىا مي ، حى بَّاحو : َرُسػوُؿ الماػِو قىػاؿى : ، يىقيػكؿي ،ى
 الحديث" .»
 (.29) اني، المبحث األكؿ، المطمب الثالثثَّ ال اللىٍ،ؿي (  بؽ تخريجو في 2)
 (.1/109بلؿ )مف ال َّ المنقذ : ( انظر3)



ـي افـ بقيي وأَّرهو ظذ ؾؽر ادَؾؿ ادعوَ َم  جموٓت  ومؼقموت افت حصغ افػؽري ِف اف

 

 125 

  الثَّالث الَغْصُل

 ومػومات مجاالت

، الذم يحمؿ ،احبو الم ئكلية في جميع ما ي،يبو مػف مشػكبلت كنػكازؿ التَّلكيرذلؾ األ مكب مف 
" ِإفا ِفيَؾ َلَخْصَمَتْيِف ُيِحب ُيَمػا : أِلََشج  َعْبِد اْلَقْيسِ  اَؿ َنِبي  اِ َوقَ : قاؿ   ابف عباس ففي حديث

ـُ َواأْلََناُة ": اُ   . (2)"ثبت كترؾ الْجمةالتَّ كاألناة ب، الحمـ بالْقؿ": ذلؾ بقولوووي النا  كف ر ( 1) اْلِحْم

عػف كمػا كرد  ،اقػدالنَّ  التَّلكيػرتنشػط  فػي تْزيػز مظػاىر مخبلقيػة مي ػان النَّبكيػة عكة ككانت الػدَّ 
يػػي النَّ ككػػاف  ،(3)«َكَفػػى ِبػػاْلَمْرِء َكػػِذًبا َأْف ُيَحػػد َث ِبُكػػؿ  َمػػا َسػػِمعَ »: قػػاؿ رسػػوؿ ا   أبػػي ىريػػرة 
ات كنمط  مبي يشجع عمى مدح الذَّ     بيالنا الذم حذر منو  المذمكـ بريرمالتَّ  التَّلكيرالْظيـ عف 

ـُ ، اَل ُتَزك ػوا َأْنُفَسػُكـْ »: َقػاَؿ َرُسػوُؿ اِ :  َزْيَنُب ِبْنُت َأِبػي َسػَمَمةَ فْف ، مكثر مف البلـز اُ َأْعَمػ
ممػا يشػجْو ، كمحا ب عمييا، كما ي كد عمى مف اإلن اف م ئكؿ عف معمالو ،(4) «ِبَيْىِؿ اْلِبر  ِمْنُكـْ 

عف عالمات السػاعة قػاؿ عػف   ىريرة  يأبـ عمى عممو فمف حديث بركية فيما يقدي  التَّلكيرعمى 
ـْ َتُكْف آَمَنْت ِمْف َقْبؿُ  رسوؿ ا   .(5) "َأْو َكَسَبْت ِفي ِإيَماِنَيا َخْيرًا، " اَل َيْنَفُع َنْفًسا ِإيَماُنَيا َل

 : العقمي التافكيراالىتماـ بواقعية  - ت

حبو مف يمقػػي بنل ػػو عمػػى غيػػر الكاقْيػػة لؤلجػػدر ب،ػػاأو  إف اللكػػر الػػذم ينبنػػي عمػػى الخيػػاؿ
خاطبػة بمػػا يتنا ػػب لػذا نجػػد مف  القػػرالف الكػريـ عنػػدما نػػزؿ خاطػب م،ػػحاب الْقػػكؿ المي   يمكػػةالتَّ إلػى 

َٓ َتْعَؾُؿقنَ  ]: قوؿ ا تعالى تلكيرىا فنجد ُؾُؼ َمو  ُبقَهو َوِزيـًَي َوََيْ ـَ ِؿَر فَِسْ
ْقَؾ َواْفبَِغوَل َواحْلَ : حػؿالنَّ ] [َواْْلَ

كقػاؿ  ر،كاع الركػكب الخيػؿ كالبغػاؿ كالحميػفي عيدىـ مف من ليـ ما كاف مْركفان تْالى   مكرد الل [8
كالقطػػار كىػػذه  حافمػػةكلػػك مخبػػرىـ فػػي زمػػانيـ منػػو  ػػتككف ال ػػيارة كالطػػائرة كال ،كيخمػػؽ مػػاال تْممػػكف

                                                           

ػػدَّثىًني قػػاؿ: (، 17/رقػػـ 1/48( مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب اإليمػػاف، بػػاب األمػػر باإليمػػاف بػػالل كر ػػكلو )1) حى
، قىػػاؿى  ػًميز ٍي ى ًمػػيٍّ اٍلجى ػػدَّثىنىا نىٍ،ػري ٍبػػفي عى ػدَّثىنىا مىبًػػي، ح كحى ، حى ْىػػاذو مً : عيبىٍيػدي الًل ٍبػػفي مي نًػػي مىبًػي قىػػاالى جى ْنػػامىٍخبىرى ػدَّثىنىا قيػػرَّةي ٍبػػفي : ي حى

ًف اٍبًف عىبَّاسو  ٍمرىةى، عى ٍف مىًبي جى ، عى اًلدو ًف خى ٍبًد اٍلقىٍيًس   النابي، عى  " الحديث" :  قاؿ قاؿ ًلؤٍلىشى   مىشى   عى
 (.1/189) الحجاج بف م مـ ،حيح شرح المنياج: ( انظر2)
ػًديًث ًبكيػالنَّ  ( مخرجو م مـ فػي ،ػحيحو، كتػاب مقدمػة م ػمـ، بىػابي 3) ػًف اٍلحى ػا  ىػًمعى، )ٍيػًي عى قػاؿ: (، 5/رقػـ 1/11ؿ  مى

مىٍيمىافى  نىا ىيشىٍيـه، عىٍف  ي دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى، مىٍخبىرى ػافى التَّ حى ٍف مىًبي عيٍثمى ، عى ، قىػاؿى النَّ ٍيًمي  طَّػاًب : ٍيػًدم  ػري ٍبػفي اٍلخى  قىػاؿى عيمى
ٍنوي   .ديث" الح»: رسوؿ ا قاؿ : عى

( 2142/رقػػـ 3/1687، ).. القبػػيح إلػػىمخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب الْمػػـ، بػػاب ا ػػتحباب تغييػػر اال ػػـ ( 4)
ػدَّثىنىا مىبيػك مي ىػقاؿ:  ، حى ٍيػبو دَّثىنىا مىبيك كيرى ، ح كىحى نىا ًعي ىى ٍبفي ييكنيسى ، مىٍخبىرى ـى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىًني ًإٍ حى ػدَّثىنىا: امىةى، قىػاالى حى ًليػدي  حى اٍلكى

مىمىةى، قى  ٍينىبي ًبٍنتي ميـ   ى دَّثىٍتًني زى ، حى مَّدي ٍبفي عىٍمًرك ٍبًف عىطىاءو دَّثىًني ميحى ، حى : ٍبفي كىًثيرو  ."الحديث"  رسوؿ ا قاؿ التَّ
ػػاًف، قػػاؿ: (، 7121/رقػػـ9/59ار، )النَّػػبػػاب خػػركج  ،مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب( 5) ػػدَّثىنىا مىبيػػك اليىمى نىػػا حى مىٍخبىرى

ٍيرىةى  ٍف مىًبي ىيرى ٍبًد الرٍَّحمىًف، عى نىاًد، عىٍف عى دَّثىنىا مىبيك الز  ، حى ْىٍيبه  ." "... الحديث: قىاؿى  ،َرُسوَؿ الماِو مىفَّ : شي
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مف كاقْية ثيـ بما تطيؽ بو عقكليـ كلكف الل عزكجؿ حدَّ  ،بكا القرالفكاألنكاع الحديثة لكذَّ  ،الم ميات
ث م،ػػحابو فػػي شػػكاىد كثيػػرة عمػػى ت،ػػكيب حػػد  عنػػدما كػػاف يي  رسػػوؿ ا ككػػذلؾ نجػػد مف ، حيػػاتيـ

كمراعػػػاة ث بيػػػا ي يحػػػد  التَّػػػنػػػكع فػػػي المْمكمػػػات التَّ مفكػػػارىـ نحػػػك الكاقْيػػػة عنػػػدما م،ػػػبغ عمػػػى منيجػػػو 
 : كمما يدلؿ عمى ذلؾ ،الم تكيات، فكاف يجيب ،حابتو ح ب فيميـ

: َأي  الَعَمػػِؿ َأْفَضػػُؿ  َفَقػػاؿَ : ُسػػِئؿَ   َأفا َرُسػػوَؿ الماػػِو ،  ُىَرْيػػَرةَ  يَأِبػػ  ورد مػػف حػػديثمػػا 
ـا َماَذا  َقاؿَ : ِقيؿَ «. ِإيَماٌف ِبالماِو َوَرُسوِلوِ » ـا َمػاَذا  َقػاؿَ : ِقيػؿَ « الِجَيػاُد ِفػي َسػِبيِؿ الماػوِ »: ُث َحػجٌّ »: ثُػ

 .(1)«َمْبُرورٌ 
نا ػب كاقْيػة تلكيػر تي التَّػجابػات المختملػة كيجيػب اإل    ا رسػوؿ اؿ ي ػئؿ كنلػس ال زػ

ػاَلُة َعَمػى »: َأي  الَعَمػِؿ َأَحػب  ِإَلػى الماػِو  َقػاؿَ :  بػيالنا  التا َسػ: َقػاؿَ ، َعْبِد الماوِ فْف  ،األشخاص الصا
ـا َأيٌّ  َقػاؿَ : َقاؿَ ، «َوْقِتَيا ـا ِبػر  الَواِلػَدْيفِ »: ُث ـا : َقػاؿَ « ثُػ : َقػاؿَ « الِجَيػاُد ِفػي َسػِبيِؿ الماػوِ »: َأيٌّ  َقػاؿَ  ثُػ

 ( 2)َلِو اْسَتَزْدُتُو َلزَاَدِني "وَ ، َحداَثِني ِبِيفا 
ِإيَمػاٌف »: َأي  الَعَمػِؿ َأْفَضػُؿ  َقػاؿَ    بيالنا  التا سَ : َقاؿَ ، َعْف َأِبي َذر   في حػديثككذلؾ 

   ( 3)  «َوِجَياٌد ِفي َسِبيِموِ ، ِبالماوِ 
ودعػػوا مػػا ، اس بمػػا يعرفػػوفالناػػكممػػوا " : وؿقػػ   بػػف أبػػي طالػػب عمػػي كفػػي ىػػذا قػػاؿ

كىػذا مػا يْطػي مجػاالن لتػرؾ مم عػالؽ فػي اللكػر مػف  ( 4)" أتريدوف أف يكذب ا ورسػولو، ينكروف
 .بل،قة باإل بلـالمبية  َّ الكائب شَّ المم 

ـَ َرُسػػوُؿ الماػػِو : بقولػػو َ ،  ُىَرْيػػَرةَ  وَأَبػػ جػػاء بػػوبػػكم الػػذم النَّ  ا الحػػديثي مٌمػػ ِفػػي َصػػاَلٍة   َقػػا
اَلةِ ، َوُقْمَنا َمَعوُ  ـا اْرَحْمِني َوُمَحماًدا: َفَقاَؿ َأْعرَاِبيٌّ َوُىَو ِفي الصا ـَ ، الماُي ـْ َمَعَنػا َأَحػًدا. َفَمماػا َسػما َواَل تَػْرَح

ْرَت َواِسًعا»: َقاَؿ ِلْنَْعرَاِبي    بيالنا   .(5) ُيِريُد َرْحَمَة الماِو " «َلَقْد َحجا
                                                           

قػاؿ: (، 26/رقػـ 1/14( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب بػدء الػكحي، بػاب مػف قػاؿ مف اإليمػاف ىػك الْمػؿ، )1)
دَّثىنىا مى  ، قىػاالى حى اًعيؿى ميك ىػى ٍبػفي ًإٍ ػمى ، كى ػدي ٍبػفي ييػكنيسى ، قىػاؿى : ٍحمى ٍْدو ـي ٍبػفي  ىػ ػدَّثىنىا ًإٍبػرىاًىي يًد ٍبػًف : حى ًْ ػ ػٍف  ى ، عى ػدَّثىنىا اٍبػفي ًشػيىابو حى

ٍيرىةى  ٍف مىًبي ىيرى  " الحديث" .:  يًئؿى  َرُسوَؿ الماِو ، مىفَّ المي ىي ًب، عى
قػػاؿ: (، 527/رقػػـ 1/112كتػػاب مكاقيػػت ال،ػػبلة، بػػاب ف ػػؿ ال،ػػبلة لكقتيػػا )( مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، 2)

ًمػػًؾ، قىػػاؿى  ٍبػػًد المى ـي ٍبػػفي عى ػػا ًليػػًد ًىشى ػػدَّثىنىا مىبيػػك الكى ْىٍيػػزىارً : حى ًليػػدي ٍبػػفي ال ٍْبىةي، قىػػاؿى الكى ػػدَّثىنىا شيػػ نًػػي قىػػاؿى : حى ك : مىٍخبىرى ٍمػػرو ٍْتي مىبىػػا عى ػػًم  ى
، يىقيكؿي الشَّ  دَّ : ٍيبىاًنيَّ اًحبي حى ٍبًد المًَّو، قىاؿى  -ىىًذًه الدَّاًر كىمىشىارى ًإلىى دىاًر  -ثىنىا ،ى  " الحديث". :  النابي التَّ  ى : عى

ػدَّثىنىا عيبىٍيػدي قػاؿ: (، 2518/رقػـ 2/144(  مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب الْتؽ، باب مم الرقػاب مف ػؿ، )3) حى
ٍف ًىشىاـً ٍبًف عيرٍ  ٍف مىًبي ذىرٍّ المًَّو ٍبفي ميك ىى، عى ، عى ٍف مىًبي ميرىاًكحو ٍف مىًبيًو، عى  " الحديث".:  النابي التَّ  ى : ، قىاؿى كىةى، عى

 (.127/رقـ 1/37( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب الْمـ، باب مف خص بالْمـ قكما دكف قـك )4)
اًف، ، قاؿ: (6010قـ/ ر 80/10النَّاس كالبيائـ، )( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب، باب رحمة 5) دَّثىنىا مىبيك اليىمى حى

، قىػػاؿى  ػػًف الززٍىػػًرم  ، عى ْىٍيبه نىػػا شيػػ ٍيػػرىةى : مىٍخبىرى ًف، مىفَّ مىبىػػا ىيرى ٍبػػًد الػػرٍَّحمى ةى ٍبػػفي عى ػػمىمى نًػػي مىبيػػك  ى ـى : ، قىػػاؿى مىٍخبىرى  َرُسػػوُؿ الماػػِو قىػػا
 "الحديث".
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باالىتمػاـ  ، كذلػؾ لكاقْيػة،ػيحة االنَّ ح،ػيف اللكػرم بالتَّ فػي بػداع ابالنَّبكيػة نجد فيو المراعاة 
 كعدـ تنزيؿ األحكاـ عميو.، بالجاىؿ بتْميـ عرابي كالْنايةبْقمية ىذا األ

ض واألنسػػػاب وتعزيػػز دوره فػػػي بضػػرورة الحفػػػاظ عمػػى اآلعػػرابػػوي النا االىتمػػػاـ : الرّابػػع الَمْقَصػػدُ 
 حصيف الفكري.التا 

ي تكجػػو التَّػػتلكيػػر الم ػػمميف فػػي مػػف خػػبلؿ الحلػػاظ عمػػى األعػػراض    بػػيالنا كلقػػد ح،ػػف 
ي تيمػػػؾ المجتمْػػػات التَّػػػ، األعػػػراض كىتػػػؾذائػػػؿ رفػػػع عػػػف الكقػػػكع فػػػي الرَّ التَّ الْقميػػػة إلػػػى اإليجابيػػػة ك 

  بػيالنا ِإفا َفًتى َشاب ا َأَتى : َقاؿَ    َأِبي ُأَماَمةَ ث فلي حدي ،حـ كاألن اب ؿ كالرَّ النَّ كتق ي عمى 
َنا، َيا َرُسوَؿ اِ : َفَقاؿَ  َفَدَنا ، " اْدُنوْ : َمْو. َمْو. َفَقاؿَ : َفَيْقَبَؿ اْلَقْوـُ َعَمْيِو َفَزَجُروُه َوَقاُلوا، اْئَذْف ِلي ِبالز 

اُس الناػ" َواَل : اَل. َواِ َجَعَمِني اُ ِفػَداَءَؾ. َقػاؿَ : ِحب ُو أِلُم َؾ  " َقاؿَ " َأتُ : َفَجَمَس َقاؿَ : َقاؿَ  ،"ِمْنُو َقِريًبا
ـْ ". َقاؿَ  " : اَل. َواِ َيا َرُسوَؿ اِ َجَعَمِنػي اُ ِفػَداَءَؾ َقػاؿَ : " َأَفُتِحب ُو اِلْبَنِتَؾ  " َقاؿَ : ُيِحب وَنُو أِلُماَياِتِي

ـْ "ُس ُيِحب  االنا َواَل  " َواَل : اَل. َواِ َجَعَمِنػي اُ ِفػَداَءَؾ. َقػاؿَ : " َأَفُتِحب ُو أِلُْخِتَؾ  " َقػاؿَ : َقاؿَ  ،وَنُو ِلَبَناِتِي
ـْ "اُس ُيحِ الناػ ِتػَؾ  " َقػاؿَ : َقػاؿَ  ،ب وَنػُو أِلََخػَواِتِي " َواَل  :اَل. َواِ َجَعَمِنػي اُ ِفػَداَءَؾ. َقػػاؿَ : " َأَفُتِحب ػُو ِلَعما
ـْ " اُس الناػػ ػػاِتِي " َواَل : اَل. َواِ َجَعَمِنػػي اُ ِفػػَداَءَؾ. َقػػاؿَ : َؾ  " َقػػاؿَ التاػػ" َأَفُتِحب ػػُو ِلخَ : َقػػاؿَ  ،ُيِحب وَنػػُو ِلَعما
ـْ " اُس النا  ِتِي ـا اْغِفػْر َذْنَبػوُ : َفَوَضَع َيَدُه َعَمْيػِو َوَقػاؿَ : َقاؿَ  ،ُيِحب وَنُو ِلَخااَل ػْف ، َوَطي ػْر َقْمَبػوُ  " المُيػ َوَحص 

ـْ َيُكْف َبْعُد َذِلَؾ اْلَفَتى َيْمَتِفُت ِإَلى َشْيٍء": َفْرَجُو " َقاؿَ   ( 1) .َفَم

ي م ػئمة منع ارتكاب فكاحش األعراض بركية تلكيػرو كا تر ػاؿ فػ  بيالنا اىر فييا مفَّ كالظَّ 
كاالبتْػػاد عػػف م،ػػالة اللكػػر  ،مك االنحطػػاطذكذ يمنػػع اللكػػر مػػف الشزػػكبيػػذا تبلطػػؼ اللكػػر كا ػػتيْابو، 

،بلح فػي األرض ،اإل بلمي فػبل ير ػى الم ػمـ عمػى مىمػو  ،كاالىتماـ بما خمؽ ألجمو مف عبادة كام
ح،ػيف الْقمػي فػي التَّ كالك،ػكؿ بيػـ  إلػى مْػالـ    رسػوؿ االلحش كالرذائػؿ كىػذا مػا نيػى عنػو 

 .عراض كفيو تح،يف لممجتمع بأ رهجانب األ
                                                           

ػػدَّثىنىا قػاؿ:  (،22211/رقػـ 36/545فػي م ػػنده، )عبػد الل بػف محمػػد عػف مبيػو خرجػو م( 1) ، حى كفى ػدَّثىنىا يىًزيػػدي ٍبػفي ىىػاري حى
ك ىك ًريزه اًمرو كىك الكبلعي الخبائرم ،بف عثماف الرحبي حى ـي ٍبفي عى مىٍي دَّثىنىا  ي ٍف مىًبي ميمىامىةى  حى "  عػف رسػوؿ ا  عى

 ".الحديث
الطبرانػػي فػػي المْجػػـ الكبيػػر ك  ،( بملظػػو5032/رقػػـ 7/295مخرجػػو البييقػػي فػػي شػػْب اإليمػػاف ): تخػػريج الحػػديث 
( بملظػو مػػف 1523/رقػػـ2/373)امييف الشَّػكفػي كتابػػو  ،مػف طريػػؽ يزيػد بػػف ىػاركف بػػو( بملظػػو 7679/رقػـ 8/162)

 . طريؽ الْبلء بف الحارث، عف القا ـ، عف مبي ممامة
/رقػػـ 1/713ث ال،ػػحيحة  م ػػمة االحاديػػ فػػي ػػند ،ػػحيح : كقػػاؿ األلبػػاني : صػػحي  لذاتػػو،سػػنادوالحكػػـ عمػػى اال

 .(22211) محمد م ند عمى تْميقو في ،حيح إ ناد: األرن كط كقاؿ (،370
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 .الفكري حصيفالتا  الماؿ في ضرورةاالىتماـ الّنبوي ب: الخامس دُ الَمْقصَ 

كىػػي فػػي األ،ػػؿ مػػا  ،(1) مػػكاؿممكػػو اإلن ػػاف مػػف األشػػياء كالجمػػع مكيق،ػػد بالمػػاؿ/ جميػػع مػػا ي
ألنيػػا  كمكثػػر مػا تطمقػػو الْػرب عمػػى اإلبؿ ،كيممػؾ ىب كالل ػػة ثػـ مطمػػؽ عمػى مػػا يقنػػىيممػؾ مػػف الػذَّ 
مـ  كيحػكزه اإلن ػاف باللْػػؿ  ػكاء كػاف عينػػان  يػػوكػؿ مػا يقتن: المػاؿ فػي المغػػةكعميػػو ف ،(2) مكثػر ممػكاليـ

 : ح،يف اللكرم مف خبلؿالتَّ  ركرة الماؿ في  عوة المحمديةالدا كقد ا تثمرت  ،(3) منلْة

نما ، فقط المادم عمى الجانبالبيع كالشراء لمح،كؿ  ةإباح - م مػف و قيمة نل و كمنبيشْر المرء لكام
ُؽأْؿ ]: اؿ تعػالىقػ ، نْـ الل عميو ُِّ ـْ َر [، 198: البقػرة]  [َفأْقَس َظَؾأْقُؽْؿ ُجـَأوٌأ َأْن َتْبَتُغأقا َؾْضأًَل ِمأ

 ح،نو.قكيو كتي ح ف  مككو اللكرم كتي تي تْالى فيبقى عمى ،مة دائمة بالل 

بالق ػػاء عمػػى البطالػػة كذلػػؾ ْقػػؿ اللكػػرم ب ػػمانيا ألفػػراد الْائمػػة التَّ ي تجمػػب التَّػػالحيػػاة الكريمػػة  - ب
ػا َقػِدْمَنا الَمِديَنػَة آَخػى َرُسػوُؿ الماػِو : َقاَؿ َعْبُد الراْحَمِف ْبػُف َعػْوٍؼ فقد  ،جيع اال تثماركتش َلما
  ِِبيػػع ِبيػػعِ ، َبْيِنػػي َوَبػػْيَف َسػػْعِد ْبػػِف الرا ـُ َلػػَؾ ، ِإن ػػي َأْكثَػػُر اأَلْنَصػػاِر َمػػااًل : َفَقػػاَؿ َسػػْعُد ْبػػُف الرا َفَيْقِسػػ

ْجَتَيػا، َفػِإَذا َحماػتْ ، ُظْر َأيا َزْوَجتَػيا َىِويػَت َنَزْلػُت َلػَؾ َعْنَيػاَوانْ ، ِنْصَؼ َماِلي َفَقػاَؿ َلػُو : َقػاؿَ ، َتَزوا
َفَغػَدا : َقػاؿَ ، ُسػوُؽ َقْيُنَقػاعٍ : اَل َحاَجَة ِلي ِفي َذِلَؾ َىْؿ ِمْف ُسوٍؽ ِفيِو ِتَجػاَرٌة  َقػاؿَ : َعْبُد الراْحَمفِ 

....": َقػاؿَ ، َفػَيَتى ِبػَيِقٍط َوَسػْمفٍ  ،ِإَلْيِو َعْبػُد الػراْحَمفِ  ـا تَػاَبَع الُغػُدوا النَّبكيػة ربيػة التَّ كقػد دلػت  ،(4) ثُػ
ف متقا ـ األمػكاؿ الػذم يمكػف   عكؼ عمى رفض عبد الرحمف بف ـر ي الل عني حابةلم،َّ 

  .كيْمؿ كؽ ليكدَّ ف ألو عف ال ز لة لو البطائ تي

 رىيب في الحصانة الفكرية .التا مقومات : الثااِلثُ  الَمْطَمبُ 
كمْاقبػة م،ػحاب  ،كم ػاءلة م،ػحاب اإلفػراط اللكػرم ، ػبةعمى محا قائـه بكم النَّ رىيب التَّ إفَّ        

ىػػي المنيػػاج فػػي تطبيقيػػا،   كر ػػكلوتْػػالى الل  كشػػريْة ،بػػبل انغػػبلؽ كبػػبل انلتػػاح، لػػريط اللكػػرمالتَّ 
لتْػػػػال  بػػػػو كػػػػؿ مػػػػا فػػػػي الحيػػػػاة مػػػػف فػػػػتف   لحيػػػػاتياك ح،ػػػػيف اللكرم،التَّ ْزيػػػػز نحػػػػك  التَّ كىػػػػي م ػػػػار 

                                                           

 .(1/388مقاييس المغة البف فارس ) مْجـ: ( انظر1)
 .(367: م اس الببلغة لمزمخشرم )( انظر2)
 .(2/25: الم،باح المنير لمرافْي )( انظر3)
ْىالىى( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب البيكع، بىا4) اءى ًفي قىٍكًؿ المًَّو تى كا ًفػي : بي مىا جى ػبلىةي فىاٍنتىًشػري ]فىًيذىا قيً يىًت ال،َّ

كا المَّوى، ) ـي قاؿ: (، 2048/رقـ 3/52األىٍرًض كىاٍبتىغيكا ًمٍف فىٍ ًؿ المًَّو كىاٍذكيري دَّثىنىا ًإٍبػرىاًىي ٍبًد المًَّو، حى ْىًزيًز ٍبفي عى ٍبدي ال دَّثىنىا عى حى
ٍْدو  د ًه، قىاؿى ٍبفي  ى ٍف مىًبيًو، عىٍف جى ًف ٍبفي عىٍكؼو : ، عى ٍبدي الرٍَّحمى ى : قىاؿى عى ًدينىةى الخى ا قىًدٍمنىا المى بىػٍيفى   َرُسوُؿ الماوِ لىمَّ بىٍينًػي كى

ًبيًع  ٍْدي ٍبفي الرَّ ًبيًع، فىقىاؿى  ى ًد ٍبًف الرَّ ٍْ  ." الحديث"  رسوؿ ا عف   ى
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ذا مػػػا فيػػػـ ام ك ، كقػػػد عػػػزز القػػػرالف الكػػػريـ حقيقػػػة تػػػكازم الحػػػاؿ الػػػذم ر ػػػمو الل عػػػز كجػػػؿ ،كم،ػػػاعب
كيظػؿ عمػى ا ػتمرار فػي ،ػيانة ، جيػدان فقػد م،ػاب فكػره الحػؽ بْينػو تْالى اإلن اف الم مـ شرع الل

ي التَّػػيػػادة المخػػالؼ ليبقػػى الم ػػمـ عمػػى ،ػػدارة الر  ات  عػػف المليػػـك النَّػػعقمػػو مػػف الشػػطط كاالنحػػراؼ 
بالم ػاءلة كالْقكبػة    رسوؿ اح،نت مف مقكمات محكميا تي التَّ  ،ميمةا تلادىا مف الْقمية ال َّ 

قامة الحدكد الشَّ كالرَّ  ح،يف اللكرم التَّ لذا فيف ىناؾ الْديد مف مقكمات تْزيز  ،بيا ـً  مَّ رعية المي دع كام
 : ر منيابكم  أذكالنَّ 

 .المساءلة: األوؿ الَمْقَصدُ 

ف كاف مشركعان  لمك،ػكؿ إلػى  ألنو  ػيككف طريقػان   بالم اءلة يككف دحض اإلفراط اللكرم كام
قامػػة الحػػدكد ،لػريط اللكػػرم الػذم ييػػدـ الحػػؽ كم،ػحابوالتَّ  كقػد ت ػػتخدـ ىػػذه  ،فتنبنػػي عمييػػا الْقكبػة كام

لذا فػيف الم ػاءلة جزئيػة ميمػة فػي تح،ػيف ، بلـالخطكة ككقاية مف انتشار األفكار الغريبة عف اإل 
، عف فْمو فرده إلى ال،ػكاب كالخيػر بكر او حا ب مبنَّ م   رسوؿ اكقد كرد عف ، فكر الم مـ

َوِباَلٍؿ ِفػي َنَفػٍر ، َوُصَيْيبٍ ، َأَتى َعَمى َسْمَمافَ ، َأفا َأَبا ُسْفَيافَ  ،َعاِئِذ ْبِف َعْمٍرو كما جاء في حديث
َأَتُقولُػوَف َىػَذا : َقػاَؿ َفَقػاَؿ َأُبػو َبْكػرٍ ، َواِ َمػا َأَخػَذْت ُسػُيوُؼ اِ ِمػْف ُعُنػِؽ َعػُدو  اِ َمْيَخػَذَىا: اَفَقاُلو 

ـْ   َلػػِئْف ُكْنػػتَ ، َيػػا َأَبػػا َبْكػػٍر َلَعماػػَؾ َأْغَضػػْبَتُيـْ »: َفَقػػاؿَ ، َفػػَيْخَبَرهُ    بػػيالنا َفػػَيَتى ، ِلَشػػْيِخ قُػػَرْيٍش َوَسػػي ِدِى
ـْ َأُبو َبْكٍر َفَقاؿَ « َلَقْد َأْغَضْبَت َرباؾَ ، َأْغَضْبَتُيـْ  ـْ  َقاُلوا: َفَيتَاُى اَل َيْغِفُر اُ َلػَؾ َيػا : َيا ِإْخَوتَاْه َأْغَضْبُتُك

 .(1)َأِخي"

َيػػا َأَبػػا َبْكػػٍر »: ا ػػتخدـ الم ػػاءلة كالمراجْػػة فػػي قكلػػو ألبػػي بكػػر  رسػػوؿ ا اىد مفَّ الشَّػػ
 .َرباَؾ" َأْغَضْبتَ  َلَقدْ  َلِئْف ُكْنَت َأْغَضْبَتُيـْ ، َأْغَضْبَتُيـْ  َلَعماؾَ 

دكف إرشاد  ْنيؼ عمى م،حاب المنكر دكف تْميميـ مك تركيـ  مطمقان التَّ كالم اءلة ال تْني 
كذلػؾ لمػا يقػع عمػى  ،كما ىك الحاؿ في ىػذا الْ،ػر الػذم م،ػبحت فيػو مزمتنػا مزمػة فكػر، مك تكجيو

 .ال يلكر إال بْنؼ م اد ْنيؼ الذم يجْؿ منو شخ،ان التَّ ق ى منكاع ،احب الخطأ م

 

 

                                                           

/رقػػػػـ 4/1947كتػػػػاب الل ػػػػائؿ، بػػػػاب مػػػػف ف ػػػػائؿ  ػػػػمماف ك بػػػػبلؿ ك،ػػػػييب، )( مخرجػػػػو م ػػػػمـ فػػػػي ،ػػػػحيحو، 1)
ْىاًكيىػةى ٍبػًف قاؿ: (، 2504 ػٍف مي ، عى ػٍف ثىابًػتو ػمىمىةى، عى ادي ٍبػفي  ى مَّ دَّثىنىا حى ، حى دَّثىنىا بىٍيزه ، حى اًتـو مَّدي ٍبفي حى دَّثىنىا ميحى ائًػًذ حى ػٍف عى قيػرَّةى، عى

ك، مىفَّ مىبىا  يٍليىافى كذ  ." الحديث": رسوؿ ا كر عف ٍبًف عىٍمرو
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 .العقوبة: الثّاني الَمْقَصدُ 

، بمْ،ػػية مك  ػػبلؿ مك كلػػر كيلْميػػا ،إف الْقكبػػة ردع كزجػػر لمػػف مرد مف يك،ػػؿ فكػػره بتلػػريط
اة كريمػة يحيػػا كحيػػ ،لس كالمػػاؿ كالْػرضالػنَّ يف ك بػكم لمْقكبػػة لحلػظ الْقػػؿ كالػدَّ النَّ كقػد كػاف اال ػػتخداـ 

 ْمنػػة تجنبػػان لػػريط بأ ػػاليب كا ػػحة مي التَّ لكػػر فػػي طػػرؽ لمػػف يي  فكانػػت ردعػػان ، بيػػا مىميػػا بػػأمف ك ػػْادة
 ،ي تيدر قيمتو ككرامتو كحقػو فػي عػيش المػف كمطمػئفالتَّ نايا كتجنيب اللكر عف الدَّ  ،لكير بالخطألمتَّ 

 : يف كالمغاليف عف طريقيـ منياكخطكة ميمة لرد المنحرف ،لذلؾ  نجد مف الْقكبة ىي مجاؿ ملتكح
 : عزيرالتا عقوبة  - أ

ما يقدره القا ي مف الْقكبة عمى : كفي ا،طبلح اللقياء فيك( 1)الرد كالمنع كالمكـ ْزير التَّ ك 
 ( 2)رع عقكبة مقدرة عمييا جريمة لـ يرد في الشَّ 

وُؾقَن وَ ]: ىا تعال وؿق ْزيرالتَّ  ي كردت في إباحةالتَّ النية ،كص القر النَّ كمف  ِِت ََتَ افَل 

ـ  َشبِ  ـ  َؾنِْن َأَضْعـَُؽْؿ َؾََل َتْبُغقا َظَؾقِْف ُُقُه ـ  ِِف اْدََضوِجِع َواِْضِ ـ  َواْهُجُروُه ـ  َؾِعُظقُه :  اءالنَّ ] [قًَل ُكُشقَزُه
كىذا نص ،ريح في ا تخداـ ك ائؿ لمتْزير كالكعظ ثـ  ( 3)كغمبت مبت: شكز يْنيظثالنَّ ك  [،34
ريؽ األخؼ إف ح،ؿ المق،كد كما كرد في اآليات، كيكتلى بالطَّ  ،كجيفكاليجر بيف الزَّ  ربال َّ 

 .( 4) درج فيوالتَّ ْزير ك التَّ مشركعية : كىما ،كعمى ىذا فيف اآلية تدؿ عمى ممريف
ْزير مف خرج عف قكانيف لذا "فينو يجكز لئلماـ مك مف ينكب عنو،مف ي تْمؿ ىذا الحؽ لتَّ 

  .( 5)لكيؾ كاالنحبلؿ"التَّ المحافظة عمى المجتمع مف ريْة، بيذؼ الشَّ 
 اللْمي االنحراؼ م،حابك  اإل بلمية، الحقائؽ في شكيؾالتَّ ْزير يخيؼ مف يحاكلكف التَّ ف
النَّبكية  ،كصالنَّ  كردت كقد ،لو مخللة مك المغالي، مك المنحرؼ اللكر لمادة حا مة لتككف كالقكلي

اًرمَّ  بيٍردىةى  مىبىي ي حديثكف ،ْزيرالتَّ  عقكبة ا تخداـ في ٍْتي : قىاؿى  ،األىٍن،ى  الَ »: َيُقوؿُ  ، بيالنا   ىًم
 .( 6) «الماوِ  ُحُدودِ  ِمفْ  َحد   ِفي ِإالا  َأْسَواطٍ  َعَشَرةِ  َفْوؽَ  َتْجِمُدوا

                                                           

 (.4/561ل اف الْرب ): ( انظر1)
 ( .115كالخر ) قمْجي ركاس مْجـ لغة اللقياء لمحمد( 2)
 .( 8/325جامع البياف في تأكيؿ القرالف لمطبرم ): ( انظر3)
 بت،رؼ.( 5/172)الجامع ألحكاـ القرالف لمقرطبي : ( انظر4)
 (.5/65ل يبل المنير لمزحيمي)التَّ (،1/493ثير )بف كالتل ير القرالف الْظيـ : ( انظر5)
ػػدَّثىنىاقال :  (،6850/رقػػـ8/174ْزيػر كاألدب )التَّ بػاب كػػـ  ،مخرجػو البخػػارم فػي ،ػػحيحو، كتػاب الحػػدكد( 6)  يىٍحيىػػى حى

، ٍبفي  مىٍيمىافى دَّثىًني  ي ، اٍبفي  حى ًني كىٍىبو ك، مىٍخبىرى دَّثىوي  بيكىٍيرنا، مىفَّ  عىٍمره ػ: قىػاؿى  حى ػاًلسه  مىنىػا ابىٍينىمى ػمىٍيمىافى  ًعٍنػدى  جى ، ٍبػفً   ي ػاءى  ًإذٍ  يى ىػارو  جى
ٍبػػدي  ، ٍبػػفي  الػػرٍَّحمىفً  عى ػػاًبرو ػػدَّثى  جى ػػمىٍيمىافى  فىحى ، ٍبػػفى   ي َـّ  يى ىػػارو مىٍينىػػا مىٍقبىػػؿى  ثيػػ ػػمىٍيمىافي  عى ، ٍبػػفي   ي ػػدَّثىًني: فىقىػػاؿى  يى ىػػارو ٍبػػدي  حى  ٍبػػفي  الػػرٍَّحمىفً  عى

، اًبرو دَّثى  مىبىاهي، مىفَّ  جى اًرمَّ ألنَّ ا بيٍردىةى  مىبىا  ىًمعى  مىنَّوي : وي حى ٍْتي : قىاؿى  ،،ى  الحديث" »: يىقيكؿي  ، النابي  ىًم
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 .(1) عقكبة لوتْالى جمد المذنب الذم لـ يرتكب حدان مف حدكد الل    بيالنا ح كبذالؾ ،رَّ 
كلمتْزير  ،االنحراؼمـ عف الخطأ مك بكم لمتْزير كْقكبة كاردة تردع الم النَّ ت،ريح باال تخداـ كبيذا 

ا يىكيكفي بً : فمنيا ،منكاع مختملة ـً ، ٍكًبيخً التَّ " مى ًباٍلكىبلى ًبالزٍَّجًر كى ٍبسً ، كى ا يىكيكفي ًباٍلحى ًمٍنوي مى ا يىكيػكفي ، كى ًمٍنوي مى كى
ػػا يىكيػػك ، ٍليً النَّ بًػػ ًمٍنػػوي مى ػػٍرًب كقػػد ي،ػػؿ لمقتػػؿ كمػػا فػػي الجػػرائـ كى ي ت ػػببت فػػي ف ػػاد المجتمػػع التَّػػفي ًبال َّ

 .( 2) ارة كالمخدراتجارة في الممنكعات المحرمة كال َّ التَّ كت،دعو كالْمالة ك 
 : (3) عقوبة الحدود - ب

ُُقَهو[المنع عمى إطبلقوغة تْني كفي المز   [187: ] البقرة ] تِْؾَؽ ُحُدوُد اهلل ِ َؾََل َتْؼَر

  ( 4)عقكبة مقدرة كاجبة حقا عمى الل تْالى. : كىي في اإل،طبلح       

رقة كال َّػػػ،ناإلػػػى شػػػرعية الحػػػدكد المختملػػػة كالز   مػػػا يػػػدعكالنَّبكيػػػة  ال زػػػنةف الكػػػريـ ك فػػػي القػػػرال كقػػػد كرد"
: لىكقولػو تعػا ،كنػذكر بْػض األمثمػة لػيس عمػى  ػبيؿ الح،ػر( 5)" دة كالقػذؼة كالخمػر كالػرَّ ابى رى كالحً 
ـِ ] ْؿ ِِبًَِم َرْأَؾٌي ِِف ِدي ـُ َٓ َتْلُخْذ ؾ  َواِحٍد ِمـُْفًَم ِموَئَي َجْؾَدٍة َو ـُ اِِن َؾوْجؾُِدوا  اكَِقُي َوافز  ـُْتْؿ ُتْمِمـُقَن ُِوهلل ِ وافز  ـُ اهلل ِ إِْن 

ـَ اْدُْمِمـِغَ  َػٌي ِم
ًَم َضوئِ ِخِر َوْفَقْشَفْد َظَذاَِبُ ْٔ  .[2: كرالنَّ ] [َواْفَقْقِم ا

ـَ اهلل ِ َواهلل ُ َظِزيأأٌز َحؽِأأقٌؿ ]قولػػو تعػػالى و  ًٓ ِمأأ أأَبو َكَؽأأو ََ ـَ ًَم َجأأَزاًء ُِأأًَم  أأوِرَؿُي َؾأأوْؿَطُعقا َأْيأأِدَُّيُ  َ أأوِرُق َواف  َ  [َواف
 .[38: المائدة]
أَعْقَن ِِف  ]: قولو تعػالىو  َْ ُُقَن اهلل َ َوَرُشأقَفُف َوَي وِر ـَ َُيَ ًَم َجَزاُء اف ِذي ُبقا َأْو إِك  أوًدا َأْن ُيَؼت ُؾأقا َأْو ُيَصأؾ  ََ ِِ َؾ َْر ْٕ ا

أْؿ  ْكَقو َوَْلُ أْؿ ِخأْزٌي ِِف افأدم ِِ َذفِأَؽ َْلُ َْر ْٕ ـَ ا  َأْو ُيـَْػأْقا ِمأ
ٍِ ـْ ِخأََل ِخأَرِة َظأَذاٌب ُتَؼط َع َأْيِدُّيِْؿ َوَأْرُجُؾُفْؿ ِم ْٔ ِِف ا

َأِبػػػي  فقػػػد جػػػاء فػػػي حػػػديث ،عية الحػػػدكدك ر شػػػمات كغيرىػػػا تبػػػيف فيػػػذه اآليػػػ[، 33: المائػػػدة] [َظظِأأأقؿٌ 

                                                           

 .( 9/148المغنى البف قدامة ): ( انظر1)
 .( 224/ 1الطرؽ الحكمية البف القيـ ): ( انظر2)
ػػبػػدائع ال،ػػنائع فػػي ترتيػػب : ( انظػػر3) ربيني : الشَّػػ(، مغنػػي المحتػػاج5/486رائع لْػػبلء الػػديف الكا ػػاني الحنلػػي )الشَّ
(04/155 .) 
 (.5/486بدائع ال،نائع ): ( انظر4)
 .( 4/155(، مغني المحتاج لمشربيني )5/486) : المرجع ال ابؽ( انظر5)
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َخْيػٌر أِلَْىػِؿ اأْلَْرِض ِمػْف َأْف ُيْمَطػُروا ، "َحػدٌّ ُيْعَمػُؿ ِبػِو ِفػي اأْلَْرضِ : َقاَؿ َرُسوُؿ الماِو : َقاؿَ ، ُىَرْيَرةَ 
 .(1)"َأْرَبِعيَف َصَباًحا" 

زؽ كالخكؼ مف فيي تت بب في نق،اف الر   تْالىألف ىذه المْا،ي فييا نقص لطاعة الل 
ذا مقيمت الحدكد ظيرت طاعة الل فح،ؿ الر  ، الْدك  . (2)،رالنَّ زؽ ك كام

فقػد جػاء ( 3)مطاف ممػا قبػؿ ذلػؾ فيجػكز ذلػؾلاعة في الحدكد إذا رفْت إلى ال ز فبل يجكز الشَّ 
، اف وا اْلُحُدوَد ِفيَما َبْيَنُكـْ َتعَ »: َقاؿَ   َأفا َرُسوَؿ الماِو ،  َعْبِد الماِو ْبِف َعْمِرو ْبِف اْلَعاصِ حديث  في

كثابتػة بلْػؿ ال،ػحابة ر ػي الل  ال زػنةفالحػدكد ثابتػة بالكتػاب ك  ،(4) «َفَما َبَمَغِني ِمػْف َحػد  َفَقػْد َوَجػبَ 

                                                           

ك ٍبػفي قػاؿ: (، 2538/ رقػـ 6/429(  مخرجو ابف ماجو في  ننو، كتاب الحدكد، باب إقامة الحػدكد، )1) ٍمػري حػدَّثىنىا عى
ًؾ قىػاؿى : اؿى رىاًفعو قى  ٍبػدي المَّػًو ٍبػفي اٍلميبىػارى دَّثىنىا عى ػةى ٍبػًف : حى ٍرعى ػٍف مىبًػي زي ًريػًر ٍبػًف يىًزيػدى ظ عى ػٍف جى مىٍنبىأىنىػا ًعي ىػى ٍبػفي يىًزيػدى ظ مىظينزػوي عى

ٍيرىةى  ٍف مىًبي ىيرى ، عى ًريرو  " الحديث".: رسوؿ ا عف  عىٍمًرك ٍبًف جى
 : تخريج الحديث

 م ػػػػنده، فػػػػي ( بملظػػػػو، كمحمػػػػد7350/رقػػػػـ 7/19، كفػػػػي ال ػػػػنف الكبػػػػرل )(، بملظػػػػو7/12/7331ي ) ػػػػائالنَّ مخرجػػػػو 
( 500/رقػػـ 1/905اريخ الكبيػػر )التَّػػكالبخػػارم فػػي تخػػري  األحاديػػث المرفكعػػة الم ػػندة فػػي  ،(2539 رقػػـ/ 3/576)

 ( بنحػكه مػف4397رقػـ /10/243)بف حباف في ،حيحوكمخرجو ا ،كميـ مف طريؽ عبد الل بف المبارؾ بيذا اإل ناد
 .زرعة بنحكه بو مبي عف الثقلي  ْيد بف عمرك عف عبيد بف يكنس طريؽ

 . حويالنا عيسي يزيد األزرؽ أبو معاذ المروزي : لكجكد الراكم ضعيؼواسناد الحديث 
 مقبكؿ.: مقبكؿ، قمت: حجر كقد كثقة ابف حباف كالذىبي، كقاؿ عنو ابفي 

 ( [، 1/441(، تقريب )2/114) (، الكاشؼ8/490) : الث قات]انظر
كما بينت -( 4397في ،حيح بف حباف ) يونس بف عبيد ،كقد تابع عي ى يزيد ،لغيره الحسف إلى اإلسناد فيرتقي

 ػْيؼ فػي تْميقػو : األرنػ كط كقػاؿ ك (،1/613قريػب )التَّ فا ػؿ فػي  ثبػت ثقػة: كقػاؿ عنػو ابػفي حجػر -خػري التَّ في 
: األلبػػاني قػػاؿ( 8/404)فػػي تْميقػػو عمػػى م ػػند محمػػد  ،ػػحيح إ ػػناده شػػاكر محمػػد (،كقػػاؿ2539عمػػى م ػػند محمػػد )

  (.1/600) كزياداتو ال،غير الجامع ،حيح في ح ف
 (.1/87رعية البف تيمية )الشَّ يا ة ال   : ( انظر2)
 (. 12/87فتح البارم البف حجر ): ( انظر3)
(، 4376/رقػـ 6/429كد مػا لػف تبمػغ ال ػمطاف، )كتاب الحدكد، باب الْلك عف الحػد، داكد في  ننو كمخرجو مب( 4)

نىػا اٍبػفي كىٍىػبو كىػك عبػد الل" بػف كىػب بػف م ػمـ القرشػي، قىػاؿى قاؿ:  ، مىٍخبىرى ٍيػًرمز دى اٍلمى ػمىٍيمىافي ٍبػفي دىاكي دَّثىنىا  ي ٍْتي اٍبػفى : حى  ىػًم
ٍمػًرك ٍبػًف شيػ ػٍف عى ػد ثي عى ٍي و كىك عبد الممؾ بػف عبػد الْزيػز بػف جػري ، ييحى رى ػٍف مىًبيػًو جي ْىٍيبو عمػرك بػف شػْيب الْػاص، عى

ْىػاًص  ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف اٍل  َرُسػوَؿ الماػِو ، مىفَّ كىك شْيب بف محمد بف عبد الل بف عمرك بف الْاص، عىٍف عى
 ="الحديث". : قاؿ
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ػ كمػا مفَّ ، كعميو إجمػاع األمػة، عنيـ لس النَّ يئ فػال َّػ التَّلكيػرنيػا تكػبح   أل يػدىاقرىػا كيي ميـ يي الْقػؿ ال َّ
، ناكالز  ، ربمف الشز ، كتح،يؿ مطمكبيا كمحبكبيا، كاقتناص المبلذ، يكةمائمة إلى ق اء الشَّ  البشرية

خ،ك،ػان ، تـكالشَّ ب اس بال َّ النَّ كاال تطالة عمى ، كمخذ ماؿ الغير، كقطع األطراؼ، شلي بالقتؿالتَّ ك 
دكد ح مان ليػذا فاقت ت الحكمة شرع ىذه الح، كمف الكبير عمى ال،غير، يؼْمف القكم عمى ال َّ 
دـ فػيف عيػ ،ْالـ عمػى طريػؽ اال ػتقامة كاألمػافحتى يبقى ال، كزجران عف ارتكابيا، الل اد مف ي تشرم

 ( 1)(. كفيو مف الل اد ما ال يخلى،  دم إلى انحرافوكاجر في الْالـ يي كجكد الزَّ 

للكػػػرم اإلفػػػراط ا بأ،ػػػحاب مقامػػػات القػػػرار مف تكػػػكف لػػػدييـ الخطػػػط البنػػػاءة لمجابيػػػة كحػػػرمٌّ 
 يا.كمحا بة م،حاب

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 : تخريج الحديث=
 طريؽ مف بزيادة، كفيو بنحكه( 2/70) م نده في كمحمد، ( بملظو7332/ رقـ  8/70و رقـ ) ائي في  ننالنَّ مخرجو 

/رقـ 8/575كمخرجو البييقي في ال نف الكبرل ) ،( بملظو8156/رقـ 4/424كالحاكـ في م تدركو ) ،راشد بف يحيى
 عف ابف جرير بيذا اال ناد.ككبلىما )ابف كىب كبف راشد( مف طريؽ عبد الل بف كىب، بمثمو ( 171611

 ال ي ْلو . بف جرير عبد الممؾ بف عبد العزيزككجكد الراكم ، صحي : والحكـ عمي االسناد
 ،مجػػركح مػػف  ػػمْو فيمػػا اال يػػدلس ال دليسالتَّػػ قبػػيح فينػػو جػػري  بػػف تػػدليس دليسالتَّػػ شػػر الػػدارقطني قػػاؿ عنػػو فحينمػػا

 دلسيػػ كػػاف فقيػػو ثقػػة: قمػػتر ػػؿ فػػي كىػػك مػػف المرتبػػة الثالثػػة، كي يػػدلس ككػػاف فا ػػؿ فقيػػو ثقػػة: قػػاؿ عنػػو ابػػف حجػػرك 
  َّماع.بال لت،ريحو عنو دليسالتَّ  ،لة كتنتلي حجر ابف ذكر كما كير ؿ
 . ( 363)قريبالتَّ (، 41طبقات المدل يف) : انظر

ًديثه " : الحاكـ قاؿ ًحيحي  حى ٍ نىادً  ،ى لىـٍ  اإٍلً اهي  كى ر جى  إ ػناد كىػذا لغيػره، ،ػحيح: األرن كط قاؿ(. ك 4/24في م تدركو ) "ييخى
 (. 4376) في تْميقو عمى  نف مبي داكد بد الممؾ بف عبد الْزيز.، لكجكد الراكم ع ْيؼ

 ( 5/11اللقو عمى المذاىب األربْة لْبد الرحمف الجزيرم ): ( انظر1)
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 ثُ الِ الثا  الَمْبَحثُ 
  عمى فكر المسمـ المعاصر بويالنا حصيف الفكري التا اتجة عف وجود مقومات النا اآلثار 
ؿ الَمْطَمبُ   تقويـ الفكر بشكؿ مستمر: اأَلوا

ي التَّػػػكم ػػػاليب الْقػػػاب  ،يفشػػػريع كمْنػػػى تكامميػػػة الػػػد  التَّ ح،ػػػيف اللكػػػرم مػػػع ملػػػاىيـ التَّ إف 
 ػػػبحانو  ىػػػك ديػػف الل ،يػػػف ،ػػحيحعمػػى عبػػػاده يْتمػػد عمػػػى فكػػر م ػػػتمد مػػف دً  عزكجػػػؿفر ػػيا الل 

فػػالمرء الم ػػمـ ق،ػػكره يجْمػػو يلكػػر كيقػػـك كيحمػػؿ  ػػبيمو عمػػى مم ، ئكالل  ػػبحانو ال يخطػػ كتْػػالى،
ريؽ كيحيد بو عف الطَّ  كجؿ غ ب الل عزلؿ الذم يي طريؽ ي ير خشية عمى نل و مف الكقكع في الزَّ 

كىػذا  ،ابؽي ك ػحناىا فػي ال َّػالتَّ شريْية التَّ نيكم كالحدكد ميـ فيقع عميو الْقاب الدز بكم اللكرم ال َّ النَّ 
البينة مك    رسوؿ امفكاره حينما طمب منو  ىٍحمىاء ٍبف شىًريؾً في مف يراجع   بيالنا  ما دعا إليو

   بػػيالنا َعْنُيَمػػا َأفا ِىػػاَلَؿ ْبػػَف ُأَمياػػَة َقػػَذَؼ اْمرََأتَػػُو ِعْنػػَد اْبػػِف َعباػػاٍس َرِضػػَي الماػػُو  فْػػف فػػي ظيػػره حػػدٌّ 
 .( 1) «الَبي َنُة َأْو َحدٌّ ِفي َظْيِرؾَ »:  بيالنا َفَقاَؿ ، ِبَشِريِؾ اْبِف َسْحَماءَ 

،ػنيا فيح ،ةيئػليح،ػف نل ػو مػف الكقػكع فػي الخط  ،الم مـ عمى تلكير بٌيف ،حيح  ىفيبق
، ألفكػار بشػكؿ م ػتمرفػي تقػكيـ االنَّبكيػة  ػالة فيػذا مػا كانػت عميػو الر  ، كد عمى نل ػومف إقامة الحد

بػػؿ ، اس عمييػػا فػػي الجاىميػػةالنَّػػليقػػٌكـ مفكػػاران كمفْػػاالن كمْتقػػداتو كػػاف   رسػػوؿ اكمػػا كانػػت دعػػكة 
د كردت مْػاف كقػ ،نيف إلى يـك القيامػةكتْدل األمر ليقٌكـ مفكار البشرية في م تقبؿ مديد بدالؼ ال   

منيػا عػدـ  ،تحث الم مميف عمػى تقػكيـ مفكػارىـ بشػكؿ م ػتمرالنَّبكية  ال زنةعديدة في القرالف الكريـ ك 
 ال زػنةكنػذكر بْػض األدلػة الػكاردة فػي القػرالف ك  ،ف كاألنانيػة ػكء الظَّػالبْػد عػف اليأس كعدـ الغػركر ك 

 : النَّبكية

 ؾُ ]: عدـ اليػيس ـَ َأِْسَ أِي اهلل َِيو ِظَبوِدَي اف ِذي ـْ َرَْحَ ِفْؿ َٓ َتْؼـَُطأقا ِمأ
َِ مػف و [، 53: الزمػر] [قا َظَذ َأْكُػ

 ( 2) "يعجبني الفيؿ الصال ": ا  ؿؿ رسواق  حديث أنس بف مالؾ 

                                                           

يىٍنطىًمػؽى ًلطىمىػالشَّػ( مخرجو البخارم فػي ،ػحيحو، كتػاب 1) ، فىمىػوي مىٍف يىٍمػتىًمسى البىي نىػةى، كى ػى مىٍك قىػذىؼى ًب يادات، بػابي ًإذىا ادَّعى
ًف اٍبًف قاؿ: (، 2671/رقـ 3/178البىي نىًة، ) دَّثىنىا ًعٍكًرمىةي، عى ، حى ٍف ًىشىاـو ، عى دَّثىنىا اٍبفي مىًبي عىًدمٍّ ، حى مَّدي ٍبفي بىشَّارو دَّثىنىا ميحى حى

يَّػػةى قىػػػذىؼى اٍمرىمىتىػػػوي ًعٍنػػػدى  ػػا مىفَّ ًىػػػبلىؿى ٍبػػػفى ميمى ٍنييمى ً ػػػيى المَّػػػوي عى بَّػػاسو رى ػػػٍحمىاءى، فىقىػػاؿى بً   النابػػػيعى ػػًريًؾ اٍبػػػًف  ى » :  النابػػػيشى
 الحديث".

 ( 29المبحث األكؿ، المطمب الثالث. )،األكؿ اللىٍ،ؿي في (  بؽ تخريجو 2)
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 َتأوٍل َؾُخأقرٍ ]: في قولو تعالى: عدـ الغرور ؾ  ُُمْ ـُ َٓ َُيِىم  : كقكلػو تْػالى[، 18: لقمػاف] [إن  اهلل َ 
ِِ َوِظَبوُد ] َْر ْٕ ـَ َيْؿُشقَن َظَذ ا ـِ اف ِذي َْحَ ْف ِعَيػاِض ْبػِف ِحَمػارٍ َعػو [، 63: اللرقػاف] [َهْقًكأوافر 

(1) 
فا اَ َأْوَحػى ِإَلػيا َأْف َتَواَضػُعوا َحتاػى اَل َيْفَخػَر َأَحػٌد َعَمػى َأَحػدٍ »: رسوؿ ا  قاؿ: قاؿ َواَل ، َواِ 

 ( 2) «َيْبِغي َأَحٌد َعَمى َأَحدٍ 

 ِـّ  ]: قاؿ ا تعالى: فسوء الظا ـ اتباع عد َْ افظ أ ْع َُ ِـّ إِن   ـَ افظ  ثًِرا ِم ـَ ـَ آَمـُقا اْجَتـُِبقا  و اف ِذي َ َيوَأُّيم

ـْ : " َقػػاؿَ :  بػػيالنا َعػػِف ، َأِبػػي ُىَرْيػػَرةَ  كمػػا جػػاء فػػي حػػديث [،12: الحجػػرات ] ["إَِّْأأؿٌ  ِإياػػاُك
 .(3) "...ُب اْلَحِديثِ الظافا َأْكذَ  َفِإفا ، َوالظافا 

 َأَنٍس  كما في حديث: عدـ األنانية بيالنا أفا : قاؿ    َُيْؤِمفُ  الَ »: َقاؿ ، ـْ  ُيِحػبا  َحتاػى َأَحػُدُك
 ( 4) «ِلَنْفِسوِ  ُيِحب   َما أِلَِخيوِ 

 فسية.النا احة والرا  المة الفكرّيةالسا : انيالمطمب الثا 
كتحكيمػػا  ي تػػكلي الْقػػؿ مىميػػةالتَّػػْادة اللكريػػة ؽ ال َّػػفحينمػػا تتحقػػؽ الح،ػػانة اللكريػػة تتحقػػ

ػ، ككرامتػو بْقمػو الػكاعي المح،ػف ،مػع إن ػانيتو متكافقػان  مشركعان  ، القػكيـ التَّلكيػرميـ يكجػب الْقػؿ ال َّ
ْادة حتػػى كلػػك كػػاف ،ػػاحبو يْػػيش فػػي محمػػؾ ل ػػي كيشػػْر بال َّػػالنَّ القػػكيـ ينػػت  االطمئنػػاف  التَّلكيػػرك 

ألنو يْمـ مف ىذه الم،ائب ال ، جف مك الم،ائب األخرلكالمرض مك اللقر مك ال َّ ركؼ القا ية الظز 
                                                           

اًشػعو اًشػجى ميمػي المي التَّ بػف ناجيػة بػف عقػاؿ بػف محمػد بػف  ػلياف بػف مجاشػع ِعَياِض ْبِف ِحَمػاٍر ( 1) ْي، مىًخػي بىنًػي ميجى
قبػؿ   النابػيرمذم عنو حػديث الخػر منػو مىػدل إلػى التَّ يثو في ،حيح م مـ، كعند مبي داكد ك ن بو خميلة كغيره. حد

كمبػػكه با ػػػـ الحيػػػكاف المشػػيكر. كقػػػد ،ػػػحلو بْػػػض  ، النابػػػيمف ي ػػمـ فمػػػـ يقبػػػؿ منػػو، ك ػػػكف الب،ػػػرة.، كركل عػػف 
  (.4/625ة )اإل،ابة في تمييز ال،حاب: نظراال ي مى بذلؾ  المتنطْيف مف اللقياء لظنو مف محدان 

ػػمىةً  اٍلبًػػر   كتػػاب( مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو، 2) ػػلىاًت كىاآٍلدىابً  كىال،  نَّػػًة التَّػػ، بىػػابي ال،  ػػرىؼي ًبيىػػا ًفػػي الػػدزٍنيىا مىٍىػػؿي اٍلجى ٍْ ي يي
ػػدَّثىنىا اٍللى قػػاؿ: (، 2865/رقػػـ 4/2198النَّػػاًر، ) كىمىٍىػػؿي  ، حى ٍيػػثو رى ػػٍيفي ٍبػػفي حي ػػارو حي ى ػػدَّثىًني مىبيػػك عىمَّ ػػًف حى ٍ ػػؿي ٍبػػفي ميك ىػػى، عى

ٍبًد الًل ٍبًف  دَّثىًني قىتىادىةي، عىٍف ميطىر ًؼ ٍبًف عى ، حى اًشػالشَّ اٍلحي ىٍيًف، عىٍف مىطىرو ٍف ًعيىاًض ٍبًف ًحمىارو مىًخي بىنًػي ميجى يًر، عى ، عو خ 
  " الحديث": رسوؿ ا عف : قىاؿى 

تَّػػى يىػػٍنًكحى مىٍك يىػػدىعى، )كػػاح، بىػػابي الى يىٍخطيػػالنَّ ( مخرجػػو البخػػارم، كتػػاب 3) مىػػى ًخٍطبىػػًة مىًخيػػًو حى (، 5143/رقػػـ 7/19بي عى
ػػًف األىٍعػػرىًج، قىػػاؿى قػػاؿ:  ْىػػةى، عى ًبي لىػػًر ٍبػػًف رى ٍْ ػػٍف جى ، عى ػػدَّثىنىا المٍَّيػػثي ، حى ػػدَّثىنىا يىٍحيىػػى ٍبػػفي بيكىٍيػػرو ٍيػػرىة : حى ػػًف : قىػػاؿى مىبيػػك ىيرى يىػػٍأثيري عى
 الحديث" »: قىاؿى  ،النابي

(، قاؿ: 1/12/13ب المرء ما يحبو لنل و )باب مف اإليماف مف يح،( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب اإليماف4)
دَّثىنىا دَّثىنىا: قىاؿى  مي ىدَّده، حى ٍْبىةى، عىفٍ  يىٍحيىى، حى ػفٍ   النَّبي عىفً  ، مىنىسو  عىفٍ  قىتىادىةى، عىفٍ  شي ، حي ىػٍيفو  كىعى م ػـً ْى ػدَّثىنىا: قىػاؿى  المي  حى

 . الحديث"»: قىاؿى   النَّبي عىفً  مىنىسو  عىفٍ  تىادىةي،قى 



ـي افـ بقيي وأَّرهو ظذ ؾؽر ادَؾؿ ادعوَ َم  جموٓت  ومؼقموت افت حصغ افػؽري ِف اف

 

 136 

  الثَّالث الَغْصُل

 ومػومات مجاالت

  فقػد كرد ،ي،بر كيتحمؿ رغبػة فػي الح،ػكؿ عمػى مقػاـ اإليمػافك  نيا ال تخمك منياىذه الدز  كمفَّ  ،تدكـ

ِإفا َأْمػَرُه ُكماػُو ، ِمفِ َعَجًبا أِلَْمِر اْلُمػؤْ »: َقاَؿ َرُسوُؿ اِ : َقاؿَ ،  (1) افنَ بف سِ  ُصَيْيبٍ  مف حديث 
ْف َأَصػػاَبْتُو َضػػرااءُ ، َفَكػػاَف َخْيػػرًا َلػػوُ ، ِإْف َأَصػػاَبْتُو َسػػرااُء َشػػَكرَ ، َوَلػػْيَس َذاَؾ أِلََحػػٍد ِإالا ِلْمُمػػْؤِمفِ ، َخْيػػرٌ  ، َواِ 

ده كحياتو ككرامتو و  يأمف عمى نل و كمالو ككلكحينما يرل المرء الم مـ منَّ ، (2) «َصَبَر َفَكاَف َخْيرًا َلوُ 
 ال زنةريْة فينو  يحيا عمى فكر  ميـ منبْو القرالف ك كدينو مف خبلؿ  األمف الذم تلر و  حدكد الشَّ 

ػػػ ح،ػػػيف اللكػػػرم الػػػذم بنػػػاه التَّ كىػػػذا ، لػػػف يخترقػػػو فكػػػر فػػػاجر مك كػػػافر، مػػػؿحيح المتكابػػػالمْنى ال،َّ
إلػػى المشػػكمة فػػي حياتػػو بكاقْيػػة مػػف  ظػػرلمنَّ  اإل ػػبلـ كحػػدكده كشػػرائْو تْطػػي لئلن ػػاف الم ػػمـ مجػػاالن 

يػا تْطػي نَّ مكمػا ، م ػمـ الػذم ال تشػكب مفكػاره شػائبةكىذا ممر باختيػار ال، مبيال َّ  التَّلكيرخبلؿ ترؾ 
ػ مجػاالن  عػػف  قػػاؿ بػػف كعػب  يَبػأُ  فػػي حػػديثف ،مبيةلممحافظػة عمػػى  مفكػاره مػف مفكػػار اآلخػريف ال َّ
مػف ىنػا نبػع الح،ػانة ( 3) ِو َوالَيػْوـِ اآلِخػِر َفْمَيُقػْؿ َخْيػرًا َأْو ِلَيْصػُمْت""َوَمػْف َكػاَف ُيػْؤِمُف ِبالماػ:  بيالنا 

ػػػ ،ظػػػر فػػػي مفكػػػار الغيػػػرالنَّ الػػػذم ال يمنػػػع فييػػػا  النَّبكيػػػة اللكريػػػة  ميـ مػػػف غيػػػر كاختيػػػار المكقػػػؼ ال َّ
 .تْتمد عمى القشكرية  مك المظاىري التَّ ريْة   َّ الرتجالية اال

 كلػػذلؾ يقػػكؿ الل عػػز، ىػػـ الػػذيف ف ػػدت مفكػػارىـ، ْا ػػة كعػػدـ ا ػػتقراراس شػػقاء كتالنَّػػمكثػػر ك 
َٓ َيْشأَؼك]: فػي قرالنػو كجؿ َبَع ُهَداَي َؾََل َيِضأؾم َو ـِ ات  أِري َؾأنِن  َفأُف َمِعقَشأًي َضأـًْؽو ، َؾَؿ ـْ ـْ ِذ َِ َظأ ـْ َأْظأَر َوَمأ

ُه َيْقَم اْفِؼَقوَمِي َأْظَؿك تَ ، َوَكْحُؼُ ِصأًراَؿوَل َربِّ ِمَ َحَؼْ َُ  ًُ ـْأ ـُ أقَتَفو ، ـِل َأْظَؿك َوَؿْد  َِ أَذفَِؽ َأَتْتأَؽ آَيوُتـَأو َؾـَ ـَ َؿأوَل 

ك ََ َذفَِؽ اْفَقْقَم ُتـْ ـَ َؼأك ، َو ُْ ِخأَرِة َأَصأدم َوَأ ْٔ ِف َوَفَعَذاُب ا ُِّ ـْ ُِآَيوِت َر َِ َوَمْ ُيْمِم ـْ َأِْسَ َذفَِؽ َكْجِزي َم ـَ : طػو] [َو
125]. 

كارتكب المحاـر ، بأف تْدل االحدكد"   َوَكَذِلَؾ َنْجِزي َمْف َأْسَرؼَ ": هْدم في تل ير  َّ ال يقكؿك 
 .(4) "ذف لوكجاكز ما مي 

                                                           

 بػػف مػػرالنَّ  مػػف نمػػرم كىػػك ،ػػغير، كىػػك  ػػبكه إذ الػػرـك ل ػػاف مخػػذ وألنَّػػ بػػذلؾ الركمػػي، يْػػرؼ  ػػناف بػػف ،ػػييب (1)
 شػْر كثيػر مقػرب، الق،ػر إلى كىك بالق،ير، كال بالطكيؿ ليس الحمرة، شديد محمر ذكركا فيما ،ييب قا ط، ككاف

 (.2/728اال تيْاب ): انظر .كاحد يـك في يا ر بف كعمار ،ييب إ بلـ كاف: الكاقدم ، قاؿالرمس

ػػدَّثىنىا قػػاؿ: (، 2999/رقػػـ 4/2295( مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب اإليمػػاف، بػػاب المػػ مف ممػػره كمػػو خيػػر، )2) حى
ػفٍ  ْنػا عى ًمي ، جى كخى شىٍيبىافي ٍبفي فىرز ، كى اًلدو اأٍلىٍزًدمز ػمىٍيمىافى ٍبػًف اٍلميًغيػرىًة  ىىدَّابي ٍبفي خى ػدَّثىنىا  -كىالمٍَّلػظي ًلشىػٍيبىافى  - ي ، حى ػمىٍيمىافي ػدَّثىنىا  ي حى

يىٍيبو  ًف ٍبًف مىًبي لىٍيمىى، عىٍف ،ي ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف عى  .الحديث"»: َرُسوُؿ اِ قىاؿى : ، قىاؿى ثىاًبته
ػػػػػفٍ : خرجػػػػػو البخػػػػػارم فػػػػػي ،ػػػػػحيحو، كتػػػػػاب األدب، بىػػػػػابه م( 3) ػػػػػارىهي  مى ػػػػػافى ييػػػػػٍ ًمفي ًبالمَّػػػػػًو كىاليىػػػػػٍكـً اآلًخػػػػػًر فىػػػػػبلى ييػػػػػٍ ًذ جى كى
ػػٍف مىبًػػي قػػاؿ: (، 8/11/6018) ، عى ػػاًلحو ػػٍف مىبًػػي ،ى ، عى ً،ػػيفو ػػٍف مىبًػػي حى ًص، عى ػػدَّثىنىا مىبيػػك األىٍحػػكى ، حى يدو ًْ ػػ ػػدَّثىنىا قيتىٍيبىػػةي ٍبػػفي  ى حى

ٍيرىةى   .الحديث"»  َرُسوُؿ الماِو قىاؿى : قىاؿى  ،ىيرى
 (.1/515( تي ير الكريـ الرحمف في تل ير كبلـ المناف )4)
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 تمييد
 .المعموماتي بادؿالتا  تعريؼ: أوالً ؛ وفيو

،حاب األقطاب اللكرية م بيفى  الْبلقاتً ًة دائر  تحتى  يقعي  المْمكماتيٌ  بادؿى التَّ  ترل الباحثة مفَّ 
عمى  أثيرً التَّ د ك الجيٌ  ْامؿً التَّ ك بادلية التَّ مة بالمركنة كاإلرادة ًة المت لمختملا كالْقكؿً  ياناتكالد  المتباعدة 

 مف تت،ؼى  ىا، كالبد  دي يلتقً  كالخرى  المْمكمةى  ف يحمؿي مى  المْمكماتي بيفى  بادؿً التَّ  محكاؿً  في كؿ   اآلخرً 
 .ان مك تاريخي ان كاقْي مكافى  بالحدث  كاء بطً كالرَّ  ةً كالجدي باإلفادةً 
  (1) الكاك مك ع الياء. ؾى  ًْ كى كى  ،للظو مك ع ً للظ ي  ف يك عى مى : بالبدؿً  كالمرادي 

ُل اهلل ُ َشأأقَِّاوَِتِْؿ : كىك قػكؿ الل عػز كجػؿ،كقػد جْمػت الْػرب بػدلتى مكػاف مبػػدلتى  أأَؽ ُيَبأدِّ
] َؾُلوَفاِ

وَن اهلل ُ ـَ ـَوٍت َو ََ يئات كجْػؿ مكانيػا ح ػنات، [، مال تػرل منػو قػد مزاؿ ال َّػ70: ]اللرقافَؽُػقًرا َرِحقًًم[ َح
َهو [: كمما مْنى قكلو تْالى ْفـَوُهْؿ ُجُؾقًدا َؽْرَ د  َُ ًْ ُجُؾقُدُهْؿ  ًَم َكِضَج ؾ  ـُ  .[56:  اءالنَّ ]] 

نيا كانت ناعمة أل ،تغيير ،كرتيا إلى غيرىا ،فيذه ىي الجكىرة، كتبديميا: بيدمالزز  قاؿ
فا كدت مف الْذاب، فردت ،كرة جمكدىـ األكلى لما ن جت تمؾ ال،كرة، فالجكىرة كاحدة، 

 .( 2)كال،كرة مختملة. 

 .حصيف الفكريالتا أىمية المادة المعموماتية في : ثانياً 
 كجيػوالتَّ   فػي غيرىـ مف الم ممكف يتمقاىا يالتَّ بادلية التَّ الْممية  تْتبر لبز  المْمكماتية المادة

 تقيػػػيـ فػػػي الم ػػػمـ يتكجػػػو فْنػػػدما لمم ػػػمميف، اللكػػػرم ح،ػػػيفالتَّ  فػػػي ىامػػػة خا،ػػػية كتْتبػػػر ،بػػػكمالنَّ 
 بلكػػر كارتقائيا،المحمديػػة عكةالػػدَّ  مػػع كتنا ػػبيا إيجابيتيػػا مػػدل مك كنكعيػػا كشػػكميا حجميػػا المْمكمػػات
 الم ػتجدة غييػراتالتَّ ك  كالحداثػة طػكرالتَّ  مػع المتنا ػب أقمـالتَّػ فييػا ليـ يتيحمْا،ر،  بشكؿ الم مميف

  كجيوالتَّ  بيذا الْمؿ ىذا يحتاج ريب كببل عمى كؿ األ،ْدة كالْقكؿ، أثيرالتَّ ك  ،الْالمية احةال َّ  عمى
 مػػػف فيػػػو مػػػا لتكظيػػػؼ كت،ػػػكيبو، كنقػػػده، فيمػػػو، لمحاكلػػػة اآلخػػػر مْطيػػػات فػػػي األ،ػػػيؿ ظػػػرالنَّ  إلػػػى

 تحمؿ يالتَّ  الكاعية لممْمكمة دالجيَّ  كاالنتقاء خٌيرالتَّ  مف بد فبل كالم تقبؿ، الحا ر لتطكير يجابياتإ
: تْػالى قػاؿ كجػؿ، عػز الل لشرع اقبالثَّ  الليـ ىك دكالرَّ  كؿبي قى الٍ  في المقياس كجْؿ اللكرية، ،اعةالنَّ 
ْؽ  ] َِ َؽ  إَِفْقَؽ  ُأوِحلَ  ُِوف ِذي َؾوْشَتْؿ اطٍ  َظَذ  إِك  َ

َتِؼقؿٍ  َِ َْ  . [43: الزخرؼ] [مم
 

                                                           

 (.1/31) ،البف الحاجبانظر الكافية في عمـ النَّجك،( 1)
 (.28/64تاج الْركس ): انظر( 2)
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 اأَلْوؿُ  ْبَحثُ المَ 
 تيصيؿ تبادؿ المعمومات مع غير المسمميف

ابقة بكم ك،ية ن تنير بيا في كؿ زمػاف مال كىػي مف األمػـ ال َّػالنَّ لقد كاف في ثنايا البياف " 
فبل يتأثر بالكافد لػو  ،راعي ىذه الحقيقةكعمى الم مـ مف يي ، قد عجزت كال يمكف لْاجز مف يْيف غيره

بادليػػة المْمكماتيػػة مػػع غيػػر الم ػػمميف فمػػتكف عمػػى التَّ لػػذا فػػيف حػػدثت   (1) " ابقةقيميػػان مػػف األمػػـ ال َّػػ
كاإللكتركنيػػػػة المْا،ػػػػرة بْيػػػػدان عػػػػف  رمزيػػػػة الْقائػػػػد مك  ،طػػػػكرات الْمميػػػػةالتَّ القشػػػػكر الح ػػػػارية مػػػػع 

كػؿ  ح،ػيف اللكػرم لمم ػمميف عمػىالتَّ كىػذا مػا مثبػت ، كاألحكػاـ الشػرعية ينيػةكابػت الد  األخبلؽ مك الثَّ 
 .(2) ِديَنُكـْ  تَْيُخُذوفَ  َعمافْ  َفاْنُظُروا ِديٌف، اْلِعْمـَ  َىَذا ِإفا »: َقاؿَ  ِسيِريَف، ْبفِ  ُمَحمادِ  َعفْ ك، م تكياتيا

ػػ ف ات ػػمت شػػريْة اإل ػػبلـ برحابػػة ال،َّ قػػة الْاليػػة فػػي ا ػػتقباؿ األفكػػار المخاللػػة مك در كالثَّ كام
لتن ػػحؽ كتتبلشػػى  مك للظيػػا تمامػػان ، تح ػػيف م ػػاكئيا مىميػػا فػػيكيجتيػػد ، المْار ػػة  تأخػػذ محا ػػنيا

مػف ، كالذم مف شأنو إفادة الم مميف كرفع شأف اإل بلـ، ظاـ اللكرم كالقيمي اإل بلميالنَّ  في حركة
اليػػػزاؿ  نصػػػحاء فػػػي األرض مػػػف عبػػػاده  ": فقػػػد قػػػاؿ الح ػػػف الب،ػػػرم ،يفم ػػػؾ بالػػػد  التَّ خػػػبلؿ 

ذا خػالفوه عرفػوا بكتػاب ا ضػاللة يعرضوف أعماؿ العباد عمى كتاب ا  فإذا وافقوه حمػدوا ا وا 
ميػػدافى   ك ػػنة نبيػػو  تْػػالى فنجْػػؿ كتػػاب الل ،(3)"ىػػدي مػػف اىتػػدى فيولئػػؾ خمفػػاء امػػف ضػػؿ و 

فػػي إيجػػاًد بػػديؿو مك حتػػى فػػي  حػػؿ  مشػػكمًة لتكػػكفى المخرجػػاتي ، بػػأم  ممػػرو  التَّلكيػػرحػػيف ، تلكيرنػػا األكؿ  
كىػػذا ، م ػػؾي بيمػػا  كممػػا زادت ممػػةي اإل ػػبلـ تقػػدمان كقػػكةن كازدىػػاران التَّ فكممػػا اشػػتد  ،م،ػػيبلن  فكػػران إ ػػبلميان 

ـز إال  بيف األمـ القكيةً التَّ  ليس عمى ا تيبلؾ األفكار  ككنيا قادرةى ، كىك عبلمةي قكًة األمة، بادؿي ال يت
 ال زػػنةكالقػػرالف الكػػريـ ك  ،آلخػػريفلاعػػؿ مػػع األفكػػار األخػػرل لػدل االتَّ ك  بػؿ ،كالمشػاركة فػػي إنتاجيػػا فقػػط

ح،ػػيف اللكػػرم مثنػػاء تبػػادؿ المْمكمػػات فػػي التَّ اشػػتمبل عمػػى الْديػػد مػػف األدلػػة لنجػػاح عمميػػة النَّبكيػػة 
  .نيػايف كالدز ممكر الد  

 

 
                                                           

 (.8ريليف، )الشَّ بكم، لمحمد النَّ الح،انة اللكرية في الحديث : ظران( 1)
دَّثىنىا(، قاؿ: 1/14ف )قدمة، باب في إ ناد الديالم،مخرجو م مـ في ،حيحو( 2) ًبيًع، ٍبفي  حى ىفي  حى دَّثىنىا الرَّ مَّادي  حى  ٍبػفي  حى

، ٍيدو ، عىفٍ  زى ، مىيزكبى ، عىفٍ  كىًىشىاـو مَّدو دَّثىنىا ميحى ، كىحى ٍيؿه دَّثىنىا: قىاؿى  ًىشىاـو  عىفٍ  في ى ٍخمىدي  كىحى ، ٍبفي  مى ػفٍ  حي ىٍيفو ، عى ػفٍ  ًىشىػاـو ػدِ  عى  ُمَحما
 " .  ثرِسيِريَف قاؿ " األ  ْبفِ 

 (.1/42( انظر اإلعت،اـ، لمشاطبي )3)
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ؿ الَمْطَمبُ   بادؿ الفكري مف القرآف الكريـ .التا أصؿ : اأَلوا
ص عمى مركنة تامػة فػي تبػادؿ  المْمكمػات اعتمد القرالف الكريـ في كثير مف اآليات كالق،

كاالنتلػػاع بيػػا فك ػػع ليػػا  ، ػػحت مػػف خػػبلؿ عػػدـ إلغػػاء مخػػذ المْمكمػػةكقػػد اتَّ  ،مػػع غيػػر الم ػػمميف
ػػ ي شػػجْت عمػػى تبػػادؿ التَّػػكمػػف ىػػذه األدلػػة القرالنيػػة  ،كابط كالقكاعػػد لتػػتـ بْمميػػة متقنػػة كمنظمػػةال َّ

 : المْمكمات

ـَ َهَداُهُؿ اهللُ َوُأْوَفاَِؽ ] :قاؿ ا تعالى: ليؿ األوؿالدا   َؽ اف ِذي
ـَُف ُأْوَفاِ ََ َتِؿُعقَن اْفَؼْقَل َؾَقت بُِعقَن َأْح َْ ـَ َي اف ِذي

 [.18: الزمر] [ُهْؿ ُأْوُفقا إَْفَبوِب 

كقػػػد كرد فػػػي تل ػػػير ىػػػذه اآليػػػات مف " فبشػػػر يػػػا محمػػػد عبػػػادم الػػػذيف ي ػػػتمْكف القػػػكؿ مػػػف 
كيترككف ما  كل ذلؾ ، كالْمؿ بطاعتو، تْالى كمدلو عمى تكحيد الل، هفيتبْكف مرشده كمىدا، القائميف

 .(1)" كال ييدم إلى  داد، القكؿ الذم ال يدؿ عمى رشاد مف

الػذم يػدلؿ عمػى تكحيػد الل تْػالى كعبادتػو  كمرل مف حي ف اال تلادة مف مْمكمات اآلخػريف 
ظػاىره كػٌؿ فكػر  فمػيس ،ادة مػف ىػذا القػكؿمػف اال ػتل كالبػدَّ  فكػرو تاج ن أم قكؿ ىكف، ىك اليدل بْينو

ػػ ىػػكاالخػػتبلؼ مك مختمػػؼ  بػػراثف فكػػر دكد دكنػػو  فنقػػع فػػي نبغػػي بنػػاء ال زػػي، اـركرة منػػاكئ كىػػدَّ بال َّ
 ،مػػػف الػػػػكعي األزمػػػاف كالبػػػدى ر  ػػػمبياتو معظػػػـ مػػػع تطػػػػك يخػػػالؼ إيجابيػػػات الْ،ػػػر كالزمػػػػاف،  ،كاحػػػد

 ﴾ ْوَفاَِؽ ُهْؿ ُأْوُفقا إَْفَبوِب َوأُ  ] بادؿ المْمكماتيالتَّ كح كر الْقؿ عند ىذا 

أك *َوَأْهأِدَيَؽ إَِػ  ]: قاؿ ا تعالى: انيليؿ الثا الدا  ـ  ُف َضَغك* َؾُؼْؾ َهأْؾ َفأَؽ إَِػ َأْن َتَز اْذَهْى إَِػ ؾِْرَظْقَن إِك 

أَر  َُ َب َوَظَ أ* َُّأؿ  َأْد َيأَي اْفُؽأْزَى* َؾَؽأذ  ْٔ َؽ َؾَتْخَشك* َؾَلَراُه ا ُِّ ُؽأُؿ َر ُم أ َؾـَأوَدى* َؾَؼأوَل َأَكأو َر أَعك* َؾَحَؼَ َْ َي

ـْ ََيَْشك  َ
ًة دِ ُوَػ* إِن  ِِف َذفَِؽ َفِعْزَ ْٕ ِخَرِة َوا ْٔ َْظَذ* َؾَلَخَذُه اهلل ُ َكَؽوَل ا ْٕ  .[25: ازعاتالنَّ ] [ا

يبادلػو ل  كػاف عمػى األرض ى فكػرو ىاب ألعتَّػفػي الػذَّ  الـلموسى عميػو الساػكىذه دعكة قرالنية 
فا ػتلاد مػف مْمكمػاتيـ فػػي  ،لبػيف لمنػاس منػو عمػػى الحػؽ  ممػاـ الْامػة مػف البشػر الكػػبلـ كالمْمكمػات

فطمػب حشػد جمػكعيـ  ،أثير فػييـالتَّػكيليػة فػي كتحقيػؽ قاعػدة مْمكماتيػة  ،اس لدعكتػوالنَّ جذب  يةكيل
المبادلػػة اللكريػػة  كىػػذه ،الىالل تبػػارؾ كتْػأكيػد ممػػاميـ عمػػى دعكتػو لكحدانيػػة التَّ ك  ،احاتفػي مكبػػر ال َّػػ
نمػا يػتـ ا ػتخداميا فػي التَّ  كالمْمكماتية يمانػان، كام ي لي ت بال ركرم فييا األخػذ بكػؿ مْمكمػة عمػبلن كام

،كما فْػؿ  ػيدنا مك ػى عميػو ال ػبلـ فػي ف ػح كػذب فرعػكف ممػاـ جكانب ىامشية تيظير الباطػؿ فيػو

                                                           

 (.21/274تل ير جامع البياف في تأكيؿ القرالف لمطبرم ): ( انظر1)
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 يالتَّػ كالمْجػزة بػالكحي اإلليػي أييػدالتَّ  مػعة الل مع اس بيدعاءه بالربكبية، بالْقيدة ال ميمة بكحدانيالنَّ 
 الل بكجػػػكد ال ػػػحرة مػػػف كبيػػػر عػػػدد إيمػػػاف عنيػػػا نػػػت  ال  ػػػحر، مػػػف فيػػػو برعػػػكا مػػػا جػػػنس مػػػف كانػػػت

 .ككحدانيتو

ؿْ ]: ؿقل اهلل تعوػ: الػثليؿ الثا الدا  ـُ ـْ فَِقْبُؾأَق أًي َواِحأَدًة َوَفؽِأ َعَؾُؽأْؿ ُأم  ْؿ َؾوْشأَتبُِؼقا  َوَفأْق َصأوَء اهلل ُ َْلَ ـُ ِِف َمأو آَتأو

اِت إَِػ اهلل ِ َمْرِجُعُؽْؿ َْجِقًعو َؾُقـَبُِّاُؽْؿ ًَُِم  ْرَ َتؾُِػقنَ اْْلَ ـُتْؿ ؾِقِف ََتْ ـُ  .[ 48: ]المائدة  [ 

حتػػى فػػي الْمػػـ  ،تبلؼ بػػيف البشػػرية جمْػػاء فػػي كػػؿ شػػيفػػي اآليػػة داللػػة عمػػى كجػػكد االخػػ
ليػػي قػػكة فػػي االحتجػػاج عمػػى  " َفاْسػػَتِبُقوا اْلَخْيػػرَاِت": ؿ الل تْػػالىكلػػك تأممنػػا قػػك  ،كالمْمكمػػات كاللكػػر

ى مف ي ػتبؽ الم ػممكف إلػى لىػكٍ كاألى  ،الح ػنة مػف مم األطػراؼ مكف مػف الح،ػكؿ عمػى المْمكمػاتالػتَّ 
بالػدعكة إلػى اإل ػبلـ كنشػر الْمػـ الػذم تكٌ،ػؿ إليػو الم ػممكف،  المْمكمػات تبػادؿ كؿ خير حتػى فػي

كحيػد كالْبكديػة كت ػتخدميا كك ػيمة لمػدعكة التَّ ر ك،ؿ إليو غيرىـ مف مْمكمػات ت يػد كاألخذ بكؿ خي
 .إلى الحؽ كمىمو

 .النابوية  الس نةبادؿ الفكري مف التا أصؿ : الثااِني الَمْطَمبُ 
مك ، بادؿ بيف الم ػمميفالتَّ  كاء كاف ىذا ، إلى عممية تبادؿ المْمكمات   سوؿالرا لقد دعا 

 : كمف األدلة عمى ذلؾ، يف كغيرىـبيف الم مم
ػػػ: ليؿ األوؿالػػػدا  فػػػي االنتلػػػاع  يْتر ػػػكف ألمػػػكر مثنػػػاء تبػػػادليـ لممْمكمػػػات حابة حينمػػػا كػػػاف ال،َّ

كمػػا فػػي   عر ػػكه عمػػى ر ػػكؿ الل فػػيذا مشػػكؿ عمػػييـ ممػػران  ،مػػع غيػػر الم ػػمميف اكغيرىػػ الحيػػاتي
ـْ َقػاُلوارضػي ا عنيػا  َعاِئَشةَ حديث  ُسػوَؿ الماػِو ِإفا َقْوًمػا َحػِديُثو َعْيػٍد ِباْلَجاِىِمياػِة َيػْيُتوَف َيػا رَ : َأناُيػ

ـْ َيػْذُكُروا ـْ َلػ ـَ الماِو َعَمْيَيا َأ َسػم وا »: َأَفَنْيُكػُؿ ِمْنَيػا  فَقػاَؿ َرُسػوُؿ الماػِو ، ِبُمْحَماٍف اَل َنْدِري َأَذَكُروا اْس
 .(1) «الماَو َوُكُموا

                                                           

ْىػالىى )التَّ ( مخرجو البخارم، كتاب 1) اًء المَّػًو تى ػدَّثىنىا ييك يػؼي ٍبػفي قػاؿ:  (،7389/رقػـ 9/119كحيد، بىػابي ال زػ ىاًؿ ًبأىٍ ػمى حى
دَّثىنىا مىبي  ، قىاؿى ميك ىى، حى اًلدو األىٍحمىري اًئشىةى : ك خى ٍف مىًبيًو، عىٍف عى د ثي عى ـى ٍبفى عيٍركىةى، ييحى ٍْتي ًىشىا :،قى  ،  ىًم َقاَؿ رسػوؿ  الػتَّ

 .الحديث"»: ا 
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ِتػػي »: َقػػاَؿ َرُسػػوُؿ اِ : َقػػاؿَ ،  َثْوَبػػافَ حػػديث فػػي  كرد: انيليؿ الثاػػالػػدا  اَل تَػػزَاُؿ َطاِئَفػػٌة ِمػػْف ُأما
ـْ َمْف َخَذَلُيـْ ، َظاِىِريَف َعَمى اْلَحؽ   ـْ َكَذِلؾَ ، اَل َيُضر ُى  ( 1) َ««َحتاى َيْيِتَي َأْمُر اِ َوُى

تيـ ال يتػػأثر بمْمكمػػا ،ادؿ مػػع غيػػرهبػػالتَّ فػػي عمميػػة المػػ مف  مفَّ  رسػػوؿ ا ف فلييػػا قػػد بػػيَّ 
 حينمػا مػف حػديث ابػف عبػاسف، ما عنده ىػك الحػؽ مفَّ  ماداـ مكقنان  ، مبان ي تحٌ،ؿ عمييا منيـ التَّ 

، َوِلَقػاُؤَؾ َحػؽٌّ ، َوَقْوُلَؾ َحػؽٌّ ، َوَوْعُدَؾ َحؽٌّ ، َأْنَت الَحؽ  ، َلَؾ الَحْمدُ  الميـ "   رسوؿ ا  ذكر دعػاء
ػٌد َحػؽٌّ ، وَف َحػؽٌّ بيػالنا وَ ، َوالساػاَعُة َحػؽٌّ ، اُر َحػؽٌّ الناػوَ ، َوالَجناُة َحػؽٌّ  ـا َلػَؾ َأْسػَمْمتُ ، َوُمَحما َوَعَمْيػَؾ ، الماُيػ

َلْيَؾ َأَنْبتُ ، َوِبَؾ آَمْنتُ ، َتَوكاْمتُ  َلْيػَؾ َحاَكْمػتُ ، َوِبَؾ َخاَصْمتُ ، َواِ  ػْرتُ ، َواِ  ، َفػاْغِفْر ِلػي َمػا َقػداْمُت َوَمػا َأخا
رُ ، َما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَمْنتُ وَ  ـُ َوَأْنَت الُمَؤخ   .(2) اَل ِإَلَو َغْيُرَؾ ": َأوْ ، اَل ِإَلَو ِإالا َأْنتَ ، َأْنَت الُمَقد 

تأتيػػػو مػػػف الخػػػارج  مم مفكػػػارو يفَّ كقكلػػػو الحػػػؽ فػػػ ،كعنػػػدما يْتقػػػد المػػػ مف بػػػأف الل ىػػػك الحػػػؽ
ٍمػػػدي كبيػػػذه الْبػػػارة " لىػػػ ، تْػػػارض قكلػػػو فيػػػي مػػػردكدة ػػػؽز ، ؾى الحى ػػػؽٌّ ، مىٍنػػػتى الحى كىٍعػػػديؾى حى ػػػؽٌّ ، كى قىٍكليػػػؾى حى ، كى

ؽٌّ  ًلقىا يؾى حى ؽٌّ ، كى نَّةي حى ي مػف شػأنيا مف تمػس التَّػلشػكائب الملكػر مػف " تح،يف عظيـ  حؽ اري النَّ كى ، كىالجى
َلْيَؾ َحاَكْمتُ ، َوِبَؾ َخاَصْمتُ ]  كقكلو، هءبنا ـ مػا يجػئ حك ػف بالل يي مف الم م فينيا تْني لنا مي ان  [َواِ 

إف كجػػد فيػػو مػػا  ،يْر ػػيا عمػػى تكحيػػده ػػبحانو كتْػػالى الحػػؽ فإليػػو مػػف مفكػػار مػػف الخػػارج إلػػى الل 
ف لـ يكف كذلؾ عر يا مرة مخرل فػيف عار ػت  تكحيػده لػـ يأخػذ بيػا ،يغنيو اكتلى بو  ممػا قكلػو، كام

  [  الميػػـ لػػؾ أسػػممت..]  المنػػت بػػؾ ال  ، لغيػػرؾم ػػمكب ق،ػػر كمْنػػى ىػػذا م ػػممت لػػؾ ال وفليػػ
زاـ المػػ منيف التَّػػكفػػي ىػػذه داللػػة قاطْػػة عمػػى ، (3) بغيػػرؾ كفػػي ىػػذا مػػا يشػػير إلػػى الح،ػػانة اللكريػػة 

بػػػػادؿ المْمكمػػػػاتي التَّ الحػػػػؽ عنػػػػدما يتػػػػراءل إليػػػػو مفكػػػػار ال ػػػػاليف مك المنحرفيف،كىػػػػذا ال يكػػػػكف إال ب
 كاللكرم.

َعػػِف  َسػػَيَؿ ُأَنػػاٌس َرُسػػوَؿ الماػػِو : الػػتا  عنيػػا قرضػػي ا َعاِئَشػػةُ  جػػاء فػػي حػػديث: الػػثليؿ الثا الػػدا 
ـْ َرُسػػوُؿ الماػِو ، الُكياػافِ  ـْ ُيَحػد ُثوَف َأْحَياًنػػا ، َيػا َرُسػوَؿ الماػػوِ : َقػاُلوا« َلْيُسػوا ِبَشػػْيءٍ »: َفَقػاَؿ َلُيػ َفػِإناُي

َفَيُقر َىػا ِفػي ُأُذِف ، َيْخَطُفَيا الِجن ي  ، ُة ِمَف الَحؽ  ِتْمَؾ الَكِممَ »: ِبالشاْيِء َيُكوُف َحق ا  َفَقاَؿ َرُسوُؿ الماِو 
                                                           

طائلػػػػػة مػػػػػف ممتػػػػػي ( مخرجػػػػػو م ػػػػػمـ فػػػػػي ،ػػػػػحيحو، كتػػػػػاب اإلمػػػػػارة، بػػػػػاب قكلػػػػػو ،ػػػػػمى الل عميػػػػػو ك ػػػػػمـ ال تػػػػػزاؿ 1)
، قىاليكاحى قاؿ: ، (1920/رقـ 3/1523) يدو ًْ قيتىٍيبىةي ٍبفي  ى ، كى ْىتىًكيز ًبيًع اٍل ، كىمىبيك الرَّ يدي ٍبفي مىٍن،يكرو ًْ مَّاده كىىيكى : دَّثىنىا  ى دَّثىنىا حى حى

ٍف ثىٍكبىافى  ٍف مىًبي مىٍ مىاءى، عى بىةى، عى ٍف مىًبي ًقبلى ، عى ٍف مىيزكبى ، عى ٍيدو  .يث" الحد»: َرُسوُؿ اِ قىاؿى : ، قىاؿى اٍبفي زى
ػؿَّ التَّ يجد، بىابي التَّ ( مخرجو البخارم، كتاب 2) قىٍكًلًو عىزَّ كىجى ًد ًبالمٍَّيًؿ كى ْد ُِأِف َكوؾَِؾأًي َفأَؽ[ : يىجز ْقِؾ َؾَتَفج  ـَ افؾ  : ]اإل ػراء]َوِم

ٍبػًد المَّػًو، قىػاؿى قاؿ: (، 1120/رقـ 2/48[، )79 ًمػيز ٍبػفي عى ػدَّثىنىا عى ، قىػ: حى ػدَّثىنىا  يػٍليىافي ، : اؿى حى ػمىٍيمىافي ٍبػفي مىبًػي ميٍ ػًمـو ػدَّثىنىا  ي حى
،  ىًمعى اٍبفى عىبَّاسو  دي قىاؿى   النابيكىافى : ، قىاؿى عىٍف طىاكيسو ـى ًمفى المٍَّيًؿ يىتىيىجَّ  " الحديث" : ًإذىا قىا

 (.18) ،شريليفمالح،انة اللكرية ل: انظر( 3)
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ـ مػف فْمميػة تبػادؿ المْمكمػات كمػا يليػ ،(1) «َفَيْخِمُطوَف ِفيَيا َأْكَثَر ِمْف ِماَئِة َكْذَبةٍ ، َوِلي ِو َقرا الداَجاَجةِ 
كبكػؿ  ،دقيؽ بيػاالتَّػمػف  يننػا ال يمكػف مف تكػكف عشػكائية بػؿ البػدَّ فػي دً  ػبطة ىذا الحػديث عمميػة منٍ 

ْكذة فمػػػػػع  مف ىػػػػذا الحػػػػديث جػػػػػاء ليح،ػػػػف مػػػػف ق ػػػػػية ميمػػػػة مال كىػػػػي الشَّػػػػػ ،مْمكمػػػػة كاردة إلينػػػػا
ي التَّػكالق ػية ، كيبيف مف المشْكذيف قد ي،دقكف في جزء إال منيـ كاذبكف في األغمب ،كالمشْكذيف

كال ػػـ  ،بْ ػػيا ،ػػحيح يمكػػف اإلفػػادة منيػػا مػػف ىػػذا الحػػديث ىػػي مف المػػ مف قػػد يتْػػرض لمْمكمػػات
كمف ال يغتػػر ، كنبػػذىا إذ مػػا يل ػػد بيػػا معظػػـ ممػػا ي،ػػمح ،حػػرم كتركيػػاالتَّ الزعػػاؼ فػػي داخميػػا فْميػػو 

 جارم مك في األ لار مك مجالس عمـ . التَّ بادؿ التَّ ، كقد تأتي ىذه المْمكمات مثناء بال،حيح منيا

َبػاُب َمػا َيُجػوُز ِمػْف َتْفِسػيِر  فػي ،ػحيحو"اإلمػاـ البخػارم مي ان بٌكب  كفي تبادؿ المْمكمات
وارة فاتموىػػػا إف كنػػػتـ التا ِبالَعَرِبياػػػِة َوَغْيرَِىػػػا لقولػػػو تعػػػالى "فػػػيتوا بػػػ، ْورَاِة َوَغْيرَِىػػػا ِمػػػْف ُكتُػػػِب الماػػػوِ التاػػػ

ػػػالػػػدَّ  يػػػي دليػػػؿ قػػػاطع عمػػػىلرجمػػػة كالحػػػث عمييػػػا التَّ فيباحػػػة  ( 2)"صػػػادقيف يحة إلػػػى تبػػػادؿ ر عكة ال،َّ
  .كاليمكف مف نأخذ عف غير الْرب شيئان ببل ترجمةلْجـ، المْمكمات مع ا

 .عموماتي في مناعة تفكير المسمميفبادؿ المالتا أىمية ضبط : الثااِلثُ  الَمْطَمبُ 
كاتخػػاذ القػػرارات   ،كؿ فػػي الْبلقػػاتكنظػػران لْمػػؽ تبػػادؿ المْمكمػػات كتػػأثيره عمػػى  يا ػػيات الػػدز 

ػ ،اللكػرم كالمْمكمػاتي  بػيف الم ػمميف كغيػرىـبادؿ التَّ ك،ْكبة الحديث عف كافة ظكاىر   درجه كىػي مى
يػا مً ٍْ جى كتح،ػيف مفكػارىـ كاال ػتنياض بيػا لً  ،ينية بيف مفراد المجتمػعكابت الد  ىاـ في الحلاظ عمى الثَّ 

فيف مىمية  بطيا تحلظ  ، كبيف كؿ البشرية جمْاء ،في معمى مراتب األكلكية عمى كؿ الم تكيات
، االقت،ػػػادم، بػػػادؿ المْمكمػػػاتيالتَّ فػػػي كػػػؿ جكانػػػب  كتجْمػػػو متربْػػػان ، ف الم ػػػمـالكيػػػاف الْقمػػػي لئلن ػػػا

بػػادؿ فػػي مناعػػة تلكيػػر الم ػػمميف كتح،ػػينيا التَّ لػػذا فػػيف مىميػػة  ػػبط ىػػذا ، كاالجتمػػاعي ،يا ػػيكال   
 : تكمف في

 

 

 

                                                           

ٍبػػًد قػػاؿ: (، 5762/ رقػػـ 7/139يانػػة، )( مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب الطػػب، بػػاب الك1) ًمػػيز ٍبػػفي عى ػػدَّثىنىا عى حى
بىٍيػرً  ػٍركىةى ٍبػًف الزز ٍف يىٍحيىى ٍبًف عي ، عى ًف الززٍىًرم  ، عى ٍْمىره نىا مى ، مىٍخبىرى ـي ٍبفي ييك يؼى دَّثىنىا ًىشىا ػٍف المًَّو، حى بىٍيػًر، عى ػٍركىةى ٍبػًف الزز ػٍف عي ، عى

ًف الكييَّاًف  َرُسوَؿ الماِو  ىأىؿى : التَّ قى ر ي الل عنيا ًئشىةى عىا  ".. الحديث":  النابيفقاؿ نىاسه عى
 (.9/157كحيد، )التَّ ،حيح البخارم، كتاب : ( انظر2)
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 : امتداد ىيبة العقمية المسممة  عند غير المسمميف - أ

ٍبػدي  قىػاؿى  تىػزٌ  ٍبػفي  المَّػوً  عى ٍْ َـّ  ًإذىا" : (1) اٍلمي ْىٍقػػؿي  تىػ ـي  نىقىػصى  اٍل " : مبػي طالػػبف بػمػي ع كقػاؿ ،(2)"اٍلكىػبلى
ػػٍمت تكػػكف الييبػػة    بػػيالنا َعػػِف ، َعػػْف َأِبػػي ُىَرْيػػَرةَ كقػػد كرد فػػي ،ػػلات الم ػػمميف  ( 3)"بكثػػرة ال،َّ

َمْف َكاَف ُيػْؤِمُف ِبالماػِو َوالَيػْوـِ اآلِخػِر َفْمُيْكػِرـْ وَ ، َمْف َكاَف ُيْؤِمُف ِبالماِو َوالَيْوـِ اآلِخِر َفاَل ُيْؤِذ َجاَرهُ »: َقاؿَ 
فال،ػمت كارد إلظيػار  ،(4) «"َوَمػْف َكػاَف ُيػْؤِمُف ِبالماػِو َوالَيػْوـِ اآلِخػِر َفْمَيُقػْؿ َخْيػرًا َأْو ِلَيْصػُمتْ ، َضْيَفوُ 

 .الييبة الْقمية لمم مميف
الْقميػػػة اإل ػػػبلمية فػػػي  بالحلػػػاظ عمػػػى خ،ك،ػػػيات نمػػػاء الفكػػػر اإلسػػػالمي الحصػػػيف  - ب

ي جػػاءت التَّػػكقيمػػة المبػػادئ  ،تحػػافظ عمػػى قيمػػة اإليمػػاف باإل ػػبلـ، الْقائػػد كاألخبلقيػػات
مػػف خػػبلؿ ، مك فػػي مجتمْػػو مػػع  غيػػره ،بيػػا ر ػػالة اإل ػػبلـ لئلن ػػاف فػػي حياتػػو اللرديػػة

 فػػبل يم ػػيا تراجػػع كال يزيػػدىا إال إيمػػاف ،خيؿ كفيمػػو كتحميػػؿ عنا،ػػرهمكاجيػػة اللكػػر الػػدَّ 
  .كحيد الخالصالتَّ ب

كالحػػرص عمػػى مدائيػػا كجْميػػا عمػػى  عوة اإللييػػة اإلسػػالميةاالنطػػالؽ بمعمومػػات الػػدا   - ت
بػػػادؿ المْمكمػػػاتي بػػػيف البشػػػرية مػػػف خػػػبلؿ طػػػرح المشػػػتركات بػػػيف الم ػػػمميف التَّ مكلكيػػػات 

قػػاط المْمكماتيػػة المشػػتركة النَّ مػػف خػػبلؿ ، خا،ػػة مىػػؿ الكتػػاب مػػنيـكبكغيػػر الم ػػمميف 
ُؿْؾ َيأو َأْهأَؾ اْفؽَِتأوِب َتَعأوَفْقْا ]: قاؿ تعػالىبر عنيا القرالف الكريـ بػ " كممة  كاء ". ي عالتَّ 

ْقـَُؽؿْ  َُ ْقـَـَو َو َُ َؾَؿٍي َشَقاء  ـَ  ػؿ ما ال يختمؼ فيو الرز : كاءكالكممة ال َّ [، 67: الؿ عمراف] [إَِػ 
 ي عػػدـ عبػػادة غيػػر اللكيل ػػرىا مػػا بْػػدىا كىػػ ،(5)كراة كاإلنجيػػؿالتَّػػمم القػػرالف ك ، كالكتػػب

                                                           

مَّد المْتز (1)  ككاف كمائتيف، كمربْيف  بع  نة شْباف في كلد. الْباس مبا الل عبد كيكنى المتككؿ، جْلر ٍبف ميحى
: عجيب انظر الحكمة في كبلـ كلو كغيرىما كثْمبا  مع المبرد. ْرالشَّ  مميح الل ؿ، في بارعا األدب، غزير

 (. 13/85المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ )
ًميز  منا،  اٍللىكىاًرسً  مىًبي ٍبفي  اٍللىٍتحً  مىبيك مناقاؿ:  ،(2/52مخرجو البغدادم في اللقو كاللقيو، باب مدب الجداؿ )( 2)  ٍبفي  عى

ٍبدً  يدو  ٍبفي  مىٍحمىدي  نا،  اٍلميًغيرىةً  ٍبفً  وً المَّ  عى ًْ ٍبدي  قىاؿى : قىاؿى ،  الد مىٍشًقيز   ى ٍْتىز   ٍبفي  المَّوً  عى  ." األثر الكارد": اٍلمي
  صحي  لثقة رواتو .: سنادعمى اإل كالحكـ

ٍ ػػػفي ( 3) ػػػٍمتً  مخرجػػػو ال ػػػيكطي فػػػي حي ػػػٍمًت ) ًفػػػي ال َّ  فػػػف كػػػؿ فػػػي ؼالم ػػػتطر  فػػػي األبشػػػييي مخرجػػػو ،(1/100ال،َّ
 . مكقكفان دكف إ ناد عف عمي بف مبي طالب( 188/ 1)م تظرؼ

 (. 24األكؿ، المبحث األكؿ، المطمب الثالث ) اللىٍ،ؿي في  ( تـ تخريجو  ابقان 4)
 (.1/262أكيؿ لمن لي )التَّ نزيؿ كحقائؽ التَّ مدارؾ : ( انظر5)
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ريؾ لػو تْػالى كعػدـ اتبػاع البشػر كائنػان مػف كػانكا فيمػا محػدثكا مػف كعدـ جْػؿ الشَّػ،تْالى
 .(1) تحميؿ كتحريـ

عمػػى محػد كال يتْبػػد  ،فػبل يْمػػك محػد ،كاء عمػػى م ػتكل كاحػػدكالجميػع يقػػؼ ممػاـ كممػػة  َّػ        
قػاط المشػتركة إال مػف كػػاف النَّ البػدء مػف  عكة إلػىكال يػرفض الػػدَّ  ( 2)كىػي كممػة عػدؿ ، محػدان  محػده 

 .( 3) جكع إلى الحؽ القكيـال يريد الرز  مل دان  متْنتان 

كلي ػت مخت،ػة بأحػد  ،بلـ ػؿ عمػييـ ال َّػفالكممة المتلؽ عمييا بيف جميػع األنبيػاء كالرز 
كاإلن،ػػػاؼ فػػػي  ،كىػػػذا المكقػػػؼ فػػػي منتيػػػى الْػػػدؿ ،دكف اآلخػػػر بػػػؿ ىػػػي مشػػػتركة بػػػيف الجميػػػع

 .دؿ المْمكماتي كتح،يف فكر الم مميفباالتَّ 

ػػػػ  - ث اقيػػػػة رَّ اللمكا،ػػػػلاتيا : ادرة عػػػػف المسػػػػمميف لغيػػػػرىـىيمنػػػػة القيمػػػػة المعموماتيػػػػة الصا
قػكؿ كميػزاف مىػؿ اإل ػبلـ فػي ىػذا ، ت،ؿ إلى الْقكؿ كالقمكب مباشػرةي التَّ م بكطة الك 

ْغَ  َوَأكَزْفـَو إَِفْقَؽ ]: قػاؿالقرالف الكريـ حيث الل تبارؾ كتْالى في  َُ ًؿو دَِّو  ؼِّ ُمَصدِّ اْفؽَِتوَب ُِوحْلَ

ْقـَُفؿ ًَُِم َأكَزَل اهللُّ َوَٓ َتت بِْع َأْهَقاءُهْؿ َظًم  َج  َُ ـَ اْفؽَِتوِب َوُمَفْقِؿـًو َظَؾْقِف َؾوْحُؽؿ  أؼِّ َيَدْيِف ِم ـَ احْلَ وءَك ِم

َظًي َوِمـَْفوًجو َوَفْق َصوء اهللُّ ًي َواِحَدةً فُِؽؾٍّ َجَعْؾـَو ِمـُؽْؿ ِْشْ َعَؾُؽْؿ ُأم  ىذا بكؿ ، [48: المائدة] [ َْلَ
حيػػث حياتيػػة الْمػػـك الممػػا فػػي  مػػا يتْمػػؽ بْمػػـ الػػديف كالػػدعكة إلػػى الل عزكجػػؿ كتكحيػػده،

كاللمػػػؾ  ،كاألحيػػػاء، بعمػػػكـ الطَّػػػفػػػي  الم ػػػممكف يام  ػػػي التَّػػػكجػػػدنا الييمنػػػة اإل ػػػبلمية 
كـ  الْالمية فأخذىا غير الم مميف كم افكا ليا ي ىيمنت عمى الْمالتَّ كالْديد مف الْمكـ 

 .لكاكعدَّ 
قػػارب ومجػػاممتيـ عمػػى التا نػػازالت و التا منػػع المسػػمميف  مػػف الوقػػوع فػػي منزلػػؽ تقػػديـ  - ج

فػالقرالف  ،فييػا لػريطالتَّ ي ال يممؾ محد كائنان مف كاف التَّ ينية وابت الد  حساب المبادئ والثا 
، ا فػػي كػػؿ شػػيء مػػف عقيػػدة كشػػريْة كنظػػاـ كمػػني ْميَّػػالمرجْيػػة ال مػػاىالنَّبكيػػة  ال زػػنةك 

 ػكاء كػاف ىػذا االخػتبلؼ  ،كيجب رد كؿ اخػتبلؼ إلػى القػرالف ليقػكؿ فيػو الكممػة األخيػرة
ُشقَل ﴿ : يقكؿ الل تْالى ،،كرات مك غيرىاالتَّ في  ـَ آَمـُقا َأضِقُعقا اهلل َ َوَأضِقُعقا افر  و اف ِذي َ َيوَأُّيم

                                                           

  (.2/21أكيؿ لمبي اكم )التَّ نزيؿ كم رار التَّ منكار : ( انظر1)
 (.6/483تل ير الطبرم ) ،القرالف تأكيؿ في البياف جامع: ( انظر2)
 (.1/406ظبلؿ القرالف، ل يد قطب ): ( انظر3)
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َْمرِ  ْٕ ـأُتْؿ ُتْمِمـُأقَن ُِأوهلل ِ َواْفَقأْقمِ  َوُأْوِي ا ـُ ُشأقِل إِْن  وُه إَِػ اهلل ِ َوافر  ٍء َؾأُردم  ِمـُْؽْؿ َؾأنِْن َتـَأوَزْظُتْؿ ِِف َءْ

ـُ َتْلِويًَل  ََ ِخِر َذفَِؽ َخْرٌ َوَأْح ْٔ   .[59:  اءالنَّ ] [ا
 لػػي حػػديثف ،عميػػؽ عمييػػاالتا وجيػػات نظػػر اآلخػػريف وتيمميػػا وتقويميػػا و  إلػػى عػػرؼ التا  - ح

َفَكػػاَف ُيْعِجُبَنػػا َأْف ، َعػػْف َشػػْيءٍ  ُنِييَنػػا َأْف َنْسػػَيَؿ َرُسػػوَؿ اِ : َقػػاؿَ ،  َأَنػػِس ْبػػِف َماِلػػؾٍ 
َفَجػػاَء َرُجػػٌؿ ِمػػْف َأْىػػِؿ ، َوَنْحػػُف َنْسػػَمعُ ، َفَيْسػػيََلوُ ، َيِجػػيَء الراُجػػُؿ ِمػػْف َأْىػػِؿ اْلَباِدَيػػِة اْلَعاِقػػؿُ 

ػػػدُ َيػػػ: َفَقػػػاؿَ ، اْلَباِدَيػػػةِ  ـُ َأفا اَ َأْرَسػػػَمؾَ ، ا ُمَحما ـَ َلَنػػػا َأناػػػَؾ تَػػػْزُع : َقػػػاؿَ ، َأتَاَنػػػا َرُسػػػوُلَؾ َفػػػَزَع
: َفَمػػػْف َخَمػػػَؽ اأْلَْرَض  َقػػػاؿَ : َقػػػاؿَ ، «اُ »: َفَمػػػْف َخَمػػػَؽ الساػػػَماَء  َقػػػاؿَ : َقػػػاؿَ ، «َصػػػَدؽَ »
َفِبالاػِذي : َقػاؿَ ، «اُ »: ا َما َجَعَؿ  َقػاؿَ َوَجَعَؿ ِفييَ ، َفَمْف َنَصَب َىِذِه اْلِجَباؿَ : َقاؿَ ، «اُ »

: َقػػاؿَ ، «َنَعػـْ »: آلماػُو َأْرَسػَمَؾ  َقػػاؿَ ، َوَنَصػَب َىػِذِه اْلِجَبػػاؿَ ، َوَخَمػػَؽ اأْلَْرَض ، َخَمػَؽ الساػَماءَ 
ـَ َرُسوُلَؾ َأفا َعَمْيَنا َخْمَس َصَمَواٍت ِفي َيْوِمَنا َفِبالاػِذي : َقاؿَ ، «َصَدؽَ »: َقاؿَ ، َوَلْيَمِتَنا، َوَزَع

ـَ َرُسػوُلَؾ َأفا َعَمْيَنػا َزَكػاًة ِفػي َأْموَ : َقاؿَ ، «َنَعـْ »: آلماُو َأَمَرَؾ ِبَيَذا  َقاؿَ ، َأْرَسَمؾَ  ، االناػَوَزَعػ
ـَ َرسُ : َقاؿَ ، «َنَعـْ »: آلماُو َأَمَرَؾ ِبَيَذا  َقاؿَ ، َفِبالاِذي َأْرَسَمؾَ : َقاؿَ ، «َصَدؽَ »: َقاؿَ  وُلَؾ َوَزَع

آلماػُو ، َفِبالاػِذي َأْرَسػَمؾَ : َقػاؿَ ، «َصػَدؽَ »: َقػاؿَ ، َأفا َعَمْيَنا َصػْوـَ َشػْيِر َرَمَضػاَف ِفػي َسػَنِتَنا
ـَ َرُسػوُلَؾ َأفا َعَمْيَنػا َحػجا اْلَبْيػِت َمػِف اْسػَتَطاَع ِإَلْيػِو : َقػاؿَ ، «َنَعػـْ »: َأَمَرَؾ ِبَيَذا  َقػاؿَ  َوَزَعػ

ـا َولاػى: َقػاؿَ ، «َدؽَ َصػ»: َقاؿَ ، َسِبياًل  َواَل ، اَل َأِزيػُد َعَمػْيِيفا ، َوالاػِذي َبَعثَػَؾ ِبػاْلَحؽ  : َقػاؿَ ، ثُػ
 كفػي  ػياؽ ىػذا الحػديث( 1) «َلِئْف َصػَدَؽ َلَيػْدُخَمفا اْلَجناػةَ »:  بيالنا َفَقاَؿ ، َأْنُقُص ِمْنُيفا 

كيتأمميػػػا  ْػػػرؼ عمييػػػا،كيت قػػػكاؿ اآلخػػػريف الغربػػػاءألع  ػػػتمكػػػاف ي  رسػػػوؿ انجػػػد مف 
مػا ىػك  كفػي ىػذا الحػديث مي ػان ، لمػا عنػد غيػره مػف عمػـ ك مْرفػةيػان مراع، كيْمؽ عمييا

ر ػمو دعػاة    رسػوؿ اشاىد عمى ما تأثرت بو المجتمْات مف اللكر الذم بْث بو 
  .منظمتيـ كك،كليا إلييـ بقكة الْقؿ كالحؽ كالديف بيف األمـ كىمينتيا عمي اإليي

 
 
 
 

                                                           

دَّثىًني قاؿ: (، 12/رقـ 1/41( مخرجو م مـ في ،حيحو، كتاب اإليماف، باب بياف اإليماف بالل كشرائع الديف، )1) حى
ًد ٍبًف بيكىٍيرو  مَّ ك ٍبفي ميحى ـي ٍبفي اٍلقىاً ـً مىبيك النَّ عىٍمري دَّثىنىا ىىاًش ػٍف مىنىػًس النَّ اًقدي، حى ، عى ػٍف ثىابًػتو مىٍيمىافي ٍبػفي اٍلميًغيػرىًة، عى دَّثىنىا  ي ٍ ًر، حى

اًلؾو  .. ٍبًف مى  " الحديث".   النابيعف ، قىاؿى
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  الثَاِني ْبَحثُ المَ 
 بادؿ الفكري والمعموماتي مع غير المسمميفالتا ضوابط تحقيؽ الحصانة الفكرية في 

، تح،ػػػيف اللػػػرد  الم ػػػمـ فكريػػػان ب ػػػبط عمميػػػة تبػػػادؿ المْمكمػػػات بػػػيف الم ػػػمميف كغيػػػرىـ إفَّ 
للكػرم ح،ػيف االتَّ فْمميػة ، اخمي كالخػارجيتْتبر ق ية ميمة تػتـ عمميػة  ػبطيا عمػى الم ػتكل الػدَّ 

فمي ت من بطة في األخذ فح ب بػؿ فػي  ،الْطاءثنائية من بطة  في األخذ ك   بيالنا الكارد عف 
 الْطاء مي ان. 

ال ي ػػر  حػػرؼ كاليند ػػة كالمغػػات كالريا ػػياتكالماديات بأنكاعيػػاتبػػادؿ عمػػـك العنػػد : فمػػثبلن 
ريْة اإليماف كالشَّ  تبادؿ  كابطك ما لـ تخالؼ الحؽ كالحقيقية كالٌ،كاب، ف كابط ىذا ليس بأحكاليا

 .يفكالد  
، كقػػكع فػػي محػػـرال خػػذ مػػف كػػؿ مػػتقف لػػو مطمػػع فيػػو مػػف غيػػر فت، حيػػاة عمػػـو ال: فػػاألكؿ 

فػػيمكف تبػػادؿ المْمكمػػات فيػػو بػػيف مختمػػؼ الطكائػػؼ كاألفكػػار المختملػػة  ب ػػكابط  ػػيتـ تل،ػػيميا فػػي 
 .ىذا المبحث

 خػػذ إال عػػف مىمػػو ب ػػنده إلػػى م،ػػدره كمنبْػػو ال يعمػػكـ اإليمػػاف كالشَّػػريْة كالػػد يف، : كالثػػاني
ِبِكتَػػاٍب َأَصػػاَبُو ِمػػْف   بػػيالنا َأتَػػى ،  َأفا ُعَمػػَر ْبػػَف اْلَخطاػػابِ ،  َجػػاِبِر ْبػػِف َعْبػػِد اِ  فػػي حػػديثف

ُكػوفَ : َفَغِضػَب َوَقػاؿَ   بػيالنا َفَقػرََأُه َعَمػى ، َبْعِض َأْىِؿ اْلُكتُػبِ  َوالاػِذي ، اْلَخطاػابِ  ِفيَيػا َيػا اْبػفَ  " َأُمَتَيو 
ـْ ِبَيػا َبْيَضػاَء َنِقياػةً  ـْ ِبَحػؽ  َفُتَكػذ ُبوا ِبػوِ ، َنْفِسي ِبَيػِدِه َلَقػْد ِجْئػُتُك ـْ َعػْف َشػْيٍء َفُيْخِبػُروُك َأْو ، اَل َتْسػيَُلوُى

 ( 1)ا َوِسَعُو ِإالا َأْف َيتاِبَعِني "مَ ، َوالاِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلْو َأفا ُموَسى َكاَف َحي ا، ِبَباِطٍؿ َفُتَصد ُقوا ِبوِ 

ؿ الَمْطَمبُ   : يّ اتِ ومَ مُ عْ المَ  ذِ خْ ي األَ ـ فِ يِ سِ فُ نْ أَ  ميفَ مِ سْ المُ  فَ يْ بَ  الِفْكِري   َباُدؿِ التا  َضَواِبطُ : اأَلوا
 .سمميف  مف خالؿ أمور كثيرة أىمياافعة عف المالنا عدـ حجز األفكار  - أ

ي تيػػػدؼ إلػػػى تحقيػػػؽ مىػػػداؼ خا،ػػػة  ت ػػػر م،ػػػمحة اإل ػػػبلـ تَّػػػالمقاكمػػػة األنانيػػػة اللكريػػػة إف 
ِفػي    بػيالنا َأَتْيػُت : َيقُػوؿُ ، َجاِبَر ْبَف َعْبػِد الماػِو َرِضػَي الماػُو َعْنُيَمػا وقد جاء في حديث ،كمىمػو

( 2) "َكَيناػُو َكرَِىَيػا« ا َأَنػاَأنَ »: َفَقاؿَ ، َأَنا: َفُقْمتُ « َمْف َذا»: َفَقاؿَ ، َفَدَقْقُت الَبابَ ، َدْيٍف َكاَف َعَمى َأِبي

                                                           

  (. 31األكؿ،المبحث الثالث، المطمب األكؿ ) اللىٍ،ؿي في  (   بؽ تخريجو1)
ٍف ذىا؟ فىقىاؿى : البخارم، كتاب اال تئذاف، بىابي ًإذىا قىاؿى  (  مخرجو2) ًليًد قاؿ: (، 6250/رقـ 8/55مىنىا، ): مى دَّثىنىا مىبيك الكى حى

ًد ٍبًف الميٍنكىًدًر، قىاؿى  مَّ ٍْبىةي، عىٍف ميحى دَّثىنىا شي ًمًؾ حى ٍبًد المى ـي ٍبفي عى ٍبًد المًَّو : ًىشىا اًبرى ٍبفى عى ٍْتي جى :  النابػي قىػاؿى : ؿي يىقيك  ، ىًم
 " الحديث"
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لػػع عػػف النَّ ي تحجػػز التَّػػاألنانيػػة عنػػد طػػرؽ البػػاب لي ػػت مشػػد مػػف كراىػػة األنانيػػة ب القػػكؿ فكراىيػػة
، كالحؽ القػكيـ، الػذم يحبػو الل اللكر الم تقيـ تقكية إي،اؿي دم إلى  فْدـ حجزىا ، الم مميف
ػػػػػالتَّػػػػػة خيمػػػػػكػػػػػذلؾ مقاكمػػػػػة األفكػػػػػار الدَّ ك ، ورسػػػػػولو عزكجػػػػػؿ  بلح ي ال فائػػػػػدة منيػػػػػا فػػػػػي ال،َّ
الػػكطف كالمػػادة  ي غايتيػػاالتَّػػك ، الْممانيػػة البلدينيػػةكجْيػػة االنتيازيػػة ي تك،ػػؼ بالرَّ التَّ ،كاإل،ػػبلح

: قولػػو تعػػالىيف الحنيػػؼ الػػذم كرد فػػي فمػػف تػػزكؿ ىػػذه ال،ػػلات إال بتحقيػػؽ الػػد  ، فػػي كػػؿ شػػيء
ـَ اهلل ِ] ـُ ِم ََ ـْ َأْح ـُ َفُف َظوُُِدونَ  ِصْبَغَي اهلل ِ َوَم  .. [138: البقرة] [ِصْبَغًي َوَكْح

القػرآف الكػريـ  إلى  أصوؿ  الديف أثناء تبادؿ ىذه األفكار والمعمومات جوعفي الر   الحرص - ب
ُشأقلِ  ]: قاؿ ا تعػاؿفقد  ،النابوية الس نةو  وُه إَِػ اهلل ِ َوافر  ٍء َؾأُردم : اء ػالنَّ ] [َؾنِْن َتـَوَزْظُتْؿ ِِف َءْ

59].  
ْ،ػػب إلػػى مفكػػار مْينػػة التَّ ي تْمػػؿ عمػػى إبػػراز التَّػػ ،امػػةالتا يطرة الفكريػػة االبتعػػاد عػػف الساػػ  - ت

ػ م ممة ت دم إلى تْطيؿ عقكؿو  نكات كمػا حػدث فػي ال َّػ، ْؼ كاليػكافتيكم باألمة إلى ال َّ
ْالجػة كم، مف خبلؿ إيجاد جيػؿ مػف الْممػانييف فػي الْػالـ ،في مجتمْاتنا اإل بلميةاآلخيرة 

بْػػػاد اآلثػػػار الْقائديػػػة كالدينيػػػة عػػػف  ،اس عمػػػى م ػػاس مػػػادمالنَّػػػالق ػػايا اليامػػػة فػػػي حيػػػاة  كام
نلػاؽ ، كرات كاللػتف كاال ػطراباتفأدل ىذا إلػى إشػْاؿ الثَّػ ،يا ة كاالجتماعمخططات ال    كام

 امة.ائمة في  بيؿ األغراض اليدَّ األمكاؿ الطَّ 
 لفكري مع غير المسمميف في األخذ الممعوماتي .بادؿ االتا ضوابط : الثااِني الَمْطَمبُ 

 .ة مف الكفاريني  عدـ تمقي المعمومات الد  : الضابط األوؿ

ـَ ِديفٌ »: قىاؿى  ،َعْف ُمَحماِد ْبِف ِسيِريفَ  كبيذا ، "( 1)«َفاْنُظُروا َعماْف تَْيُخُذوَف ِديَنُكـْ ، ِإفا َىَذا اْلِعْم
فلػػي  ،ينيػػةتػػدلؿ لنػػػػا منيمػػا المرجػػع األكؿ فػػي تمقػػي الْمػػكـ الد    زػػنةالفػػي القػػرالف ك  فػػيف مدلػػة كثيػػرة مي ػػان 

ـَ   حػديث  َأَنػا َفِإناَمػا اُس الناػ َأي َيا َأاَل  َبْعُد، َأماا" : في خطبة قاؿ مف حديث  رسوؿ ا  َزْيِد ْبِف َأْرَق
ُلُيَما: َثَقَمْيفِ  ِفيُكـْ  تَاِرؾٌ  َوَأَنا َفُيِجيَب، َرب ي َرُسوؿُ  َيْيِتيَ  َأفْ  ُيوِشؾُ  َبَشرٌ   ورُ النا وَ  اْلُيَدى ِفيوِ  اِ  ِكتَابُ  َأوا
َـّ مىػؿ ، مف غير الم ػمميفيف الد  بليجكز لنا مخذ ف ،(2) ..". ِبوِ  َواْسَتْمِسُكوا اِ، ِبِكتَابِ  َفُخُذوا ألف ىػ

                                                           

ٍ ػػنىادى ًمػػفى الػػد يًف )1) ًبيػػًع، قػػاؿ: (، 1/14( مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو، المقدمػػة، بىػػابي فػػي مىفَّ اإٍلً ػػدَّثىنىا حى ىػػفي ٍبػػفي الرَّ حى
ػفٍ  ، عى ػٍيؿه ػدَّثىنىا في ى ، كىحى ػدو مَّ ػٍف ميحى ، عى ، كىًىشىػاـو ػٍف مىيزػكبى ، عى ٍيػدو ادي ٍبفي زى مَّ دَّثىنىا حى ػٍف : ًىشىػاـو قىػاؿى  حى ، عى ٍخمىػدي ٍبػفي حي ىػٍيفو ػدَّثىنىا مى كىحى

 ، ًد ٍبًف ً يًريفى مَّ ، عىٍف ميحى  " الحديث َقاؿ" ًىشىاـو
(، 2408/رقػػـ 4/1873) ،بػػاب ف ػػائؿ عمػػي بػػف مبػػي طالػػب ، كتػػاب الل ػػائؿ ،مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو (2)

ػػدَّثىًنيقػػاؿ:  ، ٍبػػفي  زيىىٍيػػري  حى ػػٍربو اعي  حى شيػػجى ،مى  ٍبػػفي  كى ْنػػا ٍخمىػػدو ًمي ػػفً  جى مىيَّػػةى، اٍبػػفً  عى ػػدَّثىنىا: زيىىٍيػػره  قىػػاؿى  عي اًعيؿي  حى ، ٍبػػفي  ًإٍ ػػمى ـى  =ًإٍبػػرىاًىي
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فػػي قكلػػو  ،يـممة مػػنالل عػػز كجػػؿ األمػػة الم ػػر ، كقػػد حػػذَّ  ػػحة ال محالػػة تجػػاه اإل ػػبلـ كمىمػػوالكلػػر كا
ِفؿ مِّ ﴿ :  بحانو

َِ ـْ ِظـِد َأكُػ ًدا مِّ ََ ورًا َح ػ  ـُ ْعِد إِيًَمكُِؽْؿ  َُ ـ  وَكُؽؿ مِّ ـْ َأْهِؾ اْفؽَِتوِب َفْق َيُردم ثٌِر مِّ ـَ ْعأِد َمأو َود   َُ ـ 

ؼم  ُؿ احْلَ َ َْلُ   .[109] كرة البقرة ﴾  َتَبغ 
 ؟!!.خمص مف دينيـالتَّ ف الكيد بيـ ك عقائدىـ ممف يريدك ك فكيؼ يأمف فكر الم مميف 

كغٌيػػركا  ىػػا مػػف بْػػدىـحرفك ي جػػاء بيػػا األنبيػػاء الٌ ػػابقيف فالتَّػػكقػػد ن ػػخ شػػريْتنا اإل ػػبلمية، شػػرائْيـ 
، " َيػا َمْعَشػَر الُمْسػِمِميفَ : َقػاؿَ ، َعْبِد الماِو ْبػِف َعباػاٍس َرِضػَي الماػُو َعْنُيَمػا كقد جاء في حديث ، كبٌدلكا
ـُ الاػِذي ُأْنػِزَؿ َعَمػى َنِبي ػِو ، ْسػيَُلوَف َأْىػَؿ الِكتَػابِ َكْيَؼ تَ  ـْ ، َأْحػَدُث اأَلْخَبػاِر ِبالماػوِ   َوِكتَػاُبُك َتْقَرُءوَنػُو َلػ
ـُ الِكتَػابَ ، ُيَشبْ  ـُ الماُو َأفا َأْىَؿ الِكتَاِب َبداُلوا َما َكَتَب الماػُو َوَغياػُروا ِبَيْيػِديِي ُىػَو ِمػْف : اُلواَفَقػ، َوَقْد َحداَثُك

ـْ ِمَف الِعْمـِ َعْف ُمَساَءَلِتِيـْ ، ِعْنِد الماِو ِلَيْشَتُروا ِبِو َثَمًنا َقِمياًل  ـْ َما َجاَءُك َواَل َوالماػِو َمػا رََأْيَنػا ، َأَفاَل َيْنَياُك
ـْ َعِف الاِذي ُأْنِزَؿ َعَمْيُكـْ  ـْ َرُجاًل َقط  َيْسيَُلُك ِمْنُي
(1 ) 

  .عدـ مخالفة اإلسالـ وشرائعو: انيابط الثا الضا 

يف لكػػػؿ المْمكمػػػات الػػػكاردة لمم ػػػمميف مال يتمقلكىػػػا ىكػػػذا دكف رجػػػكع إلػػػى م،ػػػادر الػػػد   البػػػدى 
 : فبل نخالؼ ديننا مف خبلؿ بْض األمكر مىميا ،الحنيؼ عند مخذ المْمكمات مف الكلار

ف كػاف قػكالن عمميػاشرائْك  ،يفي تناقض ما في الد  التَّ ماٌل يتـ اعتماد مْمكماتيـ    مػف فكثيػر ،ن و حتى كام
ق ػية خمػؽ اإلن ػاف ك ،كالحػؽ الػذم متػى بػو اإل ػبلـ، رؼ عػف م،ػؿ اللطػرةمقكاؿ عمماء الكلار تنحػ

حادث بطريػؽ ، اإلن اف ما ىك إال حيكاف مف جممة الحيكانات ي المف بْ يـ كل نكات عديدة مفَّ التَّ 
يػاه مػف م،ػؿ كاحػد كىػذه مػا ال ، كمنو لمشابيتو القرد، شكء كاالرتقاءالنَّ  يمنع مف يككف قد اشتؽ ىػك كام

كقد كرد مػا يبػيف ،ي تخػالؼ اإل ػبلـ كشػرائْوالتَّػفيذا مثػاؿ مػف المْمكمػات  ،(2) تْرؼ بق ية داركف
، ُموَسػى َأِبػي َعػفْ ففػي الحػديث نيف منػذ الالؼ ال  ػالنَّبكيػة  ال زػنةفي القػرالف ك خمؽ اإلن اف   اأَلْشػَعِري 

 بنػوآَدـَ  فجػاءَ  األرِض، جميػعِ  مػف قبضػيا قبضػةٍ  ِمػف آدـَ  َخَمػؽ ا إفّ  »:  الماػوِ  َرُسوؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ 
 والخبيػُث، والَحْزُف، والسايُؿ، ذلؾ، وبيف واألسوُد، واألبيُض، األحمُر، منيـ جاء: األرض َقْدرِ  عمى

                                                                                                                                                                          

دَّثىًني= ، مىبيك حى يَّافى دَّثىًني حى ، ٍبفي  يىًزيدي  حى يَّػافى ػٍيفي  مىنىػا اٍنطىمىٍقػتي : قىػاؿى  حى ػري   ىػٍبرىةى، ٍبػفي  كىحي،ى ، ٍبػفي  كىعيمى ٍيػدً  ًإلىػى ميٍ ػًمـو ،مى  ٍبػفً  زى ـى  ٍرقىػ
ا مىٍ نىا فىمىمَّ ٍيفه  لىوي  قىاؿى  ًإلىٍيوً  جى ٍيدي  يىا لىًقيتى  لىقىدٍ : حي،ى ٍيرنا زى ـى : كىًثيرن ... قىاؿى  خى  الحديث"": قىاؿى  ..  اِ  َرُسوؿُ  قىا

ػًف الشَّػيادات، بىػابي الى ييٍ ػأىؿي مىٍىػؿي الشَّ (  مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب 1) يٍ الشَّػٍرًؾ عى /رقػـ 3/181ًرىىػا، )يىادىًة كىغى
ٍبػػًد اقػػاؿ:  (،2685 ػػٍف عيبىٍيػػًد المَّػػًو ٍبػػًف عى ، عى ػػًف اٍبػػًف ًشػػيىابو ، عى ػػٍف ييػػكنيسى ، عى ػػدَّثىنىا المٍَّيػػثي ، حى ػػدَّثىنىا يىٍحيىػػى ٍبػػفي بيكىٍيػػرو لمَّػػًو ٍبػػًف حى

ٍبًد المًَّو ٍبًف عىبَّاسو   ." الحديث " :  النابيقىاؿى عف  ،عيٍتبىةى، عىٍف عى
 (.13،14)خلاجي،  داركف، ألميمة نظرية ك قكط  افألنَّ ا م،ؿ :انظر( 2)
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ـْ َمأوءٍ َواهلل ُ ]: فقاؿ تْالى ،كالماء عن،ر في خمؽ اإلن اف ،(1) «والطاي بُ  أٍي ِمأ  ُ أؾ  َدا ـُ : كرالنَّػ] [َخَؾَؼ 
ًُ َُِقأَدي  ]وقد خمقو ا بيديػو ، [.45 َأو َخَؾْؼأ

أُجَد دِ َْ ؾِقُس َمو َمـََعَؽ َأْن َت ُْ كىػذا ، [.75: ]ص   َؿوَل َيو إِ
أورِ ]: فقاؿ تْالى ،يف تحكؿ إلى ،م،اؿ كاللخارالط   وْفَػخ  ـَ ـْ َصْؾَصأوٍل  أوَن ِمأ ََ ْك : الػرحمف] [َخَؾَؼ اْإِ
كقبػؿ  ػنكات قميمػة م ػقطكا  ،اإلن ػاف ؽً ٍمػفػي م،ػؿ خى   ورسػولو عػز كجػؿ  ذا مػا قالػو اللفيػ[، 14

ـ كػؿ مػا يجيئػو مػف مفكػار كافػدة مػف غيػر الم ػمميف فالم مف بالل يحك  ، في الغرب ق ية داركف ىذه
ف كدينػو اكتلػػى بمػا عنػػده  ،فػيف كجػػد فييػا مػػا يغنيػو فػي شػػريْتو ،دينػػويْر ػيا عمػى ف خاللػت ملقػػى كام

 بيا.
 .فكر المسمـ رُ بادؿ المعموماتي يتـ بما ال يضُ التا : الثابط الثا الضا 

عاة مػػف مجػػػؿ كالػػػدز  ،م،ػػمحة الم ػػمميف  مينمػػػا كيجػػدكا ىػػػي معظػػـ بكابػػة يتطرقيػػػا اإل ػػبلـ إفَّ 
 بػبل ان ػباط  ك ،الم ممة مف اال تماع لكؿ ما ىػٌب كدبٌ ْقكؿ حماية ال تح،يف مفكارىـ مف خبلؿ

الػػذم ال افع النَّػػ، افع كاآلمػػفالنَّػػبػػادؿ اللكػػرم كالمْمكمػػاتي التَّ فػػيف مػػف دكاعػػي ىػػذا االن ػػباط ، حػػدكد
ي تػ ثر عمػى التَّػنيػى عػف نقػؿ المْمكمػات   رسػوؿ ا فَّ إحيث  ،ي ر الم مميف حتى فيما بينيـ

 ، اأْلَْسػَمِمي   َبػْرَزةَ  ِبػيأَ  مف حػديثف ،مك تل د عمييـ حياتيـ ك ػْادتيـالم مميف تأثيران مْنكيان  مبيان 
يَمػػػافُ  َيػػػْدُخؿِ  َوَلػػػـْ  ِبِمَسػػػاِنِو، آَمػػػفَ  َمػػػفْ  َمْعَشػػػرَ  َيػػػا»:  الماػػػوِ  َرُسػػػوؿُ  َقػػػاؿَ : َقػػػاؿَ   َتْغتَػػػاُبوا اَل  َقْمَبػػػُو، اإلِْ

لكنػػو يْمػػـ لمنػػػع  ،إف كػػاف الملػػظ خا،ػػان عمػػى م ػػتكل الْبلقػػات بػػيف الم ػػمميفىػػذا  (2)«اْلُمْسػػِمِميفَ 
                                                           

 يزيػدى  مف مي ػدَّده، حػدَّثنا( قػاؿ: 4693 رقػـ/ 4/222)مخرجو مبك داكد في  ننو، اكؿ كتاب ال زنة، بػاب فػي القػدر( 1)
يػػع بػػف رى ػػدَّثاىـ،  ػػْيدو  بػػف كيحيػػى زي ، حػػدَّثنا: قػػاال حى ػػٍف مىبًػػ زيىيػػرو  بػػف قى ػػامةي  حػػدَّثنا عػػكؼه ْىًرم  عى عػػف   ي ميك ىػػى األىٍشػػ

 قاؿ " الحديث" :  النابي
 : تخريج الحديث

محمد فػي م ػنده ك  بمثمو،( 5/1544) الْظمة في يخالشَّ  كمبك، بملظو( 2955رقـ/5/204)  ننو في داكد مبك مخرجو
كحيػػد التَّ كابػػف خزيمػػة فػػي  ( بمثمػػو،6181/ رقػػـ 14/60حيحو )بػػف حبػػاف فػػي ،ػػا( بمثمػػو، ك 19582/رقػػـ 32/353)
( بنحػكه، 3/104ْػيـ فػي الحميػة )( بنحكه، كمخرجػو مبػك ني 6159/ رقـ 26/ 14بف حباف في ،حيحو )اك (، 1/151)

ًميمىةى  مىًبي ٍبفي  كميـ مف طريؽ عىٍكؼي ( بنحكه، 715/ رقـ 2/149كالبييقي في  ننو )  .بو األىٍعرىاًبيز  جى
ػػًديثه  ىىػػذىا» رمػػذمالتَّ  عميػػو حكػػـ لذاتػػو  صػػحي : سػػنادوالحكػػـ عمػػى اال ػػًحيحه  حى ىػػفه  حى (، كقػػاؿ 5/204فػػي  ػػننو) «،ى

،كقػػاؿ األرنػػ كط: إ ػػناد ،ػػحيح فػػي تْميقػػو (1630/رقػػـ 4/173ألحاديػػث ال،ػػحيحة  م ػػمة ااأللبػػاني: ،ػػحيح فػػي 
 (.4/222عمى ال ننلي  نف مبي  داكد)

ػدَّثىنىاؿ: قػا(،4880/ رقػـ 4/270) ،الغيبػة( مخرجو مبي داكد فػي  ػننو، كتػاب األدب، بىػابه ًفػي 2) ػافي  حى  مىبًػي ٍبػفي  عيٍثمى
دَّثىنىا شىٍيبىةى، دي  حى ، ٍبفي  اأٍلىٍ كى اًمرو دَّثىنىا عى ، ٍبفي  بىٍكرً  مىبيك حى يدً  عىفٍ  اأٍلىٍعمىًش، عىفً  عىيَّاشو ًْ ٍبدً  ٍبفً   ى ، ٍبػفً  المَّػوً  عى ٍي و ػرى ػفٍ  جي  مىبًػي عى

 =الحديث" » : الماوِ  َرُسوؿُ  قىاؿى : قىاؿى  ،اأٍلىٍ مىًمي   بىٍرزىةى 
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عمػػى ت ػػريب المْمكمػػات مػػف  المق،ػػكد بػػالمنع ىنػػا مػػا يترتػػبك  ،مػػف غيػػرىـلم ػػمميف  ػػرره عمػػى ا
  . رر باؿ

عنػد   عممية مرنة تركز عمى مخذ ما لػيس مكجػكدان فيي مما عممية األخذ مف غير الم مميف 
حتػػى ال ي ػػتبدؿ الح ػػف ، غيػػر  ػػار فػػي مم شػػأف يخػػص ب،ػػاحبو مك ب ػػرر فػػي مخػػذهالم ػػمميف 

 .بالقبيح
بػػػػكم مف مخػػػػذنا النَّ  ال زػػػػنةكقػػػػد كرد فػػػػي  ،نػػػػا ال نأخػػػػذ قيمػػػػا فقيمنػػػػا ال ت ػػػػاىىكمشػػػػير إلػػػػى من

 .ريْةم بكطة ب كابط  الشَّ البدَّ مٍف تككف المنة ي تأتيو مف اآلخريف التَّ لممْمكمات 
ػػ مف مػػا عنػػده ىػػك  بان بمْمكمػػات اآلخػػر مػػا داـ مكقنػػان أل،ػػؿ بػػالم مف مف ال يتػػأثر  ػػما: ابط الرابػػعالضا
ِتػي َظػاِىِريَف َعَمػػى »: َقػاَؿ َرُسػوُؿ اِ : َقػاؿَ  ، َثْوَبػافَ يث حػدْف مػف، الحػؽ اَل تَػزَاُؿ َطاِئَفػٌة ِمػْف ُأما
ـْ َمْف َخَذَلُيـْ ، اْلَحؽ   ـْ َكَذِلؾَ ، اَل َيُضر ُى  .(1) «َحتاى َيْيِتَي َأْمُر اِ َوُى

                                                                                                                                                                          

 :  تخريج الحديث =
( بملظػو مػف طريػؽ قطبػة، ك 19801/رقػـ 33/40كمي ػان ) ،( بملظػو19776/رقػـ 33/20مخرجو محمد في م نده )

( بملظػػو، ك 1312/رقػػـ 2/336كمخرجػػو الركيػػاني فػػي م ػػنده ) ،( بملظػػو7423/رقػػـ 13/419) مبػػك يْمػػى المك،ػػمي
كالبييقي ،( بملظػػو427/رقػـ 1/26ملظػػو، ك فػي مكػاـ األخػػبلؽ )( ب190/رقػـ 1/99الخرائطػي فػي م ػػاكئ األخػبلؽ )

(، ك بػف مبػي الػدنيا فػي ال،ػمت 21164/رقػـ 10/418( بملظػو، كفػي ال ػنف الكبػرل )117/رقـ 1/48في اآلداب )
عيػاش( ( بملظو كميـ مػف طريػؽ مبػك بكػر بػف عيػاش ككبلىمػا )قطبػة كمبػك بكػر بػف 168/رقـ 1/121كالداب الكبلـ )

 .عف األعمش بو
 جريج.  بف ا عبد بف والحكـ عمى االسناد حسف لذاتو؛ لوجود الراوي سعيد

 بػف ذكػره ك التَّرمػذم لػو ،ػحح: حجػر بػف عنػو قػاؿ ،الث قػات فػي حبػاف ابػف كذكػره مجيػكؿ،: حاتـ مبك حيث قاؿ عنو
 .،دكؽ: تقم ،كىـ ربما ،دكؽ: نافع، كحكـ عميو في التَّقريب م،حاب مف ال ابْة الطَّبقة في المديني

ديؿ ): انظر  (.4/52(، تيذيب التَّيذيب)1/237التَّقريب)(، 1/159الث قات ) ،( 4/36الجرح كالتَّْ
،ػحيح لغيػره فػي تْميقػو عمػى م ػند : كقػاؿ األرنػ كط(، 3/109كقاؿ الْراقي: " إ ناد جيد " في إحياء عمـك الػديف )

 (.7423م ند مبك يْمى )ح ف اإل ناد في تْميقو عمى : (،كقاؿ الداراني19776محمد )
ػػػؽ  الى »: ( مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػػحيحو، كتػػاب اإلمػػارة، بىػػابي قىٍكًلػػػًو 1) مىػػى اٍلحى تًػػػي ظىػػاًىًريفى عى الى تىػػزىاؿي طىاًئلىػػةه ًمػػٍف ميمَّ

الىلىييـٍ  ـٍ مىٍف خى رزىي ًبيػًع الٍ قاؿ: (، 1920/رقـ 9/101، )«يى ي ، كىمىبيػك الرَّ ػكرو يدي ٍبػفي مىٍن،ي ًْ ػ ػدَّثىنىا  ى ، حى يدو ًْ قيتىٍيبىػةي ٍبػفي  ىػ ، كى ْىتىًكػيز
ػٍف ثىٍكبىػافى : قىاليكا ػٍف مىبًػي مىٍ ػمىاءى، عى بىػةى، عى ػٍف مىبًػي ًقبلى ، عى ػٍف مىيزػكبى ، عى ٍيػدو مَّاده كىىيػكى اٍبػفي زى دَّثىنىا حى َرُسػوُؿ اِ  قىػاؿى : ، قىػاؿى حى
 :«"الحديث. 
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لقولػػػو    حبػػة لغيػػػر الم ػػمميفكؿ تبػػادؿ المْمكمػػة مػػػكدة مك مبيػػػماٌل يترتػػب عمػػى قى : بط الخػػػامساالّضػػ
َُوءَ ]: تعالى وُكقا آ ـَ ـْ َحود  اهلل َ َوَرُشقَفُف َوَفْق  وَن َم ِخِر ُيَقادم ْٔ ـَوَءُهْؿ َأْو ٓ َِتُِد َؿْقمًو ُيْمِمـُقَن ُِوهلل ِ َواْفَقْقِم ا ُْ ُهْؿ َأْو َأ

ْؿ    ُْؿ َأْو َظِشَرََتُ َُ  .[22: المجادلة ] [إِْخَقا

 .يفَ مَ مِ سْ المُ  يرِ غَ وَ  ميفَ مِ سْ المُ  يفَ بَ  اءِ طَ ي العَ ي فِ اتِ ومَ مُ عْ المَ  ؿِ ادُ بَ التا  طُ ابِ وَ ضَ : ثااِلثُ ال الَمْطَمبُ 
 . تعالى عوة إلى ابمي  والدا التا ادؿ المعموماتي مع غير المسمميف بالتا األصؿ في : ابط األوؿالضا 

ًْ فِؾـ أوِس ]: وجػؿ  عػزقػاؿ افقػد  ،بميغ كظيلة ىػذه األمػة باالتلػاؽالتَّ ك        أٍي ُأْخِرَجأ ـْأُتْؿ َخأْرَ ُأم  ـُ

ـَ َأْهأُؾ اْفؽَِتأوِب َفَؽأوَن َخأْرً  ـِ اْدُـَْؽِر َوُتْمِمـُقَن ُِوهلل ِ َوَفْق آَم  َوَتـَْفْقَن َظ
ِِ أؿْ َتْلُمُروَن ُِوْدَْعُرو : الؿ عمػراف] [  ا َْلُ

110]. 

عكة إلػى  تكحيػد فػي الػدَّ ، دير المْمكمػاتكبيذا فػيف اإل ػبلـ فػتح البػاب عمػى م،ػراعيو لت،ػ
قامة اللرائض  َلماػا : اْبػَف َعباػاٍس َيقُػوؿُ جاء فػي حػديث  فقد، عمى عبادهتْالى ي فر يا الل التَّ الل كام

ـُ َعَمػى َقػْوـٍ ِمػْف َأْىػ»: ُمَعاَذ ْبَف َجَبٍؿ ِإَلى َنْحػِو َأْىػِؿ الػَيَمِف َقػاَؿ َلػوُ  بيالنا َبَعَث  ، ِؿ الِكتَػابِ ِإناػَؾ َتْقػَد
ػػُدوا الماػػَو َتَعػػاَلى ـْ ِإَلػػى َأْف ُيَوح  َؿ َمػػا تَػػْدُعوُى ـْ َأفا الماػػَو َقػػْد َفػػَرَض ، َفػػِإَذا َعَرفُػػوا َذِلػػؾَ ، َفْمػػَيُكْف َأوا َفػػَيْخِبْرُى

ـْ َوَلْيَمػِتِيـْ  ـْ َخْمَس َصػَمَواٍت ِفػي َيػْوِمِي ـْ َأفا ا، َفػِإَذا َصػماْوا، َعَمْيِي ـْ َزَكػاًة ِفػي َفػَيْخِبْرُى لماػَو اْفتَػَرَض َعَمػْيِي
ـْ َفتُػػَرد  َعَمػػى َفِقيػػرِِىـْ ، َأْمػػَواِلِيـْ  وا ِبػػَذِلَؾ َفُخػػْذ ِمػػْنُيـْ ، ُتْؤَخػػُذ ِمػػْف َغِنػػي ِي ـَ َأْمػػَواِؿ ، َفػػِإَذا َأَقػػر  َوتَػػَوؽا َكػػرَاِئ

 .(1) «اسِ النا 

َلماػا : َقػاؿَ   فمػف حػديث مبػك ىريػرة، ح،يف اللكرم عنػد الػببلغالتَّ النَّبكية  ال زنةقد مثبتت ك 
َكْيػَؼ ُتَقاِتػُؿ : ، َوَكَفَر َمػْف َكَفػَر ِمػَف الَعػَرِب، َفَقػاَؿ ُعَمػُر َوَكاَف َأُبو َبْكٍر     ُتُوف َي َرُسوُؿ الماوِ 

 ِإَلػَو ِإالا الماػُو، َفَمػْف َقاَلَيػا الَ : اَس َحتاػى َيُقولُػواالناػ" ُأِمْرُت َأْف ُأَقاِتػَؿ : اَس  َوَقْد َقاَؿ َرُسوُؿ الماِو النا 
ـَ ِمن ػػي َماَلػػُو َوَنْفَسػػُو ِإالا ِبَحق ػػِو، َوِحَسػػاُبُو َعَمػػى الماػػِو " َفَقػػاؿَ  َؽ َبػػْيَف : َفَقػػْد َعَصػػ َوالماػػِو أَلَُقػػاِتَمفا َمػػْف َفػػرا

اَلِة َوالزاَكاِة، َفِإفا الزاَكاَة َحؽ  الَماِؿ، َوالماػِو َلػْو    َمَنُعػوِني َعَناًقػا َكػاُنوا ُيَؤد وَنَيػا ِإَلػى َرُسػوِؿ الماػِو الصا
ـْ َعَمػػى َمْنِعَيػػا " َقػػاَؿ ُعَمػػُر  ، َفَوالماػػِو َمػػا ُىػػَو ِإالا َأْف َقػػْد َشػػَرَح الماػػُو َصػػْدَر َأِبػػي َبْكػػٍر »: َلَقػػاَتْمُتُي

                                                           

قػػاؿ: (، 7372/رقػػـ 9/114، ) النَّبػػيجػػاء فػػي دعػػاء  كحيػػد، بػػاب مػػاالتَّ ( مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب 1)
يَّػةى،  اًعيؿي ٍبػفي ميمى ػدَّثىنىا ًإٍ ػمى ْىػبلىًء، حى ػدَّثىنىا اللىٍ ػؿي ٍبػفي ال ًد، حى ٍبدي المًَّو ٍبفي مىبًػي األىٍ ػكى دَّثىًني عى ٍبػًد حى ػًد ٍبػًف عى مَّ ػٍف يىٍحيىػى ٍبػًف ميحى عى

ػػػًمعى مىبىػػا ، مىنَّػػوي  ى ػػٍيًليٍّ ، يىقيػػكؿي  المَّػػًو ٍبػػًف ،ى بَّػػاسو ػػٍكلىى اٍبػػػًف عى ، مى بىػػدو ٍْ بَّػػػاسو : مى ٍْتي اٍبػػفى عى ػػًم : رسػػػوؿ ا يىقيػػكؿي عػػف   ى
 "الحديث" 
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الذيف انحرؼ فكرىـ عف اإل بلـ فارتدكا عػف فالقتاؿ قد م،مح ممر الم مميف  ( 1) «َفَعَرْفُت َأناُو الَحؽ  
 ك،حابتو مف بْده.   رسوؿ اشد في عقكليـ كىذا ما فْمو زمكا الرز التَّ دينيـ حتى 

ت،ػػؿ األمػػة إلػػى نشػػر  ت ػػتطيع مف ز كجػػؿعػػعكة إلػػى الل الػػدَّ مال كىػػي كبتحقيػػؽ ىػػذه الغايػػة 
قػػػاؿ الل كمػػػا  الح،ػػػانة اللكريػػػة حينيػػػا تتحقػػػؽ ،رةكعمػػػا ان كرفػػػع شػػػأنو فػػػي األرض إ،ػػػبلح ،اإل ػػػبلـ

ًَ ِرَش ﴿: تْالى ْغ ؾ  َُ ْ َتْػَعْؾ َؾًَم  َؽ َوإِن م  ُِّ ْغ َمو ُأكِزَل إَِفْقَؽ ِمـ ر  ؾِّ َُ ُشقُل  و افر  َ ـَ وفت  َيو َأُّيم  ﴾وسِ افـ  ُف َواهللُّ َيْعِصُؿَؽ ِم
 يفبميغ ليػػذا الػػدَّ التَّ قػػؽ إال بػػفالْ،ػػمة مػػف األفكػػار الغازيػػة كالمنحرفػػة كالغربيػػة ال يتح . [67: المائػػدة]

 : اليالتَّ الذم ات مت دعكتو كمبادئو ب
 .ماحةاليسر والسا : أوالً 

  ،مك إرىػػاؽ كقتػػر فػػي دنيػػاىـمم إحػػراج لمنػػاس فػػي ديػػنيـ    رسػػوؿ انة ال يكجػػد فػػي   يػػ
"إنػػي لػػـ : قػػاؿ، ادع عمػػى المشػػركيف   يػػا رسػػوؿ ا : قيػػؿ،  مػػف حػػديث أبػػي ىريػػرةجػػا كقػػد 
نمػػا بعثػػت رحمػػة".أب أأًي فِْؾَعأأوَدِغَ ]: قػػاؿ ا عزوجػػؿكػػذلؾ   ( 2) عػػث لعانػػًا وا  ٓ  َرَْحَ  [َوَمأأو َأْرَشأأْؾـَوَك إِ
مبػا مك ػى   حينمػا مر ػؿ   رسػوؿ اماحة  ػإلػى النَّبكيػة عكة الػدَّ   ػمات فمػف  .[107: األنبيػاء]

 مىبًػي عػفا بك،ية مػكجزة جامْػة إلى اليمف كقد مك،اىمر ػي الل عنيما  األشْرم  كمْاذ بف جبؿ
 . (3).."..َيس رَا َواَل ُتَعس رَا»: َقاؿَ ،  بيالنا عف  عنيما الل ر ػي مبيو عىفٍ  ،بيٍردىةى،
  .بشيرالتا سييؿ و التا : ثانياً 

 ،(4) «َواَل ُتَنف ػُروا، َوَبش ػُروا»..  : َقػاؿَ ،  بػيالنا َعػِف ،  َأَنػِس ْبػِف َماِلػؾٍ  حػديث جػاء فػي
 .ممتو   رسوؿ اذا ما عمَّـ بو ى

                                                           

ػػاًف قػػاؿ: (، 1399/رقػػـ 2/105( مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ًكتىػػابي الزكػػاة، بىػػابي كجػػكب الزكػػاة )1) ػػدَّثىنىا مىبيػػك اليىمى حى
ْىيٍ  نىا شي ، مىٍخبىرى ـي ٍبفي نىاًفعو كى ، مىفَّ الحى ْيكدو ٍ ػ ٍبػًد المَّػًو ٍبػًف عيٍتبىػةى ٍبػًف مى دَّثىنىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبػفي عى ، حى ًف الززٍىًرم  ٍمزىةى، عى  مىبىػا بي ٍبفي مىًبي حى

ٍيرىةى   "  لحديثا ": َرُسوُؿ الماِو قىاؿى  ..ٍ : قىاؿى  ،ىيرى
/رقػػـ 4/2006عػػف لْػػف الػػدكاب كغيرىػػا، ) يػػيالنَّ ( مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب البػػر كال،ػػمة اآلداب، بػػاب 2)

، قىاالى قاؿ: (، 2599 ، كىاٍبفي مىًبي عيمىرى مَّدي ٍبفي عىبَّادو دَّثىنىا ميحى ، : حى ٍف يىًزيػدى كىىيػكى اٍبػفي كىٍي ىػافى ، عى ًنيىاًف اٍللىزىاًرمَّ ٍْ دَّثىنىا مىٍركىافي يى حى
ٍيرىةى  ٍف مىًبي ىيرى ، عى اًزـو ٍف مىًبي حى  الحديث" ً»: ا  رسوؿ، قىاؿى عف عى

ا ييٍكرىهي ًمفى 3) ػٍف التَّ ( مخرجو البخارم في ،حيحو ًكتىابي اٍلًجيىاًد كىال  يىًر، بىابي مى ػٍرًب، كىعيقيكبىػًة مى نىازيًع كىااًلٍخًتبلىًؼ ًفػي الحى
ى ًإمىامىوي، ) ٍْبىةى، قاؿ: (، 3038/رقـ 4/65عى،ى ًكيعه، عىٍف شي دَّثىنىا كى دَّثىنىا يىٍحيىى، حى ػٍف مىًبيػوً حى يًد ٍبػًف مىبًػي بيػٍردىةى، عى ًْ ػ ، عىٍف  ى

د هً  ًف قىاؿى ،  النابيمىفَّ  ،عىٍف جى ْىاذنا كىمىبىا ميك ىى ًإلىى اليىمى ْىثى مي  "الحديث" .: بى
ػػػافى 4) ػػػا كى ػػػ  النَّبػػػي( مخرجػػػو البخػػػارم فػػػي ،ػػػحيحو ًكتىػػػابي الْمػػػـ، بىػػػابي مى ٍمػػػـً كى ًْ ـٍ ًباٍلمىٍكًعظىػػػًة كىال لييي ػػػكَّ كا، يىتىخى ٍي الى يىٍنًلػػػري
، قىػػاؿى قػػاؿ: (، 69/رقػػـ 1/25) ػػدي ٍبػػفي بىشَّػػارو مَّ ػػدَّثىنىا ميحى ، قىػػاؿى : حى يدو ًْ ػػ ػػدَّثىنىا يىٍحيىػػى ٍبػػفي  ى ٍْبىةي، قىػػاؿى : حى ػػدَّثىنىا شيػػ ػػدَّثىًني مىبيػػك : حى حى

اًلؾو التَّ  ٍف مىنىًس ٍبًف مى ًف يَّاًح، عى  الحديث".»: قىاؿى  ، النابي، عى
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 .فكر الغير ومعالجة تصحي : انيابط الثا الضا 
إلػػػى ،ػػػحيحيا كت ،األفكػػػارطييػػػر عكة المحمديػػػة كػػػاف م ػػػارىا األكؿ ىػػػك تحينمػػػا جػػػاءت الػػػدَّ 

ػ زللػى، تْػالى مْتقػديف منيػا تقػربيـ إلػى الل  األ،ػناـيْبػدكف كػاف الْػرب  حيػث، ميـ كالحػؽاللكر ال َّ
كمنو ال كا طة بيننا كبيف الل  الْبادة البد مف تككف لل كحده الشريؾ لو،كبٌيف ليـ مٌف   بيالنا فجاء 
 فلػي حػديث  م ػارىا  رسػوؿ ا ي كردت ك،ححالتَّ كىذه مكلى األفكار الغير ،حيحة  ،ؿعزكج

  ِمػػَف اأْلَْحَبػػاِر ِإَلػػى َرُسػػوِؿ اِ  َأتَػػى َحْبػػرٌ : الػػتا قَ ( 1) رضػػػي ا عنيػػاُقَتْيَمػػَة ِبْنػػِت َصػػْيِفي  اْلُجَيِنياػػِة 
ـَ اْلَقْوـُ َأْنُتـْ ، َيا ُمَحمادُ : َفَقاؿَ  ـْ ُتْشِرُكوفَ ، ِنْع َتُقولُػوَف : َقػاؿَ ، َوَما َذاَؾ  "، " ُسْبَحاَف اِ : َقاؿَ ، َلْواَل َأناُك

ـْ َواْلَكْعَبةِ  ـا َقػاؿَ َشػ  َفَيْمَيَؿ َرُسوُؿ اِ : التا قَ ، ِإَذا َحَمْفُت َفَمػْف َحَمػَؼ َفْمَيْحِمػْؼ : " ِإناػُو َقػْد َقػاؿَ : ْيًئا ثُػ
ـا َقاؿَ ، ِبَرب  اْلَكْعَبِة " ـَ اْلَقػْوـُ َأْنػُتـْ ، َيا ُمَحمادُ : ُث ـْ َتْجَعمُػوَف ِلماػِو ِنػد ا، ِنْع ، " ُسػْبَحاَف اِ : َقػاؿَ ، َلػْواَل َأناُكػ
ـا َقػاؿَ   َفَيْمَيَؿ َرُسوُؿ اِ : َقاؿَ ، َشاَء اُ َوِشْئتَ َتُقوُلوَف َما : َقاؿَ ، َوَما َذاَؾ  " " ِإناػُو َقػْد : َشػْيًئا ثُػ

ـا ِشْئَت "، َقاؿَ   في ردهئع بكم الراَّ النَّ اىد األ مكب كالشَّ ، (2) َفَمْف َقاَؿ َما َشاَء اُ َفْمَيْفِصْؿ َبْيَنُيَما ُث
كعػػػدـ تْػػػالى  كحدانيػػػة الليػػػدعك إلػػػى  مف    ا رسػػػوؿه فكػػػاف رد، حبػػػار الييػػػكدعمػػػى حبػػػر مػػػف م

  رؾ بو.الش  

                                                           

،ػارية ككانػت مػف الميػاجرات األكؿ ركل عنيػا عبػد الل ألنَّ امػرمة مػف جيينػة كيقػاؿ ا اْلُجَيِنياػةِ  َصػْيِفي   ِبْنتِ  ُقَتْيَمةَ ( 1)
 ( [.8/284اإل،ابة ): ]انظر . بف ي ار

، قىػػاؿى قػػاؿ: (، 27093/رقػـ 45/43( مخرجػو محمػػد فػي م ػػنده، )2) يدو ًْ ػػدَّثىنىا يىٍحيىػى ٍبػػفي  ىػ ْيكدً : حى ٍ ػػ ػدَّثىنىا اٍلمى ، قىػػاؿى حى : مز
يىًنيَّةً  ٍيًليٍّ اٍلجي ٍف قيتىٍيمىةى ًبٍنًت ،ى ، عى ٍبًد الًل ٍبًف يى ىارو دىلي، عىٍف عى اًلدو الجى ٍْبىدي ٍبفي خى دَّثىًني مى  "الحديث" : قاؿ  النَّبيعف  حى

 : تخريج الحديث
 شػرح فػي حػاكمكالطَّ  ،ًكػداـ بف م ْر طريؽ مف بملظو( 986 رقـ/1/545" )كالميمة اليـك عمؿ في  ائيالنَّ  كمخرجو 
 ،كقػػػػاؿ ،ػػػػحيح( بملظػػػػو 7815/رقػػػػـ 4/331الحػػػػاكـ فػػػػي م ػػػػتدركو )بملظػػػػو، ك ( 238 رقػػػػـ/1/219) اآلثػػػػار مشػػػػكؿ

عػف مْبػد بػف ( بملظو مف طريؽ الم ْكدم، ككبلىما )م ػْر كالم ػْكدم( 25/13/5كالطبراني في المْجـ الكبير )
 .خالد بيذا اال ناد

قد علي مػف االخػتبلط فػي  المسعودي ا عبد بف حمفالرا  عبد الراكمك صحي  لذاتو؛ : إسناد الحديثالحكـ عمى و  
 بالككفػة منػو  ػمع كمػف ببغػداد اخػتمط إنما الحديث كثير ثقة : "كثقو ابف مْيف كقاؿ محمد بف حنبؿىذا اال ناد، فقد 

ػره، الخػر يًفػ اخػتمط منػو إال الحػديث، كثيػر ثقة كىافى :  ْد ٍبف"،كقاؿ اجيد ف ماعو كالب،رة  عنػو المتقػدميف كركايػة عيمى
 .،حيحو

اخػتمط  : ثقػة قمػت ،االخػتبلط فبْػد ببغػداد منػو  ػمع مػف مف ك ػابطو مكتػو قبػؿ اخػتمط ،ػدكؽ: قاؿ عنو ابػف حجػر
 ثقة الككفى: الذم قاؿ عنو ابف حجر معبد بف خالدالكوفي ببغداد تنتلي عنو شبية االختبلط في ىذا اال ناد لركاية 

 ( .1/539قريب)التَّ عابد في 
تيػػػذيب الكمػػػاؿ  (،1/72)المختمطػػػيف(، 1/95) الْمػػػؿ ،(672) ركايػػػة لمػػػدارمي (،6/336) ػػػْد ابػػػف طبقػػػات: انظػػر 
 ( . 27093إ ناد ،حيح في تْميقو عمى م ند محمد ): قاؿ األرن كطو، (1/344)قريبالتَّ  (،17/227)
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ي الذم يتـ مف خبللو تل ير األشياء بْيػدة عػف المنطػؽ افً رى الخي  اللكر  سوؿلرا كلقد عال  ا
  بػيالنا َبْيَنػا : َقػاؿَ ،  اْبػِف َعباػاسٍ  فػي حػديثكما ، الْممي نتيجة الْجز كالجيؿ التَّلكيرك  ،ميـال َّ 

َواَل ، َنػػَذَر َأْف َيقُػػوـَ َواَل َيْقُعػػػدَ  ،( 1) َأُبػػػو ِإْسػػرَاِئيؿَ : َفَسػػَيَؿ َعْنػػُو َفَقػػاُلوا، ِإَذا ُىػػَو ِبَرُجػػٍؿ َقػػػاِئـٍ ، َيْخُطػػبُ 
. َفَقاَؿ ، َواَل َيَتَكماـَ ، َيْسَتِظؿا  ـْ َوْلَيْسَتِظؿا َوْلَيْقُعدْ »:  بيالنا َوَيُصوـَ ـا َصوْ ، ُمْرُه َفْمَيَتَكما  ،(2) «َموُ َوْلُيِت

كاىي  ػمف الحػدكد البشػرية النَّػعكة المحمديػة فػي األكامػر ك كفي ىذا داللة عمى  منطقيػة الػدَّ 
إلػػػى  التَّلكيػػػرالي تقػػػكيـ التَّػػػكب( 3)المبػػػاح"  فػػػي ينْقػػػد ال ذرالنَّػػػف كاإلن ػػػانية كعمػػػى قػػػدر ا ػػػتطاعتيا  "

 ي في كؿ شيء حتى في الْبادات . افً رى خي ال التَّلكيري تحلظ  الحياة كاإلن انية لتنجك مف التَّ بلمة ال َّ 

 التَّلكيػركىػك  ،بكم ت،حيح اللكر الذم ينظر إليو عمى غير الحقيقػةالنَّ كقد كرد في الحديث 
َيُيػػوِديٌّ ِبَرُسػػوِؿ  َمػػرا : قػػاؿ، فعػػف َأَنػػَس ْبػػَف َماِلػػؾٍ ، الرد بالمثػػؿكاءبأ ػػمكب راقػػي فيػػو الػػذَّ  طحيال َّػػ
ـُ عَ : َفَقػاؿَ   الماػوِ  " َأتَػْدُروَف َمػػا : َفَقػاَؿ َرُسػوُؿ  الماػِو « َوَعَمْيػؾَ »: َفَقػاَؿ َرُسػوُؿ الماػِو ، َمْيػؾَ الساػا

ـُ َعَمْيَؾ " َقاُلوا: َيُقوُؿ  َقاؿَ  ـْ َأْىػُؿ الِكتَػابِ ، الَ ": َأاَل َنْقُتمُػُو  َقػاؿَ ، َيا َرُسػوَؿ الماػوِ : الساا ـَ َعَمػْيُك ، ِإَذا َسػما
، مػا يحتػاج إليػو شػباب الم ػمميف فػي ع،ػرنا ىػذا مْالجػة فكػر مثػؿ ىػذا ككثيران ( 4) ـْ "َوَعَمْيكُ : َفُقوُلوا

  األمػػر الػػذم ربمػػا بػػكم عػػالالنَّ كاء كلكػػف الػػذَّ ، مػػدعاة  لمقيػػاـ بػػأمكر خطيػػرة كالقتػػؿ التَّلكيػػرف ػػطحية 
 .برد منا ب في القكؿ كما بدم الييكدم  لّرسوؿ ا ي،در منيـ بدافع حبيـ 

عمػػـ بالحقيقػػػة مك  ،كاالنلْػػاالت بػػدكف  ػػبب ،الػػذم يظيػػر بنػػاء عمػػى األحا ػػػيس لكيػػرالتَّ  فَّ مك 
ػػػػػ ػػػػػ   رسػػػػػوؿ افقػػػػػد عالجػػػػػو ،عمػػػػػى الْاطلةحيحة المبنػػػػػي كالمْمكمػػػػػة ال،َّ       حابة حينمػػػػػا مقػػػػػاـلم،َّ

ػػ ،عمػى الغامديػةنػػا الز   حػدَّ    رسػوؿ ا عمييػػا بنػاء عمػى انلْػػاالتيـ  حجػارحابة برمػي األفأخػذ ال،َّ
قػػاؿ َأْقَبػػَؿ َخاِلػػُد ْبػػُف اْلَوِليػػِد   ريػػدة بُ كمػػا فػػي حػػديث ، مػػؽف الخي  ػػحي بف فكػػرىـ بػػرد قػػكم يػػزي  ينيػػة الد  

ـُ َعَمى َوْجَنِة َخاِلٍد َفَسباَيا، ِبَحَجٍر َفَرَمى رَْأَسَيا " َمْياًل : َسباُو ِإيااَىا َفَقاؿَ    بيالنا َفَسِمَع ، َفَنَضَ  الدا

                                                           

 (. 5/336اإل،ابة ): كنيتو.انظرب مشيكر يحٌ ، مف نذر اٌلذم إ رائيؿ مبي ا ـ ىك: قشير ىك( 1)
/رقػػػـ 8/143ذر فيمػػػا اليممػػػؾ كفػػػي مْ،ػػػية، )النَّػػػذكر، بػػػاب النَّػػػ، كتػػػاب األيمػػػاف ك فػػػي ،ػػػحيحو ( مخرجػػو البخػػػارم2)

بَّػػاسو قػػاؿ: (،6470 ػػًف اٍبػػًف عى ػػةى، عى ػػٍف ًعٍكًرمى ، عى ػػدَّثىنىا مىيزػػكبي ، حى ػػدَّثىنىا كيىىٍيػػبه ، حى اًعيؿى ػػدَّثىنىا ميك ىػػى ٍبػػفي ًإٍ ػػمى ، قىػػاؿى عػػف حى
 ." الحديث" :  النابي

 (. 6/163شرح ،حيح البخارم البف بطاؿ ): انظر( 3)
ٍيػػريهي ًب ىػػب  4) ػػرَّضى الػػذ م يز كىغى ( مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب ا ػػتتابة المرتػػديف كالمْانػػديف كقػػتميـ، بىػػابي ًإذىا عى

ر ٍح، نىٍحكى قىٍكًلوً   النابي ـٍ يي،ى لى ـي عى : كى ، )ال َّا نىػا قاؿ: (، 6929/رقـ 9/15مىٍيؾى مَّدي ٍبفي ميقىاًتؿو مىبيػك الحى ىػًف، مىٍخبىرى دَّثىنىا ميحى حى
، قىػػاؿى  اًلػػؾو ٍيػػًد ٍبػػًف مىنىػػًس ٍبػػًف مى ػػاـً ٍبػػًف زى ػػٍف ًىشى ٍْبىةي، عى نىػػا شيػػ ٍبػػدي المَّػػًو، مىٍخبىرى اًلػػؾو : عى ٍْتي مىنىػػسى ٍبػػفى مى ػػًم َرُسػػوُؿ ، يىقيػػكؿي عػػف  ى

 .ديث""الح: الماوِ 
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ْلَوِليِد اَل َتُسباَيا َفَوالاِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَقْد تَاَبػْت َتْوَبػًة َلػْو تَاَبَيػا َصػاِحُب َمْكػٍس َلُغِفػَر َلػُو " َيا َخاِلُد ْبَف ا
 .(1) َفَيَمَر ِبَيا َفَصماى َعَمْيَيا َوُدِفَنتْ 

 القطْػػي الحػػؿ نلػػي فػػي كالمبالغػػة يكيػػؿالتَّ  عمػػى المبنػػي عقبلنػػي غيػػرال التَّلكيػػرح ي،ػػحت ممػػا
مػػػا  فقػػػد كرد فػػػي قػػػكؿ الل تْػػػالى ،شػػػتت الْقمػػػيالتَّ ك ، ث اال ػػػطراباتحػػػدً يي ، فت ػػػخيميا مك لممشػػػاكؿ

فقػػػاؿ الل تْػػالى فػػي كتابػػػو  ،الػػذم بيػػػده كػػؿ شػػي عػػػز كجػػؿ بييمػػػاف عميػػؽ بػػالل التَّلكيػػري ػػبط ىػػذا 
 .[3: الطبلؽ] [ؿد جعؾ اهلل فؽؾ ءء ؿدرا]: الكريـ

 رىػا مػف كلاائؼ فػي حادثػة الطَّػْذيب كالطَّرد التَّ لـ ك بو األ  رسوؿ افلي كقت اشتد عمى 
ات ػػػـ فقػػد  ْمػػيـ، التَّ ،ػػغاران ككبػػاران، كػػاف لػػػو رد مبنػػي ٌّ عمػػى الحكمػػػة بْيػػدان عػػف الغ ػػب كاألنانيػػػة ك 

َعاِئَشَة َرِضػَي  في حديثفرسوؿ ا فحينما جاء جبريؿ إلػى  كعمى مدار دعكتو كحياتو، بالْقبلنية 
، َىْؿ َأَتى َعَمْيَؾ َيْوـٌ َكاَف َأَشػدا ِمػْف َيػْوـِ ُأُحػدٍ :  ِلمناِبي   التا َحداَثْتُو َأناَيا قَ ،  بيالنا  جُ وْ زَ ، الماُو َعْنَيا

ـْ َيْوـَ الَعَقَبةِ ، " َلَقْد َلِقيُت ِمْف َقْوِمِؾ َما َلِقيتُ : َقاؿَ   ِإْذ َعَرْضُت َنْفِسػي َعَمػى، َوَكاَف َأَشدا َما َلِقيُت ِمْنُي
ـْ ُيِجْبِنػي ِإَلػى َمػا َأَرْدتُ ، اْبِف َعْبِد َياِليَؿ ْبػِف َعْبػِد ُكػاَلؿٍ  ـْ ، َفاْنَطَمْقػُت َوَأَنػا َمْيُمػوـٌ َعَمػى َوْجِيػي، َفَمػ َفَمػ
ْرُت َفػػِإَذا ِفيَيػػا َفَنَظػػ، َفػػِإَذا َأَنػػا ِبَسػػَحاَبٍة َقػػْد َأَظماْتِنػػي، َفَرَفْعػػُت رَْأِسػػي(2)َأْسػػَتِفْؽ ِإالا َوَأَنػػا ِبَقػػْرِف الثاَعاِلػػبِ 

َوَقْد َبَعَث ِإَلْيَؾ َمَمَؾ الِجَبػاِؿ ، َوَما َرد وا َعَمْيؾَ ، ِإفا الماَو َقْد َسِمَع َقْوَؿ َقْوِمَؾ َلؾَ : َفَناَداِني َفَقاؿَ ، ِجْبِريؿُ 
ـَ َعَميا ، ِلتَْيُمَرُه ِبَما ِشْئَت ِفيِيـْ  ـا َقا، َفَناَداِني َمَمُؾ الِجَباِؿ َفَسما ، َذِلػَؾ ِفيَمػا ِشػْئتَ ، َفَقػاؿَ ، َيا ُمَحماػدُ : ؿَ ُث

ـُ اأَلْخَشػَبْيفِ  ـْ :  بػيالنا   َفَقػاَؿ  (3) ِإْف ِشْئَت َأْف ُأْطِبَؽ َعَمػْيِي َبػْؿ َأْرُجػو َأْف ُيْخػِرَج الماػُو ِمػْف َأْصػاَلِبِي
عػػدـ تحميػػؿ نل ػػو حديثػػو ىػػذا مي ػػان كقػػد بػػاف فػػي ( 4) اَل ُيْشػػِرُؾ ِبػػِو َشػػْيًئا "، َمػػْف َيْعُبػػُد الماػػَو َوْحػػَدهُ 

ػػالنَّ عػػف  الم ػػ كلية  مػػـ يػػذكر مف  ػػبب عػػدـ ا ػػتجابة ف ،ي مػػر بيػػاالتَّػػمبية فػػي ىػػذه المكاقػػؼ تػػائ  ال َّ

                                                           

ػػ(، 1695/رقػػـ 3/1321، )( مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب، بػػاب مػػف اعتػػرؼ عمػػى نل ػػو بالزنػػا1) دَّثىنىا قػػاؿ: حى
يٍ  ، عىٍف غى اًرًبيز اًرًث اٍلميحى مىى كىىيكى اٍبفي اٍلحى ٍْ دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يى ، حى ًء اٍليىٍمدىاًنيز ْىبلى مَّدي ٍبفي اٍل ػاًمعو الٍ  ؤلفَّ ميحى ، كىىيػكى اٍبػفي جى ػاًرًبيز ميحى

ٍف مىًبيًو، قىاؿى  ٍيدىةى، عى مىٍيمىافى ٍبًف بيرى ، عىٍف  ي ٍرثىدو ٍمقىمىةى ٍبًف مى اًلؾو ًإلىى : عىٍف عى اًعزي ٍبفي مى اءى مى  .: ..." الحديث"فىقىاؿى  ، النابيجى
 .(4/54،اانظر: النياية في الغريب )نىٍجد مىٍىؿي  ًمٍنوي  ييحًرـ مك عو  اٍ ـي قرف الثْالب:  (2)
فً : أٍلىٍخشىبىافً (3) بىبلى ا ًبمىكَّةى، اٍلميًطيلىافً  الجى ، قيبىػٍيس مىبيػك كىيمى ػري بىػؿه  كىىيػكى  كاألٍحمى مىػى كىٍجييػوي  ميٍشػًرؼه  جى ْىػاف عى ْىٍيًق  كاأٍلىٍخشىػبي . قي

بىؿو  كيؿز  ًشفو  جى ًميظً  خى ارىةً  غى  (.2/32انظر: النياية).اٍلًحجى
ػػديكيـٍ  ( مخرجػػو البخػػارم، كتػػاب بػػدء الخمػػؽ، بىػػابي 4) ا : ًإذىا قىػػاؿى مىحى اًء، الًمػػيفى فىكىافىقىػػٍت ًإٍحػػدىاىيمى الًمػػيفى كىالمىبلىًئكىػػةي ًفػػي ال َّػػمى

ـى ًمٍف ذىٍنًبًو، ) ا تىقىدَّ ، قىػاؿى قاؿ: (، 3231/ رقـ4/115األيٍخرىل، غيًلرى لىوي مى نىػا اٍبػفي كىٍىػبو ، مىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييك يػؼى دَّثىنىا عى : حى
نًػي  ، قىػػاؿى مىٍخبىرى ػًف اٍبػػًف ًشػيىابو ، عى ٍكجى : ييػػكنيسي ٍنيىػػا، زى ً ػػيى المَّػوي عى اًئشىػةى رى ػػٍركىةي، مىفَّ عى ػدَّثىًني عي دَّثىتٍػػوي مىنَّيىػا قى  النَّبػيحى  الػػتَّ ، حى
 .الحديث": ِلمناِبي  
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ي كجػب عمػى الػدزعاة التَّػ ،النَّبكيػةالْقبلنيػة  فيذه ىي، ى الء الكلار ىك  ْلو مك عدـ الكفاء بدعكتو
القػػدكة  بيػػا  فػػي ىػػذا الحػػديث مي ػػان  كقػػد ات ػػح، لمْمكمػػاتفػػي تحقيػػؽ غايػػة تبػػادؿ ا، مف يأخػػذكا  بيػػا

شػػتت اللكػػرم التَّ ك  ،فػػي تح،ػػيف فكػػر الم ػػمميف مػػف حػػدكث اال ػػطرابات الْقميػػة الٌرائْػػة فػػيالنَّبكيػػة 
  ػْؼ اليمػةتنلي عف الم مميف نتيجة اال طياد، ل ،القمؽك  يمكف مف تْترييا محا يس اللشؿ يالتَّ 

 .كاإلرادة
 بيؿ ليـ.فت  المجاؿ لمباحثيف عف الحقيقة وتيسير السا  :الثابط الثا الضا 

لػػػى إْػػػرؼ التَّ كفػػػي تبػػػادؿ المْمكمػػػات عمػػػى الم ػػػمميف مف يلتحػػػكا مجػػػاالن لمبػػػاحثيف لمػػػف يريػػػد 
: قػاؿ تعػالىكتي يره عمى  كجو قد ارت اه الل عز كجؿ ليـ  في قرالنو اإل بلـ كحقيقتو بطمب منيـ 

ـِ ] ـَ اْدُْؼِ ُْؿ َؿأْقٌم ٓ  َيْعَؾُؿأَوإِْن َأَحٌد مِّ  ُ ؾِْغُف َمْلَمـَُف َذفَِؽ َُِل ُْ ََلَم اهللِّ َُّؿ  َأ ـَ َؿَع  َْ  [قنَ َغ اْشَتَجوَرَك َؾَلِجْرُه َحت ك َي
 .[6: كبةالتَّ ]

ف محػػػد مػػػف المشػػػركيف الػػػذيف ممرتػػػؾ بقتػػػاليـ : لنبيػػػو يقػػػكؿ الل تْػػػالى ": قػػػاؿ ابػػػف كثيػػػر كام
فأجبػػو إلػػى مطمبػػو حتػػى ي ػػمع كػػبلـ ، ؾ مم ا ػػتأمنؾا ػػتجار ، ليـكمحممػػت لػػؾ ا ػػتباحة نلك ػػيـ كممػػكا

ثػػـ مبمغػػو مأمنػػو ، تقػػيـ بػػو عميػػو حجػػة الل، يفتقػػر ه عميػػو كتػػذكر لػػو شػػيئان مػػف ممػػر الػػد  ، الل مم القػػرالف
مىميػكفى ، )كىك المف م تمر األماف حتى يرجػع إلػى بػبلده كداره كمأمنػو، مم ٍْ ـٍ قىػٍكـه الَّ يى م   م(ذىًلػؾى بًػأىنَّيي

ككػػذلؾ عمػػى كجػػو  ،(1) "يػػف الل كتنتشػػر دعػػكة الل فػػي عبػػادهإنمػػا شػػرعنا ممػػاف مثػػؿ ىػػ الء ليْممػػكا دً 
ككثيػػػركف مكلئػػػؾ الػػػذيف ، لمبػػػاحثيف عػػػف اإل ػػبلـ كالحقيقيػػػة بغيػػػر طمػػػب مػػػنيـ  رسػػػوؿ ايرت ػػيو 

 ليػـ جػاالن فػي كيػؼ نلػتح م  رسوؿ اكقد مخبرنػا  ،يريدكف مْرفة الحقيقة كمييأة فطرتيـ إلى ذلؾ
حينمػا كػاف  ،بيْػةعكة كمراكز الْمػـ اإل ػبلمي كعمػكـ الطَّ حيث دكر الدَّ  ،في عقر دارىـ ليْرفكا الد يف

 . ائؿ إلى ببلد الكلر يدعكىـ إلى اإل بلـر ؿ الكفكد كالبْثات كالرَّ يي 

 بادؿ المعموماتي مع غير المسمميف.التا ميز في تمثيؿ التا مراعاة  : ابعابط الرا الضا 

، يا مشػخاص متميػزكف بأ ػاليب متميػزةالتَّ كعندما تككف األمة قد امتثؿ ممرىا في إي،اؿ ر ػ
ي عززتيػا الْقيػدة اإل ػبلمية التَّػاإل بلمية ت،ؿ إلى غايتيا  بادؿ اللكرم كالمْمكماتالتَّ فيف حيثيات 

لؤلشػػخاص فػػي ميػػز التَّ ممػػا ، ضر م،ػػمحة فػػي األال كخ،ك،ػػان  ،بػػيف البشػػرية جمْػػاءالنَّبكيػػة  ال زػػنةك 
 : ادؿ المْمكماتي في ممكر مىميابالتَّ مثيؿ في التَّ 

 

                                                           

 (.1/308) تل ير القرالف الْظيـ: ( انظر1)
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   .بادؿ  بالمعرفة واإلدراؾالتا تميز المسمـ في عممية  - أ
 فكبلىمػػا، يػػة األىميػػة عنػػد تبػػادؿ المْمكمػػاتفالمْرفػػة كاإلدراؾ لمم ػػمـ المتميػػز ممػػره فػػي غا

دراؾفاالعتقاد كاإليماف كال، في الكجكدمعمى ميمة كظيلية يْتبراف  ك ما يميز المْرفة ، ديف مْرفة كام
  .كفييا ارتلاع لقدر المْركؼ عمى الْارؼ، فييا عمـ كعمؿ مفَّ 

ف لػـ تػدرؾ ذاتػو، " المْرفػة قػد تقػاؿ فيمػا تػدرؾ الثػاره: اغب األصفيانيالرا يقكؿ  كالْمػـ ال  .كام
ػػا كانػػت مْرفتػػو ، لليْمػػـ ا: فػػبلف يْػػرؼ الل كال يقػػاؿ: كليػػذا يقػػاؿ ،يكػػاد يقػػاؿ إال فيمػػا يػػدرؾ ذاتػػو لمَّ

 .(1) ..".تْالى لي ت إال بمْرفة الثاره دكف مْرفة ذاتو
 ،(2)"ئ في الْقؿح،كؿ ،كرة الشَّ ": ة ىيالمْرفإلى مفَّ  يانِ جَ رْ جُ ىذا وقد ذىب اإلماـ الْ 

اًنيمكدىا فقد : مما اإلدراؾك   ٍرجى  .(3) "،كر كالجدؿ كاإلحاطةالتَّ بالْمـ ك " اٍلجي

نيا كفػي اإلدراؾ ي،ػؿ المػرء إلػى فيػـ عمػكـ الػدز ، تحتاج إلى الْقػؿ كالحػكاسفْممية المْرفة  
كالحكار المنظـ  مع غير كالمناقشة  لكر ي تطيع الردَّ لتيف فيك مه كمف اجتمْت بو كمتا ال،  ، كاآلخرة

يػؿ النَّ اإل ػبلـ مك محاكلػة  ف عػف ،ػد  ييبف الغػر ييرد الملكػر  منيْان  لتككف حاجزان ، ليس كغيره الم مميف
كلتكػكف إ ػاءاتو ًلمىػف خالجػو ، قيػكل الْقػؿ عمػى إدراكيػاتْػالى ي جبػؿ الل التَّػكتغييػبى الحقػائؽ ، منو

ٍ ػػػػًف الق،ػػػػد ،يػػػػةالنَّ شػػػػؾه مك لىػػػػٍبس مػػػػع  ػػػػبلمة  ػػػػمـ فكػػػػر األمػػػػة مػػػػف الشَّػػػػ ،كحي طط كاالنحػػػػراؼ كبػػػػذا ي ى
 .بللةكال َّ 

بػكم النَّ كػاف اإلبػداع  سػوؿ ا ر كاألجمؿ منيا في القدكة محمد  ،كحينما اجتمْت ىذه المكا،لات
الذم ك،ؿ بلكره إلى ىذا الْ،ر بْد ملؼ كمربْمائة عاـ بركنؽ كجماؿ يتنا ب مع اإلن انية ركحان 

 .كفكران كمادةن 
 : الحرص عمى الحؽ - ب

قنػػػاع ام  ػػػمميف ىػػػك  بيػػػاف الحػػػؽ، ك مػػػع غيػػػر المي بػػػادؿ المْمكمػػػاتالتَّ األكؿ مػػػف ىػػػذا  الغػػػرض
ذا كاف األمر ىكذا فالحرصتماـ الحجة ام ك ، اآلخريف بو جرد لطمب الحؽ ىك م،ؿ ىاـ التَّ ك  ،عمييـ كام

رؼ احتماؿ ثبكت الحؽ عمى ل ػاف الطَّػ كيمكف تحقيؽ ىذا األ،ؿ حينما يلترض الم مـ  كلك نظريان 

                                                           

 (.180ريْة، )الشَّ الذريْة إلى مكاـر : ( انظر1)
 (.135ْريلات لمجرجاني ): التَّ انظر (2)
 ( 155، 59، 12، 11( المرجع ال ابؽ )3)
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ِِ ُؿأِؾ اهلل ُ]: كقد ظير جميػان فػي قػكؿ الل تْػالى، اآلخر َْر ْٕ أًَمَواِت َوا  َ ـَ اف أ أو َأْو ُؿأْؾ َمأـ َيأْرُزُؿُؽؿ مِّ  َوإِك 

بِغٍ  ْؿ َفَعَذ ُهًدى َأْو ِِف َضََلٍل مم ـُ و  .[ 89: ] بأ [إِي 

كال يجػػكز بػػأم حػػاؿ مػػف األحػػكاؿ  ،ظػػر عػػف الػػذم ينطػػؽ بػػوالنَّ كيجػػب اتبػػاع الحػػؽ ب،ػػرؼ 
أأأـ ٓ  َُّيِأأأ]: قػػػاؿ تعػػػالى، االنحػػراؼ عنػػػو مك رف ػػو أأأؼِّ َأَحأأأؼم َأن ُيت َبأأأَع َأم  أأأِدي إَِػ احْلَ َي إِٓ  َأن َأَؾَؿأأأـ َُّيْ دِّ

 .[39: ]يكنس[ُُّيَْدى

أأأأؼِّ إِٓ  ]: كرفػػػػض الحػػػػؽ لػػػػيس إال  ػػػػبلالن كانحرافػػػػان بػػػػنص القػػػػرالف الكػػػػريـ ْعأأأأَد احْلَ َُ َؾأأأأًَمَذا 

ََلُل   [. 32: ]يكنس.[افض 

إنػو  ،كلػف نجػد معظػـ مػف الحػؽ الػذم بػيف ميػدينا، خا،ة إذا كاف الحؽ ىك عمػـ ينتلػع بػوبك 
، ألنػو الحػؽ بْينػو  يػفابو بقكة في عرض ما لدينا مف عقيدة كعمـ كدً فمنج ،محمد اإل بلـ كدعكة 

مثػػؿ مػػف طمػػب الباطػػؿ  ،كال نخجػػؿ مػػف مخػػذ الحػػؽ مػػف مفػػكاىيـ فػػبل نكػػكف كمػػف طمػػب الحػػؽ فأخطػػأه
ي يتبادليػػا الم ػػممكف مػػع غيػػرىـ ىػػي ف ػػيمة تقػػيـ الحجػػة التَّػػفطمػػب الحػػؽ فػػي المْمكمػػات ، فأدركػػو

ـ  َسَمَمةَ  فلي حديث ،منيا تْالى  عمييـ كال ي تحي الل ـ  ُسَمْيـٍ ِإَلى َرُسوِؿ الماػِو : التا قَ ، ُأ   َجاَءْت ُأ
 .( 1) َيا َرُسوَؿ الماِو ِإفا الماَو اَل َيْسَتْحِيي ِمَف الَحؽ ...": التا َفقَ 

 .راحة والوضوحالصا  - ت
بػػادؿ المْمكمػػات كممثػػؿ الم ػػمميف فػػي ت ،عكةألفَّ اإل ػػبلـ ىػػك الحػػؽ فػػبل يخجػػؿ ،ػػاحب الػػدَّ 

مكؿ دعكتػو   رسػوؿ ا فحينمػا نٌطمػع عمػى  ػيرة ، مف ي،دح بػو كا ػحان ،ػريحان ال يخشػى شػيئان 
 :  رسوؿ ا راحة كقد تمثؿ ىذا في عدة محاديث كاردة عف كاف في غاية ال،َّ 

،ػريح بقػكؿ  ي،ػدح بػالحؽ فػتكمـ مػع قكمػو عند مكؿ يكـ بدم فيو دعكتػو كػاف ،ػريحان : ليؿ األوؿالدا 
ػػا َنَزَلػػتْ : اْبػػِف َعباػػاٍس َرِضػػَي الماػػُو َعْنُيَمػػا َقػػاؿَ فلػػي حػػديث ، ي ػػأليـ عػػف ،ػػدقو بيػػنيـ َوَأْكأأِذْر ]: َلما

َفا   بيالنا َصِعَد ، [214: ]الشْراء [َظِشَرَتَؽ إَْؿَرُِغَ  َيػا ، َيا َبِني ِفْيرٍ »: َفَجَعَؿ ُيَناِدي، َعَمى الصا
ـْ َيْسػَتِطْع َأْف َيْخػُرَج َأْرَسػَؿ َرُسػواًل  -ُقَرْيٍش  ِلُبُطوفِ  -« َبِني َعِدي   َحتاى اْجَتَمُعػوا َفَجَعػَؿ الراُجػُؿ ِإَذا َلػ

ـْ َأفا َخػْياًل ِبػالَواِدي ُتِريػُد َأْف ُتِغيػَر »: َفَقاؿَ ، َفَجاَء َأُبو َلَيٍب َوُقَرْيٌش ، ِلَيْنُظَر َما ُىوَ  ـْ َلْو َأْخَبػْرُتُك َأرََأْيَتُك

                                                           

ػػدي ٍبػػفي قػػاؿ: (، 130/رقػػـ 1/38( مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب الْمػػـ، بػػاب الحيػػاء فػػي الْمػػـ، )1) مَّ ػػدَّثىنىا ميحى حى
، قىاؿى  ْىاًكيىةى، قىاؿى :  ىبلىـو نىا مىبيك مي ـي ٍبفي : مىٍخبىرى دَّثىنىا ًىشىا ٍينىبى اٍبنىًة ميـ   حى ٍف مىًبيًو، عىٍف زى ػمىمىةى  عيٍركىةى، عى ػٍف ميـ   ى مىمىةى، عى : ، قى  ى الػتَّ

مىٍيـو  اءىٍت ميـز  ي : فىقى    َرُسوِؿ الماوِ ًإلىى  ر ي الل عنيا جى  ...." الحديث" التَّ
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ـْ ُمَصػد ِقيا ، ُكـْ َعَميْ  ْبَنػا َعَمْيػَؾ ِإالا ِصػْدًقا، َنَعػـْ : َقػاُلوا« َأُكْنُت ـْ َبػْيَف َيػَدْي »: َقػاؿَ ، َمػا َجرا َفػِإن ي َنػِذيٌر َلُكػ
 .(1) «َعَذاٍب َشِديدٍ 

ػ كانػو فيػوكـ  كتابػو حينمػا مر ػؿ لممػؾ الػرز : انيليؿ الثاػالدا  عػرض دعكتػو كما منػو ،راحة كالك ػكحال،َّ
ـو يخبػره كتػاب إلػى عظػيـ الػر   رسػؿبػف عبػاس رضػي ا عنيمػا أافقد ورد مف حػديث بقػكة، وكدين

ِإَلػى ِىَرْقػَؿ َعِظػيـِ ، ِمْف ُمَحماٍد َعْبِد الماِو َوَرُسػوِلوِ ، " ِبْسـِ الماِو الراْحَمِف الراِحيـِ :  بوضوح تاـ  قولو
وـِ  ـْ َتْسػَمـْ ، َفػِإن ي َأْدُعػوَؾ ِبِدَعاَيػِة اإِلْسػاَلـِ : ا َبْعػدُ َأماػ، َسػاَلـٌ َعَمػى َمػِف اتاَبػَع الُيػَدى، الر  ـْ ، َأْسػِم َوَأْسػِم

ـُ اأَلِريِسي يفَ ، َفِإْف َتَولاْيتَ ، ُيْؤِتَؾ الماُو َأْجَرَؾ َمراَتْيفِ  "    اىد في قكلوكالشَّ ( 2) " َفَعَمْيَؾ ِإْث ـْ ـْ َتْسػَم " َأْسػِم
 .ي لديوالتَّ قكية في عرض الممْكمات  ترغيب كتيديد في الف كاحد ،راحة

كقػػد بػػاف ىػػذا فػػي بيْػػة  ،مػػع م،ػػحابو  رسػػوؿ ا مػػا كػػاف مػػف عظمػػة ،ػػراحة : الػػثليؿ الثا الػػدا 
َجِريػِر ْبػِف َعْبػِد  فلػي حػديثليػـ  رسػوؿ ا حابة مف بداية دخكليـ اإل ػبلـ ألمػكر يك ػحيا ال،َّ 
اَلةِ   َباَيْعُت َرُسوَؿ الماوِ »: َقاؿَ  ، الماوِ  يتَاِء الزاَكاةِ ، َعَمى ِإَقاـِ الصا  ( 3) «ْصِ  ِلُكؿ  ُمْسِمـٍ النا وَ ، َواِ 

 : رحقوة في االحتجاج والطا  - ث

ىػػػذا مطمػػػب ىػػػاـ فػػػي مكا،ػػػلات ممثػػػؿ  الم ػػػمميف فػػػي تبػػػادؿ المْمكمػػػات حتػػػى يظيػػػر  إفَّ 
، نػازؿ عػف ثكابتيػا،احب حؽ بمظير قكم مماـ ظمػـ مفكػارىـ كاعتقػاداتيـ فػبل يتػرنح عػف دينػو مك يت

ابػػف تيميػػة فػػي موضػػع عػػف ىػػذه ث كقػػد تحػػدَّ ، في ػػبب بػػذلؾ حيػػرة كفتنػػة  ألىػػؿ اإل ػػبلـ فػػي ديػػنيـ

                                                           

تى 1) ًشػػيرى [ ]( اخرجػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو، كتػػاب تل ػػير القػػرالف، بىػػابي ]كىمىٍنػػًذٍر عى ػػؾى نىاحى ًبيفى كىاٍخًلػػٍض جى : ْراءالشَّػػؾى األىٍقػػرى
اًنبىؾى ) الفَّ [ 215 ، قىػاؿى قاؿ: (، 4470/رقـ 6/111جى ػدَّثىنىا األىٍعمىػشي ػدَّثىنىا مىبًػي، حى ، حى ٍلًص ٍبًف ًغيىػاثو دَّثىنىا عيمىري ٍبفي حى : حى

ػًف اٍبػػفً  ، عى بىٍيػػرو يًد ٍبػًف جي ًْ ػػ ػٍف  ى ػػرَّةى، عى ك ٍبػفي مي ٍمػػري ػدَّثىًني عى ػػا قىػاؿى  حى ٍنييمى ً ػػيى المَّػوي عى بَّػاسو رى دى : عى ًْ ػػ ػػلىا،   النابػي،ى مىػػى ال،َّ عى
ْىؿى يينىاًدم  ." الحديث": فىجى

قػاؿ: (، 3، رقػـ )( مخرجو البخارم في ،حيحو كتػاب بػدء الػكحي، بػاب كيػؼ كػاف بػدء الػكحي إلػى ر ػكؿ الل 2)
، قىاؿى  ٍبدىافي دَّثىنىا عى ٍبدي المَّوً : حى نىا عى ، قىاؿى : قىاؿى  مىٍخبىرى مَّدو دَّثىنىا ًبٍشري ٍبفي ميحى ، ح كحى ًف الززٍىًرم  ، عى نىا ييكنيسي ٍبدي المًَّو، : مىٍخبىرى نىا عى مىٍخبىرى

، نىٍحػػكىهي قىػػاؿى : قىػػاؿى  ػػًف الززٍىػػًرم  ، عى ػػره ٍْمى مى ، كى نىػػا ييػػكنيسي ػػًف اٍبػػفً : مىٍخبىرى ٍبػػًد المَّػػًو، عى نًػػي عيبىٍيػػدي المَّػػًو ٍبػػفي عى بَّػػاسو  مىٍخبىرى ، قىػػاؿى عى
 : النَّبي

ةي النَّ " الػػػد يفي :  النابػػػي( مخرجػػػو البخػػػارم فػػػي ،ػػػحيحو، كتػػػاب اإليمػػػاف، بىػػػابي قىػػػٍكًؿ 3) ػػػًة : ً،ػػػيحى ًلرى يػػػكًلًو كىأًلىًئمَّ ًلمَّػػػًو كى
ـٍ ) ًتًي امَّ دَّثىنىا مي ىدَّده، قىاؿى قاؿ: (، 57/رقـ 1/21الميٍ ًمًميفى كىعى دَّثىنىا يىٍحيىى، عى : حى ، قىاؿى حى اًعيؿى دَّثىًني قىٍيسي ٍبفي مىًبي : ٍف ًإٍ مى حى

ٍبًد المًَّو  ًريًر ٍبًف عى ، عىٍف جى اًزـو  .الحديث" » :  النابي ، قىاؿى حى
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كال ، مييػز بػيف الحػؽ  كالباطػؿالتَّ ككثيران مػا يْار ػيـ مػف مىػؿ اإل ػبلـ مػف ال يح ػف ": القضية قائالً 
ة  ة الل ، ي تدحض باطميـالتَّ يقيـ الحجَّ  ( 1)فيح،ؿ ب بب ذلؾ فتنة"، مقاميا بر موي التَّ كال يبي ف حجَّ

عميو    مػػف يكػػكف مػػ ىبلن لينت،ػػر  كلكػػف ال يجػػد فْػػبلن ، مػػا يكػػكف مػػ ىبلن لميزيمػػة فالباطػػؿ كثيػػران         
ى مف ت،ػؿ ر ػالة  ػنؿ م ػاليب قكتػو ممػاـ غيػره حتػى يترح كاالحتجاج مف يْػي كػل،احب الطَّ  فبلبدى 

ٍبػػدي الًل ٍبػػفي  ،فػػي ن،ػػيحتو لكلػػده عبػػد ا بػػف الحسػػفكقػػد دعػػا ، س فييػػابٍ اإل ػػبلـ كا ػػحة ال لىػػ قىػػاؿى عى
ػكىاًطًف ": اٍلحى ىػًف الٍبنًػوً  مىػى اٍلكىػبلـً ًبطيػكًؿ اٍلًلٍكػًر ًفػي اٍلمى ٍف عى ًْ ! اٍ ػتى ي تىػٍدعيكؾى ًفييىػا نىٍل يػؾى ًإلىػػى التَّػيىػا بينىػيَّ

طىػػػأي  ػػػرز ًفييىػػػا اٍلخى ػػػاعىاتو يى ي ػػػكىابي ، اٍلقىػػػٍكًؿ  فىػػػًيفَّ ًلٍمقىػػػٍكًؿ  ى ا ػػػتْاف كىػػػذا يْنػػػي إذا  ( 2)"كىال يىٍنلىػػػعي ًفييىػػػا ال،َّ
: وويالناػوقد قػاؿ ، كاقت،ر عمى قدر المق،كد ،الم مـ في قكتو عمى طكؿ اللكر كتدقيقو زاف فيمو

ا ػػػتحب لػػػو مف يقت،ػػػر عمػػػى القػػػدر الػػػذم ال يختػػػؿ بػػػو ، فمػػػف كػػػاف مػػػف مىػػػؿ الليػػػـ كتػػػدقيؽ اللكػػػر"
 .(3) ج المْاني"دبر كا تخراالتَّ المق،كد مف 

 طمب الدليؿ  - ج
ليؿ تقكيـ االعكجاج اللكرم مثنػاء تبػادؿ الم ػمميف المْمكمػات مػع غيػرىـ يحتػاج إلػى الػدَّ  إفَّ          

الكػػافريف بطمػػب  كتْػػالى  ػػبحانو اعتقػػاد كقػػد خاطػػب الل فػػي كػػؿ عمػػؿ ك ، كالحجػػة كالبرىػػاف كاإلقنػػاع
ْرَهوكَ ]: تعالىكما قاؿ  ؿليالدَّ  ُُ ُر َمـ َؿْبِع ُؿْؾ َهوُتقا  ـْ ِعَل َوِذ ُر َمـ م  ـْ  [.24: األنبياء] [ُؽْؿ َهَذا ِذ

مك  ي  ػكاء ادعػى نليػان عً دَّ "دلػت اآليػة عمػى مف الميػ: قاؿ فخر الديف الػرازي فػي تفسػير اآليػة
 .(4) ليؿ كالبرىاف"إثباتا فبل بد لو مف الدَّ 

كىػذا مىػدـ شػيء لمػذىب المقمػديف ): في تفسير اآليػة قػائالً  ( 5) يالِ رَ حَ البقاعي قوؿ الْ كنقؿ 
 .( 6)( مى مف كؿ قكؿ ال برىاف عميو باطؿكدليؿ ع

ػػتػدبر القػرالف كجػػد بك ػكح مف كممػات "البرىػاف" ككمػف  قػد كردت فػػي ، مطاف" ك" الحجػة"" ال ز
كمطالبتػػو ليػػـ  ،مػػع غيػػر الم ػػمميف  بػػيالنا مكا ػػع كثيػػرة منػػو كمْظػػـ ىػػذه اآليػػات تتْمػػؽ بحػػكار 

                                                           

 (.35/13مجمكعة اللتاكم، البف تيمية ): ( انظر1)
 (.12/110بكر الدينكرم ) يالمجال ة كجكاىر الْمـ ألب: ( انظر2)
 (.9/96،97بف حجر )فتح البارم ال: ( انظر3)
 (.4/3ملاتيح الغيب لمرازم ): ( انظر4)
رىال يز ( 5) ًميز  الحى ىفً  مىبيك الحى ػدى  بػفي  عى  مبػي تػراث: ،ػاحب كتػاب (،ىػػ638: المتػكفى) دىليً ػيز ألنَّ ا ًجٍيبًػيز التَّ  حى ىػفو  بػفً  مىٍحمى

رىال ي الح ف  (. 1/24راث لمحرالي ): التَّ ل ير انظرالتَّ  في المراكشي اٍلحى
 (.2/103نظـ الدرر في تنا ب اآليات كال كر لمبقاعي ): ( انظر6)
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 ،كتبريػر مكاقػؼ ليػـ فييػا ق ػايا مثيػرة لمخػبلؼ ،البراىيف إلثبات ما عنػدىـ مػف عقائػدبتقديـ األدلة ك 
ٍ  ]: حيث قاؿ الل تْػالى أغِّ َُ أْؾَطوٍن  َُ أًي ف أْقٓ َيأْلُتقَن َظَؾأْقِفؿ ُِ ُذوا ِمأـ ُدوكِأِف آِْلَ َ : الكيػؼ] [َهُمٓء َؿْقُمـَو اَت 

كتأتي ، رىاف كحجة فيي تافية كمردكدة عمى مىمياي ال دليؿ عمييا كال ت تند إلى بالتَّ فاآلراء  [، 15
ألف   ليؿ في تبادؿ المْمكمات قكة كتح،ػينان للكػر المجتمػع الم ػمـ كممػف المجتمْػاتمىمية طمب الدَّ 

، كممػا يػدلؿ عمػى ذلػؾ، كال رشػيدة بطريقػة  ػرية مكجيػةو  يقة كالدليؿ ىك تداكؿ ألفكار غيػربديؿ الحق
َيػا َنِبػيا : َفُقْمػتُ ، َفَمَرْرَنػا ِبِسػْدَرةٍ ، ِقَبَؿ ُحَنْيفٍ  َخَرَجَنا َمَع َرُسوِؿ اِ : َقاؿَ ،  َعْف َأِبي َواِقٍد الماْيِثي  

ـْ ِبِسػػْدَرةٍ ، اْجَعػػْؿ َلَنػػا َىػػِذِه َذاَت َأْنػػَواٍط َكَمػػا ِلْمُكفاػػاِر َذاُت َأْنػػَواطٍ ، اِ  ، َوَكػػاَف اْلُكفاػػاُر َيُنوُطػػوَف ِسػػاَلَحُي
أو ]: َبُنو ِإْسػرَاِئيَؿ ِلُموَسػى التا َىَذا َكَما قَ ، " اُ َأْكَبرُ :  بيالنا َفَقاَؿ ، ْوَلَياَوَيْعُكُفوَف حَ  اْجَعأْؾ َفـَأو إَِْلً

يً  ْؿ آِْلَ ًَم َْلُ ـْ َتْرَكُبوَف ُسَنَف الاِذيَف ِمْف َقْبِمُكـْ  [138: ]األعراؼ [ـَ  .(1) ِإناُك

فيْتقػدكف فييػا مػاال يْتقػد ، يتبرككف بيػا ىك  تخ،يص شجرةو   رسوؿ ا فما طمبكه مف 
، فبل يجػكز مف يتبػرؾ اإلن ػاف ال بشػجرة كال ب،ػنـ كال بحجػرتْالى  ليقْكا في شرؾ الل، في مخمكؽ

كالبيئػة ، رؾ بػوكعػدـ الش ػ كىذا الطمب كاف م،ادمان لثكابت الْقيدة اإل بلمية ككحدانية الل عػز كجػؿ
مىػٍت انحػراؼ فكػرىـ فػي ىػذا الطمػب  رسػوؿ ا كف فييا مػع ي كاف الم ممكف يْيشالتَّ حية ال،َّ  ْى ج

منكػر عمػييـ كبػيف ليػـ مف    بػيالنا كحينمػا مظيركىػا لقيػادة األمػة المتمثمػة فػي ، يظير لم ػطح فػكران 
أأَتبَِغ َشأأبِقُؾ اْدُْجأأرِ  ]: كمػػا قػػاؿ جػػؿ وعػػال ،بػرؾ باألشػػجار باطػؿالتَّ  َْ ََيأأوِت َوفَِت ْٔ أأُؾ ا أأَذفَِؽ ُكَػصِّ ـَ  [ِمغَ َو
 .  [55:  كرة األنْاـ]

 .بادؿ المعموماتي التا المراعاة المناسبة في : سامِ ابط الخا الضا 

مف يخ ػػع  بػػدى بػػادؿ اللكػػرم لتحقيػؽ الح،ػػانة اللكريػػة  الإف مكا،ػلات المك ػػكع المقتػػرح لمتَّ 
 : لْدة مكا،لات مىميا

                                                           

زَّاًؽ ىػػك ابػػف قػػاؿ: (، 21900/رقػػـ 36/231( مخرجػػو محمػػد فػػي م ػػنده، حػػديث مبػػي كاقػػد الميثػػي، )1) ٍبػػدي الػػرَّ ػػدَّثىنىا عى حى
ػًف الزز  ٍْمىره ابف راشد األىٍزدم الب،ػرم، عى نىا مى ػد ٍبػف م ػمـ ٍبػف شػياب الززٍىػًرٌم،  ٍىػًرم  ىماـ الًحٍميرم ال،نْاني، مىٍخبىرى مَّ ميحى

ٍف مىًبي كىاًقدو المٍَّيًثي   ٍف ً نىاًف ٍبًف مىًبي ً نىافو الد يًمي  )لد لي(، عى  " الحديث" :  النَّبي... قاؿ : قىاؿى  ،عى
 : تخريج الحديث

(  بملظػو، 20763ؽ فػي م،ػنلو )راز ( بملظػو، معبػد الػ20763/ رقػـ 11/369كمخرجو مْمر بف راشد في الجػامع )
( 10/100/11121 ػػائي فػػي ال ػػنف الكبػػرل )النَّ ( بمثمػػو، ك 37/رقػػـ 1/37) ال زػػنةمحمػػد بػػف ن،ػػر المػػركزم فػػي  ك

 .  ( بنحكه، كميـ مف طرؽ عف عبد الرزاؽ بو2/194نزيؿ )التَّ بنحكه، ك البغكم في "مْالـ 
 (.21900يخيف في تْميقو عمى م ند محمد )الشَّ  شرط عمى ،حيح: كقاؿ األرن كط ،لذاتو صحي : واسناد الحديث
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 .ابتةيف الثا قضايا الد  بادؿ مف التا أف ال يكوف موضوع  -ا

فثمػػة م ػػائؿ كق ػػايا ال ، ئادؿ المْمكمػػات مف يخك ػػكا فػػي كػػؿ شػػمػػيس لمم ػػمميف فػػي تبػػف
محدكديػػة الْقػػؿ البشػػرم كعػػدـ ترتػػب مم ثمػػرة  ػػبب ل، يجػػكز الخػػكض فييػػا بػػأم حػػاؿ مػػف األحػػكاؿ

كما كرد بنص محكـ ، ورسولو فيي مح كمة م ا ان بحكـ الل تْالى ، عممية مك عممية مف كرائيا
َٓ ُمْمِمـَأأٍي إَِذا َؿَهأأ اهلل ُ ]: الل تْػػالىحيػػث قػػاؿ ، عممػػاء اإل ػػبلـمجمػػع عمييػػا ك جمػػي  ـٍ َو أأوَن دُِأأْمِم ـَ َوَمأأو 

ـْ َأْمأِرِهؿْ  ُة ِمأ أَرَ
أُؿ اْْلِ اآلخػر غيػر الم ػمـ كػاف ال كػاف فمػك [، 36: األحػزاب] [َوَرُشقُفُف َأْمًرا َأن َيُؽأقَن َْلُ

 وصػفاتو  ك شؾ في كجػكد الل تْػالىمفي ذلؾ   اب ككاف عنده بْض الغبشي مف بيكـ القيامة كالح
مك فػػي تْػػدد  ،مك كجػػكب حجػػاب المػػرمة الم ػػممة ،بػػامك الر   ،فػػي ق ػػية تحػػريـ الخمػػر ومك عػػدـ اقتناعػػ

كال ، فيػػذه مػػف الق ػػايا المثػػارة اليػػـك فػػي ميػػاديف اليجػػـك اللكػػرم، كالجيػػاد فػػي  ػػبيؿ الل ،كجػػاتالزَّ 
عمى  الحديث   يف قائمان بادؿ المْمكماتي بينيـ في الد  التَّ يكف ؾ فمللذ، يمكف الك،كؿ مْيـ إلى نتيجة

قاش في كثير مف الجزئيات المنبثقة مجاؿ لمن   ألنو لك اقتنع باأل،ؿ ال يبؽى   بلـفي م،كؿ ديف اإل 
 .عنو

 : فع واالنتفاعالنا المراعاة المناسبة لمموضوع ب - ح
األمػػػة  تنلػػػعكيبػػػادلكنيـ بمْمكمػػػات  ، مْمكمػػػات إال لينتلْػػػكا  بيػػػافػػػبل يتبػػػادؿ الم ػػػممكف مم  

ـْ : َقػاؿَ ،  َزْيػِد ْبػِف َأْرَقػـَ  جاء في حػديثفقػد، كتنلْيـ ليزيدكا ر،يد رفْة اإل بلـ كمىمو اَل َأقُػوُؿ َلُكػ
ـا ِإن ي َأُعوُذ ِبػَؾ ِمػَف اْلَعْجػزِ »: َكاَف َيُقوؿُ : َيُقوؿُ   ِإالا َكَما َكاَف َرُسوُؿ اِ  ، َواْلُجػْبفِ ، َواْلَكَسػؿِ ، المُي

ـا آِت َنْفِسػي َتْقَواَىػا، َوَعػَذابِ ، َواْلَيَرـِ ، َواْلُبْخؿِ  َأْنػَت َوِلي َيػا ، َوَزك َيػا َأْنػَت َخْيػُر َمػْف َزكااَىػا، اْلَقْبػِر المُيػ
ـا ِإن ي َأُعػوُذ ِبػَؾ ِمػْف ِعْمػـٍ اَل َيْنَفػعُ ، َوَمْواَلَىا َوِمػْف ، ْف َنْفػٍس اَل َتْشػَبعُ َوِمػ، َوِمػْف َقْمػٍب اَل َيْخَشػعُ ، المُي

  .(1) «َدْعَوٍة اَل ُيْسَتَجاُب َلَيا

ـا ِإن ػػي َأُعػػوُذ ِبػػَؾ ِمػػْف ِعْمػػـٍ اَل َيْنَفػػُع "  حػػديث رسػػوؿ ااىد فػػي كالشَّػ  لػػع النَّ كمْنػػى  " المُيػػ
مػف  عػذني" : نػاويمُ ورد فػي شػرح الْ الكارد في نلػي مػا يشػكبو فػي األخػبلؽ كاألعمػاؿ كاألقػكاؿ كمػا 

افع النَّػػكال ميعم مػػو، كال يييػػٌذب األخػػبلؽ كاألعمػػاؿ كاألقػػكاؿ  ألف الْمػػـ ، كال منتلػػع بػػو، عمػػـ ال معمػػؿ بػػو

                                                           

اًء كى 1) ػا التَّ ٍكبىًة كىااًلٍ ػًتٍغلىاًر، بىػابي التَّ ( مخرجو م مـ في ،حيحو، كتاب الذ ٍكًر كىالدزعى ًمػٍف شىػر  مى ػا عيًمػؿى كى ًذ ًمػٍف شىػر  مى ْىػكز
ٍؿ، ) ٍْمى ـٍ يي دَّثىنىا مىبيك بىٍكًر بٍ قاؿ: (، 2722/رقـ 4/2088لى ٍبػًد الًل ٍبػًف حى ػدي ٍبػفي عى مَّ ميحى ، كى ـى اؽي ٍبػفي ًإٍبػرىاًىي ٍ ػحى في مىبًػي شىػٍيبىةى، كىاًم

اؽي  -نيمىٍيرو  ، قىػاؿى ًإٍ ػحى ٍيػرو ػرىافً : كىالمٍَّلػظي اًلٍبػًف نيمى قىػاؿى اآٍلخى نىػا كى ػدَّثىنىا : مىٍخبىرى ٍبػًد الًل ٍبػًف  -حى ػٍف عى ، عى اً،ػـو ػٍف عى ْىاًكيىػةى، عى مىبيػك مي
ػػاًرثً  ػػافى اٍلحى ػػٍف مىبًػػي عيٍثمى ٍيػػًد ٍبػػًف مىٍرقىػػـ النَّ ، كىعى ػػٍف زى ، عى ػػا كىػػافى : ، قىػػاؿى  ى ٍيػػًدم  ـٍ ًإالَّ كىمى : يىقيػػكؿي  َرُسػػوُؿ اِ الى مىقيػػكؿي لىكيػػ

 .الحديث"»
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كيزيػػد فػػي ب،ػػيرة الْبػػد بْيػػكب نل ػػو، كالفػػات ، تبػػارؾ كتْػػالى ىػػك الػػذم يزيػػد فػػي الخػػكؼ مػػف المَّػػو 
 .(1) "نياعممو، كيزٌىد في الدز 

 .فسية وطبيعة المدعويفالنا مراعاة  -
ألننا ال نريد مجػرد القيػاـ بميمػة  ،ْامؿ مْيـالتَّ مف فيـ نل ية المدعكيف حتى ن تطيع  البدى 

ػ، يجابيػةإقػد تنػت  عنيػا إف  كانػت  ػمبية مك ي التَّػاآلثار ذلؾ غيير بؿ ندرس قبؿ التَّ  مبية كنح ػب ال َّ
وقػػد جػػاء فػػي  ،بلـغييػػر دكف ح ػػاب فيػػذا مػػا يتنػػاقض مػػع ركح اإل ػػالتَّ ممػػا مف نبػػدم   ،قبػؿ االيجابيػػة

« َنَعػـْ »: َعػْف الَجػْدِر َأِمػَف الَبْيػِت ُىػَو  َقػاؿَ    بػيالنا  التا سَ : التا قَ ، َعاِئَشَة َرِضَي الماُو َعْنَيا حديث
ـْ ُيػْدِخُموُه ِفػي الَبْيػِت  َقػاؿَ : ُقْمتُ  ـْ َلػ ـُ »: َفَما َلُيػ ػَرْت ِبِيػ ْيُف َباِبػِو َفَمػا َشػ: ُقْمػتُ « َفَقػةُ النا ِإفا َقْوَمػِؾ َقصا

َوَلػػْواَل َأفا َقْوَمػػِؾ َحػػِديٌث ، ِلُيػػْدِخُموا َمػػْف َشػػاُءوا َوَيْمَنُعػػوا َمػػْف َشػػاُءوا، َفَعػػَؿ َذِلػػَؾ َقْوُمػػؾِ »: ُمْرَتِفًعػػا  َقػػاؿَ 
ـْ ِباْلَجاِىِمياػػػةِ  ْلِصػػػَؽ َباَبػػػُو َوَأْف أُ ، َأْف ُأْدِخػػػَؿ الَجػػػْدَر ِفػػػي الَبْيػػػتِ ، َفَيَخػػػاُؼ َأْف ُتْنِكػػػَر ُقمُػػػوُبُيـْ ، َعْيػػػُدُى

 .(2)«ِباأَلْرضِ 

، فمػػـ يقػػـ بيعػػادة بنػػاء البيػػت  راعػػى نل ػية المػػدعكيف فشػػكؿ البيػػت  بػػيالنا  كنمحػظ مػػف ىػػذا مفَّ 
ك ػْو  رسوؿ كبيذا مقرَّ  لقة لمقياـ ببنائو،النَّ ألنيـ كانكا حديثي عيد باإل بلـ، كلـ يكف لديو مف 

 .مع بيانو منو ليس عمى ،كاب قتان كلك م
 .يار األشخاص المناسبيف لتمقي أو تبمي  المعموماتاخت -

كذلػؾ   الييػكد كىي لغػة ،المغة الْبرانيةفي تْمـ    زيد بف ثابت رسوؿ ا كقد اختار 
، كجػػؿ مػػف تحػػريليـ فيمػػا بيػػنيـ كليػػأمف عمػػى كتػػاب الل عػػز ،ليػػأمف عمػػى فكػػر الم ػػمميف مػػف مقػػكاليـ

تقػػاف تبػػادؿ مػػا لػػدييـ مػػف مْمكمػػات إلػػى ال م ػػمميف لي ػػتليدكا كيأخػػذكا حػػذرىـ عمػػى مفكػػارىـ كديػػنيـ كام
: َوَقػػاؿَ ، َفَتَعماْمػػُت َلػػُو ِكتَػاَب َيُيػػودَ   َأَمَرِنػي َرُسػػوُؿ الماػِو :  َقػػاَؿ َزْيػُد ْبػػُف ثَاِبػػتٍ حيػث  ،كمْتقػداتيـ

ـْ َيُمػرا ِبػي، َفَتَعماْمُتوُ « ِإن ي َوالماِو َما آَمُف َيُيوَد َعَمى ِكتَاِبي» َفُكْنػُت ، ِإالا ِنْصػُؼ َشػْيٍر َحتاػى َحَذْقتُػوُ  َفَم
ال يختػػار فػػي كفػػكد الم ػػمميف  رسػػوؿ ا ككػػاف  ( 3) ِإَذا ُكِتػػَب ِإَلْيػػِو"، َأْكتُػػُب َلػػُو ِإَذا َكتَػػَب َوَأْقػػرَُأ َلػػوُ 

                                                           

 (.478/ 5(، )153/ 2فيض القدير، ): ( انظر1)
ػدَّثىنىا قػاؿ: (، 1584/رقـ2/146( مخرجو البخارم، كتاب الح ، باب بياف ف ؿ الكْبة كبنيانيا، )2) ػدَّثىنىا مي ىػدَّده، حى حى

ٍنيىػػػا، قى  ً ػػػيى المَّػػػوي عى ػػػةى رى اًئشى ػػػٍف عى ًد ٍبػػػًف يىًزيػػػدى، عى ػػػًف األىٍ ػػػكى ، عى ْىثي ػػػدَّثىنىا مىٍشػػػ ًص، حى : مىبيػػػك األىٍحػػػكى ػػػالػػػتَّ ػػػٍف   النابػػػي التَّ  ى عى
ٍدًر... الحديث"   الجى

ػدي قاؿ: (، 3645/ رقـ 3/318كاية حديث مىؿ الْمـ، )( مخرجو مبك داكد في  ننو، كتاب الْمـ، باب ر 3) دَّثىنىا مىٍحمى حى
نىػاًد عبػػد ػػدَّثىنىا اٍبػفي مىبًػػي الز  ، حى ػػٍف  ٍبػفي ييػكنيسى ػػٍف مىًبيػًو عبػػد الل" بػف ذكػػكاف القرشػي مبػػك عبػد الػػرحمف المػدني، عى الػرحمف، عى

، قىاؿى  ٍيًد ٍبًف ثىاًبتو ًٍْني اٍبفى زى ةى يى اًرجى ٍيدي : خى  "الحديث" : رسوؿ ا عف  ٍبفي ثىاًبت قىاؿى زى
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، متان جاؿ  الذيف يرتحمكف ليمثمكا اإل بلـ كمىمو لمبادلة غير الم مميف مْمكمات دينيـ إال مفا ؿ الر  
، َوَبُنو َلْحَيافَ ، َوُعَصياةُ ، َوَذْكَوافُ ، َأتَاُه رِْعؿٌ    بيالنا َأفا : َأَنٍس جاء في حديث  ،،كعممان ، كحلظان 

ـْ َقْد َأْسَمُموا ـُ »، َواْسَتَمد وُه َعَمى َقػْوِمِيـْ ، َفَزَعُموا َأناُي  َقػاؿَ ، «ِبَسػْبِعيَف ِمػَف اأَلْنَصػارِ    بػيالنا َفَيَمػداُى
ـُ الُقرااءَ : َأَنٌس  يِي ، َحتاى َبَمُغوا ِبْئَر َمُعوَنػةَ ، َفاْنَطَمُقوا ِبِيـْ ، َياِر َوُيَصم وَف ِبالماْيؿِ النا َيْحِطُبوَف بِ ، ُكناا ُنَسم 

ـْ َوَقَتُموُىـْ   .(1) َوَبِني َلْحَياَف "، َوَذْكَوافَ ، َفَقَنَت َشْيرًا َيْدُعو َعَمى رِْعؿٍ ، َغَدُروا ِبِي
  .وليةمراعاة األعراؼ الد    -

كا،ػػػؿ مػػػف خػػػبلؿ التَّ كليػػػة فػػػي األعػػػراؼ الدز   راعػػػي فييػػػا ر ػػػكؿ الل النَّبكيػػػة  ال زػػػنةكفػػػي 
 َأفْ   بػيالنا  َأرَادَ  َلماػا: َقػاؿَ  َماِلٍؾ، ْبفِ  َأَنسِ  ففي حديث، تكا،ؿ مع غير الم ػمميفاعتماده الخاتـ لم

، ِإَلى َيْكُتبَ  وـِ ٍة، ِمفْ  َخاَتًما  بيالنا  َفاتاَخذَ "  َمْخُتوًما، ِإالا  ِكتَاًبا َيْقَرُءوفَ  الَ  ناُيـْ إِ : َقاُلوا الر   َكَين ي ِفضا
 .(2) «" الماوِ  َرُسوؿُ  ُمَحمادٌ : َوَنْقُشوُ  َوِبيِصِو، ِإَلى َأْنُظرُ 
 مراعاة الحيطة في تبمي  المعمومة. -

                                                                                                                                                                          

بمثمػػو ( 252 رقػػـ/1/147) م ػػتدركو فػػي الحػػاكـك  بمثمػػو،( 2715/ رقػػـ 4/365رمػػذم )التَّ مخرجػػو : تخػػريج الحػػديث
ًديثً   نحكه .( ب،يغة الجـز ب7195/ رقـ 9/76)مف طريؽ عبد الرحمف بف مبي الزناد، بو، كعمقو البخارم  اٍلحى

 مع ما ذكره الْمماء مف مقكاؿ  اليضعفو َعْبد الراْحَمف بف َأبي الزنادكالراكم  ،سف لذاتوحوالحكـ عمى االسناد: 
ًمٌي ٍبف المديني عنو قىاؿقد كى  قػاؿ ك م ػطرب الحػديث، : قاؿ مىٍحمىد ٍبف حنبػؿ، ك كما حدث ببغداد، مف ده البغداديكف: عى

يف ًْ ،: يحيى ٍبف مى قىاؿ مىبيك حاتـ ليس ممف يحت  ًبًو م،حاب الحديث، ليس بشيءو يكتب حديثو، كال يحت  بو، كىك : كى
ػػائي، محػػب إلػػي قىػػاؿ النَّ ى قىػػاؿ بػػف عػػدم ،ال يحػػت  بحديثػػو: كى : قػػاؿ ابػػف حجػػرك كبْػػض مػػا يركيػػو، ال يتػػابع عميػػو، : كى

ومػا حػّدث بالمدينػة فيػو  ،كمػا ذكػر ابػف حجػر صدوؽ تغير حفظو ببغػداد: قمػت، ،دكؽ تغير حلظو لما قدـ بغداد
، وكانػت روايػة الحػديث فػي المدينػة فكػؿ الػرواة مػدنيوف ،-كما بينت فػي التاخػريج-ا قاؿ ابف المديني كم ،صحي 

ػػديؿ الجػػرح (،367) لمن ػػائي (، ال ػػْلاء كالمتػػرككيف1/22الْمػػؿ لئلمػػاـ محمػػد ): انظػػر (، الكامػػؿ فػػي 5/252) كالتَّْ
  (.1/340( التَّقريب )17/95) الكماؿ تيذيب (،2/163ال ْلاء )

ًديثه  كىىىذىا كقاؿالتَّرمذم:  كقاؿ ًحيحه  حى ةً  ًفي مىٍعًرؼي  كىالى  ،ى مزًـ  الرزٍخ،ى ْى ٍيػرى  اٍلًكتىػابً  مىٍىػؿً  ًكتىابىػةً  لىػتى " فػي تْميقػو عمػى ىىػذىا غى
 /(.3/31 ننو)

ًبٍئًر مى 1) ، كى ذىٍككىافى ، كى ًرٍعؿو ، ( مخرجو البخارم في ،حيحو، كتاب المغازم، بىابي غىٍزكىًة الرًَّجيًع، كى ػؿو ػًديًث عى ى ْيكنىػةى، كىحى
اًبًو، ) بىٍيػػبو كىمىٍ،ػػحى ، كىخي اً،ػػـً ٍبػػًف ثىابًػػتو ٍبػػدي قػػاؿ: (، 4096/رقػػـ 5/107كىالقىػػارىًة، كىعى ػػدَّثىنىا عى ، حى اًعيؿى ػػدَّثىنىا ميك ىػػى ٍبػػفي ًإٍ ػػمى حى

، قىاؿى  ؿي دَّثىنىا عىاً،ـه األىٍحكى اًلؾو  التَّ  ى : الكىاًحًد، حى ًف القي مىنىسى ٍبفى مى بلىًة، كذكر عف ، عى  الحديث" ."النابينيكًت ًفي ال،َّ
ينىػًة، بػاب فػي اتخػاذ م( 2) ػا مىرىادى مىٍف يىٍكتيػبى ًإلىػى   النابػيخرجو م ػمـ فػي ،ػحيحو، كتػاب كتػاب الم بىػاًس كىالز  ػا لىمَّ اتىمن خى

ـً  ْىجى مىؼي ٍبفي قاؿ: (،2092/رقـ 3/1656) ،اٍل دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى، كىخى ،  حى ػادو مَّ ػٍف حى ـٍ عى ، كيمزييػ ْىتىًكيز ًبيًع اٍل ، كىمىبيك الرَّ ًىشىاـو
اًلػؾو : قىاؿى يىٍحيىى ػٍف مىنىػًس ٍبًف.مى ، عى يىٍيبو ْىًزيًز ٍبًف ،ي ٍبًد اٍل ، عىٍف عى ٍيدو ادي ٍبفي زى مَّ نىا حى ػا ًمػٍف   النابػي، مىفَّ مىٍخبىرى اتىمن ػذى خى اتَّخى

ةو..." الحديث"   .ًف َّ
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ف كانػػت دعػػكة اإل ػػبلـ ىػػدفيا كػػؿ البشػػرية عمػػى ا ألرض فيػػذا يْنػػي مف اإل ػػبلـ يجػػب مف كام
مف يحلظيػػػا الم ػػػممكف  ح،ػػػيف اللكػػػرم البػػػدى التَّ بْػػػض المْمكمػػػات مػػػف مجػػػؿ  لكػػػف ىنػػػاؾيبمػػػغ كمػػػو، 

جػػػر عمػػػى األفكػػػارالػػػتَّ فػػػيف ىػػػذا لػػػيس مػػػف بػػػاب ، ألنل ػػػيـ فػػػبل يطمْػػػكف عمييػػػا غيػػػرىـ ، حلظ مك الحى
،ػػاعة النَّ كبيػػذه ، فيػػك  مبمػػ  نا،ػػع عرفػػكا الحػػؽألنَّيػػـ إف دخمػػكا اإل ػػبلـ فقػػد كاال ػػترقاؽ اللكػػرم  

: ؿيقػػوتعػػالى ألفا ا ، يأخذكف بػػو ػحػػؽ ك  كػػؿ ،ػغيرة ككبيػػرة دعػػا إليػػو اإل ػمـ فيػػك مفَّ  يػػـ ػيتبيف ل
و] ُد  َؾَلم  َُ و ُجَػوءً  َؾَقْذَهُى  افز  ٌُ  وَس افـ   َيـَْػعُ  َمو َوَأم  ِِ  ِِف  َؾَقْؿُؽ َْر ْٕ  [. 13: ]الرعد [ا
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 الَخاِتَمُظ

 الَخاِتَمةٌ 

لل رب الْالميف بجميع محامده كميا عمى جميع  حمدان ، الحاتالحمدلل الذم تتـ بنْمتو ال،َّ 
ػ، مزيػدهي يػكافي نْمػو كيكػاف حمػدان ، قػوً مٍ نْمو عمينا كعمى جميع خى  بلـ عمػى نبينػا محمػد بلة كال َّػكال،َّ

 ، ،،كبْد، ك،حبو ك مـكعمى اللو 

ن،ػيص عمػى مىػـ التَّ مػع  ،ي ك،ػمت إلييػاالتَّػتػائ  النَّ مبػرز ، معرض في خاتمة الر الةفيني 
 .كفيؽ كال دادالتَّ كم اؿ الل تْالى ، ك،يات الم مؿ القياـ بياالتَّ 

 .تائجالنا : أوالً 
 : إلى نتائج ميمة أبرزىا، توصمت مف  خالؿ ىذه الدراسة

،ػػانةي  – 1  القمػػب  ػػبط عمػػى القػػائـ  اللكػػرم كالبنػػاء اإلعػػداد فػػي  ػػميمة احتػػرازات: ىػػي لكريػػةال الحى
 بالتكحيػػد، كالحيػػاتي الػػديني المْرفػػي الْقمػػي التبػػادؿ ك ػػبط البٌنػػاء، اإليجػػابي التلكيػػر ب ػػابط كالْقػػؿ

 عزعةز  إلى تيدؼ التي،الكافدة المخاللة اللكرية التيارات كتكقي الثبات لتْزيز كغيرىـ، الم مميف بيف
 . الحياة قيـ كتغيير األمكر،

اال ػػػتقامة كاإليجابيػػػة : ي مىميػػػاالتَّػػػالنَّبكيػػػة تتمثػػػؿ الح،ػػػانة اللكريػػػة فػػػي بْػػػض ىػػػذه الملػػػاىيـ  -2
ي التَّػكالمخاللػة الحقيقػة  ،الكقايػة كالحػذر تحمػؿ مْنػى يالتَّػ عكة المحمديػةخػالؼ الػدَّ خاللة كػؿ مػا يي كم

 .حريـالتَّ المنع ك  تحمؿ مْنى

عماؿ الْقػؿ كحلظػو بالتَّ ىي النَّبكية  ال زنةح،يف اللكرم في التَّ نا،ر مىـ ع -3 لقػو بْمػـك التَّ قكل كام
  .قافة الْمميةالثَّ رع مف م،ادرىا األ،يمة ك الشَّ 

يػػػع ابع مػػػف الزَّ النَّػػػحلػػظ اللػػػرد الم ػػػمـ مػػػف االنحػػراؼ اللكػػػرم : لمح،ػػانة اللكريػػػة ىػػػدفيف م ا ػػػيف -4
شكه اللكرم الػذم ي ػتيدؼ الْقيػدة التَّ ك  ،ططلظ المجتمع الم مـ مف الشَّ حك ، يكاتكاتباع االىكاء كالشَّ 

 .معداء اإل بلـ ْف الخارجي مف ابع مف المبلحقة كالطَّ النَّ  ،كاألخبلؽ

ػػفيػػي حى ،  ػػبلمة اللكػػر لئلن ػػانية الم ػػممة تمثػػؿ م ا ػػان جكىريػػان لمػػدعكة اإل ػػبلمية  -5 ر األ ػػاس جى
 .يف مماـ غير الم مميفىي مقياس ىاـ لكؿ ما جاء بو الد  ك ، حيحيف اإل بلمي ال،َّ لنشر الد  

مػف خػبلؿ  ح،ػيف اللكػرمالتَّ  فػي تْزيػزليا مثر ي التَّ اخمية مف مىـ الم ثرات الدَّ ربية اإليمانية التَّ  -6
ػػػ كالْقيػػػدة كحيػػػدالتَّ ،ػػػيف فكػػػر الم ػػػمـ بتح عػػػف  بْيػػػدان  التَّلكيػػػر نمطيػػػة تحديػػػد ك ،حيحةاإل ػػػبلمية ال،َّ
 .يبةالرَّ كاألنانية اتية لذَّ كائب االشَّ 
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 الَخاِتَمُظ

فػي  لمتح،ػيف اللكػرم الػكارد ان تْتبر منكاعمف اقت،اد ك يا ية ك..إلخ، شمكؿ مظاىر الحياة إفَّ  -7
 .النَّبكية  ال زنة

 لكلة مرحمة ميمة لبناء اللكر اإل بلمي الح،يف.مرحمة الطز   -8

ػدفػع إشػارة  فتيبػادر إلػى، قبؿ مف تككف عبلجيةالح،انة اللكرية كقائية  -9 ل ػي النَّ ك  ،رر الْقمػيال َّ
 ...إلخ لتبلفي مخاطرىا. كاالجتماعي

ح،ػيف رجػع األكؿ لمتَّ ىػي المى النَّبكيػة  ال زنةكىي القرالف الكريـ ك ريْة الم،ادر األ،مية في الشَّ  -10
 .اللكرم

  .حيحةة ال،َّ ْقيدة اإل بلميكال مب فكرم يْزز اإلنتماء كاإليمافقافة الْممية الكا ْة مطالثَّ  -11

 ميـ نتيجة لمناعة فكرية قكية ربطت الْقيدة باألخبلؽ.اتي ال َّ كجيو الذَّ التَّ اتية ك قابة الذَّ الرَّ  -12

 .ال َّميـ اللكرمكالْطاء يمكمة يي عف المنكر  ركرة  تحمي الدَّ النَّ األمر بالمْركؼ ك  -13

  .النَّبكية ح،ينة اللكرية التَّ لغاية في ا ركف األ اسدة المجتمْية اإل بلمية بمثابة ياال    -14

اللائ ػية ك  ،ترنك نحك  اإلنتاجيػة، ركة المالية االقت،ادية مغنـ عظيـبكم لمثَّ النَّ كجيو اللكرم التَّ  -15
 .يببالك ب الحبلؿ الطَّ 

كرل ف في ظؿ كجكد الحاكـ الكاحد المتمثؿ لحكـ الشز ح،َّ كم مي بكلة فكر ناالىتماـ ب يا ية الدَّ  -16
ْبلقػػػػات الخارجيػػػػة مػػػػع غيػػػػر كامتثػػػػاؿ عقيػػػػدة الػػػػكالء كالبػػػػراء فػػػػي ال ،اعػػػػةمع كالطَّ عيػػػػة لم َّػػػػزاـ الرَّ التَّػػػػك 

 .الم مميف

كالْبػادة  كحيػدالتَّ بي كجػكد اإلن ػانال تحمػيفي إيجاد عقمية تلكر بشكؿ  ػميـ  النَّبكية الك ائؿ   -18
 .قميد األعمي التَّ طمب الْمـ كنبذ ك 

ػ التَّلكيػرات  عػف النَّػك مكؾ اللكرم كىػال ز  -19 ْ،ػب التَّ ك ، كالخرافػة ،مبية مػع اإلٌمْيػةينحػدر إلػى ال َّ
 .بغير عمـ كاإلقامة في ببلد الكلر لرقة كاتباع اليكل كاإلفتاءالتَّ ة ك كالبدع

المنطقيػة الميتمػة بالْن،ػر الكا ػحة ك النَّبكيػة  يكلة ممار ة االرتقاء اللكرم تكمف في القدكة  -20
 الخالدة.النَّبكية كىي مف الك ائؿ  ،خطيط المحكـالتَّ زاـ التَّ اة ما بينيا مف فركؽ ك كمراع، البشرم

أممي الم ػبكط  يكمػف فييػا ثػراء الْقميػة الم ػممة بيقػيف التَّػظػر النَّ إلى النَّبكية نية ك عكة القرالالدَّ   -21
  . مح اللكرمالتَّ مع حتمية اإلعداد كالقكة ك  ،كمح،كؿو كاف مجيكؿ ،بْد ظف
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 الَخاِتَمُظ

لرقػػػػة كالػػػػكيبلت التَّ االنحػػػػراؼ اللكػػػػرم لكثيػػػػر مػػػػف الم ػػػػمميف عمػػػػى مػػػػدار الْ،ػػػػكر ت ػػػػبب فػػػػي  -22
 .كباتالنَّ ك 

أمػػؿ كنبػػذ االنحػػراؼ ىػػي اعتمػػاد التَّ ظػػر ك النَّ فػػي النَّبكيػػة المرجػػكة فػػي تطبيػػؽ المجػػاالت  ةاللائػػد -23
 منيجية الك طية اللكرية كحماية اللكر مف الغمك.

ػػػبليػػػـ ك  ال زػػػنةبليػػػـ المػػػراد مػػػف القػػػرالف ك  افقػػػالك ػػػطية كاالعتػػػداؿ يتحق -24 حابة الكبػػػار كاألئمػػػة ال،َّ
 .األخيار 

نقػػؿ التَّ ك  ،كمػػؼالتَّ ك  ، اؿمىػػـ م ػػباب االنحػػراؼ اللكػػرم الخػػكض فػػي عػػالـ الػػئلدراؾ مػػع كثػػرة ال زػػ -25
ػ ،بػاللراغ اللكػرم الػذم يبنيػو الجيػؿ ك ػْؼ اإليمػاف ،خيمػةالدَّ  بيف األفكار ػكتنبػذه ال،ز الحة حبة ال،َّ

 .أمؿ الكا ع الم بكط كاالىتماـ بالقيمة اإلن انيةالتَّ المنطقي ك  التَّلكيرك 
كا تخداـ  عتماد المني  المتكامؿ في فيـ اإل بلـا ح،يف اللكرمالتَّ في النَّبكية مىـ المقكمات  -26
 .ركريات الخمسرىيب في تْزيز الحلاظ عمى ال َّ التَّ رغيب ك التَّ 

كال تقػؿ  ،كاألىػكاء ،اتيمقػي الػذَّ جزئي كالحرفي تكمف في فكر فارغ مييػئ لمتَّ إف مشكمة الليـ ال - 27
 .مبي مف الغزك اللكرم الخارجيأثير ال َّ التَّ عف 
ػػػجكع ألىػػػؿ الْمػػػـ  اؿ كاإل تل ػػػار بػػػالرز ال زػػػ - 28 ة لتجنػػػب الكقػػػع فػػػي الليػػػـ الجزئػػػي مك ك ػػػيمة ىامَّ

 .الحرفي
اإلن ػانية  حمايػة الم،ػمحة البيئيػة كالجماعػة الػذم ييػدؼ إلػى  اقد اإليجػابي الػكاقْيالنَّ  التَّلكير -29

 .بكمالنَّ ح،يف اللكرم التَّ نتاج 
جػػارم ال تكمػػف فػػي اال ػػتثمار المػػالي بقػػدر تْزيزىػػا الشػػْكر التَّ ح،ػػيف التَّ اللكريػػة فػػي القيمػػة  -30

نػاء كبنػاء كالثَّ ي ت ػتجمب الحمػد التَّػعميػو كنْمػو  تْػالى الػذاتي  فػي قيمػة الم ػتثمر كمػدل تل ػؿ الل
 .الحياة الكريمة لؤل رة الم ممة 

 ػػيككف  الْنػػؼ ألفَّ الظػػالـ   كلػػيس بػػالْنؼ الم ػػاءلة ك ػػيمة رادعػػة فػػي دحػػض اإلفػػراط اللكػػرم -31
 .ؽ كيحاربولريط اللكرم الذم ييدـ الحالتَّ لمك،كؿ إلى  طريقان 

دكف  ،مى م،حاب المنكرلريط اللكرم  في المجتمْات الم ممة مْظمو نات  عف تْنيؼ عالتَّ  -32
 دكف إرشاد مك تكجيو. تْميميـ مك تركيـ  مطمقان 

بلمة اللكريػػػػة قػػػػكيـ اللكػػػػرم بشػػػػكؿ م ػػػػتمر يْػػػػزز ال َّػػػػالتَّ النَّبكيػػػػة مػػػػف الثػػػػار تطبيػػػػؽ المقكمػػػػات  -33
 .ل يةالنَّ ك 

 ح،يف اللكرم.التَّ تبادؿ المْمكمات مع غير الم مميف بشكؿ م بكط ال تْيؽ  -34
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مػع غيػر بادؿ المْمكماتي التَّ ادرة عنيا في الم ممة كىيمنة القيمة المْمكماتية ال،َّ ىيبة الْقمية  -35
 يـتمػػنْ ْميػػؽ عمييػػاالتَّ ْػػرؼ عمػػى كجيػػات نظػػر اآلخػػريف كتأمميػػا كتقكيميػػا ك التَّ مػػف خػػبلؿ  الم ػػمميف

 .نيةكابت الديعمى ح اب المبادئ كالثَّ المجاممة قارب ك التَّ نازالت ك التَّ الكقكع في منزلؽ تقديـ 
 .خيمة مثؿ الْممانيةافْة م احتيا في حجز األنانية اللكرية كمقاكمة األفكار الدَّ النَّ األفكار  - 36
نشػر  غايتيػا األكلػى ت،دير المْمكمة مف الم مميف ال تْطي مجػاالن لئل ػرار بأحػد الم ػمميف -37
،بلح األرض كعمارتيا باالدَّ    بلح.لخير كال،َّ عكة اإل بلمية كالحلاظ عمى الْن،ر البشرم كام

،لان مػدركا حري،ػان عمػى ر المْمكمات مك تبادليا متَّ يالبد مف يككف الممثؿ اإل بلمي في ت،د -38
كتْكيػر ،ػلك الْقميػة المخاللػة ، ة فػي االحتجػاج كطػرح اآلراءتػك،ريحان بناءن عمى قك  ،الحؽ كا حان 
 .بطمب الدليؿ

 .كتح،ينو ،ة اللكر اإل بلميعالميفي كلية رمزية ىامة مراعاة األعراؼ الدَّ  -39
 .وصياتالتا : ثانياً 

 ػيما المكا ػيع  ،النَّبكيػة ال زػنةرا ة المك ػكعية فػي يو طمبة الْمـ كالباحثيف نحك تْميؽ الد  تكج  -1
 .،الة كتجديد في الف كاحدملما تحممو مف ، المْا،رة

ك بػرام   ا ػاتؿ در خ،،ة تمارس دكرىا في تح،يف اللكػر اإل ػبلمي مػف خػبلإنشاء مراكز متَّ  -2
 .كحمبلت كمنشطة تْزز الح،انة اللكرية اإل بلمية

ػػػػكالقػػػػيـ اعتمػػػػاد منػػػػاى  درا ػػػػية تر ػػػػخ المبػػػػادئ  -3 ، فػػػػي المػػػػدارس كالجامْػػػػاتميمة اإل ػػػػبلمية  ال َّ
 .ف الم،طمحات المشبكىة كالمغمكطةرعية لتنقيتيا مت الشَّ اكت،حيح الملاىيـ كالم،طمح

فييػا كتْريػة  حػاكرالتَّ كمناقشػتيا ك ، قافيػةشػبابنا اللكريػة كالثَّ ْرؼ عمػى اتجاىػات إتاحة اللر،ة لمتَّ   -4
ت النَّػمىميػا المشػاركة عمػى  ،مف خبلؿ ممػكر عػدة ،اللكر الم تكرد المتطرؼ كالمريض اتجاىات

 .ْميقات عمى األقؿالتَّ  فمف خبلؿ ،إف لـ يكف بالمقاالت

يػػػة كالْممانيػػػػة كمنػػػع األفكػػػػار رؽ كالك ػػػائؿ المتاحػػػة لتقػػػػكيض ثقافػػػات اإلباحا ػػػتخداـ جميػػػع الطزػػػػ -5
 .لدحض األفكار اللا دةث إعبلمي م اد بب كذلؾ ،المنحرفة

قامػػػة الػػػدَّ ، الْمػػػؿ عمػػػى إحيػػػاء ر ػػػالة الم ػػػجد كالْنايػػػة بح ػػػف اختيػػػار الخطبػػػاء -6 ركات اللكريػػػػة كام
   .حيحبث اللكر اإل بلمي ال،َّ ل، كجْمو مكانان مركزيان كالمكثلة لرفع قدراتيـ
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 ِفيرست اآليات القرآنية.: أوالً 

 اآليػػػة ـ.
رقـ 
 رقـ الصفحة اآلية

 قرةسورة الب

ُؼقا اهلل َ َواْظَؾُؿقا َأن  اهلل َ َمَع اْدُت ِؼَغ[  .1  28 194 ] َوات 

2.   ﴿ َٓ ـْ َتْرَ  َظـَْؽ اْفَقُفقُد َو أَتُفْؿ ُؿأْؾ إِن  افـ  َوَف َصوَرى َحت ك َتت بَِع ِمؾ 

ْعأَد اف أِذي َجأوءَ  َُ ًَ َأْهأَقاَءُهْؿ  َبْع ـِ ات 
َدى َوَفاِ ـَ ُهَدى اهلل ِ ُهَق اْْلُ َك ِمأ

َٓ َكِصٍر  ـْ َوِيٍّ َو ـَ اهلل ِ ِم  ﴾اْفِعْؾِؿ َمو َفَؽ ِم
12 61 

ـِ اْفَؼْرَيأأِي   .3 ْؿ َظأأ َة اْفَبْحأأِر إِْذ َيْعأأُدوَن ِِف افت أأ]وَاْشأأَلْْلُ ًْ َحأأوِِضَ وَكأأ ـَ ل 

] ًِ ْب  َ  19 65 اف

ٍْ َؾًَم َجأَزاءُ   .4 ِْ اْفؽَِتوِب َوَتْؽُػُروَن َُِبْع ـْ َيْػَعأُؾ  ]َأَؾُتْمِمـُقَن َُِبْع َمأ

وَن إَِػ َأَصأدِّ  ْكَقو َوَيْقَم اْفِؼَقوَمأِي ُيأَردم َقوِة افدم ٓ  ِخْزٌي ِِف احْلَ َذفَِؽ ِمـُْؽْؿ إِ

 اْفَعَذاِب َوَمو اهلل ُ َُِغوؾٍِؾ َظًم  َتْعَؿُؾقَن[

85 114 

ْعأِد إِي﴿   .5 َُ أـ  وَكُؽؿ مِّ ـْ َأْهِؾ اْفؽَِتوِب َفْق َيُردم ثٌِر مِّ ـَ أورًا َود   ػ  ـُ ًَمكُِؽأْؿ 

ؼم  ُؿ احْلَ َ َْلُ ْعِد َمو َتَبغ  َُ ـ  ِفؿ مِّ
َِ ـْ ِظـِد َأكُػ ًدا مِّ ََ  150 109 ﴾ َح

ـُ َفُف َظوُُِدوَن[  .6 ـَ اهلل ِ ِصْبَغًي َوَكْح ـُ ِم ََ ـْ َأْح  149 138 ]ِصْبَغَي اهلل ِ َوَم

ًي َوَشًطو﴿  .7 ْؿ ُأم  ـُ َذفَِؽ َجَعْؾـَو ـَ  110 143 ﴾َو

تَِى ]  .8 َقومُ  ـُ  115 183 [َظَؾْقُؽُؿ افصِّ

ُؽْؿ [   .9 ُِّ ـْ َر  129 198 ]َفْقَس َظَؾْقُؽْؿ ُجـَوٌأ َأْن َتْبَتُغقا َؾْضًَل ِم

أًي َوٓ َتت بُِعأقا ُخُطأَقاِت ]  .10 وؾ  ـَ أْؾِؿ  َِّ ـَ آَمـُقا اْدُخُؾأقا ِِف اف و اف ِذي َ  114 208َيو َأُّيم
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ُف َفُؽْؿ َظُدوٌّ ُمبٌِغ[ ْقَطوِن إِك   افش 

ـْ ِديـُِؽْؿ إِِن اْشَتَطوُظقا[]  .11 ْؿ َظ ـُ و َٓ َيَزاُفقَن ُيَؼوتُِؾقَكُؽْؿ َحت ك َيُردم  34 217 َو

ُروَن[  .12 ُؽْؿ َتَتَػؽ  ُ اهللُّ َفُؽُؿ أَيوِت َفَعؾ  َذفَِؽ ُيبغِّ ـَ [ 219 18 

أأَؽ ُِأأوفْ ﴿  .13 ََ ـْ َيْؽُػأأْر ُِوفط أأوُؽقِت َوُيأأْمِمـ ُِأأوهللِّ َؾَؼأأِد اْشَتْؿ ُعْرَوِة َؾَؿأأ

و  36 256 ﴾اْفُقََّْؼَك َٓ اكِػَصوَم َْلَ

ثِأًرا   .14 ـَ ا  ْؽَؿَي َؾَؼْد ُأوِِتَ َخأْرً
ـْ ُيْمَت احْلِ ـْ َيَشوُء َوَم ْؽَؿَي َم

] ُيْمِِت احْلِ

َْفَبوب[ ْٕ ٓ  ُأوُفق ا ُر إِ ـ   َوَمو َيذ 
269 70 

ْؽَؿيَ ]  .15 ـْ ُيْمَت احْلِ ـْ َيَشوُء َوَم ْؽَؿَي َم
ثِأًرا  ُيْمِِت احْلِ ـَ ا  َؾَؼأْد ُأوِِتَ َخأْرً

َْفَبوِب[ ْٕ ٓ  ُأوُفق ا ُر إِ ـ   َوَمو َيذ 
269 97 

أأًَم َيُؼأأقُم اف أأِذي َيَتَخب ُطأأُف ]  .16 ـَ   ٓ َٓ َيُؼقُمأأقَن إِ أأو  َُ ُؾقَن افرِّ ـُ ـَ َيأأْل اف أأِذي

ـَ اْدَسِّ [ ْقَطوُن ِم  افش 
275 54 

َػأأُروا َوَمأأوُتقا َوُهأأؿْ   .17 ـَ ـَ  أأوٌر ُأوَفاِأأَؽ َظَؾأأْقِفْؿ َفْعـَأأُي اهلل ِ  ]إِن  اف أأِذي ػ  ـُ

ُػ َظـُْفُؿ اْفَعأَذاُب افـ  َواْدَََلئَِؽِي وَ  َٓ َُيَػ  ـَ ؾِقَفو  ِعَغ * َخوفِِدي وِس َأْْجَ

َٓ ُهْؿ ُيـَْظُروَن[  َو

162 ،
163 96 

 سورة اؿ عمراف

ـَ ِف ُؿُؾقِِبِْؿ َزْيأٌغ َؾَقت بُِعأقَن َمأو  .18 و اف ِذي تَِغأوء اْفِػْتـَأِي  ]َؾَلم  ُْ َف ِمـْأُف ا َُ َتَشأو

تَِغوء َتْلِويؾِِف[ ُْ  19 7 َوا

 58 59 ]َوَصوِوْرُهْؿ ِِف إَْمِر[  .19
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ْقـَُؽْؿ[  .20 َُ ْقـَـَو َو َُ َؾَؿٍي َشَقاء  ـَ  145 67 ]ُؿْؾ َيو َأْهَؾ اْفؽَِتوِب َتَعوَفْقْا إَِػ 

21.   َٓ َٓ َيـُْظُر إَِفْقِفْؿ َيْقَم اْفِؼَقوَمِي َو ْؿ َظَذاٌب َأفِقٌؿ[] َو قِفْؿ َوَْلُ ِـّ  96 77  ُيَز

ْقِؾ وَ   .22 ِِ افؾ  ِِ َواْختََِل َْر ْٕ ًَمَواِت َوا  َ َيأوٍت افـ  ]إِن  ِِف َخْؾِؼ اف َٔ َفوِر 

َْفَبوب [ ْٕ ُوِي ا ِٕ 
78 28 

ِِ َوَتـَْفأْقَن َظأ]  .23 ًْ فِؾـ وِس َتْلُمُروَن ُِأوْدَْعُرو ٍي ُأْخِرَج ـُْتْؿ َخْرَ ُأم  ـِ ـُ

ْؿ   ا َْلُ ـَ َأْهُؾ اْفؽَِتوِب َفَؽوَن َخْرً  [اْدُـَْؽِر َوُتْمِمـُقَن ُِوهلل ِ َوَفْق آَم
110 153 

وَن   .24 ـَ ْقَػ  ـَ ِِ َؾوْكُظُروا  َْر ْٕ ُروا ِِف ا َِ ـٌ َؾ ـْ َؿْبؾُِؽْؿ ُشـَ ًْ ِم ]َؿْد َخَؾ

َُِغ[  96 137 َظوؿَِبُي اْدَُؽذِّ

ـْ ـَِتأوٍب َوِحْؽَؿأٍي َُّأأؿ  بقأافـ  وَق َوإِْذ َأَخأَذ اهلل ُ ِمقَثأ﴿   .25 َغ َدَأو آَتْقأُتُؽْؿ ِمأ

ُف َؿوَل َأَأْؿَرْرُتْؿ  ك  ـ  ُِِف َوَفَتـُِْصُ َو َمَعُؽْؿ َفُتْمِمـُ
ٌق دِ ْؿ َرُشقٌل ُمَصدِّ ـُ َجوَء

ي َؿوُفقا َأْؿَرْرَكو َؿوَل َؾوْصأَفُدوا َوَأَكأو َمَعُؽأْؿ  ِ َْ َوَأَخْذُتْؿ َظَذ َذفُِؽْؿ إِ

ْعَد َذفَِؽ َؾُلوَفاَِؽ ُهُؿ اْفَػوِشُؼقنَ  َُ ـْ َتَقػ   ـَ * َؾَؿ وِهِدي ـَ افش   ﴾ ِم

81 ،
82 

32 

ْقِؾ وَ   .26 ِِ افؾ  ِِ َواْختََِل ًَمَواِت َوإَْر  َ َفوِر َٔيأوٍت افـ  ]إِن  ِِف َخْؾِؼ اف

ُروَن اهللَّ ؿَِقومأأًو َوُؿُعأأقدًا وَ  ـُ ـَ َيأأْذ ُْوِي إْفَبأأوِب، اف أأِذي َظأأَذَ ُجـُأأقِِبِْؿ ِّٕ

] ِِ ًَمَواِت َوإَْر  َ ُروَن ِِف َخْؾِؼ اف  َوَيَتَػؽ 
190 18 

ْقِؾ وَ   .27 ِِ افؾ  ِِ َواْختََِل َْر ْٕ ًَمَواِت َوا  َ َيأوٍت افـ  ]إِن  ِِف َخْؾِؼ اف َٔ َفوِر 

َْفَبوِب[ ْٕ ُوِي ا ِٕ 190 28 
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ـ  ]  .28 أأوُؾقَن ُكُشأأقَزُه ِِت ََتَ ـ  ِِف اْدََضأأوِجِع َوافأأَل  ـ  َواْهُجأأُروُه َؾِعُظأأقُه

ـ  َشبِقًَل  ـ  َؾنِْن َأَضْعـَُؽْؿ َؾََل َتْبُغقا َظَؾْقِف ُُقُه  [َواِْضِ
34 131 

ـْ َمَقاِضِعفِ ]  .29 ُؾقَن اْفَؽؾَِؿ َظ ـَ َهوُدوا َُيَرِّ ـَ اف ِذي  117 46 [ِم

ْفـَوُهْؿ ُجُؾقدً   .30 د  َُ ًْ ُجُؾقُدُهْؿ  ًَم َكِضَج ؾ  ـُ َهو []   139 56 ا َؽْرَ

َْمأأِر   .31 ْٕ ُشأأقَل َوُأوِي ا ـَ آَمـُأأقا َأضِقُعأأقا اهلل َ َوَأضِقُعأأقا افر  أأو اف أأِذي َ ]َيوَأُّيم

ـْأأأُتْؿ  ـُ ُشأأأقِل إِْن  وُه إَِػ اهلل ِ َوافر  ٍء َؾأأُردم ِمأأـُْؽْؿ َؾأأأنِْن َتـَأأأوَزْظُتْؿ ِِف َءْ

ِخِر َذفَِؽ  ْٔ ـُ َتْلِويًَل[ ُتْمِمـُقَن ُِوهلل ِ َواْفَقْقِم ا ََ  َخْرٌ َوَأْح
59 31 ،147 ،

149 

وَن   .32 ـَ ] َٓ َتت بُِعقا اَْلَقى، َأْن َتْعِدُفقا َوإِْن َتْؾُقوا َأْو ُتْعِرُضقا، َؾنِن  اهلل َ 

 ًَُِم َتْعَؿُؾقَن َخبًِرا[
135 85 

َل َظَؾْقُؽْؿ ِِف اْفؽَِتأوِب َأْن إَِذا َشأِؿْعُتْؿ آَيأوِت ا  .33 أو ]َوَؿْد َكز  هلل ِ ُيْؽَػأُر ِِبَ

ُؽْؿ  ِه إِك  ٌٍ َؽْرِ و َؾََل َتْؼُعُدوا َمَعُفْؿ َحت ك ََيُقُضقا ِِف َحِدي َتْفَزُأ ِِبَ َْ َوُي

 إًِذا ِمْثُؾُفْؿ  [

140 104 

34.  ] ؼِّ  19 171 ]َيو َأْهَؾ اْفؽَِتوِب َٓ َتْغُؾقْا ِِف ِديـُِؽْؿ َوَٓ َتُؼقُفقْا َظَذ اهللِّ إِٓ  احْلَ

 ة المائدةسور 

ًُ َفُؽُؿ ]  .35 ًُ َظَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل َوَرِضق ًُ َفُؽْؿ ِديـَُؽْؿ َوَأْْتَْؿ َؿْؾ ـْ اْفَقْقَم َأ

ْشََلَم ِديـًو  [اْإِ
3 116 

36.   ِِ َْر ْٕ أأَعْقَن ِِف ا َْ ُُقَن اهلل َ َوَرُشأأقَفُف َوَي أأوِر ـَ َُيَ أأًَم َجأأَزاُء اف أأِذي  132 33] إِك 
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وًدا َأْن ُيَؼت ُؾقا َأْو ُيَصؾ   ََ  [  ُبقا َأوْ َؾ

ـَ اهلل ِ   .37 ًٓ ِم َبو َكَؽو ََ ـَ ًَم َجَزاًء ًَُِم  وِرَؿُي َؾوْؿَطُعقا َأْيِدَُّيُ  َ وِرُق َواف  َ ]َواف

 َواهلل ُ َظِزيٌز َحؽِقٌؿ [
38 54 

ْؿ ]  .38 ـُ ْؿ ِِف َمأو آَتأو ـُ ـْ فَِقْبُؾأَق أًي َواِحأَدًة َوَفؽِأ َعَؾُؽأْؿ ُأم  َوَفْق َصوَء اهلل ُ َْلَ

ـأأُتْؿ ؾِقأأِف َؾو ـُ اِت إَِػ اهلل ِ َمأأْرِجُعُؽْؿ َْجِقًعأأو َؾُقـَبِّأُاُؽْؿ ُِأأًَم  أأْرَ ْشأَتبُِؼقا اْْلَ

َتؾُِػقنَ     [ََتْ
48 142 

ـَ اْفؽَِتأوِب   .39 أْغَ َيَدْيأِف ِمأ َُ ًؿو دَِّأو  ؼِّ ُمَصأدِّ ]َوَأكَزْفـَو إَِفْقَؽ اْفؽَِتوَب ُِأوحْلَ

ْقأـَفُ  َُ ؿ ُِأًَم َأكأَزَل اهللُّ َوَٓ َتت بِأْع َأْهأَقاءُهْؿ َظأًم  َوُمَفْقِؿـًو َظَؾْقِف َؾأوْحُؽؿ 

َظأًي َوِمـَْفوًجأو َوَفأْق َصأوء اهللُّ  ؼِّ فُِؽؾٍّ َجَعْؾـَأو ِمأـُؽْؿ ِْشْ ـَ احْلَ َجوءَك ِم

ًي َواِحَدًة[ َعَؾُؽْؿ ُأم   َْلَ

48 146 

ْقـَُفْؿ ًَُِم َأْكَزَل اهلل ُ َوٓ َتت بِأْع أَ   .40 َُ ْهأَقاَءُهْؿ َواْحأَذْرُهْؿ َأْن ]َوَأِن اْحُؽْؿ 

ِْ َمو َأْكَزَل اهلل ُ إَِفْقَؽ[ ْع َُ ـْ   َيْػتِـُقَك َظ
49 114 

41.   ًَ ْغأ ؾ  َُ ْ َتْػَعأْؾ َؾأًَم  َؽ َوإِن م  ُِّ ْغ َمو ُأكِزَل إَِفْقَؽ ِمـ ر  ؾِّ َُ ُشقُل  و افر  َ َيو َأُّيم

ـَ وفت  ِرَش   154 67 ﴾وسِ افـ  ُف َواهللُّ َيْعِصُؿَؽ ِم

[]ؿُ   .42 َٓ َتْغُؾقا ِِف ِديـُِؽْؿ َؽْرَ احَلؼِّ  109 77 ْؾ َيو َأْهَؾ افؽَِتوِب 

َٓ َتْعَتُدوا   .43 ُمقا َضقَِّبوِت َمو َأَحؾ  اهلل ُ َفُؽْؿ َو رِّ َٓ ُُتَ ـَ آَمـُقا  و اف ِذي َ ] َيوَأُّيم

] ـَ َٓ َُيِىم اْدُْعَتِدي  إِن  اهلل َ 
87 121 

ـَ آ  .44 و اف ِذي َ ْؿ[]َيو َأُّيم ـُ ْم َُ ـْ َأْصَقوَء إِْن ُتْبَد َفُؽْؿ َت َلُفقا َظ َْ َٓ َت  102 101 َمـُقا 
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 سورة االنعاـ

َتبَِغ َشبِقُؾ اْدُْجِرِمَغ[  .45 َْ ََيوِت َوفَِت ْٔ ُؾ ا َذفَِؽ ُكَػصِّ ـَ  163 55 ] َو

ُْؿ ُُِظْؾٍؿ[  .46 َُ قا إِيًَم َُ ـَ آَمـُقا َوَمْ َيْؾبِ  120 82 ]اف ِذي

ـْ ِظْؾٍؿ َؾُتْخِرُجقُه َفـَو[]ُؿْؾ َهْؾ ظِ   .47 ؿ مِّ ـُ  17 148 ـَد

بُِعقُه  ]  .48 َتِؼقًًم َؾوت  َْ اضِل ُم َ
َِ  20 153     َوَأن  َهَذا 

 سورة االعراؼ

ًي[  .49 ْؿ آِْلَ ًَم َْلُ ـَ و   163 138 ]اْجَعْؾ َفـَو إَِْلً

ُروَن[  .50 ُفْؿ َيَتَػؽ   18 176 ]َؾوْؿُصِص اْفَؼَصَص َفَعؾ 

 سورة االنفاؿ

وا]  .51 ؿْ  َوَأِظدم ـْ  اْشَتَطْعُتؿْ  َمو َْلُ ةٍ  ِم ـْ  ُؿق  أوطِ  َوِمأ َُ ْقأؾِ  ِر  ُِأفِ  ُتْرِهُبأقنَ  اْْلَ

 اهلل ِ َظُدو  
60 66 

 وبةالتا سورة 

ََلَم اهللِّ[  .52 ـَ َؿَع  َْ ـَِغ اْشَتَجوَرَك َؾَلِجْرُه َحت ك َي ـَ اْدُْؼِ  158 6 ]َوإِْن َأَحٌد مِّ

ُْؿ َؾو  .53 َُ َشْق ُمِمـَِغ [] َأََتْ ـُتؿ مم ـُ َشْقُه إِن   46 13 هللُّ َأَحؼم َأن ََتْ

54.  [ ِِ ٍْ َيأْلُمُروَن ُِأوْدَْعُرو ْعأ َُ ْعُضُفْؿ َأْوفَِقأوء  َُ َواْدُْمِمـُقَن َواْدُْمِمـَوُت 

ـِ اْدُـَؽرِ   36 71 [َوَيـَْفْقَن َظ

ُؽْؿ َظِزيأٌز َظَؾْقأِف َمأ  .55 َِ ـْ َأكُػ ْؿ َرُشقٌل مِّ ـُ  108 128و َظـِأتمْؿ َحأِريٌص ] َفَؼْد َجوَء
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ِحقٌؿ[ ٌِ ر   َظَؾْقُؽؿ ُِوْدُْمِمـَِغ َرُءو

 سورة يونس

ََلُل[  .56 ؼِّ إِٓ  افض  ْعَد احْلَ َُ  160 32 ]َؾًَمَذا 

َي إِٓ  َأن ُُّيَْدى[  .57 ـ ٓ  َُّيِدِّ ؼِّ َأَحؼم َأن ُيت َبَع َأم   160 39 ]َأَؾَؿـ َُّيِْدي إَِػ احْلَ

ًَمَواِت ]ُؿِؾ اْكظُ   .58  َ  96 101 وإرِ [ ُروا َموَذا ِِف اف

 سورة يوسؼ

ىُء َكْػِِس إِن    .59 رِّ َُ َ [افـ  ] َوَمو ُأ قِء إِٓ  َمو َرِحَؿ َرِبِّ َم وَرٌة ُِوف  125 53 ْػَس َٕم 

 سورة الرعد

ِفْؿ [  .60 َِ وا َمو َُِلْكُػ ُ ُ َمو َُِؼْقٍم َحت ك ُيَغرِّ َٓ ُيَغرِّ  39 11 ] إِن  اهلل َ 

أأو مأأو يـػأأع   .61 أأو افزُأأد ؾقأأذهى ُجػأأوء وأم  وس ؾقؿؽأأٌ ِف افـ أأ]ؾلم 

 إرِ[
13 167 

أًَم   .62 ـْ ُهأَق َأْظَؿأك إِك  َؿأ ـَ أؼم  َؽ احْلَ ُِّ ًَم ُأكِزَل إَِفْقَؽ ِمـ َر ]َأَؾَؿـ َيْعَؾُؿ َأك 

ُر ُأْوُفقْا إَْفَبوِب[ ـ   18 19 َيَتَذ

 حؿالنا سورة 

ْقأأأَؾ َواْفبَِغأأأ  .63 َٓ ] َواْْلَ ُؾأأأُؼ َمأأأو  ُبقَهأأأو َوِزيـَأأأًي َوََيْ ـَ ِؿأأأَر فَِسْ
وَل َواحْلَ

 َتْعَؾُؿقَن[
8 26 

ـُتْؿ َٓ َتْعَؾُؿقَن[  .64 ـُ ِر إِن  ـْ  181، 17 43 ]َؾوْشَلُفقْا َأْهَؾ افذِّ
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ُفأأْؿ   .65 َل إَِفأأْقِفْؿ َوَفَعؾ  َ فِؾـ أأوِس َمأأو ُكأأزِّ َر فُِتَبأأغِّ ـْ ]َوَأكَزْفـَأأو إَِفْقأأَؽ افأأذِّ

 ُروَن[َيَتَػؽ  
44 18 

 سورة الكيؼ

أْؾَطوٍن   .66 َُ أًي ف أْقٓ َيأْلُتقَن َظَؾأْقِفؿ ُِ ُذوا ِمـ ُدوكِِف آِْلَ َ ] َهُمٓء َؿْقُمـَو اَت 

] ٍ  163 15 َُغِّ

 سورة طو

 17 114 ] َوُؿْؾ َربِّ ِزْدِِن ِظْؾًًم[  .67

68.   َِ ـْ َأْظَر َٓ َيْشَؼك، َوَم َبَع ُهَداَي َؾََل َيِضؾم َو ـِ ات  أِري  ]َؾَؿ ـْ ـْ ِذ َظأ

أأُه َيأأْقَم اْفِؼَقوَمأأِي َأْظَؿأأك، َؿأأوَل َربِّ ِمَ  َؾأأنِن  َفأأُف َمِعقَشأأًي َضأأـًْؽو َوَكْحُؼُ

أقَتَفو  َِ َذفَِؽ َأَتْتَؽ آَيوُتـَو َؾـَ ـَ ِصًرا، َؿوَل  َُ  ًُ ـْ ـُ َتـِل َأْظَؿك َوَؿْد  َحَؼْ

 َِ ـْ َأِْسَ َذفَِؽ َكْجِزي َم ـَ ك، َو ََ َذفَِؽ اْفَقْقَم ُتـْ ـَ ـْ ُِآَيأوِت  َو َوَمْ ُيأْمِم

َُْؼك [ ِخَرِة َأَصدم َوَأ ْٔ ِف َوَفَعَذاُب ا ُِّ  َر

125 137 

 سورة االنبياء

ُر َمـ َؿْبِع[  .69 ـْ ِعَل َوِذ ُر َمـ م  ـْ ْرَهوَكُؽْؿ َهَذا ِذ ُُ  162 24 ]ُؿْؾ َهوُتقا 

َُِقِف َوَؿْقِمِف َمو َهِذِه   .70 ِٕ و َظوـُِػقَن * َؿوُفقا ل َأكْ افت  ًَمَِّقُؾ افت  ]إِْذ َؿوَل  ُتْؿ َْلَ

ْؿ ِِف َضأََلٍل  ـُ أوُؤ َُ ـُْتْؿ َأْكأُتْؿ َوآ ـُ ـَ * َؿوَل َفَؼْد  و َظوُِِدي وَءَكو َْلَ َُ َوَجْدَكو آ

 ُمبٍِغ [
52 78 

ْلِشُؽْؿ[  .71 َُ ـْ  ْؿـَوُه َصـَْعَي َفُبقٍس َفُؽْؿ فُِتْحِصـَُؽْؿ ِم  11 80 ]َوَظؾ 
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ٓ  َرَْحَ ]  .72  154 107 [ًي فِْؾَعوَدِغَ َوَمو َأْرَشْؾـَوَك إِ

 سورة الحج

ـَ   .73 ُف َخأْرٌ اْضَؿأَلن  ُِأِف افـ  ]َوِم َُ  َؾنِْن َأَصأو
ٍِ وِس َمـ َيْعُبُد اهلل َ َظَذ َحْر

ِخَرَة َذفِأَؽ ُهأَق  ْٔ ْكَقو َوا ْتُف ؾِْتـٌَي اكَؼَؾَى َظَذ َوْجِفِف َخِرَ افدم َُ َوإِْن َأَصو

اُن اْدُبُِغ[ ْرَ  اْْلُ
11 118 

ًَمء َؾَتْخَطُػُف افط ْرُ َأْو ََتِْقي ُِِف   .74  َ ـَ اف ًَم َخر  ِم ْك ُِوهلل ِ َؾَؽَلك  ]َوَمـ ُيْؼِ

يُِف ِِف َمَؽوٍن َشِحقٍؼ [  19 31 افرِّ

 سورة المؤمنوف

ـْ ضِأٍغ* َُّأؿ  َجَعْؾـَأوُه تْػالى   .75 ـْ ُشأََلَفٍي ِمأ وَن ِمأ ََ ْك ]َوَفَؼْد َخَؾْؼـَو اْإِ

ْطَػَي َظَؾَؼًي َؾَخَؾْؼـَو اْفَعَؾَؼَي ُمْضأَغًي افـ   َؿَراٍر َمؽٍِغ * َُّؿ  َخَؾْؼـَو ُكْطَػًي ِِف 

أًًم َُّأؿ  َأْكَشأْلَكوُه َخْؾًؼأو آَخأَر  ْقَكو اْفِعَظوَم حَلْ ََ َؾَخَؾْؼـَو اْدُْضَغَي ِظَظوًمو َؾَؽ

وفِِؼَغ [ ـُ اْْلَ ََ  َؾَتَبوَرَك اهلل ُ َأْح

12 28 

 ورالنا سورة 

76.   َٓ أأؾ  َواِحأأٍد ِمأأـُْفًَم ِموَئأأَي َجْؾأأَدٍة َو ـُ اِِن َؾوْجؾِأأُدوا  اكَِقأأُي َوافأأز  ]وافز 

ِخأِر  ْٔ ـُْتْؿ ُتْمِمـُأقَن ُِأوهلل ِ َواْفَقأْقِم ا ـُ ـِ اهلل ِ إِْن  ْؿ ِِبًَِم َرْأَؾٌي ِِف ِدي ـُ َتْلُخْذ

ـَ اْدُْمِمـَِغ[ َػٌي ِم
ًَم َضوئِ  َوْفَقْشَفْد َظَذاَِبُ

2 132 

َصوِرِهْؿ ]  .77 ُْ ـْ َأ قا ِم  98 29 [ُؿْؾ فِْؾُؿْمِمـَِغ َيُغضم

ـ  ]  .78 َصوِرِه ُْ ـْ َأ ـَ ِم  98 30 [َوُؿْؾ فِْؾُؿْمِمـَوِت َيْغُضْض
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ْؿ َوإَِمأوئُِؽْؿ إِْن ﴿   .79 ـُ ـْ ِظَبأوِد َغ ِمأ
أوحِلِ ََيوَمك ِمأـُْؽْؿ َوافص  ْٕ َوَأْكؽُِحقا ا

ـْ   ﴾َؾْضؾِِف َواهلل ُ َواِشٌع َظؾِقٌؿ  َيُؽقُكقا ُؾَؼَراَء ُيْغـِِفُؿ اهلل ُ ِم
32 51 

ـْ ُكقٍر [  .80 َعِؾ اهلل ُ َفُف ُكقًرا َؾًَم َفُف ِم ـْ َمْ َوْ  105 40 ]َوَم

ـْ َموٍء[  .81 ٍي ِم  ُ ؾ  َدا ـُ  151 45 ]َواهلل ُ َخَؾَؼ 

 سورة الفرقاف

وِهُؾقَن َؿوُفقا َشََلًمو[  .82  17 63 ]َوإَِذا َخوَضَبُفُؿ اْْلَ

ِِ َهْقًكو[]َوِظبَ   .83 َْر ْٕ ـَ َيْؿُشقَن َظَذ ا ـِ اف ِذي َْحَ  136 63 وُد افر 

وَن اهلل ُ َؽُػقًرا َرِحقًًم[  .84 ـَ ـَوٍت َو ََ ُل اهلل ُ َشقَِّاوَِتِْؿ َح َؽ ُيَبدِّ
 139 70 ] َؾُلوَفاِ

 سورة الشعراء

 160 214 ]َوَأْكِذْر َظِشَرَتَؽ إَْؿَرَُِغ[  .85

 سورة الرـو

أو إِن  َذفِأَؽ  ]َؾوْكُظرْ   .86 ْعأَد َمْقَِتَ َُ  َِ َْر ْٕ ل ا
قِ ْقَػ َُيْ ـَ ِي اهلل ِ  إَِػ َآََّوِر َرَْحَ

ٍء َؿِديٌر[ ؾِّ َءْ ـُ  96 50 َدُْحقِل اْدَْقَتك َوُهَق َظَذ 

 سورة لقماف

ـَ   .87 أِف َُِغأْرِ افـ  ]َوِم ٌِ فُِقِضؾ  َظـ َشبِقِؾ افؾ  ِدي َق احْلَ ي َْلْ وِس َمـ َيْشَسِ

ِفٌغ [ِظؾْ  ْؿ َظَذاٌب مم َؽ َْلُ
 52 6 ٍؿ َوَيت ِخَذَهو ُهُزًوا ُأوَفأٰاِ

َك[  .88 ْ ْك ُِوهللِ إِن  افؼِّ َٓ ُتْؼِ ـَل   ُُ  120 13 ]َيو 
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 الطامظ الغؼارس

 اآليػػػة ـ.
رقـ 
 رقـ الصفحة اآلية

َتوٍل َؾُخقٍر[  .89 ؾ  ُُمْ ـُ َٓ َُيِىم   136 18 ]إن  اهلل َ 

 سورة االحزاب

أأوَن َفُؽأأْؿ ِِف َرُشأأقِل اهلل ِ ُأْشأأَقٌة ]  .90 ـَ أأوَن َيْرُجأأق اهلل َ َفَؼأأْد  ـَ ـْ  َأأ
أأـٌَي دِ ََ َح

ثًِرا ـَ َر اهلل َ  ـَ ِخَر َوَذ ْٔ  [َواْفَقْقَم ا
21 69 

َٓ ُمْمِمـٍَي إَِذا َؿَهأ اهلل ُ َوَرُشأقُفُف َأْمأًرا َأن َيُؽأقَن   .91 ـٍ َو وَن دُِْمِم ـَ ]َوَمو 

ـْ َأْمِرِهْؿ[ ُة ِم َرَ
ُؿ اْْلِ  َْلُ

36 164 

ونُ   .92 ََ ك َؾَفو اْإِ [ ]َوََحَ ًٓ وَن َطُؾقًمو َجُفق ـَ ُف   17 72 إِك 

ٌِ َواْدُْرِجُػأأقَن ِِف   .93 أأَر ـَ ِِف ُؿُؾأأقِِبِؿ م  ْ َيـَتأأِف اْدُـَأأوؾُِؼقَن َواف أأِذي ]َفأأاِـ م 

ٓ  َؿؾِقًَل  َٓ ُوَوِوُروَكَؽ ؾِقَفو إِ  19 160 [اْدَِديـَِي َفـُْغِرَيـ َؽ ِِبِْؿ َُّؿ  

 سورة سبي

ْؿ ]ُؿْؾ َمـ َيْرُزؿُ   .94 ـُ أو أو َأْو إِي  ِِ ُؿأِؾ اهلل ُ َوإِك  َْر ْٕ أًَمَواِت َوا  َ ـَ اف أ ُؽؿ مِّ

بٍِغ[  160 89 َفَعَذ ُهًدى َأْو ِِف َضََلٍل مم

 سورة يس

ُؿقَن[  .95 ٓ  َصْقَحًي َواِحَدًة َتْلُخُذُهْؿ َوُهْؿ ََيِصِّ  96 49 ]َمو َيـُْظُروَن إِ

 سورة ص

ؾِقُس َمو َمـَ   .96 ُْ ًُ َُِقَدي  ]َؿوَل َيو إِ َو َخَؾْؼ
ُجَد دِ َْ  151 75    َعَؽ َأْن َت
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 الطامظ الغؼارس

 اآليػػػة ـ.
رقـ 
 رقـ الصفحة اآلية

 سورة الزمر

َٓ َيْعَؾُؿقَن[  .97 ـَ  ـَ َيْعَؾُؿقَن َواف ِذي َتِقي اف ِذي َْ  17 9 ]ُؿْؾ َهْؾ َي

ـَ َهَداُهُؿ اهللُ   .98 َؽ اف ِذي
ـَُف ُأْوَفاِ ََ َتِؿُعقَن اْفَؼْقَل َؾَقت بُِعقَن َأْح َْ ـَ َي ]اف ِذي

 ُهْؿ ُأْوُفقا إَْفَبوِب[ َوُأْوَفاَِؽ 
18 141 

ت ؿؾقُب افذيـ ٓ يممـأقن ُأؤخرة   .99 ]وإذا ُذـر اهلل وحَده اصؿلز 

 وإذا ُذـر افذيـ مـ دوكف إذا ُهؿ َيَتبؼون[
45 86 

100.  ] ـَ ي وِِسِ ـَ اْْلَ ـ  ِم ـ  َظَؿُؾَؽ َوَفَتُؽقَك ًَ َفَقْحَبَط ـْ ـْ َأْْشَ
 19 65 ]َفاِ

 سورة الشورى

ْقـَُفْؿ[]َوَأْمرُ   .101 َُ  58 38 ُهْؿ ُصقَرى 

 سورة الزخرؼ

ْؽ  ]  .102 َِ َؽ  إَِفْقَؽ  ُأوِحلَ  ُِوف ِذي َؾوْشَتْؿ اطٍ  َظَذ  إِك  َ
َتِؼقؿٍ  َِ َْ  139 43 [مم

 سورة محمد

ٓ  اهللُ َواْشَتْغِػْر فَِذْكبَِؽ َوفِْؾُؿأْمِمـَِغ َواُدْمِمـَأوِت   .103 َٓ إَِفَف إِ ُف  ]َؾوْظَؾْؿ َأك 

ْؿ[َواهللُ يَ  ـُ َبُؽْؿ َوَمْثَقا  17 19 ْعَؾُؿ ُمَتَؼؾ 

 سورة الفت 

وِهؾِق ِي[  .104 ِؿق َي ََحِق َي اْْلَ َػُروا ِِف ُؿُؾقِِبُِؿ احْلَ ـَ ـَ   84 26 ]إِْذ َجَعَؾ اف ِذي
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 الطامظ الغؼارس

 اآليػػػة ـ.
رقـ 
 رقـ الصفحة اآلية

 سورة الحجرات

َو ]  .105 ْؿ ُصأُعقافـ  َيو َأُّيم ـُ أٍر َوُأْكَثأك َوَجَعْؾـَأو ـَ ـْ َذ ْؿ ِمأ ـُ أو َخَؾْؼـَأو ًُو وُس إِك 

ؿْ  ـُ َرَمُؽْؿ ِظـَْد اهلل ِ َأْتَؼو ـْ  82 8 [َوَؿَبوئَِؾ فَِتَعوَرُؾقا إِن  َأ

ـَ اْدُْمِمـَِغ اْؿَتَتُؾقا[  .106 َػَتوِن ِم
 117 9 ]َوإِن َضوئِ

ِـّ إٌَِّْؿ[  .107 َْ افظ  ْع َُ ِـّ إِن   ـَ افظ  ثًِرا ِم ـَ ـَ آَمـُقا اْجَتـُِبقا  و اف ِذي َ  136 12 ] َيوَأُّيم

 لذارياتسورة ا

وَن[]  .108 ُؽْؿ َأَؾََل ُتْبِِصُ َِ  28 21 َوِِف َأْكُػ

ٓ  فَِقْعُبُدوِن [ ]  .109 ْكَس إِ ـ  َواْإِ ًُ اْْلِ  76 56 َوَمو َخَؾْؼ

ـ  َواِإكَس إِٓ  فَِقْعُبُدونِ   .110 ًُ اْْلِ  114 56 [َوَمو َخَؾْؼ

 جـالنا سورة 

ٓ  َوْح   .111 َقى*إِْن ُهَق إِ ـِ اْْلَ  1 4 ٌل ُيقَحك []َمو َيـْطُِؼ َظ

ٓ  َوْحٌل ُيقَحك[  .112 َقى، إِْن ُهَق إِ ـِ اْْلَ  102 4 ] َوَمو َيـْطُِؼ َظ

 سورة الرحمف

وِر[  .113 وْفَػخ  ـَ ـْ َصْؾَصوٍل  وَن ِم ََ ْك  151 14 ]َخَؾَؼ اْإِ

 سورة المجادلة

ـْ ]  .114 وَن َمأأ ِخأأِر ُيأأَقادم ْٔ َحأأود  اهلل َ  ٓ َِتِأأُد َؿْقمأأًو ُيْمِمـُأأقَن ُِأأوهلل ِ َواْفَقأأْقِم ا

ُْؿ َأْو  َُ ـَأأأأوَءُهْؿ َأْو إِْخأأأأَقا ُْ أأأأوَءُهْؿ َأْو َأ َُ أأأأوُكقا آ ـَ َوَرُشأأأأقَفُف َوَفأأأأْق 
22 153 
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 اآليػػػة ـ.
رقـ 
 رقـ الصفحة اآلية

ْؿ     [َظِشَرََتُ

 سورة المنافقوف

أْؿ، إِن  اهلل َ َٓ َُّيْأِدي افَؼأقْ ]  .115 ـْ َيْغِػأَر اهلل ُ َْلُ أْؿ، َفأ أَتْغِػْر َْلُ َْ ْؿ َأْم َمْ َت َم َأْشَتْغَػْرَت َْلُ

 84 6  افَػوِشِؼغَ 

 سورة الطالؽ

 157 3 ]ؿد جعؾ اهلل فؽؾ ءء ؿدرا[  .116

 حريـالتا سورة 

ُؽْؿ َوَأْهؾِقُؽْؿ َكوًرا َوُؿقُدَهو   .117 ََ ـَ آَمـُقا ُؿقا َأكُػ و اف ِذي َ وُس افـ  ]َيو َأُّيم

َٓ َيْعُصقَن اهلل َ َمو َجوَرُة َظَؾقَْفو َمََلئَِؽٌي ِؽََلٌظ ِصَداٌد 
َأَمَرُهْؿ  َواحْلِ

 َوَيْػَعُؾقَن َمو ُيْمَمُروَن[
6 20 

أُؽْؿ َوَأْهؾِأقُؽْؿ َكأوًرا َوُؿقُدَهأو   .118 ََ ـَ آَمـُأقا ُؿأقا َأْكُػ و اف ِذي َ وُس افـ أ]َيوَأُّيم

َجوَرُة َظَؾْقَفو[  34 6 َواحْلِ

 سورة القمـ

 68 4 ]وإكؽ فعذ خؾؼ ظظقؿ[  .119

 سورة القيامة

ةٌ   .120 و َكوطَِرٌة[ ]ُوُجقٌه َيْقَماٍِذ َكوِِضَ َ ، 22 إَِػ َرِبِّ
23 

96 
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 الطامظ الغؼارس

 اآليػػػة ـ.
رقـ 
 رقـ الصفحة اآلية

 ازعاتالنا سورة 

أأك   .121 ـ  أأُف َضَغأأك* َؾُؼأأْؾ َهأأْؾ َفأأَؽ إَِػ َأْن َتَز ] اْذَهأأْى إَِػ ؾِْرَظأأْقَن إِك 

َب  َيأأَي اْفُؽأأْزَى* َؾَؽأأذ  ْٔ أأَؽ َؾَتْخَشأأك* َؾأأَلَراُه ا ُِّ *َوَأْهأأِدَيَؽ إَِػ َر

َعك* َؾَحَؼَ  َْ َر َي َُ َْظأَذ*  َوَظَ * َُّؿ  َأْد ْٕ ُؽُؿ ا ُم َؾـَوَدى* َؾَؼوَل َأَكو َر

ـْ ََيَْشك [ َ
ًة دِ ُوَػ* إِن  ِِف َذفَِؽ َفِعْزَ ْٕ ِخَرِة َوا ْٔ  َؾَلَخَذُه اهلل ُ َكَؽوَل ا

25 141 

 سورة االنشقاؽ

ًرا[  .122 َِ و َي ًُ و ََ َِ َُيَوَشُى ِح ْق ََ  119 8 ]َؾ

 سورة الغاشية

، ]َأَؾََل َيـُظُروَن إَِػ اْإِ   .123 ًْ ْقَػ ُرؾَِعأ ـَ ًَمء   َ ، َوإَِػ اف ًْ ْقَػ ُخؾَِؼ ـَ ُِِؾ 

] ًْ ْقَػ ُشطَِح ـَ  ِِ َْر ْٕ ، َوإَِػ ا ًْ ْقَػ ُكِصَب ـَ َبوِل   18 20 َوإَِػ اْْلِ

124.   * ًْ ْقَػ ُرؾَِع ـَ ًَمِء   َ ًْ َوإَِػ اف ْقَػ ُخؾَِؼ ـَ ُِِؾ  ]َأَؾََل َيـُْظُروَن إَِػ اْإِ

ْقَػ كُ  ـَ َبوِل  [َوإَِػ اْْلِ ًْ ْقَػ ُشطَِح ـَ  ِِ َْر ْٕ ًْ َوإَِػ ا  ِصَب
17-

20 
96 

 سورة الشمس

وَهو[  .125 ـ  ـْ َز  123 9 ]َؿْد َأْؾَؾَِف َم
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 واآلثار. النابويةِفيرست األحاديث : ثانياً 

 رقـ الصفحة الحديث ـ
  أبو ىريرةالصحابي 

كا ًإلىى ا  .1 ، كىالى تىٍنظيري ـٍ ٍف مىٍ لىؿى ًمٍنكي كا ًإلىى مى ٍف ٍنظيري  مى
 ، ـٍ  ..ىيكى فىٍكقىكي

21 

ًف الميبلىمى ىًة كىالمينىابىذىةً  ،مىفَّ ر كؿ الل   .2  21 .نىيىى عى
ػػٍف كىػػافى ييػػٍ ًمفي   .3 مى ػػارىهي، كى ػػٍف كىػػافى ييػػٍ ًمفي ًبالمَّػػًو كىاليىػػٍكـً اآلًخػػًر فىػػبلى ييػػٍ ًذ جى مى

ٍيلىوي،  « ...ًبالمًَّو كىاليىٍكـً اآلًخًر فىٍمييٍكًرـٍ  ى
23 ،136 ،144 

ـٍ   .4 اًلليكىي ، فىخى ارىل الى يىٍ،بيغيكفى  25 ًإفَّ اليىييكدى كىالنَّ،ى
ييًشيري " ىىاىينىا التٍَّقكىل  .5 ٍدًرهً  ًإلىى كى ثى  ،ى  26 "مىرَّاتو  ثىبلى
ْىػؿى    .6 مىػوي، فىجى ؿو بىنىى بيٍنيىاننػا فىأىٍح ىػنىوي كىمىٍجمى ثىًؿ رىجي ثىؿي اأٍلىٍنًبيىاًء كىمى مى ثىًمي كى مى

 ...ًطيليكفى ًبًو، النَّاسي يي 
31 

، تىكيٍف ميٍ ًمننا   .7 ا تيًحبز ًلنىٍلً ؾى  47 .كىمىًحبَّ ًلمنَّاًس مى
مف خمؽ ربؾ؟ فيذا بمغو : مف خمؽ كذا، مف خمؽ كذا، حتى يقكؿ   .8

 فمي تْذ بالل كلينتو "
38 

بلى المَّوى بىاًطؿه ..."  الى م  .9  38 كيؿز شىٍيءو مىا خى
 28 "الى تىٍغ ىب": فىرىدَّدى ًمرىارنا، قىاؿى   .10
اذىا؟ قىاؿى : ًقيؿى «. ًإيمىافه ًبالمًَّو كىرى يكًلوً   .11  42 ...: ثيَـّ مى
 44 ...الل كر كلو معمـ،: قالكا« متدركف ما اإليماف بالل كحده  .12
ْىوي   .13 ـٍ ييٍجًمٍ وي مى ْىاًمًو، فىًيٍف لى اًدميوي ًبطى ـٍ خى دىكي  49 ...ًإذىا مىتىى مىحى
ميكفى  الى   .14 نَّةى ا تىٍدخي تَّى ٍلجى تَّى تيٍ ًمنيكا كىالى  تيٍ ًمنيكا، حى ابزكا حى  48 .،..تىحى
 55 «مفبل جْمتو فكؽ الطْاـ كي يراه النَّاس، مف غش فميس مني  .15
ـٍ ًفػػػػي   .16 اًىًميَّػػػػًة ًخيىػػػػاريىي ـٍ ًفػػػػي الجى ْىػػػػرىًب تىٍ ػػػػأىليكًف؟ ًخيىػػػػاريىي ْىػػػػاًدًف ال ْىػػػػٍف مى فى

، ًإذىا فىقيييكا  ..اإًلٍ بلىـً
64 

نًَّة.." مى   .17 مىؾى طىًريقنا يىٍمتىًمسي ًفيًو ًعٍممنا،  ىيَّؿى المَّوي لىوي طىًريقنا ًإلىى اٍلجى  77 ٍف  ى
لىر   .18  82، 29 الى عىٍدكىل كىالى ًطيىرىةى، كىالى ىىامىةى كىالى ،ى
فىٍخرىىىا ًباآٍلبىاءً   .19 اًىًميًَّة كى ـٍ عيب يَّةى اٍلجى ٍنكي  83 ...قىٍد مىٍذىىبى المَّوي عى
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 رقـ الصفحة الحديث ـ
ميك ىى، فىقىاؿى لىوي ميك ىىا  .20 ـي كى يٍَّبتىنىا : ٍحتى َّ الدى ـي مىٍنتى مىبيكنىا خى  71 ....يىا الدى
طَّ النَّبي   .21 ْنا  خى بَّ ط ا ميرى  71 ..خى
 72 .اٍكتيبيكا أًلىًبي فيبلىفو   .22
تىٍيفً   .23 ٍحرو كىاًحدو مىرَّ  73 .الى ييٍمدىغي الميٍ ًمفي ًمٍف جي
24.  ، ـٍ ٍكتيكي ػػا تىػػرى ػػكًني مى مىػػى  دىعي ـٍ عى ـٍ كىاٍخػػًتبلىًفًي ـٍ ًب يػػ ىاًلًي ػػٍف كىػػافى قىػػٍبمىكي ىىمىػػؾى مى

ـٍ عىٍف شى يءو فىاٍجتىًنبيكهي  ، فىًيذىا نىيىٍيتيكي ـٍ  ...مىٍنًبيىاًئًي
102 

اًلؿي   .25 ٍف ييخى ـٍ مى ديكي ًميًمًو، فىٍميىٍنظيٍر مىحى مىى ًديًف خى ؿي عى  104 الرَّجي
ـٍ فىيى   .26 دىكي كىذىا؟ : قيكؿى يىٍأًتي الشٍَّيطىافي مىحى مىؽى كىذىا كى  105 ...مىٍف خى
ًريبنا، فىطيكبىى   .27 ا بىدىمى غى ْيكدي كىمى ـي غىًريبنا، كى ىيى ٍ بلى  109 ...بىدىمى اإٍلً
28.   ، ًة ًفتىننا كىًقطىًع المٍَّيًؿ اٍلميٍظًمـً  110 ...ًإفَّ بىٍيفى يىدىًم ال َّاعى
 111 ...، فىًيذىا شىًيدى مىٍف كىافى ييٍ ًمفي ًبالًل كىاٍليىٍكـً اآٍلًخرً   .29
ا قىطز، عمىا عىابى النَّبي   .30 ْىامن  112 ...طى
ؽً   .31 اًلحى اأٍلىٍخبلى ـى ،ى ٍثتي أًليتىم  ًْ ا بي  115 ًإنَّمى
ًمًو،  .32 كيتيًبًو، كىري ي مىبلىًئكىًتًو، كى  119 ...اإًليمىافي مىٍف تيٍ ًمفى ًبالمًَّو كى
د ثى   .33  125 ًبكيؿ  مىا  ىًمعى  كىلىى ًباٍلمىٍرًء كىًذبنا مىٍف ييحى
34.   ، نىٍت ًمٍف قىٍبؿي ـٍ تىكيٍف المى انييىا لى  125 ..الى يىٍنلىعي نىٍل نا ًإيمى
اذىا؟ : ًقيؿى «. ًإيمىافه ًبالمًَّو كىرى يكًلوً   .35  126 ...ثيَـّ مى
ْنا  .36 ٍرتى كىاً  جَّ  126 .ييًريدي رىٍحمىةى المًَّو"« لىقىٍد حى
نما بْثت ر   .37  153 ..حمةإني لـ مبْث لْانان كام

  أنس بف مالؾالصحابي 
ػػػًؿ، كىالبيٍخػػػًؿ   .38 ْىٍجػػػًز كىالكى ى ًف، كىال ػػػزى ـ  كىالحى ػػػكذي بًػػػؾى ًمػػػفى اليىػػػ َـّ ًإن ػػػي مىعي المَّييػػػ

ٍبًف،   ...كىالجي
 

28 

اًلحي الى   .39 ًجبيًني اللىٍأؿي ال،َّ ٍْ يي  124، 29 الكىًممىةي الحى ىنىةي " :  عىٍدكىل كىالى ًطيىرىةى، كى
اًإفَّ المَّ   .40 ٍيرنا ًمٍنييمى ـٍ ًبًيمىا خى يىٍكـى اٍلًلٍطرً : وى قىٍد مىٍبدىلىكي ى، كى  32  ..."يىٍكـى اأٍلىٍ حى
مىكنا، يىقيكؿي ًإفَّ المَّوى عىزَّ   .41 كَّؿى ًبالرًَّحـً مى ؿَّ كى  42  ..يىا رىب  نيٍطلىةه : كىجى
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بلىكىةى اإًليمىافً    .42 دى حى ػبَّ مىٍف كىافى ا: ثىبلىثه مىٍف كيفَّ ًفيًو كىجى لمَّوي كىرى يكليوي مىحى

ا  ...ًإلىٍيًو ًممَّا ً كىاىيمى
47 ،50 ،60 

مَّده   .43 اتىـً ثىبلىثىةى مىٍ طيرو ميحى كىافى نىٍقشي الخى  33 "كى
كَّؿٍ   .44 تىكى  73 .اٍعًقٍميىا كى
كىذىا، مىمىا كىالمَّ   .45 ـٍ ًلمَّوً مىٍنتيـي الًَّذيفى قيٍمتيـٍ كىذىا كى ىٍخشىاكي  122 ًو ًإن ي ألى
، فىكىاف ينىا مىٍف نىٍ أىؿى ر كؿ الل نييً   .46  146 ...عىٍف شىٍيءو
ك   .47 كا، كىالى تينىل ري بىش ري  153 ا..كى
بىًني لىٍحيىافى   .48 ، كى ذىٍككىافى ، كى مىى ًرٍعؿو  165 .فىقىنىتى شىٍيرنا يىٍدعيك عى
ذى ر كؿ الل   .49 ةو، كىأىن ي مىٍنظيري ًإلىى بىيىاً و فىاتَّخى ا ًمٍف ًف َّ اتىمن  166 ...خى
؟ قىػػاؿى   .50 ػػا يىقيػػكؿي كفى مى مىٍيػػؾى " قىػػاليكا: مىتىػػٍدري ـي عى ، مىالى يىػػا ر ػػكؿ الل : ال َّػػا

  ...نىٍقتيميوي 
155 

ةه، مىكٍ  المَّوً   ىًبيؿً  ًفي لىغىٍدكىةه   .51 ٍكحى ٍيره  رى ا الدزٍنيىا ًمفى  خى مى  64 ًفييىا كى
  عمر بف الخطابالصحابي 

ا اأٍلىٍعمىاؿي ًبالنَّيَّ   .52 ا نىكىل، ًإنَّمى ا اًلٍمًرئو مى نَّمى  41 ...اًت، كىاًم
   عبد ا بف عمر الصحابي  

مىٍيػػػػًو   .53 ـى ًفػػػػي نىٍلً ػػػػًو، مىًك اٍختىػػػػاؿى ًفػػػػي ًمٍشػػػػيىًتًو لىًقػػػػيى اللى كىىيػػػػكى عى ْىظَّػػػػ ػػػػٍف تى مى
 غىٍ بىافي ". 

28 

لىٍك اليىةن"   .54  43، 41 بىم غيكا عىن ي كى
ٍف بىًني ًإٍ رىائً   .55 د ثيكا عى ، كىحى رىجى  43 ...يؿى كىالى حى
اًللنا فىبلى يىٍحًمٍؼ ًإالَّ ًبالمَّوً   .56  50 ... مىالى مىٍف كىافى حى
ٍْتى فىقيٍؿ الى ًخبلىبىةى   .57  72 .ًإذىا بىايى
نىا ر ػكؿ الل   .58 ٍْ ػًة، يىقيػكؿي لىنىػا  كينَّا ًإذىا بىايى مىػى ال َّػٍمًع كىالطَّاعى ػا : عى ًفيمى

تيـٍ  ٍْ  ..اٍ تىطى
59 

مىػى النَّػاًس مىالى كي   .59 ـٍ مىٍ ئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، فىاأٍلىًميري الَّػًذم عى كيمزكي ، كى ـٍ رىاعو مزكي
، كىىيكى مىٍ ئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو،   ...رىاعو

58 

 55 المتبايْيف بالخيار في بيْيما ما لـ يتلرقا، مك يككف البيع خيارا  .60
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ـٍ يىتىلىرَّقىا، ًإذىا تىبىايىعى الرَّجيبلىًف، فىكيؿز كىاًحدو   .61 ا لى ا ًبالًخيىاًر مى  56 ...ًمٍنييمى

  عبد ا بف عباس الصحابي  
ٍبػديهي، فىقيكليػكا   .62 ػا مىنىػا عى ، فىًينَّمى ـى ٍريى ارىل اٍبفى مى ا مىٍطرىٍت النَّ،ى كًني، كىمى الى تيٍطري

ٍبدي المًَّو، كىرى يكليوي   ..عى
1 

ػػًديثنا، ا  .63 ػػد ثيؾى حى ػػبلـي، ًإن ػػي ميحى ، اٍحلىػػًظ اللى تىًجػػٍدهي يىػػا غي ٍحلىػػًظ اللى يىٍحلىٍظػػؾى
اىىؾى   " ...تيجى

43 

ـٍ   .64 ـٍ  ًبأىٍربىعو  الميريكي شىيىادىةً  ًبالمًَّو، اإًليمىافً : مىٍربىعو  عىفٍ  كىمىٍنيىاكي  ًإالَّ  ًإلىػوى  الى  مىفٍ  كى
 ... المَّوي 

76 

 100، 44 ."نْمتاف مغبكفه فييما كثيره مف النَّاس، ال،حة كاللراغ  .65
تىٍيفً   .66 ب ًو كىافى لىوي مىٍجريهي مىرَّ ْىٍبدي  ىي دىهي، كىمىٍح ىفى ًعبىادىةى رى حى ال  49 ..«ًإذىا نى،ى
رً   .67 كٍَّج، فىًينَّوي مىغىضز ًلٍمبى،ى ًف اٍ تىطىاعى البىاءىةى فىٍميىتىزى  51  ...مى
مىٍيؾى كىًذبنا" : قىاليكا  .68 ٍبنىا عى رَّ  160، 68 مىا جى
ي  ال ز ىاؿى  قىتىميكهي قىتىمىييـي   .69 ًْ ـٍ يىكيٍف ًشلىاءي اٍل  118 «.المَّوي مىلى
ـي اٍلغيميكز ًفي الد يفً   .70 ـٍ كىاٍلغيميكَّ ًفي الد يًف، فىًينَّوي مىٍىمىؾى مىٍف كىافى قىٍبمىكي  108 .ًإيَّاكي
اًء، فىقىرىمىىا ...   .71 ْىدى فىنىظىرى ًإلىى ال َّمى  97 قى
دٌّ ًفي ظىٍيرً   .72  134 « ؾى البىي نىةي مىٍك حى
ؿى   .73 مىى قىٍكـو ًمٍف مىٍىًؿ الًكتىاًب، فىٍميىكيٍف مىكَّ ـي عى  152  ...ًإنَّؾى تىٍقدى
ٍكمىوي   .74 َـّ ،ى ٍلييًت ْيٍد، كى ٍليىٍق ٍليىٍ تىًظؿَّ كى ـٍ كى  155 ميٍرهي فىٍميىتىكىمَّ
ػػٍيبلن بًػػالكىاًدم تيًريػػدي مىٍف تيًغيػػرى   .75 ـٍ مىفَّ خى ـٍ لىػػٍك مىٍخبىػػٍرتيكي ، مىكيٍنػػتيـٍ مىرىمىٍيػػتىكي ـٍ مىػػٍيكي عى

د ًقيَّ   ...مي،ى
159 

ٍبًد المًَّو كىرى يكًلًو، ًإلىى   .76 مَّدو عى ، ًمٍف ميحى ًف الرًَّحيـً  160، 70  ..."ًبٍ ـً المًَّو الرٍَّحمى
، كىٍيؼى تىٍ أىليكفى مىٍىؿى الًكتىاًب،   .77 ٍْشىرى الميٍ ًمًميفى  149  ...يىا مى
ْىمىًؿ مىحىبز ًإلىى ال  .78 ٍقًتيىا»: مًَّو؟ قىاؿى مىمز ال مىى كى  126 " ...ال،َّبلىةي عى

  عبد ا بف مسعودالصحابي  
ػػػػيى   .79 ، بىػػػػٍؿ ني   ٍيػػػػتى كى ٍيػػػػتى كى ـٍ مىٍف يىقيػػػػكؿى نىً ػػػػيتي اليىػػػػةى كى ػػػػًدًى ػػػػا أًلىحى بًػػػػٍئسى مى

كا القيٍرالفى   ...كىاٍ تىٍذًكري
21 
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ػػ: الى حى ىػػدى ًإالَّ ًفػػي اٍثنىتىػػٍيفً   .80 ػػؿه التىػػاهي المَّػػوي مى تًػػًو ًفػػي رىجي مىػػى ىىمىكى ػػم طى عى االن فى ي

ؽ    ،...الحى
30 

 44، 1 ...إف ذلؾ لْظيـ: قمت«. مف تجْؿ لل ندا كىك خمقؾ  .81
ـٍ   .82 رىعىةى ًفيكي ْيدزكفى ال،ز ا تى  48 ...مى
اًىًميًَّة،   .83 ٍذ ًبمىا عىًمؿى ًفي الجى ـٍ يي ىاخى ٍف مىٍح ىفى ًفي اإًلٍ بلىـً لى  77 ...مى
لىةى ًشٍرؾه ًإفَّ الرزقىى،   .84 ، كىالتَّكى ـى اًئ  80 كىالتَّمى
، ًإالَّ   .85 ـٍ ػػػًديثنا الى تىٍبميغيػػػوي عيقيػػػكلييي ػػػا حى ػػػد ثو قىٍكمن ػػػا مىٍنػػػتى ًبميحى ـٍ مى ً ػػػًي ٍْ ػػػافى ًلبى  كى

 .ًفٍتنىةن 
71 

ـً   .86 ـٍ ميكليك اأٍلىٍحبلى ، ًليىًمًني ًمٍنكي ـٍ  72  ...اٍ تىكيكا، كىالى تىٍختىًمليكا، فىتىٍختىًمؼى قيميكبيكي
ػػًحؾى النَّبػػي   .87 َـّ قىػػرىمى  فى ى ٍبػػًر، ثيػػ تَّػػى بىػػدىٍت نىكىاًجػػذيهي تىٍ،ػػًديقنا ًلقىػػٍكًؿ الحى حى

 ...: ر كؿ الل 
108 

88.  . ًقتىاليوي كيٍلره  117 ً بىابي الميٍ ًمـً في يكؽه، كى
ا قىاؿى ليٍقمىافي   .89 ، ًإنَّمىا ىيكى كىمى ا تىظينزكفى  120 ...لىٍيسى ىيكى كىمى
 121 .قاليا ثبلثان ىمؾ المتنطْكف   .90

  أـ المؤمنيف عائشة  ةالصحابي 
ا لىٍيسى ًفيًو، فىييكى رىدٌّ   .91 ٍف مىٍحدىثى ًفي مىٍمًرنىا ىىذىا مى  88 «مى
ػػػمَّى المَّػػػوي   .92 ػػػابىوى ًمٍنػػػوي فىأيكلىئًػػػًؾ الَّػػػًذيفى  ى ػػػا تىشى ْيػػػكفى مى فىػػػًيذىا رىمىٍيػػػًت الَّػػػًذيفى يىتًَّب

كىيـٍ   «فىاٍحذىري
89 ،120 

بىسى   .93 مىى ر كؿ الل فىحى بىوي، مىبيك بىٍكرو نىٍل ىوي عى  74 ...ًليىٍ،حى
ْنا ىىذىا ر كؿ الل   .94  75 ميتىقىن 
نىا لىييمىا  يٍلرىةن ًفي ًجرىابو   .95 ٍْ نى ا مىحىثَّ الًجيىاًز، كى،ى يٍَّزنىاىيمى  75 ...فىجى
اؼي مىٍف تى   .96 مىًميىا، كىمىنىا ًفي ال،َّبلىًة فىأىخى  97 ٍلًتنىًني .كيٍنتي مىٍنظيري ًإلىى عى
ا تيًطيقيكفى   .97 اًؿ مى ـٍ ًمفى اأٍلىٍعمى مىٍيكي  109 ..يىا مىيزيىا النَّاسي عى
كً بى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة، عيذ بى   .98  119 ...مىٍف حي
كيميكا  .99  141 . ىمزكا المَّوى كى

، فىيىقيرزىىا ًفي ميذيًف   .100 ؽ ، يىٍخطىلييىا الًجن يز  142 ...ًتٍمؾى الكىًممىةي ًمفى الحى
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ْىقىبىػًة،   .101 ـٍ يىػٍكـى ال ا لىًقيتي ًمػٍنيي كىافى مىشىدَّ مى ، كى ا لىًقيتي لىقىٍد لىًقيتي ًمٍف قىٍكًمًؾ مى

.... 
156 

ْيكا مىٍف شىاءيكا،   .102 يىٍمنى ْىؿى ذىًلؾى قىٍكميًؾ، ًلييٍدًخميكا مىٍف شىاءيكا كى  164 ...فى
   جابر بف عبد االصحابي  

ْىةو؟..." ، ىى يىا ر كؿ الل    .103 ٍن مى ً،يفو كى  12 ٍؿ لىؾى ًفي ًحٍ،فو حى
 45 « .ال يمكتف محدكـ إال كىك يح ف بالل الظف  .104
نَّةى لىٍحـه نىبىتى ًمٍف  يٍحتو   .105 ؿى اٍلجى  53 ًإنَّوي لىٍف يىٍدخي
اًربى  اللً  رى يكؿي  قىاتىؿى   .106 لىةى  ميحى ، خى،ى  65 ًغرَّةن، اٍلميٍ ًمًميفى  ًمفى  فىرىمىٍكا ًبنىٍخؿو
كعه ..مى   .107 اًىًميًَّة تىٍحتى قىدىمىيَّ مىٍك ي  83، 82 «..الى كيؿز شىٍيءو ًمٍف مىٍمًر اٍلجى
ٍنًتنىةه   .108  84 .دىعيكىىا فىًينَّيىا مي
طَّاًب، كىالًَّذم نىٍلً ي   .109 كيكفى ًفييىا يىا اٍبفى اٍلخى  147 ...مىميتىيىك 

   الصحابي أبو سعيد الخدري 
اًىدي  ميٍ ًمفه   .110 اًلوً  ًبنىٍلً وً  المَّوً  يؿً  ىبً  ًفي ييجى مى  65 كى
رى ًمٍنييمىا  .111 ًميلىتىٍيًف، فىاٍقتيميكا اآٍلخى  58 « ًإذىا بيكًيعى ًلخى
تىٍيفً   .112 اًئـً فىٍرحى ذىا لىًقيى اللى فىًرحى : ًإفَّ ًلم،َّ ، كىاًم  48 ًإذىا مىٍفطىرى فىًرحى
، ًشٍبرنا ًشٍبرنا كى   .113 ـٍ ْيفَّ  ىنىفى مىٍف كىافى قىٍبمىكي تَّى لىٍك لىتىٍتبى ، حى ا ًبًذرىاعو  78  ...ًذرىاعن
ًديفو   .114 ٍقؿو كى اًت عى  69 مىا رىمىٍيتي ًمٍف نىاًق،ى
؟   .115 ْىالىى، ىىٍؿ بىمٍَّغتى  110 ...يىًجيءي نيكحه كىميمَّتيوي، فىيىقيكؿي المَّوي تى
مىى الطزريقىاتً   .116 ميكسى عى ـٍ كىالجي ا لىنىا بيدٌّ : ، فىقىاليكا«ًإيَّاكي  116 ...مى

  أسماء بنت أبي بكر ةحابيالص
تَّى مىكيكفى مىنىا الًتيًو ًفيًو "  .117  107 ىىبلَّ تىرىٍكتى الشٍَّيخى ًفي بىٍيًتًو حى

 مـ  ممة 
ؽ ..."   .118  159 ًإفَّ المَّوى الى يىٍ تىٍحًيي ًمفى الحى

   الصديؽ بكر الصحابي أبو 
تَّػػى يىقيكليػػكا  .119 ػػٍف قىالىيىػػا فىقىػػٍد الى : ميًمػػٍرتي مىٍف ميقىاتًػػؿى النَّػػاسى حى ًإلىػػوى ًإالَّ المَّػػوي، فىمى

ق وً  نىٍل ىوي ًإالَّ ًبحى الىوي كى ـى ًمن ي مى  ....عى،ى
152 
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 الصحابي أبو بكرة 

 81  ...ًإفَّ الشٍَّمسى كىالقىمىرى اليىتىاًف ًمٍف اليىاًت المًَّو،   .120
121.  . ـي الغىاًئبى  70 مىالى ًلييبىم ًغ الشَّاًىدي ًمٍنكي

 و برزة الصحابي أب
 123 .اٍعًزًؿ اأٍلىذىل، عىٍف طىًريًؽ اٍلميٍ ًمًميفى   .122

  الصحابي أبو بردة 
دٍّ  ًفي ًإالَّ  مىٍ كىاطو  عىشىرىةً  فىٍكؽى  تىٍجًمديكا الى   .123 ديكدً  ًمفٍ  حى  130 المًَّو.. حي

  الصحابي أبو الدرداء
بز   .124 ييً،ـز حي ًٍْمي كى  85 ؾى الشٍَّيءى يي

  الصحابي أبو أمامة
نىػػعى ًلمَّػػًو فىقىػػًد اٍ ػػتىٍكمىؿى   .125 مى ػػبَّ ًلمَّػػًو، كىمىٍبغىػػضى ًلمَّػػًو، كىمىٍعطىػػى ًلمَّػػًو، كى ػػٍف مىحى عمى

يمىافى   اإٍلً
60 

؟ " قىػاؿى مى   .126 . قىػاؿى : تيًحبزوي أًليم ػؾى مىنًػي اللي ًفػدىاءىؾى ْى . كىالًل جى " كىالى النَّػاسي : الى
ـٍ   ...ييًحبزكنىوي أًليمَّيىاًتًي

127 

 ابي أبو موسى األشعري الصح
ا  .127 ٍْ ن وي بى ٍْ ي  87 اٍلميٍ ًمفي ًلٍمميٍ ًمًف كىاٍلبيٍنيىاًف يىشيدز بى
 149  ...خمؽ الدـ مف قب ة : ف الل تبارؾ كتْالىإ  .128
ْى  رىا ..  .129  153 يى  رىا كىالى تي

  الصحابي أبو مالؾ األشعري
رً لىيىكيكنىفَّ ًمٍف ميمًَّتي مىٍقكىاـه، يىٍ تىًحمز   .130 ْىاًزؼى كفى الًحرى كىالحى ٍمرى كىالمى ، كىالخى  52 يرى
اًىًميَّةً   .131  83 ...مىٍربىعه ًفي ميمًَّتي ًمٍف مىٍمًر اٍلجى

  الميثي واقد أبو الصحابي

ا قىالتَّ بىنيك ًإٍ رىاًئيؿى ًلميك ىى  .132 ، ىىذىا كىمى  162 ...اللي مىٍكبىري
  الصحابي أبو ذر الغفاري

ْىمىًؿ مى   .133 ؟ قىاؿى مىمز ال ؿي  42 ...ًإيمىافه ًبالمًَّو، كىًجيىاده »: ٍف ى
 أبو نضرة الصحابي 
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ـٍ كىاًحده،   .134 فَّ مىبىاكي ـٍ كىاًحده، كىاًم بَّكي ، مىالى ًإفَّ رى  86 ...عيىا مىيزيىا النَّاسي

  بريدة بف حصيفالصحابي 
ًميز الى تيٍتًبًع النٍَّظرىةى النٍَّظرىةى، فىًيفَّ لىؾى اأٍلي   .135 لىٍي ىٍت لىؾى اآٍلًخرىةي يىا عى  98 كلىى كى
ًليًد الى تى يػبَّيىا فىكىالَّػًذم نىٍلً ػي ًبيىػًدًه لىقىػٍد تىابىػٍت تىٍكبىػةن   .136 اًلدي ٍبفى اٍلكى مىٍيبلن يىا خى

... 
156 

  البراء بف عازبالصحابي 
؟ يىا ر كؿ الل : ، قىاليكا«مىالى تيًجيبيكا لىوي   .137 ا نىقيكؿي  52 ...، مى

   ثوباف مولى رسوؿ اي الصحاب
ْىًتيىا..."   .138 ا تىدىاعىى اأٍلىكىمىةي ًإلىى قىٍ، ـٍ كىمى مىٍيكي ـي مىٍف تىدىاعىى عى  57 ييكًشؾي اأٍليمى
ؽ ،   .139 مىى اٍلحى  151، 142  ...الى تىزىاؿي طىاًئلىةه ًمٍف ميمًَّتي ظىاًىًريفى عى

 حكيـ بف حزاـ الصحابي 
ٍيره ًمفى   .140 ْيٍميىا خى ،  اليىدي ال ْيكؿي ٍف تى  56 ...اليىًد ال زٍلمىى، كىاٍبدىٍم ًبمى

 حذيفة بف اليماف الصحابي 
ًمًو،   .141 ْىمى ـٍ ييً يءي الظَّفَّ ًب ؿه ًممٍَّف كىافى قىٍبمىكي  45 ...كىافى رىجي

 خولة األنصارية الصحابي 
ؽٍّ، فىمىييـي   .142 اًؿ المًَّو ًبغىٍيًر حى كفى ًفي مى كَّ ي االن يىتىخى  53 ...النَّاري  ًإفَّ ًرجى

  جدامة بنت  وىبالصحابي 

ًف اٍلًغيمىًة،   .143  42 ...لىقىٍد ىىمىٍمتي مىٍف مىٍنيىى عى
  جرير بف عبد االصحابي 

ٍْتي ر كؿ الل   .144 يتىاًء الزَّكىاًة،  بىايى مىى ًإقىاـً ال،َّبلىًة، كىاًم  160، 76 ...عى
 عبد ا بف ىشاـ الصحابي 

ى   .145  46 « اآلفى يىا عيمىري »: ٍنتى مىحىبز ًإلىيَّ ًمٍف نىٍلً ي، فىقىاؿى النَّبي كىالمًَّو، ألى
  عبد ا بف عامر البحصيالصحابي 

ػػػػٍف   .146 ـٍ مى ػػػػرزىي ػػػػؽ ، الى يى ي مىػػػػى اٍلحى تًػػػػي ظىػػػػاًىًريفى عى الى تىػػػػزىاؿي طىاًئلىػػػػةه ًمػػػػٍف ميمَّ
ذىلىييـٍ   ...خى

142 
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  عبد ا بف عمرو بف العاصالصحابي 

ق ا  .147 مىٍيؾى حى ، فىًيفَّ ًلجى ىًدؾى عى ـٍ نى ـٍ كى قي ـٍ كىمىٍفًطٍر، كى  109 ..،ي
ا بىمىغىًني   .148 ، فىمى ـٍ ا بىٍينىكي ديكدى ًفيمى ْىافزكا اٍلحي  132 ...تى

  عائذ بف عمرو بف العاصالصحابي 
ٍبتىييـٍ   .149 ، لىًئٍف كيٍنتى مىٍغ ى ـٍ ٍبتىيي ْىمَّؾى مىٍغ ى  129 ...يىا مىبىا بىٍكرو لى

  عبد الرحمف بف عوؼلصحابي ا
ٍمػرى   .150 ا ميًحبز مىفَّ ًلػي حي ، فىمى شىًيٍدتي غيبلمنا مىعى عيميكمىًتي ًحٍمؼى اٍلميطىيًَّبيفى

ْىـً   ..النَّ
61 

  عمي بف أبي طالبالصحابي 
ْىفى اللي مىٍف الكىل ميٍحًدثنا ...  .151 لى  88 « كى

  عرباض بف سارية الصحابي 
ـٍ ًبتىٍقكىل ا  .152 ًة .."ميكً،يكي  26 لمًَّو كىال ٍَّمًع كىالطَّاعى

  عمراف يف حصيفالصحابي 
ؿى »  .153 ٍنوي، فىكىالمًَّو ًإفَّ الرَّجي اًؿ فىٍميىٍنأى عى  105 ...مىٍف  ىًمعى ًبالدَّجَّ

 المغيرة بف شعبة الصحابي 
اًؿ،   .154 ًة المى اعى كىٍثرىًة ال ز ىاًؿ، كىاًم ى ، كى قىاؿى ٍف ًقيؿى كى  102  ...كىافى يىٍنيىى عى

  معاذ بف جبؿ الصحابي  
155.  ، ب ؾى ، كىحيبَّ عىمىؿو ييقىر بي ًإلىى حي ٍف ييًحبزؾى بَّؾى كىحيبَّ مى  46  ...كىمىٍ أىليؾى حي

   معاوية بف الحكـالصحابي  
 49 «.مىٍعًتٍقيىا، فىًينَّيىا ميٍ ًمنىةه   .156

   المعرور بف سويدالصحابي  

يٍَّرتى   .157 اًىًميَّةه يىا مىبىا ذىرٍّ مىعى ًو؟ ًإنَّؾى اٍمري ه ًفيؾى جى  50 وي ًبأيم 
  المغيرة بف شعبة الصحابي  

ـٍ   .158 مىٍيكي ـى عى رَّ كىٍمدى البىنىاًت،..: ًإفَّ المَّوى حى  51 عيقيكؽى األيمَّيىاًت، كى
 المقداـ بف معد الصحابي 
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ٍيرنا ًمٍف مىٍف يىٍأكيؿى مً   .159 ا قىطز، خى ْىامن ده طى ا مىكىؿى مىحى  56  ..ٍف عىمىًؿ يىًدًه، مى

  النعماف بف بشيرالصحابي 
160.   ، ـٍ ًمًي تىرىاحي ، كى ـٍ ٍ ًمًنيفى ًفي تىكىاد ًى ثىؿي اٍلمي  87  ...مى

  سعد بف أبي وقاصالصحابي 
الىةن   .161 ـٍ عى ٍيره ًمٍف مىٍف تىذىرىىي ثىتىؾى مىٍغًنيىاءى، خى  111، 76 ...ًإنَّؾى مىٍف تىذىرى كىرى

  ف عبد ا الثقفيسفياف بالصحابي 
ـٍ " : " قيؿٍ : قىاؿى   .162  23 المىٍنتي ًبالًل، فىاٍ تىًق

 صفية أـ المؤمنيفالصحابي 
ةه   .163 بلى ـٍ تيٍقبىٍؿ لىوي ،ى ، لى ٍف مىتىى عىرَّافنا فى ىأىلىوي عىٍف شىٍيءو  90 مى

 صييب بف سنافالصحابي 
بنا أًلىٍمًر اٍلميٍ ًمًف، ًإفَّ مىٍمرىهي كيمَّوي خى   .164 لىٍيسى ذىاؾى عىجى ، كى  136 ٍيره

 زينب بنت رسوؿ ا الصحابي 
 123 ..تزكي نل يا  .165

 زينب بنت أبي سممةالصحابي 
ـٍ   .166 ـي ًبأىٍىًؿ اٍلًبر  ًمٍنكي ، اللي مىٍعمى ـٍ  125 الى تيزىكزكا مىٍنلي ىكي

 زيد بف األرقـ الصحابي 
ٍيري  المييَـّ الًت نىٍلً ي تىٍقكىاىىا، كىزىك يىا مىٍنتى   .167  163، 12 ...خى
168.   ، ـً ػػػػٍبًف، كىاٍلبيٍخػػػػًؿ، كىاٍليىػػػػرى ػػػػًؿ، كىاٍلجي ْىٍجػػػػًز، كىاٍلكى ى ػػػػكذي بًػػػػؾى ًمػػػػفى اٍل ًإن ػػػػي مىعي

 ...كىعىذىاًب، اٍلقىٍبًر المييَـّ الًت نىٍلً ي تىٍقكىاىىا، 
163 

 زيد بف ثابتالصحابي 
مىى ًكتىاًبي  .169 ْىمَّ « ًإن ي كىالمًَّو مىا المىفي يىييكدى عى  164 ...ٍمتيوي فىتى

   خالد بف زيدالصحابي   
يَّزى  مىفٍ   .170 اًزينا جى مىفٍ  غىزىا، فىقىدٍ  المَّوً   ىًبيؿً  ًفي غى مىؼى  كى اًزينا خى  67 غى

 قيس بف أبي حاـز الصحابي 
 90 منا برمء مف كؿ م مـ يقيـ بيف مظير المشركيف "  .171

 قتيمة بنت صييفيالصحابي 
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ا ذىا  .172 مى افى الًل، كى ؟ "، قىاؿى  يٍبحى بىًة، : ؾى ٍْ مىٍلتيـٍ كىاٍلكى  154 ...تىقيكليكفى ًإذىا حى

 ابف أبي أوفى الصحابي 
ْىةي ًفي النَّاًر،..ا  .173 ًدي  90، 69 لخى
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 المصادر والمراجع. قائمة: رابعاً 
 رآف الكريـ قال

ىػػػػ(،  دار 505: حامػػػد محمػػػد بػػػف محمػػػد الغزالػػػي الطك ػػػي )ت يألبػػػ فإحيػػػاء عمػػػـو الػػػدي .1
 بيركت. –المْرفة 

القا ـ عمي بف الح ف بف ىبػة الل المْػركؼ بػابف ع ػاكر  يبأل أخبار لحفظ القرآف الكريـ .2
دمشػػؽ،  –خيػػر الل الشػػريؼ، دار اللرائػػد لمطباعػػة كالنَّشػػر كالتَّكزيػػع : ىػػػ(، تحقيػػؽ571: )ت

 .1996األكلى، : الطبْة
 األكلػى،: ماجػد عر ػاف الكيبلنػي، الطبْػة ،المسممة وعوامؿ صػحتيا ومرشػيا األمةخراج إ .3

 ـ. 1992 -ىػ 1412

، لمػػكاء الػػركف محمػػد شػػيث اقتبػػاس النظػػاـ العسػػكري فػػي عيػػد النبػػي صػػؿ ا عميػػو وسػػمـ .4
خطػاب،المكاء الػركف محمػد جمػاؿ الػديف عمػػي محلػكظ الشػيخ،عبد المطيػؼ زايػد،مطابع قطػػر 

 الدكحة،يةالكطن
محمػػد : ىػػػ(، تحقيػػؽ538: لمزمخشػػرم، مبػػك القا ػػـ محمػػكد بػػف عمػػرك )ت أسػػاس البالغػػة، .5

 -ىػػػػ  1419األكلػػػى، : با ػػػؿ عيػػػكف ال ػػػكد، دار الكتػػػب الْمميػػػة، بيػػػركت، لبنػػػاف، الطَّبْػػػة
 ـ.1998

ػحابة .6 : ، البػف األثيػر، مبػك الح ػف عمػي بػف مبػي الكػـر محمػد )تأسد الغابة في معرفػة الصا
عمػػي محمػػد مْػػكض، عػػادؿ محمػػد عبػػد المكجػػكد،  دار الكتػػب الْمميػػة، : المحقػػؽىػػػ(، 630

 ـ. 1994 -ىػ 1415الطَّبْة األكلى، 
: بكػػر محمػػد بػػف جْلػػر بػػف شػػاكر الخرائطػػي ال ػػامرم )ت ي، ألبػػاعػػتالؿ القمػػوب لمخرائطػػي .7

الريػػػػاض،  - حمػػػػدم الػػػػدمرداش، نػػػػزار م،ػػػػطلى البػػػػاز، مكػػػػة المكرمػػػػة: تحقيػػػػؽ ىػػػػػ(،327
 ـ.2000ىػ1421انية، الث: الطبْة

ىػػػ(، 751: محمػػد بػػف مبػػي بكػػر ابػػف قػػيـ الجكزيػػة )ت ،إعػػالـ المػػوقعيف عػػف رب العػػالميف .8
ىػ 1411األكلى، : ييركت، الطبْة –محمد عبد ال بلـ إبراىيـ، دار الكتب الْممية : تحقيؽ

 ـ.1991 -
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بف تيميػة  البف تيمية، تقي الديف محمد ،اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ .9
نا،ػػػػر عبػػػػد الكػػػػريـ الْقػػػػؿ، دار عػػػػالـ الكتػػػػب، : ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ728: الحرانػػػػي الدمشػػػػقي )ت
 ـ.1999 -ىػ 1419ال ابْة، : بيركت، لبناف، الطبْة

ْيٍكبىرم المْركؼ بابف بىطَّة الْكبرم )ت ،اإلبانة الكبرى .10 ىػػ(، 387: البف بطة مبك عبد الل ال
 دار الراية لمنشر كالتَّكزيع، الرياض.

  لمقر اكم ،االجتياد في الشريعة اإلسالمية .11
مبك عبػد الل : عتنى بو كعمؽ عميواىػ(، 458: بكر البييقي )المتكفى بي، ألاآلداب لمبييقي .12

 -ىػػػ  1408األكلػػى، : لبنػػاف، الطبْػػة –م   ػػة الكتػػب الثقافيػػة، بيػػركت  -ال ػػْيد المنػػدكه 
 ـ.1988

محمػد فػ اد : ىػ(، تحقيػؽ256: إ ماعيؿ )ت لمبخارم، مبك عبد الل محمد بف األدب المفرد، .13
 ـ.1989 –ق 1409الثَّالثة، : بيركت، الطَّبْة –عبد الباقي، دار البشائر اإل بلمية 

البػػف عبػػد البػػر القرطبػػي، مبػػك عمػػر يك ػػؼ بػػف عبػػد الل االسػػتيعاب فػػي معرفػػة األصػػحاب،  .14
 1412األكلػى، : عمي محمد البجػاكم، دار الجيػؿ، بيػركت، الطَّبْػة: ىػ(، تحقيؽ463: )ت
 ـ. 1992 -ىػ 

 ىػ.1414، لمحمد الزحيمي، دمشؽ، دار القمـ، اإلسالـ والشباب .15

عػػادؿ : ىػػػ(، تحقيػػؽ852: البػػف حجػػر، محمػػد بػػف عمػػي )ت اإلصػػابة فػػي تمييػػز الصػػحابة، .16
األكلػػػى، : محمػػد عبػػد المكجػػكد كعمػػى محمػػد مْػػػكض، دار الكتػػب الْمميػػة، بيػػركت، الطَّبْػػة

 ىػ.1415
جامْة ديالي، –شييد كريـ فميح، بحث عممي نشرتو مجمة ديالي  ،ب الحواراالعتداؿ في أد .17

 .57كمية الْمـك اإل بلمية، الْدد 

ىػػ(، 790: إلبراىيـ بف مك ى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي )ت،االعتصاـ .18
 -ىػػػػ 1412األكلػػػى، :  ػػػميـ بػػػف عيػػػد اليػػػبلؿ، دار ابػػػف علػػػاف، ال ػػػْكدية، الطبْػػػة: تحقيػػػؽ
 ـ.1992

، ألبػػك بكػػر االعتقػػاد واليدايػػة إلػػى سػػبيؿ الرشػػاد عمػػى مػػذىب السػػمؼ وأصػػحاب الحػػديث .19
ٍكًجردم الخرا اني، )ت ٍ رى ىػ(، تحقيػؽ، محمػد ع،ػاـ الكاتػب، دار 458: البييقي، محمد الخي

 .1401األكلى، : بيركت، الطبْة – اآلفاؽ الجديدة
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ار الْمػػػـ لممبليػػػيف، الطَّبْػػػة ىػػػػ(، د1396: ، لمزركمػػػي، خيػػػر الػػػديف بػػػف محمػػػكد )تاألعػػػالـ .20
 ـ. 2002ميار / مايك  -الخام ة عشر 

محمػػد عبػػد الل بػػف محمػػد حيػػاف االمْػػركؼ بػػأًبي الشػػيخ  يألبػػ،األمثػػاؿ فػػي الحػػديث النابػػوي .21
بكمبػام  -عبػد الْمػي عبػد الحميػد حامػد، الػدار ال ػملية : ىػ(، تحقيػؽ369: األ،بياني )ت

 ـ.1987 -ق 1408الثانية، : اليند، الطبْة –

عبػػد : ىػػػ( تحقيػػؽ562: ، لم ػػمْاني، عبػػد الكػػريـ التَّميمػػي ال ػػمْاني المػػركزم، )تاألنسػػاب .22
الػػرحمف بػػف يحيػػى المْممػػي اليمػػاني كغيػػػره، مجمػػس دائػػرة المْػػارؼ الْثمانيػػة، حيػػدر البػػػاد، 

 ـ.1962 -ىػ  1382األكلى، : الطبْة
: الل بػػػف محمػػػد )ت ، ألبػػػي نْػػػيـ األ،ػػػبياني، محمػػػد بػػػف عبػػػدألوليػػػاء وطبقػػػات األصػػػفياءا .23

 ـ.1974 -ىػ 1394ىػ(، ال ْادة، م،ر، 430

ىػػػػ(، دار كمكتبػػػة اليػػػبلؿ، بيػػػركت، 255: ، لْمػػػرك بػػػف بحػػػر الشػػػيير بالجػػػاحظ )تالػػػبخالء .24
 ىػ. 1419الثانية، : الطبْة

دائػػرة : ىػػػ(، الطَّبْػػة256: لمبخػػارم، مبػػك عبػػد الل محمػػد بػػف إ ػػماعيؿ )تالتاػػاريخ الكبيػػر،  .25
 الدكف. –ية، حيدر الباد المْارؼ الْثمان

: ىػػػ(، ركايػػة الْبػػاس بػػف محٌمػػد بػػف حػػاتـ الػػدزكرٌم )ت233: ، ليحيػػى بػػف مْػػيف )تالتاػػاريخ .26
حيػاء التَّػراث اإل ػػبلمٌي، : ىػػ(، تحقيػؽ271 محمػػد محٌمػد نػكر  ػػيؼ، مركػز البحػث الْممػػي كام

 ـ.1979 -ىػ 1399مكة المكرمة،  
ىػ(،  بطو ك،ححو جماعة مف 816: )تلمجرجاني، عمي بف محمد بف عمي التاعريفات،  .27

-ىػػػ 1403لبنػػاف، الطَّبْػػة األكلػػى،  –الْممػػاء بيشػػراؼ النَّاشػػر، دار الكتػػب الْمميػػة بيػػركت 
 ـ.1983

ىػػػػ(، دائػػػرة المْػػػارؼ الْثمانيػػػة 354: البػػػف حبػػػاف، محمػػػد بػػػف حبػػػاف بػػػف محمػػػد )تالث قػػػات،  .28
 .ـ1973 -  ى 1393بحيدر الباد الدكف اليند، الطَّبْة األكلى، 

، لمػدكتكر عزمػي طػو ال ػيد الثقافة اإلسالمية، مفيوميا، مصادرىا، خصائصػيا، مجاالتيػا .29
 كالخركف.



 

 

 204 

 الطامظ الغؼارس

: وسػننو وأيامػو، المسػمى بػػ لجامع المسند الصػحي  المختصػر مػف أمػور رسػوؿ ا ا .30
األكلػػػى، : لمبخػػػارم، محمػػػد بػػػف إ ػػػماعيؿ، دار طػػػكؽ النَّجػػػاة، الطَّبْػػػة"صػػػحي  البخػػػاري"، 

 ىػ.1422

"، لمقرطبي، مبك عبد الل محمد بف محمد تفسير القرطبي": ف المسمى بػحكاـ القرآالجامع أل .31
بػػػراىيـ مطلػػػيش، دار الكتػػػب الم،ػػػرية، القػػػاىرة، : ىػػػػ(، تحقيػػػؽ671: )ت محمػػػد البردكنػػػي كام

 ـ. 1964 -ىػ 1384الثَّانية، : الطَّبْة

حمف حبيػػػػب الػػػػر : ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ153: ، لمْمػػػػر بػػػػف مبػػػػي عمػػػػرك راشػػػػد األزدم )تلجػػػػامعا .32
الثانيػػة، : األعظمػػي المجمػػس الْممػػي بباك ػػتاف، كتكزيػػع المكتػػب اإل ػػبلمي ببيػػركت، الطبْػػة

 ـ. 1983 -ىػ  1403
: ىػػ(، النَّاشػر327: البف مبي حاتـ، مبك محمد عبػد الػرحمف بػف محمػد )ت ،الجرح والتاعديؿ .33

التَّػػػػراث بحيػػػػدر البػػػػاد الػػػػدكف، الينػػػػد، دار إحيػػػػاء  -طبْػػػػة مجمػػػػس دائػػػػرة المْػػػػارؼ الْثمانيػػػػة 
 ـ. 1952ىػ  1271األكلى، : الْربي، بيركت، الطَّبْة

، لمحمػد الشػػريليف، بحػث عممػي فػي المجمػة األردنيػػة لحصػانة الفكريػة فػي الحػػديث النابػويا .34
 ىػ.1430، 1في الدرا ات اإل بلمية، المجمد الخامس، الْدد 

ىػػ(، 911: يكطي )تلْبػد الػرحمف جػبلؿ الػديف ال ػلدرر المنتثرة في األحاديث المشتيرة، ا .35
 جامْة الممؾ  ْكد، الرياض.  -محمد بف لطلي ال،باغ، عمادة ش كف المكتبات : تحقيؽ

القا ـ الح يف بف محمػد المْػركؼ بالراغػب األ،ػليانى  يبأل لذريعة إلى مكاـر الشريعة،ا .36
 -ىػػػػ 1428القػػػاىرة،  –مبػػػك اليزيػػػد مبػػػك زيػػػد الْجمػػػي، دار ال ػػػبلـ : ىػػػػ(، تحقيػػػؽ502: )ت

 .ـ2007

ؿ )ت يألب الس نة، .37 بلَّ عطيػة : ىػ(، تحقيؽ311: بكر محمد بف محمد بف ىاركف بف يزيد الخى
 ـ.1989 -ىػ 1410األكلى، : الرياض، الطبْة –الزىراني، دار الراية 

: عبػػد الػػرحمف عبػػد الل بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ الشػػيبانٌي البغػػدادم )ت يألبػػ الس ػػنة، .38
: الػػدماـ، الطبْػػة –بػػف  ػػالـ القحطػػاني، دار ابػػف القػػيـ محمػػد بػػف  ػػْيد : ىػػػ(، تحقيػػؽ290

 .ـ1986 -ىػ 1406األكلى، 

محمػد عبػد القػادر عطػا، : ىػػ(، تحقيػؽ458: لمبييقي، محمد بف الح يف )ت ،الس نف الكبرى .39
 ـ.2003 -ىػ 1424الثَّالثة، : لبناف، الطبْة –دار الكتب الْممية، بيركت 
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ىػػ(،  728: محمػد بػف تيميػة الحرانػي الحنبمػي الدمشػقي )تالْبػاس  يألب الس ياسة الشارعية، .40
: المممكػػة الْربيػػة ال ػػْكدية، الطبْػػة -كزارة الشػػئكف اإل ػػبلمية كاألكقػػاؼ كالػػدعكة كاإلرشػػاد 

 ىػ.1418األكلى، 
بكػػر عبػػد الل بػػف محمػػد األمػػكم القرشػػي المْػػركؼ بػػابف مبػػي  ي، ألبػػالصػػمت وآداب المسػػاف .41

: بيركت، الطبْػة –مبك إ حاؽ الحكيني، دار الكتاب الْربي : ىػ(، تحقيؽ281: الدنيا ) ت
 ق.1410األكلى، 

غير، .42 عفاء الصا مبػك عبػد الل محمػد : ىػػ(، تحقيػؽ256: لمبخارٌم، محٌمد بف إ ػماعيؿ )ت الض 
 ـ.2005 -ق 1426األكلى، : بف إبراىيـ بف مبي الْينيف، مكتبة ابف عباس، الطَّبْة

ػػػعفاء والمتروكػػػوفا .43 ىػػػػ(، 385: قطني، مبػػػك الح ػػػف عمػػي بػػػف عمػػػر بػػػف محمػػػد )ت، لمػػػدار لض 
د. عبػػد الػػرحيـ محمػػد القشػػقرم، م ػػتاذ م ػػاعد بكميػػة الحػػديث بالجامْػػة اإل ػػبلمية، : تحقيػػؽ

 مجمة الجامْة اإل بلمية بالمدينة المنكرة.
ىػػػػ(، 385: لمػػػدارقطني، مبػػك الح ػػػف عمػػػي بػػػف عمػػر بػػػف محمػػػد )تلضػػػعفاء والمتروكػػػوف، ا .44

رحيـ محمػػد القشػػقرم، م ػػتاذ م ػػاعد بكميػػة الحػػديث بالجامْػػة اإل ػػبلمية، د. عبػػد الػػ: تحقيػػؽ
 مجمة الجامْة اإل بلمية بالمدينة المنكرة.

عفاء والمتروكوفا .45 محمػكد : ىػػ(، تحقيػؽ303: ، محمد بف شْيب بف عمي )ت، لمنسائي"لض 
 ىػ.1396إبراىيـ زايد، دار الكعي، حمب، الطَّبْة األكلى، 

ػػػعفاء والمتػػػروكيا .46 ق(، 579: ، البػػػف الجػػػكزم، مبػػػك اللػػػرج عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػي )تفلض 
 ق.1406عبد الل القا ي، دار الكتب الْممية، بيركت، : تحقيؽ

محمػػػد عبػػػد القػػػادر عطػػػا، دار : ىػػػػ(، تحقيػػػؽ230: لمحمػػػد بػػػف  ػػػْد )ت الطابقػػػات الكبػػػرى، .47
 ـ.1990 -ىػ 1410األكلى، : الكتب الْممية، بيركت، الطَّبْة

ىػ(، مكتبػة دار 751: البف قيـ الجكزية، محمد بف مبي بكر بف ميكب )تية، لط رؽ الحكما .48
 البياف.

ىػػػ(، 369: بًػػي الشػػيخ األ،ػػبياني عبػػد الل بػػف حيػػاف األن،ػػارم المْػػركؼ )تأل العظمػػة، .49
: الطبْػػػة -الريػػػاض  –ر ػػػاء الل بػػػف محمػػػد إدريػػس المبػػػاركلكرم،  دار الْا،ػػػمة : تحقيػػؽ

 ـ.1408األكلى، 



 

 

 206 

 الطامظ الغؼارس

بحػػث عممػػي، إل ػػماعيؿ  ػػْيد ر ػػكاف كالخػػر، مجمػػة الجامْػػة  نة النابويػػة،العقػػؿ فػػي الس ػػ .50
 .ـ2005، يكنيك 299،الْدد الثاني ،اإل بلمية، المجمد الثالث عشر

ىػػػ(، 597: لجمػػاؿ الػػديف مبػػك اللػػرج الجػػكزم )ت العمػػؿ المتناىيػػة فػػي األحاديػػث الواىيػػة، .51
الثانيػػة، : البػػاد، باك ػػتاف، الطبْػػةإرشػػاد الحػػؽ األثػػرم، إدارة الْمػػـك األثريػػة، في،ػػؿ : تحقيػػؽ
 ـ.1981- ق1401

ك،ػػٌي : ىػػ(، ركايػة ابنػو عبػدالل، تحقيػؽ241: ألحمػد بػف حنبػػؿ )تالعمػؿ ومعرفػة الر جػاؿ،  .52
 ىػ. 1408الل عباس، المكتب اإل بلمي، كدار الخاني، بيركت، الر ياض، الطبْة األكلى، 

ىػػ(، 538: الزمخشػرم جػار الل )ت القا ػـ محمػكد ي، ألبػالفائؽ في غريب الحديث واألثػر .53
 الثانية.: لبناف، الطبْة –دار المْرفة  ،عمي محمد البجاكم كالخر: تحقيؽ

: ، لتقػػي الػػديف محمػػد بػػف تيميػػة الحرانػػي الحنبمػػي الدمشػػقي )تلفتػػاوى الكبػػرى البػػف تيميػػةا .54
 ـ.1987 -ىػ 1408األكلى، : ىػ(، دار الكتب الْممية، الطبْة728

ىػػ(، دار 1360: لْبد الرحمف بف محمػد عػكض الجزيػرم )ت األربعة،الفقو عمى المذاىب  .55
 ـ.2003 -ىػ 1424الثانية، : لبناف، الطبْة –الكتب الْممية، بيركت 

مبػك عبػد : ىػػ( ت463: بكر محمػد بػف عمػي الخطيػب البغػدادم )ت يألب، لفقيو و المتفقوا .56
ىػػ 1421الثانيػة، : طبْػةال ْكدية، ال –الرحمف عادؿ بف يك ؼ الغرازم، دار ابف الجكزم 

 ـ.2000 -

، شػػْباف 96مقػػاؿ الػػدكتكر عبػػد الكػػريـ بكػػار مجمػػة البيػػاف الْػػدد لفكػػر طبيعتػػو وأىميتػػو، ا .57
 .ـ1996ق، يناير 1416

مكتب : ىػ(، تحقيؽ817: الليركزالبادل، مبك طاىر محمد بف يْقكب )ت القاموس المحيط، .58
لمطباعػػػة كالنَّشػػػر كالتَّكزيػػػع، بيػػػركت، تحقيػػػؽ التَّػػػراث فػػػي م   ػػػة الر ػػػالة، م   ػػػة الر  ػػػالة 

 ـ.2005 -ىػ 1426لبناف، الطَّبْة الثَّامنة، 
مػػػارس 8،2،  لْمػػػي بػػف يا ػػػيف، عػػدد "مجمػػة اللكػػػر الجديػػد ،القطيعػػة بػػػيف الفكػػػر والسػػػموؾ .59

 ق.1414ـ 1994
لمػذىبي، مبػك عبػد الل محمػد بػف محمػد  ،الكاشؼ في معرفة مف لو روايػة فػي الكتػب السػتة .60

محمد عكامة محمد محمد نمر الخطيب، دار القبمة لمثقافة اإل بلمية : تحقيؽ ىػ(،748: )ت
 ـ.1992 -ىػ 1413األكلى، : م   ة عمـك القرالف، جدة، الطبْة -
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ىػػػػ(،  646: البػػػف الحاجػػػب جمػػػاؿ الػػػديف اإل ػػػنكم المػػػالكي )ت، فػػػي عمػػػـ الناحػػػو يػػػةالكاف .61
 .ـ2010األكلى، : ة، الطبْةالقاىر  –،الح عبد الْظيـ الشاعر، مكتبة اآلداب : تحقيؽ

عػادؿ : ىػػ(، تحقيػؽ365: ألبػي محمػد بػف عػدم الجرجػاني )تالكامؿ فػي ضػعفاء الر جػاؿ،  .62
عبػػد اللتػػاح مبػػك  ػػنة، الكتػػب : محمػػد عبػػد المكجػػكد، عمػػي محمػػد مْػػكض، شػػارؾ فػػي تحقيقػػو

 ـ.1997 - ق1418األكلى، : لبناف، الطَّبْة -الممية،  بيركت

 (ىػ597: تالجكزم) الديف جماؿل ،يحيفالصح حديث مف المشكؿ كشؼ .63

 .الرياض – الكطف دار ،البكاب ح يف عمي: تحقيؽ
لمزمخشػرم، مبػك  ،"تفسػير الزامخشػري": ، المسػمى بػػالكشاؼ عف حقػائؽ غػوامض التانزيػؿ .64

الثَّالثػػػة، : ىػػػػ(، دار الكتػػػاب الْربػػػي، بيػػػركت، الطَّبْػػػة538: القا ػػػـ محمػػػكد بػػػف عمػػػرك )ت
 ىػ.1407

، ىػػػػ(310: ًبٍشػػػر محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف حمػػػاد الػػػدكالبي الػػػرازم )ت يألبػػػ ،ماءالكنػػػى واألسػػػ .65
األكلػى، : بيػركت/ لبنػاف، الطبْػة -مبك قتيبة نظػر محمػد اللاريػابي،  دار ابػف حػـز : تحقيؽ

 ـ.2000 -ىػ 1421

: ىػػ(، تحقيػؽ261: ، م مـ بف الحجاج مبك الح ػف القشػيرم النَّي ػابكرم )تالكنى واألسماء .66
حمػػػػد محمػػػػد القشػػػػقرم، عمػػػادة البحػػػػث الْممػػػػي بالجامْػػػػة اإل ػػػػبلمية، المدينػػػػة عبػػػد الػػػػرحيـ م

 ـ.1984 - ىػ1404األكلى، : المنكرة، المممكة الْربية ال ْكدية، الطبْة
ىػػػػ(، 333: بكػػػر محمػػػد بػػػف مػػػركاف الػػػدينكرم المػػػالكي )ت يألبػػػلمجالسػػػة وجػػػواىر العمػػػـ، ا .67

مـ  -ربيػػة اإل ػػبلمية )البحػػريف مبػػك عبيػػدة مشػػيكر بػػف ح ػػف الؿ  ػػمماف، جمْيػػة التَّ : تحقيػػؽ
 ىػ.1419: لبناف(، -الح،ـ(، دار ابف حـز )بيركت 

: ، ل،بلح الديف مبػك  ػْيد خميػؿ بػف كيكمػدم بػف عبػد الل الدمشػقي الْبلئػي )تالمختمطيف .68
 –مكتبػػة الخػػانجي  ،رفْػػت فػػكزم عبػػد المطمػػب، عمػػي عبػػد البا ػػط مزيػػد: ىػػػ(، تحقيػػؽ761

 .ـ1996 -ىػ 1417األكلى، : القاىرة، الطبْة

ىػػػ(، 458: لمبييقػي، مبػػك بكػػر محمػد بػػف الح ػػيف بػف عمػػي )تلمػػدخؿ إلػػى الس ػػنف الكبػػرى، " .69
 الككيت. –د. محمد  ياء الرحمف األعظمي، دار الخملاء لمكتاب اإل بلمي : تحقيؽ

  شػكر الل: ىػػ(، تحقيػؽ327: محمػد عبػد الػرحمف الػرازم ابػف مبػي حػاتـ )ت يألب المراسيؿ، .70
 .1397األكلى، : بيركت، الطبْة –قكجاني، م   ة الر الة  نْمة الل
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ألبػي عبػد الل الحػاكـ محمػد بػف عبػد الل المْػركؼ بػابف البيػع المستدرؾ عمى الصػحيحيف،  .71
: بيػركت، الطَّبْػة –م،ػطلى عبػد القػادر عطػا، دار الكتػب الْمميػة : ىػ(، تحقيؽ405: )ت

 ـ.1990 –ق 1411األكلى، 
لشياب الديف محمد بف محمد بػف من،ػكر األبشػييي مبػك  ،طرؼالمستطرؼ في كؿ فف مست .72

 ىػ.1419األكلى، : بيركت، الطبْة –ىػ(، عالـ الكتب 852: اللتح )ت
"،ػحيح : ، الم ػمى بػػالمسند الصاحي  المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسػوؿ ا  .73

: ىػػػػ(، تحقيػػػؽ261: م ػػػمـ، لم ػػػمـ بػػػف الحجػػػاج مبػػػك الح ػػػف القشػػػيرم النَّي ػػػابكرم )المتػػػكفى
 بيركت. -محمد ف اد عبد الباقي، دار إحياء التَّراث الْربي

: ، لمليػػػكمي، محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي )تالمصػػػباح المنيػػػر فػػػي غريػػػب الشػػػرح الكبيػػػر .74
 ىػ(، المكتبة الْممية، بيركت.770

: ىػػ(، تحقيػؽ235: البف مبي شيبة، عبد الل بػف محمػد )ت المصنؼ في األحاديث واآلثار، .75
 ق.1409األكلى، : الرياض، الطَّبْة –يك ؼ الحكت، مكتبة الرشد كماؿ 

زاؽ بف ىماـ ال،نْاني )ت المصنؼ، .76 حبيػب الػرحمف : ىػ(، تحقيؽ211: ألبي بكر عبد الرَّ
 ق.1403الثَّانية، : اليند، الطَّبْة -األعظمي، المجمس الْممي

ارؽ بػف عػكض الل طػ: ىػػ(، تحقيػؽ360: لمطبراني،  ميماف بف محمػد )ت المعجـ األوسط، .77
 القاىرة. –بف محمد، عبد المح ف بف إبراىيـ الح يني، دار الحرميف 

حمػدم بػف عبػد المجيػد : ىػػ(، تحقيػؽ360: لمطبراني،  ميماف بف محمػد )ت لمعجـ الكبير،ا .78
 القاىرة، الطَّبْة الثَّانية. –ال َّملي، مكتبة ابف تيمية 

)إبراىيـ م،طلى / محمد الزيات / حامد عبػد  مجمع المغة الْربية بالقاىرة المعجـ الوسيط، .79
 القادر / محمد النَّجار(، دار الدَّعكة.

عفاء،" .80 الػدكتكر : ىػ(، تحقيػؽ748: لمذىبي، مبك عبد الل محمد بف محمد )ت لمغني في الض 
 نكر الديف عتر.

ة، مكتبػػة القػػاىر : ىػػػ(، النَّاشػػر620: مبػػك محمػػد عبػػد الل بػػف محمػػد )تالمغنػػي البػػف قدامػػة،  .81
 ـ.1968 -ىػ1388
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القا ـ الح يف بف محمد المْػركؼ بالراغػب األ،ػليانى  يألب، "المفردات في غريب القرآف .82
دمشػؽ بيػركت،  -،لكاف عدناف الداكدم، دار القمـ، الدار الشامية : ىػ(، تحقيؽ502: )ت

 ىػ. 1412 -األكلى : الطبْة
ىػػ(، بقمػـ عبػد 505: ي )تحامد محمد بػف محمػد الغزالػي الطك ػ يبألالمنقذ مف الضالؿ،  .83

 الحميـ محمكد، دار الكتب الحديثة، م،ر.

"شػػرح النَّػػككم عمػػى م ػػمـ" لمنػػككم، يحيػػى بػػف المنيػػاج شػػرح صػػحي  مسػػمـ بػػف الحجػػاج،  .84
 ق.1392الثَّانية، : ىػ(، دار إحياء التَّراث الْربي، بيركت، الطَّبْة676: شرؼ )ت

ىػػ(، مخطػكط 643: المقد ػي  الشػاطبي )ت، ل ػياء الػديف مبػك عبػد الل الموافقات العوالي .85
األكلػػى، : نيشػػر فػػي برنػػام  جكامػػع الكمػػـ المجػػاني التَّػػابع لمكقػػع الشػػبكة اإل ػػبلمية، الطبْػػة

 ـ.2004

البف األثير، مجد الديف مبك ال ْادات المبارؾ بف محمد الناياية في غريب الحديث واألثر،  .86
محمػػػكد محمػػػد الطنػػػاحي، المكتبػػػة طػػػاىر محمػػػد الػػػزاكل، : ىػػػػ(، تحقيػػػؽ606: بػػػف محمػػػد )ت

 ـ. 1979 -ىػ 1399الْممية، بيركت، 

وأحكامػػو، وجمػػؿ مػػف فنػػوف  ليدايػػة إلػػى بمػػوغ النايايػػة فػػي عمػػـ معػػاني القػػرآف وتفسػػيره،ا .87
ىػػػػ(، 437: ، لمكػػػي بػػػف مبػػػي طالػػػب القيركانػػػي ثػػػـ األندل ػػػي القرطبػػػي المػػػالكي )تعمومػػػو
جامْػػة الشػػارقة،  -لْميػػا كالبحػػث الْممػػي مجمكعػػة ر ػػائؿ جامْيػػة بكميػػة الدرا ػػات ا: تحقيػػؽ

 ـ.2008 -ىػ 1429األكلى، : الشاىد البكشيخي، الطبْة
ػػبلَّبي،  مكتبػػة ال،ػػحابة، الشػػارقة  الوسػػطية فػػي القػػرآف الكػػريـ، .88 مػػد محمػػد ال،َّ مػػي مىحَّ ْى  -ل

 ـ.2001 -ىػ 1422األكلى، : م،ر، الطبْة –اإلمارات، مكتبة التَّابْيف، القاىرة 

ىػػ(، 685: لنا،ػر الػديف مبػك  ػْيد الشػيرازم البي ػاكم )ت نزيػؿ وأسػرار التايويػؿ،أنػوار التا  .89
األكلػى : بيركت، الطبْػة –محمد عبد الرحمف المرعشمي، دار إحياء التَّراث الْربي : تحقيؽ

 ىػ. 1418 -
الحنبمػي، يك ػؼ بػف ح ػف ابػف الًمٍبػرىد  ،بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلمػاـ أحمػد بمػدح أو ذـ .90

الػدكتكرة ركحيػة عبػد الػرحمف ال ػكيلي، دار الكتػب الْمميػػة، : ىػػ(، تحقيػؽ كتْميػؽ909: )ت
 ـ. 1992 -ىػ  1413األكلى، : لبناف، الطبْة –بيركت 



 

 

 210 

 الطامظ الغؼارس

،  عػبلء الػديف، مبػك بكػر بػف م ػْكد بػف محمػد الكا ػاني بدائع الصنائع فػي ترتيػب الشػرائع .91
 ـ. 1986 -ىػ 1406الثانية، : دار الكتب الْممية، الطبْة: ىػ(، النَّاشر587: الحنلي )ت

: مرت ى الزَّبيدم، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ )ت، تاج العروس مف جواىر القاموس .92
 مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية.: ىػ(، تحقيؽ1205

: ألبػػػك القا ػػػـ عمػػػي بػػػف الح ػػػف بػػػف ىبػػػة الل المْػػػركؼ بػػػابف ع ػػػاكر )ت ،تػػػاريخ دمشػػػؽ .93
 1415ة الْمػركم، دار اللكػر لمطباعػة كالنَّشػر كالتَّكزيػع، عمػرك بػف غرامػ: ىػ(، تحقيؽ571

 ـ. 1995 -ىػ 
ىػػػ( فػػي 233: ىػػػ( عػػف يحيػػى بػػف معػػيف )ت280: تػػاريخ عثمػػاف بػػف سػػعيد الػػداارمّي )ت .94

واة وتعػػديميـ محمػػد محٌمػػد نػػكر  ػػيؼ، دار المػػأمكف لمتػػراث، دمشػػؽ، : ، تحقيػػؽتجػػري  الػػر 
 ىػ.1400

لممبػاركلكرم، مبػي الْػبل محمػد عبػد الػرحمف بػف عبػد ذي، تحفة األحوذي بشرح جامع التارم .95
 بيركت. –ىػ(، دار الكتب الْممية 1353: الرحيـ )ت

عمػي الشػافْي، دار ال ػبلـ لمطباعػة : ، تحقيػؽتحفة المريد عمػى جػوىرة التاوحيػد لمبيجػوري .96
 ـ.2002 -ىػ 1422األكلى  "كالنَّشر، الطبْة

محمػد بػف إ ػماعيؿ اب التااريخ الكبير لمبخػاري، تخريج األحاديث المرفوعة المسندة في كت .97
محمد بف عبد الكريـ بف : ىػ(، إعداد256: بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، مبك عبد الل )ت

 ـ.  1999 -ىػ  1420األكلى، : مكتبة الرشد، الرياض، الطبْة ،عبيد
ىػػ(، 327: اتـ )تالبف مبي حاتـ، مبك محمد عبد الرحمف بف مبي حػ تفسير القرآف العظيـ، .98

المممكػػػة الْربيػػػة ال ػػػْكدية،  -م ػػػْد محمػػػد الطيػػػب، مكتبػػػة نػػػزار م،ػػػطلى البػػػاز : تحقيػػػؽ
 ـ.1999-ىػ  1419 ،الثالثة: الطبْة

: ىػػػ(، تحقيػػؽ774: البػػف كثيػػر، مبػػي اللػػداء إ ػػماعيؿ بػػف عمػػر )ت تفسػػير القػػرآف العظػػيـ، .99
بيػػركت،  –ي بي ػػكف محمػػد ح ػػيف شػػمس الػػديف، دار الكتػػب الْمميػػة، منشػػكرات محمػػد عمػػ

 ىػ. 1419األكلى، : الطَّبْة
محمػػد عكامػػة، : ىػػػ(، تحقيػػؽ852: البػػف حجػػر، محمػػد بػػف عمػػي )المتػػكفىتقريػػب التايػػذيب،  .100

 .ـ1986 – ق1406األكلى، :  كريا، الطبْة –دار الرشيد : النَّاشر
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بكػػر محمػػد بػػف عمػػي بػػف ثابػػت بػػف محمػػد بػػف ميػػدم  يألبػػ تمخػػيص المتشػػابو فػػي الرسػػـ، .101
 يػػػكينة الشػػػيابي،  طػػػبلس لمدرا ػػػات كالتَّرجمػػػة : ىػػػػ(، تحقيػػػؽ463: ب البغػػػدادم )تالخطيػػػ

 ـ.1985األكلى، : كالنَّشر، دمشؽ، الطبْة
ىػػػػػ(، مطبْػػػػة دائػػػػرة المْػػػػارؼ 852: البػػػػف حجػػػػر، محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي )تتيػػػػذيب التايػػػػذيب،  .102

 ىػ.1326األكلى، : النَّظامية، اليند، الطَّبْة

: ىػػ(، تحقيػؽ742: لممػزم، يك ػؼ بػف عبػد الػرحمف )ت تيذيب الكماؿ في أسماء الرجػاؿ، .103
 –ق 1400األكلػػى، : م   ػػة الر ػػالة، بيػػركت، الطَّبْػػة: د. بشػػار عػػكاد مْػػركؼ، النَّاشػػر

 ـ.1980
: ىػػػ(، المحقػػؽ370: لؤلزىػػرم، محمػػد بػػف محمػػد اليػػركم، مبػػك من،ػػكر )ت تيػػذيب المغػػة، .104

األكلػػػػػى، : بيػػػػػركت، الطَّبْػػػػػةدار إحيػػػػػاء التَّػػػػػراث الْربػػػػػي، : محمػػػػػد عػػػػػكض مرعػػػػػب، النَّاشػػػػػر
 ـ.2001

لْبد الرحمف بف نا،ر بف عبػد الل ال ػْدم  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف، .105
األكلػػى : عبػػد الػػرحمف بػػف مْػػبل المكيحػػؽ، م   ػػة الر ػػالة الطبْػػة: ىػػػ(، تحقيػػؽ1376: )ت

 ـ. 2000-ىػ 1420
الْاشػػػػرة، : القػػػػاىرة، الطبْػػػػة –مكتبػػػػة كىبػػػػة  ،لمشػػػػيخ يك ػػػػؼ القر ػػػػاكم، ثقافػػػػة الداعيػػػػة، .106

 ـ.196ىػ 1416
:  ىػ(، تحقيؽ310: ، لمحمد بف جرير مبك جْلر الطبرم )ت"جامع البياف في تيويؿ القرآف" .107

 ـ. 2000 -ىػ 1420األكلى، : محمد محمد شاكر، م   ة الر الة، الطبْة

، "لتاوحيػدحاشية اإلماـ البيجوري عمى جوىرة التاوحيد المسمى تحفة المريد عمى جػوىرة ا" .108
القػػػػاىرة، الطبْػػػػة  –عمػػػي جمْػػػػة.،  دار ال ػػػػبلـ : لبرىػػػاف الػػػػديف إبػػػػراىيـ البػػػػاجكرم. تحقيػػػػؽ

 ـ. 2002األكلى،  نة 
: ، لمحمػػد بػػف محمػػد بػػف عرفػػة الد ػػكقي المػػالكي )تحاشػػية الدسػػوقي عمػػى الشػػرح الكبيػػر .109

 بدكف طبْة كبدكف تاريخ.: ىػ(، دار اللكر، الطبْة1230

: الْبػػاس محمػػد بػػف تيميػػة الحرانػػي الحنبمػػي الدمشػػقي )ت يبػػأل ،قػػؿدرء تعػػارض العقػػؿ والنا  .110
الػػدكتكر محمػػد رشػػاد  ػػالـ،  جامْػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف  ػػْكد اإل ػػبلمية، : ىػػػ(، تحقيػػؽ728

 ـ.1991 -ىػ 1411الثانية، : المممكة الْربية ال ْكدية، الطبْة
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الجامْػػة اإل ػػبلمية ،يافر  نػػزاركالػػدكتكر   ػػالـ  ػػبلمةلمػػدكتور، دراسػػات فػػي السػػيرة النابويػػة .111
 ـ.2004

بػػػف ميػػػكب الحميػػػرم المْػػػافرم،مبك لعبػػػد الممػػػؾ بػػػف ىشػػػاـ النبويػػػة البػػػف ىشػػػاـ، السػػػيرة  .112
 ق.1411،طو عبد الر كؼ  ْد،دار الجيؿ،بيركت، الطبْة األكلى: محمد،تحقيؽ

: ، لمبييقػي، مبػك بكػر محمػد بػف الح ػيف )ت"دالئؿ النابػوة ومعرفػة أحػواؿ صػاحب الشاػريعة" .113
 ىػ.1405ىػ(، دار الكتب الْممية، بيركت، الطَّبْة األكلى، 458

ٍجمػػٌي، محمػػد بػػف  ،ف الضػػعفاء وذكػػر مػػذاىبيـ وأخبػػارىـرجػػاؿ أىػػؿ العمػػـ والحػػديث ومػػ .114 ًْ لم
عبػػػد الْمػػػيـ عبػػػد الْظػػػيـ البىٍ ػػػتكٌم، مكتبػػػة الػػػدَّار، المدينػػػة : ىػػػػ(، تحقيػػػؽ261: عبػػػدالل )ت

 ىػ.1405الطَّبْة األكلى،  ،النَّبكية
: لمحمػػػػد بػػػػف حبػػػػاف مبػػػك حػػػػاتـ، الػػػػدارمي، البي ػػػػتي )ت ة العقػػػػالء ونزىػػػػة الفضػػػػالء،روضػػػػ .115

 بيركت. –محمد محي الديف عبد الحميد، دار الكتب الْممية : ىػ(، تحقيؽ354

ىػػػ(، دار الكتػػب الْمميػػة، 751: ، البػػف قػػيـ الجكزيػػة )تروضػػة المحبػػيف ونزىػػة المشػػتاقيف .116
 ـ. 1983 -ىػ 1403: بيركت، لبناف، الطبْة

لْمػى بػف فػايز الجحنػي المجمػة الْربيػة  رؤية لنمف الفكري وسبؿ مواجية الفكر المنحرؼ، .117
الريػػػػاض،  –، جامْػػػػة نػػػػايؼ الْربيػػػػة لمْمػػػػـك األمنيػػػػة 27لمدرا ػػػػات األمنيػػػػة كالتَّػػػػدريب الْػػػػدد

 ق.1420

ػػحيحة وشػػيء مػػف فقييػػا وفوائػػدىا .118 عبػػد الػػرحمف  يبػػأل، لؤللبػػاني، سمسػػمة األحاديػػث الصا
: ىػػػػ(، مكتبػػػة المْػػػارؼ لمنشػػػر كالتَّكزيػػػع، الريػػػاض، الطَّبْػػػة1420: يف )تمحمػػػد نا،ػػػر الػػػد  

 األكلى.

عبػػد  يبػػأللؤللبػػاني،  سمسػػمة األحاديػػث الضػػعيفة والموضػػوعة وأثرىػػا السػػيئ فػػي األمػػة، .119
ىػػػػ /  1412: األكلػػػى،  ػػػنة الطبػػػع: ىػػػػ(، الطبْػػػة1420: الػػػرحمف محمػػػد نا،ػػػر الػػػد يف )ت

 ـ. 1992
محمػد فػ اد : ىػػ(، تحقيػؽ273: الل محمد بػف يزيػد القزكينػي )ت عبد يبأل، سنف ابف ماجو .120

 في،ؿ عي ى البابي الحمبي. -عبد الباقي، دار إحياء الكتب الْربية 

محمػػد محيػػي : ىػػػ(، تحقيػػؽ275: لم  ًجٍ ػػتاني،  ػػميماف بػػف األشػػْث )ت، سػػنف أبػػي داود .121
 بيركت. –الديف عبد الحميد، المكتبة الْ،رية، ،يدا 
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محمػد : ىػػ(، تحقيػؽ كتْميػؽ279: لمترمػذم، محمػد بػف عي ػى بػف  ىػٍكرة )ت، يسنف التارمػذ .122
بػػراىيـ عطػػكة عػػكض المػػدرس فػػي األزىػػر الشػػريؼ،  محمػػد شػػاكر، كمحمػػد فػػ اد عبػػد البػػاقي، كام

 ـ.1975 -ىػ  1395الثَّانية، : شركة مكتبة كمطبْة م،طلى البابي الحمبي، م،ر، الطَّبْة
نىيػدمعػيف، سؤاالُت ابِف الُجَنيد ليحيى بػف  .123 ىػػ تقريبػان(، 260: )ت إلبػراىيـ بػف عبػدالل بػف الجي

 -ىػػػ 1408األكلػػى، : محمػػد محٌمػػد نػػكر  ػػيؼ، مكتبػػة الػػدار، المدينػػة المنػػكرة، الطبْػػة: تحقيػػؽ
 ـ.1988

ْىث ال  ٍج ػػتانٌي )ت سػػؤاالت أبػػي ُعبيػػػد اآلُجػػر ي .124 ػػمىيماف بػػػف األىٍشػػ ىػػػ( فػػػي 275: مبػػا داكد  ي
محمػػػد عمػػػي قا ػػػـ الْمػػػرم، عمػػػادة البحػػػث الْممػػػي : ، تحقيػػػؽ"كتْػػػديًمًيـ مْرفػػة الر جػػػاؿ كجػػػرًحًيـ

 - ىػػػ1403األكلػػى، : بالجامْػػة اإل ػػبلمية، المدينػػة المنػػكرة، المممكػػة الْربيػػة ال زػػْكدية، الطبْػػة
 ـ.1983

: ىػػػػ(، المحقػػػؽ748: عبػػػد الل محمػػػد بػػػف محمػػػد )ت يبػػػأللمػػػذىبي،  سػػػير أعػػػالـ الناػػػبالء، .125
الثَّالثػػػة، : شػػػراؼ الشػػػيخ شػػػْيب األرنػػػا كط، م   ػػػة الر ػػػالة، الطَّبْػػػةمجمكعػػػة مػػػف المحققػػػيف بي

 ـ.1985 -ىػ 1405
: ىػػ(، تحقيػؽ516: ت0، مبػك محمػد ابػف اللػراء البغػكم الشػافْي شرح الس نة لمحيي الس ػنة .126

الثانيػة، : دمشؽ، بيركت، الطبْة -محمد زىير الشاكيش، المكتب اإل بلمي  -شْيب األرن كط
 .ـ1983 -ىػ 1403

 ىػ(.329: محمد الح ف بف عمي بف خمؼ البربيارم )ت يألبشرح الس نة،  .127

: ىػػػ(، النَّاشػػر1421: ،  لمحمػػد بػػف ،ػػالح بػػف محمػػد الْثيمػػيف )تشػػرح ريػػاض الصػػالحيف .128
 ىػ.1426دار الكطف لمنَّشر، الرياض، 

شػػْيب : ىػػػ(، تحقيػػؽ321: ، لمطحػػاكم، مبػػك جْلػػر محمػػد بػػف محمػػد )تشػػرح مشػػكؿ اآلثػػار .129
 ـ.1494 -ىػ 1415األكلى، : ، م   ة الر الة، الطَّبْةاألرن كط

ىػػ(، حققػو كراجػع ن،ك،ػو 458: لمبييقػي، مبػك بكػر محمػد بػف الح ػيف )تشعب اإليمػاف،  .130
: الػػدكتكر عبػػد الْمػػي عبػػد الحميػػد حامػػد، مشػػرؼ عمػػى تحقيقػػو كتخػػري  محاديثػػو: كخػػرج محاديثػػو

الينػػػد، مكتبػػػة الرشػػػد لمنشػػػر كالتَّكزيػػػع  –مختػػػار محمػػػد النَّػػػدكم، ،ػػػاحب الػػػدار ال ػػػملية ببكمبػػػام 
اكف مع الدار ال ملية ببكمبام باليند، الطَّبْة األكلى،   ـ.2003 -ىػ 1423بالرياض بالتَّْ
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ىػػ(، 354: البف حباف، محمد بف حباف بف محمػد )تصحي  ابف حباف بترتيب ابف بمباف،  .131
 ـ.1993 – ق1414نية، الثاَّ : بيركت، الطَّبْة –شْيب األرن كط، م   ة الر الة : تحقيؽ

د. : ىػػػ(، تحقيػػؽ311: البػػف خزيمػػة، مبػػك بكػػر محمػػد بػػف إ ػػحاؽ )ت صػػحي  ابػػف خزيمػػة، .132
 بيركت. –محمد م،طلى األعظمي، المكتب اإل بلمي 

المكتػب  (، ق1420: )ت يلمحمػد نا،ػر الػديف األلبػان ،صحي  الجامع الصغير وزياداتػو .133
 ـ . 1988 ،الثالثة: الطبْة ،بيركت–اإل بلمي 

البػػف حجػػر،  ،بمراتػػِب الَموُصػػفيَف بالتاػػدليسِ طبقػػات الُمدل سػػيف" أو "تعريػػُؼ أىػػِؿ التاقػػديِس  .134
عا،ػػػـ بػػػف عبػػػدالل القىٍريػػػكتي، مكتبػػػة المنػػػار، عمػػػاف، : ىػػػػ(، تحقيػػػؽ852: محمػػػد بػػػف عمػػػي )ت

 ـ.1983 -ىػ 1403الطَّبْة األكلى، 
: محمػد محمػكد بػف محمػد )ت ، لبػدر الػد يف الْينػي، مبػكعمدة القاري شرح صػحي  البخػاري .135

 بيركت. –ىػ(، دار إحياء التَّراث الْربي 855

محمػد بػف محمػد،  ،عمؿ اليـو والميمة سموؾ النابي مع ربػو عػز وجػؿ ومعاشػرتو مػع العبػاد .136
، المْػػركؼ بػػػ  كػػكثر البرنػػي، دار القبمػػة لمثقافػػة : ق(، المحقػػؽ364)ت « ابػػف ال زػػن ي»الػػد ٍينىكىرمز

 جدة / بيركت. -عمـك القرالف  اإل بلمية كم   ة
ألبػػػي الطيػػػب محمػػػد شػػػمس الحػػػؽ الْظػػػيـ البػػػادم،  وف المعبػػػود شػػػرح سػػػنف أبػػػي داود،عػػػ .137

ػملية المدينػة المنػكرة، الطَّبْػة الثَّانيػة، : تحقيؽ ىػػ، 1388عبػد الػرحمف محمػد عثمػاف، المكتبػة ال َّ
 ـ.1968

ىػػ(، دار الكتػب 276: )تبك محمد عبد الل بف م ػمـ بػف قتيبػة الػدينكرم أل، عيوف األخبار .138
 ىػ 1418بيركت، –الْممية 

البػف بشػككاؿ الخزرجػي،  غوامض األسماء المبيمة الواقعة في متوف األحاديػث المسػندة، .139
عز الػديف عمػي : ىػ(، تحقيؽ578: خمؼ بف عبد الممؾ بف م ْكد بف األن،ارم األندل ي )ت

 .ق1407األكلى، : الطبْة بيركت، –ال يد ، محمد كماؿ الديف عز الديف،  عالـ الكتب 
بيػاء الػديف  رائػد جمػاؿ يك ػؼ الخملات،الرائػد الػركف،، لماإلسالمية وقادتو العظػاـالعسكرية  .140

 .1983،ىػ1403،مكتبة المنارة الزرقاء األردف،الطبْة الثانية: محمد م ْد،دار النشر

، البػػف حجػػر، محمػػد بػػف عمػػي، دار المْرفػػة، بيػػركت فػػت  البػػاري شػػرح صػػحي  البخػػاري، .141
 ق.1379
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 -ىػ(، دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب 1250: لمشككاني، محمد بف عمي )ت فت  القدير، .142
 ىػ.1414األكلى، : دمشؽ، بيركت، الَّطبْة

دمشػػػػؽ، تخػػػػري   –ىػػػػػ(، دار القمػػػػـ 1416: لمحمػػػػد الغزالػػػػي ال ػػػػقا )المتػػػػكفى فقػػػػو السػػػػيرة، .143
 ـ. 1998 -ىػ 1427األكلى، : محمد نا،ر الديف األلباني، الطبْة: األحاديث

: الطبْػػة ،بالقػػاىرة –دار الشػػركؽ : ، لمقر ػػاكم، النَّاشػػرفقػػو الوسػػطية اإلسػػالمية والتاجديػػد .144
 ـ.2012الثالثة 

بيػػػركت،   –ىػػػػ(، دار الشزػػػركؽ 1385: ،   ػػػيد قطػػػب إبػػػراىيـ ح ػػػيف )تفػػػي ظػػػالؿ القػػػرآف .145
 ـ.1983 -ىػ  1412القاىرة، الطَّبْة ال َّابْة عشر، 

لممناكم، محمد المدعك بْبػد الػر كؼ بػف تػاج الْػارفيف جامع الصغير، فيض القدير شرح ال .146
األكلػػى، : ىػػػ(، المكتبػػة التَّجاريػػة الكبػػرل، م،ػػر، الطَّبْػػة1031: بػػف عمػػي بػػف زيػػف الْابػػديف )ت

 ىػ.1356

طالػب  ي، ألبػقوت القموب في معاممة المحبػوب ووصػؼ طريػؽ المريػد إلػى مقػاـ التوحيػد .147
بيػػركت / لبنػػاف،  -ا،ػػـ إبػػراىيـ الكيػػالي، دار الكتػػب الْمميػػة ع: ىػػػ(، تحقيػػؽ386: المكػػي )ت

 ـ. 2005-ىػ  1426الثانية، : الطبْة
حبيػب الػرحمف : ىػ(، تحقيؽ807: لنكر الديف الييثمي )ت ،كشؼ األستار عف زوائد البزار .148

 ـ.1979 -ىػ 1399األكلى، : األعظمي، م   ة الر الة، بيركت، الطبْة

لجمػػاؿ الػػديف مبػػك اللػػرج عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػػف ، حيفكشػػؼ المشػػكؿ مػػف حػػديث الصػػحي .149
 الرياض. –عمي ح يف البكاب، دار الكطف : ىػ(، تحقيؽ597: محمد الجكزم )ت

، لْبػػد الػػرحمف بػػف لتاوحيػػد وقػػرة عيػػوف الموحػػديف فػػي تحقيػػؽ دعػػوة األنبيػػاء والمرسػػميف" .150
المممكة الْربية ال ْكدية/  بشير محمد عيكف، مكتبة الم يد، الطائؼ،:  ميماف التَّميمي، تحقيؽ

 ـ.1990 - ىػ1411األكلى، : مكتبة دار البياف، دمشؽ، الجميكرية الْربية ال كرية، الطبْة
ىػػ(، دار ،ػادر، بيػركت، 711: البف منظػكر، محمػد بػف مكػـر بػف عمػى )ت لساف العرب، .151

 ىػ.1414الطَّبْة الثَّالثة، 
ديف عمي بف مبي بكر بف  ميماف الييثمي الح ف نكر ال ي، ألبمجمع الزوائد ومنبع الفوائد .152

 ـ. 1994ىػ،  1414: ح اـ الديف القد ي،  مكتبة القد ي، القاىرة: ىػ(، تحقيؽ807: )ت
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اللىتًَّني  ، لجماؿ الديف، محمد طاىرمجمع بحار األنوار في غرائب التانزيؿ ولطائؼ األخبار .153
 -ىػػػ 1387الثالثػػة، : ية،الطبْػػةىػػػ(، مطبْػػة مجمػػس دائػػرة المْػػارؼ الْثمان986: الكجراتػػي )ت

 ـ1967
عبػد الػػرحمف : ىػػ(، تحقيػؽ728: لتقػي الػديف محمػد بػف تيميػة الحرانػي )ت مجمػوع الفتػاوى، .154

المممكػػػة  ،بػػف محمػػد بػػف قا ػػػـ، مجمػػع الممػػؾ فيػػػد لطباعػػة الم،ػػحؼ الشػػػريؼ، المدينػػة النَّبكيػػة
 ـ.1995 -ىػ1416الْربية ال ْكدية، 

ىػػ(، 666: لػرازم، محمػد بػف مبػي بكػر بػف عبػد القػادر )تألبػي عبػد الل ا ،مختار الصحاح .155
،ػػيدا،  –الػػدار النَّمكذجيػػة، بيػػركت  -المكتبػػة الْ،ػػرية : يك ػػؼ الشػػيخ محمػػد، النَّاشػػر: تحقيػػؽ

 ـ.1999 -ىػ 1420الطَّبْة الخام ة، 

يػػاؾ نسػػتعيف، .156 ىػػػ(، 751: بػػف قػػيـ الجكزيػػة )تال مػػدارج السػػالكيف بػػيف منػػازؿ إيػػاؾ نعبػػد وا 
الثالثػػػػة، : بيػػػػركت، الطبْػػػػة –د المْت،ػػػػـ بػػػػالل البغػػػػدادم،  دار الكتػػػػاب الْربػػػػي محمػػػػ: تحقيػػػػؽ
 ـ1996 -ىػ 1416

تل ير النَّ لي، ألبك البركات عبػد الل بػف محمػد بػف محمػكد  مدارؾ التانزيؿ وحقائؽ التايويؿ، .157
يك ػػػؼ عمػػػي بػػػديكم، دار الكمػػػـ الطيػػػب، : ىػػػػ(، تحقيػػػؽ كتخػػري 710: حػػافظ الػػػديف النَّ ػػػلي )ت

 ـ.1998 -ىػ 1419األكلى، : ركت، الطبْةبي
: بكر محمد بف جْلر بف شػاكر الخرائطػي ال ػامرم )ت ي، ألبمساوئ األخالؽ ومذموميا .158

م،ػػػطلى بػػػف مبػػػك النَّ،ػػػر الشػػػمبي، مكتبػػػة ال ػػػكادم لمتكزيػػػع، جػػػدة، : ىػػػػ(، تحقيػػػؽ كتخػػػري 327
 ـ.1993 -ىػ 1413األكلى، : الطبْة

: ىػػػ(، تحقيػػؽ204: )تالطيال ػػي  ػػميماف بػػف داكد  داكد يبػػأل، مسػػند أبػػي داود الطيالسػػي .159
 -ىػػػػ 1419األكلػػػى، : م،ػػػر، الطَّبْػػػة –الػػػدكتكر محمػػػد بػػػف عبػػػد المح ػػػف التَّركػػػي، دار ىجػػػر 

 ـ.1999

ح ػيف  ػميـ : ىػ(، المحقػؽ307: ألبي يْمى محمد بف عمي المك،مي )تمسند أبي يعمى،  .160
 .ـ1984 – ق1404األكلى، : دمشؽ، الطَّبْة –م د، دار المأمكف لمتراث 

ىػػػ(، 238: ألبػػك يْقػػكب إ ػػحاؽ المْػػركؼ بػػػ ابػػف راىكيػػو )ت مسػػند إسػػحاؽ بػػف راىويػػو، .161
األكلػى، : المدينػة المنػكرة، الطبْػة -عبد الغلكر بف عبد الحؽ البمكشي، مكتبػة اإليمػاف : تحقيؽ

 ـ.1991 – 1412
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ىػػػ(، 241: ألبػػي عبػػد الل محمػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ )تمسػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ،  .162
 -ىػ  1421شْيب األرن كط، عادؿ مرشد، كالخركف، م   ة الر  الة، الطبْة األكلى، : تحقيؽ

 ـ.2001
بكر محمد بف عمرك بف عبد الخالؽ البػزار  يبأل ،مسند البزار المنشور باسـ البحر الزخار .163

: الطبْػػةالمدينػة المنػكرة،  -محلػكظ الػرحمف زيػػف الل، مكتبػة الْمػـك كالحكػػـ : (، تحقيػؽ29: )ت
 ـ.2009ـ، كانتيت 1988األكلى، )بدمت 

بػػ " ػنف الػدَّارمي"، ألبػي محمػد عبػد الل بػف عبػد الػرحمف الػدارمي  مسند الداارمي المعروؼ، .164
ح ػيف  ػميـ م ػد الػداراني، دار المغنػي لمنشػر كالتَّكزيػع، المممكػة الْربيػة : ىػ(، تحقيؽ255: )ت

 ـ.2000 -ىػ 1412األكلى، : ال زْكدية، الطَّبْة

كيػاني )ت ي،  ألبمسند الروياني .165 ميمػف عمػي : ىػػ(، تحقيػؽ307: بكػر محمػد بػف ىػاركف الرز
 ىػ .1416األكلى، : القاىرة، الطبْة –مبك يماني، م   ة قرطبة 

كيػػاني )ت يألبػػ ،مسػػند الرويػػاني .166 ميمػػف عمػػي : ىػػػ(، تحقيػػؽ307: بكػػر محمػػد بػػف ىػاركف الرز
 .ق1416األكلى، : لطبْةالقاىرة، ا –مبك يماني،  م   ة قرطبة 

: ىػػػ(، تحقيػػؽ360: ل ػػميماف بػػف محمػػد الشػػامي، مبػػك القا ػػـ الطبرانػػي )تمسػػند الشػػامييف،  .167
 – ق1405األكلػػػػػى، : بيػػػػػركت، الطبْػػػػػة –م   ػػػػػة الر ػػػػػالة  ،حمػػػػػدم بػػػػػف عبدالمجيػػػػػد ال ػػػػػملي

 ـ.1984
: ىػػ(، تحقيػؽ454: عبد الل محمد بف  بلمة الق اعي الم،ػرم )ت يألب: مسند الشياب .168
 – ق1407الثانيػػػػة، : بيػػػػركت، الطبْػػػػة –مػػػػدم بػػػػف عبػػػػد المجيػػػػد ال ػػػػملي، م   ػػػػة الر ػػػػالة ح

 ـ.1986
محيي ال زنة، مبك محمػد بػف اللػراء البغػكم  معالـ التانزيؿ في تفسير القرآف تفسير البغوي،  .169

بيػػػركت،  –عبػػػد الػػػرزاؽ الميػػػدم، دار إحيػػػاء التَّػػػراث الْربػػػي : ىػػػػ(، تحقيػػػؽ510: الشػػػافْي )ت
 ىػ.1420األكلى،  :الطبْة

ىػػػ(، المطبْػػة 388: لمخطػػابي، مبػػك  ػػميماف حمػػد بػػف محمػػد بػػف إبػػراىيـ )تمعػػالـ السػػنف،  .170
 ـ.1932 -ىػ 1351األكلى : حمب، الطَّبْة –الْممية 

: الػػديف مبػػك عبػػد الل يػػاقكت بػػف عبػػد الل الركمػػي الحمػػكم )المتػػكفىلشػػياب  معجػػـ البمػػداف، .171
 ـ 1995لثانية، ا: الطبْة، دار ،ادر، بيركت ،ىػ(626
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ىػػػػ(، 571: القا ػػػـ عمػػػي بػػػف ىبػػػة الل المْػػػركؼ بػػػابف ع ػػػاكر )ت يبػػػأل معجػػػـ الشػػػيوخ، .172
 ـ.2000 -ىػ 1421األكلى : دمشؽ، الطبْة –الدكتكرة كفاء تقي الديف،  دار البشائر : تحقيؽ

ىػػػ( بم ػػاعدة 1424: محمػػد مختػػار عبػػد الحميػػد عمػػر )ت معجػػـ المغػػة العربيػػة المعاصػػرة، .173
 ـ. 2008 -ىػ  1429األكلى، : عالـ الكتب، الطبْةفريؽ عمؿ، 

عبػػد ال َّػػبلـ : ىػػػ(، تحقيػػؽ395: ، البػػف فػػارس، محمػػد بػػف فػػارس )تمعجػػـ مقػػاييس المغػػة .174
 ـ.1979 -ىػ 1399محمد ىاركف، دار اللكر، 

: لمشربيني، محمػد بػف محمػد الخطيػب )ت مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، .175
 ـ.1994 -ىػ 1415األكلى، : الْممية، الطَّبْةىػ(، دار الكتب 977

عبػػد الل محمػػد  الػػرازم الممقػػب بلخػػر الػػديف الػػرازم  ي، التَّل ػػير الكبيػػر، ألبػػمفػػاتي  الغيػػب .176
 ىػ.1420 -الثالثة : بيركت، الطبْة –ىػ(، دار إحياء التَّراث الْربي 606: خطيب الرم )ت

لمحمػد بػف مبػػي بكػر بػف ميػكب بػف  ػػْد  ،مفتػاح دار السػعادة ومنشػور واليػػة العمػـ واإلرادة .177
 بيركت. –ىػ(، دار الكتب الْممية 751: شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى

بكر محمد بػف جْلػر بػف شػاكر الخرائطػي  ي، ألبمكاـر األخالؽ ومعالييا ومحمود طرائقيا .178
ربية، القاىرة، ميمف عبد الجابر البحيرم،  دار اآلفاؽ الْ: ىػ(، تقديـ كتحقيؽ327: ال امرم )ت

 ـ 1999 -ىػ  1419األكلى، : الطبْة
لتقػي الػديف مبػك الْبػاس محمػد ابػف  ،منياج السنة النبويػة فػي نقػض كػالـ الشػيعة القدريػة .179

محمػػػد رشػػػػاد  ػػػػالـ، جامْػػػة اإلمػػػػاـ محمػػػد بػػػػف  ػػػػْكد : تحقيػػػػؽ ىػػػػ(،728: تيميػػػة الدمشػػػػقي )ت
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ىػػػدفيا األكؿ  ػػػبلمة فكػػػر النَّبكيػػػة  ال زػػػنةرا ػػػة الح،ػػػانة اللكريػػػة فػػػي  ػػػكء تتنػػػاكؿ ىػػػذه الد  
مف المْا،ػر، كقػػد الم ػػمميف فػي الػػزَّ  الم ػمـ لغايػػة اإل،ػبلح كالْمػػارة فػي األرض كالْبػػادة خ،ك،ػان 

عمى مىمية المك ػكع كبكاعػث اختيػاره،  المقدمة فاشتممت ،را ة إلى مقدمة كمربْة ف،كؿالد   ق متي 
 ابقة، كمني  البحث كطبيْة الْمؿ فيو.را ات ال َّ كمىداؼ البحث، كالد  

ـك الح،ػانة كاللكػر فكاف مدخبلن في الح،انة اللكرية حيث تناكلػت مليػ: األوؿ الَفْصؿُ فأما 
النَّبكية  ال زنةفيو مليكـ الح،انة اللكرية كمشركعيتيا في القرالف الكريـ ك  تي لغة كا،طبلحان، ثـ تناكل

 كمىميتيا. الميمةكعنا،رىا 

ح،ػػيف اللكػػرم عمػػى  ػػتة منػػكاع كىػػي الح،ػػانة التَّ فقػػد تنػػاكؿ منػػكاع : انيالثاػػ الَفْصػػؿُ كممػػا  
ت بجكانػػػب البنػػػاء الْقػػػدم كاألخبلقػػػي، كالح،ػػػانة اللكريػػػة االجتماعيػػػػة، ي اىتمػػػالتَّػػػينيػػػة اللكريػػػة الد  

ة، ل ػيالنَّ يا ػية، كالح،ػانة اللكريػة الكجدانيػة ك كالح،انة اللكريػة ال    ،ككالح،انة اللكرية االقت،ادية
مػع ذكػر مىػـ ك ػائؿ تحقيقيػا كمتطمبػات ، كالح،ػانة اللكريػة الْ ػكرية، كالح،انة اللكرية اإلعبلمية

 بكم .النَّ نظيـ التَّ ،يف اللكرم في حالتَّ 

ح،يف اللكرم كالثار تطبيقاتيا عمى الم مـ المْا،ػر،  التَّ فليو مجاالت : الثالث الَفْصؿُ مما  
ح،يف اللكػرم فػي اعتمػاد المػني  المتكامػؿ فػي فيػـ اإل ػبلـ مػع ذكػر مقكمػات التَّ مع ذكر مقكمات 

 لم مـ المْا،ر.رىيب فييا كمثار تطبيقاتيا عمى االتَّ رغيب ك التَّ 

بػػػػادؿ المْمكمػػػػاتي كمىميػػػػة المػػػػادة التَّ فقػػػػد تنػػػػاكؿ  تمييػػػػدان فػػػػي مليػػػػكـ  ابػػػػعالرا  الَفْصػػػػؿُ ممػػػػا ك  
فيػػو  تي كػػر النَّبكيػػة ذ ال زػػنةبػػادؿ المْمكمػػاتي فػػي القػػرالف ك التَّ المْمكماتيػػة المتبادلػػة، كمػػع ك ػػكح م،ػػؿ 

كميزاتيػػا حػػاؿ  ،الم ػػمميف كغيػػرىـ كاللكػػرم بػػيف ،بػػادؿ المْمكمػػاتيالتَّ  ػػكابط الح،ػػانة اللكريػػة فػػي 
 ك،يات.التَّ ختمت الدرا ة بأىـ نتائ  البحث ك  ثـ النَّبكية، ال زنةكابط في تطبيؽ ىذه ال َّ 

 .ـالحمدلل بجميع محامده ما عممنا منو كما لـ نْمك 
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Abstract 

Abstract 
 

This study includes the intellectual immunity in the Sunnah which its 

first aim  the integrity of the Muslim's thought for the purpose of reparation 

in the earth ,and worshiping, especially nowadays. The study was divided 

to an introduction and four chapters. The introduction includes the im-

portance and the reasons of selecting the study, purposes of the study, pre-

vious studies, and research methodology. 

The first chapter is the introduction to the intellectual immunity, 

which includes the definition of thought and immunity in terminology and 

language, then the term of intellectual immunity and it's legitimacy in the 

Holy Quran and Sunnah, and it's derived elements from the definitions. 

The second chapter includes the types of the intellectual immunity, 

which are the religious intellectual immunity which interested in the as-

pects of moral and ideological structure, social intellectual immunity, eco-

nomic intellectual immunity, political intellectual immunity, psychological 

and emotional intellectual immunity, media intellectual immunity, the most 

important means to achieve these types, and the requirements of the intel-

lectual immunity in the prophetic organization. 

The third chapter includes the fields of the intellectual immunity and 

the effects of applying it on Muslims nowadays, foundations of intellectual 

immunization, and elements of invitation and intimidation and it's effects 

on Muslims. 

The fourth chapter includes a preface to the concept of informational 

exchange and it's importance, clarity of the origin of the informational ex-

change in Quran and Sunnah, and results and recommendation. 

 

 

 

 

 


