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صانَ ُ الفِ ْك ِ َّ فِ ضَ ِ ِء الشُّن النَّع
الْ َل َ
" دِ َاسَة ٌ َم ضُ ِ َّ "
Intellectual immunity in light of the Sunnah
""Objective examination
إعػػداد الطالبة:

إسراء عــطـــا إبراهيم خليــــــــل
إشػ ػ ػ ػراؼ الدكتكرة:

ليــلى حممد رجب اسليم
مُقـُدُمُةُاسُتُـكُمُاالًُلُمُتُـطلُباتُُنيُـلُُدُُرجُةُُالُاجُسُتُريُفُُاحُدُيثُُالشُُريفُُ ُوعُلُ ُومُه ُ
بكليةُأصولُالدينُفُاجلامعةُاإلسالميةُبغزة ُ
2015 /1435

أ

إنساف كتاباً في يومو إالا قاؿ في َغ ِده :لو َغ ْيرت ىذا
"إنو ال َي ْكتُب
ٌ
الكتاب لكاف أحسف ،ولو ِزيد ىذا لكاف ُيستحسف،ولو قُدـ ىذا الكالـ
أفضؿ ،ولو ترى ىذا المكاف أَ ِجم ْؿ ،وىذا مف أعظـ ِ
الع َبر ،وىو دليؿ
َ
()1
عمى استيالء ال ان ِ
قص عمى ُجممة ال ابشر"
س ِاني – رحمو ا﵀ تعالى -
لمقاضي عبد ا
الرحيـ اْلَ ْ
بي َ

()2

( )1انظر :نزىة َّ
األنظار في عجائب التَّكاريخ كاألخبار ،لمحمكد مقديش ،المقدمة (.)19
ىح ىمػػد .القا ػػي اللا ػػؿ مبػػك عمػػي ،ابػػف
ىح ىمػػد ٍبػػف الملػػرج ٍبػػف م ٍ
( )2ىع ٍبػػد الػ َّػرحيـ ٍبػػف عمػػي ٍبػػف ا ٍلح ػػف ٍبػػف ا ٍل ىح ى ػػف ٍبػػف م ٍ
َّ
الْ ٍ ػ َّ
ػقؤلني المكل ػػد ،الم ،ػػرم ال ػػدار( ،ت 596 :ق) ،الكات ػػب،
القا ػػي األش ػػرؼ مىبً ػػي ا ٍل ىح ى ػػف ،المخم ػػي ى
الب ٍي ػػاني ،ى
ً
األنشاء ًفي َّ
،احب ديكاف َّ
نت،ؼ يجمادم اآلخرة ،نة ت ع كعشريف كخم مائة،
الدكلة َّ
ال،بلحيَّة كبْدىا ،يكلًد في يم ى
كلقبو محيي الديف .كفي ن بتو إًلىى ىب ٍي اف تج زػكز فيػك لػيس منيػا ،مكانمػا يكلػي ميىبػكهي ق ػاءىا ،فميػذا ين ػب إلييػا" .تػاريخ
اإل بلـ لمذىبي (.)1703/12

ب

اإلهذاء
أُ ْىدي بحثي ىذا:
 إلى نبض قمبي وروحي أمي الحنونة. إلى فخر حياتي وتاج رأسي أبي الغالي. إلى زوجي الغالي سامي محمد درويش ،ووالديو حماواي محمد سعيد درويش ونواؿمحمد الحويطي واخوانو وأىمو.
 إلى ذريتي وقرة عيني ابنتي األميرة سممى سامي درويش.سبع.
 إلى إخواني التاسعة وأخواتي ال ا إلى صديقات الدرب وشقيقات الروح الداعيات طالبات ال انادي الدعوي في مجمسطالبات الجامعة اإلسالمية بغزة .
 -إلى صديقتي الحبيبة ُدعاء عمي البموي.

 إلى مسجدي الذي أنتمي إليو وأىمو وربعو وحفظة القرآف فيوَ ،مسجد اَْل ُب َرْيج الكبير.-

إلى القدس المبارؾ وأىمو وثوار انتفاضة القدس المباركة.

 إلى شيداء األمة اإلسالمية وفمسطيف واألسرى األبطاؿ والجرحي المياميف.عمي يوماً بعممو وأكرمني بصدؽ عطاءه.
تفضؿ ا
 -إلى كؿ مف ّ

ت

شكُرٌ َو َت ِػدِيرٌ
ُ

شكر وتقذٌر

الحمػ يػد ً
ػات ،كبل ػ ً
ػمو تىتىنػػززؿ
لل الػػذم بنْمتػ ًػو تػػت زـ َّ
ال،ػالحات ،كبتكفيقػػو تتحقػ ي
ػؽ المقا،ػ يػد كالغايػ ي
[وإِ ْذ َتأ َ
أأؿ َفأأأاِ ْـ َصأأأؽ َْرت ُْؿ
ات ك َّ
الرحمػػات ،الػػذم ىى ػدانا لئلمتثػػاؿ لقكلػػو ػػبحانو كتْػػالىَ :
أألذ َن َر مُ ُؽأ ْ
الخي ػر ي
ََٕ ِزيدَ كؽ ُْؿ َو َفاِ ْـ َـ َػ ْرت ُْؿ إِن َظ َذ ِاِب َف َش ِديدٌ ] [إبراىيـ ،]7 :كما كنا لً ىنيتدم لكال مف ىدانا الل.

 ،ػ ٍلكة خمقػػو ،كخػػاتـ ر ػػمو ،محمػػد بػػف عبػػد الل،
كمى ٍزىك ػى ،ػػمكات الل تْػػالى كت ػػميماتو عمػػى ى
الػػذم مر ػػمو رحمػػة لمْػػالميف ،كحجػػة عمػػى َّ
النػاس مجمْػػيف ،كنْمػػة عمػػى المػ منيف مْممنػػا كقػػدكتنا،
كقد كرد

ػو»
عف أبي ىريػرة  ا
اس َال َي ْ
أف رسػوؿ ا﵀  قػاؿَ « :م ْػف َال َي ْ
شػ ُك ُر الما َ
شػ ُك ُر ال انػ َ
عميؾ الل يا عمـ اليدل مما بْد،،،

(،)1

َّ ،ػؿ

ػب ً
فػػيني متقػػدـ بجزيػػؿ الش ػكر كالْرفػػاف ألنػػاس كػػانكا فػػي حياتنػػا نب ار ػان ،كزرع ػكا فػػي قمكبنػػا حػ َّ
الْمػػـ
الش ػرعي ،كاالنتمػػاء لْمػػـ الحػػديث َّ
َّ
الش ػريؼ فأح ػػنكا الغ ػراس ،فػػأع زـ بشػػكرم كػػؿ مػػف عممنػػي حرف ػان،
كحثني عمى طمب الْمػـ ،كمخػص بشػكرم م ػتاذتي المشػرفة عمػى ر ػالتَّي الػدكتكر /ليمػى بنػت محمػد

كرىعاىا -لما تل مت بو مف إشػراؼ عمػى ر ػالتَّي ،كبػذليا مْػي الجيػكد المباركػة
ا ميـ –حلظيا اللي ى
ً
الح ٍم يد ك َّ
المنة.
،ائح التَّي كانت ليا األثر في إنجازىا بيذه ال ز
في التَّكجيو كا َّلن َّ
،كرة كلل ى

م في ننو ،كتاب مبكاب البر ،بػاب مػا جػاء فػي َّ
الشػكر لمػف مح ػف إليػؾ ( /339/4رقػـ )1954
( )1مخرجو التَّرًم ًذ ز
الربًيػع ٍبػف م ػمًوـ قىػا ىؿ :ح َّػدثىىنا مح َّم يػد ٍبػف ًزي و
ً
َّ ً
ػاد ،عػف
ىح ىم يد ٍب يف يم ىح َّم ود قىا ىؿ :م ٍ
ىح َّدثىىنا م ٍ
ي ى
يى
ى
المىب ىارؾ قىا ىؿ :ىح َّػدثىىنا َّ ي ي ي ٍ
ىخىب ىرىنا ىع ٍب يد المو ٍب يف ي
مىبًي يى ىرٍي ىرةى  ىع ًف َّ
النبي  قَا َؿ« :الحديث».
تخريج الحديث:

الم ٍْ يركؼ /255/4( ،رقـ  )4811بنحكه ،كمخرجو الطيال ػي
اخرجو مبك داكد في ننو ،كتاب األدب ،باب في يش ٍك ًر ى
في م نده ( /232/4رقـ  ،)2613كمحمد بػف حنبػؿ فػي م ػنده ( /295/7رقػـ  )7495بنحػكه ،كالبخػارم فػي األدب
الملػػرد( /85/1رقػػـ  )218كاب ػف حبػػاف فػػي ،ػػحيحو ( /198/8رقػػـ  )3407جمػػيْيـ مػػف طريػػؽ الربيػػع بػػف م ػػمـ

بملظو.

يث ،ػ ً
ً
يح فػػي ػػننو ( ،)339/4كقػػاؿ األلبػػاني، :ػػحيح فػػي
ػح ه
والحكػػـ عمػػى إسػػناده :صػػحي  ،قػػاؿ التَّرمػػذم .ىىػ ىذا ىحػػد ه ى
،حيح الجامع ال،غير كزياداتو( .)1276/2كقاؿ األرنػ كط :إ ػناد ،ػحيح عمػى شػرط م ػمـ فػي تْميقػو عمػى ػنف
مبي داكد(.)255/4

ث

شكُرٌ َو َت ِػدِيرٌ
ُ

كال زشكر مك،كؿ لؤل اتذة األفا ؿ مع اء لجنة المناقشة:
 الدكتكر :محمد بف ماىر المظمكـ ،حلظو الل تْالى كرعاه ،مناقشان داخميان. الدكتكر :كائؿ بف محيي الديف الزرد ،حلظو الل تْالى كرعاه،مناقشان خارجيان.ز
كمخرجػػة الْممػػاء جػػامْتي
ككػػذلؾ متقػػدـ بجزيػػؿ الش ػكر ،كخػػالص الْرفػػاف إلػػى منػػارة الْمػػـ ،ي

اإل ػػبلمية ،ممثمػػة برئي ػػيا األ ػػتاذ الػػدكتكر /عػػادؿ عػػكض الل ،كتقػػدير عظػػيـ بشػػكر مك،ػػكؿ إلػػى

كميػػة م،ػػكؿ الػػديف كم ػػتاذتيا الكرمػػاء ممثمػػة بْميػػدىا ف ػػيمة الػػدكتكر /عمػػاد الػػديف الشػػنطي كالْميػػد

ال ػػابؽ الػػدكتكر /محمػػد بخيػػت ،تمػػؾ الكميػة التَّػي لطالمػػا افتخػػرت باالنتمػػاء إلييػػا ،كشػػكر خػػاص إلػػى

الدكتكر /رائد طبلؿ شْث رئيس ق ـ الحديث الشريؼ كعمكمو ،كالدكتكر محمد ر كاف مبك شْباف،
كالػػدكتكر /مرفػػت من ػػي ن،ػػار ،كاأل ػػتاذ /عيػػد ال،ػػيلي ،كم ػاتذتي الك ػراـ /الػػدكتكر محمػػكد عنبػػر،
كالػػدكتكر اللا ػػؿ  /كليػػد الْػػامكدم ،عمػػى دعميػػـ الكامػػؿ فػػي التَّكجيػػو ال َّ ػديد ك َّ
الن،ػػح كدفػػع اليمػػة

لؤلماـ ،فبارؾ الل تْالى فييـ كجزاىـ الل تْالى عني كؿ خير .

كشكر عمي ػػؽ لكؿ مف شجْني َّ
كقدـ لي مم م ػاعدة ،ك ػاندني خػبلؿ فتػرة كتػابتي الر ػالة،

إلى ن،يحة .
مك م دل َّ

فجزل الل بحانو كتْالى مىؿ المْركؼ كالل ؿ خير الجزاء .

ج

ال ُمػَـدِّمَــظ

القّذمّّة
بْد،،،

ميف ،كال،ػػبلةي كال َّ ػبلـ عمػػى محمػػد ر ػ ً
الحمػ يػد لل ػػبحانو َّ
ػكؿ الييػػدل األمػػيف ممػػا
ى
رب الْػػالى ى
ى
ى
ي

ػيف الل  لمػػا خمػػؽ البشػرية مراد بمشػػيئتو مف يحلظيػػا بػ ً
فػ َّ
ػديف اإل ػػبلـ ،كدعكتػ ًػو التَّػي تمك ػف
الْقمية الم ممة عمى الطَّري ً
َّ
ؽ الم تقيـ ،كتبنى في قمكبيا ال ٌ بلمةي كالخير ،لتحلظ بو حكا يا كتيييأىػا
و
مْيشة كحياة ْيدة ،فأر ؿ الل  ر كلو محمد  مبمغان لر التَّو ال َّػماكية ،كمػا قػاؿ تْػالى:
ل ىرىغًد
ِ
قحك ][ َّ
النجـ.]4 :
[مو َيـْط ُؼ َظ ِـ َْاْل َقى*إِ ْن ُه َق إِٓ َو ْح ٌل ُي َ
َ
فػأدل رسػػوؿ ا﵀  ممانػة دعػػكة اإل ػبلـ ،فغػػرس فػي القمػػكب كالْقػكؿ الم ػػممة مػا يحلظيػػا،
فح،ف عقؿ الم مـ باللكر الشامؿ الكػافي ،باإلعػداد اللكػرم ال ػميـ
كي،كف ليا إن انيتيا كك ارمتيا،
َّ
مكالن ،كتقكيتػػو كمناعتػػو لكػػؿ فكػ وػر يػراكد الْقميػػة الم ػػممة ثانيػان فغر ػػيا ب ػ ً
ػبلمة التَّكحيػ ًػد كمػػا كرد َعػ ْػف
سػ ا
َف تَ ْج َعػ َػؿ لِماػ ِػو ِنػػدا َو ُىػ َػو
َع َ
ظػ ُػـ ِع ْنػ َػد الماػ ِػو قَػ َ
َع ْبػ ِػد الماػ ِػو  قَػ َ
ػاؿ« :أ ْ
الت ال انبػػي  " :أَي الػ اػذ ْن ِب أ ْ
ػاؿَ :

َخمَقَ َؾ»( .)1ككذلؾ بنشر الل يمة كاألخبل ً
ؽ الح نة كاالنقياد لمحؽ كمىمو ،فكاف القدكةى الح نةى فييػا،
ااس  ،أنو س ِمع عمر  ،يقُو ُؿ عمَػى ِ
البناء المْطاء فلي حديث ْاب ِف َعب ٍ
الم ْن َب ِػر:
كم،د انر لملكر ٌ
َ
َ
َ َ ُ ََ
ص َارى ْاب َف َم ْرَي َـ ،فَِإ ان َما أََنا َع ْب ُػدهُ ،فَقُولُػوا َع ْب ُػد
س ِم ْع ُ
ت ال انبي َ يقُو ُؿ« :الَ تُ ْط ُروِنيَ ،ك َما أَ ْط َر ْت ال ان َ
َ
،
)
2
(
ِ
ػيف اللكػ ًػر ال َّ ػ ً
ميـ كقيادتػ ًػو لمحػ ً
ؽ المبػػيف بتح،ػ ً
يليػ َّػدلً يؿ عمػػى قدا ػ ًػة تح،ػ ً
ػيف اللكػ ًػر
سػػولُ ُو»
الماػػوَ ،و َر ُ
تب عميو.
الحياتي الْاطلي ك ال يا ي كاالقت،ادم كاالجتماعي كاإلعبلمي كما يتر ي
ً
ً
طحية اللكرية ،كمع كثرة
احًـ
األفكار ك يادة ال َّ
كم ىع تىىز ي
ى
كالتحػػديثات البرامجيػػة االلكتركنيػػة المٍم ًي ىيػػة ،كمػػع يا ػػة التَّجييػػؿ ،ك ػػيادة التَّْ،ػ ً
ػب لمجماعػػات،مك
ي
و
و
و
ػمـ فينت،ػر ليػا حقػان كبػاطبلن،
آلراء حزبية يا ية مك اجتماعية مك حتى اقت،ادية ينت ب إلييا الم ي
خ الك ائؿ التَّكنكلكجيػة المْا،ػرة

( )1مخرجػػو البخػػارم ف ػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب تل ػػير القػػرالف ،بػػاب قكلػػو تْ ػػالى (فػػبل تجْم ػكا لل من ػػدادا كمنػػتـ تْممػػكف)،
ً
 ،و
ػكر ،ىع ٍػف مىبًػي ىكائً وػؿ ،ىع ٍػف ىع ٍم ًػرك ٍب ًػف
(/18/6رقـ  ،)4477قاؿ :ىح َّدثىني يعثٍ ىم ي
اف ٍب يف مىبًي ىش ٍيىبةى ،ىح َّدثىىنا ىج ًر هير ،ىع ٍػف ىم ٍن ي
يش ىر ٍحبًي ىؿ ،ىع ٍف ىع ٍب ًد المَّ ًو  قىا ىؿ :ى َّ
الت ال انبي " :الحديث"
[وا ْذ ُكر ْ ِ التِ َار ِ
( )2مخرجػو البخػػارم ،كتػاب محاديػػث ا َّ
أ ِير َْ َ ْ ِ َ ررم [مػريـ:
رمَ َير ْ َِ َِ نِ ِذ ا ْذ َا َر َرْ ْ
ػاب قىػ ٍػك ًؿ المَّػ ًػو َ
ألنبيػػاء ،ىب ي
ت ز
ىخىب ىرنًػي يعىب ٍي يػد المَّ ًػو
الزٍى ًػر َّ
الح ىم ٍي ًد ز
م ،ىيقيػك يؿ :م ٍ
اف ،قىػا ىؿ :ى ًػم ٍْ ي
 /167/4( ،"]16رقـ  ،)3445قاؿ :ىح َّدثىىنا ي
م ،ىح َّػدثىىنا ي ػ ٍلىي ي

َّاسً ،مع عمر  ،يقيك يؿ عمىى ً
ً َّ ً
ت ال انبي  ىيقيك يؿ" :الحديث".
الم ٍنىب ًر :ى ًم ٍْ ي
ى
ى
ٍب يف ىع ٍبد المو ،ىع ًف ا ٍب ًف ىعب و ى ى ي ى ى
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الغم ػػك ف ػػي ات ً
باعي ػػا ،كم ػػع المن ػػاى ً الم ػػادة لملك ػػر
كيي ػػلي عميي ػػا  ،ػػلات القدا ػ ًػة مك الْ ،ػػمة ،ك ي
اإل ػػبلمي فػػي اتبػػاع ال يا ػ ً
ػات القديمػػة المْا ،ػرة ،كحػػرص متباعيػػا عمػػى تخريػػب اللكػػر اإل ػػبلمي
كتشػػكيو الْقػػؿ الم ػػمـ مػػف ناحيػػة " ،كر،ػػد األفكػػار اللْالػػة التَّػي تحػػاكؿ إحيػػاء األمػػة ،لك ػي يق ػكا
عمييا في ميػدىا مك يحتككىػا قبػؿ مف ت،ػؿ إلػى جمػاىير األمػة فت،ػحح كجيتيػا مك تْػدؿ انح ارفػات

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

()1

لتبقػػى مجػػردة مػػف التَّح،ػػيف ،فري ػػة لميزيمػػة اللكريػػة ،مْر ػػةن ألم مػػرض مك كبػػاء ي ػػيؿ إ ػػْافيا
كتلكيؾ مْتقداتيا.
ً
ً
ػاس تح،ػ ً
ػتحطـ عنػػده
كألف الح،ػػانةى اللكريػػة ىػػي م ػ ي
ػيف الحيػػاة لؤلمػػة ،كىػي الجػ ي
ػدار الػػذم تػ ي
َّ
ً
ً
ػاـ
ػياـ االختػ ػراؽ الثق ػػافي كاال ػػتبلب الح ػػارم ،ل ػػذا ك ػػاف البح ػػث في ػػو ف ػػي ى ػػكء ال ز ػػنة مم ػ هػر ى ػ ه
ػ ي
رسوؿ ِ
مجتمع م ومـ يحلظي دينو كممتو ،فمنتْمـ مف القدكًة الح ً
ً
ا﵀  مػا نكػكف فييػا
نة
لمك،كؿ إلى
و
َ
ي
ي
ى
مىبلن لملكر ال َّ ميـ.
ت ت ميط ال كء عمى الحً ،
ػانة اللكري ًػة فػي ى ػكء اليىػدم َّ
النبػكم فكػاف
كفي ىذه الد ار ة مرد ي
ى
ً
البحث المك كـ بػ:
ىذا
ِ
ضوء السنة ال انبوية  -دراس ًة موضوعية "-
الحصان ُة
الفكرية في َ
" َ
أوًال :أىمية الموضوع وسبب اختياره:
وتبرز أىمية الموضوع في األمور التاالية:
 .1ت تقي ىذه الد ار ة مىميتيا في ككنيػا تنػاقش الح،ػانة اللكريػة ،كحاجػة المجتمػع اإل ػبلمي
ليػا فيػػي تحقػػؽ لؤلمػػة مىػـ خ،ائ،ػػيا بتحقيػػؽ الػتَّ ً
بلحـ كاٍل ىك ٍحػدة ،فػػي المػػني كاللكػػر كالغايػػة
كالذم بدكنو تتلكؾ األمة كتتراجع.
 .2تْتبر منياج حياة لما تت منو مف محاديث نبكية ،تك،منا إلى ذركة التَّقدـ كالريادة اللكرية.

ػدم َّ
ػاء
 .3كألف تتبػػع اليىػ َّ
النَّب ػكم فػػي الح،ػػانة اللكريػػة يػ ي
ػكرث ال ػ زدعاة كالملك ػريف اإل ػػبلمييف ارتقػ ن
باللكر اإل بلمي في كافة مجاالت الحياة.
لدم رغبػة فػي تقػديـ خدمػة لمم ػمميف عمكمػان ،كلمقػائميف بالػدفاع عػف ىػذا الػديف فػي رد
 .4كاف َّ

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

( )1انظر :مجمة البياف ،ت،در عف المنتدل اإل بلمي ،محمد محمد بدرم الْدد (.)60/56
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 .5ت تْرض مىـ الك ائؿ كالطرؽ َّ
النبكية في التَّح،يف اللكرم لؤلمة اإل بلمية .
لذا كقع اختيارم عمى ىذا البحث المك ػكـ ب" الح،ػانة اللكريػة فػي

ػكء ال زػنة َّ
النبكيػة -

ضوء
د ار ة مك كعية "-بخاصة ا
أف ىذا البحث لـ يسبؽ وأف تناولو ٌ
أحد بيذا التافصيؿ الوارد في َ
السنة ال انبوية .
ثانياً :أىداؼ البحث:
ييدؼ البحث إلى تحقيؽ ممكر َّ
عدة ،منيا:
 .1جمع األحاديث َّ
النبكية التَّي تناكلت الح،انة اللكرية مف خبلؿ المجاالت المتْددة .
 .2بياف الح،انة اللكرية كمليكميا كمشركعيتيا.

 .3الم اىمة في تنقية الْقؿ الم مـ مف َّ
ال،حيح.
الشكائب الذىنية المْادية لئل بلـ كاللكر َّ

 .4بياف ،دارة اللكر َّ
النبػكم فػي التَّػأثير عمػى كػؿ األفكػار المنحرفػة كدح ػيا ،كطػرؽ الكقايػة
منيا ك بؿ مكاجيتو،ا بخا،ة في عالمنا الحا ر.

 .5الكشؼ عف مْالـ كك ائؿ البناء َّ
النبكم في تح،يف فكر الم مـ لمحلاظ عمى ىذه األمة.
 .6الكقكؼ عمى المني األمثؿ في تح،يف اللرد كالمجتمع مف التَّيارات اللكرية المنحرفة.

الن،كص النَّبكية،كا تنباط َّ
 .7تْزيػز فيـ َّ
الدالالت المك كعية اليامة في الق ايا المْا،رة،
ال تخبلص المبادئ كاألفكار التَّي تح،ف اللكر كالتَّلكير كاإلن انية كالمجتمع.
سابقة:
ثالثاً :الدراسات ال ا
كقلت عمى عػدد مػف الد ار ػات ال َّػابقة ذات الْبلقػة بمك ػكع الد ار ػة ،كىػذه الد ار ػات رغػـ

مىميتيا ،كمىمية مك كعيا ،إال ٌمنيا لـ تتطرؽ إلى الح،انة اللكرية في الحديث بشكؿ م تقؿ جمع
فيو بيف التَّأ،يؿ كالتَّل،يؿ الْممي عمى َّ
النحػك الػذم مرنػك إليػو فػي ر ػالتَّي بػيذف ا﵀  ،كمػف ىػذه
الد ار ات:
 الحصانة الفكرية في ضوء الحديث ال انبوي :لمباحث محمد عي ػى َّالشػريليف ،بحػث محكـ،المجمػة
األردنيػػة فػػي الد ار ػػات اإل ػػبلمية ،المجمػػد الخ ػػامس الْػػدد (2009 )1ـ ،ك،ػػؿ في ػػو إلػػى اكتش ػػاؼ

م ،ػػطمح الح ،ػػانة اللكري ػػة ف ػػي ػػمكؾ رسػػػػوؿ ا﵀  حت ػػى بات ػػت يا ػػية نبكي ػػة قديم ػػة ظي ػػرت
بم،طمح مْا،ر.
 األمػػف الفكػػري فػػي ضػػوء السػػنة ال انبويػػة ال اش ػريفة :لمباحثػػة ػػياـ َّ
النػكييي ،فكػػر مكابػػداع ،م،ػػر،
2012ـ ،كقد ذكرت فيػو االىتمػاـ بتربيػة األبنػاء عمػى كيليػة التَّلكيػر عامػة ك َّ
النقػد بخا،ػة ،إذ إف لػو
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مىميػػة فػػي تحقيػػؽ عػػدـ التَّبْيػػة ،كاتخػػاذ الق ػ اررات المت ػػرعة ،كفيػػـ الحج ػ كاآلراء ،كحػػؿ المشػػكبلت،
كتحميؿ المْمكمات.
األمػػف الفكػػري فػػي ال اش ػريعة اإلسػػالمية :لمباحػػث ارمػػي تي ػػير فػػارس ،ر ػػالة ماج ػػتير ػ ػ الجامْػػة
اال بلمية غزة2012 ،ـ ،تناكؿ فيو الباحػث مليػكـ األمػف اللكػرم مػف خػبلؿ القػرالف كال زػنة كالقكاعػد
اللقيية كحكا نيا ك كابطيا الك طية كاالجتياد ،كك ح االنحراؼ اللكرم كعبلجو.
 مفيػػوـ األمػػف الفكػػري" دراسػػة تيصػػيمية فػػي ضػػوء اإلسػػالـ" :لمباحػػث ماجػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػياليػػذيمي ،ر ػػالة ماج ػػتير1433 ،ىػ ػ ،جامْػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف ػػْكد اإل ػػبلمية ،المممكػػة الْربيػػة

النل ية ك َّ
ال ز ْكدية ،مك حان األمف اللكرم بأك ع الملاىيـ الجنائية ك َّ
المْا ،ىر.
الشرعية بالجدة ك
ى

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

كفي

كء ال زنة َّ
النبكية ،مك في

كء اإل بلـ.

مما د ار تي في ىذا المك كع المك كـ بػ" الحصانة الفكرية في ضوء السنة ال انبوية " أقكـ
في ػػو بجم ػػع األحادي ػػث كد ار ػػتيا د ار ػػة مك ػػكعيةن ،مبينػ ػةن فيي ػػا ملي ػػكـ الح ،ػػانة اللكري ػػة ،كمنكاعي ػػا
كك ائميا كمجاالتيا كمقكماتيا كميزاتيا ك كابطيا كتأثيرىا عمى الكاقع المْا،ر.

ابعا :منيج البحث:
رً
يْتمػػد البحػػث عمػػى المػػني اال ػػتقرائي ،لمتْػػرؼ مكثػػر عمػػى األحاديػػث الػكاردة فػػي الح،ػػانة

اللكري ػػة ف ػػي ال ز ػػنة َّ
النبكي ػػة ،كاال ػػتنباطي ،م ػػف كت ػػب ال ز ػػنة كت ،ػػنيليا ت ،ػػنيلان مك ػػكعيان ،ككان ػػت
خطكات الْمؿ عمى َّ
النحك التَّالي:
أوالً :قسمت البحث إلى مقدمة ،وأربعة فصوؿ ،ومباحث ،ومطالب،ومقاصد.
ثانياً :منيجي في متف الدراسة:
م .الب ػػدء ف ػػي إيػ ػراد اآلي ػػات القرالني ػػة المتْمق ػػة بمك ػػكع المبح ػػث مك المطم ػػب الكاح ػػد ،ث ػػـ إيػ ػراد
األحاديث َّ
النبكية بْد ذلؾ.

ب .اال تدالؿ لمباحث كمطالب الد ار ة باألحاديث َّ
النبكية مف كتب ال زنة .
ت .االقت،ار عمى ذكر مك ع َّ
الشاىد مف الحديث إف كاف طكيبلن.
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ث .شرح األحاديث شرحان مك كعيان ،كذلػؾ بػالرجكع إلػى يكتػب شػركح الحػديث كغريبػو كالتَّْريػؼ
بػػبْض الم،ػػطمحات ،كمػػا يكتػػب مػػف م للػػات حػػكؿ مك ػػكع الح،ػػانة اللكريػػة ،كاال ػػتلادة
منيا قدر اإلمكاف لتك يح المراد مف الحديث ،كبياف داللتَّو عمى المك كع.

ج .عزك اآليات القرالنية بذكر ا ـ ال ز كرة كرقـ اآلية في المتف .
ثالثاً :منيجي في حاشية الدراسة:.
م -تخري األحاديث َّ
النبكية كاآلثار مف م،ادرىا األ،مية.
 ذكرت ند الحديث في الحاشية.ال،ػػحيحيف مك محػػدىما اكتليػػت بتخريجػػو منيمػػا ،مكاف لػػـ يكػػف
 إف كػػاف الحػػديث فػػي َّالحديث فييما تك ْت في تخريجو مف يكتب ال زنة قدر الحاجة.
 عػػدـ تخػري شػكاىد الحػػديث باعتبارىػػا محاديػػث م ػػتقمة إال لحاجػػة ،كػػأف يكػػكف ػػندالحديث

ْيلان ،فيرتقي الحديث بشكاىده إلى درجة الح ف لغيره.

لمركاة الكارد ذكرىـ عمى َّ
النحك التَّالي:
ب -تراجـ الرواة واألعالـ :قمت بالتَّرجمة ز

لم،ػحابة المختمػؼ فػػي ،ػػحبتيـ ،كم ػػتْيف فػػي ذلػػؾ بػرمم ابػػف حجػػر فػػي
 -1التَّرجمػػة َّ
ال،حابة.
اإل،ابة في تمييز َّ

 -2التَّرجمة المخت،رة لم َّػراكم المتلػؽ عمػى ت ػْيلو ،مػع االعتمػاد عمػى رمم ابػف حجػر
مف كتبو تقريب التَّيذيب ،كتيذيب التَّيذيب .
 -3اكتليت بذكر الْمة عند الحكـ عمى الحديث ،إف وجدت عمة فيو.
 -4ترجمت لمف لـ ييشتير عند طبلب الْمـ مف األعبلـ.
ت -مقارنة المتوف.
ػمي ،قمػػت :بملظػػو مك بمثمػػو ،مكاذا اختملػػت محػػرؼ ي ػػيرة،
إذا كػػاف الملػػظ يمطابقػان لمػػنص األ،ػ ٌ
قمت :بنحكه ،فيذا كاف الخبلؼ في عدد مف كممات الحديث ،قمت :بمْناه ،مكاف كاف مخت انر ،قمػت:
مخت ،ػ انر ،مكاف كػػاف فػػي المػػتف زيػػادة نبيػػت عمييػػا ،بقػػكلي :كفيػػو زيػػادة ،مك مط ػكالن ،مك فيػػو ق،ػػة إذا
كانت الزيادة كثيرة ،كقد مجمع بيف ممريف ،قمت :بمثمو كفيو زيادة مك بنحكه مطكالن ،كغير ذلؾ.
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ث -الحكـ عمى إسناد الحديث.
ع ػػدـ الحك ػػـ عم ػػى محادي ػػث البخ ػػارم كم ػػمـ ،كذل ػػؾ لتمقػ ػي األم ػػة ليم ػػا بػ ػ ٍالقىيبكؿ ،مم ػػا م ػػانيد
األحاديػث الغيػػر كاردة فييمػػا فػػأحكـ عمييػا ح ػػب قكاعػػد عمػػـ الجػرح كالتَّْػػديؿ مػػع اال ػػتئناس بأحكػػاـ
الْمماء القدامى كالمْا،ريف.

ج -التاعريؼ بالبمداف واألماكف غير المشيورة حيث وجدت.
شكمَ ِة التاي ُيتوىـ في ضبطيا مف مظانيا األصيمة.
الم ْ
ح -ضبط األسماء والكممات ُ
صػفحة ورقػػـ الحػػديث ،ممػػا ا ػػـ المحقػػؽ،
خ -أكتفيػػت بػػذكر اسػػـ الكتػػاب ،ومؤلفػػو ،والجػػزء وال ا
النشػ ػ ػر ،كالطَّبْ ػ ػػة ،ك ػ ػػنة َّ
كدار َّ
النش ػ ػػر لمكت ػ ػػاب ،فأذكرى ػ ػػا ف ػ ػػي قائم ػ ػػة الم ،ػ ػػادر كالم ارج ػ ػػع
لبلخت،ار.

د -العزو إلى المصادر األصػمية يبػدأ مػف ،ػحيح البخػارم ثػـ ،ػحيح م ػمـ ،ثػـ بػاقي الكتػب
ال ػتة ح ػػب التَّرتيػػب المشػػيكر لػػدل المشػػتغميف بْمػػـ الحػػديث ،ثػػـ بػػاقي الم،ػػادر ح ػػب
األ بقية في نة الكفاة.
رابعاً :الفيارس العممية كتشتمؿ عمى فيارس متنكعة.
خامساً :خطة البحث:
تتككف يخطَّة البحث مف مقدمة ،وأربعة فصوؿ ،وخاتمة ،وفيارس ،كذلؾ عمى َّ
النحك التَّالي:
المقَدمػػة ،كتشػػتمؿ عمػػى :مىميػػة المك ػػكع كبكاعػػث اختيػػاره ،كمىػػداؼ البحػػث ،كالد ار ػػات ال َّ ػابقة،
ُ
كمني البحث كطبيْة الْمؿ فيو.

ص ُؿ األوؿ
الفَ ْ
مدخؿ إلى الحصانة الفكرية
كيشتمؿ عمى مربْة مباحث:
فيوـ الحصا َن ِة ِ
الفكرية.
الم ْب َح ُ
ث األ َْو ُؿَ :ب ُ
ياف َم ِ َ
َ
كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:
ب األ َْو ُؿ :مليكـ الح،انة.
الم ْطمَ ُ
َ
ب الثَ ِاني :مليكـ اللكر.
الم ْطمَ ُ
َ
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ث :مليكـ الح،انة اللكرية.
ب الثَالِ ُ
الم ْطمَ ُ
َ
ث الثَ ِاني :مشروعية الحصانة الفكرية.
الم ْب َح ُ
َ
كيشتمؿ عمى مطمبيف:
ب األ َْو ُؿ :مشركعية الح،انة اللكرية في القرالف الكريـ.
الم ْطمَ ُ
َ
ب الثَ ِاني :مشركعية الح،انة اللكرية في ال زنة َّ
النبكية.
الم ْطمَ ُ
َ
ث :عناصر الحصانة الفكرية ،وأىميتيا.
ث الثَالِ ُ
الم ْب َح ُ
َ
كيشتمؿ عمى مطمبيف:
ب األ َْو ُؿ :عنا،ر الح،انة اللكرية.
الم ْطمَ ُ
َ
الم ْطمَب َ ِ
س :مىمية الح،انة اللكرية.
َ ُ
الخام ُ

ص ُؿ الثااني
الفَ ْ

أنواع الحصانة الفكرية ،ووسائؿ تحقيقيا ،وتنظيميا في السنة ال انبوية
كيشتمؿ عمى مربْة مباحث:
ث األ َْو ُؿ :أنواع الحصانة الفكرية
الم ْب َح ُ
َ
كيشتمؿ عمى بْة مطالب:
ب األ َْو ُؿ :الح،انة اللكرية الدينية.
الم ْطمَ ُ
َ
ب الثَ ِاني :الح،انة اللكرية الكجدانية ك َّ
النل ية.
الم ْطمَ ُ
َ
ث :الح،انة اللكرية االجتماعية.
ب الثَ ِال ُ
الم ْطمَ ُ
َ
الرِبعُ :الح،انة اللكرية االقت،ادية.
ب اا
الم ْطمَ ُ
َ
الم ْطمَب َ ِ
س :الح،انة اللكرية ال يا ية.
َ ُ
الخام ُ
الم ْطمَب ال ا ِ
س :الح،انة اللكرية اإلعبلمية.
َ ُ
ساد ُ
سا ِبعُ :الح،انة اللكرية الْ كرية.
ب ال ا
الم ْطمَ ُ
َ
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ث الثَ ِاني :أىـ وسائؿ تحقيؽ الحصانة الفكرية وتنظيميا في السنة ال انبوية.
الم ْب َح ُ
َ
كيشتمؿ عمى مطمبيف:
ب األ َْو ُؿ :ك ائؿ تحقيؽ الح،انة اللكريَّة.
الم ْطمَ ُ
َ

ب الثَّاني :مىـ متطمبات التَّح،يف اللكرم في التٍَّنظيـ َّ
النبكم.
الم ٍ
طمى ي
ى
ص ُؿ الثاالث
الفَ ْ

مجاالت ومقومات التاحصيف الفكري في السنة ال انبوية ،وأثرىا عمى فكر المسمـ المعاصر.
كيشتمؿ عمى مبحثيف:

ث األ َْو ُؿ :مجاالت التاحصيف الفكري.
الم ْب َح ُ
َ
كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:
ب األ َْو ُؿَّ :
النظر كالتَّأمؿ في اليات الل في الككف.
الم ْطمَ ُ
َ
ب الثَ ِاني :منع التَّلكير في ذات الل ،كماال ييدرؾ بالْقؿ.
الم ْطمَ ُ
َ
النبكيػػة فػػي تطبيػػؽ مجػػاالت الح،ػػانة اللكرَّي ػة َّ
ػػث :اللكائػػد َّ
النبكيػػة،عمى فكػػر الم ػػمـ
ػب الثَالِ ُ
الم ْطمَػ ُ
َ
المْا،ر.
ث الثَ ِاني :مقومات التاحصيف الفكري.
الم ْب َح ُ
َ
كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:
ب األ َْو ُؿ :اعتماد المني المتكامؿ في فيـ اإل بلـ.
الم ْطمَ ُ
َ
كبياف ال َّ ركريات الخمس.
ب الثَ ِاني :مقكمات التَّرغيب،
الم ْطمَ ُ
ي
َ
ث :مقكمات التَّرىيب.
ب الثَالِ ُ
الم ْطمَ ُ
َ
ِ
ا
ا ِ
ِ ِ
ػمـ
ػث الثا ِالػ ُ
الم ْب َحػ ُ
َ
ػث :اآلَثػػار الناتجػػة عػػف وجػػود ُمقومػػات التاحصػػيف الفكػ ِػري النبػػوي عمػػى ف ْكػػر المسػ ُ
ِ
المعاصر.
كيشتمؿ عمى مطمبيف:
ب األ اَوؿ :تقكيـ اللكر بشكؿ م تمر.
الم ْطمَ ُ
َ
الراحة َّ
النل ً ية.
ب الثَ ِاني :ال َّ بلمة اللكرية ك َّ
الم ْطمَ ُ
َ
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الرابع
ص ُؿ ا
الفَ ْ

بادؿ الَمعمُوماتي و ِ
ِ
ات الح ِ
الفكرية ال انبوية م َع التا ِ
الفكري
صانة
َ
ضوابطُ وميز ُ َ
َ
َ
كيشتمؿ عمى تمييد كمبحثاف:
ث األ َْو ُؿ :تيصيؿ تبادؿ المعمومات مع غير المسمميف.
الم ْب َح ُ
َ
كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:
ب األ َْو ُؿ :مى ،يؿ التَّ ً
مف القر ً
الف ال ىكريـ.
الم ْطمَ ُ
بادؿ اللكرم ى
َ
ب الثَ ِاني :م،ؿ التَّ ً
مف ال زنة َّ
النبكية.
الم ْطمَ ُ
بادؿ اللكرم ى
َ
ً
ث :مىىميةي بطً التَّب ً
ً
تلكير الم مميف.
مناعة
ادؿ المْمكماتي في
ب الثَالِ ُ
الم ْطمَ ُ
َ
ث الثَ ِاني :كابط تحقيؽ الح،انة اللكرية في التَّبادؿ اللكرم كالمْمكماتي.
الم ْب َح ُ
َ
كفيو ثبلثة مطالب:
ب األ َْو ُؿ:
الم ْطمَ ُ
َ
ب الثَ ِاني:
الم ْطمَ ُ
َ
ث:
ب الثَالِ ُ
الم ْطمَ ُ
َ

كابط التَّبادؿ اللكرم بيف الم مميف منل يـ في األخذ المْمكماتي.
كابط التَّبادؿ اللكرم مع غير الم مميف في األخذ المْمكماتي.
كابط التَّبادؿ المْمكماتي في الْطاء بيف الم مميف كغير الم مميف.

الخاتمة :كاشتممت عمى مىـ َّ
النتائ كالتَّك،يات.

الفيارس:
كاشتممت عمى:
مكالنً :فير ت اآليات القرالنية.
ثانيانً :فير ت األحاديث َّ
النبكية كاآلثار.
ثالثانً :فير ت األعبلـ.
رابْان :قائمة الم،ادر كالمراجع.
خام انً :فير ت المحتكيات.
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َ
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ث الثَ ِال ُ
الم ْب َح ُ
َ
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ث األ َْو ُؿ
الم ْب َح ُ
َ
بياف مفيوـ الحصا َنة الفكرية
ميب ػػيف ف ػػي ى ػػذا المبح ػػث ملي ػػكـ الح ،ػػانة كاللك ػػر لغ ػػة كا ،ػػطبلحان ،كم ػػف ث ػ َّػـ بي ػػاف ملي ػػكـ
الم،طمح المركب الح،انة اللكرية كذلؾ عمى َّ
النحك التَّالي:

صا َنة.
ب األَ اوؿَ :م ْف ُيوـ َ
الم ْطمَ ُ
الح َ
َ

ص ُد األوؿ :الحصانة لغ ًة.
الم ْق َ
َ

ويقصد بكممة الحصانة الحفظُ والحيط ُة والتاوقي والمنع .
 ،ىف) الحاء كالَّ،ػاد ك َّ
النػكف م،ػؿ كاحػد يمنقػاس ،كىػك الحلػظ كالحياطػة
قاؿ ابف فارس" :ى(ح ى
كالحػ ػػرز .فالح،ػ ػػف مْػ ػػركؼ ،كالجمػ ػػع ح،ػ ػػكف .كالحا،ػ ػػف كالح،ػ ػػاف :الم ػ ػرمة المتْللػ ػػة الحا،ػ ػػنة

فرجيا"(.)1

ػاؿ ىشػمر :كلػ ىذلًؾ قيػؿ :مًدينػةه ح ً
ػينةهً ،
كقاؿ ابف منظكر " :م،ؿ اإلح،اف :المنع ،فقى ى
كد ٍرعه
،ى
ى
ى
ى
ػينةه" ( )2كم ػ ػ ػػاؼ ابػ ػ ػػف األثيػ ػ ػػر " :كالم ػ ػ ػرمة تكػ ػ ػػكف يمح،ػ ػ ػػنة باإل ػ ػ ػػبلـ ،كبالْلػ ػ ػػاؼ ،كالحريػ ػ ػػة،
ىح،ػ ػ ػ ى
كبالتَّزكي "(.)3
كقد كرد التَّح،يف لمقكـ كمو فػي قػكؿ زىيػر" :كمػا مدرم كل ػت إخػاؿ مدرم مقػكـ الؿ ح،ػف
ً
م كالمراد بالقكـ الرجاؿ ك َّ
الن اء" (.)4
مـ ن اء" ،يريد بو ح ٍ
 ،ىف بف حذيلة اللزاز ٌ
ً
ً
ً
ز
ك،ؿ إًلى ىما ًفي ىج ٍكًفو ،ىكاٍل ىج ٍمعي يح،كف (،)5
كالح ٍ
 ،يف :كؿ ىم ٍك وع ىح،يف ىال يي ى

قمػػت فالتَّح،ػػيف ىػػك الكقايػػة كالمنػػع كمػػف ىػػذا المْنػػى مػػا جػػاء فػػي يمحكػػـ التٍَّنزيػػؿ فػػي ق،ػػة
[و َظؾ ْؿـَو ُه َصـْ َع َي َف ُب ٍ
قس َفؽ ُْؿ فِت ُْح ِصـَؽ ُْؿ ِم ْـ َُ ْل ِشؽ ُْؿ][األنبياء:
داكد عميو ال،بلة ك ال بلـ قاؿ تْالىَ :
 .]80قاؿ البغكم :مْنى لتيح،نكـ " :لتمنْكـ كتحرزكـ" (.)6

( )1مقاييس المغة البف فارس.)69/2( ،
( )2ل اف الْرب البف منظكر.)120/13( ،
(َّ )3
النياية البف األثير.)397/1( ،

الرازم.)1/1( ،
( )4انظر :مختار َّ
ال،حاح لزيف الديف َّ
( )5تيذيب المغة لمحمد األزىرم اليركم.)44/4( ،
( )6مْالـ التَّنزيؿ في تل ير القرالف.)335/5( ،
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ػوؿ ِ
ا﵀َ ،ى ْػؿ
كفي حديث ىجػابً ور أ ا
س َ
ػي  أَتَػى ال انبػي  ،فَقَ َ
َف الطفَ ْي َؿ ْب َف َع ْم ٍػرو الد ْاو ِس ا
ػاؿَ :يػا َر ُ
()1
اىمِي ِ
س ِفػي ا ْلج ِ
يف وم ْنع ٍة  -قَ َ ِ
ِ
ِ ِ
ػاف لِ َػد ْو ٍ
ػؾ ال انبػي 
اػة  -فَػي ََبى َذلِ َ
ص ٌف َك َ
َ
اؿ :ح ْ
لَ َؾ في ح ْ
ص ٍف َحص ٍ َ َ َ
ىك مي اٍلح،ف ح،نان مف االمتناع .كالمنْة :ىما تمنع (.)2
ْلي(:)3
كفي قكؿ الشْراء ال ابقيف قاؿ األ ىْ ًر ى
الج ٌ
الردى
ولقد عممت عمى توقّ ّي ا

...

در القُرى.)4(.
صوف
ا
َ
الح َ
أف ُ
الخيؿ ال َم ُ

قمػػت :كفيػػو يظيػػر مْنػػى الح،ػػكف ،كىػػك جمػػع ح،ػػف ليػػا مناعػػة فػػي تػػكقى الػػردل كاألذل،

فح،اف الخيؿ رمز تْبيرم يك ح فييا ،كرة المناعة كاإلحكاـ التَّي ر ميا َّ
الشاعر.

ككؿ مْاني الح،انة مراىا تت افر لتحقيؽ اإلعداد كالييبة مف مجؿ المنْة كاإلحكاـ.
ص ُد الثّاني :الحصانة في االصطالح.
الم ْق َ
َ

فػػي ح ػػدكد اطبلعػػي ل ػػـ مجػػد تْريل ػػان  ،ػريحان لم ،ػػطمح الح،ػػانة ،كم ػػف التَّْريلػػات المغكي ػػة
يت ح لي منو :المنْة كالحماية كالتَّكقي كالتَّحرز مف كؿ ممر يئ يداىـ اإلن اف مك يحيط بو .
شرح التاعريؼ:
كقمت :المنْة كالحماية كالتَّكقي كالتَّحرز ليشمؿ المْاني المغكية الكاردة في مْنى الح،انة.
مم ػػا ق ػػكلي " ك ػػؿ مم ػػر " ليش ػػمؿ جمي ػػع َّ
النػ ػكاحي اللكري ػػة كال يا ػػية كاالقت ،ػػادية كالْ ػػكرية

كاالجتماعية كغيرىا .

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

( )1مخرجو م مـ في ،حيحو ،كتػاب اإليمػاف ،بػاب ال َّػدليؿ عمػى مف قاتػؿ نل ػو ال يكلػر/108/1( ،رقػـ  ،)84قػاؿ:
ً
ح َّدثىىنا مىبك ب ٍك ًر ٍبف مىبًي ىش ٍيبةى ،مكًا ح ي ً ً
اف ٍب يػف ىح ٍػر وب ،ىح َّػدثىىنا
ى ى ٍى
ي ى
ى
اف ،قىا ىؿ ميىبك ىب ٍك ور :ىح َّدثىىنا ي ػمىٍي ىم ي
يْا ىع ٍف ي مىٍي ىم ى
ي
يـ ،ىجم ن
اؽ ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ال،ػ َّػك ً
ىف الطزلىٍيػ ىػؿ ٍبػ ىػف ىع ٍمػ وػرك َّ
اؼ ،ىعػ ٍػف مىبًػػي ز
الزىب ٍيػ ًػر ،ىع ٍػف ىجػػابً ور م َّ
ػي  ،مىتىػػى ال انبػػي 
ػاد ٍبػ يػف ىزٍيػ وػد ،ىعػ ٍػف ىحجَّػا وج َّ
الد ٍك ً َّ
ىح َّم ي
"الحديث".
( )2انظر :كشؼ المشكؿ ،مف م ند جابر بف عبد الل ا َّ
ألن،ارم ،البف الجكزم (.)104/3

( )3األع ػػر كاأل ػػْر الجْلػػي  -ػػبطو اآلمػػدم بال َّ ػيف الميممػػة  -ىػػك َم ْرثػػد بػػف مبػػي حمػراف الحػػارث بػػف مْاكيػػة
الجْلي :شاعر جاىمي .لقػب باأل ػْر ،لقكلػو( :فػبل يػدعني قػكمي ل ػْد بػف مالػؾ ...إذا منػا لػـ م ػْر عمػييـ كمثقػب.
انظر :األعبلـ لمزركمي ()201/7

( )4انظر :م اس الببلغة لمزمخشرم (.)195/1
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كقػػد ق ،ػػدت فػػي مداىم ػػة َّ
الشػ ػر ألنو يػػداىـ اإلن ػػاف بػػدكف ػػابؽ إن ػػذار ألدلػػؿ عم ػػى م ػػدل
خطكرتو .
كق ػ ػػكلي :مك يح ػ ػػيط ب ػ ػػو،ألف َّ
الشػ ػ ػر ق ػ ػػد يك ػ ػػكف محيطػ ػ ػان ب ػ ػػو ،كل ػ ػػـ يك ػ ػػف ك ،ػ ػػؿ إل ػ ػػى مرحم ػ ػػة

المداىمة،فمكي يحتاط منو قد مشرت إلى ذلؾ .

كقد عرفيا محمد َّ
الشريليف :المنع كما ذكر ابف األثير(،)1كىي ال تخرج عف مْناىا المغكم.
ٌ

الم ْطمَب الثَ ِ
اني :مفيوـ الفكر.
َ ُ

ص ُد األوؿ :الفكر لغة.
الم ْق َ
َ

الراء ،تردد القمب في َّ
الشيء ،كرجؿ فكير :كثير اللكر(.)2
يقاؿ (فى ىك ىر) :اللاء كالكاؼ ك َّ

قاؿ الجوىري " :التَّلكر ،يْني التَّأمؿ،كاللكر :إعماؿ الْقؿ في المْمكـ لمك،كؿ إلى مْرفة
مجيكؿ" (.)3
كيقاؿ :في األمر فكر مم نظر كركية ،كجمْو مفكار( ،تلكر) ًفي ٍاألىمر افتكر( ،التَّلكير) إًعماؿ

،كرة الذىنية ألمر ىما فكر"(.)4
الْقؿ ًفي مشكمة لمتك،ؿ إًلىى حميىا( ،اللكرة) اٍل ًلكر كال ز

"كاللكر :تردد القمػب بػ َّ
النظر كالتَّػدبر لطمػب المْػاني ،كلػي فػي األمػر فكػر مم نظػر كركيػة"( ،)5كفكػر

في َّ
الشيء ،مم معمؿ اللكر فيو ليتك،ؿ إلى حمو مك إدراكو"(.)6

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

( )1انظ ػػر :الح ،ػػانة اللكري ػػة ،المجم ػػة األردني ػػة ف ػػي الد ار ػػات اإل ػػبلمية ،المجم ػػد الخ ػػامس الْ ػػدد األكؿ ،لمحم ػػد
َّ
الشريليف(.)3

( )2مقاييس المغة البف فارس الرازم (.)446/4
( )3انظر :ال،حاح لملارابي (.)313/1
( )4ل اف الْرب ( ،)65/5كالقامكس المحيط ،لمليركز البادم (.)111/2
( )5المْجـ الك يط ،لمجمع المغة الْربية بالقاىرة ()698/2
( )6م،باح المنير ،ألحمد الليكمي (.)182

( )7الملردات في غريب القرالف ،لؤل،لياني.)384( ،
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ص ُد الثااني :الفكر اصطالحاً.
الم ْق َ
َ

تْددت اآلراء بشأف مليكـ اللكر ،كمف ىذه التَّْريلات:
فيعرفو التايانوي بقكلو" :يطمؽ عمى ثبلثة مْاف :األكؿ حركة َّ
النلس في المْقكالت بكا ػطة

القػػكة المت،ػ ٌػرفة ،كمػػا فػػي المنػػاـ ال ت ػ ٌػمى فك ػ انر ،الثػػاني :حركػػة الػ َّػنلس فػػي المْق ػكالت مبتدئػػة م ػػف
المطمػكب المشػْكر بكجػو ما،كىػذا ىػك اللكػر الػذم يترتٌػب عميػو الْمػكـ الك ػبية كيحتػاج فػي تح،ػيؿ

الماديػػة كال،ػػكرية جميْػان إلػػى المنطػػؽ ،كالثالػػث ىػػك الحركػػة األكلػػى مػػف ىػػاتيف الحػػركتيف مم
جزئيػػو ٌ
()1
الحركة مف المطمكب إلى المبادئ كحدىا
ػيف الفكػػر" :إح ػػار مْػرفتيف فػػي القمػػب
ػف قػػيـ الجوزيػػة وأبػػو حامػػد الغزالػػي بػ ا
كقػػد عػ َّػرؼ ابػ ُ
لي تثمر منيما مْرفة ثالثة" (.)2
()3
ػض الكتٌػاب
ك ا
عرفو الجرجاني" :ىك إح ار القمب مف مْرفة األشياء" ،كقػد ذىػب إليػو بْ ي
المْا،ػريف ،مػػنيـ عبػػد الكػػريـ بكػػار فػػي محػػد مقاالتػػو الْمميػػة " َّ
مف اللكػ ىػر مػػف التَّلكيػػر كىػػك " إعمػػاؿ

اإلن اف إلمكاناتو الْقمية في المح،كؿ الثقافي المتكافر لديو بغية إيجػاد بػدائؿ مك حػؿ مشػكبلت مك

كشؼ الْبلقات ك َّ
الن ب بيف األشياء" (.)4

سيد طو ،فقد مك ع كمشمؿ في تْريؼ اللكر ،بقكلوَّ :
"منو جممة
مما األ تاذ الدكتكر عزمي ال ا

مػػف الق ػػايا مك اآلراء َّ
النظريػػة فػػي مجػػاؿ مػػف مجػػاالت المْرفػػة ،ت ػػس لمْمػػـ فػػي ىػػذا المجػاؿ ،كمػػا
تقػػكـ بػػبْض كظػػائؼ الْمػػـ مثػػؿ (التَّلكيػػر كالتَّنب ػ ) ،كىػػذه الجممػػة مػػف التَّلكيػػر كاآلراء قابمػػة لمتطػػكر

كلمتغيير ،عاك ة في كؿ ما تقدـ ذكره ظركفان بيئية كفردية "(.)5

فاللكر ال يرد إال في اليقظة بناء عمى َّ
النظر مك التَّأمؿ مك التَّدبر كاال تنباط كالحكـ (.)6
ككػػؿ ىػػذه التَّْريلػػات تتمحػػكر حػػكؿ َّ
النتػػاج الْقمػػي ككيليتػػو كملرداتػػو ،لػذلؾ مرل َّ
مف مليػػكـ

اللكػر ىػك " :التَّح،ػيؿ َّ
المْطيػات التَّػي ي،ػميا الْقػؿ فػي مْرفتػو لؤلشػياء ،مكاظيػار مػا
النيػائي لكػؿ ي
( )1انظر :كشاؼ ا،طبلحات اللنكف كالْمكـ لمتيانكم.)1284/2( ،
( )2ملتاح دار ال ْادة البف القيـ ،)187/1( ،ك إحياء عمكـ الديف ألبي حامد الغزالي.)225/4( ،
( )3التَّْريلات.)88( ،

( )4انظر :اللكر طبيْتو كمىميتو ،مجمة البياف ،عبد الكريـ بكار (.)2
( )5الثقافة اإل بلمية ،مليكميا ،م،ادرىا ،خ،ائ،يا ،مجاالتيا ،لمدكتكر عزمي طو ال يد كالخركف.)50( ،
( )6انظر :كشاؼ ا،طبلحات الْمكـ كاللنكف (.)1285/2
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ا تطاع مف ادراكيا في مخزكنو اللكرم ،مف خبلؿ طرائؽ التَّلكير ػكاء المكت ػب الَّنػات عػف فيمػو
مك الم تقى مف فيـ غيره".
كالمق،ػػكد بالمْطيػػات مػػف قػػيـ كمْػػارؼ كفقػػو ،فػػالقيـ كالمْػػارؼ"عمػػكـ كخب ػرات مكت ػػبة"،

كاللقػػو تىبػ يػرز فيػػو مْطيػػات َّ
النشػػاط اللكػػرم ،كىػػك اجتيػػاد بشػػرم عقمػػي بدرجػػة ػػامية كفػػؽ ال َّ ػكابط
كاألىداؼ القرالنية ك َّ
النبكية ،كىذا التَّْريؼ فيو ال زشمكلية مكثر مف التَّْريلات ال َّ ابقة .

ث :مفيوـ الحصانة الفكرية.
ب الثاالِ ُ
الم ْطمَ ُ
َ

ص ُد األَوؿ :مصطم الحصانة الفكرية.
الم ْق َ
َ

قػد عػرؼ الػدكتكر محمػد ال ا
شػريفيف مصػػطم الحصػانة الفكريػة ب ػ "التَّم ػؾ بْقيػدة التَّكحيػػد

الخالص ،كتنظيـ مكلكيات التَّلكير ،ك بط تبادؿ المْمكمات بيف الم مـ كغيره "(.)1

كبْد بياف مليكـ الح،انة كاللكر لغكيػان كا،ػطبلحيان ف َّ
الحصػانة الفكريػة ىػي :احتػرازات
ػيف َ
ػميمة فػي اإلعػداد كالبنػاء اللكػػرم القػائـ عمػى ػبط القمػب كالْقػػؿ ب ػابط التَّلكيػر اإليجػابي َّ
البنػاء
ك ػػبط التَّبػػادؿ الْقمػػي المْرفػػي الػػديني ك الحيػػاتي بالتَّكحيػػد ،بػػيف الم ػػمميف كغيػػرىـ ،بتْزيػػز الثَّبػػات

لتكقي التَّيارات اللكرية المخاللة الكافدة التَّي تيدؼ إلى زعزعة األمكر ،كتغيير قيـ الحياة.
ص ُد الثّاني :الحصانة الفكرية في السنة ال انبوية.
الم ْق َ
َ

ػت َّ
مف الحصانة الفكرية في السػنة ال انبويػة :إحكػاـ الْقميػة الم ػممة باالن ػباط التَّػاـ
كقد مري ي
في يمختمؼ ممكر حياتو كما كرد عػف رسوؿ ا﵀  احتػ ار از مػف كقػكع الم ػمـ فػي مم زعزعػة لمبادئػو
كاعتقاداتو ،لتج يد قكة مناعة لمْقمية الم ممة في للظ اللكر المخالؼ ليذه المبادئ.

شرح التاعريؼ:
قمت :إحكاـ العقمية المسممة مف مم تشتت مك إنحراؼ مك

ْؼ مك تشكيو.

وأما قػولي :باالنضػباط التاػاـ فػي مختمػؼ أمػور حياتػو كمػا ورد عػف رسػوؿ ا﵀  ليشػمؿ جميػع

َّ
النكاحي الدينية كالكجدانية كاالجتماعية كاالقت،ادية كال يا ية كالتَّربكية كالْ كرية كغيرىا.
وقمػػت :احت ػ ار ازً مػػف الزعزعػػة كىػػي عمػػى ق

ػػميف الزعرزعػػة الداخميػػة لممػػرء الم ػػمـ المنبثقػػة

عف مىكائو ك يؽ تلكيره ك طحيتو كالجيؿ،ككذلؾ الزعزعة الخارجيػة التَّػي تبْػث التَّشػتت كال ػْؼ

كاالنحراؼ كالتَّبْية كالتَّقميد األعمى.
( )1انظر :الح،انة فكرية (.)20
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وقمت :في أي زعزعة لمبادئو واعتقداداتو لتشمؿ

كابطو كمفكاره كدعكتو ،التَّي دعا إلييا

رسوؿ ا﵀ "في التَّلكير كالْكاطؼ كال مكؾ كاألخبلؽ كالْقائد كالْبادات"

مف فكػره المسػػمـ الػػذي يتبػػع سػػنة محمػػد  ال يمكػػف مف ييػػدـ،
وقمػػت زعزعػػة :لتػػدلؿ عمػػى ٌ
كالزعزعػػة التَّػي يتْػػرض ليػػا إنمػػا تْػػكد ل ػػْؼ األمػػة كيمكػػف مف تْػػكد إلػػى قكتيػػا مكاحكاميػػا بمػػدل
عكدتيـ كتطبيقيـ لديف محمد .

أما قولي :وقوة مناعتيا في لفظ الفكر المخالؼ ليذه المبادئ ليشمؿ ما ييحكـ بػو الم ػمـ
تلكيره في للظ مم غزك فكرم مف الْالـ المخالؼ لما جاء بو رسوؿ ا﵀ .
وقمػػت :المفػػظ؛ أل نػػو بػػالمفظ ال ي ػػمح لملكػػر الغػػازم مف يتغمػػؿ بػػيف مفكػػار الم ػػمـ ،بالتَّػالي
يملظو مف مكؿ ما ييْرض عمى فكره.
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ث الثَ ِاني
الم ْب َح ُ
َ
مشروعية الحصانة الفكرية
أتناكؿ في ىػذا المبحػث مشػركعية الح،ػانة اللكريػة فػي القػرالف الكريـ،كال زػنة َّ
النبكيػة مػف

خبلؿ المطالب التَّالية:

ب األ اَوؿ :مشروعية الحصانة الفكرية في القرآف الكريـ.
الم ْطمَ ُ
َ

لقد وردت مشروعية الحصانة الفكرية في القرآف الكريـ مف خالؿ آيات عديدة،

ص ُد األوؿ :منبع العمـ.
الم ْق َ
َ

َح َؾ َفأو ْ ِ
َأون
أون إِكأ ُف ـ َ
كَ ُ
[و َ َ
فقد ذـ ا﵀ عزوجؿ الجيؿ كالجاىمكف كقد كرد فػي قولػو تعػالىَ :
اإ َ
اْل ِ
[وإِ َذا َخو َض َب ُف ُؿ َْ
قمو َج ُف ً
قن َؿو ُفقا َش ََل ًمو][اللرقاف.]63 :
وه ُؾ َ
قٓ][األحزاب ،]72 :كقاؿ مي ا َ
َط ُؾ ً

كما ك ىح َّ
ض الل تبارؾ وتعالى عمى طمب الْمـ بأ اليب قرالنية متنكعة كردت:
ؽ وفِ ْؾؿ ْم ِمـِغ وا ُد ْم ِمـ ِ
ِ ِ
َوت
َ َ
كاألمر بالتَّْمـ ،في قكلو تْالىَ [ :ؾ ْ
وظ َؾ ْؿ َأك ُف َٓ إِ َف َف إِٓ اهللُ َو ْاش َتغْػ ْر ف َذ ْكبِ َ َ ُ
َواهللُ َي ْع َؾ ُؿ ُم َت َؼؾ َبؽ ُْؿ َو َم ْث َقاـ ُْؿ][محمد ،]19 :كقكلو تْالىَ [ :و ُؿ ْؾ َر ِّب ِز ْد ِِن ِظ ْؾ ًًم][طو ،]114 :كقيػؿ:
ما ممر الل ر كلو  بطمب الزيادة في شيء إال في الْمـ(.)1
وكذلؾ ا
وش َل ُفق ْا َأ ْه َؾ
حث ا﵀ عزوجؿ عمى سؤاؿ أىؿ العمـ ،ك ز
الرجكع إلييـ ،لقكلو تْالىَ [ :ؾ ْ
ِّ
أقن][ َّ
الرجػكع إلػى مقػكاليـ كجْػؿ
النحػؿ ،]43 :قػاؿ ابػف القػيـ( :فػأمر ب ػ اليـ ك ز
افذـ ِْر إِن ـُـأت ُْؿ َٓ َت ْع َؾ ُؿ َ
ذلؾ كالشيادة منيـ) (.)2
ِ
أـ ِظ ْؾأ ٍؿ َؾتُخْ ِر ُجأأق ُه َفـَأأو][األنْػػاـ ،]148 :كقكلػػو
كحينمػا نقػ مر قكلػو تْػػالىُ [ :ؿأ ْأؾ َهأ ْأؾ ظـأأدَ ـُؿ ِّمأ ْ

تْالىُ [ :ؿ ْؾ ه ْؾ يَت َِقي اف ِذيـ يع َؾؿ َ ِ
قن][الزمر ،،]9 :كقكلو بحانو كتْػالى[ :إِك ًَم
يـ َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
قن َوافذ َ
َ َْ ُ
َ َ ْ
َي َشك اهللَ ِمـ ِظب ِ
َْ
ود ِه ا ْف ُع َؾ ًَمء][ فاطر ،]28 :فينا نجد حبلكة ذكره لفضؿ العمـ وفضؿ أىمو ،كفي ق،ة
ْ َ
مك ى عميو ال بلـ مع الخ ر مبمغ َّ
الداللة عمى ف ؿ الْمـ ،كف ؿ تْممو كتْميمو.

( )1الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التَّنزيؿ لمزمخشرم.)230/3( ،
( )2ملتاح دار ال ْادة البف القيـ (.)750/1
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ػف قػػيـ الجوزيػػة ب،ػػدد بيػػاف كجػػكه ف ػػؿ الْمػػـ كمىمػػو" :الكجػػو الثَّػاني عشػػر :مف الل
قػػاؿ ابػ ُ
بحانو كتْالى جْؿ مىؿ الجيؿ بمنزلة الْمياف الذيف ال يب،ركف فقػاؿَ :
[أ َؾ َؿـ َي ْع َؾ ُؿ َأك ًَم ُأ ِكز َل إِ َف ْق َ
ؽ

احل مؼ َـ َؿ ْـ ُه َق َأ ْظ َؿك إِك ًَم َيت ََذـ ُر ُأ ْو ُفق ْا إَ ْف َب ِ
ؽ َْ
ِمـ َر ُِّ َ
أوب][ الرعػد ،] 19 :فمػا ث َّػـ إال عػالـ مك معمػى كقػد
ك،ؼ بحانو مىؿ الجيؿ بأنيـ ،ـ بكـ عمي في غير مك ع مف كتابو)(.)1
ص ُد الثااني :منبع الداعوة لماتفكر والتادبر.
الم ْق َ
َ

وقػد شػػرعت اآليػػات الكريمػة إلػػى تح،ػيف اللكػػر بالػ ادعوة لماتفكػػر والتاػدبر ،كفقػد كردت تخاطػػب كػػؿ
جكارح اإلن اف عقمو كب،ره ك مْو كالل اد:
م -فػػي اآليػػات القرالنيػػة المقػػركءة ال َّ ػمْية :كىػػي التَّػي تخاطػػب عمػػى القيػػاس الل ػ اد كالْقػػؿ فػػي
ؽ يبغ اهللُّ َفؽُؿ أي ِ
ِ
ون][البقػرة،]219 :
وت َف َعؾؽ ُْؿ َت َت َػؽ ُر َ
التَّلكر كالتَّدبر ،كما قكلو تْػالى[ـ ََذف َ ُ ِّ ُ
ُ َ
ؽ ِّ ِ
غ فِؾـ ِ
ون ][ َّ
[و َأكزَ ْفـَو إِ َف ْق َ
النحؿ.]44 :
وس َمو ُكزِّ َل إِ َف ْق ِف ْؿ َو َف َعؾ ُف ْؿ َي َت َػؽ ُر َ
افذـ َْر ف ُت َب ِّ َ
كقكلو مي ان َ
ب -في اآليات القرالنية الككنية المرئية :كىي التَّي تخاطب عمى القياس الْيف كالْقؿ فػي التَّلكػر
كالتَّدبر ،كما قكلو تْػالىَ :
ون إِ َػ ْ ِ
ًَ ،وإِ َػ افَ ًَمء َـ ْق َ
اإُِ ِؾ َـ ْق َ
أًَ ،وإِ َػ
أػ ُرؾِ َع ْ
ػ ُخؾِ َؼ ْ
[أ َؾ ََل َيـ ُظ ُر َ
ػك ِ
اْل َب ِ
ِْ
ًَ ،وإِ َػ ْإَ ْر ِ
ِ َـ ْق َ
ول َـ ْق َ
ً][الغاشػية ،]20 :كقػكؿ الل تْػالى[ :إِن ِِف
أػ ُشأطِ َح ْ
ُصأ َب ْ
ِ
ور ٔي ٍ
ِو ْ ِ ِ
ِ
أوت ُِّٕ ْو ِي إ ْف َب ِ
ون اهللَّ ؿِ َقومأ ًو
يـ َي ْأذـ ُُر َ
أوب ،افأذ َ
َخ ْؾ ِؼ افَ ًَم َوات َوإَ ْر ِ َ
اختَلَِ افؾ ْق ِؾ َوافـ َف ِ َ
ون ِِف َخ ْؾ ِؼ افًَمو ِ
َو ُؿ ُعقد ًا َو َظ َ َذ ُجـ ِ
ات َوإَ ْر ِ
ِ][الؿ عمراف.]190 :
ُقِبِ ْؿ َو َي َت َػؽ ُر َ
َ َ

ت -كفػػي ق،ػػص الما ػػيف :كىػػي التَّػي تخاطػػب عمػػى القيػػاس ال َّ ػمع كالْقػػؿ ،كمػػا ق ػاؿ تْػػالى:
[ َؾو ْؿ ُص ِ
ون][األعراؼ.]176 :
ص ا ْف َؼ َص َص َف َعؾ ُف ْؿ َي َت َػؽ ُر َ

فقد كردت اآليات القرالنية التَّي تدعك إلى َّ
النظر كالتَّأمؿ كالتَّدبر ،ككانت كميا ب،يغة اللْؿ

الم ػػارع التَّػي تر ػػـ اال ػػتم اررية ،كالػػدكاـ بحيػػث ال ينقطػع عػػف التَّلكػػر فػػي ممكػػكت الل كالالئػػو ،كفػػي

ىػػذا األ ػػمكب القرالنػػي مثػػار ىركع ػةن فػػي ح،ػػانة اللكػػر بحيػػث ال يمكػػف لْقػػؿ ػػميـ مف يْػػي مف محػػدان
يح ػػكم مم جان ػػب ػ ػػْؼ يمك ػػف مف ي ،ػػنع ىػػػذه الممك ػػكت كى ػػذه اآلالء كالمخمكقػ ػػات ،كبالتَّػ ػالي لػ ػػو

إيجابيات عظيمة في تحرير الْقؿ مػف التَّقميػد األعمػى ،كالتَّْ،ػب الم ،ػؿ مػف الجاىميػة مك الكلػر،
كفػػي اآليػػات ال ػػابقة بانػػت فييػػا تح،ػػيف الم ػػمميف مػػف االنح ػراؼ كال ػػبلؿ اللكػػرم ،مػػف خػػبلؿ
الحلاظ عمػييـ مػف اإلعتػداءات عمػى اللكػر ػكاء الح ػية مك المْنكيػة ،كمػا كرد مػف التَّنشػئة كالتَّربيػة

( )1ملتاح دار ال ْادة البف القيـ (.)750/1
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عمػػى مبػػادئ اإل ػػبلـ ،كف ػػائمو ،ليتمقاىػػا اللػػرد الم ػػمـ شػػيئان فشػػيئان منػػذ نْكمػ ًػة مظلػػاره ،مكمػػف حػػيف

دخكلو في اإل بلـ.

ِ
ِ
[و َمـ ُي ْ ِ
يِف ِِف
افأر ُ
كفي قكؿ الل تْالىَ :
ؼ ْك ُِوهللِ َؾؽ ََلك ًَم َخر م َـ افَ ًَمء َؾتَخْ َط ُػ ُف افط ْ ُر َأ ْو َ َْت ِأقي ُِأف ِّ

ِ
ٍ
ِ َ
ِ ٍ
ْأأأً َف َق ْحأأأ َب َطـ َظ َؿ ُؾ َ
أأأـ
ْشـ َ
أأأؽ َو َف َتؽُأأأقكَـ م َ
َمؽَأأأون َشأأأحقؼ ][الحػ ػ  ،] 31 :كقكل ػػو مي ػ ػانَ [ :فأأأا ْـ أ ْ َ
اْل ِ ِ
َْ
يـ][الزمر ،]65 :فلػي ىػذه اآليتػيف القػرالنيتف بانػت فييػا حمايػة الم ػمـ كح ار ػتو مػف الْػادات
وِس َ
الم مة ،كال زشبيات التَّي فييا التَّحذير مف الشرؾ كالكلر.
ي

ِ
يـ ِف ُؿ ُؾ ِ
كمف اآليات التَّي تيحذر مف َّ
الزيغ ك َّ
قن
قِبِ ْؿ زَ ْيغٌ َؾ َقتبِ ُع َ
النلاؽ قكؿ الل تْػالىَ [ :ؾ َلمو افذ َ
قن
َمو ت ََشو َُ َف ِمـْ ُف ا ُْتِغَوء ا ْف ِػ ْتـ َِي َوا ُْتِغَوء ت َْل ِويؾِ ِف][ الؿ عمراف ،]7 :كيقكؿ بحانو مي انَ [ :فأاِـ م ْ َيـت َِأف ا ُْدـَأوؾِ ُؼ َ
ِ
و ِ
يـ ِِف ُؿ ُؾ ِ
َأؽ ؾِ َقفأو إِٓ َؿؾِ ً
وو ُروك َ
قن ِِف ا َْد ِديـ َِأي َفـُغ ِْر َيـ َ
أقَل][.األحػزاب:
قِبِؿ م َر ٌِ َوا ُْد ْر ِج ُػ َ
َوافذ َ
أؿ َُّأؿ َٓ ُ َ
أؽ ِِبِ ْ
.]60
أأؾ ا ْفؽِت ِ
َأأوب َٓ َت ْغ ُؾأأأق ْا ِِف ِديأأـِؽ ُْؿ َوَٓ َت ُؼق ُفأأأق ْا َظأ َ
ممػػا مػػا كرد مػػف قكلػػو تْػػالىَ [ :يأأو َأ ْهأ َ
أأذ اهللِّ إِٓ
الن ػػاء ،]171 :كػػاف فييػػا التَّحػػذير مػػف الغمػػك كالتَّطػػرؼ ،قػػاؿ َّ
َْ
أأؼ][ َّ
الش ػككانيَّ " :
إف الغمػػك :ىػػك
احلأ ِّ
الح َّدً ،مف ىغبلى ال َّ ْر ىيغميك ىغبلىه"(.)1
التَّجاكز في ى
كفػ ػػي ق،ػ ػػة م،ػ ػػحاب ال َّ ػ ػبت كردت مشػ ػػركعية الح،ػ ػػانة اللكريػ ػػة فػ ػػي قػ ػػكؿ الل تْػ ػػالى:
ون ِِف افَب ِ
ِ
الرباني
[و َا ْش َل ُْْل ْؿ َظ ِـ ا ْف َؼ ْر َي ِي افتل ـَوك ْ
ً][البقرة ،]65 :كفييا التَّحذير َّ
وِض َة ا ْف َب ْح ِر إِ ْذ َي ْعدُ َ
ْ
ًَ َح َ
مف ا تحبلؿ محارـ الل تْالى بالحيؿ التَّي كانت مف ،لات الييكد الذيف كاف يريدكف التَّحايؿ عمى

شػػرع الل عزكجػػؿ كحكمػػو ،يقػػكؿ ابػػف تيميػػة" :كىػ الء لػػـ يكلػػركا بػالتَّكراة كبمك ػػى ،مكانمػػا ذلػؾ تأكيػػؿ
كاحتياؿ ،ظاىره االتقاء ،كحقيقتو االعتداء ،كليذا كالل معمـ يم خكا قردة"(.)2

ابف القيـ تفسيرىا " :فحقيؽ مف اتقى الل كخػاؼ نكالػو مف يحػذر ا ػتحبلؿ محػارـ الل
كقاؿ ُ
بأنكاع المكر كالحيػؿ ،كمف يْمػـ منػو ال يخمػص مػف الل مػا مظيػره مػف األقػكاؿ كاألفْ ً
ػاؿ ،كمف يْمػـ مف
()3

لل يكمػ ػان تى ىكػ ػعي

في ػػو الرج ػػاؿ ،كتيٍن ػػؼ في ػػو الجب ػػاؿ ،كتتػ ػرادؼ في ػػو األىػ ػكاؿ ،كتىش ػػيد في ػػو الجػ ػكارح

( )1فتح القدير لمشككاني(.)266/1
تيمية(.)45/6
( )2اللتاكم الكبرل البف ٌ

( )3تكػػع :يكػػع تكػػع ،بػػاللتح( :جػػبف ك ػػْؼ) ،كعػػف ابػػف األع اربػػي ،كىػػك ال َّ ػْيؼ الْػػاجز{ ،انظػػر :تػػاج الْػػركس
لمزبيدم (.)130/22
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كاألك،ػػاؿ ،كتيبمػػى فيػػو ال ػرائر ،كتىظيػػر فيػػو ال َّ ػمائر ،ىنالػػؾ يْمػػـ المخػػادعكف منيػػـ ألنل ػػيـ كػػانكا
()1
ىي ٍخ ىدعكف ،كبًًدينيـ كانكا ىيٍم ىْيبكف".

ِ
َ
َاضِأأل ُم َْ أت َِؼ ًقًم
كتبػػرز المشػػركعية القرالنيػػة لمتَّح،ػػيف اللكػػرم فػػي قكلػػو تْػػالىَ ﴿ :وأن َهأ َأذا َ
ِ
ِِ ِ
أقن ﴾ [األنْػاـ ،]153 :فلييػا
ُأؿ تَت ُؼ َ
افَ ُب َؾ َؾ َت َػر َق ُِؽ ُْؿ َظ ْـ َشبِقؾف َذفؽ ُْؿ َوصوـ ُْؿ ُِف َف َعؾؽ ْ
َؾوتبِ ُعق ُه َو َٓ تَتبِ ُعقا م
التَّحذير مف التَّ ميـ باألفكار كثقافة الم مميف ،التَّي تزيغ بْقػؿ اإلن ػاف فتيمكػو فػي ال زدني ػػا كاآلخػرة
فما كل ال،ر ً
غي ك بل هؿ يييمًؾ ،احبو فيخ ر عقمو كنل و في متػاع الػدنيا كيخ ػر
اط الم تقيـٌّ ،
ًً
ً
وو
ً
المػ ٍن ًًْـ
فبلح اآلخرة ،فكؿ ممة مك عقيدة مك نظرية كل ديف اإل بلـ بل هؿ ييكدم بالمرء لمكلػر بػن ىْـ ي
كالشرؾ بو بحانو كتْالى ،كمرل مف المشركعية الكا حة لمح،انة اللكرية في القرالف الكػريـ مػف
خبلؿ قكؿ الل تْػالى[ :يو َأُّيو اف ِذيـ آمـُأقا ُؿأقا َأك ُػَأؽُؿ و َأهؾِأقؽُؿ كَأورا و ُؿقدهأو افـأوس و ِْ
أور ُة َظ َؾ ْق َفأو
ُ َ
ْ ً َ َُ
َ ْ َ ْ
احل َج َ
َ َ
َ مَ
ون][ التَّحريـ.]6 :
قن َمو ُي ْم َم ُر َ
قن اهللَ َمو َأ َم َر ُه ْؿ َو َي ْػ َع ُؾ َ
َم ََلئِ َؽ ٌي ِؽ ََل ٌظ ِصدَ ا ٌد َٓ َي ْع ُص َ

ػيف ىػػذه اآليػػة لتزشػػدد عمػػى عظػػـ دكر اآلبػػاء فػػي تح،ػػيف مبنػػائيـ مػػف ً
فػ َّ
الل ػتىف ،كقػػد ف َّ ػرىا
الطَّبرم ،بقكلو« :اتقكا الل عز كجؿ ،كمك،كا مىميكـ بتقكل الل كمدبكىـ ،كعممكىـ " (.)2
فلي تح،يف األفراد كحماية مْتقداتيـ كمخبلقيـ لو دكر إيجابي عظيـ تظير ثمرتو ،كعظيـ

مثره في حياتيـ ال زدنيكية كاألي ٍخ ىرىكية ،ككميا مبنية عمى بلمة اللكػر كالتَّلكيػر ،كح،ػانتيا التَّػي تْتبػر
الركيزة في حماية َّ
النلكس كاألج اـ كاألىؿ كالمجتمع.
َّ

شروعية الحصانة الفكرية في السنة ال انبوية .
ب الثا ِاني :م ّْ
الم ْطمَ ُ
َ

فقد كردت مشركعية الح،انة اللكرية في ال زنة النَّبكية كما ات ح لي عمى َّ
النحك التَّالي:

ص ُد األوؿ :في األلفاظ والمفردات ال انبوية .
الم ْق َ
َ
اعتىىبرتييػا يميمػة تك،ػمنا إلػى تح،ػيف اللكػر ،كمػف ىػذه
حيث ذكػر اإلمػاـ اب يػف القػيـ ملػاىيـ ٍ
الملػػاىيـ"،التَّلكر كالتَّػذكر ك َّ
النظػػر كاالعتباركالتَّأمػػؿ كالتَّػدبر كاال تب،ػػار ،كىػػذه المْػػاني كميػػا ملػػردات
()3

متقاربػػة تجتمػػع فػػي شػػيء كتتلػػرؽ فػػي الخػػر كي ػػمى تلك ػ انرَّ ،
ألف فييػػا ا ػػتْماالن لملك ػرة مكاح ػػارىا"
ت ذكرىػػا فػػي ال ز ػػنة َّ
النبكيػػة
ككػػؿ ىػػذه الملػػردات كػػاف ليػػا ن،ػ ه
ػيب فػػيه مق ػكاؿ رسػػوؿ ا﵀  فػػأعتبر ي

( )1ملتاح دار ال َّ ْادة البف القيـ(.)751/1

( )2جامع البياف في تأكيؿ القرالف (.)491/23
( )3انظر :ملتاح دار ال ْادة ()182/1
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قاطْػػة فػػي الداللػػة عمػػى دعػػـ الح،ػػانة اللكريػػة ،كقػػد ذكػػر اإلمػػاـ ابػ يػف القػػيـ فػػي ملتػػاح دار ال ػػْادة
تْريلات ليذه المْاني حيث أذكر مماـ كؿ تْر و
يؼ ما يدلؿ عمييا مف كتب الحديث كىي:
أ -التاذكر :ميت بيذا ،ألف فييا إح ار لمْمـ الػذم يجػب مراعاتػو بْػد ذىكلػو كغيبتػو( ،)1كقػد
ِ
ػوؿ
جاء في حديث عبد الل بػف م ػْكد  ا
َف َيقُ َ
َح ِػد ِى ْـ أ ْ
س َمػا أل َ
أف رسػوؿ ا﵀  قػاؿِ « :بػ ْئ َ
(ِ )2
ت ،ب ْؿ ُنسي واستَذ ِ
ور الر َج ِ
ص ُد ِ
اؿ
آف ،فَِإ ان ُو أَ َ
آي َة َك ْي َ
َن ِس ُ
ْك ُروا القُ ْر َ
ت َو َك ْي َ َ
يت َ
َ َ ْ
شد تَفَص ًيا م ْف ُ
ِم َف ال ان َعِـ» (.)3

()4
سو ُؿ
اؿ :قَ َ
ب -ال انظر :فلييا التَّلات بالقمب إلى المنظكر فيو  ،ومف حديث أَِبي ُى َرْي َرةَ ،قَ َ
اؿ َر ُ
ِ
َف َال
َجػ َػد ُر أ ْ
َسػ َف َؿ ِمػ ْن ُك ْـَ ،وَال تَ ْنظُػ ُػروا إِلَػى َم ْػف ُىػ َػو فَ ْػوقَ ُك ْـ ،فَ ُيػ َو أ ْ
ا﵀ « :ا ْنظُ ُػروا إِلَػى َمػ ْػف أ ْ
تَْزَدروا (ِ )5نعم َة ِ
ا﵀ َعمَ ْي ُك ْـ»"(.)6
ُ
َْ
ت-االعتبار :كىػك افتْػاؿ مػف الْبػكر ،ألنػو يي ٍْ ىبػر منػو إلػى غيػره ،فىيي ٍْ ىبػر مػف ذلػؾ الػذم قػد فكػر
فيػػو ال ػػى مْرفػػة ثالث ػػة ،كىػػي المق ،ػػكد مػػف االعتب ػػار ،كليػػذا ي ػػمى ًع ٍب ػ ىرة كى ػػي عمػػى بن ػػاء
كالجٍم ػ ًة كالرٍكب ػة ك ً
الق ٍتمى ػة ،ايػػذانان بػػأف ىػػذا الْمػػـ كالمْرفػػة قػػد ،ػػار حػػاالن ل،ػػاحبو
ى
الحػػاالت ً ،ى
ِ
يْبػ ػ ػر من ػ ػػو إل ػ ػػى المق ،ػ ػػكد ب ػ ػػو ،ق ػ ػػاؿ الل تْ ػ ػػالى[:إِن ِِف َذفِأ َ ِ
أأأأأـ َ ْ
َي َشأأأأأأك]
أأأأأز ًة َدأ ْ
أأأأأؽ َفعأ ْ َ
ى ٍي ي
()7
ً
[ َّ
ػاؿ
صػ ْي ِف  ،قػاؿ :قَ َ
النازعات ، ،]26 :كقد كرد م،طمح اٍلْ ٍب ىرة فيمػا ركمعف ُب َرْي َػدةَ بػف ُ
الح َ
ِ
رسو ُؿ ِ
ا﵀  " :إِني َن َي ْيتُ ُك ْـ َع ْف ِزَي َارِة ا ْلقُ ُب ِ
ييا ِع ْب َرةً"(.)8
ور َ
وىا ،فَِإ اف ف َ
َ ُ
ور فَُز ُ

( )1المرجع ال ابؽ.
َّ
ت ًمف األٍمر تىلى،يان :إً ىذا خر ٍج ى ً
،تَّ .
النياية في غريب الحديث
ىم مى ىش زد يخركجا .ييقاؿ :تىلىٍ ،
ت م ٍنوي كتى ىخم ٍ
َّي ي ى
( )2تل،يان :م ٍ
البف األثير ()452/3
( )3مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب ف ػػائؿ القػػرالف ،بػػاب ا ػػتذكار القػػرالف كتْاىػػده /193/6( ،رقػػـ ،)5032
اؿ ال انبػي:
،كور ،ىع ٍف مىبًي ىكائً وؿ ،ىع ٍف ىع ٍب ًد المَّ ًو بف م ْكد  ،قىا ىؿ :قى ى
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍرىع ىرةى ،ىح َّدثىىنا يش ٍْىبةي ،ىع ٍف ىم ٍن ي
"الحديث".
( )4انظر :ملتاح دار ال َّ ْادة (.)182/1
(ً )5اال ٍزًدراء :االحتًقىار كا َّ ً
الْيبَّ ،
النياية (.)302/2
قاص ك ي
ألنت ي
ى ي
ً
و
َّ
َّ
كحػػدثىني يزىى ٍيػ يػر ٍبػ يػف ىحػ ٍػرب ،ىحػػدثىىنا
( )6مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب الزىػػد كالرقػػائؽ/2275/4( ،رق ػـ  ،)2963ى
َّ
ىج ًر هير ،ح ىك ىح َّدثىىنا ميىبك يك ىرٍي وب ،ىح َّدثىىنا ميىبك يم ىْ ًاكىيػةى ،ح ىك ىح َّػدثىىنا ميىبػك ىب ٍك ًػر ٍب يػف مىبًػي ىش ٍػيىبةى  -ىكالم ٍلػظي لىػوي  -ىح َّػدثىىنا ميىبػك يم ىْ ًاكىيػةى،
ش ،ع ٍف مىبًي ،الً وح ،ع ٍف مىبًي يىرٍيرةى  ،قىا ىؿ :قىا ىؿ رسو ُؿ ِ
ا﵀ " :الحديث" .
ىكىك ًكيعه ،ىع ًف ٍاأل ٍ
ى
ىع ىم ً ى
َ ُ
ى
ىى
( )7ملتاح دار ال ْادة البف القيـ (.)182/1
( )8مخرجو م مـ في ،حيحو ،كتاب اآلداب كال،مة ،باب ا تئذاف ال انبي /672/2( ،رقـ  ،)977ىح َّدثىىنا ميىبك ىب ٍك ًر
اؿ ميىبك ىب ٍك ور :ىع ٍف مىبًي ً ىن و
اؿ ٍاب يف ا ٍل يمثىَّنى :ىع ٍػف
اف ،ىكقى ى
ٍب يف مىبًي ىش ٍيىبةى ،ىك يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل يمثىَّنى ،قى ىاال :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف في ى ٍي وؿ ،قى ى
ػار وب ،عػ ًػف ٍابػ ًػف برٍيػ ىػدةى ،عػػف مىبًيػ ًػو ،ح كحػ َّػدثىنا مح َّمػ يػد ٍبػػف ع ٍبػ ًػد ا ً
ً ػ ىػر ًار ٍبػ ًػف يمػ َّػرةى ،ىعػ ٍػف يم ىحػ ً
لل ٍبػ ًػف ين ىم ٍيػ وػر ،ىحػ َّػدثىىنا يم ىح َّمػ يػد ٍبػ يػف
ىٍ
ي ى
ى ى يى
ى
يى
اف ،عف مح ًار ًب ٍب ًف ًدثى وار ،عف ع ٍب ًد ً
ً
ً
سػو ُؿ
الل ٍب ًػف يب ىرٍي ىػدةى ،ىع ٍػف مىبًي ًػو  ،قىػا ىؿ :قى ى
ىٍ ى
في ى ٍي وؿ ،ىح َّدثىىنا ىريار ٍبين يمَّرةى ميىبك ىن و ى ٍ ي ى
ػاؿ َر ُ
ِ
ا﵀  " :الحديث"
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ث -التادبر :فيك َّ
النظر في إدبار األمكر كىي مكاخرىا كعكاقبيػا كمنػو تػدبر القػكؿ ،كتػدبر الكػبلـ مف
ينظر في مكلو كالخره ثـ يْيد نظره مرة بْػد مػرة ،كليػذا جػاء عمػى بنػاء التَّلْػؿ كػالتَّجرع كالػتَّليـ
()1
ػع
كالتَّبيف  ،كيتحقػؽ ىػذا المْنػى فػي قػكؿ ال ان ِبػي  كمػا ورد عػف ُح َذ ْيفَػ َة ،قَ َ
صػما ْي ُ
ت َم َ
ػاؿَ :
صػمي ِب َيػا ِفػي
ضى ،فَ ُق ْم ُ
ات لَ ْيمَ ٍة ،فَافْتَتَ َ ا ْل َبقَ َرةَ ،فَ ُق ْم ُ
ال ان ِبي َ ذ َ
تَ :ي ْرَكعُ ِع ْن َد ا ْل ِم َائ ِة ،ثُ اـ َم َ
ػتُ :ي َ
ػرُ
َىػاَ ،ي ْق َأ
َىػا ،ثُػ اـ افْتَػتَ َ َ
اف ،فَقَ َأر َ
اء ،فَقَ َأر َ
ضى ،فَ ُق ْم ُ
آؿ ِع ْم َػر َ
َرْك َع ٍة ،فَ َم َ
س َ
تَ :ي ْرَكعُ ِب َيا ،ثُ اـ افْتَتَ َ الن َ
متَرس ًال ،إِ َذا م ار ِب ٍ ِ
َؿَ ،وِا َذا َم ار ِبتَ َعوٍذ تَ َع اوَذ.)2( ".
سي َ
َ َ
ييا تَ ْ
آية ف َ
س َؤ ٍاؿ َ
س اب َ َ ،وِا َذا َم ار ِب ُ
س ِبي ٌ َ
َُ
ج -االستبصػػار :كىػػك ا ػػتلْاؿ مػػف التَّب،ػػر كىػػك تبػػيف األمػػر ،كانكشػػافو كتجميػػو لمب،ػػيرة ككػػؿ مػػف

التَّػذكر كالتَّلكػػر لػػو فائػػدة غيػػر اللائػػدة األخػػرل فالتَّػذكر يليػػد تك ػرار القمػػب عمػػى مػػا عممػػو كعرفػػو
ػوؿ الما ِػو
لير خ فيو كيثبت كال ينمحي فيذىب مثره مف القمب جممػة(َ ،)3عػ ِف ْاب ِػف ُع َم َػر :أ ا
س َ
َف َر ُ
اؿ« :إِ اف ِم ْف أَفْرى ِ
ي َع ْي َن ْي ِو َما لَ ْـ تََر» (.)4
 ،قَ َ
الف َرى أ ْ
َف ُي ِر َ
َ
ف ػالتَّلكر ييليػػد تكثيػػر الْمػػـ كا ػػتجبلب مػػا لػػيس حا ،ػبلن عنػػد القمػػب كالحػػب كالمْرفػػة كىكػػذا،

ف ػالتَّلكر ييح،ػػمو كالتَّػذكر ىيحلظػػو ،كليػػذا قػػاؿ الح ػػف ا َّلب،ػػرم" :مػػا زاؿ مىػػؿ الْمػػـ يْػػكدكف بالتَّػذكر
كينػػاطقكف القمػػكب حتػػى نطقػػت بالحكمػػة ،فػالتَّلكر كالتَّػذكر بػػذار
عمػػى التَّلكػػر كبػالتَّلكر عمػػى التَّػذكر ،ي
كمذاكرتو تمقيحو"(.)5
الْمـ ،ك ي ٍقيو يمطارحتو ،ي

( )1ملتاح دار ال ْادة (.)182/1

يؿ ا ٍلًقر ً ً
ط ًك ً
اب ا ٍ تً ٍحىب ً
 ،ىبل ًة المٍَّي ًؿ/536/1(،رقػـ
اب تى ٍ
( )2مخرجو م مـ في ،حيحو ،كتاب الْمـ ،ىب ي
اءة في ى
ىى
ً
اؽ ٍب يػف
ػح ي
كح َّدثىىنا يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ى مكًا ٍ ى
كح َّدثىىنا ميىبك ىب ٍك ًر ٍب يف مىبًي ىش ٍيىبةى ،ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد الل ٍب يف ين ىم ٍي ور ،ىكميىبك يم ىْ ًاكىيةى ،ح ى
ى
ً
ىع ىمػ ً
ػش ،ىعػ ٍػف
ىع ىمػ ي
كحػ َّػدثىىنا ٍابػ يػف ين ىم ٍيػ وػر ،ىكالمَّ ٍلػظي لىػػوي ،ىحػ َّػدثىىنا مىبًػػي ،ىحػ َّػدثىىنا ٍاأل ٍ
يْػػا ىعػ ٍػف ىج ًريػ وػر ،يكمزييػ ٍػـ ىعػ ًػف ٍاأل ٍ
ػش ،ح ى
ىجم ن
ؼ ،ع ٍف ً
ىحىن ً
،مىةى ٍب ًف يزفى ىر ،ىع ٍف يح ىذ ٍيلىةى ،قىا ىؿَّ :
النبي " الحديث"
يعىب ٍي ىدةى ،ىع ًف ا ٍل يم ٍ تى ٍكًرًد ٍب ًف ٍاأل ٍ
ى

 )772قال

( )3انظر :ملتاح دار ال ْادة (.)182/1

ً ً
يـ،
إ ٍب ىػراى ى
ى ػ ٍػْ ًد ٍبػ ًػف

ػي ٍب يػف
ب ًفي يحمي ًم ًو (/43/9رقـ ،)4037قاؿ :ىح َّدثىىنا ىعًم ز
اب ىم ٍف ىك ىذ ى
( )4مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب التْبير ،ىب ي
ًو
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ًد ىين و
ػار ،ىم ٍػكلىى ٍاب ًػف يع ىم ىػر ،ىع ٍػف مىبًي ًػو ،ىع ًػف ٍاب ًػف يع ىم ىػر:
َّم ًد ،ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد َّ
يم ٍ مـ ،ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد ال ،ى
م َّ
ىف ىر ي ك ىؿ المَّ ًو  ،قىا ىؿ" :الحديث"
( )5ملتاح دار ال ْادة البف القيـ (.)183/1
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ص ُد الثّاني :في المصطمحات والمفاىيـ.
الم ْق َ
َ

فالمتأمػػؿ لحػػرص ال انبػػي  فػػي تح،ػػيف المجتمػػع الم ػػمـ مػػف األفكػػار ،كالمْتقػػدات َّ
الدخيمػػة

يمتمس شيئان فريدان ،فقد كاف يحرص رسوؿ ا﵀  عمى بياف كتك يح مدؽ األمكر َّ
ألنو كػاف القػدكة

الح نة في بناء الملاىيـ اإل بلمية الخا،ة في عقكؿ الم مميف ،لتتبكم مكانةن بارزةن فػي بنػاء اللكػر،
ك،ياغتو كتكجييو ،لتككف الملتاح لمْمكـ كالثَّقافات ،كمداة لمتَّلكير كاإلف،اح كالبياف ،فػأظيرت ىػذه

الملاىيـ مدل قيػدرة الْقػؿ عمػى ا ػتيْابيا ،كا تْ ار ػيا فػي التَّنػافس مػع الح ػارات المختملػة ،كالتَّػي
مبرزت قكتيا مف خبلؿ شمكليتيا الْامة ألكبر قدر ممكػف مػف الملػاىيـ المْبػرة عػف الييكيػة كالثقافػة،
همْبَّأة بأنماط الحياة كم اليب التَّلكير ،كفر يا بأ اليب مختملة مف التَّرغيب كالتَّرىيػب ،ك ػنجد مػف
ىػػذه الملػػاىيـ َّ
النبكيػػة الم ػ ثرة فػػي تح،ػػيف اللكػػر اإل ػػبلمي لمم ػػمميف عمػػى مػػدار الْ،ػػكر كاألزمنػػة

المختملة ،قدرتيا عمػى م ارعػاة مػدل تػأقمـ فكػر اإلن ػاف الم ػمـ لزمانػو كع،ػره ،دكف إنقػاص ل ػبلمة

فكره مك إ ْافو لذلؾ نجد مف مف مىـ ىذه الملاىيـ:

الرسػػػوؿ  اال ػػتقامة عنكانػ ػان ميمػ ػان ع ػػف اإل ػػبلـ كتطبيق ػػو
م -االسػػػتقامة :حينم ػػا ك ػػع ا
ػوؿ ِ
ا﵀ُ ،ق ْػؿ لِػي
س َ
اف ْب ِف َع ْب ِد الما ِو الثاقَ ِفػي ،قَ َ
ػاؿُ :ق ْم ُ
س ْف َي َ
ػتَ :يػا َر ُ
كالْمؿ بو ،فقد ذكر ُ
ِ ِ
ِ
اإل ِ
ػاؿ" :
ػام َة َغ ْي َػر َؾ  -قَ َ
َسيَ ُؿ َع ْن ُو أ َ
س َالـ قَ ْوًال َال أ ْ
في ِْ ْ
َح ًدا َب ْع َػد َؾ َ -وِفػي َحػديث أَِبػي أ َ
ُس َ
ُق ْؿ :آم ْن ُ ِ
استَ ِق ْـ "(،)1فالمرء المكحد إيمانان بالل ،م تقيمان بطاعتو كالتَّزاـ نة نبيو
ت ِبا﵀ ،فَ ْ
َ
م بػػو مف يتجنػػب مم انحػراؼ مكتشػػدد مك إىانػػة للكػره مػػع
ييتػػدم بال،ػػبلح كالخيػػر ،لحػػر ٌّ

ديمكمة بلمتيا .

ب -اإليجابيػػػة :حيػػث َّ
إف رسػػػوؿ ا﵀



بنػػى فػػي فكػػر الم ػػمـ اإليجابيػػة التَّ ػي تحميػػو مػػف

االنحراؼ كالتَّشدد مك التَّْ،ب ،مك التَّشتت.

ػاف ي ْػؤ ِم ُف ِبالما ِػو واليػوِـ ِ
ِ
اآلخ ِػر
اؿ :قَ َ
كما كرد َع ْف أَِبي ُى َرْي َرةَ ،قَ َ
سو ُؿ الماو َ « :م ْػف َك َ ُ
َ َْ
اؿ َر ُ
اف ي ْؤ ِم ُف ِبالما ِو واليوِـ ِ
اف ي ْؤ ِم ُف ِبالما ِو واليوِـ ِ
اآلخ ِر
اآلخ ِر َف ْم ُي ْك ِرْـ َ
ض ْيفَ ُوَ ،و َم ْف َك َ ُ
فَالَ ُي ْؤِذ َج َارهَُ ،و َم ْف َك َ ُ
َ َْ
َ َْ

( )1مخرجو م مـ في ،حيحو ،كتاب اإليماف ،بػاب جػامع مك،ػاؼ اإل ػبلـ/65/1( ،رقػـ  ،)38ىح َّػدثىىنا ميىبػك ىب ٍك ًػر ٍب يػف
ً
ً ً
ًو
مىبًي ىش ٍيىبةى ،كميىبك يكرٍي و
يْػا ىع ٍػف ىج ًري وػر ،ح
ػب قى ى
ػح ي
كح َّػدثىىنا قيتىٍيىبػةي ٍب يػف ى ػْيد ،ى مكًا ٍ ى
ػاال :ىح َّػدثىىنا ٍاب يػف ين ىم ٍي وػر ،ح ى
يـ ،ىجم ن
ى
اؽ ٍب يػف إ ٍب ىػراى ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ز
ً
َّ
و
ً
َّ
ً
ً
ػاؿ،:
ق
،

ػي
ل
ق
ث
ال
الل
ػد
ب
ع
ػف
ب
اف
ي
ل
ػ
ػف
ع
،
ػو
ي
ب
ى
م
ػف
ع
،
ة
ك
ر
ع
ف
ب
اـ
ش
ى
ف
ع
ـ
ي
م
ك
،
ة
ام
ي
م
ك
ب
ى
م
ا
ن
ث
د
ح
،
ب
ي
ر
ك
ى ى
ى
ى ٍ ي ٍى ى ٍ ى ٍ
كح َّدثىىنا ميىبك ي ى ٍ
ى ىى ي ى ى ى ي ي ٍ ى ٍ ى ٍ ي ٍ ى ى ى ٍ
ى
قاؿ رسوؿ ا﵀  " الحديث".
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ِ
ص ُم ْت»
َف ْم َي ُق ْؿ َخ ْي ًار أ َْو ل َي ْ
عمى َّ
الدكاـ.

()1

ألنو مم تلكر نركز عميو في عقمنا الكاعي بالطَّبع ينغرس في مذىاننا

ت -المخالفة :كفي الحرص َّ
النبكم عمى التَّح،يف اللكرم نجد َّ
مف في المخاللة لكؿ فكر م اد لما
ىك فػي القػرالف كال زػنة َّ
النبكيػة لثَّبػات عمػى فكػر كاحػد بػالتَّمميح عمػى ػبيؿ الحػذر ،كالكقايػة مػف
سػو ُؿ
ػاؿ :قَ َ
خبلؿ ترؾ التَّشبة بغير الم مميف كقد كرد فػي حػديث عبػد ا﵀ ْاب ِػف ُع َم َػر  ،قَ َ
ػاؿ َر ُ
او ِبقَ ْوٍـ فَ ُي َو ِم ْن ُي ْـ»(.)2
الما ِو َ « :م ْف تَ َ
شب َ

( )1مخرجو البخارم في ،حيحو كتاب اإليماف ،باب مف كاف ي مف بالل كاليكـ اآلخر /11/8( ،رقـ  ،)6018قاؿ:
ص ،ع ٍف مىبًي ح ً
،و
سو ُؿ
،الً وح ،ىع ٍف مىبًي يى ىرٍي ىرةى  ،قىا ىؿ :قى ى
ىح َّدثىىنا قيتىٍيىبةي ٍب يف ى ًْ ويد ،ىح َّدثىىنا ميىبك األ ٍ
ى
ىح ىك ً ى
اؿ َر ُ
يف ،ىع ٍف مىبًي ى
الما ِو " :الحديث".
( )2مخرجو مبك داكد في ننو ،كتاب المباس ،باب في لبس َّ
اف ٍب يف مىبًي
الشيرة/44/4(،رقـ ،)4031قاؿ :حدثنا يعثٍ ىم ي
ىش ٍيىبةى ،ىح َّدثىىنا ميىبك َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ثىابً وت ،ىح َّدثىىنا
الن ٍ ًر ىاشـ بف القا ـ بف م مـ الميثي مكالىـ البغدادم ،ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد َّ
َّاف ٍب يف ىع ًطَّيةى ،ىع ٍف مىبًي منً و
يب ا ٍل يج ىرًشي ،ىع ًف عبدالل ٍاب ًف يع ىم ىر عف رسوؿ ا﵀  قاؿ " :الحديث"،
ىح ي
ي
تخريج الحديث.

مخرجو عبد الل بف محمد في م ند مبيو (/515/4رقـ  )5113ك(/122/9رقـ  )5114بزيادة ،ك ابف مبي شيبة في
م،نلو (/212/4رقـ  )19401بزيادة ،ك الطبراني في م ند َّ
الشامييف ( /135/1رقـ  ،)216ك( /135/1رقـ
الرحمف بف ثابت
 )126بنحكه ،كالبييقي في شْب اإليماف ( /417/2رقـ  )1154بنحكه ،جميْيـ مف طريؽ عبد َّ
الطحاكم في يم ٍشكؿ اآلثار ( /213/1رقـ  ،)231مف طريؽ األكزاعي عف ىعمً زي ٍب يف ىعي و
َّ
َّاش
بف ثكباف ،كمخرجو
ا ٍل ًحم ً
الرحمف) عف ح اف بف عطية ،بو.
 ،زي ككبلىما (األكزاعي كعبد َّ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
والحكـ عمى اسناد الحديث :ضعيؼ َّ
الر ْح َمف ْب ُف ثَابت بف ثوباف الدمشقي.
ألف فيو َع ْب ُد ا

كدحيـ ،كمبك حاتـ ،كمبك يزرعة ،كذكره ابف َّ
حباف في الثقات ،كقاؿ عنو ابف
كقد كثقو عمرك بف عمي بف اللبلس ،ي
الن ائي ،كابف مْيف :ال بأس بو ،كم اؼ المديني ،دكؽ كقد حمؿ عنو َّ
المديني ،كالْجمي ،كمبك داكد ،ك َّ
الناس،
كقاؿ عنو محمد :محاديثو مناكير ،لـ يكف بالقكم في الحديث ،كاف عابد مىؿ َّ
الشأـ ،كقاؿ ابف مْيف في مك ع
الخرْ :يؼ ،كقاؿ مي ان، :الح ،كقاؿ َّ
الذىبي :لـ يكف بالمكثر كال ىك بالحجة ،بؿ ىك ،الح الحديث ،كقاؿ ابف
حجر، :دكؽ يخطىء كرمي بالقدر كتغير بأخرة ،قمت، :دكؽ لو محديث مناكير .

انظر :الطبقات الكبرل ( ،،)328/7الْمؿ كمْرفة الرجاؿ ألحمد بف حنبؿ ( ،)103/1الثقات لمْجمي ()289/1
الجرح كالتَّْديؿ البف مبي حاتـ ( ،)212/5الثقات البف حباف ( ،)92/79تيذيب الكماؿ ( ،)349/4الكاشؼ
( ،)223/1تيذيب التَّيذيب ( ،،)150/6تقريب التَّيذيب ( .)573بحر الدـ ليك ؼ عبد اليادم (.)94/1

الرحمف بف عمرو األوزاعي – كما
الراوي عبد ا
وويرتقي اإلسناد إلى الحسف لغيره فقد تابع عبد الرحمف بف ثابت ،ا
ابف حجر :اللقيو ثقة جميؿ ،انظر :التَّقريب (.)347/1
بينت في التَّخري  -كىك كما قاؿ عنو ي
ْلو جبلؿ الديف ال يكطي في ال زدرر المنثكرة في األحاديث الم ٍشيكرة (/182/1رقـ  ،)385ك قاؿ األلباني :ح ف
في م مة األحاديث ال،حيحة ( ،)747/1كقاؿ األرن كط:
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الم َن ػاوي رحمػػو الل تْػػالى فػػي شػػرحو لمحػػديث" :كقػػاؿ بْ ػػيـ :قػػد يقػػع التَّش ػبو فػػي ممػػكر
قػػاؿ ُ
قمبية مف االعتقادات ،مكا اردات كممكر خارجية مف مقكاؿ كمفْاؿ قد تكػكف عبػادات ،كقػد تكػكف عػادات
في نحك طْاـ كلبػاس كم ػكف كنكػاح كاجتمػاع كافتػراؽ ك ػلر مكاقامػة كركػكب كغيرىػا ،كبػيف الظَّػاىر
كالباطف ارتباط كمنا بة "

()1

.

ػػػاؿ
كبالتَّ،ػ ػريح باألع ػػداء ال ػػذيف يج ػػب مخ ػػاللتيـ كتحدي ػػدىـ كم ػػا ف ػػي ح ػػديث أَِبػػػي ُى َرْيػ َػػرةَ  قَ َ
وى ْـ»(. )2
وف ،فَ َخالِفُ ُ
الي ُي َ
ص ُب ُغ َ
ال انبي« :إِ اف َ
ص َارى َال َي ْ
ود َوال ان َ
فاألخذ بما دارت حكلو ىذه األللاظ مف ال زنة فيي ال قاية إلى الح،انة اللكرية ،كالمتم ؾ
بكتػػاب الل تْػػالى ك ػػنة رسػػوؿ ا﵀  تحػػرر الم ػػمـ مػػف مغػػبلؿ َّ
الش ػؾ كالجيػػؿ كاإلف ػراط كالغمػػك،
لذلؾ يككف قد م،بح لديو مف الْمـ ما يح،ف فكره " ،فاتباع ال َّػدليؿ يكجػب لػو القػكة كالْػدة كال َّػبلح

كالمادة التَّي ي تيمـ بيا طريقو" (.)3

( )1انظر :فيض القدير لممناكم ،رقـ (.)8593

الْ ًزي ًػز
( )2مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب المباس ،باب الخ ػاب /170/4( ،،رقػـ  ،)5899قػاؿ :ىح َّػدثىىنا ىع ٍب يػد ى
و
َّ ً ً ً
ً َّ ً
،الً وح ،ىع ًف ٍاب ًف ًشي و
الر ٍح ىم ًف :إً َّف مىىبا
اؿ ميىبك ى مى ىمةى ٍب يف ىع ٍب ًد َّ
اب ،قىا ىؿ :قى ى
يـ ٍب يف ى ٍْد ،ىع ٍف ى
ى
ٍب يف ىع ٍبد المو ،قىا ىؿ :ىحدثىني إ ٍب ىراى ي
سو َؿ الما ِو  ،قىا ىؿ " :الحديث"
يى ىرٍي ىرةى  ،قىا ىؿ :إً َّف َر ُ
( )3انظر :مدارج ال َّ الكيف البف القيـ.)485/1( ،
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ث
ث الثَ ِال ُ
الم ْب َح ُ
َ
عناصر الحصانة الفكرية وأىميتيا
وأوضػ فػػي ىػػذا المبحػػث العناصػػر األساسػػية لمحصػػانة الفكريػػة ومػػدى أىميتيا،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ

المطالب التاالية:

ب األَ اوؿ :عناصر الحصانة الفكرية
الم ْطمَ ُ
َ
كيشتمؿ عمى مربْة مقا،د .

ص ُد األوؿ :التاقوى.
الم ْق َ
َ
تْتبػػر مػػف مىػػـ الْنا،ػػر فػػي تقكيػػة االحت ػراز اللكػػرم ،حيػػث تيْتبػػر يمنطمق ػان قكي ػان فػػي الح،ػػانة

اللكرية لئلن اف الم مـ ،إذ منيا تتحكـ بالكجداف كالْكاطؼ َّ
ألف محميا القمب ،فلي حديث مبي ىريػرة
ث مػ اػر ٍ
اى َنػػا" َوُي ِشػػير إِلَػػى َ ِ
ات" ( ،)1كقػػد تنبنػػي عمييػػا
 مف رسػػوؿ ا﵀  قػػاؿ " :التا ْقػ َػوى َى ُ
ُ
صػ ْػد ِره ثَػ َػال َ َ
الْديػػد مػػف األفكػػار ،كالثَّقافػػات الم ػ ثرة عمػػى المجتمػػع ،كلقػػد كػػاف رسػػوؿ ا﵀  مكؿ مػػا بػػدم فػػي

ك،اياه بالتَّقكل كىك يتحػدث عػف م ػببات االنلػبلت اللكػرم ،كىػي :االخػتبلؼ الشػديد ،كتػرؾ الْمػؿ
()2
بال ز ػػنة ،كاالبتػػداع فػػي الػػديف مػػا لػػيس منػػو ،كمػػا كرد مػػف حػػديث ِ
الع ْرَبػ ِ
سػ ِ
ػاؿ:
ػارَية  ، قَػ َ
ػاض ْبػ ِػف َ
ػت
ظ َنا َم ْو ِع َ
سو ُؿ الما ِو  ا ْلفَ ْج َر ،ثُ اـ أَق َْب َؿ َعمَ ْي َنا ،فَ َو َع َ
َع ُػي ُفَ ،و َو ِجمَ ْ
ظ ًة َبمِي َغ ًةَ ،ذ َرفَ ْ
ػت لَ َيػا ْاأل ْ
صماى لَ َنا َر ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػاؿ« :أُوصػػي ُك ْـ
ػوؿ الماػػوَ ،كػي ا
َف َىػػذه َم ْو ِع َ
ظػ ُة ُمػ َػود ٍع ،فَي َْوصػ َنا .قَػ َ
سػ َ
م ْن َيػػا ا ْل ُقمُػ ُ
ػوبُ ،ق ْم َنػػا أ َْو قَػػالُواَ :يػػا َر ُ
اع ِة.)3( "..
ِبتَ ْق َوى الما ِو َوال ا
س ْم ِع َوالطا َ

( )1مخرج ػػو م ػػمـ ف ػػي  ،ػػحيحو ،كت ػػاب ا ٍلبًػػر كال،ػ ػمى ًة ك ٍاآل ىد ً
احتًقىػ ً
ػارًه ىكىد ًم ػ ًػو،
ػاب تى ٍح ػ ًػر ًيـ ظيٍم ػ ًػـ ا ٍل يم ٍ ػػمًًـ ،ىك ىخ ٍذًل ػ ًػو ،ىك ٍ
اب ،ىب ػ ي
ى
ى
ك ًعر ً ًو ،كمالً ًو/1986/4( ،رقـ.)2564قاؿ :ح َّدثىنا ع ٍب يد ً
الل ٍب يف م ٍ مىمةى ٍب ًػف قى ٍْىن و
ػب ،ىح َّػدثىىنا ىداكيد ىي ٍْنًػي ٍاب ىػف قى ٍػي و
س ،ىع ٍػف
ى ى ى
ى ٍ
ى ى
ىى
ي
ام ًر ٍب ًف يكرٍي وز ،عف مىبًي ىرٍيرةى ،قىا ىؿ :قىا ىؿ ر ك يؿ ً
ً
و
ً
الل " :الحديث".
ع
ى
ل
ك
م
،
يد
ْ
ي
ىٍ
ىٍى ى
ىي
مىبً ى
يى ى
ى
(ِ )2
ارَي َة السمَمي ،يكنى مبا ين ىج ٍيح كاف مف مىؿ ال،لة ،كف َّ
الع ْرَب ِ
سِ
الشاـ ،كمات بيا نة خمس ك بْيف.
اض ْب ِف َ
كقيؿ :بؿ مات في فتنة ابف الزبيػر ككػاف شػيخا كبيػ ار مػف ال،ػحابة ،ركل عػف رسػوؿ ا﵀  انظػر :اال ػتيْاب فػي
مْرفػػة األ ،ػػحاب الب ػػف عب ػػد الب ػػر القرطب ػػي ( ،)1238/3م ػػد الغاب ػػة ف ػػي مْرف ػػة ال ،ػػحابة الب ػػف األثي ػػر (،)19/4
اإل،ابة في تمييز ال،حابة البف حجر الْ ق َّ
ؤلني (. )339/7

ىح ىم يػد ٍب يػف ىح ٍنىب وػؿ،
( )3مخرجو مبي داكد في ػننو ،كتػاب ال زػنة ،بػاب فػي لػزكـ ال زػنة/200/4( ،رقػـ  ،)4607ىح َّػدثىىنا م ٍ
ًً
ًو
اف الحم،ػي ،ىع ٍب ًػد ال َّػر ٍح ىم ًف ٍب ًػف ىع ٍم وػرك ال زػمى ًمي،
ىح َّدثىىنا ا ٍل ىكلً ي
يد ٍب يف يم ٍ مـ ،ىع ٍف ثىٍكر بف يزيد الحم،ي ،ىع ٍف ىخالد ٍب ًف ىم ٍْ ىد ى
ىع ٍف ًع ٍرىب ً
اض ٍب ًف ى ًارىيةى قائبلن عف رسوؿ ا﵀  " :الحديث"=.
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كم ػػع بػ ػػركز عن،ػ ػػر التَّقػ ػػكل فػ ػػي القمػ ػػب ،ف ػ َّ
مم انطبلقػ ػ وػة فكريػ ػ وػة ػ ػػتككف يمكجي ػ ػةن نحػ ػػك المطمػ ػػكب
ػيف َّ
مف بناء التَّقكل يككف عمػى م ػاس الْبكديػة لل
اإليجابي ،كالخير اللْاؿ ،الم اد لملكر ٌ
اليداـ ،حيث ٌ

عزكجؿ ،كتحقيؽ الْدالة كالخير في األرض كىذا مرادىا ،فيي ح يبةي الم مـ في تح،ػيف فكػره مػف

َّ
[وات ُؼقا
الشكائب البْيدة عف ىذه األ ا ات ال ميمة ،كالل عزكجؿ ح يب المتقيف ،كما قاؿ تْالىَ :
ِ
غ][البقرة.]194 :
اظ َؾ ُؿقا َأن اهللَ َم َع ا ُْدتؼ َ
اهللَ َو ْ

ص ُد الثّاني :إعماؿ العقؿ وحفظو.
الم ْق َ
َ
فالْقػػؿ ىػػك الػػذم ينبنػػي فيػػو اللكػػر ،كىػػك ركػ هػف م ػػاس فػػي تكجيػػو اإلد اركػػات الْقميػػة كاللكريػػة
نحك اإليجابية مك ال َّ مبية ،كقد عرفو ابف َّ
حباف منو" :ا ػـ يقػع عمػى المْرفػة ب ػمكؾ الَّ،ػكاب ،كالْمػـ

باجتناب الخطأ"( ،)1فيعمػاؿ الْقػؿ كمػا ممػر الل ػبحانو كتْػالى ورسػولو  بحػ زدكد الػديف ك َّ
الشػريْة،
ليك مبمغ ر،يف في الح،انة اللكرية ،فحينما يخاطب الل تْالى م،حاب الْقكؿ في قكلو[ :إِن ِِف
ور َٔي ٍ
ِو ْ ِ ِ
ِ
وت ُِٕ ِ
وي ْإَ ْف َبوب ][الؿ عمراف ،]78 :فيك يدعكىـ
َخ ْؾ ِؼ افَ ًَم َوات َو ْإَ ْر ِ َ
اخت ََلِ افؾ ْق ِؾ َوافـ َف ِ َ

لمْمؿ تدب انر كتلك انر في خمقو كمخمكقاتو ،كما ىك منا ب لقدرات اإلن اف الْقمية ،فقد دعػاىـ إلعمػاؿ
ِ
عقمو في مْجزة نل و ،كين اف كما قاؿ تْالى ِ َ ِ
َ
ون][ الذاريات ،]21 :كمراحؿ
ِص َ
َ
[وِف أ ْك ُػَؽ ُْؿ أ َؾ ََل ُت ْب ُ
أغ* َُّأؿ َج َع ْؾـَأو ُه ُك ْط َػأ ًي ِِف َؿ َأر ٍار َمؽِ ٍ
ون ِم ْـ ُش ََل َف ٍي ِم ْـ ضِ ٍ
[و َف َؼدْ َخ َؾ ْؼـَو ْ ِ
أغ * َُّأؿ
اإك ََْ َ
تككينو في قكلو تْالى َ
آخ َأر
َخ َؾ ْؼـَو افـ ْط َػ َي َظ َؾ َؼ ًي َؾخَ َؾ ْؼـَو ا ْف َع َؾ َؼ َي ُم ْض َغ ًي َؾخَ َؾ ْؼـَو ا ُْد ْضأ َغ َي ِظ َظ ًومأو َؾؽ َََ ْأقكَو ا ْف ِع َظأو َم َْحل ًأًم َُّأؿ َأك َْشأ ْلكَو ُه َخ ْؾ ًؼأو َ
َؾ َتبور َك اهللُ َأحَأـ َْ ِ ِ
غ ][.الم منػكف ]12 :فيبػدم التَّح،ػيف اللكػرم مػف إعمػاؿ الْقػؿ بػالتَّلكر فػي
اْلأوفؼ َ
ْ َ ُ
َ َ
الالء الل تْالى كنْمو.

=تخريج الحديث:

مخرجػػو التَّرمػػذم فػػي ػػننو (/341/4رقػػـ  ،)2676كالػػدارمي فػػي ػػننو/228/1( ،رقػػـ  ،)96ك ابػػف ماجػػو فػػي ػػننو

(/28/1رقـ  ،)42كمحمد في م نده /375/28( :رقـ ،)17145كابف حباف في ،حيحو(/187/1رقػـ  ،)5ك البػزار
في م نده (/137/10رقـ  ،)4201كميـ مف حديث الْرباض بف ارية بملظو.
يث ح ػ هػف ،ػ ً
ً
يح" فػي ػػننو(  ،)341/4كقػػاؿ
ػح ه
ى
الحكػػـ عمػػى إسػػناد الحػػديث :صػػحي لذاتػػو ،كقػاؿ التَّرمػػذم " :ىىػ ىذا ىحػد ه ى ى
ح يف الداراني، :حيح في تْميقو عمى نف الدرامي( .)228/1كقػاؿ األرنػ كط، :ػحيح فػي تْميقػو عمػى ػنف مبػي
داكد(.)200/4

( )1رك ة الْقبلء كنزىة الل بلء البف حباف (.)16/1
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كىكذا حر،ت ال زنة َّ
النبكية مي ان عمى إعماؿ الْقؿ مف خبلؿ الدعكة إلػى التَّلكػر كالتَّػدبر

فػػي الالء الل كنْمػػو كاليػػات قرالنػػو ،ككقػػد دعػػا إلػػى حلػػظ الْقػػؿ مػػف خػػبلؿ عػػدـ تْطيمػػو مك إيقافػػو مك
إيذائو ،حينما حذر رسوؿ ا﵀  مف م بباتو التَّالية:

()1

()2
ػاؿ
أ -الغضػب :فْػفأَِبػي ُى َرْي َػرةَ  أف رجػالً  ،قَ َ
()3
ض ْب»
اد ِم َرًارا ،قَ َ
فَ َرد َ
اؿ« :الَ تَ ْغ َ

لِم ان ِبػي

 :أَو ِ
ػب»
ص ِػني ،قَ َ
ض ْ
ػاؿ« :الَ تَ ْغ َ
ْ

()4
ػوؿ الما ِػو  ،إِ َذا َن َػز َؿ،
ػت أ ْ
س َ
ب -اليـ والحزف :فْف أنػس بػف مالػؾ ، يقػوؿُ :ك ْن ُ
َخ ُػد ُـ َر ُ
س ِػؿ،
َس َم ُع ُو َك ِث ًا
َعػوُذ ِب َ
فَ ُك ْن ُ
ػؾ ِم َ
اليػـ َو َ
يػر َيقُػو ُؿ« :الما ُيػ اـ إِنػي أ ُ
تأْ
ػف َ
الع ْج ِػز َوال َك َ
الح َػز ِفَ ،و َ
()5
،و َغمَ َب ِة الر َج ِ
اؿ(» )6
الج ْب ِفَ ،و َ
الب ْخ ِؿ َو ُ
َو ُ
ضمَ ِع الد ْاي ِف َ
ػوؿ ِ
ا﵀ َ يقُػػو ُؿَ " :مػ ْػف
سػ َ
سػ ِػم ْع ُ
ت -التاكبػػر :كمػػا كرد فػػي حػػديث ْابػ َ
ت َر ُ
ػف ُع َمػ َػر  قػػاؿَ :
اف " (.)7
تَ َعظا َـ ِفي َن ْف ِس ِو ،أ َِو ْ
اؿ ِفي ِم ْ
اختَ َ
ش َي ِت ِو لَ ِق َي ا﵀َ َو ُى َو َعمَ ْي ِو َغ ْ
ض َب ُ

( )1انظر :الْقؿ في ال زنة َّ
النبكية ،إ ماعيؿ ر كاف كالخر ،مجمة الجامْة اإل بلمية.)261( ،ػ

( )2ال َّ ػائؿ ىػػك َج ِ
ام ػ َة كمػػا كرد فػػي ركايػػات مخػػرل .كقيػػؿ :ىػػك مبػػك الػػدرداء ،كقيػػؿ :ػػلياف بػػف عبػػد الل
ارَي ػ َة ْبػ ِػف قُ َد َ
الثقلي ،كمنيـ مف مبيمو .غكامض األ ماء المبيمة البف بشككاؿ (.)121/1
( )3مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب األدب ،باب الحذر مف الغ ب/28/8( ،رقـ  ،)6116قاؿ :ىح َّدثىنًي ىي ٍحىيػى
ػاش ،ع ٍػف مىبًػي ح ً
 ،و
،ػالً وح ،ىع ٍػف مىبًػي يى ىرٍي ىػرةى  قػاؿ ال انبػي :
ؼ ،م ٍ
ٍب يف ييك ي ى
ى
ىخىب ىرىنػا ميىبػك ىب ٍك وػر يى ىػك ٍاب يػف ىعَّي و ى
ػيف ،ىع ٍػف مىبًػي ى

"الحديث"

( )4مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتػاب الػدعكات ،بػاب التَّْػكذ مػف غمبػة الرجػاؿ (/78/8رقػـ  ،)6363قػاؿ :ىح َّػدثىىنا
قيتىٍيبةي ا ٍبف ًْ ويد ،ح َّدثىىنا إً م ً
طو
اعي يؿ ٍب يػف ىج ٍْلى وػر ،ىع ٍػف ىع ٍم ًػرك ٍب ًػف مىبًػي ىع ٍم وػرك مػكلىى المطَّمً ً
ػب ٍب ًػف ىع ٍب ًػد المَّ ًػو ٍب ًػف ىح ٍن ى
ػب :مَّىنػوي
ى
ى ي ى
ي
ىٍ
ٍى
ًو
ً
سو ُؿ الما ِو  " :.. الحديث" .
ى م ىع مىىن ىس ٍب ىف ىمالؾ  ،ىيقيك يؿ :قىا ىؿ َر ُ
ً
ً
تكاء لثقمو .انظر :غريب الحديث البف الجكزم (. )62/2
( )5مع الديف :ىي ٍْني ثقمو ىحتَّى يميؿ ى
،احبو ىعف اال ٍ ى
( )6قىا ىؿ ا ٍل ً
الرجؿ ًفي ممره كتغمػب الرىجػاؿ ىعمىٍي ًػو.
تكحد َّ
ٍ
عبارة ىعف ا ٍليىرج كالمرج ،ىكييقىاؿ ىغمىىبة الر ىجاؿ ى
كرىماني ى
عبارة ىعف ى
عمدة القارم (.)177/1
ػكن يس ٍب يػف ا ٍلقىا ً ًػـ ميىبػك يع ىم ىػر
( )7مخرجو البخارم في األدب المفرد ،)5995/193/1( ،قاؿ :ىح َّدثىىنا يم ى َّد هد قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا يي ي
ا ٍليم ً
ت ٍاب ىف يع ىم ىر  قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵀  " :الحديث".
ام زي قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ًع ٍك ًرىمةي ٍب يف ىخالً ود قىا ىؿ :ى ًم ٍْ ي
ىى

تخريج الحديث:

مخرجػػو محمػػد فػػي م ػػنده ( /3/5رقػػـ  )5995بمثمػػو ،ك الحػػاكـ فػػي م ػػتدركو (/45/1رقػػـ  )6بنحػػكه ،كالبييقػػي فػػي

شْب اإليماف (/471 /10رقـ  )8167بنحكه ،كميـ مف طريؽ يكنس بف القا ـ ،بو.

ألف كؿ رواتو ثقات ،كقاؿ الحاكـ :كقاؿ،" :حيح عمى شػرط َّ
الشػيخيف"فػي
والحكـ عمى إسناد الحديث صحي لذاتو ا

م تدركو ( ،)3/5كقاؿ األلباني، :حيح في م مة األحاديث ال،حيحة (/82/2رقـ .)544
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ػاؿ ال انبػي
قَ َ

ث -الخزعبالت والطيػرة :ف َع ْػف أََن ٍ
ػس
ِ
الفَيْ ُؿ ال ا ِ
س َن ُة " (. )1
صال ُ  :ال َكم َم ُة َ
الح َ




ػاؿَ " :ال َع ْػد َوى َوَال ِط َي َػرةََ ،وُي ْع ِج ُب ِنػي
قَ َ

كاليتْارض ىذا الحديث مع ما كرد مف حديث مبك يى ىرٍي ىرةىَّ 
اؿ« :الَ
مف ىر ي ك يؿ المَّ ًو  قى ى
ِ ِ
ِ
صفَ َرَ ،وِف ار ِم َف الم ْج ُذ ِ
َس ِد»( )2فقد ذكر ابف حجر
وـ َك َما تَفر م َف األ َ
ام َة َوالَ َ
َ
َع ْد َوى َوالَ ط َي َرةََ ،والَ َى َ
مف ":مف َّ
نلي تْار و عمى تة مقكالو منيا َّ
النبي مكؿ مع مجذكـ كقاؿ ثقة بالل كتككبلن عميو،
كىذا ما راله جماعة مف ال َّمؼ إلى األكؿ مْو ك مركا مف األمر باجتنابو من كخ ،كالقكؿ الثاني :الذم
ال،حيح الذم عميو األكثر كيتْيف الم،ير إليو مف ال ن خ بؿ يجب الجمع بيف
يرد ىذا القكؿ كىك َّ
الحديثيف كحمؿ األمر باجتنابو كاللرار منو عمى اال تحباب كاالحتياط كاألكؿ مْو عمى بياف
الجكاز ،كفي القكؿ الثَّالث نحكي َّ
مف الترجيح في ىذا األمر كقد مكو فريقاف محدىما مؾ ترجيح
األخبار الدالة عمى نلي الْدكل كتزييؼ األخبار الدالة عمى عكس ذلؾ،كاللريؽ الثٌاني قد مخذ
الرابع قاؿ الكبلبذمَّ :
مف طريؽ
بترجيحو عدـ نلي الْدكل مف خبلؿ األخبار الدالة ،كفي القكؿ ٌ

الجمع مكلى.)3("..

اؿ:
َس َم َن َؾ قَ َ
كقد كرد مف إعماؿ الْقؿ ييْلي ،احبو مف ال زمنة فقد ِق َ
يؿ أل ْ
َع َارِبيَ :ما أ ْ
ِ
ِ
اع ِةَ ،وال ان ْوُـ َعمَى ا ْل ِكظاة ( ،)5(")4فمع كثرة التَّلكير يككف عمؿ الْقؿ الذم ي دم
قما ُة ا ْلف ْك ِرَ ،وطُو ُؿ الد َ
إلى َّ
النحافة الج دية التَّي لـ يمار يا ،احب المقكلة فكانت ال منة.

( )1مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب الطب ،باب اللأؿ /135/7( ،رقػـ  ،)5756قػاؿ :ح َّػدثىىنا م ػمًـ ٍبػف إً ٍبػر ً
اىي ىـ،
ى
يٍ ي ي ى
ً
ادةي ،ىع ٍف مىىن و
س  ،ىع ًف ال انبي  قىا ىؿ " :الحديث".
اـ ،ىح َّدثىىنا قىتى ى
ىح َّدثىىنا ى ىش ه
ً
ً
َّ
ػاؿ:
ػاء ،قىػ ى
ػاف ،ىحػ َّػدثىىنا ى ػ ًػْ ي
يـ ٍبػ يػف ىحَّيػ ى
()2مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،بػػاب الجػػذاـ ،ىكقىػػا ىؿ ىعلَّػ ي
يد ٍبػ يػف م ىينػ ى
ػاف :ىحػػدثىىنا ى ػػم ي
ت مىىبا يى ىرٍي ىرةى ،ىيقيك يؿ :قىا ىؿ ىر ي ك يؿ المَّ ًو « :الحديث".
ى ًم ٍْ ي
()3فتح البارم البف حجر(.)161/10

( )4الكظة :قاؿ الجكىرم :بالك ر ،شيء يْترم ا َّ
ألن اف عند االمتبلء مف الطْاـ،انظر (ل اف الْرب .)447/7
َّ ً ً
اؽ
ػح ى
يـ ٍبػ يػف إً ٍ ػ ى
( )5مخرجػػو مبػػك بكػػر الػػدينكرم فػػي مجال ػػة كج ػكاىر الْمػػـ/37/17( ،،رقػػـ  ،)234قػػاؿ :ىحػػدثىىنا إ ٍبػ ىػراى ي
م قىا ىؿ :األثر" .
ا ٍل ىح ٍربً زي ،نا الزىي ًاد ز

تخريج األثر :مخرجو الجػاحظ فػي الػبخبلء( )236/1بمثمػو ،ك ابػف قتيبػة الػدينكرم فػي عيػكف األخبػار(،)248/3كمبػك
طالب المكي في قت القمكب(.)317/2

؛ألف كؿ رواتو ثقات .
ا
الحكـ عمى االسناد :صحي
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مف فيو الغمبة عمى الطَّيش في التَّ،رفات ،كفيو الك،كؿ إلى الحكمة التي فييا
كمف مىميتو ٌ
الْمـ كاإل،ابة في القكؿ كالْمػؿ ،وقد عظاـ الصحابي أبو الدرداء  إعمػاؿ العقػؿ بػالتافكر فقػاؿ:
اع ٍة َخ ْيٌر ِم ْف ِق َي ِاـ لَ ْيمَ ٍة» (.)1
س َ
«تَفَك ُر َ

ص ُد الثاالث :التافقو بالعموـ الشرعية مف األصوؿ اإلسالمية المشروعة.
الم ْق َ
َ

يْتبر التَّلقو بالْمكـ الشػرعية مػف مىػـ ركػائز التَّح،ػيف اللكػرم لمم ػمـ ،فالتَّلقػو فػي شػرع الل
ِ
س ُع ٍ
اؿ:
ود  قَ َ
كدينو عبلمة ح،انة عظيمة للكر الم مـ ،كماورد في حديث َع ْب َد الماو ْب َف َم ْ
ِِ ِ
ِ
قَ َ
الحؽَ ،و َر ُجػ ٌؿ آتَػاهُ
سمطَ َعمَى َىمَ َكتو في َ
س َد إِاال في اثْ َنتَ ْي ِفَ :ر ُج ٌؿ آتَاهُ الما ُو َم ًاال فَ ُ
اؿ ال انبي " :الَ َح َ
الح ْكم َة فَيو ي ْق ِ
الما ُو ِ
ضي ِب َيا َوُي َعم ُم َيا " (،)2
َ َُ َ
كلكف في ىذا الزماف الذم كثرت فيو الشبيات ،كالتَّشكيؾ فػي ىػذا الػديف ،كفكػره مػع التَّطػكر

التَّكنكلػػكجي الػػذم م،ػػبح ك ػػيمة ػػيمة لممْػػاديف كالمترب،ػػيف لئل ػػبلـ كمىمػػو ،فبلبػ َّػد مػػف تمق ػي ىػػذه
ِ
ػداء كىػي القػرالف كال ز ػػنة َّ
يـ
النبكيػة لقكلػو تْػالىَ [ :ي َوأ م َُّيأأو افأأذ َ
الْمػكـ مػف م،ػادر اإل ػبلـ األ،ػػيمة ابت ن
( )1مخرجو البييقي في شْب اإليماف ،باب م امي ،لات َّ
ىخىب ىرىنا ميىبػك ا ٍل يح ى ٍػي ًف ٍب يػف
الذات/26/1( ،رقـ  ،)117قاؿ :م ٍ
و
ً
ىع ىمػ ً
،ػر بػف من ،و
ش،
اف ،م ٍ
ػكر ،حػدثنا ميىبػك يم ىْ ًاكىيػةى ،ىع ًػف ٍاأل ٍ
اف ٍب يػف ىن ٍ
ىخىب ىرىنا إً ٍ ىماعي يؿ ٍب يف يم ىح َّمد الَّ،ػلَّ يار ،حػدثنا ى ٍػْ ىد ي
بً ٍش ىر ى
الدرىد ً
ً
ًً
اء ،ىع ٍف مىبًي َّ
الد ٍرىداء . 
ىع ٍف ىع ٍم ًرك ٍب ًف يمَّرةى ،ىع ٍف ى الـ ٍب ًف مىبًي ا ٍل ىج ٍْد ،ىع ٍف ميـ َّ ٍ
تخريج األثر الوارد:

مخرجػو ابػػف ػػْد فػػي ز
كع ٍبػػد الخػػالؽ ٍبػف م ػػد ٍبػػف ثابػػت فػػي
ػيبو فػي م،ػػنلو ( )35728ى
الزىػد ( ،)392 /7كابػػف مبػػي شػ ى

المْجـ ( ،)224/1جميْيـ مف طريؽ مـ الدرداء ،كمخرجو مبك ينْيـ فػي الحميػة ( )208/1بمثمػو،مف طريػؽ مْػداف،
الدرداء كمْداف) عف مبي َّ
كبلىما (مـ َّ
الدرداء. 
ٍ
منصػور ،حيػث قػاؿ عنػو الػدارقطني :ثقػة،
صػر بػف
اف ْب ُ
س ْػع َد ُ
ػف َن ْ
والحكـ عمى االسناد :صحي لذاتو؛ لكجػكد الػراكم َ
كمبػػك ح ػػاتـ الػػرازم كابن ػػو ح ػػاتـ :ىػػك  ،ػػدكؽ ،كذكػ ػره ابػػف حب ػػاف ف ػػي الثقػػات ،كق ػػاؿ ال ػػذىبيَّ :
الشػػيخ الْم ػػـ المح ػػدث
ال،دكؽ ،قمت :ثقة.

انظر :الجرح كالتَّْديؿ (/291/4رقـ  ،)1257الثقات (/305/8رقـ  ،)3587المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمػـ البػف
الجػػكزم ( ،)199/12ال ػػير لمػػذىبي ( ،)357/12تػػاريخ بغػػداد ( )301/7ك ( ،)302/9( ،)205/9تػػاريخ دمشػػؽ
(.)322/10

( )2مخرج ػػو البخػ ػارم ف ػػي  ،ػػحيحو ،كت ػػاب الْم ػػـ ،ب ػػاب :االغتب ػػاط ف ػػي الْم ػػـ كالحكم ػػة /25/1( ،رق ػػـ  ،)73ىح ػ َّػدثىىنا
م ،قىا ىؿ :ح َّدثىىنا ٍلياف ،قىا ىؿ :ح َّدثىنًي إً م ً
اعي يؿ ٍب يف مىبًي ىخالً وػد ،ىعمىػى ىغ ٍيػ ًر ىمػا ىح َّػدثىىناهي ز
ت قى ٍػي ىس
الزٍى ًػر ز
الح ىم ٍي ًد ز
م ،قىػا ىؿ :ى ًػم ٍْ ي
ى
ى
ي
يى ي
ٍى
ت ىع ٍب ىد المَّ ًو ٍب ىف م ٍ يْ و
اؿ ال انبي " :الحديث"
كد  قىا ىؿ :قى ى
ٍب ىف مىبًي ىح ًازوـ ،قىا ىؿ :ى ًم ٍْ ي
ى
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وي ْإَم ِر ِمأـْؽُؿ َؾأنِ ْن َتـَأوزَ ْظتُؿ ِِف َء ٍء َؾأر مدو ُه إِ َػ اهللِ َوافرش ِ
َآمـُقا َأضِق ُعقا اهللَ َو َأضِق ُعقا افر ُش َ
أقل إِ ْن ُــْأت ُْؿ
ُ
ْ ُ
ْ
ْ
قل َو ُأ ِ ْ
ؽ َخ ْ ٌر َو َأ ْح ََ ُـ ت َْل ِو ًيَل][ َّ
ُقن ُِوهللِ َوا ْف َق ْق ِم ْأ ِخ ِر َذفِ َ
الن اء ،]59 :ثػـ الرجػكع إلػى مىػؿ الْمػـ كالتَّب،ػر
ت ُْم ِمـ َ
وش َل ُفق ْا َأ ْه َؾ ِّ
قن] [الَّنحػؿ ]43 :كىػذا يْنػي منػو ال
افذ ْـ ِر إِن ـُـت ُْؿ َٓ َت ْع َؾ ُؿ َ
في الديف لقكلو تْالىَ [ :ؾ ْ
يمكػػف لمم ػػمـ مف يتمقػػى شػػيئان عػػف ديػػف الل فػػي عقيدتػػو مك ػػمككو ،كمْامبلتػػو مػػف كػػافر فيػػأمف عمػػى
فكػ ػره كعمم ػػو ،كيػ ػػأمف المجتم ػػع الم ػ ػػمـ عم ػػى نل ػ ػػو ،ف ػػبل تخ ػػتمط المن ػػاى فػ ػػي ال ػػذىف ،مكتت ػػػارب
التَّ،كرات ،لتككف َّ
النتيجة المنطبْة بْد ذلؾ في الْقؿ اإل بلمي منيجان غكغائيػان ال

ػكابط لػو ،كال

يف تك ػػيحيا ي ػػتقي منيمػػا الحػ َّ
ال ،ػكاب ،عمػػى طريقػػة عممػػاء مىػػؿ ال ز ػػنة
ػؽ ك َّ
تحكمػػو قيػػكد ،لػػذلؾ ف ػ ٌ
كالجماعة ،كمنيجيَّتيـ في اال تدالؿ.

الرابع :الثاقافة العممية.
ص ُد ا
الم ْق َ
َ
كمْرفة مقكمات األمة اإل بلمية الْامة بتلاعبلتيا في الما ي كالحا ر ،مف ديف ،كلغة،
كتاريخ ،كح ارة ،كقيـ ،كمىداؼ مشتركة ب،كرة كاعية ىادفة ( ،)1كىي التَّي يجب مف يحمميا
الم مـ كمحكرىا اإل بلـ م،ادره كم،كلو كعمكمو المتْمقة بو ( ،)2فيي لي ت ترفان لئلن اف الم مـ
مف مجؿ التَّح،يف اللكرم فقط ،بؿ ىي

ركرةه قاطْةه لحياتو كلك بالحد األدنى مف المْمكمات

التَّي يجب مف يكت بيا بالمطالْة مف حيف آلخر ،فيي مف

ركريات التَّح،يف اللكرم ،لذلؾ

مف رسوؿ ا﵀ حرص عمى إيجاد قاعدة ثقافية لبناء َّ
نجد َّ
الشخص الم مـ المثقؼ ،تدحض كؿ
و
ىداـ ،يبطؿ مبادئ دعكتو كدينو ،كاء تْمؽ ىذا األمر بأ،كؿ الديف مك فركعو مك الدابو،
فكر ٌ
مىميا في األ،كؿ َّ
مف الشريْة التَّي جاء بيا رسوؿ ا﵀  نا خة لكؿ ما جاءت بو شرائع األمـ

فع ْف أَِبي ُى َرْي َرةََ ،ع ِف
ال ابقة ،مالـ تكافؽ ما جاءت بو شريْتو ،كجْؿ األ اس في دعكتوَ ،

( )1درار ات في الثقافة اإل بلمية ألحمد محمد الجمي(.)11
( )2انظر :ثقافة الداعية ،لمقر اكم ()36
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اؿ " :مثَمِي ومثَ ُؿ ْاألَ ْن ِبي ِ
ا
وف
اس ُي ِطيفُ َ
س َن ُو َوأ ْ
اء َك َمثَ ِؿ َر ُج ٍؿ َب َنى ُب ْن َيا ًنا فَي ْ
َ
َج َممَ ُو ،فَ َج َع َؿ ال ان ُ
َح َ
ََ
النبي  قَ َ َ
ت أََنا ِت ْم َؾ الماِب َن َة"(.)1
س َف ِم ْف َى َذا ،إِاال َى ِذ ِه الماِب َن َة ،فَ ُك ْن ُ
ِب ِوَ ،يقُولُ َ
وفَ :ما َأر َْي َنا ُب ْن َيا ًنا أ ْ
َح َ
كقػػد مخػػذ الل تبػػارؾ كتْػػالى الْيػػد كالميثػػاؽ عمػػى األنبيػػاء مػػف قبمػػو ،إَّنيػػـ إف مدركػػكه اتبْػػكه،
وق افـبقغ َدو آ َتق ُتؽُؿ ِمـ ـِت ٍ ِ ٍ
وءـ ُْؿ َر ُش ٌ
كىذا قوؿ ا﵀ تعػالىَ ﴿ :وإِ ْذ َأ َخ َذ اهللُ ِمق َث َ
قل ُم َصأدِّ ٌق
َ
ْ ْ ْ
َوب َوحؽ َْؿي َُّؿ َج َ

ِ ِ
ِ
ِْصك ُف َؿو َل َأ َأ ْؿ َر ْرت ُْؿ َو َأ َخ ْذت ُْؿ َظ َذ َذفِؽ ُْؿ إِ ْ ِ
َي َؿو ُفقا َأ ْؿ َر ْركَو َؿ َ
أول َؾ ْ
ُأؿ
وص َأفدُ وا َو َأكَأو َم َعؽ ْ
َدو َم َعؽ ُْؿ َفت ُْممـُـ ُِف َو َف َتـ ُ ُ
ؽ هؿ ا ْف َػ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يـ * َؾ َؿ ْـ ت ََقػ َُ ْعدَ َذفِ َ
قن ﴾ [الؿ عمػراف ،]82 ،81 :كعمػى
وش ُؼ َ
م َـ افشوهد َ
ؽ َؾ ُلو َفا َ ُ ُ

ػكء ىػذا

مف ال انبػػي  منػػع كػػؿ مػػا يخػػؿ بيػػذا األ،ػػؿ حينمػػا منػػع َّ
نجػػد َّ
النظػػر فػػي الكتػػب ال ػػماكية ال ػػابقة
كمرجع ي تى إليو كي خذ منو مالـ تأت بو شريْة اإل بلـ ألنيػا لػـ تحلػظ كقػد يحرفػت ،كمػف األمثمػة
َّ
النبكيػػة التَّػي كردت كحػػرص رسػػوؿ ا﵀  عمػػى تغييرىػػا كتبػػديميا مػػف مجػػؿ تح،ػػيف اللكػػر ،كحلػػظ
الْقمية مف االنشغاؿ عف الغاية اليامة في خمقو ىػك تْػدد األعيػاد كالتَّػي تْتبػر مظيػ انر مػف المظػاىر
الثقافية التَّي تيميز كؿ ممة كقد ىم ىنعى رسوؿ ا﵀  معيػاد الجاىميػة؛ فيمػا ورد َع ْػف أََن ٍ
ػاؿ:
ػس  ،قَ َ
ِ
اف ا ْل َي ْو َم ِ
اؿَ :ما َى َذ ِ
سو ُؿ الما ِو  ا ْل َم ِدي َن َة َولَ ُي ْـ َي ْو َم ِ
ػب
وف ِفي ِي َما ،فَقَ َ
اف َي ْم َع ُب َ
ػاف قَػالُواُ :ك انػا َن ْم َع ُ
قَد َـ َر ُ
اىمِي ِ
ِفي ِيما ِفي ا ْلج ِ
ػحى،
ػو قَ ْػد أ َْب َػدلَ ُك ْـ ِب ِي َمػا َخ ْي ًا
اػة ،فَقَ َ
ػر ِم ْن ُي َمػاَ :ي ْػوَـ ْاأل ْ
سػو ُؿ الما ِػو  " :إِ اف الما َ
َض َ
َ
ػاؿ َر ُ
َ
َوَي ْوَـ ا ْل ِف ْط ِر "(.)2

( )1مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب المناقػػب ،بػػاب خػػاتـ َّ
النبيػيف /186/4( ،رقػػـ  ،)3535ىحػ َّػدثىىنا قيتىٍيىب ػةي ٍبػ يػف
اعي يؿ ٍبف جْلى ور ،ع ٍف ع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ًد ىين وار ،ع ٍػف مىبًػي ً ،
ًْ ويد ،ح َّدثىىنا إً م ً
ػال وح ،ىع ٍػف مىبًػي يى ىرٍي ىػرةى  ،م َّ
ػوؿ الما ِػو ،
س َ
ى
ى ى
ى
ي ىٍ
ىف َر ُ
ى
ى
ٍى
قىا ىؿ" :الحديث".

( )2مخرجو مبك داكد ،تلريغ مبكاب الجمْة ،باب ،بلة الْيديف /295/1( ،رقـ ،)1143قاؿ :ىح َّدثىىنا يمك ى ى ٍب يف
إً م ً
و
الطكيؿ ،ىع ٍف مىىن و
س  ،قىا ىؿ رسوؿ ا﵀  " :الحديث".،
اد بف ممة ،ىع ٍف يح ىم ٍيد بف مبي حميد
اعي ىؿ ،ىح َّدثىىنا ىح َّم ه
ٍى
تخريج الحديث:
مخرجو َّ
الن ائي في ال نف الكبرل (/295/2رقـ  )1767بنحكه مف طريؽ إ ماعيؿ بف عمية،كمحمد في م نده

(/225/21رقـ )13620بنحكه مف طريؽ حماد بف ممة ،كالحاكـ في م تدركو ( /434/1رقـ  )1091بملظو،
كقاؿ،" :حيح ىعمىى ىش ٍر ًط يم ٍ ًموـ ،ىكلى ٍـ يي ىخر ىجاهي " ،كبلىما (حماد ،إ ماعيؿ) عف حميد الطكيؿ بيذا اإل ناد .
والحكـ عمى اإلسناد :صحي لذاتو ،كقاؿ األرن كط، :حيح في تْميقو عمى كتاب نف مبي داكد(.)295/1
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يد َنا
ومف حديث عائشة رضي ا﵀ عنيا ا
يداَ ،وِا اف ِع َ
أف رسوؿ ا﵀  قاؿ " :إِ اف لِ ُكؿ قَ ْوٍـ ِع ً

()1
البَّنػاء بييجػاد ،ػكر ثقافيػة خا،ػة مغػايرة تخػدـ
الي ْوُـ» فػأراد رسػوؿ ا﵀  رعايػة اللكػر ى
َى َذا َ
ي،ا عمى تكظيليا ،مكا،باغيا بال،بغة اإل بلمية ،التَّػي تميزىػا عػف ػائر األمػـ،
الديف ،فألليناه حر ن

فحينما تْامؿ في يا تو الخارجية ،ككاف َّ
البد لو مف إتخاذ الخاتـ مف مجؿ الم ار ػبلت فقػد ات ػمت
از بمغة اإل بلـ المغة الْربية.
بال،بغة اإل بلمية ،كاعتز ان

ِ
كقد كردعف أََن ٍ
ػاب
س« :أ ا
استُ ْخمِ َ
ب لَ ُو َىػ َذا الكتَ َ
الب ْح َرْي ِف َو َكتَ َ
ؼ َب َعثَ ُو إِلَى َ
َف أ ََبا َب ْك ٍر لَ اما ْ
ػش َ ِ
س ػ ْطٌرَ ،والماػ ِػو
ػاف َن ْقػ ُ
َو َختَ َمػ ُ
ػو ِب َخػػاتَِـ ال انبػػي َ ،و َكػ َ
الخػػاتَـ ثَالَ ثَ ػ َة أ ْ
سػػو ُؿ َ
س ػ ْطٌرَ ،و َر ُ
َس ػطُ ٍر ُم َح امػ ٌػد َ
ال ،ػبغة اإل ػػبلمية ،كىػػي تػػدلؿ عمػػى َّ
الش ػيادة بالر ػػالة بم ػػاف
س ػ ْطٌر»( .)2كقػػد كردت بيػػذه األ ػػطر َّ
َ
عربي ،خبلفنا لما نجده في بْض ببلد الم مميف حيث يكقػع بْػض الم ػ كليف عمػى قػ اررات ػيادية
بأحرؼ معجمية.

ب الثا ِاني :أىمية الحصانة الفكرية .
الم ْطمَ ُ
َ
التَّح،ػػيف مطمػػب م ا ػػي لكػػؿ األمػػة ،كيػػأتي التَّح،ػػيف اللك ػرم عمػػى رمس قائمػػة الغايػػات
اليامة ،لتككف حماية المجتمع اإل بلمي عامة ،كالشباب كاللئة المتْممة بخا،ة في الببلد الم ممة،
مف األفكار َّ
الدخيمػة ،كاجبػان شػرعيان كفري ػةن دينيػة ،فحينمػا" زكد الل ػبحانو كتْػالى مج ػامنا بجيػاز
لممناعة ،ي اعدىا عمى المحافظة عمى اللية عمميا ،كعمى ،يانتيا مف الكافدات األجنبية التَّي يمكف
ليا مف ت َّر بيا ،كتق ي عمى بلمتيا ،فالج د ب بب ذلؾ الجياز يظؿ يقظان حياؿ مػا يػدخؿ فػي
ن ػيجو ميمػا طػاؿ َّ
الزمػاف"( ،)3فػػنحف عمػى الم ػتكل اللكػرم فػي حاجػػة إلػى جيػاز مناعػة مماثػؿ مػػف
مجؿ حمايػة فكػر األمػة مػف التَّػدمير ،كمػف مجػؿ إبقائػو فػي حالػة مػف َّ
النشػاط المكػافئ لمتحػديات التَّػي
تكاجينا كمف مىميتيا:
( )1مخرجو البخارم ،كتاب مناقب ا َّ
ألن،ار ،باب مقدـ ال انبي  كم،حابو المدينة (/67/5رقـ  ،)3931قاؿ:
ح َّدثىنًي مح َّم يد ٍبف المثىَّنى ،ح َّدثىىنا يغ ٍن ىدر ،ح َّدثىىنا يشْبةي ،ع ٍف ًى ىش واـ ،ع ٍف مىبً ً
يو ،ىع ٍف ىعائً ىشةى  عف رسوؿ ا﵀ ..
ى
ٍى ى
ه ى
ى
يى
ى
ي ي
"الحديث".
ً ً ً
،اهي ،ىك ى ٍيًل ًو ىكقى ىد ًح ًو ،ىك ىخاتى ًم ًو،....
( )2مخرجو البخارم ،كتاب فرض الخمس ،ىب ي
اب ىما يذك ىر م ٍف د ٍرًع ال انبي  ،ىك ىع ى
ً ً
امةى ،ىع ٍف مىىن و
(/82/4رقـ  ،)3106قاؿ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ا َّ
س  قاؿ
ً ،ار ز
ألن ى
م قىا ىؿ :ىح َّدثىني مىبي ،ىع ٍف ثي ىم ى

رسوؿ ا﵀  "..الحديث"

( )3اللكر طبيْتو كمىميتو،عبد الكريـ بكار ،مجمة البياف ()3
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ِ
يـ َآمـُقا ُؿقا َأ ْك ُػ ََأؽ ُْؿ
أوالً :التاحصيف الفكري واجب شرعي ،كقد كردت في قػكؿ الل تْػالىَ [ :ي َوأ م َُّيو افذ َ
و َأهؾِقؽُؿ كَورا و ُؿقدهو افـوس و ِْ
احل َج َور ُة َظ َؾ ْق َفو][ التَّحريـ ،]6 :وكما ورد في حديث رسوؿ ا﵀  مػف
ُ َ
َ ْ ْ ً َ َُ
ِ
َسػ َف َؿ ِمػ ْن ُك ْـَ ،وَال تَ ْنظُ ُػروا إِلَػى َم ْػف
اؿ :قَ َ
حديث أَِبي ُى َرْي َرةَ ،قَ َ
سػو ُؿ ا﵀ « :ا ْنظُ ُػروا إِلَػى َم ْػف أ ْ
اؿ َر ُ
َف َال تَْزَدروا ِنعم َة ِ
ا﵀ َعمَ ْي ُك ْـ»"(.)1
َج َد ُر أ ْ
ُى َو فَ ْوقَ ُك ْـ ،فَ ُي َو أ ْ
ُ
َْ
ثانياً :فقداف التاحصيف الفكري مف أخطر ما يمكف أف تتعرض لو األمة ألنو:
م -ي تيدؼ ديف األمة كخيرىا ك،بلحيا مف كؿ ذكم َّ
النلكس ال ْيلة فييا كمف مىؿ الكلر
قن ُي َؼوتِ ُؾق َكؽ ُْؿ َحتك َي ُر مدوـ ُْؿ َظ ْـ ِديـِؽ ُْؿ إِ ِن
ال اليف الذيف قاؿ الل تْالى في ِ َ [:و َٓ َيزَ ا ُف َ
وظقا][البقرة ،]217 :ككؿ ما يتْمؽ بيا ،كلغتيا كتاريخيا كحا رىا كم تقبميا.
ْاش َت َط ُ
ب -إف يىزمت األمة فكريان ،فقد يىزمت في كؿ و
شيئ ،كفقدت ىكيتيا ،كلذلؾ كاف تركيز اإل بلـ
عمى الْقيدة كالتَّكحيد عمى اعتبار منيا المح،ف األكؿ لملكر مكثر مف غيرىا،

النبي ِْ « :
كألىميتو كاف مكؿ مركاف اإل بلـ كما قاؿ َّ
َف
َف َال إِلَ َو إِاال ا﵀ُ َوأ ا
َف تَ ْ
ش َي َد أ ْ
س َال ُـ أ ْ
اإل ْ
ِ
ِ
ص َالةََ ،وتُ ْؤِتي ا
ت
يـ ال ا
استَ َ
ط ْع َ
افَ ،وتَ ُح اج ا ْل َب ْي َ
ض َ
وـ َرَم َ
ت إِ ِف ْ
الزَكاةََ ،وتَ ُ
ُم َح ام ًدا َر ُ
ص َ
سو ُؿ ا﵀ َ ،وتُق َ
َ
ِ
يال» ( ،)2فجْؿ الشيادتيف ىما الركف األكؿ مف مركاف اإل بلـ كقد بقي َّ
النبي  ،في مكة
س ِب ً
إِلَ ْيو َ

قبؿ اليجرة ثبلثة عشرة نة يدعك َّ
الناس إلى تكحيد الل مكافراده بالْبادة قبؿ مف تلرض عميو
ال،مكات الخمس كبقية مركاف اإل بلـ ،ففي حديث ْاب ِف َعب ٍ
ث
ااس  :أ ا
وؿ الما ِو  لَ اما َب َع َ
س َ
َف َر ُ
َى ِؿ ِكتَ ٍ
ادةُ
الي َم ِف ،قَ َ
اؿ« :إِ ان َؾ تَ ْق َد ُـ َعمَى قَ ْوٍـ أ ْ
ابَ ،ف ْم َي ُك ْف أ اَو َؿ َما تَ ْد ُع ُ
وى ْـ إِلَ ْي ِو ِع َب َ
ُم َعا ًذا َ عمَى َ
ض عمَ ْي ِيـ َخمس صمَو ٍ
ات ِفي َي ْو ِم ِي ْـ َولَ ْيمَ ِت ِي ْـ ،فَِإ َذا
َخ ِب ْرُى ْـ أ ا
الما ِو ،فَِإ َذا َع َرفُوا الما َو ،فَي ْ
َف الما َو قَ ْد فََر َ َ ْ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
اعوا ِب َيا ،فَ ُخ ْذ
َخ ِب ْرُى ْـ أ ا
فَ َعمُوا ،فَي ْ
َف الما َو فَ َر َ
ض َعمَ ْي ِي ْـ َزَكاةً م ْف أ َْم َوال ِي ْـ َوتَُرد َعمَى فُقَ َرائ ِي ْـ ،فَِإ َذا أَطَ ُ

( )1بؽ تخريجو في الل،ؿ األكؿ ،المبحث الثالث ،المطمب الثاني(..)26

( )2مخرجػو م ػمـ فػػي ،ػحيحو ،كتػاب اإليمػػاف ،بػاب مْرفػة اإليمػػاف كاإل ػبلـ كالقػدر/36/1(،رقػػـ  ،)8قػاؿ :ىحػ َّػدثىنًي
ً ً
ميىبك ىخ ٍيثى ىمةى يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ىح َّػدثىىنا ك ًكيػعه ،ىع ٍػف ىك ٍي ىم و
كح َّػدثىىنا يعىب ٍي يػد
ػس ،ىع ٍػف ىع ٍبػد الل ٍب ًػف يب ىرٍي ىػدةى ،ىع ٍػف ىي ٍحىيػى ٍب ًػف ىي ٍْ ىم ىػر ،ح ى
ى
ً
م  -ىك ىى ىذا ىح ًديثيوي  -ىح َّدثىىنا مىبًي ،ىح َّدثىىنا ىك ٍي ىم هس ،ىع ًف ٍاب ًػف يب ىرٍي ىػدةى ،ىع ٍػف ىي ٍحىيػى ٍب ًػف ىي ٍْ ىم ىػر ،عػف عبػد الل
الل ٍب يف يم ىْ واذ ا ٍل ىْ ٍنىب ًر ز
اب قىػا ىؿ :ب ٍينمػا ن ٍحػف ًع ٍن ىػد ر ً ً
ابف عمر ثيَّـ قىا ىؿ :ىح َّدثىنًي مىبًي يعمػر ٍب يػف ا ٍل ىخطَّػ ً
ػع ىعمىٍيىنػا
ات ىي ٍػكوـ ،إً ٍذ ى
ػكؿ الل  ىذ ى
ى ىى ى ي
ىي
ىي
طمى ى
ً ً
يد ى ك ًاد َّ
ً
الش ىْ ًر ،ىال يي ىرل ىعمىٍي ًو مىثىير ال َّلى ًر  ،..فقاؿ ر كؿ الل  " :الحديث".
ىر يج هؿ ىش ًد ي
يد ىبىياض الثىياب ،ىشد ي ى
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ؽ َك َرِائـ أ َْم َو ِاؿ النا ِ
ِم ْن ُي ْـ َوتََو ا
اس» ( ،)1ىذا مما يبيف لنا مىمية الْقيدة ال ميمة كمىميتو ،كمنو ما لـ
َ
يتحقؽ فبل فائدة فيو عمى اللكر مك عمى بقية األعماؿ ميما كثرت ألف كؿ شيء يبنى عمى غير

م اس فينو ينيار ،ككذالؾ كاف اىتماـ اإل بلـ بالْمـ كالْمماء ،كركيزة ىامة لتْزيز اليكية
اإل بلمية ،كتح،يف اللكر ،كقد كردت القيمة الْظيمة لمْمـ كالْمماء في اآليات القرالنية،
ِ
َوء افؾ ْق ِؾ َش ِ
كاألحاديث َّ
َي َذ ُر ْأ ِخ َر َة
النبكية ،كالل بحانو كتْالى يقكؿَ [ :أم ْـ ُه َق َؿوكِ ٌ
وجدً ا َو َؿوئ ًًم َ ْ
ً آك َ
ويرجق رَح َي رُ ِف ُؿ ْؾ ه ْؾ يَ َت ِقي اف ِذيـ يع َؾؿ َ ِ
قن إِك ًَم َيت ََذـ ُر ُأو ُفق ْإَ ْف َب ِ
وب][الزمر.]9 :
يـ َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
قن َوافذ َ
َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ِّ
َ َْ ُ
َ َ ْ
ثالثاً :وتنطمؽ أىمية الحصانة الفكرية كونيا ال يشعر بمدى أىميتيا والحاجػة إلييػا أكثػر ال انػاس،
وتجد الذيف يراعوف وييتموف ىـ الثمة المتعممة.
رابعاً :الحصانة الفكرية شاممة لكؿ المجاالت في الْقيدة كالتَّربية كاالقت،اد كالمجتمع كال يا ة ،بؿ
أؽ مَأت َِؼقًم َؿأدْ َؾصأ ْؾـَو ْأي ِ
ِ
َّ
َ ُ
أوت فِ َؼ ْأق ٍم
َ
اط َر ُِّ َ ُ ْ ً
كفي الْمكـ الطبيْية محيانان ،فقد قاؿ الل تْالىَ [ :و َه َذا َ
ون][األنْاـ.]125 :
َيذـ ُر َ
خامساً :تقوية مناعة المجتمع اإلسالمي مف الْبث اللكرم كالتَّ ميؿ كاالنحراؼ الذم ي تيدؼ في
المقاـ األكؿ الْقيدة كاألخبلؽ.
كم ػػع تػ ػرابط الْقي ػػدة كاألخ ػػبلؽ ،فالْقي ػػدة م ػػاس مكؿ تيبن ػػى عمي ػػو معم ػػاؿ اإلن ػػاف ،كيتكقَّ ػػؼ قىيبػ ػكؿ
ال،ػالحة عمػػى ػػبلمة م،ػػكليا مػػف شػكائب الشػرؾ كالكلػػر كالتَّ ػػميؿ الػػذم ىي ٍْ ًلػي المػػرء مػػف
األعمػػاؿ َّ

االنحراؼ اللكرم كاألخبلقي ،كذلؾ مف خبلؿ:

( )1مخرجػػو البخػػارم ،كتػػاب اإليمػػاف ،ب ػاب الت خػػذ ك ػرائـ مم ػكاؿ َّ
الن ػاس فػػي ال،ػػدقة/119/2( ،رقػػـ  ،)1458قػػاؿ:
ً ً
ًً
يمَّيػةى ،ىع ٍػف ىي ٍحىيػى ٍب ًػف ىع ٍب ًػد المَّ ًػو
يمَّيةي ٍب يف بً ٍ ى
ط واـ ،ىح َّدثىىنا ىي ًز ي
يد ٍب يف يزىرٍي وع ،ىح َّدثىىنا ىرٍك يح ٍب يػف القىا ػـ ،ىع ٍػف إ ٍ ىػماعي ىؿ ٍب ًػف م ى
ىح َّدثىىنا م ى
ٍ ،يًل ٍّي ،ىع ٍف مىبًي ىم ٍْىب ود ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
َّاس  :مف ر كؿ الل  قاؿ :الحديث".
ٍب ًف ى
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الرقابة َّ
الذاتية التَّي تمغي كؿ مػا يشػكبيا ،كقػد كرد مػف حػديث َع ْب ِػد الما ِػو ْب ِػف
أ -تْزيز جكانب َّ
ػػوؿ الما ِ
ػػوِ :
ِ
ػػف
ػػو َ يقُػػػو ُؿُ « :كم ُك ْػػـ َر ٍ
س َ
س ُػػئو ٌؿ َعػ ْ
ػػي الماػ ُ
اع َو َم ْ
سػػػم َع َر ُ
ػػو َع ْن ُي َمػػا ،أَان ُ َ
ُع َم َػػر َرض َ
ِ ِ ()1
َرِعياتو"
ب -التَّػزاـ األمػػر بػػالمْركؼ ك َّ
النيػػي عػػف المنكػػر ،كقػػد مشػػار الل تْػػالى إلػػى ىػػذا األمػػر بقكلػػو:
ون ُِأأو َْدعر ِ
أـ ا ُْدـؽ ِ
وِ َو َيـ َْف ْأق َن َظ ِ
َأوت َُ ْع ُض ُأف ْؿ َأ ْوفِ َقأأوء َُ ْع ٍ
َأر] [التَّكبػػة:
ُأقن َوا ُْد ْم ِمـ ُ
أْ َي ْأل ُم ُر َ
[ َوا ُْد ْم ِمـ َ
ُْ
.]71
سادساً :سيادة المجتمع اإلسالمي القادر عمى اللْؿ كمكاجية اللْؿ برد فْؿ قكم يدفع األخطار:
كمع التَّح،يف اللكرم لممجتمع اإل بلمي تنمك لديو المدارؾ الْقمية في التَّخطيط ،كالتَّنمية،
كاالرتقػاء بػػالمجتمع الم ػمـ لي ػػد مم ثغػر كمم خمػػؿ ،فيبقػى مجتمْػان يقػكل عمػػى دفػع األخطػػار كيْػػد
مف مبرز عناكينو تكحيد المجتمػع اإل ػبلمي فكريػان ،كعقائػديان ،في،ػبح رابطػان كثيقػان ي،ػْب حػ ٌؿ يعػراه
لتلكيؾ ىذا البنياف ،قاؿ تعالىَ ﴿ :ؾؿـ ي ْؽ ُػأر ُِوفطأوؽُ ِ
أؽ ُِأو ْف ُع ْر َو ِة ا ْف ُأق َّْ َؼ َك َٓ
قت َو ُي ْأم ِمـ ُِأوهللِّ َؾ َؼ ِأد ْاشت َْؿ ََ َ
َ ْ َ ْ
ِ
اكػ َصو َم َْلو﴾ [ البقرة ]256 :كىذا ما يحمي منجزات اإل بلـ الْظيمة.
سابعاً :توجيو دوافع السموؾ الدينية المكتسبة فػي للػظ مم تشػكيو مك طْػف مك تحريػؼ مك حػط مػف
قدر َّ
النبي محمد  ،كىي كالتَّالي:
م -التَّديف باإل بلـ .
ب -التَّممؾ اللكرم .
ت -التَّنافس كالم ارعة في الخيرات .
ث -الجياد في بيؿ الل تْالى.
ثامناً :مواجية تحديات الحياة التَّي منيا االنلتاح الحاد في قاعدة التَّمقي مف اآلخر عمى خملية ثكرة
االت،االت الملتكحة التَّي ليا الثارىا ال َّ مبية البلمحدكدة.
ػاب :الْ ٍب يػد ار وع ًفػي م ً
ػاؿ ى ػي ًد ًه ،ىكالى ىي ٍْ ىمػ يؿ ًإ َّال بًًي ٍذنً ًػو/20/3(،رقػـ
( )1مخرجو البخػارم فػي ،ػحيحو ،كتػاب األق ػية ،ىب ه ى ى
ى
ب ،ىعػ ًػف ز
الي ىمػ ً
ىخىب ىرنًػي ى ػػالً يـ ٍبػ يػف ىع ٍبػ ًػد المَّ ًػو ،ىعػ ٍػف ىع ٍبػ ًػد المَّػ ًػو ٍبػ ًػف
الزٍىػ ًػرم ،قىػػا ىؿ :م ٍ
ػاف ،م ٍ
ىخىب ىرىنػا يشػ ىػْ ٍي ه
 ،)2409قػاؿ :حا َّدثىىنػػا ميىبػػك ى
يع ىم ىر ىر ً ي ،مَّىنوي :ى ًم ىع ىر ي ك ىؿ المَّ ًو  ىيقيك يؿ" :الحديث".
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كمف ىذه التَّحديات المْا،رة:
م -التَّبْية اللكرية لمدكؿ الغربية.
ب -محاكلة تجميد اللكر اإل بلمي في التَّنمية كالقيادة .
ت -يادة األفكار اٍل ٍٍْم ىمانًَّية المخاللة لئل بلـ عمى ق اررات األمة اإل بلمية.
ث -ا تم اررية انتشار ال َّ ْؼ اللكرم بْيدان عف المني َّ
ال،حيح.
النبكم َّ
ج -انخلاض اإلنتاجية اللكرية بيف الم مميف.
ح -يادة القيادة اليزيمة فكريان عمى َّ
النظاـ اإل بلمي.
صػحيحة عػف اإلسػالـ
صػورة ال ا
تاسعاً :تيميف الفكر اإلسالمي ورسـ ال ا
وعقيدتػو ،كبالتَّػالي يلػتح بابػان
ُ

عظيم ػان فػػي الػ َّػدعكة إلػػى الل كتْػػالى ،كدخػػكؿ معػػداد ىائمػػة فػػي اإل ػػبلـ اعتناق ػان كاقتناع ػان ،كبيػػدر مم
تكجو كافر نحك محاربة اإل بلـ مف انتشاره بيف األجياؿ المتْاقبة في م ار ييـ.
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كيشتمؿ عمى مبحثيف:
ث األ َْو ُؿ :أنواع الحصانة الفكرية.
الم ْب َح ُ
َ
ث الثَ ِاني :أىـ وسائؿ الحصانة الفكرية وتنظيميا في السنة.
الم ْب َح ُ
َ
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ص ُؿ الثاني
الفَ ْ

أنواع الحصانة الفكرية ،ومتطمبات تنظيميا،ووسائميا في السنة ال انبوية
إف ال زشمكؿ الذم تتبناه اآليات القرالنية كاألحاديث َّ
النبكيػة يْطػي الحيػاة م ػا انر فكريػان كا ػحان

لممرء الم مـَّ ،
مبنية عمػى مكلكيػات حياتػو ،لتحقيػؽ مْنػى الْبكديػة الخال،ػة ،كال،ػبلح فػي األرض،

لذا ىذه المْػاني تتحقػؽ فػي التَّنػكع الحا،ػؿ المتنا ػب فػي تكجيػو اللكػر نحػك مناعػة حقيقيػة ،تحميػو

مػػف ػػنؾ الْػػيش ،كمػػع مجري ػات قا ػػية تحػ ٌػكؿ م ػػاره بػػيف ذاتػػو مػػف مى ػكاء ،ك ػػطحية فػػي التَّلكيػػر،
كجيالة ،كبيف ػغط خػارجي ييػكم بػو إلػى محطػات التَّشػتت ،ثػـ االنحػراؼ ،ثػـ االنحطػاط اللكػرم،

الػذم ي،ػػنع فجػػكة بينػػو كبػيف بشػرية ػػميمة ،تبػػدم إ،ػػبلحان كعمػارةن،كتنتيي مْػػو بتكريثػػو إلػػى األجيػػاؿ
مػػف بْػػده ،فػػاللرد ي ػػير فػػي حياتػػو كفػػؽ نتػػاج تلكيػػره ،يحتػػاج إلػػى تنػػكع خػػاص كفػػؽ محػػددات مْينػػة
ػؽ رىينػػة مجري ػػات فكري ػػة قا ػػية ،كال ابت ػػذاؿ فك ػػرم ييت ػػؾ
ت ػػتمزـ اللي ػػات لتحقيقي ػػا كتنظيمي ػػا ،ف ػػبل يب ػ ن
عن،ر ال بلمة الحياتية ،كقد كجدت في ال زنة َّ
النبكية ما يمممـ شْث مم فكرة ترد في عقؿ الم ػمـ،

كي ْيا في قالب االىتماـ عمى كؿ م تكل ىاـ فػي م ػمؾ حياتػو الػديني كاالقت،ػادم كاالجتمػاعي

كالكجداني كال يا ي مف خبلؿ ك ائؿ فْمية حقيقية تْيف عمى فيـ التَّْامؿ مْيا ،فما نراه اليكـ مػف
ب و
َّ
كرجْية في اللكر كالتَّلكيػر ،كت ارجػع عػف الريػادة كال،ػدارة ،ػببو الػرئيس خمػؿ فػي
ْد عف اإل بلـ،
ي
ترتيب األكلكيات التَّي تبناىا لنػا رسوؿ ا﵀  ،فمػك كانػت آليػات القػرالف ك ػنة رسػوؿ ا﵀  مىميػة
في تلكيرنا ك مككنا لنبع الخير كلما كاف الك ع عمػى مػا نحػف عميػو ،لػذا فيننػا لػف ن ػتطيع تغييػر
َأروا َمأو ُِ َل ْك ُػ َِ ِأف ْؿ ]
األفراد إال بتغيير تلكيرىـ ،كقػد قػاؿ ا﵀ تعػالى [ :إِن اهللَ َٓ ُيغَأ ِّ ُر َمأو ُِ َؼ ْأق ٍم َحتأك ُيغ ِّ ُ
[الرعد ،]11 :لئبل نبقى فري ة ينتيكيا كؿ مارؽ مك ظالـ مك كافر مكمنحرؼ.
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ث األ َْو ُؿ
الم ْب َح ُ
َ
أنواع الحصانة الفكرية
إف ال زشػ ػمكؿ ال ػػذم تتبن ػػاه اآليػ ػػات القرالني ػػة كاألحادي ػػث َّ
النبكي ػػة ،يْطػػػي الحيػ ػاة م ػػا انر فكري ػ ػان
كا ػػحان ،لممػػرء الم ػػمـ مبنيػػة عمػػى مكلكيػػات حياتػػو ،حيػػث تبػػدم م ػػيرتيا مػػف الطزلكلػػة كحتػػى الممػػات،

الركح كالج د كالْبلقػات والبيئػة كالمجتمػع ،كىكػذا ظيػرت الح،ػانة اللكريػة َّ
النبكيػة بشػمكليتيا
تحلظ ز

في المطالب التَّالية:

ب األَ اوؿ :الحصانة الفكرية الدينية.
الم ْطمَ ُ
َ

تْتبػػر الح،ػػانة اللكريػػة الدينيػػة ىػػي األ ػػاس األكؿ التَّػي تيبنػػى عمييػػا األن ػكاع األخػػرل مػػف

الح،انات ،فيي الم ثر األكؿ عمى الْقيدة ،ك َّ
الدافع إلػى األخػبلؽ كتح ػيف األعمػاؿ ،كمػف الكا ػح

َّ
ح ،ػ ىف عقميػػة كػػؿ امػػرء م ػػمـ بْقيػػدة
مف ال انبػػي  عػػزز تح،ػػيف اللكػػر الػػديني فػػي ػػنتو ،حينمػػا َّ
الكحدانيػػة لل ػػبحانو كتْػػالى ،كبطػػبلف كػػؿ شػػيئ إال الل ػػبحانو الحػػؽ ،فقػػد كرد فػػي حػػديث أَِبػػي
اعرَ ،كمِم ُة لَ ِب ٍ
ؽ َكمِم ٍة قَالَيا ال ا ِ
ػو
اؿ :قَ َ
ُى َرْي َرةَ  ،قَ َ
يد :أَالَ ُكؿ َ
ش ْي ٍء َمػا َخػالَ الما َ
اؿ ال انبي  " :أ ْ
َ
ش ُ
َ
َص َد ُ َ
ب ِ
اط ٌؿ "( )1كم تد زؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ المحددات َّ
النبكية في المقا،د الحادية الْشر التَّالية:
َ
م -زد طيرؽ الشرؾ كما تشكبيا مف األقكاؿ ،كاألعماؿ التَّي ي محؿ مْيا التَّكحيد مك ينقص،
كبػػبل مدنػػي شػػؾ حػػذر َّ
النب ػػي  مػػف كػػؿ مػػا يك،ػػؿ الم ػػرء إلػػى تيديػػد عبكديتػػو لل ػػبحانو
النبكيػػة الكثيػرة منيػػا حػػديث ْابػ ِػف َع ابػ ٍ
كتْػػالى ،كقػػد كردت فييػػا األحاديػػث َّ
سػ ِػم َع
ػاس  ،أ ّنػػو َ
()2
ِ
ص َارى
س ِم ْع ُ
ت ال انبي َ يقُو ُؿ« :الَ تُ ْط ُروِني َ ،ك َما أَ ْط َر ْت ال ان َ
ُع َم َر َ ،يقُو ُؿ َعمَى الم ْن َب ِرَ :
ِ
سػػولُ ُو» ( )3كفػػي ىػػذا داللػػة نبكيػػة عظيمػػة
ْابػ َ
ػف َمػ ْػرَي َـ ،فَِإ ان َمػػا أََنػػا َع ْبػ ُػدهُ ،فَقُولُػوا َع ْبػ ُػد الماػػوَ ،و َر ُ
بت،لية الْقمية الم ممة مف شكائب الشرؾ.

ب -ك ح مْالـ التَّلكير في ممككت الل بحانو كتْالى حينما َّ
حد االنطبلؽ اللكرم لمبحث في
سو ُؿ الما ِو:
األمكر الغيبية ك،لات الل كالمبلئكة ،كذلؾ فيما كرد عف أ َُبو ُى َرْي َرةَ  :قَ َ
اؿ َر ُ
" َيي ِْتي ال ا
اػؾ
ش ْي َ
ػؽ َكػ َذاَ ،حتاػى َيقُ َ
ػؽ َرب َ
ػوؿَ :م ْػف َخمَ َ
ؽ َكػ َذاَ ،م ْػف َخمَ َ
َح َد ُك ْـ فَ َيقُو ُؿَ :م ْف َخمَ َ
ط ُ
اف أ َ
( )1بؽ تخريجو في المقدمة (.)1
( )2تطركني :اإلطراء اإلفراط ًفي ا ٍلم ٍدح كمىر ىاد ىال تمدحكني بًا ٍلب ً
اط ًؿ .غريب الحديث البف الجكزم (.)30/1
ى
ى ىى
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َّ
[وا ْذ ُكر ْ ِ الت َار ِ
ً
( )3مخرجػو البخػػارم ،كتػاب محاديػػث ا َّ
أ ير َْ َ ْ َ ررم [مػريـ:
ػو
ػ
الم
ؿ
ػك
ػ
ق
ػاب
ب
ػاء،
رمَ َير ْ َِ َِ نِذ ا ْذ َا َر َرْ ْ
َ
ألنبيػ ى ي ى ٍ

ت ز
ىخىب ىرنًػي يعىب ٍي يػد المَّ ًػو
الزٍى ًػر َّ
الح ىم ٍي ًد ز
م ،ىيقيػك يؿ :م ٍ
اف ،قىػا ىؿ :ى ًػم ٍْ ي
 /167/4( ،"]16رقـ  ،)3445قاؿ :ىح َّدثىىنا ي
م ،ىح َّػدثىىنا ي ػ ٍلىي ي
َّاسً ،مع عمر  ،يقيك يؿ عمىى ً
ً َّ ً
ت ال انبي  ىيقيك يؿ" :الحديث".
الم ٍنىب ًر :ى ًم ٍْ ي
ى
ى
ٍب يف ىع ٍبد المو ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و ى ى ي ى ى
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ستَِع ْذ ِبالما ِو َوْل َي ْنتَ ِو" ( )1فالتَّلكر في ذاتو تْالى إشغاؿ لمْقؿ بمػا لػيس فػي ك ػْو
فَِإ َذا َبمَ َغ ُو َف ْم َي ْ
مف يدركػػو ،كزٌّج بػػو فػػي متاىػػات ال تك،ػػؿ إلػػى الحػػؽ ،بػػؿ إلػػى الريبػػة ك َّ
الش ػؾ كاال ػػطراب،

كلذلؾ جاء َّ
يحا عف التَّلكر في ذات الل تْالى ألنو ال ي،ؿ فكر اإلن اف ميما
النيي ،ر ن
معممػػو إلػػى إدراؾ يك ٍنػو ذات الل ػػبحانو كتْػػالى ككيليتػػو ،قػػاؿ ابػػف تيميػػة رحمػػو الل تْػػالى:
« َّ
ألف التَّلكي ػػر كالتَّق ػػدير يك ػػكف ف ػػي األمث ػػاؿ الم ػػركبة كالمق ػػاييس كذل ػػؾ يك ػػكف ف ػػي األم ػػكر
المتش ػػابية كى ػػي المخمكق ػػات ،كمم ػػا الخ ػػالؽ ج ػ َّػؿ جبلل ػػو ػػبحانو كتْ ػػالى فم ػػيس ل ػػو ش ػػبيو كال

نظير ،فالتَّلكر الذم مبناه عمى القياس ممتنع في حقو مكانما ىك مْمكـ باللطرة فيذكره الْبد،
كبالذكر كبما مخبر بو عف نل ػو :يح،ػؿ لمْبػد مػف الْمػـ بػو ممػكر عظيمػة ال تنػاؿ بمجػرد

التَّلكير كالتَّقدير» (. )2

النية الخال،ة دافْان مكالن لكؿ عمؿ ميـ ،فْف ُعمر ْب ِف ا ْل َخطا ِ
ج -جْؿ َّ
سو ُؿ
اؿ :قَ َ
اب  قَ َ
اؿ َر ُ
ََ
ِ
ِ
َعما ُؿ ِبال اني ِ
اِ
ااتَ ،وِا انما ِال ْم ِر ٍ
ِا
سولِ ِو،
ئ َما َن َوى ،فَ َم ْف َكا َن ْت ى ْج َرتُ ُو إِلَى الماو َو َر ُ
َ
المو « :إن َما ْاأل ْ َ
ِ
ِ
فَ ِي ْجرتُ ُو إِلَى الما ِو ور ِ
ػو
ام َأر ٍَة َي ْن ِك ُح َيػا ،فَ ِي ْج َرتُ ُ
سولِوَ ،و َم ْف َكا َن ْت ى ْج َرتُ ُو إِلَى ُد ْن َيا ُيص ُ
ََ ُ
يب َيا ،أ َِو ْ
َ
)
(
3
ِ
اجر إِلَ ْيو»  ،كىي التَّي تحدد نمطية التَّلكير كتح،ينيا بْيدان عف َّ
ِ
الشكائب الذاتية
إلَى َما َى َ َ
مثؿ األنانية كالرياء.
ح،ف ال انبي  فكر األمػة بالػدعكة إلػى ديػف اإل ػبلـ بػالبالغ،فمػف حػديث َع ْب ِػد الما ِػو ْب ِػف
حَّ -
آي ًة" ( ،)4وكػذلؾ حصػف الفكػر بالػدفاع عػف
َع ْم ٍرو  ،أ ا
َف ال انبي  ،قَ َ
اؿَ « :بم ُغوا َعني َولَ ْو َ
الديف كالجياد في بيؿ الل في شتى المياديف ،كقػد جػاء مػف حػديث أَِبػي ُى َرْي َػرةَ



أيضػاً،

( )1مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب بدء الخمؽ ،باب ،لة إبمػيس كجنػكده/123/4( ،رقػـ  ،)3276قػاؿ :ىح َّػدثىىنا
ػث ،ىع ٍػف يعقىٍي وػؿ ،ىع ًػف ٍاب ًػف ًشػي و
ىخىب ىرنًػي يع ٍػركةي ٍب يػف ز
ػاؿ
ػاؿ ميىبػك يى ىرٍي ىػرةى  :قى ى
الزىب ٍي ًػر ،قى ى
ىي ٍحىيى ٍب يػف يب ىك ٍي وػر ،ىح َّػدثىىنا المٍَّي ي
اب ،قىػا ىؿ :م ٍ
ى
ى
سو ُؿ الما ِو " :الحديث".
َر ُ
( )2انظر :مجمكع اللتاكم (.)39/4

( )3مخرجػو البخػارم فػي ،ػحيحو ،كتػاب بػدء الػكحي ،بػاب كيػؼ كػاف بػدء الػكحي عمػى الرسػوؿ /6/1( رقػػـ ،)1
م ىع ٍب يد المَّ ًػو ٍب يػف ز
ً،
اف ،قىػا ىؿ :ىح َّػدثىىنا ىي ٍحىيػى ٍب يػف ى ًػْ ويد ا َّ
ػاؿ :مى ٍخىب ىرنًػي
ػار ز
الح ىم ٍي ًد ز
م ،قى ى
قاؿ :ىح َّدثىىنا ي
الزىب ٍي ًػر ،قىػا ىؿ :ىح َّػدثىىنا ي ػ ٍلىي ي
ألن ى
ػاب  عمىػى ً
ً ً
الخطَّ ً
اىيـ التٍَّي ًمػ زي ،مَّىنػوي ى ًػم ىع ىع ٍمقى ىمػةى ٍب ىػف كقَّ و
الم ٍنىب ًػر
ػاص المٍَّيثً َّ
ت يع ىم ىػر ٍب ىػف ى
ػي  ،ىيقيػك يؿ :ى ًػم ٍْ ي
ى
يم ىح َّم يد ٍب يػف إ ٍب ىػر ى
ى
سو َؿ الما ِو  ىيقيك يؿ :الحديث".
قىا ىؿ :ى ًم ٍْ ي
ت َر ُ
( )4مخرجو البخارم في ،ػحيحو ،كتػاب محاديػث ا َّ
ألنبيػاء ،بػاب مػا ذكػر عػف بنػي إ ػرائيؿ/170/4( ،رقػـ ،)3461
ً
قاؿ :ح َّدثىىنا مىبك ع ً
ا،وـ ال َّ
َّاف ٍب يػف ىع ًطَّيػةى ،ىع ٍػف مىبًػي ىك ٍب ىشػةى ،ىع ٍػف ىع ٍب ًػد المَّ ًػو
َّحا ي
ؾ ٍب يف ىم ٍخمىود ،م ٍ
ي ى
ى
ىخىب ىرىنا األ ٍىكىزاع زي ،ىح َّدثىىنا ىح ي
َف ال انبي  ،قىا ىؿ " :الحديث".
ٍب ًف ىع ٍم ورك  ،أ ا
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ِ
وؿ الما ِو ِ 
ْضػ ُؿ فَقَ َ ِ
يػؿ :ثُػ اـ َمػا َذا
أا
سػولِ ِو»ِ .ق َ
س َ
يم ٌ
الع َم ِؿ أَف َ
ػاف ِبالماػو َو َر ُ
سئ َؿ :أَي َ
ُ
َف َر ُ
ػاؿ« :إ َ
الجي ُ ِ
س ِب ِ
ور". )1( .
يؿ :ثُ اـ َما َذا قَ َ
يؿ الما ِو» ِق َ
قَ َ
اؿَ ِ « :
اد في َ
اؿَ « :ح ٌّج َم ْب ُر ٌ

مم ػف ال انبػػي  ثم ػرات ك ػػائؿ ال َّ ػْي فػػي الحيػػاة إلػػى مف األرزاؽ كاألركاح بيػػد الل ػػبحانو
خَّ -
وتعالى،فقا ا﵀ تعػالى [ :وِفػي ال ا ِ
وف ][الػذاريات ،]22 :و َع ْػف أََن ِ
ػس
وع ُػد َ
س َػماء ِرْزقُ ُك ْػـ َو َمػا تُ َ
َ
ػالر ِحِـ َممَ ًكػػاَ ،يقُػػو ُؿَ :يػػا َرب
ػو َعػ اػز َو َج ػ اؿ َو اكػ َػؿ ِبػ ا
ْبػ ِػف َمالِػػؾ َ ،عػ ِػف ال انبػػي  قَػ َ
ػاؿ " :إِ اف الماػ َ
َف ي ْق ِ
ش ِػق ٌّي أ َْـ
ض َي َخ ْمقَ ُو قَ َ
اؿ :أَ َذ َكٌر أ َْـ أُْنثَػىَ ،
ض َغ ٌة ،فَِإ َذا أ ََر َ
ُن ْطفَ ٌةَ ،يا َرب َعمَقَ ٌةَ ،يا َرب ُم ْ
اد أ ْ َ
ب ِفي َب ْط ِف أُم ِو " (.)2
يد ،فَ َما الرْز ُ
س ِع ٌ
َج ُؿ ،فَ ُي ْكتَ ُ
ؽ َواأل َ
َ
بناء عمى األخبلؽ كالدافْية الح نة.
كىذا يْطي االرتقاء باللكر تح،ينان مف غير خكؼ ،ن

د -متػػاح رسػػوؿ ا﵀  لمْقميػػة الم ػػممة االنطػػبلؽ فػػي التَّلكيػػر كاإلبػػداع الحيػػاتي ،مػػف خػػبلؿ

اال تلادة مف تجارب َّ
الناس كخبراتيـ ،كعدـ ىدرىا ،كالمر كمة بالحدكد المنطقية مػف القػرالف
ػػف ج َدامػػػ َة ِب ْنػ ِ
ػػت َو ْىػ ٍ
الك ػريـ كال ز ػػنة َّ
ػػب
النبكيػػة ،م ػػا دامػػت تتحقػػؽ مني ػػا اللائػػدة ،فقػػد ُروي َعػ ْ ُ َ
ػػوؿ ِ
اة عنيػػػا( ،)3أَانيػػػا ِ
ْاألَسػ ِػػدي ِ
َف أَ ْن َيػػػى َعػ ِ
ػػف
سػ َ
ػػت أ ْ
ا﵀  ىيقيػػك يؿ« :لَقَػ ْػػد َى َم ْمػ ُ
سػػػم َع ْت َر ُ
َ َ
َ
()5
ِ ِ ()4
ِ
وـ َوفَ ِ
ضر أ َْوَال َد ُى ْـ» .
ت أا
ا ْلغيمَة َ ،حتاى َذ َك ْر ُ
ص َن ُع َ
وف َذل َؾ ،فَ َال َي ُ
س َي ْ
ار َ
َف الر َ

( )1مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب اإليمػػاف ،بػػاب مػػف قػػاؿ مف اإليمػػاف ىػػك الْمػػؿ/14/1( ،رقػػـ  ،)26قػػاؿ:
َّ ً ً
ً ً
اىيـ ٍب يػف ى ٍػْ ود ،قىػا ىؿ :ىح َّػدثىىنا ٍاب يػف ًشػي و
اب ،ىع ٍػف ى ًػْ ًيد ٍب ًػف
ىح َّدثىىنا م ٍ
ىح ىم يػد ٍب يػف يي ي
ى
ػكن ىس ،ىك يمك ى ػى ٍب يػف إ ٍ ىػماعي ىؿ ،قىػاالى :ىحػدثىىنا إ ٍب ىػر ي
الم ى ي ًب ،ىع ٍف مىبًي يى ىرٍي ىرةى  ،م َّ
سو َؿ الما ِو  ي ئً ىؿ " :الحديث"
ىف َر ُ
ي
و
َّ
و
َّ
ً
َّ
َّ
ً
َّ
ً
[م ىخمقىػػة ىك ىغ ٍيػػر يم ىخمقىػػة] [الحػ ػ ]5 :
( )2مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب الحػػيض ،ىبػ ي
ػاب قىػ ٍػكؿ المػػو ىعػػز ىك ىجػػؿ :ي
ػاد ،ىع ٍػف يعىب ٍي ًػد المَّ ًػو ٍب ًػف مىبًػي ىب ٍك وػر ،ىع ٍػف مىىن ً
ػس ٍب ًػف ىمالً وػؾ  ،ىع ًػف
(/70/1رقـ ،)318قاؿ :ىح َّدثىىنا يم ى َّد هد ،قىا ىؿ :ىح َّػدثىىنا ىح َّم ه
ال انبي  قىا ىؿ " :الحديث"
( )3ج َدامة ِب ْن َت و ْى ٍب ْاألَس ِدي ِ
اة :م ممت بمكة كبايْت ال انبي  ،كىاجرت مع قكميا إلى المدينة ،ككانت تحت منػيس
َ
َ
ُ َ
ابػػف قتػػادة بػػف ربيْػػة ،مػػف بنػػي عمػػرك بػػف عػػكؼ ،ركت عنيػػا عائشػػة .انظػػر :اال ػػتيْاب ( ،)1800/4اإل،ػػابة فػػي
تمييز ال،حابة ( )62/8م د الغابة (.)48/6
( )4ا ٍل ًغيمىػ ًػة بالك ػػر :اال ػػـ مػػف الغيػػؿ بػػاللتح ،كىػػك مف يجػػامع الرجػػؿ زكجتػػو كىػػي مر ػػع ،ككػػذلؾ إذا حممػػت كىػػي

مر ع انظرَّ :
النياية في غريب الحديث (.402/2

ً
َّ
اىػ ػ ػ ًػة ا ٍل ىْػ ػ ػ ٍػزًؿ،
ػي ىك ٍ
ط يء ا ٍل يم ٍر ً ػ ػ ػ ًػع ،ىك ىك ىر ى
( )5مخرجػ ػ ػػو م ػ ػ ػػمـ فػ ػ ػػي ،ػ ػ ػػحيحو ،كتػ ػ ػػاب النكػ ػ ػػاح ،بػ ػ ػػاب ج ػ ػ ػكاز الغيمػ ػ ػػة ىكىػ ػ ػ ى
ؾ ٍب يػف مىىن و
كح َّػدثىىنا ىي ٍحىيػى ٍب يػف ىي ٍحىيػى ،ىكالمَّ ٍلػظي لىػوي،
ؼ ٍب يػف ًى ىش وػاـ ،ىح َّػدثىىنا ىمالًػ ي
(/1066/2رقـ ،)1422قاؿ :ىح َّدثىىنا ىخمى ي
ػس  ،ى
ػب ٍاألى ًػدي ً
الر ٍحم ًف ٍب ًف ىنكىف وؿ ،ع ٍف عركةى ،ع ٍف عائً ىشةى ،ع ٍف ج ىد ً ً
ً
ً
ًو
ػت ك ٍى و
َّة
قىا ىؿ :قى ىمر ي
ى يٍ ى ى ى
ى
ى ي ى
ٍ
ٍت ىعمىى ىمالؾ ،ىع ٍف يم ىح َّمد ٍب ًف ىع ٍبد َّ ى
امػةى ب ٍن ى
ت رسو َؿ ِ
ً
ا﵀  ىيقيك يؿ " :الحديث " .
 ،مَّىنيىا ى م ىْ ٍ َ ُ
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ذ -منع ما يمكف مف يشكب ح،انة اللكر ال َّ ميـ مف مم دخيمة ،مف خبلؿ األخػذ بمػا كرد
في كتب الييكد ك َّ
الن،ارل ما التَّزمت بما دعػا إليػو اإلسػالـ فعػف عبػد ا﵀ بػف عمػر



قاؿ رسوؿ ا﵀ :

ِ
ب َعمَ اي ُمتَ َعم ًداَ ،ف ْم َيتََب اوأْ َم ْق َع َدهُ ِم َف
س َرِائ َ
يؿ َوالَ َح َر َجَ ،و َم ْف َك َذ َ
« َبم ُغوا َعني َولَ ْو َ
آي ًةَ ،و َحدثُوا َع ْف َبني إِ ْ
()1
ال ان ِ
ار».
ر -اىتم ػػت ال ز ػػنة َّ
النبكي ػػة بتح ،ػػيف اللك ػػر لمل ػػرد الم ػػمـ من ػػذ طلكلت ػػو بتكجيي ػػو إل ػػى الل
بحانو كتْالى كحده ،فػي كػؿ م ػألة ال إلػى غيػره ،كتربيتػو عمػى مف األقػدار لي ػت بيػد

محػػد لػػئبل يكػػكف تبْ ػان ألحػػد ،حينمػػا ذكػػر البػػف عبػػاس



فػػي طلكلتػػو كممػػات تحلػػظ بيػػا

عقمو ،ككيانو كتح،ف فييا تلكيره ،ككجدانو ،فقد ورد في حديث ْاب َف َعب ٍ
ػاؿ:
ااس  ،قَ َ
احفَػ ِ
ؼ ال انبػػي  ،فَقَػ َ ِ
ػؾ،
ػظ ا﵀َ َي ْحفَ ْظػ َ
ػت ِرْد َ
ُك ْنػ ُ
ػالـ ،إِنػػي ُم َحػػدثُ َؾ َحػ ِػديثًاْ ،
ػاؿ لػػيَ " :يػػا ُغػ ُ
ت ،فَاسػػتَِع ْف ِبػ ِ
احفَػ ِ
سػ ا
ػا﵀ ،فَقَ ْػػد
اى َ
ػظ ا﵀َ تَ ِجػ ْػدهُ تُ َج َ
اسػػتَ َع ْن َ
ْ
ْ
اس ػي َِؿ ا﵀ََ ،وِا َذا ْ
الت ،فَ ْ
ػػؾ ،إِ َذا َ
ِ
ِ ِ
ػو ا﵀ُ َع اػز َو َجػ اؿ
اء ِت ْاألُ ام ُة َي ْنفَ ُعوَن َؾ ِب َ
ش ْي ٍء لَ ْـ َي ْكتُْب ُ
ْالـَ ،و َجفات ا ْل ُكتُ ُ
بَ ،فمَ ْو َج َ
ُرف َعت ْاألَق ُ
ض ار َؾ ِب َ ٍ
اع ْت"(.)2
اد ْت أ ْ
اع ْتَ ،ولَو أ ََر َ
َف تَ ُ
استَطَ َ
استَطَ َ
ش ْيء لَ ْـ َي ْكتُْب ُو ا﵀ُ لَ َؾَ ،ما ْ
لَ َؾ ،لَ َما ْ
ز -ق ػػد تك ػػح ف ػػي ال ز ػػنة َّ
النبكي ػػة َّ
مف الرسػػػوؿ  م ػػا تحػ ػدث ف ػػي ق ػػية مث ػػارت الْق ػػكؿ،
كم،ػابتيا الدىشػػة ،إال ككانػػت لػو بيػػا إجابػػة كتك ػيح ،كمػػف حػػديث ابػػف عبػاس
وف َمػػا ِ
َعمَػ ُػـ،
رسػػوؿ ا﵀  « :قَػ َ
ػاف ِبالماػ ِػو َو ْحػ َػدهُ» قَػػالُوا :الماػ ُ
يمػ ُ
ػاؿ« :أَتَػ ْػد ُر َ
سػػولُ ُو أ ْ
ػو َو َر ُ
اإل َ
الزَك ِ
َف مح ام ًدا رسو ُؿ الما ِػو ،وِاقَػاـ ال ا ِ
ػاء ا
ػاة،
قَ َ
اؿَ « :
ادةُ أ ْ
ش َي َ
صػالَةَ ،وِايتَ ُ
َف الَ إِلَ َو إِاال الما ُو َوأ ا ُ َ َ ُ
َ ُ


قػػاؿ

( )1مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو،كتاب محاديػػث ا َّ
ألنبياء،بػػاب مػػا ذكػػر عػػف بنػػي إ ػرائيؿ/170/4( ،رقػػـ ،)3461
اع زي ،ح َّدثىىنا ح َّاف ٍبػف ع ًطَّيػةى ،ع ٍػف مىبًػي ىك ٍب ىشػةى ،ع ٍػف ع ٍب ًػد المَّػوً
ىخبرىنا األىكىز ً
و
قاؿ :ح َّدثىىنا مىبك ع ً
ا،وـ ال َّ
َّحا ي
ى ى
ى
ى ي ي ى
ى
ي ى
ى
ؾ ٍب يف ىم ٍخمىد ،م ٍ ى ى
ٍ
ٍب ًف ىع ٍم ورك ،م َّ
ىف ال انبي  ،قىا ىؿ« :الحديث"
ىح ىمػ يػد ٍبػ يػف يم ىح َّمػ ًػد ٍبػ ًػف
ػاب (/667/4رقػػـ ،)2516قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا م ٍ
( )2مخرجػػو التَّرمػػذم فػػي ػػننو ،كتػػاب ،ػػلة القيامػػة ،بػ ه
و
َّ ً
يْػةى ،ىع ٍػف قى ٍػي ً
كح َّػدثىىنا
الحج ً
ىخىب ىرىنػا لىٍي ي
ػارًؾ قىػا ىؿ :م ٍ
يمك ى ى قىػا ىؿ :م ٍ
َّػاج ،ح ى
س ٍب ًػف ى
ػث ٍب يػف ى ٍػْد ،ىك ٍاب يػف لى ًي ى
المىب ى
ىخىب ىرىنػا ىع ٍب يػد المػو ٍب يػف ي
ً
و
ً
ً
ً
َّ
َّ
الم ٍْىنػػى
الح َّجػ ً
الكليػد قىػػا ىؿ :ىحػػدثىىنا لىٍيػ ي
ىع ٍب يػد المَّػ ًػو ٍبػ يػف ىع ٍبػػد ال َّػر ٍح ىم ًف قىػػا ىؿ :م ٍ
ػث ٍب يػف ى ػ ٍػْد قىػػا ىؿ :ىحػػدثىني قى ٍػي يس ٍبػ يػف ى
ػاج ،ى
ىخىب ىرىنػػا ميىبػػك ى
كً
َّن ىْانًي ،ىع ٍف ٍاب ًف ىعب و
اح هد ،ىع ٍف ىحىن و
َّاس  ،عف رسوؿ ا﵀  قاؿ " :الحديث".
ش الٍ ،
ى
تخريج الحديث.
مخرجػػو عبػػد الل بػػف محمػػد عػػف مبيػػو فػػي م ػػنده ( /487/4رقػػـ  )2763بنحػػكه ،كاللريػػابي فػػي القػػدر ()153/129/1
بنحكه ،كمبك يْمى في م نده ( /430/4رقـ  )2556بنحكه ،ك الطبراني في المْجـ الكبير (/238/12رقـ )12988
بمثمػػو ،كابػػف ال ػني فػػي عمػػؿ اليػػكـ كالميمػػة ( /374/1رقػػـ  )425بنحػػكه ،كابػػف بطػػة فػػي اإلبانػػة الكبػػرل (/92/4رقػػـ
 )1505بمثمػػو ،كالبييقػػي فػػي شػػْب اإليمػػاف (/374/1رقػػـ  )192بمثمػػو ،كفػػي الق ػػاء كالقػػدر (/226/1رقػػـ ،)287
اج بيذا اإل ناد .
الح َّج ً
بمثمو كميـ مف طريؽ قىٍيس ٍبف ى
َّ
والحكـ عمى إسناد الحديث :صحي لذاتو ،كقاؿ الترمذم :ح ف ،حيح في ال نف (.)667/4
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ِ
ِ
الح ْنػػتَِـ
ػاى ْـ َع ْ
ػس» َوَن َيػ ُ
ػافَ ،وأ ْ
َف تُ ْعطُ ػوا ِم َ
ضػ َ
اـ َرَم َ
ػػف أ َْرَبػ ٍػعَ :عػ ِػف َ
الم ْغ ػ َنـ ال ُخ ُمػ َ
ػػف َ
َوصػ َػي ُ
ير و ا ِ
ِ اِ
المقَ اي ِر(.)2( »)1
اما قَ َ
اؿُ « :
الم َزفتَ ،وُرب َ
َوالدبااء َوالنق ِ َ ُ

ب ٌػيف رسوؿ ا﵀  عػدـ م ػاكاة الم ػمـ األفكػار الكافػدة كقػ اررات ال َّػنلس مػع المبػادئ
س-
سػ ا
ػاؿ:
َعظَػ ُػـ ِع ْن َػد الماػ ِػو قَػ َ
الربانيػة ،ف َع ْػف َع ْبػ ِػد الماػ ِػو  قَ َ
الت ال انبػي  " :أَي الػ اػذ ْن ِب أ ْ
ػاؿَ :
ِ
َف تَ ْجع َؿ لِما ِو ِندا و ُىو َخمَقَ َؾ»ُ .ق ْم ُ ِ ِ
َف تَ ْقتُ َػؿ
ػت :ثُػ اـ أَي قَ َ
ػاؿَ « :وأ ْ
ػيـُ ،ق ْم ُ
َ َ
«أ ْ َ
ت :إ اف َذل َؾ لَ َعظ ٌ
َف تَُزِاني َحِميمَ َة َج ِ
ار َؾ» (.)3
ت :ثُ اـ أَي قَ َ
َولَ َد َؾ تَ َخ ُ
اؿ« :أ ْ
اؼ أ ْ
َف َي ْط َع َـ َم َع َؾ»ُ .ق ْم ُ
َ
كقػ ػػد حػ ػ َّػذر الرسػػػػوؿ  مػ ػػف كػ ػػؿ الْكامػ ػػؿ التَّػ ػي تي ػ ػػيـ فػ ػػي اعتنػ ػػاؽ ىػ ػػذه األفكػ ػػار الكافػ ػػدة

كالمْمكمػػات َّ
اليدامػػة ،منيػػا عامػػؿ الل ػراغ َّ
الركحػػي ،ككػػذلؾ الل ػراغ الػػكقتي الػػذم حػػذر منػػو
النل ػػي ك ي
ِ
اف م ْغب ٌ ِ
ِ
ير ِم َف ال ان ِ
ال انبي ،فْف ْاب ِف َعب ٍ
اس :الص اح ُة
اؿ :قَ َ
ااس ،قَ َ
اؿ ال انبي  " :ن ْع َمتَ ِ َ ُ
وف في ِي َما َكث ٌ
َوالفَ َارغُ " (.)4
ش-

َّ
مف رسػػػوؿ ا﵀



حػ َّ
ػث عمػػى ح ػػف الظَّ ػف بػػالل تْػػالى كالتَّككػػؿ عميػػو ،كىػػذا ىػػك

المدار األكؿ الذم يْتبر تح،يف اللكر فيو قائمػان عمػى اال ػتم اررية ك َّ
النيػكض الْقمػي،

الحنتىـ :بًلىتٍح ا ٍل ىحاء ا ٍل يم ٍيممىة ىك ي يككف َّ
النكف ىكفتح التَّاء ا ٍل يمثىَّناة مف فىكؽ ،ىكًىي الجرار ا ٍلخ ر ت رب الػى ا ٍلحم ىػرة،
( )1ى
ألنػاء الَّ ًػذم طيمًػى بًالزٍف ً
َّ ً
ً
َّ
الشػر ً
ػت ىك يى ىػك نػكعه
اب ،يى ىػك ا َّ ه
َّاء :القى ٍرعي ،كاحدىا يدب ى
ك ال زدب ي
َّاءةه ،كانكا ٍينتبػ يذكف فييىػا فتي ػرع الشػ ٌدةي فػي ى
النقيػر) ،بًلىػتٍح َّ
ًم ىف القاى ًر ،ثيَّـ ٍانتيبًػذ ًفي ًػو ،ك( َّ
النػكف ىكك ػر ا ٍلقىػاؼ ،ىك يى ىػك جػذع ينقػر ىك ػطو كينبػذ ًفي ًػو ،ك( :المقيػر) ،بً ى ػـ
ا ٍل ًمػػيـ ىكفػػتح ا ٍلقىػػاؼ ىكتى ٍشػػديد ا ٍلىيػػاء الخػػر ا ٍل يحػ يػركؼ :ىك يىػ ىػك المطمػػى بالقػػار ،انظػػرَّ :
النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث ()448/1
ك( ،)304/2( ،)96/2عمدة القارم ( ،)7/5مقاييس المغة ( ،)127/1فتح البارم (. )45/10
( )2مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب اإليمػػاف ،بػػاب مداء الخمػػس مػػف اإليمػػاف ،،رقػػـ ( / 20/1رقػػـ ،)53ق ػاؿ:
ً
ػع ٍاب ًػف ىعَّب و
ػاس  يي ٍجمً ي ػنًي ىعمىػى ى ًػر ً
يرًه
الج ٍْ ًػد ،قىػا ىؿ :م ٍ
ىخىب ىرىنػا يش ٍػْىبةي ،ىع ٍػف مىبًػي ىج ٍم ىػرةى ،قىػا ىؿ :يك ٍن ي
ىح َّدثىىنا ىعم زي ٍب يف ى
ػت مى ٍق يْ يػد ىم ى
فىقىا ىؿ :عف رسوؿ ا﵀  " :الحديث".
ًَّ ً
ػكف]،
( )3مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب تل ػػير القػػرالف ،بػػاب قكلػػو تْػػالى [فىػ ىػبل تى ٍج ىْمي ػكا لمػػو م ٍىنػ ىػد نادا ىكم ٍىنػػتي ٍـ تى ٍْمى يمػ ى
ً
 ،و
ػكر ،ىع ٍػف مىبًػي ىكائً وػؿ ،ىع ٍػف ىع ٍم ًػرك ٍب ًػف
(/18/6رقـ ،)4477قاؿ :ىح َّدثىني يعثٍ ىم ي
اف ٍب يػف مىبًػي ىش ٍػيىبةى ،ىح َّػدثىىنا ىج ًري هػر ،ىع ٍػف ىم ٍن ي
يش ىر ٍحبًي ىؿ ،ىع ٍف ىع ٍب ًد المَّ ًو  قىا ىؿ :ى َّ
الت ال انبي " :الحديث"

( )4مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب الرقاؽ ،بػاب ال عػيش إال عػيش اآلخػرة/88/8( ،رقػـ  .)6412قػاؿ :ىح َّػدثىىنا
ً ً
ىخىب ىرىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ى ًػْ ويد يىػك ٍاب يػف مىبًػي ًى ٍن وػد ،ىع ٍػف مىبًي ًػو ،ىع ًػف ٍاب ًػف ىعَّبػ و
ػاؿ ال انبػي :
اس  ،قىػا ىؿ :قى ى
يـ ،م ٍ
ى
المك زي ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ى
"الحديث"
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ت ال انبػػي  ،قَ ْبػ َػؿ َوفَ ِاتػ ِػو ِب ػثََال ٍثَ ،يقُػػو ُؿَ« :ال َي ُمػػوتَ اف
كقػػد كردنػػا َعػ ْػف َجػػا ِب ٍر ،قَػ َ
سػ ِػم ْع ُ
ػاؿَ :
أَح ُد ُكـ إِاال و ُىو ي ْح ِس ُف ِب ِ
ا﵀ الظا اف» (.)1
َ ْ َ َ ُ

ب الثا ِاني :الحصانة الفكرية ال انفسية والوجدانية.
الم ْطمَ ُ
َ

اعتمػػدت الح،ػػانة اللكريػػة عمػػى تح،ػػيف الكجػػداف ك َّ
النل ػػية بشػػكؿ كبيػػر َّ
ألف الْكاطػػؼ

كاالنلْاالت التَّي تنبع منيا ت ثر عمى اللكر كال مكؾ ،كتدفع بالمرء نحك بْض المكاقؼ كتمنْو مػف

ػاس فػػي َّ
الشخ،ػػية
بْػػض ،تقػػرر بْػػض األفكػػار كتحػػكؿ دكف بْ ػػيا اآلخػػر فالكجػػداف جانػ ه
ػب م ػ ه
اإلن ػػانية ،كلػػيس باإلمكػػاف مف يح،ػػف اإل ػػبلـ فكػػر الم ػػمميف ،دكف مف يغيػػر م ػػمكنيـ الْػػاطلي
كاالنلْالي.
كدائمان مػا تقتػرف ىػذه الكجػداف بالقمػب الػذم ىػك محػؿ كػؿ شػي مػف خيػر مكشػر ،كاإليمػاف
كالخشكع كالخشية كاالطمئناف ،مكمف َّ
النلاؽ كالكلر.
كفػػي ال ز ػػنة َّ
النبكيػػة مػػا يػػدعك إلػػى تح،ػػيف اللكػػر مػػف خػػبلؿ االىتمػػاـ بالجانػػب الكجػػداني

ك،كالن إلى درجة َّ
الن

الْاطلي كاالتزاف االنلْالي ،كذلؾ مف خبلؿ ما يمي:

أ -غرس الخكؼ كالخشية مف الل عزكجؿ في نلكس الم مميف ،كقد مكػدت ال زػنة َّ
النبكيػة ذلػؾ

ألف ىػػذا مػػف عبلمػػات اإليمػػاف كالغل ػراف ،فقػػد ورد مػػػف حػػػديث ُح َذ ْيفَػػػ َة بػػػف اليمػػػافَ ،عػ ِ
َّ
ػػف
ِ
َىمِ ِػو :إِ َذا أََنػػا ُمػػت
ػيء الظا ا
ػف ِب َع َممِػ ِػو ،فَقَػ َ
ال انبػي قَػ َ
ػاؿ ِأل ْ
ػاف َر ُجػ ٌؿ ِم امػ ْػف َك َ
ػاؿَ " :ك َ
ػاف قَػ ْػبمَ ُك ْـ ُيسػ ُ
فَ ُخ ُذوِني فَ َذروِني ِفي الب ْح ِر ِفي يوٍـ ص ِائ ٍ
اؿَ :ما َح َممَ َؾ َعمَى
ؼ ،فَفَ َعمُوا ِب ِو ،فَ َج َم َع ُو الما ُو ثُ اـ قَ َ
َ
َْ َ
ِ
ػو" ( )2كخػكؼ المػ مف مػف الل عػز كجػؿ
ت قَ َ
اؿَ :ما َح َممَ ِني إِاال َم َخافَتُ َ
ػؾ ،فَ َغفَ َػر لَ ُ
ص َن ْع َ
الاذي َ
ال يْني اللزع كاليمع ،حيث يشْر القمب الم مف بالطزمأنينة كالخكؼ مْان ،الطزمأنينػة لككنػو
في رعاية الل حيثما تقمب مك نكل ،كالخكؼ مف ىذا المكقؼ الذم يحيط بو عمػـ الل تْػالى،

كيتْقبػػو فػػي كػػؿ حاالتػػو ،كيطمػػع عمػػى ػره كنج ػكاه،)3( .كمبػػاف القػػرالف الك ػريـ َّ
مف الخشػػية ال

( )1مخرجو م مـ في ،حيحو ،كتاب الجنة ك،لة نْيميا كمىميا ،باب األمػر بح ػف الظػف بػالل تْػالى عنػد المػكت،

ىع ىم ً
اف ،ىع ٍػف
(/2205/4رقـ  ،)2877قاؿ :ىح َّدثىىنا ىي ٍحىيى ٍب يف ىي ٍحىيى ،م ٍ
َّاء ،ىع ًف ٍاأل ٍ
ش ،ىع ٍػف مىبًػي ي ػ ٍلىي ى
ىخىب ىرىنا ىي ٍحىيى ٍب يف ىزىك ًري ى
ت ال انبي  ،قىٍب ىؿ ىكفىاتً ًو بًثى ىبل وث ،ىيقيك يؿ " :الحديث"
ىجابً ور ،قىا ىؿ :ى ًم ٍْ ي
اف ٍب يف مىبًي ىش ٍيىبةى،
( )2مخرجو البخارم ،كتاب الرقاؽ ،باب الخكؼ مف الل/ 101/8( ،رقـ  ،)6480قاؿ :ىح َّدثىىنا يعثٍ ىم ي
 ،و
كر ،ىع ٍف ًرٍب ًْ ٍّي ،ىع ٍف يح ىذ ٍيلىةى  ،ىع ًف ال انبي  قىا ىؿ" :الحديث".
ىح َّدثىىنا ىج ًر هير ،ىع ٍف ىم ٍن ي
( )3انظر :في ظبلؿ القرالف ،ل يد قطب (.)3296/6
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ِِ
غ]
تكػػكف إال لل كحػػده ،كالل تْػػالى يقػػكؿَ [ :أ ََت َْشأ ْأق َُُ ْؿ َؾأأوهللُّ َأ َحأ مأؼ َأن ََت َْشأ ْأق ُه إِن ـُـ أتُؿ ممأ ُأممـ َ
[التَّكبة.]13 :
ب -بط كتكجيػو عكاطػؼ الم ػمـ كمشػاعره ،مػف خػبلؿ

ػبط عاطلػة الحػب كالكراىيػة ،بحيػث

ينت عنيا عمؿ مثمر ك مكؾ إيجابي ،فقد كرد مف حػديث معػاذ بػف جبػؿ  عػف ال انبػي
ػاؿ رسػو ُؿ ِ
ا﵀  :إِ ان َيػا
ب َم ْف ُي ِحب َؾَ ،و ُح ا
اؾ َو ُح ا
َسيَلُ َؾ ُحب َ
ب َع َم ٍؿ ُيقَر ُ
قاؿَ " :وأ ْ
ب إِلَى ُحب َؾ ،قَ َ َ ُ
َح ٌّ
وىا" ( ،)1فحب الل تْالى كر كلو ،كالْمؿ بمقت اه ينبغي مف يتقػدـ
وىا ثُ اـ تَ َعما ُم َ
س َ
ؽ فَ ْاد ُر ُ
شٍ
ػع ال انبػي 
ػاـ ،قَ َ
ػف ِى َ
عمى كؿ شيئ في قمب الم مف ،كنل و فْف َع ْب َد الما ِو ْب َ
ػاؿُ :ك انػا َم َ
و ُىو ِ
الخطا ِ
ػي ِم ْػف ُكػؿ
آخ ٌذ ِب َي ِد ُع َم َر ْب ِف َ
س َ
ػاب ،فَقَ َ
َحػب إِلَ ا
ػوؿ الما ِػوَ ،ألَ ْن َ
ػاؿ لَ ُ
ػت أ َ
ػو ُع َم ُػرَ :يػا َر ُ
َ َ
ػؾ ِم ْػف
َح ا
ش ْي ٍء إِاال ِم ْف َن ْف ِسػي ،فَقَ َ
ػب إِلَ ْي َ
َ
ػاؿ ال انبػي« :الََ ،والا ِػذي َن ْف ِسػي ِب َي ِػد ِهَ ،حتاػى أَ ُك َ
ػوف أ َ
اآلف
َحب إِلَ اي ِم ْف َن ْف ِسي ،فَقَ َ
َن ْف ِس َؾ» فَقَ َ
اآلفَ ،والما ِوَ ،ألَ ْن َ
اؿ ال انبي َ « :
اؿ لَ ُو ُع َم ُر :فَِإ ان ُو َ
ت أَ
َيا ُع َم ُر» (. )2


( )1مخرجو التَّرمذم ،مبكاب تل ير القرالف ،باب كمف ػكرة ص/368/5( ،رقػـ ،)3235قػاؿ :ىح َّػدثىىنا يم ىح َّم يػد ٍب يػف ىب َّش و
ػار
ً
ً
م قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ىج ٍي ى يـ ٍب يف ىع ٍب ًد المَّ ًو ،ىع ٍف ىي ٍحىيى ٍب ًف مىبًي ىكثً و
ير ،ىع ٍف ىزٍي ًػد ٍب ًػف
الي ٍش يك ًر ز
قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا يم ىْا يذ ٍب يف ىىان وئ ميىبك ىىان وئ ى
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىعػائً و
ى َّبلوـ بف مبي بلـ ممطكر الحبشي ،ىع ٍف مىبًي ى َّبلوـ (ممطكر الحبشي) ،ىع ٍف ىع ٍب ًد َّ
الح ٍ ىػرًمي ،مىَّنػوي
ش ى
ح َّدثىو ع ٍف مالً ًؾ ٍب ًف ي ىخ ً
ام ىر ال َّ ٍك ى ًكي ،ىع ٍف يم ىْ ًاذ ٍب ًف ىجىب وؿ  قاؿ ال انبي  " :الحديث" .
ى
ى ي ى ى
تخريج الحديث:
مخرجػ ػػو عبػ ػػد الل ب ػ ػػف محمػ ػػد عػ ػػف مبي ػ ػػو فػ ػػي م ػ ػػنده (/422/36رق ػ ػػـ  )22109بمثم ػ ػػو ،كاب ػ ػػف خزيم ػ ػػة فػ ػػي التَّكحي ػ ػػد
(/540/2رقػ ػ ػ ػػـ )58بملظػ ػ ػ ػػو ،كبلىمػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػػف طريػ ػ ػ ػػؽ مالًػ ػ ػ ػ ًػؾ ٍبػ ػ ػ ػ ًػف ي ىخػ ػ ػ ػ ً
ػام ىر ال َّ ٍك ى ػ ػ ػ ػ ًػكي ،كالطب ارنػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػػي المْجػ ػ ػ ػػـ
ى
ى
الكبي ػػر(/141/20رق ػػـ )290بنح ػػكه ،كال ػ َّػدارقطني ف ػػي ر ي ػػة الل (/308/1رق ػػـ  )227بنح ػػكه ،كالح ػػاكـ ف ػػي م ػػتدركو
(/702/1رقػػـ  )1913متخ،ػ انر ،ثبلثػػتيـ مػػف طريػػؽ عبػػد الػ َّػرحمف بػػف مبػػي ليمى،ككبلىمػػا (مالػػؾ كعبػػد الػ َّػرحمف) عػػف

مْاذ  بو.

صاحٌٌَِ ،و َس َّ
اللت م َُحمَّا ابْا إِسْ امَلِِ ٌ َِا
والحكـ عمى اإلسناد :صحي لذاتو ،،وقل ال َّترمذيَ " :ه َذا َحا ٌِث َح َسا
َ
صحٌٌِ" فً تعلٌقه ِلى السن (.)368/5
الح ٌِث َف َقل َ َ :ه َذا َح ٌِث َ
َه َذا َ
ؼ ىك ىان ٍ ً
يف َّ
( )2مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب األيماف ك َّ
النبػي /129/8( ،رقػـ ،)6632
اب :ىك ٍي ى
النذكر ،ىب ه
ت ىيم ي
و
اؿ :ىح َّدثىنًي ميىبك ىعًق و
ىخىب ىرنًي ىح ٍي ىكةي ،قى ى
اف ،قىا ىؿ :ىح َّدثىنًي ٍاب يف ىك ٍى وب ،قىا ىؿ :م ٍ
يؿ يزٍى ىػرةي ٍب يػف ىم ٍْىبػد ،مَّىنػوي
قاؿ :ىح َّدثىىنا ىي ٍحىيى ٍب يف ي مىٍي ىم ى
ى ًم ىع ىج َّدهي ىع ٍب ىد المَّ ًو ٍب ىف ًى ىش واـ ،قىا ىؿ :يكَّنا ىم ىع ال انبي  "..الحديث"
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ال ،ػادقة نحػػك المػ منيف ت كػػدد التَّػزاـ التَّح،ػػيف اللكػػرم،فعػػف أَِبػػي
الحػب َّ
ت -االىتمػػاـ بْاطلػػة ي
ُىرْيػػرةَ  قػػاؿ :قػػاؿ رسػػوؿ ا﵀ " :وأ ِ
ػب لِم انػ ِ
ػؾ ،تَ ُكػ ْػف ُم ْؤ ِم ًنػػا"( ،)1كفػػي
َحػ ا
ػاس َمػػا تُ ِحػػب لِ َن ْف ِسػ َ
َ
َ َ
المقابؿ تنمي شْكر الكراىية كالبغض لممشركيف.
كتشير ال زنة َّ
النبكية َّ
مف مف اإليماف بالل تْالى كراىية الكلػػر كالل ػكؽ ،كمػا يػرتبط بيمػا مػف ػمكؾ
ث م ْف ُك اف ِف ِ
يو َو َج َد َحالَ َوةَ ِ
فع ْف أََن ِ
يم ِ
افَ :م ْف
س ْب ِف َمالِ ٍؾ َ ،ع ِف ال انبي  قَ َ
منحرؼَ ،
اإل َ
اؿ " :ثَالَ ٌ َ
َف
َح ا
َح ا
ب َع ْب ًدا الَ ُي ِحب ُو إِاال لِما ِو َع از َو َج اؿَ ،و َم ْػف َي ْك َػرهُ أ ْ
ب إِلَ ْي ِو ِم اما ِس َو ُ
َك َ
اى َماَ ،و َم ْف أ َ
سولُ ُو أ َ
اف الما ُو َو َر ُ
َف ُي ْمقَى ِفي ال انار "(. )2
ود ِفي ال ُك ْف ِرَ ،ب ْع َد إِ ْذ أَ ْنقَ َذهُ الما ُوِ ،م ْن ُو َك َما َي ْك َرهُ أ ْ
َي ُع َ

( )1مخرجو ابف ماجو في ننو ،كتاب ز
الزىد ،باب الكرع كالتَّقكل ،)4217/300/5( ،قاؿ :حدثنا عمي بف محمد بػف
إ حاؽ بف مبي شداد قىا ىؿ :ح َّػدثىىنا مىبػك مْ ًاكيػةى ،ع ٍػف مىبًػي رج و
اف ،ىع ٍػف م ٍك يح و
ػاء محػزر بػف عبػد الل ،ىع ٍػف يبػ ٍرًد ٍب ًػف ً ىػن و
ػكؿ،
ىى
ي يى ى ى
ى
ى
ىع ٍف ىكاثًمىةى ٍب ًف ٍاألى ٍ قى ًع ،ىع ٍف مىبًي يى ىرٍي ىرةى  :قاؿ رسوؿ ا﵀  " الحديث".

تخريج الحديث:

مخرجو البخارم في األدب الملرد (/133/1رقـ)252مخت ،انر،كمبك يْمػى فػي الم ػند (/260/10رقػـ  )5865بمثمػو،

ك مبك بكر الخرائطي في مكارـ األخبلؽ (/93/1رقـ  )242بمثمو،كالطبراني في م ند َّ
الشامييف (/215/1رقـ )385
بمثمو ،كمبك نْػيـ فػي حميػة األكليػاء ( )365 /10بمثمػو ،كالبييقػي فػي اآلداب (/335/1رقػـ )831بمثمػو ،كفػي شػْب
اإليماف (/499/7رقـ  )5366بمثمو ،جميْيـ مف طريؽ مىبًي رج و
اء محزر بف عبد الل بو .
ىى
كمخرجو الطبراني فػي المْجػـ ال،ػغير (/218/2رقػـ  )1057مػف طريػؽ ىشػاـ بػف ح ػاف عػف ابػف ػيريف عػف مبػي
ىريرة .

الحكـ عمى اإلسناد :حسف لذاتو؛ َّ
ألف فيػو محػزر بػف عبػد ا﵀ الجػزري حيػث ذكػره ابػف حبػاف فػي الثقات،كقػاؿ عنػو
ابف حجر، :دكؽ يدلس ،كذكره في المرتبة الثَّالثة مف مراتب المدل يف كما في َّ
الطبقات ،قمػت، :ػدكؽ مػدلس مػف
ي
الطبقػػة الثالثػػة كمػػا ذكػػر ابػػف حجػػر وفػػي ىػػذا اإلسػػناد قػػد عػػنعف فيثبػػت تدليسػػو،انظػػر :التَّقريػػب ( ،)521تيػػذيب
التَّيذيب ( ،)57/10طبقات المدل يف ( ،)45كقاؿ األرن كط :ح ف في تْميقو عمى نف ابف ماجػو ( ،)4217كقػاؿ

جيد (انظر :م ند مبك يْمى (.)260/10
ح يف م د في تْميقوٌ :
ال،ػغير
ويرتقػػي اإلسػػناد إلػػى الحسػػف لغيػػره؛ فقػػد تػػابع محػػرز بػػف عبػػد الل الجػػزرم ،ىشػػاـ بػػف حسػػاف فػػي المْجػػـ َّ

متابْة قا،رة،كقاؿ عنو ابف حجر :ثقة مف مثبت َّ
الناس في ابف يريف في التَّقريب (.)572
ىف يي ٍمقىػى ًفػي َّ
النػ ًار ًم ىػف
ىف ىي يْ ى
( )2مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب اإليماف ،ىب ه
ػكد ًفػي ال يك ٍل ًػر ىك ىمػا ىي ٍك ىػرهي م ٍ
اب :ىم ٍف ىك ًرهى م ٍ
ً
ػادةى ،ىع ٍػف مىىن ً
يم ً
ػس ٍب ًػف ىمالً وػؾ ،
اف ٍب يف ىح ٍر وب ،قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا يش ٍْىبةي ،ىع ٍػف قىتى ى
اف ،رقـ (/13/1رقـ ،)21قاؿ :ىح َّدثىىنا ي مىٍي ىم ي
اإل ى
ىع ًف ال انبي  قىا ىؿ " :الحديث"
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ث -بط عاطلة اللرح لديو مف خبلؿ تكجيييػا كربطيػا بػالقيـ اإليمانيػة كالْبػادات كالطَّاعػات،
صِ
ػائِـ فَ ْػر َحتَ ْي ِف :إِ َذا
كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عف رسوؿ ا﵀  قاؿ " :إِ اف لِم ا
أَ ْفطَ َر فَ ِر َحَ ،وِا َذا لَ ِق َي ا﵀َ فَ ِر َح " (.)1
ج -تْكي ػػد الم ػػمميف عم ػػى ػػبط انلْ ػػاالتيـ كالػ ػتَّحكـ فيي ػػا ،مبينػ ػان َّ
مف ذل ػػؾ م ػػف مْ ػػايير الق ػػكة
ِ ِ
س ُع ٍ
َّ
وف
ود  قاؿ رسوؿ ا﵀  قَػ َ
اؿ« :فَ َمػا تَ ُعػد َ
النل ية ،فقد كرد مف حديث َع ْبد ا﵀ ْب ِف َم ْ
ِ
ػو الا ِػذي َي ْممِػ ُؾ
ص َػر ُع ُو الر َجػا ُؿ ،قَ َ
الص َر َع َة ِفي ُك ْـ » قَ َ
س ِبػ َذلِ َؾَ ،ولَ ِك ان ُ
اؿ ُق ْم َنا الاذي َال َي ْ
ػاؿ « :لَ ْػي َ
()2
ض ِب» "
س ُو ِع ْن َد ا ْل َغ َ
َن ْف َ

ح -تْكيد الم مميف عمى تنقية قمكبيـ مػف الْكاطػؼ كالمشػاعر المحرمػة ،كذلػؾ ب ػبلمة الَّ،ػدر
ػاؿ رسػو ُؿ ِ
وف ا ْل َج انػ َة َحتاػى
مف األحقاد ،ففي حديث أَِبي ُى َرْي َرةَ  ،قَ َ
ا﵀ َ« :ال تَ ْػد ُخمُ َ
ػاؿ :قَ َ َ ُ
ش ٍ
ِ
ِ
ا
س َػال َـ
شػوا ال ا
ػاب ْبتُ ْـ أَ ْف ُ
ػيء إِ َذا فَ َع ْمتُ ُمػوهُ تَ َح َ
تُ ْؤم ُنواَ ،وَال تُ ْؤم ُنوا َحتى تَ َحابوا ،أ ََوَال أ َُدل ُك ْـ َعمَى َ ْ
َب ْي َن ُك ْـ»(.)3

ث :الحصانة الفكرية اإلجتماعية.
ب الثاالِ ُ
الم ْطمَ ُ
َ

يقػػكؿ ال ػ زدكتكر ماجػػد الكيبلنػػي " :إف ،ػػحة المجتمْػػات مك مر ػػيا م ا ػػيما ،ػػحة اللكػػر مك

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

الركمػػاف كاللػػرس كغيرىػػا" ( ،)5فاألبنػػاء كاأل ػرة ،مىػػـ الْنا،ػػر البش ػرية فػػي الحيػػاة
عمػػى مجتمْػػات ز
االجتماعي ػػة كم ػػا ين ػػت عني ػػا م ػػف عبلق ػػات فيم ػػا بيني ػػا ،كى ػػي مركزَّيػ ػة المجتم ػػع ،ل ػػذا كان ػػت الحي ػػاة

( )1مخرجو م مـ في ،حيحو ،كتاب ال،ػياـ ،بػاب ف ػؿ ال،ػياـ /80/2( ،رقػـ  ،)1151قػاؿ :ح َّػدثىنا ع ٍب يػد ً
الل ٍب يػف
ى ى ى
ػي ،عػ ٍػف مىبًػػي الزىنػ ً
ً ً
ً
م ٍ ػمىمةى ا ٍبػ ًػف قى ٍْىنػ و
ػاد ،ىعػ ًػف ٍاألى ٍعػ ىػرًج ،ىعػ ٍػف مىبًػػي
ػب ،ىكقيتىٍيىب ػةي ٍبػ يػف ى ػ ًػْ ويد ،قىػ ى
ػاال :ىحػ َّػدثىىنا ا ٍل يمغيػ ىػرةي ىك يىػ ىػك ا ٍلح ىزامػ ز ى
ى ى
ِ
سو ُؿ ا﵀  " :الحديث " .
يى ىرٍي ىرةى ،قىا ىؿ :قى ى
اؿ َر ُ
ً
( )2مخرجػو م ػمـ فػي ،ػػحيحو ،كتػاب ا ٍلبًػر كال،ػمى ًة ك ٍاآل ىد ً
ً ً
ػي وء
ػاب فى ٍ ًػؿ ىمػ ٍػف ىي ٍممًػ ي
اب ،ىب ي
ى
ى
ؾ ىن ٍل ى ػوي ع ٍنػ ىػد ا ٍل ىغ ى ػب ىكبػأىم ىشػ ٍ
ً
َّ
و
ً
ػاال:
اف ٍب يف مىبًي ىش ٍيىبةى  -ىكالم ٍلػظي لقيتىٍيىبػةى  -قى ى
ب ا ٍل ىغ ى ي
ىي ٍذ ىى ي
ب/2014/4( ،رقـ  ،)2608قاؿ :ىح َّدثىىنا قيتىٍيىبةي ٍب يف ى ْيد ،ىك يعثٍ ىم ي
اىيـ التٍَّي ًمي ،ع ًف ا ٍلح ًار ًث ٍب ًف كٍي ود ،عف ع ٍب ًد ً
ً ً
ىح َّدثىىنا ىج ًر هير ،ىع ًف ٍاأل ٍ ً
سػو ُؿ
الل ٍب ًف ىم ٍ يْكد  قىا ىؿ :قى ى
ىٍ ى
ى
ى
اؿ َر ُ
ىع ىمش ،ىع ٍف إ ٍب ىر ى
يى
ِ
ا﵀  " :الحديث" .
ً
َّ
ػاب ىبىي ً
ػكف ،ىكم َّ
يف ًم ىػف
( )3مخرجو م مـ في ،حيحو ،كتاب اإليماف ،ىب ي
ىف ىم ىحَّبػةى ا ٍل يمػ ٍ ًمن ى
ػاف مَّىنػوي ىال ىي ٍػد يخ يؿ ا ٍل ىجَّنػةى إًال ا ٍل يم ٍ ًمين ى
ً
ً
ػكن يس ،ىع ًػف ٍاب ًػف شػي و
ىخىبرىنػا ٍاب يػف ك ٍى و
ً
يم ً
اب،
ػب ،قىػا ىؿ :م ٍ
ىخىب ىرنًػي يي ي
ى
اف/72/1(،رقـ  )53قػاؿ :ىك ىح َّػدثىني ىح ٍرىممىػةي ٍب يػف ىي ٍحىيػى ،م ٍ ى
ٍاإل ى
ى
ت رسو َؿ ِ
ىف مىبا يىرٍيرةى  ،قىا ىؿِ :
ا﵀  ىيقيك يؿ « :الحديث" .
ىخىب ىرنًي ميىبك ى مى ىمةى ٍب يف ىع ٍب ًد َّ
قىا ىؿ :م ٍ
سم ْع ُ َ ُ
َ
الر ٍح ىم ًف ،م َّ ى ى ى
َّ
الكيؤلني.)247( ،
( )4انظر :ىكذا ظير جيؿ ،بلح الديف لماجد
َّ
الكيؤلني.)88( ،
( )5انظر :إخراج األمة الم ممة لماجد
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االجتماعيػػة ليػا مػػف الح،ػػة الكبيػرة فػػي التَّح،ػػيف اللكػػرم َّ
النبػػكم ك ػػبلمتيا ،كلقػػد حػػرص ال انبػػي 
عمى بناء المجتمع الم مـ عمػى اللكػر الح،ػيف ،بيث ارئػو الْديػد مػف القػكانيف كالتَّكجييػات ً
اللكريػة مػف
خبلؿ:
م -تحرير الْبيد كتأىيميـ لئلنخراط في المجتمع ،حيث إ َّف الْبكدية تْتبر مػف عكائػؽ التَّلكيػر

الرقيػؽ
بكب اإلماـ البخارم في ،حيحو بكراىية التَّطػاكؿ عمػى َّ
االجتماعي الح،يف ،كقد َّ
ػادةَ
كما ورد َع ْف َع ْب ِد الما ِو َ ،ع ِف ال انبػي  قَ َ
ػف ِع َب َ
سَ
سػي َدهَُ ،وأ ْ
َح َ
الع ْب ُػد َ
صػ َ َ
ػاؿ« :إِ َذا َن َ
َج ُرهُ َم اػرتَ ْي ِف» ( ،)1كممػر َّ
النبػي  باإلح ػاف إلػييـ فػي الطَّْػاـ كالمْيشػة ،كمػا
َرب ِو َك َ
اف لَ ُو أ ْ
ِ
في حديث أَبي ُىرْيرةَ  ،ع ِف ال انبي « :إِ َذا أَتَى أَح َد ُكـ َخ ِادم ُو ِب َ ِ ِ
س ُو
َ
ط َعامو ،فَِإ ْف لَ ْـ ُي ْجم ْ
َ ْ
َ َ َ
ُ
()2
ػوَ ،ف ُمي َن ِ
ػو»  ،كمػػا حػػث
ػو َولِ ػ َي ِعالَ َجػ ُ
ػو لُ ْق َم ػ ًة أ َْو لُ ْق َمتَػ ْػي ِف أ َْو أُ ْكمَ ػ ًة أ َْو أُ ْكمَتَػ ْػي ِف ،فَِإ انػ ُ
اوْلػ ُ
َم َعػ ُ
رسوؿ ا﵀  عمى عتقيـ كتحريرىـ ،فمف حديث ُم َع ِ
اوَيػ َة ْب ِػف ا ْل َح َك ِػـ السػمَ ِمي ،)3( قػاؿ:

َع ِت ْق َيا ،فَِإ ان َيا ُم ْؤ ِم َن ٌة» (.)4
قَ َ
اؿ رسوؿ ا﵀  ..« :أ ْ
بَّ -
مف رسػػػوؿ ا﵀  ني ػػى ع ػػف التَّناب ػػذ كال َّش ػػتائـ التَّػ ػي تش ػػيح ب ػػاللكر إل ػػى ال ،ػػراع كالتَّش ػػاكؿ
()5
الم ْع ُر ِ
يػت أ ََبػا َذر
س َوْي ٍد  ، قَ َ
اؿ :لَ ِق ُ
ور ْب ِف ُ
كال َّ ير عف المني الْقمي الح،يف ،قاؿ َ

( )1مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب الْتػػؽ ،بػػاب كراىيػػة التَّطػػاكؿ عمػػى الرقيػػؽ/150/3( ،رقػػـ  ،)2550قػػاؿ:
ىح َّدثىىنا يم ى َّد هد ،ىح َّدثىىنا ىي ٍحىيى ،ىع ٍف يعىب ٍي ًد المَّ ًو ،ىح َّدثىنًي ىن ًافعه ،ىع ٍف ىع ٍب ًد المَّ ًو  ،ىع ًف ال انبي  قىا ىؿ" :الحديث" .
( )2مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب الْتػػؽ ،بػػاب إذا متػػاه خادمػػو بطْامػػو ،رقػػـ (/150/3رقػػـ  .)2557قػػاؿ:
ىخبرنًػػي مح َّمػ يػد ٍبػػف ًزيػ و
ػاج ٍبػ يػف ًم ٍنيػ و
ت مىىبػػا يى ىرٍيػ ىػرةى َ ،عػ ِػف ال انبػػي  قػػاؿ" :
ػاد ،ى ػ ًػم ٍْ ي
ي ى
ػاؿ ،ىحػ َّػدثىىنا يشػ ٍػْىبةي ،قىػػا ىؿ :م ٍ ى ى ي ى
ىحػ َّػدثىىنا ىح َّجػ ي
ى
الحديث".
(ُ )3م َع ِ
اوَي َة ْب ِف ا ْل َح َكِـ السمَ ِمي :قاؿ مبك عمر :كػاف ي ػكف بنػي ػميـ كينػزؿ المدينػة ،ممػا البخػارم فقػاؿ :لػو ،ػحبة،
ػكم :ػػكف المدينػػة .كركل عػػف ال انبػػي  حػػديثا ،انظػػر :اال ػتيْاب (،)1414/3
يْػ ٌػد فػػي مىػػؿ الحجػػاز .كقػػاؿ البغػ ٌ
اإل،ابة في تمييز ال،حابة (.)18/6
ً
اب ا ٍلم ى ً
اف ًم ٍػف
َّػبل ًة ،ىكىن ٍ ً
اب تى ٍح ًر ًيـ ا ٍل ىك ىبلًـ ًفي ال ،ى
اج ًد ىك ىم ىكا ً ًع ال ،ى
َّبلةى ،ىب ي
ػخ ىمػا ىكػ ى
( )4مخرجو م مـ في ،حيحو ،كتى ي ى
َّاح ،كمىبػك ب ٍك ًػر ٍبػف مىبًػي ىش ٍػيبةى - ،كتىقىاربػا ًفػي لى ٍل ً
إًب ً ً
ػظ
ى ىى
ى
احتو/381/1( ،رقـ  ،)537قاؿ :ىح َّدثىىنا ميىبك ىج ٍْلى ور يم ىح َّم يد ٍب يف الَّ،ػب ً ى ي ى
ى ى
ي
ال،ػ َّػك ً
ً ً
َّ ً ً
ا ٍلحػ ًػد ً
اؼ ،ىعػ ٍػف ىي ٍحىيػػى ٍبػ ًػف مىبًػػي ىكثًيػ وػر ،ىعػ ٍػف ًىػ ىػبل ًؿ ٍبػ ًػف مىبًػي
يـ ،ىعػ ٍػف ىح َّجػػا وج َّ
يث  -قىػ ى
ى
ػاال :ىحػػدثىىنا إ ٍ ػ ىػماعي يؿ ٍبػ يػف إ ٍبػ ىػراى ى
وؿ ِ
ً
كنةى ،ع ٍف ع ى ً
ً
س ِ
ا﵀  "..الحديث"
ىم ٍي يم ى ى ى
ي،مي ىم ىع َر ُ
طاء ٍب ًف ىي ى وار ،ىع ٍف يم ىْ ًاكىيةى ٍب ًف ا ٍل ىح ىكـ ال ز مىمي  ،قىا ىؿ :ىب ٍيىنا مىىنا م ى
ور ْبػ ِ
الم ْعػ ُػػر ِ
سػ َػػوْي ٍد األ ػػدم مبػػك مميػػة الكػػكفي قػػاؿ عنػػو ابػ يػف حجػػر :ثقػػة ،فػػي تقريػػب التَّي ػػذيب
ػػف ُ
( )5كىػػك التَّ ػابْي َ
(.)540/1
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()2
ِ (، )1
ِِ
ِ
ت
الرَبػ َذة
ِب ا
ػؾ ،فَقَػ َ
سػالتا ُو َعػ ْػف َذلِػ َ
ػاب ْب ُ
سػ َ
ػاؿ :إِنػػي َ
َو َعمَ ْيػػو ُحماػ ٌة َ ،و َعمَػػى ُغالَمػػو ُحماػ ٌة ،فَ َ
ِ ِ ()3
ِ
رج ًال فَعيارتُ ُو ِبيُم ِو ،فَقَ َ ِ
يؾ َجاىم اي ٌة"
ام ُر ٌؤ ِف َ
اؿ لي ال انبي َ ":يا أ ََبا َذر أ َ
َُ َْ
َعي ْارتَ ُو ِبيُمو إِ ان َؾ ْ

تَّ -
مف رسػػوؿ ا﵀  نيػػى عػػف تْظػػيـ اآلبػػاء فػػكؽ تْظػػيـ الل تْػػالى ،وقػػد أخبرنػػا ابػػف عمػػر
ػت
اف َحالِفًػا فَػالَ َي ْحمِ ْ
رضي ا﵀ عنيما ،عف ال انبي  ،قَ َ
ػؼ إِاال ِبالما ِػو» ،فَ َكا َن ْ
اؿ« :أَالَ َم ْف َك َ
ػاؿ« :الَ تَ ْحمِفُػوا ِبآبػ ِ
ػائ ُك ْـ» ( .)4كبيػػذا يحػػد مػػف رمزيػػة اآلبػػاء عػػف
آب ِائ َيػػا ،فَقَػ َ
ش تَ ْحمِػ ُ
قُػ َػرْي ٌ
َ
ػؼ ِب َ
قد ية الل بحانو كتْالى في التَّلكير ،كيْطي لآلباء مكانتيـ الحقيقية دكف تقديس ليـ ما
يمكف مف ي ثر عمى التَّ،رفات كاالنلبلت اللكرم الح،يف.

َّ
الحب كالْاطلة دائمان فجْميا يمح،نة في الل تْالى ،كجْػؿ
ثٌ -
مف رسوؿ ا﵀  ىنظـ غريزة ي
حب الل تْالى كر كلو  يم َّ
َّ
ب ،فمػف حػديث أنػس بػف مالػؾ  ،عػف ال انبػي
قدمة كؿ يحػ ٌ
ث م ْف ُك اف ِف ِ
يو َو َج َد َحالَ َوةَ ِ
يم ِ
ػب إِلَ ْي ِػو ِم امػا
َح ا
اف :أ ْ
َف َي ُك َ
سولُ ُو أ َ
وف الما ُو َو َر ُ
اإل َ
 قاؿ " :ثَالَ ٌ َ
ؼ
َف ُي ِح ا
َف ُي ْق َذ َ
ود ِفي ال ُك ْف ِر َك َما َي ْك َرهُ أ ْ
َف َي ْك َرهَ أ ْ
الم ْرَء الَ ُي ِحب ُو إِاال لِما ِوَ ،وأ ْ
اى َماَ ،وأ ْ
ِس َو ُ
َف َي ُع َ
ب َ
()5
ِفي ال ان ِ
ار"
جَّ -
الرغبػػة فػػي البنػػاء االجتمػػاعي ،كالْبلقػػات ،مح،ػػنة بلكػػر الػػديف
مف رسػػوؿ ا﵀  جْػػؿ َّ

الحنيؼ مف خبلؿ تْميـ مْطياتو لمم مميف ،كتربيتو ليـ عمػى ىمْػيف القػرالف الْظػيـ كال زػنة

الشػرقي :الربػذة كزركد ك َّ
الرىب ىذةي :بلتح مكلو كثانيو ،كذاؿ مْجمػة ملتكحػة مي ػان،كقاؿ ابػف الكمبػي عػف َّ
الشػقرة بنػات
(َّ )1
ٌ
يثرب بف قانية بف ميميؿ بف إرـ بف عبيؿ بف مرفخشد ابف اـ بف نكح ،عميو ال بلـ .كالربذة :مف قػرل المدينػة عمػى
ثبلثة ٌمياـ قريبة مف ذات عرؽ عمى طريؽ الحجاز إذا رحمت مف فيد تريد م ٌكة ،كبيذا المك ع قبر مبي ذر الغلارم،
ر ي الل عنو ،كا مو جندب ابف جنادة ،ككاف قد خرج إلييا مغا با لْثمػاف بػف علػاف ،فأقػاـ بيػا إلػى مف مػات فػي

ػػنة  ،32كق ػرمت فػػي تػػاريخ مبػػي محمػػد عبيػػد الل بػػف عبػػد المجيػػد بػػف ػػيراف األىػكازم قػػاؿ :كفػػي ػػنة  319خربػػت
ػرية إلػى القرامطػة فا ػتنجدكىـ عمػييـ فارتحػؿ عػف

الربذة بات،اؿ الحركب بيف مىميا كبيف ػرية ث ٌػـ ا ػتأمف مىػؿ
الربذة مىميا فخربت انظر :مْجـ البمداف (.)25/3
سكً
()2الحمَّػػة :ك ً
احػ ىػدةي ي ً ً
ػكف ثػ ى ً ً و
اح ود َّ
،النيايػػة فػػي غريػػب
ػي يبػ يػر ي
كد ا ٍلػ ىػي ىم ًف ،ىكىال تي ى ػ َّػمى يحمَّػػة إً َّال م ٍ
ي
ىف تى يكػ ى
ػكبيف مػ ٍػف جػ ٍػن ى
ى
الحمىػػؿ ،ىكىػ ى
الحديث البف األثير(.)432/1

( )3مخرجو البخارم في ،ػحيحو ،كتػاب اإليمػاف ،بػاب المْا،ػي مػف ممػر الجاىميػة كال يكلػر ،ػاحبيا بارتكابيػا إال
الشرؾ ( /327/2رقـ  ،)30قػاؿ :ح َّػدثىىنا ػمىٍيماف ٍبػف حػر وب ،قىػا ىؿ :ح َّػدثىىنا يشػْبةي ،ع ٍػف ك ً
ب َّ
ا ،وػؿ األ ٍ ً
الم ٍْ يػر ً
كر
ى
ى
ي ى ي ي ىٍ
ىح ىػدب ،ىع ًػف ى
ٍى ى ى
ٍب ًف ي ىكٍي ود ،قىا ىؿ ... :فقاؿ لي ال انبي " :الحديث"
( )4مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب مناقػػب ا َّ
ألن،ػػار ،بػػاب ميػػاـ الجاىميػػة/42/5( ،رقػػـ ،)3836قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا
قيتىٍيبةي ،ح َّدثىىنا إً م ً
اعي يؿ ٍب يف ىج ٍْلى ور ،ىع ٍف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ًد ىين وار ،ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر َ ،ع ِف ال انبي  ،قىا ىؿ" :الحديث"
ى ى
ٍى
 ،يؿ الثاني المبحث األكؿ ،المطمب الثالث (.)36
( )5بؽ تخريجة في اللى ٍ
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بالزكاج َّ
النبكية َّ
تح،ينيـ َّ
َّ
الشػرعي حيػث قػاؿ ا﵀ سػبحانو تعػالىَ ﴿ :و َأكْؽِ ُحأقا
الشريلة ،ك
ى
ودـُؿ وإِموئِؽُؿ إِ ْن يؽُقكُقا ُؾ َؼراء يغْأـ ِ ِفؿ اهللُ ِمأـ َؾ ْضأؾِ ِف واهللُ و ِ
وحل ِ ِ ِ
ِ
ِ
اش ٌأع
ْإَ َي َومك مـْؽ ُْؿ َوافص َ
َ َ
ْ
ُ
َ َ ُ
غ م ْـ ظ َب ْ َ َ ْ َ
ِ
أقؿ ﴾ [ َّ
ػاؿَ « :مػ ِػف
ػع ال انبػػي  ،فَقَػ َ
َظؾأ ٌ
النػكر .]32 :وقػػد ورد مػػف حػػديث عبػػدا﵀ُ :ك انػػا َمػ َ
َحصػ ُ ِ
ِ
سػػتَ ِط ْع فَ َعمَ ْيػ ِػو
ػاءةَ َف ْم َيتَػ َػزاو ْج ،فَِإ انػ ُ
اسػػتَطَ َ
اع َ
ػف ل ْمفَػ ْػر ِجَ ،و َمػ ْػف لَػ ْػـ َي ْ
ْ
صػ ِػرَ ،وأ ْ َ
ػو أَ َغػػض ل ْم َب َ
البػ َ
()1
اء»  ،كفي َّ
النكاح مف اللكائد ما ال ييح،ى اإلعلاؼ كمؿء اللراغ
ِبال ا
ص ْوِـ ،فَِإ ان ُو لَ ُو ِو َج ٌ
كنبػ ػػذ البطالػ ػػة ،كتح،ػ ػػيؿ األجػ ػػر فػ ػػي ال َّ ػ ػْي عمػ ػػى َّ
الزكجػ ػػة كاألكالد
فػ ػػي الكػ ػػد كالك ٍ ػ ػػبٍ ،
كتربيتيـ ،كىذا مك ب ىاـ في تْزيز التَّح،يف اللكرم االجتماعي.

حَّ -
كح،ػ ػف فك ػػر
مف رسػػػػوؿ ا﵀  جْ ػػؿ المػ ػرمة يركنػ ػان ىامػ ػان ف ػػي المجتم ػػع ،كق ػػد حلظي ػػا،
َّ
المجتمػع الم ػػمـ بالحلػاظ عمييػػا مػف خػػبلؿ تحريمػو كمد البنػػات ،فمػػف حػػديث المغيػػرة بػػف
()2
ػػوؽ األُ اميػ ِ
ػػاتَ ،و َوأ َْد
شػػػعبة  قػػػاؿ " :قَػ َ
ػػو َحػ اػػرَـ َعمَػ ْػػي ُك ْـُ :عقُػ َ
ػػاؿ ال انبػػػي  " :إِ اف الماػ َ
َ
الب َن ِ
اتَّ ،)3( "..،
كعزىز ال زشْكر الْظيـ بتربيتيا كاإلح اف إلييا ،كاللخر بيا ،كما في حديث
َ
ٍ
ِ
ص َػب َر
ػو ثَ َػال ُ
س َ
ػاف لَ ُ
س ِم ْع ُ
وؿ الما ِػو َ يقُػو ُؿَ « :م ْػف َك َ
ث َب َنػات فَ َ
ت َر ُ
ُع ْق َب َة ْبف َعام ٍر قاؿَ :
ِ ()4
ِ
اى اف ِم ْف ِج َد ِت ِو ُك اف لَ ُو ِح َج ًابا ِم َف ال ان ِ
امة»
س ُ
سقَ ُ
اى افَ ،و َك َ
َعمَ ْي ِي افَ ،وأَ ْط َع َم ُي افَ ،و َ
ار َي ْوَـ ا ْلق َي َ

( )1مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب َّ
النكاح ،باب مف لـ ي تطع الباءة فمي،ػـ/3/7( ،رقػـ  ،)5066قػاؿ :ىح َّػدثىىنا
ص ٍب ًف ًغي و
يع ىم ير ٍب يف ىح ٍل ً
ػت
ش ،قىا ىؿ :ىح َّدثىنًي يع ىم ىارةي ،ىع ٍػف ىع ٍب ًػد ال َّػر ٍح ىم ًف ٍب ًػف ىي ًزي ىػد ،قى ى
ىع ىم ي
اث ،ىح َّدثىىنا مىبًي ،ىح َّدثىىنا األ ٍ
ػاؿ :ىد ىخ ٍم ي
ى
ِ
ً
َّ
ً
َّ
ً
سو ُؿ الماو " :الحديث" .
ىم ىع ىع ٍمقى ىمةى ،ىكاألى ٍ ىكًد ىعمىى ىع ٍبد المو ،فىقىا ىؿ ىع ٍب يد المو ... :فىقى ى
اؿ لىىنا َر ُ
اىمًي ً
يف .ىكاف إً ىذا كلً ىد ألح ًدىـ ًفي ا ٍلج ً
ً
بنت دفىىنيا ًفي التَّر ً
ىم قى ٍتمً َّ
اب ىكًى ىي ىحيَّة .ييقىا يؿ :ىكم ىىد ىىا ىيئً يد ىىا ىكمٍدان
َّة ه
ى
ى
( )2ىكمٍد ى
ى
البىنات :م ٍ
ى
ي
كدةه .انظرَّ :
النياية في الغريب البف األثير (.)143/5
فيي ىم ٍك يء ى
( )3مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب في اال تقراض كمداء الديكف كالحجػر كالتَّلمػيس ،بػاب مػا ينيػى عػف إ ػاعة
و
َّ ً
 ،و
الم ًغي ىػرًة
الماؿ (/120/3رقـ  ،)2408قاؿ :ىح َّدثىىنا يعثٍ ىم ي
ػاف ،ىح َّػدثىىنا ىج ًري هػر ،ىع ٍػف ىم ٍن ي
ػكر ،ىع ًػف الش ٍػْبي ،ىع ٍػف ىكَّراد ىم ٍػكلىى ي
اؿ ال انبي  " الحديث" .
الم ًغ ىيرًة ٍب ًف يش ٍْىبةى ،قىا ىؿ :قَ َ
ٍب ًف يش ٍْىبةى ،ىع ًف ي
( )4مخرجو ابف ماجو في ػننو ،كتػاب األدب ،بػاب بػر الكالػد كاإلح ػاف إلػى البنػات (/1210/2رقػـ  ،)3669قػاؿ:
ػانةى ا ٍلمْ ً
ً
ً
م
ػاف ًر َّ
ىح َّدثىىنا ا ٍل يح ى ٍي يف ٍب يف ا ٍل ىح ى ًف ا ٍل ىم ٍرىكًز ز
اف قىػا ىؿ :ى ًػم ٍْ ي
م قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ٍاب يف ا ٍل يمىب ىارؾ ،ىع ٍف ىح ٍرىممىةى ٍب ًف ع ٍم ىر ى
ت مىىبػا يع ىش ى ي ى
ت ع ٍقبةى ٍبف ع ً
ً
ام ور  قاؿ " :الحديث" .
قىا ىؿ :ى م ٍْ ي ي ى ى ى
تخريج الحديث:
مخرجػػو عبػػد الل بػػف محمػػد عػػف مبيػػو فػػي م ػػنده (/628/28رقػػـ  ،)17403كالبخػػارم فػػي األدب الملػػرد (/41/1رقػػـ
 ،)76كمبك يْمى في م نده (/299/3رقـ ،)1764كالطبراني في المْجـ الكبير (/299/17رقـ  ،)826كالبييقي في
شْب اإليماف ( /149/11رقـ ،)8318كفي اآلداب (/13/1رقـ  )22كميـ مف طريؽ حرممة بف عمراف بمثمو ،بو.
يث ً
ً
يح ًٍ
اإل ٍ ػىن ًاد ىكلى ٍػـ يي ىخرىجػاهي فػي م ػتدركو (،)195/4
،ػح ي
والحكـ عمى االسناد :صحي لذاتو ،قاؿ الحاكـ :ىى ىذا ىحد ه ى
ك،ػػححو األلبػػاني فػػي م ػػمة األحاديػػث ال،ػػحيحة ( ،)590/1ككمػػا ،ػػححو األرن ػ كط فػػي تْميقػػو عمػػى ػػنف ابػػف
ماجو(.)4217
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خَّ -
ح،ف األذىاف عف المغك كالميك الذم يمكف مف ي يطر عمى اال تقرار
مف رسوؿ ا﵀ 
َّ
اللكػػرم ال َّ ػميـ مثػػؿ الغنػػاء المحػػرـ كمدكات الطػػرب كالمْػػازؼ ،فمػػف حػػديث أَبػي عػ ِ
ػام ٍر أ َْو
ُ َ
ِ ()1
ِ
ِ
ش َع ِري ِ َ :،ا
وف الح َر
أ َُبي َمالِ ٍؾ ْاألَ ْ
ستَ ِحم َ
اـَ ،ي ْ
سم َع النبي َ يقُو ُؿ " :لَ َي ُكوَن اف م ْف أُ امتي أَق َْو ٌ
الم َع ِ
ؼ"
يرَ ،و َ
از َ
َو َ
الح ِر َ
الخ ْم َر َو َ

()2

احل ِد ِ
قؾ افؾ ِأف ُِغ ْ ِ
يٌ فِ ُق ِضؾ َظـ َشبِ ِ
وس َمـ َي ْش َ ِسي َْْل َق َْ
كيقكؿ الل تْالى في ذلؾَ [ :و ِم َـ افـ ِ
َر ِظ ْؾأ ٍؿ

ِ
زُوا ُأو َفأٰاِ َ
غ ] [ كرة لقماف.]6 :
اب مم ِف ٌ
ؽ َُْل ْؿ َظ َذ ٌ
َو َيتخ َذ َهو ُه ً

حبر األمة ابف عباس  :ىػك " الغنػاء" ،كقػاؿ مجاىػد رحمػو الل ،الميػك
كفي تل ير ىذه اآلية يقكؿ ي
ىك " :الطَّبؿ"( ،)3كقاؿ الح ف الب،رم رحمو الل" :نزلت ىذه اآلية في الغناء كالمزامير" (.)4
مف رسوؿ ا﵀  جْؿ التَّلكير في الثَّأر مف مجؿ َّ
دَّ -
النلس كذاتيتة غيػر مرغكبػة ،فجْػؿ فكػر
الم مـ ي مك عمى ىذا ،حينما ،مت الر كؿ عف كبلـ الذيف كلركا في مكطف مكثركا فيو
مػف ال َّ ػػب كاالىانػة َّ
لشخ،ػػو كىػػك مكجػكد بنل ػػو ،ف َّ
ػرد يػػدافع عنػػو عمػر بػػف الخطَّػػاب 
الحميػػة
دوف توجيػػو مػػف رسػػوؿ ا﵀  ،كلكػػف حينمػػا اقتربػكا مػػف ذات الل تْػػالى ثػػارت فيػػو
ٌ

ػاؿ أ َُبػػو
فػػأمر َّ
الب ػراء بػػف عػػازب" ...فَقَػ َ
ال،ػػحابة بػػأف يػػركزدا عمػػييـ كيجيبػػكىـ ،فمػػف حػػديث َ
ث م ار ٍ
س ْفي َ ِ
ِ
اؿ :أ َِفي القَ ْوِـ ْاب ُف
يبوهُ ،ثُ اـ قَ َ
اى ُـ ال انبي  أ ْ
ات ،فَ َن َي ُ
َف ُي ِج ُ
ُ َ
اف :أَفي القَ ْوـ ُم َح ام ٌد ثَالَ َ َ
ٍ
ث مػ اػر ٍ
الخطاػ ِ
ػع إِلَػػى
ػاب ثَػالَ َ
ػف َ
ات ،ثُػ اـ قَػ َ
ػاؿ :أ َِفػػي القَػ ْػوِـ ْابػ ُ
ث َمػ اػرات ،ثُػ اـ َر َجػ َ
أَِبػػي قُ َحافَ ػ َة ثَػالَ َ َ
ِ
ِ
ت َوالما ِو َيا َع ُد او الما ِو،
س ُو ،فَقَ َ
َص َحا ِب ِو فَقَ َ
اؿَ :ك َذ ْب َ
أ ْ
اؿ :أَ اما َى ُؤالَء ،فَقَ ْد قُتمُوا ،فَ َما َممَ َؾ ُع َم ُر َن ْف َ
ِ
ب
ػوء َؾ ،قَػ َ
ػي لَػ َ
يف َعػ َػد ْد َ
إِ اف الاػ ِػذ َ
ت َأل ْ
الحػ ْػر ُ
ػاؿَ :يػ ْػوٌـ ِب َيػ ْػوِـ َبػ ْػد ٍرَ ،و َ
سػ ُ
ػؾ َمػػا َي ُ
َح َيػ ٌ
ػاء ُكم ُيػ ْػـَ ،وقَػ ْػد َبقػ َ
ِسجا ٌؿ ،إِ ان ُكـ ستَ ِج ُد َ ِ
ِ
ُعػ ُؿ ُى َب ْػؿ،
س ْؤِني ،ثُ اـ أ َ
َخ َذ َي ْرتَ ِج ُز :أ ْ
َ
آم ْر ِب َيا َولَ ْـ تَ ُ
ْ َ
وف في القَ ْوـ ُم ْثمَ ًة ،لَ ْـ ُ
ػاؿ " :قُولُػوا:
ػوؿ الما ِػوَ ،مػا َنقُػو ُؿ قَ َ
س َ
ُع ُؿ ُى َب ْؿ ،قَ َ
أْ
اؿ ال انبي « :أَالَ تُ ِج ُ
يبوا لَ ُو» ،قَالُواَ :يا َر ُ

الر ً
اء :اللىرج ،كمى،ميو ًحرهح بً ىك ًر ا ٍلح ً
الر ً
(ً )1
اح .انظرَّ :
اء ىك ي يك ً
النياية (.)366/1
كف َّ
الح ير بتى ٍخًليؼ َّ
مح ىر ه
اء ،ىك ىج ٍم يْوي ٍ
ى
ٍ
ٍي ى ٍ ي ٍ
( )2مخرجو البخػارم فػي ،ػحيحو ،كتػاب األشػربة ،بػاب مػف جػاء ي ػتحؿ الخمػر كي ػميو غيػر ا ػمو ( /102/7رقػـ
الشػْبً َّي ،عػ ًػف البػػر ً
 ،)5560قػػاؿ :حػ َّػدثىىنا ح َّجػػاج ٍبػػف ً
الم ٍنيػ ً
اء ،
ػاؿ ،ىحػ َّػدثىىنا يشػ ٍػْىبةي ،قىػػا ىؿ :م ٍ
ىخىب ىرنًػػي يزىب ٍيػ هػد ،قىػػا ىؿ :ى ػ ًػم ٍْ ي
ى
ت َّ ٍ
ى ي ي
ى ىى
ى
ب " .. :الحديث".
قىا ىؿ :ى ًم ٍْ ي
ت ال انبي  ىي ٍخطي ي
( )3انظر :جامع البياف في تأكيؿ القرالف لمطبرم.)/126/20( ،
( )4انظر :تل ير القرالف الْظيـ البف كثير.)295/6( ،
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ػو »،
العػ اػزى َوالَ ُع اػزى لَ ُكػ ْػـ ،فَقَ َ
َجػؿ " ،قَػ َ
يبػوا لَػ ُ
الما ُ
ػو أ ْ
ػاؿ ال انبػػي « :أَالَ تُ ِج ُ
َعمَػػى َوأ َ
ػاؿ :إِ اف لَ َنػا ُ
اؿ« :قُولُوا الما ُو َم ْوالَ َناَ ،والَ َم ْولَى لَ ُك ْـ» (.)1
وؿ الما ِوَ ،ما َنقُو ُؿ قَ َ
س َ
قَ َ
اؿ :قَالُواَ :يا َر ُ

الر ِبع :الحصانة الفكرية اإلقتصادية.
ب اا
الم ْطمَ ُ
َ

قػػد بػػرزت الح،ػػانة اللكريػػة االقت،ػػادية فػػي ال ز ػػنة َّ
النبكيػػة ،كلػػك مخػػذ الْػػالـ اإل ػػبلمي بيػػذا

التح،يف عمى محمؿ الجد ما ىمككا ،فزمانػان كزماننػا بحاجػة إلػى تك ػيح اللكػر َّ
النبػكم االقت،ػادم،
ال،ػدارة كالقيػػادة كالريػػادة االقت،ػػادية التَّػي تت ػػـ
كمػػا كرد عػػف رسػػوؿ ا﵀  لترفػػع مقػػاـ األمػػة إلػػى َّ

ف ػ ػػي ع،ػ ػ ػرنا بالتَّبْي ػ ػػة ،كالخ ػ ػػذالف ،لتخط ػ ػػك ف ػ ػػي م ػ ػػارىا االقت ،ػ ػػادم إل ػ ػػى اإلنتاجي ػ ػػة ،كاللائ ػ ػػية
االقت،ادية ،بْدة ممكر ت مك بلكر الم ػمميف عػف دنايػا غيػرىـ فػي التَّْامػؿ االقت،ػادم ،كمػف ىػذه
األمكر الكاردة كالتَّالي:

ح ،ػ ًف بالمػػاؿ الحػػبلؿ ،فقػػد ورد مػػف حػػديث َخ ْولَ ػ َة
م -ممػػر رسػػوؿ ا﵀  اللػػرد الم ػػمـ بالتَّ ي
األَ ْن ِ ِ ِ
ضي الما ُو َع ْن َيا ،قَ ا
ػوف ِفػي
ت ال انبػي َ ،يقُػو ُؿ« :إِ اف ِر َج ً
س ِم ْع ُ
ض َ
ػاال َيتَ َخ او ُ
التَ :
َ
صارياة َر َ
ِ ()2
ِ
ِ اِ
ا
امة» .
َماؿ المو ِب َغ ْي ِر َحؽَ ،فمَ ُي ُـ الن ُار َي ْوَـ الق َي َ
ب ْب َف ُع ْج َرةَ( ،)3إِ ان ُو لَ ْف
ومف حديث َجا ِب ِر ْب ِف َع ْب ِد الماو  ،أ ا
وؿ الما ِو  قَ َ
س َ
اؿَ « :يا َك ْع ُ
َف َر ُ
يػ ْػد ُخ َؿ ا ْلج انػ َة لَ ْحػػـ َنبػ َ ِ
ػح ٍت»( )4فممك ػػب الحػراـ كالمػػاؿ الحػراـ عامػػؿ ميػـ يػ ثر عمػػى الج ػػد
سػ ْ
ٌ َ
َ
َ
ػت مػ ْػف ُ
ً
كب ًة
( )1مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب ،باب ما يكره مف التَّنازع كاالختبلؼ في ال ىح ٍر ًب ،ىك يعقي ى
ًو
اؽ ،قى ػػا ىؿ:
ػح ى
( /65/4رق ػػـ  ،)3039ق ػػاؿ :ىح ػ َّػدثىىنا ىع ٍم ػ يػرك ٍب ػ يػف ىخال ػػد ،ىح ػ َّػدثىىنا يزىى ٍي ػ هػر ،ىح ػ َّػدثىىنا ميىب ػػك إً ٍ ػ ى

م ٍف ىع ى ً
اموي،
،ى إ ىم ى
ى
ً
اء ٍب ػ ىػف
ى ػػم ٍْ ي
ت ى
الب ػ ىػر ى

ث قىا ىؿ :ىج ىْ ىؿ ال انبي ".... الحديث".
ىع ًاز وب ،يي ىحد ي
( )2مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب :فػػرض الخمػػس ،بػػاب :بػػاب قػػكؿ الل تْػػالى[ :ف ر هلل مخ ه ررل ول
[ا َّ
ألنلػػاؿ/85/4( ،]41 :رقػػـ  .)3118قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ىع ٍبػ يػد المَّػ ًػو ٍبػ يػف ىي ًزيػ ىػد ،ىحػ َّػدثىىنا
َّ
ألن ً ً ً
األى ٍ كًد ،ىع ًف ٍاب ًػف مىبًػي ىعَّي و
ػي المػوي
ػاش ىكا ٍ يػموي ين ٍْ ىم ي
ػاف ىع ٍػف ىخ ٍكلىػةى ا َّ ى
ى
،ػاريَّة ىر ى
"الحديث".

ر

ػكب ،قىػػا ىؿ :ىحػ َّػدثىنًي ميىبػػك
ى ػ ًػْ ي
يد ٍبػ يػف مىبًػػي مىزيػ ى
ىع ٍنيىػا ،قىال َّ
ت ال انبػي  ،ىيقيػك يؿ:
ػت :ى ًػم ٍْ ي

عدم بف عبيد بف خالد بػف عمػرك بػف عػكؼ بػف غػنـ بػف ػكاد
(َ )3ك ْعب ِب ْف َع ْج َرة، :حابي جميؿ كىك بف ممية بف
ٌ
م بف مراشة البمكم .كيقاؿ ابف خالد بف عمرك بػف زيػد بػف ليػث بػف ػكاد بػف م ػمـ الق ػاعي حميػؼ ا َّ
ألن،ػار،
بف مر ٌ
[انظر :اال،ابة  ،)448/5م د الغابة (.])181/4

ػاج ٍبػ يػف
( )4مخرجػػو الػ َّػدارمي فػػي ػػننو،كتاب الرقػػائؽ ،بػػاب فػػي ال ػػحت/1728/3( ،رقػػـ  ،)2818قػػاؿ :م ٍ
ىخىب ىرىنػػا ىح َّجػ ي
َّ ً
ًم ٍني و
ػاف ٍب ًػف يخثى ٍػيوـ ،ىع ٍػف ىع ٍب ًػد ال َّػر ٍح ىم ًف ٍب ًػف ى ػابً وط ،ىع ٍػف ىجػابً ًر ٍب ًػف ىع ٍب ًػد
اؿ ،ىح َّدثىىنا ىح َّم ي
اد ٍب يف ى مى ىمةى ،ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد المػو ٍب يػف يعثٍ ىم ى
ى
َّ
سو َؿ الما ِو  قىا ىؿ« :الحديث "=.
ر
ىف
م

المَّ ًو
َ ُ
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ِ
ك َّ
ون
قن إِٓ ـ ًََم َي ُؼق ُم اف ِأذي َيتَخَ ب ُطأ ُف افشأ ْق َط ُ
قم َ
يـ َي ْل ُـ ُؾ َ
النلس مبان ،حيث قاؿ ا﵀ تعالى[ :افذ َ
افر َُو َٓ َي ُؼ ُ
قن ِّ
ِ
أس ] [البق ػرة ،]275 :كليػػا ماليػػا مػػف جنػػي ال َّ ػيئات التَّػي ت ػ ثر عمػػى الخبليػػا الدماغيػػة التَّػي
أـ ا َْدأ ِّ
مأ َ
ب ببيا يكثر َّ
الن ياف ،كيقؿ الحلظ ،فيذا الذم يمكف مف ي دم إلى اإلرىاؽ اللكػرم ،كعػدـ تح،ػينو،

قاؿ اإلماـ َّ
الشافْي رحمو الل تْالى في شْره:

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فيرشدني إلى ترؾ المعاصي
وقاؿ لي عمـ ا﵀ نور ونور ا﵀ ال يؤتى لعاصي.

()1

كقػػاؿ ابػػف عبػػاس َّ " :
إف لمح ػػنة نػػك انر فػػي القمػػب ،ك ػػياء فػػي الكجػػو ،كقػػكة فػػي البػػدف،

كزيػادة فػػي الػرزؽ ،كمحبػػة فػػي قمػكب الخمػػؽ .مكا ٌف لم ػيئة ػكادان فػػي الكجػو ،كظممػػة فػي القمػػب ،ككىنػان
في البدف ،كنق،ان في الرزؽ كبغ ان في قمكب الخمؽ" (.)2
ب -في دعكتو كمنيجو جْؿ رسوؿ ا﵀  فكر الم مـ االقت،ادم يتميػز باال ػتم اررية ،فػي

البحػػث عػػف الك ػػب الحػػبلؿ ترىيبػان كترغيبػان ،فترىيبانحينمػػا بػ ٌػيف الرسػػوؿَّ 
مف فػػي األحكػػاـ
َّ
اء فيو قطع اليػد عنػد الك ػب الحػراـ ،ترىيبػان فْميػان عنػد ال ػرقة بقطػع
الشرعية كالحدكد ،جز ه
َف فَ ِ
ق ا
ػت
الت قاؿ رسػوؿ ا﵀ َ ... :و ْاي ُػـ الما ِػو لَ ْػو أ ا
اليد ،فمف حديث عائشة
اط َمػ َة ِب ْن َ
ور ُق َوافَأ ِ
مح ام ٍػد سػػرقَ ْت لَقَطَعػػت يػػدىا"( )3كفػي قولػػو تعػػالىَ [ :وافَأ ِ
أور َؿ ُي َؾأأو ْؿ َط ُعقا َأ ْيأ ِأد َ ُُّي ًَم
ْ ُ ََ َ
َُ
ََ
َجزَ ًاء ُِ ًَم ـ َََ َبو َكؽ ًَوٓ ِم َـ اهللِ] [المائػدة ،]38 :كترىيبػان نل ٌػيان عنػد التَّْامػؿ بالربػا ،كمػا قػاؿ
ِ
ِ
ى ـُؾ ـَػ ٍ
ور َأَِّقؿٍ] [البقػرة،]276 :
افر َُو َو ُي ْر ِِب افصدَ َؿوت َواهللُ َٓ َُي م
ا﵀ تعالىَ [ :ي ْؿ َح ُؼ اهللُ ِّ

=تخريج الحديث
مخرجو مْمر بف راشد في الجػامع ( ،)20179/345/11كمحمػد فػي م ػنده (/332/22رقػـ  ،)14441كالحػاكـ فػي
م ػػتدركو (/141/4رقػػـ  ،)7163كابػػف حبػػاف فػػي ،ػػحيحو (/9/5رقػػـ  ،)1723مػػف طريػػؽ ٍبػ ًػف يخثىػ ٍػيوـ مط ػكالن بيػػذا
اإل ناد.
والحكػػـ عمػػى اسػػناد الحػػديث :صػػحي لذاتػػو ،كقػػاؿ الحػػاكـ، " :ػػحيح لػػـ يخرجػػاه" فػػي م ػػتدركو ( ،)141/4كقػػاؿ
األلبػػاني، :ػػحيح ،فػػي م ػػمة األحاديػػث ال،ػػحيحة ( ،)213/6كقػػاؿ الػػداراني :إ ػػناده قػػكم فػػي تْميقػػو عمػػى ػػنف
َّ
الدرامي (.)2818
كتاب مقدـ منو ذكره.
( )1مخبار لحلظ القرالف الكريـ البف ع اكر ( ،)29/1كلـ مجد
ه
( )2انظر :رك ة المحبيف البف القيـ (.)441
ً
اف ،ىح َّػدثىىنا
باب/160/8( ،رقـ  ،)6788قاؿ :ىح َّدثىىنا ى ْ ي
( )3مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب الحدكد ،ه
يد ٍب يف ي مىٍي ىم ى
ث ،ىع ًف ٍاب ًف ًشي و
اب ،ىع ٍف يع ٍرىكةى ،ىع ٍػف ىعائً ىشػةى ،ىر ً ػي المَّػوي ىع ٍنيىػا :م َّ
ت،
الم ٍ م
المٍَّي ي
الم ٍخ يزك ًمَّيػةي التَّػي ى ىػرقى ٍ
ىف قيىرٍي نشػا م ى
ى
ػرىةي ى
ىى َّمػتٍيي يـ ى
ى
َّ
ػب رسػ ِ ِ
و ً
اِ
ً ً َّ
سػػو َؿ الماػ ِػو ،
ػوؿ الماػػو  ،فى ىكمػ ىػـ َر ُ
ػامةي ٍبػ يػف ىزٍيػػد ،حػ ز َ ُ
فىقىػػاليكا :ىمػ ٍػف يي ىكمػ يػـ َر ُ
سػػو َؿ المػػو  ،ىك ىمػ ٍػف ىي ٍجتىػ ًػرئي ىعمىٍيػػو إال مي ى ػ ى
فىقىا ىؿ " :الحديث".
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وترغيباً في الحث عمى العمؿ الحسػف والتاجػارة الرابحػة ،فأثػار الك ػب الحػراـ يح َّػد الْقػؿ
ب ػالتَّكقؼ لمبحػػث عػػف الك ػػب المبػػاح ،مك انح ػراؼ اللكػػر االقت،ػػادم إلػػى الطَّريق ػة األكثػػر
رجْية كدكف اإلنتاجية .
الف فيو مف التَّشريع الية َّ
ت -متى رسوؿ ا﵀  بقر و
الديف ،كىي مكبػر اليػة فػي القػرالف تتحػدث
ِ
يـ َآمـُأأقا إِ َذا َتأأدَ ا َيـْت ُْؿ ُِأأدَ ْي ٍـ إِ َػ َأ َجأ ٍ
أؾ ُم ََأأؿك
عػػف الػ َّػد ٍيف كشػػركطو قػػكؿ الل تْػػالى[ َي َوأ م َُّيأأو افأأذ َ
ِ
أأى ُِو ْف َعأأأدْ ِل ] [ البق ػرة ،]282 :حيػػث بانػػت فييػػا اإلباحػػة
أأى َُ ْقأأأـَؽ ُْؿ ـَوتأ ٌ
َؾأأأو ْـ ُت ُبق ُه َو ْف َق ْؽ ُتأ ْ
كالتَّشػػجيع فػػي التَّْامػػؿ بالػ َّػديف ليكػػكف عػػامبلن ىامػان فػػي تْزيػػز الح،ػػانة اللكريػػة االقت،ػػاية
لمم ػػمميف ،لتى يحػ َّػد مػػف انح ػراؼ تلكيػػر الم ػػمميف فػػي التَّْامػػؿ مػػع مػػا يمكػػف مف ي ػ دم إلػػى
االنييػار االقت،ػادم مػف خػػبلؿ المجػكء إلػى الربػػا مك غيػر ذلػؾ ،كىػػذا باإل ػافة إلػى قيمػػة
الرفيْة التَّي يناليا في اآلخرة.
المرء الم مـ كالح،يمة َّ

ث -م َّف رسػػوؿ ا﵀  جْػؿ البيػػع ك َّ
الشػراء ىػػك المقيػاس األكؿ فػػي االنطػػبلؽ اللكػػرم االقت،ػػادم

الح،يف ،بك ْو حدكد التَّْامؿ فييا ىم ٍب َّنيةن عمى األخبلؽ الح نة دكف المجكء إلى التَّلكيػر
ػوؿ
فع ْػف أَِبػي ُى َرْي َػرةَ  أ ا
س َ
َف َر ُ
المخالؼ ليا ،حينما نلى عف اللرد الم مـ الغش ،كالكػذبَ ،
ِ
ِ
(ٍ )1
ييػا ،فَ َن ا
ػاؿَ « :مػا َىػ َذا َيػا
َصػا ِب ُع ُو َبمَ ًػال فَقَ َ
ص ْب َرِة طَ َعاـ فَي َْد َخ َؿ َي َػدهُ ف َ
الػت أ َ
ا﵀ َ م ار َعمَى ُ
ػوؿ ِ
ِ
ػو فَػو َ ا ِ
ػي
َص َابتْ ُو ال ا
ا﵀ ،قَ َ
س َ
ب الطا َع ِاـ » قَ َ
صاح َ
ػاؿ« :أَفَ َػال َج َع ْمتَ ُ ْ
اء َيػا َر ُ
س َم ُ
اؿ أ َ
َ
ؽ الط َعػاـ َك ْ
()2
اسَ ،م ْف َغ ا
س ِمني»
ش َفمَ ْي َ
َي َراهُ ال ان ُ

َّ
ِ
َّ
َّ
ِ ِ
ػو َع ْن ُي َمػاَ ،ع ِػف ال انبػي
ػي الما ُ
ج -كقد نظـ رسوؿ ا﵀  التْامؿ التجارم ف َعػف ْابػف ُع َم َػر َرض َ
ػاؿ :إِ اف «المتَبػػا ِيع ْي ِف ِب ِ
الخ َيػ ِ
الب ْيػػعُ" ( )3ىكًفػػي
 ،قَػ َ
ػار ِفػػي َب ْي ِع ِي َم ػا َمػػا لَػ ْػـ َيتَفَارقَػػا ،أ َْو َي ُكػ ُ
ػوف َ
َُ َ
تىأ ًٍكيؿ ىذلًؾ قىكىال ًف :مىحدىما :مىف المراد :إالَّ بيْا ىشرط ًف ً
يو ًخ ىيار َّ
الش ٍرط ،فى ىبل ىي ٍنقى ً ي اٍل ًخ ىيػار
يى
ى
َّ ً
ً
ً
َّ
ً
المػ ىػراد :إالَّ بيْػػا
بًًلػ ىػراؽ اٍل ٍ
مجمػػس ،بػػؿ ىي ٍمتىػػد إلىػػى ٍانق ى ػػاء خ ىيػػار الشػ ٍػرط .ىكاٍلقىػ ٍػكؿ الثػػاني :مىف ي

زبرة :الطَّْاـ ٍ ً
،ىبر،انظرَّ :
النياية في الغريب (.)9/3
كم ًة،
( )1الٍ ،
كجمْيا ي
ي
المجتىمع ىكال يك ى
ىي
( )2مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب اإليمػػاف ،بػػاب :قػػكؿ ال انبػػي « :مػػف غشػػنا فمػػيس منػػا/99/1( ،رقػػـ ،)102
اعي ىؿ ٍب ًف جْلى ور ،قىػا ىؿ ٍابػف مىزيػكب :ح َّػدثىىنا إً ػم ً
قاؿ :كح َّدثىنًي ي ٍحيى ٍبف مىيزكب ،كقيتىٍيبةي ،ك ٍابف ح ٍج ور ،ج ًميْا ع ٍف إً م ً
اعي يؿ،
ى ى
ى ى ى ى ي ي
ىى
ي
ىٍ
ى ى ي
ٍى
ى ن ى ٍى
ىف رسو َؿ ِ
ً
ا﵀  قاؿ " :الحديث".
قىا ىؿ :م ٍ
ىخىب ىرنًي ا ٍل ىْ ىبل يء ،ىع ٍف مىبًيو ،ىع ٍف مىبًي يى ىرٍي ىرةى  م َّ َ ُ
ىخىب ىرىنػا
 ،ىدقىةي ،م ٍ
( )3مخرجو البخارم في ،حيحو،كتاب البيكع ،باب كـ يجكز الخيار/64/3(،رقـ،)2107قاؿ :ىح َّدثىىنا ى
ىع ٍب يد الك َّى ً
ت ىن ًاف نْا ،ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ،ىع ًف َّ
النبي  ،قىا ىؿ :إً َّف «الحديث".
ت ىي ٍحىيى ٍب ىف ى ًْ ويد ،قىا ىؿ :ى ًم ٍْ ي
اب ،قىا ىؿ :ى ًم ٍْ ي
ى
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ىشرط ًف ً
ػار»
مجمػسً ،خ ىي نا
مجمػس ،فىًيَّنػوي ٍين ىْقػد ًفػي اٍل ىحػاؿ كينق ػي ًخ ىيػار اٍل ٍ
يو نلي ًخ ىيػار اٍل ٍ
مف الخيار يكػكف فػي إم ػاء الْقػد كنق ػو .في َّ
كمك ح م،لى البغا في تحقيقوٌ " :
ػتـ البيػعي
()1

إف اختػار اإلم ػاء لػػزـ البيػع كبطػؿ البيػػع الخيػار مكاف لػػـ يتلرقػا" ( ،)2كمػا كرد فػػي حػػديث
اح ٍد ِم ْنيما ِب ِ
الرجالَ ِف ،فَ ُكؿ و ِ
الخ َي ِ
ار
ابف عمر أيضاً عف رسوؿ ا﵀  قاؿ « «إِ َذا تََب َاي َع ا ُ
َ
َُ
ِ
ِ
الب ْيػعُ،
َح ُد ُى َما َ
ػب َ
اآلخ َر ،فَتََب َاي َعا َعمَى َذل َؾ ،فَقَ ْد َو َج َ
يعا ،أ َْو ُي َخي ُر أ َ
َما لَ ْـ َيتَفَارقَاَ ،و َكا َنا َجم ً
ِ ِ
الب ْيعُ " ( )3كفيو المرابحة
َوِا ْف تَفَارقَا َب ْع َد أ ْ
ب َ
الب ْي َع ،فَقَ ْد َو َج َ
َف َيتََب َاي َعا َولَ ْـ َيتُْر ْؾ َواح ٌد م ْن ُي َما َ
المباركػػة الػػذم ي ػ دم إلػػى اال ػػتقرار اللكػػرم كتح،ػػينو فػػي التَّْامػػؿ مػػع الم ػػمميف كغيػػر
الم مميف.

ح،ف رسوؿ ا﵀  فكر الم مـ مػف ال َّػدناءة،كالتَّكاكؿ ،فحثػو عمػى الْمػؿ كلػك بالقميػؿ،
ح -كقد ٌ
ِ
ِ ِ
س ِ
ػر
امػا قَػطَ ،خ ْي ًا
َح ٌػد َ
وؿ الما ِػو  ،قَ َ
ػاؿَ « :مػا أَ َك َػؿ أ َ
قاؿ الم ْق َداـ بف َم ْعد َي ْك ُرب َ ،ع ْف َر ُ
ط َع ً
اف َييْ ُك ُؿ ِم ْف َع َم ِؿ َي ِد ِه» (.)4
َف َييْ ُك َؿ ِم ْف َع َم ِؿ َي ِد ِهَ ،وِا اف َن ِب اي الما ِو َد ُاوَد َعمَ ْي ِو ال ا
ِم ْف أ ْ
سالَ ُـَ ،ك َ
خ -مزاؿ فكػرة التَّ ػكؿ فػي الم ػػمـ ال َّػكم ،كذلػؾ بالْلػػة ،كاال ػتغناء بػالل تْػػالى عمػف ػكاه ،كقػػد
ِ
الي ِد الس ْفمَى،
كرد مف حديث َح ِك ِيـ ْب ِف ِح َزٍاـ َ ،ع ِف ال انبي  قَ َ
الع ْم َيا َخ ْيٌر م َف َ
اؿَ « :
الي ُد ُ
ِ
و ْاب َدأْ ِبم ْف تَعو ُؿ ،و َخ ْير ال ا ِ
سػتَ ْغ ِف
سػتَ ْع ِف ْ
ػو الما ُ
ؼ ُي ِعفا ُ
ػوَ ،و َم ْػف َي ْ
ص َدقَة َع ْػف ظَ ْي ِػر غ ًنػىَ ،و َم ْػف َي ْ
َ ُ
َ
َ ُ
() 6
()5
ي ْغ ِنػ ِ
ػػو» ، .فاليػػد الْميػػا ىػػي التَّ ػي تْطػػي كتنلػػؽ ،كاليػػد ال ز ػلمى ىػػي ال ػػائمة فػػيف
ػػو الماػ ُ
ُ
ي ػػتْلؼ فينػػو يطمػػب الْلػػة كىػػي الكػػؼ عػػف الح ػراـ كعػػف ػ اؿ ا َّلن ػاس .مكاف ي ػػتغف يطمػػب
الغنى مف الل بحانو تْالى ال مف َّ
الناس.)7( .

( )1انظر :عمدة القارم لمْيني (.)226/11
( )2انظر :حكاشي ،حيح البخارم ( ،)64/3بتحقيؽ :م،طلى البغا.

( )4مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب البيػػكع ،بػػاب إذا خيػػر محػػدىـ بْػػد البيػػع /64/3( ،رقػػـ ،)2112قاؿ :ىحػ َّػدثىىنا
ث ،ىع ٍف ىن ًاف وع ،ىع ًف ٍاب ًف يعمر ر ً ي المَّوي ىع ٍنيما ،ىع ٍف ر ً
كؿ المَّ ًو  ،مَّىنوي قىا ىؿ " :الحديث"
قيتىٍيىبةي ،ىح َّدثىىنا المٍَّي ي
ىي
يى
ىى ى ى
( )4مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب البيكع ،بػاب ك ػب الرجػؿ كعمػؿ مػف يػده مف يأكػؿ مػف عمػؿ يػده مػف ك ػبو
َّ ً ً
كن ىس ،ىع ٍػف ثى ٍػكور ،ىع ٍػف ىخالً ًػد
يـ ٍب يف يمك ى ى ،م ٍ
ىخىب ىرىنا ًعي ى ى ٍب يف يي ي
كنتيجة ،نع يده/57/3( ،رقـ ،)2072قاؿ :ىحدثىىنا إ ٍب ىراى ي
ً ً
س ِ
وؿ الما ِو  " :،الحديث"
ٍب ًف ىم ٍْ ىد ى
اف ،ىع ًف الم ٍق ىداـ بف مْد  ،قاؿ َر ُ
( )5مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػاب الزكػػاة ،بػػاب ال ،ػػدقة إال عػػف ظيػػر غنػػى (/112/2رقػػـ  ،)1427قػػاؿ:
حػ َّػدثىىنا مك ػػى ٍبػػف إً ػػم ً
ػب ،ىحػ َّػدثىىنا ًى ىشػػاـ ،ىعػ ٍػف مىبًيػ ًػو ،ىعػ ٍػف ىح ًكػ ً
ػيـ ٍبػ ًػف ًحػ ىػزواـ  ،ىعػ ًػف َّ
ػاؿ" :
النبػػي  قىػ ى
اعي ىؿ ،ىحػ َّػدثىىنا يك ىى ٍيػ ه
ى
ي ى
ه
ي ٍى
الحديث".
( )6شرح ،حيح البخارم البف بطاؿ (.)428/3

()7انظر :حكاشي ،حيح البخارم ( ،)112/2بتحقيؽ :م،طلى البغا.
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الم ْطمَب ال َخ ِ
امس :الحصانة الفكرية السياسية.
ّ ُ

ألف الْام ػػؿ اللك ػػرم ى ػػك المحػ ػرؾ األكؿ لم يا ػ ػات المجتمْي ػػة َّ
َّ
الداخمي ػػة لممجتم ػػع الم ػػمـ،

كالخارجية مع غير الم مميف ،كفي ظؿ حرص معػداء اإل ػبلـ كمىمػو فػي ميػداف اللكػر عمػى احػتبلؿ

عػػالـ األفكػػار فػػي ممتنػػا ،بنشػػرىا مفكػػار غيػػر مليػػدة فييػػا المغػػك كأشػػْار الغػػزؿ كالق،ػػص الجن ػػي
كاألدب الْارم ...كما إلى ذلؾ،ألنيـ يْممكف م َّف األمة التَّي تنتشر فييا ىذه األفكػار اللا ػدة ت،ػبح

يغثاء تدكر بيا ال زدكامات ال يا ية الْالمية كمػا يشػاءكف ،فػبل تممػؾ نل ػيا عػف ىػذا ال َّػدكراف كال تيقػدر
نتائ كجكدىا في ىذا المكاف التَّي تدكر فيػو ،كىػذا مػا مخبػر بػو رسػوؿ ا﵀  كحػذرنا منػو كمػا كرد
ِ
اعى ْاألَ َكمَػ ُة
في حديث ثوباف  عف رسوؿ ا﵀  قَ َ
ُم ُػـ أ ْ
اعى َعمَ ْػي ُك ْـ َك َمػا تَ َػد َ
َف تَ َػد َ
ػاؿُ « :يوشػ ُؾ ْاأل َ
ػاؿ« :ب ْػؿ أَ ْنػتُـ يوم ِئ ٍػذ َك ِثيػر ،ولَ ِكػ ان ُكـ ُغثَػاء َك ُغثَ ِ
ٍِ
ػاء
ص َع ِت َيا ،فَقَ َ
اؿ قَ ِائ ٌؿَ :و ِم ْف ِقما ٍة َن ْح ُ
ػف َي ْو َمئػذ قَ َ َ
إِلَى قَ ْ
ٌ
ٌ َ
ْ
ْ َْ َ
س ْي ِؿ ،ولَي ْن َػزع اف الما ُ ِ
ص ُػد ِ
ػاؿ
ػو ِفػي ُقمُػوِب ُك ُـ ا ْل َػو ْى َف» ،فَقَ َ
ور َع ُػدو ُك ُـ ا ْل َم َي َابػ َة ِمػ ْن ُك ْـَ ،ولَ َي ْق ِػذفَ اف الما ُ
ال ا َ َ َ
ػو م ْػف ُ
اؿ« :حب الد ْنيا ،و َكر ِ
قَ ِائ ٌؿ :يا رس َ ِ
اى َي ُة ا ْل َم ْو ِت» (.)1
وؿ الماوَ ،و َما ا ْل َو ْى ُف قَ َ ُ
َ َ ُ
َ َ َ
لذلؾ كما رميت فيف المحددات َّ
النبكية في التَّح،يف اللكرم ال يا ي تنطمؽ مف:

( )3مخرجو مبك داكد في ننو ،كتاب ،باب في تداعي األمػـ عمػى اإل ػبلـ/297/2( ،رقػـ ،)4297قػاؿ :ىح َّػدثىىنا ىع ٍب يػد
ً ً
يـ الد ىم ٍشػ ًػق زي ،ىحػ َّػدثىىنا بً ٍشػ يػر ٍبػ يػف ىب ٍكر ،ىحػ َّػدثىىنا عبػػد الػػرحمف يػػف يزيػػد ٍبػ يػف ىجػػابً ور ،ىحػ َّػدثىنًي ميىبػػك ىع ٍبػ ًػد ال َّ ػ ىػبلًـ
الػ َّػر ٍح ىم ًف ٍبػ يػف إ ٍبػ ىػراى ى
اف  مكلى رسوؿ ا﵀  قكؿ ال انبي  " :الحديث".
،الح بف ر تـ ،ىع ٍف ثىٍكىب ى
تخريج الحديث:
مخرجو محمد في م نده ( /82/27رقػـ )22397بملظػو ،كالطب ارنػي فػي م ػند َّ
الشػامييف ( ،)600كفػي المْجػـ الكبيػر
الرحمف بف يزيد بػف
( /102/2رقـ  )14522بنحكه ،كالبغكم في شرح ال زنة ( /401/2رقـ  )4224مف طريؽ عبد َّ
الرحبػى ككبلىمػا (عبػد
جابر بمثمو ،كمبك ينْيـ في حميػة األكليػاء ( )182 /1بملظػو ،ثبلثػتيـ مػف طريػؽ مبػي م ػماء َّ
الرحمف كمبك م ماء) عف ثكباف  بو.
َّ
والحكـ عمى اإلسناد :ضعيؼ َّ
ألف فيو الراكم:
 صال بف رستـ الياشمي ،موالىـ ،الدمشقي.ابف ًحبَّاف ًفي كتاب "الثقات" ،ىكذكره مبك يزٍرىعة الدمشقي في الطَّبقة
حيث قاؿ عنو مبك حاتـ :مجيكؿ ال نْرفو ،كذكره ي
َّ
الثَّانية مف تابْي مىؿ َّ
ابف حجر :مجيكؿ ،قمت :م تكر.
الشاـ ،كقاؿ الذىبي :كثؽ ،كقاؿ ي
انظر :الجػرح كالتَّْػديؿ البػف مبػي حػاتـ ،الكاشػؼ ( ،)495/1تيػذيب الكمػاؿ ( ،)46/13التَّقريػب ( ) 272/1تيػذيب
التَّيذيب ( ،)390/4كقاؿ األلباني" :إ ناد ال بأس بو في المتابْات " في م مة األحاديث ال،حيحة ( /674/2رقـ
،)985كقاؿ األرن كط" :ح ف الحديث " في تْميقو عمى نف مبي داكد (.)4297
الرحبي -كما بينت في التخري الػذم كثقػو بػف حجػر
ويرتقي إلى الحسف لغيره فقد تابع ،الح بف ر تـ ،أبو أسماء ا
في التَّقريب (.)426/1

57

الغَصْلُ الثَّاني

افَـي افـبقيي
أكقاع احلصوكي افػؽريي ،ووشوئؾفو ومتطؾبوت تـظقؿفوِ ،ف م

أنواع الحصانظ

أف رسػػػوؿ ا﵀  جْػػؿ التَّح،ػػيف اللكػػرم ال يا ػػي داخػػؿ المجتمػػع الم ػػمـ
ػػد األوؿ :ا
صػ ُ
الم ْق َ
َ
مك ،ػػكفة ب ػػيبراز التَّح ػػديات ال َّ يا ػػية ،كمْالجتي ػػا بط ػػرؽ مح ،ػػنة ت ػػمف ال َّ ػ ػبلمة المجتمْي ػػة م ػػف

خبلؿ:

مَّ -
مف رسوؿ ا﵀  ممر بأف يككف المجتمع الم مـ كمو ،كممة اإل بلـ تحت حاكـ كاحد ،كقػد
ِ
كرد مػػف حػػديث أَِب ػو س ِػػع ٍ
ػع لِ َخمِيفَتَ ْػػي ِف،
ػػاؿ :قَػ َ
يد ا ْل ُخػ ْػد ِري  ،قَ َ
سػػو ُؿ ا﵀ « :إِ َذا ُبوِيػ َ
ػاؿ َر ُ
َ
()1
فَاقْتُمُوا ْاآل َخ َر ِم ْن ُي َما»  ،حيػث تبػرز األىميػة فػي كجػكد حػاكـ كاحػد ألمػة كاحػدة بتح،ػيف
اللكر بحرمانو مف التَّشتت ،كالتَّلرقة كاالنشغاؿ فيمػا ىػك خيػر يرتقػى بػالمجتمع الم ػمـ دكف
تأخير بدالن مف تشتيت اللكر في التَّْ،ب ،كالخبلفات بيف حاكـ كحاكـ.

بَّ -
مف ال انبي ك َّػح مػا عمػى المػرء الم ػمـ مػف حقػكؽ ككاجبػات ػكاء كػاف عمػى رمس الحكػـ
ػو
(الخميلة مك الحاكـ) مك فػردان محككمػان ،فعػف ابػف عمػر رضػي ا﵀ عنيمػاَ ،ع ِف ال انبػي  أَان ُ
ػػو ،فَػ ْ ِ
اع ،و ُكم ُكػػـ مسػ ُػئو ٌؿ عػ ْػف رِعي ِات ِ
ير الاػ ِػذي َعمَػػى ال ان ػ ِ
اعَ ،و ُى َػػو
اس َر ٍ
قَػ َ
ػاؿ« :أََال ُكم ُكػ ْػـ َر ٍ َ ْ َ ْ
ػاألَم ُ
َ َ
ػرَةُ ر ِ
ِِ
اع َيػ ٌة َعمَػى
الر ُج ُؿ َر ٍ
س ُئو ٌؿ َع ْف َرِعي ِات ِوَ ،و ا
اع َعمَػى أ ْ
َى ِػؿ َب ْيتػوَ ،و ُى َػو َم ْ
َم ْ
س ُػئو ٌؿ َعػ ْن ُي ْـَ ،وا ْل َم ْأ َ
اؿ ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ػو ،أََال
س ُئولَ ٌة َع ْن ُي ْـَ ،وا ْل َع ْب ُد َر ٍ
س ُػئو ٌؿ َع ْن ُ
سػيده َو ُى َػو َم ْ
َب ْيت َب ْعم َيا َو َولَدهَ ،و ِى َي َم ْ
اع َعمَى َم ِ َ
ِ ِ (. )2
س ُئو ٌؿ َع ْف َرِعياتو»
فَ ُكم ُك ْـ َر ٍ
اعَ ،و ُكم ُك ْـ َم ْ

تَّ -
 ،يؿ في اتخاذ الق اررات ال يا ية ،كخ،ك،ان الكبرل دكف
مف رسوؿ ا﵀  جْؿ الكممة اللى ٍ
الرعيػػة مػػف خػػبلؿ فػػرض حكػػـ ال زش ػكرل كذلػػؾ فػػي قَػ ْػو ِؿ ا﵀
انل ػراد م ػف الحػػاكـ مك محػػد مػػف َّ
قرى َُ ْقـ َُف ْؿ] [الشكرلَ [ ،]38 :و َص ِ
وو ْر ُه ْؿ ِِف إَ ْم ِر] [الؿ عمراف،]59 :
تَ َعالَىَ [ :و َأ ْم ُر ُه ْؿ ُص َ

كقد رمينا ال انبي  يمارس ال زشكرل في كػؿ غزكاتػو ،كفػي الكثيػر مػف شػئكف الم ػمميف ،ولقػد
أف ال انبػي  شػاور أَصػحاب ُو فػي يػوـ أُح ٍػد ِفػي المقَ ِ
ػاـ
قاؿ اإلماـ البخاري في صػحيحوّ :
َْ ُ
ْ ََ
ُ

ً
ػب
كح َّػدثىني ىك ٍى ي
( )1مخرجو م مـ في ،حيحو :كتاب األمارة ،بػاب إذا بكيػع لخميلتػيف/1480/3( ،رقػـ  )1853قػاؿ :ى
ً ً
ًو
ً
ً ً
ً
ػاؿ
ػاؿ :قىػ ى
م  ،قىػ ى
ٍبػ يػف ىبقَّيػةى ا ٍل ىكا ػػط زي ،ىحػ َّػدثىىنا ىخالػ يػد ٍبػ يػف ىع ٍبػػد الل ،ىعػ ًػف ا ٍل يج ىرٍيػ ًػرم ،ىعػ ٍػف مىبًػػي ىن ٍ ػ ىػرةى ،ىعػ ٍػف مىبًػػي ى ػػْيد ا ٍل يخػ ٍػد ًر ٌ
رسو ُؿ ِ
ا﵀  " :الحديث".
َ ُ
ػاب :الْ ٍبػ يػد ار وع ًفػػي مػ ً
ػاؿ ى ػػي ًد ًه ،ىكالى
( )2مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب فػػي اال ػػتقراض كالحجػػر ك التَّلمػػيس ،ىبػ ه ى ى
ى
ًً
ب ،ىع ًػف ز
الي ىم ً
ىخىب ىرنًػي ى ػالً يـ ٍب يػف
الزٍى ًػرم ،قىػا ىؿ :م ٍ
ػاف ،م ٍ
ىخىب ىرىنػا يش ىػْ ٍي ه
ىي ٍْ ىم يؿ إً َّال بًًي ٍذنو/120/3( ،رقـ  ،)2409قاؿ :ىح َّدثىىنا ميىبك ى
ً
َّ
ً
ً َّ ً
ً َّ ً
سو َؿ الما ِو  ىيقيك يؿ " :الحديث".
ىع ٍبد المو ،ىع ٍف ىع ٍبد المو ٍب ًف يع ىم ىر ىر ىي الموي ىع ٍنيي ىما ،مَّىنوي :ى م ىع َر ُ
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()1
ِ
ِ
الع ْزِـ،
َوال ُخ ُر ِ
وج ،فَ َأر َْوا لَ ُو ال ُخ ُر َ
ْمتَ ُو َو َع َزَـ قَالُوا :أَق ْـَ ،فمَ ْـ َيم ْؿ إِلَ ْي ِي ْـ َب ْع َد َ
وجَ ،فمَ اما لَ ِب َ
س َأل َ
ِ ِ
ض ُع َيا َحتاى َي ْح ُك َـ الما ُو،)2("...
َوقَ َ
ْمتَ ُو فَ َي َ
اؿ« :الَ َي ْن َبغي ل َن ِبي َي ْم َب ُ
س َأل َ

كقػد تْػػددت المكاقػػؼ َّ
النبكيػػة فػي التَّشػػاكر مػػع م،ػػحابو كمػارس بْػػده م،ػػحابو ال زشػكرل عمػػى

ي َّنة رسوؿ ا﵀  ،كىذا لو داللة عمػى انتْػاش الْقػؿ الم ػمـ كح،ػانتو مػف اآلراء التَّػي ت،ػدر مػف
شػػخص كاحػػد الػػذم يمكػػف مف يتػػأثر فك ػره بمػػا يخػػالؼ م،ػػمحة الم ػػمميف ،كذلػػؾ الت،ػػاؼ الْقػػؿ
البشرم بالق،كر كعدـ اإلدراؾ التَّاـ الكاعي بكؿ ما يجرم عمى األرض.

ثَّ -
مف ال انبػػي  جْػػؿ مػػف مركػػاف بيْػػة الحػػاكـ ال َّ ػمع كالطَّاعػػة ،كىػػذا لػػو إيجابيػػات قكيػػة فػػي
ح،انة تلكير الم مميف ككحدتيـ مػف مم مػ ثرات خارجيػة ليػا دكر عمػى القػ اررات ال يا ػية
ػاؿُ :ك انػا
التَّي تخالؼ الم،محة الْامة لممجتمع الم ػمـ ،فمف حديث َع ْب ِد الما ِو ْب ِف ُع َم َر ،قَ َ
ِ
سم ِع والطا ِ
إِ َذا بايع َنا رس َ ِ
استَطَ ْعتُ ْـ» (.)3
َ
يما ْ
وؿ الماو َ عمَى ال ا ْ َ
َ َْ َ ُ
اعةَ ،يقُو ُؿ لَ َنا« :ف َ
ذـ ر ػػكؿ الل  مم ػره ً
كعاق ىبتػػو ،فمػػف
كمػػف خػػرج عػػف الطَّاعػػة بْػػد بيْتػػة الحػػاكـ فقػػد َّ
ػف الطا ِ
اعػ َة
حديث أبي ُى َرْي َرةَ َ ،ع ِف ال انبي  أَان ُو قَ َ
ػار َ
ػاؿَ « :م ْػف َخ َػر َج ِم َ
ؽ ا ْل َج َم َ
َ
اعػةَ ،وفَ َ
ات ِميتَ ًة ج ِ
اىمِ اي ًة "" (.)4
اتَ ،م َ
فَ َم َ
َ

ال،ػ ػحابي عب ػػد الل ب ػػف عم ػػر تنلي ػػذه م ػػا مم ػػر ب ػػو رسػػػوؿ ا﵀  ف ػػي ال َّ ػ ػمع
كق ػػد كرد ع ػػف َّ
اؿ :لَ اما بايع ال انػاس ع ْب َػد ِ ِ
كالطَّاعػة فعف َع ْب ُد الما ِو ْب ُف ِدي َن ٍ
ػف ُع َم َػر:
ار ،قَ َ
ػب إِلَ ْي ِػو َع ْب ُػد الما ِػو ْب ُ
الممػؾ َكتَ َ
ُ َ
َََ
َ

(َّ )1
الحربٌ :مداتيو ،ىكقى ٍد ييتٍرؾ ا ٍليى ٍم يز تىخليلانَّ .
النياية في الغريب
الؤل ىٍمة ىم ٍيمكزة :الد ٍرع .ىكًقي ىؿ :ال بلح .كىأل ىٍمةي ى
(.)220/4
[و َ ْي ُ ُ ِْ ُش َرى َب ْينَ ُ ِْ
اب قى ٍك ًؿ المَّ ًو تى ىْالىىَ :
( )2انظر، :حيح البخارم ،كتاب االعت،اـ بالكتاب كال زنة ،مقدمة ىب ي
[و َش ِ
[ َّ
الْ ٍػزًـ ىكالتَّىبػي ً
مو ْر ُ ِْ ِ األَ ْي ِ [الؿ عمػراف « ]159 :ىكم َّ
زف لًقى ٍكلً ًػو»َ [ :فرِِ َذا ََََ ْير َ
الشػكرلَ ،]38 :
ػاكىرةى قىٍبػ ىؿ ى
ىف ي
الم ىش ى
الر ي ك يؿ  لى ٍـ ىي يك ٍف لًىب ىش ور التَّقى زد يـ ىعمىى المَّ ًو ىكىر ي كلً ًو» (.)122/9
َف َا َ ك َّْل َ َََل امخَِّ [الؿ عمراف« ]159 :فىًي ىذا ىع ىزىـ َّ

( )3مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتػاب البيْػة ،بػاب كيػؼ يبػايع َّ
النػاس االمػاـ /77/9( ،رقػـ  ،)7202قػاؿ :ىح َّػدثىىنا
ً
ً َّ ً ً
ً َّ ً ً ً و
ػاؿ :يكَّنػا إً ىذا
ؼ ،مى ٍخىب ىرىنا ىمالً ه
ػي المَّػوي ىع ٍنيي ىمػا ،قى ى
ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ييك ي ى
ؾ ،ىع ٍػف ىع ٍبػد المػو ٍبػف د ىينػار ،ىع ٍػف ىع ٍبػد المػو ٍبػف يع ىم ىػر ىر ى
سو َؿ الماو " :الحديث".
ىب ىاي ٍْىنا َر ُ
اب ٍاأل ٍىم ًر بًمييز ً
اع ًة ًع ٍن ىد ظييي ً
كر ا ٍلًلتى ًف كتحذير الدعاة إلى الكلػر
كـ ا ٍل ىج ىم ى
( )4مخرجو م مـ في ،حيحو ،كتاب اإلمارة ،ىب ي
ؤلف ٍب يف ىج ًر و
اف ٍب يف فىزرك ىخ ،ىح َّدثىىنا ىج ًر هير ىي ٍْنًي ٍاب ىف ىح ًازوـ ،ىح َّدثىىنا ىغ ٍي َّ
ير ،ىع ٍػف مىبًػي
(/1475/3رقـ  )1848قاؿ :ىح َّدثىىنا ىش ٍيىب ي
قىٍي ً
اح ،ىع ٍف مىبًي يى ىرٍي ىرةى  ،ىع ًف ال انبي  مَّىنوي قىا ىؿ« :الحديث".
س ٍب ًف ًرىي و
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سػم ِع والطااع ِػة لِع ْب ِػد الما ِػو ع ْب ِػد الممِ ِػؾ أ ِ
ِ
إِلَػى ع ْب ِػد الما ِػو ع ْب ِػد الممِ ِػؾ أ ِ
َم ِ
َميػ ِػر
الم ْػؤ ِم ِن َ
َ
َ
َ
َ َ
يف «إِنػي أُقػر ِبال ا ْ َ
َ
يػر ُ
َ
()1
يف عمَى س ان ِة الما ِو وس ان ِة ر ِ ِ ِ
ِ
تَ ،وِا اف َب ِن اي قَ ْد أَقَروا ِب َذلِ َؾ» .
استَ َ
ط ْع ُ
الم ْؤ ِمن َ َ
يما ْ
َ ُ َ ُ
ُ
سولو ،ف َ
ُ
ص ػف رسػػوؿ ا﵀  فكػػر األمػػة مػػف السياسػػات الخارجيػػة مػػع الػػدوؿ غيػػر
صػ ُػد الثّػػاني :قػػد ح ا
الم ْق َ
َ
المسممة الم ثرة عمى بلمة كجكدىا ،كتقدميا كثأثيرىا عمى البشػرية جمْػاء مػف خػبلؿ مػا تك،ػمت
إلييا مف المحددات َّ
النبكية التَّالية:
م-

مثارت قكانيف الْقيدة في التَّْامؿ ال يا ي مع غير الم مميف مف المشركيف كالممحديف
كالييكد ك َّ
الن،ارل ،فح،نيا رسوؿ ا﵀



بْقيدة الكالء كالبراء كالتَّي ليا منْتيا في

ا تبْاد ما ي ثر عمى الْقؿ الم مـ في المْامبلت ،كال يا ات الخارجية ،كالملاك ات مع

س ِ
ً
ب
َح ا
وؿ ا﵀  أَان ُو قَ َ
اؿَ « :م ْف أ َ
امةى َ ،ع ْف َر ُ
يم ى
غير الم مميف ،كما كرد مف حديث مىبي م ى
ِِ ِ
ِِ
اف»( )2و َع ْف أََن ِ
استَ ْك َم َؿ ِْ
س ْب ِف َمالِ ٍؾ
لِما ِوَ ،وأ َْب َغ َ
يم َ
ض لِما ِوَ ،وأ ْ
َعطَى لماوَ ،و َم َن َع لماو فَقَد ْ
اإل َ
ث م ْف ُك اف ِف ِ
يو َو َج َد َحالَ َوةَ ِ
يم ِ
سولُ ُو
َ ،ع ِف ال انبي  قَ َ
اف :أ ْ
َف َي ُك َ
وف الما ُو َو َر ُ
اإل َ
اؿ " :ثَالَ ٌ َ
ود ِفي ال ُك ْف ِر َك َما
َف ُي ِح ا
َح ا
َف َي ْك َرهَ أ ْ
الم ْرَء الَ ُي ِحب ُو إِاال لِما ِوَ ،وأ ْ
اى َماَ ،وأ ْ
ب إِلَ ْي ِو ِم اما ِس َو ُ
َف َي ُع َ
أَ
ب َ
()3
ؼ ِفي ال ان ِ
ار"
َف ُي ْق َذ َ
َي ْك َرهُ أ ْ
( )1مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب البيْػة ،كتػاب كيػؼ يبػايع َّ
النػاس اإلمػاـ/78/9( ،رقػـ  ،)7205قػاؿ :ىح َّػدثىىنا
عمرك ٍبف عمً ٍّي ،ح َّدثىىنا ي ٍحيى ،ع ٍف ٍلياف ،قىا ىؿ :ح َّدثىنًي ع ٍب يد المَّ ًو ٍبف ًد ىين وار ،قىا ىؿ :لى َّما بايع الَّناس ع ٍب ىد ً ً
ب إًلىٍي ًو
الممؾ ىكتى ى
ىىى ي ى
ى
ى
ى ى ى
ى ٍي ي ى
ي
ى يى ى
ى
ً
ً َّ ً ً
َّ ً
ً
الممً ًؾ م ًىم ً
يف "األثر الكارد"
الم ٍ ًمن ى
ير ي
ىع ٍب يد المو ٍب يف يع ىم ىر :إلىى ىع ٍبد المو ىع ٍبد ى

( )2مخرجػػو مبػػك داكد فػػي ػػننو ،كتػػاب اإليمػػاف ،بػػاب الػػدليؿ عمػػى زيػػادة اإليمػػاف كنق،ػػانو/220/4( ،رقػػـ ،)4681
ً
ً
كر ،ىع ٍف ىي ٍحىيى ٍب ًف ا ٍل ىح ًار ًث ،ىع ًف ا ٍلقىا ً ًـ بف عبد الرحمف
قاؿ :ىح َّدثىىنا يم ى َّم يؿ ٍب يف ا ٍللى ٍ ؿ ،ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف يش ىْ ٍيب ٍب ًف ىش ياب ى
ً
امةى  عف رسوؿ ا﵀ " :الحديث".
يم ى
الدمشقى ،ىع ٍف مىبي م ى

تخريج الحديث:

مخرجػو مبػك يْمػى فػي م ػنده (/68/3رقػـ  ،)1500كالطب ارنػػي فػي المْجػـ األك ػػط (/41/9رقػـ  ،)9083كمي ػان فػػي
م ػػند َّ
الشػامييف (/324/4رقػػـ  ،)3447كالحػػاكـ فػػي م ػػتدركو ( /178/2رقػػـ  ،)2694كالبييقػػي فػػي شػػْب اإليمػػاف
(/105/1رقـ  )15كميـ بملظو ،كمي ان مخرجو الطبراني في المْجـ الكبير (/177/8رقـ  )7737بنحػكه كفيػو زيػادة،
م ،كمخرجػو ابػف بطػة فػي اإلبانػة الكبػرل (/657/2رقػـ  )845بملظػو مػف
جمبْيـ مف طريؽ ىي ٍحىيى ٍب يف ا ٍل ىح ًار ًث الذ ىم ًار ز
طريؽ يزيد بف جابر كبلىما (يحيى كيزيد )عف القا ـ بو .

والحكـ عمى االسػناد :صػحي لذاتػو َّ
ألف كػؿ ركاتػو ثقػات ،كقػاؿ الحػاكـ ،" :ػحيح عمػى شػرط البخػارم كم ػمـ" فػي

م تدركو ( ،)28178كرمز ال يكطي إلى ،حتو في الجامع ال،غير (/304/2رقـ  ،)8308ك،ححو األلباني في
م مة األحاديث ال،حيحو ( /728/1رقـ  ،)380كقاؿ األرن كط، :حيح مْمقان عميو في نف مبي داكد (.)4681

 ،يؿ الثاني ،المبحث األكؿ ،المطمب الثاني (.)47
( )3بؽ تخري  ،اللى ٍ
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ب-

قاـ رسوؿ ا﵀



بتح،ف اللكر ال يا ي لمم مميف حينما يككنكف في حالة اال ت ْاؼ

كغي ػره ،ف ػػمح ليػػـ بيقامػػة التَّحاللػػات كالْيػػكد ال يا ػػية كالحلػػاظ عمييػػا كمػػا شػػيد ال انبػػي



الػرحمف بػف
يف في حالة قكة كممف لقكمو في طلكلتو ،كما ورد مف حػديث عبػد ا
حمؼ اٍل يمطىٌيبً ى
ػيف ،فَمػا أ ِ
َف
ُحػب أ ا
عوؼ عف رسوؿ ا﵀  قولوَ " :
وم ِتي ِح ْم َ
ش ِي ْد ُ
ؼ ا ْل ُمطَ اي ِب َ َ
الما َم َع ُع ُم َ
ت ُغ ً
ِ
ػػػو " ( ،)1كى ػػي ك ػػيمة ىام ػػة لمحل ػػاظ عم ػػى الكي ػػاف اإل ػػبلمي
ػػػر الػػػ ان َعِـَ ،وأَنػػػي أَ ْن ُكثُ ُ
لػػػي ُح ْم َ
ككجكده ،كبالتَّالي يت ع األفؽ ال يا ي لمْقمية الم ممة بدالن مف

ػيقو ك ػجره الػذم يمكػف

مف ي دم إلى إيجاد األفكػار غيػر الح،ػينة بشػتى الك ػائؿ ،كاأل ػاليب التَّػي ينشػئيا معػداء

أـ ت َْأر َ
اإل بلـ لي،رفكا الم مميف عف دينيـ كيككنػكا عمػى نيجيػـ ،قػاؿ ا﵀ تعػالىَ ﴿ :و َف ْ
َظـ َ
أً َأ ْه َأق َاء ُه ْؿ َُ ْعأدَ
ْؽ ا ْف َق ُفق ُد َو َٓ افـ َص َورى َحتك تَتبِ َع ِمؾت َُف ْؿ ُؿ ْؾ إِن ُهدَ ى اهللِ ُه َق ُْاْلأدَ ى َو َفأاِ ِـ ات َب ْع َ

ؽ ِمـ اهللِ ِمـ و ِي و َٓ ك ِ
ِ
ِ
ِ
َص ٍر ﴾ [البقرة.]12 :
ْ َ ٍّ َ
وء َك م َـ ا ْفع ْؾ ِؿ َمو َف َ َ
افذي َج َ

سادس :الحصانة الفكرية اإلعالمية.
ب ال ا
الم ْطمَ ُ
َ

ممػػا الشػػؾ فيػػو َّ
ػبلـ فػػي ىػػذا الْ،ػػر قػػكة م ػ ثرة ك ػػبلح فاعػػؿ ،كقػػد ك،ػػؿ بك ػػائمو
مف اإلعػ ى
المتْددة ال َّ مْية ،كالب،رية ،كالمقركءة إلى انتشار مذىؿ ،حتى بات لو دكر في ح اب الراء َّ
النػاس
كتكجيو مفكػارىـ ،كقػد م،ػبح مكمػبلن لمشػكار المدر ػة كاأل ػرة ،لػذلؾ ػنجد َّ
مف مكطنػو فػي التَّح،ػيف

ً
اؽ
ػح ى
( )1مخرجو عبد الل بف محمد عف مبيو في م نده/210/3( ،رقـ  ،)1676قاؿ :ىح َّدثىىنا إً ٍ ىػماعي يؿ ،ىح َّػدثىىنا ٍاب يػف إً ٍ ى
الر ْحم ِف ْب ِف عو ٍ
ِ
ًً
ً
الر ٍح ىم ًف ،ىع ًف ز
ؼ  عػف رسػوؿ ا﵀ :
ىي ٍْنًي ىع ٍب ىد َّ
َْ
الزٍى ًرم ،ىع ٍف يم ىح َّمد ٍب ًف يجىب ٍي ور ،ىع ٍف مىبيوَ ،ع ْف عبد ا َ
" الحديث"

تخريج الحديث:

كمخرجػو البخػارم فػي األدب الملػرد ( ،)292/1كابػف مبػي عا،ػـ فػي اآلحػاد كالمثػاني (/175/1رقػـ  ،)221ك البػزار

ف ػػي م ػػنده ( ،)312/3كمب ػػك يْم ػػى ف ػػي م ػػنده (/157/2رق ػػـ  ،)846كاب ػػف حب ػػاف ف ػػي  ،ػػحيحو ( /216/10رق ػػـ
يث ً
ً
يح ًٍ
اإل ٍ ىػن ًاد ،ىكلى ٍػـ يي ىخرىجػاهي "كالبييقػي فػي
،ح ي
 ،)4373كالحاكـ في م تدركو (/239/2رقـ  )2870كقاؿ " :ىى ىذا ىحد ه ى
ال نف الكبرل ( ،)13077/366/6ككميـ مف طريؽ عبد الرحمف بف إ حاؽ بملظو بيذا اال ناد.
،ػ يؿ
واسناد الحديث :حسف لذاتو ،لكجكد الراكم َع ْبد ا
الر ْح َم ِف بف إسحاؽ ْبف َعبد ا﵀ المدني ،ػبؽ د ار ػتو فػي اللى ٍ
األكؿ ( ،)23كقػػاؿ عنػػو ابػػف حجػػر، :ػػدكؽ رمػػي بالقػػدر فػػػي التاقريػػػب ( ،)336/1قمػػػت :صػػػدوؽ،كقػػاؿ الػػذىبي:

،حيح في تمخي،و ( ،)2870كقػاؿ األرنػ كط " :إ ػناد ،ػحيح " فػي تْميقػو عمػى م ػند محمػد ( ،)1676ك،ػححو

األلباني في م مة األحاديث ال،حيحو (/524/4رقـ .)1900
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اللكػػرم ىػػاـ فػػي ر ػػـ مبلمػػح التَّكجيػػو ال َّ ػميـ الػػذم دعػػا إليػػو رسػػوؿ ا﵀  مػػف خػػبلؿ تػػأثيره عمػػى
اللئات المجتمْية المختملة.
كمع زخـ المكاد اإلعبلمية ،كك ائميا بات فكر الم مـ يبلحؽ طياتيا يتممس منيا ما تمنحػو

مراده كاء تمبيو شيكاتو كمىكائو اللارغة ،مكالْممية َّ
النافْة التَّي تْينو ليككف فردان منتجان فػي المجتمػع
الم مـ ،لذا نجد االىتماـ َّ
النبكم اإلعبلمي في تح،يف اللكر مف خبلؿ:
م -االىتماـ بالمادة اإلعبلمية الم ثرة باللكر جيدان كمتابْتيا.
مف رسوؿ ا﵀  اىتـ بالمادة اإلعبلمية التَّي يحبيا َّ
الناس ،كت ثر فييـ كالشْر
كفي ال زنة نجد ٌ
اؿ:
َخ َب َرهُ :أ ا
كالخطبة ،كامتدح الخير فييا كما كرد في حديث أ َُب اي ْب َف َك ْع ٍب  ،أ ْ
وؿ الما ِو  قَ َ
س َ
َف َر ُ
«إِ اف ِم َف الش ْع ِر ِح ْك َم ًة» ( ،)1كذـ فييا ما يدعك إلى الشر الذم يشغمو ليتلرغكا ليا كيترككا كاىا كما
ِ
ورد مف حديث ْاب ِف عمر ر ِ
َح ِد ُك ْـ قَ ْي ًحا
ض َي الما ُو َع ْن ُي َماَ ،ع ِف ال انبي  قَ َ
ئ َج ْو ُ
اؿَ« :أل ْ
ؼ أَ
َف َي ْمتَم َ
ُ ََ َ
()2
َخ ْير لَ ُو ِم ْف أ ْ ِ
ئ ِش ْع ًار»
َف َي ْمتَم َ
ٌ
ت،دير اإلعبلمييف الم ثريف مف الشْراء كالخطباء ككاف مكثرىـ في عيد رسوؿ ا﵀  مف
ب-
ي
َّ
ال،حابي ح َّ اف بف ثابت ،الذم مخذ يبث اللكر اإل بلمي كنبذ األ،ناـ كعبادتيا
الشباب منيـ َّ

اف
عبر ك ائميـ اإلعبلمية التَّي كانت متاحة النذاؾ ،كقد كرد مف جواب أبوىريرة حينما سيلو َح ا
س َ
ٍ
اف ،أ ِ
صِ
َج ْب َع ْف
ت ال انبي َ يقُو ُؿَ « :يا َح ا
ار ا
ستَ ْ
ش ِي ُده :أَ ْن ُ
س ِم ْع َ
س ُ
يَ ،ي ْ
ش ُد َؾ الما َوَ ،ى ْؿ َ
ْب َف ثَا ِبت األَ ْن َ
س ِ
وح القُ ُد ِ
اؿ أ َُبو ُى َرْي َرةََ :ن َع ْـ" ( ،)3كىذه ميزة نبكية لمتأثير
وؿ الما ِو  ،الما ُي اـ أَي ْدهُ ِب ُر ِ
س» قَ َ
َر ُ
ألف َّ
كالتَّح،يف َّ
الشباب كثي انر ما ي ثركف في مقرانيـ مكثر مف غيرىـ ،كىذه تْتبر مف مىـ ك ائؿ
التَّح،يف اللكرم اإلعبلمي .

ً
ً
ػكز ًم ػ ىػف َّ
الشػ ػ ٍْ ًر ىك َّ
ػاب ىم ػػا ىي يج ػ ي
الح ػ ىػداء ىك ىم ػػا يي ٍك ػ ىػرهي م ٍن ػػوي
الرىج ػ ًػز ىك ي
( )1مخرج ػػو البخ ػػارم ف ػػي  ،ػػحيحو ،كت ػػاب األدب ،ب ىب ػ ي
ب ،ىعػ ًػف ز
الي ىمػ ً
ىخىب ىرنًػػي ميىبػػك ىب ٍكػ ًػر ٍبػ يػف ىع ٍبػ ًػد الػ َّػر ٍح ىم ًف ،م َّ
ىف
الزٍىػ ًػرم ،قىػػا ىؿ :م ٍ
ػاف ،م ٍ
ىخىب ىرىنػػا يشػ ىػْ ٍي ه
(،)6145/34/8قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ميىبػػك ى
ػي ٍب ىػف ىك ٍْ و
ىخىب ىػرهي :م َّ
ىخىب ىػرهي :م َّ
ىخىب ىرهي :م َّ
ػوؿ
ىف ىع ٍب ىد َّ
ىف مىيب َّ
س َ
الر ٍح ىم ًف ٍب ىػف األى ٍ ىػكًد ٍب ًػف ىع ٍب ًػد ىي يغ ى
ػب  ،م ٍ
ػكث م ٍ
الح ىكًـ ،م ٍ
اف ٍب ىف ى
ىم ٍرىك ى
ىف َر ُ
الما ِو  قىا ىؿ " :الحديث"
ىف ي يكػػكف ى ً
ػاف َّ
ألن ى ػ ً
ػب ىعمىػػى ا َّ
الغال ى
( )2مخرجػو البخػػارم فػػي ،ػحيحو ،كتػػاب األدب ،ىبػ ي
ػاب ىمػا يي ٍكػ ىػرهي م ٍ ى ى
،ػ َّػدهي
الشػ ٍْ ير ،ىحتَّػػى ىي ي
ع ٍف ًذ ٍك ًر المَّ ًو ك ً
الف ( ،)6145/36/8قاؿَّ :
الْ ٍمًـ ىكالقي ٍر ً
ظمىػةي ،ىع ٍػف ى ػالًوـ ،ىع ًػف ٍاب ًػف
ىخىب ىرىنػا ىح ٍن ى
حدثىىنا يعىب ٍي يػد المَّ ًػو ٍب يػف يمك ى ػى ،م ٍ
ى
ى
يع ىم ىر  ،ىع ًف ال انبي  قىا ىؿ " :الحديث"
()3مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،بػػاب َّ
الي ىمػ ً
الح ىكػ يػـ ٍبػ يػف
ػاف ى
الشػػْر فػػي الم ػػجد/98/1(،رقػػـ ،)453/قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ميىبػػك ى
ؼ ،مىَّنو ًمع ح َّػاف ٍبػف ثىابً و
الر ٍحم ًف ٍب ًف عك و
ً
الزٍى ًرم ،قىا ىؿ :م ٍ ً
ب ،ىع ًف ز
ػت
ىن ًاف وع ،قىا ىؿ :م ٍ
ىخىب ىرىنا يش ىْ ٍي ه
ي ى ى ى ى ى
ىٍ
ىخىب ىرني ميىبك ى مى ىمةى ٍب يف ىع ٍبد َّ ى
ا َّ
ت ال انبي  ىيقيك يؿ« :الحديث".
ً ،ار َّ
م ،ىي ٍ تى ٍش ًي يد مىىبا يى ىرٍي ىرةى :م ٍىن يش يد ى
ؾ المَّوى ،ىى ٍؿ ى ًم ٍْ ى
ألن ى
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ال،حيح بالطزلكلة.
ت -كقد اىتـ بالغرس اإلعبلمي َّ
حيث َّ
إف الل ائيات كقنكات األطلاؿ التَّي م،بحت تمؤل البيكت ،فيي مف مكثر ما يمكف مف

يق ي عميو األطلاؿ مكقاتيـ ،حيث باتت المكجو للكر األطلاؿ الم مميف نحك الجذب لملكر
المخالؼ ،مف خبلؿ بث الر كـ المتحركة بشكؿ م تمر تظير فييا مشاىد االنحبلؿ األخبلقي،

كاأل اطير الخرافية التَّي تجْؿ فكر األطلاؿ يشطح بْيدان عف الكاقْية ،كمخاللان لْقائد ثابتة في
القرالف كال زنة َّ
النبكية كمشاىد تغييرات ككنية تحدث بلْؿ كممات ت،در مف دمية متحركة ،مك
بمشاىد تمغي اإليماف بالغيب ،كالْديد مف ىذه األفكار التَّي ز
تبث

مكميا عبر ىذه البرام

المخ،،ة ،كالتَّي ليا دكر في تغيير اللطرة ال َّ ميمة التَّي خمؽ َّ
الناس عمييا ،فمف حديث أَبي ُى َرْي َرةَ
ود إِاال يولَ ُد عمَى ِ
سو ُؿ الما ِو « :ما ِم ْف م ْولُ ٍ
الف ْط َرِة ،فَي ََب َواهُ ُي َيوَد ِان ِوَ ،وُي َنص َرِان ِو ،أ َْو
َ
ُ
،قاؿ :قاؿ َر ُ
َ
َ
ِ ِ ()1
سانو"
ُي َمج َ
فيذه الطلكلة التَّي اىتـ رسوؿ ا﵀



في تح،يف فكرىا ،كتأ يس بنيتيا عمى التَّكحيد

كالْقيدة ال َّ ميمة ،كدعكتيا إلى الحؽ كال،بلح كالخير ،فمف حديث أََن ٍ
اف ُغالَ ٌـ
س  ،قَ َ
اؿَ :ك َ
وده ،فَقَع َد ِع ْن َد أر ِ
َي ُي ِ
َسمِ ْـ» ،فَ َنظَ َر
ود ٌّ
ْس ِو ،فَقَ َ
ي َي ْخ ُد ُـ ال انبي  ،فَ َم ِر َ
اؿ لَ ُو« :أ ْ
ض ،فَيَتَاهُ ال انبي َ ي ُع ُ ُ َ
َ
ِ
إِلَى أَِب ِ
ِِ
الح ْم ُد لِما ِو
يو َو ُى َو ِع ْن َدهُ فَقَ َ
َسمَ َـ ،فَ َخ َر َج ال انبي َ و ُى َو َيقُو ُؿَ « :
اؿ لَ ُو :أَط ْع أ ََبا القَاسـ  ،فَي ْ
الاِذي أَ ْنقَ َذهُ ِم َف ال ان ِ
ار» ( ،)2لذلؾ َّ
تكجب عمى اإلعبلـ المرئي كغيره اإل بلمي ،المشاركة في تأ يس
القاعدة اللكرية ال َّ ميمة في اللطرة اإلن انية ،كفكر األطلاؿ المتكافقة مع الْدالة ،كالخير ،كالْقائد
اإل بلمية ال،حيحة ،مف خبلؿ مراعاة المبادئ َّ
النبكية الحري،ة عمى تح،يف مفكارىـ كفؽ برام

جادة ،ك،ائبة.

ً
ات ،ىى ٍؿ ي َّ
ض ىعمىػى
اب إً ىذا مى ٍ مى ىـ َّ
ال،بً زي فى ىم ى
،ػمى ىعمىٍيػو ،ىك ىى ٍػؿ يي ٍْ ىػر ي
( )1مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب الجنائز ،ىب ي
ي ى
ال،بًي ً
كن يس ،ىع ًف ز
َّ
ىخىب ىرنًي ميىبك ى مى ىمةى
الزٍى ًرم ،م ٍ
ىخىب ىرىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ،م ٍ
اف ،م ٍ
ىخىب ىرىنا يي ي
اإل ٍ بلى يـ )1359/95/2( ،قاؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب ىد ي
الر ٍح ىم ًف ،م َّ
سو ُؿ الما ِو " الحديث".
ٍب يف ىع ٍب ًد َّ
ىف مىىبا يى ىرٍي ىرةى  ،قىا ىؿ :قى ى
اؿ َر ُ
ً
ات ،ىى ٍؿ ي َّ
ض ىعمىػى
اب إً ىذا مى ٍ مى ىـ َّ
ال،بً زي فى ىم ى
،ػمى ىعمىٍيػو ،ىك ىى ٍػؿ يي ٍْ ىػر ي
( )2مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب الجنائز ،ىب ي
ي ى
ػاد ك ٍىػػك ٍابػػف ىزٍيػ وػد ،عػ ٍػف ثىابًػ و
ال،ػبًي ً
ػت ،ىعػ ٍػف
َّ
ى
اف ٍبػ يػف ىحػ ٍػر وب ،ىحػ َّػدثىىنا ىح َّمػ ه ى ى ي
اإل ٍ ػبلى يـ (/94/2رقػػـ  ،)1356/قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ي ػمىٍي ىم ي
مىىن و
س  ،عف رسوؿ ا﵀ " :الحديث" .
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سا ِبع :الحصانة الفكرية العسكرية .
ب ال ا
الم ْطمَ ُ
َ

إف التَّح،ػػينات اللكريػػة َّ
النبكيػػة لؤلمػػكر الحياتيػػة كالْقائديػػة التػػي ػػبؽ ذكرىػػا ،التغنييػػا قػػكة

كىيبػػة ممػػاـ معػػداء اإل ػػبلـ بػػدكف اللكػػر الْ ػػكرم مػػف اإلعػػداد كالمشػػاركة فػػي الحمػػبلت كالمْػػارؾ
كاالشػػتباكات الْ ػػكرية المختملػػة ،التػػي يمجػػأ إليي ػا الم ػػممكف لحمايػػة جبيػػاتيـ َّ
الداخميػػة كالخارجيػػة
النبكم الْ كرم عمى َّ
لذلؾ كاف التَّح،يف اللكرم َّ
النحك التَّالي:
سميمة .
ص ُد األوؿ :التاحصيف الفكري في التاعبئة الفكرية العسكرية ال ا
الم ْق َ
َ
م -جْؿ ال انبي الغاية الْ كرية لمم مـ قائمة عمى الحؽ كمقارعة الباطؿ ،حينما جْؿ األمػر
طمًقػان مػػف قػػكؿ الل تْػػالىَ [ :و َقررملِ ُ ُ ِْ َت َّا ر َ
الْ ػكرم ألجػػؿ التٌكحيػػد كدعػػكة اإل ػػبلـ ،يم ٍن ى
ِ
وؿ الما ِو 
َِ مخَِّ [البقرة ]193 :وقد ورد مف حديث ْاب ِف ُع َم َر ،أ ا
َل ُت َهلل ف ْانَ ٌة َو َِ ُت َهلل الدِّ ُ
س َ
َف َر ُ
ت أْ ِ
ػاؿ« :أ ِ
سػػو ُؿ الماػ ِػو،
ػوَ ،وأ ا
ػاس َحتاػػى َي ْ
قَػ َ
ػي ُدوا أ ْ
ػو إِاال الماػ ُ
َف الَ إِلَػ َ
ُمػ ْػر ُ
شػ َ
َف ُم َح امػ ًػدا َر ُ
َف أُقَاتػ َػؿ ال انػ َ
ِ ِ
ِ
صػالَةََ ،وُي ْؤتُػوا ا
ػاء ُى ْـ َوأ َْمػ َػوالَ ُي ْـ إِاال ِب َحػػؽ
يمػوا ال ا
الزَكػػاةَ ،فَػِإ َذا فَ َعمُػوا َذلِػ َ
صػ ُػموا منػػي د َمػ َ
ػؾ َع َ
َوُيق ُ
اإل ِ ِ
س ُاب ُي ْـ َعمَى الما ِو»(.)1
ِ ْ
سالَـَ ،وح َ

ب -إيجػػاد م ،ػطمح خػػاص بالْمػػؿ الْ ػػكرم اإل ػػبلمي ،كىػػك الجيػػاد فػػي ػػبيؿ الل ،فقػػد ورد
ِ
َعم ِ
ْضػ ُؿ قَ َ ِ
اؿ ِ ُ :ا
سػولِ ِو»
َع ْف أَِبي ُى َرْي َرةَ  ،قَ َ
يم ٌ
ػاؿ أَف َ
ػاف ِبالماػو َو َر ُ
ػاؿ« :إ َ
سئ َؿ الن ِبي  أَي األ ْ َ
اؿِ « :جي ٌ ِ
س ِب ِ
ور»(. )2
يؿ :ثُ اـ َما َذا قَ َ
يؿ الما ِو» ِق َ
يؿ :ثُ اـ َما َذا قَ َ
ِق َ
َ
اد في َ
اؿَ « :ح ٌّج َم ْب ُر ٌ

ت -تقػػديس الْمػػؿ الجيػػادم فػػي ػػبيؿ الل كتْظػػيـ مج ػره فػػي الػػدنيا كاآلخ ػرة ،فقػػاؿ الل تْػػالى:
قل واف ِذيـ آمـُقا معف جوهدُ وا ُِ َألمق ِ
ِ
أؿ َْ
ات َو ُأو َفاِ َ
اْل ْؿ َو َأ ْك ُػ َِ ِأف ْؿ َو ُأو َفاِ َ
أؿ
أر ُ
َْ
َ َ َ َُ َ َ
[ َفؽ ِـ افر ُش ُ َ
أؽ ُه ُ
أؽ َُْل ُ
اْل ْ َ
ِ
سػ ِب ِ
وع ْػف أََن ِ
يؿ
ا ُْد ْػؾِ ُح َ
ػس ْب ِػف َمالِ ٍػؾ َ ،ع ِػف ال ان ِبػي  قَ َ
قن] [التكبةَ ،]88 :
ػاؿ« :لَ َغ ْػد َوةٌ فػي َ
ِ
ِ
ِ
ييا"( ،)3فالميػاجر فػي ػبيؿ الل كالمجاىػد بمالػو كنل ػو
الماو أ َْو َر ْو َح ٌةَ ،خ ْيٌر م َف الد ْن َيا َو َما ف َ
(، )1حيح :بؽ تخريجو .

( )2مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب الح ،بػػاب ف ػػؿ الحػ المبػػركر( /132/2رقػػـ  ،)1519قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ىع ٍبػ يػد
ًً
ً َّ ً َّ ً ً
يـ ٍبػ يػف ى ػ ٍػْ ود ،ىعػ ًػف ز
ػاؿ :عػػف
الم ى ػػي ًب ،ىعػ ٍػف مىبًػػي يى ىرٍيػ ىػرةى  ،قىػ ى
ى
الزٍىػ ًػرم ،ىعػ ٍػف ى ػػْيد ٍبػ ًػف ي
الْ ًزيػ ًػز ٍبػ يػف ىع ٍبػػد المػػو ،ىحػػدثىىنا إ ٍبػ ىػراى ي
ال انبي "..الحديث" .

( )3مخرجو البخارم في ،حيحو،كتاب الجياد،باب الغدكة كالركحة في بيؿ الل ( /16/4رقـ  ،)2492قاؿ :ىح َّػدثىىنا
ب ،ىح َّدثىىنا يح ىم ٍي هد ،ىع ٍف مىىن ً
س ٍب ًف ىمالً وؾ  ،ىع ًف ال انبي  قىا ىؿ " :الحديث".
يم ىْمَّى ٍب يف مى ى ود ،ىح َّدثىىنا يك ىى ٍي ه

64

الغَصْلُ الثَّاني

افَـي افـبقيي
أكقاع احلصوكي افػؽريي ،ووشوئؾفو ومتطؾبوت تـظقؿفوِ ،ف م

أنواع الحصانظ

بما عند الل يذىب بأعظـ درجة،كيناؿ معظػـ مكانػة ،وعػف س ِػع ٍ
يػؿ:
يد ال ُخ ْػد ِر ا
ػاؿِ :ق َ
ي  ،قَ َ
َ
يؿ الما ِو ِب َن ْف ِسوِ
ِ
ِ
ِ
س ِب ِ
وؿ الما ِو أَي ال ان ِ
ْض ُؿ فَقَ َ
س َ
اس أَف َ
سو ُؿ الماو ُ « :م ْؤ ِم ٌف ُي َجاى ُد في َ
اؿ َر ُ
َيا َر ُ
ِِ
اؿ« :م ْؤ ِم ٌف ِفي ِش ْع ٍب ِم َف الش َػع ِ
ػاس ِم ْػف
اب َيتا ِقػي الما َ
ػوَ ،وَي َػدعُ ال ان َ
َو َمالو» ،قَالُوا :ثُ اـ َم ْف قَ َ ُ

شرِه»
َ

()1

ث -الػ َّػدعكة النبكيػػة لبل ػػتلادة مػػف التَّػػاريخ الْ ػػكرم لؤلمػػـ ال ػػابقة ،فحينمػػا قىبػػؿ ال انبػػي



مشػػكرة

مماف اللار ي في حلر الخندؽ ،كىي فكرة فار ية ما عرفيػا الْػرب فػي الجاىميػة ،فقػد كرد

ػػػرور بفكرتػػػػو ،فقػػػػاؿ
ف ػػي ال ػػيرة " وطفػػػػؽ النػػػػاس ييتفػػػػوف بسػػػػمماف ،افتخارًنػػػػا بػػػػو ،وسػ ًا
ِ
المياجروف :س ْمم ُ ِ
اف ِم ّنػا
اف ِم ّنػا؛ فَقَ َ
سػ ْم َم ُ
سػ ْم َم ُ
سػو ُؿ المّػو َ 
ػاؿ َر ُ
ػارَ :
اف م ّنا ؛ َوقَالَ ْت األ ْن َ
صُ
َ َ
َى َؿ ا ْل َب ْي ِت" (.)2
أْ

ج -التَّح،ػػيف اللكػػرم َّ
النبػػكم فػػي تقػػديـ الحمػػكؿ األخػػرل التػػي تحقػػؽ الغايػػة ،قبػػؿ البػػدء بػػالتَّلكير

م،ألف الم ػراد مػػف قتػػاؿ غيػػر الم ػػمميف لػػيس انتقام ػان كال منانيػػة كال لمخػػاللتيـ
القتػػالي الْ ػػكر ٌ
لئل ػػبلـ "،مكانمػػا ييقتمػكف العتػػدائيـ عمػػى اإل ػػبلـ ،كغيػػر المقاتػػؿ ال يجػػكز قتالػػو ،مكانمػػا ييمتػػزـ
()3
سو ُؿ المّ ِو  ،قاؿ َجػا ِبر
مْو جانب ال مـ" فلي ق،ة األعرابي الكافر الذم خطط لقتػؿ َر ُ
ػف ا ْلمسػمِ ِم َ ِ
ارب َخصفَ َة ِب َن ْخ ٍػؿ ،فَ أ ِ
ِ
ػاء
ػر َْوا م َ ُ ْ
يف غ اػرةً ،فَ َج َ
سو ُؿ ا﵀ ُ م َح ِ َ َ
بف عبد ا﵀  قَاتَ َؿ َر ُ
َ
س ْػي ِ
وؿ ِ
س ِ
ار ِثَ ،حتاى قَاـ َعمَى َأر ِ
ث ْب ُف ا ْل َح ِ
ػاؿ:
ا﵀ ِ بال ا
اؿ لَ ُوَ :غ ْو َر ُ
ؼ ،فَقَ َ
َر ُج ٌؿ ِم ْن ُي ْـ ُيقَ َ
ْس َر ُ
َ
اؿَ " :م ْف َي ْم َن ُع َؾ
سقَطَ ال ا
ؼ ِم ْف َي ِد ِه ،فَي َ
سو ُؿ  فَقَ َ
َم ْف َي ْم َن ُع َؾ ِمني قَ َ
س ْي ُ
َخ َذهُ َر ُ
اؿ " :ا﵀ُ " ،فَ َ
ػاؿَ :ال ،ولَ ِكنػي أُع ِ
اؿُ :ك ْف َك َخ ْي ِػر ِ
اى ُػد َؾ
ػاؿ " :أَتَ ْ
ػو إِاال ا﵀ُ " ،قَ َ
آخ ٍػذ ،قَ َ
ِمني " قَ َ
ػي ُد أ ْ
َف َال إِلَ َ
َ
شَ
َ
ِ
اؿ :قَ ْد
َص َحا ِب ِو ،قَ َ
س ِبيمَ ُو ،قَ َ
أْ
َف َال أُقَ ِاتمَ َؾَ ،وَال أَ ُك َ
اؿ :فَ َذ َى َ
ب إِلَى أ ْ
وف َم َع قَ ْوٍـ ُيقَاتمُوَن َؾ ،فَ َخماى َ
()4
ِج ْئتُ ُك ْـ ِم ْف ِع ْن ِد َخ ْي ِر ال ان ِ
اس".

( )1مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو،كتاب الجيػػاد ،بػػاب مف ػػؿ النػػاس م ػ مف مجاىػػد فػػي ػػبيؿ الل بنل ػػو كمالػػو فػػي
ب ،ىعػ ًػف ز
الي ىمػ ً
ػاء ٍبػ يػف ىي ًزيػ ىػد
الزٍىػ ًػرم ،قىػػا ىؿ :ىحػ َّػدثىنًي ىع ى
ػاف ،م ٍ
ىخىب ىرىنػػا يشػ ىػْ ٍي ه
ػػبيؿ الل (/15/4رقػػـ ،)2786قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ميىبػػك ى
طػ ي
الن ً
م َّ
المٍَّيثً زي ،م َّ
اس مى ٍف ى يؿ؟ فىقىا ىؿ ىر ي ك يؿ المَّ ًو " :الحديث".
م  ،ىح َّدثىوي قىا ىؿً :قي ىؿ :ىيا ىر ي ك ىؿ المَّ ًو مى ز
الخ ٍد ًر َّ
ىف مىىبا ى ًْ ويد ي
( )2انظر :ال يرة البف ىشاـ(.)244/2

( )3انظر :فتح القدير لمشككاني (.)291/4

اف ،ىح َّدثىىنا ميىبك ىع ىك ىانةى ،ىح َّدثىىنا ميىبك بً ٍش ور ،ىع ٍف
( )4مخرجو محمد في م نده /193/23(،رقـ،)14929قاؿ :ىح َّدثىىنا ىعلَّ ي
س ،ع ٍف جابً ًر ٍب ًف ع ٍب ًدالل  ،قىا ىؿ :قىاتى ىؿ رسو ُؿ ِ
ا﵀ "...الحديث"
ى
اف ٍب ًف قىٍي و ى ى
ي مىٍي ىم ى
َ ُ
تخريج الحديث=:
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نجػػى الل ر ػػكلو ،
فيػػذا رجػػؿ مم ػػؾ ال ػػيؼ ،ككقػػؼ بػػو عمػػى رمس ر ػػكؿ الل يتيػ ٌػدده بالقتػػؿ ،ثػػـ ٌ
كانقمبت اآلية ،فأ،بح ال يؼ في يد رسوؿ ا﵀  ،كمع ذلؾ فالحقد كالغػ زؿ ال يْرفػاف طريقيمػا مب نػدا
إلى قمب رسوؿ ا﵀ ؛ فينو يْرض عميػو اإل ػبلـ ،فيػرفض الرجػؿ ،كلكػف يْاىػده عمػى عػدـ قتالػو،
فيقبؿ منو رسوؿ ا﵀  ،كىذه مف الحمكؿ األخرل غير القتاؿ الْ كرم التي كردت .
فقد مك،ى رسوؿ ا﵀  عبػد الػرحمف بػف عػكؼ عنػدما مر ػمو إلػى قبيمػة كمػب َّ
الن،ػرانية الكاقْػة
ِ ِ
ص ٍ
ػاؿ  -أ َْو ِخ َػال ٍؿ -
يت َع ُد او َؾ ِم َف ا ْل ُم ْ
بدكمة الجندؿ قائبلنَ " :وِا َذا لَ ِق َ
ش ِرِك َ
يف ،فَ ْاد ُع ُي ْـ إِلَى ثََالث خ َ
اإل ِ
وؾ فَاق َْب ْؿ ِم ْن ُي ْـَ ،و ُك ا
وؾ ،فَاق َْب ْػؿ ِمػ ْن ُي ْـ،
ػاب َ
َج ُاب َ
َج ُ
س َػالـ ،فَػِإ ْف أ َ
فَيَياتُ ُي اف َما أ َ
ػؼ َعػ ْن ُي ْـ ،ثُػ اـ ْاد ُع ُي ْػـ إِلَػى ِْ ْ
ار ا ْلم َي ِ
ؼ َع ْن ُيـ ،ثُػ اـ ْاد ُع ُيػـ إِلَػى التا َحػو ِؿ ِم ْػف َد ِ ِ ِ
َو ُك ا
ػؾ
يفَ ،وأ ْ
َخ ِب ْػرُى ْـ أَان ُي ْػـ إِ ْف فَ َعمُػوا َذلِ َ
ػاج ِر َ
ْ
ْ
ارى ْػـ إلَػى َد ِ ُ
يفَ ،و َعمَػ ْػي ِيـ مػػا َعمَػػى ا ْلم َيػ ِ
َفمَ ُيػػـ مػػا لِ ْمم َيػ ِ
َخ ِب ْرُى ْـ أَان ُيػ ْػـ
َف َيتَ َح اولُ ػوا ِم ْن َيػػا ،فَ ػي ْ
يف ،فَ ػِإ ْف أ ََبػ ْػوا أ ْ
ػاج ِر َ
ػاج ِر َ
ُ
ْ َ
ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َعر ِ
ػوف لَ ُي ْػـ فػي
يفَ ،وَال َي ُك ُ
يفَ ،ي ْج ِري َعمَ ْي ِي ْـ ُح ْك ُـ ا﵀ الاذي َي ْج ِػري َعمَػى ا ْل ُم ْػؤ ِمن َ
سمم َ
َي ُكوُن َ
اب ا ْل ُم ْ
وف َكي ْ َ

اى ُدوا مع ا ْلم ِ ِ
َف يج ِ
ِ
وؾ
ػاب َ
يم ِة َوا ْلفَ ْي ِء َ
َج ُ
س ْم ُي ُـ ا ْل ِج ْزَي َة ،فَػِإ ْف ُى ْػـ أ َ
ش ْي ٌء إِاال أ ْ ُ َ
ََ ُْ
سممي َف ،فَِإ ْف ُى ْـ أ ََب ْوا فَ َ
ا ْل َغن َ
()1
ؼ ع ْنيـ ،فَِإ ْف ُىـ أَبوا فَاستَِع ْف ِب ِ
ِ
ا﵀ َوقَ ِات ْم ُي ْـ"
ْ
ْ َْ
فَاق َْب ْؿ م ْن ُي ْـَ ،و ُك ا َ ُ ْ

ص ُد الثاني :التحصيف الفكري في اإلعداد العسكري القتالي.
الم ْق َ
َ
ِ
َ
أ -التَّجيير كاإلعداد الْ كرم الدائـ في ال مـ كالحرب انطبلقان مف قكؿ الل تْالىَ [ :وأظدم وا َُْل ْؿ
مو اشتَ َطعتُؿ ِمـ ُؿق ٍة و ِمـ ِرُ ِ
يـ ِم ْـ ُد ِ ِ
وط َْ
قُ ُ ُؿ اهللُ
قن ُِ ِف َظدُ و اهللِ َو َظدُ وـ ُْؿ َو َ
اْل ْق ِؾ ت ُْر ِه ُب َ
وُ ْؿ َٓ َت ْع َؾ ُؿ َ
آخ ِر َ
َ ْ َ
َ ْ ْ ْ ْ
َي ْع َؾ ُؿ ُف ْؿ] [األنلاؿ.]60 :
كقد قيؿ :قميؿ مف الْرؽ في التدريب ،يكفر كثي انر مف الدـ في المْركة ،لذلؾ كاف رسوؿ ا﵀
يجيز الم مميف كييتـ بيعدادىـ لمقتاؿ نل يا كمخبلقيا ك مككيا ك التدريب عمى ال يكؼ كتجييز

=مخرجو مبك يْمى المك،مي في م نده(/312/3رقـ ،)1778كابف حباف في ،حيحو (/3/7رقـ ،)2883كالحاكـ
في م تدركو (/31/3رقـ )4322كميـ مف طريؽ مبك عكانة بمثمو ،ك َّ
الطبرم في التل ير( ،)246/5كابف حباف في

،حيحو( )2882/3/6مف طريؽ قتادة بمثمو ،ككبلىما(مبك عكانة كقتادة)عف مبك بشر اليشكرم بو.
يح ىعمىى ىش ٍر ًط َّ
والحكـ عمى اإلسناد،:حيح لذاتو َّ
الش ٍي ىخ ٍي ًف ،ىكلى ٍـ
ألف كؿ ركاتو ثقات ،قاؿ الحاكـ  :ىى ىذا ىح ًد ه
ً ،ح ه
يث ى
يي ىخر ىجاهي في م تدركو(،)32/3كالذىبي  :عمى شرط البخارم كم مـ في التمخيص(،)4322كقاؿ األرن كط:حديث

،حيح في تْميقو عمى م ند محمد(.)293/23
ػكث ،كك ً
اإلم ًػاـ ٍاأليمػراء عمىػى ا ٍلبْ ً
ً
ً
ػدد ً
اب تىػأ ًٍم ً ً
اب
ػاى ٍـ بً ى
،ػيَّتً ًو إًَّي ي
ىى ى ى
،ب ي
اب ا ٍل ًجيىػاد ىكال ىػي ًر ى
( )1مخرجو م مـ في ،حيحو ،كتى ي
يي
ير ٍ ى
ىى
ا ٍل ىغ ٍزًك ك ىغ ٍي ًرىا /1357/3(،رقػـ ،)1731قػاؿ :كح َّػدثىنًي ع ٍب يػد ً
الل ٍبػف ىى ً
اش وػـ ،ىكالمَّ ٍلػظي لىػوي ،ىح َّػدثىنًي ىع ٍب يػد ال َّػر ٍح ىم ًف ىي ٍْنًػي ٍاب ىػف
ى ى
ى
ى
ي
يو ،قىا ىؿ :ىكاف ر ك يؿ ً
م ،ح َّدثىىنا ٍلياف ،ع ٍف ع ٍمقىمةى ٍب ًف مرثىود ،ع ٍف مىٍيماف ٍب ًف برٍي ىدةى ،ع ٍف مىبً ً
ً
ير
ىم ىر م ًىم نا
الل  إً ىذا م َّ
ى
ىم ٍيد ٍّ ى
ى ي ى ى
ى ىي
ىٍ
يى
يى ي ى ى ى
ً
ًً
ً
ًً
ً
و
ىعمىى ىج ٍي و
يف ىخ ٍي نرا ،ثيَّـ قىا ىؿ« :الحديث" .
،اهي في ىخاَّ،تو بًتى ٍق ىكل الل ،ىك ىم ٍف ىم ىْوي م ىف ا ٍل يم ٍ مم ى
ش ،م ٍىك ى ًريَّة ،م ٍىك ى

66

الغَصْلُ الثَّاني

افَـي افـبقيي
أكقاع احلصوكي افػؽريي ،ووشوئؾفو ومتطؾبوت تـظقؿفوِ ،ف م

أنواع الحصانظ

ِ
سو َؿ
س ِم ْع ُ
ت َر ُ
الجنكد كعتادىـ دكما في الحرب ك ال مـ؛ فقد ورد عف ُع ْق َب َة ْب َف َعام ٍر ،قا ُؿَ :
ٍ
ِ
ِ
ِ
ا﵀ َ و ُى َو َعمَى ا ْل ِم ْن َب ِرَ ،يقُو ُؿَ [ :و َأظدم وا َُْل ْؿ َمو ْاش َتطَ ْعت ُْؿ م ْـ ُؿقة] [األنفاؿ ،]60 :أََال إِ اف ا ْلقُ اوةَ

الرْم ُي "(. )1
الرْم ُي ،أََال إِ اف ا ْلقُ اوةَ ا
الرْم ُي ،أََال إِ اف ا ْلقُ اوةَ ا
ا
َف
كقد عظـ ال انبي  مف شارؾ في اإلعداد كالتَّجييز لمجنكد كالجيش ،فعف َزْي ُد ْب ُف َخالِ ٍد  :أ ا
ؼ َغ ِ ِ
اؿ« :م ْف ج اي َز َغ ِ ِ
رس َ ِ
س ِب ِ
س ِب ِ
يؿ الما ِو
يؿ الما ِو فَقَ ْد َغ َزاَ ،و َم ْف َخمَ َ
وؿ الماو  قَ َ َ َ
ازًيا في َ
ازًيا في َ
َ ُ
()2
ِب َخ ْي ٍر فَقَ ْد َغ َاز» .
يقكؿ الرائد الخملات" :مما اإل بلـ فر،د في بيت الماؿ مخ،،ان،متكازنان لئلنلاؽ عمى إعداد كتييئة

الجيش"

()3

ب -التاحصيف الفكري في تدبير الوسائؿ القتالية المعاصرة ،واستخداميا لتُمحؽ األعداء أكثر
ىزيمة.

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

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

دركعا مف ،لكاف بف ممية ليتدرع بيا الم ممكف"(.)4

ت -التَّح،يف اللكرم عندا تيداؼ االعداء ،كالتَّْامؿ مع المجتمع المدني بناء عمى مخبلؽ
اإل بلـ.

حيث كانت الْديد مف الك،ايا َّ
النبكية في ذلؾ ،منيا ك،اياه لْبد الرحمف بف عكؼ عندما
ا﵀ ،قَ ِاتمُوا م ْف َكفَر ِب ِ
يؿ ِ
الن،رانية قائبلن « :ا ْغ ُزوا ِب ِ ِ ِ
س ِب ِ
مر مو إلى قبيمة كمب َّ
ا﵀،
ْ
اسـ ا﵀ في َ
َ
َ
ير ِ
يداِ ،
فان ًيا ،وال ُم ْن ِ
ام أرةً ،وال ك ِب ًا
عزالً
ا ْغ ُزوا َوَال تَ ُغمواَ ،وَال تَ ْغ ِد ُرواَ ،وَال تَ ْمثُمُواَ ،وَال تَ ْقتُمُوا َولِ ً
أو ْ
ِبصو ٍ
معة"
ْ

()5

الرمي كالحث عميو/1522/3(،رقـ  ،)1917قػاؿ:
باب ف ؿ َّ
ىع ٍم يػرك ٍب يػف ا ٍل ىح ً
امػةى ٍب ًػف يشػلى ٍّي ،مَّىنػوي ى ًػم ىع
ػار ًث ،ىع ٍػف مىبًػي ىعمً ٍّ
ػي ثي ىم ى
ىعمىى ا ٍل ًم ٍنىب ًر ،ىيقيك يؿ " :الحديث".

( )1مخرجو م مـ في ،حيحو ،كتاب الجياد كال ير،
و
ىخىبرىنػا ٍاب يػف ك ٍى و
ىخىب ىرنًػي
ػب ،م ٍ
ػار ي
كف ٍب يػف ىم ٍْ يػركؼ ،م ٍ ى
ىح َّدثىىنا ىى ي
ى
ام ور  ،يقيك يؿً :مْت ر ك ىؿ ً
ع ٍقبةى ٍبف ع ً
الل  ىك يى ىك
ى
يى ى ى
ى ٍ ي ىي
( )2مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب الجيػػاد كال ػػير ،بػػاب ف ػػؿ مػػف جيػػز غازيػػا مك خملػػو بخيػػر(/27/4رقػػـ
ً
الح ى ػ ٍػي يف ،قىػػا ىؿ :ىحػ َّػدثىنًي ىي ٍحىيػػى ،قىػػا ىؿ :ىحػ َّػدثىنًي ميىبػػك ى ػمى ىمةى،
 ،)2843قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ميىبػػك ىم ٍْ ىمػ وػر ،ىحػ َّػدثىىنا ىع ٍبػ يػد الػ ىػك ًارث ،ىحػ َّػدثىىنا ي
قىا ىؿ :ىح َّدثىنًي يب ٍ ير ٍب يف ى ًْ ويد ،قىا ىؿ :ىح َّدثىنًي ىزٍي يد ٍب يف ىخالً ود  :م َّ
ىف ىر ي ك ىؿ المَّ ًو  قىا ىؿ" :الحديث".
( )3انظر :الْ كرية اإل بلمية كقادتيا الْظاـ رائد خميلات (.)30
( )4انظر :اقتباس النظاـ الْ كرم في عيد َّ
النبي  ،لْبد الكريـ زيداف (.)224
(، )5حيح تـ تخريجو ،لحة .67
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ث الثَ ِاني
الم ْب َح ُ
َ
الوسائؿ ال انبوية في التاحصيف الفكري ،ومتطمباتيا في التانظيـ ال انبوي
ىػػدفت الػ َّػدعكة المح ػػمدية إلػػى تح،ػػيؿ م،ػػالح الْبػػاد فػػي ال ػ زدنيا كاآلخ ػرة ،كحر،ػػت عمػػى
ػػبلمة الك،ػػكؿ إلييػػا ،بػػأكثر الطزػرؽ اخت،ػػا انر فػػي الػ َّػزمف كالتَّكملػػة الحياتيػػة ،كبمػػا َّ
مف يع ٍمػ ير اإلن ػػاف
ق،ير ،كميما بمغ ما بمغ فينو يت،ؼ بالق،كر ،لذلؾ كانت ال زنة َّ
النبكية تت،در مىـ الك ائؿ التَّي
يتحق ػػؽ فيي ػػا تح ،ػػيف الْقمي ػػة الم ػػممة كط ػػرؽ تلكيرى ػػا ال َّ ػ ػميمة ،كحمايتي ػػا م ػػع إدراكي ػػا باال ػػتدالؿ

كتركيػػب التَّ،ػػكرات كالتَّ،ػػديقات ،كمػػا يتميػػز بػػو الح ػػف مػػف القبػػيح ،كالخيػػر مػػف َّ
الش ػر ،كالحػػؽ مػػف

الباطؿ ،كطمب األ باب لكؿ حادث ،كالتَّلكير في جمب المنػافع ،كدفػع الم ػار ،كفػي ىػذا المبحػث
تكممت عف ك ائؿ تحقيؽ الح،انة اللكرية ،كمتطمباتيا كذلؾ في مطمبيف:

ّوؿ :الوسائؿ ال انبوية في الحصانة الفكرية.
ب األ ْ
الم ْطمَ ُ
َ

َّ
الدعكة المحمػدية شاممة متكاممة ،ظيرت فييا مْالـ بناء التَّح،يف اللكػرم لملػرد الم ػمـ مػف

خبلؿ األثر الكا ح الذم تركتو ال زنة َّ
النبكية في األمة مف خبلؿ:
ص ُد األوؿ :القدوة الحسنة.
الم ْق َ
َ

النبكي ػػة اللكري ػػة لمم ػ ػػمميف بتأثرى ػػا الْمي ػػؽ ب،ػػػاحب ال ز ػػنة َّ
تكم ػػف الث ػػار الح،ػ ػػانة َّ
النبكيػ ػػة

الركعػػة البشػرية ،فقائػد نبػػي كػاف ىمػػو َّ
النػاس قبػػؿ نل ػو، ،ػػاحب األخػػبلؽ
محمػد ،كتميػزه بكمػاؿ َّ

الح نة كالداعي إلييا ،كقد امتدح الل تْالى يخميقو في قرالنو الْظيـ [وإكؽ فعذ خؾؼ ظظقؿ] [القمػـ:
 ،]4كظير ذلؾ جميان في كبلـ البشر شػاىديف لػو بكمػاؿ خمقػو شػيد لػو بيػا مىػؿ الكلػر كالشػرؾ ،كمػا
ٍ ِ
ِ
ػؾ
ػو َع ْن ُي َمػا مػا قالػو الكفػار عػف رسػوؿ ا﵀ َ :مػا َج ارْب َنػا َعمَ ْي َ
ػي الما ُ
كرد في حديث ْابف َعبااس َرض َ
،احب المنيؿ اللكرم المنزه مف الْيكب في كػؿ ممػر مػف ممػكر الػديف ،كفػي كػؿ شػأف
َك ِذ ًبا"( ،)1إنو
ي

مف شئكف ال زدنيا ،فمف ييتدم ل يرتو ،كدعكتو ،كشخ،يتو ،يجد لْقمو مكانان مقد ػان ،كللكػره مكطنػان
ح،ينان ر،ينان ،حينما نجد رسوؿ ا﵀  في ،دارة التَّكجيو األ مـ ،كاالتزاف اللكرم المحافظ عمى
الكينكنة البشرية الكريمة ،كقد قاـ بكؿ مػا يػدعك إليػو فػي حلػظ الْقػؿ كفكػر اإلن ػاف الم ػمـ مكالن ،بػؿ
الراقيػػة ك َّ
النبكيػػة ،فلػػي شخ،ػػيتو الخا،ػػة تظيػػر كػػؿ عبلمػػات
كانػػت جػػزءان مػػف شخ،ػػيتو اإلن ػػانية َّ

ً
ػاف تىَّك ناب ػػا]
ػاب قى ٍكلًػ ًػو[ :فى ى ػػب ٍح بً ىح ٍمػ ًػد ىربػ ى
( )1مخرج ػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب تل ػػير القػػرالف ،ىب ػ ي
ػؾ ىكا ٍ ػػتى ٍغل ٍرهي إًَّنػػوي ىكػ ى
[ َّ
ػش ،ىح َّػدثىىنا ىع ٍمػ يرك
الن،ر/179/6( ]3 :رقـ ،)4971قاؿ :ىح َّػدثىىنا ييك ي ي
ىع ىم ي
ػامةى ،ىح َّػدثىىنا األ ٍ
ػؼ ٍب يػف يمك ى ػى ،ىح َّػدثىىنا ميىبػك مي ى ى
ٍب يف يمَّرةى ،ىع ٍف ى ًْ ًيد ٍب ًف يجىب ٍي ور ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
َّاس ىر ً ىي المَّوي ىع ٍنيي ىما ،قىا ىؿ ... :فىقىا ىؿ ال انبي  « :الحديث".
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الح،انة اللكرية كاألخبلقية ،كفػي التَّْػامبلت كالْبلقػات ،كمثػر كجػكده قػدكة ليػذه األمػة مػع مػا يتميػز

مف محا وف ،ك،بلح كح و
ػياج الح،ػانة الحياتيػة
ؽ قػكالن كعمػبلن كدعػكةن ،فيػك يح ٌػكطي مػف يقتػدم بػو ب ً
التَّي فييا ال َّ ْادة كت يدىا األفكار ال َّ ميمة ،فْندما يجد المرء قدكة تْمػؿ لت،ػكنو كتن،ػح لتيح،ػنو،
يـ عمػػى كػػؿ الكػػكف ،ب ػػبلمة تلكي ػره ،بْظػػـ إخبل،ػػو،
لؤلجػػدر بػػو مف يتبْيػػا لػػذا نجػػد مف تػػأثيره عظ ػ ه

كىمو عمى َّ
الناس ،لذا ا تحؽ مف الل عز كجؿ مف يم ٌكنو القدكة األكلى ليذه األمة فػي قرالنػو الْظػيـ
ِ
ِ
َون َفؽُؿ ِِف رش ِ
أرا]
قل اهللِ ُأ ْش َق ٌة َح ََـَ ٌي َد ِ ْـ ـ َ
فقػاؿ تْػالىَ [ :ف َؼدْ ـ َ ْ َ ُ
َون َي ْر ُجأق اهللَ َوا ْف َق ْأق َم ْأخ َأر َو َذـ ََأر اهللَ ـَث ً
[األحزاب.]21 :
ص ُد الثاني :المنطقية والوضوح.
الم ْق َ
َ
مف م تخدـ الكممتػيف متػرابطتيفَّ ،
الرشػدة ،فقػد
ألف المنطقيػة مػا ات ػمت بيػا الْقميػة َّا
كف مت ٍ
كانت مة نبكية عاليػة الم ػتكل ،فكػاف رسػوؿ ا﵀  يخاطػب الغيػر ح ػب مػنطقيـ بيقػيف كبرىػاف
عقمػػي ،كشػػرعي كقػػد ظيػػر ذلػػؾ فػػي حديثػػو  فػػي ك،ػػؼ الم ػرمة الم ػػممة بناق،ػػات عقػػؿ كديػػف

ػاؿَ :خػ َػر َج
كجكابػػو
المل،ػػؿ أل،ػػحاب الْقػػكؿ ال ػػميمة فػػي ذلػػؾ ،فمػػف حػػديث أبػػي سػػعيد الخػػدري ،قَػ َ
ٌ
اقص ِ
ِ
اؿ « :ما أر َْي ُ ِ
َضحى أَو ِف ْط ٍر إِلَى المصماى ،فَم ار عمَى ال انس ِ
ِ
ِ
ات
اء ،فَقَ َ
َ َ
سو ُؿ الماو  في أ ْ َ ْ
ت م ْف َن َ
َ
ُ َ
َر ُ
َ َ
ِ
ازِـ ِم ْف إِ ْح َدا ُك اف»ُ ،ق ْم َف :وما ُن ْقص ُ ِ ِ
الح ِ
َع ْق ٍؿ َوِد ٍ
ػوؿ الما ِػو
ب لِمُب ا
س َ
يف أَذ َ
الر ُج ِؿ َ
ْى َ
ػاف دين َنػا َو َع ْقم َنػا َيػا َر ُ
َ
ََ
ِِ ِ
ادةُ الم أر َِة ِم ْث َؿ ِنص ِ
ص ِ
ػاف َع ْقمِ َيػا،
اد ِة ا
الر ُج ِؿ» ُق ْم َفَ :بمَى ،قَ َ
قَ َ
ؼ َ
س َ
ش َي َ
ْ
ػاؿ« :فَػ َذلؾ م ْػف ُن ْق َ
اؿ« :أَلَ ْي َ
ش َي َ َ ْ
اف ِد ِ
ِِ ِ
صِ
ين َيا»(.)1
ص ْـ» ُق ْم َفَ :بمَى ،قَ َ
س إِ َذا َح َ
اؿ« :فَ َذلؾ م ْف ُن ْق َ
صؿ َولَ ْـ تَ ُ
اض ْت لَ ْـ تُ َ
أَلَ ْي َ
كفػػي ترابطيػػا مػػع الك ػػكح ،فال ز ػػنة َّ
النبكيػػة مػػا كانػػت تػػتكمـ بالمنطقيػػة إال بك ػػكح تػػاـ كال يمكػػف مف

تقت،ر عمى األدلة دكنيا ،فبل تْتمد فييا عمػى الْاطلػة فقػط ألنػو ميمػا كػاف األمػر منطقيػان ػميمان
فبل داعي مف يككف بغير الك كح ،مكاال كاف خديْة نيت عنيا َّ
ػف أَِبػي
الدعكة المحمدية،حيث قَ َ
ػاؿ ْاب ُ
أَوفَى عف رسوؿ ا﵀  قاؿِ َ " :
يع ُة ِفي ال ان ِ
ار"(.)2
ْ
الخد َ
النبكيػػة كالك ػػكح َّ
كقػػد ظيػػرت المنطقيػػة َّ
النبػػكم فػػي دعكتػػو  لممػػؾ اللػػرس ،كمػػا كرد مػػف
وؿ الما ِو الاِذي بع َ ِ ِ
ِ ِ
س ِ
حػديث أبي سفياف  :ثُ اـ َد َعا ِب ِكتَ ِ
ػو
ص َػرى ،فَ َدفَ َع ُ
ث ِبو د ْح َي ُة إِلَػى َعظػيـ ُب ْ
ََ
اب َر ُ
ٍ ِ ِ
الر ْحم ِف ا ِ ِ ِ
يو " ِب ِ ا ِ
ْؿ ،فَقَ أرَه فَِإ َذا ِف ِ
ِ
ْؿ َع ِظ ِيـ
سولِ ِو إِلَى ِى َرق َ
إِلَى ى َرق َ َ ُ
ْ
الرحيـ ،م ْف ُم َح امد َع ْبد الماو َو َر ُ
سـ المو ا َ
يد ٍب يف مىبًي ىم ٍرىي ىـ،
( )1مخرجو البخارم ،كتاب الحيض ،باب ترؾ الحائض ال،كـ/68/1( ،رقـ  ،)304قاؿ :ىح َّدثىىنا ى ًْ ي
ىخىب ىرنًي ىزٍي هد يىك ٍاب يف مى ٍ مىـ ،ىع ٍف ًعىي ً
م ،
قىا ىؿ :مى ٍخىب ىرىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىج ٍْلى ور ،قىا ىؿ :م ٍ
اض ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًو ،ىع ٍػف مىبًػي ى ًػْ ويد ي
الخ ٍػد ًر ٌ
ى
ى
قىا ىؿ ... :فىقىا ىؿ ال انبي " :الحديث".
 ،يؿ الثاني ،المبحث الثاني ،المطمب الثاني (.)76
( )2تـ تخريجو اللى ٍ
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اإلسالَِـ ،أ ِ
وـ :سالَـ عمَى م ِف اتابع الي َدى ،أَ اما بع ُد ،فَِإني أ َْدع َ ِ ِ
ػو
سػمَ ْـُ ،ي ْؤِت َ
ػؾ الما ُ
ُ
َسػم ْـ تَ ْ
ْ
وؾ ِبد َع َاية ِ ْ
َْ
الر ِ َ ٌ َ َ َ َ ُ
َجر َؾ م ارتَ ْي ِفَّ ،)1( ،
فالشاىد مف المنطقية فقد ظيرت في دعكتو ًلديف اإل بلـ ،مما ك ػكح رسوؿ ا﵀
أ َْ َ
 ظيػػرت فػػي قكل ػو" :أ ِ
س ػمَ ْـ" ،فػ َّ
ػيف مم فكػػر ًدريع ػو الك ػػكح كالخطػػاب المنطقػػي فبلبػػد لػػو مف
َسػػم ْـ تَ ْ
ْ
ي،ؿ إلى التَّغيير الكبير في التَّلكير كاإليماف.
ص ُد الثالث :مراعاة الفروؽ العقمية الفردية.
الم ْق َ
َ

مػػا يميػػز اليػػدم َّ
النبػػكم مكابداعاتػػو فػػي مخاطبػػة اللكػػر ،كتح،ػػينو ،جػػذب الْقػػكؿ بم ػػتكياتيا
المختملػػة ،كالحػػديث إلييػػا ح ػػب كػػؿ عقميػػة ك،ػػلتيا ،مكانػػت تتػػأثر بالْاطلػػة مـ الطَّ ػرح الْقمػػي ،مـ
بالتَّرغيب مك التَّرىيب كىكذا ،دكف تجاىؿ مػف رسػوؿ ﵀  مف اإلن ػاف لػيس بْػديـ ذكػاء مك كامػؿ

مف رسػوؿ ا﵀  دعػا مػف ػمْو بػيببلغ مػف لػـ ي ػمْو،كجْؿ الػكعي عػامبلن ناتجػان
ذكاء ،ك ػنجد ٌ
شػ ِ
النق،ػػاف بيػػنيـ ،فمػػف حػػديث أبػػي َب ْك ػ َرة  :ق ػاؿ ال انبػػي " أَالَ لِ ُي َبم ػ ِ ال ا
إمػػا بالزيػػادة مك َّ
ػاى ُد ِم ػ ْن ُك ُـ
ِ
ب"(.)2
ال َغائ َ
ِ
احلؽْؿ َي مـ ي َشوء ومـ ي ْم َت ِْ
ِ
ُ ِ
أرا َو َمأو َيأذـ ُر إِٓ
كالل تْالى قاؿُ [ :ي ْم ِِت ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ
أرا ـَث ً
وِت َخ ْ ً
احلؽ َْؿأ َي َؾ َؼأدْ أ َ

ُأو ُفأأأق ْإَ ْف َبأأأوب][البق ػرة ،]269 :فبيػػذه الك ػػيمة ػػتبميغ الح،ػػانة اللكريػػة معمػػى درجاتيػػا فػػي الْقميػػة
ألف تلكيرىا مينما اتجو يجد الحمػكؿ َّ
الم ممة َّ
النبكيػة فػي كػؿ شػأف ،ػغير كػاف مك كبيػر فػي ممػكر

الػ زدنيا كاآلخػرة ،فال ز ػػنة مك،ػػكؼ بػالتَّنزه كالْ،ػػمة ،كبػػذلؾ تكػػكف َّ
الشخ،ػػية الم ػػممة ح،ػػينة فكريػان،
كالطَّريقػػة َّ
النبكيػػة حجػػة ألكلػػي األلبػػاب ،خ،ك،ػان حينمػػا ك ػػع الحػػدكد الكافيػػة لمنػػع االخػػتبلؼ بػػيف
صػحابي الجميػؿ
الم مميف كالذم يمكف مف يككف ببان في التَّدافع كالليرقة مكا ْاؼ األمة ،فقد قػاؿ ال ا
اف لِبع ِ
ِ
ٍ
ض ِي ْـ ِفتْ َنػ ًة»(.)3
عبد ا﵀ بف مسعودَ « :ما أَ ْن َ
ت ِب ُم َحدث قَ ْو ًما َحديثًا َال تَْبمُ ُغ ُو ُعقُولُ ُي ْـ ،إِاال َك َ َ ْ
كقػػاؿ َّ
الشػاطبي " :كمػػف ذلػػؾ التَّحػػدث مػػع الْػكاـ بمػػا ال تليمػو كال تْقػػؿ مْنػػاه ،فينػػو مػػف بػػاب ك ػػع

( :)1مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب بدء الكحي ،باب كيؼ كاف بدء الكحي إلى ر ػكؿ الل  /8/1( ،رقػـ.)7
ب ،ىع ًف ز
الي ىم ً
ىخىب ىرنًي يعىب ٍي يػد المَّ ًػو ٍب يػف ىع ٍب ًػد المَّ ًػو ٍب ًػف يعتٍىبػةى
الزٍى ًرم قىا ىؿ :م ٍ
الح ىك يـ ٍب يف ىن ًاف وع قىا ىؿ :م ٍ
ىخىب ىرىنا يش ىْ ٍي ه
اف ى
قاؿ :ىح َّدثىىنا ميىبك ى
ىف ىع ٍب ىد المَّ ًو ٍب ىف ىعب و
ىخىب ىرهي م َّ
ٍب ًف ىم ٍ يْكود ،م َّ
ىخىب ىرهي :مف رسوؿ ا﵀  قاؿ ... :الحديث"
اف ٍب ىف ىح ٍر وب م ٍ
َّاس ،م ٍ
ىف مىىبا ي ٍلىي ى
اى يد ى ً
الشػ ً
ػاب :لًيبمػ ًغ ً
الْ ٍمػػـ َّ
ػب/33/1( ،رقػػـ ،)105قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا
الغائػ ى
( )2مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب الْمػػـ ،ىبػ ه يى
ى
ىع ٍبػ يػد المَّػ ًػو ٍبػ يػف ىع ٍبػ ًػد الك َّىػ ً
ػكب ،ىعػ ٍػف يم ىح َّمػ وػد ،ىعػ ًػف ٍابػ ًػف مىبًػػي ىب ٍكػ ىػرةى ،ىعػ ٍػف مىبًػػي ىب ٍكػ ىػرةى  ،يذ ًكػ ىػر
ػاب ،قىػػا ىؿ :ىحػ َّػدثىىنا ىح َّمػ ه
ػاد ،ىعػ ٍػف مىزيػ ى
ى
ال انبي  قىا ىؿ" :الحديث".

( )3مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو ،المقدمػػة ،بػػاب َّ
كحػ َّػدثىنًي ميىبػػك
النيػػي عػػف الحػػديث بكػػؿ مػػا ػػمع ،رقػػـ ( ،)11/1قاال  :ى
الل ٍب ًػف ع ٍب ًػد ً
اب ،عػف عب ٍي ًػد ً
ً
الطَّ ً
الل
ىخىب ىرىنا ٍاب يف ىك ٍى وب ،قىا ىؿ :م ٍ
اى ًر ،ىك ىح ٍرىممىةي ٍب يف ىي ٍحىيى ،قى ىاال :م ٍ
ىخىب ىرنًي يي ي
ى
كن يس ،ىع ًػف ٍاب ًػف شػيى و ى ٍ ي ى
ِ
ٍب ًف يعتٍىبةى ،م َّ
س ُعوٍد ،قىا ىؿ « :األثر" .
ىف َع ْب َد ا﵀ ْب َف َم ْ
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الحكمة في غير مك ْيا ،ف امْيا إما مف يليميا عمى غير كجييا ،كىك الغالػب ،كىػك فتنػة تػ دم
إلى تكذيب الحؽ ،كالْمؿ بالباطؿ ،مكاما ال يليـ منيا شيئان كىك م مـ ،لكف المحػدث لػـ يي ٍْػ ًط الحكمػة
()1
ال،كف بؿ ،ار التَّحدث بيا كالْابث بنْمة الل"
حقيا مف َّ
الرقية في تحصيف فكر المسمـ:
ومف الصور ال انبوية في مراعاة الفروؽ الفردية اا
م -كاف ي،در عف ال انبي  التَّكرار في القكؿ كالْمؿ ،كما جاء في حديث أبي ىريرة َ ع ِف
ِ
الج ان ِة،
ت أ َُبوَنا َخي ْابتََنا َوأ ْ
وسى ،فَقَ َ
ال انبي  قَ َ
آد ُـ أَ ْن َ
وسىَ :يا َ
احتَ اج َ
اؿْ " :
َخ َر ْجتََنا م َف َ
اؿ لَ ُو ُم َ
آد ُـ َو ُم َ
ِِ
ِِ
ا
طفَ َ ا
وم ِني َعمَى أ َْم ٍر قَد َارهُ الما ُو َعمَ اي قَ ْب َؿ
اص َ
قَ َ
اؿ لَ ُو َ
وسى ْ
آد ُـَ :يا ُم َ
اؾ الم ُو ِب َكالَموَ ،و َخط لَ َؾ ِب َيده ،أَتَمُ ُ
وسى " ثَالَ ثًا (.)2
أْ
وسى ،فَ َح اج َ
س َن ًة فَ َح اج َ
َف َي ْخمُقَ ِني ِبي َْرَب ِع َ
آد ُـ ُم َ
آد ُـ ُم َ
يف َ
ادة اٍل ىك ىبلـ ثى ىبلثنا إً َّما ًألىف مف اٍل ىحا ً ريف مف يق،ر فيمو ىعف
قاؿ الْيني "قى ى
اؿ اٍلخطابً ٌي :إً ىع ى
كعيو فيكرره ليليـ ،مكًا َّما مىف يككف القىكؿ ًف ً
يو بْض ًٍ
اإل ٍش ىكاؿ فيتظاىر بًاٍل ىب ىي ً
ادة ال انبي 
اف ًألىف إً ىع ى
ٍ
ى
ثى ىبلث ىم َّرات إًَّن ىما ىك ىانت ألجؿ المتْمميف كال َّ ائميف ليليمكا ىك ىبلمو حؽ اٍللىيـ ،ىكىال يلكت ىع ٍنييـ ىش ٍيء

مف ىك ىبلمو اٍل ىك ًريـ".

()3

ب -كما َّ
مف رسوؿ ا﵀  ا تخدـ لغة الج د ما بيف الحركات كاإلشارات ،كلقد ورد مف حديث عبد
ارجا ِم ْن ُو ،و َخطا ُخطَطًا ِ
اؿَ :خطا ال انبي َ خطا مرباعا و َخطا َخطا ِفي الو ِ
ار إِلَى
ص َغ ًا
ا﵀  قَ َ
سط َخ ِ ً
َ
َ َ
َُ ً َ
ِ ِ ِ ِ
َى َذا الاِذي ِفي الو ِ ِ
س ِطَ ،وقَا َؿَ " :ى َذا ِ
َجمُ ُو ُم ِحيطٌ ِب ِو -
س ُ
افَ ،و َى َذا أ َ
اإل ْن َ
الو َ
سط م ْف َجان ِبو الاذي في َ
َ َ
َحاطَ ِب ِو َ -و َى َذا الاِذي ُى َو َخ ِ
َخطَيَهُ َى َذا
اض ،فَِإ ْف أ ْ
َع َر ُ
َممُ ُوَ ،و َى ِذ ِه ال ُخطَطُ الص َغ ُار األ ْ
أ َْو :قَ ْد أ َ
ار ٌج أ َ
ش ُو َى َذا "(.)4
َخ َ
ش ُو َى َذاَ ،وِا ْف أ ْ
طيَهُ َى َذا َن َي َ
َن َي َ

( )1انظر :االعت،اـ لمشاطبي (.)13/2

ػي
( )2مخرجو البخػارم فػي ،ػحيحو ،كتػاب القػدر ،بػاب تحػاج الدـ كمك ػى/126/8( ،رقػـ  ،)6614قػاؿ :ىح َّػدثىىنا ىعًم ز
ٍبػػف ع ٍبػ ًػد المَّػ ًػو ،حػ َّػدثىىنا ػ ٍلياف ،قىػػا ىؿ :حًل ٍ ً
طػػاك و
ػاؿ" :
ت مىىبػػا يى ىرٍيػ ىػرةى َ ،عػ ِػف ال انبػػي  قىػ ى
س :ى ػ ًػم ٍْ ي
ى
ى
ي ى
ي ى ي
ظىنػػاهي مػ ٍػف ىع ٍمػ وػرك ،ىعػ ٍػف ى ي
الحديث".
( )3انظر :عمدة القارم لمْيني (.)115/2

 ،ىػدقىةي
( )4مخرجو البخػارم فػي ،ػحيحو ،كتػاب الرقػائؽ ،بػاب فػي األمػؿ كطكلػو/89/8( ،رقػـ ،)6147قػاؿ :ىح َّػدثىىنا ى
ىخىب ىرىنا ىي ٍحىيى ٍب يف ى ًْ ويد ،ىع ٍف ي ٍلىيا ىف ،قىا ىؿ :ىح َّدثىنًي مىبًي ،ىع ٍف يم ٍن ًذ ور ،ىع ٍف ىربًي ًع ٍب ًف يخثىٍيوـ ،ىع ٍف ىع ٍب ًػد المَّ ًػو ،
ٍب يف اللى ٍ ًؿ ،م ٍ
قىا ىؿ :ىخطَّ ال انبي  ىكقىا ىؿ " :الحديث".
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كما ممر َّ
الػي َم ِف
ػاء َر ُجػ ٌؿ ِم ْػف أ ْ
َى ِػؿ َ
النبي  بالكتابػة ،فمف حديث أبي ىريػرة  أ ّنػو "َ َ..ج َ
ِ
اؿ« :ا ْكتُُبوا ِألَِبي فُالَ ٍف( ،")1كىػذا األ ػمكب َّ
النبػكم لمػف ال ي ػتطيع
وؿ الما ِو ،فَقَ َ
س َ
فَقَ َ
اؿ :ا ْكتُ ْب لي َيا َر ُ
الحلظ.
ميػػز بػػيف مىػػؿ الْمػػـ كغيػػرىـ ،كحػػديث أبػػي
ت -كمػػف مراعاتػػو لملػػركؽ اللرديػػة كرد عنػػو ٌ منػػو ٌ
()2
اكب َنا ِفي ال ا ِ
ِ
ِ
استَُوواَ ،وَال
مسعود  ، قَ َ
اؿَ :ك َ
س ُ َم َن َ
ص َالةَ ،وَيقُو ُؿْ « :
سو ُؿ ا﵀ َ ي ْم َ
اف َر ُ
يف
تَ ْختَمِفُػوا ،فَتَ ْختَمِػ َ
يف َيمُػػوَن ُي ْـ ،ثُػ اـ الاػ ِػذ َ
َحػ َػالِـ َوال ان َيػػى ثُػ اـ الاػ ِػذ َ
ػوب ُك ْـ ،لِ َيمِ ِنػػي ِمػ ْن ُك ْـ أُولُػػو ْاأل ْ
ػؼ ُقمُػ ُ
()3
َيمُوَن ُي ْـ»
ث -اىػتـ رسوؿ ا﵀  بمف فػي عقمػو ػْؼ ك ػذج ،حينمػا مكرد ابػف عمػر  فػي حديثػو،
()5( )4
ِ
ػت فَ ُقػ ْػؿ الَ ِخالَ َب ػ َة »
الب ْيػ ِػع ،فَقَػ َ
قَػ َ
ػو ال انبػػي « :إِ َذا َب َاي ْعػ َ
ػاؿ لَػ ُ
ػاؿَ :كػ َ
ػاف َر ُج ػ ٌؿ ُي ْخػ َػدعُ فػػي َ
كالذم يخدع َّ
الناس ىك المتَّ،ؼ بال َّ ذاجة مك ال ْؼ.
الم ْح َكـ.
الم ْق َ
ص ُد ّ
الرابع :التاخطي ْط ُ
َ

ا تراتيجية تمكيف الم مـ مف تح،ينو عقمو فكريان ،مف خبلؿ ك ػيمة التَّخطػيط المحكػـ ،ليػك

ىدم نبكم يْمؿ عمى إشغاؿ الْقؿ عمى كيلية الحلاظ عمى الْقؿ ،كىذه ميػزة ػادت اإل ػبلـ قركنػان
النبكم عمى غيرىا مف م،حاب األفكار اللم لية ،ك َّ
في ىذا الككف ،كقد تميزت ك يمة التَّخطيط َّ
النظـ

الميبرالية ،كاالشتراكية كغيرىا عبر التَّاريخ بمميزات كثيرة في التَّح،يف اللكرم مىميا:

( )1مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب الْمػػـ ،بػػاب كتابػػة الْمػػـ ،رقػػـ ( /33/1رقػػـ،)122قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ميىبػػك ين ىْػ ٍػيوـ
ػاؿ".....
اف ،ىع ٍػف ىي ٍحىيػى ،ىع ٍػف مىبًػي ى ػمى ىمةى ،ىع ٍػف مىبًػي يى ىرٍي ىػرةى  .. :ا
أف ال انبػي ،ى قى ى
اللى ٍ يؿ ٍب يف يد ىك ٍي وف ،قىػا ىؿ :ىح َّػدثىىنا ىش ٍػيىب ي
الحديث".
( )2ىو بشير ْبف عقبة ككنية عقبػة :ميىبػك م ػْكد ٍبػف عمػرك ٍبػف ثْمبػة ٍبػف م ػيرة ٍبػف ع ػيرة ٍبػف عطيػة ٍبػف خػدارة ٍبػف
عكؼ ٍبف الحارث ٍبف الخزرج ا َّ
ألن،ارم الخزرجي الحارثي .انظر :م د الغابة.)401/1( :
( )3مخرجو م مـ في ،حيحو ،كتاب ال،بلة ،باب ت كية ال،لكؼ/323/1( ،رقػـ ،)122قػاؿ :ىح َّػدثىىنا ميىبػك ىب ٍك ًػر ٍب يػف
ً
ىع ىمػ ً
ػارةى ٍبػ ًػف يع ىم ٍيػ وػر التٍَّي ًمػػي ،ىعػ ٍػف مىبًػػي
ػس ،ىكميىبػػك يم ىْ ًاكىيػةى ،ىكىك ًكيػػعه ،ىعػ ًػف ٍاأل ٍ
مىبًػػي ىشػ ٍػيىبةى ،ىحػ َّػدثىىنا ىع ٍبػ يػد الل ٍبػ يػف إً ٍد ًريػ ى
ػش ،ىعػ ٍػف يع ىمػ ى

ا﵀  يم ح مىن ً
كد  ،قىا ىؿ :ىكاف رسو ُؿ ِ
م ٍْم ور ،ىع ٍف مىبًي م ٍ يْ و
َّبل ًة ،ىكىيقيك يؿ " :الحديث".
اكىبىنا ًفي ال ،ى
ى َ ُ
ىٍ ى ي ى
ى
ى ى
( )4خبلبة :مم ال خداع انظرَّ :
النياية في غريب الحديث (.] )58/2

ً ً
ًً
الْ ٍق ًػؿ ،ى مكًا ٍف لىػ ٍػـ
( )5مخرجػو البخػارم فػي ،ػػحيحو البخػارم ،ػكتاب الخ،ػػكمات ،ب ي
ػاب ىم ٍػف ىرَّد م ٍىم ىػر ال َّ ػػليو ىكال َّػْيؼ ى
ً
ً ً
الْ ًزي ًز ٍب يػف يم ٍ ػمًوـ ،ىح َّػدثىىنا
اـ/121/3( ،رقـ  ،)2414قاؿ :ىح َّدثىىنا يمك ى ى ٍب يف إً ٍ ىماعي ىؿ ،ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد ى
ىي يك ٍف ىح ىج ىر ىعمىٍيو اإل ىم ي
اؿ لىوي ال انبي  " :الحديث"
ت ٍاب ىف يع ىم ىر ىر ً ىي المَّوي ىع ٍنيي ىما ،قىا ىؿ ... :فىقى ى
ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ًد ىين وار ،قىا ىؿ :ى ًم ٍْ ي
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ز
ػف َمالِ ٍػؾ
ػس ْب َ
م -تر يخ ىمبدم التَّككؿ كاالعتماد عمى الل تْالى ،مف خبلؿ مػا كرد مػف حػديث أََن َ
اع ِق ْم َيا َوتََو اك ْؿ» (.)1
َع ِقمُ َيا َوأَتََو اك ُؿ ،أ َْو أُ ْطمِقُ َيا َوأَتََو اك ُؿ قَ َ
س َ
 ،قَ َ
اؿْ « :
وؿ الما ِو أ ْ
اؿ َر ُج ٌؿَ :يا َر ُ

ب -مبػػدم األخػػذ بالحػػذر كالحيطػػة مػػف تك ػرار الخطػػأ ػكاء عمػػى م ػػتكل التَّلكيػػر مك الْمػػؿ مػػف
الم ْػؤ ِم ُف ِم ْػف
ػو قَ َ
نتو ما ركدنا مف حػديث أبي ىريػرة َ ع ِػف ال انبػي  أَان ُ
ػاؿ« :الَ ُي ْم َػدغُ ُ
()2
ٍِ
مف
ُج ْح ٍر َواحد َم ارتَ ْي ِف» كفيو االتْاظ ،كمخػذ الْبػرة مػف الما ػي ،كعػدـ تىكػرار األخطػاء ،ك ٍ
يأخ ػ ىذ الم ػػمـ الحػػذر كالحيطػػة فػػي األعمػػاؿ التَّػي يقػػدـ عميػػو كالحػػذر ،كمػػف مم جيػػة ح،ػػؿ
منيا

رر مك خطر عميو في الما ي مك الحا ر.

ت -إتماـ مبدم التَّخطيط (التَّكتيكي) ق،ير المدم :كالذم يتيح للكر الم ػمـ اإلنجػاز فػي مْرفػة
اإليجابيػػات كال ػػمبيات بكقػػت ق،ػػير كتلادييػػا فػػي مرحمػػة التَّخطػػيط اال ػػتراتيجي ،كمػػا انػػتي

( )1مخرجو التَّرمذم في ننو ،مبكاب ،لة القيامة كالرقائؽ كالكرع ،باب/390/8( ،رقـ  ،)2517قاؿ :ىح َّػدثىىنا ىع ٍم يػرك
ً و َّ
بف ب ٍح ًر ً ً
ً
ػي،
َّدك ً ز
الم ًغي ىػرةي ٍب يػف مىبًػي قي َّػرةى ال ي
ٍب يف ىعم ٍّي ً ى
بف ىكن ٍي وز( .اللبلس) قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ىي ٍحىيى ٍب يف ى ػْيد القىط ي
ػاف قىػا ىؿ :ىح َّػدثىىنا ي
ت مىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ  ،عف رسوؿ ا﵀  قاؿ " :الحديث"
قىا ىؿ :ى ًم ٍْ ي
تخريج الحديث:

مخرجو األ،بياني في ممثاؿ الحديث(/49/1رقػـ  )72بمثمػو ،كمبػك ينْػيـ فػي حميػة األكليػاء( )390/8بمثمػو ،كالبييقػي
الم ًغي ىػرةي
في اآلداب (/315/1رقـ  )778بنحكه ،كفػي شػْب اإليمػاف (/428/2رقػـ  )1161بنحػكه ،،كميػـ مػف طريػؽ ي
َّدك ً ٌي بو.
ٍب يف مىبًي قيَّرةى ال ي
س ُد ِ
ألف فيوِ :
والحكـ عمى اسناد الحديث :ضعيؼ؛ َّ
وس ّي.
يرةُ ْب ُف أَِبي قُارةَ ال ا
المغ َ
ُ
كقد ذكره بف َّ
حباف في الثقات ،كقػاؿ التَّرمػذم عقػب حديثػو " :قػاؿ يحيػى :ىػك عنػدم منكػر" ،كقػاؿ اب يػف القطػاف " :ال
ابف حجر" :م تكر" ،انظر :الثقات ( ،)419/5الكاشؼ ( )287/2التَّقريب ( ،)543/1تيذيب
يْرؼ حالو" ،كقاؿ ي
التَّيذيب ()268/10
ػػْيؼ

كقػػاؿ يحيػػى القطػػاف" :ىػػذا حػػديث منكػػر" ،انظػػر :مي ػزاف االعتػػداؿ ( ،)165/4كقػػاؿ األلبػػاني" :ح ػػف" فػػي
ػب ًم ٍػف ح ًػد ً
يث مىىن و
ػس ىال ىن ٍْ ًرفيػوي إً َّال ًم ٍػف ىىػ ىذا
الجامع ال،حيح ( ،)242/1كقػاؿ األرنػ كط فػي تْميقػو « :ىك ىىػ ىذا ىح ًػد ه
يث ىغ ًري ه
ى
الك ٍج ًو» نف التَّرمذم(.)8390
ى

وبال ا
شػػاىد يرتقػػي اإلسػػناد إلػػى الحسػػف لغيػػره الػػذم مخرجػػو ابػػف حبػػاف فػػي ،ػػحيحو(/510/2رقػػـ  ،)731كابػػف مبػػي
ً َّ ً َّ
َّ ً
اـ ٍب يػف ىع َّم و
ػار
عا،ـ في اآلحاد كالمثاني (/215/2رقـ ،)970قاؿ :م ٍ
ىخىب ىرىنا ا ٍل يح ى ٍي يف ٍب يف ىع ٍبد المو ا ٍلقىط ي
اف قىا ىؿ ىحدثىىنا ى ىش ي
ً َّ ً
ً
ً
ػاؿ ىريجػ هؿ
ػاؿ :قى ى
يمَّيػةى ىع ٍػف مىبًي ًػو ،قى ى
قىا ىؿ ىح َّدثىىنا ىحات يـ ٍب يف إً ٍ ىماعي ىؿ قىا ىؿ ىح َّدثىىنا ىي ٍْقي ي
كب ٍب يف ىع ٍبد المو ىع ٍف ىج ٍْلى ًر ٍب ًف ىع ٍم ًػرك ٍب ًػف م ى
اعًق ٍميىػػا ىكتى ىك َّكػ ٍػؿ» كىػػذا واسػػناد ال ا
شػػاىد ضػػعيؼ؛ َّ
ألف فيػػو ال ػراكم يعقػػوب بػػف
لً َّمنبًػػي :م ٍيرً ػ يؿ ىنػػاقىتًي ىكمىتى ىك َّك ػ يؿ؟ ،قىػػا ىؿٍ « :
ابف حجر :مقبكؿ ،انظر :التَّقريب (.)608/1
عمرو عبد ا﵀ قاؿ عنو ي
( )2مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب األدب ،بػاب اليمػدغ المػ مف مػف جحػر مػرتيف/31/8( ،رقػـ  ،)6133قػاؿ:
ػث ،ىع ٍػف يعقىٍي وػؿ ،ىع ًػف ز
ػاؿ:
الم ى ػي ًب ،ىع ٍػف مىبًػي يى ىرٍي ىػرةى َ ،ع ِػف ال انبػي  مَّىنػوي قى ى
ىح َّدثىىنا قيتىٍيىبةي ،ىح َّػدثىىنا المٍَّي ي
الزٍى ًػرم ،ىع ًػف ٍاب ًػف ي
"الحديث".
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رسػػوؿ ا﵀  اجراءاتػػو التَّكتيكيػػة التَّػي اتخػػذىا  فػػي خطػػة اليج ػرة كمىػػـ ىػػذه الخط ػكات

التَّكتيكية(:)1

الخطكة األكلى :تأميف ك يمة َّ
س أ َُبػو َب ْك ٍػر
النقؿ إلى المدينة فقد كرد مف حديث عائشػة ..." فَ َح َػب َ
ؼ رِ
ِ
َن ْفس ُو عمَى رس ِ ِ
ش ُي ٍر"(.)2
ؽ ال ا
س ُم ِر أ َْرَب َع َة أَ ْ
احمَتَ ْي ِف َكا َنتَا ِع ْن َدهُ َو َر َ
وؿ الماو  ل َي ْ
َ َ َ ُ
ص َح َب ُوَ ،و َعمَ َ َ
س
الخطكة الثَّانية :مبيت عمي  في فراشو  مف حديث ابف عبػاس َ "و َ
ش َػرى َعمِ ٌّ
سػ ُو ،لَػ ِب َ
ػي َن ْف َ
ثَْو َ ا
اـ َم َكا َن ُو "(. )3
ب النبي  ،ثُ اـ َن َ
الر،ػد ،فػي كقػت الظييػرة متقنْػان كمػا
الخطكة الثَّالثة :االنتقاؿ انر إلى دار مبي بكر مع الحذر مف َّ
ِ
ِ
ِ
ا
" ..قَ ا
يػرِة،
كرد مف حديث عائشة
الت فَ َب ْي َن َما َن ْح ُف َي ْو ًما ُجمُ ٌ
وس في َب ْيت أَِبي َب ْك ٍػر فػي َن ْح ِػر الظ ِي َ
قَ َ ِ ِ
سو ُؿ الما ِو ُ متَقَن ًعا "(.)4
اؿ قَائ ٌؿ ألَِبي َب ْك ٍرَ :ى َذا َر ُ

( )1انظر :د ار ات في ال يرة َّ
النبكية ،ل الـ بلمة كنزار رياف ()133

( )2مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب الكلالػػة ،بػػاب جػػكار مبػػي بكػػر فػػي عيػػد ال انبػػي  /98/3( ،رقػػـ ،)2299
قاؿ :ح َّدثىىنا قىبًي،ةي ،ح َّدثىىنا ٍلياف ،ع ًف ٍاب ًف مىبًي ىن ًجي وح ،ع ٍػف مج ً
ػي ،
اى وػد ،ىع ٍػف ىع ٍب ًػد ال َّػر ٍح ىم ًف ٍب ًػف مىبًػي لىٍيمىػى ،ىع ٍػف ىعمً ٍّ
ى يى
يى ي ى
ى ى
ى
قىا ىؿ عف رسوؿ ا﵀ « :الحديث "
( )3مخرجػػو عبػػد الل بػػف محمػد عػػف مبيػػو فػػي م ػػنده/180/5( ،رقػػـ ،)3062قػػاؿ :حػ َّػدثىىنا ي ٍحيػػى ٍبػػف ح َّمػ و
ػاد ،ىحػ َّػدثىىنا ميىبػػك
ي ى
ى ى
ى
و
ىع ىك ىان ػةى ،ىحػ َّػدثىىنا ميىبػػك ىب ٍم ػ و  ،ىحػ َّػدثىىنا ىع ٍمػ يػرك ٍبػ يػف ىم ٍي يمػ و
ػكف ،قىػػا ىؿ :إًنػػي لى ىجػػالً هس إًلىػػى ٍابػ ًػف ىعَّبػػاس  قػػاؿ عػػف رسػػوؿ ا﵀ :

"الحديث"

تخريج الحديث:

مخرجػػو ك ابػػف مبػػي عا،ػػـ فػػي ال ز ػػنة ( )1351 /1بنحػػكه ،كالطب ارنػػي فػػي المْجػػـ الكبيػػر (/97/12رقػػـ )12593

بنحكه ،كالحاكـ في الم تدرؾ (/143/3رقـ  )4652بنق،اف ،جميْيـ مف طريؽ يحيي بف حماد بو.

والحكـ عمى اإلسناد :حسف لذاتو؛ َّ
ألف فيو أبو بمج يحيى بف سميـ.
الن ائي ،ك َّ ً
ً
الب ً
م :فيو نظر،كذكره ابف حباف في المجركحيف كقاؿ:
خار ز
الد ىارقيطن ٌي ،كقىاؿ ي
كقد كثقو بف ْد كا ٍب يف ىمْيف ،ك َّ ى
كاف ممف يخطئ لـ يلحش خط ه ،فأرل مف ال يحت بما انلرد مف الركايػة ،كقىػاؿ مبػك حػاتـ، :ػالح الحػديث ،ال بػأس
ً
ابف حجر، :دكؽ ربما مخطأ ،قمت، :الح الحديث .
بًو ،كقاؿ عنو ي
انظر :طبقات ابف ْد ( ،)311/7الكامػؿ فػي ال ػْلاء البػف عػدم (،)236/3المجػركحيف البػف حبػاف(،)113/3
ً
يح ًٍ
اإل ٍ ػ ىػن ًاد ،ىكلىػ ٍػـ يي ىخرىجػػاهي بًيىػ ًػذ ًه
الجػػرح كالتَّْ ػػديؿ ( ،)634/9التَّقري ػػب ( ،] )625/1كقػػاؿ الح ػػاكـ " :ىىػػ ىذا ىحػ ًػد ه
 ،ػػح ي
يث ى
ال ىياقى ًة " في م تدركو ( ،)143/3كقاؿ األرن كطْ :يؼ ،في تْميقو عمى الم ند ( ،)3062ك،ححو ال َّػذىبي فػي
المخت،ػر (رقػـ  ،)4263كقػاؿ ابػف تيميػة" :فيػػو مللػاظ مػف كػذب عمػى ر ػػكؿ الل  "..فػي كتابػو المنيػاج فػي ال ز ػػنة
(.)36-34/5

ألن،ػػار ،بػػاب ىج ػرة َّ
( )4مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب مناقػػب ا َّ
النبػػي كم،ػػحابو إلػػى المدينػػة (/ 58/5رقػػـ
ػاؿ ٍابػ يػف ًشػػي و
ىخىب ىرنًي يعػ ٍػركةي ٍب ػ يف ز
الزىب ٍيػ ًػر ،م َّ
ىف
ػث ،ىعػ ٍػف يعقىٍيػ وػؿ ،قىػ ى
 .)3905قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ىي ٍحىيػػى ٍبػ يػف يب ىك ٍيػ وػر ،ىحػ َّػدثىىنا المٍَّيػ ي
اب :فى ػأ ٍ
ى
ى
النبي  ،قى َّ
ىعائً ىشةى ،ىزٍك ىج َّ
الت :عف ال انبي .." الحديث"
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الرابْة :تجييز الزاد في دار مبي بكر ال،ديؽ :ومف حديث أبو بكر الصديؽ  .." ق ا
الت:
الخطكة َّ
ث ِ
َح ا
الج َي ِ
ػت أَِبػي َب ْك ٍػر ِق ْط َعػ ًة ِم ْػف
س ْف َرةً ِفي ِج َا
ػر ٍب ،فَقَ َ
ط َع ْ
فَ َج اي ْزَن ُ
اء ِب ْن ُ
اى َما أ َ
ػت أ ْ
َس َػم ُ
ص َن ْع َنا لَ ُي َما ُ
ازَ ،و َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
الجر ِ
اب" (.)1
نطَاق َيا ،فَ َرَبطَ ْت ِبو َعمَى فَـ َ

الخطػػكة َّ
ػػدث أبػػػو بكػػػر
الخام ػػة :الخػػركج مػػف دار مبػػي بكػػر ػ انر عبػػر طريػػؽ ػػاحمي :كىػػذا مػػػا حػ ّ
َحثَثْ َنػػػا لَ ْيمَتََنػػػا ويوم َنػػػا حتاػػػى قَػػػاـ قَػ ِ
ػػاؿ " :أ ِ
ػػائ ُـ
ُخػػػ َذ َعمَ ْي َنػػػا ِب ا
الصػػػديؽ  قَػ َ
صػ ِػػد ،فَ َخ َر ْج َنػػػا لَػ ْػػي ًال فَي ْ
َ َْ َ َ
الر َ
َ
ا
يرِة"(.)2
الظ ِي َ
باإل افة إلى ػيره  كمبػك بكػر إلػى المدينػة عبػر الطَّريػؽ ال َّػاحمي ،فمػف حػديث عائشػة رضػي
ػؽ معيمػا ع ِ
ٍ ٍ
ِ
ا﵀ عنيا ق ا
ػف فُ َي ْي َػرةَ،
الت" :فَيَتَ ُ
ػام ُر ْب ُ
ػارتَ َحالَ َوا ْنطَمَ َ َ َ ُ َ َ
ص ِب َ
اى َما ِب َراحمَتَ ْي ِي َما َ
يح َة لَ َياؿ ثَالَث ،فَ ْ
س ِ
اح ِؿ " (. )3
يؽ ال ا
َوالدالِي ُؿ الديمِي ،فَي َ
َس َف َؿ َم اك َة َو ُى َو طَ ِر ُ
َخ َذ ِب ِي ْـ أ ْ

سو ُؿ الما ِو 
ث -الْمؿ بمبدم االحتيا ى
ط كاجب :فلي حديث سعد بف أبي وقاص  قَ َ
اؿَ :ك َ
اف َر ُ
ِ
ِ
يع ُ ِ
الو َج ِع َوأََنا ُذو م ٍ
الوَد ِ
اؿَ ،والَ
اع ِم ْف َو َج ٍع ا ْ
شتَ اد ِبي ،فَ ُق ْم ُ
ت :إِني قَ ْد َبمَ َ ِبي م َف َ
اـ َحجاة َ
َُ
َ
ودني َع َ
ِ
تِ :بال ا
ث
اؿ« :الثمُ ُ
اؿ« :الَ» ثُاـ قَ َ
ش ْط ِر فَقَ َ
اؽ ِبثُمُثَ ْي َمالِي قَ َ
اؿ« :الَ» فَ ُق ْم ُ
صد ُ
َي ِرثُني إِاال ْاب َن ٌة ،أَفَيَتَ َ
ِ
ِ
وف
َوالثمُ ُ
اءَ ،خ ْيٌر ِم ْف أ ْ
ير  -إِ ان َؾ أ ْ
َف تَ َذ َرُى ْـ َعالَ ًة َيتَ َكفافُ َ
َف تَ َذ َر َو َرثَتَ َؾ أَ ْغن َي َ
ير  -أ َْو َكث ٌ
ث َك ِب ٌ
اس.)4(".
ال ان َ

( )1بؽ تخريجو ال،لحة ال ابقة.

ألن،ػػار ،بػػاب ىج ػرة َّ
( )2مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب مناقػػب ا َّ
النبػػي كم،ػػحابو إلػػى المدينػػة (/ 64/5رقػػـ
َّ ً ً
َّ
ػؼ ،ىعػ ٍػف مىبًيػ ًػو ،ىعػ ٍػف مىبًػػي
يـ ٍبػ يػف ييك ي ػ ى
 ،)3917قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا م ٍ
ىح ىمػ يػد ٍبػ يػف يعثٍ ىمػ ى
ػاف ،ىحػػدثىىنا يشػ ىػرٍي يح ٍبػ يػف ىم ٍ ػمى ىمةى ،ىحػػدثىىنا إ ٍبػ ىػراى ي
ب ىع ٍف ىم ً ً
ير
اء ،يي ىحد ي
ث قىا ىؿٍ :ابتى ى
إً ٍ ىح ى
اع ميىبك ىب ٍك ور ًم ٍف ىع ًاز وب ىر ٍح نبل ،فى ىح ىم ٍمتيوي ىم ىْوي ،قىا ىؿ :فى ى أىلىوي ىع ًاز ه
اؽ ،قىا ىؿ :ى ًم ٍْ ي
ت ى
الب ىر ى
ر ً
كؿ المَّ ًو  ،قىا ىؿ" :الحديث"
ىي
( )3مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب اإلجارة ،باب ا تئجار المشركيف عند ال ركرة/88/3( ،رقػـ  )2263قػاؿ:
ً
َّ ً ً
الزٍىػ ًػرم ،ىعػ ٍػف يعػ ٍػركةى ٍبػ ًػف ز
ػاـ ،ىعػ ٍػف ىم ٍْ ىمػ وػر ،ىعػ ًػف ز
الزىب ٍيػ ًػر ،ىعػ ٍػف ىعائً ىشػةى  :عػػف
يـ ٍبػ يػف يمك ى ػػى ،م ٍ
ىخىب ىرىنػػا ى ىشػ ه
ىحػػدثىىنا إ ٍبػ ىػراى ي
ى
رسوؿ ا﵀ " الحديث".

( )4مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب الجنػائز ،بػاب رثػاء الرسػوؿ  ػْد بػف خكلػو/81/2( ،رقػـ ،)1295قػاؿ:
اب ،ع ٍػف ع ً
ً
ػام ًر ٍب ًػف ى ٍػْ ًد ٍب ًػف مىبًػي كقَّ و
ػاؿ:
ىخىب ىرىنػا ىمالًػ ه
ػاص ،ىع ٍػف مىبًي ًػو  ،قى ى
ؼ ،م ٍ
ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ييك ي ى
ؾ ،ىع ًػف ٍاب ًػف شػيى و ى ى
ى
ً
ىكاف رسو ُؿ الما ِو  يْ ي ً
الكىدا ًع ًم ٍف ىك ىج وع ا ٍشتى َّد بًي ،فىقياؿ عف ال انبي  " :الحديث".
ىي
ى َ ُ
كدني ىع ىاـ ىح َّجة ى
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ب الثااني :متطمبات التاحصيف الفكري في التانظيـ ال انبوي وفيو خمسة مقاصد:
الم ْطمَ ُ
َ
سميـ؛ وذلؾ مف خالؿ:
ص ُد األوؿ :حماية العقؿ بالتافكير ال ا
الم ْق َ
َ
أ -العبودية هلل تعالى .
حينمػػا خم ػػؽ الل الْب ػػاد كىػػـ قا،ػ ػريف

ػػْاؼ ،ىي ػػأ ليػػـ ك ػػؿ م ػػا ف ػػي ىػػذه الػ ػ زدنيا م ػػف مج ػػؿ

 ،يد ،كالغاية ال َّ ميمة التَّػي يخميقػكا ألجميػا،كىي عبػادة الل تْػالى كحػده ال شػريؾ لػو،
الم ٍق ى
الك،كؿ إلى ى
ْأس إِٓ فِ َق ْع ُبأدُ ِ
أً ِْ
اْلأـ َو ْ ِ
ون ] [الػذاريات ،]56 :فالْبكديػة لل ػبحانو
كما قػاؿ تعػالىَ [ :و َمأو َخ َؾ ْؼ ُ
اإك َ
كتْػػالى الػػذم ات،ػػؼ بالكمػػاؿ كال يْج ػزه شػػيئ فػػي األرض كال فػػي ال َّ ػماء ،بش ػريْتو التَّػي ات،ػػلت
بالثَّبػػات ،كمػػا كانػػت متطمباتيػػا إال راعيػػة لؤلفيػػاـ ال َّ ػميمة لمكػػائف اإلن ػػاف الملكػػر التَّػي محاطػػت بيػػا

الح ػػدكد ،حينم ػػا ت ػػتحكـ بخي ػػار الْقمي ػػة البشػ ػرية ف ػػي الخي ػػر ك َّ
الشػ ػر كتق ػػكيـ مم اعكج ػػاج بن ػػاء عم ػػى

الربانية ال َّ ميمة فما عمى الْبد حينيا إال التَّ ميـ كاالنقياد ،كما جاء مف حديث ابػف عبػاس
األكامر َّ
آم ُرُك ْـ ِبيَْرَب ٍع َوأَ ْن َيا ُك ْـ َع ْػف أ َْرَب ٍػعِ :
يم ِ
َف الَ
  قاؿ رسوؿ ا﵀  :قَ َ
ػاف ِبالما ِػوَ ،و َ
اد ِة أ ْ
ػي َ
شَ
اإل َ
اؿُ " :
الزَك ِ
صالَ ِة ،وِايتَ ِ
اء ا
س َما َغ ِن ْمتُ ْـ" (. )1
إِلَ َو إِاال الما ُو َ -و َعقَ َد ِب َي ِد ِه َى َك َذا َ -وِاقَ ِاـ ال ا
اةَ ،وأ ْ
َف تُ َؤدوا ُخ ُم َ
َ
فالْبكديػػة لل تْػػالى تيحػػرر الم ػػمميف مػػف الغػػي اللكػػرم كالجػػاىمي ،كمم تمػػدد لمتػػأثير البشػػرم
اللكرم القا،ر مك الراءه ال َّ خيلة التَّي في مبلمحيا يككف ر ا َّ
الرجيـ.
الشيطاف َّ
كبامتثاؿ الم مميف لمتطمبات الْبكديػة لل عػز كجػؿ ػيْليو مػف إمكانيػة االنحطػاط اللكػرم
الذم يتبع ىكل اإلن اف كبشريتو كق،كره.
ب -الحض عمى العمـ ،وذـ الجيؿ.
الْامػؿ المباشػر فػي إدارة الْقػؿ إلػى األ،ػمح كاأل ػػمـ فػي التَّلكيػر ىػك الْمػـ الػذم يْتبػر عػػامبلن
ميمان في الح،انة اللكرية كقد جْؿ لو رسوؿ ا﵀  منزلةن عظيمةن تجمت في ح ً
ػرص ال زػنة َّ
النبكيػة
كاىتمامو بًو ،مف خبلؿ:

َّػاج ،ىح َّػدثىىنا
( )1مخرجو البخارم في ،حيحو،كتاب الزكاة ،باب كجكب الزكاة/105/2(،رقـ  ،)1398قاؿ :ىح َّدثىىنا ىحج ه
ػاس ىر ً ػػي المَّ ػوي ىع ٍنيي ىمػػا ،ىيقيػػك يؿ :قىػ ًػدـ كٍفػ يػد ىع ٍبػ ًػد القىػ ٍػي ً
ت ٍابػ ىػف ىعَّبػ و
س ىعمىػػى
ىح َّمػ ي
ػاد ٍبػ يػف ىزٍيػ وػد ،ىحػ َّػدثىىنا ميىبػػك ىج ٍمػ ىػرةى ،قىػػا ىؿ :ى ػ ًػم ٍْ ي
ى ى
ى
ال انبي  ... ،قىا ىؿ" :الحديث" .
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 -1ذـ الجيؿ والجاىميف ،كتشػجيْيـ عمػى الػتَّخمص مػف الْػادات الجاىميػة بقػكؿ ابػف مسػعود
اىمِي ِ
اخػ ُذ ِبمػا ع ِم ْم َنػا ِفػي الج ِ
اؿ :يا رس َ ِ
ػف ِفػي
 ا
اػة قَ َ
سَ
ػاؿَ « :م ْػف أ ْ
َ
ػوؿ الماػو ،أَُن َؤ َ َ َ
َح َ
أف رجالً قَ َ َ َ ُ
()1
ُخ َذ ِباأل اَو ِؿ و ِ
اإلسالَِـ أ ِ
اة ،وم ْف أَس ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
اآلخ ِر»
سالَِـ لَ ْـ ُي َؤ َ
اخ ْذ ِب َما َعم َؿ في َ
اء في ِ ْ
اإل ْ
َ
الجاىمي َ َ َ َ
 -2تعظػػيـ أجػػر طالػػب العمػػـ ،كمػػا كرد فػػي حػػديث أبػػي ىريػػرة  عػػف رسػػوؿ ا﵀َ ..« مػ ْػف
سمَ َؾ طَ ِريقًا ي ْمتَ ِم ِ ِ ِ
س اي َؿ الما ُو لَ ُو طَ ِريقًا إِلَى ا ْل َج ان ِة.)2( "..
س فيو ع ْم ًماَ ،
َ ُ
َ
 -3جعؿ ألىؿ العمـ والعمماء مكانة خاصة في الدنيا واآلخرة .فاألف مية ليـ مينما كانكا ،فْف
وؿ الما ِوَ :م ْف أَ ْك َرـ ال ان ِ
س َع ْػف َىػ َذا
اس قَ َ
س َ
أَِبي ُى َرْي َرةَ ِ :ق َ
اؿ« :أَتْقَ ُ
اى ْـ» فَقَالُوا :لَ ْػي َ
يؿ َيا َر ُ
ُ
ػف َن ِبػي الما ِػوْ ،اب ِػف َن ِبػي الما ِػوْ ،ابػ ِف َخمِ ِ
يػؿ الما ِػو» قَػالُوا:
سيَلُ َؾ ،قَ َ
وس ُ
ػؼ َن ِبػي الما ِػوْ ،اب ُ
َن ْ
ػاؿ« :فَ ُي ُ
اىمِي ِ
وف ِخيارُىـ ِفي الج ِ
ِ
اة ِخ َي ُارُى ْـ ِفي
سيَلُ َؾ ،قَ َ
َ
الع َر ِب تَ ْ
س َع ْف َى َذا َن ْ
اؿ« :فَ َع ْف َم َعاد ِف َ
لَ ْي َ
سيَلُ ِ َ ُ ْ
()3
ِ
سالَِـ ،إِ َذا فَقُ ُيوا»
اإل ْ

يم ًػة
ادةى ىكتىىريككا اٍل ًٍْم ىـ ىحتَّى ىخ ىريجكا بًأى ٍ ىي ًاف ًي ٍـ ىعمىى م َّ
يقكؿ الح ف الب،رم « :إً َّف قى ٍك نما طىمىيبكا اٍل ًْ ىب ى
يم ىح َّمود  ،ىكلى ٍك طىمىيبكا اٍل ًٍْم ىـ لى ٍـ ىي يدلَّيي ٍـ ىعمىى ىما فى ىْميك» (. )4

( )1مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب ا ػتتابة المرتػديف كالمْانػديف كقتػاليـ ،بػاب إثػـ مػف مشػرؾ بػالل كعقكبتػو فػي
َّ
ىع ىم ً
 ،و
ش ،ىع ٍف مىبًي
كر ،ىكاأل ٍ
الدنيا كاآلخرة /14/9( \ ،رقـ  ،)6921قاؿ :ىح َّدثىىنا ىخبل يد ٍب يف ىي ٍحىيى ،ىح َّدثىىنا ي ٍلىي ي
اف ،ىع ٍف ىم ٍن ي
كائً وؿ ،ىع ًف ٍاب ًف م ٍ يْ و
اؿ عف ال انبي " ،الحديث" .
كد  ،قىا ىؿ :قى ى
ى
ى
( )2مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب الػػذ ٍك ًر كالػ زدع ً
اء ىكالتَّ ٍكىبػ ًػة ىك ًاال ٍ ػػتً ٍغلى ًار ،بػػاب ف ػػؿ االجتمػػاع عمػػى تػػبلكة القػػرالف،
ى ى
(/2074/4رقـ  ،)2699قاؿ :ح َّدثىىنا ي ٍحيى ٍبف ي ٍحيى التَّ ًم ً
يم زي ،ىكميىبك ىب ٍك ًر ٍب يػف مىبًػي ىش ٍػيىبةى ،ىك يم ىح َّم يػد ٍب يػف ا ٍل ىْ ىػبل ًء ا ٍليى ٍم ىػدانً زي
ى ى ي ى ى
ى
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
،ػالً وح ،ىع ٍػف مىبًػي
ػي
ب
ى
م
ػف
ع
،
ػش
م
ىع
األ
ػف
ع
،
ة
ػ
ي
اك
ْ
م
ػك
ىب
م
ا
ن
ث
ػد
ح
:
اف
ػر
خ
اآل
ؿ
ػا
ق
ك
ػا
ن
ر
ب
 ىكالمَّ ٍلظي لًىي ٍحىيى ،قىػا ىؿ ىي ٍحىيػى :م ٍى ىى
ىٍ
ى
ىخى ى ى ى ى ٍ ى ى
ي يى ى ى ى ٍ ٍى
اؿ رسو ُؿ ِ
ا﵀  " :الحديث ".
يى ىرٍي ىرةى  ،قىا ىؿ :قى ى َ ُ
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
يم ػةن قىانتنػػا لمػػو] [ َّ
( )3مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب محاديػػث ا َّ
النحػػؿ:
ػاف م َّ
يـ ىكػ ى
ألنبيػػاء ،بػػاب ىكقى ٍكلػػو[ :إ َّف إ ٍبػ ىػراى ى
ً
ً
َّ
و
ً
ً
َّ
ً
اؿ :ىح َّدثىني
 /140/4( :]120رقـ  ،)3353قاؿ :ىح َّدثىىنا ىعمً زي ٍب يف ىع ٍبد المو ،ىح َّدثىىنا ىي ٍحىيى ٍب يف ى ْيد ،ىح َّدثىىنا يعىب ٍي يد المو ،قى ى
الن ػ ً
يد ٍبػ يػف مىبًػػي ى ػ ًػْ ويد ،ىعػ ٍػف مىبًيػ ًػو ،ىعػ ٍػف مىبًػػي يى ىرٍيػ ىػرةى ً :قي ػ ىؿ ىيػػا ىر ي ػػك ىؿ المَّػ ًػو :ىمػ ٍػف مى ٍكػ ىػريـ َّ
اس؟ قىػػا ىؿ رسػػػوؿ ا﵀ :
ى ػ ًػْ ي
"الحديث".
ً و
اف الثػكرم ،ىعػ ٍػف
( )4مخرجػو بػف مبػي شػيبة فػي الم،ػنؼ (/725/2رقػـ  ،)35192قػاؿ :يم ىْ ًاكىيػةي ٍب يػف ى ىشػاـ ،ىع ٍػف ي ػ ٍلىي ى
ىر يج وؿ ،ىع ًف ا ٍل ىح ى ًف ،قىا ىؿ« :األثر" .كالرجؿ :عبيد بف عبد الرحمف المزني ،انظر (التَّقريب.)377/1 :
تخريج األثر :مخرجو القرطبي في جامع بياف الْمـ كف مو ا ( )621/545/1بمثمو .
الحكـ عمى االسناد :حسف لذاتو لكجكد الراكم ،معاوية بف ىشاـ.
قاؿ عنو بف مْيف، :الح كليس بذاؾ ،كقاؿ المديني :مقكـ حديثا ك،دكؽ ،كقاؿ مبي داكد ثقة ،كذكره الْجمي كابػف
حباف كابف شاىيف في الثقات ،قاؿ :محمد بف حنبؿ ىك كثير الخطأ ،قاؿ بف ْد كاف ،دكقان ،كثير الحديث ،كقاؿ
الذىبي :ثقة ثقة عف حمزة كالثكرم ،كقاؿ ابف حجر، :دكقمو مكىاـ .
انظ ػ ػػر :الطبق ػ ػػات( ،)370/6الثق ػ ػػات لمْجم ػ ػػي ( ،)433/1الج ػ ػػرح كالتَّْ ػ ػػديؿ الب ػ ػػف ح ػ ػػاتـ( ،)385/3الثق ػ ػػات الب ػ ػػف
حباف( ،)166/9الكاشؼ( )277/2تيذيب التَّيذيب(،)216/10التَّقريب(.)538/1
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ج -تحريـ التاقميد األعمى:
َّ
إف مف يئات المرء في كجكده مف يْمؽ إن انيتو ،كما يتْمؽ بالحلػاظ عمييػا كعمػى كجكدىػا

بممار ات ابقة لكجكده دكف َّ
النظر إلى عكاقبيا ،كالتَّلكر في مبياتيا مف تْطيؿ كانتقاص كالتَّقميػد
األعمى ،الذم عابتو َّ
الشريْة اإل بلمية ،كما قاؿ ا﵀ تعالى[ :إِ ْذ َؿ َول َُِِٕ ِقف َو َؿ ْق ِم ِف َمو َه ِذ ِه افت ًَمَِّ ُ
قؾ افتل
ِ
يـ * َؿ َول َف َؼدْ ُــْت ُْؿ َأ ْكت ُْؿ َوآ َُوؤُ ـ ُْؿ ِِف َض ََل ٍل ُمبِ ٍ
غ ] [ األنبياء:
َأ ْكت ُْؿ َْلو َظوـِ ُػ َ
وءكَو َْلو َظوُِد َ
قن * َؿو ُفقا َو َجدْ كَو آ َُ َ
 ،]52ف ،ػػيانة التَّلكي ػػر م ػػف التَّقمي ػػد األعم ػػى كتكجيي ػػو لم،ػ ػكاب ل ػػو األكلكي ػػة ف ػػي التَّح ،ػػيف َّ
النبػ ػكم

لمتَّلكير ال َّ ميـ.

كقد كرد عف أَِبي س ِػع ٍ
ػاف قَ ْػبمَ ُك ْـ،
يد ال ُخ ْػد ِري َ ،ع ِػف ال انبػي  ،قَ َ
سػ َن َف َم ْػف َك َ
ىٍ
ػاؿ« :لَتَتْ َػب ُع اف َ
َ
)
1
(
ػوىـ»ُ ،ق ْم َنػا :يػا رس َ ِ
ِ ِ
ػود
ضػب
اعا ِب ِذ َر ٍ
الي ُي ُ
اعَ ،حتاى لَ ْو َد َخمُػوا ُج ْح َػر َ
ػوؿ الماػوَ ،
ش ْب ًار ش ْب ًار َوِذ َر ً
َ َ ُ
تَِب ْعتُ ُم ُ ْ
()2
اؿ« :فَ َم ْف»!!
ص َارى قَ َ
َوال ان َ

َّ
إف مػا ق،ػػد بػو رسػػوؿ ا﵀  كالل معمػػـ بالشػبر ،كالػػذراع كجحػر ال َّ ػب ىػك التَّمثيػػؿ بشػػدة
المكافقة ليـ كمع يؽ جحر ال َّ ب كردائتو ،فىًيَّنييـ القتلائيـ الثىارىـ كاتباعيـ طػرائقيـ لىػك دخميػكا ًفػي
مثػػؿ ىىػ ىذا ال ٌ ػػيؽ الػ َّػرًدمء لكافقػػكىـ ،كالمػراد المكافقػػة فػػي المْا،ػػي كالمخاللػػات ال فػػي الكلػػر ( ،)3لػػذا
كاف ىذا التَّحذير َّ
مف م،ػحاب القػكل الْقميػة
النبكم الْظيـ مف التَّقميد األعمى المػذمكـ ،ألنػو ببلشػؾ ٌ
كالممكػػات الذىني ػػة إث ػػر ى ػػذا التَّقمي ػػد األعم ػػى بْ ػػد بقػػائيـ مْ ػػو م ػ ٌػدة م ػػف ال ػػزمف يت ،ػػلكف بال َّ ػ ػْؼ

كاال ػػمحبلؿ تػػدريجيان ،كفػػي َّ
النيايػػة يبقػػكف فػػي الم ارحػػؿ البدائيػػة لمحيػػاة كيْيشػػكف حيػػاةن مشػػبو بحيػػاة
البيائـ كما عباد البقر ،كالتَّماثيؿ في ىذا َّ
الزماف المْا،ر في بْض ببلد شرؽ ال يا كاليند كغيرىا.

ص ُد الثااني :حماية السموؾ الفكري.
الم ْق َ
َ

قد ر ـ اليدم َّ
النبكم الحدكد لمتلكير كىذا ما ات ح لنا في المبحث ال َّ ابؽ ،مما ال زػمككيات

اللكرية التَّػي تميػزت بنتاجيػا بْػد التَّلكيػر،فرسػوؿ ا﵀  ي ػبط حػدكد انطبلقيػا كالْمػؿ بيػا ،كىػي
ميمة في تح،يف اللكر ،كبناء التَّلكيػر ال َّػميـ ،فػيذا مػا كػاف اللكػر عمػى قػدر متْػكب عميػو ،إال منػو

ىعػ ىػراب ،ىكا َّ
ألنثىػػى ػػبة ،ىكتقػػكؿ ا ٍل ىْػ ىػرب :يىػ ىػك قىا ً ػػي الطيػػر كالبيػػائـ ،انظػػر:
( )1ال ػػب :دكيبػػة تشػػبو الػػكرف تىٍأ يكمػػو ٍاأل ٍ
َّ
النياية في غريب الحديث ( ،)70/3عمدة القارم لمْيني (.)43/16

( )2مخرجو البخارم في ،ػحيحو ،كتػاب محاديػث ا َّ
ألنبيػاء ،بػاب مػا ذكػر عػف بنػي إ ػرائيؿ/169/4( ،رقػـ ،)3456
َّاف ،قىا ىؿ :ىح َّدثىنًي ىزٍي يد ٍب يف مى ٍ مى ىـ ،ىع ٍف ىع ىط ًاء ٍب ًف ىي ى وار ،ىع ٍف مىبًي ى ًْ ويد
قاؿ :ىح َّدثىىنا ى ًْ ي
يد ٍب يف مىبًي ىم ٍرىي ىـ ،ىح َّدثىىنا ميىبك ىغ ى
ىع ٍنوي ،م َّ
ىف ال انبي  ،قىا ىؿ" :الحديث".
( )3انظر :عمدة القارم لمْيني (.)44/16
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غير من جـ مػع مقيػاس األعمػاؿ مك كجيػة َّ
النظػر فػي الحيػاة ف ػيككف غيػر قابػؿ لمتطبيػؽ كلػف ينػت

عنو ال مكؾ اللكرم القػكيـ ،لػذالؾ كػاف اليػدم َّ
الرقػي القابػؿ لمتطبيػؽ قػد حػذر
النبػكم ،ػاحب اللكػر َّا

مف ال َّ مككيات اللكرية ال َّ مبية التَّي قد تتحكؿ إلى ملاىيـ قابمة لمتطبيؽ مف مجؿ الحلاظ عمى كاقْية

البشر ألنو كما يقكؿ يا يف بف عمي" :اللكػر ال ي ػبط ػمكؾ اإلن ػاف كال يكيلػو إال إذا تح ٌػكؿ إلػى
تتحكؿ إلى ػمكؾ كال تيمػارس عمميػان إال إذا
مليكـ .كبْبارة مخرل ،فيف محكاـ اإلن اف عمى الكاقع ال ٌ
م،ػػبحت ملػػاىيـ لػػدل اإلن ػػاف ،كفكػرة كاحػػدة تجْػػؿ مػػف اإلن ػػاف يْبػػد بقػ انر مك حجػ انر ،ػػنمان ،كفكػرة

ال،نـ! (.)1
مخرل تجْؿ إن انان الخر يذبح تمؾ البقرة ك يحمؿ اللأس ليك ر ذلؾ َّ
لذا كاف المني َّ
النبكم في تح،يف اللكر مػف خػبلؿ حمايػة ال ػمكؾ اللكػرم الػذم ينػت عنػو
مبية الْقؿ مك إيجابيتو ب َّ
النيي عف ممكر تيخ زؿ بالْقؿ الم مـ كطريقة تلكيره ،منيا:
أ -ال انيي عف ٍ
اإلمعية.

فاإلمْية ىػي اتبػاع األقػكل عمػى غيػر ب،ػيرة كعمػى غيػر الحػؽ ،كىػذا مػف المػذمكـ الْقمػي،

مجاؿ فييا لمتلكر بما يخالؼ األقكل ،كتتجو الْقمية نحك مرادىـ ،فبيػا ي،ػبح المػرء تبْػان ال رمم
فبل
ى
لو فيطمس كجكده كشخ،يتو ،فتنحط قدراتو ،كقد كرد فػي األثػر عػف َع ْب ُػد الما ِػو بػف مسػعود قػاؿ:
«ا ْغ ُد َعالِ ًما أ َْو ُمتَ َعم ًما َوَال تَ ْغ ُد إِ ام َع ًة َب ْي َف َذلِ َؾ» ( ،)2قيؿ كما اإلمْة؟! قاؿ الذم يقػكؿ منػا مػع َّ
النػاس
ً
ؽ كيقيك يؿ لً يكؿ مىح وػد م ىىنػا مْ ى ً
ٍم لىػوي ىي ٍرًجػعي إًلى ٍي ًػو كاٍل يم ىقم يػد الَّ ًػذم ىي ٍج ىْػ يؿ ًد ىينػوي تىابً نْػا
ى
كييتىابًعي يك َّؿ ىناع و ى ى
ػؾ ألَّىنػوي ىال ىمر ى
ىى
يف ىغ ٍي ًرًه بً ىبل ر ي وة كىال تى ٍح ً
ً،
يؿ يب ٍرىى و
لًًد ً
اف (.)3
ي ٍى ى
( )1القطيْة بيف اللكر كال مكؾ  .مجمة اللكر الجديد ،لْمي بف يا يف)4( ،
( )2مخرجو بف ْداف في جزءه (/43/1رقـ،)140قاؿ :ح َّدثىىنا ْ ىداف ،قىا ىؿ :ح َّدثىىنا ٍلياف ،ع ٍف ع ً
ا،وـ ،ىع ٍف ًزٍّر،
يى ي ى ى
ى
ى
ىٍ ي
قىا ىؿ :قىا ىؿ ىع ٍب يد المَّ ًو" :األثر".
الرَّزياز.
اف ،مبنا ميىبك ىج ٍْلى ور يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍم ورك َّ
في مدخؿ ال نف الكبرل (/267/1رقـ  ،)387م ٍ
ىخىب ىرىنا ميىبك ا ٍل يح ى ٍي ًف ٍب يف بً ٍش ىر ى
ً
ً
ً
 ،ور ،ثنا
ح ىكم ٍ
ىخىب ىرىنا ميىبك يم ىح َّم ود ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ييك ي ى
ى،ىبيىان زي ،مبنا ميىبك ى ْيد ٍب يف ٍاأل ٍ
اف ٍب يف ىن ٍ
ىع ىاربًي قى ىاال :ثنا ى ٍْ ىد ي
ؼ ٍاأل ٍ
ٍلياف بف عيينة ،ع ٍف ع ً
ا،وـ بف بيدلة ،ىع ٍف ًزٍّربف حبيش قىا ىؿ :قاؿ َع ْب ُد الما ِو" :األثر"
ى ى
يى ي
تخريج األثر:
كمخرجو البييقي في ال نف الكبرل(/267/1رقـ  )387مف طريؽ ْداف بف ن،ر بملظو ،كالقرطبي في جامع الْمـ
كالبياف ( )145/143/1مف طريؽ الحميدم بملظو ككبلىما مف طريؽ لياف بف عيينة بو .
واسناد األثر :حسف لذاتو لكجكد ْداف بف ن،ر كىك ،دكؽ بؽ ترجمتو ()30
.

ويرتقى إلى الصحي لغيره فقد تابع ْداف بف ن،ر ،عبد ا﵀ بف الزبير الحميدي فقد قاؿ عنو ابف حجر :ثقة

حافظ فقيو ،كقاؿ مبك حاتـ" :ىك مثبت َّ
الناس في بف عيينة" ،انظر :تقريب التَّيذيب( )303/1كتيذيب التَّيذيب
(.)215/5

( )3انظر :اللائؽ في غريب الحديث ألبك القا ـ الزمخشرم ( ،)56/1كتحلة األحكذم (.)123/6
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ب -تبديد الخرافات.
بمػػا مف ر ػػالة محمػػد  تميػػزت بلتحيػػا لؤلعػػيف كاآلذاف كتجميػػة الب،ػػائر كاألذىػػاف ،فيػػي

الجػديرة بتح،ػيف الْقػؿ الم ػمـ بػدرء الخ ارفػات التَّػي تنشػأ عػف االنحػراؼ فػي التَّ،ػكر ،كعػف

ػمكر

ال ،ػحيح،
الْمػػـ ككث ػرة الجيػػؿ كاالعتقػػاد بمػػا ال ينلػػع كال ي ػػر كال يمتػػئـ مػػع المنطػػؽ ال ػػميـ كالكاقػػع َّ
كالتَّي كتب عنيا الغزالي " بأنيا تأخذ مجراىا في الحياة كىي تْمف عف باطميا ،تكشؼ عف ىرائيا

تػػدارم مجكنيػػا بثػػكب الجػػد ،كت ػػتْير مػػف الحػػؽ لبك ػػو المقبػػكؿ ،كقػػد تأخػػذ بْػػض مقدماتػػو كبْػػض

نتائجو ،ثـ تتزيف بْد ذلؾ لممخدكعيف " (.)1

لػذلؾ كػاف ال انبػي  حري،ػان عمػى رد الخ ارفػة ،كىػي تْتبػر مػف ،ػنائع الْ،ػر الجػاىمي،
التَّػي باتػػت ليػػـ ػػببان فػػي تْميػػؿ الظ ػكاىر كاأل ػػباب بنػػاء عمػػى غيػػر المنطقيػػة ،كالتَّػي كانػػت بحاجػػة
لتْمي ػػؿ َّ
النق ػػؿ كالْق ػػؿ ،فْ ػػدؿ ر ػػكؿ الل  ػػمكؾ التَّلكي ػػر البش ػػرم الم ػػمـ لي ،ػػؿ إل ػػى ال ػػبلمة
كاليدل ،كما كرد عف رسوؿ ا﵀  مف خبلؿ:

النظػػر ،مك ا ػػتكتاب َّ
النيػػي عػػف تْميػػؽ بْػػض األشػػياء عمػػى األكالد كغيػػرىـ لػػدفع َّ
َّ -1
الن ػػخ

ػػاؿ:
ألج ػػؿ محب ػػة األزكاج لزكج ػػاتيف  -نْ ػػكذ ب ػػالل – كم ػػا كرد مػػػف حػػػديث عبػػػد ا﵀  ،قَػ َ
ػوؿ الماػ ِػو  يقُػػو ُؿ «إِ اف الرقَػػى ،والتامػ ِ
ػائ َـَ ،والتاَولَػ َة ِشػ ْػر ٌؾ»( ،)2كالمق،ػػكد بالتَّمػػائـ
سػ َ
سػ ِػم ْع ُ
َ
ت َر ُ
َ
َ َ
جمع تميمة كىػي خػرز مك قػبلدة تْمػؽ فػي ال َّػرمس كػانكا فػي الجاىميػة يْتقػدكف مف ذلػؾ يػدفع

اآلفات ،مما التَّكلة بك ر المثناة كفتح الكاك كالبلـ مخللػان شػيء كانػت المػرمة تجمػب بػو محبػة
زكجيا كىك

رب مف ال حر ،مكانمػا كػاف ذلػؾ مػف الشػرؾ ألنيـ مرادكا دفػع الم ػار كجمػب

( )1انظر :فقو ال يرة لمغزالي (.)18/1

( )2مخرجػػو مبػك داكد فػػي ػػننو ،كتػػاب الطػػب ،بػػاب تْميػػؽ التَّمػػائـ ،رقػػـ (/31/6رقػػـ ،)3883قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا يم ىح َّمػ يػد ٍبػ يػف
ً
ػرًة ىع ٍب ًػد
ام ىمى
ىع ىم ي
ا ٍل ىْ ىبل ًء ،ىح َّدثىىنا ميىبك يم ىْ ًاكىيةى ،ىح َّدثىىنا ٍاأل ٍ
ش ،ىع ٍف ىع ٍم ًرك ٍب ًف يمَّرةى ،ىع ٍف ىي ٍحىيى ٍب ًف ا ٍل ىجَّز ًار ،ىع ًف ٍاب ًف مىخي ىزٍيىن ى
ػب ٍ
َّ ً
سو َؿ الما ِو  ىيقيك يؿ" :
ام ىمرًىة ىع ٍب ًد المَّ ًو ىع ٍف ىع ٍب ًد المَّ ًو  ،قىا ىؿ :ى ًم ٍْ ي
المو كىك عمرك ابف الحارث الثقلي ىع ٍف ىزٍيىن ى
ت َر ُ
بٍ ،
الحديث"
تخريج الحديث:
مخرجػػو ابػػف ماجػػو فػػي ػػننو رقػػـ (/1666/2رقػػـ  )3530بمثمػػو ،ك محمػػد فػػي م ػػنده (/513/3رقػػـ  )3615مطػكالن،
كمبك يْمى في م نده (/133/9رقـ  )5208بزيادة ،كمخرجو ابف حباف فػي ،ػحيحو (/456/13رقػـ  )6090بزيػادة،
كابػف بطػة فػػي اإلبانػة (/744/2رقػـ  )1032بمثمػػو ،كالطب ارنػي فػي المْجػػـ الكبيػر (/213/10رقػـ  )10503بزيػػادة،
كالحاكـ في م تدركو ( )417/5بنحكه ،كالبييقي في ال نف الكبرل (/588/9رقـ  )19603بزيادة ،كالبغكم في شرح
ال زنة (/157/12رقـ  )3240بزيادة جميْيـ مف طريؽ يحيى بف الجزار بيذا اإل ناد .
الحكـ عمى االسناد :صحي لذاتو، ،ححو األلباني في م مة األحاديث ال،حيحو (/648/1رقـ .)331
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المنافع مف عند غير الل تْالى ( )1كقد بدد ر كؿ الل



خرافة ما كاف ائدان في الجاىميػة

منو يمكت مك يحيا رجؿ عظيـ عند حدكث ك كؼ الشمس كالقمر ،كقد ادعكا ىذا عند مكت
()2
سفَ ِت ال ا
س
كلد رسوؿ ا﵀  فردىـ عف ذلؾ ،فكما كرد مف حػديث أَِبي َب ْك َرةَ  ،قَ َ
ش ْػم ُ
اؿَ :خ َ
وؿ الما ِو  فَ َخرج يجر ِرَداءه ،حتاى ا ْنتَيى إِلَى الم ِ
ِ
س ِ
اس إِلَ ْي ِػو،
س ِجد َوثَ َ
َُ َ
ََ َُ
َ ْ
َ
ػاب ال انػ ُ
َعمَى َع ْيد َر ُ
اؿ رسوؿ ا﵀ « :إِ اف ال ا
صماى ِب ِي ْـ َرْك َعتَ ْي ِف ،فَا ْن َجمَ ِت ال ا
آيتَ ِ
ػاف ِم ْػف
س ،فَقَ َ
س َوالقَ َم َر َ
ش ْم َ
ش ْم ُ
فَ َ
ػات الماػ ِػو ،وِا انيمػػا الَ ي ْخ ِسػفَ ِ ِ ِ
آي ِ
ػؼ َمػػا
صػػموا َو ْاد ُعػوا َحتاػػى ُي ْك َ
ػاف َذ َ
شػ َ
َحػ ٍػدَ ،وِا َذا َك َ
اف ل َمػ ْػوت أ َ
َ
َ
اؾ فَ َ
َ َُ
ِب ُك ْـ» (.)3

َّ ، -2
ػحح ال انبػي



لمػف يػ مف بالخ ارفػة بْػض الملػاىيـ الْقميػة الخاطئػػة ،كقػد نلػى فػي حديثػػو

مربْان في التَّلكير الباطني الذم تككف مدخبلن لمخرافة،فلي حديث أَِبػي ُى َرْي َػرةَ َ ،ع ِػف ال انبػي
ِ
صفَ َر» (.)4
 قَ َ
ام َة َوالَ َ
اؿ« :الَ َع ْد َوى َوالَ ط َي َرةََ ،والَ َى َ

كذكر ابف األثيرَّ " :
ػالرعكل كالبقػكل مػف اإلرعػاء كاإلبقػاء ،يقػاؿ معػداه
مف الْدكل ا ػـ مػف اإلعػداء ك َّ
الداء يْديو إعداء كىػك مف ي،ػيبو مثػؿ مػا ب،ػاحب الػداء ،كذلػؾ مف يكػكف ببْيػر جػرب مػثبلن فتتقػى

مخالطتو بيبؿ مخرل ،حذا انر مف يتْدل ما بو مف الجرب إلييا في،يبيا ما م،ابو كقد مبطمو اإل بلـ

اب في البطف كىي دكد ككانكا يْتقدكف مف في الػبطف دابػة تيػي عنػد الجػكع
،لى ىر :ىك ىدك ه
كمْنى ى
كربمػػا قتمػػت ،ػػاحبيا ،ككانػػت الْػػرب ت ارىػػا معػػدل مػػف الجػػرب كالىامػػة إف الْػػرب كانػػت تْتقػػد مف

( )1انظر :فتح البارم (.)196/10

( )2أبو بكرة ،كا مو :نليع ٍبف الحارث ٍبف كمدة ٍبف ىع ٍمرك ٍبف عبلج ٍبف مىبًي ى مىمة ٍبف ىع ٍبد الْزم ٍبف غيرة ٍبف عػكؼ
ٍبف ثقيؼ الثقلي ،كا ـ ثقيؼ :ق ي .كقيؿ :يى ىك ابف م ركح ،مكلى الحارث بف كمدة .كممو :مية ،جارية الحػارث بػف
كمػػدة مي ػان ،كىػػك ممػػف نػػزؿ يػػكـ الطػػائؼ إلػػى رسػػوؿ ا﵀  مػػف ح،ػػف الطػػائؼ ًفػػي «بك ػرة» فأ ػػمـ ،ككنػػي مبػػا بك ػرة

ً
ػاف مب ػػك بكػ ػرة يق ػػكؿ .من ػػا م ػػف إخػ ػكانكـ ًف ػػي ال ػػديف ،كمن ػػا م ػػكلى
كمعتق ػػو رسػػػػوؿ ا﵀  ،كى ػػك مْ ػػدكد ف ػػي مكالي ػػو ،ىك ىك ػ ى
رسػػػػوؿ ا﵀  ،مكاف مب ػػى َّ
ػاف مب ػػك بكػ ػرة م ػػف ف ػػبلء م،ػػػحاب
النػ ػاس إال مف ين ػػبكني ،فأن ػػا نلي ػػع ب ػػف م ػػػركح ،ىك ىك ػ ى
رسوؿ ا﵀  ك،الحييـ [انظر :اإل،ابة في تمييزال،حابة ( )39/7كم د الغابة (.] )578/4
( )3مخرجو البخارم في ،حيح ،كتاب ال،بلة ،باب ال،ػبلة فػي ك ػكؼ القمػر/39/2( ،رقػـ  ،)1063قػاؿ :ىح َّػدثىىنا
س ِ
َّ
وؿ الما ِو :
الك ًار ًث ،قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا يي ي
كن يس ،ىع ًف ى
الح ى ًف ،ىع ٍف مىبًي ىب ٍك ىرةى  ،قىا ىؿ .. :فقاؿ َر ُ
ميىبك ىم ٍْ ىم ور ،قىا ىؿ :ىحدثىىنا ىع ٍب يد ى
" الحديث".
الح ىك ًػـ،
( )4مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب الطب ،باب ال ىامػة/35/7( ،رقػـ  ،)5757قػاؿ :ىح َّػدثىىنا يم ىح َّم يػد ٍب يػف ى
ىخبرىنػػا مىبػػك ح ً
ً
،ػ و
ىحػ َّػدثىىنا َّ
ػاؿ" :
،ػػالً وح ،ىعػ ٍػف مىبًػػي يى ىرٍيػ ىػرةى  ،ىعػ ًػف ال انبػػػي  قىػ ى
الن ٍ ػ يػر ،م ٍ
ىخىب ىرىنػػا إً ٍ ػ ىػرائي يؿ ،م ٍ ى ى ي ى
ػيف ،ىعػ ٍػف مىبًػػي ى
الحديث".
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عظاـ الميت كقيؿ ركحو تنقمب ىامة تطير"(.)1
 -3كقػػؼ رسػػػو ُؿ المّػػػو
الزمف ،ليْمف عف نياية عيد األفكار ،كاألكىاـ
األفكار كالمْتقدات الخرافية ردحان طكيبلن مف ى
الجاىمية في خطبة الكداع ،كمف ذلؾ حديث جابر بف عبػد ا﵀  عػف رسػوؿ ا﵀ ..« :
اىمِي ِ
شي ٍء ِم ْف أَم ِر ا ْلج ِ
ضوعٌ ،)2( »..فبيػذا يبػدد ال انبػي  الخ ارفػات
اة تَ ْح َ
ت قَ َد َم اي َم ْو ُ
َ
ْ
أََال ُكؿ َ ْ
التَّي تييف الْقؿ ك بلمة تلكيره لتح،ينو ،كاالرتقاء بو


ممػػاـ جمػػاىير كبي ػرة مػػف الْػػرب الػػذيف كانػػت عقػػكلييـ تػػرزح تحػػت

ت -ال انيي عف التاعصب.

حينما يرل اإلن اف الم مـ مم و
ممر ميما كاف ،كابان مك خطأ في مىمو ،كقكمو مكحزبػو دكمػان
عيف ال،كاب ،كرمم مف يخاللو ىك الخطأ ألنو ليس عمى رمم قكمػو ،فينمػا ىػذا ىػك التَّْ،ػب الػذم

يكقػؼ الْقميػػة إلػػى محطػػة تلكيػر كاحػػدة كىػػك التَّلكيػػر بمػا يلكػػركف فقػػط ،فيػػذا مػا يػ دم ب،ػػاحبو إلػػى

إعداـ شخ،يتو ،فينػت عنيػا التَّقميػد كالتَّبْيػة المنيػ زي عنيػا ،لػذلؾ كػاف لرسػوؿ ا﵀  مكقلػان حازمػان
في َّ
النيي عف التَّْ،ب كاالرتكاز عميو مف خبلؿ:
-1

-2

ذـ التَّْ ،ػػب كاعتبارى ػػا م ػػف ػػمات الجاىمي ػػة التَّػ ػي تتح ػػاكـ لمْ ػػادات كالتَّقالي ػػد ،كالخ ارف ػػات
كتقدميا عمى َّ
اؿ " :أ َْرَبعٌ ِفي أُ ام ِتي
ي  ،أ ا
ش َع ِر ا
الشرع ،فلي حػديث أ ََبي َمالِ ٍؾ ْاألَ ْ
َف ال انبي  قَ َ
ػاب ،و ْاال ِ
ػاب ،والطاع ُ ِ
اىمِي ِ
ِم ْف أَم ِر ا ْلج ِ
اء
اةَ ،ال َيتُْرُكوَن ُي اف :ا ْلفَ ْخ ُر ِفي ْاأل ْ
َ
ست ْ
س ِ َ ْ
س ِ َ ْ
سػقَ ُ
ػف فػي ْاألَ ْن َ
َح َ
ْ
()3
ِبال ان ُج ِ
اح ُة " .
وـَ ،وال ان َي َ
تكافؽ مع القرالف الْظيـ فػي تبديػد طبقػات التَّلرقػة التَّػي تْتبػر مىػـ م ػببات الْ،ػبية،فقاؿ
ِ ِ
ِ
أور ُؾقا إِن َأـ َْأر َمؽ ُْؿ
تْالىَ [ :يو َأ م َُّيو افـ ُ
وس إِكو َخ َؾ ْؼـَوـ ُْؿ م ْـ َذـ ٍَر َو ُأ ْك َثك َو َج َع ْؾـَوـ ُْؿ ُص ُعقُ ًو َو َؿ َبوئ َؾ ف َت َع َ

ػاؿ" :قَ ْػد
ِظـْدَ اهللِ َأ ْت َؼوـ ُْؿ] [الحجػرات ،]8 :كفػي حػديث أبػي ىريػرة  أ ا
ػوؿ الما ِػو  قَ َ
س َ
َف َر ُ

( )1انظرَّ :
النياية في غريب الحديث كاألثر (.)35/3

( )2مخرجو م مـ فػي ،ػحيحو ،كتػاب الحػ  ،بػاب حجػة ال انبػي /886/2( ،رقػـ ،)1218قػاؿ :ىح َّػدثىىنا ميىبػك ىب ٍك ًػر ٍب يػف
اىيـ ،ج ًميْػػا عػ ٍػف حػػاتًوـ ،قىػػا ىؿ مىبػػك ب ٍكػ وػر :حػ َّػدثىىنا حػػاتًـ ٍبػػف إً ػػم ً
ً
يؿ ا ٍل ىمػ ىػدنً زي ،ىعػ ٍػف ىج ٍْلىػ ًػر ٍبػ ًػف
اع ى
ػح ي
ى
ي ى
اؽ ٍبػ يػف إً ٍبػ ىػر ى ى ن ى ى
مىبًػػي ىشػ ٍػيىبةى ،ى مكًا ٍ ػ ى
ى ي ي ٍى
يو ،قىا ىؿ :عف جابً ًر ٍب ًف ع ٍب ًد ً
مح َّم ود ،ع ٍف مىبً ً
الل  عف رسوؿ ا﵀  قاؿ" :الحديث "
ى
ى
ى
يى
( )3مخرجو م مـ في ،حيحو ،كتاب الجنائز ،باب التَّشديد في َّ
النياحة/644/2( ،رقـ  ،)934قػاؿ :ىح َّػدثىىنا ميىبػك ىب ٍك ًػر
ً
،ػ و
ػاف ٍبػ يػف
ػكر  -ىكالمَّ ٍلػظي لىػػوي  -م ٍ
ػح ي
كحػ َّػدثىني ًإ ٍ ػ ى
ػاف ٍبػ يػف ىي ًزيػ ىػد ،ح ى
ىخىب ىرىنػػا ىحَّبػ ي
ػاف ،ىحػ َّػدثىىنا مىىبػ ي
ٍبػ يػف مىبًػػي ىشػ ٍػيىبةى ،ىحػ َّػدثىىنا ىعلَّػ ي
اؽ ٍبػ يػف ىم ٍن ي
ًو
ً
م  ،ىح َّدثىػوي م َّ
ىف مىىبػا ى َّػبلوـ ،ىح َّدثىػوي م َّ
ىف ىزٍي نػدا ،ىح َّدثىػوي م َّ
ػاف ،ىح َّػدثىىنا ىي ٍحىيػى ،م َّ
ىف ال انبػي 
ى ىبل وؿ ،ىح َّػدثىىنا مىىب ي
ىف مىىبػا ىمالػؾ ٍاألى ٍش ىػْ ًر ٌ
قىا ىؿ " :الحديث ".
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ب الما ُو َع ْن ُك ْـ ُعبياػ َة
أَذ َ
ْى َ
"
آدـ ِم ْف تُر ٍ
اب.
َب ُنو َ
َ
آد َـ َو َ ُ

()1
()2

ػاجر َ ِ
اػة وفَ ْخرَىػا ِب ْاآلب ِ
ِِ ِ
ِ
اس
ػاءُ ،م ْػؤ ِم ٌف تَ ِق ٌّ
َ
شػق ٌّيَ ،وال انػ ُ
ػيَ ،وفَ ٌ
ا ْل َجاىمي َ َ

َف
 -3كاف رسػوؿ ا﵀  حازمػان فػي ذـ الْ،ػبية ،عنػدما تبػ مر منيػا فمػف حػديث بػف ىريػرة  ،أ ا
ضػب لِع ٍ
وؿ الما ِو  قاؿ :وم ْف قَاتَ َؿ تَ ْح َ ٍ ِ ٍ
ص َػب ٍة ،أ َْو
س َ
ص َػبة ،أ َْو َي ْػد ُعو إِلَػى َع َ
ت َر َاية عمياػة َي ْغ َ ُ َ َ
َر ُ
ََ
ي ْنصر عصب ًة ،فَقُِت َؿ ،فَ ِق ْتمَ ٌة ج ِ
اىمِ اي ٌة" (،)3
َ
َ ُُ َ ََ

س َع ( )4ر ُج ٌؿ ِم َف الم َي ِ
وفي حديث جابر بف عبد ا﵀  قاؿ كنا َم ارةً ِفي َج ْي ٍ
يفَ ،ر ُج ًػال
ػاج ِر َ
ش – فَ َك َ
َ
ُ
يف ،فَسػ ِ
ػػاج ِريَ :يػػػا لَ ْمم َيػ ِ
ػػاؿ الم َيػ ِ
صػ ِ
صػ ِ
صػ ِ
ػػؾ
ػػار ،فَقَػ َ
ػػم َع َذلِػ َ
ِمػ َ
ػػاج ِر َ َ
ػػاريَ :يػػػا لَ ْنَ ْن َ
ػػاؿ األَ ْن َ
ػػف األَ ْن َ
ُ
ػػارَ ،وقَػ َ ُ
ِ
اة» قَالُوا :يا رس َ ِ
اىمِي ِ
اؿ« :ما با ُؿ َد ْعوى الج ِ
ِ
ػف الم َي ِ
يف
ػاج ِر َ
َ
سو ُؿ الماو  فَقَ َ َ َ
سَ
ػوؿ الماػوَ ،ك َ
َ َ ُ
َ
َر ُ
ػع َر ُجػ ٌؿ م َ ُ

( )1عبَّيةى :يْنًي ً
عينيا ىكتي ٍك ى ير ،انظرَّ :
النياية في غريب الحديث (.)169/2
الك ٍبر ،كتي ى ٌـ ي
ي
ىٍ
ً
كف ٍب يػف يمك ى ػى ٍب ًػف مىبػي ىع ٍمقى ىمػةى
ػار ي
( )2مخرجو التَّرمذم في ننو ،كتاب المناقب /735/6(،رقـ ،)3956قػاؿ :ىح َّػدثىىنا ىى ي
م ا ٍلم ىدنً زي قىا ىؿ :ح َّدثىنًي مىبًي ،ع ٍف ًى ىش ًاـ ٍب ًف ْ ود ،ع ٍف ًْ ًيد ٍب ًف مىبًي ًْ ويد ،ع ٍف مىبً ً
يو كي اف مكلى مـ شريؾ ،ىع ٍػف
ى
ى
ى
ى
ىٍ ى ى
ا ٍللى ٍرًك ز ى
مىبًي يى ىرٍي ىرةى ،عف ال انبي  قاؿ " :الحديث" ،كقاؿ التَّرمذم :ح ف ،حيح .
تخريج الحديث:
مخرجػػو مبػػك داكد فػػي ػػننو (/438/7رقػػـ  ،)5116كالتَّرمػػذم فػػي ػػننو (/228/6رقػػـ  )3955بزيػػادة كقػػاؿ التَّرمػػذم

ىػػذا عنػػدم م،ػػح مػػف األكؿ ،كمخرجػػو محمػػد فػػي م ػػنده (/349/14رقػػـ  )8735مػػف طريػػؽ عبػػد الممػػؾ بػػف عمػػرك
بمثمػػو ،ك مي ػان( /349/14رقػػـ  )8736مػػف طريػػؽ محمػػد بػػف عبػػد الل بػػف الزبيػػر بمثمػػو ،كمخرجػػو الب ػزار فػػي م ػػنده
(/170/15رقـ ،)8526كابػف منػده فػي التَّكحيػد(/261/1رقػـ  ،)110كالبييقػي فػي شػْب اإليمػاف(،)4764/125/7
كابػػف الْ ػػاكر ( )59/1كميػػـ مػػف طريػػؽ مك ػػى بػػف مبػػي عمقمػػة بملظػػو ،ثبلثػػتيـ( مك ػ ى ،عبػػد الممػػؾ ،محمػػد ) عػػف
ًى ىش ًاـ ٍب ًف ى ٍْ ود بيذا اإل ناد .
واسناد الحديث ضعيؼ َّ
وسى ْب ِف أَِبي َع ْمقَ َم َة ا ْلفَ ْر ِوي ا ْل َم َد ِني.
ألف فيوُ :م َ
بف حجر :مجيكؿ
قاؿ عنو الذىبي " :ما عممت يركم عنو كل كلده ىاركف في ميزاف االعتداؿ ( ،)214/ 4كقاؿ ا ي
ف ػ ػػي التَّقري ػ ػػب ( ،)533قم ػ ػػت مجي ػ ػػكؿ الحاؿ َّ
ألن ػ ػػو ع ػ ػػرؼ عين ػ ػػو ،كق ػ ػػاؿ األلب ػ ػػاني :ح ػ ػػف ف ػ ػػي م ػ ػػمة األحادي ػ ػػث
ال،حيحة(/299/1رقـ  ،)162كقاؿ األرن كط، :حيح لغيره في تْميقو عمى نف مبي داكد (،)3965
م ا ٍل ىم ىدنً زي محمد بف عبد ا﵀ بف الزبير حيػث
ويرتقي اإلسناد إلى الحسف لغيره .فقد تابع يمك ى ى ٍب ًف مىبًي ىع ٍمقى ىمةى ا ٍللى ٍرًك ز
ابف حجر :ثقة ثبت انظر :التَّقريب(.)478/1
قاؿ عنو ي
ػاب ٍاأل ٍىمػ ًػر بًميػ يػز ً
اعػ ًػة ًع ٍنػ ىػد ظيييػ ً
كر ا ٍلًلػػتى ًف كتحػػذير الػػدعاة إلػػى
كـ ا ٍل ىج ىم ى
( )3مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب اإلمػػارة ،ىبػ ي
ؤلف ٍب يف ىج ًر و
اف ٍب يف فىزرك ىخ ،ىح َّدثىىنا ىج ًر هير ىي ٍْنًي ٍاب ىف ىح ًازوـ ،ىح َّدثىىنا ىغ ٍي َّ
ير ،ىع ٍف
الكلر (/1476/3رقـ،)1848قاؿ :ىح َّدثىىنا ىش ٍيىب ي
مىبًي قىٍي ً
اح ،ىع ٍف مىبًي يى ىرٍي ىرةى ،ىع ًف ال انبي مَّىنوي قىا ىؿ" :الحديث" .
س ٍب ًف ًرىي و
ىم ى ىرب يديب ىره ىبيده ،انظرَّ :
النياية في غريب (.)173/4
( )4ىك ى ىع :م ٍ
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ص ِ
وىػا فَِإ ان َيػا ُم ْن ِت َنػ ٌة» ( ،)1كقػاؿ اب يػف القػيـ رحمػو الل " :الػدعاء بػدعكل
ػار ،فَقَ َ
ػاؿَ « :د ُع َ
َر ُج ًػال ِم َ
ػف األَ ْن َ
الجاىمية كال زدعاء إلى القبائؿ كالْ،بية كمثمو التَّْ،ب إلػى المػذاىب كالطكائػؼ كالمشػايخ ،كتل ػيؿ
بْ يـ عمى بْض يدعك إلى ذلؾ ،كيكالي عميو كيْادم فكؿ ىذا مػف دعػكل الجاىميػة" ( )2كقػد جػاء

اليدم َّ
النبكم متكافقان مع الحزـ القرالنػي حينمػا اعتبػر القػرالف الكػريـ منيػا مػف ،ػلات الػذيف كلػركا فػي
اْل ِ
ِ
يـ َـ َػ ُروا ِِف ُؿ ُؾ ِ
احل ِؿق َي ََحِق َي َْ
قِبِ ُؿ َْ
وهؾِق ِأي] [ اللػتح ،]26 :فالْ،ػبية عػائؽ
قولو تعػالى[ :إِ ْذ َج َع َؾ افذ َ
مػػف عكائػػؽ التَّلكيػػر ال َّ ػميـ ،لػػذا كػػاف األكلػػى مػػف مجػػؿ تح،ػػيف الْقميػػة الم ػػممة األخػػذ بمػػا كرد عػػف

رسػػػوؿ ا﵀  كت ػػرؾ التَّْ ،ػػب كالتَّشػػدد إل ػػى الجماعػػات مك األحػ ػزاب ف ػػي كػػؿ الْ ،ػػكر كخ،ك،ػ ػان
ع،ػ ػرنا الحا ػػر ،كالتَّْ ،ػػب إل ػػى دي ػػف الل ع ػػز كج ػػؿ كدعكت ػػو فق ػػط ال ػػذم ال ي ػػدعك دكمػ ػان إال إل ػػى

ال،كاب كالخير.
َّ

ث -ال انيي عف اتباع اليوى.
إف الْبد اليككف م ممان لل تْالى إال إذا ابتْػد عػف ىػكاه ك ػمَّـ عقمػو كنل ػو لحكػـ الل كممػره،
ممػػا مػػف يريػػد مْرفػػة الحػػؽ مػػف خػػبلؿ مق ػكاؿ مػػف يعرف ػكا بػػالزيغ كاليػػكلَّ ،
فينػػو قػ َّػؿ مف ي،ػػؿ لممػػني
َّ
اإل بلمي ال،حيح.

إف َّ
َّ
ػمـ رغبتػو ىػذه فػي كػؿ
النل ية اإلن انية متيا عجكلة ال تشبع ،مكاذا راعي اإلن ػاف الم ي
ما يشتييو في ىذه ال زدنيا كعمؿ عمى ذلؾ بْيدان عف الحػدكد ،كال ػكابط التَّػي ك ػْيا اإل ػبلـ ،فقػد

الب،ػػر كاللػ اد ،فبػػذلؾ تتْطػػؿ مداركػػو كي ػػكء
ػػمح ليػكاه بتْطيػػؿ ك ػػائؿ المْرفػػة لديػػو مػػف ال َّ ػمع ك ى
النبػكم عػف التَّْطيػؿ اللكػرم فػي َّ
النيػي َّ
تلكيػره ،فكػاف َّ
النيػي عػف اتبػاع اليػكم ،كمػا فػي حػديث أَِبػي

شيء يع ِمي وي ِ
ِ
صـ» (،)3
الد ْارَداء  قاؿ :قاؿ :عف رسوؿ ا﵀ ُ « :،حب َؾ ال ا ْ َ ُ ْ َ ُ

أؿ َأ ْم
[ش َق ٌاء َظ َؾ ْق ِف ْؿ] [صَ [ ]154 :أ ْش َت ْغ َػ ْر َت َُْل ْ
اب قى ٍكًل ًػوَ :
( )1مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب تل ير القرالف ،ىب ي
َم تََ َتغ ِْػر َُْلأؿَ ،فأـ يغ ِْػأر اهللُ َُْلأؿ ،إِن اهللَ َٓ ُّي ِأدي اف َؼأقم اف َػ ِ
غ [المنػافقكف/154/6[ ،]6 :رقػـ  ،]4905قػاؿ :ىح َّػدثىىنا
وش ِأؼ َ
ْ َ
ْ
ْ ْ ْ ْ ْ َ َ
َْ

َّ
ً َّ ً ً
ً
سو ُؿ الما ِو  فىقىا ىؿ " :الحديث".
اف ،قى ى
اؿ ىع ٍمهرك :ى ًم ٍْ ي
ىعم ٌّي ،ىح َّدثىىنا ي ٍلىي ي
ت ىجابً ىر ٍب ىف ىع ٍبد المو ىر ىي الموي ىع ٍنيي ىماَ ...،ر ُ
( )2انظر :زاد المْاد في ىدم خير الْياد (.)431/2
( )3مخرجػػو مبػػي داكد فػػي ػػننو ،مبػكاب َّ
النػكـ ،بػػاب فػػي اليػػكل/448/7( ،رقػػـ،)5130قػػاؿ :ىحػ َّدثىىنا ىح ٍيػ ىػكةي ٍبػ يػف يشػ ىػرٍي وح،
اء ع ٍػف مىبًػي ال َّػدرىد ً
ً
و ً
ًً
ً
اء عػف
ىح َّدثىىنا ىبقَّيةي ،ىع ٍف مىبًي ىب ٍك ًر ٍب ًف مىبًي ىم ٍرىي ىـ ،ىع ٍف ىخالد ٍب ًف يم ىح َّمد الثَّقىلػي ،ىع ٍػف بً ىػبل ًؿ ٍب ًػف مىبًػي ال َّػد ٍرىد ى
ٍ
ال انبي  قاؿ" :الحديث" .

تخريج الحديث:

مخرجػػو عب ػػد الل ب ػػف محم ػػد ع ػػف مبي ػػو ف ػػي م ػػنده ( /25/36رق ػػـ  )21694بنح ػػكه ،ك( / 533/45رق ػػـ ،)27548
كالبخارم في التَّاريخ الكبير(/107/2رقـ  ،)1853كالب ازر في م نده (/62/10رقػـ  ،)4125ك الػدكالبي فػي الكنػى=
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قاؿ الحافظ الْراقي " :قيؿ في اليكل ػ يْمي عف عيكب المحبػكب ،)1("..كقػد اعتبػر القػرالف
الك ػريـ مف مػػف م ػػكم االنحػػدار اإلن ػػاني لمم ػػمـ ىػػك تْطيػػؿ ك ػػائؿ اإلدراؾ لديػػو باتبػػاع اليػػكل بْػػد
اض عف الحؽ ،فقد قاؿ ا﵀ تعالى َٓ [ :تَتبِ ُعقا َاْل َقى َأ ْن َت ْع ِد ُفقا َوإِ ْن َت ْؾ ُأقوا َأ ْو
ا تنارة الطريؽ لى ٌّي مكاعر ه
الن ػاء ،]135 :كقػد حر،ػت ال زػنة َّ
قن َخبِ ًرا][ َّ
النبكيػة عمػى إلػزاـ الحكػاـ
َون ُِ ًَم َت ْع َؿ ُؾ َ
ُت ْع ِر ُضقا َؾنِن اهللَ ـ َ

اجتناب اتباع اليكل كالْمؿ بما ي كؿ إليو ،كىػي الطَّبقػة األىػـ فػي المجتمػع الم ػمـ ابتػداء بيػـ فلػي
ػو عمَػػى الح اكػ ِ
شػ ُػوا
الحػػديث مكقػػكؼ عػػف الحسػػف البصػػري " :أ َ
اليػ َػوىَ ،والَ َي ْخ َ
ػاـ أ ْ
ُ
َخ ػ َذ الماػ ُ َ
َف الَ َيتاِب ُع ػوا َ
()2
يال"...
آي ِاتي ثَ َم ًنا َقمِ ً
اسَ ،والَ َي ْ
شتَُروا ِب َ
ال ان َ
الن ٍج ىْػ ػػة كثي ػ ػ انر فػ ػػي مْرفػ ػػة األدلػ ػػة َّ
كمػ ػػف دالئػ ػػؿ مْرفػ ػػة مىػ ػػؿ اليػ ػػكل َّمنيػ ػػـ ييبْػ ػػدكف َّ
الش ػ ػرعية ،كال
ثـ يختاركف مف َّ
الشريْة ما يكافؽ ىكاىـ ،بػؿ لػك قيػؿ لبْ ػيـَّ :
إف
يتحاكمكف إالَّ إلى عقكليـ ،كمف َّ

ىػذا القػكؿ خطػأ كالػدليؿ عميػػو مػف كتػاب الل كػذا ككػذا ،ل ػ زجكا كمكثػركا كقػالكا :منػتـ ممػاحككف فمػػا

=كاأل ػ ػػماء (/309/1رقػ ػػـ  ،)546كالطب ارنػ ػػي فػ ػػي المْجػ ػػـ األك ػ ػػط (/334/4رقػ ػػـ  ،)4356كفػ ػػي م ػ ػػند َّ
الش ػ ػامييف
(/340/2رق ػ ػػـ  ،)1454كالق ػ ػػاعي ف ػ ػػي م ػ ػػند َّ
الشػ ػ ػياب (/157/1رق ػ ػػـ  ،)219ك البييق ػ ػػي ف ػ ػػي ش ػ ػػْب اإليم ػ ػػاف
(/13/2رقـ  ،)407كاآلداب (/70/1رقـ  )172بمثمو ،كميـ مف طريؽ ىع ٍف مىبًي ىب ٍك ًر ٍب ًف مىبًي ىم ٍرىي ىـ ،كمخرجو البخارم
في التَّاريخ "الكبير(/107/2رقػـ  )1853مػف طريػؽ حميػد ابػف م ػمـ بملظػو ،ككبلىمػا (مبػكبكر ،كحميػد ابػف م ػمـ )
عف ببلؿ بف مبي الدرداء بو .

ألف فيو أ ِبو َب ْك ِر ْب ِف أَِبي َم ْرَي َـ الغساني ال ا
الحكـ عمى االسناد :ضعيؼ؛ َّ
شامي .
قاؿ عنو محمد :ليس بشيء ،ك ػْلو اب يػف مْػيف ،كقػاؿ مبػك زرعػة :ػْيؼ منكػر الحػديث ،كقػاؿ مبػك حػاتـ:
الحػديث طرقػو ل،ػكص فاخػذكا متاعػو فػاختمط ،كقػاؿ َّ
الن ػػائي كالػدار قطنػي:

حجر:

ػْيؼ

ػْيؼ ،كقػاؿ الػذىبي :كثػؽ ،قػاؿ ابػػف

ْيؼ ككاف قد رؽ بيتو فاختمط ،قمت :ضعيؼ فاختمط .

انظػػر :ركايػػة الػػدكرم ( ،)411/4التَّػاريخ الكبيػػر ( ،)9/9الجػػرح كالتَّْػػديؿ ( ،،)405/2الكاشػػؼ(،)351/2التَّقريػػب:

( )623/1تيػ ػػذيب التَّيػ ػػذيب ( ،)28/12كقػ ػػاؿ األلبػ ػػاني:

ػ ػػْيؼ فػ ػػي م ػ ػػمة األحاديػ ػػث ال ػ ػػْيلة (/348/4رقػ ػػـ

 ،)1868كقاؿ األرن كط، :حيح مكقكفان في تْميقو عمى نف مبي داكد (،)448/7

وبال ا
شاىد يرتقي اإلسناد إلى درجة الحسف لغيره ،.الػذم مخرجػو الخرائطػي فػي اعػتبلؿ القمػكب (/181/1رقػـ )369

ػف ح ام ٍ
ِ
اػافَ ،ع ْػف أَِبػي
َح ادثََنا أ َُبو َب ْد ٍر َعب ُ
ػف َحي َ
َع َػر ُج قَػا َؿَ :حػ ادثََنا َج ْعفَ ُػر ْب ُ
ػاد ْاأل ْ
ااد ْب ُف ا ْل َولِيد ا ْل ُغ َب ِػري قَػا َؿَ :حػ ادثََنا َي ْح َيػى ْب ُ َ
شيء يع ِمي وي ِ
ِ
ا ْلح َكِـ ،ع ْف أَِبي برَزةَ ْاأل ِ
صـ»
سو ُؿ الماو ُ « :حب َؾ ال ا ْ َ ُ ْ َ ُ
َ
َ
ْ
َسمَمي  قَا َؿ :قَا َؿ َر ُ
َْ

والحكػػـ عمػػى اسػػناد الشػػاىد :ح ػػف فكػػؿ ركاتػػو ثقػػات إال عبػػاد بػػف الوليػػد بػػف خالػػد الغبػػري ق ػاؿ عنػػو ابػ يػف حجػػر:
،دكؽ ،انظر :التَّقريب (.)291/1

( )1انظر :عكف المْبكد ،لمْظيـ البادم (.)27/14
( )2مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب األحكاـ ،باب متى ي تكجب الرجؿ الق اء.)67/9( ،
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ؿؾقب افذيـ ٓ يممـقن ُؤخرة وإذا ُذـر افأذيـ مأـ
مشبييـ بقولو تعالى[ :وإذا ُذـر اهلل وحدَ ه اصؿلزت
ُ
دوكف إذا ُهؿ َيَتبؼون] [الزمر ]45 :ن أؿ الل الْافية كال بلمة.
ج -نبذ التافرقة بيف األمة.
تبقى ميمة الح،انة اللكرية في ىذا الزمف تحديان مْ،ب بكثير جدان مف األزماف ال َّ ابقة،

َّ
ػبب فػي انشػغاؿ الْقػؿ عػف
فيف ما ينت عف اللرقة بيف الم مميف مف كيبلت كحركب ككركب ىي ه
التَّلكيػػر ال َّ ػميـ الػػذم يشػػتت األمػػة فيجْميػػا ػػيمة مي ػػكرة عمػػى الغ ػ ازة ،فجػػاءت ال ز ػػنة َّ
النبكيػػة تحلػػظ

األمة بكحػدتيا مػف طمػس ػبلمة تلكيػره كىكيتػو اإل ػبلمية خ،ك،ػان كمف األمػة اإل ػبلمية فييػا مػف
الجمػة حيػػث األبػػيض كاأل ػػكد كفييػػا جمػػكع األجنػػاس ،كاألعػراؽ كالػػديانات،
م ػػببات التَّلرقػػة البشػرية َّ
كقد كردت األحاديث الكثيرة في الدعكة َّ
النبكية في اجتماع األمة ككحدتيا منيا:
-1

ا﵀ ِ فػػي وسػ ِ
ػوؿ ِ
ضػػرةَ ،حػ ادثَِني مػ ْػف ِ
ػط أَايػ ِ
سػ ِ
ػاـ
َ
َ َ
سػػم َع ُخ ْط َبػ َة َر ُ
َ َ
مػػا كرد فػػي حػػديث أَِبػػي َن ْ َ
احػ ٌػد ،وِا اف أَبػػا ُكـ و ِ
ػاؿ " :يػػا أَييػػا ال انػاس ،أََال إِ اف راب ُكػـ و ِ
ش ِػري ِ
ضػ َػؿ لِ َع َرِبػػي
التا ْ
احػ ٌػد ،أََال َال فَ ْ
ؽ فَقَػ َ َ َ
َ َ ْ َ
َ ْ َ
ُ
َح َمػ َػر ،إِاال
َسػ َػوَد َعمَػػى أ ْ
َعمَػػى َع َج ِمػػيَ ،وَال لِ َع َج ِمػػي َعمَػػى َع َرِبػػيَ ،وَال أ ْ
َسػ َػوَدَ ،وَال أ ْ
َح َمػ َػر َعمَػػى أ ْ
ت"
ِبالتا ْق َوى أ ََبما ْغ ُ

()1

كىذا الحديث يليد مف الْامؿ األكؿ في تكحيد الم مميف ىك التَّقكل.

( )1مخرجو عبد الل بف محمد عف مبيو في م ػنده ،حػديث رجػؿ مػف م،ػحاب ال انبػي /474/38( رقػـ ،)23489
قاؿ :ح َّدثىىنا إً م ً
م ،ىع ٍف مىبًي ىن ٍ ىػرةى المنػذر بػف مالػؾ بػف قطْػة الْبػدم  ىح َّػدثىنًي
يد ا ٍل يج ىرٍي ًر ز
اعي يؿ ابف يعميَّة ،ىح َّدثىىنا ى ًْ ه
ى
ٍى
وؿ ِ
ا﵀ ً في ك ًط مىي ً
س ِ
َّاـ التَّ ٍش ًري ً
اؿ ال انبي " :الحديث".
ىم ٍف ى ًم ىع يخ ٍ
ؽ فىقى ى
ىى
طىبةى َر ُ
تخريج الحديث:

مخرج ػػو عب ػػد الل ب ػػف المب ػػارؾ ف ػػي م ػػنده (/146/1رق ػػـ  )239بزيػػػادة ،كعب ػػد الل ب ػػف محم ػػد ع ػػف مبي ػػو ف ػػي م ػػنده

(/474/38رقـ  ،)23489كالطبراني في المْجـ األك ط ( ،)4749/86/5مبك ينْيـ في الحمية ( ،)100/3كالبييقي
في شْب اإليماف (/132/7رقػـ  ،)4774كابػف ع ػاكر فػي مْجمػو (/834/2رقػـ  )1045كميػـ بملظػو ،مػف طريػؽ
م بو .
ى ًْيد ا ٍل يج ىرٍي ًر ز
الحكـ عمى إسناد الحديث :صحي لذاتػو ،كقػاؿ الييثمػي :رجالػو رجػاؿ ال،ػحيح فػي مجمػع الزكائػد ( ،)266/3قػاؿ
األرن ػ كط :إ ػػناد ،ػػحيح فػػي تْميقػػو عمػػى م ػػند محمػػد ( )23489قػػاؿ األلبػػاني :ىػػذا إ ػػناد فػػي م ػػمة األحاديػػث
ال،حيحة /450/6رقـ .)2700

86

الغَصْلُ الثَّاني

افَـي افـبقيي
أكقاع احلصوكي افػؽريي ،ووشوئؾفو ومتطؾبوت تـظقؿفوِ ،ف م

أنواع الحصانظ

ػاؿ رسػػو ُؿ ِ
ػاف ْبػ ِػف َب ِشػ ٍ
 -2مػػا كرد َعػ ِػف ال ان ْع َمػ ِ
يف ِفػػي تَػ َػواد ِى ْـ،
ػير ،قَػ َ
ا﵀ َ " :مثَػ ُؿ ا ْل ُمػ ْػؤ ِم ِن َ
ػاؿ :قَػ َ َ ُ
ػو ِ
ِ
وتَر ِ
ػي ِر
س ِػد ِبال ا
س ِد إِ َذا ا ْ
ػو ُع ْ
شػتَ َكى ِم ْن ُ
ض ٌػو تَ َػد َ
َ َُ
سَ
سػائ ُر ا ْل َج َ
اعى لَ ُ َ
احم ِي ْـَ ،وتَ َعاطُف ِي ْـ َمثَ ُؿ ا ْل َج َ
-3

َوا ْل ُح امى "( )1فقد ٌبيف َّ
مف ممة اإل بلـ ممة كاحدة كالج د الكاحد.
ػاؿ رسػو ُؿ ِ
ا﵀ « :ا ْل ُم ْػؤ ِم ُف لِ ْم ُم ْػؤ ِم ِف
وسى  ،أنػو قَ َ
ػاؿ :قَ َ َ ُ
ككذلؾ ما كرد مف حديث أَِبي ُم َ
َكا ْل ُب ْن َي ِ
ضػا» ( ،)2فليػو تْظػيـ حقػكؽ الم ػمميف بْ ػيـ عمػى بْػض كحػثيـ
اف َي ُ
ض ُو َب ْع ً
شد َب ْع ُ
.
عمى التَّراحـ كالمبلطلة كالتَّْا د في غير إثـ كال مكركه.

ح -ال انيي عف البدعة.

عرؼ َّ
الشاطبي البدعة ا،طبلحان بقكلو " :فالبدعػة إذف عبػارة عػف طريقػة فػي الػديف
كقد َّ
مخترعة تضاىي ال ا
شرعية يقصد بالسموؾ عمييا المبالغة فػي التاعبػد ﵀ سػبحانو " ثػـ قػاؿ " :وىػذا

عمػػى رأي مػػف ال ُيػدخؿ العػػادات فػػي معنػػى البدعػػة ،وانمػػا يخصػػيا بالعبػػادات ،وأمػػا عمػػى رأي مػػف
أدخػػؿ األعمػػاؿ العاديػػة فػػي معنػػى البدعػػة – فيقػػوؿ ،البدعػػة طريقػػة فػػي ال ػديف مخترعػػة تضػػاىي
"(.)3
شرعية يقصد بالسموؾ عمييا ما يقصد بالطاريقة ال ا
ال ا
شرعية
كألف المنطؽ البشرم منيجو قا،ػر كاالعتمػاد عميػو فقػط يكلػد تخملػان ،ك ػْلان ،كابتداعػو فػي

ممكر الحياة بْيدان عف ػكابط الػديف يكلػد ػيقان فػي اللكر،الػذم يرنػك عػف المػني اإلليػي المت،ػؼ
شػ َة
بالكماؿ ،فابتداعو تْطيؿ الْقؿ عف التَّلكير ال َّ ميـ ،كىذا ما نيى عنو ال انبي  فمف
ْ
حديث َع ِائ َ
ث ِفي أَم ِرَنا َى َذا ما لَ ْػيس ِف ِ
ِ
ضي الما ُو َع ْن َيا ،قَ ا
يػو ،فَ ُي َػو َرٌّد»(،)4
َح َد َ
الت :قَ َ
سو ُؿ الما ِو َ « :م ْف أ ْ
َ
اؿ َر ُ
ْ
َ
َر َ
ال،ػالح
فالبػدع تػ دم إلػػى ن ػػياف ال زػنف كا ػػمحبلليا بػػيف األمػػة اإل ػػبلمية ،مػف يتػػابع م ػػيرة ػػملنا َّ
ر ػكاف الل عمػػييـ يجػػدىـ يتحاشػػكف اال ػػتماع ألىػػؿ البػػدع كاليػػكل ،مك نقػػؿ مقػكاليـ ،كفػػي ىػػذا يقػػكؿ

( )1مخرج ػ ػػو م ػ ػػمـ ف ػ ػػي  ،ػ ػػحيحو ،كت ػ ػػاب ال ،ػ ػػمة كالب ػ ػػر كاآلداب ،ب ػ ػػاب تػ ػ ػراحـ المػ ػ ػ منيف كتْ ػ ػػاطليـ كتْا ػ ػػدىـ،
ً ً
ػاء ،ىعػ ًػف َّ
الش ػ ٍْبًي ،ىعػ ًػف
(/1999/6رقػػـ ،)2586قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا يم ىح َّمػ يػد ٍبػ يػف ىع ٍبػػد الل ٍبػ ًػف ين ىم ٍيػ وػر ،ىحػ َّػدثىىنا مىبًػػي ،ىحػ َّػدثىىنا ىزىك ًرَّيػ ي
اؿ رسو ُؿ ِ
اف ٍب ًف ىب ًش و
ا َّلن ٍْ ىم ً
ا﵀ " :الحديث" .
ير  ،قىا ىؿ :قى ى َ ُ
يؾ األ ً ً
( )2مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتػاب ال،ػبلة ،بػاب تى ٍشػبً ً
الم ٍ ػ ًج ًد ىك ىغ ٍي ًػرًه/103/1( ،رقػـ ،)481
ى ي
ى
ى،ػاب ًع فػي ى
ً
ً
َّ
ً
َّ
اف ،ىعػ ٍػف مىبًػػي يبػ ٍػرىدةى ٍبػ ًػف ىع ٍبػػد المػػو ٍبػ ًػف مىبًػػي يبػ ٍػرىدةى ،ىعػ ٍػف ىجػػده ،ىعػ ٍػف مىبًػػي
قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ىخػػبل يد ٍبػ يػف ىي ٍحىيػػى ،قىػػا ىؿ :ىحػ َّػدثىىنا ي ػ ٍلىي ي

يمك ى ى ،ىع ًف ال انبي  قىا ىؿ " :الحديث".
( )3انظر :المكافقات لمشاطبي (.) 290/4

( )4مخرجػ ػػو البخػ ػػارم فػ ػػي ،ػ ػػحيحو ،كتػ ػػاب ال،ػ ػػمح ،بػ ػػاب إذا ا،ػ ػػطمحكا عمػ ػػى ،ػ ػػمح جػ ػػكر فال،ػ ػػمح مػ ػػردكد رقػ ػػـ

َّ ً ً
يـ ٍبػ يػف ى ػ ٍػْ ود ،ىعػ ٍػف مىبًيػ ًػو ،ىعػ ًػف القىا ً ػ ًػـ ٍبػ ًػف يم ىح َّمػ وػد ،ىعػ ٍػف ىعائً ىش ػةى
(/184/3رق ػـ ،)2697قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ىي ٍْقيػ ي
ػكب ،ىحػػدثىىنا إ ٍبػ ىػراى ي
ىر ً ي المَّوي ىع ٍنيىا ،قى َّ
سو ُؿ الما ِو  " :الحديث".
الت :قى ى
اؿ َر ُ
ى
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محمد بف ال انضر الحارثي " :مف أصغى بسمعو إلػى صػاحب بدعػة ،وىػو يعمػـ ،خػرج مػف عصػمة
وو ِكػػػؿ إلػػػى نفسػػػو ( ،)1وقػػػاؿ كػػػذلؾ :مػػػف سػػػمع بدعػػػة فػػػال يحكيػػػا لجمسػػػائو ،ال يمقيػػػا فػػػي
ا﵀ُ ،
قموبيـ"(.)2
عمَّؽ اإلماـ الذىبي عمى مقكلة اإلماـ لياف الثكرم بقكلو :مكثر األئمػة عمػى ىػذا التَّحػذير يػركف مف
القمكب

ْيلة كال زشبو خطَّافة) ،كقد مح ف مف قاؿ:

يغنيؾ عف َخطَؿ مف األقو ِاؿ

ال تستمع إال لقوؿ صادؽ

ِ
أذف وعت ذك ارً تالهُ التاالي
العموـ وخيرىا
فاألذف نافذةُ
ٌ
ُ
فأ،حاب االبتداع لـ تح،ف ال زنة ليـ مكانان كلـ تجْؿ ليـ مأمنػان ،فقػد ذكػر لنػا عمػي بػف
()4
آوى ُم ْح ِدثًا »
أبي طالب  قَولوَ  :أف رسوؿ ا﵀  قاؿَ ...« :ولَ َع َف ا﵀ُ َم ْف َ
()3

كمي ان قد َّ
حذر رسوؿ ا﵀  مف فكر المبتػدعيف كالْمػؿ بمػا ابتػدعوه ،فعػف عائشػة رضػي
شػاب َو ِم ْن ُ ِ
ا﵀ عنيا ق ا
ػاء
يف ِفي ُقمُوِب ِي ْـ َزْي ٌ فَ َيتاِب ُع َ
الت :ق أر رسوؿ ا﵀ ...." فَيَ اما الاِذ َ
وف َما تَ َ َ
ػو ْابت َغ َ
ًً
اؿ :ىح َّدثىىنا ميىبك
ص ٍب يف يع ىم ىر قى ى
( )1مخرجو ابف بطة في اإلبانة الكبرل (/460/2رقـ  ،)443قاؿ :ىح َّدثىىنا ميىبك ا ٍلقىا ـ ىح ٍل ي
ادةي ٍب يػف يكمىٍي و
َّػاف المٍَّيثًػ زي  ،ىع ٍػف ُم َح ام ِػد
الر ًاز ز
ىحاتًوـ َّ
ادةى ٍب ًف ا ٍلىب ٍختى ًرم  ،قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا يعىب ى
م  ،قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف يعىب ى
ػب ميىبػك ىغ ى
ض ِر ا ْل َح ِ
ارِثي  ،قَا َؿ " :األثر".
ْب ِف ال ان ْ
تخريج األثر:

ك مخرجػ ػػو كمب ػ ػػك بكػ ػػر ال ػ ػػدينكرم فػ ػػي المجال ػ ػػة كج ػ ػكاىر الْم ػ ػػـ (/209/2رقػ ػػـ )335بمثم ػ ػػو،كابف بط ػ ػػة ف ػ ػػي اإلبان ػ ػػة
(/460/2رقـ )442بمثمو ،كبلىما مف طريؽ يك ؼ بف باط عف محمد بف َّ
الن ر الحارثي.
والحكـ عمى إسناد األثر، :حيح لذاتو .

ػي ،ثنػا ىع ٍم يػرك ٍب يػف ىع ٍب يد ىكٍي ًػو ،ثنػا ا ٍل ىح ى يػف ٍب يػف
( )2مخرجو مبك نْيـ في حمية األكلياء ( ،)34/7قاؿ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يػد ٍب يػف ىعمً ٍّ
ع ٍب ًد ً
الل ٍب ًف ىش ً
م " :األثر"
اؿ الثٍَّكًر ز
اك ور ،ثنا ٍاب يف مىبًي ا ٍل ىح ىك ًارم ،ثنا يح ٍج ىرةي ٍب يف يم ٍد ًروؾ ،قىا ىؿ :قى ى
ى

تخريج األثر :مخرجو البغكم في تل يره ( ،)227/1كفي شرح ال زنة ( )227/1بملظو مْمقان ،مخرجو الذىبي في ير
معبلـ َّ
النببلء ( )641/6مف طريؽ عطاء بف م مـ  ،جميْيـ بملظو عف لياف الثكرم.
والحكـ عمى إسناد الػيثر:

ْيؼ لكجكد حسف بف عبد ا﵀ بف شاكر ،قاؿ عنػو الػدارقطني:

ػْيؼ ،انظػر :تػاريخ

دمشػ ػػؽ ( ،)88/14كقػ ػػد كردت متابْػ ػػة قا ،ػ ػرة حينمػ ػػا تػ ػػابع ح ػ ػػيف بػ ػػف عبػ ػػد الل ،عطػػػػاء بػػػػف مسػػػػمـ فػ ػػي ال ػ ػػير

(،)641/6كقاؿ عنو ابف حجر، :دكؽ يخطئ في التَّقريب(.)392
( )3انظر ير معبلـ َّ
النببلء (.)261/7

( )4مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب األ ػػاحي ،بػػاب تى ٍحػ ًػر ًيـ الػ َّػذ ٍب ًح ًل ىغ ٍيػ ًػر ً
الل تىْػػالىى كلىْػ ًػف فى ً
اعمًػ ًػو/1567/3( ،رقػػـ
ى ي
ى ٍ
ى
ً
اف ٍبػ يػف يم ىْ ًاكىيػةى
 ،)1978قػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا يزىى ٍيػ يػر ٍبػ يػف ىحػ ٍػر وب ،ىك ي ػ ىػرٍي ي ٍبػ يػف ييػ ي
اف ،قىػػا ىؿ يزىى ٍيػهػر :ىحػ َّػدثىىنا ىمػ ٍػرىك ي
ػكن ىس ،ك ىبل يى ىمػػا ىعػ ٍػف ىمػ ٍػرىك ى
م ،ح َّدثىىنا م ٍن،كر ٍبف حيَّاف ،ح َّدثىىنا مىبػك الطزلىٍي ًػؿ ع ً
طالً و
ػب فػذكر
ػت ًع ٍن ىػد ىعمًػي ٍب ًػف مىبًػي ى
ػام ير ٍب يػف ىكاثًمىػةى  ،قىػا ىؿ :يك ٍن ي
ى
ي
ى ي ي ي ى ى ى
ا ٍللى ىز ًار ز ى
عف رسوؿ ا﵀  " :الحديث " .
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وف ِفػي ِ
الر ِ
آم انػا ِب ِػو ُك ٌّػؿ ِم ْػف
ػوَ ،و ا
ػو إِاال الما ُ
َي ْعمَ ُػـ تَي ِْويمَ ُ
الع ْم ِػـ َيقُولُ َ
اسػ ُخ َ
ػوفَ :
األَ ْل َب ِ
اب" قَ ا
ش َاب َو
الت :قَ َ
وف َما تَ َ
يف َيتاِب ُع َ
سو ُؿ الماو « :فَِإ َذا َأر َْي ِت الاِذ َ
اؿ َر ُ

ِ
ِ ِ
اء تَي ِْويمِ ِوَ ،و َما
الفتْ َنةَ ،و ْابت َغ َ
ِع ْن ِد َرب َنا َو َما َي اذ اك ُر إِاال أُولُو
وى ْـ»
اح َذ ُر ُ
ِم ْن ُو فَيُولَ ِئ ِؾ الاِذ َ
س امى الما ُو فَ ْ
يف َ

()1

.

خ -ال انيي عف اإلفتاء بغير عمـ.

كمف عبلمات التَّح،يف اللكرم َّ
النبكم َّمنو نيى عػف اإلفتػاء بغيػر عمػـ لْػدـ إثػارة اللك ػى
سو ُؿ الما ِو َ « :م ْف أُف ِْت َي ِبفُتْ َيا َغ ْي َر ثََب ٍت ،فَِإ ان َما إِثْ ُم ُو َعمَى َم ْف
اؿ :قَ َ
اللكرية َع ْف أَِبي ُى َرْي َرةَ قَ َ
اؿ َر ُ
أَفْتَاهُ»»(. )2
شعوذة وقراءة األبراج .
د : -ال انيي عف ال ّ

فالشْكذة كقراءة األبراج تنبني عمى الخديْة الب،رية مك الْقميػة ،كقػد نيػى ال انبػي عنيػا بالتَّ،ػريح
ألني ػػا تش ػػكب فك ػػر المػ ػ مف كعقم ػػو ،فمػػػػف حػػػػديث ابػػػػف أبػػػػي أوفػػػػى( )3قولػػػػو ِ َ « :
يعػػػػ ُة ِفػػػػي
الخد َ

( )1مخرجػو البخػػارم فػي ،ػػحيحو ،كتػاب الْمػػـ ،بػاب ً
ػات] [الؿ عمػراف/33/6( ،]7 :رقػـ .)4547
ػات يم ٍح ىك ىمػ ه
[م ٍنػػوي ىالي ه
ى ي
و
ً
ً
َّ ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
م ،ىعػػف ٍابػػف مىبػػي يممىٍي ىكػةى ،ىعػػف القىا ػػـ ٍبػػف يم ىح َّمػػد ،ىعػ ٍػف
يـ الت ٍ ػػتىر ز
قػػاؿ :ىحػػدثىىنا ىع ٍبػ يػد المػػو ٍبػ يػف ىم ٍ ػمى ىمةى ،ىحػػدثىىنا ىي ًزيػ يػد ٍبػ يػف إ ٍبػ ىػراى ى
ىعائً ىشةى ىر ً ي المَّوي ىع ٍنيىا ،قى َّ
الت عف رسوؿ ا﵀  " :الحديث".
ى
ً
َّ
ً
َّ
َّ
ً
ً
( )2مخرجو ابف ماجو في ننو( ،)53/27/1قاؿ :ىحدثىىنا ميىبك ىب ٍكػر ٍب يػف مىبػي ىش ٍػيىبةى قىػا ىؿ :ىحػدثىىنا ىع ٍب يػد المػو ٍب يػف ىيزي ىػد ،ىع ٍػف
ًً
ػاف يم ٍ ػػمًًـ ٍبػ ًف ىي ى ػ و
ػكب قىػػا ىؿ :ىحػ َّػدثىنًي ميىبػػك ىىػػانً وئ يح ىم ٍيػ يػد ٍبػ يػف ىىػػانً وئ ا ٍل ىخػ ٍػك َّ
ػار ،ىعػ ٍػف مىبًػػي
ى ػػْيد ٍبػ ًػف مىبًػػي مىزيػ ى
ألن زي ،ىعػ ٍػف مىبًػػي يعثٍ ىمػ ى
يى ىرٍي ىرةى  قىا ىؿ :قىا ىؿ ىر ي ك يؿ المَّ ًو « : :الحديث"
تخريج الحديث :مخرجو عبػد الل بػف محمػد عػف مبيػو فػي م ػنده (/17/14رقػـ  )82266بمْنػاه مطػكالن،وال َّػدارمي فػي

ننو (/259/1رقـ ،)261كابف عبد البر في بياف الْمـ كف مو (/862/2رقـ  )1627بمثمو ،ثبلثتيـ مف طريؽ ىب ٍك ير
ً
م ،كالحػػاكـ فػػي م ػػتدركو ( )349/183/1بمثمػػو مػػف طريػػؽ ىع ٍمػ ًػرك ٍبػ ًػف مىبًػػي ين ىْ ٍي ىم ػةى ،كالبييقػػي فػػي
ٍبػ يػف ىع ٍمػ وػرك ا ٍل ىم ىْػػاف ًر ٌ
ألني ،ثبلثػػتيـ (بػػف مبػػي نْيمػػة ،كالخػك َّ
ػػننو الكبػػرل (/192/10رقػػـ  )20324بملظػػو مػػف طريػػؽ مبػػك ىػػانئ الخػك َّ
ألني،
اف يم ٍ ًمًـ ٍاب ًف ىي ى واربو بو .
المْافرم) عف مىبًي يعثٍ ىم ى
والحكػػـ عمػػى االسػػناد حسػػف لذاتػػو؛ َّ
ألف كػػؿ ركاتػػو ثقػػات إال بكػػر بػػف عمػػرو المعػػافري المصػػري حيػػث قػػاؿ عنػػو مبػػك
حػاتـ :شػػيخ ،كقػػاؿ ابػػف القطػػاف :ال نْمػػـ عدالتَّػػو ،كذكػره ابػػف حبػاف فػػي الثقػػات ،كقػػاؿ عنػػو ابػػف حجػػر، :ػػدكؽ عابػػد،
قمت، :دكؽ.

انظ ػػر :الج ػػرح كالتَّْ ػػديؿ ( ،)390/1/1الثق ػػات ( ،)550/1تي ػػذيب التَّي ػػذيب ( ،)486/1تي ػػذيب الكم ػػاؿ ()222 /4

التَّقريػب ( ،)127وقاؿ األلباني :حسف في تعميقو عمى سنف ابف ماجو ( ،)27/1وقاؿ حسيف أسد :إسػناده حسػف
إذا كاف بكر بف عمرو سمعو مف أبي عثماف ،في تعميقو عمى سنف الدارمي (/259/1رقـ .)261

ػي ،بلػػتح الميممػػة كال ػراء بْػػدىا
ػابْي مْػػركؼ ثقػػة ،كىػػك حرشػ ٌ
( )3ىػػك زرارة بػػف أبػػي األوفػػى :قا ػػي الب ،ػرة فيػػك تػ ٌ
مْجمة ،مات في زمف عثماف بف علاف ر ي الل عنو [ ،انظر :اإل،ابة (.] )462/2
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ال ان ِ
ار ،)1(»..،كال يمكػف لْقػؿ ػميـ مف تمػر عميػو الخديْػة مك مف يػ مف بيػا ،فالشػْكذة كقػراءة األبػراج

ا ػتخلاؼ بػػالْقكؿ التَّػي ت،ػػبح اتكاليػػة مكػذكب عمييػػا كقػػد زجػر رسػػوؿ ا﵀  مػف ي ػػتخؼ بْقمػػو
ص ِف اي َة َ ،ع ْف َب ْع ِ
اج ال انبي َ ع ِف ال انبي
ض أ َْزَو ِ
كيخطك إلى مىؿ الشْكذة مك يق مر األبػراجَ ،ع ْف َ
اؿ« :م ْف أَتَى ع اارفًا فَسيَلَ ُو ع ْف َ ٍ
يف لَ ْيمَ ًة»(.)2
ص َالةٌ أ َْرَب ِع َ
َ
َ
ش ْيء ،لَ ْـ تُ ْق َب ْؿ لَ ُو َ
َ
قَ َ َ

ث :عدـ اإلقامة في بالد الكفر.
ص ُد الثاالِ ُ
الم ْق َ
َ

تتْدد مغراض المقيميف الم مميف في ببلد غير الم مميف ،ككثيركف منيـ إذا ما رجْكا إلى ببلد

الم مميف رجْكا بأفكار غريبة عمى المجتمْات الم ممة ،كتغيرت اتجاىاتيـ اللكرية نحك الشبيات
عمى مقؿ تقدير ،فاللتف التي تمحؽ بيـ ىناؾ مع مظاىر الحياة الْامة ،كالقكانيف الحياتية التي

التكافؽ اليىدم اإل بلمي ،تيييئ ليـ ما ىك خطر عظيـ عمى الديف ،كاألخبلؽ ،كال ز مكؾ ،كاآلداب
لذلؾ َّ
فيف الح،انة النَّبكية اللكرية في منْيـ لئلقامة في ببلد الكلر تْني المحافظة عمى الْقؿ مف
الشكائب كالدخائؿ كالشبيات التي يمكف مف يْتر يا ىناؾ ،فمف حديث جرير بف عبد ا﵀



أف
ا

ال انبي  قاؿ" :أنا بريء مف كؿ ُمسمـ يقيـ بيف أ ْظ ُي ِر المشركيف" قالوا :يا رسوؿ ا﵀ ،لـ قاؿ" :
( ) ( )
مما إذا مراد الم مـ مف يقيـ في ببلد الكلر لدكاعي ركرية كىامة مثؿ
ناراىما َّ ، 4 " 3
ال تََر َ
اءى َ
ػاب الػ َّػن ٍج ً
ػػاؿ
الب ٍيػػعي» (.،)69/3قَػ َ
ػكز ىذًلػػ ى
ش ،ىك ىمػ ٍػف قىػػا ىؿ« :الى ىي يجػ ي
ؾ ى
( )1مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب البيػػع ،ىبػ ي
ال انبي " :الحديث"
ػاف ا ٍل يكيَّػ ً
ػاب تى ٍحػ ًػر ًيـ ا ٍل ىكيى ىانػ ًػة ى مكًاتٍىيػ ً
ػاف/1751/4( ،رقػػـ  ،)2230قػػاؿ:
( )2مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب الطػػب ،ىبػ ي
ً ً
ً
ًو
ً
ً،لَّيةى ،ىع ٍف ىب ٍْ ً
اج
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل يمثىَّنى ا ٍل ىْىن ًز ز
ض م ٍىزىك ً
م ،ىح َّدثىىنا ىي ٍحىيى ىي ٍْني ٍاب ىف ى ْيد ،ىع ٍف يعىب ٍيد الل ،ىع ٍف ىناف وع ،ىع ٍف ى
َّ
النبي  ىع ًف ال انبي  قىا ىؿ« :الحديث ».
ً
اءل لًػػي َّ
ىم ظيػ ىػر ىحتَّػػى
اع ػ هؿ ًمػ ىػف ز
( )3كالتَّىرائػػي :تىلى ي
يء :م ٍ
الش ػ ي
ػكـ إً ىذا ىمرىل بْ ي ػػييـ ىب ٍْ ن ػػا ،كتىػ ىػر ى
الرٍ ىيػػة ،ييقىػػا يؿ :تىػ ىػر ى
اءل القػ ي
ى
ناد التَّىرائًي ًإلىى َّ
مجازً ،م ٍف قى ٍكًل ًي ٍـ ىد ًارم تىٍنظير ًإلىى ىد ًار في َّ
ىم تيقىابميا.
الن ىاريف ه
ىمرٍىيتيوي .مكا ٍ ي
ؤلف :م ٍ
ً
اف فى ىك ٍيػ ى ً
ىيقيػػك يؿ ناراىمػػا م ٍختملتػػاف ،ىىػ ًػذ ًه تىػ ٍػدعك إًلىػػى المَّػ ًػو ،ك ىىػ ًػذ ًه تىػ ٍػدعك إًلىػػى َّ
الشػ ٍيطى ً
اءل،
اءل تىتىػ ىػر ى
ؼ ىيتىلقىػػاف .كاأل،ػ يؿ فػػي تىػ ىػر ى
ى
ي
ى
َّ
اءيف تى ٍخًليلان [ .انظرَّ :
النياية في غريب الحديث البف األثير (.)177/2
ت
ال
دل
إح
فى ىح ىذ ى
ؼ ٍ
ى
( )4مخرجو مبي داكد في ننو ،باب َّ
ػاد
النيي عف قتؿ مف اعت،ـ بال جكد/281/4( ،رقػـ  ،)2645قػاؿ :ح َّػدثنا ىن ي
َّرمَّ ،
بف ال ً
حدثنا مبك يمْاكيةى ال رير ،عف إ ػماعي ىؿ بػف مبػي خالػد ،عػف قػيس عػف جري ًػر بػف عبػد الل  ،قػاؿ عػف
رسوؿ ا﵀  " :الحديث" .
تخريج الحديث:
مخرجػػو التَّرمػػذم فػػي ػػننو (/207/3رقػػـ  ،)1604ك َّ
الن ػػائي فػػي ػػننو (/36/8رقػػـ  )4780بملظػػو ،كالطب ارنػػي فػػي
المْجػػـ الكبيػػر (/114/14رقػػـ  )2264ك ( /115/14رقػػـ  ،)2265ك البييقػػي فػػي شػػْب اإليمػػاف ( /10/12رقػػـ
 )8929بملظو ،كابف ع اكر في مْجمو (/957/2رقـ ،)1221كميـ مف طريؽ إ ماعيؿ بف مبي خالد بملظو ،بو.
والحكـ عمى إسناد الحديث :صحي لذاتو ،كقاؿ األرن كط :إ ناد ،حيح في تْميقػو عمػى ػنف مبػي داكد (،)2645
كقاؿ األلباني، :حيح دكف االمر بن،ؼ الْقؿ في ْيؼ نف التَّرمذم (.)186/1
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التجارة كالْبلج ،مك لطمب عمـ نافع جديد عمى عمكـ الم مميف ليليد منو المجتمع الم ميـ ،مك مف
يككف عينان لمم مميف ليْرؼ ما يدبره الكلار لمم مميف مف المكايد كماذا يلكركف ؟؟ فيحذرىـ
الم ممكف ،كما مر ؿ ال انبي  ،حذيلة بف اليماف  إلى المشركيف في غزكة الخندؽ ليْرؼ خبرىـ
وؿ ِ
س ِ
َح َز ِ
َخ َذتْ َنا
ابَ ،وأ َ
كما حدث ال،حابي حذيفة بف اليماف  قَ َ
ا﵀  لَ ْيمَ َة ْاأل ْ
اؿ :لَقَ ْد َأر َْيتَُنا َم َع َر ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ام ِة »
يدةٌ َوقٌُّر ،فَقَ َ
ِري ٌ َ
ش ِد َ
اؿ َر ُ
سو ُؿ ا﵀ « :أََال َر ُج ٌؿ َييْتيني ِب َخ َب ِر ا ْلقَ ْوـ َج َعمَ ُو ا﵀ُ َمعي َي ْوَـ ا ْلق َي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِة »
َح ٌد ،ثُ اـ قَ َ
س َكتْ َنا َفمَ ْـ ُي ِج ْب ُو م انا أ َ
فَ َ
اؿ« :أََال َر ُج ٌؿ َييْتي َنا ِب َخ َب ِر ا ْلقَ ْوـ َج َعمَ ُو ا﵀ُ َمعي َي ْوَـ ا ْلق َي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِة »،
َح ٌد ،ثُ اـ قَ َ
س َكتْ َنا َفمَ ْـ ُي ِج ْب ُو م انا أ َ
فَ َ
اؿ« :أََال َر ُج ٌؿ َييْتي َنا ِب َخ َب ِر ا ْلقَ ْوـ َج َعمَ ُو ا﵀ُ َمعي َي ْوَـ ا ْلق َي َ
ِ
ِ
اؿ« :قُـ َيا ُح َذ ْيفَ ُة ،فَي ِْت َنا ِب َخ َب ِر ا ْلقَ ْوِـ»َ ،فمَـ أ ِ
اس ِمي
َح ٌد ،فَقَ َ
س َكتْ َنا َفمَ ْـ ُي ِج ْب ُو م انا أ َ
َج ْد ُبدا إِ ْذ َد َعاني ِب ْ
فَ َ
ْ
ْ
ِِ
ت َكيَان َما
وـ ،قَ َ
اؿ« :اذ َ
أْ
ت ِم ْف ِع ْن ِد ِه َج َع ْم ُ
ْع ْرُى ْـ َعمَ اي»َ ،فمَ اما َولا ْي ُ
ْى ْب فَيْتني ِب َخ َب ِر ا ْلقَ ْوِـَ ،وَال تَذ َ
َف أَقُ َ
س ْي ًما ِفي َك ِب ِد ا ْلقَ ْو ِ
ظ ْي َرهُ ِبال ان ِ
س
صمِي َ
ض ْع ُ
أ َْم ِشي ِفي َح ام ٍاـ َحتاى أَتَ ْيتُ ُي ْـ ،فَ َأر َْي ُ
س ْف َي َ
ار ،فَ َو َ
اف َي ْ
ت َ
ت أ ََبا ُ
ت قَو َؿ رس ِ ِ
ت َوأََنا
ت أْ
َص ْبتُ ُو فََر َج ْع ُ
فَي ََرْد ُ
وؿ ا﵀ َ « :وَال تَذ َ
ْع ْرُى ْـ َعمَ اي»َ ،ولَ ْو َرَم ْيتُ ُو َأل َ
َف أ َْرِم َي ُو ،فَ َذ َك ْر ُ ْ َ ُ
ت ،فَيَْلبس ِني رسو ُؿ ِ
ا﵀ ِ م ْف
أ َْم ِشي ِفي ِم ْث ِؿ ا ْل َح ام ِاـَ ،فمَ اما أَتَ ْيتُ ُو فَي ْ
ت قُ ِرْر ُ
َخ َب ْرتُ ُو ِب َخ َب ِر ا ْلقَ ْوِـَ ،وفََر ْغ ُ
ََ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ض ِؿ عب ٍ
اؿ« :قُ ْـ َيا
ت قَ َ
َص َب ْح ُ
َص َب ْح ُ
تَ ،فمَ اما أ ْ
يياَ ،فمَ ْـ أ ََز ْؿ َنائ ًما َحتاى أ ْ
صمي ف َ
اءة َكا َن ْت َعمَ ْيو ُي َ
فَ ْ َ َ َ
اف» ( )1كىذا ما قاـ بو ال،حابي كىك القياـ بميمة المخبر عف األعداء مف عقر دارىـ ككانت
َن ْو َم ُ
إقامتو قميمة خاطلة لم،محة اإل بلـ كمىموَّ ،
فيف ىذا اليخالؼ مانيى عنو النَّبي ،فقد قاؿ شيخ

اإل بلـ ابف تيمية رحمو الل تْالى" :ما كاف منييان عنو ل د الذريْة ،ال ألنو مل دة في نل و :يشرع

إذا كاف فيو م،محة

راجحة"

()2

البد عمى الم مـ الذم يقيـ ىناؾ مف يمتزـ بأىـ ىذه الشركط ليأمف عمى فكره كدينو مف ىذا اللتف
ك ٌ
التي تْ،ؼ ىناؾ مىميا:
مييز بيف الحؽ كالباطؿ ،الذم يدفع بو
أ -مف يمتمؾ مف الْمـ كاإليماف ما يمكنو التَّ ي
كمف الْزيمة قكة تطمئنو عمى مف يبقى ثابتان عمى دينو ليحذر الزيغ كاالنحراؼ الذم يربطو

الشبيات،

ىح ىز ً
اب/1414/3( ،رقـ ،)1788قاؿ :ىح َّدثىىنا
اب ىغ ٍزىكًة ا ٍأل ٍ
( )1مخرجو م مـ في ،حيحو،كتاب الجياد كال ير ،ىب ي
ً ً
ً
يزىى ٍير ٍبف حر وب ،مكًا ح ي ً ً
يْا ىع ٍف ىج ًري ور ،قىا ىؿ يزىى ٍيهر :ىح َّدثىىنا ىج ًر هير ،ىع ًف ٍاأل ٍ ً
يـ التٍَّي ًمي،
ى ٍى
يـ ،ىجم ن
ي ي ىٍ
ىع ىمش ،ىع ٍف إ ٍب ىراى ى
اؽ ٍب يف إ ٍب ىراى ى
يو ،قىا ىؿ :يكَّنا ًع ٍن ىد ح ىذ ٍيلىةى  فقاؿ ،:...قىا ىؿ رسو ُؿ ِ
ع ٍف مىبً ً
ا﵀  « :الحديث" .
ي
ى
َ ُ
( )2انظر :مجمكع اللتاكل ( .. ) 214 / 23
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افَـي افـبقيي
أكقاع احلصوكي افػؽريي ،ووشوئؾفو ومتطؾبوت تـظقؿفوِ ،ف م

أنواع الحصانظ

ِ
س ُعوٍد
بالكلار مكثر مف ارتباطو بالم مميف حبانكقربان كمكاالة ،فقد كرد عف َع ْب ُد الماو ْب ُف َم ْ

ب»(،)1
َح ا
قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵀ :قَ َ
الم ْرُء َم َع َم ْف أ َ
اؿ رسوؿ ا﵀ َ « :
ب -مف ي تطيع الم مـ مف إقامة شْائر دينو ببل خكؼ مك كجؿ ،ظاى انر ببل مكانع فيقيـ
ال،مكات كالجماعات كفرائض اإل بلـ ،كمف لـ ي تطع مف ي دييا عمى مكمؿ كجو فبل يظمـ
نل و فميرجع إلى ببلد الم مميف.

( )1مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو،باب عبلمػػة حػػب الل عزكجػػؿ/39/8(،رقػػـ ،)6196قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا قيتىٍيىبػةي ٍبػ يػف ى ػ ًػْ ويد،
ش ،ىع ٍف مىبًي كائً وؿ ،قىا ىؿ :قىا ىؿ ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف م ٍ ْكود  :ىجػاء ريجػ هؿ إًلىػى ر ً
ىع ىم ً
ػاؿ :ىيػا
ػكؿ المَّ ًػو فىقى ى
ىح َّدثىىنا ىج ًر هير ،ىع ًف األ ٍ
ىي
ى ي
ىى
ى
ً
ىح َّ
سو ُؿ الما ِو " :الحدييث".
ىر ي ك ىؿ المَّ ًو ،ىك ٍي ى
ؼ تىقيك يؿ في ىر يج وؿ م ى
ب قى ٍك نما ىكلى ٍـ ىي ٍم ىح ٍؽ بً ًي ٍـ؟ فىقىا ىؿ َر ُ
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انفصم انثانث
ُّ

جماالت ومقىمات انتحصني انفكري يف انسنة
اننبىٌة وأثرها ػهى فكر السهم الؼاصر.
كيشتمؿ عمى مبحثيف:
ث األَ ْو ُؿ :مجاالت التاحصيف الفكري.
لم ْب َح ُ
اَ
ث الثَ ِاني :مقومات التاحصيف الفكري.
الم ْب َح ُ
َ

الغَصْلُ الثَّالث

افَـي افـبقيي وأَّرهو ظذ ؾؽر ادَؾؿ ادعوَ
جموٓت ومؼقموت افتحصغ افػؽري ِف م

مجاالت ومػومات

ث
ص ُؿ الثاالِ ُ
الفَ ْ

مجاالت ومقومات التاحصيف الفكري في السنة ال انبوية،وأثرىا عمى فكر المسمـ المعاصر.
َّ
إف المتاح في زمننا يبرم الْقمية الم ممة عمى االتكاليػة التَّػي تمنحػو الَّ،ػمت اللكػرم ،مػع

تكالي التَّطكر المييب فػي ك ػائؿ االت،ػاؿ الجمػاىيرم التَّػي يمكػف مػف خبلليػا تخطػي الحػدكد فػي
ثكاف مْدكدة ،كمع انتشارىا الكبير ،فيي الك يمة األن ب لمغزك اللكػرم ،كالتَّػأثير عمػى األخػبلؽ ثػـ

القناعات ثـ الْقائد ،كاألخطر مف ذلؾ كاألي ر ،مف المك يقى الغناء كاألفبلـ كغيرىا مػف الشػيكات،
باتت الك يمة شائْة لنشر الثَّقافة كنمط الحياة الغربية ال َّ ائدة ،بب اطة كبكؿ ي ر.
ف يا ػػة غمػػؽ األب ػكاب لػػـ تْػػد تجػػدم نلْ ػان ،مػػع كجػػكد الل ػػائيات الغازيػػة لمْقػػكؿ ،كشػػبكة
االنترنػػت غيػػر المحػػدكدة ،كالمباحػػة فػػي نشػػر األفكػػار ،كالمْمكمػػات التَّػي تنتشػػر فػػي البيػػكت الْربيػػة

كبمػ ًػو التَّميلزيكنػػات الْربيػػة ،كممػػؿ جميػ ً
انتشػػار َّ
ػكر المشػػاىديف منيػػا،
النػار فػػي اليشػػيـ ،فػػي ظػػؿ يعقػػـ ى
كطكؿ فراغ كقت األجياؿ الْربية ،خ،ك،ان َّ
الشباب كفئة اللتكة،كالبطالة التَّي تْتر ػيـ فػي ببلدنػا.

في ظؿ ىذه التَّطكرات الب َّػد مف يتجػو عممػاء ال زػنة ،كم،ػحاب القمػـ كاألمػكاؿ لحلػر فكىػة يرمػكف بيػا

 ،يؿ
كؿ ما ييكم بالم مـ إلى مراذؿ األفكار ،التَّي تيدد اإل بلـ كمىمو ،لذا حاكلت جاىدة في ىذا اللى ٍ
النبكيػػة مػػف َّ
شػػمكؿ التَّ ػالي :فػػي المبحػػث األكؿ حيػػث المجػػاالت َّ
النظػػر كالتَّأمػػؿ كمحاربػػة االنح ػراؼ

اللكرم ،مكابراز الحكار كأىـ عن،ر تأثيرم عمى اللكر ،بكؿ عنا،ره كم مياتو الم تحدثة لتح،يف
فكػػر الم ػػمـ ،كا ػػتْراض المبحػػث الثػػاني مػػف مقكمػػات التَّح،ػػيف اللكػػرم كمػػا كػػاف رسػػػوؿ ا﵀ 
نا،حان عامبلن مف خبلؿ تح،يف اللكر بحلظ ال َّ ركريات الخمس ،كحر،و  عمى إقامة الحدكد
َّ
الشرعية ،كبياف مرادىا مكا قاطيا عمى كاقع تيزه الالـ المشاىد كالكبلـ.
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افَـي افـبقيي وأَّرهو ظذ ؾؽر ادَؾؿ ادعوَ
جموٓت ومؼقموت افتحصغ افػؽري ِف م

مجاالت ومػومات

ث األ َْو ُؿ
الم ْب َح ُ
َ
مجاالت التاحصيف الفكري ،وفوائدىا
فالتَّح،ػيف اللكػرم ىػك المجػاؿ األكؿ لتحقيػؽ

المجاؿ ىك الحقؿ مك الميداف مك َّ
َّ
النطػاؽ
إف ى
الرسػػػوؿ  ف ػػي ى ػػذا المي ػػداف دكف مجابي ػػة مك مكارب ػػة بش ػػكؿ
غاي ػػات الر ػػالة المحمدي ػػة ،كق ػػد ب ػػرع ا
()1

كبير في دفة الحياة ال زدنيكية كنجاحيا لمك،كؿ إلى ْادة مبدية في حياة اآلخرة ،لذا ػأذكر مىػـ مػا
تك،مت إليو مف المجاالت َّ
النبكية في التَّح،يف اللكرم،

ب األ اَوؿ :ال انظر والتايمؿ في مخموقات ا﵀.
الم ْطمَ ُ
َ

كمػػا مف التَّح،ػػيف اللكػػرم ىدفػػو تمكػػيف المػػرء الم ػػمـ بكيانػػو ،فيػػك مػػدقؽ لكػػؿ مػػا يأتيػػو مػػف

الخارج ،إذ فيو التَّمتع الْقمي بكؿ ملاتيح االنطبلؽ ،كاالبداع ،كالذم ال يركقػو بغيػر مقا،ػد َّ
النظػر

كالتَّأمؿ ،ف َّ
النظر كما عرفو اإلماـ الجويني رحمو ا﵀ منو :اللكر الذم ييطمب بو عمػـ مك غمبػة ظػف،
مك اللكر الذم ييطمب بو مػف قػائـ بػو عممػان مك غمبػة ظػف" ( )2كغمبػة الظَّػف الػكاردة فػي التَّْريػؼ المػراد
النظػر مم نظػر إلػى َّ
الراجح كما ك ح المكنا ي( ،)3أما التايمؿ ىو :التَّثبػت فػي َّ
الشػيئ
بيا االعتقاد َّ
كحدؽ نحكه م تىبً نينا لىو(ً ،)4فيو تدبره كمعاد َّ ً ً
يخ ىرل لي تيقنو (.)5
مرة بْد م ٍ
ى ى
ي
يٍ
النظر فيو ٌ

ص ُد األوؿ :ال انظرمف القرآف ودوره في التاحصيف الفكري.
الم ْق َ
َ

ػت فػػي المْػػاني المغكيػػة عنػػد كثيػػر مػػف الْممػػاء مف الْػػيف ىػػي الحا ػػة الميمػػة فػػي
كقػػد تبينػ ي
النظر التَّأممي ،كالقمب كالْقؿ ىما المذاف يدركاف ما ت كؿ إليو َّ
النظر ك َّ
َّ
النظرات كقد ات ػح لػي ىػذا

م ػػف خ ػػبلؿ م ػػا كرد ف ػػي المْ ػػاني المغكي ػػة التَّػ ػي ذكرتي ػػا ػػابقان ،كم ػػا ات ػػح فيي ػػا الق ،ػػكر البش ػػرم،
النبػػكم فػػي َّ
فاالىتمػػاـ القرالنػػي ك َّ
ػيـ ب ػاف مث ػره فػػي تح،ػػيف اللكػػر ،ككػػاف مجالػػو ال
النظػػر كالتَّأمػػؿ عظػ ه
يْتمد عمى الب،رية فقط ،لذا فيف القرالف الكريـ مكرد لنا مْنى َّ
النظر في مئة كمربْػة مكا ػع مكزعػة

عمى خمس كمربْيف كرة كاردة في القرالف الكريـ بْدة اشتقاقات منيا" :ال زر ية كالتَّْطؼ كاالنتظػار،

الرعب كالميمة كالتَّأجيؿ" (.)6
كاالعتبار كالتَّأمؿ كالخكؼ ك ز
( )1انظر :مْجـ المغة الْربية ألحمد مختار (.)424/1

( )2انظر :تحلة المريد عمى جكىرة التَّكحيد لمبيجكرم (.)23/1

( )3انظر :حاشية َّ
الد كقي عمى مـ البراىيف ،لمحمد الد كقي (.)58/1
( )4انظر :مختار ال،حاح لمرازم ( ،)22/1تاج الْركس لمزبيدم (.)27/28
( )5انظر :المْجـ الك يط إلبراىيـ م،طلى كمحمد الزيات كالخركف(.)27/1
( )6االعتقاد لمبييقي (.)121/1
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مجاالت ومػومات

ككمي ػػا تْتب ػػر بك ،ػػمةي الْق ػ ًػؿ التَّأممي ػ ًػة مك التَّدبري ػ ًػة ف ػػي التَّح ،ػ ً
ػيف ،كالمناع ػػة ،فمني ػػا م ػػا يم ػػزـ

التَّح،يف اللكرم الْقدم في ممكر اآلخرة فمثاليا اعة االنتظار لمػنلخ بال،ػيحة يػكـ البْػث ،كالتَّػي
قن] [يػس:
ون إِٓ َص ْق َح ًي َوا ِحدَ ًة ت َْل ُخ ُذ ُه ْؿ َو ُه ْؿ ََيِ ِّص ُأؿ َ
تْتبر عبلمة مف عبلمات يكـ الح ػاب[ َمو َيـْ ُظ ُر َ
 ،]49فيي عقيدة الم مـ التَّي تثير خكفو ،كحر،و عمػى تيػذيب نل ػو ،كتح،ػيف فكػره ،ليجتػاز ىػذا

ػرب ر و
الي ػػكـ ،كال ػ َّ
اض غي ػػر غ ػػباف ،كى ػػي مي ػ ػان تيح ػػاكي عقي ػػدة البْ ػػث ف ػػي َّ
مف اللى ػػبحانو كتْ ػػالى
ً
القيامة نظ انر مرئيان ،كما قاؿ ا﵀ عز وجؿُ [ :و ُجق ٌه َي ْق َماِ ٍأذ
يكـ
يبْث البشر،ك ينظيير إليو الم من ى
كف ى
ِ
َوِض ٌة إِ َػ َر ِّ َِبو كَوطِ َر ٌة] [القيامة ،]23-22 :كلف ينظر الل بحانو إلى مف جحد بنْمو نظر التَّْطؼ
ك َ
ِ
يكـ القيامة :كما قاؿ ا﵀ عز وجؿَ [ :و َٓ َيـْ ُظ ُر إِ َف ْق ِف ْؿ َي ْق َم ا ْف ِؼ َق َوم ِأي َو َٓ ُيأزَ ـ ِ
أقؿ] [الؿ
أؿ َظ َأذ ٌ
اب َأف ٌ
ِّقف ْؿ َو َُْل ْ
ِ
يـ
عم ػراف ،]77 :كقػػد مجػ َّػؿ الل ليػػـ حرمػػانيـ فػػي نظػػر الميمػػة كالتَّأجيػػؿ :كمػػا قػػاؿ تعػػالى[ :إِن افأأذ َ
ِ ِ
وس َأ ِ
ِ ِ
يـ ؾِ َقفأو َٓ ُ َ
َـ َػ ُروا َو َموتُقا َو ُه ْؿ ـُػ ٌور ُأو َفاِ َ
َيػ ُ
أػ َظأـ ُْف ُؿ
ْجع َ
أغ * َخوفأد َ
ؽ َظ َؾ ْق ِف ْؿ َف ْعـَأ ُي اهللِ َوا َْد ََلئؽَأي َوافـأ ِ ْ َ
ون] [البقػرة ،]163-162 :كحتػى إذا مػا فكػر اإلن ػاف بشػرؾ مك كلػر مك إلحػاد
اب َو َٓ ُه ْؿ ُي ْـ َظ ُأر َ
ا ْف َع َذ ُ

فيف الل تْالى معطاه نظر االعتبار كالتَّأمؿ :حينما قاؿ ا﵀ عز وجػؿَ [ :ؿأدْ َخ َؾ ْ ِ
أـ َؿأ ْبؾِؽ ُْؿ ُشأـ ٌَـ
أً م ْ
َؾ َِ ُروا ِِف ْإَ ْر ِ
َون َظوؿِ َب ُي ا ُْدؽ ِّ
ِ َؾو ْك ُظ ُروا َـ ْق َ
غ] [الؿ عمػراف ،]137 :كقولػو تعػالىَ [ :ؾأو ْك ُظ ْر إِ َػ
ػـ َ
َأذُِ َ
َآ ََّ ِ
ؽ َُد ْحقِل ا َْد ْقتَك َو ُه َق َظ َذ ـ ِّ
َيقِل ْإَ ْر َِ َُ ْعدَ َم ْق ِ ََتو إِن َذفِ َ
َح ِي اهللِ َـ ْق َ
ء ٍء َؿ ِأد ٌير] [الػركـ.]50 :
ور َر ْ َ
ػ ُْ
ُأؾ َ ْ
اْل َب ِ
أً * َوإِ َػ ِْ
ون إِ َػ ْ ِ
أول َـ ْق َ
ً َوإِ َػ افَ َأًم ِء َـ ْق َ
اإُِ ِؾ َـ ْق َ
أػ
أػ ُرؾِ َع ْ
ػ ُخؾِ َؼ ْ
وقولو تعالى أيضػاًَ [ :أ َؾ ََل َيـْ ُظ ُر َ
ك ِ
ً َوإِ َػ ْإَ ْر ِ
ً] [الغاشػية ،]20-17 :ككػؿ مػا كرد فػي مجػاؿ َّ
ِ َـ ْق َ
النظػر فػي القػرالف
ػ ُشأطِ َح ْ
ُص َب ْ

الكريـ ،تليػد فػي ػياقيا حػث الْقػؿ عمػى إعمالػو ،كعػدـ تْطيمػو كحثػو عمػى التَّأمػؿ كمػا قػاؿ تعػالى:
[ ُؿ ِؾ ا ْك ُظروا مو َذا ِِف افًَمو ِ
ات وإرِ ] [يػكنس ،]101 :لبلىتػداء بالبحػث كاال تق،ػاء عػف اآليػات
َ َ
ُ َ
كالحج ػ الدالػػة فػػي مدلػػة كجػػكده لْبادتػػو ػػبحانو كتْػػالى ،كتكمػػف مىميػػة َّ
النظػػر ال ػكاردة ال َّ ػابقة فػػي

ال ،ػحيح كىػػك المطمػػكب الْقمػػي الػػذم ينبثػػؽ عنػػو اإليمػػاف
الح،ػػانة اللكريػػة الك،ػػكؿ إلػػى التَّلكيػػر َّ
كالْمؿ.

ص ُد الثّاني :ال انظر مف السنة ال انبوية ودوره في التاحصيف الفكري.
الم ْق َ
َ

إف ال انظر التايممي :ىك مجاؿ لمك،كؿ إلى القرار الذم ػيتحتـ عميػو القػكة كاإلعػداد كالتَّ ػمح الْميػؽ
ا
الذم ييثرم الْقمية الم ممة بمح،كؿ كاف مجيكالن لديو ،مك يقيف تح،مو بْد غمبة ظف ،لػذلؾ كانػت
َّ
الدعكة القرالنية ك َّ
النبكية الى التَّأمؿ فيما خمؽ الل تْالى مف ال َّػمكات كاألرض كاألنلػس كالمخمكقػات
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َّ
لمنظػػر كاال ػػتدالؿ كاالعتبػػار ،كال ينظػػركف إلييػػا نظػػر البيػػائـ ،غػػافميف عمػػا فييػػا مػػف عجائػػب ،فقػػاؿ
أور َٔيأ ٍ
اخأأتِ ََل ِ
تعػػالى[ :إِن ِِف َخ ْؾأ ِأؼ افَأأًمو ِ
وي ْإَ ْف َبأ ِ
ِ افؾ ْقأ ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
أوت ُِٕ ِ
أوب] [الؿ عمػراف:
ِ َو ْ
َ َ
أؾ َوافـ َفأ ِ َ
ٍ ِ
ِ
ػاؿِ " :بػػت ِفػػي َب ْيػ ِػت َم ْي ُموَن ػ َة (َ ،)1وال انبػػي 
ػو َع ْن ُي َمػػا ،قَػ َ
ػي الماػ ُ
 ]190كفػػي حػػديث ْابػػف َع ابػػاس َرضػ َ
سػم ِ
ث الماْي ِؿ ِ
ِ
ػاؿ{ :إِ اف ِفػي َخ ْمػ ِ
ؽ
اف ثُمُ ُ
اء ،فَقَ َأرَىػا فَقَ َ
ِع ْن َد َىاَ ،فمَ اما َك َ
اآلخ ُر ،أ َْو َب ْع ُ
ض ُو ،قَ َع َد فَ َنظَ َر إلَى ال ا َ
اخ ِػتالَ ِ
س مو ِ
ٍ ِ ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
ؼ الماْي ِػؿ َوال ان َي ِ
صػماى
ض َو ْ
ػاـ فَتََوضاػيَ َو ْ
اسػتَ اف فَ َ
ال ا َ َ
ػار َآل َيػات ألُولػي األَ ْل َبػاب} ،ثُػ اـ «قَ َ
شرةَ رْكع ًة» ،ثُػ اـ أ اَذ َف ِبػالَ ٌؿ« ،فَصػماى رْكعتَ ْػي ِف ثُػ اـ َخػرج فَصػماى الص ْػب » " ( ،)2كمم ثػر و
اء فػي
َ
ََ َ
َ َ َ
إِ ْح َدى َع ْ َ َ َ
ً
ؽ كم ً
يتحقؽ إال بالتَّ ً
ً
ك،لات الخػال ً
دبر في الخم ً
أمؿ كالتَّ ً
ػذيف مفىػادكا
ماء
لف
ؽ ػبحانو ،فأكلئ ى
ى
ػؾ ال ى
الْقؿ ى
ً ً
ً
ً
َّ ً َّ
َّ ز
كر ا﵀ عز كجػؿ ك،ػليـ فػي قولػو
كمنْو ،كقد ذ ى
يعقكلىيـ بالتمتع في التأمؿ حتى في عطاءات الل ى
ِ
احلؽْؿ َي مأـ ي َشأوء ومأـ ي ْأم َت ِْ
ِ
ُ ِ
أرا َو َمأو َيأذـ ُر إِٓ ُأو ُفأق ْإَ ْف َب ِ
أوب]
تعالىُ [ :ي ْم ِِت ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ
أرا ـَث ً
وِت َخ ْ ً
احلؽ َْؿأ َي َؾ َؼأدْ أ َ

[البقرة.]269 :

كقػػد احتػػاط ر ػػكؿ الل  مػػف َّ
النظػػر الػػذم يشػػغؿ تلكي ػره ،ففػػي حػػديث عائشػػة رضػػي ا﵀
()3
ظػر إِلَػى أ ْ ِ
ِ
ِ
عنيا ق ا
ؼ
الت أ ا
ص َػر َ
يص ٍػة لَ َيػا أ ْ
َعالَم َيػا َن ْظ َػرةًَ ،فمَ امػا ا ْن َ
صماى في َخم َ
َف ال انبي َ 
َعػالَ ٌـ ،فَ َن َ َ
اة( )4أَِبػي جي ٍػـ ،فَِإ انيػا أَْليتْ ِنػي ِ
ْىبوا ِب َخ ِميص ِتي َى ِذ ِه إِلَى أَِبي جيٍـ وأْتُوِني ِبيَ ْن ِبج ِاني ِ
آنفًػا َع ْػف
قَ َ
َ
اؿ« :اذ َ ُ
َْ
َ َ
َْ َ
َ
()5
ػاؿ َّ
ػػت أَ ْنظُ ُػػر إِلَػػى
صػػالَ ِتي»  ،كبي ػػناد الخػػر عػػف عائشػػة ر ػػي الل عنيػػا مي ػان :قىػ ى
النبػػي ُ « :ك ْن ُ
َ

َف تَ ْف ِت َن ِني» (.)6
َعمَ ِم َياَ ،وأََنا ِفي ال ا
صالَ ِة فَي َ
َخ ُ
اؼ أ ْ
فتح،ػػيف َّ
النظػػر تكمػػف مىميتػػو فػػي تح،ػػيف الْقػػؿ مػػف االنشػػغاؿ عػػف المْالي،كاألكلكيػػات
ِِ
ِ
غ
التَّػي تحلػػظ المػػرء ككيانػػو ،كالقػػرالف الكػريـ عػػزز حلػػظ نظػػر الم ػػمميف ،فقػػاؿ تعػػالىُ [ :ؿأ ْأؾ ف ْؾ ُؿأ ْأممـ َ

( )1زكجة رسوؿ ا﵀  مـ الم منيف ميمكنة بنت الحارث بف حزف اليبللية .انظر :م د الغابة( )262/7

( )2مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب األدب ،بػػاب رفػػع الب،ػػر إلػػى ال ػػماء/48/6( ،رقػػـ  ،)2158قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا
ؾ ،ىع ٍػف يكرٍي و
ػب ،ىع ًػف ٍاب ًػف ىعَّب و
كنػةى ،فقال َّ
ػت
ىخىب ىرنًػي ىش ًػري ه
ٍاب يف مىبًي ىم ٍرىي ىـ ،ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىج ٍْلى وػر ،قىػا ىؿ :م ٍ
ػاس ،قىػا ىؿ :عػف ىم ٍي يم ى
ى
عف رسوؿ ا﵀ " :الحديث" .
ً
ْارىا لمثَّكب ك اء م كد مربع،انظرَّ :
النياية في غريب الحديث (.)79/2
( )3الخمي،ة :كًى ىي ك ى ه
اء ى
 ،ه
غير ،فا ت ى
اء كيركل بًلىتٍ ًحيا ،ك يىك ًك اء يتَّ ىخ يذ ًمف الً ،
ً
ً
ً
زكؼ ىكلىوي ىخ ٍمؿ ىكىال ىعمىـ لىوي ،ىكًى ىي ًمػ ٍف ٍمدكف
ى ى ى ى هي
ى
(ٍ )4منب ىجاف :ا ٍل ىم ٍحليكظي ب ىك ٍ ًر ا ٍلىب ى ي ٍ ى
ظ ًة انظر :المرجع ال ابؽ (.)73/1
الثياب ا ٍل ىغمًي ى

( )5مخرجػو البخػارم فػػي ،ػحيحو كتػػاب ال،ػبلة ،بػػاب إذا ،ػمى فػي ثػػكب لػو معػػبلـ كنظػر إلػػى عمميػا (/84/1رقػػـ
َّ ً ً
اىيـ ٍب يف ى ٍْ ود ،قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ٍاب يف ًشي و
اب ،ىع ٍف يع ٍرىكةى ،ىع ٍف ىعائً ىشػةى م َّ
ىف
 ،)373قاؿ :ىح َّدثىىنا م ٍ
ىح ىم يد ٍب يف يي ي
ى
كن ىس ،قىا ىؿ :ىحدثىىنا إ ٍب ىر ي
ال انبي  قىا ىؿ" :الحديث".
()6المرجع ال ابؽ (/84/1رقـ ،)373قاؿ :كقىا ىؿ ًى ىشاـ ٍبف عركةى ،ع ٍف مىبً ً
يو ،ىع ٍف ىعائً ىشةى ،قىا ىؿ ال انبي « :الحديث" .
ي ي يٍ ى ى
ى
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النػكر ،]29 :وقولو تعالى[ :و ُؿ ْؾ فِ ْؾؿ ْم ِمـ ِ
َوت َيغ ُْض ْض َـ ِم ْـ َأ ُْ َص ِ
َيغ مُضقا ِم ْـ َأ ُْ َص ِ
ور ِهـ] [ َّ
ور ِه ْؿ ][ َّ
النػكر:
َ
ُ
ً
ً
تكم يػف بػ َّ
 ،]30كحينما نْي َّ
النظ ًرة األيكلػى الكاحػدة بػؿ المتكػررة كمػا ورد
مف انشػغاؿ الْقػؿ كالقمػب ال ي
ػؾَ ،و ْاآل ِخػ َػرةَ
ػاؿ :قَػ َ
فػػي حػػديث َعمِػػي ،قَػ َ
سػػو ُؿ الماػ ِػو َ« :ال تُتْ ِبػ ِػع ال ان ْظػ َػرةَ ال ان ْظػ َػرةَ ،فَػِإ اف ْاألُولَػػى لَػ َ
ػاؿ َر ُ
ً
ات عبر ك ً
َعمَ ْي َؾ» ( ،)1لذا فينا في ىذا َّ
االت،االت المتْػددة
ائؿ
الزماف الذم كثرت فيو اللتف كالخمك ي ى

مػػف التَّملزيػػكف ك َّ
الش ػبكة الْنكبكنيػػة كالب ػرام  ،التَّػي تخ،،ػػت فييػػا كالمكاقػػعي التَّػي تػػدعك إلػػى تْطيػ ًػؿ
الْقػ ًػؿ مك حرفػ ًػو عػػف م،ػ ًػؿ ىخ ًمق ػو فػػي التَّأمػػؿ كالتَّلكػ ًػر كا ػ ً
ػتخداميا ال ػػميـ فػػي ىػػذه ال ػ زدنيا ب ػ َّ
النظر إلػػي
الملاتف فييا ،فيذه دعكة ألكلي األمر بممار ة دكرىـ في تح،ػيف مبنػائيـ مػف التَّلكيػر الحػراـ بغػض
باحتياطاتو في المر ً
ً
اقبة كالمتابْة (.)2
الب،ر كاألىخذ
ى

ال،ػػحي ً
فػػالم مف غ ػػيض الب،ػ ًػر ،ػػميـ التَّلكيػػر ،ك ػػيجد المتىلكػػر كالمتَّأمػ يؿ ًمػػف اللىكائػ ًػد ً
َّة كالج ػػمية
ي
ي
ي ي ي
ي
النل ػػية التَّػي يمقاىػػا الممػػارس لمتزأمػ ًػؿ كالتَّلكػػر( ،)3بػػؿ كيزيػػد ،ب ػػبب ،ػ ً
ك َّ
ػحة عقيدتػػو كب ػػاطتيا كنلػػاذ
يى ي
ب،يرتو ،كك كح ر يتو الدينية كتدريبو الم تمر عمى التَّأمؿ.

ىخىب ىرىنػػا ميىبػػك ا ٍل ىكلًيػ ًػد
()1مخرجػػو الػدارمي فػػي ػػننو ،كتػػاب الرقػػاؽ ،بػػاب فػػي حلػػظ ال َّ ػػمع/1779/3(،رقػػـ ،)2751قػػاؿ :م ٍ
ً ً
ً
ً
يـ ،ىعػ ٍػف ى ػمى ىمةى ٍبػ ًػف مىبًػػي الطزلىٍيػ ًػؿ ،ىعػ ٍف
الطَّىيالً ً ز
ػح ى
ػي ،ىحػ َّػدثىىنا ىح َّمػ ي
ػاد ٍبػ يػف ى ػمى ىمةى ،ىعػ ٍػف يم ىح َّمػد ٍبػ ًػف إً ٍ ػ ى
اؽ ،ىعػ ٍػف يم ىح َّمػػد ٍبػ ًػف إ ٍب ىػراى ى
ىعمً ٍّي قىا ىؿ :قىا ىؿ رسوؿ ا﵀  " :الحديث".

تخريج الحديث:

مخرجػػو ابػػف مبػػي شػػيبة فػػي م،ػػنلو(/7/4رقػػـ  ،)7227كمحمػػد بػػف حنبػػؿ فػػي ف ػػائؿ ال،ػػحابة(/601/2رقػػـ،)1028

كعبػ ػػد الل بػ ػػف محمػ ػػد عػ ػػف مبيػ ػػو فػ ػػي الم ػ ػػند (/467/2رقػ ػػـ ،)1374كالخرائطػ ػػي فػ ػػي اعػ ػػتبلؿ القمػ ػػكب(/141/1رقػ ػػـ
،)283كابف حباف في ،حيحو(/381/12رقـ ،)5570كالطبراني في المْجػـ األك ػط(/209/1رقػـ ،)674كميػـ مػف
طريؽ حماد بف ممة بو .

والحكـ عمى اإلسناد :حسف لذاتو؛ َّ
ألف فيو محمد بف إسحاؽ ابف يسار.
ً
ػاف ثقػة كلػيس بحجػو ،كقػاؿ َّ
الن ػائي :لػيس بػالقكم كقػاؿ
قاؿ عنو ابف ْد :كػاف ثقػة ،كقػاؿ عنػو يحيػى بػف ىمْػيف :ىك ى
الْجمي :مدني ثقة ،كقاؿ عنو الذىبي، :دكقا مػف بحػكر الْمػـ كلػو غ ارئػب فػي ػْة ،كقػاؿ الْ ارقػي :ممػف مكثػر مػف

التَّػدليس خ،ك ،ػان عػػف ال ػػْلاء،كقاؿ عنػػو بػػف حجػػر، :ػػدكؽ يػػدلس كرمػػي بالتَّشػػيع كالقػػدر مشػػيكر بالتَّػدليس عػػف
ال ْلاء كالمجيكليف مف الطبقة الرابْة ،قمت :ثقة يدلس عف ال ْلاء كالمجيكليف ،كقد عنْف.

انظ ػ ػػر :الطبق ػ ػػات الكب ػ ػػرل ( ،)450/5ركاي ػ ػػة ال ػ ػػدكرم ( ،)157/3ال ػ ػػْلاء لمن ػػ ػػائي (  ،)90/1الثق ػ ػػات لمْجم ػ ػػي

( ،)400/1الكاشؼ ( ،)156/2طبقات المدل يف ،)81/1( :التَّقريب(.)467/1

جيػػد فػػي تْميقػػو عمػػى ػػنف الػػدرامي (،)1779/3كقػػاؿ األرن ػ ط فػػي تْميقػػو عمػػى م ػػند محمػػد:
قػػاؿ الػػداراني :إ ػػناد ٌ
،حيح لغيره ( )476/2كقاؿ الحاكـ،" :حيح اإل ناد" في م تدركو( .)4623/123/3ككافقو الذىبي.

 ،يؿ األكؿ ،المبحث الثالث،المطمب الثاني (.)189
( )2انظر :تـ ذكرىا في إعماؿ الْقؿ اللى ٍ
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مجاالت ومػومات

ب الثا ِاني :منع التافكير في ذات ا﵀ تعالى ،وما ال ُيدرؾ بالعقؿ .
ال َم ْطمَ ُ

كقد ر ـ رسوؿ ا﵀  حدكد عقمية لتجنب الكقكع في مم مزمة فكريػة تيمػؾ ،ػاحبيا ،تبتػدم
بمنع التَّلكر في ذات الل عزكجؿ قطْان ،لذا كاف التَّحذير َّ
النبػكم ألىػـ الطَّػرؽ التَّػي تكػكف ػبببلن إلػى

الميمك ػػات اللكري ػػة ،م ػػف خ ػػبلؿ تجن ػػب االنحػ ػراؼ اللك ػػرم ،كالتَّْ ،ػػب اللك ػػرم ،كك ػػؿ م ػػا يػ ػ دم إل ػػى
الخكض في عالـ الئلدراؾ بق،د مك بغير ق،د .

ص ُد األوؿ :االنحراؼ الفكري ومسبباتو.
الم ْق َ
َ
ال،حيحة ،مكؿ بب لبلنحراؼ الْقمي اللكرم عف
إف البْد عف كتاب الل عز كجؿ كال زنة َّ
ٌ
ال َّ ػبلمة ،ف ػاالنحراؼ الفكػػري :ىػػو اللكػػر الػػذم ال يمتػػزـ بالقكاعػػد الدينيػػة كالتَّقاليػػد كاألع ػراؼ كالػ َّػنظـ
االجتماعية " ( ،)1كذىب رمم الخػر إلػى منػو :الخػركج عػف جػادة الَّ،ػكاب كالبْػد عػف الك ػط المْتػدؿ
كترؾ االتزاف ،كالتَّم ؾ بجانب األمر دكف حقيقتو (.)2

لػػذلؾ ػػنجد م ػػببات عديػػدة خ،،ػػيا رسػػوؿ ا﵀  ب ػال انيي عنيػػا ،ظيػػرت ب ػػببيا عػػدة
 ،ػحيح فأ،ػػابت بيػػا األمػػة نكبػػات،
فػػرؽ كجماعػػات فػػي اال ػػبلـ تنحػػرؼ عػػف المْنػػى اإل ػػبلمي ال َّ

الحرمات ،كتْدم الحدكد ،كالْبث بالمقد ات منيا:
ككيبلت ،ك،مت إلى لؾ الدماء ،كىتٍؾ ي

م -الجيػػؿ ،فالجيػػؿ ،ػػلة قديمػػة جديػػدة تػػزرم باإلن ػػاف كتجْمػػو يمغػػي عقمػػو ،فيػػك معػػدل
مع ػػداء اإلن ػػاف ،كالجاى ػػؿ يلْ ػػؿ ف ػػي نل ػػو م ػػا ال ي ػػتطيع ع ػػدكه مف يلْم ػػو ب ػػو ،يي ػػبط

اإلن ػػاف عػػف م ػػتكل إن ػػانيتو إلػػى م ػػتكل ال يميػػؽ بػػو فيرتكػػب مػػف التَّ،ػرفات مػػا ىػػك
قمو َج ُف ً
قٓ] [األحزاب.]72 :
فكؽ طاقتو ،قاؿ تعالى[ :إِك ُف ـ َ
َون َط ُؾ ً
كحينمػػا كقػػؼ جْلػػر بػػف مبػػي طالػػب  يكم ػان ممػػاـ ممػػؾ الحبشػػة َّ
النجاشػػي ،ك،ػػؼ مظػػاىر

الجيػػؿ كمخػػبلؽ الجاىميػػة كمبادئيػػا ،ليكشػػؼ مف الجيػػؿ ال يػػأتي بخيػػر ،كمف نبػػي الل محمػػد  جػػاء
ِِ ٍ
اـَ ،وَنيْ ُك ػ ُؿ ا ْل َم ْيتَػ َة َوَن ػي ِْتي
حرب ػان عميػػو :،فقػػاؿ " :أَي َيػػا ا ْل َممِ ػ ُؾُ ،ك انػػا قَ ْو ًمػػا أ ْ
َىػ َػؿ َجاىم ايػػة َن ْع ُبػ ُػد ْاأل ْ
َص ػ َن َ
ش ،وَن ْقطَع ْاألَرحاـ ،وُن ِسيء ا ْل ِجوار ييْ ُك ُؿ ا ْلقَ ِوي ِم انا الض ِ
ِ
يؼ ،فَ ُك انا َعمَى َذلِ َؾ َحتاى َب َع َ
اع َ
ُ ََ َ
ُ َْ َ َ
ا ْلفَ َواح َ َ
ػث ا﵀ُ
ِِ
ِ
ػع
سوًال ِم انا َن ْع ِر ُ
َما َنتَ ُوَ ،و َعفَافَ ُو " ،فَ َد َعا َنا إِلَى ا﵀ ل ُن َوح َػدهَُ ،وَن ْع ُب َػدهَُ ،وَن ْخمَ َ
ؼ َن َ
إِلَ ْي َنا َر ُ
س َب ُوَ ،وص ْدقَ ُوَ ،وأ َ
ِ
ص ْػد ِ ِ ِ
ػاف ،وأَمرَنػا ِب ِ
ػف ِ
الح َج ِ
َما َن ِػة،
آب ُ
اؤَنػا ِم ْػف ُدوِن ِػو ِم َ
َما ُك انا َن ْع ُب ُد َن ْح ُف َو َ
ػارة َو ْاأل َْوثَ ِ َ َ َ
َ
ؽ ا ْل َحػديثَ ،وأ ََداء ْاأل َ
اء ،وَنيا َنػا ع ِػف ا ْلفَػو ِ
ِ
وِ
صمَ ِة ا ِ ِ
اح ِ
شَ ،وقَ ْػو ِؿ الػز ِ
ارَ ،وا ْل َكؼ َع ِف ا ْل َم َح ِ
س ِف ا ْل ِج َو ِ
ور،
ػارِـَ ،والػد َم َ َ َ
الرحـَ ،و ُح ْ
َ
َ
( )1انظر :ر ية لؤلمف اللكرم ك بؿ مكاجية اللكر المنحرؼ ،لْمى بف فايز الجحني (.)264
( )2انظر :اإل بلـ ك َّ
الشباب ،لمحمد َّ
الزحيمي.)163( ،
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ص ِ
ْؼ ا ْلم ْح ِ
اؿ ا ْلي ِت ِيـ ،وقَذ ِ
ػالة،
َم َرَنػا ِبال ا
َف َن ْع ُب َػد ا﵀َ َو ْح َػدهُ َال ُن ْ
ش ِػر ُؾ ِب ِػو َ
َم َرَنػا أ ْ
َوأَ ْك ِؿ َم َ َ
ُ َ
َ
ش ْػي ًئاَ ،وأ َ
ص َنةَ ،وأ َ
ِ
ِ
الزَك ِ
اإل ِ
َو ا
ػاء ِب ِػو،
اةَ ،والص َي ِاـ " ،قَ َ
اؿ :فَ َعد َ
ور ِْ ْ
آم انػا ِبػو َواتاَب ْع َنػاهُ َعمَػى َمػا َج َ
سالـ ،فَ َ
ُم َ
ص اد ْق َناهُ َو َ
اد َعمَ ْيو أ ُ
َحػ اؿ لَ َنػػا ،فَ َعػ َػدا َعمَ ْي َنػػا
فَ َع َبػ ْػد َنا ا﵀َ َو ْحػ َػدهَُ ،فمَػ ْػـ ُن ْ
شػ ِػر ْؾ ِبػ ِػو َ
شػ ْػي ًئاَ ،و َح ارْم َنػػا َمػػا َحػ اػرَـ َعمَ ْي َنػػاَ ،وأ ْ
َحمَ ْم َنػػا َمػػا أ َ
ػاد ِة ِ
قَوم َنا ،فَع اذبوَنا وفَتَُنوَنا ع ْػف ِد ِ
ػاد ِة ْاأل َْوثَ ِ
سػتَ ِح اؿ َمػا ُك انػا
ا﵀َ ،وأ ْ
ػاف ِم ْػف ِع َب َ
ين َنػا لِ َي ُردوَنػا إِلَػى ِع َب َ
َ
َف َن ْ
َ ُ َ
ُْ
()1
الخ َب ِائ ِث " .
ستَ ِحؿ ِم َف َ
َن ْ
فبيذه الكثيقة يكشؼ جْلر  لؤلمة خطر الجيؿ ،ك َّ
مف الجياؿ ال تْجبيـ خ،اؿ الخيػر،

كال يريدكف إال ما تربكا عميو مف الكلر كال َّ بلؿ .

ب -الفػػػراغ الفكػػػري :كى ػػك خم ػػك الْق ػػؿ لْ ػػدـ ا ػػتغبللو الجي ػػد م ػػف اللك ػػر كال ػػكعي م ػػع من ػػو
الْقػػـ الْقمػػي مػػف الليػػـ كالتَّحميػػؿ كالخػػركج بثكابػػت كمبػػادئ
ػػميـ،،بالتَّالي يْطػػي ػػمت ي
كيْتبػػر اللػػراغ اللكػػرم نتيجػػة حتميػػة لملػراغ الػػكقتي ،الػذم قػػاؿ
كقناعػػات ي،ػػير عمييػػا ،ي

عنػػو ال انبػػي  منيػػا مػػف الػ َّػنْـ المغبػػكف فييػػا ،كمػػا جػػاء فػػي حػػديث ابػػف عبػػاس
ِ
اف م ْغب ٌ ِ
ِ
ير ِم َف ال ان ِ
اس :الص اح ُة َوالفَ َارغُ " (.)2
ر كؿ الل  قاؿ " ن ْع َمتَ ِ َ ُ
وف في ِي َما َكث ٌ


عػػف

( )1مخرجو عبد الل بف محمد عف مبيو في م نده ،حديث جْلر بف مبػي طالػب  / 266/3( ،رقػـ  ،)1740قػاؿ:
ً
اؽ بػػف ي ػػار ،ىحػ َّػدثىنًي
ػح ى
ػكب الزىػػرم عػػف مبيػػو كىػػك إبػراىيـ بػػف ػػْد بػػف إبػراىيـ الزىػػرم ،ىعػ ٍػف يم ىح َّمػػد ٍبػ ًػف إً ٍ ػ ى
ىحػ َّػدثىىنا ىي ٍْقيػ ي
مح َّمػ يػد ٍبػػف م ػػمًًـ ٍبػ ًػف عب ٍيػ ًػد ً
الل ٍبػ ًػف ًشػػي و
اب ،ىعػ ٍػف مىبًػػي ىب ٍكػ ًػر ٍبػ ًػف ىع ٍبػ ًػد الػ َّػر ٍح ىم ًف ٍبػ ًػف ا ٍل ىحػ ً
ػار ًث ٍبػ ًػف ًى ىشػ واـ ا ٍل ىم ٍخ يزك ًمػػي ،ىعػ ٍػف ميـ
يى
يى
ي يٍ
ى
ً ً
يمَّيةى ٍب ًف ا ٍل يم ًغ ىيرًة ،ىزٍك ًج ال انبي  عف ال انبي  قاؿ " :الحديث"،
ى مى ىمةى ٍابىنة مىبي م ى
تخريج الحديث:
مخرجػػو مبػػك ينْػػيـ فػػي حميػػة األكليػػاء ،رقػػـ ( ) 115/1بنحػػكه ،كابػػف خزيمػػة فػػي ،ػػحيحو (/13/4رقػػـ  )2260بمثمػػو،
كالطحاكم في مشكؿ اآلثار ( /244/14رقـ  )5598بملظو ،كابف حباف فػي ،ػحيحو ( /13/4رقػـ  )2260بنحػكه،
اؽ بف ي ار ،بو.
ككميـ مف طريؽ يم ىح َّم ًد ٍب ًف إً ٍ ىح ى
ِ
اؽ بف يسار.
س َح َ
والحكـ عمى االإسناد :صحي لذاتو؛ كالراكم ُم َح امد ْب ِف إِ ْ
ػػبؽ الحػػديث عنػػو ( ،)95قمػػت فيػػو :ثقػػة يػػدلس عػػف ال ػػْلاء كالمجيػػكليف ،كتنتلػػى عنػػو ،ػػلة التَّػدليس فػػي اإل ػػناد
لت،ريحو بالتَّحديث عف محمد بف م مـ الزىرم .

كقاؿ محمد شاكر، " :حيح اال ناد" في تْميقو عمى ال نف ( )255/2كقاؿ األرن كط :ح ف في تْميقو عمػى م ػند

محمد( .)1740

( )2مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب الرقائؽ ،باب ال عيش إال عيش اآلخػرة/88/8( ،رقػـ  ،)6412قػاؿ :ىح َّػدثىىنا
ً ً
ىخىب ىرىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ى ًػْ ويد يىػك ٍاب يػف مىبًػي ًى ٍن وػد ،ىع ٍػف مىبًي ًػو ،ىع ًػف ٍاب ًػف ىعَّب و
ػاؿ ال انبػي :
ػاس  ،قىػا ىؿ :قى ى
يـ ،م ٍ
ى
المك زي ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ى
"الحديث".
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" ف َّ
النْمػة كىػي الحالػة الح ػػنة كقيػؿ ىػي المنلْػػة الملْكلػة عمػى جيػة اإلح ػػاف إلػى غيػره ،كمغبػػكف:
مف الغبف كىك َّ
النقص كقيؿ الغبف كىك

ْؼ الرمم ،مم مغمكب فييما .كال،حة في األبداف .كاللراغ

عػدـ مػا يشػػغمو مػف األمػػكر الدنيكيػة ،كقػد حػػث رسػػوؿ ا﵀  عمػػى ا ػتغبلليا كاعتبرىػػا مػف معظػػـ
اعمىـ مىنػػو قػػد يكػػكف ًٍ
ػاد ًة الشػػتغالو بًأى ٍ ػ ىػباب
،ػ ًػحيحا ىكىال يكػػكف متلرغػػا لًٍم ًْ ىبػ ى
مكلكيػػات الحيػػاة ،ف ػ ٍ
اإل ٍن ى ػػاف ى
تمْػا لٍم ىْبػد ث َّػـ غمػب ىعمى ٍي ًػو الك ػؿ
ً ،ػحيحا ،فىػًيذا ٍ
اج ى
المْاش ،ىكقد يككف متلرغا مف األشغاؿ ىكىال يككف ى
()1
يؼ ىكال زد ٍن ىيا كؽ الرباح ،كالْمر مق،ر ،كالْكائؽ مىكثر.
ىعف نيؿ اٍللى ى ائًؿ فى ىذاؾ اٍلغبف ىك ى

فالل ارغن اللكرم ػببان فػي التَّكقػؼ الْقمػي عػف اإلبػداع ،كاالنتػاج فيْػزز االتكاليػة الْقميػة التَّػي
نع القنرار ،لْدـ شْكره باألىمية ،كعدـ مقدرتو عمى ً
ً
حؿ
تكدم إلى
ً،
تيميش المرًء اللارًغ فكريان في ي
ً
ً
مشاكمو التَّي تكاجيو فتمزمو ،لةن ال ً
لشؿ في
المجاالت الحياتية ،كىذا ما ىي ٍدعوي مف يككف ،يدان يبلن
ً
ػاحب الْقميػ ًػة اللارغ ػ ًػة الخػػرك يج م ػػف
أل،ػػحاب المػػدرب الشخ ،ػػية كالْػػداكًة لئل ػػبلـ ،كقػػد يحػػاك يؿ  ،ػ ي
ً
مزماتو فيقع في كؿ ما يْزز االنحراؼ اللكرم مف التَّبْيػة كالتَّقميػد األعمػى ،فاألف ػؿ مػف كػؿ م وػمـ

النبكم في البحث عف الْمـ كالتَّْمـ كالقراءة كاالطبلع ،ك َّ
مف ييحيي كقتو كفؽ المني َّ
الدعكة إلييا.

اليدرؾ بالعقؿ ومسبباتو.
ص ُد الثااني :أىـ أسباب اإلنح ارؼ؛ىو خوض المسمـ فيما ُ
الم ْق َ
َ

خػػكض الم ػػمـ فيمػػا اليػػدرؾ عقمػػو ىػػك عبػػارة عػػف انيػزاـ الْقػػؿ مكا ػػْافو كتخملػػو كتراجْػػو ،فػػانحراؼ
الْقؿ بأحد م ببات الخكض في عالـ الئلدراؾ ،كاف مف مىميا التَّالي:
أ -التاكمؼ وكثرة السؤاؿ.
َّ
مْنى عظيمان فييا فىكركا كابحثػكا كا ػألكا
الرباني لمْقكؿ البشرية الم منة تحمؿ
إف الخطاب َّ
ن
كفؽ بشريتكـ ،كبما ال يتجاكز حدكد ْلكـ ،كق،ػكركـ بػيف الْبػاد ممتػزميف بمػا ممػر الل بػو ،بػأدب
ِ
أـ
يـ َآمـُأقا َٓ ت ََْ َأل ُفقا َظ ْ
مع الل الْظيـ المت،ؼ بالكماؿ بحانو كتْػالى ،كما قاؿ تعالىَ [ :يو َأ م َُّيو افذ َ
وء إِ ْن ُت ْبدَ َفؽ ُْؿ ت ََُ ْمـ ُْؿ] [المائدة.]101 :
َأ ْص َق َ
ألف الْقؿ البشرم متو قا،ػر ميمػا بمػغ مػف الْمػـ كالمْرفػة ك ػْة االطػبلع ،فػأم عقميػة لػدييا

مت ع عظيـ مف التَّلكير ،كالتَّلكر في الكػكف كممكػكت الل تْػالى كمػا ػبؽ الحػديث عػف التَّأمػؿ ،مكاف

كػاف قا،ػ انر إال منػػو إذا تْػػدل عمػػى األمػػكر التَّػي ييلػرطي الْقػػؿ كيتػرنح إلػػى اليػػبلؾ عنػػدما يخطػػك بيػػا،
كالغيبيػػات التَّػي ال يْمػػـ بيػػا محػػد ،كلػػـ ي ارىػػا محػػد ،كلػػـ ي ػػمع عنيػػا َّ
الش ػيء الكثيػػر إال مػػا حػ َّػدث بػػو
( )1انظػػر :كشػػؼ المشػػكؿ مػػف ح ػػديث ال،ػػحيحيف،البف الجػػكزم( ،)438/2تحقيػػؽ م ،ػػطلى البغػػا عم ػػى  ،ػػحيح
البخارم ( )88/8بت،رؼ.
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رسوؿ ا﵀  ،كىككمػا قػاؿ عنػو تبػارؾ وتعػالىَ [ :و َمأو َيـْطِ ُأؼ َظ ِ
أقحك]
أل ُي َ
أـ َْاْل َأقى ،إِ ْن ُه َأق إِٓ َو ْح ٌ
[ َّ
الرسوؿ  عف التاكمؼ وكثرة السؤاؿ
النجـ" ،]4كمف األحاديث التَّي تدؿ عمى نيي ا
ػاف َي ْن َيػى َع ْػف
 -4فلي حديث المغيرة بف شْبة  فيما كتب عػف رسوؿ ا﵀  منػو قػاؿَ « :ك َ
ؽ األُ اميػ ِ
ػاع ِة المػ ِ
ػاف َي ْن َيػػى َعػ ْػف ُعقُػػو ِ
ػاتَ ،و َوأ ِْد
ِقيػ َػؿ َوقَػ َ
ػاؿَ ،و َكػ َ
ػاؿَ ،و َكثْػ َػرِة السػ َػؤ ِاؿَ ،وِا َ
َ
ضػ َ َ
()1
ات ،وم ْن ٍػع و َى ِ
الب َن ِ
ػاؿُ :ك انػا ِع ْن َػد ُع َم َػر
ػات» ك كمػا كرد مي ػان فػي حػديث أنػس  قَ َ
َ
ََ َ
ِ ()2
ػاؿ:
اؿُ « :ن ِيي َنا َع ِف التا َكمؼ»  ،ككذلؾ جاء في حديث أَِبي ُى َرْي َرةَ َ ع ِف ال ان ِبػى  قَ َ
فَقَ َ
اخ ِػتالَ ِف ِيـ عمَػى أَ ْن ِبي ِ
ػائ ِي ْـ ،فَػِإ َذا
س َػؤالِ ِي ْـ َو ْ
« َد ُعوِني َما تََرْكتُ ُك ْـ ،إِ ان َما َىمَ َؾ َم ْػف َك َ
َ
ْ َ
ػاف قَ ْػبمَ ُك ْـ ِب ُ
ِ
ىيء فَ ْ ِ
ش ٍ
استَطَ ْعتُ ْـ» (.)3
َن َي ْيتُ ُك ْـ َع ْف َ
َم ْرتُ ُك ْـ ِبي َْم ٍر فَيْتُوا م ْن ُو َما ْ
اجتَن ُبوهَُ ،وِا َذا أ َ

قػػاؿ ابػػف حجػػر عنػػد شػػرح ىػػذا الحػػديث« :كا ػػتدؿ بػػو عمػػى َّ
النيػػي عػػف كث ػرة الم ػػائؿ ،كالتَّْمػػؽ فػػي

ذلؾ"( )4كقاؿ البغكم اٍل ىم ٍ أىلىةي ىك ٍجيى ً
اف:

ً
مح يدىما :ما ىكاف عمىى ك ٍج ًو التَّبي ً َّ زً ً
اج إًلى ٍي ًو ًم ٍف م ٍىم ًر الد ً
ػاؿ
كر بً ًػو ،قَ َ
يما يي ٍحتى ي
ى
ٍم ه
يف ،فىيي ىك ىجػائهز ىمػأ ي
زف ىكالت ىْمـ ف ى
ى يى ى ى ى ى
وش َ
أأؾ ِّ
أأل ُفقا َأ ْه َ
أأقن] [ َّ
الن ٍحػػؿ ،]43 :كعمػػى ذلػػؾ تتنػػزؿ م ػػئمة
افأأذـ ِْر إِ ْن ُــْأأت ُْؿ َٓ َت ْع َؾ ُؿ َ
ػػو تَ َعػػالَىَ [ :ؾ ْ
الما ُ
ال،حابة عف األنلاؿ كالكبللة

()5

كغيرىما.

َّ ً
كف َّ
اس إً ٍل ىحافنا] [البقػرة ]273 :ىك ىك يػـ
( )1مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب الزكاة ،ىب ي
اب قى ٍك ًؿ المو تى ىْالىى[ :الى ىي ٍ أىلي ى
الن ى
اعي يؿ ٍبف عمىَّيةى ،ح َّدثىىنا ىخالً هد َّ
اىيـ ،ح َّدثىىنا إً م ً
ً
ً
اء ،ىع ًػف ٍاب ًػف
ى
ى
ي ي
كب ٍب يف إً ٍب ىر ى ى
الغىنى/124/2( ،رقـ  )1477قاؿ :ح َّدثىىنا ىي ٍْقي ي
الحذ ي
ٍى
الشْبًي ،ح َّدثىنًي ىكاتًب ً
ً
الم ًغي ىػرًة ٍب ًػف يش ٍػْىبةى  :م ً
ػي
ػب إًلى َّ
ىف ا ٍكتي ٍ
المغ ىيرًة ٍب ًف يش ٍْىبةى ،قىا ىؿ :ىكتى ى
ى
مى ٍش ىكعى ،ىع ًف َّ ٍ
ػب يم ىْ ًاكىيػةي  إلىػى ي
ي ي
ً
و ً
ت ال انبي  ىيقيك يؿ " :الحديث".
ب إًلىٍي ًو :ى ًم ٍْ ي
بً ىش ٍيء ى م ٍْتىوي م ىف ال انبي  ،فى ىكتى ى

( )2مخرجػػو البخ ػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب االعت،ػػاـ بالكتػػاب كال ز ػػنة ،بػػاب مػػا يك ػره مػػف كث ػرة ال ػ اؿ كتكمػػؼ مػػا
و
َّ ً
 ،و
الم ًغي ىػرًة
اليْنيو/120/3( ،رقـ ،)2408قاؿ :ىح َّدثىىنا يعثٍ ىم ي
اف ،ىح َّدثىىنا ىج ًر هير ،ىع ٍف ىم ٍن ي
كر ،ىع ًف الش ٍْبي ،ىع ٍػف ىكَّراد ىم ٍػكلىى ي
اؿ ال انبي " :الحديث"
الم ًغ ىيرًة ٍب ًف يش ٍْىبةى  ،قىا ىؿ :قى ى
ٍب ًف يش ٍْىبةى ،ىع ًف ي
( )3مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب االعت،اـ بالكتاب كال زنة ،باب اإلقتػداء ب ػنف رسػوؿ ا﵀ /94/9( ،رقػـ
 ،)7288قاؿ :ح َّدثىىنا إً م ً
ػاؿ:
اعي يؿ ،ىح َّدثىنًي ىمالً ه
ؾ ،ىع ٍف مىبًي الزىن ًاد ،ىع ًف األىعرج ،ىع ٍف مىبًي يى ىرٍي ىرةى  ،ىع ًف ال انبي  ،قى ى
ى
ٍى
«الحديث"
( )4انظر :فتح البارم (.)263/13

()5الكبللة :كالكبللة يى ىك مىف ىي يمكت الرجؿ ىكىال يتٍرؾ كلداك ىال كالدا ،قىا ىؿ ميىبػك يعىب ٍي ىػدة يى ىػك م،ػدر تكممػو َّ
محػاط
الن ى ػب مىم ى
ذىػاب الطَّػرفىٍي ًف ىك ىبللىػة ىك ىكأَّىنيىػا
ذىػاب ى
ات ىكلـ يخمليما فقد ىم ى
بً ًو فاألـ ىك ًاال ٍبف طرفاف لمرجؿ فىًيذا ىم ى
طرفىٍي ًػو فى ي ػمي ى
ات ىعػف ى
ا ٍ ـ لمم،يبة مف تكمؿ َّ
ٍخكذ ًم ٍنوي .انظر غريب الحديث البف قتيبة (..)226/1
الن ى ب ىمأ ي

102

الغَصْلُ الثَّالث

افَـي افـبقيي وأَّرهو ظذ ؾؽر ادَؾؿ ادعوَ
جموٓت ومؼقموت افتحصغ افػؽري ِف م

مجاالت ومػومات

اف عمَى و ْج ِو التا َكم ِ
ؼ ( ،)1كىك المراد في ىذا الحديث .كالل معمـ.
ثانييماَ :ما َك َ َ َ

فالتَّْمؽ في التَّ ا ؿ عف مشياء لـ تقع كاإلكثار منيا عمى بيؿ التَّْنت الذم ال فائػدة منػو ،فيػو

حرمػػو الل كنيػػى
إشػػغاؿ لمػػنلس بمػػا يػ دم بيػػا إلػػى التَّيمكػػة ،كتحمػػؿ مػػف تكػػاليؼ الػػديف ،فػالكقكع فيمػػا ٌ
عنػػو ،ممػػا التَّكمػؼ عنػػد ابػػف األثيػر الػػذم مراده رسػػوؿ ا﵀  كمػػا مخبرنػػا ،مراد كثػرة ال ز ػ اؿ كالبحػػث

عف األشياء الغام ة التَّي ال يجب البحث عنيا ،كاألخذ بظاىر َّ
الشريْة كقييبكؿ ما متت بػو"( ،)2كقػد
َّ
امػا ًم ىػف ال زػنة
كبػرم " :اعممػكا إخػكاني منػي فكػرت فػي ال َّػبب الَّ ًػذم م ٍ
الْ ى
قاؿ اإلمػاـ ابػف بطػة ي
ىخ ىػرىج مى ٍق ىك ن
اعػ ًػة ،كا ٍ ػطى َّريىـ إًلىػػى اٍلبً ٍد ىعػ ًػة ك َّ
اع ًة كفتػػح بػػاب البميػػة عمػػى مفئػػدتيـ كحجػػب نػػكر الحػػؽ عػػف
الشػ ىػن ى
ٍ
ى
ىكاٍل ىج ىم ى ى
الْاقؿ
ب،يرتيـ فكجدت ذلؾ مف كجييف منيا البحث كالتَّنقير ككثرة ال ز اؿ عما ال ينبغي ،كال ي ر
ى
فيمو ،لذلؾ نجد التَّح،يف َّ
النبكم لملكر مبدع مف قبؿ فػي تْػديؿ م ػمماتو
جيميو ،كال ينلع الم ى
مف ي

في َّ
فيمو".
النيي عف التَّافو مف القكؿ الذم ال ي ر
ى
الْاقؿ جيميو ،كال ينلع الم ى
مف ي

()3

ب -التانقؿ بيف األفكار ال ادخيمة.

مػػع مػػا كثػػر فػػي زماننػػا المْا،ػػر ػػيكلة التَّكافػػد عمػػى مْرفػػة األفكػػار الغربيػػة الدخيمػػة عمػػى

 ،ػْكبة فػػي تركيػػا كالتَّػأثر الكا ػػح عنػػد التَّكبػػة عنيػػا ،كىػػذا مػػا بػػاف عمػػى فْػػؿ
مجتمْاتنػػا ،كديننػػا كال ز

الغ ازلػػي ،فقػد قػاؿ عنػػو مبػػك بكػػر بػػف الْربػػي" :شػػيخنا مبػػك حامػػد دخػػؿ فػػي بطػػف اللبل ػػلة ،ثػ َّػـ مراد مف
يخرج منيـ فما قدر"(. )4

ككذلؾ "اإلماـ مبك الح ف األ ٌشْرم" الذم كاف اعتزاليان ،ثـ َّ
تبنى اللكػر األشػْرم ،كبْػد ىػذه
التَّنقبلت اللكرية تػرؾ مبػك الح ػف األشػْرم ذلػؾ كمَّػو ،كمقبػؿ عمػى مػني مىػؿ ال زػنة كالجماعػة كملَّػؼ
كتابيف جميميف فيو ىما( ،اإلبانة عف أصوؿ الديانة)ك(مقاالت اإلسالمييف واختالؼ المصميف).

كقد مٍلمح شيخ اإل بلـ ابف تيمية عف األشْرم قوله " :لـ ي تطع التَّخمزص مف مذىب المْتزلةَّ ،
ألنو
نشأ عميو مع قمَّة خبرتو بمذىب مىؿ ال زنة ،كعدـ تمكنو مف عمـ الكتاب كال زنة" (. )5

()1انظر :شرح ال زنة لمبغكم ()310/1

( )2انظرَّ :
النياية في غريب الحديث كاألثر.)196/4(،
( )3انظر :اإلبانة (.)390/1

( )4انظر :درء تْارض الْقؿ ك َّ
النقؿ ،لتلي الديف بف تيمية الحنبمي (.)5/1
()5انظر :درء تْارض الْقؿ ك َّ
النقؿ ،لتلي الديف بف تيمية الحنبمي (.)5/1
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ص ُد الثالث :مسمّمات التاحصيف الفكري ال انبوية في درِء اإلنحراؼ.
الم ْق َ
َ
القمكب ،حبتيو (:)1
م -االبتْاد عف مجال ة مف ال تي م ىف فتنتيو ،كتي ٍل ً د
ى
َوب َأ ْن إِ َذا ش ِؿعتُؿ آي ِ
قاؿ تعػالىَ [ :و َؿدْ كَز َل َظ َؾ ْقؽ ُْؿ ِِف ا ْفؽِت ِ
وت اهللِ ُي ْؽ َػ ُر ِ َِبو َو ُي َْت َْفزَ ُأ ِ َِبو َؾ ََل َت ْؼ ُعدُ وا
َ ْ ْ َ
قضقا ِِف ح ِد ٍ
يٌ ؽَ ْ ِر ِه إِكؽ ُْؿ إِ ًذا ِم ْث ُؾ ُف ْؿ ] [ َّ
َم َع ُف ْؿ َحتك َ ُ
َي ُ
الن اء.]140 :
َ

،ػحبة كمجال ػػة الرفزقػػاء اعتبرتػػو مػػف مىػػـ الم ػػمَّمات َّ
النبكيػػة فػػي الح،ػػانة اللكريػػة،
كاالحتػراز فػػي ال ز

حيث إ ٌف الم ثر األكؿ عمى فكر الم مـ ىك فكر ال،احب الم،احب ،فقد كرد في حديث مبك ىريرة
الرج ُؿ عمَى ِد ِ ِ ِ ِ
َّ 
َح ُػد ُك ْـ َم ْػف ُي َخالِػ ُؿ» ( )2قػاؿ التَّػابْي
يف َخميموَ ،ف ْم َي ْنظُ ْر أ َ
مف رسوؿ ا﵀  قاؿ « :ا ُ َ
ِ
البػ َة ال اج ْرِمػ ّي(« :)3ال تجال ػكا م،ػحاب األىػكاء ،مك قػاؿ :م،ػحاب الخ،ػكمات فػيني ال المػف
أبو ق َ
مف يغم ككـ في بللتَّيـ ،مك ييمب كا عميكـ بْض ما تْرفكف» (. )4

( )1انظر :اإلبانة البف بطة (.)390/1
( )2مخرجػػو التَّرمػػذم فػػي ػػننو ،مبػكاب الزىػػد/167/4( ،رقػػـ ،)2378قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ٍابػ يػف ىب َّشػ و
ػار بػػف كي ػػاف ،ىحػ َّػدثىىنا ميىبػػك
ً
و
ً
اف ،ىعػف مبػي
ىعام ور عبد الممؾ بف عمرك القي ي ،ىكميىبك ىد ياكىد ،قى ىاال :ىح َّدثىىنا يزىى ٍي ير ٍب يف يم ىح َّمد ،قىا ىؿ :ىح َّدثىني يمك ى ى ٍب يف ىكٍرىد ى
ىريرة  ال انبي  قاؿ " :الحديث ".
تخريج الحديث:
مخرجػػو مبػػك داكد فػػي ػػننو ( /259/4رقػػـ  )4833بنحػػكه ،ك كالطيال ػػي فػػي م ػػنده ( /299/4رقػػـ  )2573بنحػػكه،
مكا ػػحاؽ بػػف راىكيػػو فػػي م ػػنده ( /152/1رقػػـ  )351بنحػػكه ،كمحمػػد بػػف حنبػػؿ فػػي م ػػنده (/398/13رقػػـ )8028
بملظو ،كالخرائطي في مكارـ األخبلؽ (/314/1رقـ  )656بملظو ،كابف بطػة فػي اإلبانػة(/432/2رقػـ  )356بمثمػو،
جميْيـ مف طريؽ زىير بف محمد بو.
والحكـ عمى اإلسناد :حسف لذاتو َّ
ألف فيو :موسى بف ورداف القرشي العامري موالىـ أبو عمر البصري.
كقػػاؿ عنػػو يحيػػى :لػػيس بػػالقكم ،كقػػاؿ الْجمػػي :م،ػػرم تػػابْي ثقػػة ،ك قػػاؿ مبػػك حػػاتـ :لػػيس بػػو بػػأس ،كقػػاؿ الػػذىبي:
،دكؽ ،كقاؿ ابف حجر، :دكؽ ربما مخطأ ،قمت، :دكؽ.
انظر :الثقات لمْجمي ( ،)452/7الجرح كالتَّْديؿ ،)165/8( :الكاشؼ ( ،)309/2تقريب.)544/1 :
كقاؿ األلباني :ح ف في م مة الػأحاديث ال،حيحة( /579/2رقـ  ،)927كقػاؿ األرنػ كط :إ ػناده ح ػف فػي تْميقػو
عمى نف التَّرمذم (،)2378
( )3عبػػد ا﵀ ب ػف زيػػد بػػف عمػػرو مك عػػامر الجرمػػي مبػػك قبلبػػة الب،ػػرم ثقػػة فا ػػؿ كثيػػر اإلر ػػاؿ قػػاؿ الْجمػػي فيػػو
ن،ب ي ير مف الثالثة مات ب َّ
الشاـ ىاربان مف الق اء نة مربع كمائة كقيؿ بْدىا انظر :التَّقريب (.)304/1
و
ػكب ،قىػا ىؿ :عػف عبػد الل ابػف
( )4مخرجو اللريابي في القدر ( )212/1قاؿ :ىح َّدثىىنا قيتىٍيىبةي ،ىح َّدثىىنا ىح َّم ي
اد ٍب يػف ىزٍيػد ،ىع ٍػف مىزي ى
زيد الجرمي مبك قبلبة .
تخريج األثر:
مخرج ػػو عب ػػد الل ب ػػف محم ػػد ب ػػف حنب ػػؿ ف ػػي ال ز ػػنة / 137 /1( ،رق ػػـ  )99بمثم ػػو ،ك اب ػػف بط ػػة ف ػػي اإلبان ػػة الكب ػػرل
(/435/2رقـ  )364بزيادة ،،ك َّ
الشاطبي في االعت،اـ ( )172/1كميـ مف طريؽ ميػكب ،كالبغػكم فػي شػرح ال زػنة
( )227/1مْمقان عف مبك قبلبة. 
والحكـ عمى إسناد األثر :صحي ؛ لثقة رواتو .
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سػػو ُؿ
صػ ْػي ٍف ُ ،ي َحػػد ُ
ػاؿ :قَػ َ
ث قَػ َ
كممػػا يػػدؿ عمػػى خطػػكرة مجال ػػة مىػػؿ الغمػػك ،قػػكؿ ِع ْمػ َػر َ
ػاؿ َر ُ
اف ْبػػف ُح َ
ِ
ِ ِ
ِ
س ِم َع ِبال ادج ِ
ب أَان ُو ُم ْؤ ِم ٌف فَ َيتاِب ُع ُوِ ،م امػا
ااؿ َف ْم َي ْنيَ َع ْن ُو ،فَ َوالما ِو إِ اف ا
الر ُج َؿ لَ َييْتيو َو ُى َو َي ْحس ُ
الماوَ « :م ْف َ
ث ِب ِو ِم َف الشبي ِ
ث ِب ِو ِم َف الشبي ِ
اؿ (.)1
ات» ،أ َْو «لِ َما َي ْب َع ُ
َي ْب َع ُ
ات» َى َك َذا قَ َ
َُ
َُ
ب -االنطبلؽ اللكرم في التَّأمؿ ك َّ
النظر كالبحث متو محدد مجالو كا ع.
ُقرا َؾًم َف ُف ِم ْـ ك ٍ
ُقر ] [ َّ
النكر.]40 :
قاؿ ا﵀ تعالىَ [ :و َم ْـ َم ْ َ ْ
و َع ِؾ اهللُ َف ُف ك ً َ
فمحدكديػػة االنطػػبلؽ اللكػػرم البشػػرم لئلن ػػاف الم ػػمـ تكمػػف فػػي ق،ػػكره ،مكاف تْمػػؽ فيمػػا ىػػك متػػاح
النقػػؿ ال ػكارد عػػف رسػػػوؿ ا﵀  ،كف ػػحتيا فػػي ىخٍم ػؽ ً
الب،ػػيرة ال َّ ػميمة المتػػأثرة ب َّ
لمب،ػػر ك َّ
الل تْػػالى
كمخمكقاتو كم مائو ك،لاتو بحانو تلك ار م بكطان ،مما غيرىا فيي مف األمػكر التَّػي ال يمكػف لممػرء

مف ييدركيا ميما بمغ مف حكمة ،كمْرفة ،كعمـ ك ال ي ْو الك،كؿ إلييا ،كقد باف ذلؾ مف قوؿ أبي
اؿَ " :يي ِْتي ال ا
ػوؿ
ش ْي َ
ؽ َك َذا َو َكػ َذا َحتاػى َيقُ َ
َح َد ُك ْـ فَ َيقُ َ
ىريرة  عف رسوؿ ا﵀  قَ َ
وؿَ :م ْف َخمَ َ
ط ُ
اف أ َ
ِ ()2
اؾ فَِإ َذا بمَ َ َذلِ َؾَ ،ف ْميستَِع ْذ ِب ِ
ا﵀ َوْل َي ْنتَو".
ؽ َرب َ
لَ ُوَ :م ْف َخمَ َ
َ
َْ
ممر

كالتَّ ا ؿ الكارد عف مف خمؽ الل تْالى باطؿ بالبداىػة ،ألف كػكف الل تْػالى غيػر مخمػكؽ

ركرم فال اؿ عنو تْنت كمف عرض ىذا التَّ ا ؿ عمى خاطره فميقؿ المنت بالل ،كيق مر كرة

تل ػؿ عػػف ي ػػاره كلي ػػتْذ بػػالل ليطػػرد عنػػو ك ػػاكس الشػػيطاف" ( ،)3كمػػاورد َعػ ْػف أَِبػػي
اإلخػػبلص ،كيتٍ ي
َح ٌػد
ت رسوؿ ا﵀ َ يقُو ُؿ :فَ َذ َك َر َن ْح َوهُ ،قَ َ
ُى َرْي َرةَ ، قَ َ
اؿ " :فَِإ َذا قَػالُوا َذلِ َ
ػؾ فَقُولُػوا :الما ُ
س ِم ْع ُ
ػو أ َ
اؿَ :

( )1مخرجو مبػي داكد فػي ػننو ،كتػاب المبلحػـ ،بػاب خػركج الػدجاؿ/373/6( ،رقػـ ،)4319قػاؿ :ىح َّػدثىىنا يمك ى ػى ٍب يػف
اعي ىؿ ،حػ َّػدثىىنا ج ًريػػر ،ح َّػدثىىنا حم ٍيػ يػد ٍبػػف ًىػ ىػبل وؿ ،ع ٍػف مىبًػػي الػ َّػد ٍىم ً
إً ػم ً
ت عمػراف بػػف
اء ًقرفػة بػػف يبيىػػيس الْػػدكم ،قىػا ىؿ :ى ػ ًػم ٍْ ي
ى
ى ه ى
ى
ي
ى
يى
ٍى
ح،يف  قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵀  " الحديث".

تخريج الحديث:

مخرجو محمد في م نده (/107/33رقـ  ،)198750بمثمو ،كالبزار في م نده (/63/9رقػـ  )3590بمثمػو ،كالػدكالبي

في الكنى كاأل ماء (/529/2رقـ  )958بمثمو ،كميـ مف طريؽ حميد بف ىبلؿ بيذا اال ناد.

والحكـ عمى اسناد الحديث :صحي كقاؿ األرن كط، :حيح في تْميقو عمى نف مبي داككد (.)4319

( )2مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب بدء الخمؽ ،باب ،لة إبمػيس كجنػكده/123/4( ،رقػـ  ،)3276قػاؿ :حػ َّدثىىنا
ػث ،ىع ٍػف يعقىٍي وػؿ ،ىع ًػف ٍاب ًػف ًشػي و
ىخىب ىرنًػي يع ٍػركةي ٍب يػف ز
ػاؿ
ػاؿ ميىبػك يى ىرٍي ىػرةى  ،قى ى
الزىب ٍي ًػر ،قى ى
ىي ٍحىيى ٍب يػف يب ىك ٍي وػر ،ىح َّػدثىىنا المٍَّي ي
اب ،قىػا ىؿ :م ٍ
ى
ى
سو ُؿ الما ِو " :الحديث" .
َر ُ
( )3انظر :تْميؽ م،طلى البغا عمى ،حيح البخارم (.)69/9
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()1
ِ
سػ ِ
ػف
ػو ال ا
صػ َػم ُد لَػ ْـ َيمِػ ْػد َولَػ ْػـ ُيولَػ ْػد َولَػ ْػـ َي ُكػ ْػف لَػ ُ
الماػ ُ
سػػتَِع ْذ ِمػ َ
ػو ُكفُػ ًػوا أ َ
ػارِه ثََال ثًػػا َوْل َي ْ
َحػ ٌػد ثُػ اـ ل َيتْ ُفػ ْػؿ َعػ ْػف َي َ
ال ا
طِ
اف"(.)2
ش ْي َ

كحينمػػا ا ػػتطردت عقػػكؿ بشػ ػرية م ػػممة ف ػػي غيػػر مخمكق ػػات الل تْػػالى كم ػػمائو ك ،ػػلاتو،
كانيالكا قكالن مكايمانان في غيبيات لـ تى ً
حؾ بيػا اليػات الل تْػالى مك محاديػث كردت عػف رسػوؿ ا﵀ ،
فذابت المناعة اللكرية لدييـ كىمككا كم اعكا منل يـ كمكقاتيـ في غير المليد فيمككا ،كلقد ذكر ابػف

ػث قا ػكا فْػؿ الػػرب بًأى ٍف ىْػػاؿ
ػاركا زنادقػػة كممحػدة كمجك ػان ىح ٍي ي
بطػة قكلػو " :مف اٍلقى ىد ًرَّيػة ىمكػػت ىحتَّػى ى
،ػ ي
يَأ َلل َظأًم يػعأؾ
ػث ىيقيػكؿ الل تْػالىْ َٓ [ :
اٍلْباد كشػبيكا الل بخمقػو ىكلػـ يْػكا ىعنػوي ىك ىمػا خػاطبيـ بً ًػو ىح ٍي ي
(. )3
يَ َل ُفقن][االنبياء]23 :
وهؿ ْ
بالرحمة والخوؼ عميو.
ت -تعظيـ قيمة اإلنساف ا

حينما نجد في زماننا في األمة اإل بلمية مف يدعي مف كؿ مػف يخاللػو فكػ انر ،مك منيجػان ،مك فػي
بْض األمكر َّ
الشرعية َّ
البد مف التَّخمص منو عمى مم حاؿ ،مك التَّشػلي منػو عمػى اعتبػارات تنا ػبو،
()1التَّلؿ :شبيو بالبزؽ ،كىك مقؿ منو ،مكلو البزؽ ،ثـ التَّلؿ ،ثـ َّ
النلث.انظر :جامع األ،كؿ البف األثير(.)56/5

()2مخرجو مبك داككد في ننو،كتاب ال زػنة ،بػاب فػي الجيميػة (/231/4رقػـ ،)4722قػاؿ :ىح َّػدثىىنا يم ىح َّم يػد ٍب يػف ىع ٍم وػرك،
ً
ً
ً
اؽ ،قىػا ىؿ :ىح َّػدثىنًي يعتٍىبػةي ٍب يػف يم ٍ ػمًوـ ،ىم ٍػكلىى ىبنًػي تى ٍػيوـ،
ػح ى
ىح َّدثىىنا ى مى ىمةي ىي ٍْني ٍاب ىف ا ٍللى ٍ ًؿ ،قىػا ىؿ :ىح َّػدثىني يم ىح َّم هػد ىي ٍْنػي ٍاب ىػف إً ٍ ى
سو ُؿ الما ِو  ىيقيك يؿ :فى ىذ ىك ىر ىن ٍح ىكهي ،قىا ىؿ" :الحديث".
ىع ٍف مىبًي ى مى ىمةى ٍب ًف ىع ٍب ًد َّ
الر ٍح ىم ًف ،ىع ٍف ميىبك يى ىرٍي ىرةى  ،قىا ىؿ مْت َر ُ
تخريج الحديث:
مخرجو َّ
الن ائي في ال نف الكبرل ( /245/9رقـ  ،)10422كفي عمؿ اليكـ كالميمة (/419/1رقـ،)661

كمبك عا،ـ في ال زنة( ،)294/1كابف ال زني في عمؿ اليكـ كالميمة (/581/1رقـ ،)627مف طريؽ محمد بف إ حاؽ
بمثمو بو.
والحكـ عمى اإلسناد :حسف؛ لكجكد الراكم سممة بف الفضؿ.
قاؿ عنو البخارم في قاؿ ابف ْد :كاف ثقة ،دكقا ،قاؿ ابػف مْػيف :قػاؿ لػيس بػو بأس،،قػاؿ َّ
الن ػائي فػي ال ػْلاء
كالمترككيفْ :يؼ ،قاؿ مبك حاتـ :ال يحت بو،،ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ يخالؼ كيخطػئ ،،قػاؿ ابػف عػدم:
عنػده غ ارئػب كافػرادات ،كلػػـ مجػد ًفػي حديثػػو حػديثا قػد جػػاكز الحػد ًفػي ا َّ
ألنكػػار ،فػي ،كقػاؿ :كقػػاؿ ابػف حجػر، :ػػدكؽ
كثير الخطأ .قمت، :دكؽ يخطئ.
لمن ػائي
انظر :الطبقػات الكبػرل( ،)134/1التَّػاريخ الكبيػر( ،)84/4ركايػة ابػف محػرز( ،)83/1ال ػْلاء كالمتػرككيف ٌ
( ،)47/1الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرح كالتَّْػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديؿ ( ،)169/4الثقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات( ،)287/2الكام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػْلاء( )369/4تي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذيب
الكماؿ(،)305/11التَّقريب(،)248/1تيذيب التَّيذيب(.)153/4
كقاؿ األلباني :ح ف في م مة األحاديث ال،حيح(،)223/1قاؿ األرن كط :حديث ،حيح(.)104/7

كيرتقي اإل ناد إلى ال،حيح لغيره فقد تابع سممة بف الفضؿ ،إبراىيـ بف ْد في ال
ابف حجر :ثقة ،في التَّقريب (.)89/1
( )3انظر :اإلبانة الكبرل البف بطة (.)228/3
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مك عندما يلكر المغالكف المتشػددكف فػي مخطئػيف فيمػان عػف َّ
الشػريْة كالَّػديف بيرعػاب اآلمنػيف الػذيف
لـ ت،ميـ ر الة اإل بلـ كالتَّخمص منيـ ليككف مثكاىـ جينـ ،كما عرفكا منيـ قد اشػترككا مػع إبمػيس

ك َّ
الشيطاف في نلس اليدؼ ،كىك الك،كؿ ببني اإلن اف إلػى َّ
النػار كالْيػاذ بػالل ،لػذلؾ رسػوؿ ا﵀ 

الرحمػة كالخػكؼ عمػى َّ
النػاس جميْػان ،كحر،ػو عمػى مف يككنػكا
يزيف تلكير الم مـ بأمر عظػيـ ،كىػك َّ
النبكية َّ
الرحمة َّ
الدعكية فػي مبػي قيحافػة
مف مىؿ اإل بلـ لينالكا اللكز بالجنة ،كقد ظيرت مركع ،كر َّ

كالد مبي بكر  ،كما ورد مف حديث أسماء بنت أبي بكر رضػي ا﵀ عنيمػا عنػدما أَتَػاهُ أ َُبػو َب ْك ٍػر
يو ِف ِ
آت ِ
وف أََنا ِ
ِبيَِب ِ
ت ال ا
يػو"(،)1
سو ُؿ الما ِو  ،قَ َ
اؿَ " :ى اال تََرْك َ
يوَ ،ي ُع ُ
ش ْي َخ ِفي َب ْي ِت ِو َحتاى أَ ُك َ
ودهُ َفمَ اما َرآهُ َر ُ
لينطقػػو شػػيادة اإل ػػبلـ فحػػرم بكػػؿ م ػػمـ مف يكػػكف ىمػػو بػػأف يأخػػذ بأيػػدم البش ػرية إلػػى ال َّ ػْادة ك

الجنة.

ث -المناظرة مع سالمة القصد.
النظػػر ،كتقميػػب الب،ػػيرة إلدراؾ َّ
إف المنػػاظرة مػػأخكذة مػػف َّ
الش ػئ كر يتػػو ،كيقػػاؿ نػػاظرت فبلن ػان ،مم

جْمتو نظي انر لؾ ،فيي تجرم بيف نظيريف مك متقاربيف كلك جرل الحديث بيف غير المتماثميف لـ ي ـ

ذلػػؾ منػػاظرة ( ،)2ثػػـ إف المنػػاظرة تػػردد الكػػبلـ بػػيف شخ،ػػيف يق،ػػد كػػؿ كاحػػد منيمػػا ت،ػػحيح قكلػػو،
مكابطاؿ قكؿ ،احبو مع رغبة كؿ منيما في ظيكر الحػؽ ،كال يمكػف مف يكػكف بػيف جاىػؿ كعػالـ بػؿ
البد مف يككف التَّكاف (.)3
فيف مما ىي ً
الحؽ ،كاللكر ال َّ ميـ ،مػا ىػك نػات عػف حػكار غكغػائي ييػدؼ إلػى إبطػاؿ
الْقؿ عف
ٌ
حرؼ ى
قػػكؿ اآلخػػر بػػبل ق،ػػد ػػميـ ،كىػػذا يخػػالؼ مػػا جػػاء بػػو رسػػوؿ ا﵀  كدعكتػػو ،فقػػد كػػاف ى زم ػو مف
اؽ،
ػح ى
كب ،قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا مىبًي ،ىع ًف محمػد ٍاب ًػف إً ٍ ى
( )1مخرجو محمد في م نده/518/4( ،رقـ ،)26956قاؿ :ىح َّدثىىنا ىي ٍْقي ي
َّاد ٍب ًف ع ٍب ًد ً
ًً
ً
قىا ىؿ :ح َّدثىنًي ي ٍحيى ٍبف عب ً
الل ٍب ًف ز
قاؿ رسػوؿ ا﵀:
اء بًٍن ًت مىبًي ىب ٍكر
ى
ى ى ي ى
ى
الزىب ٍي ًر ،ىع ٍف مىبًيو ،ىع ٍف ىج َّدتو مى ٍ ىم ى
"الحديث".
تخريج الحديث:
مخرجو بف راىكيو فػي م ػنده ( /48/3رقػـ  )4363بمثمػو ،كابػف حبػاف فػي ،ػحيحو (/187/16رقػـ  )7208بمثمػو،
بي ػػذا اإل ػػناد ،ك الطب ارن ػػي ف ػػي المْج ػػـ الكبي ػػر ( /24 /1رق ػػـ  )236بنح ػػكه ،كالطب ارن ػػي مي ػ ػان ف ػػي المْج ػػـ الكبي ػػر
(/24/1رقـ  ،)237كالحاكـ في م ػتدركو (/272/3رقػـ  )5065بمثمػو كقػاؿ" :ىػذا ً
يح ًٍ
اإل ٍ ىػن ًاد ،ىكلى ٍػـ يي ىخرىجػاهي "،
،ػح ي
ى
كالبييقي في ننو ( )121/9بنحكه ،جميْيـ مف طريؽ محمد بف إ حاؽ بيذا اإل ناد.
والحكـ عمى االسناد :صحي لذاتو ،كمحمد ابف إ حاؽ تمػت د ار ػتو ( ) 83قمػت :ثقػة ك،ػؼ بالتَّػدليس كىنػا تنتلػي
الن ً
ىح ىم يد ىكالطَّىب ىرانً زي ىكىز ىاد :فى ىكالمَّ ًو إً َّف ٍاأل ىىم ىانةى ا ٍلىي ٍكىـ ًفي َّ
اس لى ىقمًيمىةه .ىكًرىجالييي ىما
مع ت،ريحو بالتَّحديث ،ك قاؿ الييثمي :ىرىكاهي م ٍ
ات في مجمع الزكائد( ،)174/6قاؿ األرن كط :إ ناده ح ف في م ند محمد (.)26956
ثًقى ه
( )2المزىر في عمكـ المغة كمنكاعيا ،لجبلؿ الديف ال يكطي(.)134/2
( )3انظر :االعتداؿ في مدب الحكار ،لمدكتكر شييد افميح. )14( ،
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افَـي افـبقيي وأَّرهو ظذ ؾؽر ادَؾؿ ادعوَ
جموٓت ومؼقموت افتحصغ افػؽري ِف م

مجاالت ومػومات

البناء ليذا فيف ما كرد عف رسوؿ ا﵀  جاء ليْممنا فػف الحػكار
ي،حح فكر مف يخالؼ بالحكار ٌ
الػػذم ي ػراد بػػو ت،ػػحيح اللكػػر ،كت ػػميمو عػػف االنح ػراؼ بأ ػػمكب بػػديع ،فقػػد كرد مػػػف حػػػديث َع ْبػ ِػػد
س ِ
َح َب ِ
ػو َي ْج َعػ ُؿ
ػاؿَ :يػا ُم َح ام ُػد إِ انػا َن ِج ُػد :أ ا
ػوؿ الما ِػو  فَقَ َ
الما ِو ،قَ َ
َف الما َ
اء َح ْبٌر ِم َف األ ْ
ػار إِلَػى َر ُ
اؿَ :ج َ
ات عمَػػى إِصػػب ٍع واألَر ِ
ال ا ِ
ا
صػ َػب ٍعَ ،وال ا
صػ َػب ٍع،
ضػ َ
شػ َ
سػ َم َو َ
ػاء َوالثػ َػرى َعمَػػى إِ ْ
ػج َر َعمَػػى إِ ْ
ػيف َعمَػػى إِ ْ
المػ َ
َْ َ َ
صػ َػب ٍعَ ،و َ
ضِ
ػح َؾ ال انبػي َ حتاػى َب َػد ْت َن َو ِ
الخالَ ِئ ِ
ص ِػديقًا لِقَ ْػو ِؿ
س ِائ َر َ
الممِػ ُؾ ،فَ َ
اجػ ُذهُ تَ ْ
ؽ َعمَى إِ ْ
َو َ
ص َب ٍع ،فَ َيقُو ُؿ أََنا َ
الحب ِر ،ثـ قَ أرَ رسوؿ الما ِػو [ :ومو َؿدَ روا اهللَ حؼ َؿدْ ِر ِه ،وإَر ُِ ْجِقعو َؿب َض ُتف يقم ِ
ات
افؼ َق َوم ِيَ ،وافَ َأؿ َق ُ
َ
َ ْ ُا َ َ ُ ُ
َ ً ْ ُ َْ َ
َ ْ
ََ ُ
وت ُِ َق ِؿقـ ِ ِفُ ،ش ْب َحو َك ُف َو َت َع َوػ َظًم ُي ْ ِ
ُقن] (.)1
َم ْط ِقي ٌ
ؼـ َ
كالتَّ ،ػػحيح اللك ػػرم الحػ ػكارم عمي ػػو مف يْتم ػػد عمػ ػى بي ػػاف ػػنة ال انبػػػي  ف ػػي التَّْام ػػؿ م ػػع

الطَّكائػػؼ ،كفػػي التَّْامػػؿ مػػع األشػػخاص ،كالْبػػادات .فػػػال انبي  جاءنػػا بػػديف كا ػػح ،كتركنػػا عمػػى

المحجػػة البي ػػاء ،ال يزيػػغ عنيػػا إال ىالػػؾ ،كتركنػػا عمػػى المحجػػة البي ػػاء ،مػػا تػػرؾ ال انبػػي  مػػف

أوءـ ُْؿ َر ُش ٌ
أـ
كبينو إمػا تح نا
أقل ِّم ْ
غيبػا .كقػد ك،ػلو ربنػا ػبحانو بقولػوَ [ :ف َؼأدْ َج َ
شيء إال ٌ
ػذير مكامػا تر ن
َأك ُػ َِؽُؿ ظ ِزيزٌ ظ َؾق ِف مو ظـِتمؿ ح ِريص ظ َؾقؽُؿ ُِو ُْد ْم ِمـِغ رء ٌ ِ
قؿ] [التَّكبة.]128 :
ْ َ
وِ رح ٌ
َ ْ َ َ ْ َ ٌ َ ْ
َ َ ُ

ػث :الفوائػػد ال انبويػػة فػػي تطبيػػؽ مجػػاالت الحصػػانة الفكريػػة ال انبويػػة عمػػى فكػػر
ػب الثاالِػ ُ
الم ْطمَػ ُ
َ
المسمـ المعاصر.
ص ُد األوؿ :الحماية مف التاشدد والغمو
الم ْق َ
َ

التَّشدد للظ مْا،ر ظير في زماننا بمْنى الغمك الذم جاء في قوؿ ا﵀ سبحانوُ [ :ؿ ْأؾ َيأو

ِ ِ ِ
َأ ْه َؾ افؽِت ِ
أر َ
احل ِّأؼ] [المائػدة،]77 :كقػد كرد فػي حػديث ابػف عبػاس  عػف
َأوب َٓ َت ْغ ُؾأقا ِف ديأـؽ ُْؿ ؽَ ْ َ
اف قَ ْبمَ ُك ُـ ا ْل ُغمُو ِفي الد ِ
ال انبي « :إِياا ُك ْـ َوا ْل ُغمُ او ِفي الد ِ
يف» (.)2
يف ،فَِإ ان ُو أ ْ
َىمَ َؾ َم ْف َك َ

اف ،ىع ٍػف
( )1مخرجو البخارم فػي ،ػحيحو ،كتػاب تل ػير القػرالف/126/6( ،رقػـ ،)4811قػاؿ :ىح َّػدثىىنا ى
الد يـ ،ىح َّػدثىىنا ىش ٍػيىب ي
ً ً
 ،و
اؿ رسوؿ ا﵀  " :الحديث" " .
يدةى ،ىع ٍف ىع ٍب ًد المَّ ًو  ،قى ى
يـ ،ىع ٍف ىعبً ى
ىم ٍن ي
كر ،ىع ٍف إ ٍب ىراى ى

( )2مخرجػػو َّ
ػكب ٍبػ يػف
الن ػػائي فػػي ػػننو ،كتػػاب الح ػ  ،بػػاب التَّقػػاط الح،ػػى (/268/5رقػػـ،)3057قػػاؿ :م ٍ
ىخىب ىرىنػػا ىي ٍْقيػ ي
ً ً
اىيـ َّ
ؼ األع اربػي ابػف مبػي
الد ٍكىرًق زي ،قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ٍاب يف يعمىَّيةى إ ػماعيؿ" بػف إبػراىيـ بػف مق ػـ األ ػدم قىػا ىؿ :ىح َّػدثىىنا ىع ٍػك ه
إ ٍب ىر ى
ٍ ،ػي وف ،ىع ٍػف مىبًػي ا ٍل ىْالًىي ًػة رفيػع بػف ميػراف الريػاحي ،قىػا ىؿ :قىػا ىؿ ٍاب يػف ىعَّب و
ػاؿ ًلػي
ػاس  :قى ى
جميمة ،قىا ىؿ :ىح َّػدثىىنا ًزىي ي
ػاد ٍب يػف يح ى
رسو ُؿ الما ِو  ىغ ىداةى ا ٍلْقىب ًة ك يىك عمىى ر ً
احمىتًيف ""...الحديث" .
َ ُ
ىى ى ى ى ى
تخريج الحديث= :
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افَـي افـبقيي وأَّرهو ظذ ؾؽر ادَؾؿ ادعوَ
جموٓت ومؼقموت افتحصغ افػؽري ِف م

مجاالت ومػومات

كليذا مرشػدنا ال انبػي  إلػى الْمػؿ بقػدر الم ػتطاع ،ال تكمػؼ كال زيػادة ،فعػف أـ المػؤمنيف
ِ ِ
ِ
ِ
اف لِر ِ ِ
عائشة «أَان َيا قَ ا
اس
يرَ ،و َك َ
صمي فيو ،فَ َج َع َؿ ال ان ُ
اف ُي َحج ُرهُ م َف الماْي ِؿ فَ ُي َ
التَ :ك َ َ ُ
سوؿ ا﵀ َ حص ٌ
وف ِب ِ ِ
َعم ِ
سطُ ُو ِبال ان َي ِ
ػاؿ َمػا
ات لَ ْيمَ ٍة ،فَقَ َ
ار ،فَثَ ُابوا َذ َ
اس َعمَ ْي ُك ْـ ِم َ
اؿَ « :يا أَي َيا ال ان ُ
ص َال توَ ،وَي ْب ُ
صم َ َ
ُي َ
ػف ْاأل ْ َ
ػوف » ( ،)1فػالغمك الْممػػي يكػػكف عمػػى ح ػػاب التَّلػريط فػػي عمػػؿ الخػػر ،فينػػو م ػػيْة لكثيػػر مػػف
تُ ِطيقُػ َ
صػ ْػـ
الحقػػكؽ الكاجبػػة عمػػى اإلن ػػاف ،وقػػد قػػاؿ ال انبػػي  لعبػػد ا﵀ بػػف عمػػرو بػػف العػػاص ُ « :
()2
ِ
ِ
ػؾ َحقػػا».
ػؾ َحقػػاَ ،وِا اف لِ َز ْو ِجػ َؾ َعمَ ْيػ َ
ػؾ َعمَ ْيػ َ
ػؾ َحقػػاَ ،وِا اف لِ َع ْي ِنػ َ
سػ ِػد َؾ َعمَ ْيػ َ
َوأَفْطػ ْػرَ ،وقُػ ْػـ َوَنػ ْػـ ،فَػِإ اف ل َج َ
كالمراد مف ذلؾ :مم ً
معط كؿ ذم حؽ حقو ،كال تغػ يؿ فػي ناحيػة عمػى ح ػاب األخػرل .فػيف ديػف الل
تْالى ك ط بػيف الجػافي كالغػالي ألف الجػافي م ػيع لػو بتق،ػيره فيػو ،كالغػالي م ػيع لػو بالتَّجػاكز

عف حده.

 -مف أسباب الغمو غربة اإلسالـ في ديار اإلسالـ:

النبي  في الخر َّ
كىذا ما مخبر عنو َّ
الزماف ،فيما كرد في حديث أبي ىريرة  عف رسوؿ
ػػدأَ َغ ِريبػػػا ،فَطُػػػوبى لِ ْم ُغربػ ِ
ػػدأَ ِْ
ػػاء» .)3كىػػـ الػػذيف
ود َك َمػػػا َبػ َ
سػ َػػي ُع ُ
ا﵀  قولػػػوَ « :بػ َ
ََ
َ
ً
سػ َػػال ُـ َغ ِر ً
اإل ْ
يبػػػاَ ،و َ
النػاس ،مك ي،ػػمحكف مػػا مف ػػد َّ
ي،ػػمحكف إذا ف ػػد َّ
النػاس ،كنحػػف نْػػيش فػػي ع،ػػر اشػػتدت فيػػو غربػػة
اإل بلـ ،فالقابض عمى دينو كالقابض عمى الجمر ،كال شؾ مف ظيكر الغمػك كالتَّطػرؼ فػي الْ،ػكر

المتأخرة ،ككجكد الغبلة المتطرفيف مف اللتف ،فعف أبي ىريرة  عف ال انبي  قاؿ« :إِ اف َب ْي َف َي َد ِي
=مخرجو ابف ماجػو فػي ػننو (/228/4رقػـ ،)3029ك َّ
الن ػائي فػي ال ػنف الكبػرل (/178/4رقػـ  ،)4049كمحمػد فػي

م نده (/298/5رقـ  ،)1851كمبك يْمى في م نده (/316/4رقـ  ،)2427كميـ مف طريؽ ابف عكؼ بمثمو بو.

واسناد الحديث صحي لذاتو ،كقاؿ األلباني، :حيح اال ناد في م مة األحاديث ال،حيحة /177/5رقػـ ،)2144

قاؿ ح يف ميـ م د :إ ناده ،حيح في تْميقو عمى ند مبك يْمى (.)2427

( )1مخرجو م مـ في ،حيحو ،كتاب ال،بلة ،باب ف يمة الْمؿ الدائـ مف قيػاـ الميػؿ/540/1( ،رقػـ  ،)782قػاؿ:
اب يْنًي الثَّقىًل َّي ،ح َّدثىنا عب ٍي يد ً
الل ،ىع ٍػف ى ًػْ ًيد ٍب ًػف مىبًػي ى ًػْ ويد ،ىع ٍػف مىبًػي ى ػمى ىمةى،
ى ى يى
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل يمثىَّنى ،ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد ا ٍل ىك َّى ً ى ٍ
النػاس ي ز
ً ً
ً
الت :ىكاف لِرس ِ ِ
ً َّ ً
ىع ٍف ىعائً ىشةى  ،مَّىنيىا قى َّ
كف
،ػم ى
وؿ ا﵀  ىح ،هير ،ىك ىك ى
،ػمي فيػو ،فى ىج ىْػ ىؿ َّ ي ي ى
اف يي ىحج يرهي م ىػف المٍيػؿ فىيي ى
ى َ ُ

 ،ىبلتً ًو ،ىكىي ٍب ي طيوي بً َّ
ات لىٍيمى وة ،فىقىا ىؿ :رسوؿ ا﵀ « :الحديث".
النيى ًار ،فىثى يابكا ىذ ى
بً ى
( )2مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب ال،ػػكـ ،بػػاب حػػؽ الج ػػـ فػػي ال،ػػكـ/39/3( ،رقػػـ  ،)1975قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا
ىخبرىنػا األىكىز ً
َّ ً
ػي ،قىػا ىؿ :ىح َّػدثىنًي ىي ٍحىيػى ٍب يػف مىبًػي ىكثًي وػر ،قىػا ىؿ :ىح َّػدثىنًي ميىبػك ى ػمى ىمةى ٍب يػف
اع ز
يم ىح َّم يػد ا ٍب يػف يمقىاتً وػؿ ،م ٍ
ىخىب ىرىنػا ىع ٍب يػد المػو ،م ٍ ى ى
ٍ
ً
َّ ً
ً
الْ ً
سو ُؿ الما ِو « :الحديث".
ىع ٍب ًد َّ
اص  ،قىا ىؿ لي َر ُ
الر ٍح ىم ًف ،قىا ىؿ :ىح َّدثىني ىع ٍب يد المو ٍب يف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ى

( )3مخرجو م مـ في ،حيحو ،كتاب اإليماف ،باب مف اإل بلـ بدم غريبا ك يْكد غريبا (/130/1رقػـ  ،)145قػاؿ:
و
ً
و
اف ،ىع ٍػف ىي ًزي ىػد ىي ٍْنًػي ٍاب ىػف
اف ا ٍللى ىز ًارم ،قى ى
ػاؿ ٍاب يػف ىعَّبػاد :ىح َّػدثىىنا ىم ٍػرىك ي
يْا ىع ٍف ىم ٍرىك ى
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىعبَّاد ،ىك ٍاب يف مىبًي يع ىم ىر ،ىجم ن
اؿ رسو ُؿ ِ
ا﵀ « :الحديث" .
ىك ٍي ى ى
اف ،ىع ٍف مىبًي ىح ًازوـ ،ىع ٍف مىبًي يى ىرٍي ىرةى  ،قىا ىؿ :قى ى َ ُ
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ِ
ِ
ِ
ط ِع الماْي ِؿ ا ْلم ْظمِِـ ،يص ِب ا ِ
ال ا
اع ِة ِفتًَنا َك ِق َ
صػ ِب ُ
ُ ْ ُ
س َ
ييا ُم ْؤ ِم ًناَ ،وُي ْمسي َكاف ًارَ ،وُي ْمسي ُم ْؤ ِم ًناَ ،وُي ْ
الر ُج ُؿ ف َ
ُ
َك ِ
اف ًار َي ِبيعُ ِدي َن ُو ِب َع َر ٍ
ض ِم َف الد ْن َيا » (.)1

ص ُد الثّاني :اعتماد الوسطية الفكرية.
الم ْق َ
َ

إف غربػة اإل ػػبلـ فػػي ديػػار اإل ػػبلـ تػ ذف بغيػػاب الك ػػطية فػػي المجتمْػػات الم ػػممة ،كمتػػى
غابت الك طية ظيػر الغمػك كالتَّطػرؼ ،كظيػرت البػدع كالخ ارفػات ،ككثػر االنحػراؼ الْقػدم كاللكػرم،

كف دت األخبلؽ.

قاؿ القرضاوي" :الك طية ىي االتجاه المتكازف مك المْتدؿ ،الذم يجمع بيف اتباع َّ
الن،كص كرعاية
مقا،ػػد َّ
الشػريْة ،فػػبل يْػػارض الكمػػي بػػالجزئي ،كال القطْػػي بػػالظَّني ،كي ارعػػي م،ػػالح البشػػر ،بشػػرط

مال تْػػارض ن،ػان ،ػػحيح الثزبػػكت، ،ػريح َّ
الداللػػة ،كال قاعػػدة شػػرعية مجمْػان عمييػػا ،فيػػك يجمػػع بػػيف
محكمات َّ
الشرع كمقت يات الْ،ر" (.)2
قػػديما قيػػؿ إذا زاد َّ
الش ػيء عػػف حػػده انقمػػب إلػػى ػػده،كقد ك،ػػؼ الل ػػبحانو كتْػػالى ىػػذه
ن
ِ
َ
األمػػة بأني ػا ممػػة ك ػطان ،كالك ػػط ىػػك الْػػدؿ كالخيػػار ،كمػػا قػػػاؿ ا﵀ سػػػبحانو وتعػػػالىَ ﴿ :و َـأأأذف َ
ؽ
َج َع ْؾـَوـ ُْؿ ُأم ًي َو َش ًطو﴾ [البقػرة .]143 :مم ال إفػراط كال تلػريط ،كمػف ركعػة اإل ػبلـ كال َّػدعكة المحمديػة

طية ،كذلؾ لما بينيما مف تبلزـ ذاتػي ،إذ ال عػدؿ كال عدالػة إذا لػـ
مف الْدؿ مرادؼ لم،طمح الك ٌ
طية ،كليػذا فاالحاديػث َّ
النبكيػة الػكاردة فػي األمػر كالحػث عمػى الْػدؿ ،تْػد فػي حقيقتيػا
تكف ثمة ك ٌ

محاديث كاردة في األمر بالك طية.
ِ
وقد ورد في حديث أَِبي س ِع ٍ
ػو ،فَ َيقُػو ُؿ
اؿ :قَ َ
يد  ،قَ َ
ػوح َوأُ امتُ ُ
ػيء ُن ٌ
سػو ُؿ الماػو َ " :ي ِج ُ
ػاؿ َر ُ
َ
ِ
ِ
ِ
اء َنػا م ْػف
الما ُو تَ َعػالَىَ ،ى ْػؿ َبما ْغ َ
َي َرب ،فَ َيقُػو ُؿ ِألُ امتػوَ :ى ْػؿ َبما َغ ُك ْػـ فَ َيقُولُ َ
ػت فَ َيقُػو ُؿ َن َع ْػـ أ ْ
ػوف الَ َمػا َج َ
ػو َجػ اؿ
َن ِبي ،فَ َيقُو ُؿ لِ ُن ٍ
ػو ،فَ َن ْ
وحَ :م ْف َي ْ
ش َي ُد لَ َ
ػو قَ ْػد َبماػ ََ ،و ُى َػو قَ ْولُ ُ
ػي ُد أَان ُ
ػؾ فَ َيقُػو ُؿُ :م َح ام ٌػد َ وأُ امتُ ُ
شَ
()3
ِ
ِ
اء َعمَى ال ان ِ
الع ْد ُؿ "
سطًا لِتَ ُكوُنوا ُ
سطُ َ
الو َ
اس َو َ
ش َي َد َ
ذ ْك ُرهَُ :و َك َذل َؾ َج َع ْم َنا ُك ْـ أُ ام ًة َو َ
( )1مخرجػػو م ػػمـ ،كتػػاب اللػػتف كالمبلحػػـ ،بػػاب الحػػث بالمبػػادرة باألعمػػاؿ تظػػاىر اللػػتف (/110/1رقػػـ  ،)186قػػاؿ:
ػاؿ ٍابػف مىزيػكب :ح َّػدثىىنا إً ػم ً
ً
ً
ً
ػاؿ:
اعي يؿ ،قى ى
ى ى
ىح َّدثىني ىي ٍحىيى ٍب يف مىي ى
يْا ىع ٍػف إً ٍ ىػماعي ىؿ ٍب ًػف ىج ٍْلى وػر ،قى ى ي
زكب ،ىكقيتىٍيىبةي ،ىك ٍاب يف يح ٍج ور ،ىجم ن
ٍى
ىف رسو َؿ ِ
ً
ا﵀  قىا ىؿ« :الحديث" .
مٍ
ىخىب ىرنًي ا ٍل ىْ ىبل يء ،ىع ٍف مىبًيو ،ىع ٍف مىبًي يى ىرٍي ىرةى  م َّ َ ُ
( )2انظر :فقو الك طية اإل بلمية كالتَّجديد ،لمقر اكم (.)69

ألنبياء ،باب قػك ًؿ المَّ ًػو تْػالى[ :إِكأو َأرشأ ْؾـَو كُقحأو إِ َػ َؿق ِم ِأف َأ ْن َأك ِ
( )3مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب محاديث ا َّ
ْأذ ْر
ْ
ً
ىى ى
ْ َ
ىٍ
ِ
ِ
َؿقم َ ِ
ً
زػكرًة /134/4( ،-رقػـ ،)3339قػاؿ :ىح َّػدثىىنا يمك ى ػى ٍب يػف
ؽ م ْـ َؿ ْب ِؾ َأ ْن َي ْلت َق ُف ْؿ َظ َأذ ٌ
اب َأف ٌ
َْ
أقؿ] [نػكح -]1 :إًلىػى الخ ًػر ال ى
ًو
ش ،ع ٍف مىبًي ً
اعي ىؿ ،ح َّدثىىنا ع ٍب يد الك ً
إً م ً
سو ُؿ الما ِو :
اح ًد ٍب يف ًزىي واد ،ىح َّدثىىنا األ ٍ
ىع ىم ي ى
ى
،ال وح ،ىع ٍف مىبًي ى ْيد  ،قىا ىؿ :قىا ىؿ َر ُ
ى
ٍى
ى ى
" الحديث".
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فمف زاد عمى الديف ما ليس منػو ،فقػد غػبل كمفػرط فيػو ،كمػف لػـ يقػـ بحقػو كمػا يجػب كنقػص

منو فقد فرط فيو ،فالخير كؿ الخير في التَّك ط كاالعتداؿ.

ال،ػالح مػػف ىػػذه األمػػة ،كالخيػػر كػػؿ الخيػػر فػػي االتبػػاع كتػػرؾ االبتػػداع،
كىػػك مػػني ال َّ ػمؼ َّ

فكؿ محدثة بدعة ،ككؿ بدعة

بللة ،ككؿ

بللة في َّ
النار.

ػردا ،كمجتمْػان الغمػػك
فػػااللتَّزاـ بك ػػطية اإل ػػبلـ فكػ ان
ػر ك ػػمككان كممار ػػة كتطبيقنػػا ،يجنػػب الم ػػمـ فػ ن

بجميػػع مشػػكالو ك،ػػكره كمػػا ينػػت عنػػو مػػف ػػمبيات فكريػػة تقتػػؿ الك ارمػػة اإلن ػػانية،كتكاجده ك،ػػبلحو

مكا،ػػبلحو مكمػػا يْك ػػو مػػف ػػطحية كتشػػتت كانح ػراؼ ،فالتَّح،ػػيف اللكػػرم َّ
النبػػكم يييػػأ الْقميػػة فػػي

النظر كاحتراز ال َّ مبية ال ػتيْاب كاعتمػاد الك ػطية َّ
التَّأمؿ ك َّ
النبكيػة التَّػي كردت بكثػرة فػي األحاديػث

َّ
النبكيػػة تحمػػؿ مْناىػػا عممي ػان فػػي مدلػػة شػػاممة لمنػػاحي الحيػػاة ،مذكػػر بْ ػان منيػػا لػػيس عمػػى ػػبيؿ

الح،ر في عدة م تكيات منيا:
م -المستوى االجتماعي:

ػاف ي ْػؤ ِم ُف ِب ِ
شػ ِي َد أ َْمػ ًار
َع ْف أَِبي ُى َرْي َرةَ َ ،ع ِف ال انبي  قَ َ
ػا﵀ َوا ْل َي ْػوِـ ْاآل ِخ ِػر ،فَػِإ َذا َ
اؿَ « :م ْف َك َ ُ
ػت ِم ْػف ِ
َف ْميتَ َكماـ ِب َخ ْي ٍر أَو لِيس ُك ْت ،واستَوصوا ِبال انس ِ
ػي ٍء ِفػي
اء ،فَِإ اف ا ْل َم ْأ
َع َػو َج َ
ػرَةَ ُخمِقَ ْ
ضػمَ ٍعَ ،وِا اف أ ْ
ْ َْ
َ
َ ْ ْ ُ
َ ْ
شْ
()1
ِ
ِ
ػر» ،
سػاء َخ ْي ًا
س ْػرتَ ُوَ ،وِا ْف تََرْكتَ ُ
يم ُ
َع َالهُ ،إِ ْف َذ َى ْب َ
ػو لَ ْػـ َي َػز ْؿ أ ْ
الضمَ ِع أ ْ
َع َػو َجْ ،
صػوا ِبال ان َ
استَ ْو ُ
ػو َك َ
ػت تُق ُ
مف َّ
كمع ىذا الك كح الذم كرد في الحديث فبل ثرثرة كال إم اؾ عف قكؿ الحؽ حتى َّ
النػككم ذكػر
في شرحو " كمىَّنوي ىي ٍن ىب ًغي لً ٍ ً
ئل ٍن ى ً
ؾ
ىف ىال ىيتى ىكمَّ ىـ ًإ َّال بً ىخ ٍي ور فىأ َّ
ػاح الَّ ًػذم ىال فىائً ىػدةى ًفي ًػو فىيي ٍم ً ػ ي
اف م ٍ
ىما اٍل ىك ىػبل يـ اٍل يم ىب ي
ىع ٍنوي ىم ىخافىةن ًم ىف ٍان ًج ىػرًارًه إًلىػى ىح ىػرواـ م ٍىك ىم ٍك يػركوه" ( ،)2كفػي التَّْامػؿ مػع المػرمة كالتَّػي ىػي الػركف األ ػاس
فػ ػػي المجتمػ ػػع بمػ ػػا يحلػ ػػظ كيانيػ ػػا فػ ػػبل ي ذييػ ػػا ك ػ ػ انر ،كاليتركيػ ػػا عكجػ ػػاء عمػ ػػى حاليػ ػػا ،كمػ ػػا ب ػ ػ ٌػيف
رسوؿ ا﵀  في الحديث ال ابؽ.

ب -المستوى االقتصادى:

ِ
ػاف رسػو ُؿ الما ِػو  يع ُ ِ
اع ِم ْػف َو َج ٍػع
الػوَد ِ
َع ْف سعد بف أبي وقاص  ،قَ َ
ػاـ َحجاػة َ
َُ
ػاؿَ :ك َ َ ُ
ػودني َع َ
ِ
الو َج ِػع َوأََنػا ُذو م ٍ
صػد ُ ِ
ػي
اْ
شتَ اد ِبػي ،فَ ُق ْم ُ
ػت :إِنػي قَ ْػد َبمَػ َ ِبػي ِم َ
ػاؿَ ،والَ َي ِرثُنػي إِاال ْاب َنػ ٌة ،أَفَيَتَ َ
ػف َ
َ
اؽ بثُمُثَ ْ
ِ
تِ :بال ا
َف
ث َوالثمُ ُ
اؿ« :الثمُ ُ
اؿ« :الَ» ثُ اـ قَ َ
ش ْط ِر فَقَ َ
يػر  -إِ ان َ
ػؾ أ ْ
َمالِي قَا َؿ« :الَ» فَ ُق ْم ُ
يػر  -أ َْو َكث ٌ
ث َك ِب ٌ

( )1مخرجو م مـ في ،حيحو ،كتاب الر اع ،باب الك،ية ب َّ
الن اء/1091/2( ،رقـ  ،)1469قاؿ :ح َّدثىىنا ميىبك ىب ٍك ًر
ػاؿ:
ٍب يف مىبًي ىش ٍيىبةى ،ىح َّدثىىنا يح ى ٍي يف ٍب يف ىعمً ٍّي ،ىع ٍف ىزائً ىدةى ،ىع ٍف ىم ٍي ى ىرةى ،ىع ٍف مىبًي ىح ًازوـ ،ىع ٍف مىبًي يى ىرٍي ىرةى َ ،ع ِف ال انبػي  قى ى
«الحديث".
( )2انظر :شرح َّ
النككم عمى م مـ (.)58/10
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ِ
اءَ ،خ ْيٌر
تَ َذ َر َو َرثَتَ َؾ أَ ْغن َي َ
الما ِو إِاال أ ِ
ت ِب َياَ ،حتاى
ُج ْر َ

ػو
ِم ْف أ ْ
ؽ َنفَقَ ًة تَ ْبتَِغي ِب َيا َو ْج َ
اسَ ،وِا ان َؾ لَ ْف تُْن ِف َ
َف تَ َذ َرُى ْـ َعالَ ًة َيتَ َكفافُ َ
وف ال ان َ
ِ ِ
ام َأرَِت َؾ»(،)1
َما تَ ْج َع ُؿ في في ْ

مف َّ
النبكية فػي ىػذا الحػديث َّ
كالك طية َّ
النلقػة فػي ػبيؿ الل كال،ػدقة ال تكػكف إال
النبػكم تكمػف ٌ
في حدكد مال يظمـ المرء نل و كمىمو في دنياه كال في الخرتو .
ت -المستوى األخالقي:
اؿ« :ما َع َ ا
شتَ َياهُ أَ َكمَ ُو َوِااال تََرَك ُو» (. )2
اما قَط ،إِ ِف ا ْ
اب النبي  طَ َع ً
ما ورد َع ْف أَِبي ُى َرْي َرةَ  ،قَ َ َ

فالك طية التَّي يدعك إلييا اإل بلـ ،كالتَّي نحتاجيا فػي ىػذا المقػاـ تْ ٌػد مكقلنػا عقػديا نا نػجا متكازننػا
اإليجابيػة كالتَّب،ػػر بال ػػنف التَّػي مكدعيػػا الل فػي ىػػذا الكػػكف ،كمػا تْػ ٌػد انطبلقػان كاثقػان مػػف
قائمػان عمػػى
ٌ
ػكعية رشػػيدة إلػػى
ر يػػة
ػكعية نافػػذة لمكانػػة اإلن ػػاف الم ػ مف فػػي الكػػكف ،كنظ ػرة مك ػ ٌ
منيجيػػة مك ػ ٌ
ٌ
ػطية تْػد فػي مح،ػمتيا قػدرة عظيمػة فػي التَّػزاـ التَّػكازف ،كاالن ػباط كعػدـ
الكجكد كالحياة ،كىذه الك ٌ
م الشمكلي قػد جْمػت
الجنكح ،كب ال مبية عند التَّْامؿ مع اآلخر .كالك ٌ
طية بيذا المْنى الح ار ٌ
ػبلمية فػػي الزمػػاف خيػػر ممػػة مخرجػػت عمػػى األمػػـ ،كمػػا ٌمنيػػا ت ػػتطيع مف تجْػػؿ مػػف األمػػة
األمػػة اإل ػ ٌ
تمكنيػػا مػػف اإلشػراؼ المتػكازف
ألنيػػا ٌ
ممػػة شػػاىدة عمػػى غيرىػػا مػػف ممػػـ األرض ،ذلػػؾ ٌ
اإل ػػبلمية اليػػكـ ٌ
عمى غيرىا ،فبل تميؿ كال تجكر .

طية عند تلاعمو اإليجابي اللكرم
فردا
كخبل،ة القكؿ ،ال ٌ
بد لمم مـ ن
كمجتمْا مف التَّزاـ الك ٌ
ن
الثقافي كالتَّربكم في خطاب التَّْايش ال ممي مػع اآلخػريف غيػر
االجتماعي كال يا ي كاالقت،ادم ك
ك
ٌ
ٌ

الم مميف.

()1مخرجػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب الجنػػائز ،بػػاب رئػػاء ال انبػػي  ػػْد ابػػف خكلػػة ( /81/2رقػػـ  ،)1295قػػاؿ:
اب ،ع ٍػف ع ً
ً
ػام ًر ٍب ًػف ى ٍػْ ًد ٍب ًػف مىبًػي كقَّ و
ػاؿ:
ىخىب ىرىنػا ىمالًػ ه
ػاص ،ىع ٍػف مىبًي ًػو  ،قى ى
ؼ ،م ٍ
ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ييك ي ى
ؾ ،ىع ًػف ٍاب ًػف شػيى و ى ى
ى
ً
ىكاف رسو ُؿ الما ِو  يْ ي ً
ت ... :كقاؿ رسوؿ ا﵀  " الحديث".
الكىدا ًع ًم ٍف ىك ىج وع ا ٍشتى َّد بًي ،فى يق ٍم ي
ىي
ى َ ُ
كدني ىع ىاـ ىح َّجة ى
( )2مخرجو البخارم في ،ػحيحو ،كتػاب المناقػب ،بػاب ،ػلة َّ
ػي
النبػي /191/4( ،رقػـ  ،)3563قػاؿ :ىح َّػدثىنًي ىعًم ز
ىع ىم ً
ش ،ىع ٍف مىبًي ىح ًازوـ ،ىع ٍف مىبًي يى ىرٍي ىرةى  ،قىا ىؿ :ال انبي  " الحديث" .
الج ٍْ ًد ،م ٍ
ىخىب ىرىنا يش ٍْىبةي ،ىع ًف األ ٍ
ٍب يف ى
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ث الثَ ِاني
لم ْب َح ُ
اَ
المقومات ال انبوية في التاحصيف الفكري
عنػػدما تحقػػؽ ال ز ػػنة َّ
النبكيػػة التَّح،ػػيف اللكػػرم مػػف خػػبلؿ نبػػذىا مم ثغػرة ،يمكػػف مػػف خبلليػػا
إيذاء عقؿ الم مـ مك انحرافو بالتَّشدد كال َّ ْؼ مك حتى التَّطرؼ ،كالمْركؼ َّ
مف الثَّغرات في المناى

تكػػكف فػػي خمػػؿ مػػف م ػػبباتو مك م ا ػػياتو،كالحكـ عمػػى األشػػياء بنػػاء عمػػى محكػػاـ َّ
الش ػريْة تقبيح ػان،
كتح ينان مف مىـ كظائؼ التَّلكير اإلن ػاني ال َّػميـ ،فبكا ػطة ىػذا التَّلكيػر يكػكف حكمػو عمػى األشػياء
بنػاء عميػػو ينػػت الْمػػؿ ،كحيػػث َّ
مف الجػكارح تتػػرجـ اللكػػر إلػػى عمػػؿ ،مػػف ىنػػا كانػػت مىميػػة المقكمػػات

التَّي تك،مت إلييا في اعتماد المني المتكامؿ في فيـ اإل بلـ ،كدكر التَّرغيب كالتَّرىيب فػي تْزيػز
المقكمػػات َّ
النبكيػػة ،مػػع " بيػػاف الحلػػاظ عمػػى ال َّ ػركريات الخمػػس ،كالتَّػي تْتبػػر م ا ػػيات كػػؿ تشػريع
()1
ػكبت مم م ػار فكػػرم منحػرؼ قػػائـ عمػػى
قػائـ فػػي اإل ػبلـ  ،كبػػيف ثناياىػا التَّح،ػػيف اللكػرم ،ك،ػ ي
األنانيػػة مك األى ػكاء َّ
الشخ،ػػية التَّػي تمحػػؽ بػػاللكر ال َّ ػميـ إلػػى الياكيػػة كالخ ػراف الْبثػػي مػػف خػػبلؿ
الْمؿ بالحدكد َّ
كبينيا رسوؿ ا﵀ : 
الشريْة التَّي ممر الل بحانو كتْالى بياَّ ،
كف،ميا ٌ

الم ْطمَب األ اَوؿ :اعتماد المنيج المتكامؿ في فيـ اإلسالـ.
َ

إف الغػ ػػزك اللكػ ػػرم الحػ ػػديث محػ ػػدث انقبلب ػ ػان جػ ػػذريان فػ ػػي حيػ ػػاة الم ػ ػػمميف فػ ػػي مْظػ ػػـ الػ ػػببلد

اإل بلمية ،كابتْد بكثير مػنيـ عػف الليػـ اإل ػبلمي الَّ،ػحيح مبادئػان كمخبلقػان كمْػامبلت ،كم،ػبحت

كثير مف الدكؿ اإل بلمية رىينة ليا ،مف دت عمييا الْقيدة ،كحطمت مظمة األعػراؼ األخبلقيػة فػي

المجتمْات اإل بلمية ،فانطمقت ت رم في مك،اليا كؿ مكبقات الدكؿ ا اإلحتبللية" ،فالغزك اللكػرم
احتبللػػي ييػػدؼ إلػػى تغيي ػػر مح ػكاؿ الم ػػمميف ال يا ػػية ،كالثَّقافي ػػة ،كاالجتماعيػػة ،كاالقت،ػػادية ع ػػف
طريؽ ا تْمار القمكب كالْقكؿ ،كتبديؿ األفكار كالقيـ كالْقائد ،في،بح المغزك فكريان خا ْان بشػكؿ
تػػاـ لقػػادة الغػػزك كجنػػكده" ( ،)2فأخػػذت ىػػذه الػ َّػدكؿ اإلحتبلليػػة ببػػث ػػمكميا اللكريػػة عػػف اإل ػػبلـ مػػف
خػػبلؿ اإلعػػبلـ مكالى ثػػـ تجنيػػد كافػػة م

جمْي ػػات ،مك م

ػػاتيا األمنيػػة عمػػى ربػػط متبػػاع يينا،ػػركف مفكػػارىـ بتشػػكيؿ

الناش ػػئة ،كجي ػػؿ َّ
ػػات ،مك محػ ػزاب ت ػػاىـ ف ػػي ب ػػث ػػمكميا عم ػػى مفك ػػار َّ
الشػ ػباب

المْا،ر ،مف خبلؿ التَّطرؽ إلػى جكانػب مْينػة فػي اإل ػبلـ ،كتػرؾ جكانػب مخػرل تيكمػؿ ملاىيميػا،

كقيمتي ػا ،مك تحريليػػاعف الم ػػار َّ
ال ،ػحيح ال ػكارد فػػي القػػرالف كال ز ػػنة ،لػػذلؾ فػػيف فيػػـ اإل ػػبلـ منيج ػان

( )1انظر :المكافقات لمشاطبي (مقدمة . )5/

( )2انظر :كاقْنا المْا،ر كالغزك اللكرم الجديد، :الح ح يف الرقب (.)84
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متكامبلن كاجب كىك مقكـ م ا ي يجب الْمؿ عمي تْزيزه في الكتػب المدر ػية كالجامْية،كىػذا لػيس
بالْ،ب ا تيْابو عمى الْقمية التَّي تمتاز باللطرة ال َّ ممية كما كرد عف رسوؿ ا﵀  مف خبلؿ:
َّ
ص ُد األوؿ :ال انيي عف الفيـ الجزئي لإلسالـ.
الم ْق َ
َ
لقد حاكؿ معداء اإل بلـ مف يح،ركا اإل بلـ في ممكر الْقيػدة كالْبػادة كاألخػبلؽ فقػط مػع

مػػا مدخمػػكه عمػػى ىػػذه الجكانػػب مػػف نقػػص كانح ػراؼ ،كتػػرؾ الجيػػاد كاألمػػر بػػالمْركؼ ك َّ
النيػػي عػػف
المنكػػر ،كالب ػراءة مػػف الش ػرؾ كمىمػػو كالكلػػر ك ي ػ يػبمو ،كمبْػػدكا عػػف حيػػاة الم ػػمميف شػػمكؿ ىػػذ الػػديف،
كرحمتػػو ،كعدلػػو ،كعالمي ػػتو المل ػػرك ة ،قا ،ػريف َّ
النظػػر فػػي مم ػره نظ ػرات ق،ػػيرة ال ت ػػتجاكز حػػدكد
ال،غػيرة ،جْمكه مْنان يتػلاكت تػلاكتان كا حان مف و
فئة إلى مخرل كمف فيـ إلى الخر ،كىػذا مػا
بػيػئاتػيـ َّ
الر،ػػيف إلػػى الياكيػػة ،فتح،ػػيف اللكػػر ك ػػبلمتو مػػف االنح ػراؼ
ي ػ دم إلػػى إىػػدار اللكػػر اإل ػػبلمي َّ

كالتَّلػريط مك مم ػػمبية ناتجػػة عنػػو تتطمػػب مكالن ػػبلمتو مػػف اإلجتػزاء بػػو قػكالن مك عمػبلن ،كلننظػػر إليػػو
نظػرة تكامميػػة تبػػدم مػػف كػؿ شػ و
ػيئ دعػػا إليػػو مك نيػى عنػػو قػػكؿ الل تْػػالى كقػكؿ رسػػوؿ ا﵀ ،،ػػغيرة

كانػػت مك كبي ػرة ،ليػػذا فػػيف القػػرالف الك ػريـ قػػد اشػػتد فػػي إنكػػار ىػػذا الم ػػمؾ عمػػى بنػػي إ ػرائيؿ ،فقػػاؿ
ِ
ْ َؾًم جزَ اء مـ ي ْػع ُؾ َذفِ َ ِ
ْ ا ْفؽِت ِ
ُقن ُِ َب ْع ِ
ي
َوب َو َت ْؽ ُػ ُر َ
تعالى في خطابيـَ [ :أ َؾت ُْم ِمـ َ
ؽ مأـْؽ ُْؿ إِٓ خأزْ ٌ
ون ُِ َب ْع ٍ َ َ ُ َ ْ َ َ
ون إِ َػ َأ َصدِّ ا ْف َع َذ ِ
ِِف َْ
قن] [البقرة.]85 :
اب َو َمو اهللُ ُِغَوؾِ ٍؾ َظًم َت ْع َؿ ُؾ َ
احل َق ِوة افدم ْك َقو َو َي ْق َم ا ْف ِؼ َق َوم ِي ُي َر مد َ
حب بْض الييكد مف يدخمكا في اإل بلـ بشرط مف يحتلظػكا بػبْض َّ
كلما م َّ
الشػرائع الييكديػة،

مثؿ تحريـ يكـ ال َّ بت ،م ىىبى الر كؿ عمييـ ذلؾ ،إال مف يدخمكا في شرائع اإل بلـ كافة ،وفي ذلػؾ
نزؿ قوؿ ا﵀ تعالى[ :يو َأُّيو اف ِذيـ آمـُقا اد ُخ ُؾقا ِِف افَ ْؾ ِؿ ـَوؾ ًي وٓ تَتبِعقا ُخ ُطق ِ
ات افش ْق َط ِ
ون إِك ُف َفؽ ُْؿ َظدُ ٌّو
َ
ُ
َ
ْ
ِّ
َ َ
َ مَ
أؿ َُ ْق أـ َُف ْؿ ُِأ َأًم َأ ْكأأزَ َل اهللُ َوٓ تَتبِأ ْأع
ُمبِأ ٌ
أغ] [البقػرة ،]208 :كخاطػػب الل ػػبحانو رسػػولو فقػػاؿَ [ :و َأ ِن ْ
اح ُؽأ ْ
أـ َُ ْعأ ِ
احأ َأذ ْر ُه ْؿ َأ ْن َي ْػتِـُأ َ
أْ َمأأو َأ ْكأأزَ َل اهللُ إِ َف ْقأ َ
أؽ] [المائػػدة ،]49 :.فينػػا ييحػػذرالل تْػػالى
أقك َظأ ْ
َأ ْهأ َأق َاء ُه ْؿ َو ْ
رسولو مف غير الم مميف مف ي،رفكه عف بْض محكاـ اإل بلـ ،كىك خطاب لكؿ ىمف يقكـ بػأمر
األمة مف بْده ،كىذا رمز عظيـ لمتَّح،يف اللكػرم القرالنػي لم انبػي  كممتػو ،لػذلؾ مػف فيػـ اإل ػبلـ
أً
بطريقة جزئية يريد منيا عبادة ببل مخػبلؽ ،مك مخبلقػان بػبل تْبػد ،فيػذا قػكؿ الل تْػالىَ [ :و َمأو َخ َؾ ْؼ ُ
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كس إِٓ فِ َق ْع ُبدُ ِ
ِْ
ػاؿ رسػو ُؿ ِ
اْلـ َوا ِ
ا﵀ " :
إ َ
ون] [الذاريات ]56 :كفػي حػديث أَِبػي ُى َرْي َػرةَ  ،قَ َ
ػاؿ :قَ َ َ ُ
إِ انما ب ِعثْ ُ ِ
َخ َال ِ
ؽ"(.)1
صالِ َ ْاأل ْ
َ ُ
ت ألُتَم َـ َ
كمف فيـ اإل بلـ عقيدة كعبادة كمخبلقاي ،كال يريده تشريْان كال نظامان لمحيػاة ،مثػاؿ مػف ييحيػي

اإل بلـ في الم جد فرائض ،كفي الكْبة ح  ،كفي رم اف قرالف ك،ياـ ،لكنػو إذا مػا فكػر فػي حػؿ
ِ
أأى
مشػػاكمو االقت،ػػادية لجػػأ إلػػى الربػػا ،كيأخػػذ الْممانيػػة م ػػيرة حيػػاة ،يمتثػػؿ ممػػر الل إذا قػػاؿ [ـُت َ
افر َُأأو] [البقػرة،]273 :
َظ َؾأ ْقؽ ُُؿ ِّ
افص أ َقو ُم] [ البقػرة ،]183 :كيتكقػػؼ فػػي ممػره [ َو َأ َحأأؾ اهللُ ا ْف َب ْقأ َأع َو َحأأر َم ِّ

( )1م خرجو البخارم في األدب الملرد (/104/1رقـ  ،)273قاؿ :ح َّدثىىنا إً ػم ً
اعي يؿ ٍب يػف مىبًػي ميكٍي و
ػس قىػا ىؿ :ىح َّػدثىنًي ىع ٍب يػد
ى
ٍى
ى
ً
ًو
ً
َّػم ً
ا ٍل ىْ ًز ً
يز ٍب يف يم ىح َّم ود ،ىع ٍف يم ىح َّم ًد ٍب ًػف ىع ٍجػ َّ
اف ،عػف مبػي ىريػرة  عػف
،ػال وح ال َّ
ؤلف ،ىع ًػف ا ٍلقى ٍْقىػا ًع ٍب ًػف ىحكػيـ ،ىع ٍػف مىبػي ى

رسوؿ ا﵀  " :الحديث".
تخريج الحديث:

مخرجو محمد في م نده ،م ػند مبػك ىريػرة (/513/14رقػـ  ،)8952كالطحػاكم فػي شػرح مشػكؿ اآلثػار رقػـ ()4432

كبلىـ مف طريػؽ عبػد الْزيػز بػف محمػد بمثمػو ،كالحػاكـ فػي م ػتدركو (/670/2رقػـ  )4221مخت،ػ انر ،كالبييقػي فػي

ػكب ،كبلىمػػا (عبػػد الْزيػػز ،كيحيػػى) عػػف محمػػد بػػف
اآلداب (/63/1رقػػـ  )153بنحػػكه مػػف طريػػؽ ىعػ ٍػف ىي ٍحىيػػى ٍبػ ًػف مىزيػ ى
عج َّ
ؤلف بو.

نف المدني ال ي ره .
والحكـ عمى اإلسناد :صحي لذاتو؛ كالراكم محمد ابف عج ا

فقػػد كثقػػة ابػػف ػػْد قػػاؿ :كػػاف كثيػػر الحػػديث ،ككثقػػو كابػػف مْػػيف كمحمػػد بػػف حنبػػؿ ك َّ
الن ػػائي كابػػف شػػيبة كالْجمػػي كابػػف
حباف في الثقات كمبك حاتـ ،كقاؿ عنو يحيى القطاف :مْت محمد بف عج َّ
ؤلف يقكؿ :كاف ى ًْيد المقبرم يحدث ىعػف
مىبًيػ ًػو ،ىعػػف مىبًػػي يى ىرٍيػرة فػػاختمط عمػػي فجْمتيػػا كميػػا ىعػػف مبػػي يى ىرٍيػرة .قػػاؿ ابػػف حبػػاف كقػػد ػػمع ى ػ ًػْيد المقبػػرل مػػف مبػػي

يى ىرٍيرة ،ك مع ىعف مبيػو ،ىعػف مبػي يى ىرٍيػرة فممػا اخػتمط عمػى ابػف عجػ َّ
ؤلف ،ػحيلتو كلػـ يميػز بينيمػا اخػتمط فييػا كجْميػا
كميا ىعػف مبػي يى ىرٍيػرة كلػيس ىػذا ممػا يػكىى ا َّ
ألف ال،ػحيلة كميػا فػي نل ػيا ،ػحيحة فمػا قػاؿ ابػف عجػ َّ
ألن ػاف بػو َّ
ؤلف
عف ى ًْيد ىعف مبيو ،ىعف مبي يى ىرٍيرة فذاؾ ممػا حمػؿ عنػو قػديما قبػؿ اخػتبلط ،ػحيلتو عميػو ،كمػا قػاؿ عػف ى ًػْيد ىعػف
مبي يى ىرٍيرة فبْ يا مت،ؿ ،حيح كبْ يا منقطع ،فبل يجب االحتجاج إال بما يركم الثقات المتقنكف عنو ،قاؿ ابػف
حجػػر، :ػػدكؽ إال منػػو اخػػتمط عميػػو محايػػث مبػػك ىريػرة التَّقريػػب ،ىكقىػػاؿ الػػذىبي فػػي "الميػزاف " :إمػػاـ ،ػػدكؽ مشػػيكر،
قمت،ثقة اختمط عمى مبك ىريرة مف طريؽ ْيد المقبرم،كركايتو في ىذا اإل ناد مف طريؽ الخر.
انظر :طبقات ابف ْد(،)305/7ركاية الػدكرم(،)195/3التَّػاريخ الكبيػر( ،)196/1الثقػات لمْجمػي(،)410/1الجػرح

كالتَّْديؿ( ،)49/8ميزاف االعتداؿ( ،)644/3تيذيب الكماؿ (.)18496( ،)108/26
يح ىعمىى ىش ٍر ًط يم ٍ ًموـ ىكلى ٍـ يي ىخر ىجاهي" في الم تدرؾ( ،،)670/2قاؿ األلبػاني :إ ػناد ح ػف،
ك كقاؿ الحاكـ " :ىح ًد ه
ً ،ح ه
يث ى
في م مة األحاديث ال،حيحة (/112/1رقـ  ،)45قػاؿ األرنػ كط، :ػحيح ،كىػذا إ ػناد قػكم،في تْميقػو عمػى م ػند
محمد(.)8952
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ػػؾ َال
كيتركػػكف المجػػكء إلػػى تحكػػيـ كاألخػػذ بػػأكامر رسػػوؿ ا﵀  كمػػا قػػاؿ الل تْػػاؿ فػػييـ[ :فَ َػػال َو َرب َ
وف حتاى يحكم َ ِ
ِ
ش َج َر َب ْي َن ُي ْـ][ َّ
الن اء.]65 :
يما َ
وؾ ف َ
ُي ْؤم ُن َ َ ُ َ ُ

كالحقيقة مف تْاليـ اإل بلـ كمحكامو في الْقيدة ك َّ
الشريْة كاألخبلؽ كالْبادات كالمْامبلت ال

مككنػة
ت تي مي يكميا إال إذا كانػت يمتكاممػة ،فػيف بْ ػيا الزـ لػبْض ،كىػي مشػبو بك،ػلة طبيػة كاممػة َّ
مػػف غػػذاء متكامػػؿ ،كدكاء متنػػكعً ،
كح ٍميػػة كامتنػػاع مػػف بْػػض األشػػياء ،كممار ػػة لػػبْض التَّمرينػػات،
حقؽ ىذه الك،لة ىدفيا ،ال َّ
بد مف تنليذىا جميْان.
فمكي تي ي

النتيجة كميا ،كلك فيمنا قػكؿ أَِبػي س ِػع ٍ
فيف تىٍرؾ جزء منيا قد ي ثر في َّ
َّ
يد ال ُخ ْػد ِري َ ،ع ِػف
َ
ِ
ٌّ ِ ا ِ
ِ
اث
سػ َنا َنتَ َحػد ُ
ال انبػي  قَػ َ
ػاؿ« :إِ ايػػا ُك ْـ َو ُ
ػي َم َجال ُ
الجمُػ َ
ػوس َعمَػػى الط ُرقَػػات» ،فَقَػػالُواَ :مػػا لَ َنػػا ُبػػد ،إن َمػػا ىػ َ
ِ
ِ
ِا
ِ
ػؽ َحقا َيػػا» ،قَػػالُواَ :و َمػػا َحػػؽ الطا ِري ػ ِ
ػاؿ:
ؽ قَػ َ
ييػػا ،قَػ َ
َعطُوا الطا ِريػ َ
س ،فَ ػي ْ
ف َ
الم َجػػال َ
ػاؿ« :فَ ػإ َذا أ ََب ْيػػتُ ْـ إال َ
()1
ِ
« َغض البص ِر ،و َكؼ األَ َذى ،ورد ال ا ِ
الم ْن َك ِر».
َ َ َ
ََ
سالَـَ ،وأ َْمٌر ِبا ْل َم ْع ُروؼَ ،وَن ْي ٌي َع ِف ُ
كم ػػع ك ػػكح ى ػػذا الح ػػديث كم ػػا في ػػو م ػػف مكام ػػر نبكي ػػة ت ػػدعك إل ػػى ركع ػػة األخ ػػبلؽ كاآلداب
لكعيػػت مذىاننػػا منػػو ال يْقػػؿ لػ و
ػديف يػػدعك إلػػى االىتمػػاـ بػػدداب الطَّريػػؽ مف ىيتػػرؾ االىتمػػاـ بػػالْقكؿ
كاالن ػانية ال َّػمحة ،كلػػف يػ ذم بػأم ممػػر كػاف مم ىخٍمػ و
ؽ ىخمىقىػو الل عػز كجػؿ ،إذف فيػػك ًديػف تكػػاممي،
م في يرقيو كمثاليَّتًو ككمالو.
كىك مني الل تْالى الذم لف ي،ؿ إليو عق هؿ ب ىش ًر ٌّ
كالليـ ال،حيح َّ
الشامؿ َّ
النقي كما جاء بػو رسػوؿ ا﵀  بْيػدان عػف مم اجتػزاء مك انحػراؼ

مك خطػػأ حتػػى إذا دعكنػػا غيرنػػا ليػػذا الػػديف يجػػب مف نػػدعكىـ إلػػي ىػػذا الليػػـ ال،ػػحيح ثػػـ إف اليػػدؼ

المنشكد ىك التَّمكيف ليػذا الػديف فػي األرض ،كتبميغػو َّ
لمنػاس كافَّػة ،فمػف البػدييي مف يمكػف لػو بػالليـ

الرسوؿ  ،ككما مراده الل دكف اجتزاء مك انحراؼ مك خطأ ،فقد قػاؿ تعػالى:
َّ
ال،حيح الذم جاء بو ا
قً َفؽ ُُؿ ْ ِ
اإ ْش ََل َم ِديـًو] [المائدة.]3 :
ً َظ َؾ ْقؽ ُْؿ كِ ْع َؿتِل َو َر ِض ُ
ً َفؽ ُْؿ ِديـَؽ ُْؿ َو َأْتْ َ ْؿ ُ
[ا ْف َق ْق َم َأـ َْؿ ْؾ ُ
ػؽ ال تقػكـ عدالػة مبػدان ،كال حرٌيػة ،كال م ػاكاة ،فيػذا كمٌػو يقيمػو شػرع الل
كبغير ىػذا الػديف الح ٌ
كحدة مترابطة ،ال يقبؿ التَّجزئة ،كال يجكز مخذ بْ يا مكاىماؿ بْ يا ،فيف الذم شرعيا كاحد ،كىك

الل تْالى الذم ممر بطاعتو فييا ،كحذر مف تركيا مك ترؾ بْ يا.

ال ،ػػْ ىد ً
كر كالجميػ ً ً
ً ً
الجميػ ً
ات،
ػكس فييى ػػا ،ىك ي
ػاب مى ٍفنىي ػػة الػ ػ زد ً ى ي
( )1مخرج ػػو البخ ػػارم ف ػػي  ،ػػحيحو ،كت ػػاب اآلداب ،ىب ػ ي
ػكس ىعمى ػػى ز ي
طً
اء
ص ٍب يف ىم ٍي ى ىرةى ،ىع ٍف ىزٍي ًد ٍب ًف مى ٍ مى ىـ ،ىع ٍف ىع ى
(/132/3رقـ  ،)2465قاؿ :ىح َّدثىىنا يم ىْا يذ ٍب يف فى ى الىةى ،ىح َّدثىىنا ميىبك يع ىم ىر ىح ٍل ي
الخ ٍد ًرم  ،ىع ًف ال انبي  قىا ىؿ« :الحديث".
ٍب ًف ىي ى وار ،ىع ٍف مىبًي ى ًْ ويد ي
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ص ُد الثاني :ال انيي عف الفيـ الحرفي لإلسالـ.
الم ْق َ
َ

البنية ال َّ ميمة ىك الليـ الَّ،ػحيح المبنػي عمػى األركػاف ،كال َّػدعائـ
مف داللة ال َّ بلمة الْقمية ك ي
ال،حيحة ،دكف مكاربة مك جيؿ مك تحكير لمن،كص بْمد ،كمحاكلة فر يا ،فكثيركف مف يليمكف
َّ
اإل بلـ عمػى مشػكاؿ ،فينػاؾ مقػكاـ يْتمػدكف ػطحية األقػكاؿ دكف تْمػؽ لمك،ػكؿ إلػى المْنػى الػذم

يريده الل بحانو كتْالى مك رسوؿ ا﵀  ،فيككف فيما طحيان مق،ده اال تْانة برداء ديني لتبرير

مخطاء يدعكنيا ،فيقْكف في المبس حيث تبدك َّ
الن،ػكص ،ككمػا لػك كانػت متْار ػة يػنقض بْ ػيا
مف م مكف َّ
النص كمحتكاه ىك نتاج ما ك،منا عنو خبلؿ مرحمة زمنية محػددة ،كبيػذا
بْ ان ،فترل ٌ
تح،ػػر ىػػذا الليػػـ نل ػػيا فػػي زمػػف كمكػػاف مْينػػيف كالمْ ػػمة الكبػػرل مف الحرفيػػة فػػي فيػػـ اإل ػػبلـ

تكمف في عممية الح،ر التَّي تكقؼ كؿ مشػكاؿ الليػـ كالتَّأكيػؿ ،كال تػدرؾ منيػا بكا ػطة ىػذا الح،ػر

تيلي ػػـ كتيػ ػأكؿ بطريق ػػة غي ػػر المباشػ ػرة ك ػػيقة ج ػػدان فق ػػط تنح ،ػػر بْبلق ػػة ال ػ َّػنص بزمان ػػو كمكان ػػو ،مك
بشخ،ػيات المحظػػات األكلػى لمتمقػػي ،فتكظػػؼ َّ
الن،ػكص نحػػك مفػؽ يغمػػؽ كػػؿ عمميػة فكريػػة تلاعميػة،
ِ
اب
كلك تأممنا حديثان نبكيان عمى رمييـ ،مثممػا قالػو عبػد ا﵀ بػف مسػعود  عػف رسػوؿ ا﵀ « :س َػب ُ
الم ِِ
وؽَ ،وِقتَالُ ُو ُك ْفٌر» (.)1
س ٌ
ُْ
سمـ فُ ُ
فيننػػا لػػك اكتلينػػا بحرفيػػة :قكلػػو" :كفػػر" ل ،ػرنا إلػػى نتيجػػة فحكاىػػا مف الم ػػمـ المقاتػػؿ ألخيػػو
الم مـ قد كقع في م تنقع الكلر ،مع مف المق،كد ليس ذلؾ بؿ المراد الكلر األ،غر الػذم ال ينػأل
أأون ِمأأأـ ا ُْدأ ْ ِ ِ
ِ
غ ا ْؿ َت َت ُؾأأأقا] [ ػػكرة
أأممـ َ
بػػاللرد عػػف دائ ػرة الممػػة ،كيْػػزز ىػػذا الليػػـ القرالنػػيَ [ :وإِن َضوئ َػ َتأ ِ َ
الحجرات ،]9 :فينا م قط عمييـ ك،ؼ اإليماف رغـ ىذه الخ،كمة التَّي ك،لت بالقتاؿ.
ك كء الليـ الحرفي لئل بلـ قد ي،ؿ بيـ إلى حد التَّحريػؼ الجػائر لكػبلـ الل تْػالى ،ككػبلـ

رسولو  ،مكاخراجو عف المراد بو تمامان.

بدلكا كبلـ الل تْالى ،كحرفكا
كىك الذم منكره القرالف الكريـ عمى مىؿ الكتاب مف قبؿ ،حيف ٌ
اض ِ
قن ا ْفؽَؾِؿ ظـ مق ِ
ِ ِ
أع ِف] [ َّ
الن ػاء،]46 :
َي ِّر ُؾ َ
َ َ ْ ََ
الكمـ عف مكا ْو كما قاؿ ا﵀ تعػالى [م َـ افذ َ
يـ َهو ُدوا ُ َ
فمػػيس الم ػراد بتح ػريليـ المػػذمكـ التَّحريػػؼ الملظػػي فقػػط ،بحػػذؼ عبػػارة مك تبػػديميا بػػأخرل ،بػػؿ يشػػمؿ

( )1مخرجو البخارم فػي ،ػحيحو ،كتػاب اإليمػاف ،بػاب خػكؼ المػ مف مػف مف يحػبط عممػو كىػك ال يشػْر/19/1( ،
ًو
رقـ،)48قاؿ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍرىع ىرةى ،قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا يش ٍْىبةي ،ىع ٍف يزىب ٍي ود ،قىا ىؿ :ى َّ
ػاؿ :ىح َّػدثىنًي
الم ٍرًجىئ ًػة ،فىقى ى
الت مىىبػا ىكائػؿ ىع ٍػف ي
ىع ٍب يد المَّ ًو  م َّ
ىف ال انبي  قىا ىؿ« :الحديث ".
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افَـي افـبقيي وأَّرهو ظذ ؾؽر ادَؾؿ ادعوَ
جموٓت ومؼقموت افتحصغ افػؽري ِف م

مجاالت ومػومات

التَّحريؼ المْنكم ،بمي الكبلـ عف مق،ػكده ،كتل ػيره بمػا ال يػراد منػو بحػاؿ ،كقػد يل ػر ب ػد المػراد
منو (.)1

كقد كردت الحرفية في األللاظ القرالنية تحمؿ مْنى اإلن اف الذم يْبد الل تْالى عمى حرؼ مم مف
وس مـ يعبدُ اهللَ ظ َذ حر ٍ
ِ
ِ َؾنِ ْن َأ َصو َُ ُف َخ ْ ٌر ا ْض َؿ َلن ُِ ِف
يْبده عمى شؾ كما في قوؿ ا﵀ تعالىَ [ :وم َـ افـ ِ َ َ ْ ُ
َ َ ْ

ِ ِ ِ
ِ
أؽ ُه َأق ُْ
رأ افأدم ْك َقو َو ْأ ِخ َأر َة َذفِ َ
أغ] [الح ػ  ،]11 :قػػاؿ
ر ُ
أان ا ُْدبِ ُ
َوإِ ْن َأ َصأو َُ ْت ُف ؾ ْتـَأ ٌي اك َؼ َؾ َ
اْل ْ َ
أى َظ َأذ َو ْجفأف َخ َ
البغكم " :مكثر المل ريف قالكا :عمى شؾ" ( ،)2كقاؿ الطَّبرم" :كقيؿ عمى حػرؼ مم عمػى كجػو كاحػد
كىك مف يْبده عمى ال راء دكف ال راء" (.)3

كال تْارض بيف القكليف ألف َّ
الشاؾ ال يمبث مف ينتكس فػي ال َّػراء ،كعمػى ىػذا فمػف مراد مف ال

يككف ممف عنتيـ اآلية الكريمة ،كمف ينأل بنل و عف عبادة الل تْالى عمى حرؼ فمي مف إيمانا مم ه

اليقيف ببل مدنى شؾ ،كليكطف نل و عمى مف يْبد الل تْالى في ال َّ راء كال َّ راء.

كقد كرد في عيد الَّ،ػحابة مػف مخػذ بحرفيػة اإل ػبلـ كشػرعو  عنػدما مخػذكا ب ػطحية األقػكاؿ
ػاب َر ُج ًػال ُج ْػر ٌح ِفػي
َص َ
فأخطأكا كقد دعا عمييـ ر كؿ الل  كقد مخبرنا عف ابف عباس  قاؿ :أ َ
ِ ِ ِ
ِ
س ِ
س ِ
ػاؿ:
سػو َؿ الما ِػو  فَقَ َ
ػات ،فََبمَػ َ َذلِ َ
س َػؿ فَ َم َ
وؿ الما ِو  ،ثُػ اـ ْ
ػؾ َر ُ
ػاؿ فَا ْغتَ َ
احػتَمَ َـ فَػيُم َر ِباال ْغت َ
َع ْيد َر ُ
()4
ِ
اؿ» .)5
اء ا ْل ِعي
الس َؤ َ
«قَتَمُوهُ قَتَمَ ُي ُـ الما ُو أَلَ ْـ َي ُك ْف شفَ ُ
فػػيف التَّحريػػؼ فػػي اإل ػػبلـ كش ػريْتو ال تػ ً
ػأت مػػف مىػػؿ الْمػػـ كاالجتيػػاد ،مكانمػػا تػػأتي دائم ػان مػػف

ال ػ زدخبلء عمػػى فقػػو َّ
الش ػريْة ،المتطلمػػيف عمػػى عمكميػػا األ،ػػيمة ،الػػذيف لػػـ تت ػكافر فػػييـ مدنػػى شػػركط
االجتيػػاد ،كال يْػػرؼ محػػدىـ مػػا يجػػكز االجتيػػاد فيػػو كمػػا ال يجػػكز ،كربمػػا ال يح ػػف مف يقػػيـ ل ػػانو
بقراءة ،لحة مف كتاب الل تْالى ،مك مف ،حيح حديث رسوؿ ا﵀ . 

( )1انظر :االجتياد في َّ
الشريْة اإل بلمية ،لمقر اكم ()93

( )2انظر :مْالـ التَّنزيؿ في تل ير القرالف لمبغكم.)323/3( ،
( )3انظر :جامع البياف في تأكيؿ القرالف لمطبرم.)575/18( ،
ً
الْػػي :الجيػػؿ .كقىػ ٍػد عيًػ ً
ً
ػي بً ًٍ
اإل ٍد ىغػ ًاـ ىكالتَّ ٍشػ ًػد ًيدً :مثٍػػؿ ىعيًػػي ،انظػػرَّ :
النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث
كعػ َّ
ػي بًػػو ىي ٍْىيػػا عٌيػان .ى
ى
( ٌ )4ى ٍ ى ى ى
البف األثير (.)334/3
( )5بؽ تخريجو (.)75
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ضروريات الخمس لتعزيز التاحصيف الفكري.
ب الثا ِاني :مقومات التارغيب وبياف ال ا
الم ْطمَ ُ
َ

كقػػد اعتبػػر َّ
يف ،كالػ َّػنلس ،كالْقػػؿ ،ك َّ
الن ػػؿ ،كالمػػاؿ"،
الش ػاطبي مف " ال ػػركريات الخمػػس "الػػد ي
التَّػي ىػػي م ػػس الْم ػراف المرعيػػة فػػي كػػؿ ممػػة ،كالتَّػي لكالىػػا لػػـ تجػػر م،ػػالح الػػدنيا عمػػى ا ػػتقامة،
كللاتػػت َّ
النجػػاة فػػي اآلخ ػرة "

()1

ليػػذا مرل َّ
مف الحلػػاظ عمييػػا ىػػك تح،ػػيف للكػػر الم ػػمـ كبنػػاء الْقميػػة

ال ػػميمة الم ػػتقيمة لػػذا ػػأبيف بْػػض مػػا كجػػدت فيػػو ارتبػػاط الح،ػػانة اللكريػػة مػػع
بالتَّرغيب مف خبلؿ:

ػػركريات الػػديف

ص ُد األوؿ :االىتماـ ال انبوي بضرورة الديف في التاحصيف الفكري.
الم ْق َ
َ

كلقد ظيرت مْالـ التَّرغيب َّ
ابتداء مف تر يخ الْقيدة
النبكية في تحقيؽ الح،انة اللكرية الدينية
ن
الربانيػػة ال َّ ػميمة َّ
الداعيػػة إلػػى كحدانيػػة الل ،كعػػدـ الش ػرؾ بػػو كاإليمػػاف القػػاطع بالغيبيػػات التَّػي مخبرنػػا
َّ
ػارًاز لِم ان ِ
اف َي ْو ًمػا َب ِ
ػاؿَ :يػا
بأىميػا أَِبو ُى َرْي َرةَ  :أ ا
ػاس ،إِ ْذ أَتَػاهُ َر ُجػ ٌؿ َي ْم ِشػي ،فَقَ َ
س َ
وؿ الماو َ ك َ
َف َر ُ
ِ
ِ ِِ
ِ
اؿِ « :
وؿ الما ِو َما ِ
سػمِ ِوَ ،ولِقَ ِائ ِػوَ ،وتُ ْػؤ ِم َف
اف قَ َ
س َ
اف أ ْ
يم ُ
يم ُ
َف تُ ْػؤ ِم َف ِبالماػو َو َمالَ ئ َكتػوَ ،و ُكتُِبػوَ ،وُر ُ
َر ُ
اإل َ
اإل َ
ِبا ْلبعػ ِػث ِ
اآلخػ ِػر» ( ،)2كىػػذه مػػف م ا ػػيات الح،ػػانة اللكريػػة الدينيػػة لػػذا ػػنجد الحػػرص َّ
النبػػكم عم ػى
َْ
إبراز قيمة الديف ك ركرة في التَّح،يف اللكرم ظيرت مف عدة ممكر ،مىميا:
م -توضي المشتبو في الديف:
عند الكقكع في الخطأ عند قراءة القرالف الكػريـ مك فػي ال زػنة َّ
النبكيػة مكالملػاىيـ اال ػبلمية قػد

عامػا ،كيكػكف المق،ػكد مػا ىػك مخػص مػف
ػى ن
يمتبس عمى الم مـ ممر ما ،مك قد ىيليـ مف الكػبلـ مْن ن
ذلؾ ،كقد يليـ منو مْنى الخر غير المراد منو ،كىذا ما يجْؿ اللكر يذىب بْيدان عف المراد الديني،

ال،حابة رضي ا﵀ عنيـ في ذلؾ ،كلكنيـ كانكا ي ألكف ،كي تل ركف ككاف رسػوؿ ا﵀ 
كقد كقع َّ
ِ
ِ
شػ َة رضػي ا﵀ عنيػػا قَا ا
ػب َيػ ْػوَـ
لػت :قَ َ
يك ػح ليػـ ،فمػف حػديث َع ِائ َ
سػو ُؿ ا﵀ َ « :م ْػف ُحوس َ
ػاؿ َر ُ
ا ْل ِقي ِ
ى ِح ََو ًُو َي َِ ًرا] [االنشقاؽ]8 :؟
اؿ ا﵀ُ َع از َو َج اؿَ [ :ؾ ََ ْق َ
وش ُ
ِ َُ
س قَ ْد قَ َ
َي َ
ب» فَ ُق ْم ُ
امةُ ،عذ َ
ت :أَلَ ْي َ
ََ
()3
ش ا ْل ِحساب يػوـ ا ْل ِقي ِ
اؾ ا ْل ِحساب ،إِ انما َذ ِ
اؿ :لَ ْيس َذ ِ
ت
فَقَ َ
ضَ ،م ْف ُنوِق َ
ب"  .فتى ىم َّػ ىك ٍ
اؾ ا ْل َع ْر ُ
امػة ُعػذ َ
َ
َ َ ََْ َ َ
َ ُ َ

( )1انظر :المكافقات لمشاطبي ()60

( )2مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب اإليماف ،باب اؿ جبريؿ عميو ال بلـ ال انبػي  عػف اإليمػاف (/19/1رقػـ
ً ً
َّ ً ً
َّ
َّ
ػي ،ىعػ ٍػف مىبًػػي يزٍرىع ػةى ،ىعػ ٍػف مىبًػػي
ػاف التٍَّي ًمػ ز
يـ ،م ٍ
ىخىب ىرىنػػا ميىبػػك ىحَّيػ ى
 ،)50قػػاؿ :ىحػػدثىىنا يم ى ػػد هد ،قىػػا ىؿ :ىحػػدثىىنا إ ٍ ػ ىػماعي يؿ ٍبػ يػف إ ٍبػ ىػراى ى
يى ىرٍي ىرةى ،قىا ىؿ عف ال انبي  " :الحديث ".
( )3مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب الْمـ ،باب مف مع شيئا فمـ يليمػو ف ارجػع فيػو حتػى يليمػو/132/1( ،رقػـ
ىخبرىنػا ىن ً
ػافعي ٍب يػف يع ىم ىػر ،قىػا ىؿ :ىح َّػدثىنًي ٍاب يػف مىبًػي يممىٍي ىكػةى ،م َّ
ىف ىعائً ىشػةى ،ىزٍك ىج
 ،)103قاؿ :ىح َّػدثىىنا ى ًػْ ي
يد ٍب يػف مىبًػي ىم ٍػرىي ىـ ،قىػا ىؿ :م ٍ ى ى
ت ًف ً
َّ
يو ىحتَّى تى ٍْ ًرفىوي ،ىكم َّ
ىف ال انبي  قىا ىؿ " :الحديث"
اج ىْ ٍ
النبي  :ىك ىان ٍ
ت الى تى ٍ ىمعي ىش ٍينئا الى تى ٍْ ًرفيوي ،إً َّال ىر ى

119

الغَصْلُ الثَّالث

افَـي افـبقيي وأَّرهو ظذ ؾؽر ادَؾؿ ادعوَ
جموٓت ومؼقموت افتحصغ افػؽري ِف م

مجاالت ومػومات

ً
ً
ً
بً ى ً
ً ً ً ً
ػاب
ممنػػا ىعائً ىشػةي
ػاك يؿ اٍل ىقميػ ىػؿ ىكاٍل ىكثيػ ىػر ،فبػػيف ليػػا ال انبػػي  م َّف اٍلح ى ػ ى
ظػػاى ًر لى ٍلػػظ اٍلح ى ػػاب ألَّىنػػوي ىيتىىنػ ى
ً
اٍلمػ ٍذ يك ً
ؼ ًمَّن ػةى المَّػ ًػو تْػػالى ىعمى ٍيػ ًػو ًفػػي
ىع ىمػػا يؿ اٍل يمػ ٍ ًم ًف ىعمى ٍيػ ًػو ىحتَّػػى ىي ٍْػ ًػر ى
ضمٍ
كر فػػي ٍاآل ىيػػة إًَّن ىمػػا يىػ ىػك م ٍ
ىف تي ٍْػ ىػر ى
ى ى
ً ()1
ً
ً
ً
ى تٍ ًرىىا ىعمى ٍيو في ال زد ٍن ىيا ىكًفي ىع ٍل ًكًه ىع ٍنيىا في ٍاآلخ ى ًرة .

ِ
ػت[ :افأأذ َ
ككػػذلؾ مػػا كرد فػػي حػػديث َع ْبػ ِػد الماػ ِػو بػػف مسػػعود  قَػ َ
ػاؿ :لَ امػػا َن َزلَػ ْ
يـ َآمـُأأقا َو َم ْ
ػوؿ ِ
سػ ِ
ػح ِ
شػ ا
ا﵀ َ ،وقَػػالُوا :أَي َنػػا َال َي ْظمِػ ُػـ
ؽ َذلِػ َ
َي ْؾبِ َُأأقا إِ َيًم َُُأ ْؿ ُِ ُظ ْؾأ ٍؿ] [األنْػػاـَ ]82 :
َصػ َ
ػؾ َعمَػػى أ ْ
اب َر ُ
ِ
ػاف ِال ْب ِن ِػوَ [ :يأو ُُـَأل َٓ
ػوف ،إِ ان َمػا ُى َػو َك َمػا قَ َ
س ُو فَقَ َ
ػاؿ لُ ْق َم ُ
س ُى َػو َك َمػا تَظُن َ
سػو ُؿ ا﵀  " :لَ ْػي َ
اؿ َر ُ
َن ْف َ
ِ
تْ ِ
قؿ] [لقماف.)2( ]13 :
افؼ َك َف ُظ ْؾ ٌؿ َظظ ٌ
ُؼ ْك ُِوهللِ إِن ِّ ْ
كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة ،لكف قد يككف الخطأ ب بب تق،ير في َّ
النظػر كالتَّأمػؿ ،كمْرفػة مػا

ػض َّ
النػاس يكػكف فػي نل ػو مْنػى مػف المْػاني ،مك
يجب مْرفتو ،مك ب بب ىكل في ال َّػنلس فػيف بْ ى
ػيئا مػػف االعتقػػاد ،ثػػـ يطمػػب م ػا يػػدؿ عميػػو مػػف القػػرالف مك ال ز ػػنة ،فػػيليـ منيمػػا عمػػى غيػػر
يْتقػػد شػ ن

المق،كد منيا لتكافؽ ما في نل و كاعتقاده ،كالكاجب عمى الم مـ مف يكػكف ىمػو طمػب مْرفػة مػراد
ال ،ػحيح " يمػػده
الل تْػػالى كمق،ػػكده ،كال يكػػكف ىمػػو البحػػث عمػػا يكافػػؽ مػػا فػػي نل ػػو فػػيف الليػػـ َّ

ح ػػف الق،ػػد ،كتحػػرم الحػػؽ ،كتى ٍق ػكل الػ َّػرب فػػي ال ػر كالْبلنيػػة ،كيقطػػع مادتػػو اتبػػاع اليػػكل ،مكايثػػار
()3
ِِ
ِ
اآليػ َةُ [ :ه َق
سو ُؿ الماو َ ىذه َ
الدنيا ،كطمب محمدة الخمؽ ،كترؾ التَّقكل"  ،وعف عائشة« تَالَ َر ُ
ِ
اف ِذي َأ ْكزَ َل ظ َؾق َ ِ
يـ ِِف ُؿ ُؾ ِ
ُمؽ ًََم ٌت ُهـ ُأ مم افؽِت ِ
أقِبِ ْؿ زَ ْيأغٌ
أوِب ٌ
َوبِ ،مـْ ُف آ َي ٌ
وت ُ ْ
وتَ ،ؾ َلمأو افأذ َ
ؽ افؽت َ
َوبَ ،و ُأ َخ ُر ُمت ََش ِ َ
َ ْ
قن ِِف ِ
افػ ْتـ َِي ،واُتِغَوء ت َْل ِويؾِ ِف ،ومو يع َؾؿ ت َْل ِوي َؾف إِٓ اهللُ ،وافر ِ
قن مو ت ََشوُف ِمـْف اُتِغَوء ِ
قن َآمـأو
افع ْؾ ِؿ َي ُؼق ُف َ
اشخُ َ
َ
ُ
ََ َْ ُ
َؾ َقتبِ ُع َ َ
َ ْ َ
ََ ُ ْ َ

ُِ ِف ـ ٌُّؾ ِم ْـ ِظـ ِْد َر ُِّـَو َو َمو َيذـ ُر إِٓ ُأو ُفق إَ ْف َب ِ
وب] آؿ عمراف ،]7 :قَ ا
سو ُؿ الما ِو « :فَِإ َذا َأر َْي ِت
الت :قَ َ
اؿ َر ُ
ِِ ِ
وف ما تَ َ ِ
وىـ»(.)4
اح َذ ُر ُ
الاِذ َ
س امى الما ُو فَ ْ
ش َاب َو م ْن ُو فَيُولَئؾ الاذي َف َ
يف َيتاِب ُع َ َ
( )1انظر :فتح البارم البف حجر ()2049/11
( )2مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب اإليماف ،باب ما جاء فػي المتػأكليف/26/9( ،رقػـ ،)6937قػاؿ :ىح َّػدثىىنا ىع ٍب يػد
ً
ً َّ ً
الخطَّ ً
المَّ ًو ا ٍب يف م ٍ مىمةى ،ىع ٍف مالً وؾ ،ىع ًف ٍاب ًف ًشي و
يْػةى :م َّ
ػاب  ىخ ىػرىج إًلىػى
ىف يع ىم ىػر ٍب ىػف ى
اب ،ىع ٍف ىع ٍبد المو ٍب ًف ىعػام ًر ٍب ًػف ىربً ى
ى
ى
ى ى
ِ
و
ً
ا
َّ
َّ
ً
ً
ً
َّ
َّ
ػاؿ:
ػ
ق

ػو
ػ
م
ال
ؿ
ػو
ػ
س
ر
ىف
م
:

ؼ
ػك
ػ
ع
ػف
ػ
ب
ف
م
ح
ػر
ػ
ل
ا
ػد
ػ
ب
ع
ه
ر
ب
ىخ
أ
ػ
ف
،
ٍـ
أ
ػ
الش
ب
ػع
ػ
ق
ك
ػاء
ػ
ب
الك
ىف
م
ػو
ػ
غ
م
ب
،
غ
ػر
ػ
ب
ػاء
ػ
ج
َّ
ى ى
َ ُ َ
الش ػأًٍـ ،ىفمى َّمػػا ى ى ى ٍ ى ى ى ى ي
ى ٍ ىى ي ى ٍ ي ٍ ى ٍ ي ى ٍ
ىى ى ى ى ى
«الحديث " .

( )3انظر :إعبلـ المكقْيف البف القيـ ()87/1

( )4مخرج ػػو البخ ػػارم ف ػػي  ،ػػحيحو ،كت ػػاب تل ػػير الي ػػات الق ػػرالف ،ب ػػاب ِ
َأأأًم ٌت] [الؿ عمػ ػراف،]7 :
[مـْأأأ ُف آ َي ٌ
أأأوت ُ ْ
ُمؽ َ
ى ي
ً ً
َّ ً
َّ
َّ
م ،ىعػ ًػف ٍابػ ًػف مىبًػػي يممىٍي ىكػةى ،ىعػ ًػف
يـ التَّ ٍ ػػتى ًر ز
(/33/6رقػػـ  ،)4547قػػاؿ :ىحػػدثىىنا ىع ٍبػ يػد المػػو ٍبػ يػف ىم ٍ ػمى ىمةى ،ىحػػدثىىنا ىي ًزيػ يػد ٍبػ يػف إ ٍبػ ىػراى ى
القىا ً ًـ ٍب ًف يم ىح َّم ود ،ىع ٍف ىعائً ىشةى ،قى َّ
الت :عف رسوؿ ا﵀  " :الحديث" .
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افَـي افـبقيي وأَّرهو ظذ ؾؽر ادَؾؿ ادعوَ
جموٓت ومؼقموت افتحصغ افػؽري ِف م

مجاالت ومػومات

ب -نبذ التاطرؼ والغمو.
كقػػد كرد الغمػػك بالم،ػػطمح َّ
الشػرعي فػػي القػػرالف كال ز ػػنة ،ممػػا الػ َّػدارج بػػيف الْامػػة فيػػك التَّطػػرؼ

الذم درج في اآلكنة األخيرة عمى ك ائؿ اإلعبلـ كغيرىػا ،حيػث يقػكؿ الػدكتكر يوسػؼ القرضػاوي:

الن،ػػكص اإل ػػبلمية تػػدعكا إلػػى االعتػػداؿ ،كتيحػػذر مػػف التَّطػػرؼ الػػذم ييْبػػر عنػػو فػػي ل ػػاف ا َّ
" َّ
لش ػرع
بْدة مللاظ منيا :الغمك كالتَّنطع كالتَّشدد ،كقد اعتبر مف الغمك كالتَّطرؼ م،ػؿ الػببلء كرمس اللتنػة ،ثػـ

يأتي ا تخداـ الْنؼ كالشدة كالق كة كمف ذلؾ اإلرىاب كاإلرعاب كتخكيؼ َّ
الناس( ،)1كىذا مخاللان لما
النص القرالني [ :ي َوأُّيو اف ِذيـ آمـُقا َٓ ُ َُترمقا َضقب ِ
ممر الل بحانو بو كشرعو ،فقد كرد في َّ
أوت َمأو َأ َحأؾ
ِّ َ
ِّ ُ
َ َ
َ مَ
ِ
ِ
يـ] [المائدة.]87 :
ى ا ُْد ْعتَد َ
اهللُ َفؽ ُْؿ َو َٓ َت ْعتَدُ وا إِن اهللَ َٓ َُي م
كبيذا يت ح لنا مف ىذه َّ
الدعكة تبيح التَّمتع بالطَّيبات ،كمقاكمة الغمك ،كمف مجؿ ذلػؾ قػاكـ

ال انبي  كؿ تجاه ينزع إلى الغمك في التَّديف ،كمنكر عمى مف بالغ مف م،حابو رضي ا﵀ عنيـ في
الركحيػػة
التَّْبػػد كالتَّقشػػؼ ،مبالغػػة تخرجػػو عػػف حػػد االعتػػداؿ الػػذم جػػاء بػػو اإل ػػبلـ ،ككازف بػػو بػػيف ز

كالمادية ،ككفؽ بل مو بيف الديف كالػ زدنيا ،كبػيف حػظ ال َّػنلس مػف الحيػاة كحػؽ ال َّػرب فػي الْبػادة ،التَّػي

يخمؽ ليا اإلن اف ،فقد قاؿ ابف مسعود  قاؿ رسوؿ ا﵀ " :ىمؾ المتانطعوف " قاليا ثالثاً.

()2

قػػػاؿ ال انػػػووي :ى ػػـ "المتنطْ ػػكف المتْمق ػػكف الغ ػػالكف المج ػػاكزكف الح ػػدكد ف ػػي مقػ ػكاليـ كمفْ ػػاليـ،كمرل

التَّْمؽ كالمبالغة في األعماؿ الدينية كترؾ الرفؽ شيئا منيا".

()3

وقاؿ الخطابي" :المتنطع المتْمؽ في َّ
الشيء المتكمؼ لمبحث عنو عمى مذاىب مىؿ الكػبلـ

الػ َّػداخميف فيمػػا ال يْنػػييـ ،الخائ ػػيف فيمػػا ال تبمغػػو عقػػكليـ ،كال يلْػػؿ ذلػػؾ محػػد إال عجػػز كانقطػػع
فيغمب".

()4

طرؼ ،فيف التَّكليػر كم ػبابو كم،ػكؿ التَّْامػؿ مػع
تنكعت مظاىر الغمك كالتَّ ٌ
كميما تكاثرت مك ٌ
غير الم مميف تْتبر ىي المظير البارز الذم ييمتلت إليو فػي مكثػر مػكاطف التَّطػرؼ مك الغمػك الػذم

( )1انظر :فقو الك طية اإل بلمية كالتَّجديد ،لمقر اكم (.)69

( )2مخرجو م مـ في ،حيحو ،كتاب الْمـ ،باب ىمؾ المتنطْكف (/2055/4رقـ  ،)2670قاؿ :ىح َّدثىىنا ميىبك ىب ٍك ًػر ٍب يػف
ًو
ً و
ؽ ٍب ًػف ىحبًي و
ط ٍمػ ً
اف ٍب ًػف ىعتًيػ و
ػب،
ؽ ،ىعػ ٍف ى
ص ٍب يف غىياث ،ىكىي ٍحىيى ٍب يف ى ْيد ،ىع ًف ٍاب ًف يج ىػرٍي و  ،ىع ٍػف ي ػمىٍي ىم ى
مىبًي ىش ٍيىبةى ،ىح َّدثىىنا ىح ٍل ي
اؿ رسو ُؿ ِ
ً
ىحىن ً
ؼ ٍب ًف قىٍي و
ا﵀ « :الحديث".
ىع ًف ٍاأل ٍ
س ،ىع ٍف ىع ٍبد الل ،قىا ىؿ :قى ى َ ُ
( )3انظر :المنياج شرح ،حيح م مـ (.)220/16
( )4انظر :التَّكحيد كقرة عيكف ،لْبد الرحمف التَّميمي (.)108/1
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ال،ػحيح لملكػػر
تحيػاه بْػػض التَّنظيمػػات مك األحػزاب الم ػممة المْا،ػرة ،كىػػذا ػػبب فػي عػػدـ الليػػـ َّ

َّ
النبكم كالتَّأثر بأقكاؿ مىؿ الكلر كالْممانية اليدامة.

ص ُد الثّاني :اىتماـ ال انبوي بضرورة ال انفس في التاحصيف الفكري.
الم ْق َ
َ

النبي  عمى اإلىتماـ ب َّ
حث َّ
س ْبف َمالِ ٍؾ،
النلس مكاعطائيا حقيا ،كما جاء في حديث أََن َ
يقُو ُؿ :جاء ثَالَ ثَ ُة رْى ٍط إِلَى بي ِ
ُخ ِب ُروا َكيَان ُي ْـ
وت أ َْزَو ِ
وف َع ْف ِع َبا َد ِة ال انبي َ ،فمَ اما أ ْ
سيَلُ َ
ُُ
َ
اج ال انبي َ ،ي ْ
َ َ
َ
ِ
ِ ا
َح ُد ُى ْـ :أَ اما
اـ ِم ْف َذ ْن ِب ِو َو َما تَيَ اخ َر ،قَ َ
تَقَال َ
اؿ أ َ
وىا ،فَقَالُواَ :وأ َْي َف َن ْح ُف م َف النبي  قَ ْد ُغف َر لَ ُو َما تَقَد َ
اىر والَ أُف ِ
اء فَػالَ
اؿ َ
اؿ َ
ْط ُرَ ،وقَ َ
ُصمي الماْي َؿ أ ََب ًداَ ،وقَ َ
آخ ُر :أََنا أ ْ
س َ
َعتَ ِز ُؿ ال ان َ
وـ الد ْ َ َ
آخ ُر :أََنا أ ُ
أََنا فَِإني أ َ
َص ُ
شػا ُك ْـ
َما َوالما ِػو إِنػي َأل ْ
سو ُؿ الما ِو  إِلَ ْي ِي ْـ ،فَقَ َ
َخ َ
اؿ« :أَ ْنتُ ُـ الاِذ َ
اء َر ُ
أَتََزاو ُج أ ََب ًدا ،فَ َج َ
يف ُق ْمتُ ْـ َك َذا َو َك َذا ،أ َ
ْطػر ،وأُصػمي وأَرقُ ُػد ،وأَتَ َػزاوج ال انسػاء ،فَم ْػف رِغػب ع ْػف ِ
ِ
ِ
ِِ
س
سػ انتي َفمَ ْػي َ
ُ َ َ َ َ َ َ ُ
َ
لماو َوأَتْقَا ُك ْـ لَ ُو ،لَكني أ ُ
وـ َوأُف ُ َ َ َ ْ
َص ُ
ِمني» (،)1
كىػػذه مػػف األحاديػػث َّ
النبكيػػة التَّػي عػػززت مػػف إشػػباع حاجػػة اللػػرد الم ػػمـ مػػف مأكػػؿ كممػػبس

كمشرب كنػكـ ،كدح ػت مم عثػرة ترمػي بػ َّ
النلس إلػى الياكيػة ،بالتَّػالي تحلػظ نل ػيا بنل ػيا ،كتجْػؿ
حد القا،ريف إلذالليا

كيكرميا بْدة ممكر منيا:

ْيؼ ،لذا نجد الحػرص َّ
النبػكم تح،ػيف اللكػر لم ػبلمة بمػا يحلػظ ال َّػنلس

م -تزكية ال انفس المسممة.

كالتَّزكية ليػا عػدة مْػاف منيػا التَّطييػر ،تقػكؿ :زكػى األرض تزكيػة ،مم طيرىػا مػف َّ
النجا ػة

كغيرىا ،كاإل،بلح :تقكؿ زكى َّ
الشػيئ يْنػي م،ػمحو ( ،)2كقػد كردت التَّزكيػة فػي كػبلـ الل عػز كجػؿ
بأف اللىالح مف َّ
وهو] [الشمس.]9 :
زكى نل و ،فقاؿ الل تْالىَ [ :ؿدْ َأ ْؾ َؾ َِف َم ْـ زَ ـ َ

مم ت،ػػمحيا كتنقييػػا كتطيرىػػا ،فالتَّزكيػػة شػػاممة لكػػؿ ىػػذه المْػػاني ،ليػػذا كػػاف َّ
النبػػي  دائػػـ
ا﵀  يقُو ُؿ " :الميػ اـ ِ
اف رسو ُؿ ِ
آت
الدعاء،كما مخبرنا َزْي ِد ْب ِف أ َْرقَ َـ  ،قَ َ
َ
ُ
اؿَ :ال أَقُو ُؿ لَ ُك ْـ إِاال َك َما َك َ َ ُ
ت َولِي َيا َو َم ْوَال َىا" ( ،)3فتزكية َّ
النلس مف مزايا االىتمػاـ
ت َخ ْي ُر َم ْف َزاك َ
َن ْف ِسي تَ ْق َو َ
اىا ،أَ ْن َ
اىاَ ،و َزك َيا أَ ْن َ
النكاح ،باب التَّرغيب في َّ
( )1مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب َّ
يد ٍب يف
النكاح/2/7( ،رقـ  ،)5063قاؿ :ىح َّدثىىنا ى ًْ ي
َّ
و
ً
ً
و
ىخىب ىرىنػػا يح ىم ٍيػ يػد ٍبػ يػف مىبًػػي يح ىم ٍيػػد الط ًكي ػ يؿ ،مَّىنػػوي ى ػػم ىع مىىنػ ىس ٍبػ ىػف ىمالػػؾ  ،ىيقيػػك يؿ ،قػػاؿ
ىخىب ىرىنػػا يم ىح َّمػ يػد ٍبػ يػف ىج ٍْلىػ وػر ،م ٍ
مىبًػػي ىمػ ٍػرىي ىـ ،م ٍ
رسوؿ ا﵀ " الحديث".
( )2انظر :ل اف الْرب مادة زكى (.)358/13
َّ
( )3مخرجو م مـ في ،حيحو ،كتاب الدعاء ،باب التْػكذ مػف شػر مػا عمػؿ كمػف شػر مػا لػـ يْمػؿ/2088/4( ،رقػـ
اىيـ ،كمح َّمػ يػد ٍبػػف ع ٍبػ ًػد ً
ً
الل ٍبػ ًػف ين ىم ٍيػ وػر  -ىكالمَّ ٍل ػظي ًال ٍبػ ًػف
ػح ي
ي ى
اؽ ٍبػ يػف إً ٍبػ ىػر ى ى ي ى
 ،)42722قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ميىبػػك ىب ٍكػ ًػر ٍبػ يػف مىبًػػي ىشػ ٍػيىبةى ،ى مكًا ٍ ػ ى
ا،ػوػـ ،عػػف ع ٍبػ ًػد ً
اف :حػ َّػدثىىنا  -مىبػػك مْ ًاكيػةى ،عػ ٍػف ع ً
الل ٍبػ ًػف ا ٍل ىحػ ً
ػار ًث ،ىك ىعػ ٍػف مىبًػػي
ىخىب ىرىنػػا ىكقىػ ى
اؽ :م ٍ
ػح ي
ىٍ ى
ي يى ى ى ى
اؿ ٍاآل ىخػ ىػر ً ى
ين ىم ٍيػ وػر ،قىػػا ىؿ إً ٍ ػ ى
ِ
ً
عثٍماف َّ ً
َّ
اف ىيقيك يؿ « :الحديث"
سو ُؿ ا﵀  ىيقيك يؿ :ىك ى
الن ٍيدم ،ىع ٍف ىزٍيد ٍب ًف م ٍىرقى ىـ ،قىا ىؿ :ىال مىقيك يؿ لى يك ٍـ إًال ىك ىما ىك ى
ي ى ى
اف َر ُ
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النبكم في حلظ َّ
َّ
النلس بتح،يف اللكر ،كقػد ا ػتخدـ رسػوؿ ا﵀  كػؿ الطػرؽ لمك،ػكؿ إلػى تْػديؿ
م ػػار اللك ػػر إل ػػى ال َّ ػ ػبلمة ،كالتَّح ،ػػيف بي ،ػػبلح ك ػػؿ ش ػػي ي ػػمك بػ ػ َّ
النلس كيرتق ػػى بي ػػا إل ػػى الخي ػػر

ال ،ػحابة التَّػي تحمػػؿ مْنػػى ال َّ ػْؼ،
ال ،ػبلح حتػػى منػػو  قػػاـ بتغييػػر بْػػض م ػػماء َّ
كالجمػػاؿ ك َّ
ك َّ
الشكائب كالل ػاد إلػى الخيريػة كالجمػاؿ ،كقػد كرد مػف حػديث زينػب ،كػاف اسػميا ِبػ ارة فغياػره رسػوؿ

ا﵀ إلى زينب وقاؿ "تزكي نفسيا "(.)1

ب -تنشئة ال انفس عمى اإلصالح والعمارة .
كالتَّنشئة بمْنى الزيادة كالتَّربية ،كىي مف :ربا كشب كارتلع.

()2

كحينما تتْكد ىذه َّ
النلس في تربيتيا عمى ا تغبلؿ ما حكليا إلى الَّ،ػبلح كاإل،ػبلح التَّػي

ؽ الل عز كجؿ اإلن اف إال لتحقيقيا عمى األرض ،فيف ىذا اإل،بلح عمى األرض كبيف بنػى
ما ىخمى ى
البشر يككف المكجو األكؿ با تمرار نحك اللكر ال َّ ميـ كالح،يف ،كىػذا مػا نجػده فػي َّ
النبػكة الكريمػة

فق ػػد حر ،ػػت عم ػػى تنش ػػئة ال ػ َّػنلس ،كتْكي ػػدييا عم ػػى الخي ػػر ،كاإل ،ػػبلح با ػػتمرار ،حيػػػث قػػػاؿ أ َُبػػػو
()3
ػػػي ًئا أَ ْنتَ ِفػػػػع ِبػ ِ
ػػػي ِ
اعػ ِ
ط ِريػػػػ ِ
ؽ
ػػػف َ
ػػػو ،قَػ َ
ا﵀ َعم ْم ِنػػػػي َ
ػػػتَ :يػػػػا َن ِبػ ا
ػػػز ِؿ ْاألَ َذىَ ،عػ ْ
ػػػرَزةَُ : ق ْمػ ُ
ػػػاؿْ « :
شػ ْ
ُ
َبػ ْ
يف»(.)4
سمِ ِم َ
ا ْل ُم ْ
كى ػػي مقكل ػػة تك ػػح لنػ ػا مف مج ػػاالت اإل ،ػػبلح ال ح ػػدكد لي ػػا ،كبالتَّػ ػالي ت ػػمف ا ػػتم اررية

تح،يف اللكر لئلن اف الم مـ في المجتمع الم مـ ،كمقدرتو عمى نبذ َّ
الشكائب اللكرية.

( )1مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب اآلداب ،بػػاب ا ػػتحباب تغييػػر اال ػػـ القبػػيح إلػػى ح ػػف كتغييػػر ا ػػـ ب ػرة إلػػى

زينب ك جكيربة كنحكىا/1687/2( ،رقـ ،)2141قاؿ :ىح َّدثىىنا ميىبك ىب ٍك ًر ٍب يف مىبًي ىش ٍيىبةى ،ىك يم ىح َّم يػد ٍب يػف ا ٍل يمثىَّنػى ،ىك يم ىح َّم يػد ٍب يػف
طػ ً
ىب َّشػ و
ث ىعػ ٍػف مىبًػػي
ػار ،قىػػاليكا :ىحػ َّدثىىنا يم ىح َّمػ يػد ٍبػ يػف ىج ٍْلىػ وػر ،ىحػ َّػدثىىنا يشػ ٍػْىبةي ،ىعػ ٍػف ىع ى
ت مىىبػػا ىرًافػ وع ،يي ىحػػد ي
كنػةى ،ى ػ ًػم ٍْ ي
ػاء ٍبػ ًػف مىبًػػي ىم ٍي يم ى
ىرٍيرةى ،ح كح َّدثىنا عب ٍي يد ً
ط ً
الل ٍبف مْ و
كنػةى ،ىع ٍػف مىبًػي ىرًاف وػع ،ىع ٍػف مىبًػي
ػاذ ،ىح َّػدثىىنا مىبًػي ،ىح َّػدثىىنا يش ٍػْىبةي ،ىع ٍػف ىع ى
ػاء ٍب ًػف مىبًػي ىم ٍي يم ى
ى ى ى يى
ي يى
يى ى
يى ىرٍي ىرةى  ،قاؿ رسوؿ ا﵀ " :الحديث".
( )2ينظر ل اف الْرب مادة نشأ (.)170/1

( )3أ َُبو َب ْرَزةَ :ال،حابي ن مة بف عبيد مبك برزة األ ممي ،احب ال انبي  ،كركل عف ال انبي  ،كػاف مػف ػاكني
المدينة ثـ الب،رة كغ از خ ار اف كقاؿ الخطيب شػيد مػع عمػي فقاتػؿ الخػكارج بػ َّ
النيركاف كغػ از بْػد ذلػؾ خ ار ػاف فمػات
بيا ،تكفي ب نة مربع كبو جزـ البخارم في التَّاريخ األك ط في ف،ؿ مف مات ما بيف ال تيف إلى ال بْيف كمما ي يد

ذلؾ مف ،حيح البخارم منو شيد قتاؿ الخكارج باألىكاز [.انظر [م د الغابة ،)305/5 :اإل،ابة (] )341/6
( )4مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب البركال،ػػمة كاآلداب ،بػػاب فى ٍ ػ ًػؿ إً ىازلىػ ًػة ٍاألى ىذل عػ ًػف َّ
الط ًري ػ ً
ؽ/2021/4( ،رقػػـ
ى
ى ي
ًو
ً
ٍ ،ػم ىْةى ،ىح َّػدثىنًي ميىبػك ا ٍل ىػك ًازًع ،ىح َّػدثىنًي ميىبػك
 ،)2618قاؿ :ىح َّدثىني يزىى ٍي ير ٍب يف ىح ٍر وب ،ىح َّدثىىنا ىي ٍحىيى ٍب يػف ى ػْيد ،ىع ٍػف مىىب ى
ػاف ٍب ًػف ى
برىزةى ،قىا ىؿ :يق ٍمت :يا نبً َّي ً
الل ىعم ٍمنًي ىش ٍينئا م ٍىنتىًلعي بً ًو ،قىا ىؿ ال انبي  " :الحديث"
ي ى ى
ىٍ
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ص ُد الثّالث :االىتماـ ال انبوي بضرورة العقؿ في تحصيف الفكر.
الم ْق َ
َ

كقػػد ارعػػت ال ز ػػنة َّ
النبكيػػة االىتمػػاـ بالْقػػؿ بمػػا ي ػمف ػػبلمة اللكػػر ،كتح،ػػينو عمػػى نحػػك

خاص مف خبلؿ:

م -ال ادعوة ال انبوية إلى إيجابية التافكير:

كك ػػؿ م ػػا كرد ع ػػف رسػػػوؿ ا﵀  ي ػػدعك إل ػػى اإليجابي ػػة ،فػ ػالتَّلكير اإليج ػػابي دع ػػكة لمتل ػػا ؿ

كالتَّلكير الح ف ،الذم يْكد بالم مـ كمجتمْو بالخير كمو ،فمف حديث أبي ىريرة  عػف رسػوؿ
يث الػ ان ْف ِ
يػؼ ال ا
طِ
ش ْػي ًئا
ش ْػي َ
ثَ :ح ِػد ُ
ا﵀  قاؿ " :الر ْؤَيا ثَالَ ٌ
افَ ،وُب ْ
ػف الما ِػو ،فَ َم ْػف َأرَى َ
سَ ،وتَ ْخ ِو ُ
ش َػرى ِم َ
()1
ص ُو عمَى أ ٍ
صؿ"..
َ
َي ْك َرُى ُو فَالَ َيقُ ا َ
َحد َوْل َيقُ ْـ َف ْم ُي َ
فيػػذه الػ َّػدعكة َّ
النبكيػػة  ،ػريحة حتػػى فػػي األحػػبلـ بتح،ػػيف فك ػره مػػف مم تلكيػػر ػػيئ ،كمبػػاح

بالر يػػا الح ػػنة ،كتظيػػر ىػػذه اإليجابيػة الكا ػػحة مي ػان فػػي التَّبشػػير بػػالخير كمػػا
لئلن ػاف مف ييحػػدث ز
ِ
قاؿ أنس  عف رسوؿ ا﵀  ويع ِجب ِني الفَػيْ ُؿ ال ا ِ
سػ َن ُة " ( ،)2ككػؿ ىػذا التَّلكيػر
صػال ُ  :ال َكم َمػ ُة َ
َُْ ُ
الح َ
ي دم إلى التَّح،يف كال َّ بلمة اللكرية.
ب -ال ادعوة ال انبوية إلى التافكير ال اناقد ال التابريري المذموـ:

فػػالتلكير َّ
ػائـ عمػػى حجػ منطقيػػة ،مبتغاىػػا الك،ػػكؿ إلػػى
الناقػػد نشػػاط تػػأممي عقمػػي ىػػادؼ ،قػ ه
محك ػػاـ  ،ػػادقة ،كف ػػؽ ػ ػكابط كمْ ػػايير مقبكل ػػة لػ ػييم ٌكف الم ػػرء م ػػف تق ػػكيـ اإلدراؾ ك َّ
النت ػػائ كي ،ػػمح

التَّلكيػػر باإليجابيػػة إلػػى التَّح،ػػيف ،كال َّ ػبلمة الحقيقيػػة قبػػؿ األعمػػاؿ ،ظيػػر مْنػػاه التَّطبيقػػي فػػي قػػوؿ
أبي حامد الغزالي " :كلـ مزؿ في عنلكاف شبابي منذ مرىقػت إلػى اآلف مقػتحـ لجػة ىػذا البحػر الْميػؽ
كمخكض غمرتو خكض الج كر ،ال خكض الجباف الحذكر ،كمتكغؿ في كؿ ظممة ،كمتيجـ عمى كؿ

مشكمة ،كمقتحـ كؿ كرطة ،كمتلحص عف عقيدة كؿ فرقة ،كا تكشؼ م رار مػذىب كػؿ طائلػة ألميػز

الناقػػد ييقػ ٌػكـ اإلدراؾ ك َّ
بػػيف محػػؽ كمبطػػؿ ،كمت ػػنف كمبػػدع"( ،)3ف ػالتَّلكير َّ
النتػػائ  ،كي،ػػمح التَّلكي ػػر
كاألعماؿ ،ك نجد َّ
الدعكة اإلليية في عمقيا المغكم فػي القػرالف الكػريـ مشػارت إلػى م،ػطمح التَّلكيػر
ِ
ِ
ِ
َّ
أؿ َر ِّ َِب ] [يك ػؼ،]53 :
وفَأقء إِٓ َمأو َرح َ
أور ٌة ُِ م
ىء َك ْػِس إِن افـ ْػ َس َٕم َ
الناقد فػي قولو تعالىَ [ :و َمو ُأ َُ ِّر ُ

( )1مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب التَّْبير ،باب القيد في المنػاـ /37/9( ،رقػـ ،.)7017قػاؿ :ىح َّػدثىىنا
ً
ت ىع ٍكفنا ،ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ً ً
سػو ُؿ
،بَّا وح ،ىح َّدثىىنا يم ٍْتى ًمهر ،ى ًم ٍْ ي
ير ى
يف ،مَّىنوي ى م ىع مىىبا يى ىرٍي ىرةى  ،ىيقيػك يؿ :قىػا ىؿ َر ُ
ٍب يف ى
«الحديث" .
 ،يؿ الثَّاني ،المبحث األكؿ ،المطمب الثالث (.)29
( )2بؽ تخريجو في اللى ٍ
( )3انظر :المنقذ مف ال َّ بلؿ (.)109/1
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ذلؾ األ مكب مف التَّلكير الذم يحمؿ ،احبو الم ئكلية في جميع ما ي،يبو مػف مشػكبلت كنػكازؿ،
اؿ َن ِبي ِ
شج َع ْب ِد ا ْلقَ ْي ِ
صمَتَ ْي ِف ُي ِحب ُي َمػا
ففي حديث ابف عباس  قاؿَ :وقَ َ
س " :إِ اف ِف َ
ا﵀ ِ ألَ َ
يؾ لَ َخ ْ
ا﵀ُ :ا ْل ِح ْم ُـ َو ْاألَ َناةُ " ( )1كف ر ال انووي ذلؾ بقولو" :الحمـ بالْقؿ ،كاألناة بالتَّثبت كترؾ الْجمة"(. )2
النبكيػة فػي تْزيػز مظػاىر مخبلقيػة مي ػان تنشػط التَّلكيػر َّ
ككانت ال َّػدعكة َّ
الناقػد ،كمػا كرد عػف
سػ ِػم َع»( ،)3ككػػاف َّ
النيػػي
َف ُي َحػػد َ
أبػػي ىريػػرة  قػػاؿ رسػػوؿ ا﵀ َ « :كفَػػى ِبػػا ْل َم ْرِء َكػ ِػذ ًبا أ ْ
ث ِب ُكػػؿ َمػػا َ
الْظيـ عف التَّلكير التَّبريرم المذمكـ الذم حذر منو ال انبي  كنمط مبي يشجع عمى مدح َّ
الذات
ِ
َعمَ ُػـ
سػمَ َم َة  :قَ َ
ب ِب ْن ُ
سػ ُك ْـ ،ا﵀ُ أ ْ
مكثر مف البلزـ ،فْف َزْي َن ُ
سػو ُؿ ا﵀ َ« :ال تَُزكػوا أَ ْنفُ َ
ػاؿ َر ُ
ت أَِبػي َ
َى ِؿ ا ْل ِبر ِم ْن ُك ْـ» ( ،)4كما ي كد عمى مف اإلن اف م ئكؿ عف معمالو ،كمحا ب عمييا ،ممػا يشػجْو
ِبي ْ
يقدـ عمى عممو فمف حديث أبي ىريرة  عف عالمات السػاعة قػاؿ عػف
عمى التَّلكير بركية فيما ي
سا إِيما ُن َيا لَـ تَ ُك ْف آم َن ْت ِم ْف قَ ْب ُؿ ،أ َْو َك َ ِ ِ
يم ِان َيا َخ ْي ًار" (.)5
ْ
س َب ْت في إ َ
َ
رسوؿ ا﵀  " الَ َي ْنفَعُ َن ْف ً َ
ت -االىتماـ بواقعية التافكير العقمي:

إف اللكػػر الػػذم ينبنػػي عمػػى الخيػػاؿ أو عمػػى غيػػر الكاقْيػػة لؤلجػػدر ب،ػػاحبو مف يمقػػي بنل ػػو

َّ
المخاطبػة بمػػا يتنا ػػب
إلػى التيمكػػة لػذا نجػػد مف القػػرالف الكػريـ عنػػدما نػػزؿ خاطػب م،ػػحاب الْقػػكؿ ي
اْلق َؾ وا ْفبِغ ََول و َْ ِ ِ
قن] [ َّ
قهو َو ِزيـَ ًي َو َ ْ
النحػؿ:
َي ُؾ ُؼ َمو َٓ َت ْع َؾ ُؿ َ
س َـ ُب َ
َ
تلكيرىا فنجد قوؿ ا﵀ تعالىَ [ :و َْ ْ َ
احلؿ َر ف َ ْ
 ]8مكرد الل تْالى ليـ ما كاف مْركفان في عيدىـ مف منكاع الركػكب الخيػؿ كالبغػاؿ كالحميػر ،كقػاؿ
كيخمػػؽ مػػاال تْممػػكف ،كلػػك مخبػػرىـ فػػي زمػػانيـ منػػو ػػتككف ال ػػيارة كالطػػائرة كالحافمػػة كالقطػػار كىػػذه

( )1مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب اإليمػػاف ،بػػاب األمػػر باإليمػػاف بػػالل كر ػػكلو (/48/1رقػػـ  ،)17قػػاؿ :ىحػ َّػدثىنًي
ً
ىخبرنًػػي مىبًػي قىػ ى ً
ً
و
يْػػا :ىح َّػدثىىنا قيػ َّػرةي ٍبػ يػف
 ،يػر ٍبػ يػف ىعمًػ ٍّ
يعىب ٍي يػد الل ٍبػ يػف يم ىْػػاذ ،ىح َّػدثىىنا مىبًػػي ،ح ى
كحػ َّػدثىىنا ىن ٍ
ػاال ىجم ن
ػي ا ٍل ىج ٍي ى ػم زي ،قىػػا ىؿ :م ٍ ى ى
ىش ىع ٍب ًد ا ٍلقىٍي ً
ىخالً ود ،ىع ٍف مىبًي ىج ٍم ىرةى ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
س  قاؿ  " :الحديث"
ىش م ى
َّاس  ،ىع ًف ال انبي  قاؿ لً ٍؤل ى
( )2انظر :المنياج شرح ،حيح م مـ بف الحجاج (.)189/1

الني ًػي ع ًػف ا ٍلح ًػد ً
يث بً يكػؿ ىمػا ى ًػم ىع/11/1( ،رقػـ  ،)5قػاؿ:
ى
ػاب َّ ٍ ى
( )3مخرجو م مـ فػي ،ػحيحو ،كتػاب مقدمػة م ػمـ ،ىب ي
ػاؿ عمػر ٍبػف ا ٍل ىخ َّ
ىخبرىنا يى ىش ٍيـ ،ع ٍف مىٍيماف التٍَّي ًمي ،ع ٍف مىبًي عثٍمػاف َّ ً
ط ً
ػاب 
ى
الن ٍيػدم ،قىػا ىؿ :قى ى ي ى ي ي
ي ى ى
ه ى ي ى ى
ىح َّدثىىنا ىي ٍحىيى ٍب يف ىي ٍحىيى ،م ٍ ى ى
ىع ٍنوي :قاؿ رسوؿ ا﵀ « :الحديث" .

( )4مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب الْمػػـ ،بػػاب ا ػػتحباب تغييػػر اال ػػـ القبػػيح إلػػى /1687/3( ،..رقػػـ )2142
قاؿ :ح َّدثىنًي إً ح ي ً ً
و
ػاال :ىح َّػدثىىنا ا ٍل ىكلًي يػد
امةى ،قى ى
يـ ،م ٍ
ىخىب ىرىنا ًعي ى ى ٍب يف يي ي
ٍى
ى
كن ىس ،ح ىك ىح َّدثىىنا ميىبك يك ىرٍيػب ،ىح َّػدثىىنا ميىبػك مي ى ػ ى
اؽ ٍب يف إ ٍب ىراى ى
ً
ير ،ح َّدثىنًي مح َّم يد ٍبف عم ًرك ٍب ًف ع ى و
ً
ت ميـ ى مى ىمةى ،قى َّ
الت :قاؿ رسوؿ ا﵀ " الحديث" .
ب بًٍن ي
طاء ،ىح َّدثىتٍني ىزٍيىن ي
ى
يى
ٍب يف ىكث و ى
ي ىٍ
الي ىمػ ً
( )5مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب ،بػػاب خػػركج َّ
ىخىب ىرىنػػا
ػاف ،م ٍ
النػار/59/9( ،رقػػـ ،)7121قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ميىبػػك ى
الر ٍح ىم ًف ،ىع ٍف مىبًي يى ىرٍي ىرةى  :م َّ
سو َؿ الما ِو  ،قىا ىؿ ..." :الحديث" .
ب ،ىح َّدثىىنا ميىبك الزىن ًاد ،ىع ٍف ىع ٍب ًد َّ
يش ىْ ٍي ه
ىف َر ُ
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افَـي افـبقيي وأَّرهو ظذ ؾؽر ادَؾؿ ادعوَ
جموٓت ومؼقموت افتحصغ افػؽري ِف م

مجاالت ومػومات

الم ميات ،كاألنكاع الحديثة َّ
لكذبكا القرالف ،كلكف الل عزكجؿ َّ
حدثيـ بما تطيؽ بو عقكليـ مف كاقْية
حيػػاتيـ ،ككػػذلؾ نجػػد مف رسػػوؿ ا﵀  عنػػدما كػػاف ييحػػدث م،ػػحابو فػػي شػكاىد كثيػرة عمػػى ت،ػػكيب
مفكػػارىـ نحػػك الكاقْيػػة عنػػدما م،ػػبغ عمػػى منيجػػو التَّنػػكع فػػي المْمكمػػات التَّ ػي يحػػدث بيػػا كم ارعػػاة

الم تكيات ،فكاف يجيب ،حابتو ح ب فيميـ ،كمما يدلؿ عمى ذلؾ:
ػوؿ الماػ ِػو ِ 
ػاؿ:
مػػا ورد مػػف حػػديث أَِب ػي ُى َرْيػ َػرةَ  ،أ ا
ْض ػ ُؿ فَقَػ َ
سػ َ
الع َمػ ِػؿ أَف َ
سػػئ َؿ :أَي َ
ُ
َف َر ُ
الجي ُ ِ
ِ
سػ ِب ِ
ِ
ػج
ػاؿَ « :ح ٌّ
يػؿ :ثُػ اـ َمػا َذا قَ َ
يؿ الما ِػو» ِق َ
يؿ :ثُ اـ َما َذا قَ َ
سولِ ِو»ِ .ق َ
يم ٌ
اؿَ ِ « :
ػاد فػي َ
اف ِبالماو َو َر ُ
«إ َ
ور»(.)1
َم ْب ُر ٌ

كنلػس ال زػ اؿ ي ػئؿ رسػوؿ ا﵀  كيجيػب اإلجابػات المختملػة التَّػي تنا ػب كاقْيػة تلكيػر
سػ ا
صػالَةُ َعمَػى
ػاؿ« :ال ا
َحػب إِلَػى الما ِػو قَ َ
األشخاص ،فْف َع ْب ِد الما ِو ،قَ َ
الع َم ِػؿ أ َ
الت ال انبػي  :أَي َ
ػاؿَ :
الجي ُ ِ
سػ ِب ِ
ػاؿ:
ػاؿ :ثُػ اـ أ ٌّ
اؿ :ثُ اـ أ ٌّ
يؿ الما ِػو» قَ َ
َي قَ َ
الوالِ َػد ْي ِف» قَ َ
َي قَ َ
َوق ِْت َيا» ،قَ َ
ػاؿَ ِ « :
ػاد فػي َ
ػاؿ« :ثُػ اـ ِبػر َ
()2
ِ
اد ِني "
استََزْدتُ ُو لَ َز َ
َح ادثَني ِب ِي افَ ،ولَ ِو ْ
ْضػ ُؿ قَ َ ِ
س ا
ػاف
ككذلؾ في حػديث َع ْف أَِبي َذر  ،قَ َ
يم ٌ
الع َم ِػؿ أَف َ
الت ال انبي  أَي َ
اؿَ :
ػاؿ« :إ َ
()3
ِبالما ِو ،و ِجي ٌ ِ
س ِبيمِ ِو»
َ َ
اد في َ
كفػػي ىػػذا قػػاؿ عمػػي بػػف أبػػي طالػػب  قػػوؿ " :كمم ػوا ال ان ػاس بمػػا يعرفػػوف ،ودع ػوا مػػا

ينكروف ،أتريدوف أف يكذب ا﵀ ورسػولو"

()4

كىػذا مػا يْطػي مجػاالن لتػرؾ مم عػالؽ فػي اللكػر مػف

مم ال َّشكائب ال َّ مبية البل،قة باإل بلـ.
ِ
ِ
ػديث َّ
صػالَ ٍة
ممػا الحػ ي
سػػو ُؿ الماػػو  فػػي َ
ػاـ َر ُ
ٌ
النبػػكم الػػذم جػػاء بػػو أ ََبػو ُى َرْيػ َػرةَ  ،بقولػػوَ  :قَػ َ
ِ
ِ
ِ
سػما َـ
َع َارِب ٌّي َو ُى َو في ال ا
َوقُ ْم َنا َم َع ُو ،فَقَ َ
اؿ أ ْ
صالَة :الما ُي اـ ْار َح ْمني َو ُم َح ام ًداَ ،والَ تَ ْػر َح ْـ َم َع َنػا أ َ
َح ًػداَ .فمَ امػا َ
توِ
يد َر ْح َم َة الما ِو " (.)5
ال انبي  قَ َ
اس ًعا» ُي ِر ُ
اؿ ِل ْن ْ
ار َ َ
َع َارِبي« :لَقَ ْد َحج ْ
( )1مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب بػدء الػكحي ،بػاب مػف قػاؿ مف اإليمػاف ىػك الْمػؿ/14/1( ،رقػـ  ،)26قػاؿ:
َّ ً ً
ً ً
اىيـ ٍب يػف ى ٍػْ ود ،قىػا ىؿ :ىح َّػدثىىنا ٍاب يػف ًشػي و
اب ،ىع ٍػف ى ًػْ ًيد ٍب ًػف
ىح َّدثىىنا مى ٍح ىم يػد ٍب يػف يي ي
ى
ػكن ىس ،ىك يمك ى ػى ٍب يػف إ ٍ ىػماعي ىؿ ،قىػاالى :ىحػدثىىنا إ ٍب ىػر ي
الم ى ي ًب ،ىع ٍف مىبًي يى ىرٍي ىرةى  ،م َّ
سو َؿ الما ِو  ي ئً ىؿ " :الحديث" .
ىف َر ُ
ي
( )2مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب مكاقيػػت ال،ػػبلة ،بػػاب ف ػػؿ ال،ػػبلة لكقتيػػا (/112/1رقػػـ  ،)527قػػاؿ:
حػ َّػدثىىنا مىبػػك الكلًيػ ًػد ًى ىشػػاـ ٍبػػف ع ٍبػ ًػد ً ً
َّ
ت مىىبػػا ىع ٍمػ وػرك
الْ ٍيػ ىػز ًار :م ٍ
ىخىب ىرنًػػي قىػػا ىؿ :ى ػ ًػم ٍْ ي
ي ي ى
ى
الكلًيػ يػد ٍبػ يػف ى
ى
الممػػؾ ،قىػػا ىؿ :ىحػػدثىىنا يشػ ٍػْىبةي ،قىػػا ىؿ ى
ي ى
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ا
ً
َّ
َّ
َّ
ً
ً
ىش ىار إلىى ىدار  -ىع ٍبد المو ،قىا ىؿ :ى الت النبي  " :الحديث".
ب  -ىىذه الدار ىكم ى
،اح ي
الش ٍيىبان َّي ،ىيقيك يؿ :ىحدثىىنا ى
( )3مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب الْتؽ ،باب مم الرقػاب مف ػؿ/144/2( ،رقػـ  ،)2518قػاؿ :ىح َّػدثىىنا يعىب ٍي يػد
المَّ ًو ٍبف مك ى ،ع ٍف ًى ىش ًاـ ٍب ًف عركةى ،ع ٍف مىبً ً
يو ،ىع ٍف مىبًي يم ىرًاك وح ،ىع ٍف مىبًي ىذٍّر  ،قىا ىؿ :ى َّ
الت ال انبي  " :الحديث".
يٍ ى ى
ى
ي ي ى
( )4مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب الْمـ ،باب مف خص بالْمـ قكما دكف قكـ (/37/1رقـ .)127
الي ىم ً
( )5مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب ،باب رحمة َّ
اف،
الناس كالبيائـ /10/80( ،رقـ ،)6010قاؿ :ىح َّدثىىنا ميىبك ى
ب ،ىعػ ًػف ز
ىخىب ىرنًػػي ميىبػػك ى ػمى ىمةى ٍبػ يػف ىع ٍبػ ًػد الػ َّػر ٍح ىم ًف ،م َّ
سػػو ُؿ الماػ ِػو 
الزٍىػ ًػرم ،قىػػا ىؿ :م ٍ
مٍ
ىخىب ىرىنػػا يشػ ىػْ ٍي ه
ػاـ َر ُ
ىف مىىبػػا يى ىرٍيػ ىػرةى  ،قىػػا ىؿ :قىػ ى
"الحديث".
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افَـي افـبقيي وأَّرهو ظذ ؾؽر ادَؾؿ ادعوَ
جموٓت ومؼقموت افتحصغ افػؽري ِف م

مجاالت ومػومات

النبكيػة بابػداع فػي التَّح،ػيف اللكػرم ب َّ
نجد فيو المراعاة َّ
الن،ػيحة الكاقْيػة ،كذلػؾ باالىتمػاـ
بْقمية ىذا األعرابي كالْناية بتْميـ بالجاىؿ ،كعدـ تنزيؿ األحكاـ عميو.
الرابػػع :االىتمػػػاـ ال انبػػوي بضػػرورة الحفػػػاظ عمػػى اآلعػػ ارض واألنسػػػاب وتعزيػػز دوره فػػػي
صُ
الم ْق َ
ػػد ّ
َ
التاحصيف الفكري.
كلقػػد ح،ػػف ال انبػػي  تلكيػػر الم ػػمميف فػػي مػػف خػػبلؿ الحلػػاظ عمػػى األعػراض التَّػي تكجػػو

الرذائ ػػؿ كىت ػػؾ األعػ ػراض ،التَّػ ػي تيم ػػؾ المجتمْ ػػات
الْقمي ػػة إل ػػى اإليجابي ػػة كالتَّرف ػػع ع ػػف الكق ػػكع ف ػػي َّ
كتق ي عمى َّ
شابا أَتَى ال انبػي 
الن ؿ ك َّ
ام َة  قَ َ
اؿ :إِ اف فَتًى َ
ُم َ
الرحـ كاألن اب ،فلي حديث أَِبي أ َ
وؿ ِ
اؿْ " :اد ُن ْو ،فَ َد َنا
ا﵀ ،ا ْئ َذ ْف لِي ِبالزَنا ،فَيَق َْب َؿ ا ْلقَ ْوُـ َعمَ ْي ِو فَ َز َج ُروهُ َوقَالُواَ :م ْوَ .م ْو .فَقَ َ
س َ
فَقَ َ
اؿَ :يا َر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس
اء َؾ .قَ َ
اؿ " :أَتُ ِحب ُو ِألُم َؾ " قَ َ
س قَ َ
يبا" ،قَ َ
م ْن ُو قَ ِر ً
ػاؿَ " :وَال ال انػ ُ
اؿَ :الَ .وا﵀ َج َعمَني ا﵀ُ ف َػد َ
اؿ :فَ َجمَ َ
ِ
ِ
ا﵀ يا رس َ ِ
ِ
ػاؿ" :
اء َؾ قَ َ
اؿ " :أَفَتُ ِحب ُو ِال ْب َن ِت َؾ " قَ َ
ُي ِحبوَن ُو ِألُ ام َي ِات ِي ْـ " .قَ َ
وؿ ا﵀ َج َعمَنػي ا﵀ُ ف َػد َ
اؿَ :الَ .و َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ػاؿَ " :وَال
اؿ " :أَفَتُ ِحب ُو ِأل ْ
اء َؾ .قَ َ
ُخ ِت َؾ " قَ َ
س ُي ِحبوَن ُو لِ َب َن ِات ِي ْـ " ،قَ َ
ػاؿَ :الَ .وا﵀ َج َعمَنػي ا﵀ُ ف َػد َ
َوَال ال انا ُ
ِ
ِ
ِ
ػاؿَ " :وَال
ػو ِأل َ
اء َؾ .قَػ َ
ػؾ " قَ َ
َخ َػو ِات ِي ْـ " ،قَ َ
ػو ِل َع ام ِت َ
ػاؿ " :أَفَتُ ِحب ُ
اس ُي ِحبوَن ُ
ػاؿَ :الَ .وا﵀ َج َعمَنػي ا﵀ُ ف َػد َ
ال انػ ُ
ِ
ِ
ِ
ػو لِع امػ ِ
ِ
ػاؿَ " :وَال
اء َؾ .قَػ َ
ػو لِ َخالتاػ َؾ " قَػ َ
ػات ِي ْـ " ،قَػ َ
ػاؿ " :أَفَتُ ِحبػ ُ
ػاؿَ :الَ .وا﵀ َج َعمَنػػي ا﵀ُ فػ َػد َ
اس ُيحبوَنػ ُ َ
ال انػ ُ
ػوَ ،و َحص ْػف
ض َع َي َدهُ َعمَ ْي ِػو َوقَ َ
اس ُي ِحبوَن ُو لِ َخ َاال ِت ِي ْـ " ،قَ َ
ػو َوطَي ْػر َق ْم َب ُ
الميػ اـ ا ْغ ِف ْػر َذ ْن َب ُ
اؿ :فَ َو َ
ػاؿُ " :
ال ان ُ
ٍ ()1
ش ْيء".
فَ ْر َج ُو " قَ َ
ت إِلَى َ
اؿَ :فمَ ْـ َي ُك ْف َب ْع ُد َذلِ َؾ ا ْلفَتَى َي ْمتَ ِف ُ
كالظَّاىر فييا َّ
مف ال انبي  منع ارتكاب فكاحش األعراض بركية تلكي وػر كا تر ػاؿ فػي م ػئمة
تبلطػػؼ اللكػػر كا ػػتيْابو ،كبيػػذا يمنػػع اللكػػر مػػف ال زشػذكذ مك االنحطػػاط ،كاالبتْػػاد عػػف م،ػػالة اللكػػر

اإل بلمي ،كاالىتماـ بما خمؽ ألجمو مف عبادة مكا،بلح فػي األرض ،فػبل ير ػى الم ػمـ عمػى مىمػو
اللحش كالرذائػؿ كىػذا مػا نيػى عنػو رسػوؿ ا﵀  كالك،ػكؿ بيػـ إلػى مْػالـ التَّح،ػيف الْقمػي فػي

جانب األعراض كفيو تح،يف لممجتمع بأ ره.
كف ،ىحػ َّػدثىىنا
ػار ى
( )1مخرجػو عبػد الل بػف محمػػد عػف مبيػو فػي م ػػنده/545/36( ،رقػـ  ،)22211قػاؿ :ىح َّػدثىىنا ىي ًزيػ يػد ٍب يػف ىى ي
ً
ً
امةى  عػف رسػوؿ ا﵀ " 
يم ى
ىح ًر هيزك ىك بف عثماف الرحبي ،ىح َّدثىىنا ي مىٍي يـ ٍب يف ىعام ور كىك الكبلعي الخبائرم ىع ٍف مىبي م ى
الحديث".
تخػػريج الحػػديث :مخرجػػو البييقػػي فػػي شػػْب اإليمػػاف (/295/7رقػػـ  )5032بملظػػو ،كالطب ارنػػي فػػي المْجػػـ الكبيػػر

(/162/8رقػـ  )7679بملظػػو مػف طريػػؽ يزيػد بػػف ىػاركف بػػو ،كفػي كتابػػو َّ
الشػامييف (/373/2رقػػـ )1523بملظػو مػػف
طريؽ الْبلء بف الحارث ،عف القا ـ ،عف مبي ممامة .

والحكػػـ عمػػى االسػػناد :صػػحي لذاتػػو ،كقػػاؿ األلبػػاني :ػػند ،ػػحيح فػػي م ػػمة االحادي ػث ال،ػػحيحة /713/1رقػػـ
 ،)370كقاؿ األرن كط :إ ناد ،حيح في تْميقو عمى م ند محمد (.)22211
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افَـي افـبقيي وأَّرهو ظذ ؾؽر ادَؾؿ ادعوَ
جموٓت ومؼقموت افتحصغ افػؽري ِف م

مجاالت ومػومات

ص ُد الخامس :االىتماـ ال ّنبوي بضرورة الماؿ في التاحصيف الفكري.
الم ْق َ
َ

كيق،ػػد بالمػػاؿ /جميػػع مػػا يممكػػو اإلن ػػاف مػػف األشػػياء كالجمػػع مم ػكاؿ ( ،)1كىػػي فػػي األ،ػػؿ مػػا
يممػؾ مػػف ال َّػذىب كالل ػػة ثػـ مطمػػؽ عمػى مػػا يقنػػى كيممػؾ ،كمكثػػر مػا تطمقػػو الْػرب عمػػى اإلبؿ ألنيػػا

مكثػر ممػكاليـ ( ،)2كعميػػو فالمػاؿ فػي المغػػة :كػؿ مػا يقتنيػػو كيحػكزه اإلن ػاف باللْػػؿ ػكاء كػاف عينػان مـ
منلْة ( ،)3كقد ا تثمرت ال ادعوة المحمدية ركرة الماؿ في التَّح،يف اللكرم مف خبلؿ:
م -إباحة البيع كالشراء لمح،كؿ عمى الجانب المادم فقط ،مكانما ليشْر المرء بقيمة نل و كمنو مػف
ِ
ُأؿ ] [البقػرة،]198 :
َأوأ َأ ْن َت ْب َتغُأقا َؾ ْض ًأَل م ْ
نْـ الل عميو ،قػاؿ تعػالىَ [ :فأ ْق َس َظ َؾأ ْقؽ ُْؿ ُجـ ٌ
أـ َر ُِّؽ ْ
فيبقى عمى ،مة دائمة بالل تْالى تيح ف مككو اللكرم كتيقكيو كتيح،نو.
ب -الحيػػاة الكريمػػة التَّػي تجمػػب التَّْقػػؿ اللكػػرم ب ػػمانيا ألفػراد الْائمػػة كذلػػؾ بالق ػػاء عمػػى البطالػػة
ِ
ٍ
سػو ُؿ الما ِػو
اؿ َع ْب ُد ا
الم ِدي َنػ َة َ
كتشجيع اال تثمار ،فقد قَ َ
الر ْح َم ِف ْب ُ
آخػى َر ُ
ػف َع ْػوؼ  :لَ امػا قَػد ْم َنا َ
ػاال ،فَيَق ِ
ِ
صػ ِ
ػؾ
ػف ا
سػ ْػع ِد ْبػ ِػف ا
ػار َمػ ً
الرِبيػ ِػع ،فَقَػ َ
ْسػ ُػـ لَػ َ
سػ ْػع ُد ْبػ ُ
الرِبيػ ِػع :إِنػػي أَ ْكثَػ ُػر األَ ْن َ
ػاؿ َ
َ ب ْينػػي َوَبػ ْػي َف َ
ِ
ػو
ؼ َمالِيَ ،وا ْنظُ ْر أَ ا
ػاؿ :فَقَ َ
ػت ،تََزاو ْجتَ َيػا ،قَ َ
ػت لَ َ
صَ
ي َز ْو َجتَ ا
ػؾ َع ْن َيػا ،فَػِإ َذا َحما ْ
ػاؿ لَ ُ
يػت َن َزْل ُ
ػي َى ِو َ
ن ْ
الر ْحم ِف :الَ حاج َة لِي ِفي َذلِ َؾ َى ْؿ ِم ْف سو ٍ ِ ِ ِ
ػاؿ :فَ َغ َػدا
ػوؽ قَ ْي ُنقَ ٍ
ػاع ،قَ َ
ػارةٌ قَ َ
س ُ
َ َ
ػاؿُ :
ُ
ؽ فيو ت َج َ
َع ْب ُد ا َ
ٍِ
ػاب َع ال ُغ ُػد او ،)4( "....كقػد دلػت التَّربيػة َّ
النبكيػة
إِلَ ْي ِو َع ْب ُػد ا
س ْػم ٍف ،قَ َ
ػاؿ :ثُػ اـ تَ َ
الػر ْح َم ِف ،فَػيَتَى ِبػيَقط َو َ

لم،حابة ر ي الل عنيـ عمى رفض عبد الرحمف بف عكؼ  تقا ـ األمػكاؿ الػذم يمكػف مف
َّ
تيئ لو البطالة ف ألو عف ال ز كؽ َّ
ليكد كيْمؿ.

ث :مقومات التارىيب في الحصانة الفكرية .
ب الثاالِ ُ
الم ْطمَ ُ
َ

إف التَّرىيب َّ
َّ
قائـ عمى محا ػبة ،كم ػاءلة م،ػحاب اإلفػراط اللكػرم ،كمْاقبػة م،ػحاب
النبكم ه
التَّلػريط اللكػػرم ،بػػبل انغػػبلؽ كبػػبل انلتػػاح ،كشػريْة الل تْػػالى كر ػػكلو  ىػػي المنيػػاج فػػي تطبيقيػػا،
كى ػػي م ػػار التَّْزي ػػز نح ػػك التَّح ،ػػيف اللكرم،كالحي ػػاتي لتْ ػػال ب ػػو ك ػػؿ م ػػا ف ػػي الحي ػػاة م ػػف ف ػػتف

( )1انظر :مْجـ مقاييس المغة البف فارس (.)388/1
( )2انظر :م اس الببلغة لمزمخشرم (.)367
( )3انظر :الم،باح المنير لمرافْي (.)25/2

اء ًفي قى ٍك ًؿ المَّ ًو تى ىْالىى[ :فىًي ىذا قي ً ىي ًت الَّ،ػبلىةي فى ٍانتى ًش يػركا ًفػي
( )4مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب البيكع ،ىبا ي
ب ىما ىج ى
ً َّ ً َّ ً ً
َّ
ً َّ ً
ً
األ ٍىر ً
الْ ًز ً
يـ
ض ىك ٍابتى يغكا م ٍف فى ٍ ؿ المو ىكا ٍذ يك يركا الموى/52/3( ،رقـ  ،)2048قاؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد ى
يز ٍب يف ىع ٍبد المو ،ىحدثىىنا إ ٍب ىػراى ي
ً
و
ٍبف ْ ود ،ع ٍف مىبً ً
سو ُؿ الما ِو  ىب ٍينًػي ىكىب ٍػي ىف
يو ،ىع ٍف ىجد ًه ،قىا ىؿ :قىا ىؿ ىع ٍب يد َّ
الم ًد ىينةى ى
ي ىٍ ى
الخى َر ُ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ىع ٍكؼ  :لى َّما قىد ٍمىنا ى
يع  عف رسوؿ ا﵀  " الحديث" .
الربً ً
يع ،فىقىا ىؿ ى ٍْ يد ٍب يف َّ
الربً ً
ى ٍْ ًد ٍب ًف َّ
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افَـي افـبقيي وأَّرهو ظذ ؾؽر ادَؾؿ ادعوَ
جموٓت ومؼقموت افتحصغ افػؽري ِف م

مجاالت ومػومات

كم،ػػاعب ،كقػػد عػػزز القػػرالف الك ػريـ حقيقػػة ت ػكازم الحػػاؿ الػػذم ر ػػمو الل عػػز كجػػؿ ،مكاذا مػػا فيػػـ
اإلن اف الم مـ شرع الل تْالى جيػدان فقػد م،ػاب فكػره الحػؽ بْينػو ،كيظػؿ عمػى ا ػتمرار فػي ،ػيانة

عقمػػو مػػف الشػػطط كاالنح ػراؼ َّ
الن ػات عػػف المليػػكـ المخػػالؼ ليبقػػى الم ػػمـ عمػػى ،ػػدارة الريػػادة التَّػي

ا تلادىا مف الْقمية ال َّ ميمة ،التَّي تح،نت مف مقكمات محكميا رسوؿ ا﵀  بالم ػاءلة كالْقكبػة
َّ
الم مًَّـ بيا ،لذا فيف ىناؾ الْديد مف مقكمات تْزيز التَّح،يف اللكرم
ك َّ
الردع مكاقامة الحدكد الشرعية ي
َّ
النبكم أذكر منيا:
ص ُد األوؿ :المساءلة.
الم ْق َ
َ
بالم اءلة يككف دحض اإلفراط اللكرم مكاف كاف مشركعان ألنو ػيككف طريقػان لمك،ػكؿ إلػى
التَّلػريط اللكػػرم الػذم ييػػدـ الحػػؽ كم،ػحابو ،فتنبنػػي عمييػػا الْقكبػة مكاقامػػة الحػػدكد ،كقػد ت ػػتخدـ ىػػذه
الخطكة ككقاية مف انتشار األفكار الغريبة عف اإل بلـ ،لذا فػيف الم ػاءلة جزئيػة ميمػة فػي تح،ػيف

فكر الم مـ ،كقد كرد عف رسوؿ ا﵀  مَّنو حا ب مبا بكر عف فْمو فرده إلى ال،ػكاب كالخيػر،
ص َي ْي ٍبَ ،وِب َال ٍؿ ِفػي َنفَ ٍػر
كما جاء في حديث َع ِائ ِذ ْب ِف َع ْم ٍرو ،أ ا
س ْم َم َ
س ْف َي َ
افَ ،و ُ
اف ،أَتَى َعمَى َ
َف أ ََبا ُ
ؽ ع ُػدو ِ
َخػ َذ ْت سػي ُ ِ ِ
فَقَالُوا :و ِ
ػوف َىػ َذا
ا﵀ َمي َ
ا﵀ َمػا أ َ
ػاؿ فَقَ َ
ْخػ َذ َىا ،قَ َ
ػاؿ أ َُبػو َب ْك ٍػر :أَتَقُولُ َ
وؼ ا﵀ م ْػف ُع ُنػ ِ َ
ُُ
َ
شػ ْػي ِخ قُػ َػرْي ٍ
ػت
سػػي ِد ِى ْـ  ،فَػيَتَى ال انبػػي  فَػي ْ
َخ َب َرهُ ،فَقَػ َ
ػاؿَ « :يػػا أ ََبػػا َب ْكػ ٍػر لَ َعماػ َ
لِ َ
ضػ ْػبتَ ُي ْـ ،لَػ ِػئ ْف ُك ْنػ َ
ػؾ أَ ْغ َ
ش َو َ
ػؾ َيػا
اى ْـ أ َُبو َب ْك ٍر فَقَ َ
ض ْبتُ ُك ْـ قَالُواَ :ال َي ْغ ِف ُر ا﵀ُ لَ َ
ت َرب َ
اؾ» فَيَتَ ُ
ض ْب َ
اؿَ :يا إِ ْخ َوتَ ْ
اه أَ ْغ َ
ض ْبتَ ُي ْـ ،لَقَ ْد أَ ْغ َ
أَ ْغ َ
أِ
َخي"(.)1
َّ
الشػاىد َّ
مف رسػػوؿ ا﵀  ا ػػتخدـ الم ػػاءلة كالمراجْػػة فػػي قكلػػو ألبػػي بكػػرَ « :يػػا أ ََبػػا َب ْكػ ٍػر
اؾ".
ت َرب َ
ض ْب َ
ض ْبتَ ُي ْـ ،لَ ِئ ْف ُك ْن َ
ض ْبتَ ُي ْـ لَقَ ْد أَ ْغ َ
ت أَ ْغ َ
لَ َعما َؾ أَ ْغ َ
كالم اءلة ال تْني التَّْنيؼ عمى م،حاب المنكر دكف تْميميـ مك تركيـ مطمقان دكف إرشاد

مك تكجيو ،كما ىك الحاؿ في ىػذا الْ،ػر الػذم م،ػبحت فيػو مزمتنػا مزمػة فكػر ،كذلػؾ لمػا يقػع عمػى
،احب الخطأ مق ى منكاع التَّْنيؼ الذم يجْؿ منو شخ،ان ال يلكر إال بْنؼ م اد.

( )1مخرج ػػو م ػػمـ ف ػػي  ،ػػحيحو ،كت ػػاب الل ػػائؿ ،ب ػػاب م ػػف ف ػػائؿ ػػمماف ك ب ػػبلؿ ك ،ػػييب/1947/4( ،رق ػػـ
اد ٍبػف ػمىمةى ،ع ٍػف ثىابً و
ً
ػت ،ىع ٍػف يم ىْ ًاكىيػةى ٍب ًػف قي َّػرةى ،ىع ٍػف ىعائً ًػذ
 ،)2504قاؿ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىحاتوـ ،ىح َّدثىىنا ىب ٍيهز ،ىح َّدثىىنا ىح َّم ي ي ى ى ى
ٍب ًف ىع ٍم ورك ،م َّ
اف كذكر عف رسوؿ ا﵀  " :الحديث".
ىف مىىبا ي ٍلىي ى
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افَـي افـبقيي وأَّرهو ظذ ؾؽر ادَؾؿ ادعوَ
جموٓت ومؼقموت افتحصغ افػؽري ِف م

مجاالت ومػومات

ص ُد الثّاني :العقوبة.
الم ْق َ
َ
إف الْقكبػػة ردع كزجػػر لمػػف مرد مف يك،ػػؿ فكػره بتلػريط ،بمْ،ػػية مك

ػػبلؿ مك كلػػر كيلْميػػا،

كقػد كػاف اال ػػتخداـ َّ
النبػكم لمْقكبػػة لحلػظ الْقػػؿ كال َّػديف كال َّػنلس كالمػػاؿ كالْػرض ،كحيػاة كريمػة يحيػػا

بيػػا مىميػػا بػػأمف ك ػػْادة ،فكانػػت ردع ػان لمػػف ييلكػػر فػػي طػػرؽ التَّل ػريط بأ ػػاليب كا ػػحة يمْمنػػة تجنب ػان
لمتَّلكير بالخطأ ،كتجنيب اللكر عف َّ
الدنايا التَّي تيدر قيمتو ككرامتو كحقػو فػي عػيش المػف كمطمػئف،
لذلؾ نجد مف الْقكبة ىي مجاؿ ملتكح ،كخطكة ميمة لرد المنحرفيف كالمغاليف عف طريقيـ منيا:

أ -عقوبة التاعزير:

كالتَّْزير الرد كالمنع كالمكـ( )1كفي ا،طبلح اللقياء فيك :ما يقدره القا ي مف الْقكبة عمى

جريمة لـ يرد في َّ
الشرع عقكبة مقدرة عمييا

()2

كمف َّ
قن
الن،كص القرالنية التَّي كردت في إباحة التَّْزير قوؿ ا﵀ تعالىَ [ :وافَل ِِت ََتَو ُؾ َ
ِ
وهـ ِِف ا َْد َض ِ
وج ِع َو ْ ِ
قهـ َؾنِ ْن َأ َض ْعـَؽ ُْؿ َؾ ََل َت ْبغُقا َظ َؾ ْق ِفـ َشبِ ًقَل] [ َّ
الن اء:
اِض ُُ ُ
قهـ َو ْاه ُج ُر ُ
ك ُُشقزَ ُهـ َؾع ُظ ُ

 ،]34ك َّ
النظثشكز يْني :مبت كغمبت( )3كىذا نص ،ريح في ا تخداـ ك ائؿ لمتْزير كالكعظ ثـ
ال َّ رب كاليجر بيف َّ
الزكجيف ،كما كرد في اآليات ،كيكتلى بالطَّريؽ األخؼ إف ح،ؿ المق،كد
كعمى ىذا فيف اآلية تدؿ عمى ممريف ،كىما :مشركعية التَّْزير كالتَّدرج فيو (. )4

لذا "فينو يجكز لئلماـ مك مف ينكب عنو،مف ي تْمؿ ىذا الحؽ لتَّْزير مف خرج عف قكانيف

َّ
الشريْة ،بيذؼ المحافظة عمى المجتمع مف التَّلكيؾ كاالنحبلؿ"(. )5

فالتَّْزير يخيؼ مف يحاكلكف التَّشكيؾ في الحقائؽ اإل بلمية ،كم،حاب االنحراؼ اللْمي

كالقكلي لتككف حا مة لمادة اللكر المنحرؼ مك المغالي ،مك مخللة لو ،كقد كردت َّ
الن،كص النَّبكية
ً ،ار َّ
ت ال انبي َ ،يقُو ُؿ« :الَ
م  ،قى ى
اؿ :ى ًم ٍْ ي
في ا تخداـ عقكبة التَّْزير ،كفي حديث م ىىبي يب ٍرىدةى األ ٍىن ى
شرِة أَسو ٍ
اط إِاال ِفي َحد ِم ْف ُح ُد ِ
ود الما ِو» (. )6
تَ ْجمِ ُدوا فَ ْو َ
ؽ َع َ َ ْ َ
( )1انظر :ل اف الْرب (.)561/4
( )2مْجـ لغة اللقياء لمحمد ركاس قمْجي كالخر (. )115
( )3انظر :جامع البياف في تأكيؿ القرالف لمطبرم (. )325/8
( )4انظر :الجامع ألحكاـ القرالف لمقرطبي ( )172/5بت،رؼ.
( )5انظر :تل ير القرالف الْظيـ البف كثير (،)493/1التَّل يبل المنير لمزحيمي(.)65/5
( )6مخرجػو البخػػارم فػي ،ػػحيحو ،كتػاب الحػػدكد ،بػاب كػػـ التَّْزيػر كاألدب (/174/8رقػػـ ،)6850قال  :ىحػ َّػدثىىنا ىي ٍحىيػػى
ً ً
اف ٍب ًػف ىي ى و
ىخىب ىرنًي ىع ٍمهرك ،م َّ
ػاء
اف ،ىح َّدثىنًي ٍاب يف ىك ٍى وب ،م ٍ
ىف يب ىك ٍي نرا ،ىح َّدثىوي قىػا ىؿ :ىب ٍيىن ىمػا مىىنػا ىجػال هس ع ٍن ىػد ي ػمىٍي ىم ى
ٍب يف ي مىٍي ىم ى
ػار ،إً ٍذ ىج ى
اف ٍبػ يػف ىي ى ػ و
اف ٍبػ ىػف ىي ى ػ و
ػار ،فىقىػػا ىؿ :ىحػ َّػدثىنًي ىع ٍبػ يػد الػ َّػر ٍح ىم ًف ٍبػ يػف
ىع ٍبػ يػد الػ َّػر ٍح ىم ًف ٍبػ يػف ىجػػابً ور ،فى ىحػ َّػد ى
ػار ،ثيػ َّػـ مى ٍقىبػ ىؿ ىعمىٍيىنػػا ي ػمىٍي ىم ي
ث ي ػمىٍي ىم ى
ىف مىىباهي ،ىح َّدثىوي :مَّىنوي ى ًم ىع مىىبا يب ٍرىدةى ا َّ
ىجابً ور ،م َّ
ت ال انبي  ،ىيقيك يؿ« :الحديث"
ً ،ار َّ
م  ،قىا ىؿ :ى ًم ٍْ ي
ألن ى
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،رح ال انبي  جمد المذنب الذم لـ يرتكب حدان مف حدكد الل تْالى عقكبة لو (.)1
كبذالؾ َّ
كبيذا ت،ريح باال تخداـ َّ
النبكم لمتْزير كْقكبة كاردة تردع الم مـ عف الخطأ مكاالنحراؼ ،كلمتْزير
ً
منكاع مختملة ،فمنيا " :ما ىي يك ي ً َّ ً
كف بًاٍل ىح ٍب ً
يخ ،كبً َّ
ػكف
س ،ىك ًم ٍنوي ىما ىي يك ي
الز ٍج ًر ىكبًاٍل ىك ىبلـ ،ىك ًم ٍنوي ىما ىي يك ي
ى
كف بالت ٍكب ً ى
بًػ َّ
الن ٍل ًي ،ىك ًم ٍنػػوي ىمػػا ىي يكػػك يف بًال َّ ػ ٍػر ًب كقػػد ي،ػػؿ لمقتػػؿ كمػػا فػػي الج ػرائـ التَّػي ت ػػببت فػػي ف ػػاد المجتمػػع
كت،دعو كالْمالة كالتَّجارة في الممنكعات المحرمة كال َّ ارة كالمخدرات (. )2

ب -عقوبة الحدود (:)3
كفي المزغة تْني المنع عمى إطبلقو[ تِ ْؾ َ
قهو] [ البقرة]187 :
ؽ ُحدُ و ُد اهللِ َؾ ََل َت ْؼ َر ُُ َ
كىي في اإل،طبلح :عقكبة مقدرة كاجبة حقا عمى الل تْالى.

()4

"كقػػد كرد فػػي القػػرالف الك ػريـ كال ز ػػنة َّ
النبكيػػة مػػا يػػدعك إلػػى شػػرعية الحػػدكد المختملػػة كالزنا،كال َّ ػرقة
ك ً
الح ىرىابة كالخمػر كال َّػردة كالقػذؼ" ( )5كنػذكر بْػض األمثمػة لػيس عمػى ػبيؿ الح،ػر ،كقولػو تعػالى:
[وافزاكِق ُي وافز ِاِن َؾوجؾِدُ وا ـُؾ و ِ
اح ٍد ِمـ ُْف ًَم ِمو َئ َي َج ْؾدَ ٍة َو َٓ ت َْل ُخ ْذـ ُْؿ ِِبِ ًَم َر ْأ َؾ ٌي ِِف ِد ِ
ُقن ُِوهللِ
يـ اهللِ إِ ْن ُــْت ُْؿ ت ُْم ِمـ َ
َ
ْ
َ َ
ِِ
ِ ِ
ِ
غ] [ َّ
النكر.]2 :
اِب ًَم َضوئ َػ ٌي م َـ ا ُْد ْممـ َ
َوا ْف َق ْق ِم ْأخ ِر َو ْف َق ْش َفدْ َظ َذ َ ُ
ِ
أور َؿ ُي َؾأأو ْؿ َطعقا َأيأ ِأدُّيًم جأأزَ اء ُِأأًم ـََأبو َك َؽأ ً ِ
أور ُق َوافَأ ِ
وقولػػو تعػػالى [ َوافَأ ِ
أقؿ ]
أوٓ مأ َ
ُ ْ َ َُ َ ً َ َ َ
أـ اهللِ َواهللُ َظ ِزيأأزٌ َحؽأ ٌ
[المائدة.]38 :
ِ
َي ِ
قن اهللَ َو َر ُشأق َف ُف َو َي َْأ َع ْق َن ِِف ْإَ ْر ِ
ِ َؾ ََأو ًدا َأ ْن ُي َؼت ُؾأقا َأ ْو ُي َصأؾ ُبقا َأ ْو
ور ُُ َ
وقولو تعػالى [ :إِك ًَم َجزَ ُاء افذ َ
يـ ُ َ
ِ ِ
أؽ َُْل ِ
ِ َأو يـْ َػأقا ِمأـ ْإَر ِ ِ
ِ ِ ٍ
ِ
اب
أؿ ِِف ْأخ َأرة َظ َأذ ٌ
أؿ خأزْ ٌ
ي ِِف افأدم ْك َقو َو َُْل ْ
ِ َذف َ ْ
ُت َؼط َع َأ ْيدُّيِ ْؿ َو َأ ْر ُج ُؾ ُف ْؿ م ْـ خ َأَل ْ ُ ْ َ ْ

ِ
أأقؿ] [المائػػدة ،]33 :فيػػذه اآليػ ػات كغيرىػػا تبػػيف مش ػركعية الحػػدكد ،فقػػد جػػاء فػػي حػػديث أَِبػػػي
َظظأ ٌ

( )1انظر :المغنى البف قدامة (. )148/9
( )2انظر :الطرؽ الحكمية البف القيـ (. )224 /1

الشػرائع لْػػبلء الػػديف الكا ػػاني الحنلػػي ( ،)486/5مغنػػي المحتػػاجَّ :
( )3انظػػر :بػػدائع ال،ػػنائع فػػي ترتيػػب َّ
الشػربيني
(.)155/04
( )4انظر :بدائع ال،نائع (.)486/5

( )5انظر :المرجع ال ابؽ ( ،)486/5مغني المحتاج لمشربيني (. )155/4
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ِ
َى ِػؿ ْاأل َْر ِ
"ح ٌّػد ُي ْع َمػ ُؿ ِب ِػو ِفػي ْاأل َْر ِ
ط ُػروا
َف ُي ْم َ
اؿ :قَ َ
ُى َرْي َرةَ ،قَ َ
ضَ ،خ ْي ٌػر ِأل ْ
ض ِم ْػف أ ْ
سو ُؿ الماو َ :
اؿ َر ُ
احا" "(.)1
أ َْرَب ِع َ
ص َب ً
يف َ
ألف ىذه المْا،ي فييا نقص لطاعة الل تْالى فيي تت بب في نق،اف الرزؽ كالخكؼ مف

الْدك ،مكاذا مقيمت الحدكد ظيرت طاعة الل فح،ؿ الرزؽ ك َّ
الن،ر

()2

.

فبل يجكز َّ
الشلاعة في الحدكد إذا رفْت إلى ال ز مطاف ممػا قبػؿ ذلػؾ فيجػكز ذلػؾ( )3فقػد جػاء
اؿ« :تَعافوا ا ْلح ُد َ ِ
في حديث َع ْب ِد الما ِو ْب ِف َع ْم ِرو ْب ِف ا ْل َع ِ
يما َب ْي َن ُك ْـ،
اص  ،أ ا
وؿ الما ِو  قَ َ
س َ
ُ
َ
َف َر ُ
ود ف َ
ِ ِ
ػب» ( ،)4فالحػدكد ثابتػة بالكتػاب كال زػنة كثابتػة بلْػؿ ال،ػحابة ر ػي الل
فَ َما َبمَ َغني م ْػف َحػد فَقَ ْػد َو َج َ
( )1مخرجو ابف ماجو في ننو ،كتاب الحدكد ،باب إقامة الحػدكد /429/6( ،رقػـ  ،)2538قػاؿ :ح َّػدثىىنا ىع ٍم يػرك
َّ ً
ً
ػارًؾ قىػا ىؿ :م ٍىنىبأىىنػا ًعي ى ػى ٍب يػف ىي ًزي ىػد ظ مىظيزنػوي ىع ٍػف ىج ًري ًػر ٍب ًػف ىي ًزي ىػد ظ ىع ٍػف مىبًػي يزٍرىعػةى
ىراف وع قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يػد المػو ٍب يػف ا ٍل يمىب ى
ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىج ًر و
ير ،ىع ٍف مىبًي يى ىرٍي ىرةى  عف رسوؿ ا﵀  " :الحديث".

ٍب يػف
ٍب ًػف

تخريج الحديث:

مخرج ػػو َّ
الن ػػائي ( ،)7331/12/7بملظ ػػو ،كف ػػي ال ػػنف الكب ػػرل (/19/7رق ػػـ  )7350بملظ ػػو ،كمحم ػػد فػػػي م ػػػنده،

( /576/3رقػػـ  ،)2539كالبخػػارم فػػي تخ ػري األحاديػػث المرفكعػػة الم ػػندة فػػي التَّػاريخ الكبيػػر (/905/1رقػػـ )500
كميـ مف طريؽ عبد الل بف المبارؾ بيذا اإل ناد ،كمخرجو ابف حباف في ،حيحو(/243/10رقػـ  )4397بنحػكه مػف

طريؽ يكنس بف عبيد عف عمرك بف ْيد الثقلي عف مبي زرعة بنحكه بو.

واسناد الحديث ضعيؼ لكجكد الراكم :عيسي يزيد األزرؽ أبو معاذ المروزي ال انحوي.

ابف حجر :مقبكؿ ،قمت :مقبكؿ.
كقد كثقة ابف حباف كالذىبي ،كقاؿ عنو ي
[انظر :الثقات ( ،)490/8الكاشؼ ( ،)114/2تقريب (،] )441/1

فيرتقي اإلسناد إلى الحسف لغيره ،كقد تابع عي ى يزيد ،يونس بف عبيد في ،حيح بف حباف (- )4397كما بينت
في التَّخػري  -كقػاؿ عنػو اب يػف حجػر :ثقػة ثبػت فا ػؿ فػي التَّقريػب ( ،)613/1ك كقػاؿ األرنػ كط:
عمػػى م ػػند محمػػد (،)2539كقػػاؿ محمػػد شػػاكر إ ػػناده ،ػػحيح فػػي تْميقػػو عمػػى م ػػند محمػػد ( )404/8قػػاؿ األلبػػاني:

ػْيؼ فػي تْميقػو

ح ف في ،حيح الجامع ال،غير كزياداتو (.)600/1
( )2انظر :ال يا ة َّ
الشرعية البف تيمية (.)87/1
( )3انظر :فتح البارم البف حجر (.)87/12
( )4مخرجو مبك داكد في ننو ،كتاب الحدكد ،باب الْلك عف الحػدكد مػا لػف تبمػغ ال ػمطاف/429/6( ،رقػـ ،)4376
ىخىبرىنػا ٍاب يػف ك ٍى و
ت ٍاب ىػف
اف ٍب يػف ىد ياكىد ا ٍل ىم ٍي ًػر ز
ػب كىػك عبػد الل" بػف كىػب بػف م ػمـ القرشػي ،قىػا ىؿ :ى ًػم ٍْ ي
قاؿ :ىح َّدثىىنا ي ػمىٍي ىم ي
م ،م ٍ ى
ى
ث ىع ٍػف ىع ٍم ًػرك ٍب ًػف يشػ ىْ ٍي وب عمػرك بػف شػْيب الْػاص ،ىع ٍػف مىبًي ًػو
يج ىرٍي و كىك عبد الممؾ بػف عبػد الْزيػز بػف جػري  ،يي ىحػد ي
كىك شْيب بف محمد بف عبد الل بف عمرك بف الْاص ،ىع ٍف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ا ٍل ىْ ً
ػاص  ،م َّ
ػوؿ الما ِػو 
س َ
ىف َر ُ
قاؿ" :الحديث"= .
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كي يػدىا ألنيػا تكػبح التَّلكيػر ال َّػيئ فػ َّ
عنيـ ،كعميو إجمػاع األمػة ،كمػا َّ
النلس
مف الْقػؿ ال َّػميـ ييقرىػا ي
البشرية مائمة إلى ق اء َّ
الشيكة ،كاقتناص المبلذ ،كتح،يؿ مطمكبيا كمحبكبيا ،مف ال زشرب ،كالزنا،

الناس بال َّ ب ك َّ
كالتَّشلي بالقتؿ ،كقطع األطراؼ ،كمخذ ماؿ الغير ،كاال تطالة عمى َّ
الشتـ ،خ،ك،ػان

مف القكم عمى ال َّ ْيؼ ،كمف الكبير عمى ال،غير ،فاقت ت الحكمة شرع ىذه الحدكد ح مان ليػذا
الل اد مف ي تشرم ،كزج انر عف ارتكابيا ،حتى يبقى الْالـ عمػى طريػؽ اال ػتقامة كاألمػاف ،فػيف يعػدـ

كجكد َّ
الزكاجر في الْالـ يي دم إلى انحرافو ،كفيو مف الل اد ما ال يخلى).

()1

م بأ،ػػحاب مقامػػات الق ػرار مف تكػػكف لػػدييـ الخطػػط البنػػاءة لمجابيػػة اإلف ػراط اللكػػرم
كحػػر ٌّ

كمحا بة م،حابيا.

=تخريج الحديث:

مخرجو َّ
الن ائي في ننو رقـ ( / 70/8رقـ  )7332بملظو ،كمحمد في م نده ( )70/2بنحكه كفيو بزيادة ،مف طريؽ

يحيى بف راشد ،كالحاكـ في م تدركو (/424/4رقـ  )8156بملظو ،كمخرجو البييقي في ال نف الكبرل (/575/8رقـ
 )171611بمثمو مف طريؽ عبد الل بف كىب ،ككبلىما (ابف كىب كبف راشد) عف ابف جرير بيذا اال ناد.
والحكـ عمي االسناد :صحي  ،ككجكد الراكم عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جرير ال ي ْلو .

فحينمػػا قػػاؿ عنػػو الػػدارقطني شػػر التَّػدليس تػػدليس بػػف جػري فينػػو قبػػيح التَّػدليس ال يػػدلس اال فيمػػا ػػمْو مػػف مجػػركح،

كقػػاؿ عنػػو ابػػف حجػػر :ثقػػة فقيػػو فا ػػؿ ككػػاف يػػدلس كير ػػؿ فػػي كىػػك مػػف المرتبػػة الثالثػػة ،قمػػت :ثقػػة فقيػػو كػػاف يػدلس
كير ؿ كما ذكر ابف حجر كتنتلي ،لة التَّدليس عنو لت،ريحو بال َّماع.

انظر :طبقات المدل يف(  ،)41التَّقريب(. )363
يث ً
ً
يح ًٍ
اإل ٍ ىن ًاد ىكلى ٍـ يي ىخر ىجاهي" في م تدركو ( .)24/4كقاؿ األرن كط، :ػحيح لغيػره ،كىػذا إ ػناد
،ح ي
قاؿ الحاكـ " :ىحد ه ى
ْيؼ ،لكجكد الراكم عبد الممؾ بف عبد الْزيز .في تْميقو عمى نف مبي داكد (.)4376

( )1انظر :اللقو عمى المذاىب األربْة لْبد الرحمف الجزيرم ()11/5
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ث
ث الثا ِال ُ
الم ْب َح ُ
َ
اآلثار ال اناتجة عف وجود مقومات التاحصيف الفكري ال انبوي عمى فكر المسمـ المعاصر
ب األ اَوؿ :تقويـ الفكر بشكؿ مستمر
الم ْطمَ ُ
َ

إف التَّح ،ػػيف اللك ػػرم م ػػع مل ػػاىيـ التَّشػ ػريع كمْن ػػى تكاممي ػػة ال ػػديف ،كم ػػاليب الْق ػػاب التَّػ ػي
فر ػػيا الل عزكجػػؿ عمػػى عبػػاده يْتمػػد عمػػى فكػػر م ػػتمد مػػف ًديػػف ،ػػحيح ،ىػػك ديػػف الل ػػبحانو
كتْػػالى ،كالل ػػبحانو ال يخط ػئ ،فػػالمرء الم ػػمـ ق،ػػكره يجْمػػو يلكػػر كيقػػكـ كيحمػػؿ ػػبيمو عمػػى مم
طريؽ ي ير خشية عمى نل و مف الكقكع في َّ
الزلؿ الذم ييغ ب الل عز كجؿ كيحيد بو عف الطَّريؽ

َّ
النبكم اللكرم ال َّ ميـ فيقع عميو الْقاب ال زدنيكم كالحدكد التَّشريْية التَّي ك ػحناىا فػي ال َّػابؽ ،كىػذا
ما دعا إليو ال انبي  في مف يراجع ىش ًر ً
يؾ ٍبف ى ٍح ىماءمفكاره حينما طمب منو رسوؿ ا﵀  البينة مك
ٍ ِ
ٌّ
ِ
ػو ِع ْنػ َػد ال انبػػي 
ػو َع ْن ُي َمػػا أ ا
ُم ايػ َة قَػ َذ َ
ام َأرَتَػ ُ
ػي الماػ ُ
َف ِىػالَ َؿ ْبػ َ
ؼ ْ
ػف أ َ
حػػد فػػي ظيػره فْػػف ْابػػف َع ابػػاس َرضػ َ
ِب َ ِ
البي َن ُة أ َْو َح ٌّد ِفي ظَ ْي ِر َؾ» (. )1
اء ،فَقَ َ
اؿ ال انبي َ « :
س ْح َم َ
ش ِريؾ ْاب ِف َ
فيبقى الم مـ عمى تلكير ٌبيف ،حيح ،ليح،ػف نل ػو مػف الكقػكع فػي الخطيئػة ،فيح،ػنيا
مف إقامة الحدكد عمى نل ػو ،فيػذا مػا كانػت عميػو الر ػالة َّ
النبكيػة فػي تقػكيـ األفكػار بشػكؿ م ػتمر،
كمػػا كانػػت دعػػكة رسػػوؿ ا﵀  ليقػػكـ مفكػػا انر كمفْػػاالن كمْتقػ و
ػدات كػػاف َّ
النػاس عمييػػا فػػي الجاىميػػة ،بػػؿ
ٌ
ليقكـ مفكار البشرية في م تقبؿ مديد بدالؼ ال نيف إلى يكـ القيامػة ،كقػد كردت مْػاف
كتْدل األمر ٌ
عديدة في القرالف الكريـ كال زنة َّ
النبكية تحث الم مميف عمػى تقػكيـ مفكػارىـ بشػكؿ م ػتمر ،منيػا عػدـ
اليأس كعدـ الغػركر كالبْػد عػف ػكء الظَّػف كاألنانيػة ،كنػذكر بْػض األدلػة الػكاردة فػي القػرالف كال زػنة

َّ
النبكية:

ِ
ِ
ِ ِ
ي اف ِذ َ َ
َح ِأي اهللِ] [الزمػر ،]53 :ومػف
أـ َر ْ َ
ِس ُؾقا َظ َذ َأ ْك ُػَ ِف ْؿ َٓ َت ْؼـَ ُطأقا م ْ
 عدـ اليػيسَ [ :يو ظ َبود َ
يـ أ ْ َ
حديث أنس بف مالؾ  قاؿ رسوؿ ا﵀ " :يعجبني الفيؿ الصال "

()2

ؼ ،ىفمىػو م ٍ ً
( )1مخرجو البخارم فػي ،ػحيحو ،كتػاب َّ
طمىػ ًب
ػؽ لً ى
البيىنػةى ،ىكىي ٍن ى
طًم ى
ػاب إً ىذا َّاد ىعػى م ٍىك قىػ ىذ ى
ىف ىي ٍمػتىم ىس ى
ي
الشػيادات ،ب ي
م ،ىع ٍف ًى ىش واـ ،ىح َّدثىىنا ًع ٍك ًرىمةي ،ىع ًف ٍاب ًف
البيىن ًة/178/3( ،رقـ  ،)2671قاؿ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىب َّش وار ،ىح َّدثىىنا ٍاب يف مىبًي ىع ًد ٍّ
ى
ً
ً
ػاس ر ً ػػي المَّػػو ع ٍنيمػػا م َّ ً
اء ،فىقىػػا ىؿ ال انبػػػي « :
يمَّي ػةى قى ػ ىذ ى
ام ىمرىتىػػوي ع ٍنػ ىػد ال انبػػػي  بً ىشػ ًػريؾ ٍابػ ًػف ى ػ ٍػح ىم ى
ؼ ٍ
ىف ى ػبلى ىؿ ٍبػ ىػف م ى
ىعَّبػ و ى ى ي ى ي ى
الحديث".
 ،يؿ األكؿ،المبحث األكؿ ،المطمب الثالث)29( .
( )2بؽ تخريجو في اللى ٍ
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ِ
ُمت ٍ
َأول َؾخُ ٍ
ى ـُؾ ُ ْ
أقر] [لقمػاف ،]18 :كقكلػو تْػالى:
 عدـ الغرور :في قولو تعالى[ :إن اهللَ َٓ َُي م
ِ
ِ
قن َظ َذ ْإَ ْر ِ
ِ َه ْقكًأو] [اللرقػاف ،]63 :و َعػ ْف ِع َي ِ
ػاض ْب ِػف ِح َم ٍ
ػار
يـ َي ْؿ ُش َ
َح ِـ افذ َ
[ َوظ َبو ُد افر ْ َ
َح ٍػدَ ،وَال
قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵀ َ « :وِا اف ا﵀َ أ َْو َحػى إِلَ ا
ػي أ ْ
َف تََو َ
َح ٌػد َعمَػى أ َ
اض ُػعوا َحتاػى َال َي ْف َخ َػر أ َ
ٍ ()2
ِ
َحد»
َح ٌد َعمَى أ َ
َي ْبغي أ َ
()1

ِ ِ
 عدـ اتباع سوء الظاف :قاؿ ا﵀ تعالى [ :ي َوأُّيو اف ِذيـ آمـُقا ِ
أـ
اجتَـ ُبقا ـَث ًرا م َـ افظ ِّـ إِن َُ ْع َْ افظ ِّ
ْ
َ َ
َ مَ
ػاؿ :إِ ايػػا ُك ْـ
أؿ"] [ الحجػرات ،]12 :كمػػا جػػاء فػػي حػػديث أَِبػػي ُى َرْيػ َػرةََ ،عػ ِػف ال انبػػي  " :قَػ َ
إِ َّْأ ٌ
والظا اف ،فَِإ اف الظا اف أَ ْك َذب ا ْلح ِد ِ
يث.)3( "...
ُ َ
َ

 عدـ األنانية :كما في حديث أََن ٍ
ػب
س  قاؿ :ا
َح ُػد ُك ْـَ ،حتاػى ُي ِح ا
أف ال انبي  قَ َ
اؿ« :الَ ُي ْؤ ِم ُف أ َ
ِ ِ ِ ()4
َخ ِ
ِأل ِ
يو َما ُي ِحب ل َن ْفسو»

الراحة ال انفسية.
سالمة
المطمب الثااني :ال ا
الفكرية و ا
ّ

فحينمػػا تتحقػػؽ الح،ػػانة اللكريػػة تتحق ػؽ ال َّ ػْادة اللكريػػة التَّػي تػػكلي الْقػػؿ مىميػػة كتحكيمػػا

مشركعان متكافقػان مػع إن ػانيتو ،ككرامتػو بْقمػو الػكاعي المح،ػف ،الْقػؿ ال َّػميـ يكجػب التَّلكيػر القػكيـ،
كالتَّلكيػػر القػػكيـ ينػػت االطمئنػػاف َّ
النل ػػي كيشػػْر بال َّ ػْادة حتػػى كلػػك كػػاف ،ػػاحبو يْػػيش فػػي محمػػؾ
الظزركؼ القا ية كالمرض مك اللقر مك ال َّ جف مك الم،ائب األخرل ،ألنو يْمـ مف ىذه الم،ائب ال
ىخػي بنًػي مج ً
اشػْي ،م ً
ػار بػف ناجيػة بػف عقػاؿ بػف محمػد بػف ػلياف بػف مجاشػع التَّميمػي المج ً
(ِ )1ع َي ِ
اض ْب ِف ِح َم ٍ
اش وػع
ى يى
يى
ن بو خميلة كغيره .حديثو في ،حيح م مـ ،كعند مبي داكد كالتَّرمذم عنو حػديث الخػر منػو مىػدل إلػى ال انبػي  قبػؿ
مف ي ػػمـ فمػػـ يقبػػؿ منػػو ،ك ػػكف الب ،ػرة ،.كركل عػػف ال انبػػػي  ،كمبػػكه با ػػـ الحي ػكاف المشػػيكر .كقػػد ،ػػحلو بْػػض

المتنطْيف مف اللقياء لظنو مف محدان ال ي مى بذلؾ انظر :اإل،ابة في تمييز ال،حابة (.)625/4
اب ،بػػاب ال،ػػلى ً
ً
ىىػ يؿ ا ٍل ىجَّنػ ًػة
ات التَّػي يي ٍْػ ىػر ي
ؼ بًيىػػا ًفػػي ال ػ زد ٍنىيا م ٍ
( )2مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب ا ٍلبًػػر ىكال،ػمىة ىك ٍاآل ىد ً ى ي
ػار ح ػ ٍػيف ٍبػػف حرٍيػ و
ً
النػ ً
ىى ػ يؿ َّ
ػث ،ىحػ َّػدثىىنا ا ٍللى ٍ ػ يؿ ٍبػ يػف يمك ى ػػى ،ىعػ ًػف
ىكم ٍ
ػار/2198/4( ،رقػػـ  ،)2865قػػاؿ :ىحػ َّػدثىني ميىبػػك ىع َّمػ و ي ى ي ي ي ى
ؼ ٍب ًف ع ٍب ًد ً
ىخي بنًػي مج ً
ً
ً
طر ً
الل ٍب ًف َّ
ير ،ىع ٍف ًعىي ً
الشخ ً
اشػ وع،
ادةي ،ىع ٍف يم ى
ا ٍل يح ى ٍي ًف ،ىع ٍف ىم ى
ط ور ،ىح َّدثىنًي قىتى ى
اض ٍب ًف ح ىم وار م ى ي ى
ى

قىا ىؿ :عف رسوؿ ا﵀  " :الحديث"
طبػ ًػة م ً
ً
( )3مخرجػػو البخػػارم ،كتػػاب َّ
ع/19/7( ،رقػػـ ،)5143
ىخيػ ًػو ىحتَّػػى ىيػ ٍػن ًك ىح م ٍىك ىيػ ىػد ى
ب ىعمىػػى خ ٍ ى
ػاب الى ىي ٍخطي ػ ي
النكػػاح ،ىبػ ي
ىعػ ىػرًج ،قىػػا ىؿ :قىػػا ىؿ ميىبػػك يى ىرٍيػ ىػرة  :ىيػ ٍأثيير ىعػ ًػف
قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ىي ٍحىيػػى ٍبػ يػف يب ىك ٍيػ وػر ،ىحػ َّػدثىىنا المٍَّيػ ي
يْػةى ،ىعػ ًػف األ ٍ
ػث ،ىعػ ٍػف ىج ٍْلىػ ًػر ٍبػ ًػف ىربً ى

ال انبي ،قىا ىؿ« :الحديث"
( )4مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب اإليماف،باب مف اإليماف مف يحب المرء ما يحبو لنل و ( ،)13/12/1قاؿ:
ادةى ،ىع ٍف مىىن و
س  ،ىع ًف َّ
ػاؿ :ىح َّػدثىىنا
الم ىْم ًػـ ،قى ى
ىح َّدثىىنا يم ى َّد هد ،قىا ىؿ :ىح َّدثىىنا ىي ٍحىيى ،ىع ٍف يش ٍْىبةى ،ىع ٍف قىتى ى
النبي  ىك ىع ٍػف يح ى ٍػي وف ي
ادةي ،ىع ٍف مىىن و
س ىع ًف َّ
النبي  قىا ىؿ« :الحديث" .
قىتى ى
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تدكـ ،ك َّ
مف ىذه ال زدنيا ال تخمك منيا كي،بر كيتحمؿ رغبػة فػي الح،ػكؿ عمػى مقػاـ اإليمػاف ،فقػد كرد
()1
اؿ رسو ُؿ ِ
ػو
ص َي ْي ٍب بف ِس َناف  ، قَ َ
ا﵀ َ « :ع َج ًبا ِأل َْم ِر ا ْل ُم ْػؤ ِم ِف ،إِ اف أ َْم َػرهُ ُكما ُ
اؿ :قَ َ َ ُ
مف حديث ُ
اؾ ِأل ٍ ِ
اء،
ػاف َخ ْيػ ًا
اء َ
ػر لَػ ُ
شػ َك َر ،فَ َكػ َ
ػابتْ ُو َ
َصػ َ
َصػ َ
س َذ َ َ
ضػ اػر ُ
ػوَ ،وِا ْف أ َ
سػ اػر ُ
ػابتْ ُو َ
َحػػد إِاال ل ْم ُمػ ْػؤ ِم ِف ،إِ ْف أ َ
َخ ْيػٌػرَ ،ولَػ ْػي َ
اف َخ ْي ًار لَ ُو» ( ،)2كحينما يرل المرء الم مـ َّمنو يأمف عمى نل و كمالو ككلده كحياتو ككرامتو
ص َب َر فَ َك َ
َ
كدينو مف خبلؿ األمف الذم تلر و حدكد َّ
الشريْة فينو يحيا عمى فكر ميـ منبْو القرالف كال زنة

ال،ػ ػحيح المتكام ػػؿ ،ل ػػف يخترق ػػو فك ػػر ف ػػاجر مك ك ػػافر ،كى ػػذا التَّح ،ػػيف اللك ػػرم ال ػػذم بن ػػاه
ب ػػالمْنى َّ

اإل ػػبلـ كحػػدكده كشػرائْو تْطػػي لئلن ػػاف الم ػػمـ مجػػاالن َّ
لمنظػػر إلػػى المشػػكمة فػػي حياتػػو بكاقْيػػة مػػف
خبلؿ ترؾ التَّلكير ال َّ مبي ،كىذا ممر باختيػار الم ػمـ الػذم ال تشػكب مفكػاره شػائبة ،كمػا مَّنيػا تْطػي

مجػاالن لممحافظػة عمػػى مفكػاره مػف مفكػػار اآلخػريف ال َّػمبية ،ففػػي حػػديث أَُبػي بػػف كعػب  قػػاؿ عػػف
اآلخ ِػر َف ْمي ُق ْػؿ َخ ْي ا ِ
ػاف ي ْػؤ ِم ُف ِبالماػ ِو واليػوِـ ِ
ص ُػم ْت" ( )3مػف ىنػا نبػع الح،ػانة
َ
ال انبي "َ :و َم ْػف َك َ ُ
ػر أ َْو ل َي ْ
َ َْ
ً
النبكي ػػة ال ػػذم ال يمن ػػع فيي ػػا َّ
اللكري ػػة َّ
النظ ػػر ف ػػي مفك ػػار الغي ػػر ،كاختي ػػار المكق ػػؼ ال َّ ػ ػميـ م ػػف غي ػػر
االرتجالية ال َّ ريْة التَّي تْتمد عمى القشكرية مك المظاىر.

كمكثػػر َّ
النػاس شػػقاء كتْا ػػة كعػػدـ ا ػػتقرار ،ىػػـ الػػذيف ف ػػدت مفكػػارىـ ،كلػػذلؾ يقػػكؿ الل عػػز
ِ
أـ ِذـ ِْأري َؾأنِن َفأ ُف َم ِع َ
قشأ ًي َضأـْؽًو
أـ َأ ْظ َأر َِ َظ ْ
اي َؾ ََل َيض مأؾ َو َٓ َي ْشأ َؼكَ ،و َم ْ
كجؿ فػي قرالنػوَ [ :ؾ َؿ ِـ ات َب َع ُهدَ َ
وكَح ُؼه يقم ا ْف ِؼقوم ِي َأظؿكَ ،ؿ َول رب ِم ح َؼ َتـِل َأظؿك و َؿدْ ُــ ُ ِ
أراَ ،ؿ َ
ؽ َأ َتت َ
أول ـ ََأذفِ َ
ْأؽ آ َيو ُتـَأو َؾـ ََِأقت ََفو
ْ َ َ
َ ْ ُ ُ َْ َ َ َ ْ َ
ْأً َُص ً
َ ِّ َ َ ْ
ِ ِ
ِ
َ
ؽ ا ْف َق ْق َم ُتـ ََْكَ ،وـ ََذفِ َ
َوـ ََذفِ َ
اب ْأ ِخ َأر ِة َأ َصأدم َو َأ ُْ َؼأك ] [طػو:
ِس َ
ِ َو َم ْ ُي ْمم ْـ ُِآ َيوت َر ُِّف َو َف َع َذ ُ
ؽ ك َْج ِزي َم ْـ أ ْ َ
.]125

ِ
ؼ " بأف تْدل االحدكد ،كارتكب المحارـ
َس َر َ
كيقكؿ ال َّ ْدم في تل يرهَ " :و َك َذل َؾ َن ْج ِزي َم ْف أ ْ
كجاكز ما ميذف لو" (.)4

ألنػو مخػػذ ل ػػاف الػػركـ إذ ػػبكه كىػػك ،ػػغير ،كىػػك نمػػرم مػػف َّ
(، )1ػػييب بػػف ػػناف الركمػػي ،يْػػرؼ بػػذلؾ َّ
النمػػر بػػف
قا ط ،ككاف ،ييب فيما ذكركا محمر شديد الحمرة ،ليس بالطكيؿ كال بالق،ير ،كىك إلى الق،ػر مقػرب ،كثيػر شػْر
الرمس ،قاؿ الكاقدم :كاف إ بلـ ،ييب كعمار بف يا ر في يكـ كاحد .انظر :اال تيْاب (.)728/2

( )2مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب اإليمػػاف ،بػػاب المػ مف ممػره كمػػو خيػػر/2295/4( ،رقػػـ  ،)2999قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا
َّ ً
ً
ً
اف ،ىح َّػدثىىنا
اب ٍب يف ىخالً ود ٍاأل ٍىزًد ز
ىى َّد ي
اف  -ىح َّػدثىىنا ي ػمىٍي ىم ي
اف ٍب ًػف ا ٍل يمغي ىػرًة  -ىكالم ٍلػظي ل ىش ٍػيىب ى
يْػا ىع ٍػف ي ػمىٍي ىم ى
م ،ىك ىش ٍيىب ي
اف ٍب يف فىزرك ىخ ،ىجم ن
اؿ رسو ُؿ ِ
ا﵀ « :الحديث".
ت ،ىع ٍف ىع ٍب ًد َّ
ثىابً ه
،يىٍي وب  ،قىا ىؿ :قى ى َ ُ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف مىبًي لىٍيمىى ،ىع ٍف ي
ً
َّ ً
( )3مخرجػ ػػو البخػ ػػارم فػ ػػي ،ػ ػػحيحو ،كتػ ػػاب األدب ،ىبػ ػ ه
ػاف يي ػ ػ ٍ ًم يف بًالمػ ػػو ىك ى
ػاب :ىمػ ػ ٍػف ىكػ ػ ى
ػارهي
اليػ ػ ٍػكًـ اآلخػ ػ ًػر فىػػ ػبلى ييػػ ػ ٍ ًذ ىجػ ػ ى
ص ،عػ ٍػف مىبًػػي ح ً
،ػ و
،ػػالً وح ،ىعػ ٍػف مىبًػػي
( ،)6018/11/8قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا قيتىٍيىبػةي ٍبػ يػف ى ػ ًػْ ويد ،ىحػ َّػدثىىنا ميىبػػك األ ٍ
ى
ىحػ ىػك ً ى
ػيف ،ىعػ ٍػف مىبًػػي ى
سو ُؿ الما ِو  « الحديث".
يى ىرٍي ىرةى  ،قىا ىؿ :قى ى
اؿ َر ُ
( )4تي ير الكريـ الرحمف في تل ير كبلـ المناف (.)515/1
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انفصم انرابغ
ضىابط ومٍزات الصانة انفكرٌة اننبىٌة
مغ انتبادل الؼهىماتً وانفكري
كيشتمؿ عمى مبحثيف:
ث األ َْو ُؿ :تأ،يؿ تبادؿ المْمكمات مع غير الم مميف .
الم ْب َح ُ
َ
ث الثَ ِاني :كابط تحقيؽ الح،انة اللكرية فػي التَّبػادؿ اللكػرم كالمْمكمػاتي
الم ْب َح ُ
َ

مع غير الم مميف.
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تمييد
وفيو؛ أوالً :تعريؼ التابادؿ المعموماتي.
ً
تحت ً
ترل الباحثة َّ
بيف م،حاب األقطاب اللكرية
بادؿ
مف التَّ ى
المْمكماتي يقعي ى
دائرة الْبلقات ى
ٌ
الْقكؿ المختمل ًة المت مة بالمركنة كاإلرادة التَّبادلية كالتَّ ً
المتباعدة كالديانات ك ً
الجيد كالتَّ ً
أثير عمى
ْامؿ ٌ
بادؿ المْمكماتي بيف مف يحم يؿ المْمكمةى كالخر ً
اؿ التَّ ً
اآلخر في كؿ محك ً
ً
تت،ؼ
يلتق يدىا ،كالبد مف
ى
ى
ى ى
باإلفادة كالجدي ًة ك َّ ً
ً
مكاف كاقْيان مك تاريخيان.
الربط بالحدث كاء ى
()1
بالبدؿ :مىف يك ع للظي مك عً و
ً
للظ ،ىك ىك ًْ ىؾ الكاك مك ع الياء.
كالمر ياد
ى
أؽ ُي َبأدِّ ُل اهللُ َشأ ِّقا ِ
ػدلت،كىك قػكؿ الل عػز كجػؿَ [ :ؾ ُلو َفاِأ َ
َوَتِ ْؿ
ػدلت مكػاف مبػ ى
كقػد جْمػت الْػرب ب ى
حَـ ٍ
قرا َر ِح ًقًم][اللرقاف ،]70 :مال تػرل منػو قػد مزاؿ ال َّػيئات كجْػؿ مكانيػا ح ػنات،
َوت َوـ َ
َون اهللُ ؽَ ُػ ً
َ َ
كمما مْنى قكلو تْالى [ :ـُؾًم ك ِ
َوه ْؿ ُج ُؾق ًدا ؽَ ْ َر َهو ][ َّ
الن اء.]56 :
َض َج ْ
ً ُج ُؾق ُد ُه ْؿ َُد ْفـ ُ
َ
قاؿ ز
الزبيدم :فيذه ىي الجكىرة ،كتبديميا ،تغيير ،كرتيا إلى غيرىا ،ألنيا كانت ناعمة

فا كدت مف الْذاب ،فردت ،كرة جمكدىـ األكلى لما ن جت تمؾ ال،كرة ،فالجكىرة كاحدة،

كال،كرة مختملة. )2( .

ثانياً :أىمية المادة المعموماتية في التاحصيف الفكري.
المادة المْمكماتية تْتبر ز
لب الْممية التَّبادلية التَّي يتمقاىا الم ممكف مف غيرىـ فػي التَّكجيػو

َّ
النب ػػكم ،كتْتب ػػر خا ،ػػية ىام ػػة ف ػػي التَّح ،ػػيف اللك ػػرم لمم ػػمميف ،فْن ػػدما يتكج ػػو الم ػػمـ ف ػػي تقي ػػيـ
المْمكمػػات حجميػػا كشػػكميا كنكعيػػا مك مػػدل إيجابيتيػػا كتنا ػػبيا مػػع الػ َّػدعكة المحمديػػة،كارتقائيا بلكػػر

الم مميف بشكؿ مْا،ر ،يتيح ليـ فييػا التَّػأقمـ المتنا ػب مػع التَّطػكر كالحداثػة كالتَّغييػرات الم ػتجدة
عمى ال َّ احة الْالمية ،كالتَّأثير عمى كؿ األْ،دة كالْقكؿ ،كببل ريب يحتاج ىذا الْمؿ بيذا التَّكجيو

إلػػى َّ
النظػػر األ،ػػيؿ فػػي مْطيػػات اآلخػػر لمحاكلػػة فيمػػو ،كنقػػده ،كت،ػػكيبو ،لتكظيػػؼ مػػا فيػػو مػػف
خير كاالنتقاء َّ
الجيد لممْمكمة الكاعية التَّي تحمؿ
إيجابيات لتطكير الحا ر كالم تقبؿ ،فبل بد مف التَّ ٌ
َّ
الرد ىك الليـ الثَّاقب لشرع الل عػز كجػؿ ،قػاؿ تْػالى:
الن،اعة اللكرية ،كجْؿ المقياس في اٍلقىيبكؿ ك َّ
ؽ ظ َذ َِ ٍ
ؽ ُِوف ِذي ُأ ِ
وح َل إِ َف ْق َ
وشت َْؿ َِ ْ
اط مم َْت َِؼق ٍؿ] [الزخرؼ. ]43 :
ؽ إِك َ َ
[ َؾ ْ
َ

( )1انظر الكافية في عمـ َّ
النجك،البف الحاجب.)31/1( ،
( )2انظر :تاج الْركس (.)64/28
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ث األ َْو ُؿ
الم ْب َح ُ
َ
تيصيؿ تبادؿ المعمومات مع غير المسمميف
"لقد كاف في ثنايا البياف َّ
النبكم ك،ية ن تنير بيا في كؿ زمػاف مال كىػي مف األمػـ ال َّػابقة

قد عجزت كال يمكف لْاجز مف يْيف غيره ،كعمى الم مـ مف ييراعي ىذه الحقيقة ،فبل يتأثر بالكافد لػو
قيمي ػان مػػف األمػػـ ال َّ ػابقة " ( )1لػػذا فػػيف حػػدثت التَّبادليػػة المْمكماتيػػة مػػع غيػػر الم ػػمميف فمػػتكف عمػػى

القش ػػكر الح ػػػارية م ػػع التَّطػػػكرات الْمميػ ػػة ،كاإللكتركني ػػة المْا ،ػ ػرة بْيػ ػػدان ع ػػف رمزيػ ػػة الْقائػ ػػد مك
األخبلؽ مك الثَّكابػت الدينيػة كاألحكػاـ الشػرعية ،كىػذا مػا مثبػت التَّح،ػيف اللكػرم لمم ػمميف عمػى كػؿ
وف ِدي َن ُك ْـ (.)2
يف ،فَا ْنظُُروا َع ام ْف تَيْ ُخ ُذ َ
ِد ٌ

م تكياتيا ،ك َع ْف ُم َح ام ِد ْب ِف ِس ِ
اؿ« :إِ اف َى َذا ا ْل ِع ْم َـ
يف ،قَ َ
ير َ
ال،ػدر كالثَّقػػة الْاليػػة فػػي ا ػػتقباؿ األفكػػار المخاللػػة مك
مكاف ات ػػمت شػريْة اإل ػػبلـ برحابػػة َّ

المْار ػػة تأخػػذ محا ػػنيا ،كيجتيػػد مىميػػا فػػي تح ػػيف م ػػاكئيا ،مك للظيػػا تمامػان لتن ػػحؽ كتتبلشػػى
في حركة َّ
النظاـ اللكرم كالقيمي اإل بلمي ،كالذم مف شأنو إفادة الم مميف كرفع شأف اإل بلـ ،مػف

خ ػػبلؿ التَّم ػػؾ بال ػػديف ،فق ػػد ق ػػاؿ الح ػػف الب ،ػػرم " :اليػػػزاؿ ﵀ نصػػػحاء فػػػي األرض مػػػف عبػػػاده

يعرضوف أعماؿ العباد عمى كتاب ا﵀ فإذا وافقوه حمػدوا ا﵀ واذا خػالفوه عرفػوا بكتػاب ا﵀ ضػاللة

()3
ػداف
مػػف ضػػؿ وىػػدي مػػف اىتػػدى فيولئػػؾ خمفػػاء ا﵀"  ،فنجْػػؿ كتػػاب الل تْػػالى ك ػػنة نبيػػو  ميػ ى
ً
تلكيرنػػا األكؿ ،حػػيف التَّلكيػػر بػػأم ممػ وػر ،فػػي إيجػ ً
ػاد بػ و
ػات
ػكف المخرجػ ي
ػديؿ مك حتػػى فػػي حػػؿ مشػػكمة لتكػ ى

ؾ بيمػػا كممػػا زادت ممػةي اإل ػػبلـ تقػػدمان كقػػكةن كازدىػػا انر ،كىػػذا
فكػ انر إ ػػبلميان م،ػػيبلن ،فكممػػا اشػػتد التَّم ػ ي
ً
القكية ،كىك عبلمةي قكًة األمة ،ككنيا قادرةى ليس عمى ا تيبلؾ األفكار
التَّباد يؿ ال يت زـ إال بيف األمـ

كالمشػاركة فػػي إنتاجيػػا فقػػط ،بػؿ كالتَّلاعػػؿ مػػع األفكػػار األخػػرل لػدل اآلخػريف ،كالقػػرالف الكػريـ كال ز ػػنة

َّ
النبكيػػة اشػػتمبل عمػػى الْديػػد مػػف األدلػػة لنجػػاح عمميػػة التَّح،ػػيف اللكػػرم مثنػػاء تبػػادؿ المْمكمػػات فػػي

ممكر الديف كال زدنيػا.

النبكم ،لمحمد َّ
( )1انظر :الح،انة اللكرية في الحديث َّ
الشريليف.)8( ،

اد ٍب يػف
( )2مخرجو م مـ في ،حيحو،المقدمة ،باب في إ ناد الديف ( ،)14/1قاؿ :ىح َّدثىىنا ىح ى يف ٍب يف َّ
الربًي ًع ،ىح َّدثىىنا ىح َّم ي
و
زكب ،ىكًى ىش واـ ،ىع ٍف يم ىح َّم ود ،ىك ىح َّدثىىنا في ى ٍي هؿ ،ىع ٍف ًى ىش واـ قىا ىؿ :ىك ىح َّدثىىنا ىم ٍخمى يد ٍب يف يح ى ٍي وف ،ىع ٍػف ًى ىش وػاـ ،ىع ٍػف ُم َح ام ِػد
ىزٍيد ،ىع ٍف مىي ى
ْب ِف ِس ِ
يف قاؿ " األ ثر " .
ير َ
( )3انظر اإلعت،اـ ،لمشاطبي (.)42/1
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ب األ اَوؿ :أصؿ التابادؿ الفكري مف القرآف الكريـ .
الم ْطمَ ُ
َ

اعتمد القرالف الكريـ في كثير مف اآليات كالق،ص عمى مركنة تامػة فػي تبػادؿ المْمكمػات

مػػع غيػػر الم ػػمميف ،كقػػد اتَّ ػػحت مػػف خػػبلؿ عػػدـ إلغػػاء مخػػذ المْمكمػػة ،كاالنتلػػاع بيػػا فك ػػع ليػػا

ال َّ ػكابط كالقكاعػػد لتػػتـ بْمميػػة متقنػػة كمنظمػػة ،كمػػف ىػػذه األدلػػة القرالنيػػة التَّػي شػػجْت عمػػى تبػػادؿ
المْمكمات:
قن َأحَـَف ُأو َفاِ َ ِ
ِ
يـ َهدَ ُاه ُؿ اهللُ َو ُأ ْو َفاِ َ
ؽ
يـ َي َْت َِؿ ُع َ
ؽ افذ َ
قن ا ْف َؼ ْق َل َؾ َقتبِ ُع َ ْ َ ُ ْ
ال ادليؿ األوؿ :قاؿ ا﵀ تعالى[ :افذ َ
ُه ْؿ ُأ ْو ُفقا إَ ْف َب ِ
وب] [الزمر.]18 :
كقػػد كرد فػػي تل ػػير ىػػذه اآليػػات مف " فبشػػر يػػا محمػػد عبػػادم الػػذيف ي ػػتمْكف القػػكؿ مػػف
القائميف ،فيتبْكف مرشده كمىداه ،كمدلو عمى تكحيد الل تْالى ،كالْمؿ بطاعتو ،كيترككف ما كل ذلؾ

مف القكؿ الذم ال يدؿ عمى رشاد ،كال ييدم إلى داد" (.)1

كمرل مف يح ف اال تلادة مف مْمكمات اآلخػريف الػذم يػدلؿ عمػى تكحيػد الل تْػالى كعبادتػو
ىك اليدل بْينو ،فأم قكؿ ىك نتاج فك وػر كالب َّػد مػف اال ػتلادة مػف ىػذا القػكؿ ،فمػيس كػ ٌؿ فكػر ظػاىره

االخػػتبلؼ مك مختمػػؼ ىػػك بال َّ ػركرة منػػاكئ كىػ َّػداـ ،ينبغػػي بنػػاء ال ز ػدكد دكنػػو فنقػػع فػػي ب ػراثف فكػػر

كاح ػػد ،يخ ػػالؼ إيجابي ػػات الْ ،ػػر كالزم ػػاف ،ػػمبياتو معظ ػػـ م ػػع تط ػػكر األزم ػػاف كالب ػ ىػد م ػػف ال ػػكعي،
ؽ ُه ْؿ ُأ ْو ُفقا إَ ْف َب ِ
كح كر الْقؿ عند ىذا التَّبادؿ المْمكماتي [ َو ُأ ْو َفاِ َ
وب﴾

*و َأ ْه ِأد َي َ
ى إِ َػ ؾِ ْر َظ ْق َن إِك ُف َضغَك* َؾ ُؼ ْؾ َه ْأؾ َف َ
ؽ إِ َػ
أؽ إِ َػ َأ ْن تَزَ ـأك َ
ال ادليؿ الثااني :قاؿ ا﵀ تعالى [ :ا ْذ َه ْ
َ
َ
ؼأ َؾـَأو َدى* َؾ َؼ َ
َر ُِّ َ
ُأؿ
أول َأكَأو َر مُؽ ُ
ُأزى* َؾؽَأذ َب َو َظ َ أ* َُّأؿ أ ْد َُ َأر َي َْأ َعك* َؾ َح َ َ
ؽ َؾتَخْ َشك* َؾل َرا ُه ْأ َيأ َي ا ْفؽ ْ َ
وػ* إِن ِِف َذفِ َ ِ
ْإَ ْظ َذ* َؾ َل َخ َذ ُه اهللُ َكؽ َ
َول ْأ ِخ َر ِة َو ْإُ َ
َي َشك ] [ َّ
ز ًة َد ِ ْـ َ ْ
النازعات.]25 :
ؽ َفع ْ َ
سػالـ فػي ال َّػذىاب ألعتَّػى فك وػر كػاف عمػى األرض ليبادلػو
كىذه دعكة قرالنية لموسى عميػو ال ا

ممػاـ الْامػة مػف البشػر الكػػبلـ كالمْمكمػات لبػيف لمنػاس منػو عمػػى الحػؽ ،فا ػتلاد مػف مْمكمػاتيـ فػػي

كيلية جذب َّ
الناس لدعكتػو ،كتحقيػؽ قاعػدة مْمكماتيػة فػي كيليػة التَّػأثير فػييـ ،فطمػب حشػد جمػكعيـ

فػي مكبػػر ال َّ ػاحات ،كالتَّأكيػد ممػػاميـ عمػػى دعكتػو لكحدانيػػة الل تبػػارؾ كتْػالى ،كىػػذه المبادلػػة اللكريػػة

كالمْمكماتية التَّي لي ت بال ركرم فييا األخػذ بكػؿ مْمكمػة عمػبلن مكايمانػان ،مكانمػا يػتـ ا ػتخداميا فػي
جكانب ىامشية تيظير الباطػؿ فيػو،كما فْػؿ ػيدنا مك ػى عميػو ال ػبلـ فػي ف ػح كػذب فرعػكف ممػاـ

( )1انظر :تل ير جامع البياف في تأكيؿ القرالف لمطبرم (.)274/21
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َّ
الناس بيدعاءه بالربكبية ،بالْقيدة ال ميمة بكحدانية الل مع مػع التَّأييػد اإلليػي بػالكحي كالمْجػزة التَّػي
كان ػػت م ػػف ج ػػنس م ػػا برعػ ػكا في ػػو م ػػف ال ػػحر ،ن ػػت عني ػػا إيم ػػاف ع ػػدد كبي ػػر م ػػف ال ػػحرة بكج ػػكد الل
ككحدانيتو.

احأدَ ًة و َفؽِ ِ
ال ادليؿ الثاالػث :ؿقل اهلل تعوػ[ :و َفأق َصأوء اهللُ َْلع َؾؽُأؿ ُأمأ ًي و ِ
وشأ َتبِ ُؼقا
َ ْ
َ
َ ْ
أـ ف َق ْب ُؾ َأقـ ُْؿ ِِف َمأو آتَأوـ ُْؿ َؾ ْ
َ ْ
َ
اْلر ِ
قن] [المائدة. ]48 :
ات إِ َػ اهللِ َم ْر ِج ُعؽ ُْؿ َْجِق ًعو َؾ ُقـَ ِّب ُاؽ ُْؿ ُِ ًَم ـُـت ُْؿ ؾِ ِقف َ َْتتَؾِ ُػ َ
َْ ْ َ

فػػي اآليػػة داللػػة عمػػى كجػػكد االخ ػتبلؼ بػػيف البش ػرية جمْػػاء فػػي كػػؿ شػػي ،حتػػى فػػي الْمػػـ
كالمْمكمػػات كاللكػػر ،كلػػك تأممنػػا قػػكؿ الل تْػػالى " :فَاسػػتَِبقُوا ا ْل َخ ْيػػر ِ
ات" ليػػي قػػكة فػػي االحتجػػاج عمػػى
ْ
َ
الػتَّمكف مػف الح،ػكؿ عمػى المْمكمػات الح ػنة مػف مم األطػراؼ ،كاألى ٍكلىػى مف ي ػتبؽ الم ػممكف إلػى

تك،ػؿ إليػو الم ػممكف،
كؿ خير حتػى فػي تبػادؿ المْمكمػات بالػدعكة إلػى اإل ػبلـ كنشػر الْمػـ الػذم ٌ
كاألخذ بكؿ خير ك،ؿ إليو غيرىـ مف مْمكمػات ت يػد التَّكحيػد كالْبكديػة كت ػتخدميا كك ػيمة لمػدعكة

إلى الحؽ كمىمو.

ب الثا ِاني :أصؿ التابادؿ الفكري مف السنة ال انبوية .
الم ْطمَ ُ
َ

الرسوؿ  إلى عممية تبادؿ المْمكمات ،كاء كاف ىذا التَّبادؿ بيف الم ػمميف ،مك
لقد دعا ا

بيف الم مميف كغيرىـ ،كمف األدلة عمى ذلؾ:

ال،ػ ػحابة  يْتر ػػكف ألم ػػكر مثن ػػاء تب ػػادليـ لممْمكم ػػات ف ػػي االنتل ػػاع
الػػػ ادليؿ األوؿ :حينم ػػا ك ػػاف َّ

الحيػػاتي كغيرى ػا مػػع غيػػر الم ػػمميف ،فػػيذا مشػػكؿ عمػػييـ مم ػ انر عر ػػكه عمػػى ر ػػكؿ الل  كمػػا فػػي
اىمِي ِ
ػوؿ الما ِػو إِ اف قَومػا ح ِػديثُو عي ٍػد ِبا ْلج ِ
وف
س َ
حديث َع ِائ َ
اػة َيػيْتُ َ
َ
ًْ َ
َْ
ش َة رضػي ا﵀ عنيػا أَان ُي ْػـ قَػالُواَ :يػا َر ُ
ِ
ِبمُ ْح َم ٍ
سػموا
اس َـ الما ِو َعمَ ْي َيا أ َْـ لَ ْػـ َيػ ْذ ُك ُروا ،أَفَ َنيْ ُكػ ُؿ ِم ْن َيػا فقَ َ
اف َال َن ْد ِري أَ َذ َك ُروا ْ
سػو ُؿ الماػو َ « :
ػاؿ َر ُ

الما َو َو ُكمُوا» (.)1

اؿ بًأى ػم ً
ػاب ال زػ ً
ػؼ ٍب يػف
اء المَّ ًػو تى ىْػالىى (/119/9رقػـ  ،)7389قػاؿ :ىح َّػدثىىنا ييك ي ي
( )1مخرجو البخارم ،كتاب التَّكحيد ،ىب ي
ى
ٍى
ث ع ٍف مىبً ً
ىحمر ،قىا ىؿً :مْ ي ً
ًو
يو ،ىع ٍف ىعائً ىشةى  ،قىال َّ
ػت ،:قَا َؿ رسػوؿ
ت ى ىش ىاـ ٍب ىف يع ٍرىكةى ،يي ىحد ي ى
ى ٍ
يمك ى ى ،ىح َّدثىىنا ميىبك ىخالد األ ٍ ى ي
ا﵀ « :الحديث".
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ػػاؿ
ػػاؿ :قَ َ
ػػاف  ،قَ َ
الػػ ادليؿ الثاػػاني :كرد فػػي حػػديث ثَْوَب َ
ظ ِ
ضرُى ْـ َم ْف َخ َذلَ ُي ْـَ ،حتاى َيي ِْت َي
َ
اى ِر َ
يف َعمَى ا ْل َحؽَ ،ال َي ُ

رسػػو ُؿ ِ
ػػف أُ ام ِتػػي
ا﵀ َ« :ال تَ َا
ػػز ُؿ َ
ط ِائفَػػ ٌة ِم ْ
َ ُ
()1
ِ
ِ
أ َْم ُر ا﵀ َو ُى ْـ َك َذل َؾ»َ»

فلييػػا قػػد بػ َّػيف رسػػوؿ ا﵀ َّ 
مف الم ػ مف فػػي عمميػػة التَّب ػادؿ مػػع غي ػره ،ال يتػػأثر بمْمكمػػاتيـ

تح،ؿ عمييا منيـ مبان ،ماداـ مكقنان َّ
مف ما عنده ىػك الحػؽ ،فمػف حػديث ابػف عبػاس حينمػا
التَّي
ٌ
ػاؤ َؾ َح ٌّ
ؽَ ،وقَ ْولُ َؾ َح ٌّ
الحؽَ ،و َو ْع ُد َؾ َح ٌّ
ػؽ،
ػؽَ ،وِلقَ ُ
الح ْم ُد ،أَ ْن َ
ت َ
ذكر دعػاء رسوؿ ا﵀  " الميـ لَ َؾ َ
ػؽَ ،و ُم َح ام ٌػد َح ٌّ
وف َح ٌّ
ػاع ُة َح ٌّ
ػؽَ ،وال انػ ُار َح ٌّ
الج ان ُة َح ٌّ
ػؾ
ػؽَ ،وال ا
تَ ،و َعمَ ْي َ
ػؽ ،الما ُيػ اـ لَ َ
َسػمَ ْم ُ
ػؽَ ،وال انبيػ َ
س َ
َو َ
ػؾ أ ْ
ِ ِ
ت،
تَ ،وِالَ ْي َ
ت َو َمػا أَ اخ ْػر ُ
ام ُ
ػؾ َحا َك ْم ُ
اص ْم ُ
تَ ،وِالَ ْي َؾ أََن ْب ُ
آم ْن ُ
تََو اك ْم ُ
تَ ،وِب َؾ َخ َ
ػت ،فَػا ْغف ْر لػي َمػا قَػد ْ
تَ ،وِب َؾ َ

ت ،أ َْو :الَ إِلَ َو َغ ْي ُر َؾ " (.)2
الم َؤخ ُر ،الَ إِلَ َو إِاال أَ ْن َ
المقَد ُـ َوأَ ْن َ
ت ،أَ ْن َ
َعمَ ْن ُ
َس َرْر ُ
ت َو َما أ ْ
َو َما أ ْ
ت ُ
ت ُ

يف مم مفك ػ و
كعن ػػدما يْتق ػػد المػ ػ مف ب ػػأف الل ى ػػك الح ػػؽ ،كقكل ػػو الح ػػؽ فػ ػ َّ
ػار تأتي ػػو م ػػف الخ ػػارج

ػؾ ىحػ ٌّ
ؽ ،كك ٍعػ يػد ىؾ ىحػ ٌّ
ػت ى ز
ػؽ،
ػؽ ،ىكقى ٍكليػ ى
الح ٍمػ يػد ،م ٍىنػ ى
تْػػارض قكلػػو فيػػي مػػردكدة ،كبيػػذه الْبػػارة " لى ػ ىؾ ى
الح ػ ى ى
الجَّنةي ىح ٌّ
كلًقىا ي ىؾ ىح ٌّ
ؽ ،ىك َّ
الن يار حؽ " تح،يف عظيـ لملكػر مػف الشػكائب التَّػي مػف شػأنيا مف تمػس
ؽ ،ىك ى
ى

ت] فينيا تْني لنا مي ان مف الم مف بالل ييحكػـ مػا يجػئ
تَ ،وِالَ ْي َؾ َحا َك ْم ُ
اص ْم ُ
بناءه ،كقكلو َ [ وِب َؾ َخ َ
إليػػو مػػف مفكػػار مػػف الخػػارج إلػػى الل ػػبحانو كتْػػالى الحػػؽ فيْر ػػيا عمػػى تكحيػػده ،إف كجػػد فيػػو مػػا

يغنيو اكتلى بو ،مكاف لـ يكف كذلؾ عر يا مرة مخرل فػيف عار ػت تكحيػده لػـ يأخػذ بيػا ،ممػا قكلػو
 [ الميػػـ لػػؾ أسػػممت  ]..فلي ػو م ػػمكب ق،ػػر كمْنػػى ىػػذا م ػػممت لػػؾ ال لغيػػرؾ ،المنػػت بػػؾ ال
بغيػػرؾ كفػػي ىػػذا مػػا يشػػير إلػػى الح،ػػانة اللكريػػة ( ،)3كفػػي ىػػذه داللػػة قاطْػػة عمػػى التَّػزاـ المػ منيف

الحػ ػػؽ عنػ ػػدما يت ػ ػراءل إليػ ػػو مفكػ ػػار ال ػ ػػاليف مك المنحرفيف،كىػ ػػذا ال يكػ ػػكف إال بالتَّبػ ػػادؿ المْمكمػ ػػاتي

كاللكرم.

ش ػ ُة رضػػي ا﵀ عنيػػا قالػ ا
ػوؿ الماػ ِػو َ عػ ِػف
سػ َ
س ػي َ
ال ػ ادليؿ الثاالػػث :جػػاء فػػي حػػديث َع ِائ َ
ػاس َر ُ
َؿ أَُنػ ٌ
ػتَ :
شػ ٍ
سػػو ُؿ الما ِػو « :لَ ْي ُ ِ
ال ُك اي ِ
َح َيا ًنػػا
س َ
ػاف ،فَقَ َ
ػوؿ الماػ ِػو ،فَػِإ ان ُي ْـ ُي َحػدثُ َ
وف أ ْ
ػيء» قَػالُواَ :يػا َر ُ
ػاؿ لَ ُي ْػـ َر ُ
سػوا ب َ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
الحؽَ ،ي ْخطَفُ َيا ِ
ِبال ا
الجني ،فَ َيقُرَىػا ِفػي أُ ُذ ِف
وف َحقا فَقَ َ
ش ْي ِء َي ُك ُ
سو ُؿ الماو « :ت ْم َؾ ال َكم َم ُة م َف َ
اؿ َر ُ
( )1مخرجػ ػػو م ػ ػػمـ فػ ػػي ،ػ ػػحيحو ،كتػ ػػاب اإلمػ ػػارة ،بػ ػػاب قكلػ ػػو ،ػ ػػمى الل عميػ ػػو ك ػ ػػمـ ال ت ػ ػزاؿ طائلػ ػػة مػ ػػف ممتػ ػػي
 ،و
اد ىك يى ىك
كر ،ىكميىبك َّ
الربًي ًع ا ٍل ىْتى ًك زي ،ىكقيتىٍيىبةي ٍب يف ى ًْ ويد ،قىاليكا :ىح َّدثىىنا ىح َّم ه
(/1523/3رقـ  ،)1920قاؿ :ىح َّدثىىنا ى ًْ ي
يد ٍب يف ىم ٍن ي
ٍابف ىزٍي ود ،ع ٍف مىيزكب ،ع ٍف مىبًي ًق ىبلبةى ،ع ٍف مىبًي مى ماء ،ع ٍف ثىكباف  ،قىا ىؿ :قىا ىؿ رسو ُؿ ِ
ا﵀ « :الحديث" .
ى ى
ى ى
ى
ٍ ى ى ى ٍى ى
ي
َ ُ
ِ
ِ
ِ
[وم َـ افؾ ْق ِؾ َؾت ََفجدْ ُِأف كَوؾ َؾأ ًي َف َ
أؽ] [اإل ػراء:
اب التَّيى زج ًد بًالمٍَّي ًؿ ىكقى ٍكلً ًو ىعَّز ىك ىج َّػؿَ :
( )2مخرجو البخارم ،كتاب التَّيجد ،ىب ي
ً َّ ً
ً
اف ٍب يػف مىبًػي يم ٍ ػمًوـ،
اف ،قىػا ىؿ :ىح َّػدثىىنا ي ػمىٍي ىم ي
/48/2( ،]79رقـ  ،)1120قاؿ :ىح َّػدثىىنا ىعمػ زي ٍب يػف ىع ٍبػد المػو ،قىػا ىؿ :ىح َّػدثىىنا ي ػ ٍلىي ي
س ،ى ًم ىع ٍاب ىف ىعب و
طاك و
اف ال انبي  إً ىذا قى ىاـ ًم ىف المٍَّي ًؿ ىيتىيى َّج يد قىا ىؿ " :الحديث"
َّاس  ،قىا ىؿ :ىك ى
ىع ٍف ى ي

( )3انظر :الح،انة اللكرية لمشريليف.)18( ،
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ولِي ِو قَار الداجاج ِة ،فَي ْخمِطُ َ ِ
ييا أَ ْكثََر ِم ْف ِم َائ ِة َكذ َْب ٍة» ( ،)1فْمميػة تبػادؿ المْمكمػات كمػا يليػـ مػف
َ
َ َ
وف ف َ
َ
ً
من ػبطة فػي ديننػا ال يمكػف مف تكػكف عشػكائية بػؿ الب َّػد مػف التَّػدقيؽ بيػا ،كبكػؿ
ىذا الحػديث عمميػة ٍ

مْمكمػ ػػة كاردة إلينػ ػػا ،فمػ ػػع مف ىػ ػػذا الحػ ػػديث جػ ػػاء ليح،ػ ػػف مػ ػػف ق ػ ػػية ميمػ ػػة مال كىػ ػػي َّ
الش ػ ػْكذة

كالمشْكذيف ،كيبيف مف المشْكذيف قد ي،دقكف في جزء إال منيـ كاذبكف في األغمب ،كالق ػية التَّػي
يمكػػف اإلفػػادة منيػػا مػػف ىػػذا الحػػديث ىػػي مف المػ مف قػػد يتْػػرض لمْمكمػػات بْ ػػيا ،ػػحيح ،كال ػػـ

الزعػػاؼ فػػي داخميػػا فْميػػو التَّحػػرم كتركيػػا ،كنبػػذىا إذ مػػا يل ػػد بيػػا معظػػـ ممػػا ي،ػػمح ،كمف ال يغتػػر
بال،حيح منيا ،كقد تأتي ىذه المْمكمات مثناء التَّبادؿ التَّجارم مك في األ لار مك مجالس عمـ .

ػوز ِم ْػف تَ ْف ِس ِ
ػير
ػاب َمػا َي ُج ُ
بكب اإلمػاـ البخػارم فػي ،ػحيحو" َب ُ
كفي تبادؿ المْمكمات مي ان ٌ
ػػوِ ،بالعرِب ايػ ِ
ػػب الماػ ِ
التاػػػور ِ
ػػف ُكتُػ ِ
ػػة َو َغ ْي ِرَىػػػا لقولػػػو تعػػػالى "فػػػيتوا بػػػالتاوارة فاتموىػػػا إف كنػػػتـ
اة َو َغ ْي ِرَىػػػا ِمػ ْ
ََ
َْ
()2
ال،ػ ػريحة إل ػػى تب ػػادؿ
صػػػادقيف" فيباح ػػة التَّرجم ػػة كالح ػػث عميي ػػا لي ػػي دلي ػػؿ ق ػػاطع عم ػػى ال ػ َّػدعكة َّ
المْمكمات مع الْجـ ،كاليمكف مف نأخذ عف غير الْرب شيئان ببل ترجمة.

ث :أىمية ضبط التابادؿ المعموماتي في مناعة تفكير المسمميف.
ب الثاالِ ُ
الم ْطمَ ُ
َ

كنظػ انر لْمػػؽ تبػػادؿ المْمكمػػات كتػػأثيره عمػػى يا ػػيات الػ زدكؿ فػػي الْبلقػػات ،كاتخػػاذ القػ اررات

كْ،كبة الحديث عف كافة ظكاىر التَّبادؿ اللكػرم كالمْمكمػاتي بػيف الم ػمميف كغيػرىـ ،كىػي ىمػدرهج
ىاـ في الحلاظ عمى الثَّكابت الدينية بيف مفراد المجتمػع ،كتح،ػيف مفكػارىـ كاال ػتنياض بيػا لً ىج ٍْمًيػا
في معمى مراتب األكلكية عمى كؿ الم تكيات ،كبيف كؿ البشرية جمْاء ،فيف مىمية

بطيا تحلظ

الكيػػاف الْقمػػي لئلن ػػاف الم ػػمـ ،كتجْمػػو متربْ ػان فػػي كػػؿ جكانػػب التَّبػػادؿ المْمكمػػاتي ،االقت،ػػادم،
كال يا ػػي ،كاالجتمػػاعي ،لػػذا فػػيف مىميػػة ػػبط ىػػذا التَّبػػادؿ فػػي مناعػػة تلكيػػر الم ػػمميف كتح،ػػينيا
تكمف في:

ػي ٍبػ يػف ىع ٍبػ ًػد
( )1مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب الطػػب ،بػػاب الكيانػػة /139/7( ،رقػػـ  ،)5762قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ىعمًػ ز
َّ ً َّ ً
الزىب ٍي ًػر ،ىع ٍػف يع ٍػركةى ٍب ًػف ز
الزٍى ًرم ،ىع ٍف ىي ٍحىيى ٍب ًف يع ٍػركةى ٍب ًػف ز
ىخىب ىرىنا ىم ٍْ ىمهر ،ىع ًف ز
الزىب ٍي ًػر ،ىع ٍػف
ؼ ،م ٍ
اـ ٍب يف ييك ي ى
المو ،ىحدثىىنا ى ىش ي
ى
ى
ِ
اس ىع ًف ال يكيَّ ً
ىعائً ىشةى ر ي الل عنيا قى َّ
اف فقاؿ ال انبي  .." :الحديث"
الت :ى أ ى
سو َؿ الماو  ىن ه
ىؿ َر ُ
( )2انظر، :حيح البخارم ،كتاب التَّكحيد.)157/9( ،
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أ -امتداد ىيبة العقمية المسممة عند غير المسمميف:
()1
َّ ً
ػص اٍل ىك ىػبل يـ"( ،)2كقػاؿ عمػي بػف مبػي طالػػب" :
قى ى
ػاؿ ىع ٍب يػد المػو ٍب يػف اٍل يم ٍْتى ٌػز  " :إً ىذا تى َّػـ اٍل ىْ ٍقػ يؿ ىنقى ى
ال،ػ ٍػمت تكػػكف الييبػػة"( )3كقػػد كرد فػػي ،ػػلات الم ػػمميف َعػ ْػف أَِبػػي ُى َرْيػ َػرةََ ،عػ ِػف ال انبػػي 
بكث ػرة َّ
اف ي ْػؤ ِم ُف ِبالما ِػو واليػوِـ ِ
ِ
ِ
اآلخ ِػر َف ْم ُي ْك ِػرْـ
قَ َ
اؿَ « :م ْف َك َ
الي ْوِـ اآلخ ِر فَالَ ُي ْؤِذ َج َارهَُ ،و َم ْف َك َ ُ
اف ُي ْؤ ِم ُف ِبالماو َو َ
َ َْ
اآلخ ِػر َف ْمي ُق ْػؿ َخ ْي ا ِ
ػاف ي ْػؤ ِم ُف ِبالما ِػو واليػوِـ ِ
ص ُػم ْت»" ( ،)4فال،ػمت كارد إلظيػار
َ
َ
ض ْيفَ ُوَ ،و َم ْػف َك َ ُ
ػر أ َْو ل َي ْ
َ َْ
ً

الييبة الْقمية لمم مميف.

ب -نمػػػاء الفكػػػر اإلسػػػالمي الحصػػػيف بالحلػػاظ عمػػى خ،ك،ػػيات الْقميػػة اإل ػػبلمية فػػي
الْقائػػد كاألخبلقيػػات ،تحػػافظ عمػػى قيمػػة اإليمػػاف باإل ػػبلـ ،كقيمػػة المبػػادئ التَّػي جػػاءت
بيػػا ر ػػالة اإل ػػبلـ لئلن ػػاف فػػي حياتػػو اللرديػػة ،مك فػػي مجتمْػػو مػػع غي ػره ،مػػف خػػبلؿ

مكاجيػػة اللكػػر الػ َّػدخيؿ كفيمػػو كتحميػػؿ عنا ،ػره ،فػػبل يم ػػيا ت ارجػػع كال يزيػػدىا إال إيمػػاف
بالتَّكحيد الخالص.

ت -االنطػػالؽ بمعمومػػات ال ػ ادعوة اإللييػػة اإلسػػالمية كالحػػرص عمػػى مدائيػػا كجْميػػا عمػػى
مكلكيػػات التَّبػػادؿ المْمكمػػاتي بػػيف البش ػرية مػػف خػػبلؿ طػػرح المشػػتركات بػػيف الم ػػمميف

كغيػػر الم ػػمميف كبخا،ػػة مىػػؿ الكتػػاب مػػنيـ ،مػػف خػػبلؿ َّ
النقػػاط المْمكماتيػػة المشػػتركة
التَّي عبر عنيا القرالف الكريـ بػ " كممة كاء " .قاؿ تعػالىُ [ :ؿ ْؾ َيأو َأ ْه َأؾ ا ْفؽِت ِ
َأوب َت َعأو َف ْق ْا
الر ػؿ
إِ َػ َـ َؾ َؿ ٍي َش َقاء َُ ْقـَـَو َو َُ ْقـَؽ ُْؿ] [الؿ عمراف ،]67 :كالكممة ال َّ كاء :ما ال يختمؼ فيو ز

كالكتػػب ،مم القػػرالف كالتَّػكراة كاإلنجيػػؿ( ،)5كيل ػػرىا مػػا بْػػدىا كى ػي عػػدـ عبػػادة غيػػر الل

( )1المْتز يم ىح َّمد ٍبف جْلر المتككؿ ،كيكنى عبد الل مبا الْباس .كلد في شْباف نة بع كمربْيف كمائتيف ،ككاف
غزير األدب ،بارعا في الل ؿ ،مميح َّ
الشْر .مع المبرد كثْمبا كغيرىما كلو كبلـ في الحكمة عجيب انظر:
المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ (.)85/13

( )2مخرجو البغدادم في اللقو كاللقيو ،باب مدب الجداؿ ( ،)52/2قاؿ :منا ميىبك ا ٍللىتٍ ًح ٍب يف مىبًي ا ٍللىك ًار ً
س  ،منا ىعمً زي ٍب يف
ى
ىح ىم يد ٍب يف ى ًْ ويد الد ىم ٍشًق زي  ،قىا ىؿ :قىا ىؿ ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ا ٍل يم ٍْتىز " :األثر الكارد".
ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ا ٍل يم ًغ ىيرًة  ،نا م ٍ

كالحكـ عمى اإلسناد :صحي لثقة رواتو .
ال،ػ ٍػم ًت ( ،)100/1مخرجػػو األبشػػييي ف ػػي الم ػػتطرؼ ف ػػي كػػؿ فػػف
( )3مخرجػػو ال ػػيكطي فػػي يح ٍ ػ يػف ال َّ ػ ٍػم ًت ًفػػي َّ
م تظرؼ( )188 /1مكقكفان دكف إ ناد عف عمي بف مبي طالب .
 ،يؿ األكؿ ،المبحث األكؿ ،المطمب الثالث (.)24
( )4تـ تخريجو ابقان في اللى ٍ
( )5انظر :مدارؾ التَّنزيؿ كحقائؽ التَّأكيؿ لمن لي (.)262/1
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تْالى،كعدـ جْػؿ َّ
الشػريؾ لػو تْػالى كعػدـ اتبػاع البشػر كائنػان مػف كػانكا فيمػا محػدثكا مػف

تحميؿ كتحريـ (.)1

كالجميػع يقػػؼ ممػاـ كممػػة َّػكاء عمػػى م ػتكل كاحػػد ،فػبل يْمػػك محػد ،عمػػى محػد كال يتْبػػد
()2

كال يػرفض الػ َّػدعكة إلػى البػدء مػف َّ
النقػاط المشػتركة إال مػف كػػاف

مح هػد محػدان ،كىػي كممػة عػدؿ
الرجكع إلى الحؽ القكيـ
متْنتان مل دان ال يريد ز

(. )3

الر ػؿ عمػييـ ال َّػبلـ ،كلي ػت مخت،ػة بأحػد
فالكممة المتلؽ عمييا بيف جميػع األنبيػاء ك ز

دكف اآلخػػر بػػؿ ىػػي مشػػتركة بػػيف الجميػػع ،كىػػذا المكقػػؼ فػػي منتيػػى الْػػدؿ ،كاإلن،ػػاؼ فػػي

التَّبادؿ المْمكماتي كتح،يف فكر الم مميف.

صػػػػادرة عػػػػف المسػػػػمميف لغيػػػػرىـ :لمكا ،ػػلاتيا ال َّراقي ػػة
ث -ىيمنػػػػة القيمػػػػة المعموماتيػػػػة ال ا

كالم بكطة التَّي ت،ؿ إلى الْقكؿ كالقمكب مباشػرة ،كميػزاف مىػؿ اإل ػبلـ فػي ىػذا قػكؿ
الل تبارؾ كتْالى في القرالف الكريـ حيث قػاؿ[ :و َأكزَ ْفـَو إِ َفق َ ِ
َوب ُِ َْ
غ
وحل ِّؼ ُم َصدِّ ًؿو َِّدو َُ ْ َ
ؽ ا ْفؽت َ
َ
ْ
ِ
ِ
َيدَ ْي ِف ِم َـ ا ْفؽِت ِ
وءك ِم َـ َْ
اءه ْؿ َظًم َج َ
احل ِّأؼ
وحؽُؿ َُ ْقـ َُفؿ ُِ ًَم َأكزَ َل اهللُّ َوَٓ تَتبِ ْع َأ ْه َق ُ
َوب َو ُم َف ْقؿـًو َظ َؾ ْقف َؾ ْ
فِؽ ٍُّؾ جع ْؾـَو ِمـؽُؿ ِْشظ ًي و ِمـْفوجو و َفق َصوء اهللُّ َْلع َؾؽُؿ ُأم ًي و ِ
احدَ ًة] [المائدة ،]48 :ىذا بكؿ
َ
ْ ْ َ َ َ ً َ ْ
َ َ
َ ْ
مػػا يتْمػػؽ بْمػػـ الػػديف كالػػدعكة إلػػى الل عزكجػػؿ كتكحيػػده ،ممػػا فػػي الْمػػكـ الحياتيػػة حيػػث
كجػػدنا الييمن ػػة اإل ػػبلمية التَّػ ػي م ػ ػيا الم ػػممكف ف ػػي عم ػػكـ الطَّػ ػب ،كاألحي ػػاء ،كاللم ػػؾ
كالْديد مف الْمكـ التَّي ىيمنت عمى الْمكـ الْالمية فأخذىا غير الم مميف كم افكا ليا

َّ
كعدلكا.

ج -منػػع المسػػمميف مػػف الوقػػوع فػػي منزلػػؽ تقػػديـ التانػػازالت والتاقػػارب ومجػػاممتيـ عمػػى
حساب المبادئ والثاوابت الدينية التَّي ال يممؾ محد كائنان مف كاف التَّلػريط فييػا ،فػالقرالف

كال ز ػػنة َّ
النبكيػػة ىمػػا المرجْيػػة ال َّ
ْمي ػا فػػي كػػؿ شػػيء مػػف عقيػػدة كش ػريْة كنظػػاـ كمػػني ،

كيجب رد كؿ اخػتبلؼ إلػى القػرالف ليقػكؿ فيػو الكممػة األخيػرة ،ػكاء كػاف ىػذا االخػتبلؼ
ِ
يـ َآمـُقا َأضِق ُعقا اهللَ َو َأضِق ُعقا افر ُش َ
قل
في التَّ،كرات مك غيرىا ،يقكؿ الل تْالىَ ﴿ :ي َوأ م َُّيو افذ َ

( )1انظر :منكار التَّنزيؿ كم رار التَّأكيؿ لمبي اكم (.)21/2
( )2انظر :جامع البياف في تأكيؿ القرالف ،تل ير الطبرم (.)483/6
( )3انظر :ظبلؿ القرالف ،ل يد قطب (.)406/1
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َو ُأ ْو ِي ْإَم ِر ِمـْؽُؿ َؾأنِ ْن َتـَأوزَ ْظتُؿ ِِف َء ٍء َؾأر مدو ُه إِ َػ اهللِ َوافرش ِ
ُأقن ُِأوهللِ َوا ْف َق ْأق ِم
أقل إِ ْن ـُـأت ُْؿ ت ُْم ِمـ َ
ُ
ْ ُ
ْ
ْ
ْ
ؽ َخ ْ ٌر َو َأ ْح ََ ُـ ت َْل ِو ًيَل] [ َّ
ْأ ِخ ِر َذفِ َ
الن اء.]59 :

ح -التاعػػرؼ إلػػى وجيػػات نظػػر اآلخػػريف وتيمميػػا وتقويميػػا والتاعميػػؽ عمييػػا ،فلػػي حػػديث
ػوؿ ِ
أََنػ ِ
َف
سػ َ
س ػي َ
ػس ْبػ ِػف َمالِػ ٍػؾ  ،قَػ َ
ا﵀ َ عػ ْػف َ
ػاف ُي ْع ِج ُب َنػػا أ ْ
ػاؿُ :ن ِيي َنػػا أ ْ
ػي ٍء ،فَ َكػ َ
َف َن ْ
َؿ َر ُ
شػ ْ
ِ ِ ِ
َىػ ِػؿ
ػيء ا
ػاء َر ُج ػ ٌؿ ِمػ ْػف أ ْ
الر ُج ػ ُؿ ِمػ ْػف أ ْ
س ػيَلَ ُوَ ،وَن ْحػ ُ
ػف َن ْ
َىػ ِػؿ ا ْل َباد َيػػة ا ْل َعاق ػ ُؿ ،فَ َي ْ
سػ َػمعُ ،فَ َجػ َ
َي ِجػ َ
ا ْلب ِاديػ ِ
ػػاؿ:
ػػؾ تَػ ْػػز ُع ُـ أ ا
سػػػمَ َؾ ،قَػ َ
ػػة ،فَقَػ َ
سػػػولُ َؾ فَػ َػػز َع َـ لَ َنػػػا أَانػ َ
ػػاؿَ :يػػػا ُم َح امػ ُ
َ َ
َف ا﵀َ أ َْر َ
ػػد ،أَتَا َنػػػا َر ُ
ػػاؿ:
ػػؽ ال ا
ض قَػ َ
ػػاؿ« :ا﵀ُ» ،قَػ َ
اء قَػ َ
ؽ» ،قَػ َ
ػػاؿ :فَ َمػ ْ
ػػاؿ :فَ َمػ ْ
ػػؽ ْاأل َْر َ
ػػف َخمَػ َ
ػػف َخمَػ َ
ػػد َ
صػ َ
ػػم َ
« َ
سػ َ
ِ
ػاؿ :فَ ِبالا ِػذي
ػاؿ« :ا﵀ُ» ،قَ َ
ييا َما َج َع َؿ قَ َ
ب َى ِذ ِه ا ْل ِج َب َ
«ا﵀ُ» ،قَ َ
صَ
اؿَ ،و َج َع َؿ ف َ
اؿ :فَ َم ْف َن َ
ػاؿ:
ػؽ ال ا
ػاؿَ « :ن َع ْػـ» ،قَػ َ
سػمَ َؾ قَػ َ
ػب َى ِػذ ِه ا ْل ِج َبػ َ
ػاؿ ،آلما ُ
ػؽ ْاأل َْر َ
اءَ ،و َخمَػ َ
َخمَ َ
ص َ
ػو أ َْر َ
ضَ ،وَن َ
س َػم َ
َف عمَ ْي َنا َخمس صمَو ٍ
اؿ :فَ ِبالا ِػذي
ؽ» ،قَ َ
ات ِفي َي ْو ِم َناَ ،ولَ ْيمَ ِت َنا ،قَ َ
ص َد َ
سولُ َؾ أ ا َ
اؿَ « :
ْ َ ََ
َو َز َع َـ َر ُ
ا
َف َعمَ ْي َنػا َزَكػاةً ِفػي أ َْم َوال انػا،
سػولُ َؾ أ ا
اؿَ « :ن َع ْـ» ،قَ َ
َم َر َؾ ِب َي َذا قَ َ
اؿَ :و َز َع َػـ َر ُ
أ َْر َ
سمَ َؾ ،آلم ُو أ َ
ِ
ا
سولُ َؾ
اؿَ « :ن َع ْـ» ،قَ َ
َم َر َؾ ِب َي َذا قَ َ
ؽ» ،قَ َ
قَ َ
ص َد َ
اؿَ :و َز َع َـ َر ُ
اؿ :فَ ِبالاذي أ َْر َ
اؿَ « :
سمَ َؾ ،آلم ُو أ َ
ِ
ض َ ِ
ػو
أا
ؽ» ،قَ َ
سػ َن ِت َنا ،قَ َ
ص ْػوَـ َ
سػمَ َؾ ،آلما ُ
ص َػد َ
ش ْػي ِر َرَم َ
ػاؿ :فَ ِبالاػذي أ َْر َ
ػاؿَ « :
ػاف فػي َ
َف َعمَ ْي َنا َ
ِ
اع إِلَ ْي ِػو
سػولُ َؾ أ ا
اسػتَ َ
ػاؿَ « :ن َع ْػـ» ،قَ َ
َم َر َؾ ِب َي َذا قَ َ
ط َ
َف َعمَ ْي َنػا َحػ اج ا ْل َب ْيػت َم ِػف ْ
ػاؿَ :و َز َع َػـ َر ُ
أَ
يػد َعمَ ْػي ِي افَ ،وَال
س ِب ً
ػاؿ :ثُػ اـ َولاػى ،قَ َ
ؽ» ،قَ َ
يال ،قَ َ
ػاؿَ :والا ِػذي َب َعثَ َ
ػؾ ِبػا ْل َحؽَ ،ال أ َِز ُ
صػ َد َ
اؿَ « :
َ
()1
ِ
ؽ لَ َي ْػد ُخمَ اف ا ْل َج انػ َة» كفػي ػياؽ ىػذا الحػديث
ص ِم ْن ُي اف ،فَقَ َ
ص َػد َ
اؿ ال انبي « :لَئ ْف َ
أَ ْنقُ ُ
نجػػد مف رسػػػوؿ ا﵀  كػػاف ي ػػتمع ألق ػكاؿ اآلخ ػريف الغربػػاء كيتْػػرؼ عمييػػا ،كيتأمميػػا
كيْمؽ عمييا ،مراعيػان لمػا عنػد غيػره مػف عمػـ ك مْرفػة ،كفػي ىػذا الحػديث مي ػان مػا ىػك
شاىد عمى ما تأثرت بو المجتمْات مف اللكر الذم بْث بو رسػوؿ ا﵀  ر ػمو دعػاة

إلييا بيف األمـ كىمينتيا عمي منظمتيـ كك،كليا إلييـ بقكة الْقؿ كالحؽ كالديف.

( )1مخرجو م مـ في ،حيحو ،كتاب اإليماف ،باب بياف اإليماف بالل كشرائع الديف/41/1( ،رقـ  ،)12قاؿ :ىح َّدثىنًي
الن ٍ ًر ،ح َّدثىىنا مىٍيماف ٍبػف ا ٍلم ًغيػرًة ،ع ٍػف ثىابً و
الن ًاق يد ،ح َّدثىىنا ىى ً
ػت ،ىع ٍػف مىىن ً
اش يـ ٍب يف ا ٍلقىا ً ًـ ميىبك َّ
ىع ٍم يرك ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف يب ىك ٍي ور َّ
ػس
ي ى ي ي ي ى ى
ى
ى
ٍب ًف ىم ًال وؾ  ،قىا ىؿ ..عف ال انبي  " الحديث".
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ث الثَ ِاني
الم ْب َح ُ
َ
ضوابط تحقيؽ الحصانة الفكرية في التابادؿ الفكري والمعموماتي مع غير المسمميف
َّ
إف تح،ػػيف اللػػرد الم ػػمـ فكري ػان ب ػػبط عمميػػة تبػػادؿ المْمكمػػات بػػيف الم ػػمميف كغيػػرىـ،
تْتبر ق ية ميمة تػتـ عمميػة ػبطيا عمػى الم ػتكل ال َّػداخمي كالخػارجي ،فْمميػة التَّح،ػيف اللكػرم

الكارد عف ال انبي  ثنائية من بطة في األخذ كالْطاء ،فمي ت من بطة في األخذ فح ب بػؿ فػي
الْطاء مي ان.
فمػػثبلن :عنػػد تبػػادؿ عمػػكـ الحػػرؼ كاليند ػػة كالمغػػات كالريا ػػياتكالماديات بأنكاعيػػا ال ي ػػر
ال،كاب ،ف كابط ىذا ليس ك كابط تبادؿ اإليماف ك َّ
الشريْة
بأحكاليا ما لـ تخالؼ الحؽ كالحقيقية ك ٌ

كالديف.

فػػاألكؿ :عمػػوـ الحيػػاة  ،فت خػػذ مػػف كػػؿ مػػتقف لػػو مطمػػع فيػػو مػػف غيػػر الكقػػكع فػػي محػػرـ،
فػػيمكف تبػػادؿ المْمكمػػات فيػػو بػػيف مختمػػؼ الطكائػػؼ كاألفكػػار المختملػػة ب ػكابط ػػيتـ تل،ػػيميا فػػي
ىذا المبحث.
كالثػػاني :عمػػكـ اإليمػػاف ك َّ
الشػريْة كالػػديف ،ال ي خػػذ إال عػػف مىمػػو ب ػػنده إلػػى م،ػػدره كمنبْػػو
ففػػي حػػديث جػػا ِب ِر ْبػ ِػف ع ْبػ ِػد ِ
ػاب  ،أَتَػػى ال انبػػي ِ ب ِكتَػ ٍ
ػف ا ْل َخطاػ ِ
ػاب ُو ِمػ ْػف
ا﵀  ،أ ا
َف ُع َمػ َػر ْبػ َ
َصػ َ
َ
َ
ػاب أ َ
ػاؿ " :أَمتَيو ُك َ ِ
ِ
ػف ا ْل َخطا ِ
َب ْع ِ
ػابَ ،والا ِػذي
َى ِؿ ا ْل ُكتُ ِػب ،فَقَ َأ
ػب َوقَ َ
ض أْ
ييػا َيػا ْاب َ
ػرَهُ َعمَػى ال انبػي  فَ َغض َ
ػوف ف َ
ُ َ
ِ
ػي ٍء فَ ُي ْخ ِب ُػرو ُك ْـ ِب َحػؽ فَتُ َكػذ ُبوا ِب ِػو ،أ َْو
وى ْـ َع ْػف َ
سػيَلُ ُ
َن ْف ِسي ِب َي ِػد ِه لَقَ ْػد ِج ْئػتُ ُك ْـ ِب َيػا َب ْي َ
ػاء َنقياػ ًةَ ،ال تَ ْ
ض َ
شْ
()1
ِ
َف َيتاِب َع ِني "
صدقُوا ِب ِوَ ،والاِذي َن ْف ِسي ِب َي ِد ِه لَ ْو أ ا
اف َحياَ ،ما َو ِس َع ُو إِاال أ ْ
وسى َك َ
َف ُم َ
ِب َباط ٍؿ فَتُ َ

ِ
ِ ِ
ضوا ِبطُ التاب ُ ِ ِ
وم ِات ّي:
سمِ َ
َ
الم ْطمَ ُ
الم ْ
ب األ اَوؿَ َ :
الم ْعمُ َ
ميف أَ ْنفُس ِيـ في األَ ْخذ َ
ادؿ الف ْك ِري َب ْي َف ُ
َ
أ -عدـ حجز األفكار ال انافعة عف المسمميف مف خالؿ أمور كثيرة أىميا.

إف مقاكمػػة األناني ػػة اللكري ػػة التَّ ػي تي ػػدؼ إل ػػى تحقيػػؽ مى ػػداؼ خا ،ػػة ت ػػر م ،ػػمحة اإل ػػبلـ
ِ اِ ِ
ِ
ػت ال انبػي ِ فػي
ػو َع ْن ُي َمػاَ ،يقُػو ُؿ :أَتَ ْي ُ
ػي الما ُ
كمىمػو ،وقد جاء في حديث َجاب َر ْب َف َع ْبػد المػو َرض َ
ػو َك ِرَى َيػا"
ت :أََنا ،فَقَ َ
اب ،فَقَ َ
اؿ« :أََنا أََنػا» َكيَان ُ
اؿَ « :م ْف َذا» فَ ُق ْم ُ
اف َعمَى أَِبي ،فَ َدقَ ْق ُ
َد ْي ٍف َك َ
الب َ
ت َ

()2

 ،يؿ األكؿ،المبحث الثالث ،المطمب األكؿ (.)31
( )1بؽ تخريجو في اللى ٍ
( )2مخرجو البخارم ،كتاب اال تئذاف ،ىب ي ً
َّ
الكلً ًيد
اب إ ىذا قىا ىؿ :ىم ٍف ىذا؟ فىقىا ىؿ :مىىنا/55/8( ،رقـ  ،)6250قاؿ :ىحدثىىنا ميىبك ى
ً
ًى ىشاـ ٍبف ع ٍب ًد ً ً
ػاؿ ال انبػي :
ت ىجابًىر ٍب ىف ىع ٍب ًد المَّ ًو  ،ىيقيك يؿ :قى ى
الم ٍن ىك ًد ًر ،قىا ىؿ :ى ًم ٍْ ي
ي ي ى
الممؾ ىح َّدثىىنا يش ٍْىبةي ،ىع ٍف يم ىح َّمد ٍب ًف ي
ى
" الحديث"
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فكراىيػػة القػػكؿ باألنانيػػة عنػػد طػػرؽ البػػاب لي ػػت مشػػد مػػف ك ارىػػة األنانيػػة التَّػي تحجػػز َّ
النلػػع عػػف
الم مميف ،فْدـ حجزىا ي دم إلى تقكية إي،اؿ اللكر الم تقيـ ،كالحؽ القػكيـ ،الػذم يحبػو الل
عزكج ػ ػػؿ ورسػػػػػولو  ،كك ػ ػػذلؾ مقاكم ػ ػػة األفك ػ ػػار َّ
ال،ػ ػ ػبلح
الدخيمػ ػ ػة التَّػ ػ ػي ال فائ ػ ػػدة مني ػ ػػا ف ػ ػػي َّ
بالرجْيػػة االنتيازيػػة كالْممانيػػة البلدينيػػة ،كالتَّػي غايتيػػا الػػكطف كالمػػادة
كاإل،ػػبلح،التَّي تك،ػػؼ َّ

فػػي كػػؿ شػػيء ،فمػػف تػػزكؿ ىػػذه ال،ػػلات إال بتحقيػػؽ الػػديف الحنيػػؼ الػػذم كرد فػػي قولػػو تعػػالى:
ون] [البقرة..]138 :
[ ِص ْب َغ َي اهللِ َو َم ْـ َأ ْح ََ ُـ ِم َـ اهللِ ِص ْب َغ ًي َوك َْح ُـ َف ُف َظوُِدُ َ
ب -الحرص في الرجوع أثناء تبادؿ ىذه األفكار والمعمومات إلى أصوؿ الديف القػرآف الكػريـ
والسنة ال انبوية ،فقد قاؿ ا﵀ تعػاؿَ [ :ؾنِ ْن َتـَوزَ ْظتُؿ ِِف َء ٍء َؾأر مدو ُه إِ َػ اهللِ َوافرش ِ
أقل] [ َّ
الن ػاء:
ُ
ْ ُ
ْ
.]59

سػيطرة الفكريػػة التاامػػة ،التَّػي تْمػػؿ عمػػى إبػراز التَّْ،ػػب إلػػى مفكػػار مْينػػة
ت -االبتعػػاد عػػف ال ا
و
عقكؿ م ممة تيكم باألمة إلى ال َّػْؼ كاليػكاف ،كمػا حػدث فػي ال َّػنكات
ت دم إلى تْطيؿ

اآلخيرة في مجتمْاتنا اإل بلمية ،مف خبلؿ إيجاد جيػؿ مػف الْممػانييف فػي الْػالـ ،كمْالجػة

الق ػػايا اليامػػة فػػي حيػػاة َّ
الن ػاس عمػػى م ػػاس مػػادم ،مكابْػػاد اآلثػػار الْقائديػػة كالدينيػػة عػػف
مخططات ال يا ة كاالجتماع ،فأدل ىذا إلػى إشػْاؿ الثَّػكرات كاللػتف كاال ػطرابات ،مكانلػاؽ

األمكاؿ الطَّائمة في بيؿ األغراض َّ
اليدامة.

ب الثا ِاني :ضوابط التابادؿ الفكري مع غير المسمميف في األخذ الممعوماتي .
الم ْطمَ ُ
َ

الضابط األوؿ :عدـ تمقي المعمومات الدينية مف الكفار.

َع ْف ُم َح ام ِد ْب ِف ِس ِ
وف ِدي َن ُك ْـ»( ،" )1كبيذا
يف ،قى ى
يف ،فَا ْنظُُروا َع ام ْف تَيْ ُخ ُذ َ
اؿ« :إِ اف َى َذا ا ْل ِع ْم َـ ِد ٌ
ير َ
فػػيف مدلػػة كثيػرة مي ػان فػػي القػػرالف كال ز ػػنة تػػدلؿ لن ػػا منيمػػا المرجػػع األكؿ فػػي تمقػػي الْمػػكـ الدينيػػة ،فلػػي
ِ
اس فَِإ ان َمػا أََنػا
حػديث َزْيد ْب ِف أ َْرقَ َـ مف حديث رسوؿ ا﵀  في خطبة قاؿ " :أَ اما َب ْع ُد ،أََال أَي َيا ال انػ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ُجيب ،وأََنا تَ ِ ِ
وش ُؾ أ ْ ِ
شر ي ِ
ا
ور
ار ٌؾ في ُك ْـ ثَ َقمَ ْي ِف :أ اَولُ ُي َما كتَ ُ
َب َ ٌ ُ
سو ُؿ َربي فَي ِ َ َ
َف َييْت َي َر ُ
اب ا﵀ فيو ا ْل ُي َدى َوالن ُ
فَ ُخ ُذوا ِب ِكتَ ِ ِ
استَ ْم ِس ُكوا ِب ِو  ،)2( "...فبليجكز لنا مخذ الديف مف غير الم ػمميف ،ألف ى َّػـ مىػؿ
اب ا﵀َ ،و ْ
ىف ًٍ
اد ًمػ ىػف الػػد ً
ػاب فػػي م َّ
الربًيػ ًػع،
يف ( ،)14/1قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ىح ى ػ يػف ٍبػ يػف َّ
اإل ٍ ػ ىػن ى
( )1مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو ،المقدمػػة ،ىبػ ي
ً
و
و
و
ػكب ،ىكًى ىش وػاـ ،ىع ٍػف يم ىح َّمػد ،ىك ىح َّػدثىىنا في ى ٍػي هؿ ،ىع ٍػف ى ىشػاـ قىػا ىؿ :ىك ىح َّػدثىىنا ىم ٍخمى يػد ٍب يػف يح ى ٍػي وف ،ىع ٍػف
ىح َّدثىىنا ىح َّم ي
اد ٍب يف ىزٍيػد ،ىع ٍػف مىزي ى
ًى ىش واـ ،ىع ٍف يم ىح َّم ًد ٍب ًف ً ً
يف ،قَاؿ" الحديث "
ير ى
( )2مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب الل ػػائؿ ،بػػاب ف ػػائؿ عمػػي بػػف مبػػي طالػػب /1873/4( ،رقػػـ ،)2408
ً ً
َّ ً ً
و ً
ً
يـ=،
قػػاؿ :ىحػ َّػدثىني يزىى ٍيػ يػر ٍبػ يػف ىحػ ٍػر وب ،ىك يشػ ى
ػجاعي ٍبػ يػف ىم ٍخمىػػد ،ىجم ن
يْػػا ىعػ ًػف ٍابػ ًػف يعمىَّيػةى ،قىػػا ىؿ يزىى ٍيػ هػر :ىحػػدثىىنا إ ٍ ػ ىػماعي يؿ ٍبػ يػف إ ٍبػ ىػراى ى
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الكلػػر كا ػػحة ال محالػػة تجػػاه اإل ػػبلـ كمىمػػو ،كقػػد حػ َّػذرالل عػػز كجػػؿ األمػػة الم ػممة مػػنيـ ،فػػي قكلػػو
َوب َفق يردو َكؽُؿ مـ ُع ِد إِيًمكِؽُؿ ـُػور ًا حَدً ا مـ ِظ ِ
ِ
ِ
ـد َأك ُػ َِ ِفؿ ِّمـ َُ ْع ِأد َمأو
َ َ ِّ ْ
بحانوَ ﴿ :ود ـَث ٌر ِّم ْـ َأ ْه ِؾ ا ْفؽت ِ ْ َ ُ م
ِّ َ ْ َ ْ
غ َُْل ُؿ َْ
احل مؼ ﴾ [ كرة البقرة .]109
َت َب َ
فكيؼ يأمف فكر الم مميف كعقائدىـ ممف يريدكف الكيد بيـ كالتَّخمص مف دينيـ.؟!!
كغيػػركا
كقػػد ن ػػخ شػريْتنا اإل ػػبلمية ،شػرائْيـ التَّػي جػػاء بيػػا األنبيػػاء ال ٌ ػػابقيف فحرفكىػػا مػػف بْػػدىـ ٌ
ٍ ِ
ِ اِ ِ
يف،
ػو َع ْن ُي َمػا ،قَ َ
ػاؿَ " :يػا َم ْع َ
ٌ
ػي الما ُ
سػمِ ِم َ
الم ْ
ش َػر ُ
كبدلكا ،كقد جاء في حديث َع ْبد المو ْبػف َعباػاس َرض َ
الكتَ ِ ِ
َى َػؿ ِ
َخ َب ِ
ػو لَ ْػـ
َح َػد ُ
ث األ ْ
َك ْي َ
وف أ ْ
ػار ِبالما ِػو ،تَ ْق َرُءوَن ُ
سػيَلُ َ
ػاب ُك ُـ الا ِػذي أُْن ِػز َؿ َعمَػى َن ِبي ِػو  أ ْ
ػابَ ،وكتَ ُ
ؼ تَ ْ
ِ
ِ
َى َؿ ِ
الكتَ ِ
ػاب ،فَقَػالُواُ :ى َػو ِم ْػف
ش ْبَ ،وقَ ْد َح ادثَ ُك ُـ الما ُو أ ا
ُي َ
َف أ ْ
ب الما ُ
اػروا ِبي َْيػدي ِي ُـ الكتَ َ
اب َب ادلُوا َما َكتَ َ
ػو َو َغي ُ
ِ ِِ
اءلَ ِت ِي ْـَ ،والَ َوالما ِػو َمػا َأر َْي َنػا
شتَُروا ِب ِو ثَ َم ًنا َقمِ ً
ِع ْن ِد الما ِو لِ َي ْ
س َ
اء ُك ْـ م َف الع ْمـ َع ْف ُم َ
يال ،أَفَالَ َي ْن َيا ُك ْـ َما َج َ
()1
ِ
سيَلُ ُك ْـ َع ِف الاِذي أُْن ِز َؿ َعمَ ْي ُك ْـ
م ْن ُي ْـ َر ُج ًال قَط َي ْ

ضابط الثااني :عدـ مخالفة اإلسالـ وشرائعو.
ال ا

الب ػ ىػد لك ػػؿ المْمكم ػػات الػ ػكاردة لمم ػػمميف مال يتمقلكى ػػا ىك ػػذا دكف رج ػػكع إل ػػى م ،ػػادر ال ػػديف
الحنيؼ عند مخذ المْمكمات مف الكلار ،فبل نخالؼ ديننا مف خبلؿ بْض األمكر مىميا:
ٌمال يتـ اعتماد مْمكماتيـ التَّي تناقض ما في الديف ،كشرائْو حتى مكاف كػاف قػكالن عمميػان ،فكثيػر مػف
مقكاؿ عمماء الكلار تنحػرؼ عػف م،ػؿ اللطػرة ،كالحػؽ الػذم متػى بػو اإل ػبلـ ،كق ػية خمػؽ اإلن ػاف

التَّي المف بْ يـ كل نكات عديدة َّ
مف اإلن اف ما ىك إال حيكاف مف جممة الحيكانات ،حادث بطريػؽ

َّ
النشكء كاالرتقاء ،كمنو لمشابيتو القرد ،ال يمنع مف يككف قد اشتؽ ىػك مكايػاه مػف م،ػؿ كاحػد كىػذه مػا
تْرؼ بق ية داركف ( ،)2فيذا مثػاؿ مػف المْمكمػات التَّػي تخػالؼ اإل ػبلـ كشػرائْو،كقد كرد مػا يبػيف
خمؽ اإلن اف في القػرالف كال زػنة َّ
ش َػع ِري،
وسػى األَ ْ
النبكيػة منػذ الالؼ ال ػنيف ففػي الحػديث َع ْػف أَِبػي ُم َ
ٍ
ِ
بنػوآد َـ
فجػاء
األرض،
جميػع
قبضػة قبضػيا مػف
آدـ ِمػف
ِ
اؿ :قَ َ
قَ َ
َ
سو ُؿ الما ِػو ّ « :
َ
اؿ َر ُ
إف ا﵀ َخمَػؽ َ

الخبيػث،
الح ْز ُف ،و
األبيض ،و
األحمر ،و
عمى قَ ْد ِر األرض :جاء منيـ
األسود ،وبيف ذلؾ ،وال ا
ُ
ُ
ُ
سي ُؿ ،و َ
ُ

ً
ٍ ،ػي يف ٍب يػف ى ٍػب ىرةى ،ىك يع ىم يػر ٍب يػف يم ٍ ػمًوـ ،إًلىػى ىزٍي ًػد ٍب ًػف مى ٍرقى ىػـ،
َّاف ،ىح َّدثىنًي ىي ًز ي
ػاف ،قىػا ىؿٍ :انطىمى ٍق ي
يد ٍب يف ىحَّي ى
= ىح َّدثىني ميىبك ىحي ى
ػت مىىنػا ىك يح ى
يت يا ىزٍي يد ىخ ٍي ار ىكثًير  ...قىا ىؿ :قىاـ رسو ُؿ ِ
ً
ً
ا﵀  .. قىا ىؿ" :الحديث"
ٍ ،ي هف :لىقى ٍد لىق ى ى
ى َ ُ
ىفمى َّما ىجمى ٍ ىنا إًلىٍيو قىا ىؿ لىوي يح ى
ن ن
الشػ ٍرًؾ ىع ًػف َّ
ىىػ يؿ َّ
( )1مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب َّ
اد ًة ىك ىغ ٍي ًرىىػا/181/3( ،رقػـ
الشػيى ى
ػاب الى يي ٍ ػأى يؿ م ٍ
الشيادات ،ىب ي
ػكن ىس ،ىعػ ًػف ٍابػ ًػف ًشػػي و
اب ،ىعػ ٍػف يعىب ٍيػ ًػد المَّػ ًػو ٍبػ ًػف ىع ٍبػ ًػد المَّػ ًػو ٍبػ ًػف
 ،)2685قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ىي ٍحىيػػى ٍبػ يػف يب ىك ٍيػ وػر ،ىحػ َّػدثىىنا المٍَّيػ ي
ػث ،ىعػ ٍػف ييػ ي
ى
يعتٍىبةى ،ىع ٍف ىع ٍب ًد المَّ ًو ٍب ًف ىعب و
اؿ عف ال انبي  " :الحديث " .
َّاس ،قى ى
( )2انظر :م،ؿ ا َّ
ألن اف ك قكط نظرية داركف ،ألميمة خلاجي.)14،13( ،
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والطايب» ( ،)1كالماء عن،ر في خمؽ اإلن اف ،فقاؿ تْالى[ :واهللُ َخ َؾ َؼ ـُأؾ داُ ٍأي ِمأـ م ٍ
أوء] [ َّ
النػكر:
َ
َ
ْ َ
ُ
ِ
قس َمو َمـَ َع َ
أً ُِ َقأدَ ي [ص ،.]75 :كىػذا
أجدَ َد ِأو َخ َؾ ْؼ ُ
ؽ َأ ْن ت ََْ ُ
 ،.]45وقد خمقو ا﵀ بيديػو [ َؿ َول َيو إِ ُْؾ ُ
اإكَْ َ ِ
أـ َص ْؾ َص ٍ
أول ـَو ْف َػخ ِ
أور] [الػرحمف:
أون م ْ
الطيف تحكؿ إلى ،م،اؿ كاللخار ،فقاؿ تْالىَ [ :خ َؾ َؼ ْ ِ َ
 ،]14فيػذا مػا قالػو الل عػز كجػؿ ورسػولو  فػي م،ػؿ ىخٍمػ ً
ؽ اإلن ػاف ،كقبػؿ ػنكات قميمػة م ػقطكا
في الغرب ق ية داركف ىذه ،فالم مف بالل يحكـ كػؿ مػا يجيئػو مػف مفكػار كافػدة مػف غيػر الم ػمميف

فيْر ػيا عمػى دينػػو ،فػيف كجػػد فييػا مػػا يغنيػو فػي شػريْتو ،كدينػو اكتلػػى بمػا عنػػده مكاف خاللػت ملقػػى
بيا.
يض ُر فكر المسمـ.
ال ا
ضابط الثاالث :التابادؿ المعموماتي يتـ بما ال ُ

َّ
إف م،ػػمحة الم ػػمميف مينمػػا يكجػػدكا ىػػي معظػػـ بكابػػة يتطرقيػػا اإل ػػبلـ ،كال ػ زدعاة مػػف مجػػؿ

كدب ،بػبل ان ػباط ك
ػب ٌ
تح،يف مفكارىـ مف خبلؿ حماية الْقكؿ الم ممة مف اال تماع لكؿ ما ى ٌ
الن ػافع كاآلمػػفَّ ،
حػػدكد ،فػػيف مػػف دكاعػػي ىػػذا االن ػػباط التَّبػػادؿ اللكػػرم كالمْمكمػػاتي َّ
الن ػافع الػػذم ال

ي ر الم مميف حتى فيما بينيـ ،حيث إ َّف رسػوؿ ا﵀  نيػى عػف نقػؿ المْمكمػات التَّػي تػ ثر عمػى
َسػمَ ِمي ،
الم مميف تأثي انر مْنكيان مبيان مك تل د عمييـ حياتيـ ك ػْادتيـ ،فمف حػديث أَِبػي َب ْػرَزةَ ْاأل ْ
ػػف ِبمِسػ ِ
ػػاؿ رسػػػو ُؿ الماػ ِ
ػػان ِوَ ،ولَػ ْػػـ َيػ ْػػد ُخ ِؿ ِْ
ػػابوا
قَػ َ
ػػو َ « :يػػػا َم ْع َ
شػ َػػر َمػ ْ
ػػاف َق ْم َبػ ُ
يمػ ُ
ػػوَ ،ال تَ ْغتَػ ُ
آمػ َ َ
ػػاؿ :قَػ َ َ ُ
اإل َ
ػػف َ
يف»( )2ىػػذا إف كػػاف الملػػظ خا ،ػان عمػػى م ػػتكل الْبلقػػات بػػيف الم ػػمميف ،لكنػػو يْمػػـ لمنػػع
سػػمِ ِم َ
ا ْل ُم ْ
( )1مخرجو مبك داكد في ننو ،اكؿ كتاب ال زنة ،بػاب فػي القػدر( /222/4رقػـ  )4693قػاؿ :ح َّػدثنا يم َّػد هد ،مف يزي ىػد
بػػف يزريػػع كيحيػػى بػػف ػ و
ػكؼ ،حػ َّػدثنا قى ػػامةي بػػف يزىيػ وػر ىعػ ٍػف مىبًػي يمك ى ػػى األى ٍشػ ىػْ ًرم  عػػف
ػْيد ىحػ َّػدثاىـ ،قػػاال :حػ َّػدثنا عػ ه
ى
ال انبي  :قاؿ " الحديث"

تخريج الحديث:

مخرجو مبك داكد في ننو (/204/5رقـ) 2955بملظو ،كمبك َّ
الشيخ في الْظمة ( )1544/5بمثمو ،كمحمد فػي م ػنده

(/353/32رقػػـ  )19582بمثمػػو ،كابػػف حبػػاف فػػي ،ػحيحو ( /60/14رقػػـ  )6181بمثمػػو ،كابػػف خزيمػػة فػػي التَّكحيػػد
( ،)151/1كابف حباف في ،حيحو ( /26 /14رقـ  )6159بنحكه ،كمخرجػو مبػك ينْػيـ فػي الحميػة ( )104/3بنحػكه،
ىع ىاربً زي بو.
كالبييقي في ننو ( /149/2رقـ  )715بنحكه ،كميـ مف طريؽ ىع ٍك ي
ؼ ٍب يف مىبًي ىج ًميمىةى األ ٍ
يث ح ػ هػف ،ػ ً
ً
يح» فػػي ػػننو( ،)204/5كقػػاؿ
ػح ه
ى
والحكػػـ عمػػى االسػػناد :صػػحي لذاتػػو حكػػـ عميػػو التَّرمػػذم « ىى ػ ىذا ىحػػد ه ى ى
األلبػػاني، :ػػحيح فػػي م ػػمة األحاديػػث ال،ػػحيحة /173/4رقػػـ ،)1630كقػػاؿ األرن ػ كط :إ ػػناد ،ػػحيح فػػي تْميقػػو
عمى ال ننلي نف مبي داكد(.)222/4

( )2مخرجو مبي داكد فػي ػننو ،كتػاب األدب ،ب ه ً
ػاف ٍب يػف مىبًػي
ى
ػاب فػي الغيبػة /270/4( ،رقػـ ،)4880قػاؿ :ىح َّػدثىىنا يعثٍ ىم ي
ىش ٍيبةى ،ح َّدثىىنا ٍاألى كيد ٍبف ع ً
ىع ىم ً
ام ور ،ىح َّدثىىنا ميىبك ىب ٍك ًر ٍب يف ىعي و
ش ،ىع ٍف ى ًْ ًيد ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًػو ٍب ًػف يج ىػرٍي و  ،ىع ٍػف مىبًػي
َّاش ،ىع ًف ٍاأل ٍ
ٍى ي ى
ى ى
ً
سو ُؿ الما ِو « :الحديث" =
ىب ٍرىزةى ٍاألى ٍ مىمي  ،قىا ىؿ :قىا ىؿ َر ُ
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ػػرره عمػػى الم ػػمميف مػػف غيػػرىـ ،كالمق،ػػكد بػػالمنع ىنػػا مػػا يترتػػب عمػػى ت ػريب المْمكمػػات مػػف
رر باؿ.
مما عممية األخذ مف غير الم مميف فيي عممية مرنة تركز عمى مخذ ما لػيس مكجػكدان عنػد

الم ػػمميف غيػػر
بالقبيح.

ػػار فػػي مم شػػأف يخػػص ب،ػػاحبو مك ب ػػرر فػػي مخػػذه ،حتػػى ال ي ػػتبدؿ الح ػػف

كمشػػػير إلػ ػػى مننػ ػػا ال نأخػػػذ قيمػ ػػا فقيمنػ ػػا ال ت ػ ػػاىى ،كقػ ػػد كرد فػػػي ال ز ػ ػػنة َّ
النب ػػكم مف مخػ ػػذنا

مف تككف المنة م بكطة ب كابط َّ
لممْمكمات التَّي تأتيو مف اآلخريف َّ
الشريْة.
البد ٍ

ضػابط الرابػػع :األ،ػػؿ بػػالم مف مف ال يتػػأثر ػػمبان بمْمكمػػات اآلخػػر مػػا داـ مكقنػان مف مػػا عنػػده ىػػك
ال ا
ػز ُؿ طَ ِائفَػ ٌة ِم ْػف أُ ام ِتػي ظَ ِ
ػاؿ رسػو ُؿ ِ
يف َعمَػػى
ا﵀ َ« :ال تَ َا
ػاف  ،قَ َ
ػاى ِر َ
الحػؽ ،فمػ ْف حػديث ثَْوَب َ
ػاؿ :قَ َ َ ُ
ضرُىـ م ْف َخ َذلَيـ ،حتاى يي ِْتي أَمر ِ
ا﵀ َو ُى ْـ َك َذلِ َؾ» (.)1
ُْ َ َ َ ُْ
ا ْل َحؽَ ،ال َي ُ ْ َ

= تخريج الحديث:

مخرجو محمد في م نده (/20/33رقػـ  )19776بملظػو ،كمي ػان (/40/33رقػـ  )19801بملظػو مػف طريػؽ قطبػة ،ك

مبػػك يْمػػى المك،ػػمي (/419/13رقػػـ  )7423بملظػػو ،كمخرجػػو الركيػػاني فػػي م ػػنده (/336/2رقػػـ  )1312بملظػػو ،ك
الخرائطػي فػي م ػػاكئ األخػبلؽ (/99/1رقػـ  )190بملظػػو ،ك فػي مكػاـ األخػػبلؽ (/26/1رقػـ  )427بملظػػو،كالبييقي

في اآلداب (/48/1رقـ  )117بملظػو ،كفػي ال ػنف الكبػرل (/418/10رقػـ  ،)21164ك بػف مبػي الػدنيا فػي ال،ػمت

كالداب الكبلـ (/121/1رقـ  )168بملظو كميـ مػف طريػؽ مبػك بكػر بػف عيػاش ككبلىمػا (قطبػة كمبػك بكػر بػف عيػاش)
عف األعمش بو.
والحكـ عمى االسناد حسف لذاتو؛ لوجود الراوي سعيد بف عبد ا﵀ بف جريج.

حيث قاؿ عنو مبك حاتـ :مجيػكؿ ،كذكػره ابػف حبػاف فػي الثقػات ،قػاؿ عنػو بػف حجػر، :ػحح لػو التَّرمػذم ك ذكػره بػف
المديني في َّ
الطبقة ال ابْة مف م،حاب نافع ،كحكـ عميو في التَّقريب، :دكؽ ربما كىـ ،قمت، :دكؽ.

انظر :الجرح كالتَّْديؿ ( ، )36/4الثقات (( ،)159/1التَّقريب ،)237/1تيذيب التَّيذيب(.)52/4

كقاؿ الْراقي " :إ ناد جيد " في إحياء عمكـ الػديف ( ،)109/3كقػاؿ األرنػ كط، :ػحيح لغيػره فػي تْميقػو عمػى م ػند

محمد (،)19776كقاؿ الداراني :ح ف اإل ناد في تْميقو عمى م ند مبك يْمى (.)7423
يمتًػػي ى ً
يف ىعمىػػى ا ٍل ىحػػؽ ىال
ػاب قى ٍكلًػ ًػو  « :ىال تىػ ىا
طائًلى ػةه ًمػ ٍػف م َّ
ػز يؿ ى
( )1مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب اإلمػػارة ،ىبػ ي
ظػػاى ًر ى
 ،و
الربًي ًػع ا ٍل ىْتى ًكػ زي ،ىكقيتىٍيىبػةي ٍب يػف ى ًػْ ويد،
ػكر ،ىكميىبػك َّ
ىي ي زريى ٍـ ىم ٍف ىخالىلىيي ٍـ»/101/9( ،رقـ  ،)1920قاؿ :ىح َّػدثىىنا ى ًػْ ي
يد ٍب يػف ىم ٍن ي
ػاؿ رسػو ُؿ ِ
ً
و
ا﵀
قىاليكا :ىح َّدثىىنا ىح َّم ه
اد ىك يى ىػك ٍاب يػف ىزٍيػد ،ىع ٍػف مىزي ى
اء ،ىع ٍػف ثىٍكىب ى
ػاف  ،قىػا ىؿ :قى ى َ ُ
ػكب ،ىع ٍػف مىبًػي ق ىبلىبػةى ،ىع ٍػف مىبًػي مى ٍ ىػم ى
« :الحديث".
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الضػػابط الخػػػامس :مالٌ يترتػػب عمػػى قىيب ػكؿ تبػػادؿ المْمكمػػة مػػكدة مك محبػػة لغيػػر الم ػػمميف لقولػػػو
ّ
تعالىِ َ ٓ[ :
َوء ُه ْؿ َأ ْو
ُقن ُِوهللِ َوا ْف َق ْق ِم ْأ ِخ ِر ُي َقا مد َ
ِتدُ َؿ ْقم ًو ُي ْم ِمـ َ
وء ُه ْؿ َأ ْو َأ ُْـ َ
ون َم ْـ َحود اهللَ َو َر ُشق َف ُف َو َف ْق ـَوكُقا آ َُ َ
إِ ْخ َق َاُُ ْؿ َأ ْو َظ ِش َر َ َُت ْؿ ] [ المجادلة.]22 :

ط ِ
اد ِؿ المعمُ ِ ِ
ميف َو َغ ِ
يف.
الع َ
ب الثاالِ ُ
سمِ َم َ
سمِ َ
اء َب َ
ثَ :
الم ْطمَ ُ
الم ْ
الم ْ
وماتي في َ
ير ُ
يف ُ
ض َوا ِبطُ التاَب ُ َ ْ َ
َ

ضابط األوؿ :األصؿ في التابادؿ المعموماتي مع غير المسمميف التابمي وال ادعوة إلى ا﵀ تعالى .
ال ا
أً فِؾـ ِ
أوس
أر ُأم ٍأي ُأ ْخ ِر َج ْ
كالتَّبميغ كظيلة ىػذه األمػة باالتلػاؽ ،فقػد قػاؿ ا﵀ عػز وجػؿُ [ :ــْأت ُْؿ َخ ْ َ

ون ُِو َْدعر ِ
ُقن ُِوهللِ َو َف ْق َآم َـ َأ ْه ُأؾ ا ْفؽِت ِ
أؿ ] [الؿ عمػراف:
َأوب َفؽ َ
وِ َو َتـ َْف ْق َن َظ ِـ ا ُْدـْؽ َِر َوت ُْم ِمـ َ
أرا َُْل ْ
ت َْل ُم ُر َ ْ ُ
َأون َخ ْ ً
.]110
كبيذا فػيف اإل ػبلـ فػتح البػاب عمػى م،ػراعيو لت،ػدير المْمكمػات ،فػي ال َّػدعكة إلػى تكحيػد

ػف َعب ٍ
اػاس َيقُػو ُؿ :لَ امػا
الل مكاقامة اللرائض التَّي فر يا الل تْالى عمى عباده ،فقد جاء فػي حػديث ْاب َ
َىػ ِؿ ِ
الكتَ ِ
ػاب،
َب َع َ
الػي َم ِف قَ َ
ػو« :إِ ان َ
ػؾ تَ ْق َػد ُـ َعمَػى قَ ْػوٍـ ِم ْػف أ ْ
ث ال انبيُ م َعا َذ ْب َف َج َب ٍؿ إِلَى َن ْح ِػو أ ْ
ػاؿ لَ ُ
َى ِػؿ َ
ض
َخ ِب ْرُى ْـ أ ا
ػؾ ،فَػي ْ
ػو تَ َعػػالَى ،فَػِإ َذا َع َرفُػوا َذلِػ َ
وى ْـ إِلَػػى أ ْ
َف ْمػ َػي ُك ْف أ اَو َؿ َمػػا تَػ ْػد ُع ُ
ػو قَػ ْػد فَػ َػر َ
َف الماػ َ
َف ُي َوحػ ُػدوا الماػ َ
ِ
ٍ ِ
ض َعمَ ْػي ِي ْـ َزَكػاةً ِفػي
َخ ِب ْرُى ْـ أ ا
صػما ْوا ،فَػي ْ
ػو افْتَ َػر َ
َف الما َ
صػمَ َوات فػي َي ْػو ِم ِي ْـ َولَ ْيمَػت ِي ْـ ،فَػِإ َذا َ
س َ
َعمَ ْي ِي ْـ َخ ْم َ
أ َْمػ َػوالِ ِي ْـ ،تُ ْؤ َخ ػ ُذ ِمػ ْػف َغ ِنػػي ِي ْـ فَتُػ َػرد َعمَػػى فَ ِقيػ ِػرِى ْـ ،فَ ػِإ َذا أَقَػػروا ِب ػ َذِل َؾ فَ ُخ ػ ْذ ِم ػ ْن ُي ْـَ ،وتَػ َػو ا
ؽ َكػ َػرِائ َـ أ َْمػ َػو ِاؿ
ال ان ِ
اس» (.)1
كقد مثبتت ال زنة َّ
ػاؿ :لَ امػا
النبكية التَّح،يف اللكرم عنػد الػببلغ ،فمػف حػديث مبػك ىريػرة  قَ َ
ػؼ تُقَ ِاتػ ُؿ
الع َػر ِب ،فَقَ َ
ػاؿ ُع َم ُػر َ :ك ْي َ
اف أ َُبو َب ْك ٍر َ ،و َكفَ َر َم ْػف َكفَ َػر ِم َ
سو ُؿ الما ِو َ و َك َ
ػف َ
تُُوف َي َر ُ
ت أْ ِ
اؿ رسو ُؿ الما ِو  " :أ ِ
ػو ،فَ َم ْػف قَالَ َيػا
ػو إِاال الما ُ
اس َحتاػى َيقُولُػوا :الَ إِلَ َ
ُم ْر ُ
َف أُقَات َػؿ ال انػ َ
اس َوقَ ْد قَ َ َ ُ
ال ان َ
ػاؿ :والماػ ِػو َألُقَػ ِ
ِ
ِ ِ
ؽ َبػ ْػي َف
ػاتمَ اف َمػ ْػف فَػ اػر َ
سػ ُ
صػ َػـ ِمنػػي َمالَػ ُ
سػ ُ
ػاب ُو َعمَػػى الماػػو " فَقَػ َ َ
ػو إِاال ِب َحقػػوَ ،وح َ
ػو َوَن ْف َ
فَقَػ ْػد َع َ
ِ
الزَك ِ
س ِ
الزَكاةَ َحؽ الم ِ
اة ،فَِإ اف ا
صالَ ِة َو ا
ػوؿ الما ِػو 
ال ا
اؿَ ،والماػو لَ ْػو َم َن ُعػوِني َع َناقًػا َكػا ُنوا ُي َؤدوَن َيػا إِلَػى َر ُ
َ
صػ ْػد َر أَِبػػي َب ْكػ ٍػر ،
لَقَػػاتَ ْمتُ ُي ْـ َعمَػػى َم ْن ِع َيػػا " قَػ َ
َف قَػ ْػد َ
ػاؿ ُع َمػ ُػر « :فَ َوالماػ ِػو َمػػا ُىػ َػو إِاال أ ْ
شػ َػر َح الماػ ُ
ػو َ

( )1مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب التَّكحيػػد ،بػػاب مػػا جػػاء فػػي دعػػاء َّ
النبػػي /114/9( ،رقػػـ  ،)7372قػػاؿ:
ً ً
ً
َّ ً
ً
يمَّيػةى ،ىع ٍػف ىي ٍحىيػى ٍب ًػف يم ىح َّم ًػد ٍب ًػف ىع ٍب ًػد
ىح َّدثىني ىع ٍب يد المو ٍب يف مىبًػي األى ٍ ىػكًد ،ىح َّػدثىىنا اللى ٍ ػ يؿ ٍب يػف ى
الْػبلىء ،ىح َّػدثىىنا إ ٍ ىػماعي يؿ ٍب يػف م ى
َّ ً
ت ٍابػ ىػف ىعَّبػ و
،ػ ٍػيًل ٍّي ،مَّىنػػوي ى ػ ًػم ىع مىىبػػا ىم ٍْىبػ وػد ،ىمػ ٍػكلىى ٍابػ ًػف ىعَّبػ و
ػاس  ىيقيػػك يؿ عػػف رسػػػوؿ ا﵀ :
ػاس ،ىيقيػػك يؿ :ى ػ ًػم ٍْ ي
المػػو ٍبػ ًػف ى

"الحديث"
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الحؽ»
فَ َع َرف ُ
ْت أَان ُو َ
الرشد في عقكليـ كىذا ما فْمو رسوؿ ا﵀  ك،حابتو مف بْده.
دينيـ حتى التَّزمكا ز
()1

فالقتاؿ قد م،مح ممر الم مميف الذيف انحرؼ فكرىـ عف اإل بلـ فارتدكا عػف

كبتحقيػػؽ ىػػذه الغايػػة مال كىػػي الػ َّػدعكة إلػػى الل عػز كجػػؿ ت ػػتطيع مف ت،ػػؿ األمػػة إلػػى نشػػر
اإل ػػبلـ ،كرف ػػع ش ػػأنو ف ػػي األرض إ ،ػػبلحان كعم ػػارة ،حيني ػػا تتحق ػػؽ الح ،ػػانة اللكري ػػة كم ػػا ق ػػاؿ الل
ؽ ِم َـ افـ ِ
تْالىَ ﴿ :يو َأ م َُّيو افر ُش ُ
ًْ ِر َشوفت ُف َواهللُّ َي ْع ِص ُؿ َ
ؽ ِمـ ر ُِّ َ
قل َُ ِّؾغْ َمو ُأ ِكز َل إِ َف ْق َ
وس﴾
ؽ َوإِن م ْ َت ْػ َع ْؾ َؾ ًَم َُؾغ َ
[المائػػدة .]67 :فالْ،ػػمة مػػف األفكػػار الغازيػػة كالمنحرفػػة كالغربيػػة ال يتحقػػؽ إال بػالتَّبميغ ليػػذا الػ َّػديف
الذم ات مت دعكتو كمبادئو بالتَّالي:

سماحة.
أوالً :اليسر وال ا
ال يكجػػد فػػي ي ػنة رسػػوؿ ا﵀  مم إحػراج لمنػػاس فػػي ديػػنيـ مك إرىػػاؽ كقتػػر فػػي دنيػػاىـ،
كقػػد جػػا مػػف حػػديث أبػػي ىريػػرة  ،قيػػؿ :يػػا رسػػوؿ ا﵀  ادع عمػػى المشػػركيف ،قػػاؿ" :إنػػي لػػـ
ِ ِ
أبعػػث لعان ػاً وانمػػا بعثػػت رحمػػة" )2( .كػػذلؾ قػػاؿ ا﵀ عزوجػػؿَ [ :و َمأأو َأ ْر َش أ ْؾـ َ
غ]
َح أ ًي ف ْؾ َعأأو َد َ
َوك إِٓ َر ْ َ
[األنبيػاء .]107 :فمػف

ػمات ال َّػدعكة َّ
النبكيػة إلػى ػماحة رسػوؿ ا﵀  حينمػا مر ػؿ مبػا مك ػى

األشْرم كمْاذ بف جبؿ ر ػي الل عنيما إلى اليمف كقد مك،اىما بك،ية مػكجزة جامْػة عػف مىبًػي

اؿَ « :يس َار َوالَ تُ َعس َار. )3(."...
يب ٍرىدةى ،،ىع ٍف مبيو ر ػي الل عنيما عف ال انبي  ،قَ َ
ثانياً :التاسييؿ والتابشير.
جػاء فػي حػديث أََن ِ
ػاؿَ ..« :وَبش ُػرواَ ،والَ تَُنف ُػروا»
ػس ْب ِػف َمالِ ٍػؾ َ ،ع ِػف ال انبػي  ،قَ َ
ىذا ما عمَّـ بو رسوؿ ا﵀  ممتو.

(،)4

ً
الي ىمػ ً
ػاف
ػاب كجػػكب الزكػػاة (/105/2رقػػـ  ،)1399قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ميىبػػك ى
ػاب الزكػػاة ،ىبػ ي
( )1مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو كتىػ ي
الزٍى ًرم ،ىح َّدثىىنا يعىب ٍي يد المَّ ًو ٍب يػف ىع ٍب ًػد المَّ ًػو ٍب ًػف يعتٍىبػةى ٍب ًػف م ٍ يػْ و
ب ٍب يف مىبًي ىح ٍم ىزةى ،ىع ًف ز
كد ،م َّ
ىف مىىبػا
الح ىك يـ ٍب يف ىن ًاف وع ،م ٍ
ىخىب ىرىنا يش ىْ ٍي ي
ى
ى
سو ُؿ الما ِو  " :الحديث "
ر
اؿ
ق
ٍ..
:
ؿ
ا
ق
،

ة
ر
ي
ر
ى ى
يى ى ٍ ى ى
ى ى َ ُ
( )2مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب البػػر كال،ػػمة اآلداب ،بػػاب َّ
النيػػي عػػف لْػػف الػػدكاب كغيرىػػا/2006/4( ،رقػػـ
و
اف ىي ٍْنًىي ً
ػاف،
اف ا ٍللى ىز ًار َّ
م ،ىع ٍف ىي ًزي ىػد ىك يى ىػك ٍاب يػف ىك ٍي ى ى
 ،)2599قاؿ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىعبَّاد ،ىك ٍاب يف مىبًي يع ىم ىر ،قى ىاال :ىح َّدثىىنا ىم ٍرىك ي
اؿ عف رسوؿ ا﵀ ً« :الحديث"
ىع ٍف مىبًي ىح ًازوـ ،ىع ٍف مىبًي يى ىرٍي ىرةى  ،قى ى
ً ً ً
ً
ً
ً
كب ًػة ىم ٍػف
الح ٍػر ًب ،ىك يعقي ى
اب ىما يي ٍك ىرهي م ىف التَّىن يازًع ىك ًاال ٍختبلىؼ فػي ى
اب ا ٍل ًجيىاد ىكال ىي ًر ،ىب ي
( )3مخرجو البخارم في ،حيحو كتى ي
ىع ى ً
اموي/65/4( ،رقـ  ،)3038قاؿ :ىح َّدثىىنا ىي ٍحىيى ،ىح َّدثىىنا ىك ًكيعه ،ىع ٍف يش ٍْىبةى ،ىع ٍف ى ًػْ ًيد ٍب ًػف مىبًػي يب ٍػرىدةى ،ىع ٍػف مىبًي ًػو،
،ى إ ىم ى
ىع ٍف ىجد ًه ،م َّ
الي ىم ًف قىا ىؿ" :الحديث" .
ىف ال انبي  ،ىب ىْ ى
ث يم ىْا نذا ىكمىىبا يمك ى ى إًلىى ى
ظػ ًػة ك ً
ً
ً ً
ػاف َّ
الْ ٍمػ ًػـ ىك ػ ٍي الى ىي ٍنًلػ يػركا،
ػاب الْمػػـ ،ىبػ ي
( )4مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو كتىػ ي
ػاب ىمػػا ىكػ ى
النبػػي  ىيتى ىخػ َّػكلييي ٍـ با ٍل ىم ٍكع ى ى
(/25/1رقػػـ  ،)69قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا يم ىح َّمػ يػد ٍبػ يػف ىب َّشػ و
ػار ،قىػػا ىؿ :ىحػ َّػدثىىنا ىي ٍحىيػػى ٍبػ يػف ى ػ ًػْ ويد ،قىػػا ىؿ :ىحػ َّػدثىىنا يشػ ٍػْىبةي ،قىػػا ىؿ :ىحػ َّػدثىنًي ميىبػػك
َّاح ،ىع ٍف مىىن ً
س ٍب ًف ىمالً وؾ  ،ىع ًف ال انبي  ،قىا ىؿ« :الحديث".
التَّي ً
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ضابط الثااني :تصحي ومعالجة فكر الغير.
ال ا

حينمػػا جػػاءت الػ َّػدعكة المحمديػػة كػػاف م ػػارىا األكؿ ىػػك تطييػػر األفكػػار ،كت،ػػحيحيا إلػػى

اللكر ال َّػميـ كالحػؽ ،حيػث كػاف الْػرب يْبػدكف األ،ػناـ مْتقػديف منيػا تقػربيـ إلػى الل تْػالى زللػى،
مف الْبادة البد مف تككف لل كحده الشريؾ لو ،كمنو ال كا طة بيننا كبيف الل
فجاء ال انبي ٌ 
كبيف ليـ ٌ

عزكجؿ ،كىذه مكلى األفكار الغير ،حيحة التَّي كردت ك،حح رسػوؿ ا﵀  م ػارىا فلػي حػديث
ػوؿ ِ
ِ
سػ ِ
َح َبػ ِ
صػ ْػي ِفي ا ْل ُج َي ِن ايػ ِػة رضػػػي ا﵀ عنيػػا ( )1قَالػ ا
ا﵀ 
ػت :أَتَػػى َح ْبػ ٌػر ِمػ َ
ػف ْاأل ْ
ػار إِلَػػى َر ُ
قُتَْيمَػ َة ِب ْنػػت َ
اف ِ
ػوف
اؿَ :يا ُم َح ام ُدِ ،ن ْع َـ ا ْلقَ ْوُـ أَ ْنتُ ْـ ،لَ ْوَال أَان ُك ْـ تُ ْ
اؾ " ،قَ َ
وف ،قَ َ
فَقَ َ
ا﵀َ ،و َما َذ َ
ػاؿ :تَقُولُ َ
س ْب َح َ
ش ِرُك َ
اؿُ " :
الت :فَيَمي َؿ رسو ُؿ ِ
ِ
ػؼ
ػؼ َف ْم َي ْحمِ ْ
ػو قَ ْػد قَ َ
شػ ْي ًئا ثُػ اـ قَ َ
ا﵀ َ 
ػاؿ :فَ َم ْػف َحمَ َ
ػاؿ " :إِ ان ُ
إِ َذا َحمَ ْفتُ ْـ َوا ْل َك ْع َبة ،قَ ا ْ َ َ ُ
اف ِ
ا﵀،
ػوف لِما ِػو ِنػدا ،قَ َ
ِب َرب ا ْل َك ْع َب ِة " ،ثُ اـ قَ َ
س ْػب َح َ
اؿَ :يا ُم َح ام ُدِ ،ن ْع َـ ا ْلقَ ْػوُـ أَ ْنػتُ ْـ ،لَ ْػوَال أَان ُك ْػـ تَ ْج َعمُ َ
ػاؿُ " :
اؿ :فَيَمي َؿ رسو ُؿ ِ
ػو قَ ْػد
ش ْػي ًئا ثُػ اـ قَ َ
اؾ " ،قَ َ
ا﵀ َ 
وف َما َ
َو َما َذ َ
ػاؿ " :إِ ان ُ
اء ا﵀ُ َو ِش ْئ َ
اؿ :تَقُولُ َ
ت ،قَ َ ْ َ َ ُ
ش َ
شاء ا﵀ َف ْمي ْف ِ
ت " ( ،)2ك َّ
الشاىد األ مكب َّ
النبكم ال اَّرئع في رده
اؿ ،فَ َم ْف قَ َ
قَ َ
ص ْؿ َب ْي َن ُي َما ثُ اـ ِش ْئ َ
اؿ َما َ َ ُ َ
عمػػى حبػػر مػػف محبػػار الييػػكد ،فكػػاف رده رسػػػوؿ ا﵀  مف يػػدعك إلػػى كحدانيػػة الل تْػػالى كعػػدـ

الشرؾ بو.

( )1قُتَْيمَ َة ِب ْن ِت ص ْػي ِفي ا ْلجي ِني ِ
اػة امػرمة مػف جيينػة كيقػاؿ ا َّ
ألن،ػارية ككانػت مػف الميػاجرات األكؿ ركل عنيػا عبػد الل
َُ
َ
بف ي ار [ .انظر :اإل،ابة (.] )284/8
( )2مخرجػو محمػػد فػي م ػػنده/43/45( ،رقػـ  ،)27093قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ىي ٍحىيػى ٍبػ يػف ى ًػْ ويد ،قىػػا ىؿ :ىح َّػدثىىنا ا ٍلم ٍ ػ يػْ ً
ػاؿ:
كد ز
م ،قىػ ى
ى
ح َّدثىنًي مْب يد ٍبف ىخالً ود الج ىدلي ،عف ع ٍب ًد ً
الل ٍب ًف ي وار ،ع ٍف قيتىٍيمىةى بًٍن ًت ٍ ،يًل ٍّي ا ٍلجينًي ً
َّة عف َّ
النبي  قاؿ" :الحديث"
ى
ىٍ ى
ى
ى
ى ٍى ي
ى
ىى
يى
تخريج الحديث:
مخرجو ك َّ
الن ائي في عمؿ اليكـ كالميمة" (/545/1رقـ  )986بملظو مف طريؽ م ْر بف ًكػداـ ،كالطَّحػاكم فػي شػرح
مش ػػكؿ اآلث ػػار (/219/1رق ػػـ  )238بملظ ػػو ،كالح ػػاكـ ف ػػي م ػػتدركو (/331/4رق ػػـ  )7815بملظ ػػو كق ػػاؿ  ،ػػحيح،
كالطبراني في المْجـ الكبير ( )5/13/25بملظو مف طريؽ الم ْكدم ،ككبلىما (م ػْر كالم ػْكدم) عػف مْبػد بػف
خالد بيذا اال ناد.
الرحمف بف عبد ا﵀ المسعودي قد علي مػف االخػتبلط فػي
والحكـ عمى إسناد الحديث :صحي لذاتو؛ كالراكم عبد ا
ىذا اال ناد ،فقد كثقو ابف مْيف كقاؿ محمد بف حنبؿ " :ثقة كثير الحديث إنما اخػتمط ببغػداد كمػف ػمع منػو بالككفػة
اف ثقة كثيػر الحػديث ،إال منػو اخػتمط ًفػي الخػر يع ىمػره ،كركايػة المتقػدميف عنػو
كالب،رة ف ماعو جيد"،كقاؿ ا ٍبف ْد :ىك ى
،حيحو.
قاؿ عنو ابػف حجػر، :ػدكؽ اخػتمط قبػؿ مكتػو ك ػابطو مف مػف ػمع منػو ببغػداد فبْػد االخػتبلط ،قمػت :ثقػة اخػتمط
ببغداد تنتلي عنو شبية االختبلط في ىذا اال ناد لركاية الكوفي معبد بف خالد الذم قاؿ عنو ابف حجر :الككفى ثقة
عابد في التَّقريب(. )539/1
انظػػر :طبقػػات ابػػف ػػْد( ،)336/6ركايػػة لمػػدارمي ( ،)672الْمػػؿ ( ،)95/1المختمطػػيف( ،)72/1تيػػذيب الكمػػاؿ
( ،)227/17التَّقريب( ،)344/1وقاؿ األرن كط :إ ناد ،حيح في تْميقو عمى م ند محمد (. )27093
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الخ ىرًافي الذم يتـ مف خبللو تل ير األشياء بْيػدة عػف المنطػؽ
كلقد عال ا الرسوؿ  اللكر ي
ال َّ ميـ ،كالتَّلكير الْممي نتيجة الْجز كالجيؿ ،كما فػي حػديث ْاب ِػف َعب ٍ
ػاؿَ :ب ْي َنػا ال انبػي 
اػاس  ،قَ َ
()1
ي ْخطُػػب ،إِ َذا ُىػػو ِبرج ٍ ِ ٍ
ػػدَ ،والَ
س َػػرِائ َ
سػػي َ
يؿ َ ،نػػ َذ َر أ ْ
ػػوـ َوالَ َي ْق ُعػ َ
َؿ َع ْن ُ
َ َُ
ُ
َ
ػػو فَقَػػالُوا :أ َُبػػػو إِ ْ
ػػؿ قَػػػائـ ،فَ َ
َف َيقُ َ
()2
ِ
اؿ ال انبي « :مره َف ْميتَ َكماـ وْلي ِ
ي ِ
ص ْو َم ُو» ،
وـ .فَقَ َ
ُْ ُ َ ْ َ َ ْ
َْ
ستَظ اؿ َوْل َي ْق ُع ْدَ ،وْل ُيت اـ َ
ستَظ اؿَ ،والَ َيتَ َكما َـَ ،وَي ُ
ص َ
كفي ىذا داللة عمى منطقيػة ال َّػدعكة المحمديػة فػي األكامػر ك َّ
النػكاىي

ػمف الحػدكد البشػرية

كاإلن ػػانية كعم ػػى ق ػػدر ا ػػتطاعتيا " ف َّ
النػ ػذر ال ينْق ػػد ف ػػي المب ػػاح" ( )3كبالتَّػ ػالي تق ػػكيـ التَّلكي ػػر إل ػػى
ال َّ بلمة التَّي تحلظ الحياة كاإلن انية لتنجك مف التَّلكير ال يخ ىرًافي في كؿ شيء حتى في الْبادات .

كقد كرد في الحديث َّ
النبكم ت،حيح اللكر الذم ينظر إليو عمى غير الحقيقػة ،كىػك التَّلكيػر
َّ
سػ ِ
ػف مالِػ ٍػؾ ،قػػاؿ :مػ اػر َي ُيػ ِ
ػوؿ
ػود ٌّ
ي ِب َر ُ
ال َّ ػطحي بأ ػػمكب ارقػػي فيػػو الػػذكاءالرد بالمثػػؿ ،فعػػف أََنػ َ
َ
ػس ْبػ َ َ
وف َمػػا
ػاؿ :ال ا
ػؾ» فَقَ َ
ػؾ ،فَقَ َ
الما ِػو فَقَ َ
سػو ُؿ الما ِػو َ « :و َعمَ ْي َ
ػاـ َعمَ ْي َ
سػو ُؿ الما ِػو  " :أَتَ ْػد ُر َ
ػاؿ َر ُ
ػاؿ َر ُ
س ُ
َىػ ُؿ ِ
الكتَ ِ
ػاب،
اؿ :ال ا
ػو قَ َ
س َ
َيقُو ُؿ قَ َ
سػما َـ َعمَ ْػي ُك ْـ أ ْ
ػوؿ الما ِػو ،أَالَ َن ْقتُمُ ُ
ػاؿ" :الَ ،إِ َذا َ
اـ َعمَ ْي َؾ " قَالُواَ :يا َر ُ
سُ
فَقُولُواَ :و َعمَ ْي ُك ْـ " ( )4ككثي انر مػا يحتػاج إليػو شػباب الم ػمميف فػي ع،ػرنا ىػذا مْالجػة فكػر مثػؿ ىػذا،
ف ػػطحية التَّلكيػػر مػػدعاة لمقيػػاـ بػػأمكر خطي ػرة كالقتػػؿ ،كلكػػف الػ َّػذكاء َّ
النبػػكم عػػال األمػػر الػػذم ربمػػا
ي،در منيـ بدافع حبيـ ّلرسوؿ ا﵀  برد منا ب في القكؿ كما بدم الييكدم.

كم َّف التَّلكيػػر الػػذم يظيػػر بنػػاء عمػػى األحا ػػيس ،كاالنلْػػاالت بػػدكف ػػبب ،مكعمػػـ بالحقيقػػة

لم،ػ ػ ػحابة حينم ػ ػػا مق ػ ػػاـ
ال،ػ ػ ػحيحة المبن ػ ػػي عم ػ ػػى الْاطلة،فق ػ ػػد عالج ػ ػػو رسػػػػػوؿ ا﵀ 
َّ
كالمْمكم ػ ػػة َّ

ال،ػحابة برمػي األحجػار عمييػػا بنػاء عمػى انلْػػاالتيـ
رسػوؿ ا﵀  ح َّػد الزنػػا عمػى الغامديػة ،فأخػذ َّ
ػف ا ْل َولِيػ ِػد
الدينيػػة بػػرد قػػكم يػزيف فكػػرىـ ب يح ػف ي
الخمػػؽ ،كمػػا فػػي حػػديث ُبريػػدة  قػػاؿ أَق َْبػ َػؿ َخالِػ ُػد ْبػ ُ
ض الداـ عمَى و ْج َن ِة َخالِ ٍد فَسبايا ،فَ ِ
اؿَ " :م ْي ًال
ااىا فَقَ َ
او إِي َ
سب ُ
َ َ
سم َع ال انبي َ 
َ
ْس َيا ،فَ َن َ َ ُ َ َ
ِب َح َج ٍر فَ َرَمى َأر َ
( )1ىك قشير :ىك ا ـ مبي إ رائيؿ الٌذم نذر مف يح ٌ  ،مشيكر بكنيتو.انظر :اإل،ابة (.)336/5
الن ػذكر ،بػػاب َّ
( )2مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب األيمػػاف ك َّ
الن ػذر فيمػػا اليممػػؾ كفػػي مْ،ػػية/143/8( ،رقػػـ
،)6470قػػاؿ :حػ َّػدثىىنا مك ػػى ٍبػػف إً ػػم ً
ػكب ،ىعػ ٍػف ًع ٍك ًرىمػةى ،ىعػ ًػف ٍابػ ًػف ىعَّبػ و
ػاؿ عػػف
ػاس  ،قىػ ى
اعي ىؿ ،ىحػ َّػدثىىنا يك ىى ٍيػ ه
ػب ،ىحػ َّػدثىىنا مىزيػ ي
ى
ي ى
ي ٍى
ال انبي  " :الحديث" .
( )3انظر :شرح ،حيح البخارم البف بطاؿ (.)163/6

ض الػػذم زي ىك ىغ ٍيػ يػرهي بً ى ػػب
ػاب إً ىذا ىعػ َّػر ى
( )4مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب ا ػػتتابة المرتػػديف كالمْانػػديف كقػػتميـ ،ىبػ ي
ً
ًً
ىخىب ىرىنػا
َّاـ ىعمىٍي ى
الح ى ًػف ،م ٍ
ؾ/15/9( ،رقـ  ،)6929قاؿ :ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف يمقىات وؿ ميىبػك ى
ال انبي  ىكلى ٍـ يي ى
،رٍح ،ىن ٍح ىك قى ٍكلو :ال ي
ًو
ىخىب ىرىنػػا يشػ ٍػْىبةي ،ىعػ ٍػف ًى ىشػ ًػاـ ٍبػ ًػف ىزٍيػ ًػد ٍبػ ًػف مىىنػ ً
سػػو ُؿ
ىع ٍبػ يػد المَّػ ًػو ،م ٍ
ػس ٍبػ ًػف ىمالًػ وػؾ ،قىػػا ىؿ :ى ػ ًػم ٍْ ي
ػس ٍبػ ىػف ىمالػػؾ  ،ىيقيػػك يؿ عػػف َر ُ
ت مىىنػ ى
الما ِو" :الحديث".
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ِ
ِ
ِ
ب َم ْك ٍ
ػو "
ايا فَ َوالاِذي َن ْف ِسي ِب َي ِد ِه لَقَ ْد تَ َاب ْ
ػس لَ ُغ ِف َػر لَ ُ
صػاح ُ
سب َ
ػت تَ ْوَبػ ًة لَ ْػو تَ َاب َيػا َ
َيا َخال ُد ْب َف ا ْل َولِيد َال تَ ُ
صماى َعمَ ْي َيا َوُد ِف َن ْت (.)1
َم َر ِب َيا فَ َ
فَي َ

ممػػا ت،ػػحيح التَّلكيػػر الغيػػر عقبلنػػي المبنػػي عمػػى التَّيكيػػؿ كالمبالغػػة فػػي نلػػي الحػػؿ القطْػػي
لممش ػػاكؿ مك ت ػػخيميا ،فييح ػ ًػدث اال ػػطرابات ،كالتَّش ػػتت الْقم ػػي ،فق ػػد كرد ف ػػي ق ػػكؿ الل تْ ػػالى م ػػا
ي ػػبط ىػػذا التَّلكيػػر بييمػػاف عميػػؽ بػػالل عػػز كجػػؿ الػػذم بيػػده كػػؿ شػػي ،فقػػاؿ الل تْػػالى فػػي كتابػػو
الكريـ[ :ؿد جعؾ اهلل فؽؾ ءء ؿدرا] [الطبلؽ.]3 :
فلي كقت اشتد عمى رسوؿ ا﵀  بو األلـ كالتَّْذيب كالطَّرد فػي حادثػة الطَّػائؼ مػف كلارىػا

،ػػغا انر ككبػػا انر ،كػػاف لػػو رد مبنػػيٌّ عمػػى الحكمػػة بْيػػدان عػػف الغ ػػب كاألنانيػػة كالتَّْمػػيـ ،فقػػد ات ػػـ
بالْقبلنية كعمى مدار دعكتو كحياتو ،فحينما جاء جبريؿ إلػى رسوؿ ا﵀ ففي حديث ع ِائ َ ِ
ػي
َ
ش َة َرض َ
اف أَ َ ِ
الما ُو َع ْن َياَ ،ز ْو ُج ال انبي َ ،ح ادثَتْ ُو أَان َيا قَ ا
ُح ٍػد،
الت لِم ان ِبي َ :ى ْؿ أَتَى َعمَ ْي َؾ َي ْوٌـ َك َ
شػ اد م ْػف َي ْػوِـ أ ُ
ش اد ما لَ ِق ُ ِ
ت َن ْف ِسػي َعمَػى
قَ َ
ضُ
العقَ َب ِة ،إِ ْذ َع َر ْ
يت ِم ْف قَ ْو ِم ِؾ َما لَ ِق ُ
اؿ " :لَقَ ْد لَ ِق ُ
يتَ ،و َك َ
يت م ْن ُي ْـ َي ْوَـ َ
اف أَ َ َ
ػوـ َعمَػى َو ْج ِيػيَ ،فمَ ْػـ
ت ،فَا ْن َ
ْاب ِف َع ْب ِد َيالِ َ
طمَ ْق ُ
يؿ ْب ِػف َع ْب ِػد ُكػالَ ٍؿَ ،فمَ ْػـ ُي ِج ْب ِنػي إِلَػى َمػا أ ََرْد ُ
ػت َوأََنػا َم ْي ُم ٌ
ِ
ؽ إِاال وأََنػػا ِبقَػػر ِف الثاعالِػ ِػب()2فَرفَعػ ُ ِ
أ ِ
ييػػا
ػح َاب ٍة قَػ ْػد أَظَماتْ ِنػػي ،فَ َنظَ ػ ْر ُ
سػ َ
َ ْ
ْ
ت فَ ػِإ َذا ف َ
ػت َأرْسػػي ،فَ ػِإ َذا أََنػػا ِب َ
َ
َسػػتَف ْ َ
ْ
الج َب ِ
ث إِلَ ْي َؾ ممَ َؾ ِ
ػاؿ
س ِم َع قَ ْو َؿ قَ ْو ِم َؾ لَ َؾَ ،و َما َردوا َعمَ ْي َؾَ ،وقَ ْد َب َع َ
اد ِاني فَقَ َ
ِج ْب ِري ُؿ ،فَ َن َ
اؿ :إِ اف الما َو قَ ْد َ
َ
ػاؿَ ،ذلِ َ ِ
ِ
الج َب ِ
اد ِاني ممَ ُؾ ِ
ت،
سما َـ َعمَ اي ،ثُ اـ قَا َؿَ :يا ُم َح ام ُػد ،فَقَ َ
يمػا ِشػ ْئ َ
ت ِفي ِي ْـ ،فَ َن َ
ْم َرهُ ِب َما ِش ْئ َ
اؿ فَ َ
ػؾ ف َ
َ
لتَي ُ
()3
َف ي ْخ ِػرج الما ُ ِ
َصػالَ ِب ِي ْـ
ش َػب ْي ِف
ؽ َعمَ ْػي ِي ُـ األ ْ
فَقَ َ
َخ َ
ت أْ
َف أُ ْط ِب َ
إِ ْف ِش ْئ َ
ػاؿ ال انبػي َ :ب ْػؿ أ َْر ُجػو أ ْ ُ َ
ػو م ْػف أ ْ
شِ
شػ ْػي ًئا " ( )4كقػػد بػػاف فػػي حديثػػو ىػػذا مي ػان عػػدـ تحميػػؿ نل ػػو
ػػو َو ْحػ َػدهُ ،الَ ُي ْ
ػػر ُؾ ِبػ ِػو َ
َمػ ْػف َي ْع ُبػ ُػد الما َ
الم ػ كلية عػػف َّ
النتػػائ ال َّ ػمبية فػػي ىػػذه المكاقػػؼ التَّػي مػػر بيػػا ،فمػػـ يػػذكر مف ػػبب عػػدـ ا ػػتجابة
( )1مخرجػػو م ػػمـ فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب ،بػػاب مػػف اعتػػرؼ عمػػى نل ػػو بالزنػػا/1321/3( ،رقػػـ  ،)1695قػػاؿ :ىح ػ َّدثىىنا
ؤلف ك يىػك ٍابػف ج ً
ً
ً
ً
ػام وع ا ٍل يم ىح ً
ػاربً زي،
يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل ىْ ىبلء ا ٍليى ٍم ىدان زي ،ىح َّدثىىنا ىي ٍحىيى ٍب يف ىي ٍْمىى ىك يى ىك ٍاب يف ا ٍل ىح ًارث ا ٍل يم ىح ًاربً زي ،ىع ٍف ىغ ٍي َّ ى ى ي ى
يو ،قىا ىؿ :جاء م ً
ع ٍف ع ٍمقىمةى ٍب ًف مرثىود ،ع ٍف مىٍيماف ٍب ًف برٍي ىدةى ،ع ٍف مىبً ً
اع يز ٍب يف ىمالً وؾ إًلىى ال انبي  ،فىقىا ىؿ "... :الحديث".
ى
ى ي ى ى
ىٍ
يى
ى ى ى
ى ى ى
( )2قرف الثْالب :ا ٍ يـ مك وع يي ً
ىى يؿ ىن ٍجد،اانظر :النياية في الغريب (.)54/4
حرـ ًم ٍنوي م ٍ
الجىب ىبل ًف ا ٍل يم ًطيلى ً
ىخ ىشىب ً
ػب
األح ىم يػر ،ىك يى ىػك ىجىبػ هؿ يم ٍش ًػر ه
ؼ ىك ٍجييػوي ىعمىػى قي ىْ ٍيًق ىْػاف .ك ٍاأل ٍ
(ٍ )3أل ٍ
كى ىما ميىبػك قيىب ٍػيس ك ٍ
اف بً ىم َّكةى ،ي
ىخ ىش ي
اف :ى
يك زؿ جب وؿ ىخ ًش وف ىغًم ً
يظ ا ٍل ًح ىج ىارًة.انظر :النياية(.)32/2
ىى
ً ً
المػػيف ك ً ً
( )4مخرجػػو البخػػارم ،كتػػاب بػػدء الخمػػؽ ،بػػاب إً ىذا قىػػا ىؿ مىحػ يػد يكـً :
اى ىما
ػيف فى ىكافىقىػ ٍ
ػت إً ٍحػ ىػد ي
ى ي
المبلىئ ىك ػةي فػػي ال َّ ػ ىػماء ،المػ ى
ى ٍ
ى ى ى
ىخىبرىنػا ٍاب يػف ك ٍى و
ػاؿ:
ػب ،قى ى
األ ٍ
يخ ىرل ،يغًل ىر لىوي ىما تىقى َّد ىـ ًم ٍف ىذ ٍنبً ًو /115/4( ،رقـ ،)3231قاؿ :ىح َّدثىىنا ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يف ييك ي ى
ػؼ ،م ٍ ى
ى
ػكن يس ،ىع ًػف ٍابػ ًػف ًشػي و
النبػي  ،ىح َّدثىتٍػػوي مَّىنيىػا قىالػ َّ
ىف ىعائً ىشػةى ىر ً ػػي المَّػوي ىع ٍنيىػػا ،ىزٍك ىج َّ
اب ،قىػػا ىؿ :ىح َّػدثىنًي يعػ ٍػرىكةي ،م َّ
ػت
مٍ
ىخىب ىرنًػي ييػ ي
ى
ى
لِم ان ِبي  :الحديث".
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ى الء الكلار ىك

ْلو مك عدـ الكفاء بدعكتو ،فيذه ىي الْقبلنيػة َّ
النبكيػة ،التَّػي كجػب عمػى الػ زدعاة

مف يأخػػذكا بيػػا ،فػػي تحقيػػؽ غايػػة تبػػادؿ المْمكمػػات ،كقػػد ات ػػح فػػي ىػػذا الحػػديث مي ػان بيػػا القػػدكة
َّ
الرائْػػة فػػي فػػي تح،ػػيف فكػػر الم ػػمميف مػػف حػػدكث اال ػػطرابات الْقميػػة ،كالتَّشػػتت اللكػػرم
النبكيػػة ٌ
التَّي يمكف مف تْترييا محا يس اللشؿ كالقمؽ ،نتيجة اال طياد ،لتنلي عف الم مميف
كاإلرادة.

ػْؼ اليمػة

سبيؿ ليـ.
ال ا
ضابط الثاالث :فت المجاؿ لمباحثيف عف الحقيقة وتيسير ال ا
كفػػي تبػػادؿ المْمكمػػات عمػػى الم ػػمميف مف يلتح ػكا مجػػاالن لمبػػاحثيف لمػػف يريػػد التَّْػػرؼ إلػػى

اإل بلـ كحقيقتو بطمب منيـ كتي يره عمى كجو قد ارت اه الل عز كجؿ ليـ في قرالنو قػاؿ تعػالى:
[وإِ ْن َأحدٌ مـ ا ُْد ْ ِ ِ
َل َم اهللِّ َُّؿ َأ ُْؾِ ْغ ُف َم ْل َمـَ ُف َذفِ َ
غ ْاشت ََج َور َك َؾ َل ِج ْر ُه َحتك َي َْ َؿ َع َـ َ
قن]
ؽ ُِ َلُُ ْؿ َؿ ْأق ٌم ٓ َي ْع َؾ ُؿأ َ
ؼـ َ
َ ِّ َ
َ
[التَّكبة.]6 :
قػػاؿ ابػػف كثيػػر" :يقػػكؿ الل تْػػالى لنبيػػػو  :مكاف محػػد مػػف المشػػركيف الػػذيف ممرتػػؾ بقتػػاليـ

كمحممػػت لػػؾ ا ػػتباحة نلك ػػيـ كممػكاليـ ،ا ػػتجارؾ مم ا ػػتأمنؾ ،فأجبػػو إلػػى مطمبػػو حتػػى ي ػػمع كػػبلـ

الل مم القػػرالف ،تقػػر ه عميػػو كتػػذكر لػػو شػػيئان مػػف ممػػر الػػديف ،تقػػيـ بػػو عميػػو حجػػة الل ،ثػػـ مبمغػػو مأمنػػو
َّ
ػكف) مم
مم ،كىك المف م تمر األماف حتى يرجػع إلػى بػبلده كداره كمأمنػو ( ،ىذلً ى
ػؾ بًػأَّىنيي ٍـ قى ٍػكهـ ال ىي ٍْمى يم ى
إنمػػا شػػرعنا ممػػاف مثػػؿ ى ػ الء ليْمم ػكا ًديػػف الل كتنتشػػر دعػػكة الل فػػي عبػػاده" ( ،)1ككػػذلؾ عمػػى كجػػو
يرت ػػيو رسػػػوؿ ا﵀  لمبػػاحثيف عػػف اإل ػػبلـ كالحقيقيػػة بغيػػر طمػػب مػػنيـ ،ككثيػػركف مكلئػػؾ الػػذيف

يريدكف مْرفة الحقيقة كمييأة فطرتيـ إلى ذلؾ ،كقد مخبرنػا رسوؿ ا﵀  فػي كيػؼ نلػتح مجػاالن ليػـ
ليْرفكا الديف في عقر دارىـ ،حيث دكر َّ
الدعكة كمراكز الْمػـ اإل ػبلمي كعمػكـ الطَّبيْػة ،حينمػا كػاف
الر ائؿ إلى ببلد الكلر يدعكىـ إلى اإل بلـ.
يير ؿ الكفكد كالبْثات ك َّ

الرابع :مراعاة التاميز في تمثيؿ التابادؿ المعموماتي مع غير المسمميف.
ال ا
ضابط ا
كعندما تككف األمة قد امتثؿ ممرىا في إي،اؿ ر ػالتَّيا مشػخاص متميػزكف بأ ػاليب متميػزة،

فيف حيثيات التَّبادؿ اللكرم كالمْمكمات اإل بلمية ت،ؿ إلى غايتيا التَّػي عززتيػا الْقيػدة اإل ػبلمية

كال ز ػػنة َّ
النبكيػػة بػػيف البش ػرية جمْػػاء ،كخ،ك ،ػان الم،ػػمحة فػػي األرض ،ممػػا التَّميػػز لؤلشػػخاص فػػي
التَّمثيؿ في التَّبادؿ المْمكماتي في ممكر مىميا:

( )1انظر :تل ير القرالف الْظيـ (.)308/1

157

الغَصْلُ الرَّابِع

ضقاُط ومقزات احلصوكي افػؽريي افـبقيي مع افتبودل ادعؾقموِت وافػؽري

ضوابط وميزات

أ -تميز المسمـ في عممية التابادؿ بالمعرفة واإلدراؾ.
فالمْرفػػة كاإلدراؾ لمم ػػمـ المتميػػز ممػ هػر فػػي غايػػة األىميػػة عنػػد تبػػادؿ المْمكمػػات ،فكبلىمػػا
يْتبراف معمى ميمة كظيلية في الكجكد ،فاالعتقاد كاإليماف كالديف مْرفة مكادراؾ ،ك ما يميز المْرفة

َّ
مف فييا عمـ كعمؿ ،كفييا ارتلاع لقدر المْركؼ عمى الْارؼ.

الراغب األصفياني " :المْرفػة قػد تقػاؿ فيمػا تػدرؾ الثػاره ،مكاف لػـ تػدرؾ ذاتػو .كالْمػـ ال
يقكؿ ا
لمػػا كانػػت مْرفتػػو
يكػػاد يقػػاؿ إال فيمػػا يػػدرؾ ذاتػػو ،كليػػذا يقػػاؿ :فػػبلف يْػػرؼ الل كال يقػػاؿ :يْمػػـ اللَّ ،
تْالى لي ت إال بمْرفة الثاره دكف مْرفة ذاتو.)1( "...

مف المْرفة ىي" :ح،كؿ ،كرة َّ
ىذا وقد ذىب اإلماـ ا ْل ُج ْر َج ِاني إلى َّ
الشئ في الْقؿ"(،)2
كمما اإلدراؾ :فقد مكدىا اٍل يج ٍر ىجانًي "بالْمـ كالتَّ،كر كالجدؿ كاإلحاطة" (.)3

فْممية المْرفة تحتاج إلى الْقػؿ كالحػكاس ،كفػي اإلدراؾ ي،ػؿ المػرء إلػى فيػـ عمػكـ الػ زدنيا

كاآلخرة ،كمف اجتمْت بو كمتا ال،لتيف فيك هملكر ي تطيع َّ
الرد كالمناقشة كالحكار المنظـ مع غير
الم مميف ليس كغيره ،لتككف حاج انز منيْان يرد الملكػريف الغػربييف عػف ،ػد اإل ػبلـ مك محاكلػة َّ
النيػؿ
و
ػاءات لً ىمػف خالجػو
ػب الحقػائؽ التَّػي جبػؿ الل تْػالى قيػكل الْقػؿ عمػى إدراكيػا ،كلتكػكف إ
منو ،كتغيي ى
كح ٍ ػ ًػف الق ،ػػد ،كب ػػذا ي ى ػػمـ فك ػػر األم ػػة م ػػف َّ
ؾ مك لى ػ ٍػبس م ػػع ػػبلمة َّ
الشػ ػطط كاالنحػ ػراؼ
شػ ػ ه
الني ػػة ،ي
كال َّ بللة.

كحينما اجتمْت ىذه المكا،لات ،كاألجمؿ منيا في القدكة محمد رسػوؿ ا﵀  كػاف اإلبػداع َّ
النبػكم
الذم ك،ؿ بلكره إلى ىذا الْ،ر بْد ملؼ كمربْمائة عاـ بركنؽ كجماؿ يتنا ب مع اإلن انية ركحان
كفك انر كمادةن.

ب -الحرص عمى الحؽ:

الغ ػػرض األكؿ م ػػف ى ػػذا التَّب ػػادؿ المْمكم ػػاتي م ػػع غي ػػر الم ػػمميف ى ػػك بي ػػاف الح ػػؽ ،مكاقن ػػاع

اآلخريف بو ،مكاتماـ الحجة عمييـ مكاذا كاف األمر ىكذا فالحرص ،كالتَّجرد لطمب الحؽ ىك م،ؿ ىاـ
كيمكف تحقيؽ ىذا األ،ؿ حينما يلترض الم مـ كلك نظريان احتماؿ ثبكت الحؽ عمى ل ػاف الطَّػرؼ

( )1انظر :الذريْة إلى مكارـ َّ
الشريْة.)180( ،
( )2انظر :التَّْريلات لمجرجاني (.)135

( )3المرجع ال ابؽ ()155 ،59 ،12 ،11
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اآلخر ،كقد ظير جميػا فػي قػكؿ الل تْػالىُ [ :ؿ ْأؾ مأـ يأرزُ ُؿؽُؿ مأـ افَأًمو ِ
ِ ُؿ ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
أؾ اهللُ َوإِكأو َأ ْو
ن
َ َ
ِّ َ
َ َ ْ
إِيوـ ُْؿ َف َع َذ ُهدً ى َأ ْو ِِف َض ََل ٍل ممبِ ٍ
غ] [ بأ.] 89 :
كيجػػب اتبػػاع الحػػؽ ب،ػػرؼ َّ
النظػػر عػػف الػػذم ينطػػؽ بػػو ،كال يجػػكز بػػأم حػػاؿ مػػف األح ػكاؿ
االنح ػراؼ عنػػو مك رف ػػو ،قػػػاؿ تعػػػالىَ [ :أ َؾؿأأأـ ُّيأ ِ
أأدي إِ َػ َْ
ي إِٓ َأن
أأؼ َأ َحأ م
احلأ ِّ
أأع َأمأأأـ ٓ َُّيِأأأدِّ َ
أأؼ َأن ُيت َبأ َ
َ َْ
ُ ُّْيدَ ى][يكنس.]39 :
كرفػ ػػض الحػ ػػؽ لػ ػػيس إال

أأأأًم َذا َُ ْعأأأأدَ َْ
أأأأؼ إِٓ
احل ِّ
ػ ػػبلالن كانح ارف ػ ػان بػ ػػنص القػ ػػرالف الك ػ ػريـَ [ :ؾ َ

افضَل َُل][.يكنس.]32 :
كبخا،ة إذا كاف الحؽ ىك عمػـ ينتلػع بػو ،كلػف نجػد معظػـ مػف الحػؽ الػذم بػيف ميػدينا ،إنػو

اإل بلـ كدعكة محمد  ،فمنجابو بقكة في عرض ما لدينا مف عقيدة كعمـ ً
كديػف ألنػو الحػؽ بْينػو،
كال نخجػػؿ مػػف مخػػذ الحػػؽ مػػف مفػكاىيـ فػػبل نكػػكف كمػػف طمػػب الحػػؽ فأخطػػأه ،مثػػؿ مػػف طمػػب الباطػػؿ

فأدركػػو ،فطمػػب الحػػؽ فػػي المْمكمػػات التَّػي يتبادليػػا الم ػػممكف مػػع غيػػرىـ ىػػي ف ػػيمة تقػػيـ الحجػػة
الت :جاء ْت أُـ ٍ
س ِ
وؿ الما ِػو 
سمَ ْيـ إِلَى َر ُ
ُ
سمَ َم َة ،قَ ا َ َ
عمييـ كال ي تحي الل تْالى منيا ،فلي حديث أُـ َ
ِ
الت :يا رس َ ِ
الحؽ. )1( "...
ستَ ْح ِيي م َف َ
وؿ الماو إِ اف الما َو الَ َي ْ
فَقَ ا َ َ ُ
صراحة والوضوح.
ت -ال ا

َّ
ألف اإل ػػبلـ ىػػك الحػػؽ فػػبل يخجػػؿ ،ػػاحب الػ َّػدعكة ،كممثػػؿ الم ػػمميف فػػي تبػػادؿ المْمكمػػات

مف ي،دح بػو كا ػحان ،ػريحان ال يخشػى شػيئان ،فحينمػا نطٌمػع عمػى ػيرة رسػوؿ ا﵀  مكؿ دعكتػو

ال،راحة كقد تمثؿ ىذا في عدة محاديث كاردة عف رسوؿ ا﵀ : 
كاف في غاية َّ

ال ادليؿ األوؿ :عند مكؿ يكـ بدم فيو دعكتػو كػاف ،ػريحان ي،ػدح بػالحؽ فػتكمـ مػع قكمػو بقػكؿ ،ػريح
ضػػي الماػػو عنيمػػا قَػػاؿ :لمػػا نزلػػت[ :و َأك ِ
ي ػػأليـ عػػف ،ػػدقو بيػػنيـ ،فلػػي حػػديث ْابػ ِػف ع ابػ ٍ ِ
ْأأذ ْر
َ
َ َ ا ََ َ ْ
َ
ػاس َر َ ُ َ ْ ُ َ
َظ ِش َرت َ
صفَا ،فَ َج َع َؿ ُي َن ِاديَ « :يا َب ِني ِف ْي ٍرَ ،يػا
ص ِع َد ال انبي َ عمَى ال ا
َؽ إَ ْؿ َرُِ َ
غ] [الشْراءَ ،]214 :
وف قَُرْي ٍ
َب ِني َع ِدي» ِ -ل ُبطُ ِ
سػوًال
اجتَ َم ُعػوا فَ َج َع َػؿ ا
سػتَ ِط ْع أ ْ
ش َ -حتاى ْ
الر ُجػ ُؿ إِ َذا لَ ْػـ َي ْ
س َػؿ َر ُ
َف َي ْخ ُػر َج أ َْر َ
يػد أ ْ ِ
ِ
يػر
َخ َب ْػرتُ ُك ْـ أ ا
اؿ« :أ َأ
َر َْيتَ ُك ْـ لَ ْو أ ْ
ش ،فَقَ َ
اء أ َُبو لَ َي ٍب َوقَُرْي ٌ
ػالو ِادي تُ ِر ُ
َف َخ ْػي ًال ِب َ
ل َي ْنظُ َر َما ُى َو ،فَ َج َ
َف تُغ َ
( )1مخرجػػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب الْمػػـ ،بػػاب الحيػػاء فػػي الْمػػـ/38/1( ،رقػػـ  ،)130قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا يم ىح َّمػ يػد ٍبػ يػف
ً
َّ ً
ً
ب ٍابىن ًة ميـ ى مى ىمةى ،ىع ٍػف ميـ ى ػمى ىمةى ،قىال َّ
ػت:
ى بلىوـ ،قىا ىؿ :م ٍ
اـ ٍب يف يع ٍرىكةى ،ىع ٍف مىبًيو ،ىع ٍف ىزٍيىن ى
ىخىب ىرىنا ميىبك يم ىْاكىيةى ،قىا ىؿ :ىحدثىىنا ى ىش ي
و
س ِ
وؿ الما ِو  فىقى َّ
الت "... :الحديث" .
اء ٍ
ت مي زـ ي مىٍيـ ر ي الل عنيا إًلىى َر ُ
ىج ى
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ِ
ػؾ إِاال ِ
ِ
ي
ص ْػدقًا ،قَ َ
صػد ِق اي » قَػالُواَ :ن َع ْػـَ ،مػا َج ارْب َنػا َعمَ ْي َ
ير لَ ُك ْػـ َب ْػي َف َي َػد ْ
َعمَ ْي ُك ْـ ،أَ ُك ْنتُ ْـ ُم َ
ػاؿ« :فَػإني َنػذ ٌ
ش ِد ٍ
َع َذ ٍ
يد» (.)1
اب َ

ال ادليؿ الثاػاني :حينمػا مر ػؿ لممػؾ ال زػركـ كتابػو كانػو فيػو الَّ،ػراحة كالك ػكح،كما منػو عػرض دعكتػو

كدينو بقػكة،فقد ورد مف حػديث ابػف عبػاس رضػي ا﵀ عنيمػا أرسػؿ كتػاب إلػى عظػيـ الػروـ يخبػره
ِ
الر ِح ِيـِ ،م ْف مح ام ٍد ع ْب ِد الما ِو ور ِ
ْػؿ ع ِظ ِ
ػيـ
الر ْح َم ِف ا
سِـ الما ِو ا
سػولِو ،إِلَػى ى َرق َ َ
َُ َ
بوضوح تاـ قولوِ " : ب ْ
ََ ُ
اإلسػالَِـ ،أ ِ
وـ ،سػالَـ عمَػى م ِػف اتابػع الي َػدى ،أَ امػا بع ُػد :فَػِإني أ َْدع َ ِ ِ
الر ِ
َسػمِ ْـ
ُ
سػمَ ْـَ ،وأ ْ
َسػم ْـ تَ ْ
ْ
ػوؾ ِبد َع َايػة ِ ْ
َْ
ََ ُ
َ ٌ َ َ
الشاىد في قكلو  " أ ِ
ت ،فَعمَ ْي َؾ إِثْـ األ َِر ِ
يف " ( )2ك َّ
سػمَ ْـ"
يسي َ
ُي ْؤِت َؾ الما ُو أ ْ
َسػم ْـ تَ ْ
ْ
َج َر َؾ َم ارتَ ْي ِف ،فَِإ ْف تََولا ْي َ َ
ُ
ترغيب كتيديد في الف كاحد ،راحة قكية في عرض الممْكمات التَّي لديو.
ال ػ ادليؿ الثاالػػث :مػػا كػػاف مػػف عظمػػة  ،ػراحة رسػػوؿ ا﵀  مػػع م،ػػحابو ،كقػػد بػػاف ىػػذا فػػي بيْػػة
ال،حابة مف بداية دخكليـ اإل ػبلـ ألمػكر يك ػحيا رسػوؿ ا﵀  ليػـ فلػي حػديث َج ِر ِ
يػر ْب ِػف َع ْب ِػد
َّ
ٍِ ()3
ِ
اء ا ِ
صالَ ِة ،وِايتَ ِ
سمـ»
وؿ الما ِو َ عمَى إِقَ ِاـ ال ا
س َ
الما ِو  ،قَ َ
اؿَ « :ب َاي ْع ُ
ص ِ ل ُكؿ ُم ْ
الزَكاةَ ،وال ان ْ
َ
ت َر ُ
ث -قوة في االحتجاج والطارح:

َّ
إف ى ػػذا مطم ػػب ى ػػاـ ف ػػي مكا ،ػػلات ممث ػػؿ الم ػػمميف ف ػػي تب ػػادؿ المْمكم ػػات حت ػػى يظي ػػر

،احب حؽ بمظير قكم مماـ ظمػـ مفكػارىـ كاعتقػاداتيـ فػبل يتػرنح عػف دينػو مك يتنػازؿ عػف ثكابتيػا،

في ػػبب بػػذلؾ حي ػرة كفتنػػة ألىػػؿ اإل ػػبلـ فػػي ديػػنيـ ،كقػػد تحػ َّػدث ابػػف تيميػػة فػػي موضػػع عػػف ىػػذه

ً
( )1اخرجػو البخػػارم فػػي ،ػػحيحو ،كتػػاب تل ػػير القػػرالف ،بػػاب ً
ػؾ] [ َّ
الشػْراء:
احػ ى
ػيرتى ى
يف ىك ٍ
اخًلػ ٍ
ػض ىجىن ى
ؾ األى ٍقػ ىػربً ى
[كم ٍىنػػذ ٍر ىعشػ ى
ى ي ى
ص ٍب ًف ًغي و
ؾ (/111/6رقـ  ،)4470قاؿ :ىح َّدثىىنا يع ىم ير ٍب يف ىح ٍل ً
َّ ]215
ػاؿ:
ػش ،قى ى
الف ىجانًىب ى
ىع ىم ي
ػاث ،ىح َّػدثىىنا مىبًػي ،ىح َّػدثىىنا األ ٍ
ى
ػاس ر ً ػ َّ
َّ ً
ً ً َّ و
و
ًً ً
ال،ػػلىا،
،ػ ًػْ ىد ال انبػي  ىعمىػػى َّ
ػي المػوي ىع ٍنيي ىمػػا قىػا ىؿ :ى
ىحػدثىني ىع ٍمػ يػرك ٍب يػف يمػ َّػرةى ،ىع ٍػف ى ػػْيد ٍبػف يجىب ٍيػػر ،ىعػف ٍابػػف ىعب ى ى
فى ىج ىْ ىؿ ييىن ًادم " :الحديث".

( )2مخرجو البخارم في ،حيحو كتػاب بػدء الػكحي ،بػاب كيػؼ كػاف بػدء الػكحي إلػى ر ػكؿ الل  ،رقػـ ( ،)3قػاؿ:
كن يس ،ىع ًف ز
ىخىب ىرىنا ىع ٍب يد المَّ ًو،
كح َّدثىىنا بً ٍش ير ٍب يف يم ىح َّم ود ،قىا ىؿ :م ٍ
ىخىب ىرىنا ىع ٍب يد المَّ ًو قىا ىؿ :م ٍ
اف ،قىا ىؿ :م ٍ
ىخىب ىرىنا يي ي
الزٍى ًرم ،ح ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍب ىد ي
ىخىب ىرنًػػي يعىب ٍيػ يػد المَّػ ًػو ٍبػ يػف ىع ٍبػ ًػد المَّػ ًػو ،ىعػ ًػف ٍابػ ًػف ىعَّبػ و
ػكن يس ،ك ىم ٍْ ىمػ هػر ،ىعػ ًػف ز
ػاؿ
ػاس  ،قىػ ى
الزٍىػ ًػرم ،ىن ٍحػ ىػكهي قىػػا ىؿ :م ٍ
قىػػا ىؿ :م ٍ
ىخىب ىرىنػػا ييػ ي
ى
َّ
النبي:

( )3مخرجػػو البخ ػػارم فػػي  ،ػػحيحو ،كتػػاب اإليم ػػاف ،بػػاب قىػػك ًؿ ال انبػػػي  " :الػػديف َّ ً
ػيحةي :لًمَّػ ًػو ىكلً ىر ي ػػكلً ًو ىكًألىئً َّم ػ ًػة
الن ،ػ ى
ي
ى ي ٍ
امتً ًيـ (/21/1رقـ  ،)57قاؿ :ح َّدثىىنا م َّد هد ،قىا ىؿ :ح َّدثىىنا ي ٍحيى ،ع ٍف إً م ً
ًً
اعي ىؿ ،قىا ىؿ :ىح َّدثىنًي قىٍي يس ٍب يف مىبًي
ى ى ى
ى
الم ٍ مم ى
يى
يف ىك ىع َّ ٍ
ى ٍى
ي
ىح ًازوـ ،ىع ٍف ىج ًر ً
ير ٍب ًف ىع ٍب ًد المَّ ًو  ،قىا ىؿ ال انبي  « :الحديث" .
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القضية قائالً" :ككثي انر مػا يْار ػيـ مػف مىػؿ اإل ػبلـ مػف ال يح ػف التَّمييػز بػيف الحػؽ كالباطػؿ ،كال
()1
يقيـ الحجَّة التَّي تدحض باطميـ ،كال يبيف حجَّة الل التَّي مقاميا بر مو ،فيح،ؿ ب بب ذلؾ فتنة"
فالباطػػؿ كثي ػ انر مػػا يكػػكف م ػ ىبلن لميزيمػػة ،كلكػػف ال يجػػد فْ ػبلن مػػف يكػػكف م ػ ىبلن لينت،ػػرعميو
فبلبد ل،احب الطَّرح كاالحتجاج مف يْػي كػؿ م ػاليب قكتػو ممػاـ غيػره حتػى يت ػنى مف ت،ػؿ ر ػالة
ى
ػاؿ عبػ يػد ً
الل ٍبػ يػف
اإل ػػبلـ كا ػػحة ال لىػ ٍبس فييػػا ،كقػػد دعػػا عبػػد ا﵀ بػػف الحسػػف فػػي ن،ػػيحتو لكلػػده ،قىػ ى ى ٍ
ػكؿ اٍل ًل ٍك ًػر ًفػي اٍلمػك ً
اٍلح ًػف ٍ ً ً
ػي! ا ػتى ًْ ٍف عمىػى اٍل ىك ً
ػبلـ بًطي ً
ػؾ إًلىػػى
كؾ ًفييىػا ىن ٍل ي ى
اط ًف التَّػي تى ٍػد يع ى
ى
البنػو " :ىيػا يب ىن َّ ٍ
ىى
ىى
()2
اٍلقىػػك ًؿ فى ػًي َّف لًٍمقىػػك ًؿ ػػاع و
اب" كىػػذا يْنػػي إذا ا ػػتْاف
ات ىي ي ػ زػر ًفييىػػا اٍل ىخطى ػأي ،ىكال ىي ٍنلىػػعي ًفييىػػا َّ
ال،ػ ىػك ي
ٍ ى ى
ٍ
الم مـ في قكتو عمى طكؿ اللكر كتدقيقو زاف فيمو ،كاقت،ر عمى قدر المق،كد ،وقد قػاؿ ال انػووي:
"فم ػػف ك ػػاف م ػػف مى ػػؿ اللي ػػـ كت ػػدقيؽ اللك ػػر ،ا ػػتحب ل ػػو مف يقت ،ػػر عم ػػى الق ػػدر ال ػػذم ال يخت ػػؿ ب ػػو
المق،كد مف التَّدبر كا تخ ارج المْاني" (.)3

ج -طمب الدليؿ

َّ
إف تقكيـ االعكجاج اللكرم مثنػاء تبػادؿ الم ػمميف المْمكمػات مػع غيػرىـ يحتػاج إلػى ال َّػدليؿ

كالحجػػة كالبرىػػاف كاإلقنػػاع ،فػػي كػػؿ عمػػؿ كاعتقػػاد كقػػد خاطػػب الل ػػبحانو كتْػػالى الكػػافريف بطمػػب
َّ
الدليؿ كما قاؿ تعالىُ [ :ؿ ْؾ َهوتُقا ُُ ْر َهو َكؽ ُْؿ َه َذا ِذـ ُْر َمـ م ِع َل َو ِذـ ُْر َمـ َؿ ْب ِع] [األنبياء.]24 :
المػ َّد ًعي ػكاء ادعػى نليػان مك
قاؿ فخر الديف الػرازي فػي تفسػير اآليػة" :دلػت اآليػة عمػى مف ي
(.)4
إثباتا فبل بد لو مف َّ
الدليؿ كالبرىاف"
كنقؿ البقاعي قوؿ ا ْل َح َرالِي

()5

في تفسير اآليػة قػائالً( :كىػذا مىػدـ شػيء لمػذىب المقمػديف

كدليؿ عمى مف كؿ قكؿ ال برىاف عميو باطؿ) (. )6

كمػف تػدبر القػرالف كجػػد بك ػكح مف كممػات "البرىػاف" ك" ال ز ػمطاف" ك" الحجػة" ،قػد كردت فػػي

مكا ػػع كثي ػرة منػػو كمْظػػـ ىػػذه اآليػػات تتْمػػؽ بح ػكار ال انبػػي  مػػع غيػػر الم ػػمميف ،كمطالبتػػو ليػػـ
( )1انظر :مجمكعة اللتاكم ،البف تيمية (.)13/35

( )2انظر :المجال ة كجكاىر الْمـ ألبي بكر الدينكرم (.)110/12
( )3انظر :فتح البارم البف حجر (.)96،97/9
( )4انظر :ملاتيح الغيب لمرازم (.)3/4
ىح ىم ىػد ب ًػف ىح ى وػف التَّ ًج ٍيبًػ زي ا َّ
ألن ىدلي ً ػ زي (المتػكفى638 :ى ػ)، ،ػاحب كتػاب :تػراث مبػي
الح ى ًف ىعًم زي ب يػف م ٍ
الح ىرال زي ميىبك ى
( )5ى
الح ف ا ٍل ىح ىرالي المراكشي في التَّل ير انظر :التَّراث لمحرالي (.)24/1
( )6انظر :نظـ الدرر في تنا ب اآليات كال كر لمبقاعي (.)103/2
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بتقديـ األدلة كالبراىيف إلثبات ما عنػدىـ مػف عقائػد ،كتبريػر مكاقػؼ ليػـ فييػا ق ػايا مثيػرة لمخػبلؼ،
حيث قاؿ الل تْػالى [ :ه ُمٓء َؿقمـَو اَت َُذوا ِمأـ دوكِ ِأف َ ِ
ُقن َظ َؾأ ْق ِفؿ ُِ َُأ ْؾ َط ٍ
ون َُ ِّ ٍ
أغ ] [الكيػؼ:
آْلأ ًي ف ْأقٓ َي ْألت َ
ُ
َ
ُْ
 ،]15فاآلراء التَّي ال دليؿ عمييا كال ت تند إلى برىاف كحجة فيي تافية كمردكدة عمى مىميا ،كتأتي

مىمية طمب َّ
الدليؿ في تبادؿ المْمكمات قكة كتح،ػينان للكػر المجتمػع الم ػمـ كممػف المجتمْػات ألف
بديؿ الحقيقة كالدليؿ ىك تداكؿ ألفكار غيػر مكجي وػة كال رشػيدة بطريقػة ػرية ،كممػا يػدلؿ عمػى ذلػؾ،
وؿ ِ
س ِ
ػي
َع ْف أَِبي َو ِاق ٍد الما ْي ِثي  ،قَ َ
ػتَ :يػا َن ِب ا
ا﵀ ِ ق َب َؿ ُح َن ْي ٍف ،فَ َم َرْرَنػا ِب ِس ْػد َرٍة ،فَ ُق ْم ُ
اؿَ :خ َر َج َنا َم َع َر ُ
ٍ
ات أَ ْنػػو ٍ
ِِ
ِ
اط ،و َكػ َ ا
اط َك َمػػا لِ ْم ُكفاػ ِ
ػوف ِسػ َػال َح ُي ْـ ِب ِسػ ْػد َرٍة،
ػار َذ ُ
ػار َي ُنوطُػ َ
ا﵀ْ ،
ات أَ ْنػ َػو َ
اج َعػ ْػؿ لَ َنػػا َىػػذه َذ َ َ
ػاف ا ْل ُكفػ ُ
الت ب ُنو إِسػرِائ َ ِ
اج َع ْأؾ َفـَأو إِ ًَْلأو
وسػىْ [ :
وف َح ْولَ َيا ،فَقَ َ
َوَي ْع ُكفُ َ
اؿ ال انبي  " :ا﵀ُ أَ ْك َب ُرَ ،ى َذا َك َما قَ ا َ
يؿ ل ُم َ
َْ
ـًَم َُْلؿ َ ِ
يف ِم ْف قَ ْبمِ ُك ْـ (.)1
َ ْ
س َن َف الاِذ َ
آْل ًي] [األعراؼ ]138 :إِ ان ُك ْـ تَْرَك ُب َ
وف ُ
فما طمبكه مف رسوؿ ا﵀  ىك تخ،يص شجروة يتبرككف بيػا ،فيْتقػدكف فييػا مػاال يْتقػد
في مخمكؽ ،ليقْكا في شرؾ الل تْالى فبل يجػكز مف يتبػرؾ اإلن ػاف ال بشػجرة كال ب،ػنـ كال بحجػر،
كىذا الطمب كاف م،ادمان لثكابت الْقيدة اإل بلمية ككحدانية الل عػز كجػؿ كعػدـ الشػرؾ بػو ،كالبيئػة
ػت انحػراؼ فكػرىـ فػي ىػذا الطمػب
َّ
جْمى ٍ
ال،حية التَّي كاف الم ممكف يْيشكف فييا مػع رسػوؿ ا﵀  ى
يظير لم ػطح فػك انر ،كحينمػا مظيركىػا لقيػادة األمػة المتمثمػة فػي ال انبػي  منكػر عمػييـ كبػيف ليػـ مف
ِ
ِ ِ
غ َشأبِ ُ
التَّبػرؾ باألشػػجار باطػؿ ،كمػػا قػػاؿ جػػؿ وعػػالَ [ :و َـأ َأذفِ َ
غ]
قؾ ا ُْد ْجأ ِأرم َ
ؽ ُك َػ ِّصأ ُأؾ ْأَ َيأأوت َوفت ََْأ َتبِ َ
[ كرة األنْاـ.]55 :
ضابط ال اخ ِ
امس :المراعاة المناسبة في التابادؿ المعموماتي .
ال ا
إف مكا،ػلات المك ػػكع المقتػػرح لمتَّبػػادؿ اللكػػرم لتحقيػؽ الح،ػػانة اللكريػػة البػ ىػد مف يخ ػػع
لْدة مكا،لات مىميا:
( )1مخرجػػو محمػػد فػػي م ػػنده ،حػػديث مبػػي كاقػػد الميثػػي/231/36( ،رقػػـ  ،)21900قػػاؿ :ىحػ َّػدثىىنا ىع ٍبػ يػد الػ َّػرَّاز ً
ؽ ىػػك ابػػف
ىماـ ً
الزٍى ًػرم يم ىح َّمػد ٍبػف م ػمـ ٍبػف شػياب ز
ىخىب ىرىنا ىم ٍْ ىمهر ابف راشد األ ٍىزدم الب،ػرم ،ىع ًػف ز
م،
الح ٍميرم ال،نْاني ،م ٍ
الزٍى ًػر ٌ
اف الديمًي (لد لي) ،ىع ٍف مىبًي ىك ًاق ود المٍَّيثًي ،قىا ىؿ ... :قاؿ َّ
اف ٍب ًف مىبًي ً ىن و
ىع ٍف ً ىن ً
النبي  " :الحديث"
تخريج الحديث:

كمخرجو مْمر بف راشد في الجػامع ( /369/11رقػـ  )20763بملظػو ،معبػد الػرازؽ فػي م،ػنلو ( )20763بملظػو،

ك محمػػد بػػف ن،ػػر المػػركزم فػػي ال ز ػػنة (/37/1رقػػـ  )37بمثمػػو ،ك َّ
الن ػػائي فػػي ال ػػنف الكبػػرل ()11121/100/10
بنحكه ،ك البغكم في "مْالـ التَّنزيؿ ( )194/2بنحكه ،كميـ مف طرؽ عف عبد الرزاؽ بو .

واسناد الحديث :صحي لذاتو ،كقاؿ األرن كط، :حيح عمى شرط َّ
الشيخيف في تْميقو عمى م ند محمد (.)21900
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ا -أف ال يكوف موضوع التابادؿ مف قضايا الديف الثاابتة.
فمػػيس لمم ػػمميف فػػي تب ػادؿ المْمكمػػات مف يخك ػكا فػػي كػػؿ ش ػئ ،فثمػػة م ػػائؿ كق ػػايا ال
يجػػكز الخػػكض فييػػا بػػأم حػػاؿ مػػف األح ػكاؿ ،ل ػػبب محدكديػػة الْقػػؿ البشػػرم كعػػدـ ترتػػب مم ثم ػرة

عممية مك عممية مف كرائيا ،فيي مح كمة م ا ان بحكـ الل تْالى ورسولو  ،كما كرد بنص محكـ
أون ُد ِأ ْأم ِم ٍـ َو َٓ ُم ْم ِمـَأ ٍأي إِ َذا َؿ َه أ اهللُ
جمػػي كمجمػػع عمييػػا عممػػاء اإل ػػبلـ ،حيػػث قػػاؿ الل تْػػالىَ [ :و َمأأو َـأ َ

اْل ِ
ُأقن َُْل ِ
أـ َأ ْم ِأر ِه ْؿ] [األحػزاب ،]36 :فمػك كػاف اآلخػر غيػر الم ػمـ كػاف ال
أر ُة م ْ
َو َر ُشق ُف ُف َأ ْم ًرا َأن َيؽ َ ُ
أؿ ْ َ َ
ي مف بيكـ القيامة كالح اب ككاف عنده بْض الغبش في ذلؾ مك شؾ في كجػكد الل تْػالى وصػفاتو
مك عػػدـ اقتناعػو فػػي ق ػػية تحػريـ الخمػػر ،مك الربػػا ،مك كجػػكب حجػػاب المػرمة الم ػػممة ،مك فػػي تْػػدد

َّ
الزكجػػات ،كالجيػػاد فػػي ػػبيؿ الل ،فيػػذه مػػف الق ػػايا المثػػارة اليػػكـ فػػي ميػػاديف اليجػػكـ اللكػػرم ،كال
يمكف الك،كؿ مْيـ إلى نتيجة ،لذلؾ فميكف التَّبادؿ المْمكماتي بينيـ في الديف قائمان عمى الحديث

يبؽ مجاؿ لمنقاش في كثير مف الجزئيات المنبثقة
في م،كؿ ديف اإل بلـ ألنو لك اقتنع باأل،ؿ ال ى
عنو.
ح -المراعاة المناسبة لمموضوع بال انفع واالنتفاع:

ف ػػبل يتب ػػادؿ الم ػػممكف مم مْمكم ػػات إال لينتلْػ ػكا بي ػػا ،كيب ػػادلكنيـ بمْمكم ػػات تنل ػػع األم ػػة
ػاؿَ :ال أَقُػو ُؿ لَ ُك ْػـ
كتنلْيـ ليزيدكا ر،يد رفْة اإل بلـ كمىمو ،فقػدجاء في حػديث َزْي ِػد ْب ِػف أ َْرقَ َػـ  ،قَ َ
اف رسو ُؿ ِ
س ِػؿَ ،وا ْل ُج ْػب ِف،
َعوُذ ِب َ
ػؾ ِم َ
ا﵀ َ يقُو ُؿَ :ك َ
المي اـ إِني أ ُ
اف َيقُو ُؿُ « :
ػف ا ْل َع ْج ِػزَ ،وا ْل َك َ
إِاال َك َما َك َ َ ُ
اب ،ا ْلقَ ْب ِػر الميػ اـ ِ
َوا ْل ُب ْخ ِؿَ ،وا ْل َيرِـَ ،و َعػ َذ ِ
ػت َولِي َيػا
ػت َخ ْي ُػر َم ْػف َزاك َ
آت َن ْف ِسػي تَ ْق َو َ
اىػا ،أَ ْن َ
اىػاَ ،و َزك َيػا أَ ْن َ
ُ
َ
ِ
ِ
ٍ
شػعَُ ،و ِمػ ْف َن ْف ٍ
ش َػبعَُ ،و ِم ْػف
ػس َال تَ ْ
ػؾ م ْػف ع ْمػـ َال َي ْنفَػعَُ ،و ِم ْػف َق ْم ٍػب َال َي ْخ َ
َعػوُذ ِب َ
المي اـ إِني أ ُ
َو َم ْوَال َىاُ ،
اب لَ َيا» (.)1
ستَ َج ُ
َد ْع َوٍة َال ُي ْ
ك َّ
ػؾ ِمػ ْػف ِع ْمػٍػـ َال َي ْنفَػػعُ " كمْنػػى َّ
النلػػع
َعػػوُذ ِبػ َ
الميػ اـ إِنػػي أ ُ
الشػاىد فػػي حػػديث رسػػوؿ ا﵀ ُ " 
الكارد في نلػي مػا يشػكبو فػي األخػبلؽ كاألعمػاؿ كاألقػكاؿ كمػا ورد فػي شػرح ا ْل ُمنػاوي " :عػذني مػف

عمػػـ ال معمػػؿ بػػو ،كال منتلػػع بػػو ،كال ميعممػػو ،كال يييػ ٌذب األخػػبلؽ كاألعمػػاؿ كاألقػكاؿ ألف الْمػػـ َّ
النػافع
ً
ً
ً
ػاب التَّ ىْ زػكًذ ًم ٍػف ىشػر ىمػا يع ًمػ ىؿ ىك ًم ٍػف ىشػر ىمػا
( )1مخرجو م مـ في ،حيحو ،كتاب الذ ٍك ًر ىكال زد ىعاء ىكالتَّ ٍكىبة ىك ًاال ٍ ػت ٍغلى ًار ،ىب ي
اىيـ ،كمح َّم يػد ٍبػف ع ٍب ًػد ً
ً
الل ٍب ًػف
ػح ي
ي ى
اؽ ٍب يػف إً ٍب ىػر ى ى ي ى
لى ٍـ يي ٍْ ىم ٍؿ/2088/4( ،رقـ  ،)2722قاؿ :ىح َّدثىىنا ميىبك ىب ٍك ًر ٍب يف مىبًػي ىش ٍػيىبةى ،ى مكًا ٍ ى
ا ،وػـ ،عػف ع ٍب ًػد ً
اف :ح َّػدثىىنا  -مىبػك مْ ًاكيػةى ،ع ٍػف ع ً
َّ
الل ٍب ًػف
اؽ :م ٍ
ػح ي
ىٍ ى
ي يى ى ى ى
ىخىب ىرىنػا ىكقىػا ىؿ ٍاآل ىخ ىػر ً ى
ين ىم ٍي ور  -ىكالم ٍلػظي ًال ٍب ًػف ين ىم ٍي وػر ،قىػا ىؿ إً ٍ ى
النيػ ًػدم ،عػ ٍػف ىزٍيػ ًػد ٍبػ ًػف مىرقىػػـ ى  ،قىػػا ىؿ :ىال مىقيػػك يؿ لى يكػػـ إً َّال ىكمػػا ىكػػاف رسػػو ُؿ ِ
ا ٍلحػ ً ً
ا﵀  ىيقيػػك يؿ:
ى
ى
ػارث ،ىك ىعػ ٍػف مىبًػػي يعثٍ ىمػ ى
ى َ ُ
ٍ
ػاف َّ ٍ
ٍ
ى
«الحديث".
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ىػػك الػػذم يزيػػد فػػي الخػػكؼ مػػف المَّػػو تبػػارؾ كتْػػالى ،كيزيػػد فػػي ب،ػػيرة الْبػػد بْيػػكب نل ػػو ،كالفػػات
عممو ،كيزٌىد في ال زدنيا" (.)1

 -مراعاة ال انفسية وطبيعة المدعويف.

البد مف فيـ نل ية المدعكيف حتى ن تطيع التَّْامؿ مْيـ ،ألننا ال نريد مجػرد القيػاـ بميمػة
ى
التَّغيير بؿ ندرس قبؿ ذلؾ اآلثار التَّػي قػد تنػت عنيػا إف كانػت ػمبية مك إيجابيػة ،كنح ػب ال َّػمبية

قبػؿ االيجابيػػة ،ممػػا مف نبػػدم التَّغييػػر دكف ح ػػاب فيػػذا مػػا يتنػػاقض مػػع ركح اإل ػبلـ ،وقػػد جػػاء فػػي
الت ال انبػي  ع ْػف الج ْػد ِر أ ِ
حديث ع ِائ َ ِ
س ا
ضي الما ُو َع ْن َيا ،قَ ا
ػاؿَ « :ن َع ْػـ»
الب ْي ِػت ُى َػو قَ َ
َم َ
ػف َ
َ
َ
َ
التَ :
ش َة َر َ
ِ ِ
ْف َبا ِب ِػو
ػاؿ« :إِ اف قَ ْو َم ِػؾ قَ ا
الب ْي ِػت قَ َ
ػت :فَ َمػا َ
ص َػر ْت ِب ِي ُػـ ال انفَقَػ ُة» ُق ْم ُ
ُق ْم ُ
شػي ُ
ت :فَ َما لَ ُي ْػـ لَ ْػـ ُي ْػدخمُوهُ فػي َ
يث
ػاءواَ ،ولَػ ْػوالَ أ ا
َف قَ ْو َمػ ِػؾ َحػ ِػد ٌ
ُم ْرتَ ِف ًعػػا قَػ َ
ػاءوا َوَي ْم َن ُعػوا َمػ ْػف َ
ػؾ قَ ْو ُمػ ِػؾ ،لِ ُيػ ْػد ِخمُوا َمػ ْػف َ
ػاؿ« :فَ َعػ َػؿ َذلِػ َ
شػ ُ
شػ ُ
َف أُْل ِ
ػػؿ الجػ ْػػدر ِفػػػي الب ْيػ ِ
َف تُْن ِكػػػر ُقمُػػػوبيـ ،أ ْ ِ
اىمِ ايػ ِ
ػػد ُىـ ِبا ْلج ِ
ػػو
ػػة ،فَي َ
َخػ ُ
ػػتَ ،وأ ْ
ػػاؼ أ ْ
ػػؽ َب َابػ ُ
صػ َ
َ
َع ْيػ ُ ْ َ
َف أ ُْدخػ َ َ َ
ُ ُْ
َ
(.)2
ِباأل َْر ِ
ض»
كنمحػظ مػػف ىػػذا َّ
مف ال انبػػي  ارعػػى نل ػية المػػدعكيف فشػػكؿ البيػػت ،فمػػـ يقػػـ بيعػػادة بنػػاء البيػػت

ألنيـ كانكا حديثي عيد باإل بلـ ،كلـ يكف لديو مف َّ
مقر رسوؿ  ك ػْو
النلقة لمقياـ ببنائو ،كبيذا َّ

كلك م قتان مع بيانو منو ليس عمى ،كاب.

 اختيار األشخاص المناسبيف لتمقي أو تبمي المعمومات.كقد اختار رسوؿ ا﵀  زيد بف ثابت  في تْمـ المغة الْبرانية ،كىي لغػة الييػكد كذلػؾ
ليػػأمف عمػػى فكػػر الم ػػمميف مػػف مقػكاليـ ،كليػػأمف عمػػى كتػػاب الل عػػز كجػػؿ مػػف تحػريليـ فيمػػا بيػػنيـ،
مكاتقػػاف تبػػادؿ مػػا لػػدييـ مػػف مْمكمػػات إلػػى الم ػػمميف لي ػػتليدكا كيأخػػذكا حػػذرىـ عمػػى مفكػػارىـ كديػػنيـ
ػت لَػ ُ ِ
ٍ
ػاؿ:
ػودَ ،وقَػ َ
كمْتقػداتيـ ،حيػث قَػ َ
ػاب َي ُيػ َ
سػػو ُؿ الما ِػو  فَتَ َعما ْمػ ُ
ػاؿ َزْي ُػد ْبػ ُ
ػو كتَ َ
َم َرِنػي َر ُ
ػف ثَا ِبػػت  :أ َ
ِ
ِ
اِ
ِ
ػت
ػؼ َ
ص ُ
ػو ،فَ ُك ْن ُ
ش ْػي ٍر َحتاػى َح َذقْتُ ُ
آم ُف َي ُي َ
ود َعمَى كتَا ِبي» فَتَ َعما ْمتُ ُوَ ،فمَ ْـ َي ُم اػر ِبػي إِاال ن ْ
«إني َوالمو َما َ
ِ
ػب إِلَ ْيػ ِػو" ( )3ككػػاف رسػػوؿ ا﵀  ال يختػػار فػػي كفػػكد الم ػػمميف
ػب َوأَ ْقػ َأ
ػرُ لَػ ُ
ػب لَػ ُ
ػو ،إِ َذا ُكتػ َ
ػو إِ َذا َكتَػ َ
أَ ْكتُػ ُ
( )1انظر :فيض القدير.)478 /5( ،)153 /2( ،

( )2مخرجو البخارم ،كتاب الح  ،باب بياف ف ؿ الكْبة كبنيانيا/146/2( ،رقـ ،)1584قػاؿ :ىح َّػدثىىنا يم ى َّػد هد ،ىح َّػدثىىنا
ىحػػك ً
ػت :ى ػ َّ
ث ،ىعػ ًػف األى ٍ ػ ىػكًد ٍبػ ًػف ىي ًزيػ ىػد ،ىعػ ٍػف ىعائً ىش ػةى ىر ً ػػي المَّػػوي ىع ٍنيىػػا ،قىالػ َّ
الت ال انبػػػي  ىعػ ٍػف
ص ،ىحػ َّػدثىىنا مى ٍشػ ىػْ ي
ميىبػػك األ ٍ ى
ى
الج ٍد ًر ...الحديث"
ى

ىح ىم يػد
( )3مخرجو مبك داكد في ننو ،كتاب الْمـ ،باب ركاية حديث مىؿ الْمـ /318/3( ،رقـ  ،)3645قاؿ :ىح َّدثىىنا م ٍ
ػكنس ،حػ َّػدثىىنا ٍابػف مىبًػػي الزىن ً
ػاد عبػػد الػرحمف ،ىعػ ٍػف مىبًي ًػو عبػػد الل" بػف ذكػكاف القرشػي مبػػك عبػد الػػرحمف المػدني ،ىعػ ٍػف
ٍب يػف يي ي ى ى
ي
ىخ ًار ىجةى ىي ٍْنًي ٍاب ىف ىزٍي ًد ٍب ًف ثىابً وت ،قىا ىؿ :قىا ىؿ ىزٍي يد ٍب يف ثىابًت عف رسوؿ ا﵀ " :الحديث"
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الذيف يرتحمكف ليمثمكا اإل بلـ كمىمو لمبادلة غير الم مميف مْمكمات دينيـ إال مفا ؿ الرجاؿ متان،
كحلظان ،كعممان ،،جاء في حديث أََن ٍ
اف،
س  :أ ا
ص اي ُةَ ،وَب ُنو لَ ْح َي َ
َف ال انبي  أَتَاهُ ِرْع ٌؿَ ،وَذ ْك َو ُ
افَ ،و ُع َ
ِ
ص ِ
ػاؿ
ػار» ،قَ َ
َمػد ُ
يف ِم َ
س ْػب ِع َ
َسمَ ُمواَ ،و ْ
فَ َز َع ُموا أَان ُي ْـ قَ ْد أ ْ
ػف األَ ْن َ
اى ُـ ال انبػي ِ ب َ
استَ َمدوهُ َعمَى قَ ْػوم ِي ْـ« ،فَي َ
وف ِبال ان َي ِ
وف ِبالماْي ِؿ ،فَا ْنطَمَقُوا ِب ِي ْـَ ،حتاى َبمَ ُغوا ِب ْئ َر َم ُعوَنػ َة،
صم َ
اءَ ،ي ْح ِط ُب َ
ار َوُي َ
سمي ِي ُـ القُار َ
سُ :ك انا ُن َ
أََن ٌ
اف " (.)1
ت َ
َغ َد ُروا ِب ِي ْـ َوقَتَمُ ُ
وى ْـ ،فَقَ َن َ
افَ ،وَب ِني لَ ْح َي َ
ش ْي ًار َي ْد ُعو َعمَى ِرْع ٍؿَ ،وَذ ْك َو َ
 -مراعاة األعراؼ الدولية.

كف ػػي ال ز ػػنة َّ
النبكي ػػة ارع ػػي فيي ػػا ر ػػكؿ الل  األعػ ػراؼ ال زدكلي ػػة ف ػػي التَّكا ،ػػؿ م ػػف خ ػػبلؿ
اعتماده الخاتـ لمتكا،ؿ مع غير الم ػمميف ،ففي حديث أََن ِ
َف
س ْب ِف َمالِ ٍؾ ،قَ َ
اد ال انبػي  أ ْ
ػاؿ :لَ امػا أ ََر َ
وف ِكتَابا إِاال م ْختُوما " ،فَاتا َخ َذ ال انبي َ خاتَما ِم ْف ِفض ٍ
ب إِلَى الر ِ
اةَ ،كيَني
وـ ،قَالُوا :إِ ان ُي ْـ الَ َي ْق َرُء َ ً
َي ْكتُ َ
ً
َ ً
أَ ْنظُر إِلَى وِب ِ
سو ُؿ الما ِو "» (.)2
يص ِوَ ،وَن ْق ُ
ش ُوُ :م َح ام ٌد َر ُ
َ
ُ
 -مراعاة الحيطة في تبمي المعمومة.

تخػػريج الحػػديث :مخرجػػو التَّرمػػذم ( /365/4رقػػـ  )2715بمثمػػو ،كالحػػاكـ فػػي م ػػتدركو (/147/1رقػػـ  )252بمثمػػو
ا ٍلح ًد ً
يث مف طريؽ عبد الرحمف بف مبي الزناد ،بو ،كعمقو البخارم ( /76/9رقـ  )7195ب،يغة الجزـ بنحكه .
ى
الر ْح َمف بف أَبي الزناد اليضعفو مع ما ذكره الْمماء مف مقكاؿ
والحكـ عمى االسناد :حسف لذاتو ،كالراكم َع ْبد ا
ىح ىمد ٍبف حنبػؿ :م ػطرب الحػديث ،كقػاؿ
ىكقد قىاؿ عنو ىعمً ٌي ٍبف المديني :كما حدث ببغداد ،مف ده البغداديكف ،كقاؿ م ٍ
و
بشيء ،ىكقىاؿ ميىبك حاتـ :يكتب حديثو ،كال يحت بو ،كىك
يحيى ٍبف ىم ًْيف :ليس ممف يحت بً ًو م،حاب الحديث ،ليس
محػػب إلػػي ،ىكقىػػاؿ َّ
الن ى ػػائي :ال يحػػت بحديثػػو ،ىكقىػػاؿ بػػف عػػدم :كبْػػض مػػا يركيػػو ،ال يتػػابع عميػػو ،كقػػاؿ ابػػف حجػػر:
حػدث بالمدينػة فيػو
،دكؽ تغير حلظو لما قدـ بغداد ،قمػت :صدوؽ تغير حفظو ببغػداد كمػا ذكػر ابػف حجػر ،ومػا ّ

صحي  ،كما قاؿ ابف المديني -كما بينت فػي التاخػريج ،-وكانػت روايػة الحػديث فػي المدينػة فكػؿ الػرواة مػدنيوف،

انظػػر :الْمػػؿ لئلمػػاـ محمػػد ( ،)22/1ال ػػْلاء كالمتػػرككيف لمن ػػائي ( ،)367الجػػرح كالتَّْػػديؿ ( ،)252/5الكامػػؿ فػػي

ال ْلاء ( ،)163/2تيذيب الكماؿ ( )95/17التَّقريب (.)340/1
ىى ًػؿ ا ٍل ًكتى ً
ػاب ىغ ٍي ىػر ىىػ ىذا" فػي تْميقػو عمػى
ؼ ًفي ز
كقاؿ التَّرمذم :كقاؿ ىك ىى ىذا ىح ًد ه
ىع ًر ي
ً ،ة لىػتى ىْمزًـ ًكتى ىاب ًػة م ٍ
يح ىكىال م ٍ
ً ،ح ه
الر ٍخ ى
يث ى
ننو(.)/31/3
كنػةى ،كح ًػد ً
يث ىع ى وػؿ،
اب ىغ ٍزىكًة َّ
اف ،ىكبًٍئ ًر ىم يْ ى ى ى
( )1مخرجو البخارم في ،حيحو ،كتاب المغازم ،ىب ي
الرًجي ًع ،ىكًرٍع وؿ ،ىكىذ ٍك ىك ى
ػب كمى،ػػحابً ًو/107/5( ،رقػػـ  ،)4096قػػاؿ :حػ َّػدثىىنا مك ػػى ٍبػػف إً ػػم ً
و
ً
يؿ ،ىحػ َّػدثىىنا ىع ٍبػ يػد
اع ى
ى
ػارًة ،ىك ىعا،ػًػـ ٍبػ ًػف ثىابًػػت ،ىك يخىب ٍيػ و ى ٍ ى
ي ى
ىكالقىػ ى
ي ٍى
الت مىىنس ٍبف مالً وؾ  ،ع ًف القيين ً
اح ًد ،ح َّدثىىنا ع ً
الك ً
ال،بلى ًة ،كذكر عف ال انبي".الحديث"
كت ًفي َّ
ا ،هـ األ ٍ
ى
ى
ى
ىح ىك يؿ ،قىا ىؿ :ى َّ ى ى ى
ى
ً
ا
ً
ػب إًلىػى
ت
ك
ي
ىف
م
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ىر
م
ػا
م
ل
ػا
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ات
خ
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ال
ػاذ
خ
ات
ػي
ف
ػاب
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ػة
ين
الز
ك
ػاس
ب
الم
ػاب
ت
ك
ػاب
ت
ك
ػحيحو،
،
ػي
ف
ػمـ
م
خرجو
م
)
2
(
ى ى
ى ى ن ى َّ ى ى ٍ ى ٍ ي ى
ى
يع ا ٍلْتى ًك زي ،يكمزيػـ ع ٍػف ح َّم و
ػاد،
ؼ ٍب يف ًى ىش واـ ،ىكميىبك َّ
ا ٍل ىْ ىجًـ/1656/3( ،رقـ ،)2092قاؿ :ىح َّدثىىنا ىي ٍحىيى ٍب يف ىي ٍحىيى ،ىك ىخمى ي
يٍ ى ى
الربً ً ى
،يىٍي وب ،ىع ٍػف مىىن ً
اد ٍب يف ىزٍي ود ،ىع ٍف ىع ٍب ًد ا ٍل ىْ ًز ً
.م ًال وػؾ  ،م َّ
ىف ال انبػي  اتَّ ىخػ ىذ ىخاتى نمػا ًم ٍػف
قىا ىؿ ىي ٍحىيى :م ٍ
ىخىب ىرىنا ىح َّم ي
يز ٍب ًف ي
ػس ٍب ًف ى
ًف َّ وة "...الحديث" .

165

الغَصْلُ الرَّابِع

ضقاُط ومقزات احلصوكي افػؽريي افـبقيي مع افتبودل ادعؾقموِت وافػؽري

ضوابط وميزات

مكاف كانػػت دعػػكة اإل ػػبلـ ىػػدفيا كػػؿ البشػرية عمػػى األرض فيػػذا يْنػػي مف اإل ػػبلـ يجػػب مف
يبم ػػغ كم ػػو ،لك ػػف ىن ػػاؾ بْ ػػض المْمكم ػػات م ػػف مج ػػؿ التَّح ،ػػيف اللك ػػرم الب ػ ىػد مف يحلظي ػػا الم ػػممكف

الحج ػػر عم ػػى األفك ػػار،
ألنل ػػيـ ف ػػبل يطمْ ػػكف عميي ػػا غي ػػرىـ ،ف ػػيف ى ػػذا ل ػػيس م ػػف ب ػػاب الػ ػتَّحلظ مك ى
ألنيػػـ إف دخم ػكا اإل ػػبلـ فقػػد عرف ػكا الحػػؽ فيػػك مبم ػ نا،ػػع ،كبيػػذه َّ
كاال ػػترقاؽ اللكػػرم َّ
الن،ػػاعة

ػيتبيف ليػػـ َّ
ألف ا﵀ تعػػالى يقػػوؿ:
مف كػػؿ ،ػغيرة ككبيػرة دعػػا إليػػو اإل ػمـ فيػػك حػػؽ ك ػيأخذكف بػػو ،ا
ٌُ ِِف ْإَ ْر ِ
وس َؾ َق ْؿؽ ُ
ِ] [الرعد.]13 :
وء َو َأمو َمو َيـْ َػ ُع افـ َ
[ َؾ َلمو افز َُدُ َؾ َق ْذ َه ُ
ى ُج َػ ً
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ال َخ ِات َم ٌة

ال،الحات ،حمدان لل رب الْالميف بجميع محامده كميا عمى جميع
الحمدلل الذم تتـ بنْمتو َّ
نْمو عمينا كعمى جميع ىخٍمق ًػو ،حمػدان يػكافي نْمػو كيكػافي مزيػده ،كالَّ،ػبلة كال َّػبلـ عمػى نبينػا محمػد

كعمى اللو ك،حبو ك مـ ،كبْد،،،

فيني معرض في خاتمة الر الة ،مبػرز َّ
النتػائ التَّػي ك،ػمت إلييػا ،مػع التَّن،ػيص عمػى مىػـ

التَّك،يات الم مؿ القياـ بيا ،كم اؿ الل تْالى التَّكفيؽ كال داد.

أوالً :ال انتائج.
توصمت مف خالؿ ىذه الدراسة ،إلى نتائج ميمة أبرزىا:
الح،ػػانةي اللكريػػة ىػػي :احت ػ ارزات ػػميمة فػػي اإلعػػداد كالبنػػاء اللكػػرم القػػائـ عمػػى
 –1ى

ػػبط القمػػب

البنػػاء ،ك ػػبط التبػػادؿ الْقمػػي المْرفػػي الػػديني كالحيػػاتي بالتكحيػػد،
كالْقػػؿ ب ػػابط التلكيػػر اإليجػػابي ٌ
بيف الم مميف كغيرىـ ،لتْزيز الثبات كتكقي التيارات اللكرية المخاللة الكافدة،التي تيدؼ إلى زعزعة

األمكر ،كتغيير قيـ الحياة .

 -2تتمث ػػؿ الح ،ػػانة اللكري ػػة ف ػػي بْ ػػض ى ػػذه المل ػػاىيـ َّ
النبكي ػػة التَّػ ػي مىمي ػػا :اال ػػتقامة كاإليجابي ػػة

كمخاللة كػؿ مػا ييخػالؼ ال َّػدعكة المحمديػة التَّػي تحمػؿ مْنػى الكقايػة كالحػذر ،كالمخاللػة الحقيقػة التَّػي
تحمؿ مْنى المنع كالتَّحريـ.
 -3مىـ عنا،ر التَّح،يف اللكرم في ال زنة َّ
النبكية ىي التَّقكل مكاعماؿ الْقػؿ كحلظػو بالتَّلقػو بْمػكـ
َّ
الشرع مف م،ادرىا األ،يمة كالثَّقافة الْممية.
الن ػابع مػػف َّ
 -4لمح،ػػانة اللكريػػة ىػػدفيف م ا ػػيف :حلػػظ اللػػرد الم ػػمـ مػػف االنح ػراؼ اللكػػرم َّ
الزيػػع
الشيكات ،كحلظ المجتمع الم مـ مف َّ
كاتباع االىكاء ك َّ
الشطط ،كالتَّشكه اللكرم الػذم ي ػتيدؼ الْقيػدة
كاألخبلؽَّ ،
النابع مف المبلحقة كالطَّْف الخارجي مف معداء اإل بلـ .

 -5ػػبلمة اللكػػر لئلن ػػانية الم ػػممة تمثػػؿ م ا ػان جكىري ػان لمػػدعكة اإل ػػبلمية ،فيػػي ىح ىج ػر األ ػػاس
ال،حيح ،كىي مقياس ىاـ لكؿ ما جاء بو الديف مماـ غير الم مميف.
لنشر الديف اإل بلمي َّ
 -6التَّربية اإليمانية مف مىـ الم ثرات َّ
الداخمية التَّي ليا مثر فػي تْزيػز التَّح،ػيف اللكػرم مػف خػبلؿ

ال ،ػحيحة ،ك تحديػػد نمطيػػة التَّلكيػػر بْيػػدان عػػف
تح،ػػيف فكػػر الم ػػمـ بالتَّكحيػػد كالْقيػػدة اإل ػػبلمية َّ
َّ
الريبة.
الشكائب ا َّلذاتية كاألنانية َّ

168

الخَاتِ َمظُ

َّ -7
إف شمكؿ مظاىر الحياة مف اقت،اد ك يا ية ك..إلخ،تْتبر منكاعان لمتح،ػيف اللكػرم الػكارد فػي
ال زنة َّ
النبكية .
 -8مرحمة الطزلكلة مرحمة ميمة لبناء اللكر اإل بلمي الح،يف.
 -9الح،انة اللكرية كقائية قبؿ مف تككف عبلجية ،فتيبػادر إلػى إشػارة دفػع ال َّػرر الْقمػي ،ك َّ
النل ػي
كاالجتماعي ...إلخ لتبلفي مخاطرىا.
 -10الم،ادر األ،مية في َّ
الشريْة كىي القرالف الكريـ كال زنة َّ
المرجػع األكؿ لمتَّح،ػيف
النبكيػة ىػي ى
اللكرم.
ال،حيحة.
 -11الثَّقافة الْممية الكا ْة مطمب فكرم يْزز اإلنتماء كاإليماف كالْقيدة اإل بلمية َّ
الذاتية كالتَّكجيو َّ
الرقابة َّ
الذاتي ال َّ ميـ نتيجة لمناعة فكرية قكية ربطت الْقيدة باألخبلؽ.
َّ -12
 -13األمر بالمْركؼ ك َّ
النيي عف المنكر

ركرة تحمي َّ
الديمكمة كالْطاء اللكرم ال َّميـ.

 -14ال يادة المجتمْية اإل بلمية بمثابة ركف األ اس في الغاية التَّح،ينة اللكرية َّ
النبكية .
 -15التَّكجيو اللكرم َّ
النبكم لمثَّركة المالية االقت،ادية مغنـ عظيـ ،ترنك نحك اإلنتاجيػة ،كاللائ ػية
بالك ب الحبلؿ الطَّيب.
 -16االىتماـ ب يا ية َّ
ح،ف في ظؿ كجكد الحاكـ الكاحد المتمثؿ لحكـ ال زشكرل
الدكلة فكر نبكم يم َّ
الرعيػ ػػة لم َّ ػ ػمع كالطَّاعػ ػػة ،كامتثػ ػػاؿ عقيػػػدة ال ػ ػكالء كالب ػ ػراء فػػػي الْبلقػ ػػات الخارجي ػػة مػ ػػع غيػ ػػر
كالتَّػ ػزاـ َّ

الم مميف.

 -18الك ائؿ َّ
النبكية في إيجاد عقمية تلكر بشكؿ ػميـ تحمػي الكجػكد اإلن ػاني بالتَّكحيػد كالْبػادة

كطمب الْمـ كنبذ التَّقميد األعمي .

 -19ال ز مكؾ اللكرم كىػك َّ
اإلمْيػة ،كالخ ارفػة ،كالتَّْ،ػب
النػات عػف التَّلكيػر ينحػدر إلػى ال َّػمبية مػع ٌ
كالبدعة كالتَّلرقة كاتباع اليكل كاإلفتاء بغير عمـ كاإلقامة في ببلد الكلر.

 -20يكلة ممار ة االرتقاء اللكرم تكمف في القدكة َّ
النبكيػة الكا ػحة كالمنطقيػة الميتمػة بالْن،ػر

البشرم ،كمراعاة ما بينيا مف فركؽ كالتَّزاـ التَّخطيط المحكـ ،كىي مف الك ائؿ َّ
النبكية الخالدة.

َّ -21
النبكية إلى َّ
الدعكة القرالنية ك َّ
النظػر التَّػأممي الم ػبكط يكمػف فييػا ثػراء الْقميػة الم ػممة بيقػيف
و
كمح،كؿ كاف مجيكؿ ،مع حتمية اإلعداد كالقكة كالتَّ مح اللكرم.
بْد ظف،
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 -22االنحػ ػراؼ اللك ػػرم لكثي ػػر م ػػف الم ػػمميف عم ػػى م ػػدار الْ ،ػػكر ت ػػبب ف ػػي التَّلرق ػػة كال ػػكيبلت

ك َّ
النكبات.

النبكيػػة فػػي َّ
 -23اللائػػدة المرجػػكة فػػي تطبيػػؽ المجػػاالت َّ
النظػػر كالتَّأمػػؿ كنبػػذ االنح ػراؼ ىػػي اعتمػػاد
منيجية الك طية اللكرية كحماية اللكر مف الغمك.

ال ،ػحابة الكبػػار كاألئمػػة
 -24الك ػػطية كاالعتػػداؿ يتحقق ػاف بليػػـ الم ػراد مػػف القػػرالف كال ز ػػنة كبليػػـ َّ

األخيار .

 -25مىػػـ م ػػباب االنحػراؼ اللكػػرم الخػػكض فػػي عػػالـ الػػئلدراؾ مػػع كثػرة ال ز ػ اؿ ،كالتَّكمػػؼ ،كالتَّنقػػؿ
بيف األفكار َّ
الدخيمػة ،بػاللراغ اللكػرم الػذم يبنيػو الجيػؿ ك ػْؼ اإليمػاف ،كتنبػذه ال،زػحبة الَّ،ػالحة

كالتَّلكير المنطقي كالتَّأمؿ الكا ع الم بكط كاالىتماـ بالقيمة اإلن انية.

 -26مىـ المقكمات َّ
النبكية في التَّح،يف اللكرم اعتماد المني المتكامؿ في فيـ اإل بلـ كا تخداـ

التَّرغيب كالتَّرىيب في تْزيز الحلاظ عمى ال َّ ركريات الخمس.

 - 27إف مشكمة الليـ الجزئي كالحرفي تكمف في فكر فارغ مييػئ لمتَّمقػي ال َّػذاتي ،كاألىػكاء ،كال تقػؿ
عف التَّأثير ال َّ مبي مف الغزك اللكرم الخارجي.

ىامػ ػة لتجن ػػب الكق ػػع ف ػػي اللي ػػـ الجزئ ػػي مك
 - 28ال ز ػ ػ اؿ كاإل تل ػػار ب ػ ز
ػالرجكع ألى ػػؿ الْم ػػـ ك ػػيمة َّ

الحرفي.

 -29التَّلكير َّ
الناقد اإليجػابي الػكاقْي الػذم ييػدؼ إلػى حمايػة الم،ػمحة البيئيػة كالجماعػة اإلن ػانية
نتاج التَّح،يف اللكرم َّ
النبكم.

 -30القيمػػة اللكريػػة فػػي التَّح،ػػيف التَّجػػارم ال تكمػػف فػػي اال ػػتثمار المػػالي بقػػدر تْزيزىػػا الشػػْكر
الػذاتي فػي قيمػة الم ػتثمر كمػدل تل ػؿ الل تْػالى عميػو كنْمػو التَّػي ت ػتجمب الحمػد كالثَّنػاء كبنػاء

الحياة الكريمة لؤل رة الم ممة .

 -31الم ػػاءلة ك ػػيمة رادعػػة فػػي دحػػض اإلفػراط اللكػػرم كلػػيس بػػالْنؼ الظػػالـ َّ
ألف الْنػػؼ ػػيككف

طريقان لمك،كؿ إلى التَّلريط اللكرم الذم ييدـ الحؽ كيحاربو.
 -32التَّلريط اللكرم في المجتمْات الم ممة مْظمو نات عف تْنيؼ عمى م،حاب المنكر ،دكف
تْميميـ مك تركيـ مطمقان دكف إرشاد مك تكجيو.
 -33م ػػف الث ػػار تطبي ػػؽ المقكم ػػات َّ
النبكي ػػة التَّق ػػكيـ اللك ػػرم بش ػػكؿ م ػػتمر يْ ػػزز ال َّ ػ ػبلمة اللكري ػػة

ك َّ
النل ية.

 -34تبادؿ المْمكمات مع غير الم مميف بشكؿ م بكط ال تْيؽ التَّح،يف اللكرم.
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ال،ادرة عنيا في التَّبادؿ المْمكماتي مػع غيػر
 -35ىيبة الْقمية الم ممة كىيمنة القيمة المْمكماتية َّ

الم ػػمميف مػػف خػػبلؿ التَّْػػرؼ عمػػى كجيػػات نظػػر اآلخػريف كتأمميػػا كتقكيميػػا كالتَّْميػػؽ عمييػػا تمػػنْيـ
الكقكع في منزلؽ تقديـ التَّنازالت كالتَّقارب كالمجاممة عمى ح اب المبادئ كالثَّكابت الدينية.
النافْة م احتيا في حجز األنانية اللكرية كمقاكمة األفكار َّ
 - 36األفكار َّ
الدخيمة مثؿ الْممانية.

 -37ت،دير المْمكمة مف الم مميف ال تْطي مجػاالن لئل ػرار بأحػد الم ػمميف غايتيػا األكلػى نشػر
َّ
ال،بلح.
الدعكة اإل بلمية كالحلاظ عمى الْن،ر البشرم مكا،بلح األرض كعمارتيا بالخير ك َّ

 -38البد مف يككف الممثؿ اإل بلمي في ت،دير المْمكمات مك تبادليا متَّ،لان مػدركا حري،ػان عمػى

بناء عمى قكتػة فػي االحتجػاج كطػرح اآلراء ،كتْكيػر ،ػلك الْقميػة المخاللػة
الحؽ كا حان ،ك،ريحان ن
بطمب الدليؿ.
 -39مراعاة األعراؼ َّ
الدكلية رمزية ىامة في عالمية اللكر اإل بلمي،كتح،ينو .

ثانياً :التاوصيات.

 -1تكجيو طمبة الْمـ كالباحثيف نحك تْميؽ الد ار ة المك ػكعية فػي ال زػنة َّ
النبكيػة ،ػيما المكا ػيع
المْا،رة ،لما تحممو مف م،الة كتجديد في الف كاحد.
در ػات ك بػرام
 -2إنشاء مراكز متَّخ،،ة تمارس دكرىا في تح،يف اللكػر اإل ػبلمي مػف خػبلؿ ا
كحمبلت كمنشطة تْزز الح،انة اللكرية اإل بلمية.
 -3اعتمػ ػػاد منػ ػػاى د ار ػ ػػية تر ػ ػػخ المبػ ػػادئ كالقػ ػػيـ اإل ػ ػػبلمية ال َّ ػ ػميمة فػ ػػي المػ ػػدارس كالجامْػ ػػات،
كت،حيح الملاىيـ كالم،طمحات َّ
الشرعية لتنقيتيا مف الم،طمحات المشبكىة كالمغمكطة.

 -4إتاحة اللر،ة لمتَّْرؼ عمػى اتجاىػات شػبابنا اللكريػة كالثَّقافيػة ،كمناقشػتيا كالتَّحػاكر فييػا كتْريػة

اتجاىات اللكر الم تكرد المتطرؼ كالمريض ،مف خبلؿ ممػكر عػدة ،مىميػا المشػاركة عمػى َّ
النػت
إف لـ يكف بالمقاالت ،فمف خبلؿ التَّْميقات عمى األقؿ.

 -5ا ػػتخداـ جمي ػػع الطزػ ػرؽ كالك ػػائؿ المتاح ػػة لتق ػػكيض ثقاف ػػات اإلباحي ػػة كالْمماني ػػة كمن ػػع األفك ػػار
المنحرفة ،كذلؾ ببث إعبلمي م اد لدحض األفكار اللا دة.

 -6الْم ػػؿ عم ػػى إحي ػػاء ر ػػالة الم ػػجد كالْناي ػػة بح ػػف اختي ػػار الخطب ػػاء ،مكاقام ػػة ال ػ َّػدركات اللكري ػػة
ال،حيح.
كالمكثلة لرفع قدراتيـ ،كجْمو مكانان مركزيان لبث اللكر اإل بلمي َّ
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انفهارس انؼامة
كيشتمؿ عمى:
مكالنً :فير ت اآليات القرالنية.
ثانيانً :فير ت األحاديث َّ
النبكية كاآلثار.
ثالثانً :فير ت األعبلـ.
رابْان :قائمة الم،ادر كالمراجع.
خام انً :فير ت المحتكيات.

الغؼارس الطامظ

أوالًِ :فيرست اآليات القرآنية.
ـ.

رقـ

اآليػػػة

اآلية

رقـ الصفحة

سورة البقرة
.1

ِ
غ]
اظ َؾ ُؿقا َأن اهللَ َم َع ا ُْدتؼ َ
[ َوات ُؼقا اهللَ َو ْ

194

.2

﴿ َو َف ْـ ت َْر َ َظـ َ
ْؽ ا ْف َق ُفق ُد َو َٓ افـ َص َورى َحتك تَتبِ َع ِمؾأت َُف ْؿ ُؿ ْأؾ إِن
ِ
ِ
أـ
ُهدَ ى اهللِ ُه َق ُْاْلدَ ى َو َفاِ ِـ ات َب ْع َ
أوء َك م َ
ً َأ ْه َأق َاء ُه ْؿ َُ ْعأدَ افأذي َج َ
ؽ ِمـ اهللِ ِمـ و ِي و َٓ ك ِ
ِ
َص ٍر ﴾
ْ َ ٍّ َ
ا ْفع ْؾ ِؿ َمو َف َ َ

12

.3

ِ
[و َا ْشأ َأل ُْْل ْؿ َظأ ِ
ون ِِف
أـ ا ْف َؼ ْر َيأ ِأي افتأل ـَو َكأ ْ
أوِض َة ا ْف َب ْحأ ِأر إِ ْذ َي ْعأأدُ َ
أً َحأ َ
افَب ِ
ً]
ْ

65

.4

َ
ْ ا ْفؽِت ِ
ون ُِ َب ْع ٍ
ُقن ُِ َب ْع ِ
أـ َي ْػ َع ُأؾ
َوب َو َت ْؽ ُػ ُر َ
[أ َؾت ُْم ِمـ َ
ْ َؾ ًَم َجأزَ ُاء َم ْ
ِ
َذفِ َ ِ
ي ِِف َْ
ون إِ َػ َأ َصأدِّ
احل َق ِوة افدم ْك َقو َو َي ْق َم ا ْف ِؼ َق َوم ِأي ُي َأر مد َ
ؽ مـْؽ ُْؿ إِٓ خزْ ٌ
ا ْف َع َذ ِ
قن]
اب َو َمو اهللُ ُِغَوؾِ ٍؾ َظًم َت ْع َؿ ُؾ َ

85

.5

ِ ِ
﴿ َود ـَثِ ٌر ِّم ْـ َأ ْه ِؾ ا ْفؽِت ِ
ُأؿ ـُػأور ًا
َوب َف ْق َي ُر مدو َكؽُؿ ِّمأـ َُ ْعأد إِي ًَمكؽ ْ

28

61

19

114

109

150

.6

ِ
ون]
[ص ْب َغ َي اهللِ َو َم ْـ َأ ْح ََ ُـ ِم َـ اهللِ ِص ْب َغ ًي َوك َْح ُـ َف ُف َظوُِدُ َ

138

149

.7

﴿ َوـ ََذفِ َ
ؽ َج َع ْؾـَوـ ُْؿ ُأم ًي َو َش ًطو﴾

143

110

.8

ِ
افص َقو ُم]
ى َظ َؾ ْقؽ ُُؿ ِّ
[ـُت َ

183

115

.9

َوأ َأ ْن َت ْب َتغُقا َؾ ْض ًَل ِم ْـ َر ُِّؽ ُْؿ ]
[ َف ْق َس َظ َؾ ْقؽ ُْؿ ُجـ ٌ

198

129

.10

[يو َأُّيو اف ِذيـ آمـُقا اد ُخ ُؾأقا ِِف افَأ ْؾ ِؿ ـَوؾأ ًي وٓ تَتبِعأقا ُخ ُطأق ِ
ات
َ
ُ
َ
ْ
ِّ
َ َ
َ مَ

208

114

ِ
ِ ِ ِ
غ َُْل ُؿ َْ
احل مؼ ﴾
َح ََدً ا ِّم ْـ ظـد َأك ُػَ ِفؿ ِّمـ َُ ْعد َمو َت َب َ

173
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افش ْق َط ِ
غ]
ون إِك ُف َفؽ ُْؿ َظدُ ٌّو ُمبِ ٌ
.11

ِ ِ
[و َٓ يزَ ا ُف َ ِ
وظقا]
قن ُي َؼوت ُؾق َكؽ ُْؿ َحتك َي ُر مدوـ ُْؿ َظ ْـ ديـؽ ُْؿ إِ ِن ْاش َت َط ُ
َ َ

217

34

.12

ؽ يبغ اهللُّ َفؽُؿ أي ِ
ِ
ون]
وت َف َعؾؽ ُْؿ َت َت َػؽ ُر َ
[ـ ََذف َ ُ ِّ ُ
ُ َ

219

18

.13

﴿ َؾؿأأـ ي ْؽ ُػأأر ُِوفطأأوؽُ ِ
قت َو ُيأ ْأم ِمـ ُِأأوهللِّ َؾ َؼأ ِأد ْاشت َْؿ ََأ َ
أؽ ُِأأو ْف ُع ْر َو ِة
َ ْ َ ْ

.14

ِ
احلؽْؿ َي مـ ي َشوء ومـ ي ْم َت ِْ
ِ
ُ ِ
أرا
[ ُي ْم ِِت ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ
أرا ـَث ً
وِت َخ ْ ً
احلؽ َْؿ َي َؾ َؼدْ أ َ

.15

ِ
احلؽْؿ َي مـ ي َشوء ومـ ي ْم َت ِْ
ِ
ُ ِ
أرا
[ ُي ْم ِِت ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ
أرا ـَث ً
وِت َخ ْ ً
احلؽ َْؿ َي َؾ َؼأدْ أ َ
َو َمو َيذـ ُر إِٓ ُأو ُفق ْإَ ْف َب ِ
وب]

269

.16

ِ
أقن إِٓ َـأ َأًم َي ُؼأأق ُم افأ ِأذي َيتَخَ ب ُط أ ُف
قمأ َ
يـ َيأ ْأل ُـ ُؾ َ
[افأأذ َ
افر َُأأو َٓ َي ُؼ ُ
قن ِّ
ون ِم َـ ا َْد ِّس ]
افش ْق َط ُ

275

.17

ِ
أور ُأو َفاِأ َ
أؽ َظ َؾ أ ْق ِف ْؿ َف ْعـَ أ ُي اهللِ
[إِن افأأذ َ
أؿ ـُػأ ٌ
يـ َـ َػأ ُأروا َو َمأأوتُقا َو ُهأ ْ
ِِ
وس َأ ِ
ِ ِ
يـ ؾِ َقفو َٓ ُ َ
َيػ ُ
اب
ْجع َ
ػ َظـ ُْف ُؿ ا ْف َع َأذ ُ
غ * َخوفد َ
َوا َْد ََلئؽَي َوافـ ِ ْ َ

ا ْفق َّْ َؼك َٓ ِ
اكػ َصو َم َْلو﴾
ُ َ

َو َمو َيذـ ُر إِٓ ُأو ُفق ْإَ ْف َبوب]

ون]
َو َٓ ُه ْؿ ُي ْـ َظ ُر َ

256

269

،162
163

36

70

97

54

96

سورة اؿ عمراف
.18

.19

ِ
يـ ِف ُؿ ُؾ ِ
أقن َمأو ت ََشأو َُ َف ِمـْأ ُف ا ُْتِغَأوء ا ْف ِػ ْتـ َِأي
قِبِ ْؿ زَ ْيأغٌ َؾ َقتبِ ُع َ
[ َؾ َلمو افذ َ
َوا ُْتِغَوء ت َْل ِويؾِ ِف]

7

19

[و َص ِ
وو ْر ُه ْؿ ِِف إَ ْم ِر]
َ

59

58

174
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.20

[ ُؿ ْؾ َيو َأ ْه َؾ ا ْفؽِت ِ
َوب َت َعو َف ْق ْا إِ َػ َـ َؾ َؿ ٍي َش َقاء َُ ْقـَـَو َو َُ ْقـَؽ ُْؿ]

67

145

.21

ِ
[ َو َٓ َيـْ ُظ ُر إِ َف ْق ِف ْؿ َي ْق َم ا ْف ِؼ َق َوم ِي َو َٓ ُيزَ ـ ِ
قؿ]
ِّقف ْؿ َو َُْل ْؿ َظ َذ ٌ
اب َأف ٌ

77

96

.22

ور َٔي ٍ
ِو ْ ِ ِ
ِ
أوت
[إِن ِِف َخ ْؾ ِؼ افَ ًَم َوات َو ْإَ ْر ِ َ
اخت ََلِ افؾ ْق ِؾ َوافـ َف ِ َ
ُِٕ ِ
وي ْإَ ْف َبوب ]

78

.23

ون ُِأو َْدعر ِ
ً فِؾـ ِ
وِ َو َتـ َْف ْأق َن َظأ ِـ
[ ُــْت ُْؿ َخ ْ َر ُأم ٍي ُأ ْخ ِر َج ْ
وس ت َْل ُم ُر َ
ُْ
ُقن ُِوهللِ َو َف ْق َآم َـ َأ ْه ُؾ ا ْفؽِت ِ
َون َخ ْ ًرا َُْل ْؿ ]
َوب َفؽ َ
ا ُْدـْؽ َِر َوت ُْم ِمـ َ

110

.24

ً ِم ْـ َؿ ْبؾِؽ ُْؿ ُشـ ٌَـ َؾ َِ ُروا ِِف ْإَ ْر ِ
ِ َؾو ْك ُظ ُروا َـ ْق َ
َون
[ َؿدْ َخ َؾ ْ
ػـ َ
ِ
غ]
َظوؿ َب ُي ا ُْدؽ َِّذُِ َ

137

.25

ِ
أـ ـِت ٍ
﴿ َوإِ ْذ َأ َخ َأذ اهللُ ِمق َثأ َ
َأوب َو ِحؽ َْؿ ٍأي َُّأأؿ
وق افـبقأ َ
غ َدأو آ َت ْقأ ُتؽ ُْؿ م ْ
ِ
ِ
ِ
وءـ ُْؿ َر ُش ٌ
ِْصك ُف َؿ َول َأ َأ ْؿ َر ْرت ُْؿ
َج َ
قل ُم َصدِّ ٌق َدو َم َعؽ ُْؿ َفت ُْممـُـ ُِف َو َف َتـ ُ ُ
َو َأ َخ ْذت ُْؿ َظ َذ َذفِؽ ُْؿ إِ ْ ِ
َي َؿو ُفقا َأ ْؿ َر ْركَو َؿ َول َؾ ْ
ُأؿ
وص َأفدُ وا َو َأكَأو َم َعؽ ْ
ؽ هؿ ا ْف َػ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يـ * َؾ َؿ ْـ ت ََقػ َُ ْعدَ َذفِ َ
قن ﴾
وش ُؼ َ
م َـ افشوهد َ
ؽ َؾ ُلو َفا َ ُ ُ

.26

ور ٔي ٍ
ِو ْ ِ ِ
ِ
أوت
[إِن ِِف َخ ْؾ ِؼ افَ ًَم َوات َوإَ ْر ِ َ
اختَلَِ افؾ ْق ِؾ َوافـ َف ِ َ
ِ
ِ
أذ ُجـُأ ِ
ُِّٕ ْو ِي إ ْف َبأ ِ
أقِبِ ْؿ
يـ َيأ ْأذـ ُُر َ
أوب ،افأأذ َ
ون اهللَّ ؿ َقومأ ًو َو ُؿ ُعأأقد ًا َو َظأ َ َ
ون ِِف َخ ْؾ ِؼ افًَمو ِ
ات َوإَ ْر ِ
ِ]
َو َي َت َػؽ ُر َ
َ َ

.27

ور َٔي ٍ
ِو ْ ِ ِ
ِ
أوت
[إِن ِِف َخ ْؾ ِؼ افَ ًَم َوات َو ْإَ ْر ِ َ
اخت ََلِ افؾ ْق ِؾ َوافـ َف ِ َ
وي ْإَ ْف َب ِ
ُِٕ ِ
وب]

175

،81
82

190

190

28

153

96

32

18

28
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سورة ال انساء
.28

ِ
وهـ ِِف ا َْد َضأ ِ
أوج ِع
[ َوافأأَل ِِت َ ََتأأو ُؾ َ
أقهـ َو ْاه ُجأ ُأر ُ
قن ك ُُشأأقزَ ُهـ َؾع ُظأ ُ

34

131

.29

قن ا ْفؽَؾِؿ ظـ مق ِ
ِ ِ
اض ِع ِف]
َي ِّر ُؾ َ
َ َ ْ ََ
[م َـ افذ َ
يـ َهو ُدوا ُ َ

46

117

.30

[ ـُؾًم ك ِ
َوه ْؿ ُج ُؾق ًدا ؽَ ْ َر َهو ]
َض َج ْ
ً ُج ُؾق ُد ُه ْؿ َُد ْفـ ُ
َ

56

139

.31

ِ
يـ َآمـُأأقا َأضِق ُعأأقا اهللَ َو َأضِق ُعأأقا افر ُشأ َ
أقل َو ُأ ِ
وي ْإَ ْمأ ِأر
[ َي َوأ م َُّيأأو افأأذ َ
ِمأأـْؽُؿ َؾأأأنِ ْن َتـَأأأوزَ ْظتُؿ ِِف َء ٍء َؾأأر مدو ُه إِ َػ اهللِ َوافرشأ ِ
أأقل إِ ْن ُــْأأأت ُْؿ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُقن ُِوهللِ َوا ْف َق ْق ِم ْأ ِخ ِر َذفِ َ
ؽ َخ ْ ٌر َو َأ ْح ََ ُـ ت َْل ِو ًيَل]
ت ُْم ِمـ َ

59

.32

َون
[ َٓ تَتبِ ُعقا َاْل َقىَ ،أ ْن َت ْع ِد ُفقا َوإِ ْن َت ْؾ ُقوا َأ ْو ُت ْع ِر ُضقاَ ،ؾنِن اهللَ ـ َ

َو ْ ِ
قهـ َؾنِ ْن َأ َض ْعـَؽ ُْؿ َؾ ََل َت ْبغُقا َظ َؾ ْق ِفـ َشبِ ًقَل]
اِض ُُ ُ

قن َخبِ ًرا]
ُِ ًَم َت ْع َؿ ُؾ َ
.33

.34

135

،147 ،31
149

85

أؿعتُؿ آي ِ
ِ
[و َؿدْ كَز َل َظ َؾ ْقؽ ُْؿ ِِف ا ْفؽِت ِ
أوت اهللِ ُي ْؽ َػ ُأر ِ َِبأو
َ
َأوب َأ ْن إِ َذا َش ْ ْ َ
قضقا ِِف ح ِد ٍ
َو ُي َْت َْفزَ ُأ ِ َِبو َؾ ََل َت ْؼ ُعدُ وا َم َع ُف ْؿ َحتك َ ُ
َي ُ
يٌ ؽَ ْ ِر ِه إِكؽ ُْؿ
َ
إِ ًذا ِم ْث ُؾ ُف ْؿ ]

140

104

[ َيو َأ ْه َؾ ا ْفؽِت ِ
َوب َٓ َت ْغ ُؾق ْا ِِف ِديـِؽ ُْؿ َوَٓ َت ُؼق ُفق ْا َظ َذ اهللِّ إِٓ َْ
احل ِّؼ]

171

19

سورة المائدة
.35

.36

قً َفؽ ُُؿ
ً َظ َؾ ْقؽ ُْؿ كِ ْع َؿتِل َو َر ِض ُ
ً َفؽ ُْؿ ِديـَؽ ُْؿ َو َأْتْ َ ْؿ ُ
[ا ْف َق ْق َم َأـ َْؿ ْؾ ُ
ِْ
اإ ْش ََل َم ِديـًو]

3

116

ِ
َيأ ِ
قن اهللَ َو َر ُشأأق َف ُف َو َي َْ أ َع ْق َن ِِف ْإَ ْر ِ
ِ
أور ُُ َ
[ إِكأ َأًم َجأأزَ ُاء افأأذ َ
يـ ُ َ

33

132

176
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َؾ ََو ًدا َأ ْن ُي َؼت ُؾقا َأ ْو ُي َصؾ ُبقا َأ ْو ]
.37

ور ُق َوافَ ِ
[وافَ ِ
ور َؿ ُي َؾو ْؿ َط ُعقا َأ ْي ِد َ ُُّي ًَم َجزَ ًاء ُِ ًَم ـ َََ َبو َكؽ ًَوٓ ِم َـ اهللِ
َ
ِ
قؿ ]
َواهللُ َظ ِزيزٌ َحؽ ٌ

38

.38

ِ
ِ
أـ فِ َق ْب ُؾ َأقـ ُْؿ ِِف َمأو آتَأوـ ُْؿ
ُأؿ ُأمأ ًي َواحأدَ ًة َو َفؽ ْ
وء اهللُ َْل َع َؾؽ ْ
[ َو َف ْق َص َ
اْلأأر ِ
ات إِ َػ اهللِ َمأ ْأر ِج ُعؽ ُْؿ َْجِق ًعأأو َؾ ُقـَ ِّبأ ُاؽ ُْؿ ُِأ َأًم ـُـأت ُْؿ ؾِقأ ِأف
َؾو ْشأ َتبِ ُؼقا َْ ْ َ
قن]
َ َْتتَؾِ ُػ َ

48

.39

ِ ِ
[و َأكزَ ْفـَو إِ َفق َ ِ
أـ ا ْفؽِت ِ
َوب ُِ َْ
َأوب
أوحل ِّؼ ُم َصأدِّ ًؿو َِّدأو َُ ْ َ
أغ َيدَ ْيأف م َ
ؽ ا ْفؽت َ
َ
ْ
ِ
ِ
اءه ْؿ َظأًم
أوحؽُؿ َُ ْقأـ َُفؿ ُِ َأًم َأكأزَ َل اهللُّ َوَٓ تَتبِ ْأع َأ ْه َأق ُ
َو ُم َف ْقؿـًو َظ َؾ ْقف َؾ ْ
ِ
ِ
ِ
وءك ِمـ َْ ِ
وجأو َو َف ْأق َصأوء اهللُّ
ْش َظأ ًي َومـ َْف ً
َج َ َ
احل ِّؼ فؽ ٍُّؾ َج َع ْؾـَأو مأـؽ ُْؿ ْ
َْلع َؾؽُؿ ُأم ًي و ِ
احدَ ةً]
َ
َ ْ

48

.40

اح َأذ ْر ُه ْؿ َأ ْن
احؽ ُْؿ َُ ْقـ َُف ْؿ ُِ ًَم َأ ْكزَ َل اهللُ َوٓ تَتبِ ْأع َأ ْه َأق َاء ُه ْؿ َو ْ
[و َأ ِن ْ
َ
ُقك َظ ْـ َُ ْع ِ
َي ْػتِـ َ
ْ َمو َأ ْكزَ َل اهللُ إِ َف ْق َ
ؽ]

49

.41

َيو َأ م َُّيو افر ُش ُ
ؽ ِمـ ر ُِّ َ
قل َُ ِّؾغْ َمو ُأ ِكز َل إِ َف ْق َ
ْأً
ؽ َوإِن م ْ َت ْػ َع ْأؾ َؾ َأًم َُؾغ َ
ؽ ِم َـ افـ ِ
ِر َشوفت ُف َواهللُّ َي ْع ِص ُؿ َ
وس﴾

67

154

.42

[ ُؿ ْؾ َيو َأ ْه َؾ افؽِت ِ
َوب َٓ َت ْغ ُؾقا ِِف ِديـِؽ ُْؿ ؽَ ْ َر َ
احل ِّؼ]

77

109

.43

[ ي َوأُّيو اف ِذيـ آمـُقا َٓ ُ َُترمقا َضقب ِ
وت َمو َأ َحؾ اهللُ َفؽ ُْؿ َو َٓ َت ْعتَدُ وا
ِّ َ
ِّ ُ
َ َ
َ مَ
ِ
ِ
يـ]
ى ا ُْد ْعتَد َ
إِن اهللَ َٓ َُي م

87

121

.44

ِ
وء إِ ْن ُت ْبدَ َفؽ ُْؿ ت ََُ ْمـ ُْؿ]
[ َيو َأ م َُّيو افذ َ
يـ آ َمـُقا َٓ ت ََْ َل ُفقا َظ ْـ َأ ْص َق َ

101

102

177

54

142

146
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سورة االنعاـ
.45

ِ
ِ ِ
غ َشبِ ُ
[ َوـ ََذفِ َ
غ]
قؾ ا ُْد ْج ِرم َ
ؽ ُك َػ ِّص ُؾ ْأَ َيوت َوفت ََْ َتبِ َ

55

163

.46

ِ
يـ َآمـُقا َو َم ْ َي ْؾبِ َُقا إِ َيًم َُُ ْؿ ُِ ُظ ْؾؿٍ]
[افذ َ

82

120

.47

[ ُؿ ْؾ َه ْؾ ِظـدَ ـُؿ ِّم ْـ ِظ ْؾ ٍؿ َؾتُخْ ِر ُجق ُه َفـَو]

148

17

.48

ِ
َ
َاضِل ُم َْت َِؼ ًقًم َؾوتبِ ُعق ُه
[ َوأن َه َذا َ

153

20

سورة االعراؼ
.49

[اجع ْؾ َفـَو إِ ًَْلو ـًَم َُْلؿ َ ِ
آْل ًي]
ْ َ
َ ْ

138

163

.50

[ َؾو ْؿ ُص ِ
ون]
ص ا ْف َؼ َص َص َف َعؾ ُف ْؿ َي َت َػؽ ُر َ

176

18

.51

[و َأ ِظدم وا َُْلؿ مو اش َت َطعتُؿ ِمـ ُؿق ٍة و ِمأـ ِرُ ِ
اْل ْق ِ
أوط َْ
أقن ُِ ِأف
أؾ ت ُْر ِه ُب َ
َ ْ َ
ْ َ ْ ْ ْ ْ
َ

سورة االنفاؿ

َظدُ و اهللِ

60

66

سورة التاوبة
.52

[وإِ ْن َأحدٌ مـ ا ُْد ْ ِ ِ
غ ْاشت ََج َور َك َؾ َل ِج ْر ُه َحتك َي َْ َؿ َع َـ َ
َل َم اهللِّ]
ؼـ َ
َ ِّ َ
َ

6

158

.53

ِِ
غ]
[ َأ ََت َْش ْق َُُ ْؿ َؾوهللُّ َأ َح مؼ َأن ََت َْش ْق ُه إِن ـُـتُؿ مم ُممـ َ

13

46

.54

ون ُِأو َْدعر ِ
َوت َُ ْع ُض ُف ْؿ َأ ْوفِ َقأوء َُ ْع ٍ
وِ
ُقن َوا ُْد ْم ِمـ ُ
أْ َي ْأل ُم ُر َ
[ َوا ُْد ْم ِمـ َ
ُْ
َو َيـ َْف ْق َن َظ ِـ ا ُْدـؽ َِر]

.55

ِ
ِ
ِ
وءـ ُْؿ َر ُش ٌ
يص
قل ِّم ْـ َأك ُػَؽ ُْؿ َظ ِزيأزٌ َظ َؾ ْقأف َمأو َظـأت ْمؿ َح ِأر ٌ
[ َف َؼدْ َج َ

178

71

36

128
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ظ َؾقؽُؿ ُِو ُْد ْم ِمـِغ رء ٌ ِ
قؿ]
وِ رح ٌ
َ ْ
َ َ ُ
سورة يونس
.56

[ َؾ ًَم َذا َُ ْعدَ َْ
احل ِّؼ إِٓ افضَل َُل]

32

160

.57

َ
[أ َؾ َؿـ َ ُّْي ِدي إِ َػ َْ
ي إِٓ َأن ُ ُّْيدَ ى]
احل ِّؼ َأ َح مؼ َأن ُيت َب َع َأمـ ٓ َُّيِدِّ َ

39

160

.58

[ ُؿ ِؾ ا ْك ُظروا مو َذا ِِف افًَمو ِ
ات وإرِ ]
َ َ
ُ َ

101

96

سورة يوسؼ
.59

[ ومو ُأُرىء َك ْػ ِِس إِن افـ ْػس َٕمور ٌة ُِوفَ ِ
قء إِٓ َمو َر ِح َؿ َر ِّ َِب ]
َ
م
َ
َ َ َ ِّ ُ

53

125

سورة الرعد
.60

َروا َمو ُِ َل ْك ُػ َِ ِف ْؿ ]
َر َمو ُِ َؼ ْق ٍم َحتك ُيغ ِّ ُ
[ إِن اهللَ َٓ ُيغ ِّ ُ

.61

[ؾلمأأو افزُأأد ؾقأأذهى ُجػأأوء وأمأأو مأأو يـػأأع افـ أوس ؾقؿؽأأٌ ِف
إرِ]

.62

َ
ؽ َْ
ؽ ِمـ َر ُِّ َ
[أ َؾ َؿـ َي ْع َؾ ُؿ َأك ًَم ُأ ِكز َل إِ َف ْق َ
أـ ُه َأق َأ ْظ َؿأك إِك َأًم
احل مأؼ ـ ََؿ ْ
َيت ََذـ ُر ُأ ْو ُفق ْا إَ ْف َب ِ
وب]

11
13

19

39
167

18

سورة ال انحؿ
.63

احل ِؿأ ِ
أأؾ َوا ْفبِ َغأأأ َول َو َْ
[ َو َْ
اْل ْقأ َ
قهأأأو َو ِزي َـأأأ ًي َو َ ْ
أأؼ َمأأأو َٓ
َي ُؾأ ُ
س َـ ُب َ
َ
أأر ف َ ْ
قن]
َت ْع َؾ ُؿ َ

.64

وش َل ُفق ْا َأ ْه َؾ ِّ
قن]
افذـ ِْر إِن ـُـت ُْؿ َٓ َت ْع َؾ ُؿ َ
[ َؾ ْ

179

8

26

43
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أأؽ ِّ ِ
أأغ فِؾـ ِ
[و َأكزَ ْفـَأأو إِ َف ْق َ
أأؿ
افأأذـ َْر ف ُت َب ِّ َ
َ
أأوس َمأأو ُكأأزِّ َل إِ َفأأ ْق ِف ْؿ َو َف َعؾ ُف ْ
ون]
َي َت َػؽ ُر َ

44

رقـ الصفحة

18

سورة الكيؼ
.66

[ ه ُمٓء َؿقمـَو اَت َُذوا ِمـ دوكِ ِف َ ِ
ُقن َظ َؾأ ْق ِفؿ ُِ َُأ ْؾ َط ٍ
ون
آْلأ ًي ف ْأقٓ َي ْألت َ
ُ
َ
ُْ
َُ ِّ ٍ
غ]

15

163

سورة طو
.67

[ َو ُؿ ْؾ َر ِّب ِز ْد ِِن ِظ ْؾ ًًم]

.68

ِ
أـ ِذـ ِْأري
اي َؾ ََل َيض مؾ َو َٓ َي ْش َؼكَ ،و َم ْـ َأ ْظ َر َِ َظ ْ
[ َؾ َؿ ِـ ات َب َع ُهدَ َ
ِ
ؼ أ ُه َيأ ْأق َم ا ْف ِؼ َق َومأ ِأي َأ ْظ َؿأأكَ ،ؿأ َ
َؾ أنِن َف أ ُف َم ِع َ
قش أ ًي َض أـْؽًو َوك َْح ُ ُ
أول َر ِّب م َ
ؽ َأ َتت َ
ًْ َُ ِص ًراَ ،ؿ َول ـ ََذفِ َ
ْؽ آ َيو ُتـَو َؾـ ََِأقت ََفو
ؼتَـِل َأ ْظ َؿك َو َؿدْ ُــ ُ
َح َ ْ
ِ و َم ي ْأم ِمـ ُِآي ِ
َ
ؽ ا ْف َق ْق َم ُتـ ََْكَ ،وـ ََذفِ َ
َوـ ََذفِ َ
أوت
ِس َ َ ْ ُ ْ َ
ؽ ك َْج ِزي َم ْـ أ ْ َ

114

125

17

137

ِ
اب ْأ ِخ َر ِة َأ َصدم َو َأ ُْ َؼك ]
َر ُِّف َو َف َع َذ ُ

سورة االنبياء
.69

[ ُؿ ْؾ َهوتُقا ُُ ْر َهو َكؽ ُْؿ َه َذا ِذـ ُْر َمـ م ِع َل َو ِذـ ُْر َمـ َؿ ْب ِع]

24

.70

[إِ ْذ َؿ َول َُِِٕ ِقف َو َؿ ْق ِم ِف َمو َه ِذ ِه افت ًَمَِّ ُ
قن * َؿو ُفقا
قؾ افتل َأ ْكت ُْؿ َْلو َظوـِ ُػ َ
ِ
يـ * َؿ َول َف َؼدْ ُـ ْـت ُْؿ َأكْأت ُْؿ َوآ َُأوؤُ ـ ُْؿ ِِف َض َأَل ٍل
وءكَو َْلو َظوُِد َ
َو َجدْ كَو آ َُ َ

52

78

[و َظؾ ْؿـَو ُه َصـْ َع َي َف ُب ٍ
قس َفؽ ُْؿ فِت ُْح ِصـَؽ ُْؿ ِم ْـ َُ ْل ِشؽ ُْؿ]
َ

80

11

ُمبِ ٍ
غ]
.71

180
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.72

َوك إِٓ ر ِ ِ
غ]
َح ًي ف ْؾ َعو َد َ
[ َو َمو َأ ْر َش ْؾـ َ َ ْ َ

.73

ٍ
َ
[و ِم َـ افـ ِ
أر ا ْض َؿ َألن ُِ ِأف
َ
وس َمـ َي ْع ُبدُ اهللَ َظ َذ َح ْرِ َؾنِ ْن أ َصأو َُ ُف َخ ْ ٌ
ِِ ِ
ِ
ر افدم ْك َقو َو ْأ ِخ َر َة َذفِ َ
أؽ ُه َأق
َوإِ ْن َأ َصو َُ ْت ُف ؾ ْتـَ ٌي اك َؼ َؾ َ
ى َظ َذ َو ْجفف َخ َ
ُْ
غ]
ر ُ
ان ا ُْدبِ ُ
اْل ْ َ

11

.74

[و َمـ ُي ْ ِ
ؼ ْك ُِوهللِ َؾؽ ََلك ًَم َخر ِم َـ افَ ًَمء َؾتَخْ َط ُػ ُف افط ْ ُر َأ ْو َ َْت ِقي ُِ ِف
َ
َون ش ِ
ح ٍ
قؼ ]
افر ُ
يِف ِِف َمؽ ٍ َ
ِّ

31

107

رقـ الصفحة
154

سورة الحج

118

19

سورة المؤمنوف
.75

ٍ ِ
اإكَْ َ ِ
أـ ضِ ٍ
أغ* َُّأؿ َج َع ْؾـَأو ُه
أـ ُش َأَل َفي م ْ
ون م ْ
تْػالى َ
[و َف َؼدْ َخ َؾ ْؼـَو ْ ِ َ
ُك ْط َػ ًي ِِف َؿ َر ٍار َمؽِ ٍ
غ * َُّؿ َخ َؾ ْؼـَو افـ ْط َػ َي َظ َؾ َؼ ًي َؾخَ َؾ ْؼـَو ا ْف َع َؾ َؼ َي ُم ْضأ َغ ًي

آخ َأر
َؾخَ َؾ ْؼـَو ا ُْد ْض َغ َي ِظ َظ ًومو َؾؽ َََ ْقكَو ا ْف ِع َظو َم َْحل ًأًم َُّأؿ َأك َْش ْألكَو ُه َخ ْؾ ًؼأو َ
َؾ َتبور َك اهللُ َأحَـ َْ ِ ِ
غ]
اْلوفؼ َ
ْ َ ُ
َ َ

12

28

سورة الناور
اح ٍ
[وافزاكِقأأ ُي وافأأز ِاِن َؾوجؾِأأدُ وا ـُأأؾ و ِ
أأد ِمأأـ ُْف ًَم ِموئَأأ َي َج ْؾأأدَ ٍة َو َٓ
َ
ْ
َ َ
ت َْل ُخ ْذـ ُْؿ ِِبِ ًَم َر ْأ َؾ ٌي ِِف ِد ِ
ُأقن ُِأوهللِ َوا ْف َق ْأق ِم ْأ ِخ ِأر
يـ اهللِ إِ ْن ُــْت ُْؿ ت ُْم ِمـ َ
ِِ
ِ ِ
غ]
اِب ًَم َضوئ َػ ٌي م َـ ا ُْد ْممـ َ
َو ْف َق ْش َفدْ َظ َذ َ ُ

2

132

.77

ِ ِِ
غ َيغ مُضقا ِم ْـ َأ ُْ َص ِ
ور ِه ْؿ ]
[ ُؿ ْؾ ف ْؾ ُؿ ْممـ َ

29

98

.78

[و ُؿ ْؾ فِ ْؾؿ ْم ِمـ ِ
َوت َيغ ُْض ْض َـ ِم ْـ َأ ُْ َص ِ
ور ِهـ]
َ
ُ

30

98

.76
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أوحلغ ِمأـ ِظب ِ
﴿ و َأكْؽِحقا ْإَيومك ِمأـْؽُؿ وافص ِ
أودـ ُْؿ َوإِ َمأوئِؽ ُْؿ إِ ْن
َ ْ َ
ْ َ
ُ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
قؿ ﴾
َيؽُقكُقا ُؾ َؼ َر َاء ُيغْـ ِف ُؿ اهللُ م ْـ َؾ ْضؾف َواهللُ َواش ٌع َظؾ ٌ

32

51

.80

ُقرا َؾًم َف ُف ِم ْـ ك ٍ
ُقر ]
َ
[و َم ْـ َم ْ َ ْ
و َع ِؾ اهللُ َف ُف ك ً َ

40

105

.81

[واهللُ َخ َؾ َؼ ـُؾ داُ ٍي ِمـ م ٍ
وء]
َ
َ
ْ َ

45

151

.79

سورة الفرقاف
.82

اْل ِ
[وإِ َذا َخو َض َب ُف ُؿ َْ
قن َؿو ُفقا َش ََل ًمو]
وه ُؾ َ
َ

63

17

.83

ِ
ِ
قن َظ َذ ْإَ ْر ِ
ِ َه ْقكًو]
يـ َي ْؿ ُش َ
َح ِـ افذ َ
[وظ َبو ُد افر ْ َ
َ

63

136

.84

َوَتِؿ حَـ ٍ
[ َؾ ُلو َفاِ َ
قرا َر ِح ًقًم]
َوت َوـ َ
َون اهللُ ؽَ ُػ ً
ؽ ُي َبدِّ ُل اهللُ َش ِّقا ِ ْ َ َ

70

139

سورة الشعراء
.85

[و َأك ِْذ ْر َظ ِش َرت َ
غ]
َؽ إَ ْؿ َرُِ َ
َ

.86

[ َؾو ْك ُظ ْر إِ َػ َآ ََّ ِ
َيقِل ْإَ ْر َِ َُ ْعأدَ َم ْق ِ ََتأو إِن َذفِ َ
َح ِي اهللِ َـ ْق َ
أؽ
ور َر ْ َ
ػ ُْ
ء ٍء َؿ ِد ٌير]
َُد ْحقِل ا َْد ْقتَك َو ُه َق َظ َذ ـ ُِّؾ َ ْ

214

160

سورة الروـ
50

96

سورة لقماف
.87

.88

احل ِد ِ
قؾ افؾ ِأف ُِغ ْ ِ
يٌ فِ ُق ِضؾ َظـ َشبِ ِ
وس َمـ َي ْش َ ِسي َْْل َق َْ
[و ِم َـ افـ ِ
َأر
َ
ِ
ِ
زُوا ُأو َفأٰاِ َ
غ]
اب مم ِف ٌ
ؽ َُْل ْؿ َظ َذ ٌ
ظ ْؾ ٍؿ َو َيتخ َذ َهو ُه ً

6

52

[ َيو ُُـَل َٓ ت ْ ِ
افؼ َك]
ُؼ ْك ُِوهللِ إِن ِّ ْ

13

120
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.89

ِ
ُمت ٍ
َول َؾخُ ٍ
ى ـُؾ ُ ْ
قر]
[إن اهللَ َٓ َُي م

.90

ِ
أون َف ُؽأأؿ ِِف رشأ ِ
أون َي ْر ُجأأق اهللَ
أـ َـأ َ
[ َف َؼأأدْ َـأ َ
أقل اهللِ ُأ ْشأ َأق ٌة َح ََأـَ ٌي َدأ ْ
ْ َ ُ
َوا ْف َق ْق َم ْأ ِخ َر َو َذـ ََر اهللَ ـَثِ ًرا]

21

.91

ُأقن
َون ُد ِ ْم ِم ٍـ َو َٓ ُم ْم ِمـ ٍَي إِ َذا َؿ َهأ اهللُ َو َر ُشأق ُف ُف َأ ْم ًأرا َأن َيؽ َ
[و َمو ـ َ
َ
َُْلؿ ِْ
اْل َ َر ُة ِم ْـ َأ ْم ِر ِه ْؿ]
ُ

36

164

.92

َح َؾ َفو ْ ِ
قمو َج ُف ً
قٓ]
ون إِك ُف ـ َ
كَ ُ
[و َ َ
َ
َون َط ُؾ ً
اإ َ

72

17

.93

ِ
يـ ِِف ُؿ ُؾأ ِ
أقن ِِف
أقِبِؿ مأ َأر ٌِ َوا ُْد ْر ِج ُػأ َ
[ َفأأاِـ م ْ َيـ َتأ ِأف ا ُْدـَأأوؾِ ُؼ َ
قن َوافأأذ َ
و ِ
وو ُروك َ
ا َْد ِديـ َِي َفـُغ ِْر َيـ َ
َؽ ؾِ َقفو إِٓ َؿؾِ ًقَل]
ؽ ِِبِ ْؿ َُّؿ َٓ ُ َ

160

18

136

سورة االحزاب
69

19

سورة سبي
.94

[ ُؿ ْؾ مـ يرزُ ُؿؽُؿ مأـ افَأًمو ِ
ِ ُؿ ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
أؾ اهللُ َوإِكأو َأ ْو إِيأوـ ُْؿ
َ َ
ِّ َ
َ َْ
َف َع َذ ُهدً ى َأ ْو ِِف َض ََل ٍل ممبِ ٍ
غ]

89

160

سورة يس
.95

ون إِٓ صقح ًي و ِ
قن]
احدَ ًة ت َْل ُخ ُذ ُه ْؿ َو ُه ْؿ ََيِ ِّص ُؿ َ
[مو َيـْ ُظ ُر َ
َ ْ َ َ
َ

49

96

سورة ص
.96

ِ
قس َمو َمـَ َع َ
ً ُِ َقدَ ي
ؽ َأ ْن ت ََْ ُجدَ َد ِو َخ َؾ ْؼ ُ
[ َؿ َول َيو إِ ُْؾ ُ

183

75
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سورة الزمر
.97

[ ُؿ ْؾ ه ْؾ يَت َِقي اف ِذيـ يع َؾؿ َ ِ
قن]
يـ َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
قن َوافذ َ
َ َْ ُ
َ َ ْ

9

.98

قن َأحَـَف ُأو َفاِ َ ِ
ِ
يـ َهدَ ُاه ُؿ اهللُ
يـ َي َْت َِؿ ُع َ
ؽ افذ َ
قن ا ْف َؼ ْق َل َؾ َقتبِ ُع َ ْ َ ُ ْ
[افذ َ
ؽ ُه ْؿ ُأ ْو ُفقا إَ ْف َب ِ
َو ُأ ْو َفاِ َ
وب]

18

.99

ؿؾقب افذيـ ٓ يممـأقن ُأؤخرة
[وإذا ُذـر اهلل وحدَ ه اصؿلزت
ُ
وإذا ُذـر افذيـ مـ دوكف إذا ُهؿ َيَتبؼون]

ِ َ
اْل ِ ِ
ؽ َو َف َتؽُقكَـ ِم َـ َْ
ًْ َف َق ْح َب َطـ َظ َؿ ُؾ َ
يـ]
ْشـ َ
وِس َ
َ [ .100فا ْـ أ ْ َ

17
141

45

86

65

19

سورة الشورى
قرى َُ ْقـ َُف ْؿ]
.101
َ
[و َأ ْم ُر ُه ْؿ ُص َ

38

58

سورة الزخرؼ
ؽ ظ َذ َِ ٍ
ؽ ُِوف ِذي ُأ ِ
وح َل إِ َف ْق َ
وشت َْؿ َِ ْ
اط مم َْت َِؼق ٍؿ]
ؽ إِك َ َ
َ [ .102ؾ ْ
َ

43

139

سورة محمد
ؽ وفِ ْؾؿ ْأم ِمـِغ وا ُد ْم ِمـ ِ
ِ ِ
َأوت
َ َ
َ [ .103ؾ ْ
وظ َؾ ْؿ َأك ُف َٓ إِ َف َف إِٓ اهللُ َو ْاش َتغْػ ْر ف َذ ْكبِ َ َ ُ
19

َواهللُ َي ْع َؾ ُؿ ُم َت َؼؾ َبؽ ُْؿ َو َم ْث َقاـ ُْؿ]

17

سورة الفت
اْل ِ
ِ
يـ َـ َػ ُروا ِِف ُؿ ُؾ ِ
احل ِؿق َي ََحِق َي َْ
قِبِ ُؿ َْ
وهؾِق ِي]
[ .104إِ ْذ َج َع َؾ افذ َ

184

26
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سورة الحجرات
ِ
أـ َذـ ٍَأر َو ُأ ْك َثأك َو َج َع ْؾـَأوـ ُْؿ ُصأ ُعقُ ًو
وس إِكأو َخ َؾ ْؼـَأوـ ُْؿ م ْ
َ [ .105يو َأ م َُّيو افـ ُ
َو َؿ َبوئِ َؾ فِ َت َع َور ُؾقا إِن َأـ َْر َمؽ ُْؿ ِظـْدَ اهللِ َأ ْت َؼوـ ُْؿ]

8

82

ِِ
[ .106وإِن َضوئِ َػت ِ ِ
غ ا ْؿ َت َت ُؾقا]
َون م َـ ا ُْد ْممـ َ
َ

9

117

ِ
اجتَـ ِ ُبقا ـَثِ ًرا ِم َـ افظ ِّـ إِن َُ ْع َْ افظ ِّـ إِ َّْ ٌؿ]
يـ َآمـُقا ْ
َ [ .107ي َوأ م َُّيو افذ َ

12

136

سورة الذاريات
ِ
ِ َ ِ
َ
ون]
ِص َ
َ [ .108وِف أ ْك ُػَؽ ُْؿ أ َؾ ََل ُت ْب ُ

21

28

اإك َْس إِٓ فِ َق ْع ُبدُ ِ
ً ِْ
اْلـ َو ْ ِ
ون ]
َ [ .109و َمو َخ َؾ ْؼ ُ

56

76

كس إِٓ فِ َق ْع ُبدُ ِ
ً ِْ
اْلـ َوا ِ
ون]
َ .110و َمو َخ َؾ ْؼ ُ
إ َ

56

114

سورة ال انجـ
ِ
قحك ]
.111
[مو َيـْط ُؼ َظ ِـ َْاْل َقى*إِ ْن ُه َق إِٓ َو ْح ٌل ُي َ
َ

4

1

ِ
قحك]
َ [ .112و َمو َيـْط ُؼ َظ ِـ َْاْل َقى ،إِ ْن ُه َق إِٓ َو ْح ٌل ُي َ

4

102

سورة الرحمف
ون ِم ْـ َص ْؾ َص ٍ
ول ـَو ْف َػخ ِ
[خ َؾ َؼ ْ ِ
ور]
َ
اإك ََْ َ
.113

14

151

سورة المجادلة
ِ َ ٓ[ .114
أـ َحأأود اهللَ
أقن ُِأأوهللِ َوا ْف َقأ ْأق ِم ْأ ِخأ ِأر ُيأ َأقا مد َ
ِتأأدُ َؿ ْقمأ ًو ُي ْم ِمـُأ َ
ون َمأ ْ
أأأأق َاُُ ْؿ َأ ْو
َأأأأوء ُه ْؿ َأ ْو إِ ْخ َ
َو َر ُشأأأأق َف ُف َو َف ْ
أأأأوء ُه ْؿ َأ ْو َأ ُْـ َ
أأأأق ـَأأأأوكُقا آ َُ َ

185

22
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َظ ِش َر َ َُت ْؿ ]
سورة المنافقوف
ِ
ِ
أؿ ،إِن اهللَ َٓ َ ُّْي ِأدي اف َؼ ْأق َم
أؿَ ،ف ْ
أـ َيغْػ َأر اهللُ َُْل ْ
َ [ .115أ ْش َت ْغ َػ ْر َت َُْل ْؿ َأ ْم َم ْ ت ََْأ َتغْػ ْر َُْل ْ
اف َػ ِ
غ
وش ِؼ َ

6

84

سورة الطالؽ
[ .116ؿد جعؾ اهلل فؽؾ ءء ؿدرا]

3

157

سورة التاحريـ
ِ
ِ
117.
وس
َورا َو ُؿق ُد َهو افـ ُ
[ َيو َأ م َُّيو افذ َ
يـ َآمـُقا ُؿقا َأك ُػ ََؽ ُْؿ َو َأ ْهؾقؽ ُْؿ ك ً
و ِْ
قن اهللَ َمو َأ َم َر ُه ْؿ
احل َج َور ُة َظ َؾ ْق َفو َم ََلئِ َؽ ٌي ِؽ ََل ٌظ ِصدَ ا ٌد َٓ َي ْع ُص َ
َ

6

20

ون]
قن َمو ُي ْم َم ُر َ
َو َي ْػ َع ُؾ َ
ِ
ِ
وس
َأورا َو ُؿق ُد َهأو افـأ ُ
َ [ .118ي َوأ م َُّيو افذ َ
يـ َآمـُأقا ُؿأقا َأ ْك ُػ ََأؽ ُْؿ َو َأ ْهؾأقؽ ُْؿ ك ً
و ِْ
احل َج َور ُة َظ َؾ ْق َفو]
َ

6

34

سورة القمـ
[ .119وإكؽ فعذ خؾؼ ظظقؿ]

4

68

سورة القيامة
ٍِ ِ
َوِض ٌة إِ َػ َر ِّ َِبو كَوطِ َرةٌ]
.120
ُ
[و ُجق ٌه َي ْق َماذ ك َ

،22
23

186
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سورة ال انازعات
ِ
أأؾ َه ْ
أأق َن إِكأأ ُف َضغَأأك* َؾ ُؼ ْ
أأؾ َف َ
أأؽ إِ َػ َأ ْن تَزَ ـأأك
أأى إِ َػ ؾ ْر َظ ْ
 [ .121ا ْذ َه ْ
َ
ؽ إِ َػ َر ُِّأ َ
*و َأ ْهأ ِأد َي َ
أزى* َؾ َؽأأذ َب
َ
أؽ َؾتَخْ َشأأك* َؾأأل َرا ُه ْأ َي أ َي ا ْف ُؽأ ْ َ
َ
ؼ َؾـَو َدى* َؾ َؼ َول َأكَو َر مُؽ ُُؿ ْإَ ْظ َأذ*
َو َظ َ * َُّؿ أ ْد َُ َر َي َْ َعك* َؾ َح َ َ

25

141

وػ* إِن ِِف َذفِ َ ِ
َؾ َل َخ َذ ُه اهللُ َكؽ َ
َول ْأ ِخ َر ِة َو ْإُ َ
ز ًة َد ِ ْـ َ ْ
َي َشك ]
ؽ َفع ْ َ
سورة االنشقاؽ

ى ِح ََو ًُو َي َِ ًرا]
َ [ .122ؾ ََ ْق َ
وش ُ
ِ َُ
َي َ

8

119

سورة الغاشية
َ
ون إِ َػ ْ ِ
ًَ ،وإِ َػ افَ ًَمء َـ ْق َ
اإُِ ِؾ َـ ْق َ
أً،
ػ ُرؾِ َع ْ
ػ ُخؾِ َؼ ْ
[أ َؾ ََل َيـ ُظ ُر َ
.123
ػك ِ
اْل َب ِ
َوإِ َػ ِْ
ًَ ،وإِ َػ ْإَ ْر ِ
ِ َـ ْق َ
ول َـ ْق َ
ً]
ػ ُشطِ َح ْ
ُص َب ْ

20

َ
ون إِ َػ ْ ِ
ً َوإِ َػ افَ ًَم ِء َـ ْق َ
اإُِ ِؾ َـ ْق َ
ً*
ػ ُرؾِ َع ْ
ػ ُخؾِ َؼ ْ
[أ َؾ ََل َيـْ ُظ ُر َ
.124
اْل َب ِ
َوإِ َػ ِْ
ً َوإِ َػ ْإَ ْر ِ
ِ َـ ْق َ
ول َـ ْق َ
ً]
ػ ُشطِ َح ْ
ػ ُك ِص َب ْ

-17
20
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96

سورة الشمس
وهو]
َ [ .125ؿدْ َأ ْؾ َؾ َِف َم ْـ زَ ـ َ

9
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ا ٍنظييركا إًلىى ىم ٍف مى ٍ ىل ىؿ ًم ٍن يك ٍـ ،ىكىال تىٍنظييركا إًلىى ىم ٍف
يى ىك فى ٍكقى يك ٍـ.. ،
ً
م َّ
الم ىن ىاب ىذ ًة.
المبلى ىم ى ة ىك ي
ىف ر كؿ الل  ،ىنيىى ىع ًف ي
ً
َّ ً
ً
ػاف ييػ ٍ ًم يف
ػاف ييػ ٍ ًم يف بًالمػػو ىك ى
ػارهي ،ىك ىمػ ٍػف ىكػ ى
ىمػ ٍػف ىكػ ى
اليػ ٍػكًـ اآلخػ ًػر فىػبلى ييػ ٍ ذ ىجػ ى
بًالمَّ ًو كاليكًـ ً
اآلخ ًر ىفٍميي ٍك ًرٍـ ى ٍيلىوي»...،
ى ىٍ
ً
كد ىك َّ
كى ٍـ
الييي ى
كف ،فى ىخاللي ي
إً َّف ى
،يب يغ ى
 ،ىارل ىال ىي ٍ
الن ى
ث م َّر و
اى ىنا" كيي ًشير إًلىى ى ً
ات"
التَّ ٍق ىكل ىى ي ى ي
ٍ ،د ًره ثى ىبل ى ى
مثىمًي كمثى يؿ ٍاأل ٍىنبًي ً
ىج ىممىػوي ،فى ىج ىْ ىػؿ
ىح ى ىػنوي ىكم ٍ
اء ىك ىمثى ًؿ ىريج وؿ ىب ىنى يب ٍن ىي نانػا فىأ ٍ
ى
ىى
ى
ً
َّ
كف بً ًو... ،
اس ييطيلي ى
الن ي
كم ً
ب ًل َّمن ً
اس ىما تي ًح ز
ىح َّ
ب ًل ىن ٍل ً ىؾ ،تى يك ٍف يم ٍ ًمننا .
ى
مف خمؽ كذا ،مف خمؽ كذا ،حتى يقكؿ :مف خمؽ ربؾ؟ فيذا بمغو
فمي تْذ بالل كلينتو "
مالى يك زؿ ىشي وء ما ىخبلى المَّو ب ً
اط هؿ "...
ىى
ٍ ى
اؿ" :الى تى ٍغ ى ب"
فى ىرَّد ىد ًم ىرنارا ،قى ى
ً
اؿ... :
يؿ :ثيَّـ ىما ىذا؟ قى ى
اف بًالمَّ ًو ىكىر ي كلً ًو»ً .ق ى
يم ه
إى

متدركف ما اإليماف بالل كحده» قالكا :الل كر كلو معمـ...،
إً ىذا مىتىى مىح ىد يكـ ىخ ًادمو بًطىْ ً
ام ًو ،فىًي ٍف لى ٍـ يي ٍجمً ٍ وي ىم ىْوي...
يي ى
ى ٍ
كف اٍل ىجَّنةى ىحتَّى تي ٍ ًمينكا ،ىكىال تي ٍ ًمينكا ىحتَّى تى ىحازبكا...،
ىال تى ٍد يخمي ى

مفبل جْمتو فكؽ الطْاـ كي يراه َّ
الناس ،مف غش فميس مني»
ًً ً ً
ً
ػاد ًف الْ ػػر ًب تى ػ ػأىلي ً ً
فىْ ػػف مْ ػ ً
ػاريى ٍـ ًف ػػي
ػاريى ٍـ ف ػػي ى
ٍ
ى ٍ ىى
الجاىمَّي ػػة خ ىي ػ ي
كف؟ خ ىي ػ ي
ىى
ً
اإل ٍ بلىًـ ،إً ىذا فىقيييكا..
ط ًريقنا يٍمتى ًمس ًف ً
ط ًريقنا إًلىى اٍل ىجَّن ًة"..
يو ًعٍم نما ،ى يَّ ىؿ المَّوي لىوي ى
ىم ٍف ى مى ىؾ ى ى ي
ً
،لىر
امةى ىكالى ى
الى ىع ٍد ىكل ىكالى ط ىي ىرةى ،ىكالى ىى ى
َّة كفى ٍخرىا بً ٍاآلب ً
ًً ً
اء...
ب المَّوي ىع ٍن يك ٍـ يعبَّيةى اٍل ىجاىمي ى ى ى
ى
قى ٍد مى ٍذ ىى ى

188

21
21
144 ،136 ،23
25
26
31
47
38
38
28
42
44
49
48
55
64
77
82 ،29
83

الغؼارس الطامظ

ـ
.20
.21
.22
.23
.24
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الحديث

رقـ الصفحة

كنا ىخي ٍَّبتىىنا ....
الد يـ ىك يمك ى ى ،فىقى ى
اؿ لىوي يمك ى ى :ىيا ى
ا ٍحتى َّ ى
ت ميىب ى
الد يـ م ٍىن ى
ىخطَّ َّ
َّْا..
النبي  ىخطا يم ىرب ن
ا ٍكتييبكا ًألىبًي فيبلى وف.
الى يٍم ىدغي الم ًمف ًمف ج ٍح ور ك ً
احود ىم َّرتىٍي ًف.
ي
يٍ ي ٍ ي ى
اخػػتًبلىًف ًي ٍـ ىعمىػػى
ىد يعػػكنًي ىمػػا تىػ ىػرٍكتي يك ٍـ ،ىىمىػ ى
ػاف قىػ ٍػبمى يك ٍـ بً ي ػ ىالً ًي ٍـ ىك ٍ
ػؾ ىمػ ٍػف ىكػ ى
م ٍىنبًيائً ًيـ ،فىًي ىذا ىني ٍيتي يكـ عف ىش و
اجتىنًيبكهي...
يء فى ٍ
ى ٍ ىٍ
ى ٍ
الرج يؿ عمىى ًد ً ً ً ً
ىح يد يك ٍـ ىم ٍف يي ىخالً يؿ
يف ىخميمو ،ىفٍم ىي ٍنظي ٍر م ى
َّ ي ى
ىيأٍتًي َّ
ؽ ىك ىذا ىك ىك ىذا؟ ...
ىح ىد يك ٍـ فىىيقي ى
كؿ :ىم ٍف ىخمى ى
اف م ى
الش ٍيطى ي
ىب ىدمى ًٍ
كبى...
اإل ٍ ىبل يـ ىغ ًر نيبا ،ىك ى ىي يْ ي
كد ىك ىما ىب ىدمى ىغ ًر نيبا ،فىطي ى
ظمًًـ... ،
َّاع ًة ًفتىننا ىك ًقطى ًع المٍَّي ًؿ اٍل يم ٍ
إً َّف ىب ٍي ىف ىي ىد ًم ال ى
مف ىكاف ي ًمف بً ً
الل ىكاٍل ىي ٍكًـ ٍاآل ًخ ًر ،فىًي ىذا ىش ًي ىد ...
ى ٍ ى يٍ ي
اب َّ
اما قىطز...،
النبي  ى
عما ىع ى
ط ىْ ن
ى
إًَّنما ب ًْثٍ ي ً
ىخ ىبل ً
ؽ
،الً ىح ٍاأل ٍ
ى ي
ت أليتىم ىـ ى
ً
ىف تي ٍ ًم ىف بًالمَّ ًو ىك ىمبلىئً ىكتً ًو ،ىك يكتيبً ًو ،ىكير ي ًم ًو...،
اف م ٍ
يم ي
اإل ى
ً
ث بً يكؿ ىما ى ًم ىع
ىف يي ىحد ى
ىكلىى بًاٍل ىم ٍرًء ىكذنبا م ٍ
ً
ت ًم ٍف قىٍب يؿ.. ،
الم ىن ٍ
يم يانيىا لى ٍـ تى يك ٍف ى
الى ىي ٍنلىعي ىن ٍل ن ا إ ى
ً
يؿ :ثيَّـ ىما ىذا؟ ...
اف بًالمَّ ًو ىكىر ي كلً ًو»ً .ق ى
يم ه
إى
يد ىر ٍح ىمةى المَّ ًو".
ت ىكا ً نْا» يي ًر ي
َّر ى
لىقى ٍد ىحج ٍ

71

.37

إني لـ مبْث لْانان مكانما بْثت رحمة..
الصحابي أنس بف مالؾ 
المَّيػ َّػـ إًنػػي مىعػػكيذ بًػ ى ً
الب ٍخ ػ ًػؿ
الْ ٍجػ ًػز ىكال ىك ى ػ ًػؿ ،ىك ي
ػؾ مػ ىػف اليىػػـ ىك ى
ي
الح ػ ىػزًف ،ىك ى
ي
الج ٍب ًف... ،
ىك ي

.39

ً
ً
ً
ً
الح ى ىنةي "
ىال ىع ٍد ىكل ىكىال ط ىي ىرةى ،ىكيي ٍْ ًجيبني اللى ٍأ يؿ الَّ،ال يح :ال ىكم ىمةي ى
ط ًر"...
إً َّف المَّوى قى ٍد م ٍىب ىدلى يك ٍـ بً ًي ىما ىخ ٍي نار ًم ٍنيي ىما :ىي ٍكىـ ٍاألى ٍ ىحى ،ىكىي ٍكىـ اٍل ًل ٍ
طلىةه..
إً َّف المَّوى ىع َّز ىك ىج َّؿ ىك َّك ىؿ بً َّ
الرًحًـ ىممى نكا ،ىيقيك يؿ :ىيا ىرب ين ٍ

.38
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الحديث

ًً
َّ
ً
يم ً
ىح َّ
ػب
ثىبلى ه
اف الموي ىكىر ي كليوي م ى
اف :ىم ٍف ىك ى
ث ىم ٍف يك َّف فيو ىك ىج ىد ىحبلى ىكةى اإل ى
ً ً ً
اى ىما...
إًلى ٍيو م َّما ىك ي
الخاتىًـ ثىبلىثىةى مى ٍ طي ور يم ىح َّم هد"
ش ى
اف ىن ٍق ي
ىك ىك ى
اع ًقٍميىا ىكتى ىك َّك ٍؿ.
ٍ
ًَّ
ىخ ىشا يك ٍـ لًمَّ ًو
ىما ىكالمَّ ًو ًإني ىأل ٍ
م ٍىنتييـ الذ ى
يف يقٍمتي ٍـ ىك ىذا ىك ىك ىذا ،م ى
ىؿ ر كؿ الل  ىع ٍف ىش ٍي وء ،فى ىكاف...
ىف ىن ٍ أ ى
ين ًي ىينا م ٍ

ىكىبش يركا ،ىكالى تيىنل يركا..
ً
اف.
فىقىىن ى
اف ،ىكىبني لى ٍح ىي ى
ت ىش ٍي نار ىي ٍد يعك ىعمىى ًرٍع وؿ ،ىكىذ ٍك ىك ى
فىاتَّ ىخ ىذ ر كؿ الل  ىخاتىما ًمف ًف و
َّة ،ىكأىني م ٍىنظيير إًلىى ىب ىيا ً و...
ن ٍ
ػؾ " قىػػاليكا :ىيػػا ر ػػكؿ الل  ،مىالى
ػاـ ىعمى ٍيػ ى
كف ىمػػا ىيقيػػك يؿ؟ قىػ ى
مىتىػ ٍػد ير ى
ػاؿ :ال َّ ػ ي

ىن ٍقتيميوي...
لى ىغ ٍدكةه ًفي بً ً
يؿ المَّ ًو م ٍىك ىرٍك ىحةه ،ىخ ٍيهر ًم ىف ال زد ٍن ىيا ىك ىما ًفييىا
ى
ى
الصحابي عمر بف الخطاب 
النَّي ً
ات ،مكًاَّنما ًال ٍم ًر و
ىع ىما يؿ بً َّ
ئ ىما ىن ىكل... ،
إًَّن ىما ٍاأل ٍ
ى ى
الصحابي عبد ا﵀ بف عمر 
اختى ػ ى ً ً ً ً ً
ػي اللى ىك يى ػ ىػك ىعمى ٍي ػ ًػو
ىم ػ ٍػف تى ىْظَّ ػ ىػـ ًف ػػي ىن ٍل ً ػ ًػو ،م ًىك ٍ
ػاؿ ف ػػي م ٍش ػ ىػيتو لىق ػ ى
اف ".
ىغ ٍ ىب ي
ىبم يغكا ىعني ىكلى ٍك ىاليةن"
يؿ ىكالى ىح ىرىج... ،
ىك ىحدثيكا ىع ٍف ىبنًي إً ٍ ىرائً ى
ؼ إً َّال بًالمَّ ًو ...
اف ىحالًلنا فىبلى ىي ٍحمً ٍ
مىالى ىم ٍف ىك ى
ت فى يق ٍؿ الى ًخبلىىبةى.
إً ىذا ىب ىاي ٍْ ى

ً
يكَّنا إً ىذا بايْ ىنا ر ػكؿ الل  عمىػى ال َّػم ًع كالطَّ ً
يمػا
ى
ى
ى ىٍ
اعػة ،ىيقيػك يؿ لىىنػا :ف ى
ٍ ى
ط ٍْتي ٍـ..
ا ٍ تى ى
الن ً
اع ،ىك يكمز يك ٍـ ىم ٍ يئك هؿ ىع ٍف ىرًعيَّتً ًو ،فى ٍاأل ًىم يير الَّ ًػذم ىعمىػى َّ
ػاس
م ىىال يكمز يك ٍـ ىر و
اع ،ىك يى ىك ىم ٍ يئك هؿ ىع ٍف ىرًعيَّتً ًو... ،
ىر و
المتبايْيف بالخيار في بيْيما ما لـ يتلرقا ،مك يككف البيع خيا ار
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الحديث
احود ًم ٍنيما بً ً
الرجبلى ًف ،فى يك زؿ ك ً
الخ ىي ًار ىما لى ٍـ ىيتىلىَّرقىا... ،
إً ىذا تىىب ىاي ىع َّ ي
يى
ى
الصحابي عبد ا﵀ بف عباس 

ت َّ
 ،ىارل ٍاب ىف ىم ٍرىي ىـ ،فىًيَّن ىمػا م ىىنػا ىع ٍب يػدهي ،فىقيكليػكا
ط يركنًي ،ىك ىما مى ٍ
الى تي ٍ
ط ىر ٍ
الن ى
ىع ٍب يد المَّ ًو ،ىكىر ي كليوي..
ػؾً ٍ ،
يػػا يغػػبلـً ،إنػػي محػػدثي ىؾ حػ ًػديثنا ،ا ٍحلىػ ً
ػظ اللى ىي ٍحلى ٍ
ظػ ى
ى
يى
ى
احلىػػظ اللى تى ًجػ ٍػدهي
ي
اى ىؾ" ...
تي ىج ى
اف بًالمَّ ًو ،ك ىشي ى ً
ً
ً
يم ً
ىف الى إًلىػوى إً َّال
ادة م ٍ
ى ى
الم يريك ٍـ بأ ٍىرىب وع ىكم ٍىنيىا يك ٍـ ىع ٍف م ٍىرىب وع :اإل ى
ي
المَّوي ...
كثير مف َّ
الناس ،ال،حة كاللراغ".
نْمتاف
ه
مغبكف فييما ه
ىح ف ًعب ى ً
ىج يرهي ىم َّرتىٍي ًف»..
اف لىوي م ٍ
الْ ٍب يد ى ي ىدهي ،ىكم ٍ ى ى ى
ادةى ىربو ىك ى
 ،ىح ى
إً ىذا ىن ى
ىغ ز ً
ً ،ر...
ىم ًف ا ٍ تى ى
اءةى ىفٍم ىيتىىزَّك ٍج ،فىًيَّنوي م ى
ط ى
اع ى
ض لٍم ىب ى
الب ى
قىاليكا :ىما ىج َّرٍب ىنا ىعمى ٍي ىؾ ىكًذنبا"
ً
َّ
اؿ».
اء اٍل ًْي ال ز ى ى
قىتىميكهي قىتىمىيي يـ الموي مىلى ٍـ ىي يك ٍف شلى ي
اف قىٍبمى يك يـ اٍل يغمي زك ًفي الد ً
ًإيَّا يك ٍـ ىكاٍل يغمي َّك ًفي الد ً
يف.
يف ،فىًيَّنوي م ٍ
ىىمى ىؾ ىم ٍف ىك ى
قىْ ىد فىىنظىر إًلىى ال َّم ً
اء ،فىقى ىمرىىا ...
ى
ى
ى
البي ىنةي م ٍىك ىح ٌّد ًفي ظى ٍي ًر ىؾ»
ى
ىى ًؿ ً
الكتى ً
اب ،ىفٍم ىي يك ٍف م َّىك ىؿ ...
إًَّن ىؾ تى ٍق ىد يـ ىعمىى قى ٍكوـ ًم ٍف م ٍ
ً
َّ
ً َّ
ٍ ،ك ىموي
يم ٍرهي ىفٍم ىيتى ىكم ٍـ ىكٍل ىي ٍ تىظؿ ىكٍل ىي ٍق يْ ٍد ،ىكٍلييت َّـ ى
ىف ىخػ ٍػي نبل بًػ ً
ىخ ىبػ ٍػرتي يك ٍـ م َّ
ىف تي ًغيػ ىػر ىعمىػ ٍػي يك ٍـ ،مى يك ٍنػػتي ٍـ
م ىم
ىرٍىيػػتى يك ٍـ لىػ ٍػك م ٍ
ػالكادم تيًريػ يػد م ٍ
ى
،د ًق َّي...
يم ى
الرًح ًيـً ،م ٍف يم ىح َّمود ىع ٍبًد المَّ ًو ىكىر ي كلً ًو ،إًلىى ...
الر ٍح ىم ًف َّ
"بً ٍ ًـ المَّ ًو َّ
ىى ىؿ ً
ًً
الكتى ً
اب... ،
يف ،ىك ٍي ى
كف م ٍ
ؼ تى ٍ أىلي ى
الم ٍ مم ى
ىيا ىم ٍْ ىش ىر ي
ىح ز
ال،بلىةي ىعمىى ىكٍقتًيىا" ...
اؿَّ « :
مى ز
ب إًلىى المَّ ًو؟ قى ى
الْ ىم ًؿ م ى
م ى
الصحابي عبد ا﵀ بف مسعود
بً ػ ػ ٍئس مػ ػػا ًأل ً ً
ػي
ىف ىيقيػ ػ ى
ػت ىك ىك ٍيػ ػ ى
ػيت ىالي ػ ػةى ىك ٍيػ ػ ى
ػكؿ ىن ً ػ ػ ي
ىحػ ػػدى ٍـ م ٍ
ى
ى ى
ػت ،ىبػ ػ ٍػؿ ين ػ ػ ى
ً
الف...
ىكا ٍ تى ٍذك يركا القي ٍر ى
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.90
.91
.92
.93
.94
.95
.96
.97
.98
.99
.100

الحديث
ط ىعمىػػى ىىمى ىكتًػ ًػو ًفػػي
اال فى ي ػػم ى
الى ىح ى ػ ىػد إً َّال ًفػػي اثٍىنتىػ ٍػي ًف :ىريجػ هؿ التىػػاهي المَّػػوي ىمػ ن
الحؽ...،
ى

مف تجْؿ لل ندا كىك خمقؾ» .قمت :إف ذلؾ لْظيـ...
زرىعةى ًفي يك ٍـ...
ىما تى يْ زد ى
كف ال ،ى
اىمًي ً
اخ ٍذ بًما ع ًم ىؿ ًفي الج ً
ىح ف ًفي ً ً
َّة... ،
ى
اإل ٍ بلىـ لى ٍـ يي ى ى ى ى
ىم ٍف م ٍ ى ى
ؾ
ًإ َّف ز
الرقىى ،ىكالتَّ ىمائً ىـ ،ىكالتَّىكلىةى ًش ٍر ه
ً
و
َّ
ػاف لً ىب ٍْ ً ػ ًي ٍـ
ىمػػا م ٍىنػ ى
ػت بً يم ىحػػدث قى ٍك نمػػا ىحػػديثنا ىال تىٍبمي يغػػوي يعقيػػكلييي ٍـ ،إًال ىكػ ى
ًفتٍىنةن.
ىح ىبلًـ ...
ا ٍ تىيككا ،ىكىال تى ٍختىمًليكا ،فىتى ٍختىمً ى
كب يك ٍـ ،لًىيمًنًي ًم ٍن يك ٍـ ميكليك ٍاأل ٍ
ؼ يقمي ي
اج ػ يذه تى ً ً
فى ى ػ ًػح ىؾ َّ
ػر
الح ٍبػ ًػر ،ثيػ َّػـ قىػ ىمى
النبػػي  ىحتَّػػى ىبػ ىػد ٍ
،ػػديقنا لقىػ ٍػك ًؿ ى
ت ىن ىك ً ي ٍ
ر كؿ الل ... :
ً
كؽ ،ىكًقتىاليوي يك ٍلهر.
الم ٍ مًًـ في ي ه
ىب ي
اب ي
اف ...
كف ،إًَّن ىما يى ىك ىك ىما قى ى
اؿ لي ٍق ىم ي
لى ٍي ىس يى ىك ىك ىما تىظيزن ى
ىمؾ المتنطْكف قاليا ثبلثان.

الصحابية أـ المؤمنيف عائشة 
ث ًفي مىم ًرىنا ى ىذا ما لى ٍيس ًف ً
يو ،فىيي ىك ىرٌّد»
ىح ىد ى
ىم ٍف م ٍ
ٍ ى ى ى
ً ً َّ ً
ػت الَّػ ًػذيف يتَّبًْػػكف مػػا تى ىش ػ ً
فى ػًي ىذا مرٍىيػ ً
َّ
يف ى ػ َّػمى الم ػػوي
ى
ػابوى م ٍنػػوي فىأيكلىئػػؾ الػػذ ى
ى
ى ى ي ى ى
كى ٍـ»
فى ٍ
اح ىذ ير ي
ً
 ،ىح ىبوي...،
فى ىح ىب ىس ميىبك ىب ٍك ور ىن ٍل ى وي ىعمىى ر كؿ الل  ل ىي ٍ
ىى ىذا ر كؿ الل  يمتىقىن نْا
ىح َّ
 ،ىن ٍْ ىنا لىيما ي ٍلرةن ًفي ًجر و
ث ً
اب...
فى ىجيَّ ٍزىن ي
اى ىما م ى
الجيى ًاز ،ىك ى
ى
يى ى
ىف تى ٍلتًىننًي .
ت م ٍىنظيير إًلىى ىعمى ًميىا ،ىكم ىىنا ًفي َّ
ىخ ي
ال،بلى ًة فىأ ى
يك ٍن ي
اؼ م ٍ
ً
ً
ىعم ً
ىيا مىيزيىا َّ
كف ..
اؿ ىما تيطيقي ى
الن ي
اس ىعمى ٍي يك ٍـ م ىف ٍاأل ٍ ى
مف حك ً ب يكـ اٍل ًقي ً
ب...
امة ،يعذ ى
ى ٍ ي ى ىٍ ى ى ى
ى زمكا المَّوى ىك يكميكا.
ً ً
ً
طلييا ً
الجن زي ،فىىيقيزرىىا ًفي مي يذ ًف ...
تٍم ىؾ ال ىكم ىمةي م ىف ى
الحؽ ،ىي ٍخ ى ى
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الحديث

يت ،ك ىكاف مى ىش َّد ما لىًق ي ً
ً
ً
لىقى ٍد لىًق ي ً
الْقىىب ًػة،
يت م ٍف قى ٍك ًمؾ ىما لىق ي ى ى
يت م ٍػنيي ٍـ ىي ٍػكىـ ى
ى
....
ً ً ً
ً
اءكا... ،
اءكا ىكىي ٍم ىن يْكا ىم ٍف ىش ي
فى ىْ ىؿ ىذل ىؾ قى ٍك يمؾ ،ليي ٍدخميكا ىم ٍف ىش ي
الصحابي جابر بف عبد ا﵀ 
يا ر كؿ الل  ،ى ٍؿ لى ىؾ ًفي ًح ،وف ح ً
 ،و
يف ىك ىم ٍن ىْ وة؟"...
ى
ٍ ى
ى
ال يمكتف محدكـ إال كىك يح ف بالل الظف» .
ت ًم ٍف ي ٍح وت
إًَّنوي لى ٍف ىي ٍد يخ ىؿ اٍل ىجَّنةى لى ٍح هـ ىن ىب ى
ً
ًً
ً
يف ًغ َّرةن،
قىاتى ىؿ ىر ي ك يؿ الل يم ىح ًار ى
،لىةى بًىن ٍخ وؿ ،فى ىمر ٍىكا م ىف اٍل يم ٍ مم ى
ب ىخ ى
اىمًي ً
مى ىال يك زؿ ىشي وء ًمف مىم ًر اٍلج ً
ت قى ىد ىم َّي ىم ٍك ي كعه .»...
َّة تى ٍح ى
ى
ٍ ٍ ٍ
كىا فىًيَّنيىا يم ٍنتًىنةه.
ىد يع ى
كف ًفييا ىيا ٍاب ىف اٍل ىخطَّ ً
اب ،ىكالًَّذم ىن ٍل ً ي ...
ىمتىيىك يك ى ى
مي
الصحابي أبو سعيد الخدري 
م ًم هف يج ً
اى يد ًفي بً ً
يؿ المَّ ًو بًىن ٍل ً ًو ىك ىمالً ًو
يٍ ي ى
ى
إً ىذا يبكيً ىع لً ىخمًيلىتىٍي ًف ،فىا ٍقتيميكا ٍاآل ىخ ىر ًم ٍنيي ىما»
ط ىر فى ًرىح ،ى مكًا ىذا لىًق ىي اللى فى ًرىح
إً َّف لًمَّ،ائًًـ فى ٍر ىحتىٍي ًف :إً ىذا مى ٍف ى
ً ً
اع ،ىحتَّى لى ٍك ...
اعا بًًذ ىر و
اف قىٍبمى يك ٍـ ،ش ٍب نار ش ٍب نار ىكًذ ىر ن
لىتىتٍىب يْ َّف ى ىن ىف ىم ٍف ىك ى
ت ًمف ىن ًاقً ،
ات ىع ٍق وؿ ىكًد و
يف
ىما ىمرٍىي ي ٍ
ى
ت؟ ...
يء ينكهح ىكم َّ
يمتيوي ،فىىيقيك يؿ المَّوي تى ىْالىى ،ىى ٍؿ ىبمَّ ٍغ ى
ىي ًج ي
إًيَّا يكـ كالجميكس عمىى الطزرقى ً
ات» ،فىقىاليكا :ىما لىىنا يب ٌّد...
ٍ ى ي ى ى
ي

الصحابية أسماء بنت أبي بكر 
يو ًف ً
الش ٍي ىخ ًفي ب ٍيتً ًو حتَّى مى يككف م ىىنا التً ً
ت َّ
يو "
ىى َّبل تىىرٍك ى
ى ى
ى
مـ ممة
ً
َّ
الحؽ"...
إً َّف الموى الى ىي ٍ تى ٍحيًي م ىف ى
الصحابي أبو بكر الصديؽ 
مً
ىف ميقىاتًػ ىػؿ َّ
ػاس ىحتَّػػى ىيقيكليػكا :الى إًلىػػوى إً َّال المَّػػوي ،فى ىمػ ٍػف قىالىيىػػا فىقىػ ٍػد
يمػ ٍػر ي
ت مٍ
النػ ى
 ،ىـ ًمني ىمالىوي ىكىن ٍل ى وي إً َّال بً ىحق ًو....
ىع ى
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الصحابي أبو بكرة 
اف ًمف الي ً
إً َّف َّ
ات المَّ ًو... ،
الش ٍم ىس ىكالقى ىم ىر ىاليتى ً ٍ ى
اى يد ًم ٍن يكـ ى ً
الش ً
مىالى لًييىبم ًغ َّ
ب.
الغائ ى
ي

الصحابي أبو برزة 
ًً
ط ًري ً
يف.
اع ًزًؿ ٍاألى ىذل ،ىع ٍف ى
ٍ
ؽ اٍل يم ٍ مم ى
الصحابي أبو بردة 
ؽ ع ىش ًرة مى ك و
ً
اط إً َّال ًفي ىح ٍّد ًم ٍف يح يد ً
كد المَّ ًو..
الى تى ٍجم يدكا فى ٍك ى ى ى ٍ ى
الصحابي أبو الدرداء 
الشيء يْ ًمي كي ً
 ،زـ
يحزب ىؾ َّ ٍ ى ي ٍ ى ي
الصحابي أبو أمامة 
ًَّ ً
عمػػف مىحػ َّ ًَّ ً
ػع لًمَّػ ًػو فىقىػ ًػد ا ٍ ػػتى ٍك ىم ىؿ
ػض لًمَّػ ًػو ،ىكم ٍ
ػب لمػػو ،ىكم ٍىب ىغػ ى
ىٍ ى
ىعطىػػى لمػػو ،ىك ىم ىنػ ى
ً
اف
يم ى
ٍاإل ى
ً
ً
ً
ػاؿ " :ىكىال َّ
ػاس
اء ىؾ .قى ى
ػؾ؟ " قى ى
مىتي ًحبزوي ًأليم ى
الن ي
ػاؿ :ىال .ىكالل ىج ىْمىنػي اللي ف ىػد ى
يميىاتً ًي ٍـ ...
زكنوي ًأل َّ
يي ًحب ى

81
70
123
130
85
60
127

الصحابي أبو موسى األشعري 

.127

اٍل يم ٍ ًم يف لًٍم يم ٍ ًم ًف ىكاٍليب ٍن ىي ً
اف ىي يش زد ىب ٍْ ي وي ىب ٍْ ن ا
إف الل تبارؾ كتْالى :خمؽ الدـ مف قب ة ...

149

.129

ىي ىار ىكالى تي ىْ ىار ..

153

.128

.130
.131

الصحابي أبو مالؾ األشعري 
ً
كن َّف ًمف م َّ ً
ًز
ؼ
الم ىْ ًاز ى
الح ًر ىير ،ىك ى
لىىي يك ى ٍ
كف الح ىر ىك ى
يمتي مى ٍق ىك هاـ ،ىي ٍ تىحم ى
الخ ٍم ىر ىك ى
اىمًي ً
يمتًي ًمف مىم ًر اٍلج ً
َّة...
م ٍىرىبعه ًفي م َّ
ى
ٍ ٍ

87

52
83

الصحابي أبو واقد الميثي 

.132
.133

اللي مى ٍك ىب ير ،ىى ىذا ىك ىما قى َّ
يؿ لً يمك ى ى...
الت ىبينك إً ٍ ىرائً ى
الصحابي أبو ذر الغفاري 
الْم ًؿ مى ٍف ى يؿ؟ قى ى ً
اد ...
مى ز
اف بًالمَّ ًو ،ىك ًجيى ه
يم ه
اؿ« :إ ى
م ىى
الصحابي أبو نضرة 

194

162
42
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ـ
.134
.135
.136

الحديث
اح هد ،مكًا َّف مىبا يكـ ك ً
الناس ،م ىىال إً َّف رَّب يكـ ك ً
اح هد... ،
ى
عيا مىيزيىا َّ ي
ى ى ٍ ى
ى ٍ ى
الصحابي بريدة بف حصيف 
ظ ىرةى َّ
ىيا ىعًم زي ىال تيتٍبً ًع َّ
الن ٍ
الن ٍ
ت لى ىؾ ٍاآل ًخ ىرةي
ظ ىرةى ،فىًي َّف لى ىؾ ٍاأليكلىى ىكلى ٍي ى ٍ
ػت تى ٍكىبػةن
ىم ٍي نبل ىيا ىخالً يد ٍب ىف اٍل ىكلً ًيد ىال تى ي ػبَّيىا فى ىكالَّ ًػذم ىن ٍل ً ػي بًىي ًػد ًه لىقى ٍػد تى ىاب ٍ
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86
98
156

...

الصحابي البراء بف عازب 

.137

مىالى تي ًج ييبكا لىوي» ،قىاليكا :ىيا ر كؿ الل  ،ىما ىنقيك يؿ؟ ...
الصحابي ثوباف مولى رسوؿ ا﵀ 
ي ً
 ،ىْتًيىا"...
كش ي
ؾ ٍاأل ىيم يـ م ٍ
اعى ىعمى ٍي يك ٍـ ىك ىما تى ىد ى
ىف تى ىد ى
ي
اعى ٍاألى ىكمىةي إًلىى قى ٍ
ً
ىال تىىاز يؿ طىائًلىةه ًمف م َّ ً
يف ىعمىى اٍل ىحؽ... ،
ٍ
يمتي ظىاى ًر ى

.140

ً
اليًد ال ز ٍلمىى ،ىك ٍاب ىدٍم بً ىم ٍف تى يْك يؿ... ،
الٍْم ىيا ىخ ٍيهر م ىف ى
ى
الي يد ي
الصحابي حذيفة بف اليماف 
ً
ً
يء الظَّ َّف بً ىْ ىمًم ًو... ،
اف ىريج هؿ م َّم ٍف ىك ى
ىك ى
اف قىٍبمى يك ٍـ يي ي
الصحابي خولة األنصارية 
كف ًفي م ً
اؿ المَّ ًو بً ىغ ٍي ًر ىح ٍّ
ؽ ،ىفمىيي يـ َّ
الن يار ...
إً َّف ًر ىج ن
اال ىيتى ىخ َّك ي ى
ى
الصحابي جدامة بنت وىب 

.143

ىف م ٍىنيىى ىع ًف اٍل ًغيمى ًة... ،
لىقى ٍد ىى ىم ٍم ي
ت مٍ
الصحابي جرير بف عبد ا﵀ 

.144

ال،بلى ًة ،مكًايتى ً
اء َّ
الزىك ًاة... ،
ت ر كؿ الل  ىعمىى إًقى ًاـ َّ
ىب ىاي ٍْ ي
ى
الصحابي عبد ا﵀ بف ىشاـ 

.145

اؿ َّ
ىح ز
اآلف ىيا يع ىم ير»
ب ًإلى َّي ًم ٍف ىن ٍل ً ي ،فىقى ى
ىكالمَّ ًو ،ىألىٍن ى
ت مى
النبي  « :ى
الصحابي عبد ا﵀ بف عامر البحصي 
يمتً ػػي ى ً
يف ىعمى ػػى اٍل ىح ػػؽ ،ىال ىي ي ػ زػريى ٍـ ىمػ ػ ٍػف
ىال تى ػ ىا
طائًلىػ ػةه ًم ػ ٍػف م َّ
ػز يؿ ى
ظ ػػاى ًر ى
ىخ ىذلىيي ٍـ...

.138
.139
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151 ،142

الصحابي حكيـ بف حزاـ 

.141
.142

.146
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45
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42
160 ،76

46
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الحديث

ـ
.147
.148
.149
.150

.151
.152
.153
.154
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رقـ الصفحة

الصحابي عبد ا﵀ بف عمرو بف العاص 
ٍ ،ـ ىكمى ٍف ًط ٍر ،ىكقي ٍـ ىكىن ٍـ ،فىًي َّف لً ىج ى ًد ىؾ ىعمى ٍي ىؾ ىحقا..
ي
تىْافزكا اٍلح يد ى ً
يما ىب ٍي ىن يك ٍـ ،فى ىما ىبمى ىغنًي ...
ي
ى
كد ف ى

الصحابي عائذ بف عمرو بف العاص 
ىغ ى ٍبتىيي ٍـ...
تمٍ
ىيا م ىىبا ىب ٍك ور لى ىْمَّ ىؾ م ٍ
ىغ ى ٍبتىيي ٍـ ،لىئً ٍف يك ٍن ى
الصحابي عبد الرحمف بف عوؼ 
ؼ اٍلمطىَّيبًيف ،فىما م ً
ت يغبلما مع عم ً ً
يح ز
ب م َّ
ىف لًػي يح ٍم ىػر
ىش ًي ٍد ي
ى ى
كمتي حٍم ى ي
ن ى ى يي ى
َّ
الن ىًْـ..

الصحابي عمي بف أبي طالب 
الكل يم ٍحًدثنا »
 ...ىكلى ىْ ىف اللي ىم ٍف ى
الصحابي عرباض بف سارية 
َّ
َّ ً
ً
اع ًة "..
َّم ًع ىكالط ى
ميك،ي يك ٍـ بًتى ٍق ىكل المو ىكال ٍ
الصحابي عمراف يف حصيف 
الدج ً
« ىم ٍف ى ًم ىع بً َّ
الريج ىؿ ...
َّاؿ ىفٍم ىي ٍنأى ىع ٍنوي ،فى ىكالمَّ ًو إً َّف َّ
الصحابي المغيرة بف شعبة 
اع ًة الم ً
ً
ً
اؿ... ،
يؿ ىكقى ى
اف ىي ٍنيىى ىع ٍف ًق ى
ىك ى
اؿ ،ىك ىكثٍىرة ال ز ىاؿ ،ى مكًا ى ى ى
الصحابي معاذ بف جبؿ 
زؾ ،ىك يح َّ
َّؾ ىك يح َّ
ب إًلىى يحب ىؾ...،
ب ىم ٍف يي ًحب ى
ىكمى ٍ أىلي ىؾ يحب ى
ب ىع ىم وؿ ييقىر ي

109
132
129
61

88
26
105
102
46

الصحابي معاوية بف الحكـ 
.156

ىعتً ٍقيىا ،فىًيَّنيىا يم ٍ ًم ىنةه».
مٍ

.157

يؾ ج ً
ً
ً
اىمًَّيةه
ام يره ف ى ى
ىيا م ىىبا ىذٍّر م ى
ىعي ٍَّرتىوي بًأيمو؟ إًَّن ىؾ ٍ
الصحابي المغيرة بف شعبة 
ات ،ككم ىٍد الب ىن ً
يمي ً
ات..،
إً َّف المَّوى ىح َّرىـ ىعمى ٍي يك ٍـ :يعقي ى
ىى ى
كؽ األ َّ ى
الصحابي المقداـ بف معد 

49

الصحابي المعرور بف سويد 

.158
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ـ
.159
.160
.161
.162
.163
.164
.165
.166
.167
.168

.169
.170
.171

الحديث
ز
ً
ىف ىي ٍأ يك ىؿ ًم ٍف ىع ىم ًؿ ىيًد ًه.. ،
ىح هد ى
اما قىط ،ىخ ٍي نار م ٍف م ٍ
ىما مى ىك ىؿ م ى
ط ىْ ن
الصحابي النعماف بف بشير 
ً
مثى يؿ اٍلم ًمنً ً
اح ًم ًي ٍـ... ،
يف في تى ىكادى ٍـ ،ىكتىىر ي
يٍ ى
ى
الصحابي سعد بف أبي وقاص 
ً
إًَّن ىؾ مىف تى ىذر كرثىتى ىؾ م ٍ ً
ىف تى ىذ ىريى ٍـ ىعالىةن ...
اء ،ىخ ٍيهر م ٍف م ٍ
ىغن ىي ى
ٍ ى ىى
الصحابي سفياف بف عبد ا﵀ الثقفي 
اؿ " :يق ٍؿ :الم ٍنت بً ً
الل ،فىا ٍ تىًق ٍـ "
قى ى
ى ي
الصحابي صفية أـ المؤمنيف
و
 ،ىبلةه
ىم ٍف مىتىى ىع َّارفنا فى ى أىلىوي ىع ٍف ىش ٍيء ،لى ٍـ تي ٍقىب ٍؿ لىوي ى
الصحابي صييب بف سناف
اؾ
ىع ىجنبا ًأل ٍىم ًر اٍل يم ٍ ًم ًف ،إً َّف م ٍىم ىرهي يكمَّوي ىخ ٍيهر ،ىكلى ٍي ىس ىذ ى
الصحابي زينب بنت رسوؿ ا﵀ 
تزكي نل يا..

رقـ الصفحة
56
87
111 ،76
23
90
136
123

الصحابي زينب بنت أبي سممة
ىى ًؿ اٍلبًر ًم ٍن يك ٍـ
ىعمى يـ بًأ ٍ
ىال تيىززككا م ٍىنلي ى يك ٍـ ،اللي م ٍ
الصحابي زيد بف األرقـ 
ً ً
ت ىخ ٍي ير ...
اىا ،ىكىزكيىا م ٍىن ى
الميي َّـ الت ىن ٍل ي تى ٍق ىك ى
ػؾ ًمػ ػ ىػف اٍل ىْ ٍج ػ ًػز ،ىكاٍل ىك ى ػ ػ ًػؿ ،ىكاٍل يج ػ ٍػب ًف ،ىكاٍليب ٍخػ ػ ًػؿ ،ىكاٍليىػ ػ ىػرًـ،
ىعػ ػػكيذ بً ػ ى
إًن ػػي م ي
ً ً
ك ىع ىذ ً
اىا... ،
اب ،اٍلقى ٍب ًر الميي َّـ الت ىن ٍل ي تى ٍق ىك ى
ى
الصحابي زيد بف ثابت
َّ ً
ً
كد ىعمىى ًكتىابًي» فىتى ىْمَّ ٍمتيوي...
الم يف ىييي ى
إني ىكالمو ىما ى
الصحابي زيد بف خالد 
م ٍف ىجيَّىز ىغ ًازنيا ًفي بً ً
ؼ ىغ ًازنيا
يؿ المَّ ًو فىقى ٍد ىغ ىزا ،ىك ىم ٍف ىخمى ى
ى
ى
الصحابي قيس بف أبي حازـ 
"منا برمء مف كؿ م مـ يقيـ بيف مظير المشركيف
الصحابي قتيمة بنت صييفي
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125
163 ،12
163

164
67
90
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ـ
.172
.173

الحديث

بحاف ً
كف إً ىذا ىحمى ٍلتي ٍـ ىكاٍل ىك ٍْ ىب ًة... ،
الل ،ىك ىما ىذا ىؾ؟ " ،قى ى
اؿ :تىقيكلي ى
يٍ ى ى
الصحابي ابف أبي أوفى 
ا ىً
يْةي ًفي َّ
الن ًار..،
لخد ى

198

رقـ الصفحة
154
90 ،69
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ثالثاًِ :فيرست األعالـ.
اسـ الراوي

الرقـ

الصفحة

-1

لبيد بف ربيْة الْامرم

1

-2

عمي بف ميماف الشامي

22

-3

يحيى بف يحيى بف قيس بف حارثة الغ اني

22

-4
-5
-6
-7
-8

اؽ بف كنانة بف المدني
بد َّ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف إً ٍ ىح ى
ٍع ي
يكنس بف يزيد
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ثىابً وت بف ثكباف الدمشقي
ىع ٍب يد َّ
عبد الرحمف بف عمرك األكزاعي

23
23
25
26

-10

مجالد بف ْيد بف عمير بف ب طاـ.
َّ
الر ٍح ىمف
يْةى ٍبف عقبة ميىبك ىع ٍبد َّ
ىع ٍبد المو ٍبف لى ًي ى
ليث بف ْد

41

-11

محزر بف عبد الل

45

-12

ممي
ال،حابي مْاكية بف الحكـ ال ٌ
الم ٍْ ير ً
كر ٍب ًف ي ىكٍيود
ال،حابي ى
ال،حابي كْب بف عجرة

47
51

-15

خالد بف يزيد بف عبد الرحمف بف مبي مالؾ.

53

-16

،الح بف ر تـ الياشمي ،مكالىـ ،الدمشقي.

55

-17

مبي م ماء الرحبي

55

-18

ْداف بف ن،ر

65

-9

-13
-14

-19
-19
-20

عبد الل بف الزبير الحميدم

م اٍل ىم ىدنً زي
يمك ى ى ٍب ًف مىبًي ىعٍمقى ىمةى اٍللى ٍرًك ز
مبًي ىب ٍك ًر ٍب ًف مىبًي ىم ٍرىي ىـ الغ اني الشامي

32
41

47

65
69
71

-21

عباد بف الكليد بف خالد الغبرم

-22

ح ف بف عبد الل بف شاكر

74

-23

بكر بف عمرك المْافرم الم،رم

75
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الرقـ

اسـ الراوي

-24

طً
ن،ر ٍبف ع ً
ي
ا،وـ ٍاأل ٍىن ى
اك ز
ٍي ي ى
ز اررة بف مبي األكفى

-26

بشير ٍبف عقبة بف ثْمبة
يْقكب بف عمرك عبد الل
َّدك ً ٌي
الم ًغ ىيرةي ٍب يف مىبًي قيَّرةى ال ي
ي
مبك بم يحيى بف ميـ

-25
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33

الصفحة
75
76
82
83
83

ال،حابي بريدة ٍبف الح،يب ٍبف ىع ٍبد المَّ ًو األ ممي
عمر بف ربيْة اإليادم
اؽ بف ي ار
يم ىح َّمًد ٍب ًف إً ٍ ىح ى
مح َّم يد بف م مًًـ ب ًف عبيًد ً
الل ٍب ًف ًشي و
اب
ي ى ٍ ي ي ٍ ٍ ي ىٍ
ى

84
91
91
93
93

-34

مك ى بف كرداف القرشي الْامرم مكالىـ مبك عمر

97

-35

مبك قبلبة الب،رم عبد الل ابف زيد

97

الب،رم

عي ي يزيد األزرؽ مبك مْاذ المركزم َّ
النحكم
ال،حابي ًع ىي ً
اض ٍب ًف ًح ىم وار بف ناجية
ال،حابي ،ييب بف ناف الركمي

129

-39

المْتز يم ىح َّمد ٍبف جْلر المتككؿ.

136

-40

عبد الرحمف ابف عبد الل الم ْكدم

146

-41

مْبد بف خالد

146

-36
-37
-38

125
128

-42

ْيد بف عبد الل بف جري

143

-43

ال،حابية قتيمة بنت ،يلي

146

-44

الر ٍح ىمف بف مىبي الزناد
ىع ٍبد َّ
عمر ابف مبي ممة

156

-45

159
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رابعاً :قائمة المصادر والمراجع.
القرآف الكريـ
 .1إحيػػػاء عمػػػوـ الػػػديف ألبػ ػي حام ػػد محم ػػد ب ػػف محم ػػد الغ ازل ػػي الطك ػػي (ت505 :ىػ ػػ) ،دار
المْرفة – بيركت.
 .2أخبار لحفظ القرآف الكريـ ألبي القا ـ عمي بف الح ف بف ىبػة الل المْػركؼ بػابف ع ػاكر
(ت571 :ى ػػ) ،تحقيػػؽ :خيػػر الل الش ػريؼ ،دار الل ارئػػد لمطباعػػة ك َّ
النشػػر كالتَّكزيػػع – دمشػػؽ،

الطبْة :األكلى.1996 ،
 .3إخراج األمة المسممة وعوامؿ صػحتيا ومرشػيا ،ماجػد عر ػاف الكيبلنػي ،الطبْػة :األكلػى،
1412ىػ 1992 -ـ.
 .4اقتبػػاس النظػػاـ العسػػكري فػػي عيػػد النبػػي صػػؿ ا﵀ عميػػو وسػػمـ ،لمػكاء الػػركف محمػػد شػػيث
خطػاب،المكاء الػركف محمػد جمػاؿ الػديف عمػػي محلػكظ الشػيخ،عبد المطيػؼ ازيػد،مطابع قطػػر

الكطنية،الدكحة

 .5أسػػاس البالغػػة ،لمزمخشػػرم ،مبػػك القا ػػـ محمػػكد بػػف عمػػرك (ت538 :ى ػػ) ،تحقيػػؽ :محمػػد
با ػػؿ عي ػػكف ال ػػكد ،دار الكت ػػب الْممي ػػة ،بي ػػركت ،لبن ػػاف ،الطَّبْ ػػة :األكل ػػى 1419 ،ى ػ ػ -
1998ـ.
صػحابة ،البػف األثيػر ،مبػك الح ػف عمػي بػف مبػي الكػرـ محمػد (ت:
 .6أسد الغابة في معرفػة ال ا
630ى ػػ) ،المحقػػؽ :عمػػي محمػػد مْػػكض ،عػػادؿ محمػػد عبػػد المكجػػكد ،دار الكتػػب الْمميػػة،
الطَّبْة األكلى1415 ،ىػ  1994 -ـ.

 .7اعػػتالؿ القمػػوب لمخرائطػػي ،ألبػي بكػػر محمػػد بػػف جْلػػر بػػف شػػاكر الخرائطػػي ال ػػامرم (ت:
327ى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :حمػ ػػدم الػ ػػدمرداش ،ن ػ ػزار م،ػ ػػطلى البػ ػػاز ،مكػ ػػة المكرمػ ػػة  -الريػ ػػاض،

الطبْة :الثانية1421 ،ىػ2000ـ.

 .8إعػػالـ المػػوقعيف عػػف رب العػػالميف ،محمػػد بػػف مبػػي بكػػر ابػػف قػػيـ الجكزيػػة (ت751 :ى ػػ)،
تحقيؽ :محمد عبد ال بلـ إبراىيـ ،دار الكتب الْممية – ييركت ،الطبْة :األكلى1411 ،ىػ
1991 -ـ.
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 .9اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ ،البف تيمية ،تقي الديف محمد بف تيميػة
الح ارن ػػي الدمش ػػقي (ت728 :ىػ ػػ) ،تحقي ػػؽ :نا ،ػػر عب ػػد الكػ ػريـ الْق ػػؿ ،دار ع ػػالـ الكت ػػب،
بيركت ،لبناف ،الطبْة :ال ابْة1419 ،ىػ 1999 -ـ.
الْ ٍك ىبرم المْركؼ بابف ىبطَّة الْكبرم (ت387 :ىػػ)،
 .10اإلبانة الكبرى ،البف بطة مبك عبد الل ي
دار الراية لمنشر كالتَّكزيع ،الرياض.
 .11االجتياد في الشريعة اإلسالمية ،لمقر اكم

 .12اآلداب لمبييقي ،ألبي بكر البييقي (المتكفى458 :ىػ) ،اعتنى بو كعمؽ عميو :مبك عبػد الل
ال ػػْيد المنػػدكه  -م
1988ـ.

ػػة الكتػػب الثقافيػػة ،بيػػركت – لبنػػاف ،الطبْػػة :األكلػػى 1408 ،ى ػ -

 .13األدب المفرد ،لمبخارم ،مبك عبد الل محمد بف إ ماعيؿ (ت256 :ىػ) ،تحقيػؽ :محمػد فػ اد
عبد الباقي ،دار البشائر اإل بلمية – بيركت ،الطَّبْة :الثَّالثة1409 ،ق – 1989ـ.
 .14االسػػتيعاب فػػي معرفػػة األصػػحاب ،البػػف عبػػد البػػر القرطبػػي ،مبػػك عمػػر يك ػػؼ بػػف عبػػد الل
(ت463 :ىػ) ،تحقيؽ :عمي محمد البجػاكم ،دار الجيػؿ ،بيػركت ،الطَّبْػة :األكلػى1412 ،
ىػ  1992 -ـ.

 .15اإلسالـ والشباب ،لمحمد الزحيمي ،دمشؽ ،دار القمـ1414 ،ىػ.
 .16اإلصػػابة فػػي تمييػػز الصػػحابة ،البػػف حجػػر ،محمػػد بػػف عمػػي (ت852 :ىػػ) ،تحقيػػؽ :عػػادؿ
محمػػد عبػػد المكجػػكد كعمػػى محمػػد مْػػكض ،دار الكتػػب الْمميػػة ،بيػػركت ،الطَّبْػػة :األكلػػى،
1415ىػ.
 .17االعتداؿ في أدب الحوار ،شييد كريـ فميح ،بحث عممي نشرتو مجمة ديالي –جامْة ديالي،
كمية الْمكـ اإل بلمية ،الْدد .57
 .18االعتصاـ،إلبراىيـ بف مك ى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي (ت790 :ىػػ)،
تحقيػػؽ :ػػميـ بػػف عيػػد اليػػبلؿ ،دار ابػػف علػػاف ،ال ػػْكدية ،الطبْػػة :األكلػػى1412 ،ىػ ػ -

1992ـ.

 .19االعتقػػاد واليدايػػة إلػػى سػػبيؿ الرشػػاد عمػػى مػػذىب السػػمؼ وأصػػحاب الحػػديث ،ألبػػك بكػػر
الخ ٍ ىرٍك ًجردم الخ ار اني( ،ت458 :ىػ) ،تحقيػؽ ،محمػد ع،ػاـ الكاتػب ،دار
البييقي ،محمد ي
اآلفاؽ الجديدة – بيركت ،الطبْة :األكلى.1401 ،
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 .20األعػػػالـ ،لمزركم ػػي ،خي ػػر ال ػػديف ب ػػف محم ػػكد (ت1396 :ىػ ػػ) ،دار الْم ػػـ لممبلي ػػيف ،الطَّبْ ػػة
الخام ة عشر  -ميار  /مايك 2002ـ.
 .21األمثػػاؿ فػػي الحػػديث ال انبػػوي،ألب ػي محمػػد عبػػد الل بػػف محمػػد حيػػاف االمْػػركؼ بػػأبًي الشػػيخ
األ،بياني (ت369 :ىػ) ،تحقيػؽ :عبػد الْمػي عبػد الحميػد حامػد ،الػدار ال ػملية  -بكمبػام
– اليند ،الطبْة :الثانية1408 ،ق 1987 -ـ.

 .22األنسػػاب ،لم ػػمْاني ،عبػػد الكػريـ التَّميمػػي ال ػػمْاني المػػركزم( ،ت562 :ىػػ) تحقيػػؽ :عبػػد
الػػرحمف بػػف يحيػػى المْممػػي اليمػػاني كغي ػره ،مجمػػس دائ ػرة المْػػارؼ الْثمانيػػة ،حيػػدر البػػاد،

الطبْة :األكلى 1382 ،ىػ 1962 -ـ.

 .23األوليػػػاء وطبقػػػات األصػػػفياء ،ألبػػي نْ ػػيـ األ،ػػبياني ،محم ػػد بػػف عب ػػد الل بػػف محم ػػد (ت:
430ىػ) ،ال ْادة ،م،ر1394 ،ىػ 1974 -ـ.
 .24الػػػبخالء ،لْمػػرك بػػف بحػػر الشػػيير بالجػػاحظ (ت255 :ى ػػ) ،دار كمكتبػػة اليػػبلؿ ،بيػػركت،
الطبْة :الثانية 1419 ،ىػ.

 .25التاػػاريخ الكبيػػر ،لمبخػػارم ،مبػػك عبػػد الل محمػػد بػػف إ ػػماعيؿ (ت256 :ى ػػ) ،الطَّبْػػة :دائ ػرة
المْارؼ الْثمانية ،حيدر الباد – الدكف.
م (ت:
محمػػد بػػف حػػاتـ ال ػ زدكر ٌ
 .26التاػػاريخ ،ليحيػػى بػػف مْػػيف (ت233 :ى ػػ) ،ركايػػة الْبػػاس بػػف ٌ
َّ
ػبلمي،
271ىػػ) ،تحقيػؽ :محمػػد ٌ
محمػد نػكر ػػيؼ ،مركػز البحػث الْممػػي مكاحيػاء التػراث اإل ػ ٌ
مكة المكرمة1399 ،ىػ 1979 -ـ.

 .27التاعريفات ،لمجرجاني ،عمي بف محمد بف عمي (ت816 :ىػ) ،بطو ك،ححو جماعة مف
الْممػػاء بيشػراؼ َّ
الناشػػر ،دار الكتػػب الْمميػػة بيػػركت – لبنػػاف ،الطَّبْػػة األكلػػى1403 ،ىػ ػ -
1983ـ.
 .28الثقػػػات ،البػػف حبػػاف ،محمػػد بػػف حبػػاف بػػف محمػػد (ت354 :ى ػػ) ،دائ ػرة المْػػارؼ الْثمانيػػة
بحيدر الباد الدكف اليند ،الطَّبْة األكلى 1393 ،ى 1973 -ـ.
 .29الثقافة اإلسالمية ،مفيوميا ،مصادرىا ،خصائصػيا ،مجاالتيػا ،لمػدكتكر عزمػي طػو ال ػيد
كالخركف.
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 .30الجامع المسند الصػحي المختصػر مػف أمػور رسػوؿ ا﵀  وسػننو وأيامػو ،المسػمى بػػ:
"صػػػحي البخػػػاري" ،لمبخ ػػارم ،محم ػػد ب ػػف إ ػػماعيؿ ،دار ط ػػكؽ َّ
النج ػػاة ،الطَّبْ ػػة :األكل ػػى،
1422ىػ.
 .31الجامع ألحكاـ القرآف المسمى بػ" :تفسير القرطبي" ،لمقرطبي ،مبك عبد الل محمد بف محمد
(ت671 :ىػ ػػ) ،تحقي ػػؽ :محم ػػد البردكن ػػي مكابػ ػراىيـ مطل ػػيش ،دار الكت ػػب الم،ػ ػرية ،الق ػػاىرة،
الطَّبْة :الثَّانية1384 ،ىػ  1964 -ـ.
 .32الجػػػػامع ،لمْمػ ػػر بػ ػػف مبػ ػػي عمػ ػػرك ارشػ ػػد األزدم (ت153 :ى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػؽ :حبيػ ػػب الػ ػػرحمف
األعظمػػي المجمػػس الْممػػي بباك ػػتاف ،كتكزيػػع المكتػػب اإل ػػبلمي ببيػػركت ،الطبْػػة :الثانيػػة،

 1403ىػ 1983 -ـ.

 .33الجرح والتاعديؿ ،البف مبي حاتـ ،مبك محمد عبػد الػرحمف بػف محمػد (ت327 :ىػػ)َّ ،
الناشػر:
طبْ ػػة مجم ػػس دائػ ػرة المْ ػػارؼ الْثماني ػػة  -بحي ػػدر الب ػػاد ال ػػدكف ،الين ػػد ،دار إحي ػػاء التَّػ ػراث
الْربي ،بيركت ،الطَّبْة :األكلى 1271 ،ىػ  1952ـ.

 .34الحصػانة الفكريػة فػي الحػػديث ال انبػوي ،لمحمػد الشػريليف ،بحػث عممػي فػي المجمػة األردنيػػة
في الد ار ات اإل بلمية ،المجمد الخامس ،الْدد 1430 ،1ىػ.
 .35الدرر المنتثرة في األحاديث المشتيرة ،لْبػد الػرحمف جػبلؿ الػديف ال ػيكطي (ت911 :ىػػ)،
تحقيؽ :محمد بف لطلي ال،باغ ،عمادة ش كف المكتبات  -جامْة الممؾ ْكد ،الرياض.

 .36الذريعة إلى مكارـ الشريعة ،ألبي القا ـ الح يف بف محمػد المْػركؼ بال ارغػب األ،ػليانى
(ت502 :ى ػػ) ،تحقي ػػؽ :مب ػػك اليزي ػػد مب ػػك زيػػد الْجم ػػي ،دار ال ػػبلـ – الق ػػاىرة1428 ،ى ػ ػ -
2007ـ.

الخ َّبلؿ (ت311 :ىػ) ،تحقيؽ :عطيػة
 .37السنة ،ألبي بكر محمد بف محمد بف ىاركف بف يزيد ى
الزىراني ،دار الراية – الرياض ،الطبْة :األكلى1410 ،ىػ 1989 -ـ.

ػيباني البغػػدادم (ت:
 .38السػػنة ،ألبػي عبػػد الػػرحمف عبػػد الل بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ الشػ ٌ
290ى ػػ) ،تحقيػػؽ :محمػػد بػػف ػػْيد بػػف ػػالـ القحطػػاني ،دار ابػػف القػػيـ – الػػدماـ ،الطبْػػة:
األكلى1406 ،ىػ 1986 -ـ.

 .39السنف الكبرى ،لمبييقي ،محمد بف الح يف (ت458 :ىػػ) ،تحقيػؽ :محمػد عبػد القػادر عطػا،
دار الكتب الْممية ،بيركت – لبناف ،الطبْة :الثَّالثة1424 ،ىػ 2003 -ـ.
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 .40السياسة ال ا
شرعية ،ألبي الْبػاس محمػد بػف تيميػة الح ارنػي الحنبمػي الدمشػقي (ت728 :ىػػ)،
ك ازرة الشػػئكف اإل ػػبلمية كاألكقػػاؼ كالػػدعكة كاإلرشػػاد  -المممكػػة الْربيػػة ال ػػْكدية ،الطبْػػة:
األكلى1418 ،ىػ.
 .41الصػػمت وآداب المسػػاف ،ألبػي بكػػر عبػػد الل بػػف محمػػد األمػػكم القرشػػي المْػػركؼ بػػابف مبػػي
الدنيا ( ت281 :ىػ) ،تحقيؽ :مبك إ حاؽ الحكيني ،دار الكتاب الْربي – بيركت ،الطبْػة:
األكلى1410 ،ق.
محمد بف إ ػماعيؿ (ت256 :ىػػ) ،تحقيػؽ :مبػك عبػد الل محمػد
 .42الضعفاء ال ا
صغير ،لمبخار ٌ
مٌ ،
بف إبراىيـ بف مبي الْينيف ،مكتبة ابف عباس ،الطَّبْة :األكلى1426 ،ق 2005 -ـ.
 .43الضػػػعفاء والمتروكػػػوف ،لمػػدارقطني ،مبػػك الح ػػف عمػػي بػػف عمػػر بػػف محمػػد (ت385 :ى ػػ)،
تحقيػػؽ :د .عبػػد الػػرحيـ محمػػد القشػػقرم ،م ػػتاذ م ػػاعد بكميػػة الحػػديث بالجامْػػة اإل ػػبلمية،
مجمة الجامْة اإل بلمية بالمدينة المنكرة.
 .44الضػػػعفاء والمتروكػػػوف ،لمػػدارقطني ،مبػػك الح ػػف عمػػي بػػف عمػػر بػػف محمػػد (ت385 :ى ػػ)،
تحقيػػؽ :د .عبػػد الػرحيـ محمػػد القشػػقرم ،م ػػتاذ م ػػاعد بكميػػة الحػػديث بالجامْػػة اإل ػػبلمية،
مجمة الجامْة اإل بلمية بالمدينة المنكرة.
 .45الضعفاء والمتروكوف" ،لمنسائي ،محمد بف شْيب بف عمي (ت303 :ىػػ) ،تحقيػؽ :محمػكد
إبراىيـ زايد ،دار الكعي ،حمب ،الطَّبْة األكلى1396 ،ىػ.
 .46الضػػػعفاء والمتػػػروكيف ،الب ػػف الج ػػكزم ،مب ػػك الل ػػرج عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف عم ػػي (ت579 :ق)،
تحقيؽ :عبد الل القا ي ،دار الكتب الْممية ،بيركت1406 ،ق.
 .47الطابقػػػات الكبػػػرى ،لمحمػػد بػػف ػػْد (ت230 :ى ػػ) ،تحقيػػؽ :محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا ،دار
الكتب الْممية ،بيركت ،الطَّبْة :األكلى1410 ،ىػ 1990 -ـ.
 .48الطرؽ الحكمية ،البف قيـ الجكزية ،محمد بف مبي بكر بف ميكب (ت751 :ىػ) ،مكتبػة دار
البياف.
 .49العظمػػة ،ألبًػػي الشػػيخ األ،ػػبياني عبػػد الل بػػف حيػػاف األن،ػػارم المْػػركؼ (ت369 :ى ػػ)،
تحقيػػؽ :ر ػػاء الل بػػف محمػػد إدريػػس المبػػاركلكرم ،دار الْا،ػػمة – الريػػاض  -الطبْػػة:
األكلى1408 ،ـ.
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 .50العقػػؿ فػػي الس ػنة ال انبويػػة ،بحػػث عممػػي ،إل ػػماعيؿ ػػْيد ر ػكاف كالخػػر ،مجمػػة الجامْػػة
اإل بلمية ،المجمد الثالث عشر ،الْدد الثاني ،299،يكنيك 2005ـ.
 .51العمػػؿ المتناىيػػة فػػي األحاديػػث الواىيػػة ،لجمػػاؿ الػػديف مبػػك اللػػرج الجػػكزم (ت597 :ى ػػ)،
تحقيػػؽ :إرشػػاد الحػػؽ األثػػرم ،إدارة الْمػػكـ األثريػػة ،في،ػػؿ البػػاد ،باك ػػتاف ،الطبْػػة :الثانيػػة،

1401ق 1981-ـ.

ػي
 .52العمػؿ ومعرفػة الرجػاؿ ،ألحمػد بػف حنبػػؿ (ت241 :ىػػ) ،ركايػة ابنػو عبػدالل ،تحقيػؽ :ك،ػ ٌ
الل عباس ،المكتب اإل بلمي ،كدار الخاني ،بيركت ،الرياض ،الطبْة األكلى1408 ،ىػ.
 .53الفائؽ في غريب الحديث واألثػر ،ألبػي القا ػـ محمػكد الزمخشػرم جػار الل (ت538 :ىػػ)،
تحقيؽ :عمي محمد البجاكم كالخر ،دار المْرفة – لبناف ،الطبْة :الثانية.

 .54الفتػػاوى الكبػػرى البػػف تيميػػة ،لتقػػي الػػديف محمػػد بػػف تيميػػة الح ارنػػي الحنبمػػي الدمشػػقي (ت:
728ىػ) ،دار الكتب الْممية ،الطبْة :األكلى1408 ،ىػ 1987 -ـ.
 .55الفقو عمى المذاىب األربعة ،لْبد الرحمف بف محمػد عػكض الجزيػرم (ت1360 :ىػػ) ،دار
الكتب الْممية ،بيركت – لبناف ،الطبْة :الثانية1424 ،ىػ 2003 -ـ.
 .56الفقيو و المتفقو ،ألبي بكر محمػد بػف عمػي الخطيػب البغػدادم (ت463 :ىػػ) ت :مبػك عبػد
الرحمف عادؿ بف يك ؼ الغرازم ،دار ابف الجكزم – ال ْكدية ،الطبْػة :الثانيػة1421 ،ى ػ

2000 -ـ.

 .57الفكػػر طبيعتػػو وأىميتػػو ،مقػػاؿ الػػدكتكر عبػػد الك ػريـ بكػػار مجمػػة البيػػاف الْػػدد  ،96شػػْباف
1416ق ،يناير 1996ـ.
 .58القاموس المحيط ،الليركزالبادل ،مبك طاىر محمد بف يْقكب (ت817 :ىػ) ،تحقيؽ :مكتب

ػػة الر ػػالة لمطباع ػػة ك َّ
النش ػػر كالتَّكزي ػػع ،بي ػػركت،

تحقي ػػؽ التَّػ ػراث ف ػػي م
لبناف ،الطَّبْة الثَّامنة1426 ،ىػ 2005 -ـ.
ػػة الر ػػالة ،م

 .59القطيعػػة بػػػيف الفكػػػر والسػػػموؾ ،مجمػػة اللكػػر الجديػػد" ،لْمػػي بػػف يا ػػيف ،عػػدد 8،2مػػارس
1994ـ 1414ق.

 .60الكاشؼ في معرفة مف لو روايػة فػي الكتػب السػتة ،لمػذىبي ،مبػك عبػد الل محمػد بػف محمػد
(ت748 :ىػ) ،تحقيؽ :محمد عكامة محمد محمد نمر الخطيب ،دار القبمة لمثقافة اإل بلمية
-م

ة عمكـ القرالف ،جدة ،الطبْة :األكلى1413 ،ىػ 1992 -ـ.

206

الغؼارس الطامظ

 .61الكافيػػػة فػػػي عمػػػـ ال انحػػػو ،البػػف الحاج ػػب جمػػاؿ الػػديف اإل ػػنكم المػػالكي (ت 646 :ىػ ػػ)،
تحقيؽ، :الح عبد الْظيـ الشاعر ،مكتبة اآلداب – القاىرة ،الطبْة :األكلى2010 ،ـ.
 .62الكامؿ فػي ضػعفاء الرجػاؿ ،ألبػي محمػد بػف عػدم الجرجػاني (ت365 :ىػػ) ،تحقيػؽ :عػادؿ
محمػػد عبػػد المكجػػكد ،عمػػي محمػػد مْػػكض ،شػػارؾ فػػي تحقيقػػو :عبػػد اللتػػاح مبػػك ػػنة ،الكتػػب
الممية ،بيركت -لبناف ،الطَّبْة :األكلى1418 ،ق 1997 -ـ.
 .63كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف ،لجماؿ الديف الجكزم(ت597 :ىػ)
تحقيؽ :عمي ح يف البكاب ،دار الكطف – الرياض.
 .64الكشاؼ عف حقػائؽ غػوامض التانزيػؿ ،المسػمى بػػ" :تفسػير ا
الزمخشػري" ،لمزمخشػرم ،مبػك
القا ػػـ محم ػػكد ب ػػف عم ػػرك (ت538 :ىػ ػػ) ،دار الكت ػػاب الْرب ػػي ،بي ػػركت ،الطَّبْ ػػة :الثَّالث ػػة،
1407ىػ.

 .65الكنػػػى واألسػػػماء ،ألبػ ػي بً ٍش ػػر محم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف حم ػػاد ال ػػدكالبي الػ ػرازم (ت310 :ىػ ػػ)،
تحقيؽ :مبك قتيبة نظػر محمػد اللاريػابي ،دار ابػف حػزـ  -بيػركت /لبنػاف ،الطبْػة :األكلػى،
1421ىػ 2000 -ـ.

 .66الكنى واألسماء ،م مـ بف الحجاج مبك الح ػف القشػيرم َّ
الني ػابكرم (ت261 :ىػػ) ،تحقيػؽ:
عب ػػد ال ػػرحيـ محم ػػد محم ػػد القش ػػقرم ،عم ػػادة البح ػػث الْمم ػػي بالجامْ ػػة اإل ػػبلمية ،المدين ػػة

المنكرة ،المممكة الْربية ال ْكدية ،الطبْة :األكلى1404 ،ىػ 1984 -ـ.

 .67المجالسػػػة وجػػػواىر العمػػػـ ،ألب ػي بكػػر محمػػد بػػف مػػركاف الػػدينكرم المػػالكي (ت333 :ى ػػ)،
تحقيػػؽ :مبػػك عبيػػدة مشػػيكر بػػف ح ػػف الؿ ػػمماف ،جمْيػػة التَّربيػػة اإل ػػبلمية (البح ػريف  -مـ

الح،ـ) ،دار ابف حزـ (بيركت  -لبناف)1419 :،ىػ.
 .68المختمطيف ،ل،بلح الديف مبػك ػْيد خميػؿ بػف كيكمػدم بػف عبػد الل الدمشػقي الْبلئػي (ت:
761ى ػػ) ،تحقيػػؽ :رفْػػت فػػكزم عبػػد المطمػػب ،عمػػي عبػػد البا ػػط مزيػػد ،مكتبػػة الخػػانجي –

القاىرة ،الطبْة :األكلى1417 ،ىػ 1996 -ـ.

" .69لمػػدخؿ إلػػى السػػنف الكبػػرى ،لمبييقػي ،مبػػك بكػػر محمػد بػػف الح ػػيف بػف عمػػي (ت458 :ىػػ)،
تحقيؽ :د .محمد

ياء الرحمف األعظمي ،دار الخملاء لمكتاب اإل بلمي – الككيت.

 .70المراسيؿ ،ألبي محمػد عبػد الػرحمف الػرازم ابػف مبػي حػاتـ (ت327 :ىػػ) ،تحقيػؽ :شػكر الل
نْمة الل قكجاني ،م

ة الر الة – بيركت ،الطبْة :األكلى.1397 ،
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 .71المستدرؾ عمى الصػحيحيف ،ألبػي عبػد الل الحػاكـ محمػد بػف عبػد الل المْػركؼ بػابف البيػع
(ت405 :ىػ) ،تحقيؽ :م،ػطلى عبػد القػادر عطػا ،دار الكتػب الْمميػة – بيػركت ،الطَّبْػة:
األكلى1411 ،ق – 1990ـ.
 .72المستطرؼ في كؿ فف مستطرؼ ،لشياب الديف محمد بف محمد بػف من،ػكر األبشػييي مبػك
اللتح (ت852 :ىػ) ،عالـ الكتب – بيركت ،الطبْة :األكلى1419 ،ىػ.

صحي المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسػوؿ ا﵀  ،الم ػمى ب ػ،" :ػحيح
 .73المسند ال ا

م ػػمـ ،لم ػػمـ بػػف الحجػػاج مبػػك الح ػػف القشػػيرم َّ
الني ػػابكرم (المتػػكفى261 :ى ػػ) ،تحقي ػػؽ:

محمد ف اد عبد الباقي ،دار إحياء التَّراث الْربي -بيركت.

 .74المصػػػباح المنيػػػر فػػػي غريػػػب الشػػػرح الكبيػػػر ،لملي ػػكمي ،محم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف عم ػػي (ت:
770ىػ) ،المكتبة الْممية ،بيركت.
 .75المصنؼ في األحاديث واآلثار ،البف مبي شيبة ،عبد الل بػف محمػد (ت235 :ىػػ) ،تحقيػؽ:
كماؿ يك ؼ الحكت ،مكتبة الرشد – الرياض ،الطَّبْة :األكلى1409 ،ق.
الرزاؽ بف ىماـ ال،نْاني (ت211 :ىػ) ،تحقيؽ :حبيػب الػرحمف
 .76المصنؼ ،ألبي بكر عبد َّ
األعظمي ،المجمس الْممي -اليند ،الطَّبْة :الثَّانية1403 ،ق.
 .77المعجـ األوسط ،لمطبراني ،ميماف بف محمػد (ت360 :ىػػ) ،تحقيػؽ :طػارؽ بػف عػكض الل
بف محمد ،عبد المح ف بف إبراىيـ الح يني ،دار الحرميف – القاىرة.

 .78المعجـ الكبير ،لمطبراني ،ميماف بف محمػد (ت360 :ىػػ) ،تحقيػؽ :حمػدم بػف عبػد المجيػد
ال َّملي ،مكتبة ابف تيمية – القاىرة ،الطَّبْة الثَّانية.
 .79المعجـ الوسيط ،مجمع المغة الْربية بالقاىرة (إبراىيـ م،طلى  /محمد الزيات  /حامد عبػد
النجار) ،دار َّ
القادر  /محمد َّ
الدعكة.

" .80لمغني في الضعفاء ،لمذىبي ،مبك عبد الل محمد بف محمد (ت748 :ىػ) ،تحقيػؽ :الػدكتكر
نكر الديف عتر.
 .81المغنػػي البػػف قدامػػة ،مبػػك محمػػد عبػػد الل بػػف محمػػد (ت620 :ى ػػ)َّ ،
الناشػػر :مكتبػػة القػػاىرة،
1388ىػ1968 -ـ.
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 .82المفردات في غريب القرآف" ،ألبي القا ـ الح يف بف محمد المْػركؼ بال ارغػب األ،ػليانى
(ت502 :ىػ) ،تحقيؽ، :لكاف عدناف الداكدم ،دار القمـ ،الدار الشامية  -دمشػؽ بيػركت،
الطبْة :األكلى  1412 -ىػ.
 .83المنقذ مف الضالؿ ،ألبي حامد محمد بػف محمػد الغ ازلػي الطك ػي (ت505 :ىػػ) ،بقمػـ عبػد
الحميـ محمكد ،دار الكتب الحديثة ،م،ر.
 .84المنيػػاج شػػرح صػػحي مسػػمـ بػػف الحجػػاج" ،شػػرح َّ
النػػككم عمػػى م ػػمـ" لمنػػككم ،يحيػػى بػػف
شرؼ (ت676 :ىػ) ،دار إحياء التَّراث الْربي ،بيركت ،الطَّبْة :الثَّانية1392 ،ق.
 .85الموافقات العوالي ،ل ػياء الػديف مبػك عبػد الل المقد ػي الشػاطبي (ت643 :ىػػ) ،مخطػكط
ينشػػر فػػي برنػػام جكامػػع الكمػػـ المجػػاني التَّػػابع لمكقػػع الشػػبكة اإل ػػبلمية ،الطبْػػة :األكلػػى،
2004ـ.

 .86ال انياية في غريب الحديث واألثر ،البف األثير ،مجد الديف مبك ال ْادات المبارؾ بف محمد
بػػف محمػػد (ت606 :ى ػػ) ،تحقيػػؽ :طػػاىر محمػػد ال ػزاكل ،محمػػكد محمػػد الطنػػاحي ،المكتبػػة

الْممية ،بيركت1399 ،ىػ 1979 -ـ.

 .87اليدايػػة إلػػى بمػػوغ ال انيايػػة فػػي عمػػـ معػػاني الق ػرآف وتفسػػيره ،وأحكامػػو ،وجمػػؿ مػػف فنػػوف
عمومػػػو ،لمك ػػي ب ػػف مب ػػي طال ػػب القيركان ػػي ث ػػـ األندل ػػي القرطب ػػي الم ػػالكي (ت437 :ىػ ػػ)،
تحقيػػؽ :مجمكعػػة ر ػػائؿ جامْيػػة بكميػػة الد ار ػػات الْميػػا كالبحػػث الْممػػي  -جامْػػة الشػػارقة،

الشاىد البكشيخي ،الطبْة :األكلى1429 ،ىػ 2008 -ـ.
ال،ػػبلَّبي ،مكتبػػة ال،ػػحابة ،الشػػارقة -
لْمػػي ىم َّحمػػد محمػػد َّ
 .88الوسػػطية فػػي الق ػرآف الكػػريـ ،ى
اإلمارات ،مكتبة التَّابْيف ،القاىرة – م،ر ،الطبْة :األكلى1422 ،ىػ 2001 -ـ.
 .89أنػوار التانزيػؿ وأسػرار التايويػؿ ،لنا،ػر الػديف مبػك ػْيد الشػيرازم البي ػاكم (ت685 :ىػػ)،
تحقيؽ :محمد عبد الرحمف المرعشمي ،دار إحياء التَّراث الْربي – بيركت ،الطبْػة :األكلػى
 1418 -ىػ.

 .90بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلمػاـ أحمػد بمػدح أو ذـ ،الحنبمػي ،يك ػؼ بػف ح ػف ابػف ً
الم ٍب ىػرد
(ت909 :ىػػ) ،تحقيػؽ كتْميػؽ :الػدكتكرة ركحيػة عبػد الػرحمف ال ػكيلي ،دار الكتػب الْمميػػة،
بيركت – لبناف ،الطبْة :األكلى 1413 ،ىػ  1992 -ـ.

209

الغؼارس الطامظ

 .91بدائع الصنائع فػي ترتيػب الشػرائع ،عػبلء الػديف ،مبػك بكػر بػف م ػْكد بػف محمػد الكا ػاني
الحنلي (ت587 :ىػ)َّ ،
الناشر :دار الكتب الْممية ،الطبْة :الثانية1406 ،ىػ 1986 -ـ.

 .92تاج العروس مف جواىر القاموس ،مرت ى َّ
الرزاؽ (ت:
محمد بف عبد ٌ
محمد بف ٌ
الزبيدمٌ ،
1205ىػ) ،تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف ،دار اليداية.
 .93تػػػاريخ دمشػػػؽ ،ألب ػػك القا ػػـ عم ػػي ب ػػف الح ػػف ب ػػف ىب ػػة الل المْ ػػركؼ ب ػػابف ع ػػاكر (ت:
571ىػ) ،تحقيؽ :عمػرك بػف غ ارمػة الْمػركم ،دار اللكػر لمطباعػة ك َّ
النشػر كالتَّكزيػع1415 ،

ىػ  1995 -ـ.
اارمي (ت280 :ىػػػ) عػػف يحيػػى بػػف معػػيف (ت233 :ىػػػ) فػػي
 .94تػػاريخ عثمػػاف بػػف سػػعيد الػد ّ
محمػػد نػػكر ػػيؼ ،دار المػػأمكف لمت ػراث ،دمشػػؽ،
تجػػري الػػرواة وتعػػديميـ ،تحقيػػؽ :محمػػد ٌ
1400ىػ.

 .95تحفة األحوذي بشرح جامع التارمذي ،لممبػاركلكرم ،مبػي الْػبل محمػد عبػد الػرحمف بػف عبػد
الرحيـ (ت1353 :ىػ) ،دار الكتب الْممية – بيركت.
 .96تحفة المريد عمػى جػوىرة التاوحيػد لمبيجػوري ،تحقيػؽ :عمػي الشػافْي ،دار ال ػبلـ لمطباعػة
ك َّ
النشر ،الطبْة" األكلى 1422ىػ 2002 -ـ.

 .97تخريج األحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التااريخ الكبير لمبخػاري ،محمػد بػف إ ػماعيؿ
بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ،مبك عبد الل (ت256 :ىػ) ،إعداد :محمد بف عبد الكريـ بف

عبيد ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبْة :األكلى 1420 ،ىػ  1999 -ـ.

 .98تفسير القرآف العظيـ ،البف مبي حاتـ ،مبك محمد عبد الرحمف بف مبي حػاتـ (ت327 :ىػػ)،
تحقي ػػؽ :م ػػْد محم ػػد الطي ػػب ،مكتب ػػة نػ ػزار م ،ػػطلى الب ػػاز  -المممك ػػة الْربي ػػة ال ػػْكدية،

الطبْة :الثالثة 1419 ،ىػ 1999-ـ.

 .99تفسػػير القػرآف العظػػيـ ،البػػف كثيػػر ،مبػػي اللػػداء إ ػػماعيؿ بػػف عمػػر (ت774 :ىػػ) ،تحقيػػؽ:
محمػػد ح ػػيف شػػمس الػػديف ،دار الكتػػب الْمميػػة ،منشػػكرات محمػػد عمػي بي ػػكف – بيػػركت،
الطَّبْة :األكلى 1419 ،ىػ.
 .100تقريػػب التايػػذيب ،البػػف حجػػر ،محمػػد بػػف عمػػي (المتػػكفى852 :ىػػ) ،تحقيػػؽ :محمػػد عكامػػة،
َّ
الناشر :دار الرشيد – كريا ،الطبْة :األكلى1406 ،ق – 1986ـ.
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 .101تمخػػيص المتشػػابو فػػي الرسػػـ ،ألب ػي بكػػر محمػػد بػػف عمػػي بػػف ثابػػت بػػف محمػػد بػػف ميػػدم

الخطي ػب البغ ػػدادم (ت463 :ىػ ػػ) ،تحقي ػػؽ :ي ػػكينة الش ػػيابي ،ط ػػبلس لمد ار ػػات كالتَّرجم ػػة
ك َّ
النشر ،دمشؽ ،الطبْة :األكلى1985 ،ـ.

 .102تيػػػػذيب التايػػػػذيب ،الب ػػف حج ػػر ،محم ػػد ب ػػف عم ػػي (ت852 :ىػ ػػ) ،مطبْ ػػة دائػ ػرة المْػػػارؼ
َّ
النظامية ،اليند ،الطَّبْة :األكلى1326 ،ىػ.
 .103تيذيب الكماؿ في أسماء الرجػاؿ ،لممػزم ،يك ػؼ بػف عبػد الػرحمف (ت742 :ىػػ) ،تحقيػؽ:
د .بشػػار ع ػكاد مْػػركؼَّ ،
الناشػػر :م ػػة الر ػػالة ،بيػػركت ،الطَّبْػػة :األكلػػى1400 ،ق –
1980ـ.

 .104تيػػذيب المغػػة ،لؤلزىػػرم ،محمػػد بػػف محمػػد اليػػركم ،مبػػك من،ػػكر (ت370 :ى ػػ) ،المحقػػؽ:
محمػ ػػد عػ ػػكض مرعػ ػػبَّ ،
الناشػ ػػر :دار إحيػ ػػاء التَّ ػ ػراث الْربػ ػػي ،بيػ ػػركت ،الطَّبْػ ػػة :األكلػ ػػى،
2001ـ.
 .105تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف ،لْبد الرحمف بف نا،ر بف عبػد الل ال ػْدم
(ت1376 :ىػػ) ،تحقيػػؽ :عبػػد الػػرحمف بػػف مْػػبل المكيحػػؽ ،م

ػػة الر ػػالة الطبْػػة :األكلػػى

1420ىػ  2000-ـ.
 .106ثقافػػػػة الداعيػػػػة ،لمشػػػيخ يك ػ ػػؼ القر ػ ػػاكم ،،مكتبػ ػػة كىبػ ػػة – القػ ػػاىرة ،الطبْػ ػػة :الْاش ػ ػرة،
1416ىػ 196ـ.
" .107جامع البياف في تيويؿ القرآف" ،لمحمد بف جرير مبك جْلر الطبرم (ت310 :ىػ) ،تحقيؽ:
محمد محمد شاكر ،م

ة الر الة ،الطبْة :األكلى1420 ،ىػ 2000 -ـ.

" .108حاشية اإلماـ البيجوري عمى جوىرة التاوحيد المسمى تحفة المريد عمى جػوىرة التاوحيػد"،
لبرى ػػاف ال ػػديف إبػ ػراىيـ الب ػػاجكرم .تحقي ػػؽ :عم ػػي جمْ ػػة ،.دار ال ػػبلـ – الق ػػاىرة ،الطبْ ػػة

األكلى ،نة 2002ـ.

 .109حاشػػية الدسػػوقي عمػػى الشػػرح الكبيػػر ،لمحمػػد بػػف محمػػد بػػف عرفػػة الد ػػكقي المػػالكي (ت:
1230ىػ) ،دار اللكر ،الطبْة :بدكف طبْة كبدكف تاريخ.
 .110درء تعػػارض العقػػؿ وال انقػػؿ ،ألب ػي الْبػػاس محمػػد بػػف تيميػػة الح ارنػػي الحنبمػػي الدمشػػقي (ت:
728ىػػ) ،تحقيػػؽ :الػػدكتكر محمػػد رشػػاد ػػالـ ،جامْػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف ػػْكد اإل ػػبلمية،
المممكة الْربية ال ْكدية ،الطبْة :الثانية1411 ،ىػ 1991 -ـ.
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 .111دراسػػات فػػي السػػيرة ال انبويػػة ،لمػػدكتور ػػالـ ػػبلمة كالػػدكتكر نػزار رياف،الجامْػػة اإل ػػبلمية
2004ـ.
 .112السػػػيرة النبويػػػة البػػػف ىشػػػاـ ،لعبػػػد الممػػػؾ بػػػف ىشػػػاـ ب ػػف مي ػػكب الحمي ػػرم المْ ػػافرم،مبك
محمد،تحقيؽ :طو عبد الر كؼ ْد،دار الجيؿ،بيركت ،الطبْة األكلى1411،ق.
" .113دالئؿ ال انبػوة ومعرفػة أحػواؿ صػاحب ال ا
شػريعة" ،لمبييقػي ،مبػك بكػر محمػد بػف الح ػيف (ت:
458ىػ) ،دار الكتب الْممية ،بيركت ،الطَّبْة األكلى1405 ،ىػ.
ً
ػي ،محمػػد بػػف
 .114رجػػاؿ أىػػؿ العمػػـ والحػػديث وم ػف الضػػعفاء وذكػػر مػػذاىبيـ وأخبػػارىـ ،لمْ ٍجمػ ٌ
ػتكم ،مكتب ػػة ال ػ َّػدار ،المدين ػػة
عب ػػدالل (ت261 :ىػ ػػ) ،تحقي ػػؽ :عب ػػد الْم ػػيـ عب ػػد الْظ ػػيـ ى
الب ٍ ػ ٌ
َّ
النبكية ،الطَّبْة األكلى1405 ،ىػ.

الب ػػتي (ت:
 .115روضػػػػة العقػػػػالء ونزىػػػػة الفضػػػػالء ،لمحم ػػد ب ػػف حب ػػاف مب ػػك ح ػػاتـ ،ال ػػدارمي ،ي
354ىػ) ،تحقيؽ :محمد محي الديف عبد الحميد ،دار الكتب الْممية – بيركت.
 .116روضػػة المحبػػيف ونزىػػة المشػػتاقيف ،البػػف قػػيـ الجكزيػػة (ت751 :ىػػ) ،دار الكتػػب الْمميػػة،
بيركت ،لبناف ،الطبْة1403 :ىػ 1983 -ـ.
 .117رؤية لنمف الفكري وسبؿ مواجية الفكر المنحرؼ ،لْمػى بػف فػايز الجحنػي المجمػة الْربيػة
لمد ار ػػات األمني ػػة كالتَّ ػػدريب الْ ػػدد ،27جامْ ػػة ن ػػايؼ الْربي ػػة لمْم ػػكـ األمني ػػة – الري ػػاض،
1420ق.

صػػحيحة وشػػيء مػػف فقييػػا وفوائػػدىا ،لؤللبػػاني ،ألب ػي عبػػد الػػرحمف
 .118سمسػػمة األحاديػػث ال ا
محمػػد نا،ػػر الػػديف (ت1420 :ى ػػ) ،مكتبػػة المْػػارؼ لمنشػػر كالتَّكزيػػع ،الريػػاض ،الطَّبْػػة:
األكلى.

 .119سمسػػمة األحاديػػث الضػػعيفة والموضػػوعة وأثرىػػا السػػيئ فػػي األمػػة ،لؤللبػػاني ،ألب ػي عبػػد
الػػرحمف محمػػد نا،ػػر الػػديف (ت1420 :ى ػػ) ،الطبْػػة :األكلػػى ،ػػنة الطبػػع 1412 :ىػ ػ /
 1992ـ.

 .120سنف ابف ماجو ،ألبي عبد الل محمد بػف يزيػد القزكينػي (ت273 :ىػػ) ،تحقيػؽ :محمػد فػ اد
عبد الباقي ،دار إحياء الكتب الْربية  -في،ؿ عي ى البابي الحمبي.
 .121سػػنف أبػػي داود ،لم ًج ٍ ػػتاني ،ػػميماف بػػف األشػػْث (ت275 :ى ػػ) ،تحقيػػؽ :محمػػد محيػػي
الديف عبد الحميد ،المكتبة الْ،رية، ،يدا – بيركت.
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 .122سنف التارمػذي ،لمترمػذم ،محمػد بػف عي ػى بػف ى ٍػكرة (ت279 :ىػػ) ،تحقيػؽ كتْميػؽ :محمػد
محمػػد شػػاكر ،كمحمػػد ف ػ اد عبػػد البػػاقي ،مكاب ػراىيـ عطػػكة عػػكض المػػدرس فػػي األزىػػر الش ػريؼ،
شركة مكتبة كمطبْة م،طلى البابي الحمبي ،م،ر ،الطَّبْة :الثَّانية 1395 ،ىػ 1975 -ـ.
االت ِ
الج ىنيػد (ت260 :ى ػ تقريبػان)،
 .123سؤ ُ
الج َنيد ليحيى بػف معػيف ،إلبػراىيـ بػف عبػدالل بػف ي
ابف ُ
محمػػد نػػكر ػػيؼ ،مكتبػػة الػػدار ،المدينػػة المنػػكرة ،الطبْػػة :األكلػػى1408 ،ىػ ػ -
تحقيػػؽ :محمػػد ٌ
1988ـ.

ػتاني (ت275 :ى ػػ) فػػي
 .124سػػؤاالت أبػػي ُعبيػػػد ُ
اآلجػػري مبػػا داكد ي ػمىيماف بػػف األى ٍشػ ىػْث ال ٍج ػ ٌ
مْرفػػة الرجػػاؿ كجػ ً
ػرح ًيـ كتْػػديمً ًيـ" ،تحقيػػؽ :محمػػد عمػػي قا ػػـ الْمػػرم ،عمػػادة البحػػث الْممػػي

بالجامْػػة اإل ػػبلمية ،المدينػػة المنػػكرة ،المممكػػة الْربيػػة ال ز ػػْكدية ،الطبْػػة :األكلػػى1403 ،ى ػ -

1983ـ.

 .125سػػػير أعػػػالـ ال انػػػبالء ،لم ػػذىبي ،ألبػ ػي عب ػػد الل محم ػػد ب ػػف محم ػػد (ت748 :ىػ ػػ) ،المحق ػػؽ:
مجمكعػػة مػػف المحقق ػػيف بيش ػراؼ الش ػػيخ شػػْيب األرن ػػا كط ،م ػػة الر ػػالة ،الطَّبْػػة :الثَّالث ػػة،
1405ىػ 1985 -ـ.
 .126شرح السنة لمحيي السػنة ،مبػك محمػد ابػف اللػراء البغػكم الشػافْي 0ت516 :ىػػ) ،تحقيػؽ:
شْيب األرن كط -محمد زىير الشاكيش ،المكتب اإل بلمي  -دمشؽ ،بيركت ،الطبْة :الثانيػة،
1403ىػ 1983 -ـ.

 .127شرح السنة ،ألبي محمد الح ف بف عمي بف خمؼ البربيارم (ت329 :ىػ).
 .128شػػرح ريػػاض الصػػالحيف ،لمحمػػد بػػف ،ػػالح بػػف محمػػد الْثيمػػيف (ت1421 :ىػػ)َّ ،
الناشػػر:
دار الكطف َّ
لمنشر ،الرياض1426 ،ىػ.

 .129شػػرح مشػػكؿ اآلثػػار ،لمطحػػاكم ،مبػػك جْلػػر محمػػد بػػف محمػػد (ت321 :ىػػ) ،تحقيػػؽ :شػػْيب
األرن كط ،م ة الر الة ،الطَّبْة :األكلى1415 ،ىػ 1494 -ـ.
 .130شعب اإليمػاف ،لمبييقػي ،مبػك بكػر محمػد بػف الح ػيف (ت458 :ىػػ) ،حققػو ك ارجػع ن،ك،ػو
كخػػرج محاديثػػو :الػػدكتكر عبػػد الْمػػي عبػػد الحميػػد حامػػد ،مشػػرؼ عمػػى تحقيقػػو كتخ ػري محاديثػػو:

مخت ػػار محم ػػد َّ
الن ػػدكم ، ،ػػاحب ال ػػدار ال ػػملية ببكمب ػػام – الين ػػد ،مكتب ػػة الرش ػػد لمنش ػػر كالتَّكزي ػػع
بالرياض بالتَّْاكف مع الدار ال ملية ببكمبام باليند ،الطَّبْة األكلى1423 ،ىػ 2003 -ـ.
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 .131صحي ابف حباف بترتيب ابف بمباف ،البف حباف ،محمد بف حباف بف محمػد (ت354 :ىػػ)،
تحقيؽ :شْيب األرن كط ،م ة الر الة – بيركت ،الطَّبْة :الثاَّنية1414 ،ق – 1993ـ.
 .132صػػحي ابػػف خزيمػػة ،البػػف خزيمػػة ،مبػػك بكػػر محمػػد بػػف إ ػػحاؽ (ت311 :ىػػ) ،تحقيػػؽ :د.
محمد م،طلى األعظمي ،المكتب اإل بلمي – بيركت.
 .133صحي الجامع الصغير وزياداتػو ،لمحمػد نا،ػر الػديف األلبػاني (ت1420 :ق ) ،المكتػب
اإل بلمي –بيركت ،الطبْة :الثالثة1988 ،ـ .

ِ
ػفيف بالتاػ ِ
ػؼ أىػ ِػؿ التاقػ ِ
ػدليس ،البػػف حجػػر،
المدلسػػيف" أو "تعريػ ُ
وصػ َ
الم ُ
ػديس بمراتػػب َ
 .134طبقػػات ُ
محم ػػد ب ػػف عم ػػي (ت852 :ىػ ػػ) ،تحقي ػػؽ :عا ،ػػـ ب ػػف عب ػػدالل القى ٍري ػػكتي ،مكتب ػػة المن ػػار ،عم ػػاف،
الطَّبْة األكلى1403 ،ىػ 1983 -ـ.
 .135عمدة القاري شرح صػحي البخػاري ،لبػدر الػديف الْينػي ،مبػك محمػد محمػكد بػف محمػد (ت:
855ىػ) ،دار إحياء التَّراث الْربي – بيركت.

 .136عمؿ اليوـ والميمة سموؾ ال انبي مع ربػو عػز وجػؿ ومعاشػرتو مػع العبػاد ،محمػد بػف محمػد،
الػػد ٍي ىن ىكرمز ،المْػػركؼ بػ ػ «ابػػف ال ز ػػني» (ت 364ق) ،المحقػػؽ :كػػكثر البرنػػي ،دار القبمػػة لمثقافػػة
اإل بلمية كم ة عمكـ القرالف  -جدة  /بيركت.

 .137عػػػوف المعبػػػود شػػػرح سػػػنف أبػػػي داود ،ألبػػي الطيػػب محمػػد شػػمس الحػػؽ الْظػػيـ البػػادم،
تحقيؽ :عبػد الػرحمف محمػد عثمػاف ،المكتبػة ال َّػملية المدينػة المنػكرة ،الطَّبْػة الثَّانيػة1388 ،ىػػ،
1968ـ.
 .138عيوف األخبار ،ألبك محمد عبد الل بف م ػمـ بػف قتيبػة الػدينكرم (ت276 :ىػػ) ،دار الكتػب
الْممية –بيركت 1418 ،ىػ

 .139غوامض األسماء المبيمة الواقعة في متوف األحاديػث المسػندة ،البػف بشػككاؿ الخزرجػي،
خمؼ بف عبد الممؾ بف م ْكد بف األن،ارم األندل ي (ت578 :ىػ) ،تحقيؽ :عز الػديف عمػي

ال يد  ،محمد كماؿ الديف عز الديف ،عالـ الكتب – بيركت ،الطبْة :األكلى1407 ،ق.

 .140العسكرية اإلسالمية وقادتو العظػاـ ،لم ارئػد جمػاؿ يك ػؼ الخملات،ال ارئػد الػركف ،بيػاء الػديف
محمد م ْد،دار النشر :مكتبة المنارة الزرقاء األردف،الطبْة الثانية1403،ىػ.1983،
 .141فػػت البػػاري شػػرح صػػحي البخػػاري ،البػػف حجػػر ،محمػػد بػػف عمػػي ،دار المْرفػػة ،بيػػركت،
1379ق.

214

الغؼارس الطامظ

 .142فت القدير ،لمشككاني ،محمد بف عمي (ت1250 :ىػ) ،دار ابف كثير ،دار الكمـ الطيب -
دمشؽ ،بيركت ،الَّطبْة :األكلى1414 ،ىػ.
 .143فقػػػػو السػػػػيرة ،لمحمػػػد الغ ازلػ ػػي ال ػ ػػقا (المتػػػكفى1416 :ى ػ ػػ) ،دار القم ػػـ – دمش ػػؽ ،تخ ػ ػري
األحاديث :محمد نا،ر الديف األلباني ،الطبْة :األكلى1427 ،ىػ 1998 -ـ.
 .144فقػػو الوسػػطية اإلسػػالمية والتاجديػػد ،لمقر ػػاكمَّ ،
الناشػػر :دار الشػػركؽ – بالقػػاىرة ،الطبْػػة:
الثالثة 2012ـ.

ػػيد قطػػب إب ػراىيـ ح ػػيف (ت1385 :ى ػػ) ،دار ال زشػػركؽ – بيػػركت،

 .145فػػػي ظػػػالؿ القػػػرآف،
القاىرة ،الطَّبْة ال َّابْة عشر 1412 ،ىػ 1983 -ـ.

 .146فيض القدير شرح الجامع الصغير ،لممناكم ،محمد المدعك بْبػد الػر كؼ بػف تػاج الْػارفيف
بػػف عمػػي بػػف زيػػف الْابػػديف (ت1031 :ىػػ) ،المكتبػػة التَّجاريػػة الكبػػرل ،م،ػػر ،الطَّبْػػة :األكلػػى،
1356ىػ.

 .147قوت القموب في معاممة المحبػوب ووصػؼ طريػؽ المريػد إلػى مقػاـ التوحيػد ،ألبػي طالػب
المكػػي (ت386 :ى ػػ) ،تحقيػػؽ :عا،ػػـ إب ػراىيـ الكيػػالي ،دار الكتػػب الْمميػػة  -بيػػركت  /لبنػػاف،
الطبْة :الثانية 1426 ،ىػ  2005-ـ.

 .148كشؼ األستار عف زوائد البزار ،لنكر الديف الييثمي (ت807 :ىػ) ،تحقيؽ :حبيػب الػرحمف
األعظمي ،م

ة الر الة ،بيركت ،الطبْة :األكلى1399 ،ىػ 1979 -ـ.

 .149كشػػؼ المشػػكؿ مػػف حػػديث الصػػحيحيف ،لجمػػاؿ الػػديف مبػػك اللػػرج عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػػف
محمد الجكزم (ت597 :ىػ) ،تحقيؽ :عمي ح يف البكاب ،دار الكطف – الرياض.
" .150لتاوحيػػد وقػػرة عيػػوف الموحػػديف فػػي تحقيػػؽ دعػػوة األنبيػػاء والمرسػػميف ،لْبػػد الػػرحمف بػػف
ميماف التَّميمي ،تحقيؽ :بشير محمد عيكف ،مكتبة الم يد ،الطائؼ ،المممكة الْربية ال ْكدية/

مكتبة دار البياف ،دمشؽ ،الجميكرية الْربية ال كرية ،الطبْة :األكلى1411 ،ىػ 1990 -ـ.
 .151لساف العرب ،البف منظػكر ،محمػد بػف مكػرـ بػف عمػى (ت711 :ىػػ) ،دار ،ػادر ،بيػركت،
الطَّبْة الثَّالثة1414 ،ىػ.
 .152مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ألبي الح ف نكر الديف عمي بف مبي بكر بف ميماف الييثمي
(ت807 :ىػ) ،تحقيؽ :ح اـ الديف القد ي ،مكتبة القد ي ،القاىرة 1414 :ىػ 1994 ،ـ.
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 .153مجمع بحار األنوار في غرائب التانزيؿ ولطائؼ األخبار ،لجماؿ الديف ،محمد طاىر اللىتَّنًي

الكج ارتػػي (ت986 :ى ػػ) ،مطبْػػة مجمػػس دائ ػرة المْػػارؼ الْثمانية،الطبْػػة :الثالثػػة1387 ،ىػ ػ -
1967ـ

 .154مجمػوع الفتػاوى ،لتقػي الػديف محمػد بػف تيميػة الح ارنػي (ت728 :ىػػ) ،تحقيػؽ :عبػد الػػرحمف
بػػف محمػػد بػػف قا ػػـ ،مجمػػع الممػػؾ فيػػد لطباعػػة الم،ػػحؼ الش ػريؼ ،المدينػػة َّ
النبكيػػة ،المممكػػة

الْربية ال ْكدية1416 ،ىػ1995 -ـ.
 .155مختار الصحاح ،ألبػي عبػد الل الػرازم ،محمػد بػف مبػي بكػر بػف عبػد القػادر (ت666 :ىػػ)،
الناشػػر :المكتبػػة الْ،ػرية  -الػػدار َّ
تحقيػػؽ :يك ػػؼ الشػػيخ محمػػدَّ ،
النمكذجيػػة ،بيػػركت – ،ػػيدا،
الطَّبْة الخام ة1420 ،ىػ 1999 -ـ.

 .156مػػدارج السػػالكيف بػػيف منػػازؿ إيػػاؾ نعبػػد وايػػاؾ نسػػتعيف ،البػػف قػػيـ الجكزيػػة (ت751 :ىػػ)،
تحقيػ ػػؽ :محم ػ ػد المْت،ػ ػػـ بػ ػػالل البغػ ػػدادم ،دار الكتػ ػػاب الْربػ ػػي – بيػ ػػركت ،الطبْػ ػػة :الثالثػ ػػة،

1416ىػ 1996 -ـ

 .157مدارؾ التانزيؿ وحقائؽ التايويؿ ،تل ير َّ
الن لي ،ألبك البركات عبػد الل بػف محمػد بػف محمػكد
حػػافظ الػػديف َّ
الن ػػلي (ت710 :ى ػػ) ،تحقيػػؽ كتخ ػري  :يك ػػؼ عمػػي بػػديكم ،دار الكمػػـ الطيػػب،
بيركت ،الطبْة :األكلى1419 ،ىػ 1998 -ـ.

 .158مساوئ األخالؽ ومذموميا ،ألبي بكر محمد بف جْلر بف شػاكر الخرائطػي ال ػامرم (ت:
327ى ػػ) ،تحقيػػؽ كتخ ػري  :م،ػػطلى بػػف مبػػك َّ
الن،ػػر الشػػمبي ،مكتبػػة ال ػكادم لمتكزيػػع ،جػػدة،

الطبْة :األكلى1413 ،ىػ 1993 -ـ.
 .159مسػػند أبػػي داود الطيالسػػي ،ألبػي داكد ػػميماف بػػف داكد الطيال ػػي (ت204 :ىػػ) ،تحقيػػؽ:
الػػدكتكر محمػػد بػػف عبػػد المح ػػف التَّركػػي ،دار ىجػػر – م،ػػر ،الطَّبْػػة :األكلػػى1419 ،ىػ ػ -
1999ـ.

 .160مسند أبي يعمى ،ألبي يْمى محمد بف عمي المك،مي (ت307 :ىػ) ،المحقػؽ :ح ػيف ػميـ
م د ،دار المأمكف لمتراث – دمشؽ ،الطَّبْة :األكلى1404 ،ق – 1984ـ.
 .161مسػػند إسػػحاؽ بػػف راىويػػو ،ألبػػك يْقػػكب إ ػػحاؽ المْػػركؼ بػ ػ ابػػف راىكيػػو (ت238 :ى ػػ)،
تحقيؽ :عبد الغلكر بف عبد الحؽ البمكشي ،مكتبػة اإليمػاف  -المدينػة المنػكرة ،الطبْػة :األكلػى،
1991 – 1412ـ.
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 .162مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ ،ألبػػي عبػػد الل محمػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ (ت241 :ى ػػ)،
تحقيؽ :شْيب األرن كط ،عادؿ مرشد ،كالخركف ،م

ة الر الة ،الطبْة األكلى 1421 ،ىػ -

2001ـ.
 .163مسند البزار المنشور باسـ البحر الزخار ،ألبي بكر محمد بف عمرك بف عبد الخالؽ البػزار
(ت ،)29 :تحقيػؽ :محلػكظ الػرحمف زيػػف الل ،مكتبػة الْمػكـ كالحكػػـ  -المدينػة المنػكرة ،الطبْػػة:
األكلى( ،بدمت 1988ـ ،كانتيت 2009ـ.
 .164مسند الداارمي المعروؼ ،ب ػ " ػنف ال َّػدارمي" ،ألبػي محمػد عبػد الل بػف عبػد الػرحمف الػدارمي
(ت255 :ىػ) ،تحقيؽ :ح ػيف ػميـ م ػد الػداراني ،دار المغنػي لمنشػر كالتَّكزيػع ،المممكػة الْربيػة
ال زْكدية ،الطَّبْة :األكلى1412 ،ىػ 2000 -ـ.

الركيػاني (ت307 :ىػػ) ،تحقيػؽ :ميمػف عمػي
 .165مسند الروياني ،ألبي بكػر محمػد بػف ىػاركف ز
مبك يماني ،م

ة قرطبة – القاىرة ،الطبْة :األكلى1416 ،ىػ .

الركيػػاني (ت307 :ىػػ) ،تحقيػػؽ :ميمػػف عمػػي
 .166مسػػند الرويػػاني ،ألبػي بكػػر محمػػد بػػف ىػاركف ز
مبك يماني ،م

ة قرطبة – القاىرة ،الطبْة :األكلى1416 ،ق.

 .167مسػػند الشػػامييف ،ل ػػميماف بػػف محمػػد الشػػامي ،مبػػك القا ػػـ الطب ارنػػي (ت360 :ىػػ) ،تحقيػػؽ:
حمػ ػػدم بػ ػػف عبدالمجيػ ػػد ال ػ ػػملي ،م

1984ـ.

ػ ػػة الر ػ ػػالة – بيػ ػػركت ،الطبْػ ػػة :األكلػ ػػى1405 ،ق –

 .168مسند الشياب :ألبي عبد الل محمد بف بلمة الق اعي الم،ػرم (ت454 :ىػػ) ،تحقيػؽ:
حمػ ػػدم بػ ػػف عبػ ػػد المجيػ ػػد ال ػ ػػملي ،م

ػ ػػة الر ػ ػػالة – بيػ ػػركت ،الطبْػ ػػة :الثانيػ ػػة1407 ،ق –

1986ـ.
 .169معالـ التانزيؿ في تفسير القرآف تفسير البغوي ،محيي ال زنة ،مبك محمػد بػف اللػراء البغػكم
الش ػػافْي (ت510 :ىػ ػػ) ،تحقي ػػؽ :عب ػػد ال ػػرزاؽ المي ػػدم ،دار إحي ػػاء التَّػ ػراث الْرب ػػي – بي ػػركت،

الطبْة :األكلى1420 ،ىػ.

 .170معػػالـ السػػنف ،لمخطػػابي ،مبػػك ػػميماف حمػػد بػػف محمػػد بػػف إب ػراىيـ (ت388 :ى ػػ) ،المطبْػػة
الْممية – حمب ،الطَّبْة :األكلى 1351ىػ 1932 -ـ.
 .171معجػػـ البمػػداف ،لشػػياب الػػديف مبػػك عبػػد الل يػػاقكت بػػف عبػػد الل الركمػػي الحمػػكم (المتػػكفى:
626ىػ) ،دار ،ادر ،بيركت ،الطبْة :الثانية 1995 ،ـ
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 .172معجػػػـ الشػػػيوخ ،ألبػ ػي القا ػػـ عم ػػي ب ػػف ىب ػػة الل المْ ػػركؼ ب ػػابف ع ػػاكر (ت571 :ىػ ػػ)،
تحقيؽ :الدكتكرة كفاء تقي الديف ،دار البشائر – دمشؽ ،الطبْة :األكلى 1421ىػ 2000 -ـ.

 .173معجػػـ المغػػة العربيػػة المعاصػػرة ،محمػػد مختػػار عبػػد الحميػػد عمػػر (ت1424 :ىػػ) بم ػػاعدة
فريؽ عمؿ ،عالـ الكتب ،الطبْة :األكلى 1429 ،ىػ  2008 -ـ.

 .174معجػػـ مقػػاييس المغػػة ،البػػف فػػارس ،محمػػد بػػف فػػارس (ت395 :ى ػػ) ،تحقيػػؽ :عبػػد ال َّ ػػبلـ
محمد ىاركف ،دار اللكر1399 ،ىػ 1979 -ـ.

 .175مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،لمشربيني ،محمػد بػف محمػد الخطيػب (ت:
977ىػ) ،دار الكتب الْممية ،الطَّبْة :األكلى1415 ،ىػ 1994 -ـ.
 .176مفػػاتي الغيػػب ،التَّل ػػير الكبيػػر ،ألب ػي عبػػد الل محمػػد ال ػرازم الممقػػب بلخػػر الػػديف ال ػرازم
خطيب الرم (ت606 :ىػ) ،دار إحياء التَّراث الْربي – بيركت ،الطبْة :الثالثة 1420 -ىػ.

 .177مفتػاح دار السػعادة ومنشػور واليػػة العمػـ واإلرادة ،لمحمػد بػف مبػػي بكػر بػف ميػكب بػف ػػْد
شمس الديف ابف قيـ الجكزية (المتكفى751 :ىػ) ،دار الكتب الْممية – بيركت.

 .178مكارـ األخالؽ ومعالييا ومحمود طرائقيا ،ألبي بكر محمد بػف جْلػر بػف شػاكر الخرائطػي
ال امرم (ت327 :ىػ) ،تقديـ كتحقيؽ :ميمف عبد الجابر البحيرم ،دار اآلفاؽ الْربية ،القاىرة،

الطبْة :األكلى 1419 ،ىػ  1999 -ـ

 .179منياج السنة النبويػة فػي نقػض كػالـ الشػيعة القدريػة ،لتقػي الػديف مبػك الْبػاس محمػد ابػف
تيمي ػػة الدمش ػػقي (ت728 :ىػ ػػ) ،تحقي ػػؽ :محم ػػد رش ػػاد ػػالـ ،جامْ ػػة اإلم ػػاـ محم ػػد ب ػػف ػػْكد
اإل بلمية ،الطبْة :األكلى1406 ،ىػ 1986 -ـ.

 .180م ػوارد الظمػػآف إلػػى زوائػػد ابػػف حبػػاف ،ألب ػي الح ػػف ،نػػكر الػػديف الييثمػػي (ت807 :ى ػػ)،
تحقيؽ :محمد عبد الرزاؽ حمزة ،دار الكتب الْممية.

 .181موسوعة كشػاؼ اصػطالحات الفنػوف والعمػوـ ،لمحمػد اللػاركقي الحنلػي التَّيػانكم (ت :بْػد
1158ىػ) ،تحقيؽ :عمي دحركج ،مكتبة لبناف ناشركف – بيركت ،الطبْة :األكلى 1996 -ـ.

 .182نظـ الدرر في تناسػب اآليػات والسػور ،إلبػراىيـ بػف مبػي بكػر البقػاعي (ت885 :ىػػ) ،دار
الكتاب اإل بلمي ،القاىرة.

 .183ىكذا ظير جيؿ صالح الديف وىكذا عادت القدس ،لماجد عر اف الكيبلني ،المْيد الْممي
لملكر كالثقافة ،الطبْة :األكلى1414 ،ىػ 1994 -ـ.

 .184واقعنا المعاصر والغزو الفكري الجديد" ،ل،الح ح يف الرقب ،كمية م،كؿ الديف-
 .185الجامْة اإل بلمية ،فم طيف  -غػزة ،الطبْة الجديدة2010 ،ـ.
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خامساِ :فيرست المحتويات
الموضوع

ث
1
انفصم األول

مذخم إنى الصانة انفكرٌة

ث األ َْو ُؿ بياف مفيوـ الحصا َنة الفكرية
الم ْب َح ُ
َ

ب
الم ٍ
طمى ي
ى
ب
الم ٍ
طمى ي
ى
ب
الم ٍ
طمى ي
ى

11

 ،ىانة.
األ َّىكؿ :ىم ٍلييكـ ى
الح ى
الثىانًي :مليكـ اللكر.
ث :مليكـ الح،انة اللكرية.
الثَّالً ي

13
15
17

ب األ َّىكؿ :مشركعية الح،انة اللكرية في القرالف الكريـ.
ال ىم ٍ
طمى ي
ب الثَّانًي :م ٌشٍركعية الح،انة اللكرية في ال زنة النَّبكية .
الم ٍ
طمى ي
ى

ث عناصر الحصانة الفكرية وأىميتيا
ث الثَ ِال ُ
الم ْب َح ُ
َ

ب األ َّىكؿ :عنا،ر الح،انة اللكرية
الم ٍ
طمى ي
ى
ب الثَّانًي :مىمية الح،انة اللكرية .
الم ٍ
طمى ي
ى
انفصم انثانً

ُّ
أنىاع الصانة انفكرٌة ،ووسائهها ومتطهبات تنظٍمها ،يف انسنة اننبىٌة

ث األ َْو ُؿ أنواع الحصانة الفكرية
الم ْب َح ُ
َ

ب
الم ٍ
طمى ي
ى
ب
الم ٍ
طمى ي
ى

10
11

ث الثَ ِاني مشروعية الحصانة الفكرية
الم ْب َح ُ
َ

ب
الم ٍ
طمى ي
ى

الصفحة
ت

اإلىداء

يش يكهر ىكتى ٍقًد هير
المقىػد ىمػػة
ي

رقـ

17
20
26
26
33
38
40

األ َّىكؿ :الح،انة اللكرية الدينية.
الثَّانًي :الح،انة اللكرية َّ
النل ية كالكجدانية.
ث :الح،انة اللكرية اإلجتماعية.
الثَّ ًال ي

الربًع :الح،انة اللكرية اإلقت،ادية.
ب َّا
الم ٍ
طمى ي
ى
ً
الخامس :الح،انة اللكرية ال يا ية.
الم ٍ
ب ى
طمى ي
ٌ

40
45
48
53
57
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الموضوع

رقـ

الصفحة
61

ب ال َّادس :الح،انة اللكرية اإلعبلمية.
الم ٍ
طمى ي
ى
ب ال َّابًع :الح،انة اللكرية الْ كرية .
الم ٍ
طمى ي
ى

ث الثَ ِاني الوسائؿ ال انبوية في التاحصيف الفكري ،ومتطمباتيا في التانظيـ
الم ْب َح ُ
َ
ال انبوي

ٌكؿ :الك ائؿ َّ
النبكية في الح،انة اللكرية.
الم ٍ
ب األ ٍ
طمى ي
ى
ب الثَّاني :متطمبات التَّح،يف اللكرم في التَّنظيـ َّ
النبكم كفيو خم ة مقا،د:
الم ٍ
طمى ي
ى
انفصم انثانث
ُّ
جماالت ومقىمات انتحصني انفكري يف انسنة اننبىٌة وأثرها

64
68
68
76
93

ػهى فكر السهم الؼاصر.

ث األ َْو ُؿ مجاالت التاحصيف الفكري ،وفوائدىا
الم ْب َح ُ
َ

ب
الم ٍ
طمى ي
ى
ب
الم ٍ
طمى ي
ى

األ َّىكؿَّ :
النظر كالتَّأمؿ في مخمكقات الل.
الثَّانًي :منع التَّلكير في ذات الل تْالى ،كما ال ييدرؾ بالْقؿ .
النبكية في تطبيؽ مجاالت الح،انة اللكرية َّ
ث :اللكائد َّ
النبكية عمى فكر
الثَّالً ي

ب
الم ٍ
طمى ي
ى
الم مـ المْا،ر.

ث الثَ ِاني المقومات ال انبوية في التاحصيف الفكري
الم ْب َح ُ
َ

طمىب األ َّىكؿ :اعتماد المني المتكامؿ في فيـ اإل بلـ.
الم ٍ
ى
ب الثَّانًي :مقكمات التَّرغيب كبياف ال َّركريات الخمس لتْزيز التَّح،يف اللكرم.
الم ٍ
طمى ي
ى
ث :مقكمات التَّرىيب في الح،انة اللكرية .
الم ٍ
ب الثَّالً ي
طمى ي
ى

ث اآلثار ال اناتجة عف وجود مقومات التاحصيف الفكري ال انبوي عمى
ث الثاا ِل ُ
الم ْب َح ُ
َ
فكر المسمـ المعاصر

95
95
99
108
113
113
119
128
134
134

ب األ َّىكؿ :تقكيـ اللكر بشكؿ م تمر
الم ٍ
طمى ي
ى
َّ
الراحة َّ
النل ية.
المطمب الثاني :ال َّبلمة اللكرٌية ك َّ

135

انفصم انرابغ

ضىابط ومٍزات الصانة انفكرٌة اننبىٌة مغ انتبادل الؼهىماتً وانفكري

تمييد
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الموضوع

ث األ َْو ُؿ تيصيؿ تبادؿ المعمومات مع غير المسمميف
الم ْب َح ُ
َ

ب األ َّىكؿ :م،ؿ التَّبادؿ اللكرم مف القرالف الكريـ .
الم ٍ
طمى ي
ى
ب الثَّانًي :م،ؿ التَّبادؿ اللكرم مف ال زنة النَّبكية.
الم ٍ
طمى ي
ى
ث :مىمية بط التَّبادؿ المْمكماتي في مناعة تلكير الم مميف.
الم ٍ
ب الثَّالً ي
طمى ي
ى

ث الثَ ِاني ضوابط تحقيؽ الحصانة الفكرية في التابادؿ الفكري والمعموماتي
الم ْب َح ُ
َ
مع غير المسمميف

الل ٍك ًرم ب ٍيف الم مًميف م ٍىنلي ً ًيـ ًفي األ ٍ ً
اد ًؿ ً
كماتً ٌي:
الم ٍ
ب األ َّىكؿ :ى ىكابًطي التَّىب ي
طمى ي
ى ى يٍ ى
الم ٍْمي ى
ىخذ ى
ى
ب الثَّانًي :كابط التَّبادؿ اللكرم مع غير الم مميف في األخذ الممْكماتي .
الم ٍ
طمى ي
ى
ً
ً
ً
اد ًؿ المْمي ً ً
ً َّ
ميف ىك ىغ ً
يف.
الم ٍ
ب الثَّالً ي
طمى ي
الم ٍ م ىم ى
الم ٍ م ى
الْطىاء ىب ى
كماتي في ى
ير ي
يف ي
ث :ى ىكابطي الت ىب ي ى ٍ ى
ى
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مُلَخَصُ البَحثِ
ِيظِ
باللعظِ الَّطَ َرب َّ

مهخص انبحث بانهغة انؼربٍة
تتن ػػاكؿ ى ػػذه الد ار ػػة الح ،ػػانة اللكري ػػة ف ػػي

ػػكء ال ز ػػنة َّ
النبكي ػػة ى ػػدفيا األكؿ ػػبلمة فك ػػر

الم ػمـ لغايػػة اإل،ػبلح كالْمػػارة فػي األرض كالْبػػادة خ،ك،ػان الم ػػمميف فػي الػ َّػزمف المْا،ػر ،كقػػد

مت الد ار ة إلى مقدمة كمربْة ف،كؿ ،فاشتممت المقدمة عمى مىمية المك ػكع كبكاعػث اختيػاره،
ق ي
كمىداؼ البحث ،كالد ار ات ال َّ ابقة ،كمني البحث كطبيْة الْمؿ فيو.
ص ُؿ األوؿ :فكاف مدخبلن في الح،انة اللكرية حيث تناكلػت مليػكـ الح،ػانة كاللكػر
فأما الفَ ْ
ت فيو مليكـ الح،انة اللكرية كمشركعيتيا في القرالف الكريـ كال زنة َّ
النبكية
لغة كا،طبلحان ،ثـ تناكل ي
كعنا،رىا الميمة كمىميتيا.

ص ػ ُؿ الثاػاني :فقػػد تنػػاكؿ من ػكاع التَّح،ػػيف اللكػػرم عمػػى ػػتة من ػكاع كىػػي الح،ػػانة
كممػػا الفَ ْ
اللكري ػػة الديني ػػة التَّػ ػي اىتمػ ػت بجكان ػػب البن ػػاء الْق ػػدم كاألخبلق ػػي ،كالح ،ػػانة اللكري ػػة االجتماعي ػػة،
ككالح،انة اللكرية االقت،ادية ،كالح،انة اللكريػة ال يا ػية ،كالح،ػانة اللكريػة الكجدانيػة ك َّ
النل ػية،
كالح،انة اللكرية اإلعبلمية ،كالح،ػانة اللكريػة الْ ػكرية ،مػع ذكػر مىػـ ك ػائؿ تحقيقيػا كمتطمبػات

التَّح،يف اللكرم في التَّنظيـ َّ
النبكم .

ص ُؿ الثالث :فليو مجاالت التَّح،يف اللكرم كالثار تطبيقاتيا عمى الم مـ المْا،ػر،
مما الفَ ْ
مع ذكر مقكمات التَّح،يف اللكػرم فػي اعتمػاد المػني المتكامػؿ فػي فيػـ اإل ػبلـ مػع ذكػر مقكمػات

التَّرغيب كالتَّرىيب فييا كمثار تطبيقاتيا عمى الم مـ المْا،ر.

الرابػػػػع فقػ ػػد تنػ ػػاكؿ تمييػ ػػدان فػ ػػي مليػ ػػكـ التَّبػ ػػادؿ المْمكمػ ػػاتي كمىميػػػة المػ ػػادة
صػػػػ ُؿ ا
كممػ ػػا الفَ ْ
المْمكماتيػػة المتبادلػػة ،كمػػع ك ػػكح م،ػػؿ التَّبػػادؿ المْمكمػػاتي فػػي القػػرالف كال ز ػػنة َّ
ت فيػػو
النبكيػػة ذكػػر ي
ػكابط الح،ػػانة اللكريػػة فػػي التَّبػػادؿ المْمكمػػاتي ،كاللكػػرم بػػيف الم ػػمميف كغيػػرىـ ،كميزاتيػػا حػػاؿ

تطبيؽ ىذه ال َّ كابط في ال زنة َّ
النبكية ،ثـ ختمت الد ار ة بأىـ نتائ البحث كالتَّك،يات.
كالحمدلل بجميع محامده ما عممنا منو كما لـ نْمـ.
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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 importance and the reasons of selecting the study, purposes of the study, previous 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 aspects of moral and ideological structure, social intellectual immunity, economic 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 intellectual 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 exchange in Quran and Sunnah, and results and recommendation.
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