




1

جمّلة دورّية علمّية حمّكمة
نة النبويَّة وما يتعّلق  راسات القرآنيَّة والسُّ  ُتعنى بنرش بحوث الدِّ

هبام
 

جمّلة دورّية علمّية حمّكمة
نة النبويَّة وما يتعّلق هبام  راسات القرآنيَّة والسُّ ُتعنى بنرش بحوث الدِّ



2

ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض، اململكة العربية السعودية 

برقم: ) 8044(،  وتأريخ:  1436/4/14هـ

رقم اإليداع: 9939/ 1438

 تأريخ: 1438/1/28

1658 - 774 x:ردمك

مجيع املراسالت تكون باسم رئيس حترير املجلة: 
mjallah.wqf@gmail.com :الربيد االلكرتوين للمجلة

 َمَجّلُة َتْعِظيِم الَوْحَيْيِن، وقف تعظيم الَوْحَيْيِن،

حي اهلدا- املدينة املنورة: ص. ب: 51993، الرمز الربيدي: 41553،
  اململكة العربية السعودية.

هاتف املجلَّة: 00966148493009
جوال املجلَّة وواتسآب: 535522130 966+

@Journaltw :تويرت
WWW.JOURNALTW.COM : موقع املجلة

بفضل اهلل وتوفيقه تم اعتامد جملة تعظيم الوحيني يف معامل التأثري واالستشهادات 

املرجعية للمجالت العلمية العربية "ارسيف Arcif" لعام 2021م



3

المواد العلميَّة المنشورة في المجلَّة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم



4

ــرة، وبيــان هدايتِهــا،  ــة املطهَّ ــنة النَّبويَّ ــة تقــوم عــى خدمــة القــرآن الكريــم والسُّ مؤّسســة وقفيَّ

وحتقيــق غاياِتــا، وتفعيــل مقاصِدمهــا.

يف عام 1428 هـ، كانت البداية باسم: »مرشوع تعظيم القرآن الكريم«.

ويف عــام 1434 هـــ، أصبــح املــروع مركــزا ضمــن مراكــز املدينــة املنــّورة لتنميــة املجتمــع حتت 

اســم: »مركــز تعظيــم القــرآن الكريــم«.

ويف عــام 1436هـــ، تــم تطويــر املركــز واســتقالله، ليكــون مؤّسســة وقفّيــة باســم: »وقــف تعظيــم 

الوحيني«. 

ة ودراساتا حمليًا وعامليًا. نة النَّبويَّ االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم والسُّ

ــة يف املجتمــع واألّمــة، بتفعيــل مقاصدمهــا وغاياتــا وبيــان  ــنة النَّبويَّ تعظيــم القــرآن الكريــم والسُّ
هدايتهــا.

 

يفة، وبياُن حقوِقها. ة الرَّ نَّة النَّبويَّ 1- إبراُز مظاهِر عظمة القرآن الكريم والسُّ

2- الدفاُع عن كتاب اهلل تعاىل وسنَّة نبيِّه ، وتفنيُد الشبهات عنها.

ــة  ــات القرآنّي ــة يف الّدراس ص ــة املتخصِّ ورات التَّدريبيَّ ــدَّ ــة وال ــات البحثّي راس ــاء بالدِّ 3- االرتق
ــا. ــق هب ــا يتعل ــة وم واحلديثيَّ
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ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــوث الدِّ ــر بح ــى بن ــة، ُتعن ــة حمّكم ــة علمّي ــة دورّي جمّل

ــن  ــن املهتم ــاص، والباحث ــل االختص ــات، وأه ــاتذة اجلامع ــًا، ألس ــًا وإلكرتوني ــا ورقي ــق هب يتعّل

ــْن. ــوم الَوْحَي بعل

أن تكون املجلة منارة علميَّة بحثيَّة يف خدمة الَوْحَيْنِ الريفن وتعظيمها.

ــنة  ــة والسُّ راســات القرآنيَّ ة واألصيلــة ونرهــا يف جمــاالت الدِّ ــة اجلــادَّ حتكيــم البحــوث العلميَّ
ــة ومــا يتعّلــق هبــا. النبويَّ

 

ة وما يتعّلق هبا. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- نر البحوث العلميَّة املتخصّصة يف الدِّ

ة وما يتعّلق هبا. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 2- إثراء املجالت العلميَّة يف جماالت الدِّ

3- شحُذ مِهم الباحثن للكتابة، وتلبية احتياجاتم لنر بحوثهم.

4- العناية بمعايري اجلودة يف البحوث العلميَّة.

ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــرة يف الدِّ ــوعيَّة مبتَك ــة موس ــاريع علميَّ ــد ملش 5- التمهي
ــق هبــا. يتعّل

ــف  ــل الوق ــة بعم ل ة ذات الصِّ ــادَّ ــة اجل ــوث العلميَّ ــة بالبح ــف املتنوع ــطة الوق ــم أنش 6- دع
ــه. وأهداف



6

................................................................................................................................

اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

اأ�ستاذ احلديث ال�سريف بجامعة طيبة باملدينة املنورة

اأ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

اأ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

اأ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة 
سابقاً

اأ�ستاذ احلديث ال�سريف باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة



7

....................................................................................................................

 اأ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(ال�سعودية(

 اأ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(ال�سعودية(

اأ�ستاذ الدرا�سات القراآنية بجامعة امللك �سعود بالريا�ض
(ال�سعودية( 

 اأ�ستاذ اللغات والرتجمة امل�سارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
(ال�سعودية(

 اأ�ستاذ الت�سال والإعالم امل�سارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
(ال�سعودية(

 اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة
 املنورة

 خبري اجلودة والتخطيط والعتماد الأكادميي باجلامعة الإ�سالمية
املنورة  باملدينة 
(م�سـر(

 اأ�ستاذ اللغة العربية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(ال�سعودية(

اأ�ستاذ التعليم العايل بجامعة احل�سن الثاين يف الدار البي�ساء
(الـمـغــرب( 

اأ�ستاذ الدعوة والثقافة الإ�سالمية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة  املنورة
(ال�سعودية( 

 اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(م�سـر(

 اأ�ستاذ التف�سري وعلوم القراآن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
(ال�سعودية(

اأ�ستاذ الإدارة الرتبوية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة 
(ال�سعودية(



8

ة وما يتعلق هبا؛ ما يأيت: نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- َتقبل املجلَّة يف حقل الدِّ
  البحوث العلميَّة األصيلة. 

  دراسة املخطوطات وحتقيق اجلدير منها.

ي من أهل االختصاص. مة للمجلَّة للتحكيم العلمي وبشكل رسِّ 2- ختضع البحوث املقدَّ

ُيرَب   فإن أجيز  الفحص األويل،  التحرير، ويسمى  ِقّبِل أعضاء هيئة  أوليًا من  البحث حتكيًا  م  3 -ُيكَّ
الباحث لدفع رسوم التحكيم النهائي من حمكمَن - عى األقل - يكون قرارمها ُملزمًا، ويف حال 

م ثالث ويكون قراره مرجحًا. تعارض حكمها ُيّكم البحث من حمكِّ
4- يدفع الباحث رسوم التحكيم ومقدارها: )800( ريال سعودي أو ما يعادله. 
5- ُيَبلَّغ الباحث بَقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسميَّة من رئيس حترير املجلَّة. 

6- يف حال عدم َقبول البحث، فمن حق الباحث طلب استارات التحكيم ليّطلع عى أسباب الرفض.
7- إذا تم حتكيم البحث وَقبوله للنر ال يق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.

8- حقوق الطبع والنر حمفوظة للمجلَّة.
9- ُترتَّب البحوث يف املجلَّة وفق اعتبارات موضوعيَّة وفنيَّة ال عالقة هلا بقيمة البحث.

د الباحث بنسخة الكرتونية من عدد املجلَّة املنشور فيه بحثه، واملستاّلت اخلاّصة ببحثه. 10- ُيزوَّ
11- املواد املنشورة يف املجلَّة ُتعربِّ عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.

م الباحث إقرارًا خطيًا بصيغة خطاب مصّور )PDF( بأّن بحثه مل ُيسَبق نره، أو مقدمًا للنر  12- ُيقدِّ
يف جهة أخرى، أو مستاًل من عمل علمي للباحث سواًء رسالة علميَّة: )املاجستري أو الدكتوراه(، 

أوغريمها. وُيرسل عى بريد املجلَّة االلكرتوين ومن خالل موقع املجلة.
م الباحث نبذة خمترصة عن سريته العلميَّة، وعناوين االتصال، والربيد اإللكرتوين، وُيرسل عى  13- ُيقدِّ

.)word( بريد املجلَّة االلكرتوين، بربنامج الوورد
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ة وما يتعلَّق هبا. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ص الدِّ 1- أن يكون البحث يف ختصُّ

ة واالبتكار، وعدم التكرار مع غريه عنوانًا ومضمونًا. 2- أن يتسم البحث باألصالة واجلدَّ

3- أن يتسم البحث بصحة الّلغة وسالمة املنهج.

4- ُيراعى يف كتابة البحث املنهج العلمي يف توثيق املعلومات، وعالمات التنصيص والرتقيم.

 ،)A4( :صفـحة؛ مقـاس )5- أالَّ يقّل عدد صفحات البحث عن: )20( صفـحة؛ وال يزيد عن: )40

ورة.        شاملة مللخص البحث، ومراجعه. وهليئة حترير املجلَّة االستثناء عند الضَّ

6- كتابة ملخص باللغة العربية وفق عنارص معينة )تنظر ملخصات البحوث السابقة يف موقع املجلة(.

ترمجة  تقبل  )وال  العربية  باللغة  امللخص  عنارص  وفق  اإلنجليزية  اللغة  إىل  البحث  ملخص  ترمجة   -7
جوجل(.

8- ترمجة قائمة املصادر واملراجع للبحث إىل اللغة اإلنجليزية وفق املثال التايل:
Abdel Haleem, Muhammad. Understanding the Qur’an: Themes and Style 

(London: I. B. Tauris,[1999-2001])

مة البحث: )موضوع البحث، وأمهيته، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه العلمي،  9- أن تتضمن مقدِّ
ابقة عن املوضوع، واجلديد الذي سيقدمه البحث(. راسات السَّ والدِّ

راسة، والتوصيات العلميَّة يف عنارص واضحة(. ن خامتة البحث: )أهم نتائج الدِّ 10- أن تتضمَّ

11- يلتزم الباحث باملواصفات الفنيَّة اآلتية:
  نوع اخلط: )Lotus Linotype( ملتن البحث(1(، وعناوينه، وحواشيه، ومراجعه، وفهارسه...، 

وتباعد األسطر: مفَردًا.
.)NO BOLD) مقاس خط متن البحث:  )16( غري ُمْسَود  

.)BOLD(  ُمْسَوّدًا )مقاس خط العناوين الرئيسة: )20  
.)BOLD( ُمْسَوّدًا )مقاس خط العناوين الفرعّية: )18  

journaltw.com :1 يمكن تحميل الخط من موقع المجلة((
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للنّر  ة  النبويَّ املدينة  مصحف  بربنامج  نث...مث؛  مزّهرين  قوسن  بن  القرآنيَّة  اآليات  تكتب    
احلاسويب، النسخة القديمة (1( بمقاس خط: )14( غري ُمسَود (NO BOLD(، وتوثق اآليات يف 

السطر نفسه بحجم: )12( غري ُمسَود (NO BOLD( ، هكذا: ]البقرة: 30[.

ة واآلثار بن قوسن؛ هكذا: »  ... «، بمقاس خط متن البحث نفسه    تكتب األحاديث النبويَّ
.)BOLD( َدة وُمَسوَّ

   تكتب األقوال املنقولة بن عالمتي تنصيص : " ... " وبنفس مقاس خط املتن.

بن  احلوايش  أرقام  )NO BOLD(، وتوضع  ُمسَود  الُسفلّية: )12( غري  احلوايش  مقاس خط    
قوسن؛ هكذا: )1(، ولكل صفحة من البحث حاشيتها املستقّلة.

ًا )BOLD(، اسم املؤلف أو    التوثيقات يف حوايش البحث خمترصة هكذا: )اسم الكتاب مسَودَّ
والنظائر،  الوجوه  مثل:   ، والصفحة  اجلزء  ويوضع    ،)NO BOLD) ُمسَود  غري  الشهرة  اسم 

للعسكري، )ص212( أو )415/1(.

ًا )BOLD(، اسم    التوثيقات يف قائمة املصادر واملراجع تكون كاملة، هكذا: )اسم الكتاب مسودَّ
املؤلف غري ُمسَود (NO BOLD(، اسم املحقق إن وجد غري ُمسَود (NO BOLD(، دار النر 

غري ُمسَود (NO BOLD(كهذا املثال: 

الفضل حممد جعفر اخلزاعي اجلرجاين )ت:408هـ(، حتقيق: حممد شفاعت رباين،  املنتهى، أليب 
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الريف - املدينة املنورة، ط1، 1434هـ -2012م. 

وترتب املصادر ترتيبًا هجائيًا بحسب عناوين الكتب.

  االلتزام بمنهجية علمّية موحدة يف بقّية التوثيقات وغريها.

م الباحث نسختن من بحثه وفق املواصفات الفنية اآلنفة الذكر:   يقدِّ
.)word( نسخة إلكرتونية بصيغة وورد - 

رة بصيغة )pdf(، وترسل عى بريد املجلَّة اإللكرتوين:  - ونسخة أخرى مصوَّ
mjallah.wqf@gmail.com

journaltw.com :1( يمكن حتميل الربنامج من موقع املجلة)
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د. مشهور بن مرزوق احلرازي
319

ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

د. إيان بنت يوسف بن صالح أبو اجلدائل
353
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احلمد هلل والصالة والسالم عى رسول اهلل وعى آله وصحبه ومن وااله ... أما بعد

ــت إىل  ــى وصل ــت حت ــت وتفرع ــورت وتذب ــة تط ــات عريق ــل بدراس ــك حف ــم الفل ــإن عل ف
تفعيــل علــم الفلــك مــع العلــوم األخــرى كالفيزيــاء الفلكيــة والكيميــاء الفلكيــة واألحيــاء الفلكيــة، 
وقــد ظهــرت مؤسســات حديثــة تقنيــة خلدمــة هــذا العلــم ورصــدت هلــا ميزانيــات ضخمــة وجنــد 

هلــا خــرباء مشــاهري.

ــرة  ــذه الطف ــع هل ــر للمتاب ــو ظاه ــا ه ــدة ك ــج جدي ــل إىل نتائ ــع يوص ــذا التوس ــك أن ه  وال ش
العلميــة التقنيــة إال أهنــا زهــدت مــا ورد مــن خالــق الكــون الــذي علــم اإلنســان علــم الفلــك وعلــم 
الفضــاء وغريهــا، فــاهلل تعــاىل هــو أخــرب اخلــرباء إذ هــو الــذي خلــق معــامل الكــون بصناعــة متقنــة، 
ومــا ظهــر مــن علــم مــن اخلــرباء كلــه منــه ســبحانه إذ قــال تعــاىل: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ ، وكــا 
صــّح عــن النبــي : »إِنَّ اهللََّ َخَلــَق ُكلَّ َصانـِـٍع َوَصنَْعَتــُه«)1(، فلــه احلمــد والشــكر عــى هــذا 
ــض  ــن في ــض م ــة إال غي ــه البري ــت إلي ــذي توصل ــم ال ــم العظي ــذا العل ــا ه ــام، وم ــم واإلهل التعلي
بالنســبة لعلــم اهلل تعــاىل إذ قــال ســبحانه:  ژ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ژ ، لــذا فــإن األخــذ بــا جــاء 
يف الوحيــن مــن آيــات القــرآن الكريمــة والســنة النبويــة الريفــة يرتقــي بالدراســات الكونيــة؛ ألن 

ــا أمــا فــوق ذلــك يف عــامل  ــة املعــارصة توصلــت إىل بعــض كواكــب الســاء الدني الدراســات الفلكي
الســاوات ومــا بعــد ومــا فيــه مــن األجــرام التــي ورد ذكرهــا عــن الوحــي فإهنــا مل تذكــر يف قامــوس 

علــم الفلــك.

ــكل  ــن هي ــريًا م ــًا كب ــم قس ــا ترس ــوي( فإهن ــك النب ــواردة يف )الفل ــث ال ــا يف األحادي وإذا نظرن
ــرش. ــن األرض إىل الع ــون م الك

وقــد ورد يف حديــث اإلرساء واملعــراج الصعــود إىل الســموات الســبع، وفيــه »أنــه زار كل ســامء 

ــى  ــتدرك ع ــي، املس ــه الذهب ــه ووافق ــم وصحح ــه احلاك ــاد، )ص46(؛ وأخرج ــال العب ــق أفع ــاب: خل ــاري يف كت ــه البخ )1( أخرج
ــة، ) 181/4(.  ــلة الصحيح ــاين يف السلس ــه األلب ــني، )85/1(؛ وصحح الصحيح
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مــن هــذه الســموات الســبع، ثــم بعــد الســامء الســابعة عــرج بــه حتــى ظهــر ملســتوى يســمع رصيــف 
األقــالم، ثــم دخــل اجلنــة ووصــف لنــا عــدد درجاهتــا وثامرهــا وأقواهتــا«)1(. 

ــبيله، كل  ــن يف س ــا اهلل للمجاهدي ــة أعّده ــة درج ــة مائ ــه : »إّن يف اجلن ــت عن وثب
درجتــني مــا بينهــام كــام بــني الســامء واألرض، فــإذا ســألتم اهلل فســلوه الفــردوس، فإنــه أوســط اجلنــة 

ــن«)2(. ــرش الرمح ــه ع ــة وفوق ــى اجلن وأع

وعــن أيب مســعود  قــال: »بــني الســامء الدنيــا والتــي تليهــا مخســامئة عــام، وبــني كل ســامء 
مخســامئة عــام«. ويف روايــة »وغلــظ كل ســامء مســرية مخســامئة عــام«)3(.

ــات  ــتنتج الطبق ــون ويس ــة الك ــن هيئ ــيح م ــُم فس ــا قس ــن لن ــث يتب ــذه األحادي ــالل ه ــن خ م
فهــي تبــدأ مــن األرض ثــم الســاء الدنيــا ثــم الســاء الثانيــة والثالثــة فالرابعــة فاخلامســة فالسادســة 
فالســابعة ثــم مــا بعدهــا حتــى يصــل اجلنــة بدرجاتــا األوىل ثــم الثانيــة ثــم مــا بعدهــا إىل املائــة درجة 

ثــم أعالهــا عــرش الرمحــن، وهبــذا الوحــي يرتقــي علــم الفلــك.

و يطيــب يل يف اخلتــام أن أقــدم الشــكر اجلزيــل والعرفــان اجلميــل جلميــع أعضــاء هيئــة التحريــر 
عــى جهودهــم املباركــة، الســيا األمــن العــام عــى الوقــف فضيلــة األســتاذ الدكتــور عــاد بــن زهري 
حافــظ، الــذي يدعــم ويتابــع تطــور املجلــة، والشــكر موصــول إىل مجيــع أعضــاء اهليئــة االستشــارية، 

وإىل مجيــع الباحثــن الذيــن أثــروا هــذا العــدد.

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن.

                                                                                                        رئيس التحرير

                                                                                                         أ.د. حكمت بن بشري ياسني         

ــلم،  ــح مس ــالة يف اإلرساء، )78/1(  ح)349(، وصحي ــت الص ــف فرض ــاب كي ــالة، ب ــاب الص ــاري، كت ــح البخ ــر: صحي (1( ينظ
ــوات، )148/1( ح)163(. ــرض الصل ــاوات وف ــول اهلل  إىل الس ــاب اإلرساء برس ــان، ب ــاب اإلي كت

)2( (2( صحيح البخاري ، كناب اجلاد والسري، باب درجات املجاهدين يف سبيل اهلل، )16/4( ح)2790(.
ــوش  ــامع اجلي ــم يف اجت ــن القي ــو، )617/1(  ح)157(؛ واب ــي يف العل ــه الذهب ــه، وصحح ــة يف صحيح ــن خزيم ــه اب )3( (3( أخرج

اإلســالمية، )ص170(.
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 موضوع البحث: 

ــا،  ــبب نزوهل ــم س ــلمن، ث ــري املس ــن غ ــالح ب ــة يف اإلص ــات اجلامع ــر اآلي ــث بذك ــدأ البح يب

واملعنــى اإلمجــايل هلــا، ثــم يتطــرق إىل إجابــة ســؤال: هــل ُيوجــد َنْســٌخ يف هــذه اآليــات؟ ثــم يبــن 

حكــم اإلصــالح بــن غــري املســلمن، وُيظهــر أمهيــة ذلــك وثمرتــه، ثــم يفصــل يف أحوالــه واحلكمــة 

منه، ثم يورد نموذًجا من القرآن يف اإلصالح بن غري املسلمن، إىل أن يتم بذكر معوقاته. 

 هدف البحث:

هيــدف إىل بيــان منهــج اإلســالم يف اإلصــالح بــن غــري املســلمن بمختلــف أصنافهــم ودياناتــم 

ــك،  ــنة يف ذل ــرآن والس ــدي الق ــى ه ــوف ع ــالل الوق ــن خ ــك م ــم، وذل ــاب وغريه ــل الكت ــن أه م

 M ــة ــن الصحاب ــح م ــلف الصال ــرية الس ــي  وس ــرية النب ــي يف س ــق العم والتطبي

ــان. ــم بإحس ــن هل والتابع

 مشكلة البحث:

1. ماذا يفعل املسلم إذا وقعت لغري املسلم مشكلٌة مع غري املسلم؟  

2. هل يقبل املسلم اإلصالح بن غري املسلمن إذا ُدعي لذلك؟

3. هل اإلصالح بن غري املسلمن ينايف عقيدة املسلم؟ 

، أم عالقٌة دنيويٌة َتفرضها الواقع؟ 4. هل اإلصالح بن غري املسلمن َهْدٌي رشعيٌّ
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 أهم النتائج:

1. رضورة اإلصالح بن غري املسلمن.

2. أمهيــة أن يتخصــص بعــض املســلمن يف اإلصــالح بــن غــري املســلمن، عــى مســتوى األفــراد 

واملؤسسات.

3. حاجة املتخصصن يف اإلصالح إىل الفقه واحلنكة والذكاء والعلم.

الة )املفتاحية(:  الكلامت الدَّ

إصالح، غري املسلم، جمتمع، حماسن اإلسالم.
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F

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عى َمن ال نبي بعده، وبعد..

ــد  ــه َرش ــن اتبع ــتقيًا؛ َم ــا مس ــم رصاًط ــًا، وهداه ــا قوي ــاده دينً ــإن اهلل - F - رشع لعب ف

ــيد  ــه س ــث اهلل ب ــذي بع ــن ال ــذا الدي ــا، وه ــا مبينً ــرس خرساًن ــد خ ــه فق ــل عن ــن ض ــدى، وَم واهت

املرســلن ديــن خاتــم مهيمــن عــى مجيــع األديــان قبلــه، وهــو رســالة اهلل اخلامتــة إىل مجيــع الثقلــن إىل 

قيــام الســاعة، واقتــى ذلــك أن يكــون يف هــذه الرســالة مــن اخلصائــص والســات مــا جيعلهــا صاحلة 

لــكل زمــان ومــكان إىل مجيــع ُأَمــم األرض، وِمــن أعظــم هــذه اخلصائــص وَأَجلِّهــا: إرادة اإلصــالح 

يف كل شــأن مــن شــؤون احليــاة؛ يف العبــادات واملعامــالت واألخــالق واآلداب مــع املســلمن وغــري 

املســلمن.

ومــع بقــاء الكفــر عــى األرض، ومــع وجــوب تبليــغ الدعــوة إىل النــاس كلهــم ال ُيتصــور مــع 

ذلــك أن ينعــزل املجتمــع املســلم عــن غــريه مــن املجتمعــات، ولذلــك فــإن التريــع اإلســالمي َنظَّــم 

عالقــة املســلم مــع غــريه مــن بنــي جنســه أفــراًدا وجمتمعــاٍت، ووضــع الضوابــط الكاملــة يف ذلــك 

داخــل املجتمــع اإلســالمي وخارجــه.

ــم  ــونه؛ فمنه ــذي يعيش ــع ال ــلمن يف الواق ــري املس ــع غ ــون م ــلمون يتعايش ــذا، فاملس ــى ه وع

اجلــريان، ومنهــم زمــالء العمــل، ومنهــم زمــالء دراســة، ومنهــم إخــوة يف النســب.. وهــذه العالقــة 

ــم: ــا بينه ــة في ــاة االجتاعي ــاًل يف احلي ــد تفاع ُتَولِّ

ــوه )يف  ــه أو أخ ــاره أو زميل ــه ج ــيتخى عن ــل س ــكلة؛ ه ــلم مش ــري املس ــت لغ ــرى إذا وقع ــا ت في

ــلم؟ ــب( املس النس

إذا حصــل خــالف بــن غــري مســلم وزوجتــه؛ هــل ســيكتفي جــاره أو زميلــه املســلم بــأن يكــون 

ًيا ال يــدرأ ذلــك اخلــالف؟ وأن رَشَّ اخلــالف عليهــا! متفرًجــا متَشــفِّ



24

هل سيسعى بن اإلصالح بن اإلخوة واألقارب األشقاء من غري املسلمن؟ 	

هل يقبل الشفاعة يف اإلصالح بن غري املسلمن إذا ُدعي لذلك؟ 	

اء بغي وقتال بن غري املسلمن؟ 	 هل سيعمل عى وقف نزيف دماء َجرَّ

هل سيعمل عى ردِّ الولد الكافر ألبيه الكافر؟ 	

هل اإلصالح بن غري املسلمن ينايف عقيدة املسلم الذي يريد اخلري ألمته ووطنه وجمتمعه؟ 	

ــع،  	 ــا الواق ــٌة؛ َيفرضه ــٌة دنيوي ــوٌي، أم عالق ــْدٌي نب ــلمن َه ــري املس ــن غ ــالح ب ــل اإلص ه

ــارصة؟ ــا املع ــم العلي ــُم الِقَي ــانيُة وُنُظ ــا اإلنس ــع، وتقتضيه ــأن املجتم ــا ش ــر إليه ويضط

ة يف التعامــل مــع غــري املســلمن إذا نشــأ بينهــم خــالف، وهــذه األســئلة  تســاؤالت كثــرية وحمــريِّ

تنشــأ عنــد عــدم القــدرة عــى اجلمــع بــن قضايــا العقيــدة = )الــوالء والــرباء(، ومــا أوجبــه اإلســالم 

مــن إنصــاف املظلــوم واألخــذ عــى يــد الظــامل، وقضايــا التســامح واإلحســان عموًمــا!

ــاة  ــم احلي ــل يف تنظي ــي تدخ ــدروس الت ــن ال ــا م ــيئة اهلل - درًس ــث - بمش ــذا البح ــاول يف ه نتن

االجتاعيــة بــن املســلمن وغــري املســلمن؛ هيــدف إىل بيــان منهــج اإلســالم يف اإلصــالح بــن غــري 

املســلمن بمختلــف أصنافهــم ودياناتــم مــن أهــل الكتــاب وغريهــم، وذلــك مــن خــالل الوقــوف 

عــى هــدي القــرآن والســنة يف ذلــك، والتطبيــق العمــي يف ســرية النبــي  وســرية الســلف 

الصالــح مــن الصحابــة ريض اهلل عنهــم والتابعــن هلــم بإحســان.

 منهجية البحث:

املنهجية التي سلكُتها يف كتابة هذا البحث تتمثل يف املنهج العلمي التايل:

ــى املذكــور يف  ــع املعن ــري املوضوعــي بنوعــه املشــهور: تتب ــة التفس ــلوب ومنهجي ــلكُت أس -  س
ــوع. ــرض املوض ــاء ع ــري أثن ــط التفس ــاة ضواب ــع مراع ــريها، م ــتها وتفس ــات ودراس اآلي
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ــع  ــي"، م ــع اجتاع ــه ذو طاب ــث؛ "ألن ــة البح ــة يف صياغ ــة العلمي ــلوب املقال ــلكت أس -  س
ــدي. ــْدر جه ــك َق ــة، وذل ــة املنقول ــوص األئم ــى نص ــة ع املحافظ

ــح،  ــه األرج ــى الوج ــات ع ــى اآلي ــن يف معن ــتهرون يف الف ــاء املش ــره العل ــا ذك ــت م -  التزم
ــري. ــن التفس ــوع م ــذا الن ــة ه ــى منهجي ــاء ع ــن- بن ــا أمك ــك -م ــالف يف ذل ــر اخل ــن ذك ــا ع ُمعرًض

ة. -  ما ِصْغُته من املعاين فهو ممَّا فهمُته من جرد كتب التفسري وما يدمه عامَّ

ــاء؛  ــره العل ــذي ذك ــى ال ــى املعن ــه، فع ــهدُت ب ــه أو استش ــلوب - ذكرُت ــى - أو أس -  كل معن
ــة. ــة املوضوعي ــة العلمي ــة املقال ــا منهجي ــة تقتضيه ــي وصياغ ــال من بإمج

-  مع حماولة فهم وعرض وإبراز منهجية القرآن يف اإلصالح بن غري املسلمن.

-  عزوُت اآليات املستشهد هبا للسورة ورقم اآلية عقب كل آية.

-  اعتمدت عى كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله  يف استنباط القواعد واألحكام.

ــب  ــى كت ــات، وع ــاين اآلي ــث يف مع ــة للبح ــور خاص ــري باملأث ــب التفس ــى كت ــدت ع -  اعتم
ــائله. ــث ومس ــة البح ــة يف صياغ ــري عام التفس

-  التزمت إيراد األحاديث الصحيحة فقط، وال أستشهد بحديث اتُّفق عى ضعفه.

-  اعتمدُت يف تصحيح األحاديث عى أقوال أهل الشأن يف هذا املجال.

ــرق  ــط، ومل أتط ــلمن فق ــري املس ــن غ ــالح ب ــى اإلص ــث ع ــذا البح ــث يف ه ــرصُت احلدي -  ق
ــن،  ــن الزوج ــالح ب ــلمن، واإلص ــن املس ــالح ب ــي: )اإلص ــرى، وه ــالح األخ ــام اإلص ــا ألقس هن

واإلصــالح بــن املســلمن وغــري املســلمن، وإصــالح النفــس(، وســأفردها بالبحــث - إن شــاء اهلل 

ــرى. ــاالت أخ ــاىل - يف جم تع
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-  اجتهــدُت قــدر اســتطاعتي أن ال أذكــر قاعــدة وال حكــًا إال وُأدلــل عليــه مــن القــرآن ومــا 
ــنَّة وأقــوال أئمــة الســلف. يفــرسه مــن السُّ

-  التزمُت قدر املستطاع عدَم ذكر اخلالف يف املسائل الفقهية.

-  ال أستطرد يف ذكر الفرعيات الفقهية؛ لكي ال َأخرج عن موضوعية البحث.

 خطة البحث:

املقدمة. 1

املبحث األول: اآليات اجلامعة الواردة يف اإلصالح بني غري املسلمني:. 2

املطلب األول: سبب نزول اآليات. -

املطلب الثاين: املعنى اإلمجايل لآليات. -

املطلب الثالث: هل ُيوجد َنْسٌخ يف اآليات؟ -

املبحث الثاين: حكم اإلصالح بني غري املسلمني:. 3

املطلب األول: العالقة بن املسلمن وغري املسلمن. -

املطلب الثاين: جيوز اإلصالح بن غري املسلمن. -

املطلب الثالث: كل الكفار جيوز اإلصالح بينهم. -

املبحث الثالث: أمهية اإلصالح بني غري املسلمني واحلاجة إليه وثمراته.. 4

املطلب األول: أمهية اإلصالح بن غري املسلمن واحلاجة إليه. -

املطلب الثاين: ثمرات اإلصالح بن غري املسلمن. -
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املبحث الرابع: أحوال اإلصالح بني غري املسلمني:. 5

املطلب األول: الصلح بن غري املسلمن بن التخيري واإلجياب. -

املطلب الثاين: أحوال اإلصالح فيا يوافق الريعة أو يالفها. -

املطلب الثالث: إقامة األحكام عند إرادة اإلصالح. -

املطلب الرابع: ِقَيم إسالمية يف اإلصالح بن غري املسلمن. -

املطلب اخلامس: خالصة أحكام اإلصالح بن غري املسلمن. -

املبحث اخلامس: احلكمة من اإلصالح بني غري املسلمني بحكم اهلل دون غريه.. 6

املبحث السادس: نموذج من القرآن يف اإلصالح بني غري املسلمني:. 7

املطلب األول: املعني اإلمجايل لآليات. -

املطلب الثاين: الفوائد العملية لإلصالح يف القصة. -

املبحث السابع: معوقات اإلصالح بني غري املسلمني.. 8

اخلامتة.. 9

املصادر واملراجع.. 10
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 املبحث األول
اآليات اجلامعة يف اإلصالح بني غري املسلمني

إنَّ املتدبــر لكتــاب اهلل تعــاىل جيــُد أن أشــمل آياتــه بياًنــا لعالقــة املســلم يف التدخــل بــن فئتــن مــن 

غــري املســلمن؛ هــي آيــات ســورة املائــدة، ولــذا جعلناهــا مفتــاح هــذا البحــث:

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ڤگ  تعــاىل:   قــال 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 

ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ 

یجئٱ  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ 

ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇڇ  ڇ  چ  چچ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھھے  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ 

ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وئۇئٱ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چڇڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۇۆۆ 
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مبٹ   خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی  ییی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 

ــدة41- 50[. ]املائ

وســيكون بيــان ذلــك يف ثالثــة مطالــب تتحــدث عــن: ســبب نزوهلــا، واملعنــى اإلمجــايل لآليــات، 

وهــل ُيوجــد َنْســٌخ فيهــا؟

 املطلب األول:سبب نزول اآليات
ــي  ــل، وه ــا والقت ــن الزن ــم م ــوا جرائ ــود ارتكب ــن اليه ــوم م ــت يف ق ــات نزل ــذه اآلي ُروي أن ه

ــا؛  ــى غريه ــأوا ع ــد تواط ــوا ق ــوم كان ــن الق ــوراة؛ ولك ــا يف الت ــا مل ــاص ِوفًق ــدَّ والِقص ــتوجب احل تس

ــوا حملَّهــا  ألهنــم مل يريــدوا أن يطبقوهــا عــى الرفــاء فيهــم يف مبــدأ األمــر، ثــم تاونــوا فيهــا، وَأَحلُّ

ــم يف عهــد الرســول  أرادوا أن  ــاٍت أخــفَّ منهــا، فلــا وقعــت منهــم هــذه اجلرائ عقوب

يســتفتوه فيهــا.

فــة عملــوا هبــا، وكانــت هــذه حجــة هلــم عنــد اهلل؛  فــإذا أفتــى هلــم بالعقوبــات التعزيريــة املخفَّ

ــوا  فقــد أفتاهــم هبــا رســول اهلل! وإن َحَكــم فيهــا بمثــل مــا عندهــم يف التــوراة مل يأخــذوا بحكمه؛ َفَدسُّ

بعَضهــم يســتفتيه.

ــروا  ــول اهلل ، فذك ــاءوا إل رس ــود ج ــر : "إن اليه ــن عم ــن عبد اهلل ب فع

ــوراة يف  ــدون يف الت ــا جت ــول اهلل : م ــم رس ــال هل ــا؛ فق ــرأة َزَنَي ــم وام ــاًل منه ــه أن رج ل

ــم؛  ــا الرج ــم، إن فيه ــالم: كذبت ــن س ــال عبد اهلل ب ــدون، ق َل ــم وُيْ ــوا: نفضحه ــم؟. فقال ــأن الرج ش

َفَأَتــْوا بالتــوراة فنرَشوهــا، فوضــع أحُدهــم يــَده عــى آيــة الرجــم، فقــرأ مــا قبلهــا ومــا بعدهــا، فقــال 

ــا  ــد - فيه ــا مم ــدق - ي ــوا: ص ــم، فقال ــة الرج ــإذا آي ــده ف ــع ي ــدك، فرف ــع ي ــالم: ارف ــن س عبد اهلل ب

ــا  ــرأة َيقيه ــى امل ــي ع ــل حين ــُت الرج ــا، فرأي ــوُل اهلل  فُرِجَ ــام رس ــر هب ــم! فأم ــة الرج آي

ــارة"(1(. احلج

)1( صحيــح البخــاري، كتــاب احلــدود، بــاب أحــكام أهــل الذمــة وإحصاهنــم إذا زنــوا وُرفعــوا إىل اإلمــام )2510/6(، ح)6450( 
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ــد  ــا ق ــت إحدامه ــود، وكان ــن اليه ــني م ــا اهلل يف الطائفت ــال: »أنزهل ــاس ق ــن ابن عب وع

قهــرت األخــرى يف اجلاهليــة، حتــى ارتضــوا واصطلحــوا عــى أنَّ كل قتيــل قتلتــه العزيــزة مــن الذليلــة 

َفِديُتــه مخســون وســًقا، وكل قتيــل قتلتــه الذليلــة مــن العزيــزة فديتــه مائــة َوْســٍق)1(، فكانــوا عــى ذلــك 

حتــى قــدم النبــي ، فقتلــت الذليلــة مــن العزيــزة قتيــاًل، فأرســلت العزيــزة إل الذليلــة 

ــد،  ــبهام واح ــد، ونس ــام واح ــني دينه ــل كان يف حي ــة: وه ــت الذليل ــق، فقال ــة َوس ــا بامئ ــوا لن أن ابعث

ــا)2(  ــا وَفَرًق ــاًم منكــم لن ــام أعطيناكــم هــذا ضي ــة بعــض؟ إن ــة بعضهــم نصــف دي وبلدمهــا واحــد، دي

منكــم؛ فأمــا إذ قــدم ممــد فــال ُنعطيكــم! فــكادت احلــرب هتيــج بينهــام، ثــم ارتضــوا عــى أن يعلــوا 

ــم  ــد بمعطيك ــا مم ــت: واهلل م ــزة، فقال ــرت العزي ــم ذك ــم، ث ــاًم بينه ــول اهلل  َحَك رس

ــوا  منهــم ضعــف مــا يعطيهــم منكــم، ولقــد صدقــوا، مــا أعطونــا هــذا إال ضيــاًم منــا وقهــًرا هلــم! َفُدسُّ

ــم؛ فلــم  ْمُتمــوه، وإن مل ُيعطكــم َحذرت ــدون َحكَّ ــه؛ إن أعطاكــم مــا تري ــن خيــر لكــم رأي إل ممــد َم

ــول اهلل  ــم رأَي رس ــِروا هل ــني؛ ليخ ــن املنافق ــا م ــول اهلل  ناًس ــوا إل رس ــوه! َفَدسُّ م كِّ ُتَ

، فلــام جــاءوا رســوَل اهلل  أخــر اهللُ رســوَله  بأمرهــم كلــه 

ومــا أرادوا؛ فأنــزل اهلل تعــال:  ڤگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱٹ إل قولــه:  ڤچ 

.)3)»D ــم قــال: فيهــام - واهللِ - نزلــت، وإيامهــا عنــى اهلل چ چٹ ؛ ث

قــال ابن كثــري: " وقــد يكــون اجتــاُع هذيــن الســببن - يعنــي هــذا وقصــة اليهوديــن اللذيــن 

َزَنيــا وحتاكــم اليهــود فيهــا إىل رســول اهلل - يف وقــت واحــد؛ فنزلــت اآليــات يف ذلــك"(4(.

واللفظ له، صحيح مسلم، كتاب احلدود، باب رجم اليهود أهل الذمة يف الزنا، )1326/3( ح)1699(.
َء، والَوْسُق مكياٌل: ِستُّوَن صاًعا. العني،  (191/5(؛ والنهاية يف غريب احلديث،  (401/5(. َك الشَّْ )1( الَوْسُق: َضمُّ

)2( الفرق: اخلوف. وقيل: الفزع. املحيط يف اللغة، )397/5(؛ املخصص، (355/3(.
ــرباين، )302/10(  ــري، للط ــم الكب ــن"؛ املعج ــناده حس ــاؤوط: "إس ــعيب األرن ــال ش ــد، (246/1( ح)2212(، ق ــند أمح )3( مس

ح)10732(؛ وصححــه األلبــاين يف السلســلة الصحيحــة، )6/ 109( ح)2552(.
)4(  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )119/3(.
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قــال أمحــد شــاكر: "وهــو الصحيــح املتعــن، وليــس جيــب أن يكون نــزول اآليــات حلــادث واحد 

ــا؛  ــاًل يف حكمه ــرآُن َفْيَص ــأيت الق ــم ي ــدة، ث ــوادث ع ــع ح ــا تق ــرًيا م ــن، وكث ــوُع االثن ــح وق ــد ص وق

ه؛ وكلٌّ صحيــٌح"(1(. ه َغــرْيَ فيحكــي بعــض الصحابــة الســبب، ويكــي َغــرْيُ

 املطلب الثاين: املعنى اإلمجايل لآليات

كان الرســول  يشــتد حزُنــه ملــن ُيظهــر اإليــان وُيبطــن الكفــر؛ فأرشــده اهلل تعــاىل 

إىل أنــه ال يأســى وال يــزن عــى أمثــال هــؤالء، ثــم قــال مبينـًـا الســبب املوجــب لعــدم احلــزن عليهــم؛ 

فقــال:  ڤڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻٹ ، فــإن الذيــن يؤســى ويــزن عليهــم َمــن كان 

ــم  ــن دينه ــؤالء ع ــع ه ــا هلل أن يرج ــا، وحاش ــًرا وباطنً ــون ظاه ــم املؤمن ــن، وه ــن املؤمن ــدوًدا م مع

ويرتــدوا، فــإن اإليــان إذا خالطــت بشاشــته القلــوب مل يعــدل بــه صاحبــه غــريه.

 ڤۀ ہ ہٹ  ، أي: اليهود   ڤہ ھ ھ ھ ھ ےےٹ ، أي: 

مســتجيبون ومقلــدون لرؤســائهم، املبنــي أمرهــم عــى الكــذب والضــالل والغــي، وهــؤالء الرؤســاء 

املتبعــون  ڤےےٹ ، بــل أعرضــوا عنــك، و ڤۓ ڭ ڭ ڭ ڭٹ ، أي: جلــب معــان 

لأللفــاظ مــا أرادهــا اهلل وال قصدهــا؛ إلضــالل اخللــق ولدفــع احلــق، فهــؤالء املنقــادون للدعــاة إىل 

الضــالل -املتبعــن للمحــال، الذيــن يأتــون بــكل كــذب - ال عقــول هلــم.

 ڤۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅٹ ؛  يقــول بعضهــم لبعــض:  إن حكــم لكــم حممــد 

هبــذا احلكــم الــذي ُيوافــق أهواءكــم؛ فاقبلــوا حكمــه، وإن مل يكــم لكــم بــه؛ فاحــذروا أن تتابعــوه 

ــا َتــوى األنفــس. بــاع ملَِ عــى ذلــك، وهــذا فتنــة واتِّ

)1(  هامش مسند أمحد، (246/1(.
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 ڤۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائٹ كقولــه تعــاىل:  ڤک ک ک گ گ گ گ 

ــم  ــع عنه ــتطيع أن تدف ــت بمس ــا أن ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ٹ ، فـــ ڤہ ہ ہ ھ ھٹ ، وم

ــا،  ــرد اهلل أن يطهره ــم ُي ــم؛ فل ــت قلوهب ــؤالء دنس ــا، وه ــوا فيه ــا وجَلُّ ــلكوا طريقه ــد س ــة وق الفتن

وأصحاهبــا يلجــون يف الدنــس.  ڤەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئٹ ، أي: فلذلــك صــدر 

بــاع هــواه،  منهــم مــا صــدر؛ فــدل ذلــك عــى أن مــن كان مقصــوده بالتحاكــم إىل احلكــم الرعــي اتِّ

وأنــه إن حكــم لــه َريِض، وإن مل يكــم لــه ســخط، فــإن ذلــك مــن عــدم طهــارة قلبــه  ڤېئ ېئ ېئ 

ــار. ــخط اجلب ــار وس ــو: الن ــار،  ڤىئ ی ی ی یٹ ه ــة وع ىئٹ ، أي: فضيح

ــم: أن  ــم وعقله ــة دينه ــن قل ــتجابة، أي: م ــمع اس ــا: س ــمع هاهن  ڤٱ ٻٹ، والس

ــه  ــا يأخذون ــرام، ب ــال احل ــذب،  ڤٻ ٻٹ أي: امل ــول الك ــم إىل الق ــن دعاه ــتجابوا مل اس

هــم مــن املعلومــات والرواتــب التــي بغــري احلــق؛ فجمعــوا بــن اتبــاع الكــذب  عــى َســَفَلتهم وعوامِّ

وأكل احلــرام،  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀٹ فإنــه عنــد حتاكــم هــذا الصنــف إليــه يــري بــن 

أن يكــم بينهــم، أو ُيعــرض عــن احلكــم بينهــم، بســبب أنــه ال قصــد هلــم يف احلكــم الرعــي إال أن 

ــال:  ڤٺ ٺ  ــذا ق ــط، وهل ــم بالقس ــَب أن يك ــم َوَج ــم بينه ــإن حك ــم، ف ــا ألهوائه ــون موافًق يك

ڦٹ. ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ثــم قــال متعجًبــا هلــم:  ڤڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ 

ڇ ڇٹ ، فإهنــم لــو كانــوا عاملــن بــا يقتضيــه اإليــان ويوجبــه مل َيصدفــوا عــن حكــم اهلل 

الــذي يف التــوراة التــي بــن أيدهيــم، لعلهــم أن جَيــدوا عنــدك مــا ُيوافــق أهواءهــم، وحــن حكمــت 

ــه،  ڤچ ڇٹ  ــوا عن ــل أعرض ــك ب ــوا بذل ــا؛ مل َيرض ــم أيًض ــا عنده ــق مل ــم اهلل املواف ــم بحك بينه

ــن باإليــان؛  - الذيــن هــذا صنيعهــم -  ڤڇٹ أي: ليــس هــذا دأب املؤمنــن، وليســوا َحِريِّ

ألهنــم جعلــوا آهلتهــم أهواءهــم، وجعلــوا أحــكام اإليــان تابعــة ألهوائهــم.
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ڤٱڎٹ  ڤڇ ڍ ڍ ڌ ڌٹ  هيــدي إىل اإليــان واحلــق، وَيعصــم مــن الضاللــة،  

ُيســتضاء بــه يف ظلــم اجلهــل واحلــرية والشــكوك والشــبهات والشــهوات،  ڤڈ ڈٹ -يف القضايــا 

ــالم  ــن إس ــم م ــالمهم أعظ ــن إس ــره؛ الذي ــادوا ألوام ــاوى-  ڤژ ژ ڑٹ هلل وانق والفت

غريهــم، وهــم صفــوة اهلل مــن العبــاد، فــا الــذي منــع هــؤالء األراذل مــن اليهــود مــن االقتــداء هبــم؟ 

ــذي ال  ــد ، ال ــان بمحم ــن اإلي ــا م ــا فيه ــذوا أرشف م ــم أن َينب ــب هل ــذي أوج ــا ال وم

ــُل عمــٌل ظاهــر وباطــن إال بتلــك العقيــدة؟ وقولــه:  ڤک کٹ أي: وكذلــك يكــم  ُيْقَب

ــون  ــن ُيَربُّ ــن الذي ــن املعلم ــاء العامل ــن؛ أي: العل ــن الرباني ــن م ــة الدي ــادوا أئم ــن ه ــوراة للذي بالت

ــن ُيقتــدى بأقواهلــم، وُترمــق  ــار الذي ــار، وهــم: العلــاء الكب ــة، وكذلــك األحب النــاس بأحســن تربي

ــق  ڤک  ــق للح ــم املواف ــادر منه ــم الص ــك احلك ــم. وذل ــن ُأمَمه ــدق ب ــان الص ــم لس ــم، وهل آثاره

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳٹ أي: بســبب أن اهلل اســتحفظهم عــى كتابــه، وهــم شــهداء 

ــل أهــل  عليــه؛ بحيــث إهنــم املرجــوع إليهــم فيــه وفيــا اشــتبه عــى النــاس منــه؛ فــاهلل تعــاىل قــد مَحَّ

ــه:  ڤڱ  ــاء مــا محلــوا، ثــم ُيوصيهــم بقول ــاُم بأعب العلــم مــا مل يملــه اجلهــال؛ فيجــب عليهــم القي

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻٹ ؛ فتكتمــون احلــق، وُتظهــرون الباطــل، ألجــل متــاع 

ــا  ــون خائًف ــه أن يك ــق اهلل، فعلي ــن توفي ــو م ــامل فه ــا الع ــلم منه ــات إذا َس ــذه اآلف ــل، وه ــا القلي الدني

ــا  ــر الدني ــه، وأن ال يؤث ــو الزم ل ــا ه ــام ب ــن القي ــيتهم م ــاس وخش ــوف الن ــه خ ــه، وال يمنع ــن رب م

يــن،  ڤۀ ۀ ہ ہ ہ ہٹ مــن احلــق املبــن، وحكــم بالباطــل لغــرض مــن أغراضــه  عــى الدِّ

الفاســدة،  ڤھ ھ ھٹ ؛ فاحلكــم بغــري مــا أنــزل اهلل مــن أعــال أهــل الكفــر، وقــد يكــون 

ــه وجــوازه(1(. كفــًرا ينقــل عــن امللــة، وذلــك إذا اعتقــد ِحلَّ

)1(  مســألة: )كفــر َمــن مل يكــم بــا أنــزل اهلل أم ال( مســألة أصوليــة اعتقاديــة، ُأْفــِردت بالبحــث، وال جمــال هنــا للحديــث فيهــا؛ لعــدم 
اخلــروج عــن موضوعيــة البحــث، ويمكــن مراجعــة: جممــوع الفتــاوى، (327/7- 329(، )351/7(، واحلكــم بغــري مــا أنــزل 

اهلل، د. عبــد الرمحــن املحمــود، وغريمهــا.
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؛                      ۈٹ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ڤے   

هــذه األحــكام مــن مجلــة األحــكام التــي يف التــوراة، فــاهلل أوجــب عليهــم فيهــا: أن النفــس إذا َقتلــت 

ــن ُينــزع  ُتقتــل بالنفــس بــرط العمــد واملكافــأة، والعــن ُتقلــع بالعــن، واألذن ُتؤخــذ بــاألذن، والسِّ

ــف(1(،  ڤٴۇ  ــدون حي ــا ب ــص منه ــي ُيقت ــراف الت ــن األط ــبهها م ــا أش ــذه م ــل ه ــن، ومث بالس

ۋٹ واالقتصــاص: أن يفعــل بــه كــا فعــل، فمــن جــرح غــريه عمــًدا اقتــص مــن اجلــارح جرًحــا 

ــا، وليعلــم أن رشع َمــن َقبلنــا رشٌع  ــا وطــواًل وَعْرًضــا وعمًق ا وموضًع مثــل جرحــه للمجــروح َحــدًّ

لنــا، مــا مل َيــِرد رشعنــا بخالفــه(2(،  ڤۅ ۅ ۉٹ أي: بالقصــاص يف النفــس، ومــا دوهنــا مــن 

األطــراف واجلــروح، بــأن عفــا عمــن جنــى، وثبــت لــه احلــق قبلــه،  ڤۉ ې ېٹ أي: كفــارة 

للجــاين؛ ألن اآلدمــي عفــا عــن حقــه، واهلل تعــاىل أحــق وأوىل بالعفــو عــن حقــه،  ڤې ى ى 

ــر،  ــر دون كف ــه: كف ــه بأن ــا وأصحاُب ــاس ريض اهلل عنه ــال ابن عب ائ ائ ەئ ەئ وئ وئٹ؛ ق

وظلــم دون ظلــم، وفســق دون فســق(3(؛ فهــو ظلــم أكــرب عنــد اســتحالله، وعظيمــة كبــرية عنــد فِعلــه 

غــري ُمســتحل لــه.

ــاَء واملرســلن  ــا هــؤالء األنبي  ڤٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀٹ ، أي: وأتبعن

ــه  ــاء ب ــا ج ــى ومل ــاهًدا ملوس ــم، ش ــى ابن مري ــولنا عيس ــا ورس ــوراة - بعبدن ــون بالت ــن يكم - الذي

ــة،  ڤٺ  ــر األمــور الرعي ــه يف أكث ــا ل ــه، وموافًق ــًدا وحاكــًا بريعت ــا، ومؤي ــوراة مصدًق مــن الت

ٺٹ: الكتــاب املتمــم للتــوراة،  ڤٺ ٺ ٿٹ هيــدي إىل الــرصاط املســتقيم، وُيبــن احلــق مــن 

ــة،  ڤٹ ڤ ڤٹ؛  ــا واملوافق ــهادة هل ــا والش ــل،  ڤٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ بتثبيته الباط

ــادة عــى مــا َفعــل يف  ــبِّب االقتصــاص زي ــا: أن ُيقتــص مــن اجلــاين؛ بحيــث ال ُيَس )1(  احليــف هــو: اجلــور والتعــدي، واملقصــود هن
املجنــي عليــه.

)2(  هذه قاعدة فقهية.. وسيأيت احلديث عنها يف ثنايا البحث.
)3(  أخرجــه احلاكــم يف املســتدرك، )2/ 342( ح)3219(، وقال:"حديــث صحيــح اإلســناد ومل يرجــاه"، وصحــح إســناَده األلبــاينُّ يف 
خترجيــه لكتــاب اإليــامن البــن تيميــة )309(، وهبــذا اللفــظ عــن عطــاء: ابــن جريــر يف جامــع البيــان (256/6(، وذكــره الرتمــذي 

معلًقــا )4/ 376( ح)2635(.
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ــظ. ــون باملواع ــدى، ويتعظ ــون باهل ــن ينتفع ــم الذي فإهن

 ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄٹ ، أي: يلزمهــم التَقيُّــد بِكتاهبــم، وال جيــوز هلــم العــدول عنــه يف 

زماهنــم وقبــل نســخه بريعــة اإلســالم،  ڤڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ٹ.

ــب  ــل الكت ــم؛ أفض ــرآن العظي ــو الق ــذي ه ــاىل:  ڤڇ ڇ ڇ ڍٹ: ال ــول تع ــم يق ث

وأجلهــا،  ڤڍٹ أي: إنــزااًل باحلــق ومشــتماًل عــى احلــق يف أخبــاره وأوامــره ونواهيــه؛  ڤڍ 

ــاُر  ــه الكب ــاُره أخباَرهــا، ورشائُع ڌ ڌ ڎ ڎ ڈٹ ؛ ألنــه شــهد هلــا ووافقهــا، وطابقــت أخب

ــا  ــى م ــتماًل ع ــا،  ڤڈ ژٹ أي: مش ــا خلربه ــوده مصداًق ــار وج ــه؛ فص ــربت ب ــا، وأخ رشائَعه

اشــتملت عليــه الكتــب الســابقة وزيــادة يف املطالــب اإلهليــة واألخــالق النفســية؛ فهــو الكتــاب الــذي 

ــع كلَّ حــقٍّ جــاءت بــه الكتــُب فأَمــَر بــه، وَحــثَّ عليــه، وأكثــر مــن الطــرق املوصلــة إليــه؛ فهــو  َتَتبَّ

الكتــاب الــذي ُعرضــت عليــه أحــكام الكتــب الســابقة، فــا شــهد لــه بالصــدق فهــو املقبــول، ومــا 

ــن  ــل(1(؛  ڤڑ ڑ ک ک کٹ م ــف والتبدي ــه التحري ــد دخل ــردود ق ــو م ــرد فه ــه بال ــهد ل ش

ــاع  ــل اتب ــك،  ڤگ گ گ گ ڳ ڳ ڳٹ أي: ال جتع ــه اهلل علي ــذي أنزل ــي ال ــم الرع احلك

أهوائهــم الفاســدة املعارضــة للحــق بــداًل عــا جــاءك مــن احلــق؛ فَتســتبدل الــذي هــو أدنــى بالــذي 

هــو خــري؛  ڤڱ ڱ ڱٹ: أهيــا األَُمــم جعلنــا  ڤڱ ںٹ أي: ســبياًل وُســنَّة، وهــذه الرائع 

- التــي ختتلــف باختــالف األَُمــم - هــي التــي تتغــري بحســب تغــري األزمنــة واألحــوال، وكلهــا ترجــع 

إىل العــدل يف وقــت رِشعتهــا، وأمــا األصــول الكبــار التــي هــي مصلحــة وحكمــة يف كل زمــان، فإهنــا 

ــف  ــدة، ال يتل ــة واح ــا لريع ــع،  ڤڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀٹ تبًع ــع الرائ ــف يف مجي ال ختتل

ُمهــا،  ڤہ ہ ہ ہ ھٹ ؛ فيختربكــم وينظــر كيــف تعملــون، ويبتــي كل ُأمة  ُرهــا وال ُمَتَقدِّ متأخِّ

بحســب مــا تقتضيــه حكمتــه؛  ڤھ ھٹ أي: بــادروا إليهــا وأكملوهــا،  ڤے ۓ ۓ 

ــه،  ڤڭ ڭ ڭ  ــب في ــوم ال ري ــيجمعهم اهلل لي ــم س ــة كله ــابقة والالحق ــم الس ڭٹ  ؛  فاألَُم

)1(  هذا من أوجه إعجاز القرآن، وانظر: إعجاز القرآن عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، )ص116( وما بعدها.
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ۇ ۇٹ مــن الرائــع واألعــال؛ فُيثيــب أهــل احلــق والعمــل الصالــح، ويعاقــب أهــل الباطــل 

والعمــل الســيِّئ.

 ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋٹ هــذه اآليــة هــي التــي قيــل: إهنــا ناســخة لقولــه:  ڤپ پ پ 

ــه  خُمَــريَّ بــن احلكــم بينهــم وبــن عدمــه،  پ ڀ ڀ ڀٹ (1(، واآليــة تــدل عــى أن

وذلــك لعــدم قصدهــم بالتحاكــم للحــق، وهــذه اآليــة تــدل عــى أنــه إذا حكــم، فإنــه يكــم بينهــم 

ــنَّة، وهــو القســط الــذي تقــدم أن اهلل قــال:  ڤٿ ٹ ٹ ٹ  بــا أنــزل اهلل مــن الكتــاب والسُّ

ٹ، ودل هــذا عــى بيــان القســط، وأن مادتــه هــو مــا رشعــه اهلل مــن األحــكام؛ فإهنــا املشــتملة 

ر النهــي  عــى غايــة العــدل والقســط، ومــا خالــف ذلــك فهــو َجــْوٌر وظلــم،  ڤگ گ گٹ َكــرَّ

ــع،  ــو أوس ــوى، وه ــم والفت ــام احلك ــك يف مق ــا، وألن ذل ــر منه ــدة التحذي ــم؛ لش ــاع أهوائه ــن اتب ع

وهــذا يف مقــام احلكــم وحــده، وكالمهــا َيلــزم فيــه أن ال يتبــع أهواءهــم املخالفــة للحــق، وهلــذا قــال:  

ــن  ــدوك ع ــوك فيص ــم، وأن َيفتن ــرتار هب ــاك واالغ ڤۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائٹ أي: إي

بعــض مــا أنــزل اهلل إليــك، فصــار اتبــاع أهوائهــم ســبًبا موصــاًل إىل تــرك احلــق الواجــب، والفــرض 

ــم، و ڤۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ــة عليه ــك عقوب ــق  ڤوئٹ أن ذل ــاع احل ــك واتب ــن اتباع ــه،  ڤەئ وئٹ ع اتباع

ۈئ ۈئ ېئٹ ؛ فــإن للذنــوب عقوبــات عاجلــة وآجلــة،  ڤېئ ىئ ىئ ىئ یٹ أي: طبيعتهم 

الفســق واخلــروج عــن طاعــة اهلل ورســوله.

ــو كل  ــة، وه ــم اجلاهلي ــك حك ــم عن ــم وإعراضه يه ــون بَتَولِّ  ڤی ی جئٹ أي: أفيطلب

ــذي  ــو ال ــن: ه ــوله،  ڤمئ ىئ يئ جب حب خب مب ٹ ؛ فاملوق ــى رس ــزل اهلل ع ــا أن ــف م ــم خال حك

يعــرف الفــرق بــن احلُكمــن، ويميــز – بإيقانــه - مــا يف حكــم اهلل مــن احلُســن والبهــاء، وأنــه يتعــن 

ــام املوجــب للعمــل(2(. ــم الت ــه، واليقــن، هــو العل باُع ــا - اتِّ - عقــاًل ورشًع

)1(  سيأيت احلديث مفصاًل عن القول بالنسخ أو عدمه، والراجح يف ذلك.
)2(  املعنى اإلجايل خمترٌص من تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص231- 234(.
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 املطلب الثالث: هل ُيوجد َنْسٌخ يف اآليات؟

أواًل: األقوال يف املسألة:

ــاىل:  ڤپ  ــه تع ــه يف قول ــن عدم ــخ م ــوع النس ــول بوق ــن يف الق ــى وجه ــرسون ع ــف املف اختل

ڀٹ. ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

القــول األول: هــي حمكمــٌة، فهــي ختيــرٌي بــن احلُكــم واإلعــراض، وإْن َحَكــم َوَجــَب أن يكــم 

بــا أنــزل اهلل. قــال بــه احلســن البــرصي والنخعــي.

ــا:  ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ــي بعده ــة الت ــخها اآلي ــاين: َتنس ــول الث الق

(1( وجماهــد وســعيد وعكرمــة 
  ې ې ې ى ى ائ ائەئٹ. وهــو مــرويٌّ عــن ابن عبــاس

ــدة إال  ــز؛ فـــعن جماهــد: مل ينســخ مــن ســورة املائ والســدي وعطــاء والزهــري وعمر بــن عبد العزي

ــختها:  ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ــر:  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀٹ ، نس ــان، وذك ــان اآليت هات

ــة  ــور يف اآلي ــري املذك ــا: "أن التخي ــي أيًض ــز والنخع ــن عبد العزي ــن عمر ب ۅ ۅ ۉٹ (2(، وع

منســوخ بقولــه تعــاىل:  ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋٹ ، وأن عــى احلاكــم أن َيكــم بينهــم". وهــو مذهــب 

عطــاء اخلراســاين وأيب حنيفــة وأصحابــه وغريهــم. وُرِوَي عــن عكرمــة أنــه قــال: " ڤپ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀٹ َنســختها آيــٌة أخــرى:  ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋٹ ، وذلــك أن أهــل الكتــاب كانــوا 

ا؛ إن شــاء حكــم بينهــم، وإن شــاء أعــرض عنهــم، ثــم  ً إذا ترافعــوا إىل النبــي  كان خُمـَـريَّ

نســخ ذلــك بقولــه:  ڤڑ ڑ ک ک کٹ ؛ فلزمــه احلكــُم، وزال التخيــرُي(3(، وقــال النحــاس: 

ــي  ــدم النب ــا ق ــزل أول م ــا ن ــه إن ــوٌخ؛ ألن ــاىل:  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀٹ  منس ــه تع "قول

)1(  أخرجــه ابــن أيب حاتــم يف التفســري (88/5( ح)51(، وســنده صحيــح؛ تفســري القــرآن العظيــم، البــن كثــري، ت: أ. د. حكمــت 
بشــري، )414/3(؛ واحلاكــم يف املســتدرك (341/2( ح)3217( وصححــه، ووافقــه الذهبــي، وبنحــوه الطــربي يف جامــع البيــان، 

(331/10، 332( ح)11996 و11989(.
)2(  جامع البيان، (331/10(.

)3(  نواسخ القرآن، البن اجلوزي، )ص147(.
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وا إىل   املدينــة واليهــود فيهــا يومئــذ كثــري، وكان األدعــى هلــم واألصلــح أن ُيــَردُّ

ــزل اهلل D:  ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋٹ " (1(. ــِوَي اإلســالُم َأن ــا َق أحكامهــم، فل

ثانًيا: الراجح يف املسألة:

ــدي  ــك عن ــن يف ذل ــال: وأوىل القول ــخ؛ فق ــدَم النس ــربيُّ ع ــاُم الط ــن اإلم ــيُخ املفرسي ــح ش َرجَّ

ام مــن اخِليــار يف احلكــم  بالصــواب: قــول مــن قــال: إن حكــم هــذه اآليــة ثابــٌت مل ُينســخ، وأن للُحــكَّ

بــن أهــل العهــد إذا ارتفعــوا إليهــم فاحتكمــوا، وتــرِك احلكــم بينهــم والنظــر؛ مثــُل الــذي جعلــه اهلل 

لرســوله  مــن ذلــك يف هــذه اآليــة، وإنــا قلنــا ذلــك أوالمهــا بالصــواب؛ ألن القائلــن: 

ــخ ال  ــه:  ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋٹ ، والنس ــخ بقول ــه نس ــوا أن ــوخ، َزعم ــة منس ــذه اآلي ــم ه إن حك

ــن  ــاع احلكــم باألمري ــه، حتــى ال جيــوز اجت ــكلِّ معاني ه ب ــرْيِ ــا حلكــٍم َغ يكــون نســًخا إال مــا كان نفًي

تــه بوجــه مــن الوجــوه. مجيًعــا عــى ِصحَّ

وإْذ كان ذلــك كذلــك كان غــري مســتحيل يف الــكالم أن يقــال يف قولــه تعــاىل:  ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋٹ إذا حكمــت بينهــم، باختيــارك احلكــم بينهــم إذا اخــرتت ذلــك ومل ختــرت اإلعــراض عنهــم؛ إْذ 

مل يكــن يف ظاهــر التنزيــل دليــٌل عــى نســخ إحــدى اآليتــن األخــرى، وال نفــي أحــد األمريــن حكــم 

اآلخــر، ومل يكــن عــن رســول اهلل  خــرٌب يصــحُّ بــأن أحدمهــا ناســخ صاحَبــه، وال مــن 

ــه  ــه، ويوافــق حكُم ــد أحدمهــا صاحب ــن يؤيِّ املســلمن عــى ذلــك إمجــاٌع، وعــى هــذا، فــكال األمري

حكَمــه، وال نســَخ يف أحدمهــا لآلخــر.

ودليــل آخــر عــى ذلــك يف قولــه تعــاىل:  ڤٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٹ ، فــإن معنــاه: وإن 

تعــرض -يــا حممــد- عــن املحتكمــن إليــك مــن أهــل الكتــاب، فتــَدع النظــر بينهــم فيــا احتكمــوا 

فيــه إليــك، فــال حتكــم فيــه بينهــم،  ڤٺ ٿ ٿٹ ، يقــول: فلــن يقــِدُروا لــك عــى رُضٍّ يف ديــٍن 

)1(  الناسخ واملنسوخ، للنحاس، )396/1، 397(.
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وال دنيــا؛ فــدع النظــر بينهــم إذا اخــرتت تــرك النظــر بينهــم، فلــو كان تــرك احلكــم بينهــم فيــه إثــم 

.)1)
 

عليــه ملــا قــال اهلل تعــاىل:  ڤٺ ٿ ٿٹ

وقــد مجــع طائفــٌة مــن الســلف بــن اآليتــن؛ فقــال احلســن البــرصي  : "إذا ارتفــع أهــل 

امهــم، فــإن  الذمــة إىل حاكــم مــن حــكام املســلمن؛ فــإن شــاء َحكــم بينهــم، وإن شــاء رفعهــم إىل ُحكَّ

حكــم بينهــم حكــم بالعــدل وبــا أنــزل اهلل، وهــذا ألنــه ال تنــايف بــن اآليتــن؛ مــن جهــة أن أحدمهــا 

ت بــن احلكــم وتركــه، واألخــرى ثبتــت كيفيــة احلكــم إذا كان" (2()3(. ُخــريِّ

ولعل القول باجلمع أوىل، واهلل تعاىل أعلم وأحكم.

)1(  جامع البيان، (444/8- 446( باختصار وترصف.
)2(  نواسخ القرآن، البن اجلوزي، )ص148(.

)3(  لالســتزادة حــول هــذه املســألة؛ انظــر: جامــع البيــان، (439/8- 446(؛ الناســخ واملنســوخ، البــن ســالمة، )ص13(، والناســخ 
ــاس،  ــوخ، للنح ــخ واملنس ــوزي، )ص146- 148(؛ والناس ــن اجل ــرآن، الب ــخ الق ــزم، )ص36(؛ ونواس ــن ح ــوخ، الب واملنس

ــادة، )ص24(. ــوخ، لقت ــخ واملنس (396/1، 397(؛ والناس
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 املبحث الثاين
حكم اإلصالح بني غري املسلمني

ــري  ــلمن وغ ــن املس ــة ب ــان العالق ــاج بي ــذا نحت ــوره، ول ــن تص ــرٌع ع ــشء ف ــى ال ــم ع احلك

املســلمن، ثــمَّ بيــان جــواز اإلصــالح بــن غــري املســلمن، ثــم اجلــواب عــن ســؤال: هــل كل الكفــار 

ــم؟ ــالح بينه ــوز اإلص جي

 املطلب األول: طبيعة العالقة بني املسلمني وغري املسلمني

عالقــة املســلمن بغريهــم عالقــة تعــارف وتعــاون وبـِـرٍّ وعــدل؛ فــاهلل ســبحانه يقــول يف التعــارف 

املفــي إىل التعــاون:  ڤڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ٹ  ]احلجــرات 13[، ويقــول يف الــرب والعــدل:  ڤڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ٹ ]املمتحنــة 8[.

ومــن مقتضيــات هــذه العالقــة: تبــادل املصالــح واملنافــع، وتقويــة الصــالت اإلنســانية، وهــذا ال 

يدخــل يف النهــي عــن مــواالة الكافريــن؛ إذ إنَّ النهــي عــن مــواالة الكافريــن ُيقصــد بــه النهــي عــن 

حمالفتهــم ومنارصتــم ضــد املســلمن، والرضــا بــا هــم فيــه مــن كفــر، إذ إنَّ منــارصة الكافريــن عــى 

املســلمن فيــه رضر بالــغ باملســلمن، وإضعــاف لقــوة اجلاعــة املؤمنــة، كــا أنَّ الرضــا بالكفــر كفــر 

َيظــره اإلســالم ويمنعــه.

أمــا املــواالة بمعنــى املســاملة واملعاملــة باحلســنى، وتبــادل املصالــح، والتعــاون عــى أمــور الــرب؛ 

فهــذا ممــا دعــا إليــه اإلســالم.

فقــد أبــاح اإلســالم زيارتــم وعيــادة مرضاهــم، وتقديــم اهلدايــا هلــم، ومبادلتهــم البيــع والراء، 

ونحــو ذلــك مــن املعامــالت؛ فمــن الثابــت "أن الرســول  مــات ودرعــه مرهونــة عنــد 
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ــا  ــدأ بجارن ــه: اب ــول خلادم ــاة يق ــح ش ــة إذا َذب ــض الصحاب ــه"(1(، وكان بع ــه علي ــٍن ل ــودي يف َدْي هي

ــودي...(2(. اليه

مــه مــن حيــث  فاإلســالم جعــل العالقــة بــن النــاس عالقــة أمــن وســالم، فاحــرتم اإلنســان وَكرَّ

هــو إنســان، بقطــع النظــر عــن جنســه ولونــه ودينــه، وُلغتــه ووطنــه وقوميتــه ومركــزه االجتاعــي؛ 

ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ڤک  تعــاىل:   يقــول اهلل 

]اإلرساء 70[. ٹ  ں ں 

ــان،  ــوق االنس ــع حق ــالم مجي ــل اإلس ــاة؛ فكف ــلوب يف احلي ــة وأس ــة واقع ــم حقيق ــذا التكري وه

ــية. ــة، أو سياس ــة، أو مدني ــا ديني ــت حقوًق ــواء أكان ــا؛ س ــا وصيانته ــب محايته وأوج

ومــن هــذه احلقــوق: حــق احليــاة، وحــق صيانــة املــال، وحــق حفــظ العــرض، وحــق احلريــة، 

ــع أن ُيطعــم، ومــن حــق  وحــق املــأوى، وحــق التعلــم، وكذلــك يقــرر اإلســالم أن مــن حــق اجلائ

ــن؛ دون تفرقــة بــن لــون ولــون، أو ديــن  العــاري أن ُيكســى، واملريــض أن ُيــداوى، واخلائــف أن ُيَؤمَّ

وديــن؛ فالــكل يف هــذه احلقــوق ســواء.

ــالح  ــا الص ــم فيه ــي تعالي ــان، وه ــوق اإلنس ــض حق ــر بع ــالم يف تقري ــم اإلس ــي تعالي ــذه ه ه

واخلــري هلــذه الدنيــا مجيعهــا، وأعظــم مــا فيهــا أهنــا ســبقت مجيــع املذاهــب التــي حتدثــت عــن حقــوق 

اإلنســان، وأن اإلســالم جعــل هــذه التعاليــم دينًــا ُيتقــرب بــه إىل اهلل، كــا ُيتقــرب بالصــالة وغريهــا 

مــن العبــادات(3(.

)1(  صحيــح البخــاري، كتــاب املغــازي، بــاب وفــاة النبــي ، )4/ 1620( ح)4197(؛ صحيــح مســلم، كتــاب املســاقاة، 
بــاب الرهــن وجــوازه يف احلــض والســفر، )5/ 55( ح)1603(.

)2(  عــن جماهــد قال:"كنــا ُجُلوًســا عنــد عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص وغالمــه َيســلخ شــاة؛ فقــال لغالمــه: يــا غــالم، إذا فرغــَت 
ــمعُت  ــال: »إين س ــك اهلل! ق ــوديَّ أصلح ــر اليه ــم َتذك ــوم: ك ــن الق ــل م ــال رج ــا، فق ــا ثالًث ــى قاهل ــودي. حت ــا اليه ــدأ بجارن فاب
ــامن، )84/7( ح)9563(؛  ــعب اإلي ــر: ش ُثه". انظ ــُيَورِّ ــه َس ــا - أن ــا - أو رأين ــى ظنن ــار حت ــويص باجل ــوَل اهلل  ُي رس
األدب املفــرد، (128/58(؛ ورواه الرتمــذي بنحــوه، )3/ 496( ح)1943(؛ وصححــه األلبــاين يف خترجيــه لكتــاب عــالج مشــكلة 

ــر، (101/67(. الفق
)3(  فقه السنة، (104/3- 112( خمترًصا.
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ــٌم؛ رشع اهلل  ــٌي وظل ــا بغ ــاس مجيًع ــاىل للن ــا اهلل تع ــي أعطاه ــوق الت ــذه احلق ــل يف ه ــال يص ولئ

ــُر منهــا. ــا أفســده الب ــح م ــا ويصل ــا يضبطهــا ويميه ــك م لذل

ولذلــك، فــإن غــري املســلمن قــد يلجــؤون إىل املســلمن يف فــضِّ مــا يصــل بينهــم مــن فســاد 

ــرج يف  ــرج وم ــل ه ــم؛ فيحص ــا بينه ــة في ــد الفتن ــك، فتزي ــؤون لذل ــد ال يلج ــداء، وق ــي واعت وبغ

ــم  ــه ه ــلمون في ــون املس ــا يك ــذي ربَّ ــه ال ــع كل ــرٌي يف املجتم ــاٌد كب ــك فس ــن ذل ــج ع ــع، وينت املجتم

ــة؟ األكثري

فيــا تــرى مــا موقــف املســلمن مــن اخلالفــات بــن غــري املســلمن؟ ومــا هــو الــدور الــذي يمكن 

ــى  ــاظ ع ــى احلف ــا، وع ــلمن خصوًص ــى املس ــه وع ــع كل ــى املجتم ــر ع ــاليف اخلط ــه لت ــوا ب أن يقوم

حقــوق النــاس والبــر عموًمــا؟

 املطلب الثاين: جواز اإلصالح بني غري املسلمني

ممــا ســبق ذكــره يتبــن لنــا أمهيــة اإلصــالح بــن غــري املســلمن، وموقــع ذلــك يف ديــن اهلل الــذي 

ــنَّة يف بيــان  هــو اإلســالم الديــن اخلاتــم، وقــد دلَّ عــى جــواز ذلــك عمــوُم األدلــة مــن القــرآن والسُّ

حقــوق النــاس عامــة:

أواًل: فمن أدلة القرآن الكريم:

1- الترصيح بجواز اإلصالح بني غري املسلمني:

قــال تعــاىل:  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ، وقولــه:  ڤڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ڤۆ  وقولــه:    ،]48 ]املائــدة   ںںٹ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
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.]49 ]املائــدة   ې ې ې ى ى ائ ائٹ 

ت بنا معاين وأحكاُم تلك اآليات. وقد َمرَّ

ة: 2- اإلصالح بني غري املسلمني من مقتضيات الِرِّ والَعدل واخلرييَّ

ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  تعــاىل:ڤڃ  قــال اهلل 

کٹ ]املمتحنــة 8[، أي: ال ينهاكــم اهلل عــن الــرب والصلــة واملكافــأة باملعــروف والقســط للمركــن 

يــن واإلخــراج مــن دياركــم،  مــن أقاربكــم وغريهــم؛ حيــث كانــوا بحــال مل َينتصبــوا لقتالكــم يف الدِّ

ــدة(1(،   ــا وال مفس ــذور فيه ــة ال حم ــذه احلال ــم يف ه ــإن صلته ــم؛ ف ــاح أن َتِصُلوه ــم جن ــس عليك فلي

ــم  ــن مل ُيقاتلوك ــن الذي ــم اهلل ع ــدل...، َأي: ال ينهاك ــط والع ــم بالقس ــوا إِليه ڤڈ ڈٹ: وتقض

يــن مــن الكفــار ومل ُيرجوكــم مــن دياركــم َأن حُتســنوا إِليهــم وتكرموهــم ومتنحوهــم ِصَلتكــم  يف الدِّ

وتعدلــوا بينهــم؛ إِنَّ اهلل ُيــب َأهــل الــرب والتَّواصــل واحلــق والعــدل(2(، العادلــن يف مجيــع أمورهــم 

َي  ــدِّ ــاء؛ فع ــى اإلفض ــن  ڤڈٹ معن ــربوا(، وُضمِّ ــرٌي لـ)ت ــم(3(،  ڤڈ ڈٹ: تفس وأحكامه

ــني  ــِرِّ ب ــدل عــى جــواز ال ــه، أي: تفضــوا إليهــم بالقســط والعــدل وال َتظلموهــم(4(، وهــذا ي تعديت

ــة(5(. ــواالة منقطع ــت امل ــني، وإن كان ــلمني واملرشك املس

فــإذا مل يكــن املخالفــون يف الديــن أهــل حــرٍب وقتــاٍل، فالعالقــة بينهــم عالقــة تبــادل املصالــح 

ــك  ــاٌد، وذل ــم فس ــل بينه ــم إذا حص ــالح بينه ــا: اإلص ــانية، وأمهه ــالت اإلنس ــة الِص ــع وتقوي واملناف

ــة للمجتمــع كلــه. ــة للمســلمن، ومحاي ــة هلــم ومحاي محاي

)1(  تيسري الكريم الرمحن، )ص856(.
)2(  الوسيط، لسيد طنطاوي، )1381/10، 1382(.

)3(  صفوة التفاسري، (344/3(.
)4(  روح البيان، (481/9(.

)5(  الوسيط، للواحدي، )285/4(.
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ــم  ــى اإلث ــاون ع ــرب، ال التع ــري وال ــى اخل ــاون ع ــم بالتع ــالح هل ــي اإلص ــون ينبغ ــل واملحارب ب

ــاىل: ڤۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ  ــال تع ــا ق ــدوان؛ ك والع

.]2 ]املائــدة   یٹ  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ 

وقــال تعــاىل:  ڤٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ٹ ]البّينــة 7[؛ فاإلصــالح بــن النــاس مــن 

مقتضيــات اخلرييــة.

3- ممد  رمحة للعاملني:

قــال تعــاىل:  ڤک ک گ گ گ ٹ ]األنبيــاء 107[؛ فيخــرب تعــاىل أن اهلل َجَعــل حممــًدا 

 رمحــة للعاملــن، أي: أرســله رمحــة هلــم كّلهــم(1(.

ــن  ــامل املؤم ــع الع ــا مجي ــي هب ــم: عن ــال بعضه ــة، فق ــذه اآلي ــى ه ــل يف معن ــل التأوي ــف أه واختل

ــر. ــل الكف ــان دون أه ــل اإلي ــا أه ــد هب ــل أري ــرون: ب ــال آخ ــر. وق والكاف

وأول القولــني يف ذلــك بالصــواب: القــول األول، وهــو املــروي عــن ابن عبــاس ؛ قــال 

 : "مــن آمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر ُكتــب لــه الرمحــة يف الدنيــا واآلخــرة، ومــن مل يؤمــن بــاهلل 

ــة يف  ــه  كان رمح ــذف"(2(؛ فإن ــف والق ــن اخلس ــم م ــاب األَُم ــا أص ــويف مم ــوله ُع ورس

ــل  ــة، وأه ــة وضالل ــاس يف جاهلي ــث والن ــه  ُبع ــن فألن ــا يف الدي ــا، أم ــن ويف الدني الدي

الكتابــن كانــوا يف حــرية مــن أمــر دينهــم، وأمــا يف الدنيــا فألهنــم ختلصــوا بســببه مــن كثــري مــن الــذل 

والقتــال واحلــروب وُنــرِصوا بربكــة دينــه، ثــم إنــا ينتفــع هبــذه الرمحــة َمــن كانــت مهتــه طلــب احلــق 

فــال يركــن إىل التقليــد وال إىل العنــاد واالســتكبار، وكان التوفيــق قرينًــا لــه(3(.

)1(  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )385/5(.
)2(  أخرجــه ابــن جريــر الطــربي مــن طريقــن) 16/ 440 (، والطــرباين يف املعجــم الكبــري) 23/ 12 ( مــن طريــق ثالــث كلهــا عــن 

ســعيد بــن جبــري عنــه.
)3(  التفسري الكبري، للرازي، )80/11(.
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ــة  ــدى والرمح ــم إىل اهل ــذ بأيدهي ــة؛ ليأخ ــاس كاف ــة للن ــوله  رمح ــل رس ــاهلل أرس ف

تتحقــق جلميــع مــن يدعوهــم؛ فاملنهــج الــذي جــاء بــه ُيســعد البريــة ويقودهــا إىل الكــال املرتقــب 

هلــا يف هــذه احليــاة.

ــد  ــالة حمم ــت رس ــة؛ فكان ــاة البري ــتقامة احلي ــول اس ــاملًة ألص ــة ش ــالة للبري ــاءت الرس فج

 رمحــة لقومــه، ورمحــة للبريــة كلهــا؛ يف زمنــه ومــن بعــده، مــن آمــن بــه ومــن مل يؤمــن 

يــن الــذي جــاء بــه طائعــة أو كارهــة، شــعرت بذلك  بــه عــى الســواء، فالبريــة كلهــا قــد تأثــرت بالدِّ

أو مل تشــعر.

4- األصل يف اإلصالح أن يكون بني كل الناس:

قــال تعــاىل:  ڤٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٹ ]النســاء 114[، و«النجــَوى: هــو اإِلرَساُر؛ فأبــان تعــاىل أنَّــه ال خــرَي يف كثــرٍي 

ون بــه إالَّ أن يكــون ذلــك أمــًرا بصدقــٍة أو أمــًرا بمعــروٍف أو إصــالٍح بــن النَّــاس -وكلُّ  مِمَّــا يتســارُّ

، وتنكــُر الباطــل«(1(. أعــاِل الــرِبِّ معــروٌف - العــرتاف العقــول هبــا؛ ألنَّ العقــول تعــرتُف باحلــقِّ

قــال القرطبــي: "واألمــر باإلصــالح خماَطــب بــه جيــع النــاس مــن ذكــر وأنثــى"(2(، فلفــظ الناس 

ــوز أن  ــا، فيج ــق مجيًع ــاب اهلل للخل ــم خط ــرآن الكري ــط، والق ــلمن فق ــص املس ــم َي ــام، فل ــا ع هن

ــا  ــادة، ك ــن بالعب ــري املؤمن ــر غ ــوز أن يأم ــا جي ــهم، ك ــمهم وجنس ــم وباس ــون بصفته ــب املؤمن ُياط

يؤمــر املؤمنــون باالســتمرار عليهــا(3(، فتعميــم اللفــظ للنــاس مجيًعــا يفيــد أن اإلصــالح كــا يكــون 

بــن املســلمن يكــون بــن غــري املســلمن. 

)1(  أحكام القرآن، للجصاص، )136/5(.
)2(  اجلامع ألحكام القرآن، (181/14(.

)3(  مباحث يف علوم القرآن، )ص62(.
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5- اإلصالح بني الناس من املعروف الذي حثَّ اهلل عليه:

ــن   ــالح ب ــرة  263[؛ فاإلص ــاىل:  ڤڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ٹ ]البق ــال تع ق

ــاب  ــال الضحــاك: "نزلــت يف إصــالح ذات البــن"(1(، وهــو مــن ب ــاس مــن القــول املعــروف، ق الن

ــُروِف  ــْن امْلَْع ــَرنَّ ِم ِق ــول: »اَل َتْ ــي  يق ــر، والنب ــن املنك ــي ع ــروف والنه ــر باملع األم

ــْيًئا«(2(. َش

وعــى هــذا، فاإلصــالح بــن غــري املســلمن داخــل يف املعــروف؛ حيــث إنــه يســاعد عــى فــك 

املنازعــات الواقعــة بــن غــري املســلمن التــي تــؤدي إىل ظهــور الفــوىض والقالقــل يف املجتمــع، فقيــام 

املســلم بالصلــح بينهــم ُيوفــر مــن املعــروف الوقائــي الــذي يقــي املجتمــع الفســاد والفــوىض.

6- اإلصالح بني غري املسلمني من القول السديد:

ــديد:  ــول الس ــاين الق ــن مع ــزاب 70[، وم ــاىل:  ڤۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ٹ ]األح ــال تع ق

اإلصــالح بــن املتشــاجرين(3(، وهــذا َيُعــمُّ اجلميــع، فاإلصــالح بــن النــاس مــن بــاب العــدل الــذي 

جــاء بــه اإلســالم للنــاس.

7- اإلصالح بني غري املسلمني يدخل يف الشفاعة احلسنة:

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ڤې  تعــاىل:   قــال 

ــاس،  ــن الن ــالح ب ــي اإلص ــنة: ه ــفاعة احلس ــاس : "الش ــال ابن عب ــاء 85[، ق ی یٹ ]النس

ــاس"(4(. ــن الن ــة ب ــش بالنميم ــي امل ــيئة: ه ــفاعة الس والش

)1(  معامل التنزيل، للبغوي، )326/1(.
)2(  صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واألدب، باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء، ح)2626(.

)3(  اجلامع ألحكام القرآن، (253/14(.
)4(  معامل التنزيل، للبغوي، )256/2(.
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8- اإلصالح بني غري املسلمني من التعاون عى اخلري:

عالقــة املســلمن بغريهــم -كــا بيَّنَّــا مــن قبــل- تعــاوٌن عــى اخلــري؛ فــاهلل ســبحانه يقــول:  ڤڄ 

ألن  13[؛  ]احلجــرات  ژٹ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

التعــارف مــن أهدافــه التعــاون عــى اخلــري.

فاإلصالح بن الناس من باب اإلحسان الذي حثَّ عليه اإلسالم.

نَّة: ثانًيا: األدلة من السُّ

1- موقف النبي  ِمن حلف الُفضول:

ــه  ــا إلي ــه ودع ــم ب ــن تكل ــرب، وكان أول َم ــه يف الع ــف وأرشف ــرم حل ــول أك ــف الفض كان حل

الزبري بــن عبد املطلــب، وكان ســببه أن رجــاًل مــن زبيــد قــدم مكــة ببضاعــة؛ فاشــرتاها منــه 

ــا  ــدار وخمزوًم ــدي األحــالف )عبد ال ــه الزبي ــه، فاســتعدى علي ــه حقَّ ــل، فحبــس عن ــن وائ العاص ب

ومجًحــا وســهًا وعدي بــن كعــب(، فأبــوا أن يعينــوا عــى العاص بــن وائــل، وَزَبــُروه - أي: انتهــروه 

َّ أْوَف عــى أيب ُقَبْيــس عنــد طلــوع الشــمس - وقريــش يف أنديتهــم حــول  - فلــا رأى الزبيــدي الــرَّ

ــه: ض يف مظلمت ــرِّ ــات ُيَع ــه ببعــض األبي ــادى بأعــى صوت ــة - فن الكعب

بضاعتــــه ملظلــوم  فهــر  آل  والنــــفر يــا  الــدار  نائــي  مكــة   ببطــن 

عمرتــه يقــض  مل  أشــعث  واحَلَجــِر ومــرم  احِلْجــِر  وبــني  للرجــال   يــا 

كـرامتـــه متــت  ملــن  احلــرام  الغـــدر إن  الفاجــر  لثــوب  حــرام   وال 

ــرة  ــم وزه ــت هاش ــرتك! فاجتمع ــذا ُم ــا هل ــال: م ــب، وق ــن عبد املطل ــك الزبري ب ــام يف ذل فق

وتيم بــن مــرة يف دار عبد اهلل بــن جدعــان، فصنــع هلــم طعاًمــا وحتالفــوا وتعاقــدوا وتعاهــدوا بــاهلل؛ 



48

ــم  ــة، ث ــٌر ُصوَف ــلَّ َبْح ــا َب ــه م ــه حق ــؤدي إلي ــى ي ــوم عــى الظــامل، حت ــًدا واحــدًة مــع املظل ــن ي ليكون

ــه(1(. ــا إلي ــدي؛ فدفعوه ــلعة الزبي ــه س ــوا من ــل، فانتزع ــن وائ ــوا إىل العاص ب مش

وقــال رســول اهلل : »لقــد شــهدُت يف دار عبد اهلل بــن جدعــان ِحْلًفــا مــا أحــب أن 

ــر النََّعــم، ولــو ُدِعــَي بــه يف اإلســالم ألَجْبــُت«(2(. يل بــه مُحْ

وال شــك أن العــدل قيمــة مطلقــة وليســت نســبية، وأن الرســول  يظهــر اعتــزازه 

باملشــاركة يف تعزيــز مبــدأ العــدل قبــل بعثتــه بعقديــن، فالقيــم اإلجيابيــة تســتحق اإلشــادة هبــا حتــى 

لــو صــدرت مــن أهــل اجلاهليــة(3(.

2- عــن أيب هريــرة  قــال: قــال رســول اهلل : »الصلــُح جائــٌز بني املســلمني 

م حــالاًل«(4(. إال صلًحــا َأَحــلَّ حراًمــا أو َحرَّ

ــا  ــَر منه ــى أكث ــَم ع ــن دراه ــٍة م ــم؛ كُمَصاحل ــاُر مثُله ــم، وإالَّ فالكف ــلمن النقياده ــصَّ املس وَخ

ــٍر(5(. ــو مخ ــى نح ــح ع ــا، وكأن ُيصال ــرُم للرب فيح

ــه:  ــُمَراَضاة؛ لقولِ ــِه الـ ــال اإلمــام الصنعــاين: "ففــي احلديــث: أن وضــع الصلــح مــروٌط فِي ق

ــه َلْيــس بُحْكــم اَلِزم َيْقــِي بــه وإْن مل َيــْرض بــه اخلصــم، َوهــو جائــز -َأْيًضــا- َبــنْي  »َجائِــٌز«، َأي: َأنَّ

ْكــِر؛ أِلهنُــْم  ــَا خــص امْلُْســِلُمون بِالذِّ ْلــِح بينهــم، َوإِن َغــري امْلُســلمنَي ِمــن اْلُكَفــاِر، فتعتــرُب َأْحــَكام الصُّ

ــنَِّة َواْلكتــاب"(6(. ــَكاِم السُّ وَن يِف اخلطــاب امْلنقــادوَن أِلَْح ــرَبُ امْلُْعَت

ــن كثــري ،)259/1(؛  ــن هشــام، )186/1(؛ وســرية اب )1(  الســنن الكــرى للبيهقــي، )367/6( ح)12859(؛ والقصــة يف ســرية اب
ــة، )111/1(. ــة الصحيح ــرية النبوي ــاين، )35/1، 36(؛ والس ــرية، لأللب ــح الس وصحي

)2(  السنن الكرى، للبيهقي، )367/6( ح)12859(؛ وصححه األلباين يف تعليقه عى فقه السرية، للغزايل، )ص67(.
)3(  السرية النبوية الصحيحة، )112/1(.

ــن            ــاء ع ــا ج ــاب م ــكام، ب ــاب األح ــذي، كت ــح، )5/ 445( ح)3594(؛ والرتم ــاب الصل ــة، ب ــاب األقضي ــنن أيب داود، كت )4(  س
ــاب الصلــح، )3/  ــاب األحــكام، ب ــن ماجــه، كت ــاس، )3/ 27( ح)1352(؛ واب ــن الن رســول اهلل  يف اإلصــالح ب
ــر: اإلرواء، (142/5- 144(. ــه، )261/2( ح)1919(، وانظ ــن ماج ــنن اب ــح س ــاين يف صحي ــه األلب 440( ح)2353(؛ وصحح

)5(  فيض القدير، )240/4(.
)6(  سبل السالم، )64/3(.
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كــر؛ النقيادهــم إىل األحــكام غالًبــا«(1(؛ قــال  »والكفــار كاملســلمن يف ذلــك، وإنــا خصهــم بالذِّ

الشــافعي  : »فــا جــاز يف البيــع جــاز يف الصلــح، ومــا بطــل فيــه بطــل يف الصلــح«(2(.

3- قــال رســول اهلل : »أال أخركــم بأفضــل مــن درجــة الصيــام والصــالة 

والصدقــة؟. قالــوا: بــى، قــال: صــالح ذات البــني؛ فــإن فســاد ذات البــني هــي احلالقــة«(3(.

اب الــذي ُيصلــح بــني النــاس يقــول - أو ُينمــي-  وقــال رســول اهلل : »ليــس الكـــذَّ

ــول  ــا يق ــص يف يشء مم ــمع ُيرخ ــَهاٍب: ومل أس ــاَل اْبُن ِش ــلم وأيب داود: "َق ــادة ملس ــرًيا«(4(، ويف زي خ

النــاس كــذٌب إال يف ثــالث، احلــرب، واإلصــالح بــن النــاس، وحديــث الرجــل امرأتــه، وحديــث 

املــرأة زوجهــا"(5(.

يقــال يف هــذه األحاديــث مثــل مــا ذكرنــا يف النقطــة الســابقة، ونزيــد أن لفــظ النــاس عــام يدخــل 

فيــه املســلمون وغــري املســلمن، واهلل تعــاىل أعلــم.

ــة دافــع للقــول بجــواز الصلــح بــن غــري املســلمن وحــل املشــاكل  فــكلُّ مــا ســبق مــن األدل

املتأزمــة بينهــم، فعــى املســلم أن يكــون جماهــًدا حريًصــا عــى جمتمعــه مــن ُفُشــو االنحــالل والظلــم 

والبغــي، حتــى ولــو كان هــذا الظلــم والبغــي بــن غــري املســلمن بعضهــم مــع بعــض.

ــالح  ــن اإلص ــابًقا يف ميادي ــه، مس ــع جمتمع ــاة بنف ــذه احلي ــارًكا يف ه ــون مش ــلم أن يك ــى املس وع

ــُمَوا  ــه لَيْس ت ــتوى ُأمَّ ــع مس ــقاق، وَيرف ــار الش ــاء ن ــى إطف ــاعد ع ــا ُيس ــارًعا إىل م ــر، مس ــل املثم والعم

(1(  مغني املحتاج، (177/2(.
(2(  خمترص املزين، )115/1(.

(3(  أخرجــه أبــو داود يف الســنن، كتــاب األدب، بــاب يف إصــالح ذات البــن، )280/7( ح)4919(؛ والرتمــذي يف اجلامــع، كتــاب 
صفــة القيامــة، بــاب 56، )279/4( ح)2509(، وقــال الرتمــذي: »هــذا حديــث حســن صحيــح«، وصححــه األلبــاين يف صحيــح 

الرتغيــب والرتهيــب، (3/ 23( ح)2695(.
(4(  أخرجــه البخــاري يف الصحيــح، كتــاب الصلــح، بــاب ليــس الكــذاب الذي ُيصلــح بــن النــاس، )958/2(، ح)2546(؛ ومســلم 

يف كتــاب الــرب والصلــة، بــاب حتريــم الكــذب وبيــان املبــاح منــه، )8/ 28( ح )2605(.
(5(  أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة، باب حتريم الكذب وبيان املباح منه )8/ 28(  ح)2605(. 
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بــن الــورى بُحســن الثنــاء، وَيســعد يف آخرتــه عنــد اهلل؛ قــال تعــاىل:  ڤھ ھ ھ ے ے ۓ ٹ          

]التوبــة 120[، فاإلصــالح بــن النــاس رضب مــن رضوب اإلصــالح العــام الــذي حــثَّ عليه اإلســالم.

 املطلب الثالث: كل الكفار جيوز اإلصالح بينهم

ــذه  ــدل ه ــان، وال تتب ــدل واإلحس ــر والع ــاملة وال ــم: املس ــلمن بغريه ــة املس ــل يف عالق األص

العالقــة إال إذا عمــل غــري املســلمن - مــن جانبهــم - عــى تقويــض هــذه العالقــة ومتزيقهــا بعداوتــم 

ــا إســالميًّا، فضــاًل عــن  ــا وواجًب للمســلمن، وإعالهنــم احلــرب عليهــم، فتكــون املقاطعــة أمــًرا دينيًّ

ــة،  ــذه احلقيق ــه إىل ه ــار أتباع ــه أنظ ــرآن ُيَوجِّ ــل، والق ــة باملث ــي معامل ــادل، فه ــيايس ع ــل س ــا عم أهن

ويكــم فيهــا احلكــم الفصــل، فيقــول:  ڤۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ٹ ]آل عمــران 28[، وقــال:  ڤڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ 

ــران 118[. ڱ ں ٹ ]آل عم

وطبيعــة اإليــان تأبــى عــى املؤمــن أن يــوايل عــدوه الــذي يرتبــص بــه الدوائــر ولــو كان أقــرَب 

ــاىل:  ڤٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ــال تع ــه؛ ق ــاس إلي الن

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٹ ]املجادلــة 22[ (1(.

ــاىل:  ڤڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ــول اهلل تع ــول يف ق ــص الق ــن أن نلخ ــا يمك ــن هن وم

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ــة 8-9[، أي: ال ينهاكــم اهلل عــن الــرب والصلــة،  ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ٹ ]املمتحن

ــوا  ــوا بحــال مل ينتصب واملكافــأة باملعــروف، والقســط للمركــن مــن أقاربكــم وغريهــم؛ حيــث كان

)1(  فقه السنة، (106/3- 109( خمترًصا.
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لقتالكــم يف الديــن واإلخــراج مــن دياركــم، فليــس عليكــم جنــاح أن َتِصُلوهــم؛ فــإن صلتهــم يف هــذه 

احلالــة ال حمــذور فيهــا وال مفســدة.

 ڤک ک گ گ گ گ ڳ ڳٹ أي: ألجــل دينكــم، عــداوة لدين اهلل وملــن قام به،  ڤڳ 

ڳ ڱ ڱٹ أي: عاونــوا غريهــم  ڤڱ ڱٹ هناكــم اهلل  ڤں ںٹ باملــودة والنــرصة، بالقــول 

ــا بِركــم وإحســانكم -الــذي ليــس بَتــَولٍّ للمركــن- فلــم ينهكــم اهلل عنــه، بــل ذلــك  والفعــل، وأمَّ

داخــل يف عمــوم األمــر باإلحســان إىل األقــارب وغريهــم مــن اآلدميــن، وغريهــم.  ڤڻ ڻ ڻ ۀ 

ــا صــار ذلــك كفــًرا خمرًجــا عــن  ًيــا تامًّ ۀ ٹ ، وذلــك الظلــم يكــون بحســب التــويل، فــإن كان َتَولِّ

دائــرة اإلســالم، وحتــت ذلــك مــن املراتــب مــا هــو غليظ، ومــا هــو دون ذلــك(1(.

ــول  ــع أص ــق م ــي تتف ــد الت ــن القواع ــو م ــلمن ه ــري املس ــة غ ــرآين يف معامل ــم الق ــك احلك وذل

ــلم  اإلســالم ووجهتــه ونظرتــه إىل احليــاة اإلنســانية، وُيَمثِّــل نظرتــه للوجــود، وهــي جتعــل حالــة السِّ

ه، أو خــوف  هــا إال وقــوع االعتــداء ورضورة َردِّ بينــه وبــن النــاس مجيًعــا هــي احلالــة الثابتــة، ال ُيَغريِّ

ــة بعــد املعاهــدة، وهــي تديــد باالعتــداء؛ أو الوقــوف بالقــوة يف وجــه الدعــوة للحــق، وهــو  اخليان

ــلم واملــودة والــرب والعــدل للنــاس أمجعــن، ولكــن ُينَْتبــه  مــن االعتــداء، وفيــا عــدا هــذا فهــي السِّ

ــاىل:  ڤۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ  ــول اهلل تع ــا إىل ق هن

.]2 ]املائــدة   ٹ  ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی 

فقولــه تعــاىل:  ڤہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ــُض  ــم بغ ــدة 8[، أي: ال يملنك ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ٹ ]املائ

أقــوام عــى تــرك العــدل، فــإن العــدل واجــب عــى كل أحــد، يف كل أحــد يف كل حــال(2(، فأمــر تعــاىل 

بالتعــاون عــى الــرب والتقــوى والعــدل حتــى ولــو أســاء أحــٌد إلينــا.

)1(  تيسري الكريم الرمحن، )ص857(.
)2(  تفسري القرآن العظيم، )12/2(.
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 املبحث الثالث
أمهية اإلصالح بني غري املسلمني واحلاجة إليه وثمرته

ــا، ويربطــون بينــه  لــكلِّ أمــٍر رشعــيٍّ هــدٌف ُيظهــر اهتــام الشــارع بــه، ويلتمســه العلــاء أحياًن

ــه يف  ــه، وُنبين ــة إلي ــة األُم ــر حاج ــًرا إالَّ وَتظه ــرع اهلل أم ــا، ومل ي ــة وهدايات ــات الريع ــن كلي وب

ــن: مطلب

  املطلب األول: أمهية اإلصالح بني غري املسلمني واحلاجة إليه

تتلخص أمهية اإلصالح بن غري املسلمن يف النقاط التالية:

ــاىل:  ڤۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ــال تع ــم؛ ق ــاس ببعضه ــن الن ــرش ع ــع ال ــال يدف 1- أنَّ اهلل تع

ســبحانه:   وقــال   ،]251 ]البقــرة  ٹ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ڤٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃٹ ]احلــج 40[؛ فبــن اهلل 

تعــاىل أنَّ مــن فضلــه ورمحتــه أنــه يدفــع الــر عــن النــاس ببعضهــم، وال شــك أن الُفرقة واخلــالف رَشٌّ 

بــن النــاس، فــإذا مل ُتدفــع ببعــض جهــود بعضهــم ظهــر الفســاد يف األرض، وأنَّ التدافــع بــن الظلمــة 

مــن أســباب التــوازن يف األرض؛ ففــي ذلــك رمحــٌة وختفيــٌف عــى العبــاد، ومــن الرمحــة والتخفيــف 

أن يكــون املســلم خــري َمــن ُيصلــح بــن النــاس.

ــاج  ــالم يت ــال؛ فاإلس ــوة إل اهلل تع ــاط الدع ــبٌب يف نش ــلمني س ــري املس ــني غ ــالح ب 2- أنَّ اإلص

ــمَّ اهلل هــذا األمــر، وإذا حصــل خــالٌف أو خصومــة بــن  إىل عمــٍل، ويتــاج جلهــد كل مســلم؛ لكــي ُيتِ

مســتهديف الدعــوة مــن غــري املســلمن ترتــب عــى ذلــك تعطيــل الســري يف الدعــوة إىل اهلل، إالَّ أن يصطلــح 

اخلصــوم؛ فاملجتمــع الــذي تســود فيــه البغضــاء والكراهيــة واملقاتلــة لــن تنمــو فيــه الدعــوة؛ فالدعــوة 

اإلســالمية حتتــاج جلــوٍّ هــادٍئ مســاملٍ، ولــذا انتــر اإلســالم بعــد ُصلــح احلديبيــة انتشــاًرا واســًعا.
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3- تنميــة حركــة االســتخالف يف األرض يف اإلصــالح؛ فــإنَّ وجــود خصومــة بــن أفــراد املجتمع 

- وغــري املســلمن جــزء مــن املجتمــع - يــؤدي إىل ضعــف حركــة االســتخالف يف األرض، وإعارها؛ 

فُتــرصف طاقــاٌت وأفــكاٌر وأمــواٌل وأوقــاٌت وأمــوٌر كثــريٌة؛ لكــي تعــوض هــذا النقص.

ــٌة رائــدٌة وقائــدٌة لغريهــا مــن األَُمــم يف اخلــري والــرب واملعــروف، وِمــن َثــمَّ فهــي  ــة اإلســالم ُأمَّ فُأمَّ

أجــدر بــأن تكــون ُمصِلحــًة دافِعــًة للــرور ومطفئــًة للحــروب.

4- ويف اإلصــالح درٌء ملــا حيصــل يف اخلصومــات واملشــادات مــن األرضار العظيمــة؛ مــن ســفك 

ــن  ــا م ــذه كله ــهاهلا، وه ــذاء واستس ــاءة واإلي ــداوات واإلس ــرة الع ــوق، وكث ــاب احلق ــاء، وذه الدم

األمــور التــي هنــى اإلســالم عنهــا وحــث املســلمن عــى أن يزيلوهــا، وُيلــوا حملهــا العــدل والســالم؛ 

قــال تعــاىل:  ڤہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ٹ ]املائــدة 8[.

ــن  ــري، وم ــر واخل ــى ال ــاون ع ــح والتع ــلمني: التناص ــى املس ــلمني ع ــري املس ــوق غ ــن حق 5- م

ــم: ــالح بينه ــك اإلص ذل

ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڤڃ  تعــاىل:   قــال 

ــلمن. ــري املس ــن غ ــالح ب ــم اإلص ــك يف حك ــاُن ذل ــبق بي ــة 8[، وس کٹ ]املمتحن

وإذا مل يصلــح املســلمون بــني غــري املســلمني عــى الــر واخلــري والعــدل، فقــد يــأيت مــن يســعى 

بينهــم باإلثــم والعــدوان؛ فيجــب عــى املســلمن املبــادرة إىل ذلــك؛ قــال تعــاىل:  ڤۅ ۉ ۉ 

]املائــدة 2[. ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئٹ 

6- تقديــم املســلمني خدمــاٍت لغريهــم ممَّــا ينفعهــم يف حياهتــم العامــة وتقديرهــم واحرتامهــم- 

دعــوٌة هلــم لإلســالم:

ــٌر ومســاعٌد مــن عوامــل دعوتــم  ــم اخلدمــات اإلنســانية لغــري املســلمن عامــٌل مؤث ــإّن تقدي ف



54

إىل اهلل، كــا حصــل لرســول اهلل  يف قصــة بنــاء الكعبــة؛ فقــد ورد أنــه ملــا َبنَــت قريــش 

ــة، فوصلــوا إىل موضــع احلجــر األســود تشــاجروا فيمــن يضــع احلجــر موضعــه، فقالــت كل  الكعب

  قبيلــة: نحــن نضعــه! ثــم اتفقــوا عــى أن يضعــه أول داخــل عليهــم؛ فــكان رســول اهلل

فقالــوا: جــاء األمــني. فرضــوا بــه؛ فأمــر بثــوب فوضــع احلجــر يف وســطه، وأمــر كل قبيلــة أن ترفــع 

.)1) بجانــب مــن جوانــب الثــوب، ثــم أخــذ احلجــر فوضعــه موضعــه

7- اإلصــالح بــني غــري املســلمني يدخــل يف بــاب املســارعة يف اخلــريات؛ قــال تعــاىل:  ڤڑ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ٹ ]املائــدة 48[.

ــك  ــاب، ويف ذل ــل الكت ــن أه ــم ب ــر باحلك ــد األم ــريات بع ــابقة يف اخل ــاىل املس ــر اهلل تع ــد ذك فق

ــريات. ــارعة يف اخل ــن املس ــك م ــارة إىل أن ذل إش

 ڤھ ھٹ أي: بــادروا إليهــا وأكملوهــا؛ فــإن اخلــريات الشــاملة لــكل فــرض ومســتحب 

- مــن حقــوق اهلل وحقــوق عبــاده - ال يصــري فاعلهــا ســابًقا لغــريه مســتولًيا عــى األمــر، إال بأمريــن:

- املبادرة إليها، وانتهاز الفرصة حن جييء وقتها وَيعرض عارضها.

- واالجتهاد يف أدائها كاملة عى الوجه املأمور به(2(.

وقــال تعــاىل: ڤڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ٹ 

]البقــرة  148[؛ ملــا أمــر اهلل تعــاىل رســوله خصوًصــا -واملؤمنــن عموًمــا- باســتقبال بيتــه احلــرام؛ أخــرب 

ــات  ــل والِوْجَه ــأن يف الُقَب ــس الش ــم، ولي ــا يف عبادات ــون إليه ــة يتوجه ــم وجه ــن هل ــل دي أن كل أه

ــة، ويدخلهــا النســخ والنقــل مــن جهــة  ــع التــي ختتلــف باختــالف األزمن ــة؛ فإهنــا مــن الرائ املعيَّن

)1(  انظــر: ســرية ابــن هشــام، (209/1- 214(؛ مســند أمحــد، (425/3(؛ املســتدرك، (628/1( ح)1683(، وانظــر: الســرية النبويــة 
.)116  -115/1) الصحيحة، 

)2(  تيسري الكريم الرمحن، )234(.
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إىل أخــرى، ولكــن الشــأن كل الشــأن يف امتثــال طاعــة اهلل عــى اإلطــالق، والتقــرب إليــه، وطلــب 

الزلفــى عنــده(1(.

فالنكتــة يف التعبــري بــه إشــارة إىل أن ميــدان اخلــريات هــم الســابقون فيــه، ال غــري(2(، بــادروا إىل 

االنقيــاد إىل الطاعــات واتبــاع احلــق واخلضــوع ملــن جــاء بــه أينــا ظهــر؛ انتهــاًزا للفرصــة، وحَيــازة 

لفضــل الســبق والتقــدم(3(؛ ألن بذلــك االســتباق يكــون ظهــور أثــر التوفيــق أوضــح وأجــى(4(.

وليحــرص كل منكــم عــى ســبق غــريه إليــه؛ باتبــاع اإلمــام املرشــد - الشــارع احلكيــم - ال باتباع 

اهلــوى، وهــذا األمــر عــام موجــه إىل ُأمة الدعــوة، ال خــاص باملؤمنــن املســتجيبن هلل والرســول(5(.

ــس  ــور، والرئي ــري واملأم ــوم - واألم ــم واملحك ــد أنَّ احلاك ــاىل: ڤڦ ڦٹ يفي ــه تع وقول

واملــرؤوس، واحلــر والعبــد، والرجــل واملــرأة، والغنــى والفقــري، والصغــري والكبــري يف اإلســالم- يف 

موقــف ســواء؛ مــن حيــث جريــان القانــون الدينــي يف حقهــم، ومــن حيــث انتفــاء فواصــل الطبقــات 

بينهــم يف الشــؤون االجتاعيــة، عــى مــا تــدل عليــه الســرية النبويــة عــى ســائرها الســالم والتحيــة(6(.

 ڤے ۓ ۓٹ: اســتئناف يف معنــى التعليــل الســتباق اخلــريات؛  ڤڭٹ: فيخربكــم بــا 

طكــم يف العمــل(7(. كــم وُمْبطِِلُكــم، وعاملكــم وُمفرِّ قِّ ال تشــكون معــه؛ مــن اجلــزاء الفاصــل بــن حُمِ

واهلل تعاىل أعلم وأحكم وأعدل

)1(  تيسري اللطيف املنَّان، )ص72(.
)2(  حاشية الشهاب عى البيضاوي، (255/2(.

)3(  البحر املديد، (47/2(.
)4(  التحرير والتنوير، (224/6(.

)5(  تفسري املنار، )19/2(.
)6(  امليزان، (92/4- 123(؛ جامع لطائف التفسري، )291/19(.

)7(  الكشاف، )640/1(.
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 املطلب الثاين: ثمرات اإلصالح بني غري املسلمني

ــري  ــن غ ــالح ب ــك اإلص ــه، وكذل ــٍل فضل ــكلِّ فض ــره، ول ــٍد أج ــكل جه ــاره، ول ــل ث ــكل عم ل

املســلمن، فكــا فيــه الفضــل ففيــه األجــر وفيــه الثمــرة الطيبــة يف الدنيــا واآلخــرة، ويمكــن أن نجمــل 

تلــك الثــار يف النقــاط التاليــة:

:E 1-حصول األجر العظيم من اهلل

قــال تعــاىل:  ڤٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٹ ]النســاء 114[؛ فأخــرب -  جــل ثنــاؤه -  بــا وعــد بــه َمــن قــام باإلصــالح 

بــن النــاس بقولــه:  ڤٹ ڤ ڤ ڤ ٹ أي: ومــن يأمــر بصدقــة أو معــروف مــن األمــر، أو يصلــح 

ــه ذلــك؛  ڤٹ ڤ ڤ ڤ ٹ يقــول:  ــي: طلــب رضــا اهلل بفعل ــاس  ڤٹ ٹ ٹٹ يعن ــن الن ب

فســوف نعطيــه جــزاًء ملــا فعــل مــن ذلــك أجــًرا عظيــًا، وال حــدَّ ملبلــغ مــا ســمى اهلل عظيــًا يعلمــه 

ســواه(1(.

ــالَمى من  ــال: »كلُّ ُس ــي  ق ــد ورد أن النب ــة؛ فق ــاس صدق ــني الن ــالح ب 2- اإلص
ــه الشــمس: تعــدل بــني اثنــني صدقــة...«(2(. ــٌة كلَّ يــوم َتطلــع في النــاس عليه صدق

ــاىل:  ڤک ک گ گ  ــال تع ــم؛ ق ــح بينه ــني واملصل ــال باملصلح ــة اهلل تع ــق رمح 3- تق
گ ٹ ]األنبيــاء 107[، فالنبــي  رمحــة للعاملــن وأمتــه مــن بعــده جيــب عليهــا أن تقــوم 

بواجــب الرمحــة للعاملــن كذلــك، ومــن ذلــك اإلصــالح بــن كل النــاس، ويدخــل فيهــم اإلصــالح 

بــن غــري املســلمن، فــإذا فعلــوا ذلــك حتققــت الرمحــة لــه ولقومهــم.

)1(  جامع البيان، )482/7(.
)2(  صحيــح البخــاري، كتــاب الصلــح، بــاب فضــل الصلــح بــن النــاس والعــدل بينهــم، )3/ 1090( ح)2827(؛ صحيــح مســلم، 

كتــاب الــزكاة، بــاب بيــان اســم الصدقــة يقــع عــى كل نــوع مــن املعــروف، )83/3( ح)1009(.
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ــاىل:   ــال تع ــة؛ ق ــد الرشيع ــق مقاص ــه، وتقي ــدب إلي ــا ُين ــال وم ــريض اهلل تع ــا ي ــق م 4- تقي
ــق  ــه، وتتحق ــر ب ــه، ويأم ــث علي ــح، وي ــد الصل ــبحانه - يري ــاهلل – س ــاء 128[، ف ڤٺ ٿٹ ]النس

ــه: ــرٌي؛ ألن ــح خ ــا، فالصل ــاس مجيًع ــا والن ــح بينه ــح واملصل ــة للمصل اخلريي

ُيل املودة حمل القطيعة، واملحبة حمل الكراهية.  -

َر اجلميل. َيغرس يف نفوس املتخاصمن واملتنازعان فضيلَة العفو وَتَذكُّ  -

ها التسامح والرضا والصرب. ُيثمر حياة ُمطمئنة طيبة يفُّ  -

ُيوفــر الطاقــات العقليــة والذهنيــة، التــي تــدر طاقاتــم وطاقــات املصلحــن بينهــم؛ ســواء   -

ــي. ــب النف ــري والتع ــة أو يف التفك ــة أو وقتي ــات ذهني ــذه الطاق ــت ه كان

ــال حيصــل اضطــراب يف املجتمــع  ــني غــري املســلمني مصلحــة للمســلمني؛ لكي 5- اإلصــالح ب
ــلٍّ  ــري َح ــن غ ــت م ــاس إذا ترك ــن الن ــة ب ــكالت العام ــال يف املش ــك احل ــالمية، وكذل ــدان اإلس والبل

ــم ال  ــن؛ ألهن ــون باألم ــع يلم ــراد املجتم ــش أف ــة، فيعي ــب والرسق ــل والنه ــتجد القت ــالح، فس وإص

ــري  ــن غ ــالح ب ــا؛ فاإلص ــن ُيزيله ــد َم ــع ال جت ــراد املجتم ــن أف ــكالت ب ــود مش ــبب وج ــه بس جيدون

ــة. ــرتاٍز ووقاي ــيلة اح ــلمن وس املس

ــش  ــى الفواح ــال تتفش ــلمني؛ لكي ــة للمس ــلمني مصلح ــري املس ــني غ ــني الزوج ــالح ب 6- اإلص
ــيقع  ــع، وس ــة يف املجتم ــو الفاحش ــن أن تفش ــد م ــلمة ال ب ــري املس ــت األرس غ ــإذا تفرق ــع، ف يف املجتم

الــضر عــى املجتمــع الــذي ييــط بــه؛ فتكثــر الفواحــش وخصوًصــا مــع عــدم وجــود رادع دينــي 

ــؤدب. ــري راٍع وال م ــن غ ــأ األوالد م ــك ينش ــذا، وكذل ــن ه ــم ع يجزه

7- اإلصــالح بــني غــري املســلمني وســيلة دعويــة كبــرية لتآلــف القلــوب، وللتعريــف باإلســالم 
ــم  ــم، وجيعله ــالح- بينه ــا اإلص ــاعد - ومنه ــات يس ــم اخلدم ــة؛ فتقدي ــة واألخروي ــه الدنيوي ومنافع

ة  قريبــن مــن أهــل الصــالح الذيــن هــم املصلحــون بينهــم، وجيعلهــم يــرون النــاذج الفريــدة واخلــريِّ
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والطيبــة يف املجتمــع مــن أهــل اإلســالم؛ فيتأثــرون هبــم وبمعامالتــم.

وذلــك يعطــي فرصــة ألهــل اإلســالم والدعــوة واإلصــالح أن يؤثــروا فيهــم بالكلمــة الطيبــة 

ــذا  ــر ه ــرون يف أم ــم يفك ــي جتعله ــاؤالت؛ الت ــات والتس ــارات والتنبيه ــنة واإلش ــاعدة احلس واملس

ــن. الدي

ــلمة  ــخصية املس ــر الش ــي ُتظه ــة الت ــاذج العملي ــن الن ــاس م ــن الن ــالح ب ــار؛ فاإلص وباختص

. ــريِّ ــم اخل ــح احلكي ــة املصل ــورة الداعي ــة يف ص الصحيح

8- اإلصــالح بــني غــري املســلمني يرتقــي بمســتوى املجتمــع احلضــاري، وجيعلــه جمتمًعــا منتًجــا 
صاحــب رســالة وهــدف، فعندمــا يعمــل املســلمون عــى اإلصــالح بــن غــري املســلمن يوفــرون عــى 

ــهم،  ــم وبأنفس ــاء بمجتمعه ــم يتفرغــون لالرتق ــذي جيعله ــي ال ــدوء االجتاع ــن اهل ا م ــوًّ ــهم ج أنفس

وينتجــون ويققــون مبــدأ االســتخالف يف األرض؛ بالعمــل والتعــاون عــى املصلحــة العامــة 

ــع. للمجتم

ــه  ــأ عن ــرج - ينش ــلمن كاملتف ــوف املس ــلمن - ووق ــري املس ــن غ ــات ب ــول اخلالف ــع حص ــا م أم

ــالف. ــَدِث واخل ــاه احلَ ــلبيتهم جت ــع بس ــى املجتم ــلمن وع ــى املس ــر ورضٌر ع ــوس أكث ــاٌد يف النف فس
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 املبحث الرابع
أحوال اإلصالح بني غري املسلمني

ــري  ــن التخي ــٌر ب ــو دائ ــابًقا، فه ــرَّ س ــا م ــٌة ك ــواٌل خمتلف ــه أح ــلمن ل ــري املس ــن غ ــالح ب إنَّ اإلص

واإلجيــاب، وقــد يكــون فيــا يوافــق الريعــة، وقــد يكــون فيــا يالفهــا، ومــا هــي األحــكام التــي 

ــم التــي جــاء هبــا اإلســالم يف اإلصــالح بــن غــري املســلمن،  ــد إرادة اإلصــالح، ومــا الِقي تقــام عن

وأخــرًيا مــا خالصــة أحــكام اإلصــالح بــن غــري املســلمن؟ ونحــاول يف هــذا املبحــث بيــان ذلــك:

 املطلب األول:الصلح بني غري املسلمني بني التخيري واإلجياب

قــال تعــال:  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٹ: إن جــاء هــؤالء 

ــة - حمتكمــن إليــك،  ڤپ پٹ  القــوم اآلخــرون الذيــن مل يأتــوك بعــد - وهــم قــوُم املــرأة البغّي

إن شــئت باحلــقِّ الــذي جعلــه اهلل ُحكــًا لــه فيمــن فعــل فِْعــل املــرأة البغيَّــة منهــم،  ڤٱڀ ڀ ڀڀٹ: 

فــدع احلكــم بينهــم إن شــئت، واخليــار إليــك يف ذلــك(1(، واآليــة نــصٌّ يف التخيــري(2(.

بيان ذلك التخيري يف النقاط التالية:

ــاب إذا حّكموهــم؛ ألنَّ  ــن أهــل الكت ام املســلمن يف احلكــم ب ــكَّ ــري ُح ــة تقتــي ختي أواًل: واآلي

ــه للرســول(3(. ام مســاٍو إباحت إباحــة ذلــك التخيــري لغــري الرســول مــن احلــكَّ

قــال ابُن َحَجــر: "قــال املالكيــة: احلاكــم خمــري إذا حتاكــم إليــه أهــل الذمــة بــن أن يكــم فيهــم 

ــة أن  ــذه الواقع ــار  يف ه ــة؛ فاخت ــر اآلي ــى ظاه ــم ع ــرض عنه ــن أن ُيع ــم اهلل وب بحك

يكــم بينهــم"(4(.

)1(  جامع البيان، )325/10(.
)2(  اجلامع ألحكام القرآن، (179/6(.

)3(  التحرير والتنوير، (202/6( خمترًصا.
)4(  فتح الباري، (177/12(.
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قــال قتــادة: "إن جــاءوك فاحكــم بينهــم بــا أنــزل اهلل، أو أعــرض عنهــم؛ فجعــل اهلل لــه يف ذلــك 

ُرْخصــة؛ إن شــاء حكــم بينهــم، وإن شــاء أعــرض عنهــم"(1(.

ــري  ــت خم ــم؛ فأن ــم بينه ــاءوك للحك ــإن ج ــاىل:  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀٹ أي: ف ــال تع ق

بــن أن حتكــم أو ُتعــرض، والظاهــر: بقــاء هــذا احلكــم مــن التخيــري حلــكام املســلمن. وعــن عطــاء 

والنخعــي والشــعبي وقتــادة واألصــم وأيب مســلم وأيب ثــور: أهنــم إذا ارتفعــوا إىل حــكام املســلمن، 

فــإن شــاءوا حكمــوا وإن شــاءوا أعرضــوا(2(.

وقــد أمجعــوا أن أهــل الكتــاب إذا حتاكمــوا إىل اإلمــام فلــه أن َينظــر بينهــم، وأنــه إذا نظــر بينهــم 

مصيــب عنــد اجلاعــة، وأال ُيعــرض عنهــم؛ فيكــون عنــد بعــض العلــاء تــارًكا فرًضــا، فاعــاًل مــا ال 

يــل وال َيســعه(3(.

ثانًيــا: قــد دلَّ االســتقراء عــى أنَّ األصــل يف احلكــم بــن غــري املســلمن إذا تنــازع بعضهــم مــع 

ام ِملَّتهــم(4(. بعــض: أن يكــم بينهــم ُحــكَّ

ام املسلمن يف خصومات غري املسلمن: ثالًثا: واختلف العلاء يف مسألة حكم ُحكَّ

ــم؛ -  ــل الظل ــن قبي ــدث م ــا ح ــإن كان م ــلمن، ف ام املس ــكَّ ــلمن إىل ح ــري املس ــم غ ــإذا حتاك ف

ــه يــب احلكــُم بينهــم، وعــى  كالقتــل والغصــب وكلِّ مــا ينتــر منــه فســاد، فــال خــالف أنَّ

ــة خمصــوص باإلمجــاع. ــري الــذي يف اآلي هــذا، فالتخي

وإن مل يكــن كذلــك؛ كالنــزاع يف الطــالق واملعامــالت، فمــن العلــاء مــن قــال: حكــم هــذا - 

تــي رواهــا البخــاري  التخيــري حُمْكــم غــري منســوخ، وقالــوا: اآليــة نزلــت يف قّصــة الرجــم -الَّ

)1(  جامع البيان، (330/10(.
)2(  البحر املحيط، (431/4(.

)3(  اجلامع ألحكام القرآن، )186/6(.
)4(  من هنا يبدأ التلخيص من التحرير والتنوير، (202/6- 206(.
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ــًدا  ــة، فقــال مجيعهــم: لنســأل حممَّ ــى بامــرأة هيوديَّ ــا زن ومســلم وغريمهــا- وذلــك أنَّ هيوديًّ

ه اهلل تعــاىل(1(. عــن ذلــك، فتحاكمــوا إليــه؛ فخــريَّ

رابًعــا: واختلــف أصحــاب هــذا القــول؛ فقــال فريــق منهــم: كان اليهــود باملدينــة يومئــٍذ أهــل 

ــة اإلســالم،  ــة؛ فالّتخيــري بــاق مــع أمثاهلــم ممَّــن ليــس داخــاًل حتــت ذمَّ موادعــة ومل يكونــوا أهــل ذمَّ

ــة اإلســالم، فهــؤالء إذا حتاكمــوا إىل املســلمن وجــب احلكــم بينهــم.  بخــالف الَّذيــن دخلــوا يف ذمَّ

ــَدك،  ــا مــن أهــل خيــرب أو َف ــار؛ ألنَّ اليهوديــن كان ــة عيســى بن دين وهــو قــول ابن القاســم يف رواي

ــٍذ مــن دار احلــرب يف موادعــة. ومهــا يومئ

ــة  ــد احلنفيَّ ــا - عن ــم – أيًض ــم بينه ــب احلك ــة؛ فيج مَّ ــل الذِّ ــن أه ــم م ــا إذا كان كلُّه ــا: أمَّ خامًس

ــٍة  ــاىل:  ڤڑ ڑ ک ک کٹ ، ويف رواي ــه تع ــل قول ــة؛ بدلي ــد احلنابل ــة عن ــو رواي ــافعيَّة، وه والشَّ

ــاىل:  ڤپ  ــه تع ــل قول ــراض؛ بدلي ــم أو اإلع ــن: احلك ــن األمري ــريَّ ب ــايض خم ــة: الق ــرى للحنابل أخ

ڀٹ. ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

سادًسا: هل ُيرسل اإلمام َمن يصلح بينهم؟

قــال ابن خويــز منــداد: "وال ُيرســل اإلمــام إليهــم إذا اســتعدى بعُضهــم عــى بعــض، وال يــض 

اخلصــم جملســه، إال أن يكــون فيــا يتعلــق باملظــامل التــي ينتــر منهــا الفســاد؛ كالقتــل وهنــب املنــازل 

وأشــباه ذلك"(2(.

عــاوى، ويف هــذه  افــع مــن قبــل اخلَْصمــن يف مجيــع الدَّ ــة فقــد اشــرتطوا الرتَّ ــا املالكيَّ ســابًعا: أمَّ

عــوى أو عــدم النَّظــر فيهــا(3(. احلالــة ُيــريَّ القــايض يف النَّظــر يف الدَّ

)1(  تقدم ذكر الروايتن يف مبحث سبب نزول اآليات.
)2(  انظر: اجلامع ألحكام القرآن، (185/6(.

)3(  التحرير والتنوير، (202/6- 206( خمترًصا.
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ــو  ــل: ل ــذا قي ــراض، وهل ــم واإِلع ــن احلك ــه ب ــوا إلي ــول اهلل  إذا حتاكم ــري لرس ختي

ــه إذا كان  ــه احلكــُم، وهــو قــول للشــافعي. واألصــح وجوب ــان إىل القــايض مل جَيــب علي حتاكــم كتابي

ــا التزمنــا الــذب عنهــم ودفــع الظلــم منهــم، واآليــة ليســت يف أهــل  ــا؛ ألنَّ يًّ املرتافعــان أو أحدمهــا ِذمِّ

ــا(1(. الذمــة. وعنــد أيب حنيفــة جيــب مطلًق

قــال القرطبــي: "وال جيــب علينــا احلكــم بــن الكفــار إذا مل يكونــوا أهــل ذمــة، بــل جيــوز احلكــم 

إن أردنــا، وكذلــك أهــل الذمــة إذا ترافعــوا إلينــا؛ فقــد ذهــب بعضهــم إىل أن اآليــة حمكمــة وأن احلاكم 

خمري(2(.

واجلمهــور قالــوا: "إن مــا كان مــن بــاب التظــامل والتعــدي، فــإن احلاكــم يتعــرض هبــم ويبحــث 

، وإن  ٌ عنــه، وأمــا النــوازل التــي ال ظلــم فيهــا؛ وإنــا هي دعــاوى: فــإن رضــوا بحكمنــا؛ فاإلمــام خُمـَـريَّ

ض هلــم"(3(. مل يرضــوا فــال نتعرَّ

 املطلب الثاين:أحوال اإلصالح فيام يوافق الرشيعة أو خيالفها

لبيان هذا املوضوع نتطرق إل عدة نقاط:

ــة  يع ــم إالَّ بالرَّ ــلمن ال َيك ــري املس ــن غ ــلم ب ــايض املس ــم الق ــوال إذا حك ــع األح أواًل: يف مجي

اإلســالميَّة؛ لقوله تعــاىل:  ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائٹ (4(.

ثانًيــا: مــن كفالــة احلريــة الدينيــة لغــري املســلمن: أن أبــاح هلــم اإلســالم مــا أباحــه هلــم دينهــم 

مــن الطعــام وغــريه؛ فــال ُيقتــل هلــم خنزيــر، وال ُتــراق هلــم مخــر، مــا دام ذلــك جائــًزا عندهــم.. وهلــم 

)1(  أنوار التنزيل، للبيضاوي، )79/2(.
)2(  انظر: اجلامع ألحكام القرآن، (187/6(.

)3(  البحر املديد، (68/2(.
)4(  املوسوعة الفقهية، (2509/2(.
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احلريــة يف قضايــا الــزواج، والطــالق، والنفقــة، وهلــم أن يترصفــوا كــا يشــاءون فيهــا، دون أن ُتوضــع 

هلــم قيــود أو حــدود(1(.

ــا: التحكيــم ال يكــون إال لغــري احلاكــم«(2(، وذلــك أن اإلمــام ونائبــه كالقــايض يف وجــوب  ثالًث

ى  ــمَّ ــذا ُيس ــرتايض، وه ــاب ال ــن ب ــو م ــالح فه ــم واإلص ــا التحكي ــي، وأم ــم الرع ــذ بحكمه األخ

ــدون حاجــة  ــه يلــزم اخلصمــن ب ــكاد يتفــق الفقهــاء عــى أن حكــم املحتكــم إلي ــة احلكــم؛ في إلزامي

إىل رضــاء جديــد، مثلــه يف ذلــك مثــل حكــم القــايض(3(، واختيــار املــزين: أنــه ال يلــزم حكمــه مــا مل 

ــا بعــد احلكــم؛ لضعفــه(4(. يرتاضي

وإلزاميــة احلكــم تقتــرص عــى اخلصمــن، فــال تتعدامهــا إىل غريمهــا؛ ألن مصــدر احلكــم اتفاقهــا 

عــى التحكيــم، وهــو اتفــاق ال يمتــد أثــره إىل الغــري(5(.

ــا..؛ مــا مل  ــا رشٌع لن ــن قبلن : رشع َم ــا "عــى أنَّ ــن َزَني ــن اللذي ــا: واســتدل بحديــث اليهودي رابًع

َيثبــت نســخه بريعــة نبيِّنــا أو نبيِّهــم أو رشيعتهــم، وعــى هــذا فُيحمــل مــا وقــع يف هــذه القصــة عــى 

أن النبــي  َعِلــَم أن هــذا احلكــم مل ُينَْســخ مــن التــوراة أصــاًل"(6(.

ــا وغــريه، فليــس َيلزمهــم أن  ــه دينهــم مــن الطــالق والزن خامًســا: وأمــا احلكــم فيــا يتــص ب

يتدينــوا بديننــا، ويف احلكــم بينهــم بذلــك إرضار بحكامهــم وتغيــري ملتهــم، وليــس كذلــك الديــون 

ــا مــن املظــامل وقطــع الفســاد. واملعامــالت؛ ألن فيهــا وجًه

)1(  فقه السنة، )105/2( خمترًصا.
)2(  فتح الباري، (177/12(.

)3(  البحر الرائق، (26/7، 27(؛ وتبرصة احلكام، (43/1(؛ ومغني املحتاج، (379/4(؛ واملغني، (484/11(.
)4(  كتاب أدب القضاء، البن أيب الدم، )329/1(.

)5(  البحر الرائق، )26/7(؛ ومغني املحتاج، )379/4(؛ وكشاف القناع، (303/6(.
)6(  فتح الباري، (178/12(.
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ــنَُّة أن ُيــَردَّ أهــل الكتــاب يف حقوقهــم ومواريثهــم إىل أهــل دينهــم،  وقــال الزهــري: مضــت السُّ

إال أن يأتــوا راغبــن يف حكــم اهلل؛ فُيحكــم بينهــم بكتــاب اهلل(1(.

سادًسا: وهذا يستلزم ساع أقواهلم، وشهادة بعضهم عى بعض؛ ويف املسألة أقواٌل:

القــول األول: قبــول شــهادة بعضهــم عــى بعــض؛ فمــن خــالل حديــث الزانيــن اليهوديــن ظهر 

جــواز قبــول شــهادة أهــل الذمــة بعضهــم عــى بعــض؛ لقولــه: »فرجهــام بشــهادة الشــهود«، وبقولــه 

ــهادة  ــح يف أن الش ــو رصي ــة«، وه ــل يف املكحل ــا؛ كاملي ــره يف فرجه ــم رأوا َذَك ــث: »أهن ــس احلدي يف نف

باملشــاهدة ال باالعــرتاف.

القــول الثــاين: ال تقبــل شــهادة بعضهــم عــى بعــض؛ قــال القرطبــي: »اجلمهــور عــى أن الكافــر 

ال ُتقبــل شــهادته عــى مســلم وال عــى كافــر؛ ال يف َحــدٍّ وال يف غــريه، وال فــرق بــن الســفر واحلــض 

يف ذلــك«.

ــلٌم،  ــد مس ــاء؛ إذا مل يوج ــض الفقه ــن وبع ــن التابع ــٌة م ــهادَتم مجاع ــَل ش ــث: َقبِ ــول الثال الق

ــداء(2(. ــن ب ــة عديِّ ب ــتناًدا إىل قص ــلٌم؛ اس ــد مس ــَفر إذا مل يوج ــَة السَّ ــد حال ــتثنى أمح واس

ــك  ــربوا بذل ــهود أخ ــون الش ــل أن يك ــلمن، ويتم ــوا مس ــم كان ــت أهن ــر:" مل َيثب ــال ابن حج ق

ــا  ــتنًدا مل ــم إال مس ــم فيه ــم ومل يك ــي  كالمه ــمع النب ــم، فس ــود هل ــة اليه ــؤال بقي لس

أطلعــه اهلل تعــاىل، فحكــم يف ذلــك بالوحــي، وألزمهــم احلجــة بينهــم؛ كــا قــال تعــاىل:  ڤڻ ڻ 

ۀ ۀٹ ]يوســف 26[، وأن شــهودهم شــهدوا عليهــم عنــد أحبارهــم بــا ذكــر، فلــا رفعــوا األمــر إىل 

النبــي  اســتعلم القصــة عــى وجههــا، فذكــر كلُّ َمــن حــضه مــن الــرواة مــا حفظــه يف 

ذلــك، ومل يكــن مســتند حكــم النبــي  إال مــا أطلعــه اهلل عليــه" (3(.

)1(  اجلامع ألحكام القرآن، )187/6(.
)2(  أخرجه البخاري، كتاب التفسري، باب قول اهلل تعاىل: ڤڇ ڍ ڍ ڌ ڌٹ (4/ 1022( ح)2628(.

)3(  فتح الباري، (178/12( خمترًصا.
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 املطلب الثالث: إقامة األحكام عند إرادة اإلصالح

وملخص هذا األمر يف عدة نقاط:

أواًل: إِْن َحَكــَم بــن غــري املســلمن أحــٌد مــن املســلمن َحَكــم بُحكــم اإلســالم، وإجبارهــم عــى 

ــع  ــٌب قط ــد، وواج ــتحقوا العه ــاد اس ــى الفس ــس ع ــاد؛ فلي ــه الفس ــر من ــا ينت ــلمن في ــم املس حك

الفســاد عنهــم؛ منهــم ومــن غريهــم؛ ألن يف ذلــك حفــظ أمواهلــم ودمائهــم حتقيًقــا للعهــد، وإن كان 

ــوا  ــارع أن يبيع ــم الش ــه؛ فمنعه ــوا من ــلمن ُمنع ــن املس ــاد ب ــه الفس ــر من ــا ينت ــتباحة م ــم اس يف دينه

اخلمــر جهــاًرا، وأن ُيظهــروا الزنــا، وغــري ذلــك مــن القــاذورات؛ لئــال يفســد هبــم ســفهاء املســلمن.

روي عــن اإلمــام مالــك يف تــرك إقامــة احلــد عــى أهــل الكتــاب يف الزنا، وهــو مذهــب أيب حنيفة 

وحممد بــن احلســن وغريمهــا.

ــافعي  ــام الش ــال اإلم ــان". وق ــدان، وال ُيرمج ــال: "جُيل ــة ق ــام أيب حنيف ــن اإلم ــد روي ع وق

َأَتَيــا راضيــن بحكمنــا«. وأبو يوســف وأبو ثــور وغريهــم: »عليهــا احلــد إن 

يــون والطــالق وســائر املعامــالت؛ فــال يكــم بينهــم إال بعــد الــرتايض، وجيــوز أن ال  فأمــا الدُّ

يكــم ويردهــم إىل حكامهــم.

ومــن قــال بــأن اآليــة منســوخة قــوٌل آخــر؛ فمنهــم مــن يقــول: عــى اإلمــام إذا علــم مــن أهــل 

ا مــن حــدود اهلل D أن ُيقيمــه وإن مل يتحاكمــوا إليــه، ويتــج بــأن قــول اهلل تعــاىل:   الكتــاب حــدًّ

ــن: ــل أمري ڤۆ ۈ ۈٹ يتم

أحدمها: احكم بينهم إذا حتاكموا إليك.

واآلخر: احكم بينهم وإن مل يتحاكموا إليك؛ إذا علمت ذلك منهم.

قالــوا: فوجدنــا يف كتــاب اهلل تعــاىل وســنة رســوله  مــا يوجــب إقامــة احلــدِّ عليهــم 
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وإن مل يتحاكمــوا إلينــا؛ فمــن كتــاب اهلل قولــه تعــاىل:  ڤٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ــنَّة: حديــث الرباء بــن عــازب قــال: »ُمــرَّ عــى  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٹ ]النســاء135[، ومــن السُّ

ــوا:  ــزاين عندكــم؟. فقال ــال: َأَهكــذا حــدُّ ال ــَم؛ فق ــد ومُحِّ ــد ُجل رســول اهلل  بيهــوديٍّ ق

نعــم، فدعــا رجــاًل مــن علامئهــم، فقــال: ســألُت بــاهلل: أهكــذا َحــدُّ الــزاين فيكــم؟. فقــال: ال« (1(.

قال النحاس: »فاحتجوا بأن النبيَّ  َحَكم بينهم ومل يتحاكموا إليه يف هذا احلديث.

ــيَّ  ــوا النب ــود أت ــر: أنَّ اليه ــن ابن عم ــع ع ــن ناف ــك ع ــث مال ــي حدي ــل: فف ــال قائ ــإن ق ف

ــا باحلكــم، وقــد  ــا َرِضَي .. قيــل لــه: ليــس يف حديــث مالــك – أيًضــا - أن اللذيــن َزَنَي

. ُّرمجهــا النبــي

قــال أبو عمر بــن عبد الــرب: "لــو تدبــر َمــن احتــج بحديــث الــرباء مل يتــج؛ ألن يف درج 

احلديــث تفســري قولــه D:  ڤۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅٹ ؛ يقــول:  إن أفتاكــم باجللــد 

ٌ يف حديث  مــوه، وذلــك بــنِّ والتحميــم فخــذوه، وإن أفتاكــم بالرجــم فاحــذروا؛ دليــل عــى أهنــم َحكَّ

ــريه". ــر وغ ابن عم

ــول اهلل  وال  ــا رس ــن َحكَّ ــر أنَّ الزاني ــث ابن عم ــس يف حدي ــل: لي ــال قائ ــإن ق ف

ــا بحكمــه. َرِضَي

قيل له: حدُّ الزاين حقٌّ من حقوق اهلل تعاىل، عى احلاكم إقامُته.

ــم  ومعلــوم: أن اليهــود كان هلــم حاكــم يكــم بينهــم، ويقيــم حدودهــم عليهــم، وهــو الــذي َحكَّ

ــوَل اهلل ، واهلل أعلم«(2(. رس

)1(  أخرجه مسلم، كتاب احلدود، باب رجم اليهود أهل الذمة يف الزنا، ح)1700(.
)2(  انظر: اجلامع ألحكام القرآن، (187/6(، بترصف.
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 املطلب الرابع: قيٌم إسالميٌة يف اإلصالح بني غري املسلمني

القيمة األول: قيمة العدل:

قــال تعــاىل:  ڤۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ٹ ]النســاء  58[.

إن احلكــم بالعــدل بــن النــاس ُيطلقــه النــص هكــذا عــداًل شــاماًل  ڤۉ ېٹ مجيًعــا، ال عــداًل 

بــن املســلمن بعضهــم وبعــض فحســب، وال عــداًل مــع أهــل الكتــاب، دون ســائر النــاس.. وإنــا 

هــو حــق لــكل إنســان بوصفــه إنســاًنا، فصفــة اإلنســانية هــي التــي يرتتــب عليهــا حــق العــدل يف 

املنهــج الربــاين، وهــذه الصفــة يلتقــي عليهــا البــر مجيًعــا؛ مؤمنــن وكفــاًرا، أصدقــاء وأعــداء.

ــال  ــم-؛ ق ــت يف أمره ــى َحَكم ــدل -مت ــاس بالع ــن الن ــم ب ــى احلك ــة ع ــلمة قيِّم ــة املس واألُمَّ

تعــاىل:  ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ]املائــدة42[، وقــال تعــاىل:  ڤہ ہ 

ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ــاىل:  ڤے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ٹ  ــال تع ــدة8[، وق ې ې ې ٹ ]املائ

ــعراء 183[. ــود 85، والش ــراف 85، وه ــور  األع ــاىل:  ڤژ ژ ڑ ڑٹ ]س ــال تع ــاء112[، وق ]النس

هــذا العــدل الــذي عرفتــه البشـــرية - بأهبــى صــورٍة - يف اإلســالم، وظهــر يف حكــم املســلمن 

ــذق لــه طعــًا قــط، يف مثــل هــذه  للبريــة، وقــد افتقدتــه مــن قبــل ومــن بعــد هــذا احلكــم؛ فلــم َت

ــدة عــن األصــل  ــاره صفــة أخــرى زائ ــا، وليــس يف اعتب ــاس مجيًع ــاح للن ــي ُتت الصــورة الكريمــة الت

الــذي يشــرتك فيــه النــاس!

القيمة الثانية: املعاملة احلسنة:

ــوا  ــو كان ــى ول ــاس حت ــكل الن ــن ل ــول احلس ــرة 83[؛ فالق ــاىل:  ڤې ې ىٹ ]البق ــال تع ق

ــا يــيء إليهــم،  ــإذا جــاءوا للحكــم بينهــم؛ ال نشــدد عليهــم وال نخاطبهــم خطاًب غــري مســلمن، ف
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بــل ُأمرنــا بالقــول احلســن لــكل النــاس، ولذلــك هُنــَي املســلمون عــن اســتثارتم وتســفيههم؛ قــال 

تعــاىل:  ڤھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ــام 108[. ې ې ٹ ]األنع

القيمة الثالثة: ضبط النفس والسامحة واملعاملة بالعدل لوجه اهلل:

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ڤہ  تعــاىل:   قــال 

ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ٹ ]املائــدة8[: هنــى اهلل الذيــن آمنــوا أن 

وهــم عــن املســجد احلــرام عــى االعتــداء، وهــذه قمــة ضبــط النفــس وقــوة  يملهــم الُبغــض ملــن َصدُّ

الســاحة التــي َيرفعهــم اهلل إليهــا، ويزكيهــم هبــا بمنهجــه القويــم.

ــى،  ــى ُمرتق ــذه أع ــدل، وه ــن الع ــوا ع ــى أن يميل ــض ع ــك الُبغ ــم ذل ــم اهلل أن يمله وينهاه

ــل تتجــاوزه إىل إقامــة العــدل  ــداء، ب ــة وراء عــدم االعت ، فهــي مرحل وأصعــب عــى النفــس وأشــقُّ

ــوى هلل. والتق

ــف  ــا التكلي ــداء، فأم ــن االعت ــف ع ــد الك ــي عن ــه ينته ــاين؛ ألن ــن الث ــرس م ــف األول أي فالتكلي

ــن. ــداء الظامل ــع األع ــدل م ــارشة الع ــى مب ــس ع ــل النف ــايب يم ــراٌء إجي ــه إج ؛ ألن ــقُّ ــاين فأش الث

إن النفــس البريــة ال ترتقــي هــذا املرتقــى إال حــن تتعامــل يف هــذا األمر مبــارشة مــع اهلل؛ فتقوم 

هلل متجــردة عــن كل يشء، وتستشــعر تقــواه، وحتــسُّ أن عينــه عى خفايــا الضمــري وذات الصدور.

ــق،  ــذا األف ــة إىل ه ــس البري ــع النف ــن أن يرف ــا يمك ــام يف األرض كله ــدٍة أو نظ ــن عقي ــا م وم

ــذا  ــوا هلل يف ه ــه أن يقوم ــن ب ــر املؤمن ــن؛ فأم ــذا الدي ــه ه ــا كفل ــداء، ك ــق لألع ــدل املطل ــل الع ويكف

ــار. ــن كل اعتب ــن ع ــه؛ متجردي ــوا مع ــر، وأن يتعامل األم

ــاس  ــات؛ فكفــل نظامــه للن ــع والديان ــٌم للرائ ــيٌّ إنســاينٌّ خات ــٌن عامل وهبــذا صــار اإلســالم دي

ــه؛ يتعاملــون فيهــا  ــا أن يتمتعــوا يف ظلــه بالعــدل، وأن يكــون هــذا العــدل فريضــًة عــى ُمعتنقي مجيًع

ــر ُبغًضــا وشــنآًنا. مــع رهبــم، مهــا القــوا مــن النــاس مــن ظلــٍم أثَّ
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 املطلب اخلامس:خالصة أحكام اإلصالح بني غري املسلمني

ــة أمجعــت عــى أنَّ  ــذي ُيســتخلص يف مســألة احلكــم بــن غــري املســلمن دون حتكيــم: أنَّ األُمَّ والَّ

ــة قضــت بإبقائهــم عــى مــا تقتضيــه  ــة داخلــون حتــت ســلطان اإلســالم، وأنَّ عهــود الذمَّ أهــل الذمَّ

ِمَلُلهــم يف الشــؤون اجلاريــة بــن بعضهــم مــع بعــض؛ بــا حــددْت هلــم رشائعهــم، ولذلــك فاألمــور 

تــي يأتوهنــا تنقســم إىل أربعــة أقســام: الَّ

ــيِّ مــن عبادتــه؛ كصالتــه وذبحــه وغريهــا ممَّــا هــو مــن  ل: مــا هــو خــاصٌّ بــذات الذمِّ القســم األوَّ

ضــون هلــم بتعطيلــه إالَّ  احلــالل واحلــرام، وهــذا ال اختــالف بــن العلــاء يف أنَّ أئمــة املســلمن ال يتعرَّ

؛ كقتــل النَّفــس. إذا كان فيــه فســاد عــامٌّ

القســم الثَّــاين: مــا جيــري بينهــم مــن املعامــالت الراجعــة إىل احلــالل واحلــرام يف اإلســالم؛ كأنواع 

ــذه –  ــالم، وه ــا اإلس ُمه ــتحلُّوهنا ويرِّ ــي يس ت ــال الَّ ــر واألع ــالق ورشب اخلم ــة والط ــن األنكح م

ــدُّ  ون عليهــا؛ قــال مالــك: "ال يقــام َحــدُّ الزنــا عــى الذميَّــْن؛ فــإن زنــا مســلٌم بكتابيــٍة ُيَ أيًضــا - يقــرُّ

ــدُّ الكتابيــة، وال ُيرســل اإلمــام إليهــم رســواًل، وال ُيــِض اخلصــَم جملســه". املســلُم، وال حُتَ

ــوس  ــى النف ــداء ع ــة واالعت ــد؛ كالرسق ــن املفاس ــم م ــم إىل غريه ــا يتجاوزه ــث: م ــم الثَّال القس

ــا مل  ــالم؛ ألنَّ ــكام اإلس ــى أح ــري ع ــم جي ــذا القس ــى أنَّ ه ــة ع ــاء األُمَّ ــع عل ــد أمج ــراض، وق واألع

ُنعاهدهــم عــى الفســاِد، وقــد قــال تعــاىل:  ڤڑ ڑ ک ک ٹ ]البقــرة 205[، ولذلــك نمنعهــم مــن بيــع 

اخلمــر للمســلمن ومــن التظاهــر باملحّرمــات.

ــض؛  ــى بع ــم ع ــداء بعضه ــا اعت ــي فيه ت ــالت الَّ ــن املعام ــم م ــري بينه ــا جي ــع: م ــم الّراب القس

ــم،  ض هل ــرَّ ــم ال نتع ــه بينه ــوا في ــم إذا تراض ــذا القس ــن، فه ــم الزوج ــون، وختاص ــات، والدي كاجلناي

ــلمن: ــم املس ــر بحاك ــى اآلخ ــم ع ــتعدى أحده ــإن اس ف
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ــم  ــن الظل ــا م ــداء رضًب ــا؛ ألنَّ يف االعت ــه وجوًب ــم في ــلم بينه ــم املس ــي احلاك ــك: "يق ــال مال ق

ــر. ــد وزف ــف وحمّم ــافعي وأبو يوس ــال الش ــك ق ــاد«، وكذل والفس

وقال أبو حنيفة:"ال َيكم بينهم حتَّى يرتاىض اخلصان مًعا" (1(.

ــاص، )87/4(؛  ــرآن، للجص ــكام الق ــر: أح ــان. وانظ ــه روايت ــد عن ــام أمح ــرًصا، واإلم ــر، )205/6، 206( خمت ــر والتنوي )1(  التحري
ــري،  ــاوي الكب ــافعي، )139/6(؛ واحل ــرب، )389/14(؛ واألم، للش ــد ال ــن عب ــد، الب ــرى، (369/14(؛ والتمهي ــة الك واملدون

ــة، )365/4(. ــن قدام ــكايف، الب ــاوردي، )306/9(؛ وال لل
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 املبحث اخلامس

احلكمة من اإلصالح بني غري املسلمني بحكم اهلل دون غريه

يتبادر إىل الذهن بعد بيان هذه األحكام السابقة سؤال، وهو:

ملــاذا احلكــم واإلصــالح والتقــايض جيــب أن يكــون حســب مواثيــق اهلل وعقــوده ورشائعــه التــي 

اســتحفظ عليهــا أصحــاب الديانــات الســاوية واحــدة بعــد األخــرى؛ وكتبهــا عــى الرســل وعــى 

َمــن يتولــون األمــر بعدهــم؛ ليســريوا عــى هداهــم؟

واجلواب عى هذا السؤال فيه تفصيل وإجال:

أمــا اإلجــال: فــإنَّ أيَّ ُصْلــٍح أو قضــاٍء بــن البــر ال يســتند إىل رشع اهلل يكــون ُحْكــًا باألهــواء 

املتقلبــة، وتبًعــا للمصالــح التــي ال ترجــع إىل أصــٍل ثابــت؛ فالُعــْرُف الــذي قــد يصطلــح عليــه جيــٌل 

أو أجيــاٌل ال يمكــن أن يصطلــح عليــه كل األجيــال، وأّمــا اإلســالم؛ فقواعــده العامــة تســتوعب مجيــع 

األجيــال عــى اختــالف مســتوياتا وأماكنهــا وأزماهنــا.

أما اجلواب التفصييل فيمكن إجاله يف النقاط التالية التي قررهتا اآليات:

أواًل: توافــق الرائــع التــي جــاءت مــن عنــد اهلل كلهــا عــى رضورة أن يكــون احلكــم والصلــح 

بــا أنزلــه اهلل فقــط، ال بغــريه؛ فتقــوم احليــاة كلهــا عــى رشيعــة اهلل.

ثانًيــا: القطــع اجلــازم بأفضليــة رشيعــة اهلل عــى قوانــن النــاس:  ڤی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب 

ٹ. حب خب مب 

ــاة اإلنســان، وعــى الكــون كلــه: ڤۉ ې  ــا: خطــورة احلكــم بغــري مــا أنــزل اهلل عــى حي ثالًث

ــه  ــون من ــزل اهلل يك ــا أن ــري م ــم بغ ــون 71[؛ فاحلك ې ې ې ى ى ائ ائەئٹ ]املؤمن

الــر والفســاد العاجــل واآلجــل، فيشــمل مجيــع الكائنــات.
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ــا: دار اإلســالم ُيعمــل فيهــا بشـــريعة اهلل، وأهلهــا ملزمــون بالتحاكــم إىل هــذه الريعــة،  رابًع

ومنــه مــا يــص املعاهديــن مــن أهــل الكتــاب وغريهــم - الذيــن يعيشــون يف كنــف املجتمــع املســلم 

- يف دار اإلســالم؛ فــال جُيــربوا إال عــى مــا هــو وارد يف رشيعتهــم مــن األحــكام، ومــا يتــص بالنظــام 

العــام؛ فيبــاح هلــم مــا هــو مبــاح يف رشائعهــم؛ كامتــالك اخلنزيــر وأكلــه، ومتلــك اخلمــر ورشبــه، دون 

بيعــه للمســلم أو إظهــاره واجلهــر به.

ــا والرسقــة؛  ويــرم عليهــم التعامــل الربــوي؛ ألنــه حمــرم عندهــم، وُتوقــع عليهــم حــدود الزن

ألهنــا واردة يف كتاهبــم، وهكــذا، وُتوقــع عليهــم عقوبــات اخلــروج عــى النظــام العــام، واإلفســاد يف 

األرض كاملســلمن ســواء؛ ألن هــذا رضوري ألمــن دار اإلســالم ومــن فيهــا مجيًعــا، فــال ُيتســامح يف 

ذلــك مــع أحــٍد؛ قــال تعــاىل:  ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب 

ٹ. حب خب مب 

خامًســا: أكمــل اهلل ديــن اإلســالم، وأتــمَّ بــه النعمــة عــى النــاس أمجعــن، ورضيــه هلــم رشيعــة 

ــة حاجــٌة  حيــاة؛ ألنــه يســع النــاس مجيًعــا، فصــار مرجًعــا حاكــًا يقــق اخلــري للنــاس مجيًعــا، فليــس ثمَّ

لتعديــل يشٍء منــه أو تبديلــه، وال لــرتك يشٍء مــن ُحكمــه.

ــا  ــن يشء مم ــدول ع ــون للع ــا املخالف ــُيربر هب ــرية س ــر كث ــة معاذي ــم اهلل أن َثمَّ ــد عل ــا: ق سادًس

أنــزل اهلل، واتبــاع أهــواء الـــُمَتحاكمن، ومــن ذلــك الرغبــة البريــة اخلفيــة يف تأليــف القلــوب بــن 

عــة يف بلــد واحــد، ومســايرة بعــض رغباتــم عندمــا  الطوائــف املتعــددة واالجتاهــات والعقائــد املتَجمِّ

ــا  ــون أهن ــي يظن ــة، أو الت ــور الطفيف ــاهل يف األم ــل إىل التس ــة، واملي ــكام الريع ــض أح ــدم ببع تصط

ليســت مــن أساســيات الريعــة! فحســم اهلل األمــر، وقطــع الطريــق عليهــم؛ فقــال لنبيــه:      ڤٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ٹ ]هــود 118[، و ڤڱ ڱ ڱ ڱ ںںٹ ؛ فــال جيــوز أن 

يفكــر يف التســاهل يف يشء مــن الريعــة جلمــع املختلفــن؛ فإهنــم ال يتجمعــون:  ڤڇ ڇ ڇ ڍ 
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ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ٹ. وحلكمــٍة مــن ِحَكــِم اهلل ُخلقــوا هكــذا خمتلفــن؛ فمحاولــة جتميعهــم عــى حســاب صالح 

ــاة البريــة وفالحهــا فاشــلة، والعــدول أو التعديــل يف رشيعــة اهلل ال يعنــي شــيًئا إال الفســاد يف  احلي

ــرك  ــن ت ــي ع ــه النه ــذ في األرض:  ڤڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳٹ ، وه

رشيعــة اهلل كلهــا إىل أهوائهــم، ثــم كــرره ليحــذر مــن فتنتهــم للحاكــم عــن بعــض مــا أنــزل اهلل إليــه:  

ــه  ــا أنَّ ــّن ثالًث ــم ب ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائٹ ، ث

ــل:  ڤی ی جئحئ مئ  ــن وال بدي ــن الطرف ــط ب ــة، وال وس ــم اجلاهلي ــا حك ــم اهلل وإم ــا حك إم

ٹ. مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ 
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 املبحث السادس
نموذج من القرآن يف اإلصالح بني غري املسلمني)1(

قال تعــاىل:  ڤٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ 

چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ٹ ]القصــص19-14[.

 املطلب األول:املعني اإلمجايل لآليات

 ڤٱ ٻ ٻٹ مــن القــوة والعقــل، وذلــك نحــو أربعــن ســنة يف الغالــب،  ڤٻٹ: كملــت 

ــن  ــه ب ــم ب ــة، ويك ــكام الرعي ــه األح ــرف ب ــًا يع ــور؛  ڤٻ پ پٹ أي: حك ــك األم ــه تل في

النــاس، وعلــًا كثــرًيا.

ــب  ــًا بحس ــًا وحك ــم عل ــق اهللّ؛ نعطيه ــنن خلل ــادة اهللّ املحس  ڤپ ڀ ڀ ٹ يف عب

.S ــى ــان موس ــال إحس ــى ك ــذا ع ــاهنم، ودل ه إحس

ــا  ــي هب ــات الت ــن األوق ــك م ــري ذل ــة، أو غ ــت القائل ــا وق  ڤڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٹ ؛ إمَّ

ــان(2(،  ڤٹ ٹ ڤٹ أي:  ــان ويتضارب ــار،  ڤٿ ٿ ٹ ٹٹ أي: يتخاص ــن االنتش ــون ع يغفل

)1(  إيراد القصة هنا إنا هو بناء عى قول مقاتل والسدي - W - أن الرجلن كافران، ويؤيده السياق.
)2(  اختلــف العلــاء يف دينهــا؛ فقــال إســاعيل الســدي: "وكانــا كافريــن". أخرجــه ابــن جريــر، )45/20(، وابــن أيب حاتــم معلًقــا، 
(87/11( ح)125(؛ وينظــر: موســوعة التفســري باملأثــور، (50/17( ح)58314(، وقــال مقاتــل: "  ڤٿ ٿ ٹٹ: 
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ــون. ــوم فرع ــن ق ــط م ــل،  ڤڤ ڤ ڤٹ: القب ــي إرسائي ــن بن م

 ڤڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃٹ ؛ ألنــه قــد اشــتهر وعلــم النــاس أنــه مــن بنــي إرسائيــل، 

واســتغاثته ملوســى دليــٌل عــى أن موســى S بلــغ مبلًغــا ُيــاف منــه وُيرجــى مــن بيــت اململكــة 

والسلطان.

ــه  ــم بأن ــه َعِل ــي، وأن ــتغاثة اإلرسائي ــتجابة الس ــدوه؛ اس ــن ع ــذي م ــز ال  ڤڃ ڃٹ أي: وك

.S ــى ــوة موس ــدتا وق ــزة؛ لش ــك الوك ــن تل ــه م ــك،  ڤڃ چٹ أي: أمات ــوم كذل مظل

فنــدم موســى S عــى مــا جــرى منــه، و ڤچ چ ڇ ڇ ڇٹ أي: مــن تزيينــه 

ووسوســته؛ حيــث إنــه مل يكــن يقصــد القتــل، وإنــا نــرصة املظلــوم، وهــذا القتــل خطــأ، والشــيطان 

ــك  ــه  ڤڍ ڍ ڌ ڌ ٹ ؛ فلذل ــه بقول ــك وصف ــيطان، ولذل ــل إىل الش ــب القت ــل؛ فنس ــب القت ي

ــالل. ــى اإلض ــه ع ــة وحرص ــه البين ــبب عداوت ــت بس ــا أجري ــت م أجري

ثــم اســتغفر ربــه؛  ڤڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ ٹ خصوًصــا للمخبتن، 

.S املبادريــن لإلنابــة والتوبــة، كــا جــرى من موســى

 ڤڳٹ موســى:  ڤڳ ڳ ڳ ڱٹ بالتوبــة واملغفــرة والنعــم الكثــرية،  ڤڱ ڱ ڱٹ أي: 

 S ــة، وهــذا وعــد مــن موســى ــا ومســاعًدا  ڤٱںٹ أي: ال ُأعــن أحــًدا عــى معصي معينً

-بســبب منــة اهللَّ عليــه- أن ال يعــن جمرًمــا، كــا فعــل يف قتــل القبطــي، فلــا جــرى منــه قتــُل الــذي 

كافريــن" تفســري مقاتــل، )339/3(، وقــال ابــن عبــاس يف قولــه تعــاىل:  ڤڱ ڱ ڱ ںٹ: "عوًنــا للكافريــن". قــال 
ابــن اجلــوزي يف زاد املســري، )209/6(: "وهــذا يــدل عــى أن اإلرسائيــي الــذي أعانــه موســى كان كافــًرا". وقــال الواحــدي يف 
البســيط، (330/17( عنــد قولــه تعــاىل:  ڤڱ ڱ ڱ ںٹ ؛ »قــال مقاتــل: إنــا قــال ذلــك؛ ألن الــذي نــرصه موســى 
كان كافــًرا، وقــد حكينــا عــن ابــن إســحاق: أنــه كان مســلًا، وســياق اللفــظ يــدل عــى صحــة قــول مقاتــل". وقــال الــرازي يف 
التفســري الكبــري، )585/24(: "اختلفــوا؛ فقــال مقاتــل: الرجــالن كانــا كافريــن، إال أن أحدمهــا مــن بنــي إرسائيــل واآلخــر مــن 
القبــط، واحُتــجَّ عليــه بــأن موســى S قــال لــه يف اليــوم الثــاين:  ڤے ے ۓٹ ، واملشــهور: أن الــذي ِمــن شــيعته كان 
مســلًا؛ ألنــه ال يقــال فيمــن يالــف الرجــل يف دينــه وطريقــه: إنــه ِمــن شــيعته". وقــال أبــو حيــان يف البحــر، (292/8(: "قيــل: 
ــو  ــه، وه ــى دين ــايعه ع ــن ش ــي.. ڤٹ ٹ ڤٹ: أي مم ــر قبط ــن، واآلخ ــي مؤم ــا إرسائي ــن؛ إذ أحدمه ي ــالن يف الدِّ ــا يقتت كان

ــاب، (226/15(. ــر: اللب ــي". وانظ اإلرسائي
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هــو ِمــن عــدوه؛  ڤڻ ڻ ڻ ڻ ۀٹ ؛ هــل يشــعر بــه آل فرعــون أم ال؟ وإنــا خــاف؛ ألنــه قد 

علــم أنــه ال يتجــرأ أحــٌد عــى مثــل هــذه احلــال ســوى موســى مــن بنــي إرسائيــل.

ــيٍّ  ــى قبط ــدوه  ڤہٹ ع ــى ع ــال،  ڤۀ ہ ہ ہٹ ع ــك احل ــى تل ــو ع ــا ه فبين

آخــر،  ڤھ ھ ھٹ موبًخــا لــه عــى حالــه:  ڤے ے ۓ ٹ أي: َبــنِّ الغوايــة ظاهــر اجلــراءة،  ڤڭ 

ــاج  ــزل اللج ــترصخ، أي: مل َي ــم املس ــه وللمخاص ــى  ڤۇ ۆ ۆ ۈٹ أي: ل ڭ ڭ ڭ ۇٹ موس

ــمَّ أن يبطــش  ــة للحــق، حتــى َه ــه احلمي بــن القبطــي واإلرسائيــي وهــو يســتغيث بموســى، فأخذت

بالقبطــي،  ڤۈٹ لــه القبطــي زاجــًرا لــه عــن قتلــه:  ڤٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئٹ ؛ ألن مــن أعظــم أفعــال اجلبــار يف األرض: قتــل النفــس بغــري حــق،  ڤوئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ٹ ، وإال فلــو أردت اإلصــالح حلُلــت بينــي وبينــه مــن غــري قتــل أحــد؛ فانكــف موســى عن 

ــه، وارعــوى لوعظــه وزجــره، وشــاع اخلــرُب بــا جــرى مــن موســى يف هاتــن القضيتــن،  البطــش ب

حتــى تــراود مــأُل فرعــوَن وفرعــوُن عــى قتلــه، وتشــاوروا عــى ذلــك(1(.

  املطلب الثاين)2(:الفوائد العملية لإلصالح يف القصة)3(

1- أغــاث موســى اإلرسائيــيَّ الــذي ِمــن شــيعته، وإنــا أغاثــه؛ ألن نــرصة املظلــوم ديــٌن يف امللــل 

كلهــا عــى األَُمــم، وفــرٌض يف مجيــع الرائــع(4(، فهــو إصــالح بنــرصة املظلــوم عــى الظــامل وإرجــاع 

حقــه لــه، وإن مل ُيفعــل ذلــك النتــر الظلــم والفســاد الــذي يــؤدي إىل فســاد عالقــة النــاس ببعضهــم.

)1(  تيسري الكريم الرمحن، )ص613( خمترًصا.
)2(  هذا املطلب مستفاد من موسوعة التفسري املوضوعي، مركز تفسري، )359/3، 360( بترصف.

)3(  هذه الفوائد منها العام، ومنها اخلاص املتعلق بموضوع اإلصالح بن غري املسلمن.
)4(  اجلامع ألحكام القرآن، (260/13(.
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2- وكــُز موســى للمعتــدي مل يكــن عــن قصــد القتــل، وإنــا الزجــر؛ فالوكــز: الــضب بجمــع 

الكــف جمموعــة عــى الصــدر(1(، فــال جيــوز أن ُيســتدل هبــذه يف اإلصــالح بــن غــري املســلمن عــى 

أنــه جيــوز للمصلــح القتــل عــى ســبيل اإلصــالح يف مثــل هــذه املواقــف، ولكــن األمــر لــه ضوابــط، 

ولذلــك قــال موســى S بعدمــا قتــل القبطــي:  ڤچ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ٹ.

3- "شــأن العقــاب أن يكــون لــه حــدٌّ مناســٌب للذنــب املعاقــب عليــه؛ بــال إفــراٍط وال تفريــٍط يف 

البطــش اســتخفاًفا بحقوق اخللــق"(2(.

ــل  ــب أه ــالح يف األرض وتيي ــد اإلص ــه يري ــم أن ــق وزع ــري ح ــوس بغ ــل النف ــن قت 4- "أن َم

ــي:  ڤې ې ى ى ائ ائ  ــوَل القبط ــى اهللُّ ق ــا حك ــد، ك ــو مفس ــك، وه ــه كاذب يف ذل ــايص، فإن املع

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ٹ "(3(، أي: "ال تريــد أن تكــون ِمــن الذيــن يصلحــون بــن النــاس"(4(؛ 

ــح  ــل صال ــه رج ــه أن ــرف ب ــلًكا ُيع ــاة مس ــذ يف احلي ــد اخت ــى كان ق ــم أن موس ــي َعِل ــذا القبط ــإن ه ف

ــذا. ــره هب ــي ُيذك ــذا القبط ــرب؛ فه ــي والتج ــب البغ ــح، ال ي ُمصل

5- عــى املصلــح أن يدفــع اخلــالف والقتــال بالتــي هــي أحســن؛ قــال البيضــاوي: " ڤوئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ٹ ، أي: فتدفــع التخاصــم بالتــي هــي أحســن"(5(.

6- أن يكــون متصًفــا بكظــم الغيــظ، كــا قــال:  ڤوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ٹ ، أي: "ومــا تريــد أن 

تكــون مــن املصلحــن يف كظــم الغيــظ"(6(، ولقــد كظــم موســى S غيَظــه ومل يقتلــه.

7- جيــب عــى املصلــح أن يســعى بالصلــح بــن اخلصمــن بالــرتايض بينهــا؛ قــال:  ڤوئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ٹ ، أي: "إنــك حتــاول أن تكــون مترصًفــا باالنتقــام وبالشــدة، وال حتــاول أن تكــون مــن 

(1(  ينظر: اجلامع ألحكام القرآن ،)260/13، 261( خمترًصا.
(2(  التحرير والتنوير، )168/19(.

(3(  تيسري الكريم الرمحن، )ص618(.
)4(  اجلامع ألحكام القرآن، (365/13(.

(5(  أنوار التنزيل، للبيضاوي، )287/1(.
(6(  مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، )231/3(.
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املصلحــن بــن اخلصمــن بــأن تســعى يف الــرتايض بينهــام"(1(.

ــل  ــد فع ــن العب ــي م ــم تقت ــد: "أن النع ــه يفي ــد توبت ــاءه بع ــى S ودع ــل موس 8- أن فع

ــاد"(2(. ــر واإلفس ــرك ال ــري، وت اخل

ــا يف اإلصــالح ويف احلديــث مــع املختصمــن؛ فإنــه ملــا اســتغاثه  9- عــى املصلــح أن يكــون حياديًّ

ــري  ــٌل كث ــه رج ــن قوم ــذي م ــك ال ــى S أن ذل ــم موس ــرى عل ــرة أخ ــيعته م ــن ش ــذي م ال

ــه:  ڤے ے ۓ ٹ. ــال ل ــاج؛ فق ــة واللج املخاصم

ــرٌي  ــه خ ــٍد- إذا كان في ــن أيِّ أح ــري -م ــظ والتذك ــل الوع ــح أن يتقب ــى املصل ــك ع 10- وكذل

ــر أن  ــاىل:  ڤې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ٹ ؛ "فيظه ــال تع ــع؛ ق ــاس واملجتم للن

كالم القبطــي زجــٌر ملوســى عــن البطــش بــه"(3(؛ فقــد هنــاه القبطــي عــن القتــل، وَذّكــَره بــأن ذلــك 

ــه  ــر علي ــة، ومل ينك ــك النصيح ــى لتل ــتجاب موس ــا اس ــان م ــالح؛ فرسع ــه يف اإلص ــن أهداف ــس م لي

ــن. ــه يف الدي ــه ُمعــاٍد ل ــه ألنَّ نصيحت

11- عــى املجتمــع وَمــن يريــد اخلــري للنــاس: أن يكــون حريًصا عــى املصلح مــن أن يمســه أذى؛ 

قــال تعــاىل:  ڤۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ٹ 

]القصــص20[، أي فجــاء الرجــل مبــادًرا مســتعجاًل مــن أقــى املدينــة، حمــذًرا ملوســى - عليــه الصــالة 

والســالم - مــا ُيــاك لــه؛ "إنَّ القــوم يتشــاورون يف قتلــك بالقبطــي الــذي قتلتــه باألمــس"(4(.

)1(  التحرير والتنوير، (94/20(.
(2(  تيسري الكريم الرمحن، )ص618(.

(3(  التحرير والتنوير، (94/20(.
(4(  اجلامع ألحكام القرآن، )266/13(.
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 املبحث السابع
معوقات اإلصالح بني غري املسلمني

ال يلــو عمــٌل مــن معوقــات أو أمــوٍر قــد يظــنُّ فيهــا خمالفــة األمــر والتعــارض معــه، وموضــوع 

اإلصــالح بــن غــري املســلمن تكتنفــه عــدٌد مــن األمــور يف ذلــك؛ منهــا مــا يرجــع للُمســلم املصلــح 

بينهــم، ومنهــا مــا يرجــع إىل املتخاصمــن مــن غــري املســلمن، وإليــك بياهنــا:

أواًل: ما يرجع للُمسلم املصلح بينهم:

1( التحرج العقدي:

ومدار هذا سؤال: ما العالقة بني الراءة من املرشكني وبني اإلصالح بينهم؟

فمــن املفاهيــم اخلاطئــة عنــد البعــض: أن عالقــة املســلم بالكافــر هــي عالقة عنــٍف وشــدٍة وغلظٍة 

بإطــالق، وهــذا خــالف هــدي النبــي  يف التعامــل مــع الكفــار: أهنــم ليســوا ســواًء، وقد 

وضــع  آداًبــا وضوابــط تقــوم عليهــا العالقــة مــع الكفــار والتعامــل معهــم، وهــي آداٌب 

وضوابــُط مبنيــٌة عــى العــدل وعــدم الظلــم؛ كــا قــال اهلل تعــاىل:  ڤڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ٹ ]املمتحنة  8[.

ــال  ــم؛ فق ــل بحقوقه ــن أخ ــد َم ــل توعَّ ــن، ب ــول اهلل  باملعاهدي ــد أوىص رس وق

رســول اهلل : »َأاَل َمــن ظلــم معاهــًدا أو انتقصــه أو َكلَّفــه فــوق طاقتــه أو أخــذ منــه شــيًئا 

بغــري طِيــب نفــس؛ فأنــا حجيُجــه يــوم القيامــة«(1(، ومــن أعظــم مــا ُيشــار إليــه يف هــذا البــاب: مــا 

مــة وعيــًدا شــديًدا؛  ــد َمــن قتــل ُمعاهــًدا مــن أهــل الذِّ ثبــت بالصحيــح أنَّ النبــيَّ  توعَّ

ــَل  ففــي احلديــث عــن عبد اهلل بــن عمــرو ريض اهلل عنهــا: عــن النبــي  قــال: »َمــن قت

)1(  أخرجــه أبــو داود، كتــاب اخلــراج، بــاب يف تعشــري أهــل الذمــة إذا اختلفــوا بالتجــارات )4/ 658( ح)3052(، وصححــه األلبــاين 
يف صحيــح ســنن أيب داود، (2626(.
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ــا«(1(. ــِرح رائحــة اجلنــة، وإن رحيهــا توجــد مــن مســرية أربعــني عاًم معاهــًدا مل َي

مــن املعلــوم: أن املؤمــن ال يكــون والؤه إال هلل تعــاىل ولرســوله  وللمؤمنــن، كــا 

قــال اهلل تعــاىل:  ڤې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ٹ ]املائــدة 55[.

والــوالء للمؤمنــن يكــون بمحبتهــم ونرصتــم إلياهنــم، والنصــح والدعــاء هلــم، وغــري ذلــك 

مــن حقــوق، والــرباء مــن الكفــار يكــون ببغضهــم، وعــدم الركــون إليهــم، أو التشــبه هبــم، وحتقيــق 

ــد  ــاء بالعه ــدل والوف ــم بالع ــع معاملته ــداوة يف اهلل، م ــات الع ــن مقتضي ــك م ــو ذل ــم، ونح خمالفته

ــاىل:  ڤۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇٹ  ــال اهلل تع ــش؛ ق ــدم الغ ــة وع واألمان

ــدة  8[. ]املائ

ــًا عــى العــدل والرمحــة  وكان رســول اهلل  يتعامــل مــع غــري املســلمن تعامــاًل قائ

والتســامح معهــم واإلحســان إليهــم، وكذلــك فــإن ســريته  خــري شــاهد عــى متتــع غــري 

املســلم باحلريــة والعــدل؛ فاإلســالم ديــن التســامح، وهــو أســاس العالقــة يف التَّعامــل مــع املســاملن 

مــن غــري املســلمن؛ انطالًقــا مــن قــول اهلل تعــاىل:  ڤڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ٹ ]املمتحنــة  8[، أي: أنَّ معاملتهــم قائمــٌة عــى الــرِبّ والِقســط واحلــوار 

ــب  ــم، إىل جان ــرة معه ــات املصاه ــة عالق ــم وإقام ــن ذبائحه ــالم األكل م ــاح اإلس ــا أب ــنى، ك باحلُس

ــة مــع املســلمن(2(. وجــوب محايتهــم مــن أيِّ ُعــدوان أو ظلــٍم يقــع عليهــم وهــم يف عهــِد ذمَّ

ــركن  ــار واملشـ ــن الكف ــرباءة م ــن ال ــارض ب ــه ال تع ــم أن ــة عل ــوص الريع ــل نص ــن تأم وَم

ــوا حماربــن للمســلمن  وبــن اإلصــالح بينهــم والعــدل معهــم، بــل واإلحســان إليهــم؛ مــا مل يكون

ــم ال  ــان إليه ــم، واإلحس ــلمن وأذيته ــم املس ــى ظل ــك ع ــتعينون بذل ــرب، أو يس ــن احل ــوٍع م ــأيِّ ن ب

)1(  أخرجه البخاري، أبواب اجلزية واملوادعة، باب إثم َمن قتل معاهًدا بغري جرم، )3/ 1155( ح)2995(.
https://shortest.link/4HC4   ،لغري املسلمني، لشريين عي، بترصف  2(  معاملة النبي(

اّطلع عليه بتاريخ 21- 2- 2020.

https://shortest.link/4HC4
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َيســتلزم حمبتهــم وتفضيلهــم، فضــاًل عــن طاعتهــم واالســتجابة هلــم يف خمالفــة الــرع، وأمــا نرصتــم 

. ــدُّ ــم فأش وتقديمه

2( العداء والكره القلبي املستحكم بني املسلمني وغري املسلمني:

ومدار هذا سؤال: هل نسعى لنفعهم وهم يسعون لرضرنا؟

فنقول وباهلل نستعن:

 D قــدوة للنــاس وأســوة حســنة يف تعاملــه وأخالقــه، ووصفــه اهلل  كان النبــي

ــرج  ــالة؛ ليخ ــي والرس ــاء بالوح ــذي ج ــري ال ــرساج املن ــم وال ــق العظي ــب اخلل ــه صاح ــه بأن يف كتاب

ــد، واملتأمــل يف ســرية النبــي حممــد  ــة والتوحي ــور اهلداي النــاس مــن ظلــات الــرك والضــالل إىل ن

 ُيــدرك كثــرًيا مــن الــدروس والعــرب يف هنــج حياتــه وســريته العطــرة، ومــن بــن تلــك 

الــدروس التــي يســتفيد منهــا املســلم وهيتــدي هبدهيــا: كيفيــة تعاملــه مــع أعدائــه الذيــن كان يعايشــهم 

أو جياورهــم أو يتعامــل معهــم.

ــى  ــرص ع ــن؛ فح ــق أمجع ــة اخلل ــدف هداي ــه ه ــب عيني ــي  نص ــع النب ــد وض فق

التعــرض لزعــاء الكفــار يف األســواق واملجالــس حتــى يدعوهــم إىل ديــن اإلســالم، ومل َتلــن عزيمتــه 

أو تضعــف قوتــه، وبلــغ اهتــام النبــي  بدعــوة الكفــار إىل ديــن اهلل مبلًغــا كبــرًيا جعلــه 

ــغاله  ــبب انش ــاه؛ بس ــوم أت ــى  ي ــوم األعم ــن أم مكت ــن اب ــد - ع ــري قص ــن غ ــرض - م ُيع

بدعــوة زعــاء الكفــار(1(.

ــد  ــا ض ــا أهن ــدا يف ظاهره ــار وإن ب ــود الكف ــرتام عه ــم  باح ــي الكري ــر النب وأم

  املســلمن، كــا يف قصــة عهــد احلديبيــة، وملــا فــكَّ املشـــركون أرَس حذيفة بــن اليــان وأبيــه

)1(  عــن عائشــة  قالــت: "ُأنزلــت ڤٱ ٻٹ يف ابــن أم مكتــوم األعمــى..."، أخرجــه الرّتمــذي، كتــاب تفســري القــرآن، 
بــاب ومــن ســورة عبــس، )357/5( ح)3331(؛ وأبــو يعــى املوصــي يف املســند، (261/8(؛ واحلاكــم يف املســتدرك، (2/ 558( 

ح)3896(؛ والواحــدي يف أســباب النــزول، )ص449(؛ وصححــه األلبــاين يف صحيــح الرتمــذي، ح)2651(.
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بــرط عــدم املشــاركة يف قتاهلــم، وأعلــا النبــي  بذلك ملــا َقِدمــا املدينــة؛ أمرهــم باحرتام 

عهدهــم وعــدم اخلــروج لقتــال املركــن يف بــدر؛ فعــن حذيفة بــن اليــان  قــال: »مــا منعنــي 

أن أشــهد بــدًرا إال أين خرجــت أنــا وأيب حســيل؛ قــال: فأخذنــا كفــار قريــش قالــوا: إنكــم تريــدون 

ممــًدا! فقلنــا: مــا نريــده، مــا نريــد إال املدينــة. فأخــذوا منــا عهــد اهلل وميثاقــه؛ لننرصفــن إل املدينــة 

ــم،  ــي بعهده ــا؛ َنِف ــال: انرصف ــر، فق ــاه اخل ــول اهلل  فأخرن ــا رس ــه، فأتين ــل مع وال ُنقات

ونســتعني اهلل عليهــم«(1(.

ة رســول اهلل  وال يفــى مــا عهــد بــه النبــي  إىل أهــل نجــران: أنَّ هلــم جــوار اهلل وذمَّ

عــى أمواهلــم وملَّتهــم(2(، وكان مــن ُســنَّة النبــيِّ  احــرتام مشــهد جنائــز موتاهــم؛ فعــن 

ت بــه جنــازة  ســهل بن حنيــف وقيس بــن ســعد ريض اهلل عنهــا قــاال: »إن النبــي  َمــرَّ

  فقــام؛ فقيــل لــه: إهنــا جنــازة هيــودي! فقــال: أليســت نفًســا؟«(3(، وعــن جابر بــن عبــد اهلل

قــال: »مــرت بنــا جنــازة، فقــام هلــا النبــي  وقمنــا لــه، فقلنــا: يــا رســول اهلل، إهنــا جنــازة 

هيــودي؟ قــال: إذا رأيتــم اجلنــازة فقومــوا«(4(.

3( غياب الرؤية املستقبلية حُلسن العالقة واإلصالح بينهم:

كانــت عالقــة النبــيِّ  مــع غــري املســلمن يف درجــٍة أعــى مــن جمــرد الســالم والوئام؛ 

ه  يف تعاُملــه مــع اخلــادم الغــالم  ، وممَّــا يــدلُّ عــى ذلــك: بِــرُّ إذ ارتقــت إىل مرحلــة الــرِبّ

؛ إذ عــاَده حــن َمــِرض، ودعــاه إىل اإلســالم، فأســلم؛ فعــن أنس بــن مالــك  قــال:  اليهــوديِّ

)1(  أخرجه مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب الوفاء بالعهد، ح)1787(.
)2(  أخرجــه أبــو عبيــد يف األمــوال، )ص244- 246(، )503- 506(، وابــن زنجويــه يف األمــوال، (447/2(، )732- 733(؛ وهــو 
مرســٌل، وانظــر: زاد املعــاد يف هــدي خــري العبــاد، البــن القيــم، )85/3(؛ والبدايــة والنهايــة، البــن كثــري، )52/5- 56(؛ وأبــو 

يوســف يف اخلــراج، )ص72، 73(، بتــرصف.
ــام  ــاب القي ــز، ب ــلم يف اجلنائ ــودي، )441/1(، ح)1250(؛ ومس ــازة هي ــام جلن ــن ق ــاب َم ــز، ب ــاب اجلنائ ــاري، كت ــه البخ )3(  أخرج

للجنــازة )3/ 58( ح)961(.
ــام  ــاب القي ــز، ب ــلم يف اجلنائ ــودي، )441/1( ح)1249(؛ ومس ــازة هي ــام جلن ــن ق ــاب م ــز، ب ــاب اجلنائ ــاري، كت ــه البخ )4(  أخرج

للجنــازة )3/ 57( ح)960(.
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»كان غــالم هيــودي خيــدم النبــي  فمــرض، فأتــاه النبــي  يعــوده، فقعــد عند 

 ! رأســه، فقــال لــه: »أســلم«، فنظــر إل أبيــه وهــو عنــده، فقــال لــه: أطــع أبا القاســم

فأســلم، فخــرج النبــي  وهــو يقــول: احلمــد هلل الــذي أنقــذه مــن النــار«(1(.

ــدة أســاء بنــت أيب بكــر هلــا؛  ــارة وال ــروى يف ذلــك: زي ــا ُي ، وممّ ــرِبِّ كــا كان يأمــر املســلمن بال

ــا  ــاء ريض اهلل عنه ــن أس ــة؛ فع ــول املدين ــن دخ ــع األمَّ م ــة، ومل يمن ــا املرك ــة أّمه ــاء بِصل ــَر أس فأم

قالــت: »قدمــت أمــي وهــي مرشكــة - يف عهــد قريــش ومدهتــم إذ عاهــدوا النبــي - مــع 

ــي؟ قــال:  أبيهــا؛ فاســتفتيت النبــي ، فقلــت: إن ُأمــي َقِدمــت وهــي راغبــة؛ َأَفَأِصــُل ُأمِّ

ــك«(2()3(. »نعــم؛ ِصــيل ُأمَّ

جتــدُر اإلشــارة إىل أنَّ املواقــف املرقــة يف تعامــل النبــّي  مــع أهــل الّذمــة، والتــي 

ُل فرصــًة للّتحــاور  ســبق اإلشــارة إىل بعضهــا تنبــُع مــن الثابــت الّراســخ يف اإلســالم: أنَّ ذلــك ُيشــكِّ

، ومــن ُمنطلــق الفهــم لســنَّة  وصــواًل إىل كلمــة ســواء، بعيــًدا عــن العنــف واالعتــداء دون وجــه حــقٍّ

االختــالف بــن البــر أبــاح اإلســالم طعــاَم وهدايــا أهــل الكتــاب، وأحــلَّ الــزواج مــن نســائهم(4(، 

وغــري ذلــك مــن األحــكام التــي هلــا أثرهــا العاجــل واآلجــل؛ فــال ينبغــي أن نغفــل عنهــا.

4( ضعف واضمحالل معنى املبادرة وروحها يف اإلصالح وأثره:

إذا علــم املصلــح بوجــود خــالف بــن األفــراد أو اجلاعــات وإن مل ُيدعــى لــه، فعليــه أن يذهــب 

هــو باجتهــاٍد منــه إليهــا؛ إذا علــم أن وجــوده ســيحل املشــكلة، أو يفــف منهــا، وذلــك لقــول النبــي 

)1(  أخرجــه البخــاري، كتــاب اجلنائــز، بــاب إذا أســلم الصبــي فــات، )455/1( ح)1290(، وكتــاب املــرىض، بــاب عيــادة املــرك 
(2142/5( ح)5333(.

ــة  ــل النفق ــاب فض ــزكاة، ب ــلم يف ال ــن، )924/2( ح)2477(؛ ومس ــة للمرك ــاب اهلدي ــز، ب ــاب اجلنائ ــاري، كت ــه البخ )2(  أخرج
ــن )81/3( ح)1003(. ــى األقرب ــة ع والصدق

ف. )3(  فن التعامل النبوي مع غري املسلمني، )ص154- 157(، بترصُّ
ف. )4(  موقف اإلسالم من التعايش مع أهل الكتاب، )ص47- 52( بترصُّ
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 عندمــا علــم بخــالف بــن أهــل قبــاء: »اذهبــوا بنــا ُنصلــح بينهــم«(1(، وملــا ســبق ذكــُره 

مــن النصــوص.

ومن صور التفريط يف اإلحسان: قلُة احلرص عى إصالح ذات البن إذا فسدت بن اجلريان.

5( عدم العلم بطرق اإلصالح:

إذا مل تنتــه املشــكلة بــن املختصمــن - بعــد الوعــظ والتذكــري هلــا - فإنــه يســتعان بمــن ُعــرف 

ــة؛ لُيصلــح بينهــم. بالصــالح يف الديــن والعقــل واألمان

واختيــار املرجعيــة يف اإلصــالح لــه أثــره، فــال ُيســتعان يف اإلصــالح إال بمــن لــه ديــن وخلــق 

ــا  ــون فيه ــي يعيش ــة الت ــن والبيئ ــع املختلف ــالح وواق ــرق اإلص ــور وط ــن األم ــم ببواط ــة وعل وجترب

ــياتم. ونفس

ــة  ــاء الكعب ــددوا بن ــا أرادوا أن جُي ــود عندم ــر األس ــع احلج ــن يض ــف فيم ــل ختتل ــذه القبائ فه

-وذلــك قبــل بعثــة الرســول  - حتــى كادوا أن يقتتلــوا؛ فيتفقــون عــى أن يكــم بينهــم 

ــذا  ــوا: »ه ــا رأوه قال ــي ، فل ــم النب ــل عليه ــجد؛ فدخ ــاب املس ــن ب ــل م ــن يدخ أول م

األمــني؛ قــد رضينــا«، فلــا أخــربوه اخلــرب قــال: »هلمــوا ثوًبــا«؛ فأتــوه بــه، فوضــع الركــن فيــه بيديــه، 

ثــم قــال: »لتأخــذ كل قبيلــة بناحيــة الثــوب، ثــم ارفعــوا جيًعــا«؛ فرفعــوه، حتــى إذا بلغــوا موضعــه 

وضعــه بيــده، ثــم بنــي عليــه«(2(.

فهــذا املصلــح رســول اهلل  َتــرىض بــه القبائــل املختلفــة كلهــا مــن غــري اســتثناء؛ ملــا 

علمــوا عنــه مــن األمانــة، فهــو األمــن الــذي ال َيظلــم، وهــو األمــن الــذي ال يــايب، وهــو األمــن 

)1(  أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب قول اإلمام ألصحابه: »اذهبوا بنا ُنصلح«، )958/2( ح)2547(.
)2(  انظــر: مســند أمحــد، (425/3(؛ واحلاكــم يف املســتدرك، (628/1( ح)1683( وصححــه، وأقــره الذهبــي؛ قــال د. أكــرم العمــري 
يف الســرية النبويــة الصحيحــة، )116/1(: »احلديــث مــن روايــة عبــد اهلل بــن الســائب، وَيرقــى حلََســن لغــريه، ولــه شــواهد مرســلة 

يه«. ُتَقوِّ
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عــى البيــت واألرواح والدمــاء.

6( قلة وجود املصلحني املؤهلني:

إنَّ هــؤالء املصلحــن الذيــن يبــون للنــاس مــا يبــون ألنفســهم، ويكرهــون هلــم مــا يكرهــون 

ألنفســهم نــدرٌة؛ كــا قــال رســول اهلل : »ال يؤمــن أحدكــم حتــى حيــبَّ ألخيــه مــا حيــب 

لنفســه«، ويف روايــة مســلم: »جلــاره«(1(، وقــال : »كل ُســالمى عليــه صدقــة كل يــوم؛ 

ُيعــني الرجــل يف دابتــه حياملــه عليهــا، أو يرفــع متاعــه صدقــة، والكلمــة الطيبــة، وكل خطــوة يمشــيها 

إل الصــالة صدقــة، ودل الطريــق صدقــة«(2(، وقــال : »يعــني ذا احلاجــة امللهــوف«(3(.

ــى  ــوة؛ حت ــوم األخ ــى عم ــه« ع ــب ألخي ــى حي ــه: »حت ــل قول ــاد:" األوىل أن يم ــال ابن الع وق

يشــمل الكافــر واملســلم، فيحــب ألخيــه الكافــر مــا يــب لنفســه مــن الدخــول يف اإلســالم، ولذلــك 

نــدب الدعــاء لــه باهلدايــة(4(، وقــد كان النبــي  يدعــو لكفــار قريــش باخلــري، وُيبــه هلــم، 

ويقــول: »اللهــم اْهــِد قومــي؛ فإهنــم ال يعلمــون«(5(، وممــا يؤكــد أن املــراد حمبــة اخلــري للنــاس مجيًعــا ال 

فــرق بــن مســلم وكافــر: قولــه : »أفضــل اإليــامن: أن تــب للنــاس مــا تــب لنفســك، 

ة للمســلمن،  وتكــره هلــم مــا تكــره لنفســك«(6(، ولكــن هــذا إذا مل يكــن يف اخلــري الــذي ُيصيبهم َمــَضَّ

)1(  أخرجــه البخــاري، كتــاب اإليــان، بــاب ِمــن اإليــان: أن يــب ألخيه مــا يــب لنفســه )14/1( ح)13(، ومســلم، كتــاب اإليان، 
بــاب الدليــل عــى أن مــن خصــال اإليــان: أن يــب ألخيــه مــا يــب لنفســه مــن اخلــري )1/ 49( ح)45(.

ــاب  ــلم، كت ــفر )1059/3( ح)2734(، ومس ــه يف الس ــاع صاحب ــل مت ــن مح ــل َم ــاب فض ــح، ب ــاب الصل ــاري، كت ــه البخ )2(  أخرج
ــوع مــن املعــروف )83/3( ح)1009(. ــة يقــع عــى كل ن ــان أن اســم الصدق ــاب بي ــزكاة، ب ال

)3(  أخرجــه البخــاري، كتــاب الــزكاة، بــاب عــى كل مســلم صدقــة )524/2( ح)1376(، ومســلم، كتــاب الــزكاة، بــاب بيــان أن 
اســم الصدقــة يقــع عــى كل نــوع مــن املعــروف )83/3( ح)1008(.

)4(  هكذا يف املصدر ويف دليل الفاحلني (26/3(.
ــي«،  ــر لقوم ــظ: »اغف ــت بلف ــن ثب ــل«، ويف الصحيح ــال: »مرس ــامن (164/2( ح)1447( وق ــعب اإلي ــي يف ش ــه البيهق )5(  أخرج
البخــاري، كتــاب األنبيــاء، بــاب ڤڍ ڌ ڌ ڎ ڎٹ (1282/3( ح)3290(،  ومســلم يف اجلهــاد والســري، بــاب 

ــد )179/5( ح)1792(. ــزوة ُأُح غ
)6(  أخرجــه أمحــد يف املســند، (445/36، 446( ح)22130 و22132(؛ والطــرباين يف الكبــري، (425/20، 426(، وصححــه حمقــق 

. ملسند ا
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وإالَّ دخــل ذلــك يف مــواالة أعــداء اهلل"(1(.

ــي  ــب واألجنب ــدو والقري ــق والع ــق والصدي ــر والفاس ــلم والكاف ــة؛ للمس ــار عام ــة اجل ورواي

ــى  ــو يف أع ــه فه ــري ل ــة اخل ــة ملحب ــات املوجب ــه الصف ــت في ــن اجتمع ــد، فم ــواًرا واألبع ــرب ج واألق

ا إىل اخلصلــة الواحــدة؛ فيعطــى كل ذي  املراتــب، وَمــن كان فيــه أكثرهــا فهــو الٌحــق بــه، وهلــم جــرًّ

ــه(2(. ــب حال ــق بحس ح

ــص  ــالم؛ فالتخصي ــاده إىل اإلس ــٍر بإرش ــلٍم«(3( وكاف ــكل مس ــح ل ــطالين: "»والنص ــال القس ق

للغالــب«(4(، وقــال زكريــا األنصــاري: »والنصــح لــكل مســلم« ُخــصَّ املســلم بالذكــر؛ ألنــه الغالب، 

وإال فالكافــر مثلــه يف ذلــك"(5(؛ "فينبغــي لــكل مســلم أن يــب للكافــر اإلســالَم ومــا يتفــرع عليــه من 

الكــاالت"(6(.

ــة هــؤالء ابتعــد النــاس عــن التدخــل يف أمــور بعضهــم التــي فيهــا صــالح حاهلــم يف  فمــع قل

الدنيــا واآلخــرة، بــل وفيهــا صــالح جمتمعهــم، وهــذا مرتتــب عــى عــدم فهــم معنــى األخــوة بــن 

املســلمن؛ ألن كل واحــد منهــم صــار مشــغواًل بنفســه بعيــًدا عــن أحــوال غــريه مــن املســلمن، بعيــًدا 

عــن حــب اخلــري لآلخريــن، بعيــًدا عــن نــرصة إخوانــه املســلمن.

وعــالج ذلــك بــأن يكــون يف املجتمــع َمــن يتتبــع أحــوال َمــن حولــه، حتــى ال يفاجــأ املجتمــع 

بتصــدٍع يف الصــف بســبب خــالٍف بــن فرديــن أو جمموعــة مــن املجتمــع، والتنبيــه عــى هــذا األمــر 

ــة  يف مناهــج التعليــم واإلعــالم، وعــرض هــذه القضايــا للحــوار وتبصــري النــاس هبــا، وأن تتعهــد األُمَّ

(1(  منار القاري، (91/1(.
(2(  سبل السالم، )633/2(.

ــلم يف  ــة«، (31/1( ح)57، 58(، ومس ــن النصيح ــي : »الدي ــول النب ــاب ق ــان، ب ــاب اإلي ــاري، كت ــه البخ )3(  أخرج
ــة، )1/ 54( ح)56(. ــن النصيح ــان أن الدي ــاب بي ــان، ب اإلي

(4(  إرشاد الساري، (7/3(.
(5(  منحة الباري، (488/3(.
(6(  فيض القدير، )176/1(.
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بإنشــاء جيــل قــادر عــى اإلصــالح بــن النــاس عامــة وبــن املســلمن خاصــة.

ثانًيا: ما يرجع إل املتخاصمني من غري املسلمني:

1. عدم الفقه بمذهب وطريقة غري املسلمني يف حياهتم:

مــن أعظــم مــا يواجــه املســلم يف الصلح بن غــري املســلمن: عــدم معرفتــه ألفكارهــم ومعتقداتم 

التــي هبــا ينظــرون للحيــاة، ومــن خالهلــا يفــرسون مــا يــدث ويتعاملــون معــه؛ فــإن هــذه املعــارف 

واملعتقــدات هــي التــي حتــرك الفــرد يف حياتــه (أيدلوجيــة(، وَمــن ال يــدرك ذلــك ويفهمــه؛ فإنــه غــري 

ــالح  ــي لإلص ــا يكف ــه ب ــك وفهم ــه ذل ــن فِق ــد م ــذا ال ب ــكالتم، ول ــلِّ مش ــم وح ــى إقناعه ــادر ع ق

بينهم ودعوتم لإلسالم. 

2. جهل غري املسلمني باإلسالم، إن مل يكن سوء تصورهم له:

إنَّ تصــور غــري املســلم عــن اإلســالم مشــوٌب بأمــور كثــرية - ال ختلــو مــن أخطــاٍء وتشــوهيات - 

حمورهــا اجلهــل والتقليــد واالتبــاع للســادات والكــرباء منهــم، إضافــة إىل مــا ُيلقيــه اإلعــالم بأجهزتــه 

املتنوعــة ومحــالٍت مغرضــٍة تشــوه اإلســالم وأهلــه بشــكٍل مبــارش أو غــري مبــارش، وقــد يكــون تكوين 

تلــك الصــورة عــى أيــدي بعــض املســلمن - الذيــن جيهلــون الريعــة، أو يترصفــون وفــق عواطفهــم 

وأهوائهــم دون تعقــٍل وال تفكــري ودون الرجــوع ألهــل العلــم واالختصــاص؛ فــإن العلــاء وأهــل 

ــوهة  ــورة مش ــراز ص ــك إلب ــداء اهلل ذل ــتغل أع ــر - فيس ــم اهلل يف األم ــم حك ــون هل ــاص يبين االختص

عــن اإلســالم.

ــن  ــال ع ــا يق ــلم؛ فهــو يرتقــب عــادة كل م ــري املس ــه نتائجــه عــى غ ــري ال شــك أن ل ــذا التأث فه

ــث  ــن البح ــه م ــد ل ــذا ال ب ــم، ول ــرب منه ــلمن أو بالق ــن املس ــش ب ــيا إن كان يعي ــالم، ال س اإلس

ــالم. ــري يف اإلس ــر والتفك والنظ
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3. مشاعر املتنازعني جتاه اآلخرين الذين جاءوا لإلصالح:

وهذا من الباليا العامة التي تقع يف كل املجتمعات؛ فكيف إذا كان هذا األمر بن املسلم وغريه؟!

وإنَّ حتكيــم املشــاعر وتعطيــل العقــل ملــن دواعــي الفســاد، مــع أمهيــة املشــاعر إالَّ أنــه ال بــد مــن 

ــم يوجههــا لوجهتهــا الصحيحــة؛  ضبطهــا بالعقــل، فهــو الــذي يجــز تلــك املشــاعر ويضبطهــا، ث

. فتكــون إجيابيــة، فــإذا انفلتــت تلــك املشــاعر مــن العقــل حتولــت لســلبية وأنانيــة وهــوٍج وال بــدَّ

فــإذا كانــت مشــاعر املتنازعــن قلقــة ومضطربــة جتــاه املصلــح، فــإنَّ عمليــة الصلــح لــن ُتــؤيت 

ــة؛ بــل فيهــا مــا يشــوهبا مــن الشــك والقلــق واالنحــراف بالصلــح ألمــوٍر  ثارهــا، أو لــن تكــون تامَّ

أخــرى.

وإذا كانــت مشــاعر املتنازعــن هادئــًة ومطمئنــًة للمصلــح، فإهنــا بــال ريــٍب ســيكون هلــا أثرهــا 

اإلجيــايب يف االســتجابة أواًل للصلــح وتســهيل إجراءاتــه والتجــاوب معــه، وملــا بعــد الصلــح كذلــك؛ 

ــا  ــه في ــح وطاعت ــذا املصل ــر ه ــة بأث ــم القناع ــاة، ث ــا يف احلي ــالح منهًج ــالح واإلص ــاج الص ــن انته م

يدعــو إليــه بعــد ذلــك.

فيجــب عــى املصلــح أن يــرص عــى مشــاعر املتنازعــن عموًمــا، وعنــد وجــود مــا يدعــو لذلك 

خصوًصــا؛ كاختــالف الديــن كــا يف هذه املســألة.

وأن يــرص عــى القيــم واألخــالق املثــى التــي جــاء هبــا اإلســالم، وأن هييــأ النفــوس للطمأنينــة 

واالســتقرار - ال النفــور والشــك والريبــة - ولــو اضطــر لــرتك بعــض األمــور أو تأجيلهــا حتــى تــدأ 

النفــوس وتطمئــن القلــوب.

4. عدم فهم مبدأ العفو والتسامح:

إن تعلــق النــاس اليــوم باملاديــات جعــل كثــرًيا منهــم ينظــرون إىل العفــو والتســامح نظــرة ســلبيًَّة 

خاطئــًة؛ فبعضهــم يــراه باًبــا مــن الضعــف واهلزيمــة! بــل قــد ُيلحقــه بالعــار والعيــب الــذي يتنقــص 
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. منــه بســببه؛ فيعــري بــه، وهــذا التصــور فيــه نزعــة شــيطانية بــال شــكٍّ

ــر املــرء مــن حظــوظ نفســه ورغبتــه اجلاحمــة يف  »والعفــو والتســامح قاعــدة أخالقيــة كريمــة؛ تطهِّ

االنتقــام الشــخيص، وجتعلــه قــادًرا عــى قهــر دوافــع الثــأر واالنتصــار للنفــس.

ــن  ــم م نه ــة، ومتكِّ ــس العدال ــم أس ــم هل ــم، وتقي ــاس حقوقه ــل للن ــالمية إذ تكُف ــة اإلس والريع

ــب يف التعامــل مــع املعتــدي مــن مقــام الفضــل، وتندب  القصــاص العــادل؛ فإهنــا يف ذات الوقــت ُترغِّ

لــه العفــو والتســامح؛ فجمعــت بــن احلســنين، وتكاملــت يف مقامــي العــدل والفضــل«(1(.

ــم  ــرب، ورغ ــبل ال ــم س ــري، وأعظ ــلِّ رضوب اخل ــن أج ــاس م ــن الن ــل اهلل  Dالعفو ع وجع

يــن يف املقصــود بكلمــة )النــاس( يف اآليــة، إال أن الراجــح مــن أقواهلــم ومــا يؤيــده  اختــالف املفرسِّ

ظاهــر املعنــى يف هــذه اآليــة ويف مثيالتــا مــن اآليــات واألحاديــث: أن اآليــة عامــة تشــمل كل بنــي 

ــل. ــرم الفضائ ــن أك ــم - م ــم وصغريه ــم، وكبريه ــم وفاجره ه ــاس - برِّ ــن الن ــو ع آدم، وأن العف

"التســامح لــه أثــر عظيــم عــى الفــرد؛ مــن ســالمة الصــدر، واملحبــة، والتعــاون، واإلخــاء، ولــه 

فوائــد صحيــة، وشــاهد ذلــك والَحــظ أثــَره علــاُء الطــب الســلوكي، وإذا أردت أن ُتقلــل مــن ضغــط 

ــف التوتــر يف حياتــك؛ فعليــك بالصفــح والتســامح مــع اآلخريــن. احليــاة، وختفِّ

وأشــار اخلــرباء إىل رضورة عــدم إســاءة َفهــم املعــاين الســامية للصفــح والتســامح، فهــو ليــس 

ــة  نســيان مــا حــدث أو التغــايض عنــه أو اإلذعــان، بــل هــو التخــي عــن املشــاعر الســلبية بصــورة وديَّ

ــلبية  ــاعر الس ــى أن للمش ــًدا ع ــا جدي ــف إثباًت ــة تضي ــذه الدراس ــريين إىل أن ه ــاة؛ مش ــة احلي ومتابع

تأثــريات ضــارًة عــى الصحــة العامــة.

وللتســامح آثــار عــى شــخصية الفــرد؛ حيــث يزيــد مــن تقديــر الــذات، وقــوة الشــخصية، ويمأل 

عالقتــه باآلخريــن باملحبــة واجلــود والســخاء، ويرســم عــى حُميَّــاه البشاشــة واالبتســامة، ويكفــي هبــا 

https://shortest.link/4uux.1(  القواعد األخالقية للحروب النبوية- العفو والتسامح، إلهياب كال أمحد(

https://www.alukah.net/sharia/0/52555
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حصــول حمبــة اهلل؛ قــال تعــاىل:  ڤڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ ٹ ]النــور  22[.

ــامح  ــامح ُيَتس ــاىض، وَتس ــان ويتغ ــامح اإلنس ــث يتس ــش؛ بحي ــم التعاي ــم ِقَي ــن أعظ ــامح م التس

ــاس معــه. ــا مــا هــو -أيًضــا- بحاجــة إىل أن يتســامح الن ــه ســيكون يوًم معــك، فإن

فحريٌّ بنا أن نتخلَّق هبذا اخللق السامي احلضاري"(1(.

https://shortest.link/4HG2     :1(  التسامح.. مظاهره وآثاره، مليمونة النارص، رابط املوضوع(
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A

احلمــد هلل رب العاملــن، والصــالة والســالم عــى رســول الغــر املحجلــن نبينــا حممــد وعــى آلــه 

وصحبــه أمجعــن، وبعــد؛ فمــن خــالل هــذا البحــث يمكــن أن نخــرج بــام يــيل:

1- وجــوب اإلصــالح بــن غــري املســلمن؛ ملــا فيــه مــن اخلــري، والوقايــة مــن الوقــوع يف الــر 

يف الدنيــا واآلخــرة.

ــا  ــح هل ــة يف أن تصب ــاح األُمَّ ــات نج ــن عالم ــة م ــلمن عالم ــري املس ــن غ ــالح ب 2- أن اإلص

ــاس. ــدى الن ــة ل ــتاذية واملرجعي األس

3- باألخــذ باإلصــالح بــن غــري املســلمن تتكــون احليــاة االجتاعيــة املســتقرة، والتــي خُتــرج 

لأُلمــة نــاذج قــادرة عــى العطــاء والبــذل يف خدمــة دينهــا وجمتمعهــا ووطنهــا.

4- جيب أن يكون املسلمون إجيابين يتحركون خلري أمتهم وأوطاهنم ولكرامة إنسانيتهم.

ــتوى  ــى مس ــلمن؛ ع ــري املس ــن غ ــالح ب ــلمن يف اإلص ــض املس ــص بع ــي أن يتخص 5- ينبغ

األفــراد واملؤسســات، وأن يكــون عندهــم مــن الفقــه واحلنكــة والــذكاء والعلــم مــا ُيؤهلهــم للقيــام 

هبــذه املهمــة.

6- عــى أهــل العلــم واحلنكــة والبصــرية أن يكــون هلــم دور  إجيــايب يف اســتقرار أحــوال املجتمع، 

وأن يكونــوا مصلحــن بــن أفــراده، وليحــذروا أن يكونــوا أداة للمجتمــع؛ فيتجــاوزوا حدود اهلل.

ــة  ــان كلِّ جزئي ــلمن، وبي ــري املس ــة غ ــي  يف معامل ــدي النب ــب ه ــوب تقري 7- وج

ــة،  ــات فقــه التعايــش بــن املســلمن وغــري املســلمن، وواجــب املســلمن يف تلــك اجلزئي مــن جزئي

ــا. ــوة وأكمله ــم أس ــو  أعظ ــا، فه ــه فيه ــا، وهدي ــول  منه ــف الرس وموق
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8- ديــن اإلســالم ديــن الســاحة واليــرس والتعــاون عــى اخلــري والعمــل عــى تكريــم اإلنســان 

لتكريــم اهلل لــه، ولكــن بعــض املســلمن ال يعلمــون أحــكام تلــك املعاملــة وحدودهــا وضوابطهــا، 

ــادات  ــرفات واجته ــالم بتصـ ــوهون اإلس ــلمن يش ــض املس ــط، وبع ــراط وتفري ــن إف ــم ب فتجده

خاطئــة؛ ينتــج عنهــا تصــور خاطــئ عــن اإلســالم واملســلمن عنــد غــري املســلمن؛ فــال ياولــون أن 

يتعرفــوا عــى هــذا الديــن.

وبعــض املســلمن جيهلــون تلــك األحــكام أو ال يفقهــون التعامــل مــع تلــك األحــكام؛ فينتــج 

عــن ذلــك ضيــاٌع لبعــض تعاليــم الديــن وحقــوق النــاس.

9- عــى كل َمــن يريــد احلــق أن يعمــل عــى إقامــة رشع اهلل تعــاىل، وخدمــة املجتمــع كلــه؛ فيــا 

ــط أو  ــه أيُّ تفري ــال يمس ــه ف ــك دين ــا يف ذل ــي، مراعًي ــدل والرق ــري والع ــه باخل ــى أمت ــه وع ــود علي يع

ــد األخــرى املخالفــة لإلســالم. ــه مــن العقائ ــه، أو براءت ــر ذلــك يف عقيدت ــو، وأن ال ُيَؤثِّ غل

ــه املســلمن، وأن  أســأل اهلل تعــاىل أن جيعــل هــذا العمــل خالًصــا لوجهــه الكريــم، وأن ينفــع ب

ــن. ــم آم ــا ال علينا.. الله ــة لن ــون حج يك

وصى اهلل وسلم عى نبينا حممد وعى آله وصحبه أمجعن.
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1- القرآن الكريم.

2- أحــكام القــرآن، أمحــد بــن عــي الــرازي اجلصــاص، أبــو بكــر، حتقيــق: حممــد الصــادق قمحــاوي، 

دار إحيــاء الــرتاث العــريب- بــريوت، 1405هـ.

ــن أيب  ــة واحلكومــات، للقــايض شــهاب الدي َرر املنظومــات يف األقضي ــدُّ 3- أدب القضــاء، وهــو: ال

إســحاق املعــروف بابــن أيب الــدم الشــافعي، دار الفكــر، بــريوت – لبنــان، ط2، ســنة: 1402هـــ 

- 1982م.

4- األدب املفــرد، حممــد بــن إســاعيل؛ أبــو عبــد اهلل البخــاري، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 

البشــائر اإلســالمية -بريوت، ط3، 1409 هـــ- 1989م.

ــك  ــد املل ــن عب ــر ب ــى بك ــن أب ــد ب ــن حمم ــد ب ــاري، أمح ــح البخ ــرشح صحي ــاري ل ــاد الس 5- إرش

ــن )ت: 923هـــ(، املطبعــة الكــربى  ــاس، شــهاب الدي ــو العب ــي املصـــري، أب القســطالين القتيب

ــرص ط7، 1323هـــ. ــة، م األمريي

6- إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل، حممــد نــارص الديــن األلبــاين، املكتــب اإلســالمي، 

ط1، 1399هـ.

ــيوين  ــال بس ــق: ك ــن، املحق ــو احلس ــابوري أب ــدي النيس ــد الواح ــن أمح ــي ب ــزول، ع ــباب الن 7- أس

ــر: 1411هـــ - 1991م. ــنة الن ــة، ط1، س ــب العلمي ــول، دار الكت زغل

ــرآن  ــاز الق ــاب إعج ــة بكت ــع املقارن ــة م ــن تيمي ــالم اب ــيخ اإلس ــد ش ــم عن ــرآن الكري ــاز الق 8- إعج

للباقــالين، حممــد بــن عبــد العزيــز العواجــي، مكتبــة دار املنهــاج - الريــاض، ط1، ســنة النــر: 

1427هـ.



94

9- األُم، الشــافعي أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــان بــن شــافع بــن                                       

ــة - بــريوت،  ــي القــريش املكــي )ت: 204هـــ(، دار املعرف ــاف املطلب ــد من ــن عب ــد املطلــب ب عب

1410هـــ-1990م. ــر:  الن ــنة  س

10- األمــوال البــن زنجويــه، أبــو أمحــد محيــد بــن خملــد بــن قتيبــة بــن عبــد اهلل اخلرســاين املعــروف 

بابــن زنجويــه )ت: 251هـــ(، حتقيــق الدكتــور: شــاكر ذيــب فيــاض األســتاذ املســاعد - بجامعــة 

امللــك ســعود، مركــز امللك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســالمية، الســعودية، ط1، 1406هـ 

- 1986م.

11- األموال، أبو عبيد القاسم بن سالم، مؤسسة نارص للثقافة، بريوت، لبان، ط1، 1981م.

ــد اهلل                            ــن عب ــالم ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد احللي ــن عب ــد ب ــاس أمح ــو العب ــن أب ــي الدي ــامن، تق 12- اإلي

بــن أيب القاســم بــن حممــد ابــن تيميــة احلــراين احلنبــي الدمشــقي )ت: 728هـــ(، املحقــق: حممــد 

ــان، األردن، ط5، 1416هـــ-1996م. ــالمي، ع ــب اإلس ــاين، املكت ــن األلب ــارص الدي ن

13- البحــر الرائــق رشح كنــز الدقائــق ومنحــة اخلالــق، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن نجيــم، املعروف 

بابــن نجيــم املــرصي )ت: 970هـــ(، ويف آخــره: تكملــة البحــر الرائــق ملحمــد بــن حســن بــن 

عــي الطــوري احلنفــي القــادري )ت بعــد 1138هـــ(، وباحلاشــية: منحــة اخلالــق البــن عابديــن، 

دار الكتــاب اإلســالمي، ط2، بــدون تاريــخ.

14- البحــر املديــد يف تفســري القــرآن املجيــد، أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن املهــدي بــن عجيبــة 

احلســني األنجــري الفــايس الصــويف )ت: 1224هـــ(، املحقــق: أمحــد عبــد اهلل القــريش رســالن، 

الدكتــور حســن عبــاس زكــي - القاهــرة، 1419هـــ.

15- البدايــة والنهايــة، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــري القــريش البصـــري ثــم الدمشــقي، 

املحقــق: عــي شــريي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، ط1، 1408هـــ -1988م.
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ــن  ــد، اب ــن حمم ــي ب ــن ع ــم ب ــكام، إبراهي ــج األح ــة ومناه ــول األقضي ــكام يف أص ــرصة احل 16- تب

فرحــون، برهــان الديــن اليعمــري )ت: 799هـــ(، مكتبــة الكليــات األزهريــة، ط1، 1406هـــ - 

1986م.

17- التحرير والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية للنر - تونس، 1984م.

18-  ختريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم؟ حممد نارص الدين األلباين، 

19- املكتب اإلسالمي - بريوت، ط1، 1405هـ.

20-  تفســري البحــر املحيــط، حممــد بــن يوســف، الشــهري بــأيب حيــان األندلــي، دار الفكــر - بريوت، 

ط3، 1403هـ.

21- تفســري البيضــاوي = أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل، نــارص الديــن أبــو ســعيد عبــد اهلل                                  

بــن عمــر بــن حممــد الشــريازي البيضــاوي )ت: 685هـــ(، املحقــق: حممد عبــد الرمحن املرعشــي، 

ــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط1، 1418هـــ. دار إحي

22-  تفســري الفخــر الــرازي، املشــتهر بالتفســري الكبــري، ومفاتيــح الغيــب، حممــد الــرازي، دار الفكر، 

ط3، 1405هـ.

ــن عــي رضــا بــن حممــد شــمس الديــن  ــار، حممــد رشــيد ب ــم تفســري املن 23- تفســري القــرآن احلكي

بــن حممــد هبــاء الديــن بــن منــال عــي خليفــة القلمــوين احلســيني )ت: 1354هـــ(، اهليئــة املرصيــة 

العامــة للكتــاب، ســنة النــر: 1990م.

24- تفســري القــرآن العظيــم = تفســري ابــن أيب حاتــم، أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس 

ــد  ــعد حمم ــق: أس ــم )ت: 327هـــ(، املحق ــن أيب حات ــرازي اب ــي، ال ــي، احلنظ ــذر التميم ــن املن ب

الطيــب، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - اململكــة العربيــة الســعودية، ط3، 1419هـــ.
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ــامي  ــق: س ــقي، حتقي ــريش الدمش ــري الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــم، إس ــرآن العظي ــري الق 25- تفس

ــاض، ط1، 1418هـــ. ــة - الري ــالمة، دار طيب الس

ــنة  ــد س ــوف بع ــي املت ــقي احلنب ــادل الدمش ــن ع ــي ب ــن ع ــر ب ــص عم ــو حف ــاب، أب ــري اللب 26- تفس

880هـــ، دار الكتــب العلميــة - بــريوت.

27- تفســري الوســيط للواحــدي= الوســيط يف تفســري القــرآن املجيــد، أبــو احلســن عــي بــن أمحــد بــن 

حممــد بــن عــي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي )ت: 468هـــ(، حتقيــق وتعليــق: الشــيخ عادل 

أمحــد عبــد املوجــود، الشــيخ عــي حممــد معــوض، الدكتــور أمحــد حممــد صــرية، الدكتــور أمحــد 

عبــد الغنــي اجلمــل، الدكتــور عبــد الرمحــن عويــس، قدمــه وقرظــه: األســتاذ الدكتــور عبــد احلــي 

الفرمــاوي، دار الكتــب العلميــة، بــريوت - لبنــان، ط1، 1415 هـــ - 1994م.

28- التفســري الوســيط، حممــد ســيد طنطــاوي، القاهــرة، دار هنضــة مــرص للطباعــة والنــر والتوزيع، 

ط1، 1997م.

29- تفســري مقاتــل بــن ســليامن، أبــو احلســن، مقاتــل بــن ســليان بــن بشــري األزدي البلخــي 150هـ، 

حتقيــق: عبــد اهلل حممــود شــحاته، مؤسســة التاريــخ العــريب، بــريوت، ط1، 1423ه – 2002م.

ــن               ــن حممــد ب ــد اهلل ب ــن عب ــو عمــر يوســف ب ــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد، أب ــد مل 30- التمهي

عبــد الــرب بــن عاصــم النمــري القرطبــي )ت: 463هـــ(، حتقيــق: مصطفــى بــن أمحــد العلــوي، 

ــرب، د. ط،  ــالمية – املغ ــؤون اإلس ــاف والش ــوم األوق ــري، وزارة عم ــري البك ــد الكب ــد عب حمم

هـ.  1387

ــة  ــعدي، مؤسس ــارص الس ــن ن ــن ب ــد الرمح ــان، عب ــري كالم املن ــن يف تفس ــم الرمح ــري الكري 31- تيس

ــريوت، ط1، 1416هـــ، 1996م. ــالة - ب الرس

ــن  ــعدي، م ــارص الس ــن ن ــن ب ــد الرمح ــرآن، عب ــري الق ــة تفس ــان يف خالص ــف املن ــري اللطي 32- تيس

إصــدارات وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد، اململكــة العربيــة 



اإِلصَلح َبني َغري امُلسِلِمني ِف آِي الِكَتاب امُلُبنِي

97

2001م.  - 1422هـــ  ط1،  الســعودية، 

ــن                           ــد اهلل ب ــق د/ عب ــربي، حتقي ــر الط ــن جري ــد ب ــرآن، حمم ــري آي الق ــن تفس ــان ع ــع البي 33- جام

ــرة، ط1، 1422هـــ،  ــالمية - القاه ــات اإلس ــوث والدراس ــز البح ــي، مرك ــن الرتك ــد املحس عب

2001م.

ــت  ــة، بي ــكار الدولي ــت األف ــق بي ــاء: فري ــذي، اعتن ــى الرتم ــن عيس ــد ب ــذي، حمم ــع الرتم 34- جام

ــاض، 1419هـــ، 1989م. ــع- الري ــر والتوزي ــة للن ــكار الدولي األف

35- اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد األنصاري القرطبي، دار الكتاب العريب.

ــة اإلمــارات  ــن حممــد القــاش، إمــام وخطيــب بدول ــد الرمحــن ب 36- جامــع لطائــف التفســري، عب

ــة ســابًقا. العربي

37- حاشــية الشــهاب عــى تفســري البيضــاوي، املســاة: عنايــة القــايض وكفايــة الــرايض عــى تفســري 

البيضــاوي، شــهاب الديــن أمحــد بــن حممــد بــن عمــر اخلفاجــي املــرصي احلنفــي)ت: 1069هـ(، 

دار النــر: دار صــادر – بــريوت.

38- احلــاوي الكبــري يف فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي، أبــو احلســن، عــي بــن حممــد بــن حممــد بــن 

حبيــب البــرصي البغــدادي، الشــهري باملــاَوْردي، حتقيــق: الشــيخ عــي حممــد معــوض، والشــيخ 

عــادل أمحــد عبــد املوجــود، دار الكتــب العلميــة، بــريوت- لبنــان، ط1، 1419هـــ - 1999م.

ــاري                       ــة األنص ــن حبت ــعد ب ــن س ــب ب ــن حبي ــم ب ــن إبراهي ــوب ب ــف، يعق ــو يوس ــراج، أب 39- اخل

ــن  ــعد حس ــعد، س ــرؤوف س ــد ال ــه عب ــق: ط ــرتاث، حتقي ــة لل ــة األزهري )ت: 182هـــ(، املكتب

ــة. ــة ومفهرس ــة، حمقق ــدة مضبوط ــة جدي ــد، طبع حمم

40- دليــل الفاحلــني لطــرق ريــاض الصاحلــني، حممــد عــي بــن حممــد بــن عــالن بــن إبراهيــم البكري 

ــق،  ــد توفي ــع، حمم ــن ربي ــود حس ــق: حمم ــق وتعلي ــافعي )ت: 1057هـــ(، بتحقي ــي الش الصديق
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الطبعــة: األخــرية، 1385هـ.

ــداء  ــو الف ــوىل أب ــويت، امل ــي اخلل ــتانبويل احلنف ــى اإلس ــن مصطف ــي ب ــاعيل حق ــان، إس 41- روح البي

)ت: 1127هـــ(،  دار الفكــر- بــريوت.

ــن                                                                ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــاد، حمم ــري العب ــدي خ ــاد يف ه 42- زاد املع

ابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(، مؤسســة الرســالة، بــريوت- مكتبة املنــار اإلســالمية، الكويت، 

ط27، 1415هـــ - 1994م.

43- ســبل الســالم رشح بلــوغ املــرام مــن أدلــة األحــكام، الصنعــاين، حتقيــق: د. حســن بــن قاســم، 

مــن مطبوعــات جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود، ط2، 1400هـــ.

44- سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــا وفوائدهــا السلســلة الصحيحــة، حممــد نــارص 

الديــن األلبــاين، مكتبــة املعــارف، ســنة النــر: 1415هـــ- 1995م.

45-  سلســلة األحاديــث الصحيحــة، حممــد نــارص الديــن األلبــاين- املكتــب اإلســالمي- بــريوت، 

ط4، 1405هـ، 1985م.

46- ســنن ابن ماجــة، حممــد بــن يزيــد ابــن ماجــه القزوينــي، بيــت األفــكار الدوليــة للنــر والتوزيع 

-الريــاض، اعتناء فريــق بيت األفــكار الدولية، 1419هـــ، 1989م.

47- ســنن أيب داود، ســليان بــن األشــعث السجســتاين، بيــت األفــكار الدوليــة للنــر والتوزيــع - 

الريــاض، اعتنــاء: فريــق بيــت األفــكار الدوليــة، 1419هـــ، 1989م.

ــي،                              ــر البيهق ــو بك ــى، أب ــن موس ــي ب ــن ع ــن ب ــن احلس ــد ب ــرى، أمح ــي الك ــنن البيهق 48- س

ـ - 1994م. ــة، ط3، 1414هــ ــة املكرم ــاز - مك ــة دار الب ــا، مكتب ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: حمم حتقي

49- السرية النبوية الصحيحة، أكرم ضياء العمري، مكتبة العبيكان - الرياض ط1، 1416هـ.
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ــق -  ــرآن -دمش ــوم الق ــة عل ــقا، مؤسس ــى الس ــق مصطف ــام، حتقي ــن هش ــة، اب ــرية النبوي 50- الس

ــدة. ــالمية، ج ــة اإلس ــن للثقاف ــريوت، دار القبلت ب

51- الســرية النبويــة، أبــو الفــداء، إســاعيل بــن كثــري )ت:774هـــ(، حتقيــق: مصطفــى عبــد الواحد، 

دار املعرفــة للطباعــة والنــر، بريوت، 1393هـــ – 1976م.

ْوِجــردي اخلراســاين،                                      52- شــعب اإليــامن، أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى اخلرُْسَ

أبــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، حققــه وراجــع نصوصــه وخــرج أحاديثــه: الدكتــور                                       

ــدوي،  ــد الن ــار أمح ــه: خمت ــج أحاديث ــه وختري ــى حتقيق ــد، أرشف ع ــد حام ــد احلمي ــي عب ــد الع عب

صاحــب الــدار الســلفية ببومبــاي - اهلنــد، مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع بالريــاض بالتعــاون 

ــد، ط1، 1423هـــ - 2003م. ــاي باهلن ــلفية ببومب ــدار الس ــع ال م

53- صحيــح البخــاري، حممــد بــن إســاعيل البخــاري، بيــت األفــكار الدوليــة للنــر والتوزيــع - 

الريــاض، اعتنــاء: أيب صهيــب الكرمــي، 1419هـــ، 1989م.

54- صحيح الرتغيب والرتهيب، حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف- الرياض، ط5.

ــة اإلســالمية - عــان - األردن،  ــاين، املكتب ــة، حممــد نــارص الديــن األلب 55- صحيــح الســرية النبوي

ط1.

ــاويش،  ــري الش ــة: زه ــق وفهرس ــاين، تعلي ــن األلب ــارص الدي ــد ن ــه، حمم ــنن ابن ماج ــح س 56- صحي

املكتــب اإلســالمي - بــريوت، ط1، 1408هـــ، 1988م.

57- صحيــح ســنن أيب داود، ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين، )ت: 1420هـــ(، مؤسســة غــراس للنر 

والتوزيــع - الكويــت، ط1، عام 1423هـــ - 2002م.

58- صحيــح مســلم، مســلم بــن احلجــاج النيســابوري، اعتنــاء: أيب صهيــب الكرمــي، بيــت األفــكار 

الدوليــة للنــر والتوزيــع - الرياض، 1419هـــ، 1989م،.
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ــدر  ــاين )ت: 1420هـــ( مص ــن األلب ــارص الدي ــد ن ــذي، حمم ــنن الرتم ــف س ــح وضعي 59- صحي

ــالم  ــور اإلس ــز ن ــاج مرك ــن إنت ــاين -م ــة - املج ــات احلديثي ــة التحقيق ــج منظوم ــاب: برنام الكت

ــكندرية. ــنة باإلس ــرآن والس ــاث الق ألبح

60- صفــوة التفاســري، حممــد عــي الصابــوين، دار الصابــوين للطباعــة والنــر والتوزيــع - القاهــرة، 

ط1، 1417هـ - 1997م.

العســقالين،                                                                   حجــر  بــن  عــي  بــن  أمحــد  البخــاري،  صحيــح  بــرشح  البــاري  فتــح   -61

ــرة، ط1، 1407هـــ،  ــرتاث- القاه ــان لل ــي، دار الري ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــب: حمم ــم وتبوي ترقي

. 1م 9 8 6

62- فقه السنة، السيد سابق، رشكة منار الدولية - القاهرة، 1416هـ، 1995م.

63- فقــه الســرية، حممــد الغــزايل، حتقيــق: العالمــة املحــدث حممــد نــارص الديــن األلبــاين، دار القلــم 

- دمشــق، ط7، 1998م.

64- فن التعامل النبوي مع غري املسلمني، راغب الرسجاين- مرص، دار الكتب املرصية، ط1، 2010م.

65- فيــض القديــر رشح اجلامــع الصغــري، عبــد الــرءوف املنــاوي، املكتبــة التجاريــة الكــربى- مــرص، 

ط1، 1356هـ.

ــق الديــن، عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة املقــديس،  66- الــكايف يف فقــه اإلمــام أمحــد، ُموفَّ

دار الكتــب العلميــة، ط1، 1414هـــ- 1994م.

ــن  ــن ب ــن حس ــن ب ــالح الدي ــن ص ــس ب ــن يون ــور ب ــاع، منص ــن اإلقن ــن مت ــاع ع ــاف القن 67- كش

ــة. ــب العلمي ــي )ت: 1051هـــ(، دار الكت ــويت احلنب ــس البه إدري

68- الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد، الزخمــري 

جــار اهلل )ت: 538هـــ(، دار الكتــاب العريب- بــريوت، ط3، 1407هـ.
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69- مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان، مؤسسة الرسالة - بريوت، ط17، 1411هـ.

ــم، ط3،                          ــن قاس ــن ب ــد الرمح ــق عب ــراين، حتقي ــم احل ــد احللي ــن عب ــد ب ــاوى، أمح ــوع الفت 70- جمم

1426هـــ-2005م. ــاء،  الوف دار 

71- املحيــط يف اللغــة، إســاعيل بــن عبــاد بــن العبــاس، أبــو القاســم الطالقــاين، املشــهور بالصاحــب 

ــريوت -  ــب - ب ــامل الكت ــن، ع ــن آل ياس ــد حس ــيخ حمم ــق: الش ــاد )ت: 385هـــ(، حتقي ــن عب ب

لبنــان، ط1، 1414هـــ - 1994م.

72- خمتــرص املــزين مطبــوع ملحًقــا بــاألم للشــافعي، إســاعيل بــن ييــى بــن إســاعيل، أبــو إبراهيــم 

املــزين )ت: 264هـــ(، دار املعرفــة – بريوت، ســنة النشـــر: 1410هـ-1990م.

73- املخصــص، أبــو احلســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده املــريس )ت: 458هـــ(، املحقــق: خليــل 

إبراهــم جفــال، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط1، 1417هـــ - 1996م.

74- مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، أبــو الــربكات؛ عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــود حافــظ الديــن 

النســفي، حققــه وخــرج أحاديثــه: يوســف عــي بديــوي، راجعــه وقــدم لــه: حميــي الديــن ديــب 

مســتو، دار الكلــم الطيــب - بــريوت، ط1، 1419هـــ، 1998م.

ــة  ــعودية - مطبع ــاف الس ــس، وزارة األوق ــن أن ــك ب ــحنون، مال ــة س ــرى، رواي ــة الك 75- املدون

الســعادة، 1324هـــ.

ــى                       ــق: مصطف ــابوري، حتقي ــم النيس ــد اهلل احلاك ــن عب ــد ب ــني، حمم ــى الصحيح ــتدرك ع 76- املس

ــريوت، ط1، 1411هـــ - 1990م. ــة - ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق عب

77- مســند أيب يعــى، أبــو يعــى أمحــد بــن عــي بــن املُثنــى بــن ييــى بــن عيســى بــن هــالل التميمــي، 

ــق، ط1،  ــرتاث - دمش ــون لل ــد، دار املأم ــليم أس ــن س ــق: حس ــي )ت: 307هـــ(، املحق املوص

1404هـ - 1984م.
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78- مســند أمحــد، أمحــد بــن حنبــل الشــيباين، مؤسســة قرطبــة - القاهــرة، مذيــل بأحــكام شــعيب 

األرنــؤوط عليهــا.

79- معامل التنزيل، احلسن بن مسعود البغوي، دار طيبة للنر، والتوزيع - الرياض، ط1، 1409هـ.

80- املعجــم الكبــري، ســليان بــن أمحــد الطــرباين، حتقيــق: محــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي، مكتبــة 

العلــوم واحلكــم - املوصــل، ط2، 1404هـــ.

ــب  ــد اخلطي ــن أمح ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــاج، ش ــاظ املنه ــاين ألف ــة مع ــاج إل معرف ــي املحت 81- مغن

ــخ: 1415هـــ - 1994م. ــة، ط1، التاري ــب العلمي ــربيني )ت:977هـــ(، دار الكت الشـ

82- املغنــي، ابــن قدامــه، حتقيــق د. عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي ود. عبــد الفتــاح حممــد احللــو، 

هجــر للنر والتوزيــع - القاهرة، ط2، 1412هـــ، 1992م.

ــادر  ــد الق ــه: عب ــم، راجع ــد قاس ــزة حمم ــاري، مح ــح البخ ــرص صحي ــاري رشح خمت ــار الق 83- من

األرنــاؤوط، عنــي بتصحيحــه ونــره: بشــري حممــد عيــون، مكتبــة دار البيــان، دمشــق-اجلمهورية 

ـ -1990 م. ــد، الطائــف- اململكــة العربية-الســعودية، 1410 هــ ــة املؤي ــة الســورية، ومكتب العربي

84- منحــة البــاري بــرشح صحيــح البخــاري املســمى بـــ تفــة البــاري، زكريــا بــن حممــد األنصاري، 

زيــن الديــن أبــو ييــى الســنيكي املــرصي الشــافعي، حتقيــق: ســليان بــن دريــع العازمــي، مكتبــة 

الرشــد للنــر والتوزيــع - الريــاض، ط1، 1426هـ.

ــرفون: أ.  ــة، املشـ ــات القرآني ــات واملعلوم ــز الدراس ــداد: مرك ــور، إع ــري املأث ــوعة التفس 85- موس

ــى الشــهري، مركــز الدراســات واملعلومــات  ــن يي ــوح ب ــار - د. ن ــن ســليان الطي د. مســاعد ب

ــريوت، ط1، 1439هـــ - 2017م. ــزم - ب ــن ح ــاطبي- دار اب ــام الش ــد اإلم ــة بمعه القرآني

86- موســوعة التفســري املوضوعــي للقــرآن الكريــم، إعــداد: 166 باحثــًا، و100 حُمّكــًا متخصصــًا، 

ولعــدد 354 موضوعــًا، إرشاف: مركــز تفســري للدراســات القرآنيــة.
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87- املوسوعة الفقهية الكويتية، املؤلف: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت.

88- موقــف اإلســالم مــن التعايــش مــع أهــل الكتــاب، حممــود صالــح عبــد الــرؤوف الدمياطــي - 

غــزة، اجلامعــة اإلســالمية، ط1، 2016م.

89- امليــزان يف تفســري القــرآن، الســيد حممــد حســن الطباطبائــي، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات - 
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ــري،                           ــزم الظاه ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أمح ــي ب ــم، ع ــرآن الكري ــوخ يف الق ــخ واملنس 90- الناس

حتقيــق: د. عبــد الغفــار ســليان البنــداري، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1406هـــ.

ــري  ــدادي املق ــي البغ ــن ع ــرص ب ــن ن ــالمة ب ــن س ــة اهلل ب ــم هب ــو القاس ــوخ، أب ــخ واملنس 91- الناس

)ت: 410هـــ(، املحقــق: زهــري الشــاويش، حممــد كنعــان، املكتــب اإلســالمي -بــريوت، ط1، 

1404هـ.

أبــو جعفــر،                                            النحــاس،  املــرادي  إســاعيل  بــن  بــن حممــد  أمحــد  واملنســوخ،  الناســخ   -92

1408هـــ. ط1،  الكويــت،   - الفــالح  مكتبــة  حممــد،  الســالم  عبــد  حممــد  د.  حتقيــق: 

ــو اخلطــاب، حتقيــق: د. حاتــم  ــادة الســدويس، أب ــادة بــن دعامــة بــن قت 93- الناســخ واملنســوخ، قت

صالــح الضامــن، مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط1، 1404هـــ.

94- النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، ملجــد الديــن، أيب الســعادات، املبــارك بــن حممــد بــن حممــد 

بــن حممــد بــن عبــد الكريــم الشــيباين اجلــزري، ابــن األثــري، )ت: 606هـــ(، حتقيــق: طاهــر أمحــد 

الــزاوي - حممــود حممــد الطناحــي، املكتبــة العلميــة - بــريوت، 1399هـــ - 1979م.

95- نواســخ القــرآن، عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد بــن اجلــوزي، أبــو الفــرج، دار الكتــب العلمية 

- بريوت، ط1، 1405هـ.
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 موضوع البحث: 

ُيعنــى هــذا البحــث بجمــع اآليــات القرآنيــة التــي تضمنــت نفــي اخلــوف واحلــزن مًعــا يف القــرآن 

الكريــم، ودراســتها دراســة موضوعيــة حســب املنهــج املتبع.

 هدف البحث: 

ــراز  ــم، وإب ــن نفــى اهلل عنهــم ذلــك يف القــرآن الكري ــاء اخلــوف واحلــزن عّم ــان أســباب انتف بي

ــة. ــات القرآني ــن اآلي ــتنبطة م ــكام املس ــد واألح ــات والفوائ اهلداي

 مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث يف هذه األسئلة التالية:

1- من الذين نفى اهلل عنهم اخلوف واحلزن يف القرآن الكريم؟

2- ما أسباب انتفاء اخلوف واحلزن عن أولئك القوم يف القرآن الكريم؟

3- ما اهلدايات القرآنية املستفادة يف معرفة الذين نفى اهلل عنهم اخلوف واحلزن يف القرآن الكريم؟

 أهم نتائج البحث: 

1- تنوع أساليب القرآن الكريم يف نفي اخلوف واحلزن عن أولئك األعيان.

2- أن كال انتفاء اخلوف واحلزن عن املؤمنن إنا هو يف اآلخرة.

3- أن الرك باهلل تعاىل من أعظم األسباب اجلالبة للمخاوف واألحزان.

الة )املفتاحية(:   الكلامت الدَّ
نفي - اخلوف – احلزن - القرآن الكريم. 
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F

ــيئات  ــن س ــنا وم ــن رشور أنفس ــاهلل م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد هلل، نحم إن احلم

أعالنــا، مــن هيــده اهلل فــال مضــل لــه، ومــن يضلــل فــال هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده 

ال رشيــك لــه، وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوله، صــى اهلل عليــه وعــى آلــه وصحبــه، وســّلم تســليًا 

كثــرًيا إىل يــوم الديــن، وبعــد:

فــإن تكــَراَر اجلُمــل يف القــرآن الكريــم مــن أهــم خصائــص النظــم القــرآين، وهــو أســلوب تعرفه 

العــرُب يف كالمهــا، ولــه مقاصــد وأغــراض، فمــن أهــم أغراضــه الرئيســة يف القــرآن الكريــم: تقريــُر 

املكــّرر وتوكيــده، وإظهــار العنايــة بــه؛ ليكــون تأثــريه يف الســلوك أمثــل، ويف االعتقــاد أقــوم.

ــاىل:ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ــه تع ــة قول ــات القرآني ــر اآلي ــا يف أواخ ــّرر وروده ــي تك ــة الت ــل اخلربي ــك اجلم ــن تل وم

ژڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ ، حيــث وردت يف ســياقات خمتلفــة مــن خــالل أربــع عــرة آيــة 

ــم. ــرآن الكري يف الق

وال شــك أن تكــَرار هــذه اجلملــة يمــل يف طياتــه معــاٍن عظيمــٌة خمتلفــة، وأرساٌر بديعــٌة متنوعــة، 

تلفــت انتبــاه القــارئ إىل التدبــر والتفكــر والوقــوف عليهــا؛ ألن ذلــك مــن املقاصــد الرئيســة يف إنــزال 

القــرآن الكريــم، كــا قــال ســبحانه:ژ ڄڄڄڄڃڃڃ ڃ   چژٱٱٱٱ]ص: 29 [.

وُيقــّرر هــذا املعنــى أبــو العبــاس ابــن تيميــة )ت: 728هـــ( قائــاًل:  " وليــس يف القــرآن َتْكــراٌر 

ــد يف كل خطــاب " (1(. ــّد مــن فوائ ــل الب حمــٌض، ب

ومــن هنــا عقــدُت العــزم مســتعينًا بــاهلل تعــاىل، عــى القيــام بجمــع تلــك اآليــات القرآنيــة التــي 

ــة  ــتها دراس ــّم دراس ــن ث ــا، وم ــزن مًع ــوف واحل ــي اخل ــة يف نف ــة اخلربي ــك اجلمل ــى تل ــتملت ع اش

(1( جمموع الفتاوى، البن تيمية، )408/14(.
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ــا املــوىل عــّز وجــل أن ينفــع بــه كاتبــه وقارئــه، وجيعلــه خالًصــا لوجهــه الكريــم. موضوعيــة، راجًي

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

1- كون هذا املوضوع يمّثل لوًنا مهًا من ألوان التفسري املوضوعي، مما له أثر يف النفس والسلوك.

2- أمهية الوقوف عى أحوال الذين نفى اهلل عنهم احلزن واخلوف يف القرآن الكريم.

3- عدم وجود دراسة علمية - حسب علمي - تناولت هذا املوضوع عى وجه اخلصوص. 

  أهداف البحث:

1- مجع اآليات القرآنية املشتملة عى نفي اخلوف واحلزن مًعا، ودراستها دراسة موضوعية.

2- بيان أسباب انتفاء اخلوف واحلزن عن املؤمنن يف القرآن الكريم.

3- إبراز اهلدايات واللمسات البيانية املستنبطة من اآليات القرآنية.

 حدود البحث:

تقــوم حــدود البحــث عــى مجــع اآليــات القرآنيــة املشــتملة عــى نفــي اخلــوف واحلــزن مًعــا يف 

القــرآن الكريــم، ودراســتها دراســة موضوعيــة حســب املنهــج املتبــع، وبيــان دالالتــا ومعانيهــا، ومــا 

ــة  ــه مــن اآليــات القرآني ــة، وقــد بلــغ عــدد مــا وقفــت علي ــد واهلدايــات القرآني ــه مــن الفوائ تتضمن

املتعلقــة باملوضــوع: أربــع عــرة آيــة.

 الدراسات السابقة:

بعــد البحــث واالطــالع عــى الدراســات الســابقة يف هــذا املوضــوع تبــن يل عــدم وجــود دراســة 

تناولــت هــذا املوضــوع عــى وجــه اخلصــوص، وإنــا يوجــد هنــاك عــدة دراســات شــمولية عموميــة، 

وال َضــرْي كــون هــذه اآليــات القرآنيــة مذكــورة يف بعــض تلــك الدراســات الســابقة؛ ألنــه كــا هــو 
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معلــوم يف الدراســات املوضوعيــة قــد ُتذكــر اآليــة ويتناوهلــا الباحثــون بالدراســة مــن عــدة اجتاهــات 

كل بحســب فِكــره وَنظــِره، فمــن تلــك الدراســات عــى ســبيل املثــال: 

1- )الــدالالت النفســية واللغويــة ملفهومــي اخلــوف واحلــزن يف القــرآن الكريــم(، )بحــث جملــة( 

يف كليــة األداب بجامعــة اخلرطــوم، عــدد: فربايــر 2013م، مــن إعــداد:

أ. د عبد الباقي دفع اهلل أمحد - أستاذ، قسم علم النفس كلية اآلداب، جامعة اخلرطوم.

ــة اآلداب،  ــة، كلي ــة العربي ــم اللغ ــارك، قس ــتاذ مش ــاري - أس ــن األنص ــد الرمح ــدة عب د. عائ

ــوم. ــة اخلرط جامع

دراســة موضوعيــة(،                              الكريــم:  القــرآن  )احلــزن ضوابطــه وطــرق عالجــه يف ضــوء   -2

ــة، ســبتمرب 2020م، مــن  ــة، جملــة العلــوم اإلســالمية الدولي ــة العاملي )بحــث جملــة( يف جامعــة املدين

ــريب. ــان مغ ــداد: د. إي إع

3- )اخلــوف يف ضــوء القــرآن الكريــم(، ) بحــث جملــة ( يف جامعــة املدينــة العامليــة، جملــة العلــوم 

اإلســالمية الدوليــة، نوفمــرب 2015م مــن إعــداد: الدكتــور حممــد يوســف الديــك.

ــود  ــدااهلل أس ــث: عب ــل(، للباح ــة وتلي ــم: دراس ــرآن الكري ــاء يف الق ــوف والرج ــات اخل 4- )آي

خلـــف اجلــوايل، رســالة ماجســتري، دار النشـــر: مكتبــة دار الزمــان 1423هـــ.

5- )اخلــوف والطمأنينــة يف القــرآن الكريــم(، للباحثــة: ماجــدة حممـــد رشـــاد مهنـــا، رســـالة 

ــالمية 1981م. ــات اإلس ــة الدراس ــر - كلي ــة األزه ــتري، جامع ماجس

6- )اخلــوف والرجــاء يف الكتــاب والســنة(، للباحــث: عبــد الرمحــن بن ســليان عي الشمـــسان، 

رســالة ماجســتري يف شــعبة العقيــد باجلامعــة اإلســالمية يف املدينة املنــورة عــام: 1411هـ.

وبعــد االطــالع عــى تلــك الدراســات الســابقة وجــدُت أهنــا خمتلفــة جــًدا عــن بحثــي كــًا وكيًفا؛ 
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ــزن يف  ــوف واحل ــم اخل ــى اهلل عنه ــن نف ــان خمصوص ــة أعي ــٌه إىل دراس ــث متوج ــذا البح ــث إن ه حي

القــرآن الكريــم، بخــالف تلــك الدراســات الســابقة، فهــي مل تتطــرق إىل فكــرة املوضــوع، بــل تناولتــه 

بصــورة شــمولية عــى وجــه العمــوم، مــن غــري إبــراز ألولئــك األعيــان عــى وجــه اخلصــوص. 

 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث يف هذه األسئلة التالية:

من الذين نفى اهلل عنهم اخلوف واحلزن يف القرآن الكريم؟- 

 ما أسباب انتفاء اخلوف واحلزن عن أولئك القوم يف القرآن الكريم؟- 

ــة مــن نفــى اهلل عنهــم اخلــوف واحلــزن يف -  ــة املســتفادة يف معرف ــات القرآني ــرز اهلداي مــا أب

ــم؟ القــرآن الكري

 منهج البحث:

ســلكت يف هــذا البحــث املنهــج املوضوعــي، حيــث أقــوم بتتبــع اآليــات القرآنيــة املشــتملة عــى 

انتفــاء اخلــوف واحلــزن مًعــا، وفــق العنــارص التاليــة:

- مجع اآليات القرآنية املشتملة عى انتفاء اخلوف واحلزن مًعا، وتصنيفها حسب مباحث اخلطة.

- بيان حال وأوصاف من نفى اهلل عنهم اخلوف واحلزن يف القرآن الكريم.

- إبراز اهلدايات والفوائد القرآنية املتعلقة باآليات الكريمة.

ــر  ــك بذك ــورها، وذل ــا إىل س ــة وعزوه ــف املدين ــن مصح ــاين م ــم العث ــات بالرس ــة اآلي - كتاب

ــن. ــة يف املت ــم اآلي ــورة ورق ــم الس اس

ــه، وإن كان يف غريمهــا  - ختريــج األحاديــث مــن مصادرهــا، فــا كان يف الصحيحــن اكتفيــت ب
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أبــن درجتــه وحكــم العلــاء عليــه.

- االكتفاء بذكر تاريخ وفاة األعالم الوارد ذكرهم يف متن البحث دون الرتمجة هلم يف اهلامش.

 خطة البحث:

ــرس  ــادر وفه ــة للمص ــة، وقائم ــن وخامت ــد وفصل ــة ومتهي ــن مقدم ــث م ــة البح ــون خط تتك

ــايل: ــي كالت ــات، وه للموضوع

 املقدمــة وفيهــا: أمهيــة املوضــوع، وأســباب اختيــاره، وأهــداف البحــث، وحــدوده، 1. 
والدراســات الســابقة، ومشــكلة البحــث ومنهجــه وخطتــه.

التمهيد: وفيه: تعريف اخلوف واحلزن لغة واصطالًحا، والفرق بينها.. 2

ــه أربعــة . 3 ــن نفــى اهلل عنهــم اخلــوف واحلــزن عــى وجــه العمــوم، وفي الفصــل األول: الذي
ــث: مباح

املبحث األول: املؤمنون من كل ملة. -

املبحث الثاين: املنفقون أمواهلم يف سبيل اهلل تعال. -

املبحث الثالث: املهتدون من اإلنس واجلن. -

املبحث الرابع: املتصفون باإليامن واإلحسان، والتقوى واالستقامة. -

ــة . 4 ــه ثالث ــرة، وفي ــزن يف اآلخ ــوف واحل ــم اخل ــى اهلل عنه ــن نف ــاين: الذي ــل الث الفص
ــث: مباح

ء املتقون. - املبحث األول: األِخالَّ

املبحث الثاين: أصحاب األعراف. -
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املبحث الثالث: الشهداء يف سبيل اهلل تعال. -

اخلامتة: وفيها أهم النتائج.. 5

قائمة املصادر واملراجع.. 6
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  تعريف اخلوف واحلزن لغة واصطالًحا، والفرق بينهام

اخلْوف لغة: 

اخلــاء والــواو والفــاء أصــل واحــد يــدل عــى الذعــر والفــزع وهــو ضــد اأْلَْمــن، يقــال: ِخفــُت 

ــه، أي  ــة مــن واو ملــكان الكــرسة، ويقــال: خاوفنــي فــالٌن فخفت ــاء ُمْبدل ــا وِخيفــة، والي الــشء خوًف

كنــت أشــّد خوًفــا منــه، ويقــال: خــاف يــاف خوًفــا، وإنــا صــارت الــواو ألًفــا يف: "يــاف"؛ ألنــه 

عــى بنــاء: "َعِمــَل َيْعَمــُل"، فاســتثقلوا الــواو فألقوهــا(1(.

وقيــل اخلــوف مأخــوذ مــن خفــوف القلــب وانزعاجــه مــن مســتقره، وذلــك أن القلــب مســتقر 

ــت النفــس بــا ال يالئمهــا مــن أمــر مــا فَزَعــت فوقــع القلــب يف ضيــق املســتقر،  حيــث ُأقــر، فــإذا أحسَّ

فاشــتّد عليــه ذلــك الضيــق(2(.

اخلْوف اصطالًحا: 

حالــة تعــرتي اإلنســان عنــد توقــع حــدوث مكــروٍه أو رضٍر مــا، أو فــوات حمبــوب، ُيصاحبــه قلٌق 

واضطــراب، ســواء كان ذلــك عــن أمــارة مظنونــة أو معلومــة، وجيــري اســتعاله يف األمــور الدنيويــة 

ــاس مــن الرعــب كاستشــعار  ــه الن ــا تعارف ــه م ــراد ب ــّم إن اخلــوف مــن اهلل تعــاىل ال ُي ــة، ث واألخروي

ــا  ــال الطاعــات؛ وهلــذا قيــل: ال ُيعــدُّ خائًف ــه تــرك املعــايص وامتث ــا املــراد ب اخلــوف مــن األســد، إن

مــن مل يكــن للذنــوب تــارًكا(3(.

(1( ينظر: جهرة اللغة، البن دريد، )216/1(؛ وهتذيب اللغة، لألزهري، )241/7(؛ ومقاييس اللغة، البن فارس، )230/2(.
(2( ينظر: تصيل نظائر القرآن للحكيم، الرتمذي، )ص68(.

(3( ينظــر: الفــروق اللغويــة، للعســكري، )240/1(؛ ومفــردات ألفــاظ القــرآن، للراغــب األصفهــاين، )ص303(؛ وعمــدة احلفــاظ، 
للســمن احللبــي، )540/1(؛ والتعريفــات، للجرجــاين، )ص101(.

115



احُلْزن لغة: 

نقيــض الفــرح، وهــو خــالف الــرسور، ومجعــه أحــزان، فاحلــاء والــزاء والنــون أصــٌل واحــد يدلُّ 

عــى خشــونة الــشء وشــدة فيــه، فمــن ذلــك احلَــْزن، وهــو مــا غُلــظ مــن األرض، واحلُــْزن معــروف، 

يقــال حَزنني الــشُء يُزُننــي(1(.

 احُلْزن اصطالًحا: 

ــه لفقــد يشء أو نحــوه، فينشــأ  حالــة تعــرتي اإلنســان جــّراء آآلم ومشــاعر شــاقة جيدهــا يف قلب

عنهــا انقبــاض خمصــوص يف القلــب، وكآبــة يف النفــس، ملــا يصــل فيــه مــن الغــم واهلــم، ويقــع يف 

ــتقبل(2(. ــارض واملس احل

   وأما الفرق بينهام فقيل: 

إن اخلــْوف معنــى الظــن يف حقيقتــه وجمــازه، وهــو غــٌم يلحــق لتوقــع املكــروه، وأمــا احلُــْزن فهــو 

غــم يلحــق بعــد وقــوع املكــروه، وقيــل: اخلــوف علــة املتوقــع واحلــزن علــة الواقــع، وقيــل: اخلــوف 

يكــون قبــل وقــوع املكــروه، فــإذا وقــَع انقلــَب اخلــوُف إىل ُحــْزن، وبنــاء عــى ذلــك فاخلــوف يســبق 

احلــزن، ولعــل ذلــك هــو الســـرُّ يف تقــدم ورود اخلــوف عــى احلــزن كــا يف آيــات القــرآن الكريــم(3(.

 

ــن  ــرب، الب ــيده، )224/3(؛ ولســان الع ــن س ــم، الب ــط األعظ ــم واملحي ــارس، )54/2( واملحك ــن ف ــة، الب ــر: مقاييــس اللغ (1( ينظ
ــور، )111/13(. منظ

(2( ينظــر: املفــردات يف غريــب القــرآن، للراغــب األصفهــاين، )ص231(؛ والتعريفــات، للجرجــاين، )ص86(، والتوقيــف عــى مهامت 
التعاريــف، للمنــاوي، )ص139(؛ واملعجــم االشــتقاقي املؤصــل أللفــاظ القــرآن الكريــم، للدكتــور حممد جبــل، )422/1(. 

(3( ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، البن القيم، )34/1(؛ والكليات، أليب البقاء الكفوي، )ص428(.
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الفصل األول:
الذين نفى اهلل عنهم اخلوف واحلزن عىل وجه العموم 

وفيه أربعة مباحث:

املبحث األول: املؤمنون من كل ملة.

املبحث الثاين: املنفقون أمواهلم يف سبيل اهلل تعاىل.

املبحث الثالث: املهتدون من اإلنس واجلن.

املبحث الرابع: املتصفون باإليان واإلحسان، والتقوى واالستقامة.



املبحث األول:
 املؤمنون من كل ِمّلة

ــه  ــن كتاب ــة م ــا آي ــري م ــة يف غ ــن كل ِمّل ــن م ــن املؤمن ــزن ع ــوف واحل ــى اهلل E اخل نف

ــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ــه تع ــا يف قول ــم، ك الكري

ــاىل:       ژ ۇ  ۆ   ــال تع ــرة: 62[، وق ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  ]البق

ژ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ    

]املائــدة: 69[، وقــال تعــاىل:ژ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک    ک    گ  گژ     

ــام: 48[.  ]األنع

ــك  ــف بتل ــن اتص ــاء مل ــدح والثن ــياق امل ــا وردت يف س ــرى أهن ــابقة ي ــات الس ــل يف اآلي واملتأم

الصفــات الثــالث، ويلحــُظ أن اإليــان والعمــل الصالــح ُجعــال رشًطــا النتفــاء اخلــوف واحلــزن، كــا 

ــاهلل  ــان ب ــه:ٱٱٱژ ژ  ڑ  ڑ    ژ ؛ ألن اإلي ــه:   ژ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې    ژ وقول يف قول

تعــاىل ومــا يتضمنــه مــن لــوازم اعتقاديــة وعمليــة هــو الســبب الرئيــس بعــد رمحــة اهلل تعــاىل وفضلــه 

لنيــل الســعادة والنجــاة يف الدنيــا واآلخــرة، قــال ابــن القيــم )ت:751هـــ(: "األصــول الثالثــة التــي 

اتفــق عليهــا مجيــع امللــل وجــاءت هبــا مجيــع الرســل: وهــي اإليــان بــاهلل، واليــوم اآلخــر، واألعــال 

الصاحلــة" (1(. 

قــال الفخــر الــرازي )ت: 606هـــ(: "وأعظــم املعــارف رشًفــا معرفــة أرشف املوجــودات وهــو 

اهلل E، وكــال معرفتــه إنــا يصــل بكونــه قــادًرا عــى احلــر والنــر، فــال جــرم كان أفضــل 

املعــارف هــو اإليان بــاهلل واليــوم اآلخــر"(2(. 

(1( الصواعق املرسلة يف الرد عى اجلهمية واملعطلة، البن القيم، )1096/3(.
(2( مفاتيح الغيب، للفخر الرازي، )403/12(.
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وقــد ذكــر ســبحانه يف اآليتــن الســابقتن مــن ســورة البقــرة واملائــدة أربــع فــرق مــن النــاس، 

ــا واآلخــرة، وهــم كــا يــي: ممــن اســتحقوا انتفــاء اخلــوف واحلــزن عنهــم يف الدني

 ، األول: كــا يف قولــه تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ    ژٱٱٱ واملــراد هبــم املؤمنــون مــن ُأمــة حممــد

قــال ابــن جريــر الطــربي: "إن الذيــن صدقــوا اهلل ورســوله، وهــم أهل اإلســالم"(1(. 

الثانيــة: كــا يف قولــه تعــاىل:ٱژ ٻ  ٻ  ژ واملــراد هبــم اليهــود الذيــن آمنــوا بنبــي اهلل موســى 

- S - وماتــوا عــى اإليــان، قــال ابــن جريــر الطــربي )ت: 310هـــ(: " أمــا الذين هــادوا، فهم 

اليهــود، ومعنــى هــادوا: تابــوا، يقــال منــه: هــاد القــوم هيــودون هــوًدا وهــادة، وقيــل: إنــا ســميت 

اليهــود هيــود مــن أجــل قوهلــم: ژ  ڀ   ڀ  ڀڀژ ]األعــراف: 156[ " (2(، أي تبنــا ورجعنــا إليــك(3(. 

 ،- S -ــى ــي اهلل عيس ــاع نب ــم أتب ــراد هب ــاىل: ژ پژٱ وامل ــه تع ــا يف قول ــة: ك الثالث

وســموا بذلــك لتنارصهــم فيــا بينهــم، أو ألهنــم نزلــوا أرًضــا ُيقــال هلــا نــارصة، فنُســبوا إليهــا، وقيــل 

غــري ذلــك (4(.

ــون  ــوٌم باق ــم ق ــم أهن ــراد هب ــوال يف امل ــرب األق ــاىل: ژ پژ وأق ــه تع ــا يف قول ــة: ك الرابع

عــى فطرتــم ليســوا عــى ديــن معــّن، ولــذا كان املركــون ينبــزون مــن أســلم بالصابــئ، أي: أنــه 

ــان أهــل األرض يومئــذ(5(. قــد خــرج عــن ســائر أدي

ــت  ــم وق ــم ومآهل ــار حاهل ــو باعتب ــا ه ــع إن ــرق األرب ــذه الف ــن ه ــزن ع ــوف واحل ــاء اخل وانتف

زماهنــم، فمــن كان مؤمنـًـا بــاهلل تعــاىل ومــات عــى ذلــك اســتحق أن يكــون ممــن نفــى اهلل D عنهــم 

ــه. ــاة علي ــان املواف ــة اإلي ــزن؛ أِلَنَّ حقيق ــوف واحل اخل

(1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )575/8(.
(2( املصدر السابق، )32/2(.

(3( اهلداية إل بلوغ النهاية، )293/1(.
(4( ينظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )285/1(.

(5( تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )287/1(.
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ــن  ــف، م ــذه الطوائ ــن ه ــم ب ــذا احلك ــح أن ه ــعدي ) ت: 1376هـــ(: "والصحي ــن س ــال اب ق

ــة حممــد  ــار عنهــم قبــل بعث حيــث هــم، ال بالنســبة إىل اإليــان بمحمــد ، فــإن هــذا إخب

ــد  ــوس عن ــض النف ــع يف بع ــرآن إذا وق ــة الق ــذه طريق ــم، وه ــون أحواهل ــذا مضم  وأن ه

ــم  ــن يعل ــل م ــه تنزي ــم، ألن ــك الوه ــل ذل ــا يزي ــد م ــد أن جت ــال ب ــام، ف ــض األوه ــات بع ــياق اآلي س

ــعت كل يشء"(1(. ــه وس ــن رمحت ــا، وم ــل وجوده ــياء قب األش

ومــع عمــوم اآليــات الســابقة يف انتفــاء اخلــوف واحلــزن عــن أولئــك األعيــان، إال أن ذلــك ال 

يعنــي عــدم وقوعــه يف الدنيــا أبــًدا؛ إذ الدنيــا دار بــالء وامتحــان، وهــي ســجن املؤمــن وجنــة الكافــر، 

ومــن لــوازم ذلــك وقــوع األحــزان واملخــاوف الطبيعيــة مــن أهــل اإليــان، ولذلــك ملــا ُســئل اإلمــام 

أمحــد بــن حنبــل )ت: 241هـــ(: متــى جيــد العبــد طعــم الراحــة ؟ قــال: "عنــد أول قــدم يضعهــا يف 

اجلنــة"(2(. 

وممــا يوضــح هــذا املعنــى ويكشــفه مــا جــاء يف قولــه تعــاىل: ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ککژ 

ــة  ــدل دالل ــو ي ــا، فه ــد أن دخلوه ــة بع ــل اجلن ــول أه ــياق ق ــة يف س ــة الكريم ــذه اآلي ــر: 43[، فه ]فاط

ــذا  ــى ه ــك، وع ــُت ذل ــع تثب ــال والواق ــواهد احل ــك، وش ــل ذل ــم قب ــزن كان يصيبه ــة أن احل واضح

ــا  ــاىل: ٱژ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ " أي في ــه تع ــري قول ــر يف تفس ــن جري ــال اب ــري، ق ــل التفس ــة أه ــى عام املعن

قدمــوا عليــه مــن أهــوال القيامــة، ٱژ  ٺ  ٺ  ٿژ عــى مــا خلفــوا وراءهــم مــن الدنيــا وعيشــها بعــد 

معاينتهــم مــا أمرهــم اهلل بــه مــن جزيــل ثوابــه " (3(.

ــوف  ــي اخل ــي نف ــرازي )ت: 606هـــ(: " ژ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿژ "يقت ــر ال ــال الفخ  ق

ــر  ــا للمؤمنــن أكث ــا واآلخــرة وليــس األمــر كذلــك؛ ألهنــا حصــال يف الدني واحلــزن مطلقــا يف الدني

ــي  ــا ينبغ ــادات ك ــى بالعب ــه أت ــع أن ــه القط ــن ال يمكن ــا فاملؤم ــري املؤمنن،...وأيض ــا لغ ــن حصوهل م

(1( تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، )ص54(.
(2( ينظر: املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد، )398/2(.

(3( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (575/8(.
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ــى أن  ــدل ع ــكالم ت ــن ال ــل، وقرائ ــة حاص ــوء العاقب ــوف س ــا فخ ــل وأيض ــري حاص ــوف التقص فخ

ــا"(1(.  ــرة ال يف الدني ــا يف اآلخ ــراد نفيه امل

إذا تقــرر هــذا ُعلــم أن اخلــوف واحلــزن ُيَمــُدان لســببها ومصدرمهــا والزمهــا ال لذاتــا؛ ألنــه 

قــد جــاء النهــي عــن اخلــوف احلــزن يف الكتــاب والســنة، ولكــن املؤمــن يــاف ويــزن عــى تقصــريه 

يف عبــادة ربــه، وعــى وقوعــه يف املعــايص، وهــذا أمــٌر حممــود؛ ألنــه يــدل عــى صحــة إيانــه وحيــاة 

قلبــه، ولكــن ينبغــي عليــه أال يسرتســل يف ذلــك كثــرًيا حتــى ال تضعــف عزيمتــه، بــل يســتأنف الســري 

وُيشــّمر عــن ســاعد اجِلــّد، وليبــادر إىل فعــل الطاعــات واجتنــاب املحرمــات.

ــا  ــه: ژ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ بين ــا ســبق ورود اخلــوف بصيغــة االســم يف قول ــاه في وممــا يلفــت االنتب

ورد احلــزن بصيغــة الفعــل يف قولــه: ژ  ٺ  ٺ  ٿژ ، ولعــّل الــرّس يف ذلــك كــون اخلــوف بالنســبة 

هلــم كان حقيقــة واقعيــة؛ ولــذا ُعــرّب عنــه باالســم دون الفعــل، وقــد جــاء مــا يــدلُّ عليــه يف غــري مــا 

ــاىل:ٱٱژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿژ             ــه تع ــدح، كقول ــياق امل ــز يف س ــاب اهلل العزي ــن كت ــة م آي

ــة  ــة اجلمل ــا تتضمن ــك مل ــان: 10[، وكذل ــاىل: ژ ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ    ژٱٱٱٱٱٱٱٱ]اإلنس ــه تع ــور: 37[، وقول ]الن

االســمّية مــن الداللــة عــى الــدوام والثبــات(2(، فــكان نفــي اخلــوف عنهــم بمثابة البشــارة هلــم باألمن 

الدائــم التــام، بخــالف احلــزن فــال يصــح املعنــى لــو جــاء بصيغــة االســم نحــو: ) ال ُحــْزَن َعلْيهــم (؛ 

ألن املعنــى عندئــٍذ ســيتغري، ويكــون نفــي احلــزن متعلًقــا بغريهــم ال هبــم، أي: ال يــزن عليهــم أحــد.

وممــا ُيلحــظ أن كلمــة ) خــوف ( يف قولــه: ژ  ڀ  ٺژ نكــرة يف ســياق النفــي، فتفيــد العمــوم، 

أي نفــي عمــوم اخلــوف ســواًء كان قليــاًل أو كثــرًيا، وهــذا ممــا يبعــث عــى الرتغيــب يف امتثــال تلــك 

األوصــاف الثالثــة: اإليــان بــاهلل تعــاىل، واإليــان باليــوم اآلخــر، وعمــل الصاحلــات. 

(1( ينظر: مفاتيح الغيب، للفخر الرازي، )472/3، 473(.
(2( ينظر: التحرير والتنوير، )540/1(.
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ــوم  ــف - ي ــوال املواق ــن أه ــم م ــل هل ــذي يص ــوف ال ــارة إىل أن اخل ــه: ژ  ٺ  ژ إش ويف قول

القيامــة - يســري بالنســبة ملــا يصــل للكافريــن، فــال يســتعي عليهــم، وقيــل: بــل هــو إشــارة إىل أهنــم 

ــد بلغــت حاهلــم إىل حيــث ال ينبغــي أن يــاف أحــٌد عليهــم(1(. ق

وأفــاد تقــدم الضمــري عــى الفعــل يف قولــه: ژ  ٺ  ٺ  ٿژ تأكيد اختصــاص الصفــة باملوصوف 

ونفيهــا عــن الغــري بمفهــوم املخالفــة، أي أن غريهــم يــزن، واملــراد بيــان دوام انتفــاء احلــزن عنهــم، 

وثبوتــه لغريهــم مــن الكّفــار ونحوهــم(2(.

ــّراء العــرة مــا عــدا يعقــوب: ژ  ڀ  ٺژ بالرفــع والتنويــن يف الفــاء،  قــرأ اجلمهــور مــن الُق

ــزري )هـــ835 ت(:  ــن اجل ــر اب ــو بك ــال أب ــرآن، ق ــع الق ــح يف مجي ــوب   بالفت ــرأ يعق وق

ــدُّ  ــو أش ــة، وه ــوب التربئ ــراءة يعق ــه ق ــس "، ووج ــل " لي ــال " ال " عم ــور: إع ــراءة اجلمه ــه ق ووج

نفًيــا مــن ليــس؛ ألنــك إذا قلــت: ال َرُجــَل يف الــدار، فاملعنــى ال فيهــا رجــٌل بحــال، ال واحــد وال أكثــر 

منــه أيضــا(3(. فيؤخــذ مــن ذلــك أن قــراءة يعقــوب أفــادت االســتغراق التــام لنفــي عمــوم اخلــوف، 

تنزيــاًل للخــوف الــذي يعقبــه األمــن الدائــم منزلــة العــدم(4(.

أبرز اهلدايات املستفادة من اآليات الكريمة.

 E 1- أن مجيــع أربــاب الضــالل إذا رجعــوا عــن ضالهلــم وآمنــوا بالديــن احلــق فــإن اهلل

يقبــل إياهنــم وطاعتهــم، ويدخلهــم اجلنــة برمحــة منــه وفضل.

2- أن أعظــم املعــارف رشًفــا معرفــة اهلل D، وأعظــم األعــال فضــاًل اإليــان بــاهلل تعــاىل ومــا 

يتبعــه مــن لــوازم اعتقاديــة وعمليــة.

(1( ينظر: قطف األزهار يف كشف األرسار، للسيوطي، )238/1(.
(2( ينظر: تفسري البحر املحيط، (275/1(؛ وروح املعاين، لأللويس، )241/1(.

ــامل  ــد س ــور حمم ــرة، للدكت ــر املتوات ــراءات العشـ ــه الق ــي يف توجي ــزري، )ص172(؛ واملغن ــن اجل ــر اب ــرش، أليب بك ــة الن (3( رشح طيب
حميســن، )238/1(؛ وقالئــد الفكــر يف توجيــه القــراءات العشـــر، للشــيخن: قاســم أمحــد الدجــوي وحممــد الصــادق قمحــاوي، 

)ص16(.
(4( ينظر: قطف األزهار يف كشف األرسار، )238/1(.
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3- أن اخلــوف واحلــزن املنفيــان يف اآليــات الســابقة إنــا هــو يف اآلخــرة دون الدنيــا؛ إِذ اخلــوف 

واحلــزن طبيعــة بريــة.

4- أن مــن ثمــرات اإليــان بــاهلل تعــاىل واليــوم اآلخــر نيــل األجــر، وانتفــاء اخلــوف ممــا يســتقبل 

واحلــزن عــى مــا مــى. 

5- أن اخلوف واحلزن قد ُيمدان لسببها ومصدرمها والزمها ال لذاتا. 

6- بيــان وظيفــة الرســل - Q - وهــي البشــارة للمؤمنن املســتجيبن، والنــذارة للعاصن 

املستكربين. 
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املبحث الثاين: 
املنفقون أمواهلم يف سبيل اهلل تعاىل

ــم يف  ــون أمواهل ــن ينفق ــن، الذي ــن املخلص ــن املؤمن ــزن ع ــوف واحل ــى اهلل E اخل نف

ــاىل:                                   ــه تع ــا يف قول ــم، ك ــه العظي ــن يف كتاب ــن كريمت ــالل آيت ــن خ ــه، م ــاء مرضات ــبيل اهلل ابتغ س

ژ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے       

ــه: ژ ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ــرة: 262[، وقول ۓژ ]البق

.]274 ]البقــرة:  ائ  ائ         ەئژ  ى  ى   ې  ې   

ــن  ــك املنفق ــن أولئ ــزن ع ــوف واحل ــاء اخل ــبب انتف ــد أن س ــابقتن جي ــن الس ــل يف اآليت واملتأم

أمواهلــم يف ســبيل اهلل ينحصـــر يف كــون الباعــث عليهــا هــو اإلخــالص لوجــه هلل تعــاىل، وهــذا مــا 

ــنت  ــن أحس ــان مل ــّن باإلحس ــدم امل ــه ع ــن لوازم ــذي م ــه:ٱٱٱژ ڱ  ڱ  ڱ  ژ ، وال ــن قول ــد م ــاده القي أف

إليــه، وإيذائــه بالقــول أو الفعــل؛ ألن ذلــك ينــايف اإلخــالص هلل تعــاىل، وُيبطــل العمــل نفســه كــا قال 

تعــاىل:       ژ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ژ ]البقــرة: 264[. وهــو مــن كبائــر الذنــوب كــا 

ُمُهــُم اهللُ َيــْوَم اْلِقَياَمــِة: امْلَنَّــاُن الَّــِذي  جــاء يف صحيــح مســلم مــن قولــه O: »َثاَلَثــٌة اَل ُيَكلِّ

ــْم  يِهــْم َوهَلُ ُمُهــُم اهللُ َواَل َينُْظــُر إَِلْيِهــْم َواَل ُيَزكِّ اَل ُيْعطـِـي َشــْيًئا إاِلَّ َمنَّــُه«، ويف روايــة أخــرى: » َثاَلَثــٌة اَل ُيَكلِّ

َعــَذاٌب َألِيــم...« احلديــث(1(.  

قــال ابــن جريــر الطــربي )ت: 310هـــ(: "فامتنانــه بــه عليهــم بــأن يظهــر هلــم أنــه قــد اصطنــع 

إليهــم بفعلــه، وعطائــه الــذي أعطامهــوه، تقويــة هلــم عــى جهــاد عدوهــم معروفــا، ويبــدي ذلــك إمــا 

بلســان أو فعــل، وأمــا األذى فهــو شــكايته إياهــم بســبب مــا أعطاهــم وقواهــم مــن النفقــة يف ســبيل 

اهلل أهنــم مل يقومــوا بالواجــب عليهــم يف اجلهــاد، ومــا أشــبه ذلــك مــن القــول الــذي يــؤذي بــه مــن 

(1( أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب: اإليــان، بــاب: بيــان غلــظ حتريــم إســبال اإلزار، واملــن بالعطيــة، وتنفيــق الســلعة باحللــف، 
وبيــان الثالثــة الذيــن ال يكلمهــم اهلل يــوم القيامــة، وال ينظــر إليهــم، وال يزكيهــم وهلــم عــذاب أليــم، )102/1( ح) 106(.
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أنفــق عليــه، وإنــا رشط ذلــك يف املنفــق يف ســبيل اهلل، وأوجــب األجــر ملــن كان غــري مــانٍّ وال ُمــْؤٍذ 

مــن أنفــق عليــه يف ســبيل اهلل؛ ألن النفقــة التــي هــي يف ســبيل اهلل ممــا ابُتغــي بــه وجــه اهلل، وطلــب بــه 

مــا عنــده"(1(. 

قــال ابــن عطيــة )ت: 542هـــ(: "ضمــن اهلل األجــر للمنفــق يف ســبيل اهلل، واألجــر اجلنــة، ونفــى 

عنــه اخلــوف بعــد موتــه ملــا يســتقبل، واحلــزن عــى مــا ســلف مــن دنيــاه؛ ألنــه يغتبــط بآخرتــه"(2(. 

ــل  ــا قب ــا يف الدني ــب منه ــا نصي ــون لصاحبه ــد يك ــة فق ــان يف اآلي ــزن املنفي ــوف واحل ــا اخل وأم

اآلخــرة؛ إذ الواقــع والتجربــة يشــهدان لذلــك، فالصدقــة التــي تكــون عــن طيــب نفــس مــن صاحبهــا 

ينشــأ عنهــا انــراح يف الصــدر، وطمأنينــة يف القلــب، واجلــزاء مــن جنــس العمــل، وهــذا ليــس يف 

ُعــرف اإلســالم فحســب بــل يف أعــراف مجيــع األُمــم قاطبــة (3(.

وأمــا كــون املــّن بالعطيــة أو الصدقــة مذموًمــا عــى كل حــال فمــن وجــوه عــدة، حكــى بعضهــا 

الفخــر الــرازي: )هـــ606 ت( فقــال: "وإنــا كان املــّن مذموًمــا لوجــوه: 

األول: أن الفقــري اآلخــذ للصدقــة منكــرس القلــب ألجــل حاجتــه إىل صدقــِة غــرِي ُمعــرِتٍف باليــد 

ــا للمعطــي، فــإذا أضــاف املعطــي إىل ذلــك إظهــار ذلــك اإلنعــام، زاد ذلــك يف انكســار قلبــه،  العلي

فيكــون يف حكــم املــضة بعــد املنفعــة، ويف حكــم املــيء إليــه بعــد أن أحســن إليــه.

والثاين: إظهار املّن يبعد أهل احلاجة عن الرغبة يف صدقته إذا اشتهر من طريقه ذلك.

 الثالــث: أن املعطــي جيــب أن يعتقــد أن هــذه النعمــة مــن اهلل تعــاىل عليــه، وأن يعتقــد أن هلل عليــه 

نعــا عظيمــة حيــث وفقــه هلــذا العمــل، وأن يــاف أنــه هــل قــرن هبــذا اإلنعــام مــا يرجــه عــن قبــول 

اهلل إيــاه، ومتــى كان األمــر كذلــك امتنــع أن جيعلــه منـّـة عــى الغــري.

(1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )655/4(.
(2( املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، )357/1(.

(3( ينظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب، )ص31(.
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ــه  ــأ ل ــاىل هي ــرس ألن اهلل تع ــا تي ــاء إن ــك اإلعط ــم أن ذل ــه إن عل ــي أن ــرس األص ــو ال ــع: وه الراب

ــع، ومتــى كان األمــر كذلــك كان املعطــي هــو اهلل يف احلقيقــة ال  أســباب اإلعطــاء وأزال أســباب املن

ــاىل"(1(. ــور اهلل تع ــتنرًيا بن ــه مس ــة كان قلب ــذه الدرج ــد إذا كان يف ه ــد، فالعب العب

ونظــًرا خلطــورة املــّن واألذى عــى الصدقــة ولــو بعــد حــن مــن الدهــر، جــيء بحــرف الرتاخي: 

ــالص يف  ــتصحاب اإلخ ــع اس ــق م ــى املنف ــب ع ــه جي ــق، أن ــى الدقي ــذا املعن ــى ه ــد ع ژ ں    ژٱٱٱ للتأكي

ــّن  ــر؛ إذ امل ــن أو قصـ ــال الزم ــا ط ــدوام، مه ــى ال ــّن واألذى ع ــن امل ــد ع ــتصحاب البع ــه اس صدقت

ــس  ــظ للنف ــه ح ــون في ــد يك ــاق ق ــه؛ وألّن اإلنف ــالن في ــت يص ــواب يف أي وق ــالن الث واألذى ُيبط

مــن حــب الكــرم واجلــود والِذكــر احلســن، بخــالف تــرك املــّن واألذى فــال حــظ فيــه للنفــس؛ ألن 

األكثــر يميلــون إىل التبّجــح والتطــاول عــى املعَطــى(2(، واملــنُّ مــن صفــات اهلل تعــاىل، فهــو ســبحانه 

يمــنُّ عــى عبــاده بإحســانه وإنعامــه ابتــداًء، وهــذه الصفــة يف حقــه ســبحانه صفــة كــال، وأمــا يف حــق 

املخلــوق فصفــة نقــٍص وُقبــٍح وهــوان، وهــي كبــرية مــن كبائــر الذنــوب كــا ســبق اإلشــارة إليــه.

وُيفيــد التعبــري يف اآليتــن الســابقتن بصيغــة الفعــل املضــارع دون املــايض يف قولــه: ٱژ  ڳ  ژ 

إشــارة إىل االســتمرار والــدوام يف البــذل والعطــاء، وكذلــك التعبــري يف صيغــة النفــي بالفعــل املضــارع 

كــا يف قولــه: ژ ں  ڻ  ژ إشــارة إىل االســتمرار والــدوام يف عــدم املــّن واألذى، فهــم ُيداومــون عــى 

تنــايس اإلحســان وتــرك االمتنــان.

ــبيل  ــى س ــم كان ع ــد رهب ــم عن ــارة إىل أن أجره ــد اإلش ــه: ژ ہ     ژ ُيفي ــاء يف قول ــذُف الف وح

ــل منــه ســبحانه ال عــى ســبيل اإلجيــاب واالســتحقاق، ويؤيــده مــا جــاء يف احلديــث الصحيــح  التفضُّ

مــن قولــه : »َلــْن ُيْدِخــَل َأَحــًدا َعَمُلــُه اجَلنَّــَة َقاُلــوا: َوالَ َأْنــَت َيــا َرُســوَل اهللَِّ؟ َقــاَل: الَ، َوالَ 

ــٍة«(3(. ــَديِن اهللَُّ بَِفْضــٍل َوَرمْحَ ــا، إاِلَّ َأْن َيَتَغمَّ َأَن

(1( مفاتيح الغيب، )41/7(.
(2( ينظر: التحرير والتنوير، )42/3(.

ــه  ــلم يف صحيح ــوت، )121/7( ح) 5673 (؛ ومس ــض امل ــي املري ــاب: متن ــرىض، ب ــاب: امل ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ (3( أخرج
126



إرشاد َذوي األلَباب إىل َمن َنفى اهلل َعنُهم اخلَوف واحلُزن يف آي الِكتاب

ــة كــا يف قولــه: ژ ہ  ھ  ژ التشـــريف والتعظيــم، واإلشــارة إىل  وأفــاد تقييــد األجــر بالعنْديَّ

عــدم انقطاعــه، وإىل دوام انتفــاء اخلــوف واحلــزن عنهــم(1(.

وُيســّلط ابــن القيــم )ت: 751هـــ( الضــوء عــى االلطائــف البيانيــة يف اآليــة قائــاًل: "ونّبــه بقولــه: 

ژ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ژٱٱٱ عــى أن املــّن واألذى ولــو تراخــى عــن الصدقــة وطــال زمنــه رّض 

ــا  ــواو، وقــال: )وال يتبعــون مــا أنفقــوا منّ ــو أتــى بال ــه مقصــود اإلنفــاق، ول ــه، ومل يصــل ل بصاحب

وال أذى( ألومهــت تقييــد ذلــك باحلــال، وإذا كان املــن واألذى املرتاخــي مبطــال ألثــر اإلنفــاق مانًعــا 

ــا عــن الفــاء فقــال: ژ ہ  ہ   ہ   مــن الثــواب، فاملقــارن أوىل وأحــرى، وتأمــل كيــف جــّرد اخلــرب هن

ــه تعــاىل: ژ ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ــه بالفــاء يف قول ہ  ھژٱ وقرن

ې  ې   ې  ژ فــإن الفــاء الداخلــة عــى خــرب املبتــدأ املوصــول أو املوصــوف تفهم معنى الشـــرط 

واجلــزاء وأنــه مســتحق بــا تضمنــه املبتــدأ مــن الصلــة أو الصفــة، فلــا كان هنــا يقتــي بيــان حــرص 

املســتحق للجــزاء دون غــريه جــّرد اخلــرب عــن الفــاء، فــإن املعنــى أن الــذي ينفــق مالــه هلل، وال َيمــنُّ 

وال يــؤذي هــو الــذي يســتحق األجــر املذكــور ال الــذي ينفــق لغــري اهلل، وَيمــنُّ ويــؤذي بنفقتــه فليــس 

املقــام مقــام رشط وجــزاء، بــل مقــام بيــان للمســتحق دون غــريه، ويف اآليــة األخــرى ذكــر اإلنفــاق 

بالليــل والنهــار رًسا وعالنيــة، فذكــر عمــوم األوقــات، وعمــوم األحــوال فأتــى بالفــاء يف اخلــرب ليــدل 

عــى أن اإلنفــاق يف أي وقــت وجــد مــن ليــل أو هنــار وعــى أي حالــة وجــد مــن رٍس وعالنيــة، فإنــه 

ــه العبــد وال ينتظــر بــه غــري وقتــه وحالــه وال يؤخــر نفقــة  ــادر إلي ســبب اجلــزاء عــى كل حــال فليب

الليــل إذا حــض إىل النهــار، وال نفقــة النهــار إىل الليــل، وال ينتظــر بنفقــة العالنيــة وقــت الــرس، وال 

بنفقــة الــرس وقــت العالنيــة فــإن نفقتــه يف أي وقــت وعــى أي حــال ُوجــدت ســبب ألجــره وثوابــه، 

فتدبــر هــذه األرسار يف القــرآن"(2(.

كتاب: صفة القيامة واجلنة والنار، باب: لن يدخل أحد اجلنة بعمله بعمله بل برمحة اهلل تعاىل، )2170/4( ح) 2816 (.
(1( ينظر: قطف األزهار يف كشف األرسار، )267/1(.

(2( طريق اهلجرتني وباب السعادتني، )ص366(.
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ويدخــل أيًضــا يف التحذيــر مــن املــّن واألذى مجيــع العطــاءات املعنويــة، كبــذل اجلاه والشــفاعات 

احلســنة ملســاعدة مــن يتــاج إىل ذلــك، فــال جيــوز املــّن بذلــك عــى أحــد؛ ألن تلــك األعــال األصــل 

فيهــا أن تكــون خالصــة لوجــه اهلل تعــاىل.

ــه: ژ ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ   ــة يف قول ــى العالني ــرس ع ــار وال ــى النه ــل ع ــم اللي ويف تقدي

ــة؛  ــة العالني ــى نفق ــرّس ع ــة ال ــة نفق ــاء إىل أفضلي ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې     ژ إي

فهــي مــن الريــاء أبعــُد، وإىل اإلخــالص أقــرب، إال إذا ُوجــد مصلحــة تقتــي تقديــم النفقــة عالنيــة، 

كأن يريــد أن يكــون قــدوة حســنة للنــاس يف ترغيبهــم إىل الصدقــة، فــال شــك أن ذلــك يكــون أعظــم 

ْســاَلِم ُســنًَّة َحَســنًَة، َفَلــُه َأْجُرَهــا، َوَأْجــُر َمــْن  أجــًرا، كــا دّل عليــه قولــه : » َمــْن َســنَّ يِف اإْلِ

ٌء «(1(. ــا َبْعــَدُه، ِمــْن َغــرْيِ َأْن َينُْقــَص ِمــْن ُأُجوِرِهــْم يَشْ َعِمــَل هِبَ

أبرز اهلدايات املستفادة من اآليات الكريامت:

. 1- أن مدار قبول العبادة عى اإلخالص هلل تعاىل واملتابعة لرسوله

2- ِعظم األجر والثواب للمنفقن املخلصن يف سبيل اهلل تعاىل.

3- أن اســتصحاب اإلخــالص يف الصدقــة ال يكفــي يف قبوهلــا، بــل ال بــد مــن اســتصحاب البعــد 

عــن املــّن واألذى باســتمرار عــى وجه الــدوام.

.D 4- خطورة املّن واألذى يف الصدقات وأنه من كبائر الذنوب، ومن حمبطات قبوهلا عند اهلل

ــة،  ــاءات املعنوي ــع يف العط ــا يق ــه أيًض ــية، فإن ــاءات احلس ــع يف العط ــا يق ــّن واألذى ك 5- أن امل

ــنة. ــفاعات احلس ــاه والش ــذل اجل كب

(1( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب: احلث عى الصدقة، )704/2( ح)1017(.
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6- أن نفقــة الــرس أفضــل مــن نفقــة العالنيــة، إال إذا وجــد مــا يســتدعي اإلعــالن بذلــك مــع 

ــاء أو الُعجــب، كأن ُيريــد أن يكــون قــدوة حســنة للنــاس. األمــن مــن الوقــوع يف الري

7- أن اخلــوف واحلــزن املنفيــن عــن املنفقــن يف ســبيل اهلل قــد يكــون لصاحبهــا حــٌظ منهــا يف 

الدنيــا قبــل اآلخــرة.
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املبحث الثالث:
املهتدون من اإلنس واجلن

ــم املهتــدون مــن  ومــن مجلــة مــن نفــى اهلل عــزَّ وجــل عنهــم اخلــوف واحلــزن يف القــرآن الكري

ــاىل: ژ پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ژٱٱٱ ــه تع ــا يف قول ــن ك ــس واجل اإلن

ــرة: 38[. ]البق

فــإن اخلطــاب يف هــذه اآليــة الكريمــة وإن كان ظاهــره يتوجــه إىل األبويــن وذريتهــا، فــإن اجلــّن 

خُماطبــون بــا ُخوطــب بــه بنــو آدم مــن التكاليــف الرعيــة؛ ألن رســالة اإلســالم عامــة للثقلــن إىل 

قيــام الســاعة.

قــال ابــن ســعدي )ت: 1376هـــ(:" ژ پ  پ  پ  پ  ژٱٱٱأي: أي وقــت وزمــان جاءكــم مني 

ــا معــر الثقلــن- ژ  پ  ژٱٱٱ، أي: رســول وكتــاب هيديكــم ملــا يقربكــم منــي، ويدنيكــم منــي ,  - ي

ويدنيكــم مــن رضائــي، ژ ڀ  ڀ   ڀ  ژٱمنكــم، بــأن آمــن برســي وكتبــي، واهتــدى هبــم، وذلــك 

بتصديــق مجيــع أخبــار الرســل والكتــب، واالمتثــال لألمــر واالجتنــاب للنهــي، ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ    ژٱٱٱ"(1(.

وتتجــى أمهيــة اهلدايــة مــن خــالل اآليــة الكريمــة يف كوهنــا مــن عنــد اهلل تعــاىل؛ حيــث وردت 

ُمضافــة إىل نفســه ســبحانه كــا يف قولــه: ٱٱژ ڀ  ڀ   ڀ  ژٱٱٱ، ممــا يؤكــد أن اتِبــاع هــدى اهلل تعــاىل أعظــم 

مطلــوب وأجــّل مقصــود، ولذلــك كان رشًطــا يف نفــي اخلــوف واحلــزن عّمــن كان مــن مجلــة املهتدين؛ 

ــلم  ــك رُشع للمس ــن، ولذل ــن الثقل ــن م ــود املكلف ــة وج ــي غاي ــتقيم ه ــة إىل رصاط اهلل املس إذ اهلداي

يف كل صــالة مــن يومــه وليلتــه أن يســأل ربــه اهلدايــة، كــا يف قولــه تعــاىل: ژ ٹ   ٹ  ٹ  ژ 

(1( تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، )ص50(.
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ُكــْم َضــالٌّ إاِلَّ َمــْن َهَدْيُتــُه،  ]الفاحتــة: 6[، وجــاء األمــر هبــا كذلــك يف احلديــث القــديس: » َيــا ِعَبــاِدي ُكلُّ

َفاْســَتْهُدويِن َأْهِدُكــْم...« (1(. 

وقــد وردت كلمــة: ژ پژٱٱٱٱيف اآليــة الســابقة بصيغــة النكــرة لتفيــد معنــى التعظيــم والعمــوم، 

تعظيــم أمــر اهلدايــة إىل احلــق، وعمومهــا فليســت اهلدايــة مقتــرصة عــى أمــر معــن، بــل هــي هدايــات 

متنوعــة يف مجيــع شــتى األمــور، وغايتهــا اهلدايــة إىل اجلنــة كــا قــال تعــاىل:ٱژ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

ۓ   ژ  ]يونــس: 9[، وقولــه:  ژ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   

ــراف: 42 - 43 [. ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ژ  ]األع

قــال البيضــاوي )ت: 685هـــ(: "واهلدايــة داللــة بلطــف ولذلــك تســتعمل يف اخلــري،...

وهدايــة اهلل تعــاىل تتنــوع أنواًعــا ال يصيهــا عــد، كــا قــال تعــاىل: ژ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ژ                                                                                                         

]إبراهيــم: 34[" (2(. 

ــا مــا، بــل ال بــّد مــن املداومــة  ــا أو وقًت ــا ُمعينً وليــس الغــرض يف اتبــاع اهلــدى االلتــزام بــه زمنً

ــك بــه حتــى املــوت، قــال أبــو منصــور املاتريــدي )ت: 333هـــ(: " أي: من تبــع هداي،  عليــه والتمسُّ

ودام عليــه حتــى مــات، ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژٱٱوكذلــك قولــه:ٱژ ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ژ                                                                         

ــه" (3(. ــا، ٱ ژ ۇئ  ۇئ    ژ يف اآلخــرة، إذا مــات علي ]طــه: 123[ يف الدني

ويف تقديــم عــدم اخلــوف عــى عــدم احلــزن، إشــارة إىل أن انتفــاء اخلــوف فيــا هــو آت آكــد مــن 

انتفــاء احلــزن عــى مــا فــات، ولــذا ُأبــرزت مجلتــه مصــّدرة بالنكــرة التــي هــي أوغــل يف بــاب النفــي، 

وُأبــرزت الثانيــة مصــّدرة باملعرفــة يف قولــه: ژ ٺ  ٺ  ٿ    ژٱٱ (4(.

(1(  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة، باب: حتريم الظلم، )1994/4( ح)2577(. 
(2( أنوار التنزيل وأرسار التأويل، )30/1(.

(3( تأويالت أهل السنة، )441/1(.
(4( ينظر: البحر املحيط، أليب حيان، )274/1، 275(.
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قــال ابــن عرفــة )ت: 803هـــ(: "ويف اآليــة عنــدي حــذف التقابــل(1( واملعنــى: فمــن تبــع هــداي 

ــْزَن  ــون )أي ال ُح ــم يزن ــم وال ه ــوف عليه ــدون، وال خ ــا خال ــم فيه ــة ه ــاب اجلن ــك أصح فأولئ

َعلْيِهــم ( والذيــن كفــروا وكذبــوا بآياتنــا أولئــك أصحــاب النــار هــم فيهــا خالــدون وعليهــم اخلــوف 

وهــم يزنــون"(2(. 

أبرز اهلدايات املستفادة من اآليات الكريامت:

1- أن اهلــدى مــن عنــد اهلل تعــاىل وحــده، ممــا يســتوجب عــى العبــد أن يســأل ربــه اهلدايــة إىل 

احلــق يف كل وقــت وحــن.

2- أن اهلــدى ليــس مقتــرًصا عــى أمــر معــن، بــل يشــمل مجيــع أحــوال العبــد يف شــؤون حياتــه 

كلهــا، حتــى تتحقــق الغايــة العظمــى باهلدايــة إىل دخــول اجلنــة.

3- ِعظم ثواب من اتبع هدى اهلل تعاىل، بانتفاء اخلوف واحلزن عنه ونيل السعادة األبدية.

ــٌد باخلــوف واحلــزن واخللــود  4- خطــورة اإلعــراض عــن هــدى اهلل تعــاىل، وأن صاحبــه ُمتوعَّ

يف النــار.

(1( أســلوب بالغــي ويعــرّب عنــه أيًضــا باالحتبــاك، وهــو أن يــذف مــن األول مــا أثبــت نظــريه يف الثــاين ومــن الثــاين مــا أثبــت نظــريه 
يف األول، ينظــر: الرهــان يف علــوم القــرآن، )129/3(؛ واإلتقــان يف علــوم القــرآن، )204/3(.

(2( تفسري ابن عرفة، )268/1(.
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املبحث الرابع:
املتصفون باإليامن واإلحسان، والتقوى واالستقامة

وردت عــدة آيــات يف القــرآن الكريــم تنفــي اخلــوف واحلــزن عــن أقــوام اتصفــوا بصفــات جليلة، 

كتحقيــق اإليــان والعمــل الصالــح، واإلحســان والتقــوى واالســتقامة وغــري ذلــك، ومــن مجلــة تلــك 

اآليــات قولــه تعــاىل: ژ ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  ژٱٱٱ

]البقــرة: 112[، وقولــه: ژ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻژ ]البقــرة: 277[، وقولــه: ژ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋژ ]األعــراف: 35[، 

ــس:  ــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ژ ]يون وقول

62 - 63[، وقولــه: ژ يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت     ىت  يت     ژ ]األحقــاف: 13[.

ففــي قوله تعــاىل:ٱٱٱژ ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حتژٱٱٱ

رٌد عــى اليهــود والنصــارى يف زعمهــم أن دخــول اجلنــة مقصــور عليهــم، ولذا ُصــدرت اآليــة الكريمة 

هبــذا احلــرف:      ژ ی  ژٱٱٱٱ إبطــاالً لدعواهــم  وأمانيهــم الكاذبــة، واملعنــى: أي بــى إنــه ســيدخلها مــن مل 

يكــن هيودًيــا أو نرصانًيــا، ممــن أخلــص عملــه هلل تعــاىل وكان صواًبــا موافًقــا لريعتــه ســبحانه، حمســنًا 

طاعتــه لربــه عــّز وجــل؛ ألن تفاضــل العبــاد عنــد اهلل تعــاىل إنــا هــو بالتقــوى وااللتــزام بريعتــه ال 

بالشــعوب أو القبائــل، كــا قــال ســبحانه: ژ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    

ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ ]احلجــرات: 13[ . 

ــه: ژ ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ژٱٱٱٱٱٱٱٱٱ"أي مــن  قــال ابــن كثــري )ت: 774هـــ( يف تفســري قول

أخلــص العمــل هلل وحــده ال رشيــك لــهٱٱٱٱٱٱٱٱژ حئ  مئ   ژٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱأي: متبــع فيــه الرســول ، فــإن 

ــا موافقــا  للعمــل املتقبــل رشطــن، أحدمهــا: أن يكــون خالصــا هلل وحــده واآلخــر: أن يكــون صواب

ــة"(1(.  للريع

(1( تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )385/1(.
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ــالص  ــق اإلخ ــارة إىل حتقي ــه: ژ جئژٱٱٱاإلش ــة يف قول ــم اجلالل ــى اس ــة ع ــالم الداخل ــد ال وُتفي

والعبوديــة هلل تعــاىل وحــده ال رشيــك لــه، والتعبــري عــن وصــف اإلحســان باجلملــة احلاليــة يف قولــه: 

ــالم  ــي إس ــه ال ُيغن ــوال، وأن ــع األح ــان يف مجي ــم باإلحس ــم الدائ ــارة إىل اتصافه ژ حئ  مئ  ژٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱإش

القلــب وحــده وال العمــل بــدون إخــالص، بــل ال نجــاة إال هبــا، ورمحــة اهلل فــوق ذلــك؛ إذ ال يلــو 

امــرٌؤ عــن تقصــري(1(.

ــه  ــة فإن ــاد والطاع ــلم هلل D باالنقي ــن استس ــا أن كل م ــة ومفهومه ــر اآلي ــن ظاه ــذ م فيؤخ

ــرك  ــة وال ــّب الوثني ــم ح ــت قلوهب ــن ُأرشب ــالف م ــه، بخ ــزان عن ــاوف واألح ــاء املخ ــود بانتف موع

بــاهلل تعــاىل، فــال شــّك أن املخــاوف واألحــزان تعرتهيــم مــن حــن إىل آخــر، حتــى عنــد أْتفــِه األمــور. 

وملــا كان الوجــه أكــرم أعضــاء بنــي آدم ُخــصَّ بالذكــر يف اآليــة دون بقيــة األعضــاء؛ ألنــه أعظــم 

حرمــة وحقــا، فــإذا خضــع لــشء وجهــه الــذي هــو أكــرم أجــزاء جســده عليــه فغــريه مــن أجزاء جســده 

أحــرى أن يكــون أخضــع لــه، ولذلــك تذكــر العــرب يف منطقهــا اخلــرب عــن الــشء فتضيفــه إىل وجهــه 

وهــي تعنــي بذلــك نفــس الــشء وعينــه (2(.

ــاىل: ژ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ــه تع ويف قول

ــاء،  ــدح والثن ــياق امل ــن يف س ــن املؤمن ــزن ع ــوف واحل ــاء اخل ں      ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ    ژ  ورد انتف

ــة، كاإليــان، والعمــل  ــة، مــن خــالل أوصــاف معين ممــن امتثلــوا شــعائر اإلســالم الظاهــرة والباطن

الصالــح، وإقــام الصــالة، وإيتــاء الــزكاة، فمــن حتققــت فيــه هــذه الصفــات األربــع فجــزاؤه أن أجــره 

حمفــوظ عنــد ربــه، وال خــوٌف عليــه وال حــزن يلحقــه.  

ويف عطــف عمــل الصاحلــات وإقــام الصــالة وإيتــاء الــزكاة عــى اإليــان بــاهلل تعــاىل كــا يف قولــه 

ــبحانه: ٱژ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ    س

(1( ينظر: التحرير والتنوير، البن عاشور، )675/1(.
(2( ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (432/2(.
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ــق  ــن حتقي ــاء اخلــوف واحلــزن وب ــن انتف ــق ب ــاط الوثي ــة واضحــة عــى االرتب ڻ  ڻ  ڻ    ژ دالل

العمــل الصالــح، وهــذا ممــا ُيرّســخ عقيــدة أهــل الســنة واجلاعــة لــدى املســلم، يف كــون اإليــان قــوٌل 

باللســان، واعتقــاٌد باجلنَــان، وعمــٌل باجلــوارح واألركان، يزيــد بالطاعــة وينقــص باملعصيــة.

ــاب  وأمــا وجــه ختصيــص الصــالة والــزكاة بالذكــر ومهــا مــن مجلــة األعــال الصاحلــة فمــن ب

عطــف اخلــاص عــى العــام، تريًفــا هلــا وتنبيًهــا عــى قدرمهــا؛ إذ مهــا رأس األعــال الصاحلــة بعــد 

اإليــان بــاهلل تعــاىل، وأعظــم العبــادات البدنيــة واملاليــة (1(، أو لبيــان أن أكــرب األســباب الجتنــاب مــا 

حــّرم اهلل مــن املكاســب الربويــة تكميــل اإليــان وحقوقــه، خصوًصــا إقامــة الصــالة وإيتــاء الــزكاة، 

فــإن الصــالة تنهــى عــن الفحشــاء واملنكــر، وإن الــزكاة إحســان إىل اخللــق ينــايف تعاطــي الربــا، الــذي 

هــو مــن أعظــم أنــواع الظلــم بــن العبــاد (2(.

ــن  ــزن ع ــوف واحل ــاء اخل ــاىل:ٱٱٱژ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ    ژ ورد انتف ــه تع ويف قول

املتقــن الذيــن أصلحــوا أعاهلــم الباطنــة والظاهــرة، مــن خــالل مجلــة رشطيــة وقعــت جواًبــا للرط، 

ــه وال حــزن يلحقــه،  ــا فــال خــوٌف علي أي فمــن اتقــى اهلل عــّز وجــّل وأصلــح عملــه ظاهــًرا وباطنً

وأعظــم مــا ُيتقــى اإلرشاك بــاهلل تعــاىل؛ ألنــه الذنــب الوحيــد الــذي ال يغفــره اهلل E إذا مــات 

صاحبــه عليــه مــن غــري توبــة.

وُيفيد دخول الفاء يف قوله: ژ ڭ  ۆ ۈ  ۈ  ژ املبالغة يف تأكيد الوعد منه سبحانه وعدم ختلُّفِه(3(. 

قــال ابــن ســعدي )ت: 1376هـــ(: " ژ ڭ  ۇ   ۇ    ژ مــا حــرم اهلل عــّز وجــل مــن الــرك والكبائــر 

ــه  ــد ياف ــذي ق ــّر ال ــن ال ــة ژ ڭ  ۆ ۈ  ۈ  ژ م ــرة والباطن ــه الظاه ــر، ژ ڭ  ۆ  ژ أعال والصغائ

ــن  ــل األم ــد حص ــن العب ــزن ع ــوف واحل ــى اخل ــإذا انتف ــى، ف ــا م ــى م ــم ژ ڭ    ٴۇ    ۋ  ۋ ژ ع غريه

(1( ينظر: املحرر الوجيز، البن عطية، )373/1(.
(2( ينظر: تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، )ص959(.

(3( ينظر: أنوار التنزيل وأرسار التأويل، )12/3(؛ وحاشية الشهاب عى تفسري البيضاوي، )165/4(.
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ــدي" (1(.  ــالح األب ــة، والف ــعادة األبدي ــام، والس الت

وقــال ابــن عاشــور )ت: 1393هـــ(: "فاخلــوف واحلــزن املنفيــان مهــا مــا يوجبــه العقــاب، وقــد 

ينتفــي عنهــم اخلــوف واحلــزن مطلًقــا بمقــدار قــوة التقــوى والصــالح، وهــذا مــن األرسار التــي بــن 

اهلل وعبــاده الصاحلــن"(2( .

ويؤيــد ذلك مــا ورد يف قولــه تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ژ ، حيــث فسـّــر اهلل تعــاىل معنــى أوليــاءه الذيــن نفــى عنهــم اخلــوف واحلــزن 

بقولــه:      ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ژ ، ومــا فــرّسه تعــاىل ال مزيــد عليــه، فــكل مــن حقــق اإليــان 

والتقــوى فهــو مــن أوليــاء اهلل تعــاىل الذيــن        ژ ٻ  پ  پ  ژ فيــا يســتقبلون مــن أهــوال القيامــة، 

ژ  پ  پ  ڀ   ژ عــى مــا وراءهــم يف الدنيــا" (3(.

وقــد عــدَّ أبــو منصــور الثعالبــي )ت: 429هـــ( قولــه تعــاىل:ٱژ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ژ 

مــن بعــض مــا نطــق بــه القــرآن الكريــم مــن الــكالم املوجــز املعجــز، فقــال: " فقــد أدرج فيــه ذكــر 

إقبــال كل حمبــوب عليهــم، وزوال كل مكــروه عنهــم، وال يشء أرّض باإلنســان مــن احلــزن واخلــوف؛ 

ألن احلــزن يتوّلــد مــن مكــروه مــاض أو حــارض، واخلــوف يتولــد مــن مكــروه مســتقبل، فــإذا اجتمعــا 

عــى امــرئ مل ينتفــع بعيشــه، بــل يتــرّبم بحياتــه، واحلــزن واخلــوف، أقــوى أســباب مــرض النفــس، 

كــا أن الــرسور واألمــن أقــوى أســباب صحتهــا! فاحلــزن واخلــوف موضوعــان بــإزاء كل حمنــة وبلّية!

 والرسور واألمن موضوعان بإزاء كل صحة ونعمة هنّية! "(4(.

(1( تفسري ابن سعدي، )ص288(.
(2( التحرير والتنوير، البن عاشور، )110/8(.

(3( تفسري القرآن العظيم، )278/4(.
(4( اإلعجاز واإلياز، أليب منصور الثعالبي، )ص15، 16(.
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ويف قولــه تعــاىل: ژ يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت     ىت  يت   ژ ]األحقــاف: 13[ 

ديــن املســتقيمن عــى طاعتــه ســبحانه، الذين اعرتفــوا له  بشــارة وثنــاء ومــدح مــن اهلل تعــاىل لعبــاده املوحِّ

بالربوبيــة واأللوهيــة، قــوالً باللســان، واعتقــاًدا باجلنــان، وعمــالً باجلــوارح واألركان، فــال خــوٌف عليهم 

فيــا يســتقبلون، وال هــم يزنــون عــى مــا تركــوا وراءهــم.

قــال ابــن جريــر )ت: 310هـــ(: " ژ  ىب  يب  ژ عــى تصديقهــم بذلــك فلــم يلطوه بــرك، ومل 

يالفــوا اهلل يف أمــره وهنيــه ژ جت   حت  خت  ژ مــن فــزع يــوم القيامــة وأهوالــه ژ مت     ىت  يت ژ عــى 

مــا خلفــوا وراءهــم بعــد مماتــم" (1(.

فهاتــان الكلمتــان: ژ خب   مب  ىب  يب  ژ تتضّمنــان ُلــبَّ الديــن ُكّلــه؛ فتحقيــق التوحيــد 

واالســتقامة هلل تعــاىل يشــمالن أعــال اإلســالم الظاهــرة والباطنــة، وقــد جــاء األمــر هبــا يف الكتــاب 

ــاىل:ٱٱٱٱٱٱٱژ چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ژ  ــه تع ــك قول ــن ذل ــنة، فم والس

]فصلــت: 6[، ويف حديــث ســفيان بــن عبــداهلل الثقفــي   قــال: قلــُت: يــا رســول اهلل، قــل يل يف 

ــَتِقْم «(2(. ــاهللِ، َفاْس ــُت بِ ــْل: آَمنْ ــه أحــدًا بعــدك: قــال: » ُق اإلســالم قــوالً ال أســأُل عن

ــاىل:                       ــه تع ــد قول ــت عن ــورة فصل ــرام يف س ــة الك ــن املالئك ــارة م ــة البش ــذه اآلي ــري ه ــاء نظ وج

ٿ            ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ژ 

ٿ   ژ ]فصلــت: 30[ .

قــال الفخــر الــرازي )ت: 606هـــ(: "والفــرق بــن املوضعــن أن يف ســورة الســجدة - فصلت - 

ذكــر أن املالئكــة ينزلــون ويقولــون: ٱ

ــه: ژ جت   حت  خت  مت     ىت   ــر أن ــْنِ وذك ــن الب ــطة م ــع الواس ــا رف  ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ وهاهن

يت     ژ فــإذا مجعنــا بــن اآليتــن حصــل مــن جمموعهــا أن املالئكــة يبلغــون إليهــم هــذه البشــارة، 

(1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )136/21(.
(2( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإليان، باب: جامع أوصاف اإلسالم، )65/1( ح)62(.
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وأن احلــّق ســبحانه ُيســمعهم هــذه البشــارة أيضــا مــن غــري واســطة" (1(.

أبرز اهلدايات املستفادة من اآليات الكريامت:

ــه، وباملقابــل  1- أن حتقيــق التوحيــد هلل تعــاىل مــن أســباب انتفــاء اخلــوف واحلــزن عــن صاحب

ــة للمخــاوف واألحــزان. فــإن التلبــس بالــرك مــن األســباب اجلالب

2- أمهيــة األعــال الصاحلــة يف دفــع املخــاوف واألحــزان عــن أهــل اإليــان، ومــن أعظــم ذلــك 

إقــام الصــالة وإيتــاء الــزكاة.

3- عظيــم أجــر املتقــن الصاحلــن، الذيــن قرنــوا بن امتثــال أمــر اهلل تعــاىل واجتناب هنيــه، فأصلحوا 

أعاهلــم الظاهــرة والباطنــة، فــكان جزاؤهم األمــن التام مــن املخــاوف واألحزان.

ــة  ــن، الدافع ــة لألم ــباب اجلالب ــن األس ــا م ــاىل، وأهن ــة اهلل تع ــى طاع ــتقامة ع ــل االس 4- فض

ــزن. ــوف واحل للخ

ــدة  ــخ عقي ــا يرس ــزن، مم ــوف واحل ــاء اخل ــن انتف ــح وب ــل الصال ــن العم ــق ب ــاط الوثي 5- االرتب

ــل. ــاٌد وعم ــوٌل واعتق ــان ق ــون اإلي ــن ك ــلم، م ــب املس ــة يف قل ــنة واجلاع ــل الس أه

(1( مفاتيح الغيب، للفخر الرازي، )13/28(.
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الفصل الثاين:

الذين نفى اهلل عنهم اخلوف واحلزن يف اآلخرة

وفيه ثالثة مباحث:

ء املتقون. املبحث األول: األِخالَّ

املبحث الثاين: أصحاب األعراف.

املبحث الثالث: الشهداء يف سبيل اهلل تعاىل.



املبحث األول:
ء املتقون األِخالَّ

فبعــد أن اســتثنى اهللَّ تعــاىل املتقــن مــن نفــي اخلُّلــة يف قولــه: ٱژ ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  

ڻ   ژ ٱٱ]الزخــرف: 67[؛ أعقــب ذلــك بنفــي اخلــوف واحلــزن عنهــم يف اآلخــرة يف قولــه: ژ ۀ  ۀ   

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   ژٱٱ]الزخــرف: 68[، ثــم زاد يف وصفهــم بقولــه: ژ ھ  ے  ے   ۓ  

ۓ   ژٱٱٱٱ]الزخــرف: 69[، ثــم بــن مآهلــم وأحواهلــم يف اجلنــة بقولــه:  ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى   ائ    ژ                  ٱٱ

]الزخــرف: 70 - 71 [، ثــم أشــار إىل أهــم األســباب املوجبــة لدخوهلــم اجلنــة بعــد رمحتــه ســبحانه بقولــه: 

ژ ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ               ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ژٱٱ] الزخــرف:72 - 73 [. 

ــداًء  ــم، ابت ــٌد منتظ ــه عق ــق كأن ــٍل متناس ــبوًكا يف تسلس ــات مس ــات الكري ــياق اآلي ــذا ورد س هك

ــَل بينهــم  ء يف عرصــات القيامــة، ومــا يقــع بينهــم مــن العــداوة والبغضــاء؛ ألن التخاُل بأحــوال األِخــالَّ

ــودة  ــدوم امل ــث ت ــم، حي ــن منه ــتثناء املتق ــم اس ــبحانه، ث ــه س ــى معصيت ــاىل، أو كان ع ــري اهلل تع كان لغ

واملحبــة فيــا بينهــم؛ إذ التخالــل بينهــم كان لوجــه اهلل تعــاىل وعــى طاعتــه ســبحانه، ثــم بيــان أوصافهــم 

ومآهلــم يف ذلــك اليــوم العظيــم، كلُّ هــذا مــن بــاب التشــويق والرتغيــب إىل االتصــاف بتلــك الصفــات 

التــي اســتحق أهلهــا - بعــد رمحــة اهلل تعــاىل - انتفــاء اخلــوف واحلــزن عنهــم ودخــول اجلنــة.

 وتتضمــن اآليــات أيًضــا التأكيــد عــى أن مــا كان لغــري اهلل تعــاىل فمآلــه إىل الضيــاع واخلــرسان 

ء  ء إذا مل تكــن ألجــل اهلل تعــاىل فــال فائــدة منهــا يف اآلخــرة؛ إذ األِخالَّ املبــن، حتــى املحبــة بــن األِخــالَّ

ــك(1(،  ــة بذل ــوص الصحيح ــا وردت النص ــة ك ــوم القيام ــض ي ــم لبع ــفع بعضه ــن يش ــن املؤمن م

ــة:22 - 23[،  ــاىل: ژ پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ          ژ ]القيام ــول اهلل تع ــاب: ق ــد، ب ــاب التوحي ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ (1( أخرج
ح)7439(.  ،)127/9)
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ء مــن أهــل الضــالل والفجــور، حيــث يتــرّبأ بعضهــم مــن بعــض، ويلعــُن بعضهــم  بخــالف األِخــالَّ

ــُة امْلُتَِّقــَن"(1(.  ــٍة ِهــَي َعــَداَوٌة إاِلَّ ُخلَّ بعًضــا، قــال ابــن عبــاس : "َفــُكلُّ ُخلَّ

ــاىل:ٱٱژ ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ ژٱٱ:  ــه تع ــر )ت: 310هـــ(: يف قول ــن جري ــال اب ق

"ويف هــذا الــكالم حمــذوف اســتغني بداللــة مــا ذكــر عليــه ومعنــى الــكالم: األخــالء يومئــذ بعضهــم 

لبعــض عــدو إال املتقــن، فإهنــم ُيقــال هلــم: يــا عبــادي ال خــوف عليكــم اليــوم مــن عقــايب، فــإين قــد 

نُْتكــم منــه برضــاي عنكــم، وال أنتــم حتزنــون عــى فــراق الدنيــا فــإن الــذي قدمتــم عليــه خــري لكــم  أمَّ

ممــا فارقتمــوه منهــا، وُذكــر أن النــاس ُينَــاَدون هــذا النــداء يــوم القيامــة، فيطمــع فيهــا مــن ليــس مــن 

أهلهــا حتــى يســمع قولــه: ژ ھ  ے  ے   ۓ  ۓ ژٱٱٱٱ فييــأس منهــا عنــد ذلــك"(2(. 

ــر وبعــث  وقــد تضّمنــت اآليــة الكريمــة عــدًدا مــن اللمســات البيانيــة ممــا لــه أثــر عميــق يف التدبُّ

الفــرح والــرسور يف النفــس، فمــن ذلــك مــا يــي: 

أوالً: االنتقــال أو االلتفــات مــن أســلوب الغيبة كــا يف قولــه:  ژ ھ  ے  ے   ۓ  ۓژٱٱٱٱ 

ــم  ــه تكري ــذا في ــه: ژ ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ ژٱٱ، وه ــا يف قول ــة ك ــلوب املخاطب إىل أس

ومزيــد عنايــة واهتــام بالـــُمْلتَفت إليهم.

ــا يف  ــة ك ــذات العليَّ ــه إىل ال ــه وإضافت ــع ُقرب ــد م ــداء للبعي ــرف الن ــات بح ــر االلتف ــا: تصدي ثانًي

ــى. ــا ال يف ــة م ــة واملنزل ــو املكان ــرب وعل ــف والق ــن التري ــه م ــه: ژ ۀ ژ ، في قول

ثالًثــا: أنــه تعــاىل وصفهــم بــأرشف املقامــات عنــده وهــو مقــام العبوديــة، وهــذا تريــف عظيــم، 

ولــذا وصــف نبيَّــه حممــًدا  يف غــري مــا آيــة مــن كتابــه الكريــم هبــذا املقــام العظيــم، فقــال 

ســبحانه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ]اإلرساء: 1[، ومل يــرت لــه وصًفــا غــريه، فلــم يقــل: ســبحان الــذي 

أرسى بنبّيــه أو برســوله...ونحو ذلــك. 

(1( أخرجه ابن جرير يف تفسريه، )641/20(.
(2( املصدر السابق، )640/20(.
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رابًعــا: تصديــر النــداء بنفــي اخلــوف واحلــزن عنهــم، كــا يف قولــه: ژ ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  

ھ   ھ ژ فيــه مــن األُنــس والفــرح والــرسور والطمأنينــة مــا اهلل بــه عليــم، ومــن لوازمــه تيســري 

احلســاب عــى أســهل الوجــوه وأحســنها(1(. 

وقــال ابــن كثــري )ت: 774هـــ(: " ژ ھ  ے  ے   ۓ         ۓ ژٱٱأي: آمنــت قلوهبــم 

وبواطنهــم، وانقــادت لــرع اهلل جوارحهــم وظواهرهــم"(2(. 

واإلســالم واإليــان إذا انفــردا يف الســياق شــمل كل واحــد منهــا مجيــع رشائــع اإلســالم، وأمــا 

ــة الســابقة اختــص اإلســالم باألعــال الظاهــرة، واختــص اإليــان باألعــال  إذا اجتمعــا كــا يف اآلي

الباطنــة، وهــذه مــن القواعــد التــي قّررهــا أهــل العلــم يف حــال اجتــاع اإليــان واإلســالم يف ســياق 

واحــد متصــل (3(.

ويوّضــُح ابــن عاشــور )ت: 1393هـــ( الــرّس يف اســتفتاح النــداء بنفــي اخلــوف واحلــزن فيقــول: 

"ومفاحتــة خطاهبــم بنفــي اخلــوف عنهــم تأنيــٌس هلــم ومنــٌة بإنجائهــم مــن مثلــه، وتذكــرٌي هلــم بســبب 

خمالفــة حاهلــم حلــال أهــل الضاللــة؛ فإهنــم يشــاهدون مــا يعامــل بــه أهــل الضاللــة والفســاد"(4(.

وقــال املكــي النــارصي )ت: 1414هـ(: "وبــّر كتــاب اهلل املتآخــن يف اهلل، الذين قامــت ُأخوتم 

عــى تقــوى مــن اهلل ورضــوان، بأهنــم ســُيدعون يــوم القيامــة بأفضــل نــداء ُيدعــى بــه املقربــون عنــد 

اهلل، فقــال تعــاىل: ژ ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ ژٱٱ، ثــم بــن الــرّس فيــا أعــد اهلل هلــم مــن 

نعيــم مقيــم، إذ قــال تعــاىل يف وصفهــم: ژ ھ  ے  ے   ۓ         ۓ ژٱٱٱٱ، فقــد آمنــوا بآيــات اهلل 

حقــا وصدقــا، وقــد أســلموا وجوههــم هلل رقــا وعتقــا"(5(.

ــاين،  ــري روح املع ــان،  )257/8(؛ وتفس ــل، أليب حي ــل والتكمي ــرازي، )642/27(؛ والتذيي ــر ال ــب، للفخ ــح الغي ــر: مفاتي (1( ينظ
لأللــويس، )97/13(.

(2( تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )238/7(.
(3( ينظر: أحكام القرآن، البن الفرس، )502/3(؛ وجمموع الفتاوى، البن تيمية، )259/7(.

(4( التحرير والتنوير، )253/25(.
(5( التيسري يف أحاديث التفسري، )486/5(.
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ــد يف  ــن العب ــزن ع ــوف واحل ــاء اخل ــباب انتف ــم أس ــن أعظ ــاىل م ــة يف اهلل تع ــإن املحب ــة ف وباجلمل

اآلخــرة؛ نظــًرا ملــا ورد يف النصــوص النبويــة التــي تؤكــد هــذا املعنــى، كقولــه  يف احلديــث 

ــْوَم الَ  ــيلِّ َي ُهــم يِف ظِ ــوَن بَِجــاَليِل؟ الَيــوم ُأظِلُّ ــَن امُلَتَحابُّ ــْوَم الِقَياَمــة: َأْي القــديس: » إِنَّ اهلل َتَعــال َيُقــول َي

ــْم َمنَابـِـُر ِمــْن ُنــوٍر  ــوَن يِف َجــاَليِل هَلُ : امْلَُتَحابُّ «(1(، وقولــه : » َقــاَل اهللَُّ َعــزَّ َوَجــلَّ ظـِـلَّ إاِلَّ ظـِـيلِّ

ــْن َأَحــبَّ «(3(، وغــري ذلــك مــن  ــَع َم ــْرُء َم ــَهَداُء «(2(، وقــال : » امَل ــوَن َوالشُّ ــُم النَّبِيُّ َيْغبُِطُه

النصــوص الــواردة يف هــذا املعنــى.

أبرز اهلدايات املستفادة من اآليات الكريامت:

1- أن كلَّ ُخّلــة وصداقــة يف الدنيــا تنقطــع وتنقلــب عــداوة يف يــوم القيامــة، مــا عــدا اخلّلــة بــن 

عبــاداهلل املتقــن، فإهنــا متصلــة وباقيــة إىل يــوم الديــن.

2- فضل املحبة يف اهلل تعاىل، وما يرتتب عليها من اآلثار العظيمة يف الدنيا واآلخرة. 

3- خطــورة مصاحبــة رفقــاء الســوء وأهــل الضــالل، ومــا يرتتــب عليهــا مــن اآلثــار الســيئة يف 

الدنيــا واآلخــرة.

4- أمهية االلتزام برائع اإلسالم الظاهرة والباطنة.

ء املتقن، وما أعدَّ اهلل هلم يف اآلخرة من ألوان امللّذات والنعيم املقيم. 5- عظيم أجر األِخالَّ

6- تّلطــف اهلل تعــاىل يف اخلطــاب مــع أوليائــه املتقــن، حيــث أضافهــم لنفســه العليَّــة وخاطبهــم 

ــادي أحــّب األســاء  ــار املن بأحســن األســاء وأرشفهــا ژۀژٱٱٱ؛ ألن مــن مقتــى اخلطــاب أن يت

للســامع فيناديــه هبــا.

(1( أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب: الرب والصلة واألدب، باب: يف فضل احلب يف اهلل، )1988/4(، ح)2566(.
ــب يف اهلل،  ــاء يف احل ــا ج ــاب: م ــد، ب ــواب الزه ــننه، أب ــذي يف س ــنده، (399/36(، ح)22080(؛ والرتم ــد يف مس ــه أمح (2( أخرج
(175/4(، ح)2390(، وقــال عنــه: "حديــث حســن صحيــح"؛  واحلاكــم يف مســتدركه، )466/4(، ح)8296(، وقــال: "هــذا 

ــه، )795/2(، ح)4312(. ــري وزيادت ــع الصغ ــح اجلام ــاين يف صحي ــه األلب ــاه"؛ وصحح ــناد ومل يرج ــح اإلس ــث صحي حدي
(3( أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب األدب، باب: عالمة حب اهلل D، )39/8(، ح)61689(.
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املبحث الثاين:
أصحاب األعراف

نفــى اهلل E اخلــوف واحلــزن عــن أصحــاب األعــراف كــا يف أواخــر اآليــات الكريمــة: 

گ   ک     ک   ک   ڑ   ڑ    ژژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ         ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چچ   چ   ژ 

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں   ڱ      ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ        ڳ    گ    گ   گ  

ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ    ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ         ھ   ھ    ہ  

ۋ    ژ ]األعــراف: 46 - 49[.

واآليــة األخــرية ممــا ســبق هــي حمــل الشــاهد، فقــد أخــرج ابــن جريــر )ت:310هـــ ( وابــن حاتم 

ــه: ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭۇ   ــاس  يف قول ــن عب ــن اب ــندهيا ع )ت:327هـــ(  بس

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ يعنــي أصحــاب األعــراف أدخلهــم اهلل اجلنــة (1(. 

وجــاء عــن حذيفــة بــن اليــان   أنــه قــال بينــا أصحــاب األعــراف هنالــك اطلــع عليهــم 

نَّــَة َفــإيِنِّ َقــْد َغَفــْرُت َلُكــْم «(2(.  رهبــم فقــال هلــم: » ُقوُمــوا اْدُخُلــوا اجْلَ

وكلمــة )األعــراف( قــد وردت يف القــرآن الكريــم مّرتــن، مــرة بلفــظ يــدل عــى املــكان، كقولــه 

تعــاىل: ژ ڇ  ڇ   ژ ] األعــراف: 46 [، ومــرة بلفــظ يــدل عــى األشــخاص واألعيــان، كقولــه تعــاىل: 

ژ    ڻ    ڻژٱٱٱٱ]األعــراف: 48 [، وكلتــا اآليتــن هلــا ارتبــاط بيــوم القيامــة. 

ــك  ــرف الدي ــمي ُع ــه ُس ــع، ومن ــاٍل ُمرتف ــو كل ع ــْرف، وه ــع ُع ــي مج ــة: ه ــراف يف اللغ واألع

بذلــك؛ ألنــه أعــى مــا يف جســده(3(، و املــراد باألعــراف يف هــذه اآليــة هــو ُســوٌر بــن اجلنــة والنــار، 

(1( ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )231/10(؛ وتفسري القرآن العظيم، البن أيب حاتم، )1489/5(.
ــث  ــذا حدي ــه: "ه ــال عن ــراف، )350/2( ح)3247( وق ــورة األع ــري س ــري، تفس ــاب التفس ــتدركه، كت ــم يف مس ــه احلاك (2( أخرج

ــي. ــه الذهب ــاه" ، ووافق ــيخن ومل يرج ــى رشط الش ــح ع صحي
(3( ينظر: هتذيب اللغة، لألزهري، )208/2(؛ وشمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، لنشوان احلمريي، )4463/7(.
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وعــى هــذا القــول عامــة الســلف(1(.

ــن  ــر م ــت أكث ــدة، بلغ ــوال عدي ــى أق ــراف ع ــاب األع ــراد بأصح ــاء يف امل ــف العل ــد اختل وق

عريــن قــوالً، أشــهرها أهنــم قــوٌم اســتوت حســناتم وســيئاتم، فقــرّصت هبــم ســيئاتم عــن اجلنــة، 

وخّلفــت هبــم حســناتم عــن النــار، وعــى هــذا القــول مجهــور املفرسيــن(2(.

ــة  ــوا بره ــد أن ُحبس ــن إال بع ــه مل يك ــراف فإن ــاب األع ــن أصح ــزن ع ــوف واحل ــي اخل ــا نف وأم

ــار، وهــذا  ــا أصــاب أصحــاب الن ــع أن يصيبهــم م ــا ناهلــم مــن اخلــوف واهلل مــن الزمــن وناهلــم م

ظاهــٌر يف قولــه تعــاىل إخبــاًرا عــن حاهلــم:ٱٱٱژ  گ  گ  گ  گ   ڳ   ڳ       ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں  ژ                               ٱ

ــراف: 47[. ]األع

ــد أن رصف  ــبحانه، لُيفي ــه س ــم ب ــه للعل ــذف فاعل ــول، وُح ــي للمفع ــه: ژ    گژ مبن  وقول

ــن  ــه م ــا يرون ــول م ــناعة وه ــم؛ لش ــري إرادت ــا كان بغ ــهم، وإن ــاء أنفس ــن تلق ــن م ــم مل يك أبصاره

ــن:ٱٱٱژ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں  ژ ٱ. ــم قائل ــتجاروا برهب ــك اس ــار، ولذل ــل الن ــذاب أه ع

ــا الســـّر يف حبــس  أصحــاب األعــراف يف ذلــك املــكان  ويذكــر الزخمــري )ت:538هـــ( مبينً

بقولــه: "وفائــدة ذلــك بيــان أن اجلــزاء عــى قــدر األعــال، وأن التقــّدم والتأخــر عــى حســنها، وأن 

أحــدًا ال يســبق عنــد اهلل إال بســبقه يف العمــل، وال يتخلــف عنــده إال بتخلفــه فيــه، ولريغب الســامعون 

ــوم  ــك الي ــرف ذل ــد ُيع ــوروا أن كل أح ــم، وليتص ــراز قصبته ــى إح ــوا ع ــابقن ويرص ــال الس يف ح

بســياه التــي اســتوجب أن ُيوســم هبــا مــن أهــل اخلــري والــر، فريتــدع املــيء عــن إســاءته، ويزيــد 

املحســن يف إحســانه، ولُيعلــم أّن العصــاة يوبخهــم كل أحــد حتــى أقــرص النــاس عمــاًل "(3(.

(1( ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )451/12(.
(2( ينظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، )452/12(؛ واملحــرر الوجيــز، البــن عطيــة، )404/2(؛ وتفســري القــرآن العظيــم، 

البــن كثــري، )418/3(؛ والعــذب النمــري مــن جمالــس الشــنقيطي يف التفســري، (1177/3(.
(3( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )107/2(.
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وقــد تعقّبــه أبــو حيــان )ت:745 هـــ( يف تفســريه فقــال: "وهــو تكثــري مــن بــاب اخلطابــة ال طائل 

حتتــه، وفيه دسيســة االعتــزال"(1(.

ودسيســة االعتــزال التــي أشــار إليهــا أبــو حيــان ظاهــرة يف آخــر كالم الزخمــري، حيــث جعــل 

الُعصــاة مــن مجلــة أهــل النــار الذيــن ناهلــم التوبيــخ، كــا يف قولــه تعــاىل: ٱژ ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ        

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭۇ  ژٱٱ]األعــراف: 48- 49 [، ومنهــج أهــل الســنة واجلاعــة أن 

الُعصــاة يف يــوم القيامــة حتــت مشــيئة اهلل تعــاىل، إن شــاء عّذهبــم بقــدر ذنوهبــم، وإن شــاء غفــر هلــم، 

مصــداق ذلــك يف قولــه ســبحانه: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ژٱٱ ]النســاء: 48[.

ــاىل: ٱژے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ   ــه تع ــؤال يف قول ــدر الس ــرسون يف مص ــف املف ــد اختل وق

ڭژٱ فقيــل: هــو خطــاب اهلل ألهــل النــار توبيخــا هلــم عــى مــا كان مــن قيلهــم يف الدنيــا ألهــل 

األعــراف عنــد إدخالــه أصحــاب األعــراف اجلنــة، وقيــل: بــل هــو مــن تتمــة كالم أهــل األعــراف 

ــراء  ــا الفق ــريون فيه ــة ف ــرون إىل اجلن ــراف ينظ ــاب األع ــى: أن أصح ــون املعن ــار، فيك ــل الن أله

والضعفــاء ممــن كانــوا يســتهزءون هبــم، مثــل ســلان وصهيــب وخّبــاب وبــالل وأشــباههم، فيقــول 

ــم ال  ــم أهن ــار: ژے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭژ أي حلفت ــك الكف ــراف ألولئ ــاب األع أصح

ــل: إن  ــراف: ژ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ژ، وقي ــل األع ــال أله ــم ُيق ــة، ث ــون اجلن يدخل

قولــه: ژے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭژ مــن تتمــة كالم املالئكــة يف الــرّد عــى أهــل النــار بعــد أن 

أقســموا أن أصحــاب األعــراف داخلــون النــار معهــم، فيكــون املعنــى: أن املالئكــة خُتاطــب أهــل النــار 

فتقــول: أهــؤالء يعنــي: أصحــاب األعــراف، الذيــن أقســمتم يــا أهــل النــار أهنــم ال يناهلــم اهلل برمحــة، 

ثــم تقــول املالئكــة ألصحــاب األعــراف:ٱٱٱژ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ژ فيدخلــون اجلنــة (2(. 

ــه: ژ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ــر يف قول ــي باألم ــم - أن املعن ــري - واهلل أعل ــرب يف نظ واألق

ۋ  ۋ ژ هــم أصحــاب األعــراف، وال يضــري كــون ذلــك األمــر صــادًرا عــن اهلل تعــاىل أو عــن 

(1( البحر املحيط، أليب حيان، )60/5(.
(2( ينظر: جامع البيان، البن جرير الطربي، )234/10(؛ ومعامل التنزيل، للبغوي، )233/3 – 234(.
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املالئكــة الكــرام، وأمــا مــن قــال إن ذلــك األمــر مــن كالم أهــل األعــراف ألهــل اجلنــة(1(، فبعيــد؛ 

نظــًرا لكــون احلــال والواقــع ال ُيســاعد، فهــم يف كــرٍب وغــٍم وهــٍم، يرجــون رمحــة رهبــم ســبحانه 

أال يكونــوا مــن أهــل النــار، كــا هــو ظاهــر يف دعائهــم:ٱٱژ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں  ژ ٱ، فكيــف يصــدر 

منهــم أمــٌر عظيــم كهــذا !  

ويؤخــذ مــن اآليــة الســابقة خطــورة التــأيّل عــى اهلل عــّز وجــل بــأن فالنــا ال ينالــه مغفــرة أو رمحة 

مــن اهلل تعــاىل، ولــذا وّبــخ اهلل جــّل وعــال هــؤالء املتأّلــن عليــه وكّذهبــم يف تأّليهــم فــكان جزاؤهــم 

ــة  ــه، نكاي ــة برمحت ــم اجلن ــراف وأدخله ــاب األع ــن أصح ــبحانه ع ــاوز اهلل س ــل جت ــار، ويف املقاب الن

بأولئــك املتأّلــن عليــه، وقــد جــاء يف احلديــث الصحيــح أن رســول اهلل  قــال: » َأنَّ َرُجــاًل 

ــِذي َيَتــَألَّ َعــيَلَّ َأْن اَل َأْغِفــَر لُِفــاَلٍن، َفــإيِنِّ  َقــاَل: َواهللِ اَل َيْغِفــُر اهللُ لُِفــاَلٍن، َوإِنَّ اهللَ َتَعــاَل َقــاَل: َمــْن َذا الَّ

َقــْد َغَفــْرُت لُِفــاَلٍن، َوَأْحَبْطــُت َعَمَلــَك «(2(.

أبرز اهلدايات املستفادة من اآليات الكريامت:

1- أن الكّفــار يف يــوم القيامــة ال ُيغنــي عنهــم مــن عــذاب اهلل يشء، ال مــاٌل وال بنــون، وال جــاٌه 

وال أعــوان.

2- كــال عــدل اهلل تعــاىل وقضائــه بــن خلقــه؛ حيــث مل ُيســاوهيم بمــن رجحــت حســناتم عــى 

ســيئاتم فيدخلــون اجلنــة معهــم، وال بمــن رجحــت ســيئاتم عــى حســناتم فيدخلــون النــار معهــم، 

وإنــا حبســهم يف مــكان معــن برهــة مــن الزمــن، ثــم أدخلهــم اجلنــة برمحتــه ســبحانه.

ديــن مــن أهــل األعــراف؛ حيــث إن رمحتــه ســبحانه تغلب  3- ســعة رمحــة اهلل تعــاىل بعبــاده املوحِّ

غضبــه، ولــذا أذن هلــم برمحتــه بعــد ذلــك يف دخــول اجلنــة.

(1( ينظر: معاين القرآن، للزجاج، )344/2(.
(2( أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب الــرب والصلــة واألدب، بــاب: النهــي عــن تقنيــط اإلنســان مــن رمحــة اهلل تعــاىل، )2023/4( 

ح)2621(.
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ــذا  ــة وفريــق يف الســعري، ول 4- أن النــاس يف يــوم القيامــة ينقســمون إىل قســمن: فريــق يف اجلن

كان ُمكــث أهــل األعــراف يف ذلــك املــكان ُمؤّقتــا ليــس عــى الــدوام.

5- أن انتفــاء اخلــوف واحلــزن عــن املؤمنــن يف يــوم القيامــة قــد يتأخــر بســبب األعــال الســيئة، 

كــا جــرى ألصحــاب األعــراف.

6- خطورة التأيل عى اهلل تعاىل، وأنه من أسباب حبوط األعال ودخول النار.
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املبحث الثالث: 
الشهداء الذين ُقتلوا يف سبيل اهلل تعاىل

 :D ــه ــن ُقتلــوا يف ســبيل اهلل تعــاىل كــا يف قول ورد نفــي اخلــوف واحلــزن عــن الشــهداء الذي

ژ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ ژٱٱٱ] آل عمــران: 169 - 170 [. 

وممــا جــاء يف ســبب نــزول هــذه اآليــة مــا أخرجــه اإلمــام أمحــد )ت:241هـــ(  يف مســنده وغــريه 

عــن ابــن عبــاس  قــال: قــال رســول اهلل : » مَلَّــا ُأِصيــَب إِْخَواُنُكــْم بُِأُحــٍد، َجَعــَل 

ــْأِوي إَِل  ــا، َوَت ــْن ثاَِمِرَه ــْأُكُل ِم ــِة، َت نَّ ــاَر اجْلَ ــِرُد َأهْنَ ــرْضٍ َت ــرْيٍ ُخ ــَواِف َط ــْم يِف َأْج ــلَّ َأْرَواَحُه ــزَّ َوَج اهللُ َع

هِبـِـْم َوَمْأَكلِِهــْم، َوُحْســَن َمِقيلِِهــْم  َقاُلــوا:  َقنَاِديــَل ِمــْن َذَهــٍب يِف ظـِـلِّ اْلَعــْرِش، َفَلــامَّ َوَجــُدوا طِيــَب َمرْشَ

ــْرِب، َفَقــاَل  َهــاِد، َوال َينُْكُلــوا َعــِن احْلَ َيــا َلْيــَت إِْخَواَننَــا َيْعَلُمــوَن بـِـاَم َصنَــَع اهللُ َلنَــا، لَِئــال َيْزَهــُدوا يِف اجْلِ

ُغُهــْم َعنُْكــْم » َفَأْنــَزَل اهللُ َعــزَّ َوَجــلَّ َهــُؤالِء اآْلَيــاِت َعــَى َرُســولِِه: ژ گ  گ   : َأَنــا ُأَبلِّ اهللُ َعــزَّ َوَجــلَّ

ڳ  ڳژٱٱٱ« (1(.

ظاهــر اآليــة ُيفيــد أن استبشــار هــؤالء الشــهداء بأهنــم ژ ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭژ ، إنــا 

هــو ألنفســهم أوالً ملــا عاينــوا احلقيقــة؛ إذ ليــس املخــرب كاملعايــن، ولغريهــم ثانًيــا ممــن جيــيء بعدهــم 

ويســلك ســبيلهم إىل يــوم الديــن، وال شــك أن يف ذلــك ترغيبــًا وحثــاًّ عــى اجلهــاد يف ســبيل اهلل تعــاىل، 

وتنوهيــًا بفضــل الُشــهداء وثواهبــم عنــد اهلل D، واألحاديــث النبويــة يف فضــل اجلهــاد واالستشــهاد 

يف ســبيل اهلل تعــاىل كثــرية جــًدا، ليــس هــذا حمــل بســطها.

(1( أخرجــه اإلمــام أمحــد يف مســنده، )218/4( ح)2388(؛ وابــن أيب شــيبة يف مصنفــه، )204/4( ح)19332(؛ وقــد حّســنه الشــيخ 
ــاين يف صحيــح اجلامــع الصغــري  ــاؤوط يف تقيــق املســند وابــن أيب شــيبة يف مصنفــه )204/4( ح)19332(؛ واأللب ُشــعيب األرن

وزيادتــه، )924/2( ح)5204(؛ والشــيخ مقبــل الوادعــي يف الصحيــح املســند مــن أســباب النــزول، )ص54(.
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ــن  ــة، م ــود الكريم ــق الوع ــالص رشٌط يف حتق ــه: ژ ڳ    ڳ  ڱ  ژ أن اإلخ ــن قول ــد م ــاد القي وأف

ــرح  ــول الف ــزن وحص ــوف واحل ــاء اخل ــل، وانتف ــّز وج ــد اهلل ع ــن عن ــرزق احلس ــة وال ــاة الطيب احلي

والــرسور، وقــد جــاء تفســري هــذا القيــد يف الســنّة مــن قولــه  عندمــا ســأله رجــٌل فقــال: 

ى مكانــه، فمــْن يف ســبيل اهلل؟  كــر، والرجــل يقاتــل لــرَيَ الرجــُل: يقاتــل للمغنــم، والرجــل يقاتــل للذِّ

ــبِيِل اهللَِّ «(1(.  ــَو يِف َس ــا َفُه ــَي الُعْلَي ــُة اهللَِّ ِه ــَل لَِتُكــوَن َكلَِم ــْن َقاَت فقــال O: » َم

وبــا أن اآليــة نزلــت يف غــزوة أحــد فقــد اســتنبط غــري واحــد مــن أهــل العلــم أن فيهــا بشــارة 

ألصحــاب ُأحــد بأهنــم ال تلحقهــم نكبــة بعــد ذلــك اليــوم؛ فنفــي اخلــوف واحلــزن إنــا كان بشــارة 

هلــم (2(، وفيهــا أيًضــا إثبــات احليــاة الربزخيــة - حيــاة متوســطة بــني املــوت ويــوم القيامــة، ُينّعــم فيــه 

امليــت أو ُيعــّذب، حتــى تقــوم الســاعة فُيذهــب بــه إل اجلنــة أو النــار - كــا تضمنــت اآليــة الطمأنــة 

ــاىل،  ــبيل اهلل تع ــهدوا يف س ــن اسُتش ــم الذي ــن قتاله ــاء ع ــن األحي ــدة املؤمن ــة ألفئ ــت والتعزي والتثبي

فقــد ثبــت أنــه O لقــي جابــر بــن عبــداهلل  بعــد غــزوة ُأحــد فقــال لــه: » َيــا َجابـِـُر 

َك بِــاَم  ُ ا؟ ُقْلــُت: َيــا َرُســوَل اهللِ اْسُتْشــِهَد َأيِب، َوَتــَرَك ِعَيــاالً َوَدْينًــا، َقــاَل: َأَفــاَل ُأَبــرشِّ َمــا يِل َأَراَك ُمنَْكــِرً

ــاٍب،  ــْن َوَراِء ِحَج ــطُّ إاِلَّ ِم ــًدا َق ــَم اهللَُّ َأَح ــا َكلَّ ــاَل: َم ــوَل اهللَِّ. َق ــا َرُس ــَى َي ــاَل: َب ــاَك؟ َق ــِه َأَب ــَي اهللَُّ بِ َلِق

يِينـِـي َفُأْقَتــَل فِيــَك  َمــُه كَِفاًحــا)3(. َفَقــاَل: َيــا َعْبــِدي مَتـَـنَّ َعــيَلَّ ُأْعطـِـَك. َقــاَل: َيــا َربِّ ُتْ َوَأْحَيــا َأَبــاَك َفَكلَّ

ـُـْم إَِلْيَهــا الَ ُيْرَجُعــوَن َقــاَل: َوُأْنِزَلــْت َهــِذِه اآلَيــُة:  ــُه َقــْد َســَبَق ِمنِّــي َأهنَّ : إِنَّ بُّ َعــزَّ َوَجــلَّ َثانَِيــًة. َقــاَل الــرَّ

ژ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ژ «(4(.

ــلم يف  ــا، )36/1( ح)123(؛ ومس ــا جالس ــم عامل ــو قائ ــأل وه ــن س ــاب: م ــم، ب ــاب العل ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ (1( أخرج
ــبيل اهلل، )1512/3( ح)1904(. ــو يف س ــا فه ــي العلي ــة اهلل ه ــون كلم ــل لتك ــن قات ــاب: م ــارة، ب ــاب اإلم ــه، كت صحيح

(2( ينظر: التحرير والتنوير، )167/4(.
(3( أي: مواجهــة ليــس بينهــا حجــاب، ينظــر: غريــب احلديــث، للقاســم بــن ســالم، )186/4(، وغريــب احلديــث، البــن اجلــوزي، 

.)295/2)
(4( أخرجــه الرتمــذي يف ســننه يف أبــواب التفســري، بــاب: ومــن ســورة آل عمــران، )80/5( ح)3010(  وقــال عنــه: "هــذا حديــث 
ــة، )131/1(  ــرت اجلهمي ــا أنك ــاب: في ــنة، ب ــواب الس ــننه، أب ــة يف س ــن ماج ــه اب ــه"؛ وأخرج ــذا الوج ــن ه ــب م ــن غري حس

ــه، )1309/2( ح)7902(.  ــري وزيادت ــع الصغ ــح اجلام ــاين يف صحي ــه األلب ح)190(؛ وصحح
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قــال ابــن إســحاق )ت:151هـــ( يف قولــه تعــاىل:ٱژ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  

ون بلحــوق مــن حلــق هبــم مــن إخواهنــم عــى مــا مضــوا عليــه  ُ ڭ  ڭ    ڭ  ڭ     ژ: " أي وُيــرسَّ

مــن جهادهــم، ليركوهــم فيــا هــم فيــه مــن ثــواب اهلل الــذي أعطاهــم، وأذهــب اهلل عنهــم اخلــوف 

واحلــزن"(1(.

وقــال ابــن جريــر )ت:310هـــ (: " ويفرحــون بمــن مل يلحــق هبــم مــن إخواهنــم الذيــن فارقوهم 

وهــم أحيــاء يف الدنيــا عــى مناهجهــم، مــن جهاد أعــداء اهلل مــع رســوله، لعلمهــم بأهنم إن استشــهدوا 

فلحقــوا هبــم، صــاروا مــن كرامــة اهلل إىل مثــل الــذي صــاروا هــم إليــه، فهــم لذلــك مســتبرون هبــم، 

فرحــون أهنــم إذا صــاروا كذلــك، ال خــوف عليهــم؛ ألهنــم قــد أِمنــوا عقــاب اهلل، وأيقنــوا برضــاه 

عنهــم، فقــد آمنــوا اخلــوف الــذي كانــوا يافونــه مــن ذلــك يف الدنيــا، وال هــم يزنــون عــى مــا خلفوا 

وراءهــم مــن أســباب الدنيــا، ونكــد عيشــها، للخفــض الــذي صــاروا إليــه والدعــة والزلفــة" (2(.

ــا تبــن هلــم مــن أمــر  وقــال اخلطيــب الربينــي )ت:977هـــ(: "واملعنــى: إهنــم يســتبرون ب

اآلخــرة وحــال مــن تركــوا خلفهــم مــن املؤمنــن وهــو أهنــم يبعثــون آمنــن يــوم القيامــة ال يكــّدرون 

بخــوف وقــوع حمــذور وال بحــزن فــوات حمبــوب، ويف ذكر حــال الشــهداء واستبشــارهم بمــن خلفهم 

بعــٌث للباقــن بعدهــم عــى ازديــاد الطاعــة واجلــّد يف اجلهــاد والرغبــة يف نيــل منــازل الشــهداء وإصابة 

فضلهــم، وإمحــاٌد حلــال مــن يــرى نفســه يف خــري فيتمنــى مثلــه إلخوانــه؛ ألّن اهلل تعــاىل مدحهــم عــى 

ذلك"(3(.

وقــال أبــو الســعود )ت:982هـــ(: "ويســتبرون بــا تبــن هلــم مــن حســن حــال إخواهنــم الذين 

تركوهــم وهــو أهنــم عنــد قتلهــم يفــوزون بحيــاة أبديــة ال يكدرهــا خــوف وقــوع حمــذور وال حــزن 

ــاة التــي جيــب أن يرغــب  ــه عــن احلي ــل فإن ــا مــن القت فــوات مطلــوب أو ال خــوف عليهــم يف الدني

(1( تفسري ابن جرير الطربي )832/6(، وتفسري ابن أيب حاتم )418/3( )ح7944( 
(2( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )236/6(. 

(3( الراج املنري يف اإلعانة عى معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري، )265/1(.
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فيهــا فضــال عــن أن ختــاف وحتــذر أي ال يعرتهيــم مــا يوجــب ذلــك ال أنــه يعرتهيــم ذلــك لكنهــم ال 

يافــون وال يزنــون، واملــراد بيــان دوام انتفــاء اخلــوف واحلــزن"(1(.

وملــا كان القتــال عــى وجــه العمــوم مظنــة للمــوت، وجملبــة للخــوف، ومدعــاة للحــزن، ناســب 

جمــيء البشــارة ممــن أدرك األمــر وعايــن احلقيقــة، - وليــس املخــرِب كاملعاِيــن، بنفــي اخلــوف واحلــزن 

ملــن كان قتالــه يف ســبيل اهلل تعــاىل. 

وممــا يلفــت االنتبــاه يف هــذه اآليــات استبشــار هــؤالء الشــهداء الذيــن ُقتلــوا يف ســبيل اهلل تعــاىل 

وهــم يف تلــك الــدار، ويف تلــك احلــال الكريمــة مــن النعيــم املقيــم! حيــُث مل ينســوا إخواهنــم املؤمنــن 

ــم أن  ــا كان مهه ــه، وإن ــن فضل ــم اهلل م ــا آتاه ــم ب ــغلوا عنه ــل مل ينش ــُد، ب ــهدوا بع ــن مل ُيستش الذي

يعلــم إخواهنــم بحاهلــم حتــى جيتهــدوا يف طلــب الشــهادة يف ســبيل اهلل تعــاىل، فيناهلــم مــا ناهلــم مــن 

الدرجــات العــى والنعيــم املقيــم، وزوال اخلــوف واحلــزن، وحصــول الفــرح والــرسور، ولعــّل هــذا 

االستبشــار ُيذّكــر بموقــف أعظــم منــه، إنــه موقــف الرجــل املؤمــن الــذي ُذكــرت قصتــه يف ســورة 

يــس، فبعــد أن قتلــه قومــه جــّراء نصحــه هلــم ونــال الشــهادة يف ســبيل اهلل تعــاىل عــى أيدهيــم، قيــل 

ــة: ژ ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ــدار الربزخي ــل إىل ال ــد أن انتق ــه بع ل

ىئ  يئ    ژ  ]يــس: 26 - 27[، فلــم ينشــغل بالنعيــم املقيــم عــن حرصــه عــى هدايــة قومــه بــل قــال:       

ــي  ــذا ه ــا، هك ــا ومّيًت ــه حيًّ ــَح لقوم ژ ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ژ  فنص

نفــوس املؤمنــن الصاحلــن يف الداريــن، تتمنــى اخلــري واهلدايــة والنصــح للنــاس أمجعــن. 

(1( إرشاد العقل السليم إل مزايا الكتاب الكريم، (113/2(.
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أبرز اهلدايات املستفادة من اآليات الكريامت:

1- إثبات احلياة الربزخية، وأن املؤمن يتنعم فيها كا أن الكافر ُيعذب فيها.

2- عظيــم فضــل اجلهــاد والشــهادة يف ســبيل اهلل تعــاىل، وأن أرواح الشــهداء واملؤمنــن جتتمــع يف 

اجلنــة، بْيــَد أن حيــاة الشــهداء أكمــل وأفضــل؛ لعظــم درجاتــم عنــد اهلل تعــاىل.

3- املكانــة العظيمــة واملنزلــة الرفيعــة للشــهداء عموًمــا، وللصحابــة يف غــزوة ُأحــد خصوًصــا؛ 

حيــث نالتهــم البشــارة الكريمــة بانتفــاء اخلــوف واحلــزن عنهــم.

4- تثبيــت قلــوب املؤمنــن األحيــاء وجــرب خواطرهــم ممــن فقــدوا أهليهــم وأقارهبــم يف اجلهــاد 

ــم  ــرح دائ ــم يف ف ــون، فه ــم يزن ــم وال ه ــوٌف عليه ــهداء ال خ ــك الش ــأن أولئ ــبيل اهلل D، ب يف س

ــدي. ورسور رسم

5- رمحــة املؤمنــن بعضهــم ببعــض حتــى بعــد موتــم وانتقاهلــم إىل احليــاة الربزخيــة، وهــذا ممــا 

يدعــو إىل مصاحبــة الصاحلــن األخيــار. 
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A

احلمــدهلل رب العاملــن، والصــالة والســالم عــى املبعــوث رمحــة للعلمــن، نبينــا حممــد وعــى آلــه 

وصحبــه أمجعــن، ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن، أمــا بعــد: 

فكان من أهم النتائج التي توّصلُت إليها من خالل هذا البحث ما يي:

ــا:  ــان، فمنه ــك األعي ــن أولئ ــزن ع ــوف واحل ــي اخل ــم يف نف ــرآن الكري ــاليب الق ــوع أس 1- تن

أســلوب املــدح والثنــاء، وأســلوب الرتغيــب والرتهيــب، وأســلوب والــرط، وأســلوب التوكيــد...

ــري ذلك. وغ

ــر مــن غريهــا، حيــث ورد يف ســتة  2- تكــّرر ورود نفــي اخلــوف واحلــزن يف ســورة البقــرة أكث

مواضــع كلهــا مــن فواصــل اآليــات، وهــذا ممــا يلفــت االنتبــاه، ويــث عــى العنايــة واالهتــام بتدبــر 

فواصــل تلــك اآليــات. 

3- أن انتفــاء اخلــوف واحلــزن عــن العبــد يعــود إىل أســباب عديــدة، منهــا حتقيــق اإليــان بــاهلل 

ــوى  ــان والتق ــان واإلحس ــاف باإلي ــة، واالتص ــق اهلداي ــزام طري ــبيله، والت ــاق يف س ــاىل، واإلنف تع

ــل  ــاء الصاحلــن وحمبتهــم ومصاحبتهــم، وني ــأيس باألتقي ــاًدا، والت واالســتقامة، قــوالً وعمــاًل واعتق

ــاىل.  ــبيل اهلل تع ــهادة يف س الش

ــخ  ــا ُيرّس ــذا مم ــح، وه ــل الصال ــن العم ــزن وب ــوف واحل ــاء اخل ــن انتف ــق ب ــاط الوثي 4- االرتب

عقيــدة أهــل الســنة واجلاعــة لــدى املســلم، يف كــون اإليــان قــوٌل باللســان، واعتقــاٌد باجلنـَـان، وعمٌل 

باجلــوارح واألركان، يزيــد بالطاعــة وينقــص باملعصيــة.
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ــد يكــون نســبيًّا يف  ــا هــو يف اآلخــرة، وق ــن إن ــاء اخلــوف واحلــزن عــن املؤمن 5- أن كــال انتف

ــر. ــة للب ــور الطبيعي ــن األم ــا م ــان يف الدني ــل اإلي ــاوف أله ــزان واملخ ــوع األح ــا؛ ألن وق الدني

ــدر  ــى ق ــزان، فع ــاوف واألح ــة للمخ ــباب اجلالب ــم األس ــن أعظ ــاىل م ــاهلل تع ــرك ب 6- أن ال

ــزان. ــاوف واألح ــزول املخ ــان، وت ــن واألم ــق األم ــرك يتحق ــن ال ــد ع ــد والبع ــق التوحي حتقي

7- أن غالب متعلق اخلوف باألمور املستقبلية، وغالب متعلق احلُزن باألمور املاضية أو الفائتة.

. 8- أن مدار قبول األعال الصاحلة عى حتقيق اإلخالص هلل تعاىل، ومتابعة رسوله

9- أن انتفــاء اخلــوف واحلــزن عــن املؤمنــن يف يــوم القيامــة قــد يتأخــر بســبب األعــال الســيئة، 

كــا جــرى ألصحــاب األعــراف.

وآخر دعوانا أن احلمدهلل رب العاملن، وصى اهلل عى نبينا حممد وعى آله وصحبه وسلم.
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إرشاد َذوي األلَباب إىل َمن َنفى اهلل َعنُهم اخلَوف واحلُزن يف آي الِكتاب

1. اإلتقــان يف علــوم القــرآن، للحافــظ جــالل الديــن أبــو الفضــل عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي  

)ت: 911هـــ(، املحقــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، اهليئة املصـــرية العامــة للكتــاب، 1394هـ 

- 1974 م.

2. أحــكام القــرآن،أليب حممــد عبــد املنعــم بــن عبــد الرحيــم املعــروف »بابــن الفــرس األندلســـي« 

ــاين:   د.  ــزء الث ــق اجل ــح، حتقي ــو رسي ــي ب ــن ع ــه ب ــزء األول: د. ط ــق اجل )ت: 597 هـــ(، حتقي

منجيــة بنــت اهلــادي النفــري الســوايي، حتقيــق اجلــزء الثالــث: صــالح الديــن بــو عفيــف، دار 

ــان، ط1، 1427 هـــ - 2006 م. ــريوت، لبن ــع - ب ــر والتوزي ــة والن ــزم للطباع ــن ح اب

ــادي  ــعود الع ــعود(: أليب الس ــري أيب الس ــم ) تفس ــاب الكري ــا الكت ــليم إل مزاي ــل الس ــاد العق 3. إرش

حممــد بــن حممــد بــن مصطفــى )ت: 982هـــ(، دار إحيــاء الــرتاث العــريب – بــريوت.

4. اإلعجــاز واإليــاز، لعبــد امللــك بــن حممــد بــن إســاعيل أبــو منصــور الثعالبــي )ت: 429هـــ(، 

ــة القــرآن - القاهــرة. مكتب

5. أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل )تفســري البيضــاوي(: لنــارص الديــن أبــو ســعيد عبــد اهلل بــن عمــر 

بــن حممــد الشــريازي البيضــاوي )ت: 685هـــ(، الــرتاث العــريب - بــريوت،  ط1،  1418 هـــ.

6. البحــر املحيــط يف التفســري، أليب حيــان حممــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــري 

الديــن األندلــي )ت: 745هـــ(، املحقــق: صدقــي حممــد مجيــل، دار الفكــر - بــريوت، 1420 هـــ.

ــي               ــادر الزركشـ ــن هب ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــن حمم ــدر الدي ــد اهلل ب ــرآن، أليب عب ــوم الق ــان يف عل 7. الره

ــاء  ــم، ط1، 1376 هـــ - 1957م، دار إحي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: حمم )ت: 794هـــ(، املحق

ــه. ــي ورشكائ ــى احللب ــى الباب ــة عيس ــب العربي الكت
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8. تأويــالت أهــل الســنة )تفســري املاتريــدي(، ملحمــد بــن حممــد بــن حممــود، أبــو منصــور املاتريــدي 

)ت: 333هـــ(، املحقــق: د. جمــدي باســلوم، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، لبنــان، ط1، 1426 

هـ - 2005 م.

9. التحريــر والتنويــر )تريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد من تفســري الكتــاب املجيــد( ، ملحمد 

الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت : 1393هـــ(، الــدار التونســية للنــر 

- تونــس، 1984هـ.

10. تصيــل نظائــر القــرآن، حممــد بــن عــي بــن احلســن بن بــر أبــو عبــد اهلل احلكيــم الرتمــذي، املحقق: 

حســن نرص زيــدان، ط1، 1389هـــ، دار اجليــل – بريوت.

11. التذييــل والتكميــل يف رشح كتــاب التســهيل، املؤلــف: أليب حيــان حممــد بــن يوســف بــن عــي 

بــن يوســف بــن حيــان أثــري الديــن األندلــي )ت 745 هـــ( ، املحقــق: د. حســن هنــداوي، دار 

القلــم - دمشــق )مــن 1 إىل 5(، وباقــي األجــزاء: دار كنــوز إشــبيليا، ط1.

12. التعريفــات، لعــي بــن حممــد بــن عي الزيــن الشـــريف اجلرجــاين )ت 816هـــ( ، املحقــق: ضبطه 

وصححــه مجاعــة مــن العلــاء، دار الكتــب العلمية بــريوت - لبنــان، ط1، 1403هـــ - 1983م.

13. تفســري اإلمــام ابــن عرفــة، ،حممــد بــن حممــد ابــن عرفــة الورغمــي التونــي املالكــي  أبــو عبــد 

اهلل )ت: 803هـــ(، املحقــق: د. حســن املناعــي، مركــز البحــوث بالكليــة الزيتونيــة - تونس، ط1، 

1986 م.

ــن  ــس ب ــن إدري ــد ب ــن حمم ــن ب ــد الرمح ــد عب ــم، أليب حمم ــن أيب حات ــم الب ــرآن العظي ــري الق 14. تفس

املنــذر التميمــي احلنظــي ابــن أيب حاتــم الــرازي )ت: 327هـــ(، املحقــق: أســعد حممــد الطيــب، 

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - اململكــة العربيــة الســعودية، ط3، 1419 هـــ.

15. تفســري القــرآن العظيــم )تفســري ابــن كثــري(، أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــري القــريش 

ــر  ــة للن ــالمة، دار طيب ــد س ــن حمم ــامي ب ــق: س ــقي )ت: 774هـــ(، املحق ــم الدمش ــرصي ث الب
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إرشاد َذوي األلَباب إىل َمن َنفى اهلل َعنُهم اخلَوف واحلُزن يف آي الِكتاب

والتوزيــع، ط2، 1420هـــ - 1999 م.

16. التفســـري الكبــري أو مفاتيــح الغيــب )تفســري الــرازي(، أليب عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن 

بــن احلســن التيمــي الــرازي امللقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، دار 

الكتــب العلميــة - بــريوت، لبنان،1421هـــ - 2000م،  ط 1.

17. هتذيــب اللغــة، ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي أبــو منصــور )ت: 370هـــ(، املحقــق: 

ــاء الــرتاث العــريب – بــريوت، ط1، 2001م. حممــد عــوض مرعــب - دار إحي

18. التوقيــف عــى مهــامت التعاريــف، زيــن الديــن حممــد املدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن 

بــن عــي بــن زيــن العابديــن احلــدادي ثــم املنــاوي القاهــري )ت: 1031هـــ(، عــامل الكتــب 38 

عبــد اخلالــق ثــروت - القاهــرة، ط1، 1410هـــ - 1990م.

19. تيســري الكريــم الرمحــن يف تفســري كالم املنــان )تفســري الســعدي(، لعبــد الرمحــن بــن نــارص بــن 

عبــد اهلل الســعدي )ت: 1376هـــ( ، املحقــق: عبــد الرمحــن بــن معــال اللويق، مؤسســة الرســالة، 

ط1، 1420هـ  - 2000 م.

20.  التيســري يف أحاديــث التفســري، حممــد املكــي النــارصي )ت: 1414هـــ(، دار الغــرب اإلســالمي 

- بــريوت، لبنــان، ط1، 1405 هـــ - 1985 م.

21. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن )تفســري الطــري(، ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري 

ــد  ــن عب ــد اهلل ب ــور عب ــق: الدكت ــربي )ت: 310هـــ( - حتقي ــر الط ــو جعف ــي أب ــب اآلم ــن غال ب

ـ - 2001م. املحســن الرتكــي، دار هجــر للطباعــة والنشـــر والتوزيــع واإلعــالن، ط1، 1422هــ

ــاك،  ــن الضح ــى ب ــن موس ــورة ب ــن س ــى ب ــن عيس ــد ب ــذي(، ملحم ــنن الرتم ــري )س ــع الكب 22. اجلام

الرتمــذي أبــو عيســى )ت: 279هـــ(، املحقــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب اإلســالمي - 

ــريوت، 1998 م. ب
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23. جهــرة اللغــة، أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي )ت: 321هـــ(، املحقــق: رمــزي 

ــريوت ، ط1، 1987م. ــن -  ب ــم للمالي ــي، دار العل ــري بعلبك من

اِض َعــَى تْفســرِي  ة: ِعنَايــُة الَقــاِض وكَِفايــُة الــرَّ ــَهاِب َعــَى تْفســرِي الَبيَضــاِوي امْلَُســامَّ 24. َحاِشــيُة الشِّ

الَبيَضــاوي، لشــهاب الديــن أمحــد بن حممــد بن عمــر اخلفاجــي املصـــري احلنفــي )ت: 1069هـ( 

، دار صــادر - بــريوت.

25. روح املعــاين يف تفســري القــرآن العظيــم والســبع املثــاين )تفســري األلــويس(، لشــهاب الديــن حممــود 

بــن عبــد اهلل احلســيني األلــويس )ت: 1270هـــ( ، املحقــق: عــي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب 

العلميــة - بــريوت، ط1،  1415 هـ.

26. الــراج املنــري يف اإلعانــة عــى معرفــة بعــض معــاين كالم ربنــا احلكيــم اخلبــري، : لشــمس الديــن 

ــة( -  ــوالق )األمريي ــة ب ــافعي )ت: 977هـــ(، مطبع ــربيني الش ــب الشـ ــد اخلطي ــن أمح ــد ب حمم

القاهــرة، 1285 هـــ.

27. ســنن ابــن ماجــه، البــن ماجــة أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي  وماجــة اســم أبيــه يزيــد 

ــد كامــل قــره بلــي - َعبــد  )ت: 273هـــ( ، املحقــق: شــعيب األرنــؤوط - عــادل مرشــد - حممَّ

الّلطيــف حــرز اهلل، دار الرســالة العامليــة، ط1، 1430 هـــ - 2009 م.

28. رشح طيبــة النــرش يف القــراءات، أليب بكــر أمحــد بــن شــمس الديــن أبــو اخلــري ابــن اجلــزري حممــد 

بــن حممــد بــن يوســف )ت: 835هـــ(، ضبطــه وعلــق عليــه: الشــيخ أنــس مهــرة، دار الكتــب 

العلميــة  - بــريوت، ط2، 1420 هـــ .

29. شــمس العلــوم ودواء كالم العــرب مــن الكلــوم، لنشــوان بــن ســعيد احلمــريي اليمنــي                             

)ت: 573هـــ(، املحقــق: د حســن بــن عبــد اهلل العمــري - مطهــر بــن عــي اإلريــاين - د يوســف 

ــورية، ط1،  ــق،  س ــر  - دمش ــان، دار الفك ــريوت، لبن ــارص - ب ــر املع ــد اهلل، دار الفك ــد عب حمم

1420 هـــ - 1999 م.
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  ــول اهلل ــور رس ــن أم ــرص م ــح املخت ــند الصحي ــع املس ــاري )اجلام ــح البخ 30. صحي

وســننه وأيامــه(، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرية البخــاري اجلعفــي أبــو عبــد اهلل                         

ـ . )ت: 256هـــ(، املحقــق: حممــد زهــري بــن نــارص النــارص ، دار طــوق النجــاة، ط1، 1422هــ

31. صحيــح اجلامــع الصغــري وزيادتــه، أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن  بــن احلــاج نــوح بــن 

نجــايت بــن آدم األشــقودري األلبــاين )ت: 1420هـــ( ، املكتــب اإلســالمي.

 ،) 32. صحيــح مســلم) املســند الصحيــح املختــرص بنقــل العدل عن العــدل إل رســول اهلل

ملســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــريي النيســابوري )ت: 261هـــ(، املحقــق: حممــد فــؤاد عبد 

الباقــي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بريوت.

33. الصواعــق املرســلة يف الــرد عــى اجلهميــة واملعطلــة، ملحمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد 

ــل اهلل، دار  ــد الدخي ــن حمم ــي ب ــق: ع ــة )ت: 751هـــ( ، املحق ــم اجلوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ش

ــعودية، ط1، 1408هـــ. ــة الس ــة العربي ــاض، اململك ــة - الري العاصم

34. طريــق اهلجرتــني وبــاب الســعادتني، ملحمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن 

ابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(، دار الســلفية - القاهــرة، مصـــر، ط2، 1394هـــ.

ــنِْقيطِيِّ يِف التَّْفِســرِي، حممــد األمــن بــن حممــد املختــار بــن عبــد  ــِس الشَّ ــْن جَمَالِ 35. الَعــْذُب النَِّمــرُي ِم

القــادر اجلكنــي الشــنقيطي )ت: 1393هـــ( املحقــق: خالــد بــن عثــان الســبت، إرشاف: بكــر بن 

عبــد اهلل أبــو زيــد، دار عــامل الفوائــد للنــر والتوزيــع - مكــة املكرمــة، ط2،    1426 هـــ .

ــن  ــد ب ــن، أمح ــهاب الدي ــاس ش ــف: أليب العب ــاظ، املؤل ــري أرشف األلف ــاظ يف تفس ــدة احلف 36. عم

ــل  ــد باس ــق: حمم ــي )ت: 756 هـــ(، املحق ــمن احللب ــروف بالس ــم املع ــد الدائ ــن عب ــف ب يوس

ــة، ط1، 1417 هـــ - 1996 م. ــب العلمي ــود، دار الكت ــون الس عي
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37. غريــب احلديــث، أليب ُعبيــد القاســم بــن ســاّلم بــن عبــد اهلل اهلــروي البغــدادي )ت: 224هـــ(، 
ــاد، الدكــن،  ــدر آب ــة - حي ــرة املعــارف العثاني ــة دائ ــد خــان، مطبع ــد املعي املحقــق: د. حممــد عب

ط1، 1384 هـــ - 1964 م.

ــوزي                                  ــد اجل ــن حمم ــي ب ــن ع ــن ب ــد الرمح ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــث، جل ــب احلدي 38. غري
)ت: 597هـــ(، املحقــق: الدكتــور عبــد املعطــي أمــن القلعجــي، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، 

ــان، ط1، 1405هـــ - 1985م. لبن

39. الفــروق اللغويــة، أليب هــالل احلســن بــن عبــد اهلل بــن ســهل بــن ســعيد بــن ييــى بــن مهــران 
العســكري )ت: نحــو 395هـــ(، حققــه وعلــق عليــه: حممــد إبراهيــم ســليم، دار العلــم والثقافــة 

للنــر والتوزيــع – القاهــرة، مــرص.

40. قطــف األزهــار يف كشــف األرسار، لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر  جــالل الديــن الســيوطي                             
)ت: 911هـــ(، حتقيــق: د. أمحــد احلــادي، إصــدار وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية بدولــة 

ــر. قط

41. قالئــد الفكــر يف توجيــه القــراءات العشـــر، لقاســم أمحــد الدجــوي، وحممــد الصــادق قمحــاوي، 
األزهــر الريف، 1437هـــ  - 2016م.

42. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل )تفســري الزخمــرشي( )مــع الكتــاب حاشــية )االنتصــاف 
ــاف  ــث الكش ــج أحادي ــكندري )ت:683هـــ(، وختري ــري اإلس ــن املن ــاف( الب ــه الكش ــام تضمن في
لإلمــام الزيلعــى( ، أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد الزخمــري جــار اهلل )ت: 538هـــ(، 

دار الكتــاب العــريب - بــريوت، ط3 - 1407 هـــ.

ــي  ــيني القريم ــى احلس ــن موس ــوب ب ــة، ألي ــروق اللغوي ــات والف ــم يف املصطلح ــات معج 43. الكلي
الكفــوي أبــو البقــاء احلنفــي )ت: 1094هـــ(، املحقــق: عدنــان درويــش - حممــد املــرصي.

44. لســان العــرب، ملحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري 
الرويفعــى اإلفريقــى )ت: 711هـــ(، دار صــادر - بــريوت، ط3،  1414 هـــ.

162



إرشاد َذوي األلَباب إىل َمن َنفى اهلل َعنُهم اخلَوف واحلُزن يف آي الِكتاب

45. جممــوع الفتــاوى، لتقــي الديــن أبــو الَعبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم بــن عبــد 
اهلل بــن أيب القاســم بــن حممــد ابــن تيميــة احلــراين احلنبــي الدمشــقي )ت: 728هـــ(، املحقــق: عبد 
الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم : جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الريــف، املدينــة النبويــة، 

اململكــة العربيــة الســعودية - عــام النــر: 1416هـــ.

46. املحــرر الوجيــز يف تفســـري الكتــاب العزيــز )تفســـري ابــن عطيــة(، أليب حممــد عبد احلق بــن غالب 
بــن عبــد الرمحــن بــن متــام بــن عطيــة األندلســـي املحــاريب )ت: 542هـــ(، دار الفكــر العــريب،                 

ط 2، حتقيــق: عبــداهلل بــن إبراهيــم األنصــاري - الســيد عبــد العــال الســيد إبراهيــم.

47. املحكــم واملحيــط األعظــم، أبــو احلســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده املــريس )ت: 458هـــ( 
ــريوت، ط1، 1421 هـــ - 2000 م. ــة - ب ــب العلمي ــداوي، دار الكت ــد هن ــد احلمي ــق: عب املحق

ــه  ــن محدوي ــن حممــد ب ــد اهلل ب ــن عب ــد اهلل احلاكــم حممــد ب 48. املســتدرك عــى الصحيحــني: أليب عب
بــن ُنعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــاين النيســابوري املعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، حتقيق: 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1411هـــ.

49. مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد 
ــرون، إرشاف:                         ــد، وآخ ــادل مرش ــؤوط - ع ــعيب األرن ــق: ش ــيباين )ت: 241هـــ(، املحق الش

ــالة، ط1، 1421 هـــ - 2001 م. ــة الرس ــي، مؤسس ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد اهلل ب د. عب

50. معــامل التنزيــل يف تفســري القــرآن )تفســري البغــوي(، ملحيــي الســنة أبــو حممــد احلســن بــن مســعود 
البغــوي )ت: 510هـــ(، املحقــق: حققــه وخــرج أحاديثــه: حممــد عبــد اهلل النمــر - عثــان مجعــة 

ضمرييــة - ســليان مســلم احلــرش، دار طيبــة للنشـــر والتوزيــع، ط4،    1417 هـــ - 1997 م.

51. معــاين القــرآن وإعرابــه، إلبراهيــم بــن الســـري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـ(، 
املحقــق: عبــد اجلليــل عبــده شــلبي، عــامل الكتــب - بــريوت، ط1،     1408هـــ - 1988م.
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ــل ببيــان العالقات بــني ألفــاظ القرآن  52. املعجــم االشــتقاقي املؤصــل أللفــاظ القــرآن الكريــم )مؤصَّ
الكريــم بأصواهتــا وبــني معانيهــا(، د. حممــد حســن حســن جبــل، مكتبــة اآلداب -القاهــرة، ط1، 

2010 م.

53. املغنــي يف توجيــه القــراءات العــرش املتواترة، ملحمد ســامل حميســن )ت: 1422هـــ (،  دار اجليــل، 1988م 
- 1408هـ.

ــن ســعد  ــن أيــوب ب ــن أيب بكــر ب ــة العلــم واإلرادة، حممــد ب ــاح دار الســعادة ومنشــور والي 54. مفت
شــمس الديــن ابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(، دار الكتــب الــع مليــة - بــريوت.

55. مفــردات ألفــاظ القــرآن، أليب القاســم احلســن بــن حممــد املعــروف بالراغــب األصفهانــى                                       
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

 موضوع البحث: 
ناب، بعد أن عمت  يدرس هذا البحث املسائل الفقهية املرتتبة عى استخدام القرآن الكريم يف برنامج السِّ

البلوى باستعال هذا الربنامج، فمست احلاجة إىل معرفة تلك املسائل، وربطها باألصول الرعية.

 هدف البحث: 
ــة،  ــد الريع ــق قواع ــتها وف ــت دراس ــي مت ــور الت ــن الص ــورة م ــكل ص ــي ل ــم الفقه ــان احلك بي

ــم يف: ــرآن الكري ــع الق ــث وض ــمل البح وش

1- قصص املستخدمن حثًا عى عمل خريي أو يف الفواصل بينها، أو للتسويق واإلعالن.

2- التسمية بمعرفات مقتبسة من آياته. 

 مشكلة البحث: 
مااحلكم الفقهي الستعال القرآن الكريم يف برنامج السناب يف الصور املذكورة. 

 نتائج البحث: 
ــتعاله،  ــة اس ــالف طريق ــناب باخت ــج الس ــم يف برنام ــرآن الكري ــتعال الق ــم اس ــف حك يتل

ــص  ــه يف قص ــدا وضع ــا ع ــه، في ــم، وابتذال ــرآن الكري ــم الق ــا تعظي ــع؛ ملنافات ــا املن ــرب فيه واألق

املســتخدمن للربنامــج، فاألقــرب فيــه اجلــواز بــروط، هــي: وضــع تنبيــه قبــل القصــة وبعدهــا بــا 

ــة.  ــاع ال الزين ــع واالنتف ــد النف ــون القص ــم، وأن يك ــرآن الكري ــود الق ــى وج ــدل ع ي

الة )املفتاحية(:  الكلامت الدَّ
القرآن الكريم - السناب - الفقه
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F

احلمــد هلل رب العاملــن، والصــالة والســالم عــى أرشف األنبيــاء واملرســلن نبينــا حممــد - صــى 

اهلل عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم تســليًا كثــريًا ـ ، أمــا بعــد: 

فمــن ســات احليــاة املعــارصة جتــدد وســائلها وتعــدد وقائعهــا، حتــى أصبــح التجــدد ســمة هــذا 

العــرص، وال غرابــة أن نجــد يف كل يــوم نازلــة جديــدة؛ ومــن مســتجدات عرصنــا: برنامــج )الســناب 

شــات SnapChat( والــذي شــاع اســتخدامه بــن كافــة أفــراد املجتمــع.

ومــن أوجــه اســتعاالت النــاس لــه: عــرض القــرآن الكريــم فيــه، متلــوًا أو مكتوبــًا مــن بــاب 

ــه  ــة« (1(، وقول ــو آي ــي ول ــوا عن ــال: »بلغ ــث ق ــي  حي ــر النب ــتجابة ألم ــه اس ــغ ب التبلي

ــه« (2(. ــفيعًا ألصحاب ــة ش ــوم القيام ــأيت ي ــه ي ــرآن فإن ــرؤوا الق O: »اق

ورجــاء الفضــل املرتتــب عــى ذلــك يف قولــه - O -: »َمــْن قــرأ حرفــًا مــن كتــاب 

اهلل فلــه بــه حســنة، واحلســنة بعــرش أمثاهلــا، ال أقــول )أمل( حــرف، ولكــن ألــف حــرف، والم حــرف، 

وميــم حــرف« (3(.

وقولــه O  : »مثــل املؤمــن الــذي يقــرأ القــرآن مثــل األترجــة، رحيهــا طيــب، وطعمهــا 

طيــب« (4(.

(1( أخرجه: البخاري يف صحيحه، يف كتاب: أحاديث األنبياء، باب: ما ذكر عن بني إرسائيل، )1275/3( ح)3274(. 
ــرة، )553/1(       ــورة البق ــرآن وس ــراءة الق ــل ق ــاب: فض ــا، ب ــافرين وقرصه ــالة املس ــاب: ص ــه، يف كت ــلم يف صحيح ــه: مس (2( أخرج

ح)804(. 
(3( أخرجــه: الرتمــذي ـ واللفــظ لــه ـ ، وأبــو نعيــم، والبيهقــي. فأخرجــه الرتمــذي يف ســننه، يف: أبــواب فضائــل القــرآن، بــاب: مــا 
جــاء فيمــن قــرأ حرفــًا مــن القــرآن مالــه مــن األجــر، )25/5(  ح )2190(؛ وأبــو نعيــم يف حليــة األوليــاء، )263/6(؛ والبيهقــي 

يف شــعب اإليــامن، يف تعظيــم القــرآن، فصــل يف إدمــان تــالوة القــرآن، )371/3(. 
واحلديــث قــال عنــه الرتمــذي: "حســن صحيــح غريــب مــن هــذا الوجــه"؛ وصححــه: الســيوطي، واأللبــاين، وابــن بــاز. ينظــر: 

مطلــع البدريــن، )ص54(؛ والسلســلة الصحيحــة، (263/2(؛ وجممــوع فتــاوى ابــن بــاز، (356/24(.
(4( أخرجه: مسلم يف صحيحه، يف كتاب: صالة املسافرين وقرصها، باب: فضيلة حافظ القرآن، )549/1( ح)797(.

169



ــة  ــلن، وحلاج ــري املرس ــى خ ــزل ع ــن املن ــو كالم رب العامل ــذي ه ــم ال ــرآن الكري ــة الق وملكان

النــاس إىل بيــان احلكــم الرعــي هلــذا االســتعال وعــرض القــرآن الكريــم يف برنامــج الســناب فقــد 

ــم يف برنامــج الســناب(، بدراســة أهــم  ــة املتعلقــة بالقــرآن الكري رأيــت أن أبحــث )األحــكام الفقهي

ــا.  ــألة(1(، وأحكامه ــذه املس ــوال ه أح

 الدراسات السابقة:

مل أقــف عــى دراســة ســابقة تتعلــق بموضــوع البحــث عــى وجــه التحديــد، وإن وجــدت بعــض 

الدراســات العامــة بياهنــا فيــا يــأيت: 

الدراسة األول: األحكام الفقهية لرنامج التواصل االجتامعي )سناب شات(.

ــة يف  ــة العراقي ــة اجلامع ــور يف جمل ــاص، منش ــواح الرق ــن ل ــد ب ــداد: د. حمم ــن إع ــث م ــو بح وه

ــزء )3(.  ــم )45( اجل ــدد رق الع

وتضمن املسائل اآلتية: 

1- التعريف بربنامج )سناب شات( . 

2- حكم اخرتاق حساب)سناب شات(. 

3- حكم الفلرت يف برنامج)سناب شات(. 

4-  حكم رشاء املتابعن يف برنامج )سناب شات(. 

(1( وقد راعيت يف اختيار مسائل البحث أمرين ـ طلبًا لالختصار ـ : 
األمــر األول: مــا كانــت عالقــة الرنامــج فيــه مبــارشة ومؤثــرة يف احلكــم، ومــن أمثلــة املســائل التــي اختــل فيهــا هــذا الضابــط: 
ــي ال ختتلــف وقعــت يف الســناب أو يف وعــاء  ــم، فهــي مــن املســائل الت ــات القــرآن الكري ــد ســاع آي مســألة ســجود التــالوة عن

إلكــرتوين آخــر. 
األمــر الثــاين: مــا مل يبحــث يف الدراســات الســابقة املتعلقــة برنامــج )الســناب(، ومــن أمثلــة ذلــك: تــالوة املــرأة للقــرآن الكريــم يف 

الســناب، فهــي داخلــة يف مســائل حمادثــة املــرأة للرجــل والعكــس يف بحــث فضيلــة الدكتــور: حممــد الرقــاص.
170
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5- حكم النكاح من خالل برنامج )سناب شات(. 

6-حكم الطالق من خالل برنامج )سناب شات(. 

7- حكم متابعة الرجال للنساء يف برنامج )سناب شات( والعكس. 

8- حكم التشهري يف برنامج )سناب شات(. 

واملالحظ أنه مل يتضمن أيًا من املسائل املقصود دراستها يف هذا البحث. 

الدراسة الثانية: األحكام الفقهية املتعلقة بمواقع التواصل االجتامعي. 

وهــي رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن قســم الفقــه يف كليــة الريعــة بجامعــة اإلمــام 

حممــد بــن ســعود اإلســالمية، مــن إعــداد الباحثــة: منــرية بنــت عبــداهلل الغديــان.

خصصت فيه الباحثة مبحثًا لـ: )أحكام القرآن يف مواقع التواصل االجتامعي(، تناولت فيه: 

1- وضع جمموعات حلفظ القرآن الكريم يف مواقع التواصل االجتاعي. 

2- استخدام اآليات القرآنية يف بيان حالة املستخدم.

ومل تتطرق إىل يشء من املسائل التي ستدرس يف هذا البحث. 

الدراسة الثالثة: النوازل الفقهية املتعلقة بالقرآن الكريم 

وهــي رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن قســم الفقــه يف كليــة الريعــة بجامعــة اإلمــام 

حممــد بــن ســعود اإلســالمية، مــن إعــداد الباحثــة: حصــة بنــت عبدالرمحــن الرفيــق.

وهذه الرسالة مل تتضمن أيا من مسائل البحث أيضا، وأقرب ما جاء فيها: 

1- استخدام القرآن يف الوسائل التعليمية والرتفيهية واإلعالمية.
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2- إنشاء معرفات بالقرآن يف املواقع اإللكرتونية. 

الدراسة الرابعة: النوازل الفقهية املتعلقة بالقرآن الكريم 

وهــي رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن قســم الدراســات اإلســالمية يف جامعــة امللــك 

ســعود، مــن إعــداد الباحــث: خليفــة بــن عبدالرمحــن املبــارك. 

ــم يف  ــرآن الكري ــتال الق ــا: اش ــا ورد فيه ــرب م ــث، وأق ــائل البح ــن مس ــدة ع ــالة بعي ــي رس وه

ــات.  ــات والدعاي اإلعالن

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

تظهر أمهية املوضوع وأسباب اختياره فيا يأيت:

ــناب،  ــج الس ــرآن يف برنام ــتعال الق ــة باس ــائل املتعلق ــكام املس ــة أح ــاس إىل معرف ــة الن 1- حاج

ــرة عــدد مســتخدمي برنامــج )الســناب(.  الســيا مــع كث

2- قصــور الدراســات الســابقة املتعلقــة باملوضــوع، وعــدم وجــود دراســة علميــة متخصصــة يف 

املســائل التــي اشــتمل عليهــا هــذا البحــث.

 أهداف املوضوع: 

1- بيان األحكام الرشعية املتعلقة باستخدام القرآن الكريم يف برنامج )السناب(. 

ــوازل  ــة والن ــورات التقني ــط بالتط ــي ترتب ــة الت ــوث املتخصص ــة بالبح ــة الفقهي ــة املكتب 2- خدم

ــة.  الفقهي
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

 منهج البحث: 

ــع اإلجــراءات وفــق النقــاط  ــي، وأتب سأســر - إن شــاء اهلل - وفــق املنهــج االســتقرائي التحلي

اآلتيــة: 

1- أقترص عىل املذاهب الفقهية األربعة.

2- أنقل األقوال من كتب أهل املذهب نفسه. 

3- أذكر أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما جياب عليها. 

4- أذكر القول الراجح، مع بيان سبب الرتجيح. 

5- أذكر سبب اخلالف - إن وجد - . 

6- أعتمد عىل املصادر واملراجع األصيلة يف التحرير والتوثيق واجلمع. 

7- أرقم اآليات؛ بذكر اسم السورة ورقم اآلية. 

8- أخرج األحاديث النبوية واآلثار من مصادرها، وأبّي ما ذكره أهل االختصاص يف درجتها 

واحلكم عليها إن مل تكن يف الصحيحي، فإن كانت يف الصحيحي أو يف أحدمها اكتفيت بتخرجيه منه. 

9- أضع خامتة للبحث تعطي فكرة عام تضمنه البحث من نتائج. 

10- أتبع البحث بالفهارس الفنية املتعارف عليها.

 تقسيامت البحث: 

سأتناول موضوع الدراسة يف: متهيد، وأربعة مباحث، وخامتة: 

ناب " وطريقته  . 1 متهيد يف مفهوم برنامج " السِّ
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ويتضمن املطالب اآلتية: 

ناب - املطلب األول: تعريف السِّ

ناب  - املطلب الثاين: مفهوم برنامج السِّ

ناب  - املطلب الثالث: كيفية استعامل برنامج السِّ

املبحث األول: وضع القرآن الكريم يف فواصل قصص املستخدمني حثًا عى عمل خريي.. 2

املبحث الثاين: وضع القرآن الكريم بني قصص املستخدمني للدعاية التجارية.. 3

وفيها ثالثة مطالب: 

املطلب األول: صورة املسألة.  -

املطلب الثاين: حكم املسألة.  -

املطلب الثالث: أدلة املسألة.  -

املبحث الثالث: وضع القرآن الكريم يف قصص املستخدمني.. 4

وفيه أربعة مطالب:  

املطلب األول: صورة املسألة.  -

املطلب الثاين: حكم املسألة.  -

املطلب الثالث: أدلة املسألة.  -

املطلب الرابع: الرتجيح -

ناب بآيات قرآنية.. 5 املبحث الرابع: تسمية معرفات برنامج السِّ

وفيه ثالثة مطالب:  
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

املطلب األول: صورة املسألة.  -

املطلب الثاين: حكم املسألة.  -

املطلب الثالث: أدلة املسألة.  -

اخلامتة، وفيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج. . 6

املصادر واملراجع. 7

واهلل تعــاىل أســأل أن ينفــع هبــذا البحــث كاتبــه وقارئــه، وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا حممــد وعــى 

ــه أمجعن. ــه وصحب آل
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ناب ( وطريقته متهيد يف مفهوم برنامج ) السِّ

وفيه مطالب:

ناب   املطلب األول: تعريف السِّ

 .)Chat( و )Snap( :مركب من كلمتن، مها )chat Snap( لفظ أجنبي )السناب شات(

فكلمة )Snap( تدل عى: الفجاءة، والقرص، والسهولة، والسخرية، واالقتطاع(1(.  

بينا كلمة )Chat( تدل عى: املحادثة، واحلديث العفوي الذي ال تكلف فيه(2(. 

وقــد جــاء قــرار جممــع اللغــة العربيــة االفــرتايض يف مكــة املكرمــة بتعريــب هــذا املصطلــح بـــ: 

ــناب((3()4(.  )السِّ

ناب   املطلب الثاين: مفهوم برنامج السِّ

هــو أحــد برامــج التواصــل االجتاعــي احلديثــة، بــدأ اســتعاله عــام )2013م( ثــم توســع هــذا 

االســتعال يف خمتلــف أنحــاء العــامل حتــى بلــغ عــدد مســتخدمي الربنامــج يف عــام )2019م( أكثــر من 

ــًا،  ــه مــا يقــارب )9( مليــون حســاب نشــط يومي (200( مليــون مســتخدم، واحلســابات النشــطة في

(1( ينظر: موقع معجم أكسفورد 

https://2u.pw/CyKz9
(2( ينظر: املوقع السابق

https://2u.pw/9CbU7
ناب( فقط. (3( وبناء عى هذا التعريب؛ فقد ارتأيت أن يكون عنوان هذا البحث ومباحثه مقترصًا عى )السِّ

(4( ينظر: موقع جممع اللغة العربية عى الشبكة العاملية 

https://2u.pw/N0KIl
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

وصاحــب هــذا االرتفــاع أن أصبــح التطبيــق يف املركــز األول يف اململكــة العربيــة الســعودية؛ إذ بلــغ 

عــدد مســتخدمي الربنامــج يف اململكــة العربيــة الســعودية أكثــر مــن )16( مليــون مســتخدم، منهــم 

ــة  ــة العربي ــات إىل أن اململك ــض اإلحصائي ــارت بع ــًا، وأش ــل يومي ــتخدم متفاع ــون مس (2.8( ملي

الســعودية تــأيت يف املركــز الثــاين عامليــًا مــن حيــث نشــاط املســتخدمن اليومــي.

ويتيــح الربنامــج ملســتخدميه متابعــة مــن يشــاؤون، وال زال الربنامــج يتلقــى حتديثــات مســتمرة 

هبــدف تطويــره، وزيــادة عــدد مســتخدميه، واملحافظــة عــى جاذبيتــه (1(.

 املطلب الثالث: كيفية استعامل برنامج السناب شات

يقــوم الربنامــج عــى مشــاركة اللحظــات احليــة مــع املســتخدمن اآلخريــن مــن خــالل: الصــوت 

أو الصــورة الثابتــة أو املتحركــة أو اجلمــع بينهــا، وُيشــارك املســتخدم هــذا الــشء مــع غــريه داخــل 

الربنامــج، وتســمى )قصــة(. 

(1( ينظــر: اســتخدام تطبيــق ســناب شــات مصــدرًا لألخبــار باعتبــاره وســيلة مــن وســائل التواصــل االجتامعــي: قــراءة تليليــة للوضع 
الراهــن واملســتقبيل، ألمــل البدنــة وهديــل أبــا اخليــل، )ص52( فــا بعدها.

واملواقع اآلتية: 

https://cutt.us/fOuy2مـــدونة إعـــالنـــات سنــاب شــــــــات 

https://cutt.us/Wiw1Yتنمية أعاملك باستخدام إعالنات سنـاب شات 

https://alqarar.sa/3063دراسة سناب شات بني االستخدام واالستغالل

https://2u.pw/PywGjدراسة عن السناب شات يف صحيفة عكــــاظ 

https://cutt.us/og1w1أرقــــــــــام 

https://cutt.us/NgSsjويكـــيــبــديا

خر سناب شات حيظى بأكر نمو للمستخدمني اليوميني والعدد يقرتب 
من 300 مليون

https://cutt.us/a4hUR
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وأقــى مــدة للقطــة الواحــدة فيــه )10( ثــوان، يرســلها املســتخدم إمــا لقائمــة خمصصــة لديــه أو 

لعمــوم الذيــن يتابعــون حســابه، وتبقــى ظاهــرة ملــدة )24( ســاعة، ثــم تــزول؛ فالربنامــج يقــوم عــى 

املشــاركة الوقتيــة وزواهلــا بشــكل آيل إال أن حتفــظ مــن خــالل برنامــج آخــر.

كــا أن الربنامــج يتيــح رؤيــة هــذه املشــاركة أكثــر مــن مــرة خــالل )24( ســاعة مــن وضعهــا إذا 

كانــت موضوعــة يف قصــة املســتخدم داخــل التطبيــق، بخــالف مــا لــو وضعــت عــى شــكل رســالة 

خاصــة أو مشــاركة يف املجموعــات فإهنــا ختتفــي بمجــرد املشــاهدة.

والربنامــج جمــاين مــن جهــة حتميلــه واالســتفادة مــن خدماتــه األساســية، ويصــل عــى األربــاح 

مــن خــالل بعــض اخلدمــات املســاندة التــي يقدمهــا، مثــل: 

• بيع اإلعالنات، وهذه اإلعالنات تظهر ملستخدمي الربنامج بن قصص املستخدمن.

• بيع اإلحصائيات واملعلومات. 

• بيع املنتوجات، مثل: نظارة السناب.

• اشرتاكات القنوات املتخصصة التي تظهر للمستخدمن

ومــن االســتخدامات أيضــًا: خدمــة استكشــاف املحتــوى الصحفــي )منصــة اكتشــف( والتــي 

تبــث األخبــار مــن مصــادر إخباريــة متنوعــة حــول العــامل. 

ــوات  ــور، واألص ــى الص ــل ع ــل: التعدي ــة، مث ــات متنوع ــدم خدم ــه يق ــت نفس ــو يف الوق وه

ــة  ــت، وإضاف ــًا كان ــاركة أي ــى املش ــة ع ــن الكتاب ــا يمك ــك، ك ــة لذل ــر املخصص ــتخدام الفالت باس

ــا. ــورة - عليه ــًا أو ص ــات - صوت اخللفي

ــاح  ــدرت أرب ــى ق ــات، حت ــع اإلعالن ــالل بي ــن خ ــج م ــل للربنام ــي تص ــرادات الت ــة اإلي وعام

ــار دوالر.  ــام )2019م( بـــ: )1.72( ملي ــة ع الرك
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

أمــا مســتخدمو الربنامــج فإنــه يــدر عليهــم دخــاًل مــن خــالل اإلعــالن والتســويق للمنتوجــات، 

الســيا املشــاهري الذيــن يظــون بمتابعــة عاليــة (1(.

(1( ينظــر: آراء طلبــة جامعــة الكويــت مــن مســتخدمي ســناب شــات حــول إســهاماته يف اجلوانــب االجتامعيــة والتعليميــة وعالقتــه 
ببعــض املتغــريات، لنجــالء العازمــي، )ص18( فــا بعدهــا؛ واســتخدام تطبيــق ســناب تشــات مصــدرًا لألخبــار باعتبــاره وســيلة مــن 

وســائل التواصــل االجتامعــي قــراءة تليليــة للوضــع الراهــن واملســتقبيل، ألمــل البدنــة وهديــل أبــا اخليــل ، )ص22( فــا بعدهــا.
واملواقع اآلتية: 

)snapchat( كيفية استخدامhttps://cutt.us/SiCeW
)Snapchat by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts(https://cutt.us/U5T8W
)How Snapchat Makes Money(https://cutt.us/PN7Qq

https://cutt.us/PD80Tكيف يتم ربح األموال من سناب شات ؟ 
Is Snap Stock A Buy Right Now?https://cutt.us/KCVBj
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املبحث األول:
وضع القرآن الكريم يف فواصل قصص املستخدمني حثًا عىل عمل خريي

 املطلب األول: صورة املسألة 

ــة  ــم يف مقدم ــرآن الكري ــع الق ــريي إىل وض ــل خ ــوة إىل عم ــد الدع ــات عن ــض اجله ــد بع تعم

إعالناتــا؛ تذكــريًا بفضــل العمــل وبيــان األجــر املرتتــب عليــه، ومــن هــذه املســألة: مــا تفعلــه مــن 

ــاء املســاجد، أو  ــه أو بن ترتيــل اآليــات القرآنيــة يف إعــالن يــث عــى التــربع لتعلــم القــرآن وتعليمي

ــك؟  ــم ذل ــا حك ــج، ف ــتخدمي الربنام ــص مس ــن قص ــرد ب ــك، ي ــو ذل ــام، ونح ــة األيت رعاي

 املطلب الثاين: حكم املسألة 

ــرض  ــة ع ــناب وكيفي ــج الس ــة برنام ــة طبيع ــي معرف ــألة ينبغ ــذه املس ــم ه ــول إىل حك للوص

ــع.  ــى الواق ــًا ع ــم مبني ــون احلك ــه، ليك ــات في اإلعالن

ولبيان ذلك: 

فــإن االشــرتاك يف برنامــج الســناب لعمــوم املســتخدمن جمــاين، وال يرتتــب عليــه أي تكاليــف 

يتحملهــا املســتخدم، وحتــى يتوفــر إيــراد للركــة املشــغلة للربنامــج لتغطيــة التكاليــف التشــغيلية؛ 

فإهنــا تعمــد إىل وضــع اإلعالنــات املوجهــة بــن قصــص املســتخدمن، وتكــون بتكلفــة ماليــة، يعــود 

ريعهــا للربنامــج، وهــذه الفواصــل اإلعالنيــة تكــون وفقــًا الختيــار املعلــن وبحســب تســعرية معينــة 

ــتخدم  ــالين ملس ــل اإلع ــر الفاص ــا يظه ــه، ورب ــل ووقت ــدة الفاص ــتهدفة، وم ــة املس ــبة للري مناس

الربنامــج وهــو غــري مهتــم بــه وبمحتــواه، وربــا كان  الفاصــل بــن قصتــن ليــس بينهــا أي ترابــط. 
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

ــتعال  ــواز اس ــدم ج ــم - ع ــر يل - واهلل أعل ــذي يظه ــإن ال ــالن ف ــع اإلع ــًا لواق ــه، وتبع وعلي

ــط  ــن ضب ــج، إذ ال يمك ــتخدمي الربنام ــص مس ــن قص ــم ب ــرآن الكري ــى الق ــتملة ع ــل املش الفواص

الفاصــل اإلعــالين للقــرآن الكريــم بــن قصــص املســتخدمن، فقــد يظهــر بــن قصــص تشــتمل عــى 

ــه  ــم حق ــرآن الكري ــة، والق ــور املحرم ــن الص ــاين، أو ب ــيقى واألغ ــل: املوس ــات، مث ــرات وحمرم منك

ــا  ــص وتواليه ــط القص ــكان ضب ــدم إم ــع ع ــى، وم ــًا أو معن ــس حس ــن أن يدن ــان ع ــرتم، ويص أن ي

ــًا بنســبة كبــرية، وقــد قــال أعضــاء  ومــا يــرد مــن إعالنــات بينهــا يكــون احتــال هــذه املفســدة قائ

ــة الســعودية عــن مســألة مشــاهبة(1(:                        ــاء يف اململكــة العربي ــة واإلفت ــة الدائمــة للبحــوث العلمي اللجن

ــزاح  ــزل أو م ــه هب ــن خلط ــه م ــق ب ــا ال يلي ــه ع ــه وصيانت ــب احرتام ــم كالم اهلل؛ فيج ــرآن الكري )الق

ــا((2(. ــه أو يتبعه ــبق تالوت يس

 املطلب الثالث: أدلة املسألة 

مل أقف عى دليل خاص هبذه املسألة، إال أنه يمكن أن يستدل عليها بأدلة، منها: 

أوالً: ما ُحكي من إمجاع العلاء - X- عى حتريم ابتذال القرآن الكريم وامتهانه. 

قــال النــووي -  - : "أمجــع املســلمون عــى وجــوب تعظيــم القــرآن العزيــز عــى اإلطالق، 

ــه وصيانته" (3(. وتنزهي

وقد اتفقت املذاهب الفقهية عى ذلك؛ فقال الكاساين   : "...إن تعظيم القرآن واجب" (4(. 

(1( وهي: وضع القرآن الكريم يف االنتظار يف اهلاتف. 
(2( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، )85/4(.

(3( التبيان يف آداب محلة القرآن، للنووي، )ص97(. 
وينظر: املجموع، للنووي، (170/2(؛ واآلداب الرشعية، البن مفلح، (286/2(. 

(4( بدائع الصنائع، للكاساين، )33/1(.
وينظر: تبيني احلقائق، للزيلعي، )58/1(؛ وحاشية ابن عابدين، البن عابدين، (546/1(.
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ــال:                         ــم، فق ــرآن الكري ــم الق ــى رضورة تعظي ــدل ع ــا ي ــاءت ب ــة ج ــوص الرعي ــا أن النص ك

ڈ  ڈ  ژ             ژ    ڑ  ڑک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں   ژ   :   C

ژ گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ژ ]األنبيــاء: 50[. ں  ڻ    ژ  ]فصلــت: 41 - 42[ ، وقــال : 

ووضع القرآن الكريم بن قصص املستخدمن ُينايف تعظيمه من أوجه متعددة، منها: 

ــربج أو  ــاء، أو الت ــيقى والغن ــل: املوس ــبه؛ مث ــا ال يناس ــع ب ــبق أو يتب ــد يس ــه ق ــه األول: أن الوج

الســفور، أو الــكالم الفاحــش البــذيء، الســيا أن هــذه األمــور ال يتحكــم فيهــا الواضــع أو املســتمع، 

وإنــا هــي تلقائيــة مــن الربنامــج نفســه. 

الوجــه الثــاين: أن املســتمع قــد ال يكــون يف حــال تناســب ســاع القــرآن الكريــم، فقــد يكــون  -

يف موضــع ال يليــق.

الوجــه الثالــث: أن اســتعال القــرآن الكريــم يف هــذه الوســيلة يضعــف هيبتــه يف النفــوس،  -

فبتكــرر اســتعاله وظهــوره بــن قصــص املســتخدمن يصبــح أمــرًا مألوفــًا متكــررًا. 

الوجــه الرابــع: أن وضــع القــرآن الكريــم بــن قصــص املســتخدمن قــد يــؤدي إىل الضجــر  -

واســتثقال التــالوة، الســيا وأن هــذه املقاطــع تتكــرر - يف الغالــب - بــن القصــص، فربــا 

ضجــر مــن اســتاع القــرآن الكريــم أو متلمــل منــه، أو قطعــه، أو تلفــظ بألفــاظ ال تليــق بــه(1(.

ــاس،  ــع الن ــواق وجمام ــم يف األس ــرآن الكري ــوت بالق ــع الص ــى رف ــوي ع ــاس األول ــًا: القي ثاني

بجامــع أن كال املوطنــن موطــن لغــط وعــدم احــرتام للقــرآن الكريــم، فــإذا كان رفــع الصــوت بقــراءة 

القــرآن يف األســواق وجمامــع النــاس حمرمــًا مــع أنــه ال يصحــب باملحرمــات، فمــن بــاب أوىل أن يــرم 

إذا وااله أمــور حمرمــة، أو مشــتبهة، أو متوقعــة. 

(1( ينظر: رشح رياض الصاحلني، البن عثيمن، )433/6(.
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

ــن  ــواق، وال يف مواط ــرأه يف األس ــه: أن ال يق ــن حرمت ــذي -  - : "وم ــم الرتم ــال احلكي ق

اللغــط واللغــو وجممــع الســفهاء؛ قــال اهلل تعــاىل: ژ گ  گ  گ      گ  ڳ  ژ  ]الفرقــان: 72[ هــذا إذا مــر 

بنفســه، فكيــف إذا مــر بالقــرآن الكريــم؟ " (1(.

ــور  ــن أم ــرآن م ــرتام الق ــه: اح ــر ب ــد األم ــه ويتأك ــى ب ــا يعتن ــووي -  - : "ومم ــال الن وق

ــاب الضحــك، واللغــط،  ــد يتســاهل فيهــا بعــض الغافلــن القارئــن جمتمعــن، فمــن ذلــك: اجتن ق

ــه" (2(.  ــر إلي ــًا يضط ــراءة إال كالم ــالل الق ــث يف خ واحلدي

ــري  ــن غ ــرآن م ــالوة الق ــع ت ــاء - X- لقط ــة الفقه ــى كراهي ــوي ع ــاس األول ــًا: القي ثالث

حاجــة(3(، وقــد قــال اهلل تعــاىل: ژ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ژ  ]األعــراف: 204[ ، 

وكان ابــن عمــر   إذا قــرأ القــرآن مل يتكلــم حتــى يفــرغ منــه(4( فمــن بــاب أوىل إذا كان قطعــًا 

لغــري حاجــة ويف موطــن مبتــذل فالكراهــة أشــد. 

ــرت،  ــه للب ــد يعرض ــتخدمن ق ــص املس ــن قص ــم ب ــرآن الكري ــع الق ــإن وض ــه ف ــت نفس ويف الوق

وإفســاد املعــاين، قــال ابــن أيب اهلذيــل: "كانــوا يكرهــون أن يقــرؤوا بعــض اآليــة ويدعــوا بعضهــا" (5(. 

(1( نوادر األصول، )256/3(. 
(2( التبيان يف آداب محلة القرآن، )ص92(.

ــوم  ــوم القــرآن، للزركــش، (464/1(؛ واإلتقــان يف عل ــامن، للبيهقــي، (229/2(؛ والرهــان يف عل (3( ينظــر: املنهــاج يف شــعب اإلي
ــيوطي، (377/1(.  ــرآن، للس الق

(4( أخرجه: البخاري يف صحيحه، يف كتاب: التفسري، تفسري سورة البقرة )1645/4( ح)4253(. 
ــيبة يف  ــن أيب ش ــرآن )ص189(؛  واب ــل الق ــالم يف فضائ ــن س ــم ب ــه القاس ــي. فأخرج ــيبة، والبيهق ــن أيب ش ــم، واب ــه: القاس (5( أخرج
ــن أيب  ــة ويــرتك بعضهــا )151/6( ح )30264(؛ واب ــْن كــره أن يقــرأ بعــض اآلي ــاب: َم ــل القــرآن، ب ــاب: فضائ مصنفــه، يف كت
ــا )151/6( ح)30264(؛  ــرتك بعضه ــة وي ــض اآلي ــرأ بع ــره أن يق ــْن ك ــاب: َم ــرآن، ب ــل الق ــاب: فضائ ــه، يف كت ــيبة يف مصنف ش

ــاس )457/3(  ح)1949(.  ــة الن ــرآن بمكامل ــع الق ــة قط ــل: يف كراهي ــرآن، فص ــم الق ــامن، يف تعظي ــعب اإلي ــي يف ش والبيهق
ــة".  ــه الصحاب ــد ب ــوا( يري ــه: )كان ــري، وقول ــل تابعــي كب ــن اهلذي ــح، واب ــال طاهــر الدمشــقي ـ  ـ : "وهــذا إســناد صحي ق

ــر، (848/2( ــه النظ توجي
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رابعــًا: أن القــرآن الكريــم مــن شــعائر اهلل، وقــد جــاء النــص باحلــث عــى تعظيــم شــعائر اهلل، 

قــال اهلل تعــاىل: ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ        ژ ]احلــج: 32[ ، قــال شــيخ اإلســالم ابــن 

تيميــة -  - : "جيــب مــن احرتامــه وتعظيمــه مــا ال جيــب لغــريه، حتــى ينهــى أن يمــس القــرآن 

ــات  ــم حرم ــن تعظي ــك م ــيا أن يف ذل ــدث، الس ــع احل ــًا م ــم بعض ــس بعضه ــاس يم ــر، والن إال طاه

ــم،  ــه عظي ــرآن بأن ــف الق ــا أن اهلل - E - وص ــك" (1(، ك ــري ذل ــس يف غ ــا لي ــعائره م اهلل وش

ــل يف  ــه للتداخ ــك أن يف تعريض ــر: 87[، وال ش ــال: ژ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ     ژ ]احلج فق

قصــص الســناب املختلفــة عــدم تقديــر واحــرتام لــه؛ إذ كيــف يكــون القــرآن بــن مــا ال يليــق ســواء 

أكان مســموعًا أم مرئيــًا، وقــد قــال عمــر بــن اخلطــاب -   - : "عظِّمــوا كتــاب اهلل" (2(، وقــال 

النخعــي -  - : " كانــوا يكرهــون أن يصغــروا املصحــف، وكان يقــال: عظمــوا كتــاب اهلل" (3(؛ 

فــإذا كان هــذا كلــه يف اإلطــالق املجــرد مــع بقــاء التعظيــم واالحــرتام لــه، فكيــف بوضعــه مــع مــاال 

يليــق. 

ــوص؛  ــن نص ــه م ــا تضمن ــل ب ــر والعم ــم: التدب ــرآن الكري ــزال الق ــن إن ــة م ــًا: أن الغاي خامس

ليصلــح القلــب والعمــل، فقــد قــال اهلل تعــاىل: ژ ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  

خت  مت  ىت  يت  ژ  ]طــه: 113[، وقولــه - C - : ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چژ  

]ص: 29[ ، وقولــه - تقدســت أســاؤه - : ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ   پ   ژ  ]النــور: 1[ ، 

واســتعاله يف هــذا املوطــن ال يقــق هــذا الغــرض. 

(1( الفتاوى الكرى، (207/1(. 
(2( أخرجــه: القاســم بــن ســالم، واألصبهــاين.  فأخرجــه القاســم بــن ســالم يف فضائــل القــرآن، يف مجــاع أبــواب املصاحــف، بــاب: 
ــاء، (230/4(؛  ــة األولي ــاين يف حلي ــا )ص298(؛ واألصبه ــن صغره ــره م ــا ويك ــن عظمه ــتحب م ــا يس ــف وم ــاب املصاح ُكّت

ــيوطي، (738/15(. ــري، للس ــع الكب ــدي، (332/2(؛ واجلام ــي اهلن ــامل، للمتق ــز الع ــر: كن وانظ
  وإسناده صحيح. 

(3( أخرجه: أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء، (230/4(. 
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

سادســًا: أن القــرآن كالم اهللـ  Dـ  وقــد أمر باإلنصات له، فقــال: ژ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  

ــه.  ــذا األدب مع ــايف ه ــن ين ــذا املوط ــرآن يف ه ــع الق ــراف: 204[ ، ووض ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ  ]األع

ــه،  ــارئ نفس ــق بالق ــى، تتعل ــن آداب تراع ــاء - X- م ــض العل ــه بع ــار إلي ــا أش ــابعًا: م س

أو بطريقــة أدائــه، أو باملصحــف نفســه(1(، ومــن ذلــك: املنــع مــن قــول - مثــاًل - : )مصيحــف(، أو 

 :  االتــكاء عــى املصحــف(2( أو توســده(3( أو وضــع يشء فوقــه(4(، وقــال ســعيد بــن املســيب

"ال تقولــوا مصيحــف وال مســيجد؛ مــا كان هلل فهــو عظيــم حســن مجيــل" (5(؛ فــإذا كان املنــع مــن هــذه 

األشــياء احلســية، فمــن بــاب أوىل املنــع مــن األشــياء املعنويــة؛ ألهنــا أخفــى وال يوجــد مــا يــدل عليهــا . 

ثامنــًا: أنــه إذا وقــع اخلــالف يف مــس القــرآن للمحــدث حدثــًا أصغــر(6( فمــن بــاب أوىل أن يصان 

القــرآن الكريــم عــن أن يكــون يف مواطــن غــري مناســبة ال تليــق بــه. 

 :E  وال يقــال بــأن وضــع القــرآن الكريــم يف هــذه الربامــج يــراد بــه التذكــري، كا قــال اهلل

ــال: ژ ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ   ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉژ  ]ق: 45[ ، وق

(1( ينظــر: نــوادر األصــول، للرتمــذي، (253/3( فــا بعدهــا؛ واملصاحــف البــن أيب داود، )ص307(؛ واملنهــاج يف شــعب اإليــامن، 
للبيهقــي،(210/2(؛ وشــعب اإليــامن، للبيهقــي، )327/3(؛ والتبيــان يف آداب محلــة القــرآن، للنــووي، )ص164(؛ والرهــان يف 

علــوم القــرآن، للزركــش، (449/1(؛ واإلتقــان يف علــوم القــرآن، للســيوطي، (167/4(.
(2( ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، (29/1(؛ واآلداب الرشعية، البن مفلح، (297/2(. 

(3( ينظــر: التبيــان يف آداب محلــة القــرآن، للنــووي، )ص232(؛ والرهــان يف علــوم القــرآن، للزركــش، (107/2(؛ والفتــاوى احلديثية، 
للهيتمــي، )ص163(؛ واملغنــي، البن قدامــة، (150/3(.

(4( ينظر: نوادر األصول، للرتمذي، (254/3(؛ وشعب اإليامن، للبيهقي، )329/3(؛ والفتاوى احلديثية، للهيتمي، )ص164(.
ــعد يف  ــن س ــاء، (173/2(؛ واب ــة األولي ــم يف حلي ــو نعي ــه: أب ــي. فأخرج ــعد، والذهب ــن س ــاين، واب ــم األصبه ــو نعي ــه: أب (5( أخرج

ــالء، (338/4(. ــالم النب ــري أع ــي يف س ــات، (137/5(؛ والذهب الطبق
(6( فقد اختلف العلاء يف هذه املسألة عى قولني: 
القول األول: حرمة مس املحدث للمصحف. 

وهذا القول قال به مجهور العلاء من املذاهب األربعة. 
القول الثاين: جواز مس املحدث للمصحف.

وهذا القول قال به: ابن حزم وبعض أتباع املذاهب األربعة. 
ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاين، (33/1(؛ ومواهــب اجلليــل، للحطــاب، (303/1(؛ واملجمــوع، للنــووي، (67/2(؛ ورشح 

منتهــى اإلرادات، للفتوحــي، (77/1(؛ واملحــى، البــن حــزم، (97/1(.
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ــري  ــو غ ــم، وه ــرآن الكري ــان الق ــن امته ــن م ــروط باألم ــري م ــراف: 2[ ؛ ألن التذك ٺژ  ]األع

متحقــق يف هــذا الربنامــج؛ ملــا ذكــر يف توصيــف املســألة، والقاعــدة الرعيــة أن )درء املفاســد مقــدم 

عــى جلــب املصالــح((1(. 

ــم ،  ــن نجي ــر، الب ــباه والنظائ ــطها: األش ــر يف بس ــدة: )ال رضر وال رضار(؛ ينظ ــن قاع ــة ع ــه، واملتفرع ــد الفق ــدى قواع ــذه إح (1( ه
)ص90(؛ وترتيــب الــآلء، لناظــر زاده، (691/2(؛ وجملــة األحــكام مــع رشحهــا درر احلــكام، (37/1(؛ واألشــباه والنظائــر، البــن 
الســبكي، )105/1(؛ واألشــباه والنظائــر، للســيوطي، )217/1(؛ ورشح الكوكــب املنــري، للفتوحــي، (447/4(؛ والوجيــز يف إيضــاح 

قواعــد الفقــه الكليــة، للبورنــو، )ص265(. 
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

املبحث الثاين:
وضع القرآن الكريم بني قصص املستخدمني للدعاية التجارية

 املطلب األول: صورة املسألة 

املقصــود هبــذه املســألة أن يوجــد نشــاط جتــاري يتعلــق بــشء قــد ذكــر يف القــرآن الكريــم، فيقــوم 

ــاًل، كأن  ــرآين مرت ــص الق ــه الن ــه ويضمن ــة ل ــالين دعاي ــع إع ــل مقط ــويق بعم ــرض التس ــر لغ التاج

ــه E: ژ ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ــر قول ــل، فيذك ــن العس ــالن ع ــون اإلع يك

ہہ  ژ   ]النحــل: 69[ ، أو يريــد التســويق حلملــة حــج أو عمــرة، فيذكــر قــول اهلل تعــاىل: ژ ڎ  ڈ  ڈ  

ــور.  ــن الص ــك م ــو ذل ــج: 27[، ونح ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گژ  ]احل

 املطلب الثاين: حكم املسألة

مل أقــف عــى حكــم هلــذه املســألة عنــد الفقهــاء املعارصيــن، وإن وجــدت بعــض الفتــاوى التــي 

تتعلــق بحكــم اســتعال القــرآن الكريــم يف الدعايــة، فقــد أفتــت اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة 

واإلفتــاء يف اململكــة العربيــة الســعودية باملنــع مــن ذلــك فقالــت: "ال جيــوز اســتعال القــرآن الكريــم 

لرتويــج الســلع واإلعالنــات والدعايــات وغريهــا"(1(، وبمثــل ذلــك أفتــت دار اإلفتــاء املرصيــة(2(.

ومــن بــاب أوىل إذا قيــل باملنــع مــن اســتعال القــرآن الكريــم يف اإلعالنــات التجاريــة أن يقــال 

ــم  ــرآن الكري ــذال للق ــان واالبت ــون االمته ــج؛ لك ــتخدمي الربنام ــص مس ــن قص ــك ب ــن ذل ــع م باملن

أشــد وأظهــر. 

(1( فتاوى اللجنة الدائمة ـ املجموعة الثانية )30/3(.
https://cutt.us/gIe1r :2( كا يف الفتوى رقم )75416(، وهي منشورة عى موقع صحيفة األهرام عى الرابط)
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 املطلب الثالث: أدلة املسألة 

مل أقف عى استدالل خاص هلذه املسألة، إال أنه يمكن االستدالل هلا بجملة من األدلة، منها: 

أوالً: مــا ســبق مــن أدلــة يف املبحــث األول تــدل عــى وجــوب تعظيــم القــرآن الكريــم، واملنــع 

مــن ابتذالــه، وكــون الغايــة مــن إنزالــه: القــراءة والعمــل. 

ــى اهلل  ــة هن ــذه اآلي ــي ه ــرة: 41[ ، فف ــاىل: ژ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ژ    ]البق ــه تع ــًا: قول ثاني

ــة حمــاًل للــراء، ويدخــل يف عمــوم هــذا النهــي: النهــي  E  عــن أن تكــون اآليــات القرآني

عــن اســتعاهلا يف اإلعــالن. 

ــه، وال  ــوا عن ــه، وال جتف ــوا في ــرآن، وال تغل ــرؤوا الق ــي -  -: »اق ــول النب ــًا: ق ثالث

تأكلــوا بــه، وال تســتكثروا بــه« (1(، فالنبــي    هنى عــن األكل بالقــرآن، ويدخــل يف عمومه: 

اســتعاله يف الدعايــة واإلعــالن. 

ــال  ــا، ق ــور الدني ــم يف أم ــرآن الكري ــن الق ــأول يشء م ــوا ت ــاء - X- كره ــًا: أن العل رابع

القرطبــي -  - : " ... عــن إبراهيــم قــال: كان يكــره أن يتــأول يشء مــن القــرآن عندمــا يعــرض 

لــه يشء مــن أمــر الدنيــا، والتأويــل مثــل: قولــك للرجــل إذا جــاءك: ژ ک  گ  گ  گ  ژ   ]طــه: 40[  ، 

ومثــل قولــه تعــاىل: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ژ   ]احلاقــة: 24[  هــذا عنــد حضــور الطعــام 

وأشــباه هــذا" (2(. 

(1( أخرجــه: اإلمــام أمحــد - واللفــظ لــه - ، وأبــو يعــى، والطــرباين، والطحــاوي مــن حديــث عبدالرمحــن بــن شــبل. ينظــر: مســند 
اإلمــام أمحــد، (288/24( ح)15529( و )439/24( ح)15668(؛ وأبــو يعــى يف مســنده (88/3(، ح)1518(؛ والطــرباين يف 
املعجــم األوســط، (86/3( ح)2574(؛ والطحــاوي يف رشح معــاين اآلثــار، يف كتــاب: النــكاح، بــاب: التزويــج عــى ســورة مــن 

ــار (109/11( ح)4332(.  القــرآن )18/3( ح)4296(، ويف رشح مشــكل اآلث
واحلديــث: صححــه اهليثمــي، واأللبــاين، وحمققــو املســند، وحمقــق مســند أيب يعــى. ينظــر: جممــع الزوائــد، للهيثمــي، (73/4(، 

والسلســلة الصحيحــة، لأللبــاين، (157/7(؛ وقــوى ســنده ابــن حجــر. ينظــر: فتــح البــاري، (101/9(.
(2( اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، (29/1(. 
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

املبحث الثالث:
وضع القرآن الكريم يف قصص املستخدمني

 

 املطلب األول: صورة املسألة 

يقــوم بعــض مســتخدمي الســناب بوضع القــرآن الكريــم إما تــالوة مبــارشة أو مســجلة بالصوت 

أو بالصــوت والصــورة أو وضــع صفحــة مــن القــرآن الكريــم أو آيــة منــه يف قصتهــم يف الربنامــج إمــا 

ــوم اجلمعــة، أو احلــث عــى الــورد  ــه أو قــراءة ســورة الكهــف يف ي التذكــري بالقــرآن الكريــم وقراءت

اليومــي، أو اإلعجــاب بصــوت قــارئ، أو ترغيبــًا وترهيبــًا.

ــه أو ينتقــل إىل  وهــذا املقطــع الــذي يعرضــه املســتخدم قــد يعــرض بــن مــا ال يليــق مــن قصت

إعــالن جتــاري الحــق لــه متضمــن ملــا ال يناســب للقــرآن الكريــم، أو إىل قصــة مســتخدم آخــر مبارشة 

دون أن يشــعر املتابــع هلــذه القصــة باالنتقــال، ودون أن يــدرك مــا يف القصــة التاليــة. 

 املطلب الثاين: حكم املسألة 

الذي يظهر يل أن هذه املسألة يتجاذهبا اجتاهان: 

االجتــاه األول: القــول باحلرمــة؛ وذلــك صيانــة للقــرآن الكريــم عــن االمتهــان، واالبتــذال بــن 

القصــص املختلفــة للحســابات، فليســت احلســابات عــى قــدر مــن االلتــزام بالضوابــط الرعيــة، وال 

يعــرف واضــع القصــة أو املتابــع مــا القصــة التاليــة للنــص القــرآين. 

ــرآن  ــتعال الق ــة، واس ــياء اإلباح ــل يف األش ــك ألن األص ــواز؛ وذل ــول باجل ــاين: الق ــاه الث االجت

ــم  ــم يف هــذه الصــورة حممــول عــى القصــد احلســن، هــذا إذا وضــع املســتخدم القــرآن الكري الكري

ــرصف. ــذا الت ــة ه ــك يف حرم ــال ش ــق ف ــا ال يلي ــن م ــه ب ــد وضع ــا إذا تعم ــق، أم ــا يلي ــن م ب
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 املطلب الثالث: أدلة املسألة 

أدلة االجتاه األول: 

يمكــن أن يســتدل عــى االجتــاه األول القــايض باحلرمــة بــا ســبق ذكــره يف املبحــث األول مــن 

ــه:  ــن إنزال ــة م ــون الغاي ــه، وك ــن ابتذال ــع م ــم، واملن ــرآن الكري ــم الق ــوب تعظي ــى وج ــدل ع ــة ت أدل

ــه.  القــراءة والعمــل ب

ويمكن أن تناقش هذه األدلة: 

بــأن مــن يتابــع مــن يرص عــى عــرض القــرآن الكريــم يف حســابه الغالــب عــى حاله االســتقامة 

والبعــد عــن االبتــذال، فلــن يظهــر له مــا يــل بتعظيــم القــرآن ويتســبب يف امتهانه. 

ويمكن أن ياب: 

ــع أو  ــد املتاب ــن قص ــت م ــي ليس ــات الت ــض اإلعالن ــر بع ــد تظه ــك، فق ــليم بذل ــدم التس بع

ــور.  ــع املحظ ــم يق ــن ث ــات، وم ــع اإلعالن ــة يف وض ــارات معين ــى اعتب ــاء ع ــتخدم، بن املس

أدلة االجتاه الثاين: 

يمكن أن يستدل عى االجتاه الثاين القايض باجلواز بــ: 

أن األصل يف األشياء اإلباحة(1(، وال ينتقل عن هذا األصل إال بدليل صارف.

ويمكن أن يناقش بـ: 

ــة  أن هــذا األصــل عنــد عــدم املعــارض، وفيــا ذكــر مــن طبيعــة الربنامــج، ومــا ذكــر مــن أدل

ــم وتعظيمــه واحرتامــه مــا ينقــل عــن هــذ األصــل. ــة القــرآن الكري توجــب صيان

ــش،  ــط، للزرك ــر املحي ــي، (342/1(؛ والبح ــص، للجوين ــي، )134/2(؛ والتلخي ــان، للجوين ــر: الره (1(  ينظ
.)432/3)
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

 املطلب الرابع: الرتجيح

بعــد اســتعراض األصلــن الدالــن عــى املســألة، ومجعــًا بــن القولــن فــإن األقــرب - واهلل أعلــم 

- إىل القــول باجلــواز بالــروط اآلتيــة:  

الرشط األول: أن يضع املستخدم تنبيهًا قبل بداية السناب اخلاص باآليات القرآنية.

والغايــة مــن هــذا الــرط: عــدم إحلــاق املســتخدم بالكراهــة يف التحــول عــن القــرآن الكريــم، 

وقطــع تالوتــه - كــا مــر - (1(.

الرشط الثاين: أن يضع املستخدم تنبيها بعد هناية السناب اخلاص باآليات القرآنية.

والغاية من هذا الرط: صيانة القرآن الكريم عن أن يلحق به يشء مما ال يناسبه. 

الــرشط الثالــث: أن يكــون القصــد مــن وضــع القــرآن الكريــم االنتفــاع بــه وبــا تضمنــه، ال جمرد 

الزينــة؛ ألن ذلــك املتوافــق مــع غايــة إنزالــه، وهــي التدبــر والعمــل بــا دل عليــه.  

ــة تامــة املعنــى، فــال ينبغــي وضــع جــزء مــن  الــرشط الرابــع: أن يكــون وضــع اآليــات القرآني

ــن  ــاًل ع ــيوطي نق ــال الس ــة، ق ــل الدالل ــري مكتم ــًا غ ــون ناقص ــاه أو يك ــد معن ــرآين ال يفي ــص الق الن

ــد ومل  ــس واح ــة يف نف ــورة أو القص ــرأ الس ــارئ أن يق ــن الق ــا مل يمك ــزري - W - : "مّل ــن اجل اب

جيــز التنفــس بــن كلمتــن حالــة الوصــل بــل ذلــك كالتنفــس يف أثنــاء الكلمــة وجــب حينئــذ اختيــار 

وقــف للتنفــس واالســرتاحة وتعــن ارتضــاء ابتــداء بعــده، وحتتــم أال يكــون ذلــك ممــا ييــل املعنــى 

وال يــل بالفهــم"(2(.

(1( ينظر: املطلب الثالث ـ أدلة املسألة ـ من املبحث األول.
(2( اإلتقان، )283/1(.
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وهبــذا القــول جتتمــع األدلــة وتتحقــق املقاصــد الرعيــة مــن القــرآن الكريــم، ويزاحــم الــر 

ــا              ــري هل ــي أش ــج، والت ــم يف الربنام ــرآن الكري ــرتام الق ــدم اح ــة ع ــد مظن ــج، وتبع ــود يف الربنام املوج

ــابقًا (1(. س

 والقاعدة: أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها رضرًا بارتكاب أخفها(2(.

ويلحــق هبــذه املســألة صــورة أخــرى، وهــي أن ينشــأ حســاب للتــالوات القرآنيــة، ويصــص 

هلــذا الغــرض، ويأخــذ احلســاب حكــم هــذه املســألة. 

(1( ينظر: املطلب الثالث ـ أدلة املسألة ـ من املبحث األول.
(2( هــذه إحــدى قواعــد الفقــه املتفرعــة عــن قاعــدة: ) ال رضر و ال رضار (، ينظر يف بســطها: األشــباه والنظائــر، البن نجيــم، )ص89(؛ 

وجملــة األحــكام العدلية مــع درر احلــكام، )37/1(؛ والقواعد، للحصنــي، )346/1(؛ واألشــباه والنظائر، للســيوطي، )ص87(.  
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

املبحث الرابع
ناب بآيات قرآنية تسمية معرفات برنامج السِّ

 املطلب األول: صورة املسألة 

ــة  ــا باللغ ــرف إم ــذا املع ــون ه ــاره، ويك ف يت ــرِّ ــن مع ــه م ــد ل ــج الب ــتخدم يف الربنام كل مس

فــًا عبــارة عــن آيــة قرآنيــة أو جــزء منهــا،  العربيــة، أو باللغــة اإلنجليزيــة، فــإذا وضــع املســتخدم معرِّ

مثــل: أن يكــون معرفــه: ژ ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ژ ]الفرقــان: 58[، ونحــو ذلــك فــا حكــم هــذا؟ 

 املطلب الثاين: حكم املسألة

تنوعــت آراء الباحثــن يف حكــم التســمية باآليــات القرآنيــة أو جزء منهــا يف املعرفــات اإللكرتونية 

ـ عمومــًا ـ عــى اجتاهن: 

االجتاه األول: إحلاق هذه التسمية بالتسمية باآليات القرآنية. 

وقد أشار له بعض الباحثن(1(. 

 إال أن هــذه التخريــج فيــه نظــر؛ وذلــك ألن الفقهــاء الذيــن تكلمــوا عــن هــذه املســألة، مل يكــن 

مرادهــم بالتســمية مطلقــا باآليــات القرآنيــة، وإنــا ورد حديثهــم عــى اســمن مهــا: ڤ، وطــه(2(.

(1( ينظر: النوازل الفقهية املتعلقة بالقرآن الكريم، للمبارك، )ص396(. 
(2( قــال ابــن رشــد ـ  ـ :"وســألته أينبغــي ألحــد أن يتســمى بياســن؟، قــال: مــا أراه ينبغــي؛ لقــول اهلل ـ D ـ :      ژڤ  ڤ  
ــه  ــه اســم مــن أســاء اهلل ـ D ـ وإن ــل يف ياســن إن ــن رشــد: "قي ــال حممــد ب ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ ]ڤ: 1 ـ 3[. ق
أقســم بــه وبالقــرآن احلكيــم، وقيــل: إنــه اســم مــن أســاء القــرآن أقســم اهلل بــه ـ أيضــًا ـ عــى هذيــن القولــن: ال جيــوز ألحــد أن 

ــان والتحصيــل، البــن رشــد، )236/18(.  يتســمى بياســن ..." البي
وقــال النــووي ـ  ـ : "مذهبنــا ومذهــب اجلمهــور: جــواز التســمية بأســاء األنبيــاء واملالئكــة ـ صلــوات اهلل وســالمه عليهــم 
أمجعــن ـ ومل ينقــل فيــه خــالف إال عــن عمــر بــن اخلطــاب ـ   ـ أنــه هنــى عــن التســمية بأســاء األنبيــاء، وعــن احلــرد بــن 

مســكن: أنــه كــره التســمية بأســاء املالئكــة، وعــن مالــك: كراهــة التســمية بجربيــل وياســن". املجمــوع،  (436/8(.
ــاج،  ــي املحت ــك ..". مغن ــًا ملال ــه؛ خالف ــس وط ــاء وي ــة واألنبي ــاء املالئك ــمية بأس ــره التس ــي ـ  ـ : "وال تك ــال الربين ق
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االجتاه الثاين: إحلاق هذه التسمية باالقتباس من القرآن الكريم.

وهذا أشار له بعض الباحثن(1(.

وهــو ـ أيضــًا ـ مشــكل؛ ألن حقيقــة االقتبــاس: "تضمــن الشــعر أو النثــر بعــض القــرآن ال عــى 

أنــه منــه"(2(، وهــذا األمــر غــري متحقــق يف تســمية املعرفــات اإللكرتونيــة مــن وجهــن: 

الوجه األول: أنه مل تضمن هذه التسمية شيئًا آخر، بل جمرد نص اآلية. 

الوجــه الثــاين: أن التعريــف اشــتمل عــى قيــد: )ال عــى أنــه منــه(، وهــو مــامل يتحقــق يف تســمية 

املعرفــات باآليــات القرآنيــة. 

إال أن الــذي يظهــر يل - واهلل أعلــم - عــدم جــواز تســمية املعرفــات باآليــات القرآنيــة أو بجــزء 

منهــا عنــد إظهــار أهنــا جــزء مــن القــرآن الكريــم. 

ويعضــد هــذا: مــا ذكــره ابــن قدامــة -  - مــن حتريــم جعــل القــرآن الكريــم بــدالً مــن 

ــه،  ــه اســتعال يف غــري مــا هــو ل ــدالً مــن الــكالم؛ ألن الــكالم، فقــال: "ال جيــوز أن جيعــل القــرآن ب

فأشــبه اســتعال املصحــف يف التوســد، ونحــوه"(3(، وقــول ابــن تيميــة -  - : "وليــس ألحــد 

لقــد                                                                                                                                                                                  حلاجــة:  قــدم  ملــن  القائــل  كقــول   ... لــه  اهلل  أنزلــه  مــا  لغــري  القــرآن  يســتعمل  أن 

ــل: 71[ ،  ــة: ژ ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ    ۆ  ژ ]النم ــد اخلصوم ــه عن ــه: 40[ ، وقول ژ   ک  گ  گ  گ  ژ  ]ط

أو:      ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ژ   ]احلــر: 11["(4(.

.)141/6)
قال برهان الدين ابن مفلح ـ  ـ : "وال يكره بأساء األنبياء ... وال تكره بجربيل". املبدع، (275/3(. 

وممــا يؤكــد هــذا قــول ابــن القيــم ـ  ـ : "وممــا يمنــع منــه: التســمية بأســاء القــرآن وســوره، مثــل: طــه، ويــس، وحــم". 
ــودود، )ص127(.  ــة امل تف

(1( انظر: النوازل الفقهية املتعلقة بالقرآن الكريم، للمبارك، )ص397(.
(2( اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي، )386/1(.

وينظر: تلخيص املفتاح ـ مع بغية اإليضاح ـ، )688/4(. 
(3( املغني، (203/3(. 

(4( املستدرك عى جمموع الفتاوى، )172/1(. 
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

 املطلب الثالث: األدلة عىل املسألة 

يمكن االستدالل عى املنع من التسمي بآيات القرآن الكريم أو بجزء منها با يأيت: 

أوالً: البعــد عــن ابتــذال القــرآن الكريــم، وحفظــه وآياتــه، وقــد حكــي اإلمجــاع عــى ذلــك  - 

كــا ســبق - (1(. 

ــًا: أن النبــي -  - قــال: »ال تســمني غالمــك يســارًا وال رباحــًا، وال نجيحــًا وال  ثاني

أفلــح؛ فإنــك تقــول: أثــم هــو؟ فــال يكــون، فيقــول: ال« (2(، وقــال ابــن عبــاس -  - :» كانــت 

ــمها  ــول  اهلل -  - اس ــول رس ــرة، فح ــمها: ب ــارث -  -  اس ــت احل ــة بن جويري

ــك  ــرة «(3(، وأشــار الفقهــاء - X- إىل أن ذل ــد ب ــة، وكان يكــره أن يقــال: خــرج مــن عن جويري

قــد يفهــم منهــا غــري املــراد وقــد تنقلــب إىل الضــد، أو قــد يتشــاءم منهــا، أو تــدل عــى معنــى غــري 

مناســب(4(، ومــن بــاب أوىل املنــع مــن التســمية باآليــات القرآنيــة. 

ــه، وال  ــا تضمن ــل ب ــره والعم ــبق - تدب ــا س ــم - ك ــرآن الكري ــزال الق ــن إن ــة م ــًا: أن الغاي ثالث

ــه.  ــمي ب ــك بالتس ــن ذل ــق يشء م يتحق

(1( ينظر: املطلب الثالث ـ أدلة املسألة. من املبحث األول.
ــوه، )1685/3(،  ح  ــع ونح ــة وبناف ــاء القبيح ــمية باألس ــة التس ــاب: كراه ــاب: اآلداب، ب ــه، يف كت ــلم يف صحيح ــه مس (2( أخرج

 .)2137)
(3( أخرجــه: مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب: اآلداب، بــاب: اســتحباب تغيــري االســم القبيــح إىل حســن وتغيــري اســم بــرة إىل زينــب 

ــا، )1687/2( ح)2140(. ــة ونحومه وجويري
(4( ينظــر: املحيــط الرهــاين، للبخــاري، )382/5(؛ وحاشــية ابن عابديــن، البــن عابديــن، (418/6(؛ واملنتقى، للباجــي، )296/7(؛ 
واملفهــم ملــا أشــكل مــن تلخيــص مســلم، للقرطبــي، )462/5(؛ وروضــة الطالبــني، للنــووي، )232/3(؛ واملجمــوع، للنــووي، 

(328/8(؛ والفــروع، البــن مفلــح، )108/6(؛ ورشح منتهــى اإلرادات، للفتوحــي، (615/1(. 
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

A
يف خامتة هذا البحث خلصت إىل النتائج اآلتية: 

ناب( أحد وسائل التواصل االجتاعي املستجدة يف العرص احلديث.  1- )السِّ

ناب( وسيلة تفاعلية تستخدم الصورة الثابتة أو املتحركة أو جيمع بينها.  2- )السِّ

ــتخدمن  ــص املس ــل قص ــم يف فواص ــرآن الكري ــع الق ــناب(: وض ــتعال )السِّ ــور اس ــن ص 3- م

حثــًا عــى عمــل خــريي، واألقــرب يف هــذا االســتعال املنــع منــه؛ ملــا فيــه مــن ابتــذال للقــرآن الكريم. 

ــتخدمن  ــص املس ــل قص ــم يف فواص ــرآن الكري ــع الق ــناب(: وض ــتعال )السِّ ــور اس ــن ص 4- م

ــم.  ــذال القــرآن الكري ــع؛ الشــتاله عــى ابت ــه املن للتســويق واإلعــالن، واألقــرب في

ــناب(: وضعــه يف قصــص املســتخدمن للربنامــج، واألقــرب فيــه  5- مــن صــور اســتعال )السِّ

اجلــواز بــروط، هــي: وضــع تنبيــه قبلــه وبعــده، وأن يكــون القصــد النفــع واالنتفــاع ال الزينــة. 

ــرآن  ــات الق ــّرف بآي ــمى املع ــناب(: أن يس ــم يف )السِّ ــرآن الكري ــتعال الق ــور اس ــن ص 6- م

ــع.  ــه املن ــرب في ــم، واألق الكري

ــع،   ــول والنف ــأله -E - القب ــث، وأس ــذا البح ــه يف ه ــرس اهلل تدوين ــا ي ــذا م ــد، فه وبع

ــن. ــد هلل رب العامل واحلم
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1. اآلداب الرشعيــة واملنــح املرعيــة، لإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد بــن مفلــح املقــديس )ت:763 هـــ(، حتقيق: 

شــعيب األرنــاؤوط، وعمــر القيام، مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط2،1417 هـــ - 1996م.

 2. آراء طلبــة جامعــة الكويــت مــن مســتخدمي ســناب شــات حــول إســهاماته يف اجلوانــب االجتامعية 

ــر  ــس الن ــن جمل ــة م ــة الرتبوي ــور يف املجل ــث منش ــريات، بح ــض املتغ ــه ببع ــة وعالقت والتعليمي

العلمــي يف جامعــة الكويــت مــن إعــداد: نجــالء العازمــي، املجلــد: 32، العــدد: 125، ديســمرب 

2017م.

3. اإلتقــان يف علــوم القــرآن، جلــالل الديــن عبدالرمحــن بــن أيب بكــر اجلــالل الســيوطي )ت:911هـــ(، 

حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب، 1394هـــ.

ــل  ــائل التواص ــن وس ــيلة م ــاره وس ــار باعتب ــدرًا لألخب ــات مص ــناب ش ــق س ــتخدام تطبي 4. اس

ــة  ــة العربي ــور يف املجل ــث منش ــتقبيل، بح ــن واملس ــع الراه ــة للوض ــراءة تليلي ــي: ق االجتامع

للعلــوم ونــر األبحــاث عــن املركــز القومــي للبحــوث بغــزة، مــن إعــداد: أمــل البدنــة وهديــل                         

ــبتمرب 2018م.  ــع، س ــد الراب ــث، املجل ــدد الثال ــل، الع ــا اخلي أب

5. األشــباه و النظائــر يف قواعــد و فــروع الشــافعية، جــالل الديــن عبدالرمحــن ابــن أيب بكــر اجلــالل 

اجلــالل الســيوطي )ت:911هـــ(، حتقيــق و تعليــق: حممــد املعتصــم بــاهلل البغــدادي، دار الكتــاب 

العــريب - بــريوت، ط1، 1407هـ. 

6. األشــباه و النظائــر، لزيــن الديــن بــن إبراهيــم املعــروف بابــن نجيــم احلنفــي )ت:970هـــ(، حتقيــق 

و تقديــم: حممــد مطيــع، دار الفكــر - دمشــق، بــريوت، ط1، 1403هـ. 

7. األشــباه والنظائــر، لعبدالوهــاب بــن عــي بــن عبد الــكايف الســبكي )ت:771هـــ(، حتقيــق وتعليق: 

عــادل أمحــد عبداملوجــود، وعي معــوض، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1411هـ.
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

8. البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه، لبــدر الديــن الزركــش حممــد بــن هبــادر بــن عبــد اهلل                                          

)ت: 794هـــ(، ضبــط نصوصــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: د. حممــد حممــد تامــر، دار الكتــب 

ــان، ط1، 1421هـــ - 2000م.  ــريوت، لبن ــة  - ب العلمي

9. بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الرشائــع، لعــالء الديــن الكاســاين )ت: 587هـــ(، دار الكتــاب العريب - 

بــريوت، ط2،  1402هـ - 1982م.

10. الرهــان يف أصــول الفقــه، أليب حامــد عبــد امللــك بــن عبــد اهلل بــن يوســف اجلوينــي                                          

ــرص، ط4،  ــورة - م ــاء، املنص ــب، دارالوف ــود الدي ــم حمم ــد العظي ــق: د. عب )ت: 478هـــ(، حتقي

1418هـ.

ــد اهلل                           ــن عب ــادر ب ــن هب ــد ب ــش حمم ــن الزرك ــداهلل بدرالدي ــرآن، أليب عب ــوم الق ــان يف عل 11. الره

ــريوت. ــة - ب ــم، دار املعرف ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: حمم )ت: 794هـــ(، حتقي

12. البيــان والتحصيــل، أليب الوليــد حممــد بــن أمحــد بــن رشــد القرطبــي )ت:520هـــ(، دار الغــرب 

اإلســالمي -  بــريوت، ط1، 1407هـ. 

13. التبيــان يف آداب محلــة القــرأن، أليب زكريــا حميــي الديــن ييــى بــن رشف النــووي   )ت: 676هـــ(، 

حققــه وعلــق عليــه: حممــد احلجــاز، دار ابــن حــزم للطباعــة والنــر، 1414هـ. 

الزيلعــي احلنفــي                                                    بــن عــي  الديــن عثــان  الدقائــق، لفخــر  تبيــني احلقائــق رشح كنــز   .14

1313هـــ. ط1،  743هـــ(،  )ت: 

15. التلخيــص يف أصــول الفقــه، أليب املعــايل عبــد امللــك بن عبــد اهلل بن يوســف اجلوينــي )ت: 478هـ(، 

حتقيــق: عبد اهلل النبايل وبشــري العمري، دار البشــائر اإلســالمية - بــريوت، ط1،  1417هـــ، 1996م. 

16. اجلامــع الصحيــح )ســنن الرتمذي(، أليب عيســى حممد بن عيســى الرتمــذي الســلمي )ت: 279هـ(، 

حتقيــق: أمحــد حممــد شــاكر)ت: 1377هـــ(، وحممــد فــؤاد عبدالباقــي )ت: 1388هـــ(، وإبراهيــم 

عطــوة عــوض، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط2، 1397هـــ. 
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17. اجلامــع الصحيــح املختــرص، أليب عبــداهلل حممــد بــن إســاعيل البخــاري اجلعفــي )ت: 256هـــ(، 

حتقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــري، اليامــة - بــريوت، دمشــق، ط3،  1407هـــ - 

1987 م.

18. اجلامــع الكبــري )جــع اجلوامــع(، جلــالل الديــن عبدالرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي )ت:911هـــ(، 

حتقيــق: خمتــار إبراهيــم اهلائــج وآخــرون، األزهــر الريــف - مــرص، ط2، 1426هـــ.

19. اجلامــع ألحــكام القــرآن، تأليــف: أيب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد األنصــاري القرطبــي )ت:671هـــ(، 

دار الشــعب - القاهــرة. 

20. حاشية ابن عابدين، ينظر: )رد املحتار(.

21. حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء،  أليب نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل األصبهــاين      )ت: 430هـــ(، 

دار الكتــاب العــريب - بــريوت، ط4، 1405هـ.

22. درر احلــكام رشح جملــة األحــكام، لعــي حيــدر، تعريــب املحامــي: فهمــي احلســيني، دار الكتــب 

العلميــة - بــريوت.

23. رد املحتــار عــى الــدر املختــار رشح تنويــر األبصــار يف فقــه اإلمــام أيب حنيفــة، ملحمــد أمــن حممــد 

عمــر املعــروف بابــن عابديــن )ت: 1252هـــ(، دار الفكــر للطباعة والنــر -  بــريوت، 1421هـ 

- 2000م.

ــة  ــاين )ت:1420هـــ(، مكتب ــن األلب ــارص الدي ــث الصحيحــة، تأليــف: حممــد ن 24. سلســة األحادي

املعــارف -الريــاض، 1415هـــ. 

25. ســري أعــالم النبــالء، أليب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي )ت: 748هـــ(، أرشف عى 

حتقيقــه و خــرج أحاديثه: شــعيب األرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط9 ، 1413هـ.

26. الــرشح الكبــري، لشــمس الديــن أيب الفــرج عبدالرمحــن بــن قدامة املقــديس )ت:682هـــ(، حتقيق: 

د. عبــداهلل الرتكــي ود. عبدالفتــاح احللــو، دار هجــر للطباعــة والنــر- القاهــرة، ط1، 1415هـ. 
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

ــي                  ــار الفتوح ــن النج ــروف باب ــي املع ــي احلنب ــد الفتوح ــن أمح ــد ب ــري، ملحم ــب املن 27. رشح الكوك

)ت: 972هـــ(، حتقيــق: د.حممــد الزحيــي، ود.نزيــه محــاد، مكتبــة العبيــكان - الريــاض، 1418هـــ.

28. رشح ريــاض الصاحلــني، ملحمــد بــن صالــح بــن عثيمــن )ت:1421هـــ(، دار الوطــن للنــر- 

ــاض، 1426هـ. الري

29. رشح مشــكل اآلثــار، أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة بــن عبدامللك بــن ســلمة الطحاوي 

)ت: 321هـ(، حتقيق: شــعيب األرنؤوط، مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط1، 1408هـ، 1987م. 

30. رشح معــاين اآلثــار، أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة بــن عبدامللــك بــن ســلمة الطحــاوي 

)ت: 321هـــ(، حتقيــق: حممــد زهــري النجــار، و حممــد ســيد جــاد احلــق، دار الكتــب العلميــة - 

بــريوت، ط1، 1399هـ.

ــن  ــس ب ــن يون ــور اب ــى، ملنص ــرشح املنته ــى ل ــق أويل النه ــمى دقائ ــى اإلرادات املس 31. رشح منته

ــريوت، ط2،  1996م. ــب - ب ــامل الكت ــويت )ت:1051هـــ(، ع ــس البه إدري

32. شــعب اإليــامن، ألمحــد بــن احلســن بــن عــي، أبــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، أرشف عــى حتقيقه: 

خمتار أمحــد النــدوي، مكتبــة الرشــد، ط1، 1423هـ. 

33. صحيــح مســلم، مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــريي النيســابوري )ت:261هـــ(، حتقيــق: 

حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت.

34. الطبقــات الكــرى، أليب عبــداهلل حممــد بــن ســعد بــن منيــع البــرصي الزهــري )ت:230هـــ(، دار 

صــادر- بــريوت.

35. الفتاوى احلديثية، ألمحد بن حممد بن عي بن حجر اهليتمي )ت: 974هـ(، دون بيان أخرى. 

ــرزاق  ــن عبدال ــد ب ــب: أمح ــع وترتي ــاء، مج ــة واإلفت ــوث العلمي ــة للبح ــة الدائم ــاوى اللجن 36. فت

الدويــش، رئاســة إدارة البحــوث العلميــة واإلفتــاء، اإلدارة العامــة ملراجعــة املطبوعــات الدينيــة 

- الريــاض، ط1، 1425هـــ. 
201



37. فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري، تأليــف: أيب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين 

الشــافعي )ت: 852هـــ(، حتقيــق: حمــب الديــن اخلطيــب، دار املعرفــة - بــريوت.

38. الفــروع يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، أليب عبــداهلل حممــد بــن مفلــح املقــديس )ت: 763هـــ(، 

ومعــه: تصحيــح الفــروع، أليب احلســن عــي بــن ســليان املــرداوي )ت:855هـــ(، حتقيــق: عبداهلل 

بــن عبداملحســن الرتكــي، مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط1، 1424هـ . 

ــق:  ــروي )ت: 224هـــ(، حتقي ــداهلل اهل ــن عب ــالم ب ــن س ــم ب ــد القاس ــرآن، أليب عبي ــل الق 39. فضائ

ــق، ط1، 1415هـــ.  ــري - دمش ــن كث ــرون، دار اب ــة وآخ ــروان العطي م

40. كنــز العــامل يف ســنن األقــوال واألفعــال، لعــالء الديــن عــي بــن حســام الديــن الشــهري باملتقــي 

اهلنــدي )ت: 975هـــ(، حتقيــق: بكــري حيــاين وصفوة الســقا، مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط5، 

1401هـ. 

41. جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لعــي بــن أيب بكــر اهليثمــي)ت: 807هـــ(، دار الريــان للــرتاث، 

 دار الكتــاب العــريب – القاهــرة - بــريوت، 1407هـــ.

42. جممــوع فتــاوى العالمــة عبدالعزيــز بــن بــاز )ت:1420هـــ(، ، أرشف عــى مجعــه وطبعــه: حممــد 

ــة -  ــة البحــوث العلمي ــاء، إدارة جمل ــة واإلفت ــن ســعد الشــويعر، رئاســة إدارة البحــوث العلمي ب

الريــاض، اململكــة العربيــة الســعودية،ط1، 1424هـــ

43. جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم أمحــد بــن تيميــة )ت 728هـــ(، مجــع : الشــيخ عبدالرمحــن بــن 

حممــد بــن قاســم، مصــورة عــن الطبعــة األوىل بالريــاض عــام 1381هـــ. 

44. املجمــوع، أليب زكريــا حمــي الديــن ييــى بــن رشف بــن مــري النــووي )ت: 676هـــ( دار الفكــر 

- بــريوت، 1997م.

45. املحــى، أليب حممــد عــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم الظاهــري )ت: 456هـــ(، حتقيــق: أمحــد 

شــاكر )ت: 1377هـــ(، نســخة مصــورة عــن الطبعــة املنرييــة، 1348هـ.
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

46. املحيــط الرهــاين يف الفقــه النعــامين، ملحمــود بــن أمحد بــن مــازه البخــاري )ت: 616هـــ(، حتقيق: 

أمحــد عــزو عنايــة، دار إحياء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط1.

47. املســتدرك عــى جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم أمحــد ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، مجــع وترتيــب: 

ــريوت، ط1،  ــروب - ب ــرس غ ــامو ب ــة س ــم، رشك ــن قاس ــد ب ــن حمم ــن ب ــد الرمح ــيخ عب الش

1418هـ.

48. مســند أيب يعــى املوصــيل، أليب يعــى أمحــد بــن عــي بــن املثنــى املوصــي التميمــي    )ت: 307هـ(، 

حتقيق: حســن ســليم أســد، دار املأمــون للــرتاث، ط1، 1404هـ. 

49. مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل )ت:241هـــ(، لإلمــام أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل 

بــن هــالل بــن أســد الشــيباين أمحــد بــن حنبــل )ت:241 هـــ(، مطبــوع ضمــن مــروع املوســوعة 

احلديثيــة، حتــت إرشاف: أ.د. عبــداهلل بــن عبداملحســن الرتكــي، توزيــع وزارة الشــؤون اإلســالمية 

ــريوت،  ــالة - ب ــة الرس ــم، مؤسس ــل العل ــن أه ــة م ــق: ثل ــاد، حتقي ــوة واإلرش ــاف والدع و األوق

ط2،  1420هـ.

50. املصاحــف، أليب بكــر بــن أيب داود، عبــداهلل بــن ســليان بــن األشــعث األزدي السجســتاين                                           

ــة، ط1، 1422هـــ. ــاروق احلديث ــده، الف ــن عب ــد ب ــق: حمم )ت: 316هـــ(، حتقي

51. مطالــب أويل النهــى يف رشح غايــة املنتهــى، ملصطفــى الســيوطي الرحيبــاين )ت: 1243هـــ(، ومعــه: 

ــة والــرح، حســن بــن عمــر الشــطي )ت:1274هـــ(، املكتــب اإلســالمي -  ــد الغاي جتريــد زوائ

ــق، ط2، 1415هـ.  دمش

52. مطلــع البدريــن فيمــن يؤتــى أجــره مرتــني، لعبدالرمحــن بــن أيب بكــر جــالل الديــن الســيوطي 

)ت: 911هـــ(، حتقيــق: ســليم اهلــاليل، دار اهلجــرة للنــر والتوزيــع، ط1، 1410هـــ. 

53. املعجــم األوســط، أليب القاســم ســليان بــن أمحــد بن أيــوب الطــرباين )ت:360هـــ(، حتقيــق: طارق 

بــن عــوض اهلل بــن حممــد ,  وعبــد املحســن بــن إبراهيــم احلســيني، دار احلرمــن - القاهــرة، 1415هـ  
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ــديس  ــة املق ــن قدام ــد اهلل ب ــد عب ــيباين، أليب حمم ــل الش ــن حنب ــد ب ــام أمح ــه اإلم ــي يف فق 54. املغن

ــريوت، ط1، 1405هـــ. ــر - ب الفك )ت:620هـــ(، دار 

ــي )ت: 656هـــ(،  ــر القرطب ــن عم ــد ب ــلم، أمح ــح مس ــص صحي ــن تلخي ــكل م ــا أش ــم مل 55. املفه

حتقيــق: حمــي الديــن مســتو وآخــرون، دار ابــن كثــري ودار الكلــم الطيــب - دمشــق، وبــريوت، 

1417هـ.  ط1، 

ــش )ت: 1299هـــ(، دار  ــد علي ــل)ت: 776هـــ(، ملحم ــرص خلي ــى خمت ــل رشح ع ــح اجللي 56. من

ــريوت، 1409هـــ - 1989م. ــر- ب الفك

ــاين  ــاري اجلرج ــم البخ ــن حلي ــد ب ــن حمم ــن ب ــن احلس ــن ب ــامن، للحس ــعب اإلي ــاج يف ش 57. املنه

ــر، ط1، 1399هـــ.  ــودة، دار الفك ــد ف ــي حمم ــق: حلم ــي )ت: 403هـــ(، حتقي احلليم

ــن  ــن عبدالرمح ــد اب ــداهلل حمم ــل )ت: 776هـــ(، أليب عب ــرص خلي ــرشح خمت ــل ل ــب اجللي 58. مواه

املغــريب املعــروف باحلطــاب )ت: 954هـــ(، وهبامشــه: التــاج و اإلكليــل يف رشح خمتــرص خليــل، 

حممــد بــن يوســف املــواق )ت: 897هـــ(، دار الفكــر- بــريوت، ط2، 1398هـــ. 

ــم  ــداهلل احلكي ــو عب ــي أب ــن ع ــد ب ــول ، ملحم ــث الرس ــول يف أحادي ــوادر األص 59. ن

ــريوت.  ــل- ب ــرية، دار اجلي ــن عم ــق: عبدالرمح ــو 320 هـــ(، حتقي ــذي )ت: نح الرتم

ــري  ــارك، مؤسســة التحب ــن عبدالرمحــن املب ــل ب ــم، خللي ــة بالقــرآن الكري ــة املتعلق ــوازل الفقهي 60. الن

ــعودية، ط1.  ــة الس ــة العربي ــع - اململك ــر التوزي للن

61. الوجيــز يف إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة، د.حممــد صدقــي البورنــو الغــزي، مؤسســة الرســالة - 

بــريوت، ط5، 1419هـ. 
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

املواقع اإللكرتونية:

الرابط عنوان املوقع

https://2u.pw/guXTe  " snapshot " :)موقع معجم )أكسفورد 1

https://2u.pw/N0KIl
موقع )جممع اللغة العربية عى الشبكة العاملية(: 

ــدر  ــة يص ــة العربي ــع اللغ ــل.. جمم ــد الفيص ــة خال ــري مك ــمو أم ــة س ــتجابة لرغب اس
ــات( ــناب ش ــب )س ــراًرا بتعري ق

2

https://cutt.us/fOuy2
 :)orbusiness.snapchat( موقع

 Snapchat Advertising Blog: Discover Snapchat Ads News &
Insights

3

https://cutt.us/Wiw1Y
 :)forbusiness.snapchat( موقع

Grow Your Business With Snapchat
4

https://alqarar.sa/3063 موقع )مركز القرار( : سناب شات بني االستخدام األمثل واالستغالل  5

https://cutt.us/a4hUR
ــني  ــتخدمني اليومي ــو للمس ــر نم ــى بأك ــات حيظ ــناب ش ــة(: س ــامل التقني ــع )ع موق

ــون ــن 300 ملي ــرتب م ــدد يق والع
6

https://cutt.us/SiCeW
 :)support.snapchat( موقع

كيفية استخدام Snapchat ؟
7

https://cutt.us/U5T8W
 :)omnicoreagency( موقع

Snapchat by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Fact
8
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https://cutt.us/PN7Qq ?How Snapchat Makes Money  :)INVESTORS( موقع 9

https://cutt.us/PD80T موقع اليوتيوب: كيف يتم ربح األموال من سناب شات؟  10

https://cutt.us/KCVBj
 :)INVESTORS( موقع

Is Snap Stock A Buy As It Prepares Augmented Reality 
For The Metaverse?

11

https://2u.pw/PywGj
موقــع )عــكاظ( دراســة لـــ "ســناب شــات" الســعوديون يشــاهدون مقاطــع 

التطبيقــات أكثــر مــن التلفزيــون
12

https://cutt.us/og1w1 موقع )أرقام(: 10 إحصاءات عن سناب شات تتاج الرشكات إل معرفتها 13

https://cutt.us/NgSsj موقع ويكيبديا )سناب شات(  14
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dmbayahya@ju.edu.sa
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

 موضوع البحث:

دراسة هدايات سورة احلديد، دراسة حتليلية.

 هدف البحث:

البحــث يف اهلدايــات املباركــة التــي تناولتهــا ســورة احلديــد، واملقاصــد العظيمــة التــي أشــارت 

نتــه مــن ترغيــب وترهيــب. إليهــا، وكذلــك مــا تضمَّ

 مشكلة البحث:

بــت فيهــا؟ واألمــور التــي  نتهــا ســورة احلديــد؟ ومــا األمــور التــي رغَّ مــا اهلدايــات التــي تضمَّ

ن يف األرض؟ ومــا فوائــده؟  ــاء أو تكــوَّ رت منهــا؟ وهــل احلديــد َمعــِدن نــازل مــن السَّ حــذَّ

 نتائج البحث:

ــت  ــيمة، فتناول ــد جس ــة، ومقاص ــة عظيم ــات مبارك ــى هداي ــتملت ع ــد اش ــورة احلدي أنَّ س

ــا  ــا وترهيًب يــن، كالتَّوحيــد وأنواعــه، واإليــان وأركانــه، كــا أنَّ فيهــا ترغيًب األصــول الُعْظمــى يف الدِّ

يت بــه  ــه ُســمِّ راســة أنَّ احلديــد هــو املعــدن الوحيــد مــن حيــث: إنَّ لكثــرٍي مــن األمــور، كــا بيَّنــت الدِّ

ــاس. ــه للنَّ ــديد، ومنافع ــه الش ــه، وبأس ت ــك لقوَّ ــورة؛ وذل س

الة )املِفتاحيَّة(:  الكلامت الدَّ

ور.   هدايات قرآنية - احلديد – هدايات - هدايات السُّ
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

F

ــا حممــٍد وعــى  ــاء واملرســلن نبين ــالم عــى أرشف األنبي ــالة والسَّ احلمــد هلل رب العاملــن، والصَّ

آلــه وصحبــه أمجعــن، ثــم أمــا بعــد: 

ــة  ــن، وهداي ــرى للمؤمن ــن، وب ــة للعامل ــل رمح ــل الرس ــب وأرس ــزل الكت ــاىل أن ــإن اهلل تع ف

ــاوية، أتــى  ــة عــى املعانديــن املســتكربين، ولقــد كان القــرآن الكريــم خــري الكتــب السَّ للضالــن, وُحجَّ

ــة والربهــان، هــًدى ورمحــًة لإلنــس  بانيــة، فيــه احلــق والبيــان واحلجَّ ــمولية واهلدايــات الرَّ بالنُّــور والشُّ

نــت آياتــه احِلكــم واألحــكام،  ك وَعَبــدة األوثــان، فتضمَّ واجلــان، نذيــًرا ووعيــًدا ألهــل الكفــر والــرِّ

والِعــرب لــذوي البصائــر واألْفَهــام، فكانــت لألنفــس هدايــًة وشــفاء ولــألرواح بلســًا ودواء، فتنافــس 

املتنافســون يف خدمــة كتــاب اهلل تعــاىل وعلومــه؛ فهــًا وتفســرًيا ومقارنــًة وتأصيــاًل، فاســتخرجوا منــه 

رر، واســتلهموا منــه الِعــرب، ومــا زالــوا يف البحــث والتَّنقيــب واملداَرســة والتَّعقيــب، ُيــربزون مــن  الــدُّ

رايــة. وايــة وأخــرى بالدِّ ــورة واآليــة الغايــة واهلدايــة، ويســتلهمون ذلــك تــاَرًة بالرِّ السُّ

نوهــا كتبهــم، ومــن أبــرز  ــور القرآنيــة، فضمَّ ــا هدايــات السُّ وممَّــا اهتــمَّ بــه العلــاء ســلًفا وخلًف

مــن أفردهــا بالتأليــف:

ــارة  ــل ، دار احلض ــد املقب ــن حمم ــد اهلل ب ــن عب ــر ب ــور عم ــف الدكت ــزاء(، تألي ــات األج −  )هداي

للنــر والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة األوىل، 1438هـــ. 

ــة(، إعــداد: الدكتــور طــه عابديــن طــه محــد، والدكتــور  ــة دراســة تأصيلي −  )اهلدايــات القرآني

ياســن بــن حافــظ قــاري، والدكتــور فخــر الديــن الزبــري عــي، كــريس امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز 

للقــرآن الكريــم وعلومــه، جامعــة أم القــرى.
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ومــن خــالل البحــث والتَّتبــع مل أجــد - حســب علمــي - مــن أفــرد ســورة احلديــد بِذكــر هداياتا 

ق يف كتــب التَّفســري ممـَـا ســطَّره العلــاء يف  ــٌع ملَِــا تفــرَّ املباركــة، كــا هــو هــدف هــذا البحــث، ففيــه مَجْ

ــورة يف موضــٍع واحــد لالســتفادة منهــا. ومــن أبــرز مــن كتــب يف ســورة احلديــد: هدايــات هــذه السُّ

- )تفصيــل النحــاس واحلديــد يف الكتــاب املجيــد(، للدكتــور خالــد فائــق العبيــدي، دار الكتــب 

العلميــة، بريوت، الطبعــة األوىل، 1426هـــ - 2005م.

- )وقفــات تربويــة مــع ســورة احلديــد(، مجــع وإعــداد: األســتاذة نجــالء الســبيل، دار التوحيــد 

لتحفيــظ القــرآن الكريــم، 1436هـــ - 2015م. 

وغريهــم ممَّــن كتــب يف ذلــك، وإنــا كانــت مقــاالت متفرقــة، ومــن أبرزهــا مــا كتبــه األســتاذ 
ــوان: )وقفــات مــع ســورة احلديــد()1(.  فهــد الشــتوي بعن

لذلــك ارتأيــُت أن يكــون يل يف هدايــات ســور القــرآن ســهٌم وإشــارٌة وَفْهــم، فجــاء هــذا البحــث 

ــور التــي اشــتملت  - بتوفيــق مــن اهلل تعــاىل - بعنــوان: )مــن هدايــات ســورة احلديــد(، وهــي مــن السُّ

ــد  ــد ووعي ــد، ووع ــان والتوحي ــر لإلي ــا تقري ــة، فيه ــات احلكيم ــة واهلداي ــّدالالت العظيم ــى ال ع

ــِدن  ــم َمع يت باس ــمِّ ــي س ــدة الت ــورة الوحي ــي السُّ ــد، فه ــد احلدي ــٌر لفوائ ــب، وذك ــب وترهي وترغي

ســل Q، وبالقــول الســديد،  ة والنُّــرصة بــاهلل ثــم بالكتــب والرُّ ــا لالنتبــاه أنَّ العــزَّ نفيــس؛ لفًت

والفعــل الرشــيد، وبــا أنــزل اهلل ســبحانه مــن البــأس الشــديد ومنافــع احلديــد، بــإذن العزيــز احلميــد.

(1(  موقع األلوكة، )1- 6( أجزاء :  
(1)https//:tinyurl.com/bdd7d5zh    (2) https://tinyurl.com/2p8az68a  (3) https://tinyurl.
com/2p98f338
(4) https://tinyurl.com/2wsuje3e      (5)  https://tinyurl.com/2p9576vj       )6(  https//:tinyurl.
com45/zfbxtk 
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

ومما شجعني عى اختيار هذا املوضوع ما متيز به من األمهية البالغة من حيث:

1- ما اشتملت عليه سورة احلديد من هدايات عظيمة.

2- مكانة اهلدايات القرآنية وأمهيتها يف علوم القرآن.

3- مــا تضمنتــه ســورة احلديــد مــن ترغيــب وترهيــب يف كثــري مــن األمــور التــي هلــا أمهيــة يف 

اريــن. حيــاة املســلم يف الدَّ

ــة إىل: مقدمــة، ومتهيــد، وتســعة مباحــث  وقــد اقتــى العمــل يف هــذا البحــث تقســيم اخلطَّ

ــة وفهارس. وخامت

ــة البحــث،  ــاره، وخطَّ ــة املوضــوع، وأســباب اختي ــذة عــن أمهي ــا املقدمــة فحــوت نب أمَّ

ــه. ومنهجــي في

 التَّمهيد: وفيه مطلبان:

املطلب األول: التَّعريف باهِلَدايات القرآنية.

املطلب الثَّاين: التَّعريف بسورة احلديد.

املبحث األول: فضل التسبيح. -

املبحث الثاين: تقرير التوحيد وأنواعه. -

املبحث الثالث: تقرير اإليان، وأصوله. -

املبحث الرابع: فضل اإلنفاق يف سبيل اهلل. -

املبحث اخلامس: التحذير والرتهيب. -

املبحث السادس: احلديد ومنافعه. -

املبحث السابع: تقرير مبدأ العدل.- 
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- .E املبحث الثامن: تقوى اهلل

املبحث التاسع: رمحة اهلل بعباده، ودالئل لطفه ورأفته. -

اخلامتة: وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث.

 الفهارس العلمية، وتشمل:

فهرس املصادر واملراجع.     

ا منهجي يف البحث: أمَّ

راسة: املنهج االستقرائي الّتحلييل ، ورست يف البحث عى النَّحو التايل:  فقد اتَّبعت يف هذه الدِّ
مت للموضوع بتمهيد، وفيه تعريف باهِلَدايات القرآنية، وكذلك التَّعريف بسورة احلديد. 1- قدَّ

2- عــزوت اآليــات القرآنيــة إىل مواضعهــا مــن القــرآن، ببيــان رقــم اآليــة واســم الســورة، مــع 

ــة. ســم العثــاين، واعتمــدت يف ذلــك عــى مصحــف املدينــة النَّبويَّ االلتــزام بكتابــة اآليــات وفــق الرَّ

جــت األحاديــث النَّبويــة، واآلثــار الــواردة يف ثنايــا البحــث مــن الكتــب املعتمــدة، مــع  3- َخرَّ

تهــا، وإال فــإين  حيحــن أو أحِدمهــا اكتفيــت بذلــك لصحَّ ــكل، فــإن كان النَّــص يف الصَّ ضبطهــا بالشَّ

ــه املعتمــدة مــع بيــان احلكــم عليــه. جــه مــن مظانِّ أخرِّ

ــا وضعتــه بــن عالمتــي التنصيــص هكــذا  4- عــزوت األقــوال إىل قائليهــا، فــإن كان املنقــول نصًّ

"...." وذكــرُت يف اهلامــش املرجــع أو املصــدر، وإن كان املنقــول بتــرصف منــي مل أضعــه بــن عالمتــي 

التنصيــص وأرشت يف اهلامــش إىل املرجــع أو املصــدر.

ص. 5- مل أترجم لألعالم الواردين يف البحث خشية اإلطالة، ولكوهنم معروفن لدى أهل التخصُّ

شــاد،  هــو  ــواب والفتــح والرَّ ــي الصَّ ــداد، وأن يلهمن ــق والسَّ وأخــرًيا أســأل اهلل العــون والتَّوفي

حســبي ونعــم الوكيــل.
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  املطلب األول: التَّعريف باهِلَدايات القرآنية

أواًل: املعنى اللُّغوي:

ــة  الل ــاد والدَّ ش ــو الرَّ ــالل؛ وه ــدُّ الضَّ ــَدى ض ــَدى، واهلُ ــن اهلُ ــي م ــة، وه ــع ِهداي ــات مج اهِلداي

يــن هيديــه ُهــًدى، وَهــداه  ــر وُيؤنــث؛ ُيقــال: َهــَداه اهلل للدِّ بُلطــٍف إىل مــا ُيوِصــل إىل املطلــوب، وُيذكَّ

ة معــاٍن؛  ــه إىل طريــق اخلــري، وُيطلــق اهلُــَدى يف اللغــة عــى عــدَّ ــًة: أرشــده وَدلَّ َهْديــًا، وِهَدايــًة وِهْدَي

متــه ألرشــده، وُيقــال: هــَدى ُفــاَلٌن  م لإلرشــاد، ُيقــال: َهَديُتــه الطَّريــق ِهدايــًة، أي: تَقدَّ منهــا: التَّقــدُّ

ة. ــة، وهــي: مــا َأهَدْيــت لــذي مــودَّ ــه، ومنــه اهلَديَّ ــًا أرشــده وَدلَّ ه، وُفاَلن ــْدَي فــاَلن َســاَر َســرْيَ َه

وَهــداه اهلل الطَّريــَق، أي: للطَّريــق قــال تعــاىل: ژ ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ژ  ]البقــرة:120[ أي: 

ــه. فُت ــًة، أي: عرَّ ــَت ِهَداي ــق والَبْي ــه الطَّري ــق، وَهَدْيُت ــق احل ــو طري ــه ه ــا إلي ــذي َدَع اط ال ــرصِّ ال

ــل:12[ أي: إنَّ  ــال تعــاىل:ٱٱژ ې    ې   ې     ژ ]اللي ــان، ق ــى: الَبي ــَدى يف اللغــة بمعن ــق اهلُ أيًضــا ُيطل

ــالل(1(. علينــا أن نُبــنِّ طريــق اهلُــَدى مــن طريــق الضَّ

ثانيًا: املعنى االصطالحي:

ُيقصــد باهلدايــة القرآنيــة: الّداللــة املبينــة إلرشــادات القــرآن الكريــم، التــي ُتوصــل لــكّل خــري، 
ومتنــع مــن كّل رّش(2(.

ــن منظــور،  ــارس، )31/6(؛ لســان العــرب، الب ــن ف ــب اللغــة، لألزهــري، )201/6(؛ معجــم مقاييــس اللغــة، الب (1( انظــر: هتذي
.)353/15)

(2(  اهلدايات القرآنية، (44/1(؛ وانظر:  التحرير والتنوير، البن عاشور، )188/1(.
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ورة: اسم السَّ

ــو  ــم، وه ــوان اهلل عليه ــه رض ــي ، وصحابت ــد النب ــن عه ــد م ــورة احلدي ى س ــمَّ ُس
ــا(1(. ــنة خصوًص ــا، والسُّ ــم عموًم ــب العل ــف وكت ــه يف املصاح ــتهرت ب ــذي اش ــم ال االس

سبب تسميتها بذلك:

ــه تعــاىل: ژ ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ ٱ]اآليــة:25[  ــد فيهــا يف قول لــوُرود ذكــر احلدي

ــة  ــل آي ــو لتأم ــذا يدع ــدن، وه ــم ِمع يت باس ــمِّ ــي ُس ــم الت ــرآن الكري ــدة  يف الق ــورة الوحي ــي السُّ فه

ــا توجــد يف معــدن  تــه وتعــّدد منافعــه التــي قّل ــر فيــه، كــا يــدّل عــى قوَّ ــر رس مــا ُذِك احلديــد، وتدبُّ

ــريه (2(. غ

 نوعها:

اختلف العلاء يف سورة احلديد هل هي مكيَّة أو َمَدنيَّة؟ عى قولن:

القول األول: إنَّ سورة احلديد مدنية.

. ُروي هذا القول عن ابن عباس

وبه قال جماهد وعكرمة واحلسن وقتادة ومقاتل، وهو قول مجهور العلاء واملفرسين(3(.

(1(  انظــر: صحيــح البخــاري، )146/6(؛  ســنن الرتمــذي، )403/5(؛ عمــل اليــوم والليلــة، للنســائي، )435/1(؛ املصاحــف، البن 
أيب داود، )1/ 148(؛ املعجــم الكبــري، للطــرباين، )314/13(؛ جامــع البيــان، أليب عمــرو الــداين،)1629/4(، تاريــخ دمشــق، 
البــن عســاكر، )390/26(؛ جــال القــراء، للســخاوي، )92/1(، )549/2(؛ جممــوع الفتــاوى، البــن تيميــة، )468/7(؛ جممــع 

الزوائــد، للهيثمــي، ) 131/8(، )120/7(.
ابــع مــن    ــور التــي ُســمّيت بـ)املســبِّحات( كوهنــا بــدأت بتســبيح اهلل تعــاىل، وهــي  مــن طـِـوال ســور القســم الرَّ (2( كذلــك هــي مــن السُّ

ــل(. القــرآن الكريــم )امُلَفصَّ
    انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )5/7(؛ الدر املنثور للسيوطي، )8/ 46(.

(3(  انظــر: جامــع البيــان، للطــربي، )384/22(؛ الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )227/9(؛ النكــت والعيــون، للــاوردي، )468/5(؛ 
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

قال القرطبي: "مدنية يف قول اجلميع"(1(.

القول الثاين:  إنَّ سورة احلديد مكية.

ازي(2(. خمري، وحممد الرَّ ائب الكلبي، والزَّ ُروي هذا القول عن حممد بن السَّ

قال ابن عطية: "ال خالف أن فيها قرآًنا مدنيًّا، لكن يشبه صدرها أن يكون مكيًّا"(3(.

وقد ذكر ابن عاشور أن االختالف يف ذلك قوي، مل ُيتلف مثله يف غريها(4(.

ــورة مدنيَّــة، وال يمنــع أن يكــون فيهــا آيــات مكيــة؛ كقولــه تعــاىل: ژ  ے  ۓ  ۓ  ڭ    قلــت: السُّ

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ژ  ]اآليــة: 16[.

قــال ابــن مســعود ريض اهلل عنــه: "مــا كان بــن إســالِمنا وبــَن أن عاَتَبنــا اهللُ هبــذه اآليــِة إال أربــُع 
.)5 ) سنَن"

فهــي مدنيــة باعتبــار الغالــب، وألن األرجــح أنَّ مــا نــزل بعــد اهلجــرة مــدين وإن كان فيــه آيــات 

مكيــة، وفيهــا ذكــر املنافقــن ومل يكــن النِّفــاق إال يف املدينــة، وكذلــك فيهــا قولــه تعــاىل:ٱژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ژ  ]اآليــة: 10[.

فلــم تنــزل إال بعــد الفتــح، وال قتــال إال بعــد اهلجــرة، كذلــك ســياق اآليــات ونظمهــا ومــا تشــري 
إليــه يؤيــد مدنيَّتهــا قطًعــا، واهلل أعلم(6(.

املحرر الوجيز، البن عطية، )256/5(؛ اجلامع ألحكام القرآن، )235/17.)
(1(  اجلامع ألحكام القرآن، )235/17.)

(2( انظر: النكت والعيون، )468/5(؛ مفاتيح الغيب، )441/29(.
(3(  املحرر الوجيز، )256/5(.  

(4(  انظر: التحرير والتنوير، )353/27(.
(5(  أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتاب التفســري، بــاب يف قولــه تعــاىل:  ژ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ژ ، )2319/4( 

ح)3027(.
(6( انظر: فتح الباري، البن حجر، )41/9(.
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عدد آياهتا:

آياتــا تســع وعــرون آيــة يف عــدِّ الكــويف والبــرصي، وثــان يف عــدِّ الباقــن، ومخســائة وأربــع 

وأربعــون كلمــة، أو ثالثــة وأربعــون كلمــة، وحروفهــا ألفــان وأربعائــة وســت وســبعون حرًفــا.

وسبب اختالفهم آيتان:

ها عند الكوفين آية دون غريهم.  األول: قوله تعاىل: ژ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ   ژ ٱٱٱ]اآلية: 13[ ثابت عدَّ

ها عند البرصين آية دون غريهم(1(. الثانية: قوله تعاىل: ژ ژ  ژژ  ]اآلية:27[ ثابت عدَّ

فضلها:

ممَّا ورد يف فضل سورة احلديد:

ثهــم أنَّ رســول اهلل صــىَّ اهللُ عليــه وســلَّم كان  ــه حدَّ عــِن الِعْربــاِض بــن َســارية ريض اهلل عنــه:  »أنَّ
َيْقــرأ اْلـــُمَسبَِّحات قبــل أن َيْرُقــد َوَقــاَل: إِنَّ فِيِهــنَّ آَيــًة َأْفَضــُل ِمــْن َأْلِف آَيــٍة«(2(.

عاَء بعَد ِقراَءِتا ُمستجاٌب"(3(. وُروي عن عي   "أنَّ الدُّ

ــي،  ــني، أليب داود األندل ــرص التبي ــداين، )241/1(؛ خمت ــرآن، لل ــدِّ آي الق ــان يف ع ــان، (227/9(؛ البي ــف والبي ــر: الكش (1( انظ
(1185/4(، مصاعــد النظــر، للبقاعــي، )3/ 58(؛ جــال القــراء، )549/2(؛ بصائــر ذوي التمييــز، (453/1.(

(2( أخرجــه أمحــد يف مســنده، (392/28( ح)17160(؛ وأبــو داود يف ســننه، (396/7( ح)5057(؛ والرتمــذي يف ســننه، (181/5( 
ح)2921(، وقــال: "هــذا حديــث حســن غريــب"؛ والنســائي يف عمــل اليــوم والليلــة، (434/1( ح)713(؛ ويف الســنن 
الكــرى، (264/9( ح)10483(؛ والطــرباين يف املعجــم الكبــري، (249/18( ح)625(؛ والبيهقــي يف شــعب اإليــامن، (121/4( 
ح)2274(؛ والبغــوي يف مصابيــح الســنة، (122/2(؛ قــال الشــوكاين يف فتــح القديــر، (198/5( : "ويف إســناده بقيَّــة بــن الوليــد، 
ــاض  ــر الِعْرَب ــول اهلل ، ومل يذك ــال: كان رس ــدان ق ــن َمْع ــد ب ــن خال ــائي ع ــه النَّس ــد أخرج ــروف، وق ــال مع ــه مق وفي
فــه األلبــاين يف ضعيــف ســنن أيب داود، (2/1(؛ وقــال شــعيب األرنــاؤوط يف حتقيقــه للمســند،  بــن َســارية، فهــَو ُمرســل". وضعَّ

وكذلــك يف حتقيقــه لســنن أيب داود: "إســناده ضعيــف".
  3( أخرجــه ابــن فضالــة يف فوائــده، )ص22( ح)21( عــن احلســن بــن حممــد ابــن احلنفيــة عــن أبيــه عــن عــي بــن أيب طالــب)
ــُه  ــا َخصَّ ــِه َرُســوُل اهللَِّ ، مِمَّ ــَك بِ ــا َخصَّ ــي بَِأْفَضــِل َم ــا َخَصْصَتنِ ــاهللَّ إاّل َم ــَأُلَك بِ ــه: َأْس ــال ل ــن عــازب  ق ــرباء ب "أنَّ ال
َل احْلَِديــِد ......- إىل أْن  ــُن. قــال: َيــا َبــَراُء، إَِذا َأَرْدَت َأْن َتْدُعــَو اهللََّ بِاْســِمِه األَْعَظــِم َفاْقــَرْأ َأوَّ مْحَ يــُل، مِمَّــا َبَعــَث إَِلْيــِه بِــِه الرَّ بِــِه ِجرْبِ
قــال- َفــَو اهللَّ َيــا َبــَراُء َلــْو َدَعــْوَت َعــَيَّ خَلُِســَف يِب"؛ وأخرجــه الســيوطي يف جامــع األحاديــث، (261/31( ح)34196(  وفيــه: 
" عــن عمــرو بــن ثابــت عــن أبيــه عــن الــرباء  بــن عــازب، قــال: قُلــُت لَعــّي يــا أِمــري املْؤمنــن َأْســَأُلَك بـِـاهللَِّ  ... - إىل أْن قــال-  َيــا 
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

املوضوع العام لسورة احلديد:

ــورة يتمثَّــل يف تنزيــه اهلل ســبحانه وتعظيمه،  ئيي للسُّ ــل لســورة احلديــد جيــد أنَّ املوضــوع الرَّ املتأمِّ

عــوة ألمريــن عظيمني؛ ومهــا: اإليــامن، واإلنفاق يف ســبيل اهلل. وبيــان صفاتــه، وقدرتــه  الشــاملة،  ويف الدَّ

ورة: مقاصد السُّ

ها: ورة عى مقاصَد عظيمٍة، ومن أمهِّ  اشتملت السُّ

ــورة بتســبيح مجيــع املخلوقــات  1- تعظيــم اهلل عــزَّ وجــل ومتجيــده والثَّنــاء عليــه، فافُتتحــت السُّ

ده باخلَْلــق وامُلْلــك والقــدرة،  ــده وتفــرُّ ــة عــى توحُّ الَّ لــه ســبحانه، وذكــِر بعــض أســائه وصفاتــه الدَّ

ــاملة وتدبــريه للكــون وترْصيِفــه خِلَْلقــه. وَســعة علمــه وإحاطتــه الشَّ

ها البعض بسورة اإليان.   2- األمر باإليان به E؛ حتى ساَّ

3- احلــثُّ عــى اإلنفــاق يف ســبيل اهلل، واقرتانــه باإليــان، وهــو ِمصــداٌق لقــول النبــيِّ 

العبــد.  إيــان  عــى  دليــل  ُبْرَهــاٌن«(1(أي:  َدَقــُة  »والصَّ  :

نيا وزينتها. 4- التَّحذير من النِّفاق، ومن الغفلة وقسوة القلب، وكذلك من االْغرِتار بالدُّ

ه هلم من  عظيم األجر والثَّواب. 5- حضُّ املؤمنن عى تقوى اهلل E، وبيان ما أعدَّ

وحي واملادِّي(2(. 6- حتقيق  التَّوازن بن اجلانبن الرُّ

ّل ُســوَرة احلَِديــد إىَِل آِخــر ِســّت آَيــاٍت ِمنَْهــا...... َفــو َالــِذي اَل  َبــَراُء  إَذا َأَرْدَت أْن َتْدُعــو اهللD بِاْســِمه األْعَظــم، َفاْقــَرأ ِمــْن َأوَّ
إَِلــه ََغــرْيه لُتقْبلــن بَِحاَجَتــك إِْن َشــاَء اهلل "؛  وذكــره املتقــي اهلنــدي يف كنــز العــامل، (248/2( ح)3941(  بمعنــاه؛ قــال الذهبــي  
يف ديــوان الضعفــاء:  "َعمــرو بــن ثابــت: هــو عمــرو بــن أيب املِْقــدام، تركــوه قــال أبــو داود: رافــي "؛ قــال الســيوطي يف الــدر 
 "...  املنثــور، (49/8(: "أخــرج ابــن النّجــار يف تاريــخ بغــداد  بســند ضعيــف عــن الــرباء بــن عــازب قــال:  ُقلــُت لَعــّي
ــن  ــرآن( م ــل الق ــي يف )فضائ ــم الغافق ــو القاس ــر أب ــال: " ذك ــر، (64/3(، ق ــد النظ ــي يف مصاع ــد البقاع ــة عن ــوه؛ ويف رواي بنح
دَت أنْ َتْســأل اهلل َحاَجــًة، َفاْقــرأ مَخْــس آَيــاٍت ِمــْن َأّول ُســوَرة احلَِديــِد"؛ ويف راويــة ذكرهــا الســيوطي  حديــث عــي  ، إَِذا َأَرْ
َل ُســوَرة احْلَِديــِد َعــْر آَيــات"؛ وانظــر: كنــز العــامل، (250/2( ح)3944(. ــَرأْ ِمــْن َأوَّ يف جامــع األحاديــث، )356/29( : " َفاْق

(1( جزء من حديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الطَّهارة،  باب فضل الوضوء، )203/1( ح) 223(.
(2( انظر: جامع البيان، للطربي، )165/23(؛ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )39/8(.

219



مناسبتها ملا قبلها:

ملــا َأَمــَر اهلل E بِالتَّْســبِيح يف آخــر ســورة الواقعــة فقــال: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ  ]اآليــة:96[، 

وذلــك بتعظيمــه تعــاىل وتنزهيــه وتربئتــه مــن كل عيــب ونقــص، ابتــدأ ســورة احلديــد بــا اختتــم بــه 

ــبيح  ــارة إىل أنَّ التس ــك إش ــة:1[؛ ويف ذل ــبحانه: ژ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ژ  ]اآلي ــال س ــا فق ــا قبله م

الــذي أمــر بــه هــو ذكــر مجيــع املخلوقــات.

ــل:  ــه قي ــة، وكأن ــورة الواقع ــر س ــبيح يف آخ ــر بالتس ــة لألم ــع العل ــا موق ــد واقًع ل احلدي وألنَّ أوَّ

ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆژ ]اآليــة: 96[ٱألنَّــه ژ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ژ  ]اآليــة: 1[ٱٱفالرابــط بينهــا لفظــي 

ــر(1(. وظاه

مناسبتها ملا بعدها:

ملَّــا ذكــر اهلل E يف مطلــع ســورة احلديــد أســاَءه احلســنى وصفاتــه الُعــى، ثــمَّ أْتَبــع ذلــك 

ــه: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ــق بقول ــع اخلَْل ــة بجمي ــه التَّامَّ ــامل وإحاطت ــه الشَّ ــان علم ببي

ــه؛  ــعة علم ــى َس ــدلُّ ع ــا ي ــة ب ــورة املجادل ــح س ــة:4[ افتت ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ژ ]اآلي

ــن  ــا م ــذي حِلقه ر  ال ــضَّ ــي   ال ــَكْت للنب ــي َش ــة الت ــول امُلَجاِدل ــبحانه ق ــِمع س ــد َس فق

ــل عليهــا بحكــٍم عــامٍّ هلــا وجلميــع املســلمن، وهــو مــن عظيــِم فضلــه وكــال ِمنَّتــه  امُلظاَهــرة، فتفضَّ

ــه ســبحانه َذَكــر يف  عــى عبــاده، وَخَتــَم ســورة احلديــد بقولــه: ژ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ژ ]اآليــة:29[، كــا أنَّ

ســورة املجادلــة تفصيــاًل ملــا ورد يف ســورة احلديــد؛ مــن إحاطتــه عــزَّ وجــلَّ بخلقــه، وِعلمــه بــكل 

يشء، وَمِعيَّتــه للَخْلــق؛ بقولــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   

ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ژ ]املجادلــة:7[ (2(.

وقــد اشــتملت ســورة احلديــد عــى الكثــري مــن اهلدايــات والتَّوجيهــات القرآنيــة، وســنعرض يف 

املباحــث التَّاليــة أبــرز تلــك اهلدايــات.

(1( انظر: نظم الدرر، )253/19(؛ تناسق الدرر،  للسيوطي، )ص138(.
رر، )ص138(. (2( انظر: نظم الدرر، )323/19(؛  تناسق الدُّ
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

ل:  املبحث األوَّ

فضل التَّسبيح

ــات هلل  ــع املخلوق ــبيح مجي ــن تس ــه م ــت علي ــا دل ــد م ــورة احلدي ــة يف س ــات املبارك ــن اهلداي م

تعــاىل؛ حيــث بــدأت  الســورة  بتعظيمــه ســبحانه وتنزهيــه عــن كل نقــص وعيــب، وهــذا التَّســبيح 

ــاب  ــوص الكت ــه نص ــت علي ــا دلَّ ــا ك ــبيًحا حقيقيًّ ــبِّح اهلل تس ــات تس ــع املخلوق ــره، فجمي ــى ظاه ع

والســنَّة، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل:ٱٱٱژ گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  

ــاىل: ژ ڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ        ۅ    ــه تع ڻ  ڻۀژٱ]اإلرساء:44[، وقول

]النــور:41[.  ٱ ژ  ېې   ۉ   ۉ  

ومن األحاديث الدالة عى ذلك:

ــه قــال: »َوَلَقــْد ُكنَّــا َنْســَمُع َتْســبِيَح الطََّعــاِم َوُهــَو  مــا ُروي عــن عبــد اهلل بــن مســعود   أنَّ
ُيــْؤَكُل«(1(.

َم َســْبَع َحَصَيــاٍت  ــه قــال: ».... َفَتنَــاَوَل النَّبـِـيُّ َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوَســلَّ ويف حديــث أيب ذرٍّ   أنَّ

ــنَّ  ــمَّ َوَضَعُه ــِل، ُث ــنِي النَّْح ــا َكَحنِ ــنَّ َحنِينً ــِمْعُت هَلُ ــى َس ــِدِه، َحتَّ ــبَّْحَن يِف َي ــاٍت َفَس ــَع َحَصَي َأْو تِْس

ــنَّ َحنِينًــا َكَحنـِـنِي النَّْحــِل...«  َفَخِرْســَن)2(، ُثــمَّ ُوِضْعــَن يِف َيــِد َأيِب َبْكــٍر َفَســبَّْحَن يِف َيــِدِه َحتَّــى َســِمَع هَلُ

ــث(3(. احلدي

(1( احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، )194/4( ح)3579(.
ــو  ــث ه ــى يف احلدي ــَرس احل ــًة، فَخ ــا وال َجَلَب ــا صوًت ــمع هل ــاُء: إِذا مل َتْس ــٌة َخْرَس ــا، وَكتِيَب ــة َأو ِعيًّ ــكالم ِخْلَق ــاب ال ــَرُس: َذه (2( اخْلَ

ــوت.      ــاب الص ذه
انظر: العني، )195/4(؛ هتذيب اللغة، (76/7(.

(3( احلديــث أخرجــه ابــن أيب عاصم يف الســنة، (543/2( ح)1146( بنحــوه؛ والبــزار يف مســنده، (431/9( ح)4040(؛ و)434/9( 
ح)4044(؛ واخلــالل يف الســنة، (288/1( ح)351(؛ والطــرباين يف املعجــم األوســط، (245/4( ح)4097( بمعنــاه؛ قــال اهليثمي 
يف جممــع الزوائــد) 299/8(: "رواه البــزار بإســنادين ورجــال أحدمهــا ثقــات، ويف بعضهــم ضعــف، وزاد يف أحــد طريقيــه: يســمع 
تســبيحهن مــن يف احللقــة..."، وقــال أيًضــا )179/5(: "رواه الطــرباين يف األوســط وفيــه حممــد بــن أيب محيــد، وهــو ضعيــف، ولــه 
ــوة وإســناده صحيــح"؛ قــال األلبــاين يف ظــالل اجلنــة، )543/2(: "حديــث صحيــح،  طريــق أحســن مــن هــذا يف عالمــات النّب
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كــر العظيــم، فقــد  ويف تســبيح مجيــع املخلوقــات هلل E ترغيــٌب للعبــاد بلــزوم هــذا الذِّ

تكــرر ذكــره يف آيــات وأحاديــث كثــرية، منهــا مــا يــدّل عليــه، ومنهــا مــا يأمــر بــه، ومنهــا مــا يبــنِّ 

فضلــه أو يبــنِّ ألفاظــه وصيغــه ووقتــه.

كــوع  ــه ســبحانه بأعظــم املواضــع، فجعلــه مــن واجبــات الصــالة يف الرُّ كــر الــذي خصَّ  فهــو الذِّ

ــجود، ومــن أذكار الصبــاح واملســاء، وممَّــا يثُقــل بــه امليــزان؛ فقــد قــال : »َكلَِمَتــاِن  والسُّ

ــْبَحاَن اهللِ  ــِم، ُس ــْبَحاَن اهللِ الَعظِي ــِن: ُس مْحَ ــاِن إَِل الرَّ ــَزاِن، َحبِيَبَت ــاِن يِف املِي ــاِن، َثِقيَلَت َس ــَى اللِّ ــاِن َع َخِفيَفَت

ــِده«(1(. َوبَِحْم

ــْبَحاَن اهللِ  ــاَل: ُس ــْن َق ــه : »َم ــوب؛ وذلــك يف قول ن ــه مــن أســباب مغفــرة الذُّ كــا أنَّ

ــِد الَبْحــِر«)2(. ــَل َزَب ــْت ِمْث ــاُه، َوإِْن َكاَن ــْت َخَطاَي ٍة، ُحطَّ ــرَّ ــَة َم ــْوٍم ِماَئ ــِدِه، يِف َي َوبَِحْم

ــاىل: ژ ک  ک   ک   ــه تع ــس S يف قول ــة يون ــا يف قص ــروب؛ ك ــج الك ــباب تفري ــن أس وم

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

.]88  – ]األنبيــاء: 87  ژ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے   

ارين. إىل غري ذلك من األدلة التي تبنِّ ِعَظم هذا الذكر وفضله وثمراته وعاقبته يف الدَّ

ورجال إسناده ثقات غري عبد احلميد بن إبراهيم، وهو أبو تقي، فيه ضعف من ِقبل حفظه، ولكنه قد ُتوبِع".
ــه،  ــلم يف صحيح ــه مس ــبيح، )86/8( ح)6406(؛ وأخرج ــل التس ــاب فض ــوات، ب ع ــاب الدَّ ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ (1( أخرج

ــل والتســبيح والدعــاء، )2072/4( ح) 2694(. ــاب فضــل التهلي ــة، ب ــاب الذكــر والدعــاء والتوب كت
ــه،  ــلم يف صحيح ــه مس ــبيح، )86/8( ح)6405(؛ وأخرج ــل التس ــاب فض ــوات، ب ع ــاب الدَّ ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ (2( أخرج

ــل والتســبيح والدعــاء،)2071/4( ح)2691(. ــاب فضــل التهلي ــة، ب ــاب   الذكــر والدعــاء والتوب كت
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

املبحث الثَّاين: 

تقرير التَّوحيد وأنواعه

ــن،  ــل الدي ــو أص ــذي ه ــد ال ــى الّتوحي ــتملت ع ــا اش ــة أهن ــورة العظيم ــذه السُّ ــات ه ــن هداي م

ــد:19[. ــاىل: ژ يب  جت     حت     خت   مت   ىت  ژ ]حمم ــال تع ــا؛ ق ــال وأفضله ــم األع ــو أعظ ــة، وه ــاد امللَّ وع

ــل  ــط العم ــد، وإال َحبِ ــل: التوحي ــول العم ــرط قب ــه، ف ــاد إال ب ــال العب ــع أع ــّح مجي ــال تص  ف

ــل. ــل ومل ُيقب وَبط

قال تعاىل: ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ۇ ژ ]األنعام: 88[.

ــُه اَل إَِلــَه إاِلَّ  وقــد جعلــه اهلل ســبًبا لدخــول اجلنــة؛ قــال : »َمــْن َمــاَت َوُهــَو َيْعَلــُم َأنَّ

ــَة«(1(.  نَّ اهللُ، َدَخــَل اجْلَ

ــن  ــوب؛ فم ــدة يف القل ــذه العقي ــخ ه ــه، وُترسِّ ــع أنواع ــد بجمي ر التَّوحي ــرِّ ــد ُتق ــورة احلدي وس

ــورة  قولــه تعــاىل: ژ ې  ې    ى  ىائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ          ۇئ  ۆئ ژ                                             دالئــل الربوبيَّــة يف السُّ

]اآليــة :2[، وقولــه تعــاىل: ژ ڃ  چ  چ  چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ       ژ ]اآليــة :5[ فاآليتــان الكريمتــان 

ــة. ــاء، واإلمات ــك، واإلحي ــي: املل ــة، وه بوبي ــر الرُّ ــن مظاه ــَر م ــَة مظاه ــا ثالث عَرَضت

]اآليــة :4[،  ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ     ژ  وكذلــك قولــه تعــاىل: 

وقولــه: ژ ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ژ 

ــبحانه. ــق س د باخلَْل ــرِّ ــو املتف ــة :22[ فه ]اآلي

(1(  احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإليان، باب من لقي اهلل باإليان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة، )55/1( ح)26(.
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ومــن اآليــات الــواردة يف توحيــد الربوبيــة قولــه تعــاىل:  ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  

وا  ــه رهبــم فأقــرُّ ھ  ھ    ھ  ے      ے    ۓ             ۓ ژ ]اآليــة :8[ٱٱٱفقــد أخــذ ســبحانه العهــَد عــى عبــاده بأّن

بذلــك، ووجــب عليهــم اإليــان بــه، وهــو مصــداٌق لقولــه: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ    ژ ] األعــراف: 172[.ٱ

ــه؛ يف امللــك،  ــِل عظمت ــابقة ِذكــٌر لبعــض مظاهــِر قــدرة اهلل E ودالئ ففــي اآليــات السَّ

ــق، فهــي مــن موجبــات ربوبيَّتــه(1(. واإلحيــاء، واإلماتــة، وكذلــك اخلَْل

ــورة مــن تنزيــه اهلل وتعظيمــه  الــة عــى ألوهيتــه E مــا ابتــدأت بــه السُّ ومــن اآليــات الدَّ

وتقديســه؛ فقــال: ژ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ     ې   ژ ]اآليــة :1[، فجميــع املخلوقــات ُتســبِّح  اهلل 

تعظيــًا لــه، وإذعانــًا لطاعتــه، وإقــرارًا بربوبيَّتــه،، وألوهيتــه ووحدانيتــه ســبحانه.

ب إىل اهلل ســبحانه باإلنفــاق يف ســبيله، فقــد أتــى  كذلــك ممَّــا يــدلُّ عــى توحيــد األلوهيــة  التقــرُّ

ــورة، ومنهــا قولــه: ژ ی  ی  ی  جئ    حئ   احلــثُّ عــى اإلنفــاق يف مواضــَع عديــدة مــن السُّ

ــة :18[ (2(.  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب ژ ]اآلي

ــض  ــٍر  لبع ــن ِذك ــات األوىل م ــا وَرد يف اآلي ــد م ــورة احلدي ــد يف س ــل التَّوحي ــن دالئ ــا أنَّ م  ك

أســاء اهلل احلســنى، وصفاتــه الُعــى؛ وذلــك مــن خــالل مظاهــر قــدرة اهلل E ودالئــل علمــه 

ــه. ــريه وحكمت وتدب

ل، اآلخــر،  ل الســورة: )العزيــز، احلكيــم، القديــر، األوَّ فمــن أســاء اهلل احلســنى التــي وردت يف أوَّ

الظَّاهــر، الباطــن، العليــم، البصــري(.

ــان، للطــربي، )238/13(؛ معــامل التنزيــل، )246/2(؛ اجلامــع ألحــكام القــرآن، )314/7(؛ تفســري القــرآن  (1(  انظــر: جامــع البي
ــن كثــري، )500/3(. العظيــم، الب

(2(  انظــر: جامــع البيــان، للطــربي، )165/23( النكــت والعيــون، )468/5(؛ أحــكام القــرآن، البــن العــريب، )178/4(؛  تفســري 
القــرآن العظيــم، البــن كثــري، )7/5(؛ اإلكليــل يف اســتنباط التنزيــل، للســيوطي، )255/1(.

224



ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

قال تعاىل: ژ ۉ  ۉ     ې   ژ ]اآلية 1[، وقال سبحانه:              ژ ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ژ ]اآلية 3[. 

ــَت  ــى )األول، اآلخــر، الظاهــر، الباطــن( فقــال: »اللهــمَّ أن ــي  معن ــد فــرسَّ النب وق

ــك يشٌء،  ــَس فوَق ــُر فلي ــَت الظَّاِه ــَدَك يشٌء، وأن ــَس بع ــُر فلي ــَت اآلِخ ــك يشٌء، وأن ــَس قبَل ُل فلي األوَّ

ــك يشٌء...«(1(.  ــَس ُدون ــُن فلي ــَت الباط وأن

وهــذه املعــاين املعطوفــة يف اآليــة مــع تباينهــا فهــي ثابتــة هلل E، والكــال يف االتصــاف 

ــه  ــة متضــادة، فهــو أوٌل آخــر، ظاهــٌر باطــن ســبحانه، وهــذا التفســري هــو مــا علي هبــا، فهــي متقابل

أهــل الســنة (2(.

ــاىل: ژ ۅ  ۉ  ۉ   ــال تع ــات: )اهلل(  ق ــن اآلي ــرٍي م ــي وردت يف كث ــنى الت ــاء اهلل احلس ــن أس وم

ــي  ــًا باســمّي )الغن ــة 23[، وورد مقرون ــهٱٱژ ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ ژ ]اآلي ــة 22[ٱٱ، وقول ې  ې     ژ ]اآلي

احلميــد( قــال تعــاىل: ژ جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ژ ]اآليــة 24[، وكذلــك مقرونــًا باســمّي )القــوي العزيــز( 

ــال:ٱژ ۋ  ۋ  ۅ      ــم( فق حي ــور الرَّ ــمّي )الغف ــًا باس ــة 25[، ومقرون ــاىل: ژ ڤ      ڤ  ڤ  ڦ ژ ]اآلي ــال تع ق

ــة 28[. ۅژ ]اآلي

ــة،  ــاء، واإلمات ــق، واإلحي ــك، واخَلْل ــورة: )امُلل ــواردة يف السُّ ــبحانه ال ــه س ــن صفات ــك م كذل

وقــال: ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ]اآليــة 2[،  ژ  ې  ې    ى  ىائ  ائ  ەئەئ   ژ  العــرش( ، قــال تعــاىل:  واالســتواء عــى 

ژ پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ژ ٱ]اآليــة: 4[ اســتواًء يليــق بجاللــه وعظمتــه.

ــورة إشــارة إىل ســعة علــم اهلل تعــاىل وإحاطتــه بجميــع خلقــه، فقــال: ژ ىئ  ىئ  ی   كــا أنَّ يف السُّ

یژ ]اآليــة: 3[، وٱژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    

ڃژ ]اآليــة: 4[، و ژ ڑ     ڑ  ک    کژ ]اآليــة: 6[، و ژ حت  خت  مت  ىت ژ ]اآليــة: 10[.

(1( جزء من حديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم، )2084/4( ح)2713(.
ــع  ــاوى، )123/5(، )127/16(؛ بدائ ــوع الفت ــده، )82/2(؛ جمم ــن من ــد، الب ــري، )1100/3(؛ التَّوحي ــة  لآلج يع ــر: الرشَّ (2( انظ

ــد، )190/1(. الفوائ
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ــان،  ــتحض اإلي ــه، فيس ــعى ملرضات ــه، ويس ــب اهلل يف كل أحوال ــن يراق ــل املؤم ــا جيع ــذا ممَّ وه

ــان. ــوز باجِلن ــرة والف ــن املغف ــن م ــد الرمح ــا عن ــا مل ــان؛ طلًب ــعر اإلحس ويستش

ــن  ــن اب ــا ُروي ع ــبحانه؛ ك ــه س ــم بعلم ــو معه ــى ه ــام، بمعن ــة يف ژ ڤ  ڦ  ڦ  ژ ع ــظ املعيَّ ولف

ــم(1(.  ــل، وغريه ــن حنب ــد ب ــوري، وأمح ــفيان الث ــاك، وس ــاس ، والضحَّ عب

فاإليــان بــا ســبق مــن األســاء الُقدســيَّة احلســنى وصفــات اجلــالل والكــال الُعــى فيــه إيــان 

بمعــاين الربوبيــة واأللوهيــة، فمــن معانيهــا: )امُللــك واخللــق والتَّــرصف والتَّدبــري واإلحيــاء واإلماتــة 

واإلْضــالل واهلدايــة(.

(1( انظر: التَّوحيد، البن منده، )82/2(؛ جمموع الفتاوى، )2/11(.
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

املبحث الثَّالث: 

تقرير اإليامن، وأصوله

ــف  مــن اهلدايــات العظيمــة املباركــة هلــذه الســورة تقريــر اإليــان الــذي هــو أعظــم واجــب ُكلِّ

بــه اإلنســان يف دار البــالء واالمتحــان، فــال ُيقبــل مــن العبــد طاعــة مــا مل يكــن مؤمنًــا، فهــو حــق اهلل           

قــه كان مــن املفلحــن، ومــن أعــرض عنــه فهــو مــن اهلالكــن اخلارسيــن؛  D عــى عبــاده، مــن حقَّ

قــال تعــاىل: ژ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ ]العــرص: 2 – 3[.

فاالعــرتاف بانفــراد اهلل تعــاىل بالوحدانيــة واأللوهيــة، ومــا اشــتملت عليــه مــن دالئــل قدرتــه 

ــات  ف ــنى، والصِّ ــاء احلُس ــن األس ــاىل م ــا هلل تع ــرار ب ــه، واإلق ــه وحكمت ــه، وإحاطت ــواهد علم وش

ــة،  ســل - صلــوات اهلل وســالمه عليهــم- ومجيــع الكتــب املنزل الُعــى، وكذلــك اإليــان بجميــع الرُّ

وباليــوم اآلخــر وبالقــدر خــريه ورشه؛ كلُّ هــذا مــن ُأصــول اإليــان التــي وردت يف الّســورة، بــل إنَّ 

ــه(1(.  ــدور حــول اإليــان وأصول ــّب الّســورة ي ل

تقرير اإليان باهلل تعاىل واليوم اآلخر وكتبه ورسله.

فاإليــان بــاهلل تعــاىل أصــل عظيــم مــن أصــول اإليــان، وكذلــك اإليــان باليــوم اآلخــر والكتــب 

ــّن  ــا وتب ــر هب ــة، وتأم ــول العظيم ــذا األص ر ه ــرِّ ــرية تق ــات كث ــك وردت آي ــل Q؛ لذل والرس

ــه تعــاىل:ٱٱژ چ   چ  چ   ــنِّ عاقبتهــا، ومــن ذلــك قول ــا يبطلهــا وُيبطهــا وُيب ثمراتــا، وكذلــك م

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  

ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ ژٱٱٱٱ] النســاء: 136[.

(1( انظــر: جامــع البيــان، للطــربي، )172/23(؛  معــامل التنزيــل،  )33/8(؛ اجلامــع ألحــكام القــرآن، )238/17(؛ جممــوع الفتــاوى، 
البــن تيميــة، )230/7(.
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ــاهللِ،  ــَن بِ ــاَل: »َأْن ُتْؤِم ــاَمِن، َق ي ــِن اإْلِ يِن َع ــِرْ ــاَل: َفَأْخ ــل: »َق ــل S الطوي ــث جربي ويف حدي
ــَت«)1(. ــاَل: َصَدْق ِه، َق ِه َورَشِّ ــرْيِ ــَدِر َخ ــَن بِاْلَق ــِر، َوُتْؤِم ــْوِم اآْلِخ ــلِِه، َواْلَي ــِه، َوُرُس ــِه، َوُكُتبِ َوَماَلئَِكتِ

ــبًبا  ــه س ــة: 7[، وجعل ــال:ٱژ ک  گ  گ  ژ ]اآلي ــد فق ــورة احلدي ــه يف س ــاىل ب ــر اهلل تع ــد أم وق

لفعــل الصاحلــات، ولنفــع البــالد والعبــاد؛ فقــال بعــده: ژ گ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  ژٱ،ٱٱفباإلنفــاق 

يصــل النَّــرص، وُيقــى عــى الفقــر، ويتحقــق معنــى االســتخالف عــى املــال واألرض.

ــال األجــور  ــه ُتن ــعادة واالنــراح، والفــوز والفــالح، فب ــان السَّ ــق اإلي وهلــذا رتــب عــى حتقي

ــاىل: ژ ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ   ژ. ــال تع ــيمة؛ ق ــّط األوزار اجلس ــة، وحُت العظيم

بــل أخــرب اهلل تعــاىل يف ســورة احلديــد أنَّ اإليــان املطلــق ُتنـَـال بــه املقامــات الرفيعــة يف الداريــن، 

ــحٌة  ــور وفس ــاٌة ون ــن نج ــة للمؤمن ــوم القيام ــو ي ــن، فه ــن الثَّقل ــة م ــري الربيَّ ــع خ ــد م ــر العب وُي

ــاىَل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ   ڀ   ــاَل َتَع ــور، ق ــاٌت وُحب ورسور وجن

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ    ٹ     ٹ ژ ]اآليــة: 12[، وقال ســبحانه:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ديقــن ُيــرون مــع الذيــن أنعــم اهلل عليهــم مــن النبيِّــن  پپ    ژ ]اآليــة: 19[، ومــن املعلــوم أنَّ الصِّ

احلــن وحســن أولئــك رفيًقــا. ــهداء والصَّ والشُّ

ــبحانه: ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ       ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ   ــه س ويف قول

ڻڻ  ژ ]اآليــة: 21[، بيــان أنَّ اإليــان مــن أعظــم أســباب الغفــران، والتَّنعــم بدخــول اجلنــان، بفضــل 

الغفــور الرمحــن.

ــه اهلل  ــذي قرن ــر، وال ــوم اآلخ ــان بالي ر اإلي ــرِّ ــورة ُتق ــا الس ــتملت عليه ــي اش ــات الت ــذه اآلي فه

تعــاىل يف آيــات كثــرية باإليــان بــه؛ ألمهيتــه، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل: ژ چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ژ ]التوبــة: 29[ (2(.

(1( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإليان، باب معرفة اإليان واإلسالم، )36/1( ح)8(.
(2( انظر: جامع البيان، للطربي، )178/23(؛ معامل التنزيل، )28/5(؛ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )15/8(.
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ــق إيــان العبــد وال ُيقبــل عملــه إال إذا آمــن برســل اهلل، ومــا ُأنــزل عليهــم مــن  كذلــك ال يتحقَّ

ر اإليــان بالرســل Q عموًمــا، وبمحمد  الكتــب. ومــن اآليــات الــواردة يف الســورة والتــي ُتقــرِّ

ــه تعــاىل:ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱژ ک  گ   ــة عليهــم: قول ــان بالكتــب املنزل ر اإلي  خصوًصــا وكذلــك ُتقــرِّ

گ  ژ ]اآليــة: 7[، و ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      ژ ]اآليــة: 25[، و ژ ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  ژ ]اآليــة: 26[،ٱو ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ــة: 28[. ــة: 27[، وٱژ ۓ  ۓ  ژ ]اآلي ڈ  ژ  ژ       ژ ]اآلي

ــا  ــه مقرتًن ــأن جعل ــك ب ــد ذل ــد ، وأك ــه حمم ــان بنبي ــاىل اإلي ــب اهلل تع ــد أوج وق

ــه تعــاىل: ژ ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ    ــه يف مواضــع كثــرية مــن القــرآن الكريــم، منهــا قول باإليــان ب

]الفتــح: 13[.  ژ  ۓ  ڭ  ڭ 

وقــال : »ُأِمــرُت أن ُأقاتــَل النَّــاَس حتــى َيشــَهُدوا أْن ال إلــه إالَّ اهلل، وأنَّ ممًدا رســوُل 

اهللِ«(1(.

تقرير اإليامن بالقَدر.

ــان بأقــدار اهلل تعــاىل؛  ــد بياهنــا وتقريرهــا لإلي ــات املباركــة العظيمــة يف ســورة احلدي مــن اهلداي

خريهــا ورشهــا، ومعلــوم أن ذلــك مــن أصــول اإليــان التــي ال ُيقبــل العمــل إال هبــا.

وقــد وردت آيــات وأحاديــث كثــرية تبــنِّ أنَّ كل يشٍء بَقــَدر اهلل، وأنَّ مــا أصــاب العبــد مل يكــن 

لُيخطئــه، ومــا أخطــأه مل يكــن ليصيبــه، وال يتحقــق إيــان العبــد بأقــدار اهلل تعــاىل حتــى يؤمــن بمراتب 

القــدر مجيعهــا، فيؤمــن بعلــم اهلل املحيــط الشــامل، وأنــه ســبحانه ال ختفــى عليــه خافيــة يف األرض وال 

ــاء. وممَّــا ورد يف الســورة قولــه تعــاىل: ژ  ىئ  ىئ  ی  ی  ژ ]اآليــة: 3[ٱ، وقــال ســبحانه: ژ ٺ  ٺ  ٺ   يف السَّ

ــلم يف  ــالة، )14/1( ح)25(؛ ومس ــوا الص ــوا وأقام ــإن تاب ــاب ف ــان، ب ــاب اإلي ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــث أخرج (1( احلدي
ــه إال اهلل، )51/1( ح)22(. ــوا: ال إل ــى يقول ــاس حت ــال الن ــر بقت ــاب األم ــان، ب ــاب اإلي ــه، كت صحيح
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ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ ژ ]اآليــة: 4[،ٱوكذلــك 

عــى العبــد أن يؤمــن بــأنَّ اهلل َكَتــب مقاديــر اخلالئــق ومجيــع مــا هــو كائــن يف اللــوح املحفــوظ، قــال 

ژ  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      تعــاىل:ٱژ 

]اآليــة22[، وقــال: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ     ]احلــج: 70[

ــاَمَواِت َواأْلَْرَض بَِخْمِســنَي  ُلــَق السَّ ــَل َأْن خَيْ وقــال : »َكَتــَب اهللُ َمَقاِديــَر اْلـــَخاَلئِِق َقْب

ــَف َســنٍَة«(1(. َأْل

بــل عــى العبــد حتــى يقــق اإليــاَن بالقــدر أن يؤمــن بــأنَّ كل مــا جيــري يف هــذا الكــون فهــو 

ــاملة، فــا شــاء اهلل كان، ومــا مل يشــأ مل يكــن، فــال  بمشــيئة اهلل E النَّافــذة املطلقــة، وقدرتــه الشَّ

يــرج عــن إرادتــه يشء، وال يكــون يف ملكــه إال مــا يشــاء، وهــو عــى كل يشء قديــر. وقــد أكــدت 

ــورة يف مواضــع كثــرية ذلــك، ومنــه قولــه: السُّ

ژ ې  ې    ى  ىائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ          ۇئ  ۆئ   ژ ٱ]اآليــة: 2[، وقــال: ژ ڃ  چ  چ  چچ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ       ژ ٱ]اآليــة:5[، وقــال: ژ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ژ ٱ]اآليــة: 17[، وقــال:ٱژ ڻ  ۀ   ۀ  

ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ       ژ ٱ]اآليــة: 21[، وقــال: ژ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئژ ٱ

]اآليــة:29[ٱ.

اللــة، الطَّاعــة  فــكل األمــور بمشــيئته ســبحانه؛ احليــاة واملــوت، اإليــان والكفــر، اهلدايــة والضَّ

واملعصيــة، العطــاء واملنــع، وغريهــا(2(.

وقــد وردت يف ذلــك آيــات وأحاديــث كثــرية، منهــا قولــه تعــاىل: ژ ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ژ  ]املائــدة: 48 [ٱ،ٱٱژ ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ ژ  ]يــس: 82[.

(1( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى R، )2044/4( ح)2653(. 
(2( انظــر: جامــع البيــان، للطــربي، )196/23( ومــا بعدهــا؛ اجلامــع ألحــكام القــرآن، )257/17(؛ تفســري القــرآن العظيــم، البــن 

كثــري، )26/8(.
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

وقال: ژ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ ]التكوير: 29[.

ــْئَت،  نِــي إِْن ِش ــمَّ اْرمَحْ ُه ــْئَت، اللَّ ــْر يِل إِْن ِش ــمَّ اْغِف ُه ــُم: اللَّ ــنَّ َأَحُدُك ــال : »ال َيُقوَل وق

ــُه ال ُمْكــِرَه َلــه«(1(. لَِيْعــِزِم الـــَمْسَأَلَة؛ َفإِنَّ

ــاىل:                          ــال تع ــق كل يشء؛ ق ــأنَّ اهلل خال ــد ب ــن العب ــدر أن ُيوق ــان بالق ــب اإلي ــن مرات ــا أنَّ م  ك

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  ســبحانه:  وقــال   ،]62 ]الزمــر:  ژ   ڳ  ڳڳ   گ   گ    گگ   ک   ک   ک    ژ 

]اآليــة: 4[. ٱ ٻژ 

فجميــع املراتــب كــا ســبق ُذِكــرت يف ســورة احلديــد، فعــى العبــد أن يؤمــن بالقــدر كلــه خــريه 

ــل  ــال يشء يص ــبحانه، ف ــر س ــق واألم د باخلل ــرِّ ــه املتف ــه، وأنَّ ــيئة اهلل وقدرت ورشه، وأنَّ كل يشٍء بمش

ــالم  ــت األق ــوظ، ُرفِع ــوح املحف ــة يف الل ــر مكتوب ــع املقادي ــريه، وأنَّ مجي ــه، وتدب ــون إال بإرادت يف الك

رهــا اهلل عليــه؛ لقولــه تعــاىل:  حــف، فــإذا أيقــن العبــد بذلــك ريض بــكل أحوالــه التــي قدَّ ــت الصُّ وجفَّ

ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   ژ  ]التوبــة: 51[.

اء،  ــّم ملــا فــات، بــل يشــكر اهلل ويمــده يف الــرسَّ ــي، وال يــزن ويغت فــال يغــرت ويفخــر بــا ُأعطِ

اء؛ لقولــه: ژ ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئۇئژ  ويصرب ويتســب عنــد املصائب والــضَّ

]اآليــة: 23[.

، َوَلْيــَس َذاَك أِلََحــٍد إاِلَّ لِْلُمْؤِمــِن،  ــُه َخــرْيٌ وقــال : »َعَجًبــا أِلَْمــِر اْلـــُمْؤِمِن، إِنَّ َأْمــَرُه ُكلَّ

ا َلــُه«(2(. ، َفــَكاَن َخــرْيً اُء َصــَرَ ا َلــُه، َوإِْن َأَصاَبْتــُه رَضَّ اُء َشــَكَر، َفــَكاَن َخــرْيً إِْن َأَصاَبْتــُه رَسَّ

(1( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب الدعــوات، بــاب ليعــزم املســألة فإنــه ال ُمكــره لــه، )74/8( ح)6339(؛ وأخرجــه مســلم 
يف صحيحــه، كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة، بــاب العــزم بالدعــاء وال يقــل: إن شــئت، )2063/4( ح)2679(.

(2( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب املؤمن أمره كله خري، )2295/4( ح)2999(.
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ابع:  املبحث الرَّ

فضل اإلنفاق يف سبيل اهلل

ــه يف  ــه وثمرات ــان فضل ــبيل اهلل، وبي ــاق يف س ــا يف اإلنف ــة ترغيبه ــورة العظيم ــات السُّ ــن هداي م

ــب اإلســالم  ــواب اخلــري وأنفعهــا للفــرد واملجتمــع، وقــد رغَّ ــا واآلخــرة، فهــو مــن أعظــم أب الدني

دقــة وحــثَّ عليهــا، ويف اإلحســان إىل الفقــراء واملســاكن، والعطــف عــى األرامــل واليتامــى  يف الصَّ

يــن ، ورتَّــب عــى ذلــك احلســنات املضاعفــة، واألجــور  واملحتاجــن، ويف جتهيــز اجليــوش ونــرصة الدِّ

العظيمــة يف الداريــن.

وقد وردت آيات وأحاديث كثرية تبنِّ فضل اإلنفاق يف سبيل اهلل وثمراته، ومن ذلك:

قولــه تعــاىل: ژ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  

ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ژ  ]البقــرة: 272[.

وقولــه: ژ ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  یجئ  حئ     مئ  ىئ      ژ  ]فاطــر: 29 - 30[.

ويف هــذه الســورة املباركــة تــاَرًة يأمــر اهلل تعــاىل باإلنفــاق يف ســبيله؛ كــا يف قولــه تعــاىل: ژ گ  

گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  ژ ]اآليــة: 4[.

ــه: ژ ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ   ــه؛ كقول ــر عن ــس ويتأخ ــن يتقاع ــب م ــارة يعات وت

ۇئۆئ  ژ ]اآليــة: 4[.

فبــنَّ يف اآليتــن الكريمتــن أنَّ املــال مــال اهلل، ومــا للعبــد إال مــا أنفقــه يف ســبيل اهلل ويف وجــوه 

الــرب واخلــري.
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وتــارة أخــرى يذكر ثمراتــه فيقــول ســبحانه: ژ ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ           ژ   ]اآليــة: 7[ ، وقال: 

ژ جث  مث    ىث  يث   حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس ژ ]اآليــة: 11[ ، وقــال: ژ ی  ی  ی  جئ    

ــول يف ژ ی  ی  ی  ژ  ــب الق ــة: 18[ ، فناس حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ژ ]اآلي

ــواب،  ــر والث ــة األج ــاء ملضاعف ــة العط ــات ومضاعف دق ــع الصَّ ــذل وتتاب ــرة الب ــى كث ــدّل ع ــذي ي وال

ــال  ــق، ق ــا ُأنِف ــف في ــنات، وباخلََل ــة احلس ــد بمضاعف ــة، ووع ــور العظيم ــاق األج ــى اإلنف ــب ع فرت

ــبأ: 39[. ــاىل: ژ ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ        جب  ژ ]س تع

ــا:  ــوُل َأَحُدمُهَ ــِزالَِن، َفَيُق ــَكاِن َينْ ــِه إاِلَّ َوَمَل ــاُد فِي ــُح الِعَب ــْوٍم ُيْصبِ ــْن َي ــا ِم ــال : »َم وق

ــا«(1(. ــًكا َتَلًف ــِط مُمِْس ــمَّ َأْع ُه ــُر: اللَّ ــوُل اآلَخ ــا، َوَيُق ــا َخَلًف ــِط ُمنِْفًق ــمَّ َأْع ُه اللَّ

ــاىل: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب    ــه تع ويف قول

ــى   ــون ع ــه يك ــر علي ــل واألج ــة العم ــك أنَّ فضيل ــم؛ ذل ــٌد عظي ــة: 10[ َمقِص خب  مب  ىب  يبجت  ژ ]اآلي

قــدر النََّصــب واملشــقة، وكذلــك عــى قــدر منفعتــه لإلســالم، وحاجــة النَّــاس إليــه، فنفــي املســاواة 

يف األجــر بــن مــن أنفــق قبــل الفتــح ومــن أنفــق بعــده ألنَّ حاجــة النَّــاس كانــت قبــل الفتــح أكثــر؛ 

ــى  ــاًل ع ــة دلي ــا أنَّ يف اآلي ــق، ك ــن املناف ــادق م ــق الصَّ ــا للمنف ــه متحيًص ــالم، وألّن في ــف اإلس لضع

تفــاوت مراتــب الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم، وأنَّ الفضــل لألســبق، وفيهــا إشــارة إىل أدب إنــزال 

يــن والفضــل(2(.  م أهــل الدِّ النــاس منازهلــم وأن ُيقــدَّ

(1( احلديــث أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب الــزكاة، بــاب قــول اهلل تعــاىل: ژ ہ  ہ  ہ  ھ    ژ  ]الليــل: 5[، )115/2(  
ح)1442(؛ ومســلم يف صحيحــه، كتــاب الــزكاة، بــاب يف املنفــق واملمســك، )700/2( ح)1010(.

ــيوطي،  ــل، للس ــتنباط التنزي ــل يف اس ــريب، )4/ 178(؛ اإلكلي ــن الع ــرآن، الب ــكام الق ــان، )190/23(؛ أح ــع البي ــر:  جام (2( انظ
.)255/1)
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املبحث اخلامس: 

هيب التَّحذير والرتَّ

ورة املباركة أنَّ فيها حتذيًرا من عدة أمور، ومن ذلك: من هدايات هذه السُّ

التَّحذير من النِّفاق

ر مــن صفــات املنافقــن وعواقبهــم يف  فقــد ذكــر اهلل ســبحانه النِّفــاق يف مواضــع كثــرية، وحــذَّ

يت ســورٌة باســمهم؛ وذلــك لعظــم رشورهــم عــى اإلســالم واملســلمن؛ حيــث  ة ســور، بــل ُســمِّ ِعــدَّ

ــٍن  ــى مؤم ــى ع ــْرب، وال يف ــد واحلَ ــر واحلق ــون الكف ، وُيبطن ــبَّ ــالم واحلُ ــالم والسَّ ــرون اإلس ُيظِه

خطــر النِّفــاق عــى الفــرد واملجتمــع، وملــا كان ديدهنــم اخلــذالن للمؤمنــن يف الدنيــا عاقبهــم اهلل مــن 

ــاىل: ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ــال تع ــرة؛ فق ــم يف اآلخ ــس عمله جن

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       ڍ      ژ ]اآليــة: 13[.

 : ر مــن النِّفــاق وصفاتــه وأهلــه، ومــن ذلــك قولــه كــا وردت عــدة أحاديــث حُتــذِّ

َث َكــَذَب، َوإَِذا َوَعــَد َأْخَلــَف، َوإَِذا اْؤمُتـِـَن َخــاَن«(1(. »آَيــُة امُلنَافِــِق َثــاَلٌث: إَِذا َحــدَّ

التَّحذير من قسوة القلب

ــمل  ــا يش ــة ك ــد القلبي ــمل العقائ ــان يش ــورة أنَّ اإلي ــا الس ــدت إليه ــي أرش ــات الت ــن اهلداي م

ــال تعــاىل: ژ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ــوال واألفعــال، ق األق

]اآليــة: 16[. ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  ائ   ائ  ەئژ 

 D فاآليــة ليســت عتاًبــا فقــط، وإنــا هــي حتذيــر ووعيــد شــديد ملــن تقاعــس عــن طاعــة اهلل

ــِه عــن نواهيــه. ومل يســتجب ألوامــره وينت

(1( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب اإليــان، بــاب عالمــة املنافــق، )16/1( ح)33(؛ ومســلم يف صحيحــه، كتــاب اإليــان، 
ــان ِخصــال املنافــق، )58/1( ح)59(. ــاب بي ب
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ــة الوصــف القــرآين أنَّ اهلل ســبحانه قــال: ژ  ڭ  ڭ     ژ ومل يقــل: أن ختضــع أو أن ختشــى  ومــن ِدقَّ

أو تتذلــل؛ وذلــك ألنَّ اخلشــوع أعــّم وأشــمل، فهــو اخلضــوع واخلشــية والتذّلــل واإلخبــات ولــن 

القلــب، وإذا يبســت األرض ومل متطــر قيــل: قــد خشــعت(1(.

ــه لفــظ مشــرتك يشــمل حتــى اجلــوارح؛ كــا يف   ــه نســب اخلشــوع للقلــب فقــط، مــع أن كــا أنَّ

قولــه تعــاىل: 

ژ ٴۇ   ۋژ ]النازعــات: 9[، وقولــه تعــاىل: ژ ٹ  ڤ  ڤ   ژ ]الغاشــية: 2[، وقولــه: ژ ھ  

ھ  ھ   ژ ]طــه:  108[ إشــارة إىل أنــه متــى مــا خشــع القلــب خشــعت اجلــوارح.

فعندمــا رأى ابــن املســيَّب رجــاًل يعبــث باحلـَـَى يف الصــالة قــال: "لــو َخَشــَع قلــُب هذا َخَشــَعْت 

َجوارُحُه"(2(.

ــة إىل  ــه، إضاف ــب وخضوع ــوع القل ــباب خش ــن أس ــن م ــببن عظيم ــة إىل س ــارت اآلي ــد أش وق

ــا: ــان، ومه اإلي

األول: ذكــر اهلل E عموًمــا، فيدخــل فيــه التَّهليــل والتَّســبيح واحلَْوَقلــة، إىل غريهــا مــن 

كــر، قــال تعــاىل: ژ گ   گ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ژ ]احلــج: 34 – 35[. صيــغ الذِّ

(1( انظر: العني، (112/1(؛ هتذيب اللغة، )108/1(؛ لسان العرب، )71/8(.         
(2( أخرجــه ابــن املبــارك يف الزهــد، )419/1( ح)1188(، وابــن أيب شــيبة يف مصنفــه، (86/2(؛ وامَلــْروزي يف تعظيــم قــدر الصــالة، 
ــن  ــه، (266/2( ح)3309(  "ع ــرزاق يف مصنف ــه عبدال ــل..."، و أخرج ــن رج ــر ع ــن َمْعَم ــم "ع (194/1( ح)151( مجيعه
"؛ ويف روايــة  الّثــوري عــن رجــل..."؛ قــال العراقــي يف املغنــي، )ص178(:"رواه ابــن أيب شــيبة يف املصنــف، وفيــه رجــل مل ُيســمَّ
ــان..."  جــل املبهــم فقــال: "عــن َمْعمــر عــن أَب ــرزاق يف مصنفــه، (266/2( ح)3308( ســّمى فيهــا الرَّ أخــرى أخرجهــا عبدال
ــوري  ــه مرغــوب عنــه،  وكذلــك ُعــِرف عــن الثَّ جــل  يف روايــة واهبمــه يف أخــرى؛ لعلمــه بأّن ومــن املعلــوم أنَّ  َمْعَمــر ســّمى الرَّ
جــل أو ُيكنِّيــه إذا كان ضعيفــًا، لذلــك ســند هــذه الروايــة ضعيــف؛ فأَبــان  هــو ابــن أيب َعيَّــاش، قــال ابــن حجــر يف  ــه ُيْبهــم الرَّ أنَّ
ــًا  ــرى، )404/2( معلق ــنن الك ــر يف  الس ــي األث ــرتوك "؛ وأورد البيهق ــرصي َم ــاش الب ــن أيب َعيَّ ــان اب ــب، )ص87(: " أَب التقري
ــل، (93/2( :       ــاين يف إرواء الغلي ــال األلب ــوي، )261/3(؛ ق ــنة، للبغ ــر: رشح السُّ ــيب، ح)3550(؛ وانظ ــن املس ــى اب ــًا ع موقوف

ــًا". "ال يصــح مرفوعــًا وال موقوف
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ــه  ــر، إال أنَّ ــوم الذك ــل يف عم ــه يدخ ــع أن ــة: 16[ م ــم ژ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ ]اآلي ــرآن الكري ــاين: الق الث

ــه مــن أعظــم أســباب خشــوع القلــب  كــر داللــة عــى أنَّ مــن عطــف اخلــاص عــى العــام، وأفــرده بالذِّ

ــر: 21[. ــاىل: ژ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  ژ ]احل ــال تع ــوارح، ق واجل

ــل، وكلهــا اجتمعــت أيًضــا  فذكــر يف اآليــة ثالثــة أســباب تدعــو للخشــوع، ولــن القلــب والتذلُّ

يف قولــه تعــاىل: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ژ ]األنفــال: 2[.

ثــم ُختمــت اآليــة بالتَّحذيــر مــن متابعة أهــل الكتــاب، وهــم اليهــود والنصــارى ژ ٴۇ  ۋ  ۋ     

ــم  ــول أعاره ــل لط ــم األج ــال عليه ــل: ط ــة: 16[ قي ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  ژٱ ]اآلي

ــن  ــم وب ــا بينه ــان م ــال الزم ــل: ط ــة، وقي ــم الغفل ــتمرت هب ــهم فاس ــد عيش ــم ورغ ــم وتنعمه وآماهل

أنبيائهــم، وقيــل: طــال عليهــم أمــد خــروج النبــي ، وقيــل: عملــوا بــا أنــزل اهلل عليهــم  

فــوا مــا ُأنــزل عليهــم مــن الكتــب ونســوه واشــرتوا  مــدة فطــال عليهــم الزمــن َفَقســت قلوهبــم وحرَّ

ــاىل: ژ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ    ــال تع ــوا، ق ــوا واختلف ــاًل فتنازع ــا قلي ــه ثمنً ب

ھ  ے    ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇۇ  ژ ]املائــدة: 13[ (1(. 

ــاَب( ُيســتعمل يف مقامــِي املــدح  ــوا اْلِكَت واملتأمــل يف كتــاب اهلل تعــاىل جيــد أن لفــظ )الذيــن ُأوُت

ِذيــَن آَتْينَاُهــم( فهــو ال ُيســتعمل إالَّ يف  م، لكــن ال ُيفــرد بــه امَلْمُدوحــون قــط، بخــالف قولــه: )الَّ والــذَّ

ــواهد  مقــام املــدح، ومنــه قولــه:ٱژ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ژ ]البقــرة: 121[، والشَّ

عــى ذلــك كثــرية(2(.

وتكــرار التَّحذيــر مــن قســوة القلــب يف اآليــة  دليــل عــى خطورتــه، وأنــه ناتــج عــن البعــد عــا 

ــوا وخترجــوا  أنــزل اهلل تعــاىل ژ ائ   ائ  ەئژ ]اآليــة: 16[، فــال تســلكوا طريقهــم وتضلــوا كــا ضلُّ

عــن طاعــة خالقكــم فتعصــوه وختالفــوا أوامــره.

(1( انظر :جامع البيان، للطربي، )188/23(؛ مفاتيح الغيب، )461/29(؛ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )19/8(.
(2( انظر: مفتاح دار السعادة، )102/1(، راجع ملتقى أهل التفسري.
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ــد ورد يف  ــا، فق ــاهلل منه ــتعيذ ب ــي  يس ــي كان النب ــور الت ــن األم ــب م ــوة القل وقس

ــُع...«(1(. ــٍب اَل خَيَْش ــْن َقْل ــُع، َوِم ــٍم اَل َينَْف ــْن ِعْل ــَك ِم ــوُذ بِ ــمَّ إيِنِّ َأُع ــه: »اللُه دعائ

نيا وزينتها التَّحذير من االغرتار بالدُّ

نيــا واالغــرتار بملذاتــا وذم احلــرص عليهــا،  وممّــا جــاء التَّحذيــر منــه يف الســورة االفتتــان بالدُّ

وذلــك بــضب املثــل حتــى يكــون أدعــى يف النّفــور منهــا، وعــدم الركــون إليهــا، وأهنــا مهــا تكاثرت 

نعمهــا وعظمــت خرياتــا فهــي إىل فنــاٍء وزوال، وأن ليــس لإلنســان يف اآلخــرة إال مــا ســعى وقــدم يف 

ــا إىل نعيــم مقيــم أو إىل نــار وجحيــم. دنيــاه، فمصــريه إمَّ

قــال تعــاىل:ٱژ ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ               ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

کژ ]اآليــة: 20[.

ب اإلمام البخاري يف صحيحه : باب مثل الدنيا يف اآلخرة، ثم ذكر اآلية(2(. وقد بوَّ

وقــد ورد التَّحذيــر مــن االغــرتار بالدنيــا يف مواضــع كثــرية، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺژ ]العنكبــوت: 64[.

وقوله: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ  ]األعى: 16 - 17[ (3(.

َعــُل َأَحُدُكــْم إِْصَبَعــُه َهِذِه - َوَأَشــاَر  ْنَيــا يِف اآْلِخــَرِة إاِلَّ ِمْثــُل َمــا َيْ وقــال : »َواهللِ َمــا الدُّ

، َفْلَينُْظــْر بَِم َتْرِجــُع؟«(4(.  ــبَّاَبِة - يِف اْلَيــمِّ َيــى بِالسَّ حَيْ

ذ مــن رشِّ مــا َعِمــل، )2088/4(  عــاء والتوبــة، بــاب التَّعــوُّ كــر والدُّ (1( جــزء مــن حديــث أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب الذِّ
ح)2722(.

(2( انظر: صحيح البخاري، كتاب الرقاق، )88/8(. 
(3( انظــر: جامــع البيــان، للطــربي، )416/22(؛ النكــت والعيــون، )480/5(؛ معــامل التنزيــل، )39/8(؛ املحرر الوجيــز، )266/5(؛ 

تفســري القــرآن العظيم، البــن كثــري، )24/8(.
ــة هــو  ــى يف الرواي ــا، )2193/4( ح)2858(، ويي ــاء الدني ــاب فن ــة نعيمهــا، ب ــة وصف ــاب اجلن (4( أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كت
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التَّحذير من اخُليالء والَفْخر والَبَطر(1(

ــه مــن  ــا تورث ــك مل ــذر منهــا؛ وذل ــي ينبغــي للمؤمــن أن ي ــة، والت ــات املذموم ف ــن الصِّ فهــي م

ــا مــن الصفات  العــداوة واحلقــد والبغضــاء، وقــد ورد التَّنفــري منهــا يف أدلــة كثــرية، وبــنَّ اهلل تعــاىل أهنَّ

ــة: 23[.   ــاىل: ژ ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ ژ ]اآلي ــال تع ــد، ق ــا يف العب ــي يبغضه الت

َقــاَل  اهللُ؟  ُيْبِغُضُهــُم  الَِّذيــَن  الثَّاَلَثــُة  َمــِن  »...ُقْلــُت:  قــال:    ذر  أيب  وعــن  

َوَجــلَّ                                                                                                             َعــزَّ  اهللِ  كَِتــاِب  يِف  جَتُِدوَنــُه  َوَأْنُتــْم  اْلـــُمْخَتاُل،  اْلَفُخــوُر   : اهلل  رســول 

.)2)  ]18 ]لقــامن:  ژ«   خب  حب   جب  يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ژ 

ــاىل: ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ــال تع ــاء: ق ــورة النس ــد يف س ــة التأكي ــي بصيغ ــد ورد النَّف وق

ــان: 18[. ــه: ژ جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب حب  خبژ ]لق ــان قول ــورة لق ــاء: 36[، ويف س ۆژ ]النس

وورد ذم التَّفاخــر يف هــذه الســورة املباركــة أيًضــا حــن ذمَّ اهلل تعــاىل االنشــغال بالدنيــا وملذاتــا 

ونَِعمهــا، والتَّفاخــر بذلــك، فقــال:ٱژ ڦ  ڦ  ژ ]اآليــة: 20[ٱ.

فينبغــي للمؤمــن أن يتواضــع لغــريه، وأن يعلــم أنَّ مــا مــنَّ اهلل بــه عليــه مــن النِّعــم إنَّــا هــي فتنــة 
لــه وابتــالء(3(.

ييى بن سعيد أحد رواة احلديث.
ــر:  تــال ُذو ُخَيــالء ُمعجــب بنفســه، )الَفْخــر( التفاُخــُر: التَّعاظــم. والتََّفخُّ ــم والكــرس: الِكــرْب والُعجــب، وخُمْ (1( اخُلَيــالء واخِلَيــالء، بالضَّ
ــم َوالتَّكــرب، وقيــل: الفخــور الــذي ينظــر للنــاس بعــن االحتقــار، )الَبَطــر(: الطُّغيــان عنــد النِّعمــة وطــول الِغنــى، وقيــل:  التَّعظُّ

التََّبْخــرت والتَّكــرب. انظــر: هتذيــب اللغــة، )229/7(، )228/13(؛ لســان العــرب، ( 228/11(، )68/4(، )49/5(.
(2( جــزء مــن حديــث أخرجــه الطَّيَالــي يف مســنده، )375/1( ح)470(؛ وأمحــد يف مســنده، (421/35( ح)21529(؛ وأخرجــه 
ــي يف  ــري، (152/2( ح)1637(؛ والبيهق ــم الكب ــرباين يف املعج ــار، (214/7( ح)2784(؛ والط ــكل اآلث ــاوي يف رشح مش الطح
ــٌح  ــٌث صحي ــذا حدي ــم: "ه ــال احلاك ــتدرك، )98/2( ح)2446(، ق ــم يف املس ــرى، (269/9( ح)18501(؛ واحلاك ــنن الك الس
ــعيب  ــال ش ــب، )345/2( ح)1791(؛ وق ــب والرتهي ــح الرتغي ــاين يف صحي ــه األلب ح ــاه"؛ وصحَّ ج ــلم ومل ُيرِّ ــى رشط مس ع
األرنــاؤوط يف حتقيــق مســند  اإلمــام أمحــد : "إســناده صحيــح عــى رشط مســلم، رجالــه ثقــات رجــال الشــيخن غــري األســود 
ري". ــخِّ بــن شــيبان، فمــن رجــال مســلم. يزيــد شــيخ املصنــف: هــو ابــن هــارون، ويزيــد أبــو العــالء: هــو ابــن عبــد اهلل بــن الشِّ
ــم،  ــرآن العظي ــري الق ــز، )267/5(، تفس ــرر الوجي ــل، )40/8(؛ املح ــامل التنزي ــربي، )422/22(؛ مع ــان، للط ــع البي ــر: جام (3( انظ

ــري، )26/8(. ــن كث الب
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التَّحذير من البخل

ــه  ــك قول ــن ذل ــرية، م ــع كث ــا يف مواض ــر منه ــي ورد التَّحذي ــة، الت ــات املذموم ف ــن الصِّ ــو م وه

ســبحانه: ژ ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یی  ی  جئ  حئ                 مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  

]آل عمــران: 180[. ژ  ىبيب   جت  حت  خت  متىت  يت  جث   مث  ىث  

وقوله تعاىل: ژ ېئ  ىئ  ىئ    ىئ   یی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ ژ ]اآلية: 24[.

لــت يف البخــل باملــال واملنع والبخــل بالِعلــم ونحــوه، وهي تعــمُّ البخل  قــال ابــن تيميــة: "قــد ُتؤوِّ

نيــا مــن علــٍم ومــاٍل وغــري ذلــك"(1( .كــا َقــرن اهلل تعــاىل بــن صفــات  يــن والدُّ بــكلِّ مــا ينفــع يف الدِّ

ــبحانه:                        ــال س ــاء، فق ــورة النس ــا يف س ــا أيًض ــَرن بينه ــد، َق ــورة احلدي ــل يف س ــر والبخ ــالء والَفْخ اخلُي

ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ژ  ]النســاء: 36 – 37[.

ــع اخلــري عــن  ــا مشــتملة عــى الــرَّ ومن ــن تلــك الصفــات الثــالث: أهنَّ والســبب يف اجلمــع ب

فــع هبــا عــن الغــري، فــال يأبــه بفقــري، وال  النَّــاس؛ إذ إن املختــال الفخــور منشــغل بذاتــه وملذاتــه والرتَّ

يلتفــت ملســكن، كــا أنَّ صفتــْي ااِلختيــال والَفْخــر قــد متنعانــه مــن اإلنفــاق واإلحســان لغــريه خشــية 

أن ينافســه أحــد فيصبــح مثلــه أو يقاربــه(2(.

التَّحذير من االبتداع يف الدين

ــزوم  ــى ل ــت ع ــداع، وحثَّ ــالالت واالبت ــن الضَّ رت م ــذَّ ــا ح ــد أهن ــورة احلدي ــات س ــن هداي م

ــواء  ــاع األه ــة، فباتب ــتت األُمَّ ــة، وتش ــباب الُفْرق ــم أس ــن أعظ ــدع م ــاع، فالب ب ــة االتِّ ــة وفضيل الطاع

ــاء.  م ــفك الدِّ اء، وُتس ــدَّ ــتفحل ال يس

(1( جمموع الفتاوى، )212/14(.
(2( انظــر: النكــت والعيــون، )482/5(؛ معــامل التنزيــل، )40/8(؛ املحــرر الوجيــز، )268/5(؛ تفســري القــرآن العظيــم، البــن كثــري، 

.)26/8)
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فقــد ُأمرنــا باتبــاع الســبيل املســتقيم، وتــرك مــا ســواه، قــال تعــاىل: ژ چ  چ  چ  چ  ڇڇ  
ــام: 153[. ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑژ ]األنع

ــدع:ٱژ گ    گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ژ  ــاىل يف ذمِّ الب ــال تع وق
]اآليــة: 27[ أي: مل َنْرعهــا هلــم، بــل هــم ابتدعوهــا مــن عنــد أنفســهم، ومل نكتبهــا عليهــم.

وهــذا ذمٌّ هلــم مــن وجهــن: أحدمهــا : يف االبتــداع يف ديــن اهلل مــا مل يأمــر بــه اهلل، والثــاين : يف عــدم 
.)1)

D هبــم إل اهلل قيامهــم بــام التزمــوه ممــا زعمــوا أهنــا قربــة تقرِّ

ــٍد، َورَشُّ  ــا َبْعــُد، َفــإِنَّ َخــرْيَ احَلِديــِث كَِتــاُب اهللِ، َوَخــرْيُ اهُلــَدى ُهــَدى ُمَمَّ وقــال : »َأمَّ
ــا، َوُكلُّ بِْدَعــٍة َضاَلَلــٌة«(2(. اأْلُُمــوِر ُمَْدَثاهُتَ

فمــن جعــل مــا ليــس مروًعــا دينـًـا وطاعــًة وقربــًة كان ذلــك حراًمــا، ومــا خالــف النُّصــوص فهو 
هــد؛  ْهبــان ممــن جيتهــدون يف العبــادة والزُّ بدعــٌة باتفــاق املســلمن، فــاهلل E ال يقبــل عبــادة الرُّ

ــم مل يعبــدوه بــا رشع، بــل ببــدع ابتدعوهــا مــن عنــد أنفســهم، وفــوق ذلــك مل يلتزمــوا هبــا(3(. ألهنَّ

ر من البِدع، ومن ذلك: وقد ورد عن صحابة رسول اهلل  أقوال كثرية حُتذِّ

َع"(4(. اُكْم َوالتََّبدُّ َباِع اأْلَُمَراِء َواأْلََثِر، َوإِيَّ ما ُروي عن ابن عباس  قال: "َعَلْيُكْم بِااِلْستَِقاَمِة َواتِّ

بُِعوا َواَل َتْبَتِدُعوا، َفَقْد ُكِفيُتْم، ُكلُّ بِْدَعٍة َضاَلَلٌة" (5(.  وعن عبد اهلل بن مسعود  Mا قال: "اتَّ

(1( انظر: جامع البيان، للطربي، )427/22(؛ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )29/8(.
(2( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبة، )592/2( ح)867(. 

(3( انظر: جمموع الفتاوى، (616/11(، )163/20(، )38/31(.
اين  ــدَّ ــو عمــرو ال ــدع والنهــي عنهــا، (59/1( ح) 61(؛ وأب ــن وضــاح يف الب ارمــي يف ســننه، (65/1( ح)141(؛ واب (4( أخرجــه الدَّ
ــه،  ــه واملتفق ــدادي يف الفقي ــب البغ ــرى، )319/1( ح)158(؛ واخلطي ــة الك ــة يف اإلبان ــن بطَّ ــة، )ص272(؛ واب ــالة الوافي يف الرس
(436/1(؛ واهلــروي يف ذّم الــكالم، (185/2( ح)334( مــن طريــق َزْمَعــة بــن صالــح عــن عثــان بــن َحــارِض األْزدي عــن ابــن 
عبــاس  ،  وســنده ضعيــف؛ ألنَّ فيــه َزْمَعــة بــن صالــح، قــال ابــن حجــر يف التقريــب، )ص217(: " َزْمَعــة بــن صالــح  
ــنة، (29/1( ح)83(، وابــن املــربد يف جــع  اجلنــدي، أبــو َوهــب ضعيــف"، وهنــاك طريــق آخــر لألثــر أخرجــه املــروزي يف السُّ
اجليــوش، )ص11( ح)16( مــن طريــق أيب حذيفــة عــن ســفيان عــن ابــن طــاووس عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس  بمثلــه، 
ــظ، وكان  ــدوق يسء احلف ــب، )ص554(: "ص ــر يف التقري ــن حج ــال اب ــدي ق ــعود النَّه ــن مس ــى ب ــو موس ــة وه ــو حذيف ــه أب وفي

ــف"، فاألثــر حســن بمجمــوع طريقيــه. ُيصحِّ
(5(  أخرجــه وكيــع يف الزهــد، )ص590( ح)315(؛ وأمحــد يف الزهــد، )ص134( ح)896(؛ والدارمي يف ســننه، (288/1( ح)211(؛ 
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ادس:  املبحث السَّ

احلديد ومنافعه

ــرصة  ــباب النُّ ة وأس ــوَّ ــن الق ــدة مكام ــٍة واح ــت يف آي ــا مجع ــة أهن ــورة املبارك ــات السُّ ــن هداي م

ــالم  ــو لإلس ــر، وتعل ــام ويؤث ــدل ُيق ــرص، والع ــن ُين ي ــا الدِّ ــي هب ــور الت ــى األم ــدت ع ــة، وأك فع والرِّ

ــة. ــبل الغواي ــى ُس ــة، ومُتح ــّم اهلداي ــة، وَتُع راي

ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ   پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــاىل:ٱ قــال 

.]25 ]اآليــة:  ژ  ٹڤ   ٹ      ٹ     ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ٺ  

ــالح، وُيصنــع غالًبــا مــن احلديــد؛ وذلــك لقوتــه وصالبتــه وتعــدد  واجلهــاد ال بــد فيــه مــن السِّ

 ، ــاوية فنـَـَزَل منزلة اآليــات النَّــارصة هلل تعاىل ولرســوله منافعــه، وَقَرنــه بنــزول الكتــب السَّ

ثــم ختــم اآليــة بأعظم ســبب للنــرص والتأييــد بصيغــة التأكيــد فقــال: ژ ڤ      ڤ  ڤ  ڦژ ]اآليــة: 25[ٱأي: 

قــويٌّ فينتــرص عــى مــن خالفــه، وبــارزه باملعــاداة، عزيــٌز يف انتقامــه وعقوبتــه، فهــو ســبحانه الغالــب 

الــذي ال ُيقهــر(1(.

چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک   ژ  تعــاىل:  قــال 

کژ  ]آل عمــران: 160[.

ــنّة، (28/1( ح)78(،  والطــرباين يف املعجــم الكبــري،  وابــن وضــاح يف البــدع والنهــي عنهــا، )ص37( ح)13(؛ واملــروزي يف السُّ
(154/9( ح)8770(؛ والبيهقــي يف شــعب اإليــامن، (506/3( ح)2024( مجيعهــم مــن طريــق وكيــع عــن األعمــش عــن حبيــب 
ــد، (181/1( ح)853(:  ــال اهليثمــي يف جممــع الزوائ ــن مســعود  ؛ ق ــن أيب ثابــت عــن أيب عبدالرمحــن الســلمي عــن اب ب
ــر عــن العــالء عــن محــاد عــن  ــه رجــال الصحيــح"؛ وأخرجــه ابــن خيثمــة يف العلــم، )ص16( ح)54( مــن طريــق جري "رجال
إبراهيــم قــال: "قــال عبــداهلل:... وأخرجــه وابــن بطــة يف اإلبانــة الكــرى، )327/1( ح)174( مــن طريــق قبيصــة بــن عقبــة عــن 

ســفيان عــن محــاد عــن إبراهيــم...".
ــل،  ــامل التنزي ــمعاين، )378/5(؛ مع ــرآن، للس ــري الق ــيط، (253/4(؛ تفس ــربي، )426/22(؛ الوس ــان، للط ــع البي ــر: جام (1( انظ

.)934/6)
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وللعلاء يف معنى نزول احلديد قوالن:

القــول األول: إنَّ معنــى ژ ڀ  ٺ  ڤ  ژ ]اآليــة: 25[: أنشــأنا وأحدثنــا، ذلــك أنَّ اهلل ســبحانه جعل 

ــم  ــتخراَجه، وعلَّمه ــاس اس ــَم النَّ ــا، وأهلَ ــن األرض ونحوه ــور، ويف باط خ ــد يف الصُّ ــَن احلدي مكام

ــاىل: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   ــه تع ــه قول ــاء. ومثُل ــن السَّ ٍل م ــزَّ ــري ُمنَ ــو غ ــه، فه ــه بوحي صنعت

چ  چچ  ژ ]األعــراف: 26[، وقولــه: ٱژ پ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺٺ  ژ ]الزمــر: 6[. 

ين(1(.  به قال احلسن ومقاتل، وبعض أهل املعاين، وذكره مجاعة من املفرسِّ

اء حقيقًة. القول الثاين: إنَّ معنى ژ ڀ  ڤ  ژ اإلنزال من السَّ

 .)3)
M ُروي هذا القوُل عن ابن عمر(2(، وابن عباس

وال ُيمنــع اجلمــع بــن القولــن؛ إذ ال تعــارض بينهــا، فيكــون أصــُل احلديــد ومادُتــه األساســية 

ــن األرض أو  ــور أو باط خ ــال أو الصُّ ــم اجلب ــواء يف قم ت يف األرض، س ــتقرَّ ــاء واس ــن السَّ ــت م نزل

نــت يف األرض بأمــر اهلل، برهــان ذلــك:  تربتهــا، فتكوَّ

1-أنَّ مــن معــاين  اإلنــزال يف لغــة العــرب اهلبــوط واالنحــدار مــن ُعلــو إىل ُســْفل، وهــو يتحقــق 

يف كال القولــن(4(. 

ــان،        ــف والبي ــمعاين، )378/5(؛ الكش ــرآن، للس ــري الق ــيط، )253/4(؛ تفس ــربي، )425/22(؛ الوس ــان، للط ــع البي ــر: جام (1( انظ
ــري، )60/8(. ــن كث ــم، الب (246/9(؛ اجلامــع ألحــكام القــرآن، )260/17(؛ تفســري القــرآن العظي

ــزل  ــاء إىل األرض فأن ــن الس ــركات م ــع ب ــزل أرب ــظ: "أنَّ اهلل أن ــًا بلف ــان، )247/9( مرفوع ــف والبي ــي يف الكش ــه الثعلب (2( أخرج
احلديــد واملــاء والنــار وامللــح"؛ قــال ابــن تيميــة يف جممــوع الفتــاوى، )252/12(: "حديــٌث موضــوٌع مكــذوب يف إســناده ســيف 
ابــن املعروفــن بالكــذب"؛ وذكــره الســيوطي يف جامــع االحاديــث،  بــن حممــد ابــن أخــت ســفيان الثَّــوري  وهــو مــن الكذَّ
ــاين يف ضعيــف اجلامــع، (226/1( ح)1568(:  "موضــوع"؛ وانظــر: الوســيط، )253/4(؛  )475/7( ح)6709(؛ وقــال األلب

ــز العــامل، )491/15( ح)41651(. معــامل التنزيــل، )41/8(؛ اجلامــع ألحــكام القــرآن، (260/17(؛ كن
ــنَْدان  ــه: السِّ ــوات اهلل علي ــع آدم صل ــت م ــياء نزل ــة أش ــظ: "ثالث ــان، )201/23( بلف ــع البي ــربي يف جام ــر الط ــن جري ــه اب (3( أخرج
والكْلبتــان واملْطَرقــة"؛ قــال ابــن تيميــة يف جممــوع الفتــاوى، )252/12(: " هــو كــذب ال يثُبــت مثلــه"؛ وانظــر: الكشــف والبيــان، 
(246/9(؛ تفســري القــرآن، للســمعاين، )378/5(؛  املحــرر الوجيــز، )269/5(؛اجلامــع ألحــكام القــرآن، )260/17(؛ تفســري 

القــرآن العظيــم، البــن كثــري، )60/8(؛ الــدر املنثــور، )64/8(.
(4( انظر:  معجم مقاييس اللغة، (417/5(؛ لسان العرب، )657/11(.
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2- ثبــت بالتَّحليــل الطَّيفــي(1( أنَّ احلديــد أحــد العنــارص التــي توجــد يف الشــمس بنســبة كبــرية، 

ــاء(2(. ن منهــا نزلــت مــن السَّ وهــذا يؤيــد أنَّ احلديــد مادتــه األساســية التــي تكــوَّ

ــام  ــٌة بأحج ــاٌت َفَلِكي ــي إال مقذوف ــا ه ــُهب(4( م ــازك(3( والشُّ ــك أنَّ آالف الني ــاء الَفَل ــر عل َذَك

ــا  ــا أحياًن ــِزُن بعُضه ــد َي ــِد، وق ــدِن احلدي ــن مع ــا ِم ــُف يف معظِمه ــى  األرِض وتتألَّ ــقط ع ــة تس خمتلف

ــان. ــراِت األطن ع

ــكينة يف  وقــد ذكــر ابــن تيميــة أنَّ  إنــزال احلديــد ورد يف القــرآن مطلقــًا، وكذلــك األنعــام والسَّ

ــه  ــرآن في ــزال يف الق ــزول واإلْن ــظ النُّ ــن لف ــا ورد م ــع م ــنَّ أنَّ مجي ــك، وب ــري ذل ــن وغ ــوب املؤمن قل

ــفل(5(. ــى إىل أس ــن أع ــوط م ــرب، أي: اهلب ــة الع ــروف يف لغ ــزول املع ــى النُّ معن

ة شــديدة، واملعنــى أنــه ُيتخــذ منــه آلتــان للحــرب:  وقولــه:ٱژ  ٺ    ٺ  ٺ  ژ ]اآليــة: 25[ أي: قــوَّ

ب. فــع التــي ُيتقــى هبــا، ومنــه ســالح ُيقاَتــل بــه وهــي آلــة الــضَّ فمنــه ُجنَّــة وهــي آلــة الدَّ

كا ُروي عن جماهد، وهو قول مجهور املفرسين(6(.

ا منافعه فعديدة، وفرائده فعجيبة، ومن ذلك: ژ ٿ  ٿ  ژ ]اآلية: 25[ أمَّ

ــر بأشــعة الرنــن املغناطيــي  ــارة عــن التصوي ــل الضــوء املنبعــث عــن األجســام، كالشــمس، فهــو عب ــي بتحلي (1( هــو: العلــم املعن
ــي. ــة عــن الرتكيــب اجلُزيئ ــاء؛ وذلــك للحصــول عــى معلومــات مفصل ــاء الكيمي ــذي يســتخدمه عل ــووي ال النَّ

راجع موقع املوسوعة العربية العاملية.
ــي، )ص174(؛  ــب النب ــور حس ــرآن، د. منص ــي للق ــاز العلم ــون واإلعج ــي، )693/2(؛ الك ــري، للروم ــات التفس ــر: اجتاه (2( انظ

ــد، )ص187(. ــاس واحلدي ــل النُّح تفصي
ــب  ــهاٌب ثاق ــه ش ــر كأّن ــرتق وظه ــّو األرض اح ــل يف ج ــإذا دخ ــاء، ف ــبح يف الفض ــاوي َيس ــْرٌم س ــو ِج ــَزك، وه ــع َنْي ــاِزُك :مج (3( النَّي

ــاقط. متس
انظر: معجم اللغة العربية املعارصة، د. أمحد خمتار، )2195/3(.

ن مــن صخــر أو مــن عنــرصي احلديــد والنيــكل، يســبح يف الفضــاء، ويــرتق  ــُهُب: مجــع ِشــَهاب، وهــو جــرم ســاوي يتكــوَّ (4( الشُّ
اًل إىل رمــاد، وهــو النّجــم الّســاقط. عنــد دخولــه الغــالف اجلــّوّي لــألرض متحــوِّ

انظر: لسان العرب، )510/1(؛ معجم اللغة العربية املعارصة، )1240/2(.
(5( انظر: جمموع الفتاوى، )246/12(؛ تفصيل النُّحاس واحلديد، د. خالد العبيدي، )ص187(.

(6( انظــر: جامــع البيــان، للطــربي، )425/22(؛ تفســري القــرآن، للســمعاين، )378/5(؛ معــامل التنزيــل، )934/6(؛ اجلامــع ألحــكام 
القــرآن، )261/17(؛ التحريــر والتنويــر، )417/27(.
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ــل الضغــط، وهــو أيًضا  1- أنَّ علــاَء الكيميــاِء وجــدوا أّن احلديــد يتميَّــز بالقــوة، واملرونــة، وحتمُّ

ناتــا هلــا دور  أكثــر املعــادن ثباًتــا، وكثافــًة، فكميَّتــه املوجــودة يف لــّب األرض والتــي متثــل ثلــَث مكوِّ

مهــم يف توليــد اخلصائــص املغناطيســيَّة؛ وَذلــك حِلفــظ تــوازن األرض وجاذبيتهــا بقــدرة اهلل تعــاىل(1(.

يوف ونحوها. ة كالسُّ 2- أنَّ النَّاس يصنعون منه األسلحة والُعدَّ

ــهم،  ــم ومعايش ــم ومصاحله ــه يف حيات ــون ب ــذا ينتفع ــا ه ــدم إىل يومن ــذ الق ــاس من 3- أنَّ النَّ

ــرون  ــال، ويف ــا اجلب ــون هب ــي يدكُّ ــة، ويف اآلالت الت ــخ واحِلياَك ــة والطَّب ــه يف احِلراث ــتعينون ب ويس

ناعــات، وكذلــك يف اهلندســة والطِّــب(2(.  ــه يدخــل يف خمتلــف الصِّ األرض، ويف بنــاء البيــوت، كــا أنَّ

م، وبنــاء اخلليــة  4- أّن احلديــَد عنــرٌص أســايسٌّ جلميــع الكائنــات احليــة، فيدخــل يف تركيــب الــدَّ

ــه أحــد املعــادن املهمــة التــي  يتاجهــا اإلنســان، والــذي بنقصــه يكــون  لإلنســان واحليــوان، كــا أنَّ

د حياتــه باملــوت، فيدخــل يف مكونــات اهليموجلوبــن، وهــي  عرضــًه لكثــرٍي مــن األمــراض، وقــد ُتــدَّ

ــن  ــه يعمــل عــى تعزيــز العضــالت وتقويتهــا، وُيسِّ املــادة األساســية يف كريــات الــدم احلمــراء، كــا أنَّ

مــاغ، ويعمــل عــى تنظيــم درجــة حــرارة اجلســم. وظائــف الدِّ

5- أّن النَّباتــات تعتمــد عــى امتصــاص ُمَرّكبــات احلديــد مــن الرتبــة، وهــي بدورهــا ُتســهم يف  

تكويــن املــادة اخلــضاء يف النباتــات، والتــي تقــوم بعمليــة التمثيــل الضوئــي الالزمــة لنموهــا.

       إىل غري ذلك من الفوائد التي يتمتع هبا احلديد(3(.

(1(  انظر: تفصيل النُّحاس واحلديد، )ص275(؛ الكون واإلعجاز العلمي للقرآن، ) ص1(
(2( انظر: جامع البيان، للطربي، )425/22(؛ اجلامع ألحكام القرآن، )261/17(؛ تفصيل النُّحاس واحلديد، )ص275(.

ــل  ــرآن، )ص1(؛ تفصي ــي للق ــاز العلم ــون واإلعج ــري، (693/2(؛ الك ــات التفس ــر: اجتاه ــد انظ ــد احلدي ــن فوائ ــد ع ــة املزي (3( ملعرف
ــع رابطــة العــامل اإلســالمي. ــا بعدهــا، موق ــد، )ص275( وم النُّحــاس واحلدي
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

املبحث السابع: 
تقرير مبدأ العدل

ــم،  ــرع احلكي ــه ال ــى ب ــذي أت ــة ال ــدأ العدال ــا ملب ــا وتقريره ــورة بياهن ــذه الس ــات ه ــن هداي م

فاإلســالم ديــن احلــق والعــدل؛ قــال تعــاىل: ژ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ی  جئ  

حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   ژ ]اآليــة: 10[.

ومجهــور املفرسيــن عــى أن املــراد بالفتــح يف اآليــة: فتــح مكــة، فــال يســتوي مــن أنفــق وقاتــل 

ــعبي  يف ســبيل اهلل قبــل الفتــح واهلجــرة بمــن فعــل ذلــك بعدمهــا؛ إذ ال مقارنــة بينهــا(1(، وعــن الشَّ

ــة: فتــح احلديبيــة(2(. ــربي وغريهــم أنَّ املــراد بالفتــح يف اآلي ْهــري والطَّ والزُّ

ژ خب  مب  ىب  يبجت  ژ ]اآليــة: 10[ حتــى ال ُيتوهــم أنَّ مــن أنفــق بعــد الفتــح وقاتــل ال ثــواب وال 

ــواب لــألول فقــط وإن كان األول أحــرى بذلــك. فضــل وســبق لــه، فُيظــّن أنَّ الثَّنــاء والثَّ

واألمثلــُة عــى عــدم املســاواة يف األجــر واملنزلة كثــريٌة، ومــن ذلك:قولــه تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ژ ]النســاء: 95[.

وقال: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  ی ژ ]الزمر:9[.

ِعيــِف، َويِف ُكلٍّ  وكقولــه : »اْلـــُمْؤِمُن اْلَقــِويُّ َخــرْيٌ َوَأَحــبُّ إَِل اهللِ ِمــَن اْلـــُمْؤِمِن الضَّ

.)3)» ــرْيٌ َخ

(1( انظر: الكشف والبيان، (232/9(؛ املحرر الوجيز، (259/5(.
(2( انظر: جامع البيان، للطري، (174/23(؛ اجلامع ألحكام القرآن، (237/17(؛ الدر املنثور، )51/8(.

ــاهلل، )2052/4(  ــتعانة ب ــز واالس ــرك العج ــوة وت ــر بالق ــاب يف األم ــدر، ب ــاب الق ــه، كت ــلم يف صحيح ــه مس ــث أخرج (3( احلدي
ح)2664(.
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ثــم َخَتــم اآليــة بقولــه:ٱٱژ حت  خت  مت  ىت    ژ ]اآليــة: 10[ َفَفــاَوت ســبحانه يف الفضــل والثــواب 

ل فعــل  بــن مــن أنفــق مــن قبــل الفتــح وقاتــل، ومــن فعــل ذلــك بعــد ذلــك؛ لعلمــه اخلبــري بــأن األوَّ

ون معنــى  ــة، بخــالف اآلخــر، كــا ذكــر املفــرسِّ ذلــك يف حــال خوفــه وفقــره، واملؤمنــون حينئــذ ِقلَّ

آخــر وهــو أنَّ اهلل ســبحانه عليــٌم بمــن أنفــق يف مرضاتــه، وجاهــد يف ســبيله(1(.

ــال  ــاس؛ ق ــن النَّ ــدل ب ــة الع ــى إقام ــاعد ع ــي تس ــباب الت ــورة األس ــر اهلل يف ذات السُّ ــد َذَك وق

.]25 ]اآليــة:  ژ  ڀڀ     ڀ   پ   پ   پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  ٱ تعــاىل:ٱ

(1( انظر: جامع البيان، للطربي، (177/23(؛ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )14/8(.
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

املبحث الثامن: 

E تقوى اهلل

ال يفــى عــى مؤمــن فضــل التَّقــوى، وأن جيعــل العبــد بينــه وبيــان عــذاب اهلل وقايــًة بفعــل مــا 

أمــر ســبحانه وتــرك مــا هنــى عنــه وزَجــر، فهــي وصيــة اهلل جلميــع األمــم، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل:ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ژ ]النســاء: 131[.

ــَدى  ــَأُلَك اهُل ــمَّ إينِّ َأْس ُه ــول: »اللَّ ــه فيق ــا يف دعائ ــأل اهلل إّياه ــي  يس ــد كان النب وق

ــى«(1(. ــاَف َوالِغنَ ــى، والَعَف َوالتَُّق

تِه بتقوى اهلل(2(. ة، أْوصاه يف خاصَّ يَّ الم َ أِمريًا عى جيٍش، أو رَسِ ر عليه الصالة والسَّ وإذا َأمَّ

الــح  ــلف الصَّ وهــي وصيَّتــة ألصحابــه رضــوان اهلل عليهــم، ووصيَّتهــم فيــا بينهــم، وكذلــك السَّ

واملؤمنــن إىل يومنــا هــذا(3(.

ــَر  قــال ابــن مســعود  يف بيــان معنــى تقــوى اهلل ســبحانه : "أْن ُيطــاَع فــال ُيعــَى، وُيذَك

فــال ُينســى، وُيشــَكَر فــال ُيكَفــَر"(4(.

(1( احلديــث أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة واالســتغفار، بــاب التعــوذ مــن رش مــا عمــل ومــن رش مــا 
مل يعمــل، )2087/4( ح)2721(. 

(2( كا يف صحيح مسلم، )1357/3( ح)1731(.
ــد،  ــظ، أليب عبي ــب واملواع ــارك، )ص473(؛  اخلط ــن املب ــد، الب ــل: الزه ــّز وج ــوى اهلل ع ــة بتق ــواردة  يف الوصي ــار ال ــر: اآلث (3( انظ
تاريــخ دمشــق،  اإليــامن، )431/2(؛   شــعب  أيب شــيبة، )321/19- 328(، )111/20(؛  املصنــف، البــن  )ص204(؛ 

(300/33(،  )357/44(؛ جامــع العلــوم واحلكــم، )406/1(؛  اجلامــع الكبــري، )730/8(؛ كنــز العــامل، )89/3(.
ــن  ــال اب ــال: "ق ــل ق ــن رُشحبي ة ب ــرَّ ــن ُم ــي ع ــد األيام ــن ُزبْي ــعبة ع ــن ش ــد، )ص7( ح)22( ع ــارك يف الزه ــن املب ــه اب (4( أخرج
ــن  ــد ب ــن ُزبْي ــث ع ــن لي ــس ع ــن إدري ــداهلل ب ــق  عب ــن طري ــه، )106/7( ح)34553( م ــيبة يف مصنَّف ــن أيب ش ــعود.."؛ واب مس
ــنن الكــرى، (10/ 404( ح)11847(  مــن طريــق ابــن املبــارك؛  والطــرباين يف املعجــم الكبــري،  احلــارث  بــه؛ والنَّســائي يف السُّ
(92/9( ح)8501(  مــن طريــق أيب نعيــم ثنــا ِمْســعر عــن ُزبْيــد بــه، و ح)8502( مــن طريــق يوســف الِفريــايب  ثنــا ســفيان عــن 
ُزبْيــد بــه؛  قــال اهليثمــي يف جممــع الزوائــد، )326/6( ح)10893(: "رواه الطــرباين بإســنادين، رجــال أحدمهــا رجــال الصحيــح، 
واآلخــر ضعيــف"؛ وأخرجــه احلاكــم يف املســتدرك، )323/2( ح)3159( مــن طريــق أيب ُنعيــم ثنــا ِمْســعر عــن ُزبْيــٍد بــه ، قــال 
جــاه"؛ و وافقــه الذهبــي يف التلخيــص؛  وأخرجــه البيهقــي يف القضــاء  احلاكــم: "هــذا حديــث صحيــح عــى رشط الشــيخن ومل ُيرِّ
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وقــد تكــرر ذكــر الّتقــوى ومشــتقاتا يف القــرآن الكريــم أكثــَر مــن ثالثِائــة مــرة، وهــذا يــدلُّ عــى 

مكانتهــا وفضلهــا وثمرتــا يف الدارين(1(. 

قــال تعــاىل: ژ چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ژ  ]األنفــال: 29[.

وقــال يف ســورة احلديــد: ژ ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ         ٴۇۋ  ژ ]اآليــة: 28[، وقــد َقَرهنــا يف هــذه اآليــة باإليــان برســوله ، وجعــل 

اجلــزاء: 

ــن،  - ــن: نصيب ــراد بالِكْفل ــل: امل ــة: 28[، قي ــة ژ ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ژ ]اآلي مح ــبب للرَّ ــا س أهنَّ

ــن. ــل: ِضْعف ــن، وقي ــل: أجري وقي

ــور:  - ــراد بالنُّ ــل: امل ــة: 28[ ، قي ــور ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ     ژ   ]اآلي ــول النُّ ــبب حلص ــا س أهنَّ

ــرصاط(2(. ــى ال ــه ع ــون ب ــور متش ــل: ن ــان، وقي ــل: اإلي ــدى، وقي ــل: اهل ــرآن، وقي الق

ــاىل:                       ــه تع ــا يف قول ــا ك ني ــي الدُّ ــن؛ فف اري ــي يف الدَّ ــزاًء للمتَّق ــور ج ــون النُّ ــتبعد أن يك وال ُيس

ژ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ژ ]األنعــام: 122[، ويف اآلخــرة كاآليــة التــي يف 

.]12 ]اآليــة:  ژ  پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  ــورة  السُّ

والثَّمرة الثَّالثة للتَّقوى يف اآلية الكريمة ژ ۈ   ٴۇۋ  ژ ]اآلية: 28[ واملغفرة مطلب العبد ومبتغاه. - 

والقدر، )1/ 203( ح)292( من طريق زائدة عن منصور عن ُزبْيٍد به.
(1( انظر: املعجم املفهرس، ملحمد عبد الباقي، )ص758(.

ــري،                            ــن كث ــم، الب ــرآن العظي ــري الق ــرآن، (266/17(؛ تفس ــكام الق ــع ألح ــربي، (208/23(؛ اجلام ــان، للط ــع البي ــر: جام (2( انظ
( 31/8(؛ الــدر املنثــور، (67/8(.
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

املبحث التَّاسع: 

رمحة اهلل بعباده، ودالئل لطفه ورأفته

ورة ما ورد فيها من لطف اهلل تعاىل ورمحته ورأفته بعباده، وذلك بذكر أسائه  من هدايات هذه السُّ

احلسنى وصفاته العى املشتملة عى املغفرة والرمحة والرأفة، وأنه ُيضاعف احلسنات سبحانه ذو الفضل 

العظيم، وهو عى كل يشء قدير، وهذا يستلزم طاعته وحمبته وشكره ورجاء ما عنده.

اًل  كذلك من رمحته سبحانه إرسال الرسل، وإنزال الكتب؛ حتى نعبده عى بّينة وبصرية، فا تَرَكنا مَهَ

ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ      ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ژ ]اآلية: 9[.

 ومــن رمحتــه أنــه يوفقنــا لإليــان والعمــل الصالــح، ثــم جيازينــا بدخــول جنتــه ژ گ  گ  گ  

ھ    ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻڻ   ڻ   ں   ں       ڱ   ڱ   ڱ        ڱ      ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

ــة:21[. ھ  ھ  ژ ]اآلي

تِي َأْرَحُم بِِك َمْن َأَشاُء ِمْن ِعَباِدي«(1(. ويف احلديث : »َقاَل اهللُ َتَباَرَك َوَتَعاَل لِْلَجنَِّة: َأْنِت َرمْحَ

                 O ــوله ــن برس ــه ويؤم ــن يتقي ــزاًء مل ــا ج ــورة أن جعله ــه يف الس ــر رمحت ــن مظاه وم

.)2) ]اآليــة:28[  ژ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ         ٴۇۋ  ۋ  ۅ     ۅ      ژ 

تـِـي  وقــال : »لـَــامَّ َقــَى اهللُ اخَلْلــَق َكَتــَب يِف كَِتابـِـِه َفُهــَو ِعنْــَدُه َفــْوَق الَعــْرِش: إِنَّ َرمْحَ

َغَلَبــْت َغَضبِــي«(3(.

ورة. إىل غري ذلك من اهلدايات التي اشتملت عليها السُّ

(1( احلديــث أخرجــه البخــاري يف، صحيحــه، كتــاب تفســري القــرآن، بــاب قولــه: ژ ی  ی  ی  ی    ژ   ]ق: 30[،  )138/6(                            
ح )4850(؛ ومســلم يف صحيحــه، كتــاب اجلنــة وصفــة نعيمهــا وأهلهــا، بــاب النــار يدخلهــا اجلبــارون، )2187/4(،  ح)2846(.
ــز، )271/5(؛         ــرر الوجي ــل، )44/8(؛ املح ــامل التنزي ــيط، )256/4(؛ مع ــربي، )429/22(؛ الوس ــان، للط ــع البي ــر: جام (2( انظ

ــر، )407/27(. ــر والتنوي ــري، )24/8(؛ التحري ــن كث ــم، الب ــرآن العظي ــري الق تفس
ــاىل: ژ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ژ                ــول اهلل تع ــاء يف ق ــا ج ــاب م ــق، ب ــدء اخلل ــاب ب ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ (3( أخرج
ــه  ــبقت غضب ــا س ــاىل وأهن ــة اهلل تع ــعة رمح ــاب يف س ــة، ب ــاب التوب ــه، كت ــلم يف صحيح ــروم: 27[، )106/4( ح)3194(؛ ومس ]ال

بنحــوه،  )2108/4( ح)2751(.
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

A

ــالم عــى أرشف األنبيــاء واملرســلن، نبيِّنــا حممــد وعــى  ــالة والسَّ احلمــد هلل رب العاملــن، والصَّ

آلــه وصحبــه أمجعــن.

لــت مــن خاللــه   وبعــد، فهــذا أوان نتــاج احلصيــد، مــن هدايــات ســورة احلديــد، والــذي توصَّ

للنتائــج التَّاليــة:

ــات  ــع ذلــك أهنــا اشــتملت عــى آي ــة عــى القــول الراجــح، وال يمن ــد مدنيَّ 1. أنَّ ســورة احلدي

مكيَّــة؛ ذلــك أهنــا نزلــت بعــد الفتــح، وفيهــا حديــث عــن املنافقــن، كــا أنَّ ســياق اآليــات ونظمهــا 

يــدلُّ عــى ذلــك.

2. أنَّ فضــل ســورة احلديــد يدخــل يف جممــل فضــل كتــاب اهلل تعــاىل؛ إذ مل يــرد يف فضلهــا خاصــة 

ــث صحيح. حدي

ــول  ــت األص ــة، فتناول ــد عظيم ــة، ومقاص ــات مبارك ــى هداي ــد ع ــورة احلدي ــتملت س 3. اش

ــه. ــان وأركان ــه، واإلي ــد وأنواع ــن؛ التَّوحي ي ــة يف الدِّ العظيم

ــي  ــور الت ــن األم ــدة، فم ــور عدي ــب يف أم هي ــب والرتَّ غي ــى الرتَّ ــد ع ــورة احلدي ــتملت س 4. اش

حثَّــت عليهــا: اإلنفــاق يف ســبيل اهلل، والعنايــة بالعبــادات القلبيــة؛ كالتقــوى، واخلشــوع، واملســارعة 

رت مــن أمــور، ومــن ذلــك: النِّفــاق، والغفلــة، والتكــربُّ والُعْجــب،  للطاعــات، كــا أهنَّــا باملقابــل حــذَّ

ــَدع. والبخــل، والبِ

ة احلديــد، وبأســه  يت باســم معــدن؛ وهــذا يــدّل عــى قــوَّ ــورة الوحيــدة التــي ُســمِّ ــا السُّ 5. أهنَّ

ــات  ــة اآلي ــر فيهــا منزل ــي ُذِك ــة الت ــه اهلل تعــاىل يف اآلي ــاس، وقــد أنزل ــدة للنَّ الشــديد، ومنافعــه العدي

ســل. ــه مــن الكتــب والرُّ ــارصة لدين النَّ
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ويف اخلتام أويص ببعض املقرتحات، وهي:

• العناية بعلم اهلدايات القرآنية، واالستفادة منها، وذلك عن طريق:

- نــر هــذا العلــم عــرب وســائل اإلعــالم املختلفــة كالتِّلفــاز و اإلذاعــة ونحومهــا، ســواء بعقــد 

ــص، أو كالربامــج احلواريــة، أو كسلســلة دروس متتابعــة. لقــاء مــع متخصِّ

- املواصلة يف عقد املؤمترات والنَّدوات والّدورات العلمّية  التي تعني باهلدايات القرآنية.

ــات  ــرآن يف اجلامع ــوم الق ــري وعل ــررات الّتفس ــن مق ــة ( ضم ــات القرآني ــرر )اهلداي - إدراج مق

ــة. ــز العلمي واملراك

- إقامــة املحــارضات العامــة يف املســاجد وغريهــا يف اهلدايــات القرآنيــة وخاصــة يف القســم الّرابع 

ــر القــرآن، والعمــل به. مــن القــرآن الكريــم )املفّصــل( وذلــك ملســاعدة العامــة عــى تدبُّ

ــب  ــن كت ــة م ــات القرآني ــتخراج اهلداي ــوا باس ــم أن يعتن ــة العل ــن، وطلب ــك ُأويص الباحث • كذل

الّتفســري، خاصــة التــي هلــا عنايــة بذلــك، عــى ســبيل املثــال: )اهلدايــات القرآنيــة مــن خــالل تفســري 

ــة جعــًا ودراســة( وذلــك حتــى تتــم االســتفادة منهــا. املحــرر الوجيــز البــن عطّي

ــا ال  ــة لن ــه ُحجَّ ــن، وجيعل ــل يف الداري ــذا العم ــا هب ــا، وأن ينفعن ــل منَّ ــأل اهلل أن يتقب ــرًيا أس وأخ

ــا. علين
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

1. القرآن الكريم.
2.  اإلبانــة الكــرى، أليب عبــد اهلل عبيــد اهلل بــن حممــد الُعْكــرَبي املعــروف بابــن َبطَّــة )ت: 387هـــ(، 

حتقيــق: رضــا معطــي، وعثــان األثيــويب، ويوســف الوابــل، والوليــد بــن ســيف النــرص، ومحــد 

التوجيــري، دار الرايــة - الريــاض، ط1.

3.  اإليــامن، أليب العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم ابــن تيميــة الدمشــقي )ت: 728هـــ(، حتقيــق: حممــد 

نــارص الديــن األلبــاين، املكتــب اإلســالمي - عــان، ط5، 1416هـــ - 1996م.

4.  اجتاهــات التفســري يف القــرن الرابــع عــرش، لـــ أ. د. فهــد بــن عبــد الرمحــن بــن ســليان الرومــي، 

ــة  ــاء والدعــوة واإلرشــاد يف اململكــة العربي ــة واإلفت ــإذن رئاســة إدارات البحــوث العلمي ــع ب ُطب

الســعودية، ط1، 1407هـــ - 1986م.

ــي،                   ــاري الكعب ــي األنص ــن عبدالباق ــد  ب ــرى(، ملحم ــيخة الك ــات )املْش ــيوخ الثِّق ــث الشِّ 5.  أحادي

ــارف  ــن ع ــم ب ــف حات ي ــق: الرَّ ــتان )ت: 535هـــ(، حتقي ــايض املارْس ــروف بق ــر، املع ــو بك أب

ــع، ط1، 1422هـــ. ــر والتَّوزي ــد للن ــامل الفوائ ــويِن، دار ع الُع

ــد                             ــق: حمم ــريب )ت: 543هـــ(، حتقي ــن الع ــر ب ــو بك ــد اهلل أب ــن عب ــد ب ــرآن، ملحم ــكام الق 6.  أح

عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــريوت ، ط3، 1424 هـــ - 2003م.

7.  إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل، ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين )ت:1420هـــ(، 

إرشاف: زهــري الشــاويش، املكتــب اإلســالمي - بــريوت، ط2،  1405 هـــ - 1985م.                         

8.  البــدع والنهــي عنهــا ،أليب عبــد اهلل حممــد املــرواين املعــروف بابــن وّضــاح )ت: 286هـــ(، حتقيــق 

ودراســة: عمــرو عبــد املنعــم ســليم، مكتبــة ابــن تيميــة - القاهــرة، مكتبــة العلــم - جــدة، ط1، 

1416هـ.
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ــادي  ــوب الفريوزآب ــن يعق ــد ب ــر حمم ــز، أليب  طاه ــاب العزي ــف الكت ــز يف لطائ ــر ذوي التميي 9. بصائ

)ت: 817هـــ( ، حتقيــق: حممــد عــي النجــار، جلنــة إحيــاء الــرتاث اإلســالمي - القاهــرة.

10. البيــان يف عــّد آي القــرآن، لعثــان بــن ســعيد بن عثــان، أيب عمــرو الــداين )ت: 444هـــ( ، حتقيق: 

غانــم قدوري احلمــد، مركز املخطوطــات والــرتاث، الكويت، ط1، 1414هـــ - 1994م.

11. تاريــخ دمشــق، أليب القاســم عــي بــن احلســن املعــروف بابــن عســاكر )ت: 571هـــ(، حتقيــق: 

عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1415 هـــ - 1995م.

12. التحريــر والتنويــر، ملحمــد الطاهــر بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت: 1393هـــ(، 

الــدار التونســية للنــر - تونــس، 1984هـــ.

ــن                    ــد الرمح ــق: د. عب ــْرَوِزي )ت: 294 هـــ(، حتقي ــرص امَل ــن ن ــد ب ــالة، ملحم ــدر الص ــم ق 13. تعظي

ــة، ط1، 1406هـــ. ــة النبوي ــدار - املدين ــة ال ــي، مكتب ــار الفريوائ ــد اجلب عب

14. تفســري القــرآن، أليب املظفــر، منصــور بــن حممــد  املــروزى الّســمعاين )ت: 489هـــ(، حتقيق: يارس 

بــن إبراهيــم وغنيــم بن عبــاس بن غنيــم، دار الوطــن - الريــاض، ط1، 1418هـــ - 1997م.

15. تفســري القــرآن العظيــم، أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بن كثــري القــريش )ت: 774هـــ(، حتقيق: 

حممد حســن شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1،  1419هـ.

16. تفســري احلجــرات – احلديــد، للشــيخ حممــد بــن صالــح بــن العثيمــن )ت: 1421هـــ(، دار الثريا 

للنــر والتوزيــع - الرياض، ط1،  1425 هـــ - 2004م.

ــدي،                        ــق العبي ــد فائ ــدس خال ــور املهن ــد، للدكت ــاب املجي ــد يف الكت ــاس واحلدي ــل النُّح 17. تفصي

دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1،  1426هـــ – 2005م.

18. تقريــب التهذيــب، أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، حتقيــق: 

حممــد عوامــة، دار الرشــيد - ســوريا، ط1، 1406هـــ - 1986م.
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19. تناســق الــّدرر يف تناســب الّســور، لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي                                

الفضيلــة. دار  911هـــ(،  )ت: 

20. هتذيــب اللغــة،  ملحمــد بــن أمحــد األزهــري، أبــو منصــور )ت: 370هـــ(، حتقيــق: حممــد عــوض 

مرعــب، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط1، 2001م.

ــن  ــد ب ــد اهلل حمم ــرد، أليب عب ــاق والتف ــى االتف ــه ع ــامء اهلل D وصفات ــة أس ــد ومعرف 21. التوحي

ــَده العبــدي )ت: 395هـــ(، حتقيــق: الدكتــور عــي بــن حممــد نــارص الفقيهــي،         إســحاق بــن َمنْ

ــة، ط1، 1423 هـــ - 2002م. ــة النبوي ــم - املدين ــوم واحلك ــة العل مكتب

22. اجلامــع املســند الصحيــح املختــرص مــن أمــور رســول اهلل  وســننه وأيامــه، ملحمــد 

ــارص،                   ــارص الن ــن ن ــري ب ــد زه ــق: حمم ــاري )ت: 251هـــ(، حتقي ــداهلل البخ ــاعيل أيب عب ــن إس ب

دار طــوق النجــاة، ط1، 1422هـــ.

23. اجلامــع ألحــكام القــرآن، أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد القرطبــي )ت: 671هـــ(، حتقيــق: أمحــد 

الــربدوين، إبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب املرصيــة - القاهــرة، ط2، 1384هـــ - 1964م.

ــداين )ت: 444هـــ(،                     ــرو ال ــعيد، أيب عم ــن س ــان ب ــبع، لعث ــراءات الس ــان يف الق ــع البي 24. جام

جامعــة الشــارقة - اإلمــارات، ط1، 1428 هـــ - 2007م.

25. جامــع األحاديــث، لعبدالرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ(،    حتقيــق: 

فريــق مــن الباحثــن بــإرشاف: د.عــي مجعــة.

ــربي                                    ــر الط ــد، أيب جعف ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــرآن، ملحم ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي 26. جام

ــرة، ط1،       ــر - القاه ــي، دار هج ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد اهلل ب ــق: د. عب )ت: 310هـــ(، حتقي

1422   هـــ - 2001م.

27. جامــع العلــوم واحِلكــم يف رشح مخســني حديثــًا مــن جوامــع الكلــم، لعبدالرمحــن بــن أمحــد بــن 

ــالم للطباعــة  ــور، دار السَّ رجــب البغــدادي )ت: 795هـــ(، حتقيــق: د. حممــد األمحــدي أبــو النُّ
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والنــر والتَّوزيــع، ط2، 1424هـــ - 2004م.

ــن  ــم الدي ــن، عل ــد أيب احلس ــد الصم ــن عب ــد ب ــن حمم ــي ب ــراء، لع ــامل اإلق ــراء وك ــال الق 28. ج

الســخاوي )ت: 643هـــ(، حتقيــق: عبــد احلــق عبــد الدايــم ســيف القــايض، مؤسســة الكتــب 

ــريوت، ط1،  1419 هـــ - 1999م. ــة - ب الثقافي

د احلنبــي  29. جــع اجليــوش والدســاكر عــى ابــن عســاكر، ليوســف بــن حســن بــن أمحــد، ابــن املـِـرْبَ

)ت: 909هـــ(، خمطــوط ُنــر يف برنامــج جوامــع الكلــم املجــاين التابع ملوقع الشــبكة اإلســالمية، 

ط1، 2004م.

30. حاشــية القونــوي عــى تفســري البيضــاوي، لعصــام الديــن القونــوي إســاعيل بــن حممــد احلنفــي  

)ت: 1195هـــ(، دار الكتــب العلميــة -  بريوت.

31. اخلطــب واملواعــظ، للقاســم بــن ســاّلم بــن عبــداهلل أبــو عبيــد اهلــروي )ت: 224هـــ(، حتقيــق: 

ــّواب،  مكتبــة الثقافــة الدينيــة، ط1. الدكتــور رمضــان عبدالّت

32. الــدر املنثــور يف التفســري باملأثــور، لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي                                  

الفكــر - بــريوت. )ت: 911هـــ(، دار 

33. ديــوان الضعفــاء واملرتوكــني، أليب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي )ت:748هـــ(، 

حتقيــق: محــاد األنصــاري، مكتبــة النهضــة احلديثــة - مكــة، ط2،  1387هـــ - 1967م.

34. ذم الــكالم  وأهلــه ، أليب إســاعيل عبــد اهلل بــن حممــد بــن عــي اهلــروي )ت: 481هـــ(،     حتقيــق: 

ــة، ط1، 1418هـــ-  ــة النبوي ــة العلــوم واحلكــم، املدين ــز الشــبل، مكتب ــد العزي ــد الرمحــن عب عب

1998م.

ــعيد  ــن س ــان ب ــات، لعث ــول الديان ــادات وأص ــنة يف االعتق ــل الس ــب أه ــة ملذه ــالة الوافي 35. الرس

بــن عثــان بــن عمــر أبــو عمــرو الــداين )ت: 444هـــ (، حتقيــق: دغــش بــن شــبيب العجمــي،                       

ــت، ط1،  1421هـــ - 2000م. ــد - الكوي ــام أمح دار اإلم
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ــن  ــب الرمح ــق: حبي ــروزي )ت: 181هـــ(، حتقي ــارك امل ــن املب ــداهلل ب ــق، لعب ــد والرقائ 36. الزه

ــي. ــف الزعب ــد عفي ــره: حمم ــام بن ــي، ق األعظم

37. الزهــد، أليب ســفيان وكيــع بــن اجلــراح الــرؤايس )ت:197هـــ( حتقيــق: عبدالرمحــن الفريوائــي،  

مكتبــة الــدار - املدينــة النبويــة، ط1، 1404هـــ - 1984م.

38. الزهــد، أليب عبــداهلل أمحــد بــن حنبــل الشــيباين )ت: 241هـــ(، وضع حواشــيه: حممد عبدالســالم 

شــاهن، دار الكتــب العلمية - بــريوت، ط1، 1420هـ - 1999م.

39. الــراج املنــري، ملحمــد بــن أمحــد اخلطيــب الربينــي  )ت: 977هـــ(، مطبعــة بــوالق )األمرييــة( 

- القاهــرة، 1285هـ.

40. سلســلة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة وأثرهــا الــيسء يف األمــة، أليب عبدالرمحــن حممــد نــارص 

الديــن األلبــاين )ت: 1420هـ( دار املعــارف - الريــاض، ط1،  1412-1992م.

41. ضعيــف اجلامــع الصغــري وزيادتــه، أليب عبدالرمحــن حممــد نــارص الديــن األلبــاين )ت: 1420هـ( 

املكتــب اإلســالمي – بــريوت.

42. الســنة، أليب عبــد اهلل حممــد بــن نــرص بــن احلجــاج امَلــْرَوِزي )ت: 294هـــ(، حتقيــق: ســامل أمحــد 

الســلفي، مؤسســة الكتــب الثقافيــة - بــريوت، ط1، 1408هـــ.

43. الســنة )ومعــه ظــالل اجلنــة يف ختريــج الســنة بقلــم: ممــد نــارص الديــن األلبــاين(، أليب بكــر بــن 

أيب عاصــم أمحــد بــن عمــرو بــن الضحــاك بــن خملــد الشــيباين )ت: 287هـــ(، املكتــب اإلســالمي 

- بــريوت، ط1، 1400هـ - 1980م.

ل البغــدادي)ت: 311هـــ(، حتقيــق: د. عطية  44. الســنة، أليب بكــر أمحــد بــن حممــد بــن هــارون اخلـَـالَّ

الزهــراين، دار الرايــة - الريــاض، ط1، 1410هـ - 1989م.

45. الســنن الكــرى، ألمحــد بــن احلســن بــن عــي، أيب بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، حتقيــق: حممــد 

عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط3، 1424 هـــ - 2003م.
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46. الســنن، أليب حممــد عبــداهلل بــن عبدالرمحــن الدارمــي )ت: 255هـــ(، حتقيــق: حســن الــداراين،  

دار املغنــي - اململكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1412هـــ - 2000م.

ــَعيب  ــق: ُش ــتاين )ت: 275هـــ(، حتقي ِجْس ــعث السِّ ــن األش ــليان ب ــنن أيب داود، أليب داود س 47. س

ــة، ط1، 1430 هـــ - 2009م. ــالة العاملي ــي، دار الرس ــره بل ــل ق ــد كاِم ــاؤوط، حمَمَّ األرن

48. الســنن الكــرى، أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن عــي النســائي )ت: 303هـــ(، حتقيــق: 

حســن عبــد املنعــم شــلبي، مؤسســة الرســالة – بــريوت، ط1، 1421هـــ - 2001م.

ــق:  ــى )ت: 279هـــ(، حتقي ــذي أيب عيس ــْورة الرتم ــن َس ــى ب ــن عيس ــد ب ــذي، ملحم ــنن الرتم 49. س

أمحــد حممــد شــاكر، حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، إبراهيــم عطــوة عــوض، مكتبــة مصطفــى البــايب 

احللبــي - مــرص، ط2، 1395 هـــ - 1975م.

يِّ )ت: 360هـــ(، حتقيــق: الدكتــور  50. الرشيعــة، أليب بكــر حممــد بــن احلســن بــن عبــد اهلل اآلُجــرِّ

عبــد اهلل بــن عمــر بــن ســليان الدميجــي، دار الوطــن - الريــاض، ط2، 1420 هـــ - 1999م.

رشح مشــكل اآلثــار، أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة  املعــروف بالطحــاوي                                             .51

)ت: 321هـــ(، حتقيــق: شــعيب األرنــاؤوط ، مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط1،    1415 هـــ - 

1994م.

52. شــعب اإليــامن، ألمحــد بــن احلســن بــن عــي أيب بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، حتقيــق: الدكتــور 

عبــد العــي عبــد احلميــد حامــد، مكتبــة الرشــد - الريــاض،  ط1، 1423 هـــ - 2003م.

53. صحيــح الرتغيــب والرتهيــب، ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين، مكتبــة املعــارف للنــر والتوزيــع 

- الريــاض، ط1، 1421 هـ - 2000م.

54. صحيــح وضعيــف ســنن الرتمــذي،  ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين )ت: 1420هـــ(، إنتــاج مركز 

نــور اإلســالم ألبحــاث القــرآن والســنة - اإلســكندرية.
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55. صحيــح وضعيــف ســنن أيب داود،  ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين )ت: 1420هـــ(، إنتــاج مركــز 

نــور اإلســالم ألبحــاث القــرآن والســنة - اإلســكندرية.

56. الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع،  أليب اخلــري حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد  الســخاوي 

)ت: 902هـــ(، دار مكتبــة احليــاة - بريوت.

ــن  ــارص الدي ــد ن ــق: حمم ــائي )ت: 234هـــ(، حتقي ــرب النس ــن ح ــري ب ــة زه ــم، أليب خيثم 57. العل

ــريوت، ط2،  1403هـــ - 1983م. ــالمي - ب ــب اإلس ــاين، املكت األلب

ــق:                    ــائي )ت: 303هـــ(، حتقي ــعيب النس ــن ش ــد ب ــن أمح ــد الرمح ــة، أليب عب ــوم والليل ــل الي 58. عم

ــريوت، ط2، 1406هـــ. ــالة - ب ــة الرس ــادة، مؤسس ــاروق مح د. ف

ــق:                     ــدي )ت: 170هـــ(، حتقي ــرو الفراهي ــن عم ــد ب ــن أمح ــل ب ــن اخللي ــد الرمح ــني، أليب عب 59. الع

ــالل. ــة اهل ــامرائي، دار ومكتب ــم الس ــي، د. إبراهي ــدي املخزوم د. مه

60. الفتــح الســاموي بتخريــج أحاديــث القــايض البيضــاوي، لعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن بــن 

عــي املنــاوي )ت: 1031هـــ(، حتقيــق: أمحــد جمتبــى، دار العاصمــة - الريــاض.

61. فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري، لشــهاب الديــن أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حممــد 

ــم كتبــه وأبوابــه  بــن حممــد بــن عــي الكنــاين ابــن حجــر العســقالين الشــافعي )ت: 852هـــ(، رقَّ

ــن  ــب الدي ــه: حم ــى طبع ــه وأرشف ع ــه وصحح ــام بإخراج ــي، ق ــد الباق ــد عب ــه: حمم وأحاديث

اخلطيــب، دار املعرفــة - بــريوت، 1379هـــ.

62. الفقيــه واملتفقــه، أليب بكــر أمحــد بــن عــي اخلطيــب البغــدادي )ت: 463هـــ(، حتقيــق:                                     

ــعودية، ط2، 1421هـــ. ــوزي - الس ــن اجل ــرازي،  دار اب ــف الغ ــن يوس ــادل ب ــن ع ــد الرمح ــو عب أب

الشــوكاين،                                                   بــن حممــد  بــن عــي  املوضوعــة، ملحمــد  املجموعــة يف األحاديــث  الفوائــد   .63

ــريوت. ــة - ب ــب العلمي ــاين،  دار الكت ــي الي ــي املعلم ــن ي ــن ب ــد الرمح ــق: عب )ت: 125هـــ(، حتقي
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64. فوائــد أيب عــيل بــن فضالــة، لعبدالرمحــن بــن حممــد بــن أمحــد بــن فضالــة )ت: 420هـــ(، خمطوط 

ُنــر يف برنامــج جوامــع الكلــم التابــع ملوقــع الشــبكة اإلســالمية،  ط1، 2004م.

ــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(،  ــن عــي اخلراســاين أب ــن احلســن ب ــَدر، ألمحــد ب 65. القضــاء والَق

ـ  - 2000م. ــاض، ط1، 1421هــ ي ــكان - الرِّ ــة العبي ــر، مكتب ــداهلل آل عام ــن عب ــد ب ــق: حمم حتقي

66. الكشــف والبيــان عــن تفســري القــرآن، ألمحــد بــن حممــد الثعلبــي أيب إســحاق )ت: 427هـــ(، 

حتقيــق: أيب حممــد بــن عاشــور، تدقيــق: األســتاذ نظــري الســاعدي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - 

بــريوت، ط1، 1422هـــ - 2002م.

ــدي  ــان اهلن ــايض خ ــن ق ــن اب ــام الدي ــن حس ــي ب ــال، لع ــوال واألفع ــنن األق ــامل يف س ــز الع 67. كن

الشــهري باملتقــي اهلنــدي )ت: 975هـــ(، حتقيــق: بكــري حيــاين، وصفوة الســقا، مؤسســة الرســالة 

- بــريوت، ط5، 1401هـــ - 1981م.

68. جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، أليب احلســن عــي بــن أيب بكر بــن ســليان اهليثمــي )ت: 807هـ(، 

حتقيــق: حســام الديــن القديس، مكتبــة القديس - القاهــرة، 1414 هـــ - 1994م.

ــق:                     ــة )ت: 728هـــ(، حتقي ــن تيمي ــم اب ــد احللي ــن عب ــد ب ــاس أمح ــاوى، أليب العب ــوع الفت 69. جمم

ــة  ــف - املدين ــف الري ــة املصح ــد لطباع ــك فه ــع املل ــم، جمم ــن قاس ــد ب ــن حمم ــن ب ــد الرمح عب

ــة، 1416هـــ - 1995م. النبوي

70. املحــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز،  أليب حممــد عبــد احلــق بــن غالــب  بن عطيــة األندلي 

)ت: 542هـــ(، حتقيــق: عبــد الســالم عبــد الشــايف حممــد، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 

1422هـ.

71. خمتــرص التبيــني هلجــاء التنزيــل، أليب داود ســليان بــن نجــاح بــن أيب القاســم  األندلــي                            

ــر: 1423 هـــ - 2002م. ــام الن ــة، ع ــة النبوي ــد، املدين ــك فه ــع املل )ت: 496هـــ(، جمم
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ــن حممــد النيســابوري                ــد اهلل ب ــن عب ــد اهلل احلاكــم حممــد ب 72. املســتدرك عــى الصحيحــني، أليب عب

ــريوت، ط1،  ــة - ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف )ت: 405هـــ(، حتقي

1411هـــ  –  1990م.

ــيس )ت: 204هـــ(،  ــارود الطيال ــن اجل ــن داود ب ــليان ب ــيس، أليب داود س ــند أيب داود الطيال 73. مس

ــرص، ط1، 1419 هـــ - 1999م. ــر - م ــي، دار هج ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد ب ــق: د. حمم حتقي

74. مســند البــزار املعــروف بالبحــر الزخــار، أليب بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اخلالــق املعــروف 

بالبــزار )ت: 292هـــ(، حتقيــق: حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل، عــادل بــن ســعد، صــربي عبــد اخلالــق 

الشــافعي، مكتبــة العلــوم واحلكــم - املدينــة النبويــة، ط1، )بــدأت 1988م، وانتهــت 2009م(.

75.  املســند الصحيــح املختــرص بنقــل العــدل عــن العــدل إل رســول اهلل ، ملســلم بــن 

ــاء  ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: حمم ــريي  )ت: 261هـــ(، حتقي ــن القش ــاج أيب احلس احلج

ــريوت. ــريب – ب ــرتاث الع ال

76. مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين )ت: 241هـ(، 

ــالة، ط1، 1421 هـــ -  ــة الرس ــن، مؤسس ــد، وآخري ــادل مرش ــاؤوط، ع ــعيب األرن ــق: ش حتقي

2001م.

مصابيــح الســنة، أليب حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد البغــوي )ت: 516هـــ(،                                   .77

حتقيــق:  د. يوســف عبــد الرمحــن املرعشــي، حممــد ســليم إبراهيــم ســارة، مجــال محــدي الذهبــي، 

ــريوت، ط1، 1407هـــ - 1987م. ــة - ب دار املعرف

السجســتاين                                                 بــن األشــعث   بــن ســليان  اهلل  داود، عبــد  أيب  بــن  بكــر  املصاحــف، أليب   .78

ــة - القاهــرة، ط1، 1423هـــ -  ــده، دار الفــاروق احلديث )ت: 316هـــ(، حتقيــق: حممــد بــن عب

2002م.
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ــي                           ــن  البقاع ــن حس ــر ب ــن عم ــم ب ــور، إلبراهي ــد الس ــى مقاص ــإلرشاف ع ــر ل ــد النَّظ 79. مصاع

ــاض، ط1، 1408 هـــ - 1987م. ــارف - الري ــة املع )ت: 885هـــ(، مكتب

80. املصنــف يف األحاديــث واآلثــار، أليب بكــر بــن أيب شــيبة، عبــد اهلل بــن حممــد العبــي                                                  

)ت: 235هـــ(، حتقيــق: كــال يوســف احلــوت، مكتبــة الرشــد - الريــاض، ط1، 1409هـــ.

ــق:  ــرباين )ت: 360هـــ(، حتقي ــم الط ــوب أيب القاس ــن أي ــد ب ــن أمح ــليان ب ــري، لس ــم الكب 81. املعج

ــرة، ط2. ــة - القاه ــن تيمي ــة اب ــلفي، مكتب ــد الس ــد املجي ــن عب ــدي ب مح

82. املعجــم األوســط، لســليان بــن أمحــد بــن أيــوب  أيب القاســم الطــرباين )ت: 360هـــ(، حتقيــق: 

طــارق بــن عــوض اهلل بــن حممــد، عبــد املحســن بــن إبراهيــم احلســيني، دار احلرمــن – القاهــرة.

ــر )ت: 1424هـــ(،     ــد عم ــد احلمي ــار عب ــد خمت ــور أمح ــارصة ، للدكت ــة املع ــة العربي ــم اللغ 83. معج

ــب، ط1، 1429 هـــ - 2008م.     ــامل الكت ع

ــة -  ــب املرصي ــي، دار الكت ــؤاد عبدالباق ــد ف ــم، ملحم ــرآن الكري ــاظ الق ــرس أللف ــم املفه 84. املعج

ــرة، ط1، 1364هـــ - 1945م. القاه

85. معــامل التنزيــل، أليب حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد البغــوي الشــافعي )ت : 510هـــ(، 

حتقيــق: عبــد الــرزاق املهــدي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط1، 1420هـــ.

ــل             ــار ، أليب الفض ــن األخب ــاء م ــا يف اإلحي ــج م ــفار  يف ختري ــفار يف األس ــل األس ــن مح ــي ع 86. املغن

عبــد الرحيــم بــن احلســن بــن عبــد الرمحــن العراقــي )ت: 806هـــ (، دار ابــن حــزم - بــريوت، 

ط1،  1426 هـــ - 2005م.

ــرازي                            ــن ال ــر الدي ــب بفخ ــن امللق ــن احلس ــر ب ــن عم ــد ب ــد اهلل حمم ــب، أليب عب ــح الغي 87. مفاتي

ــريوت، ط3، 1420هـــ. ــريب - ب ــرتاث الع ــاء ال )ت:  606هـــ(، دار إحي

ــة العلــم واإلرادة، ملحمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب املعــروف  88. مفتــاح دار الســعادة ومنشــور والي

بابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(، دار الكتــب العلميــة - بــريوت.
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

ــاين  ــب األصفه ــروف بالراغ ــد املع ــن حمم ــن ب ــم احلس ــرآن، أليب القاس ــب الق ــردات يف غري 89. املف

)ت: 502هـــ(، حتقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، دار القلــم - بــريوت، ط1، 1412هـــ.

90. موســوعة اإلعجــاز العلمــي يف القــرآن والســنة، ملحمــد راتــب النابلــي، دار املكتبــي - دمشــق، 

ط2،  1426 هـ - 2005م.

91. املوضوعــات، لعبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد اجلــوزي )ت: 597هـــ(، حتقيــق: عبــد الرمحــن 

حممــد عثــان، املكتبــة الســلفية - املدينــة النَّبويــة، ط1، )جـــ 1، 2(، 1386 هـــ - 1966 م.

ــي              ــاط  البقاع ــن الرب ــن حس ــر ب ــن عم ــم ب ــور، إلبراهي ــات والس ــب اآلي ــدرر يف تناس ــم ال 92. نظ

ــرة. ــالمي - القاه ــاب اإلس )ت: 885هـــ (، دار الكت

ــدادي،  ــرصي البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــون، أليب احلس ــت والعي 93. النك

ــم،                                             ــد الرحي ــن عب ــود ب ــد املقص ــن عب ــيد ب ــق: الس ــاوردي )ت: 450هـــ(، حتقي ــهري بامل الش

دار الكتــب العلميــة - بــريوت.

ــاِري،  ــن َق ــور ياس ــد، والدكت ــه مَحَ ــور ط ــداد الدكت ــة، إع ــة تأصيلي ــة دراس ــات القرآني 94. اهِلَداي

ــم  ــرآن الكري ــز للق ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــك عب ــريس املل ــي، ك ــري ع ــن الّزب ي ــر الدِّ ــور فخ والدكت

ــرى. ــة أّم الق ــه، جامع وعلوم

95. الوســيط يف تفســري القــرآن املجيــد، أليب احلســن عــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن عــي الواحــدي   

)ت: 468هـــ(، حتقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود، الشــيخ عــي حممــد معوض، 

الدكتــور أمحــد حممــد صــرية، الدكتــور أمحــد عبــد الغنــي اجلمــل، الدكتــور عبــد الرمحــن عويــس، 

دار الكتــب العلميــة - بــريوت،  ط1، 1415هـــ - 1994م.
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املواقع اإللكرتونية:

نية.              نَّة ورشوحها.                                            -   الدرر السَّ - جامع السُّ

- رابطة العامل اإلسالمي.                                              -    شبكة األلوكة الرشعية.

- املكتبة الشاملة.                                                           -     ملتقى أهل التفسري.

- موقع املوسوعة العربية العاملية.                                 -      موقع املوسوعة القرآنية.

- موسوعة الكتب الشاملة.                                          -      ويكيبيديا.
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د. إياد بن عبد اهلل دخيل املحطب
األستاذ املشارك بقسم فقه السنة ومصادرها  بكلية احلديث والدراسات اإلسالمية

اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة- اململكة العربية السعودية

al-mahtab@hotmail.com
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  موضوع البحث: 

.  - عائشة - األحاديث الواردة يف حمبة النبي

  هدف البحث:

  .   عائشة    االطالع عى ما ورد من األحاديث التي فيها حمبة النبي 

  مشكلة البحث:

ــي  ــة  ، والت ــي   عائش ــة النب ــواردة يف حمب ــث ال ــر األحادي ــص يف ذك يتلخ

ــة، أو التــي أفــادت ذلــك كــا يوضحــه  تتفــرع إىل ذكــر األحاديــث التــي رصحــت بتفضيلهــا باملحب

ــث. ــيم البح تقس

  نتائج البحث:

حمبة النبي - عائشة   - وظهورها يف قوله وفعله، وعدله مع أزواجه.

الة )املفتاحية(:    الكلامت الدَّ

النبــي  أزواج   -   اهلل  رســول  حــب   -   وعائشــة    النبــي 

 .
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F

ــيِّئات  ــن س ــنا، وم ــن رشور أنفس ــاهلل م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه، ونس ــده،  ونس ــد هلل، نحم إنَّ احلم

أعالنــا، مــن هيــده اهلل؛ فــال ُمِضــلَّ لــه، ومــن يضلــل؛ فــال هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده 

ال رشيــك لــه، وأشــهد أن حممــدًا عبــده ورســوله.

ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ژ ]آل عمران:102[.

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    

ــاء:1[. ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ژ ]النس

ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ژ  ]األحزاب :70[.

ــادة،  ــه؛ عب ــه وامتثال ــؤون حيات ــع ش ــي  يف مجي ــدي النب ــة ه ــإن معرف ــد: ف ــا بع أم

ــرة. ــا واآلخ ــاح يف الدني ــالح، ونج وف

ــى  ــة ع ــب اهلل اهلداي ــور:54[، فرتَّ ــاىل: ژ ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ژ ]الن ــال تع ق

الطاعــة فيــا أمــر واالجتنــاب عــا هنــى عنــه وزجــر، واالقتــداء بــه يف فعلــه كلــه ُيكمــل ذلــك، قــال 

ــزاب:21[. ــاىل: ژ وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی  ژ ]األح تع

ــتهر  ــا اش ــة  وم ــة عائش ــه وخاص ــع أزواج ــي  م ــال النب ــة ح ــت معرف وكان

ــي  وأمهــات  ــة كل حمــب للنب ــر مــن أزواجــه بغي ــي  هلــا أكث ــة النب مــن حمب

املؤمنــن ، وبــه تدفــع الظنــون والوســاوس فيــا يــرد يف النفــوس الضعيفــة، وأهــل البــدع، 

وبمعرفــة حالــه  مــع أزواجــه وخاصــة مــع مــن يــب ومــا يلــزم مــن ذلــك؛ قــدوة ملــن 

د؛  ــدَّ ــات، أو ع ــدد الزوج ــد تع ــن يري ــر م ــي أن أكث ــوم يك ــع الي ــة، وواق ــن زوج ــر م ــه أكث ــت ل كان

جيهــل جانــب املعاملــة والعــدل، وكيــف يكــون العــدل بــال علــم؟ وأســميت البحــث: )األحاديــث 
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.) ــة ــي  عائش ــة النب ــواردة يف مب ال

ــر  ــم ذك ــث، ث ــج البح ــت نتائ ــة تضمنَّ ــني، وخامت ــة، وبحث ــث إل: مقدم ــمت البح وقس

ــع: ــادر واملراج املص

أمــا املقدمــة فذكــرت فيهــا: تقســيم البحــث، وأســبابه، وحــدوده، والدراســات الســابقة، 

ومنهــج العمل.

  - وأســباب حبــه لعائشــة  وأمــا املبحثــان: فــاألول: عــدل النبــي
وفيــه مطلبــان: 

- . األول: عدل النبي

-  .- - لعائشة  والثاين: أسباب حبه

وأمــا املبحــث الثــاين: ذكــر أحاديــث مبــة النبــي  عائشــة ريض اهلل عنهــا، 
وفيــه أحــد عــر مطلبــًا:

املطلب األول: ترصيح النبي  بأّن عائشة -  - أحب نسائه إليه. -

الثاين: مبة النبي  لعائشة -- يف طهرها، وحيضها سواء. -

- . مبة للنبي -- الثالث: مبة عائشة

 الرابع: سري النبي  مع عائشة - ريض اهلل عنها- يف السفر. -

اخلامس: توسيع النبي  عى عائشة -ريض اهلل عنها- يف اللهو املباح.   -

السادس: تقبيله  عائشة -- قبل خروجه للصالة. -

السابع: عدله  بني أزواجه. -
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الثامــن: ذكــر العالمــة  التــي  هبــا  كان  يعــرف  املصطفــى  رضــا عائشــة  مــن  -

. غضبها

التاسع: سباق النبي  عائشة -  - ومؤانستها. -

العارش: طلب النبّي  رفقة عائشة -  - عند دعوته إل طعام. -

- .-- يف بيت عائشة  احلادي عرش: موت النبي

وأما الفهارس فهي: فهرس املصادرواملراجع.

 موضوع البحث )مشكلة البحث(: 
ــة النبــي  عائشــة - -، والتــي  ــواردة يف حمب يتلخــص يف ذكــر األحاديــث ال
ــة، أو التــي أفــادت ذلــك كــا يوضحــه  تتفــرع إىل ذكــر األحاديــث التــي رصحــت بتفضيلهــا باملحب

تقســيم البحــث أعــاله.

 أسباب البحث وأهدافه: 
1. معرفة هدي النبي  يف تعامله مع أزواجه. 

2. االقتداء به  ملن كانت له عدة زوجات.

3. االطــالع عــى أســباب حمبــة النبــي  عائشــة - -، وتقديمهــا عــى نســائه، 
وحمبــة مــا يــب. 

4. الذب عن عرض عائشة - - والرد عى من طعن فيها.

5. عدم وجود بحث - يف حد علمي- مجع شتات هذا املوضوع. 

6. معرفة حدود الواجب يف العدل بن الزوجات. 

7. املسامهة يف توجيه األزواج، ومن له أكثر من زوجة لتحسن العالقة األرسية.
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 حدود البحث: 

  1. يشــتمل هــذا البحــث عــى األحاديــث التــي ورد فيهــا مــا يــدل عــى حمبــة النبــي

عائشــة  خصوصــًا، ولربــا مل أســتوعب؛ لطلــب املجــالت عــدد خــاص مــن الكلــات. 

2. يعتمــد البحــث عــى الكتــب التســعة )الصحيحــني، والســنن األربعــة، ومســند أمحــد، وموطــأ 

مالــك، وســنن الدارمــي( ومــا ســوى ذلــك ال يدخــل يف البحــث.

3. ال ُيعنى البحث يف فضائل وترمجة عائشة -  -، فإن فضائلها مجة وترمجتها مشهورة.

 الدراسات السابقة: 

ــر  ــل وذك ــب الفضائ ــث، إال أن كت ــة ببح ــادة العلمي ــذه امل ــراد ه ــد إف ــي مل أج ــب اطالع بحس

ــاًل حديــث: »َفْضــُل  فضائــل عائشــة -  - فيهــا هلــا عالقــة بذلــك، وقــد تفــرتق عنهــا، فمث

َعائَِشــَة َعــَى النَِّســاِء، َكَفْضــِل الثَِّريــِد َعــَى َســائِِر الطََّعــاِم« مل يدخــل يف األحاديــث التــي اشــرتط فيهــا 

ــُت  ــل: »ُكنْ ــث مث ــت أحادي ــة -  -،  وأدخل ــي  عائش ــة النب ــى حمب ــدل ع ــا ي م

ُق  ُب، َوَأَتَعــرَّ ، َفَيــرْشَ ُب َوَأَنــا َحائِــٌض، ُثــمَّ ُأَناِوُلــُه النَّبِــيَّ  َفَيَضــُع َفــاُه َعــَى َمْوِضــِع يِفَّ َأرْشَ

ــون  «(1(، واملصنف ــِع يِفَّ ــَى َمْوِض ــاُه َع ــُع َف ــيَّ  َفَيَض ــُه النَّبِ ــمَّ ُأَناِوُل ــٌض، ُث ــا َحائِ ــْرَق َوَأَن اْلَع

ــل.    ــض ال الفضائ ــؤر احلائ ــكام س ــروه يف أح ذك

 منهج العمل:  

1. اتبعت يف هذا البحث املنهج االستقرائي/ االستنباطي.

. 2. اقترصت عى األحاديث املرفوعة إىل رسول اهلل

(1( تأيت دراسته يف املطلب الثاين.
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3.  بينت غريب احلديث وما يتاج لذلك.

4. رشحت احلديث، ونقلت كالم الراح يف ذلك.

5. ذكرت ما يستفاد من احلديث ونقلت كالم أهل العلم يف ذلك.  

6. إذا ورد احلديث عن عدة من الصحابة وكل الروايات بمعنى واحد فسأكتفي بأحدها.

7. خرجــت األحاديــث وعزوتــا ملصادرهــا مــع نقــل كالم أهــل العلــم يف احلكــم عى أســانيدها، 

فــإن كانــت يف الصحيحــن أو أحدمهــا؛ أرشت إىل ذلــك واكتفيــت بــه، وإن كانــت يف الســنن األربعــة؛ 

قــد أكتفــي هبــا أو أزيــد يف التخريــج، مــع تقديمــي للســنن عــى غريهــا.

8. وأما يف احلكم عى الرواة نقلت قول احلافظ ابن حجر يف التقريب. 

لة. 9. نقلت األحاديث من مصادرها ُمَشكَّ

10. اإلحالــة يف اهلوامــش بذكــر اســم املرجــع ومؤلفــة واجلــزء والصفحــة، ورقــم احلديــث إن 

كان يف الكتــب الســتة.
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املبحث األول
 وأسباب حبه لعائشة  عدل النبّي

وفيه مطلبان:

 املطلب األول: عدل النبّي 
األنبيــاء صلــوات اهلل وســالمه عليهــم أكمــل النــاس يف الصفــات احلســنة، وأعــدل مــن ســاس 

ــاَل  ــال: َق ــرة  ق ــث أيب هري ــا يف حدي ــم، ك ــهم أنبيائه ــل تسوس ــو إرسائي ــة، وكان بن البري

ــُه  ، َوإِنَّ ــيٌّ ــُه َنبِ ــيٌّ َخَلَف ــَك  َنبِ ــاَم  َهَل ــاُء،  ُكلَّ ــُهُم األَْنبَِي ــَل َتُسوُس ائِي ــو إرِْسَ ــْت َبنُ ــيِّ : »َكاَن النَّبِ

ــد  ــا حمم ــاء: نبين ــري األنبي ــهم خ ــى رأس ــم، وع ــم عــى أممه ــم وأمانته ــك لعدهل ــيَّ َبْعِدي«(1(،وذل اَل َنبِ

 فهــو األمــن العــدل، الذي أمتثل أمــر ربــه D يف قولــه:ٱٱژ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ ژ       ]النحــل: 90[، 

وكذلــك احلكــم بــن النــاس أساســه العــدل واهلل - D- أمــر نبيــه  أن يكــم بالعــدل 

فيمــن حتــت حكمــه وواليتــه، وكذلــك حــكام املســلمن، قــال تعــاىل: ژ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  

ــدل  ــه أع ــه  أن ــن نفس ــرب ع ــاء: 58[، وأخ ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ    ژ ]النس

، آَثــَر  أهــل األرض؛ ألنــه رســول اهلل يوحــى إليــه، َعــْن َعْبــِد اهللَِّ   ، َقــاَل: »ملَّــا َكاَن َيــْوُم ُحنَــنْيٍ

ــَة  النَّبِــيُّ  ُأَناًســا يِف الِقْســَمِة، َفَأْعَطــى األَْقــَرَع ْبــَن َحابِــٍس ِماَئــًة ِمــَن اإِلبِــِل، َوَأْعَطــى ُعَيْينَ

اِف الَعــَرِب َفآَثَرُهــْم َيْوَمئـِـٍذ يِف الِقْســَمِة، َقــاَل َرُجــٌل: َواهللَِّ إِنَّ َهــِذِه  ِمْثــَل َذلـِـَك، َوَأْعَطــى ُأَناًســا ِمــْن َأرْشَ

نَّ النَّبـِـيَّ  ، َفَأَتْيُتــُه،  ــا َوْجــُه اهللَِّ، َفُقْلــُت: َواهللَِّ أَلُْخــِرَ الِقْســَمَة َمــا ُعــِدَل فِيَهــا، َوَمــا ُأِريــَد هِبَ

ــَر ِمــْن َهــَذا  ــْد ُأوِذَي بَِأْكَث ــُه، َفَقــاَل:  َفَمــْن  َيْعــِدُل إَِذا مَلْ َيْعــِدِل اهللَُّ َوَرُســوُلُه، َرِحــَم اهللَُّ ُموَســى َق ُت َفَأْخَرْ

.)2) » َفَصــَرَ

(1( صحيح البخاري، )169/4( ح)3455(.
(2( صحيح  البخاري، )95/4( ح)3150(.
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وأمــا عدلــه  مــع نســائه وأهــل بيتــه، معلــوم مســتفيض عنــد أهــل العلــم، ولذلــك؛ 

ــدرة،  ــن الق ــف م ــا اتص ــه، ومل ــريه؛ خلصوصيت ــن غ ــر م ــاء أكث ــن النس ــه م ــاح اهلل - D- ل أب

ــه عــى ذلــك، وأســاس تعــدد الزوجــات: القــدرة والعــدل، تقــول  والصفــات، واألخــالق مــا يعين

ــوُل اهللَِّ   اَل  ــي َكاَن َرُس ــَن ُأْختِ ــا اْب ــري-  -: »َي ــن الزب ــروة ب ــة  لع عائش

ــا  ــوُف َعَلْينَ ــَو َيُط ــْوٌم إاِلَّ َوُه ــلَّ َي ــا، َوَكاَن َق ــِه ِعنَْدَن ــْن ُمْكثِ ــِم، ِم ــٍض يِف اْلَقْس ــَى َبْع ــا  َع ــُل  َبْعَضنَ  ُيَفضِّ

ــا«  ــَت ِعنَْدَه ــا َفَيبِي ــَو َيْوُمَه ــي ُه ــَغ إَِل الَّتِ ــى َيْبُل ــيٍس، َحتَّ ــرْيِ َمِس ــْن َغ ــَرَأٍة ِم ــْن ُكلِّ اْم ــو ِم ــا، َفَيْدُن َجِيًع

(1(، يطــوف عــى نســائه يســلم عليهــن ويلتمــس حوائجهــن ويؤنســهن؛ ألنــه قــد تطــول األيــام عــى 

ــوه.  ــاع أو نح ــيس: أي مج ــال مس ــا ب ــمهن، وقوهل ــوم قس ــأيت ي ــى ي ــن حت إحداه

وهذا الذي اشرتطه العلاء عى من كان له نسوة أن يكون العدل يف النفقة واملبيت. 

قال ابن املنذر: "وقد أمجع أهل العلم عى أن للزوجة نفقتها وكسوتا باملعروف" (2( .

قــال ابــن القيــم: "وكان  يقســم  بينهــن  يف  املبيــت، واإليــواء، والنفقــة، وأمــا املحبــة فــكان يقــول: 

»اللهــم هــذا قســمي فيــام أملــك، فــال تلمنــي فيــام ال أملــك«(3( فقيــل: هــو احلــب واجلــاع، وال جتــب 

التســوية يف ذلــك؛ ألنــه ممــا ال يملــك"(4(.

ــى  ــك ع ــرص ذل ــه، ومل يقت ــن زوجات ــه م ــن تصاحب ــفره م ــى يف س ــدل حت وكان  يع

ــِت  َأَحــبَّ  َأْزَواِج  عائشــة  وإن كانــت حبــه  كــا قــال ابــن عبــاس : » ُكنْ

ــا«(5( بــل كان يقــرع بــن نســائه إذا أراد ســفرا  ــبُّ إاِلَّ َطيًِّب ــِه، َومَلْ َيُكــْن حُيِ َرُســوِل اهللِ   إَِلْي

ــه عــن عائشــة  ــاد، عــن هشــام بــن عــروة، عــن أبي ــد الرمحــن ابــن أيب الزن (1( ســنن أيب داود، )470/3( ح)2135(. مــن طريــق عب
ــنَاده جيــد". ــد اهلــادي يف املحــرر)ص564( "َوإِْس ــن عب ــه. قــال اب  ب

(2(  اإلرشاف عى مذاهب العلامء، البن املنذر، )157/5(.
(3( ســنن أيب داود، )469/3( ح)2134(، مــن طريــق محــاد، عــن أيــوب، عــن أيب قالبــة، عــن عبــد اهلل بــن يزيــد اخلطمــي عــن عائشــة 

-  - بــه. ورجــح إرســاله: البخــاري. العلــل الكبــري، للرتمــذي )ص 165(؛ وأبــو حاتــم، العلــل، )90/4(.
(4( زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن قيم اجلوزي، )145/1(.

ــن  ــة، ع ــن أيب مليك ــن اب ــق ع ــن طري ــتدرك، )9/4( م ــم يف املس ــل، (309/5( ح)3262(؛ واحلاك ــن حنب ــد ب ــام أمح ــند اإلم (5( مس
ذكــوان، مــوىل عائشــة: "أنــه اســتأذن البــن عبــاس عــى عائشــة" فذكــره. وإســناده صحيــح. قــال احلاكــم: "هــذا حديــث صحيــح 
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ــَرَع  ــَفًرا  َأْق ــه عائشــة  قالــت: »َكاَن َرُســوُل اهللَِّ  إَِذا َأَراَد َس كــا حكــت ذلــك عن

ــا َمَعــُه، َوَكاَن َيْقِســُم لِــُكلِّ اْمــَرَأٍة ِمنُْهــنَّ َيْوَمَهــا َوَلْيَلَتَهــا،  ُتُهــنَّ َخــَرَج َســْهُمَها َخــَرَج هِبَ  َبــنْيَ  نَِســائِِه، َفَأيَّ

َغــرْيَ َأنَّ َســْوَدَة بِنْــَت َزْمَعــَة َوَهَبــْت َيْوَمَهــا َوَلْيَلَتَهــا لَِعائَِشــَة َزْوِج النَّبِــيِّ  ، َتْبَتِغــي بَِذلِــَك 

.)1)»  َِّــوِل اهلل ــا َرُس ِرَض

ومــن عدلــه  أنــه إذا أهــدي لــه يشء وكان باإلمــكان تقســيم ذلــك عــى نســائه فــإن 

ــٍس  »َأنَّ  ُأمَّ  ــْن َأَن ــنده َع ــد يف مس ــام أمح ــرج اإلم ــا. أخ ــع فيه ــرك اجلمي ــك ي ــل ذل  يفع

ــا  ــُث هِبَ ــًة َفَيْبَع ــُض َقْبَض ــَل َيْقبِ ــٌب، َفَجَع ــِه ُرَط ــاٍع  َعَلْي ــوِل  اهللِ   بِِقنَ ــُه  إَِل  َرُس ــَلْيٍم  َبَعَثْت  ُس

ــا إَِل َبْعــِض َأْزَواِجــِه، ُثــمَّ َجَلــَس َفــَأَكَل َبِقيََّتــُه َأْكَل  إَِل َبْعــِض َأْزَواِجــِه، ُثــمَّ َيْقبـِـُض اْلَقْبَضــَة َفَيْبَعــُث هِبَ

ــُه َيْشــَتِهيِه« (2(. َرُجــٍل ُيْعَلــُم َأنَّ

ــى يف  ــه حت ــن زوجات ــه  ب ــث عدل ــذا احلدي ــن ه ــتفاد م ــاعايت: "يس ــا الس ــال البن ق

اهلديــة اخلاصــة بشــخصه، وأنــه  كان يؤثــر غــريه عــى نفســه مــع أن نفســه كانــت تشــتهى 

ــأس،  ــه ب ــا كان علي ــم قســم الباقــي عليهــن مل ــا تشــتهيه نفســه ث ــه م ــه أكل من ــو أن هــذا الرطــب، فل

ولكنــه آثرهــن عــى نفســه ومل يــأكل إال مــا فضــل بعــد القســمة" (3(.

اإلسناد ومل يرجاه" وقال الذهبي: "صحيح". 
(1( صحيح البخاري، )159/3( ح)2593(.

(2( مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، )286/19( ح)12267( مــن طريــق مهــام، حدثنــا قتــادة، عــن أنــس، أن أم ســليم فذكرتــه. قــال 
الســاعايت: "احلديــث صحيــح ورجالــه مــن رجــال الصحيحــن وهــو مــن ثالثيــات اإلمــام أمحــد ومل أقــف عليــه لغــريه". الفتــح 

الربــاين لرتتيــب مســند اإلمــام أمحــد الشــيباين، للبنــا الســاعايت، )148/22(. 
(3( الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد الشيباين، للبنا الساعايت، )148/22(.
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  لعائشة  املطلب الثاين:أسباب حب النبّي 

ــي  ــول اهلل  وه ــن رس ــا م ــع لقرهب ــا اجلمي ــة -  - أحبه ــن عائش ُأم املؤمن

ديــق  ابنــة الصديــق ، وملــا اتصفــت بــه مــن صفــات اخلــري، وأهنــا أم املؤمنــن، وكان بيــت الصِّ

ــة أن  ــل الصحاب أيب بكــر ممــن ســبقوا يف اإلســالم وحســن إســالمهم، وســاق اإلمــام أمحــد يف فضائ

ديــق أول مــن أســلم مــن الرجــال(1(، ومل تعقــل عائشــة  إال وأباهــا وأمهــا قــد أســلا كــا  الصِّ

   َِّأنَّ َعائَِشــَة َزْوَج النَّبِي« ،-  - َِبــرْي روى البخــاري يف صحيحــه عــن ُعــْرَوة ْبــن الزُّ

يــَن...«(2(. ــاِن  الدِّ ــا  َيِدينَ َقاَلــْت: مَلْ َأْعِقــْل َأَبــَويَّ إاِلَّ َومُهَ

فــكان هــذا مــن األســباب التــي جعلــت شــخصية عائشــة  حمــل تقديــر وحمبــة، فــأراد 

بعضهــم أن تكــون عائشــة- - زوجــا لرســول  وذكــر ابــن ســعد أن خولــة بنــت 

حكيــم هــي التــي خطبتهــا لرســول  (3( وثبــت يف الصحيــح َعــْن َعاِئَشــَة ، َقاَلْت: 

َقــٍة ِمــْن  ِمُلــِك يِف رَسَ ، َرَأْيــُت امَلَلــَك حَيْ َتــنْيِ َجــِك َمرَّ َقــاَل َرُســوُل اهللَِّ : »ُأِريُتــِك َقْبــَل َأْن َأَتَزوَّ

ــِد اللَِّ  ُيْمِضــِه،  ــْن ِعنْ ــُت: إِْن َيُكــْن َهــَذا ِم ــِت، َفُقْل ــإَِذا ِهــَي َأْن ــُه: اْكِشــْف، َفَكَشــَف َف ــُت َل َحِريــٍر، َفُقْل

َقــٍة ِمــْن َحِريــٍر، َفُقْلــُت: اْكِشــْف، َفَكَشــَف، َفــإَِذا ِهــَي َأْنــِت، َفُقْلــُت:إِْن َيــُك  ِمُلــِك يِف رَسَ ُثــمَّ ُأِريُتــِك حَيْ

َهــَذا ِمــْن ِعنْــِد اهللَِّ  ُيْمِضــِه« )4( فكانــت هــذه الرؤيــا مــن أســباب زواجــه وحمبتــه  لعائشــة 

(1( فضائــل الصحابــة، ألمحــد بــن حنبــل، )223/1(. قــال الرتمــذي: "وقــد اختلــف أهــل العلــم يف هــذا، فقــال بعضهــم: أول مــن 
 أســلم  أبــو  بكــر الصديــق وقــال بعضهــم: أول مــن أســلم عــي، وقــال بعــض أهــل العلــم: أول مــن أســلم مــن الرجــال أبــو بكــر، 

وأســلم عــي وهــو غــالم ابــن ثــان ســنن، وأول مــن أســلم مــن النســاء خدجيــة". الســنن، (91/6(.
(2( صحيح البخاري، )21/8( ح)6079(.

ــي  ــال "حّدثن ــد الطنافــي، ق ــن ُعبي ــق حممــد ب ــن ســعد، )57/10(: حيــث روى مــن طري ــن ســعد، ملحمــد ب (3( انظــر: طبقــات اب
حممــد بــن َعْمــرو، عــن َأبــى َســَلمة بــن عبــد الرمحــن ويَيــى بــن عبــد الرمحــن بــن حاطــب قــال: » جــاءت  َخْوَلــة  بنــت  حكيــم 
بــن األوقــص الســلمّية امــرأة عثــامن بــن مظعــون إل رســول اهلل،  ، فقالــت: يــا رســول اهلل كأين أراك قــد دخلتــك َخّلــة 
لفقــد خديــة. فقــال: أجــل، كانــت أّم العيــال ورّبــة البيــت. قالــت: أفــال أخطــب عليــك؟ قــال: بــى فإّنكــّن معــرش النســاء أرفــق 
ــه عائشــة بنــت أبــى بكــر فتزّوجهــام، فبنــى  ــن لــؤّي وخطبــت علي ــة مــن بنــى عامــر ب ــْوَدة بنــت َزْمَع ــه َس بذلــك. فخطبــت علي
بســودة بمّكــة وعائشــة يومئــٍذ بنــت ســّت ســنني، حتــى َبنَــى هبــا بعــد ذلــك حــني قــدم املدينــة«. واحلديــث مرســل فــإن كل مــن 

أيب ســلمة بــن عبــد الرمحــن وييــى بــن عبــد الرمحــن بــن حاطــب تابعيــان ومل يــدركا القصــة.
(4( صحيح البخاري، )36/9( ح)7012(، واللفظ له ومسلم يف صحيحه، )1889/4(  ح )2438(.
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الختيــار اهلل  D لــه أن تكــون زوجتــه يف الدنيــا واآلخــرة.

وذكــرت عائشــة    خصــاال اختصــت هبــا، ولعلهــا أو بعضهــا مــن أســباب حمبــة النبــي 

 هلــا وهــي: عــن َعْبــُد اهللَِّ ْبــُن َصْفــَواَن، َوآَخــُر َمَعــُه َأَتَيــا َعاِئَشــَة َفَقاَلــْت: »َيــا ُفــاَلُن، َهــْل 

ــا َعْبــُد اهللَِّ ْبــُن َصْفــَواَن: َوَمــا تِْلــَك؟  َســِمْعَت َحِديــَث َحْفَصــَة؟ َفَقــاَل: َنَعــْم َيــا ُأمَّ امْلُْؤِمنـِـنَي. َفَقــاَل هَلَ

ــَة ِعْمــَراَن َواهللَِّ َمــا  َقاَلــْت:  ِخــاَلٌل  يِفَّ  َســْبٌع مَلْ َتُكــْن يِف َأَحــٍد ِمــَن النَِّســاِء إاِلَّ َمــا َأَتــى اهللَُّ D َمْرَيــَم اْبنَ

َأُقــوُل َلــُه إيِنِّ َأْفَتِخــُر َعــَى َأَحــٍد ِمــْن َصَواِحبـِـي، َفَقــاَل َعْبــُد اهللَِّ ْبــُن َصْفــَواَن: َوَمــا ِهــَي َيــا ُأمَّ امْلُْؤِمنـِـنَي؟ 

َجنـِـي النَّبـِـيُّ َ لَِســْبِع ِســننَِي َوُأْهِديــُت إَِلْيــِه لِتِْســِع ِســننَِي،  َقاَلــْت: َنــَزَل امْلََلــُك بُِعــْذِري، َوَتَزوَّ

ــٍد،  ــاٍف َواِح ــَو يِف حِلَ ــا َوُه ــُت َأَن ــُي َوُكنْ ــاُه اْلَوْح ــاِس، َوَأَت ــَن النَّ ــٌد ِم ــُه يِفَّ َأَح ْك ــًرا مَلْ ُيرْشِ ــي بِْك َجنِ َوَتَزوَّ

ــُة لَِتْهَلــَك يِف َوَرَأْيــُت  ــُت ِمــْن َأَحــبِّ النَِّســاِء إَِلْيــِه، َوَنَزَلــْت يِفَّ آَيــاٌت ِمــَن اْلُقــْرآِن، َوإِْن َكاَدِت اأْلُمَّ َوُكنْ

ــالم  ــا  س ــة، ولرب ــل عائش ــات يف فضائ ــذه الصف ــائِِه«(1(، فه ــْن نَِس ــٌد ِم ــَرُه َأَح ــَل Sُ َومَلْ َي ي ِجْرِ

جربيــل S عليهــا، ونــزول الوحــي عــى رســول اهلل  وهــو يف حلافهــا مــن أجلِّهــا، 

وهــو قرينــة عــى رىض اهلل D، وبــه ردَّ رســول اهلل  عــى ُأمِّ ســلمة  ملــا طلبــت 

اِف  ــُه َواهللَِّ َمــا َنَزَل َعــيَلَّ الَوْحــُي َوَأَنــا يِف حِلَ منــه مــا طلبــت فقــال: »َيــا ُأمَّ َســَلَمَة  اَل  ُتْؤِذينـِـي  يِف  َعائَِشــَة، َفإِنَّ

َهــا«(2(، قــال الذهبــي: "وهــذا اجلــواب منــه دال عــى أن فضــل عائشــة    عى    اْمــَرَأٍة ِمنُْكــنَّ َغرْيِ

ســائر ُأمهــات املؤمنــن بأمــر إهلــي وراء حبــه هلــا، وأن ذلــك األمــر مــن أســباب حبــه  هلــا" (3(.

(1(  األحــاد واملثــاين، البــن أيب عاصــم أمحــد بــن عمــرو الضحــاك يف )402/5(، مــن طريــق إســاعيل بــن أيب خالــد، عــن عبــد الرمحــن 
بــن الضحــاك، عــن عبــد اهلل بــن زيــد بــن جدعــان قــال: نــا عبــد اهلل بــن صفــوان، عــن عائشــة بــه. وأخرجــه احلاكــم يف املســتدرك، 
(11/4( مــن طريــق إســاعيل بــن أيب خالــد، أنبــأ عبــد الرمحــن بــن الضحــاك، أن عبــد اهلل بــن صفــوان أتــى عائشــة بــه. وقــال: 
ــح".            ــال الصحي ــرباين رج ــانيد الط ــد أس ــال أح ــرباين، ورج ــي: "رواه الط ــال اهليثم ــي، وق ــه الذهب ــناد" ووافق ــح اإلس "صحي
جممــع الزوائــد، )241/9(.  وذكــره الشــيخ األلبــاين يف السلســلة الضعيفــة، )715/10( وذكــر علتــه: عبــد الرمحــن بــن الضحــاك 
وأنــه جمهــول. وقــال: "وإنــا أوردت احلديــث مــن أجــل ذكــر مريــم فيــه مــع هــذه اخللــة األخــرية "وقبــض يف بيتــي؛ مل يلــه أحــد 
ــا"؛ فــإين مل أجــد هلــا شــاهدًا يقوهيــا... وهــي ممــا مل يثبــت عنهــا كــا تبــن لــك مــن هــذا التخريــج، بخــالف  غــري امللــك إال أن

اخلــالل التــي قبلهــا، فكلهــا صحيحــة ثابتــة عنهــا يف الصحيحــن وغريمهــا".
(2( صحيح البخاري، )30/5( ح)3775(.
(3( سري أعالم النبالء، للذهبي، )143/2(.
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 َعاِئشَة H ِّاألَحاِديُث الَواِردُة يف َمَبة النبي

وكوهنــا البكــر الوحيــدة التــي تزوجهــا، ومل تعــارش رجــاًل غــريه، ومــن املعلــوم أن البكــر أشــد 

 . حيــاء مــن الثيــب، وتعلقــًا بالــزوج فكيــف إذا كان رســول اهلل

وعائشــة   بــدى منهــا اإلجــالل والتعظيــم لرســول اهلل  عــى صغــر ســنها، 

ــة -  ــى عائش ــش    ع ــت جح ــب بن ــتطالت زين ــا اس ــي  ومل ــائر أزواج النب وكس

ــة -  ــث عائش ــا يف حدي ــول اهلل  ك ــا رس ــأذن هل ــل أن ي ــها قب ــرص لنفس  - مل تنت

ــُه، َهــْل  ــا َأْرُقــُب َرُســوَل اهللِ  ، َوَأْرُقــُب َطْرَف ، َوَأَن  -  قالــت: »َفاْســَتَطاَلْت َعــيَلَّ

 ، ْح َزْينَــُب َحتَّــى َعَرْفــُت َأنَّ َرُســوَل اهللِ  اَل َيْكــَرُه َأْن َأْنَترِصَ َيــْأَذُن يِل فِيَهــا، َقاَلــْت: َفَلــْم َتــْرَ

  ِــوُل اهلل ــاَل َرُس ــْت: َفَق ــا، َقاَل ــُت َعَلْيَه ــى َأْنَحْي ــْبَها َحتَّ ــا مَلْ َأْنَش ــُت هِبَ ــامَّ َوَقْع ــْت: َفَل َقاَل

ــٍر« (1(.     ــُة َأيِب َبْك ــا اْبنَ َ ــَم: »إهِنَّ َوَتَبسَّ

ــن  ــا م ــى غريه ــا ع ــة فضله ــي  عائش ــب النب ــباب ح ــل أس ــن أج ــك أن م وال ش

ــِمْعُت  ــوُل: َس ــُه، َيُق ــٍك َريِضَ اهللَُّ َعنْ ــن َمالِ ــس ْب ــث َأَن ــرية منهــا: حدي النســاء ويف ذلــك أحاديــث كث

َرُســوَل اهللَِّ  َيُقــوُل: »َفْضــُل َعائَِشــَة َعــَى النَِّســاِء، َكَفْضــِل الثَِّريــِد َعــَى َســائِِر الطََّعــاِم« (2(. 

وقــال رســول اهلل  هــذا وعائشــة  مل يتجــاوز عمرهــا ثــان عــرة ســنة ألنــه مــات 

  َّــي ــَة، »َأنَّ النَّبِ ــْن َعاِئَش ــلم َع ــح مس ــي صحي ــك. فف ــا كذل ــا وعمره  عنه

ــْت إَِلْيــِه َوِهــَي بِنْــُت تِْســِع ِســننَِي، َوُلَعُبَهــا َمَعَهــا،  َوَمــاَت  َعنَْهــا  َجَهــا َوِهــَي بِنْــُت َســْبِع ِســننَِي، َوُزفَّ َتَزوَّ
َة«.(3(  َوِهــَي  بِنْــُت َثــاَمَن َعــرْشَ

ومــن حمبتــه  هلــا فرحــه أن تكــون زوجتــه يف اجلنــة وأكرمهــا اهلل -  D- بذلــك 

. حــب رســول

(1( صحيح البخاري، )156/3( ح)2581(.
(2( صحيح البخاري، )29/5( ح)3769(.
(3( صحيح مسلم، )1039/2( ح)1422(.
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ُن  ــوِّ ــُه َلُيَه ــاَل: »إِنَّ ــيِّ  َق  ويف مســند اإلمــام أمحــد(1( َعــْن َعاِئَشــَة   ، َعــِن النَّبِ

نَّــِة«، قــال ابــن كثــري: "وهــذا يف غايــة مــا يكــون مــن املحبــة  َعــيَلَّ  َأينِّ  َرَأْيــُت  َبَيــاَض َكــفِّ َعائَِشــَة يِف اجْلَ

العظيمــة أنــه يرتــاح ألنــه رأى بيــاض كفهــا أمامــه يف اجلنــة"(2(.

(1( احلديــث روي مــن طريــق، إســاعيل بــن أيب خالــد، واختلــف عليــه؛ فــرواه وكيــع عنــه، كــا يف مســند اإلمــام أمحــد، )519/41(، 
عــن مصعــب بــن إســحاق بــن طلحــة، عــن عائشــة-  - عــن النبــي  موصــوالً.  

ورواه عنــه، يزيــد بــن هــارون، كــا عنــد ابــن ســعد يف الطبقــات، )65/10(؛ وإســاعيل، عنــد ابــن أيب شــيبة، )390/6(، كالمها، 
عــن  مصعــب  بــن  إســحاق  بــن  طلحــة قــال: ُأخــرت أّن رســول اهلل  ، مرســاًل، ومــدار احلديــث عــى مصعــب بــن 

إســحاق بــن طلحــة، ومل يوثقــه غــري ابــن حبــان، )412/5(.
ــري،  ــرباين يف املعجــم الكب ــارك يف الزهــد، )ص 382(، والط ــن املب ــاين، (390/5(؛ واب ــن أيب عاصــم يف األحــاد واملث  وأخرجــه اب
(39/23(، كلهــم مــن طــرق عــن أيب حنيفــة، عــن محــاد، عــن إبراهيــم، عــن األســود، عــن عائشــة بــه. قــال الطــرباين: "مل يــرو 

هــذا احلديــث عــن محــاد إال أبــو حنيفــة ومســعر، تفــرد بــه أبــو معاويــة". املعجــم األوســط، )284/3(.
ورواه أبــو حنيفــة، عــن محــاد، عــن إبراهيــم النخعــي، عــن عائشــة -  - بــه. وإبراهيــم مل يــدرك عائشــة- - انظــر: 

جامــع التحصيــل، )ص 141(.
واخلالصة: أن رواية اإلرسال أرجح وهي ضعيفة أيضًا. وانظر: العلل، للدارقطني، )70/15(.

ٌر  ــاَّ ــَب َع ــَتنِْفَرُهْم، َخَط ــِة لَِيْس ــَن إىَِل اْلُكوَف ًرا َواحْلََس ــاَّ ــِيٌّ َع ــَث َع ــا َبَع ــاَل: "مَلَّ ــٍل َق ــث  َأيَب َواِئ ــه، حدي ــح، ويشــهد ل ــى صحي واملعن
اَهــا" (29/5(. وأرصح منــه مــا أخرجــه ابــن  ْنَيــا َواآْلِخــَرِة، َوَلِكــنَّ اهللَ اْبَتاَلُكــْم لَِتتَّبُِعــوُه َأْو إِيَّ ـَـا َزْوَجُتــُه يِف الدُّ َفَقــاَل: إيِنِّ أَلَْعَلــُم َأهنَّ
ْمــُت َأَنــا َفَقــاُل: » َأَمــا َتْرَضــنْيَ َأْن  حبــان يف صحيحــه، )7/16(، عــن َعاِئَشــَة َأنَّ َرُســوَل اهللَِّ  َذَكــَر َفاطَِمــَة َقاَلــْت: َفَتَكلَّ

ْنَيــا َواآْلِخــَرِة؟ ُقْلــُت: َبــَى َواهللَِّ َقــاَل:» َفَأْنــِت  َزْوَجتِــي  يِف  الدنيــا واآلخــرة« وإســناده صحيــح. َتُكــويِن  َزْوَجتِــي  يِف  الدُّ
(2( البداية والنهاية، أليب الفداء إساعيل بن عمر بن كثري، )99/8(.
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املبحث الثاين: 
 عائشة  ذكر أحاديث يف حمبة النبي

وفيه أحد عر مطلبًا:

 املطلب األول: ترصيح النبي  بأّن عائشة  أحب نسائه إليه

اَلِســِل،  1- عــن َعْمــُرو ْبــن الَعــاِص ، »َأنَّ النَّبـِـيَّ  ، َبَعَثــُه َعَى َجْيــِش َذاِت السَّ

َجــاِل؟ َفَقــاَل: َأُبوَهــا، ُقْلــُت:  َفَأَتْيُتــُه َفُقْلــُت: َأيُّ النَّــاِس َأَحــبُّ إَِلْيــَك؟ َقــاَل: َعائَِشــُة، َفُقْلــُت: ِمــَن الرِّ

ُثــمَّ َمــْن؟ َقــاَل: ُثــمَّ ُعَمــُر ْبــُن اخَلطَّــاِب، َفَعــدَّ ِرَجــااًل«.

التخريج: احلديث متفق عليه(1(. 

غريب احلديث: َبَعَثُه َعَى َجْيِش: أي جعله أمريًا عليهم. 

َذات الّساَلِســِل: قــال ابــن األثــري: "هــو بضــم الســن األوىل وكــرس الثانية: مــاء بأرض جــذام"(2(، 

ونقــل كالمــه النــووي ورجــح أهنــا بفتــح الســن األوىل وكــرس الثانيــة، وكانت هــذه الغــزوة يف مجادى 

األخــرى ســنة ثــان مــن اهلجــرة(3(، وبلد جــذام تقــع اآلن بن تبــوك، والبحــر(4(.

الــرشح: مــن هــدي النبــي  أن ينــوع ويتــار يف توليــة املهــام ملــن كان أهــاًل لذلــك، 

ــار  ــم كب ــش، وفيه ــى اجلي ــاص  ع ــن الع ــَرو ب ــر  َعْم ــزوة أّم ــذه الغ ــي ه فف

ــل.  ــالم وأفض ــبق يف اإلس ــو أس ــن ه ــة، وم الصحاب

(1( صحيح البخاري، )5/5( ح)3662(؛ صحيح مسلم، )1856/4( ح)2384(.
(2( النهاية يف غريب احلديث، البن األثري، )389/2(.

(3( املنهاج رشح صحيح مسلم، للنووي، )153/15(. 
(4( انظر: معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية، لعاتق بن غيث البالدي، )ص 159(.
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وكان هــدي النبــي  يف املعاملــة والــكالم واللقــاء خــري هــدي، فيشــعر املقابــل بأنــه 

خــري النــاس عنــده؛ ولعــل ذلــك ســبب ســؤال َعْمــِرو بــن العــاص- - ظنــًا منــه أنــه ســيقدم 

مكانتــه عــى غــريه. أشــار إىل هــذا املعنــى بعــض العلــاء، وورد روايــة عنــد ابــن عســاكر تبــن ســبب 

الســؤال؛ »قــال: مِلَ؟ قــال ألحــب مــن تــب«)1(، فلــا عــدَّ  وبــن مــن هــم أحــب النــاس 

َعَلنـِـي  إليــه خــش أن يكــون آخرهــم كــا جــاء يف روايــة للبخــاري »َفَعــدَّ ِرَجــااًل، َفَســَكتُّ خَمَاَفــَة َأْن َيْ

يِف آِخِرِهــْم«(2(.

ويف جواب النبي  وضوح وصدق، وعدم جماملة عى حساب العدل واحلق. 

وقــدم حبــه  لعائشــة  عــى ســائر نســائه وأظهــر ذلــك رصاحــة مــع عدلــه 

ــة ال يملــك التــرصف هبــا كأعــال اجلــوارح فــال يــالم عــى ذلــك،  معهــّن، وألن احلــب صفــة قلبي

ــي  ــة النب ــؤاله حمب ــاص -  - بس ــن الع ــرو ب ــوة، وأراد عم ــن النب ــشء م ــر ب ــق األم ــد يتعل وق

. ــنَّ ــا ب ــال ك  للرج

 فوائد احلديث: 

1. ترصيح بعظيم فضائل أيب بكر، وعمر، وعائشة M أمجعن. 

.)3)  M  2. فيه داللة بيِّنة ألهل السنة يف تفضيل أيب بكر، ثم عمر عى مجيع الصحابة

3. تقديم املفضول عى الفاضل فيا يظن اإلحسان يف ذلك.

4. أن حمبة ما يب رسول اهلل  من اخلصال احلميدة. 

(1( تاريخ دمشق، البن عساكر، )145/46(.
(2( صحيح البخاري، )166/5( ح)4358(.

(3( املنهاج رشح صحيح مسلم، للنووي، )153/15(. 
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 املطلب الثاين: حمبة النبي  لعائشة  يف طهرها وحيضها سواء

  َُّب َوَأَنــا َحائـِـٌض، ُثــمَّ ُأَناِوُلــُه النَّبـِـي 2-َعــْن َعاِئَشــَة-  - َقاَلــْت: »ُكنْــُت َأرْشَ

 َ َُّق اْلَعــْرَق َوَأَنــا َحائِــٌض، ُثــمَّ ُأَناِوُلــُه النَّبِــي ُب، َوَأَتَعــرَّ ، َفَيــرْشَ َفَيَضــُع َفــاُه َعــَى َمْوِضــِع يِفَّ

.» َفَيَضــُع َفــاُه َعــَى َمْوِضــِع يِفَّ

  التخريــج: احلديــث أخرجــه مســلم، وأصحــاب الســنن(1( وزاد النســائي أن النبــي

ُق ِمنْــُه، ُثــمَّ َأَضُعــُه َفَيْأُخــُذُه  هــو الــذي يقدمهــا يف الــرب »َوَكاَن َيْأُخــُذ اْلَعــْرَق َفُيْقِســُم َعــيَلَّ فِيــِه َفَأْعــرَتِ

اِب َفُيْقِســُم َعــيَلَّ فِيــِه َقْبــَل  َ ُق ِمنْــُه َوَيَضــُع َفَمــُه َحْيــُث َوَضْعــُت َفِمــي ِمــَن اْلَعــْرِق، َوَيْدُعــو بِالــرشَّ َفَيْعــرَتِ

ُب ِمنْــُه، َوَيَضــُع َفَمــُه َحْيــُث َوَضْعــُت  ُب ِمنْــُه، ُثــمَّ َأَضُعــُه َفَيْأُخــُذُه َفَيــرْشَ َب ِمنْــُه، َفآُخــُذُه َفــَأرْشَ َأْن َيــرْشَ

َفِمــي ِمــَن اْلَقــَدِح« (2(. 

الغريــب: الَعــْرق، بالســكون: العظــم إذا أخــذ عنــه معظــم اللحــم وهــربه وبقــي عليهــا حلــوم 
رقيقــة طيبــة.(3(

ُق اْلَعْرَق: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك (4(. َوَأَتَعرَّ

: أي فمي.  يِفَّ

الــرشح: حتكــي عائشــة    حاهلــا يف أكلهــا مــع النبــي  وهــي حائــض وكيــف 

كان خــري اخللــق يعاملهــا معاملــة ال تفــرق عــن حاهلــا حــن طهرهــا. 

فمــن النــاس مــن يكــون تعاملــه مــع النســاء وزوجتــه خاصــة حــال حيضهــا خمتلفــًا، وهــذا حــال 

اليهــود كــا جــاء يف صحيــح مســلم َعــْن َأَنــٍس »َأنَّ اْلَيُهــوَد َكاُنــوا إَِذا َحاَضــِت امْلَــْرَأُة فِيِهــْم مَلْ ُيَؤاكُِلوَها، 

ــننه، )410/1( ح)643(؛          ــه يف س ــن ماج ــننه، )186/1( ح)259(؛ واب ــو داود يف س ــلم، )245/1( ح)300(؛ وأب ــح مس (1( صحي
ومل يرجــه الرتمــذي يف الســنن.

(2( سنن النسائي، )190/1( ح)379(.
(3( لسان العرب، البن منظور، )244/10(.

(4( إكامل املعلم بفوائد مسلم، للقايض عياض، )132/2(.
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َومَلْ ُيَاِمُعوُهــنَّ يِف اْلُبُيــوِت َفَســَأَل َأْصَحــاُب النَّبِــيِّ  النَّبِــيَّ  َفَأْنــَزَل اهللُ َتَعــاَل:  

ژ ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ژ ]البقــرة: 222[ إَِل آِخــِر 

ٍء إاِلَّ النِّــَكاَح، َفَبَلــَغ َذلـِـَك اْلَيُهــوَد، َفَقاُلــوا: َمــا  اآْلَيــِة، َفَقــاَل َرُســوُل اهللِ : اْصنَُعــوا ُكلَّ يَشْ

ــِه...« )1(. والواجــب التــأيس برســول اهلل  ــا  فِي ــا َشــْيًئا إاِلَّ َخاَلَفنَ ــْن َأْمِرَن ــَدَع ِم ُجــُل َأْن َي ــَذا الرَّ ــُد َه ُيِري

ــأن   أكمــل اخللــق طبعــًا وذوقــًا، فــكان هــو  يبــادر عائشــة -  - ب

ــى  ــف ع ــه الري ــع فم ــن وض ــه  م ــك بفعل ــى ذل ــد ع ــم يزي ــرب ث ــاألكل وال ــدأ ب تب

موضــع فــم عائشــة -  - يف أكثــر مــن موضــع يف إنــاء الــرب، وموضــع األكل يؤانســها -يف 

  حــال قــد حتتــاج املــرأة لذلــك- ويظهــر حمبتــه هلــا لكــي ال تــرتد باجللــوس واألكل معــه

حــال حيضهــا، ولربــا كان ذلــك بعــد مــي ســنن مــن زاوجــه هبــا.

من فوائد احلديث: 

1. أن احلائض ال ينجس منها يشء، وال جيتنب منها إال موضع األذى فحسب(2(.

ــم  ــع ف ــه  موض ــع فم ــث يض ــه؛ حي ــي  ألهل ــة النب ــن معامل 2. حس
.)3)

 عائشــة

(1( صحيح مسلم، )246/1( ح)302(.
(2( املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم، ألمحد بن عمر القرطبي، )559/1(.
(3( التعليق عى صحيح مسلم، للشيخ حممد بن صالح العثيمن، )191/2(.
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 َعاِئشَة H ِّاألَحاِديُث الَواِردُة يف َمَبة النبي

 عنها حمبة للنبي  املطلب الثالث: حمبة عائشة 

 َِّقاَلــْت: »َأْرَســَل َأْزَواُج النَّبِــي ،  َِّزْوَج النَّبِــي ،-  - 3- عــنَّ َعاِئَشــَة

َفاطَِمــَة بِنْــَت َرُســوِل اهللِ  إَِل َرُســوِل اهللِ  ، َفاْســَتْأَذَنْت َعَلْيــِه َوُهــَو ُمْضَطِجــٌع 

ــا، َفَقاَلــْت: َيــا َرُســوَل اهللِ إِنَّ َأْزَواَجــَك َأْرَســْلنَنِي إَِلْيــَك َيْســَأْلنََك اْلَعــْدَل يِف  ــَأِذَن هَلَ َمِعــي يِف ِمْرطِــي، َف

ــا  ــنَي َم ــِت ُتِبِّ ــُة َأَلْس ــوُل اهللِ : َأْي ُبنَيَّ ــا َرُس ــاَل هَلَ ــْت َفَق ــاكَِتٌة، َقاَل ــا َس ــَة، َوَأَن ــِة َأيِب ُقَحاَف اْبنَ

؟ َفَقاَلــْت: َبــَى، َقــاَل: َفَأِحبِّــي َهــِذِه، َقاَلــْت: َفَقاَمــْت َفاطَِمــُة ِحــنَي َســِمَعْت َذلِــَك ِمــْن َرُســوِل  ُأِحــبُّ

ــاَل  ــِذي َق ــْت، َوبِالَّ ــِذي َقاَل ــنَّ بِالَّ هْتُ ــي ِّ ، َفَأْخَرَ ــْت إَِل َأْزَواِج النَّبِ اهللِ  ، َفَرَجَع

ــوِل اهللِ  ــي إَِل َرُس ٍء، َفاْرِجِع ــْن يَشْ ــا ِم ــِت َعنَّ ــَراِك َأْغنَْي ــا ُن ــا: َم ــَن هَلَ ــوُل اهللِ  ، َفُقْل ــا َرُس هَلَ

ــُة: َواهللِ اَل  ــْت َفاطَِم ــَة َفَقاَل ــِة َأيِب ُقَحاَف ــْدَل يِف اْبنَ ــْدَنَك اْلَع ــَك َينُْش ــُه: إِنَّ َأْزَواَج ــويِل َل  َفُق

ُمــُه فِيَهــا َأَبــًدا، َقاَلــْت َعائَِشــُة، َفَأْرَســَل َأْزَواُج النَّبـِـيِّ  َزْينَــَب بِنْــَت َجْحــٍش، َزْوَج النَّبـِـيِّ  ُأَكلِّ

ــوِل اهللِ   ، َومَلْ َأَر  ــَد َرُس ــِة ِعنْ ــنَّ يِف امْلَنِْزَل ــاِمينِي ِمنُْه ــْت ُتَس ــي َكاَن ــَي الَّتِ   ، َوِه

ِحــِم، َوَأْعَظــَم َصَدَقــًة،  يــِن ِمــْن َزْينَــَب، َوَأْتَقــى هللَِِّ َوَأْصــَدَق َحِديًثــا، َوَأْوَصــَل لِلرَّ ا يِف الدِّ اْمــَرَأًة َقــطُّ َخــرْيً

ــْن  ــا َعــَدا َســْوَرًة ِم ــِه إَِل اهللِ َتَعــاَل، َم ُب بِ ــرَّ ــِه، َوَتَق ُق بِ ــِذي َتَصــدَّ ــَذااًل لِنَْفِســَها يِف اْلَعَمــِل الَّ َوَأَشــدَّ اْبتِ

ــوُل  ــوِل اهللِ ، َوَرُس ــَى َرُس ــَتْأَذَنْت َع ــْت: َفاْس ــَة، َقاَل ــا اْلَفْيَئ ُع ِمنَْه ــْرِ ــا، ُت ــْت فِيَه ٍة َكاَن ــدَّ ِح

ــا  ــا، َفــَأِذَن هَلَ اَلــِة الَّتِــي َدَخَلــْت َفاطَِمــُة َعَلْيَهــا َوُهــَو هِبَ اهللِ  َمــَع َعائَِشــَة يِف ِمْرطَِهــا، َعــَى احْلَ

َرُســوُل اهللِ ، َفَقاَلــْت: َيــا َرُســوَل اهللِ إِنَّ َأْزَواَجــَك َأْرَســْلنَنِي إَِلْيــَك َيْســَأْلنََك اْلَعــْدَل يِف اْبنَــِة 

ــا َأْرُقــُب َرُســوَل اهللِ  ، َوَأْرُقــُب  ، َوَأَن ــَة، َقاَلــْت: ُثــمَّ َوَقَعــْت يِب، َفاْســَتَطاَلْت َعــيَلَّ َأيِب ُقَحاَف

ــوَل اهللِ  اَل  ــُت َأنَّ َرُس ــى َعَرْف ــُب َحتَّ ْح َزْينَ ــْرَ ــْم َت ــْت: َفَل ــا، َقاَل ــْأَذُن يِل فِيَه ــْل َي ــُه، َه َطْرَف

ــى َأْنَحْيــُت َعَلْيَهــا، َقاَلــْت: َفَقــاَل َرُســوُل اهللِ  ــا مَلْ َأْنَشــْبَها َحتَّ ، َقاَلــْت: َفَلــامَّ َوَقْعــُت هِبَ َيْكــَرُه َأْن َأْنَتــرِصَ

ــٍر«. ــُة َأيِب َبْك ــا اْبنَ َ ــَم: إهِنَّ   َوَتَبسَّ
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التخريج: احلديث متفق عليه(1(، واللفظ ملسلم.

الغريب: املِرط: بالكرس: واحد املروط، وهي أكسية من صوف أو خز كان يؤتزر  هبا (2(.

ُتَساِمينِي: أي تعاليني وتفاخرين، وهو مفاعلة من السمو: أي تطاولني يف احلظوة عنده (3(.

ٍة: والسورة والثورة واحد، يقال: سار يسور ومنه قيل: ساوره األسد (4(. َسْوَرًة ِمْن ِحدَّ

اْلَفْيَئة: أي حسن الرجوع.(5( قوهلا: َأْنَشْبَها َحتَّى َأْنَحْيُت: أي قصدتا بالكالم مل أمهلها (6(.

الــرشح: علــم النــاس مــن الصحابــة M وأهــل املدينــة يف أي بيــت مــن أزواجــه 

 يكــون أكثــر راحــة ورسورا، وقــد اســتفاض حــب النبــي  لعائشــة عندهــم 

ــوا يتحــرون ذلــك اليــوم؛ لتقــع هداياهــم مــن رىض النبــي  فهــو مــن مرضــاة اهلل  وكان

D، فأحــب أزواجــه  M   املشــاركة يف ذلــك اخلــري وأن يكــن هلــم نصيــب يف ذلــك، ولعلــه؛ 

ــدل. ــن الع ــول اهلل  فطلب ــات رس ــد يف أبي ــة ذات الي لقل

 قــال عيــاض: "يســألنه العــدل فيهــا، عــى طريــق الرغبــة يف احلــظ ألنفســهن، واحلــرص عــى 

ــه والتظلــم منــه" (7(. ــز ل االســتكثار منــه، ال عــى طريــق التحوي

ــوي  ــب، وكان  يس ــة القل ــن يف حمب ــوية بينه ــألنك التس ــاه يس ــووي: "معن ــال الن وق

ــع  ــن، وأمج ــر منه ــة أكث ــب عائش ــكان ي ــب ف ــة القل ــا حمب ــوه، وأم ــت ونح ــال واملبي ــن يف األفع بينه

ــا  ــد عليه ــدرة ألح ــه ال ق ــا ألن ــوية فيه ــه التس ــا وال يلزم ــف فيه ــن ال تكلي ــى أن حمبته ــلمون ع املس

(1( صحيح البخاري، )156/3( ح)2581(؛ صحيح مسلم، )1891/4( ح)2442(. 
(2( الصحاح تاج اللغة، إلساعيل بن محاد اجلوهري، )1159/3(.

(3( النهاية يف غريب احلديث، البن األثري، )405/2(.
(4( غريب احلديث، البن قتيبة عبد اهلل بن مسلم، )356/2(.

(5( الصحاح تاج اللغة، إلساعيل بن محاد اجلوهري، )63/1(.
(6( مشارق األنوار عى صحاح اآلثار، للقايض عياض، )28/2(.

(7( إكامل املعلم برشح بفوائد مسلم، لعياض بن موسى اليحصبي، )449/7(.
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 َعاِئشَة H ِّاألَحاِديُث الَواِردُة يف َمَبة النبي

ــي: "لكــن صــدر ذلــك منهــن  ــال القرطب ــا يؤمــر بالعــدل يف األفعــال"(1(، وق إال اهلل E وإن

بمقتــى الغــرية واحلــرص عــى أن يكــون هلــن مثــل مــا كان لعائشــة ، مــن إهــداء النــاس لــه 

ــن" (2(. إذا كان يف بيوت

فعمــدن إىل ابنتــه فاطمــة ؛ ملكانتهــا مــن أبيهــا رســول اهلل  فكلمتــه بــا أردن 

ــون يشء يف  ــه  وأال يك ــا حلب ــة تبع ــب عائش ــا  أن حت ــه، فأمره ــا إبالغ منه

نفســها بســبب طلــب أزواجــه العــدل يف ذلــك، وملــا مل يصــل مــا أردن أعــادن الكــرة بإرســال زينــب 

  ــول اهلل ــد رس ــة عن ــة يف املنزل ــام عائش ــن مق ــرب م ــا تق ــش ؛ لكوهن ــت جح بن

ــت  ــن حدث ــب وح ــوت زين ــد م ــدو كان بع ــا يب ــاء في ــذا الثن ــًا - وه ــاًء عظي ــا ثن ــت عليه ــد أثن وق

ــت  ــا كان ــا ولكنه ــول فيه ــت الق ــة  وأغلظ ــب يف عائش ــت زين ــم وقع ــث -، ث ــة احلدي عائش

رسيعــة الرجــوع وعــدم اإلرصار عــى الغضــب واخلطــأ، ويف روايــة ابــن ماجــه: َقاَلــْت: »َيــا َرُســوَل 

ــاَل  ــى َق ــا َحتَّ ــُت َعنَْه ــيَلَّ َفَأْعَرْض ــْت َع ــمَّ َأَقَبَل ــا، ُث ــٍر ُذَرْيَعيَه ــُة َأيِب َبْك ــك ُبنَيَّ ــْت ل ــُبَك إَِذا َقَلَب اهللَِّ، َأَحْس

ي، َفَأْقَبْلــُت َعَلْيَهــا َحتَّــى َرَأْيُتَهــا َوَقــْد َيبـِـَس ِريُقَهــا يِف فِيَهــا، َمــا  النَّبـِـيُّ : ُدوَنــِك َفاْنَتــرِصِ

ــُل َوْجُهــُه«)3(. ــُت النَّبِــيَّ صــى اهلل عليــه   وســلم َيَتَهلَّ ــُردُّ َعــيَلَّ َشــْيًئا، َفَرَأْي َت

قــال النــووي: "ليــس فيــه دليــل عــى أن النبــي  أذن لعائشــة -  - وال أشــار 

بعينــه وال غريهــا بــل ال يــل اعتقــاد ذلــك فإنــه  حتــرم عليــه خائنــة األعــن وإنــا فيهأهنــا 

(1( رشح مسلم، للنووي، )205/15(.
(2( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ألمحد بن عمر القرطبي، )324/6(.

(3( ســنن ابــن ماجــه، )150/3( ح)1981(. مــن طريــق أيب بكــر بــن أيب شــيبة؛ وأمحــد يف مســنده (168/41(، مــن طريــق عبــد اهلل 
بــن حممــد، والنســائي يف الكــرى، (161/8(، طريــق عبــدة بــن عبــد اهلل الصفــار، كلهــم عــن حممــد بــن بــر، عــن زكريــا، عــن 
خالــد بــن ســلمة، عــن البهــي، عــن عــروة بــن الزبــري قــال: "قالــت عائشــة فذكرتــه"؛ وبــوب عليــه البخــاري يف األدب املفــرد، 

)ص191( بــاب: مــن انتــرص مــن ظلمــه. وإســناده حســن. 
قال البوصريي: "هذا إسناد صحيح عى رشط مسلم". مصباح الزجاجة، )118/2(.
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انتــرصت لنفســها فلــم ينههــا"(1()2(، وثنــاء النبــي  إهنــا ابنــة أيب بكــر فمعنــاه اإلشــارة إىل 

كــال فهمهــا وحســن نظرهــا. 

قــال عيــاض: "وهــذا يــدل عــى أنــه وافقهــا ألهنــا ابتدأتــا ٱ ژ ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ــل لينتصــف منهــا فــال يبقــى عــى زينــب -  - تباعــة، وال يف  ې    ژ ]الشــورى: 41[ وقيــل: ب

نفــس عائشــة -  - خيفــة بانتصافهــا، ثــم يرجعــان إىل حســن الصحبــة بعــده" (3(. 

من فوائد احلديث:

1. جــواز االطــالع عــى نــوم الرجــل مــع زوجتــه؛ إذ ليــس فيــه كشــف عــورة مــن فعــل مســترت 
بــه عــن النــاس (4(. 

ــار  ــرء يف إيث ــى امل ــرج ع ــه ال ح ــة-  - وأن ــرة لعائش ــة ظاه ــث منقب ــذا احلدي 2. ويف ه
ــة. ــت والنفق ــدل يف املبي ــالزم الع ــا ال ــف وإن ــائه بالتح ــض نس بع

3. جواز العمل با يفهم من القرائن (5(. 

ــي َهــِذِه« األمــر ال صــارف حلملــه عــى الوجــوب، وحكمــه  عــى  4. قولــه »َفَأِحبِّ
الواحــد حكمــه عــى اجلاعــة، فيلــزم مــن هــذا وجــوب حمبتهــا عــى كل أحــد (6(.  

(1( رشح مسلم، للنووي، )207/15(.
(2( كالم النــووي -  - بأنــه  مل يــأذن لعائشــة-  - هــو صحيــح ألنــه ال رصاحــة يف هــذه الروايــة، وتقــدم 
يف روايــة ابــن ماجــه وغــريه: أنــه أذن هلــا، رصاحــة، فــال أدري مل يســتحضها النــووي؟ أو مل يطلــع عليهــا؟، أو أنــه يضعفهــا. ال 

أدري. 
(3( إكامل املعلم برح بفوائد مسلم، لعياض بن موسى اليحصبي، )451/7(.

(4( انظر: املصدر السابق، )449/7(.
(5( انظر: فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر، )207/5(. 

(6( انظر: إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري، للقسطالين، )143/6(.
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 املطلب الرابع: سري النبي  مع عائشة   يف السفر

4-َعــْن َعاِئَشــَة-  -، َقاَلــْت: »َكاَن َرُســوُل اهللِ  إَِذا َخــَرَج َأْقــَرَع َبــنْيَ نَِســائِِه 

َفَطــاَرِت اْلُقْرَعــُة َعــَى َعائَِشــَة َوَحْفَصــَة َفَخَرَجَتــا َمَعــُه َجِيًعــا، َوَكاَن َرُســوُل اهللِ  ، إَِذا َكاَن 

ْيَلــَة َبِعــرِيي َوَأْرَكــُب  ُث َمَعَهــا، َفَقاَلــْت َحْفَصــُة لَِعائَِشــَة: َأاَل َتْرَكبـِـنَي اللَّ ْيــِل، َســاَر َمــَع َعائَِشــَة َيَتَحــدَّ بِاللَّ

ــْت َحْفَصــُة َعــَى  ــُة َعــَى َبِعــرِي َحْفَصــَة، َوَركَِب ــْت َعائَِش ــَى، َفَركَِب ــْت: َب َبِعــرَيِك، َفَتنُْظِريــَن َوَأْنُظــُر؟ َقاَل

َم ُثــمَّ َســاَر َمَعَهــا،  ــِل َعائَِشــَة َوَعَلْيــِه َحْفَصــُة، َفَســلَّ َبِعــرِي َعائَِشــَة، َفَجــاَء َرُســوُل اهللِ  إَِل َجَ

ــا  ــوُل َي ْذِخــِر َوَتُق ــنْيَ اإْلِ ــا َب ــُل ِرْجَلَه َع ــْت جَتْ ــوا َجَعَل ــامَّ َنَزُل ــاَرْت، َفَل ــُة َفَغ ــُه َعائَِش ــوا، َفاْفَتَقَدْت ــى َنَزُل َحتَّ

ــًة َتْلَدُغنـِـي َرُســوُلَك َواَل َأْســَتطِيُع َأْن َأُقــوَل َلــُه َشــْيًئا«. ْط َعــيَلَّ َعْقَرًبــا َأْو َحيَّ َربِّ َســلِّ

التخريج: احلديث متفق عليه واللفظ ملسلم(1(.

الغريــب: القرعــة: الســهمة، واملقارعــة: املســامهة، وأقرعــت بــن الــركاء يف يشء يقتســمونه. 

ويقــال: كانــت لــه القرعــة إذا قــرع أصحابــه، وقارعــه فقرعــه يقرعــه أي أصابتــه القرعــة دونــه (2(.

ْذِخِر: بكرس اهلمزة: حشيشة طيبة الرائحة تسقف هبا البيوت فوق اخلشب (3(. اإْلِ

الــرشح: هــدي النبــي  أكمــل هــدي وهــو قــدوة ملــن كان لــه أكثــر مــن زوجــة، فهــو 

 حتــى يف الســفر ومــن ختــرج معــه مــن نســائه  يعمــل يف ذلــك قرعــة؛ كــي ال 

يــزّن ويرضــن بــا قســم اهلل هلــن فمــن خــرج ســهمها خرجــت معــه، ويف هــذه الســفرة أقــرع وأخــذ 

اثنتــن مــن نســائه: عائشــة وحفصــة ، ولعــل مرافقتــه أكثــر مــن امــرأة يقلــص العــدد ويكــون 

فيــه شــمولية، ألنــه لــو اقتــرص عــى واحــدة لربــا ال يــرج ســهم بعضهــن لكثرتــن. ويتكــرر منــه 

ــنْيَ  ــَرَع َب ــَرَج َأْق ــوُل اهللِ  إَِذا َخ ــة - -: »َكاَن َرُس ــول عائش ــذا  لق ه

(1( صحيح البخاري، )33/7( ح)5211(؛ صحيح مسلم، )1894/4( ح)2445(.
(2( لسان العرب، البن منظور ، )266/8(.

(3( النهاية يف غريب احلديث، أليب السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري، )33/1(.
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ــك  ــل ذل ــي  ، يفع ــا كان النب ــفر، وإن ــرج إىل س ــي: إذا خ ــي: "تعن ــال القرطب ــائِِه« ق نَِس

مبالغــة يف تطييــب قلوهبــن إذ مل يكــن القســم عليــه واجبــا عــى اخلــالف املتقــدم" (1(. 

ــا" ناقــل هــذا  ُث َمَعَه ــَة َيَتَحــدَّ ــَع َعاِئَش ــِل، َســاَر َم ْي "َوَكاَن َرُســوُل اهللِ  ، إَِذا َكاَن بِاللَّ

ــه  يف هــذا الســفر التــي هــي  ــه الــراوي عــن عائشــة، أو هــي حتكــي عــن نفســها أن كأن

معــه كان يف الليــل يســري ويتحــدث معهــا دون غريهــا. 

قــال ابــن امللقــن: "ظاهــر حديــث عائشــة -  - أنــه ال يقســم بينهــا يف الســري واحلديــث، 

                                                                                                                                               :-  -    وأن ذلــك كان مــع عائشــة دائــًا دون حفصــة"(2(، وممــا يــدل عــى ذلــك قــول حفصــة

ــت  ــا طلب ــاوب مل ــو كان التن ــُر؟«، ول ــَن َوَأْنُظ ــرَيِك، َفَتنُْظِري ــُب َبِع ــرِيي َوَأْرَك ــَة َبِع ْيَل ــنَي اللَّ    »َأاَل َتْرَكبِ

حفصــة أن تكــون مــكان عائشــة. 

وقــال القرطبــي فيــا فعلــت حفصــة: "وال درك عــى حفصــة فيــا فعلــت مــن جهــة أهنــا أخــذت 

حقــًا هــو لعائشــة، ألن الســري واحلديــث، إن مل يدخــل يف القســم فهــي وعائشــة فيــه ســواء، فــأرادت 

حفصــة أن يكــون هلــا حــظ مــن احلديــث والســري معــه"(3(.

ــا  ــارت منه ــه غ ــة      وفقدت ــي  بحفص ــراد النب ــة بانف ــت عائش ــا علم ومل

وفعلــت مــا نقلــت مــن دعائهــا عــى نفســها بــأن يســلط عليهــا عقربــا أو حيــة، قــال النــووي: "هــذا 

الــذي فعلتــه وقالتــه محلهــا عليــه فــرط الغــرية عــى رســول اهلل  وقــد ســبق أن أمــر الغرية 

معفــو عنــه" (4(.

(1( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، )329/6(.
(2( التوضيح رشح اجلامع الصحيح، )68/25(.

(3( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، )330/6(.
(4( املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، )210/15(.
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ــرف  ــي  مل يع ــره أن النب ــْيًئا« ظاه ــُه َش ــوَل َل ــَتطِيُع َأْن َأُق ــوُلَك َواَل َأْس ــا: »َرُس قوهل

ــا(1(. ــا عليه ــة حيلته ــت حلفص ــا متَّ ــة، وإنَّ القص

من فوائد احلديث: 

1. العمل بالقرعة يف املقاسات واالستهام وأن االستهام بن النساء من السنن وليس من الفرائض. 

2. أن دعاء اإلنسان عى نفسه عند احلرج وما شاكله يعفو اهلل عنه يف أغلب احلال.

3. أن الغرية للنساء مسموح هلن فيها وغري منكر من أخالقهن، وال معاقب عليها وال عى مثلها(2(.

 املطلب اخلامس: توسيع النبي  عىل عائشة  يف اللهو املباح

ــَريِت،  ــاِب ُحْج ــَى َب ــوُم َع ــوَل اهللِ  َيُق ــُت َرُس ــْد َرَأْي ــُة: »َواهللِ َلَق ــْت َعاِئَش 5- َقاَل

ــَر إَِل  ــْي َأْنُظ ــِه، لَِك يِن بِِرَدائِ ــرُتُ ــوِل اهللِ  ، َيْس ــِجِد َرُس ــْم، يِف َمْس ــوَن بِِحَراهِبِ ــُة َيْلَعُب َبَش َواحْلَ

 ، ــنِّ ِديَثــِة السِّ اِرَيــِة احْلَ ُف، َفاْقــِدُروا َقــْدَر اجْلَ َلِعبِِهــْم، ُثــمَّ َيُقــوُم ِمــْن َأْجــيِل، َحتَّــى َأُكــوَن َأَنــا الَّتـِـي َأْنــرَصِ

ــِو«. ــَى اللْه َحِريَصــًة َع

التخريج: احلديث: متفق عليه واللفظ ملسلم (3(. 

الغريب: بِِحَراهِبِْم: احلربة دون الرمح واجلميع احلراب وهو من آالت احلرب(4(.

ــرع  ــواب ت ــاب أو أب ــا ب ــجده، وهل ــات ملس ــي  مالصق ــرات النب ــرشح: حج ال
ــه مصلحــة التمــرس عــى الســالح  ــا ب ــه، وأذن  للحبشــة أن يلعبــوا يف مســجده لعب علي

(1( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، )331/6(.
(2( ما تقدم رشح صحيح البخاري، البن بطال، )333/7(.

(3( صحيح البخاري، )98/1( ح)454(؛ صحيح مسلم، )609/2( ح)892(.
(4( انظر: هتذيب اللغة، لألزهري، )17/5(.
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الــذي يمــل يف اجلهــاد يف ســبيل اهلل ، وليــس ملطلــق اللهــو فــإن املســاجد تصــان عــن ذلــك، وليتعلــم 

الشــباب والرجــال طرائــق اللعــب باحلــراب، وإتقــان اإلمســاك هبــا، وجــاء يف بعــض الروايــات أن 

النبــي  عــرض عــى عائشــة -  - النظــر أو أهنــا طلبــت منــه ذلــك كــا يف روايــة 

ــا َســَأْلُت َرُســوَل  ــَراِب، َفإِمَّ َرِق َواحْلِ ــوَداُن بِالــدَّ ملســلم يف صحيحــه قالــت: »َوَكاَن َيــْوَم ِعيــٍد َيْلَعــُب السُّ

ــا َقــاَل: »َتْشــَتِهنَي َتنُْظِريــَن؟« َفُقْلــُت: َنَعــْم..«(1(، وهــذا من حســن خلقــه، وكرم  اهللِ  ، َوإِمَّ

 -  - طبعــه ومعرفتــه بزوجــه، وإعطــاء األمــور حقهــا، وبــا أن النظــر كان مــن بــاب عائشــة

املطــل عــى املســجد ســرتها  وجعــل ردائــه عــى رأســها ومــا ظهــر مــن جســدها وكأهنــا 

واقفــة خلفــه قــد أســندت وجههــا عــى كتفــه، بــل جــاء ذلــك يف روايــة عنــد البخــاري يف صحيحــه: 

ــاَل:  ــُت، َق ــى إَِذا َملِْل ــَدَة« َحتَّ ــا َبنِــي َأْرفِ ــْم َي ــوُل: »ُدوَنُك ــَو َيُق ِه، َوُه ــَى َخــدِّ ي َع »َفَأَقاَمنِــي َوَراَءُه، َخــدِّ

ــخاصهم  ــم ال ألش ــر إىل لعبه ــت  تنظ ــي«« (2(. وكان ــاَل: »َفاْذَهبِ ــْم، َق ــُت: َنَع ــُبِك؟« ُقْل »َحْس

وتدقيقــًا فيهــا، قــال القــايض عيــاض: "إنــا يكــره هلــنَّ مــن النظــر إىل الرجــال مــا يكــره للرجــال فيهن 

مــن حتديــق النظــر لتأمــل املحاســن، وااللتــذاذ بذلــك، والتمتــع بــه" (3(.

 وعلمــت  مكانتهــا عنــد رســول اهلل  فجعــل األمــر هلــا يف رغبــة االنرصاف؛ 

ألن الوقــوف كان ألجلهــا وحاجتهــا للنظــر لبعــض اللهــو، وهكــذا ينبغــي ملــن أدخــل اللهــو عــى 

 : ــة ــول عائش ــك لق ــم يف ذل ــم حقه ــا أال ينقصه ــاد أو غريه ــم األعي ــه يف مواس ــه وأبنائ أهل

ــِو«، كــا يف حديــث البــاب.  ، َحِريَصــًة َعــَى اللْه ــنِّ ــِة السِّ ِديَث ــِة احْلَ اِرَي ــْدَر اجْلَ ــِدُروا َق »َفاْق

(1( صحيح مسلم، )609/2( ح)892(.
(2( صحيح البخاري، )16/2( ح)950(.
(3( إكامل املعلم بفوائد مسلم، )309/3(. 
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 من فوائد احلديث: 

1. جــواز نقــل األخبــار عــن حســن املعــارشة ورضب األمثــال هبــا، والتــأيس بأهــل اإلحســان 
ــة. مــن كل ُأمَّ

2. الصــرب عــى أخــالق النســاء والصبيــان يف غــري املحــرم مــن اللهــو، وإن كان الصابــر كارًهــا 
ملــا يبــه أهلــه(1(.

3. جواز نظر النساء إىل فعل الرجال، مثل هذا.

4. ما كان عليه - S - من حسن اخللق، وكرم العرة مع األزواج، ومجيع اخللق(2(.

5. جــواز اللعــب بالســالح ونحــوه مــن آالت احلــرب يف املســجد ويلتحــق بــه مــا يف معنــاه مــن 
األســباب املعينــة عــى اجلهــاد وأنواع الــرب(3(.

 6. جواز تعلم الرمي ونحوه يف املساجد، ما مل يشى األذى بذلك ملن يف املسجد(4(.

 املطلب السادس: تقبيله  عائشة  قبل خروجه للصالة

ــَرَج إَِل  ــمَّ َخ ــائِِه، ُث ــَض نَِس ــَل َبْع ــوَل اهللِ : َقبَّ ــَة ، »َأنَّ َرُس ــْن َعاِئَش 6- َع

ــْت«. ــاَل: َفَضِحَك ــِت؟ َق ــَي إاِلَّ َأْن ــْن ِه ــا: َم ــُت هَلَ ــْرَوُة: ُقْل ــاَل ُع ــْأ، َق ــاَلِة، َومَلْ َيَتَوضَّ الصَّ

التخريج: احلديث أخرجه الرتمذي، وابن ماجه، وابن أيب شيبة، وأمحد (5(.  

(1( ما تقدم: رشح صحيح البخاري البن بطال، )298/7(.
(2( إكامل املعلم بفوائد مسلم، للقايض عياض، )309/3(.

(3( رشح مسلم، للنووي، )184/6(.
(4( فتح الباري، البن رجب، )340/3(.

(5( ســنن الرتمــذي، )128/1( ح)86(؛ وابــن ماجــه يف ســننه، )315/1( ح)502(؛ وابــن أيب شــيبة عبــد اهلل بــن حممــد يف مصنفــه، 
ــن أيب  ــب ب ــن حبي ــش، ع ــن األعم ــراح ع ــن اجل ــع ب ــن وكي ــرق ع ــن ط ــم م ــد، )497/42(. كله ــام أمح ــند اإلم (48/1(؛ ومس
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الغريب: »مل يتوضأ« املراد به الوضوء الرعي بقرينة »ثم خرج إل الصالة«.

. نسائه«: تعني زوجاته«

ــؤال يف  ــواب لس ــرض ج ــه كان يف مع ــكالم لعل ــذا ال ــة  هب ــول عائش ــداء ق ــرشح: ابت ال

شــأن قبلــة الرجــل أهلــه أو ملســهم ومتعلقــه بالطهــارة، وقــد يكــون الســائل عــروة  أو غــريه 

وهــو حــارض، فأجابــت هبــذا اجلــواب الــذي فيــه العمــوم وعــدم تعــن املــرأة التــي قبلهــا رســول اهلل 

ــأ.  ــالة ومل يتوض ــرج للص ــه  خ  وأن

ــا أن  ــيا إذا كان يبه ــه الس ــان المرأت ــل اإلنس ــوم تقبي ــن املعل ــن: "وم ــن عثيم ــيخ اب ــال الش ق

ــهوة"(1(. ــون لش يك

فلــا قــال هلــا عــروة - وهــي خالتــه وُأم املؤمنــن - مــن هــي إال أنــت؟ فتبســمت. أي: تبســمت 

ــرف  ــا ال ــة فله ــى املحب ــل دال ع ــا؛ ألن التقبي ــي  إليه ــل النب ــند تقبي ــأن أس رسورًا ب

ثابت، عن عروة، عن عائشة به وجاء الترصيح يف مسند أمحد وسنن ابن ماجه أن عروة هو ابن الزبري.  
ــم،  ــو حات ــن وأب ــن مع ــى ب ــد، ويي ــام أمح ــا اإلم ــا يثبته ــري، فل ــن الزب ــروة ب ــن ع ــت ع ــن أيب ثاب ــب ب ــاع حبي ــم يف س ــد ُتكل وق

ــيأيت. ــا س ــع ك ــه متاب ــن ل ــاع ولك ــه انقط ــناد في ــاال س ــه ف ــم. وعلي ــاري وغريه والبخ
ـــام  ـــه اإلم ـــم في ـــن تكل ـــدم فيم ـــر ال ـــذي، )ص50(؛ وبح ـــري، للرتم ـــل الكب ـــم، )ص28(؛ والعل ـــن أيب حات ـــيل، الب ـــر: املراس انظ
ـــار األســـدي  ـــن دين ـــد ب ـــال: هن ـــت قيـــس، ويق ـــن أيب ثاب ـــب ب ـــب التهذيـــب، )156/2(؛ وحبي أمحـــد بمـــدح أو ذم، )ص37(؛ هتذي
ـــن  ـــال اب ـــب، )ص218(. وق ـــب التهذي ـــس. تقري ـــال والتدلي ـــري اإلرس ـــل وكان كث ـــه جلي ـــة فقي ـــويف، ثق ـــى الك ـــو يي ـــم، أب مواله
ـــو  ـــا وه ـــدم موت ـــل وأق ـــروة وأج ـــن ع ـــرب م ـــو أك ـــن ه ـــه عم ـــروة لروايت ـــاؤه ع ـــر لق ـــت ال ينك ـــن أيب ثاب ـــب ب ـــرب: "وحبي ـــد ال عب

ـــتذكار، )257/1(. ـــة". االس ـــاء اجلل ـــة العل ـــن أئم ـــام م إم
وقـــال ابـــن ســـيد النـــاس بعـــد أن ذكـــر حديـــث عائشـــة وطرقـــه: "وهـــذه أســـانيد صحيحـــة رصحـــت بعـــروة وأنـــه ابـــن 

الزبـــري". النفـــح الشـــذي، )304/2(.
ـــروة  ـــه ع ـــن أبي ـــروة، ع ـــن ع ـــام ب ـــق هش ـــن طري ـــنده، )171/2(، م ـــه يف مس ـــن راهوي ـــحاق ب ـــد إس ـــا  عن ـــع ك ـــه متاب ـــه ل إال إن
ـــان  ـــه بي ـــري، وفي ـــن الزب ـــروة ب ـــن ع ـــت ع ـــن أيب ثاب ـــب ب ـــة حلبي ـــي متابع ـــح. فه ـــناده صحي ـــه. وإس ـــة ب ـــن عائش ـــري ع ـــن الزب ب

ـــح. ـــث صحي ـــري. واحلدي ـــن الزب ـــه اب ـــروة وأن ـــمية ع بتس

ــض  ــل بع ــي G قب ــة أن النب ــن عائش ــر ع ــن عم ــث اب ــر حدي ــا ذك ــزان، "مل ــان املي ــر يف لس ــن حج ــال اب ق
نســائه وهــو صائــم وقــال ال يتابــع عليــه عــن نافــع قــال: وقــد جــاء عــن عائشــة  بأســانيد صحــاح". )77/2(. وصححــه 
الشــيخ األلبــاين يف صحيــح ســنن أيب داود، )36/1(. وللتوســع يف التخريــج انظــر: اإلمــام يف معرفــة أحاديــث األحــكام، البــن 

دقيــق العيــد، )242/2(. 
(1( فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، )254/1(.
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  هلــا(1(، وإنــا قــال ذلــك عــروة لعلمــه أن رســول اهلل  الكامــل بمحبــة النبــي

كان يبهــا.

فوائد احلديث:

1. أن تقبيل املرأة ومسها ال ينقض الوضوء ولو بشهوة، إال إذا خرج ناقض من السبيل.

.-  - لعائشة  2. وضوح حمبة النبي

3. تبليغ العلم والسنة النبوية الريفة وإن كان مما يتعلق بأمر احلياء.           

 املطلب السابع: عدله  بني أزواجه

7- َعــْن َعاِئَشــَة َريِضَ اهللَُّ َعنَْهــا، َقاَلــْت: »َكاَن َرُســوُل اهللَِّ  إَِذا َأَراَد َســَفًرا َأْقــَرَع َبــنْيَ 

ــا َمَعــُه، َوَكاَن َيْقِســُم لِــُكلِّ اْمــَرَأٍة ِمنُْهــنَّ َيْوَمَهــا َوَلْيَلَتَهــا، َغــرْيَ  ُتُهــنَّ َخــَرَج َســْهُمَها َخــَرَج هِبَ نَِســائِِه، َفَأيَّ

َأنَّ َســْوَدَة بِنْــَت َزْمَعــَة َوَهَبــْت َيْوَمَهــا َوَلْيَلَتَهــا لَِعائَِشــَة َزْوِج النَّبِــيِّ  ، َتْبَتِغــي بَِذلِــَك ِرَضــا 

 .»  َِّــوِل اهلل َرُس

التخريج: احلديث متفق عليه، واللفظ ملسلم(2(.

الغريــب: أقــرع: القرعــة الســهمة، واملقارعــة املســامهة، وأقرعت بن الــركاء يف يشء يقتســمونه. 

ويقــال: كانــت لــه القرعــة إذا قــرع أصحابــه، وقارعه فقرعــه يقرعــه أي أصابتــه القرعة دونــه (3(.

الــرشح: تعامــل رســول اهلل  مــع أزواجــه بعــدل وإنصــاف بــل مــع النــاس مجيعــًا، 

(1( رشح سنن أيب داود، أليب العباس أمحد بن حسن بن عي بن رسالن، )208/2(.
(2( صحيح البخاري، )182/3( ح)2688(؛ صحيح مسلم، )1085/2( ح)1463(.

(3( لسان العرب، البن منظور، )266/8(.
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وكان مــن هديــه  إذا ســافر يكــون معــه بعــض نســائه وملــا كان االختيــار يصعــب مــع أي 

امــرأة تســافر معــه؟ فعــدل  إىل االقــرتاع. 

وذكــر ابــن حجــر يف صفتهــا: "أن يكتــب األســاء يف أشــياء ويرجهــا أجنبــي فمــن خــرج اســمه 

 .)1 استحق"(

ــق  ــي طري ــزاع، فه ــة والن ــك اخلصوم ــا ف ــل هب ــة يص ــن: "وألن القرع ــن عثيم ــيخ اب ــال الش ق

ــة فريجــع إىل مــا اصطلحــا  ــه ليــس هلــا كيفيــة رشعي ــز؛ ألن ــه جائ ــه فإن رشعــي، وأي طريــق أقــرع ب

ــه"(2(.  علي

ــب  ــفر ال يس ــا يف الس ــرج هب ــي خت ــرأة الت ــى أن امل ــم ع ــل العل ــر أه ــق أكث ــايب: "واتف ــال اخلط ق

ــة"(3(. ــا بقرع ــة إذا كان خروجه ــام الغيب ــن يف أي ــا فات ــاص ب ــي وال تق ــدة للبواق ــك امل ــا بتل عليه

قــال ابــن بطــال يف ســبب االقــرتاع: "ليعــدل بينهــم، وتطمئــن قلوهبــم وترتفــع الظنــة عمــن تــوىل 

قســمتهم، وال يفضــل أحــد منهــم عــى صاحبــه إذا كان املقســوم مــن جنــس واحــد اتباًعــا للكتــاب 

والســنة"(4(.

. قسمه بن نسائه وكن تسع نسوة مات عنهن  ومن عدله

وورد ســبب وهــب ُأم املؤمنــن  ســودة بنــت زمعــة يومهــا لعائشــة  مــا أخرجــه 

ــْت أن ُيَفاِرَقهــا رســوُل  أبــو داود يف ســننه وفيــه: »لقــد قالــت ســوَدُة بنــُت زْمَعــَة حــني أســنَّْت َوفِرَق

اهلل : يــا رســوَل اهلل، يومــي لِعائشــة، َفَقبِــَل ذلــك رســوُل اهلل  منهــا، قالــت: 

نقــوُل يف ذلــك أنــزَل اهللُ تعــال ويف أشــباهها، أراه قــال:  ژ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    ژ ]النســاء:128 [«(5(.

(1( فتح الباري، البن حجر، )172/1(.
(2( الرشح املمتع عى زاد املستقنع، للشيخ حممد بن صالح العثيمن، )55/2(.

(3( معامل السنن رشح سنن أيب داود، للخطايب، )219/3(.
(4( انظر: رشح البخاري، البن بطال، )75/8(.

(5( سنن أيب داود، )470/3( ح)2135(.
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ــا  ــول اهلل  وملعرفته ــا رس ــي رض ــا تبتغ ــة عنه ــت عائش ــا حك ــك ك ــت ذل وفعل

ــول اهلل  ــد رس ــا عن ــي مكانته ــا يبق ــازل ليومه ــة، وأن التن ــب عائش ــول اهلل  ي أن رس

.

من فوائد احلديث: 

1.  إثبات القرعة عند تساوي احلقوق املروعة.

2. أن القسم قد يكون بالنهار كا يكون بالليل.

3. أن اهلبة قد جتري يف حقوق عرة الزوجية كا جتري يف حقوق األموال(1(.

ــن  ــة، أو يرتكه ــن أو بقرع ــدة إال برضاه ــافر بواح ــال يس ــن، ف ــفر هب ــدل يف الس ــوب الع 4. وج

  مجيًعــا، أو يذهــب هبــن مجيًعــا(2(، وهــذا يشــكل عليــه مســألة وجــوب العــدل عــى النبــي

ــة: ٱژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ــر العلــاء عــى أن هــذه اآلي بــن أزواجــه، قــال ابــن اجلــوزي: "وأكث

  پ  پڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ژ ]األحــزاب: 51[ نزلــت مبيحــة لرســول اهلل

ي  مصاَحبــة نســائه كيــف شــاء مــن غــري إجِيــاب الِقْســمة عليــه والتســوية بينهــّن. غــري أنــه كان يســوِّ

بينهــّن"(3(.

. عند رسول اهلل  قدر عائشة  5. معرفة أزواج النبي

(1( ما تقدم انظر: معامل السنن رشح سنن أيب داود، للخطايب، )219/3(.
(2( احللل اإلبريزية من التعليقات البازية عى صحيح البخاري، أليب حممد عبد اهلل بن مانع الروقي، )382/2(.

(3( زاد املسري، )476/2(.
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  املطلــب الثامــن: ذكــر العالمــة التــي كان يعــرف هبــا املصطفــى رضــا عائشــة 
مــن غضبها)1(

ــِت  ــُم إَِذا ُكنْ ــاَل يِل َرُســوُل اهللَِّ : إيِنِّ أَلَْعَل ــْت: »َق ــا، َقاَل ــْن َعاِئَشــَة َريِضَ اهللَُّ َعنَْه 8-َع

ــا إَِذا ُكنْــِت  َعنِّــي َراِضَيــًة، َوإَِذا ُكنْــِت َعــيَلَّ َغْضَبــى َقاَلــْت: َفُقْلــُت: ِمــْن َأْيــَن َتْعــِرُف َذلِــَك؟ َفَقــاَل، َأمَّ

ــٍد، َوإَِذا ُكنْــِت َعــيَلَّ َغْضَبــى، ُقْلــِت: الَ َوَربِّ إِْبَراِهيــَم َقاَلْت:  ــِك َتُقولـِـنَي: الَ َوَربِّ ُمَمَّ َعنِّــي َراِضَيــًة، َفإِنَّ

ُقْلــُت: َأَجــْل َواهللَِّ َيــا َرُســوَل اهللَِّ، َمــا َأْهُجــُر إاِلَّ اْســَمَك«.

التخريج: احلديث متفق عليه (2(.

الغريــب: »غضَبــى« مقصــور كســكرى؛ ألن مــا يثبــت يف مذكــره النــون، فمؤنثــه مقصــور؛ ألن 

ــرأة  ــان وام ــل غضب ــب، ورج ــن الغض ــى م ــكران(3(، وغضَب ــكرى س ــان، وس ــى غضب ــر غضب مذك

ــى(4(.  غضب

»ُقْلُت: َأَجْل« معنى »أجل« هنا: نعم (5(.

الــرشح: معرفــة الرجــل حــال أهلــه وإصــالح ذلــك مــن ســنن النبــي  ويــدل عليــه 

ــاِت  َه ــَدى ُأمَّ ــَلْت إِْح ــائِِه، َفَأْرَس ــِض نَِس ــَد َبْع ــيَّ  َكاَن ِعنْ ــٍس : »َأنَّ النَّبِ ــث َأَن حدي

َهــا َوَجَعــَل فِيَهــا  ِت الَقْصَعــَة، َفَضمَّ َبــْت بَِيِدَهــا، َفَكــَرَ امُلْؤِمنـِـنَي َمــَع َخــاِدٍم بَِقْصَعــٍة فِيَهــا َطَعــاٌم، َفرَضَ

ِحيَحــَة، َوَحَبَس  ُســوَل َوالَقْصَعــَة َحتَّى َفَرُغــوا، َفَدَفــَع الَقْصَعــَة الصَّ الطََّعــاَم، َوَقــاَل: »ُكُلــوا« َوَحَبــَس الرَّ

امَلْكُســوَرَة«(6(، فكيــف أصلــح  هــذا األمــر يف وقــت حــرج مــع وجــود األضيــاف يف بيتــه 

(1( هذا التبويب بوب به ابن حبان يف صحيحه، )49/16(.
(2( صحيح البخاري، )36/7( ح)5228(؛ صحيح مسلم، )1890/4( ح)2439(.

(3( التوضيح رشح اجلامع الصحيح، البن امللقن، )117/25(.
(4( الصحاح، للجوهري، )194/1(.

(5( إكامل املعلم، للقايض عياض اليحصبي، )446/7(.
(6( صحيح البخاري، )136/3( ح)2481(.
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 وقليــل مــن يتخلــق بذلــك، ويتــرصف بحكمــة يف مثــل هــذا.

  ــربه ــوه وص ــق وعف ــه الدقي ــة وملحظ ــه  لعائش ــه وحمبت ــف خلق وكي

عنهــا، وأخربهــا بتلــك العالمــة التــي يعــرف هبــا رضاهــا مــن غضبهــا، مــا أعظــم خلقــه وصدقــه 

ــِه  ــْم ألَْهلِ ُك ــْم َخرْيُ ُك ــه وصــربه عــى أزواجــه  ، وصــدق حــن قــال: »َخرْيُ وســالمة قلب

ُكــْم ألَْهــيِل« (1(. وتلــك العالمــة التــي يميــز هبــا غضبهــا هــي هجــران اســمه يف القســم كــا  َوَأَنــا َخرْيُ

ــٍد«. مَّ »اَل َوَربِّ ُمَ قالــت »اَل َوَربِّ إِْبَراِهيــَم«؛ ألهنــا يف حــال رضاهــا تقســم بـــ

وســبب غضبهــا هــي الغــرية عليــه  ، وإال فــال يوجــد ســبب غــريه؛ إذ هــو كامــل 

األخــالق وخــري النــاس ألهلــه.

قــال عيــاض: "مغاضبــة عائشــة للنبــّي - O - هــو ممــا تقــدم للغــرية التــي عفــا عنهــا 

هلــا مــن أجلهــا، وعــن النســاء يف كثــري مــن األحــكام، حتــى قــد ذهــب مالــك وغــريه مــن علــاء أهــل 

املدينــة إىل إســقاط احلــد عنهــا إذا رمــت زوجهــا بالفاحشــة عــى جهــة الغــرية"(2(.

والــرس يف القســم بإبراهيــم S دون غــريه مــن األنبيــاء، ذكــره ابــن حجــر حيــث قــال: "ويف 

اختيــار عائشــة ذكــر إبراهيــم O دون غــريه مــن األنبيــاء داللــة عــى مزيــد فطنتهــا ألن 

ــه القــرآن فلــا مل يكــن هلــا بــد مــن هجــر االســم  النبــي  أوىل النــاس بــه كــا نــصَّ علي

الريــف أبدلتــه بمــن هــو منــه بســبيل حتــى ال ختــرج عــن دائــرة التعلــق يف اجلملــة"(3(.

ــا  ــواب؛ ألهن ــف يف اجل ــن اللط ــرص م ــذا احل ــي: "ه ــال الطيب ــَمَك«: ق ــُر إاِلَّ اْس ــا َأْهُج ــا »َم قوهل

أخــربت أهنــا إذا كانــت يف غايــة مــن الغضــب الــذي يســلب العاقــل اختيــاره، ال يغريهــا عــن كــال 

(1( ســنن الرتمــذي، )6/ 188(، مــن طريــق ســفيان، عــن هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، عــن عائشــة بــه، وقــال: "هــذا حديــث حســن 
ــاء علــوم الديــن، )ص483(. وانظــر:  صحيــح". وهــو كــا قــال الرتمــذي، ووافقــه العراقــي يف املغنــي يف ختريــج أحاديــث إحي

سلســلة األحاديــث الصحيحــة رقــم )285(.
(2( إكامل املعلم بفوائد مسلم، للقايض عياض، )446/7(.

(3( فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر، )326/9(.
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املحبــة املســتغرقة ظاهرهــا وباطنهــا املمتزجــة بروحهــا، وإنــا عــربت عــن الــرتك باهلجــران؛ لتــدل هبــا 

عــى أهنــا تتــأمل مــن هــذا الــرتك الــذي ال اختيــار هلــا فيــه، وأنشــد: 

  إين ألمنحك الصدود وإنني                      قسا إليك مع الصدود ألميل"(1(.

من فوائد احلديث:

1.  الصــرب عــى النســاء وعــى مــا يبــدو منهــن مــن اجلفــاء واحلــرج عنــد الغــرية؛ ملــا جبلــن عليــه 

منهــا، وأهنــن ال متلكنهــا، فعفــى عــن عقوبتهــن عــى ذلــك وعذرهــن اهلل فيــه(2(.

2. اســتقراء الرجــل حــال املــرأة مــن فعلهــا وقوهلــا فيــا يتعلــق بامليــل إليــه وعدمــه واحلكــم بــا 

تقتضيــه القرائــن يف ذلك(3(.

ــم  ــرب إبراهي ــة عائشــة -  - وقــوة ذكائهــا حيــث أقســمت ب ــة عــى فطن ــه دالل 3. وفي

ــاء(4(. وليــس بغــريه مــن األنبي

4. وفيه ما يدل عى ما كانا عليه من صفاء املحبة وحسن العرة(5(.

 املطلب التاسع: سباق النبي  عائشة  ومؤانستها

ـَـا َكاَنــْت َمــَع النَّبـِـيِّ  يِف َســَفٍر َقاَلــْت: َفَســاَبْقُتُه َفَســَبْقُتُه  9- َعــْن َعاِئَشــَة ، »َأهنَّ

ــْبَقِة«.  ْحــَم َســاَبْقُتُه َفَســَبَقنِي َفَقــاَل: َهــِذِه بِتِْلــَك السَّ ْلــُت اللَّ ، َفَلــامَّ مَحَ َعــَى ِرْجــيَلَّ

(1( رشح املشكاة، للحسن بن عبد اهلل الطيبي، )7/ 2328(.
(2( رشح البخاري، البن بطال، )352/7(.

(3( فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر، )326/9(.
(4( عمدة القاري رشح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، )210/20(.  

(5( املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم، أليب العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، )323/6(.
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التخريــج: احلديــث أخرجــه أبــو داود(1(، وابــن ماجــه،(2(، وأمحــد(3(، وإســحاق بــن راهويــة (4(، 

والنســائي(5(، وابــن حبــان(6( والدارقطنــي(7(، وأخرجــه النســائي أيضــًا، وابــن أيب شــيبة(8(، وأخرجــه 

الطــرباين(9(. 

وأخرجه النسائي أيضًا، والبيهقي(10()11(.

ْحــُم«  ْحــَم«: أي فلــا ســمنت، هــو بمعنــى يف روايــة »َأْرَهَقنِــي اللَّ ــُت اللَّ ْل غريــب احلديــث: »مَحَ

عنــد ابــن حبــان يف صحيحــه.  

رشح احلديث: هذه املسابقة ال يعلم متى حصلت ويف أي سنة كانت؟ لكن علم أهنا يف سفر. 

(1( سنن أيب داود، )223/4( ح)2578(، من طريق أيب إسحاق الفزاري عن هشاِم بن ُعروَة، عن أبيه، وعن أيب سلمَة عن عائشة.
(2( سنن ابن ماجه، )149/3( ح)1979(.

(3( مسند اإلمام أمحد بن حنبل، (313/43(، من طريق عمر أيب حفص املعيطي.
(4( مسند إسحاق بن راهويه، (289/2(، من طريق جرير.
(5( سنن النسائي الكرى، )178/8(، من طريق الفزاري.

(6( صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، ملحمد بن حبان البستي، )545/10(، من طريق سفيان بن عيينة.
ــة، عمــر املعيطــي،  (7( علــل الدارقطنــي، أليب احلســن عــي بــن عمــر، )45/15(، مــن طريــق ييــى بــن ســعيد، كلهــم؛ )ابــن عيين

جريــر، الفــزاري، وييــى بــن ســعيد األمــوي(، عــن هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، عــن عائشــة.
(8( ســنن النســائي الكــرى، )178/8(، ومصنــف ابــن أيب شــيبة، أليب بكــر بــن أيب شــيبة، عبــد اهلل بــن حممــد، )531/6(، كالمهــا: 

مــن طريــق أيب ُأســامة، عــن هشــام يعنــي ابــن عــروة، عــن رجــل، عــن أيب ســلمة بــن عبــد الرمحــن، عــن عائشــة.
(9( املعجم الكبري، للطرباين، )47/23(، من طريق أيب ُأسامة.

(10( ســنن النســائي الكــرى ، )178/8(؛ والســنن الكــرى، للبيهقــي، )23/20(، مــن طريــق أيب إســحاق الفــزاري، كالمهــا )أبــو 
ُأســامة، وأبــو إســحاق(، عــن هشــام بــن عــروة، عــن أيب ســلمة، عــن عائشــة بــه.

(11( واخلالصــة أن احلديــث اختلــف فيــه عــى هشــام بــن عــروة؛ فــرواه عــى اجلــادة: هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة، كل 
ــن  ــن حممــد ب ــم ب ــو إســحاق إبراهي ــي، والفــزاري أب ــد الضب ــد احلمي ــن عب ــر ب ــة وعمــر املعيطــي، وجري ــن عيين مــن: )ســفيان ب
ــان يف  ــن حب ــره اب ــه وذك ــأس ب ــي ال ب ــر املعيط ــظ، وعم ــة حاف ــة ثق ــن عيين ــفيان ب ــوي(. وس ــعيد األم ــن س ــى ب ــارث، ويي احل
الثقــات، وجريــر بــن عبــد احلميــد، ثقــة، والفــزاري ثقــة حافــظ، وكذلــك ييــى بــن ســعيد األمــوي، انظــر: تقريــب التهذيــب،                            
)ص113، 196، 395،  1055(؛ وانظــر: تعجيــل املنفعــة، )39/2(. وهــذا الطريــق رجحــه ابــن امللقــن قــال: "وينبغــي أن يكــون 
ــه ومــن أيب  ــه ســمع احلديــث مــن أبي ــو زرعــة، ويتمــل أن ــه ال كــا قــال أب ــرواة علي ــاع عــدة مــن ال هــذا هــو الصــواب؛ الجت

ــدر املنــري، )425/9(.  ســلمة". الب
ــلة  ــاء  سلس ــج األحي ــي يف  ختري ــه العراق ــد صحح ــيخن"؛ وق ــى رشط الش ــح ع ــند صحي ــذا س ــت: وه ــاين: "قل ــال األلب وق

ــم. ــه، )545/10(، وغريه ــان يف صحيح ــن حب ــك اب ــة (255/1(. وكذل ــث الصحيح األحادي
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ــدر(1(،  ــة كانــت يف غــزوة ب ــذي املجــاز والثاني وذكــر الغــزايل أن املســابقة األوىل كانــت بمكــة ب

ــدر"(2(، وإن  ــه أصــاًل ومل تكــن عائشــة-  - معــه يف غــزوة ب ــال: "مل أجــد ل لكــن العراقــي ق

  - ــة ــب عائش ــن طل ــت م ــرة األوىل كان ــن، وامل ــت مرت ــابقة وقع ــإن املس ــا ف ــم تاريه مل يعل

ــاء، نســبة الفعــل إىل  ــاَبْقُتُه« بإســكان القــاف وضــم الت - لقوهلــا »ســابقته« قــال ابــن رســالن: "»َفَس

ــا  ــل م ــا وفع ــة عقله ــا إىل درج ــزل معه ــابقة ن ــت املس ــا طلب ــاح، فل ــو املب ــن الله ــه م ــة؛ لكون عائش

أرادتــه"(3(، وأكــدت أن املســابقة كانــت عــى األرجــل وليــس عــى الــدواب، وكأن يف املســابقة الثانيــة 

كان الطلــب أيضــا مــن عائشــة ، لكــن ورد يف مســند اإلمــام أمحــد وغــريه أن املســابقة كانــت 

ــى  ــا َحتَّ ــَبْقُتُه، َفَلبِْثنَ ــيُّ  َفَس ــاَبَقنِي النَّبِ ــت: »َس ــول اهلل  قال ــن رس ــب م بطل

ْحــُم َســاَبَقنِي َفَســَبَقنِي، َفَقــاَل: َهــِذِه بِتِيــِك«(4(، وأرصح منــه روايــة أيب داود الطيالــي  إَِذا َرِهَقنِــي اللَّ

ــه  ــَبْقُتُه«(5(، وهبــذا يتبــنَّ رغبت ــَباِق َفَســاَبَقنِي َفَس ــايِن َرُســوُل اهللَِّ  إَِل السِّ يف مســنده" »َدَع

ــا.  ــه هل ــار حمبت ــة وإظه ــة عائش  يف ممازح

 من فوائد احلديث:

1. مروعية املسابقة عى األرجل، وبن الرجال والنساء املحارم. 

2. أن مثل ذلك ال ينايف الوقار، والرف، والعلم، والفضل، وعلو السن(6(.

3. بيان حسن خلقه صلوات اهلل عليه، وتلطفه بنسائه، ليقتدى به(7(.

4. ميل النبي  وحمبته لعائشة -  - واللهو معها.

(1( إحياء علوم الدين، للغزايل، )129/3(.
(2( املغني عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار، لعبد الرحيم بن احلسن العراقي، )ص 1020(.

(3( رشح سنن أيب داود، )272/11(.
(4( مسند اإلمام أمحد، )144/40(.

(5( مسند أيب داود الطياليس، )71/3(.
(6( انظر: نيل األوطار، للشوكاين، )105/8(.

(7( رشح مشكاة املصابيح، للحسن بن عبد اهلل الطيبي، )2332/7(.
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 املطلب العارش: طلب النبّي  رفقة عائشة  عند دعوته إىل طعام

10- َعــْن َأَنــٍس، »َأنَّ َجــاًرا لَِرُســوِل اهللِ  َفاِرِســيًّا َكاَن َطيِّــَب امْلَــَرِق، َفَصنَــَع 

لَِرُســوِل اهللِ  ، ُثــمَّ َجــاَء َيْدُعــوُه، َفَقــاَل: »َوَهــِذِه؟« لَِعائَِشــَة، َفَقــاَل: اَل، َفَقــاَل َرُســوُل اهللِ 

: »اَل«، َفَعــاَد َيْدُعــوُه، َفَقــاَل َرُســوُل اهللِ : »َوَهــِذِه؟«، َقــاَل: اَل، َقــاَل َرُســوُل 

اهللِ : »اَل«، ُثــمَّ َعــاَد َيْدُعــوُه، َفَقــاَل َرُســوُل اهللِ : »َوَهــِذِه؟«، َقــاَل: َنَعــْم يِف 

ــُه«. ــا َمنِْزَل ــى َأَتَي ــاِن َحتَّ ــا َيَتَداَفَع ــِة، َفَقاَم الثَّالَِث

التخريج: احلديث أخرجه مسلم(1(.

غريب احلديث: 

»فارســيًا«: نســبة إىل فــارس وهــو بلــد ذو جيــل، واجلمــع فــرس(2(، وقــال يف التنبيــه: "ال أعرفــه، 

وال أعــرف يف الصحابــة فارســيًا إال ســلان"(3(.

»اْلـــَمَرق«: املــرق مــن الطعــام: املعــروف وهــو الــذي يؤتــدم بــه، واملــاء الــذي يطبــخ بــه اللحم، 

واحدته مرقــة(4(.

الــرشح: يقــص أنــس  أن جــارًا للنبــي  فارســيًا كان ماهــرًا يف صناعــة الطعام 

وخاصــة املــرق، وهــو مــا يؤتــدم بــه، وقــد يكــون مــاء اللحــم الــذي يطبــخ فيــه كــا يف احلديــث الذي 

أمــر فيــه النبــي  أبــا ذر بقولــه: »إَِذا َطَبْخــَت َمَرًقــا َفَأْكثـِـْر َمــاَءُه، ُثــمَّ اْنُظــْر َأْهــَل َبْيــٍت ِمــْن 

ــس: »إِنَّ  ــث أن ــا يف حدي ــرق كاإلدام ك ــون امل ــُروٍف«(5(، أو يك ــا بَِمْع ــْم ِمنَْه ــَك، َفَأِصْبُه ِجرَيانِ

ــوِل  ــَع َرُس ــُت َم ــٍك: َفَذَهْب ــُن َمالِ ــُس ْب ــاَل َأَن ــُه، َق ــاٍم َصنََع ــوَل اهللَِّ  لَِطَع ــا َرُس ــا َدَع َخيَّاًط

(1( صحيح مسلم، )1609/3( ح)2037(.
(2( انظر: لسان العرب، البن منظور، )163/6(.

(3( تنبيه املعلم بمبهامت صحيح مسلم، أليب ذر سبط بن العجمي، )ص 357(.  
(4( املصدر السابق، )340/10(.

(5( صحيح مسلم، )2025/4( ح)2625(.
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ــاٌء  ــِه ُدبَّ ــا، فِي ــًزا َوَمَرًق ــوِل اهللَِّ  ُخْب َب إَِل َرُس ــرَّ ــاِم، َفَق ــَك الطََّع اهللَِّ  إَِل َذلِ

ــاَء  بَّ ــاَء ِمــْن َحــَوايَلِ الَقْصَعــِة، َقــاَل: َفَلــْم َأَزْل ُأِحــبُّ الدُّ بَّ َوَقِديــٌد، َفَرَأْيــُت النَّبـِـيَّ  َيَتَتبَّــُع الدُّ

ِمــْن َيْوِمئِــٍذ«(1(، وكأنــه ليــس بمســلم ولكنــه جــار للنبــي  واجلميــع يعلــم حســن جــوار 

النبــي  جلريانــه، فدعــاه إىل هــذا الطعــام ولعلــه علــم أن النبــي  يــب مثــل 

ــره  ــل مع ــن مجي ــذا م ــه، وه ــه وتصحب ــون مع ــة أن تك ــي  لعائش ــتأذن النب ــذا، واس ه

  وكــال إحســانه ألهلــه، فلــم يــأذن هلــا الفــاريس، ولعــل تكــرار دعــوة الفــاريس لنبــي

 - -ــة ــي  عائش ــة النب ــى حمب ــدل ع ــه ي ــك فإن ــإن كان كذل ــة، ف ــات خمتلف يف أوق

وحمبــة مرافقتهــا.  

قــال القرطبــي: "وامتنــاع الفــاريس مــن اإلذن لعائشــة -  -: أوىل مــا قيــل فيــه: إنــه إنــا 

كان صنــع مــن الطعــام مــا يكفــي النبــي  وحــده؛ للــذي رأى عليــه مــن اجلــوع، فكأنــه 

.)2)  يف ذلــك جيحــف بالنبــي  رأى: أن مشــاركة النبــي

وامتنع النبي  عن إجابته لعدم إذنه لعائشة أن ترافقه.

من فوائد احلديث: 

1. جواز تطييب األطعمة، واالعتناء هبا، وال خالف يف جواز ذلك بن األئمة.  

2. إجابة دعوة اجلار والصديق. 

3. جواز الشفاعة يف مثل هذا )كمن يذهب مع املدعو لوليمة ومل يدع فيشفع له(.  

4.  وحتريم طعام الُطَفْيلّين، ومنع أن يمل اإلنسان غريه إذا دعي إكرامه(3(.

(1( صحيح البخاري، )61/3( ح)2092(.
(2( ما تقدم انظر: املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم، ألمحد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، )304/5(.

(3( املصدر السابق، )508/6(.
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5. ال جيوز للمدعو أن يضم إليه غريه إال بإذن، فإن مل يأذن صاحب املنزل مل جيز.

 : ِ6. الدعــوة لغــري وليمــة العــرس ال جتــب اإلجابــة هلــا، وهلــذا قــال لــه َرُســوُل اهلل

»َوَهــِذِه؟«، َقــاَل: اَل، َقــاَل َرُســوُل اهللِ : »اَل«.

7. دليــل عــى أن الكريــم النفــس إذا كان معــه صاحــب لــه، أو رفيــق جالــس فإنــه ال يســتحب 

لــه أن ينفــرد عنــه بطعــام طيــب دون أن يركــه فيــه. 

ــه  ــة؛ فإن ــوة اجلاهلي ــن نخ ــرب، وم ــن الك ــا م ــول اهلل  كان بريًئ ــى أن رس ــل ع 8. دلي

ــة(1(.  ــه يف الثالث ــن أجاب ــل مرت ــد أن رده الرج بع

9. يستحب للداعي أن يدعو خواص املدعو معه(2(.  

 يف بيت عائشة  املطلب احلادي عرش: موت النبي  

ــِه:  ُر يِف َمَرِض ــذَّ ــوُل اهللَِّ  َلَيَتَع ــْت: »إِْن َكاَن َرُس ــَة -  -، َقاَل ــْن َعاِئَش 11-   َع

ــْحِري  ــنْيَ َس ــُه اهللَُّ َب ــي، َقَبَض ــامَّ َكاَن َيْوِم ــَة، َفَل ــْوِم َعائَِش ــتِْبَطاًء لَِي ــًدا« اْس ــا َغ ــَن َأَن ــْوَم، َأْي ــا الَي ــَن َأَن »َأْي

ــي«. ــَن يِف َبْيتِ ــِري َوُدفِ َوَنْح

التخريج: احلديث متفق عليه، واللفظ ملسلم(3(.

ــب  ــاين: "أي يطل ــال الكرم ــرس(4(، وق ــع والتع ــرى التمن ــري جم ــذر جي ُر«: التع ــذَّ ــب: »َلَيَتَع الغري

العــذر فيــا ياولــه مــن االنتقــال إىل بيــت عائشــة -  - ويمكــن أن يكــون بمعنــى يتعــرس أي 

ة بن حممد بن هبرية، )371/5(. (1( ما تقدم انظر: اإلفصاح عن معاين الصحاح، ليحيى بن ُهَبرْيَ
(2( التحبري إليضاح معاين التيسري، ملحمد بن إساعيل الصنعاين، )664/7(.

(3( صحيح البخاري، )102/2( ح)1389(؛ صحيح مسلم، )1893/4( ح)2443(. 
(4( أعالم احلديث، للخطايب، )724/1(. 
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يتعــرس عليــه مــا كان عليــه مــن الصــرب"(1(.

»َسْحِري«: الرئة يف البطن(2(، و»َنْحِري«: أعى الصدر(3(.

ــه C يف اإلعــذار فــإن اهلل يــب العــذر إىل  الــرشح: هــدي النبــي  كــا أمــره رب

ــَر َأَجَلــُه،  عبــاده ويف الصحيــح َعــْن َأيِب ُهَرْيــَرَة، َعــِن النَّبـِـيِّ  َقــاَل: »َأْعــَذَر اهللَُّ إَِل اْمــِرٍئ َأخَّ

َغــُه ِســتِّنَي َســنًَة«(4( فــكأن النبــي  يف قولــه: »َأْيــَن َأَنــا الَيــْوَم، َأْيــَن َأَنــا َغــًدا« فيــه  ــى َبلَّ َحتَّ

طلــب االعتــذار مــن أجــل أن يكــون عنــد عائشــة ، ونحــو هــذا قــال العينــي: أي: "يطلــب 

العــذر، فيــا ياولــه مــن االنتقــال إىل بيــت عائشــة، ريض اهلل تعــاىل عنهــا"(5(. 

قــال القســطالين: "أي: يســأل عــن قــدر مــا بقــي إىل يومهــا، ليهــّون عليــه بعــض مــا جيــد، ألن 

املريــض جيــد عنــد بعــض أهلــه مــا ال جيــده عنــد بعــض مــن األنــس والســكون"(6(. 

ــن  ــأل ع ــا، ويس ــون عنده ــرأة يك ــوم يف أي ام ــون الي ــن تك ــة مل ــن النوب ــأل  ع فيس

  يــوم غــد أيــن يكــون، يســتبطأ يــوم عائشــة ثــم قــدر اهلل أن يكــون يــوم وفــاة رســول اهلل

حقيقــة يف يــوم عائشــة ونوبتهــا، فــات  وهــو يف حجرهــا يف حضنهــا متــكأ عليهــا بــن 

  آخــر جســد مــس جســده الريــف كــا جــاء يف روايــة عنها  بطنهــا وذقنهــا، وكانــت

ــنْيَ  ــَع اهللَُّ َب ــِري، َوَجَ ــْحِري َوَنْح ــنْيَ َس ــي، َوَب ــي، َويِف َنْوَبتِ ــيُّ  يِف َبْيتِ َ النَّبِ ــُويفِّ ــت: »ُت قال

ــُه،  ــُه، َفَأَخْذُت ــِن بِِســَواٍك، َفَضُعــَف النَّبِــيُّ  َعنْ مْحَ ــُد الرَّ ِريِقــي َوِريِقــِه«، َقاَلــْت: »َدَخــَل َعْب

َفَمَضْغُتــُه، ُثــمَّ َســنَنُْتُه بـِـِه«(7(، ودفــن  يف حجرتــا يف املوضــع الــذي مــات فيــه، وكان قــد 

(1( الكواكب الدراري رشح صحيح البخاري، ملحمد بن يوسف شمس الدين الكرماين، )159/7(.
(2( كتاب العني، للخليل بن أمحد الفراهيدي، )136/3(.

(3( القاموس املحيط، للفريوز آبادي، )ص 479(.
(4( صحيح البخاري، )89/8(  ح)6419(.

(5( عمدة القاري رشح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، )223/8(.
(6( إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري، للقسطالين، )476/2(.

(7( صحيح البخاري، )81/4(  ح)3100(.
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خفــي عــى الصحابــة M أيــن يدفــن حتــى أخربهــم الصديــق أبــو بكــر  فيــا أخرجــه 

ــِه،  ــوا يِف َدْفنِ ــوُل اهللِ  اْخَتَلُف ــَض َرُس ــا ُقبِ ــْت: »مَلَّ ــَة -  - َقاَل ــْن َعاِئَش الرتمــذي َع

ــا إاِلَّ  َفَقــاَل َأُبــو َبْكــٍر: َســِمْعُت ِمــْن َرُســوِل اهللِ  َشــْيًئا َمــا َنِســيُتُه، َقــاَل: َمــا َقَبــَض اهللَُّ َنبِيًّ

ــوُه يِف َمْوِضــِع فَِراِشــِه«(1(. ــِذي حُيِــبُّ َأْن ُيْدَفــَن فِيــِه، اْدفِنُ يِف امْلَْوِضــِع الَّ

من فوائد احلديث:

1. فيه دليل عى فضلها وشدة حبه إياها(2(.

2. فيــه التــزام النبــي  العــدل بــن نســائه حتــى مماتــه وذلــك الســتئذانه أن يكــون يف 

.)3)
 بيــت عائشــة

3. قــال العينــي: "يف قولــه: »َوُدفِــَن يِف َبْيتِــي«؛ نســبة البيــت إليهــا كــا يف قولــه تعــاىل:ٱژ ڃ   ڃ  

.)4)"  ــوت كانــت لرســول اهلل ڃ  ژ ]األحــزاب: 33[ . ألن البي

 نتائج البحث:

1. أن عائشة  أحب نسائه  إليه.

(1(  ســنن الرتمــذي، )327/2( ح)1018(، وقــال: "هــذا حديــث غريــب، وعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر املليكــي يضعــف مــن قبــل 
  حفظــه، وقــد روي هــذا احلديــث مــن غــري هــذا الوجــه، فــرواه ابــن عبــاس، عــن أيب بكــر الصديــق، عــن النبــي

أيضــا".
 وروى الرتمــذي يف الشــامئل، )ص 150(؛ والنســائي يف الكــرى، )398/6(، مــن طريــق ســامل بــن عبيــد األشــجعي الصحــايب 
، عــن أيب بكــر الصديــق أنــه قيــل لــه "فأيــن يدفــن رســول اهلل  قــال: يف املــكان الــذي قبــض اهلل فيــه روحــه 
فإنــه مل يقبــض روحــه إال يف مــكان طيــب". وإســناده صحيــح. وقــال ابــن حجــر: "إســناده صحيــح لكنــه موقــوف". فتــح البــاري، 

(529/1(، وصحــح احلديــث األلبــاين يف خمتــرص الشــامئل املحمديــة، )ص 195(.
(2( مشكل الصحيحني، البن اجلوزي، )314/4(.

(3( انظــر: إكــامل املعلــم، للقــايض عيــاض، )451/7(. وإن كان العــدل يف القســم ال جيــب عليــه، قــال ابــن اجلــوزي: "وأكثــر العلــاء 
عــى أن هــذه اآليــة: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ژ ]األحــزاب: 51[ نزلــت مبيحــة 
ي  ــه كان يســوِّ ــه والتســوية بينهــّن. غــري أن ــة نســائه كيــف شــاء مــن غــري إجِيــاب الِقْســمة علي لرســول اهلل  مصاَحب

بينهــّن«. زاد املســري، )476/2(.
(4( عمدة القاري رشح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، )223/8(.
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 . 2. ظهور ذلك احلب من فعله وقوله

3. إقرار نساء النبي  بحبه عائشة ، وإقرارهن بعدله.  

4. يعذر الرجل يف ميل قلبه إىل إحدى زوجاته.

5. نزول أحد الزوجن لآلخر الذي دونه للمصلحة أو الرتفه. 

6. الترصيح بحب الزوجة.

7. مراعاة حاجة النفس البرية إىل اللهو واللعب بانضباط. 

8. التجاوز عا يصل بسبب الغرية مامل يتعلق باحلقوق.

 . 9. حكمة إباحة أكثر من أربع زوجات للنبي

10. بقاء املعاملة احلسنة مع الزوجة يف حيضها كا يف طهرها. 

11. االقتداء بالنبي  ومعرفة هديه ملن عدد يف الزوجات. 

12. فضل عائشة -  -، وكال عقلها.

13. فضل أمهات املؤمنن -  -، وحسن ترصفهن.

14. أن تقبيل املرأة ومسها ال ينقض الوضوء - ما مل يرج ناقض -.

15. مراقبة ومعرفة كال من الزوجن ما يصلح أمرمها. 

16. العدل يف تعدد الزوجات.

. 17. حمبة ما يبه رسول اهلل

.-  - لعائشة  18. حسن عرة النبي
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1. إحياء علوم الدين، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت: 505هـ(، دار املعرفة – بريوت.

2. االســتذكار، أليب عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن عبــد الــرب القرطبــي )ت: 463هـــ(، حتقيــق: حممد 

عــي معــوض، دار الكتــب العلمية - بــريوت، ط1، 1421هـــ –2000م.

3. إرشــاد الســاري لــرشح صحيــح البخــاري، ألمحــد بــن حممــد القســطالين، أبــو العبــاس،                                  

)ت: 923هـــ(، املطبعــة الكــربى األمرييــة - مــرص، ط7، 1323 هـــ.

4. أعــالم احلديــث )رشح صحيــح البخــاري(، أليب ســليان محــد بــن حممــد اخلطــايب )ت: 388 هـــ(، 

حتقيــق: حممــد بــن ســعد آل ســعود، جامعــة أم القــرى، ط1، 1409 هـــ - 1988 م. 

5. إِكــاَمُل امُلْعلـِـِم بَفَوائـِـِد ُمْســلِم ، لعيــاض بــن موســى، أبــو الفضــل )ت: 544هـــ(، حتقيــق: الدكتــور 

ْيَيــى إِْســَاِعيل، دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع - مــرص، ط1، 1419 هـــ 

6. اإلفصــاح عــن معــاين الصحــاح، ليحيــى بــن حممد بــن هبــرية، أبــو املظفــر، )ت: 560هـــ(، حتقيق: 

فؤاد عبــد املنعــم، دار الوطــن، 1417هـ.

7. األُم، أليب عبــد اهلل حممــد بــن إدريــس الشــافعي املطلبــي القــريش املكــي )ت: 204هـــ(، دار املعرفة 

– بــريوت.

8. األوســط يف الســنن واإلجــاع واالختــالف، أليب بكــر حممــد بــن إبراهيــم بــن املنــذر النيســابوري 

)ت: 319هـــ(، حتقيــق: صغــري أمحــد، دار طيبــة - الريــاض، ط1، 1425هـــ - 2004م.

ــد اهلــادي  ــن عب ــن حســن اب ــه اإلمــام أمحــد بمــدح أو ذم، ليوســف ب ــم في ــدم فيمــن تكل 9. بحــر ال

د احلنبــي )ت: 909هـــ(، حتقيــق: الدكتــورة روحيــة الســويفي، دار الكتــب  الصاحلــي ابــن املِــرْبَ

العلميــة – لبنــان، ط1، 1413 هـــ. 
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ــد                         ــد احلفي ــن رش ــهري باب ــد الش ــن أمح ــد ب ــد حمم ــد، أليب الولي ــة املقتص ــد وهناي ــة املجته 10. بداي

– القاهــرة، 1425هـــ - 2004 م. )ت: 595هـــ(، دار احلديــث 

11. بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الرشائــع، لعــالء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاين                                             

1986م.  - 1406هـــ  ط2،  العلميــة،  الكتــب  دار  587هـــ(،  )ت: 

بيــدي  12. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، ملحّمــد بــن حمّمــد بــن عبــد الــرّزاق احلســيني، الزَّ

)ت: 1205هـــ( املحقــق: جمموعــة مــن املحققــن، دار اهلدايــة.

13. التاريــخ الكبــري، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم البخــاري، أبــو عبــد اهلل )ت: 256هـــ(، دائرة 

املعــارف العثانيــة - حيــدر آبــاد، الدكــن، طبــع حتــت مراقبــة: حممــد عبــد املعيــد خــان. 

بابــن عســاكر                                                      املعــروف  اهلل  بــن هبــة  بــن احلســن  القاســم عــي  تاريــخ دمشــق، أليب   .14

)ت: 571هـــ(، حتقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

م.  1995  - هـــ   1415

15. التَّحبــري إليَضــاح َمَعــاين التَّيســري، ملحمــد بــن إســاعيل الصنعــاين )ت: 1182هـــ(، حققــه وعلق 

ــة  ــد ُصْبحــي بــن َحَســن َحــاّلق أبــو مصعــب، مكتب ــه وضبــط نصــه: حمَمَّ ــه وخــرج أحاديث علي

شــد - الريــاض، ط1، 1433 هـــ - 2012 م. الرُّ

16. تعجيــل املنفعــة بزوائــد رجــال األئمــة األربعــة، أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجر العســقالين 

)ت: 852هـــ(، حتقيــق: د. إكــرام اهلل إمداد احلق، دار البشــائر - بــريوت، ط1، 1996م.

ــن،  ــن عثيم ــيخ اب ــة الش ــن، مؤسس ــح العثيم ــن صال ــد ب ــلم، ملحم ــح مس ــى صحي ــق ع 17. التعلي

شــد - الريــاض، ط1، 1435هـــ. ــة الرُّ مكتب

18. تقريــب التهذيــب، ألمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين، حتقيــق: أبــو األشــبال صغــري أمحــد 

شــاغف الباكســتاين، دار العاصمــة.

310



 َعاِئشَة H ِّاألَحاِديُث الَواِردُة يف َمَبة النبي

19. التلخيــص احلبــري، أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، حتقيــق: 

أبــو عاصــم حســن بــن عبــاس، مؤسســة قرطبــة - مــرص، ط1، 1416هـــ -1995م. 

20. هتذيــب التهذيــب، أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، مطبعــة 

دائــرة املعــارف النظاميــة – اهلنــد، ط1، 1326هـــ.

21. هتذيــب اللغــة، ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي، )ت: 370هـــ(، حتقيــق: حممــد عــوض 

مرعــب، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط1، 2001م.

22. التوضيــح لــرشح اجلامــع الصحيــح، البــن امللقــن رساج الديــن عمــر بــن عــي املــرصي، حتقيــق: 

دار الفــالح للبحــث العلمــي - دمشــق، ط1، 1429 هـ. 

ــد                           ــور حمم ــق: الدكت ــتي )ت: 354هـــ(، حتقي ــم الُبس ــو حات ــاَن، أب ــن حب ــد ب ــات، ملحم 23. الثق

ـ   - 1973م.  عبــد املعيــد خــان، دائــرة املعــارف - اهلنــد، ط1، 1393 هـ

ــم                             ــن أيب حات ــرازي اب ــس، ال ــن إدري ــد ب ــن حمم ــن ب ــد الرمح ــد عب ــل، أليب حمم ــرح والتعدي 24. اجل

ــريب -  ــرتاث الع ــاء ال ــد، دار إحي ــة -اهلن ــارف العثاني ــرة املع ــس دائ ــة جمل )ت: 327هـــ(، طبع

ــريوت، ط1، 1271 هـــ - 1952م.  ب

ــد اهلل  ــن عب ــز ب ــد العزي ــاري، لعب ــح البخ ــى صحي ــة ع ــات البازي ــن التعليق ــة م ــل اإلبريزي 25. احلل

بــن بــاز، بقلــم: أيب حممــد عبــد اهلل بــن مانــع الروقــي، دار التدمريــة للنــر والتوزيــع - اململكــة 

العربيــة الســعودية، ط1، 1428 هـــ - 2007 م.

ــة  ــة )ت: 751هـــ(، مؤسس ــم اجلوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ــاد، لش ــري العب ــدي خ ــاد يف ه 26. زاد املع

ــت، ط27، 1415هـــ -1994م. ــالمية - الكوي ــار اإلس ــة املن ــريوت، مكتب ــالة - ب الرس

27. سلســلة األحاديــث الصحيحــة، ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين )ت: 1420هـــ(، مكتبــة املعــارف 

للنــر والتوزيــع - الريــاض، ط1. 
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28. ســنن ابــن ماجــة، أليب عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي )ت: 273هـــ( كتــب حواشــيه: حممود 

خليــل مكتبــة أيب املعاطــي. 

ِجْســتاين )ت: 275هـــ( حتقيــق: شــَعيب األرنــؤوط،  29. ســنن أيب داود، لســليان بــن األشــعث السِّ

دار الرســالة العامليــة، ط1، 1430 هـــ - 2009 م. 

30. ســنن الرتمــذي، ملحمــد بــن عيســى الرتمــذي، )ت: 279هـــ(، حتقيــق: بشــار عــواد معــروف،                    

ــريوت، 1998 م.  ــالمي - ب ــرب اإلس دار الغ

ــد                               ــق: حمم ــي )ت: 458هـــ(، حتقي ــر البيهق ــو بك ــن، أب ــن احلس ــد ب ــرى، ألمح ــنن الك 31. الس

عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط3، 1424 هـــ - 2003 م. 

ــد                             ــق: حمم ــي )ت: 458هـــ(، حتقي ــر البيهق ــو بك ــن، أب ــن احلس ــد ب ــرى، ألمح ــنن الك 32. الس

عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط3، 1424 هـــ - 2003 م. 

ــي              ــد اهلل الطيب ــن عب ــن ب ــن احلس ــرف الدي ــمى، ل ــح املس ــكاة املصابي ــى مش ــي ع 33. رشح الطيب

)ت: 743هـــ(، حتقيــق: عبــد احلميــد هنــداوي، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - مكــة املكرمــة ، 

ط1، 1417 هـــ - 1997 م.

34. الــرشح املمتــع عــى زاد املســتقنع، ملحمــد بــن صالــح العثيمــن )تــت 1421هـــ(، دار                                       

هـــ.  1428  -  1422 ط1،  اجلــوزي،  ابــن 

ــن  ــن آدم ب 35. رشح ســنن النســائي املســمى "ذخــرية العقبــى يف رشح املجتبــى"، ملحمــد بــن عــي ب

ــِوي، دار املعــراج الدوليــة للنــر، ط1، 1416 هـــ - 1996 م. موســى اإلثيــويب الَولَّ

ــق:               ــف )ت: 449هـــ(، حتقي ــن خل ــي ب ــن ع ــال، أليب احلس ــن بط ــاري الب ــح البخ 36. رشح صحي

ــد، ط2، 1423هـــ  -  2003م.  ــة الرش ــم، مكتب ــن إبراهي ــارس ب ــم ي ــو متي أب

ــاج اللغــة، أليب نــرص إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري )ت: 393هـــ(، حتقيــق: أمحــد  37. الصحــاح ت

ــ  - 1987 م.  ــريوت، ط4، 1407 هـ ــن - ب ــم للمالي ــد الغفــور عطــار، دار العل عب
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38. صحيــح ابــن خزيمــة، أليب بكــر حممــد بــن إســحاق بــن خزيمــة )ت: 311هـــ( حتقيــق: حممــد 

مصطفــى األعظمــي، املكتــب اإلســالمي - بــريوت. 

39. صحيــح البخــاري، ملحمــد بــن إســاعيل البخــاري، املحقــق: حممــد زهــري النــارص، دار طــوق 

النجــاة.

40. صحيــح ســنن أيب داود، للشــيخ حممــد نــارص الديــن األلبــاين )ت: 1420 هـــ(، مؤسســة غــراس 

للنــر والتوزيــع - الكويــت، ط1، 1423 هـــ - 2002 م.

41. صحيــح مســلم، ملســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــريي النيســابوري )ت: 261هـــ(، حتقيــق: 

حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــرتاث  - بــريوت.   

ــد                ــق: حمم ــع )ت: 230هـــ(، حتقي ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد اهلل حمم ــرى، أليب عب ــات الك 42. الطبق

ــريوت، ط1، 1410 هـــ -1990 م.  ــة - ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق عب

ــانيد(،  ــب املس ــانيد وترتي ــب األس ــب: تقري ــود بالتقري ــب )املقص ــب يف رشح التقري ــرح التثري 43. ط

أليب الفضــل زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن احلســن العراقــي )ت: 806هـــ( أكملــه ابنــه: أمحــد 

بــن عبــد الرحيــم بــن احلســن العراقــي، الطبعــة املرصيــة القديمــة. 

44. علــل الرتمــذي الكبــري، ملحمــد بــن عيســى، أبــو عيســى )ت: 279هـــ(، رتبه عــى كتــب اجلامع: 

ــة –  ــة العربي ــة النهض ــب، مكتب ــامل الكت ــامرائي، ع ــي الس ــق: صبح ــايض، حتقي ــب الق ــو طال أب

ــريوت، ط1، 1409هـ. ب

45. العلــل الــواردة يف األحاديــث النبويــة، أليب احلســن عــي بــن عمــر الدارقطنــي )ت: 385هـــ(، 

املحقــق: حمفــوظ الرمحــن، دار طيبــة - الريــاض، ط1، 1405 هـــ. 

46. العلــل البــن أيب حاتــم، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد ابــن أيب حاتــم )ت: 327هـــ(، حتقيق: 

ســعد احلميــد، مطابع احلميــي، ط1، 1427 هـــ - 2006 م.
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47. عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري، أليب حممــد حممــود بــن أمحــد  احلنفــي العينــي                           

– بــريوت. )ت: 855هـــ(، دار إحيــاء الــرتاث العــريب 

48. غريــب احلديــث، أليب ُعبيــد القاســم بــن ســاّلم )ت: 224هـــ(، حتقيــق: حممــد عبــد املعيــد خان، 

مطبعــة دائــرة املعــارف العثانيــة - حيدر آبــاد، الدكــن، ط1، 1384 هـــ - 1964 م. 

49. غريــب احلديــث، أليب حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـــ(، عبــد اهلل 

اجلبــوري، مطبعــة العــاين - بغــداد، ط1، 1397هـــ.

ــن عــي بــن حجــر العســقالين، حتقيــق: حممــد  ــح البخــاري، ألمحــد ب ــاري رشح صحي ــح الب 50. فت

فــؤاد عبــد الباقــي، دار املعرفــة - بــريوت، 1379هـــ.

ــم  ــدادي ث ــب البغ ــن رج ــد ب ــن أمح ــن ب ــد الرمح ــاري، لعب ــح البخ ــاري رشح صحي ــح الب 51. فت

ــود. ــد املقص ــود عب ــق: حمم ــي )ت: 795 هـــ( حتقي ــقي، احلنب الدمش

52. فتــح ذي اجلــالل واإلكــرام بــرشح بلــوغ املــرام، ملحمــد بــن صالــح العثيمــن، حتقيــق : صبحــي 

بــن حممــد رمضــان، ، املكتبــة اإلســالمية للنــر والتوزيــع، ط1، 1427 هـــ - 2006 م.

53. القامــوس املحيــط، ملجــد الديــن أبــو طاهــر حممــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادى )ت: 817هـــ(، 

ــع – بــريوت،   ــم العرقُســويس، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزي ــإرشاف: حممــد نعي ب

لبنــان، ط8، 1426 هـــ - 2005 م.

54. كشــف املشــكل مــن حديــث الصحيحــني، جلــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن اجلــوزي 

)ت: 597هـــ( حتقيــق: عــي البــواب، دار الوطــن - الريــاض.

55. الكواكــب الــدراري يف رشح صحيــح البخــاري، ملحمــد بــن يوســف  الكرمــاين )ت: 786هـــ(، 

دار إحيــاء الــرتاث العــريب –بريوت،لبنــان، 1401هـــ - 1981م.

56. لســان العــرب، البــن منظــور، حتقيــق: عبــد اهلل عــي الكبــري، وهاشــم حممــد الشــاذيل،                                      

القاهــرة.   - املعــارف  دار 
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57. املجتبــى مــن الســنن = الســنن الصغــرى للنســائي، أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب، النســائي 

)ت: 303هـــ( حتقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتــب املطبوعــات اإلســالمية - حلب. 

58. جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لنــور الديــن عــي بــن أيب بكــر اهليثمــي، دار الفكــر – بــريوت، 

1412 هـ. 

59. املجمــوع رشح املهــذب، أليب زكريــا حميــي الديــن ييــى بــن رشف النــووي  )ت: 676هـــ(، دار 

الفكــر.

60.  املدونة، ملالك بن أنس األصبحي املدين )ت: 179هـ(، دار الكتب العلمية، ط1،  1994م.

61. املراســيل، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بن إدريــس، الــرازي ابــن أيب حاتــم )ت: 327هـ(، 

حتقيــق: شــكر اهلل قوجاين، مؤسســة الرســالة – بــريوت، ط1، 1397هـ.

62. املســتدرك عــى الصحيحــني،أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل النيســابوري )ت: 405هـ(، 

حتقيــق: مصطفــى عبــد القــادر، دار الكتــب العلمية - بــريوت، ط1، 1411هـــ – 1990م. 

63. مســند أيب داود الطيالــيس، أليب داود ســليان بــن داود  الطيالــي البــرصى )ت: 204هـــ(، حتقيق: 

الدكتــور حممــد بــن عبد املحســن الرتكــي، دار هجــر – مــرص، ط1، 1419 هـــ - 1999 م.

ــليم  ــن س ــق: حس ــي )ت: 307هـــ(، حتقي ــى املوص ــن املُثن ــي ب ــن ع ــد ب ــى، ألمح ــند أيب يع 64. مس

ــق، ط1، 1404هـــ - 1984م.  ــرتاث - دمش ــون لل ــد، دار املأم أس

65. مســند إســحاق بــن راهويــه، )ت: 238 هـــ(، حتقيــق: عبــد الغفــور البلــويش، مكتبــة اإليــان - 

ــة املنــورة، ط1، 1991 م.  املدين

66. مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين )ت: 241هـ(، 

حتقيــق: شــعيب األرنــاؤوط، وآخرون، مؤسســة الرســالة، ط1، 1421 هـــ - 2001 م.
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67. مســند البــزار املنشــور باســم البحــر الزخــار، أليب بكــر أمحــد بــن عمــرو  بالبــزار )ت: 292هـــ(، 

حتقيــق: حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل، مكتبــة العلــوم واحلكــم - املدينــة املنــورة. 

68. مشــارق األنــوار عــى صحــاح اآلثــار، لعيــاض بــن موســى اليحصبــي  أبــو الفضــل                                             

الــرتاث.  ودار  العتيقــة  املكتبــة  544هـــ(،  )ت: 

ــد )ت: 235هـــ(،  ــن حمم ــد اهلل ب ــيبة عب ــن أيب ش ــر ب ــار، أليب بك ــث واآلث ــف يف األحادي 69. املصن

ــاض، ط1، 1409هـــ. ــد – الري ــة الرش ــوت، مكتب ــف احل ــال يوس ــق: ك حتقي

70. املصنــف، أليب بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام الصنعــاين )ت: 211هـــ(، حتقيــق: حبيــب الرمحــن 

األعظمــي، املجلــس العلمــي - اهلنــد، ط2، 1403هـــ. 

71. معــامل الســنن، وهــو رشح ســنن أيب داود، أليب ســليان محــد بــن حممــد اخلطــايب )ت: 388هـــ(، 

املطبعــة العلميــة – حلــب، ط1، 1351 هـــ - 1932 م.

72. املعجــم األوســط، لســليان بــن أمحــد بــن أيــوب أبــو القاســم الطــرباين )ت: 360هـــ(، حتقيــق: 

طــارق بــن عــوض اهلل، وعبــد املحســن بــن إبراهيــم احلســيني، دار احلرمــن - القاهــرة. 

73. املعجــم الكبــري، لســليان بــن أمحــد بــن أيــوب، أبــو القاســم الطــرباين )ت: 360هـــ(، حتقيــق: 

محــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي، مكتبــة ابــن تيميــة – القاهــرة، ط2. 

74. معجــم مــا اســتعجم مــن أســامء البــالد واملواضــع، أليب عبيــد عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز بــن حممــد 

األندلــي )ت: 487هـ(، عــامل الكتب - بــريوت، ط3، 1403 هـ.

75. املغنــي عــن محــل األســفار يف األســفار، يف ختريــج مــا يف اإلحيــاء مــن األخبــار )مطبــوع 

ــي                                      ــن  العراق ــن احلس ــم ب ــد الرحي ــن عب ــن الدي ــل زي ــن(، أليب الفض ــوم الدي ــاء عل ــش إحي هبام

ــان، ط1، 1426 هـــ - 2005 م. ــريوت، لبن ــزم – ب ــن ح )ت: 806هـــ(، دار اب

ــم  ــن إبراهي ــر ب ــن عم ــد ب ــاس أمح ــلم، أليب العب ــاب مس ــص كت ــن تلخي ــكل م ــا أش ــم مل 76. املفه

القرطبــي )578 - 656 هـــ(، حتقيــق: حميــي الديــن ميســتو، وأمحــد الســيد، وآخــرون...، دار ابــن 
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كثــري- دمشــق، بــريوت، ط1، 1417 هـــ - 1996 م.

ــا حميــي الديــن ييــى بــن رشف النــووي  77. املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن احلجــاج، أليب زكري

)ت: 676هـــ(، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط2، 1392هـــ.     

ــري                      ــن األث ــزري اب ــد اجل ــن حمم ــارك ب ــعادات املب ــر، أليب الس ــث واألث ــب احلدي ــة يف غري 78. النهاي

ــة - بــريوت، 1979م.  ــة العلمي )ت: 606هـــ(، حتقيــق: طاهــر  الــزاوى، وحممــود الطناحــي، املكتب

ــن  ــام الدي ــق: عص ــي )ت: 1250هـــ(، حتقي ــوكاين اليمن ــي الش ــن ع ــد ب ــار، ملحم ــل األوط 79. ني

الصبابطــي، دار احلديــث - مــرص، ط1، 1993م.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

 موضوع البحث: 
دراسة مسألة ظنية أصول تصحيح الروايات.

 اهلدف الرئيس من البحث: 
نقــد القــول بــأن أصــوَل تصحيــح الروايــات ظنيــٌة بالكليــة، يف ظــل توظيــف البعــض هلــذا القول 

يف رد األحاديــث التــي اتفــق املحدثــون عــى صحتهــا، عــى نحــٍو ال ترتضيــه املنهجيــة العلمية.

 مشكالت البحث: 
ــة  ــوَل بظني ــُم الق ــف ُننظ ــن؟ وكي ــن والظ ــن اليق ــا م ــا موقُعه ــول؟ وم ــذه األص ــُة ه ــا حقيق م

نتائجهــا؟ ومــا منشــأ االختــالف الناتــج عــن أصــول التصحيــح؟ ومــن أول القائلــن بظنيتهــا مطلًقــا؟ 

ومــا الباعــث عــى قولــه؟ ومــا االحتــاالت الــواردة يف توجيهــه؟ ومــا اجلــواب عنهــا؟.

 أهم نتائج البحث: 
أن أصــول تصحيــح الروايــات يقينيــٌة يف اشــرتاطها، ويف الوقــت نفســه: َيغِلــُب عــى ظننــا الوثوُق . 1

ــة اشــرتاط هــذه األصــول ذاتــا، أو بمحــض  ــا القــول بظني ــج عنهــا مــن أحــكام. وأم ــا ينت في

الظــن فيــا ينتــج عنهــا = فهــو قــوٌل حُمــَدٌث. 

أن مــا ينتــج عــن أصــول التصحيــح ُيعــد مــن املســائل االجتهاديــة املنظــورة؛ وليــس بمــريضٍّ أن . 2

َيـــُجرَّ ذلــك إىل التشــكيك يف كل مــا ينتــج عنهــا بدعــوى الظنيــة واالجتهــاد. 

ــاين . 3 ــد العث ــر أمح ــيخ ظف ــة الش ــو العالم ــات: ه ــح الرواي ــول تصحي ــة أص ــال بظني ــن ق أول م

ــا. ــى خصومه ــرد ع ــة، وال ــب احلنفي ــار ملذه ــه: االنتص ــوي )ت: 1394هـــ(؛ وباعث التهان

الة )املفتاحية(:   الكلامت الدَّ
ظنية - أصول – تصحيح - روايات.
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F

احلمد هلل حقَّ محده، والصالة والسالم عى رسوله وعبده، وعى آله وصحبه؛ أما بعد ...

فــإن الغايــة مــن وضــع علــم احلديــث: هــي متييــز صحيــح الروايــات مــن ســقيمها، ومعلوهلــا 

ــل بــه إىل صيانــة ســنة النبــي  وفهمهــا. مــن ســليمها؛ باعتبــاره علــَم آلــٍة ُيتوصَّ

ــوا أعارهــم يف تشــييد األركان التــي يمكــن  وال يشــك منصــٌف بــأن علــاء هــذا العلــم قــد أفنَ

مــن خالهلــا احلكــُم عــى الروايــات بالصحــة أو الضعــف؛ وهــذه األركان الـــُمحَكمة هــي التــي باتت 

ُتعــَرف يف درســنا املعــارص بـــ: )أصــول تصحيــح الروايــات(.

ــارٌة متأخــرٌة مفادهــا: "إن هــذه  ــا نمــْت إىل أنظــار بعــض غــري املشــتغلن بعلــم احلديــث عب ومّل

األصــوَل ظنيــٌة بالكليــة" = جعلوهــا مطيَّــًة لــرد األحاديــث التــي اتفــق املحدثــون عــى صحتهــا، عــى 

نحــٍو ال ترتضيــه املنهجيــُة العلميــة.

من أجل ذلك؛ سأتناول يف بحثي هذا: 

حقيقــَة هــذه األصــول، وموقَعهــا مــن اليقــن والظــن، وتنظيــَم القــول بظنيــة نتائجهــا، ومنشــأ 

االختــالف الناتــج عــن أصــول التصحيــح، ومــن أول القائلــن بظنيتهــا مطلًقــا؟، ومــا الباعــث عــى 

قولــه؟، ومــا االحتــاالت الــواردة يف توجيهــه؟، ومــا اجلــواب عنهــا؟. وقــد رسُت فيــه جامًعــا بــن 

املنهجــن الوصفــي والنقــدي؛ وســميته: )نظــراٍت نقديــًة يف مســألة ظنيــة أصــول تصحيــح الروايات(.

أما الدراسات السابقة: 

فلــم أقــف عــى مــن صنــف يف موضــوع هــذا البحــث اســتقالاًل؛ ولكنــي وقفــُت عــى كالم اثنن 

مــن املعارصيــن تنــاواله عــى نحــٍو ُموَجــز؛ مهــا: بديــع الديــن الســندي يف كتابــه: )نقــض قواعــد يف 

ــث(؛  ــل احلدي ــن أه ــاع ع ــتغيث يف الدف ــاد املس ــه: )إرش ــاين يف كتاب ــامة العطي ــث(، وأس ــوم احلدي عل
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وقــد جــاء كالمهــا يف معــرض ردمهــا عــى مــا ضمنــه العالمــة التهانــوي يف كتابــه: )قواعــد يف علــوم 

احلديــث( ممــا هــو متعلــٌق بأصــول تصحيــح الروايــات.

ولقد جاء بحثي هذا: 

؛ أربًعــا منهــا تقــوم عــى النقــد والتحقق  مســتعرًضا ســتَّ نقــاط مل يتطــرق هلــا الســنديُّ والعطيــاينُّ

وإيــراد االحتــاالت وحتريــر حَمــالِّ القــول؛ جنًبــا إىل تنقيــح ردودمهــا والزيــادة عليها. 

اللهم اجعل هذا البحث خالًصا لوجهك نافًعا لعبادك؛ فإنه ال حول وال قوة إال بك.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

)النظرة األوىل(: 
حقيقة أصول تصحيح الروايات

يمكن الكشف عن حقيقتها من خالل النظر من جهتن:

اجلهة األول: باعتبارها مركباٍت تتوقف معرفتها عى معرفة مفرداهتا:

فاألصــول يف اللغــة: مجــع أصــل؛ وهــو أســاس الــشء(1(.  وأصــُل ُكلِّ يشء: مــا َيســَتنُِد وجــوُد 

ذلــك الــشء عليــه(2(.

ــَح  ــَح(. تقــول: صحَّ أمــا التصحيــح: فهــو مصــدر الفعــل الثالثــي املزيــد بتضعيــف العــن: )صحَّ

ــٌح(4(. ــح تصحيًحــا؛ فهو ُمَصحِّ ــَح ُيصحِّ (3(، وصحَّ الــشَء فصــحَّ

وأمــا الروايــات: مجــع روايــة؛ مصــدر الفعــل: )روى(. ومعناهــا: ســياقة الــكالم. تقــول: َروى 

فــالٌن حديًثــا وِشــعًرا، َيرِويــه ِروايــًة؛ فهــو راوٍ)5(.

ثون واحتكموا إليه:  اجلهة الثانية: باعتبارها مصطلًحا تواَضَع عليه امُلحدِّ

ف أصــوَل تصحيــح الروايــات باعتبارهــا مصطلًحا متــداواًل. ولعل الســبب  مل أقــف عــى مــن عــرَّ

يف ذلــك: أن هــذا املصطلــح - هبــذا اإلطــالق - مل يكــن دارًجــا بــن املتقدمــن مــن املحدثــن، وإن كان 

املحدثــون يتكمــون واقًعــا إىل أصــوٍل متعــارٍف عليهــا يف التصحيــح والتضعيــف لطاملــا عــربوا عنهــا 

بنحــو مــا يــأيت:

(1( مقاييس اللغة، البن فارس، )109/1(.
(2( املصباح املنري، للفيومي، )ص95(.

(3( شمس العلوم، لنشوان احلمريي، )3646/6(.
(4( معجم اللغة العربية املعارصة، لـ د. أمحد خمتار، )1270/2(.

(5( هتذيب اللغة، لألزهري، )225/15(.
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قال الشافعي )ت: 241هـ(: "وال تقوم احلجة بخرب اخلاصة حتى جيمع أموًرا"(1(.  

وقال الذهي )ت: 258هـ(: "ال جيوز االحتجاج إال باحلديث الـُموَصل غري الـُمنقطِع"(2(.  

ــا  ــس = احتججن ــال اخلم ــذه اخلص ــه ه ــع في ــن اجتم ــان )ت: 354هـــ(: "م ــن حب ــال اب وق

بحديثــه"(3(.  

وقال اخلليي )ت: 446هـ(: "فقياس ذلك = من الصحيح املتفق عليه"(4(. 

وقــال ابــن الصــالح )ت: 643هـــ(: "فهــذا هــو احلديــُث الــذي ُيَكــُم لــه بالصحــة، بــال خالٍف 

بــن أهــل احلديــث"(5(. 

وقــال ابــن مجاعــة )ت: 733هـــ(: "أمجــع مجاهــري أئمــة العلــم باحلديــث والفقــه عــى أنه يشــرتط 

فيمــن يتــج بحديثــه ..."(6(.

فــكل هــذه التعبــريات ونحوهــا = تفيــد بــأن لتصحيــح الروايــات أصــواًل عنــد املحدثــن اتفقــوا 

. عليها

فهــا مــن املعارصيــن بــكالٍم عــامٍّ ال ُيعــنِّ املــراَد بدقــة، فقــال:  ومــع هــذا؛ فقــد وجــدُت مــن عرَّ

"نــوُع اجتهــاٍد قائــٍم عــى البحــث والنظــر، واســتقصاء أقــوال األئمــة، والتوفيــق بــن املتعــارض منهــا 

وترجيــح الراجــح، ومعرفــة املتابعــات والشــواهد، والنظــر يف العلــل، وغــري ذلــك"(7(. 

إال أنه مما يؤاخذ عى هذا التعريف أمران:

(1( الرسالة، للشافعي، )ص370(.
(2( الكفاية، للخطيب، )ص56(.

(3( الصحيح، البن حبان، )151/1(.
(4( املنتخب من اإلرشاد، للخليي، )157/1(.

(5( معرفة أنواع علم احلديث، البن الصالح، )ص13(.
(6( املنهل الروي، البن مجاعة، )ص63(.

(7( أصول التصحيح والتضعيف، د. عبد الغني مزهر، )ص2(.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

ــم  ــا احلك ــى عليه ــي ُيبن ــول الت ــا لألص ــس تعريًف ــح؛ ولي ــة التصحي ــٌف لعملي ــه وص ــام: أن أوهل

ــح. بالتصحي

الثــاين: أنــه يالــف مــا جــَرْت بــه العــادُة بــأن يكــون التعريــُف جامًعــا مانًعــا، داالًّ عــى وضعــه 

بأوجــز عبــارة.

ــا ألصــول تصحيــح الروايــات عــى ضــوء منهــج املحدثــن، ســامًلا  هلــذا؛ فــإين ســأصوغ تعريًف

مــن املأخذيــن اللذيــن ذكرُتــا، فأقــول: "هــي أصــوٌل متفــٌق عليهــا؛ حُيَكــُم مــن خالهلــا عــى الروايــة 

بالقبــول"(1(. وينبــه إىل أنــه قــد خــرج بقولنــا: "أصــوٌل متفــٌق عليهــا": مــا تفــرع عــن هــذه األصــول 

ممــا قــد اختلــف فيــه النقــاُد مــن أهــل العلــم باحلديــث. 

َع بينها. (1( ومثله يقال يف أصول التضعيف إال أنه يقيد: )بالرد(؛ وإذا قيل أصوهلا مًعا = مُجِ
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)النظرة الثانية(: 
هل أصول تصحيح الروايات يقينيٌة؟ أم ظنية؟

ــا أن  ــواًل، وإم ــون مقب ــا أن يك ــد = إم ــظ الواح ــد واللف ــق الواح ــد ذا الطري ــث الواح إن احلدي

ــق  ــى َوف ــا، ع ــه مًع ــنده ومتن ــٍة لس ــرٍة فاحص ــالل نظ ــن خ ــك إال م ــون كذل ــردوًدا؛ وال يك ــون م يك

املنهجيــة النقديــة التــي قررهــا املحدثــون. وبالنظــر إىل منهجيتهــم هــذه: نجــد أهنــم قــد أمجعــوا عــى 

ــث بالصحــة؛ هــي:  ــى احلدي ــم مــن خالهلــا احلكــم ع رشوٍط يت

(اتصال السند - وعدالة الرواة – وضبطهم - والسالمة من الشذوذ - ومن العلل املؤثرة(.

ــول: إن  ــن الق ــا. ويمك ــواًل صحيًح ــث مقب ــون احلدي ــروط = يك ــذه ال ــن ه ــق م ــدر التوث وبق

كالًّ مــن هــذه الــروط اخلمســة هــو أصــٌل بذاتــه مــن أصــول تصحيــح الروايــات املتفــق عليهــا بــن 

املحدثــن.

وقبل اجلواب عن السؤال: يلزمني أن أحرر ملَّه:

ــه: )مــا ينتــج عنــه  ؟ أم ظنــي؟، وليــس حملُّ ــه: )عــن اشــرتاط األصــل ذاتــه( هــل هــو يقينــيٌّ فمحلُّ

؟ أم ظنــي؟.  مضموًمــا إل غــريه مــن اعتبــارات هــي دون األصــول( هــل هــو يقينــيٌّ

وبعد النظر: يكون اجلواب املتحرر عى النحو اآليت:

؟ أم ظنيٌّ ؟. اجلهة األول: اشرتاط األصول ذاهتا .. أيقينيٌّ

لــو مثلــُت - يف البــدء- بأصــل العدالــة، ومــا ينتــج عنــه مــن الثقــة بخــرب َمــن هــذه صفُتــه - إذا 

 ،D ــاب اهلل ــه يف كت ــوٌص علي ــٌر منص ــه أم ــنجُد أن ــه = س ــرتاف بصدق ــل واالع ــا-؛ ب كان ضابًط

وُمتََّفــٌق عليــه بــن املســلمن، وليــس ذلــك يف أهــل اإلســالم فقــط؛ بــل هــو جُمَمــٌع عليــه بــن العقــالء 

ُكلِّهــم، وتقتضيــه فَِطُرُهــم الســليمة.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

فالعدالــة أصــٌل يقينــيٌّ ال يتطــرق الظــن إىل ذاتــه بحــال، ومل تنخــرم يقينيــُة اشــرتاطِه عنــد أحــٍد 

مــن العقــالء؛ فضــاًل عــن أن تنخــرم عنــد إمــاٍم مــن أئمــة النقــد.

وكذلــك الضبــط فإنــه أصــٌل مــن أصــول التصحيــح؛ فالعاقــل ال يمكنــه أن يقبــل خــرًبا يرويــه 

مغفــٌل، أو كثــرُي خطــأ، أو يسُء حفــظ؛ بــل تــرى نفَســه ال تطيــب إىل خــرٍب قــد ُنِقــَل لــه عنــه.

فاشــرتاُط تيقــظ الــراوي وضبطــه ملــا ســمع - مــن وقــت التحمــل إىل وقــت األداء  = اشــرتاٌط 

يقينــيٌّ مل يــرتدد يف يقينيــة اشــرتاطه عاقــٌل؛ ونظــرُي ذلــك يقــال يف اشــرتاط بقيــة األصــول اخلمســة التــي 

اتفــق عليهــا املحدثــون أيًضــا(1(.

ــي  ــة الت ــف اخلمس ــح والتضعي ــول التصحي ــرتاط أص ــَف اش ــة: أن وص ــذه اجله ــل يف ه واحلاص

ــى عــى املشــاهدات واملســموعات والتجــارب واخلــربات "بالظنيــة" = قــوٌل نظــريٌّ حُمــَدٌث غــرُي  ُتبنَ

ــا  ــه يالــف م ــر الســليمة؛ فضــاًل عــن كون ــه العقــالُء وأصحــاب الِفَط حمــرر؛ يالــف مــا أمجــع علي

أمجــع عليــه احلفــاُظ وأئمــُة النقــد.

؟ أم ظنيٌّ ؟ اجلهة الثانية: ما ينتج عن هذه األصول .. أيقينيٌّ

إن قواعــد املحدثــن يف احلكــم عــى األحاديــث والــكالم يف أحــوال الرجــال = توجــب اإلمعــان 

والتحــري والرتيــث وعــدم التــرسع؛ فلربــا ُوِصــَف الثقــُة بأنــه ُيغــِرب أو هَيـِـم أو ُيطـِـئ يف أحاديــث، 

أو ال ُيتاَبــع عــى بعــض حديثــه؛ كــا قــد ُيَتــجُّ بالــراوي يف علــٍم دون آخــر، كاالحتجــاج بــه يف املغازي 

أو القــراءات دون احلديــث. 

ثــم إن مــن القواعــد التــي راعوهــا: البحــَث والتوثــَق مــن حقيقــة كالم كلِّ إمــاٍم مــن أئمــة اجلرح 

والتعديــل؛ مــن خــالل النظــر يف اختــالف الروايــات عنهــم يف بعضهــم، مــع مقارنــة كالمهــم بــكالم 

 . هم غري

(1( للتدليل عى ذلك: ينظر كتاب شيخنا أ.د. حاتم بن عارف الريف: )األسس العقلية ملنهج نقد املحدثني(.
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ــارًة ويضعفــه  ــه يف مجاعــٍة يوثــق أحدهــم ت ــاًل قــد اختلــَف كالُم فابــن معــن )ت: 233هـــ( مث

ــد  ــراوي ال يتعم ــن أن ال ــر م ــا أكث ــد هب ــة(  وال يري ــَة: )ثق ــه لفظ ــال إطالق ــِعر باحت ــا ُيش ــرى؛ مم أخ

الكــذب؛ وقــد يطلــق لفظــة: )ليــس بثقــة(  عــى معنــى أن الــراوي ليــس يقــال فيــه: )ثقــة( عــى املعنى 

ــدُّ َجرًحــا عــى التحقيــق! (1(.  املشــهور للفظــة: )ثقــة(؛ وقــد جَيــَرُح الــراوَي بــا ال ُيَع

ــح = أن  ــول التصحي ــم ألص ــد احتكامه ــون عن ــا املحدث ــي أعمله ــررة الت ــد املح ــن القواع وم

صحــَة الســند أو ضعَفــه ال تســتلزم صحــَة احلديــث أو ضعَفــه؛ الحتــال وجــود شــذوٍذ أو علــٍة مؤثــرٍة 

يف متنــه؛ كــا أن ضعــَف الســند ال يلــزم منــه ضعــُف املتــن؛ الحتــال أن يكــون املتــُن قــد صــحَّ مــن 

طريــٍق آخــر. 

هلــذا؛ فــإن مــا ينتــج عــن أصــول تصحيــح الروايــات = ُيعــد مــن املســائل االجتهاديــة املنظــورة 

التــي َيغِلــُب عــى ظــن احلــاذق هبــذا الفــن وجاهــُة مــا يذهــب إليــه فيهــا مــن أحــكام. 

ــل إليــه بعــد اســتكال البحــث واالســتقراء  فــا مــن ُحكــٍم صــادٍر عــن حافــٍظ ناقــٍد إال وقــد توصَّ

والتتبــع والنظــر، ومجــع أقــوال األئمــة يف الــراوي، وضــم طــرق احلديــث؛ فــإن َغَلــَب عــى ظنــه بعــد 

ذلــك صحــة احلديــث: حكــم بصحتــه؛ وإن غلــب عــى ظنــه ضعفــه: حكــم بضعفــه. 

واحلاصــل: أن هــذه املثــارات يدخلهــا االجتهــاد، وتتبايــن فيهــا أنظــاُر املجتهديــن مــن املحدثــن، 

وختتلــف أحكامهــم وتتعــارض أقواهلــم؛ وهــذا ممــا ال ننــازع فيــه.

يقــول تقــي الديــن ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(: "واملقصــوُد هنــا: التمثيــُل باحلديــث الــذي ُيــرَوى 

يف الصحيــح وُينــاِزُع فيــه بعــُض العلــاء، وأنــه قــد يكــوُن الراجــَح تــارًة وتــارًة املرجــوَح؛ ومثــل هــذا 

مــن مــوارد االجتهــاد يف تصحيــح احلديــث كمــوارد االجتهــاد يف األحــكام"(2(.

(1( ينظــر مثــاًل: كتــاب شــيخنا أ.د. ســعدي مهــدي اهلاشــمي: )اختــالف أقــوال النقــاد يف الــرواة املختلــف فيهــم، مــع دراســة هــذا 
االختــالف عنــد ابــن معــني(.

(2( جمموع فتاوى ابن تيمية، )22/18(.
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ومــع هــذا؛ فإنــه ليــس بمــريضٍّ أن َيـــُجرَّ ذلــك إىل التشــكيك يف كل مــا ينتــج عــن هــذه األصــول      

ــد  ــن ق ــف أن املحدث ــا كي ــا علمن ــد م ــًة بع ــاد؛ خاص ــة واالجته ــوى الظني ــا - بدع ــِة يف ذات - اليقيني

راعــوا القواعــَد املنهجيــَة الدقيقــَة عنــد احتكامهــم هلــذه األصــول.

ثــم أنبــه عــى حقيقــٍة يغفــل عنهــا بعــُض املشــتغلن بتصحيــح األخبــار؛ وهــي: أن اليقــَن أصــٌل 

ف؛ وهــذا دليــٌل آخــُر نــردُّ بــه عــى  يف ُجــلِّ اخلــرب وأن الظــنَّ عــارٌض عليــه، بخــالف الــرأي الــرِصْ

مــن جعــل الظنيــَة املطلقــَة أصــاًل يف كل األحــكام واألخبــار!

ــبهُة يف  ــت الش ــا دخل ــه وإن ــٌن بأصل ــرب يق ــوي )ت: 1304هـــ(: "اخل ــي اللكن ــد احل ــول عب يق

أصلــه؛ والــرأي خُمتَلــٌف بأصلــه حُمتَمــٌل يف كل وصــٍف عــى اخلصــوص = فــكان االحتــاُل يف الــرأي 

ــا"(1(. ــث عارًض ــاًل ويف احلدي أص

(1( ظفر األماين، للكنوي، )ص108(، عند كالمه عن وجاهة تقديم احلديث الضعيف عى القياس.
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)النظرة الثالثة(: 
تنظيم القول بظنية نتائج هذه األصول

إن أهم ما ُينَظُِّم القوَل بظنية ما ينتج عن هذه األصول - من وجهة نظري- ثالثُة أشياء:

األول: التفريق بني الظن املحض، وغلبة الظن

فغلبــُة الظــنِّ عبــارٌة عــن طمأنينــة الظــن؛ وهــي: ُرجحــان أحــد اجلانبــن عــى اجلانــب اآلخــر 

زات  ــِرُح معــه اجلانــُب اآلخــر(1(. وهــي يف حقيقتهــا: زيــادُة قــوة أحــد الـــُمجوِّ ــا مطلًقــا؛ َيطَّ ُرجحاًن

عــى ســائرها.

وال شــك أن غلبــَة الظــن جــزٌء مــن أجــزاء الظــن؛ إال أن الظــنَّ نفَســه ذو مراتــَب متفاوتــة؛ أرقاها 

يــه: تزايُد األمــارات الـــُموِجبة لتقويتــه وتكاثُرها . غلبــُة الظــن(2(. وعالمــُة ترقِّ

ــة،  ــنٍّ يف اجلمل ــة ظ ــون إال بغلب ــث ال يكم ــى األحادي ــم ع ــن يف حكمه ــإن املحدث ــه؛ ف وعلي

وترصيهــم بذلــك أعظــُم مــن أن يــى. بــل عــى افــرتاض عــدم ترصيهــم بذلــك: فــإن إعاهلــم 

بــٍة للظــن = قــد أغنانــا عــن  للقواعــد التــي ســبق ِذكــُر طــرٍف منهــا، ومــا نتــج عنهــا مــن أمــاراٍت ُمَغلِّ

ــة املطلقــة. دعــوى القــول بالظني

ــا؛ كأن يكــون  ــه قطًع ــه اليقــَن يف ثبوت ــُن املحتفــُة ب ــا القرائ ثــم إن مــن األحاديــث مــا قــد تفيدن

ــن  ــوع م ــذا الن ــد = فه ــَس النق ــاز مقايي ــد ج ــه ق ــاًل، ومتن ــاظ مث ــات حف ــى ثق ــتماًل ع ــناُده مش إس

األحاديــث ال نشــك يف انعــدام تطــرق الظــن إليــه؛ بــل هــو مــن أوضــح معــامل مــا أعملــه املحدثــون 

ــح. ــول التصحي ــم ألص يف احتكامه

(1( ينظر: األشباه والنظائر، البن نجيم، )ص73(؛ الفروق، أليب هالل العسكري، )ص79(.
(2( ينظر: القطع والظن عند األصوليني، د. سعد الشثري، )ص54( بترصف يسري.
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الثــاين: التفريــق بــني حكــم املشــتغل املراعــي لقواعــد املحدثــني، وحكــم مــن مل ُيْعَهــْد 
إلينــا اشــتغاُله)1(

ليــس احلكــم الصــادر عــن املشــتغل باحلديــث وعلومــه، املراعــي للقواعــد التــي تقتضيهــا أصول 

التصحيــح، املعتــرب ألحــكام املتقدمــن مــن أئمــة هــذا الشــأن، املديــم النظــر يف كتــب العلــل وأحــوال 

ــه مــع الصــادر عــن غــريه؛ إذ إن احلكــم الصــادر عــن األول: لــه حظــه مــن  الرجــال = يتســاوى في

الدقــة، ومدلولــه يف الفهــم. 

يقــول برهــان الديــن البقاعــي )ت: 885هـــ(: "قــال شــيخنا = ابــن حجــر:" والــذي ال أشــكُّ 

فيــه أنَّ اإلمــاَم منهــم ال َيعــِدُل عــن قــول: صحيــح" إىل قولــه: "صحيــح اإلســناد" = إال ألمــٍر مــا"(2(.

ولطاملــا رأينــا أن عاَلمــَة املشــتغل: عــدُم التعجــل يف إطــالق األحــكام عــى األســانيد والروايات، 

أو االغــرتاُر بظواهــر األســانيد؛ بــل قــد متــي األزمنــُة مــن أجــل معرفــة مــا إذا كان احلديــث حمفوًظا؟ 

أم اعــرتاه يشٌء مــن الغلــط والوهــم؟؛ بخــالف مــا قــد عهدنــاه مــن غري املشــتغل.

هلــذا؛ فــإن للتفريــق بــن حكميهــا عــى احلديــث أثــًرا يف وقعــه وتلقيــه بالقبــول؛ حتــى يف الظــن 

ــن  ــة بالقرائ ــن املحتف ــة الظ ــف بغلب ــرتاُطها.. فكي ــيِّ اش ــوِل اليقين ــذه األص ــن ه ــج ع ــض النات املح

ــة؟! الوجيهــة القوي

ــق بــن  ــه البعــض مــن التفري ــا ممــا أحدث (1( قصــدُت عــدم التنصيــص عــى لفظــة املحــدث واالســتعاضة عنهــا باملشــتغل = خروًج
ــان  ــال أعي ــن ح ــه م ــا نعلم ــا؛ مل ــن وظيفتيه ــق ب ــدم التفري ــك ع ــرر يف ذل ــإن املتح ــة؛ وإال ف ــه خاص ــدث والفقي ــي املح وظيفَت
املتقدمــن مــن جهــة؛ ولفســاد مــا ينبنــي عليــه هــذا التفريــق مــن جهــة أخــرى. ومهــا يكــن مــن عــذٍر هلــذا التفريــق يف أعصارنــا 
املتأخــرة = فــإن املنهجيــة تقتــي االحتــكام إىل املنهــج الصحيــح يف احلكــم عــى احلديــث ســنًدا ومتنـًـا، وكل مــا ســوى ذلــك مــن 

ــا كان أو متأخــًرا أو معــارًصا.  هــذا التفريــق املدخــول يســتوي فيــه املحــدث قبــل غــريه إن هــو خالفــه، متقدًم
(2( النكت الوفية، للبقاعي، )59/7( برتقيم الشاملة.
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الثالث: التفريق بني ما اتفق املحدثون عى صحته، وما هو دون ذلك

يقــول تقــي الديــن ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(: "وأمــا مــا اتفــق العلــاُء عــى صحتــه: فهــو مثــل 

مــا اتفــق عليــه العلــاء يف األحــكام؛ وهــذا ال يكــون إال صدًقــا؛ ومجهــور متــون الصحيــح مــن هــذا 

الــضب، وعامــة هــذه املتــون تكــون مرويــًة عــن النبــي  مــن عــدة وجــوه"(1(.

ــبكة  ــلة املش ــة، والسلس ــا يف الصح ــث غريمه ــس كحدي ــن لي ــث الصحيح ــود: أن حدي واملقص

ــن  ــس كاملت ــه لي ــوظ بألفاظ ــح املحف ــن الصحي ــن، واملت ــن املرتوك ــلة الكذاب ــت كسلس ــب ليس بالذه

ا. ــرًّ ــم ج ــظ ... وهل ــف يف كلِّ لف ــف املخال الضعي

وهــا عــن اســتقراٍء وإمعاِن  فاملحدثــون اتفقــوا عــى وجاهــة هيئــاٍت مطــردٍة يف الســند واملتــن، َخرَبُ

نظــر، وحرصــوا عــى اســتحضارها عنــد إعاهلــم ألصــول التصحيح. 

وعليــه؛ فــإن أقــلَّ مــا تفيــده هــذه اهليئــات -املتفــق عليهــا بــن املحدثــن- مــن أحــكام = غلبــُة 

الظــن  - إن مل نقــل أكثــر مــن هــذا -؛ ال مطلــق الشــك أو الظــن املحــض!. 

ــه مــن أســانيد األحاديــث ومتوهنــا = مــن أهــم  ــون عــى صحت ــة مــا اتفــق املحدث ــل إن معرف ب

ــكام. ــن أح ــا م ــج عنه ــا ينت ــح، وم ــول التصحي ــال أص ــرة يف إع ــة املؤث ــة احلديثي ــا الصناع قضاي

(1( جمموع الفتاوى، البن تيمية، )22/18(.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

)النظرة الرابعة(:  
منشأ االختالف الناتج عن أصول التصحيح

ــُة ظــن مــا ينتــج عنهــا = فلــاذا إذن اختلــف  ــُة اشــرتاط هــذه األصــول، وغلب إذا تقــررت يقينيَّ

ــم؟. ــرواة وجتريه ــض ال ــل بع ــا؟ ويف تعدي ــث وتضعيفه ــض األحادي ــح بع ــون يف تصحي املحدث

إن االختالف يف جمموع ما ينتج عن أصول التصحيح ناشٌئ عن عدة أسباب؛ من أمهها:

أن بعــض األحاديــث هلــا طريقــان: أحدمهــا صحيــٌح، واآلخــر ضعيــٌف. فــإذا وصــل ذلــك . 1

َحــه أحدمهــا،  ٍث مــن طريــٍق ضعيــٍف، ووصــل إىل اآلخــر مــن طريــٍق صحيــح = صحَّ إىل حُمــدِّ

َفــه اآلخر(1(. وضعَّ

َحُه . 2 أو أنــه قــد يصــل إىل كليهــا بســنٍد ضعيــٍف، ولكــنَّ أحَدمهــا وَقــَف لــه عــى شــواهَد فصحَّ

هبــا، واآلخــر مل يقــف عــى ذلــك فلــم يصححــه؛ وهــذا مــا عنــوه يف اصطالحهــم باحلســن 

لذاتــه واحلســن لغــريه.

فــه بمتــٍن خــاص؛ ولذلــك يتكــرر . 3 أو أن كالًّ منهــا وقــف عــى الشــواهد، ولكــنَّ أحَدمهــا ضعَّ

عــن الرتمــذي )ت: 279هـــ( يف جامعــه قوُلــه: "غريــٌب هبــذا اللفــظ"؛ أي: إن هــذا احلديــَث 

غريــٌب هبــذا اللفــظ اخلــاص.

َح بعــَض رواتــه؛ مــع أن . 4 ــَف احلديــَث لكونــه رأى إماًمــا مــن األئمــة جــرَّ أو أن أحدمهــا ضعَّ

ذلــك اجلــارح قــد رجــع عــن جرحــه بعــد مزيــد حتقــق.

وأمــا االختــالف يف الــرواة: فمــن أســبابه: أن بعــض األئمــة بَحــَث عــن أحــوال راٍو فلــم جيــد 

فيــه ابتــداًء مــا يدعــو إىل جرحــه؛ لكنــه فيــا بعــد تغــريَّ حكُمــه عليــه فجرحــه ذلــك اإلمــاُم نفُســه؛ 

(1( الغالــب عــى األئمــة والنقــاد معرفتهــم بأكثــر طــرق احلديــث؛ فيكــون تصحيــح أحدهــم للطريــق الواحــد الصحيــح = ال يعارضــه 
تضعيفــه أو تضعيــف غــريه للطريــق الواحــد الضعيــف؛ فــال يقــال حينئــٍذ: إهنــا اختلفــا يف حديــث واحــد.
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ــَح الروايــة،  إال أن التالمــذة ســمعوا كال القولــن عــن اإلمــام؛ فبعضهــم ســمع منــه التعديــَل فصحَّ

ــا يف وقتــن خمتلفــن!. ــة، مــع كوهنــا كان ــَف الرواي ــه اجلــرَح فضعَّ وبعضهــم روى عن

ومــن األســباب: عــدم اطــالع إمــاٍم مــن األئمــة عــى األحــوال التفصيليــة للــراوي؛ فهــو مل جيــد 

شــيًئا يملــه عــى اجلــرح بحســب علمــه؛ ولكــنَّ غــرَيه مــن األئمــة زاد يف االطــالع أكثــَر منــه، فوجــَد 

عليــه أشــياَء يســتحق هبــا اجلــرَح فجَرحــه(1(.

ومــع هــذا كلــه؛ مل َيقــِف احلفــاُظ املحدثــون موقــَف غــري املســتبن للمنهــج الصــواب يف التعامــل 

ــوال  ــر يف األق ــالل = النظ ــن خ ــَط م ــيَّ املنضب ــبيَل املنهج ــلكوا الس ــل س ــات؛ ب ــذه االختالف ــع ه م

جحــان، وتقديــم اجلــرح املفــرس عــى التوثيــق،  ومســتندها، واعتــاد َأمَثِلهــا يف الدليــل وأقَصِدهــا يف الرُّ

ــد يف  ــد الواح ــكام الناق ــن أح ــاد م ــا تض ــع م ــي، ومج ــرح الضمن ــرد واجل ــرح املنف ــن اجل ــق ب والتفري

يــَن يف ذلــك كلــه التثبــَت والدقــَة يف متييــز مــا نتــج عــن هــذه األصــول اليقينيــة  الــراوي الواحــد؛ ُمتحرِّ

املجمــع عليهــا.

(1( سرية اإلمام البخاري، للمباركفوري، )ص315-316( بترصف وزيادة.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

)النظرة اخلامسة(: 
من أول من قال بظنية أصول التصحيح؟

بعــد تتبعــي كالَم أئمــة احلديــث واملشــتغلن بــه: مل أر أحــًدا منهــم قــال بظنيــة أصــول تصحيــح 

ا  الروايــات، أو اعتمــد عــى مثــل هــذا القــول حــال التطبيــق؛ غــري أين وجــدُت عالـــًا متأخــًرا جــدًّ

ذهــب إىل ذلــك ونــص عليــه، وهــو العالمــة الشــيخ ظفــر أمحــد العثــاين التهانــوي )ت: 1394هـــ(.

ــى  ــا ع ــٌة، مداُره ــف ظني ــح والتضعي ــوَل التصحي ــك أن أص ــوي: "وال ش ــيخ التهان ــول الش يق

ــن  ــن املحدث ــرَيه م ــا غ ــُف فيه ــٍد ُيالِ ــدٍث وجمته ــى حم ــوَم ع ــال ل ــا؛ ف ــد غالًب ــدث واملجته ذوق املح

واملجتهديــن. أال تــرى مســلًا قــد خالــَف البخــاريَّ يف بعــض األصــول؛ فاشــرتط أحُدمهــا يف قبــول 

العنعنــة اللقــاَء مــرًة والوصــول، ومل يشــرتط اآلخــر واكتفــى فيــه باملعــارصة وإمــكان اللقــاء، ووافقــه 

عليــه مجهــور العلــاء الفحــول. وكــذا خالــَف ابــُن حبــاَن مجهــوَر املحدثــن يف قبــول روايــة املجهــول 

ــاذا  ــًرا؛ ف ــُث منك ــن احلدي ــن، ومل يك ــا ثقت ــيُخه كالمه ــه وش ــراوي عن ــا = إذا كان ال ــاج هب واالحتج

عــى احلنفيــة لــو خالفــوا كذلــك يف بعــض األصــول؟؛ فــكلُّ امــرٍئ رادٌّ ومــردوٌد عليــه غــري الرســول 
ــول"(1(. ــور والَقُب ُب ــْت الدَّ ، مــا هبَّ

(1( قواعد يف علوم احلديث للتهانوي، )ص21-20(.
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)النظرة السادسة(: 
الباعث عىل قوله بالظنية

ــث( =  ــوم احلدي ــد يف عل ــه )قواع ــف كتاب ــن تألي ــوي م ــيخ التهان ــرُض الش ــل غ ــدى للمتأم يتب

وهــو االنتصــار ملذهــب اإلمــام أيب حنيفــة النعــان )ت: 150هـــ(، ورد مــا َرَمــْت بــه خصــوُم احلنفيــِة 

احلنفيــَة بأهنــم يالفــون األحاديــَث الصحيحــة، أو يتجــون بالضعيــف واملوضــوع، ويــكاد يكــون هذا 

الغــرُض هــو حجــَر األســاس يف إيــراده للمســائل، والســمَة الغالبــَة عــى تعقباتــه.

إن القــول الــذي نقلُتــه عــن الشــيخ  يف النظــرة الســابقة: ينتظــم يف ســياق ِحَجاِجــه عــن أصحابــه 

ــارة،  ــًة ت ــا ظني ــه إياه ــف = بجعل ــح والتضعي ــول التصحي ــن يف أص ــون املحدث ــم يالف ــة بأهن احلنفي

ــا تــارًة أخــرى!. وبجعلــه مداَرهــا عــى الــذوق غالًب

فقولــه بــأن ُرجحــان االحتــال يف مســألٍة مــا عنــد بعــض أهــل العلــم ال يلــزم منــه رجحانــه عنــد 

غريهــم = دليــٌل عــى اعتــذاره ملذهــب احلنفيــة؛ وذلــك مــن جهــة "اختــالَف أســس الرتجيــح عندهــم 

مقارنــًة بأســس غريهــم": قــد كانــت ســبًبا يف اختــالف الرتجيــح نفســه بــن الطائفتــن!.

ــَد الشــيخ ذلــك بقولــه: "وإذا علمــَت ذلــك: تنكشــُف لــك حقيقــُة طعــن الطاعنــن  لذلــك مهَّ

ــم   ــن أصوهل ــُة ع ــَأه الغفل ــم، وأن منش ــاف يف زعمه ــون بالضع ــم يتج ــة؛ بأهن ــا احلنفي ــى معرن ع

ــس" (1(!. ــذا بالعك ــم، وك ــد غريه ــٌح عن ــن صحي ــد املحدث ــٍف عن ــُربَّ ضعي ــم؛ ف ــُل بقواعده واجله

(1( قواعد يف علوم احلديث، للتهانوي، )ص20(.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

)النظرة السابعة(: 
 االحتامالت الواردة يف توجيه قوله بالظنية

ــث.  ــى احلدي ــم ع ــون للحك ــا املحدث ــي رشطه ــا الت ــول ذات ــة األص ــراده: ظني ــون م ــا أن يك إم

وإمــا أن يكــون املــراد: ظنيــة مــا ينتــج عــن هــذه األصــول مــن أحــكاٍم عــى األحاديــث. وال شــك 

ي التوجيــَه  أنَّ التوجيــَه الثــايَن أهــوُن مــن األول؛ إال أن ظاهــَر العبــارة ومــا يــدل عليــه الســياق: ُيقــوِّ

ــان: ــه وقفت األول. ويل مــع عبارت

األول: أن الشــيخ بعــد مــا ذكــر يف مقدمــة كتابــه مــا ســبق نقلــه أعــاله = ترجــم للفصــل األول 

؛ ولــكلٍّ  بقولــه: "يف أن تضعيــف الرجــال وتوثيقهــم، وتصحيــح األحاديــث وحتســينها أمــٌر اجتهــاديٌّ

ــة  ــول بظني ــن الق ــٌة ع ــا منفكَّ ــة؛ إال أهن ــاج إىل مناقش ــورٌة حتت ــألٌة منظ ــك مس ــذه ال ش ــٌة"(1(؛ وه وجه

األصــول مطلًقــا.

ــح  ــا التصحي ــى عليه ــي ُيبن ــا الت ــول ذات ــكالم األول: يف األص ــل ال ــام: أن حم ــه انفكاكه ووج

بِحَدِتــا؛ أمــا الثــاين: فيــا أنتجتــه هــذه األصــول مــن اعتبــاراٍت ودقائــَق وجزئيــات. وهنــاك وجــٌه 

آخــُر وجيــٌه يف انفكاكهــام: وهــو أنــه أطلــق القــوَل بالظنيــة يف األول، يف حــن حــاول تســويغ الثــاين 

ــات. ــالف الوجه ــاد واخت باالجته

الثانيــة: أنــه أراد التشــكيك يف يقينيــة أصــول املحدثــن بغــرض انتصــاره لألحاديــث التــي خاَلَف 

فيهــا احلنفيــُة أهــَل احلديــث تصحيًحــا وتضعيًفــا؛ عــى مــا ســبقت اإلشــارة إليــه يف النظــرة الســابقة؛ 

غــري أنــه هبــذا التشــكيك = كأنــه يــرصح بــأن احلنفيــة قــد ضارعــوا أئمــَة االختصــاص مــن املحدثــن، 

فاســتدركوا عليهــم فيــا أمجعــوا عليــه مــن أصــول، بــل فاقوهــم فخرقــوا إمجاعاِتــم!.

(1( املصدر سابق.
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)النظرة الثامنة(:  
اجلواب عن قوله يف نقاط)1(

النقطــة األول: ال نشــك يف أن املســائل التــي تنازعــت فيهــا األُمــة يف مســائل الديــن = احلــقُّ فيهــا 

واحــٌد، والـــُمِصيُب فيهــا واحــٌد - عــى الصحيــح -، واألجــُر فيهــا دائــٌر عــى العــامِل الباحــِث الــذي 

اســتفرغ ُجهــَدُه وُوســَعُه يف البحــث عــن احلــق؛ بخــالف الـــُمقلِّد. فــإن أصــاب هــذا العــامِلُ احلــقَّ كان 

لــه أجــران، وإال كان لــه أجــٌر واحــٌد؛ وهــذا منطبــٌق عــى خمتلــف املســائل العلميــة والعمليــة.

ــم  ــائل عل ــإن مس ــه؛ ف ــى إطالق ــس ع ــا لي ــوي هن ــيخ التهان ــكاه الش ــا ح ــا: أن م ــود هن واملقص

ــٍف = ال  ــٍب ضعي ــج بمذه ــاًل، أو هل ــواًل باط ــى ق ــن حك ــس كل م ــاه؛ فلي ــا قدمن ــٌة في ــث داخل احلدي

ــن  ــرٍي م ــُل كث ــك تعطي ــن ذل ــزم م ــه، وإال ل عي ــٍد أن يدَّ ــس ألح ــٌأ لي ــذا خط ــه؛ فه ــكار علي ــوز اإلن جي

ــنن!.  الس

وهــذا ينطبــق أيًضــا عــى رواة األخبــار الذيــن رووا أحاديــَث النبــي ؛ فــإن النــاَس 

قــد تكلمــوا فيهــم بحــٍق وباطل. فهــذا مالــٌك )ت: 179هـــ( وابــن املدينــي )ت: 234هـــ( والبخاري 
)ت: 256هـــ( وغريهــم؛ ليــس أحــٌد منهــم إال هلــك فيــه هالكــون(2(. 

وكذلــك وقــَع النــزاُع بــني أهــل احلديــث يف مســائَل مــن هــذا الفــن: فــكان منهــم املتعنَّــُت الــذي 

جيــرح بأقــل هفــوٍة تقــع يف الراوي: كابــن معــن )ت: 233هـ( وابــن القطــان )ت: 359هـــ( وغريمها. 

ــي  ــم )ت: 405هـــ( والبيهق ــذي )ت: 279هـــ( واحلاك ح: كالرتم ــمِّ ــاهُل واملتس ــم املتس وكان منه

)ت:458هـــ( وغريهــم. وكان منهــم املعتــدل: كالبخــاري )ت: 256هـــ( وأيب زرعــة )ت: 264هـ(، 

والدارقطنــي )ت: 385هـــ( وغريهــم؛ وهــذا هــو باعــُث مــن صنَّــَف يف بيــان حــال الـــُمتكلِّمن يف 

الرجــال.

(1( نقــض قواعــد يف علــوم احلديــث، لبديــع الديــن الســندي، )ص73-76( و)ص91-99(؛ إرشــاد املســتغيث يف الدفــاع عــن أهــل 
احلديــث ألُســامة العطيــاين، )ص28-47( باختصــار وتــرصف وزيــادة يف النقــاط الثــالث.

(2( ينظر: ما قاله التاج السبكي يف قاعدته يف اجلرح والتعديل، )ص19( و)ص30(.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

وهــذا منطبــٌق – أيًضــا - عــى مثــل مــا حــكاه الشــيخ التهانــوي مــن اخلــالف الــذي وقــع بــن 

ــف بعــض  البخــاري ومســلم يف مســألة اللقــاء؛ فهــي إحــدى املعــارك بــن أهــل هــذا الفــن؛ حتــى ألَّ

ــنَن  ــه: )السَّ ــري )ت: 721هـــ( يف كتاب ــيد الِفْه ــن ُرَش ــل اب ــا فع ــا؛ ك ــتقلًة فيه ــاٍت مس ــُة مصنف األئم

األْبــنَي والـــَمْوِرد األْمَعــن يف املحاكمــة بــني اإلمامــني يف الســند املعنعــن(.

فلــو كان األمــُر جمــرَد ظــنٍّ عــى مــا زعمــه الشــيخ التهانــوي  ملــا شــنَّع مســلٌم يف مقدمتــه عــى 

الـــُمخالِف لــه يف هــذه املســألة؛ وملــا جَعــَل الـــُمخالَِف خُمالًِفــا إلمجــاع أهــل هــذا الفــن يف هــذا الباب؛ 

ه عــى املخالــف عــرف ذلــك(1(. حتــى إهنــم قالــوا: إن مقصــده مــن ذلــك:  ومــن طالــع مقدمتــه يف ردِّ

الــرد عــى بعــض أكابــر هــذا الفــن ممــن رشطــوا اللقــاء؛ كابــن املدينــي والبخــاري وغريمهــا(2(.

واملقصــود: أن اســتدالل الشــيخ التهانــوي بــا وقــع اخلــالف فيــه بــن البخــاري ومســلم يف رشط 

االتصــال = ليــس حجــة فيــا يذهــب إليــه بــأن أصــول التصحيــح ظنيــة؛ فضــاًل عــن أن أحــًدا مــن 

أهــل العلــم باحلديــث قــال بــه، وإذا ُعِلــَم الباعــُث عــى قولــه: تبــنَّ ضعــف مــا أراد أن يبنيــه عليــه.

ــَغ  ــا باَل ــة؛ إن ــى احلقيق ــف ع ــح والتضعي ــول التصحي ــا يف أص ــلًا مل يتلف ــاريَّ ومس ــم إن البخ ث

البخــاريُّ يف التصحيــح يف صحيحــه خاصــًة؛ بدليــل احتجــاج البخــاري - يف غــري صحيحــه - بمــن 

ــه يف قبــول عنعنتهــم باملعــارصة وإمــكان اللقــاء(3(. احتــج هبــم مســلٌم يف صحيحــه، واكتفائ

أمــا قــول الشــيخ التهانــوي: "وكــذا خالــَف ابُن حبــاَن مجهــوَر املحدثــن يف قبــول روايــة املجهول 

واالحتجــاج هبــا  إذا كان الــراوي عنــه وشــيخه كالمهــا ثقتــن، ومل يكــن احلديــث منكــًرا"(4(. 

(1( مــن أقــوى مــا اســتدل بــه مســلٌم عليهــم: أن الـــُمخالَِف يف ذلــك قــد نــازع إمجــاَع أئمــة احلديــث يف االعتــداد بعنعنــة الثقــة إذا 
ــه، وكان مــع ذلــك قــد ســلم مــن وصمــة التدليــس. ــه وبــن الــراوي عن أمكــَن اللقــاُء بين

(2( ألَّــف شــيخنا أ.د. حاتــم بــن عــارف الريــف كتابــه: )إجــاع املحدثــني عــى عــدم اشــرتاط العلــم بالســامع يف احلديــث املعنعــن بــني 
املتعارصيــن( يف الــرد عــى دعــوى إمجــاع مســلم ومــن تبعــه. تنظــر: األدلــة عــى بطــالن نســبة هــذا االشــرتاط )ص146-77(.

(3( نقض قواعد يف علوم احلديث، لبديع الدين السندي، )ص74-75( بترصف.
(4( قواعد يف علوم احلديث، للتهانوي، )ص21(.
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فإنــه يــاب عنــه: بــأن هــذا االصطــالَح - عــى التنــزل بصحتــه(1( - خــاصٌّ بابــن حبــان؛ وليــس 

يعــد مــن مصطلحــات املحدثــن. يقــول ابــن حجــر )ت: 852هـــ(: "وهــذا الــذي ذهــب إليــه ابــن 

ــٌب  ــه = مذه ــن جرُح ــة إىل أن يتب ــى العدال ــه كان ع ــُة عين ــت جهال ــل إذا انتف ــن أن الرج ــان م حب

ــٌب؛ واجلمهــوُر عــى خالفــه"(2(.  عجي

ثــم لــو أن رجــاًل انتحــل مذهــَب ابــن حبــان، ومشــى عــى قواعــده يف تصحيــح األحاديــث - 

بنــاًء عــى تســمح الشــيخ بــأن األمــَر راجــٌع إىل الــذوق واالجتهــاد - = فــإن الشــيخ التهانــوي يكــون 

قــد وقــع يف التناقــض الواضــح!.

بيــان ذلــك: أن الشــيَخ وصــَف ابــَن حبــان يف موضــٍع آخــَر مــن كتابــه - بعدمــا نقــَل دفــاَع ابــن 

ه عــى ابــن حبــان يف طعنــه لــه - بقولــه: "قلــُت: فثَبــَت أن  حجــٍر عــن الــراوي )ســامل األفطــس(، وَردَّ

ابــَن حبــان متعنِّــٌت، وأن مثــل هــذه التهمــة ال تؤثــر" (3(!.

فهــذا تناقــٌض مــن الشــيخ -  -! إذ كيــف يقــرر أن األمــَر راجــٌع إىل الــذوق واالجتهــاد، 

ويستشــهد يف مقدمتــه بمذهــب ابــن حبــان الــذي خالــف فيــه املحدثــن = ثــم هــو نفُســه َيــُردُّ حكــَم 

ابــن حبــان يف أحــد الــرواة بدعــوى أنــه متعنــٌت؟!(4(.

(1( املنهجية العلمية تقتي بسط ذلك وحتريره والتوثق من نسبته؛ مقروًنا بتتبعنا لتطبيقاته يف حكمه عى الرواة.
(2( لسان امليزان، البن حجر، )14/1(.

(3( قواعد يف علوم احلديث للتهانوي، )ص410(.
ــن  ــٍل م ــى أص ــا ع ــا منه ــس اختالًف ــن = لي ــلم يف املعنع ــاري ومس ــالف البخ ــن اخت ــيخ    م ــه الش ــل ب ــا مث ــواب أن م (4( الص
أصــول التصحيــح؛ بــل مهــا متفقــان عــى أصــل اتصــال الســند؛ وإنــا اخلــالف يف صــورة: هــل تنــدرج حتــت هــذا األصــل أم ال؟. 
ــه ُيدِخــل املجهــوَل يف وصــف  ــاِزع يف اشــرتاط أصــل العدالــة؛ لكن ــا؛ فــإن ابــن حبــان ال ُين ومثلــه مــا أورده عــن ابــن حبــان هن
العدالــة؛ لكونــه مســلًا مل ُيعــرف فيــه جــرح، ولكونــه مــن قــرون غلــب الصــدُق فيهــا عــى الكــذب. وعــى هــذا: فــإن اخلــالف 

ليــس يف األصــل؛ بــل يف صــوٍر تنــدرج حتــت األصــل. 
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النقطة الثانية: أنه قد تقرر عند أهل العلم أن اخلالَف الذي دبَّ بن الناس إنام يكون عى رضبني:

، ال معنى حلقيقته غالًبا. األول: خالٌف لفظيٌّ ُصْوِريٌّ

، والصواُب فيه مع أحد الـُمخَتِلَفْن. الثاين: خالٌف معنويٌّ حقيقيٌّ

ــم  ــاٍر عنده ــدٍّ ســواء، س ــى ح ــة ع ــة والعملي ــائل العلمي ــٌع يف املس ــه: واق ــالُف بضبي ــذا اخل وه

ــة( التــي منهــا علــُم مصطلــح احلديــث، ومــن طالــع شــيًئا  ــع العلــوم املســاة: )علــوَم اآلل عــى مجي

مــن تصانيفهــم تبــن لــه ذلــك.

واملقصــود: أن علــم مصطلــح احلديــث قــد وقــع يف مســائله نــزاٌع بينهــم؛ حتــى اســتقرَّ العمــُل 

بــن جهابــذة هــذا الفــن عــى واحــٍد مــن األقــوال الـــُمختَلف فيهــا، وصــار اآليت بغــريه كاآليت بــشٍء 

غريــب. فقــد تقــرر عندهــم باالســتقراء التــام: أن القــوَل املختــاَر لدهيــم هــو احلــقُّ دون ســواه.

ه عــى مذاهــب(1(؛  مثــال ذلــك: )الـــُمْرَسل(؛ فقــد اختلــف أهــل العلــم باحلديــث يف قبولــه وَردِّ

ْت فيــه أقواهُلــم باجلملــة: هــو ردُّ الـــُمْرَسل.  والــذي اســتقرَّ

ــاه مــن ســقوط االحتجــاج باملرســل واحلكــم  يقــول ابــن الصــالح )ت: 643هـــ(: "ومــا ذكرن

بضعفــه = هــو املذهــب الــذي اســتقر عليــه آراُء مجاهــري حفــاظ احلديــث ونقــاد األثــر، وقــد تداولــوه 

يف تصانيفهــم. ويف صــدر صحيــح مســلم: "امُلرَســل يف أصــل قولنــا وقــول أهــل العلــم باألخبــار ليس 

بحجــة"(2(. وابــن عبــد الــرب - حافــظ املغــرب - ممــن حكــى ذلــك عــن مجاعــة أصحــاب احلديــث. 

ــه: مذهــُب مالــٍك وأيب حنيفــة وأصحاهبــا - X- يف طائفــة" (3(. واالحتجــاُج ب

واملتحرر عند املحدثني عى وجه اإلجال: ردُّ املراسيل. 

(1( بلــغ هبــا ابــن حجــر ثالثــَة عــَر مذهًبــا يف نكتــه عــى كتــاب ابــن الصــالح، (546/2-552(. وينظــر بحثــي: )مباحــث يف حتريــر 
ثن(. اصطــالح احلديــث الـــُمرَسل، وحجيتِه عند الســادة الـــُمحدِّ

(2( مقدمة صحيح مسلم، )24/1(.
(3( معرفة أنواع علم احلديث البن الصالح، )ص55-54(.
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وأما عى سبيل التفصيل: فقد استقروا عى مذهبن: 

 .M األول(: قبول مراسيل الصحابة)

ــاًل  ــا أص ــأن هل ــنُّ ب ــَب يطمئ ــت القل ــَن جعل ــَدت بقرائ ــي ُعِض ــيل الت ــول املراس ــاين(: قب (الث

صحيًحــا. وهــذان املذهبــان: إنــا جــرى العمــُل عليهــا بعــد طــول بحــٍث ونظــر؛ حتــى َخَلــَص أهــُل 

ــيل.  ــث املراس ــن يف مبح ــن النتيجت ــن هلات ــذا الف ه

ولكــي يتضــح هــذا املثــال املــضوب ومــا ينبنــي عليــه مــن اجلــواب عــن كالم الشــيخ التهانــوي 

خاصــة = أنقــل كالَم ابــن رجــب )ت: 795هـــ( فيــا اســتقرَّ عليــه أهــُل احلديــث فيهــا. يقــول ابــن 

ــا  ــاظ إن ــإن احلف ــاب؛ ف ــذا الب ــاء يف ه ــاظ وكالم الفقه ــن كالم احلف ــايف ب ــه ال تن ــم أن ــب: "واعل رج

ــٍح عــى طريقتهــم النقطاعــه  يريــدون صحــة احلديــث الـــُمعنَّ إذا كان ُمرَســاًل؛ وهــو ليــس بصحي

وعــدم اتصــال إســناده. وأمــا الفقهــاء: فمرادهــم: صحــة ذلــك املعنــى الــذي دلَّ عليــه احلديــث؛ فــإذا 

عضــد ذلــك الـــُمْرَسل قرائــن تــدل عــى أنــه لــه أصــاًل = َقــِوَي الظــنُّ بصحــِة مــا دلَّ عليــه؛ فاحُتــجَّ به 

مــع مــا احتــفَّ بــه مــن القرائــن؛ وهــذا هــو التحقيــُق يف االحتجــاج باملرســل عنــد األئمــة؛ كالشــافعي 

وأمحــد وغريمهــا"(1(.

واملقصــود هنــا: بيــاُن أن ابــَن رجــٍب عــدَّ هــذا الــذي اســتقرَّ عليــه العمــُل عنــد أهــل احلديــث = 

ممــا ال خــالَف فيــه أصــاًل بــن أئمــة احلديــث.

ــا آخــر"(2(  ًث ــُف حُمدِّ الِ ٍث ُيَ وعــى مــا ســبق: فــإن قــول الشــيخ التهانــوي: "فــال لــوَم عــى حُمــدِّ

ــلُّ ألحــٍد  ــان احلــقُّ فيهــا؛ فــال َيِ ــا أن مــن املســائل مــا ب ــا قــد علمن ليــس عــى إطالقــه! واحلــال أنَّ

ــُل يف  ــزال َينتِح ــم. ومــع هــذا: نجــد أن البعــض ال ي ــه هبــذا العل القــوُل بخالفهــا ممــن ال اشــتغاَل ل

علــوم احلديــث مذاهــَب باطلــًة َيــِرُق هبــا إمجاعــات أهلــه املختصــن بــه، ويتمحــل يف تقليــب القــول 

(1( رشح علل الرتمذي، البن رجب، )187/1(.

(2( قواعد يف علوم احلديث، للتهانوي، )ص20(.
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الصــادر عــن أحدهــم بــال متحيــص!.

ــل لــه الشــيخ قولــه: "]إن[ تضعيــف الرجــال وتوثيقهــم، وتصحيــح األحاديــث  ثــم إن ممــا أصَّ

، ولــكلٍّ وجهــٌة"(1(! = وهــو قــوٌل ليــس يف حملــه أيًضــا.  وحتســينها أمــٌر اجتهــاديٌّ

فقــد ســبق أن نبَّهــُت عــى أن االجتهــاد عــى رضبــن: فمنــه مــا يســع اخلــالف فيــه ومنــه مــا ال 

ــان احلــق؛  ــه بعــَد بي ــلُّ ألحــٍد املخالفــُة في ــه ظاهــٌر لطائفــٍة دوَن ســواها، فــال َيِ يســع؛ ألن احلــقَّ في

ــا مــا يكــون ناشــًئا عــن هــوًى وإن ســموه اجتهــاًدا؛ إذ ال  وهبــذا يظهــر أن اخلــالَف بــن النــاس غالًب

َيِصــحُّ إدخــاُل غالــِب اجتهاداتــم يف يشٍء مــن اخلــالف املعتــرب أصــاًل!.

يقــول أبــو إســحاق الشــاطبي )ت: 790هـــ(: "... وهبــذا يظهــر أن اخلــالَف خــالٌف ناشــٌئ عــن 

ــل ... وإذا صــاَر  ــة والتفصي ــة عــى اجلمل ــاع األدل اهلــوى املضــل؛ ال عــن حتــري قصــد الشــارع باتب

اهلــوى بعــَض مقدمــات الدليــل = مل ينتــج إال مــا فيــه اتبــاع اهلــوى؛ وذلــك خمالفــُة الــرع؛ وخمالفــُة 

ــدٍّ هبــا يف اخلــالف املقــرر يف  ــواُل أهــل األهــواء غــرُي معت الــرع ليســت مــن الــرع يف يشٍء ... فأق

الــرع؛ فــال خــالَف حينئــٍذ يف مســائل الــرع مــن هــذه اجلهــة"(2(.

ــذا مــن  ــائل احلديــث؛ وه ــق يف مس ــز التلفي ــه جيي ــوي أن ــم إن الظاهــر مــن كالم الشــيخ التهان ث

ــه ملــن تأمــل كالمــه عــن املســائل املتعلقــة بعلــوم احلديــث؛ وبيــان ذلــك يف النقطــة  أعظــم مــا َيلَزُم

ــة. اآلتي

النقطــة الثالثــة: مــن املعلــوم لــدى أهــل العلــم قاطبــًة حرمــُة التلفيــق يف الفقه؛ ال ســيا يف املســائل 

التــي َكُثــَر النــزاُع فيهــا بــن أهــل القبلــة. وال أعظــم رضًرا مــن التلفيــق الفقهــي يف املســائل املتنــازع 

عليهــا = إال التلفيــق احلديثــي بقصــد التعصــب للمذهــب واالنتصــار لــه؛ حتــى أصبحــت وســيلُته 

العرصيــُة عــدَم النكــري عــى )أربــاب مذهــٍب مــا( فيــا انتحلــوه مــن مســائَل حديثيــٍة خالفــوا فيهــا 

(1( املصدر السابق، )ص49(.
(2( املوافقات، للشاطبي، )221/5(.
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مجاهــرَي أهــل العلــم باحلديــث؛ فضــاًل عــن إمجاعــات أئمــة املحدثــن واحلفــاظ. 

ــك  ــٌن يف تل ــَن طاع ُز أن يطع ــوِّ ــه جُي ــه أن ــن ل ــيخ: يتب ــوال الش ــض أق ــوازم بع ــل يف ل إن املتأم

ــِئَل عــن  ــى إذا مــا ُس ــيُّ يف صحيحــي البخــاري ومســلم؛ حت ــي طعــن فيهــا الدارقطن األحاديــث الت

ــَق جمهــواًل، وُســِئَل عــن ذلــك = قــال: أنــا  ذلــك = قــال: أنــا عــى مذهــب الدارقطنــي!. وإذا مــا َوثَّ

ــيٌّ عاقــٌل؛  عــى مذهــب ابــن حبــان يف هــذا !. وهــذا هــو عــن التلفيــق املذمــوم الــذي ال يرتضيــه عامِّ

ــة!. ــة والنقلي ــوم العقلي ــتغٍل بالعل ــٍة مش ــن بحاث ــاًل ع فض

بــل إذا نظــر يف حــال راٍو آخــَر يف أحــد الصحيحــن - وكان هــذا الــراوي ضعيًفــا = قــال: انظــروا 

هــذا راٍو ضعيــٌف قــد أخــرج لــه أحــد الشــيخن!. فــإذا ُســِئَل: قــال: هــذا الــراوي َطَعــَن فيــه فــالٌن 

وفــالٌن مــن كبــار األئمــة!. 

ــٌة؛  ــح والتضعيــف ظني ــه: "وال شــكَّ أن أصــوَل التصحي ــُره يفــره الشــيُخ بقول ُكلُّ هــذا ونظائِ

ٍث وجمتهــٍد ُيالـِـُف فيها غــرَيه"(1( !.                                                          ث واملجتهــد غالًبــا؛ فــال لــوَم عى حُمــدِّ مداُرهــا عــى ذوق الـــُمحدِّ

وبقولــه: "فــاذا عــى احلنفيــة لــو خالفــوا كذلــك يف بعــض األصــول؟"(2(!.

(1( قواعد يف علوم احلديث، للتهانوي، )ص20(.
(2( املصدر السابق، )ص21(.

346



َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

A

وفيها أهم النتائج والتوصيات

أختم بحثي بأهم نتائجه؛ وهي: 

ــُم مــن خالهلــا عــى . 1 ــات؛ هــو: )أصــوٌل متفــٌق عليهــا، حُيَك تعريــف أصــول تصحيــح الرواي

الروايــة بالقبــول(. ومثلــه يقــال يف أصــول التضعيــف إال أنــه ُيقيَّــد: )بالــرد(؛ وإذا قيــل أصوهلــا مًعــا 

= مُجِــَع بينهــا.

أصــول تصحيــح الروايــات يقينيــٌة يف اشــرتاطها. ويف الوقــت نفســه: َيغِلــُب عــى ظننــا الوثوُق . 2

فيــا ينتــج عنهــا مــن أحــكام. وأمــا القــول بظنيــة اشــرتاط هــذه األصــول ذاتــا، أو بمحــض الظــن 

ر. فيــا ينتــج عنهــا = فهــو قــوٌل حُمــَدٌث غــرُي حُمــرَّ

مــا ينتــج عــن أصــول التصحيــح ُيعــد مــن املســائل االجتهاديــة املنظــورة؛ وليــس بمــريضٍّ أن . 3

َيـــُجرَّ ذلــك إىل التشــكيك يف كل مــا ينتــج عنهــا -وهــي يقينيــٌة يف ذاتــا- بدعــوى الظنيــة واالجتهــاد.

من أهم ما ُينَظُِّم القوَل بظنية ما ينتج عن أصول تصحيح الروايات: . 4

التفريق بن الظن املحض وغلبة الظن. - 

التفريق بن حكم املشتغل املراعي لقواعد املحدثن، وحكم من مل ُيعَهد إلينا اشتغاُله.- 

التفريق بن ما اتفق املحدثون عى صحته، وما هو دون ذلك.    - 

ــة أصــول تصحيــح الروايــات -فيــا أعلــم-: هــو العالمــة الشــيخ ظفــر . 5 أول مــن قــال بظني

أمحــد العثــاين التهانــوي )ت: 1394هـــ(؛ وباعثــه: االنتصــار ملذهــب احلنفيــة، والــرد عــى خصومها.
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أما التوصيات: فهي:

احلذر من العصبية املذهبية، ومن امليل إىل الباطل واملعاندة فيه ، أو عدم قبول احلق من أهله.. 1

ــه مــن . 2 ــه مــن أســانيد األحاديــث ومتوهنــا؛ لكون اســتحضار مــا اتفــق املحدثــون عــى صحت

ــج عنهــا مــن أحــكام. ــح، ومــا ينت ــرة يف إعــال أصــول التصحي ــة املؤث ــا الصناعــة احلديثي قضاي

ــول . 3 ــة أص ــا: ظني ــي منه ــوال - الت ــذه األق ــم ه ــن توظيَفه ــض الطاعن ــاوالت بع ــظ ملح التيق

ــة املتفــق  ــا -؛ بغــرض النيــل مــن الســنة املرفــة، ومــن منهجيتهــا النقدي تصحيــح الروايــات مطلًق

عليهــا.

هذا واهلل أعلم؛ وصى اهلل عى نبينا حممٍد وعى آله وصحبه وسلم تسليًا.

 

348



َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

1- إجــاع املحدثــني عــى عــدم اشــرتاط العلــم بالســامع يف احلديــث املعنعــن بــني املتعارصين؛ لألســتاذ 

الدكتــور حاتــم بــن عــارف الريــف، ط1، 1421 هـــ، دار عــامل الفوائــد للنــر والتوزيــع - مكة 

املكرمة.

2- إرشــاد املســتغيث يف الدفــاع عــن أهــل احلديــث؛ ألســامة بــن عبــد الرحيــم بــن حممــود العطيــاين، 

ط1، 2008م، دار العلــم للطباعــة والنــر والتوزيــع.

3- األشــباه والنظائــر عــى مذهــب اإلمــام األعظــم؛ لزيــن العابديــن بــن إبراهيــم بــن نجيــم احلنفــي، 

ــب  ــريات، ط1، 1419هـــ - 1999م، دار الكت ــا عم ــه: زكري ــرج أحاديث ــيه وخ ــع حواش وض

ــريوت. ــة - ب العلمي

4- أصــول التصحيــح والتضعيــف، للدكتــور عبــد الغنــي بــن أمحــد بــن جــرب بــن مزهــر التميمــي،          

بحــث منشــور يف جملــة البحــوث اإلســالمية، العــدد: 41.

ــوض  ــد ع ــق: حمم ــروي، حتقي ــري اهل ــن األزه ــد ب ــن أمح ــد ب ــور حمم ــة؛ أليب منص ــب اللغ 5- هتذي

ــريوت. ــريب - ب ــرتاث الع ــاء ال ــب، ط1، 2001م، دار إحي مرع

ــق:  ــي، حتقي ــافعي املطلب ــان الش ــن عث ــاس ب ــن العب ــس ب ــن إدري ــد ب ــد اهلل حمم ــالة؛ أليب عب 6- الرس

ــة احللبــي - مــرص. الشــيخ أمحــد شــاكر، ط1، 1358هـــ -1940م، مكتب

7- ســرية اإلمــام البخــاري .. ســيد الفقهــاء واملحدثــني؛ لعبــد الســالم بــن حممــد املباركفــوري، ط1، 

1422هـــ، دار عــامل الفوائــد للنــر والتوزيــع - مكــة املكرمة.

8- رشح علــل الرتمــذي؛ أليب الفــرج عبــد الرمحــن بــن شــهاب الديــن، املعــروف بـ)ابــن رجــب(،     

ــار - األردن. ــة املن حتقيــق: د. مهــام عبــد الرحيــم ســعيد، ط1، 1407هـــ - 1987م، مكتب
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9- شــمس العلــوم ودواء كالم العــرب مــن الكلــوم؛ لنشــوان بــن ســعيد احلمــريي اليمنــي،                                                                                                                                          

حتقيــق: د حســن بــن عبــد اهلل العمــري، ومطهــر بــن عــي اإلريــاين، ود. يوســف حممــد عبــد اهلل، 

ــق. ــر - دمش ــريوت، ودار الفك ــارص - ب ــر املع ط1، 1420هـــ -1999م، دار الفك

10- الصحيــح = )اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان(؛ أليب حاتــم حممــد بــن حبــان بــن أمحــد 

الُبســتي التميمــي، ترتيــب: األمــري عــالء الديــن عــي بــن بلبــان الفــاريس، حققــه وخــرج أحاديثه 

وعلــق عليــه: شــعيب األرنــاؤوط، ط1،  1408هـــ - 1988م، مؤسســة الرســالة - بــريوت.

ــوي،             ــد اللكن ــن حمم ــي ب ــد احل ــنات عب ــاين؛ أليب احلس ــرص اجلرج ــاين يف رشح خمت ــر األم 11- ظف

ــدوي، ط2، 1430هـــ - 2009م،  ــن الن ــي الدي ــه : د. تق ــق علي ــه وعل ــرج نصوص ــه وخ حقق

ــر. ــة والن ــان للطباع ــة الري ــع مؤسس ــدوي، توزي ــن الن ــيخ أيب احلس ــز الش ــورات مرك منش

12- الفــروق يف اللغــة؛ أليب هــالل احلســن بــن عبــداهلل بــن ســهل العســكري، حققــه وعلــق عليــه:       

حممــد إبراهيــم ســليم، دار العلــم والثقافــة للنــر والتوزيــع - القاهــرة.

13- قاعــدٌة يف اجلــرح والتعديــل؛ أليب نــرص عبــد الوهــاب بــن عــي، تــاج الديــن الســبكي، ضمــن 

كتــاب )أربــع رســائل يف علــوم احلديــث(، حتقيــق: الشــيخ عبد الفتــاح أبــو غــدة، ط5، 1410هـ،                       

دار البشــائر - بــريوت.

14- القطــع والظــن عنــد األصوليــني: حقيقتهــام ، وطــرق اســتفادهتام ، وأحكامهــام، للدكتــور ســعد 

بــن نــارص الشــثري، ط1 ، 1418 هـــ، دار احلبيــب - الريــاض.

ــيخ               ــق: الش ــوي، حتقي ــاين التهان ــد عث ــف أمح ــن لطي ــد ب ــر أمح ــث؛ لظف ــوم احلدي ــد يف عل 15- قواع

ــريوت ــب، ب ــالمية - حل ــات اإلس ــة املطبوع ــدة، ط5، 1404هـــ، مكتب ــو غ ــاح أب ــد الفت عب

16- الكفايــة يف علــم الروايــة؛ أليب بكــر أمحــد بــن عــي بــن ثابــت، املعــروف بـ)اخلطيــب البغــدادي(، 

حققــه: أبــو عبــداهلل الســورقي، وإبراهيــم محــدي املــدين، املكتبــة العلميــة - املدينــة املنــورة.
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َنَظراٌت َنقِديٌة يف َمسأَلة َظنِية أصول َتصِحيح الِروايات

ــارف  ــرة املع ــق: دائ ــقالين، حتقي ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــزان؛ أليب الفض ــان املي 17- لس

ــريوت. ــات - ب ــي للمطبوع ــة األعظم ــد، ط2، 1390هـــ - 1971م، مؤسس ــة باهلن النظامي

ــن  ــد الرمح ــع: عب اين؛ مج ــرَّ ــة احل ــن تيمي ــم اب ــد احللي ــن عب ــد ب ــن أمح ــي الدي ــاوى تق ــوع فت 18- جمم

بــن حممــد بــن قاســم، 1416هـــ - 1995م، جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الريــف -             

ــورة. ــة املن املدين

ــي،  ــي الفيوم ــن ع ــد ب ــن حمم ــد ب ــاس أمح ــري؛ أليب العب ــرشح الكب ــب ال ــري يف غري ــاح املن 19- املصب

ــة. ــة العرصي ــيخ، املكتب ــف الش ــق: يوس ــة و حتقي دراس

20- معجــم اللغــة العربيــة املعــارصة؛ للدكتــور أمحــد خمتــار عبــد احلميــد عمــر، ومعــه فريــق عمــل، 

ط1، 1429هـــ/ 2008م، عــامل الكتب.

21- معرفــة أنــواع علــم احلديــث؛ أليب عمــرو عثــان بــن صــالح الديــن عبــد الرمحــن الشــهرزوري، 

حتقيــق: أ.د. نــور الديــن عــرت، 1406هـــ - 1986م، دار الفكــر - دمشــق، دار الفكــر املعــارص - 

بــريوت.

22- مقاييــس اللغــة؛ أليب احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، حتقيــق:                                 

عبــد الســالم حممــد هــارون، 1399هـــ - 1979م، دار الفكــر.

23- املنتخــب مــن اإلرشــاد يف معرفــة علــامء احلديــث )= مطبــوع باســم اإلرشــاد(؛ أليب يعــى اخلليــل 

بــن عبــد اهلل اخلليــي، حتقيــق: د. حممــد ســعيد عمــر إدريــس، ط1، 1409هـــ، مكتبــة الرشــد - 

الريــاض.

24- املنهــل الــروي يف خمتــرص علــوم احلديــث النبــوي؛ أليب عبــد اهلل حممــد بــن إبراهيــم ابــن مجاعــة، 

حتقيــق: د. حميــي الديــن عبــد الرمحــن رمضــان، ط2،  1406هـــ، دار الفكــر - دمشــق.

25- املوافقــات يف أصــول الرشيعــة؛ أليب إســحاق إبراهيــم بــن موســى بــن حممــد الشــاطبي، حققــه: 

أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلان، ط1،  1417هـــ - 1997م، دار ابــن عفــان.
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26- نقــض قواعــد يف علــوم احلديــث؛ لبديــع الديــن بــن إحســان اهللّ بــن رشــد اهلل الســندي، قــدم لــه 

وعلــق عليــه: صــالح الديــن مقبــول أمحــد، ط1، 1424هـــ - 2003م، مؤسســة غــراس للنــر 

والتوزيــع - الكويــت.

ــة؛ أليب احلســن إبراهيــم بــن عمــر، برهــان الديــن البقاعــي،  ــة بــام يف رشح األلفي 27- النكــت الوفي

حتقيــق: د. ماهــر ياســن الفحــل، ط1، 1428هـــ - 2007م، مكتبــة الرشــد نــارشون.

28- النكــت عــى كتــاب ابــن الصــالح؛ أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين، حتقيــق: 

ــة  ــي باجلامع ــث العلم ــادة البح ــي، ط1، 1404هـــ - 1984م، ع ــادي املدخ ــن ه ــع ب د. ربي

ــة. ــالمية باملدين اإلس

املوسوعات اإللكرتونية

1- حرف للكتب التسعة؛ اإلصدار )2.1(.

2- الشاملة املكية؛ اإلصدار )3.64(.

3-  الشاملة الذهبية؛ اإلصدار )3.65(.
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

ه 
ُ
راتِب
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

 موضوع البحث: 
اســتعراض لصــور االنحــراف اجلنــي ومراتبــه يف ضــوء الســنة النبويــة مــع بيــان التوصيــف واملعاجلــات هلــذه 

االنحرافات.

 هدف البحث: 
إبــراز صــور ومراتــب االنحــراف اجلنــي يف ضــوء الســنة النبويــة، مــع بيــان املعاجلــات النبويــة لالنحرافــات 

اجلنســية مــن خــالل اســتعراض مجلــة مــن أحاديــث النبــي  التــي يســتنبط منهــا كيفيــة عــالج هــذه 

االنحرافــات بالطــرق والوســائل الوقائيــة والعالجيــة.

 مشكلة البحث وأسئلتها:
• ما صور ومراتب االنحراف اجلني وتوصيفاته يف السنة النبوية؟

• ما املنهج النبوي العالجي والوقائي من االنحراف اجلني؟

 نتائج البحث: 
• إن االنحراف اجلني جريمة نكراء وفاحشة شنيعة.

• إن االنحراف اجلني وخاصة املتعدي الضر يتطلب عالًجا فورًيا ومبادرة يف القضاء عليه.  

• إن لإلســالم الســبق يف وضــع املعاجلــات الوقائيــة والعالجيــة، الفرديــة واجلاعيــة والتــي تدف 

إىل محايــة الفــرد واملجتمــع مــن صــور االنحــراف اجلنــي واألرضار الناجتــة عنه.

الة )املفتاحية(:  الكلامت الدَّ
صور - االنحراف اجلني - االنحرافات اجلنسية - التوصيف - املعاجلات - السنة النبوية.
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

F

ــيئات  ــن س ــنا وم ــن رشور أنفس ــاهلل م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه، ونس ــده، ونس ــد هلل، نحم  إّن احلم

أعالنــا، مــن هيــده اهلل؛ فــال مضــلَّ لــه، ومــن يضلــل؛ فــال هــادي لــه، وأشــهد أال إلــه إال اهلل، وحــده 

ال رشيــك لـــــــــه، وأشــهد أّن حمّمــًدا عبــده ورســوله. 

أما بعد: 

ــر  ــن أدران ال ــا م ــس وختليصه ــب النف ــه إىل تذي ــالل تريعات ــن خ ــالم م ــعى اإلس ــد س فق

ونــوازع الباطــل، وجعلهــا بذلــك ســليمة، معافــاة، قويــة، قــادرة عــى الفعــل اإلجيــايب واإلصــالح 

املجتمعــي، متهيــدًا ألن يكــون املســلم مواطنــًا صاحلــًا. بينــا يعــد االنحــراف اجلنــي جريمــة نكــراء، 

وفاحشــة شــنيعة، وانحراًفــا عــن الفطــرة والديــن، يرتتــب عليــه مفاســد عظيمــة، وأرضار جســيمة، 

يصطــي بنارهــا الفــرد واملجتمــع. واملتأمــل ملنهــج النبــي  يف عــالج االنحــراف اجلنــي 

ــة اجلنســية عنايــة خاصــة؛ فنصــوص الوحيــن التــي نصــت  يــدرك أن اإلســالم َأوىل اجلنــس والرغب

ــت إىل  ــية، ودع ــائل اجلنس ــة باملس ــة املرتبط ــكام الرعي ــت األح ــر بيَّن ــاء الوط ــة قض ــى مروعي ع

اجتنــاب الســلوك اجلنــي الشــاذ املحــرم، ووجهــت املســلم إىل الســلوك اجلنــي الســوي الــذي يقــوم 

عليــه املجتمــع الصالــح؛ ليــدرك حقيقــًة أن اهلل تعــاىل حينــا خلــق اإلنســان وركــب فيــه هــذه الغريــزة 

ــا  ــه؛ وإن ــى وجه ــم ع ــه هيي ــالق، مل يرتك ــه اإلط ــى وج ــا رضاوة ع ــزه وأكثره ــم غرائ ــي أه ــي ه الت

ــاَل: َجــاَء َرُجــٌل  ــِن َيَســاٍر ريض اهلل عنــه، َق ــِل ْب ــْن َمْعِق ــه، فَع كــرم هــذه الرغبــة وجعلهــا ســبَب بقائ

ــا،  ُجَه ــُد، َأَفَأَتَزوَّ ــا اَل َتلِ َ ــاٍل، َوإهِنَّ ــَرَأًة َذاَت َحَســٍب َوَجَ ــُت اْم ــاَل: »إيِنِّ َأَصْب ــيِّ  ، َفَق إىَِل النَّبِ

ــٌر  ــإيِنِّ ُمَكاثِ ــوَد؛ َف ــَوُدوَد اْلَوُل ــوا اْل ُج ــَة، َفَقــاَل: َتَزوَّ ــاُه الثَّالَِث ــمَّ َأَت ــاُه، ُث ــَة َفنََه ــاُه الثَّانَِي ــمَّ َأَت ــاَل: »اَل«، ُث َق

ــَم«(1(. كــا جعــل احلاجــة إىل اجلنــس ليــس دافًعــا مهــًا يف تكويــن األرسة فحســب؛ وإنــا  بُِكــُم اأْلَُم

(1( احلديــث أخرجــه أبــو داود يف ســننه، كتــاب النــكاح، بــاب النهــي عــن تزويــج مــن مل تلــد مــن النســاء، )220/2( ح)2050(؛ 
والنســائي يف ســننه الكــرى، كتــاب النــكاح، بــاب النهــي عــن تزويــج املــرأة التــي ال تلــد، )160/5( ح)5323(، قــال احلاكــم 
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أثــًرا نافًعــا يعــم حيــاة الفــرد واملجتمــع كلهــا؛ يــدرك مــن خاللــه مــا ينبغــي جتــاه هــذه الغريــزة، ومــا 

ال ينبغــي، مــع توضيــح ســبل الوقايــة والعــالج مــن االنحــراف ملــن تعمــد هتــك مقاصــد اإلســالم 

الرعيــة يف حفــظ الديــن، والنســل، والعــرض، وهبــذا يكــون لإلســالم الســبق يف وضــع املعاجلــات 

الوقائيــة والعالجيــة، الفرديــة واجلاعيــة يف محايــة الفــرد واملجتمــع مــن صــور االنحــراف واألرضار 

الناجتــة عنــه. 

وهنــاك جمموعــة مــن األبحــاث واملؤلفــات العلميــة التــي تناولــت ظاهــرة االنحــراف اجلنــي 

بالبحــث، لكنهــا تناولــت املوضــوع تبعــا لتخصصــات أصحاهبــا يف علــم الريعــة والفقــه والقانــون 

ــة  أو علــم النفــس وعلــم االجتــاع، وأمــا صــور االنحــراف اجلنــيس ومراتبــه يف ضــوء الســنة النبوي

)التوصيــف واملعاجلــات(، فلــم أجــد مــن كتــب فيــه عــى وجــه اخلصــوص. 

ومن تلك الدراسات: 

ــث  - ــة(، للباح ــة الغربي ــالمية والثقاف ــة اإلس ــني الثقاف ــيس ب ــراف اجلن ــة األول: )االنح الدراس

عــي بــن دخيــل اهلل الصاعــدي، وهــي رســالة ماجســتري بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية، 

بجامعــة طيبــة، عــام 2011م، وهــذه الدراســة قامــت عــى املقارنــة بــن الثقافــة اإلســالمية 

والثقافــة الغربيــة يف األحــكام والقوانــن واإلجــراءات الوقائيــة مــن حيــث الشــذوذ اجلنــي 

ــوء  ــه يف ض ــي ومراتب ــراف اجلن ــور االنح ــة بص ــة اخلاص ــف الدراس ــا ختال ــا جيعله ــط مم فق

الســنة النبويــة.

الدراســة الثانيــة: )عوامــل االنحــراف اجلنــيس ومنهــج اإلســالم يف الوقايــة منهــا وعالجهــا(،  -

للباحــث عبــد الرحيــم صالــح عبــد اهلل، وهــو كتــاب مطبــوع مــن إصــدارات دار النفائــس 

ــار  ــي واآلث ــراف اجلن ــل االنح ــت عوام ــة تناول ــذه الدراس ــام 1413هـــ، وه ــاألردن، ع ب

ــَياَقِة"، ووافقــه الذهبــي يف التلخيــص، وصححــه األلبــاين يف  ــِذِه السِّ َجــاُه هِبَ ْســنَاِد، َومَلْ ُيَرِّ يف املســتدرك: "َهــَذا َحِديــٌث َصِحيــُح اإْلِ
إرواء الغليــل، )195/6( ح)1784(.
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ــراف  ــن االنح ــة م ــالم يف الوقاي ــج اإلس ــة ومنه ــم املادي ــيوع املفاهي ــن ش ــة ع ــرة الناجت املدم

اجلنــي.

ــون(،  - ــة والقان ــا يف الرشيع ــة وعقوبته ــري الرشعي ــية غ ــات اجلنس ــة: )العالق ــة الثالث الدراس

ــاب يف األصــل رســالة ماجســتري مــن  ــد الرمحــن الســعدي، والكت ــد امللــك عب ــور عب للدكت

ــات  ــات العالق ــاول عقوب ــى تن ــت ع ــة قام ــذه الدراس ــنة 1989م، وه ــداد، س ــة بغ جامع

ــون.  ــة والقان ــة يف الريع ــري الريع ــية غ اجلنس

ــنة  ــوء الس ــه يف ض ــي ومراتب ــراف اجلن ــور االنح ــى ص ــرف ع ــة للتع ــو حماول ــث ه ــذا البح وه

ــا لأُلمــة يف مواجهــة الفتــن املوجهــة نحــو الشــباب،  النبويــة )التوصيــف واملعاجلــات(؛ ليكــون هادًي

مــع بيــان مــا يف حتقيــق هــذا العــالج مــن غايــة ُعظمــى يصــل مــن خالهلــا الفــرد عــى مقتــى مــا 

جبــل عليــه، مــع إعطــاء أنمــوذج كامــل للِحكــم واملعــاين والغايــات التــي راعاهــا الديــن يف عــالج 

االنحــراف وهلديــه  يف هــذا الزمــان؛ ليكــون حافــًزا للشــباب عــى اخلــري وزاجــًرا هلــم 

عــن الــر.

وقد قسمت هذا البحث إىل مقدمة، ومبحثني، وخامتة عى النحو اآليت: 

املقدمــة: وفيهــا بيــان أمهيــة املوضــوع، وذكــر ســبب االختيــار، ومنهــج البحــث، . 1
وخطــة البحــث.

ــب( يف . 2 ــور واملرات ــف والص ــيس )التوصي ــراف اجلن ــور االنح ــث األول: ص املبح
ــب:  ــة مطال ــه مخس ــنة، وفي ــوء الس ض

املطلب األول: )اللَِّواُط(، توصيفه، وصوره، ومرتبته يف ضوء السنة النبوية.   -

َحاُق(، توصيفه، وصوره، ومرتبته يف ضوء السنة النبوية.   - املطلب الثاين: )السِّ

املطلب الثالث: )إتيان البهيمة(، توصيفه، وصوره، ومرتبته يف ضوء السنة النبوية.   -
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املطلب الرابع: )الزنا(، توصيفه، وصوره، ومرتبته يف ضوء السنة النبوية.   -

ــوء  - ــا يف ض ــا، ومرتبته ــا، وصوره ــة(، توصيفه ــادة الرسي ــس: )الع ــب اخلام املطل
ــة.  ــنة النبوي الس

املبحث الثاين: املعاجلات النبوية لالنحرافات اجلنسية، وفيه مطلبان: . 3

املطلب األول: املنهج النبوي الوقائي -

املطلب الثاين: املنهج النبوي العالجي -

اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.  . 4

املصادر واملراجع.. 5

واعتمــدت يف هــذا البحــث عــى املنهــج االســتقرائي والوصفــي الــذي يتتبــع اهلــدي النبــوي يف 

                                                                                                            ،  بيــان صــور ومراتــب ومعاجلــات االنحــراف اجلنــي، والتــي بــرزت يف أقوالــه وأفعاله

وكان منهجــي يف ختريــج احلديــث عــى النحــو التــايل:

• ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف البحث بعزوها إىل مصادرها من الكتب الستة، فإن كان 

احلديث يف الصحيحن أو أحدمها اكتفيت بذلك، فإن مل يكن فيها فمن بقية الكتب التسعة.

• إذا ورد احلديث يف غري الصحيحن فتبن درجة احلديث، وبعض كالم العلاء فيه.

• عدم تكرار ختريج احلديث أو اإلشارة إليه بــ )سبق خترجيه( لعدم إثقال احلوايش.

• عزو اآليات القرآنية إىل سورها، بذكر اسم السورة ورقم اآلية.

ــم  وأخــريا، أســأل املــوىل أن يتقبــل هــذا البحــث بقبــول حســن وجيعلــه خالصــا لوجهــه الكري

ــد  ــيدنا حمم ــى س ــم ع ــِل الله ــر، وص ــة جدي ــر وباإلجاب ــك قدي ــى ذل ــه ع ــول، إن ــه القب ــل ل وأن جيع

ــه أمجعــن. ــه وصحب وعــى آل
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املبحث األول: 
صور االنحراف اجلنيس

 )التوصيف والصور واملراتب( يف ضوء السنة النبوية

االنحراف يف اللغة: 

ــاَل  ــَدَل وم ــَرْوَرَف: َع َف، واْح ــرَّ ــَرَف، وحَتَ ــًا، واْنَح ــِرُف َحْرف ــشء، َيْ ــن ال ــَرَف ع ــه: َح أصل

ــق  ــن الّطري ــاد ع ــواب، وح ــاّدة الّص ــن ج ــال ع ــخُص: إذا م ــرف الشَّ ــن يشء(1(. وانح ــاُن ع اإلنس

املســتقيم أو انحرفــت غريزُتــه (2(. ومعنــى االنحــراف يف اللغــة ال يقتــرص عــى الــذم، وإنــا 

ــاىل:                                                                    ــال تع ــدو، ق ــن الع ــرف ع ــدو، أو ينح ــه أو لع ــرء لقوم ــرف امل ــد ينح ــرى، فق ــاٍن أخ ــمل مع يش

ــًا. ــذم غالب ــة يف ال ــذه الكلم ــتعال ه ــرى اس ــه ج ــال: 16[، إال أن ژ ى  ائژ ]األنف

اجِلنُس يف اللغة: 

ــى  ــع ع ــياء وجيم ــروِض واألش ــو والع ــدود النَّح ــري، وح ــاس والطَّ ــشء والن ــن ال كلُّ رضٍب م

ــى (4(. ــر واألنث ــن الذك ــهوايّن ب ــال الشَّ ــق باالّتص ــا يتعل ــتعاله في ــب اس ــاس (3(، ويغل أجن

ف االنحراف اجلنيس:  ويعرَّ

بأنــه عبــارة عــن ســلوكات ذات داللــة جنســية غــري مقبولــة اجتاعيــا؛ حيــث إن هــذا الســلوك 

يلــق مشــاكل كثــرية ومتنوعــة عندمــا تكــون هناك حمــاوالت إلظهــار هــذه الســلوكات(5(. وقيــل: هو 

(1( هتذيــب اللغــة، ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهــري، املحقــق: حممــد عــوض مرعــب، النــارش: دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، 
ط1، 2001م، )12/5(؛ الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، إلســاعيل بــن محــاد اجلوهــري الفــارايب، حتقيــق: أمحــد عبــد 

ــ ، )1343/4(. الغفــور عطــار، دار العلــم للماليــن - بــريوت، ط4،  1407 هـ
(2( معجم اللغة العربية املعارصة، ألمحد خمتار عبد احلميد عمر، النارش: عامل الكتب، ط1، 1429 هـ، )475/1(. 

(3( العــني، للخليــل بــن أمحــد بــن عمــرو بــن متيــم الفراهيــدي، املحقــق: مهــدي املخزومــي وإبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة اهلــالل، 
.)55/6)

(4( معجم اللغة العربية املعارصة، ألمحد خمتار عبد احلميد، )1/ 406(.
(5( االضطرابات السلوكية واالنفعالية، خلولة أمحد ييى، دار الفكر للطباعة والنر والتوزيع، ط1، 2000م، )ص 99(.
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التمتــع اجلنــي بطــرق ترفضهــا القيــم األخالقيــة والدينيــة، وتدينهــا األعــراف والتقاليــد والقوانــن 

االجتاعيــة. وقيــل: هــو فقــد الشــخص الســيطرة عــى توازنــه بســبب اضطــراب نفــي مــا (1(. 

وأما االنحراف اجلنيس من منظور رشعي فيمكن أن يقال فيه: 

ــا  ــتهجن ديني ــس، مس ــة اجلن ــا ملارس ــدد رشع ــق املح ــن الطري ــي ع ــلوكي جن ــراف س ــو انح ه

ــا.  ــا وجمتمعي وأخالقي

َواُط(، توصيفه، وصوره ومرتبته يف ضوء السنة النبوية:  املطلب األول: )اللِّ

َواُط:  توصيف اللِّ

ــا َوالََوَط، َأْي  ُجــل لَِواًط ــال: الََط الرَّ ــِر، ُيَق ُب ــوِر يِف الدُّ ُك ــاُن الذُّ ــه إِْتَي ــَواُط يف اللغــة: بأن عــرف اللِّ

ــَواُط اصطالحــا: هــو إدخــال احلشــفة يف دبــر ذكــر (2(. ــوٍط، واللِّ ــْوِم ُل َعِمــل َعَمــل َق

من صوره:

• اللُّوطية الكرى: 

وتعــرف بــوطء الذكــر يف دبــره بتغييــب حشــفة أصليــة(3(، وأول مــن عمــل هبــذا االنحــراف قــوم 

ــاىل: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ   ــال اهلل تع ــوط S، ق ل

ۉ  ې  ې     ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    ژ  ]األعــراف: 80 ،81[. وقــد يكــون اختياريــا 

إذا توفــرت عنــارص الرضــا والقبــول بــن طرفــن وكان كال الطرفــن يف ســن الرشــد الــذي يوجــب 

ــَواط اإلجبــاري الــذي ال يتوفــر فيــه عنــارص القبــول والرضــا  تطبيــق النظــام القضائــي، بخــالف اللِّ

(1( الرتبية اجلنسية والفضائيات وأثرها عى الشباب، لغادة نصار، العريب للنر والتوزيع - القاهرة، ط1، 2017م، )ص 99(.
(2( املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،  ط2، دار السالسل - الكويت، 1404هـ، )24/ 19(.

(3( صحيــح فقــه الســنة وأدلتــه وتوضيــح مذاهــب األئمــة، بتــرصف: أبــو مالــك كــال بــن الســيد ســامل، املكتبــة التوفيقيــة - القاهــرة، 
2003 م، )46/4(.
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بــن الطرفــن، أو قــد يكــون بــن األطفــال أو بــن املراهقــن غــري الناضجــن جنســيا(1(، قــال رســول 

ُجــُل  ــْرَأِة، َواَل ُيْفــِي الرَّ ــْرَأُة إَِل َعــْوَرِة امْلَ ُجــِل، َواَل امْلَ ُجــُل إَِل َعــْوَرِة الرَّ اهلل : »اَل َينُْظــُر الرَّ

       : ــال ــِد«)2(، وق ــْوِب اْلَواِح ــْرَأِة يِف الثَّ ــْرَأُة إَِل امْلَ ــِي امْلَ ــٍد، َواَل ُتْف ــْوٍب َواِح ــِل يِف َث ُج إَِل الرَّ

ــْرَأَة«(3(. ــْرَأُة امْلَ ُجــَل َواَل امْلَ ُجــُل الرَّ »اَل ُيَبــارِشُ الرَّ

• اللُّوطية الصغرى: 

وهــي أن يــأيت الرجــل أهلــه يف الدبــر، وســميت باللُّوطيــة الصغــرى؛ ألن الزوجــة واألمــة موضع 

 ،M مجــاع الرجــل يف اجلملــة فأورثــت شــبهة(4(، فعــن عمــرو بــن ُشــَعيب عــن أبيــه عــن جــده

يــُة الصغــرى«، يعنــي الرجــل يــأيت امرأتــه يف ُدُبرهــا (5(. أن النبــي  قــال: »هــي اللُّوطَّ

 مرتبة اللِّواط يف ضوء السنة النبوية: 

هــي مــن أشــد املراتــب وأعالهــا وأقبحهــا يف تصنيــف االنحرافــات اجلنســية وأكثرهــا بشــاعة؛ 

ذلــك ألن اللُّوطــي قــد ارتكــب جريمــة أخالقيــة ال تليــق بالنــوع اإلنســاين وال بالفطــرة التــي فطــر 

ــة  ــننه الطبيعي ــرة اهلل وس ــن فط ــروج ع ــانية واخل ــى اإلنس ــدوان ع ــن الع ــا م ــا فيه ــق مل ــا اخلل اهلل عليه

وهلــذا ســاه اهلل تعــاىل بالفاحشــة، قــال تعــاىل: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  

(1( املثليــة اجلنســية الرضائيــة بــني التجريــم واإلباحــة، بتــرصف: عبــد اإللــه حممــد النوايســة، جملــة الريعــة والقانــون، العــدد الســابع 
والثالثون، 1430هـــ، )ص 247، 248(.

(2( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب احليض، باب حتريم النظر إىل العورات، )1/ 266( ح)338(.
ــَذا  ــم: "َه ــال احلاك ــاس ، )233/3( ح)2773(، ق ــن عب ــد اهلل ب ــند عب ــنده، مس ــد يف مس ــام أمح ــه اإلم ــث أخرج (3( احلدي
ــِة َهــَذا احْلَِديــِث "، ووافقــه الذهبــي، وقــال اهليثمــي يف جممــع الزوائــد  ِط اْلُبَخــاِريِّ َفَقــْد َأمْجََعــا َعــَى ِصحَّ َحِديــٌث َصِحيــٌح َعــَى رَشْ
ِحيــِح َوَكَذلـِـَك  ِغــرِي، َوَأَحــُد إِْســنَاَدْي َأمْحَــَد َوِرَجاُلــُه ِرَجــاُل الصَّ ايِنُّ يِف الصَّ ــرَبَ اُر َوالطَّ ومنبــع الفوائــد، )102/8(: "َرَواُه َأمْحَــُد َواْلَبــزَّ

اِر". ِرَجــاُل اْلَبــزَّ
(4( الفقه اإلسالمي وأدلته، بترصف: وهبه الزحيي، دار الفكر-  دمشق، ط4، )191/4(.

(5( احلديــث أخرجــه اإلمــام أمحــد يف مســنده، مســند عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص ، )254/6( ح)6706(، والنســائي يف 
ســننه الكــرى، كتــاب عــرة النســاء، بــاب ذكــر حديــث عبــد اهلل بــن عمــرو فيــه، )8/ 196( ح)8947(، قــال اهليثمــي يف جممــع 
ِحيــِح"، وقــال املنــذري  اِر ِرَجــاُل الصَّ ــَد، َواْلَبــزَّ ايِنُّ يِف اأْلَْوَســِط، َوِرَجــاُل َأمْحَ ــرَبَ اُر، َوالطَّ ــُد، َواْلَبــزَّ الزوائــد، )4/ 298(: "َرَواُه َأمْحَ
ــح الرتغيــب  ــاين يف صحي ِحيــح"، وحســنه األلب ار ورجاهلــا رجــال الصَّ ــزَّ يف الرتغيــب والرتهيــب، )3/ 198(: "َرَواُه َأمْحــد َواْلَب

والرتهيــب، )625/2(.
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 S ــوط ــوم ل ــى ق ــزل ع ــد أن ــاىل ق ــك أن اهلل تع ــة إىل ذل ــراف: 80[، إضاف ۋ    ۅ  ۅ  ژ ]األع

ــاىل: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   ــال تع ــذاب، وق ــن الع ــالفهم م ــى أس ــزل ع ــامل ين م

ــول  ــان الرس ــى لس ــل ع ــذا الفع ــالم ه ــد ذم اإلس ــر: 73، 74[.  وق ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹژ  ]احلج

ــن  ــون َم ــي : »ملع ــال النب ــال: ق ــاس  ق ــن عب ــن اب ــم  ، فع الكري

َعِمــل بعمــل قــوم لــوط«(1(، وامللعــون: الــذي تــربأ اهلل منــه وأبعــده مــن رمحتــه وثوابــه(2(، بــل أوجــب 

ــُل  ــوُه َيْعَم ُ ــْن َوَجْدمُت ــال : »َم ــّد، ق ــل احل ــذا الفع ــل ه ــن فع ــى م ــي  ع النب

َعَمــَل َقــْوِم ُلــوٍط، َفاْقُتُلــوا الَفاِعــَل َوامَلْفُعــوَل بـِـِه«(3(، قــال الرتمــذي )ت:279 هـــ( بعــد أن ســاق هذه 

ــن أو مل  ــم أحص ــه الرج ــم: أن علي ــرأى بعضه ــي، ف ــد اللوط ــم يف ح ــل العل ــف أه ــة: "واختل الرواي

يصــن، وهــذا قــول مالــك، والشــافعي، وأمحــد، وإســحاق، وقــال بعــض أهــل العلــم مــن فقهــاء 

التابعــن منهــم: احلســن البــرصي، وإبراهيــم النخعــي، وعطــاء بــن أيب ربــاح، وغريهــم، قالــوا: حــد 

اللوطــي حــد الــزاين، وهــو قــول الثــوري، وأهــل الكوفــة"، وقــال ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(: " وألن 

ــة  ــة، ترتفــع اجلناب أصحــاب النبــي  اتفقــوا عــى قتلهــا. وعليهــا االغتســال مــن اجلناب

مــن االغتســال؛ لكــن ال يطهــران مــن نجاســة الذنــب إال بالتوبــة"(4(.

(1( احلديــث أخرجــه أمحــد يف مســنده، مســند ابــن عبــاس، )2/ 436( ح)1875(، وإســناده صحيــح، صححــه األلبــاين يف صحيــح 
اجلامــع الصغــري وزيادتــه، )2/ 1024(.

(2(  رشح ســنن أيب داود، أليب العبــاس أمحــد بــن حســن بــن عــي بــن رســالن، حتقيــق: عــدد مــن الباحثــن بــدار الفــالح بــإرشاف 
خالــد الربــاط، دار الفــالح للبحــث العلمــي وحتقيــق الــرتاث – الفيــوم،  مجهوريــة مــرص العربيــة، ط1، 1437 هـــ، )9/ 515(.
(3( احلديــث أخرجــه الرتمــذي يف ســننه، كتــاب احلــدود، بــاب مــا جــاء يف حــد اللوطــي، )3/ 109( ح)1456(؛ وأبــو داود يف ســننه، 
كتــاب احلــدود، بــاب فيمــن عمــل عمــل قــوم لــوط، )158/4( ح)4462(؛ وابــن ماجــه يف ســننه، يف كتــاب احلــدود، بــاب مــن 
عمــل عمــل قــوم لــوط، )856/2( ح)2561(؛ صححــه احلاكــم يف املســتدرك، )4/ 395(، ووافقــه الذهبــي، وصححــه األلبــاين 

يف إرواء الغليــل، )17/8(. 
(4( الفتاوى الكرى، ألمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية، دار الكتب العلمية، ط1، 1408هـ،  )412/3، 413(.
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

َحاُق(، توصيفه، وصوره، ومرتبته يف ضوء السنة النبوية:  املطلب الثاين: )السِّ

َحاُق:  توصيف السِّ

ــل:  ــدق، وقي ــد ال ــه أش ــْحًقا أي دق ــحقه َس َء يس ــشَّ ــَحَق ال ــه س ــة: بأن ــَحاُق يف اللغ ــرف السِّ ع

ــَحاُق يف االصطــالح: هــو  قِّ (1(، والسِّ ــدَّ قُّ بعــد ال ــدَّ ــق ال ــل: هــو ُمطل ــُق. وقي قُّ الرقي ــدَّ ــْحُق: ال السَّ

ــرى(2(،  ــا باألخ ــدة منه ــتمتاع كل واح ــا، واس ــن، أي تدالكه ــاحقة املرأت ــرأة، ومس ــرأة امل ــان امل إتي

ــه(3(. ــالج في ــحاق ال إي ــا أن الس ــن الزن ــه وب ــرق بين والف

ومن صوره: 

ــج؛  ــة أو النض ــة أو املراهق ــة الطفول ــا يف مرحل ــواء كانت ــس س ــرى اجلن ــع أخ ــرأة م ــارس امل أن مت

ــال  ــو ب ــب(4(، وه ــاق يف الغال ــرايض واتف ــى ت ــرأة ع ــرى دور امل ــل واألخ ــن دور الرج ــل إحداه فتمث

ــْرَأَة«. ــْرَأُة امْلَ ــَل َواَل امْلَ ُج ــُل الرَّ ُج ــارِشُ الرَّ ــوُل اهللَِّ : »اَل ُيَب ــاَل َرُس ــن، َق ــا بينه ــك زن ش

َحاُق يف ضوء السنة النبوية:  مرتبه السِّ

ــَحاُق مــن أقبــح املراتــب وأخبثهــا وأشــنعها بــن البنــات؛ ألنــه فعــل حمــرم يمــي يف  يعــد السِّ

ــا بينهــن يف احلرمــة  ــون: 7[، فهــو زن ــه تعــاىل: ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ  ]املؤمن ــه قول فاعل

ــظ  ــر بحف ــك؛ ألن األم ــالج ذل ــدم اإلي ــة لع ــدار يف العقوب ــاوت املق ــار وإن تف ــم والع ــوق اإلث وحل

ُجــِل، َواَل  ُجــُل إَِل َعــْوَرِة الرَّ الفــرج يعــّم املــرأة كذلــك (5(، قــال رســول اهلل : »اَل َينُْظــُر الرَّ

(1( لســان العــرب، بتــرصف: ابــن منظــور، دار صــادر - بــريوت، ط3، 1414 هـــ، )10/ 152(، معجــم اللغــة العربيــة املعــارصة، 
ــار عبــد احلميــد عمــر، )2/ 1042(. ألمحــد خمت

(2( صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة، أليب مالك كال بن السيد سامل، )51/4(.
(3(  املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، )24/ 19(.

(4( اإلسالم واملسألة اجلنسية، بترصف: مروان إبراهيم القيي، دار عار - األردن، ط2، )ص 101(.
ــد  ــد إســحاق حممَّ ِغــرِي، بتــرصف: حممــد بــن إســاعيل بــن صــالح بــن حممــد احلســني ، املحقــق: د. حممَّ ُح اجَلاِمــع الصَّ (5( التَّنويــُر رَشْ

إبراهيــم، مكتبــة دار الســالم - الريــاض، ط1، 1432 هـــ، )463/6(.
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ــْرَأِة يِف  ــْرَأُة إَِل امْلَ ــْوٍب َواِحــٍد، َواَل ُتْفــِي امْلَ ُجــِل يِف َث ُجــُل إَِل الرَّ ــْرَأِة، َواَل ُيْفــِي الرَّ ــْرَأُة إَِل َعــْوَرِة امْلَ امْلَ

الثَّــْوِب اْلَواِحــِد«، قــال القــايض عياض)ت:544هـــ(:" ال يفــى الرجــل إىل الرُجــل يف ثــوٍب واحــٍد، 

وال املــرأة إىل املــرأِة يف ثــوٍب واحــٍد  : أي ال يلــو فإهنــا إذا خليــا متجرديــن دون إزار فــإنَّ يف مَبــارشِة 

أحدمهــا اآلخــر ملــس عــورِة كل واحــٍد منهــا صاحبــه، وملُســها كالنظــر إليهــا" )1(.

 املطلــب الثالــث: )إتيــان البهائــم(، توصيفــه، وصــوره، ومرتبتــه يف ضــوء الســنة 
النبويــة: 

توصيف إتيان البهائم: 

ــن  ــية م ــه اجلنس ــباع رغبت ــا إش ــن خالهل ــاول م ــوان، ي ــن احلي ــة م ــان البهيم ــأ اإلنس ــو أن يط ه

ــة (2(. ــات املستأنس ــتخدم احليوان ــا تس ــادة م ــوطء، وع ــك ال ــالل ذل خ

من صوره: 

ــا يف  ــردة وغريه ــكالب والق ــات كال ــتعال احليوان ــاث اس ــور واإلن ــن الذك ــض م ــاول بع أن ي

إمتــام العمليــة اجلنســية مــن خــالل تغييــب الرجــل ذكــره يف فــرج هبيمــة، أو متكــن املــرأة للحيــوان 

مــن نفســها فيطئهــا، أو تقــوم بإدخــال ذكــره يف فرجهــا(3(.

ى إِكــاَمُل امُلْعلـِـِم بَفَوائـِـِد ُمْســلِم، لعيــاض بــن موســى بــن عيــاض اليحصبــي، املحقــق:  ُح َصِحيــح ُمْســلِِم لِلَقــايِض ِعَيــاض امُلَســمَّ (1( رَشْ
الدكتــور ْيَيــى إِْســَاِعيل، دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيع - مــرص، ط1، 1419 هـــ، )188/2(.

(2( الصحــة النفســية والعــالج النفــيس، بتــرصف: عبــد الســالم حامــد زهــران، عــامل الكتــب للنــر والتوزيــع والطباعــة - القاهــرة، 
2005م، )ص452، 454(؛ االنحرافــات اجلنســية، لصونيــا براميــي، املؤسســة احلديثيــة للكتــاب - طرابلــس، 2009م،                  

.)137 )ص21، 
(3( اإلســالم واملســألة اجلنســية، بتــرصف: مــروان إبراهيــم القيــي، )ص 101، 102(؛ املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة، وزارة األوقــاف 

والشــئون اإلســالمية، )33/44(.
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

مرتبه إتيان البهيمة يف ضوء السنة النبوية: 

إّن الطبــع الســليم يأبــى هــذا النــوع مــن الــوطء اخلبيــث الشــنيع؛ ألنــه ممارســة قــذرة ال يفعلهــا 

ــاح  ــرام ال يب ــرج ح ــرج يف ف ــه ف ــرة، وألن ــن الفط ــالل اخلــارج ع ــراف واالنح إال مــن عــرف باالنح

بحــال مــن األحــوال، وليــس حمــل لالســتمتاع؛ ألنــه وطء ال تشــتهيه الطبــاع(1(، وهــذا الفعــل يمــي 

فيــه حديــث اْبــِن َعبَّــاٍس ، َعــِن النَّبـِـيِّ  قــال: »َلَعــَن اهللَُّ َمــْن َوَقــَع َعــَى هَبِيَمــٍة«(2(، 

تأكيــدا عــى حرمــة هــذا الفعــل وجتريــا لفاعلــه قــال تعــاىل: ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ژ  

]املؤمنــون: 7[(3(.

نا(، توصيفه، وصوره، ومرتبته يف ضوء السنة النبوية:  املطلب الرابع: )الزِّ

نا:  توصيف الزِّ

ِقــيِّ عــى الــشِء، واصطالحــا: إيــالُج احلََشــَفِة بَفــْرٍج حمــرٍم بَعْينِــه خــاٍل  نــا يف اللغــة: هــو الرُّ الزِّ

ــَي(4(، ومنهــم مــن عرفــه تعريفــا  ِع ــٍد رَشْ ــْرَأِة مــن غــرِي َعْق ــَو َوْطُء امل َعــن شــْبَهٍة ُمْشــَتهًى، وقيــل: ُه

مطــوال يبــن ضوابــط الزنــا املوجــب للحــد، فقالــوا: هــو الــوطء احلــرام يف قبــل املــرأة احليــة املشــتهاة 

يف حالــة االختيــار يف دار العــدل، ممــن التــزم أحــكام اإلســالم، اخلــايل عــن حقيقــة امللــك، وحقيقــة 

ــتباه يف  ــع االش ــتباه يف موض ــبهة االش ــن ش ــكاح، وع ــبهة الن ــن ش ــك، وع ــبهة املل ــن ش ــكاح، وع الن

(1( رشح ســنن أيب داود، بتــرصف: أمحــد بــن حســن بــن عــي بــن رســالن، حتقيــق: عــدد مــن الباحثــن بــدار الفــالح بــإرشاف خالــد 
الربــاط، دار الفــالح للبحــث العلمــي وحتقيــق الــرتاث - الفيــوم، ط1، 1437 هـــ، )467/14(.

ــرى،  ــننه الك ــائي يف س ــاس ، )436/2( ح)1875(؛ والنس ــن عب ــد اهلل ب ــند عب ــنده، مس ــد يف مس ــه أمح ــث أخرج (2( احلدي
كتــاب الرجــم، بــاب مــن وقــع عــى هبيمــة، )6/ 486( ح)7299(، قــال احلاكــم يف املســتدرك (410/4(: "َهــَذا َحِديــٌث َصِحيــُح 

َجــاُه"، ووافقــه الذهبــي يف التلخيــص، وصححــه األلبــاين يف السلســة الصحيحــة، (1364/7(. ْســنَاِد َومَلْ ُيَرِّ اإْلِ
ــر، ط1،  ــن، دار هج ــد اهلل الزب ــن عب ــي ب ــق: ع ــّي، املحق ــعيد الالع ــن س ــد ب ــن حمم ــن ب ــرام، احلس ــوغ امل ــامم رشح بل ــدُر الت (3( الب

1428هـــ، )63/9(.
(4( تــاج العــروس، ملحّمــد بــن حمّمــد بــن عبــد الــرّزاق احلســيني، دار اهلدايــة، )225/38(؛ معجــم اللغــة العربيــة املعــارصة، ألمحــد 

خمتــار عبــد احلميــد عمــر، )1001/2(.
367



امللــك والنــكاح مجيعــا(1(. 

من صوره:

•  البِغاُء: 

والبغــي هــي املــرأة الفاجــرة املأجــورة عــى مضاجعــة الرجــال، والبغــاء يعــد حرفتهــا، ســواء كان 

بتعــدد عالقاتــا اجلنســية مــع أكثــر مــن رجــل، أو مــن خــالل اختــاذ الصديــق والعشــيق ليفجــر هبــا  

رسا دون إعــالن بذلــك(2(، قــال تعــاىل: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہہ  ژ   ]النســاء: 25[،  وهــو يعــد 

انحرافــا جنســيا وجريمــة تــدرج ضمــن جرائــم اجلنــس؛ ألن غايــة الفعــل اجلنــي يف البغــاء ختــرج 

عــن نطــاق اإلشــباع اجلنــي الرعــي(3(، فهــو كبــرية مــن كبائــر الذنــوب توجــب دخــول النــار، وقد 

حــرم اهلل تعــاىل ممارســة هــذا الفعــل عــى كال اجلنســن، قــال اهلل تعــاىل: ژ ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  

ــَكاَح  ــُه: »َأنَّ النِّ ْت ــيِّ  َأْخرَبَ ــَة ، َزْوَج النَّبِ ــن َعاِئَش ک   گ  ژ  ]اإلرساء: 32[، وع

ــِل  ُج ــُل إَِل الرَّ ُج ــُب الرَّ ــْوَم: خَيُْط ــاِس الَي ــَكاُح النَّ ــا نِ ــَكاٌح ِمنَْه ــاٍء: َفنِ ــِة َأْنَح ــَى َأْرَبَع ــِة َكاَن َع يِف اجَلاِهلِيَّ

ــْن  ــَرْت ِم ــِه إَِذا َطُه ــوُل اِلْمَرَأتِ ــُل َيُق ُج ــُر: َكاَن الرَّ ــَكاٌح آَخ ــا، َونِ ــمَّ َينْكُِحَه ــا ُث ــُه، َفُيْصِدُقَه ــُه َأِو اْبنََت َولِيََّت

ــا  ُلَه َ مَحْ ــنيَّ ــى َيَتَب ــًدا، َحتَّ ــَها َأَب ــا َوالَ َيَمسُّ ــا َزْوُجَه ــُه، َوَيْعَتِزهُلَ ــَتْبِضِعي ِمنْ ــاَلٍن َفاْس ــيِل إَِل ُف ــا: َأْرِس َطْمثَِه

ــُل  ــاَم َيْفَع ، َوإِنَّ ــا إَِذا َأَحــبَّ ــا َزْوُجَه ــا َأَصاهَبَ ُلَه َ مَحْ ــنيَّ ــإَِذا َتَب ــُه، َف ــَتْبِضُع ِمنْ ــِذي َتْس ــِل الَّ ُج ــَك الرَّ ــْن َذلِ ِم

ْهــُط  َتِمــُع الرَّ ــَكاُح نِــَكاَح ااِلْســتِْبَضاِع. َونِــَكاٌح آَخــُر: َيْ ــَكاَن َهــَذا النِّ ــِد، َف ــِة الَوَل ــًة يِف َنَجاَب ــَك َرْغَب َذلِ

ــاٍل  ــا َلَي ــرَّ َعَلْيَه ــْت َوَوَضَعــْت، َوَم َل ــإَِذا مَحَ ــا، َف ــْم ُيِصيُبَه ُه ــْرَأِة، ُكلُّ ــَى امَل ــوَن َع ِة، َفَيْدُخُل ــرَشَ ــا ُدوَن الَع َم

َتِمُعــوا ِعنَْدَهــا،  ــى َيْ َلَهــا، َأْرَســَلْت إَِلْيِهــْم، َفَلــْم َيْســَتطِْع َرُجــٌل ِمنُْهــْم َأْن َيْمَتنـِـَع، َحتَّ َبْعــَد َأْن َتَضــَع مَحْ

(1( الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيي، )293/7(.
(2( جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ملحمــد بــن جريــر الطــربي، حتقيــق: الدكتــور عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي بالتعــاون 
مــع مركــز البحــوث والدراســات اإلســالمية بــدار هجــر الدكتــور عبــد الســند حســن يامــة، دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع 

واإلعــالن، ط1، 1422 هـ، )602/6(.
ــا  ــية، لصوني ــات اجلنس ــران، )ص452، 454(، االنحراف ــد زه ــالم حام ــد الس ــرصف: عب ــيس، بت ــالج النف ــية والع ــة النفس (3( الصح

ــي، )ص21، 137(. برامي
368



ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

ي َمــْن َأَحبَّــْت  ــْم: َقــْد َعَرْفُتــُم الَّــِذي َكاَن ِمــْن َأْمِرُكــْم َوَقــْد َوَلــْدُت، َفُهــَو اْبنُــَك َيــا ُفــاَلُن، ُتَســمِّ َتُقــوُل هَلُ

َتِمــُع النَّــاُس الَكثـِـرُي،  ابـِـِع: َيْ ُجــُل، َونـِـَكاُح الرَّ بِاْســِمِه َفَيْلَحــُق بـِـِه َوَلُدَهــا، الَ َيْســَتطِيُع َأْن َيْمَتنـِـَع بـِـِه الرَّ

َّــْن َجاَءَهــا، َوُهــنَّ الَبَغاَيــا، ُكــنَّ َينِْصْبــَن َعــَى َأْبَواهِبـِـنَّ َراَيــاٍت َتُكــوُن  َفَيْدُخُلــوَن َعــَى امَلــْرَأِة، الَ مَتَْتنـِـُع مِم

ــُم  ــا، َوَدَعــْوا هَلُ َلَهــا ُجُِعــوا هَلَ َلــْت إِْحَداُهــنَّ َوَوَضَعــْت مَحْ ، َفــإَِذا مَحَ َعَلــاًم، َفَمــْن َأَراَدُهــنَّ َدَخــَل َعَلْيِهــنَّ

ــُه، الَ َيْمَتنـِـُع ِمــْن َذلِــَك »َفَلــامَّ ُبِعــَث  ــِذي َيــَرْوَن، َفاْلَتــاَط بِــِه، َوُدِعــَي اْبنَ ُقــوا َوَلَدَهــا بِالَّ الَقاَفــَة، ُثــمَّ َأحْلَ

ــاِس الَيــْوَم«(1(.   ــُه إاِلَّ نِــَكاَح النَّ ــِة ُكلَّ ، َهــَدَم نِــَكاَح اجَلاِهلِيَّ ــد  بِاحَلــقِّ ُمَمَّ

وحــذر مــن إجبــار النســاء عليــه، فَعــْن َجابـِـٍر ، » َأنَّ َجاِرَيــًة لَِعْبــِد اهللِ ْبــِن ُأيَبٍّ اْبــِن َســُلوَل 

ــيِّ  ــَك إَِل النَّبِ ــا، َفَشــَكَتا َذلِ َن ــاَم َعــَى الزِّ ــَكاَن ُيْكِرُهُه ــا: ُأَمْيَمــُة، َف ــاُل هَلَ ــا: ُمَســْيَكُة، َوُأْخــَرى ُيَق ــاُل هَلَ ُيَق

، َفَأْنــَزَل اهللُ: ژ ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   کک  ک  ک  گ  گ  گ  

ــور: 33["(2(.   گ  ڳ   ڳ  ڳ     ژ ]الن

ــْزيِن  ــيُّ : »الَ َي ــاَل النَّبِ ــا زوال نــور اإليــان ونزوعــه، َق بــل ورتــب عــى ممارســة الزن

ُق  ُق ِحــنَي َيْرِ ُب َوُهــَو ُمْؤِمــٌن، َوالَ َيــْرِ ُب اخَلْمــَر ِحــنَي َيــرْشَ ايِن ِحــنَي َيــْزيِن َوُهــَو ُمْؤِمــٌن، َوالَ َيــرْشَ الــزَّ

ــٌن«(3(،  ــَو ُمْؤِم ــا َوُه ــنَي َينَْتِهُبَه ــْم ِح ــا َأْبَصاَرُه ــِه فِيَه ــاُس إَِلْي ــُع النَّ ــًة، َيْرَف ــُب هُنَْب ــٌن، َوالَ َينَْتِه ــَو ُمْؤِم َوُه

اِط  ــْن َأرْشَ ــوُل اهللَِّ : » إِنَّ ِم ــاَل َرُس ــاعة، َق ــام الس ــرب قي ــى ق ــة ع ــاره عالم ــل انتش وجع

ــا »(4(.  َن ــَر الزِّ َب اخَلْمــُر، َوَيْظَه ــرْشَ ــَت اجَلْهــُل، َوُي ــُم َوَيْثُب ــَع الِعْل ــاَعِة: َأْن ُيْرَف السَّ

(1( احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب النكاح، باب من قال: ال نكاح إال بويل، )7/ 15( ح)5127(.
(2( احلديــث اخرجــه مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب التفســري، بــاب يِف َقْولـِـِه َتَعــاىَل: ژ ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎژ  ]النــور: 33[، )2320/4( 

ح)3029(.
(3( متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب املظــامل والغصــب، بــاب النهبــى بغــري إذن صاحبــه، )136/3( ح)2475(؛ 
وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب اإليــان، بــاب بيــان نقصــان اإليــان باملعــايص ونفيــه عــن املتلبــس باملعصيــة عــى إرادة 

نفــي كالــه، )76/1( ح)57(.
(4( متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب العلــم، بــاب رفــع العلــم وظهــور اجلهــل، )1/ 27( ح)80(؛ وأخرجــه 
مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب العلــم، بــاب رفــع العلــم وقبضــه وظهــور اجلهــل والفتــن يف آخــر الزمــان، )2056/4( ح)2671(.
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•  زنا املحارم: 

ــا  ــا م ــاء، وغالب ــن النس ــات م ــة املحرم ــق جمامع ــن طري ــية ع ــذة اجلنس ــى الل ــول ع ــو احلص وه

ــل  ــب مث ــا، وترتك ــا وخلقي ــا واجتاعي ــوض ديني ــو مرف ــن، وه ــداء عليه ــراه واالعت ــون باإلك يك

ــر،  ــل والفق ــكر، أو اجله ــري املس ــت تأث ــادة حت ــارم ع ــاب للمح ــم االغتص ــات وجرائ ــذه االنحراف ه

ــة  ــان والرتبي ــف اإلي ــو ضع ــببها ه ــون س ــا يك ــادة م ــارم(1(، وع ــى املح ــرية ع ــدام الغ ــد انع أو عن

ــا مــن احلشــمة والتفريــق بــن اجلنســن(2(، قــال  ــة؛ بحيــث يكــون اجلــو األرسي العــام خالي األرسي

ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ     ڌ   ڍ   ژ  تعــاىل:  

ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ     ژ ] النســاء: 23[، 

وقــال تعــاىل:     ژ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ      چ  ڇ  ڇ    ڇ  

ــاٍر  ــُن نَِي ــْرَدَة ْب ــو ُب ــايِل َأُب ــرَّ يِب َخ ــاَل:» َم ــازب ، َق ــن ع اِء ب ــرَبَ ــْن ال ــاء : 22[، وَع ڇ    ژ ] النس

ــِه َأْن  ــَرَأَة َأبِي َج اْم ــَزوَّ ــٍل َت ــوُل اهللَِّ  إَِل َرُج ــي َرُس ــاَل: َبَعَثنِ ــُد؟ َق ــَن ُتِري ــُت: َأْي ــَواٌء، َفُقْل ــُه لِ َوَمَع

ــُه بَِرْأِســِه«(3(، فــدل ذلــك عــى أنــه فعــل حمــرم والعقوبــة فيــه مغلظــة ذلــك ألنــه مجــع بــن الزنــا  آتَِي

(1( جريمــة زنــا املحــارم وآثارهــا وعقوبتهــا يف الفقــه اإلســالمي، لعــادل موســى عــوض، كليــة الدراســات اإلســالمية  - ســوهاج، 
)ص 648، 649(، زنــا املحــارم وأثــره عــى الفــرد واملجتمــع، ملحمــود أمحــد شــعيب، جملــة كليــة الدراســات اإلســالمية والعربيــة 

- دمنهــور، العــدد الثــاين، املجلــد الثالــث، 2017م، )ص 529(.
ــات  ــي، االنحراف ــا برامي ــران، )ص452، 454(، لصوني ــد زه ــالم حام ــد الس ــرصف: عب ــيس، بت ــالج النف ــية والع ــة النفس (2( الصح

اجلنســية، )ص 21، 137(.
ــال  ــه، )635/3( ح)1362(، ق ــرأة أبي ــزوج ام ــن ت ــاب فيم ــكام، ب ــواب األح ــاب أب ــننه، كت ــذي يف س ــه الرتم ــث أخرج (3( احلدي
ــُد ْبــُن إِْســَحاَق َهــَذا احلَِديــَث، َعــْن َعــِديِّ ْبــِن َثابـِـٍت،  اِء  َحِديــٌث َحَســٌن َغِريــٌب َوَقــْد َرَوى حُمَمَّ الرتمــذي: " َحِديــُث الــرَبَ
اِء، َعــْن  ــرَبَ ــِن ال ــَد ْب ، َعــْن َيِزي ــَذا احلَِديــُث، َعــْن َأْشــَعَث، َعــْن َعــِديٍّ ــْد ُرِوَي َه اِء   َوَق ــرَبَ ــَد، َعــِن ال ــِن َيِزي ــِد اهللَِّ ْب َعــْن َعْب
ــيِّ "؛ وقــال احلاكــم يف املســتدرك  ــِه، َعــِن النَّبِ اِء، َعــْن َخالِ ــِن الــرَبَ ، َعــْن َيِزيــَد ْب ــِه َوُرِوي َعــْن َأْشــَعَث، َعــْن َعــِديٍّ َأبِي
 ،  اِء َجــاُه،  َوَلــُه َشــَواِهُد َعــْن َعــِديِّ ْبــِن َثابِــٍت، َوَعــِن اْلــرَبَ ِط ُمْســِلٍم، َومَلْ ُيَرِّ (208/2(: " َهــَذا َحِديــٌث َصِحيــٌح َعــَى رَشْ
ِمــْن َغــرْيِ َحِديــِث َعــِديِّ ْبــِن َثابـِـٍت"؛ وقــال البوصــريي يف مصبــاح الزجاجــة، )116/3(: "هــذا إســناد صحيــح رجالــه ثقــات"؛ 
وقــال ابــن حجــر يف فتــح البــاري (12/ 118(: " يف ســنده اختــالف كبــري ولــه شــاهد مــن طريــق معاويــة بــن مــرة"؛ وصححــه 
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

ــت  ــن وطء األُم والبن ــم )ت: 751هـــ(: ع ــن القي ــال اب ــن، ق ــم املحرم ــى ذوات الرح ــداء ع واالعت

واألخــت: " فــإن النفــرة الطبيعيــة عنــه كاملــة، مــع أن احلــد فيــه مــن أغلــظ احلــدود يف أحــد القولــن 

وهــو القتــل بــكل حــال حمصنــا كان أو غــري حمصــن"(1(. 

• زنا األموات: 

وهــو رغبــة يف ممارســة اجلنــس مــع املوتــى ومضاجعتهــم ســواء كانــوا ذكــورا أو إناثــا مــن القبــل 

أو الدبــر، وصاحــب هــذا االنحــراف هــو شــخص ليــس بالســوي ذلــك ألنــه فعــل ترفضــه النفــس 

وتأنفــه (2(، لكونــه غــري مشــتهى، فمــن كان لــه طبــع ســليم وعقــل مســتقيم فإنــه ينفــر عنــه، وإنــا 

يفعــل ذلــك بعــض الســفهاء لغلبــة الشــبق عليهــم(3(. وهــو بــال شــك أعظــم جرمــا مــن زنــا احلّيــة؛ 

ألن للميــت حرمــة تكفــل صيانــة عرضــه يف حــال موتــه كحــال حياتــه عــى اإلطــالق؛ َقــاَل رســول 

ــَذا،  ــْم َه ــِة َيْوِمُك ــَراٌم، َكُحْرَم ــْم َح ــْم، َبْينَُك ــْم، َوَأْعَراَضُك ــْم، َوَأْمَواَلُك ــإِنَّ ِدَماَءُك اهلل : »َف

ــَو  ــْن ُه ــَغ َم ــى َأْن ُيَبلِّ ــاِهَد َعَس ــإِنَّ الشَّ ــَب، َف ــاِهُد الَغائِ ــِغ الشَّ ــَذا، لُِيَبلِّ ــْم َه ــَذا، يِف َبَلِدُك ــْهِرُكْم َه يِف َش

َأْوَعــى َلــُه ِمنْــُه«(4(، وقــد حــرم اإلســالم إيــذاء امليــت بكــرس عظمــه أو تقطيعــه فكيــف باالعتــداء عليه 

ــا«(5(. ِه َحيًّ ــِت َكَكــْرِ جنســيا!؟، قــال رســول اهلل : »َكــْرُ َعْظــِم امْلَيِّ

األلباين يف إرواء الغليل، )18/8(.
(1( اجلــواب الــكايف ملــن ســأل عــن الــدواء الشــايف أو الــداء والــدواء، لشــمس الديــن ابــن قيــم اجلوزيــة، دار املعرفــة - املغــرب، ط1، 

1418هـ، )ص174(.
(2( اإلسالم واملسألة اجلنسية، بترصف: مروان إبراهيم القيي، )ص102(.

، لفخــر الديــن الزيلعــي احلنفــي، املطبعــة الكــربى األمرييــة - القاهــرة، ط1،  ــْلبِيِّ (3( تبيــني احلقائــق رشح كنــز الدقائــق وحاشــية الشِّ
1313هـ، )164/3(.

ــن  ــى م ــغ أوع ــي : »رب مبل ــول النب ــاب ق ــم، ب ــاب العل ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه، أخرج ــق علي ــث متف (4( احلدي
ســامع«، )24/1( ح)67(، واللفــظ لــه، وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب القســامة واملحاربــن والقصــاص والديــات، بــاب 

ــوال، )1305/3( ح)1679(. ــراض واألم ــاء واألع ــم الدم ــظ حتري تغلي
ــكان؟، )212/3(                  ــك امل ــب ذل ــل يتنك ــم ه ــد العظ ــار جي ــاب يف احلف ــز، ب ــاب اجلنائ ــننه، يف كت ــو داود يف س ــه أب ــث أخرج (5( احلدي
ح )3207(؛ وأخرجــه ابــن ماجــه يف ســننه، كتــاب اجلنائــز، بــاب يف النهــي عــن كــرس عظــام امليــت، )541/2( ح)1616(، قــال 
النــووي يف خالصــة األحــكام (2/ 1035(: "رواه أبــو داود، وابــن ماجــه، والبيهقــي بأســانيد صحيحــة، وفيــه ســعد بــن ســعيد، 

وهــو خمتلــف يف توثيقــه، وقــد روى لــه مســلم يف  صحيحــه "؛ وصححــه األلبــاين يف إرواء الغليــل، )215/3(.
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• زنا الصغار: 

ــون  ــا يك ــا م ــر، وغالب ــل أو الدب ــن القب ــرص م ــال الق ــار واألطف ــع الصغ ــس م ــة اجلن ــو ممارس ه

مصحوبــا باإلكــراه واالغتصــاب واخلــداع، وقــد يكــون املرتكــب هلــذا الســلوك ذكــرا أو أنثــى مــن 

األقــارب أو غريهــم(1(، وهــو يعــد حرامــا وجرمــا عظيــا، وكارثــة يف حــق الطفولــة ملــا يرتتــب عليــه 

مــن آثــار نفســية وســلوكية وجســدية قــد يعــاين منهــا هــذا الصغــري فــرتة طويلــة مــن حياتــه(2(، وملــا 

ــذا  ــالم ه ــرم اإلس ــد ح ــر فق ــا الب ــر اهلل عليه ــي فط ــليمة الت ــرة الس ــة للفط ــاعة املنافي ــن البش ــه م في

االعتــداء اجلنــي بشــكل عــام، قــال تعــاىل: ژ ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  ژ ]اإلرساء: 32[، 

ورتــب عليــه العقوبــة املســتحقة عــى الفاعــل.

مرتبة الزنا يف ضوء السنة النبوية: 

الزنــا بمختلــف صــوره وأشــكاله التــي مــرت يعــد مــن كبائــر الذنــوب وهــو مــن أقبــح املعــايص 

التــي يعاقــب عليهــا املذنــب يف حياتــه ملــا لــه مــن أرضار عــى الفــرد واملجتمــع واألرس، لكونــه يصيب 

العــرض والــرف، ويســهم يف زعزعــة وتصــدع املجتمــع واهنيــاره، وهــذا مــا أمجعــت عليــه الرائــع 

 َِّــوِل اهلل ــاُءوا إىَِل َرُس ــوَد َج ــَر، َأنَّ الَيُه ــِن ُعَم ــِد اهللَِّ ْب ــْن َعْب ــابقة، َع ــاوية الس الس

َفَذَكــُروا َلــُه َأنَّ َرُجــاًل ِمنُْهــْم َواْمــَرَأًة َزَنَيــا، َفَقــاَل هَلـُـْم َرُســوُل اهللَِّ : »َمــا جَتِــُدوَن يِف التَّــْوَراِة 

ْجــَم  ــا الرَّ ــْم إِنَّ فِيَه ــُن َســاَلٍم: َكَذْبُت ــُد اهللَِّ ْب ــاَل َعْب ــُدوَن، َفَق َل ــْم َوُيْ ــوا: َنْفَضُحُه ْجــِم«. َفَقاُل يِف َشــْأِن الرَّ

ْجــِم، َفَقــَرَأ َمــا َقْبَلَهــا َوَمــا َبْعَدَهــا، َفَقــاَل  وَهــا، َفَوَضــَع َأَحُدُهــْم َيــَدُه َعــَى آَيــِة الرَّ ــْوَراِة َفنَرَشُ َفَأَتــْوا بِالتَّ

ــُد،  ــا ُمَمَّ ــوا: َصــَدَق َي ــِم، َفَقاُل ْج ــُة الرَّ ــا آَي ــإَِذا فِيَه ــَدُه َف ــَع َي ــَدَك، َفَرَف ــْع َي ــاَلٍم: اْرَف ــُن َس ــُد اهللَِّ ْب ــُه َعْب َل

ــُأ)3(  نَ ــَل َيْ ُج ــُت الرَّ ــُد اهللَِّ: َفَرَأْي ــاَل َعْب ــا، َق ــاَم َرُســوُل اهللَِّ  َفُرِجَ ــَر هِبِ ــِم، َفَأَم ْج ــُة الرَّ ــا آَي فِيَه

(1( اإلسالم واملسألة اجلنسية، ملروان إبراهيم القيي، )ص105(.
(2( التحرش اجلنيس باألطفال، خلالد بن حممد الشهري، موقع صيد الفوائد.

http//:www.saaid.net/tarbiah.292/htm. 

ِء َحنَــا  ــَأ َعــَى الــشَّْ ــاِع "َجنَ ــْرَأُة َعــَى َوَلِدَهــا َحنْــًوا َوَحنَــْت بَِمْعنًــى، َقــاَل ابــن اْلَقطَّ ــَأ َعَلْيَهــا: َأْي َأَكــبَّ َعَلْيَهــا ُيَقــاُل َأْحنَــِت امْلَ (3( َأْجنَ
َظْهــَرُه َعَلْيــه"ِ، انظــر: فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري، البــن حجــر العســقالين، )12/ 129(.
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

ــور،  ــن الس ــدد م ــة يف ع ــذه اجلريم ــم ه ــرآن الكري ــاول الق ــد تن ــاَرَة «(1(. ولق ــا احِلَج ــْرَأِة َيِقيَه ــَى امَل َع

فقــال اهلل تعــاىل: ژ ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  ژ                  ]اإلرساء: 32[، وقــال تعــاىل: ژ ڀ  ڀ  

ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ٿٿ  ٿ    ٺ    ٺ  ٺ     ڀ  ٺ       
ــات  ــن عالم ــة م ــروج عالم ــارة الف ــى أن طه ــد اهلل E ع ــا أك ــور: 3[، ك ڄ  ڃ   ژ      ] الن

اإليــان، وقــال تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ ] املؤمنــون : 1-5[ حتــى يبــّن للنــاس أن الزنــا فيــه 

اعتــداء عــى النفــس والغــري بتوجيــه هــذه الغريــزة وقضائهــا بشــكل ال يتفــق مــع احلكمــة اإلهليــة التي 

 : ِّــي ــاَل: قــال النَّبِ ــِن َيَســاٍر، َق ــِل ْب ــْن َمْعِق تقتــي بقــاء النــوع اإلنســاين واســتمراره، فَع

ــٌر بُِكــُم اأْلَُمــَم«. فالــزواج والزنــا وإن كانــا يشــرتكان يف الــوطء  ــَوُدوَد اْلَوُلــوَد َفــإيِنِّ ُمَكاثِ ُجــوا اْل »َتَزوَّ

إال أن الــزواج عمــل مــروع منظــم بأحــكام وقوانــن ورشوط وضوابــط رشعيــة، ولــه أهــداف نبيلــة 

ســامية، بخــالف الزنــا فهــو عمــل غــري مــروع جرمــه اإلســالم والرائــع الســاوية ووضعــت لــه 

 : مــن ممارســة الزنــا ومقدماتــه فقــال  عقوبــات بدنيــة(2(. وقــد حــذر النبــي

ــنَّ َســبِياًل، اْلبِْكــُر بِاْلبِْكــِر َجْلــُد ِماَئــٍة َوَنْفــُي َســنٍَة، َوالثَّيِّــُب  »ُخــُذوا َعنِّــي، ُخــُذوا َعنِّــي، َقــْد َجَعــَل اهللُ هَلُ

ْجــُم«(3(، ليؤكــد ألمتــه أن مــن ابتغــى وراء ذلــك كان البــد مــن عقابــه عقابــا  بِالثَّيِّــِب َجْلــُد ِماَئــٍة، َوالرَّ

شــديدا مرعبــا.

(1( متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب احلــدود، بــاب الرجــم يف البــالط، )8/ 165( ح)6819(؛ وأخرجــه مســلم 
يف صحيحــه، يف كتــاب احلــدود، بــاب رجــم اليهــود أهــل الذمــة يف الزنــا، )1326/3( ح)1699(.

(2( جريمــة الزنــا وأثرهــا عــى مســائل شــئون األرسة، بتــرصف: مــوين عنبيــه، رســالة ماجســتري، كليــة احلقــوق والعلــوم اإلنســانية، 
ــر، 2017م، )أ – يف املقدمــة إىل ص49(. ــان عاشــور - اجلزائ جامعــة زي

(3( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب احلدود، باب حد الزنى، )1316/3( ح)1690(.
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 املطلــب اخلامــس: )العــادة الرسيــة(، توصيفهــا، وصورهــا، ومرتبتهــا يف ضــوء 
الســنة النبويــة: 

توصيف العادة الرية: 

وهــي االســتمناء بمحاولــة إخــراج املنــي مــن خــالل اســتثارة اللــذة اجلنســية عــن طريــق ملــس 

األعضــاء التناســلية والعبــث فيهــا باليــد أو بــشء آخــر، وتســتخدم بديــال للجــاع اجلنــي، وتوجــد 

لــدى املراهقــن والكبــار مــن الذكــور واإلنــاث، واإلرساف فيهــا يتســبب يف أرضار جســمية، نفســية، 

واجتاعيــة، منهــا: الشــعور باإلثــم، واخلــوف، واألفــكار الومهيــة(1(، وألن قضــاء الوطــر حاجة ماســة 

يتاجهــا البــر فقــد حــرض النبــي  عليــه وأمــر مــن وجــد االســتطاعة أن يبــادر إليهــا، 

ــَتَطاَع  ــِن اْس ــَباِب َم ــرَشَ الشَّ ــا َمْع ــول اهلل : »َي ــال رس ــباع احلقيقــي، ق ــيلة االش ــه وس كون

ــُه َلــُه ِوَجــاٌء«(2(. ــْوِم َفإِنَّ ْج، َوَمــْن مَلْ َيْســَتطِْع َفَعَلْيــِه بِالصَّ ِمنُْكــُم الَبــاَءَة َفْلَيَتــَزوَّ

من صورها: 

أن يكون االستمناء باليد، أو غريها من أنواع املبارشة، أو بالنظر، أو بالفكر، ومنها: 

• االســتمناء باليــد إن كان ملجــرد اســتدعاء الشــهوة، أو لتســكن الشــهوة املفرطــة الغالبــة التــي 

يشــى معهــا الزنــى. 

ــع، ط2،  ــر والتوزي ــة والن ــس للطباع ــي، دار النفائ ــادق قنيب ــد ص ــي، حام ــد رواس قلعج ــرصف: حمم ــاء، بت ــة الفقه ــم لغ (1( معج
1408 هـــ، )ص 65(؛ الضوابــط الرشعيــة لتهذيــب الغريــزة اجلنســية، للصــادق املنــا حممــد، مؤسســة الرحــاب احلديثــة - بــريوت، 

ط1، 1423هـــ، )ص69، 70(؛ االنحرافــات اجلنســية، لصونيــا براميــي، )ص21، 137(.
ــاَءَة  ــُم الَب ــَتَطاَع ِمنُْك ــِن اْس ــيِّ : »َم ــْوِل النَّبِ ــاب َق ــكاح، ب ــاب الن ــه، يف كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه، أخرج ــق علي (2( متف
ُج َمــْن الَ َأَرَب َلــُه يِف النِّــَكاِح «، )3/7( ح )5065(؛ وأخرجــه مســلم  ــُه َأَغــضُّ لِْلَبــرَصِ َوَأْحَصــُن لِْلَفــْرِج َوَهــْل َيَتــَزوَّ ْج، أِلَنَّ َفْلَيَتــَزوَّ
يف صحيحــه، يف كتــاب النــكاح، بــاب اســتحباب النــكاح ملــن تاقــت نفســه إليــه، ووجــد مؤنــه، واشــتغال مــن عجــز عــن املــؤن 

ــوم، )2/ 1018( ح)1400(. بالص
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• االســتمناء باملبــارشة فيــا دون الفــرج يشــمل كل اســتمتاع - غــري النظــر والفكــر - مــن وطء 

يف غــري الفــرج، أو تبطــن، أو تفخيــذ، أو ملــس، أو تقبيــل(1(.

مرتبة العادة الرية يف ضوء السنة النبوية: 

وهــي وإن كانــت مــن املارســات اجلنســية الشــاذة املنتــرة بن الشــباب واإلنــاث، وهلا آثار ســيئة 

وأبعــاد مدمــرة بالنســبة ملــن اعتادهــا وداوم عليهــا، إال أن حرمتهــا ال تصــل إىل حرمــة اللــواط والزنــا، 

ذلــك ألن رضرهــا ال يتعــدى الشــخص نفســه، وال يســاهم يف انتشــار الرذيلــة وال التلــوث اخللقــي 

يف املجتمــع، ألن ممارســتها ال تكــون إال يف اخلفــاء ومــن ذلــك أطلــق عليهــا اســم العــادة الرسيــة(2(، 

ــا ااِلْســتِْمنَاُء َفاأْلَْصــُل فِيــِه التَّْحِريــُم ِعنـْـَد مُجُْهــوِر اْلُعَلــَاِء، َوَعــَى  قــال ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(: " َأمَّ

َنــا. َوَاهللَُّ َأْعَلــُم" (3(، وهــو يدخــل يف عمــوم قولــه تعــاىل: ژ ڃ  ڃ   َفاِعِلــِه التَّْعِزيــُر؛ َوَلْيــَس ِمْثــَل الزِّ

ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ژ  ]املؤمنــون: 7[، فمتــى مــا انغمــس الشــباب يف النظــر و الفكــر احلــرام وغــريه 

كان ذلــك دافعــا للوقــوع فيهــا، فَعــِن النَّبـِـيِّ  قــال: »إِنَّ اهللََّ َكَتــَب َعــَى اْبــِن آَدَم َحظَّــُه ِمــَن 

َســاِن امَلنْطـِـُق، َوالنَّْفــُس مَتَنَّــى َوَتْشــَتِهي، َوالَفْرُج  َنــا، َأْدَرَك َذلـِـَك الَ َمَاَلــَة، َفِزَنــا الَعــنْيِ النََّظــُر، َوِزَنــا اللِّ الزِّ

ــهوة  ــراغ الش ــد إلف ــبيل الوحي ــا الس ــتها واختاذه ــب أن يف ممارس ــُه«)4(، إىل جان ُب ــَك َأْو ُيَكذِّ ُق َذلِ ــدِّ ُيَص

ضيــاع حلــظ اإلنســان مــن الــزواج وتفويــت هلــذا اخلــري الكبــري، قــال رســول اهلل : »َيــا 

ــُه َلــُه ِوَجــاٌء«،  ــْوِم َفإِنَّ ْج، َوَمــْن مَلْ َيْســَتطِْع َفَعَلْيــِه بِالصَّ ــَباِب َمــِن اْســَتَطاَع ِمنُْكــُم الَبــاَءَة َفْلَيَتــَزوَّ َمْعــرَشَ الشَّ

فهــي تعــد عــى الفطــرة وجــب كبــح مجاحــه والتصــرب عليــه حتــى يغنــي اهلل تعــاىل مــن يشــاء مــن 

ــش  ــإن خ ــور:33[. ف ــاىل: ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ     ژ       ]الن ــال اهلل تع ــه، ق فضل

العنــت وشــدة الشــبق الواقــع عليــه؛ ونــوى هبــا ســد حاجتــه خوفــا مــن تعاطــي الزنــا أو اللــوط فإهنــا 

(1( املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، )98/4، 100(.
(2( الضوابط الرشعية لتهذيب الغريزة اجلنسية، بترصف: الصادق املنا حممد، )ص 70، 72(.

(3( الفتاوى الكرى، البن تيمية احلراين، )3/ 439(.
(4( احلديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب االســتئذان، بــاب زنــا اجلــوارح دون الفــرج، )54/8( ح )6243(، 

وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب القــدر، بــاب قــدر عــى ابــن آدم حظــه مــن الزنــا وغــريه، )2046/4( ح)2657(.
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وإن كانــت ليســت الوســيلة الســليمة لقضــاء الوطــر لكوهنــا انحــراف؛ إال أهنــا ال تدخــل يف حــدود 

احلــرام القطعــي كالزنــا يف هــذه احلالــة، وقــد حرمهــا مجهــور العلــاء بــال حاجــة وهــو أصــح القولــن 

يف مذهــب أمحــد، وقيــل: مكــروه غــري حمــرم، وأكثــر العلــاء ال يبيحونــه خلــوف العنــت وال غــريه، 

ونقــل عــن طائفــة مــن الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم والتابعــن أهنــم رخصــوا فيــه للــضورة: مثــل 

أن يشــى الزنــا فــال يعصــم منــه إال بــه، ومثــل أن يــاف إن مل يفعلــه أن يمــرض، وهــذا قــول أمحــد 

وغــريه، وأمــا بــدون الــضورة فلــم يرخصــه أحــد(1(.

(1( بترصف: ابن تيمية احلراين، الفتاوى الكرى، بترصف: ابن تيمية احلراين، )3/ 439(.
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

املبحث الثاين: 
املعاجلات النبوية لالنحرافات اجلنسية

 املطلب األول: املنهج النبوي الوقائي:

قــد رســمت الســنة النبويــة منهجــا واضًحــا للوقايــة مــن االنحــراف اجلنــي، وذلــك مــن خــالل 

ــل  ــية، بتعطي ــات اجلنس ــذه االنحراف ــل ه ــوع يف مث ــن الوق ــد م ــي حت ــة الت ــراءات الوقائي ــل اإلج تفعي

دوافــع اإلثــارة اجلنســية واحلــد منهــا؛ ألهنــا القــوة الكامنــة املحركــة للدوافــع اجلنســية، ومــن تلــك 

املعاجلــات الوقائيــة: 

الرتبية اإليامنية العميقة: . 1

التــي تقــود الناشــئة إىل تقــوى اهلل تعــاىل ومراقبتــه يف الــرس والعلــن، وإىل الصــرب وقــوة العزيمــة، 

فهــي الضــان الوحيــد والدافــع الــذي يدفــع باملــرء التباع أوامــر اهلل تعــاىل واجتنــاب نواهيــه واإلذعان 

إىل تنفيــذ أحكامــه؛ لنيل رضــا اهلل تعــاىل، قــال تعــاىل:         ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   

ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇژ ]األحــزاب: 70 - 71[، والريــب أن يف 

الصــرب عــن معصيــة اهلل تعــاىل وحبــس اجلــوارح عــن الفواحــش - حيــث يعــد هــذا النــوع مــن أعظــم 

أنــواع الصــرب-  مــا يــدل عــى رشف النفــس وزكائهــا وفضلهــا، وأنفتهــا مــن أن حتــط مــن قدرهــا، 
.)1)» ــْرِ ا َوَأْوَســَع ِمــَن الصَّ ُه اهللَُّ، َوَمــا ُأْعطـِـَي َأَحــٌد َعَطــاًء َخــرْيً ْ ْ ُيَصــرِّ قــال : »َوَمــْن َيَتَصــرَّ

ــاب االســتعفاف عــن املســألة، )122/2(  ح)1469(؛  ــزكاة، ب ــاب ال ــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كت (1( احلديــث متفــق علي
ــاب فضــل التعفــف والصــرب، )729/2( ح)1053(. ــزكاة، ب ــاب ال وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، كت
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غض البرص: . 2

ــزة اجلنســية،  ــارة الغري ــؤدي إىل إث ــي ت ذلــك ألن إطــالق البــرص يعــد مــن أخطــر الوســائل الت

وهلــذا كان مــن هديــه  األمــر بغــض البــرص حتــى يقطــع كل الســبل املؤديــة إىل الفاحشــة، 

ــنَا  ــْن جَمَالِِس ــدٌّ ِم ــا ُب ــا َلنَ ــوَل اهللِ، َم ــا َرُس ــوا: َي ــاِت َقاُل ــوَس يِف الطُُّرَق ُل ــْم َواجْلُ اُك ــال : »إِيَّ ق

ــُه«  ــَق َحقَّ ــوا الطَِّري ــَس َفَأْعُط ــْم إاِلَّ امْلَْجلِ ــإَِذا َأَبْيُت ــوُل اهللِ : َف ــاَل َرُس ــا، َق ُث فِيَه ــدَّ َنَتَح

ــاَلِم َواأْلَْمــُر بِامْلَْعــُروِف، َوالنَّْهــُي َعــِن  ، َوَكــفُّ اأْلََذى، َوَردُّ السَّ ــُه؟، َقــاَل: َغــضُّ اْلَبــرَصِ َقاُلــوا: َوَمــا َحقُّ

ــا - دون  ــع أحياًن ــلم يق ــرص املس ــه إذا كان ب ــرص، إال أن ــالق الب ــاىل إط ــرم اهلل تع ــد ح ــِر«(1(. وق امْلُنَْك

ٍم فــإن اهلل يتجــاوز عــن النظــرة األوىل الفجائيــة؛ فَعــْن َعــْن َجِريــِر ْبــِن َعْبــِد اهللِ ريض  قصــد - عــى حُمـَـرَّ

ي« (2(،  َف َبــرَصِ ــَريِن َأْن َأرْصِ ــاَل: »َســَأْلُت َرُســوَل اهللِ  َعــْن َنَظــِر اْلُفَجــاَءِة َفَأَم اهلل عنــه، َق

، اَل ُتْتبِــِع  : »َيــا َعــيِلُّ وَعــِن اْبــِن ُبَرْيــَدَة، َعــْن َأبِيــِه ، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللَِّ  لَِعــِيٍّ

ــَك اآْلِخــَرُة« (3(. وليــس ذلــك أمــر يــص الرجــال دون  ــَك اأْلُوَل َوَلْيَســْت َل ــإِنَّ َل ــَرَة، َف ــَرَة النَّْظ النَّْظ

النســاء إنــا يشــمل اجلميــع، قــال تعــاىل: ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ژ ]النــور: 30[، وقــال تعــاىل: 

ژ ک  ک    گ  گ  گژ  ]النــور: 31[.

احلض عى الزواج املبكر: . 3

فاإلســالم هــو ديــن الفطــرة التــي ُفطــر النــاس عليهــا وال يمكــن أن يعارضهــا أو يارهبــا بــشء؛ 

بــل قــد هذهبــا وجعــل مــن طــرق تذيبهــا إشــباعها باحلــالل من خــالل الــزواج، قــال تعــاىل:    ژڈ  

ــاىل: ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   ــول اهلل تع ــاب ق ــتئذان، ب ــاب االس ــه، يف كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه، أخرج ــق علي ــث متف (1( احلدي
ڍ  ڍ  ڌڌ   ژ ]النــور: 30[، )51/8( ح)6229(؛ وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب اللبــاس والزينــة، بــاب 

النهــي عــن اجللــوس يف الطرقــات وإعطــاء الطريــق حقــه، )1675/3( ح)2121(. 
(2( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب األدب، باب نظرة الفجاءة، )1699/3( ح)2159(. 

(3( أخرجــه الرتمــذي يف ســننه، كتــاب أبــواب اآلداب، بــاب مــا جــاء يف نظــرة الفجــاءة، )398/4( ح)2777(، وأبــو داود يف ســننه، 
كتــاب النــكاح، بــاب مــا يؤمــر بــه مــن غــض البــرص، )246/2( ح)2149(، قــال الرتمــذي يف ســننه: "َهــَذا َحِديــٌث َغِريــٌب، الَ 
ِط ُمْســِلٍم، َومَلْ  يــٍك"؛ وصححــه احلاكــم يف املســتدرك (212/2( فقــال: "َهــَذا َحِديــٌث َصِحيــٌح َعــَى رَشْ َنْعِرُفــُه إاِلَّ ِمــْن َحِديــِث رَشِ

َجــاُه"؛ ووافقــه الذهبــي؛ وحســنه األلبــاين يف صحيــح اجلامــع الصغــري وزيادتــه، )1316/2(.  ُيَرِّ
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱژ 

ــرأة  ــل وامل ــن الرج ــة ســواء ب ــات غــري رشعي ــزواج مــن عالق ــروم: 21[، ورفــض كل مــا ســوى ال ]ال

مــن خــالل االتصــال اجلنــي غــري املــروع، أو مــن خــالل االتصــال اجلنــي املثــي بــن اجلنســن، 

قــال اهلل تعــاىل: ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ ]املؤمنــون: 7[، وحــض الشــباب بالتحديــد عــى 

ــِن  ــَباِب، َم ــرَشَ الشَّ ــا َمْع ــال : »َي ــي، فق ــع اجلن ــوة الداف ــة ق ــم مظن ــرا ألهن ــزواج؛ نظ ال

ــُه َأَغــضُّ لِْلَبــرَصِ َوَأْحَصــُن لِْلَفــْرِج«، كــا حــذر مــن مغبــة االمتنــاع عــن  ْج، َفإِنَّ اْســَتَطاَع الَبــاَءَة َفْلَيَتــَزوَّ

ــواب،  ــادة الص ــن ج ــم ع ــببا النحرافه ــيكون س ــك س ــث إن ذل ــباب؛ حي ــن الش ــفء م ــج الك تزوي

ــُه  ــُه َوُخُلَق ــْوَن ِدينَ ــْن َتْرَض ــْم َم ــال : »إَِذا َجاَءُك ــاد يف األرض، فق ــار الفس ــببا يف انتش وس

ــاَل: إَِذا  ــِه؟ َق ــوَل اهللِ، َوإِْن َكاَن فِي ــا َرُس ــوا: َي ــاٌد، َقاُل ــٌة يِف األَْرِض َوَفَس ــْن فِْتنَ ــوا َتُك ــوُه، إاِلَّ َتْفَعُل َفَأْنكُِح

اٍت« (1(، فبالــزواج الرعــي حُتصــن األُمــم،  َجاَءُكــْم َمــْن َتْرَضــْوَن ِدينَــُه َوُخُلَقــُه َفَأْنكُِحــوُه، َثــاَلَث َمــرَّ

وتندثــر الفاحشــة، ويصــان املجتمــع مــن أرضار االنحرافــات اجلنســية (2(.

النهي عن التبتل: . 4

ــادة؛ وذلــك ألن  ــزال النســاء، ومــا يتبعــه مــن املــالذ إىل العب وهــو االنقطــاع عــن النــكاح واعت

تــرك مــالذ احليــاة واالنقطــاع إىل العبــادة مــن الغلــو يف الديــن والرهبانيــة املذمومــة، قــال رســول اهلل 

ــادة:  ــتغال بالعب ــل االش ــن أج ــكاح م ــوم والن ــم والن ــن اللح ــاع ع ــن أرادوا االمتن  للذي

»َأْنُتــُم الَِّذيــَن ُقْلُتــْم َكــَذا َوَكــَذا؟ َأَمــا َواهللَِّ إيِنِّ أَلَْخَشــاُكْم هللَِِّ َوَأْتَقاُكــْم َلــُه، َلكِنِّــي َأُصــوُم َوُأْفطـِـُر، َوُأَصيلِّ 

ُج النَِّســاَء، َفَمــْن َرِغــَب َعــْن ُســنَّتِي َفَلْيــَس ِمنِّــي«(3(، ولقــد راعــت الريعــة اإلســالمية  َوَأْرُقــُد، َوَأَتــَزوَّ

ــوه«،                                    ــه فزوج ــون دين ــن ترض ــم م ــاء »إذا جاءك ــا ج ــاب م ــكاح، ب ــواب الن ــاب أب ــننه، كت ــذي يف س ــه الرتم ــث أخرج (1( احلدي
(2/ 386( ح)1085(، قــال الرتمــذي: "َهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن َغِريــٌب، َوَأُبــو َحاتِــٍم امْلُــَزيِنُّ َلــُه ُصْحَبــٌة، َوالَ َنْعــِرُف َلــُه َعــِن النَّبِــيِّ 
ــنَاِد، َومَلْ  ْس ــُح اإْلِ ــٌث َصِحي ــَذا َحِدي ــال: "َه ــتدركه، (179/2( فق ــم يف مس ــه احلاك ــِث"؛ وصحح ــَذا احلَِدي ــرْيَ َه  َغ
َجــاُه"؛ وذكــر ابــن امللقــن يف خمتــرص تلخيــص الذهبــي، )635/2( بأنــه تعقبــه بقولــه: "قلــت: فيــه عبــد احلميــد بــن ســليان  ُيَرِّ

ــل، )266/6(.  ــاين يف إرواء الغلي ــنه األلب ــروف"، وحس ــري مع ــة غ ــة ووثيم ــري ثق ــو داود: كان غ ــال أب ــح. ق ــو فلي أخ
(2( اإلسالم واملسألة اجلنسية، بترصف: مروان إبراهيم القيي، )ص74(.

(3( احلديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب النــكاح، بــاب الرتغيــب يف النــكاح، )2/7(،  ح)5063(؛ وأخرجــه 
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احلاجــة البريــة للنــكاح بــا يتوافــق مــع طلــب اآلخــرة مــن غــري إجحــاف وال إفــراط، فلــم يــأذن 

النبــي  للصحــايب اجلليــل عثــان بــن مظعــون   يف التبتــل، ومل يقــره عليــه؛ فعــن 

ــاٍص ريض اهلل عنــه، َيُقــوُل: »َلَقــْد َردَّ  ــَن َأيِب َوقَّ ــُه َســِمَع َســْعَد ْب ــُن امُلَســيِِّب ريض اهلل عنــه، َأنَّ َســِعيُد ْب

ــَل الَْخَتَصْينَــا«(1(. َذلِــَك، َيْعنـِـي النَّبِــيَّ  َعــَى ُعْثــاَمَن ْبــِن َمْظُعــوٍن، َوَلــْو َأَجــاَز َلــُه التََّبتُّ

تريم اخللوة باألجنبية أو األمرد: . 5

حيــث إن اخللــوة هبــا يتأتــى هلــا فيهــا مــا ال يتأتــى خارجهــا، وقــد ال يقــع املحظــور مــن أول 

خلــوة، ولكنهــا خطــوة مهمــة، وأثــر يمتــد إىل أن يوقــع يف الرذيلــة، ويوجب الــرتدي يف الســبل املفضية 

ُلــَونَّ َرُجــٌل بِاْمــَرَأٍة إاِلَّ  إىل الفاحشــة، فَعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس ، َعــِن النَّبـِـيِّ  َقــاَل: »الَ خَيْ

ــُت يِف َغــْزَوِة َكــَذا  ــًة، َواْكُتتِْب ــَرَأيِت َخَرَجــْت َحاجَّ ــا َرُســوَل اهللَِّ، اْم ــَرٍم َفَقــاَم َرُجــٌل، َفَقــاَل: َي َمــَع ِذي َمْ

َوَكــَذا، َقــاَل: »اْرِجــْع َفُحــجَّ َمــَع اْمَرَأتـِـَك«(2(؛ لذلــك جــاءت التوجيهــات الرعيــة تــارة تنهــى عنهــا 

هنيــا تامــا، كــا يف احلديــث الســابق، وتــارة متنــع منــه، فَعــْن َجابِــٍر ريض اهلل عنــه، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل 

ــارة  ــَرٍم«(3(، وت ــا َأْو َذا َمْ ــوَن َناكًِح ــٍب، إاِلَّ َأْن َيُك ــَرَأٍة َثيِّ ــَد اْم ــٌل ِعنْ ــنَّ َرُج اهللِ : »َأاَل اَل َيبِيَت

  يعلــق اإليــان بــاهلل واليــوم اآلخــر عــى عــدم اخللــوة بالنســاء(4(، فَعــْن جابــر بــن عبــد اهلل

ُلــَونَّ بِاْمــَرَأٍة َلْيــَس  قــال، قــال رســول اهلل : » َمــْن َكاَن ُيْؤِمــُن بـِـاهللِ َواْلَيــْوِم اآْلِخــِر، َفــاَل خَيْ

مسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه، )1020/2(، ح)1401(. 
(1( احلديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب النــكاح، بــاب مــا يكــره مــن التبتــل واإلخصــاء، )4/7( ح)5073(؛ 
وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب النــكاح، بــاب اســتحباب النــكاح ملــن تاقــت نفســه إليــه، ووجــد مؤنــه، واشــتغال مــن عجــز 

عن املــؤن بالصــوم، )1020/2( ح)1402(. 
ــول  ــرم، والدخ ــرأة إال ذو حم ــل بام ــون رج ــاب ال يل ــكاح، ب ــاب الن ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه، أخرج ــق علي ــث متف (2( احلدي
عــى املغيبــة، )37/7( ح)5233(؛ وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب احلــج، بــاب ســفر املــرأة مــع حمــرم إىل حــج وغــريه، 

ح)3141(.   )978/2)
(3( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب السالم، باب حتريم اخللوة باألجنبية والدخول عليها، )1710/4( ح)2171(. 

(4( اخللــوة املحرمــة وعقوبتهــا يف الفقــه اإلســالمي، لعبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل الغضيــاين، رســالة ماجســتري مــن جامعــة نايــف للعلــوم 
العربيــة للعلــوم األمنية، 1425هـــ، )ص 5، 65(. 
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

ــْيَطاُن (1(«. ــَرٍم ِمنَْهــا، َفــإِنَّ َثالَِثُهــاَم الشَّ َمَعَهــا ُذو َمْ

الفصل بني األوالد يف املضاجع: . 5

فقــد أمــر النبــي  بالتفريــق بينهــم يف املضاجــع بعــد بلــوغ ســن العــارشة؛ حــذرا مــن 

غوائــل الشــهوة، وحرصــا عــى العفــة والطهــارة وغرســها يف الناشــئة، وســدا ملنافــذ الشــيطان؛ فَعــْن 

ــُروا  ــوُل اهللَِّ : »ُم ــاَل َرُس ــاَل: َق ِه M، َق ــدِّ ــْن َج ــِه، َع ــْن َأبِي ــَعْيٍب، َع ــِن ُش ــِرو ْب َعْم

ُقــوا َبْينَُهــْم يِف  ُبوُهــْم َعَلْيَهــا، َوُهــْم َأْبنَــاُء َعــرْشٍ َوَفرِّ ــاَلِة َوُهــْم َأْبنَــاُء َســْبِع ِســننَِي، َوارْضِ َأْواَلَدُكــْم بِالصَّ

امْلََضاِجــِع«(2(، قــال الطيبــي )ت: 743(: "فــإذا بلغــوا عــرًا رضبــوا عــى تركهــا، وفرقــوا بــن األخ 

واألخــت مثــال يف املضاجــع؛ لئــال يقعــوا فيــا ال ينبغــي؛ ألن بلــوغ العــر مظنــة الشــهوة، وإن كــن 

أخــوات"(3(.

االستئذان وحفظ العورة: . 6

وهــو منهــج نبــوي راٍق يف تدريــب وتربيــة الناشــئة عــى األخــالق الفاضلــة منــذ نعومــة أظفارهم 

حتــى إذا مــا كــربوا اعتــادوا هــذه األخــالق، وتعليــم األوالد والبنــات وتعويدهــم عــى االســتئذان 

ــريه،  ــن لغ ــث حس ــد اهلل ، )19/23( ح)14651(، واحلدي ــن عب ــر ب ــند جاب ــنده، يف مس ــد يف مس ــه أمح ــث أخرج (1( احلدي
ــل،  ــاين يف إرواء الغلي ــه األلب ــري؛  وصحح ــو الزب ــه أب ــة وعنعن ــن هليع ــظ اب ــوء حف ــف لس ــناد ضعي ــا إس ــح، وهن ــه صحي وبعض
(215/6(، وقــال: "لكــن احلديــث صحيــح، فــإن لــه شــواهد تقويــه منهــا: مــا روي عــن اْبــِن ُعَمــَر َقــاَل: َخَطَبنَــا ُعَمــُر بِاجلَابَِيــِة 
َــا النَّــاُس، إيِنِّ ُقْمــُت فِيُكــْم َكَمَقــاِم َرُســوِل اهللَِّ  فِينـَـا َفَقــاَل: »ُأوِصيُكــْم بَِأْصَحــايِب، ُثــمَّ الَِّذيــَن َيُلوهَنـُـْم، ُثــمَّ  َفَقــاَل: َيــا َأهيُّ
ُلــَونَّ َرُجــٌل بِاْمــَرَأٍة  ــاِهُد َواَل ُيْسَتْشــَهُد، َأاَل اَل خَيْ ُجــُل َواَل ُيْســَتْحَلُف، َوَيْشــَهَد الشَّ الَِّذيــَن َيُلوهَنـُـْم، ُثــمَّ َيْفُشــو الَكــِذُب َحتَّــى حَيْلـِـَف الرَّ
ــْيَطاَن َمــَع الَواِحــِد َوُهــَو ِمــَن ااِلْثنَــنْيِ َأْبَعــُد، َمــْن َأَراَد ُبْحُبوَحــَة  اُكــْم َوالُفْرَقــَة َفــإِنَّ الشَّ ــْيَطاُن، َعَلْيُكــْم بِاجَلاَمَعــِة َوإِيَّ إاِلَّ َكاَن َثالَِثُهــاَم الشَّ
ــَك امْلُْؤِمــُن « أخرجــه الرتمــذي، )25/2(؛ واحلاكــم )114/1(؛ و  ْتــُه َحَســنَُتُه َوَســاَءْتُه َســيَِّئُتُه َفَذلِ ــِة َفْلَيْلــَزِم اجَلاَمَعــَة، َمــْن رَسَّ اجَلنَّ
البيهقــي )91/1(، مــن طريــق حممــد بــن ســوقة عــن عبــد اهلل بــن دينــار عنــه، وقــال الرتمــذي: " حديــث حســن صحيــح غريــب 

"، وقــال احلاكــم: " صحيــح عــى رشط الشــيخن "، ووافقــه الذهبــي. قلــت: "وهــو كــا قــاال".
(2( احلديــث أخرجــه أبــو داود يف ســننه، كتــاب الصــالة، بــاب متــى يؤمــر الغــالم بالصــالة، )133/1( ح)459(، قــال النــووي يف 
ريــاض الصاحلــني، )ص126(: "حديــٌث حســن. رواه َأُبــو داود بإِســناٍد حســٍن"؛ وقــال األلبــاين يف صحيــح أيب داود، )401/2(: 

"إســناده حســن صحيــح"؛ وكذلــك أمحــد شــاكر يف تقيقــه ملســند اإلمــام أمحــد، (242/6(. 
(3( رشح الطيبــي عــى مشــكاة املصابيــح املســمى بـــ )الكاشــف عــن حقائــق الســنن(، لــرف الديــن احلســن بــن عبــد اهلل الطيبــي،  

املحقــق: د. عبــد احلميــد هنــداوي، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - مكــة املكرمــة، ط1، 1417هـــ، )871/3(.
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وحفــظ العــورات هلــو مــن أهــم وســائل جلــب العفــة وســد بــاب الفتنــة والتطلــع إىل احلــرام، قــال 

ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ     ۅ   تعــاىل: ژ 

ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ    وئ    ەئەئ   ائ   ائ   ىى   ې   ې   ې   ې         ۉ     ۉ    ۅ  

ــب  ــم وج ــوا احلل ــا بلغ ــإذا م ــور: 58[، ف ېئ  ېئ   ىئىئ  ىئ               ی    ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ     ژ  ]الن

عليهــم ذلــك دائــا وأبــدا، قــال تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  

ڀ             ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ   ٿ    ژ  ]النــور: 59[، قــال الطاهــر بــن عاشــور )ت:1393هـ(: 

ــات  ــاء، وأوق ــال والنس ــوة الرج ــات خل ــا أوق ــة؛ ألهن ــات الثالث ــذه األوق ــتئذان يف ه ــن االس "وتعي

ــا - ينامــون جمرديــن مــن الثيــاب اجتــزاء  ــوا – غالب التعــري مــن الثيــاب، وهــي أوقــات نــوم، وكان

بالغطــاء، وقــد ســاها اهلل تعــاىل: عــورات، وأطلقــت العــورة عــى مــا يكــره انكشــافه، كــا ســمي 

مــا ال يــب اإلنســان كشــفه مــن جســده عــورة"(1(. كــا أن التعــري وعــدم حفــظ العــورة هــو مــن 

فعــل أهــل اجلاهليــة ملــا ســلبوا مــن احليــاء واحلشــمة، وقــد حــض النبــي  عــى حفــظ 

ي، َقــاَل: ُقْلــُت: َيــا َرُســوَل اهللَِّ،  َثنـِـي َأيِب، َعــْن َجــدِّ ــُز ْبــُن َحِكيــٍم   َقــاَل: َحدَّ العــورات فعــن هَبْ

َعْوَراُتنَــا َمــا َنــْأيِت ِمنَْهــا َوَمــا َنــَذُر؟ َقــاَل: »اْحَفــْظ َعْوَرَتــَك إاِلَّ ِمــْن َزْوَجتِــَك َأْو َمــا َمَلَكــْت َيِمينُــَك«، 

ُجــُل  ُجــِل؟ َقــاَل: »إِْن اْســَتَطْعَت َأْن اَل َيَراَهــا َأَحــٌد َفاْفَعــْل«، ُقْلــُت: َوالرَّ ُجــُل َيُكــوُن َمــَع الرَّ َفَقــاَل: الرَّ

ــورات  ــف الع ــاهل يف كش ــن التس ــذر م ــُه«(2(، وح ــَتْحَيا ِمنْ ــقُّ َأْن ُيْس ــاهللَُّ َأَح ــاَل: »َف ــا، َق ــوُن َخالًِي َيُك

ُجــِل، َواَل امْلَــْرَأُة إَِل َعــْوَرِة امْلَــْرَأِة،  ُجــُل إَِل َعــْوَرِة الرَّ وهنــى عــن ذلــك، َقــاَل : »اَل َينُْظــُر الرَّ

ــْوِب اْلَواِحــِد«،  قــال  ــْرَأِة يِف الثَّ ــْرَأُة إَِل امْلَ ُجــِل يِف َثــْوٍب َواِحــٍد، َواَل ُتْفــِي امْلَ ُجــُل إَِل الرَّ َواَل ُيْفــِي الرَّ

ــس، 1984 هـــ،  ــر -  تون ــية للن ــدار التونس ــور، ال ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن حمم ــد ب ــن حمم ــر ب ــد الطاه ــر، ملحم ــر والتنوي (1( التحري
.)295  ،293/18)

ــو داود  ــاب مــا جــاء يف حفــظ العــورة، )97/5( ح)2769(؛ وأب ــواب اآلداب، ب ــاب أب (2( احلديــث أخرجــه الرتمــذي يف ســننه، كت
يف ســننه، كتــاب احلــام، بــاب النهــي عــن التعــري، )134/6( ح)4017(؛ وابــن ماجــه يف ســننه، كتــاب أبــواب النــكاح، بــاب 
ــَدَة  ــُن َحْي ــُة ْب ــُمُه: ُمَعاِوَي ــٍز اْس ــدُّ هَبْ ــٌن، َوَج ــٌث َحَس ــَذا َحِدي ــذي: "َه ــال الرتم ــاع، )3/ 106( ح)1920(، ق ــد اجل ــرت عن التس
ــٍز"؛ وصححــه احلاكــم يف مســتدركه، )199/4( وقــال:  ، َعــْن َحِكيــِم ْبــِن ُمَعاِوَيــَة َوُهــَو َوالِــُد هَبْ ، َوَقــْد َرَوى اجلَُرْيــِريُّ يُّ الُقَشــرْيِ

ــل، )212/6(.  ــاين يف إرواء الغلي ــنه األلب ــي؛ وحس ــه الذهب ــاُه"، ووافق َج ــنَاِد َومَلْ ُيَرِّ ْس ــُح اإْلِ ــٌث َصِحي ــَذا َحِدي "َه
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

النــووي )ت:676هـــ(: "ففيــه حتريــم نظــر الرجــل إىل عــورة الرجــل، واملــرأة إىل عــورة املــرأة، وهــذا 

ال خــالف فيــه، وكذلــك نظــر الرجــل إىل عــورة املــرأة، واملــرأة إىل عــورة الرجــل حــرام باإلمجــاع، 

ــم  ــك بالتحري ــرأة، وذل ــورة امل ــره إىل ع ــى نظ ــل ع ــورة الرج ــل إىل ع ــر الرج ــه  بنظ ونب

أوىل، وهــذا التحريــم يف حــق غــري األزواج والســادة"(1(.

الصيام: . 7

فقــد ّدل النبــي  الشــباب والشــابات عــى مــا يلجــم الشــهوة اجلنســية يف حــال عــدم 

القــدرة عــى الــزواج، فالصــوم وســيلة لقطــع الشــهوة والغريــزة املفضيــة للوقــوع يف الفاحشــة، فقــال 

ــووي )ت: 676هـــ(:  ــال الن ــاٌء«، ق ــُه ِوَج ــُه َل ــْوِم؛ َفإِنَّ ــِه بِالصَّ ــَتطِْع، َفَعَلْي ــْن مَلْ َيْس : » َوَم

"وأمــا الوجــاء، فبكــرس الــواو وباملــد، وهــو رض اخلصيتــن، واملــراد هنــا: أن الصــوم يقطــع الشــهوة 

ــة  ــق العف ــم يف َخل ــر عظي ــه أث ــوم ل ــك أن الص ــاء" (2(، وال ش ــه الوج ــا يفعل ــي، ك ــع رش املن ويقط

والطهــارة؛ وذلــك ألنــه يذهــب هواجــس النفــس وثــورات الشــهوات، لذلــك كان الصيــام يف حــق 

مــن مل جيــد النــكاح مســتحبا؛ لكونــه يكــرس الشــهوة وجينــب انتهــاك احلرمــات(3(.

التعفف واالستعفاف: . 8

ــه، قــال اهلل تعــاىل: ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ــزواج حتــى ييــرسه اهلل تعــاىل علي ــه ال ملــن مل يتيــرس ل

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ژ ]النــور: 33[، وَقــاَل : »َثاَلَثــٌة َحــقٌّ َعــَى اهللِ َعْوهُنـُـْم: امْلَُجاِهــُد يِف 

(1( املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن احلجــاج، ملحيــي الديــن ييــى بــن رشف النــووي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط2، 
 .)30/4( 1392هـ، 

(2( املرجع السابق، )173/9(.
(3( فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري، بتــرصف: أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين، دار املعرفــة - بــريوت، 1379هـــ، رقــم 
كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأرشف عــى طبعــه: حمــب الديــن اخلطيــب، عليــه 
تعليقــات العالمــة: عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل بــن بــاز، )112/9(؛ أثــر الصيــام يف هتذيــب الشــهوات، لصــالح ســلطان، املنتــدى 

اإلســالمي العاملــي للرتبيــة، 3/ يونيــو/ 2018م.
 http//:montdatarbawy.com/show.122956/ 
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َســبِيِل اهللِ، َوامُلَكاَتــُب الَّــِذي ُيِريــُد األََداَء، َوالنَّاكـِـُح الَّــِذي ُيِريــُد الَعَفــاَف«(1(، قال الطيبــي )ت: 743هـ( 

: "إنــا آثــر هــذه الصيغــة إيذانــًا بــأن هــذه األمــور مــن األمــور الشــاقة التــي تفــدح اإلنســان وتقصــم 

ظهــره، ولــوال أن اهلل تعــاىل يعينــه عليهــا ال يقــوم هبــا، وأصعبهــا العفــاف؛ ألنــه قمــع الشــهوة اجلبليــة 

املركــوزة فيهــا، وهــي مقتــى البهيميــة النازلــة يف أســفل الســافلن، فــإذا اســتعف وتداركــه عــون اهلل 

تعــاىل، ترقــى إىل منزلــة املالئكــة وأعــى عليــن"(2(.

مافظة املرأة عى احلجاب والعفة: . 9

ــاىل: ژ ڳ  ڳ        ــال تع ــا، فق ــب عنه ــا لألجان ــرأة زينته ــداء امل ــّرم إب ــد ح ــارع ق ــك أن الش وذل

ــة  ــيوع الفاحش ــن ش ــع م ــة للمجتم ــبل الوقائي ــم س ــل أعظ ــور:31[، وجع ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ژ ]الن

فــرَض احلجــاب عى نســاء املؤمنــن بنــص قولــه تعــاىل: ژ ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ژ  ]النــور:31[، وقوله 

تعــاىل: ژ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   

ۓ  ڭ  ڭ  ژ ]األحــزاب:59[، فأمــر اهلل نبيــه  أن يأمــر النســاء عموًمــا باحلجــاب، ويبــدأ 

بزوجاتــه وبناتــه؛ ألهنــن آكــد مــن غريهــن، وألن اآلمــر لغــريه ينبغــي أن يبــدأ بأهلــه، قبــل غريهــم، 

ــن؛  ــة، إن مل يتجب ــود أذي ــى وج ــاب: "دل ع ــن احلج ــة م ــعدي )ت: 1376هـــ( يف احلكم ــال الس ق

ــرض،  ــه م ــن يف قلب ــن م ــرض هل ــات، فيتع ــري عفيف ــن غ ــن أهن ــا ظ ــن، رب ــن إذا مل يتجب ــك ألهن وذل

فيؤذهيــن، وربــا اســتهن هبــن، وظــن أهنــن إمــاء، فتهــاون هبــن مــن يريــد الــر. فاالحتجــاب حاســم 

ك الرجــل وُيثــريه؛ كــضب املــرأة برجليهــا، وخضوعها  ملطامــع الطامعــن فيهــن"(3(. كــا منــع مــا ُيــرِّ

(1( احلديــث أخرجــه الرتمــذي يف ســننه، كتــاب أبــواب فضــل اجلهــاد، بــاب مــا جــاء يف املجاهــد والناكــح واملكاتــب وعــون اهلل إياهم، 
(236/3( ح)1655(؛ والنســائي يف ســننه الكــرى، كتــاب العتــق، بــاب املكاتــب، )47/5( ح)4995(، قــال الرتمــذي: " َهــَذا 
َجــاُه"،  ِط ُمْســِلٍم، َومَلْ ُيَرِّ َحِديــٌث َحَســٌن"؛ وصححــه احلاكــم يف مســتدركه، )174/2(، فقــال: "َهــَذا َحِديــٌث َصِحيــٌح َعــَى رَشْ

ووافقــه الذهبــي، وحســنه األلبــاين يف اجلامــع الصغــري وزيادتــه )ص537(. 
ــي،  ــد اهلل الطيب ــن عب ــن احلســن ب ــق الســنن(، لــرف الدي ــح املســمى بـ)الكاشــف عــن حقائ ــي عــى مشــكاة املصابي (2( رشح الطيب

 .)2262/7)
(3( تيســري الكريــم الرمحــن يف تفســري كالم املنــان، لعبــد الرمحــن بــن نــارص بــن عبــد اهلل الســعدي، املحقــق: عبــد الرمحــن بــن معــال 

اللويــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ، )ص671(.
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

بقوهلــا، فقــال تعــاىل: ژ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  

مئژ ]النــور:31[، وقــال تعــاىل: ژ ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ ]األحــزاب:32[. كــا منــع املــرأة مــن التطيــب عنــد خروجهــا، حتــى لــو 

ْت بِامَلْجلـِـِس  كان إىل املســجد، قــال النَّبـِـّي : »ُكلُّ َعــنْيٍ َزانَِيــٌة، َواملـَــْرَأُة إَِذا اْســَتْعَطَرْت َفَمــرَّ

ــًة (1(، أي: إن اســتعملت العطــر الــذي يظهــر ريــه ألجــل أن يشــموا  َفِهــَي َكــَذا َوَكــَذا« َيْعنِــي: َزانَِي

ريــح عطرهــا )فهــي كــذا وكــذا( كنايــة عــن كوهنــا زانيــة (2(، قــال الطيبــي )ت:743هـــ(: "ذلــك ألن 

خروجهــا مــن بيتهــا متطيبــة مهيجــة لشــهوات الرجــال وفتــح بــاب عيوهنــم التــي هــي بمنزلــة رائــد 

الزنــا. وحكــم عليهــا بــا يــل عــى الــزاين مــن االغتســال مــن اجلنابــة مبالغــة وتشــديدًا عليهــا"(3(. 

ــيُّ : »الَ  ــاَل النَّبِ ــاَل: َق ــاٍس ، َق ــِن َعبَّ ــِن اْب ــرم، فَع ــري حَم ــفرها بغ ــّرم س وح

ــا َرُســوَل  ــَرٌم، َفَقــاَل َرُجــٌل: َي ــَرٍم، َوالَ َيْدُخــُل َعَلْيَهــا َرُجــٌل إاِلَّ َوَمَعَهــا َمْ ــْرَأُة إاِلَّ َمــَع ِذي َمْ ُتَســافِِر امَل

ــا« (4(. ــُرْج َمَعَه ــاَل: اْخ ، َفَق ــجَّ ــُد احَل ــَرَأيِت ُتِري ــَذا، َواْم ــَذا َوَك ــِش َك ــُرَج يِف َجْي ــُد َأْن َأْخ اهللَِّ، إيِنِّ ُأِري

القضاء عى سبل ترويج وإشاعة االنحرافات اجلنسية: . 10

والتــي تنشــئ عــادة عــرب االنرتنــت ووســائل التواصــل االجتاعــي أو اإلعــالم املرئــي؛ والتــي 

تلعــب دورا كبــريا يف بــث الســموم واألفــكار اهلدامــة مــن خــالل إشــاعة االنحرافــات اجلنســية بنــر 

ــرة، )106/5(  ــرأة متعّط ــروج امل ــة خ ــاء يف كراهي ــا ج ــاب م ــواب اآلداب، ب ــاب أب ــننه، كت ــذي يف س ــه الرتم ــث أخرج (1(  احلدي
ح)2786(؛ وأبــو داود يف ســننه، كتــاب الرتجــل، بــاب يف املــرأة تطيــب عنــد اخلــروج، )248/6( ح)4174(؛ والنســائي يف ســننه، 
ــح"؛  ــن صحي ــث حس ــذا حدي ــذي: "ه ــال الرتم ــب، )349/8( ح)9361(، ق ــن الطي ــاء م ــره للنس ــا يك ــاب م ــة، ب ــاب الزين كت
وقــال احلاكــم يف املســتدرك، )430/2(: "حديــث صحيــح اإلســناد ومل يرجــاه"؛ ووافقــه الذهبــي؛ وصححــه األلبــاين يف صحيح 

اجلامــع الصغــري وزيادتــه، )120/1(. 
)2( عــون املعبــود رشح ســنن أيب داود، للعظيــم آبــادي حممــد أرشف بــن أمــري بــن عــي بــن حيــدر، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، 

 .)153/11( 1415هـ،  ط2، 
(3( رشح الطيبي عى مشكاة املصابيح، بترصف: رشف الدين احلسن بن عبد اهلل الطيبي، )1131/4(. 

ــرص الصــالة، )43/2(  ــاب يف كــم يق ــالة، ب ــري الص ــواب تقص ــاب أب ــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كت ــق علي ــث متف (4( احلدي
ــريه، )957/2( ح)1338(. ــج وغ ــرم إىل احل ــع حم ــرأة م ــفر امل ــاب س ــج، ب ــاب احل ــه، كت ــلم يف صحيح ــه مس ح)1086(؛ وأخرج
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األخبــار والصــور اإلباحيــة والفيديوهــات اخلادشــة للحيــاء، واملشــاركة يف املنتديات اجلنســية، وأغاين 

ــج  ــذا الرتوي ــواء كان ه ــية(1(، وس ــة اجلنس ــذوذ واملثلي ــرية للش ــب(- املث ــمى بـ)كلي ــا يس ــو -م الفيدي

لالنحرافــات عــرب وســائل التواصــل االجتاعــي أو غريهــا مــن املنظــات واجلمعيــات التــي تنــادي 

باملثليــة اجلنســية والتــي هدفهــا هــو حتريــك الشــهوات وإظهــار العــورات وفضــح اخللــوات(2(؛ فــإن 

ُكــْم  كبــح هــذا الفســاد مســؤولية كبــرية تلقــى عــى كاهــل اجلميــع، قــال رســول اهلل : »ُكلُّ

َراٍع َوَمْســُؤوٌل َعــْن َرِعيَّتِــِه«(3(. 

ومن سبل القضاء عى إشاعة االنحرافات اجلنسية: 

ُســوا«(4(،  سَّ ُســوا، َوالَ جَتَ سَّ حتريم التجســس وتتبــع العورات، قال رســول اهلل : »َوالَ َتَ

وقــال : »َيــا َمْعــرَشَ َمــْن َأْســَلَم بِلَِســانِِه َومَلْ ُيْفــِض اإِليــاَمُن إَِل َقْلبـِـِه، اَل ُتــْؤُذوا امُلْســلِِمنَي َواَل 

ــَع اهللَُّ  ــُه، َوَمــْن َتَتبَّ ــَع اهللَُّ َعْوَرَت ــَع َعــْوَرَة َأِخيــِه امُلْســلِِم َتَتبَّ ــُه َمــْن َتَتبَّ ــْم، َفإِنَّ وُهــْم َواَل َتتَّبُِعــوا َعْوَراهِتِ ُ ُتَعريِّ

َعْوَرَتــُه َيْفَضْحــُه َوَلــْو يِف َجــْوِف َرْحلـِـِه« (5(.

(1( املشــكالت النفــس اجتامعيــة واالنحرافــات الســلوكية لــدى املرتدديــن عــى مراكــز االنرتنــت بمحافظــة خــان يونــس، بتــرصف: 
ــة  ــوي، اجلامع ــه الرتب ــي والتوجي ــاد النف ــم اإلرش ــة قس ــة الرتبي ــدم لكلي ــتري مق ــث ماجس ــطل، بح ــل األس ــس خلي ــوب يون يعق

اإلســالمية - غــزة، 1432هـــ، )ص76، 77(.  
(2( كجمعيــة حلــم اللبنانيــة ومجعيــة )كيــف كيــف املغربيــة(، لالســتزادة راجــع: الــزواج املثــيل يف ضــوء مقاصــد الرشيعــة اإلســالمية، 

إلبراهيــم بــن تيجــان جكيتــي، مركــز باحثــات لدراســات املــرأة - جــدة، ط1، 1437هـــ، )ص112، 116(.
(3( احلديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب يف االســتقراض وأداء الديــون واحلجــر والتفليــس، بــاب العبــد راع 
يف مــال ســيده، وال يعمــل إال بإذنــه، )120/3( ح)2409(؛ وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب اإلمــارة، بــاب فضيلــة اإلمــام 

العــادل، وعقوبــة اجلائــر، واحلــث عــى الرفــق بالرعيــة، والنهــي عــن إدخــال املشــقة عليهــم، )1459/3( ح)1829(.
(4( احلديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب األدب، باب ما ينهــى عــن التدابــر والتحاســد، )19/8( ح)6064(؛ 
وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب األدب والــرب والصلــة، بــاب حتريــم الظــن، والتجســس، والتنافــس، والتناجــش ونحــوه، 

(1985/4( ح)2563(.
ــن، )378/4( ح)2032(،  ــم املؤم ــاء يف تعظي ــا ج ــاب م ــة، ب ــرب والصل ــواب ال ــاب أب ــننه، كت ــذي يف س ــه الرتم ــث أخرج (5( احلدي
ــٍد"، قــال الزيلعــي يف ختريــج أحاديــث  ــِن َواِق ــُه إاِلَّ ِمــْن َحِديــِث احلَُســْنِ ْب قــال الرتمــذي: "َهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن َغِريــٌب اَل َنْعِرُف
َقــُه  الكشــاف، )344/3، 345(: "َوَرَواُه اْبــن حَبــان يِف َصِحيحــه يِف أول اْلقســم الثَّــايِن، َوُهــَو َســنَد َصِحيــح؛ َفــإِن َأْوَف بــن دهلــم َوثَّ
َقــُه النََّســاِئّي، َوقــد َرَوى َعنــُه  ــُه مقــرون باجلــارود بــن مَعــاذ َوقــد َوثَّ َيــى بــن َأْكَثــم؛ َفإِنَّ النََّســاِئّي َواْبــن حَبــان، َواَل يــّضُه تفــرد َيْ

"؛ وصححــه األلبــاين يف صحيــح اجلامــع الصغــري وزيادتــه، (1323/2(.  ِحيَحــْنِ ــة َوَباِقــي ِرَجالــه رجــال الصَّ مَجاَعــة اأْلَِئمَّ
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

ــا، أو  ــوة إىل فعله ــال، أو الدع ــة األطف ــية، أو مضاجع ــة اجلنس ــا، أو املثلي ــرة بالزن ــم املجاه حتري

 : إظهــار اإلعجــاب بأهلهــا بوضــوٍح ودون مــواراة أو حيــاء أو خجــل، قــال رســول اهلل

ْيــِل َعَمــاًل، ُثــمَّ ُيْصبـِـَح َوَقــْد  ُجــُل بِاللَّ تـِـي ُمَعــاًف إاِلَّ امُلَجاِهِريــَن، َوإِنَّ ِمــَن امُلَجاَهــَرِة َأْن َيْعَمــَل الرَّ »ُكلُّ ُأمَّ

ــُح  ــُه، َوُيْصبِ ُه َربُّ ــرُتُ ــاَت َيْس ــْد َب ــَذا، َوَق ــَذا َوَك ــَة َك ــُت الَباِرَح ــاَلُن، َعِمْل ــا ُف ــوَل: َي ــِه، َفَيُق ُه اهللَُّ َعَلْي ــرَتَ َس

ــُه« (1(. َيْكِشــُف ِســرْتَ اهللَِّ َعنْ

 املطلب الثاين: املنهج النبوي العالجي: 

 هــذه املعاجلــات تتمثــل يف درء اخلطــر بإزالــة املســببات، والعمــل عــى إعــادة التــوازن والوضــع 

الطبيعــي للمجتمــع بســد منافــذ االنحــراف مــن خــالل التخطيــط للعمليــة اجلنســية الســليمة، بوضــع 

القواعــد التــي تضمــن إمتــام النشــاط اجلني ضمــن اإلطــار الصحــي الرعي الــذي رشعه اإلســالم، 

أو مــن خــالل التنظيــم للعمليــة اجلنســية، بوضــع احللــول التــي تضمــن عــالج االنحرافــات اجلنســية، 

وحتديــد الســبل الكفيلــة إلشــباع الدافــع اجلنــي، أو مــن خــالل التوجيــه للعمليــة اجلنســية، بالشــكل 

الــذي يضمــن اســتقرار املجتمــع املســلم وخلــوه مــن مظاهــر االنحرافــات اجلنســية وعواقبهــا، وذلك 

ــن طريق:  ع

االستمتاع اجلنيس بني الزوجني: 

والــذي يقتــي إشــباع االحتياجــات العاطفيــة واجلنســية بــن الزوجــن، فــإذا كان ثمــة تقصــري 

مــن طــرف جتــاه اآلخــر أدى ذلــك إىل حــدوث خلــل يف تنظيــم العالقــة الزوجيــة، فنجــاح االتصــال 

ــتقرار  ــهم يف اس ــايل يس ــذا بالت ــزواج، وه ــاح ال ــباب نج ــم أس ــد أه ــد أح ــن يع ــن الزوج ــي ب اجلن

اجلنســن اســتقرارا عاطفيــا ونفســيا، وذلــك ســيكون عامــال مهــا يف اســتقرار املجتمــع(2(، قــال تعاىل: 

ــه، )20/8( ح)6069(؛  ــى نفس ــن ع ــرت املؤم ــاب س ــاب األدب، ب ــه، يف كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه، أخرج ــق علي ــث متف (1( احلدي
ــه، )2291/4( ح)2990(.  ــرت نفس ــان س ــك اإلنس ــن هت ــي ع ــاب النه ــق، ب ــد والرقائ ــاب الزه ــه، يف كت ــلم يف صحيح ــه مس وأخرج

(2( اإلسالم واملسألة اجلنسية، ملروان إبراهيم القيي، )ص74، 75(. 
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ــي  ــرأة الت ــى امل ــة ع ــالم العقوب ــظ اإلس ــك غل ــرة: 223[، لذل ژ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ژ ]البق

ُجــُل اْمَرَأَتــُه إَِل فَِراِشــِه َفَأَبــْت  متتنــع عــن فــراش زوجهــا بــال ســبب، فقــال : »إَِذا َدَعــا الرَّ

َفَبــاَت َغْضَبــاَن َعَلْيَهــا َلَعنَْتَهــا امَلاَلئَِكــُة َحتَّــى ُتْصبـِـَح«(1(، قــال ابــن حجــر )ت:852هـــ(: "جــواز لعــن 

العــايص املســلم إذا كان عــى وجــه اإلرهــاب عليــه؛ لئــال يواقــع الفعــل فــإذا واقعــه فإنــا يدعــى لــه 

بالتوبــة واهلدايــة"(2(، وكانــت تلــك العقوبــة جــزاء مــا يرتتــب عــى هــذا االمتنــاع مــن فســاد عظيــم 

قــد يقــع عــى الــزوج.

االستقرار النفيس والعاطفي يف األرسة: 

ــن  ــا م ــتقرار األرسة وحفظه ــى اس ــيعمل ع ــيا س ــا ونفس ــن عاطفي ــتقرار األبوي ــك أن اس وذل

ــل  ــرز العوام ــن أب ــة م ــري املتناهي ــات غ ــات والنزاع ــحون بالرصاع ــو األرسي املش ــات، فاجل التصدع

ــة يف  ــاكلهم األرسي ــيان مش ــل لنس ــية، كبدي ــات اجلنس ــوع يف االنحراف ــراد األرسة إىل الوق ــة بأف املؤدي

ظــل غيــاب وانعــدام الرقابــة الذاتيــة (3(. وقــد رتــب الشــارع الكريــم األجــور عــى اإلشــباع العاطفــي 

ــوَد؛  ــَوُدوَد اْلَوُل ــوا اْل ُج ــال : »َتَزوَّ ــر، ق ــود البك ــودود الول ــكاح ال ــب يف ن ــي، فرغ والنف

ــا  ــَك، َوُتَضاِحُكَه ــا َوُتاَلِعُب ــًة ُتاَلِعُبَه ــالَّ َجاِرَي ــال : »َفَه ــَم«، وق ــُم اأْلَُم ــٌر بُِك ــإيِنِّ ُمَكاثِ َف

َوُتَضاِحــُكَك«(4(. كــا جعــل تزيــن املــرأة لزوجهــا وتعطرهــا وتوددهــا عمــال تؤجــر عليــه، وكذلــك 

؟  ــرْيٌ ــاِء َخ ــوُل اهللِ : َأيُّ النَِّس ــئَِل َرُس ــاَل: »ُس ــه، َق ــَرَة ريض اهلل عن ــْن َأيِب ُهَرْي ــل، فَع الرج

ــَاِء،  (1( احلديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب بــدء اخللــق، بــاب إَِذا َقــاَل َأَحُدُكــْم: آِمــَن َواملـَــاَلِئَكُة يِف السَّ
َم ِمــْن َذْنبِــِه، )116/4( ح)3237(؛ وأخرجــه مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب  ــا األُْخــَرى، ُغِفــَر َلــُه َمــا َتَقــدَّ آِمــَن َفَواَفَقــْت إِْحَدامُهَ

ِريــِم اْمتِنَاِعَهــا ِمــْن فِــَراِش َزْوِجَهــا، )1060/2( ح)1436(. النــكاح، بــاب حَتْ
(2( فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر، )294/9(. 

(3( االنحــراف اجلنــيس يف املجتمــع: قــراءة سوســيولوجية يف العوامــل واآلثــار، لنذيــر بوحنيكــه، جامعــة الشــاذيل بــن جديــد الطــارف، 
جملــة التميــز الفكــري للعلــوم االجتاعيــة واإلنســانية، العدد1)جانفــي 2019م(، )ص5(.  

(4( احلديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب النفقــات، بــاب عــون املــرأة زوجهــا يف ولــده، )66/7( ح)5367(؛ 
ومســلم يف صحيحــه، كتــاب الرضــاع، بــاب اســتحباب نــكاح البكــر، )1087/2( ح)715(. 
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

ــِه«(1(، وَعــِن اْبــِن  الُِفــُه فِيــاَم َيْكــَرُه يِف َنْفِســَها َوَمالِ ُه إَِذا َنَظــَر، َوُتطِيُعــُه إَِذا َأَمــَر، َواَل خُتَ ــِذي َتــُرُّ َقــاَل: الَّ

ــاىَل  ــْرَأُة، ألَنَّ اهللََّ َتَع ــَن يِل امْلَ ــبُّ َأْن َتَتَزيَّ ــَا ُأِح ــْرَأِة، َك ــَن لِْلَم ــبُّ َأْن َأَتَزيَّ ــاَل: "إينِّ ُأِح ــاٍس  َق عبَّ

ــا؛ ألَنَّ اهللََّ  ــي َعَلْيَه ــَتنْطَِف َحقِّ ــبُّ َأْن َأْس ــا ُأِح ــرة: 228[َوَم ــوُل: ژ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ژ  ]البق َيُق

-َتَعــاىَل- َيُقــوُل: ژ ں  ں  ڻڻ  ژ ]البقــرة: 228["(2(، ورتــب اإلســالم عــى مجــاع الرجــل لزوجتــه 

أجــًرا، قــال : »َويِف ُبْضــِع َأَحِدُكــْم َصَدَقــٌة«، َقاُلــوا: َيــا َرُســوَل اهللِ، َأَيــأيِت َأَحُدَنــا َشــْهَوَتُه 

َوَيُكــوُن َلــُه فِيَهــا َأْجــٌر؟ َقــاَل: َأَرَأْيُتــْم َلــْو َوَضَعَهــا يِف َحــَراٍم َأَكاَن َعَلْيــِه فِيَهــا ِوْزٌر؟ َفَكَذلـِـَك إَِذا َوَضَعَهــا 

ــٌر« (3(. ــُه َأْج ــاَلِل َكاَن َل يِف احْلَ

التعدد: 

وهــذا مــن كــال الــرع يف جانــب ضبــط الغريــزة اجلنســية؛ فمتــى كانــت هنــاك زوجــة، لكنهــا 

مل تشــبع رغبــات الــزوج، فاإلســالم يبيــح للرجــل القــادر املســتويف لــروط التعــدد أن ينكــح مــن 

النســاء مثنــى وثــالث وربــاع، قــال اهلل تعــاىل: ژ ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ ]النســاء: 3[، فهــو تريــع إهلــي تقتضيــه ظــروف احليــاة وينســجم 

ــه اإلســالم،  ــرد ب ــدا تف ــا جدي ــو ليــس تريع ــا اهلل عليهــا. وه ــي خلقه ــرأة الت ــة امل ــع منطــق طبيع م

ــده  ــزواج وقي د هــذا ال ــر أو أقــل، فحــدَّ ــزوج عــرة نســوة، أو أكث ــا جــاء اإلســالم والرجــل يت وإن

بأربــع كحــد أقــى، وأمــر بالعــدل بــن الزوجــات، والقــدرة عــى مؤونــة اجلميــع، فــإذا مل يتحقــق 

ــاب  ــرى، كت ــننه الك ــائي يف س ــرة  ، )383/12( ح)7421(؛ والنس ــند أيب هري ــنده، مس ــد يف مس ــه أمح ــث أخرج (1( احلدي
ــٌث  ــَذا َحِدي ــال: "َه ــتدركه، )175/2( فق ــم يف مس ــه احلاك ــري"، )161/5( ح)5324(؛ وصحح ــاء خ ــاب "أي النس ــكاح، ب الن
َجــاُه"؛ ووافقــه الذهبــي؛ وقــال العراقــي، )127/2(: "ســنده صحيــح"؛ وخالفهــم األلبــاين يف  ِط ُمْســِلٍم، َومَلْ ُيَرِّ َصِحيــٌح َعــَى رَشْ
السلســة الصحيحــة، (453/4(، فقــال: "كــذا قالــوا، وليــس كذلــك؛ بــل هــو حســن فقــط، كــا ذكرنــا، فــإن ابــن عجــالن متكلــم 

فيــه، خاصــة يف روايتــه عــن ســعيد عــن أيب هريــرة، وهــو يف نفســه صــدوق كــا يف التقريــب، وكــذا امليــزان".
ــاىل: ژ ں  ں  ڻڻ  ژ ، )272/5(  ــِه تع ــوا يِف َقْولِ ــا َقاُل ــاب َم ــالق، ب ــاب الط ــه، كت ــيبة يف مصنف ــن أيب ش ــه اب ــر أخرج (2( األث
ح)19608(؛ وإســناده صحيــح، صححــه أمحــد شــاكر يف عمــدة التفســري عــن احلافــظ ابــن كثــري، )277/1(،  قــال ابــن مفلــح يف 

الفــروع وتصحيــح الفــروع، )380/8(: " إســناده حســن".
(3( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع عى كل نوع من املعروف، )697/2( ح)1006(. 
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ــاع مــا تغلــب  ذلــك وجــب االقتصــار عــى الواحــدة (1(، قــال الغــزايل )ت: 505هـــ(: "ومــن الطب

ــدة إىل  ــى الواح ــادة ع ــا الزي ــتحب لصاحبه ــدة، فيس ــرأة الواح ــه امل ــث ال حتصن ــهوة؛ بحي ــا الش عليه

األربــع فــإن يــرس اهلل لــه مــودة ورمحــة واطمــأن قلبــه هبــن، وإال فيســتحب لــه االســتبدال"(2(.

اإلقناع بخطورة االنحراف اجلنيس: 

إن حمــاوالت فــرض االجتهــادات واآلراء مــن غــري إقنــاع أمــر غــري جمــدي، ولــن يرتتــب عليــه 

أيُّ منفعــة مــا مل جيــد قبــوال وصــدى لــدى الشــباب؛ لذلــك كان ال بــد مــن اللجــوء إىل احلــوار وحماولة 

ــق إال يف  ــليم املطل ــاع التس ــوار واإلقن ــن احل ــوب م ــس املطل ــل، ولي ــة والدلي ــة احلج ــاع بإقام اإلقن

األمــور املقطــوع هبــا، لذلــك فعمليــة اســتعراض خطــورة االنحــراف اجلنــي عــى الشــباب بالوعــظ 

واإلرشــاد ربــا ال تكفــي وحدهــا، ولكــن إذا اجتمــع احلــوار املقنــع مــع الوعــظ وبيــان الدليــل والعلة 

يف التحريــم ســيكون ذلــك أنجــع وأنفــع بــإذن اهلل(3(، ولقــد طبــق  هــذا العــالج الناجــع 

ــِه  ــْوُم َعَلْي ــَل اْلَق ــا، َفَأْقَب َن ــَذْن يِل بِالزِّ ــا َرُســوَل اهللِ، اْئ ــاَل: »َي ــا، َفَق مــع الشــاب الــذي ســأله اإلذن بالزن

ــَك؟، َقــاَل:  ــُه أِلُمِّ ــُه َقِريًبــا. َقــاَل: َفَجَلــَس َقــاَل: َأُتِبُّ َفَزَجــُروُه َوَقاُلــوا: َمــْه. َمــْه. َفَقــاَل: اْدُنــْه، َفَدَنــا ِمنْ

ــُه اِلْبنَتِــَك؟، َقــاَل: اَل  َهاهِتِــْم. َقــاَل: َأَفُتِحبُّ ــاُس حُيِبُّوَنــُه أِلُمَّ اَل -َواهللِ- َجَعَلنـِـي اهللُ فِــَداَءَك. َقــاَل: َواَل النَّ

-َواهللِ- َيــا َرُســوَل اهللِ، َجَعَلنـِـي اهللُ فـِـَداَءَك َقــاَل: َواَل النَّــاُس حُيِبُّوَنــُه لَِبنَاهِتـِـْم. َقــاَل: َأَفُتِحبُّــُه أِلُْختـِـَك؟، 

ــَك؟،  تِ ــُه لَِعمَّ ــاَل: َأَفُتِحبُّ ــْم. َق ــُه أِلََخَواهِتِ ــاُس حُيِبُّوَن ــاَل: َواَل النَّ ــَداَءَك. َق ــي اهللُ فِ ــاَل: اَل -َواهللِ- َجَعَلنِ َق

اَلتـِـَك؟، َقــاَل:  هِتـِـْم. َقــاَل: َأَفُتِحبُّــُه خِلَ َقــاَل: اَل -َواهللِ- َجَعَلنـِـي اهللُ فـِـَداَءَك. َقــاَل: َواَل النَّــاُس حُيِبُّوَنــُه لَِعامَّ

ــاَل:  ــِه َوَق ــَدُه َعَلْي ــَع َي ــاَل: َفَوَض ــْم. َق ااَلهِتِ ــُه خِلَ ــاُس حُيِبُّوَن ــاَل: َواَل النَّ ــَداَءَك. َق اَل -َواهللِ- َجَعَلنِــي اهللُ فِ

ٍء« (4(،  ــْن َفْرَجــُه َقــاَل: َفَلــْم َيُكــْن َبْعــُد َذلـِـَك اْلَفَتــى َيْلَتِفــُت إَِل يَشْ ــْر َقْلَبــُه، َوَحصِّ اللُهــمَّ اْغِفــْر َذْنَبــُه، َوَطهِّ

(1( الضوابط الرشعية لتهذيب الغريزة اجلنسية، للصادق املنا حممد، )ص 21، 22(.
(2( إحياء علوم الدين، ملحمد بن حممد الغزايل الطويس، دار املعرفة - بريوت، )30/2(.

(3( نحو تربية إسالمية راشدة من الطفولة إل البلوغ، ملحمد شاكر الريف، جملة البيان، ط1، 1427هـ، )ص150، 151(. 
(4( احلديــث أخرجــه أمحــد يف مســنده، مســند األنصــار، )545/36( ح)22211(؛ قــال األلبــاين يف السلســلة الصحيحــة،  )713/1(: 
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

وذلــك يبــن أن النبــي  كان متفهــًا خلصائــص مرحلــة الشــباب؛ حيــث النضــج اجلنــي، 

ــع املعتمــد  ــة واحلــوار املقن ــدة بالعل ــت املوعظــة املؤي ــدى الســائل، فكان وعرامــة الشــهوة، وقوتــا ل

عــى إثــارة عاطفــة الغــرية والعفــة مــع الرمحــة بــه والرفــق والدعــاء لــه ســببا يف إعراضه عــن الزنــا (1(.

إقامة احلدود: 

ــْن َأيِب  ــات، فَع ــة يف املجتمع ــاعة الفاحش ــن إش ــد ع ــع وص ــرات من ــدود والتعزي ــة احل ــي إقام فف

ُهَرْيــَرَة   َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللَِّ : »َحــدٌّ ُيْعَمــُل بـِـِه يِف اأْلَْرِض، َخــرْيٌ أِلَْهــِل اأْلَْرِض 

ِمــْن َأْن ُيْمَطــُروا َأْرَبِعــنَي َصَباًحــا«(2(، قــال الطيبــي )ت: 743هـــ(: "إن يف إقامتهــا زجــرًا للخلــق عــن 

املعــايص والذنــوب، وســببًا لفتــح أبــواب الســاء وإرخــاء غراهبــا، ويف القعــود عنهــا والتهــاون هبــا 

اهنــاك هلــم يف املعــايص، وذلــك ســبب ألخذهم بالســنن واجلــدب وإهــالك اخللــق"(3(. ومــن املصالح 

املرتتبــة عــى تطبيــق احلــدود: حلــول األمــن واألمــان يف املجتمــع، ونــر الطمأنينــة واالســتقرار بــن 

أفــراده، قــال ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(: "إن العقوبــات الرعيــة كلهــا أدويــة نافعــة يصلــح اهلل هبــا 

ــاىل:             ژ ک   ــه تع ــة يف قول ــم الداخل ــه هب ــاده ورأفت ــة اهلل بعب ــن رمح ــي م ــوب وه ــرض القل م

ک  گ  گ  گ ژ ]األنبيــاء: 107[، فمــن تــرك هــذه الرمحــة النافعــة لرأفــة جيدهــا باملريــض، فهــو 

الــذي أعــان عــى عذابــه وهالكــه"(4(. كــا أن يف إقامــة احلــدود حتقيًقــا للمنــع العــام ومحايــة للمجتمــع 

املســلم؛ ولذلــك رشعــت إقامتهــا علنــا يف حــضة النــاس(5(، قــال اهلل تعــاىل: ژ ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

"إسناده صحيح ورجاله ثقات".
(1( منهــج الرســول  يف تعديــل الســلوك وكيفيــة االســتفادة منــه يف تعليمنــا املعــارص، بتــرصف: حممــود خليــل أبــو دف، 

ــة، جامعــة الزقازيــق، 2006م، )ص13(. ــة الرتبي كلي
(2( احلديــث أخرجــه ابــن ماجــه يف ســننه، كتــاب احلــدود، بــاب إقامــة احلــدود، )848/2( ح)2538(؛ وحســنه األلبــاين يف صحيــح 

اجلامــع الصغــري وزيادتــه، )254/1(.
(3( رشح الطيبي عى مشكاة املصابيح، لرف الدين احلسن بن عبد اهلل الطيبي، )2529/8(.

(4( جممــوع الفتــاوى، لتقــي الديــن أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة، املحقــق: عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم، جممــع امللــك فهــد 
لطباعــة املصحــف الريــف - املدينــة النبويــة، 1416هـــ، )290/15(.

(5( التدابري الوقائية من الزنا يف الفقه اإلسالمي، لفضل إهلي، مكتبة املعارف - الرياض، )ص252(.
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ڃ    ژ  ]النــور:2[، قــال ابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(: "وليــس مقصــود الشــارع جمــرد األمــن 

مــن املعــاودة ليــس إال، ولــو أريــد هــذا لــكان قتــل صاحــب اجلريمــة فقــط، وإنــا املقصــود الزجــر 

ــريه، وأن  ــه غ ــرب ب ــرب، وأن يعت ــه أق ــف عدوان ــون إىل ك ــة، وأن يك ــى اجلريم ــة ع ــكال والعقوب والن

يــدث لــه مــا يذوقــه مــن األمل توبــة نصوحــا، وأن يذكــره ذلــك بعقوبــة اآلخــرة، إىل غــري ذلــك مــن 

احلكــم واملصالــح"(1(. 

ورشع اهلل تعــاىل حــد الــزاين غــري املحصــن جلــد مائــة مــع التغريــب عاًمــا، وحــد الــزاين املحصن 

الرمــي باحلجــارة حتــى املــوت، قــال تعــاىل: ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   

 : ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ژ  ]النــور:2[، وقــال
ــنَّ َســبِياًل، اْلبِْكــُر بِاْلبِْكــِر َجْلــُد ِماَئــٍة َوَنْفــُي َســنٍَة، َوالثَّيِّــُب  »ُخــُذوا َعنِّــي، ُخــُذوا َعنِّــي، َقــْد َجَعــَل اهللُ هَلُ

ْجــُم«، وكذلــك مــا ثبــت عــن الرســول  أنــه رجــم ماعــز بــن  ــٍة، َوالرَّ ــُد ِماَئ ــِب َجْل بِالثَّيِّ

ــال  ــوات واألطف ــا وطء األم ــد الزن ــل يف ح ــا(2(، ويدخ ــده بالزن ــا عن ــا اعرتف ــة حين ــك والغامدي مال

اِء، َقــاَل: »َمــرَّ يِب َخــايِل َأُبــو ُبــْرَدَة ْبــُن نَِيــاٍر َوَمَعُه  والشــيوخ، وكذلــك احلــال يف زنــا املحــارم، فَعــِن الــرَبَ

َج اْمــَرَأَة َأبِيــِه َأْن آتَِيــُه  لِــَواٌء، َفُقْلــُت: َأْيــَن ُتِريــُد؟ َقــاَل: َبَعَثنـِـي َرُســوُل اهللِ  إَِل َرُجــٍل َتــَزوَّ

بَِرْأِســِه«.

ــن،  ــري حمص ــا أم غ ــواء أكان حمصن ــل، س ــواط القت ــد الل ــكان ح ــية، ف ــة اجلنس ــد للمثلي ع ح ورُشِ

ــِه«. وأمــا  ــوَل بِ ــَل َوامَلْفُع ــوا الَفاِع ــوٍط، َفاْقُتُل ــْوِم ُل ــَل َق ــُل َعَم ُــوُه َيْعَم ــْن َوَجْدمُت قــال : »َم

الســحاق، فقــد نصــت الكتــب الفقهيــة عــى أنــه ال حــد يف املســاحقة بــن املرأتــن، وأنــه ال يشــملها 

حــد الزنــا، ونقــل غــري واحــد مــن العلــاء اإلمجــاع عــى ذلــك، قــال ابــن القطــان )ت: 628هـــ(: 

ــالم  ــد الس ــد عب ــق: حمم ــة، حتقي ــم اجلوزي ــن قي ــعد اب ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــني، ملحم ــن رب العامل ــني ع ــالم املوقع (1( إع
ــريوت، ط1، 1411هـــ، )82/2(. ــة - ب ــب العلمي ــم، دار الكت إبراهي

(2( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احلدود، باب من اعرتف عى نفسه بالزنا، )1323/3( ح)1695(. 
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

ــا  ــور كالزن ــرام وحمظ ــه ح ــك"(1(، إال أن ــن ذل ــد يف يشء م ــحاق - ال ح ــه - أي الس ــى أن ــوا ع "واتفق

ــر(2(. ــه التعزي ــه العلــم، وفي بإمجــاع أهل

ــه ال يدخــل يف  ــة عــى حرمــة هــذا الفعــل، إال أن ــان البهيمــة، فقــد أمجعــت األُم ــة إتي أمــا عقوب

ــة الســفه، أو  ــه هناي ــاه، وهــو ممــا تعافــه األنفــس، واحلامــل علي ــه ال يدخــل يف معن ــا؛ ألن عمــوم الزن

ــَى  ــَس َع ــاَل: "َلْي ــاٍس  ، َق ــِن َعبَّ ــِن اْب ــد (3(، فَع ــر ال احل ــه التعزي ــب في ــبق، والواج ــرط الش ف

ــَد، َواَل  َل ــاَل احْلََكــُم: "َأَرى َأْن جُيْ ــاَل َعَطــاٌء"، َوَق ــَذا َق ــو َداُوَد: "َوَك ــاَل َأُب "، َق ــْأيِت اْلَبِهيَمــَة َحــدٌّ ــِذي َي الَّ

 .)4)" ــدَّ ــِه احْلَ ــَغ بِ ُيْبَل

أمــا عقوبــة إتيــان املــرأة يف دبرهــا فقــد أمجعــت األُمــة عــى حرمــة هــذا الفعــل(5(، وهــي منكــر 

وكبــرية مــن الكبائــر، قــال رســول اهلل : »َمْلُعــون َمــْن أَتــى امرأَتــه يف ُدُبِرهــا«(6(، إال أنــه 

ــد  ــووي )ت: 676هـــ(: "إذا كان اهلل - F- ق ــال الن ــر، ق ــا التعزي ــد وإن ــا احل ــب عليه ال يرتت

حــرم الــوطء يف الفــرج عنــد املحيــض ألجــل األذى، فكيــف باحلــش الــذى هــو موضــع أذى دائــم 

ونجــس الزم، مــع زيــادة املفســدة بانقطــاع النســل الــذى هــو املقصــد األســمى مــن مروعيــة الزواج 

(1( اإلقنــاع يف مســائل اإلجــاع، لعــي بــن حممــد بــن عبــد امللــك الكتامــي أبــو احلســن ابــن القطــان، املحقــق: حســن فــوزي الصعيدي، 
الفــاروق احلديثة للطباعــة والنر، ط1، 1424 هـــ، )253/2(. 

(2( احلــاوي الكبــري يف فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي وهــو رشح خمتــرص املــزين، أليب احلســن عــي بــن حممــد املــاوردي، املحقــق: الشــيخ 
عــي حممــد معــوض، الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، لبنــان، ط1، 1419 هـــ، )224/13(؛ 
ــد  ــد ول ــن حممــد أحي ــي، املحقــق: حممــد ب ــرب القرطب ــد ال ــن عب ــن حممــد ب ــد اهلل ب ــن عب ــة، ليوســف ب ــكايف يف فقــه أهــل املدين ال
ماديــك املوريتــاين، مكتبــة الريــاض احلديثــة - الريــاض، اململكــة العربيــة الســعودية، ط2، 1400هـــ، )1073/2(، املغنــي، ملوفــق 

الديــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة، مكتبــة القاهــرة، 1388هـــ، )61/9(.   
(3( أثــر الزنــا يف مســائل األحــوال الشــخصية، بتــرصف: أمــن حســن يونــس، دار الثقافــة للنــر والتوزيــع - عــان، ط1، 2010م، 

)ص28، 40(. 
ــو داود  ــة، )65/4( ح)1455(، وأب ــى البهيم ــع ع ــن يق ــاء فيم ــا ج ــاب م ــدود، ب ــاب احل ــننه، كت ــذي يف س ــه الرتم ــر أخرج (4( األث
ــال  ــاس ، ق ــن عب ــى اب ــوف ع ــو موق ــة، )159/4( ح)4464(، وه ــى البهيم ــن أت ــاب فيم ــدود، ب ــاب احل ــننه، كت يف س
ــِث  ــَن احلَِدي ــحُّ ِم ــَذا َأَص ــال: "َوَه ــذي فق ــه الرتم ــرو"، وصحح ــن أيب عم ــرو ب ــث عم ــف حدي ــم يضع ــث عاص ــوداود: "حدي أب
ــل، )12/8، 13(.  ــاين يف إرواء الغلي ــنه األلب ــَحاَق"؛ وحس ــَد، َوإِْس ــْوُل َأمْحَ ــَو َق ــِم، َوُه ــِل الِعْل ــَد َأْه ــَذا ِعنْ ــَى َه ــُل َع ِل، َوالَعَم األَوَّ

(5( احلاوي الكبري، لعي بن حممد املاوردي، )317/9(. 
(6( احلديــث أخرجــه أبــو داود يف ســننه، كتــاب النــكاح، بــاب يف جامــع النــكاح، )490/3( ح)2162(، قــال البوصــريي يف مصبــاح 

الزجاجــة، (110/2(: "هــذا إســناد صحيــح رجالــه ثقــات"؛ وصححــه األلبــاين يف السلســة الصحيحــة، )1024/2(. 
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فضــال عــن خساســة هــذا العمــل ودناءتــه ممــا يفــى إىل التلــذذ بــا كان يتلــذذ بــه قــوم لــوط، ومــا 

يعــد شــذوذا يف الشــهوة يتنــزه عنهــا املؤمنــون األطهــار وأبنــاء امللــة األخيــار؟! وكفــى هبــذا العمــل 

انحطاطــا أن أحــدا ال يــرىض أن ينســب هــذا القــول إىل إمامــه"(1(.

كــا حــرم القــذف حتريــا قاطعــا؛ لكونــه كبــرية مــن كبائــر الذنــوب مــع ترتيــب احلــد عــى مــن 

اقرتفــه ومل يتــب، قــال اهلل تعــاىل: ژ ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱڱ  ڱ  ں   ں    ژ ]النــور: 4[. 

إيقاع العقوبات عى ترويج الفاحشة واعتبارها من اجلرائم املعلوماتية: 

ــل  ــائل التواص ــرب وس ــكاهلا ع ــة أش ــية بكاف ــات اجلنس ــاعة االنحراف ــرم إش ــالم ح ــإن اإلس ف

االجتاعــي أو اإلعــالم املرئــي، أو إنشــاء الشــبكات اإلباحيــة أو الرتويــج لألنشــطة املخلــة بــاآلداب 

العامــة ســواء بنــر األخبــار أو الرتويــج للمقاطــع اإلباحيــة أو الصــور املاجنــة؛ حيــث تعــد جريمــة 

ــاىل: ژ ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی   ــال تع ــاىل ق ــبحانه تع ــا س ــذر منه ح

َث  ــدِّ ــا َأْن حُيَ ــْرِء َكِذًب ــى بِامْلَ ــال : »َكَف ــور:19[، ق جئ  حئمئ  ىئ  يئ    جب    حب    خب    ژ ]الن
ــا َســِمَع« (2(.  ــُكلِّ َم بِ

ــن  ــى الدي ــدى ع ــن يتع ــكل م ــرة ل ــات الرعيــة الزاج ــا العقوب ــرع عليه ــب ال ــد رت وق

والعــرض والنســل وينتهــك حرمتهــا، أو ســاهم يف نــر الرذيلــة يف أوســاط النــاس، قــال رســول اهلل 

: »َمــْن َدَعــا إَِل ُهــًدى، َكاَن َلــُه ِمــَن اأْلَْجــِر ِمْثــُل ُأُجــوِر َمــْن َتبَِعــُه، اَل َينُْقــُص َذلِــَك ِمــْن 

ــَك  ــُه، اَل َينُْقــُص َذلِ ــاِم َمــْن َتبَِع ــُل آَث ــِم ِمْث ْث ــِه ِمــَن اإْلِ ــٍة، َكاَن َعَلْي ُأُجوِرِهــْم َشــْيًئا، َوَمــْن َدَعــا إَِل َضاَلَل

ِمــْن آَثاِمِهــْم َشــْيًئا«(3(، فقــد تكفلــت التريعــات اجلنائيــة اإلســالمية بتعزيــر األشــخاص الذيــن يثبــت 

(1( املجموع رشح املهذب، ملحي الدين ييى بن رشف النووي، دار الفكر، )420/16(. 
(2( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ، املقدمة، باب النهي عن احلديث بكل ما سمع، )10/1( ح)5(.  

ــة،  ــاب مــن ســن ســنة حســنة أو ســيئة ومــن دعــا إىل هــدى أو ضالل ــاب العلــم، ب (3( احلديــث أخرجــه مســلم يف صحيحــه، يف كت
ح)2647(.  )2060/4)
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

يف حقهــم إشــاعة وترويــج االنحرافــات اجلنســية أو الدعــوة إليهــا، وقــد نــص نظــام مكافحــة اجلرائــم 

املعلوماتيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية عــى العقوبــات التاليــة: 

•السجن مدة ال تزيد عن مخسة أعوام. 

•غرامة مالية ال تزيد عن ثالثة مالين ريال(1(.

ليــدرك اإلنســان أن اإلســالم قطــع دابــر الفســاد وأهلــه ســواء قبــل وقوعــه أو حتــى بعــد وقوعه، 

فــا مــن داء إال وقــد أوجــد اهلل له الــدواء.

ــا،  (1( اجلريمــة اإللكرتونيــة وســبل مواجهتهــا يف الرشيعــة اإلســالمية واألنظمــة الدوليــة، بتــرصف: إبراهيــم رمضــان إبراهيــم عطاي
كليــة الريعــة والقانــون - طنطــا، 1436هـــ، )ص385(، هيئــة اخلــرباء بمجلــس الــوزراء، جمموعــة األنظمــة الســعودية، نظــام 
مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، أنظمــة املواصــالت واالتصــاالت، املجلــد الســابع، 8 / 3 / 1428هـــ.  
https//:laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails25/df73d6-0f49-4dc5-b010-a9a700f2ec1d.1/
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

A

احلمــد هلل الــذي بفضلــه ومنـّـه تتــم الصاحلــات، والصــالة والســالم عى ســيد األولــن واآلخرين 

حممــد، وعــى آلــه وصحبــه أمجعن.

بعــد رحلــة َمتِيَعــة يف ظــالل أحاديــث نبّينــا الكريــم  ، وإرشــاداته النبويــة اجلليلــة، 

أحببــت أن أدون أبــرز مــا توصلــت إليــه مــن النتائــج والتوصيــات، وهــي كاآليت:

 أوال: أبرز النتائج:

ــن  ــرة والدي ــن الفط ــا ع ــنيعة وانحراف ــة ش ــراء وفاحش ــة نك ــي جريم ــراف اجلن 1. إن االنح
ــم. ــلوك القوي والس

2. إن االنحراف اجلني وخاصة املتعدي الضر يتطلب عالًجا فورًيا ومبادرة يف القضاء عليه.  

3. إن التحفــظ وغيــاب الوعــي بالثقافــة اجلنســية أمــر ال يتاشــى مــع مبــادئ الديــن اإلســالمي 

احلنيــف وقيمــه.

4. إن للــزواج مقاصــد أصيلــة، بخــالف االنحرافــات اجلنســية، فــإن مقاصدهــا تناقــض املقاصــد 

ــن احلنيف.  ــة للدي األصيل

5. إن يف إشاعة املعاجلات الوقائية والعالجية من االنحرافات اجلنسية حفاظا عى السنة. 

6. رضورة العمــل عــى ســد منافــذ اإلثــارة اجلنســية وســد مواردهــا املتمثلــة يف اإلعــالم املرئــي 

وغــري املرئــي ووســائل التواصــل االجتاعــي.

ــية  ــات النفس ــالج االضطراب ــرًيا يف ع ــي دوًرا كب ــراف اجلن ــأرضار االنح ــة ب 7. إن يف التوعي

ــر. ــزوع إىل ال ــة الن ــن رغب ــد م ــلوكية واحل ــة والس واالجتاعي
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 ثانيا: أبرز التوصيات: 

ــي  ــل االجتاع ــائل التواص ــي ووس ــموع واملرئ ــالم املس ــائل اإلع ــل دور وس 1. رضورة تفعي
ــع.  ــى املجتم ــية ع ــات اجلنس ــات االنحراف ــر وتداعي ــع بمخاط ــراد املجتم ــة أف لتوعي

2. رضورة االهتــام بالشــباب يف مجيــع جمــاالت احليــاة، مــع العمــل عــى إرشاكهــم يف جمــاالت 

العمــل التطوعــي للحــد مــن أوقــات الفــراغ التــي قــد حتيــد هبــم عــن جــادة الصــواب. 

ــة اجلنســية،  ــادي باحلري ــه تلــك املنظــات التــي تن ــة جتاب 3. العمــل عــى إنشــاء منظــات توعوي

ــة ملواجهــة مثــل هــذه التحديــات. ــة مــع وضــع احللــول والربامــج احلديث واملثلي
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

أوالً: القرآن الكريم. مصحف املدينة االلكرتوين.

ثانيًا: املراجع البحثية:

أثــر الزنــا يف مســائل األحــوال الشــخصية، أمــن حســن يونــس، دار الثقافــة للنــر والتوزيــع -   .1

ــان، ط1، 2010م.  ع

إحياء علوم الدين، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس )ت: 505هـ(، دار املعرفة - بريوت.   .2

إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل، أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن، بــن احلاج   .3

ــاويش،  ــري الش ــاين )ت: 1420هـــ(، إرشاف: زه ــقودري األلب ــن آدم، األش ــايت ب ــن نج ــوح ب ن

املكتــب اإلســالمي، بــريوت، الطبعــة: الثانيــة 1405 هـــ.

ــس  ــاض الري ــة احلــوري، ري ــق: هال ــة وتعلي ــه، ترمج ــاب بوحديب ــد الوه اإلســالم واجلنــس، لعب  .4

ــر، ط2، 2001م. ــب والن للكت

اإلسالم واملسألة اجلنسية، ملروان إبراهيم القيي، دار عار للنر والتوزيع - عان، ط2، 1990م.   .5

االضطرابــات الســلوكية واالنفعاليــة، خلولــة أمحــد ييــى، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع،   .6

ط1، 2000م.

ــن  ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــني، ملحم ــن رب العامل ــني ع ــالم املوقع إع  .7

ابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(، حتقيــق: حممــد عبــد الســالم إبراهيــم، دار الكتــب العلميــة - 

بــريوت، ط1، 1411هـــ. 

ــو  ــريي الفــايس، أب ــي احلم ــك الكتام ــد املل ــن عب ــد ب ــن حمم ــاع، عــي ب ــاع يف مســائل اإلج اإلقن  .8

ــة  ــاروق احلديث ــدي، الف ــوزي الصعي ــن ف ــق: حس ــان )ت: 628هـــ( املحق ــن القط ــن اب احلس

ــر، ط1، 1424 هـــ.   ــة والن للطباع
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ــه،  ــر بوحنيك ــار،  لنذي ــل واآلث ــيولوجية يف العوام ــراءة سوس ــع: ق ــيس يف املجتم ــراف اجلن االنح  .9

ــانية،  ــة واإلنس ــوم االجتاعي ــري للعل ــز الفك ــة التمي ــارف، جمل ــد الط ــن جدي ــاذيل ب ــة الش جامع

2019م(. العدد1)جانفــي 

10. االنحرافات اجلنسية، لصونيا براميي، املؤسسة احلديثية للكتاب - طرابلس، 2009م.

ــِريب                  ــروف بامَلغ ــّي املع ــعيد الالع ــن س ــد ب ــن حمم ــن ب ــرام، للحس ــوغ امل ــامم رشح بل ــدُر الت 11. الب

ــر، ط1، 1428هـــ. ــن، دار هج ــد اهلل الزب ــن عب ــي ب ــق: ع )ت: 1119 هـــ( ، املحق

12. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس،  ملحّمــد بــن حمّمــد بــن عبــد الــرّزاق احلســيني أبــو الفيض 

بيــدي )ت: 1205هـــ(، دار اهلداية. امللّقــب بمرتى الزَّ

،  لعثــان بــن عــي بــن حمجــن البارعــي فخــر  ــْلبِيِّ 13. تبيــني احلقائــق رشح كنــز الدقائــق وحاشــية الشِّ

الديــن الزيلعــي احلنفــي )ت 743 هـــ(، احلاشــية: شــهاب الديــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن 

ــْلبِيُّ )ت: 1021 هـــ(، املطبعــة الكــربى األمرييــة - القاهــرة،  يونــس بــن إســاعيل بــن يونــس الشِّ

ط1، 1313 هـ.

14. التحريــر والتنويــر »تريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســري الكتــاب املجيــد« ،                                                                                                                                                

ــدار  ــي )ت : 1393هـــ(، ال ــور التون ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن حمم ــد ب ــن حمم ــر ب ــد الطاه   ملحم

التونســية للنــر - تونــس، 1984 هـــ.

15. التدابري الوقائية من الزنا يف الفقه اإلسالمي، لفضل إهلي ظهري، مكتبة املعارف - الرياض.

16. الرتبيــة اجلنســية والفضائيــات، وأثرهــا عــى الشــباب، لغــادة نصــار، العــريب للنــر والتوزيــع - 

القاهــرة، ط1 ، 2017م.

ــري  ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــم، أليب الف ــرآن العظي ــري الق ــمى تفس ــري املس ــن كث ــري اب 17. تفس

ــة  ــن حممــد ســالمة، دار طيب ــم الدمشــقي )ت: 774هـــ( املحقــق: ســامي ب القــريش البــرصي ث

للنــر والتوزيــع، ط2، 1420هـــ.
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

18. تفســري الطــري املســمى )جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن(، ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن 

كثــري بــن غالــب اآلمــي أبــو جعفــر الطــربي )ت: 310هـــ( حتقيــق: الدكتــور عبــد اهلل بــن عبــد 

ــور  ــر الدكت ــدار هج ــالمية ب ــات اإلس ــوث والدراس ــز البح ــع مرك ــاون م ــي بالتع ــن الرتك املحس

عبــد الســند حســن يامــة، دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع واإلعــالن، ط1، 1422 هـــ

ِغــرِي، حممــد بــن إســاعيل بــن صــالح بــن حممــد احلســني، الكحــالين  ُح اجَلاِمــع الصَّ 19. التَّنويــُر رَشْ

ثــم الصنعــاين، أبــو إبراهيــم، عــز الديــن، املعــروف كأســالفه باألمــري )ت: 1182هـــ(، املحقــق: 

ــد إبراهيــم، مكتبــة دار الســالم - الريــاض، ط1، 1432 هـــ.  ــد إســحاق حممَّ د. حممَّ

20. هتذيــب اللغــة، ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي، أبــو منصــور )ت: 370هـــ( املحقــق: 

ــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط1، 2001م. حممــد عــوض مرعــب، دار إحي

ــد  ــن عب ــارص ب ــن ن ــد الرمحــن ب ــد اهلل عب ــان، أليب عب ــم الرمحــن يف تفســري كالم املن 21. تيســري الكري

اهلل بــن نــارص بــن محــد الســعدي )ت: 1376هـــ(، املحقــق: عبــد الرمحــن بــن معــال اللويــق، 

مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ.

ــم  ــة، إلبراهي ــة الدولي ــالمية واألنظم ــة اإلس ــا يف الرشيع ــبل مواجهته ــة وس ــة اإللكرتوني 22. اجلريم

ــة الريعــة والقانــون - طنطــا، 1436هـــ.  ــا، كلي رمضــان إبراهيــم عطاي

23. جريمــة الزنــا وأثرهــا عــى مســائل شــئون األرسة، ملــوين عنبيــه، رســالة ماجســتري، كليــة احلقــوق 

والعلــوم اإلنســانية، جامعــة زيــان عاشــور - اجلزائــر، 2017م.

ــة  ــوض، كلي ــى ع ــادل موس ــالمي، لع ــه اإلس ــا يف الفق ــا وعقوبته ــارم وآثاره ــا املح ــة زن 24. جريم

ــوهاج. ــالمية- س ــات اإلس الدراس

25. اجلــواب الــكايف ملــن ســأل عــن الــدواء الشــايف أو الــداء والــدواء، ملحمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب 

بــن ســعد شــمس الدين ابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(، دار املعرفــة - املغــرب، ط1، 1418هـ.
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ــي  ــن ع ــزين، أليب احلس ــرص امل ــو رشح خمت ــافعي وه ــام الش ــب اإلم ــه مذه ــري يف فق 26. احلــاوي الكب

بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب البــرصي البغــدادي الشــهري باملــاوردي )ت: 450هـــ( املحقــق: 

الشــيخ عــي حممــد معــوض، الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، 

ــان، ط1، 1419 هـ.   لبن

ــاين، رســالة  ــد اهلل الغضي ــن عب ــد الرمحــن ب 27. اخللــوة املحرمــة وعقوبتهــا يف الفقــه اإلســالمي، لعب

ماجســتري مــن جامعــة نايــف للعلــوم العربيــة للعلــوم األمنيــة، 1425هـــ. 

ــات  ــة الدراس ــة كلي ــعيب، جمل ــد ش ــود أمح ــع، ملحم ــرد واملجتم ــى الف ــره ع ــارم وأث ــا املح 28. زن

ــث، 2017م. ــد الثال ــاين، املجل ــدد الث ــور، الع ــة - دمنه ــالمية والعربي اإلس

29.  الزنــا: تريمــه أســبابه ودوافعــه نتائجــه وأثــاره، دنــدل جــرب، مكتبــة املنــار - الزرقــاء، األردن، 

ط1، 1405هـ.  

ــز  ــي، مرك ــان جكيت ــن تيج ــم ب ــالمية، إبراهي ــة اإلس ــد الرشيع ــوء مقاص ــيل يف ض ــزواج املث 30. ال

ــدة، ط1، 1437هـــ. ــرأة - ج ــات امل ــات لدراس باحث

ــارص  ــد ن ــن حمم ــد الرمح ــا، أليب عب ــا وفوائده ــن فقهه ــة ويشء م ــث الصحيح ــلة األحادي 31. سلس

ــة  ــاين )ت: 1420هـــ(، مكتب ــقودري األلب ــن آدم، األش ــايت ب ــن نج ــوح ب ــاج ن ــن احل ــن، ب الدي

ــاض، ط1، 1422هـــ.  ــع - الري ــر والتوزي ــارف للن املع

32.  ســنن ابــن ماجــه، البــن ماجــة أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيــد 

ــد كامــل قــره بلــي - َعبــد  )ت: 273 هـــ( املحقــق: شــعيب األرنــؤوط - عــادل مرشــد - حممَّ

الّلطيــف حــرز اهلل، دار الرســالة العامليــة، ط1، 1430هـــ - 2009م. 

33.  ســنن أيب داود، أليب داود ســليان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــري بــن شــداد بــن عمــرو 

ِجْســتاين )ت: 275هـــ( املحقــق: حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، املكتبــة العرصيــة  األزدي السِّ

- بــريوت.
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ُصور ااِلنِحراف اجِلنيس َوَمراتُِبه يف َضوء الُسنة النََبِوَية )الَتوِصيف َواملعاجلات(

34. ســنن الرتمــذي املســمى اجلامــع الكبــري، ملحمــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن موســى بــن الضحــاك 

الرتمــذي أبــو عيســى )ت: 279هـــ(، املحقــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب اإلســالمي- 

بــريوت، 1998م.

ــائي                        ــاين النس ــي اخلراس ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن أمح ــد الرمح ــرى، أليب عب ــائي الك ــنن النس 35. س

ــعيب  ــه: ش ــلبي، أرشف علي ــم ش ــد املنع ــن عب ــه: حس ــرج أحاديث ــه وخ )ت: 303هـــ(، حقق

ــريوت، ط1،  ــالة - ب ــة الرس ــي، مؤسس ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد اهلل ب ــه: عب ــدم ل ــؤوط، ق األرن

1421هـ. 

36. رشح الطيبــي عــى مشــكاة املصابيــح املســمى بـــ )الكاشــف عــن حقائــق الســنن(، للحســن بــن 

ــداوي،  ــد هن ــد احلمي ــن الطيبــي )ت: 743 هـــ(، املحقــق: د. عب ــد اهلل  رشف الدي ــن عب حممــد ب

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - مكــة املكرمــة، ط1، 1417هـــ.

37. رشح الطيبــي عــى مشــكاة املصابيــح املســمى بـــ )الكاشــف عــن حقائــق الســنن(، للحســن بــن 

ــداوي،  ــد هن ــد احلمي ــن الطيبــي )ت: 743 هـــ(، املحقــق: د. عب ــد اهلل  رشف الدي ــن عب حممــد ب

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - مكــة املكرمــة، ط1، 1417هـــ.

ــِد ُمْســلِم، للقــايض عيــاض  ــِم بَفَوائِ ى إِكــاَمُل امُلْعلِ ُح َصِحيــح ُمْســلِِم لِلَقــايِض ِعَيــاض امُلَســمَّ 38. رَشْ

بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصبــي الســبتي أبــو الفضــل )ت: 544هـــ(، املحقــق: 

الدكتــور ْيَيــى إِْســَاِعيل، دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع - مــرص، ط1، 1419 هـــ.

ــارايب                   ــري الف ــاد اجلوه ــن مح ــاعيل ب ــرص إس ــة، أليب ن ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 39. الصح

ــ . )ت: 393هـــ(، حتقيــق: أمحــد عبد الغفــور عطــار، دار العلــم للماليــن - بــريوت، ط4، 1407 هـ

40. الصحــة النفســية والعــالج النفــيس، لعبــد الســالم حامــد زهــران، عــامل الكتــب للنــر والتوزيــع 

والطباعــة - القاهــرة، 2005م. 
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 41. صحيــح البخــاري املســمى (اجلامــع املســند الصحيــح املختــرص مــن أمور رســول اهلل

وســننه وأيامــه(، أليب عبــد اهلل، حممــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرية ابــن بردزبــه البخاري 

اجلعفــي )ت: 256هـــ(، املحقــق: حممــد زهــري بــن نــارص النــارص، النــارش: دار طــوق النجــاة، 

مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، ط1، 1422هـــ.

42. صحيــح اجلامــع الصغــري وزيادتــه، أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن، بــن احلــاج نــوح بــن 

نجــايت بــن آدم، األشــقودري األلبــاين )ت: 1420هـــ(، املكتــب اإلســالمي. 

ــامل،  ــيد س ــن الس ــال ب ــك ك ــة، أليب مال ــب األئم ــح مذاه ــه وتوضي ــنة وأدلت ــه الس ــح فق 43. صحي

ــرة، 2003 م. ــة - القاه ــة التوفيقي املكتب

ــول اهلل  ــدل إل رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــرص بنق ــح املخت ــند الصحي ــمى (املس ــلم املس ــح مس 44. صحي

(، لإلمــام مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــريي النيســابوري )ت: 261هـــ(، 

ــاء الــرتاث العــريب - بــريوت. ــد الباقــي، دار إحي املحقــق: حممــد فــؤاد عب

45. صحيــح وضعيــف اجلامــع الصغــري وزيادتــه، أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن، بــن احلــاج 

نــوح بــن نجــايت بــن آدم، األشــقودري األلبــاين )ت: 1420هـــ(، املكتــب اإلســالمي.

46. صحيــح وضعيــف ســنن أيب داود، أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن، بــن احلــاج نــوح بــن 

نجــايت بــن آدم، األشــقودري األلبــاين )ت: 1420هـــ(، مــن إنتــاج مركــز نــور اإلســالم ألبحــاث 

القــرآن والســنة - اإلســكندرية.

47. الضوابــط الرشعيــة لتهذيــب الغريــزة اجلنســية، للصــادق املنــا حممــد، مؤسســة الرحــاب احلديثــة 

للطباعــة والنــر والتوزيــع - بريوت،1423هـ. 

48. العالقــات اجلنســية غــري الرشعيــة وعقوبتهــا يف الرشيعــة والقانــون، لعبــد امللــك بــن عبــد الرمحــن 

الســعدي، دار األنبــار - بغــداد، 1989م. 

49. عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري، ألمحد شاكر، دار الوفاء - املنصورة، ط2، 1426هـ.
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50. عوامــل االنحــراف اجلنــيس، ومنهــج اإلســالم يف الوقايــة منهــا وعالجهــا، عبــد الرحيــم صالــح 

عبــد اهلل، دار النفائــس للنــر والتوزيــع، ط1، 1992م. 

ــاح  ــنن أيب داود وإيض ــب س ــم: هتذي ــن القي ــية اب ــه حاش ــنن أيب داود ومع ــود رشح س ــون املعب 51. ع

عللــه ومشــكالته ، ملحمــد أرشف بــن أمــري بــن عــي بــن حيــدر، أبــو عبــد الرمحــن، رشف احلــق  

الصديقــي العظيــم آبــادي )ت: 1329هـــ( دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط2، 1415هـــ. 

52. العــني، أليب عبــد الرمحــن اخلليــل بــن أمحــد بــن عمــرو بــن متيــم الفراهيــدي البــرصي                                    

الســامرائي، دار ومكتبــة اهلــالل. )ت: 170هـــ(، املحقــق: مهــدي املخزومــي وإبراهيــم 

53. الفتــاوى الكــرى، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم بــن عبــد 

اهلل بــن أيب القاســم بــن حممــد ابــن تيميــة احلــراين احلنبــي الدمشــقي )ت: 728هـــ( دار الكتــب 

ــة، ط1، 1408هـ. العلمي

ــن  ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــاري، أليب الفض ــح البخ ــاري رشح صحي ــح الب 54. فت

حجــر العســقالين )ت: 852هـــ( دار املعرفــة - بــريوت، 1379هـــ، رقم كتبــه وأبوابــه وأحاديثه: 

حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأرشف عــى طبعــه: حمــب الديــن اخلطيــب، 

عليــه تعليقــات العالمــة: عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل بــن بــاز. 

55. الفــروع ومعــه تصحيــح الفــروع لعــالء الديــن عــيل بــن ســليامن املــرداوي، ملحمــد بــن مفلــح 

ــي                          ــي احلنب ــم الصاحل ــى ث ــديس الرامين ــن املق ــمس الدي ــد اهلل ش ــو عب ــرج أب ــن مف ــد ب ــن حمم ب

)ت: 763هـــ(، املحقــق: عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي، مؤسســة الرســالة، ط1، 1424 هـــ.

56. الفقه اإلسالمي وأدلته، لوهبه الزحيي، دار الفكر- دمشق، ط4.

57. الــكايف يف فقــه أهــل املدينــة، جلــال الديــن أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن حممــد ابــن عبــد 

الــرب بــن عاصــم النمــري القرطبــي املالكــي )ت: 463 هـــ(، املحقــق: حممــد بــن حممــد أحيــد ولد 

ماديــك املوريتــاين، مكتبــة الريــاض احلديثــة - الريــاض، اململكــة العربيــة الســعودية، ط2، 1400هـــ.
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58. لســان العــرب، ملحمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري 

الرويفعــى اإلفريقــى )ت: 711هـــ( دار صــادر - بــريوت، ط3،         1414 هـــ. 

59. املثليــة اجلنســية الرضائيــة بــني التجريــم واإلباحــة، لعبــد اإللــه حممــد النوايســة، جملــة الريعــة 

والقانــون، العــدد الســابع والثالثــون، 1430هـــ.

60.  جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد،  أليب احلســن نــور الديــن عــي بــن أيب بكــر بــن ســليان اهليثمــي 

)ت: 807هـــ( حتريــر: احلافظــن اجلليلــن: العراقــي وابــن جحــر، دار الكتــب العلميــة - بريوت، 

1408 هـ. 

61. جممــوع الفتــاوى، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم بــن عبــد 

اهلل بــن أيب القاســم بــن حممــد ابــن تيميــة احلــراين احلنبــي الدمشــقي )ت: 728هـــ(، املحقــق: عبد 

الرمحــن بــن حممد بــن قاســم، جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الريــف - املدينــة النبويــة، 

1416هـ. 

62. املجموع رشح املهذب، أليب زكريا حميي الدين ييى بن رشف النووي )ت: 676هـ(، دار الفكر.  

ــه  ــن محدوي ــن حممــد ب ــد اهلل ب ــن عب ــد اهلل احلاكــم حممــد ب 63. املســتدرك عــى الصحيحــني، أليب عب

بــن ُنعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــاين النيســابوري املعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، حتقيق: 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1411هـــ. 

64. املســند، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين )ت: 241هـــ( 

املحقــق: الســيد أبــو املعاطــي النــوري، عــامل الكتــب - بــريوت، ط1، 1419هـــ.

ــت  ــز االنرتن ــى مراك ــن ع ــدى املرتددي ــلوكية ل ــات الس ــة واالنحراف ــس اجتامعي ــكالت النف 65. املش

بمحافظــة خــان يونــس، ليعقــوب يونــس خليــل األســطل، بحــث ماجســتري مقــدم لكليــة الرتبيــة 

قســم اإلرشــاد النفــي والتوجيــه الرتبــوي، اجلامعــة اإلســالمية - غــزة، 1432هـــ. 

406
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ــن  ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــن أمح ــهاب الدي ــاس ش ــه، أليب العب ــن ماج ــد اب ــة يف زوائ ــاح الزجاج 66. مصب

إســاعيل بــن ســليم بــن قايــاز بــن عثــان البوصــريي الكنــاين الشــافعي )ت: 840هـــ(، املحقق: 

حممــد املنتقــى الكشــناوي، دار العربيــة - بــريوت، ط2، 1403هـــ. 

67. معجم اللغة العربية املعارصة، ألمحد خمتار عبد احلميد عمر، عامل الكتب، ط1، 1429 هـ.

ــة  ــس للطباع ــي، دار النفائ ــادق قنيب ــد ص ــي، حام ــد رواس قلعج ــاء، ملحم ــة الفقه ــم لغ 68. معج

والنــر والتوزيــع، ط2، 1408 هـــ

ــي  ــن قدامــة املقــديس اجلاعي ــن حممــد ب ــن أمحــد ب ــد اهلل ب ــو حممــد عب ــن أب ــي، ملوفــق الدي 69. املغن

الدمشــقي الصاحلــي احلنبــي )ت:620 هـــ(، مكتبــة القاهــرة، 1388هـــ.

ــا حميــي الديــن ييــى بــن رشف النــووي  70. املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن احلجــاج، أليب زكري

)ت: 676هـــ(، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط2، 1392هـــ. 

ــا  ــه يف تعليمن ــتفادة من ــة االس ــلوك وكيفي ــل الس ــلم يف تعدي ــه وس ــى اهلل علي ــول ص ــج الرس 71. منه

ــق، 2006م.  ــة الزقازي ــة - جامع ــة الرتبي ــو دف، كلي ــل أب ــود خلي ــارص، حمم املع

72. املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة، وزارة األوقــاف والشــئون اإلســالمية، ط2، دار السالســل - 

الكويــت، 1404هـــ.

ــان،  ــة البي ــة إل البلــوغ، ملحمــد شــاكر الريــف، جمل ــة إســالمية راشــدة مــن الطفول 73. نحــو تربي

1427هـ.  ط1، 
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املواقع االلكرتونية: 

ــة، 3/  ــي للرتبي ــالمي العامل ــدى اإلس ــلطان، املنت ــالح س ــهوات، لص ــب الش ــام يف هتذي ــر الصي أث  .1

ــو/ 2018م. يوني

 http//:montdatarbawy.com/show.122956/ 

التحرش اجلنيس باألطفال، خلالد بن حممد الشهري، موقع صيد الفوائد.  .2

 http://www.saaid.net/tarbiah/292.htm. 

جمموعــة األنظمــة الســعودية، نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية،   .3

ــابع، 8 / 3 /  ــد الس ــاالت، املجل ــالت واالتص ــة املواص ــوزراء، أنظم ــس ال ــرباء بمجل ــة اخل هيئ

1428هـ.

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010-

a9a700f2ec1d/1
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Endowment for Cherishing 
the Two Glorious Revelations 

About us:
An institutional endowment devoted to serving the Glorious Qur’an 

and the Elevated Prophetic Sunnah, by underlining their guidance and 
fulfilling their aims. 

Historical background:
The endowment was established in 1428AH, initially as, Project 

for Cherishing the Glorious Qur’an. In 1434AH the Project became 
a community development center under the nomenclature, Center  
for Cherishing the Glorious Qur’an. Yet, in 1436AH, the cen-
ter was further developed to be an independent entity under the title,  
Endowment of Cherishing the Two Glorious Revelations. 

Our Vision: 
Extolling the acts of cherishing the Two Glorious Revelations and pro-

moting their studies both locally and internationally. 

Our Mission:
To promote cherishing the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic 

Sunnah throughout Muslim communities, by highlighting their aims and 
objectives, and underlining their guidance.   

Our Aims: 
1- Highlighting the glories of the Glorious Qur’an and the Elevated 

 Prophetic Sunnah and making their rights known. 

2- Defending the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic Sunnah and 
refuting the calumny leveled against them.

3- Furthering research studies and training programs related to the 
Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic Sunnah. 
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the Two Glorious Revelations

About the JCTGR and its Aims:

JCTGR is a scholarly, refereed periodical journal, specializing in re-
search related to the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic Sun-
nah. It publishes research and contributions - both on paper and elec-
tronically - of university professors, specialists and all those concerned 
with the sciences of the Two Glorious Revelations.

JCTGR’s Vision:
To be a beacon for research conducive to the service of the Two Glo-

rious Revelations that is resultant in cherishing them.

JCTGR’s Mission: 
Refereeing and publishing serious scholarly, genuine research in the 

fields germane to its speciality in Qur’anic and Sunnah studies.

JCTGR’s Aims:
1- Publishing scholarly research specialized Qur’anic and Sunnah studies.
2- Enriching scientific areas in the field Qur’anic and Sunnah studies.
3- Encouraging researchers to contribute, and meeting their needs by getting 

 their research published. 
4- Providing a platform for the highest standards of scholarly publication 

and research in Qur’anic and Sunnah studies. 
5- Paving the way for innovative, encyclopedic, scientific projects in 

Qur’anic and Sunnah studies.
6- Reinforcing the varied activities of the Endowment with serious 

research related to its work and goals.
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NO. (1)

Reconciliation among Non-Muslims in the Verses of the Holy Quran

Prof. Mohammed Abdulaziz bin Mohammed Al-Awaji

Research Abstract

Research Subject:

 The research begins with stating the comprehensive verses discussing rec-
onciliation between non-Muslims, reasons for revealing these verses, and total 
meaning of these verses. Then, the research answers the question "Were these 
verses abrogated?". After that it shows the provision of reconciliation between 
non-Muslims, its importance, and merits. The research also details the cases 
and advantages of reconciliation between non-Muslims. The research presents 
an example from the Holy Quran and concludes with obstacles in this regard. 

Research Objectives 

The research aims to express the Islamic method in reconciling between 
non-Muslims with different types and religions including those with the Holy 
Book and others through tackling the instructions of the Holy Quran and                  
Sunna, and the practical application in the prophet's biography and his com-
panions in this regard. 

Research Problem 

• What does a Muslim do if a non-Muslim has a problem with a non-Muslim? 

• Does a Muslim accept the invitation to reconcile between non-Muslims?

• Does reconciliation between non-Muslims conflict with Muslim's ideology? 

• Is reconciliation between non-Muslims a legal instruction or a relation of this 
life imposed by reality? 

The most Significant Findings: 

• The necessity to reconcile between non-Muslims.

• It is important to have certain Muslims specialized in reconciliation between 
non-Muslims on the level of individuals and institutions. 
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• Those specialized in reconciliation must have jurisprudence, wisdom,              
intelligence, and knowledge

Keywords: 

Reconciliation – non-Muslim – community - Merits of Islam
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NO. (2)

GUIDIING THE PEOPLE OF UNDERSTANDING TO THOSE WHOM ALLAH HAS NE-
GATED FEAR AND GRIEVE FROM THEM IN VERSES OF THE QURAN

AN OBJECTIVE STUDY

DR. ABDULLAH BIN ABDULAZIZ BIN SALIH ad-DUGHAITHIR

Research Topic:

This research is concerned with compiling Quranic verses which comprise 
negation from fear and grieve in the Quran, and studying them objectively ac-
cording to prescribed methodology.

Research Objective:

Explaining the reasons for the negation of fear and grieve from those whom 
Allah has negated them in the Quran and highlighting the guidance, benefits 
and rulings derived from the Quranic verses.

Research Problem:
The research problem lies in the following questions:

1- Who are those whom Allah has negated fear and grieve from them in the Quran?
2- What are the reasons for the negation of fear and grieve from them in the 

Quran?
3- What are the Quranic guidance that can be deduced from knowing those whom 

Allah has negated fear and grieve from them in the Quran? 

Research Findings:

1- Variation in the style of the Quran in negating fear and grieve from those 
individuals.

2- That complete negation of fear and grieve from the believers will only be in the 
hereafter.

3- That polytheism is one of the greatest causes of fear and grieve.

Keywords:

Negation- Fear- Grieve- Quran
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NO. (3)

JURISPRUDENTIAL RULINGS RELATED TO THE GLORIOUS QURAN IN SNAP               
PROGRAM 

Dr. Nihal bint Ibrahim Abahussain

Research Topic:
This research studies jurisprudential matters related to the use of the Qu-

ran in snap program due to the wide spread usage of this program. Thus, there 
is need to know those matters and link them to the fundamentals of the sharia.

Research objective:
Explaining the jurisprudential ruling of every form among the forms studied 

in accordance with sharia principles, and the research comprised putting the 
Quran in:

1- Stories of the users encouraging charity work or in intervals between them 
or for the purpose of marketing and announcement.

2- Mentioning selected definitions from its verse

Research Problem:
What is the jurisprudential ruling of using the Quran in snap program in the 

forms mentioned?

Research findings:
The ruling of using the Quran in snap program differs according to the way 

it is used but the most authentic view is that it is prohibited because it negates 
the glorification of the Quran it downgrades it except for putting it in the sto-
ries of the users of the program, the most authentic view on this is that it is 
permissible if certain conditions are fulfilled which are putting a caution before 
and after the story which will indicate that there are Quranic verses in it, and 
the purpose should be for benefits and not beautification. 

Keywords:
Glorious Quran- Snap- Islamic Jurisprudence.



443

Bibliography

1. Abu Ya’la, Ahmed bin Ali bin Al-Muthanna Al-Muthanna Al-Musli Al-Tamimi, 
Musnad Abi Ya’la Al-Mawsili, (died: 307 AH), investigation: Hussein 
Salim Asad, Dar Al-Mamoun Heritage, 1st, 1404 AH.

2. Ahmed bin Hanbal, Imam Abu Abdullah Ahmed bin Muhammad bin Hanbal 
bin Hilal bin Assad Al Shaibani, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, 
(died: 241 AH), printed within the Hadith Encyclopedia project, under the 
supervision of: Prof. Abdullah bin Abdul Mohsen Al-Turki, Distribution of the 
Ministry of Islamic Affairs, Endowments, Call and Guidance, investigation: A 
group of scholars, Al-Resala Foundation - Beirut, 2nd, 1420 AH.

3. Al- Hattab, Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdul Rahman al-Maghribi, Mawa-
hib Al-Jalil Li Sharh Mukhtasar Khalil, (died: 954 AH), and in its mar-
gin: Al-Taaj Wa  Al-iklil Fi Sharh Mukhtasar Khalil, Muhammad bin Yusuf 
Al-Mawaq (died: 897 AH), Dar Al-Fikr - Beirut, 2nd , 1398 AH.

4. Al Mubarak, Khalil bin Abdul Rahman, Al-Nawazil Al-Fiqhiah Al-Mu-
taealiqah Bi Al-Qur’an Al-Karim, Al-Tahbir Institution for Publishing, Dis-
tribution - Saudi Arabia, 1st.

5. Al-Albani, Muhammad Nasir Al-Din, Slisat Al-Ahadith Al-Sahiha, (died 
1420 AH), Al-Ma’ref Library - Riyadh, 1415 AH.

6. Al-Asbahani, Abu Naim Ahmed bin Abdullah, Haliat Al-Awlia Wa Tabaqat 
Al-Asfia, (died: 430 AH), Dar Al-Kitab Al-Arabi - Beirut, 4th , 1405 AH.

7. Al-Azmi, Naglaa, Ara’a Talabat Jamieat AL-Kuwait Min Mustakh-
dimi Snapchat Hawl Ishamatih Fi AL-Jawanib  AL-Aijtimaeiat Wa 
AL-Taelimiat Wa Ealaqatih Bibaed   AL-Mutaghayirat, A research pub-
lished in the Educational Journal of the Scientific Publication Council at Ku-
wait University, Volume: 32, Issue: 125, December 2017.

8. Al-Badna, Amal, Aistikhdam Tatbiq Snapchat Masdaran Lil’akhbar 
Biaietibarih Wasila’a Min Wasayil AL-Tawasul AL-Aijtimaei: Qira’a 
Tahliliaa Lilwade AL-Raahin walmustaqbalii, Research published in the 
Arab Journal of Science and the dissemination of research on the National 
Research Center in Gaza, Prepared by: Hadeel Aba Al-Khail, Issue Three, 



444

Volume Four, September 2018.

9. Al-Bahouti, Mansour Ibn Yunus bin Idris, Sharh Muntaha Al-Iradat Al-Mo-
samaa Daqayiq Uli Al-Nuha Li Sharh al-Muntaha, (died: 1051 AH), 
World of Books - Beirut, 2nd, 1996 AD.

10. Al-Bayhaqi, Ahmad bin Al-Hussein bin Ali, Abu Bakr, Shaeb Al-Iman, 
(died: 458 AH), Supervised by: Mukhtar Ahmad Al-Nadawi, Al-Rushd Li-
brary, 1st, 1423 AH.

11. Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Ja’afi, Al-Jamie Al-Sa-
hih Al-Mukhtasar, (died: 256 AH), investigation: Dr. Mustafa Dib Al-Bagha, 
Dar Ibn Kathir, Al-Yamama - Beirut, Damascus, 3rd, 1407 AH - 1987 AD.

12. Al-Dhahabi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin Othman, Siar A’lam 
Al-Nubala, (died: 748 AH), Verification and hadiths were supervised by: 
Shuaib Al-Arnaout, Al-Resala Foundation - Beirut, 9th edition, 1413 AH.

13. Al-Duweish, Ahmed bin Abdul Razzaq, Fatawa Al-Lajnat Al-Dayimah Lil 
Al-Buhuth Al-Ilmiah Wa Al-Ifta, Head of the Department of Scholarly 
Research and Iftaa, General Administration for the Review of Religious Pub-
lications - Riyadh, 1st, 1425 AH.

14. Al-Ghazi, Dr. Muhammad Sidqi Al-Borno, Al-Wajeez Fi Idah Qawaeid 
Al-Fiqh Al-Kuliya, Al-Resala Foundation - Beirut, 5th, 1419 AH.

15. Al-Halimi, Al-Hussein bin Al-Hassan bin Muhammad bin Halim Al-Bukhari 
Al-Jurjani, Al-Minhaj Fi Shaeb Al-Eiman, (died: 403 AH), Investigation: 
Helmy Muhammad Fouda, Dar Al-Fikr, 1st, 1399 AH.

16. Al-Harawi, Abu Obaid Al-Qasim bin Salam bin Abdullah, Fadayil Al-Qur’an, 
(died: 224 AH), Investigation: Marwan Al-Attiyah and others, Dar Ibn Kath-
eer - Damascus, 1st, 1415 AH.

17. Al-Haythami, Ali bin Abi Bakr, Majmae Al-Zawayid Wa Manba’e 
Al-Fawayid, (died: 807 AH), Dar Al-Rayyan Heritage, Dar Al-Kitab Al-Arabi 
- Cairo, Beirut, 1407 AH.

18. Alish, Muhammad, Manah Al-Jalil Sharh Mukhtasar Khalil, (died: 776 
AH), (died: 1299 AH), Dar Al-Fikr - Beirut, 1409 AH - 1989AD.

19. Al-Jalal Al-Suyuti, Al-Ashbah Wa Al-Nazayir Fi Qawaeid Wa Furue 
Al-Shaafieih, (died: 911 AH), Investigation And Commentary: Muhammad 



445

Al-Mu’tasim Billah Al-Baghdadi, Dar Al-Kitab Al-Arabi - Beirut, 1st,   1407 AH.

20. Al-Jalal Al-Suyuti, Jalal Al-Din Abdul Rahman bin Abi Bakr, Al-’Itqan Fi 
Ulum Al-Quran, (died: 911 AH), Investigation: Muhammad Abu Al-Fadl 
Ibrahim, the Egyptian General Book Authority, 1394 AH.

21. Al-Juwayni, Abu Al-Ma’ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf, Al-Talkhis 
Fi Usul Al-Fiqah, (died: 478 AH), investigation: Abdullah Al-Nabali and 
Bashir Al-Omari, Publishing House: Al-Bashaer Islamic House, Beirut, 1st, 

1417 AH, 1996 AD.

22. Al-Juwayni, Abu Hamid Abdul-Malik bin Abdullah bin Yusuf, Al-Burhan fi 
Usul Al-Fiqh, (died: 478 AH), Investigation: Dr. Abdel Azim Mahmoud El-
Deeb, Dar Al-Wafa, Mansoura - Egypt, 4th, 1418 AH.

23. Al-Kasani, Alaa Al-Din, Badaa’ Al-Sana’ Fi Tartib Al-Sharayi, (died: 587 
AH), Dar Al-Kitab Al-Arabi - Beirut, 2nd, 1402 AH - 1982 AD.

24. Al-Maqdisi, Abu Abdullah Muhammad bin Muflih, Al-Furue Fi Fiqh Al-
Imam Ahmad bin Hanbal, (died: 763 AH), and with him: Correction of 
the branches, by Abu Al-Hasan Ali bin Suleiman Al-Mardawi (died: 855 AH), 
investigation: Abdullah bin Abdul Mohsen Al-Turki, Al-Resala Foundation - 
Beirut , 1st, 1424 AH.

25. Al-Muttaqi Al-Hindi, Alaa Al-Din Ali bin Husam Al-Din, Kinz Al-Umaal 
Fi Sunan Al-Aqwal Wa Al-Af’aal, (died: 975 AH), investigation: Bakri 
Hayani and Safwa Al-Saqa, Al-Resala Foundation - Beirut, 5th, 1401 AH.

26. Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyi Al-Din Yahya bin Sharaf bin Mari, Al-Ma-
jmoo, (died: 676 AH) Dar Al-Fikr - Beirut, 1997 AD.

27. Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyi Al-Din Yahya Bin Sharaf, Al-Tibayan Fi 
Adab Hamalat Al-Qur’an, (died: 676 AH), Edited and Commented on by: 
Muhammad Al-Hijaz, Dar Ibn Hazm for Printing and Publishing, 1414 AH.

28. Al-Qurtubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmed Al-Ansari, Al-Jamie Li 
Ahkam Al-Qur’an, (died: 671 AH), Publishing House: Dar Al-Shaab, Cairo.

29. Al-Qurtubi, Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmed bin Rushd, Al-Bayan Wa 
Al-Tahseel, (died: 520 AH), Dar Al-Gharb Al-Islami - Beirut, 1st, 1407 AH.

30. Al-Qurtubi, Ahmad bin Omar, Al-Mafham lemaa Ashkal Min Talkhis Sa-
hih Muslim, (died: 656 AH), investigation: Muhyi al-Din Misto and others, 



446

Dar Ibn Katheer and Dar Al-Kalam Al-Tayyib - Damascus, Beirut, 1st, 1417 
AH.

31. Al-Rahibani, Mustafa al-Suyuti, Matalib Oli Al-Nuha Fi Sharh Ghayaat 
Al-Muntaha, (died: 1243 AH), With him: Abstracting the Excesses of Pur-
pose and Explanation, Hassan bin Omar al-Shatti (died: 1274 AH), The Is-
lamic Office - Damascus, 2nd, 1415 AH.

32. Al-Shuwayer, Muhammad bin Saad, Majmue Fatawaa Al-Alamah Ab-
dulaziz Bin Baz, (died: 1420 AH).

33. Al-Subki, Abd Al-Wahhab Ibn Ali Ibn Abd Al-Kafi, Al-Ashbah Wa Al-Nazay-
ir, (died: 771 AH), Investigation And Commentary: Adel Ahmed Abd Al-Maw-
goed, And Ali Moawad, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, 1st, 1411 AH.

34. Al-Suyuti, Jalal Al-Din Abd Al-Rahman bin Abi Bakr, Al-Jamie Al-Kabir 
(Jamae Al-Jawamie), (died: 911 AH), investigation: Mukhtar Ibrahim al-
Haij and others, Al-Azhar al-Sharif - Egypt, 2nd, 1426 AH.

35. Al-Tabarani, Abu al-Qasim Suleiman bin Ahmed bin Ayoub, Al-Muejam 
Al-Awsat, (died: 360 AH), investigation: Tariq bin Awad Allah bin Muham-
mad, and Abdul Mohsen bin Ibrahim Al-Husseini, Dar Al-Haramain - Cairo, 
1415 AH.

36. Al-Tahawi, Abu Jaafar Ahmed bin Muhammad bin Salama bin Abdul-Ma-
lik bin Salama, Sharh Mushkil Al-Athar, (died: 321 AH), Investigation: 
Shuaib Al-Arnaout, Al-Resala Foundation - Beirut, 1st, 1408 AH, 1987 AD.

37. Al-Tahawi, Abu Jaafar Ahmed bin Muhammad bin Salama bin Abdul-Malik 
bin Salama, Sharh Maeni Al-Athar, (died: 321 AH), investigation: Mu-
hammad Zuhri al-Najjar, and Muhammad Sayyid Jad al-Haq, Dar Al-Kutub 
Al-Ilmiyya - Beirut, 1st, 1399 AH.

38. Al-Tirmidhi, Abu Issa Muhammad bin Issa Al-Salami,    Al-Jamie Al-Sahih, 
(Sunan Al-Tirmidhi), (died: 279 AH), investigation: Ahmed Muhammad 
Shaker (died: 1377 AH), Muhammad Fouad Abdel-Baqi (died: 1388 AH), 
and Ibrahim Atwa Awad, Dar Ihya Al-Torath Al-Arabi – Beirut, 2nd, 1397 AH.

39. Al-Tirmidhi, Muhammad bin Ali Abu Abdullah Al-Hakim, Nawadir Al-Usul 
Fi Ahadith Al-Rasul Salaa Allah Alayh Wa Salam, (died: 320 A.H.), in-
vestigation: Abd al-Rahman Amira, Dar al-Jeel - Beirut.



447

40. Al-Zaila’I, Fakhr Al-Din Othman bin Ali Al-Hanafi, Tabiyan Al-Haqayiq 
Sharh Kanz Al-Daqayiq, (died: 743 AH), 1st, 1313 AH.

41. Al-Zuhri, Abu Abdullah Muhammad bin Saad bin Manea Al-Basri, Al-Tab-
aqaat Al-Kubra, (died: 230 AH), Dar Sader - Beirut.

42. Badr Al-Din Al-Zarkashi, Abu Abdullah Muhammad bin Bahader bin Abdul-
lah, Al-Burhan fi Ulum Al-Qur’an (died: 794 AH), Investigation: Muham-
mad Abu Al-Fadl Ibrahim, Dar Al-Maarifa - Beirut.

43. Badr Al-Din Al-Zarkashi, Muhammad bin Bahader bin Abdullah, Al-Bahr 
Al-Muhit Fi Usul Al-Fiqah, (died: 794 AH), its texts were recorded and his 
hadiths came out and commented on it: Dr. Muhammad Muhammad Tamer, 
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, Lebanon, 1st, 1421 AH - 2000 AD.

44. Bin Abi Dawood, Abu Bakr Abdullah bin Suleiman bin Al-Ash’ath Al-Azdi Al-
Sijistani, Al-Masahif, (died: 316 AH), investigation: Muhammad bin Abdo, 
Al-Farouq Al-Hadith, 1st, 1422 AH.

45. Bin Hajar Al-Asqalani, Abi Al-Fadl Ahmed bin Ali Al-Shafi, Fath Al-Bari, 
Sharh of Sahih Al-Bukhari, (died: 852 AH), investigation: Muhib Al-Din 
Al-Khatib, Dar Al-Maarifa – Beirut.

46. Bin Hajar Al-Haytami, Ahmed bin Muhammad bin Ali, Al-Fatawa Al-Had-
ithia, (died: 974 AH), Without Further Explanation.

47. Bin Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmed bin Saeed Al-Dhahiri, Al-Mu-
halla, (died: 456 AH), Investigation: Ahmed Shaker (died: 1377 AH), A 
photocopy of the Muniriya edition, 1348 AH.

48. Bin Mazah, Mahmoud bin Ahmed Al-Bukhari, Al-Muhit Al-Burhani fi Al-
Fiqh Al-Nu’mani, (died: 616 AH), investigation: Ahmed Ezzo Inaya, Dar 
Ihya Al-Torath Al-Arabi – Beirut, 1st.

49. Bin Muflih, Imam Abi Abdullah Muhammad Al-Maqdisi, Al-A’dab Al-Sha-
reia Wa Al-Minah Al-Mareiah, (died: 763 AH), Investigation: Shuaib 
Al-Arnaout, and Omar Al-Qiyam, Al-Resala Foundation - Beirut, 2nd , 1417 
AH -   1996 AD.

50. Bin Qasim, Sheikh Abdul Rahman bin Muhammad, Al-Mustadrak Alaa 
Majmue Fatawa Sheikh Al-Islam Ahmed Ibn Taymiyyah, (died: 728 
AH), Samo Press Group - Beirut, 1st, 1418 AH.



448

51. bin Qasim, Sheikh Abdul Rahman bin Muhammad, Majmue Fatawaa 
Sheikh Al-Islam Ahmed bin Taymiyyah (died: 728 AH), illustrated for 
the first edition in Riyadh in 1381 AH.

52. Bin Qudamah Al-Maqdisi, Shams Al-Din Abi Al-Faraj Abdul Rahman, Al-
Sharh Al-Khabeer, (died: 682 AH), Investigation: Dr. Abdullah Al-Turki 
and Dr. Abdel-Fattah Al-Helou, Dar Hajar for Printing and Publishing, Al-Qa-
her, 1st, 1415 AH.

53. Bin Qudamah, Abu Muhammad Abdullah Al-Maqdisi, Al-Mughni Fi Fiqh 
Al-Imam Ahmad bin Hanbal Al-Shaibani, (died: 620 AH), Dar Al-Fikr - 
Beirut, 1st, 1405 AH.

54. bin Uthaimin, Muhammad bin Saleh, Sharh Riyadh Al-Salihin, (died: 
1421 AH), Dar Al-Watan Publishing - Riyadh, 1426 AH.

55. Haidar, Ali, Durar Al-Hakam Sharh Majalat Al-Ahkam, Arabization of 
the lawyer: Fahmi Al-Husseini, Dar Al-Kutub Al-Ilmia - Beirut.

56. Hashiyat Ibn Abidin, see: (Radd Al-Muhtar).

57. Ibn Abdeen, Muhammad Amin Muhammad Omar, Rad Al-Muhtar’s Ala 
Al-Durr Al-Mukhtar, Sharh Tanwir Al-Ibsar Fi Fiqh Al-Imam Abi Han-
ifa, (died: 1252 AH), Dar Al-Fikr for Printing and Publishing - Beirut, 1421 
AH - 2000 AD.

58. Ibn Al-Najjar Al-Fotohi, Muhammad bin Ahmad Al-Fotohi Al-Hanbali, Shar-
ah Al-Kawkab A-Munir, (died: 972 AH), investigation: Dr. Muhammad 
Al-Zuhaili, and Dr. Nazih Hammad, Al-Obaikan Library - Riyadh, 1418 AH.

59. Ibn Najim, Zain Al-Din Bin Ibrahim Al-Hanafi, Al-Ashbah Wa Al-Nazayir, 
(died: 970 AH), Investigation and Presentation: Muhammad Mutee, Dar Al-
Fikr - Damascus, Beirut, 1st, 1403 AH.

60. Jalal Al-Din Al-Suyuti, Abd Al-Rahman bin Abi Bakr, Matlae’ Al-Badrin 
Fiman Yutaa ‘Ajruh Maratayn, (died: 911 AH), investigation: Salim 
Al-Hilali, Dar Al-Hijrah for Publishing and Distribution, 1st, 1410 AH.

61. Muslim, Al-Hajjaj Abu Al-Hussain Al-Qushayri Al-Nisaburi, Sahih Muslim, 
(died: 261 AH), investigation: Muhammad Fouad Abdel-Baqi, Dar Ihya Al-

Torath Al-Arabi – Beirut.



449

Websites:

 Website address  Link

Dictionary website (Oxford): « Snapchat“  https://2u.pw/guXTe
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Al- Alamia): Aistijabat Liraghbat Sumui ‘amir makat khalid 
Al-Faysal.. mojmae Al-lughat Al-arabiat yusdir Graran Bi Taerib 
(Snapchat)

https://2u.pw/N0KIl

Website (orbusiness.snapchat):Snapchat Advertising Blog: 
Discover Snapchat Ads News & Insights

https://cutt.us/fOuy2

Website(forbusiness.snapchat): 
Grow Your Business With Snapchat

https://cutt.us/Wiw1Y

Website (Markaz Al-Qarar):Snapchat Bayn Al-iastikhdam 
Al'Amthal Wa Liastighlal.

https://alqarar.sa/3063

Website (Alam Al-Tiqnia): Snapchat Yahzaa Bi Akbar Nomw 
Lilmustakhdimin Al-Yawmiiyn Wa AL-Adad Yaqtarib Min 300 
Milyun

https://cutt.us/a4hUR

Website (support.snapchat):

Kayfiat Estikhdam Snapchat?
https://cutt.us/SiCeW

Website (omnicoreagency)

Snapchat by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Fact
https://cutt.us/U5T8W

INVESTORS: How Snapchat Makes Money? https://cutt.us/PN7Qq

YouTube: kayf Yatimu Ribh AL-Amwal Min Snapchat? https://cutt.us/PD80T

INVESTORS WEBSITE: Is Snap Stock A Buy As It Prepares Aug-
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https://cutt.us/KCVBj

Website (Okaz) Dirasat Li “ Snapchat “ AL-Saeudiuwn Yushahi-
dun Maqatie Al-Tatbiqat ‘Akthar Min AL-Tilfizyun

https://2u.pw/PywGj

Websitte (Argaam): 10 Ihsa'at an Snapchat Tahtaj Al-Sharikat 
Ilaa Maerifatiha

https://cutt.us/og1w1

Wikipedia (Snapchat) https://cutt.us/NgSsj

https://2u.pw/guXTe
https://2u.pw/N0KIl
https://cutt.us/fOuy2
https://cutt.us/Wiw1Y
https://alqarar.sa/3063
https://cutt.us/a4hUR
https://cutt.us/SiCeW
https://cutt.us/U5T8W
https://cutt.us/PN7Qq
https://cutt.us/PD80T
https://2u.pw/PywGj
https://cutt.us/og1w1
https://cutt.us/NgSsj
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NO. (4)

AMONG THE GUIDANCE OF SURAH AL-HADID

Dr. Dalal Muhammad Ahmad Bayahya

Research Topic:

Study of the guidance of surah al-Hadid, analytical study.

Research Objectives:

Researching on the blessed guidance dealt with by surah al-Hadid, and 
great objectives which the surah indicates, and likewise the encouragement 
and cautions comprised in it.

Research Problem:

What are the guidance comprised in surah al-Hadid? What are the matters 
it encourages? And what are the matters it cautions against? Is iron a mineral 
which descended from the heavens or it was formed in the ground? And what 
are its benefits?

Research Findings:

Surah al-Hadid comprises great and blessed guidance, and also important 
objectives. It deals with great fundamentals of the religion like tauhid and its 
types, faith and its pillars and likewise, it encourages so many things and cau-
tions against so many others. The study also shows that iron is the only min-
eral a chapter of the Quran is named after because of its strength and benefits 
to people.

Keywords:

Quranic guidance- Iron- Guidance- Guidance of the Chapters
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NO. (5)

NARRATED TRADITIONS ON LOVE OF THE PROPHET FOR AISHA-MAY ALLAH                
BE PLEASED WITH HER

Dr. Iyad bin Abdullah Dakheel al-Mihtab

Research Topic:

Narrated traditions on love of the Prophet-peace be upon him- for Aisha-may 
Allah be pleased with her.

Research Objective:

Studying narrated traditions on love of the Prophet-peace be upon him- for 
Aisha-may Allah be pleased with her.

Research Problem:

This is epitomized in the mentioning of narrated traditions on love of the 
Prophet-peace be upon him- for Aisha-may Allah be pleased with her-, which 
also leads to mentioning the traditions which clearly states that she is the most 
beloved or indicates that as will be seen in the categorization of the research.

Research Findings:

Love of the Prophet-peace be upon him- for Aisha-may Allah be pleased 
with her and its manifestation in his sayings and deeds, and his just treatment 
of his wives.

Keywords:

The Prophet, peace be upon him and Aisha, May Allah be pleased with her- 
Love of the Prophet, peace be upon him- Wives of the Prophet.
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CRITICAL VIEWS ON THE ISSUE OF PRESUMPTIVE NATURE OF THE PRINCIPLES             
OF AUTHENTICATING NARRATIONS

Dr. Mashhoor bin Marzooq al-Harazi

Research Topic:

Study on the issue of presumptive nature of principles of authenticating 
narrations.

Main Objective of the Study:

Critiquing the view that the principles of authenticating narrations are to-
tally presumptive hence some people are using this view to reject ahadith that 
are agreed upon by scholars of hadith as authentic, in a way that is not con-
sistent with scientific methodology.

Research Problem:

What exactly are these principles? What is their position in terms of cer-
tainty and presumption? How do we regulate the view that their results are 
presumptive? What is the origin of the difference resulting from the principles 
of authentication? Who are the first proponents of the view that they are to-
tally presumptive? What led to this view? What are the probable arguments in 
its favour and the response to them?

Research Findings:

1- That the principles of authenticating narrations are certain in their condi-
tions, and at the same time we are confident in the rulings derived from 
them. As for the view that these principles are presumptive in their condi-
tionality, or that the results from them are presumptive, this is an innovation.

2- That the rulings derived from principles of authentication are matters of 
scholarly efforts. However, that should not cast doubt on every ruling derived 
from them claiming that it is presumptive and based on scholarly effort.

3- The first person to come up with the view that the principles of authenticat-
ing narrations are presumptive is Sheikh Dhafar Ahmad al-Uthmani at-Tah-
anawi (Died 1394 AH), and what led him to this is his attempt to defend the 
Hanafi school of thought and refute its oppositions.

Keywords:

Presumptive- Principles- Authentication- Narrations.
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NO. (7)

FORMS OF SEXUAL DEVIATION AND THEIR LEVELS IN THE LIGHT OF THE PRO-
PHETIC TRADITION 

(DIAGNOSIS AND TREATMENT)

Dr. Iman bint Yusuf binn Saah Abu al-Jadaail

Research Topic:

Enumeration of forms of sexual deviance and their levels in the light of the 
Prophetic tradition, and the diagnosis and treatment of these deviance.

Research Objective:

Highlighting forms and levels of sexual deviation in the light of Prophetic 
tradition in addition to explaining the prophetic treatment for these sexual 
deviance through the enumeration of some traditions of the Prophet through 
which we can derive how to treat these deviance through protective and cura-
tive means.

Research Problems and Questions:

• What are the forms and levels of sexual deviance and their diagnosis in the 
Prophetic tradition?

• What is the Prophetic approach in the treatment and prevention of sexual 
deviance?

Research Findings:

• Sexual deviance is a detestable crime and disgusting abomination.

• Sexual deviance especially the one that extends to others in its harm requires 
quick treatment and initiative to put an end to it.

• Islam is foremost in putting in preventive and curative treatment, both for in-
dividual and society which is aimed at protecting the individual and society 
from the forms of sexual deviance and their harmful effects.

Keywords:

Forms- Sexual Deviance- Diagnosis- Treatment- Prophetic Tradition  
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