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 اإلهـــداء

 

 

 

ا َسَبٌب ِِف ُأْهِدي َهَذا اجُلْفَد ادُِؼلَّ إََِل  َوالَِدايَّ الَؽِريَؿنْيِ الََّذْيِن ُُهَ

َوإِْخَواِِن الُؽَرَماء،  اء،ُوُجوِدي، َوإََِل َأَساتَِذِِت الُػَضََلء، َوَمَشاِِيِي الـَُّجبَ 

 َوإََِل ُكلِّ َمْن َكاَن هلم َفْضٌل َعََلَّ َبْعَد اهللِ َتَعاَل،،،

 َوُأْهِديه كذلك أيًضا:

 َزْوَجتِي الَغالَِقة...إََِل     

اِء                     ...أمحد، وَ ِرَضاَوإََِل َأْبـَائِي األَِعزَّ

اء ... ةاِمعَ اجَل َوإََِل                              اإِلْسََلِمقَّة... َقْؾَعُة الِعْؾِم... اجَلاِمَعةِ الَغرَّ

 
  

 الباحث

 
 
 
  



 

 

 ـشكــر وتقديـــر

 

 

  [21 :آية لقمان]  ﴾..پ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀ ..﴿ :تعاىل يقول اهلل

، والتي وسابِغ الكرم  ِمن جلوِل النيَعمَلَّ عَ  هَفإِِّني أشكُر اهللَ َجلَّ َوَعََل َعََل ما َمنَّ ب

نَِّة َجَعَلنِي ِمن أه ، ُثمَّ َأنْ اإلسَلم العظوم أجلُّها ىعمةُ  يِل واجلامعة، وأتقدم بعُد بجزِل السُّ

ْكِر  َػِديّ  بنِ  َكِعقمِ  أ.د :      َوَوافِِر آمتِنَاِن إََِل ُأْسَتاِذي الَفاِضلِ الشُّ َحِفَظُه اهلُل - َأْسَعد الصَّ

ِف  -َتَعاََل  َراَسة، َفَقْد َوَهَبنِي َمِزيَد َتْوِجوٍه وإِْرَشادٍ  امُلْْشِ ؛ لَِوُكوَن َهَذا الَبْحُث َعََل َهِذِه الدي

 ُمِفوَدة.َىافًِعا َوبُِصوَرٍة 

هُ  كر  ُثمَّ أتوجَّ  : أستاَذْي الكريمني إَل اجلزيلِ َبْعُد بالشُّ

حفظهام اهلل -مرجتى  بن مصطفى أبو شعر، أ.د عبد اهلل بن محاد أ.د صالب

، وَتفّضََل بَِقبوِل مناقشِة هذه تّْشفُت بالّتلمذِة علوهاماللَذْيِن  ،عضوي املناقشةِ  -تعاَل

سالة  .الري

 َوَأْشُكُر ُكلَّ َمْن َأْسَهَم ِِف ُمَساَعَدِِت َسواًء ِف إرشاٍد أو ىصوحٍة أو إعارِة كتاب.َكاَم 

ْم األَْجَر َويَ َواهللَ َتَعاََل َأْسَلُلُه أَ  ْكرَ ْن ُيْعظَِم هَلُ ُم الذِّ  .ْرَفَع هَلُ
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 ة

 املكّدوـة

ئرت أن،سػػػنر، وسػػػ    و ونسػػػنه،ره، ون ػػػوذ  ػػػرهلل مػػػف  ػػػروره ونسػػػن  نُ هلل، نحمػػػد الحمػػػد إف  
ال إلػػو إال اهلل  فػػم ىػػردي لػػو، وأ ػػيُد أف ،ِمؿْ ْضػػف  ُ لػػو، وَمػػؿ  ِضػػفػػم مُ  ،اهلل ِدهِ ْيػػف  َ أعمرلنػػر، َمػػ

 ع ده ورسولو. امحمدً  ده ال  ر َؾ لو، وأ يُد أف  وح
 .ف[سورة آؿ عمرا] ﴾ڦ  ٿ ٿٹ  ٹ ٹٹ  ڤ ڤڤڤڦ  ڦ ﴿

ٿ    ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ﴿

  .ف[عمراسورة آؿ ] ﴾ ڦ ڤ  ڦڤ  ڤ  ڤ   ٹٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ

﮲   ﮳   ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ﴿ ﮵    ﮴ے   ے  ۓ  ۓ  

 .[سورة األحزاب] ﴾ڀ   ﮶  ﮷ ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼ 
  :أمَّا بعدُ 

 مػػػورِ الُ  ، و ػػػر   ي محمػػػدٍ دْ ي َىػػػدْ كنػػػرب اهلل ن ػػػرلر، وه ػػػر اليَػػػ د ثحسػػػف الحػػػإف  أَ فَػػػ
 .(ٔ)رري الن  فِ  ملةٍ ضَ  ؿ  كُ وَ ملة، ضَ  دعةٍ  ِ  ؿ  كُ دعة، وَ  ِ  حدثةٍ مُ  ؿ  كُ ير، وَ حدثرنُ مُ 

" هم ٌؽ  رل نر ة واالىنمرـ، ال س مر في اإِلشاعِة في َضْوء السُّنة الّنبوّيةإف  موضوَع "
ىذا الّزمرف،  ؿ ِفي كؿ  ح ف وأواف؛ فمر نكػرُد  ػمُس  ػوـٍ َنْ ػُزُغ إال و  ػرئب إل ػو عنػُؽ إ ػرعة، 

َنْهِطػَؼ اللسػنَة والقمػوب، وعم يػر فنسحَر السمرع وال قػوؿ، و َىر؛ حنر َ ْقَوى أمُرىر، وَ  ند  ُأَوارُ 
مػػر إف َنَمْ ػػُث  ْهَمػػُد فسػػرعرف و  نػػوَف وػػروًحر ِمػػَف اَلحكػػرـ،  ُ  ػػ  ُد الّنػػرُس  روًمػػر ِمػػَف الوىػػرـ،

ـّ ُ ك ُؼ َزْ ُ،ير، َفَنْنَمِمي آثرُرىر المس مة، وننرئُمير ال ظ مة.  لَيُ ير، ُث
عمػػػر نمم ػػػة الموضػػػوِع مػػػف هػػػمؿ   ػػػرف اليػػػدي الّن ػػػوي  فػػػي ك ، ػػػة  ِلػػػذا َوََػػػَت االهن ػػػررُ 

 الن  رمؿ َمَت مثؿ ىذه المسرئؿ الهط رة؛ ِلنمنُِّب آثرِرىر الوه مة.
ػػػػَمِة  يػػػػر،  ُمم ػػػػي فػػػػي ىػػػػذا ال حػػػػث م،يػػػػوـُ اص ػػػػرعة، والل،ػػػػرُظ والموػػػػطمحرُت ذاِت الو 

ـّ ُطرُ  ر ِة ِمنير، فرل مج. ون أُنير، وَأس رُ ير، وُحْكُمير، وأنواُعير، ُث  ُؽ الَو
ـَ طرلٌب مِ م نذًرا مف نقو ٍر  قت، ال س مر وىو  حٌث َ ن   ال ثرات، أو  فَ ِ ت، وََؿ  مر َسِم
 نمر  رحٌث ِمَف الي،وات، والحسنرُت  ذى ف الس ئرت.

                                                           

(، ْٔٓ/ّد: )كاف يستفتح ُّا خيطىبىو، ككػاف ييلٍِّّمياػا أاػَا،ىو،   ألٌف رسوؿى اهلل  ُّا؛ وثٕبٍقًدمة أحبَّ الباحثي تصديرى ىذه التػٌ  (ُ)
(، ب: الرجػػػػػػػل خيطػػػػػػػب عِّػػػػػػػ   ػىػػػػػػػٍوس، س: َُٕٗح) (،ُّٗ/ِ) النكػػػػػػػاح، ب:ا خطبػػػػػػػة النكػػػػػػػاح، ككػػػػػػػذا  (، ؾ:ُُِٖح:)
/ ٕ(، كا )َِّٕ( ح:)ِّٔ/ ٔؾ: النكػػػػػػػػػػػػػاح، مػػػػػػػػػػػػػا ييسػػػػػػػػػػػػػتَب  مػػػػػػػػػػػػػ  الكػػػػػػػػػػػػػ ـ عنػػػػػػػػػػػػػد النكػػػػػػػػػػػػػاح، حػػػػػػػػػػػػػ : ) (، ح(،ٖٗ/ٔ)

 كاألراػاؤكط ، كإسناده اَيح، اََو ا،  خزدية كا،  حباف كاأللباين(، م  حديث عبد اهلل ،  مسلود ُُْٓ(،ح:)ُٖٖ
 .¶ب: ٚبفيف الص ة كا٣بطبة، م  حديث ا،  عباس  ؾ: ا١بملة، (،ٖٖٔ(، ح:)ّٗٓ/ ِكغّبى . كلو شاىد عند ـ:)
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، وَرَأى ف ػػو همػػًم، أو َلَمػػَ  ِف ػػو  َزلَػػًم َأْف سػػرئًم كػػّؿ َمػػف َوََػػَؼ عمػػر ىػػذا الُمْيػػِد الُمِقػػؿ 
ُ ْوػػػِمَحو، َحػػػرئًزا  ِػػػو مز ػػػؿ المػػػر ومم ػػػؿ ال ُّػػػكر، وىػػػو ُمْ نَػػػِرٌؼ  رلُقُوػػػوِر والنّْقِوػػػ ر، وُمِقػػػر  

  رلن همُِّؼ َعْف َىَذا الَمَقرـِ الَكِ  ر، واهلل الموفؽ.
 راسة، وأس رُ ير، وأىداُفير، ومنيُمير، وهطُنير، فرلننرئُج والنوو رت.وىرَؾ أىم ُة الد  
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 : أِىية الدراسة                 أواًل

 رل ة:النفي الن قرط  وعالموض ىم ةأَ  ننمم ر
 ، وسػػػيولة ننقُّميػػػر،ىرانن ػػػرر  رعة، وسػػػعمػػػر الممنمػػػت ةئ   الس ػػػىػػػر رر ثآطػػػورة اص ػػػرعة و ه -ٔ

 .والمقروءة ،ةوالمسموع ،رئ ةالم الن َقن رت الحد ثة، ي وسرئؿف الس  مر
 فيػػػيإلػػػر زمرننػػػر،  الن و ػػػة  ثػػػةال  ذمنػػػ وأىمػػػو سػػػمـد  اصِ َرمػػػت ِضػػػ  ػػػرعةاصِ  ربحػػػ أف -ٕ

د  المسػػمم ف ِضػػ سػػمـاصِ  عػػداءأ هدميرسػػناالنػػي  ،سػػ ةالن ربالحػػ ضػػروب فٌب ِمػػرْ َضػػ
ردن يروضد عممرئَعرّمة،   لزعزعػةِ  ليػـ؛ يرمػرتنم، ػؽ االن  ة، وذلػؾ  هرّوػ يػرودعرن يػرَو

 واالنوراؼ عنيـ. ،يـ ِ  قةِ الث  
 الحرمة المرسة إلر دراسة موضوع اص رعة مف نرح ة السنة الن و ة.  -ٖ

 ثاًٌيا: أسباب اختيار املوضوع

 ىذا الموضوع، فننمثؿ ف مر  مي: ر عف أس رب اهن ررأم  
ر ة ِمَف اص رعة، وك ، ة موامينير وعممير. -ٔ  َنْ،ُت المسمم ف؛    رف وسرئؿ الَو
نننػروؿ الموانػَب المهنم،ػة  -ف مػر أعمػـ -ُمسػنقمة ةو نهوُّ  أكرد م ةٍ دراسة  ودوم دـع -ٕ

حو  .لمموضوع  وورة عمم ة، َنْمَمُت  نرت مسرئمو وننظمو، ون رح أحكرَمو ونوض 
 نحق ؽ إضرفة عمم ة نهوو ة لممكن ة اصسمم ة. -ٖ
 ػرعة اصِ "   نػواف ػوـٍ دراسػي    في غػزةَ  سمم ةاص رم ةرلم  ـ الحد ث ال ر ؼَس  رـَ -ٗ

 ".ير في ضوء السنة الن و ةوهطرىر وعمم
أىػؿ االهنوػرص عنػو، وسػؤاؿ ، عمػر الموضػوعالن،نػ ش ن،سػي  أف نرمنني نتج عف ذلؾ

ْمتُ و ن ذ سرالَ و  والودَرء، م ر خال فَ مِ  إلر َعدـِ ُوموِد ِدراسٍة  النمم ذ، و  د  حث طو ٍؿ َنوو 
ِو  ٍة ِعمم ةٍ  ػر ف ػ نر ةِ عمر الكِ  ـُ زْ َي ال َ وِ قَ فَ ، ِفي ىذا الَمرنبِ  َنهوُّ ـ  َزادِت الر غ ػُة وازدانػت لم  و، ثُػ
 .عم و ومدُت الن م ت

 راسةالد أِدافثالًجا: 

 .اهلل ن رلر المر والثواب ِمفَ  ا نهرء -ٔ
 ِإظيرر  مول ة السُّنة الن و ة وكمرِلير، وأنير ورلحة ومومحة لكؿ  مكرف وزمرف. -ٕ
 الن رُّؼ عمر النوم و الن  وي  في م كمة اص رعة وك ، ة الن  رمؿ مَ ير.  -ٖ
أنير ِمَف الوسرئؿ اله  ثػة  س  مرال  مير،مرو   د  وَ وَ  مواطف اص رعة ميرممةنسرىـ في  -ٗ

 وال َ زالوف.  سمم ةاصِ  أعداء الدولةالني اسن ممير 
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 ننرولػت النػي ر و ػةالن الن و ػة واَػؼوالمالمق ولػة  الن و ػة الحرد ػث ِمػفَ  ممػةم َمْمػتُ  -٘
 . رعةاصِ  وضوعم

 ن و ب السُّّنة الّن وّ ة ن و ً ر مد ًدا ُ نرسب ال ور الحرضر. -ٙ
 منمػتلمم رمؿو ػ اضػ و  رنوػو  عطػرءا  و  رت المهنم،ػة،ؿ مت اص ػرع رمالن ك ، ة   رف -ٚ

   حـِ الّوػْيػعمػر ال،َ  ة ػالم ن ةالمرعّ ػ ة، والضػوا طال ػرع ّ  واعػدَؽ القْفػوِ وذلؾ  ؛سمـالم
 .الّن وّ ة ةنّ مسُّ ل

ر ة رُّ النّ  -ٛ  .الّن وّ ةة نّ  رعة في ضوء السُّ لِ ل وال مج ؼ عمر طرؽ الَو
 ح   رعة، و  رف المنيج الوّ اص في رسِمَف النّ  رالني نودُ  رطئةاله رف السُّموك رت   -ٜ

 في ذلؾ.
 راسةوٍّج الد رابًعا:

الػذي  ينداللاالسػ نيجوالمػ  ػرت،المروِ  تِ ْمػمَ  فػي المزئػي   االسػنقرائي   نيجالمػ ال رحػثُ  ان َ ػتَ 
 .وم رن ير ةالن و  وصوالنُّ  دالالتِ  ـِ يْ فَ  في واالسنن رط ؿالنأمُّ  َواعد عمر رنَ ُ  ْ 

 رل ة:الن المحددة قرطنّ في ال ةوننمثُؿ المنيم 
 منيج في الجمع والترتيب والشرح:*ال

إال مػر كػػرَف فػػي  رلموضػػوع  قػةن م  المُ  ةوالحسػػن الوػح حة المق ولػػة حرد ػػثُت الَ ْمػمَ  -ٔ
 س رٍ  َ  ؼٍ  ْ ضَ  فمِ  ومُ هْ نَ  ال الني الحرد ثَ   ض  نة، وا  راُد     مُ  مومحةروِج عنيمر لِ الهُ 

 أح رًنر. االسنئنرس   ؿعمر س
 إال ومسند اصمرـ أحمد، ومسندرؾ الحػركـ، ،السنة الكنب الد راسة عمر في االَنورر -ٕ

 ةنّ السُّػ كنػب  ق ػة فػي تُ وس ػنَ  َ فَ  حػد ثًر ليػر ال رحػثُ  دْ ِمػ َ  لػـ النػي زئ ػرتالم  ػض  فػي
 .يرصنمرم

ػػد  كػػوف عنواًنػػ ،وػػ ووضػػت نرممػػة نُ  ،الحرد ػػث ن و ػػب -ٖ ر لحػػد ث عػػف مقوػػودىر، َو
 .فقط واحد

عم يػػر  رهنوػػرر مسػػن  ًنر   م ػػؽِ الن   مػػتَ  عنػػد الحرمػػة إل يػػر،ة رآل ػػرت القرآنّ ػػ االسػػندالؿ  -ٗ
  كنب الن،س ر.

 رىد.عمر حسب ال    ال رحث  سندؿُّ  وف كرف في الحد ث فوائد كث رة، إِ  -٘
 ِر الر اوي العمر لمحد ث. كْ ذِ  ِ  االكن،رء -ٙ
 أح رًنر.   رف لز ردة الُمراد، أو لمم نر بالَر  وا ة ـ الر نقد -ٚ
 ةالنر و ػو  الدعو ػة وائػدال،   ػض رُ ْكػذِ وَ  ،د ثالحػ حِ رْ َ ػ فػي ممػرءال  أَواؿ ػ االسػن رنة -ٛ

 .أح رًنر ،وغ رىر المسنن طةِ 
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  طو ًم. رف الحد ثك ذاإ رىدت ال ّ ضِ وْ عمر مَ  االَنورر -ٜ
 أو كنػػب ،الهر ػػب وم ػػرمـ المهػػة كنػػبإلػػر  وذلػػؾ  ػػرلرُُّموعِ  نوضػػ   غر ػػب الحػػد ث، -ٓٔ

 تَ َمػػ، إذا ن ػػذر المػػر فػػي الووػػوؿ الم نػػر مػػف هػػمؿ كنػػب الهر ػػب والم ػػرمـ روحال ػػ
 ومر إلر غ ر ذلؾ. ،رَممً أو ل،ًظر أو عَ  رً ن ْ مر َد ُ  كؿ مَ  طِ  ْ ضَ 

 *المنيج في التخريج:
، اكن،َػر ال رحػُث  نهر مػو منيمػر أو ِمػف حػدىمرأ أو الوػح ح فِ  فػي الحػد ثُ  كػرف ِإف -ٔ

ػر ،أحػِدىمر  النػي اعنمػد عم يػر فػي ال حػثغ ػر الكنػب الثمرن ػة  فػي الحػد ثُ  كػرفَ إف  وأم 
 .هرضَ ِ،ي  رل  مر جهر الن في تَ نوس  
، أو مطػواًل أو مهنوػًرا، ونحوىػر نحػوه أو ، مثمػو ال رحػث  قػوؿ وا رتالر   فَ  ْ  َ  المقررنة -ٕ

 ِمف أل،رظ المقررنة.
وي ا، ونق  ػد الػر َوْضُت َأسرن د الحرد ث في اليرمش مػَت دراسػنو إف احنػرج المػر ذلػؾ -ٖ

 .الميمؿ، ونم  ز الم كؿ، وغ رىـ
ـ   نهػػر ج الحػػد ث المكػػرر عنػػد أوؿ وروده فػػي ال حػػث،-ٗ فػػي الُحْكػػـِ  رلننو ػػواالكن،ػػرء   ثُػػ

 .عم و ِإْف َوَردَ 
 *المنيج في التوثيؽ:

 عزو اآل رت القرآنّ ة إلر مواض ير؛ وذكر اسـ السُّورة وَرَْـِ اآل ة في المنف. -ٔ
الكنػػػرب وال ػػػرب  َوِذْكػػػُر اسػػػـاَلحرد ػػػث ال ػػػر ،ة إلػػػر مظرن يػػػر ِمػػػف ُكنُػػػب السُّػػػن ة؛ عػػػزو  -ٕ

ـ الحد ث، إف ومد.حَ ،ْ الو  َرَْـِ زء وَ والمُ   ة، وَر
الُمن م قة  رسـِ -االَنورر عمر ذكر اسـ الكنرب والُمؤل ؼ مهنوًرا، ونأه ر النّ،رو ؿ -ٖ

إلػػر َرئمػػة الموػػردر والمرامػػت؛ ل ػػدـ إثقػػرؿ  -الكنػػرِب واسػػـِ ُمَؤل ،ػػو، والط   ػػة، وداِر الن  ػػر
 رمش  ير.الي
 :(ٔ)عمر النحو اآلني اسن مرؿ الرموز واالهنوررات،-ٗ

 (خ) ...........................صحيح البخاري ...... 
 )ال هرري في الدب الم،رد.)بخ................................ 
 )ال هرري ن م ًقر.)خت......................................... 

                                                           

 .ؒ  جل  الر ميوز ميستفادة م  اَيح ا١بامع الصغّب كزياداتو؛ لأللباين  (ُ) 
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 (ـ) ....................وح   مسمـ ............. 
 (ؽ) .......................لم هرري ومسمـ ........ 
 (د) ..........................سنف أ ي داود ....... 
 (ت) ........................سنف النرمذي ......... 
 (ف) ........................  سرئي.......... سنف الن. 
 (ىػ) ..........................سنف ا ف مرمو ....... 
 (ٗ) ........................د،ت،ف،ىػ(.......... ليؤالء الر  ة( 
 (ٖ) .........................د،ت،ف(....... ليـ إال ا ف مرمو( 
 )ليؤالء السنة)خ،ـ،د،ت،ف،ىػ(..................)ع................... 
 (حـ) ..................... ......مسند أحمد  ف حن ؿ. 
 )لمحركـ........)كـ ................................... 
 )كنرب..............................)ؾ................ 
 )رب..............................)ب ................. 
 )حد ث َرَْـ.)ح............................................. 

 تراجـ الرجاؿ:*المنيج في 
 .حر ةلمو   مترمَ نَ  الني بِ نُ الكُ  إلر وعِ مُ رلرُّ  ِ  ،حر ةِ الو   الم رى ِر ِمفَ  له رِ  رممةالن -ٔ
    ،ر، ون ػد ًم مرًحػ فػ يـ ال ممػرء أَػواؿِ   ذكر وذلؾ ،فقط ف يـ المهنمؼ مرؿِ لمر   الن رممةُ  -ٕ

ذا اوي،الػر   ذلػؾ حػرؿ فػي ال ممػرء أَػواؿِ  مػف الػرام ِ  وذكػر  ف ػو، اوي المهنمػؼالػر   نكػرر وا 
 .ال حث في نرممنو مكرف إلر وال زو ف و، القوؿ هموة ذكر ُ  وفإنّ 

 *المنيج في الحكـ عمى الحديث:
 إل يمر أو إلر أحدىمر. ل زو ر ، ُ كَنَ،رىمرح ح ف أو أحدِ إذا كرف الحد ث في الو   -ٔ
 لقواعد موطم  روفقً  الحد ث عمر ـِ كْ الحُ  رُ كَ ذْ  ُ  ،ح ح فالوّ  غ ر في الحد ث كرف إف -ٕ
 .واالسنئنرس  أحكرميـ، ال ممرء أَواؿ همؿِمف   ُ نرم   َ   مر لحد ثا   

 *المنيج في غريب البمداف:
 ة.و  نَ هْ موع إلر الكنب المُ مداف الهر  ة  رلرُّ الن ر ؼ  رلمركف وال ُ -     
 :المنيج في الفيارس*

الن ر ػػؼ، إال اآل ػػرت القرآن ػػة روؼ الم مػػـ مػػت إىمػػرؿ حػػرؼ نرن ػػب ال،يػػررس حسػػب حػػ -    
  حسب نرن ب الموحؼ.
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 الشابكة راساتالدِّخاوًشا: 

َوََػػػػَؼ ال رحػػػػث عمػػػػر ممموعػػػػة ِمػػػػَف ال حػػػػرث الكرد م ػػػػة والكنػػػػب ال مم ػػػػِة الُمَنَ م قػػػػِة 
 ،القرآن ػػة ميػػةالمػػف  موضػػوعال تننرولػػَػػد  ىػػذه الدراسػػرت أغمػػبلكػػف  ،د َراسػػةال  موضػػوع

الميػػػػة مػػػػف  موضػػػػوع ضػػػػير ننػػػػروؿ الو  الميػػػػة النر و ػػػػة، موضػػػػوع مػػػػف ضػػػػير ننػػػػروؿ الو 
 ضػػػػير ننػػػػروؿ و  ،اصعمم ػػػػة الميػػػػةمػػػػف  موضػػػػوع ضػػػػير ننػػػػروؿ ال، و القضػػػػرئ ة المنرئ ػػػػة

الن،سػػ ة، وأهػػرى مػػف  الميػػةمػػف  موضػػوع ضػػير ننػػروؿ الو  المن ػػة، الميػػةمػػف  موضػػوعال
 المية االمنمرع ة.

الحرد ػػػث الن و ػػػة ر  ممػػػت َنػػػ ْ نُ  عمػػػر رسػػػرلةٍ  –اطمػػػت عم ػػػوف مػػػر –ال رحػػػث   ثُػػػرِ مػػػـ  ف
 كنػػػػب طػػػػوف فػػػػي  المننػػػػرثرة الحرد ػػػػث؛ واسػػػػنقراء  موضػػػػوع اص ػػػػرعةالمن مقػػػػة الوػػػػح حة 

وذلػػػؾ مػػػف هػػػمؿ كنػػػب السػػػنة الثمرن ػػػة النػػػي  الحػػػد ث، ون و  يػػػر، واسػػػنهراج ال،وائػػػد منيػػػر،
  واهلل أعمـ. اعنمدت عم ير في ال حث،

 ةاألبحاث العمميّ  القسـ األوؿ:
 .إسالمي منظور مف التربوية ومخاطرىا اإلشاعة -ٔ

 ـ.ٜٜٓٔ-ىػ٘ٔٗٔ-الردف-مرم ة ال رموؾ-كم ة ال ر  ة والدراسرت اصسمم ة
ع ػد  م ػررؾ :لم رحػث فػي نهوػص النر  ػة اصسػمم ة؛ مرمسن ر رسرلة ع ررة عف وىي

 .الم،م سم ـ  اهلل
ػػد   ـ  وطر قػػة انن ػػررىر، ثُػػ رص ػػرعة وأنواعيػػر وأىػػدافير  ر ػػؼ ن  عمػػر ال د راسػػةُ ال تا ػػنممَو

ثـ السموب اصسممي المثؿ في مكرفحة اص رعة،  و  رفِ اص رعة،  فِ عَ  ةٍ نرر ه    لمحةٍ  رِ كْ ذِ 
 . اهللِ  وؿِ سُ رَ  في عيدِ  اص رعةِ  مرذجِ نّ  ِذكر   ض

 الشائعات في الميداف اإلعالمي وموقؼ اإلسالـ منيا. -ٕ
-مرم ػػػة اصمػػػرـ محمػػػد  ػػػف سػػػ ود -َسػػػـ اصعػػػمـ -عوة اصسػػػمم ةالم يػػػد ال ػػػرلي لمػػػد  

 .ىػٕٔٗٔ -المممكة ال ر  ة الس ود ة
 إعداد الطرلب: ع د الرحمف أ و  كر مر ر.  حٌث نكم مي  لدرمة المرمسن ر؛

ػػػِد ا ػػػنممِت الدراسػػػة عمػػػر م رحػػػث م ػػػدة عػػػف آثػػػرر ال ػػػرئ رت اص مر  ػػػة والسػػػم  ة فػػػي  َو
ر ػػة مػػف اص ػػرعة، ونضػػمنت م ػػداف اصعػػمـ، وك ، ػػة اسػػنهداـ وسػػرئؿ  اصعػػمـ المهنم،ػػة لمَو

ػػػَ   ن ر ػػػؼ اص ػػػرعة، والن،ر ػػػؽ   نيػػػر و ػػػ ف كػػػؿ  ِمػػػَف الَهَ ػػػِر والد عر ػػػِة والػػػر أي ال ػػػرـ، كمػػػر َوض 
ؼ اصسمـ ِمَف اص رعة.  ال رحث مَو
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 .أساليب مواجية الشائعات -ٖ
-السػ ود ة-الر ػرض- المن ػةمرم ػة نػر ؼ ال ر  ػة لم مػوـ  -مركز الدراسػرت وال حػوث

 ـ.ٕٔٓٓ-ىػٕٕٗٔ
      نػػػدوة   نػػػواف فػػػي  متد  َُػػػ، ال ػػػرحث ف فَ ِمػػػ  ػػػددٍ ل ال حػػػرث فَ ِمػػػ ممموعػػػةعػػػف  وىػػػو ع ػػػررةٌ 

،  رلن ػػػػروف مػػػػت وزارة الداهم ػػػػة ال من ػػػػة النػػػػي أَ مػػػػت  وػػػػن رء "أسػػػػرل ب مواميػػػػة ال ػػػػرئ رت"
 النرل ة:  نرو فاحنوت عمر الو 
النقن رت الحد ثة في ال رئ رت، السرل ب الحد ثة في النحو ف اصسمـ وال رئ ة، اسنهداـ (

المقػػػػررف،  رئ ة فػػػػي القػػػػرنوف ال قػػػػر يّ ال ػػػػرئ رت، أحكػػػػرـ ال  ػػػػ ،سػػػػي واالمنمػػػػرعي ضػػػػد  النّ 
رر هي، مقرود ال ر  ة في المحرفظػة عمػر طور الن  رئ ة: الن  ة ال   ال رئ ة والمف، مرى ّ 

 .(رئ ةر ة ال   ف همؿ محررض ووسرئمير مِ ضرورة ال ِ 
 .الشائعات في عصر المعمومات -ٗ

-السػػ ود ة-الر ػػرض– المن ػػةمرم ػػة نػػر ؼ ال ر  ػػة لم مػػـو -مركػػز الدراسػػرت وال حػػوث
 .ـٖٕٓٓ -ىػٕٗٗٔ

 :ةدوة ال ممّ ػػير أوػػحر ير ضػػمف ف رل ػػرت الّنػػعرَضػػ  نكػػوف ِمػػف سػػنة  حػػوث ىػػذا الكنػػرب
ـ   ،النػػػي أَ مػػػت  مقػػػر المرم ػػػة أسػػػرل ب مواميػػػة ال ػػػرئ رت""  :النرل ػػػة ال نػػػرو فَ  الكنػػػربُ  وضػػػ
ػػؼ القػػرآف والسػػنة فػػي النوػػدي لم ػػرئ رت) مممػػ   ،د. عمػػي  ػػف ع ػػد الػػرحمف الحػػذ ،ي ؛مَو

د. عمػػي  ؛وػػدي لم ػػرئ رت مػػف المنظػػور المنػػي فػػي عوػػر الم مومػػرتة فػػي سػػ  ؿ النّ عرّمػػ
د. سػػػرمي محمػػػد  ؛المنظػػػور الن،سػػػي فػػػي عوػػػر الم مومػػػرتال ػػػرئ رت مػػػف  ،فػػػر ز المحنػػػي

ػػوب د. إ ػػراى ـ احمػػد أ ػػو ؛اص ػػرعرت فػػي عوػػر الم مومػػرت، ىر ػػـ وػػرد ة اآلثػػرر االَن، عَر
قنػي المنظػور النّ  فَ رئ رت ِمػال  ػ ،د. م،ػرج  ػف سػ د الحق ػرني ؛الموػرح ة النن ػرر ال ػرئ رت

 النػػي ووػػ رتِ النّ  الكنػػربُ  وعػػرَض (، د. ع ػػد القػػردر ع ػػد اهلل ال،ننػػوح ؛فػػي عوػػر الم مومػػرت
 .دوةنوومت إل ير الن  

دراسػػة  :الشػػائعات وأثرىػػا عمػػى األفػػراد والجماعػػات وكيػػؼ عالجيػػا القػػر ف الكػػريـ -٘
 .موضوعية

 ـ.ٖٕٓٓ-دولة الكو ت-مرم ة الكو ت -كم ة الدراسرت ال م ر
 . در ة محمد عوض المط ريمرمسن ر؛ لم رحثة:  وىو  حثُ 

 .والحرب السمـاإلسالمية مف اإلشاعة في  موقؼ الشريعة -ٙ
- مرم ػػػة نػػػر ؼ ال ر  ػػػة لم مػػػـو المن ػػػة-َسػػػـ ال دالػػػة المنرئ ػػػة-كم ػػػة الدراسػػػرت ال م ػػػر

 .ـٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔ -الس ود ة-الر رض
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 .ع د اهلل  ف من ب الحر ي :لم رحثمرمسن ر؛ رسرلة وىو 
ا نممِت الدراسة عمر ن ر ؼ  رص رعة، ونرر هير، واص رعة َ ؿ اصسمـ وفػي ال وػر 
اصسممي وفي ال ور الحد ث، و  رف أىداؼ اص رعة وأنواعيػر، ومراحػؿ انن ػررىر وأسػ رب 
ظيورىػػر، كمػػر وننػػروَؿ ال رحػػُث آثػػرر اص ػػرعة عمػػر أمػػف الممنمػػت، وِذْكػػَر اص ػػرعِة والحػػرِب 

ـَ ال رحػػُث الن ْ،ِسػ  ِة و  ال مَػِة   نيمػر، وِذْكػػَر نمػر ـِ اص ػرعِة فػي ال ػػر  ة اصسػمم ة، وأه ػًرا َهػَن
ر ة ِمَف اص رعة في ال ر  ة اصسمم ة.    فووؿ دراسنو  طرؽ الَو

األبعاد النفسية واالجتماعية في ترويج اإلشاعات عبر وسائؿ اإلعالـ وسبؿ عالجيا  -ٚ
 .مف منظور إسالمي

 .ـٕٛٓٓ -فمسط ف-غزة -المرم ة اصسمم ة -كم ة النر  ة
 .ال،نرح اليمص، وفر ز كمرؿ  مداف م رحث ف: ع دل

 .الشرعي لإلعالـ الدعائي وترويج اإلشاعات التأصيؿُ  -ٛ
 .-فمسط ف-هرف  ونس -المرم ة القدس الم،نوحة  
 . ر ؼ عمي حمرد :لم رحث  
 التعبئة المعنوية في القر ف الكريـ. -ٜ
 ـ.ٕٚٓٓ-فمسط ف-نر مس -مرم ة النمرح الوطن ة -أووؿ الد ف كم ة  
  ـ ع د القردر الن نت.عم   الطرلب: إعداد؛ مرمسن ر– ةٍ عمم    سرلةٍ رِ  فْ عَ  وىي ع ررةٌ   

 اإلشاعة والتعامؿ معيا في ضوِء القر ف الكريـ. -ٓٔ
- ىػػ، مرن سػنرٕٙٗٔ(، ممػردى اآلهػرة ٖٔال ػدد)–مممػة الحكمػة وىو  حث من ور      

  ر طرن ر.
 إعداد: أ.د حسف هموي الموكمي.

 لمؤلفات في موضوع اإلشاعة: االقسـ الثاني
 .(ٔ)الس د ع د اهلل م نز نأل ؼ: ؛والشائعات النفسية الحرب -ٔ
 .(ٕ)أحمد نوفؿنأل ؼ: ؛ اإلشاعة -ٕ
 .(ٖ)محمد س د طنطروى نأل ؼ:؛ اإلشاعة الكاذبة وكيؼ حاربيا اإلسالـ -ٖ

 

                                                           

 ـ.ُٕٗٗ-القاىرة –ملاار م  مصر. ككتا،و مطبوع. طبلتو دار الغريب (ُ) 
 ـ.ُٔٗٗ-األردف -ملاار م  فِّسطْب ا األردف، ككتا،و مطبوع. طبلتو دار الفر اف(ِ) 
 ـ.ََُِىػ،ُُِْ-ملاار م  مصر.ككتا،و مطبوع. طبلتو دار الشركؽ (ّ) 
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وعالقتيػػػا بالنصػػػيحة  وسػػػبؿ الوقايػػػة منيػػػا،الشػػػائعات حقيقتيػػػا، أسػػػبابيا، خطرىػػػا  -ٗ
 .(ٔ)اله ؿ أ رسم مرف  ف ع داهلل نأل ؼ: ؛ يريوالتع

نػػػأل ؼ: إ ػػػراى ـ م ػػػررؾ ؛ الشػػػائعات ووظيفػػػة المؤسسػػػات االجتماعيػػػة فػػػي مواجيتيػػػا -٘
 .(ٕ)المو ر

 .(ٖ)نأل ؼ: كرمؿ محمد محمد عو ضة؛ عمـ نفس اإلشاعة -ٙ
ع ػد اهلل  ػف ع ػد الحم ػد  نػأل ؼ: ؛اإلسػالمي المجتمػع عمػى السػي  اإلشػاعة وأثرىػا -ٚ

 .(ٗ)الثري
 .(٘)ع د ال ز ز السدحرف نأل ؼ: ؛أخي احذر اإلشاعة -ٛ

 
 
 

 راسة:طة الدًِّسا: ُخساد

وفيػػػرس لمموػػػردر  ، وهرنمػػػة،وثمثػػػة فوػػػوؿنمي ػػػد، مقدمػػػة، و  عمػػػر ن ػػػنمؿ الُهطّػػػة
 اآلني: وِ حْ وىي عمر الن   والمرامت،

 د راسة.ة الطّ اهن رره، وهُ  وأس ربُ  ة الموضوعِ المقدمة، وف ير أىم ّ 
 
 التىّيد يظتىن عمى ستِّ ٌكاط:*  

: مػفوم اإلشاطة ـغة، واصطالًحا.       ًٓ  أو

 ة.ـاطة يف اـؼرآن واـســـاإلش ةظـا: ـػـًثاكق      

ؾة. ادـػا  وإا: ـًثاـث        طصطؾحات ذات اـطصل

 اطة.ـلة اإلشــا: كشـًرابع      

 خامًسا: أسباب اإلشاطة.      

 اإلسالم من اإلشاطة.سادًسا: موؾف        

  

                                                           

 ىػ.ُِْْ-دار اللاامة-ملاار م  السلودية. ككتا،و مطبوع. طبلتو (ُ) 
 ـ.ُٓٗٗ-الرياض-اللبيكافمكتبة -ملاار م  السلودية.ككتا،و مطبوع. طبلتو(ِ) 
 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ-،ّبكت-دار الكتب اللِّمية-ملاار م  مصر. ككتا،و مطبوع. طبلتو(ّ) 
 ،دكف تاريخ.-السلودية-ملاار م  السلودية. ككتا،و مطبوع. طبلتو دار ا،  خزدية(ْ) 
 ،دكف تاريخ. -السلودية-ملاار م  السلودية. ككتا،و مطبوع. طبلتو دار القاس (ٓ) 

http://www.islamhouse.com/6996/ar/ar/author/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A
http://www.islamhouse.com/6996/ar/ar/author/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A
http://www.islamhouse.com/6996/ar/ar/author/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A
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 .ةــيف الشٍة الٍبوي ةـــــــــواع اإلطاعـــــــــأٌن األوه: ــــالفص

 وفقه أربعة مباحث:

 ادبحـث األول: اإلشاعة الػؽـــريــة.

 ادبحث الثاين: اإلشاعة االقتصــــادية.

 ادبحث الثالث: اإلشاعة االجتؿـــاعقة.

 واحلربقة. ادبحث الرابــع: اإلشاعة السقاسقة

ََ اإلطاعئالوقا الفصن الجاٌي: الوسائن  .يف الشٍة الٍبوية ةية ِو

 مباحث:ثالثة  وفقه    

 ادبحث األول: الوسائل الؼؾبقة يف الوقاية من اإلشاعة. 

    
.ادطؾب إول: تطفر اـؼؾب من اـعؼائد اـػاسدة وإهواء اـؽاسدة

 اـؼؾب من احلؼد واحلسد.ادطؾب اـثاين: تطفر 

 ادطؾب اـثاـث: تطفر اــػس من اـظـون اـسقئة.

 .اـػاحشة ادطؾب اـرابع: تطفر اإلرادة من حمبة إشاطة

 ادبحث الثاين: الوسائل الؼولقة يف الوقاية من اإلشاعة.

 وفقه مخسة مطالب:       

 ادطؾب إول: حػظ اـؾسان.         

 ظ اـؾسان من إشاطة اـؽذب واـزور.ـحػ ادطؾب اـثاين:         

 ادطؾب اـثاـث: حػظ اـؾسان من إشاطة اـغقبة واــَّؿقؿة.         

 ادطؾب اـرابع: حػظ اـؾسان من إشاطة طورات ادسؾؿع ـغر رضورة.        

 ادطؾب اخلامس: حػظ اـؾسان من إشاطة بعض ادسائل طـد اجلاهؾع.        

 سائل  الػعؾقة يف الوقاية من اإلشاعة.ادبحث الثالث: الو

يبة.اـ فؿة ومظانل مواصن اـت  ادطؾب إول: اجتـاب             رل

رائع ادػضقة إغ اإلشاطـادطؾب اـثاين: ت            ة.ـــرك اـذَّ
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 .يف الشٍة الٍبوية الفصن الجالح: العالج وَ اإلطاعة

 وفقه مبحثان:     

 ة.اإلشاع أسالقب  عامة يف عالج: ادبحث األول

       .  ادطؾب إول: اـتَّثب ت واـتبع 

 ب اـثاين: اـرجوع إغ أهل اـرأي واـعؾم وادشورة.ـــادطؾ       

 ة.ــل اإلشاطـث: اإلكؽار طذ كاؾـادطؾب اـثاـ       

 حسن اـظن بادسؾؿع.رابع: تغؾقب ــادطؾب اـ       

 .إلشــاطــةذ اــز طــادطؾب اخلامس: اـطّص        

 ة.اإلشاع أسالقب  خاصة يف عالج: ادبحث الثاين

 ادطؾب إول: اـبقان اـعام وإمهال ؾائل اإلشاطة إٓ ـرضورة.       

 ادطؾب اـثاين: اـشورى.       

 احلوار.ادطؾب اـثاـث:        

 ادطؾب اـرابع: اـعؼوبة واـتعزير.       

 : اخلامتة وفيّا أِي الٍتائج والتوصيات.سابًعا

 : الفّارضثاوًٍا
 ات اـؼرآكقة.ـــؽفرس أي -١

 ؽفرس إحاديث وأثار. -٢

 الم واـرواة.ــؽفرس إط -٣

 ديث.ـرس ؼريب احلــؽف -٤

 راجع.ـؽفرس ادطصادر واد-٥

 ات.ــادوضوطرس ـــؽف -٦

ـ  ىذا ال حث رموأ ال ظ ـَ  ال مي   واهللَ   لوميو الكر ـو ، رم رركً  و م مأف و  أف َ ِن
َََرَأُه  ،والن،ت ِ و في الد اَر ف رالم لي  ظـ  ـ، وأف  ُ ر  رل،وز لمنرت النّ نً رِ قْ ر، ومُ هرلوً  وِلَمْف 

 م ٌب.م  بٌ إنو َر  أو سمَ و أو اسنمَت إل و أو رآه أو َدؿ  عم و،
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 التىّيد

 ٌكاط: ستِّويظتىن عمى 
 

: مػفوم اإلشاعة لغة، واصط ا.ـأوالا  الحا

 ة.  ـ  ـرآن والس  ـاعة يف الؼـلػظة اإلش ثاكقاا:

ؾة.ادلػا  واأل ثالثاا:  صطؾحات اات الصل

ـا: كشـــــــــلة اإلشـــاعـــــة.  رابعا

ا: أسبـــــاب اإلشـــاعـ  ــة.ـــخامسا

ا:   موقف اإلسالم من اإلشاعــة.سادسا
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 واصطالًحا ،: وفّوً اإلطاعة لػةأواًل

 :(ٔ)مغةفي الاإلشاعة مفيـو  - أ
م نػػّؿ أمػػوٌؼ ىػػو ف ػػؿ و ثػػمث،  رتٍ َحػػنَ ،َ "  ِ ؿَ َ ػػ"فَ أوػػُمو َ ػػَ َت عمػػر وزف  " ػػرع" :ؿْعػػالفِ 
 َمْوَدُرُه "ُ  وًعر".   الزـٌ،

 ، وُ سن مؿ في اَلع رف، َأو الم رني.والنّقو ة االنن رر :ومعناه ُمشتؽّّ ِمف
  ػػ وعو فػػي الػػر أس،  بِ  ْ ال  ػػو ػػ وع  و ػػ وع ال قػػرر، ،القػػوـ ػػ وع  ومنػػو فػػي األعيػػاف:

ْدعِ   افنراَو. :، أيةِفي الزُّمرم الو 
كػؿُّ َػوـٍ أمػرىـ . وَ  ةالقوـُ، مف ال ػ    ة. ون ر تى ال وَ عْ ر دَ اد عَ  :الرمؿ، أيوَنَ   َت 

.ِ َ تٌ  ـْ يُ فَ  َي   ضٍ أْ ـ رَ   ُضيُ  تُ  ِ ن  واحٌد  َ  ـ    ، وغرلُب َمر ُ سن مؿ في الذ 
 َوُليـ،   وع اله ر، و  وع السمـ، و  وع الوئرـ، وىكذا.  ومنو في المعاني:     
َأوؿ ا نقرَِو وم نره الػذي ُ ممػت مػر َنَوػر َؼ منػو فػي الع ػرف والم ػرني،  فإذا عممتَ      

َ ػػرِعي: "َأَ ػػرَع" َعمَػػر َوْزف: "َأْفَ ػػَؿ"  ز ػػردة ىمػػزة، وىػػو م نػػؿ  ُمَنَ ػػد ، وموػػدُره  ـْ أف  ِفْ مَػػو الرُّ فػػرعم
ـَ ِإَرمػػًة، ـُ  "إ ػػرعة" عمػػر وزف:"ِإف مػػة"  كسػػر اليمػػزة، مثػػؿ: َأذاَع، ِإذاعػػًة، َأَػػر َأثػػرَب إثر ػػة. واسػػ

 الم، وؿ منو "ُمَ رٌع".
 َ ػػرِئتٌ  هَ ػر َىػَذا: َوََػػْوُلُيـْ . وَأظيػره َأطػرَره: يءِ ال  ػ ِذكػػرَ  َأ ػرعَ : "العػرب لسػػافجػاء فػي 

 عنػػد ِعْمُمػػو  كػػف ولػػـ  ػػو النػػرس ِعْمػػـُ  َفرْسػػَنَوى حػدأ ؿ   كػػ ان َوػػؿَ  ََػػدِ  :م نػػره ،النػػرس يفػػ  ػػرعَ  َوََػدْ 
 .(ٕ)"المنن رة  رراله: ةُ رعَ وال   .   ض دوف   ِضيـ

 رمَ ىُ أحػدُ  ؿُّ دُ َ ػ أوػمف، وال ػ فُ  رءُ والَ ػ  فُ ال  ػمردة "َ ػَ َت": " -وفي معجـِ مقاييِس المُّغةِ 
 .ةٍ ردَ وا  َ  ث   َ  عمر واآلهرُ  ،(ٖ)ُمَ رَضَدٍة َوُمَسرَعَ،ةٍ  رمَ عَ 

 ال ػػوـِ  أي و، َ  ْ َ ػػ أو اغػػدً   ػػؾَ آنِ  قػػرؿُ و ُ  ،ووِوػػهُ  ُ  نػػدَ عِ  رمًنػفُ  مفٌ فُػػ تَ    َ ػػ ـيُ لُ وْ ََػػ: ؿفػػاألوّ 
  ..ي  ضِ المُ  في لألوؿِ  تٌ     َ مُ  رنيالث   كأف   ه،  دَ  الذي

ػػػ  إذا إ مػػػو، اعػػػيالرّ  تَ    َ ػػػ قػػػرؿو ُ . وانن ػػػر ذاعَ  إذا ؛الحػػػد ث  ػػػرع: فقػػػوليـ اآلخػػػرُ  اوأمَّ
 لػو فْ َمػ وكػأف  . وـُسػقْ مَ  غ ػرُ  كرف إذا  رئت، سيـٌ  ولَ : ذلؾ في يـَولُ  ال رب فَ ومِ  ....ف ير ورح

 .دٍ حَ أَ  ؿ  كُ  تَ مْ سَ  ذُ هُ أْ  َ فَ  رسالنّ  في الحد ث  تُ  ِ  َ  كمر ه،أهذَ  رحنّ  ـيْ الس   في انن رَ   بٌ وِ ونَ  ـٌ يْ سَ 

                                                           

(.لسػاف ِّٓ /ّ(. مقػايي  الِّغػة؛ ن،ػ  فػارس:)ُْ -َْ/ّ(. التاذيب؛ لألزىرم:)َْٕا٤بفردات؛ لِّراغب األافااين:)ص/(ُ) 
 (.ُِّ(. الكِّيات؛ أليب البقاء: )ص/ّٕٓ(.القاموس احمليط؛ لِّفّبكز آ،ادم: )ص/ ُُٗ/ٖاللرب؛ ن،  منظور: )

 (.ُُٗ/ ٖلساف اللرب؛ ن،  منظور: ) (ِ)
 (.ُّْٕ/ ْ: الػميواتاةي كالػميساعدة. ااظر: الصَاح تاج الِّغة؛ لِّجوىرم:)الـُمساَعفةُُ (ّ)
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 .(ٔ)"َأْلَيْ َنَير إذا ،بِ طَ الحَ  في ررَ الن   ت ْ     : ال ربِ  ىذا فومِ 
 سبُب اختيار لفظة اإلشاعة:

مػػف ح ػػث  اص ػػرعة وال ػػرئ ة كمىمػػر وػػح   فػػي المُّهػػة ّنضػػ  مّمػػر سػػ ؽ أف  كممنػػي 
 ، لكف  ل،ظة ال رئ ِة أفو  وأدؿُّ عمر الم نر المقوود.المُّهوي اال نقرؽ

ف كرف المُر كذلؾ فػإّف ال رحػثَ  اص ػرعة  َعػَزَؼ عػف ل،ظػِة ال ػرئ ة إلػر ل،ظػةِ  ىذا، وا 
فأوػ حت عمًمػر  ة فػي الكنر ػِة والكػمـ: كثرُة اسن مرِؿ الن رِس لكممِة اص رعاثن ف، الوؿ لمر ف
 ؛ والثرني: عدـ م ررضنير لقواعد المهة ال ر  ة ال رمة، واهلل ن رلر أعمـ.عم ير
 مفيـو اإلشاعة في االصطالح: - ب

عنػو  أل،ػػرٍظ  اص ػرعة موػطمٌ  حػد ث لػـ َ ُكػْف َم روفًػر فػي القػد ـ، لكػف  الُ،َقيػرَء َع  ػروا
فػػم َ ْهػػُرُج اسػػن مرؿ ، ونحوىػػر، وعندئػػذ واالسن،رضػػة، والن ػػي رُمننوعػٍة: كرصرمػػرؼ، واصف ػػرء، 

 .(ٕ)عف الم نر المُّهوي لل رعة ال،قيرء
ـ  ِإف  موػػطم  اص ػػرعة  نقػػرطت مػػَت ِعْمَمػػّي الػػن،س واالمنمػػرع؛ لػػذا مػػرءت ع ػػررات  ثُػػ

 :يال رحث ف في ن ر ،و ُمن ر نة ومهنم،ة،  مكف اسن راض أ رزىر عمر النحو النرل
ليػر  أف نكػوفَ  وفَ إلر  ػهص دُ  ف  هصٍ مِ  نننرَؿُ  ،ود ؽمة لمنّ قد  مُ  أو ع ررةٍ  َض ةٍ  كؿُّ " -ٔ

 .(ٖ)"م ر  ر أك دة لمودؽ
 وىي نننقػؿ عػردةً  ،وف  سم ُ كي  ؤمف  و مَ  ؛م  ف موضوعي   طمؽ عمر رأي   ُ  اوطمحٌ " -ٕ

 فَ ِمػػػف  نطمػػػب ذلػػػؾ مسػػػنوى دوف أَ  ةِ    يِ ،َ الكممػػػة ال  ػػػ عػػػف طر ػػػؽِ  ،إلػػػر آهػػػر ف  ػػػهصٍ ِمػػػ
  .(ٗ)"ل ؿال رىرف أو الدّ 

دوف عمػػػػـ  وليػػػػدؼ مػػػػر   ه ػػػػو الموػػػػدرُ  ،فػػػػي ظػػػػرؼ م ػػػػ ف ،ف موػػػػدر مػػػػرِمػػػػ ه ػػػػرٍ   ػػػػثُّ " -ٖ
 .(٘)"م  نة وانن رر ىذا اله ر   ف أفراد ممموعةٍ  ،اآلهر ف

ت دوف النث ُّػ ،يػرونَ وُ رْ ص النػي  َ َوػوالقَ  ،يػر النػرسرَمُ نَ نَ الحرد ث والَواؿ واله ػرر النػي  َ " -ٗ
 .(ٙ)"يرَِ دْ ف وِ مِ  ؽِ قُّ حَ أو الن   ف وحنيرمِ 

 .(ٚ)"رسالن   ف  نن ر ك د،ؤَ مُ  وغ ر ف و وؽموثُ  غ ر مكذوب رٌ  َ هَ " -٘

                                                           

 (، ،تصرؼ.ِّٔ-ِّٓ/ّمقايي  الِّغة؛ ن،  فارس:) (ُ)
 .(ِٖٓ/ ْر: ا٤بوسوعة الفقاية الكويتية؛ الصادرة ع  كزارة األك اؼ الكويتية: )ااظ(ِ) 
 (.ُٓ)ص/ :كليو،وستماف،ترٝبة ا ح ٨بيمر، كعبده رزؽسيكولوجية اإلشاعة؛ ١بوردكف ألبورت (ّ) 
 (.ِِٕا٢برب النفسية ملركة الكِّمة كا٤بلتقد؛ لص ح اصر:)ص/(ْ) 
 (.ُٔاإلشاعة؛ ألٞبد اوفل: )ص/(ٓ) 
 (.ُٔاإلشاعة؛ ألٞبد اوفل: )ص/(ٔ) 
 (.ٖٔملج  لغة الفقااء؛ حملمد ركاس  ِّلجي كحامد اادؽ  نييب: )ص/ (ٕ) 
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 .(ٔ)الواَت فَ لو مِ  ال أسرَس  ف مودرٍ و النرس مِ ننرولُ  َ  رئ ة محض اهنمؽٍ ال    -ٙ
 ر طير  رلحػداث ، ة ِمف اننزاع ه ٍر أو م مومٍة م  نة، والن يو ِؿ ِمف  أنيررئ ال    ؽُ مِ طَ نْ نَ  -ٚ

 .(ٕ)رئدةالس   َ ـِ والقِ  ؼِ والُ رْ 
 ختار:التعريؼ المُ 

ُ محظ عمر الّن ر ،رت اآلن،ة الذ كر أن ير غ ر ُمنّ،قة عمر م،يوـ واحٍد لل رعة؛ وذلؾ 
 لكنير  رلمممة ن نرُؾ في م نًر واحد، أال وىو:  الهنمؼ ط   ة ال مـ الذي َ ننرولير،

أه رٌر مميولُة المودر غرلً ر،  قوـ عم ير طرٌؼ مر، نْ َنِمُد عمر َنز  ػؼ "أف  اص رعَة 
الحقػػرئؽ ون ػػو و الواَػػت، وننسػػـ ىػػذه اله ػػرر  رلىم ػػة والُهُمػػوض، ونيػػدؼ إلػػر النػػأث ر عمػػر 

وح الم نو  ة والَ ْمَ َمِة والقمؽ، وَزْرِع ُ ػُذور ال  ػؾ  فػي وػ،وؼ الهوػوـ والُمَنػروئ ف عسػكر  ر  أو الرُّ
 .(ٖ)س رس  ر أِو اَنورد  ر أِو امنمرعً ر"

و مكػػػف القػػػوؿ  ػػػأّف ىػػػذا الّن ر ػػػؼ ا ػػػنمؿ عمػػػر  ػػػروط اص ػػػرعة وأىػػػدافير، وىػػػو  يػػػذا 
 ن ر ؼ  رل رط والثر المنرنب عم ير، نأني إلر إ ضرح الن ر ؼ و  رف أل،رظو.

ال فػػػػإف    ػػػػض  ؛(مجيولػػػػة المصػػػػدر غالًبػػػػاَولػػػػو: )   نػػػػي عمػػػػر سػػػػ  ؿ الّنهم ػػػػب، وا 
 اص رعرت َد ُ  مـ َرئُمير أو مودرىر.

ولو: ) ذكرِئير ومنر  ِنير. :(، أييقـو عمييا طرؼ ماَو  عمر رعر نير وا 
ولو: ) وىذاف عرممف أسرس رف لسر رف اص ػرعة، وىمػر  ؛(تتسـ باألىمية والغموضَو

، فػػرلهموض كممػػر َو ػػت أىم ػػة اص ػػرعة زاد انن ػػررىر م نػػر أنػػو  رن طػػرف ارن رًطػػر وث قًػػر  يػػر، 
 . (ٗ)ة وحدىر، كذلؾ الحرؿ لألىم ّ وحده ال  طمؽ اص رعة وال  سندىر

ولػػو: ) وح المعنويػػة والَبْمَبَمػػِة والقمػػؽَو أنيػػر  :أي ؛...(وَتيػػدؼ إلػػى التػػأثير عمػػى الػػرُّ
من ددة الىداؼ، ومهنم،ة المقرود: عسكرّ ة، وس رسّ ة حر  ة، واَنوردّ ة، وامنمرعّ ة، وىػذا 

وة و موؿ نأث رىر في مم ت نواحي الح رة المهنم،ة، واهلل أعمـ.   دؿ عمر مدى هطورنير، َو
 غوي واالصطالحي:العالقة بيف المعنى المُّ 

 ػػ ف الم نػػر المُّهػػوي  واالوػػطمحّي، وىػػي:   ّنضػػُ  مّمػػر َسػػَ َؽ  ػػأف ىنػػرؾ عمَػػًة وث قػػة
 .(٘)االنن رر، والُممزمة، والمنر  ة، واِصذكرء

                                                           

 (.ٓٔات كالضبط انجتماعي؛ د. ٧بمود أ،و زيد: )ص/ااظر:الشائل(ُ) 
 ).ُٓ،ُْااظر: ٕبوث ا اإلع ـ اإلس مي؛ د.٧بمد فريد ٧بمود عزت: )ص/ (ِ) 
 (.ُْاهلل ا٤بفِّح: )ص/ عبد إس مي؛ ٤ببارؾ منظور م  الَب،وية ك٨باطرىا اإلشاعة(ّ) 
ٕبػػػػػػث اإلشػػػػػػاعة كخطرىػػػػػػا عِّػػػػػػ  كنة األمػػػػػػر؛ للفػػػػػػاؼ  -ىػػػػػػػُّّْ-ر،يػػػػػػع أكؿ-(ٔٗاللػػػػػػدد)-ااظػػػػػػر: ٦بِّػػػػػػة البَػػػػػػوث اإلسػػػػػػ مية(ْ) 

 (.٨ُٖبتار:)ص/
 (.ُٕااظر: اإلشاعة؛ ألٞبد اوفل: )ص/(ٓ) 
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 لفظة اإلطاعة يف الكزآُ والشٍُّة :ثاًٌيا

 " في القرآِف الكر ـ في اثني َعَ َر موضً ر:اإلشاعةقد وردت مذور كممة "ل

ېئ  ېئ  ىئ ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ﴿َػػػوؿ سػػػ حرنو:  فػػػي )أف ن ػػػ ت( موػػػدًرا مػػػؤواًل  مػػػرء -ٔ

 .[ُٗآية: النور ]﴾...ىئىئ  ی  ی  ی

 ڌ     ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ ﴿فػػػػػػي َػػػػػػوؿ اهلل ن ػػػػػػرلر: ) ػػػػػػ  ة( اسػػػػػػًمر م،ػػػػػػرًدا -ٕ

 .]مرمي[﴾ڎ

 َولػػػو ن ػػػرلر:ي ثػػػمث مواضػػػت، فػػػ ) ػػػ  نو(إلػػػر اسػػػـ الضػػػم ر اليرء م،ػػػرد مضػػػرؼاسػػػـ  -ٖ

 ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿

 ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

ولو ن رلر: .[القصص]﴾ڎڌ  .]الصافات[ ﴾ڄ ڦڦ   ڄ ڄ  ﴿  َو

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ ن ػػرلر: َولػػو همسػػة مواضػػت: فػػي ) ػػ ت(رومػػرءت مم ً    -ٗ

     قػػوؿ ن ػػرلر:و  .[ٓٔآيػػة: األالػػاـ ]﴾ ..﮻ ﮺  ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 ڑ        ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ      ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿

   قوؿ ن رلر:و  ، [ا٢ًبجر]  ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿   قوؿ ن رلر:و  ،[األالاـ]﴾ڑ

 ۈئ ...﴿   قػػػػػػػوؿ ن ػػػػػػػرلر:و  ،[ْآيػػػػػػػة: القصػػػػػػػص  ] ﴾... ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ﴿

 يئ ىئ مئ حئ   جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

[﴾جب  .]الرـك

 ک ک ک ﴿   قػوؿ ن ػرلر: )أ ػ رعيـ(،الممت الهرئبإلر ضم ر  ممت الممت مضرؼ -٘

 .]سبأ[﴾  ںڱ ڱ ڱ      ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک

 پ ﴿   قػػوؿ ن ػػرلر:و  الممػػت )أ ػػ رعكـ(، المهرطػػب ممػػت الممػػت مضػػرؼ إلػػر ضػػم ر -ٙ

 .]القمر[﴾ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
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عػف ثمػرن ف وأر  مرئػة موضػً ر، َ طػوُؿ  كممػة اص ػرعة مذورر السُّّنة الن  و  ة فنرفت وأم  
ػَحرح وىػي  وَ ْ ُسػُر حوػرىر، وذكػر طػرؼ منيػر ُ هنِػي عػف كم يػر، ذكُرىر، م ثوثػٌة فػي كنػب الو 

 والسُّنف والمسندركرت، والمسرن د والموط آت، والمزاء والُمون،رت.
: ْبفِ  َسْعدِ ل أفمح بفِ  حكيـِ  قوؿُ  (ٔ)وفي صحيح مسمـٍ  ؛)   ن ف( مثنر اسـ مرءت -ٔ  ِىَشػاـِ
َفَأَبػػػْت ِفيِيَمػػػا ِإالَّ  ،َشػػػْيًئا الشّْػػػيَعَتْيفِ  َىػػػاَتْيفِ  ِفػػػي َتقُػػػوؿَ  َأفْ  َنَيْيُتَيػػػا أِلَنّْػػػي ِبَقاِرِبَيػػػا، َأَنػػػا َمػػػا"

 .   (ٕ)"...ُمِضيِّا
ـ  فرعمو)ُ  ػرع(؛ ف ًم مضررًعر ومرءت -ٕ  حردثػِة اصفػؾ إه ػررفػي  مػف ذلػؾ م ن  ػر لمػر لػـ ُ سػ

ُأْخِبػػػْرُت َأنَّػػػُو َكػػػاَف ُيَشػػػاُع " عػػف رأِس الن ،ػػػرِؽ ع ػػػد اهلل  ػػػف أ ػػي  ػػػف سػػػموؿ: عػػروة  ػػػف الزُّ  ػػػرِ 
 (ٖ)".َوُيَتَحدَُّث ِبِو ِعْنَدُه، َفُيِقرُُّه َوَيْسَتِمُعُو َوَيْسَتْوِشيوِ 

ـْ : »عػػف الجنػازة  بػػف مالػؾ أنػػس قػوؿُ  مػػف ذلػؾ  وف(؛ ػ   اسػـ فرعؿ)مُ  -ٖ  ،ُمَشػػيُّْعوفَ  َأْنػػُت
   .(ٗ)«ِشَماِلَيا َوَعفْ  َيِميِنَيا، َوَعفْ  َوَخْمَفَيا، َيَدْيَيا َبْيفَ  َواْمشِ 

أغم يػػر  أف   ةالػػواردة فػػي نوػػوص الكنػػرب والسػػنّ  مػػذور كممػػة اال ػػرعة الممحػػظ عمػػر
 ورمػذىػذه ال فػإف   ومػَت ذلػؾفي سػ رؽ الثّنػرء والمػدح،  منير في س رؽ الذ ـ والَقدح، والقم ؿُ  مرء
النوػػرر ، والُمطروعػػة الُمنر  ػػة، الظُّيػػور واالنن ػػرر)عػػف ىػػذه الم ػػرني الػػثمث:  ال نهػػرجُ  كم يػػر

 واهلل أعمـ.(، والعواف
  
 

* * * * 

 

  

                                                           

 (،ؾ: ا ة ا٤بسافري  ك صرىا ،ب: جامع ا ة الِّيل، كمى  ااـ عنو أك مرض.ْٕٔ(، ح:)ُِٓ/ ُـ: ) (ُ)
 ، كمى  ااـ عنو أك مػرض، مػ  طريػم ٧بمػد ،ػ (، ؾ: ا ة ا٤بسافري  ك صرىا ،ب: جامع ا ة الِّيلْٕٔ(، ح:)ُٓٓ/ ُـ: ) (ِ)

ـ( ا ا٤بوضػػع افسػػو مػػ  طريػػم أيب عػػدم، كمػػ  طريػػم ٧بمػػد ،ػػ  ،شػػر اللبػػدم، ك أػػا عػػ  سػػليد ،ػػ  أيب عرك،ػػة، ككػػذل  أخرجػػو)
،  راشد، كمػ  طريػم ىشػاـ ،ػ  سػنث، م مػتا  )ا،ػ  أيب عرك،ػة كملمػر كىشػاـ( عػ   تػادة ،ػو ،نَػوه، كمػ  طريػم شػلبة ،ػ   ملمر

 طريم أيب عوااة ع   تادة ،نَوه ٨بتصرنا. حجاج، كم 
 (.ِٕ،ُٕسيأيت ٚبرجيو: )ص/ (ّ)
 . (ْٕٓ/ِ) :تغِّيم التلِّيمالسرعة ،ا١بنازة، ميلِّقنا، ككاِّو ا٢بافظ ا، ي حجر ا  ؾ: ا١بنائز، ب: (،ٖٔ/ ِخ: ) (ْ)
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 مةصِّالصطمخات اات امللفا  واأل :ثالًجا
 

 ل ّؿ مف ، موطم  اص رعةمننوعة ننوؿ م رن ير وموطمحرت مهنم،ة أل،رظ  ومد 
 أ رزىر:

وىػو الموػدر ِمػف ال، ػؿ الر ػرعي  المن ػد ي َأذاَع، أوػمو "َذاَع الحػد ُث َ ػِذ ُت َذ ً ػر  :اإلذاعة - أ
  .(ٔ)"ظيرَنوأَ  :َأي ،ِ وِ  وَأذاعَ  إذاَعة، ووَأذاعَ وُذُ وًعر: أي َفَ ر وانن َر. 

  ﴾..ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گ﴿: الحكػػ ـ َػػوُؿ اهلل ن ػػرلر وفػػي الننز ػػؿ

 في االنن رر والظيور. ون نرُؾ اصذاعة مَت اص رعة .(ٕ): أ رعوهأي، [ّٖالنساء آية: ]

،   نػػي  :اإلرجػػاؼ - ب مػػر  ؿُّ إ ػػرعة ُكػػ أو ،ةوفَػػهُ المَ  ال،ػػنفِ  فػػي أه ػػررِ  الهػػوَض موػػطمٌ  فقيػػي 
ۋ ۅ    ﴿ وفػػػػي القُػػػػرآِف الَكػػػػِر ـ: .(ٖ)ؿوال رِطػػػػ الكػػػػذبِ  ة مػػػػفَ القػػػػوى الم نو  ػػػػ ؼُ  ِ ْضػػػػ ُ 

اصرمػػرؼ مػػت اص ػػرعة فػػي أف كػػم منيمػػر  قوػػد  ػػو    ػػنرؾو  .[َٔ]األحػػزاب آيػػة:  ﴾..ۅ
 إض رؼ القوى الم نو ة واليز مة.

،   نػػي االنن ػػرَر وال ُّػػُ وع، :االستفاضػػة - ت وفػػي الػػدُّر  الُمهنػػرر:  وىػػو أ ًضػػر موػػطم  فقيػػي 
 أىػػؿِ  عػػف  ه ػػرُ  مػػنيـ ؿ  ُكػػ ،وفدُ ن ػػد  مُ  ممرعػػرتٌ  ال مػػدةِ  نمػػؾَ  فِمػػ نػػأنيَ  أف االسن،رضػػةِ  م نػػر"

  تُ ِ ػنَ  دْ ََػ رَمػكَ  وُ  ػرعَ أَ  فمَ  ِ  عمـٍ   رِ غَ  فمِ  وعِ  ُ ال ُّ  دَ مر  مُ  ال ،ة َ ؤْ رُ  عف ورموا يـأنّ  ةِ دَ مْ ال َ  نمؾ
  (٘).(ٗ)"يررعَ  َ أَ  فمَ  مـُ  ْ  ُ  وال ال مدةِ  أىؿ رُ رئِ سَ  ثُ د  حَ نَ  َ  أه ررٌ 

ػد ِؽ  (ٙ)في وح ِ  ال هرري   وَعػْف َأِ  يػر   ▲ سنِده عف عرئ ػَة  نػِت أ ػي  كػٍر الو 
 َقػػْوؿِ  ِمػػفْ (ٚ)ُيِفيُضػػوفَ  َوالنَّػػاُس  َشػػْيرًا ِبَيػػا َفاْشػػَتَكْيتُ ..»َنِوػػُؼ َحرَليَػػر فػػي َحردثػػِة اصفػػؾ: 

 (ٛ).«...اإِلْفؾِ  َأْصَحابِ 
يمر وعمَة اص رعة  رالسن،رضة ىو أف كمىمر نحمؿ م نر االنن رر وال  وع، إال أن    

رف في أف اص رعة ال ُ  مـ   َرئمير غرلً ر،  همؼ االسن،رضة. ،نَر

                                                           

 (.ُُٗ/ ٖلساف اللرب؛ ن،  منظور: ) (ُ)
 (.ُُٓغريب القرآف؛ ن،   تيبة: )ص/  (ِ)
 (.ْٓااظر: ملج  لغة الفقااء: )ص/  (ّ)
 (.َّٗ/ ِرد احملتار عِّ  الدر ا٤بختار؛ ن،  عا،دي : ) (ْ)
 (.ّٔااظر ملج  لغة الفقااء: )ص/  (ٓ)
 (، ؾ: الشَّاادات، ب: تلديل النٍّساء ،لضا  ،لضنا. ُِٔٔ( ح:)ُّٕ/ّخ: ) (ٔ)
 (. ْٖٓ/ ّاادفليوا فيو، ااظر النااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األمّب:) :فيضونُيُ (ٕ)
 (.ٗٔ: )ص/ا حاشية البَث سيأيت ٚبريج ا٢بديث (ٖ)
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،َػ رإلػ وـٍ َػ ِمف د ثحال َنْقؿُ  ىي النم مةُ  :الةالقَ ، و ميمةالنَّ  - ث  ،ر  وال  ػ اصفسػرد ميػة رعمػ ـو
   . (ٔ)  ض َعفِ  لم  ض ُ ْحَكر  مر النرس   فَ  الهوومة َواِ  َقرع ،القوؿ كثرةوأم ر الَقرلُة َفِيَي 

  .]القِّ [﴾ې ۉ  ۉ  ې﴿في الن نز ؿ الحك ـ: و    
ِِ بػِف مسػعودٍ  (ٕ)صحيح مسمـ وفي    ِِ :  مف عبػد ا ـْ »:  قػاَؿ رسػوُؿ ا َأاَل ُأَنبّْػُئُك

 .(ٗ)«؟ ِىَي النَِّميَمُة اْلَقاَلُة َبْيَف النَّاسِ (ٖ)َما اْلَعْضوُ 
ومنػو  ،(٘)«َيْكػَرهُ  ِبَما َأَخاؾَ  ِذْكُرؾَ » أومز ال  ررات وأفهـ الم رني  فير الن يُّ عرّ : الغيبة - ج

  دنػو، فػي كػرف واءً َسػ ه، كػرُ  رم ػمِ  ف ػو  مػر اِصنسرفَ  ذكُرؾَ  أّنير: " فوىرالن ر ؼ ف رّ  ال ممرء أهذ
 أو و،ِمػػوْ زَ  أو ه،دِ اِلػػوَ  أو ه،دِ لَػػوَ  أو مرلػػو، أو قػػو،ُهمُ  أو و،ِقػػَهمْ  أو ن،سػػو، أو ن ػػرهدُ  أو، و نِػػدِ  أو

 و،وع وِسػ و،وهمعنِػ وو  ر ػنِ  ووحركنِػ و،م  نِ  أو ثو و، أو و،مرمنِ عِ  أو ممموكو، أو هردمو،
  ػرتَ أَ  أو َت،زْ َمػرَ  أو ،ؾَ ر ِػنَ كِ  أو ؾَ  م،ِظػ وُ نَػذكرْ  سػواءً  و، ِػ ؽُ  ن م ػ رم ػمِ  ذلػؾ غ ػرِ  أو و،وطمَنِػ

 .(ٙ)"ذلؾ نحوِ  أو رأسؾ أو ؾ،دِ  َ  أو ؾ،   نِ  إل و
 ميمة:الفرؽ بيف الِغيبة والنّ 

، ام  النهػر روالػرّ  ،ىػؿ ىمػر منهر رنػرف أو منحػدنرفم مة   ة والنّ في الهِ  اهنمؼ ال ممرء  
 مية عمر له ره ال هص حرؿ نقؿ :م مةالنّ  لف   وذلؾ ؛رومي ً  روهوووً  رعمومً    نيمر وأف

 .عممو  ه ر أـ   ممو كرف سواء ،رضره  ه ر اصفسرد
   ػػنرط وال ،اصفسػػرد  قوػػد النم مػػة فرمنػػرزتِ  ، رضػػ و ال  مػػر غ  نػػو فػػي ذكػػره :  ػػةوالهِ   
 فَ وِمػ ،ذلػؾ عػدا ف مػر وا ػنركنر ،ف ػو المقػوؿ غ  ػة في  كونير اله  ة وامنرزت ،اله  ة في ذلؾ

 .(ٚ)أعمـ واهلل ،رغرئ ً  ف و المقوؿ  كوف أف اله  ة في   نرط فمَ  ال ممرء
 أي تُ ِيػػ ْ  ُ  ولن ػػ و ِػػ يم  ُسػػ ؛ل،ظرعنػػو هُ رُ   ػػحَ و ُ  وُ ُ ػػىِ دْ و ُ  سػػرم و تُ يَػػ ْ  َ  كػػذبوىػػو  :يتػػافالبُ  - ح
 .(ٛ)النأمؿ عند  نك ؼ ـ  ثُ  ،وحنو ؿِ نه ُّ لِ  ؛تكِ سْ  ُ 
 .(ٜ)عم و  كوف أف ؽُّ حِ  َ  الذي وميو عف موروؼ كؿُّ ىو و : اإلفؾ - خ

                                                           

 (.ُِّ/ ْ(، )َُِ/ ٓااظر: النااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األمّب: ) (ُ)
 (، ؾ: الث كالصِّة كاآلداب،ب: ٙبرمي النميمة.َِٔٔ( ح:)َُِِ/ْـ: ) (ِ)
 (.ُِّ/ ْ) النااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األمّب:: البػيٍاتاف كالكىًذب.  ااظر: لَعْضها (ّ)
 تفرَّدى ،و )ـ( ع  )خ(. (ْ)
 .(، ؾ: الث كالصِّة كاآلداب، ب: ا الغيبة، م  حديث أيب ىريرة ِٕٔٓ(،ح)ََُِ/ ْـ ) (ٓ)
 (.ْٗٔ/َُفتح البارم؛ ن،  حجر: ) ،(ّّٔااظر: األذكار؛ لِّنَّوكم: )ص/(ٔ) 
 ( ،تصرؼ يسّب.ّْٕ/ َُفتح البارم؛ ن،  حجر:) (ٕ)
 (.ْٖااظر: التو يف عِّ  مامات التلاريف؛ لِّمينىاكم: )ص/  (ٖ)
 (.ٕٓااظر: ا٤بصدر السا،م: )ص/  (ٗ)
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 الفرؽ بيف الُبيتاف واإلفؾ:
دَ ؽ مّمػر النػ أّنير عند دَ  ْ م رني ىذه الل،رظ،  َ  ننقرربُ ، ينرف واصفؾال،رؽ   ف ال ُ ر وأم    

، والكػذب لػ س ف ػو إنسرف مسنور ؼَ مْ هَ  ـ  هٌص ىو أف  نكم فرل ينرفو ونن،روت، نهنمؼ داللنُ 
ف ػو، فػإف كػرف  حضػرنو  وؿِ قُػف  حضػرة المَ ُكػإف لـ  َ  ينرفٌ و ىو  ُ لو سرم ُ  ُش ىِ دْ ذي  ُ ال ال،رحش

 كػػرفَ  ،َوػػد، فػػإذا كػػرف ذلػػؾ عػػف َوػػد أو عػػف غ ػػرِ  كػػرف افنػػراء، سػػواء أكػػرف ذلػػؾ عػػف َوػػدٍ 
(ٔ)إفًكر

  . 

 وىػػونُػػو وأ ػػ ُنو، َأْظَير  ،اَنثْػػوً  رَ الَهَ ػػ ثػػوتُ نَ ىػػو موػػدٌر مػػأهوٌذ ِمػػَف ال، ػػِؿ َنثَػػر، ُ قػػرُؿ:  :أالنَّثْػػ - د
 النثػأ وأمػر أكثػر؛ اله ػر فػي لكنػو وال ػر، اله ػر ف،ػي الثنػرء وأمػر وال ر، اله ر في  سن مؿ

    (ٕ).مً ر وال ر اله ر ف،ي
: قػاؿ  الغفػاري ُجنػدب بػف ُجنػادة َذر   يَأبػ بسنِده عػفَ  (ٖ)أخرج مسمـ في صحيِحو  
، الشَّػْيرَ  ُيِحمُّػوفَ  َوَكػاُنوا ِغَفػاٍر، َقْوِمَنا ِمفْ  َخَرْجَنا" ـَ َنػا، ُأَنػْيٌس  َوَأِخػي َأَنػا َفَخَرْجػتُ  اْلَحػرَا  َوُأمُّ

 َخَرْجػتَ  ِإَذا ِإنَّػؾَ : َفَقػاُلوا َقْوُمػوُ  َفَحَسػَدَنا ِإَلْيَنػا، َوَأْحَسػفَ  َخاُلَنػا َفَأْكَرَمَنػا َلَنا، َخاؿٍ  َعَمى َفَنَزْلَنا
  .(ٗ)الحد ث..."َلوُ  ِقيؿَ  الَِّذي َعَمْيَنا َفَنثَا َخاُلَنا َفَجاءَ  ُأَنْيٌس، ِإَلْيِيـْ  َخاَلؼَ  َأْىِمؾَ  َعفْ 

  ذائػػت لقػػب ليػػـ كػػرف إذا ، ػػو  رفػػوف ُ  زٌ ْ ػػنَ  فػػمف ل نػػي قػػرؿ ُ  ، رلمقػػب : وىػػو اص ػػرعةالَتَنػػابز - ذ
ػػػػػػر كػػػػػػرف ف مػػػػػػر َ ْكثُػػػػػػرُ  وكأّنػػػػػػو ، ػػػػػػرئت        ﴾ ..مئ  ىئ  يئ..﴿ : ن ػػػػػػرلر َولػػػػػػو ومنػػػػػػو، َذم 

  (٘).[ُُ]ا٢بجرات: 
ػر الن ْ ػِي ُر:اصنسػرف مسػروئِ  انك ػرؼُ "فرلَ،ْضُ  أو الَ،ِضػ َحُة ىػي:  :شييرالتَّ الفضح، و  - ر  ، وأم 

 .(ٙ)"رسالن     ف إنسرف عف وءالسُّ  إ رعة
، اص ػػػرعة م نػػػر  النػػػي  نوػػػؿ م نرىػػػر ىػػػذه مممػػػٌة  سػػػ رٌة ِمػػػَف الل،ػػػرظ والموػػػطمحرت

اكن، ُت  ذكرىر؛ َطمً ر لمهنورر غ ر الُمِهّؿ، وَهْوَؼ اصسيرِب  وذكر   ض ال،روؽ   نير،
 الُمِمؿ، واهلل ن رلر أعمـ. 

  

* * * * 

                                                           

 (.َُْٖ/ ٗااظر: اضرة النلي  ا مكاـر أخ ؽ الرسوؿ الكرمي؛ َّموعة م  ا٤بؤلفْب: ) (ُ)
 (.ُِّ/ ْمطالع األاوار؛ ن،   ير وؿ)(. َّّ/ ُٓ(، لساف اللرب؛ ن،  منظور: )َُِٓ/ ٔااظر: الصَاح؛ لِّجوىرم: ) (ِ)
 .، ب: م  فضائل أيب ذر(، ؾ:فضائل الصَا،ة ِّْٕ( ح:)ُُٗٗ/ ْـ: ) (ّ)
 (.ّٗسيأيت ٚبريج ا٢بديث ا الفصل األكؿ: )ص/ (ْ)
 (.ٖ/ ٓ(، النااية ا غريب ا٢بديث كاألمر؛ ن،  األمّب: )ِٗالفركؽ الِّغوية؛ لِّلسكرم: )ص/  (ٓ)
 (.ُِّ(، ملج  لغة الفقااء )ص/ ُِٔااظر: التو يف عِّ  مامات التلاريف؛لِّميناكم )ص/ (ٔ) 
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 ةــــأة اإلطاعـــــٌظرابًعا: 
 

منػػػػذ ومػػػػود مومػػػػودة  ةامنمرعّ ػػػػ ظػػػػرىرةٌ  ل سػػػػِت اص ػػػػرعة  رلظ ػػػػرىرة المد ػػػػدة،  ػػػػؿ ىػػػػي    
 !!."إ م س" صغواء آدـ  مف اسنهدمير ول ؿ  أوؿ اصنسرنّ ة،

ة، عف طر ؽ اص ػرعرت الكرذ ػ وِمف اآل رت الني َنحد َثت عف إغواء إ م س آلدـ 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ﴿ ن ػرلر:والرام ِؼ ال رطمػة، ََولُػو 

ۇئ  ۇئ      وئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ   ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې

و [البقػػػػػػػػػرة] .﴾ یېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی    ۈئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۇ ڭ﴿  ن ػػػػػػػػػرلر: ولُػػػػػػػػػ، َو

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى   ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

   .[عراؼاأل] ﴾وئ وئ

 ال ػمرة المحرمػة، ف إ ػرعرت كرذ ػة عػفِ و ِمػمػر أ ػرعَ  ؽَ د  إ م س، ووَ   طرع آدـأَ 
 فمرذا كرنت النن مة؟ه إ م س، نأث ر عدو  نحت  َوَوَََت آدـُ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ﴿: كرنت النن مة كمر َرؿ ن رلر

  .[طو] ﴾﮵ۓ ﮲  ﮳  ﮴    ۓھ  ے  ے

ي ؤد  ،  ُ في ىذه اآل رت الكر مرت، َ رى أف  نود َؽ اص رعرِت الكرذ رت ىذا، والمنأمؿ
 .(ٔ)رسال داوة وال هضرء   ف الن   واليواف، و ن رُ  ؿ  ي إلر الذُّ ضِ ،ْ سراف، و ُ إلر الهُ 

َف الّوػراع ِمػف المّنػة إلػر الرض  ػدأت مرحمػة مد ػدة ِمػحواء و  و  د ى وط آدـ 
رف لمن ػػؿ ِمػػَف أول ػػرء أول ػػرُء الّ ػػ ط السػػمح الػػذي اسػػن ممو كرنػػت اص ػػرعة ػػ ف الحػػؽ  وال رطػػؿ، ف

فيػذا نػوٌح  .المػر ىػذا ُ ػدرؾ حق قػةوَمف  س ُر نػرر خ الن  ػرء وَََووػيـ مػَت أَػواميـ الر حمف، 
  ـُ  رلضػػػػمؿ والمنػػػػوف، وىػػػػذا ُىػػػػوٌد ُ واَمػػػػُو  رلن هرَُّوػػػػرِت والن قػػػػوالِت  أوؿ الرُّسػػػػؿ ُ ػػػػن َي

ُ  ػػرُع  ُ ػػن يـُ ِمػػف ََِ ػػِؿ فرعػػوَف  رلس ػػحِر والنػػآُمر، وىػػذا وػػرلٌ   ال  ػػِ  ية، وذاَؾ موسػػر 
نػػر. عنػػو كػػذلؾ، وىػػذا  وسػػُؼ  ـُ ِ رلز  َ ِ ػػ ُت َه ػػُره فػػي المد نػػِة َفُ ػػن َي

كممػػر َ َ ػػَث اهلل  ،ىكػػذا (ٕ)
ٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ن ػػػرلر ن   ػػػر أو رسػػػواًل ُحػػػوِرَب  رص ػػػرعرت الكرذ ػػػة واالفنػػػراءات ال رطمػػػة، 

 . [الذاريات] ﴾  ٹٿ ٿ  ٿ ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺپ پ  پ پ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ
                                                           

 ( ،تصرؼ. ٗاإلشاعات الكاذ،ة ككيف حارُّا اإلس ـ؛ حملمد طنطاكم: )ص/(ُ) 
 (، ٧باضرات عِّمية ،لنواف: األضرار ٕ،ٔااظر: اإلشاعة كأمرىا السيئ عِّ  اَّتمع اإلس مي؛ للبداهلل عبد ا٢بميد األمرم: )ص/(ِ) 

 كاألخطػػػػػػػػػػػػػػػػار ا٤بَبتبػػػػػػػػػػػػػػػػة عِّػػػػػػػػػػػػػػػػ  اشػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػائلات ا٤بغرضػػػػػػػػػػػػػػػػة ،ػػػػػػػػػػػػػػػػْب أفػػػػػػػػػػػػػػػػراد اَّتمػػػػػػػػػػػػػػػػع، را،ػػػػػػػػػػػػػػػػط ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػوع: 

http://www.assakina.com/mohadrat/ُِٕٔٗ.html#ixzzِsIUWnoeh  

http://www.assakina.com/mohadrat/16729.html#ixzz2sIUWnoeh
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 مػر  ضمؿِ  وَومَ  وعرلفَ  ،في مكة ن رلر اهللِ  إلر عوة رلدّ   اهلل رسوؿ رَ يَ مَ ْذ َأْف نمُ "ف
 وػرةً عُ  المسػمم فَ  دُّ ُ ػنَ  أعػواـٍ  ةُ رَ ْ ػعَ  وظمّػت ب،َضػالهَ   م ػرعرِ  مكػة ان،مػرت يـ؛ ػرئِ آ عف وهرثُ وَ 

 وأمػػػواليـ دمػػػرءىـ اآلمػػػف ـِ رَ الَحػػػ فػػػي واسػػػن رحت أَػػػداميـ، نحػػػت فِمػػػ الرض فزلزلػػػت ثػػػرئر ف،
واالسػػػػػنيزاء  والنحق ػػػػػر هر ةالسُّػػػػػ فَ ِمػػػػػ بٌ رْ َحػػػػػ الم ػػػػػن مة هرئـَ الس ػػػػػ ىػػػػػذه وػػػػػرح ت..وأعراضػػػػػيـ
 يـٍ نُ  ِ  وووحر نُ    يُّ النّ  يمِ رُ فَ  الم نو ة؛ َواىـ ونوى فُ  المسمم ف، نهذ ؿُ   ير دَ وِ َُ  ؛والّنكذ ب
ػ ن، ؿُ  مر وِ حْ نَ  عمر ...س، ية و نرئـَ  ىرزلة،  وـِ ُوػالهُ  عػفِ  رُ ُ ػنْ نَ  مػر عنػد  ررضػةُ المُ  ةُ رفَ حَ الو 

 .(ٔ)"الممرى ر لدى يـمكرننِ  فمِ  لمحط   ؛ضحكةمُ  ارً وَ ووُ  الذعة، ركنً نُ 
ـّ لّمػػ  اصسػػممي الممنمػػت َواعػػد رسػػوخ مػػف ؽووثّػػ المد نػػة، إلػػر   ػػيُّ النّ  ىػػرمر أف"ر ثُػػ

  ننظػػػ ـ  قػػػوـ أف رأى المسػػػمم ف،  ػػػ ف والنظرم ػػػة والس رسػػػ ة ال قرئد ػػػة الوحػػػدة  إَرمػػػة المد ػػػد،
ػػػ وكػػػرف المسػػػمم ف،  ه ػػػر عمَرنػػػو  واله ػػػر والسػػػ ردة والسػػػمـ المػػػف نػػػوف ر ىػػػو ذلػػػؾ فػػػي وىمُّ
 والنمػػروز السػػمرح َػػوان ف ذلػػؾ فػػي ف  َسػػفَ  واحػػد، وفػػرؽٍ  فػػي المنطقػػة ننظػػ ـ مػػتَ  مم ػػرء، لم  ػػر ة

 .(ٕ)"والنهرلي  رلن وب مميء عرلـٍ  في  يدنُ  لـ الني
ا أف دً ال يود والمنػرفق ف والم ػرك ف كػرنوا   رفػوف مّ ػ فَ مِ  أعداء اصسمـِ  مم تَ  أفّ  دَ  ْ  َ "

نّ س ب غم ة اصسمـ ل س ىو الن،وؽ المرد   مر الس ب ىي ي، وكثرة السمح والم وش وال دد؛ وا 
كمػػػر عرفػػػػوا   ػػػد إدارة دفػػػػة  ...ؿ النػػػي  نمنػػػػت  يػػػر الممنمػػػت اصسػػػػممي،ثُػػػػالقػػػ ـ والهػػػمؽ والمُ 

 ف وأىمػػػو ال  مكػػػف  طر ػػػؽ اسػػػنهداـ ر ىػػػذا الػػػد  الحػػػروب ط مػػػة همػػػس سػػػن ف، أف القضػػػرء عمػػػ
 وأف قرل د،والن   الهمؽ نرح ة فمِ   فالد   ىذا د  ضِ  واس ةً  دعرئ ة رحر ً  وا  نُّ  أف وارُ فقر   ،السمح
 .(ٖ)"عر ةالد   ليذه ىدؼٍ  أوؿ  الرسوؿ  هو ة  م موا

ػػ"  رفسػػكّ  ولكػػونيـ المسػػمم ف، وػػ،وؼ فػػي (ٗ)الهػػرمس الطػػر ور ىػػـ المنػػرفقوف كػػرفَ  رولم 
ػػػ. حػػػ فٍ  كػػػؿ   م ػػػرعرىـ واسػػػن،زاز  رلمسػػػمم ف االنوػػػرؿ ليػػػـ  مكػػػف كػػػرف المد نػػػة،  فر ضػػػة ؿنحم 

 الح رة.  إلر َأف َفررَؽ الن يُّ ، (ٔ)" يأُ  ا ف يـرأسِ  وعمر المنرفقوف، ىؤالء عر ةالد  

                                                           

 (، ،تصرؼ.َُُااظر فقو السّبة؛ حملمد الغزايل:)ص/(ُ) 
؛ لِّمباركفوم: )ص/(ِ)   (، ،تصرؼ يسّب.ُِّااظر: الرحيم ا٤بختـو
 (، ،تصرؼ.ِٓٔا٤بصدر السا،م: )ص/ (ّ) 
 األمػػ  ا٤بشػتبكة ا حػػرب مػع أخػػرل، يقصػد ،ػو تِّػػ  الفلػة الػػٍب تظاػر أك تسػػتَب ا أمػة مػ : مصػطِّح حػػديث الطـاوورُالاــا  (ْ) 

كإذاعػػػة األخبػػػار الكاذ،ػػػة أك الضػػػارة عػػػ  ضػػػلف  ػػػوما ، ك ػػػوة  ،فتػػػواأل األعػػػداء، أك تلمػػػل عِّػػػ  خػػػذنف  وماػػػا ،نشػػػر األراجيػػػف
ا خدمػة ٤بطػامع أمػة أخػرل ٙبػر شػلار احملالفػات، أك عػ  اتػائج ا٢بػرب ٗبػا ن يفيػد أ،نػاء كطػنا ، أك أوػ  مسػو وف إلياػ أعدائا ،

 ، ،َب ي  الشامِّة آليا(.ُِ/ ّٗٔكالدفاع ع  مبادئ الدديقراطية.  ااظر: ٦بِّة الرسالة ) كمبادئ الشرؼ،
 (.ِٓٔا٤بصدر السا،م: )ص/ (ُ) 
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الوػػحر ي المم ػػؿ فيػػذا  فواميػػوا السػػموب ن،سػػو، الهم،ػػرء الر ا ػػدوف مػػرءَ   ػػد ذلػػؾ  ـ  ثُػػ
، وأهرى ُ  رع   رع عنو أنو أولر  رلهمفة مف أ ي  كر الود ؽ ُ   عمي  ف أ ي طرلب

 عػػرلـٌ أو ظيػػر  د إمػػرـٌ مقرل ػػد الحكػػـ،كممػػر نقمّػػوىكػػذا  أووػػر لػػو  رلهمفػػة،  عنػػو  ػػأف  الن ػػي  
 الكرذ رت.ُأث رت حولو اص رعرت  ر رني  

اص رعرت الني ال نزاؿ أوداُؤىر َرئمػًة حنػر اآلَف  ػ ف ثنر ػر والنرر ُخ َ زهُر  كث ٍر ِمَف 
ِننر الحرضر نم ب  الممنم رت المهنم،ة وفي السرط ر المسممة، ولكف ال َنزاؿ اص رعة في َو

 .(ٔ)الدور الذي كرنت نم  و في الزمنة الهر رة
الن َقنػػي  وازدىػػرر وسػػرئؿ و مكػػُف القػػوؿ  ػػأّف ال وػػر الػػذى ّي لل ػػرعة َ ػػَدَأ مػػَت الن طػػور 

ػػػػد َنمك نػػػػْت ثػػػػورُة  الحػػػػرب الّن،سػػػػّ ة ونطػػػػور أسػػػػرل  ير ِإ  ػػػػرَف الحػػػػرب ال رلم ػػػػة الولػػػػر والثرن ػػػػة. َو
االنوػػػرؿ الممػػػرى ري  النػػػي نحّققػػػت  ،ضػػػؿ الوسػػػرئؿ النقن ػػػة النػػػي أنرحػػػت للنسػػػرف أف ُ سػػػمَت 

نرة، ِمف سم  ة ومرئ ة َمك نَ  ْت ىذه الثورة الحرب الن،س َة ِمف أف ووَنو لم رلـ ع ر ألؼ َنرة َو
 . (ٕ)نُْنِ َب مهرل ير في مسد ال رلـ كم و

ف  المو ىػػذا،  ػػلنػػر ت ا  ر ال يػػود َػػد حػػرر وا ال ػػرب عسػػكر    أف    مػػدُ  ال يػػودي   راع ال ر ػػي  مو 
ف سػ ة؛ ِمػالحػرب الن، فَ ِمػ ًءا ال  نمػزأُ زْ أو الم ػدأ ُمػ راع عمػر ال ق ػدة،الو   ر  كوفُ ر، ودائمً ون،س ً 

ير الػػذي ال عمػػر ن ػػر المقػػوالت واص ػػرعرت عػػف م ِ ػػ المزعومػػة ت دولػػة  يػػودٍ َ ػػأَ أمػػؿ ذلػػؾ دَ 
ػػػمَ نَ  ر ػػػت،  رصضػػػرفة أف  ال يػػػود الث   ىػػػو حػػػؽُّ  إلػػػر فمسػػػط ف ال ػػػودةَ  قيػػػر، وأف   ُ   ال يػػػود  ػػػإرادةٍ  تَ مُّ

الد مقراط ػة فػي منطقػة ال ػرؽ الوسػط ذات  ؿُ ث ػمَ دولػنيـ وحػدىر نُ  أف   ي  يػودٌ عِ د  كمػر َ ػو إلي ة، 
 .  (ٖ) كنرنور ةالنظمة الد  

ُص  ةفِ عو ة،  مد أّف كّؿ عمر الّسرحة الدّ  المومودة ال وـَ  رلةال،رؽ الضّ وُمن،ح  ك ؿ نَ  َر
و قػػوؿ آهػػر: ىػػذا  ، وُن ػػ ت عنيػػر ال رط ػػؿ.  قػػوؿ َػػرئميـ: ذاؾ ضػػرؿ  وكػػرفر،الَرو ػػؿلهنيػػر 

وآهر: ذلؾ ُمنرفؽ وَعِم ػؿ، وآهػر َ ِوػُؼ عممػرء اُلّمػة ورمرالنيػر  ػأن يـ ُعمػمء ُم ندٌع وفرمر، 
لألعداء والّوم   ف، و أّنيـ أحذ ة لمس مط ف، وآهر أن يـ عممرء حػ ض ون،ػرس؛ ىكػذا  رلكػذب 

 ن رلر والُ ينرف، مف غ ر    نٍة وال  رىرف، ِمّمر ُ ْ ِقُب ال،نف ال ظ مة والم،رسَد الك  رة، نسأؿ اهلل
 ال رف ة والسممة.

* * * * 

                                                           

 ( ،تصر ؼو يسّبو.ِٕ-ِٔاإلشاعة كأمرىا عِّ  أم  اَّتمع، حملمد دغش القَطاين: )ص/ (ُ)
 ( ،تصر ؼو يسّبو.ِٕ-ِٔصدر السا،م: )ص/ا٤ب(ِ) 
 (، ،تصر ؼو يسّبو، كراجع كتاب أكاذيب أشاعاا الياود، ُٕساعد اللرايب ا٢بارمي: )ص/؛ لكتاب اإلس ـ كالشائلة (ّ)

 ككتاب فِّسطْب كأكذك،ة ،يع األرض؛ ك أا لليس  القدكمي.
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  ةـــاب اإلطاعـــــأسب: خاوًشا
 

إف  أس رب اص ػرعة كث ػرة مننوعػة، ودواف يػر غ ػر محوػورة،  ػؿ  مكػف إممػرؿ أ رزىػر 
 :(ٔ)كرآلني

و وَ ْهػػػػَدُعُيـ و وػػػػرفيـ عػػػػف وػػػػ ب أىمػػػػ ُ وىػػػػو أعظميػػػػر وأ ػػػػّدىر، فػػػػإف  اليػػػػوى  :(ٕ)ىوَ الَيػػػػ-ٔ
مسػػمـٌ فػػي وػػح حوَأهػػرَج  الوػػواب؛ ِلَمػػر

 َسػػِمْ تُ  َػػرؿ ¶ ػػِف ال مػػرف ُحَذْ ،َػػةَ مػػف حػػد ث  (ٖ)
 ُأْشػِرَبَيا، َقْمػبٍ  َفػَأيُّ  ُعػوًدا، ُعػوًدا َكاْلَحِصػيرِ  اْلُقمُػوبِ  َعَمػى اْلِفَتفُ  ُتْعَرُض : »َ ُقوؿُ   اهللِ  َرُسوؿَ 
 َقْمَبػْيِف، َعَمػى َتِصػيرَ  َحتَّػى َبْيَضػاُء، ُنْكتَػةٌ  ِفيػوِ  ُنِكػتَ  َأْنَكَرَىػا، َقْمػبٍ  َوَأيُّ  َسْوَداُء، ُنْكَتةٌ  ِفيوِ  ُنِكتَ 
َفا ِمْثؿِ  َأْبَيَض  َعَمى  (٘)ُمْرَبادِّا َأْسَودُ  َواآْلَخرُ  َواأْلَْرُض، السََّماَواتُ  َداَمتِ  َما ِفْتَنةٌ  َتُضرُّهُ  َفاَل (ٗ)الصَّ

ًيا َكاْلُكوزِ   .(ٚ)«َىَواهُ  ِمفْ  ُأْشِربَ  َما ِإالَّ  ُمْنَكرًا، ُيْنِكرُ  َواَل  َمْعُروًفا، َيْعِرؼُ  اَل  ،(ٙ)ُمَجخّْ
فرليوى ُ ْ ِمي عف سمرع الحؽ ، وكث ر ِمػَف اص ػرعرت ُنْ ِمػي عػف رؤ ػة الحق قػة. فػإف  

 ورحب اليوى ُمسن د  لنزو ر الحقرئؽ مف أمؿ مطرم و ال هو ة، ومورلحو الذ ان ة.
ػػػردٍَة : وىػػػو آفػػػة هط ػػػرة، فرلمرىػػػُؿ ال ُ م  ػػػُز الجيػػػؿ -ٕ  ػػػ َف حػػػؽ  و رطػػػؿ، وال  ػػػ ف أه ػػػرر و 

د ، رطمً  أـ رحق     تَ أُ  مر كرف سواء أذُنو، وُ نْ سم َ  مر  تُ  ِ  ُ  ووأه رر كرذ ة، لكن  ف ػو مر  تُ  ِ  ُ  َو
 .وفرئدة ه رٌ  ف و  مر إال ـَ نكم   مر ؿُ  قِ  َ  كرفَ  ولو غ ره، وعمر عم و ضرر

ىػـ موػدر اص ػرعة، َفيُػـ ُ ِح ُّػوف أف  أىػؿ الن،ػرؽال ػؾ  أف  : وىػو مػرض َم ػي؛  و فاؽالنّْ  -ٖ
ت الذي ُ ظيروَف ف ػو  َنِ  َت ال،رح ة   ف المؤمن ف، وُ ِح ُّوف أف ُ رو موا لعداء الد  ف، في الَو

                                                           

لسػػِّيماف  ؛الشائلات،حقيقتاا،كأسػػباُّا كع جاػػا-(ِْٕاللػػدد)-يػػاة(، ٦بِّػػة األمػ  كا٢بٗ/ ّٗااظػر: ٦بِّػػة البَػػوث اإلسػػ مية ) (ُ)
(، ٧باضػػرات عِّميػػة ،لنػػواف: األضػػرار كاألخطػػار ا٤بَبتبػػة عِّػػ  اشػػر الشػػائلات ا٤بغرضػػة ،ػػْب أفػػراد اَّتمػػع، را،ػػط ِْأ،ػػا ا٣بيػػل:)ص/

 .http://www.assakina.com/mohadrat/ُِٕٔٗ.html#ixzzِsIUWnoeh ا٤بوضوع:
هي ًم ى الشَّاواًت ًم  غًّب داعيًة الشَّرع. التلريفات؛ لِّجرجاين: )ص/ الهوى (ِ)  (.ِٕٓ: ىو مىي في النَّفً  إأل ما تستًِّذ 
 ا كسيلودي غريبنا، كأاو يأرز ،ْب ا٤بسجدي .( ؾ:اإلدياف، ب:،ياف أف اإلس ـ ،دأ غريبن ُِٖ/ ُ( )ُْْـ: ) (ّ)
. اىفىاة، كىًىيى الصَّخرةي كىا٢بى  : ًا األٍال ٝبىٍعي الصََّفا (ْ)  (.ُْ/ ّ) النااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األمّب:جىري األٍمِّى ي
. ُ ْروَــادِّا (ٓ) ٍلػػُبى نى الص ػػورىًة، فىػػًَفَّ لىػػٍوفى اٍلقىٍِّػػًب ًإألى السَّػػوىاًد مىػػا ىيػػوى ٍيػػثي اٍلمى ادى اٍلقىٍِّػػًب ًمػػٍ  حى الناايػػة ا غريػػب ا٢بػػديث؛ ن،ػػ  : ييرًيػػدي اٍر،ًػػدى

 (.ُّٖ/ ِ) األمّب:
ًيا(ٔ)  اًئلي عً  انستقامًة كانعتداًؿ. ُ َجاِّ  (.ِِْ/ ُ) ّب:النااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األم: اٍلمى
 : ا مواضػػػع عػػػدة: مناػػػا: البَػػػر. خب: ا الفتنػػػة الػػػٍب ٛبػػػوج كمػػػوج  الفػػػًب كأشػػػراط السػػػاعة، ؾ: (،ُْْ(،ح: )ُِِٖ/ ْـ:) (ٕ)
 (، ؾ: الزكػػػاة، ب: الصػػػد ة ُّْٓح:) ،(ُُّ/ِب: الصػػػ ة كفػػػارة، ككػػػذا ا) ،(،ؾ: موا يػػػر الصػػػ ةِٓٓح:) (،ُُُ/ُ)

،ب: الصػػػـو كفػػػارة. كا )ُٖٓٗح:)( ِٓ/ّتكفػػػر ا٣بطيلػػػة، كا )  الفتنػػػة الػػػٍب  (،ؾ:الفػػػًب،ب:َٕٔٗ(ح:)ْٓ/ٗ(،ؾ: الصػػػـو
 ٛبوج كموج البَر، ك أا)ؽ( م  طريم شىًقيم ،  سِّمة ،نَوه ،قصة.

http://www.assakina.com/mohadrat/16729.html#ixzz2sIUWnoeh
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ِمػف إ ػرعرٍت  رطمػٍة، ول ػؿ  أىّميػر وأهطرىػر حردثػة  موافقَة المسمم ف، فكـ أذاعوا عِف الن  ػي  
 .[ْ:ا٤بنافقوف آية] ﴾..ۆئ  ۆئ ۈئ ..﴿س حرنو ون رلر  أن يـ: اصفِؾ؛ وِليذا أه ر

: كرلِهػػؿ  والحسػػد، والكراى ػػة والِحقػػد، والَمَ ػػِت والط َمػػِت، وُحػػب  الظيػػور وُحػػب  مػػرض القمػػوب-ٗ
فإف  مرضر القموب  ميثوف همؼ كؿ  نرعٍؽ،  نسر قوف فػي  ن ر؛ ف ننُج عنير اننورر لمن،س،الدُّ 

َنْ ػػػِر اَل رط ػػػؿ  ػػػ ف المسػػػمم ف  قوػػػد إ ػػػذاِئيـ، ون ػػػو و ُسػػػم ِنيـ، وَن،ر ػػػِؽ َكِمَمػػػِنيـ، وَنْ ػػػِن ِت 
  مِميـ.

 سػواء ،اسػيوً  أو ،كػرف اعمػدً  عم ػو، ىػو مػر هػمؼ عمػر  ػيءال عػفِ  ه ػرراص ىػو: و الكػذب-٘
نمر الميؿ، في  أثـُ  ال لكف ،(ٔ)مسنق ؿ أو ،مرض عف اصه رر كرف   .(ٕ)ال مد في  أثـُ  وا 

ـ  لظيػػور اص ػػرعرت فػػي الممنم ػػرت؛ لػػذا مػػرَء الن حػػذ ُر الّ ػػد ُد ِمنػػو،  وىػػو سػػ ب ميػػ
َج مسػػػمـٌ فػػػي وػػػح ِحوَأْهػػػرَ 

: اهلل  َػػػرؿ: َػػػرؿ رسػػػوؿُ   ع ػػػِد اهلِل  ػػػِف مسػػػ ودٍ  مػػػف حػػػد ث (ٖ)
ـْ َواْلَكِذَب، ...» فَّ اْلُفُجػوَر َيْيػِدي ِإَلػى النَّػاِر، َوَمػا َيػزَاُؿ ِإيَّاُك َفِإفَّ اْلَكِذَب َيْيِدي ِإَلػى اْلُفُجػوِر، َواِن

ِِ َكذَّاًبا  .(ٗ)«الرَُّجُؿ َيْكِذُب َوَيَتَحرَّى اْلَكِذَب َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد ا
ػػػر أف  كونػػػوا ِمػػػف أعػػػداء اصسػػػمـ، وىػػػؤالء: الُمندسُّػػػوف بػػػيف المسػػػمميف-ٙ ػػػف َغَمَ ػػػت  إم  أو ِمم 

رلُة ِمَف الهوارج ُع والىواء، وكـ َن رِت الِ،َرؽعم يـ ال د  ،(٘)القد مُة الض 
ِمػػَف ال رط ػِؿ، ون ػو و أىػػؿ ال مػـ والُ ممػرء؛ لف  ال ػػدع  (ٔ)والمرمئػة ،(ٚ)والم نزلػة ،(ٙ)والميم ػةِ 

 حق ر.   ر د الك،ر، نم ؿ ورحَ ير  رى الحؽ   رطًم وال رطؿَ 
                                                           

 (.ٕٓ/ ُٔشرح النوكم عِّ  مسِّ : )(ُ) 
 (.ّٖٕاألذكار؛ لِّنوكم: )ص/ (ِ) 
 كاآلداب، ب:  يبح الكذب كحيس  الصٍّدؽ كفضِّو.(، ؾ: الًثٍّ كالصٍِّّة َِٕٔ(، ح:)َُِّ/ ْـ: )(ّ) 
 ( ح:ِٓ/ ٖخ: )، ؾ:الػػػػػػػًث  كالصٍّػػػػػػػِّة كاآلداب، ب:  يػػػػػػػبح الكػػػػػػػذب كحيسػػػػػػػ  الصٍّػػػػػػػدؽ كفضػػػػػػػِّو، (َِٕٔ( ح:)َُِِ/ ْ) ـ:(ْ) 
:   ؾ:األدب، ب: (،َْٗٔ)  ﴾ ]التو،ػػػة[ كىمىػػػا ييناػػػ  عىػػػً   ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ػػػوؿ الَِّّػػػو تلػػػاألى

 ،نَوه.الكذب، ك أا )ؽ( ،و 
 ك٠بير ،ذل  ٣بركجاا عِّ  الدي  أك عِّ  اإلماـ عِّي ،  أيب طالػب انعتقادية، الفرؽ م  م  فرؽ ا٤بسِّمْب فر ة :الاوارج(ٓ) 

م  أ،رز أفكارىا ا٣بركج عِّػ   الزم ، م  طويِّة فَبة اإلس مية الدكلة شغِّر. السياسي اإلس ـ تاريخ ا عنيفة مورية حركة كٛبثل
 .(ِّٔ/ْ) السنية الدرر ؛لإلس ـ ا٤بنتسبة الفرؽ موسوعةٝباعة ا٤بسِّمْب، كالتكفّب ،الكبّبة.

: إحدل الفرؽ الك مية الٍب تنسب إأل اإلس ـ، كىي ذات مفاىي  خاطلػة ا مفاػـو اإلديػاف، كا األ٠بػاء كالصػفات، الجهمية(ٔ) 
 .(ُْٕ/ ٔ)السنية الدرر - لإلس ـ ا٤بنتسبة الفرؽ موسوعة افواف. كترجع اسبتاا إأل ا١با  ، 

ـــة(ٕ)  ػػػ كسػػػِّكر الثػػػاين، القػػػرف أكائػػػل ا اإلسػػػ ـ ا ظاػػػرت فر ػػػة عِّػػػ  يطِّػػػم اسػػػ : المعتزل  اللقائػػػد ٕبػػػث ا امتطرفنػػػ اعقِّينػػػ امناجن
 الدرر-لإلس ـ ا٤بنتسبة الفرؽ موسوعة .البصرم ا٢بس  ٦بِّ  ع  اعتزؿ الذم الغزاؿ عطاء ،  كاال أاَاب كى  اإلس مية،

 .(َِّ/ّ) السنية
 مػ  األعمػاؿ إخراج أم" عمل، ،   وؿ اإلدياف أك كالقوؿ، أكالتصديم التصديم ىو اإلدياف: اس  يطِّم عِّ  يقولوف أف المرجئة(ُ) 

 .(ُُ/ّ)السنية الدرر؛لإلس ـ ا٤بنتسبة الفرؽ موسوعة. ااظر:، مث أطِّم اإلرجاء ،لد ذل  عِّ  ا١بامية كالكراميةاإلدياف مسم 
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فإف  النسرُّع في المور ُكم ير مذموـٌ، وال ِس  مر في ََُ وؿ اله ر؛ :  بوؿ األخبارفي قَ  عُ التسرُّ -ٚ
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ﴿ والن ث ُّت وعدـ ال ممة،  قوؿ اهلل ن رلر: ،فرلمطموب في ذلؾ الن روي والنرة

   . [ا٢بجرات] ﴾ڦ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
 ال،رسػؽ ه ػر في تِ  ُّ ثَ  رلن   ن رلر  أمرُ م نر اآل ة الكر مة: "في   ؒ  كثيرقاؿ ابُف 

 َد  قولو الحركـ ف كوفَ  ر،هطئً مُ  أو ركرذ ً -المر ن،سِ  في- ف كوف  قولو ـَ كَ حْ  ُ  لئم ؛لو رطَ حنَ  ُ لِ 
د وراءه، ر،َ نَ اَْ   . (ٔ) .."،سد فالمُ  س  ؿ ان رع عفِ  اهلل ريَ نَ  َو
 ،، َظيَػَرت م رلُميػرَد مػة ، وهوػمةآفٌة ذم مةوىي  :صوؿ عمى المناصبنافس في الحُ التَّ -ٛ
 َجػاِبرِ  َعػفْ  نِدهبسػ (ٕ)أخرَج البخاريُّ في صحيحو فقد ذرنير في زمف الهمفة الن  و ة؛ ن أت و 
: َرُجػؿٌ  َلوُ  َقاؿَ  ِإذْ  ،(ٖ)ِباْلِجْعرَاَنةِ  َغِنيَمةً  َيْقِسـُ   المَّوِ  َرُسوؿُ  َبْيَنَما" :َقاؿَ  ،¶ المَّوِ  َعْبدِ  ْبفِ 

 .(ٗ)"«َأْعِدؿْ  َلـْ  ِإفْ  َشِقيتُ  َلَقدْ : »َلوُ  َفَقاؿَ  اْعِدْؿ،
ـَ اهلل-الرئرسػػػة  فأوػػػحرب طػػػمؽ ُمسػػػن د وف لن ػػػو و َمػػػْف ُ نرفسػػػونيـ -إال َمػػػْف َرِحػػػ ، وا 

ػػػمطة واصمػػػررة وحػػػدىـ، فػػػرهلل  ك،ػػػ يـ  اص ػػػرعرت الُمضػػػردة ليػػػـ؛ لكػػػي َ نر  ُ ػػػوا عمػػػر عػػػرش السُّ
 وحس  يـ، وال حوؿ وال َوة إال  رهلل ال مي ال ظ ـ.

ال فػػػإف ىنػػػرؾ أسػػػ رب أهػػػرى لػػػـ  ػػػذكرىر أسػػػ رب ذكػػػٌر مممػػػٌؿ لىػػػـ  اىػػػذ اص ػػػرعة، وا 
 ال رحث ه  ة اصطرلة، وف مر ُذِكَر ك،ر ة، واهلل أعمـ.

 
* * * * 

  

                                                           

 (.َّٕ/ ٕتفسّب القرآف اللظي ؛ ن،  كثّب: ) (ُ)
 (، ؾ: فرض ا٣بيمي ، ب: كم  الدليل عِّ  أف ا٣بيمي  لنوائب ا٤بسِّمْب.ُّّٖ( ح:)ُٗ/ ْخ: ) (ِ)
ا : فياا لغتاًف مشاورتاف، إحداأا: إسكافي اللًْب كٚبفيفي الرَّاء. كالثَّااية: كىٍسري اللًْب كتشديدي الرَّاء. كاألكأل أفصح، كُّمَرانَةالِجعُْ(ّ) 

٤بػا  ىسىػ ى غنػائ  ىػوازف مرجلػو   اؿ الشَّافلي  كأكثػري أىػلي الِّغػة، كىػي مػاءه ،ػْبى الطَّػائف كمكػة، كىػي إأل مكػة أ ػرب، از٥بػا النَّػيب  
 ((.ٕٔ/ ٖ(، شرح النوكم عِّ  مسِّ  )ُِْ/ ِكلو فياا مسجد. )ااظر: ملج  البِّداف ) م  غزاة حنْب كأحـر مناا 

،ؾ: الزكػاة، ب: ذكػر ا٣بػوارج (َُّٔ( ح:)َُِِ/ ْ) (، ؾ: ا٤بنا ب،ب: ما ينا  م  دعوة ا١باىِّيػة، ـ:ُّٖ/ ْ)ؽ( خ ) (ْ)
. ¶ كافاهت ، ك أا)ؽ( م  حديث حذيفة ،  اليماف  ٨بتصرنا كمطونن
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 سادًسا: ووقف اإلسالً وَ اإلطاعة
 

 نكػػرات، َػػرؿ اهلل ن ػػرلر:الم عػػفِ  دِ ْ ػػاصسػػمـ أن رعػػو عمػػر ف ػػؿ اله ػػرات وال ُ  رلقػػد ر  ػػ"

] آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػراف ﴾...ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹ﴿

عمػػر كػػؿ  مسػػمـ أف  ح،ػػظ لسػػرنو عػػف ال رطػػؿ، وَأَمػػرَه أف ال   ػػؼنِ نػػر الحَ د نُ  كمػػر فَػػَرَض   .[ٓٔٔآ ػػة:
ی  ی     ېئ  ېئ  ىئ ىئ  ىئ     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ﴿  ػػنكمـ ف مػػر ال   مػػـ، َػػرؿ ن ػػرلر:

 ف  فػإِ  ؛نسػمتْ  ولػـ وسػم تُ  رَ نَػ ـْ ولَ  أ تُ رَ  ؿْ نقُ  ال: "ؒ  (ٔ)قتادة قاؿ .]اإلسراء[ ﴾ جئ ی  ی
 .(ٖ()ٕ)"وم  كُ  ؾَ لِ ذَ  عف ؾَ مُ رئِ سَ  ررلَ  َ ونَ  ؾَ ررَ  َ نَ  اهللَ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ ﴿ قػػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل سػػػػػػػػػػػػػ حرنو: 

ژ ڑ ڑ ک ک  ک   ژ﴿، و قػػوُؿ ن ػػرلر: [ا٢بجػػرات] ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤڤڤ

، [ّٖ]النساء آية:  ﴾ ...گ  گ  ڳڳ  ڳڳڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  گک  گ
 وغ ِرىر ِمَف اآل رِت.

،ًػػر حرزًمػػر اصسػػمـ ؼَ ََػػوَ  ُىَنػػرف ِمػػو  ا رً حػػذ  ، مُ َرطً ػػر رفًضػػير رَ َضػػفَ اص ػػرعرت، ورَ  فَ ِمػػ مَو
ػ رل بِ َسػأَ و ِإلػر رَعػ َ نْ اصسمـ أَ  وَ رس، كمر وم  ف انن ررىر   ف الن  مِ  ر ػة منيػر فِ النحوُّ ل منػت  ؛والَو

 .(ٗ)"يرف ورائِ نوا رىـ اله  ثة مِ و يـ ف نحق ؽ أغراضِ أعداء اصسمـ مِ 
، وممػػػػر اسػػػػندلوا  ػػػػو عمػػػػر ذلػػػػؾ اآل ػػػػرت (٘)ال ممػػػػرء عمػػػػر نحػػػػر ـ اص ػػػػرعة َوََػػػػِد ان ،َػػػػؽَ 

 المذكورات آنً،ر وغ رىر مف النووص ال رع ة. 
نحوىػر، أو إذا كرنت ن ًرا لم،سرد في الممنمت كرلممرىرة  رلم روي و  حراـ، ةرعَ رص َ ف

ردنػو، أو ننه ًور لمنو وسػممنو  رسالن ػ أعػراض سُّ َمػ َ  رَمػلِ  اإظيػررً ، أو كرنػت ن ػوً ر ل ممرئػو َو
ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ﴿ :ررلَ َ ػػػػنَ  وِ ِلػػػػوْ قَ لِ  ؛ةَ ػػػػرحِ ال،َ  رعةِ َ ػػػػكإِ 

 الكرذ ػة اص ػرعة عمر بِ ن  رَ نَ المُ  ـِ كْ لمحُ  و رلنس ة هروي،الُ  ـُ كْ الحُ  ىو ىذا  .[ُٗالنور آية: ] ﴾..ی

                                                           

، البىصرًم ، األىعمى ، اإلماـ ا٤بفسػر، كينيتيػو أى،ػو ا٣بىطٌػاب. كيلًػدى سػنة قتادة:ُُ(ُ) لِّاجػرة، مىػات  َٔ ػىتىادىةي ، ي ًدعىامىةى ،ً   ػىتىادىةى السَّديٍكًسي 
 (.سػػّبُٖٓ/ ٕرم: )(.التػػاريخ الكبػػّب؛ لِّبخػػاُِّ-ِِٗ/ٕىػػػ. ااظػػر ترٝبتػو: الطبقػػات الكػػثل؛ ن،ػػ  سػلد)ُُٕ،واسػط سػػنة 

 (.ِٗٔ/ ٓأع ـ النب ء؛ لِّذىيب )
 (.ْْٔ/ُٕجامع البياف؛ لِّطثم:) (ِ)
 (.ُٔ:)ص/ااظر: مو ف القرآف كالسنة كالتصدم لِّشائلات؛ للِّي ا٢بذيفي (ّ)
 (.ُْٕمو ف الشريلة اإلس مية م  اإلشاعة ا السِّ ؛ للبد اهلل ا٢بريب: )ص/ (ْ)
 (.ُْٕا٤بصدر السا،م: )ص/ (ٓ)
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ال و روطُ  ترَ نوف   إف القذؼِ  دُّ حَ  فيو أمر القرذؼ: ال موغ وال قؿ واالهن ػرر، وسػواء  ر. فرلن زِ  وا 
محوػػًنر،  كػػوف  ػػأف  :أكػػرف ذكػػًرا أـ أنثػػر، حػػر ا أو ع ػػًدا، مسػػمًمر أو غ ػػر مسػػمـ، وأمػػر القػػذوؼ

ػػػ ،  نػػػي سػػػ ؽ لػػػو الػػػزواج ػػػ ف  لَ  .؛.. ػػػرعةاصِ  دِ  ممػػػر   عم ػػػو عقو ػػػة فػػػم عنػػػو  ػػػرعالمُ  رأم   رَ نْ الس 
 .(ٔ)كـحُ   و تَ  ُ ثْ  َ  فأَ  فعَ  ضًم فَ  تَ مَ سْ  ُ  أف يهِ  َ نْ  َ  ال ىذا فمثؿ. مطموب

ػػر َسػػَ ؽَ -ُ سػػنثنر  موطنػػرف نسػػوغ ف يمػػر اص ػػرعة؛ لمػػر  نرنػػب عم يمػػر ِمػػف ممػػب  -مم 
 مورل  رامحة، ودفت م،رسد ُمنحّققة، وىمر كرآلني:

 َعػفْ (ٖ)بسػنده (ٕ)الترمػذيُّ فػي سػننولما أخرجو  : اص رعة في الحرب؛األوؿ الموطفُ 
(ٗ)َيِزيدَ  ِبْنتِ  َأْسَماءَ 

 ُيَحػدّْثُ : ثَػاَلثٍ  ِفػي ِإالَّ  الَكػِذبُ  َيِحؿُّ  اَل : » المَّوِ  َرُسوؿُ  َقاؿَ : َقاَلتْ  ▲
 .(٘)«النَّاسِ  َبْيفَ  ِلُيْصِمحَ  َوالَكِذبُ  الَحْرِب، ِفي َوالَكِذبُ  ِلُيْرِضَيَيا، اْمرََأَتوُ  الرَُّجؿُ 

                                                           

 ، ،تصرؼ.(ِٖٔ/ ْالكوير: )–٤بوسوعة الفقاية الكويتية؛ الصادرة ع  كزارة األك اؼ كالشلوف اإلس مية اظر: اا (ُ)
 (، أ،واب: الًثٍّ كالصٍِّّة، ب: ما جاء ا إا ح ذات البْب.ُّٗٗ(، ح:)ُّّ/ ْت: ) (ِ)
مػىنىا ٧بيىمَّدي ٍ، ي ،ىشَّارو]اللبدم  سندُالحديث (ّ) : : حىدَّ مػىنىا سيػٍفيىافي]، ي سػليدو [  ىاؿى ػدَّ : حى مػىنىا أى،يو أىٍٞبىدى الز ،ػىٍّبًم ]٧بمدي ، ي عبًد اهلًل[  ىاؿى حىدَّ

فى]اللدكم  الثَّورم   مػىنىا ٧بىٍميودي ٍ، ي غىٍي ى مػىنىا ً،ٍشري ٍ، ي السَّرًمٍّ]البىصرم  [، ح كىحىدَّ : حىدَّ ]الز ،ػىٍّبًم [  ىػانى [  ىاؿى مػىنىا سيػٍفيىافي، [، كىأى،يو أىٍٞبىػدى ػدَّ : حى
]األشػػلرمٍّ  ػػٍاًر ،ٍػػً  حىٍوشىبو ، عىػػٍ  شى ثػىػػٍي و ػػافى ،ٍػػً  خي  [، عىػػٍ  أى٠ٍبىػػاءى ،ًٍنػػًر يىزًيدى]األاصػػارية[  ىالىػػٍر:  ىػػاؿى رىسيػػوؿي الَِّّػػوً عىػػٍ  عىٍبػػًد الَِّّػػًو ،ٍػػً  عيٍثمى

..:." ا٢بديث. 
: أ٠باءي ،نري يزيدى ٍ،ً  السَّكىً  األاصاريةي م  ،ِب عبد األشال، أيـ  عىاًمر، كيقاؿ:أـ سِّمة كىي ،ًٍنري ع ٍّ ملاذ ،ػ  أسماُءُونُتُيزيدَُ(ْ) 

اجً  ، ،ايلر رسوؿ اهلل جبلو  ، ك ػىتػىِّىٍر يـو الّبموؾ تسلة م  الرـك ً،لىميوًد فيسػطاًطاا، كتوفيػر ،دمشػم، ذ تػذكر كتػبي الػَبَّ
 (.(ُٕٖٕ/ ْانستيلاب ا ملرفة األاَاب )(.ِّٖٓ/ ٔترٝبتاا: )ملرفة الصَا،ة؛ أليب الي  )ااظر كفاهتا.  سنة

 :دراسةُالحديثُ(ٓ)
 : رجاؿ اإلسناد كِّ ا  مقات سول عبد اهلل ،  عثماف كشار ،  حوشب.أواًل:ُدراسةُرجالُاإلسناد

، َعْبُدُاللَِّهُْوُنُُعْثَماَنُْوِنُُخثـَـْي ٍُ-ٔ كنيتػو أى،ػو عيثمػاف،  القىػارًم ، كىػي اسػبة إأل ،ػِب  ػارة، كىػ  ،طػ  ملػركؼ ًمػ ى اللػرب،، ا٤بكػي 
 (.    ْىػ، ركل لو: )خر،ـ،ُْْىػ،ُِّاخيتِّف ا سنة كفاتو فقيل: 

 كمقو ا،  سلد كا،  ملْب كاللجِّي كذكره ا،  حباف ا الثقات، ك اؿ ا مشاىّب عِّمػاء األمصػار:آراءُالعلماءُجرًحاُوتعديًًل:ُ
ككػاف مػػ  أىػػل الفضػػل كالنسػػ  كالفقػػو كا٢بفػظ، ككمقػػو أيضنػػا الػػذىيب ا ديػػواف الضػػلفاء كذكػره ا كتا،ػػو أ٠بػػاء مػػ  تكِّػػ  فيػػو كىػػو 
مومػػم، ك ػػاؿ أ،ػػو حػػا: الػػرازم: مػػا ،ػػو ،ػػأس، اػػاا ا٢بػػديث، ك ػػاؿ ا،ػػ  ا٤بػػديِب: منكػػر ا٢بػػديث، ك ػػاؿ النسػػائي: لػػي  ،ػػالقوم ا 

ذ يَبؾ حديث ا،  خثي ، ك اؿ ا،  عدم: ىو عزيز كأحاديثػو أحاديػث حسػاف ٩بػا حيػب أف ا٢بديث،..كحيٓب ،  سليد القطاف، 
 كضلفو الدار طِب. .يكتب، ك اؿ ا،  حجر: ادكؽ

 : ،النظر إأل أ واؿ اللِّماء يتضح أف الراكم ادكؽ كما  اؿ ا،  حجر.قالُالباحث
 ، سػػػػن  ْٔ/ ِ، الثقػػػػات لِّلجِّػػػػي ُُِ-ُُُ/ٓ، ا١بػػػػرح كالتلػػػػديل ن،ػػػػ  أيب حػػػػا:ْٕٖ/ٓااظػػػػر ترٝبتػػػػو:)طبقات ا،ػػػػ  سػػػػلد: 

، الكامػل ا ضػلفاء ُِٖ/ِ،الضػلفاء لِّلقيِّػيُُْ، مشاىّب عِّماء األمصػار ص:ّْ/ٓ، الثقات ن،  حبافِْٕ/ٓالنسائي 
، مػػػ  تكِّػػػ  فيػػػو كىػػػو مومػػػم ِٕٗ/ ُٓذيب الكمػػػاؿ لِّمػػػزم ، هتػػػِّٓ(، اإللزامػػػات كالتتبػػػع لِّػػػدار طِب ص/ ِٖٔ/ ٓالرجػػػاؿ )
 (.ُّّ، تقريب التاذيب ص/ُّْ/ٓ(، هتذيب التاذيبَّّ،َِّ)ص/

ػػػامٌي ا٢ًبٍمًصػػٌي، اختِّػػػف ا كنيتػػو يقػػػاؿ أ،ػػو سػػػليد ك يقػػاؿ أ،ػػػو عبػػد اهلل ك يقػػػاؿ أ،ػػو عبػػػد َشــْهُرُوـــُنَُحْوَشـــ -ٕ : األشػػلرٌم الشَّ
 =                          (.ْىػ، ركل لو: )،خ،ـ،ُُِ، توا سنة خ فة عثماف  الرٞب ، كاف م  كبار التا،لْب، كلد ا
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 .(ٔ)ىذا يف الكذب مواز يف همؼ ال: ؒ  يقوؿ القاضي عياض
  .(ٕ) رب المك دة في الحرب لل قرء عمر الن ْ،سِ واص رعة في الحرب مف 

ػػػا اآلخػػػر َأخػػػرَج الُبخػػػاريُّ فػػػي  ف النػػػرس؛ لمحػػػد ث اآلنػػؼ الػػػذ كِر. : لمػػػؿ اصوػػػمح  ػػػوأمَّ
ْـّ َعْف  ِبَسَنِدهِ (ٖ)َصحيِحو (ٗ)ُعْقَبةَ  ُكْمُثوـٍ ِبْنتِ  ُأ

 َلْيَس » َ قوُؿ:  المَّوِ  َرُسوؿَ أنََّيا َسِمَعْت  ▲
 .  (ٙ)«َخْيرًا َيُقوؿُ  َأوْ  َخْيرًا،(٘)َفَيْنِمي النَّاِس، َبْيفَ  ُيْصِمحُ  الَِّذي الَكذَّابُ 

                                                                                                                                                               

 ك ػاؿ البخػارم: شػار: فقد كمَّقو حيػٓب ،ػ  ملػْب، كأٞبػد ،ػ  حنبػل، كاللجِّػي، كيلقػوب ،ػ  سػفياف. آراءُاألئمةُجرًحاُوتعديًًلُ=
،ػو، كتركػو حيػٓب ،ػ  سػليد القطػاف، كذ حيػدث عنػو.،  حس  ا٢بديث، ك اؿ أ،و زرعة: ن،أس ،ػو، كطلػ  فيػو شػلبة، كتركػو كذ يلتػد

ػتج   ، ك ػاؿ أ،ػو حػا:: ن حيي ، كالبياقػي    كضلفو ا،  سلد، كموس  ،  ىاركف ا٢بماؿ، كذكره اللقيِّي ا الضلفاء، كضلفو ا،ػ  حػـز
 فياػػػا أحػػػد". ك ػػػاؿ ،ػػػو. ك ػػػاؿ اػػػاا جػػػزرة: كذ ييو ػػػف منػػػو عِّػػػ  كػػػذب ككػػػاف يشػػػ ، إن أاػػػو ركل أحاديػػػث ينفػػػرد ُّػػػا ذ يشػػػاركو 

النسائي: "لػي  ،ػالقوم".  ػاؿ السػاج : فيػو ضػلف، كلػي  ،ا٢بػافظ، كذكػره ا،ػ  حبػاف ا اَّػركحْب، فقاؿ:كػاف ٩بػ  يػركل عػ  
ػتج  ٕبديثػو كن يتػدي  ،ػو،   الثقات ا٤بلض ت، كع  األمبات ا٤بقِّو،ات، ك اؿ ا،  عػدل: لػي  ،ػالقول ا ا٢بػديث، كىػو ٩بػ  ن حيي

جٍّح،  ػػاؿ ا،ػػ  ك ػػاؿ الػػدار طُب : خيػػرج حديثػػو. ك ػػاؿ الػػذىيب ا السػػّب: الرجػػل غػػّب مػػدفوع عػػ  اػػدؽ كعِّػػ ، كانحتجػػاج ،ػػو ميػػَبى
، ا٤بلرفػػػة ِٖٓ/  ْ، تػػػاريخ الكبػػػّب لِّبخػػػارم ْْٗ/  ٕ)طبقات ا،ػػػ  سػػػلد ااظػػػر ترٝبتػػو: جػػر: اػػػدكؽ كثػػػّبي اإلرسػػػاؿ األكىػػػاـ.ح

(، الضػػػػػػػػػػلفاء ٔٓ، ضػػػػػػػػػػلفاء كا٤بَبككػػػػػػػػػػوف لِّنسػػػػػػػػػػائي )ص/ ّّٖ/ْ(، ا١بػػػػػػػػػػرح كالتلػػػػػػػػػػديل ن،ػػػػػػػػػػ  أيب حػػػػػػػػػػا: ّٕٗ/ ّكالتػػػػػػػػػػاريخ )
/ ِّ(، تػاريخ دمشػم ن،ػ  عسػاكر )َُٗ/ ُالسػن  الكػثل لِّبياقػي )   (،ُُُالثقػات ن،ػ  شػاىْب )ص/  ،ُُٗ/ِلِّلقيِّي
(، هتػػػذيب ُُٗ/  ُ(، اللػػػث )ّٖٕ/ ْ(، سػػػّب أعػػػ ـ النػػػب ء )ُِ/ْ) ، تػػػاريخ اإلسػػػ ـ ٖٕٓ/ُِ(، هتػػػذيب الكمػػػاؿ ِِْ

 (.ِٗٔ(، تقريب التاذيب )ص/ ّٗٔ/  ْ)التاذيب 
تػث حديثػو، قالُالباحث : كالقوؿ ،توميقو مىرجيوح؛ لوركد ا١برح ا٤بفسر م  األئمة النقاد، كىػو أاػو يػأيت ،ػا٤بنكرات؛ فاػو اػدكؽ خيي

 فَف كافم الثقات، كإن فى . ك،ا ي رجاؿ اإلسناد مقات.
( مػػػ  طريػػػم سػػػفياف الثػػػورم ،نَػػػوه، ِٕٕٗٓ( ح)ْٕٓ/ ْٓ(، حػػػ :)ِٕٕٗٓ(ح)ْٕٓ/ ْٓحػػػ :): ثانًيـــا:تاريلُالحـــديث

 شاىد( م  طريم داكد ،  أيب ىند، ك أا)سفياف كداكد( ع  شار ،  حوشب ،و. كلَِّديث َِٕٕٓ( ح)ُٓٓ/ ْٓح : )
، َِٓٔ( ح:)َُُِ/ْعنػػػد ـ:) (، ؾ: الػػػًث  كالصٍّػػػِّة كاآلداب، ب: ٙبػػػرمي الكػػػذب ك،يػػػاف مػػػا ييبػػػاح منػػػو، مػػػ  حػػػديث أـ كِّثػػػـو
 ،نَوه.

: ىػذا حػديث حسػ  غريػب، ن الرفػػو قـالُالتر ــ ي: إسػناده حسػػ ، ،الشػواىد، كمػا ا التخػريج، ثالثـاً:الحم ُعلـاُالحـديث
؛ ألاو ًم ى الطبقة األكأل. كأمَّا تدلي ُم  حديث أ٠باء، إن م  حديث ا،  خثي ...،  سفياف الثَّورم ن يىضير 

 (.ّٖ/ ٖإكماؿ ا٤بلِّ ؛ لِّقاضي عياض: )(ُ) 
 (.ُٓٔ/ ِااظر: غريب ا٢بديث؛ لِّخطايب: )(ِ) 
 (، ؾ: الص ِّح، ب: لي  الكاذبي الذم ييٍصًِّحي ،ْبى النَّاس.ِِٗٔ( ح:)ُّٖ/ ّخ: ) (ّ)
ُُكْلثُــوٍمُونــُتُُع بــةَُُ(ْ) ، ككااػػر أخػػر عثمػػاف ،ػػ  عفػػاف  :ُأمُّ أيـ  كيٍِّثيػػوـو ،نػػري عيقبػػةى ،ػػً  أيب ميلىػػيًط ،ػػً  أيب عمػػروك ،ػػً  أيميَّػػةى ،ػػً  عبػػًد نػػ و

 إأل ا٤بدينػة، كتوفيػر ا  ألمو، أسِّمر ٗبكةى، ك،ايلػٍر  بػل ا٥بجػرة، كىػي أكؿ مىػٍ  ىػاجر ًمػ ى النسػاء ،لػد أف ىػاجر رسػوؿ الَِّّػو 
 (، انسػػػتيلاب؛ ن،ػػػ  عبػػػد الػػػث ّْٖٓ/ ٔ(،ملرفػػػة الصػػػَا،ة؛ أليب الػػػي  )َِّ/ ٖبقػػػات الكػػػثل )ا٤بدينػػػة. ااظػػػر ترٝبتاػػػا: )الط

 ((.ّٖٔ/ ٔأسد الغا،ة ن،  األمّب )، (ُْٓٗ/ْ)
 (.َّْ-ّّٗ/ ُ: إذا أ،ِّغ كرفع ا٢بديث عِّ  كجو اإلا ح كطِّب ا٣بّب. غريب ا٢بديث؛ لِّقاس  ،  س ـ: )يـَْنِمي (ٓ)
ؾ: الػػػًث  كالصٍّػػػِّة كاآلداب، ب: ٙبػػػرمي الكػػػذب ك،يػػػاف مػػػا ييبػػػاح منػػػو، ك أػػػا)خ،ـ( مػػػ  طريػػػم ا،ػػػ   (،َِٓٔ(، ح)َُُِ/ْـ:)ُ(ٔ)

 شااب ،و.
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اصنسػرف ف يػر إلػر ز ػردة القػوؿ وممػروزة  ضػطرُّ ىػذه أمػور َػد  َ ": ؒ  قاؿ الخطػابي
ػد رُ  رودف ً  ،لمسممة رطم ً  ؛الودؽ ػلمضػرر عػف ن،سػو، َو فػي   ػض الحػواؿ فػي ال سػ ر  َص ه 

ػػلمػػر  ُ  ؛ال،سػػرد فَ ِمػػ ف ي ِمػػِمػػنْ ف  َ والكػػذب فػػي اصوػػمح  ػػ ف اثنػػ ف ىػػو أ .الوػػمح فَ ف ػػو ِمػػ ؿُ ؤم 
ف لػػـ  ،ا أو   مهػػو ممػػ ًم إلػػر وػػرح و ه ػرً أحػدىمر  ر لػػو ف ػػو  ر ػػد  كػف سػػم و منػػو وال كػػرف إذًنػوا 

 .(ٔ)". ذلؾ اصومح
 أعمـ.ن رلر سوغ ف و اِص رعة، واهلل ن طن ف موطًنرالمو  هم ىذ فـُ مَ  ْ  ُ وال 

 
 

*  ** * 

**  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 (.ُِْ،ُِّ/ْ) ملاذ السن ؛ لِّخطايب: (ُ)
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 ن األوهـــالفص

 يف الشٍة الٍبوية ةـــــواع اإلطاعــــأٌ 
 

 :وفيْ أربعة وباحح
 

 ةــــاعة الػؽريــــادبحث األول: اإلش* 

 اعة االقتصاديةــــــادبحث الثاين: اإلش* 

 ة االجتامعقةـــــادبحث الثالث: اإلشاع* 

 ة واحلربقةادبحث الرابع: اإلشاعة السقاسق  *  
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 املبخح األوه

 اإلطاعة الفكزية 
 

ر فػػػي َظػػػ، أو إعمػػػرؿ الهػػػرطر أو النّ م ػػػوَو رفاصنسػػػ  َهمَػػػد تَ َوََػػػ َمػػػر: الفكػػػر فػػػي لغػػػة
 .(ٕ)"وؿممي ةم رف ِإَلر لموووؿِ  وـالم م ِفي  قؿال رؿِإعم: "وفي االصطالح. (ٔ)يءال   

ـ   :اإلشاعة الفكرّية المف نسنيدؼ لمممنمت، و  ىي اص رعة الني نسنيدؼ المف ال ر
ِمػػف أهطػػر أنػػواع  وعُ لكػػؿ  اسػػنقرار، وُ  ػػدُّ ىػػذا الّنػػ أمػػف وأسػػرٌس  كػػؿ   الػػذي ىػػو رك ػػزةُ  (ٖ)ال،كػػري  

ػػػد اسػػػنهدمير أعػػػداء اصسػػػمـ ضػػػّد الػػػّدعوة اصسػػػممّ ة ودعرنيػػػروأ ػػػد   اص ػػػرعرت ؛ ىر نػػػأث ًرا، َو
 من ك ؾ  يـ، وود  النرس عنيـ.ل

و و أنػبأنه شاعٌر، وبأنهه اهاٌٌ،،  الرسول  مكة يرـ ك،ررانّ  مف أ رز نمؾ اص رعرت
(٘)الِغَفػاري َذر   يَعػْف َأبػ بسػنده(ٗ)أخرج مسمـ فػي صػحيحوفقد  سػرحر.

َفػاْنَطَمَؽ ."..: ، قػاؿ
َـّ َجػاَء َفُقْمػُت: َمػا َصػَنْعَت؟ َقػاَؿ: َلِقيػُت َرُجػاًل ِبَمكَّػَة (ٚ)َحتَّى َأَتى َمكَّػَة، َفػرَاَث َعَمػيَّ  (ٙ)ُأَنْيٌس  ، ثُػ

ـُ  َِ َأْرَسػػَمُو، ُقْمػػُت: َفَمػػا َيقُػػوُؿ النَّػػاُس؟ َقػػاَؿ: َيُقولُػػوَف: َشػػاِعٌر، َكػػاِىٌف، َعَمػػى ِديِنػػَؾ، َيػػْزُع َأفَّ ا
، وَ  ـْ َلَقْد َساِحٌر، َوَكاَف ُأَنْيٌس َأَحَد الشَُّعرَاِء. َقاَؿ ُأَنْيٌس: َلَقْد َسِمْعُت َقْوَؿ اْلَكَيَنِة، َفَما ُىَو ِبَقْوِلِي

ِِ ِإنَّػػُو  الشّْػػْعِر، (ٛ)اءِ َوَضػْعُت َقْوَلػػُو َعَمػى َأْقػػرَ  ـُ َعَمػػى ِلَسػاِف َأَحػػٍد َبْعػػِدي، َأنَّػُو ِشػػْعٌر، َوا َفَمػا َيْمتَػػِئ
ـْ َلَكاِذُبوفَ  نَُّي  .َلَصاِدٌؽ، َواِن

                                                           

 (.ْٖٓلِّفّبكزآ،ادل: )ص/ (، القاموس احمليط؛َُ/ُ(، لساف اللرب؛ ن،  منظور: )ٖٕٔ/ِااظر:ٝبارة الِّغة؛ ن،  دريد: )ُ(ُ)
 (.ٖٗٔ/ ِا٤بلج  الوسيط؛ َّمع الِّغة اللر،ية: ) (ِ)
: ا٢بػػاؿ الػػٍب يكػػوف فياػػا اللقػػل سا٤بػػػنا مػ  ا٤بيػػل عػػ  انسػػتقامة عنػػد تأمِّػػو، كأف تكػػوف ٜبػػرة ذلػػ  التأمػػل متفقػػة مػػع األ ــنُالفمــري (ّ)

 مقافتػو ا٤بنبثقػة مػ  الكتػاب مناج اإلس ـ عِّ  كفم فا  السِّف الصاا، كأف يكوف اَّتمع ا٤بسػِّ  آمننػا عِّػ  مكواػات أاػالتو، ك 
 كالسنَّة. األم  الفكرم: مفاومو، ضركرتو، ٦بانتو؛ د.إ،راىي  الزىراين. را،ط ا٤بوضوع/

 http://www.assakina.com/news/newsْ/َِّٔ.html#ixzzّaDrkٗgTg  
 .  ، ب: م  فضائل أيب ذر(، ؾ: فضائل الصَا،ةِّْٕح:)، (ُِِٗ-ُُٗٗ/ْـ:) (ْ)
 : ،كسر الغْب ا٤بلجمة كفتح الفاء كا آخرىا الرَّاء ا٤بامِّة، ىذه النٍّسبة إأل ًغفىار، كىو ًغفىار ،  مِّيل ،  ضمرة ،  ،كػر الِغفاري(ٓ) 

 (.ْٔ،ّٔ/ َُميضىر ،  ازار. األاساب؛ لِّسملاين )،  عبد مناة ،  كنااة  ،  خزدية ،  ميدركة ،  إلياس ،  
ــْي  (ٔ)  ، كىػػو أكػػث منػػو، ذ تػػذكر كتػػب ، ك ػػد اختيًِّػػفى ا اسػػبو اخت فنػػا كبػػّبنا، أخػػو أىيب ذر: أياػىػػٍي ي ،ٍػػ ي جنػػادة الغفػػارمأُنـَ

٤بػػػا ،ِّغىػػػو خػػػثي ظاػػػوره، فمضػػػ  إليػػػو كعػػػاد ًإألى أىيب ذر  شػػػاعرنا، أرسػػػِّو أى،يػػػو ذر ًإألى النَّػػػيبٌ  الػػػَباج  زمػػػ  كمكػػػاف كندتػػػو،كاف 
 .(ُٕٓ/ ُسد الغا،ة؛ ن،  األمّب )أمعى أخيو، كذ أ ف ا كتب الَباج  عِّ  مكاف كزماف كفاتو. ااظر:  فأخثه، كأسِّ  

 (.ُٖٔ/ ِ: أىٍ،طىأى. غريب ا٢بديث؛ ن،   تيبة: )رَاَثَُعَليَُّ(ٕ) 
 (.ُٕٖ/ ِكأاواعو. غريب ا٢بديث؛ ن،   تيبة: ): طيري و َأقْـَراءُِ(ٖ) 

http://www.assakina.com/news/news4/6302.html#ixzz3aDrk9gTg
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                                          .(ٔ)الحد ث "..َفاْكِفِني َحتَّى َأْذَىَب َفَأْنُظَر،َُقاَؿ: ُقْمُت: 

عػػػف نمػػػؾ المقػػػرالت ال رطمػػػة  ولقػػػد نػػػز ه اهلل سػػػ حرنو ون ػػػرلر رسػػػولو الكػػػر ـ محمػػػًدا 

چ  ڇ    چڃ  چ  چ   ڃڄ  ڃ  ڃ    ڄڦڦ    ڄ  ڄ ڦ  ڤڤڤڦ﴿ رل راى ف القرط ة؛ فقرؿ: 

 .[ا٢با ة] ﴾  ژ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ڌڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڇڇ   

 مػف أعػداؤه،  و رمره رعم   رسولو اهلل هونز  : "ؒ  يقوؿ الشيخ عبد الرحمف السعديُّ 
 روا،ونػػذكّ  آمنػػوا فمػػو رىـ،ونػذكّ  إ مػػرنيـ عػػدـ ذلػؾ عمػػر حمميػػـ الػذي وأف سػػرحر، أو  ػػرعر أنػو

 أووػػػػرفو قػػػوامِ رْ و َ  ، محمػػػػد حػػػرؿِ  فػػػػي  نظػػػروا أف ذلػػػؾ، ومػػػػف ىـ،و ضػػػرُّ   ػػػػن، يـ مػػػر ل ممػػػوا
 رب   ننز ػػؿ  ػػو مػػرء مػػر وأف ر،حق ػػ اهلل رسػػوؿ أنػػو عمػػر يـ ػػدلُّ  ال ػػمس مثػػؿ اأمػػرً  لػػرأوا وأهمَػػو،
  .(ٕ).."ال  ر َوؿُ   كوف أف  م ؽ ال ال رلم ف،

 اْنَشػؽَّ " :َقػاؿَ   ُمْطِعػـٍ  ْبػفِ  ُجَبْيػرِ َعػْف  (ٗ)بسػنده (ٖ)أيًضػا فػي سػننو وأخرج الّترمذيُّ 
: َفَقػاُلوا الَجَبػِؿ، َىػَذا َوَعَمػى الَجَبػِؿ، َىػَذا َعَمػى: ِفػْرَقَتْيفِ  َصػارَ  َحتَّػى  النَِّبيّْ  َعْيدِ  َعَمى الَقَمرُ 
 .(٘)"ُكمَُّيـْ  النَّاَس  َيْسَحرَ  َأفْ  َيْسَتِطيعُ  َفَما َسَحَرَنا َكافَ  َلِئفْ : َبْعُضُيـْ  َفَقاؿَ  ،ُمَحمَّدٌ  َسَحَرَنا

                                                           

ؿو اللػػدكم  ، ب: دعػػاء النَّػػيبٍّ (، ؾ:فضػػائل الصػػَا،ةُِْٓ(،ح:)ُِٓٗ/ ْـ: ) (ُ)  لًًغفػػار كأسػػِّ ، مػػ  طريػػم ٞبيىٍيػػًد ،ٍػػً  ًىػػ ى
لًًغفػػار كأسػِّ ، مػػ  طريػػم أيب  ، ب: دعػاء النَّػػيبٍّ (، ؾ: فضػػائل الصػػَا،ةُِْٓ(، ح:)ُِٓٗ/ ٨ْبتصػرنا كميطػػونن ،ػو، ـ: )

 ًعمراف ،  عوف ا١بىٍوينو ٨بتصرنا ،و.
 (.ْٖٖتفسّب السلدم: )ص/  (ِ)
 (، أ،واب تفسّب القرآف،ب: كم  سورة القمر.ِّٖٗ(،ح: )ّٖٗ/ ٓت: )(ّ) 
مػىنىا سيِّىٍيمى سندُالحديث(ْ)  : حىدَّ ًثّبو]اللىٍبًدم [  ىاؿى مػىنىا ٧بيىمَّدي ٍ، ي كى : حىدَّ [  ىاؿى مػىنىا عىٍبدي ٍ، ي ٞبيىٍيدو]الًكسٍّي  ًثّبو]اللىٍبػدم [، عىػٍ  : حىدَّ  افي ،ٍػ ي كى

، عىٍ  أى،ً حيصىٍْبً]،ً  عبًد الرَّٞبً  الس ِّىميٍّ  بػىٍّبً ٍ،ً  ميٍطًل و ًد ٍ،ً  جي :.."ا٢بديث.يًو][، عىٍ  ٧بيىمَّ  [،  ىاؿى
 : دراسةُالحديث (ٓ)

 : ٝبيلا  مقات عدا سِّيماف ،  كثّب اللبدم، ٨بتِّف فيو.أواًل:ُدراسةُرجالُاإلسناد
                ىػػػػػػ. ركل لػػػػػو)ع(.ُّٔكاسػػػػػط، تػػػػػوا سػػػػػنة: اللىبػػػػػدم، ييٍكػػػػػُبى أ،ػػػػػا داكد ك يػػػػػل: أ،ػػػػػا ٧بمػػػػػد، أ ػػػػػاـ ،البصػػػػػرة ك ســـــليمانُوـــــنُكثيـــــر*

:  اؿ ا،  ملْب :ضليف، كا ركاية ا،  ٧برز:ذ يك  ،و ،أس، ك اؿ الذىِّي: م  أاػَاب الزىػرم جرًحاُوتعديًًلُأقوالُالعلماءُ
ييكتػب حديثػو، ك ػاؿ النسػائي:  جائز ا٢بػديث ن ،ػأس ،ػو، ك ػاؿ أ،ػو حػا: الػرازم: فَاو  د اضطرب ا شيء منو، ك اؿ اللجِّي:

مضػطرب ا٢بػديث،.. كىػو ا غػّب حػديث الزىػرم أمبػر، كذكػره ا،ػ   اللقيِّي:لي  ،و ،أس إن ا الزىرم فَاو خيطئ عِّيو، ك اؿ 
طئ كثّبنا، أما ركايتو ع  الزىرم فقد اختِّط عِّيو اَيفتو، ف  حيتج ،شػيء ينفػرد ،ػو عػ  ُخِّفوف ا الثقات، ك اؿ ا،  حباف: خيي

    كثّب..عً  الز ٍىرٌم كع  غػّبه أحاديػث اػا٢بة، ك ػاؿ   ك اؿ ا،  عدم: كلسيِّىٍيمىاف ٍ،  ،الثقات، كييلتث ٗبا كافم األمبات ا الركايات
ا،ػػػ  ،شػػػػكواؿ: شػػػيخ ن ،ػػػػأس ،ػػػػو، ك ػػػاؿ الػػػػذىيب ا السػػػػّب: مقػػػة، ك ػػػػاؿ ا كتػػػػاب مىػػػ  تيًكٍِّّػػػػ  فيػػػػو كىػػػو ميومَّم:اػػػػدكؽ، ك ػػػػاؿ ا 

رح كالتلػديل ن ،ػ  (، ا١بَّْن ،أس ،و ا غّب الزىرم" ااظر: )سؤانت ا،  ا١بنيد )ص/  ويِّح،  اؿ ا،  حجر:"الكاشف: اي 
 =(،ّّْ/ُ(، اَّػركحْب ن،ػ  حبػاف )ُّٕ/ ِ(، الضػلفاء الكبػّب لِّلقيِّػي )َّْ/ ُ(، الثقات لِّلجِّػي )ُّٖ/ ْأيب حا: )
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 َفَقػاؿَ " : عػف عبػد اِ بػف مسػعود (ٕ)أخػرج البييقػيُّ بسػنده (ٔ)النبػوة دالئػؿوفي 
 رََأْوا َكػاُنوا َفػِإفْ  ،(ٗ)السُّػفَّارَ  اْنُظػُروا ،(ٖ)َكْبَشػةَ  َأِبػي اْبػفُ  ِبوِ  ُكـْ َيْسَحرُ  ِسْحرٌ  َىَذا: َمكَّةَ  َأْىؿِ  ُكفَّارُ 
فْ  َصَدَؽ، َفَقدْ  رََأْيُتـْ  َما  ،السُّػفَّارُ  َفُسػِئؿَ : َقػاؿَ . ِبػوِ  َسػَحَرُكـْ  ِسػْحرٌ  َفُيوَ  رََأْيُتـْ  َما َيَرْوا َلـْ  َكاُنوا َواِن
 .(٘)"رََأْيَنا: َفَقاُلوا ،َوْجوٍ  ُكؿّْ  ِمفْ  َوَقِدُموا: َقاؿَ 

                                                                                                                                                               

(، الكاشػف لِّػذىيب ّٖ/ٔإكماؿ هتذيب الكمػاؿ) (،ٔٓ/ُِ(، هتذيب الكماؿ لِّمزم )َِٗ/ْالكامل ا ضلفاء الرجاؿ )=
 .(ِْٓ(، تقريب التاذيب )ص/ُِٓ/ ْهتذيب التاذيب ) (،ِْٔ،ِْٓ)ص/ (، م  تكِّ  فيو كىو موممّْٔ/ ُ)

 ًّب الزىػػرم، كأمػا اخػػت ط حصػْب ،ػػ : ،ػالنظر إأل أ ػػواؿ اللِّمػاء يتضػػح أف الػراكم اػدكؽ، كٖبااػػة ا ركايتػو عػػ  غػقـالُالباحــث
ا ىػدم السػارم، ك ػد عػٌده ألٌف سِّيماف ،  كثّب ٠بع منو  بػل انخػت ط كمػا اػص عِّػ  ذلػ  ا،ػ  حجػر  ؛عبد الرٞب  ف  يضر

 (.ّٖٗ/ ُ(، فتح البارم ن،  حجر )ُِم  القس  األكؿ. راجع: ا٤بختِّطْب لِّل ئي )ص/  الل ئي
 ك كػػػػػػػػػ :  ( مػػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػِّيماف ،ػػػػػػػػػ  كثػػػػػػػػػّب  ،ػػػػػػػػػو ،نَػػػػػػػػػوه، َُٕٓٔ(،ح)ُّْ/ ِٕحػػػػػػػػػ : ) ثانًيـــــــــا:ُتاـــــــــريلُالحـــــــــديث:

،  ،شّب ع  حصْب ،  عبد الرٞب  ،و ،ِّفػظ ٨بتصػر،  (،ؾ: التفسّب، تفسّب سورة القمر، م  طريم ىشي َّٕٔ(،ح)ُّٓ/ِ)
(، مػػػ  طريػػػم ٧بمػػػد ،ػػػ  كثػػػّب ،ػػػو ٨بتصػػػرنا، كأخرجػػػو البػػػزار ا مسػػػنده ُٗٓٓ(،ح:)ُِّ/ ِكأخرجػػػو الطػػػثاين ا ا٤بلجػػػ  الكبػػػّب )

ػػػّب ،نَػػػوه، كا،ػػػ  حبػػػاف ا اػػػَيَو )ّّْٓ(، ح)ّٕٓ/ٖ) (، مػػػ  طريػػػم ْٕٗٔ(، ح)ِِْ/ ُْ(، مػػػ  طريػػػم حصػػػْب ،ػػػ  اي
 فضيل ،نَوه ٨بتصرنا.٧بمد ،  

: )إسناده حس (؛ لكوف سِّيماف ،  كثّب ادكؽ كركايتو ىنا ع  غّب الزىرم، ك د تيو،ع م  ىشػي  الحم ُعلاُالحديثُثالثًا:
،ػػ  ،شػػّب كمػػا عنػػد)ك ( ك٧بمػػد ،ػػ  كثػػّب عنػػد الطػػثاين، ككػػذل  مػػ  كا،ػػ  اػػّب كمػػا عنػػد البػػزار كا،ػػ  فضػػيل كمػػا عنػػد ا،ػػ  حبػػاف؛ 

 إأل الصَيح لغّبه، ىذا ك د اََو ا٢باك  ا ا٤بستدرؾ ككافقو الذىيب.فّبتقي ا٢بديث 
 ٗبكة أف يريا  آية فأراى  ااشقاؽ القمر. (، ٝباع أ،واب ا٤ببلث، ب: سؤاؿ ا٤بشركْب رسوؿ اهلل ِٔٔ/ِ) (ُ)
مػىنىا أىٍخبػىرىاىا أى،يو عىٍبًد اهلًل ا٢بٍىاًفظي]ا٢باك ي النيسا،ورم   :سندُالحديث (ِ) : حىدَّ ]األيموم[  ىاؿى مػىنىا أى،يو اٍللىبَّاًس ٧بيىمَّدي ٍ، ي يػىٍلقيوبى : حىدَّ  [  ىاؿى

مػىنىا اٍللىبَّاسي ٍ، ي ٧بيىمَّدو]الد كرم   ػدَّ : حى [  ىػاؿى مػىنىا ىيشىػٍي ه]،  ،شػّب الس ػِّىًمي  ػدَّ : حى مػىنىا سىًليدي ،ٍػ ي سيِّىٍيمىافى]الضَّػيبٍّ [  ىػاؿى : حىدَّ     ّبىةي]،  ميغًػ[  ىاؿى
اين [، عىػٍ  عىٍبػدً  ]،  األجػدع ا٥بىٍمػدى اين [، عىٍ  مىٍسػريكؽو َى ]مسِّ  ،  ايبػىٍيح ا٥بىٍمدى  [ اهلًل]،ػ  مسػلود  ًمٍقسى  الضَّيٌب [، عىٍ  أىيب الض 

"...:  .ا٢بديث  ىاؿى
  ،و؛  : "فقيل ىو رجل م  خزاعة...كاف يلبد الشٍٍّلرىل، كذ يوافقو أحد م  اللرب ا عبادهتا فشباوا النيب واختِّف اللِّماء في (ّ)

إاػا أرادكا ،ػذل  ٦بػرد التشػبيو، ك يػل:  ٤بخالفتو إياى  ا دينا  كما خالفا  أ،و كبشة، ك يل: لي  مرادى  ،ذل  عيب النػيب 
فنسبوه إأل اسب لو غّب اسبو ا٤بشاور؛ إذ  . ك يل: إاا  الوا ا،  أيب كبشة عداكة لو م   بل أمو،.. إٌف أ،ا كبشة جد النيب 

"، كاهلل أعِّػػ . شػػرح النػػوكم عِّػػ  ك يػػل: أ،ػػو كبشػػة عػػ  كالػػد حِّيمػػة مرضػػلتو  ذ ديكػػنا  الطلػػ  ا اسػػبو ا٤بلِّػػـو ا٤بشػػاور،...
 ( ،تصرؼ.ُُُ-َُُ/ ُِمسِّ  )

 (.ّٕٔ/ ْ) :خ ؼ ا٢بضر. ااظر: لساف اللرب؛ ن،  منظور : ٝبع سافر م  السفر الذمالسُّّفار (ْ)
 : دراسةُالحديث(ٓ) 

ا ،السماع ا الرٍّكاية.  أواًل:ُدراسةُرجالُاإلسناد  : ٝبيلا  مقات، كمغّبة ،  ًمٍقسى  كىيشي  مدلٍّساف ارَّحى
ــا:ُتاــريلُالحــديث: آيػػة، فػػأراى  آيػػة  ريا  النػػيب  ؾ:ا٤بنا ػػب، ب: سػػؤاؿ ا٤بشػػركْب أف ييػػ (،ّّٔٔ)ح:(، َِٔ/ ْخ: ) ثانًي

ع   ب: ااشقاؽ القمر، ك أا م  طريم ٦باىد ع  أيب ملمر، (، ؾ: القيامة كا١بنة كالنار،ََِٖ) ح(، ُِٖٓ/ ْالقمر، ـ )
                                                                                      ،نَوه ٨بتصرنا. عبد اهلل ،  مسلود 

 :)إسناده اَيح(.ثالثًا:الحم ُعلاُاإلسناد
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 .(ٔ)«اْشَيُدوا: » فَقاَؿ النَِّبيُّ  ،-ومسمـ عند ال هرري  -لفٍظ وفي 
 وم مزانػو،  نػرن     آ ػرت أميرت مف القمر ان قرؽ آ ة" :ؒ  قاؿ القاضي عياض

د  عمػر َػر ش ينمػرد مف   دىر ومر وس رَير، رأ ضً  اآل ة وظرىر حر ة،الوّ  فَ مِ  ةعدّ  رواىر َو

﮵   ۓ﮲﮳﮴ۓھھےے﴿: لقولػػػػػػو ؛ وػػػػػحنير   ػػػػػػيدُ  النكػػػػػذ ب،

 .(ٕ) "[القمر ]﴾﮸﮶ ﮷   

ػػد  ؛الممػػة يمهػػرل، ذلػػؾ يفػػ وضػػرىر ال ػػدع، أىػػؿ   ػػُض " ىػػذه اآل ػػة ال ظ مػػة أنكػػر َو
 مػر  ػو  ، ػؿ اهلل، همػؽ فِمػ ؽٌ ْمػهَ  ىػو إذ مينيػر؛ فػي لم قؿ إنكرر وال َم و، اهلل أعمر مرلِ  وذلؾ
 .(ٖ)" رء إذا لو نيوالم، و،كمّ  ىذا من ئ اهلل ىو الهرلؽ د رالمُ  أفّ  اص مرف أىؿ وعق دة   رء،

ضرؿ  ومف اص رعرت ال،كر ة الواردة في السنة الن و ة زعـ ك،رر مكة  أف  الرسوؿ 
 دعو الق رئؿ إلر اصسمـ وهم،و عمُّػو أ ػو ليػب   وور ئ، ورمُي أن رعو  ذلؾ. فكرف الن يُّ 

، وىػػذه السػػواؽ كرنػػت ن ػػدُّ مح،ػػًم فكر  ػػر ك  ػػًرا لم ػػرب آنػػذاؾ، (ٗ)ُ ِ ػػ ت ذلػػؾ عنػػو فػػي السػػواؽ
  ن ردلوف ف ير أ  ررىـ وآراءىـ وأفكررىـ.

 َعػفْ  (ٙ)بسنده (٘)في مسند أبيو ↓ جاء في رواية عبد اِ بف أحمد بف حنبؿ

(ٚ)الدّْيِميّْ  ِعَبادٍ  ْبفِ  َرِبيَعةَ 
،  ُالمَّػوِ  َرُسػوؿَ  َيْتَبػعُ  َوُىػوَ  ِبُعَكاٍظ، َلَيبٍ  َأَبا رََأْيتُ ": َقاؿَ  َأنَّو   ََوُىػو 

                                                           

 (ُِٖٓ/ ْ، فػػػأراى  آيػػػة القمػػػر، ـ )آيػػػة (،ؾ:ا٤بنا ػػػب، ب: سػػػؤاؿ ا٤بشػػػركْب أف يػػػريا  النػػػيب  ّّٔٔ(، ر ػػػ )َِٔ/ ْخ: )(ُ) 
 (، ؾ: القيامػػة كا١بنػػة كالنػػار،ب: ااشػػقاؽ القمػػر، ك أػػا مػػ  طريػػم ٦باىػػد عػػ  أيب ملمػػر، عػػ  عبػػد اهلل ،ػػ  مسػػلود ََِٖ)

 ،نَوه.
 (.ّّّ/ ٖإكماؿ ا٤بلِّ  ،فوائد مسِّ ؛ لِّقاضي عياض ) (ِ)
 (.ّّْ-ّّّ/ ٖااظر: ا٤بصدر السا،م ) (ّ)
 كسوؽ عيكىاظ، كذم اَّاز، كىي أسواؽ كاار اللرب ٘بتمع فياا ا كلٍّ سنة، كيتفاخركف فياا كحيضرىا شلراؤى  كيتناشدكف   (ْ)

 (.ُِْ/ ْما أحدموا م  الشلر، مث يتفرَّ وف. ااظر: ملج  البِّداف؛ ليا وت ا٢بموم: )
 (.ََُِٔح) ،(َِْ،َُْ/ ِٓح : ) (ٓ)
مىًِب عىٍبدي اٍللىزً سندُالحديثُ(ٔ) : حىدَّ مػىنىا ميٍصلىبي ٍ، ي عىٍبًد الًَِّّو الز ،ػىٍّبًم ،  ىاؿى ًد ٍ،ً  أىيب :  ىاؿى عىٍبدي الًَِّّو ٍ، ي أىٍٞبىدى، حىدَّ   يًز ٍ، ي ٧بيىمَّ

]٧بمد ،  أيب ذئب اللامرمٍّ عيبػىٍيدو]الدَّراكىٍرًدم   ، أىاَّوي [، عىٍ  سىًليًد ٍ،ً  [، عىً  اٍ،ً  أىيب ًذٍئبو يًِّيٍّ ، عىٍ  رى،ًيلىةى ٍ،ً  ًعبىادو الدٍّ اًلدو اٍلقىارًًظيٍّ  خى
:" رىأىٍيري أى،ىا ٥بىىبو ً،ليكىاظو ...."  .ا٢بديث ىاؿى

يِْليُُّ (ٕ) ٍيل، ذ تػػذكر لػػو كتػػب الػػَباج  كنيػػة كن لقػػرَوِْيعــةُوــنُعبــادُالــدِّ يًٍِّي  ا٢بجػػازم ، مػػ  ،ػػِب الػػدٍّ ب، كيلًػػد ا : ىػػو رى،ًٍيلػػة ،ػ  عبػػاد الػػدٍّ
،سوؽ ذم اَّػاز يػدعو القبائػل لإلسػ ـ ككراءه عمػو أ،ػو ٥بػب يكذ،ػو،مث أسػِّ ، كشػاد الّبمػوؾ،  ، كشاىد النيبَّ حياة النيب 

    ، التػاريخ الكبػػّب ْٕ، طبقػات خِّيفػة ص:ِٕ/ٓ.  ااظػر: )طبقػات ا،ػ  سػلد ٓٗلِّاجػرة، ك يػل  َٗتػوا ،ا٤بدينػة ا حػدكد سػنة
 (.ِّٓ/  ُ، اإلاا،ة ُٕٓ-ُٔٓ/ ّ،سّب أع ـ النب ء ِٔ-ُٔ/ِ، أسد الغا،ة ِْٗ/ ِ، انستيلاب:َِٖ/ّ



- 37 - 
 

،  ِلَيةِ  َعفْ  ُيْغِوَينَُّكـْ  َفاَل  َغَوى، َقدْ  َىَذا ِإفَّ  النَّاُس، َأيَُّيا َيا: َيُقوؿُ  ـْ  َيِفػرُّ   المَّػوِ  َوَرُسػوؿُ   َبػاِئُك
 .(ٔ)الحد ث "...َأَثرِهِ  َعَمى َوُىوَ  ِمْنُو،

                                                           

 :دراسةُالحديثُ(ُ)
 ٝبيلا  مقات كعبد اللزيز الدَّراكىٍرًدم، كسليد القىارًًظي. : أواًل:ُدراسةُرجالُاإلسناد

،ػػػ  الػػػز،ّب ،ػػػ  اللػػػواـ، القرشػػػي،  : مصػػػلب ،ػػػ  عبػػػد اهلل ،ػػػ  مصػػػلب ،ػػػ  ما،ػػػر ،ػػػ  عبػػػد اهلل صـــع ُوـــنُعبـــدُايُالزُّوـَْيـــِريُُُّ-ٔ
  )س،جو(.لو ىػ. ركلِّٔىػ، كتوا ،بغداد سنة ُٔٓاألسدم، الز،ّبم، ا٤بدين، كنيتو أ،و عبد اهلل، كلد سنة 

، كمقػو ا،ػ  ملػْب، كذكػره ا،ػ  حبػاف ا الثقػات، ك ػاؿ:أقوالُالعلمـاءُجرًحـاُوتعـديًًلُ  :  ػاؿ أ،ػو زرعػة: لقيتػو ،ػاللراؽ ككػاف جِّػي ن
ك ػػػاؿ الػػػذىيب ا ميػػػزاف  ا٢بػػػوادث، ككمقػػػو أيضػػػا الػػػدار طِب، ِّمػػػاء النػػػاس ،األاسػػػاب كأيػػػاـ النػػػاس كمػػػا كػػػاف فػػػيا  مػػػ ككػػػاف مػػػ  ع

 ا القرآف، ك اؿ ا،  حجر: ادكؽ. ك اؿ ا الضلفاء: ادكؽ، لْب لِّو فانعتداؿ: ككاف ادك نا عالينا أخبارينا كبّب احملل، 
، َّٗ/ ٖ، ا١بػػرح كالتلػػديل ّْٓ/  ٕ، التػػاريخ الكبػػّب ّْْ/  ٕ)طبقػػات ا،ػػ  سػػلد ااظػػر ترٝبتػػو:  : الػػراكم مقػػة.قــالُالباحــث

    ،َُِ/ْ، ميػػػػػزاف انعتػػػػػداؿ ّٗ-ّْ/ِٖ، هتػػػػػذيب الكمػػػػػاؿُّٗ،ُّٖ/ُٓ(، تػػػػػاريخ ،غػػػػػداد ُٕٓ/ٗالثقػػػػػات ن،ػػػػػ  حبػػػػػاف )
 (.ُْٔ،ُِٔ/َُهتذيب التاذيب  ،ّٖٖ/ُديواف الضلفاء لِّذىيب  ،ُُِ

: ىػو عبػد اللزيػز ،ػ  ٧بمػد ،ػ  أيب عيبػىٍيػدو ا١باػِب الػدَّراكىٍرًدم، كدىرىاكىرد ىيػوى ذرأبػرد مىوًضػع عبيـدعبدُالعزيزُوـنُ حمـدُوـنُأوـيُ-ٕ
 ىػ.ركل لو)ع(.ُٖٔ،ا٤بدينة سنة   ً،فىاًرس كىافى جده ًمنػٍاىا، كنيتو أ،و ٧بمد، ذ  ف عِّ  مكاف كزماف كندتو، توا

 ػاؿ السػاجي: مػػ  أىػل الصػػدؽ كاألمااػة إن أاػو كثػػّب الػوى ،  ػػاؿ ا،ػ  سػلد: كػػاف كثػّب ا٢بػػديث : أقـوالُالعلمــاءُجرًحـاُوتعــديًًلُ
 يغِّط، كمقو ا،  ملْب، كاللجِّي، كأ،و حا:، ك اؿ أٞبد ،  حنبػل: كتا،ػو أاػح مػ  حفظػو، ك ػاؿ النسػائي: لػي  ،ػالقوم، كمػرة: 

 ،و زرعة الرازم سيء ا٢بفظ فرٗبا حدث م  حفظػو الشػيء لي  ،و ،أس، كذكره ا،  حباف ا الثقات، ك اؿ ككاف خيطيء، ك اؿ أ
فيخطيء، كذكره ا،  ،شكواؿ ا شيوخ عبد اهلل ،  كىب، ك اؿ: شيخ ن ،أس ،و، كاف مال  يغمزه، ك اؿ الذىيب: ادكؽ مػ  

م السػارم عِّماء ا٤بدينة غّبه أ ول منو، ك اؿ ا،  حجر ا التقريب: ادكؽ كػاف حيػدث مػ  كتػب غػّبه فيخطػ ء، ك ػاؿ ا ىػد
اًديػث يسػّبىة أفػرده َِْ/ ُفتح البارم ن،  حجر ) ػازًـ كىغىػّبه كىأىحى ػا ً،لىٍبػد اللىزًيػز ،ػ  أيب حى ػارًٌم حػديثْب  راػو فيامى (: ركل لىوي البيخى

ا ً،ًصيغىة التػٍَّلًِّيم ًا   ا٤بتا،لات كىاٍحتج ،و البا يوف. لكنو أكردىى
، التػػاريخ ُِِ، سػػؤانت أيب داكد لإلمػػاـ أٞبػػد: ص/ ِْْ/  ٓا،ػػ  سػػلد:  : الػػركام مقػػة. ااظػػر ترٝبتػػو: )طبقػػاتقــالُالباحــث

  ، مشػاىّب عِّمػاء األمصػار:ّٓٗ/  ٓ، ا١برح كالتلديل: ِْٓ، الضلفاء لِّلقيِّي: ِّٔ/  ِ، التاريخ الصغّب: ِٓ/  ٔالكبّب: 
  ميػػزاف انعتػػداؿ:  ،ِٗٔ/  ُ، تػػذكرة ا٢بفػػاظ: ِ/  ِّْ/  ِ، تػػذىيب التاػػذيب: ُْٗ،ُّٗ/ُٖ، هتػػذيب الكمػػاؿُِْص 
 (ُِْ، خ اة تذىيب الكماؿ:ص ٕٓ، تقريب التاذيب: صّّٓ/  ٔ، هتذيب التاذيب: َّٔ/ٗ
، الًكنىػاين، حِّيػف ،ػِب زىػرة، أ ػاـ ،ا٤بدينػة ا٤بنػورة، تػواسعيدُونُخالدُالَ اِرظيُُّ-ٖ  ا : ىو سليد ،  خالد ،  عبػد اهلل اٍلقىػارًًظي 

 ىػ. ركل لو)د،ف،ىػ(.َُّسنة 
:  ايًقلى ع  النسائي توميقو، كايقل عنو تضليفو، كذكره ا،  حباف ا الثقات، ك اؿ الدار طِب: مدين العلماءُجرًحاُوتعديًًلُُأقوال

تج  ،و، ك اؿ الذىيب: ادكؽ، ك اؿ ا،  حجر ا التقريب:  ادكؽ عاذ ،النسب. حيي
، سػػؤانت ّٖٓ-ّٕٓ/ ٔن،ػػ  حبػػاف . ااظػػر: )الثقػػات ↓م اػػدكؽ كمػػا  ػػاؿ الػػذىيب كا،ػػ  حجػػر : الػػراك قــالُالباحــث

 ،ِٕٓ/ ُا٤بغػػػِب ا الضػػػلفاء ،ُِّ/ ِ، ميػػػزاف انعتػػػداؿ َْٖ-َْٓ/ َُهتػػػذيب الكمػػػاؿ  (،ّّالث ػػػاين لِّػػػدار طِب: )ص/ 
 ((.ِّْ(، تقريب التاذيب )ص/ ُِ-َِ/ ْهتذيب التاذيب )

(، َّْ/ ِٓ( مػػػ  طريػػػم عبػػػد اهلل ،ػػػ  ذكػػػواف،ح : )َُِٔٔ(، )َُِّٔ(،ح)َْْ/ ِٓ) : حػػػ :تاـــريلُالحـــديثُثانًيـــا:
 .( م  طريم ٧بمد ،  ا٤بنكدر ،نَوه، ك أا)ا،  ذكواف كا،  ا٤بنكدر( ع  ر،يلة ،  عباد َُِْٔ(،)َُُِٔح:)

   .درجة الصَيح لغّبه؛ لكوف سليد ،  خالد ادك نا، ك،ا٤بتا،لات يرتقي ل(اإلسناد حس ) :ثالثًا:ُالحم ُعلاُاإلسناد
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 ِذي ِبُسػػوؽِ  َعْيِنػػي َبَصػػرَ   المَّػػوِ  َرُسػػوؿَ  رََأْيػػتُ ": َقػػاؿَ  ، وَعْنػػوفػػي روايػػٍة أخػػرى 
 َوالنَّػاُس  ِفَجاِجَيػا ِفػي َوَيػْدُخؿُ " ُتْفِمُحػوا المَّػُو، ِإالَّ  ِإَلػوَ  اَل : ُقولُػوا النَّػاُس  َأيَُّيػا َيػا: "َيُقوؿُ  اْلَمَجاِز،

ُفوفَ   اَل : ُقولُػوا النَّاُس  َأيَُّيا: "َيُقوؿُ  َيْسُكُت، اَل  َوُىوَ  َشْيًئا، َيُقوؿُ  َأَحًدا رََأْيتُ  َفَما َعَمْيِو، (ٔ)ُمَتَقصّْ
 ِإنَّػػوُ : َيقُػػوؿُ  (ٖ)َغػػِديَرَتْيفِ  َذا ،(ٕ)اْلَوْجػػوِ  ءَ يَوِضػػ َأْحػػَوؿَ  َرُجػػاًل  َورَاَءهُ  َأفَّ  ِإالَّ " ُتْفِمُحػػوا المَّػػوُ  ِإالَّ  ِإَلػػوَ 

 َىػَذا َمػفْ : ُقْمػتُ  النُُّبػوََّة، َيْذُكرُ  َوُىوَ  المَِّو، َعْبدِ  ْبفُ  ُمَحمَّدُ : َقاُلوا َىَذا؟ َمفْ : َفُقْمتُ  َكاِذٌب، َصاِبٌ ،
 َيْوَمِئػذٍ  ِإنّْػي َوالمَّػوِ  اَل : َقػاؿَ  َصػِغيرًا، َيْوَمِئػذٍ  ُكْنػتَ  ِإنَّػؾَ : ُقْمتُ  َلَيٍب، َأُبو َعمُّوُ : َقاُلوا ُيَكذُّْبُو؟ الَِّذي
 .(ٗ)"أَلَْعِقؿُ 

، وعػػػػدـ عنػػػػد ظيػػػػور اص ػػػػرعرت النحمػػػػي  رلوػػػػ ر والث ػػػػرت  حػػػػثُّ عمػػػػر الحػػػػد ثىػػػػذا 
 ن ػرلر اهلل إلػر  ػدعو اسػنمر  لػـ  من،ػِت إلػر نمػؾ الػد عر رت،  ػؿ  فإف  الرسوؿ  ؛إل يرلن،رت الا

 عنػػػو ه وػػػدُّ  وال ،راد   عنػػػو ه ػػػردُّ  وال وػػػررؼ، ذلػػػؾ عػػػف وػػػرفو َ  ال ا،وميػػػررً  اوسػػػر   ا،ونيػػػررً  لػػػ ًم 
 فَمػ  ػدعو؛ الحػج ومواَػؼ المواسػـ، وفػي ومحػرفميـ، يـوممػرم ِ  أند نيـ في النرس  ن ت ،وردّ 

وي، وض  ؼ وع د، ر  حُ  فمِ  و َ قِ لَ   .(٘)سواء  رع عنده ذلؾ في الهمؽ مم ت وفق ر، وغني َو
أف  كونػػوا، ال  من،نػػوا إلػػر النرىػػرت  وال ممػػرء عرة: فيكػػذا  ن هػػي عمػػر الػػدُّ قػػاؿ الباحػػث

ُ يدؼ مػف و  د نيـ ودعونيـ،والَرو ؿ وال رط ؿ الني ُنحرؾ ضّدىـ لود ىـ عِف  ،واص رعرت
 ورائير ن و و ال ممرء الر رن  ف، والدعرة ال رمم ف.

بسػػنده  (ٙ)فػػي صػػحيحو البخػػاري وَجػػرَ خَ أالطو ػؿ الػػذي  فػي حػػد ث إسػػمـ أ ػػي ذر  
 َأفَّ  َوَأْشػَيدُ  المَّػُو، ِإالَّ  ِإَلػوَ  الَ  َأفْ  َأْشػَيدُ  ِإنّْػي قُػَرْيٍش، َمْعَشػرَ  َيػا قػاؿ:"  الغفػاريّْ عف أبػي ذر  

ػػًدا ػػاِبِ ، َىػػَذا ِإَلػػى ُقوُمػػوا: َفَقػػاُلوا َوَرُسػػوُلُو، َعْبػػُدهُ  ُمَحمَّ  َفػػَأْدَرَكِني أِلَُمػػوَت، َفُضػػِرْبتُ  َفَقػػاُموا الصَّ
، َفَأَكبَّ  الَعبَّاُس  َـّ  َعَميَّ ، َأْقَبؿَ  ُث ـْ ،: َفَقاؿَ  َعَمْيِي ـْ  َوَمَمرُُّكـْ  َوَمْتَجُرُكـْ  ِغَفاَر، ِمفْ  َرُجاًل  َتْقُتُموفَ  َوْيَمُك
: َفَقػاُلوا ِبػاأَلْمِس، ُقْمتُ  َما ِمْثؿَ  َفُقْمتُ  َرَجْعُت، الَغدَ  َأْصَبْحتُ  َأفْ  َفَممَّا َعنّْي، َفَأْقَمُعوا ِغَفاَر، َعَمى

                                                           

 (.ّٕ/ ْ):: ميتداًفلْب كميٍزدىًٞبْب.  ااظر: النااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األمّبُ تَـَ صُِّفونَُ (ُ)
 (.ُّٓ/ ُ: أىم اظيفو كىحسنو. غريب ا٢بديث؛ ن،   تيبة: )وضيءُاْلَوْجه (ِ)
 (.ّْٓ/ ّالصدر.  النااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األمّب: ): مثُب، مفردىا غديرة، كىي الذَّكائب الٍب تسقط عِّ  الغديرتان (ّ)
 (.ّٕ: )ص/ا٢باشية (، سبم ٚبرجيو ااظرَُِّٔح) (،َْْ/ ِٓح : ) (ْ)
 (، ،تصرؼ يسّب.َُْ،َُّ/ ْااظر: البداية كالنااية؛ ن،  كثّب ) (ٓ)
.ُْٖ/ْخ:) (ٔ)  (، ؾ: ا٤بنا ب، ب:  صة زمـز
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اِب ِ  َىَذا ِإَلى ُقوُموا ، َفَأَكبَّ  الَعبَّاُس  َوَأْدَرَكِني ِباأَلْمِس، ُصِنعَ  َما ِمْثؿَ  ِبي َفُصِنعَ  الصَّ  َوَقاؿَ  َعَميَّ
ؿَ  َىَذا َفَكافَ : َقاؿَ  ِباأَلْمِس، َمَقاَلِتوِ  ِمْثؿَ   .(ٔ)"ؒ  َذر   َأِبي ِإْساَلـِ  َأوَّ

، َرُجػػاًل  (ٖ)َفَتَضػػعَّْفتُ  َمكَّػػةَ  َفَأَتْيػػتُ ..:"قػػاؿ أبػػو ذر   (ٕ)وفػػي روايػػٍة عنػػد مسػػمـ ـْ  ِمػػْنُي
اِبَ ؟ َتْدُعوَنوُ  الَِّذي َىَذا َأْيفَ : َفُقْمتُ  ، َفَأَشارَ  الصَّ ػاِبَ ،: َفَقػاؿَ  ِإَليَّ  اْلػَواِدي َأْىػؿُ  َعَمػيَّ  َفَمػاؿَ  الصَّ
، (ٗ)َمػػَدَرةٍ  ِبُكػػؿ   ، َمْغِشػػيِّا َخػػَرْرتُ  َحتَّػػى َوَعْظػػـٍ  ُنُصػػبٌ  َكػػَأنّْي اْرَتَفْعػػُت، ِحػػيفَ  َفاْرَتَفْعػػتُ : َقػػاؿَ  َعَمػػيَّ
 .الحد ث .."َماِئَيا ِمفْ  َوَشِرْبتُ : الدَّْماءَ  َعنّْي َفَغَسْمتُ  َزْمَزـَ  َفَأَتْيتُ : َقاؿَ  ،(٘)َأْحَمرُ 

 َ ميـ، مَوف مثؿ مر الَر الن  رءالدعرة إلر اهلل ن رلر  ُ  أفّ  إلر في الحد ث إ ررةٌ   
  ػػػو وِ والن   حػػػذ رِ الن   أسػػػموبَ و  ػػػ ر إلػػػر أف  واالنيرمػػػرت، والكرذ ػػػب واص ػػػرعرت، مػػػف الن ػػػو و

 .(ٙ)ه َ  مة غ،ررذكرُ  ؿَ وَ ر وَ ، حنّ   ف الق رئؿ وع ذكر رسوؿ اهلل  ُ  ُ  سرعَد عمر  لمر سوؿِ 
لػػػر عم ػػػو اص ػػػرعرت، وال  رُ ؤث  فػػػي رأ ػػػو، ال نُػػػ سػػػنقؿّ و رمػػػؿ مُ  أن ػػػ  ز أ ػػػي ذر  نم ُّػػػ وا 

 اهلل ف ه ر رسػوؿِ لو مِ  ؽُ ثِ وْ نَ سْ أهره  َ  ه َر ش؛ ولذلؾ أرسؿَ مر نن رُ  عر رت، ف ق ؿ كؿُّ الد   هُ زُّ ،ِ نَ سْ نَ 
  ّ ة   ًدا عف النأث رات اصعمم(ٚ). 

 رَمػػلِ   ذر   أ ػو رنػأنّ  ح ػث: الم مومػة عمػر الحوػػوؿ فػي ثوالنر ُّػ يالنػأن   إلػر كػذلؾو 
 عندئػذٍ و  َر ش،  و تْ مَ مِ  َ لَ  عنو سأؿَ  فمو،  سوؿَ الر   هرطب ُ  فمَ  لكؿ   َر ش كراى ة مف   رفو

 .(ٛ)ىدفو إلر الوووؿ و هسر، ردوالطّ  لألذى  ن رض َد
ومػػف اص ػػرعرت ال،كر ػػة الػػواردة فػػي السػػنة الن وّ ػػة أ ًضػػر ط ػػف الم ػػرك ف فػػي الػػوحي 

، وزعميـ  س حرنو مر   أن و   طرف، ول س وح  ر ِمف الرحمف، فأنزؿ اهلل  محمًدا أف  الم وـو
 وُ  طؿ َوليـ.  دحض زعميـ،

                                                           

 (، ؾ:فضائل ِْْٕ(،ح: )ُِّٗ/ ْ، ـ: )األاصار،ب: إس ـ أيب ذر الغفارم(، ؾ: منا ب ُّٖٔ(، ح:)ْٕ/ٓخ: ) (ُ)
ؒ¶، ك أا)ؽ(م  طريم عبد الرٞب  ،  مادم ع  ا٤بثُب ،  سػليد عػ  ا،ػ  عبػاس أيب ذر ،ب: م  فضائلالصَا،ة

.   أيب ذر ع  ؒمطونن

 .أيب ذر ،ب: م  فضائلؾ:فضائل الصَا،ة(، ِّْٕ(، ح)ُُٗٗ/ْـ:) (ِ)
 (.ُٕٖ/ ِ: استضلفتو. غريب ا٢بديث؛ ن،   تيبة: )َتَضعَّْفتُُ (ّ)
 (.ِّ/ ْ: الطْب اليا، . مطالع األاوار؛ ن،   ػيٍر يوؿ: )َ َدرَة (ْ)
ااىر ا١بٍىاًىًِّيَّة تنصبو كتذ،ح ًعٍنده فيَمر لِّدـ. غريب ا٢بديث؛ ن،   تيبة )ُنُص ُأحمر (ٓ)  (.ُٕٖ/ ِ: ان  أىك حجر كى
 (.َُْالنبوية عرض ك ائع؛ لِّص يب: )ص/السّبة  (ٔ)
 (.َُْ: )ص/ا٤بصدر السا،م (ٕ)
 (.َُْ)ص/ :ا٤بصدر السا،م (ٖ)
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أخػػرَج مسػػمـٌ فػػي صػػحيحو
ِِ الَبَجِمػػيّْ َعػػِف  بسػػنده (ٔ) (ٕ)ُجْنػػُدِب بػػِف عبػػِد ا

 ،:َيقُػػوُؿ 
" ِِ ُِ َعػزَّ َوَجػؿَّ  (ٖ)، َفَقاَؿ اْلُمْشػِرُكوَف: َقػْد ُودّْعَ َأْبَطَأ ِجْبِريُؿ َعَمى َرُسوِؿ ا ػٌد، َفػَأْنَزَؿ ا  :ُمَحمَّ

    .(ٗ)"]الضَ [  ﴾ڀ  چ   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿

 .(٘)"َفَقاَلِت اْمرََأٌة ِمْف ُقَرْيٍش: َأْبَطَأ َعَمْيِو َشْيَطاُنوُ " :عند ال هرري   وفي روا ةٍ 
 وأمػر "،َفَقػاَؿ اْلُمْشػِرُكوَف: َقػْد ُودَّْع ُمَحمَّػدٌ " ،عمر وػ هة الممػتمرءت  الولروا ة ر  فرل

 مر الس  ؿ لمنوف ؽ   نيمر؟فالهرى فمرءت عمر و هة اصفراد، 
وا ن ف؛ مهرل،ة ال مكف القوؿ  أن و   أو القرئػؿ و كػوف الممت ل،ظ طمؽ ُ  َد لنو   ف الر 

تَ   مر راضوفَ  ال رَ ف أف    م نر ،اواحدً  ال،رعؿ  .(ٙ)الواحد ذلؾ فمِ  َو
 ِإالَّ  َصػػػاِحَبؾَ  ُأَرى َمػػػا المَّػػػوِ  َرُسػػػوؿَ  َيػػػا: اْمػػػَرَأةٌ  ََرلَػػػتْ ومػػػرء فػػػي أحػػػد روا ػػػرت ال هػػػرري، 

ػُد، ِإنّْػػي أَلَْرُجػػو َأْف َيُكػػوَف َشػػْيَطاُنَؾ َقػػْد ، وفػػي ُأهػرى، "(ٚ)َأْبَطػَأؾَ  َفَجػػاَءْت اْمػػرََأٌة َفَقاَلػػْت: َيػػا ُمَحمَّ
ـْ َأَرُه َقِرَبػػَؾ ُمْنػػُذ َلْيَمتَػػْيفِ  وا ن فِ ظػػرىر ، ف(ٛ)"َأْو َثاَلثَػػةٍ  -َتَرَكػػَؾ، َلػػ فك ػػؼ ،  ػػررضالن   ىػػرن ِف الػػر 

 ؟وف ؽ   نيمرالن  
ػػرَ  ؒهو مػػػد  نػػػت هد مػػة: ىػػػي الولػػر المقرلػػػة وػػرح ة نكػػػوفَ  أف ؒ  حمػػر ا ػػػف  َ م 
:  قوليػػػػػر م ر ػػػػػؿ عػػػػػف رتوع  ػػػػػ «المَّػػػػػوِ  َرُسػػػػػوؿَ  َيػػػػػا: »َرلػػػػػت يػػػػػرلن   ؛  ػػػػػي  الن   زوجِ  ▲

 .ً،رونأسُّ  ً رنومُّ  َرلنو ريأن   ر ُ وىذا  ،«َصاِحَبؾَ »
ػُد، ِإن ػي  :َرلػتلنيػر  ؛(ٔ)مم ػؿ أـحمرلة الحطب   أنير الثرن ة المقرلة وورح ة َ ػر ُمَحم 

ََْد َنَرَكؾَ   .(ٕ)كًمرونيُّ   مرنة َرلنو ير أن   رُ  ِ  ْ  ُ  اىذو  ؛َلَْرُمو َأْف َ ُكوَف َ ْ َطرُنَؾ 
                                                           

 م  أذل ا٤بشركْب كا٤بنافقْب. (، ؾ: ا١بااد كالسّب،ب: ما لىًقيى النَّيب  ُٕٕٗ(، ح)ُُِْ/ ّـ: ) (ُ)
اللىِّىًقي، اسػبة إأل عىِّىػم، كىػو ،طػ  مػ  ٔبيِّػة، كنيتػو  أ،ػو عبػد اهلل، : جيندب ،  عبد اهلل ،  سفياف البىجىِّي، جندبُونُعبدُاي (ِ)

 م  ا٥بجرة.  ْٔجيندب ا٣بّب، كيينسب إأل جده، ازؿ الكوفة، مث ازؿ البصرة، مات ا فتنة ا،  الز،ّب ،لد  :ييقاؿ لو
(. ِٕٓ،ِٔٓ/ُ،  عبػد الػث)(. انستيلاب؛ نٖٕٓ/ِ(. ملرفة الصَا،ة؛ أليب الي  )ّٓ/ ٔ:)طبقات ا،  سلد )ترٝبتو ااظر

 (. ُْٔ،ُّٔ/ُ(. اإلاا،ة؛ ن،  حجر )ُّٔ، َّٔ/ُ(. أسد الغا،ة )ّّّ/ ٔاإلكماؿ؛ ن،  ماكون )
. النااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األمّب: )ُودِّعَُ (ّ)  (.ُٔٔ/ ٓ: تيرًؾى
 .﴾  ڃ ڃ چ چ   چ﴿(، ؾ: تفسّب القرآف، ب: َْٓٗ(،ح)ُِٕ/ ٔخ: ) (ْ)
 (،ؾ: التاجد، ب: ترؾ القياـ لِّمريض.ُُِٓ(،ح)ْٗ/ ِخ: ) (ٓ)
 (، ،تصرؼ.َُٕ/ ٖااظر: فتح البارم؛ ن،  حجر ) (ٔ)
ؾى ،طيلنا ا القراءة؛ ألفَّ أوطأك(ٕ)   (.  ُُٕ/ ٖ):   حجرا اإل راء يستِّـز ،طء اآلخر ا القراءة. فتح البارم؛ ن، ه،طأى  : اىّبَّ
 .﴾  ڃ ڃ چ چ   چ﴿(، ؾ: تفسّب القرآف، ب: ُْٓٗ (،ح)ُِٕ/ ٔخ: ) (ٖ)
 (.ُّٗ/ ُفتح البارم؛ ن،  حجر: ) : ىي اللوراء ،نر حرب أخر أيب سفياف ،  حرب كامرأة أيب ٥بب.أمُجميل (ُ)
 (.ُُّ/ ِ(، إرشاد السارم؛ لِّقسط ين: )ٗ/ ّااظر: فتح البارم؛ ن،  حجر: ) (ِ)
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اًجػا، َخَرْجَنػا" :َقػاؿَ  ،اْلُخػْدِريّْ  َسِعيدٍ  َأِبي مف حديث (ٔ)أخرج مسمـ في صحيحو  ُحجَّ
ؽَ  َمْنزاًِل، َفَنَزْلَنا: َقاؿَ  ،(ٕ)َصاِئدٍ  اْبفُ  َوَمَعَنا ُعمَّارًا، َأوْ   َفاْسَتْوَحْشتُ  َوُىَو، َأَنا َوَبِقيتُ  النَّاُس  َفَتَفرَّ
 اْلَحػرَّ  ِإفَّ : َفُقْمػتُ  َمتَاِعي، َمعَ  َفَوَضَعوُ  ِبَمتَاِعوِ  َوَجاءَ : َقاؿَ  َعَمْيِو، ُيَقاؿُ  ِممَّا َشِديَدةً  َوْحَشةً  ِمْنوُ 

ـٌ، َلَنػػا َفُرِفَعػػتْ : َقػػاؿَ  َفَفَعػػَؿ،: َقػػاؿَ  الشَّػػَجَرِة، ِتْمػػؾَ  َتْحػػتَ  َوَضػػْعَتوُ  َفَمػػوْ  َشػػِديٌد،  َفَجػػاءَ  َفػػاْنَطَمؽَ  َغػػَن
، َوالمَّػَبفُ  َشػِديدٌ  اْلَحػرَّ  ِإفَّ  َفُقْمتُ  َسِعيدٍ  َأَبا اْشَرْب،: َفَقاؿَ  ،(ٖ)ِبُعس    َأفْ  َأْكػَرهُ  َأنّْػي ِإالَّ  ِبػي َمػا َحػارّّ
 َفُأَعمَّْقػوُ  َحػْباًل   ُخػذَ  َأفْ  َىَمْمػتُ  َلَقػدْ  َسػِعيدٍ  َأَبا: َفَقاؿَ  - َيِدهِ  َعفْ   ُخذَ  َقاؿَ  َأوْ  - َيِدهِ  َعفْ  َأْشَربَ 
َـّ  ِبَشَجَرٍة، ِِ  َرُسوؿِ  َحِديثُ  َعَمْيوِ  َخِفيَ  َمفْ  َسِعيدٍ  َأَبا َيا النَّاُس، ِلي َيُقوؿُ  ِممَّا َأْخَتِنؽَ  ُث  َما  ا
ِِ  َرُسػوؿِ  ِبَحػِديثِ  النَّػاسِ  َأْعَمػـِ  ِمػفْ  أََلْسػتَ  ،اأْلَْنَصارِ  َمْعَشرَ  َعَمْيُكـْ  َخِفيَ   َقػاؿَ  َقػدْ  أََلػْيَس  ؟ ا
ِِ  َرُسوؿُ  ـٌ، َوَأَنػا «َكػاِفرٌ  ُىػوَ : » ا ِِ  َرُسػوؿُ  َقػاؿَ  َقػدْ  َأَوَلػْيَس  ُمْسػِم  ُيوَلػدُ  اَل  َعِقػيـٌ  ُىػوَ : » ا

ِِ  َرُسػوؿُ  َقاؿَ  َقدْ  َأَوَلْيَس  ِباْلَمِديَنِة؟ َوَلِدي َتَرْكتُ  َوَقدْ  ،«َلوُ   «َمكَّػةَ  َواَل  اْلَمِديَنػةَ  َيػْدُخؿُ  اَل : » ا
َـّ  َأْعِذَرُه، َأفْ  ِكْدتُ  َحتَّى: اْلُخْدِريُّ  َسِعيدٍ  َأُبو َقاؿَ  َمكََّة؟ ُأِريدُ  َوَأَنا اْلَمِديَنةِ  ِمفَ  َأْقَبْمتُ  َوَقدْ  : َقػاؿَ  ثُػ
ِِ  َأَما،  .(ٗ)اْلَيْوـِ  َساِئرَ  َلَؾ، َتبِّا: َلوُ  ُقْمتُ : َقاؿَ  اآْلَف، ُىوَ  َوَأْيفَ  َمْوِلَدهُ  َوَأْعِرؼُ  أَلَْعِرُفوُ  ِإنّْي َوا

 ف وػػ ُّ   ػػرله ر ه ػػر ُ  ،الكينػػة طر قػػة عمػػر كػػرف وػػ رد  ػػفذكػػر   ػػض أىػػؿ ال مػػـ أف  ا
  هن ػر طر قػة سػموؾَ   الن ػيُّ  فػأرادَ  ،وحػي و ػأنِ  فػي  نػزؿ ولػـ ذلػؾ ف ػرعَ  ،أهرى ،سدو َ  ،نررة
 .(٘) ير حرلو

 َأْصػػَحابِ  ِمػػفْ  َرْىػػطٍ  ِفػػي اْنَطَمػػؽَ  بػػف الخطػػاَب  ُعَمػػرَ  َأفَّ ": (ٙ)فػػي صػػحيح البخػػاريّْ ف
 َبِنػي (ٚ)ُأُطػـِ  ِعْنػدَ  الِغْمَمػاِف، َمػعَ  َيْمَعػبُ  َوَجػُدوهُ  َحتَّػى َصػيَّاٍد، اْبػفِ  ِقَبػؿَ  ، النَِّبػيّْ  َمعَ   النَِّبيّْ 
ـُ، َصيَّادٍ  اْبفُ  َيْوَمِئذٍ  َقاَربَ  َوَقدْ  ،(ٔ)َمَغاَلةَ  َظْيػَرُه  النَِّبػيُّ  َضػَربَ  َحتَّػى ِبَشػْيءٍ  َيْشػُعرْ  َفَمػـْ  َيْحػَتِم

َـّ َقاَؿ النَِّبيُّ  ، َفَنَظَر ِإَلْيِو اْبُف َصيَّاٍد، َفَقػاَؿ: َأْشػَيُد َأنَّػَؾ «َأَتْشَيُد َأنّْي َرُسوُؿ المَِّو؟: »ِبَيِدِه، ُث
يّْيَف، َفَقاَؿ اْبُف َصيَّاٍد ِلمنَِّبيّْ   َمْنُت : »: َأَتْشَيُد َأنّْي َرُسوُؿ المَِّو؟ َقاَؿ َلُو النَِّبيُّ َرُسوُؿ اأُلمّْ

                                                           

 (، ؾ: الفًب كأشراط الساعة، ب: ذكر ا،  اياد.  ِِٕٗ(، ح )ِِِْ/ ْـ: ) (ُ)
اختيًِّف ا ا٠بػو، فقيػل: عبػد اهلل، ك يػل: اػاا، لقبػو: ا،ػ  اػياد، أك ا،ػ  اػائد، أك ا،ػ  الصػائد، ككػاف أ،ػوه مػ  الياػود، كيلًػد ا  (ِ)

 (.ّّْ/ُ(، كشف ا٤بشكل؛ ن،  ا١بوزم: )ْٔ/ُٖ، كىو أعور ٨بتوف مسركر. ااظر: شرح النوكم عِّ  مسِّ  )زم  النيب 
 (.ُْ/ ٓ) :: القىدىح الضخ . مطالع األاوار؛ ن،   ػيٍر يوؿُع ُّ (ّ)
(، ؾ: الفػػًب كأشػػراط السػػاعة، ب: ذكػػر ا،ػػ  اػػياد مػػ  طريػػم سػػِّيماف ،ػػ  طرخػػاف ،ػػو ،نَػػوه، ـ: ِِٔٗ(،ح:)ُِِْ/ ْـ: )(ْ) 
 ذكر ا،  اياد م  طريم داكد ،  أيب ىند ،و ،و ،نَوه.(، ؾ: الفًب كأشراط الساعة، ب: ِِٕٗ(، ح )ِِِْ/ ْ)
 (.ُّٕ/ ٔالك ـ حكاه ا،  حجر ع  القرطيب رٞباما اهلل تلاأل، كذ أ ف عِّيو م  مؤلفاتو. ااظر فتح البارم؛ ن،  حجر ) (ٓ)
 .¶(، ؾ: ا١بااد كالسّب، ب: كيف يلرض اإلس ـ عِّ  الصيب، م  حديث ا،  عمر َّٓٓ(، ح)َٕ/ ْخ: ) (ٔ)

ـه. النااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األمّب: )ُأُط  (ٕ)  (.ْٓ/ ُ: ،ناءه ميٍرتىًفع، كىٝبىٍليوي آطىا
 (.ّٔٔ/ ُِأما . األاساب؛ لِّسملاين: )« مغالة»: ى  ،نو عدم ،  عمرك ،  مال  ،  النجار، ك ونوَُ َغالة (ُ)
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َقػػاَؿ اْبػػُف َصػػيَّاٍد: َيػػْأِتيِني َصػػاِدٌؽ َوَكػػاِذٌب، َقػػاَؿ « َمػػاَذا تَػػَرى؟: »َؿ النَِّبػػيُّ ، َقػػا«ِبالمَّػػِو َوُرُسػػِموِ 
، َقػاَؿ اْبػُف َصػيَّاٍد: «ِإنّْي َقْد َخَبْأُت َلػَؾ َخِبيًئػا: »َقاَؿ النَِّبيُّ « ُخِمَط َعَمْيَؾ اأَلْمُر؟: »النَِّبيُّ 

، َقػاَؿ ُعَمػُر: َيػا َرُسػوَؿ المَّػِو، اْئػَذْف ِلػي «ْأ، َفَمْف َتْعُدَو َقْدَرؾَ اْخسَ : »، َقاَؿ النَِّبيُّ (ٔ)ُىَو الدُّخُّ 
ـْ َيُكْنُو، َفاَل َخْيَر َلَؾ ِفي » :ِفيِو َأْضِرْب ُعُنَقُو، َقاَؿ النَِّبيُّ  ْف َل ِإْف َيُكْنُو، َفَمْف ُتَسمََّط َعَمْيِو، َواِن

 .(ٕ)«َقْتِموِ 
وػػػنو :ال ممػػػرء َػػػرؿ" :ؒ  قػػػاؿ النػػػوويُّ   ىػػػو ىػػػؿ أنػػػو فػػػي م ػػػن و وأمػػػره م ػػػكمة َو

 وظػرىر :ال ممػرء َػرؿ  .الدمرممػة فَ ِمػ دمػرؿ أنػو فػي وال ػؾ غ ػره أـ الم ػيور الػدمرؿ المس  
نمػػر ،غ ػػره وال الػػدمرؿ المسػػ    أنػػو إل ػػو وحَ ُ ػػ لػػـ  الن ػػي أف   الحرد ػػث   وػػ،رت إل ػػو وحػػيأَ  وا 
 وال الػػدمرؿ  أنػػو  قطػػت ال  الن ػػي كػػرف فمػػذلؾ ؛محنممػػة َػػرائف وػػ رد  ػػفا فػػي وكػػرف ،الػػدمرؿ
 مسػػػمـ  أنػػػو ىػػػو احنمرمػػػو وأمػػػر ،َنمػػػو نسػػػنط ت فمػػػف ىػػػو  كػػػف إف  ل مػػػر َػػػرؿ وليػػػذا ؛غ ػػػره

د لمدمرؿ ولد ُ  ال و أنو كرفر والدمرؿ  و رد  فا فأو  ،والمد نة مكة  دهؿ ال وأف ىو لو ولد َو
ت و،رنو عف أه ر إنمر  الن ي   لف   ؛ف و لو داللة فم مكة إلر منومو وىو المد نة دهؿ  َو
 .(ٖ)"الكذا  ف الدمرممة أحد وكونو َونو ا ن ره ومف الرض في وهرومو فنننو

 ع ػػرده  ػػو اهلل امػػنحف َػػد فننػػةً  كػػرف نػػوإ" :ؒ ؒقػػاؿ الخطػػابيُّ القػػوؿ كمػػر وخالصهه  
ػد   نػة، عمػر ي  َحػ فمَ  و ح ر   نة، عف ىمؾ فمَ  ل يمؾ ؛المؤمن ف   موسػر َػوـ امػنحف َو

 .(ٗ)"منيـ وعومو اهلل ىداه فمَ  ونمر ،وىمكوا َوـ  و فرفننف ؛ رل مؿ زمرنو في
 ،ال،سػػػرد منيػػػر ه ػػػر ُ  النػػػي  ػػػرلمور اصمػػػرـ اىنمػػػرـ كر إلػػػراآلنػػػؼ الػػػذ   الحػػػد ث   ػػ ر

ظيرر ،عم ير والننق ب  .(ٔ)حرلو  ك ؼ  مر وامنحرنو ال رطؿ يعِ د  المُ  كذب وا 

                                                           

ا، أراد ا،  اياد أف يلّدخُُّا (ُ) اى ًَ اؿ كىفػىٍت  فِّ  يستطع أف يت  الكِّمة. مطالع األاوار؛  - -قوؿ: الدخاف، فزجره النيب : ً،ضى ٍّ الدَّ
 (.َُٕ/ ِ(، النااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األمّب: )ُٕ/ ّ) :ن،   ػيٍر يوؿ     
 (،ؾ:ا١بنائز، ب: ،اب إذا أسِّ  الصيب فمات، ىل يصِّ  عِّيو،..م  طريم يوا  ،نَوه، خ ُّْٓ(،ح)ّٗ/ ِ) :خ(ِ) 
  (،ؾ:األدب،ب: وؿ الرجل لِّرجل اخسأ،  ُّٕٔ(،ح)َْ/ ٖ(،ؾ:الشاادات،ب:شاادة ا٤بختيبء، خ )ِّٖٔ(،ح)ُٖٔ/ّ)     
    (،ؾ:ا١بااد كالسّب،ب: ما جيوز م  انحتياؿ كا٢بذر، مىعى مى  خيش  ملرتو، َّّّ(،ح)ْٔ/ ْم  طريم شليب ،نَوه، خ: )     
 [، ِْ]األافاؿ:  ﴾ ..ەئ ائ ائ ى ..﴿ ؾ: القدر،ب: (،ُٖٔٔ(،ح)ُِٔ/ ٖم  طريم عقيل ،نَوه ٨بتصرنا، خ )     
  (، ؾ: الفًب كأشراط الساعة، ب: ذكر ا،  اياد، م  طريم يوا  ،و َِّٗ(،ح:)ِِْْ/ ْم  طريم ملمر ٨بتصرنا، ـ: )     
 أيب ىند ،و ،و ،نَوه.(، ؾ: الفًب كأشراط الساعة، ب: ذكر ا،  اياد م  طريم داكد ،  ِِٕٗ)(، حُِِّ/ ْ،نَوه، ـ: )     
 (.ْٔ/ ُٖ) :شرح النوكم عِّ  مسِّ  (ّ)
 (.ّْٗ/ْ) :ملاذ السن ؛ لِّخطايب (ْ)
 (.ُْٕ/ ٔ) :ااظر: فتح البارم؛ ن،  حجر (ُ)
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 اصمػػػرـ ك ػػػؼ وف ػػػو ،م،سػػػدنو نهػػػرؼ فَمػػػ أحػػػواؿ ك ػػػؼ وف ػػػو: "ؒ  قػػػاؿ النػػػوويُّ 
 .(ٔ)" ن،سو الميمة المور

ال يػػػػود  ػػػػ ف المسػػػػمم ف  ومػػػػف اص ػػػػرعرت ال،كر ػػػػة الػػػػواردة فػػػػي السػػػػنة الن و ػػػػة إ ػػػػرعة
 ال  يرت وال،ننة ح ف أمر اهلل ن رلر  نحو ؿ الق مة نحو الك  ة.

: َقػػػػاؿَ ، ¶ َعػػػِف الَبػػػرَاِء ْبػػػِف َعػػػاِزبٍ  بسػػػػنده (ٕ)أخػػػرج البخػػػاريُّ فػػػي صػػػحيحو 
َصػػػمَّى َنْحػػػَو َبْيػػػِت الَمْقػػػِدِس، ِسػػػتََّة َعَشػػػَر َأْو َسػػػْبَعَة َعَشػػػَر َشػػػْيرًا،  َكػػػاَف َرُسػػػوُؿ المَّػػػِو "

ػػػَو ِإَلػػػى الَكْعَبػػػِة، َفػػػَأْنَزَؿ المَّػػػُو:  َوَكػػػاَف َرُسػػػوُؿ المَّػػػِو  ڱ  ڱ ں  ں  ﴿ُيِحػػػبُّ َأْف ُيَوجَّ

ػػػػػَو َنْحػػػػػَو [ُْْ:آيػػػػػة البقػػػػػرة] ﴾...ڻ  ڻ ِمػػػػػَف النَّػػػػػاِس،  (ٖ)الَكْعَبػػػػػِة"، َوَقػػػػػاَؿ السُّػػػػػَفَياءُ ، َفَتَوجَّ

ـُ الَيُيػػػػػػػػػػػػػػػػػوُد:  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ      ڀ  ڀ پ پ پ پ ...﴿ َوُىػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .(ٗ)....الحد ث [ُِْ: آية البقرة] ﴾ٹ ٹ

 ،الك،ػرر رأّمػ ،وال يود ،الن،رؽ وأىؿ ،الك،رر : رلس،يرء والمراد: "ؒ  ؿ ابف حجريقو
 ،الحػؽ عمػر رن ػأَ  عمػـ فإنػو ،د ننػر إلػر وسػ رمت ،َ مننػر إلػر محمػد رمػت الق مة لتو  حُ  لمر :فقرلوا
 روأم   ، رل كس وكذلؾ ، رطؿ إل و اننقؿ فرلذي الحؽ   عمر أواًل  كرف إف :فقرلوا ،،رؽالن   أىؿُ  روأم  

 السػ،يرء ىػؤالء أَرو ػؿ كثرت فممر ؛هرلؼ رمَ لَ  رن     كرف ولو ،الن  رء َ مةَ  هرلؼ :فقرلوا ،ال يود

ھے ..﴿ :ن ػػرلر َولػػو إلػػر  ﴾... ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :ن ػػرلر َولػػو مػػف اآل ػػرت ىػػذه نزلػػتأُ 

 (ٔ).[َُٓ-َُٔالبقرة: ] "اآل ة ﴾... ے

                                                           

 (.ٓٓ/ ُٖ) :شرح النوكم عِّ  مسِّ  (ُ)
  ُ(، ؾ: الص ة، ب: التوجو ٫بو القبِّة.  ّٗٗ(، ح:)ٖٖ/ ُخ: ) (ِ)
 (.ّٕٔ/ ِ) النااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األمّب: كالسفو: ا٣بفة كالطيش. ااظر:: ا١با ء، السفهاء (ّ)
 (، ؾ: تفسّب القرآف، ب:  ولو تلاأل:     ْْٖٔ(، )ُِ/ ٔ(، ؾ: اإلدياف، ب: الص ة م  اإلدياف،  )َْ( ح:)ُٕ/ ُخ: ) (ْ)

 (، ؾ: تفسّب ِْْٗ( ح:)ِِ/ ٔم  طريم زىّب ،  ملاكية ،نَوه، خ: ) ﴾...اآليةپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿        
 (، ِِٕٓ( ح:)ٕٖ/ ٗ) م  طريم سفياف الثورم ،نَو ٨بتصرنا، خ: ﴾...اآليةڦڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ﴿ُالقرآف، ب:     
 ؾ: أخبار اآلحاد، ب: ما جاء ا إجازة خث الواحد الصدكؽ ا األذاف كالص ة كالصـو كالفرائض كاألحكاـ، م  طريم      
 . إسرائيل ،  يوا  ،نَوه، م متا )ملاكية كسفياف كإسرائيل( ع  أيب إسَاؽ السبيلي ع  الثاء ،  عازب      
 (.      ُُٕ/ ٖفتح البارم؛ ن،  حجر: ) (ُ)
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: ف،ػػي ىػػذه اآل ػػرت الكر مػػرت رد  َػػوي  عمػػر نمػػؾ الَرو ػػؿ وال ُّػػُ يرت النػػي قػػاؿ الباحػػث
 أثررىر ال يود وغ رىـ؛ لكي  ودوا المسمم ف عف س  ؿ اهلل ن رلر. 

 ممػر الك  ػة، إلػر المسػمم ف ؼُ رْ وَ  وكرف" :ؒ  يقوؿ الشيخ عبد الرحمف السعديُّ 
 الكػمـ مػف ف ير وأكثروا والم ركوف، والمنرفقوف، الكنرب، أىؿ أ رعير ك  رة، فننةٌ  ف و حومت
 النػػػي النأك ػػػدات، مػػػف  ػػػأنواع وأكػػػدىر   ػػػرف، أكمػػػؿ و  نيػػػر ن ػػػرلر، اهلل ير سػػػطَ  فميػػػذا و، َ وال ُّػػػ

؛ الواحػػدة المػػرة ك،ر ػػة مػػت مػػرات، ثػػمث ،رسػػنق رؿ الق مػػة  المػػر: منيػػر .اآل ػػرت ىػػذه نضػػمننير
: ومنيػر،..[ُْْالبقػرة: ] ﴾... ۓ ۓ ..﴿: َولػو فػيو  ،﴾...ہ ہ ..﴿ :َولو فيوذلؾ 

: ومنير ..،  ية   ية وأ طمير ال نرد أىؿ أوردىر الني ال رطمة، االحنمرمرت مم ت ف و رد أنو
   ﴾.. ڑ ڑ ژ ژ ...﴿: َولػو ومنيػر الكنػرب، أىػؿ َ مة الرسوؿ ان رع مف الطمرع َطت أنو

.  ﴾.. ڑ ڑ ژ ژ ..﴿: َػػػرؿ ىػػػذا مػػػت ولكػػػف  ػػػرؼ، كػػػرؼٍ  ال ظػػػ ـ الوػػػردؽ إه ػػػرر فممػػػرد

أف أىػؿ الكنػرب منقػرر عنػدىـ، وػحة ىػذا المػر،  -وىو ال رلـ  رله، رت -ومنير: أنو أه ر 
 .(ٔ)" ير ولكنيـ  كنموف ىذه ال يردة مت ال مـ

 يػػود أف نحو ػػؿ الق مػػة أنيػػر مػػف مكرنػػة الم مػػة  رل ررحػػة! فػػرل ـو كػػذلؾ  ػػزعـ  ومػػر أ ػػ و
فػي اصسػمـ  -المسمد الَوػر-َدس ة القدس  المسمد الَور عند المسمم ف، و زعموف أفّ 

حد ثػػػة ال يػػػد، و زعمػػػوف أف مكرنػػػة المسػػػمد الَوػػػر كرنػػػت موضػػػت هػػػمؼ  ػػػ ف المسػػػمم ف 
 ، واهلل أعمـ.(ٕ)والوىرـ الني ال ننطمي عمر عرَؿ ،والكرذ ب ،الوائؿ، ونحوىر مف اص رعرت

د مرءت أحرد ُث عد دة ن      ومنزلنو الرف  ة، القد مة ف مكرنة المسمد الَورىذا، َو
 ُتَشػدُّ  الَ : "َقػاؿَ   النَِّبػيّْ  َعػفِ  ، ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعفْ بسنده  (ٔ)أخرج البخاري في صحيحو :منير

، الَمْسِجدِ : َمَساِجدَ  َثاَلَثةِ  ِإَلى ِإالَّ  (ٕ)الرَّْحاؿُ   .(ٖ)"اأَلْقَصى َوَمْسِجدِ  ، الرَُّسوؿِ  َوَمْسِجدِ  الَحرَاـِ

                                                           

  ُ(.ّٕ)ص/ :تفسّب السلدم (ُ)
 (. ُٔٗ-ُُٗ)ص :(، أكاذيب أشاعاا الياود؛ لليس   دكميِٕ-ٓٔااظر: مقدمة كتاب ٙبصيل األا  لزائر القدس )ص/ (ِ)
 فضل الص ة ا مسجد مكة كا٤بدينة. ، ب:فضل الص ة ا مسجد مكة كا٤بدينة(، ؾ: ُُٖٗ(، ح:)َٔ/ِخ: ) (ُ)
 .(ُِِ/ُ):حجر ن،  ؛البارم فتح: ٝبع رحل كىو ما يوضع عِّ  ظار البلّب، كا٤بقصود ،و ىنا السفر لقصد اللبادة. الرِّحال (ِ)
 ؾ:  (ُّٕٗ) ، ح:(َُُٓ/ ِ) ، ؾ: ا٢بج، ب: ن تيشىد  الرٍّحاؿ إن إأل م مة مساجد، ـ:(ُّٕٗ)، ح:(َُُْ/ ِ) ـ: (ّ)
 ا٢بج، ب: ن تيشىد  الرٍّحاؿ إن إأل م مة مساجد.     
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 الرحػػػرؿ   ػػػد   وهوووػػػير المسػػػرمد ىػػػذه ن ظػػػ ـ ف ػػػو: "ؒ  قػػػاؿ القاضػػػي عيػػػاض
 .(ٔ) .."أمرىر ونض  ؼ ف ير، الومة ول،ضؿ الن  رء، مسرمد ولنير ؛إل ير

ومف اص رعرت ال،كر ة الواردة في السنة الن و ة أ ًضر إ رعة ال مرة في أ ير الحج  
 . ف م نقدات ال رب في المرىم ةِمَف أفمر ال،مور، وىي م

 بسنده َعِف جابر بف عبد اِ وعبد اِ ْبِف َعبَّاسٍ  (ٕ)صحيحوجاء عند البخاريّْ في 
 َـَ النَِّبػػيُّ : "، َقػػاال ـْ  َقػػِد ، اَل َيْخِمُطُيػػ ػػِة ُمِيمّْػػيَف ِبػػالَحجّْ َوَأْصػػَحاُبُو ُصػػْبَح رَاِبَعػػٍة ِمػػْف ِذي الِحجَّ

.. (ٗ)ِفػي َذِلػَؾ الَقاَلػةُ  (ٖ)َشْيٌء، َفَممَّا َقِدْمَنا َأَمَرَنا، َفَجَعْمَناَىا ُعْمَرًة َوَأْف َنِحؿَّ ِإَلى ِنَساِئَنا، َفَفَشتْ 
، َنا ِإَلى ِمًنى، َوَذَكُرُه َيْقُطُر َمِنيِّا، َفَقاَؿ َجاِبٌر ِبَكفِّْو، َفَبَمَغ َذِلػَؾ النَِّبػيَّ َفَقاَؿ َجاِبٌر: َفَيُروُح َأَحدُ 
ـَ َخِطيًبا، َفَقاَؿ:  ، َوَلػْو »َفَقا ـْ َبَمَغِني َأفَّ َأْقَواًما َيُقوُلوَف َكَذا َوَكَذا، َوالمَِّو أَلََنا َأَبرُّ َوَأْتَقى ِلمَّػِو ِمػْنُي

 .(٘)«...َتْقَبْمُت ِمْف َأْمِري َما اْسَتْدَبْرُت َما َأْىَدْيُت، َوَلْواَل َأفَّ َمِعي الَيْدَي أَلْحَمْمتُ َأنّْي اسْ 
َكػػاُنوا َيػػَرْوَف َأفَّ ": أنػػو َػػرؿ ¶ورد عػػف ا ػػف ع ػػرس  مػػر أو المقرلػػة والمػػراد  رلقرلػػة

ـَ َصَفرًا،اأَلْرِض، َويَ الُعْمَرَة ِفي َأْشُيِر الَحجّْ ِمْف َأْفَجِر الُفُجوِر ِفي  َوَيُقوُلوَف: ِإَذا  ْجَعُموَف الُمَحرَّ
   .(ٖ)"، َواْنَسَمَخ َصَفْر، َحمَِّت الُعْمَرُة ِلَمِف اْعَتَمرْ (ٕ)، َوَعَفا اأَلَثرْ (ٔ)َبرَا الدََّبرْ 

 ، ، مونػػو كػػرنوا الػػذي سػػيءالن   عػػف اصه ػػرر المػػراد :ال ممػػرء َػػرؿ": ؒ  قػػاؿ النػػوويُّ 
   ػػػد مػػر إلػػر نحر مػػػو ؤهروفُ ػػ :أي ،المحػػـر و نسػػػئوف و حمونػػو اوػػ،رً  المحػػػـر  سػػموف وكػػرنوا
 ،وغ رىػػػر الهػػػررة فَ ِمػػػ أمػػػورىـ عمػػػ يـ ضػػػ ؽنَ  ،مػػػةر  حَ مُ  أ ػػػير ثمثػػػةُ  عمػػػ يـ رالَ وَ نَػػػ َ  لػػػئم ؛وػػػ،ر

                                                           

 .(ْْٗ،ْْٖ/ ْ) :مسِّ  ،فوائد ا٤بلِّ  إكماؿ (ُ)
 (، ؾ: الشركة، ب:انشَباؾ ا ا٥بدم كالبدف، كإذا أىشرؾ الرجلي الرجلى ا ىديو ،لد ما أىىدل.َِٓٓ(، ح:) ُُْ/ ّخ: ) (ِ)
 .(َِٕ/ ٓ) :ن،   ػيٍر يوؿ ؛: ااتشرت كذاعر. مطالع األاوارففشت(ّ) 
: ،القاؼ كال ـ، كييركل: ا٤بقالة ،ا٤بي   بل القاؼ، كك أا ٗبلُب كاحد، كأراد ،ػو مقالػة النػاس، كذلػ  ٤بػا كػاف ا اعتقػادى  ال الة(ْ) 
 (.ٔٔ/ ُّ) :ا أشار ا٢بج، ككااوا يركف اللمرة فياا فجورنا. عمدة القارم شرح اَيح البخارم؛ لِّليِب اللمرة ن تصح   أفَّ 

تػػػػو  مػػػػ  ب: كػػػػ  أ ػػػػاـ النَّػػػػيب   ( أ،ػػػػواب: تقصػػػػّب الصػػػػ ة،َُٖٓ ( ح:)ّْ/ِخ: ) (ٓ)  طريػػػػم أيب اللاليػػػػة ٨بتصػػػػرنا، ككػػػػذا ا حىجَّ
(، ؾ: ا٢بج، ب: التمتع كاإل راف كاإلفراد ،ػا٢بج، كفسػخ ا٢بػج ٤بػ  ذ يكػ  ملػو ىػدم، مػ  طريػم طػاككس ُْٔٓ(،ح)ُِْ/ِ)

(، ؾ: منا ػب األاصػار، ب: أيػاـ ا١باىِّيػة، مػ  طريػم طػاككس، ك أػا )أ،ػو ِّّٖ(، ح)ُْ/٨ٓبتصػرنا، خ:)،  كيساف اليماين 
: ( أ،ػواب: تقصػّب الصػ ة،بَُٖٓ ( ح:)ّْ/ِاللالية كطاككس( ع  ا،ػ  عبػاس ،نَػوه ٨بتصػرنا. كلَِّػديث شػاىد عنػد خ: )

 .¶،ر ،  عبد اهلل ا حىجَّتو  م  طريم عطاء ،  أيب ر،اح ع  جا ك  أ اـ النَّيب  
وَرُ(ُ)  . الناايػة ا غريػب ا٢بػديث؛ ن،ػ : ا١بيرٍح الًَّذم يىكيوفي ًا ظىٍاًر اٍلبىًلًّب. يػيقىاؿي دىً،رى يىػٍد،ػىري دى،ىػران. كىً يػلى ىيػوى أىٍف يػىٍقػرىحى خيػٌف اٍلبىلًػّبً الدَّ

 (.ٕٗ/ ِاألمّب: )
 (.ِٔٔ/ ّن،  األمّب: ): دىرس كا٧بَّى . النااية ا غريب ا٢بديث؛ عفاُاألثر (ِ)
 (.ْٓ(، ؾ: منا ب األاصار، ب: أياـ ا١باىِّية. سبم ٚبرجيو: )ص/ِّّٖ(، ح:)ُْ/ ٓخ: ) (ّ)



- 46 - 
 

]التو،ػػػػػة اآل ػػػػػة" ﴾ ...ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :ن ػػػػػرلر فقػػػػػرؿ ذلػػػػػؾ فػػػػػي ن ػػػػػرلر اهلل يـفأضػػػػػم  

 .(ٔ)[ّٕآية:
 ، ن هي سػموكير فػي عػمج اص ػرعة عد دة دعو ة الحد ث نن  و عمر أسرل بفي ىذا   

 المهطئػػ ف   ػػض مواميػػة عػػدـو  والن ػػر ض  وػػرحب اص ػػرعة، ،ال ػػرـ  رل  ػػرف االكن،ػػرءمنيػػر: 
ذلؾ أ  د عف ردود الف رؿ السم  ة لممهطئ ف، وا   ردىـ عف نز  ف ال  طرف ليـ  فإف   ؛ رلهطأ
، والنوػ حة الهطػأ وػرحب فضػ  عػدـأ ًضػر  ومػف ىػذه السػرل ب ،لمػن،ساالننوػرر و  االننقرـَ 

 .(ٕ)النرس   ف لممهطئ أسنرو  ،الن،س في اونأث رً   واًل ََ  أكثر ؛ لف  ذلؾلو
، : »و لُ و قَ و  ـْ َوَلػْو َبَمَغِني َأفَّ َأْقَواًما َيُقوُلوَف َكَذا َوَكَذا، َوالمَِّو أَلََنا َأَبرُّ َوَأْتَقى ِلمَِّو ِمػْنُي

 .«َأنّْي اْسَتْقَبْمُت ِمْف َأْمِري َما اْسَتْدَبْرُت َما َأْىَدْيُت، َوَلْواَل َأفَّ َمِعي الَيْدَي أَلْحَمْمتُ 
 أنػو وذلؾ ،ن،وسيـ اسنطر ةَ  ،-أعمـ واهلل -القوؿ  يذا أراد إنمر" :ؒ  قاؿ الخطابيُّ 

 ن،سػػو عػػف  أن،سػػيـ  رغ ػػوا أف   مػػ يـ ولػػـ ،محػػـر  اهلل ورسػػوؿ وامُّػػحِ  ُ  أف عمػػ يـ   ػػؽُّ  كػػرف
 لػئم ؛القػوؿ ىػذا ذلػؾ عنػد فقػرؿ ،أحوالػو مػف حػرؿ كػؿ   عمػر م ػو والكػوف ، ػو اص نسرء و نركوا
 أف لػوال وأنػو ، ػو ىـوأمػرَ  ،إل ػو دعػرىـ مػر ليـ الفضؿ أف ول  مموا ؛ذلؾ مف أن،سيـ في  مدوا
  ط ػػبُ  اصحػػمؿ فػػي أسػػونيـ لكػػرف محمػػو اليػػدي   مػػ  حنػػر  حػػؿ ال أف اليػػدي سػػرؽ فَمػػ سػػنة
  .(ٖ).."يـوف مَ  يـون  َ   و و حمد يـن،وسَ   ذلؾ

؛ وذلػػػؾ حػػػ ف  ومػػف اص ػػػرعرت ال،كر ػػػة الػػػواردة فػػػي السػػػنة الن و ػػػة إ ػػػرعة نحػػػر ـ الثػػػـو
، وكػرف -فػي السػنة السػر  ة مػف اليمػرة- ُفِنحػت ه  ػرأور ت المسمم ف حرلػة مػف المػوع لمػر 

 رائحػػةً  ر الثػػوـ فػػأكموا منػػو أكػػًم  ػػد ًدا، فممػػر راحػػوا إلػػر المسػػمد فومػػد رسػػوؿ اهلل ف يػػر  ػػم
   مت، فأ رعوا ذلؾ.ر  ير حُ النرس أن   مف أثر الثوـ، فنير عف الكؿ منو، ف،يـ   ُض  ر يةً ك

ـْ ": َقػػاؿَ  ، بسػػنده عػػف أبػػي سػػعيد الخػػدريّْ  (ٔ)أخػػرج مسػػمـ فػػي صػػحيحو  َأفْ  َنْعػػدُ  َلػػ
ِِ  َرُسوؿِ  َأْصَحابَ  َفَوَقْعَنا َخْيَبرُ  ُفِتَحتْ   ِمْنَيػا َفَأَكْمَنػا ِجَيػاٌع، َوالنَّػاُس  الثُّػوـِ  اْلَبْقَمػةِ  ِتْمؾَ  ِفي  ا
َـّ  َشػػِديًدا، َأْكػػاًل  ِِ  َرُسػػوؿُ  َفَوَجػػدَ  اْلَمْسػػِجِد، ِإَلػػى ُرْحَنػػا ثُػػ يحَ   ا  َىػػِذهِ  ِمػػفْ  َأَكػػؿَ  َمػػفْ : »َفَقػػاؿَ  الػػرّْ

َمػػْت،: النَّػػاُس  َفَقػػاؿَ . «اْلَمْسػػِجدِ  ِفػػي َيْقَرَبنَّػػا َفػػاَل  َشػػْيًئا، اْلَخِبيثَػػةِ  الشَّػػَجَرةِ  َمػػْت، ُحرّْ  َذاؾَ  َفَبَمػػغَ  ُحرّْ

                                                           

 (.ِِٓ/ ٖشرح النوكم عِّ  مسِّ  ) (ُ)
 (، ،تصرؼ.َِ،ُٗااظر: األساليب النبوية ا التلامل مع أخطاء الناس: )ص/  (ِ)
 . (ُٓٔ/ ِملاذ السن ؛ لِّخطايب:) (ّ)
 (، ؾ: ا٤بساجد كمواضع الص ة، ب: اػىٍاًي مى  أكل مومنا أك ،ص ن أك كيرَّامنا أك ٫بوىا.ٓٔٓ(،ح: )ّٓٗ/ ُـ:)(ُ) 
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ُِ  َأَحػػؿَّ  َمػػا َتْحػػِريـُ  يِبػػ َلػػْيَس  ِإنَّػػوُ  النَّػػاُس  َأيَُّيػػا: »َفَقػػاؿَ   النَِّبػػيَّ   َأْكػػَرهُ  َشػػَجَرةٌ  َوَلِكنََّيػػا ِلػػي، ا
 .(ٔ)"«ِريَحَيا

 ػرع ة المسػنن طة حكرـ الألل وال،يـ الرم   ،الوح  ال،قو   ر د الحد ث إلر ضرورة
طمَيػر الحكػرـالنأن ي وعدـ النسرُّع في إودار النر ُّث و و  مف النقؿ الور  ، ؛ لنػو َػد ُ ،يػـ وا 

 َأَكػؿَ  َمػفْ »: قولػو لمػر َسػِم وا    َض الوػحر ة  فإف  . ِمَف ظرىر النص همؼ المراد منو
أنيػر َػد ُحر مػت، فقػرلوا:  ، ظنُّػوا «اْلَمْسػِجدِ  ِفػي َيْقَرَبنَّػا َفػاَل  َشػْيًئا، اْلَخِبيثَػةِ  الشَّػَجَرةِ  َىػِذهِ  ِمفْ 

 ؛ َفَ   َف ليـ همَؼ مر اعنقدوا وأ رعوا.ُحر مت، ف رَع   ف المسمم ف ذلؾ حنر  م  الن ي  
  سم وا َد مر مت ير، عم اله  ثة إطمؽ مف ىذا وامُ يِ فَ  يـوكأن  : "ؒ  ؿ القرطبييقو

 ف ػػ  ف ،[ ُٕٓ]األعػػراؼ آيػػة: ﴾.. ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ..﴿: ن ػػرلر اهلل َػػوؿ مػػف

 عػػػردةً  وافػػػؽ ُ  ال مػػػر  ػػػو رادُ ػػػ َػػػد إذ النحػػػر ـ؛ منػػػو  مػػػـز ال اله  ػػػث إطػػػمؽ أف:  الن ػػػيُّ  ليػػػـ
لر عردة، مسنه ث إلر منقسمة اله رئث إذ ؛..واسن مرالً   فػي ن رلر ومراده.  رًعر مسنه ث وا 

 الهمػػػر وحػػػّرـ مسػػػنه ثة، أنيػػػر مػػػت والثػػػوـ ال وػػػؿ أ ػػػرح َػػػد إذ ال ػػػرع ة؛ المسػػػنه ثرت: اآل ػػػة
ف والهنز ر  .(ٕ)"أعمـ واهلل سنطرب،نُ  َد كرنت وا 

  نسػػػرعوف فػػػي إطػػػمؽال  نورعػػػوف و   -ال ػػػوـَ –كث ػػػًرا ِمػػػَف النػػػرس  : فػػػإفّ قػػػاؿ الباحػػػث
ودار وػر فقييػـ، وال حػوؿ وال  ،سػوء فيميػـل ؛وُ حمُّوف الحػراـ ُ حر موف الحمؿ ،الحكرـ وا  َو

 .ال مي ال ظ ـ َوة إال  رهلل
ومف اص رعرت ال،كر ة الواردة في السػنة الن و ػة إ ػرعة اصنكػرر عمػر إدهػرؿ المنػرئز 

ػرصٍ لمػر نػوف    في المسػمد؛ أدهمػت منرزنػو فػي المسػمد لموػمة عم يػر،   ي سػ د  ػف أ ػي َو
ػرلوا: مػر كرنػت المنػرئٌز  ػدهؿ  يػر المسػمد،   نػر لموػمة ف رب   ُض النرس  ذلؾ وأنكػروه، َو

  عم ير.
ػا َأنََّيػا" ،▲ َعاِئَشػةَ  َعػفْ  بسػنده (ٔ)أخرج مسمـ في صػحيحو  ْبػفُ  َسػْعدُ  تُػُوفّْيَ  َلمَّ

وا َأفْ  ، النَِّبػيّْ  َأْزَواجُ  َأْرَسػؿَ  َوقَّاصٍ  َأِبي  َفَفَعمُػوا َعَمْيػِو، َفُيَصػمّْيفَ  اْلَمْسػِجِد، ِفػي ِبَجَناَزِتػوِ  َيُمػرُّ

                                                           

 كتفٌرد ،و )ـ( ع  )خ(. ...،: اػىٍاًي مى  أكل مومنا أك ،ص ن (، ؾ: ا٤بساجد كمواضع الص ة، بٓٔٓ(،ح: )ّٓٗ/ ُـ:)(ُ) 
 (.َُُ/ ٓا٤بفا  ٤با أشكل م  تِّخيص كتاب مسِّ ؛ لِّقرطيب: ) (ِ)
 (، ؾ: ا١بنائز، ب: الص ة عِّ  ا١بنائز ا ا٤بسجد.ّٕٗ(،ح: )ٖٔٔ/ِـ:) (ُ)
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 ،(ٔ)اْلَمَقاِعػدِ  ِإَلػى َكػافَ  الَّػِذي اْلَجَنػاِئزِ  َبػابِ  ِمػفْ  ِبوِ  ُأْخِرجَ  َعَمْيوِ  ُيَصمّْيفَ  ُحَجرِِىفَّ  َعَمى ِبوِ  َفُوِقؼَ 
 َذِلػػؾَ  َفَبَمػػغَ  اْلَمْسػػِجَد، ِبَيػػا ُيػػْدَخؿُ  اْلَجَنػػاِئزُ  َكاَنػػتِ  َمػػا: َوَقػػاُلوا َذِلػػَؾ، َعػػاُبوا النَّػػاَس  َأفَّ  َفػػَبَمَغُيفَّ 
 ُيَمػػرَّ  َأفْ  َعَمْيَنػػا َعػػاُبوا ِبػػِو، َلُيػػـْ  ِعْمػػـَ  اَل  َمػػا َيِعيُبػػوا َأفْ  ِإَلػػى النَّػػاَس  َأْسػػَرعَ  َمػػا: َفَقاَلػػتْ  َعاِئَشػػَة،
ِِ  َرُسػػوؿُ  َصػػمَّى َوَمػػا» اْلَمْسػػِجِد، ِفػػي ِبَجَنػػاَزةٍ   َجػػْوؼِ  ِفػػي ِإالَّ  (ٕ)َبْيَضػػاءَ  ْبػػفِ  ُسػػَيْيؿِ  َعَمػػى  ا
 .(ٖ)"«اْلَمْسِجدِ 

 وػمة الن ػي  أف :  رلػدل ؿ القػرطت والنػور السػرطت ▲الوػد قة عرئ ػة ردُّ كرف 
ـَ أنيػر  لوػحربمػف ا أحػدٌ  عم يػر كرنػت فػي المسػمد، فمػـ  ػرد  ف ال  ضػرء  عمر سي ؿ َفُ ِمػ

غ ػر واحػد مػف  إلػر ذلػؾ السػنة الم مػوؿ  يػر كمػر ذىػب فَ ، وىػذه الحردثػة ِمػ(ٗ)ح،ظت مر نسوه
  ال ممرء.   

 أوػ    فِمػ   ضػرء  ػف سػي ؿ عمر  اهلل رسوؿ وومة: "ؒ  يقوؿ ابف عبد البر
  أحمػػد  ػػف حن ػػؿ السػػنة فػػي فقػػد وػػحّ  ...ال ػػدوؿ اآلحػػرد أه ػػرر مػػف  الن ػػي   عػػفِ  روىُ ػػ مػػر

رؿ  ذلؾ ،عمر المنرئز في المسمدالومة   وىػي ،ومميػور أىػؿ ال مػـ ،وىو َػوؿ ال ػرف ي  . َو
 فػػي الوػػد ؽ  كػر أ ػػي عمػر عمػػر وػمر  اهلل رسػػوؿ   ػػد الهم ،نػ ف فػػي  يػر الم مػػوؿ السػنة

 فِمػ السػمؼ ردْ وَوػ ،الوحر ة ك رر  محضر المسمد في عمر عمر وي ب وومر ،المسمد
 .(ٔ).."نك ر غ ر

كثرة السؤاؿ عػف المػور النػي  ومف اص رعرت ال،كر ة الواردة في السنة الن و ة إ رعة
ِِ  َعفِ  بسنده (ٕ)فقد أخرج البخاري في صحيحوال فرئدة مرموة مف ورائير؛    َعبَّاسٍ  ْبفِ َعْبِد ا

 َوَيقُػوؿُ  َأِبػي؟ َمػفْ : الرَُّجػؿُ  َفَيقُػوؿُ  اْسػِتْيزَاًء،  المَّػوِ  َرُسػوؿَ  َيْسػأَُلوفَ  َقْوـٌ  َكافَ ": َقاؿَ  ،¶

                                                           

اكدم: ىػػي --: موضػع عنػد ،ػاب ا٤بسػجد، ك يػػل: مصػاطب حو٥بػا. ك يػل: ىػي دكػػاكْب عنػد دار عثمػافالم اعـد(ُ)  . ك ػاؿ الػدَّ
 (.ْٖ/ ْن،   ػيٍر يوؿ )الدرج. مطالع األاوار؛ 

: سايل ،  كىب ،  ر،يلة ،  ى ؿ ،  كىيب، كنيتو أ،و موس ، كييلرؼ ،سايلو ا،ػ  البيضػاء، كالبيضػاء لقػب هيلُونُويضاءسُُ (ِ)
ا كا٣بنػػػدؽى   ػػػدمي  اإلسػػػ ـ، ىػػاجر إأل ا٢ببشػػػة ا٥بجػػرتْب ٝبيلنػػػا، كشػػػاد  ألمػػو، كا٠باػػػا دىٍعػػدي ،نػػػر أسػػػد، ككػػاف  ،ػػدرنا كأحػػػدن

ككاف عيميػره أر،لػْب سػنة. ااظػر ترٝبتػو: الطبقػات الكػثل؛  ،ا٤بدينة سنة تسعو ًم ى ا٥بجرة، ، كتوا كٍِّّاا مع الرسوؿ ىدكا٤بشا
 (.ُُِّ/ ّملرفة الصَا،ة؛ أليب الي  ) (،َٕٔ(، ملرفة الصَا،ة؛ ن،  منده )ص/ُْٔ-ُْٓ/ ّن،  سلد )

(، ؾ: ا١بنػػػائز، ب: الصػػػ ة عِّػػػ  ا١بنػػػائز ا ا٤بسػػػجد، مػػػ  طريػػػم عبػػػد اللزيػػػز ،ػػػ  ٧بمػػػد الػػػدراكردم ،ػػػو ّٕٗ(،ح: )ٖٔٔ/ِـ:) (ّ)
(، ؾ: ا١بنػػائز، ب: الصػػ ة عِّػػ  ا١بنػػائز ا ا٤بسػػجد، مػػ  طريػػم أيب النضػػر عػػ  أيب سػػِّمة ،ػػ  ّٕٗ(،ح: )ٖٔٔ/ِ،نَػػوه، ـ:)

   )خ(.،نَوه، ك د تفرد ،و )ـ( ع ▲عبد الرٞب  ع  عائشة 
 (، ،تصرؼ.ُٗٗ/ ّ) :ااظر: فتح البارم؛ ن،  حجر (ْ)
 (.ْٔ -ْٓ/ّ):انستذكار؛ ن،  عبد الث (ُ)
﮴ ﮵  ﮶ ﮷ ﮸﴿ (،ؾ: تفسّب القرآف، ب:  ولو:ِِْٔح:) ،(ْٓ/ ٔخ: ) (ِ) ﮳  ﮲    .﴾ُ...ے ے ۓ ۓ 
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 ﮳  ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿: اآلَيةَ  َىِذهِ  ِفيِيـْ  المَّوُ  َفَأْنَزؿَ " َناَقِتي؟ َأْيفَ : َناَقُتوُ  َتِضؿُّ  الرَُّجؿُ 

 .(ٔ)"ُكمَّْيا اآلَيةِ  َحتَّى َفَرَغ ِمفَ   [َُُ]ا٤بائدة آية:  ﴾... ﮸ ﮷ ﮶  ﮵ ﮴

 ۓ ۓ ے ے﴿: ذكر أىؿ الن،س ر فػي سػ ب نػزوؿ َولػو ن ػرلر: قاؿ الباحث

والذي نم ؿ إل و الن،س مر  روا رٍت مهنم،ة،  [َُُ: آية ا٤بائدة] ﴾... ﮸ ﮷ ﮶  ﮵ ﮴ ﮳  ﮲

 سػ  ؿ عمػر إمػر :المسػرئؿ كثػرة  سػ ب نزلػت أنيػر والحروؿ"  قولو: ؒ ذىب إل و ا ف حمر
مر ،االمنحرف أو االسنيزاء  عمػر لكػرف عنػو ؿَسػ ُ  لػـ لػو الذي يءال    عفِ  تالن نُّ  س  ؿ عمر وا 
  .(ٕ)"اص رحة

 يفػػ والننطػػت السػػؤاؿ كثػػرة عػػف يالنيػػ وأوػػؿ: بُ م ػػيَ المُ  َػػرؿ: "ؒ  قػػاؿ ابػػف بطػػاؿ
 يأ ذ حػػوا فمػػو  قػػرة  ػػذ   اهلل أمػػرىـ إسػػرائ ؿ ي نػػ  قػػرة يفػػ ن ػػرلر اهلل كنػػرب يفػػ  ػػ فمُ  المسػػرئؿ

 فػررٌض  ال: ليػـ َ ػؿ لونيػر؟ ومػر يىػ مػر سألوا فممر عرو ف، غ ر ،مؤنمر ف لكرنوا ؛كرنت  قرة
د عم يـ ؽَ    ضَ . ركْ  ِ  وال  عقو ػةً  ثمنيػر  أضػ رؼ   ػنروىر أف ىـرَ َمػأَ  حنػر...م رٌح، ذلؾ كرف َو

 .(ٖ)"حرمة  و ليـ  كف لو رعمّ   سؤاليـ
  سػؤاؿ المػر وىػو ، ف آن،ًػرالحػد َث واآل ػة المػذكور   ػررض ُ  مػر اهلل كنػرب يف مرءلقد 

، [ّْ]النَػل آيػة:  ﴾ٺ ٺ       ٺ ڀ  ڀ  ڀ ڀ ......﴿: ن ػرلر  قولػو ال مػـ؛ عف وال حث ال ممرء

  فك ؼ ُنوف ؽ   ف ىذا وذاؾ؟
 ؛عنػو  رلسؤاؿ هع ردَ  ن رلر اهلل أمر أف مر" :ؒ  قالو ابف بطاؿ مر  :عنو فرلمواب

  ن  ػدِ  لػـ مػر ىػو يالنيػ ف ػو مػرء يوالػذ  ػو، ال مػؿ عمػ يـ  مب ممر وومو ُ  رر  قَ ونَ  تَ  َ ثَ  مر ىو
 . واهلل أعمـ.(ٔ)"...كنر و يف  ذكره ولـ  و، ع رده اهلل

 
 

                                                           

 تفرد ،و )خ( ع  )ـ(.  (ُ)
 (.ِِٖ/ ٖ) :فتح البارم؛ ن،  حجر (ِ)
 (.ّّٗ/ َُ) :شرح اَيح البخارم؛ ن،  ،طاؿ (ّ)
 (.ُّْ، َّْ/ َُا٤بصدر السا،م: ) (ُ)
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ة، واآلراء الفكػػرر المنحرفػػومػػف اص ػػرعرت ال،كر ػػة الػػواردة فػػي السػػنة الن و ػػة إ ػػرعة 
وعػو (1)الضرلة؛ منير: َوؿ القدر ة َََدٌر وال   ممو اهلل ن ػرلر إال   ػد َو  -أف المر لـ  س ؽ  و 

أخػػػرج مسػػػمـٌ فػػػي صػػػحيحو .-ان ػػػرلر اهلل عمػػػر  قػػػولف عمػػػًوا ك  ػػػرً 
 ْبػػػفِ  َيْحَيػػػى َعػػػفْ   بسػػػنده (ٕ)

ؿَ  َكافَ " :ََرؿَ  ،(ٖ)َيْعَمرَ  ، َمْعَبػدٌ  ِباْلَبْصػَرةِ  اْلَقَدرِ  ِفي َقاؿَ  َمفْ  َأوَّ  ْبػفُ  َوُحَمْيػدُ  َأَنػا َفاْنَطَمْقػتُ  اْلُجَيِنػيُّ
ْيفِ  (ٗ)اْلِحْمَيِريُّ  الرَّْحَمفِ  َعْبدِ   َرُسػوؿِ  َأْصػَحابِ  َمػفْ  َأَحػًدا َلِقيَنػا َلػوْ : َفُقْمَنػا - ُمْعَتِمَرْيفِ  َأوْ  -َحاجَّ
 ِِ ػػا َفَسػػأَْلَناهُ  ، ا ِِ  َعْبػػدُ  (٘)َلَنػػا َفُوفّْػػؽَ  اْلَقػػَدِر، ِفػػي َىػػُؤاَلءِ  َيقُػػوؿُ  َعمَّ  اْلَخطَّػػابِ  ْبػػفِ  ُعَمػػرَ  ْبػػفُ  ا

 َأفَّ  َفَظَنْنػتُ  ِشػَماِلِو، َعػفْ  َواآْلَخػرُ  َيِميِنػِو، َعػفْ  َأَحػُدَنا َوَصاِحِبي َأَنا (ٔ)َفاْكَتَنْفُتوُ  اْلَمْسِجَد، َداِخاًل 
، اْلَكاَلـَ  َسَيِكؿُ  َصاِحِبي  اْلقُػْر َف، َيْقػَرُءوفَ  َنػاٌس  ِقَبَمَنػا َظَيػرَ  َقػدْ  ِإنَّوُ  الرَّْحَمفِ  َعْبدِ  َأَبا: َفُقْمتُ  ِإَليَّ

، ِمػفْ  َوَذَكػرَ  ،(ٕ)اْلِعْمـَ  َوَيَتَقفَُّروفَ  ـْ : َقػاؿَ  ،(ٖ)ُأُنػؼٌ  اأْلَْمػرَ  َوَأفَّ  َقػَدَر، اَل  َأفْ  َيْزُعُمػوفَ  َوَأنَُّيػـْ  َشػْأِنِي
، َبِريءٌ  َأنّْي َفَأْخِبْرُىـْ  ُأوَلِئؾَ  َلِقيتَ  َفِإَذا» ـْ ِِ  َعْبدُ  ِبوِ  َيْحِمؼُ  َوالَِّذي ،«ِمنّْي ُبَر ءُ  َوَأنَُّيـْ  ِمْنُي  ْبفُ  ا

ُِ  َقِبؿَ  َما َفَأْنَفَقوُ  َذَىًبا، ُأُحدٍ  ِمْثؿَ  أِلََحِدِىـْ  َأفَّ  َلوْ »ُعَمرَ  سرَؽ  ـ  ثُ  (ٗ)...«ِباْلَقَدرِ  ُيْؤِمفَ  َحتَّى ِمْنوُ  ا
  ،حػػػد ث م ر ػػػؿ الطو ػػػؿ مسػػػنداًل  ػػػو عمػػػر  طػػػمف زعػػػـ القدر ػػػة وومػػػوب اص مػػػرف  رلقػػػدر

 .«َوُتْؤِمَف ِباْلَقَدِر َخْيرِِه َوَشرّْهِ »: وال رىد منو َولو 

                                                           

    أٌف األمر ن يلِّمو اهلل إن ،لد ك وعو، ك د ظاػرت ا زمػ  عبػد اهلل  دءلتقتالقدر ع  اهلل تلاأل، ك ي نفت  ددية فر ة ضالة :ال درية (ُ)
 (.ُٔٓ/ ُ) السنية الدرر - لإلس ـ ا٤بنتسبة الفرؽ موسوعةااظر:  .¶ؒ،  عمرا
 (، ؾ: اإلدياف، ب: ملرفة اإلدياف، كاإلس ـ، كالقدر كع مة الساعة.ٖ( ح: )ّٕ،ّٔ/ ُـ:) (ِ)
: حيػػٓب ،ػػ  يىلمػػر البصػػرل، ٨بتِّػػف ا كنيتػػو، ييقػػاؿ: أ،ػػو سػػِّيماف، ك يقػػاؿ: أ،ػػو سػػليد، كييقػػاؿ: أ،ػػو عػػدل، ككػػاف يحيــاُوــنُيَعمــر (ّ)

 ف أكؿ مىػ  اػىقَّػطى ا٤بصػاحف، كذلػ عِّػ  مػرك أيػاـ  تيبػة ،ػ  مسػِّ ، الوسػط  مػ  التػا،لْب،  يػل: إاػو كػافقيانا كمقرئنا، ككاف  اضينا 
  ىجرم، ك يل ،لدىا. ََُ بل أف ييوجد تشكيل الكتا،ة ٗبدة طويِّة، ككاف ذا لىسى و كفصاحة، أخذ ذل  ع  أيب األسود.   بل 

ح  ا١بػػػػػػػر  (،ُُّ/ ٖ، تػػػػػػػاريخ البخػػػػػػػارم) ُْٗٔت ( ّْٗ(، طبقػػػػػػػات خِّيفػػػػػػػة )ص/ّٖٔ/  ٕااظػػػػػػػر:) طبقػػػػػػػات ا،ػػػػػػػ  سػػػػػػػلد )
(، َّٓ/ُُ(، هتػػػػذيب التاػػػػذيب )ِْْ/ ْ(، سػػػػّب أعػػػػ ـ النػػػػب ء؛ لِّػػػػذىيب )ّٓ/ِّ(، هتػػػػذيب الكمػػػػاؿ )ُٔٗ/ٗكالتلػػػػديل)

 (.ٖٗٓتقريب التاذيب)ص/
يد ،  عبد الرٞب  ا٢ًبٍمّبىًم  البصرم ، م  فقااء أىل البصرة كعِّمائا ، اختِّف ا كفاتو، فقيل: سػنة ُحميدُونُعبدُالرحمنُ(ْ)      : ٞبي

(،طبقػات ُّٕ/ِيخ حيػٓب ،ركايػة الػدكرم: )(، كتػار ُْٕ/ ٕىجرم، ركل لو )ع(.  ااظػر: طبقػات ا،ػ  سػلد: )َٗ :ك يل، ُٖ
 (.ُْٖ( مشاىّب عِّماء األمصار )ص/ ّْٔ / ِتاريخ البخارم الكبّب: )(، َِْ)ص/  خِّيفة

 (.َُّ/ ُ:  يٌدر لنا لقاؤه. كشف ا٤بشكل؛ ن،  ا١بوزم: )ُوفِّقُلنا(ٓ) 
 (.َُّ/ ُ: اراا ٩با يِّيو. كشف ا٤بشكل؛ ن،  ا١بوزم: )اْكتَـنَـْفُتهُُ(ُ) 
 (.ّْٗ/ ِ)يتتبلواو. غريب ا٢بديث؛ لِّخطايب:: يطِّبواو ك يت ّفرونَه (ِ)
ا يىلِّميو ،لد كي يوًعًو. ااظر: شرح النوكم عِّ  مسِّ  ): أُُنف (ّ) ،ذ يىسبٍم ،و  ىدىره كن ًعٍِّ ه ًم ى الَِّّو تلاأل، كًإاَّ  (.ُٔٓ/ ُميستأافه
 تفرد ،و )ـ( ع  )خ(.  (ْ)
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مػػوع إلػػر أىػػؿ ال مػػـ الراسػػه ف لم رفػػة أوػػوؿ الرُّ  إلػػر إث ػػرت القػػدر، وف ػػو الحػػد ثفػػي 
 ،(1) [ّْ]النَػػػل آيػػػة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ  ڀ ڀ ...﴿: ومػػػؿ   عػػػز   اهلل لقػػػوؿ ؛الػػػد ف وفروعػػػو

 َ ْ َمػػرَ   ػػفا ال ػػدُؿ فػػي ووػػِؼ الن ػػرس وذكػػر مػػرليـ ومػػر عمػػ يـ، وىػػو مػػأهوٌذ مػػف ووػػؼوف ػػو: 
فه  لبهذ  نهه  أصهحاذ ااهاج و ه   ، وأالذ ف ظيروا في  مدىـ أولئؾَ  َحرؿَ  ¶ال ف عمر 

 .(2)وتحصيبه العب 
نمػػػر: "ؒ  قػػػاؿ القرطبػػػي  االعننػػػرءِ  عمػػػر لػػػو نن  يًػػػر أووػػرفيـ؛ مػػػف ذلػػػؾ لػػػو َذَكػػرَ  وا 

ت َد كمَميـ فإفّ  أمرىر؛ ل وض  َ  عنير؛ وال حث  مقرلنيـ ت القمػوب مػف َو   ز مػو ال الػذي  ػرلمَو
ػػر واضػػ ، و رىػػرفٌ   ػػرل ، إ ضػػرح إال  وَفَسػػرِده، مػػذى يـ  إ طػػرؿِ  أفنػػر ذلػػؾ، عمػػر ا ػػف َفِيػػـَ  ولم 

 .(3)"عنده القرطت  رلدل ؿ ذلؾ عمر واسندؿ   منيـ، ون ر أ ِ ُكْ،رىـ، وحَكـَ 
 ف  الرسػػوؿ إِ  ال ػػن  ة ومػػف اص ػػرعرت ال،كر ػػة الػػواردة كػػذلؾ َػػوؿ الرافضػػة ال ػػ  ة

 . (4)أوور  رلهمفة إلر عمي   ف أ ي طرلب
 ُذِكػرَ " :َقػاؿَ  ؒ ؒالنخعي يزيد اأَلْسَوِد بف َعفِ بسنده  (ٔ)أخرج البخاريُّ في صحيحو

، ِإَلى َأْوَصى  النَِّبيَّ  َأفَّ  ▲ َعاِئَشةَ  ِعْندَ    النَِّبػيَّ  رََأْيػتُ  َلَقػدْ » َقاَلػُو؟ َمػفْ : َفَقاَلػتْ  َعِمػي 
نّْي  ِإَلػى َأْوَصػى َفَكْيػؼَ  َشػَعْرتُ  َفَما َفَماتَ  (ٖ)َفاْنَخَنثَ  ،(ٕ)ِبالطَّْستِ  َفَدَعا َصْدِري ِإَلى َلُمْسِنَدُتوُ  َواِن
؟  .(ٗ)«َعِمي 

 مػػر ُأ ػػ ت عنػػدىر، واسػػنندت فػػي ذلػػؾ إلػػر ممزمِنيػػر لمن ػػي   ▲فػػأنكرت عرئ ػػة  
 ممػػرلس فػػي امنحوػػرً  لكونػػو ذلػػؾ ن،ػػي ليػػر فسػػرغ؛ حمرىػػر فػػي مػػرت أف إلػػر مونػػو مػػرض فػػي

 .(٘)منير  يء عف نهب لـ م  نة

                                                           

 (، ،تصرؼ.ُٕ،ُٔااظر: فتح القوم ا٤بتْب؛ للبد احملس  اللباد: )ص/  (ُ)
 (.  ُٔٓ/ ُا٤بصدر السا،م )(ِ) 
 (.ّٓ/ ُا٤بفا  ٤با أشكل م  تِّخيص كتاب مسِّ : )(ّ) 
 (.َُ، ح)(ُُُ/ ِ)(، ٓ(، ح)َُْ/ِ) ؛ لِّصفار:الدرجات ،صائرااظر: كتاب  (ْ) 
 ككفاتو. (،ؾ: ا٤بغازم، ب: مرض النيب ْْٗٓ(،ح:)ُْ/ ٔخ: ) (ُ)
 (.ُِٔ/ِالفتح. شرح النوكم عِّ  مسِّ  ): اوع م  أاواع اآلاية كىي مؤاثة، فياا لغتاف فتح الطاء ككسرىا، كاألشار الطست (ِ)
 (.  ْٓٓ/ ِ) :ن،   ػيٍر يوؿ ؛: ااثُب كماؿ لِّسقوط عند فراغ ا٢بياة. مطالع األاوارفَاْنَاَنثَُ (ّ)
 تفرد ،و )خ( ع  )ـ(. (ْ)
 (، ،تصرؼ. ِّٔ/ ٓااظر: فتح البارم؛ ن،  حجر ) (ٓ)
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ػػػػد َوػػػػر َح عمػػػػي   ػػػػف أ ػػػػي طرلػػػػب  فػػػػي غ ػػػػر مػػػػر موضػػػػت  إ طػػػػرؿ ىػػػػذه اص ػػػػرعة  َو
 قػػاـَ   َطاِلػػبٍ  َأِبػػي ْبػػفَ  اَعِميِّػػأفَّ " بسػػنده (ٔ)مػػا أخػػرَج مسػػمـ فػػي صػػحيحوالمكذو ػػة، منيػػر: 

ِِ  ِكتَابَ  ِإالَّ  َنْقَرُؤهُ  َشْيًئا ِعْنَدَنا َأفَّ  َزَعـَ  َمفْ : َفَقاؿَ  ،خطيًبا ػِحيَفةَ  َوَىِذهِ  ا  َوَصػِحيَفةٌ : َقػاؿَ  - الصَّ
ِبِؿ، َأْسَنافُ  ِفيَيا َكَذَب، َفَقدْ  - َسْيِفوِ  ِقرَابِ  ِفي ُمَعمََّقةٌ   .(ٕ)"...اْلِجرَاَحاتِ  ِمفَ  َوَأْشَياءُ  اإلِْ

 نزعمػو مػر  إ طػرؿ عنو ن رلر اهلل رضي عمي فمِ  نور  ٌ  ىذا: "ؒ  النوويُّ  يقوؿ
  الن ػػيُّ  إل ػػو أووػػر عنػػو ن ػػرلر اهلل رضػػي رعم  ػػ إف   َػػوليـ مػػف و هنرعونػػو وال ػػ  ة الرافضػػة
  .(ٖ)"كث رة  أمور

 وآؿ عمػي   عنػد كػرف  أنػو   ةال  ػ ع ػوندّ  لمػر رد   الحػد ث وفي" :ؒ  وقاؿ ابف حجر
 وأمػػػور  فالػػػد   َواعػػػد مػػػف كث ػػػر عمػػػر ن ػػػنمؿ اسػػػرً   يػػػر أعممػػػو كث ػػػرة أمػػػور   ػػػي  الن   فَ ِمػػػ   نػػػو

 .(ٔ)"اصمررة
د أ طؿ ىذه اص رعة ممٌت غ، ػٌر ِمػَف  الئمػة العػمـ، وال ممػرء الكػراـ، فأ ػرنوا ىذا، َو

 ننرَضير، وك ،وا ز ،ير، منيـ القرط ي وا ف كث ر وغ رىمر.
 أحرد ػػث وضػػ وا َػػد ال ػػ  ة كرنػػت" رد ا عمػػر إ ػػرعة الووػػ ة: ؒ  القرطبػػيُّ  ؿوقػػي

 فَمػػػ وكػػػذا ،ذلػػػؾ الوػػػحر ة مػػػف ممرعػػػة عمػػػ يـ د  رَ فَػػػ ؛ل مػػػي    رلهمفػػػة أووػػػر  الن ػػػي أف   فػػػي
 فَ ِمػ أحػد ذكػره وال ،الهمفػة يَ ِلػوَ  أف   ػد وال ،لن،سػو ذلػؾ  ػدعْ  لػـ رعم ً  أف  : ذلؾ فمِ  ...   دىـ

لنيػػػـ نسػػػ وه مػػػت  ؛ف ح ػػػث َوػػػدوا ن ظ مػػػور ِمػػػوػػػوا عمً ػػػوىػػػؤالء ننقّ السػػػق ،ة،   ػػػوـ الوػػػحر ة
و مػػت  ػػمرعنو ال ظمػػر ووػػم نو فػػي الػػد ف إلػػر المداىنػػة والنق ػػة واصعػػراض عػػف طمػػب حقّػػ

 .(ٕ)"َدرنو عمر ذلؾ

                                                           

 فياا ،الثكة.....  (، ؾ: ا٢بج، ب: فضل ا٤بدينة، كدعاء النيبٍّ َُّٕ(، ح:)ْٗٗ/ ِـ:) (ُ)
ؾ: ا١بزيػة،ب:إمث مػ  عاىػػد  (،ُّٕٗ(،ح)َُِ/ ْخ: ) (، ؾ: فضػائل ا٤بدينػة، ب: حػـر ا٤بدينػػة،َُٕٖ( ح: )َِ/ ّ) خ:ُ(ِ)

 (، ََُ/ْ) سػفياف الثػورم ،نَػوه،خ: (،ؾ: ا٢بج،ب: فضل ا٤بدينػة..،ك أا)خ،ـ( مػ  طريػمَُّٕ(ح)ٗٗٗ/ِـ:) مث غدر،
 فضػػػػل ا٤بدينػػػػة..،  ب: ؾ: ا٢بػػػػج، (،َُّٕح)، (ٗٗٗ/ِ(، ؾ: ا١بزية،ب:ذمػػػػة ا٤بسػػػػِّمْب كجػػػػوارى  كاحػػػػدة..، ـ:)ُِّٕح:)

(،ؾ: ا٢بج،ب: فضل ا٤بدينػة..، مػ  طريػم عِّػي ،ػ  ميٍسػار ٫بػوه، َُّٕ(ح)ٗٗٗ/ِ)خ،ـ( م  طريم ككيع ،  ا١براح ٫بوه، ـ:)
،ػػ    )عِّػػي ٝبػػيلا ليػػو، مػػ  طريػػم أيب ملاكيػػة ،نَػػوه، (، ؾ: اللتػػم، ب: ٙبػػرمي تػػويل اللتيػػم غػػّب موإَُّ( ح: )ُُْٕ/ ِـ: )

 .كأيب ملاكية( ع  األعمش ع  إ،راىي  التيمي ع  أ،يو ع  عِّي ،  أيب طالب  الثورم، مسار، كككيع،
 (.ُّْ/ ٗشرح النوكم عِّ  مسِّ : ) (ّ)
 (.ٖٔ/ ْفتح البارم؛ ن،  حجر: ) (ُ)
 (.ِّٔ،ُّٔ/ ٓفتح البارم؛ ن،  حجر: ) (ِ)
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 الغ  ػرء، والقوػرص ال ػ  ة ميمػة مػف كث ػر  ،نر و مر وأمر" :ؒ ويقوؿ ابف كثير
 مػور مػف؛ ك  ػر هطأ منو  مـز عظ ـ وافنراء تٌ يْ و ُ  بٌ ذِ كَ فَ   رلهمفة، عميّ  إلر أوور أنو فمِ 

 فيـرْ وَوػ إل ػو، رأوَوػ فمَ  إلر وا  ورلير وو نو إن،رذ نرؾ عمر    ده ونمرلئيـ الوحر ة
 ىػػو اصسػػمـ د ػػف أف  نحقػػؽ ورسػػولو  ػػرهلل مػػؤمف وكػػؿ لسػػ ب، وال لم نػػر ال غ ػػره إلػػر رىػػرإ ّ 

 َروف ه ر وىـ الن  رء،   د الهمؽ ه ر كرنوا الوحر ة لف؛ االفنراء ىذا  طمف   مـ الحؽ،
ممرع القرآف  نص المـ أ رؼ ىي الني المة ىذه  وهلل واآلهػرة، الػدن ر فػي والهمػؼ السػمؼ وا 

 .(ٔ)"الحمد
 الم،ػػػرى ـ الهرطئػػػة إ ػػػرعة ومػػػف اص ػػػرعرت ال،كر ػػػة الػػػواردة فػػػي السػػػنة الن و ػػػة أ ًضػػػر

الػدهرف نمػيء َ ػؿ  ػـو  آ ػةَ  أف   - زمف ع د اهلل  ػف مسػ ودفي  -  ض القورص إ رعةك
الوػػحر ي  سػمت  يػذا ،فنأهػذ أن،ػرس الك،ػرر، ونأهػذ أن،ػرس المػػؤمن ف منػو كيئ ػة الزكػرـ الق رمػة

   رلدل ؿ وال رىرف. وأ طمير ردىر، فقرـ في النرس هط ً رف ع د اهلل  ف مس ود 
ُكنَّػا ِعْنػَد  اَؿ:، َقػ(ٕ)األجػدع بػفِ  َعػْف َمْسػُروؽٍ   بسنده (ٔ)أخرج مسمـ في صحيحوفقد 

 ِِ الػرَّْحَمِف ، َوُىَو ُمْضَطِجٌع َبْيَنَنا، َفَأتَاُه َرُجػٌؿ َفَقػاَؿ: َيػا َأَبػا َعْبػِد ُجُموًسا [بف مسعود] َعْبِد ا
ـُ، َأفَّ  َيَة الدَُّخاِف َتِجيُء َفتَْأُخُذ ِبَأْنَفاِس اْلُكفَّػارِ  ا ِعْنَد َأْبَواِب ِكْنَدَة َيُقصُّ َوَيْزُع ، َوَيْأُخػُذ ِإفَّ َقاصِّ

ِِ: َوَجَمَس َوُىَو َغْضَباُف: َيػا َأيََّيػا ،اْلُمْؤِمِنيَف ِمْنُو َكَيْيَئِة الزَُّكاـِ  َِ،  َفَقاَؿ َعْبُد ا النَّػاُس اتَّقُػوا ا
ـُ  ـُ، َفِإنَّػُو َأْعَمػ ُِ َأْعَمػ ـْ َفْمَيُقػْؿ: ا ـْ َيْعَمػ ـُ، َوَمػْف َلػ ـْ َشْيًئا، َفْمَيُقْؿ ِبَما َيْعَم ـَ ِمْنُك ـْ َأْف َمْف َعِم أِلََحػِدُك

َِ َعزَّ َوَجؿَّ َقػاَؿ ِلَنِبيّْػ ـُ، َفِإفَّ ا ُِ َأْعَم ـُ: ا ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺ﴿: ِو َيُقوَؿ: ِلَما اَل َيْعَم

ِِ  ص[سػورة ] ﴾ ٹٹ َـّ َسْبٌع َكَسػْبِع ال»َلمَّا رََأى ِمَف النَّاِس ِإْدَبارًا، َفَقاَؿ:  ِإفَّ َرُسوَؿ ا مُي
ػػْت ُكػػؿَّ َشػػْيءٍ  «ُيوُسػػؼَ  ـْ َسػػَنٌة َحصَّ َقػػاَؿ: َفَأَخػػَذْتُي

، َحتَّػػى َأَكمُػػوا اْلُجمُػػوَد َواْلَمْيتَػػَة ِمػػَف اْلُجػػوِع، (ٖ)
ػُد ِإنَّػؾَ  ـْ َفَيَرى َكَيْيَئِة الدَُّخاِف، َفَأتَاُه َأُبو ُسْفَياَف َفَقػاَؿ: َيػا ُمَحمَّ  ِجْئػَت َوَيْنُظُر ِإَلى السََّماِء َأَحُدُى

فَّ َقْوَمػػؾَ  ، َواِن ِِ، َوِبِصػػَمِة الػػرَِّحـِ :  تَػػْأُمُر ِبَطاَعػػِة ا ُِ َعػػزَّ َوَجػػؿَّ ، َقػػاَؿ ا ـْ َِ َلُيػػ َقػػْد َىَمُكػػوا، َفػػاْدُع ا
ِإَلػػػػػػى  الػػػػػػدهرف[سػػػػػػورة ] ﴾  ڱڱ ں ں ڱڱ ڱ ڳگ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿

                                                           

 (.ُْٖ/ َُالبداية كالنااية؛ ن،  كثّب: ) (ُ)
 (، ؾ: افة القيامة كا١بنة كالنار، ب: الدخاف.ِٖٕٗ(، ح )ُِٓٓ/ ْـ: ) (ُ)
اًب  الػػوادعي، كنيتػػو أ،ػػو عائشػػة  ســروقُوــنُاألجــدع (ِ) الكػػو ، أحػػد : مسػػركؽ ،ػػ  األجػػدع ،ػػ  مالػػ  ،ػػ  أميػػة ،ػػ  عبػػد اهلل ا٥بىٍمػػدى

( َُٔٔ)، طبقػػػػات خِّيفػػػػة تٕٔ/  ٔت ا،ػػػػ  سػػػػلد ىػػػػػ. ااظػػػػر: )طبقػػػػأّ، ك يػػػػلِٔاألعػػػػ ـ، مػػػػ  كبػػػػار التػػػػا،لْب، تػػػػوا سػػػػنة
 (.َُٗ/ُ، هتذيب التاذيب، ُِٕ/ّكما ،لدىا، تاريخ اإلس ـ ُْٓ/ِٕ، هتذيب الكماؿ ّٓ/ٖ، تاريخ البخارم َِٓ/ُ

ُُكلََُّشْيءٍُ (ّ) : َحصَّْت  (.َّّ/ ٖا٢بِّم؛ كلذل  تسم  أيضان ا٢بالقة. إكماؿ ا٤بلِّ  ،فوائد مسِّ  ): استأاِّتو. كا٢بص 



- 54 - 
 

 ۉ ۅ ۅ ﴿، َقػػػاَؿ: َأَفُيْكَشػػُؼ َعػػػَذاُب اآْلِخػػػَرِة؟ [ُٓالػػدخاف: سػػورة ] ﴾ ۋ  ٴۇ ..﴿َقْوِلػػِو: 

َفاْلَبْطَشػػػُة َيػػػْوـَ َبػػػْدٍر، َوَقػػػْد َمَضػػػْت  َيػػػُة الػػػدَُّخاِف، َواْلَبْطَشػػػُة  ]الػػػدخاف[ ﴾ ېې  ې ۉ
ـُ  وـِ (ٔ)َوالمّْزَا  (ٖ).(ٕ)، َو َيُة الرُّ

 مكػة أىػؿ مػوع  ػدة مػف كػرف  أنػو الػدهرف الحػد ث ىػذا فػي  مسػ ود ا ػفُ  رفسّ  َد"
 الق رمة َ ؿ  ميء دهرف  كوف أف وأنكر ،الدهرف كي ئة السمرء و  ف   نو مر  رى أحدىـ كرف

رؿ   .(ٗ)"[ُٓالدخاف: سورة ] ﴾ ...ۇ ۆ   ۆ ﴿ :َولو إلر    ر اآلهرة عذاب أفنك ؼ :َو

فػػػي زمػػػف ا ػػػف -ومػػػف إ ػػػرعة الم،ػػػرى ـ الهرطئػػػة الػػػواردة أ ًضػػػر زعػػػـ   ػػػض الُقوػػػرص
نمػر و ، الرسػوؿ الم  ػوث إلػر  نػي إسػرائ ؿموسػر وػرحب الهضػر لػ س  أف   -¶ع ػرس  ا 

  ؒ.ىو موسر آهر
 اْبػفِ  َلِعْندَ  ِإنَّا": َقاؿَ  ،ؒ  ُجَبْيرٍ  ْبفِ  َسِعيدِ  َعفْ  بسنده (ٔ)في صحيحو البخاريُّ أخرج 

 َرُجػؿٌ  ِبالُكوَفػةِ  ِفػَداَءَؾ، المَّػوُ  َجَعَمِنػي َعبَّػاٍس، َأَبػا :َأيْ : ُقْمتُ  َسُموِني،: َقاؿَ  ِإذْ  َبْيِتِو، ِفي َعبَّاسٍ 
 ...المَّػِو، َعػُدوُّ  َكػَذبَ  َقػدْ : َقػاؿَ ...ِإْسػرَاِئيَؿ، َبِنػي ِبُموَسػى َلػْيَس  َأنَّػوُ  َيػْزُعـُ  َنْوؼٌ : َلوُ  ُيَقاؿُ  َقاصّّ 
 النَّػاَس  َذكَّػرَ : َقػاؿَ  ، المَّػوِ  َرُسػوؿُ  ُموَسػى: " المَّػوِ  َرُسػوؿُ  َقػاؿَ : َقػاؿَ  َكْعػٍب، ْبفُ  ُأَبيُّ  َحدََّثِني
الحػد ث وذكػر ف ػو َوػة  ، ثُػـ سػرؽ (ٕ)"....الُقمُػوُب، َوَرقَّػتِ  الُعُيػوُف، َفاَضتِ  ِإَذا َحتَّى َيْوًما

 رًدا عمر زعـ القرص. الَهِضر مَت موسر 

                                                           

 (.ُّْ/ ُٕ. ااظر شرح النوكم عِّ  مسِّ  )[ٕٕ]الفر اف:  ﴾ەئ وئ وئ...﴿ا٤براد ،و  ولو سبَااو:  (ُ)

[ ﴾ ڀ ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ےھ ے  ﴿ا٤براد ،و  ولو تلاأل:  (ِ)  .]الرـك
، مػػػػ  طريػػػػم منصػػػػور كاألعمػػػػش ،نَػػػػوه، ـ )ْْٕٕ(، ح)ُُْ/ ٔ) :خ (ّ) (، ُِٔٓ/ ْ(، ؾ:  تفسػػػػّب القػػػػرآف، ب: سػػػػورة الػػػػرـك

 (، ؾ: افة القيامة كا١بنة كالنار، ب: الدخاف، م  طريم األعمش ،نَوه، كم  طريم آخر ٨بتصرنا.ِٖٕٗ):ح
 (.ُٕٖكشف ا٤بشكل؛ ن،  ا١بوزم: )ص/   (ْ)
 ﴾يئ ىئ  مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ﴿  ػىٍولًػػًو: ب: (، ؾ: تفسػػّب القػػرآف،ِْٕٔ) ح: (،َٗ-ٖٗ/ ٔخ:) (ُ)

 ]الكاف[.
(، ُِٗ/ ّ(، ؾ: اإلجػارة، ب: إذا اسػتأجر أجػػّبنا، عِّػ  أف ييقػػي  حائطنػا، يريػد أف يػػنقض جػاز، ككػػذا )ِِٕٔ(ح)ٖٗ/ّخ: ) (ِ)

طريػػػػػم ا،ػػػػػ  جػػػػػريج، خ أيضنػػػػػا:  (، ؾ: اإلجػػػػػارة، ب: الشػػػػػركط مػػػػػع النػػػػػاس ،ػػػػػالقوؿ، عػػػػػ  إ،ػػػػػراىي  ،ػػػػػ  يوسػػػػػف، مػػػػػ ِِٖٕ): ح
فيكػػل اللِّػ  إأل اهلل، عػػ  عبػد اهلل ا١بلفػػي،   (، ؾ: اللِّػ ، ب: مػػا ييسػتَب لِّلػػاذ إذا سيػلل: أم النػػاس أعِّػ ُِِ(،ح)ّٓ/ُ)

(، ؾ: َُّْ(،ح)ُْٓ/ ْ(، ؾ:،ػػػػػدء ا٣بِّػػػػػم، ب: اػػػػػفة إ،ِّػػػػػي  كجنػػػػػوده، عػػػػػ  ا٢بميػػػػػدم، خ: )ِّٖٕ(، ح)ُِّ/ ْخ:)
ب:  ،(،ؾ:تفسػّب القػرآفِْٕٕ(، ح:)ُٗ/ ٔ، عػ  عِّػي ا٤بػديِب، خ: )األابيػاء، ب: حػديث ا٣بضػر مػع موسػ   أحاديث

= سػفياف ،ػ  عيينػة، )كا،ػ  جػريج كا،ػػ ، عػ   تيبػة ،ػ  سػليد، ٝبػيلا  عػ  [ّٔ]الكاػف: اآليػة ﴾ ..ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ﴿
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 ف ػو ذكر َ  غ ره تَ مِ سَ فَ    يء عمـٌ  عنده كرف إذا لم رلـ أف  " داللة عمر في ىذا الحد ث
  رطػؿ ىػو  مػر أه ػر :أي .(2)"السنر ؿ أ و (1)بَ ذَ كَ " : وَولُ  ونظ ره ،كذ و ُ  أف عمـ  ه ر ر  ئً 
  .(3)"المر ن،س في

 ه ػػرَ  ؿَ  ِػػََ  ¶؛ لف  ع ػػَد اهلل  ػػف ع ػػرس (4)"الوػػدوؽ الواحػػد  ه ػػر ال مػػؿ"كػػذلؾ و 
 و في الرمؿ القرص الذي َد أ رع اص رعة. ، ولـ  رد كممَ ؒ س  د  ف م  ر

 ػػرلني ىػػي والممردلػػة ، ليػػر  رلنقػػد ال نػػرء محرر ػػة اص ػػرعة ال،كر ػػة أف   وف ػػو إ ػػررة إلػػر
.أحسف  ، لمني ىي أَـو

 
 
 

* * * * 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

،نَػوه كا ،لػػض  عػ  أييب ،ػػ  كلػب  ¶عيينػة( ك أػا مػ  طريػػم عمػرك ،ػ  دينػار عػػ  سػليد ،ػ  ا١ببػّب عػػ  ا،ػ  عبػاس =
 الطرؽ اختصار.

ٍواًػػًو ًضػػدَّ الصَّػػوىاًب، ك ػػد اػػزه الَِّّػػو أ ػػدار الصػػَا،ة عىػػً  الكػػذب كشػػاد ٥بػػ  اَكــَ ب (ُ) ػػًذ،ان، ألىاػػو ييٍشػػباو ًا كى ٧بكػػ    : أىٍخطػػأى؛ ٠بىَّػػاهي كى
 (.َِّ/ ِ) :لِّخطايب ؛كتا،و ،الصدؽ كاللدالة. غريب ا٢بديث

 (.ِّْٕ(، حٌس  إسناده األلباين ا الصَيَة،ح)ِّْٕ(، )َّٓ/ ٕح : ) (ِ)
 .(ُِٗ/ ُا٤بصدر السا،م: ) (ّ)
 .(ُِٗ/ ُا٤بصدر السا،م: ) (ْ)
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 املبخح الجاٌي

 اإلطاعة االقتصادية 

 ورأس وال مرلػة ،لمدولػة أو ال مػد االَنوػردي النظػرـ   ػمؿ عرـ   كؿاالَنورد م،يوـ 
 نمػػؾ فػػي والهػػدمرت السػػمت واسػػنيمؾ والنوز ػػت، والنمػػررة والوػػنرعة الط    ػػة، والمػػوارد ،المػػرؿ

 .(ٔ)المنطقة
الػذي  اص ػرعة النػي نسػنيدؼ المػف االَنوػردي والمػرليّ ىػي  :اإلشاعة االقتصػاديةو 

  دُّ أحد دعرئـ المف ال رـ لي  دولة، ونظير ىذه اص رعة في الظروؼ االَنوػرد ة السػ ئة؛ 
د وردت فػي السػنة  صثررة القمؽ وال،وضر، وا  رعة الظمـ وال،قر وال طرلة   ف أفراد الممنمت، َو

 اص رعة  مكف ذكرىر عمر النحو النرلي: الن و ة نمرذج مف ىذا النوع ِمفَ 

 إشاعة الجوع ونقص الموارد والفقرأواًل: 
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ    ڃ ڄ ڄ﴿ : قػػػػػوؿاهلل سػػػػػ حرنو ون ػػػػػرلر  فػػػػػإف  

 .[ا٤بنافقوف] ﴾ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ
ـَ  بسنده(ٔ)أخرَج البخاريُّ في صحيحوو    النَِّبيّْ َخَرْجَنا َمَع " قاؿ: عف َزْيِد ْبِف َأْرَق

 ِفي َسَفٍر َأَصاَب النَّاَس ِفيِو ِشدٌَّة، َفَقاَؿ َعْبُد المَِّو ْبُف ُأَبي  أِلَْصَحاِبِو: اَل ُتْنِفقُػوا َعَمػى َمػْف ِعْنػدَ 
ػػوا ِمػػْف َحْوِلػػِو، َوَقػػاَؿ: َلػػِئْف َرَجْعَنػػا ِإَلػػى الَمِديَنػػِة َلُيْخػػِرَجفَّ اأَلَعػػزُّ ِمْنَيػػا  َرُسػػوِؿ المَّػػِو َحتَّػػى َيْنَفضُّ

، َفَأَتْيُت النَِّبيَّ األَ  َمػا  (ٕ)َفَأْخَبْرُتُو، َفَأْرَسَؿ ِإَلػى َعْبػِد المَّػِو ْبػِف ُأَبػي  َفَسػأََلُو، َفاْجَتَيػَد َيِميَنػوُ  َذؿَّ
ػا َقػاُلوا ِشػدَّةٌ َفَعَؿ، َقاُلوا: َكَذَب َزْيٌد َرُسوَؿ المَِّو  زَّ َحتَّػى" َأْنػَزَؿ المَّػُو َعػ ، َفَوَقَع ِفػي َنْفِسػي ِممَّ

 .(ٖ)الحد ث .." [ُ: آية ]ا٤بنافقوف ﴾... گ ک ک﴿َوَجؿَّ َتْصِديِقي ِفي:

                                                           

 ا تصاد. الرا،ط/-ااظر: كيكيبيديا، ا٤بوسوعة ا٢برة (ُ)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D ٖ% A ٕ% D ٗ%ِٖ% D ٖ% AA%D ٖ% B ٓ% D ٖ% Aٕ%D ٖ% AF#.Dٖ.AA.
Dٖ.Bٗ.Dٖ.Bُ.Dٗ.ٖA.Dٗ.ُٖ. 

 .﴾ ..ې ې ې ې ۉۋ ۅ ۅ ۉ ﴿(، ؾ: تفسّب القرآف، ب: َّْٗ(،ح:) ُّٓ/ ٔخ: ) (ُ)
 (.ِّٗ/ ُٗ: ،ذؿ كسلو ا اليم  ك،الغ فياا. عمدة القارم؛ لِّليِب: )اْجتَـَهَدَُيِميَنهُُ (ِ)
إأل  ﴾کک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿(، ؾ: تفسػػػػػػػػػػػػػػّب القػػػػػػػػػػػػػػػرآف، ب:  ولػػػػػػػػػػػػػػو تلػػػػػػػػػػػػػػػاأل: َْْٗ(، ح:) ُّٓ/ ٔخ: ) (ّ)

مػ  طريػم زىػػّب (، ؾ: اػفات ا٤بنػافقْب كأحكػػاما ، ِِٕٕ(،ح: )َُِْ/ ْمػ  طريػم إسػرائيل ،ػػ  يػوا ، ـ: )﴾ڻ﴿
 ،  ملاكية، ك أا )زىّب كإسرائيل( ع  أيب إسَاؽ ع  زيد ،  أر   ،نَوه.ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7
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ّـّ  "َفَأَصاَبِني :عنده وفي رواية  (ٔ)"َبْيِتي ِفي َفَجَمْستُ  َقطُّ، ِمْثُموُ  ُيِصْبِني َلـْ  َغ
أوػػرَب المسػػمم ف مػػف غػػزوة  نػػي الموػػطمؽ ومػػر  رمػػوع الن ػػي  ىػذا الحػػد ث  حكػػي 

مػػف المهموػػِة والمػػوِع ال ػػد د؛ فرسػػنهؿ رأس الن،ػػرؽ ع ػػد اهلل  ػػف أ ػػي  ػػف سػػموؿ ىػػذا الهطػػب 
ػػرؿ:  ػػرـ  ػػ ف أن رعػػو، َو  ف عنػػد رسػػوؿ اِ ال تنفقػػوا عمػػى َمػػ"المسػػ ـ، والحػػدث ال ظػػ ـ، َو

 .(ٕ)"حتى ينفضوا مف حولو
 ز ػد اسػمو مم ػؿ وػحر ي م ر ػرة المنػرفؽ ذلػؾ فـ فمِ   رعةاص ىذه سمت الذي وكرف"

ػػـ  ػػفا ..  سػػموؿ ا ػػف  وػػقو حػػرؼ  كػػؿ   م ر ػػرة الم ن ػػ ف ومػػف ،أن،سػػيـ النوػػرر فَ ِمػػ وىػػو أَر
 لػػـ  الن ػػي   لف   وذلػػؾ؛ ..لنمػػؾ اص ػػرعة نقمػػو   ػػد كث ػػًرا نػػأذى ز ػػًدا لكػػف   ، لمن ػػي   ذلػػؾ فنقػػؿ

ػرت كػؿ   تَ ْطػََ   أراد فقػد..  اىنمرًمػر هرْ  ِ  ُ     ػد المسػمم ف وحػدة نحػو ؿالنسػمُّ  فػي المنػرفق ف طَر
 و ػػدأت ثمررىػػر  قطػػؼ المؤمنػػوف  ػػدأ النػػي الوحػػدة نمػػؾ..  وػػ،وفيـ فػػي النسػػمؿ فػػي نمحػػوا أف

 .(ٔ)"وىوائير   مسير ننمنت ال  ر ة
أراد النأّكد مف نمؾ اص رعة فأرسؿ إلر ع د اهلل  ف أ ي ل نحّقؽ منػو،   ثـ إّف الن ي  

ػػػرلوا و،أوػػػحر ُ  عنػػػو واحػػػنج فػػػأنكر  اهلل فػػػأنزؿ ؛ز ػػػد فػػػي المقرلػػػة ف، ػػػ ت ،أوىػػػـ الهػػػمـ ل ػػػؿّ : َو
 .(ٕ)َرؿ  مر روفرحً  ، و ر  قَ  َ لِ   ذلؾ  الن يُّ  إل و فم ر نود قو،

ومػػف اص ػػرعرت الػػواردة فػػي السػػنة الن و ػػة كػػذلؾ إرمػػرؼ المنػػرفق ف  رلمنوػػد َ ف ِمػػَف 
 (ٖ)أخػرَج البخػاريُّ فػي صػحيحوانيػرـ ن ػرنيـ  رلسُّػم ة والر ػرء. ، و -الغن رء وال،قراء-المسمم ف
َدَقةِ  ُأِمْرَنا َلمَّا" :َقاؿَ  ،موقوًفا َمْسُعودٍ  َأِبي َعفْ   بسنده  َعِقيؿٍ  َأُبو َفَجاءَ  ،(ٗ)َنَتَحاَمؿُ  ُكنَّا ِبالصَّ
 َوَمػا َىػَذا، َصَدَقةِ  َعفْ  َلَغِنيّّ  المَّوَ  ِإفَّ : الُمَناِفُقوفَ  َفَقاؿَ  ِمْنُو، ِبَأْكَثرَ  ِإْنَسافٌ  َوَجاءَ  َصاٍع، ِبِنْصؼِ 

                                                           

 إأل  ﴾کک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿(، ؾ: تفسّب القرآف، ب:  ولو تلاأل: َّْٗ(،ح:)ُّٓ/ ٔخ: ) (ُ)

 .﴾ڻ﴿
 (.َٓٔ/ ٖة الٍب أاا،تا . فتح البارم؛ ن،  حجر ): فالذم يظار أف  ولو: ن تنفقوا، كاف سببو الشدٌ ؒ ُحجرُقالُاونُُ (ِ)
 (.ُٓٓ/ ْالسّبة النبوية؛ حملمد الصوياين: ) (ُ)
 (، ،تصرؼ.ٗٔ/ َِ) :التوضيح لشرح ا١بامع الصَيح؛ ن،  ا٤بِّق ااظر:  (ِ)
 .  [ٕٗ]التو،ة: ﴾..ې ىىائ ائ ەئەئ﴿ :(،ؾ:تفسّب القرآف،ب: ولؤْٖٔ(،ح:)ٕٔ/ ٔخ:) (ّ)
 (.ّْْ/ ُ)النااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األمّب: : أم تكىَِّّفوا ا٢بىٍملى ،األجرة؛ ليكتسبىوا ما يىتصدَّ وف ،و. نتحا ل (ْ)
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 ەئ ەئ ائ  ائ ى ى ې﴿: َفَنَزَلتْ  ِرَئاًء، ِإالَّ  اآلَخرُ  َىَذا َفَعؿَ 

 .(ٔ)"[ٕٗ: التو،ة] ﴾أية ... ۆئ        ۇئ ۇئ وئ وئ
 اهلل مػت ل يػودىـ النرَضػوف أ مػرنيـ، في الحرنثوف ،ال همء المنرفقوف ىؤالءِ : الم نر"
 ف مػر  رلر ػرءِ  ف نيمػونيـ، اَلغن ػرءَ  المن ػرع ف     ػوف الذ ف ىـ واالسنقرمة، والومح  رلنودؽ

 وم ػػػقة  ميػػػد عم ػػػو حوػػػموا َم ػػػؿ ط ػػػرـ مػػػف  ػػػو ن رعػػػوا ف مػػػر ال،قػػػراءَ  و    ػػػوف  سػػػهرٍء،  ػػػذلوه
  َأن،سػػػيـ  ػػػذكروف َأنيػػػـ زاعمػػػ ف القم ػػػؿ، عيـن ػػػرُّ  فوِمػػػ مػػػنيـ ف سػػػهروف ِإل ػػػو،  حرمػػػة وع ػػػرليـ
 .(ٕ)"الودَة مف ل  طوا

-يـ ن ػػرنرلمسػػمم ف، وعػػدـ انيػػرـ إحسػػرف الظػػف   إلػػر إ ػػررة اآلنػػؼ الػػذكر الحػػد ثفػػي 
ف ََم ػػت وػػدَرنيـر، و -هروػػة إف كػػرنوا أىػػؿ وػػمح وم ػػروؼ القنػػرع  ، و ك ػػؼلمنوػػدَ ف وا 

المسػمم ف  سػنهموف حػرؿ الضػ ؽ والُ سػر، وال ػدة وال،قػر، ف ث طػوف  المنرفق ف الذ ف أولئؾ عف
 .؛ وننن ر ال طرلة   نيـعِف الودَة؛ لئم  نودؽ أحدٌ 

 إشاعة الظمـ:ثانًيا: 
لم ر ػػػة  عمػػػر  ػػػف الهطػػػرب  الن ػػػي  ثَ َ ػػ َ لّمػػػر  ذلػػػؾالػػػواردة فػػػي  ومػػف اص ػػػرعرت

 إلػر ال  ػرس  ػف ع ػد المطمػب، وهرلػد  ػف الول ػد الزكرة ك ردنو في   ث السُّ رة، فمرء عمر
فأ ػػرَع   ػػُض النػػرس: أنيػػـ من ػػوا الزكػػرة،  ىػػر.ءمػػنيـ الزكػػرة، فمن ػػوا أداؿ،  ر ػػد ، وا ػػف مم ػػ

 .(ٔ) ىذه المزاعـ كم ير ف،ن د الن يُّ 
  المَّػوِ  َرُسػوؿُ  َأَمرَ ": َقاؿَ  ، ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعفْ   بسنده (ٕ)أخرج البخاريُّ في صحيحو

ػػَدَقةِ   َفَقػػاؿَ  ،الُمطَِّمػػبِ  َعْبػػدِ  ْبػػفُ  َوَعبَّػػاُس  الَوِليػػِد، ْبػػفُ  َوَخاِلػػدُ  ،(ٗ)َجِميػػؿٍ  اْبػػفُ  َمَنػػعَ  :(ٖ)َفِقيػػؿَ ، ِبالصَّ
                                                           

 (، ؾ: الزكاة، ب: اتقوا النار كلو ،شم ٛبرة كالقِّيل م  الصد ة، م  طريم ٧بمد ،  جلفر، ـ: ُُْٓ (، ح:)َُٗ/ ِخ: ) (ُ)
 م  طريم ٧بمد ،  ا٤بتصدؽ ،قِّيل، ب: ا٢بمل أجرة يتصدؽ ُّا، كالناي ع  تنقص (، ؾ: الزكاة،َُُٖح:) (،َٕٔ/ِ)

 م  طريم شلبة ع  األعمش ع  أيب كائل ع  أيب مسلود األاصارم ،نَوه.   كأيب داكد الطيالسي كسليد ،  الر،يع ٝبيلا  جلفر
 (.ُّٕٗ/ ّ) :التفسّب الوسيط؛ َّمع البَوث (ِ)
 (.ِٕٗ/ ُتيسّب الل ـ شرح عمدة ا٢بكاـ؛ لِّبساـ: ):ُااظر (ُ)
 .[َٔ ]التو،ة: ﴾ ...ہ ھ ھ ھ ھ ے ...﴿ :ب:  وؿ اهلل تلاأل ؾ: الزكاة، ،(ُْٖٔح) ،(ُِِ/ ِخ: ) (ِ)
، إو  ٝباعة، كسػياؽ «فَِإنَُّمْ َُتْظِلُموَنَُخاِلًدا»:ذ أ ف عِّ  تليْب  ائِّو، كظاىر  ولو ا أمناء ا٢بديث:ؒ ُ نلِّالمُُُقالُاونُُ (ّ)

 (.ٕٔ/ٓآخر ا٢بديث. اإلع ـ ،فوائد عمدة األحكاـ: )
كيػاين" ا مػػًب ا "تلِّيػم" القاضػي ا٢بسػيِب، ك"ٕبػر الر  : ن يلػػرؼ ا٠بػو. ك ػاؿ ا،ػ  ،زيػزة: ا٠بػو ٞبيػد، كك ػػع قـالُاوـنُ نـدغُوهيـرغ (ْ)

؛ ن،ػػ  التوضػػيح لشػػرح ا١بػػامع الصػػَيحُبيػػد": منػػع أ،ػػو جاػػ ، كذ يػػذكر أ،ػػاه.ا٢بػػديث عبػػد اهلل ،ػػ  ٝبيػػل. كك ػػع ا "غريػػب أيب عي 
 (.ْْٕ/َُ) ا٤بِّق :
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 َفػِإنَُّكـْ : َخاِلػدٌ  َوَأمَّػا َوَرُسػوُلُو، المَّػوُ  َفَأْغَنػاهُ  َفِقيػرًا، َكػافَ  َأنَّػوُ  ِإالَّ  َجِميػؿٍ  اْبػفُ  َيػْنِقـُ  َما»:  النَِّبيُّ 
ػا المَّػِو، َسػِبيؿِ  ِفػي َوَأْعتُػَدهُ  َأْدرَاَعػوُ  اْحتَػَبَس  َقدِ  َخاِلًدا، َتْظِمُموفَ   الُمطَِّمػِب، َعْبػدِ  ْبػفُ  الَعبَّػاُس  َوَأمَّ

ُـّ  ـ    مسمـ:لل،ظ وفي . (ٔ)«َمَعَيا َوِمْثُمَيا َصَدَقةٌ  َعَمْيوِ  َفِييَ   المَّوِ  َرُسوؿِ  َفَع  !ُعَمػرُ  َيػا: »ََرؿَ  ُث
َـّ  َأفَّ  َشَعْرتَ  َأَما   .«َأِبيِو؟ ِصْنوُ  الرَُّجؿِ  َع

أّنػػو لمػػػر ومػػف اص ػػرعرت الػػواردة فػػػي السػػنة الن و ػػة إ ػػرعة النسػػػهط والهضػػب؛ وىػػي 
دوف آهػر ف وػرر الػػذ ف لػـ   طيػـ  نسػػهطوف   ػأمواؿ الّسػػ ي   ػػض النػرس هػّص الرسػوؿ 

 .عمر القسمة، حنر  م  ذلؾ الن ي  
 َأفَّ َرُسػوَؿ المَّػِو ":  َتْغِمػبَ  و ْبػفِ َعْمرِ عف   بسنده (ٕ)أخرج البخاريُّ في صحيحو

، (ٗ)َفَقَسَمُو، َفَأْعَطى ِرَجااًل َوَتَرَؾ ِرَجػااًل، َفَبَمَغػُو َأفَّ الَّػِذيَف تَػَرَؾ َعَتُبػوا -(ٖ)َأْو َسْبيٍ  -ُأِتَي ِبَماؿٍ 
َـّ َقاؿَ  َـّ َأْثَنى َعَمْيِو، ُث ُجػَؿ، َوَأَدُع الرَُّجػَؿ، َوالَّػِذي َأمَّا َبْعُد َفَوالمَِّو ِإنّْي أَلُْعِطػي الرَّ : »َفَحِمَد المََّو، ُث

ـْ ِمػػػَف الَجػػػَزعِ   َأَدُع َأَحػػػبُّ ِإَلػػػيَّ ِمػػػَف الَّػػػِذي ُأْعِطػػػي، َوَلِكػػػْف ُأْعِطػػػي َأْقَواًمػػػا ِلَمػػػا َأَرى ِفػػػي ُقمُػػػوِبِي
ـْ ِمػَف الِغَنػى َوالَخْيػر(ٔ)َوالَيَمعِ  ، َوَأِكُؿ َأْقَواًما ِإَلى َما َجَعػَؿ المَّػُو ِفػي ُقمُػوِبِي

ـْ َعْمػُرو ْبػُف ، (ٕ) ِفػيِي
 .(ٗ)"(ٖ)ُحْمَر النََّعـِ  َفَوالمَِّو َما ُأِحبُّ َأفَّ ِلي ِبَكِمَمِة َرُسوِؿ المَِّو « َتْغِمبَ 

 ال طػػػرء، حػػػب   عمػػػر  مػػػوامُ  َػػػد وم،ضػػػوليـ، فرضػػػميـ ال  ػػػر أف"   ػػػ ر الحػػػد ث إلػػػر
ا المنػت َػد  كػوف ه ػرً أف "، و(٘)"عرَ نػو يفػ ال،كػرة َ ػؿ ذلػؾ إنكػرر إلر واصسراع المنت، و هض
ـْ ِمَف الِغَنػى َوالَخْيػر» ؛ لقولػو:لمممنوع وىػذه المنزلػة  ،«َوَأِكُؿ َأْقَواًما ِإَلى َما َجَعَؿ المَُّو ِفي ُقُموِبِي

ىو عػرض الػدن ر، أال نػرى أف عمػرو  ػف  يأفضؿ مف ال طرء الذ  يُّ  يد ليـ  ير الن  يالن
 .(ٙ)"اغن ط  ذلؾ   د مزعو منو  نهمب

                                                           

كىٍر ػػاء ،ػػ  عمػر ك أػػا )شػػليب ككر ػػاء( عػػ  ب: ا تقػػدمي الزكػػاة كمنلاػػا، مػ  طريػػم  ،(،ؾ: الزكػاةّٖٗ(، ح)ٕٔٔ/ ِ( ـ: ))ؽ (ُ)
 أيب الزااد ع  األعرج ع  أيب ىريرة ،نَوه.

 ب: مى   اؿ ا ا٣بطبة ،لد الثناء: أٌما ،لد. ؾ: ا١بملة، ،(ِّٗح) ،(ُُ-َُ/ِ)خ:  (ِ)
 (.َّْ/ ِ: أخذي النَّاًس عىبيدان كىًإمىاءن.  ااظر: النااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األمّب: )َسْبيٍُ (ّ)
 (.ُُِِ: كجدكا ا أافسا  كراىية لذل . كشف ا٤بشكل؛ ن،  ا١بوزم: )ص/َعَتُبوا (ْ)
 (ِٗٔ/ ِ: أا ٗبىٍلُب،  يل: ا٥ٍبىِّىع  َِّّة اٍلبىصىر كى يل ا٢ٍبًٍرص. مشارؽ األاوار؛ لِّقاضي عياض: )اْلجزعُوالهلع (ُ)
 (.َُٕ/ ْأتركا  مىعى مىا كىب اهلل ٥بىي  م  غُب النَّف ، كاثكا كتلٌففوا عىً  الطمع كالشَّرىه. كشف ا٤بشكل؛ن،  ا١بوزم: ) (ِ)
 (.ُُٓ/ ّ: اإل،ل ا٢بمر، كىي أعتقاا كأحسناا، كأغ ىا ٜبىىننا. ا٤بسال  ا شرح موطأ مال ؛ لِّقاضي عياض: )ُحْمَرُالنـََّع ُِ (ّ)
 ا٣بمػػػػ  ك٫بػػػػوه، خ   ى يلطػػػػي ا٤بؤلفػػػػة  ِّػػػػوُّ  كغػػػػّبى  ًمػػػػ ؾ: فػػػػرض ا٣بمػػػػ ، ب: مػػػػا كػػػػاف النػػػػيب  (،ُّْٓ(،ح)ّٗ/ ْخ ) (ْ)

   ﴾ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ          ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ    چ چ ﴿(،ؾ: التوحيػػػػػد،ب:  ػػػػػوؿ اهلل تلػػػػػاأل: ّٕٓٓ(، )ُٔٓ/ٗ)
 ، ،نَوه.[ا٤بلارج]

  (. ّٔٓ/ َُشرح اَيح البخارل؛ ن،  ،طاؿ: ) (ٓ)
 (.  ّٔٓ/ َُشرح اَيح البخارل؛ ن،  ،طاؿ: ) (ٔ)
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 ال  ػرد أرزاؽ أف"و أ ًضر إلر أف نوز ت الثروة هرضٌت إلر الموػمحة المنحققػة،ر    ُ و 
 الػدن ر، يفػ السػمطرف عند وال عنده، والرف ة  رلدرمة االسنحقرؽ ردْ ََ  عمر ن رلر اهلل فَ مِ  ل ست
نمر   .(ٔ)" رلسوء المررة ال  رد لن،وس والس رسة المومحة، ومو عمر يى وا 

  فكػرف الدن و ػة الس رسػة  حسػب والمنت ال ط ة نقت فإنمر " :ؒ  يقوؿ ابف حجر
نرعنو  ثواب واحنمرلو  و ره ؽُ ثِ  َ  فمَ  و منت ،منت لو واليمت المزع عم و  ه ر مف   طي ، َو
   .(ٕ)"اآلهرة

ه ػػػر منػػػو، ف  ُ اسػػػنئمؼ َمػػػ" :اآلنػػػؼ الػػػذ كرالحػػػد ث  عم يػػػر النػػػي دؿّ  ومػػػف اص ػػػررات
، و، وىػػذا موضػت كػػرف  حنمػؿ النأن ػػب لمظػػرف  ظًنػر والمػػر  هػػمؼ ظن ػ ف  ف َظػػواالعنػذار إلػػر َمػ
 .(ٖ)"رءوؼ رح ـ كمر وو،و اهلل والمـو لو لكنو 

  وىػػػي عنػػػدمر ََس ػػػـَ إ ػػػرعة االسػػػنئثرر؛  كػػذا ومػػف اص ػػػرعرت الػػػواردة فػػػي السػػػنة الن و ػػػة
وىـ آنذاؾ حد ثو -لقمو يـغن رء مف َر ش؛ نأل ً،ر  وـ حن ف عمر الطمقرء ال الهنرئـ   الن يُّ 

اسػػػػنأثر  رلمػػػػرؿ عمػػػػر   أطمػػػػؽ   ػػػػض الحػػػػداث إ ػػػػرعًة مقنضػػػػرىر أف الن ػػػػي   -عيػػػػٍد  ك،ػػػػر
 النورر.

 ِمػفَ  َنػاٌس  َقػاؿَ ": َقػاؿَ  ، َماِلػؾٍ  ْبػفِ  َأَنػسِ بسنده عػف  (ٔ)أخرج البخاريُّ في صحيحو
 ُيْعِطػي  النَِّبػيُّ  َفَطِفػؽَ  َىػَواِزَف، َأْمػَواؿِ  ِمفْ  َأَفاءَ  َما  َرُسوِلوِ  َعَمى المَّوُ  َأَفاءَ  ِحيفَ  اأَلْنَصاِر،
 َوُسػػُيوُفَنا َوَيْتُرُكَنػا، ُقَرْيًشػا ُيْعِطػي  المَّػػوِ  ِلَرُسػوؿِ  المَّػوُ  َيْغِفػرُ : َفَقػػاُلوا اإِلِبػِؿ، ِمػفَ  الِماَئػةَ  ِرَجػااًل 
،  المَّػػوِ  َرُسػػوؿُ  َفُحػػدّْثَ : []َأَنػػٌس  َقػػاؿَ ، ِدَمػػاِئِيـْ  ِمػػفْ  َتْقُطػػرُ  ـْ  اأَلْنَصػػارِ  ِإَلػػى َفَأْرَسػػؿَ  ِبَمَقػػاَلِتِي

، ِمػفْ  ُقبَّػةٍ  ِفػي َفَجَمَعُيػـْ  ، َمَعُيػـْ  َيػْدعُ  َوَلػـْ  َأَدـٍ ـْ ػا َغْيػَرُى  َمػا: »َفَقػاؿَ   النَِّبػيُّ  َقػاـَ  اْجَتَمُعػوا َفَممَّ
 َشػْيًئا، َيُقولُػوا َفَمػـْ  المَّػوِ  َرُسػوؿَ  َيػا ُرَؤَسػاُؤَنا َأمَّػا: اأَلْنَصػارِ  ُفَقَيػاءُ  َفَقػاؿَ  ،«َعْنُكـْ  َبَمَغِني َحِديثٌ 
ػػا  َوَيْتُرُكَنػػا، ُقَرْيًشػػا ُيْعِطػػي  المَّػػوِ  ِلَرُسػػوؿِ  المَّػػوُ  َيْغِفػػرُ : َفَقػػاُلوا َأْسػػَناُنُيـْ  َحِديثَػػةٌ  ِمنَّػػا َنػػاٌس  َوَأمَّ

، ِمفْ  َتْقُطرُ  َوُسُيوُفَنا ـْ ، ِبُكْفػرٍ  َعْيػدٍ  َحػِديِثي ِرَجااًل  ُأْعِطي َفِإنّْي: » النَِّبيُّ  َفَقاؿَ  ِدَماِئِي ـْ  َأتَػأَلَُّفُي
، ِإَلى  ِبالنَِّبيّْ  َوَتْذَىُبوفَ  ِباأَلْمَواِؿ، النَّاُس  َيْذَىبَ  َأفْ  َتْرَضْوفَ  َأَما ـْ  َتْنَقِمُبػوفَ  َلَمػا َفَوالمَّوِ  ِرَحاِلُك
 َسػَتِجُدوفَ : » النَِّبػيُّ  َلُيػـُ  َفَقػاؿَ  َرِضػيَنا، َقػدْ  المَّػوِ  َرُسػوؿَ  َيا: َقاُلوا «ِبوِ  َيْنَقِمُبوفَ  ِممَّا َخْيرٌ  ِبوِ 
 َفَمػـْ : »َأَنػٌس  َقػاؿَ  «الَحػْوضِ  َعَمػى َفػِإنّْي  َوَرُسػوَلوُ  المَّػوَ  َتْمَقػُوا َحتَّى َفاْصِبُروا َشِديَدًة، (ٕ)ُأْثَرةً 

                                                           

 (.ّٔٓ/ َُ: )ا٤بصدر السا،م (ُ)
 (.ُُٓ/ ُّفتح البارم؛ ن،  حجر: ) (ِ)
 (.ّْٓ/ ّّ(، كااظر: التوضيح لشرح ا١بامع الصَيح؛ ن،  ا٤بِّق : )ّٔٓ/ َُا٤بصدر السا،م: ) (ّ)
 (، ؾ: ا٤بغازم، ب: غزكة الطائف.   ُّّْ( ح)ُٖٓ/ ٓخ: ) (ُ)
 يستأمر :أم ،كاألمرة انستلثار ،ا٤بشَبؾ ،اكأشارأا ،فتَاما ٝبيلن  ،سكاف الثاء كأاَاماإفياا لغتاف إحداأا ض  ا٥بمزة ك  :أثرة(ِ) 

 (ُُٓ/ ٕكيفضل عِّيك  غّبك  ،غّب حم. شرح النوكم عِّ  مسِّ  )، عِّيك 
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 ُأَحػدُّْثُكـْ  ُكْنػتُ  َلَقدْ  َوالمَّوِ  َأَما: أِلَْصَحاِبوِ  اأْلَْنَصارِ  ِمفَ  َرُجؿٌ  َقاؿَ : "روا ة أهرىفي . و (ٔ)«اَيْصِبُرو 
: فػي حػد ث آهػر .(ٔ)"َعِنيًفػا َردِّا َعَمْيػوِ  َفػَردُّوا: َقاؿَ . َعَمْيُكـْ   َثرَ  َقدْ  اأْلُُمورُ  اْسَتَقاَمتِ  َقدِ  َلوْ  َأنَّوُ 
: َلِقَي َرُسوُؿ المَِّو " ـْ ـُ اْلَقاَلُة َحتَّى َقاَؿ َقاِئُمُي  .(ٕ)"َقْوَموُ  َحتَّى َكُثَرْت ِفيِي

 َوَيْتُرُكَنػا، ُقَرْيًشػا ُيْعِطػي  المَّػوِ  ِلَرُسػوؿِ  المَّػوُ  َيْغِفػرُ  :فقالوا: "في حد ث أنس  َولو
 َومػو   ػَض  راعػي ُ   وأن ػ مػنيـ رزعًمػ، النوػرر فَ ِمػ نػرس: أي ؛"ِدَماِئِيـْ  ِمفْ  َتْقُطرُ  َوُسُيوُفَنا

 .(ٖ)"َر ش مف
"، َأْسػَناُنُيـْ  َحِديثَػةٌ أىؿ نمؾ المقرلػة المزعومػة أنيػـ:"أوضحت الروا ة الولر و،ة لقد 

 .(ٗ) رلوواب القوؿ فَ مِ  نمكنوا مر الذ ف رؿي  المُ  رف   ال ُ وىـ 
ىكذا ىي و،ة َمف نودر عنيـ اص رعرت الكرذ ة، أنيػـ ُ وػدروف الحكػرـ المطمقػة 

 ال ر رء  ه ر  رىرف وال دل ؿ.عمر الحداث دوف إدراؾ حق قنير، والنأمؿ في مآلير، ف نيموف 
 

                                                           

يلطػػػي ا٤بؤلفػػػة  ِّػػػوُّ  كغػػػّبى  مػػػ  ا٣بمػػػ  ك٫بػػػوه، مػػػ   ب: مػػػا كػػػاف النػػػيب  (، ؾ: فػػػرض ا٣بمػػػ ،ُّْٔ(،ح:)ّٗ/ ْخ: ) (ُ)
يلطػػي ا٤بؤلفػػة  ِّػػوُّ   ب: مػػا كػػاف النػػيب  (، ؾ: فػػرض ا٣بمػػ ،ُّْٕ(، ح)ْٗ/ ْحػػديث شػػلبة ،ػػ  ا٢بجػػاج ٨بتصػػرنا، خ: )

مػػا  ب: (، ؾ: فػػرض ا٣بمػػ ،ُّّٔ(، ح:) ٖٗ/ ْكغػػّبى  مػػ  ا٣بمػػ  ك٫بػػوه، مػػ  حػػديث شػػليب ،ػػ  أيب ٞبػػزة ،نَػػوه، خ:)
(، ؾ: ا٤بنا ػب، ُٖٓ/ ْخ ) م  البَري ، كما كعد م  ماؿ البَري  كا١بزية..، م  طريػم حيػٓب ،ػ  سػليد ٨بتصػرنا،أ طع النيب 
(، ؾ: منا ػػػػب ّٖٕٕ(، ح:)َّ/ ٓـو مػػػػنا ، مػػػػ  طريػػػػم شػػػػلبة ،ػػػػ  ا٢بجػػػػاج ٨بتصػػػػرنا، خ: )أخػػػػر القػػػػـو كمػػػػوأل القػػػػ ب: ا،ػػػػ 

(، ؾ: ّّٕٗ(، ح: )ّّ/ ٓاألاصػػػار، ب: منا ػػػب األاصػػػار، مػػػ  حػػػديث شػػػلبة مػػػ  طريػػػم أيب التيػػػاح، ،نَػػػوه ٨بتصػػػرنا، خ: )
،ػػػ  زيػػػد ٨بتصػػػرنا، ، مػػػ  طريػػػم ىشػػػاـ «اصـــبرواُحتـــاُتل ـــونيُعلـــاُالحـــو »لألاصػػػار:   منا ػػػب األاصػػػار، ب:  ػػػوؿ النػػػيب

، م  «اقبلواُ نُ حسنه ُوتجاوزواُعنُ سيئه : »ب: ،اب  وؿ النيب  (، ؾ: منا ب األاصار،ّٕٗٗ(،ح:) ّْ/ٓخ:)
  (، ؾ: منا ػػػػػب األاصػػػػػار،ب: ،ػػػػاب  ػػػػػوؿ النػػػػػيبَُّٖ(،ح:)ّٓ/ ٓطريػػػػم ىشػػػػػاـ ،ػػػػ  زيػػػػػد ،قصػػػػػة ٨بتِّفػػػػة، اػػػػػَيح البخػػػػارم )

«: (،ُٖٓ/ٓطريػػػػم  تػػػػادة ،ػػػػ  دعامػػػػة ٨بتصػػػػرا ٗبلػػػػُب ٨بتِّػػػػف، خ: )، مػػػػ  «اقبلــــواُ ــــنُ حســــنه ُوتجــــاوزواُعــــنُ ســــيئه 
إعطػػاء  (، ؾ:الزكػػاة ،ب:َُٗٓ(، ح:)ّّٕ/ ِ(، ؾ: ا٤بغػازم، ب: غػػزكة الطػائف، مػػ  طريػم الزىػػرم ،نَػوه، ـ: )ُّّْح:)

صػرا، كمػ  طريػم ا٤بؤلفة  ِّوُّ  عِّ  اإلس ـ كتصث م   وم إديااو، م  طريم الزىرم ،نَوه، كا ذات ا٤بوضع م  طريػم  تػادة ٨بت
)حيػػٓب ،ػػ  سػػليد ك تػػادة كالزىػػرم كىشػػاـ ،ػػ  زيػػد( عػػ   ٝبػػيلا   طريػػم ىشػػاـ ،ػػ  زيػػد ،زيػػادة  صػػة، أيب التػَّيَّػػاح ،نَػػوه ٨بتصػػرنا، كمػػ

 .أا  ،  مال  
 ىػذا السػياؽ،  إسػناده ضػليف؛ لضػلف عطيػة اللػوا، لكنػو مػركم مػ  طػرؽ اػَيَة غػّبك (، ُُِْٖح) ،(ّٓٓ/ ُٖح : )(ُ) 

 (.ُٔ)ص/ ا٢بديث السا،م ٚبريجك  حاشية البَث، كما ا
ااظػر  .اػدكؽ ، كإسػناده حسػ ؛ لكػوف ٧بمػد ،ػ  إسػَاؽ(، م  حديث أيب سػليد ا٣بػدرمَُُّٕ( ح)ِّٓ/ ُٖح : )(ِ) 

 (. ُٗٓ)ص/ حاشية البَث: ٚبرجيو
     (.ََْٕ/ ٗااظر: مر اة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصا،يح؛ لِّم  القارم: )(ّ) 
 (.ّٕ، ِٕ/ ُٓعمدة القارم شرح اَيح البخارم؛ لِّليِب: )ااظر: (ْ) 
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 ،الح ػػرء فػػي والم رلهػػة ،الممػػرراة نػػركيـ فػػي النوػػرر أدب فَ ْسػػحُ يػػذا الحػػد ث  ظير"ف
 .(ٔ)"وكيوليـ   وهيـ عف ال   رنيـ عف كرف إنمر ،عنيـ قؿنُ  الذي أف و  رف

إ ػػرعة نيػػروف النػػرس  قضػػ ة  الػػواردة فػػي السػػنة الن و ػػة االَنوػػرد ة ومػػف اص ػػرعرت
 َعبَّاسٍ  اْبفِ  َعفِ   بسنده (ٕ)أخرج البخاري في صحيحو؛ ¶الموار ث في زمف ا ف ع رس 

ػا َوَلِكنََّيػا ُنِسػَخْت، َمػا َوالمَّوِ  َوالَ  ،(ٖ)ُنِسَختْ  اآلَيةَ  َىِذهِ  َأفَّ  َيْزُعُموفَ  َناًسا ِإفَّ ": َقاؿَ  ،¶  ِممَّ
 َيقُػػوؿُ  الَّػػِذي َفػػَذاؾَ  َيػػِرُث، الَ  َوَواؿٍ  َيػػْرُزُؽ، الَّػػِذي َوَذاؾَ  َيػػِرثُ  َواؿٍ  َواِلَيػػاِف، ُىَمػػا النَّػػاُس، َتَيػػاَوفَ 

 .(ٔ)"ُأْعِطَيؾَ  َأفْ  َلؾَ  َأْمِمؾُ  الَ : َيُقوؿُ  ِباْلَمْعُروِؼ،
  .(ٕ) نأو مير: أي ؛(النَّاُس  َتَياَوفَ  ِممَّا َوَلِكنََّيا: )¶ع رس ا ف َوؿ

 َػد  نػنج عػف نػأو متال ػرع ة أف نيروف النرس في   ض المور    ر الحد ث إلر ُ 
 والدل ؿ وال رىرف. ، رلحمة وال  رفالرد عم ير   مـز ئذدعنال،رسدة واآلراء الكرسدة، و 

 
 

*  * * * 

  

                                                           

 (.ِٓ/ ٖ) :فتح البارم؛ ن،  حجر (ُ) 
:  (، ؾ: الواػػػػػػػػػايا، ب:ِٕٗٓ(، ح:)ٖ/ ْخ: ) (ِ) ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿ ػػػػػػػػػوؿ اهلًل تلػػػػػػػػػاألى

     [.ٖ]النساء:  ﴾ ..ڦ

 (ّ) :     .[ٖ]النساء:  ﴾ ..ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿أم:  وؿ اهلًل تلاألى

  تفرد ،و )خ(.. اآلية﴾ ..ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ب: ؾ: تفسّب القرآف، (،ِٕٗٓ(،ح:)ٖ/ ْخ: ) (ُ)
 .(ِْٕ/ ُٕ) ؛ ن،  ا٤بِّق :الصَيح ا١بامع لشرح التوضيح(ِ) 



- 63 - 
 

 املبخح الجالح

 اإلطاعة االجتىاعية  

ىػػذه اص ػػرعة النػػي نسػػنيدؼ المػػف االمنمػػرعي، وننمثػػؿ ىػػي  :اإلشػػاعة االجتماعيػػة
ثػػػػػػررة ال،ػػػػػػنف  اص ػػػػػػرعة فػػػػػػي إحػػػػػػداث النزاعػػػػػػرت والهوػػػػػػومرت، وزرع القمَػػػػػػؿ والنحر  ػػػػػػرت، وا 
والهمفػرت فػي الممنم ػرت،  وأمػر اص ػرعرت االمنمرع ػة الػواردة فػي السػنة الن و ػة فيػي عمػر 

 النحو النرلي:

 :إشاعة الجاىمية والقبميةأواًل: 
فقػد أخػرج البخػاريُّ ؛ المرىم ة والق م ة إ رعةُ  في السنة الن و ةِ  دةفمف اص رعرت الوار 

، َوَقػػْد َغَزْوَنػػا َمػػَع النَِّبػػيّْ " َيقُػػوُؿ: ¶ اِ عبػػدِ  بسػػنده عػػف جػػابر بػػفِ  (ٔ)فػػي صػػحيحو
 (ٖ)َمَعُو َنػاٌس ِمػَف الُمَيػاِجِريَف َحتَّػى َكثُػُروا، َوَكػاَف ِمػَف الُمَيػاِجِريَف َرُجػٌؿ َلعَّػاٌب، َفَكَسػعَ  (ٕ)ثَابَ 

َْنَصػاِر، َوَقػاؿَ  ْْ : َيػا َل  َأْنَصاِريِّا، َفَغِضَب اأَلْنَصاِريُّ َغَضًبا َشِديًدا َحتَّى تَػَداَعْوا، َوَقػاَؿ اأَلْنَصػاِريُّ
: َيا َلْمُمَياِجِريَف، َفَخَرَج النَِّبيُّ  َـّ َقػاَؿ: َمػا الُمَياِجِريُّ ، َفَقاَؿ: "َما َباُؿ َدْعَوى َأْىِؿ الَجاِىِميَِّة؟ ُث

" ـْ ، َقاَؿ: َفَقاَؿ النَِّبيُّ   َشْأُنُي  .(ٗ)«َدُعوَىا َفِإنََّيا َخِبيَثةٌ : »َفُأْخِبَر ِبَكْسَعِة الُمَياِجِريّْ اأَلْنَصاِريَّ

                                                           

 (، ؾ: ا٤بنا ب، ب: ما يػينػٍاى  م  دعوة ا١باىِّية.ُْٖ،ُّٖ/ ْخ: ) (ُ)
 (.ّٕ/ ِ) :ن،   ػيٍر يوؿ ؛،لضا  عِّ  إمر ،لض. مطالع األاوار: اجتمع، كيقاؿ: ماب الناس: جاؤكا متتالْب، ثَابَُ(ِ) 
ن،ػ  حجػر  ؛: ضرب د،ػره كعجيزتػو ،يػد أك رجػل أك سػيف كغػّبه. ككػذا إذا تكِّػ  فػأمر ك مػو ٗبػا سػاءه. ااظػر: فػتح البػارمَكَسعَُ(ّ) 
 (.ُّٖ/ ُٔ(، شرح النوكم عِّ  مسِّ  )ُٓٔ/ ٖ)
 ب: كمػ  الػدليل عِّػ  أف ا٣بمػ  لنوائػب ا٤بسػِّمْب، مػ  حػديث  يػرة ،ػ  خالػد  (، ؾ: فرض ا٣بم ،ُّّٖ(،ح:)ُٗ/ ْخ: ) (ْ)

     ڤ  ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ    ٺ ٺ﴿ ولػػػػػو:  ب: (، ؾ: تفسػػػػػّب القػػػػػرآف،َْٓٗ(،ح:)ُْٓ/ ٔخ:) ٨بتصػػػػػرنا،

(، ؾ: تفسػّب َْٕٗ(،ح: )ُْٓ/ ٔ، م  طريم سفياف ،  عيينة ،نَػوه، خ: )]ا٤بنافقوف[ ﴾ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ      ڤ ڤڤ

  ڱ  ڳ      ڳ ڳ ڳک ک ک         ک گگ گ گ     ڑ ڑژ ژ ﴿القػػػػػػػػػرآف،ب:  ولػػػػػػػػػو: 

اىٍصػػػًر  ب: (،ؾ: الػػػث كالصػػػِّة كاآلداب،ِْٖٓ(، ح:)ُٖٗٗ/ْمػػػ  طريػػػم سػػػفياف ،ػػػ  عيينػػػة ،نَػػػوه، ـ: )]ا٤بنػػػافقوف[، ﴾  ڱ ڱ
 (،ؾ: الػث كالصػِّة كاآلداب،ب:ِْٖٓ(، ح:)ُٗٗٗ/ ْمظِّومنا، م  طريم سفياف ،ػ  عيينػة ٫بػوه ك٨بتصػرنا،  ـ: )األًخ ظا٤با أك 

،ػػ  دينػػار عػػ  جػػا،ر ااىٍصػػًر األًخ ظا٤بػػا أك مظِّومنػػا، مػػ  طريػػم أيػػوب السػػختياين ٫بػػوه ك٨بتصػػرنا، ك أػػا )سػػفياف كأيػػوب( عػػ  عمػػرك 
( :ؾ: الزكػػاة ،ب: ذكػػر أَُّ(،ح:)َْٕ/ ِ، ـ،) :٣بػػوارج كاػػفاهت ، مػػ  طريػػم حيػػٓب ،ػػ  سػػليد ،قصػػة ٨بتِّفػػة، كأيضنػػا، ـ
أك مظِّومنػا، مػػ  طريػم زىػػّب ،ػ  حػػرب ،نَػوه كزيػػادة،  اىٍصػًر األًخ ظا٤بػػان  (،ؾ: الػث كالصػػِّة كاآلداب،ب:ِْٖٓ(، ح:)ُٖٗٗ/ْ)

 .ك أا )حيٓب كزىّب( ع  أيب الز،ّب ٧بمد ،  تدرس ع  جا،ر 
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، َفَقاَؿ: َفَعُموَىا: (ٔ)وفي روايةٍ   . َفَسِمَع ِبَذِلَؾ َعْبُد المَِّو ْبُف ُأَبي 
واسػػن  رد  روح الوحػػدة والن رضػػد والثقػػة  ػػ ف المسػػمم ف، إ ػػرعةإلػػر  إ ػػررة الحػػد ثفػػي 
 ىػػذه أنكػػر  الن ػػي   ف  إر الممنمػػت مػػف ال وػػ  ة المرىم ػػة ون ػػذىر؛ فػػنطي ػػو   ػػنيـ،  َرلػػة السػػوء

 يالمنػػػردِ  أف مػػػتَ  ال وػػػ  ة، م نػػػر فِمػػػ ن ػػػ ره لمػػػر ؛،  ػػػر لألنوػػػرر( ػػػر لمميػػػرمر ف: )المنػػػرداة
   .(ٕ)(والنورر) ،(الميرمر ف)وىو ؛القرآف اسن ممو اسًمر اسن مؿ
 فإنػو ،لػذلؾ منػو كراىة فيو المرىم ة دعوى ذلؾ  نسم نو وأمر": ؒ قاؿ النوويُّ        
 المرىم ػػة وكرنػػت ،ومن مقرنيػػر الػػدن ر أمػػور فػػي  رلق رئػػؿ الن رضػػد فَ ِمػػ المرىم ػػة عم ػػو كرنػػت ممػػر
ير نأهذ  .(ٖ)"ذلؾ  إ طرؿ اصسمـ فمرء ،والق رئؿ  رل و رت حقَو
الػدعرة النأك ػد عمػػر ن ػذ ال وػ  ة  مم ػت أنواعيػر سػواء كرنػػت  فَ فػرلمطموب ِمػ"وعم ػو،      

عوػػ  ة نقػػـو عمػػر أسػػرس اال ػػنراؾ  رلق  مػػة الواحػػدة، أو عمػػر أي أسػػرس آهػػر، مػػف  مػػد، أو 
مػػػػذىب، أو حػػػػزب، أو عػػػػرؽ، أو لػػػػوف، أو دـ، أو مػػػػنس، وأف  كػػػػوف الػػػػوالء والننروػػػػر عمػػػػر 

 .(ٗ) ف"اصسمم ة الني أَرمير وأث نير واعن رىر اهلل ن رلر   ف المسمم أسرس اال نراؾ  رلهوة

 الحقد والكراىية:إشاعة ثانًيا: 
 ، الن ػػي   فػػي كػػراىنيـ  ػػدة مػػف َػػر ش ك،ػػرر مػػف اص ػػرعرت الػػواردة فػػي ذلػػؾ، كػػرف     

ذا ،مػػذمـ :ف قولػػوف ،هضػػد   إلػػر ف  ػػدلوف المػػدح عمػػر الػػداؿ    رسػػمو سػػمونو ُ  الوحقػػدىـ عم ػػو   وا 
 .(٘) و  رؼ ُ  وال اسمو ىو ل س ومذمـ ، مذمـ اهلل ف ؿَ  :َرلوا ، سوء ذكروه

 : المَّػوِ  َرُسػوؿُ  َقػاؿَ : َقػاؿَ  ، ُىَرْيػَرةَ  َأِبي َعفْ  بسنده (ٔ)أخرج البخاري في صحيحو
، ُقَرْيشٍ  َشْتـَ  َعنّْي المَّوُ  َيْصِرؼُ  َكْيؼَ  َتْعَجُبوفَ  َأالَ » ـْ  ُمػَذمًَّما َوَيْمَعُنػوفَ  ُمػَذمًَّما، َيْشِتُموفَ  َوَلْعَنُي
 .(ٕ)«ُمَحمَّدٌ  َوَأَنا

                                                           

 ڦڤ ڤڤ ڤ        ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ    ٺ ٺ﴿: تفسػػػّب القػػػرآف، ب: ػىٍولًػػػًو: (، ؾَْٓٗ(، ح)ُْٓ/ ٔخ ) (ُ)

 .]ا٤بنافقوف[ ﴾ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 (.ٕٗٓالسّبة النبوية؛ لِّص يب: )ص/  (ِ)
 (.ُّٕ/ ُٔشرح النوكم عِّ  مسِّ : ) (ّ)
 (.ٕٗٓالسّبة النبوية؛ لِّص يب: )ص/  (ْ)
 ، ،تصرؼ.(ٖٓٓ/ ٔفتح البارم؛ ن،  حجر: ) ااظر: (ٓ)
 .(، ؾ: ا٤بنا ب، ب: ما جاء ا أ٠باء رسوؿ ّّّٓ(، ح:)ُٖٓ/ ْخ: ) (ُ)
 خ: ا موضع كاحد فقط، كتفرد ،و ع  ـ .(ِ) 
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إذ لػػـ   ودفػػرع اهلل ن ػػرلر عػػف ن   ػػوىػػو أال  مػػف أعػػمـ الن ػػوة مػػـٌ الحػػد ث ف ػػو عَ  ىػػذا
، ومػف ، والم مػزات القػرىرات رآل رت ال رىرات -س حرنو– أ ده إنو ؿ  ، سْممو إلر أذى الك،رر
 ، والنقرئص والم ر ب.والس رب ال نرئـعف  وو،نو ن نوو  ذلؾ أنو ورف اسمو

 ،و ػػنميـ النػػرس أذى عنػػو و وػػرؼ  حم ػػو سػػ حرنو وكػػرف: "ؒ يقػػوؿ ابػػف القػػيـ     
 ىػػو فَمػػ إلػػر ذلػػؾ ؼَ رَ وَوػػ ،الذى عػػف ون نػػو واسػػمَ  اهلل هفنػػز   ...الم،ػػظ فػػي حنػػر طر ػػؽ  كػػؿ
ف ،مذمـ  .(ٔ)"ع نو ودََ  إنمر يذِ ؤْ المُ  كرف وا 

الضػػػرلة مػػػَت أىػػػؿ  -القد مػػػة والحد ثػػػة-مػػػر نوػػػنُ و ال،ػػػرؽ  و  ػػػ و ىػػػذا: قػػػاؿ الباحػػػث
، ووػ،وىـ َ   الق رئ  و أ نت الل،رظال  ردة والطرعة مف أىؿ السنة والممرعة، إذ  رمونيـ  أ

 .الذئب مف دـ  وسؼ   راءةَ  النر نة والم  ية، وأىؿ السنة  رءاء منير رلح و ة و 
الرافضػػة عػػف أىػػؿ السػػنة مػػف أىػػؿ  َنْحِكػػي َمػػر َنِظ ػػرُ  َىػػَذا" :ؒ قػػاؿ ابػػف تيميػػة و 
ي ِكػػحْ ونَ ، ة عػػنيـ أنيػػـ ُمْم ِػػَرةٌ ي القدرّ ػػِكػػحْ ونَ  ،يػػـ نروػػ ةوالم رفػػة أنّ  ،وال  ػػردة ،وال،قػػو ،الحػػد ث

َنرِ نَػٌة َوَحْ ػِو  ٌة أنيػـ : ف هرلؼ الحد ث ونر ذ أىمػو عػنيـي مَ كِ حْ و َ  ،الميم ة عنيـ أنيـ م  ية
 .(ٕ)"ر ذلؾ مف السمرء المكذو ةإلر غ َوُغثَرٌء َوَغَثًرا. 

فػػي  جػػاء؛  الن ػػي  ط ػػنيـ فػػي نسػػب  ومػػف اص ػػرعرت االمنمرع ػػة الػػواردة فػػي ذلػػؾ؛
ِإفَّ  ا َرُسػوَؿ المَّػوِ ُقْمػُت: َيػ"َقػاَؿ: ، عػف العبػاس بػف عبػد المطمػب (ٗ)بسػنده(ٖ)سنف الترمػذي

 ، ـْ ـْ َبْيػػػَنُي ِمػػػَف  (٘)َفَجَعمُػػػوا َمَثَمػػػَؾ َكَمثَػػػِؿ َنْخَمػػػٍة ِفػػػي َكْبػػػَوةٍ ُقَرْيًشػػػا َجَمُسػػػوا َفتَػػػَذاَكُروا َأْحَسػػػاَبُي
 الحد ث.(ٙ)«...اأَلْرضِ 

                                                           

 (.ُٓٔالصاـر ا٤بسِّوؿ؛ ن،  القي : )ص/  (ُ)
 (.  ُُٕ/ ٦ّّبموع الفتاكل؛ ن،  تيمية: ) (ِ)
 . (، أ،واب ا٤بنا ب، ب: ا فضل النيبٍّ َّٕٔح:) ،(ٕ/ ٔت: ) (ّ)
[، عىػػػػٍ  ًإ٠ٍبىاًعيػػػػلى ســــندُالحــــديثُ(ْ) مػىنىا عيبػىٍيػػػػدي الَِّّػػػػًو ،ٍػػػػ ي ميوسى ]اللىٍبًسػػػػي  ػػػػدَّ : حى اًدم   ىػػػػاؿى ػػػػ  البػىٍغػػػػدى مػىنىا ييوسيػػػػفي ،ٍػػػػ ي ميوسى ػػػػدَّ  ،ٍػػػػً  أىيب : حى

الًػػدو]البجِّيٍّ  طًَِّّػػًب] [، عىػػٍ  يىزًيػػدى ،ٍػػً  أىيب زًيىادو]ا٥بػػاني[، عىػػٍ  عىٍبػػًد الَِّّػػًو ،ٍػػً  ا٢بىاًرًث]ا٥بػػاني[،خى
ي
: عىػػٍ  اللىبَّػػاًس ،ٍػػً  عىٍبػػًد ا٤ب [،  ىػػاؿى

: يىا رىسيوؿى الًَِّّو...ا٢بديث.   ػيٍِّري
َوةٍُ(ٓ) . ااظر: هتذيب الِّغة؛ لألزىرم )َكبـْ  (.ُِٕ/ َُ: الكيناسةي، كالٌَباب الًَّذم ييٍكنى ي
  :دراسةُالحديث(ٔ) 

 يوسف ،  موس ، كيزيد ،  أيب زياد ٨بتِّف فياما.: رجالو مقات رجاؿ الشيخْب، سول أواًل:ُدراسةُرجالُاإلسناد
: يوسف ،  موس  ،  راشد ،  ، ؿ الرازم، الكوا ، البغدادم، كنيتو أ،و يلقوب، ذ أ ف عِّ  مكػاف يوسفُونُ وساُ-ٔ

 =                                                           ىػجرية ،بغداد. ركل لو )خ،ـ،ت،ىػ(.ِّٓكزماف كندتو، توا سنة 
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 َيقُػػوؿُ  َمػػا َبْعػػُض   َبَمَغػػوُ ":  اْلَعبَّػػاسِ  َعػػفِ  (ٕ)أحمػػد بسػػنده (ٔ)وفػػي روايػػة مسػػند
 ْبػفُ  ُمَحمَّػدُ  َأَنػا: »َفَقػاؿَ  المَِّو، َرُسوؿُ  َأْنتَ : َقاُلوا «َأَنا؟ َمفْ : »َفَقاؿَ  اْلِمْنَبَر، َفَصِعدَ : َقاؿَ  النَّاُس،
 ِفػْرَقَتْيِف، َوَجَعَمُيػـْ  َخْمِقػِو، َخْيػرِ  ِفػي َفَجَعَمِنػي اْلَخْمػؽَ  َخَمػؽَ  المَّػوَ  ِإفَّ  اْلُمطَِّمػِب، َعْبدِ  ْبفِ  المَّوِ  َعْبدِ 

                                                                                                                                                               

 اؿ ا،  ملْب  كا،  حػا: : اػدكؽ، ك ػاؿ النسػائي: ن ،ػأس ،ػو، كذكػره ا،ػ  حبػاف ا الثقػات،  :العلماءُجرًحاُوتعديًًلُُأقوال=
ك اؿ ا٣بطيب البغدادم: ك د كاف غّب كاحد م  األئمة يوسف ٍ،  ميوسى  ،الثقة، كاحتجَّ ً،ًو اٍلبيخارم، ك اؿ الػذىيب ا السػّب: 

 احملدث الثقة، ك اؿ ا،  حجر ا التقريب: ادكؽ.
(، رجػاؿ اػَيح البخػارم؛ أليب َُْ(، مشػيخة النسػائي )ص/ُِّ/ ٗااظر: ا١برح كالتلػديل ) : الراكم ادكؽ.حثقالُالبا

(، ْٓٔ/ ِّ(، هتػػػػذيب الكمػػػػاؿ )ْْٓ/ ُٔ(، تػػػػاريخ ،غػػػػداد )ِِٖ/ ٗ(، الثقػػػػات ن،ػػػػ  حبػػػػاف )ُٖٔ/ ِاصػػػػر البخػػػػارم: )
 (.ُِٔتقريب التاذيب)ص/

ـــاد -ٕ ـــيُزي ـــنُأو ىجريػػػة، كتػػػوا سػػػنة ْٕأ،ػػػو عبػػػد اهلل الكػػػوا، يػيٍِّّقػػػب ،ػػػ  أيب زيػػػاد، كلػػػد سػػػنةالقرشػػػي ا٥بػػػاني، كنيتػػػو  يزيـــدُو
 (.ْىػجرية. ركل لو)،خ،ـ مقركانا،ُّٕ

: ضىلَّفىو عبد اهلل ،  ا٤ببارؾ كا،  ا٤بديِب، كككيع ا١براح، كحيٓب ،  ملػْب، كأٞبػد ،ػ  حنبػل، كأ،ػو حػا: آراءُالعلماءُجرًحاُوتعديًًلُ
 ػااع،   ػاؿ الػدر طِب: خيطػئ كثػّبان، كيِّقػ  إذا لقػ ، ككػذل  ضػٌلفو ا،ػ  طػاىر، كا،ػ  حجػر، ككىمػَّقىػو أٞبػػد الػرازم، كالنسػائي، كا،ػ  

ا تػػػرؾ  اػػاا ا٤بصػػػرم، كا،ػػػ  سػػلد،  ػػػاؿ البخػػػارم ا اللِّػػل الكبػػػّب لَِّبمػػػذم: اػػػدكؽ كلكنػػو يغِّػػػط، ك ػػػاؿ أ،ػػوداكد: ن أعِّػػػ  أحػػػدن
او ٤با كث ساء حفظو كتغّب، فكاف يتِّق  ما لق ، فو ػع ا٤بنػاكّب ا حديثػو حديثو، ك اؿ ا،  حباف ا اَّركحْب: كاف ادك نا إن أ

م  تِّقْب غّبه إيػاه، كإجا،تػو فيمػا لػي  مػ  حديثػو لسػوء حفظػو،  ػاؿ الفسػوم: كإف كػااوا يتكِّمػوف فيػو لتغػّبه فاػو عِّػ  اللدالػة 
 ،فتغػّب كاػار يػتِّق  رى بػيػكى   ،لتقريػب: ضػليفكالثقة، ك اؿ الذىيب ا الكاشف: اػدكؽ ردمء ا٢بفػظ ذ ييػَبؾ،  ػاؿ ا،ػ  حجػر ا ا

، ا١بػػػرح ّّْ/ٖ، تػػػاريخ البخػػػارم (ُْٓ) ترٝبػػػة ، تػػػاريخ خِّيفػػػةَّْ/  ٔالطبقػػػات ن،ػػػ  سػػػلد ااظػػػر ترٝبتػػػو: ) ا.ككػػػاف شػػػيلين 
، ُّْ-ُّّ/ٓ(، تػاريخ اإلسػ ـ َُْ-ُّٓ/ِّ، هتػذيب الكمػاؿ )ٗٗ/ ّ، كتاب اَّركحْب كالضلفاء، ِٓٔ/ٗكالتلديل 

 (.َُٔ، تقريب التاذيب )ص/ ُّّ- ِّٗ/ ُُ(، هتذيب التاذيب ِّٖ/ ِ، الكاشف لِّذىيب )ِّْ/ْاؿ ميزاف انعتد
 : الراكم ضليف.قالُالباحث

..،ذكػػػر إسػػػ ـ (، ؾ:ملرفػػػة الصػػػَا،ةّّْٓ(،ح:)ّٕٔ/ ّ) (، كػػػ :ُِٕٕ(،ح)ِْٗ/ّ: حػػػ :)ثانيًـــا:ُتاـــريلُالحـــديث
(، مػ  طريػم سػفياف الثػورم،  ُٖٖٕ(:(،حَّٕ/ ّخالد، حػ : )( م  طريم إ٠باعيل ،  ُٔٗٔ(،ح:)ٖٓ/ْاللباس..، كك  )

 ، مػ  طريػم(، فضػل اللبػاس ،ػ  عبػد ا٤بطِّػبَُْ(،ح: )َٓ/ ُ)ا،  خالد كالثورم( ع  عبد اهلل ،ػ  ا٢بػارث، ىػػ: ) ك أا
يػد أ،ػو سػثة النخلػي  ،نَػوه، ك ػد تػا،ع يزيػد ،ػ  أيب يز  عبد اهلل ،  كلب القيرىظي، )كا،  ا٢بارث كالقيرىظػي( ك أػا عػ  اللبػاس 

 ..،ذكر فضائل  ريش.(،ؾ:ملرفة الصَا،ةَٔٗٔ(،ح)ٖٓ/ ْ) كما جاء ا ك :
، مػػػػػ  حػػػػػديث كامِّػػػػػة ،ػػػػػ  (،ؾ: الفضػػػػػائل،ب: فضػػػػػل اسػػػػػب النػػػػػيب ِِٕٔ(، ح:)ُِٖٕ/ ْكلَِّػػػػػديث شػػػػػواىد: عنػػػػػد ـ:)

ث ا٤بطِّػػب (، مػػ  حػػدئَّٖ(،ح)ْٖٓ/ٓ(، أ،ػػواب الػػدعوات، ت:)ِّّٓ(،ح:) ّْٓ/ ٓ،ككػػذل  عنػػد  ت: )األسػػقع
..، ذكػر منا ػب اوفػل ،ػ  ا٢بػارث..، مػ  طريػم ا،ػ  (، ؾ:ملرفة الصَا،ةَٕٕٓ(،ح)ِٕٓ/ ّك ك : ) ،نَوه، ،  كادعة
 يزيد م  حديث ر،يلة ،  ا٢بارث.  فضيل ع 

: اإلسػػناد ضػػليف، فيػػو يزيػػد ،ػػ  أيب زيػػاد ا٥بػػاني ضػػليف، لكػػ  ،ا٤بتا،لػػة كالشػػواىد يىصػػّب ا٢بػػديث ثالثًــا:ُالحمــ ُعلــاُاإلســناد
 حس  لغّبه؛ ك د حٌسنو الَبمذم ا سننو. 

 (.ُٖٖٕ((،حَّٕ/ ّح : ) (ُ)
]الفضػػل ،ػػ  ديكػػْب[، عىػػٍ  سيػٍفيىافى]الثورمٍّ[، عىػػٍ  يىزًيػػدى ،ٍػػً  ســندُالحــديث (ِ) مػىنىا أى،يػػو اػيلىٍي و ػػدَّ أىيب زًيىػػادو، عىػػٍ  عىٍبػػًد الَِّّػػًو ،ٍػػً  ا٢بٍىػػاًرًث ،ٍػػً  : حى

، عىً  اٍلميطًًَِّّب ٍ،ً  أىيب كىدىاعىةى  :  ىاؿى اٍللىبَّاسي  اػىٍوفىلو  .ا٢بديث"...:،  ىاؿى
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 ِفػي َفَجَعَمِنػي ُبُيوتًػا، َوَجَعَمُيػـْ  َمػٍة،َقِبي َخْيرِ  ِفي َفَجَعَمِني اْلَقَباِئَؿ، َوَخَمؽَ  ِفْرَقٍة، َخْيرِ  ِفي َفَجَعَمِني
 .(ٔ)«َنْفًسا َوَخْيُرُكـْ  َبْيتًا َخْيُرُكـْ  َفَأَنا َبْيتًا، َخْيرِِىـْ 

وفػػي   ػػرف  ؛، وعػػدـ النك ػػر عمػػر الهمػػؽالنواضػػت همػػؽ فػػي ىػػذا الحػػد ث حػػض  عمػػر
أراد االفنهػرر الفنهػر  أمػداده "أف  ،نهر  أمداده الك،رر، مػت أّنػو لػو   فمـ  كف لمن ي   الحؽ،

رؿ: أنر ا ف إسمرع ؿ أو إ راى ـ؛    ولػد ال اهلل فَ ِمػ برْ و ػرلقُ   رهلل كرف  هافنهررَ  لف  ال رار؛ َو
 ، ،ػرح و ػو ،إ ػره  ولو قَ   ،نهر إنمر رعظ مً   واًل ََ  ؾمِ المَ  عند المق وؿ أف كمر ،عم يـ موونقدُّ  آدـ
 .(ٕ)"رعر ره   ض عمر  نقدمو ال

أخرج أحمد إ رعة الننرُ ز  رللقرب المكروىة،  ،ومف اص رعرت الواردة في ذلؾ كذلؾ
اؾِ  ْبػفِ  َجِبيػَرةَ عف أبػي  (ٗ)بسنده (ٖ)في مسنده ػحَّ  َسػِمَمةَ  َبِنػي ِفػي َنَزَلػتْ  ِفيَنػا": َقػاؿَ   (٘)الضَّ

 ِإالَّ  َرُجػؿٌ  ِمنَّػا َوَلػْيَس  اْلَمِديَنػَة،  المَّوِ  َرُسوؿُ  َقِدـَ : َقاؿَ  [ُُ: ا٢بجرات] ﴾ ..مئىئيئ..﴿

                                                           

  :دراسةُالحديث(ُ) 
ُ( كىو ضليف. ٖٔ)ص/ : رجالو مقات إن يزيد ،  أيب زياد ا٥باني سبم ترٝبتوأواًل:ُدراسةُرجالُاإلسناد
(،  ُِٕٕ(،ح)ِْٗ/ّحػػػ :) ،(، أ،ػػػواب ا٤بنا ػػػب، ب: ا فضػػػل النػػػيب َّٕٔ( ح:)ٕ/ ٔت: ): ثانًيـــا:ُتاـــريلُالحـــديث

( مػ  طريػم إ٠باعيػل ُٔٗٔ(،ح:)ٖٓ/ْ..،ذكر إسػ ـ اللبػاس..، ككػ  )(، ؾ:ملرفة الصَا،ةّّْٓ(،ح:)ّٕٔ/ ّ) ك :
طريم سفياف الثورم، ك أا) ا،  خالد كالثورم ( ع  عبػد اهلل ،ػ   (، م ُٖٖٕ((،حَّٕ/ ّ،  خالد عند)ت(  صة، ح : )

..مػ  (،ؾ:ملرفة الصػَا،ةَٔٗٔ(،ح)ٖٓ/ ْ) ، ك :(، فضل اللباس ،  عبد ا٤بطِّبَُْح: ) (،ٗٗ/ُا٢بارث، ىػ: )
 ،نَوه. طريم أيب سثة النخلي ع  ٧بمد ،  كلب القيرىظي، )كا،  ا٢بارث كالقيرىظي( ك أا ع  اللباس 

، مػػػػ  طريػػػػم الوليػػػػد ،ػػػػ  مسػػػػِّ  ؾ: الفضائل،ب:فضػػػػل اسػػػػب النػػػػيب (،ِِٕٔ(،ح: )ُِٖٕ/ ْكلَِّػػػػديث شػػػػواىد عنػػػػد ـ:)
..،ذكػػر منا ػػب اوفػػل ،ػػ  ا٢بػػارث..، مػػ  (، ؾ:ملرفػػة الصػػَا،ةَٕٕٓ(،ح)ِٕٓ/ ّك كػػ : ) ، حػػديث كامِّػػة ،ػػ  األسػػقع
 حديث ر،يلة ،  ا٢بارث. 

فيػػو يزيػػد ،ػػ  أيب زيػػاد ا٥بػػاني ضػػليف، لكػػ  ،ا٤بتا،لػػة كالشػػواىد يىصػػّب ا٢بػػديث : اإلسػػناد ضػػليف، ثالثًــا:ُالحمــ ُعلــاُاإلســناد
 (، كحسنو األرااؤكط.ٕٕٓٓحس  لغّبه. اََو ا٢بديث األلباين ا ا٤بشكاة ح)

 (.ََّٕ/ ٕ) :رح مشكاة ا٤بصا،يح؛ لِّم  القارممر اة ا٤بفاتيح ش (،ُُٔ/ ّإحياء عِّـو الدي ؛ لِّغزايل: )ااظر:  (ِ)
 (.ُِٖٖٖ(،ح)ُِّ/َّح :) (ّ)
مػىنىا دىاكيدي ،ٍػ ي أىيب ًىٍندو]القشػّبم [، عىػً  الشَّػٍليبٍّ] سندُالحديث: (ْ) ػدَّ مػىنىا ًإ٠ٍبىاًعيلي]، ي عىًٌِّية األسدم [، حى : عامًر ،ػً  شػراحيلحىدَّ [،  ىػاؿى

اًؾ ]األاصارمَّ[ ََّ ًبّبىةى ٍ، ي الضَّ مىًِب أى،يو جى :.."ا٢بديث. حىدَّ   ىاؿى
ًبٍّبة ،  الضَاؾ ،  خِّيفة األاصػارم  ا٤بػدين، يينسػب إأل ،ػِب عبػد األشػال، ييقػاؿ إفَّ ا٠بػو  ػي ، أووَُجِبْيرةُونُالضحاك(ٓ)  : أ،و جى

مشاوره ،كنيتو، ٨بتِّف ا اَبتو، كيًلدى ،لد ا٥بجرة، سك  ا٤بدينة كالكوفة، ذ تذكر كيتيػب الػَباج  مكػاف كزمػ  كفاتػو شػيلنا. ركل 
/ ّ(، األسامي كالكُب أليب أٞبد ا٢بػاك  )ُٓ/ ٓ(، ملج  الصَا،ة لِّبغوم )ُٖٖ/ ُاظر ترٝبتو: الكُب ٤بسِّ  )(. )اْلو)،خ 
(، َُِّ/ ّ(، انسػػتيلاب ن،ػػ  عبػػد الػػث )ِْٖٗ/ ٓملرفػػة الصػػَا،ة أليب الػػي  ) (،ِّْ/ ّالثقػػات ن،ػػ  حبػػاف ) (،ُُٓ

/ ّ(،اإلاػػػػػػػػػا،ة ا ٛبييػػػػػػػػػػز الصػػػػػػػػػػَا،ة )ِٖٔذيب )ص/ تقريػػػػػػػػػب التاػػػػػػػػػػ (،ْٓ/ ّ(، أيسػػػػػػػػػد الغا،ػػػػػػػػػػة ن،ػػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػػػّب )ُُٗٔ/ ْ)
ّّٖ،َْٔ،ٓ/ّٔٔ،ٕ/ْٓ(. 
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 َرُسػوؿَ  َيػا: َقػاُلوا اأْلَْسػَماِء، ِتْمػؾَ  ِمػفْ  ِباْسػـٍ  ِمػْنُيـْ  َأَحػًدا َدَعػى ِإَذا َفَكػافَ  َثاَلثَػٌة، َأوْ  اْسَمافِ  َوَلوُ 
 .(ٔ) "[ُُ]ا٢بجرات:  ﴾ ..مئىئيئ..﴿: َفَنَزَلتْ : َقاؿَ : َىَذا ِمفْ  َيْغَضبُ  ِإنَّوُ  المَّوِ 

 ﴾ ..مئىئيئ..﴿: الكر مػػة اآلَ ػػة ىػػذه يالننػػر ز  رللقػػرب فػػم نػػر النيػػر عػػف 
والنم  ز لو مف سرئر النرس  ،و عمر ومو الن ر ؼر إذا َرلَ ، أمّ ووؿ وننقُّ مُ الر   بُ  ْ اد  و عَ رَ أف  ُ 

 .، واهلل أعمـ(ٕ)فم  أس  و
نطي ػػر الممنمػػت مػػف إ ػػرعة الننػػر ز  رللقػػرب  إلػػرإ ػػررة  الحػػد ث اآلنػػؼ الػػذكر وفػػي 

الهػػمؽ المم مػػة والهػػمؿ المم مػػة، عمػػر  الممنمػػتنر  ػػة و  ،(ٖ)المكروىػػة النػػي  سػػوء سػػمرعير
 ومراعرة النرس ل  ضيـ ال  ض، ومنردانيـ  أحب  السمرء إل يـ.

رمػًم ِمػَف المسػمم ف كػرف إذا ُهووػـ  أف  ومف اص رعرت االمنمرع ة الواردة في ذلؾ؛ 
 :بػف مالػؾ  َعػْف َأَنػسٍ بسنده  (ٗ)البخاريُّ في الصحيحأخرج َط ف   ض الّنرس في نس و؛ 

اَل َتْسػأَُلوِني الَيػْوـَ »َحتَّى َأْحَفْوُه الَمْسأََلَة، َفَغِضَب َفَصِعَد الِمْنَبَر، َفَقاَؿ:  َسأَُلوا َرُسوَؿ المَِّو "
َوِشػَمااًل، َفػػِإَذا ُكػؿُّ َرُجػػٍؿ اَلؼّّ رَْأَسػُو ِفػػي َثْوِبػػِو َفَجَعْمػُت َأْنُظػػُر َيِميًنػػا « َعػْف َشػػْيٍء ِإالَّ َبيَّْنتُػُو َلُكػػـْ 

                                                           

 :دراسةُالحديث (ُ)
ُأواًل:ُدراسةُرجالُاإلسناد:ُ

كالذىيب  ،كا،  حباف ،٨بيٍتػىِّىفه ا ايَبتو، كالرَّاجحي أاٌو اَايبٌّ كما ذىب إأل ذل  أ،و الي  األافااين َأِووَُجِبيَرَةُْوِنُالضَّحَّاكُِ*
 . حاشية الصفَة السا،قةاهلل أعِّ . ااظر ترٝبتو ا كا،  حجر، ك  ،كا٤بزم  

ُ.ٝبيع الرجاؿ مقاتقالُالباحث:ُ
ـــاً:ُتاـــريلُالحـــديث (، أ،ػػػواب التفسػػػّب، ب: كمػػػ  سػػػورة ا٢بجػػػرات، مػػػ  طريػػػم شػػػلبة ،ػػػ  ِّٖٔ (، ح:)ّٖٖ/ ٓ: ت: )ثاني

ا٢بجػػػػػػػػػػػػػػرات،م  طريػػػػػػػػػػػػػػم ،شػػػػػػػػػػػػػػر ،ػػػػػػػػػػػػػػ  (، أ،ػػػػػػػػػػػػػػواب التفسػػػػػػػػػػػػػػّب، ب: كمػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػورة ِّٖٔ (، ح:)ّٖٖ/ ٓا٢بجػػػػػػػػػػػػػػاج، ت: )
ٍيػػػب ،ػػػ  خالػػػد، ىػػػػ: )ِْٔٗ(،ح:)ُِٗ/ْالػػػػميفىضَّل،د:) (، ُّْٕ(ح:)ٖٕٔ/ ْ(،ؾ:األدب، ب:ا األلقػػػاب، مػػػ  طريػػػم كيىى

( مػػ  طريػػم ٞبػػاد ،ػػ  سػػِّمة ،نَػػوه،ك  ِّْٕ(،ح)َّٓ/ ِأ،ػػواب األدب، ب:األلقػػاب،م  طريػػم عبػػد اهلل ،ػػ  إدري ،كػػ : )
يػب  كعبػد اهلل ،ػ  إدريػ  كشػلبة ،ػ  ا٢بجػاج ك،شػر ( م  طريم ا،  عِّيٕٕٓٓ(،ح)ُّْ/ ْ) ة ،نَوه،  ٝبيلا  )ا،ػ  عِّيػة كىكيىى

 ،  ا٤بفضل كٞباد ،  سِّمة( ع  داكد ،  أيب ىند ،و ،نَوه.
بػػػّبة ا ىػػػذه الرٍّكايػػػة ك  ،: )إسػػػناد اػػػَيح(ثالثـــاً:الحم ُعلـــاُاإلســـناد ػػػماع ًمػػػ  أيب جى تػػػدلي  الشػػػليب ن يضػػػر؛ ألاػػػو اىػػػرَّح ،السَّ

اإلسػػػناد اػػػَيح؛ كحكػػػ  ،صػػػَتو الَبمػػػذم كا٢بػػػاك  ا مسػػػتدركو ككافقػػػو الػػػذىيب ا التِّخػػػيص، كاأللبػػػاين ا السِّسػػػِّة كغّبىػػػا؛ ف
 .)ح ((، كاألرااؤكط ا ٙبقيقو َٖٗالصَيَة ح)

 (.ِّْ/ ٗشرح اَيح البخارل؛ ن،  ،طاؿ: )ااظر: (ِ)
 .( ،تصرؼّٕٔ/ ٕتفسّب ا،  كثّب: )ااظر:  (ّ)
 (، ح ُِّٖ/ ْ(، ؾ: الػػػػدعوات، ب: التلػػػػوذ مػػػػ  الفػػػػًب مػػػػ  طريػػػػم  تػػػػادة ،ػػػػ  دعامػػػػة ،ِّفظػػػػو، ـ )ِّٔٔ( ح:)ٕٕ/ ٖخ: ) (ْ)
 (، م  طريم  تادة ،  دعامة  ع  أا  ،نَوه.ِّٗٓ)
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الرَّْجاَؿ ُيْدَعى ِلَغْيِر َأِبيِو، َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَِّو َمْف َأِبي؟ َقاَؿ: (ٔ)َيْبِكي، َفِإَذا َرُجٌؿ َكاَف ِإَذا اَلَحى
َـّ َأْنَشأَ « ُحَذاَفةُ » ػٍد  (ٕ)ُث َرُسػواًل، َنُعػوُذ  ُعَمُر َفَقاَؿ: َرِضيَنا ِبالمَِّو َربِّا، َوِباإِلْسػاَلـِ ِديًنػا، َوِبُمَحمَّ

َرْت ِلي : »ِبالمَِّو ِمَف الِفَتِف، َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو  َما رََأْيُت ِفي الَخْيِر َوالشَّرّْ َكالَيْوـِ َقطُّ، ِإنَُّو ُصوّْ
  .«تَّى رََأْيُتُيَما َورَاَء الَحاِئطِ الَجنَُّة َوالنَّاُر، حَ 

الط ػػف فػػي النسػػرب، ومػػف  فَ نطي ػػر الممنمػػت ِمػػ عمػػر لػػزوـ داللػػةالحػػد ث  فػػي ىػػذا  
ؤدي  ػػ ؛ لنػػوال قػػ ـ المػػردؿ امننػػربوال ػػدؿ فػػي ووػػؼ النػػرس عنػػد الهوػػرـ، و  الن ػػك ؾ ف يػػر،

 .ال ظ مة ال،نفو  الحقرد والضهرئف، إلر
 
 
 

 ؼوالقذإشاعة الفاحشة ثالثًا: 
إ ػرعة المنػرفق ف ال،رح ػة عمػر ومف اص رعرت االمنمرع ػة الػواردة فػي السػنة الن و ػة 

نر ُأـ المؤمن ف عرئ ة  وحكر نير م يورة نزلػت ف يػر اآل ػرت ال  نػرت،  ،الط رىرة النقّ ة ▲ُأم 
وىي مف أعظـ اص رعرت االمنمرع ػة النػي أوػر ت   ػت  وفومنير الحرد ث الن و ة الطواؿ،

 .الن وة
 ِحػيفَ   النَِّبػيّْ  َزْوجِ  ▲ َعاِئَشةَ  َعفْ  بسنِده (ٖ) فقد أخرج البخاريُّ في الصحيح 

 تَػَولَّى الَّػِذي َوَكػافَ  ،(ٗ)َىَمػؾَ  َمػفْ  َفَيَمؾَ  ...:َقاَلتْ  ِمْنُو، المَّوُ  َفَبرََّأَىا َقاُلوا، َما اإِلْفؾِ  َأْىؿُ  َلَيا َقاؿَ 
 ُيِفيُضػوفَ  َوالنَّػاُس  َشػْيرًا ِبَيا (٘)َفاْشَتَكْيتُ  الَمِديَنَة، َفَقِدْمَنا َسُموَؿ، اْبفُ  ُأَبي   ْبفُ  المَّوِ  َعْبدُ  اإِلْفؾَ 
 ُكْنػتُ  الَّػِذي المُّْطػؼَ   النَِّبيّْ  ِمفَ  َأَرى الَ  َأنّْي َوَجِعي، ِفي (ٙ)َوَيِريُبِني اإِلْفِؾ، َأْصَحابِ  َقْوؿِ  ِمفْ 
ـُ، َيْدُخؿُ  ِإنََّما َأْمَرُض، ِحيفَ  ِمْنوُ  َأَرى َـّ  َفُيَسمّْ  َذِلػؾَ  ِمػفْ  ِبَشػْيءٍ  َأْشُعرُ  الَ  ،«ِتيُكـْ  َكْيؼَ : »َيُقوؿُ  ُث
ُـّ  َأَنا َفَخَرْجتُ  ،(ٚ)َنَقْيتُ  َحتَّى ُزَنا (ٛ)الَمَناِصعِ  ِقَبؿَ  ِمْسَطحٍ  َوُأ  َلْيػٍؿ، ِإَلػى َلْياًل  ِإالَّ  َنْخُرجُ  الَ  (ٜ)ُمَتَبرَّ

                                                           

 (.ُِٗ/ ّ: مأخوذ م  ا٤ب حاة: ا٤بنازعة كا٤بخاامة. ااظر كشف ا٤بشكل؛ ن،  ا١بوزم: )الحا (ُ)
 (.ُٓ/ ٓالنااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األمّب: ): ا،تدأ يقوؿ. أنشأ (ِ)
 (، ؾ: الشَّاادات، ب: تلديل النٍّساء ،لضا  ،لضنا. ُِٔٔ( ح:)ُّٕ/ّخ: ) (ّ)
 (.َِّ/ ُّ) :عمدة القارم؛ لِّليِب .: ىِّ  الذي  اشتغِّوا ،اإلف هلكُ نُهلكُ(ْ)
 (.ّْٖ/ ّ) :الفائم ا غريب ا٢بديث :أك مرضر. ااظر ،: كجلراْشَتَمْيتُُ (ٓ)
 (.َِِ/ ّ): : الريب ما را،  م  شيء ٚبوفر عقباه. مطالع األاوار؛ ن،   ػيٍر يوؿيَـِريُبنا (ٔ)
 (.َُٔ/ ُٕااظر: شرح النوكم عِّ  مسِّ  ) : ،فتح القاؼ ككسرىا لغتاف، كالفتح أشار، أم: أىفػىٍقري م  ا٤برض.نـََ ـِْهت (ٕ)
ًدينىة يػيقىاؿ لىوي ا٤بنااع، كىاًحدىىا منصع أًلىاَّوي ينصع  : كىًىي اٍلمىوىاًضع الًٍَّب الَمَناِصعُِ(ٖ)  ا أفيح خىارج اٍلمى اجة، كىكىافى اىًليدن َى ا لٍِّ يتخِّ  ًفياى

ًتًو ًفيًو. غريب ا٢بديث؛ ن،  ا١بوزم )  (.ّْٖ/ ّ) :(، الفائم ا غريب ا٢بديثُِْ/ ِينصع إًلىٍيًو أىم يثز كخيِّو ٢بًىاجى
 (.ْْٕ/ ُضاء ا٢باجة. مطالع األاوار؛ ن،   ػيٍر يوؿ): كناية ع   ُ َتبَـرَّزُنَا(ٗ) 
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يَّةِ  ِفي اأُلَوؿِ  الَعَربِ  َأْمرُ  َوَأْمُرَنا ُبُيوِتَنا، ِمفْ  َقِريًبا الُكُنؼَ  َنتَِّخذَ  َأفْ  َقْبؿَ  َوَذِلؾَ   التََّنزُِّه، ِفي َأوْ  الَبرّْ
ُـّ  َأَنػػػا َفَأْقَبْمػػػتُ  ـٍ  َأِبػػػي ِبْنػػػتُ  ِمْسػػػَطحٍ  َوُأ  َتِعػػػَس : َفَقاَلػػػتْ  ،(ٕ)ِمْرِطَيػػػا ِفػػػي َفَعثَػػػَرتْ  َنْمِشػػػي، (ٔ)ُرْىػػػ
 أََلػػـْ  ،(ٗ)َىْنتَػػاهْ  َيػػا: َفَقاَلػػتْ  َبػػْدرًا، َشػػِيدَ  َرُجػػاًل  َأَتُسػػبّْيفَ  ُقْمػػِت، َمػػا ِبػػْئَس : َلَيػػا َفُقْمػػتُ  ،(ٖ)ِمْسػػَطحٌ 
 ِإَلػى َرَجْعػتُ  َفَممَّػا َمَرِضػي، َعَمػى َمَرًضػا َفاْزَدْدتُ  اإِلْفِؾ، َأْىؿِ  ِبَقْوؿِ  َفَأْخَبَرْتِني َقاُلوا؟ َما َتْسَمِعي
، ِإَلى ِلي اْئَذفْ : َفُقْمتُ  ،«ِتيُكـْ  َكْيؼَ : »َفَقاؿَ  َفَسمَّـَ  ، المَّوِ  َرُسوؿُ  َعَميَّ  َدَخؿَ  َبْيِتي : َقاَلتْ  َأَبَويَّ
 َفُقْمػتُ  َأَبػَويَّ  َفَأَتْيػتُ  ، المَّػوِ  َرُسػوؿُ  ِلػي َفػَأِذفَ  ِقَبِمِيَمػا، ِمفْ  الَخَبرَ  َأْسَتْيِقفَ  َأفْ  ُأِريدُ  ِحيَنِئذٍ  َوَأَنا
ِني ُبَنيَّػةُ  َيػا: َفَقاَلتْ  النَّاُس؟ ِبوِ  َيَتَحدَّثُ  َما: أِلُمّْي  َكاَنػتِ  َلَقمََّمػا َفَوالمَّػوِ  الشَّػْأَف، َنْفِسػؾِ  َعَمػى َىػوّْ
 المَّػِو، ُسػْبَحافَ : َفُقْمػتُ  ،(ٙ)َعَمْيَيػا َأْكثَػْرفَ  ِإالَّ  َضرَاِئُر، َوَلَيا ُيِحبَُّيا َرُجؿٍ  ِعْندَ  (٘)َوِضيَئةٌ  َقطُّ  اْمرََأةٌ 
 َأْكَتِحؿُ  َوالَ  َدْمٌع، ِلي (ٚ)َيْرَقأُ  الَ  َأْصَبْحتُ  َحتَّى المَّْيَمةَ  ِتْمؾَ  َفِبتُّ : َقاَلتْ  ِبَيَذا، النَّاُس  َيَتَحدَّثُ  َوَلَقدْ 
، َـّ  ِبَنْوـٍ  (ٛ)اْسَتْمَبثَ  ِحيفَ  َزْيدٍ  ْبفَ  َوُأَساَمةَ  َطاِلٍب، َأِبي ْبفَ  َعِميَّ   المَّوِ  َرُسوؿُ  َفَدَعا َأْصَبْحُت، ُث

 الػُودّْ  ِمفَ  َنْفِسوِ  ِفي َيْعَمـُ  ِبالَِّذي َعَمْيوِ  َفَأَشارَ  ُأَساَمُة، َفَأمَّا َأْىِمِو، ِفرَاؽِ  ِفي َيْسَتِشيُرُىَما الَوْحُي،
، ـْ ػا َخْيػرًا، ِإالَّ  َوالمَّػوِ  َنْعَمػـُ  َوالَ  المَّػِو، َرُسػوؿَ  َيػا َأْىمُػؾَ : ُأَسػاَمةُ  َفَقاؿَ  َلُي  َطاِلػبٍ  َأِبػي ْبػفُ  َعِمػيُّ  َوَأمَّ
 َتْصُدْقَؾ، الَجاِرَيةَ  َوَسؿِ  َكِثيٌر، ِسَواَىا َوالنَّْساءُ  َعَمْيَؾ، المَّوُ  ُيَضيّْؽِ  َلـْ  المَِّو، َرُسوؿَ  َيا: َفَقاؿَ 

                                                           

: أـ مسػػطح ،نػػر أيب ريىػػ  ،ػػ  ا٤بطِّػػب ،ٍػػ  عبػػد منػػاؼ القرشػػية، كأماػػا رائطػػة ،نػػر اػػخر ،ٍػػ  عػػامر، خالػػة أيب ،كػػر أمُِ ْســَط  (ُ)
ا، كأسػِّمر أـ مسػطح فَسػػ  إسػ ماا، كك ا كىنػػدن َن  ▲ااػػر الصػديم، تزكجاػا أمامػػة ،ػ  عبػاد ،ػػ  ا٤بطِّػب فولػػدت لػو مسػط

/ ٖ. ااظػػر ترٝبتاػا: الطبقػػات الكػػثل؛ ن،ػػ  سػػلد )▲مػ  أشػػد النػػاس عِّػػ  مسػطح حػػْب تكِّػػ  مػػع أىػل اإلفػػ  ا عائشػػة 
 (.ّّٗ/ ٔأسد الغا،ة ) (،ُِْٕ/ ْ(،  انستيلاب ا ملرفة األاَاب )ِِٖ

 (.ٕٔٓ/ ِ) :: كساء م  اوؼ. ااظر: غريب ا٢بديث؛ لِّخطايبِ رطها (ِ)
أيمىامىة ،  عباد ،  ا٤بطِّب ،  عبد مناؼ، لقبو ًمسػطح، كيكػُب أ،ػا عبػاد. ك يػل: أ،ػا عىٍبػد الَِّّػًو، كأمػو ا،نػة خالػة : عوؼ ،  سط  ُِ (ّ)

ا كا٤بشػػاىد كيِّاػػا مػػع  ،ػػْب مسػػطح ،ػػ  أمامػػة كزيػػد ،ػػ  الػػػميزىيٍّ   كشػػاد  آخػػ  رسػػوؿ اهلل ، أيب ،كػػر الصػػديم ،ػػدرنا، كأحػػدن
لِّاجرة كىو يوملذ ا،  سر كٟبسػْب  ًّْفيمى  جِّد، كتوا سنة  ، كاف ٩ب  خاض ا اإلف  فجِّده رسوؿ اهلل رسوؿ اهلل 

-ُِِّ/ّ(، انسػتيلاب ن،ػ  عبػد الػث)ُِْٔ/ ٓالصػَا،ة أليب الػي  ) (،ّٓ/ ّااظر: ترٝبتو: الطبقات ن،ػ  سػلد ) سنة.
 (.ْٕ/ ٔ(، اإلاا،ة ن،  حجر )ُِْٕ/ ْ( )ُِِْ

،فتح ا٥باء كسكوف النوف، ك د تيفتح ،لدىا مثناة كآخره ىاء ساكنة، ك د تيض : أم ىذه، ك يل: يا امرأة، ك يػل ملنػاه: يػا  :َهنتاغ (ْ)
(، الفػػتح؛ َِٖ-ِٕٗ/ٓ،ِّااء؛كأوػػا اسػػبر إأل  ِّػػة ا٤بلرفػػة ٗبكايػػد النػػاس كشػػركرى . الناايػػة ا غريػػب ا٢بػػديث؛ ن،ػػ  األمػػّب: )

 (.ْٔٔ/ ٖن،  حجر )
 (.ُٓٗ/ ٓ: ٝبيِّة الوجو. ااظر: النااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األمّب: )َوِضيَئةٌُ(ٓ) 
َها (ٔ)  (.ِِّ/ ُّ: القوؿ ا عيباا كاقصاا، عمدة القارم؛ لِّليِب: )َأْكثـَْرَنَُعَليـْ
 (.ِِْ/ ٗ: ن ينقطع. كر أ مأخوذ م  ر أ الدـ ًإذا ااٍػقىطع. هتذيب الِّغة؛ لألزىرم: )الَُيـَْرقَأُُ(ٕ) 
 (.ُِْ/ ّ): : تأخر كأ،طأ ازكلو. مطالع األاوار؛ ن،   ػيٍر يوؿثاستلب (ٖ)
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 َفَقاَلػتْ  ،«َيِريُبػِؾ؟ َشػْيًئا ِفيَيا رََأْيتِ  َىؿْ  َبِريَرةُ  َيا: »َفَقاؿَ  ،(ٔ)َبِريَرةَ   المَّوِ  َرُسوؿُ  َفَدَعا
 َجاِرَيػةٌ  َأنََّيا ِمفْ  َأْكَثرَ  َقطُّ، َعَمْيَيا (ٕ)َأْغِمُصوُ  َأْمرًا ِمْنَيا رََأْيتُ  ِإفْ  ِبالَحؽّْ، َبَعَثؾَ  َوالَِّذي الَ : َبِريَرةُ 
، َحِديثَػةُ   َيْوِمػػِو، ِمػػفْ   المَّػػوِ  َرُسػوؿُ  َفَقػػاـَ  َفتَْأُكمُػػُو، (ٖ)الػدَّاِجفُ  َفتَػػْأِتي الَعِجػػيِف، َعػفِ  َتَنػػاـُ  السّْػػفّْ

 َرُجػػؿٍ  ِمػػفْ  َيْعػُذُرِني َمػػفْ : » المَّػػوِ  َرُسػوؿُ  َفَقػػاؿَ  َسػػُموَؿ، اْبػفِ  ُأَبػػي   ْبػػفِ  المَّػوِ  َعْبػػدِ  ِمػػفْ  َفاْسػَتْعَذرَ 
 َعَمْيػوِ  َعِمْمػتُ  َمػا َرُجػاًل  َذَكُروا َوَقدْ  َخْيرًا، ِإالَّ  َأْىِمي َعَمى َعِمْمتُ  َما َفَوالمَّوِ  َأْىِمي، ِفي َأَذاهُ  َبَمَغِني
 .(ٗ)الحد ث..«َمِعي ِإالَّ  َأْىِمي َعَمى َيْدُخؿُ  َكافَ  َوَما َخْيرًا، ِإالَّ 

ال ظػػ ـ ف ػػو إ ػػررات مم مػػة ودالالت كث ػػرة؛ إذ  نحػػدث عػػف حردثػػة اصفػػؾ ىػػذا الحػػد ث 
 ، اهلل رسػوؿ ل ػأف ن ظػ ـ ىػو  مػر مسػنقمة منيػر واحػدة كؿ آ ة ع رة ثمرني ف و نزلت"الذي 

                                                           

، كااػر مػونة لػبلض ،ػِب ىػ ؿ، ك يػل: كااػر مػونة أليب أٞبػد ،ػ  جَػش. ▲ مونة عائشة ،نر أيب ،كر الصػديموريرة:ُ (ُ)
ك يػػل: كااػػر مػػونة أاػػاس مػػ  األاصػػار، فكاتبوىػػا، مث ،اعوىػػا مػػ  عائشػػة،  فأعتقاػػا ك٤بػػا أرادت عائشػػة أف تشػػَبم ،ريػػرة اشػػَبطوا 

 رشػػفاختػػارت فرا ػو، عا وؿ الَِّّػًو : الػونء ٤بػػ  أعتػم، ككااػػر ٙبػر عبػد يسػػم  مغيػث، فخّبىػػا رىسيػعِّياػا الػونء فقػػاؿ النػيب 
/ ٖإأل خ فة يزيد ،  ملاكية، كذ تذكر كتب الَباج  مكاف كزماف كفاهتا. ااظر ترٝبتاا: الطبقات الكثل؛ ن،  سػلد ) ▲
 (.َٓ/ ٖاإلاا،ة؛ ن،  حجر) (،ّٗ/  ٕ(، أسد الغا،ة؛ ن،  األمّب )ُٕٓٗ/ ْ( انستيلاب؛ ن،  عبد الث )ِٔٓ

 (.ُٓٓ/ ٓ): : أعيبو عِّياا. مطالع األاوار؛ ن،   ػيٍر يوؿهَُُأْهِمصُُ (ِ)
 :أك طػّبنا. فػتح البػارم؛ ن،ػ  حجػر : الشاة الٍب تىٍألىفي البير كن ٚبرج إأل ا٤برع ، ك يل:كل ما يىألف البيوت مطِّقنا شػاةن الداجن (ّ)
(ٖ /َْٕ.) 
ىبػػػػػػػػػػػػة ا٤بػػػػػػػػػػػػرأة لغػػػػػػػػػػػػّب زكجاػػػػػػػػػػػػا كعتقاا..،ككػػػػػػػػػػػػذا ب:  ا٥ببػػػػػػػػػػػػة كفضػػػػػػػػػػػػِّاا كالتَػػػػػػػػػػػػريض عِّياػػػػػػػػػػػػا، (، ؾ:ِّٗٓ(، ح:)ُٗٓ/ّخ:) (ْ)

ا فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: ن الِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إن خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبنا..، ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ِّٕٔ(،ح)ُٗٓ/ّا) (، ؾ:الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاادات،ب: إذا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن
ب: ٞبػػل الرجػػل امرأتػػو ا  (،ؾ:ا١باػػاد كالسػػّب،ِٕٖٗ(،ح:)ّّ/ْ(،ب:القرعػػة ا ا٤بشػػك ت، ككػػذا )ِٖٖٔ(،ح:)ُِٖ/ّ)

ے  ھہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿( ؾ:تفسػػػػػػػّب القػػػػػػػرآف،ب:  ولػػػػػػػو: َْٗٔ(، ح:)ٕٔ/ٔ)ككػػػػػػػذا:الغػػػػػػػزك دكف ،لػػػػػػػض اسػػػػػػػائو، 

 ح:)،(ُّٓ/ٖ، ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا )﴾...ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿(، ب: َْٕٓ( ح:)َُُ/ٔ") ﴾ ...ے

(،ب: اليمػػْب فيمػػا ن ديِّػػ ، كا ا٤بلصػػية كا ٕٗٔٔح:) ،(ُّٖ/ٖ(،ؾ:األديػػاف كالنػػذكر،ب:  ػػوؿ الرجػػل: للمػػر اهلل، )ِٔٔٔ
(،ؾ:التوحيػد،ب:  ػوؿ ََٕٓح:)، (ُْْ/ٗ«)الماهرُوال رآنُ عُالمـرامُالبـررة: »(،ب:  وؿ النيب ََٕٓالغضب، ح:)

:  اهلل  (،ٕٔ/ٔكمطػػونن ،ألفػػاظ ٨بتِّفػػة، خ:) مػػ  طريػػم يػػوا  ،ػػ  يزيػػد األىيِّػػي ٨بتصػػرنا  ﴾...ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ..﴿تػىلىػػاألى

 (ح:)ُّٓ/ٖ"، ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا )﴾ ۓے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ﴿ب:  ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو:  تفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف، ؾ: ،(َْٗٔح:)

 = ولػو: ب: ؾ: انعتصاـ ،الكتػاب كالسػنة، (،ٕٗٔٔ(، ح:)ُُّ/ٗب:  وؿ الرجل: للمر اهلل،) (،ؾ:األدياف كالنذكر،ِٔٔٔ
 ٻ ٻ ٻ ٻ     ٱ ﴿ب:  (،ْْٕٗ(،ح:)َُُ/ٔمػػ  طريػػم اػػاا ،ػػ  كيسػػاف ٨بتصػػرنا ، ككػػذا )﴾..ڻ ں ں ...﴿=

ؾ:التو،ػػػػة، ا حػػػػديث اإلفػػػػ  ك بػػػػوؿ تو،ػػػػة  (،َِٕٕ( ح:)ُِِٗ/ ْ، مػػػػ  طريػػػػم ملمػػػػر ،ػػػػ  راشػػػػد ٨بتصػػػػرنا، ، ـ: )﴾ ..پپ

القػػاذؼ، مػػ  طريػػم يػػوا  كملمػػر كاػػاا  ك أػػا)ؽ( مػػ  طريػػم ا،ػػ  شػػااب الزىػػرم عػػ  عػػركة ،ػػ  الػػز،ّب كسػػليد ،ػػ  ا٤بسػػٌيب ،ػػ  
 .▲كعِّقمة ،  ك اص كعبيد اهلل ،  عبد اهلل ،  عتبة ع  عائشة 
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 ـنكم ػػ لمػف ونيو ػػؿ ال  ػت، لىػػؿ ونطي ػر عم يػر، اهلل رضػػواف المػؤمن ف لـ   وننز ػػو لػو، ونسػم ة
و أذنػره، وعػدة ألطػرؼ لمسػرم  ف والنػرل ف إلػر  ػـو الق رمػة، وفوائػد سمت  و فمـ نممُّ  أو ذلؾ في

 .(ٔ)"م يرمنأم   د ن ة، وأحكرـ وآداب ال نه،ر عمر
يقػػػػوؿ ؛ لػػػػذا ▲ فػػػػي  ػػػػراءة عرئ ػػػػة ؾ  ونحػػػػر ـ ال  ػػػػ ،ذـ إ ػػػػرعة ال،رح ػػػػةمنيػػػػر: 

 ن ػرلر اهلل نػر لػـ ال وػرة فَ ِمػ  ػو أوعػد رعّمػ  ػتوفنّ  وكم ػ القرآف  تم  فَ  ولو" :ؒ  الزمخشريُّ 
 القػػوارع، اآل ػػرت مػػف أنػػزؿ وال عم يػػر، اهلل رضػػواف عرئ ػػة إفػػؾ فػػي نهم ظػػو  ػػيء فػػي ظغمّػػ َػػد

 ذلػػػؾ، مػػػف ركػػػب مػػػر واسػػػن ظرـ .ال ن ػػػؼ والزمػػػر ،ال م ػػػ  وال نػػػرب ،ال ػػػد د  رلوع ػػػد الم ػػػحونة
 كرؼٍ  منير واحد كؿ. م،ننة وأسرل ب ،مهنم،ة طرؽ عمر ف و أنزؿ مر عم و، أَدـ مر واسن،ظرع

    .(ٕ)" ر و في
ـ    ،▲  ػػك ؾُّ فػػي  ػػراءة الطػػرىرة عرئ ػػة، َمػػف  ُ نمػػد إنػػؾ ال ػػوـ -ىػػذا كم ػػو  ػػد  -ثُػػ

مػػر وػػرحب ىػػوى، فػػرلوؿ ُ  مّػػ وىػػؤالء و وػػ،ير  مػػر  رأىػػر اهلل منػػو. ـ، وػػن،رف: إمػػر مرىػػؿ، وا 
 واآلهر ُ ْحَذر، وُ َحذ ر منو، واهلل أعمـ. 

 يَ   نػػ أفعمػػر أه ػػو،  المسػػمـ عمػػر المسػػمـ أنػػو إذا سػػمت إ ػػرعةً  مػػف حػػؽ   أف ومنيػػر:
 ىذا: اله ر  رلمؤمف ظنو عمر  نرءً   وفِ   مؿء  قوؿ وأف. ال ؾ عمر ال الظفّ  عمر ف ير المر
 .(ٖ)ُمِ  فٌ  ِإْفؾٌ 

 نػرؾف ُ  رمحققًػ السػ بُ  كػرف فػإذا ن رئة اصنسرف لسرحنو؛ لئم ُ ّنيـ  مر ل س ف و،ومنير: 
ف ،أوػػًم  ف ،ف ه،ػػؼ رمظنوًنػػ كػػرف وا   ال منػػو النقم ػػؿ ف حسػػف ،محػػنمًم  أو ف ػػو رم ػػكوكً  كػػرف وا 
 .(ٗ)وحق   في َ ؿ  مر الم رالة عدـ و ورح ِ  فُّ ظَ  ُ  لئم  ؿ ؛َ ؿ  مر لم مؿ

 ريسَ ؾ األُ إشاعة التفكُّ رابًعا: 
أزوامو؛   ذلؾ إ رعة المنرفق ف نطم ؽ الن ي  الواردة في  االمنمرع ة مف اص رعرتف

ِِ  َنِبيُّ  اْعَتَزؿَ  َلمَّا": َقاؿَ  قاؿ:" عف عمر بف الخطاب  بسنده (٘)أخرج مسمـ في صحيحو  ا
                                                           

 (.ُِٕ/ ّالكشاؼ؛ لِّز٨بشرم: ) (ُ)
 (.ِِّ/ ّ: )ا٤بصدر السا،م (ِ)
 (، ،تصرؼ يسّب.ُِٖ/ ّ: )ا٤بصدار السا،م (ّ)
 ( ،تصرؼ.َْٖ/ٖا٤بصدر السا،م: )ااظر:  (ْ)
 كاعتزاؿ النساء كٚبيّبى .. ا اإلي ء، ب: الط ؽ، ؾ: (،ُْٕٗ(، ح:)َُُٓ/ِـ: ) (ٓ)
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 ،َرُسوؿُ  َطمَّؽَ : َوَيُقوُلوفَ  ،(ٔ)ِباْلَحَصى َيْنُكُتوفَ  النَّاُس  َفِإَذا اْلَمْسِجَد، َدَخْمتُ : َقاؿَ  ِنَساَءُه  ِِ  ا
 ،َذِلػػؾَ  أَلَْعَمَمػػفَّ : َفُقْمػػتُ  ُعَمػػُر، َفَقػػاؿَ  ِباْلِحَجػػاِب، ُيػػْؤَمْرفَ  َأفْ  َقْبػػؿَ  َوَذِلػػؾَ  ِنَسػػاَءُه ، : َقػػاؿَ  اْلَيػػْوـَ

ِِ  َرُسػوؿَ  تُػْؤِذي َأفْ  َشػْأِنؾِ  ِمػفْ  َبَمػغَ  َأَقػدْ  َبْكػٍر، َأِبي ِبْنتَ  َيا: َفُقْمتُ  َعاِئَشَة، َعَمى َفَدَخْمتُ   ، ا
 ُعَمَر، ِبْنتِ  َحْفَصةَ  َعَمى َفَدَخْمتُ  َقاؿَ  ،(ٕ)ِبَعْيَبِتؾَ  َعَمْيؾَ  اْلَخطَّاِب، اْبفَ  َيا َلؾَ  َوَما ِلي َما: َفَقاَلتْ 
ِِ  َرُسػػوؿَ  تُػػْؤِذي َأفْ  َشػػْأِنؾِ  ِمػػفْ  َبَمػػغَ  َأَقػػدْ  َحْفَصػػُة، َيػػا: َلَيػػا َفُقْمػػتُ  ِِ، ؟ ا  َأفَّ  َعِمْمػػتِ  َلَقػػدْ  َوا
ِِ  َرُسوؿَ  ِِ  َرُسوؿُ  َلَطمََّقؾِ  َأَنا َوَلْواَل  ُيِحبُِّؾ، اَل  ، ا  َأْيػفَ : َلَيػا َفُقْمػتُ  اْلُبَكػاِء، َأَشػدَّ  َفَبَكػتْ  ، ا
ِِ  َرُسوؿُ   ِلي اْستَْأِذفْ  َرَباُح، َيا: َفُقْمتُ ...َفَدَخْمُت، ،(ٖ)اْلَمْشُرَبةِ  ِفي ِخزَاَنِتوِ  ِفي ُىوَ : َقاَلتْ  ؟ ا
ِِ  َرُسػػوؿِ  َعَمػػى ِعْنػػَدؾَ  ِِ  َرُسػػوؿَ  َأفَّ  َأُظػػفُّ  َفػػِإنّْي ، ا  َحْفَصػػَة، َأْجػػؿِ  ِمػػفْ  ِجْئػػتُ  َأنّْػػي َظػػفَّ   ا
،ِِ ِِ  َرُسوؿُ  َأَمَرِني َلِئفْ  َوا  ِإَلػيَّ  َفَأْوَمػأَ  َصػْوِتي، َوَرَفْعػتُ  ُعُنَقَيػا، أَلَْضػِرَبفَّ  ُعُنِقَيا، ِبَضْربِ   ا
ِِ  َرُسػػوؿِ  َعَمػػى َفػػَدَخْمتُ  اْرَقػػْو، َأفِ  ِِ، َرُسػػوؿَ  َيػػا: َفُقْمػػتُ  ...  ا  َشػػْأفِ  ِمػػفْ  َعَمْيػػؾَ  َيُشػػؽُّ  َمػػا ا

، ُكْنتَ  َفِإفْ  النَّْساِء؟ َِ  َفػِإفَّ  َطمَّْقَتُيفَّ  َبْكػٍر، َوَأُبػو َوَأَنػا، َوِميَكاِئيػَؿ، َوِجْبِريػَؿ، َوَماَلِئَكتَػُو، َمَعػَؾ، ا
ُِ ُيَصدُّْؽ َقْوِلي الَّػِذي  َمَعَؾ، َواْلُمْؤِمُنوفَ  ، ِإالَّ َرَجْوُت َأْف َيُكوَف ا َِ ِبَكاَلـٍ َوَقمََّما َتَكمَّْمُت َوَأْحَمُد ا

، [ٓ]التَرمي: ﴾...ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿َأُقوُؿ، َوَنَزَلْت َىِذِه اآْلَيُة  َيُة التَّْخِييِر: 

، ]التَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمي[ ﴾ ٺ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿
 َرُسػوؿَ  َيا: َفُقْمتُ  ،َوَكاَنْت َعاِئَشُة ِبْنُت َأِبي َبْكٍر، َوَحْفَصُة َتَظاَىرَاِف َعَمى َساِئِر ِنَساِء النَِّبيّْ 

 ِِ ؟ ا ِِ، َرُسػػوؿَ  َيػػا: ُقْمػػتُ  ،«اَل : »َقػػاؿَ  َأَطمَّْقػػَتُيفَّ  َيْنُكتُػػوفَ  َواْلُمْسػػِمُموفَ  اْلَمْسػػِجدَ  َدَخْمػػتُ  ِإنّْػػي ا
ِِ  َرُسػػوؿُ  َطمَّػػؽَ : َيُقولُػػوفَ  ِباْلَحَصػػى، ، َلػػـْ  َأنَّػػؾَ  َفػػُأْخِبَرُىـْ  َأَفػػَأْنِزُؿ، ِنَسػػاَءُه،  ا : َقػػاؿَ  ُتَطمّْْقُيػػفَّ

«، ـْ  َفَضػػِحَؾ، َكَشػػرَ  َوَحتَّػػى َوْجِيػػِو، َعػػفْ  اْلَغَضػبُ  َتَحسَّػػرَ  َحتَّػػى ُأَحدّْثُػػوُ  َأَزؿْ  َفَمػػـْ  ،«ِشػػْئتَ  ِإفْ  َنَعػ
َـّ  َثْغػرًا، النَّػاسِ  َأْحَسػفِ  ِمػفْ  َوَكػافَ  ِِ  َنِبػيُّ  َنػػَزؿَ  ثُػ  َوَنػػَزؿَ  ِباْلِجػْذِع، َأَتَشػبَّثُ  َفَنَزْلػتُ  َوَنَزْلػُت، ، ا
ِِ  َرُسوؿُ  ِِ  َرُسػوؿَ  َيػا: َفُقْمتُ  ِبَيِدِه، َيَمسُّوُ  َما اأْلَْرضِ  َعَمى َيْمِشي َكَأنََّما  ا  ِفػي ُكْنػتَ  ِإنََّمػا ا
 اْلَمْسػِجِد، َبػابِ  َعَمى َفُقْمتُ  ،«َوِعْشِريفَ  ِتْسًعا َيُكوفُ  الشَّْيرَ  ِإفَّ : »َقاؿَ  َوِعْشِريَف، ِتْسَعةً  اْلُغْرَفةِ 
ِِ  َرُسوؿُ  ُيَطمّْؽْ  َلـْ  َصْوِتي، ِبَأْعَمى َفَناَدْيتُ   ڑ ژ ژ﴿: اآْلَيػةُ  َىػِذهِ  َوَنَزَلتْ  ِنَساَءُه،  ا

 ﴾ ..ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ   ڳ گ گ گگ ک ک ک   ک ڑ

ُِ  َوَأْنَزؿَ  اأْلَْمَر، َذِلؾَ  اْسَتْنَبْطتُ  َأَنا َفُكْنتُ  [ّٖ: النساء]  .(ٔ)التَّْخِييرِ   َيةَ  َوَجؿَّ  َعزَّ  ا
                                                           

 (.ُِٔ/ ِا٢بديث؛ ن،   تيبة: )ااظر: غريب  : يضر،وف ،و األرض، كىذىًل ى يكوف م  ا٤بفكر ًا الشٍَّيء.ينمتونُوالحصا (ُ)
 (.َُٕ/ ِالليبة اًن،ٍػنىة. ااظر: مشارؽ األاوار؛ لِّقاضي عياض: ) :كى يل ،: مىٍلنىاهي خاات  تيرًيدي ا،ٍػنىتوعيبتك (ِ)
 (.ُِٔ/ ِغريب ا٢بديث؛ ن،   تيبة: ) : الغرفة.الـَمْشُروة (ّ)
(، ؾ: ا٤بظػػػاذ كالغصػػػب،ب:الغرفة ِْٖٔ(،ح)ُّّ/ ّاللِّػػػ ، كا )(،ؾ: اللِّػػػ ، ب: التنػػػاكب ا ٖٗ(،ح)ِٗ/ ُ) )ؽ( خ: (ُ)

 =(،ؾ: النكػاح،ب: موعظػة الرجػل ا،نتػو ٢بػاؿ زكجتػو،ُُٗٓ(، ح)ِٖ/ ٕخ:) كاللِّية ا٤بشرفة كغّب ا٤بشرفة ا السطوح كغّبىػا،
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-اله ػػػرر ال ػػػػرئ ة النػػػي ال ن نمػػػػد عمػػػر أمػػػػور حسػػػػّ ة  أفّ  إلػػػػر   ػػػ ر الحػػػػد ث ىػػػذا
 روا ػػةٍ  فػػي النوػػرري   مػػزـَ  فػػإف  ولػػو َكثُػػَر نرَموىػػر؛  ،ال نسػػنمـز الوػػدؽ -كرلم ػػرىدة والسػػمرع

وع  أنيػـ عمػر محمػوؿٌ  ،- ػذلؾ المن ػر عنػد عمػر رآىػـ الذ ف-النرس ـُ زْ مَ  وكذا ،النطم ؽ  َو
 ف  ظُػفَ  ،نسػرءه   ػي  النّ  اعنػزاؿ مػف ومَ نوىّ  الذي ـوىُّ النّ  عمر  نرءً  ؛ هصٍ  مف ذلؾ   نيـ  رعَ 
 ، ػػو النػػرس ثفنحػػدّ  ،ذلػػؾ ف ػػرع ،طمقيػػف أنػػو فأ ػػرع ،طمقيػػفّ  أنػػو  ػػذلؾ وعردنُػػ نمػػرِ  لػػـ لكونػػو

 .(ٔ)المنرفق ف فَ مِ   كوف أف ذلؾ  إ رعة ا ندأ الذي  يذا ؽُ مَ هْ وأَ 
 عنػو والمػأهوذ ،فرضػًم  اآلهػذ كػرف ولػو ،الواحػد ه ػر  ػوؿََ  إلػر أ ًضػر الحد ث و   ر

 .(ٕ)مواز ن مُّـ ال،رضؿ مف الم،ضوؿ :والم نر ؛م،ضواًل 
و أـ ح   ػة نػأهػت زوم  الن ػي  ومف اص رعرت الواردة في ذلػؾ كػذلؾ، إ ػرعة نكػرح 

 . ¶ نت أ ي س، رف 
ُـّ  سػػم تْ لّمػػر  ت  ر ػػد نكػػرح أهنيػػر، أحّ ػػ  الن ػػي   نقػػوؿ:  ػػأف   إ ػػرعةً  ▲ح   ػػة  أ

، ك ػػؼ سػػمحت أف ف مػػب  ُسػػْ،َ رَف؟ َأ ِػػي ِ ْنػػتِ  ُأْهنِػػي ِفػػي لَػػؾَ  ؿْ : َىػػ لن ػػي  فسػػألت ات النث ُّػػ
: أو رر من مً ػمسػن،يمً -ولػذا َػرؿ ؛ النسرء مف اله رة ال د دة فػي ذلػؾ نك  ضرة  لير، لمر عند 

 ذلؾ. نح  ف ذلؾ؟ فقرلت: ن ـ أحبُّ 
ير  زوامػو مػف أهنيػػر، وىػو أنػو ال ػػد الػذي مػف أممػو طر ػػت ن،ُسػ  ػرحت لػو السػػ بَ  ـ  ثُػ
ا فمػ كف الم ػررؾ ليػر فػي ىػذا اله ػر النسرء، ولف نن،رد  و وحػدىر، فػإذً  فَ م ررؾ ف و مِ  لير مف

ثت أنػػو د  فأه رنػػو أنيػػر ُحػػ ؛يػػر غ ػػر عرلمػػة  نحػػر ـ الممػػت  ػػ ف الهنػػ فوكأن   ال ظػػ ـ ىػػو أهنيػػر.
 ليػػر ف ػػ ف : نر ػػد ف  نػػت أـ سػػممة؟ َرلػػت: ن ػػـ.رفرسػػن،يـ منيػػر منث نًػػ سػػ نزوج  نػػت أ ػػي سػػممة.

 :س   فوأنير حراـ عم و ل  رعةاص ىذه كذبَ   رسوؿُ ال

                                                                                                                                                               

بيػد اهلل ،ػ  عبػد اهلل (، ؾ:الط ؽ،ب: ا اإلي ء، كاعتزاؿ النساء..، ك أا)ؽ(م  طريم عُْٕٗ(،ح)ُُُُ/ ِـ: ) كأيضنا=
، / ٔ(، ؾ:تفسػػػػّب القػػػػرآف،ب: تبتغػػػػي مرضػػػػات أزكاجػػػػ ، خ )ُّْٗ(، ح)ُٔٓ/ ٔخ: ) ،ػػػػ  أيب مػػػػور ،نَػػػػوه ٨بتصػػػػرنا كمطػػػػونن

 ﴾...ڳ گ گ گ    گ    ک ک﴿ب:  (،ُْٓٗ( ب: كإذ أسػػػػػػػػػر النػػػػػػػػػيب إأل ،لػػػػػػػػػض أزكاجػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػديثا، ح)ُْْٗ(،ح)ُٖٓ
مػ  طريػػم عيبيػد ،ػػ   ب:ا اإليػ ء، كاعتػػزاؿ النسػاء..، ك أػػا )ؽ( ؾ:الطػػ ؽ، (،ُْٕٗ(،ح:)َُُٖ/ ِ[ ، ـ: )ْ]التَػرمي: 

 حينْب مطون ،قصة ك٨بتصرنا.
 (، ،تصرؼ.ِِٗ/ٗ) :ااظر: فتح البارم؛ ن،  حجر (ُ)
 ،تصرؼ. (،ِِٗ/ٗ) ا٤بصدر السا،م: (ِ)
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 .زومنػػػي  نػػػت فيػػػي مػػػري،حِ  فػػػي يرموػػػرلحِ  عمػػػر َمػػػت النػػػي ينِػػػ  َ ر َ  أنيػػػر: أحػػػدىمر
 مػػوالة وىػػي– ثو  ػػة سػػممة، أ ػػر وأ رىػػر أرضػػ نني، فقػػد ضػػرعة،الر   فَ ِمػػ أهػػي  نػػت أنيػػر: والثػػرني
 .(ٔ) رأ ضً  يرعمُّ  فأنر -ليب ل ي

ْـّ  َعػفْ بسػنده  (ٕ)أخرج مسمـ في صحيحو : َقاَلػتْ  ،▲ ُسػْفَيافَ  َأِبػي ِبْنػتِ  َحِبيَبػةَ  ُأ
ِِ  َرُسػػوؿُ  َعَمػػيَّ  َدَخػػؿَ "  َأْفَعػػؿُ : »َفَقػػاؿَ  ُسػػْفَياَف؟ َأِبػػي ِبْنػػتِ  ُأْخِتػػي ِفػػي َلػػؾَ  َىػػؿْ : َلػػوُ  َفُقْمػػتُ  ، ا

 َشػِرَكِني َمفْ  َوَأَحبُّ  ،(ٖ)ِبُمْخِمَيةٍ  َلؾَ  َلْستُ : ُقْمتُ  «َذِلِؾ؟ ُتِحبّْيفَ  َأوَ : »َقاؿَ  َتْنِكُحَيا،: ُقْمتُ  «َماَذا؟
 َأِبػي ِبْنػتَ  ُدرَّةَ  َتْخُطػبُ  َأنَّػؾَ  ُأْخِبػْرتُ  َفػِإنّْي: ُقْمػتُ  ،«ِلػي َتِحػؿُّ  اَل  َفِإنََّيػا: »َقػاؿَ  ُأْخِتػي، اْلَخْيرِ  ِفي

ْـّ  ِبْنتَ : »َقاؿَ  ،(ٗ)َسَمَمةَ  ،: ُقْمتُ  «َسَمَمَة؟ ُأ ـْ  َمػا ِحْجػِري ِفػي َرِبيَبِتػي َتُكػفْ  َلػـْ  َأنََّيػا َلػوْ : »َقػاؿَ  َنَع
، َعَمػيَّ  َتْعِرْضػفَ  َفػاَل  ُثَوْيَبػُة، َوَأَباَىػا َأْرَضػَعْتِني الرََّضاَعِة، ِمفَ  َأِخي اْبَنةُ  ِإنََّيا ِلي، َحمَّتْ   َبَنػاِتُكفَّ
 .(٘)«َأَخَواِتُكفَّ  َواَل 

  ػؿ أوؿ وال أسرس لير ول س نظير َد رأح رنً  اله رر أف  في ىذا الحد ث إ ررٌة إلر 
ـ    مػ  ذلػؾ ومػتَ  ُ ػِرْد أف  ػنك  أهػت أـ  ح   ػة، لػـ الن ػي   فػإف   ؛إ رعرت محض ىي اله ػر أ

 .(ٙ)ح   ة
 َأفَّ بسػنده  (ٔ)مػا أخرجػو البخػاريُّ فػي صػحيحوأ ًضػر،  الن،كػؾ السػري إ رعرتومف 

(ٕ)َمْخَرَمةَ  ْبفَ  الِمْسَورَ 
،  ََفَأتَػتْ  َفاِطَمػةُ  ِبػَذِلؾَ  َفَسػِمَعتْ  َجْيػؿٍ  َأِبػي ِبْنػتَ  َخَطػبَ  َعِميِّا ِإفَّ " :َقاؿ 

                                                           

 (، ،تصرؼ يسّب.ُٕٓتيسّب الل ـ؛ للبد اهلل البساـ: )ص/  (ُ)
 ٙبرمي الرَّ،ًٍيبىة، كأخر ا٤برأة.(،ؾ: الرضاع،ب:ِّٕٗح:)(، َُِٕ/ ِـ: ) (ِ)
 (.ِّٕ: لسر ٗبنفردة مل  كن مَبككة لدكاـ ا٣بِّوة ، . تفسّب غريب ما ا الصَيَْب؛ لَِّميدم )ص/ َلْسُتَُلَكُِوُمْاِلَيةٍُ (ّ)
، ذ تػذكر كتػب الػَباج   ،نػر امرأتػو أـ سػِّمة زكج النَّػيبٍّ  ٍ،  عبد األسد القرشية ا٤بخزكمية، ر،يبة النَّيبٌ  ةُونتُأويُسلمةرُّدُُ (ْ)

 (،ُّٖٓ/ْ(، انسػتيلاب ن،ػ  عبػد الػث )ِّّٓ/ٔملرفػة الصػَا،ة أليب ايلػي  ) ااظػر ترٝبتاػا: مكاف كزماف كندهتا كن كفاهتا.
 (.ُِٔ/ٖاإلاا،ة ن،  حجر)

خ  [،ِّ]النسػػاء:  ﴾ ..  ک  ک ک ..﴿،ؾ:النكػػاح،ب: (َُُٓ(ح)ٗ/ ٕ) )ؽ( )خ( ا مواضػػع عػػدة مناػػا:(ٓ) 
طريػم ا،ػ  شػااب، خ: [، م  ِّ]النساء:  ﴾ ..﮴﮲﮳  ۓ  ۓ    ے ے ھ ھ ..﴿ ب: ،(َُٕٓح) (،ُُ/ ٕ)
]النسػػػػػػاء:   ﴾ ..ں ڱ ڱ    ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ..﴿ ب: النكػػػػػػاح، ؾ: (،َُٔٓ(،ح)ُُ/ ٕ)

ٙبػرمي الرَّ،ًٍيبىػػة، كأخػر ا٤بػرأة، مػ  طريػػم ب: (،ؾ: الرضػاع،ِّٕٗ(، ح:)َُِٕ/ ِـ: ) [، مػ  طريػم ىشػاـ ،ػ  عػػركة ،نَػوه،ِّ
 ع  عركة ،  الز،ّب ،و ،نَوه. (حيٓب ،  زكريا كزىّب ،  ملاكيةأر،لتا  )الزىرم كىشاـ  حيٓب ،  زكريا كزىّب ،  ملاكية ،نَوه، 

 (، ،تصرؼ يسّب.ِّٕ/ٓااظر: شرح سن  أيب داكد؛ حملس  اللباد: ) (ٔ)
 منا  أ،و اللاص ،  الر،يع. ،ب:ذكر أااار النيب َاب النيبٍّ (،ؾ: أإِّٗ(، ح:)ِّ،ِِ/ ٓخ: ) (ُ)
ق، كشػاد الفػتح كىػو ِ، ى اػىٍوفىلو القيرىشي  الزىرم ، كنيتو أ،و عبد الرٞب ، الصَايب ا١بِّيػل، كلػد ٗبكػة ا السػنة  ِ ْسَوُرُوُنَُ ْاَرَ ةَُ (ِ)

 =فقيانا م  أىل اٍلفىٍضل كالدي ، ذ يزؿ مع خالػو عىٍبػد الػرٍَّٞبىً  ،ٍػ  كىو ا،  ٜباين سنْب، ككاف  ا،  سر سنْب، كتوا النيب 
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 َجْيػٍؿ، َأِبػي ِبْنػتَ  َنػاِكحٌ  َعِمػيّّ  َوَىػَذا ِلَبَناِتَؾ، َتْغَضبُ  الَ  َأنَّؾَ  َقْوُمؾَ  َيْزُعـُ : َفَقاَلتْ  ، المَّوِ  َرُسوؿَ 
ِبيعِ  ْبفَ  الَعاصِ  َأَبا َأْنَكْحتُ  :َبْعدُ  َأمَّا: »َيُقوؿُ  َتَشيََّد، ِحيفَ  َفَسِمْعُتوُ  ، المَّوِ  َرُسوؿُ  َفَقاـَ   ،(ٔ)الرَّ

فَّ  َوَصػػَدَقِني، َفَحػػدََّثِني نّْػػي ِمنّْػػي َبْضػػَعةٌ  َفاِطَمػػةَ  َواِن  ِبْنػػتُ  َتْجَتِمػػعُ  الَ  َوالمَّػػوِ  َيُسػػوَءَىا، َأفْ  َأْكػػَرهُ  َواِن
 .(ٕ)"الِخْطَبةَ  َعِميّّ  َفَتَرؾَ  «َواِحدٍ  َرُجؿٍ  ِعْندَ  المَِّو، َعُدوّْ  َوِبْنتُ   المَّوِ  َرُسوؿِ 

ؼ  حمـ وحكمة. متَ   م رممة الن ي   ُحْسفَ     ف ىذا الحد ث  ا ننو، واحنوائو لممَو
 رن ر ًضػػ ذكػره ػػ ول مػػو م رممنػو  حسػف لػػو مػدح الحػد ث فػػي " :ؒ  قػاؿ السػنديُّ 

 ال إنػػو :َػػوليـ مثػػؿ ،  ػػنيـ ف مػػر نقػػرولوف َ   مػػر ال،ننػػة فػػي النػػرس يػػر َ وَِ  ُ  أي(  ،ننوىػػر أف) ل مػػي
 ".(ٖ)أعمـ ون رلر س حرنو واهلل ،لم نرت  هضب

 كػػؿ   وعمػػر حػػرؿٍ   كػػؿ  وآؿ   نػػو  نحػػر ـ إ ػػذاء الن ػػي  إلػػر -أ ًضػػر–و  ػػ ر الحػػد ث 
ف ،وموٍ   .(ٔ)رم رحً  أومو كرف ممر اص ذاءُ  ذلؾ دنول   وا 

 لفّ  ؛ نأذ ػػو  الن ػػي    نػػأذى فَمػػ أذى نحػػر ـ الحػػد ث وفػػي: "ؒ يقػػوؿ ابػػف حجػػر
ػد ،وكث ػره َم مػو ،ران،رًَػ حراـ  الن ي   أذى ػت فَمػ فكػؿ ،فرطمػة ؤذيُ ػ مػر ؤذ ػو ُ   أنػو مػـز َو  َو
  .(ٕ)"الوح   اله ر ىذا   يردة  الن ي  ؤذي فيو  و فنأذت  يءٌ  فرطمة حؽ في منو

                                                                                                                                                               

ااظػػر ترٝبتػػو: ملجػػ  الصػػَا،ة؛ لِّبغػػوم  ىػػػ.ْٔٗبكػػة ا حصػػار ا،ػػ  الػػز،ّب سػػنة  عػػوؼ مقػػب ن كمػػد،رنا ًا أمػػر الشػػورل كتػػوا =
/ ّ(، انسػتيلاب؛ ن،ػ  عبػد الػث )ِْٕٓ/ٓ(،ملرفة الصػَا،ة؛أليب ايلػي  )َُُ/ ّ(، ملج  الصَا،ة؛ ن،   ااع )ّٓٓ/ ٓ)

 (.ّٗ/ ٔاإلاا،ة؛ ن،  حجر) (،ُّٗٗ
 اسػ ، ،ػ  الر،يػع ،ػ  عبػد اللػزل القرشػي اللبشػمي، مشػاوره ،كنيتػو، ييٌِّقػب  :ًمقسػ ، ك يػل :لقيط، ك يػل :فقيل ،اٍختيًِّف ا ا٠بو (ُ)

عِّػ  ا،نتػو زينػب، كأمػو ىالػة ،نػر خويِّػد خالػة زكجتػو، فامػا أ،نػاء ا٣بالػة، تػزكج ُّػا  جرك البطَاء ك،األمْب، اار رسوؿ اهلل 
(، ملرفػػػػػة الصػػػػػَا،ة؛ أليب ايلػػػػػي  ِٔٗ/ُىػػػػػػ. ااظػػػػػر ترٝبتػػػػػو: ملجػػػػػ  الصػػػػػَا،ة؛ ن،ػػػػػ  منػػػػػدة )ُِ بػػػػػل البلثػػػػػة، تػػػػػوا ٗبكػػػػػة سػػػػػنة 

(،  أسػد ٕٗ/ٓلِّبغػوم ) (، ملج  الصػَا،ة؛َُِٕ-َُُٕ/ْ(، انستيلاب؛ ن،  عبد الث )ِٖٔٗ،ُِْٕ/ٓ،ِّٔٓ/ْ)
 (.َِٖ-َِٔ /ٕ(، اإلاا،ة ن،  حجر)ُٖٓ/ٓالغا،ة؛ ن،  األمّب )

 فرض ا٣بم ، ؾ: (،َُُّح) (،ّٖ/ ْخ) م   اؿ ا ا٣بطبة ،لد الثناء:أما ،لد، ب: ا١بملة،ؾ:  (،ِٔٗ(،ح)ُُ/ِخ:)(ِ) 
ب:فضػػػائل  رضػػػي اهلل تلػػػاأل عػػػنا ،ؾ:فضػػػائل الصػػػَا،ة  (،ِْْٗح: ) (،َُّٗ/ْ....، ـ )ب:مػػػا ذكػػػر  مػػػ  ذرع  النػػػيب

 أاػػَاب ؾ: (،ُّْٕح)،(ُِ/ٓ( مػػ  طريػػم عِّػي ،ػػ  ا٢بسػػْب ،نَػوه، كأيضنػػا خ )ؽفاطمػة ،نػػر النػيب عِّياػػا السػػ ـ، ك أػا)
(،ب:منا ػػب فاطمػػة عِّياػػا  ّٕٕٔ(،ح))ِٗ/ ٓخ ) كمنقبػػة فاطمػػة عِّياػػا السػػ ـ..، ب: منا ػػب  را،ػػة رسػػوؿ اهلل ، النػػيب

خ  (،ؾ:النكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح، ب:ذب الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا،نتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ا الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبة كاإلاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ،َِّٓ(،ح)ّٕ/ٕالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ،خ: )
(،ؾ:فضػػائل الصػػَا،ة رضػػي ِْْٗ(،ح: )َُِٗ/ْ(،ب:الشػػقاؽ،كىل ييشػػّب ،ػػا٣بِّع عنػػد الضػػركرة، ـ: )ِٖٕٓ(،ح)ْٕ/ٕ)

)عِّي ،ػػػ  اهلل تلػػاأل عنا ،ب:فضػػائل فاطمػػػة ،نػػر النػػػيب عِّياػػا السػػ ـ، ك أػػػا)خ،ـ( مػػ  طريػػػم ا،ػػ  أيب مِّيكػػة ٨بتصػػػرنا، ك أػػا
 .حسْب،كا،  أيب مِّيكة( ع  مسور ،  ٨برمة 

 (.ُٔٔ/ ُحاشية السندم عِّ  سن  ا،  ماجو: ) (ّ)
 (، ،تصرؼ.َّّٗ/ ُِ(، الكاشف ع  حقائم السن ؛ لِّطييب: )ّ،ِ/ ُٔااظر: شرح النوكم عِّ  مسِّ : ) (ُ)
 (.ِّٗ/ ٗفتح البارم؛ ن،  حجر: ) (ِ)
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 أذ نيمػر  ¶ل ػن  ة عمػر ال ػ ه ف أ ػي  كػر وعمػر ال ػ  ة ا وعم و،   طؿ افنػراءُ 
فػي آؿ   نػو،  ؛ ِلمػر َ ْ َمَمرنِػو مػف ىػذا اله ػر، وح،ِظيمػر رسػوؿ اهلل  فرطمة   ػد وفػرة الن ػي  

 واهلل أعمـ. 
 مرضإشاعة الخامًسا: 

 ػرلمنوف؛   انيػرـ الن ػي  إ ػرعة  ومف اص رعرت االمنمرع ة الواردة في السنة الن و ة
ـَ َمكََّة َوَكاَف ِمػْف َأْزِد (ٕ)َأفَّ ِضَماًدا ،َعبَّاسٍ بسنده َعِف اْبِف  (ٔ)أخرج مسمـ في صحيحو ، َقِد

ػًدا (ٖ)َشُنوَءةَ  يِح، َفَسػِمَع ُسػَفَياَء ِمػْف َأْىػِؿ َمكَّػَة، َيُقولُػوَف: ِإفَّ ُمَحمَّ ، َوَكػاَف َيْرِقػي ِمػْف َىػِذِه الػرّْ
 َِ ، َقػػاَؿ َفَمِقَيػػُو، َفَقػػاَؿ: َيػػا  َمْجُنػوٌف، َفَقػػاَؿ: َلػػْو َأنّْػػي رََأْيػػُت َىػػَذا الرَُّجػػَؿ َلَعػػؿَّ ا َيْشػػِفيِو َعَمػػى َيػػَديَّ

َِ َيْشِفي َعَمى َيِدي َمْف َشػاَء، َفَيػْؿ َلػَؾ؟ َفَقػاَؿ َرُسػوُؿ  فَّ ا يِح، َواِن ُمَحمَُّد ِإنّْي َأْرِقي ِمْف َىِذِه الرّْ
 ِِ ُِ َفػػاَل ُمِضػػؿَّ َلػػُو، َوَمػػْف ُيْضػػِمْؿ َفػػاَل ِإفَّ اْلَحْمػػَد ِلمَّػػِو، َنْحَمػػُدُه َوَنْسػػَتِعيُنُو، َمػػْف َيْيػػِدِه : »ا ا

ػ ُِ َوْحَدُه اَل َشِريَؾ َلُو، َوَأفَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُو، َأمَّ « ا َبْعػدُ َىاِدَي َلُو، َوَأْشَيُد َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ ا
ِِ َقاَؿ: َفَقاَؿ: َأِعْد َعَميَّ َكِمَماِتَؾ َىُؤاَلِء، َفَأَعاَدُىفَّ عَ  ، َثاَلَث َمرَّاٍت، َقػاَؿ: َفَقػاَؿ:  َمْيِو َرُسوُؿ ا

َلَقػػػْد َسػػػِمْعُت َقػػػْوَؿ اْلَكَيَنػػػِة، َوَقػػػْوَؿ السَّػػػَحَرِة، َوَقػػػْوَؿ الشُّػػػَعرَاِء، َفَمػػػا َسػػػِمْعُت ِمْثػػػَؿ َكِمَماِتػػػَؾ 
 .(ٗ)"الحد ث...َىُؤاَلءِ 

و  ػرلمنوف وانيرمػ دعر ػة َػر ش ون ػو و  ػهص الرسػوؿ  فّ أ إ ررة إلػر الحد ث في
لـ  من،ت إلر ىذه   الن ي   أف  ك ؼ و ، َ نومف أمؿ رُ  رسوؿ إلر مرًدا عمر الس ر حمؿ ضِ 
 .(ٔ)الحوار، والنوم و الم ر ر أسموبَ سمؾ  ،  ؿالمكذو ةاص رعة 

 مف سمت لمر إنو ح ث فمِ  ضمرد َوؿَ [ ]منو القوؿ ىذا طر ؽ": ؒ  قاؿ الطّْيِبيُّ 
 أَر ػػؾ أف فػػي رغ ػػة لػػؾ ىػػؿ: فقػػرؿ ،كػػذلؾ أنػػو اعنقػػد ،ممنػػوف محمػػًدا أف: مكػػة أىػػؿ سػػ،يرء

                                                           

 ا١بملة، ب: ٚبفيف الص ة كا٣بطبة.(،ؾ: ٖٖٔ(، ح:)ّٗٓ/ ِـ: )(ُ) 
ا ا١باىِّيػة  بػل  اػديقنا لِّنػيب  األزدم أزد شنوءة، ذ تتلرض كتب الَباج  إأل زماف كمكاف كندتو، كاف ِضمادُونُثعلبةُ(ِ) 

النبػػوة، كػػاف رجػػ  يتطبػػب كير ػػي، كيطِّػػب اللِّػػ ، أسػػِّ  أكؿ اإلسػػ ـ ككػػاف يتطيػػب كيػىٍر ًػػي كيطِّػػب اللِّػػ ، ذ يقػػف الباحػػث عِّػػ  
(، ملجػػػ  ُٕٓ/ ِانسػػػتيلاب؛ ن،ػػػ  عبػػػد الػػػث: ) (،ُِْٓ/ّملرفػػػة الصػػػَا،ة؛ أليب ايلػػػي  ) مكػػػاف كزمػػػاف كفاتػػػو.ااظر ترٝبتػػػو:

 (.ّْٖ/ِ(، أسد الغا،ة: )ّْٗ/ّ(، اإلاا،ة؛ ن،  حجر:)ّٗٗ/ ّالصَا،ة؛ لِّبغوم )
 (.  ُِّ/ ُ:  بيِّة عر،ية مشاورة ملركفة، اسبة إأل أزد ،  الغوث، كيقاؿ األٍسد أك األٍزد. ااظر: األاساب؛ لِّسملاين )شنوءة(ّ) 
 تفرد ،و )ـ( ع  )خ(.(ْ) 
 (.ُّٔااظر: السّبة النبوية؛ لِّص يب: )ص/ (ُ) 
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 والوػػدؽ ال حػػت الحػػؽ   إلػػر وأر ػػده ،ذلػػؾ َولػو إلػػر الن،ػػت مػػر  كأنػػو المنػػوف؟ مػػف وأهموػؾ
 فن،كػػروا، وأمثرلػو ىػػذا نحػو كممػػي  ػؿ الممػػرن ف  كػمـ أنكمػػـ  ممنػوف لسػػتُ  أنػي أي: المحػض

  ھ   ھ    ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ﴿: ن ػرلر َولو هونحوُ  .الكممرت ىذه  مثؿ الممنوف  نطؽ ىؿ ف و

 فك ػػؼ ،لم ػػرلم ف وموعظػػة ذكػػر إال ىػػو ومػػر، القػػرآف لمػػؿ مننػػوه أنيػػـ أي ]القِّػػ [  ﴾ےھ

 .(ٔ)" مثمو مرء فمَ  فُّ مَ  ُ 
ػػػؿ الُمْنِوػػػؼُ " :ؒ  القاضػػػي عيػػػاض يقػػػوؿو       ػػػؿ الُمنأم  ذا نأم  ِمػػػْف []أحواَؿ ن   نػػػر وا 

و راعػػػػة عممػػػػو، وَرمرحػػػػة عقمػػػػو وحممػػػػو، وُمْممَػػػػِة كمرلػػػػو، ومم ػػػػت  ه،رِ  َ ِسػػػػ مم ػػػػؿ أثػػػػره، وحم ػػػػد
ػد ك،ػر  ِهورلو، و رىد حرلو، ووواب مقرلو، لـ َ ْمَنِر فػي ِوػّحة ن ّونػو، ووػدؽ دعونػو. َو

 .(ٕ)"ىذا غ ُر واحد في إسمِمو، واص مرف  و..
زعـ ال يود َمف مرمت زومنػو ِمػف هم،يػر ُوِلػَد لػو  ذلؾ كذلؾالواردة في  مف اص رعرتو 

، َقػػاَؿ: ¶د اِ بسػػنده عػف َجػاِبر بػػف عبػ (ٖ)فػي صػحيحو أخػرج البخػػاريُّ الط،ػُؿ أحػوؿ؛ 
 ې ۉ ۉ ۅ﴿َكاَنِت الَيُيوُد َتُقوُؿ: ِإَذا َجاَمَعَيا ِمْف َورَاِئَيػا َجػاَء الَوَلػُد َأْحػَوَؿ، َفَنَزَلػْت: "

 .(ٗ) "[ِِّ]البقرة:  ﴾ ...ائ ى ىې ې ې
 سػواء الرمػؿ،  ػرء حرلػةٍ  أي   عمػر الحرث محؿ   في ممرع المرأة  كوف أف ةم نر اآل 

 .(ٔ) ذلؾ غ ر أو منب، عمر أو  رركة، أو مسنمق ة، المرأة كرنت
ولػد فػم  ُ  َسػَحُروا المسػمم فَػد زعػـ ال يػود أنيػـ  ذلؾ أ ًضػرالواردة في  مف اص رعرتو 

 ح ػػرنيـ عمػػ يـ و ،سػػدوا الهنػػرؽ، المسػػمم ف عمػػر قواضػػ   ل ُ  ذلػػؾ أ ػػرعوا ؛ذكػػر دٌ لَػػليػػـ  رلمد نػػة وَ 
 الحػبُّ   ممػؤه الػذي الوػرفي المػو ذلؾ ول  كروا ؛ اهلل رسوؿ مد نة في عر وىر الني المد دة

                                                           

 .(ّّٕٓ/ ُِا٤بشكاة؛ لِّطييب: )شرح (ُ) 
 (.ِْٕ-ِْٔ/ ُالشفا ،تلريف حقوؽ ا٤بصطف ؛ لِّقاضي عياض:)(ِ) 
 .﴾ ..ائ ى ىې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ﴿(،ؾ: تفسّب القرآف، ب: ِْٖٓ(، ح:)ِٗ/ٔخ: )(ّ) 
(،ؾ:النكػػاح،ب: جػػواز ٝباعػػو امرأتػػو ا  بِّاػػا،م   ػػداماا، كمػػ  كرائاػػا مػػ  غػػّب تلػػرض ُّْٓ(،ح: )َُٗٓ-َُٖٓ/ ِ) :ـ(ْ) 

، كمػػػ  طريػػػم الزىػػػرم،ٝبيلا  عػػػ  ا،ػػػ  ا٤بنكػػػدر عػػػ  جػػػا،ر ،نَػػػوه  لِّػػػد،ر، مػػػ  طريػػػم سػػػفياف ،ػػػ  عيينػػػة، كمػػػ  طريػػػم أيب حػػػاـز
 كزيادات ا ،لض الطرؽ.

 ( ،تصرؼ يسّب.ِٗ/ ُ) :ااظر: أضواء البياف؛ لِّشنقيطي(ُ) 
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 رودحًضػػػػ لم يػػػػود، رنكػػػػذ  ً  ¶ الز  ػػػػر  ػػػػفع ػػػػد اهلل  والدة فكرنػػػػت؛ المسػػػػمم ف  ػػػػ ف والنػػػػآلؼ
 .(ٔ)الفنرائيـ
 َأنََّيػا" :¶ َبْكػرٍ  َأِبػي ِبْنػتِ  َأْسػَماءَ  َعػفْ بسنده  (ٕ)البخاريُّ في صحيحوفقد أخرج   
َبْيػػرِ  ْبػػفِ  المَّػػوِ  ِبَعْبػػدِ  َحَمَمػػتْ  ّـّ، َوَأَنػػا َفَخَرْجػػتُ : َقاَلػػتْ  ِبَمكَّػػَة، الزُّ  ُقَبػػاًء، َفَنَزْلػػتُ  الَمِديَنػػةَ  َفَأَتْيػػتُ  ُمػػِت
َـّ  ِبُقَباٍء، َفَوَلْدتُ  َـّ  َحْجػرِِه، ِفػي َفَوَضْعُتوُ   المَّوِ  َرُسوؿَ  ِبوِ  َأَتْيتُ » ُث َـّ  َفَمَضػَغَيا، ِبَتْمػَرةٍ  َدَعػا ثُػ  ثُػ
ؿَ  َفَكافَ  ِفيِو، ِفي َتَفؿَ  َـّ  ، المَّوِ  َرُسوؿِ  ِريؽُ  َجْوَفوُ  َدَخؿَ  َشْيءٍ  َأوَّ َـّ  ِبالتَّْمَرِة، َحنََّكوُ  ُث  َلػوُ  َدَعػا ثُػ
ؿَ  َوَكافَ  «َعَمْيوِ  َفَبرَّؾَ  ، ِفي ُوِلدَ  َمْوُلودٍ  َأوَّ  ِإفَّ : َلُيػـْ  ِقيػؿَ  أِلَنَُّيػـْ  َشػِديًدا، َفَرًحا ِبوِ  َفَفِرُحوا اإِلْساَلـِ
 َفػاَل  َأَخػْذَناُىـْ  َقػدْ : َتُقوؿُ  اْلَيُيودُ  َوَكاَنتِ : "وفي روا ة أهرى .(ٖ)َلُكـْ  ُيوَلدُ  َفالَ  َسَحَرْتُكـْ  َقدْ  الَيُيودَ 
 .(ٗ)"المَّوِ  َعْبدُ  ُوِلدَ  ِحيفَ   المَّوِ  َرُسوؿِ  َأْصَحابُ  َفَكبَّرَ  َذَكٌر، َوَلدٌ  ِباْلَمِديَنةِ  َلُيـْ  ُيوَلدُ 

ػ   أثػر إ ػرعة ال يػود عمػر ن،ػوس المسػمم ف، ومقػدار مػر ف منػو نمػؾ ىذا الحػد ث  وض 
 ذكر مولود أوؿ   نيـ دَ لِ وُ  ح ث اعنرنيـ الني ال،رحة  دةاص رعة   نيـ، وممر  دؿُّ عمر ذلؾ 

الز  ر  ف اهلل ع د وىو ،الميرمر ف مف
(٘). 

 آدٌر؛ وكػػرف  زعػػـ ال يػػود أف  موسػػر  ذلػػؾ كػػذلؾالػػواردة فػػي  مػػف اص ػػرعرتو 
 أو  ػرص إمر  ممده، ع بٍ  فمِ  إال نرالس   ىذا  سننر مر: افقرلو ح ً ر ِسن  ًرا ال  هنسؿ مت َومو؛ 

مر ،ةٌ رَ دْ أُ    .(ٔ)َرلوا ممر اهلل ف رأه آفة وا 
:  المَّػوِ  َرُسػوؿُ  َقػاؿَ : َقػاؿَ  ، ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعفْ بسنده  (ٕ)البخاري في صحيحوأخرج 

 ِمػفْ   َذاهُ  َمػفْ  َفآَذاهُ  ِمْنُو، اْسِتْحَياءً  َشْيءٌ  ِجْمِدهِ  ِمفْ  ُيَرى الَ  ِستّْيرًا، َحِييِّا َرُجاًل  َكافَ  ُموَسى ِإفَّ "

                                                           

 (.ِّْ)ص/  :ااظر: السّبة النبوية؛ لِّص يب(ُ) 
 ؾ: اللقيقة، ب: تسميًة ا٤بولود غداةى ييولد، ٤ب  ذ يػىليمَّ عنو، كٙبنيكو. (،ْٗٔٓح:)(،ْٖ/ٕخ: )(ِ) 
ؾ:  (،ُِْٔح) (،ُُٗٔ/ّكأاػػػػَا،و إأل ا٤بدينػػػػة ، ـ: )  (،ؾ:منا ػػػػب األاصػػػػار،ب:ىجرة النػػػػيبَّٗٗ(،ح)ِٔ/ ٓخ: )(ّ) 

ؾ:  (،ُِْٔح) (،ُُٗٔ/ّب: اسػػػػتَباب ٙبنيػػػػ  ا٤بولػػػػود عنػػػػد كندتػػػػو..، ك أػػػػا)ؽ( مػػػػ  طريػػػػم أيب أسػػػػامة، ـ: ) اآلداب،
مػ  طريػم عِّػػي ،ػ  ميٍسػػار، ك أػا)أ،و أسػامة كا،ػػ  مسػار( عػػ  ىشػاـ ،ػػ   ب: اسػتَباب ٙبنيػ  ا٤بولػػود عنػد كندتػػو..، اآلداب،

 ،نَوه.ؒ¶عركة ع  أ،يو ع  أ٠باء ،نر أيب ،كر 
(،ؾ: اللقيقػػة، ب: تسػػميًة ا٤بولػػود غػػداةى ييولػػد، ٤بػػ  ذ يػىليػػمَّ عنػػو، كٙبنيكػػو، اػػََو ا٢بػػاك  ك ػػاؿ َّّٔ(، ح:)ِّٔ/ّ: ) كػػ(ْ) 

 عِّ  شرط الشيخاف كذ خيرجاه، كسكر عنو الذىيب ا التِّخيص.
 (.ِّْ)ص/  :ااظر: السّبة النبوية؛ لِّص يب(ٓ) 
 (.ِٔ/ ّالبخارل: ) ااظر: حاشية السندل عِّ  اَيح(ُ) 
 (،ؾ:أحاديث األابياء،ب:حديث ا٣بضر كموس  عِّياما الس ـ.َّْْ(،ح:)ُٔٓ/ْخ: )(ِ) 
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ػا َبَرٌص  ِإمَّا: ِبِجْمِدهِ  َعْيبٍ  ِمفْ  ِإالَّ  التََّستَُّر، َىَذا َيْسَتِترُ  َما: َفَقاُلوا ِإْسرَاِئيؿَ  َبِني مَّ مَّػا: (ٔ)ُأْدَرةٌ  َواِن  َواِن
فَّ   َفٌة،  الَحَجػِر، َعَمػى ِثَياَبػوُ  َفَوَضعَ  َوْحَدُه، َيْوًما َفَخالَ  ِلُموَسى، َقاُلوا ِممَّا ُيَبرَّْئوُ  َأفْ  َأرَادَ  المَّوَ  َواِن
َـّ  فَّ  ِلَيْأُخَذَىا، ِثَياِبوِ  ِإَلى َأْقَبؿَ  َفَرغَ  َفَممَّا اْغَتَسَؿ، ُث  َعَصػاهُ  ُموَسى َفَأَخذَ  ِبَثْوِبِو، (ٕ)َعَدا الَحَجرَ  َواِن

 ِإْسرَاِئيَؿ، َبِني ِمفْ  َمإَلٍ  ِإَلى اْنَتَيى َحتَّى َحَجُر، َثْوِبي َحَجُر، َثْوِبي: َيُقوؿُ  َفَجَعؿَ  الَحَجَر، َوَطَمبَ 
ػا َوَأْبػرََأهُ  المَّػُو، َخَمػؽَ  َمػا َأْحَسفَ  ُعْرَياًنا َفرََأْوهُ   َفَمِبَسػُو، َثْوَبػوُ  َفَأَخػذَ  ،(ٖ)الَحَجػرُ  َوَقػاـَ  َيُقولُػوَف، ِممَّ

 َأوْ  َأْرَبًعػػا َأوْ  َثاَلثًػػا َضػػْرِبِو، َأثَػػرِ  ِمػػفْ  َلَنػػَدًبا ِبػػالَحَجرِ  ِإفَّ  َفَوالمَّػػوِ  ِبَعَصػػاُه، َضػػْرًبا ِبػػالَحَجرِ  َوَطِفػػؽَ 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ      ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿: َقْوُلوُ  َفَذِلؾَ  َخْمًسا،

 .[األحزاب] .(ٗ)"﴾ ۀ

و  حػػرؿ وعػػدـ الن ػػ ُّ  ،المرسػػم فالن  ػػرء و نحػػذ ر المػػؤمن ف عػػف أذ ػػة  ىػػذا الحػػد ث ف ػػو  
 .(٘)، كم ـ الرحمف؛ ف رأه اهلل ممر َرلوا، وأظير ليـ  راءنوموسر   ني إسرائ ؿ متَ 

 َػػػد؛ الم ر ػػػب فَ ِمػػػ سػػػرلموف ،ؽمُػػػوالهُ  ؽْمػػػالهَ  يفػػػ النقػػػرئص عػػػفِ  ىػػػوفنزّ مُ أف الن  ػػػرء و 
 فَمػ وأفّ . القمػوب رُ ن، ػو ُ  ال  ػوف ضُّ ِهػ ُ  مػر كؿ   عف ورف يـ ذلؾ عف اهلل س حرنو ون رلر ىيـنز  
 .(ٔ)الك،ر فرعمو عمر ه رو ُ  آذاه فقد وِ نِ قَ مْ هِ  في نقصٍ  إلر الن  رء فَ مِ  رن     بَ سَ نَ 

 
 

                                                           

 (.ُّ/ ُاػىٍفٌخةه ًا ا٣ٍبيٍصيىًة، ييقاؿ رىجيله آدىري ،ػىٌْبي األىدىًر. النااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األمّب:) :ُأْدرَةٌُ(ُ) 
 (.َِّ/ ُٓاَيح البخارم؛ لِّليِب: ): مض  ،و مسرعنا. عمدة القارم شرح عدا(ِ) 
: أمبػػر، ك يػػل:   ػػاـ ،لػػدي حػػٌب ايظػػر إليػػو، ك يػػل: أم مبػػر عِّػػ  عػػدكه ككاظػػب عِّيػػو حػػٌب ايظػػر إليػػو. ااظػػر: مشػػارؽ قــامُالحجــر(ّ) 

 (. َّٓ/ ُمطالع األاوار؛ ن،   ػيٍر يوؿ: ) (،ٖٗ/ ُ): لِّقاضي عياض ؛األاوار
، (ِٕٔ/ ُاغتسػػػػػل عريااػػػػػا كحػػػػػده ا ا٣بِّػػػػػوة، كمػػػػػ  تسػػػػػَب فالسػػػػػَب أفضػػػػػل، ـ: )(،ؾ:الغسػػػػػل،ب:م  ِٖٕ(،ح )ْٔ/ ُ) خ:(ْ) 

م  فضائل موس  ب: (، ؾ:الفضائل، ّّٗ(، ح)ُُْٖ/ْب:جواز انغتساؿ عرياانا ا ا٣بِّوة، ـ: ) ا٢بيض، ؾ: (،ّّٗح)
(م  طريم أاـ ،ػ  ا٤بنبػو ،نَػوه، خ:ؽ، ك أا) (ٔ/ُُِ،) ( ْٕٗٗح،) :ڳ ڳ ڳ      ڳ  ﴿  ولػو: ب: تفسػّب القػرآف، ؾ

، م  طريم ا٢بس  البصرم كا،  سّبي  كخ س ٨بتصرنا، ٝبيلا )ا٢بس  كا،  سّبي  كا،  ا٤بنبو كخ س( ع  [ٗٔ]األحزاب:  ﴾ڱ 
 .أيب ىريرة

 ،تصرؼ يسّب. (ّٕٔتيسّب الكرمي الرٞب ؛ لِّسلدم )ص/ااظر: (ٓ) 
تيسػػّب الكػػرمي الػػرٞب ؛ لِّسػػلدم  (،ّْٖ/ ٔن،ػػ  حجػػر ) البػػارم؛(، فػػتح َّٓ-ّْٗ/ ٕااظػػر: إكمػػاؿ ا٤بلِّػػ  ،فوائػػد مسػػِّ  )(ُ) 

 ،تصرؼ يسّب. (ّٕٔ)ص/
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زعػػـ ال يػػود أف  ال ػػزؿ مػػوءودة  الػػواردة فػػي السػػنة الن و ػػة االمنمرع ػػة مػػف اص ػػرعرتو 
 : َقػاؿَ  َرُجػاًل، َأفَّ "عػف أبػي سػعيد الخػدريّْ  (ٕ)بسنده (ٔ)كما أخرج أبو داود في سننوالوهرى؛ 

 الرَّْجػاُؿ، ُيِريػدُ  َمػا ُأِريػدُ  َوَأَنػا َتْحِمػَؿ، َأفْ  َأْكػَرهُ  َوَأَنػا ،َعْنَيػا َأْعِزؿُ  َوَأَنا َجاِرَيةً  ِلي ِإفَّ  المَِّو، َرُسوؿَ  َيا
فَّ  ْغَرى (ٗ)َمْوُءوَدةُ  (ٖ)اْلَعْزؿَ  َأفَّ  ُتَحدّْثُ  اْلَيُيودَ  َواِن  َما َيْخُمَقوُ  َأفْ  المَّوُ  َأرَادَ  َلوْ  َيُيودُ  َكَذَبتْ »: َقاؿَ  ،الصُّ

    .(٘)"«َتْصِرَفوُ  َأفْ  اْسَتَطْعتَ 
 إضػرعة ف ػو لف   ؛الوأد فَ مِ  نوع ال زؿ أفوىي  ي ىذا الحد ث إ طرؿ إ رعة ال يود:ف

 َمػا َيْخُمَقػوُ  َأفْ  المَّػوُ  َأرَادَ  َلػوْ " ً ر ال يػود:، فقػرؿ مكػذ  الولػد منيػر ل كػوف ن ػرلر اهلل أعػدىر النػي ط،ػةالنُّ 
 .(ٔ)َتْصِرَفوُ  َأفْ  اْسَتَطْعتَ 

                                                           

 (، أكؿ ؾ:النكاح، ب:ما جاء ا اللزؿ.ُُِٕ(، ح:)ْٖٗ/ّد: )(ُ) 
مػىنىا سندُالحديث(ِ)  مػىنىا أى،ىافي]، ي يزيدو اللطٌار[، حىدَّ مػىنىا ميوسى  ٍ، ي ًإ٠ٍبىاًعيلى]التبوذكي[، حىدَّ [، أىفَّ ٧بيىمَّدى : حىدَّ ]،  أيب كثّبو الطائي  حيىٍٓبى

مىوي، عىٍ  أىيب سىلً  مىوي، أىفَّ رًفىاعىةى]، ى عوؼو األاصارمَّ[، حىدَّ [، حىدَّ  .ا٢بديث[...."يدو ا٣ٍبيٍدرًمٍّ ]ٍ، ى عىٍبًد الرٍَّٞبىً  ٍ،ً  مػىٍو،ىافى]القرشي 
 (.ّّٕ/ ٔؿ الولد. شرح القسط ين )أم: ازع الذكر م  الفرج  بل اإلازاؿ؛ دفلنا ٢بصو (ّ) 
 (.ِِْ/ ْأم: دف  البنر حية؛ ككاار اللرب تفلل ذل  خشية اإلم ؽ كاللار. ااظر:ٙبفة األحوذم؛ لِّمباركفورم )(ْ) 
 :دراسةُالحديث(ٓ) 

 : ٝبيلا  مقات عدا رفاعة ،  عوؼ.أواًل:ُدراسةُرجالُاإلسناد
 األاصارم، كنيتو أ،و رفاعة، ك يل: أ،و مطيع، ذ أ ف عِّ  زماف كمكاف كفاتو، ركل لو)د(. رفاعةُونُعوف*

ــاُوتعــديًًلُ ــهُجرًح ػػا أك أقــوالُالعلمــاءُفي : ذكػػره ا،ػػ  أيب حػػا: ا ا١بػػرح كالتلػػديل، كا٤بػػزم ا هتػػذيب الكمػػاؿ كذ يػػذكرا فيػػو جرحن
، ك اؿ الػذىيب ا ا٤بيػزاف:  لػرؼ، ك ػاؿ ا،ػ  حجػر ا التقريػب: مقبػوؿ، ك ػاؿ ا٣بزرجػي ا ا٣ب اػة:عػداده ا التػا،لْب.ن يي  تلدي ن

 لِّمزم(، هتذيب الكماؿ ُِّ/ ُ(، الكُب كاأل٠باء ٤بسِّ  )ِّٕ-ُّٕ/ ٗااظر ترٝبتو: ا١برح كالتلديل ن،  أيب حا: )ميًقل. 
، تقريػػػػػػػػػػػػػػػب (ّْٖ/ ٕ(، لسػػػػػػػػػػػػػػػاف ا٤بيػػػػػػػػػػػػػػػزاف )ِّٖ/ ّهتػػػػػػػػػػػػػػػذيب التاػػػػػػػػػػػػػػػذيب ) (،ْٕٓ/ ْميػػػػػػػػػػػػػػػزاف انعتػػػػػػػػػػػػػػػداؿ ) (،ُُِ/ ٗ)

 .(ُُٖخ اة تذىيب هتذيب الكماؿ )ص/  (،َُِالتاذيب)ص/
                                                                       : الراكم مقبوؿ.قالُالباحث

 (،ُُْٕٕ(،ح)ٓٓ/ ُٖحػػػ  ) ( مػػػ  طريػػػم أيب مطيػػػع ،ػػػ  رفاعػػػة،ُُِٖٖ(،ح)ّٖٗ/ ُٕ) : حػػػ :ثانيًـــا:ُتاـــريلُالحـــديث
/ ٖ) (،  مػػػػػػػػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػػػػػػػػم أيب رفاعػػػػػػػػػػػػػػػة، كلػػػػػػػػػػػػػػػو متػػػػػػػػػػػػػػػا،ع مناػػػػػػػػػػػػػػػا: ا سػػػػػػػػػػػػػػػن  النسػػػػػػػػػػػػػػػائي الكػػػػػػػػػػػػػػػثلَُُِٓ(،ح)ِٕ/ ُٖحػػػػػػػػػػػػػػ )
(،ؾ:عشػػػػرة النسػػػػاء، اللػػػػزؿ كذكػػػػر اخػػػػت ؼ النػػػػا ِّْب لِّخػػػػث، مػػػػ  طريػػػػم أيب سػػػػِّمة ،ػػػػ  عبػػػػد الػػػػرٞب  عػػػػ  أيب َّٔٗ(،ح)ِِْ
 طريػم ٧بمػد ،ػ  عبػد الػرٞب ب:ماجػاء ا اللػزؿ، مػ   أ،ػواب النكػاح، (،ُُّٔ(،ح)ّْْ/ِ، كلػو شػواىد، مناػا:ت:)سليد

(،ؾ:عشرة النساء،إتياف ا٤برأة ٦بباة، م  طريم ا،  ا٤بنكدر ِْٖٗ(،ح)ُٖٖ/ ٖ) سن  النسائي الكثل ،،  مو،اف ع  جا،ر 
كا البػػاب عػػ  عمػػر،  ( مػػ  حػػديث أيب ىريػػرة، ك ػػاؿ الَبمػػذم:َّٓٗ(ح)ِِّ/ ٖ،نَػػوه، ككػػذل  ا ) عػػ  حػػديث جػػا،ر 

  سليد.كالثاء، كأيب ىريرة، كأيب
لِّمتا،لػػات كالشػػواىد الػػٍب ا التخػػريج، كفيػػو حيػػٓب ،ػػ  أيب كثػػّب مػػدل   ػػد  ؛إسػػناده حسػػ  لغػػّبه(: )ثالثًــا:ُالحمــ ُعلــاُاإلســناد

(،  َِْ(،ك األلبػػػاين ا غايػػػة ا٤بػػػراـ ٚبػػػريج ، ح)ُِّ-ُُّ/ٓاػػػرح ،السػػػماع، ،ػػػل كاػػػَح ا٢بػػػديثى ا،ػػػ ي القػػػي  ا زاد ا٤بلػػػاد:)
 (.ُُِٕكاألرااؤكط ا ٙبقيم )د(، ح)

 تصرؼ.( ،ِِْ/ ْااظر: ٙبفة األحوذم؛ لِّمباركفورم )(ُ) 
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 نوػور ُ  ال ال ػزؿ أف   زعميػـ ىػو ال يػود  ف ػو كػذب الػذي:" ؒ  يقوؿ ابػف القػيـ
 إذا ،الحمػؿ  منػت ال أنػو وأه ػر فأكػذ يـ ؛ ػرلوأد سػؿالنّ  َطػت  منزلػة هوم مو  ،أوًم  الحمؿ م و
ذا ،همقو اهلل  رء  .(ٔ)..."حق قةً  ادً أْ وَ   كف لـ وقَ مْ هَ  دْ رِ  ُ  لـ وا 

 
 
 
 

*ؒ*ؒ*ؒ*  

ؒ  

                                                           

 (.ُِٓ/ ٔعوف ا٤بلبود كحاشية ا،  القي : )(ُ) 
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 املبخح الزابع

 ة واحلزبيةاإلطاعة الشياسّي 
 

والحر ػي   ىي نمؾ اص رعة الني نمسُّ المف الس رسػي   :اإلشاعة السياسية والحربيةو 
ير، والسػػنة الن وّ ػة ممنمئػػة  يػذا النػػوِع لي دولػة؛ صضػ رفير وصنػػزاِؿ اليز مػة  يػػر، ون،ن ػت وحػدنِ 

 :اص رعرت، و مكف عرُض النمرذِج اآلن ة فَ مِ 
 إشاعة الظمـأواًل: 

 َسػػمة الن ػػي     ػػض الَمَيمػػة أف   فمػػف اص ػػرعرت الس رسػػ ة الػػواردة فػػي ذلػػؾ، إ ػػرعةُ 
 .لمهنرئـ  وـ غزوة حن ف ، وذلؾ عند نقس مو غ ر عردلة ظرلمة

ػا": َقػاؿَ  ، بػِف مسػعودٍ  المَّػوِ  َعْبدِ  َعفْ بسنده  (ٔ)أخرج البخاريُّ في صحيحو  َكػافَ  َلمَّ
 اإِلِبػػِؿ، ِمػػفَ  ِماَئػػةً  َحػػاِبسٍ  ْبػػفَ  اأَلْقػػَرعَ  َفػػَأْعَطى الِقْسػػَمِة، ِفػػي ُأَناًسػػا  النَِّبػػيُّ   ثَػػرَ  ُحَنػػْيٍف، َيػػْوـُ 

 َقػاؿَ  الِقْسػَمِة، ِفػي َيْوَمِئػذٍ  َفػآَثَرُىـْ  الَعػَربِ  َأْشػرَاؼِ  ِمػفْ  ُأَناًسػا َوَأْعَطػى َذِلػَؾ، ِمْثؿَ  ُعَيْيَنةَ  َوَأْعَطى
 أَلُْخِبػَرفَّ  َوالمَّػوِ : َفُقْمػتُ  المَّػِو، َوْجػوُ  ِبَيػا ُأِريػدَ  َوَمػا ِفيَيػا، ُعػِدؿَ  َمػا الِقْسػَمةَ  َىػِذهِ  ِإفَّ  َوالمَّوِ : َرُجؿٌ 
 ُموَسػى المَّػوُ  َرِحػـَ  َوَرُسػوُلُو، المَّػوُ  َيْعػِدؿِ  َلػـْ  ِإَذا َيْعِدؿُ  َفَمفْ : »َفَقاؿَ  َفَأْخَبْرُتُو، َفَأَتْيُتُو، ، النَِّبيَّ 
 .(ٕ)"«َفَصَبرَ  َىَذا ِمفْ  ِبَأْكَثرَ  ُأوِذيَ  َقدْ 

 النػرس، َمػوب نقػب ُ  أف ؤمرُ ػ ولػـ  رلظػرىر أهػذ فقد ،  ي  الن   ـِ مْ حِ  مظرىر مف وىذا"
  نحدث لئم  قنمو؛ لـ  الن ي   ولكف   ،واسنوم و القنؿ اسنحؽ   َد والرمؿ  طونيـ،   ؽّ  أف وال

 .(ٖ)"وم ر فمَ  والس مر أوحر و  قنؿ أنو النرس

                                                           

 يلطي ا٤بؤلفة  ِّوُّ  كغّبى  م  ا٣بم  ك٫بوه.  (،ؾ:فرض ا٣بم ، ب:ماكاف النيبَُّٓ(، ح:)ٓٗ/ْخ: )(ُ) 
(، ُٗٓ/ٓ)كأيضنػػػػػػاب:حػػػػػػديث ا٣بضػػػػػر مػػػػػػع موسػػػػػ  عِّيامػػػػػػا السػػػػػ ـ،  ؾ:أحاديػػػػػث األابيػػػػػاء، (،َّْٓ (، ح:)ُٕٓ/ْخ: )(ِ) 

 (،ؾ:األدب،ب:مػػػػػػػػػػػػ  أخػػػػػػػػػػػػث اػػػػػػػػػػػػاحبو ٗبػػػػػػػػػػػػا ييقػػػػػػػػػػػػاؿ فيػػػػػػػػػػػػو،َٗٓٔ(،ح:)ُٖ/ٖة الطػػػػػػػػػػػػائف،)ك ا٤بغػػػػػػػػػػػػازم،غز ؾ:  (،ّّْٓح:)
(،ؾ:انسػتلذاف،ب:إذا كػػااوا أكثػػر مػ  م مػػة فػػ  ََُٔ(،ح:)ِٓ/ٖ(،ؾ:األدب،ب:الصػث عِّػػ  األذل،)ََُٔ(،ح:)ِٓ/ٖ)

 (،ّٕٗ/ ِ) ـ: ،﴾...ڻ ڻ﴿(،ؾ:الػػػػػػػػػػػػدعوات،ب: وؿ اهلل تلػػػػػػػػػػػػاأل: ََُٔ(،ح:)ِٓ/ٖ) ،ػػػػػػػػػػػػأس ،الػػػػػػػػػػػػػميسارَّة كا٤بناجػػػػػػػػػػػػاة،
(،ؾ:الزكاة،ب:إعطػػػاء ا٤بؤلفػػػة  ِّػػػوُّ  عِّػػػ  اإلسػػػ ـ كتصػػػث مػػػ   ػػػوم إديااػػػو، ك أػػػا)خ،ـ(م  طريػػػم األعمػػػش ،نَػػػوه، َُِٔح)
(،ؾ:الزكاة،ب:إعطػػػػػػاء ا٤بؤلفػػػػػة  ِّػػػػػوُّ  عِّػػػػػػ  َُِٔ(،ح)ّٕٗ/ ِ) (،ؾ: ا٤بغػػػػػازم،غزة الطػػػػػائف، ـ:ّّْٓ(،ح:)ُٗٓ/ٓخ:)

 ـ( م  طريم منصور ،  ا٤بلتمر ،نَوه، ك)األعمش كمنصور( ك أا ع  أيب كائل ،و.اإلس ـ كتصث م   وم إديااو، ك أا)خ،
 (.ُْٕرٞبة لِّلا٤بْب؛ لسليد القَطاين: )ص/ (ّ) 
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فػػػي أمػػػر  الهػػػوصعػػػواـ النػػػرس مػػػف  نحػػػذ رال إلػػػر -المػػػذكور آن،ًػػػر- الحػػػد ث و  ػػػ ر
إنمػػر ىػػو ، ودحػػرج جرَ ودَ نقػػَد الس رسػػة ال رمػػة لمدولػػة لػػ س لكػػؿ  َمػػف ىػػّب وَدّب،  الس رسػػة، وأف  

أف  كػػوف القرئػػد أو الػػرئ س أو الم ػػر أو المسػػؤوؿ  و  ن هػػي عمػػرأنػػ  ػػ ر أ ًضػػر إلػػر لىمػػو، و 
 أنػػو ػػأَواليـ ونهروػػرنيـ، و  ىـهػػذ، وال  أ؛ فػػم  نػػنقـ لن،ِسػػو مػػف الميػػرؿمنحمً ػػر  ػػرلحمـ والوػػ ر

عممػو  َمػف  ط ػف ف ػو؛ ل حػذر الحػركـ المسػمـ أو الػرئ س نوػ حة ن هي عمر الرع ة  َرئػؿ ، وا 
 اص رعة.

 فػ يـ قػرؿ ُ  مػر هضػ يـ ُ  َػد ال،ضؿ أىؿ أف   ]أي الحد ث[ وف و": ؒ  قاؿ ابف حجر
  موسػػر اَنػػداءً   الن ػػيُّ  وػػنت كمػػر والحمػػـ  رلوػػ ر ذلػػؾ ف نمقػػوف ذلػػؾ ومػػت ،فػػ يـ لػػ س ممػػر
"(ٔ) ،ػػػرؿ أ ًضػػػر  المرىػػػؿ عػػػف اصعػػػراضو  مػػػواز الم،رضػػػمة فػػػي القسػػػمة وفػػػي الحػػػد ث :"َو

 .(ٕ)"الذى عف والو، 
ػد َػؿ  قاؿ الباحث الّنروػح ف، والحكػرـ الوػرلح ف، فػرلِهش  ال ممػرء -ال ػوـ– : َمػت: َو

م ٌؿ مر ىـ، محمود، وال دؿ م،قود، إال َمف رحـ ر ي،  وال حوؿ وال َوة إال  رهلل ال ظ ـ.   َو

 إشاعة التشكيؾ وىز الثقةثانًيا: 
ن ػػك ؾ   ػػض ال رمػػة فػػي س رسػػة  ، إ ػػرعةُ الس رسػػ ة الػػواردة فػػي ذلػػؾ ومػػف اص ػػرعرت

(٘)ْبػِف َحْيػَدةَ  ُمَعاِوَيػةَ  َعػفْ  (ٗ)بسػنده (ٖ)أخرج أحمد في مسنده لرع نو؛ الن ي  
  ََأَخػذَ ": َقػاؿ 

، ُتْيَمػػةٍ  ِفػػي َقػػْوِمي ِمػػفْ  َناًسػػا  النَِّبػػيُّ  ـْ  َوُىػػوَ   النَِّبػػيّْ  ِإَلػػى َقػػْوِمي ِمػػفْ  َرُجػػؿٌ  َفَجػػاءَ  َفَحَبَسػػُي
ػػػدُ  َيػػػا: َفَقػػػاؿَ  َيْخُطػػػُب،  َناًسػػػا ِإفَّ : َفَقػػػاؿَ  َعْنػػػوُ   النَِّبػػػيُّ  َفَصػػػَمتَ  ِجيَرِتػػػي؟ َتْحػػػِبُس  َعػػػاَلـَ  ُمَحمَّ
 َفَجَعْمػػتُ : َقػػاؿَ  «َيقُػػوُؿ؟ َمػػا: » النَِّبػػيُّ  َفَقػػاؿَ  ،ِبػػوِ  َوَتْسػػَتْخِميالشَّػػرّْ  َعػػفِ  َتْنَيػػى ِإنَّػػؾَ  :َلَيُقولُػػوفَ 

                                                           

 (.ُِٓ/َُفتح البارم؛ ن،  حجر: )(ُ) 
 (.ٔٓ/ ٖا٤بصدر السا،م: )(ِ) 
 (.ََُِٗ(، ح)ِِّ/ ّّح : )(ّ) 
مػىنىا عىٍبدي سندُالحديث(ْ)  ]،  راشدو األىٍزًدم [، عىٍ  ،ػىٍاًز ٍ،ً  حىًكيً  ٍ،ً  ميلىاًكيىةى، عىٍ  أى،ً :حىدَّ مػىنىا مىٍلمىري يًو، الرَّزَّاًؽ]،  أاـ الصنلاين[، حىدَّ

:..."ا٢بديث. ةى القيشىّبم[ ىاؿى ٍيدى ًه ]ملاكيةى ،ً  حى  عىٍ  جىدٍّ
، فأسػِّ  كاػػَبو، كركل عػػ  ،ػ  ملاكيػػة القييشػػرم  اسػبةن، البصػػرم إ امػةن، كنيتػػو أ،ػو حكػػي ، كفػػد عِّػ  النػػيب   عاويـةُوــنَُحْيــدة(ٓ) 

(، ّٓ/ٕفياػػا ذ تػػذكر كتػػب الػػَباج  زمػػ  كفاتػػو .ااظػػر ترٝبتػػو:)الطبقات ن،ػػ  سػػلد) أحاديػػث، غػػزا خرسػػاف،كتوا  النػػيب 
(، أسػػد ُُْٓ/ ّانسػػتيلاب ن،ػػ  عبػػد الػػث ) (،َِّٓ/ ٓي  )ملرفػػة الصػػَا،ة أليب الػ (،ّٕٗ/ ٓملجػ  الصػػَا،ة لِّبغػػوم )

 (.ُُٖ/ٔ(، اإلاا،ة ن،  حجر)ِّْ/ ْالغا،ة )
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 َأَبػًدا، َبْعَدَىا ُيْفِمُحوفَ  اَل  َدْعَوًة، َقْوِمي َعَمى َفَيْدُعوَ  َيْسَمَعَيا، َأفْ  َمَخاَفةَ  ِباْلَكاَلـِ  َبْيَنُيَما َأْعِرُض 
، َقاِئُمَيػا َأوْ  َقاُلوَىػا َقػدْ : »َفَقػاؿَ  َفِيَمَيػا َحتَّى ِبوِ   النَِّبيُّ  َيَزؿِ  َفَمـْ  ـْ  َلَكػافَ  َفَعْمػتُ  َلػوْ  َوالمَّػوِ  ِمػْنُي

، ـَ  َلَقػػدْ " :وفػػي روا ػة .(ٔ) «ِجيرَاِنػػوِ  َعػػفْ  َلػػوُ  َخمُّػػوا َعَمػػْيِيـْ  َكػػافَ  َوَمػػا َعَمػػيَّ ػػًدا َأفَّ  النَّػػاُس  َزَعػػ  ُمَحمَّ
 .(ٕ)"ِبوِ  َوَيْسَتْخِمي اْلَغيّْ  َعفِ  َيْنَيى

                                                           

 :دراسةُالحديث(ُ) 
تِّف فياما.أواًل:ُدراسةُرجالُاإلسناد  :ٝبيلا  مقات إن ،ػىٍاز ،  حكي   ،  ملاكية، كأ،يو، ٨بي

ٍيػػدة وـَْهــُزُوْــُنَُحِمــي -ُ القيشػػّبٌل،كنيتو أ،ػػو عبػػد ا٤بِّػػ ، ذ تػػذكر الػػَباج  مكػػاف كزمػػاف كندتػػو، أ ػػاـ ،البصػػرة، : ،ػػ  ملاكيػػة ،ػػ  حى
 (.ْىػ، كذ تذكر الَباج  ا٤بكاف. ركل لو)خر ُّْمات سنة 

شػيخ ييكتػب حديثػو كن حيػتج ،ػو،  كمقػو ا،ػ  ا٤بػديِب كا،ػ  ملػْب، كالنسػائي، ك ػاؿ أ،ػو حػا: الػرازم: :آراءُالعلماءُجرًحـاُوتعـديًًلُ
ا  ك اؿ الَبمذم: مقة عند أىل ا٢بديث، ك اؿ ا،  عدم:  د ركل عىٍنوي مقات النَّاس ..كأرجػو أىاَّػوي ن ،ػأس ،ػو ًا ركاياتػو كذ أر أحػدن

 زم: ااا،ٚبىىَِّّف ًا الركاية م  الثقات كذ أر لىوي حديثا منكرنا، كأرجو أىاَّوي ًإذىا حدث عىٍنوي مقة ف  ،أس ٕبديث، ك اؿ أ،و زرعة الرا
ك اؿ الذىيب: ادكؽ مشاور، ك اؿ ا،  حجر: ادكؽ، ىذا،  اك : ك اؿ الدار طِب: ن ،أس ،و،كلكنو لي  ،ا٤بشاور، ك اؿ ا٢ب

كضلفو أ،و حػا: الػرازم، كا،ػ  حبػاف، ك ػاؿ ا،ػ  حباف:كػاف خيطػ ء كثػّبنا، فأمػا أٞبػد ،ػ  حنبػل كإسػَاؽ ،ػ  إ،ػراىي  رٞبامػا اهلل 
-َّْ/ِ، ا١بػػػرح كالتلػػػديل ُِْ/ ِااظػػػر ترٝبتػػػو: التػػػاريخ الكبػػػّب  كػػػو ٝباعػػػة مػػػ  أئمتنػػػا..اف عنػػػو، كتر فامػػػا حيتجػػػاف ،ػػػو كيركيػػػ

سػػػػؤانت السػػػػِّمي  ،ِْٓ/ِ، الكامػػػػل ا ضػػػػلفاء الرجػػػػاؿُْٗ/ُ، كتػػػػاب اَّػػػػركحْب ُٕٖٗ،حّّٕ/ّ،سػػػػن  الَبمػػػػذمُّْ
 َِٕ/ٗؿ ، ميػػزاف انعتػػدأِّ-ِٗٓ/ْ، هتػػذيب الكمػػاؿُْٖ-ُْٕسػػؤانت السػػجزم لَِّػػاك  ص/ ،ُُّلِّػػدار طِب ص/

 .ُِٖ، تقريب التاذيب ص/ْٗٗ-ْٖٗ/ُ، هتذيب التاذيب ّْٓ-
 .↓ : الراكم ادكؽ، كىو ما توافم عِّيو الذىيب كا،  حجرقالُالباحث

ٍيػدة،ذ تتلػرض كتػب حميُ ُوُنُ عاويةَُ-ِ ٍيدة ،  ملاكيػة القيشػّبم ، البصػرم، كنيتػو أ،ػو ،ػىٍاػز، ا،ػ  الصػَايب ملاكيػة ،ػ  حى : ، ي حى
 (.ْمكاف كزماف كندتو، ذ تذكر كتب الَباج  زم  كمكاف كفاتو. ركل لو)خر،الَباج  عِّ  

مػ  اػا٢بي أىػل  : كمقػو اللجِّػي، كذكػره ا،ػ  حبػاف ا الثقػات، ك ػاؿ ا مشػاىّب عِّمػاء األمصػار:آراءُالعلماءُجرًحـاُوتعـديًًلُُ
لػػػي  ،ػػػو ،ػػػأس، ك ػػػاؿ ا،ػػػ  حجػػػر:  البصػػػرة، كذكػػػره ا،ػػػ  خِّفػػػوف ا الثقػػػات كمػػػا ذكػػػر اػػػاحب إكمػػػاؿ التاػػػذيب، ك ػػػاؿ النسػػػائي

إكمػػاؿ  (،ُْٓ(، مشػػاىّب عِّمػػاء األمصػػار )ص/ُُٔ/ ْ(، الثقػػات ن،ػػ  حبػػاف )ُّٕ/ ُاػػدكؽ. ااظػػر: الثقػػات لِّلجِّػػي )
 (.ُٕٕ( تقريب التاذيب )ص/ ّٗ/ ّ(، تاريخ اإلس ـ )ُِٓ/ ْهتذيب الكماؿ )

 .ؒ  : الراكم ادكؽ، كما  اؿ ا،  حجرقالُالباحث

 (،ُُْٕح) (،َٖ/ّ(، ت:)ََِِْ(،ح)ُِْ/ ّّحػػػػػ  ) (،ََُِٕ(،ح)ُِِ/ ّّ: حػػػػػ  )الحـــــديثثانيًـــــا:ُتاـــــريلُ
يات، امتَػػػاف  ب:  طػػػع السػػػارؽ، ؾ: ،(ْٕٖٓ(،ح)ٔٔ/ٖف:) ،نَػػػوه ٨بتصػػػرنا، مػػػا جػػػاء ا ا٢بػػػب  ا التامػػػة، ب: أ،ػػػواب الػػػدٍّ

 ي  ك٫بػػػػوه، ٨بتصػػػػرناا الػػػػدَّ ا ا٢بػػػػب   ب: األ ضػػػػية، ؾ: (،ُّّٔ(،ح)ْْٕ/ٓالسػػػػارؽ ،الضػػػػرب كا٢بػػػػب  ،نَػػػػوه ٨بتصػػػػرنا، د:)
 ، ٝبيلا  م  طريم ُّز ،  حكي ،،و.،نَوه

: ) إسػناده حسػػ (؛ لكػوف ُّػػز ،ػ  حكػي  حكػػي  ،ػ  ملاكيػػة اػدك ْب، كحسػػ  ا٢بػديث األلبػػاين ا ثالثًـا:ُالحمــ ُعلـاُاإلســناد
 (.ََُِٗ):ح ،(، كاألرااؤكط ا ٙبقيقو لِّمسندِّٖٗإركاء الغِّيل، ح)

 (.ََِِْح)(، ُِْ/ ّّح : )(ِ) 
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 الس رس ة الواردة في ذلؾ إ رعة الن ك ؾ في ُحكـ سػ د  ػف م ػرذ اص رعرتومف 
 سػػ رونُ  أمػػواليـ، قسػػـَ ونُ  رمػػرليـ، قنػػؿ ُ   ػػأف :َر ظػػة ي نػػ ي  يػػودفػػ حػػ ف َحَكػػـسػػ د النوػػرر 

 .(ٔ)ذلؾ  يـ ؿَ  ِ ،ُ فَ ، ىـونسرؤُ  ذرار يـ
ػا": اؿَ َقػ  مالػؾٍ  بػفِ  عػف أنػسٍ (ٖ)بسػنده(ٕ)رمذيُّ في سننوأخرج التّْ   َجَنػاَزةُ  ُحِمَمػتْ  َلمَّ

 َذِلػؾَ  َفَبَمػغَ  ُقَرْيَظػَة، َبِنػي ِفػي ِلُحْكِمػوِ  َوَذِلػؾَ  َجَناَزتَػُو، َأَخػؼَّ  َمػا: الُمَناِفُقوفَ  َقاؿَ  ،ُمَعاذٍ  ْبفِ  َسْعدِ 
 .(ٗ)"«َتْحِمُموُ  َكاَنتْ  الَماَلِئَكةَ  ِإفَّ : »َفَقاؿَ   النَِّبيَّ 

عمػر  أف  ىػذا  ػدؿُّ ، و -مر أهػؼ  منرزنػو– مـز َوِليـ  المنرفق ف عمر  كرف ردُّ الن ي  
نمر الممئكة ىي الني نحممو.مكرننو،  عمو   أنو وسمو    وأف  ىذه الِه،ة ل ست ع ً ر ف و، وا 

 أمػره، ون،هػ ـ  ػأنو ن ظػ ـ ة،ّػالهِ  نمػؾ فِمػ  مػـز  مػر  فأمرب": ؒ  يقوؿ الطيبيُّ   
 مف َودىـ إ طرؿ إلر ثـ "َجَناَزَتوُ  َأَخؼَّ  َما": مقرلنيـ حكـ مف رلمومب  القوؿ فمِ  َر ب وىو

 ې ۉ ۉۅ ۋۅ...﴿: ن ػػرلر َولػػو نحػػوه «َتْحِممُػػوُ  َكاَنػػتْ  الَماَلِئَكػػةَ  ِإفَّ »: فقػػرؿ ،ال  ػػب

 .(٘) "[ُٔ]التو،ة:﴾...ې

                                                           

 (.ّْْٗ/ ُِ(، شرح ا٤بشكاة؛ لِّطييب: )ٖٓااظر: أشرؼ الوسائل؛ لشااب الدي  ا٥بيتمي: )ص/(ُ) 
 .(، أ،واب ا٤بنا ب، ب: منا ب سلد ،  ملاذ ّْٖٗ(، ح)ُّٕ/ٔت: )(ِ) 
مػىنىا عىٍبدي ٍ، ي ٞبيىٍيدو]الًكسيٍّ كيقاؿ:الًكشٍّي[  اؿ: أىٍخبػىرىاىا عىٍبدي سندُالحديثُ(ّ) ]،   : حىدَّ ػره الرَّزَّاًؽ]،  أاـ الصنلاين[  اؿ: أىٍخبػىرىاىػا مىٍلمى

[ [، عىٍ  أىاىً  ٍ،ً  مىاًل و :.."ا٢بديث. راشدو[، عىٍ   ػىتىادىةى]،  ًدعامة السَّدكسيَّ  [،  ىاؿى
 :دراسةُالحديث(ْ) 

 : ٝبيلا  مقات، كفيو عِّتاف:أواًل:ُدراسةُرجالُاإلسناد
ا ٩بػ  ٠بػع  اللِّة األكأل: اخت ط عبد الرزاؽ الصنلاين ف  يضر؛ ألاو اختِّط ا آخر عمػره، كذ يػذكر ا،ػ  الصػ ح ا عِّومػو أحػدن
مػػػ  عبػػػد الػػػرزاؽ ،لػػػد تغػػػّبه إن إسػػػَاؽ ،ػػػ  إ،ػػػراىي  الػػػديرم كسػػػكر عػػػ  غػػػّبه، ك ػػػاؿ ا،ػػػ  الصػػػ ح: ك،ا١بمِّػػػة فاػػػو حجػػػة عِّػػػ  

(. كأما اللِّة الثااية: التدلي   عند  تادة، ك د ُِِن،  اللجمي )ص/انغتباط  (ٕٓ/ا٤بختِّطْب لِّل ئي )صااظر: اإلط ؽ. 
 ارح ،السماع  ا ركاية سليد ،  أيب عرك،ة عند )ـ(، كما ا التخريج.

ــــا:ُتاــــريلُالحــــديث ..، مػػػػ  طريػػػػم ملمػػػػر ،ػػػػ  راشػػػػد ،ػػػػو ،نَػػػػوه، ؾ:ملرفػػػػة الصػػػػَا،ة (،ِْٔٗح) (،ِِٖ/ ّ: كػػػػ  )ثانًي
 ، م  طريم سليد ،  أيب عرك،ة ٨بتصرنا.،ب:م  فضائل سلد ،  ملاذ ؾ:فضائل الصَا،ة (،ِْٕٔح) (،ُُٔٗ/ْـ:)

ــا:ُالحمــ ُعلــاُاإلســناد : ) إسػػناده اػػَيح(،  ك ػػد اػػََو الَبمػػذم، كا٢بػػاك  ا ا٤بسػػتدرؾ، ك ػػاؿ: عِّػػ  شػػرط البخػػارم ثالًث
 (.ِِٖٔكمسِّ ، ككافقو الذىيب كاََو األلباين ا ا٤بشكاة، ح)

 (.ّْْٗ/ ُِا٤بشكاة؛ لِّطييب: )شرح (ٓ) 
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رص  أم ًرا عمر  ، وس رسِنو ح ف كرف ومنير: إ رعة الط ف في س د  ف أ ي َو
إلػر أم ػر المػؤمن ف  سػ ًدا  ػرك فالكوفػة  ، فمػرء أىػؿُ  الكوفػة مػف ميػة عمػر  ػف الهطػرب

 .(ٔ) رطمة فومدىر عمر ير،َ  َ كَ ف مكذو ة، أ  رء عم و وُمدع ف،  عمر
 الُكوَفػةِ  َأْىػؿُ  َشػَكا": َقػاؿَ  ، َسػُمَرةَ  ْبفِ  َجاِبرِ  َعفْ أخرج البخاري في صحيحو بسنده 

 ُيَصػمّْي، ُيْحِسفُ  الَ  َأنَّوُ  َذَكُروا َحتَّى َفَشَكْوا َعمَّارًا، َعَمْيِيـْ  َواْسَتْعَمؿَ  َفَعَزَلُو، ، ُعَمرَ  ِإَلى َسْعًدا
: ِإْسػَحاؽَ  َأُبو َقاؿَ  ُتَصمّْي، ُتْحِسفُ  الَ  َأنَّؾَ  َيْزُعُموفَ  َىُؤاَلءِ  ِإفَّ  ِإْسَحاؽَ  َأَبا َيا: َفَقاؿَ  ِإَلْيِو، َفَأْرَسؿَ 
ػػا  َصػػاَلةَ  ُأَصػػمّْي َعْنَيػػا، َأْخػػِرـُ  َمػػا  المَّػػوِ  َرُسػػوؿِ  َصػػاَلةَ  ِبِيػػـْ  ُأَصػػمّْي ُكْنػػتُ  َفػػِإنّْي» َوالمَّػػوِ  َأَنػػا َأمَّ

 َفَأْرَسؿَ  ِإْسَحاَؽ، َأَبا َيا ِبؾَ  الظَّفُّ  َذاؾَ : َقاؿَ  ،«اأُلْخَرَيْيفِ  ِفي َوُأِخؼُّ  اأُلوَلَيْيفِ  ِفي َفَأْرُكدُ  الِعَشاِء،
 َعْنػػُو، َسػػَأؿَ  ِإالَّ  َمْسػػِجًدا َيػػَدعْ  َوَلػػـْ  الُكوَفػػةِ  َأْىػػؿَ  َعْنػػوُ  َفَسػػَأؿَ  الُكوَفػػِة، ِإَلػػى ِرَجػػااًل  َأوْ  َرُجػػاًل  َمَعػػوُ 

 َقتَػاَدةَ  ْبػفُ  ُأَسػاَمةُ  َلػوُ  ُيَقػاؿُ  ِمػْنُيـْ  َرُجػؿٌ  َفَقػاـَ  َعْبٍس، ِلَبِني َمْسِجًدا َدَخؿَ  َحتَّى َمْعُروًفا، َوُيْثُنوفَ 
ػػػا: َقػػػاؿَ  َسػػػْعَدةَ  َأَبػػػا ُيْكَنػػػى  َيْقِسػػػـُ  َوالَ  ،(ٕ)ِبالسَّػػػِريَّةِ  َيِسػػػيرُ  الَ  َكػػػافَ  َسػػػْعًدا َفػػػِإفَّ  َنَشػػػْدَتَنا ِإذْ  َأمَّ

َـّ : ِبػػَثاَلثٍ  أَلَْدُعػػَوفَّ  َوالمَّػػوِ  َأَمػػا: َسػػْعدٌ  َقػػاؿَ  ،(ٗ)الَقِضػػيَّةِ  ِفػػي َيْعػػِدؿُ  َوالَ  ،(ٖ)ِبالسَّػػِويَّةِ   َكػػافَ  ِإفْ  المَُّيػػ
 ِإَذا َبْعػدُ  َوَكػافَ  ِبػالِفَتِف، َوَعرّْْضػوُ  َفْقَرُه، َوَأِطؿْ  ُعْمَرُه، َفَأِطؿْ  َوُسْمَعًة، ِرَياءً  َقاـَ  َكاِذًبا، َىَذا َعْبُدؾَ 
 َقػدْ  َبْعػُد، رََأْيتُػوُ  َفَأَنػا: الَمِمػؾِ  َعْبػدُ  َقػاؿَ  َسػْعٍد، َدْعػَوةُ  َأَصػاَبْتِني َمْفتُػوٌف، َكِبيػرٌ  َشْيخٌ : َيُقوؿُ  ُسِئؿَ 
نَّوُ  الِكَبِر، ِمفَ  َعْيَنْيوِ  َعَمى َحاِجَباهُ  َسَقطَ   (ٙ).(٘)َيْغِمُزُىفَّ  الطُُّرؽِ  ِفي ِلْمَجَواِري َلَيَتَعرَُّض  َواِن

 سن،سػرو َ  إل و،    ث أف  ن هي ونرئ ُ  إل و يَ كِ  ُ  إذا اصمرـ أفّ " إلر    ر الحد ثىذا 
ف غ ػره، يول  وُ ػ و،لَػزَ عَ  م،سدةً  أو فننةً  ذلؾ مف هرؼ فإف  سكت، وال ذلؾ، عف  ف ػو  كػف لػـ وا 

 فػي  قػدح مػر عنػده ث ػت وال همػؿ، ف ػو  كف لـ أنو متَ  اس دً  عمر عزؿ ك ؼ نرى أال همؿ،
  ، واهلل أعمـ.(ٚ).."وأىم نو وال نو،

                                                           

 (.ُْ/ ّااظر: عوف ا٤بلبود؛ لِّلظي  آ،ادم: )(ُ) 
: ن خيػػػرج ا السػػػرايا ،ػػػل يبلثاػػػا كيقلػػػد، كحيتمػػػل أف يريػػػد: ن يسػػػّب ،السػػػّبة اللادلػػػة ا٤بلركفػػػة. مطػػػالع األاػػػوار الُيســـيرُوالســـرية(ِ) 
(ٓ/ٓٓٓ.) 
 (.ّْٖ/ ٓاألاوار؛ ن،   ػيٍر وؿ )مطالع  ، كيستأمر ،اللطاء م  يريد.: نيوزع الغنائ  كاألمواؿ ،اللدؿالُي س ُوالسوية(ّ) 
 (.ّْٖ/ ٓ: ا ا٢بكومة، أك ا النازلة ا٤بقضي فياا. مطالع األاوار؛ ن،   ػيٍر وؿ )الُيعدلُوال ضية(ْ) 
 (.ُّٓ/ ِ: يلصر أعضائا  ،األاا،ع. الكواكب الدرارم؛ لِّكرماين: )يغمزهن(ٓ) 
(، ا َٕٕ(، )ُّٓ/ ُ(، ؾ:األذاف، ب: كجوب القراءة لإلماـ كا٤بأمـو ا الص ة، كأيضنا خ )ٖٕٓ)(، حُِٓ/ ُ)ؽ( خ )(ٔ) 

 (، ؾ:الص ة، ب:القراءة ا الظار كاللصر.ّْٓ(، ح )ّّْ/ ُموضع آخر، ـ )
 (.ْْٔ،ّْٔ/ ّشرح أيب داكد؛ لِّليِب: )(ٕ) 
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ومػػف اص ػػرعرت الحر  ػػة الػػواردة فػػي ذلػػؾ إ ػػرعة الن ػػك ؾ فػػي ميػػرد واسن ػػيرد أهػػي 
أخػػرَج مسػػمـٌ فػػي صػػحيحوفقػػد ؛ ¶سػػممة  ػػف الكػػوع 

عػػف سػػممَة بػػِف األكػػوع  بسػػنده (ٔ)
ِِ  َرُسػوؿِ  َمػعَ  َشػِديًدا ِقتَػااًل  َأِخػي َقاَتػؿَ  َخْيَبػرَ  َيػْوـُ  َكػافَ  َلمَّػا": ََػرؿَ  (ٕ) األسػمميُّ   َفاْرتَػدَّ  ، ا

ِِ  َرُسوؿِ  َأْصَحابُ  َفَقاؿَ  َفَقَتَمُو، َسْيُفوُ  َعَمْيوِ   ِسػاَلِحِو، ِفػي َمػاتَ  َرُجؿٌ  ِفيوِ  َوَشكُّوا َذِلَؾ، ِفي  ا
ِِ  َرُسػوؿُ  َفَقَفؿَ : َسَمَمةُ  َقاؿَ  َأْمرِِه، َبْعضِ  ِفي َوَشكُّوا  َرُسػوؿَ  َيػا: َفُقْمػتُ : َقػاؿَ ...َخْيَبػَر، ِمػفْ   ا
،ِِ ػػاَلةَ  َلَيَيػػاُبوفَ  َناًسػػا ِإفَّ  ا ِِ  َرُسػػوؿُ  َفَقػػاؿَ  ،ِبِسػػاَلِحوِ  َمػػاتَ  َرُجػػؿٌ : َيُقولُػػوفَ  َعَمْيػػِو، الصَّ :  ا
 َأْجػُرهُ  َفَموُ  ُمَجاِىًدا، َجاِىًدا َماتَ  (ٖ)َكَذُبوا»قاؿ: : وفي روا ةٍ ...الحديث. «ُمَجاِىًدا َجاِىًدا َماتَ »

 .(ٗ)"ِبِإْصَبَعْيوِ  َوَأَشارَ  ،«َمرََّتْيفِ 
ػا َنْفَسػُو، َقَتػؿَ  َعَممُػُو، َحػِبطَ : الَقػْوـُ  َفَقػاؿَ " :(٘)ل هرريّ عند اوفي روا ٍة   َوُىػـْ  َرَجْعػتُ  َفَممَّ

 َوُأمّْػي، َأِبػي َفَداؾَ  المَِّو، َنِبيَّ  َيا: َفُقْمتُ   النَِّبيّْ  ِإَلى َفِجْئتُ  َعَمُمُو، َحِبطَ  (ٙ)َعاِمرًا َأفَّ  َيَتَحدَُّثوفَ 
 َلَجاِىػػدٌ  ِإنَّػػوُ  اْثَنػػْيِف، أَلَْجػػَرْيفِ  َلػػوُ  ِإفَّ  َقاَلَيػػا، َمػػفْ  َكػػَذبَ : »َفَقػػاؿَ  َعَممُػػُو، َحػػِبطَ  َعػػاِمرًا َأفَّ  َزَعُمػػوا
 .«َعَمْيوِ  َيِزيُدهُ  َقْتؿٍ  َوَأيُّ  ُمَجاِىٌد،

                                                           

 ب:غزكة خيث. ؾ:ا١بااد كالسّب، (،َُِٖ(،ح:)ُِْٗ/ّـ: )(ُ) 
،  األكوع كاس  األكوع: سػناف، األسػِّمي، ا٤بػدين، ا٢بجػازم، اختِّػف ا كنيتػو،  يػل: أ،ػو مسػِّ  ، ك يػل: أ،ػو  َسلمةُونُعمرو(ِ) 

 =    أ ػػاـ ،ا٤بدينػػة، كالر،ػػذة، سػػبع غػػزكات مناػػا، إيػػاس، ك يػػل: أ،ػػو عػػامر، أحػػد الػػذي  ،ػػايلوا ٙبػػر الشػػجرة، كشػػاد مػػع النػػيب 
(، ملرفػػة الصػػَا،ة َُِ/ ّ. ااظػر ترٝبتػػو: ملجػػ  الصػَا،ة لِّبغػػوم )ْٔىػػػ، ك يػػل:ْٕفقيػػل:تػوا ،ا٤بدينػػة، كاختِّػػف ا السػنة =

 (.ُِٕ/ ّ(، اإلاا،ة ا ٛبييز الصَا،ة )ُّّٗ/ّ(، ملرفة الصَا،ة أليب الي  )ٕٗٔن،  منده )ص/ 
خطأكا ا الفتول؛ ألٌف الكذب إاا : أخطأكا، كذ يرد ،و تلمد الكذب الذل ىو ضد  الصدؽ؛ أراد ،و أو  زلوا ا الرأم كأك ووا(ّ) 

جيرم ا األخبار، ك د اػزه الَِّّػو أ ػدار الصػَا،ة عىػً  الكػذب كشػاد ٥بػ  ا ٧بكػ  كتا،ػو ،الصػدؽ كاللدالػة، كاللػرب تضػع الكػذب 
السػن  موضع ا٣بطأ ا ك ماػا، فتقػوؿ: كػذب ٠بلػي ككػذب ،صػرم أم زؿَّ كذ ييػٍدرًؾ مػا رىأىل كمػا ٠بػع كذ حيػط ،ػو. ااظػر: ملػاذ 

 ( ك أا لِّخطايب.َِّ/ ِ(، غريب ا٢بديث )ُّٓ،ُّْ/ُ)
(،ؾ:األدب،ب:مػػػػػػػػػػػػػػػػا جيػػػػػػػػػػػػػػػػوز مػػػػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػػػػلر كالرجػػػػػػػػػػػػػػػػز كا٢بػػػػػػػػػػػػػػػػداء كمػػػػػػػػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػػػػػػػػره منػػػػػػػػػػػػػػػػو، أيضنػػػػػػػػػػػػػػػػا ُْٖٔ(،ح)ّٓ/ ٖخ: )(ْ) 
(،ؾ:الػػػػديات،ب:إذا  تػػػػل افسػػػػو ُٖٗٔ(،ح)ٕ/ ٗ، )﴾...ڻ ڻ﴿ (،ؾ:الػػػػدعوات،ب: وؿ اهلل تلػػػػاأل:ُّّٔ(،ح)ّٕ/ٖ)

 يزيد ،  أيب عبيد ،نَوه. خطأ ف  دية لو، م  طريم
 ا٤بغازم، ب:غزكة خيث. ؾ: (،ُْٔٗ(،ح:)َُّ/ٓخ: )(ٓ) 
ٖبيػث، كػاف شػاعرا حيػدك  ،  عبد اهلل ،   شّب، ا٤بلركؼ ،ا،  األكوع ع  سِّمة ،  عمرك، استشػاد مػع النػيب  عا رُونُسنان(ٔ) 

ا غزكة خيث كير٘بز، ،ارز مرحبا عظي  خيث فرجع عِّيػو سػيف افسػو فتػوا منػو. ااظػر: الطبقػات الكػثل؛  ٗب  مع رسوؿ اهلل 
 (.ِْٕ/ ّ) :(،  اإلاا،ة؛ ن،  حجرَِّٓ/ ْ) :أليب الي  ؛(، ملرفة الصَا،ةَّّ/ ْن،  سلد )
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لئػؾ الػذ ف ُ ث ػروف ال ُّػُ يرت واص ػرعرت  ػ ف وػ،وؼ أو  َغمَػط ن مػـُ  وومنقاؿ الباحث: 
وال  الوػردَ ف، لممػرد هطػأ ارنك ػوه ِمػف غ ػر َوػد ف مػوه، -في سػ  ؿ اهلل ن ػرلر-الممرىد ف 

 حوؿ وال َوة إال  رهلل.

 إشاعة اليأس واليزيمة:ثالثًا: 
 ؛ فػأيُّ أحػدم ركػة فػي    ػي  مقنػؿ النّ فمف اص رعرت الحر ّ ة الػواردة فػي ذلػؾ إ ػرعة 

فك ؼ إذا كرف ىػذا القرئػد  ؛وال ُ د نؤث ر عمر م نوّ رت الم ش فإنير نن ّمؽ  رلقرئد إ رعٍة حر  ةٍ 
 .(ٔ)؟! ىو محمد رسوؿ اهلل 

َمػا َنَصػَر المَّػُو " ، قػاؿ:¶عػف ابػف عّبػاٍس  (ٖ)بسػنده (ٕ)أخرج أحمػد فػي مسػنده
ـَ النَِّبػيُّ "...َوَتَعاَلى ِفي َمْوِطٍف، َكَما َنَصَر َيْوـَ ُأُحٍد. َقػاَؿ:  َتَباَرؾَ  ػا َغػِن ، َوَأَبػاُحوا َعْسػَكَر َفَممَّ

اْلُمْشػػِرِكيَف، َأَكػػبَّ الرَُّمػػاُة َجِميًعػػا، َفػػَدَخُموا ِفػػي اْلَعْسػػَكِر َيْنَيُبػػوَف، َوَقػػِد اْلَتَقػػْت ُصػػُفوُؼ َأْصػػَحاِب 
ـْ َكَذا َرُسوِؿ المَِّو  ػا َأَخػؿَّ الرَُّمػاُة  -َوَشبََّؾ َبػْيَف َأَصػاِبِع َيَدْيػوِ -، َفُي ِتْمػَؾ اْلَخمَّػَة َواْلَتَبُسػوا، َفَممَّ

ـْ الَِّتي َكاُنوا ِفيَيػا، َدَخَمػِت اْلَخْيػُؿ ِمػْف َذِلػَؾ اْلَمْوِضػِع َعَمػى َأْصػَحاِب النَِّبػيّْ  ، َفَضػَرَب َبْعُضػُي
ؿُ  َبْعًضا، َواْلَتَبُسوا، َوُقِتػَؿ ِمػَف الُمْسػِمِميَف َنػاٌس َكِثيػٌر، َوَقػْد َكػاَف ِلَرُسػوِؿ المَّػِو   َوَأْصػَحاِبِو َأوَّ

َو النََّياِر، َحتَّى ُقِتَؿ ِمْف َأْصَحاِب ِلَواِء اْلُمْشِرِكيَف َسْبَعٌة، َأْو ِتْسَعٌة، َوَجاَؿ اْلُمْسِمُموَف َجْوَلًة َنحْ 
ـْ َيْبُمُغوا َحْيُث َيُقوُؿ النَّاُس اْلَغاَر، ِإنََّمػا َكػاُنوا َتْحػَت اْلِمْيػرَاسِ  اْلَجَبِؿ، َوَل
، َوَصػاَح الشَّػْيَطاُف: (ٗ)

ـْ ُيَشؾَّ ِفيِو َأنَُّو َحؽّّ، َفَما ِزْلَنا َكَذِلَؾ َما َنُشؾُّ َأنَُّو َقْد ُقِتَؿ، َحتَّى َطَمَع َرسُ قُ  وُؿ المَِّو ِتَؿ ُمَحمٌَّد، َفَم
  َـْ ُيِصْبَنا َما أ َصػاَبَنا، َقػاَؿ: َبْيَف السَّْعَدْيِف َنْعِرُفُو ِبَتَكفُِّئِو ِإَذا َمَشى، َقاَؿ: َفَفِرْحَنا َحتَّى َكَأنَُّو َل

ػْوا َوْجػَو َرُسػوِلوِ »َفَرِقَي َنْحَوَنا، َوُىَو َيُقوُؿ:  َقػاَؿ: َوَيقُػوُؿ َمػرًَّة « اْشَتدَّ َغَضُب المَِّو َعَمى َقػْوـٍ َدمَّ
َـّ ِإنَُّو َلْيَس َلُيـِ أْف َيْعُموَنا»ُأْخَرى:   .(٘)"«المَُّي

                                                           

 (.ُٕٓ)ص/ : لِّبوطي بوية؛ااظر: فقو السّبة الن(ُ) 
 (.َِٗٔ(، ح)ّٖٔ/ ْح : )(ِ) 
[، أىٍخبػىرىاىػا عىٍبػدي الػرٍَّٞبىً  ،ٍػ ي أىيب الزٍّاىػاًد، عىػٍ  أى،ًيًو]عبػد اهلل سندُالحديث(ّ)  مىًِب سيِّىٍيمىافي ٍ، ي دىاكيدى]القيرشػي  ،ػ  ذكػواف القرشػي[، عىػٍ  :حىدَّ

:..."ا٢بديث.¶عيبػىٍيًد الًَِّّو]،  عبد اهلل ا٥بذيل[، عىً  اٍ،ً  عىبَّاسو   ، أىاَّوي  ىاؿى
، ك د يكوف كبّبنا كا٢بوض ك د يكالِمْهَراس:ُ(ْ)   (.ّٖ/ َُ): وف اغّبنا. فتح البارم؛ ن،  حجرىو إااءه ييتخذ م  اخر كيػينػىقَّري
ُ:دراسةُالحديث(ٓ) 

 =                                           : رجالو مقات، إن  عبد الرٞب  ،  أيب الزااد ٨بتِّف فيو.أواًل:ُدراسةُرجالُاإلسناد
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حنػر  ن،وس م ش المسػمم ف؛ فياليز مة و  ال أس إ قرع ىذه اص رعة مف أىداؼ كرف
 .ونررىر م ن مة زالت ُمْسَنِ رة ال، والم ركة َو دوا عف القنرؿ ألقوا أسمحنيـإنيـ 

ػػد ألْ   ممرعػػةٍ  الّنْضػػر  ومػػّر أنػػس  ػػفُ  نػػؿ كـ؟ َػػرلوا: َُ ُسػػمِ مْ وا  أ ػػد يـ فقػػرؿ: مػػر  ُ قَػػَو
، وف  رلح رة   ده؟ َوموا فمونوا عمر مر مرت عم و رسػوؿ اهلل ضنُّ ، َرؿ: فمر نَ رسوؿ اهلل 

  .(ٔ)"نؿاسنق ؿ القوـ فقرنؿ حنر َُ  ـ  ثُ 
 كػػػرف إف !النوػػػرر م  ػػػر  ػػػر" :فػػػي النوػػػرر منردً ػػػر  (ٕ)حػػػداحالدّ   ػػػف ثر ػػػتَػػػرـ و 

 فػنيض ونروػركـ، مظ،ػركـ اهلل فػإف د ػنكـ، عمػر َػرنموا  مػوت، ال حػيّ  اهلل فػإف   ؿنِػَُ  َػد محمد
 ال ػػػرص،  ػػػف وعمػػرو الول ػػػد،  ػػف هرلػػػد ف يػػػر كن  ػػة عمػػػر  يػػـ فحمػػػؿ النوػػػرر، فَ ِمػػ رٌ ،َػػػنَ  إل ػػو

                                                                                                                                                               

ىػػ ا ََُ: عبد اهلل ،  ذكواف القرش  مػونى ، كنيتػو أ،ػو ٧بمػد، ييٌِّقػب ،ػا،  أيب الزٍّاػاد، كلػد سػنة عبدُالرحمنُونُأواُالزناد=
 (.ْىػ. ركل لو)خر ـ ُْٕخ فة عمر ،  عبد اللزيز، م  أىل ا٤بدينة النبوية ااتقل إأل ،غداد كسكناا، توا ،بغداد سنة 

كمقػو اللجِّػي، كيلقػوب ،ػ  أيب شػيبة، كالَبمػذم ، كضػلفو عبػد الػرٞب  ،ػ  ماػدم، كالسَّػاجي، آراءُالعلماءُفيهُجرًحـاُوتعـديًًل:ُ
ثو، كا،  سلد، كا،  ملْب، كالفٌ س، كالنَّسائي، كأ،و زرعة الرازم، كذكره اللقيِّي ا الضلفاء، ك اؿ أ،و حا: الرازم: ييكتب حدي
 =كن حيتج ،و، ك اؿ ا،  عدم: ٩ب  يكتب حديثو، ك اؿ ا،  حباف: كاف ٩ب  ينفرد ،ا٤بقِّو،ات عػ  األمبػات ككػاف ذلػ  مػ  سػوء

حفظو ككثرة خطلو ف  جيوز انحتجاج ٖبثه إذا اافػرد، فأمػا فيمػا كافػم الثقػات فاػو اػادؽ ا الركايػات حيػتج ،ػو، ك ػاؿ الػذىيب =
 ػػد مشػػاه ٝباعػػة كعػػدلوه، ككػػاف ًمػػ ى ا٢بفػػاظ ا٤بكثػػري ، كن سػػيما عػػ  أ،يػػو،  ديث، ك ػػاؿ ا ا٤بيػػزاف:ديػػواف الضػػلفاء: حسػػ  ا٢بػػ ا

 كىشاـ ،  عركة. ك اؿ ا،  حجر: ادكؽ تغّب حفظو ٤با  دـ ،غداد.
 .-↓-: ،النظر إأل أ واؿ اللِّماء ا٤بتساىِّْب كا٤بتشددي  يظار أفَّ الراكم ادكؽ كما  اؿ الذىيب كا،  حجرقالُالباحث

-ُْٓ/ٓ، طبقػػات ا،ػػ  سػػلد: ِٕٓ/ّركايػػة الػػدكرم -تػػاريخ ا،ػػ  ملػػْب  ،ُُٓركايػػة الػػدارمي ص/ -ااظػػر: )تػػاريخ ا،ػػ  ملػػْب
، الكامػػل ن،ػػ  ٔٓ/ِ، كتػػاب اَّػػركحْب: ْٗ/ٓ، ا١بػػرح كالتلػػديل: َّْ/ِ، الضػػلفاء لِّلقيِّػػي:ُّٓ/ٓ، التػاريخ الكبػػّب: ُْٔ
(، ِّْ، ديػواف الضػلفاء )ص: ٕٔٓ/ِ، ميػزاف انعتػداؿ:ُٖٔ/ٖء سّب أعػ ـ النػب  ،ْْٗ/ُُ، تاريخ ،غداد:ّْٓ/ٓعدم 

 (.َّْ، تقريب التاذيب ص/ َُٕ/ٔهتذيب التاذيب: 
(،ؾ: التفسػػّب..،كم  سػورة آؿ عمػػراف ،سػ  اهلل الػػرٞب  الػرحي ، مػػ  طريػػم ُّّٔ(ح)ِّْ/ ِ:  كػ : )ثانيًـا:ُتاــريلُالحــديث

( ؾ: ا٤بغػػػػازم، مػػػػ  طريػػػػم عكرمػػػػة ٨بتصػػػػرنا، ك أا)عبيػػػػد اهلل َْٕٔ (،)َْْٕ( ح)َُُ/ ٓ) عبيػػػػد اهلل ،ػػػػ  عتبػػػػة ،نَػػػػوه، خ:
 (، مػػ  حػػديث ا،ػػ  مسػػلود ُْْْ(،ح)ُْٖ/ ٕ، كلَِّػػديث شػػواىد مناػػا: خٌرجػػو حػػ )¶كعكرمػػة( عػػ  ا،ػػ  عبػػاس 

(، ؾ:ا١باػػاد كالسػػّب،ب:ما ييكػػره مػػ  التنػػازع كانخػػت ؼ ا ا٢برب،كعقو،ػػة مػػ  عصػػ  إمامػػو، َّّٗ(،ح)ٓٔ/ ْ،نَػػوه، خ: )
 ،نَوه.  م  طريم أيب إسَاؽ السبيلي ع  الثاء ،  عازب 

كالشػػواىد يرتقػػي إأل : )إسػػناده حسػػ  لذاتػػو(؛ لكػػوف عبػػد الػػرٞب  ،ػػ  أيب الزاػػاد اػػدك نا ك،ا٤بتا،لػػات ثالثًــا:ُالحمــ ُعلــاُاإلســناد
( كالػػػذىيب ا التِّخػػػيص، ك ػػػاؿ ا،ػػػ  كثػػػّب ا ُّّٔ(، ح)ِّْ/ ِالصػػػَيح لغػػػّبه، ىػػػذا، ك ػػػد اػػػََو ا٢بػػػاك  ا ا٤بسػػػتدرؾ )

 (، كلبلضو شواىد ا الصَاح كغّبىا.ُّْ/ ِتفسّبه )
 (.َّّالسّب كا٤بغازم؛ ن،  إسَاؽ: )ص/(ُ) 
اح (ِ)  احىة–ما،ر ،  الٌدٍحدى ،  الي  ،ػ  غػن  حِّيػف األاصػار، يكػُب أ،ػا الدحػداح، أ،ػا الدحادحػة، تػوا ا حيػاة النػيب  -أك الٌدٍحدى
 ٍّيػػل تػػوا مرجػػع النػػيب  ، (، ملرفػػة الصػػَا،ة ّْٔمػػ  ا٥بجػػرة. ااظػػر: ملرفػػة الصػػَا،ة ن،ػػ  منػػده )ص/  ٔمػػ  ا٢بديبيػػة سػػنة

 (.َّٓ/ ُ(، اإلاا،ة ن،  حجر )َِْ/ ُن،  عبد الث )(، انستيلاب ِْٕ/ ُأليب الي  )
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نػؿ فقنمػو م  ػرلرُّ  الول ػد  ػف هرلػد عم ػو فحمػؿ الهطػرب،  ػف راروِضػ ميػؿ، أ ػي  ف وعكرمة  َو
 .(ٔ)"عنيـ ن رلر اهلل رضي النورر فَ مِ  م و كرف فمَ 

ـ  سرعرف مر  أفػرَوا الم نو ػة، و  يػـروح  يـف ػردت إلػ اص ػرعة؛ كػذبُ  لممسػمم ف ؼَ  ِ كُ ُث
 ، وزادىـ ذلؾ َوة عمر َوِنيـ.رؿف عقكأنمر ن طوا مِ  مف عثرنيـ

وؿ اليز مة،   د  اهلل رسوؿ عرؼ فمَ  أوؿ كرفىذا، و   ، اهلل رسوؿ ؿنِ َُ  النرس َو
 ،(ٖ)ر،َػػهْ المِ  نحػػتِ  مػػف (ٕ)نزىػػرافِ  ع ن ػػو عرفػػت:  ؿو قػػ  وفػػي ذلػػؾ  ،ىػػو ك ػػب  ػػف مرلػػؾ 

 أنوػت، أف إلػي   فأ ػرر ، اهلل رسػوؿ ىػذا أ  روا المسمم ف م  ر  ر: ووني  أعمر فنرد ت
 .(ٗ)ب ْ ال    نحو يـم َ  ونيَض   و، نيضوا  اهلل رسوؿَ  المسمموف رؼعّ  رفممّ 

وكػػػرف َرئػػػد الم ػػػرك ف - الم ركػػػة وانط،ػػػأت نررىػػػر، أراد أ ػػػو سػػػ، رف فممػػػر إف اننيػػػت
 ثَػاَلثَ  ُمَحمَّػدٌ  الَقػْوـِ  َأِفي": َفَقاؿَ ؛ ، فمرء إلر المسمم فأف  نأكد ِمَف اله ر الذي انن ر -آنذاؾ
َـّ  ُيِجيُبوُه، َأفْ   النَِّبيُّ  َفَنَياُىـُ  َمرَّاٍت، َـّ  َمرَّاٍت، َثاَلثَ  ُقَحاَفَة؟ َأِبي اْبفُ  الَقْوـِ  َأِفي: َقاؿَ  ُث : َقاؿَ  ُث
َـّ  َمرَّاٍت، َثاَلثَ  الَخطَّاِب؟ اْبفُ  الَقْوـِ  َأِفي  َفَمػا ُقِتمُػوا، َفَقػدْ  َىُؤاَلِء، َأمَّا: َفَقاؿَ  َأْصَحاِبوِ  ِإَلى َرَجعَ  ُث
، أَلَْحَيػاءٌ  َعػَدْدتَ  الَّػِذيفَ  ِإفَّ  المَّػِو، َعػُدوَّ  َيا َوالمَّوِ  َكَذْبتَ : َفَقاؿَ  َنْفَسُو، ُعَمرُ  َمَمؾَ  ـْ  َبِقػيَ  َوَقػدْ  ُكمُُّيػ
ـْ  ،(ٙ)ُمْثَمػةً  الَقػْوـِ  ِفػي َسَتِجُدوفَ  ِإنَُّكـْ  ،(٘)ِسَجاؿٌ  َوالَحْربُ  َبْدٍر، ِبَيْوـِ  َيْوـٌ : َقاؿَ  ُسوُءَؾ،يَ  َما َلؾَ   َلػ
َـّ  َتُسْؤِني، َوَلـْ  ِبَيا  ُمرْ   ُتِجيُبػوا َأالَ : » النَِّبػيُّ  َقػاؿَ  ُىَبػْؿ، ُأْعػؿُ  ،(ٛ)ُىَبؿْ  ُأْعؿُ : (ٚ)َيْرَتِجزُ  َأَخذَ  ُث
 َنُقوُؿ؟ َما المَِّو، َرُسوؿَ  َيا: َقاُلوا ،«َلوُ 

                                                           

 (.َّٗ/ ِالسّبة ا٢بِّبية؛ لنور الدي  ا٢بِّيب: )(ُ) 
 الناايػة ا غريػب ا٢بػديث؛ ن،ػ  األمػّب:: مأخوذ م  الزىرة: ا٢بيٍس  كالبػىٍاجة، ككأٌف لػو ،ريقنػا كاػورنا يزىػر كمػا يزىػر القمػر. تـَْزَهران(ِ) 
(ِ /ِِّ.) 
 (.ّْٖ/ ّالغىٍفر التغطية، كمنو ٠بيٍّي الػًمٍغفر؛ ألاو يغفر الرأس أم يِّبسو كيغطيو. غريب ا٢بديث؛ ن،  س ـ: ) : م المغفر(ّ) 
 (، ،تصرؼ.َّّااظر: السّب كا٤بغازم؛ ن،  إسَاؽ )ص/(ْ) 
 (.ْٕٓ/ ٓ) :: مرة عِّ  ىؤنء كمرة عِّ  ىؤنء، م  مساجِّة ا٤بستقْب عِّ  البلر ،الدنء. مطالع األاوارِسجال(ٓ) 
ػػدىٍعر أافػػو، أك أذاػػو، أك مػػذاكّبه، أك شػػيلنا مػػ  أطرافػػو. ُ ْثلــة(ٔ)  الناايػػة ا غريػػب ا٢بػػديث؛ ن،ػػ  : تشػػويو، كمىثػىٍِّػػري ،القتيػػل، إذا جى
 (.ِْٗ/ْ) األمّب:
 (.َُِ/ّ) مطالع األاوارالشلر ،ل ىو م  السجع.  : يقوؿ الرَّجىز، اوع م  الشلر القصّب الفصوؿ، ك يل: لي  م يرتجز(ٕ) 
 (.ِْْ/ْااظر: ا٤بطالع؛ ن،   ػيٍر يوؿ: )   عند  ريش كاف ا الكلبة.لظٌ : اىنى ه مي بلهُُ(ٖ) 
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، ُعػزَّى َوالَ  (ٔ)الُعػزَّى َلَنػا ِإفَّ : َقاؿَ  ،"َوَأَجؿُّ  َأْعَمى المَّوُ : ُقوُلوا: "َقاؿَ  ـْ :  النَِّبػيُّ  َفَقػاؿَ  َلُكػ
َنػا، المَّػوُ  ُقولُػوا: »َقػاؿَ  َنقُػوُؿ؟ َمػا المَِّو، َرُسوؿَ  َيا: َقاُلوا: َقاؿَ  ،«َلُو؟ ُتِجيُبوا َأالَ »  َمػْوَلى َوالَ  َمْواَل
 .(ٕ)«َلُكـْ 

 نمثػؿ و عمػر أحػداث الم ػررؾ،  ال ػرل  الن نػ ـ اصعممػي   ػ ر إلػر نػأث ر الحد ث ىذا
الم ركوف و  ؛ حنر ال   مـَ عمر سؤالو أ ر س، رف  م  واالمسمم ف أف  الن ي   نيي ذلؾ في

  كذب ىذه اص رعة. 
، وهروًة إذا كػرف  ن مػؽ نكذ  و ال رطؿ، وسرعة عدـ السكوت عمر إلر أ ًضر    رو 

،  ػأّف اهلل ن ػرلر ُىَ ػؿْ  ُأْعػؿُ رد عمر َػوؿ أ ػي سػ، رف سراع في الرص    رل ق دة؛ فقد أمر الن يُّ 
 أعمر وأمؿ، واهلل أعمـ.

المسػػػمم ف َػػػد  أفّ إ ػػػرعة م ػػػركي مكػػػة  ،ذلػػػؾس رسػػػ ة الػػػواردة فػػػي ومػػػف اص ػػػرعرت ال
 الوػػحر ةُ  مػػف  ػػدة المػػرض، فأ ػػررَ  م ػػيَ ال  سػػنط  وف الو ، -المد نػػة-ر  ثػػربّمػػحُ  أضػػ ،نيـ
يػر، فػإذا مػر دهمػوا َِ رَ يػر و  ػر وا مػف مَ ف لحمِ أف  نحروا   ض اص ػؿ ل ػأكموا ِمػ  رسوؿعمر ال

 آهر. رأيٌ   مكة، دهموىر و يـ َوة، و ذلؾ  دحضوف ىذه اص رعة، ولكف كرف لمن ي  
 َأفَّ "، ¶ عػػف عبػػد اِ بػػف عبػػاس (ٗ)بسػػنده (ٖ)أخػػرج اإلمػػاـ أحمػػد فػػي مسػػنده

ػػا  المَّػػوِ  َرُسػػوؿَ   ُقَرْيًشػػا َأفَّ   المَّػػوِ  َرُسػػوؿِ  َأْصػػَحابَ  َبَمػػغَ  ُعْمَرِتػػِو، ِفػػي الظَّْيػػرَافِ  َمػػرَّ  َنػػَزؿَ  َلمَّ
 ِمػػفْ  َفَأَكْمَنػػا َظْيِرَنػػا، ِمػػفْ  اْنَتَحْرَنػػا َلػػوِ : َأْصػػَحاُبوُ  َفَقػػاؿَ . (ٙ)الَعَجػػؼِ  ِمػػفَ (٘)َيَتَبػػاَعُثوفَ  َمػػا: َتقُػػوؿُ 
 اَل : »َقػػاؿَ  ؟(ٚ)َجَماَمػةٌ  َوِبَنػا اْلَقػػْوـِ  َعَمػى َنػْدُخؿُ  ِحػػيفَ  َغػًدا َأْصػَبْحَنا َمَرِقػػِو، ِمػفْ  َوَحَسػْوَنا َلْحِمػِو،

                                                           

: فياػػػا  ػػػونف: أحػػػدأا: أوػػػا شػػػجرة لغطفػػػاف كػػػااوا يلبػػػدكوا، كالثػػػاين: أاػػػو اػػػن . ااظػػػر: كشػػػف ا٤بشػػػكل؛ ن،ػػػ  ا١بػػػوزم: ىزَّالُعـــ(ُ) 
(ِ/ِٓٓ.) 
 كالسّب، ب: ما يكره م  التنازع كانخت ؼ ا ا٢برب، كعقو،ة مى  عص  إمامو.(: ؾ ا١بااد َِٗٔ( ح)ٓٔ/ْخ: )(ِ) 
 (.ِِٖٕ(، ح)ْٖٗ/ ْح : )(ّ) 
مػىنىا ًإ٠ٍبىاًعيػػػػلي يػىٍلػػػػًِب ا،ٍػػػػ ى زىكىرًيَّا]ا٣بيٍِّقىػػػػاين [، عىػػػػٍ  ســــندُالحــــديث(ْ)  ػػػػدَّ ػػػػدي ،ٍػػػػ ي الصَّػػػػبَّاًح]الد كنيب [، حى مػىنىا ٧بيىمَّ ػػػػدَّ ًِب ا،ٍػػػػ ى عىٍبػػػػًد الَِّّػػػػًو يػىٍلػػػػ: حى

:..."ا٢بديث. [، عىً  اٍ،ً  عىبَّاسو  عيٍثمىافى]القارم[، عىٍ  أىيب الط فىٍيًل]عامر ،  كامِّةى الِّيثيٍّ
 (.ِٔٔ/ ُااظر: مقايي  الِّغة؛ ن،  فارس: ) : مأخوذ م  ،ػىلىثى كىو اإلمارة.يتباعثون( ُ)

 (.ِْٔ/ ُ: ذىىاب السٍّمى . ااظر: هتذيب الِّغة؛ لألزىرم: )الَعَجف(ٔ) 
 (.َُّ/ ُ) النااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األمّب:ااظر:  : راحة كًشبىع كرٌم.َجَما ة(ٕ) 
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 َتَولَّػْوا، َحتَّػى َفػَأَكُموا ،(ٔ)اأْلَْنَطػاعَ  َوَبَسػُطوا َلػُو، َفَجَمُعػوا «َأْزَواِدُكػـْ  ِمفْ  ِلي اْجَمُعوا َوَلِكفِ  َتْفَعُموا،
َـّ  ِجرَاِبِو، ِفي ِمْنُيـْ  َواِحدٍ  ُكؿُّ  َوَحثَا  قُػَرْيٌش  َوَقَعػَدتْ  اْلَمْسػِجَد، َدَخػؿَ  َحتَّػى  المَّػوِ  َرُسػوؿُ  َأْقَبؿَ  ُث
َـّ  ،(ٕ)ِبِرَداِئوِ  َفاْضَطَبعَ  اْلِحْجِر، َنْحوَ  َـّ  الػرُّْكَف، َفاْسػَتَمـَ  «(ٖ)َغِميػَزةً  ِفػيُكـْ  اْلَقػْوـُ  َيػَرى اَل : »َقاؿَ  ُث  ثُػ
 َيْرَضػْوفَ  َمػا: قُػَرْيٌش  َفَقاَلػتْ  اأْلَْسػَوِد، الػرُّْكفِ  ِإَلػى َمَشػى اْلَيَمػاِني، ِبػالرُّْكفِ  َتَغيَّػبَ  ِإَذا َحتَّى َدَخؿَ 

 .(٘)الحد ث «...َأْطَواؼٍ  َثالَثةَ  َذِلؾَ  َفَفَعؿَ  الظَّْباِء،(ٗ)َنْقزَ  َلَيْنُقُزوفَ  َأنَُّيـْ  ِباْلَمْشِي،

                                                           

 (.ُّٓ/ ْ: الس فىر. ااظر: مطالع األاوار؛ ن،   ر وؿ: )األنطاع(ُ) 
ر اليىد اٍلييٍمُبى مثَّ إلقاءه عِّ  اللىاًتم اأٍلىٍيسىر، مع ،قاء :اضبطعُوردائه(ِ)  ىنًكب األديػ  منػو منكشػفنا. ااظػر: غريػب  إدخاؿ الرًدىاءى ٙبى

ا٤ب
 (.ِّٓ/ ْ(، مطالع األاوار؛ ن،   ػيٍر يوؿ: )ُِٗ/ ْا٢بديث؛ لِّقاس  ،  س ـ )

، فييلابي ،و. الدنئل ا غريب ا٢بديث؛ لِّسر سطي: )َهميزة(ّ)   (.ُٕٕ/ ِ: لي  فيو ما ييغمىزي
. مطالع األاوار؛ ن،   ػيٍر يوؿ: )نـَْ ز(ْ)   (.ُٗٗ/ ْ:  ػىٍفزى
ُ:دراسةُالحديث(ٓ) 

: رجالػػػو مقػػػات عػػػدا إ٠باعيػػػل ،ػػػ  زكريػػػا كعبػػػد اهلل ،ػػػ  عثمػػػاف القػػػارم فامػػػا اػػػدك اف، رجالػػػو رجػػػاؿ أواًل:ُدراســـةُرجـــالُاإلســـناد
 الشيخْب خ  عامر ،  كامِّة، فاو م  رجاؿ مسِّ .

ىػػ، َُٖأ،ػو زيػاد، ييٌِّقػب شىقيوانػا، كلػد سػنة : إ٠باعيل ،  زكريا ،  مرة ا٣بيٍِّقىػاين األسػدم الكػوا، كنيتػو إسماعيلُونُزكرياُ-ٔ
 ىػ ك يل  بِّاا. ركل لو)ع(.ُْٗازؿ ،غداد، مات ،بغداد سنة 

اختِّفػر أ ػواؿ ا،ػ  ملػْب فيػو: ففػي ركايػة الػدكرم مقػة، كا ركايػة ا،ػ  ٧بػرز لػي  ،ػو ،ػػأس، كا  آراءُالعلمـاءُفيـهُجرًحـاُوتعـديًًل:
أٞبػد موميقػو، ككمقػو أ،ػو داكد السجسػتاين، كذكػره ا،ػ  شػاىْب ا الثقػات، كا،ػ   ركاية ا،  جنيد ااا، كاقػل الفسػوم عػ  اإلمػاـ

حبػػاف ا الثقػػات،  ػػاؿ أٞبػػد ،ػػ  حنبػػل ا ركايػػة ا،نػػو: حديثػػو حػػديث مقػػارب، كا ركايػػة ا٤بػػركذم كغػػّبه: ضىػػًليف ا٢بىػػًديث، كا 
، ك اؿ الذىيب ا السّب احملدث ا٢بافظ، سؤانت أيب داكد ألٞبد:ما كاف ،و ،أس، ك اؿ ا،  عدم: حس  ا٢بديث يكتب حديثو

، كضلفو اللجِّي.  كا ميزاف انعتداؿ:ادكؽ شيلي، ك اؿ ا،  حجر: ادكؽ خيط ء  ِّي ن
، سػؤانت ا،ػ  ا١بنيػد ِِٔ/ّتػاريخ ا،ػ  ملػْب ركايػة الػدكرم ) ااظػر: .ؒ ؒ: الراكم اػدكؽ كمػا  ػاؿ ا،ػ  حجػرقالُالباحث

، اللِّػل كملرفػة الرجػاؿ ألٞبػد ركايػة ا،نػو عبػد اهلل ُُُص/ ،ٖٖكاية طامػاف ص/ر -(، م  ك ـ ا،  ملْب ا الرجاؿْٕٓ)ص/ 
(، ّٔٔيب داكد لإلمػػػاـ أٞبػػػد ،ػػػ  حنبػػػل )ص/، سػػػؤانت إُِٔ،اللِّػػػل كملرفػػػة الرجػػػاؿ ألٞبػػػد ركايػػػة ا٤بػػػركذم كغػػػّبه ص/ْٓٗ/ِ

(، الكامػػل ن،ػػ  ّْْٖحبػػاف)، الثقػػات ن،ػ  ِٖ، الثقػات ن،ػػ  شػػاىْب صَُٕ/ِ، ا١بػػرح كالتلػػديل: َُٕ/ِا٤بلرفػة كالتػػاريخ:
تقريػػػػػػػػػػػػب ، ِِٖ/ُ، ميػػػػػػػػػػػػزاف انعتػػػػػػػػػػػػداؿ:ٔٗ-ِٗ/ّالكمػػػػػػػػػػػػاؿ ، هتػػػػػػػػػػػػذيبّْص/(، الضػػػػػػػػػػػػلفاء لِّلقيِّػػػػػػػػػػػػي: ُٖٓ/ُعػػػػػػػػػػػػدم )
 (.ٕٓص/)التاذيب

 (.  ِٗ)ص/ ا حاشية البَث: الراكم ادكؽ كما  اؿ ا،  حجر. ااظر: ترٝبتو، عبدُايُونُعثمانُونُخثي ُونُال ارة-ٕ
ــــا: (، ِْٔٓ(،ح:)ُِْ/ٓب:كيػػػػف كػػػػاف ،ػػػػدء الرمػػػػل، خ:) (، ؾ:ا٢بػػػػج،َُِٔ(،ح:)َُٓ/ِخ:) :تاــــريلُالحــــديثُثانًي

(، ؾ:ا٢بج،ب:اسػػػتَباب الرمػػػل ا الطواؼ..ك أػػػا)خ،ـ( مػػػ  طريػػػم ُِٔٔ(،ح )ِّٗ/ِؾ:ا٤بغػػػازم،ب:عمرة القضػػػاء، ـ )
كة، (،ؾ: ا٢بػػػػػػػج، ب:مػػػػػػػا جػػػػػػػاء ا السػػػػػػػلي ،ػػػػػػػْب الصػػػػػػػفا كا٤بػػػػػػػر ُْٗٔ(،ح:)ُٗٓ/ِخ:) ،سػػػػػػػليد ،ػػػػػػػ  ا١ببػػػػػػػّب ،نَػػػػػػػوه ٨بتصػػػػػػػرنا

اسػػػػػػػتَباب الرمػػػػػػػل ا  ب: (،ؾ:ا٢بػػػػػػػج،ُِٔٔ(،ح )ِّٗ/ِ(، ؾ:ا٤بغػػػػػػػازم،ب:عمرة القضػػػػػػػاء، ـ )ِْٕٓ(،ح:)ُِْ/ٓخ:)
        .¶عطاء ٨بتصرنا، كسليد كعطاء ع  ا،  عباس  الطواؼ..ك أا)خ،ـ( م  طريم

 : )إسناده حس (؛ ك،ا٤بتا،لات يرتقي ا٢بديث إأل الصَيح لغّبه.ثالثًا:ُالحم ُعلاُاإلسناد
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  المَّػػوِ  َرُسػػوؿُ  َقػػِدـَ ": َقػػاؿَ  ¶مػػف حػػديث ابػػف عبػػاس   وفػػي صػػحيح البخػػاريّْ 
  النَِّبػيُّ  َفػَأَمَرُىـُ  ،(ٕ)َيثْػِربَ  ُحمَّػى(ٔ)َوَىػَنُيـْ  َوَقػدْ  َعَمػْيُكـْ  َيْقػَدـُ  ِإنَّػوُ  :الُمْشِرُكوفَ  َفَقاؿَ  َوَأْصَحاُبُو،

 َأفْ  َيػْأُمَرُىـْ  َأفْ  َيْمَنْعػوُ  َوَلػـْ  ،(٘)الػرُّْكَنْيفِ  َبػْيفَ  َمػا َيْمُشػوا َوَأفْ  الثَّاَلثَػَة، (ٗ)اأَلْشَواطَ  (ٖ)َيْرُمُموا َأفْ »
 .(ٙ)"«َعَمْيِيـْ  اإِلْبَقاءُ  ِإالَّ  ُكمََّيا اأَلْشَواطَ  َيْرُمُموا

ػػ،ة  يػػذه  ،فكػػرف ىػػذا الطػػواؼ لنمػػؾ اص ػػرعة الس رسػػ ة، فقػػد  رر عممً ػػدحًضػػالي ئػػة والو 
 ليـ همؼ مر أ رعوا وأذاعوا؛ ل ظير َوة المسمم ف، و رىب الكرفر ف.  أظير الّن يُّ 

 المسػػػمد دهولػػػو عنػػػد ف ميػػر النػػػي الطر قػػػة  يػػػذه  اهلل رسػػوؿ َوػػػد: "قػػػاؿ الّصػػػاّلبيُّ 
 ليػػر ظيػر ُ  وأف َر ً ػر، برَىػػ ُ  أف  رلنم  ػة، الوػوات ورفػت واليرولػػة، االضػط رع وىػي ،الحػراـ

ػد م يػنيـ، ومنرعػة  ػد نيـ، ونمسػكيـ وعز منيـ المسمم ف َوةَ   ن،ػوس فػي السػموب ىػذا أثػر َو
  كػػرف فقػػد وكر ػػدىـ، الم ػػرك ف  الرسػػوؿ أغػػرظ الكػػر ـ الن ػػوي السػػموب و يػػذا، الم ػػرك ف

غرظنيـ  مكر دنيـ اهلل إلر ب نقرّ    .(ٚ).."وا 
؛ فإنػػو لمػػر هػػرج إ ػػرعة مقنػػؿ عثمػػرف  ػػف ع،ػػرف  ،كػػذلؾالس رسػػ ة  اص ػػرعرت ومػػف
لم مػػرة عػػرـ الحد   ػة، وحرولػػت َػػر ٌش وػد  المسػػمم ف عػػف المسػمد الحػػراـ؛ فػػأراد  رسػوؿ اهلل 
،و َر ش لدى دؤك   ُ  اس، رً     ث أف الرسوُؿ    ػف عمػر دعرو  ،القدوـ إلر مكة فَ مِ  وىدفو مَو
 َػػر ش ورحن سػػنْ وأرسػػمو إلػػ يـ؛ ف  عثمػػرففػػدعر  ،اًراعنػػذأ ػػدى اف إلػػ يـ، ول رسػػمَ   الهطػػرب
 وا ػػػردُّ  ثػػػـ أمػػػرىـ، و  رمػػػوا الػػػراىف، الوضػػػت فػػػي   ػػػنيـ ف مػػػر  ن ػػػروروا أف أرادوا ول ميػػػـ-عنػػػدىر
 عثمػرف أف   المسػمم ف  ػ ف ف ػرع االحن رس، وطرؿ -الرسرلة فَ مِ   و مرء مر  مواب  عثمرف

  .(ٛ)نؿَُ 
 

                                                           

ُ(.ِّْ/ ٓأٍضلىفىتػٍاي . النااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األمّب:)وهنته :ُ(ُ) 
 (.ِٖ/ٓااظر:ملج  البِّداف).ُ، ٠بير ،ذل ؛ ألف أكؿ مى  سكناا يثرب ،   ااية، ك يل غّب ذل مدينة رسوؿ اهلل  يـَْثِرب:(ِ) 
ٍسرىاع. كشف ا٤بشكل؛ ن،  ا١بوزم: )كا٥بركلة، كىىيوى فىوؽ اٍلمىٍشي كىدكف  الرَّمىلم  يـَْرُ لوا:ُ(ّ)   (.ّْٗ/ ِاإٍلً
ُ(.ّْٗ/ ِكشف ا٤بشكل؛ ن،  ا١بوزم: )ُالدكرات ا الٌطواؼ.األشواط:ُ(ْ) 
 (.ّْٗ/ ِكشف ا٤بشكل؛ ن،  ا١بوزم: ) كاليماين. ،ا٢بجر األسودالركنين:ُ(ٓ) 
ُ(.ُٗا٢بديث السا،م: )ص/ حاشية سبم ٚبرجيو ا (، ؾ:ا٢بج،ب:كيف كاف ،دء الرمل.َُِٔ(،ح:)َُٓ/ ِخ:)(ٔ) 
 (.ِْٕالسّبة النبوية؛ لِّص يب: )ص/ (ٕ) 
؛ لِّمباركفورم )ص/ (ٖ)   ( ،تصرؼ.ِٕٕااظر: الرحيم ا٤بختـو
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َمػْرَواَف مرساًل عػف و ،  اْلِمْسَوِر ْبِف َمْخَرَمةَ  َعفِ (ٕ)بسنده (ٔ)أخرج أحمد في مسنده
ـِ   ُيِريػػػدُ  اَل  اْلَبْيػػػِت، ِزَيػػػاَرةَ  ُيِريػػػدُ  اْلُحَدْيِبَيػػػةِ  َعػػػاـَ   المَّػػػوِ  َرُسػػػوؿُ  َخػػػَرجَ ": َقػػػااَل  ؒ  ْبػػػِف اْلَحَكػػػ

 َعَمػى ُقَرْيًشػا َأَخػاؼُ  ِإنّْػي المَّػِو، َرُسػوؿَ  َيػا: َفَقػاؿَ  َمكََّة، ِإَلى ِلَيْبَعَثوُ  ُعَمرَ  []َفَدَعا ،.....ِقتَااًل،
 َوِغْمَظِتػي ِإيَّاَىػا، َعػَداَوِتي قُػَرْيٌش  َعَرَفػتْ  َوَقػدْ  َيْمَنُعِنػي، َأَحػدٌ  َعِدي   َبِني ِمفْ  ِبَيا َوَلْيَس  َنْفِسي،
 ، المَّػوِ  َرُسػوؿُ  َفػَدَعاهُ : َقػاؿَ . َعفَّػافَ  ْبػفِ  ُعْثَمػافَ  ِمنّْي َأَعزُّ  ُىوَ  َرُجؿٍ  َعَمى َأُدلُّؾَ  َوَلِكفْ  َعَمْيَيا،
 ِلُحْرَمِتػِو، ُمَعظًّْمػا اْلَبْيػِت، ِلَيػَذا زَاِئػرًا َجػاءَ  َوَأنَّػوُ  ِلَحػْرٍب، َيػْأتِ  َلػـْ  َأنَّػوُ  ُيْخِبػُرُىـْ  ُقَرْيشٍ  ِإَلى َفَبَعَثوُ 
 َبػْيفَ  َوَحَمَمػوُ  َدابَِّتػوِ  َعفْ  َفَنَزؿَ  اْلَعاِص، ْبفِ  َسِعيدِ  ْبفُ  َأَبافُ  َوَلِقَيوُ  َمكََّة، َأَتى َحتَّى ُعْثَمافُ  َفَخَرجَ 
 َأَبػا َأتَػى َحتَّػى ُعْثَمػافُ  َفػاْنَطَمؽَ  ، المَّػوِ  َرُسػوؿِ  ِرَسػاَلةَ  َبمَّػغَ  َحتَّػى َوَأَجػاَرهُ  َخْمَفػُو، َوَرِدؼَ  َيَدْيِو،
 ِشػْئتَ  ِإفْ : ِلُعْثَمػافَ  َفَقػاُلوا ِبػِو، َأْرَسػَموُ  َمػا  المَّػوِ  َرُسوؿِ  َعفْ  َفَبمََّغُيـْ  ُقَرْيٍش، َوُعَظَماءَ  ُسْفَيافَ 

: َقػػاؿَ .  المَّػوِ  َرُسػوؿُ  ِبػوِ  َيُطػوؼَ  َحتَّػى أِلَْفَعػؿَ  ُكْنػػتُ  َمػا: َفَقػاؿَ . ِبػوِ  َفُطػؼْ  ِباْلَبْيػِت، َتُطػوؼَ  َأفْ 
 .(ٖ)..."ُقِتؿَ  َقدْ  ُعْثَمافَ  َأفَّ  َواْلُمْسِمِميفَ   المَّوِ  َرُسوؿَ  َفَبَمغَ  ِعْنَدَىا، ُقَرْيٌش  َفاْحَتَبَسْتوُ 
؛ المسػػمم ف ال   ػػة عمػػر المػػوت فَ ِمػػ هػػذإذ أ وحرزًمػػر وػػررًمر  الن ػػي   ردُّ  عندئػػذ مػػرءو 

 .وح الم نو ةرُّ الؼ ض ُ نو  ؛القمؽ وال م مة نن ر فلئم  ن هؿ المسمموف  يذه اص رعة، 

                                                           

 (.َُُٖٗ(، ح)ُِٕ،ُِٔ/ ُّح : )(ُ) 
اؽى سندُالحديث(ِ)  َى [، أىٍخبػىرىاىا ٧بيىمَّدي ٍ، ي ًإٍس مػىنىا يىزًيدي ٍ، ي ىىاريكفى]الواسطي  ، : حىدَّ ػًد ،ٍػً  ميٍسػًًِّ  ،ٍػً  ًشػاىابو ٍ،ً  يىسىػارو، عىػً  الز ٍىػرًمٍّ ٧بيىمَّ

:..."ا٢بديث. ؒ  ، كىمىٍركىافى ٍ،ً  ا٢بٍىكى ً  ً  اٍلًمٍسوىًر ٍ،ً  ٨بىٍرىمىةى عىٍ  عيٍركىةى ٍ،ً  الز ،ػىٍّبً، عى    ىانى
ُ:دراسةُالحديث(ّ) 

: ؒ ،ػػ  إسػػَاؽ فاػػو اػػدكؽ،  ػػاؿ ا،ػػ  حجػػر الشػػيخْب عػػدا ٧بمػػد: ٝبػػيلا  مقػػات مػػ  رجػػاؿ أواًل:ُدراســةُرجــالُاإلســناد
اإلمػػاـ ا ا٤بغػػازم ٨بتِّػػف ا انحتجػػاج ،ػػو، كا١بماػػور عِّػػ   ىبولػػو ا السػػّب  ػػد استفسػػر مػػ  أطِّػػم عِّيػػو ا١بػػرح فبػػاف أف سػػببو غػػّب 

 (.ْٖٓ/ ُحجر: )  ادح، كأخرج لو مسِّ  ا ا٤بتا،لات، كلو ا البخارم مواضع عديدة ميلَِّّقة عنو. فتح البارم؛ ن، 
ـــا:تاريلُالحـــديث (،ؾ:ا٤بغػػػازم،ب:غزكة ا٢بديبيػػػة، مػػػ  طريػػػم سػػػفياف ،ػػػ  عيينػػػة ،نَػػػوه ٨بتصػػػرنا، ُْٖٕ(،ح)ُِٔ/ٓ: خ)ثانًي

 (، م  طريم ملمر ،  راشد ،نَوه، ك أا )ا،  عيينة كا،  راشد( ع  عركة ،و. ُِٖٗٗ،ُِٖٖٗ(،ح)ِّْ/ُّح )
كارٌح ٧بمد ،  إسَاؽ ،التَديث ا ،لض فقرات ىذا ا٢بديث، فااتفر شباة  : )إسناده حس (؛ثالثًا:ُالحم ُعلاُاإلسناد

تدليسػػو عنػػو، مث إاػػو  ػػد تو،ػػع  مػػ  سػػفياف ،ػػ  عيينػػة كملمػػر ،ػػ  راشػػد كمػػا ا التخػػريج فّبتقػػي ا٢بػػديث إأل الصػػَيح لغػػّبه، كأمػػا 
(، ،ػػل اػػََو األلبػػاين ا َُُٖٗ، ح)اإلسػناد الثػػاين فيػػو ااقطػػاع إلرسػػاؿ مػركاف ،ػػ  ا٢بكػػ . حسػػنو األراػػاؤكط ا ٙبقيػم )حػػ (

 اَيح )د(.



- 96 - 
 

(ٔ): حػدثني محمػد  ػف أ ػي  كػرؒ  اسػحاؽ قاؿ ابفُ وفي س رة ا ف ى ػرـ 
¶: 

، (ٕ)نػرمزَ نُ  حنػر ن ػرحُ  ال: -ؿنِػَُ  َػد عثمػرف أفّ   مهػو حػ ف- َرؿ ، اهلل رسوؿ أفّ "  فػدعر القػـو
 : قولػػوف النػػرس فكػػرف ال ػػمرة، نحػػت ضػػوافالر      ػػة فكرنػػت. ال   ػػة إلػػر النػػرس  اهلل رسػػوؿ
 لػػـ  اهلل رسػػوؿ إف  :  قػػوؿ  اهلل ع ػػد  ػػف مػػر ر وكػػرف المػػوت، عمػػر  اهلل رسػػوؿ  ػػر  يـ
 .(ٖ)"ر  ،ِ نَ  ال أف عمر  ر  نر ولكف الموت، عمر نر  ر  ْ 

 أنػػر ـّ ثُػػ  ىر،رَ َضػػحَ  المسػػمم ف فَ ِمػػ أحػػدٌ  عنػػو ؼ نهمّػػ ولػػـ ،رُس الّنػػ  اهلل رسػػوؿَ  ف ػػر ت
 .(ٗ) رطؿ عثمرف أمرِ  مف رَ كِ ذُ  الذي أف  اهلل رسوؿ

 والمسػػمم ف ىز مػػة الن ػػي   ؛ إ ػػرعةأ ًضػػر فػػي السػػنة الن و ػػة الػػواردة  ػػرعرتاصومػػف 
السػػنهمص  ؛ يػػذه اص ػػرعة  (٘)رج  ػػِف ِعػػَمطلمحّمػػ رسػػوؿ ال فَ ذِ أَ فقػػد  غػػزوة ه  ػػر؛فػػي 

 .(ٙ)مرلو مف أىؿ مكة
ػا" :، َقػاؿَ  َعػْف أنػس بػف مالػؾٍ (ٛ)بسػنده(ٚ)أخرج أحمد فػي مسػنده   َرُسػوؿُ  اْفتَػَتحَ  َلمَّ

اجُ  َقاؿَ  َخْيَبرَ   المَّوِ  فَّ  َمػااًل، ِبَمكَّػةَ  ِلػي ِإفَّ  المَّػِو، َرُسػوؿَ  َيا: ِعاَلطٍ  ْبفُ  اْلَحجَّ  َأْىػاًل، ِبَيػا ِلػي َواِن

                                                           

، أيٍحػرًؽى ٗبصػرى ًا  ، كلػد ا حجػة الػوداع، كذ يسػمع مػ  النػيبالقرش  التيم ، يكػُب أ،ػو القاسػ   حمدُونُأواُومرُالصديق(ُ) 
ملرفػػة الصػػَا،ة؛  (ِٔٓ/ ْىػػػ. ركل لػػو )س،ىػػػ(. ااظػػر: ترٝبتػػو ملجػػ  الصػػَا،ة ؛لِّبغػػوم )ّٖخ فػػًة عًِّػػيٍّ ،ػػً  أيب طالػػبو سػػنة 

 (.ُّٔٔ/ ّ) :انستيلاب؛ ن،  عبد الث (،ُٖٔ/ ُأليب الي  )
 (.ُِ/ ٓ) :ابارزى ، م  ا٤بناجزة، كىي ا٤ببارزة. ااظر: النااية؛ ن،  األمّب :نناجز(ِ) 
،ػػػ  أيب  ( ك أػػا مػػ  طريػػم ا،ػػ  اسػػَاؽ، عػػ  ٧بمػػدِّٕ/ ُِ(، كالطػػثم ا تفسػػّبه )ُّٓ/ِأخرجػػو ا،ػػ  ىشػػاـ ا السػػّبة )(ّ) 

، إسػػناده ضػػليف؛ ناقطػػاع ،ػػْب ا،ػػ  اسػػَاؽ ك٧بمػػد ،ػػ  أيب ،كػػر، لكػػ  القصػػة  ػػد مبتػػر عنػػد )حػػ ( كمػػا ا ا٢بػػديث ،كػػر
 اآلاف الذكر، كاهلل أعِّ .

 ( ،تصرؼ.ُّٔ/ِااظر سّبة ا،  ىشاـ: )(ْ) 
،  خالد ،  اويرة الس ِّىمي البػىٍازًم، اختِّف ا كنيتو  يػل: أ،ػو كػ ب، ك يػل: أ،ػو ٧بمػد ك يػل: أ،ػو عبػد اهلل،  الحجاجُونُِعًَلط(ٓ) 

ٖبيػػث فأسػػِّ   مػػ  أىػػل مكػػة سػػك  ا٤بدينػػة، كػػاف اػػاحب غػػارات ا ا١باىِّيػػة، فخػػرج يغػػّب ا ،لضػػاا فػػذكر لػػو أف رسػػوؿ اهلل 
، ك يل  ،قي إأل خ فة عِّػي اختِّف ا زماف كفاتو،  يل أك خ فة عمر ككاف مكثرنا م  ا٤باؿ، كحضر خيث مع رسوؿ اهلل 

ا١بػرح  (،ُٕٓ/ِ) :، ك يػل دفػ  ا ،قىػالًيق  كىػي  ريػة مػ  ديػار ،كػر ،أرمينيػة. ااظػر: ملجػ  الصػَا،ة؛ لِّبغػوم،  أيب طالب
 (.ِّٓ/ُ) :،  عبد الثانستيلاب؛ ن (،ِٖٕ/ِ):(، ملرفة الصَا،ة؛ أليب الي ُّٔ/ّ):كالتلديل؛ ن،  أيب حا:

 (.ُٗٓ/ ٔفتح البارم؛ ن،  حجر: )(ٔ) 
 (.َُِْٗ(، ح)ََْ/ُٗح : )(ٕ) 
ٍلػػري مىا،ًتنػػا]، ى أسػػِّ ســندُالحــديث(ٖ)  : ٠بًى ]،  راشػػدو األزدم [  ىػػاؿى ػػره مػىنىا مىٍلمى ػػدَّ مػىنىا عىٍبػػدي الػػرَّزَّاًؽ]،  أػػاـ الصػػنلاين [، حى ػػدَّ البػينىػػاينَّ[،  : حى

]،  مال   ، عىٍ  أىاى و :..."ا٢بديث.حييىدٍّثي  [  ىاؿى
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نّْي ، َأفْ  ُأِريدُ  َواِن ـْ   المَّػوِ  َرُسػوؿُ  َلػوُ  َفَأِذفَ » َشْيًئا؟ ُقْمتُ  َأوْ  ِمْنَؾ، ِنْمتُ  َأَنا ِإفْ  ِحؿ   ِفي َفَأَنا  ِتَيُي
 َأفْ  ُأِريػدُ  َفػِإنّْي ِعْنػَدِؾ، َكػافَ  َمػا ِلػي اْجَمِعػي: َفَقػاؿَ  َقػِدـَ  ِحيفَ  اْمرََأَتوُ  َفَأَتى ،«َشاءَ  َما َيُقوؿَ  َأفْ 

، َوُأِصيَبتْ  اْسُتِبيُحوا َقدِ  َفِإنَُّيـْ  َوَأْصَحاِبِو،  ُمَحمَّدٍ  َغَناِئـِ  ِمفْ  َأْشَتِريَ  ـْ  َذِلػؾَ  َفَفَشػا: َقاؿَ  َأْمَواُلُي
 اْلَعبَّػػاَس  اْلَخَبػػرُ  َوَبَمػػغَ : َقػػاؿَ  ،َوُسػػُرورًا َفَرًحػػا اْلُمْشػػِرُكوفَ  َوَأْظَيػػرَ  اْلُمْسػػِمُموَف، َواْنَقَمػػعَ  َمكَّػػَة، ِفػي

، َأفْ  َيْسَتِطيعُ  اَل  َوَجَعؿَ  َفَعِقَر، َـّ  ....َيُقوـَ اجِ  ِإَلى ُغاَلًما َأْرَسؿَ  ُث  ِجْئتَ  َما َوْيَمؾَ  ِعاَلٍط، ْبفِ  اْلَحجَّ
اجُ  َقاؿَ . ِبوِ  ِجْئتَ  ِممَّا َخْيرٌ  المَّوُ  َوَعدَ  َفَما َتُقوُؿ؟ َوَماَذا ِبِو،  َعَمػى اْقػرَأْ : ِلُغاَلِمػوِ  ِعػاَلطٍ  ْبفُ  اْلَحجَّ
، اْلَفْضؿِ  َأِبي ـَ  َيُسػرُُّه، َمػا َعَمػى اْلَخَبػرَ  َفػِإفَّ  آِلِتَيػُو، ُبُيوِتػوِ  َبْعػضِ  ِفي ِلي َفْمَيْخؿُ : َلوُ  َوُقؿْ  السَّاَل
 َحتَّػى َفَرًحػا اْلَعبَّػاُس  َفَوثَػبَ : َقػاؿَ . اْلَفْضػؿِ  َأَبػا َيا َأْبِشرْ : َقاؿَ  الدَّاِر، َبابَ  َبَمغَ  َفَممَّا ُغاَلُموُ  َفَجاءَ 
اُج، َقاؿَ  َما َفَأْخَبَرهُ  َعْيَنْيِو، َبْيفَ  َقبَّؿَ  َـّ . َفَأْعَتَقوُ  اْلَحجَّ اُج، َجاَءهُ  ُث  المَّػوِ  َرُسػوؿَ  َأفَّ » َفَأْخَبَرهُ  اْلَحجَّ
  َِوَغِنـَ  َخْيَبَر، اْفَتَتحَ  َقد ، ـْ  .(ٔ)الحد ث..."َأْمَواِلِيـْ  ِفي َوَجؿَّ  َعزَّ  المَّوِ  ِسَياـُ  َوَجَرتْ  َأْمَواَلُي

اسػػػنح رب  ػػػذؿ اصمػػػرـ عرضػػػو لرع نػػػو، إذا كػػػرف فػػػي ذلػػػؾ وػػػمح   ف  ػػػىػػػذا الحػػػد ث  ُ 
 رص ػرعة السػننقرذ مرلػو  َأِذَف لحمػرج  ػف عػمط  الن ي   ؛ فإف  (ٕ) ف والدن رأحواليـ في الد  
 .مف ك،رر َر ش

 إشاعة القتؿ واإلرىابرابًعا: 
َعػْف  بسػنده (ٖ)أخرج البخاريُّ فػي صػحيحوما ومف اص رعرت الواردة في ىذا ال ػرب، 

ِِ ْبِف ُعَمرَ   ُعَمػرُ  َصػَبا: َوَقػاُلوا َدارِِه، ِعْنػدَ  النَّاُس  اْجَتَمعَ  ُعَمرُ  َأْسَمـَ  َلمَّا" :قاؿ، ¶ َعْبِد ا
 َفَمػا ُعَمػرُ  َصػَبا َقػدْ : َفَقػاؿَ  ،(ٗ)ِديَبػاجٍ  ِمػفْ  َقَبػاءٌ  َعَمْيػوِ  َرُجؿٌ  َفَجاءَ  َبْيِتي، َظْيرِ  َفْوؽَ  ُغاَلـٌ، َوَأَنا
 ."..َعْنوُ  َتَصدَُّعوا النَّاَس  َفرََأْيتُ : َقاؿَ  َجاٌر، َلوُ  َفَأَنا َذاَؾ،

                                                           

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:دراسةُالحديث(ُ) 
: كرجاليػػػو رجػػػاؿي الصَّػػػَيح. ٦بمػػػع الزكائػػػد كمنبػػػع الفوائػػػد؛ لِّايثمػػػيأواًل:ُدراســـةُرجـــالُاإلســـناد  :: رجالػػػو مقػػػات، ك ػػػاؿ ا٥بيثمػػػي 

(ٔ/ُٓٓ.) 
(، ؾ: السػّب،الرجل يكػوف لػو ا٤بػاؿ عنػد ا٤بشػركْب ِٖٗٓ(،)ّٕ/ ٖالنسػائي  ا الس ػن  الكيػثل ): كأخرجو ثانًيا:تاريلُالحديث

 ، م  طريم عبد الرَّزَّاؽ الٌصنلاينٍّ  ،و ٫بوه ٨بتصرنا.«شيلا خيرج ،و مالو»فيقوؿ: 
عػ   -(ُٗٓ/ٔح)ا الفػت-: )إسػناده اػَيح( كاػََو ا،ػ  حبػاف ا اػَيَو، كاقػل ا،ػ ي حجػر ثالثًا:ُالحمـ ُعلـاُاإلسـناد

 ا٢باك  تصَيَو، كذ أ ف عِّ  تصَيَو م  كتب ا٢باك .
 (.َّٗ/ َُااظر: اَيح ا،  حباف ) (ِ)
 . (، ؾ: منا ب األاصار، ب: إس ـ عمر ،  ا٣بطاب ّٖٓٔ(،ح)ْٖ/ ٓخ ) (ّ)
ن،سػو جيملػو عِّػ  افسػو، فيضػ   أحػدى طرفيػو إأل : ىػو اػوع مػ  الثػٍّيىػاب ضػٌيم مػ  لًبىػاس اٍللىجػ ، ك٠بيٍّػيى  ىبػاءن؛ ألٌف قـََباءُ نُديبـاج (ْ)

 (.ُٗٔ/ ُ(، فتح البارم؛ ن،  حجر )َُّ/ ّاآلخر. ااظر: غريب ا٢بديث لِّخطايب )
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ِِ ْبػػِف ُعَمػػَر  بسػػنده (ٔ)أخػػرج البخػػاريُّ أيًضػػا فػػي صػػحيحوو   قػػاؿ: ¶َعػػْف َعْبػػِد ا
 (ٕ)ُىَو ِفي الدَّاِر َخاِئًفا، ِإْذ َجاَءُه الَعاِص ْبُف َواِئٍؿ السَّْيِميُّ َأُبو َعْمٍرو، َعَمْيِو ُحمَُّة ِحَبػَرةٍ  َبْيَنَما"

ـْ ُحَمَفاُؤَنػا ِفػي الَجاِىِميَّػِة، َفَقػاَؿ َلػُو: َمػا (ٖ)َوَقِميٌص َمْكُفوٌؼ ِبَحِريػرٍ  ، َوُىػ ، َوُىػَو ِمػْف َبِنػي َسػْيـٍ
ـْ َسَيْقُتُموِني ِإْف َأْسَمْمُت، َقاَؿ: اَل َسِبيَؿ ِإَلْيَؾ، َبْعَد َأْف َقاَلَيا َأِمْنػُت، َباُلَؾ؟ َقاَؿ:  ـَ َقْوُمَؾ َأنَُّي "َزَع

ـُ الػَواِدي، َفَقػاَؿ: َأْيػَف ُتِريػُدوَف؟ َفَقػاُلوا: ُنِريػُد َىػَذا اْبػَف  َفَخَرَج الَعاِص َفَمِقَي النَّاَس َقْد َساَؿ ِبِيػ
 .َفَكرَّ النَّاُس" ،ِذي َصَبا، َقاَؿ: اَل َسِبيَؿ ِإَلْيوِ الَخطَّاِب الَّ 

(ٗ)قاؿ ابف ُىَبْيػرة
  منػت -ون ػرلر سػ حرنو- اهلل أف   ال،قػو فَ ِمػ الحػد ث ىػذا فػي: "ؒ 

 .(٘)"وهومِ   مكرف الذى عنو و ردُّ  عدوه،   د وونو و م ؿ  رء،  مر المسمـ ع ده
ػد ة ػدّ  في كرف إذا المؤمف أف   إلر    ر الحد ثو   ر  ال  ػ  سػندفت أف المػر هُ ر  طَ اْضػ َو
عمر حرؿ  مثؿ مرئزٌ  ذلؾ فإفّ   م رؾ،

 أعمـ. ن رلر ، واهلل(ٙ)
مسمـٌ في صػحيحو أخرجَ  الحرد ث الواردة في ال رب أ ًضرِمَف و 

َعػْف َأِبػي   بسػنده (ٚ)
ِِ " قاؿ: ، َسِعيدٍ  ـَ (ٛ)َحتَّػى َقػِدْمَنا ُعْسػَفافَ  -َقػاؿَ َأُظػفُّ َأنَّػُو -َفِإنَّا َخَرْجَنا َمػَع َنِبػيّْ ا ، َفَأَقػا

فَّ ِعَياَلَنػػا َلُخمُػػوؼٌ  ِِ َمػػا َنْحػػُف َىػػا ُىَنػا ِفػػي َشػػْيٍء، َواِن َمػػا َنػػْأَمُف  (ٜ)ِبَيػا َلَيػػاِلَي، َفَقػػاَؿ النَّػػاُس: َوا
، َفَبَمػػَغ َذِلػػَؾ النَِّبػػيَّ  ـْ ؟َمػػا َىػػَذا الَّػػِذي َبَمَغِنػػي ِمػػْف َحػػ»، َفَقػػاَؿ: َعَمػػْيِي ـْ َمػػا َأْدِري َكْيػػَؼ -« ِديِثُك

ـْ اَل َأْدِري َأيََّتُيَمػا  -َلَقْد َىَمْمػتُ  -َأْو َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه -َوالَِّذي َأْحِمُؼ ِبِو » -َقاؿَ  َأْو ِإْف ِشػْئُت
ـَ اْلَمِدي -َقاؿَ  َـّ اَل َأُحؿُّ َلَيا ُعْقَدًة َحتَّى َأْقَد  .(ٓٔ)«َنةَ آَلُمَرفَّ ِبَناَقِتي ُتْرَحُؿ، ُث

                                                           

 . (، ؾ: منا ب األاصار، ب: إس ـ عمر ،  ا٣بطاب ّْٖٔ(،ح)ْٖ/ ٓ) :خ (ُ)
ُ(.ُٖٕ/ ٕ: ،ػيٍرد ٨بطط ،الوشي كىو النقش. فتح البارم؛ ن،  حجر: )حلةُحبرة (ِ)
ٍيًبو كىفىاؼه م  حىرًير. النااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األمّب: ) مفوف (ّ) اًمو كجى  (.ُّْ/ ْ: الذم عيًمل عِّ  ذىيِّو كأٍكمى
بػىيػٍرىة ،  ٧بمد ،  ىبّبة الذىِّي الشيبايٌن، البغدادم يكػُب ،ػأيب ا٤بظفر،كلقبػو عػوف الػدي ، ككػاف عا٤بػان فاضػ ن : اونُهبيرة (ْ) حيٓب ،  ىي
ػػا مػػ  كزراء الدلػػة اللباسػػية،ف ق ،الػػدكر مػػ  ْٗٗكظاػػر منػػو ا أيػػاـ كنيتػػو مػػا شػػاد لػػو ،كفايتػػو كحصػػ  منااػػَتو، كلػػد سػػنةُقيان

(، ذيػل طبقػات ا٢بنا،ِّػة؛ ن،ػ  رجػب: ُِّ/ٔىػ. ااظر: كفيػات األعيػاف؛ ن،ػ  خِّكػاف )َٔٓسنة  ؒ أعماؿ دجيل، كتوا 
(ِ/ُُُ.) 
 (.ُُٔ/ ُاإلفصاح؛ ن،  ىيبّبة: )  (ٓ)
 (.ُُٔ/ ُا٤بصدر السا،م: )  (ٔ)
ٍكىائًاا.ُّْٕ( ح:) ََُُ/ِـ:) (ٕ)  (، ؾ: ا٢بج، ب: الَبغيب ا سيك  ا٤بدينة، كالصث عِّ  ألى
فة كمكة.ُعْسَفان (ٖ) ٍَ  (ُُِ/ ْ) :ليا وت ا٢بموم ؛ملج  البِّداف : مىٍناِّة م  مناىل الطريم ،ْب ا١بي
ُ.(َْْ/ ِغاب رجا٥ب  ك،ىًقيى اساؤى . مطالع األاوار؛ ن،   ػيٍر يوؿ:)غييَّب، يقاؿ: حىيٌّ خِّوؼ: إذا ُخُلوف:ُُ(ٗ)

الَبغيػػب ا سػػك  ا٤بدينػػة كالصػػث عِّػػ  ألكائاػػا، مػػ  طريػػم أيب سػػليد  ب: ؾ:ا٢بػػج، ***(،ُّْٕ(،ح )ََُِ/ِتفػػرد ،ػػو ـ )(َُ) 
 الػمىٍارًم ٨بتصرنا ،دكف  صة.   



- 99 - 
 

 ال ػدو   فػي وػؼ   الهػوؼَ  الن  ػي   إ ػرعةومف اص رعرت الواردة في ىذا ال رب كػذا، 
ح رطػػو َ ػػؿ غػػزوة  ػػدر، وحوػػوؿ اسػػن،زازات َػػر ش ضػػّد المسػػمم ف، وانوػػرليـ    ػػد اهلل  ػػف  وا 

 .(ٔ)ُأ ي  ف سموؿ
 ُكفَّارَ  َأفَّ ":  النَِّبيّْ  َأْصَحابِ  ِمفْ  َرُجٍؿ، َعفْ  (ٖ)بسنده(ٕ)أخرج أبو داود في سننو

، اْبفِ  ِإَلى َكَتُبوا ُقَرْيشٍ   المَّوِ  َوَرُسوؿُ  َواْلَخْزَرِج، اأْلَْوسِ  ِمفَ  اأْلَْوثَافَ  َمَعوُ  َيْعُبدُ  َكافَ  َوَمفْ  ُأَبي 
  ٍنَّا َصاِحَبَنا،  َوْيُتـْ  ِإنَُّكـْ : َبْدرٍ  َوْقَعةِ  َقْبؿَ  ِباْلَمِديَنةِ  َيْوَمِئذ  َلُتْخِرُجنَّوُ  َأوْ  َلُتَقاِتُمنَُّو، ِبالمَّوِ  ُنْقِسـُ  َواِن
، َنْقُتؿَ  َحتَّى ِبَأْجَمِعَنا ِإَلْيُكـْ  َلَنِسيَرفَّ  َأوْ  ـْ ، َوَنْسَتِبيحَ  ُمَقاِتَمَتُك ـْ  ْبفَ  المَّوِ  َعْبدَ  َذِلؾَ  َبَمغَ  َفَممَّا ِنَساَءُك
  النَِّبيَّ  َذِلؾَ  َبَمغَ  َفَممَّا ، النَِّبيّْ  ِلِقتَاؿِ  اْجَتَمُعوا اأْلَْوثَاِف، َعَبَدةِ  ِمفْ  َمَعوُ  َكافَ  َوَمفْ  ُأَبي  

، ـْ  َأفْ  ُتِريُدوفَ  ِممَّا ِبَأْكَثرَ  َتِكيُدُكـْ  َكاَنتْ  َما اْلَمَباِلَغ، ِمْنُكـُ  ُقَرْيشٍ  َوِعيدُ  َبَمغَ  َلَقدْ : »َفَقاؿَ  َلِقَيُي
، ِبوِ  َتِكيُدوا ـْ ، ُتَقاِتُموا َأفْ  ُتِريُدوفَ  َأْنُفَسُك ـْ ْخَواَنُكـْ  َأْبَناَءُك   النَِّبيّْ  ِمفَ  َذِلؾَ  َسِمُعوا َفَممَّا «َواِن
 َأْىؿُ  ِإنَُّكـْ : اْلَيُيودِ  ِإَلى َبْدرٍ  َوْقَعةِ  َبْعدَ  ُقَرْيشٍ  ُكفَّارُ  َفَكَتَبتْ  ُقَرْيٍش، ُكفَّارَ  َذِلؾَ  َفَبَمغَ  َتَفرَُّقوا،
نَُّكـْ  َواْلُحُصوِف، (ٗ)اْلَحْمَقةِ   َخَدـِ  َوَبْيفَ  َبْيَنَنا َيُحوؿُ  َواَل  َوَكَذا، َكَذا َلَنْفَعَمفَّ  َأوْ  َصاِحَبَنا، َلُتَقاِتُمفَّ  َواِن
 .الحد ث (ٙ)....."َشْيءٌ  (٘)ِنَساِئُكـْ 

ة الػػواردة فػػي ذلػػؾ إ ػػرعة إ مػػ س اصرىػػرَب  ػػ ف المسػػمم ف فػػي ومػػف اص ػػرعرت الحر ّ ػػ
ػا" :َقاَلػتْ  ،▲ َعاِئَشػةَ  َعػفْ  بسػنده(ٚ)أخػرج البخػاريُّ فػي صػحيحوكما غزوة أحد؛   َكػافَ  َلمَّ

، المَّوِ  ِعَبادَ  َأيْ : ِإْبِميُس  َفَصاحَ  الُمْشِرُكوَف، ُىِزـَ  ُأُحدٍ  َيْوـَ  ـْ  ِىػيَ  َفاْجَتَمػَدتْ  ُأواَلُىـْ  َفَرَجَعتْ  ُأْخرَاُك
، ـْ  َمػػا َفَوالمَّػػوِ  َأِبػػي، َأِبػػي المَّػػوِ  ِعَبػػادَ  َأيْ : َفَقػػاؿَ  الَيَمػػاِف، ِبَأِبيػػوِ  ُىػػوَ  َفػػِإَذا ُحَذْيَفػػةُ  َفَنَظػػرَ  َوُأْخػػرَاُى
 .(ٛ)".َلُكـْ  المَّوُ  َغَفرَ  ُحَذْيَفةُ : َفَقاؿَ  َقَتُموُه، َحتَّى اْحَتَجُزوا

                                                           

: )ص/ (ُ)  (.ُّْااظر: الرحيم ا٤بختـو
 (، ؾ: ا٣براج كالفيء كاإلمارة، ب: ما جاء ا خث ،ِب  الٌنضّب. ََّْ(، ح)ُٖٔ/ْد: ) (ِ)
، عػ  الزىػرمٍّ، عػ  عبػًد الػرٞب  ،ػ  كلػب ،ػ  سندُالحديث (ّ) منا عبػدي الػرزٌاًؽ، أخثاػا ملمػره منا ٧بمدي ،  داكدى ،ػً  سػفيافى، حػدَّ : حدَّ

 :..."ا٢بديث.--مال و ع  رجلو م  أاَاًب النيبٍّ 
 (.ِٗ/ ّ) :: الس ح، ك يل أراد ُّا الدٍّرع ألوا حىِّم مسِّسِّة. ملاذ السن ؛ لِّخطايبالَحْل ة(ْ) 
مة كا٤بخٌدـ موضع ا٣بِّخاؿ م  الرجل. ملاذ السن ؛ لِّخطايب: )خدمُنسائم (ٓ)   (.ِٗ/ ّ: خ خيِّا ، كاحدهتا خىدى
ُ:دراسةُالحديث(ٔ) 

 : رجالو مقات.أواًل:ُدراسةُرجالُاإلسناد
(، كاأللبػػاين ا سػػن  أيب داكد، ُّّ/ ٕ:) إسػناده اػػَيح(  كاػَح إسػػناده ا،ػ  حجػػر ا الفػتح )الحمــ ُعلــاُاإلســناد ثانيًـا:

 ككذل  األرااؤكط.
ٍكىائًاا.َِّٗ( ح:)ُِٓ/ْخ:) (ٕ)  (، ؾ: ا٢بج، ب: الَبغيب ا سيك  ا٤بدينة، كالصث عِّ  ألى
 ا٢بديبية، م  طريم سفياف ،  عيينة ،نَوه ٨بتصرنا، كتفرد ،و)خ(.(،ؾ:ا٤بغازم،ب:غزكة ُْٖٕ(،ح)ُِٔ/ٓخ)(ٖ) 
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سػ،ؾ   أثػر سػيءفقػد كرنػت  عمػر المسػمم ف، هطػر إ ػرعة إ مػ س إظيػرر الحد ث في   
لػذ ف ع،ػو عػف ا ¶  ػف ال مػرف حذ ،ػة ال ذر لممهطػأ؛ فػإفوالنمرس ، هطأً  دـ أ ي حذ ،ة
 ـ.َغَ،َر اهلل لكفقرؿ ليـ: ؛ َنموا أ ره هطأً 

 ؛ؿمرالػد   المسػ   هػروجَ ال  طرف  إ رعةُ ، ال رب كذلؾفي ىذا  ومف اص رعرت الواردة
فػػػن  آهػػػر الزمػػػرف   ػػػَد  المػػػر وسػػػ ظير وػػػدُؽ ىػػػذا ،ص ػػػهرؿ المسػػػمم ف عػػػف نقسػػػ ـ الهنػػػرئـ

 .- كمر أه َر الوردؽ المودوؽ-(ٔ)ُقْسَطْنِط ِن  ةَ ال المسمم ف
ِِ  َرُسػوؿَ  َأفَّ  ، ُىَرْيػَرةَ  َأِبػي َعػفْ  بسػنده(ٕ)أخرَج مسػمـ فػي صػحيحو  اَل " :َقػاؿَ  ، ا

وـُ  َيْنِزؿَ  َحتَّى السَّاَعةُ  َتُقوـُ   ِمػفْ  اْلَمِديَنػِة، ِمػفَ  َجْيٌش  ِإَلْيِيـْ  َفَيْخُرجُ  ،(ٖ)ِبَداِبؽٍ  َأوْ  ِباأْلَْعَماؽِ  الرُّ
وـُ  َقاَلػػتِ  َتَصػػافُّوا، َفػػِإَذا َيْوَمِئػػٍذ، اأْلَْرضِ  َأْىػػؿِ  ِخَيػػارِ   ِمنَّػػا َسػػَبْوا الَّػػِذيفَ  َوَبػػْيفَ  َبْيَنَنػػا َخمُّػػوا: الػػرُّ

، ـْ ِِ  اَل،: اْلُمْسِمُموفَ  َفَيُقوؿُ  ُنَقاِتْمُي ،َفُيَقاتِ  ِإْخَواِنَنا، َوَبْيفَ  َبْيَنُكـْ  ُنَخمّْي اَل  َوا ـْ  اَل  ُثُمثٌ  َفَيْنَيِزـُ  ُموَنُي
ُِ  َيُتوبُ  ، َوُيْقَتؿُ  َأَبًدا، َعَمْيِيـْ  ا ـْ ِِ، ِعْندَ  الشَُّيَداءِ  َأْفَضؿُ  ُثُمُثُي  َأَبػًدا ُيْفَتُنوفَ  اَل  الثُُّمُث، َوَيْفَتِتحُ  ا

، َيْقَتِسُموفَ  ُىـْ  َفَبْيَنَما ُقْسَطْنِطيِنيََّة، َفَيْفَتِتُحوفَ  ـَ ْيُتوِف، ُسػُيوَفُيـْ  َعمَّقُػوا َقدْ  اْلَغَناِئ  َصػاحَ  ِإذْ  ِبػالزَّ
، ِفي َخَمَفُكـْ  َقدْ  اْلَمِسيحَ  ِإفَّ : الشَّْيَطافُ  ِفيِيـِ  ـْ  .(ٗ)"..َباِطؿٌ  َوَذِلؾَ  َفَيْخُرُجوَف، َأْىِميُك

 واص مػرف وعػد، كونير مف د   ُ  وال ،  يُّ النّ   ير دَ عَ وَ  غ   ة اأمورً   نضمف الحد ث ىذا"
  .ومنير: ظيور إ رعة هروج الدمرؿ في آهر الزمرف، (٘)"وردؽ ه ر ولنّ  ؛وامبٌ   ذلؾ

َػد   ػررض ..." َأْىِميُكـْ  ِفي َخَمَفُكـْ  َقدْ  اْلَمِسيحَ  ِإفَّ : الشَّْيَطافُ  ِفيِيـِ  َصاحَ  ِإذْ وقولو:"...
اؿِ  ُخروجُ  القسطنطينيةِ  حُ تْ فَ  "..وف ػو: ظرىًرا حد ث م رذ  ف م ؿ  فك ػؼ السػ  ؿ ، "...الػدَّجَّ

 لدرء الن ررض ؟
 أنيػػػر ال الػػػدمرؿ لهػػػروج عممػػػةً  ال،ػػػن  م ػػػؿ  الن ػػػي   إف  قػػػرؿ: ف ُ  ممػػػت   نيمػػػر،فإنػػػو  ُ 

 وكػرف ،القسػـ عف ل  هموا واَتٌ   أنو لل ذاف كرف ال  طرف ووراخ. نراخ غ ر مف لو مسن ق ة
  ، واهلل أعمـ.(ٙ)" رطًم 

                                                           

، عٌمرىػػا مِّػػ  مػػ  مِّػػوؾ الػػرـك ييقػػاؿ لػػو  يسػػطنطْب فسػػمير ،ا٠بػػو. ملجػػ  -عااػػمة تركيػػا حالينػػا-: ىػػي ااػػطنبوؿ ال ســطنطينية(ُ) 
 (.ّْٕ/ْالبِّداف )

اًؿ كاػيزيكًؿ عيسى  ا،  مرمي.ا فتح  (،ؾ:الفًب كأشراط الساعة، ب:ِٕٖٗ(، ح)ُِِِ/ْـ: )(ِ)    يٍسطىٍنًطيًنيَّةى، كخركج الدَّجَّ
 (.ِِِ/ُ) :،القرب ًم  حىِّىب. ااظر: ملج  البِّداف؛ ليا وت ا٢بموم -سوريا حاليًّا-: أا موضلاف ،الشاـاألعماقُوداوق(ّ) 
 تفرد ،و )ـ( ع  )خ(.(ْ) 
بػىٍّبة: )(ٓ)   (.ّٗ/ ٖاإلفصاح ع  ملاين الصَاح؛ ن،  ىي
 (.ِّْٗ/ ُُالكاشف ع  حقائم السن ؛ لِّطييب: )(ٔ) 
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 إشاعة الغدر والخيانةخامًسا: 
الػػواردة فػػي ذلػػؾ، إ ػػرعة َ رئػػؿ مػػف  نػػي ُسػػَم ـ الػػدُّهوَؿ فػػي  اص ػػرعرت الس رسػػ ةومػػف 

 َأتَػػاهُ   النَِّبػيَّ  َأفَّ " :بػِف مالػػؾ  َأَنػػسٍ  َعػفْ  بسػػنده (ٔ)أخػرَج البخػػاريُّ فػي صػحيحواصسػمـ. 
، َعَمػػى َواْسػػَتَمدُّوهُ  َأْسػػَمُموا، َقػػدْ  َأنَُّيػػـْ  َفَزَعُمػػوا َلْحَيػػاَف، َوَبُنػػو َوُعَصػػيَُّة، َوَذْكػػَواُف، رِْعػػٌؿ، ـْ  َقػػْوِمِي

يِيـُ  ُكنَّا: َأَنٌس  َقاؿَ  ،«اأَلْنَصارِ  ِمفَ  ِبَسْبِعيفَ   النَِّبيُّ  َفَأَمدَُّىـُ »  ِبالنََّيػارِ  َيْحِطُبػوفَ  القُػرَّاَء، ُنَسمّْ
، َفػػاْنَطَمُقوا ِبالمَّْيػػِؿ، َوُيَصػمُّوفَ  ـْ ، ِبِيػػـْ  َغػػَدُروا َمُعوَنػػَة، ِبْئػرَ  َبَمُغػػوا َحتَّػػى ِبِيػػ ـْ  َشػػْيرًا َفَقَنػػتَ  َوَقَتمُػػوُى
 .(ٕ)."..َلْحَيافَ  َوَبِني َوَذْكَواَف، رِْعٍؿ، َعَمى َيْدُعو

ـَ ىمػػػراَف الن ػػػي  ومػػػف اص ػػػرعرت   الػػػواردة فػػػي ذلػػػؾ؛ إ ػػػرعة ممػػػؾ غّسػػػرف حػػػ ف َعِمػػػ
الثمثػػِة المهم،ػػ ف عػػف غػػزوة نُ ػػوؾ؛ فػػرننيز اله  ػػُث ال،روػػَة وأرسػػؿ رسػػرلًة  سػػنم ؿ  يػػر َمػػب 

إلر نسم ر الننػور  يػر؛ كمػر فػي حػد ث  دفت ك ب  القويّ لكف اص مرف . ك ِب  ف مرلؾ 
 .نو ة ك ب  ف مرلؾ وورح  و الطو ؿ

 :َقػػػػػػاؿَ ،  عػػػػػػف كعػػػػػب بػػػػػػف مالػػػػػػؾ بسػػػػػػنده (ٖ)أخػػػػػرج البخػػػػػػاريّْ فػػػػػػي صػػػػػحيحو
، َأْىػػػؿِ  َأْنَبػػػاطِ  ِمػػػفْ  (ٗ)َنَبِطػػػيّّ  ِإَذا الَمِديَنػػػِة، ِبُسػػػوؽِ  َأْمِشػػػي َأَنػػػا َفَبْيَنػػػا"... ػػػفْ  الشَّػػػْأـِ  َقػػػِدـَ  ِممَّ

 النَّػػػػاُس  (٘)َفَطِفػػػػؽَ  َماِلػػػػٍؾ، ْبػػػػفِ  َكْعػػػػبِ  َعَمػػػػى َيػػػػُدؿُّ  َمػػػػفْ : َيقُػػػػوؿُ  ِباْلَمِديَنػػػػِة، َيِبيُعػػػػوُ  ِبالطََّعػػػػاـِ 
ػػػا: ِفيػػػوِ  َفػػػِإَذا َغسَّػػػاَف، َمِمػػػؾِ  ِمػػػفْ  ِكتَاًبػػػا ِإَلػػػيَّ  َدَفػػػعَ  َجػػػاَءِني ِإَذا َحتَّػػػى َلػػػُو، ُيِشػػػيُروفَ   َبْعػػػُد، َأمَّ

 ،(ٙ)َمْضػػػػَيَعةٍ  َوالَ  َىػػػَواٍف، ِبػػػَدارِ  المَّػػػػوُ  َيْجَعْمػػػؾَ  َوَلػػػـْ  َجَفػػػػاؾَ  َقػػػدْ  َصػػػاِحَبؾَ  َأفَّ  َبَمَغِنػػػػي َقػػػدْ  َفِإنَّػػػوُ 
ػػػػا َفُقْمػػػػتُ  ،(ٚ)ُنَواِسػػػػؾَ  ِبَنػػػػا َفػػػػالَحؽْ  ْمػػػػتُ  الػػػػَباَلِء، ِمػػػػفَ  َأْيًضػػػػا َوَىػػػػَذا: َقرَْأُتَيػػػػا َلمَّ  ِبَيػػػػا (ٛ)َفَتَيمَّ
 .(ٓٔ)الحد ث..." (ٜ)ِبَيا َفَسَجْرُتوُ  التَّنُّورَ 

                                                           

 اللوف كا٤بدد. ا١بااد كالسّب، ب: (، ؾ:َّْٔح) (،ّٕ/ ْخ)(ُ) 
(، مػ  طريػم ََُّ(، أ،واب الػوتر، ب:القنػوت  بػل الركػوع ك،لػده، مػ  طريػم ا،ػ  سػّبي  ٨بتصػرنا، ح)ََُُ(، ح)ِٔ/ ِخ )(ِ) 

 (،ؾ: ا٤بسػػاجد كمواضػػع الصػػ ة،ٕٕٔح) (،ْٖٔ/٦ُبِّػػز ٨بتصػػرنا، ـ )(، ًمػػ  طريػػم أيب ََُِ، ح)،قصػػة٫بػػوه عااػػ  األحػػوؿ 
 .  استَباب القنوت ا ٝبيع الص ة إذا ازلر ،ا٤بسِّمْب اازلة، م  طريم إسَاؽ ،  عبد اهلل ،نَوه، ٝبيلا  ع  أا  ب:

 (، ؾ:ا٤بغازم، ب: حديث كلب ،  مال ..ُْْٖ(،ح)ّ/ٔخ)(ّ) 
حيو اٍللىجىً . شرح النوكم عِّ  مسِّ : النَّبىطي نـََبطي(ْ)    .(ّٗ/ ُٕ) :كىاأٍلىاٍػبىاطي كىالنًَّبيطي ىيٍ  فى َّ
 (.ُْ)ص/  :أخذ ا الفلل، ٗبلُب الشركع ا الفلل كانشتغاؿ ،و.  ااظر تفسّب غريب ما ا الصَيَْب؛ لَِّميدم: َطِفق(ٓ) 
 (.ّٗٓ/ ْ) :. مطالع األاوار؛ ن،   ػيٍر يوؿ: حالة ضياعو ل  كتػىٍرؾ، ييقاؿ: مىٍضيىلة كمىًضٍيلة ضيعة(ٔ) 
 (.ْٗ/ ُٕ) :: ايشىارًكي ى فيما عنداا. شرح النوكم عِّ  مسِّ نواسك(ٕ) 
 (.ُّٓ:  صدت. تفسّب غريب ما ا الصَيَْب؛ لَِّميدم )ص/تيممت(ٖ) 
 (.ْٕٓ/ ٓ: أك دتو فيو كأحر تو. مطالع األاوار )سجرته(ٗ) 

(،أ،ػػواب الوتر،ب:القنػػوت  بػػل الركػػوع ك،لػػده، مػػ  طريػػم ا،ػػ  سػػّبي  ََُُ(، ح)ِٔ/ ِخ  ا تسػػلة عشػػر موضػػلنا، مناػػا )(َُ) 
 =                (، ًم  طريم أيب ٦بِّز ٨بتصرنا، ََُِ(، م  طريم عاا  األحوؿ ،قصة ٨بتِّفة ،نَوه، ح)٨ََُّبتصرنا، ح)
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 َبَمَغِنػي َقدْ  َفِإنَّوُ " وىو َولػو: ،عنوَر اص رعة ـ ممؾ غسرفااسنهد ظير  الحد ث ىذا
"، وك ػؼ ُنَواِسػؾَ  ِبَنػا َفػالَحؽْ  َمْضػَيَعٍة، َوالَ  َىػَواٍف، ِبػَدارِ  المَّػوُ  َيْجَعْمػؾَ  َوَلػـْ  َجَفاؾَ  َقدْ  َصاِحَبؾَ  َأفَّ 

 لكػي  م مػو  هػوف رسػوؿ اهلل ؛اسنهمؿ الظرؼ الذي  مرُّ  و ك ب مرلػؾ  صرادة ىذا ال مجُ 
 .سقرطا مر ُ سمر ال وـ  رص محؽ  يـ، وىذفوالمسمم ف، 

، و وػػدؽ فػػي  ػػرلق ـ ال رل ػػة والهػػمؽ المم مػػة ف ن هػػي عمػػر المسػػمـ أف  نمنػػتوعم ػػو، 
نحػت أي سػ ب مػف  ، فم  هوف  مػده ووطنػو و سػمط عم ػو الكػرفر ف،اننمرءه لممرعة المسمم ف

 الس رب، أو نحت أي عذر مف العذار.
 
 
 
 
 

*ؒ*ؒ*ؒ*ؒ

* * *  

ؒ

  

                                                                                                                                                               

استَباب القنوت ا ٝبيع الص ة إذا ازلر ،ا٤بسػِّمْب اازلػة،  ص ة،ب:ؾ: ا٤بساجد كمواضع ال (،ٕٕٔ):(،حْٖٔ/ ُ) :ـ= 
 . م  طريم إسَاؽ ،  عبد اهلل ،نَوه، ٝبيلا  ع  أا 
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 الفصن الجاٌي

ََ اإلطاعئالوقا الوسائن   يف الشٍة الٍبوية ةية ِو

 مباحث ثالثةوفقه 

 ادبحث األول: الوسائل الؼؾبقة يف الوقاية من اإلشاعة.

 تطفر اـؼؾب من اـعؼائد اـػاسدة وإهواء اـؽاسدة.  ادطؾب إول:  *                        

 تطفر اـؼؾب من احلؼد واحلسد.   ب اـثاين: ـادطؾ *                        

 تطفر اــػس من اـظـون اـسقئة.  ادطؾب اـثاـث: *                        

تطفر اإلرادة من حمبة إشاطة اـػاحشة.   ب اـرابع: ـادطؾ *                        
 

 ادبحث الثاين: الوسائل الؼولقة يف الوقاية من اإلشاعة.

 حػظ اـؾسان.  ب إول:ـادطؾ *

 حػظ اـؾسان من إشاطة اـؽذب وؾول اـزور.  ب اـثاين:ــادطؾ *   

 حػظ اـؾسان من إشاطة اـغقبة واــَّؿقؿة.  ب اـثاـث:ـادطؾ *                        

 حػظ اـؾسان من إشاطة طورات ادسؾؿع ـغر رضورة ادطؾب اـرابع:  *                 

 حػظ اـؾسان من إشاطة ادسائل اـعؾؿقة طـد اجلاهؾع. ادطؾب اخلامس:  *                    

 ادبحث الثالث: الوسائل  الػعؾقة يف الوقاية من اإلشاعة.

يبة. *                          ادطؾب إول: اجتـاب مواصن اـت فؿة ومظانل اـرل

رائع ادػضقة إغ اإلشـادطؾ *                          اطة.ــب اـثاين: ترك اـذَّ
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ر ةُ   فػإف   ال ُ هػرلُؼ ف ػو ُمهػرلؼ؛ىػذا ال   ػؾُّ ف ػو عػررٌؼ و  ،عمجَنطرر ه ٌر ِمَف  الَو
 السػػػػ رب ن ػػػر ت فِمػػػمممػػػوءٌة  النُّوػػػوص ال ػػػرعّ ة الػػػواردة فػػػي القػػػرآف الكػػػػر ـ والسػػػنة الن وّ ػػػة

مم ت المراض الحسّ ة والم نوّ ة، وك ، ة الن رمؿ مَ يػر وعمميػر،  وفػي  ِمفَ  الواَ ة والندا  ر
رئ ة لل رعة في ضوء السنة الن و ة.  ىذا ال،وؿ   رض ال رحث الوسرئؿ الَو

 وسرئؿ ثمثة: و مكف نقس ـ ىذه الندا  ر الواَ ة ِمَف اص رعة إلر 
 .وسرئؿ َم  ة -ٔ
 .ووسرئؿ َول ة -ٕ
 وسرئؿ ف م ة.  -ٖ
ر ة الرُّ  نممت يذه الندا  ر الواَ ةف ر ة المرّد ة، الَو  يمر نحوؿ السممة و وح ة، والَو
ر ة   ف اممتاص رعة؛ وكمر َ ؿ:  فَ مِ  - إذف اهلل ن رلر-وال رف ة ر ة المرد ة الَو  وح ةالرُّ  والَو
 ، واهلل أعمـ.(ٔ)اصلي ة ال نر ة لن ممؾ

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ُْٕ/ ْمنار القارم شرح ٨بتصر اَيح البخارم: )(ُ) 
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 ادبحث األول: الوسائل الؼؾبقة يف الوقاية من اإلشاعة.

 ادطؾب إول: تطفر اـؼؾب من اـعؼائد اـػاسدة وإهواء اـؽاسدة.  *     

 ادطؾب اـثاين: تطفر اـؼؾب من احلؼد واحلسد.  *               

 اـظـون اـسقئة.ادطؾب اـثاـث: تطفر اــػس من   *               

 ادطؾب اـرابع: تطفر اإلرادة من حمبة إشاطة اـػاحشة.  *               
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 املطمب األوه

 فاسدة واألِواء الكاسدةالعكائد ال وَالكمب  تطّري

ولّمػػػر كرنػػػت اص ػػػرعة نسػػػنيدُؼ المػػػف ال،كػػػري  لمممنم ػػػرت، وكرنػػػت اص ػػػرعة نزعػػػزع 
وػمحو ونهم وػو ِمػَف ونزرع في القمب ال كوؾ  واالرن ػرب؛ كػرف الُ ػّد مػف نطي ػر الممنمػت وا 

مم ػت ال قرئػد ال،رسػػدة والىػواء الكرسػػدة، ونرسػ خ النوح ػد وال ق ػػدة الوػح حة، وىػػذا مػر ُ سػػمر 
 عند عممرء ال ق دة النهم ة َ ؿ النحم ة.

 َوَىَذا ،ضّده مف  ن،ر هو َمْ ُروط ِف وِ   وضت لمر محؿال ُ وؿََ : "ؒ يقوؿ ابف القيـ 
 رممنمًئػػ اْلقمػػب َكػػرفَ  فَػػِإذا ،واصرادات االعنقػػردات ِفػػي ُىػػوَ  َفَكػػَذِلؾ ،والع ػػرف الػػذوات ِفػػي وَأّنػػ َكَمػػر

 . (ٔ)"َموِضت ومحّ نو اْلحؽ   العنقرد ِف وِ   ْ ؽ لـ ومحّ ة ااعنقردً  ِ رْلَ رِطؿِ 
 مر ذكر.في ىذا المقرـ  وم  االسن يرد    ض الحرد ث الن و ة الّدالة عمر 

(ٖ)ُشػْعَبةَ  ْبػفِ  الُمِغيػَرةِ  َعػفِ بسػنده  (ٕ)أخرَج البخاريُّ في صػحيحو
،  ََكَسػَفتِ " :َقػاؿ(ٗ) 

ـُ، َمػاتَ  َيػْوـَ   المَّػوِ  َرُسػوؿِ  َعْيػدِ  َعَمػى الشَّْمُس   ِلَمػْوتِ  الشَّػْمُس  َكَسػَفتِ : النَّػاُس  َفَقػاؿَ  ِإْبػرَاِىي
، ـَ  َفػِإَذا ِلَحَياِتػِو، َوالَ  َأَحػدٍ  ِلَمػْوتِ  َيْنَكِسػَفافِ  الَ  َوالَقَمػرَ  الشَّْمَس  ِإفَّ : » المَّوِ  َرُسوؿُ  َفَقاؿَ  ِإْبرَاِىي
:"(٘)«المَّوَ  َواْدُعوا َفَصمُّوا، رََأْيُتـْ  َِ  َواْدُعػوا َفَكبّْػُروا، رََأْيُتُموُىَمػا َفػِإَذا»"، وفػي روايػٍة عنػد مسػمـٍ  ا

 .(ٙ)"«...َوَتَصدَُّقوا َوَصمُّوا
 

                                                           

 ( .ِٗالفوائد؛ ن،  القي : )ص/ (ُ) 
 (، أ،واب الكسوؼ، ب: الص ة ا كسوؼ الشم . َُّْ(،ح: )ّْ/ ِخ: )(ِ) 
،  أيب عامر ،  مسلود الثقفي، اختيًِّف ا كنيتو فقيل: أ،و عيس ، ك يل أ،ػو عبػداهلل، ك يػل أ،ػو ٧بمػد، ييٌِّقػب  المغيرةُونُشعبة(ّ) 

، ككيل مػػ   بػػل عمػػر الونيػػات كػػاف يػيلىػػد  ًمػػ ى ،ػػا،  أيب عػػامر، أك مغػػّبة الػػرأم،  شػػاد ا٢بديبيػػة ك،يلػػة الرضػػواف مػػع رسػػوؿ اهلل 
عىِّىػ   الفتنػة ،لػد  تػل عثمػاف، كشػاد ا٢بكمػْب، كاسػتلمِّو ملاكيػة  الد ىاة، كشاد اليمامة، كفتوح الشػاـ، كغّبىػا. كاعتػزؿ 

ملجػػ   (،ِٖٓ/ ْالكوفػػة، فِّػػ  يػػزؿ عِّياػػا ًإألى أف مػػات سػػنة ٟبسػػْب مػػ  ا٥بجػػرة النبويػػة. ااظػػر: ترٝبتػػو: الطبقػػات ن،ػػ  سػػلد )
(،اإلاػا،ة ن،ػػ  ِْٕ/ ْ، أسػد الغا،ػػة ن،ػ  األمػػّب)َّْ(ِِٖٓ/ ٓ(، ملرفػػة الصػَا،ة أليب الػػي  )ّٖٗ/ ٓالصػَا،ة لِّبغػوم )

 .)ُٔٓ/ ٔحجر )
 (.َِٗ/ ِن،  ا١بوزم: ) ؛غريب ا٢بديث  اورىا ،ًالسَّوىاًد.: ًإذا تغّبكسفت(ْ) 
(،ؾ: األدب،ب: مػ  ُٗٗٔ(،ح)ْْ/ ٖ(، أ،واب الكسوؼ، ب:الػدعاء ا ا٣بسػوؼ، كأيضنػا خ )ََُٔ(،ح: )ّٗ/ِخ: )(ٓ) 

(،ؾ: الكسػػػوؼ، ب: ذكػػػر النػػػداء ُٓٗ(، )َّٔ/ ِـ ) ٠بػػػ  ،أ٠بػػػاء األابيػػػاء، مػػػ  طريػػػم أيب ملاكيػػػة شػػػيباف ،ػػػ  عبػػػد الػػػرٞب ، 
،ص ة الكسوؼ الص ة ا١باملة، م  طريم مصلب ،  ا٤بقداـ ع  زائدة ،   دامة، ك أا)شيباف كزائدة(ع  زياد ،  ًع ى ة ع  

 ،نَوه.   ا٤بغّبة ،  شيلبة 
 .▲(، ؾ: الكسوؼ ،ب: ا ة الكسوؼ، م  حديث عائشة َُٗ(،ح: )ّْ/ ِـ: )(ٔ) 
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ػػ المرىم ػػة   ػػض أف   الكػػمـ ىػػذا فػػي والحكمػػة :ال ممػػرء َػػرؿ"  مػػوف ظ   ُ  كػػرنوا مؿالضُّ
نػػػػرف آ نػػػػرف يمػػػػرأنّ  فَ ف ػػػػ ّ  ؛والقمػػػػر ال ػػػػمس  كسػػػػرئر ىمػػػػر  ػػػػؿ ،ليمػػػػر وػػػػنت ال ن ػػػػرلر هلل مهمَو

رت  وغ ػرىـ المنممػ ف فَ ِمػ مؿالضُّ    ض وكرف ،كه رىمر روالنه ُّ  النقص عم يمر  طرأ المهمَو
 سػ مر ال يـ أَوالِ  رُّ نَ هْ  ُ  ال  رطؿ ىذا أفّ  فف  ّ  ،ذلؾ نحو أو عظ ـ لموت إال  نكس،رف ال : قوؿ
د   .(ٔ)" إ راى ـ موتَ  وردؼ َو

 ،طػػروامُ  الكواكػػب نمػػؾ   ػػض نػػزؿ إذا القمػػر أف    زعمػػوفف ال ػػرب فػػي المرىم ػػة كػػرو 
 .(ٕ) غ ره ف ؿ دوف س حرنو اهلل ف ؿ فمِ  المطر سقوط وم ؿ ،يـَولَ   فأ طؿ

 :َقاؿَ  َأنَّوُ  ، الُجَيِنيّْ  َخاِلدٍ  ْبفِ  َزْيدِ  َعفْ بسنده  (ٖ)البخاريُّ في صحيحو أيًضاوأخرَج 
ْبحِ  َصاَلةَ   المَّوِ  َرُسوؿُ  َلَنا َصمَّى" ػا المَّْيَمِة، ِمفَ  َكاَنتْ  (٘)َسَماءٍ  ِإْثرِ  َعَمى (ٗ)ِبالُحَدْيِبَيةِ  الصُّ  َفَممَّ

؟ َقاؿَ  َماَذا َتْدُروفَ  َىؿْ : َفَقاؿَ  النَّاِس، َعَمى َأْقَبؿَ  اْنَصَرؼَ  ـْ ـُ، َوَرُسوُلوُ  المَّوُ : َقاُلوا َربُُّك  :َقػاؿَ  َأْعَمػ
 ُمػْؤِمفٌ  َفَذِلؾَ  َوَرْحَمِتِو، المَّوِ  ِبَفْضؿِ  ُمِطْرَنا: َقاؿَ  َمفْ  َفَأمَّا َوَكاِفٌر، ِبي ُمْؤِمفٌ  ِعَباِدي ِمفْ  َأْصَبحَ "

 .(ٚ)"ِبالَكْوَكبِ  َوُمْؤِمفٌ  ِبي َكاِفرٌ  َفَذِلؾَ  َوَكَذا، َكَذا (ٙ)ِبَنْوءِ : َقاؿَ  َمفْ  َوَأمَّا ِبالَكْوَكِب، َوَكاِفرٌ  ِبي
ر ة إلر رف المذكوراف آنً،رالحد ث   ر  نكوف  رلمحرر ػة، ح ػث إّف  مف اص رعة أف  الَو

إلػػر النمػػـو  مطػػرالنػػزوؿ إضػػرفة   النػػي نػػنمهص َ ػػ  ف  طػػمف عق ػػدة أىػػؿ المرىم ػػة الّن ػػي 

                                                           

 (.َِِ-َُِ/ ٔشرح النوكم عِّ  مسِّ : )(ُ) 
 ( ،تصرؼ.ُِّ/ ْااظر: ملاذ السن ؛ لِّخطايب )(ِ) 
 (، ؾ: األذاف، ب: يستقبل اإلماـ إذا سىَِّّ .ْٖٔ(، ح:)ُٗٔ/ ُخ: )(ّ) 
،ػػذل  ، ٙبتاػػا؛ ٠بيػػر :  ريػػة متوسػػطة ليسػػر ،ػػالكبّبة، ٠بيػػر ،بلػػر ىنػػاؾ عنػػد مسػػجد الشػػجرة الػػٍب ،ػػايع رسػػوؿ اهللالحديبيــة(ْ) 

 (.ِِٗ/ ِ،شجرة حد،اء كاار ا ذل  ا٤بوضع. ااظر: ملج  البِّداف )
ا٤بطػػػػر ٠بػػػػاء؛ ألاػػػػو يػػػػأيت مػػػػ  السػػػػماء، كالسػػػػماء عنػػػػدى  كػػػػل مػػػػا عػػػػ . كشػػػػف ا٤بشػػػػكل؛ ن،ػػػػ  ا١بػػػػوزم:  يسػػػػمٍّ : اللػػػػرب تي ســــماء(ٓ) 
(ِ/ِِٔ.) 
ىػو النػوء، فسػمي الػنج  اػوءا لػذل . كشػف : ىػو الػنج  ٠بػي ،ػذل ؛ ألاػو إذا سػقط السػا ط اػاء الطػالع، كذلػ  الناػوض النوء(ٔ) 

 (.  ِِٔ/ ِا٤بشكل؛ ن،  ا١بوزم: )
: َُّٖ(،ح )ّّ/ ِ)ؽ( خ: )(ٕ)  (، ح ّٖ/ ُ]الوا لػػػػػػػػػػػػػػة[، ـ: ) ﴾ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ﴿(، ب:  ػىػػػػػػػػػػػػػػٍوًؿ اهلل تلػػػػػػػػػػػػػػاألى
(، ُْْٕ(، ح)ُُِ/ ٓ(، ؾ: اإلدياف، ب: ،يػاف كفػر مػ   ػاؿ: مطػر ،نػوء كػذا،  ك أػا )ـ،خ( مػ  طريػم مالػ ، خ: )ُِٓ)

(، ؾ: التوحيػػد، ب: ػػوًؿ اهلل تلػػاأل: َّٕٓ(، ح)ُْٓ/ ٗؾ: ا٤بغػػازم، ب: غػػزكة ا٢بديبيػػة، مػػ  طريػػم سػػِّيماف ،ػػ  ،ػػ ؿ، خ: )
[، مػػ  طريػػم سػػفياف ،ػػ  عيينػػة، م متا )مالػػ  كسػػِّيماف كسػػفياف( عػػ  اػػاا ُٓ]الفػػتح:   ﴾ ..ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ..﴿

 ، ،نَوه.،  كيساف، ع  عيبػىٍيًد اهلل ،ً  عبًد اهلًل ،  عيٍتبىةى ،ً  مسلودو، ع  زىٍيًد ،ً  خالدو ا١بياىًِبٍّ 
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  اهلل إلػػر الرض إلػػر المطػػر إنػػزاؿنسػػب  ُ  ثػػـ أر ػػد إلػػر االعنقػػرد الوػػح    ػػأف والنػػواء،
   .(ٔ)ورحمنو وفضمو

أّف ال ق دة اص مرن ة الوح حة نم ُؿ و ، المرىم ة م رلـ إزالة أىم ة أ ًضر إلر افو   ر 
 مروم يػر و ،ضػ  ميػده، في ذلؾ كؿ   عمر  قضي ؿ  ،نُّّرىرتوال اص رعرت ؽود   ُ  ال المؤمف

 .(ٕ)عنيـ  سكت وال
ذلػػؾ كث ػػرة  ػػي رة، وىػػي أكثػػر مػػف أف ُنحوػػر، وأكثػػر مػػف أف  الدالػػة عمػػر والحرد ػػث

 ُنحور.
 

 َخػطَّ ": َقػاؿَ  ،َمْسػُعودٍ  ْبػفِ  المَّػوِ  َعْبدِ  َعفْ (ٗ)بسنده(ٖ)أخرج أحمد في مسندهقد و ىذا، 
َـّ  َخطِّا،  المَّوِ  َرُسوؿُ  َلَنا َـّ  ،«المَّوِ  َسِبيؿُ  َىَذا: »َقاؿَ  ُث  ِشػَماِلِو، َوَعفْ  َيِميِنوِ  َعفْ  ُخُطوًطا َخطَّ  ُث
َـّ  َقػةٌ  ُسػُبؿٌ  َىػِذهِ : "َقػاؿَ  ُث َـّ  ،"ِإَلْيػوِ  َيػْدُعو َشػْيَطافٌ  ِمْنَيػا َسػِبيؿٍ  ُكػؿّْ  َعَمػى -ُمَتَفرّْ  چ چ﴿: َقػرَأَ  ثُػ

 .(٘)[ُّٓ] األالاـ: "﴾ ..ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ
                                                           

 .(ِٗٓ/ ٗااظر: فتح البارم؛ ن،  رجب )(ُ) 
 ، ،تصرؼ.(ُِٖحملمود خطاب: )ص/ ااظر: ،ْب اللقيدة كالقيادة؛ (ِ) 
 (.  ُِْْ(،ح)َِٖ-َِٕ/ ٕح  )(ّ) 
مػىنىا يىزًيدي]،  ىاركف الواسطي[، أىٍخبػىرىاىا ٞبىَّادي ٍ، ي زىٍيدو]األز سندُالحديث(ْ)  مػىنىا عىٍبدي الرٍَّٞبىً  ٍ، ي مىٍاًدمٍّ، كىحىدَّ دم[، عىٍ  عىاًاػً  ،ٍػً  : حىدَّ

]شقيًم ،ً  سىِّىمىةى األسدمٍّ[،  عىٍ  عىٍبًد الًَِّّو ٍ،ً  مىٍسليودو أىيب النَّجيوًد]األسدم[، عىٍ  أىيب   .." ا٢بديث،  اؿ:.. كىاًئلو
 :دراسةُالحديث(ٓ) 

ا عاا ى ،  أيب النَّجيود.أواًل:ُدراسةُرجالُاإلسناد  : رجالو مقات، عىدى
األسدم الكوا،  يل إف ُّدلػة أمػو، ككنيتػو أ،ػو ،كػر، ييٌِّقػب ،ػا،  أيب النجػود، إمػاـ عاص ُونُونُوـَْهدلةُوهوُاونُأويُالنجودُ*

(مػػػ  ُِٖ(، ك يػػػل: )ُِٕا الكوفػػػة سػػػنة ) -ؒ -، كتػػػوا أىػػل الكوفػػػة اٍلميقػػػرًئ، كيلًػػػدى ا عاػػػد ملاكيػػػة ،ػػ  أيب سػػػفياف 
 ا٥بجرة. ركل لو:)ع(، كاهلل أعِّ .
سػػلد، كحيػػٓب ،ػػ  ملػػْب، كأٞبػد ،ػػ  حنبػػل، كاللجِّػػي، كالفسػػوم كذكػػره ا،ػػ  حبػػاف ا : كمقػػو ا،ػػ  آراءُالعلمــاءُفيــهُجرًحــاُوتعــديًًلُ

(: ركل لو البخارم مقركانػا ّْٕ/ ّالثقات، ككمقو أيضا أ،و زرعة الرازم، كأ،و عبد اهلل ا٢باك ، ك اؿ الذىيب ا تاريخ اإلس ـ )
كأما ا ا٢بديث فَس  ا٢بديث. ك ػاؿ ا،ػ  حجػر ا ،غّبه ككذل  مسِّ ، كيصَح الَبمذم حديثو. فأما ا القراءة فثبر إماـ، 

                                 ( ادكؽ لو أكىاـ حجة ا القراءة، كحديثو ا الصَيَْب.ِٖٓتقريب التاذيب )ص/ 
ؒؿ ا،ػ  حجػر: ،النظر إأل أ واؿ اللِّماء يتبْب أف الراكم تيكٍِّّ ى ا حفًظو، أما م  حيث اللدالة فاػو اػدكؽ كمػا  ػاقالُالباحثُ

(، ُُٕٔ(،)ترٝبػػػة:َِٕ(، الطبقػػػات ٣بِّيفػػػة ،ػػػ  خيػػػاط )ص/ُِّ/ ٔ.  ااظػػػر ترٝبتػػػو: الطبقػػػات الكػػػثل  ن،ػػػ  سػػػلد)ؒ 
/  ِ، ميػػػزاف انعتػػػداؿ ِّْٔ، هتػػػذيب الكمػػػاؿ: ٗ/ ّ، كفيػػػات األعيػػػاف َّْ/ ٔ، ا١بػػػرح كالتلػػػديل ْٕٖ/ ٔالتػػػاريخ الكبػػػّب 

 =                                           .ُِٖتذىيب الكماؿ: ، خ اة ّٖ/ ٓ، هتذيب التاذيب ُٕٔ/ُ، اللث ّٕٓ
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 ن ػػػروف إلػػػر النػػػرر الػػػذ ف لػػػدُّعرة ا عػػػف ظيػػػور   ػػػضِ   الن ػػػي   إه ػػػررُ فػػػي الحػػػد ث 
ر ة، ح ُث إنو  ف  ػ ّ عنيـ َ ػؿ ظيػورىـ، ثػـ أه ر  اص رعرت ال،كرّ ة، وىذا   ن ر  مثر ة الَو

  َالنمسُّؾ  رلكنرب والسُّنة، عمًمر، وعمًم، ون مًُّمر، وىو ، الوح   الذي  ن هي سموكو الطر ؽ
 ون م ًمر، ودعوًة، ودعر ًة، واال ن رد عَف الّدعوات ال رطمة وأىِمير، والنحذ ر ِمَنيـ. 

ر ػػة ِمػػَف اص ػػرعة ال،كر ػػة نكػػوف  محرر ِنيػػر، وك ػػؼ ز ِ،يػػر،  أف   لنػػر فـ  ن ػػ ّ ممػػر نقػػدّ  الَو
أو السػػػػػكوت عػػػػػنيـ؛ لػػػػػئم  نهػػػػػدَع النػػػػػرس  أفكػػػػػررىـ الركػػػػػوف إلػػػػػ يـ،  وفضػػػػػ  دعرِنيػػػػػر، وعػػػػػدـ

 المسمومة، وا  رعرنيـ الموىومة.
نيـ، ف قومػػوا أمػػلممػػنم يـ و  درًعػػر واًَ ػػرعرة أف  كونػػوا عمػػر ال ممػػرء والػػدُّ  وعم ػػو،  ن هػػي

 وامب النوع ة الوح حة الم ن ة عمر الكنرب والسنة  ،يـ الوحر ة، والنوع ة الكرممة ال رممة 
غًضػر طر  ػر    ػًدا عػف الىػواء الكرسػدة،  ـ كمػر أنزلػو اهلل ن ػرلر عمػر رسػوِلو لنواحي اصسم

 وال دع اليرلكة، واهلل أعمـ.
 

*  *  * 

 

  

                                                                                                                                                               

(، ّْٖ/ ِ، كأيضنػػػا كػػػ  ) (، ؾ: التفسػػػّب..،م  كتػػػاب  ػػػراءات النػػػيبِّٖٗ(،ح)ُِٔ/ ِ: كػػػ  )ثانيًـــا:تاريلُالحـــديثُ=
،ػ  عيػػاش  ( ك أػا)ك ،ح ( مػ  طريػػم أيب ،كػرّْْٕ(، ح)ّْٔ/ ٕ(، ؾ: التفسّب..،تفسػّب سػورة األالػاـ، حػػ  )ُِّْح)

(، ؾ: التفسّب..،تفسػّب سػورة األالػاـ، مػ  طريػم ٞبػاد ،ػ  زيػد عػ  عااػ  ،ػو ُِّْ(، ح)ّْٖ/ ِع  عاا  ،و ،نَوه، كػ  )
(، كلَِّػػديث شػػواىد أيضنػػا، منػػو: ُٕٕٔ(،ح)ٗٗ/ ٓ،نَػػوه. كتػػا،ع أ،ػػا النجػػود منصػػوري ،ػػ  ا٤بلتمػػر كاألعمػػش ا البَػػر الزخػػار )

 (.ُِٕٕٓ(،)ُْٕ/ ِّ، كح  )(، ب: اتباع سنة رسوؿ اهلل ُُح) (،ٖ/ ُ: ىػ )¶حديث جا،ر ،  عبد اهلل
إسػػناده حسػػ ؛ لكػػوف عااػػ  اػػدك نا، ك ػػد تو،ػػع فّبتقػػي ا٢بػػديث إأل درجػػة الصػػَيح لغػػّبه، ك ػػد  ثالثــا:ُالحمــ ُعلــاُاإلســناد:

 اََو ا٢باك  ا ا٤بستدرؾ ككافقو الذىيب ا التِّخيص كا،  حباف ا اَيَو.
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 املطمب الجاٌي

 تطّري الكمب وَ احلكد واحلشد

 نقضير  مر كؿ   ومنت  ،ةهوة اص مرن ّ نقو ة را طة ال ةاص رع فَ مِ  الندا  ر الواَ ةمف  
، فيمر أوؿ كؿ فسرد، وعنيمر نن ػأ اهػنمؼ الىػواء، والحسد ،الحقد وُ قو ضير، ومف أ رزىر:

 ضػػػ ط  عمػػػر نطي ػػػر الوػػػدر مػػػف ذلػػػؾ كم ػػػو، فػػػأمر  لػػػذا حػػػرص الن  ػػػيُّ  .ومػػػروج المػػػور
 .(ٔ)اّلن،س، وك   ممرحير، والنحكـ  رلم رعر وعدـ االسنسمـ ل واطؼ ال هض والكراى ة

  المَّػػوِ  َرُسػػوؿَ  َأفَّ   َماِلػػؾٍ  ْبػػفِ  َأَنػػسِ بسػػنده عػػف  (ٕ)فػػي صػػحيحو أخػػرج البخػػاريُّ  
  .(ٗ)«...ِإْخَواًنا المَّوِ  ِعَبادَ  َوُكوُنوا ،(ٖ)َتَداَبُروا َوالَ  َتَحاَسُدوا، َوالَ  َتَباَغُضوا، الَ » :َقاؿَ 

 

 ففي سنف  رمننرب مم ت الس رب المؤد ة إلر ال داوة وفسرد ذات ال ػ ف؛ أمر  ؿ 
 .  (ٛ)«(ٚ)الَحاِلَقةُ  َفِإنََّيا الَبْيفِ  َذاتِ  َوُسوءَ  ِإيَّاُكـْ »:  عف أبي ىريرةَ  (ٙ)بسنده (٘)الترمذيّ 

                                                           

 (، ،تصرؼ.َِٓ/ ٓشرح ٨بتصر اَيح البخارم؛ ٢بمزة  اس  )ااظر: منار القارم (ُ) 
 (، ؾ: األدب، ب: ما يػينػٍاى  عً  التَاسيد كالتدا،ير.َٓٔٔ(، ح)ُٗ/ ٖخ )(ِ) 
. موطأ مال  ؒ ،  أا    ىاؿى مىاًل ه (ّ)  ا،ػيرى ًإن اإًلعراضى ع  أًخي ى ا٤بسًِّ . فػىتيٍدً،رى عىٍنوي ً،وىٍجًا ى  (.ُّّّ/ٓ): ن أىٍحًسبي التَّدى
(،ؾ: الػػػػػػث كالصػػػػػػِّة كاآلداب،ب: الناػػػػػػي ِٖٓٓ(، ح )ُّٖٗ/ ْ(، ؾ: األدب،ب: ا٥بجػػػػػػرة، ـ: )َٕٔٔ):(، حُِ/ ٖخ: )(ْ) 

 ع  التَاسد كالتباغض كالتدا،ر، ك أا )خ،ـ( م  طريم مال  ع  الزىرم ع  أا  ،ِّفظو، كا ،لضاا اختصار.
 .(، أ،واب افة القيامة كالرَّ ائم كالورع ع  رسوؿ اهلل َِٖٓ): ح(،ِْْ/ ْ) :ت(ٓ) 
:سندُالحديث(ٔ)  مػىنىا ميلىَِّّ  ٍ، ي مىٍنصيورو،  ىػاؿى : حىدَّ اًدم ،  ىاؿى مػىنىا أى،يو حيىٍٓبى ٧بيىمَّدي ٍ، ي عىٍبًد الرًَّحيً  البػىٍغدى ٍلفىػرو  : حىدَّ مػىنىا عىٍبػدي اهلًل ،ٍػ ي جى ػدَّ حى

 ، ، عىٍ  سىًليدو اٍلمىٍقثيًمٍّ، عىٍ  اٍلمىٍخرىًمي   .ا٢بديث"[،...أىيب ىيرىيٍػرىةى]ىيوى ًمٍ  كىلىًد اٍلًمٍسوىًر ٍ،ً  ٨بىٍرىمىةى، عىٍ  عيٍثمىافى ٍ،ً  ٧بيىمَّدو األىٍخنىًسيٍّ
 (.ِّٗ/ ِ) :،   ػيٍر يوؿٙبالم القـو إذا  تل ،لضا  ،لضنا. مطالع األاوار؛نك : ا٤باِّكة ا٤بستأاِّة لِّدي  كَالم الشلر، الحال ة(ٕ) 
 :دراسةُالحديث(ٖ) 

 : رجالو مقات إن عثمافى ،  ٧بمد.أواًل:ُدراسةُرجالُاإلسناد
ػػا، ذ أ ػػف عِّػػ  زمػػاف كمكػػاف كفاتػػو ككندتػػو، عثمــانُوــنُ حمــد*       ،ػػ  ا٤بغػػّبة ،ػػ  األخػػن  الثقفػػي، األخنسػػي، ككػػاف عا٤بػػان فقيان

 (.ْ) ركل لو
: كمقو ا،  ملْب كاقػل الَبمػذم عػ  البخػارم مو يقػو، ككمقػو أيضنػا ا،ػ  حبػاف، كايًقػلى ا اإلكمػاؿ وتعديًًلُآراءُالعلماءُفيهُجرًحاُ

اًديػػث منكػاير عىػٍ  سىػًليًد ،ٍػً  اٍلميسىػيًٍّب عىػٍ  أىيب ىيرى  يٍػػرىةى، ك ػػاؿ أف ا،ػ  خِّفػوف ذكػره ا الثقػات، ك ػاؿ ا،ػ  ا٤بػديِب: رىكىل عيٍثمىاف..أىحى
 القوم،  ك اؿ ا،  حجر: ادكؽ لو أكىاـ. النَّسائي: لي  ،ذاؾ 

: مث ،ػػالنظر إأل أ ػواؿ ا٤بلػدلْب كاَّػػرحْب يتضػح أف الػركام مقػػة، كأمػا ركايتػو ىنػػا فاػي عػ  سػػليد ا٤بقػثم، كلػي  عػػ  قـالُالباحـث
 =ذم(، اللِّػػػػل الكبػػػػّب لَِّبمػػػػِْٗ/ ٔ(، التػػػػاريخ الكبػػػػّب لِّبخػػػػارم )ّٕسػػػػليد ،ػػػػ  ا٤بسػػػػيب، ااظػػػػر: اللِّػػػػل؛ ن،ػػػػ  ا٤بػػػػديِب )ص/ 
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 ال ػداوة ال ػ ف ذات  سػوء والمراد ،منو انقوا أي « ...الَبْيفِ  َذاتِ  َوُسوءَ  ِإيَّاُكـْ »والمراد  ػ
 َذاتِ  َوُسػػوءَ  :ِلػػوِ َو  روم نػػ: "ؒ رمػػذيُّ قػػاؿ التّ  .ؒ  ، كمػػر فّسػػر ذلػػؾ الّنرمػػذيوال هضػػرء

و  رَء،وال هض ةَ ال داو  :ي  نِ  ِإن َمر ،الَ ْ فِ     .(ٔ)"الد  فَ  ْحِمؽُ نَ  رإن ي: وؿُ  ق ،الَحرِلَقةُ  :ُلوُ َو
د أوور الرسوُؿ   إ رعِة المف والّسمـ، الذي  ز د المح ة والوئرـ، و حثُّ  ىذا، َو

 عمر االئنمؼ، و ز ؿ الحسد واالهنمؼ.
ِِ  َرُسوؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  ،ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعفْ بسنده  (ٕ)أخرج مسمـ في صحيحو  الَ : » ا

 َفَعْمُتُموهُ  ِإَذا َشْيءٍ  َعَمى َأُدلُُّكـْ  َأَواَل  َتَحابُّوا، َحتَّى ُتْؤِمُنوا َواَل  ُتْؤِمُنوا، َحتَّى اْلَجنَّةَ  َتْدُخُموفَ 
؟ ـْ  .(ٖ)«َبْيَنُكـْ  السَّاَلـَ  َأْفُشوا َتَحاَبْبُت

ػػد مػػرء  .لمحسػػد رنرفً ػػ اإذً  السػػمـ فوػػرر ب،النحرُ ػػ عمػػر    ػػثُ  مـالّسػػ أفّ   فػػأه ر َو
ػػرؿ اهلل ن ػػرلر: م نػػر،وافػػؽ ىػػذا الكنػػرب اهلل ن ػػرلر  مػػر  ُ   ڳ گ       گ گ گ  ک ک..﴿ َو

 ، وهلل درُّ ال رعر إذ  قوؿ: [ّْ]فصِّر:  ﴾ڱ ڱ         ڳ ڳ ڳ
ـْ ِحيًنا َلْيَس َبْينَ َقْد َيْمَبُث النَّاُس  ـُ َوالمُّْطؼُ  ***ُي ُودّّ َفَيْزَرُعُو التَّْسِمي

(ٗ). 
 وفػػي ،المػػودة اسػػنممب ،نػػرحومِ  لؼآالنػػ أسػػ رب أوؿ والسػػمـ" :ؒ  يقػػوؿ النػػووي

ظيرر ،ل  ض   ضيـ المسمم ف أل،ة فُ كّ مَ نَ  إف رئو  أىػؿ مػف غ ػرىـ مػف ليػـ المم ػز   ررىـ وا 
عظرـ النواضت ولزوـ الن،س ر رضة مف ف و مر مت ،الممؿ  لط ،ة وف ير....المسمم ف حرمرت وا 
 الحرلقػة ىػي النػي ال ػ ف ذات وفسػرد وال ػحنرء والنيػرمر النقػرطت رفػت ننضمف أنير وىي أهرى
 أعمػػـ ،ون ػػرلر سػػ حرنو واهلل  ػػو وأح ر ػػو أوػػحر و  هػػص وال ىػػواه ف ػػو  ن ػػت ال هلل سػػممو وأف

 .(ٔ)" رلوواب

                                                                                                                                                               

/ ُٗ(، هتػذيب الكمػاؿ لِّمػزم)ُٔٔ/ ٔ(، ا١بػرح كالتلػديل؛ ن،ػ  أيب حػا: )ّٖٗ/ ٓ(، السن  الكثل لِّنسائي )ُُٔ)ص/=
 (.ٕٓ(، تقريب التاذيب: )ص/ُْٖ/ ٗ(، إكماؿ هتذيب الكماؿ؛ ٤بغِّطام)ْٖٖ

زيػػاد الصػػائغ عػػ  ميلٌِّػػ  ،ػػ  ( مػػ  طريػػم إ،ػػراىي  ،ػػ  ِْٖٖ(، ح)ُِٓ/ ُٓ: أخرجػػو البػػزار ا مسػػنده )ثانًيــا:ُتاــريلُالحــديث
 منصور ع  عبد اهلل ،  جلفر ع  عثماف ،و ،ِّفظو.

ــا:ُالحمــ ُعلــاُاإلســناد: اإلسػػناد اػػَيح، ك ػػد اػػَح ا٢بػػديث الَبمػػذم ، ك ػػاؿ اػػَيح غريػػب مػػ  ىػػذا الوجػػو، كحٌسػػنو  ثالًث
 (.ِّٖٔاأللباين ا  اَيح ا١بامع الصغّب ،ح )

 (.ِْْ/ ْ) :ت(ُ) 
 (، ؾ: اإلدياف، ب: ،ياف أاو ن يدخل ا١بنة إن ا٤بؤمنوف، كأفَّ ٧ببة ا٤بؤمنْب م  اإلدياف...ْٓ(، ح )ْٕ/ ُ) :ـ(ِ) 
 تفرد ،و )ـ( ع  )خ(.(ّ) 
 (.  ِٗٔااظر: أدب الدايا كالدي ؛ ن،  أيب الدايا: )ص/(ْ) 
 (.ّٓ/ ِشرح النوكم عِّ  مسِّ : )(ُ) 
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 املطمب الجالح

 الظٍوُ الشيئةتطّري الٍفص وَ 

، ال قػ ف، : ىو ضػدّ في لغة الظفُّ   َنَنَ ق ْنػُو، لػـ ِإَذا َء،ال  ػي َظَنْنػتُ : ُ قَػرؿُ  مػف ال، ػؿ َظػف 
  .(ٔ)الُمن َيـ: الظ ِن فُ و . النُّيمة: الظ ن ةُ  ذلؾ ومف

 ال قػػػ ف فػػي و سػػن مؿ النقػػ ض، احنمػػرؿ مػػت الػػػرام  االعنقػػرد" :وأمػػا فػػي االصػػطالح
  .(ٕ)"الرمحرف  و،ة ال ؾ طرفي أحد: الظف: َو ؿ. وال ؾ

فقػد نكػرثرِت الحرد ػث الّن وّ ػػة اآلمػرة  وػ رنة أعػراض المسػػمم ف، وعػف الهػوِض ف يػػر 
 رلظنُّوف الّس  ئة؛ لمر  نرنب عم و ِمَف ال رور واآلثرـ، والمور ال ظرـ، وىػذه   ػض الحرد ػث 

 ال ممرء ف ير:الُمَطي رة الُمَطي رة، وكمـ 
ِِ  َرُسػوؿَ  َأفَّ  ، ُىَرْيػَرةَ  َأِبػي َعػفْ بسػنده  (ٖ)أخرج البخاري فػي صػحيحو  :َقػاؿَ  ، ا

، ِإيَّػػػاُكـْ »  َوالَ  َتَحاَسػػػُدوا، َوالَ  َتَجسَُّسػػػوا، َوالَ  َتَحسَُّسػػػوا، َوالَ  الَحػػػِديِث، َأْكػػػَذبُ  الظَّػػػفَّ  َفػػػِإفَّ  َوالظَّػػػفَّ
 .(ٗ)«ِإْخَواًنا المَّوِ  ِعَبادَ  َوُكوُنوا َتَباَغُضوا، َوالَ  َتَداَبُروا،

 عمػػر وحكُمػػوُ  ،القمػػب عقػػدُ   ػػذلؾ والمػػراد" :منػػو ر المقوػػودًنػػم     ؒ  يقػػوؿ النػػووي
 عنػو فم ،ػوٌ  وػرحُ و عم و و سنمرّ   سنقر   لـ إذا ،س،النّ  وحد ث الهواطر، فأمر  رلسوء، ؾغ رِ 

وعو، في لو اهن ررَ  ال ولنّ  ؛ال ممرء  رن،رؽ   .(٘)"عنو االن،كرؾ إلر لو طر ؽَ  وال َو
 ِفػػي َوالن َمسُّػػُس  ...س،سُّػػمَ س والن  سُّػػحَ  ػػدعو إلػػر الن   الظػػف   سػػوءف": ؒ  قػػاؿ الغزالػػيُّ 

َََ ػةِ  َوالن َحسُّػػُس  اْلَْهَ ػررِ  َنَطمُّػتِ   أىػػؿ  ػ مة عنيػػر والنهرفػؿ َوالن َمرُىػػؿُ  اْلُ ُ ػوبِ  َفَسػْنرُ  ، ِػػرْلَ ْ فِ  ِ رْلُمَرا
 . (ٔ)" فالد  

                                                           

 .(ّْٔ/ ّ)ااظر: مقايي  الِّغة؛ ن،  فارس: (ُ) 
 (.ُْْالتلريفات؛ لِّجرجاين: )ص/ (ِ) 
 (،ؾ: األدب ،ب: ما ينا  ع  التَاسد كالتدا،ر.َْٔٔ(، ح)ُٗ/ ٖخ )(ّ) 
، [ُِ]ا٢بجػػػػػػػػػػػػػػرات:  ﴾...ٺ ڀ ڀڀ ڀ پپ پ پ     ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿(، ؾ: األدب، ب: َْٔٔ(، ح)ُٗ/ ٖخ )(ْ) 

كالصػػػػػِّة كاآلداب، ب: ٙبػػػػػػرمي الظػػػػػ ، كالتجسػػػػػػ ، (، ؾ: الػػػػػث ِّٔٓ(،ح )ُٖٓٗ/ ْمػػػػػ  طريػػػػػم عبػػػػػػد اهلل ،ػػػػػ  يوسػػػػػػف، ـ: )
كالتنػػاف ... ، مػػ  طريػػم حيػػٓب ،ػػ  حيػػٓب، ك أػػا )عبػػد اهلل ،ػػ  يوسػػف،حيٓب ،ػػ  حيػػٓب( عػػ  مالػػ  عػػ  األعػػرج عػػ  أيب ىريػػرة ٫بػػوه 

 ،ألفاظ ٨بتِّفة.
 (.ّْٓاألذكار؛ لِّنوكم: )ص/ (ٓ) 
 (.ُٖٕ،ُٕٕ/ ِإحياء عِّـو الدي ؛ لِّغزايل: )(ُ) 
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 النأو ػؿ  ق ػؿ ال    ػرف لَػؾَ  اْنَكَ ؼَ  ِإَذا ِإال   ُسوًءا َغْ ِرؾَ  يف دَ ن نق أف َلؾَ  َس فم  وعم و،"
 ، أذنؾ ونسم ْ  ولـ ؾَ نِ  ْ  َ  ِ  هن رىدْ  لـ ومر، و رىدنو ونَ مْ مِ عَ  مر ن نقد أف إال  مكنؾ ال ذلؾ ف ند
ت ثـ  الم ػوُ  ََػرؿَ  َوََػدْ  ؛اْلُ،س رؽِ  َأْفَسؽُ  ن وُ فإ ُنَكذ َ وُ  أف هيف ن  ،إل ؾ ِق وِ ُ م ال   طرف َفِإن َمر َم ؾ في َو

  .(ٔ)"[ٔ:آية ا٢بجرات] ﴾ ...ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ﴿ :َنَ رَلر

 النَِّبػيّْ  َزْوجَ  َصػِفيَّةَ  َأفَّ ": ¶ الُحَسػْيفِ  ْبػفِ  َعِميّْ مف حديث  (ٕ) وفي صحيح مسمـ
-  ُالمَّػػوِ  َرُسػػوؿِ  ِإَلػػى َجػػاَءتْ  َأنََّيػػا َأْخَبَرْتػػو   ُالَعْشػػرِ  ِفػػي الَمْسػػِجدِ  ِفػػي اْعِتَكاِفػػوِ  ِفػػي تَػػُزوُره 

َـّ  َسػػػاَعًة، ِعْنػػَدهُ  َفَتَحػػػدََّثتْ  َرَمَضػػاَف، ِمػػػفْ  اأَلَواِخػػرِ   َمَعَيػػػا  النَِّبػػػيُّ  َفَقػػاـَ  ،(ٖ)َتْنَقِمػػػبُ  َقاَمػػتْ  ثُػػػ
ْـّ  َبابِ  ِعْندَ  الَمْسِجدِ  َبابَ  َبَمَغتْ  ِإَذا َحتَّى ،(ٗ)َيْقِمُبَيا  َفَسػمََّما اأَلْنَصػاِر، ِمػفَ  َرُجػاَلفِ  َمػرَّ  َسَمَمَة، ُأ
 ،«ُحَيػػي   ِبْنػػتُ  َصػػِفيَّةُ  ِىػػيَ  ِإنََّمػػا ِرْسػػِمُكَما، َعَمػػى: » النَِّبػػيُّ  َلُيَمػػا َفَقػػاؿَ  ، المَّػػوِ  َرُسػػوؿِ  َعَمػػى
 ِمػفَ  َيْبمُػغُ  الشَّػْيَطافَ  ِإفَّ : » النَِّبػيُّ  َفَقػاؿَ  َعَمْيِيَمػا، َوَكُبػرَ  المَّػِو، َرُسػوؿَ  َيػا المَّػوِ  ُسْبَحافَ : َفَقاالَ 

، َمْبَمغَ  اإِلْنَسافِ  نّْي الدَّـِ  .«َشْيًئا ُقُموِبُكَما ِفي َيْقِذؼَ  َأفْ  َخِشيتُ  َواِن
   ،قنو كمرؿ   رف :منيرالحد ث مممًة ِمَف ال،وائد: " وعند  رح ؒ  ذكر النوويُّ 

  فهػرؼ ،ررح ًمػ  ػرلمؤمن ف وكػرف ومػوارحيـ َمػو يـ ووػ رنة لمورلحيـ ومراعرنو أمنو عمر
 .(٘)،..." رصممرع ك،ر  رلن  رء وءالسُّ  ظفّ  فإفّ  ؛رف يمكَ  َمو يمري ف ال  طرف يَ مق ُ  أف

فكػـ انن ػرت مػف إ ػرعة  سػػ ب سػوء الظػف، وُرو مػت مػػف أكرذ ػب  سػ ب سػوء الظػػف، 
ولو أّف ىؤالء َف موا مر أر دىـ إل و اهلُل ن ػرلر لكػرف ه ػًرا وحومت مف فنف  س ب سوء الظف، 

ليػػـ، وأسػػمـ ليػػـ فػػي د ػػنيـ ودن ػػرىـ، وأ قػػر ليػػـ فػػي آهػػرنيـ، وال حػػوؿ وال َػػوة إال  ػػرهلل، واهلل 
 أعمـ.

*  *  * 

                                                           

 (.َُٓ/ ّالدي ؛ لِّغزايل: ) إحياء عِّـو(ُ) 
(، ؾ: السػػ ـ، ب: ،يػػاف أاػػو يسػػتَب ٤بػػ  رئػػي خالينػػا ،ػػامرأة ككااػػر زكجتػػو أك ٧بىٍرىمنػػا لػػو أف يقػػوؿ ُِٕٓ(، ح)ُُِٕ/ ْـ: )(ِ) 

 ىذه ف اة ليدفع ظٌ  الس وء ،و.
 (.ّٗٓ/ ٓ: ااصرفر إأل ،يتاا. ااظر:مطالع األاوار؛ ن،   ػيٍر يوؿ:)تن ل (ّ) 
 (.ّٗٓ/ ٓ: يصرفاا إأل منز٥با. مطالع األاوار؛ ن،   ػيٍر يوؿ:)ايُ لبه(ْ) 
 (.ُٕٓ،ُٔٓ/ ُْشرح النوكم عِّ  مسِّ  )(ٓ) 
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 املطمب الزابع

 الفاحظة إطاعةتطّري اإلرادة وَ حمبة  

 ونػأني،  ر ػد إرادةً  ، ُ قػرؿ: أرادال، ػؿ أرادمأهوذة مػف وىي : الم  ئة، اإلرادة في المغة
 .(ٔ)القود، وغ رىر مف الم رني، والطمب، و  م نر المح ة اصرادة

 إلػر الػّن،س لنػزوع راسػمً   ػؿومُ  وأمػؿ، وحرمػةٍ   ػيوةٍ  مػف مرّك ػة َػّوة": وفي االصطالح
لمحػي  حػراًل وػ،ة ُنومػب " :ىي أو. (ٕ)" ، ؿ ال أو ، ؿ، ُ  أف  ن هي  أنو ف و الحكـ مت ال يء

 قت منو ال، ؿ عمر ومٍو دوف ومو، وفي الحق قة: ىػي مػر ال  ن مػؽ دائًمػر إال  رلم ػدوـ؛ فإّنيػر 
  .(ٖ)و،ة نهوص أمًرا لحوولو ووموده

ََْ ُحو ِمَف الَواؿ والف رؿكؿ فيي  :الفاحشةأّمر  ـَ  مر َعُظ
(ٗ) . 

 كوف  رلقوؿ وال، ػؿ،  ػؿ  فقد  كوف  رلقمب فقط، ومَت ذلؾ -وأّمر حبُّ إ رعة ال،رح ة
 انن ػػررىر، فِ ِمػػ ُنَمك ػػف المح ػػة ىػػذه فػػإفّ  كػػوف  ػػرلرُّكوف إل يػػر، والسػػكوت عنيػػر، والر ضػػر  يػػر؛ 

 . (٘)نقو ًة لمرنب الَ،َسقة واص رح  ف المؤمن ف، فَ مِ  ىر نكرُ  فمَ  ومو في فتالد   فَ مِ  فوُنَمك  
اصرادة مػف حػب إ ػرعة ال،رح ػة؛  فػإف لذا مرءت الّنووص ال رعّ ة الثر نػة لنوػ، ة 

الن،س المر ضة مر دًة لك ؼ ال  وب وال،ضرئ ، وُمِحّ ػًة ص ػرعة ال،ػواحش والق ػرئ ، ونسػ ر 
بسػػنده عػػف ُجْنػػَدب بػػف عبػػد اِ  (ٔ)فقػػد جػػاء فػػي صػػحيح البخػػاري إلػػر ذلػػؾ  ػػرلقوؿ وال، ػػؿ.

 . (ٖ)الحد ث «....اْلِقَياَمةِ  َيْوـَ  ِبوِ  المَّوُ  َسمَّعَ  َسمَّعَ  َمفْ » ، قاؿ:أّف الّنبيَّ   (ٕ)البجمي

                                                           

 (.ُُٗ/ّ(، لساف اللرب؛ ن،  منظور: )ْٖٕ/ِااظر: الصَاح؛ لِّجوىرم، :)(ُ) 
 (.ُّٕا٤بفردات ا غريب القرآف؛ لِّراغب األافااين: )ص/(ِ) 
 (.ُٔ)ص/التلريفات؛ لِّجرجاين: (ّ) 
 (.ِٔٔااظر: ا٤بفردات؛ لِّراغب األافااين: )ص/(ْ) 
 (.ِٔٓ، ِٓٓ(،حراسة الفضيِّة؛ لبكر أ،و زيد: )ص/ِّّ/ُٓ: )(، ٦بموع فتاكل؛ ن،  تيميةِٔٔص/: )السا،مااظر: (ٓ) 
 (، ؾ: األحكاـ، ب:م  شاؽ شم اهلل عِّيو.َُْ/ ٖ(،خ  )ُِٕٓ(،ح)ْٔ/ ٗ) :خ(ُ) 
 (.َْ: )ص/ا حاشية البَث سبقر الَبٝبة لو(ِ) 
ػػػػػػػػملة، مػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػم حيػػػػػػػػٓب ،ػػػػػػػػ  سػػػػػػػػليد القطػػػػػػػػاف، كأ،ػػػػػػػػو الػػػػػػػػي ، ـ )ْٗٗٔ( ح)َُْ/ٖخ)(ّ)  / ْ(، ؾ:الرٍّ ىػػػػػػػػاؽ، ب: الرٍّيػػػػػػػػاء كالس 

(،ؾ: الزىػػػد كالر ػػػائم، ب: مىػػػ  أشػػػرؾ ا عمًِّػػػو غػػػّبى اهلل، مػػػ  طريػػػم ككيػػػع ا١بػػػراح، م متا )حيػػػٓب كأ،ػػػو الػػػي  ِٕٖٗ(،ح)ِِٖٗ
 .كككيع(  ع  سِّمة ،  كياىيل ع  جندب ،  عبد اهلل 
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 . (ٔ)"وع و يـ مسروئيـ وك ؼ المؤمن ف يف الق    القوؿ عفِ  يرالن    رلحد ث المراد"

 اهلل أظيػر ،يػروأذاعَ     و ػو تسػمّ  فَمػ"وُذِكر في ىذا الحد ث م ػرٍف ُأهػر أ ًضػر، منيػر:
 اهللُ  أظيػرَ  ،عم ػو  وو ػنّ  ً ػر ْ عَ  مسػمـ عمػر أذاع فَمػ" ومنير:، (ٕ)"، َو ؿ: أسمَ و المكروهع و و
د  ننظمير الحد ث مم ً ر، واهلل أعمـ.، (ٖ)"ع و و  وال ن ررض   ف ىذه الم رني كمير، َو

ۆئۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ﴿ؒؒفي كنرب اهلل: الحد ث ىذا وموداؽ"

 . (ٗ)"[ُٗ:النور]  ﴾ ..ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  

  ذىنػو فقػرـ ئ،   الّسػ الكػمـ فَ ِمػ ر ػ ئً  تَ مِ َسػ فْ َمػلِ .. نأد ػب وىػذا" :ؒ قاؿ ابف كثيػر 
 . (٘)"  وذِ و ُ    و ِ و ُ  منو ْر ثِ كْ  ُ  فم  و، ـونكمّ  ، يءٌ  منو

 فك ػؼ  رلقمػب، ذلػؾ واسػنحمء ال،رح ػة، ن  تَ  أف مح ة لممرد الوع د، ىذا كرف فإذا"
 .وردرة غ ر أو وردرة ال،رح ة، كرنت وسواء  ونقمو؟ إظيرره، مف ذلؾ، مف أعظـ ىو  مر

 دمػػػرءىـ وػػػرف كمػػػر أعراضػػػيـ، ووػػػ رنة المػػػؤمن ف،    ػػػرده اهلل رحمػػػة فِمػػػ ىػػػذا وكػػػؿ
 مػر لػو هو كػرَ  لن،سػو، بُّ ِحػ ُ  مر له و أحدىـ ب  حِ  ُ  وأف المورفرة،  قنضي  مر وأمرىـ يـ،وأموالَ 
 .(ٙ)"لن،سو ه كرُ 

حػػػد ثًر ف ػػػو الزمػػػُر عػػػف طمػػػب  ؒ وفػػي ن،سػػػ ر اآل ػػػة اآلن،ػػػة الػػػذ كر أورَد ا ػػػف كث ػػػٍر 
(ٖ)َثْوَبافَ  َعفْ  (ٕ)بسنده (ٔ)أخرَج أحمد في مسندهعثرات المسمم ف ون   رىـ، 

  مػولى رسػوؿ

                                                           

 ( .ُِِ/ ٖ: )،طاؿ شرح اَيح البخارل؛ ن، (ُ) 
 (.ُُٔ/ ُٖااظر: شرح النوكم عِّ  مسِّ  )(ِ) 
 (.َٖٓ/ ٓمطالع األاوار ن،   ػيٍر يوؿ ) ( ك أا لِّقاضي عياض، كااظر:َِِ/ ِ(، مشارؽ األاوار )ّٓٓ/ ٖإكماؿ ا٤بلِّ  )(ّ) 
 (.َِِ/ ٖشرح اَيح البخارل؛ ن،  ،طاؿ: )(ْ) 
 (.ِٗ/ ٔا،  كثّب: )تفسّب (ٓ) 
 (.ْٔٓ)ص/  :تفسّب السلدم(ٔ) 
 (.َِِِْ(، ح)ٖٖ/ّٕ) :ح (ُ) 
مػىنىا ٧بيىمَّدي ٍ، ي عىبَّادو]ا٤بسندُالحديث(ِ)  [، حىدَّ مػىنىا مىٍيميوفي]الػمىرىًئي  مػىنىا ٧بيىمَّدي ٍ، ي ،ىٍكرو]البػيٍرسىاين [، حىدَّ خزكمي[، عىٍ  مػىٍو،ىػافى]،  ٔبػدد : حىدَّ

: ... عىً  النَّيبٍّ  ا٤بخزكميٍّ[،  . ا٢بديث" ىاؿى
ــُنُُوْجــُددٍُ(ّ)  َــاُنُْو  :     ، الصػػَايب ا١بِّيػػل، كنيتػػو أ،ػػو عبػػد اهلل كيقػػاؿ، ك يػػل: ا،ػػ  جَػػدرو، فػػاختِّف ا اسػػبو، مىػػٍوألى رىسيػػوًؿ الَِّّػػًو ثـَْوو

 =حػٌب  ػبض رسػوؿ اهلل ، فأعتقػو، فِّػ  يػزؿ مػع رسػوؿ اهلل أ،و عبد الرٞب ، كىو م  أىل اليم  م  ٞبّب، اشَباه رسػوؿ اهلل 
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ِِ، ِعَبػػادَ  تُػػْؤُذوا اَل » :َقػػاؿَ   النَِّبػػيّْ  َعػػفِ  ،اِ ، َواَل  ا ـْ ؛ َتْطُمُبػػوا َواَل  ُتَعيّْػػُروُى ـْ  َمػػفْ  َفِإنَّػػوُ  َعػػْورَاِتِي
ُِ  َطَمبَ  اْلُمْسِمـِ  َأِخيوِ  َعْوَرةَ  َطَمبَ    . (ٔ)«َبْيِتوِ  ِفي َيْفَضَحوُ  َحتَّى َعْوَرَتوُ  ا

ػػ الطيبػػيُّ يقػػوؿ   فَ ِمػػ ظيػػر ف مػػر نػػؤذوىـ ال الم نػػر: "و ؒ  ًحر م نػػر الحػػد ثموض 
 وال نضػر وىـ، وال ن ػنموىـ وال نهنػر وىـ فػم وال، ػؿ،  ػرلقوؿ عمػ يـ رع ً ػ نرونػو ممػر المسمم ف

  .(ٔ)"عم و وندموا عنو نر وا مر عمر روىـ    نُ 
                                                                                                                                                               

= فتَػوؿ إأل الشػاـ، فنػزؿ ٞبػص، كتػوا ،  (، ملجػ  الصػػَا،ة ََْ/ ٕااظػر: الطبقػات الكػثل )  لِّاجػرة. ُّْٓػا سػنة
 (.ُُٗ/ ُ(، ملج  الصَا،ة ن،   ااع )َُْ/ ُلِّبغوم )

 :دراسةُالحديث(ُ) 
،  اؿ ا٥بيثمي ا ٦بمع الزكائد )  :أواًل:ُدراسةُرجالُاإلسناد  (: كرجالو رجاؿ الصَيح.ٕٖ/ٖكِّا  مقات، خ  ميموف الػمىرىاًئي 

، كييقػػاؿ: ا،ػػ  عبػػد الػػرٞب  ،ػػ  اػػفواف الػػػمىرىائي، اسػػبة إأل امػػرئ القػػي  ،طػػ  مػػ  مضػػر، كنيتػػو أ،ػػو موسػػ   يمــونُوــنُ وســا* 
تليػْب اسػ  الػراكم ا األحاديػث الػٍب سػبقر ىػذا ا٢بػديث ا  البصرم، ذ أ ف عِّ  مكاف كزماف كفاتػو، ركل لو)ت،ىػػ(، كجػاء

 ترتيب )ح (.
ػافى نى يػىقيػوؿ أقوالُالعلماءُفيهُجرًحاُوتعديًًلُ ػافى ييػدىل ، كىكى :  اؿ الساجي: كاف يدل ، ك اؿ اإلمػاـ أٞبػد: مىػا أرل ،ًػًو ،ىػٍأس، كىكى

ػػدمنىا ا٢ٍبسػػ  ك ػػاؿ الفػػ س: اػػدكؽ، كلكنػػو ضػػليف ا٢بػػديث، ك ػػاؿ أ،ػػو حػػا:: اػػدكؽ، ك ػػاؿ أ،ػػو داكد السجسػػتاين: لػػي  ،ػػو  حى
ركل  ،أس، ك اؿ النسائي: لػي  ،ػالقوم، كذكػره اللقيِّػي ا الضػلفاء،  كذكػره ا،ػ  حبػاف ا الثقػات، ، ك ػاؿ ا كتا،ػو اَّػركحْب:

اافرد، كذكره ا،  شاىْب عنو أىل البصرة، منكر ا٢بديث، يركم ع  الثقات مان ييشبو حديث األمبات ن جيوز انحتجاج ،و إذا 
لٍّ ، كذكػره ا كتا،ػو الضػػلفاء، ك ػاؿ ا٥بيثمػي: مقػة، ك ػػاؿ  عزيػػز ا٢بػديث، ك ػاؿ الػذىيب: ا الثقػات، ك ػاؿ ا،ػ  عػدم: اػػويِّح ييػدى
 ا،  حجر: ادكؽ ميدلٍّ .

ااظػػر ترٝبتػػو:  : ،ػػالنظر إأل أ ػػواؿ اللِّمػػاء ا٤بتشػػددي  كا٤بتسػػاىِّْب يتضػػح أف الػػراكم اػػدكؽ كمػػا ذىػػب ا،ػػ  حجػػر.قــالُالباحــث
(، ا١بػرح كالتلػػديل ن،ػ  أيب حػػا: ُّْ/ٕ(، التػاريخ الكبػّب لِّبخػػارم )ِّٓ/ ِاللِّػل كملرفػة الرجػػاؿ ألٞبػد ركايػػة ا،نػو عبػػد اهلل )

(، الثقػػات ُٖٔ/ْالضػػلفاء الكبػػّب لِّلقيِّػػي ) (،ّٔٓسػػؤانت أيب عبيػػد اآلجػػرم أ،ػػا داكد السجسػػتاين )ص/ (،ِّٕ،ِّٔ/ٖ)
كمػا  ِِٕ/ ِٗ(، هتػذيب الكمػاؿ لِّمػزم )َُٔ/ٖ(، الكامل ن،  عدم )ٔ/ّركحْب ن،  حباف )(، آَِّْ/ٕن،  حباف )

(، هتػػذيب ٕٖ/ٖ( ك أػػا لِّػػذىيب، ٦بمػػع الزكائػػد لِّايثمػػي )َْٔ(، ا٤بغػػِب ا الضػػلفاء )ص/ُِّ/ِ،لػػدىا(، ااظػػر: الكاشػػف )
 (.ٕٓ(، تقريب التاذيب )ص/ ّّٗ/َُالتاذيب )

(،أكؿ كتػػاب األدب، َْٖٖ(، ح)ُِْ/ ٕث شػواىد مناػػا: حػػديث أيب ،ػرزة األسػػِّمي، د: ):  لَِّػػديثانيًـا:ُتاــريلُالحــديث
           (، ك أا)د،ح ( م  طريم أيب ،كر ،  عٌياش، ،نَوه كزيادة ا أكلو.ُٕٕٔٗ):(، حَِ/ ّّب: ا الغيبة، ح  )

ا٤بػؤم ، مػ  طريػم أك  دى٥ٍبػ  ،نَػوه  (، أ،واب الػث كالصػِّة، ب: مػا جػاء ا تلظػي َِِّ(، )ْْٔ/ ّكحديث ا،  عمر: ت: )
 (.ِّّٗااظر: اَيح الَبغيب كالَبىيب،ح) .حس  اَيح :حس  غريب، ك اؿ األلباين :ك اؿ ،كزيادة، كحٌسنو الَبمذم

كايػة إسناده حس ؛ لِّشواىد. كأما تدلي  ميموف ف  يىضّب؛ ألاٌو ًم ى ا٤برتبة الثالثة، ك د اػرٌح ا الر ثالثًا:ُالحم ُعلاُاإلسناد:ُ
 ،السماع. ك د حس  اإلسناد األرااؤكط ا ٙبقيقو )ح (.

 (.ُِّٔ/ َُ) :شرح ا٤بشكاة؛ لِّطييب(ُ) 
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 وائب اصرادة ال،رسدة، ف مِ  َم ؾ فيذه النووص ال رع ة وغ رىر ندعوَؾ إلر حمر ةِ 
وو رنة لسرنؾ مف إ رعة ال،رح ة، ولزوـ الّنو حة وامننرب ال،ض حة؛ لف  مف أحب 

 أعمـ. ال،ض حة لممسمم ف عرممو اهلل  رلمثؿ، والمزاء مف منس ال مؿ، واهلل
 
 

*  *  *  * 

*  * 
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 .ادبحث الثاين: الوسائل الؼولقة يف الوقاية من اإلشاعة

 ان.ـظ اـؾسـادطؾب إول: حػ *

 ادطؾب اـثاين: حػظ اـؾسان من إشاطة اـؽذب وؾول اـزور. *             

 اـثاـث: حػظ اـؾسان من إشاطة اـغقبة واــَّؿقؿة.ادطؾب  *             

 ـغر رضورة.  ادطؾب اـرابع: حػظ اـؾسان من إشاطة طورات ادسؾؿع *             

 ادطؾب اخلامس: حػظ اـؾسان من إشاطة بعض ادسائل اـعؾؿقة طـد اجلاهؾع. *             
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 املطمب األوه

 ظ المشاُــحف 

مم ػت مػف  حنػرازعمر ومػوب ح،ػظ المسػرف، واال الن وّ ة الّدالة الحرد ثلقد نضرفرت 
رهػػرء ال نػرف لػو فػػي أعػراض المسػػمم ف، نيً ػر وفرً ػر، وكػػذً ر وا  ػرعًة، وندل ًسػػر  آفػرت المسػرف، وا 

رؿ، وكثرة السؤاؿ.نم سً رو   ، ونحوىر،  ؿ وفي َ ؿ َو
 م نر وكمـ ال ممرء ف ير:وفي ىذا المقرـ أذكر طرًفر ِمَف الحرد ث الّدالة عمر ال

 : المَّػوِ  َرُسػوؿُ  َقػاؿَ : َقػاؿَ  ، ُىَرْيَرةَ  َأِبي َعفْ بسنده  (ٔ)أخرج البخاريُّ في صحيحو
 .(ٕ)الحد ث«...ِلَيْصُمتْ  َأوْ  َخْيرًا َفْمَيُقؿْ  اآلِخرِ  َوالَيْوـِ  ِبالمَّوِ  ُيْؤِمفُ  َكافَ  َمفْ »

مػر ،ه ػر إمػر كمػو القػوؿ لفّ  ؛الكمػـ موامػت مف وىذا: "ؒ  يقوؿ ابف حجر  ، ػرّ  وا 
مر  عمػر ف ػو فَ ذِ أَ فَػ  يردْ ونَ  يرضَ رْ فَ  الَواؿ فَ مِ  مطموب كؿ اله ر في فدهؿ ،أحدىمر إلر آ ؿ وا 

 فأمر ،رال ّ  إلر  ئوؿ أو  ر   ىو ممر ذلؾ عدا ومر ،إل و  ؤوؿ مر ف و ودهؿ ،أنواعو اهنمؼ
  رل ػػ،قة وػػؼنّ مُ  فيػػو اص مػػرف حرمػػؿ كػػرف فَمػػ وحروػػمو.... رلوػػمت ف ػػو الهػػوض إرادة عنػػد
 .(ٖ)" ضرّ  لمر رنركً  أو  ن،ت لمر وف ًم  ،رال ّ  عفِ  روسكونً  ، رله ر َواًل  ،اهلل همؽ عمر

 َعػػفْ  ، َسػػْعدٍ  ْبػػفِ  َسػػْيؿِ بسػػنده مػػف حػػديث  (ٗ)وأخػػرج البخػػاريُّ أيًضػػا فػػي صػػحيحو
  .(٘)«الَجنَّةَ  َلوُ  َأْضَمفْ  ِرْجَمْيوِ  َبْيفَ  َوَما َلْحَيْيوِ  َبْيفَ  َما ِلي َيْضَمفْ  َمفْ »: َقاؿَ   المَّوِ  َرُسوؿِ 

 ،عم ػػو الػػذي الحػػؽ   أداء وىػػو ،والزَمػػ وأراد الضػػمرف فػػأطمؽ: ؒ يقػػوؿ ابػػف حجػػر 
 ال رعّمػػػ الوػػمت أو ،عم ػػو  مػػب  مػػر طػػؽِ النّ  فَ ِمػػػ لسػػرنو عمػػر الػػذي الحػػؽ   ىأد   فَمػػ فػػرلم نر
َػػػرؿ ،....الحراـ عػػػف ووك، ػػػ ،الحػػػمؿ فػػػي ووضػػػ ِ  فِمػػػ ،فرمػػػو عمػػػر الػػػذي الحػػػؽ   ىوأد   ،  ن ػػػو
 فَ مِ  فَ مِ أَ  ذلؾ مف ظَ ،  حَ نَ  فومَ  ،ال، ؿ مف  رل،ـ  نأنر مر وسرئر وال رب والكؿ الَواؿ ف ننروؿ

 . (ٙ)"وكم   ر  ال ّ 

                                                           

 (، ؾ: الر اؽ، ب: حفظ الِّساف.ْٕٓٔ(،ح)ََُ/ ٖخ )(ُ) 
(، ؾ: ُّٓٔ(، )ِّ/ ٖ(، ؾ: األدب، ب: مػػػػ  كػػػػاف يػػػػؤم  ،ػػػػاهلل كاليػػػػـو اآلخػػػػر فػػػػ  يػػػػؤذ جػػػػاره،خ )َُٖٔ(، ح)ُُ/ٖخ )(ِ) 

(، ؾ:،ب: ا٢بػػػث عِّػػػ  إكػػػراـ ا١بػػػار كالضػػػيف، كلػػػزـك ْٕ(، ح)ٖٔ/ ُإكػػػراـ الضػػػيف، كخدمتػػػو إيػػػاه ،نفسػػػو،  ـ )األدب، ب: 
 الصمر إن ع  ا٣بّب ككوف ذل  كٍِّّو م  اإلدياف. م  حديث أيب ىريرة ،ِّفظو، كا ،لضاا تقدمي كتأخّب.

 (.ْْٔ/ َُفتح البارم؛ ن،  حجر: )(ّ) 
 ؽ، ب: حفظ الِّساف.(، ؾ: الر إْْٔ(،ح)ََُ/ ٖخ )(ْ) 
 ب: فضل م  ترؾ الفواحش. (، ؾ: ا٢بدكد،َٕٖٔ(، ح)ُْٔ/ ٖتفرد ،و )خ( ع  )ـ(. خ )(ٓ) 
 (.َّٗ/ ُُفتح البارم؛ ن،  حجر: )(ٔ) 
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 الدن ر يف ال  د عمر ال مء أعظـ أف   الحد ث  يذا ودؿ  : "ؒ  ويقوؿ ابف بطاؿ
 .(ٔ) "رّ ال    أعظـ يَِ وُ  فقد ىمر رُّ  يَ َِ وُ  فْ مَ فَ  وال،رج، المسرف

 َيا": َقاؿَ  عف سفياف بف عبد اِ الثقفّي  (ٖ)بسنده (ٕ)وأخرج أحمد في مسنده  
ْساَلـِ  ِفي ِبَأْمرٍ  َأْخِبْرِني المَِّو، َرُسوؿَ  َـّ  ِبالمَِّو،  َمْنتُ : ُقؿْ : »َقاؿَ  َبْعَدَؾ، َأَحًدا َعْنوُ  َأْسَأؿُ  اَل  اإلِْ  ُث
 .(ٗ)«ِلَساِنوِ  ِإَلى ِبَيِدهِ  َأَشارَ فَ : »َقاؿَ  َأتَِّقي؟ َشْيءٍ  َفَأيَّ  المَّوِ  َرُسوؿَ  َيا: َقاؿَ  «اْسَتِقـْ 

 من ىيعن ال ما وحكاياتوعم و،  ن هي االحنراز عَف الهوض في أه رر النرس  

رؿ كذا، :َ ؿ  ؛أحىالهم ن رلر، وعف ، وأف  ح،ظ لسرنو عف الولوغ ف مر حـر اهلل كذا فمف :َو
 ؛ وكمر َ ؿ:(٘)فضوؿ الكمـ الذي ال فرئدة منو

 افُ ػػػػػػثعب وػػػػػنإ ؾػػػػػػغنَّ دَ ػػػػػمْ يَ  اَل  ***افُ ػػسَ اإِلن َياػَأي انؾػػػػلسَ  ظػػاحف             
 (ٙ)الشجعافُ  هلقاءَ  خاؼت تناك ***وِلَسانُ  َقِتيؿٍ  مف اْلَمَقاِبر ِفي كـ

                                                           

 (.ُٖٔ/ َُ) :شرح اَيح البخارل؛ ن،  ،طاؿ(ُ) 
 (.ُُْٕٓ(، ح)ُِْ/ ِْح  )(ِ) 
مػىنىا شيػػٍلبىةي]،  ا٢بجػػاج[، عىػػٍ  يػىٍلِّىػػ  ،ٍػػً  عىطىاءو]اللػػامرم[، عىػػٍ  عىٍبػػًد ا :ســندُالحــديث(ّ)  ػػدَّ ٍلفىرو]ا٥بػػذيل[، حى ػػدي ،ٍػػ ي جى مػىنىا ٧بيىمَّ ػػدَّ لَِّّػػًو ،ٍػػً  حى

:...ا٢بديث".    سيٍفيىافى]الثقفي[، عىٍ  أى،ًيًو،  ىاؿى
 :دراسةُالحديث(ْ) 

  ،  سفياف الثقفي.: كِّا  مقات إن عبد اهللأواًل:ُدراسةُرجالُاإلسناد
 * عبد اهلل ،  سفياف ،  عبد اهلل الثقفي الطائفي، ذ أ ف عِّ  لقبو ككنيتو،ذ أ ف عِّ  مكاف كزماف كفاتو. ركل لو)س(.

: كمقػو أٞبػد ،ػ  اػاا، كاللجِّػي، كاقػل ا،ػ  حجػر توميػم النسػائي، كذكػره ا،ػ  حبػاف ا آراءُالعلماءُالنُّ ـادُفيـهُجرًحـاُوتعـديًًلُ
 كره ا،  خِّفوف ا كتاب "الثقات" ك اؿ: كمٌقو ا،  عبد الرحي  كغّبه.الثقات، كذ 

 : ،النظر إأل أ واؿ اَّرحْب كا٤بلدلْب يتضح أفَّ األكثر عِّ  توميقو، فاو مقة.قالُالباحث
ؿ (، إكمػػاِْ/ُٓ، هتػػذيب الكمػػاؿ لِّمػػزم)(ٔٔ/ ٓديل ن،ػػ  أيب حػػا: )(، ا١بػػرح كالتلػػِّ/ ِااظػػر ترٝبتػػو: الثقػػات لِّلجِّػػي )
 (.ِٕٔٓ(، ترٝبة)ٖٓٓ/ ُ(، الكاشف )ُِٕ(، ديواف الضلفاء )ص/ّٖٓ/ٕهتذيب الكماؿ لِّمغِّطام )

(،  ُُْٔٓ(،ح)ُُْ/ ِْ(،ؾ: اإلديػػاف،ب: جػػامع أكاػػاؼ اإلسػػ ـ،  حػػ :  )ّٖ(،ح )ٓٔ/ ُـ ) :ثانًيــا:تاريلُالحــديث
(،ؾ: الفػًب، ب: كػف الِّسػاف ِّٕٗ(،ح)ُُّْ/ ِىػػ ) ك أا)ـ،ح ( م  طريػم ىشػاـ ،ػ  عػركة ،ػ  الػز،ّب عػ  أ،يػو ٨بتصػرنا،

/ ْت ) (، ك أا)ىػػػػػػػػ،ح ( مػػػػػػػ  طريػػػػػػػم عبػػػػػػػد اهلل ،ػػػػػػػ  سػػػػػػػفياف الثقفػػػػػػػي ،نَػػػػػػػوه،ُُّْٗ(، ح)َُٕ/ ِّحػػػػػػػ  ) ا الفتنػػػػػػػة،
/ ِْ(،ؾ: الرٍّ ػػػػػػػػػػػػػػػاؽ، حػػػػػػػػػػػػػػػ  )ْٕٖٕ(،ح)ّْٗ/ ْ(،ؾ:،ب: مػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػاء ا حفػػػػػػػػػػػػػػػظ الِّسػػػػػػػػػػػػػػػاف، كػػػػػػػػػػػػػػػ  )َُِْ(،ح)َٕٔ
مػتا )ت،ك ،ح ( مػ  طريػم ٧بمػػد ،ػ  عبػد الػرٞب  اللػامرم، عػػ  (، م ُُْٗٓ(، ح)ُْٓ/ ِْ(، حػ  )ُُْٖٓ(،ح)ُّْ

 . سفياف ،  عبد اهلل 
: إسػػناده اػػَيح، ك ػػد اػػََو الَبمػػذم ا سػػننو، كا٢بػػاك  ا ا٤بسػػتدرؾ ككافقػػو الػػذىيب، كاػػََو  الحمــ ُعلــاُاإلســناد ثالثًــا:

 (.ْٖٕٓكذل  األلباين ا ا١بامع الصغّب، ح)
 (.ٗٔٓ/ ٓ ؛ لِّقاضي عياض:)ااظر: إكماؿ ا٤بلِّ  ،فوائد مسِّ(ٓ) 
 (.ِٖٔشرح سن  ا،  ماجو لِّسيوطي كغّبه: )ص/ (ٔ) 
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ِِ  َرُسػوؿِ  َعػفْ  ، ُشػْعَبةَ  ْبػفِ  اْلُمِغيػَرةِ  َعفِ بسنده  (ٔ)وأخرج مسمـ في صحيحو    ا
َِ  ِإفَّ »: َقاؿَ  ـَ  َوَجؿَّ  َعزَّ  ا  َلُكػـْ  َوَكػرِهَ  َوَىػاِت، َوَمْنًعػا اْلَبَنػاِت، َوَوْأدَ  اأْلُمََّيػاِت، ُعُقوؽَ : َعَمْيُكـْ  َحرَّ
َضاَعةَ  السَُّؤاِؿ، َوَكْثَرةَ  َوَقاَؿ، ِقيؿَ : َثاَلثًا  . (ٕ)«اْلَماؿِ  َواِن

  ػػػهؿَ نُ  أف لنػػػر  كػػػره اهلل أف    الرسػػػوؿ ف ػػػو ه ػػػر ُ  الحػػػد ث مػػػف الثػػػرني ال ػػػطر فػػػي" 
رنُ  ػػػرؿ،  ق ػػػؿ نػػػرأَو رلػػػت كػػػذا، فػػػمف َػػػرؿ َو  ونننرَػػػؿ روت، وفمنػػػة روى، وفػػػمف كػػػذا، فمنػػػة َو

 ؼرِسػػػ،َ سَ  فػػػي  رلحػػػد ث الميمػػػة القضػػػر ر عػػػفِ  فن ن ػػػد الطو مػػػة السػػػرعرت  يػػػر ن ػػػهؿ الحرد ػػػث
 منيػػر نػػدري ال والمهػػرب، الم ػػرؽ فَ ِمػػ نقػػؿنُ  أه ػػرر ال ػػرـ، ىػػذه فػػي حػػردث ىػػو كمػػر المػػور،
 مػػر نػػدري ال دوامػػة فػػي ون ػػ ش ،أن،سػػنر  يػػر ن ػػهؿ السػػق ـ، فَ ِمػػ والقػػوي ال رطػػؿ، فَ ِمػػ الوػػح  
، نسػأؿ اهلل (ٖ)"أن،سػنر  يػر ن ػهؿ والَػواؿ الحرد ػث فنننرَػؿ الوح  ، غ ر ومر منير الوح  
 أف   همنر  مر  ن، نر، واهلل أعمـ.ن رلر 

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

حاجة، كالناي ع  منػع كىػات، كىػو انمتنػاع مػ  (،ؾ: األ ضية، ب:الناي ع  كثرة ا٤بسائل م  غّب ّٗٓ(،ح )ُُّْ/ ّـ )(ُ) 
 أداء حم لزمو، أك طِّب ما ن يستَقو.

 يكره م   يل ك اؿ. (، ؾ: الرٍّ اؽ،ب: مإّْٔ(، ح)ََُ/ٖخ )(ِ) 
 (.ٕ/ ِٓ) :دركس الشيخ عمر األشقر(ّ) 
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 املطمب الجاٌي

 الزورالكذب وإطاعة حفظ المشاُ وَ  

 الكػػذب يػوف ورالػزُّ  ر وأّمػ، وال حرمػَة صعردنػو ىنػػر، (ٔ)فػػي النمي ػدالكػذب  سػ ؽ ن ر ػؼُ 
 سػو نو إذا يءَ ال ػ رتزوّ  ؾَوِلػ فِمػ وىو ،ودؽ وأنّ  ل حسب الظرىر في فسّ وحُ  يوّ سُ  َد الذي
 .(ٕ)ننووحسّ 

د نظرىرت ور  رلمممة؛ وذلػؾ أّنيمػر سػ ب  الكذبالحرد ث الن وّ ة عمر نحر ـ  َو والزُّ
 والنم مػة م مػة،النّ  رفِ مػنِ نْ  ُ  فيمػر مػر،ننرئمي ثْ ػوهُ  ،مػرعواَ ي سػوءكؿ فننة، وأوؿ كؿ   م ة؛ ول

 .(ٖ)راحة وال أمفٌ  ال داوة متَ  ول س ال داوة، إلر نؤوؿ وال هضرء ال هضرء، جُ نِ نْ نُ 
أَخرَج مسمـٌ في صحيِحو
ِِ بِف مسعودٍ عف  بسنده (ٗ) اِ  قاؿ: قاؿ رسػوؿُ   عبِد ا

: « ِـْ َواْلَكػِذَب، َفػِإفَّ اْلَكػِذَب َيْيػِدي ِإَلػى اْلُفُجػور ِإيَّاُك
فَّ اْلُفُجػوَر َيْيػِدي ِإَلػى النَّػاِر، َوَمػا (٘) ، َواِن

ِِ َكذَّاًباَيزَاُؿ الرَُّجُؿ َيْكِذُب   .(ٙ)«َوَيَتَحرَّى اْلَكِذَب َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد ا
َيْكػِذُب َوَيَتَحػرَّى َوَمػا َيػزَاُؿ الرَُّجػُؿ ..»: موضػًحر م نػر َوِلػو  ؒ  يقوؿ ابف حجػر

 لػػو وػػرر الوػػدؽ إلػػر الوػػح    رلقوػػد الكػػذب روَّ نَػػ فَمػػ: "وفػػي ىذه..إ ػػررة أّف «..اْلَكػػِذبَ 
  .(ٚ)"عكسو وكذلؾ ، و الووؼ  سنحؽّ  حنر سم ة الودؽ

حنػػر َنِ ػػ ت فػػي أطػػراؼ  عنػػو الَكْذ ػػة عقو ػػَة الكػػرذِب الػػذي نُنقػػؿعػػف  أه ػػر الن ػػيُّ و 
بسػنده عػف   (ٛ)أخرَج البخاريُّ في صػحيحولما الذي كذ و  و؛  -فمو-الرض، أّنو ُ َ ؽُّ  ّدَو

 رََأْيتَػوُ  الَّػِذي: َقػاالَ  َأَتَيػاِني، َرُجَمػْيفِ  المَّْيَمػةَ  رََأْيػتُ " : النَِّبيُّ  َقاؿَ : َقاؿَ  ، ُجْنُدبٍ  ْبفِ  َسُمَرةَ  َعفْ 
 َيػػْوـِ  ِإَلػػى ِبػػوِ  َفُيْصػػَنعُ  اآلَفػػاَؽ، َتْبمُػػغَ  َحتَّػػى َعْنػػوُ  ُتْحَمػػؿُ  ِبالَكْذَبػػةِ  َيْكػػِذبُ  َفَكػػذَّاٌب، ِشػػْدُقوُ  ُيَشػػؽُّ 
 ."الِقَياَمةِ 

                                                           

 (.ِٔ)ص/ مقدمة ىذا البَث: ااظر: (ُ)
 (.ِٖٔااظر: ملج  الفركؽ الِّغوية؛ لِّلسكرم: )ص/  (ِ)
 ( ،تصرؼ.ُِٔااظر: أدب الدايا كالدي ؛ ن،  أيب الدايا: )ص/ (ّ) 
 كاآلداب، ب:  يبح الكذب كحيس  الصٍّدؽ كفضِّو.كالصٍِّّة (، ؾ: الًثٍّ َِٕٔ(، ح:)َُِّ/ ْـ: )(ْ) 
، كيي  :الفجور(ٓ)   (.َٖٓ/َُكعِّ  انابلاث ا ا٤بلااي. فتح البارم؛ ن،  حجر ) ،طِّم عِّ  ا٤بيل إأل الفساداس  جامع لِّشَّرٍّ
 (.ِٔمقدمة البَث: )ص/حاشية سبم ٚبرجيو ا (ٔ) 
 (.َٖٓ/ َُفتح البارم؛ ن،  حجر: )(ٕ) 
]التو،ػػػػػة[ ﴾ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ (، ؾ: األدب، ب:  ػػػػػوؿ اهلل تلػػػػػاأل:َٔٗٔ):(،حِٓ/ ٖخ: )(ٖ) 

 كما يػينػٍاى  عً  الكذب.
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د  ، وعّده مػف أك ػر الك ػرئر؛ لمػر  نرنػب عم ػو مػف َوؿ الزور في أمرِ  الن يُّ  غّمظَو
 نزو ر الحقرئؽ، ونض  ت الحقوؽ. 
ة ُنفيػػػع بػػػف رَ ْكػػػأبػػػي بَ  مػػػف حػػػديث عنػػػد البخػػػاريّْ ومسػػػمـفػػػي الحػػػد ث المن،ػػػؽ عم ػػػو 

 َيػػا َبَمػػى: َقػػاُلوا َثاَلثًػػا، «الَكَبػػاِئِر؟ ِبػػَأْكَبرِ  ُأَنبّْػػُئُكـْ  َأالَ : » النَِّبػػيُّ  َقػػاؿَ  أّنػػو قػػاؿ:  (ٔ)الحػػارث
 َوَقػْوؿُ  َأالَ  - َفَقػاؿَ  ُمتَِّكًئػا َوَكػافَ  َوَجَمَس  - الَواِلَدْيفِ  َوُعُقوؽُ  ِبالمَِّو، اإِلْشرَاؾُ : »َقاؿَ  المَِّو، َرُسوؿَ 
ورِ  ُرَىا زَاؿَ  َفَما: َقاؿَ  ،«الزُّ  .(ٕ)َسَكتَ  َلْيَتوُ : ُقْمَنا َحتَّى ُيَكرّْ

 سػواء ،النحػر ـ فػي أ ػكرلو كػؿ   ل سنقوػي ؛ ػو وال مؿ ورالزُّ  َوؿ  ف   الن  يُّ  فممت
 أ ػػدُّ  وىػػو وسػػموًكر، ف ػػًم  أو النػػرس،  ػػ ف ال،رح ػػة ن ػػ ت ال حنػػر ؛ال، ػػؿ فَ ِمػػ ممػػرًدا َػػواًل  أكػػرف
فسرًدا فحً ر  .(ٖ)الرض في وا 

ور ىنػػر كمػػر  قػػوؿ ا ػػف حمػػر  ىػػو مػػر هػػمؼ عمػػر يءالّ ػػ ؼُ ْوػػوَ ": ؒ وضػػر ط الػػزُّ
د ، و د ،وال رطؿ الكذب ف  مؿ القوؿ إلر ضرؼ ُ  َو ػد ، ير ف هنص يردةال ّ  إلر ضرؼ ُ  َو  َو
 . (ٗ)"ازورً  الموووؿ  رال ّ  نسم ة ومنو ،زور ثو ي ال س ومنو ،ال، ؿ إلر ضرؼ ُ 

َو وُممػو، وأعظػـ وػوره الكػذب ي الكذب دِ وعم و،  مب امننرب َوِؿ الزور كمو، ونوَ  
فػي حػد ث الّنػرس، والكػذب فػي الرؤ ػر ، ثـ الكذب عمر ع رِد اهلل، والكذب عمر اهلل ورسولو 

المنرم ة، والكذب عمر النرس في اله رر، والكذب الس رسي، وغ ره؛ لمر  نرنب عمر ذلؾ مف 
 إ رعة ال،نف   ف المسمم ف، واهلل أعمـ.

 
***** 

  

                                                           

،  أسػِّ  ٤بػػا ،ػ  كِّػدة ،ػػ  عمػرك الثقفػي،  يػل ا٠بػػو مسػركح، ك  يػل افيػػع ،ػ  مسػركح، كىػو مػػوأل رسػوؿ اهلل  نُفيـعُوـنُالحــارث(ُ) 
،ينو، ك،ْب أيب ،رزة، سك  البصرة،  لتدليو ،بكرة، ككاف رج  كرعا اا٢با، آخ  النيب  الطائف فكناه النىب  حاار النيب  

(، ُٓ/ ٕكتػوا ُّػػا سػػنة إحػػدل، ك يػل: امنتػػْب كٟبسػػْب، كاػػِّ  عِّيػو أ،ػػو ،ػػرزة األسػػِّمي. ااظػر: الطبقػػات الكػػثل؛ ن،ػػ  سػػلد )
 (.َُّٓ/ ْ(، انستيلاب؛ ن،  عبد الث)َِٖٔ/ ٓ(، ملرفة الصَا،ة؛ أليب الي  )ُِْ/ ّملج  الصَا،ة؛ ن،   ااع )

(، ؾ: اإلديػػػػػػاف، ب: ،يػػػػػػاف ٕٖ(، )ُٗ/ ُ(،ؾ: الشػػػػػػاادات، ب: مػػػػػػا  يػػػػػػل ا شػػػػػػاادة الػػػػػػزكر، ـ )ِْٓٔ(، ح)ُِٕ/ ّخ: )(ِ) 
 الكبائر كأكثىا.

 (.ُٗ،َٗ)ص/ ااظر: التصوير النبوم لِّقي  ا٣بِّقية كالتشريلية؛ للِّي ابح:(ّ) 
 (.ُِْ/ َُ)فتح البارم؛ ن،  حجر: (ْ) 
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 املطمب الجالح

َّىيىة إطاعة  حفظ المشاُ وَ   الػيبة وال

 منيمػػر  سػمـُ  مػر حنػر النػرس، فػي اانن ػررً  وأكثرىػر الق ػرئ  أَػ   مػف اله  ػة والنم مػةَ  إفّ 
ػػد عػػّرؼ الن ػػيُّ  ،(ٔ)رسالّنػػ فَ ِمػػ القم ػػؿ إال ذكػػرؾ أهػػرَؾ  مػػر  كػػره كمػػر مػػّر م نػػر فػػي  اله  ػػة َو

 الّنم مة  رلقرلة   ف الّنرس. النمي د، وفّسر 
ِِ بػِف مسػعودٍ     ِِ  في صحيح مسمـ مػف حػديث عبػد ا  :أنػو قػاؿ: قػاَؿ رسػوُؿ ا

ـْ َما اْلَعْضوُ » َأاَل ُأَنبُّْئُك
 .(ٖ)«؟ ِىَي النَِّميَمُة اْلَقاَلُة َبْيَف النَّاسِ (ٕ)

لمػػػر كرنػػػت اله  ػػػة والنم مػػػة ن ػػػ  رف ال  ػػػوب الّ ػػػن  ة، وننػػػرؿ مػػػف الن،ػػػس ال رئ ػػػة  ـ  ثُػػػ
لػػػذا أخػػػرج البخػػػاريُّ فػػػي نضػػػرفرت الػػػدالئُؿ الن و ػػػة عمػػػر نحر ميمػػػر، و ّ نػػػت سػػػوَء عرَ ِنيمػػػر؛ 

 َقْبػَرْيِف، َعَمػى  المَّػوِ  َرُسػوؿُ  َمػرَّ " :َقػاؿَ  أّنػو ،¶صحيحو بسنده مف حديث ابف عباس 
ػا َبْوِلػِو، ِمػفْ  َيْسػَتِترُ  الَ  َفَكافَ : َىَذا َأمَّا َكِبيٍر، ِفي ُيَعذََّبافِ  َوَما َلُيَعذََّباِف، ِإنَُّيَما: »َفَقاؿَ  : َىػَذا َوَأمَّ
َـّ «  ِبالنَِّميَمةِ  َيْمِشي َفَكافَ   َوَعَمػى َواِحػًدا، َىػَذا َعَمػى َفَغَرَس  ِباْثَنْيِف، َفَشقَّوُ  َرْطبٍ  ِبَعِسيبٍ  َدَعا ُث
َـّ  َواِحًدا، َىَذا  .(ٗ)"«َيْيَبَسا َلـْ  َما َعْنُيَما ُيَخفَّؼُ  َلَعمَّوُ : »َقاؿَ  ُث

الن ْرَمَمة ُمْ َنِمَمة عمر َ ْ َئْ ِف: اْلَهْ َ ة ": ُم مق ر عمر ن و ب ال هرري   ؒ  ؿ العينيوقي
والنم مة، ومطر قة الَحِد ث لم وؿ َظرِىَرة، َوأمر اْلَهْ َ ة َفَمْ َس َلَير ذكػر ِفػي الَحػِد ث، َوَلِكػف ُ َومػو 

ؿ ال ػِذي اغنر ػو، ُمػر   ْنقػؿ َكػَمـ ال ـّ نِ ِلَف ال ػِذي َ ػ ؛ِ َوْمَيْ ِف: َأحدىَمر: َأف اْلَهْ َ ة مف َلَواِزـ النم مة
َعػػف أحػػد فقػػد اغنر ػػو. َ ػػؿ: اَل  ْمػػـز مػػف اْلَوع ػػد عمػػر  ـ  َوُ قَػػرؿ: اْلَهْ َ ػػة والنم مػػة أهنَػػرف، َومػػف َنػػ

ْلَحػرؽ.  ؛النم مة ثُُ ونو عمر اْلَهْ َ ة َوحدَىر ذا لـ نسروىر لـ َ وػ  اْصِ ِلَف مْ،سَدة النم مة أعظـ َواِ 
ة ال نِػي نضػمننير النم مػة َمْوُمػود،   ػاْلُمَسػرَواة، والوع ػد عمػر الهِ  رؽ ومػودالمحػ فَ َُْمَنر: اَل  ْمػـز ِمػ

ْلَحرؽ لَيَذا اْلَوْمو. اْلَوْمو الث رِني: َأنو َوَت ِفي   ض طػرؽ َىػَذا الَحػِد ث ِ َمْ،ػظ اْلَهْ َ ػة،  َف و  اْصِ
َ رَرة ِإَلر َمر ورد ِفي   ض   .(٘)فرفيـ". طرؽ الَحِد ثَوَد مرت َعرَدة الُ َهرِرّي ِفي اْصِ

                                                           

 (،تصرؼ يسّب.ّّٔاألذكار؛ لِّنوكم: )ص/ (ُ) 
 (.َِ)ص/ ا حاشية مقدمة البَث: سبم ،ياف ملناىا (ِ)
 (.َِ)ص/ :حاشية البَث اٚبرجيو  جاء (ّ)
(، ؾ: الطاػػػػػارة، ب: الػػػػػدليل عِّػػػػػ  ٪باسػػػػػة البػػػػػوؿ ككجػػػػػوب ِِٗ(، ح)َِْ/ ُ(، ؾ: اآلداب، ـ )َِٓٔ(، ح)ُٕ/ ٖخ: ) (ْ)

 .¶ؒانستثاء منو، ك أا)خ،ـ( م  حديث ا،  عباس
 (.َِٖ/ ٖعمدة القارم شرح اَيح البخارم: ) (ٓ) 
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ُـّ  َرُجػاًل  َأفَّ  َبَمَغػوُ  ،بػف اليمػاف  ُحذْيَفػةَ أّف  (ٔ)وفي صػحيح مسػمـ  َفَقػاؿَ  ،اْلَحػِديثَ  َيػِن
ِِ  َرُسػػوؿَ  َسػػِمْعتُ : [] ُحَذْيَفػػةُ  ػػاـٌ  اْلَجنَّػػةَ  َيػػْدُخؿُ  اَل » :َيقُػػوؿُ   ا ، فرلوامػػب عمػػر َمػػف (ٕ)«َنمَّ

سمت غ  ًة أو نم مًة لورح و أو له ِره أو لىؿ الومح والنقوى فم  ردر فػي رّدىػر؛ لّف الن ػي  
 .رّغب في ذلؾ 

 ، أفَّ النبػيَّ ▲ يزيػد بنػت أسػماءمف حػديث  (ٗ)بسنده (ٖ)أخرج أحمد في مسنده
 النَّارِ  ِمفَ  ُيْعِتَقوُ  َأفْ  المَّوِ  َعَمى َحقِّا َكافَ  ،ِبالِغيبة َأِخيوِ  َلْحـِ  َعفْ  َذبَّ  َمفْ » :قاؿ»(٘). 

                                                           

 ب: ،ياف غِّظ ٙبرمي الغيبة. ،اإلدياف ؾ: (،َُٓ(، ح)َُُ/ ُـ: ) (ُ)
 تفرد ،و)ـ( ع  )خ(. (ِ)
 (.َِٕٗٔ( )ّٖٓ/ْٓح : ) (ّ)
مػىنىا عىٍبدي الًَِّّو ٍ، ي اٍلميبىارىًؾ، عىٍ  عيبػىٍيًد الًَِّّو ٍ،ً  أىيب سندُالحديث (ْ) مػىنىا عىاًرـه]٧بمد ، ي الفضل الٌسديكسٌي[، حىدَّ  زًيىادو، عىٍ  شىٍاًر ٍ،ً  : حىدَّ

، عىً  النَّيبٍّ  ، عىٍ  أى٠ٍبىاءى ،ًٍنًر يىزًيدى :...ا٢بديث". حىٍوشىبو   ىاؿى
 :دراسةُالحديث (ٓ)

 (، كعبيد اهلل ،  أيب زياد.َّكِّا  مقات عدا شار ،  حوشب ادكؽ ك د مٌر ترٝبتو)ص/اسةُرجالُاإلسناد:ُأوال:ُدُر
 ىػجرية، ركل لو)د،ت،ىػ(َُٓالقداح، ا٤بكي، كنيتو أ،و ا٢بصْب، لقبو ا،  أيب زياد، توا سنة  عبيدُايُونُأويُزياد * 

ــاُوتعــديًًل:ُ كاقػػل اللقيِّػػي  ػػوؿ حيػػٓب ،ػػ  ُكمقػػو اللجِّػػي، ك ػػاؿ أ،ػػو عبػػد اهلل ا٢بػػاك  كػػاف مػػ  الثقػػات، أقــوالُالعلمــاءُفيــهُجرًح
القطػاف: كػاف كسػػطنا، ذ يكػ  ،ػػذل ، ك ػاؿ ا،ػػ  ملػْب: لػي  ،ػػو ،ػأس، كمػػرة: ضػليف، كمػػرة مقػة، ك ػاؿ أٞبػػد ،ػ  حنبػػل: لػي  ،ػػو 

يكتػب حديثػو،  ن ،ػا٤بتْب، كىػو اػاا ا٢بػديث،،أس، كمرة: ااا، كذكػره البخػارم ا الضػلفاء، ك ػاؿ أ،ػو حػا:: لػي  ،ػالقوم ك 
 اؿ أ،و داكد: أحاديثو منكرة، ك اؿ النسائي: لي  ،و ،أس، ك اؿ ا موضع آخر: لي  ،القوم، ك اؿ ا آخر: لي  ،ثقة، ك ػاؿ 

خبػاره إن ٗبػا كافػم ا،  حباف:كاف ردمء ا٢بفظ كثّب الوى  ذ يك  ا اإلتقاف ،ا٢باؿ الٍب يقبل ما اافرد ،و كن جيػوز انحتجػاج ،أ
ػػػرنا فػػػأذكرهالثقات، ػػػٍيلنا ميٍنكى ًديثًػػػًو شى  ػػػاؿ أ،ػػػو أٞبػػػد ا٢بػػػاك : لػػػي  ،ػػػالقوم ، ك ػػػاؿ ا،ػػػ  عػػػدم: ك ػػػد حػػػدث عنػػػو الثقػػػات كذ أىرى ًا حى

 عندى ،  اؿ الذىيب: فيو لْب،  اؿ ا،  حجر: لي  ،القوم.
  أعِّ . : يتضح ٩با سبم أف الراكم ن يرتفع ع  رتبة مقبوؿ، كاهللقالُالباحث

(، َُْٓ(، اللِّل كملرفة الرجاؿ ألٞبد ركايػة ا،نػو عبػد اهلل، ترٝبػة،) ُّٔ،ُّٓ/ٓااظر ترٝبتو: ا١برح كالتلديل ن،  أيب حا: )
(، ٔٔ/ ِ(، اَّػػػركحْب ن،ػػػ  حبػػػاف )َُُ/ِ، الثقػػػات لِّلجِّػػػي )(ٖٔلِّبخػػػارم )ص/  الضػػػلفاء الصػػػغّب(، َُّّ(،)َِٔٗ)

(، هتػػذيب ََُ/ْ(، األسػامي كالكػُب أليب أٞبػد ا٢بػاك  )ِٗٓ/ ٓ، الكامػل ن،ػ  عػدم )(ُُٖ/ ّالضػلفاء الكبػّب لِّلقيِّػي )
 (.ُّٕ(، تقريب التاذيب )ص/ ُْ/ ٕ(، هتذيب التاذيب  )َٖٔ/ ُ(، الكاشف لِّذىيب )ُْ/ ُٗالكماؿ لِّمزم )

(، ْٔٓ( مػ  طريػم ٧بمػد ،ػ  ،كػر، كعبػد ،ػ  ٞبيػد ا ا٤بنتخػب )ص/ َُِٕٔ(، ح)ْٖٓ/ ْٓحػ  ) :ثانًيا:تاريلُالحديث
(، م متا )عبػد ،ػ  َٖٗ( ، كا٣برائطي ا مكاـر األخػ ؽ، ح)ِْْ(،ح)ُٕٓ/ ِْ(، كالطثاين ا ا٤بلج  الكبّب )ُٕٗٓح)

ضَاؾ( م  طريم عبيد اهلل ،  أيب زياد ع  شػار ٞبيد كالطثاين كا٣برائطي( م  طريم الضَاؾ ،نَوه، ك أا )٧بمد ،  ،كر كال
 ،  حوشب ،و.

 (، كحػديث أيب الػدرداء ْْٖٖ(، ح)ِْٓ/ ٕ، د:)كلَِّديث شواىد: حديث جا،ر ،  عبػد اهلل كأيب طَِّػة األاصػارم 
 (.ُٖٓٗٓ(، ح)ُّٔ/ ِٓا ح  )(، كحديث سال ،  حينػىٍيف ِّٕٔٓ(، )ِّٓ/ ْٓا ح  )
ــــــا: إسػػػػػػناده حسػػػػػػ  لغػػػػػػّبه ا ا٤بتا،لػػػػػػات كالشػػػػػػواىد، ك ػػػػػػد حسػػػػػػنو البواػػػػػػّبم ا اٙبػػػػػػاؼ ا٣بػػػػػػّبة  :الحمــــــ ُعلــــــاُاإلســــــناد ثالًث

 ( ،ِّفظ مى  ذٌب ع  عرض أخيو.ُُُٖٓا١بامع الصغّب، ح) (، ،ل إف األلباين اََو اّٗٓٓا٤بارة،ح)
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، وىػػػي (ٔ)فػػػي موػػػن،رنيـ سػػػنثنر حػػػرالت نمػػػوز ف يػػػر اله  ػػػة، ذكرىػػػر أىػػػُؿ ال مػػػـلكػػػف  ُ 
 ممموعة في ال  ت النرلي:

 رِ ذّْ ػػػػحَ ومُ  ؼٍ رّْ ػػػػػعَ ومُ  ـٍ مّْ ػػػػػتظمُ  ***  ستةٍ  يػػػػف بغيبةٍ  سػػلي ـُ ذَّ ػػػال        
 .(ٕ)منكرِ  إزالة في اإلعانةَ  بمَ طَ  *** فومَ  ومستفتٍ  افسقً  ولمظيرٍ 

 
 
 

***** 

  

                                                           

 (.ِْ،ِّ/ ِ(، الزكاجر ع  ا َباؼ الكبائر؛ ن،  حجر ا٥بيثمي: )ِْٓ)ص/  :ااظر: رياض الصا٢بْب؛ لِّنوكم (ُ)
 (.ُٕٔ/ ِسبل الس ـ؛ لِّصنلاين: ) (ِ)
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 املطمب الزابع

 لػري ضزورة حفظ المشاُ وَ إطاعة عورات املشمىني

 .م نو ػػػة وعػػػورة حسػػػ ة، عػػػورة: نوعػػػرف ال ػػػورة لفّ  الم نو ػػػة؛ ال ػػػورة ىػػػي ىنػػػر ال ػػػورة"
 فػي م ػروؼ ىػو رمّمػ ذلػؾ أ ػ و ومر ،ر ُ والدُّ  ؿ ُ كرلقُ  إل و؛ ظرالنّ  ـرُ حْ  َ  مر ىي: الحس ة فرل ورة
  .(ٔ)"ال مميّ  أو قيمُ الهُ  وءوالسُّ  ال  ب وىي: الم نو ة وال ورة .ال،قو

، مف حديث أبي ىريرة  ّوب ال هرريُّ في وح حو،  رب سنر المؤمف عمر ن،ِسو، 
ِتػي ُكؿُّ » :يقوؿ  المَّو َرُسوؿَ  سِمعت: َقاؿَ  أنو فَّ  الُمجػاىريَف، ِإالَّ  ُمَعػاًفى َأمَّ  الُمجػاىرةِ  ِمػف واِن
َـّ  عَماًل، بالميؿِ  الرَُّجؿُ  يعَمؿَ  َأف  اْلَباِرَحػةَ  َعِمْمػتُ  فػالفُ  َيا: َفيُقوؿُ  َعَمْيوِ  المَّو َسَترهُ  َوَقدْ  ُيْصبحَ  ُث
 .(ٕ)«المَّو ِسْترَ  َيْكشؼُ  وُيْصبحُ  ربُُّو، َيْسترهُ  َباتَ  َوَقدْ  َوَكَذا، كَذا

 ىػػػذه كرنػػػت سػػػواء و،ن،ِسػػػ أسػػػرار  ح،ػػػظ ؼكمّػػػمُ  اصنسػػػرف أف عمػػػر  ػػػدؿُّ  الحػػػد ث ىػػػذا
 نػرب ـ  ثُػ لمه ػر، وْعػذِ  ُ  ولػـ ن،سػو، فػي وكنمػو ا ػر   ف ؿ ففمَ . اله رات أو القرذورات فَ مِ  السرار

 .(ٖ)عم و ونرب  سنره ن رلر اهلل رهنَ سَ  وردَة، نو ة اهلل إلر
 عْبػداً  َعْبػدٌ  يْسػُترُ  الَ »: َقػاؿَ    النَّبػيّ  عػف  ىريػرة َأبي عف (ٗ)وفي صحيح مسمـ

 . «اْلقياَمةِ  َيْوـَ  المَّو َسَترهُ  ِإالَّ  الدُّْنَيا ِفي
 غ ػػػػػر يفػػػػ السػػػػػنر وىػػػػذا: "ؒ  يقػػػػوؿ القاضػػػػػي عيػػػػػاضالمقوػػػػود مػػػػف الحػػػػػد ث 

 فمػػـ مػػرة غ ػػر روانِ وُسػػ نرالس ػػ يفػػ إلػػ يـ ـُ دَ ْقػػ ُ  الػػذ ف المسػػنينروف المنك ػػ،وف وأمػػر المسػػنينر ف،
 الميردنػػة فَ ِمػػ عمػػ يـ نرالس ػػ كثػػرة لفّ   مػػب؛ ممػػر ىـر  َ ػػ تُ ْمػػوََ  ىـأمػػرِ  ؼُ ْ ػػكَ فَ  ا،وْ ونمػػردَ  او  رعػػو 
  .(٘)"أىمير ومورن ة -ن رلر - اهلل يم رو عمر

 ىػػو لػػ س ممػػف ونحػػوىـ الي ئػػرت ذوي عمػػر السػػنر  ػػو فػػرلمراد" :ؒ  النػػوويُّ  وقػػاؿ
 إلػر َضػ نو رفػتنُ   ػؿ عم ػو سػنرَ  ُ  ال أف سنحبُّ ف ُ   ذلؾ الم روؼ رفأمّ  ،وال،سرد  رلذى رم روفً 
 وال،سػػرد اص ػػذاء فػػي وْ ػػمِ طْ  ُ  ىػػذا عمػػر السػػنر لف ؛م،سػػدة ذلػػؾ مػػف  هػػؼ لػػـ إف المػػر ولػػي

 .وانقضػت َو ػت م وػ ة سػنر فػي كمػو ىػذا ،ف مػو مثػؿ عمػر غ ػره ومسػررة الحرمػرت واننيرؾ
 فَمػ عمػر منيػر ومن ػو عم و  إنكررىر الم ردرة فنمب  ير منم س   د وىو عم ير رآه م و ة أمر
 عمػر ننرنػب لػـ إذا ،المػر ولػي إلػر يػررف ُ  لزمػو عمػز فػإف ،نأه رىػر  حػؿ وال ،ذلؾ عمر َدر

                                                           

 (.ٓ/ ّشرح رياض الصا٢بْب؛ ن،  عثيمْب: ) (ُ)
 .سَب ا٤بؤم  عِّ  افًسو ، ب:، ؾ: األدب(َٗٔٔ(، ح)َِ/ ٖخ ) (ِ)
 (.ُ/ِالدرر السنية: ) -موسوعة األخ ؽ اإلس مية  (ّ)
تػىرى اهلل تلاأل عيبو ا الدايا، ،أف يىٍستػيرى عِّيو ا اآلخرة.  (، ؾ:َِٗٓ(،ح)ََِِ/ ْـ:) (ْ)  الث كالصِّة كاآلداب، ب: ،شارة مى  سى
 (.ْٗ/ ٖإكماؿ ا٤بلِّ  ،فوائد مسِّ ؛ لِّقاضي عياض: ) (ٓ)
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ػػرؼ الوػػدَرت عمػػر والمنػػرء وال ػػيود الػػرواة مػػرح وأمػػر ،م،سػػدة ذلػػؾ  ،ونحػػوىـ وال نػػرـ والَو
 ولػ س ،أىم ػنيـ فػي  قػدح مػر مػنيـ رأى إذا عمػ يـ السػنرُ   حػؿ وال ،الحرمة عند مرحيـ ف مب
 .(ٔ)"عم و مممتٌ  وىذا ،الوام ة النو حة فَ مِ   ؿ ،المحرمة اله  ة مف ىذا

ت اصنسرف  ذنب أو م و ة أف َ سػنر المسػمـ عمػر ن،سػو،  و رلمممة؛ فرلمطموب إذا َو
ر ػػة ؛ لف  مػػف أحػػد المسػػمم ف، وهروػػة ذوي الي ئػػرت مػػنيـ توكػػذلؾ إذا َو ػػ مػػف  فػػي ذلػػؾ الَو

 واحش والمنكرات، وف و ال رور واص رعرت.   وع ال،
وكػذا مػرح  وُ سنثنر ِمػف ذلػؾ كم ػو َمػف مػرىر  رلم روػي وال،مػور، وُعػِرؼ عنػو ذلػؾ،

 واهلل أعمـ. ال يود في القضرء، و  رف حرؿ النرك ، ونحو ذلؾ،
 

***** 

 
  

                                                           

 (.ُّٓ/ ُٔشرح النوكم عِّ  مسِّ : ) (ُ)
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 املطمب اخلاوص

 عٍد اجلاِمني العمىية حفظ المشاُ وَ إطاعة بعض املشائن

نُػو، ولػ س م موـ  لدى ال ممرء أّنو ل س كؿُّ مػر ُ  مػـ ُ قػرؿ، ولػ س ُكػؿُّ مػر ُ قػرؿ حػرف َو
نُػػو َحَضػػَر أىمُػػو؛ فػػإف  لكػػؿ  مقػػرـ مقػػرؿ، ولكػػؿ  فػػف  رمػػرؿ؛ وذلػػؾ لّف  ػػّث دَػػرئؽ  كػػؿ مػػر حػػرَف َو
المسػػرئؿ ال مم ػػة، وغػػوامض ال،نػػوى ال ػػرع ة عنػػد غ ػػِر أىميػػر مظنػػة لحوػػوؿ ال،ػػنف المسػػ مة، 

 عرت ال ظ مة.واص ر
، دوف رَومً   رل مـ هص   فمَ في وح حو:  رب  ؒ ليذا  ّوب ال هرريُّ   كراى ػة َػـو

 وفأتحبُّػ عرفوفيَ  بما الناس، واثُ حدّْ »ُمَ م ًقر:  ، وذكر َوَؿ عمي   ف أ ي طرلب  ،يموا ال أف
 .(ٔ)«وورسولُ  اِ ب،ذَّ كَ يُ  أف

ال و وػة عنػد غ ػر أىميػر: كػرلنوازؿ  دهؿ نحت ىذا ال رب أ ًضر النحدُّث في المور 
الميمػػة، وال،ػػنف المدليمػػة، والمػػور الس رسػػ ة، وال،نػػروى ال ػػرع ة، ونحوىػػر ممػػر ال ن مهػػو عقػػوؿ 

 المرىم ف، وال ن  و َموب الهوغرئ  ف.
 ػأف   طمب مف أم ر المػؤمن ف عمػر  ػف الهطػرب  فيذا ع د الرحمف  ف عوٍؼ 

عنػد َرَعػرع الّنػرس وغوغػرئيـ؛ انقػرًء ل ػرىـ وفننػنيـ،  -وىػي أمػر س رسػي-ال  نكمـ في الهمفة
ر ًة مف الَرو ؿ واص رعرت.   ثـ َو
ِِ  (ٕ)أخرج البخاريّْ في صحيحو : َقػاؿَ  ،¶ َعبَّػاسٍ  ْبػفِ بسنده مف حػديث عبػِد ا

 ِبِمًنػى، َمْنِزِلػوِ  ِفػي َأَنا َفَبْيَنَما َعْوٍؼ، ْبفُ  الرَّْحَمفِ  َعْبدُ  ِمْنُيـْ  الُمَياِجِريَف، ِمفَ  ِرَجااًل  ُأْقِرئُ  ُكْنتُ "
ةٍ   ِخرِ  ِفي الَخطَّاِب، ْبفِ  ُعَمرَ  ِعْندَ  َوُىوَ  َيا، َحجَّ  رََأْيػتَ  َلػوْ : َفَقػاؿَ  الرَّْحَمفِ  َعْبدُ  ِإَليَّ  َرَجعَ  ِإذْ  َحجَّ
، الُمْؤِمِنيفَ  َأِميرَ  َأَتى َرُجاًل   َقػدْ  َلػوْ : َيقُػوؿُ  فُػاَلٍف؟ ِفػي َلػؾَ  َىػؿْ  الُمػْؤِمِنيَف، َأِميػرَ  َيػا: َفَقاؿَ  الَيْوـَ
َـّ  ُعَمػُر، َفَغِضػبَ  َفَتمَّػْت، َفْمَتةً  ِإالَّ  َبْكرٍ  َأِبي َبْيَعةُ  َكاَنتْ  َما َفَوالمَّوِ  ُفاَلًنا، َباَيْعتُ  َلَقدْ  ُعَمرُ  َماتَ   ثُػ
 َيْغِصُبوُىـْ  َأفْ  ُيِريُدوفَ  الَِّذيفَ  َىُؤاَلءِ  َفُمَحذُّْرُىـْ  النَّاِس، ِفي يَّةَ الَعشِ  َلَقاِئـٌ  المَّوُ  َشاءَ  ِإفْ  ِإنّْي: َقاؿَ 

 َرَعػػاعَ  َيْجَمػػعُ  الَمْوِسػػـَ  َفػػِإفَّ  َتْفَعػػْؿ، الَ  الُمػػْؤِمِنيفَ  َأِميػػرَ  َيػػا: َفُقْمػػتُ : الػػرَّْحَمفِ  َعْبػػدُ  َقػػاؿَ . ُأُمػػوَرُىـْ 
، النَّاسِ  ـْ  َأفْ  َأْخَشى َوَأَنا النَّاِس، ِفي َتُقوـُ  ِحيفَ  ُقْرِبؾَ  َعَمى َيْغِمُبوفَ  الَِّذيفَ  ُىـُ  َفِإنَُّيـْ  َوَغْوَغاَءُى
 َمَواِضػِعَيا، َعَمػى َيَضػُعوَىا الَ  َوَأفْ  َيُعوَىػا، الَ  َوَأفْ  ُمَطيّْػٍر، ُكػؿُّ  َعْنػؾَ  ُيَطيُّْرَىػا َمَقاَلػةً  َفَتُقوؿَ  َتُقوـَ 
 النَّػاِس، َوَأْشػرَاؼِ  الِفْقػوِ  ِبَأْىػؿِ  َفػَتْخُمَص  َوالسُّػنَِّة، الِيْجػَرةِ  َدارُ  َفِإنََّيا الَمِديَنَة، َتْقَدـَ  َحتَّى َفَأْمِيؿْ 

                                                           

 ، فاو مواوؿ.(، اإلدياف، ملِّقنا، ىذت ك د ساؽ البخارم عقبو إسناده إأل عِّي ،  أيب طالبُِٕ(، ح)ّٕ/ُخ:) (ُ)
 (، ؾ: ا٢بدكد،ب: رج  ا٢ببِّ  م  الزاا إذا أحصنر.َّٖٔ(، )ُٖٔ/ ٖخ: ) (ِ)
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 َأَمػا: ُعَمػرُ  َفَقػاؿَ . َمَواِضِعَيا َعَمى َوَيَضُعوَنَيا َمَقاَلَتَؾ، الِعْمـِ  َأْىؿُ  َفَيِعي ُمَتَمكًّْنا، ُقْمتَ  َما َفَتُقوؿَ 
ؿَ  ِبَذِلؾَ  أَلَُقوَمفَّ  -المَّوُ  َشاءَ  ِإفْ - َوالمَّوِ   .(ٔ) "ِباْلَمِديَنةِ  َأُقوُموُ  َمَقاـٍ  َأوَّ

 ..والهوغػرء ،مػنيـ ال ػ رب :َو ػؿ ،الءذَ الػرُّ  الميمػة.. رعَعػالر  : "ؒ  يقوؿ ابف حجر
 .(ٕ)"ر  ال    إلر المسرع ف ةِ مَ ،ْ الس   عمر طمؽو ُ  الط راف في   دأُ  ح ف المراد وهرر أومو

 مػػػػواز عمػػػػر دل ػػػػؿ الموسػػػػـ يفػػػػ  قػػػػوـ أف أراد حػػػػ ف ل مػػػػر الػػػػرحمف ع ػػػػد َػػػػوؿ وفػػػػر"
 . الكممة واهنمؼ ال،ننة ذلؾ فمِ  يَ  ِ هَ  إذا يالرأ يف السمطرف عمر االعنراض

ولو  َوَأفْ  َيُعوَىا، الَ  َوَأفْ  ُمَطيٍّْر، ُكؿُّ  َعْنؾَ  ُيَطيُّْرَىا َمَقاَلةً  َفَتُقوؿَ  َتُقوـَ  َأفْ  َأْخَشى َوَأَنا": َو
 لو ال،يـ أىؿ عند إال ال مـ دَ ؽ وضت ُ  أف  مب ال أنو دل ؿ ف، و "َمَواِضِعَيا َعَمى َيَضُعوَىا الَ 

 .  مواض و والم رفة
ولػو  منػو  سػ ؽ حػد ث  كػؿ ث حػد   أف  مػب ال أنػو دل ػؿ "ُمَطيّْػر ُكػؿُّ  َعْنؾَ  ُيَطيُّْرَىا": َو

 .(ٖ)"نأو مو يف الكممة افنراؽ مف  ه ر لمر لم نره؛ اصنكرر رؿيّ المُ  إلر
 وال ،أىمػػو غ ػػر عنػػد عُ ودَ ُ ػػ ال ال مػػـ أف عمػػر النن  ػػو ف ػػو: "ؒ  يقػػوؿ ابػػف حجػػرو 

  .(ٗ)" حنممو ال  مر ال،يـِ  القم ؿَ  ثُ د  حَ  ُ  وال ،ومُ قِ  ْ  َ  فمَ  إال  و ثُ د  حَ  ُ 
ػػوع ال،ننػػة، إنمػػر ىػػو  فمػػر ن ػػرىده ال ػػـو فػػي السػػرحة اصسػػمم ة مػػف افنػػراؽ الكممػػة وَو

ال ػػػرب الك  ػػػر، وكثػػػرة الهرئضػػػ ف مػػػف ال ػػػواـ فػػػي غػػػوامض المسػػػرئؿ  سػػػ ب الن،ػػػر ط فػػػي ىػػػذا 
وكػػذلؾ فيػػـ اآل ػػرت القرآن ػػة والحرد ػػث الن و ػػة فيًمػػر  وغ رىػػر، ال ػػرع ة، والنحمػػ مت الس رسػػ ة،

َروػػًرا هرطًئػػر؛ فوػػرروا ُ ك، ػػروف المسػػمم ف، و سػػنحموف أعراضػػيـ، و سػػن  حوف دمػػرئيـ، نسػػأؿ 
 اهلل ن رلر السممة وال رف ة.

ال مػـو ال ػرع ة وال مػـو الس رسػ ة وال مػـو - عرّمة لذلؾ  مب عمر أىؿ ال مـو وال،نوف
وأف ال  نحػدثوا ف يػر عنػد ال ػواـ والهوغػرئ  ف؛ لػئم  قومػوا  ،أف  كنموا دَرئؽ المسرئؿ -الهرى

ف أهػػػذونير، و ضػػػ وىر عمػػػر غ ػػػر موضػػػِ ير، وح ئنػػػذ  وػػػ ب السػػػ طرة عمػػػ يـ فننن ػػػر ال،ػػػنف 
المسمم ف، ولو ُأووَد ىذا ال رب الك  ػر أمػرـ المػرىم ف النقط ػِت دا ػر كث ػر ِمػَف والقمَؿ   ف 

 ال،نف واص رعرت، وال حوؿ وال َوة إال  رهلل ال مي ال ظ ـ.
***** 

                                                           

(، خ ّْْٓ(، ح)ُٕٔ/ ْ(، ؾ: ا٤بظػػػاذ، ب: مػػا جػػػاء ا السػػػقائف، خ )ِِْٔ(، )ُِّ/ ّتفػػرد ،ػػػو )خ عػػ  ـ(،  خ: )  (ُ)
 ( .ِّّٕ(،ح)َُّ/ ٗ(،خ )َُِْ(، ح)ٖٔ/ ٓ(، خ )ِّٖٗ(،ح)ٕٔ/ ٓ)

 (.ُْٓ/ ُِفتح البارم؛ ن،  حجر: ) (ِ)
 (.ْٖٓ/ ٖشرح اَيح البخارل؛ ن،  ،طاؿ: ) (ّ)
 (.ُْٓ/ ُِفتح البارم؛ ن،  حجر: ) (ْ)
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 املطمب األوه

ِّ يَّوواطَ التُّاجتٍاب   زِّيبةال ووظا

اّنيـ الرمؿ،  :قرؿ ُ  والّظف، ،والر   ة ،ؾونأني  م نر ال ّ  ،الَوْىـ فَ مِ  :مة في المغةيْ التُّ 
  .(ٔ)والممت ُنَيـا، نيمنو ظننت  و سوءً  و، وأنيـ إذا أنر  مر  ُ 

ـٍ  ِفْ ػؿَ  َ ػػد ِعيَ  أف": وفػي االصػطالح  َنػػؿ، :مثػؿ عقو نػو، ومػب ُ  المطمػػوب، عمػر ُمَحػر 
ة، أو طر ؽ، َطت أو  غرلػب فػي عم ػو ال  نػة إَرمػة  ن ػذر الػذي ال ػدواف مػف ذلؾ غ ر أو سَر

  .(ٕ)"الحواؿ
حثّػػت السػػنة الن و ػػة عمػػر انقػػرء مظػػرف  الػػنَُّيـ والر   ػػة؛ لػػئم  ن ػػرض المسػػمـ لمط ػػف لقػد 

 في عرضو، ف كوف س ً ر في نأث ـ اآلهر ف، ودونؾ ال واىَد عمر ذلؾ، وأَواؿ ال ممرء ف ير: 
 َسػػِمْعتُ : َقػػاؿَ  ،َبِشػػيرٍ  ْبػػفِ  النُّْعَمػػافِ فػػي الحػػديث المتفػػؽ عمػػى صػػحتو مػػف حػػديث 

ِِ  َرُسػػوؿَ  ـُ  َبػػيٌّْف، اْلَحػػاَلؿُ » :َيقُػػوؿُ   ا  ِمػػفَ  َكِثيػػرٌ  َيْعَمُمَيػػا الَ  ُمَشػػبََّياتٌ  َوَبْيَنُيًمػػا َبػػيٌّْف، َواْلَحػػرَا
 .    الحد ث (ٖ)« ...َوِعْرِضوِ  ِلِديِنوِ  اْسَتْبرَأَ  اْلُمَشبََّياتِ  اتََّقى َفَمفِ  النَّاِس؛

 فَ ِمػػ امننر ػػو اصنسػػرف  مػػـز وف مػػر الػورع فػػي أوػػؿ الحػػد ث ىػػذا" :ؒ  قػػاؿ الخطػػابيُّ 
   .(ٗ)" بوالرّ   يةال ُّ 

 الم ػػػن ية المػػػور ان قػػػر فمػػػف" :م   ًنػػػر المػػػراد مػػػف الحػػػد ث ؒ  ويقػػػوؿ ابػػػف رجػػػب
ػػفَ  فقػػد وامنن يػر،  دل ػػؿ ىػػذا وفػػي  منن يػر، ال فَمػػ عمػػر اهؿالػدّ  وال  ػػ ف القَػػدح ِمػػفَ  ِعْرَضػوُ  َحو 

ػمؼ   ػض َػرؿ كمػر والط  ػف، ف ػو لمقػدح ون،َسػ عػر ض فقػد ال ُّػ يرت، ارنكػب مػف أف   عمر : الس 
 .(٘)"الظف    و أسرء مف  مومف   فم لمنُّيـ، ن،سو عر ض مف

ػػوؼ ال ػػ يرت، مػػف حػػذرنر ُ  فرلحػػد ث": يقػػوؿ محمػػد الخػػولي  الّر ػػب، مواَػػؼ فػػي والَو
ػػػ ظػػػر؛النّ  دِ ْ ػػػو ُ  االحنػػػراس إلػػػر و ػػػدعونر  وا   ػػػرد. ال ػػػوائب فَ ِمػػػ الػػػّد ف نهمػػػ ص عمػػػر نرو حضُّ

 لنكػػػوف الن،ك ػػػر ونَر ػػػة ال قػػػؿ؛ ننم ػػػة إلػػػر و ػػػدعونر أسػػػ ر ير،  نمنػػػب المثرلػػػب؛ فَ ِمػػػ رضلِ ػػػا
 .(ٙ)"ال رَ ة ط  ة منظمة؛ العمرؿ

                                                           

 (.ْْٔ/ ُِلساف اللرب؛ ن،  منظور: )(ُ) 
 (.  ِٖي : )ص/ الطرؽ ا٢بكمية؛ ن،  الق (ِ)
(، ّٓ/ ّ(، ؾ: ا٤بسػا اة،  خ )ُٗٗٓ(، ح)ُُِٗ/ ّ(، ؾ: اإلدياف، ب: فضل م  استثأ لدينػو، ـ )ِٓ(، ح)َِ/ ُخ: ) (ّ)

 (، ؾ: ا٤بسا اة. ُٗٗٓ(، ح)ُُِٗ/ ّ(، ؾ: البيوع، ب: ا٢ب ؿ ،ْب، كا٢براـ ،ْب، ك،يناما مشتباات،  ـ )َُِٓح)
 (.ٔٓ/ ّملاذ السن ؛ لِّخطايب: ) (ْ)
 (.ُِِ/ ُ) جامع اللِّـو كا٢بك ؛ ن،  رجب: (ٓ)
 (.ُّاألدب النبوم؛ حملمد ا٣بويل: )ص/ (ٔ) 
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 َزْوجَ - َصػػِفيَّةَ  َأفَّ ": ¶ الُحَسػػْيفِ  ْبػػفِ  َعِمػػيّْ مػػف حػػديث  (ٔ) وفػػي صػػحيح مسػػمـ
 الَعْشػرِ  ِفي الَمْسِجدِ  ِفي اْعِتَكاِفوِ  ِفي َتُزوُرهُ   المَّوِ  َرُسوؿِ  ِإَلى َجاَءتْ  َأنََّيا َأْخَبَرْتوُ  - النَِّبيّْ 

َـّ  َسػاَعًة، ِعْنػَدهُ  َفَتَحدََّثتْ  َرَمَضاَف، ِمفْ  اأَلَواِخرِ   َيْقِمُبَيػا، َمَعَيػا  النَِّبػيُّ  َفَقػاـَ  َتْنَقِمػُب، َقاَمػتْ  ثُػ
ْـّ  َبابِ  ِعْندَ  الَمْسِجدِ  َبابَ  َبَمَغتْ  ِإَذا َحتَّى  َرُسوؿِ  َعَمى َفَسمََّما اأَلْنَصاِر، ِمفَ  َرُجاَلفِ  َمرَّ  َسَمَمَة، ُأ
 ُسػْبَحافَ : َفَقػاالَ  ،«ُحَيػي   ِبْنػتُ  َصػِفيَّةُ  ِىػيَ  ِإنََّمػا ِرْسػِمُكَما، َعَمػى: » النَِّبيُّ  َلُيَما َفَقاؿَ  ، المَّوِ 
 َمْبَمػغَ  اإِلْنَسػافِ  ِمػفَ  َيْبمُػغُ  الشَّػْيَطافَ  ِإفَّ : » النَِّبػيُّ  َفَقػاؿَ  َعَمْيِيَمػا، َوَكُبػرَ  المَّػِو، َرُسػوؿَ  َيا المَّوِ 
، نّْي الدَّـِ  .«َشْيًئا ُقُموِبُكَما ِفي َيْقِذؼَ  َأفْ  َخِشيتُ  َواِن

ػػػو:  وممرلسػػػة السػػػوء همطػػػرء بنمنُّػػػ ف ػػو" مػػرء فػػػي إكمػػػرؿ الُمْ ِمػػػـ  ،وائػػد مسػػػمـ مػػػر نوُّ
 والحػػض مم سػػيـ، إلػػر أثػػرىـ  ن،ػػذ ىػػؤالء مم ػػت لف لمنػػرس؛ والمهنػػر  ف ال ػػدع وأىػػؿ ال ػػرار

  .(ٕ)"الحم دة والهمؽ اليدى وحسف والدب، ال مـ ونمقر اله ر أىؿ ممرلسة عمر
 اسػػنح رب وف ػػوعنػػد  ػػرحو الحػػد ث مممػػًة ِمػػَف ال،وائػػد، فقرؿ:".. ؒ وذكػػر النػػوويُّ 

  رلعػػػذار واالعنػػػذار السػػػممة وطمػػػب اصنسػػػرف فػػػي النػػػرس ظػػػف لسػػػوء الن ػػػرض فِمػػػ زالنحػػػرُّ 
ػػد حػػؽ ىػػو ممػػر هظػػرىرُ  رَكػػنْ  ُ  َػػد مػػر ف ػػؿ منػػر وأنػػو ،الوػػح حة  ل ػػدفت حرلػػو   ػػ ف أف ، ه،ػػر َو

 . (ٖ).."السوء ظفّ 
 ك ػػد مػػف واالحن،ػػرظ الظػػف لسػػوء ضالن ػػرّ  فَ ِمػػ زالنحػػرُّ  وف ػػو" :ؒ  وقػػاؿ ابػػف حجػػر

 فػػم  ػػو  قنػػدى ومػػف ال ممػػرء حػػؽ فػػي منأكػػد وىػػذا :ال  ػػد دَ ػػؽ  ػػف َػػرؿ، واالعنػػذار ال ػػ طرف
ف  يـ الظف سوء ومب ُ  ف ًم   ، موا أف ليـ  موز  إلر س ب ذلؾ لف   ؛مهمص ف و ليـ كرف وا 
 عم ػػو لممحكػػوـ  ػػ ف ُ  أف لمحػػركـ  ن هػػي :ال ممػػرء   ػػض َػػرؿ ـ  ثَػػ فوِمػػ ،  مميػػـ االنن،ػػرع إ طػػرؿ
 السػػػوء  مظػػرىر  نظػػرىر فَمػػ هطػػأ  ظيػػر ىنػػر ومػػػف ،لمنيمػػة رن،ً ػػ رهرفً ػػ كػػرف إذا الحكػػـ ومػػو

د ،ن،سو عمر  ذلؾ  مرب  أنو و  نذر  .(ٗ)"أعمـ واهلل ،الونؼ  يذا ال مء ـَ ظُ عَ  َو
ْ ػػػب وال،سػػػرد، وممزمػػػة أىػػػؿ الوػػػمح  وُ ضػػػرؼ إلػػػر مػػػر سػػػ ؽ أ ًضػػػر امننػػػرب أىػػػؿ الر 

 :َقػػاؿَ  ، النَِّبػػيّْ  َعػػفِ  ،األشػػعريّ  ُموَسػػى َأِبػػيمػػف حػػديث  (٘)ففػػي صػػحيح مسػػمـوالر  ػػرد؛ 
ػػاِلِح، اْلَجِمػػيسِ  َمثَػػؿُ  ِإنََّمػػا»  َفَحاِمػػؿُ  ،(ٙ)اْلِكيػػرِ  َوَنػػاِفخِ  اْلِمْسػػِؾ، َكَحاِمػػؿِ  السَّػػْوِء، َواْلَجِمػػيسِ  الصَّ

                                                           

(، ؾ: السػػ ـ، ب: ،يػػاف أاػػو يسػػتَب ٤بػػ  رئػػي خالينػػا ،ػػامرأة ككااػػر زكجتػػو أك ٧بىٍرىمنػػا لػػو أف يقػػوؿ ُِٕٓ(، ح)ُُِٕ/ ْـ: )(ُ) 
 (.ُُّوء ،و. ك د سبم ٚبرجيو: )ص/ىذه ف اة ليدفع ظٌ  الس  

 (.َُٖ/ ٖإكماؿ ا٤بلِّ  ،فوائد مسِّ ؛ لِّقاضي عياض: )(ِ) 
 (.ُٕٓ،ُٔٓ/ ُْشرح النوكم عِّ  مسِّ : )(ّ) 
 (.َِٖ/ ْفتح البارم؛ ن،  حجر: )(ْ) 
 .(،ؾ: الث كالصِّة كاآلداب،ب: استَباب ٦بالسة الصا٢بْب، ك٦باابة  رااء السوءِِٖٔ(،ح)َِِٔ/ ْـ: ) (ٓ)
 (.ُُٖ/ ُ) :: آلة ا٢بداد الٍب ينفخ ُّا. فتح البارم؛ ن،  حجرالميرنافخُ (ٔ)
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ػػا: اْلِمْسػػؾِ  ػػا ،(ٔ)ُيْحػػِذَيؾَ  َأفْ  ِإمَّ مَّ ػػا ِمْنػػُو، (ٕ)َتْبتَػػاعَ  َأفْ  َواِن مَّ  َوَنػػاِفخُ  َطيَّْبػػًة، ِريًحػػا ِمْنػػوُ  َتِجػػدَ  َأفْ  َواِن
مَّا ِثَياَبَؾ، ُيْحِرؽَ  َأفْ  ِإمَّا: اْلِكيرِ   .(ٖ)«َخِبيَثةً  ِريًحا َتِجدَ  َأفْ  َواِن

نمر: "ؒ  يقوؿ ابف بطاؿالمقوود ِمَف الحد ث كمر   -السمـ عم و- كممو هرج وا 
 والهرئض كرلمهنرب  ممرلسنو،  نأذى فمَ  ممرلسة عف يرالنّ  يف المثؿ عمر الحد ث ىذا يف
 ون مػػـ -ن ػرلر- اهلل ذكػػر مػف اله ػر ممرلسػػنو يفػ  نػرؿ فَمػػ ممرلسػة إلػر دبوالّنػػ ال رطػؿ، يفػ

  .(ٗ) ..."يركم   ال ر وأف رؿ ـال مُّ 
 ومكػرـر والمػروءة اله ػر وأىػؿ الوػرلح ف ممرلسػة فضػ مة وف و: "ؒ  يقوؿ الّنوويُّ 

  هنػػػرب فوَمػػػ ،ال ػػػدع وأىػػػؿ ال ػػػر أىػػػؿ ممرلسػػػة عػػػف والنيػػػي ،والدب وال مػػػـ والػػػورع الهػػػمؽ
  .(٘)"المذمومة النواع مف ذلؾ ونحو ،وو طرلنُ  هرُ مْ فَ   كثر أو ،النرس

 لف   ؛ال ػرار وػح ة ،ػررؽو ُ  اله ػرر وػح ة  مػـز ال رَػؿ: "ؒ  ويقوؿ ابف حبػاف
 انوػرلير  طػيء انقطرعيػر سػر ت ال ػرار ومودة انقطرعير  طيء انورلير سر ت اله رر مودة

 فػػي هوؿالػػدُّ  فِمػػ  سػػمـ لػػـ ال ػػرار هػػردف فوَمػػ  رله ػػرر الظػػفّ  سػػوء ورثنُػػ ال ػػرار ووػػح ة
 وػػػح ة أف   فكمػػػر رر ً ػػػمُ   كػػػوف لػػػئم ؛ ػػػبالرّ  أىػػػؿ  مننػػػبَ  أف ال رَػػػؿ عمػػػر فرلوامػػػب .مممػػػنيـ
 . (ٙ)"ال ر ورثنُ  ال رار وح ة كذلؾ اله ر نورث اله رر

وال ر وممزمة أىؿ  ب، وأىؿ ال،سرد ْ يـ والر  امننرب موارد النُّ  هموة المر أفف
ر ة مِ  الومح واله ر  اص رعة، واهلل أعمـ. فَ َو

 
 

 ***** 

 
  

                                                           

 (.ُُٖٗ/ ّ) :: يلطي . ااظر:غريب ا٢بديث؛ إل،راىي  ا٢بريبُيْحِ يكَُ (ُ)
 (ِْٕ/ ٖ) ؛ لِّمباركفورم:األحوذم ٙبفة. : تشَبمتبتاع (ِ)
 ب: ا٤بس . (،ؾ: البيوع،ّْٓٓ(،ح)ٔٗ/ ٕ(، ؾ: البيوع،ب: ا اللطار ك،يع ا٤بس ، خ )َُُِ(،ح)ّٔ/ ّخ ) (ّ)
 ( .ِِّ/ ٔشرح اَيح البخارل؛ ن،  ،طاؿ: ) (ْ)
 (.ُٖٕ/ ُٔشرح النوكم عِّ  مسِّ : ) (ٓ)
 (.ََُ،ٗٗركضة اللق ء؛ ن،  حباف: )ص/ (ٔ)
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 املطمب الجاٌي

 تزك الذَّرائع املفضية إىل اإلطاعة

ر ػػػة  الػػػذرائت والوسػػػرئؿ الم،ضػػػ ة إلػػػر اص ػػػرعة، سػػػواء  كػػػذلؾ نػػػرؾ كػػػؿُّ مػػػف وسػػػرئؿ الَو
والر  ب وأىؿ ال،سرد، كمػر مػّر  ـيَ النُّ  الَواؿ أو الف رؿ، ومنير: اال ن رد عف مواطف فَ كرنت مِ 

م نر في المطمػب السػر ؽ، ومنيػر: نػرؾ   ػض المػور هوفًػر ِمػَف أف  نرنػب عمػر ف ميػر م،سػدة 
ػػد نػػرؾ الن  ػػيُّ  َنػػَؿ المنػػرفق ف والهػػوارج منً ػػر لقرلػػة السػػوء؛ حنػػر ال نكػػوف ذر  ػػًة  أعظػػـ؛ َو

 .(ٔ)لمنن، ر عِف الدهوؿ في اصسمـ
 َأتَػػى": َقػاؿَ  ، مػػف حػديث جػابر بػػف عبػد اِ البجمػػيّْ  (ٕ)أخػرج مسػمـ فػػي صػحيحو

ِِ  َرُسوؿَ  َرُجؿٌ  ػٌة، ِبػاَلؿٍ  ثَػْوبِ  َوِفػي ُحَنػْيٍف، ِمفْ  ُمْنَصَرَفوُ  (ٖ)ِباْلِجْعرَاَنةِ   ا ِِ  َوَرُسػوؿُ  ِفضَّ   ا
ػػُد، َيػػا: َفَقػػاؿَ  النَّػػاَس، ُيْعِطػػي ِمْنَيػػا، َيْقػػِبُض   َأُكػػفْ  َلػػـْ  ِإَذا َيْعػػِدؿُ  َوَمػػفْ  َوْيَمػػؾَ : »َقػػاؿَ  اْعػػِدْؿ، ُمَحمَّ
 َرُسػوؿَ  َيػا َدْعِنػي،:  اْلَخطَّػابِ  ْبػفُ  ُعَمػرُ  َفَقػاؿَ  «َأْعػِدؿُ  َأُكفْ  َلـْ  ِإفْ  َوَخِسْرتَ  ِخْبتَ  َلَقدْ  َأْعِدُؿ؟
 ِِ ِِ، َمَعاذَ : »َفَقاؿَ  اْلُمَناِفَؽ، َىَذا َفَأْقُتؿَ  ا  .(ٗ) «..َأْصَحاِبي َأْقُتؿُ  َأنّْي النَّاُس  َيَتَحدَّثَ  َأفْ  ا

ِِ، َمَعاذَ : »قولو ف الس َب المرنت  فُ     َ  ُ  «..َأْصَحاِبي َأْقُتؿُ  َأنّْي النَّاُس  َيَتَحدَّثَ  َأفْ  ا
 ،ال مة ىي فيذه: "ؒ  يقوؿ النوويُّ أنر  مر ُ ومب القنؿ،  َد الرمؿ الذي ىذا ف َنؿمِ 

 ،كرىو مر موطف غ ر في منيـ وسمت آذوه الذ ف المنرفق ف فَ مِ  غ ره متَ  مسمكو م و وسمؾ
د ف ن،روا أوحر و  قنؿ وأنّ  النرس  نحدثَ  لئم ؛له رىـ رونأل ،ً  النق ردىـ اسن قرءً  و ر لكنو  َو
 .(٘)"مممنيـ مف وهدُّ وعَ  ممرعنيـ في الونؼ ىذا النرس رأى

 مت رأس الن،رؽ ع د اهلل  ف أ ي  ف سموؿ، واهلل أعمـ. وىذا كون ت الن ي  
ر ة مف اص رعة المسنن طة مف الحرد ث  ىذه الوسرئؿ القم  ة والقول ة وال، م ة لمَو
ر ة مزء مف ال مج، لكف آثرت إرمرء  ف كرنت الَو الن و ة، واآلف نننقؿ إلر مرحمة ال مج، وا 
ر َة في الهرلب نس ؽ مرحمة  الكمـ عف ال مج والحد ث عنو في فوؿ مسنقؿ؛ لف  الَو

  أعمـ. ال مج، واهلل
*ؒ*ؒ*ؒ*ؒ

 
                                                           

 (.ُّٗ/ُٔااظر: شرح النوكم عِّ  مسِّ  ) (ُ)
 ب: ذكر ا٣بوارج كافاهت . (، ؾ: الزكاة،َُّٔ)ح:(، َْٕ/ِـ: ) (ِ)
  .(ُِْ/ ِملج  البِّداف )ااظر:  .ماءه ،ْبى الطَّائف كمكة، كىي إأل مكة أ رب :الِجْعرانةُ(ّ)
 (.ِٕ)ص/ :سبم ٚبرجيو، ااظر حاشية البَث (ْ)
 (.ُٗٓ،ُٖٓ/ ٕح النوكم عِّ  مسِّ  )شر  (ٓ)
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 الفصن الجالح

 يف الشٍة الٍبوية العالج وَ اإلطاعة 

 وفيْ وبخجاُ:
 

 .ةاإلشاع أسالقب  عامة يف عالج: ادبحث األول* 

 ادطؾب إول: اـتَّثب ت واـتبع         

 ادطؾب اـثاين: اـرجوع إغ أهل اـرأي واـعؾم وادشورة.       

 ادطؾب اـثاـث: اإلكؽار طذ كاؾل اإلشاطة.       

 ادطؾب اـرابع: تغؾقب حسن اـظن بادسؾؿع.        

 ادطؾب اخلامس: اـطّصز طذ اـت فؿة.        
 

 .ادبحث الثاين: أسالقب  خاصة يف عالج اإلشاعة* 

 ؾائل اإلشاطة إٓ ـرضورة.ادطؾب إول: اـبقان اـعام وإمهال        

 ادطؾب اـثاين: اـشورى.       

 ادطؾب اـثاـث: احلوار.        

 ادطؾب اـرابع: اـعؼوبة واـتعزير.        
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 ادبحث األول: أسالقب  عامة يف عالج اإلشاعة

.ادطؾب إول: اـتَّثب ت   *                          واـتبع 

 ادطؾب اـثاين: اـرجوع إغ أهل اـرأي واـعؾم وادشورة.  *               

 ادطؾب اـثاـث: اإلكؽار طذ كاؾل اإلشاطة. *                        

 ادطؾب اـرابع: تغؾقب حسن اـظن بادسؾؿع. *                        

 .إلشاطةاـطّصز طذ ا ادطؾب اخلامس: *                        
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 املطمب األوه

 والتَّبيَُّ  جبُّتالتَّ 

 حرؿ عمر كرنت إذا ،سالن   فإفّ إّف النث ُّت والن  ُّف أوُؿ هطوة عمر طر ؽ ال مج؛ "
ذا كذ و، مف ودَو نن  ف حنر والنظر النمح ص فَ مِ  وحقّ  أعطنو اله ر  وؿََ  في االعنداؿ  وا 
 توالن  ُّ  الم ؿ ذلؾ وكرف وىمة، لوؿ اله رر فَ مِ  وافقير ُ  مر َ مت مةحْ نِ  أو لرأي تن  ُّ  هرمرىر
 . (ٔ)"ونقمو الكذب  وؿََ  في فنقت والنمح ص، االننقرد عفِ   و رنير ع ف عمر غطرءً 

ليذا مرء السنة الن و ة آمرًة  رلنث ُّت ِمَف اله رر وِمػف نرَم يػر، ومحػذرًة مػف الحرد ػث 
 وىذه   ض النووص الدالة عم ير وأَواؿ أىؿ ال مـ ف ير: الكرذ ة ومف ُم    ير،

ِِ  َرُسػػوؿُ  َقػػاؿَ : َقػػاؿَ   ُىَرْيػػَرةَ  َأِبػػي َعػػفْ بسػػنده  (ٕ)أخػػرج مسػػمـ فػػي صػػحيحو :  ا
 .(ٖ)«َسِمعَ  َما ِبُكؿّْ  ُيَحدّْثَ  َأفْ  َكِذًبا ِباْلَمْرءِ  َكَفى»

 مػػر أكثػػر أف الرمػػؿ   ػػرؼ أف ال،قػػو مػػف الحػػد ث ىػػذا فػػي" :ؒ  ابػػف ُىبيػػرةيقػػوؿ 
 تثّ ػػ فػػإذا و،و سنوػػحَ  ه، سػػ رَ  حنػػر  ػػو حػػدث ُ  أف  ن هػػي فػػم كػػذً ر،  كػػوف أف  ػػأمف ال  سػػم و
  .(ٗ) .."ح نئذ  و ثحدّ  عنده

 عمػر  مػـز  ػؿ وػدَو،   مػـ لػـ   ػيء ثالنحػدُّ  عف زمر وىذا" :ؒ  الطّْيبيُّ ويقوؿ 
 عم ػو الرسػوؿ أحرد ػث مػف وهروػة واله رر، الحكر رت فَ مِ  سمت مر كؿ في   حث أف الرمؿ
ال  نحدث، وودََ  ـَ مِ عَ  فإف والسمـ، الومة  ، واهلل أعمـ.(٘)" نحدث فم وا 

 عف أبي مسعوٍد األنصاريّ  (ٚ)بسنده (ٙ)أخرجو أبو داود في سننووفي الحد ث الذي 
 ،اِ رسوؿ سمعت :قاؿ  َزَعُموا: الرَّجؿ َمِطيَّةُ  ِبئَس »: يقوؿ»(ٛ). 

                                                           

 (.ُِٓ/ُ)مقدمة ا،  خِّدكف:  (ُ)
 (، ا٤بقدمة، ب: الناي ع  ا٢بديث ،كل ما ٠بع.َُ/ ُـ: ) (ِ)
(، مػػػ  ٓ(، ح)ُُ/ ُ، كأيضنػػػا ـ:)(، ا٤بقدمػػػة، ب: الناػػػي عػػػ  ا٢بػػػديث ،كػػػل مػػػا ٠بػػػع، مػػػ  حػػػديث أيب ىريػػػرةَُ/ ُـ: ) (ّ)

 ،نَوه. ،نَوه، كحديث عبد الو ،  مسلود  حديث عمر ،  ا٣بطاب 
 (.ُِٗ/ ِ) اإلفصاح ع  ملاين الصَاح: (ْ)
 .(ِّٔ/ ِ): السن  حقائم ع  الكاشف (ٓ)
 (، أكؿ كتاب األدب، ب:  وؿ الرجل، زعموا.ِْٕٗ(، ح)ِّٖ/ ٕد: ) (ٔ)
، عػ  حيػٓب]،  أيب كثػّب الطػائي[، عػ  أيب سندُالحـديث (ٕ) منا ككيػعي]،  ا١بػراح[، عػ  األكزاعػيٍّ منا أ،ػو ،كػر ،ػ ي أيب شػيبةى، حػدَّ : حػدَّ

أك  ػاؿ أ،ػو -ً  ،ة]عبد اهلل ،  زيد ا١برمي[،  اؿ:  اؿ أ،و مسلود]عقبة ،  عمرك األاصارم[ أليب عبد اهلل]حذيفة ،  اليماف[، 
لري رسوؿ اهلل  - -ٍلرى النيبَّ : ما ٠بىً -عبد اهلل أليب مسلود  .ا٢بديث"يقوؿ:... --يقوؿ ا: زىعىموا   اؿ: ٠بًى

 :دراسةُالحديث (ٖ)
ُ=ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُعدا أ،و   ،ة مدل ُكِّ ا  مقاتأواًل:ُدراسةُرجالُاإلسناد:ُ
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وجاء في   َوااِلْحِنَ ػرط  حك ػو، ِف َمػر ت رلنث ُّ   الن ِ يُّ  َفأمر: "كتاب شرح السنة ما نصُّ
 .(ٔ)"ِثَقة َعف رمرو ً   كوف َحن ر رَحِد ثً   روي َفَم   رو ِو، ِف َمر

ػوو  ن   : "...في معالـ السنف مػا نصُّ  ث ػت وال لػو سػندَ  ال حػد ث فػي زعمػوا :قػرؿ ُ  مػروا 
ن   ،ف و  ىػذا كػرف مػر الحػد ث فَ ِمػ  فػذـّ  ،الػ مغ سػ  ؿ عمػر اللسػف عػف ركَ حْ  ُ   يء ىو مروا 

 تْ ػثَ  إلػر رم زً ػ  كػوف حنػر  رو ػو فػم ذلػؾ مػف  حك ػو لمػر والنوثػؽ ،ف و تث ُّ ن رل وأمر ،س  مو
د ،ثقة عف رومرو ً   .(ٕ)"الكرذ  ف أحد الراو ة :َ ؿ َو

ِِ  َرُسػوؿِ  َعػفْ  ،ُىَرْيػَرةَ  َأِبيأيًضا مف حديث  (ٖ)وفي صحيح مسمـ  :َقػاؿَ  َأنَّػوُ  ، ا
، َتْسَمُعوا َلـْ  َما ُيَحدُّْثوَنُكـْ  ُأَناٌس  ُأمَِّتي  ِخرِ  ِفي َسَيُكوفُ » ـْ ، َواَل  َأْنُت ـْ يَّاُىـْ  َفِإيَّاُكـْ   َباُؤُك    .(ٗ)«َواِن

ِِ  َرُسػوؿُ  َقػاؿَ : َيقُػوؿُ  ،عنػو  (٘)وفي صحيح مسػمـ أيًضػا   ِخػرِ  ِفػي َيُكػوفُ »:  ا
ػػاُلوفَ  الزََّمػػافِ  ، َتْسػػَمُعوا َلػػـْ  ِبَمػػا اأْلََحاِديػػثِ  ِمػػفَ  َيػػْأُتوَنُكـْ  َكػػذَّاُبوَف، َدجَّ ـْ ، َواَل  َأْنػػُت ـْ  َفِإيَّػػاُكـْ   َبػػاُؤُك
، ـْ يَّاُى ، اَل  َواِن ـْ  .(ٙ)«َيْفِتُنوَنُكـْ  َواَل  ُيِضمُّوَنُك

 ِمَف الػدمرل ف المػزو ر ف والُمم  سػ ف الحذرالنث ُّت والن  ُّف، و  عمر رف حثُّ  رفالحد ث فىذا
 وم ػػر خ، عممػػرء نحػػف: لمنػػرس  قولػػوففىػػوف عمػػر النػػرس، مو  و ُ  لحػػؽ  رل رطػػؿالػػذ ف  م سػػوف ا

 ،ضػػ  ،ة والموضػػوعةال  رلحرد ػػث و نحػػدثوف ،دعػػواىـ كػػرذ وف فػػي وىػػـ الػػد ف، إلػػر نػػدعوكـ
 .(ٚ)ةفرسد واعنقردات  رطمة، أحكرمرً  و  ندعوف
 والنحػذ ر اال نداع عف النيي ن د د ال،قو فَ مِ  الحد ث ىذا في" :ؒ  ُىَبْيرةابف ؿ قا

 إال أمػػره مػػف  ػػيء فػػي  كػػوف أال اصنسػػرف و  ػػنَ  ُ  وىػػو االن ػػرع، عمػػر والحػػض ال ػػدع، أىػػؿ مػػف
 .(ٛ)"روا ة وحرؿ سنة س  ؿ عمر ان رعو  وم  ممف وكونو نرح نو؛  سممة  ثؽ لمف رمن  ً 

                                                                                                                                                               

ــا:ُتاــريلُالحــديث:ُ= (، مػػ  طريػػم ككيػػع ،ػػ  ا١بػػراح ،نَػػوه، كأخرجػػو أ،ػػو الػػي  ا ملرفػػة َِّّْ(، ح)َْٗ/ ّٖحػػ : )ثانًي
( مػػ  طريػػم الوليػػد ،ػػ  مسػػِّ  ِٖٕٗ(، ح)ِِٕ/ ٓ(، كا،ػػ  أيب عااػػ  ا اآلحػػاد كا٤بثػػاين )ٖٖٓٔ(، ح)ِْٗٗ/ ٓالصػػَا،ة )
ُ،نَوه.

ا٤برتبػػة األكأل، كاػػرح ،السػػماع ا ركايػػة إسػػناده اػػَيح، فأمػػا تػػدلي  أيب   ،ػػة ن يضػػر ألاػػو مػػ  ثالثًــا:ُالحمــ ُعلــاُاإلســناد:ُ
 ( . ْٖٔالوليد ،  مسِّ ، ىذا ك د اَح ا٢بديث األلباين ا  السِّسِّة الصَيَة،ح)

 (.ِّٔ/ ُِكتاب شرح السنة؛ لِّبغوم: ) (ُ)
 (.َُّ/ ْ) ؛ لِّخطايب: السن ذملا (ِ)
 (، ب: ا الضلفاء كالكذا،ْب كمى  ييرغب ع  حديثا .ٔ(، ح)ُِ/ُـ: ) (ّ)
 تفرد ،و )ـ ع  خ(. (ْ)
 (، ب: ا الضلفاء كالكذا،ْب كمى  ييرغب ع  حديثا .ٕ(، ح)ُِ/ُـ: ) (ٓ)
 تفرد ،و )ـ ع  خ(. (ٔ)
 (.ُِٔ/ ِااظر: شرح ا٤بشكاة؛ لِّطييب: ) (ٕ)
 (.ُٓٗ/ ٖ) :اإلفصاح ع  ملاين الصَاح؛ ن،  ىيبّبة (ٖ)
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مػف نقػؿ إل ػو  ُ  فْ  مَ ت ِفػو نث  ػ و أهػذ، ت ف مػر  قػوؿأف  نث  ػوعم و،  مب عمػر اصنسػرف 
ٿ  ٹ   ٹ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ﴿ ن ػرلر: ولػو قل ؟؛اله ر، ىؿ ىو ثقة، أو غ ػر ثقػة

ــوا﴿: َػػراءة ، وفػػي]ا٢بجػػرات[ ﴾ڦ ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ، سػػ مر إذا ﴾َفَتَثب ُت
ت وال   نة، فإنو  كوف كثروف مف الق ؿ والقرؿ  م نث ُّ  نه طوف و ُ وورر النرس َكُثَرِت الىواء 

    .(ٔ)كةمَ يْ ر، حنر ال  قت اصنسرف في المَ ومو ً  ت أ دُّ النث ُّ 
 عق ػة  ػف الول ػد فػي نزلػت يرأن   (ٕ)الم،سر ف مف كث رس ب نزوؿ ىذه اآل ة كمر حكر 

 ؛ ل ممَ ير منيـ. ؽمِ طَ وْ المُ   ني ودَرت عمر  اهلل رسوؿُ    ثو ح ف م  ط، أ ي  ف
(٘)اْلُخزَاِعػيّْ  ِضػرَارٍ  َأِبػي ْبفِ  اْلَحاِرثِ عف (ٗ)بسنده (ٖ)أخرج اإلماـ أحمد في مسنده

، 
ِِ  َرُسوؿُ  َبَعثَ "...: َقاؿَ  ػا ِعْنػَدهُ  َكػافَ  َمػا ِلَيْقػِبَض  اْلَحػاِرثِ  ِإَلػى ُعْقَبػةَ  ْبػفَ  اْلَوِليدَ   ا  َجَمػعَ  ِممَّ
ِِ  َرُسػوؿَ  َفػَأَتى َفَرَجػَع، ،(ٙ)َفػِرؽَ  الطَِّريػِؽ، َبْعػَض  َبَمػغَ  َحتَّػى اْلَوِليػدُ  َسارَ  َأفْ  َفَممَّا الزََّكاِة، ِمفَ   ا
،  ََرُسوؿَ  َيا: َوَقاؿ ،ِِ ِِ  َرُسػوؿُ  َفَضَربَ  َقْتِمي، َوَأرَادَ  الزََّكاَة، َمَنَعِني اْلَحاِرثَ  ِإفَّ  ا  اْلَبْعػثَ   ا
 اْلَحػاِرُث، َلِقػَيُيـُ  اْلَمِديَنػِة، ِمػفَ  َوَفَصػؿَ  اْلَبْعػثَ  اْسَتْقَبؿَ  ِإذْ  ِبَأْصَحاِبوِ  اْلَحاِرثُ  َفَأْقَبؿَ  اْلَحاِرِث، ِإَلى

، َفَممَّا اْلَحاِرُث، َىَذا: َفَقاُلوا ـْ ؟ َمػفْ  ِإَلػى: َلُيػـْ  َقاؿَ  َغِشَيُي ـْ ؟: َقػاؿَ  ِإَلْيػَؾ،: َقػاُلوا ُبِعثْػُت ـَ : َقػاُلوا َوِلػ
ِِ  َرُسوؿَ  ِإفَّ  : َقػاؿَ  َقْتَمػوُ  َوَأَرْدتَ  الزََّكػاَة، َمَنْعتَػوُ  َأنَّؾَ  َفَزَعـَ  ُعْقَبَة، ْبفَ  اْلَوِليدَ  ِإَلْيؾَ  َبَعثَ  َكافَ   ا
ػًدا َبَعثَ  َوالَِّذي اَل، ػا َأتَػاِني َواَل  َبتَّػًة، رََأْيتُػوُ  َمػا ِبػاْلَحؽّْ، ُمَحمَّ ِِ  َرُسػوؿِ  َعَمػى اْلَحػاِرثُ  َدَخػؿَ  َفَممَّ  ا
،  ََواَل  رََأْيتُػػُو، َمػػا ِبػػاْلَحؽّْ  َبَعثَػػؾَ  َوالَّػػِذي اَل،: َقػػاؿَ " َرُسػػوِلي؟ َقْتػػؿَ  َوَأَرْدتَ  الزََّكػػاَة، َمَنْعػػتَ : "َقػػاؿ 

ِِ  َرُسػػوؿِ  َرُسػػوؿُ  َعَمػػيَّ  اْحتَػػَبَس  ِحػػيفَ  ِإالَّ  َأْقَبْمػػتُ  َوَمػػا َأتَػػاِني،  َكاَنػػتْ  َتُكػػوفَ  َأفْ  َخِشػػيتُ  ، ا
ِِ  ِمفَ  َسْخَطةً  ، َعزَّ  ا ٿ    ٺ ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ﴿ اْلُحُجػرَاتُ  َفَنَزَلتِ : َقاؿَ . َوَرُسوِلوِ  َوَجؿَّ

 .(ٚ) [ٔ:آية ا٢بجرات] ﴾اآلية..ٹ 
                                                           

 (.ُٕٖ/ٔ): ااظر: شرح رياض الصا٢بْب؛ ن،  عثيمْب (ُ)
 ( .َّٕ/ ٕ(، تفسّب ا،  كثّب )ُُّ/ ُٔ(، تفسّب القرطيب )ّْٗ/ ُِااظر:تفسّب الطثم ) (ِ)
 (.ُْٖٗٓ(، ح)َْْ،َّْ/ َّح  ) (ّ)
مػىنىا أىيب]دينػػػاًر الكػػػوا[، ســـندُالحـــديث (ْ) ػػػدَّ ػػػ  ،ٍػػػ ي ًدينىػػػارو]ا٣بيزىاعي[، حى مػىنىا ًعيسى ػػػدَّ ]التميمي[، حى ػػػاً،مو ػػػدي ،ٍػػػ ي سى مػىنىا ٧بيىمَّ ػػػدَّ ػػػعى : حى أىاَّػػػوي، ٠بًى

،  اؿ: ...ا٢بٍىاًرثى ٍ، ى أىيب ًضرىا  .ا٢بديث"رو ا٣ٍبيزىاًعيٍّ
، ك يل ا،  ضرار  كرجح ا،  حجر األكؿ، ا،  أيب ضرار ،  حبيب ،  ا٢بارث ا٣بيزىاعػي ا٤بصػطِّقي، كنيتػو الحارثُونُأويُضرار (ٓ)

 اف كمكاف كفاتو.، سك  الكوفة، ذ أ ف عِّ  زم¶أ،و مال ، كالد جويرية أـ ا٤بؤمنْب 
 (. ُٓٔ/ ِ(، اإلاا،ة ا ٛبييز الصَا،ة )ّٖٕ/ ِ(، ملرفة الصَا،ة أليب الي  )ٖٔ/ ِااظر: ترٝبتو: ملج  الصَا،ة لِّبغوم )

 (.ّْٖ/ ّ) النااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األمّب:: فىزًعى، كخاؼ. ااظر: َفِرق (ٔ)
 :دراسةُالحديث (ٕ)

ُ=ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأواًل:ُدراسةُرجالُاإلسناد:



- 141 - 
 

، ح ث إنيـ َ مػوا وال نت أَو ت المسمم ف في الَحَرج  ن  ف ممر س ؽ ك ؼ أف  ال ممةَ 
ػت المػرء فػي المحظػور؛ ث أو نث ُّػت؛ و اله ر مف نرَمو دوف نر ُّ  لمػا أخػرج البخػاريُّ ذلػؾ َػد  َو

                                                                                                                                                               

 سػك  الكوفػة، مث ااتقػل إأل ،غػداد،مػوأل ،ػِب ٛبػي ، أاػِّو مػ  فػارس، كنيتػو أ،ػو جلفػر، ك يػل: أ،ػو سػليد،    حمـدُوـنُسـاوقُ-ٔ  =
 (ّركل لو )خ،ـ،. ُِْم  ا٥بجرة، ك يل ُِّكتوا  فياا  سنة 

كمقو اللجِّي كا،  شيبة، ك اؿ: كلي  ييواف ،الضبط لَِّديث، ك اؿ أٞبد ،ػ  حنبػل: إذا :ُجرًحاُوتعديًًلُُآراءُالعلماءُالن اد
أردت أ،ا الي  فلِّي  ،ا،  سا،م، ك اؿ ٧بمد ،ػ  اػاا كيِّجػة: كػاف خيػارنا، ن ،ػأس ،ػو، ك ػاؿ أ،ػو حػا: الػرازم: ييكتػب حديثػو، 

تج  ، و، ك اؿ النَّسىائي:  لي  ،و ،أس، كذكره ا،  حباف ا الثقات، ك اؿ الذىيب ا كتا،و م  تكِّ  فيو كىو مومػم: اػدكؽ كن حيي
ضػػلفو ا،ػػ  ملػػْب، كا ميػػزاف انعتػػداؿ: كىػػو  مقػػة عنػػدم، كا ا٤بغػػِب: مقػػة، كا الكاشػػف: كمقػػوه، ك ػػاؿ ا،ػػ  حجػػر ا التقريػػب: 

ُْب كا،  ا١بوزم.ادكؽ م  كبار اللاشرة،  لك  ضلفو ا،  مل
: فأما تضليف ا،  ملْب فاو مبا ، كللِّو جاء م  جاة الضبط كما أشار ا،  أيب شيبة، فالراكم غّب تاـ الضبط، قالُالباحث 

(، ا١بػرح كالتلػديل ن،ػ  أيب حػا: ُُُ/ ُ(، التػاريخ الكبػّب لِّبخػارم )ِّْ/ ٕكاهلل أعِّ . ااظر: الطبقات الكثل ن،  سلد )
(، الضػػلفاء كا٤بَبككػػوف ن،ػػػ  ِّٗ/ ّ(، تػػػاريخ ،غػػداد لِّخطيػػب )ُٓٔ/ ِاػػَيح البخػػارم؛ لِّك ،ػػاذم ) (، رجػػاؿِّٖ/ ٕ)

(، ميػػػػػزاف َْٓ(، مػػػػ  تكِّػػػػ  فيػػػػػو كىػػػػو مومػػػػم  )ص:ِّٓ،ِّّ/ ِٓ(، هتػػػػذيب الكمػػػػاؿ ا أ٠بػػػػػاء الرجػػػػاؿ )ِٔ/ ّا١بػػػػوزم )
(، تقريػػب التاػػذيب ُٕٓ /ٗلتاػػذيب )(، هتػػذيب إُّ/ ِ(، الكاشػػف )ّٖٓ/ ِ(، ا٤بغػػِب ا الضػػلفاء )ٓٓٓ/ ّانعتػػداؿ )

 (.ْٕٗ)ص: 
 مىوألى عىمرك ،  ا٢بارث ا٣بيزاعي األىزًدٌم، كالد عيس  ،  دينار ا٤بؤذف، ركل لو )د،ت(.ينارُالُاَزاعي:ُُدُ-ٕ

ذكػره ا،ػ  أيب حػا: ا ا١بػرح كالتلػديل، ذكػره ا،ػ  حبػاف ا الثقػات، ك ػاؿ الػذىيب ا الكاشػف: "كيمٍّػم، آراءُالعلماءُالن ادُفيـه:ُ
/ ْ(، الثقػػات ن،ػػ  حبػػاف )ِْٕ/ ّااظػػر ترٝبتػػو: التػػاريخ الكبػػّب لِّبخػػارم )ُك ػػاؿ ا،ػػ  حجػػر ا التقريػػب: مقبػػوؿ مػػ  الثالثػػة. 

ُ(.َِِ(، تقريب التاذيب )ص/ ّٖٓ/ ُ(، الكاشف )ُِٖ
ُ.اة رجالو مقات، عدا ٧بمد سا،م فاو ادكؽ، كدينار ا٣بزاعي فاو مقبوؿا٣ب 

ــا:ُتاــريلُالحــديث:ُ ( مػػ  طريػػم عبػػد اهلل ،ػػ  أٞبػػد ،ػػ  حنبػػل، ّّٓٗ(، ح)ِْٕ/ ّأخرجػػو الطػػثاين ا ا٤بلجػػ  الكبػػّب )ثانًي
(، ِِّ/ ْاد كا٤بثػػػػاين )كطريػػػػم ٧بمػػػػد ،ػػػػ  عبػػػػد اهلل، كطريػػػػم أٞبػػػػد ،ػػػػ  أٞبػػػػد ا٢بمػػػػاؿ ،نَػػػػوه، كأخرجػػػػو ا،ػػػػ  أيب عااػػػػ  ا اآلحػػػػ

(، مػػ  طريػػم البخػػارم ُٕٕ/ ُ( مػػ  طريػػم ٧بمػػد ،ػػ  عيسػػ  ٨بتصػػرنا، كأخرجػػو ا،ػػ   ػػااع ا كتا،ػػو ملجػػ  الصػػَا،ة )ِّّٓح)
(،  م  طريم أٞبد ،  حنبل ،نَوه، كم  طريم عبد اهلل ،  ا٢بك  َُِٖ(، ح)ّٖٕ/ ٨ِبتصرنا، كأ،و الي  ا ملرفة الصَا،ة )

 ع  ٧بمد ،  سا،م ع  عيس  ،  دينار ع  أ،يو ع  ا٢بارث ،  ضرار، يقوؿ:...ا٢بديث.،  أيب زياد، ٝبيلا   
.ُّٓ/ ُِكأخرجو الطثم ا جامع البياف )  (، م  طريم ٧بمد ،  عمرك اللتكي، كعيس  ،  ميموف، ع  ٦باىد مرس ن

.  كأخرجو الطثم أيضنا ا م  طريم سليد ،  أيب عرك،ة، ع   تادة مرس ن
(، كأخرجػػو ُٕٕٓٗ(، ح)ّٗ/ ٗ، أخرجػػو البياقػػي ا السػػن  الكػػثل )¶كلػػو شػػواىد عديػػدة، مناػػا: حػػديث ا،ػػ  عبػػاس 

(، كِّا  )الطثم كالبياقػي كا،ػ  عسػاكر( مػ  َِّ/ّٔ(، كأخرجو ا،  عساكر ا تاريخ دمشم)ُّٓ/ ُِالطثاين ا تفسّبه )
كمناا:حػػديث عِّقمػػة ،ػػ  ااجيػػة ا٣بزاعػػي، أخرجػػو أ،ػػو الػػي  ا  ث.ا ،نَػػوه ،ػػدكف  صػػة إسػػ ـ ا٢بػػار طريػػم  ٧بمػػد ،ػػ  سػػلد اللىػػوٍ 

يػػػد. (،ّْٓٓ(،ح)ُِٕٓ/ْملرفػػػة الصػػػَا،ة ) ، أخرجػػػو الطػػػثم ا ▲كمناػػػا: حػػػديث أـ سػػػِّمة مػػػ  طريػػػم يلقػػػوب ،ػػػ  ٞبي
(، مػ  َٔٗ(، ح)َُْ/ ِّ(، م  طريم جلفر ،  عوف، ككذل  أخرجػو الطػثاين ا ا٤بلجػ  الكبػّب )ّْٗ/ ُِجامع البياف )

(، مػػ  طريػػم موسػػ  ،ػػ  ُٖٖٔ(، ح)ُُٖ/ ْطريػػم عبػػد اللزيػػز ،ػػ  ٧بمػػد الػػدَّرىاكردم، كأخرجػػو إسػػَاؽ ،ػػ  راىويػػو ا مسػػنده )
 كالدَّرىاكردم كالر،ذم(، ع  ما،ر موأل أـ سِّمة ،دكف  صة إس ـ ا٢بارث. عبيدة الر،ذم، ٝبليا )ا،  عوف 

ُ.ىذا ا٢بديث ٚبريجا جاء ذل  ، كما (حس  لغّبه ا الشواىد اإلسناد) ثالثًا:ُالحم ُعلاُاإلسناد:
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 َبِنػي ِإَلػى الَوِليػدِ  ْبػفَ  َخاِلػدَ   النَِّبػيُّ  َبَعػثَ " قػاؿ:ؒؒ¶مف حػديث ابػف عمػر (ٔ)في صحيحو
، ِإَلػػى َفػػَدَعاُىـْ  َجِذيَمػػَة،  َصػػَبْأَنا: َيُقولُػػوفَ  َفَجَعمُػػوا َأْسػػَمْمَنا،: َيُقولُػػوا َأفْ  ُيْحِسػػُنوا َفَمػػـْ  اإِلْسػػاَلـِ
  النَِّبيُّ  َفَرَفعَ  َفَذَكْرَناُه،  النَِّبيّْ  َعَمى َقِدْمَنا َحتَّى ...َوَيْأِسُر، ِمْنُيـْ  َيْقُتؿُ  َخاِلدٌ  َفَجَعؿَ  َصَبْأَنا،
َـّ » :َفَقاؿَ  َيَدهُ   وػ أنر َػرلوا الذ ف َنمو مف   ني .(ٕ)«َمرََّتْيفِ  ،َخاِلدٌ  َصَنعَ  ِممَّا ِإَلْيؾَ  َأْبرَأُ  ِإنّْي المَُّي
  .(ٖ)القوؿ  ذلؾ مرادىـ عف  سن،سرىـ أف َ ؿ

ـَ رسػػػوؿ اهلل  :ؒ  الخطػػػابي قػػػاؿ  فػػػي تالنث ُّػػػ ونػػػرؾمػػػف هرلػػػد ال ممػػػة  " إنمػػػر َنِقػػػ
الو أ م نره الهػروج مػف د ػف، ُ قػرؿ وػ أ  ؛ لف  و أنر :َوليـ مف المرادإلر أف   ن  ف  أمرىـ

الرمؿ فيو ور ئ، إذا هرج مف د ٍف كرف ف ػو إلػر د ػف آهػر؛ ولػذلؾ الم ػركوف كػرنوا  ػدعوف 
  .(ٗ)الور ئ لمهرل،نو د ف َومو"  رسوؿ اهلل

وعم و، فرلمطموب ِمَف المسمـ عند سػمرع أي إ ػرعة، أف  نر ػث وال  ن مػؿ ف يػر، وأف 
 ن  ف في كؿ  مر  قوؿ و سمت و نقؿ، وهروة فػي القػوؿ عمػر اهلل ن ػرلر، والقػوؿ عمػر رسػولو 

 أو فػػػي نقػػػؿ كػػػمـ ال ممػػػػرء، وفػػػي نقػػػؿ كػػػػمـ النػػػرس وأه ػػػررىـ،  ػػػػؿ والحكػػػـ عمػػػر النػػػػرس ،
 والحكومرت. وال هرص  ؿ والممرعرت

ذا َرؿ َرئؿ  ، أو سأؿ سرئؿ: مر ىي الوسرئؿ أو الطرؽ الني  ن هي للنسرف سموكيروا 
 ؟اله رر فَ لمنث ت مِ 
 :منير ،(٘)ةعدّ  وسرئؿ منث تل

ػي الحق قػة مػف الطػػراؼ المن مقػة  ػرله ر؛ كمػر فػػي حػد ث أ ػي سػ، رف  -ٔ الطو ػػؿ  نقو 
ػؿ عظػ ـ الػروـ ػؿ عػف أَػرب (ٙ)مػت ىَر نسػً ر؛ لنػو أحػرى   النػرس لمن ػي  ، ح ػث سػأؿ ىَر

 رالطمع عمر أمر الن ي  ظرىًرا و رطًنر أكثر مف غ ره؛ ولّف ال  ػد ال ُ ػؤمف أف  قػدح فػي 
نسب الن  ي  

؟ َنَسُ وُ  َكْ ؼَ ىَرؿ  سأؿ أ ر س، رف،  ط،ؽ، ف(ٚ) ـْ  ُىػوَ وأ ػو سػ، رف  قػوؿ: " ِف ُك
ػؿ و م  ػوىكذا  سأؿ ىَرؿ وأ ػو سػ، رف  ،"َنَسبٍ  ُذو ِف َنر ن ػوة وػدؽ  إلػر، حنػر نووػؿ ىَر

 و.، وكذب اص رعرت الني َ مت في حق  الن ي 

                                                           

 خالد ،  الوليد إأل ،ِب جذدية.  (، ؾ: ا٤بغازم، ب: ،لث النيبٍّ ّّْٗ(، ح)َُٔ/ ٓخ: ) (ُ)
(، ؾ: ُٖٕٗ(، ح)ّٕ/ ٗ(، ؾ: الػػػػػػػػػػػػػػدعوات، ب: رفػػػػػػػػػػػػػػع األيػػػػػػػػػػػػػػدم ا الػػػػػػػػػػػػػػدعاء، ملِّقنػػػػػػػػػػػػػػا، خ )ّّْٗ(، ح)َُٔ/ ٓخ:) (ِ)

 األحكاـ،ب: إذا  ض  ا٢باك  ٔبور، أك خ ؼ أىل اللِّ  فاو رد.
 (.ُِٖ/ ُّفتح البارم؛ ن،  حجر: ) (ّ)
 (.ُْٕٔ/ِأع ـ ا٢بديث؛ لِّخطايب: ) (ْ)
 (، مقاؿ ،لنواف: إسَباتيجيات التصدم لِّشائلات؛ عوض عز الرجاؿ متويل عفيفي.ُِٓ/ُااظر: ااظر: مقدمة ا،  خِّدكف ) (ٓ)
 .(،ؾ: ،دء الوحي،ب: كيف كاف ،دء الوحي إأل رسوؿ اهلل ٕ(، ح)ٖ/ ُخ: ) (ٔ)
 ( .ّٓ/ ُفتح البارم؛ ن،  حجر ) (ٕ)
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 الحػوادث مػف حردث كؿ فإفم رفة ط رئت الحوادث والحواؿ في الومود ومقنض رنير؛   -ٕ
 .أحوالو مف لو   رض وف مر ذانو في ونهوّ  ط   ة مف لو دّ  ُ  ال ف مً  أو كرف ذانرً 

، فػي  مَت أ ي موسػر ال ػ ري بطمب ال رىد عمر اله ر ك، ِؿ عمر  ف الهطر -ٖ
 ، واهلل أعمـ.(ٔ)حد ث االسنئذاف الم روؼ

 
 
 

 

** *** 

 
 

  

                                                           

 ب: ا٣بركج ا التجارة. ؾ: البيوع، (،َِِٔ(، ح)ٓٓ/ّخ: ) (ُ)
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 املطمب الجاٌي

 الزجوع إىل أِن العمي واملظورة

، وهروػًة إذا كرنػت ال مـ والم ػورة الرموع إلر أىؿل رعة ل ال مم ة الهطواتومف 
اص رعة نن مػؽ  ػأمور المػة الميمػة وموػرلحير ال رّمػة، سػواء فػي الحػرب، أو فػي السػمـ، فػي 

مَت عمػر  الس رسة واصدارة ونحو ذلؾ؛ والدل ؿ عمر ذلؾ ِمف السنة َوة الرمؿ النورري  
 .(ٔ)طّمؽ نسرئو عندمر ظيرت إ رعٌة م،ردىر أف  الّن ي   ا ف الهطرب 

 ِمػػفَ  َصػػاِحبٌ  ِلػػي َوَكػػافَ قاؿ:...." فػػي صػػحيح البخػػاري أفَّ عمػػر بػػف الخطػػاب 
َذا ِبالَخَبِر، َأتَاِني ِغْبتُ  ِإَذا اأَلْنَصارِ  ؼُ  َوَنْحػفُ  ِبػالَخَبِر،  ِتيػوِ  َأَنػا ُكْنػتُ  َغػابَ  َواِن  ِمػفْ  َمِمًكػا َنَتَخػوَّ
َتْ  َفَقػػدِ  ِإَلْيَنػػا، َيِسػػيرَ  َأفْ  ُيِريػػدُ  َأنَّػػوُ  َلَنػػا ُذِكػػرَ  َغسَّػػاَف، ُممُػػوؾِ   َصػػاِحِبي َفػػِإَذا ِمْنػػُو، ُصػػُدوُرَنا اْمػػَتَْ

، َجػػاءَ : َفُقْمػػتُ  ،اْفػػَتحْ  اْفػػَتحِ : َفَقػػاؿَ  الَبػػاَب، َيػػُدؽُّ  اأَلْنَصػػاِريُّ   َذِلػػَؾ، ِمػػفْ  َأَشػػدُّ  َبػػؿْ : َفَقػػاؿَ  الَغسَّػػاِنيُّ
 َحتَّػى َفػَأْخُرجُ  ثَػْوِبي َفَأَخػْذتُ  َوَعاِئَشَة، َحْفَصةَ  َأْنؼُ  َرَغـَ : َفُقْمتُ  َأْزَواَجُو،  المَّوِ  َرُسوؿُ  اْعَتَزؿَ 
 َأْسػَودُ   المَّػوِ  ِلَرُسػوؿِ  َوُغػاَلـٌ  ِبَعَجَمػٍة، َعَمْيَيػا َيْرَقػى َلػوُ  َمْشػُرَبةٍ  ِفػي  المَّػوِ  َرُسػوؿُ  َفِإَذا ِجْئتُ 
 َعَمى َفَقَصْصتُ : ُعَمرُ  َقاؿَ  ِلي، َفَأِذفَ  الَخطَّابِ  ْبفُ  ُعَمرُ  َىَذا: ُقؿْ : َلوُ  َفُقْمتُ  الدََّرَجِة، رَْأسِ  َعَمى
 .(ٕ) ..."الَحِديثَ  َىَذا  المَّوِ  َرُسوؿِ 

ـ  لّمر ن ّ ف ل مر  لَػـْ " : ،منردً ػر اْلَمْسػِمدِ  َ ػربِ عمػر  كذب ىػذه اص ػرعة، َػرـ  ُث
 گ گگ ک ک ک   ک ڑ ڑ ژ ژ﴿: اآْلَ ػػةُ  َىػػِذهِ  َوَنَزلَػػتْ  ِنَسػػرَءُه،  اهللِ  َرُسػػوؿُ  ُ َطم ػػؽْ 

 َفُكْنػػػػػتُ َػػػػػرؿ:  [ّٖ: النسػػػػاء] ﴾ ...ں(ٗ)ں ڱ ڱ ڱ(ٖ)ڱ ڳ ڳ ڳ   ڳ گ
 .(٘)اْلَْمرَ  َذِلؾَ  اْسَنْنَ ْطتُ  َأَنر

إذ ىػو ال،ػرروؽ، الرمػؿ الثرلػث فػي  -فم  ؾ  في ذلؾ- أن و المسنن ط فأه ر عمر 
ف دّؿ ىػػذا عمػػر  ػػيء فإنمػػر  ػػدؿ عمػػر عمػػؽ  ػػد وافقَػػو القػػرآف فػػي مواضػػت عػػّدة، وا  اصسػػمـ، َو

 .فيمو، وسمو عممو 

                                                           

 ق(.ٗ، كاف خركجاا ا سنة) ىذه اإلشاعة تتلِّم ،ويل أمر ا٤بسِّمْب كىو رسوؿ اهلل  (ُ)
 (.َُٓسبم ٚبرجيو )ص/ ﴾ ...ڀ ڀ  ڀ ...﴿(، ؾ: تفسّب القرآف، ب: ُّْٗ(، ح:)ُٕٓ/ٔخ: ) (ِ)

 ٦بػاز القػرآف؛ أليب عبيػدة؛  ألوػا ن كاحػد ٥بػا مػ  لفظاػا.  ااظػر: «ذك»: ذكل األمر، كالدليل عِّ  ذلػ  أف كاحػدىا أوليُاأل ر (ّ)
 (.ِّٓ/ ٖ(، فتح البارم؛ ن،  حجر: )َُّ/ُ)
 .(ُّْ/ ُأليب عبيدة: )؛ يستخرجواو. ٦باز القرآف: يستنبطونه (ْ)
 (.ٕٓ)ص/ ا حاشية البَث: (،ؾ:الط ؽ،ب:ا اإلي ء،كاعتزاؿ النساء كٚبيّبى . سبم ٚبرجيوُْٕٗ(، ح:)َُُٓ/ِـ: ) (ٓ)
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 ک ک ک   ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ عنػد َوِلػو: ؒ ؒقاؿ صاحب تفسػير المنػار

 هرضػػوا الػػذي ال ػػرـ المػػر ىػػذا أرم ػػوا ولػػو: أي" ﴾...ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ   ڳ گ گ گگ
لػر الرسػػوؿ إلػر وفوضػوه  ػػو، وأذاعػوا ف ػو   مثمػػو والم رفػة الػػرأي أىػؿ أي مػنيـ، المػػر ولػيأُ  وا 
 المػة  يػـ نثػؽ الػذ ف منيـ وال قد الحؿ أىؿ وىـ ف ير، ال،وؿ عمر والقدرة ال رمة المور فَ مِ 

دارة س رسػػػػػنير فػػػػػي  الػػػػػذ ف المػػػػػر ذلػػػػػؾ ل مػػػػػـ: أي مػػػػػنيـ،  سػػػػػنن طونو الػػػػػذ ف ل ممػػػػػو أمورىػػػػػر وا 
 .منيـ مه أه و ظيروف  سنهرمونو
لر الرسوؿ إلر ذلؾ ن،و ُض  المم ت عمر فرلوامب...  ، - زمنػو فػي المػر ولػيأُ  وا 

ل يـ   يذا   مـ أف أمكنو ومف إل يـ، ؿك  وَ نُ  ال رمة المورل  مم ت لف  ؛   ده مف غ رىـ دوف وا 
 تٌ  َ نَ  ف و والنرس يـ،حق   مف ىذا مثؿ فإف ه، ن دّ  وال عنده، فم قؼ منيـ  سنن طو ر  ئً  الن،و ض

 "، واهلل أعمـ. (ٔ)طرعنيـ ف و وم ت ولذلؾ ليـ،
 
 

** *** 

  

                                                           

 (.ِْْ-ِّْ/ ٓ)تفسّب ا٤بنار:  (ُ)
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 لحاملطمب الجا

  اإلٌكار عمى ٌاقن اإلطاعة

نُ،َػػر ؽ ممرعػػة المسػػمم ف أف   ػػردر فػػي إنكررىػػر، والػػرد  إ ػػرعةً  تَ مِ ف َسػػالوامػػب عمػػر َمػػ
،  ػذكره (ٔ)كأف  قوؿ لو: اسكت، ان ػِؽ اهلل ن ػرلر ،إذا كرف َردًرا إمر  رلقوة نرَِمير، عمر َرئِمير أو

ة ف مر   نيـ.   ضرورة الح،رظ عمر وحدة المسمم ف ون ذ الُ،َر
رىـ َسِمَت إ رعًة نننيؾ أعراَض المسمم ف، أو نننقص منيـ أو نس ُّيـ أو نحق   إذاوكذا 

أعػراض المسػمم ف، فػإف  ره  ُحْرمةِ  ذكون رلنو حة المؤثرة،  اصنكرُر عمر َرئِمير ونرَمير ونحوىر
ال كػػرف  ػػر ًكر لػػو فػػي اصثػػـ ،عم ػػو اصنكػػرر نمػػرـ مػػف ذلػػؾ لف   ؛ نػػرؾ ممرلسػػنولػػـ  ، ػػؿ  ؛ (ٕ)وا 

 َفْمُيَغيّْػْرهُ  ُمْنَكػرًا ِمػْنُكـْ  رََأى َمفْ » : : سمعت رسوؿ اِؿاقأنو  حديث أبي سعيد الخدري ل
يَمافِ  َأْضَعؼُ  َوَذِلؾَ  َفِبَقْمِبِو، َيْسَتِطعْ  َلـْ  َفِإفْ  َفِبِمَساِنِو، َيْسَتِطعْ  َلـْ  َفِإفْ  ِبَيِدِه،  .(ٖ)«اإلِْ

كما جاء رض المسمـ، والدفرع عنو في غ  نو، عمر الذب  عف عِ  وليذا حّث الن يُّ 
َمْف َردَّ َعػْف » :َقاؿَ   النَِّبيّْ  َعفِ  ، مف حديث  أبي الدرداء (٘)بسنده (ٗ)في سنف الترمذي

 .(ٙ)«ِعْرِض َأِخيِو َردَّ المَُّو َعْف َوْجِيِو النَّاَر َيْوـَ الِقَياَمةِ 
                                                           

 ( ،تصرؼ.ُّّ/ ٔااظر: شرح رياض الصا٢بْب؛ ن،  عثيمْب ) (ُ)
 ( ،تصرؼ.ُّّ/ ٔااظر: ا٤بصدر السا،م: ) (ِ)
 (، ؾ:اإلدياف ،ب: ،ياف كوف الناي ع  ا٤بنكر م  اإلدياف.. كأف األمر ،ا٤بلركؼ كالناي ع  ا٤بنكر كاجباف.ْٗ(، ح)ٗٔ/ُـ ) (ّ)
 (.ِّٕٔٓ(، ح)ِْٓ-ِّٓ/ْٓح  ) (ْ)
، عىػػٍ  مىػػٍرزيكؽو ســندُالحــديث (ٓ) ػػًِّيٍّ : أىٍخبػىرىاىػػا ا،ٍػػ ي الػػػميبىارىًؾ، عىػػٍ  أىيب ،ىٍكػػرو النػٍَّاشى ػػدو  ىػػاؿى مػىنىا أىٍٞبىػػدي ،ٍػػ ي ٧بيىمَّ ػػدَّ ، عىػػٍ  أيٍـّ : حى أىيب ،ىٍكػػرو التػٍَّيًمػػيٍّ

ٍردىاًء عىً  النَّيبٍّ  ٍردىاًء، عىٍ  أىيب الدَّ :. الدَّ  .."ا٢بديث. ىاؿى
 رجالو مقات سول أ،ا ،كر الناشِّي، كمرزكؽ التيمي. أواًل:ُدراسةُرجالُالسند: (ٔ)

مػ  ا٥بجػرة. ُٔٔالكوا  يل ا٠بو عبػد اهلل ا،ػ   طػاؼ أك ا،ػ  أيب  طػاؼ ك يػل كىػب ك يػل ملاكيػة، تػوا أووُومرُالنـَّْهَشليُ-ٔ
 ركل لو)ـ،ت،س،ىػ(.

ماػدم كأٞبػد كاللجِّػي كأ،ػو داكد،  ك ػاؿ أ،ػو حػا: الػرازم: شػيخ اػاا : كمقػو عبػد الػرٞب  ،ػ  أقوالُالعلماءُفيهُجرًحاُوتعديًًلُ
ل يكتب حديثو، ك اؿ ا،  حباف: كىكىافى شىيخا اىا٢با فىاض  غِّب عىِّىٍيًو التقشف حىٌبَّ اىار يا  كىنى يلِّ  كخيط ء كىنى يفاػ  فػىبىطػ

خىطؤيهي فػىبىطل اًنٍحًتجىاج ً،ًو ًإذا ااٍػفىرد كىًإف اٍعتػث ميٍلتىػث ٗبىػا كىافػم الثػٍّقىػات ذ اًنٍحًتجىاج ً،ًو كىًإف كىافى ظىاىره الٌص ح،... فػىايوى ٩بَّ  كثر 
جيرح ًا فلِّو...، ك اؿ الذىيب ا كتا،ػو ديػواف الضػلفاء:كوا، رجػل اػاا، تكِّػ  فيػو ا،ػ  حبػاف ،ػ  كجػو، كا ميػزاف انعتػداؿ: 

 .حس  ا٢بديث ادكؽ،  اؿ ا،  حجر: ادكؽ رمي ،اإلرجاء
ااظػر ترٝبتػو: اللِّػل كملرفػػة الرجػاؿ ألٞبػد ركايػػة  ؿ اللِّمػػاء أف األكثػر عِّػ  توميقػػو.: الػػراكم اػدكؽ؛ ،ػالنظر إأل أ ػواقـالُالباحـث
(، سػػػػؤانت أيب عبيػػػػد اآلجػػػػرم أ،ػػػػا داكد ّْْ/ ٗ(، ا١بػػػػرح كالتلػػػػديل ن،ػػػػ  أيب حػػػػا: )ُّْٕ(، ترٝبػػػػة)ٗٗ/ ّا،نػػػػو عبػػػػد اهلل )

ديػػواف  (،ُٖٓ/ ّّ(، هتػػذيب الكمػػاؿ لِّمػػزم )ُْٓ/ ّ(، اَّػػركحْب ن،ػػ  حبػػاف )َِٖ)ص/ السجسػػتاين ا ا١بػػرح كالتلػػديل 
    (.ِٓٔ(، تقريب التاذيب )ص/ ْٓ/ ُِ(، هتذيب التاذيب )ْٔٗ/ْ(، ميزاف انعتداؿ)ّْٓالضلفاء )ص/ 

 =                                             ، كيقاؿ أ،و ،كّب التيمي مؤذف اليتي ، ركل لو )ت(. رزوقُالتيميُأووُومر-ٕ
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 المػػؤمف اغن ػػرب  ر ػػد فَمػػ  منػػت  ػػأف: أي" « ..َمػػْف َردَّ َعػػْف ِعػػْرِض َأِخيػػوِ : »و لػػو َ
وع َ ؿ إمر عنير، مّ  عنير، والردع  رلزمر الَو   . (ٔ)"عم و َرلو مر لرد     ده روا 

رضو فقد أني عِ  ؾَ نَ ىَ  فْ مَ عرض المسمـ محنـر كدمو، فَ  أف   اآلنؼ الذ كر الحد ث    ف
 فَمػػ أف و  ػػ ر إلػػر، اصثػػـ عػػف اليرنػػؾ ووػػرف المنكػػر أنكػػر فقػػد عم ػػو د  رَ  فْ َمػػفَ محرًمػػر منكػػًرا، 

 .(ٕ)إنكرره  مب مر صنكرر رنرركً  آثًمر كرف ،ل ذر ال  رد ولـ سمت
 ير،اسػػػنمرعُ   حػػػـر اله  ػػػة نحػػػـر فكمػػػر ،المهنػػػرب  ػػػر ؾ اله  ػػػة وسػػػرمت: ال ممػػػرء َػػػرؿ"
ف ،اضػػررً   هػػؼ لػػـ إف ىػػرإنكررُ  و مػػب  عمػػر  قػػدر لػػـ فػػإف المممػػس، ذلػػؾ فػػررؽ اضػػررً  هػػرؼ وا 
ة  سػمت فَمػ كػؿ   عمر ف مب اسنمرع، غ ر مف السمرع ذلؾ   د  ضره ال غ ره أو  ذكر الم،رَر
 افػوزً  زفػر فقػد ذلػؾ ف ػؿ فَمػ فػإف   المنكػر، عف والنيي  رلم روؼ المر ر ر ً   رى أف أه و غ  ة
 .(ٖ)"رعظ مً 

 

                                                                                                                                                               

ػػػبي=  ػػػوى شى الىتػػػو، كىىي ػػػوًا، ... كىلكنػػػو مىػػػعى ذىلًػػػ  ذ تثبػػػر عىدى ػػػوى كي ػػػوى كىالًػػػد حيػػػٓب ،ػػػ  أيب ،كػػػّب، كىىي ا، ىي ػػػذى و  ػػػاؿ ا،ػػػ   طػػػاف: كمػػػرزكؽ ىى
 ،ًاٍلمىٍجايوًؿ ا٢بٍىاؿ،  اؿ الذىيب: مقة، ك اؿ ا،  حجر: مقبوؿ.

 .-ؒ -  حجر: الراكم مقبوؿ، كما  اؿ ا،قالُالباحث
(، لساف ا٤بيزاف؛ ن،  ِِٓ/ ِ(، الكاشف؛ لِّذىيب )َُٔ/ ّااظر ترٝبتو: ،ياف الوى  كاإليااـ ا كتاب األحكاـ ن،   طاف )

 (.ِٓٓ(، تقريب التاذيب )ص/ َِْ/ ٗحجر )
 (، عػػػ  عِّػػػي ،ػػػ  إسػػػَاؽ مػػػ  طريػػػم مػػػرزكؽ أيب ،كػػػر التيمػػػي عػػػ  أـِّْٕٓ(، ح)ِٖٓ/ ْٓحػػػ ) ثانًيـــا:ُتاـــريلُالحـــديث:

(، عػػػ  إ٠باعيػػػل مػػػ  طريػػػم ليػػػث عػػػ  شػػػار ،ػػػ  حوشػػػب عػػػ  أـ ِّٕٔٓ(، ح)ِّٓ/ ْٓالػػدرداء عػػػ  أيب الػػػدرداء ،ِّفظػػػو، ح )
( مػ  طريػم ليػث ك أا)شػار، كمػرزكؽ(ع  أـ الػدرداء ٖٖٔ(، ح)ُِٗالدرداء ع  أيب الدرداء ،نَوه. كأخرجو ا٣برائطػي )ص/ 
( مػ  طريػم  ا،ػ  أيب ليِّػ  عػ  ا٢بكػ  عػ  ٖٖٓ(، ح)ُِٗ ؽ )ص/ ع  أيب الػدرداء ،قصػة. كأخرجػو ا٣برائطػي ا مكػاـر األخػ

 ا،  أيب الدرداء ع  أ،يو، ،قصة.
( َِٕٗٔ(، ح)ّٖٓ/ ْٓ، حػ  )▲كلَِّػديث شػواىد، مناػا: حػديث أ٠بػاء ،نػر يزيػد   (، عػ   ٧بمػد ،ػ  الفضػل)عاـر

/ ْٓاهلل ،ػ  ا٤ببػارؾ كخارجػة، حػ  ) ( عػ  عبػدُّٕٕ(، ح )َُِ/ ّع  عبد اهلل ،  ا٤ببارؾ، كأ،و داكد الطيالسػي ا مسػنده )
( عػػ  أيب عااػػ  ُٕٗٓ(، ح)ْٔٓ(، عػ  ٧بمػػد ،ػػ  ،كػػر، كعبػػد ،ػػ  ٞبيػػد ا ا٤بنتخػػب مػػ  مسػػنده )ص: َُِٕٔ(، ح)ْٖٓ

،كا،  ا٤ببػػارؾ، كأ،ػػو عااػػ ،كخارجة( عػػ  عبيػػد اهلل ،ػػ  أيب زيػػاد، عػػ  شػػار ،ػػ  حوشػػب، عناػػا،  الضػػَاؾ ،ػػ  ٨بِّػػد أر،لػػتا  )عػػاـر
 ،نَوه.

ــا:ُالحمــ إسػػناده حسػػ  لغػػّبه ك،ا٤بتا،لػػات كالشػػواىد يرتقػػي إأل الصػػَيح لغػػّبه، كمػػا ا التخػػريج. كحسػػنو ُ ُعلــاُاإلســناد:ثالًث
ا٢بػػػػػػػػػػديث الَبمػػػػػػػػػػذم، كأيضنػػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػػػ  ا٤بنػػػػػػػػػػذرم حػػػػػػػػػػديثى أ٠بػػػػػػػػػػاء ا الَبغيػػػػػػػػػػػب كالَبىيػػػػػػػػػػب، كاأللبػػػػػػػػػػاين اػػػػػػػػػػََو ا ا١بػػػػػػػػػػػامع 

ُ(.َُُِٕالصَيح،ح)
 (.ّْٓ/ ٖ: )دليل الفا٢بْب لطرؽ رياض الصا٢بْب؛ ن،  ع ف (ُ)
 (.ِّّ/ َُااظر:التنوير شرح ا١بامع الصغّب؛ لألمّب الصنلاين: ) (ِ)
 (. َّٖ/ ُاَّال  الوعظية؛ لِّسفّبم: )(ّ) 
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 :(ٔ)القرئؿ درُّ  وهللِ 
 بو القوؿ عف المسافِ  كصوفِ  *** القبيح سماعِ  عف ُصفْ  ؾوسمعُ 

   وػتبػػانػػػػػػػف ومِ ػػػػػائػػػػػػلق ريؾٌ ػػػػػش***  حػالقبي اعػػػػػػاستم دػػػػػػػػػعن ؾػفإن        
ُذِكَر، ف،ي الحد ث المن،ؽ عم و  مر عمر  عمم  ر مف السنة الن و ة  دؿُّ مثراًل وىنر أذكر 

 َجػاِلٌس  َوُىػوَ   يُّ ِبػالنَّ  اؿَ َقػ": َػرؿ نو نػو، َوػة فػي الطو ؿ حد ثو في  مرلؾ  ف ك ب عف
ِِ  َرُسػوؿَ  َيػا َسػِمَمةَ  َبِنػي ِمػفْ  َرُجػؿٌ  َقػاؿَ  «َماِلػٍؾ؟ ْبفُ  َكْعبُ  َفَعؿَ  َما» :ِبَتُبوؾَ  اْلَقْوـِ  ِفي  َحَبَسػوُ  ا

 .(ٕ)ِعْطَفْيوِ  ِفي َوالنََّظرُ  ُبْرَداهُ 
ِِ  ُقْمػَت، َما ِبْئَس : َجَبؿٍ  ْبفُ  ُمَعاذُ  َلوُ  َفَقاؿَ  ِِ  َرُسػوؿَ  َيػا َوا  َخْيػرًا، ِإالَّ  َعَمْيػوِ  َعِمْمَنػا َمػا ا

ِِ  َرُسوؿُ  َفَسَكتَ   .(ٗ) .." ير سنم ّ  أو غ  ة، ؿ َ فَ  فمَ  عمر م رذ ِصنكرر مقراً : أي. "(ٖ)" ا
 ُغن ة وِك،ر ة، واهلل أعمـ. ىذا ال رب كث رة، وف مر ُذِكر فيوالدلة مف السنة المطيرة 

 
 

** *** 

  

                                                           

 (.ِّ/ ِّن،  عبد الث: ) ؛(، التمايدَُٓااظر: آداب الصَبة؛ أليب عبد الرٞب  الس ِّىمي: )ص/  (ُ)
 (.ّْٓ/ ٔ) :كناية ع  كواو ملجبنا ،نفسو ذا زىو كتكث أك لباسو، أك كُب ،و ع  حسنو كُّجتو. إرشاد السارم؛ لِّقسط ين  (ِ)
 ٻ ٱ﴿(، ؾ: ا٤بغازم، ب: حديث كلب ،  مال ، ك وؿ اهلل عز كجػل: ُْْٖ(، ح)ّ/ ٔ)خ( ا مواضع كثّبة مناا: ) (ّ)

 (، ؾ:،ب: حديث تو،ة كلب ،  مال ، كالِّفظ ٤بسِّ .ِٕٗٔ):(، حُِِِ/ ْ، ـ )[ُُٖ]التو،ة:  ﴾ ..ٻ ٻ
 (.ّٔٓ/ ٖدليل الفا٢بْب لطرؽ رياض الصا٢بْب؛ ن،  ع ف: ) (ْ)
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 املطمب الزابع

 تػميب حشَ الظَ باملشمىني

إذا َسِمَت المسمـ إ رعة عمر أحد مف المسمم ف، وهووًور إذا كرف عرلًمر أو ذا ى ئة 
الظػػػّف الحسػػػَف  ػػػو، كأّنػػػو ىػػػو ومكرنػػػة، كػػػأف  كػػػوف مػػػف ال ممػػػرء، أو المػػػراء، ف م ػػػو أف ُ هم ػػػب 

َرلػػػةو  ،وزالنػػػ رنسػػػ  المقوػػػود  يػػػذه اص ػػػرعة، ف قػػػوـ فػػػي حردثػػػة  لقولػػػو ن ػػػرلر؛ امنثػػػراًل عثرانػػػو ا 
 .] النور[ ♂ؒڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ﴿: اصفؾ

ل ػػػؾ   ػػػض المواَػػػؼ  َػػػد وىػػػذا النوم ػػػو القرآنػػػي امنثمَػػػو ثمػػػٌة ِمػػػَف الوػػػحر ة اله ػػػرر، وا 
 ال مم ة الحّ ة مف السنة الن و ة الم رفة:

ػػػػؼ أـ ِمْسػػػػَط الموقػػػػؼ األوؿ حػػػػد ث اصفػػػػؾ  ، كمػػػػر فػػػػي▲مػػػػت عرئ ػػػػة  (ٔ): مَو
ُـّ ِمْسػػػَط [ََرلَػػػتْ :"...▲الطو ػػػؿ نقػػػوؿ عرئ ػػػة  ـ   َأيْ : َفُقْمػػػتُ  ِمْسػػػَطٌ ، (ٕ)َنِ ػػػَس : ]أ  َنُسػػػ   فَ  ُأ

ـ   َوَسػػػَكَنتْ  اْ َنػػػِؾ؟ ـ   َأيْ : َليَػػػر َفُقْمػػػتُ  ِمْسػػػَطٌ ، َس َنِ ػػػ: َفَقرلَػػػتْ  الث رِنَ ػػػَة، َعثَػػػَرتِ  ثُػػػ  اْ َنػػػِؾ؟ َأَنُسػػػ   فَ  ُأ
ـ   َفَسػػػػػَكَنتْ   ِإال   َأُسػػػػػ ُّوُ  َمػػػػػر َوالم ػػػػػوِ : َفَقرلَػػػػػتْ  َفرْنَنَيْرُنيَػػػػػر، ِمْسػػػػػَط ٌ  َنَ ػػػػػَس : َفَقرلَػػػػػتْ  الث رِلثَػػػػػَة، َعثَػػػػػَرتِ  ثُػػػػػ

   .(ٖ)..."ِف ؾِ 
ػػػؼ َزْ َنػػػِب  نػػػت َمحػػػش والموقػػػؼ الثػػػاني عػػػف  لّمػػػر سػػػألير رسػػػوؿ اهلل  ▲: مَو

 َعِمْمػػتُ  َمػػر َوالم ػػوِ  َوَ َوػػِري، َسػػْمِ ي َأْحِمػػي الم ػػِو، َرُسػػوؿَ  َ ػػر: []ز نػػب  َفَقرلَػػتْ " :▲عرئ ػػة 
 . (ٗ)"ِ رلَوَرعِ  الم وُ  َفَ َوَمَير ُنَسرِم ِني، َكرَنتْ  ال ِني َوِىيَ : ]عرئ ة[ََرَلتْ  َهْ ًرا، ِإال   َعَمْ َير

ػػر: "الموقػػؼ الثالػػث  ِمػػفْ  َ ْ مَػػـُ  ِ رل ػػِذي  الم ػػوِ  َرُسػػوؿِ  َعمَػػر َفَأَ ػػررَ  [] ف ز ػػد ُأَسػػرَمةُ  َأم 
 .(٘)"َهْ ًرا ِإال   َنْ َمـُ  َوالَ  َأْىَمَؾ،: ُأَسرَمةُ  َفَقرؿَ  َنْ،ِسِو، ِفي َلُيـْ  َ ْ َمـُ  َوِ رل ِذي َأْىِمِو، َ َراَءةِ 

ػػػؼ  ر ػػػرة مػػػوالة أـ المػػػؤمن ف عرئ ػػػة الموقػػػؼ الرابػػػع عرئ ػػػة  ََرلَػػػتْ ، أف ¶: مَو
 «؟َيِريُبؾِ  َشْيءٍ  ِمفْ  رََأْيتِ  َىؿْ  َبِريَرُة، َأيْ : »َفَقرؿَ  ،[▲]َ ِر َرةَ   الم وِ  َرُسوؿُ  َفَدَعر": ▲

                                                           

 (.َٕ: )ص/ا البَث سبم ترٝبتاا(ُ) 
، ك يػل: سىػقىطى ،وجاػ عَُِتُ (ِ) ، ك يػل: ،ػىليػدى ، ك يػل: لىزًمىػوي الشَّػر  ، ك يػل: ىىِّىػ ى و : فيو لغتػاف مشػاورتاف فػتحي اللػْب ككسػرىا، كملنػاه عىثػىػرى

 (. َُٕ/ ُٕخااَّةن. شرح النوكم عِّ  مسِّ  )
 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ﴿ ب: ؾ: تفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف، (،ْٕٕٓ(، ح)َُٕ/ٔخ: ) (ّ)

 (.ٗٔ)ص/ ا حاشية البَث: [، سبم ٚبرجيوِْ]النور: ﴾ؒ....مئحئ
 (،ؾ: الشاادات،ب: تلديل النساء ،لضا  البلض.ُِٔٔ(، ح)ُّٕ/ّخ: ) (ْ)
 (،ؾ: ا٤بغازم،ب:حديث.ُُْْ(، ح)ُُٔ/ٓخ: ) (ٓ)
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 َمرِرَ ػةٌ  َأن يَػر ِمػفْ  َأْكثَػرَ  َعَمْ يَػر، َأْغِمُوػوُ  َأْمػًرا َعَمْ َير َرَأْ تُ  ِإفْ  ِ رلَحؽ ، َ َ َثؾَ  َوال ِذي الَ : َ ِر َرةُ  ََرَلتْ 
، َحِد َثةُ   .(ٔ)"َفَنْأُكُموُ  الد اِمفُ  َفَنْأِني َأْىِمَير، َعِم فِ  َعفْ  َنَنرـُ  الس ف 

الرائ ػػة والوػػور الرائقػػة مػػف السػػنة الن و ػػة نػػدؿ داللػػًة واضػػحًة عمػػر مػػر ىػػذه المواَػػؼ 
كرف  نمنت  و الممنمػت الن ػوي مػف الحوػرنة ِمػَف اص ػرعة، فػرلظف الحسػف ىػو ال ػمج النػرمت 

 واهلل أعمـ. في مثؿ ىذه المواَؼ ال و  ة،
 
 

** *** 

 
 

  

                                                           

ًإألى  [ُِ]النػػػػػػػػػػور:  ﴾ ...ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ ب: ؾ: تفسػػػػػػػػػػّب القػػػػػػػػػػرآف، (،َْٕٓح) (،َُّ/ ٔخ ) (ُ)
 .﴾ ڑ ﴿ ػىٍولًًو: 
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 املطمب اخلاوص

 الّصرب عمى اإلطاعة

لّف اصنسػرَف َػد  واص رعرت إلر النحم ي  رلو ر واالحنمرؿ؛ حنرج المسمـ عند ال،نف 
  زُّ عم و مر ُ قرؿ ف و ِمَف ال رطؿ، فم  مكف ح نئذ أف  نحكـ في ان، رالنو، و رلنػرلي ال  ػدري 

 مر  هرج منو مف أَواِؿ، وال  دري مر  ودر عنو مف أف رؿ.
فػػي مثػػؿ ىػػذه الحرلػػة إلػػر الوػػ ر،  قػػوؿ  ليػػذا أر ػػَد اهلل ن ػػررؾ ون ػػرلر ن ّ ػػو محمػػًدا 

 .[ا٤بزمل] ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿اهلل ن رلر: 
ػو جاء في تفسير اآلية في جػامع البيػاف   ػر فروػ ر: ولن   ػ ثنػرؤه مػؿّ   قػوؿ: "مػا نصُّ

نػػػؾ سػػػرحر، إنػػػؾ لػػػؾ َومػػػؾ مػػػف اهلل  آ ػػػرت المكػػػذ وف ىػػػؤالء  قػػػوؿ مػػػر عمػػػر محمػػػد  ممنػػػوف وا 
 .(ٔ)"القوؿ مف ذلؾ ونحو و رعر

والسنة الن و ة مم ئػة  رلوػور المم مػة والمواَػؼ ال ظ مػة النػي ُنظيػر النط  ػؽ ال ممػي 
عمػػػػر رمػػػػي  ليػػػػذا النوم ػػػػو الر ػػػػرني، ومنيػػػػر: مػػػػر مػػػػّر فػػػػي ال،وػػػػؿ الوؿ فػػػػي وػػػػ ر الن ػػػػي  

عمػػر إ ػػرعة ذي الهو وػػرة  ػػػـو  الم ػػرك ف لػػو  رلسػػحر والكيرنػػة والمنػػوف، وكػػذلؾ وػػ ره 
 الهنرئـ ووزعير. حن ف ح ف َسـ 

ِِ  َعْبػدِ  َعػفْ بسػنده  (ٕ) فػي صػحيحو فقد أخػرج مسػمـ ـَ ": ََػرؿَ  ،بػِف َمْسػُعوٍد  ا  َقَسػ
ِِ  َرُسوؿُ  ِِ، َوْجػوُ  ِبَيػا ُأِريػدَ  َمػا َلِقْسػَمةٌ  ِإنََّيػا: َرُجػؿٌ  َفَقاؿَ  َقْسًما،  ا   النَِّبػيَّ  َفَأَتْيػتُ : َقػاؿَ  ا

: َقػاؿَ  َلػُو، َأْذُكػْرهُ  َلػـْ  َأنّْػي َتَمنَّْيتُ  َحتَّى َوْجُيوُ  َواْحَمرَّ  َشِديًدا، َغَضًبا َذِلؾَ  ِمفْ  َفَغِضبَ  َفَساَرْرُتُو،
َـّ   .(ٖ)«َفَصَبرَ  َىَذا ِمفْ  ِبَأْكَثرَ  ُموَسى َأُوِذيَ  َقدْ » :َقاؿَ  ُث

 فػإف عمػ يـ، و ك ػر ال رطػؿ، فَ ِمػ فػ يـ قػرؿ ُ  مػر عمػ يـ زُّ ُ ػ َ  َػد واله ر ال،ضؿ أىؿ ف  إ
 ،م ػػػؿالم  رلوػػػ ر َذِلػػػؾَ   نمقػػػوف ال،ضػػػؿ أىػػػؿَ  أفّ  إال عم يػػػر، اهلل فطػػػرىـ ال  ػػػر فػػػي م مػػػة َذِلػػػؾَ 

 َذِلػػؾَ  فػػي اَنػػدى َػػد -- أنػػو نػػرى أال المػػؤمن ف، فَ ِمػػ نقػػدميـ  مػػف اَنػػداءً  والوػػ،  المم ػػؿ؛
  .(ٗ)-- موسر  و ر

                                                           

 (.ََْ/ ُٖ) :تفسّب الطثم (ُ)
 (، ؾ: الزكاة، ب: إعطاًء الػميؤىلَّفىًة  ِّوُّي  عىِّى  اإًلس ـً كىتىصىث ً مىٍ   ىًومى إدياايو.َُِٔ(، ح)ّٕٗ/ ِـ ) (ِ)
(، ُٖ/ ٖو، خ )(، ؾ: الزكاة، ب: إعطاًء الػػميؤىلَّفىًة  ِّػوُّي  عىِّىػ  اإًلسػ ـً كىتىصىػث ً مىػٍ   ىػًومى إدياايػَُِٔ(، ح)ّٕٗ/ ِ)ؽ(،  ـ ) (ّ)

 ب: الصث عِّ  األذل.(، ؾ: األدب،ََُٔ)ح(، ِٓ/ ٖا )،ب: م  أخث ااحبو ٗبا يقاؿ فيو. كأيضن : األدبؾ(،َٗٓٔح)
 (.ّٕٗ/ ِٖع الصَيح؛ ن،  ا٤بِّق : )التوضيح لشرح ا١بام (ْ)
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 ،ف يـ ل س ممر ف يـ قرؿ ُ  مر هض يـ ُ  َد ال،ضؿ أىؿ أف   وف و": ؒ  قاؿ ابف حجر
 .(ٔ)"  موسر اَنداء   يُّ النّ  تَ نَ وَ  كمر والحمـ  رلو ر ذلؾ ف نمقوف ذلؾ ومت

والميرنػػة،  ػػؿ إنػػو الِ ػػزُّ والكرامػػة، إذ ال ال مػػز  ذلػػؾ ف الوػػ ر عمػػر النيمػػة ال   نػػيوا  
 سػػنط ت أي إنسػػرف أف  ػػنحكـ  رن، منػػو فػػي مثػػؿ ىػػذه المواَػػؼ ال وػػ  ة، إال مػػف أعطػػره اهلل 

 .و دة االحنمرؿ وعدـ االسن مرؿ، وض ط الن،س وحممير عمر المكرره الو ر والحمـ؛ن رلر 
وفػػػي ىػػػذا المقػػػرـ أ ًضػػػر ال ننسػػػر وػػػ ر الوػػػد قة، عرئ ػػػة  نػػػت أ ػػػي  كػػػر الوػػػد ؽ 

حػػ ف َولػػ  المنػػرفقوف فػػي عرضػػير، فرنيموىػػر  مػػر  رأىػػر اهلل منػػو، ومػػت ىػػذا كم ػػو  وث رنيػػرؒ¶
 و رت ونحّممت، فكرنت الثمرة الط  ة ال راءة ونزوؿ آ رت ننمر إلر  وـ الق رمة. 

 َمػا َوالمَّػوِ : َقاَلػتْ " ،...▲بسػنده عػف عائشػة  (ٕ)فقد أخرج البخاريُّ في صحيحو
، َحِديثَػػةُ  َجاِرَيػػةٌ  َوَأَنػػا: َقاَلػػتْ  ، المَّػػوِ  ِلَرُسػػوؿِ  َأقُػػوؿُ  َمػػا َأْدِري  القُػػْر ِف، ِمػػفَ  َكِثيػػرًا َأْقػػرَأُ  الَ  السّْػػفّْ
 َوَصػدَّْقُتـْ  َأْنُفِسػُكـْ  ِفػي َوَوَقػرَ  النَّػاُس، ِبػوِ  َيَتَحػدَّثُ  َمػا َسِمْعُتـْ  َأنَُّكـْ  َعِمْمتُ  َلَقدْ  َوالمَّوِ  ِإنّْي: َفُقْمتُ 
 َلُكػـْ  اْعَتَرْفػتُ  َوَلػِئفِ  ِبػَذِلَؾ، ُتَصػدُّْقوِني الَ  َلَبِريَئةٌ  ِإنّْي َيْعَمـُ  َوالمَّوُ  َبِريَئٌة، ِإنّْي ـْ َلكُ  ُقْمتُ  َوَلِئفْ  ِبِو،

ؒ:َقػاؿَ  ِإذْ  ُيوُسػؼَ  َأَبػا ِإالَّ  َمػَثاًل، َوَلُكػـْ  ِلػي َأِجػدُ  َمػا َوالمَّػوِ  َلُتَصدُّْقنّْي، َبِريَئةٌ  َأنّْي َيْعَمـُ  َوالمَّوُ  ِبَأْمٍر،
ْلُت  ،[ُٖ]يوسف:  ﴾ڑ ک  ک ک ک ڑژ ژ..﴿ َـّ َتَحوَّ  َأفْ  َأْرُجػو َوَأَنػا ِفرَاِشػي َعَمىُث

 َأفْ  ِمػفْ  َنْفِسػي ِفػي َأْحَقػرُ  َوأَلََنػا َوْحًيػا، َشػْأِني ِفي ُيْنِزؿَ  َأفْ  َظَنْنتُ  َما َوالمَّوِ  َوَلِكفْ  المَُّو، ُيَبرَّْئِني
ُئِنػي ُرْؤَيػا النَّػْوـِ  ِفػي  المَّػوِ  َرُسػوؿُ  َيػَرى َأفْ  َأْرُجػو ُكْنػتُ  َوَلِكنّْػي َأْمػِري، ِفػي ِبػالُقْر فِ  ُيَتَكمَّـَ   ُيَبرّْ
 َمػا َفَأَخػَذهُ  الػَوْحُي، َعَمْيوِ  ُأْنِزؿَ  َحتَّى الَبْيِت، َأْىؿِ  ِمفْ  َأَحدٌ  َخَرجَ  َوالَ  َمْجِمَسوُ  رَاـَ  َما َفَوالمَّوِ  المَُّو،
 َفَممَّا َشاٍت، َيْوـٍ  ِفي الَعَرؽِ  ِمفَ  (ٖ)الُجَمافِ  ِمْثؿُ  ِمْنوُ  َلَيَتَحدَّرُ  ِإنَّوُ  َحتَّى الُبَرَحاِء، ِمفَ  َيْأُخُذهُ  َكافَ 
ؿَ  َفَكػافَ  َيْضَحُؾ، َوُىوَ   المَّوِ  َرُسوؿِ  َعفْ  ُسرّْيَ   َعاِئَشػةُ  َيػا: »ِلػي َقػاؿَ  َأفْ  ِبَيػا، َتَكمَّػـَ  َكِمَمػةٍ  َأوَّ

 الَ  َوالمَّػِو، الَ : َفُقْمػتُ  ، المَّوِ  َرُسوؿِ  ِإَلى ُقوِمي: ُأمّْي ِلي َفَقاَلتْ  ،«المَّوُ  َبرََّأؾِ  َفَقدْ  المََّو، اْحَمِدي
 .اآلَ رتِ  ﴾ ..ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ :َتَعاَلى المَّوُ  َفَأْنَزؿَ  المََّو، ِإالَّ  َأْحَمدُ  َوالَ  ِإَلْيِو، َأُقوـُ 

َد اننقووا وُأذوا ِمف َ مو،  فإف  الن  رءَ  ف سمت إ رعًة نننقَوو أف  و ر؛مَ وعم و، فَ 
نيـ سحرة، ونحوىر ِمَف االنيرمرِت ال رطمت و روا عمر مر ُكذ  وا ، لكنيـ فق ؿ إنيـ كينة، وا 

 ودَيـ، واهلل أعمـ.  ن رلر، َفَ َمت منزلنيـ، و رعوأوذوا حنر أنرىـ نوُر اهلل
** *** 

                                                           

 (.ٔٓ/ ٖ) :فتح البارم؛ ن،  حجر(ُ) 
 (.ٗٔ(،ؾ: الشاادات،ب: تلديل النساء ،لضا  البلض، سبم ٚبرجيو)ص/ُِٔٔ(، ح)ُّٕ/ّخ: ) (ِ)
 (.ُٕٓ/ ُ: ٝبع ٝبااة: كىًىي الِّؤلؤة ا٤بتخذة م  اٍلفضة. كشف ا٤بشكل؛ ن،  ا١بوزم: )مانالجُُ (ّ)
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 املطمب األوه

 إال لضزورة   قائن اإلطاعةوإِىاه  العاًالبياُ 

لّمػػر كرنػػت اص ػػرعة نقػػوـ عمػػر م ػػدأ الن ػػي ر وال،ضػػ حة وننسػػـ  قػػوة االنن ػػرر وسػػرعة 
وائمير؛ فمف السرل ب الن و ة الدعو ة ل مج مئمير و ُ الظيور، كرف ال د مف اسنهداـ عمج  ُ 

ِر والنوػ حة والن ػر ض  قرئػؿ اص ػرعة اص رعة االكن،رء  رل  ػرف ال ػرـ القػرئـ عمػر َرعػدة الس ػنْ 
 دوف ذكر اسمو إال إذا كرنت الموحمة نقنضي ن  نو.

 مػػا: »  قػػوؿ فكػػرف النوػػر  ، ال النمػػو  ُ  الموعظػػة فػػي  فقػػد كػػرف مػػف أدب الن ػػي  
 ِمػفْ  َنَفػرًا َأفَّ ":ََػرؿَ عنػو  مرء في حد ث أنس  ف مرلؾ كمر ؛ (ٔ)«وكذا كذا قولوفي أقواـ باؿ

؟ ِفػػي َعَمِمػػوِ  َعػػفْ   النَِّبػػيّْ  َأْزَواجَ  َسػػأَُلوا  النَِّبػػيّْ  َأْصػػَحابِ   َأتَػػَزوَّجُ  اَل : َبْعُضػػُيـْ  َفَقػػاؿَ  السّْػػرّْ
،  ُكؿُ  اَل : َبْعُضُيـْ  َوَقاؿَ  النَّْساَء، ـَ  َفَجػاءَ ]وفػي روايػٍة: ِفرَاٍش، َعَمػى َأَنػاـُ  اَل : َبْعُضُيـْ  َوَقاؿَ  المَّْح
َِ  َفَحِمدَ  ...[َوَكَذا، َكَذا ُقْمُتـْ  الَِّذيفَ  َأْنُتـُ : »َفَقاؿَ  ، المَّوِ  َرُسوؿُ   َبػاؿُ  َما» :َفَقاؿَ . َعَمْيوِ  َوَأْثَنى ا
ـُ، ُأَصػػمّْي َلِكنّْػػي ؟َوَكػػَذا َكػػَذا َقػػاُلوا َأْقػػَواـٍ   َعػػفْ  َرِغػػبَ  َفَمػػفْ  النَّْسػػاَء، َوَأتَػػَزوَّجُ  َوُأْفِطػػُر، َوَأُصػػوـُ  َوَأَنػػا
 . (ٕ)«ِمنّْي َفَمْيَس  ُسنَِّتي

 كػػره إذا أنػػو ىػػذا مثػػؿ فػػي  هط ػػو مػػف لمم ػػروؼ موافػػؽ ىػػو: "ؒ  يقػػوؿ النػػوويُّ 
 ذلػؾ مف المقوود فإف    قومُ هُ  عظ ـ مف وىذا ،فرعمو ف     ُ  وال كراى نو ذكر لو فهطب ر  ئً 

  .(ٖ)"المأل في ورح و نو  خ  حوؿ وال ،ذلؾ   مهو ممف وغ رىـ الحرضر ف ومم ت ال هص
ػػت  أنػػومنيػػا:  ،كر إشػػاراتفػػي الحػػديث اآلنػػؼ الػػذّْ و  ال  مػػوز نػػأه ر ال  ػػرف عػػف َو

اعنقػرد؛ ك، ػؿ أو نوػح    ،نن مؽ  نوػو ب سػموؾ فكر ة اص رعة إذا كرنتِ  الحرمة؛ وهروةً 
فػػػي إ ػػػرعة كسػػػوؼ ال ػػػمس، وا  ػػػرعة مطرنػػػر  نػػػوء كػػػذا وكػػػذا،   ووػػػن  ِ كىنػػػر، و  الن ػػػي 

 وغ رىر مف اص رعرت ال،كر ة الني ىي أهطر اص رعرت وأَوىر نأث ًرا.
عمر الدُّعرة وال ممرء أف ُ    نوا لمنرس الهطأ الم رع، وأف  سنهدموا   مبُ أنو منير: و 

 ننه ر ر مرأسموب الن ر ض  رلمهطئ؛ لّنو أدعر لنأل ؼ َم و، وامننرب رد ف مو السم  ة، و 
 .(ٗ)ال هص حرؿ نه رت إذا اصحن رط مف ف و ولمر ،و سنق ـ ،المهطئ الرمؿ ىذا حرؿ

                                                           

 (.ُٖ،ُٕ/ ِالسّبة النبوية عِّ  ضوء القرآف كالسنة؛ حملمد أ،و شابة: ) (ُ)
(،ؾ: النكػػػػػػػاح،ب: اسػػػػػػػػتَباب َُُْ(،ح)ََُِ/ِ(، ؾ: النكػػػػػػػاح، ب: الَبغيػػػػػػػب ا النكػػػػػػػاح، ـ )َّٔٓ(، ح)ِ/ ٕخ ) (ِ)

، كالِّفظ لفظ )ـ(  .النكاح ٤ب  تىا ر افسيو إليو، ككجد ميؤىاىو، كاشتغاؿ ًم  عجز ع  الػميؤىف ،الصـو
 (.ُٕٔ/ ٗشرح النوكم عِّ  مسِّ : ) (ّ)
 (.ِْٔ/ ِ(، شرح رياض الصا٢بْب؛ ن،  عثيمْب: )َِااظر: األساليب النبوية ا التلامل مع أخطاء الناس: )ص/  (ْ)
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مػػف اص ػػرعرت ال،كر ػػة ن ػػرلر وال ممػػرء فػػي م رلمػػة الكث ػػر الػػدعرة إلػػر اهلل   ، ػػدُ وىػػذا 
ُوّنرع القرار، والسرسة الك رر، وأىػؿ الحػؿ  و ، دُ وكذا االعنقردات ال رطمة،  وغ رىر، المرىم ة،

 واهلل أعمـ. وغ رىر، وال قد، والرؤسرء والوزراء، في اص رعرت الس رس ة أو الحر ّ ة،
 
 

***** 
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 املطمب الجاٌي

 ورىـالظ 

 واْلُمَ ػرَوَرةُ  والن َ ػرُورُ  ُ قػرؿ أ ػرر عم ػو  كػذا أمػره، ،أ ػرر: مػف ال، ػؿ الشورى في المغة
 .(ٔ)ف و ُ َنَ رَورُ  الذي المر: وال ُّوَرى، ال  ض إلر ال  ض  مرام ة الّرأي اسنهراج: واْلَمُ وَرةُ 

مرلػػة أىمػػو، مػػف الػػرأي طمػػب: "وأمػػا فػػي االصػػطالح  الػػرأي إلػػر ووػػوالً  ف ػػو، النظػػر وا 
 .(ٕ)"لموواب الموافؽ

د  ںں ...﴿: َنَ ػرَلر الم ػوِ  ََػْوؿِ  َ ربُ  -ن رلر في وح حو ؒ  ّوب ال هرريُّ َو

ـّ َذَكػَر  ..[ّٖ: الشػورل] ﴾...ڻ  ،▲ عائشػػةَ حػديَث واسػندّؿ لػو  أحرد ػث وػح حة عػّدة، ثُػ
 َوُأَسػاَمةَ  َطاِلػٍب، َأِبػي ْبػفَ  َعِمػيَّ   المَّػوِ  َرُسػوؿُ  َوَدَعا: َقاَلتْ  َقاُلوا، َما اإِلْفؾِ  َأْىؿُ  َلَيا َقاؿَ  ِحيفَ 
ػا َأْىِمػِو، ِفػرَاؽِ  ِفػي َيْسَتِشػيُرُىَما َوُىػوَ  َيْسػأَُلُيَما الػَوْحُي، اْسػَتْمَبثَ  ِحيفَ  ، َزْيدٍ  ْبفَ  : ُأَسػاَمةُ  َفَأمَّ

ػا َأْىِمػِو، َبرَاَءةِ  ِمفْ  َيْعَمـُ  ِبالَِّذي َفَأَشارَ   ِسػَواَىا َوالنَّْسػاءُ  َعَمْيػَؾ، المَّػوُ  ُيَضػيّْؽِ  َلػـْ : َفَقػاؿَ  َعِمػيّّ  َوَأمَّ
 َأْكَثرَ  َأْمرًا رََأْيتُ  َما: َقاَلتْ  ،«َيِريُبِؾ؟ َشْيءٍ  ِمفْ  رََأْيتِ  َىؿْ : »َفَقاؿَ . َتْصُدْقؾَ  الَجاِرَيةَ  َوَسؿِ  َكِثيٌر،
، َحِديثَػػةُ  َجاِرَيػػةٌ  َأنََّيػػا ِمػػفْ   َعَمػػى َفَقػػاـَ  َفتَْأُكمُػػُو، الػػدَّاِجفُ  َفتَػػْأِتي َأْىِمَيػػا، َعِجػػيفِ  َعػػفْ  َتَنػػاـُ  السّْػػفّْ

 َمػا َوالمَّػوِ  َأْىِمػي، ِفػي َأَذاهُ  َبَمَغِنػي َرُجػؿٍ  ِمػفْ  َيْعػِذُرِني َمػفْ  الُمْسػِمِميَف، َمْعَشػرَ  َيػا» :َفَقاؿَ  الِمْنَبرِ 
 . (ٖ)َعاِئَشةَ  َبرَاَءةَ  َفَذَكرَ  «َخْيرًا ِإالَّ  َأْىِمي َعَمى َعِمْمتُ 

رر السػػػ ئة النرممػػػة عػػػف عػػػمج اآلثػػػإلػػػر ال ػػػورى طر ػػػؽ  أف فػػػي ىػػػذا الحػػػد ث   ػػػرف
َ هػصُّ  وأّنػو ن رلر  رله ػب،  اهلل  ه ر فومَ  ،والمرنة النقوي أىؿَ اصمرـ   رور  أفّ و اص رعة، 

 عمً ر وأسرمة  الن يُّ   ض النرس في الم ورة دوف   ض؛ لس رب نقنضي ذلؾ، كمر هّص 
 .في الم ورة 

 كػرف رعمً ػ أفّ   رلم ػرورة أسػرمةعمػر  هنوػرصاال فػي وال مػة" :ؒ  ابػف حجػرقاؿ 
 فمذلؾ ؛فرطمة  نزو ج وانورلُ  وازداد  ؿ ،و ،ررَْ  لـ ثـ ،هوهرِ  حرؿ مف رهر ّ  ولنّ  ؛كرلولد عنده
 وكػرف ،غ ػره مػف أكثػر وأحواِلػ عمػر معواطّ  لمز د  أىمو ؽ ن مّ  ف مر  رلم رورة رمهوووً  كرف
 فيػػو أسػػرمة وأمػػر ،وعمػػر  كػػر كػػأ ي الوػػحر ة أكػػر ر ال رمػػة  ػػرلمور ؽ ن مّػػ ف مػػر م ػػورنو أىػػؿ
 بُّ ِحػػ أنػػو عم ػػو طمقػػوف ُ  كػػرنوا ولػػذلؾ ؛والمح ػػة االهنوػػرص ومز ػػد ،الممزمػػة طػػوؿ فػػي ك مػػي
ػ أ  ػو دوف وو  وهَ   اهلل رسوؿ ف ك مػي ر ػر    كػرف لكونػو ،ووأم   وذلػؾ ؛منػو أسػفّ  عمػي كػرف وا 

                                                           

 (.َْٕااظر: ا٤بفردات ا غريب القرآف: )ص/  (ُ)
 (.ِٖالشورل ا الشريلة اإلس مية؛ القاضي حسْب ا٤بادم: )ص/  (ِ)
 (.ٗٔ)ص/ىذا ا٢بديث ا حاشية البَث:  سبم ٚبريج د (، ؾ: انعتصاـ ،الكتاب كالسنة، ّٕٗٔ): (، حُُّ/ ٗخ: ) (ّ)



- 157 - 
 

 فَ ِمػػ لػو  ظيػر  مػر المػواب عمػر مػرأة أكثػر ولنػو ،له ػره لػ س مػر الػذىف وػ،رء مػف لم ػرب أف  
 والمسؤوؿ ،نررة لمقرئؿ رعر ة لو  ظير مر أه،ر فر مر ال رَ ة  حسب رغرل ً  المسف لف ؛المسف
  .(ٔ)"أهرى عنو

 أف والحػركـ لممسن ػ ر" :ؒ  قاؿ ابف بطاؿ ّف ال ورى غ ر ُمْمِزمػة،فإ ومت ىذا كم و
  أهػذ وأف ال مػـ، فػر سػوخالرُّ  ؿىػأ مػف كػرف إذا ،هم ػرورُ   ػو َػرؿ مػر غ ػر عمػر الحكـ فَ مِ    ـز
 أسػػػرمة عم ػػػو فأ ػػػرر وأسػػػرمة، عمً ػػػر  ػػػرور وفإّنػػػ عرئ ػػػة مسػػػألة فػػػر  الن ػػػرُّ  ، ػػػؿك ؛" ػػػراه  مػػػر

 القرآف نزؿ حنر أىمير عند ونركير أحدىمر  قوؿ  أهذ فمـ  ،راَير، يعم عم و وأ رر ير، إمسركِ 
 .(ٕ) و فأهذ

مػف  ػرب النه، ػؼ عمػر َمػب  وىذه اص ررة مف عمػي   ػف أ ػي طرلػب قاؿ الباحث: 
كمػر  نػوىـ ذلػؾ  ال ر ئة الػُم ّرئة، ▲، ول س َدًحر في طيررة عرئ ة  نت أ ي  كرالن ي  

 واهلل أعمـ. ، وو رنًة ل  نو.مف أكثر الوحر ة ح  ر لمن ي   المنوىموف الواىموف؛ فإنو 
 
 

***** 

 
  

                                                           

 (.ْٗٔ،ْٖٔ/ ٖفتح البارم؛ ن،  حجر: ) (ُ)
 .(ُٖٕ-ُْٕ)ص/ :َِّريبلعة؛ (، مو ف الشريلة اإلس مية م  اإلشاّٗٗ/ َُااظر: شرح اَيح البخارل؛ ن،  ،طاؿ ) (ِ)
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 املطمب الجالح

 وارــــاحل 

 . (ٔ)الممرو ة، ومرام ة الكمـ في المهرط ةو مف المحرورة،  :الحوار في المغة
، نوػح    يػر ُ قوػد أطػراؼ، أو طػرف ف   ف منرَ ة" :وفي االصطالح ظيػرر كػمـٍ  وا 

ٍة، ث رت حم   .(ٕ)"والرأي القوؿ مف ال،رسد وردُّ    يٍة، ودفت حٍؽ، وا 
مػػػػػف السػػػػػرل ب النػػػػػي اسػػػػػنهدمنير السػػػػػنة الن و ػػػػػة فػػػػػي حػػػػػّؿ الم ػػػػػكمت وعػػػػػمِج  فػػػػػإف  

 مهػػػة، والدلػػػة السػػػرط ة، والمنوػػػؼالم ضػػػمت الحػػػوار اص مػػػر ي الم نػػػي عمػػػر ال ػػػراى ف الدا
 رلُ  د عف الن وب الذم ـ، والمداؿ ال ق ـ. 

والنورِر لّمر ظيرت إ رعٌة   وىنر ُ نرسب ذكُر الحواِر الذي دارت رحره   ف رسوؿ 
 مف عرمة النورر ن نرض عمر نقس ـ غنرئـ غزوة حن ف.

ػػا": َقػػاؿَ   اْلُخػػْدِريّْ  َسػػِعيدٍ  َأِبػػي َعػػفْ  (ٗ)بسػػنده (ٖ)أخػػرج اإلمػػاـ أحمػػد فػػي مسػػنده  َلمَّ
 ِفػػي َيُكػػفْ  َوَلػػـْ  اْلَعػػَرِب، َوَقَباِئػؿِ  قُػػَرْيشٍ  ِفػػي اْلَعَطاَيػػا ِتْمػػؾَ  ِمػفْ  َأْعَطػػى َمػػا  المَّػػوِ  َرُسػػوؿُ  َأْعَطػى
، ِفي اأْلَْنَصارِ  ِمفَ  اْلَحيُّ  َىَذا َوَجدَ  َشْيءٌ  ِمْنَيا اأْلَْنَصارِ  ـْ  َحتَّػى اْلَقاَلػةُ  ِفػيِيـُ  َكُثَرتْ  َحتَّى َأْنُفِسِي

 ِإفَّ  المَِّو، َرُسوؿَ  َيا: َفَقاؿَ  ُعَباَدَة، ْبفُ  َسْعدُ  َعَمْيوِ  َفَدَخؿَ  َقْوَمُو،  المَّوِ  َرُسوؿُ  َلِقيَ : َقاِئُمُيـْ  َقاؿَ 
 ِفػي َقَسػْمتَ  َأَصػْبَت، الَّػِذي اْلَفػْيءِ  َىَذا ِفي َصَنْعتَ  ِلَما َأْنُفِسِيـْ  ِفي َعَمْيؾَ  َوَجُدوا َقدْ  اْلَحيَّ  َىَذا

 َشػْيٌء، اأْلَْنَصػارِ  ِمػفَ  اْلَحػيّْ  َىَذا ِفي َيؾُ  َوَلـْ  اْلَعَرِب، َقَباِئؿِ  ِفي ِعَظاًما َعَطاَيا َوَأْعَطْيتَ  َقْوِمَؾ،
 َوَمػا َقػْوِمي، ِمػفْ  اْمػُرؤٌ  ِإالَّ  َأَنػا َمػا المَّػِو، َرُسػوؿَ  َيػا: َقػاؿَ  «َسػْعُد؟ َيا َذِلؾَ  ِمفْ  َأْنتَ  َفَأْيفَ : »َقاؿَ 
 ِتْمؾَ  ِفي اأْلَْنَصارَ  َفَجَمعَ  َسْعٌد، َفَخَرجَ : َقاؿَ  ،«(٘)اْلَحِظيَرةِ  َىِذهِ  ِفي َقْوَمؾَ  ِلي َفاْجَمعْ : »َقاؿَ  َأَنا؟

، اْلُمَيػػاِجِريَف، ِمػػفَ  ِرَجػػاؿٌ  َفَجػػاءَ : َقػػاؿَ  اْلَحِظيػػَرِة، ـْ ،  َخػػُروَف، َوَجػػاءَ  َفػػَدَخُموا َفتَػػَرَكُي ـْ ػػا َفػػَردَُّى  َفَممَّ
   المَّػوِ  َرُسػوؿُ  َفَأتَػاُىـْ : َقػاؿَ  اأْلَْنَصػاِر، ِمػفَ  اْلَحيُّ  َىَذا َلؾَ  اْجَتَمعَ  َقدِ : َفَقاؿَ  َسْعدٌ  َأتَاهُ  اْجَتَمُعوا

                                                           

 (.َُٖ/ ُُاللركس؛ لِّز،يدم: )تاج  (ُ)
 (.ِا٢بوار كآدا،و؛ ااا ٞبيد: )ص/ (ِ)
ُ.(َُُّٕ(، ح)ِْٓ،ِّٓ/ُٖح : ) (ّ)
]اػاحًب ا٤بغػازم[ سندُالحديثُ(ْ) اؽى َى مػىنىا أىيب]إ،ػراىي  ،ػ  سػلد الزىػرم [، عىػٍ  ا،ٍػً  ًإٍس ػدَّ [، حى ]،  إ،ػراىي  القيرشػي  مػىنىا يػىٍلقيوبي : حىدَّ

ػػػًلي ػػػوًد ،ٍػػػً  لىًبيدو]األاصػػػارمٍّ[، عىػػػٍ  أىيب سى ػػػرى ،ٍػػػً   ػىتىادىةى]األاصػػػارم [، عىػػػٍ  ٧بىٍمي مىًِب عىاًاػػػ ي ،ٍػػػ ي عيمى ػػػدَّ : كىحى :..." ٍدرًمٍّ دو ا٣ٍبيػػػ ىػػػاؿى   ىػػػاؿى
 .ا٢بديث

ا الزَّرٍعي الػميَاط عِّياالَّ  : األرضةالحظيُر(ٓ)   (.َْْ/ ُالنااية ا غريب ا٢بديث؛ ن،  األمّب: ) ا.ًٍب ًفياى
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َـّ  َأْىػٌؿ، َلػوُ  ُىػوَ  ِبالَّػِذي َعَمْيػِو، َوَأْثَنػى المَّوَ  َفَحِمدَ   َبَمَغْتِنػي َقاَلػةٌ  َمػا اأْلَْنَصػارِ  َمْعَشػرَ  َيػا: »َقػاؿَ  ثُػ
، ِفػػي َوَجػْدُتُموَىا (ٔ)َوِجػػَدةٌ  َعػْنُكـْ  ـْ ـْ  َأْنُفِسػػُك اًل   ِتُكػػـْ  أََلػ  المَّػػُو؟ َفَأْغَنػػاُكـُ  َوَعاَلػةً  المَّػػُو؟ َفَيػػَداُكـُ  ُضػالَّ
؟ َبْيفَ  المَّوُ  َفأَلَّؼَ  َوَأْعَداءً  ـْ  ُتِجيُبػوَنِني َأاَل : »َقػاؿَ . َوَأْفَضػؿُ  َأَمػفُّ  َوَرُسػوُلوُ  المَّوُ  َبؿِ : َقاُلوا ،«ُقُموِبُك

: َقػاؿَ  .َواْلَفْضػؿُ  اْلَمػفُّ  َوِلَرُسػوِلوِ  َوِلمَّػوِ  المَِّو، َرُسوؿَ  َيا ُنِجيُبؾَ  َوِبَماَذا: َقاُلوا «اأْلَْنَصارِ  َمْعَشرَ  َيا
، َفَمَصػػَدْقُتـْ  َلُقْمػػُتـْ  ِشػْئُتـْ  َلػػوْ  َوالمَّػػوِ  َأَمػا» ـْ  َفَنَصػػْرَناَؾ، َوَمْخػػُذواًل  َفَصػدَّْقَناَؾ، ُمَكػػذًَّبا َأَتْيَتَنػػا َوُصػدّْْقُت

 ِمفَ  (ٖ)ُلَعاَعةٍ  ِفي اأْلَْنَصارِ  َمْعَشرَ  َيا َأْنُفِسُكـْ  ِفي َأَوَجْدُتـْ  ،(ٕ)َفآَسْيَناؾَ  َوَعاِئاًل  َفآَوْيَناَؾ، َوَطِريًدا
؟ ِإَلى َوَوَكْمُتُكـْ  ِلُيْسِمُموا، َقْوًما ِبَيا تَأَلَّْفتُ  الدُّْنَيا، ـْ  َأفْ  اأْلَْنَصػارِ  َمْعَشػرَ  َيػا َتْرَضػْوفَ  َأَفاَل  ِإْساَلِمُك
؟ ِفػي المَّػوِ  ِبَرُسوؿِ  َوَتْرِجُعوفَ  َواْلَبِعيِر، ِبالشَّاةِ  النَّاُس  َيْذَىبَ  ـْ  ِبَيػِدهِ  ُمَحمَّػدٍ  َنْفػُس  َفَوالَّػِذي ِرَحػاِلُك
 (ٗ)ِشػػْعًبا اأْلَْنَصػػارُ  َوَسػػَمَكتِ  ِشػػْعًبا، النَّػػاُس  َسػػَمؾَ  َوَلػػوْ  اأْلَْنَصػػاِر، ِمػػفَ  اْمػػرَأً  َلُكْنػػتُ  اْلِيْجػػَرةُ  َلػػْواَل 

َـّ  اأْلَْنَصاِر، ِشْعبَ  َلَسَمْكتُ  : َقػاؿَ  «اأْلَْنَصػارِ  َأْبَنػاءِ  َوَأْبَنػاءَ  اأْلَْنَصػاِر، َوَأْبَناءَ  اأْلَْنَصاَر، اْرَحـِ  المَُّي
، َأْخَضػػُموا َحتَّػػى اْلَقػػْوـُ، َفَبَكػػى ـْ َـّ  َوَحظِّػػا، ِقْسػػًما المَّػػوِ  ِبَرُسػػوؿِ  َرِضػػيَنا: َوَقػػاُلوا ِلَحػػاُى  اْنَصػػَرؼَ  ثُػػ
 .(٘)"َوَتَفرَُّقوا  المَّوِ  َرُسوؿُ 

                                                           

 (.َِْ/ ُ: غضبوا. فتح البارم؛ ن،  حجر: )ُوِجَدة(ُ) 
 (.ِِٖٔ/ ٔالصَاح؛ لِّجوىرم:): أعطيناؾ م  أموالنا مواساةن، جلِّناؾ كأحداا. ااظر: آسيناك(ِ) 
 (.ُّٕ/ ّ: الشٍَّيء اٍليىًسّب. الفائم ا غريب ا٢بديث؛ لِّز٨بشرم: )لعاعة(ّ) 
 (.ِٓ/ ِ) : الطَّرًيم ،ىْب جبِّْب. مشارؽ األاوار؛ لِّقاضي عياض:الشِّْع (ْ) 
 :دراسةُالحديث(ٓ) 

. : رجالو مقات عدا ا،  اسَاؽ اختِّف فيػو؛ دراسةُرجالُاإلسناد أواًل: اؽى َى ػًد ،ٍػً  ًإٍسػ يًح غىيػٍػرى ٧بيىمَّ ًَ ػاؿي الصَّػ ك ػاؿ ا٥بيثمػي: رًجى
 (.َّ/ َُ) :٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد

،ػ  خيػار، القرشػي، ا٤بطِّػيب، ا٤بػدين، كنيتػو أ،ػو عبػد اهلل، ك يػل: أ،ػو ،كػر، إمػاـ ا٤بغػازم ، اػاحب   حمدُونُإسحاقُونُيسـار*
 .(ْخر،ـ،ىػ، ركل لو )َُٓا٤بغازم، توا ،بغداد سنة 

 (.ٔٗ)ص/: : الراكم ادكؽ، كما مر ملناقالُالباحث
(،  كا،  ىشاـ ّٗ/ ّ(، كالطثم ا تارخيو )ّٕٗٗٔ(، ح)ُْٖ/ ٕأخرجو ا،  أيب شيبة ا مصنفو ) :تاريلُالحديث ثانًيا:

ػػػٍّب عػػػ  ا،ػػػ  اسػػػَُٕٔ/ ٓ(، كالبياقػػػي ا دنئػػػل النبػػػوة )ََٓ، ْٖٗ/ِا السػػػّبة ) اؽ ،ػػػو ،نَػػػوه، (، مػػػ  طريػػػم يػػػوا  ،ػػػ  ،يكى
ػرى ،ٍػً   ػى  تىػادىةى عػ  ٧بمػود ٝبيلا )ا،  أيب شيبة، كا،  ىشاـ كالطثم كالبياقي( م  طريم ٧بمػد ،ػ  اسػَاؽ عػ  عػ  عااػ  ،ػ  عيمى

(،  كأخرجػو ُٓٗ(، ح)ِٖٔ(، كأخرجو عبد ،  ٞبيػد ا مسػنده )ص/ ُُْٕٓ(، ح)َُٓ/ ُٖكأيضنا ح  ) ،  لبيد ،نَوه.
( ٝبػػػػػػيلا )ح ، كا،ػػػػػػ  ٞبيػػػػػػد، كملمػػػػػػر( مػػػػػػ  طريػػػػػػم أيب اػػػػػػاا،  حػػػػػػ  ُُٖٗٗ(، ح)ْٔ/ ُُملمػػػػػػر ،ػػػػػػ  راشػػػػػػد ا جاملػػػػػػو )

 .(، م  طريم عطية اللوا  ،نَوه، كِّا  )٧بمود ،  لبيد كأ،و ااا كعطية اللوا( ع  أيب سليدُُِْٖح)(،ّٓٓ/ُٖ)
 (.ِٔ)ص/ ا٢بديث ا حاشية البَث: )ؽ(. ااظر ٚبريج كلَِّديث شواىد مناا: حديث أا  ،  مال  

 )ؽ(، ااظر ٚبريج ا٢بديث التايل. كأما حديث عبد اهلل ،  زيد 
 =                                                (.   ُّّْٕ(، )ُٕ/ ِّ، ح  )¶كأما حديث جا،ر ،  عبد اهلل 
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 المَّػوِ  َعْبػدِ  َعػفْ الػذي فػي الصػحيحيف  حديُث عبػد اِ بػف زيػد   يد ليذا الم نػر 
 ِفػي النَّػاسِ  ِفػي َقَسػـَ  ُحَنػْيٍف، َيْوـَ   َرُسوِلوِ  َعَمى المَّوُ  َأَفاءَ  َلمَّا": َقاؿَ  ، َعاِصـٍ  ْبفِ  َزْيدِ  ْبفِ 

، الُمَؤلََّفػػةِ  ـْ  النَّػػاَس، َأَصػػابَ  َمػػا ُيِصػػْبُيـْ  َلػػـْ  ِإذْ  َوَجػػُدوا َفَكػػَأنَُّيـْ  َشػػْيًئا، اأَلْنَصػػارَ  ُيْعػػطِ  َوَلػػـْ  ُقمُػػوُبُي
اًل  َأِجػػْدُكـْ  أََلػػـْ  اأَلْنَصػػاِر، َمْعَشػػرَ  َيػػا» :َفَقػػاؿَ  َفَخَطػػَبُيـْ   ُمَتَفػػرِّْقيفَ  َوُكْنػػُتـْ  ِبػػي، المَّػػوُ  َفَيػػَداُكـُ  ُضػػالَّ
، َوَرُسوُلوُ  المَّوُ : َقاُلوا َشْيًئا َقاؿَ  ُكمََّما. «ِبي المَّوُ  َفَأْغَناُكـُ  َوَعاَلةً  ِبي، المَّوُ  َفأَلََّفُكـُ   َما: »َقاؿَ  َأَمفُّ
، َوَرُسوُلوُ  المَّوُ : َقاُلوا َشْيًئا، َقاؿَ  ُكمََّما: َقاؿَ . « المَّوِ  َرُسوؿَ  ُتِجيُبوا َأفْ  َيْمَنُعُكـْ   َلػوْ : "َقػاؿَ  َأَمػفُّ
  ِبػالنَِّبيّْ  َوتَػْذَىُبوفَ  َوالَبِعيػِر، ِبالشَّػاةِ  النَّاُس  َيْذَىبَ  َأفْ  َأَتْرَضْوفَ  َوَكَذا، َكَذا ِجْئَتَنا: ُقْمُتـْ  ِشْئُتـْ 
، ِإَلى ـْ  َواِديَ  َلَسػَمْكتُ  َوِشْعًبا َواِدًيا النَّاُس  َسَمؾَ  َوَلوْ  اأَلْنَصاِر، ِمفَ  اْمرَأً  َلُكْنتُ  الِيْجَرةُ  َلْوالَ  ِرَحاِلُك

 َحتَّػػى َفاْصػِبُروا ُأثْػػَرًة، َبْعػِدي َسػػَتْمَقْوفَ  ِإنَُّكػـْ  ِدثَػػاٌر، َوالنَّػاُس  ِشػػَعارٌ  اأَلْنَصػارُ  َوِشػػْعَبَيا، اأَلْنَصػارِ 
 .(ٔ)"الَحْوضِ  َعَمى َتْمَقْوِني

عمػػر الحػػوار االسػػنداللي االسػػنقرائي لمنػػدرج مػػت النوػػرر حنػػر   اعنمػػد الن ػػيُّ لقػػد 
فكرنت نن مة الحوار ُمػؤثرة   وؿ  يـ إلر الحق قة الكم ة الني نرفت عنيـ الهموض وااللن رس.

فػػػي أذىػػػرف  ال رلقػػػةِ عمػػػر اص ػػػرعة، فنهّ ػػػرت ال،كػػػرة الهرطئػػػة  ومثمػػػرة، إذ َضػػػر رسػػػوؿ اهلل 
، ف كػػوا  كػػرء  ػػد ًدا حنػػر ا نمػػت لحػػرىـ دموًعػػر مػػف  كػػمـ الن ػػي    ػػض النوػػرر، فنػػأّثروا 

 وأرضرىـ، واهلل أعمـ. ال كرء، 
وىػػػذا  ظيػػر مػػػف ف ػػػؿ دوٌر ميػػـ فػػػي القضػػػرء عمػػر اص ػػػرعة،  الوػػػحي محمػػػرل كػػرفف

  مف ل س منيـ م يـ.   وإدهرل وعدـ واحدٍ  في مكرف إ رىـ لنورر، ومم ومت ا الّن ي  
الػػػدعرة أف  سػػػنهدموا الحػػػوار اص مػػػر ي فػػػي النػػػأل ؼ  ػػػ ف القمػػػوب  ن هػػػي عمػػػر وعم ػػػو 

فػػإف ذلػػؾ أدعػػر لمق ػػوؿ والنػػأث ر، ؛ المننػػرفرة، ومهرط ػػة المهطئػػ ف  رلحكمػػة والموعظػػة الحسػػنة
 واهلل أعمـ.

***** 

  

                                                                                                                                                               

؛ ألاٌػػو  ػػد اػػرح ،السػػماعثالثــاً:الحم ُعلــاُاإلســنادُ= ا الركايػػة، كيرتقػػي  : إسػػناده حسػػ ، كأمػػا تػػدلي  ا،ػػ  اسػػَاؽ فػػ  يىضػػر 
 ،ا٤بتا،لات كالشواىد إأل درجة الصَيح لغّبه، كحس  إسناده األرااؤكط.

(، ؾ: التمِب، ب: ما جيوز مػ  ِْٕٓ(، ح)ٖٔ/ ٗ(، ؾ: ا٤بغازم، ب: غزكة الطائف، خ: )َّّْ(، ح)ُٖٓ،ُٕٓ/ٓخ ) (ُ)
  ِّوُّ  عِّ  اإلس ـ كتصث  مى   ىًوم إديااو.(، ؾ: الزكاة، ب: إعطاء ا٤بؤلفة َُُٔ(، ح)ّٖٕ/ ِالِّو، كالِّفظ لو، ـ )
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 املطمب الزابع

 العكوبة والتعزيز 

. المنر ػػػة عمػػػر رمسػػػنحقً  اصنسػػػرف  محػػػؽ الػػػذي اللػػػـ ىػػػي": بػػػة عنػػػد أىػػػؿ الفقػػػوالعقو 
 إذا: ن ق ػػو فِمػػ الػػذنب، ننمػػو لنيػػر  يػػر؛ يم  ُسػػ ونحوىمػػر، القطػػت أو  رلضػػرب :يـ  ُضػػ فيػػروعرّ 

 كػػػؿ فػػػي آلدمػػػي، أو هلل، رحق ػػػ نمػػػب ر، ػػػرعً  مقػػػدرة غ ػػػر عقو ػػػة"فيػػػو: وأمػػػا التعزيػػػر .(ٔ)"وَ ػػػ ِ نَ 
 .(ٕ)"رغرل ً  ك،ررة وال حد ف ير ل س م و ة

 ،عظ مػةً  مر مػةً    ػدُّ نػرو ج اص ػرعة َ ؿ في المثؿ آهُر ال مج الكػي، ولمػر كػرف لقد 
رت وال  وب والحكومرت، كرنػت ىػذه المر مػة نهنمػؼ عمر الفراد والممنم  مس مةولير آثرر 

ػػد نكػػوف ضػػمف (ٖ)عقو نيػػر  حسػػب أثرىػػر المنرنػػب عم يػػر، فقػػد نكػػوف ضػػمف مػػرائـ الحػػدود ، َو
ل ؾ(ٗ)مرائـ الن ز ر  الن،و ؿ: ، وا 
ػػػ ر اص ػػػرعرت النػػػي نن مػػػؽ  ػػػرلفراد أو السػػػر، ونيػػػدؼ إلػػػر الط ػػػف فػػػي العػػػراض فأم 

ىي مر مة مف  والنسرب، ون ر الّرذ مة، وا  رعة ال،رح ة، فيذه ندهؿ في مر مة الَقذؼ الني
 .(٘)، وعقو نير ثمرن ف ممدة، كمر ىو م مـو عند أىؿ ال،قومرائـ الحدود

 ▲ مػػف حػػديث عائشػػة (ٙ)البخػػاري صػػحيحفػػي وال ػػرىد مػػف السػػنة عمػػر ذلػػؾ 
 َوَلػـْ  الرَّاِميَف، َفَجَمدَ  الُقْر ُف، َنَزؿَ  َحتَّى:... "، قالتفي حادثة اإلفؾ، وفيواآلنؼ الذكر الطويؿ 

، ِإَلى َيْمَتِفتْ  ـْ  ...".المَّوُ  َأَمَرهُ  ِبَما َحَكـَ  َوَلِكفْ  َتَناُزِعِي
القػػػػذؼ عمػػػػر الػػػػذ ف أ ػػػػرعوا ال،رح ػػػػة عمػػػػر عرئ ػػػػة الطػػػػرىرة،  حػػػػدّ  ذَ ن،ّػػػػ فرلرسػػػػوؿ 
 ،(ٔ)محش  نت وحمنة ،(ٛ)ثر ت  ف وحسرف ،(ٚ)رثةثَ أُ   ف سط مِ  اصفؾ أىؿ مف ممد، ف▲

                                                           

 (.ِٗٔ/ َّ) :ا٤بوسوعة الفقاية الكويتية(ُ) 
 (.ِْٓ/ ُِ): ا٤بوسوعة الفقاية الكويتية (ِ)
تنقسػػػػػ  إأل جػػػػػرائ  حػػػػػػدكد، كجػػػػػرائ  القصػػػػػاص كالديػػػػػػة، كجػػػػػرائ  التلزيػػػػػر. ااظػػػػػػر: كتػػػػػاب ا١برديػػػػػػة  :ا١بػػػػػرائ  ا الفقػػػػػو اإلسػػػػػػ مي (ّ)

 (.ٖٗ،ْٗ)ص/ :كاللقو،ة؛حملمد أ،و زىرة
 (.ُٖٕ-ُْٕااظر: مو ف الشريلة اإلس مية م  اإلشاعة ا السِّ ؛ عبد اهلل ا٢بريب: )ص/(ْ) 
 (.َّٗ/ ُٕ(، اَّموع شرح ا٤باذب؛ لِّنوكم: )ِٗ/ ٗ دامة ) (، ا٤بغِب؛ ن، ِٕٖ/ ِراجع غّب مأمور: تفسّب القرطيب )(ٓ) 
:ُُّ-ُُِ/ٗخ: )(ٔ)   [.ّٖ]الشورل:  ﴾ .. ںں ڻ..﴿ (، ؾ: انعتصاـ ،الكتاب كالسنة، ب:  وؿ الًَِّّو تػىلىاألى
 ( .َٕ)ص/: حاشية البَث ااظر ترٝبتو(ٕ) 
ٍ،  ا٤بنذر ٍ،  حراـ مػ  ،ػِب النجػار، األاصػارم ا٣بزرجػي، يكػُب أ،ػا الوليػد، ك يػل: أ،ػا عبػد الػرٞب ، شػاعر رسػوؿ  حسانُونُثاوتُ(ٖ)

ػا، يفػاخر عىػٍ  رىسيػوؿ الَِّّػًو  ، كاف رىسيوؿ الًَِّّو اهلل  ، كرسػوؿ الَِّّػو يقػوؿ: إف الَِّّػو ينصب لو منثنا ا ا٤بسجد، يقـو عِّيو  ائمن
  ىػ.َٓ، ك يل: سنة ىػَْ بل  توا يؤيد حساف ،ركح القدس، 

 (.ٔ/ ِ(، أسد الغا،ة؛ ن،  األمّب: )ْٖٓ/ ِ(، ملرفة الصَا،ة أليب الي  )َُٓ/ ِملج  الصَا،ة لِّبغوم ) ااظر ترٝبتو:
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 ك ػره، نػولر والذي اصفؾ، أىؿ رأس أنو متَ  (ٕ) يأُ   ف اهلل ع د اله  ث  حدّ  ولـ ثمرن ف، دوامِ مُ 
د لىمير، نه، ؼ الحدود لفّ  إمر مر اآلهرة، في ال ظ ـ  رل ذاب اهلل وعده َو  النػي لممومحة وا 
  .(ٖ)َنمو لممير نرؾ

وأّمر اص رعرُت الني نن مؽ  رلممنم ػرت والحكومػرت، وأمنيػر ووحػدنير، فيػذه إ ػرعرت 
ػد  وػؿ فػي   ػض الحػرالتندهؿ في مر مة الن ز ر، وذلؾ  حسب الثػر المنرنػب عم يػر  ، َو

 .(ٗ)إلر القنؿ، وهروة إذا كرف ال  ندفت الّ رُّ إال  ذلؾ
(ٙ)بِف ُشريح األشجعيُّ  َعْرَفَجةَ  َعفْ  (٘)جاء في صحيح مسمـ

،  ََرُسوؿَ  َسِمْعتُ : َقاؿ 
 ِِ ، َيُشػؽَّ  َأفْ  ُيِريػدُ  َواِحػٍد، َرُجؿٍ  َعَمى يعٌ َجمِ  َوَأْمُرُكـْ  َأتَاُكـْ  َمفْ : »َيُقوؿُ  ، ا ـْ ؽَ  َأوْ  َعَصػاُك  ُيَفػرّْ

، ـْ  .(ٚ)«َفاْقُتُموهُ  َجَماَعَتُك
 كممػػػة ن،ر ػػػؽ أراد أو اصمػػػرـ عمػػػر هػػػرج فَمػػػ  قنػػػرؿ المػػػر ف ػػػو: "ؒ  قػػػاؿ النػػػوويُّ 

ف ونؿَُ   ننو لـ فإف ،ذلؾ عف نيرو ُ  ،ذلؾ ونحو المسمم ف   .(ٛ)"فقنؿ  قنمو إال ه رُّ   ندفت لـ وا 
ػػد  (ٜ)مػَت ك ػػب  ػػف ال ػرؼ كمػر ف ػػؿ الن ػػيُّ  طػػرغوت ال يػػود الػذي نقػػض ال يػػد، َو
 و حر ض عمر المسمم ف ال يود، وك،رر َر ش، والق رئَؿ ال ر  ة. كرف  رعًرا  يمو الّن ي  

                                                                                                                                                               

، حمنـةُونـتُجحـ ُ(ُ) ػشو زىٍكًج النَّػيبٍّ  ▲،ػً  رًيىػابو ٍَ ًبيبىػةى، أخػػري زىيٍػنىػبى ،ًٍنػًر جى كااػػر ك ًمػ ى ا٤باػاجرات، كىػي ، تيٍكػُبى أيَـّ حى
اًكم ا١برحى ، كتسًقي الٍ   =                                                         لىٍطشى ، ذ أ ف عِّ  سنة كفاهتا.يوـى أيحيدو تيدى

 (.ٖٖ/ ٖ(، اإلاا،ة؛ ن،  حجر: )ِّّٗ/ ٔااظر ترٝبتاا: ملرفة الصَا،ة أليب الي : )= 
ــيُ(ِ) ــنُأو ،ػػ  مالػػ  ،ػػ  ا٢بػػارث ا٣بزرجػػي، ا٤بلػػركؼ ،ػػا،  أيب ،ػػ  سػػِّوؿ، ككااػػر سػػِّوؿ مػػ  خزاعػػة أـ أ،يػػو،  كىػػو رأس  عبــدُايُو

 ىػ(.ٗسنة ) ؿل ا،  أيب ،  سِّو تً أف يقتل أ،اه، فِّ  يأذف لو،  ي  ا٤بنافقْب، كا،نو عبد اهلل اَايب، ككاف  د استأذف النيب 
 ( ُّّ/ ْن،  حجر: ) ؛ااظر ترٝبة ا،نو: اإلاا،ة

 ( ،تصرؼ يسّب.  َِٕ، ِٗٔااظر: الرحيم ا٤بختـو )ص/ (ّ)
 (.ُٖٕ-ُْٕمو ف الشريلة اإلس مية م  اإلشاعة ا السِّ ؛ عبد اهلل ا٢بريب: )ص/ (ْ)
 (، ؾ: اإلمارة، ب: حك  م  فرؽ أمر ا٤بسِّمْب كىو ٦بتمع.ُِٖٓ(، ح )َُْٖ/ ّـ: ) (ٓ)
 :األسِّمي، اختِّف ا اسػبو، كاختِّػف ا اسػ  أ،يػو اخت فنػا كثػّبنا، ً يػلى  :الًكندم، كيقاؿ :كيقاؿ ،، اأٍلىٍشجىًلي  َعْرَفَجُةُوُنُُشَرْي ٍُُ(ٔ)

، ك يل شري ، ك د ما أمبر ا،ػ   ػااع كا،ػ  عبػد الػث، كا،ػ  حجػر، مػا أمبتنػاه، كاهلل أعِّػ ، سػك   :ا،  شىرىاًحيل، ك يل :ا، ي ايرىٍيحو
  ا عػ  النػػيب كىػو الػذم ركاه مسػػِّ  ا٤بػذكور آافنػا، ذ أ ػػف عِّػ  مكػػاف  الكوفػة، كذكػر أاػػَاب الػَباج  أف لػو حػػديثا كاحػدن

(، ُُّ(، ملرفػة الصػَا،ة؛ ن،ػ  منػده )ص/ُِٖ/ ِكزماف كفاتو، ركل لو)ـ،د،ف(. ااظر ترٝبتو: ملج  الصَا،ة؛ ن،   ااع )
 (.ََْ/ ْ(، اإلاا،ة؛ ن،  حجر )ُٗٓ/ ّالغا،ة؛ ن،  األمّب) (، أسدَُّٔ/ ّانستيلاب؛ ن،  عبد الث )

(، ؾ: اإلمارة، ب: حك  م  فرؽ أمر ا٤بسِّمْب كىو ٦بتمع، م  طريم شلبة ،  ا٢بجاج، كشػيباف ُِٖٓ(، ح )ُْٕٗ/ّـ: ) (ٕ)
 ،  عبد الرٞب ، كعبد اهلل ،  ا٤بختار ٝبيلا  ع  زياد ،  ع  ة ع  عىٍرفىجىة ،نَوه.

 (. ُِْ/ ُِنوكم عِّ  مسِّ : )شرح ال (ٖ)
(، ؾ:،ب:  تػػل كلػػب ،ػػ  األشػػرؼ َُُٖ(، ح )ُِْٓ/ ّ(، ؾ: الػػرى ،ب: رىػػ  السػػ ح،ـ: )َُِٓ(، ح)ُِْ/ ّخ: ) (ٗ)

 طاغوت الياود.
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   ػػيالن   عيػػد َض قَػػنَ  لنػػو ؛الّوػػ،ة ىػػذه عمػػر ك ػػب ؿنَػػََ  إن مػػر" :ؒ ؒقػػاؿ المػػازري
 .(ٔ)"عم و رُم  نً  الحرب أىؿ متَ  ومرءه ،اأحدً  عم و ُ   ف ال أف وعرىده ،وسّ و ،وىمره

رمرفيـ، لير حكػـ   وأمر اص رعرت الني نن مؽ  رلحرب ونهو ؼ المسمم ف ونهذ ميـ وا 
 مر َ مير، وىو الن ز ر.

ـّ إف وخالصػػة مػػا سػػبؽ : أف  عقو ػػة اص ػػرعة نكػػوف  حسػػب الثػػر المنرنػػب عم يػػر، ثُػػ
،  ػؿ ىػػو مػف وػػمح رت الحػدود لػػ س م ػرًعر لألفػراد والممرعػػرت ال قو ػة أو الن ز ػر أو إَرمػػةَ 

طً ػر لػدا ر ال،ػنفمػردة ؛ حسػًمر لولي أمر المسػمم ف أو رئ سػيـ أو حػركميـ  ل،وضػر وال،سػرد، َو
 ، واهلل ن رلر أعمـ.واصفسرد

 
 
 
 
 

***** 

*** 

  

                                                           

 (.ُْ/ ّا٤بلِّ  ،فوائد مسِّ : ) (ُ)
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 :وفيّا أِي الٍتائج والتوصيات ،متةاخلا

، والومة والسمـ عمر رسوؿ اهلل محمد ومر اهلل رو رطنً ا ا وظرىرً  وآهرً هلل أواًل  الحمدُ 
 عم و وآلو وسمـ نسم ًمر كث ًرا، أّمر   ُد:

اإلشػػاعة فػػي َضػػْوِء السػػنة "هنرًمػػر، لقػػد نوّوػػؿ ال رحػػث مػػف هػػمؿ دراسػػنو لموضػػوع 
 النوو رت الميمة، وىي كرلنرلي:ومممة مف  ،إلر طرئ،ة مف الننرئج ال رمة "النبوية
 النتائج:: أواًل 

 ىذه مممة مف الننرئج الني هرج  ير ال رحث:
ر ػػػة مػػػػف  ومػػػوب االَنػػػداء  رسػػػوؿ اهلل  -ٔ فػػػي أَوالػػػو وأف رلػػػػو، وفػػػي سػػػ رنو، وفػػػي الَو

 اص رعة، وعممير.
  موؿ السنة الن و ة وكمرلير، وأنير ورلحة ومومحة لكؿ  ح ٍف وأواف. -ٕ
لموػػػحر ة مػػػف اص ػػػرعرت كػػػرف لػػػو أثػػػر َػػػوي وظػػػرىر فػػػي محرر ػػػة  نحوػػػ ف الن ػػػي   -ٖ

 اص رعرت والقضرء عم ير.
 وموب النث ت والن  ف في ََ وؿ اله رر، والنأني وعدـ ال ممة في ن ر اله رر. -ٗ
ومػػوب الرمػػوع إلػػر أىػػؿ ال مػػـ والم ػػورة فػػي اص ػػرعة؛ لكػػي     ُنػػوا الحػػؽ مػػف ال رطػػؿ،  -٘

 وواب. والودؽ مف الكذب، والهطأ مف ال
وموب النحمي  رلوػ ر والحمػـ والحكمػة عنػد ظيػور اص ػرعرت الكرذ ػة، وهروػة نمػؾ  -ٙ

 اص رعرت االمنمرع ة المن مقة  رل هو ة.
ػػػت الحرمػػػة، وعػػػدـ نػػػأه ر -ٚ  اص ػػػرعرت ال،كر ػػػة عمػػػر ردالػػػ عػػػدـ نػػػأه ر ال  ػػػرف عػػػف َو

  وأوحر ير  رلحكمة والموعظة الحسنة.
 .ص رعرتا مننوعة ل مجاحنواء السنة الن و ة عمر أسرل ب  -ٛ
ر ػػة مػػف اص ػػرعة ه ػػٌر ِمػػَف ال ػػمج، و  -ٜ نكػػوف  رمننػػرب أسػػ ر ير، و رلهػػذ  رلوسػػرئؿ الَو

 وال، م ة. ،والقول ة ،القم  ة :الواَ ة
ر ػػة الممنمػػػت مػػػف اص ػػرعرت ال،كر ػػػة نكػػػوف  نطي ػػػر ال قػػؿ مػػػف ال قرئػػػد ال،رسػػػدة  -ٓٔ َو

الم ن ة عمػر الكنػرب والسػنة  ،يػـ والفكرر الكرسدة، و  ث ال ق دة الوح حة الوسط ة 
 سمؼ المة.
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ر ػػػة مػػػف اص ػػػرعرت االمنمرع ػػػة نكػػػوف  نر  ػػػة الممنمػػػت عمػػػر الهػػػمؽ الن  مػػػة  -ٔٔ الَو
والهػػمؿ المم مػػة ونطي ػػره مػػف آفػػرت المسػػرف، كرله  ػػة والنم مػػة والممػػرىرة  رلم روػػي، 

 ونحو ذلؾ.
ر ة مف اص رعرت االَنورد ة نكوف  نر  ة الممنمت عمر   -ٕٔ اص مرف  رهلل والقنرعػة الَو

 الذان ة والو ر عمر ال،قر.
ر ػة مػف اص ػرعرت الحر  ػػة والس رسػ ة نكػوف  نر  ػة الممنمػػت عمػر عق ػدة الػػوالء   -ٖٔ الَو

 وال راء، والوالء لممرعة المسمم ف، ولزومير وعدـ الهروج عنير.
مسمـ المحرفظة عمر مقومرت الممنمت الو   رل،رد المسمـ، السنة الن و ة مدى اعننرء -ٗٔ

 نحو نو ومحرر ة اص رعرت المؤثرة عمر الن،س والمرؿ وال رض وال قؿ والد ف.و 
 أف ال قو رت والن ز رات المنم قة  رص رعرت ىي مف ومح رت ولي المر. -٘ٔ
 :التوصيات :ثانًيا
عمر ال،رد والممنمػت مػف  وآثررىر المس مة اص رعة ةر و هطأووي  ن ر الوعي ال رـ   -ٔ

 همؿ المؤسسرت االمنمرع ة الرسم ة وغ ر الرسم ة.
اص ػػػػػرعرت ال رطمػػػػػة  الػػػػػوعي الػػػػػد ني والثقػػػػػرفي والمنػػػػػي ونحوػػػػػ ف ال،كػػػػػر ضػػػػػدّ  ن ػػػػػر -ٕ

 الم مومرت َ ؿ ن رىر.  فَ ت مِ مة، والنث ُّ ضم  والَرو ؿ المُ 
 ن ر اله رر.ت َ ؿ أووي وسرئؿ اصعمـ المرئ ة والمسموعة  رلنحري والنث ُّ  -ٖ
ر ة ال  رب المسمـ مف اص رعرت، وحمب المواَت ال نك ون ة الني ن ث اص رعرت،  -ٗ َو

 و  رف نزو رىر لمحقرئؽ، ونقد ـ الم مومرت الوح حة الداحضة.
 أووي  إن رء مراكز مكرفحة اص رعرت، نكوف محر دة، غ ر حز  ة. -٘
ح ال وػػر، و هػػدـ طػػمب االىنمػػرـ  رلسػػنة الن و ػػة دراسػػة موضػػوع ة،  مػػر  نرسػػب رو  -ٙ

 ال مـ ومر د و ومح  و، و هدـ الممنم رت كمير.
لر ىنر اننير ال حثُ  حس ف ه "وء السنة الن و ة   نر ة ُم دّ الموسوـ  رص رعة في ض وا 

لػػو  ـَ نَ وػػم  أَوالػػو وأف رلػػو، وَهػػؿ أعمرلػػو وأَ ونقّ ػػ ،ع و ػػو رَ نَ و وَسػػاهلل لػػو ذنوَ ػػ رَ ،َػػ" غَ أحمػػد حمػػد
 وض ر. وومر اهلل عمر س دنر محمد وعمر آلو وسمـ.  ؤسٍ  ؿ   ه ر ودفت عنو كُ 
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 فّزض اآليات :والأ
 

 22 53 البؼرة ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 22 53 البؼرة ى  ى  ائ  ائ  

 44 603 البؼرة ٻ ٻ ٻ ٻ

 45 644 البؼرة ڱ  ڱ ں  ں  ڻ  ڻ

 97 225 البؼرة ىې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 6 602 آل عؿران ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ 

 22 660 آل عؿران ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 6 6 الـساء ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

 644 ،94 ،22 ،62 25 الـساء ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گ

﮷﮸  ﮶  ﮴﮵    ﮳     47 606 ادائدة ے ے ۓ ۓ﮲   

 67 33 األكعام ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 602 635 األكعام ڇ چ چ چ چ

 67 637 األكعام ڍڍ ڇ ڇ      ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 42 639 األعراف ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 43 59 التوبة ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 23 36 التوبة ۅ ۋۅ

 32 97 التوبة ائ  ائ ى ى ې

 632 62 يوسف ڑ ک   ڑژ ژ 

 67 60 احلجر ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
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 36 ،47 45 الـحل ٺ ٺ       ٺ ڀ  ڀ  ڀ ڀ

 46 603 اإلرساء   ٺ ڀ ڀ

 67 37 مريم ڌ     ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ

 22 626 صه ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

 632 66 الـور ٱ     ٻ ٻ ٻ ٻ پ

 647 62 الـور ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 665، 25، 27 ، 67 67 الـور ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

 67 4 الؼصص ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے

 67 63 الؼصص    ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 67 56 الروم ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 67 52 الروم ی ی ی ىئ ىئ ىئ

 46 52 الػرقان ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

..پ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀ
 ث  62   لؼامن  

 67 30 األحزاب ۋ ۅ  ۅ

 20 37 األحزاب ڱ ڳ      ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 6 96 األحزاب ھ  ھ  ھ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

 6 92 األحزاب ے   ے  ۓ  ۓ ﮲ 

 67 34 سبل  گ گ گ گ ک ک ک ک

 67 25 الصافات ڦڦ   ڄ ڄ

 35 23 ص ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 666 54 فصؾت گ گ  ک ک

 39 52 الشورى ںں ڻ
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 35 60 الدخان گ گ گ ڳ ڳ ڳ

 33 63 الدخان   ۇ ۆ   ۆ

 34 63 الدخان ۉ ۉ ۅ ۅ

 25 32 الذاريات ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

 640 ،665 ،22 ،23 3 احلجرات ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

 26،32 66 احلجرات مئ  ىئ  يئ

 22 35 الذاريات ٺ  ٺ

 53 6 الؼؿر ھھےے

 53 2 الؼؿر ۓ﮲﮳﮴

 67 36 الؼؿر ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 33 6 ادـافؼون گ ک ک

 23 4 ادـافؼون ۆئ  ۆئ ۈئ

 33 9 ادـافؼون    چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ    ڃ ڄ ڄ

 94 4 التحريم ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 94 3 التحريم ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 67 66 الؼؾم ۉ  ۉ  ې

 22 36 الؼؾم ہ   ہ ۀ

 54 40 احلاقة ڤڤڤڦ

 54 46 احلاقة   ڄڦڦ    ڄ  ڄ

 54 42 احلاقة   چڃ  چ  چ

 54 45 احلاقة ڇ  ڍ  ڍ     ڌ    

 54 44 احلاقة ڎ   ڎ  ڈ  ڈ        ژ
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 636 60 ادزمل ک ک ک ڑ

 40 6 الضحى ڄ

 

* * * * * 
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 ثاًٌيا: فّزض األحاديح واآلثار
 

يُل َعَذ َرُشوِل اهللِ    40ُجـُْدِب بِن عبِد اهللِ البََجِِلِّ  َأْبطَلَ ِجْزِ

ْعَراَكِة   َأَتى َرُجٌل َرُشوَل اهللِ    653جابر بن عبد اهلل البجِلِّ  بِاْْلِ

ُه َكانَ  ُت َأكَّ ُث  ُأْخِزْ  92 ،62 ▲عائشة بـت أيب بؽر  ُيَشاُع َوُيَتَحدَّ

َؿٍة  َأَخَذ الـَّبِيُّ    24ُمَعاِوَيَة ْبِن َحْقَدةَ  َكاًشا ِمْن َقْوِمي ِِف ُُتْ

  625أبو َبْؽَرة ُكػقع بن احلارث َأالَ ُأَكبُِّئُؽْم بَِلْكَزِ الَؽَبائِِر؟

  20 ،625عبد اهللِ بِن مسعوٍد  َأاَل ُأَكبُِّئُؽْم َما اْلَعْضهُ 

ُف اهللَُأالَ َتعْ    34أبو هريرة  َعـِّي َجُبوَن َكْقَف َيْنِ

َدَقةِ   َأَمَر َرُشوُل اهللِ   37أبو هريرة  بِالصَّ

  6عبد اهلل بن مسعود  إنَّ احَلْؿَد هللِ، َكْحَؿُدُه َوَكْستَِعْقـُه

َم    626ِغرَية ْبن ُشْعَبَة اد َعَؾْقُؽمْ إِنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ َحرَّ

  600َأَكس بن مالك  َأَتاُه ِرْعٌل، َوَذْكَواُن، َوُعَصقَّةُ  َأنَّ الـَّبِيَّ 

  37َعْؿِرو ْبِن َتْغؾَِب    -َأْو َشْبٍي  -ُأِِتَ بََِملٍ   َأنَّ َرُشوَل اهللِ

 72 ¶عبد اهلل بن عباس  َمَّ َكَزَل َمرَّ الظَّْفَراِن ـلَ   َأنَّ َرُشوَل اهللِ

ْتهُ  -َزْوَج الـَّبِيِّ -َأنَّ َصِػقََّة   653، 665 ¶ عِل بن احلسني  َأْخَزَ

َة   99 ¶عبد اهلل بن عباس  َأنَّ ِضََمًدا، َقِدَم َمؽَّ

  97ادِْسَور ْبن ََمَْرَمةَ  إِنَّ َعؾِقًّا َخَطَب بِـَْت َأِِب َجْفٍل 

  32عِل بن أيب صالب قاَم خطقبًا  َضالٍِب  َأِِب  ْبنَ  اَعؾِقًّ أنَّ 

 42 ¶عبد اهلل بن عؿر  اْكطََؾَق ِِف َرْهطٍ  َأنَّ ُعَؿَر بن اخلطاَب 

اَر ُقَرْيٍش َكَتُبوا إََِل اْبِن ُأَِبي    72الـَّبِيِّ  َرُجل من أصحاب َأنَّ ُكػَّ
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  22أبو هريرة  َحقِقًّا ِشتًِّراإِنَّ ُموَشى َكاَن َرُجًًل 

 32 ¶عبد اهلل بن عباس  إِنَّ َكاًشا َيْزُعُؿوَن َأنَّ َهِذِه اآلَيَة ُكِسَخْت 

  634أكس بن مالك  َأنَّ َكَػًرا ِمْن َأْصَحاِب الـَّبِيِّ 

ا َلِعـَْد اْبِن َعبَّاٍس ِِف َبْقتِهِ   34 ؒ َسِعقد ْبِن ُجَبرْيٍ  إِكَّ

ا َوَخْؾَػَفاَأْكُتْم    62أكس بن مالك  ُمَشقُِّعوَن َواْمِش َبْْيَ َيَدْْيَ

  54ُجَبرْي ْبن ُمْطِعٍم  َحتَّى َصاَر فِْرَقتَْْيِ  اْكَشقَّ الَؼَؿُر َعَذ َعْفِد الـَّبِيِّ 

ََم َمثَُل الْ  الِِح ـإِكَّ    655َأبو ُموَسى األشعرّي  َجؾِقِس الصَّ

َا ََحََؾْت أَ  ةَ  بَِعبِْد اهللَّنَّ َبْرِ بَِؿؽَّ  97 ▲أسامء بـت أيب بؽر  ْبِن الزُّ

اٍص  َ َشْعُد ْبُن َأِِب َوقَّ َا َدَّا ُتُوِفِّ  42 ▲بـت أيب بؽر  عائشة َأَّنَّ

، َفنِنَّ الظَّنَّ َأْكَذُب احَلِديِث  اُكْم َوالظَّنَّ    662أبو هريرة  إِيَّ

اُكْم َواْلَؽِذَب، َفنِنَّ    23 ،622عبد اهلل بن مسعود  اْلَؽِذَب َْيِْدي إََِل اْلُػُجورِ إِيَّ

اُكْم َوُشوَء َذاِت الَبْْيِ    660أبو هريرة  إِيَّ

اٍر اخْلَُزاِعيِّ  اْلَولِقَد ْبَن ُعْؼَبةَ  َبَعَث َرُشوُل اهللِ    640احْلَاِرث ْبن َأيِب ِِضَ

 642 ¶عبد اهلل بن عؿر َخالَِد ْبَن الَولِقدِ  َبَعَث الـَّبِيُّ 

  33العباس بن عبد ادطؾب َبْعُض َما َيُؼوُل الـَّاُس  َبَؾَغُه 

جل   652أبو مسعود األكصارّي  بِئَس َمطِقَُّة الرَّ

اِر َخائًِػا  79 ¶َعْبد اهلل ْبن ُعَؿَر  َبْقـَََم ُهَو ِِف الدَّ

ْعَراَكةِ  ِه ـَبْقـَََم َرُشوُل الؾَّ    29جابر بن عبد اهلل  َيْؼِسُم َغـِقَؿًة بِاْْلِ

ِصرِ    23حذيػة بن القامن  ُتْعَرُض اْلِػَتُن َعَذ اْلُؼُؾوِب َكاحْلَ

ُثوا الـاس، بَم َيعرفون   627بن أيب صالب  عِل حدِّ

 ٌ َراُم َبْيِّ ، َواحْلَ ٌ ًَلُل َبْيِّ   652َبِشريٍ  الـُّْعاَمن بن احْلَ

   73اْدِْسَور بن ََمَْرَمةَ  ُحَدْيبَِقِة ـَعاَم الْ  ِه ـَخَرَج َرُشوُل الؾَّ 
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ًراَخَرْج  اًجا، َأْو ُعَمَّ   46أبو سعقد اخلُْدِريِّ  ـَا ُحجَّ

  33َزْيِد ْبِن َأْرَقَم  ِِف َشَػٍر  َخَرْجـَا َمَع الـَّبِيِّ 

   26،57الغػاريأبو ذر  َخَرْجـَا ِمْن َقْوِمـَا ِغَػاٍر...

  602َعْبِد اهللَِّ ْبِن َمْسُعودٍ  َخطًّا،  َخطَّ َلـَا َرُشوُل اهللِ

 93 ▲ُأمِّ َحبِقَبَة بِـِْت َأيِب ُسْػَقاَن  َدَخَل َعََلَّ َرُشوُل اهللِ 

  32األَْسَوِد بن يزيد الـخعي  ▲ُذكَِر ِعـَْد َعائَِشَة 

  20هريرة  بوأ ِذْكُرَك َأَخاَك بََِم َيْؽَرهُ 

ٍب بُِعَؽاظٍ  يِِلِّ  َرَأْيُت َأَبا ََلَ   52َربِقَعة بن ِعَباٍد الدِّ

ْقَؾَة َرُجَؾْْيِ َأَتَقاِن    622َسُؿَرة بن ُجـُْدٍب  َرَأْيُت الؾَّ

يِِلِّ  َبَنَ َعْقـِي بُِسوِق ِذي ادََْجازِ  ِه ـَرَأْيُت َرُشوَل الؾَّ    52َربِقَعة بن ِعَباٍد الدِّ

  32َأَكٍس بن مالك  َحتَّى َأْحَػْوُه اَدْسَلَلةَ  ِه ـَشَلُلوا َرُشوَل الؾَّ 

ُثوَكُؽمْ  تِي ُأَكاٌس ُُيَدِّ   657أبو هريرة  َشَقُؽوُن ِِف آِخِر ُأمَّ

   76َجابِر بن َسُؿَرةَ   َصَؽا َأْهُل الُؽوَفِة َشْعًدا إََِل ُعَؿرَ 

ْبِح  ِه ـَصذَّ َلـَا َرُشوُل الؾَّ    609َزْيد ْبن َخالٍِد اجلَُفـِيِّ  َصًَلَة الصُّ

  35جابر بن عبد اهلل  َغَزْوَكا َمَع الـَّبِيِّ 

ْػُت  َة َفتََضعَّ   57َأبو َذرٍّ الِغَػاري َفَلَتْقُت َمؽَّ

ا َصْفًرا َوالـَّاُس     37، 62 ▲عائشة بـت أيب بؽر  َفاْصَتَؽْقُت ِِبَ

ا َخَرْجـَا َمَع َكبِيِّ اهللِ    72ريدْ أبو سعقد اخلُ  َفنِكَّ

ةَ    54َأبو َذرٍّ الِغَػاري َفاْكَطَؾَق ُأَكقٌْس َحتَّى َأَتى َمؽَّ

  606كعب بن مالك َبْقـَا َأَكا َأْمِم بُِسوِق اَدِديـَِة، إَِذا َكَبطِي  ف

ٌد فؼال أبو شػقان:   بِن عازٍب  ؟َأِِف الَؼْوِم ُُمَؿَّ
ِ
  73الرباء

َة: َهَذا ِشْحٌر َيْسَحُرُكْم بِِه  اُر َأْهِل َمؽَّ   53عبد اهلل بن مسعود َفَؼاَل ُكػَّ
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اك فِقـَا َكَزَلْت ِِف َبـِي َشؾَِؿةَ  حَّ   39 أبو َجبرَِيَة بن الضَّ

  30أكس بن مالك  َقاَل َكاٌس ِمَن األَْكَصارِ 

   642كعب بن مالك َجالٌِس  َوُهوَ   يُّ بِ الـَّ  اَل قَ 

  36 ،32عِل بن أيب صالب قاَم خطقًبا، َفَؼاَل: َمْن َزَعَم َأنَّ ِعـَْدَكا َصْقًئا

  43َعبَّاٍس  بنواجابر بن عبد اهلل  َوَأْصَحاُبُه ُصبَْح َرابَِعةٍ  َقِدَم الـَّبِيُّ 

 74 ¶ؒبن عباسعبد اهلل  َوَأْصَحاُبهُ  ِه ـَقِدَم َرُشوُل الؾَّ 

  636َمْسُعوٍد  عبد اهلل بن َقْسًَم  َقَسَم َرُشوُل اهللِ 

  663سػقان بن عبد اهلل الثؼػّي  هِ ـُقْل: آَمـُْت بِالؾَّ 

ِة  َل َمْن َقاَل ِِف اْلَؼَدِر بِاْلبَْنَ قَى ْبِن َيْعَؿرَ  َكاَن َأوَّ  30 ؒ ََيْ

 45 ¶الرباء بن َعازب  َصذَّ َكْحَو َبقِْت اَدْؼِدسِ   َكاَن َرُشوُل اهللِ 

 47 ¶عبد اهلل بن عباس اْشتِْفَزاءً   اهللِ َرُشوَل  َيْسَلُلونَ  َقْومٌ  َكانَ 

 92 ¶َؒجابِر بن عبد اهلل َكاَكِت الَقُفوُد َتُؼوُل 

 43 ¶عبد اهلل بن عباس  َكاُكوا َيَرْوَن َأنَّ الُعْؿَرَة ِِف َأْصُفِر احَلجِّ 

ؿْ     603ادغرية بن شعبة  ُس َعَذ َعْفِد َرُشوِل اهللِ َكَسَػِت الشَّ

  652أبو هريرة  َؿْرِء َكِذًباـَكَػى بِالْ 

تِي ُمَعاًًف إاِلَّ ادُجاهرينَ    629أبو هريرة  ُكلُّ َأمَّ

وق بِن األجدع ُكـَّا ِعـَْد َعبِْد اهللِ ُجُؾوًشا، َوُهَو ُمْضَطِجٌع   35 ؒ َمْْسُ

 627 ¶عبد اهلل بن عباس ُكـُْت ُأْقِرُئ ِرَجااًل ِمَن اُدَفاِجِرينَ 

اَشُدوا، َوالَ َتَداَبُروا   660َأَكِس ْبِن َمالٍِك  الَ َتَباَغُضوا، َوالَ ََتَ

  666أبو هريرة  َجـََّة َحتَّى ُتْمِمـُواـاَل َتْدُخُؾوَن الْ 

َحاُل  ُتَشدُّ  الَ    44أبو هريرة  َمَساِجَد  َثًلََثةِ  إََِل  إاِلَّ  الرِّ

ومُ  اَعُة َحتَّى َيـِْزَل الرُّ   600أبو هريرة  اَل َتُؼوُم السَّ
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وُهمْ  ُ    663َثْوَبان بن ُبْجُدد اَل ُتْمُذوا ِعَباَد اهللِ، َواَل ُتَعرِّ

  27 ▲أسامء بـت يزيد  اَل َُيِلُّ الَؽِذُب إاِلَّ ِِف َثًَلٍث 

مٌ ـاَل َيْدُخُل الْ    623حذيػة بن القامن َجـََّة َكَمَّ

  629أبو هريرة  الَ يْسُسُ َعْبٌد عْبداً 

  43أبو سعقد اخلدري  ََلْ َكْعُد َأْن ُفتَِحْت َخْقَزُ 

 79 ¶عبد اهلل بن عؿر  َمَّ َأْشَؾَم ُعَؿُر اْجَتَؿَع الـَّاُس ِعـَْد َداِرهِ ـلَ 

  95 ، 645عؿر بن اخلطاب  كَِساَءهُ  َمَّ اْعَتَزَل َكبِيُّ اهللِ ـلَ 

  632َأبو َسِعقٍد اخْلُْدِريِّ  َما َأْعطَى ِمْن تِْؾَك الَْعَطاَيا  َمَّ َأْعَطى َرُشوُل اهللِـلَ 

  630ْبِن َعاِصمٍ  َزيد ْبن اهلل عبد َيْوَم ُحـَْْيٍ  َعَذ َرُشولِِه  َمَّ َأَفاَء اهللُ ـلَ 

  73أكس بن مالٍك  َخْقَزَ   اهلل َمَّ اْفَتَتَح َرُشوُل ـلَ 

َدَقِة ُكـَّا َكتََحاَمُل ـلَ    39َأبو َمْسُعودٍ  َمَّ ُأِمْرَكا بِالصَّ

  23مالٍك  س بنأك َمَّ َُحَِؾْت َجـَاَزُة َشْعِد ْبِن ُمَعاذٍ ـلَ 

ُكونَ ـلَ   77 ▲بـت أيب بؽر  َعائَِشة َمَّ َكاَن َيْوَم ُأُحٍد ُهِزَم اُدْْشِ

، آَثَر الـَّبِيُّ ـلَ    29عبد اهلل بن مسعود ُأَكاًشا  َمَّ َكاَن َيْوُم ُحـَْْيٍ

  22سؾؿَة بِن األكوع األسؾؿيُّ  َمَّ َكاَن َيْوُم َخقَْزَ َقاَتَل َأِخي قِتَااًل َصِديًداـلَ 

اُب الَِّذي ُيْصؾُِح   50 ▲أم كؾثوم بـت عؼبة َلْقَس الَؽذَّ

ا، أِلَنِّ ََّنَْقتَُفا   62 ▲عائشة بـت أيب بؽر  َما َأَكا بَِؼاِرِِبَ

  642كعب بن مالك  ما فعل كعب ؟

 27 ¶عبد اهلل بن عباس  َتبَاَرَك َوَتَعاََل ِِف َمْوضِنٍ  َما َكَنَ اهللُ

ْينِ   َمرَّ َرُشوُل اهللِ   625 ¶عبدؒاهللؒبنؒعباسؒ َعَذ َقْزَ

  632َعْرَفَجة بن رشيح األشجعيُّ  َوَأْمُرُكْم ََجِقٌع َعَذ َرُجٍل َواِحدٍ َمْن َأَتاُكْم 

  643أبو الدرداء ْن ِعْرِض َأِخقِه َردَّ اهللَمْن َردَّ عَ 
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 623 ▲أسامء بـت يزيد ْحِم َأِخقِه بِاْلِغقَبةِ ـَمْن َذبَّ َعْن لَ 

ُه بِقَِدهِ   ْ    643أبو سعقد اخلدري  َمْن َرَأى ِمـُْؽْم ُمـَْؽًرا َفْؾُقَغرِّ

َع اهللُ  َع َشؿَّ   665ُجـَْدب بن عبد اهلل البجِل بِِه َيْوَم اْلِؼَقاَمةِ  َمْن َشؿَّ

  667أبو هريرة  َوالَقْوِم اآلِخرِ  َمْن َكاَن ُيْمِمُن بِاهللِ

  667َسْفل ْبن َسْعٍد  ْحَقْقهِ ـَبْْيَ لَ َمْن َيْضَؿْن ِِل َما 

 647 ▲ بن أيب بؽر عائشة َعَِلَّ ْبَن َأِِب َضالٍِب   َوَدَعا َرُشوُل اهلل

ْشًَلمِ يا َرُشوَل اهلل ِن بَِلْمٍر ِِف اْْلِ   620سػقان بن عبد اهلل الثؼػي  ، َأْخِزْ

اإِنَّ ُقَرْيًشا َجَؾُسو اهللَِيا َرُشوَل    33عبد ادطؾب العباس بن 

  24،23أبو سعقد اخلدريِّ  ، إِنَّ ِِل َجاِرَيًة َيا َرُشوَل اهلل

  52َأبو َذرٍّ الِغَػاري َأْن الَ إَِلَه إاِلَّ اهلل َيا َمْعَْشَ ُقَرْيٍش، إِنِّ َأْصَفُد  

اُبونَ  اُلوَن َكذَّ َماِن َدجَّ   657أبو هريرة  َيُؽوُن ِِف آِخِر الزَّ

 
 

* * * * * 
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 الًجا: فّزض األعالً والزواة املرتجي هليث
 

 

بِقعِ   ٧٥ َأبو اـَعاِص ْبَن اـرَّ

 ١٤٦ أبو بؽر اــفشظ

 ١٢٣ أبو َبْؽَرة ُكػقع بن احلارث

اكِ  حَّ  ٦٧ أبو َجبَِرَة ْبِن اـضَّ

 ٢٩ ▲أسامء بـت يزيد إكطصارية 

 ٩٣ إسامطقل بن زؿريا

 ٣3 ▲أم ُؿْؾثُوٍم بِـْت ُطْؼَبَة 

 ٧3 ▲أم ِمْسَطٍح بِـُْت أِِب ُرْهٍم 

 ٣٣ ُأَكْقُس ْبُن جـادة اـغػاري

 ٧١ ¶َبِريَرَة موٓة طائشة 

ُز ْبُن َحؽِقم  ٨٥  ََبْ

 ٩3 ثابت بن اـّدْحَداح

 ١١٥ َثْوَباُن ْبُن ُبْجُددٍ 

اٍر   ١٤3 احلاِرُث ْبن َأِِب رِضَ

 ٩٦ ِطالطاحلّجاج بِن 

 ١٦١ ثابت بن حسان

 ٨٥ حؽقُم بُن معاويةَ 

 ١٦١ ▲محـة بـت جحش
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ي   ْؿَرِ
مْحَِن احْلِ ْقُد ْبُن َطبِْد اـرَّ  ٥١ مُحَ

 ١١٨ ُجـَْدب بن طبد اهلل اـبجظ

َة بِـَْت َأِِب َسَؾَؿةَ   ٧٥ ▲ُدرَّ

 ١٤١ ديـار اخلَُزاطي 

 ٣٦ ربقعة بن ِطَباد اـديظ 

 ٨١ رؽاطة بن طوف

 ٣٧ سعقد بن خاـد اـَؼاِرضي  

 ٨٧ سؾؿَة بِن إؿوع إسؾؿي  

 ٣٤ سؾقامن بن ؿثر اـَعْبدي

 ٤٨ ُسَفْقِل ْبِن َبْقَضاءَ 

 ٣3 َشْفر بُن َحْوَشب

 ٧٧ ِضامد بن ثعؾبة

 ١3٨ طاصم بن أِب اــجود اـؽويف

 ٨٧ طامر بن إؿوع

 ٩٤ طبد اـرمحن بن أبى اـزكاد

 ١٢3 سػقان اـثؼػيطبد اهلل بن 

 ٢٩ ْبُن ُطْثاَمَن ْبِن ُخَثْقمٍ  َطْبُد اهللِ

 ١٢٥ طبقد اهلل بن أِب زياد اـؼداح

 ١١٣ طثامن بن حمؿد اـثؼػي

ْيٍح   ١٦٢ َطْرَؽَجُة بُن ُذَ

 ٢٨ ؾتادة بن دطامة اـسدود

 ٩٦ ¶حمؿد بن أبى بؽر
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 ١٥٩ حمؿد بن إسحاق بن يسار

 ١٤١   سابق بن حمؿد

 ١٤٦ اـتقؿي أبو بؽرمرزوق 

وٍق بِن إجدع  ٥٣ َمْْسُ

 ٧3 ِمْسَطٌح بن ُأَثاثة

 ٧٥ ادِْسَوَر بن ََمَْرَمَة 

 ٨٤ معاوية بن َحْقَدةَ 

 ١3٦ اُدِغَرِة ْبِن ُشْعَبةَ 

 ١١٦ مقؿون بن موسى اــَؿَرئِي  

ة  ٩٩ حيقى بن ُهَبْرَ

 ٥3 حَيَْقى ْبِن َيْعَؿرَ 

 ٦٦ يزيد بن أِب زياد

 ٦٦ يوسف بن موسى

 
 

* * * * * 
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 رابًعا: فّزض غزيب احلديح
 

 ٤3 َأْبَطَلكَ 

 
ٍ
 ١١١ إِْثِر َساَمء

 ٦3 ُأْثَرةً  

 ٥٦ اْجَتَفَد َيِؿقـَهُ 

 ٨3 ُأْدَرةٌ 

 ٧3 اْسَتْؾَبَث 

 ١٥٩ آَسْقـَاكَ 

 ٦٩ اْشَتَؽْقُت 

 ٩٣ اْضَطَبَع بِِرَداِئهِ 

 ٤١ ُأُصمِ 

 ٧3 َأْؼِؿطُصهُ 

 ٥3 اْؿَتـَْػُتهُ 

 ٧3 َأْؿَثْرَن َطَؾْقَفا

َْمَر ُأُكٌف  ْٕ  ٥3 ا

 ٥٢ اْكَخـََث 

 ٦٩ َأْكَشلَ 

َْكَطاعَ  ْٕ  ٩٢ ا

 ٣٩ بُِؽلٍّ َمَدَرةٍ 

 
ِ
 ١١٣ بِـَْوء
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 ١٣٤ َتْبَتاعَ 

 ٩١ تزهرانِ 

ْػُت   ٣٩ َتَضعَّ

 ١٤٩ َتِعَس 

 ١١٣ تـؼؾب

ْؿُت   ١3١ َتَقؿَّ

 ٦٥ َثاَب 

 ٩٢ ََجَاَمةٌ 

 ١١3 احلَاـَِؼةُ 

 
ٍ
ء ْت ُؿلَّ َرْ  ٥٣ َحطصَّ

ةٍ  ُة ِحَزَ  ٩٧ ُحؾَّ

 ٩٩ احْلَْؾَؼةِ 

 ٥٩ مُحَْر اــََّعمِ 

 ٩٩ َخَدِم كَِسائُِؽمْ 

 ٩٨ ُخُؾوف

اِجنُ   ٧3 اـدَّ

َبرْ   ٤٦ اـدَّ

خ    ٤٢ اـد 

 ٣٨ َذا َؼِديَرَتْعِ 

 ٣٤ َراَث َطَظَّ 

 ١٣٩ َرّق 

 ٥٩ َسْبٍي 
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 ٩١ ِسَجاٌل 

 ١3١ َسَجْرُتُه َِبَا

ارَ  ػَّ  ٣٥ اـس 

َػَفاءُ   ٤٤ اـس 

 ١3٧ سامء

 ١٥٨ ،٩٢ ِشْعب

َػا  ٢٥ اـطصَّ

 ٥١ اـطَّْسِت 

 ١33 َصِػَق 

 ٥٩ َطَتُبوا

 ٩١ اـَعَجِف 

 ٨3  َطَدا

َعْزَل  ـْ  ٨١ ا

ى  ٩١ اـُعزَّ

 ٤٢ ُطسٍّ 

َعْضهُ  ـْ  ٢3 ا

 ٤٥ َطَػا إََثرْ 

 ٧٣ بَِعْقَبتَِك َطَؾْقَك 

 ٩٣ َؼِؿقَزةً 

ُػُجورِ  ـْ  ١٢٢ ا

 ١٤٣ َؽِرَق 

 ٤٦ َؽَشْت 
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 ٤٥ اـؼاـة

 ٨٤ َؾاَم احلََجرُ 

 ٩٧ َؾَباٌء ِمْن ِديَباٍج 

 ٦٥ َؿْبَوة

 ٥٦ َب ذَ ؿَ 

 ٨٨ َؿَذُبوا

 ٦٣ َؿَسعَ 

 ١3٦ َؿَسَػِت 

 ١١١ َٓ َتَداَبُروا

 ٦٩ َٓ َيْرَؾلُ 

ةِ ٓ  يَّ ِ  ٨٧ َيِسُر بِاـْسَّ

 ٨٧ َيْعِدُل يِف اـَؼِضقَّةِ ٓ 

ةِ ٓ  ِويَّ  ٨٧ َيْؼِسُم بِاـسَّ

 ٦٩ ََٓحى  

َزامُ   ٥٥ اـؾل

َعاَطة  ١٥٩ ـُ

ُزَكا  ٦٩ ُمَتَزَّ

ُػونَ   ٣٨ ُمَتَؼطصل

 ٩١ ُمْثَؾةً 

ًقا  ٢٥ ُُمَخل

 ٧٩ َُمْؾَِقة

ا  ٢٥ ُمْرَبادًّ
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 ٧٢ ِمْرصَِفا

ـْ  َبةـا  ٧٣ َؿْػُ

 ١3١ َمْضَقَعة

 ٩١ ْغَػرـِاد

ـْ   ٤٨ َؿَؼاِطدـا

 ٩٧ َمْؽُػوٌف بَِحِريرٍ 

 ٦٩ ادـاصع

 ٨٩ اــِؿْفَراس 

 ٨١ َمْوُءوَدة

ـْؽِر  ١٣٣ َكاؽِخ ا

 ١3١ َكَبطِي  

 ٥٧ َكَتَحاَمل

 ٣٩ ُكطُصٌب َأمْحَرُ 

 ١٤٧ اــََّظُر يِف ِطْطَػْقه

 ٩٣ َكْؼزَ 

 ٦٩ َكَؼْفُت 

 ١٩ اــَّؿقؿة

 ٩٥ ُكـاجزَ 

 ١3١ ُكَواِسَك 

 ١3٧ كوء

 ٩١ ُهَبْل 

 ٦3 اهلََؾعِ 
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 ٦٩ َهَؾَك 

 ٧3 َهـَْتاهْ 

 ١٥٩ َوِجَدةٌ 

َوْجهِ  ـْ  ٣٨ َوِِضَء ا

عَ   ٤3 ُودل

 ٦٩ َوِضقَئةٌ 

ـَا ـَ َق   ٥3 ُوؽل

 ٩٣ وهـتفم

 ٩٢ َيَتَباَطُثونَ 

ِعْؾمَ  ـْ ُروَن ا  ٥١ َيَتَؼػَّ

ِذَيَك   ١٣٤ حُيْ

 ٩١ َيْرََتِزُ 

 ٩٤ َيْرُمُؾوا

 ٦٩ َيِريُبـِي

 ٨٧ يغؿزهن

 ١٩ ػقضونيُ 

 ١١٣ ُيؼؾلبفا

 ٧٦ َيـُْؽُتوَن بِاحْلََص 

 ٣3 َيـِْؿي

 

** * ** 
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 (ٔ)فّزض املصادر واملزاجع
 

ُوالمثانيُآحاد -ٔ ُالشيبانيُ الدُونُالضحاكُونُعمروُونُأحمدُوهوُعاص ُأويُونُومرُيألو،
ُ(هـٕٚٛ:ُت) ُالجواورةُأحمدُفيصلُواس .ُد،ُتح يق: ُالريا ُ–ُالرايةُدار، ُاألولا،ُالطبعة،

 م.ُٜٜٔٔ–ُهـٔٔٗٔ
ُالتميمي،ُحبان،ُونُأحمدُونُحبانُونُ حمد،ُألويُحات ُحبانُاونُصحي ُت ري ُفيُاإلحسان -ٕ

ُت)ُالُبستيُالدار ي،ُحات ،ُأوو ُ(هـٖٗ٘: ُترتي ، ُالفارسيُولبانُونُعليُالدينُعًلءُاأل ير:
ُ-ُهـُُٛٓٗٔاألولا،ُالطبعة،ُويروتُالرسالة،ُ ؤسسة،ُاألرنؤوطُشعي :ُ،ُتح يق(هـُٜٖٚ:ُت)

 .مُٜٛٛٔ
ُ–دارُالمعرفةُ،ُهـ(٘ٓ٘حا دُ حمدُونُ حمدُالغزاليُالطوسيُ)ت:ُُيوألُ،إحياءُعلومُالدين -ٖ

 ،ُودونُطبعة،ُوودونُتاريخ.ويروت
ُالسلميُالنيساووري،ُ وساُونُ حمدُونُالحسينُونُ حمدُُالرحمنُعبدُيوألُ،الصحبةُآداب -ٗ

ُتح يق:(هـٕٔٗ:ت) ُالسيدُفتحيُ جديُ، ُ صرُ-للتراثُالصحاوةُدار، ُالطبعة،
ُم.ٜٜٓٔ-ُهـٓٔٗٔاألولا،

ُالشهيرُالبغدادي،ُالبصريُحبي ُونُ حمدُونُ حمدُونُعليُالحسنُيو،ُألوالدينُالدنياُأدب -٘
 .مٜٙٛٔ،ُطبعةُودون،ُالحياةُ متبةُدار،ُ(هـٓ٘ٗ:ُت)ُوالماوردي

ُ–ُالمعرفةُدارُ،ُ(هـٜٖٗٔ:ُت)ُالَاْوليُالشاذليُعليُونُالعزيزُعبدُمحمد،ُلالنبويُاألدب -ٙ
 .هـُُٖٕٗٔالراوع،ُالطبعة،ُويروت

ُُيوألُ،األذكار -ٚ ُونُشرفُالنوويُ)ت: ُيحيا ُالدين ُ حيي ُهـ(ٙٚٙزكريا ُال ادرُ، ُعبد تح يق:
 .مُُٜٜٗٔ-هـُُٗٔٗٔلبنان،ُُ–دارُالفمر،ُويروتُُ،األرنؤوط

ُومرُأواُونُ حمدُونُأحمد،ُألويُالعباسُشهابُالدينُالبااريُصحي ُلشرحُالساريُرشادإ -ٛ
ُت)المصري،ُال تيبيُال سطًلنيُالملكُعبدُون ُ(هـٖٕٜ: ،ُ صرُاأل يرية،ُالمبرىُالمطبعة،

 .هـُُٖٕٖٔالساوعة،ُالطبعة
 ؛ُلمحمدُالمنجد،ُ وقعُاإلسًلمُسؤالُوجواب.الناسُأخطاءُ عُالتعا لُفيُالنبويةُاألسالي  -ٜ
ُاألسا يُوالمنا -ٓٔ ُتح يقهـُٖٛٚ:ت)ُأحمدُالحاك ُيوأل، ُيوسُ(، ُ،ُونُ حمدُالدخيلُف:

 .مُٜٜٗٔالطبعةُُاألولا،ُ،ُدارُالغرواءُاألثريةُوالمدينة

                                                           

 حسب الَبتيب ا٢بركؼ اللر،ية مع إأاؿ ألف التلريف.  (ُ)
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ُال رطبيُالنمريُعاص ُونُالبرُعبدُونُ حمدُونُايُعبدُونُيوسفُعمرُيو،ُألاالست كار -ٔٔ
،ُويروتُ–ُالعلميةُالمت ُدار،ُ عو ُعليُ حمدُعطا،ُ حمدُسال :ُتح يق،ُ(هـٖٙٗ:ُت)

 م.ُٕٓٓٓ-ُهـٕٔٗٔاألولا،ُالطبعة
ُالنمريُالبرُعبدُونُ حمدُونُايُعبدُونُيوسفُعمرُيوألُ،األصحابُ عرفةُفيُاالستيعاب -ٕٔ

ُت)ُال رطبي ُت(هـٖٙٗ: ُقيح ، ُويروتُالجيل،ُدارُ،البجاويُ حمدُعلي: ُاألولا،ُالطبعة،
 .مُُُٕٜٜٔ-ُهـُٕٔٗٔ

ري،ُعزُالدينُالحسنُعليُونُأويُالمرمُالشيبانيُالجُزُيو،ُألأسدُالغاوةُفيُ عرفةُالصحاوة -ٖٔ
دارُالمت ُُ،عادلُأحمدُعبدُالموجودُ-ق:ُعليُ حمدُ عو ُيح ت،ُهـ(ٖٓٙاونُاألثيرُ)ت:

 .مُُٜٜٗٔ-هـُ٘ٔٗٔ،الطبعةُاألولا،العلمية
ُألويُالعباسُ،أشرفُالوسائلُإلاُفه ُالّشمائلُ)و عه:ُجواهرُالّدررُفيُ ناق ُاونُحجر( -ٗٔ

 حمدُونُعليُونُحجرُالهيتميُالسعديُاألنصاري،ُشهابُالدينُشيخُاإلسًلمُ)ت:ُأحمدُونُ
ُٜٔٗٔاألولا،ُُالطبعة،ُدارُالمت ُالعلمية،ُويروت،ُأحمدُونُفريدُالمزيدي،ُتح يق:ُهـ(ٜٗٚ

 .مُُٜٜٛٔ-هـُ
ـــــــــفُحاروهـــــــــاُاإلســـــــــًلم؛ُلمحمـــــــــدُطنطـــــــــاوي -٘ٔ ـــــــــةُوكي -دارُالشـــــــــروقُ،ُاإلشـــــــــاعاتُالماذو

 م.ٕٔٓٓهـ،ٕٔٗٔ
-،ُدارُاونُخزيمةوأثرهاُالسيئُعلاُالمجتمعُاإلسًل ي؛ُلعبدايُعبدُالحميدُاألثرياإلشاعةُ -ٙٔ

ُ.ودونُتاريخ-السعودية
-اإلشـاعةُو ااطرهــاُالتروويـةُ ــنُ نظــورُإسـًل ي،ُلمبــاركُعبــدُايُالمفلـ ،ُالجا عــةُاألردنيــة -ٚٔ

 م.ٜٜٓٔاألردن،
 هـ.ٛٔٗٔاألردن،ُالطبعةُالراوعة،ُ-ألحمدُنوفل،ُدارُالفرقانُ،اإلشاعة -ٛٔ

،ُ  ــالُعلــاُصــال ُوــنُعبــدايُوــنُحميــد،ُ=الحوارُوآداوــهأصــولُالحــوارُوآداوــهُفــيُاإلســًلم -ٜٔ
 الشبمةُالعنمبوتية.

ُألالصحاوةُتمييزُفيُاإلصاوة -ٕٓ ُحجرُونُأحمدُونُ حمدُونُعليُونُأحمدُالفضلُيو،
ُالمت ُدارُ، عو ُ حمدُوعلاُالموجودُعبدُأحمدُعادل:ُتح يق،ُ(هـٕ٘ٛ:ُت)ُالعس ًلني

 .هـُُُ٘ٔٗٔ،ُودونُطبعة،األولاُالطبعة،ُويروتُ–ُالعلمية
ُال ادرُعبدُونُالماتارُ حمدُونُاأل ينُمحمدلُ،وال رآنُال رآنُإيضاحُفيُالبيانُأضواء -ٕٔ

 ُ.مُٜٜ٘ٔ-ُهـُُ٘ٔٗٔ،ُودونُطبعة،ويروتُ-الفمرُدارُ،(هـٖٜٖٔ:ُت)ُالشن يطيُالجمني
ايــــرُالـــــدينُوــــنُ حمــــودُوـــــنُ حمــــدُوـــــنُعلــــيُوــــنُفـــــارس،ُالزركلــــيُالد شـــــ يُ،ُلاألعــــًلم -ٕٕ

 .مُُٕٕٓٓ،الطبعةُالاا سةُعشر،ُدارُالعل ُللمًليينُ،هـ(ٜٖٙٔ:ت)
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ُاألحمام، -ٖٕ ُوفوائدُعمدة ُالمل نُسراجُالدينُلُاإلعًلم ُونُعليُونُأحمدُاألنصاريُاون عمر
 م.ٜٜٚٔ-هـٚٔٗٔالعاصمة،ُهـ(،ُتح يق:ُعبدُالعزيزُالمشي  ،ُدارُٗٓٛ)ت:

ُالباارى -ٕٗ ُصحي  ُشرح ُفا ُالحديث ُأعًلم ،ُ ُونُإوراهي ُونُ حمدُونُحمدُسليمانألوي
ُت)ُوالاطاويُالمعروفُستيالبُُُالاطاب ُأمُُ،(هـٖٛٛ: ُجا عة ُسعود، ُآل ُ حمد تح يق:

 م.ٜٛٛٔ-هـٜٓٗٔالمملمةُالعرويةُالسعودية،ُالطبعةُاألولا،-ال رى
 حمدُونُأويُومرُونُأيوبُونُسعدُ،ُالونُال ي ُالجوزيةُالعالمينإعًلمُالموقعينُعنُربُ -ٕ٘

المملمةُالعرويةُُ–ُاونُالجوزيدارُ شهورُحسنُسلمان،ُتح يق:ُ،ُهـ(ُٔ٘ٚ:شم ُالدينُ)ت
 .هـٖٕٗٔالطبعةُاألولا،ُالسعودية،ُ

ُ عانيُالصحاح -ٕٙ ُاإلفصاحُعن ،ُ ُالمظفر ُال هليُألوي ُهبيرة ُون ُ حمد ُون( َرة ُ)ُهبَـيـْ ُون يحيا
 .هـٚٔٗٔ،ُدارُالوطن،ُق:ُفؤادُعبدُالمنع ُأحمديح ،ُتهـ(ٓٙ٘الشيبانّي،ُعونُالدينُ)ت:ُ

ُ ركزُويتُالم دسُللدراساتُالتوثي ية -ٕٚ ُلعيساُصوفانُال دو ي، ُاليهود، -أكاذي ُأشاعها
 م.ٕٗٔٓ-هـٖ٘ٗٔقبرص،ُالطبعةُاألولا،ُ

ُ وساُونُعيا :ُالمؤلفُِعَيا ُلِلَ اِضاُُ ْسِل َُُِصِحي َُشْرحُُُ=ُ ْسِل ُوَفَوائِدُُِالُمْعِل ُُِِإكمال -ٕٛ
ُدار،ُِإْسَماِعيلُيْحَياُ:قيح ،ُت(هـٗٗ٘:ُت)ُالفضلُأووُالسبتي،ُاليحصبيُعمرونُونُعيا ُون

 .مُُٜٜٛٔ-ُهـُُٜٔٗٔاألولا،ُالطبعة،ُ صرُالوفاء،
ُالرجال -ٜٕ ُأسماء ُفي ُالممال ُته ي  ُايُ،إكمال ُعبد ُايُُألوي ُعبد ُون ُقليل ُون  غلطاي

ُالبمجريُ ُالدينُ)ت: ُعًلء ُتح يقهـ(ٕٙٚالمصريُالحمريُالحنفي، ُعادلُونُ حمدُ، :-ُ
 .مُُٕٔٓٓ-ُُُهـُٕٕٗٔاألولا،ُُالطبعة،ُالفاروقُالحديثة،ُأسا ةُونُإوراهي 

ُواألنساب -ٖٓ ُوالمنا ُاألسماء ُالمؤتلفُوالماتلفُفي ُاالرتيابُعن ُرفع ُفي ُاإلكمال سعدُ،
ُونُ  ُايُونُجعفر ُأووُنصرُعليُونُهبة ُالملك، ُهـ(٘ٚٗاكوالُ)ت: ،ُ ُالمت ُالعلمية -دار

 .مٜٜٓٔ-هـٔٔٗٔالطبعةُاألولاُ،ُويروت
،ُهـ(ٖ٘ٛ:ُ)تالحسنُعليُونُعمرُونُأحمدُالبغداديُالدارقطنيُُيأو،ُاإللزا اتُوالتتبع -ٖٔ

هـُُ٘ٓٗٔالطبعةُالثانية،ُ،ُلبنانُ-دارُالمت ُالعلمية،ُويروتُُ، بلُونُهاديُالوداعي تح يق:ُ
 .مُُٜ٘ٛٔ-
ُسعدُ،األنساب -ٕٖ :ُت)ُالمروزيُالسمعانيُالتميميُ نصورُونُ حمدُونُالمري ُعبدُألوي

ُت(هـٕٙ٘ ُقيح ، ُالمعارفُدائرةُ جل ُ،وهيرغُاليمانيُالمعلميُيحياُونُالرحمنُعبد:
 .مُُٕٜٙٔ-ُهـُُٕٖٛٔاألولا،ُالطبعة،ُآوادُحيدرُالعثمانية،

جـــــــدة،ُالطبعـــــــةُ-لمحمـــــــدُفريـــــــدُعــــــزت،ُدارُالشـــــــروقُ،وحــــــوثُفـــــــيُاإلعـــــــًلمُاإلســــــًل ي -ٖٖ
 هـ.ٖٜٛٔ-هـٖٓٗٔاألولا،
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ُوالنهاية -ٖٗ ُ)ت:ُُيوألُ،البداية ُالد ش ي ُالبصري ُال رشي ُكثير ُون ُعمر ُون ُإسماعيل الفداء
ُُٛٔٗٔالطبعة:ُاألولا،ُ،ُدارُهجر،ُتح يق:ُعبدُايُونُعبدُالمحسنُالتركي،ُهـ(ٗٚٚ ُ-هـ

 .مٖٕٓٓهـُ/ُٕٗٗٔ،ُمُٜٜٚٔ
هـ(،ُشركةُاألعلميُٜٕٓ)ت:ُ؛ُألويُجعفرُ حمدُونُالحسنُونُفروخُالصفارالدرجاتُوصائر -ٖ٘

ُم.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٕٓٔٓ-هـٖٔٗٔويروت،ُالطبعةُاألولا،ُ-للمطبوعات
ُكتابُاألحمام -ٖٙ عليُونُ حمدُونُعبدُالملكُ،ُألويُالحسنُاونُقطانُُويانُالوه ُواإليهامُفي

،ُالريا ُ–دارُطيبةُ،ُقُ:ُالحسينُآيتُسعيديح ،ُتهـ(ٕٛٙالمتا يُالحميريُالفاسي،ُ)ت:ُ
ُ.مٜٜٚٔ-هـٛٔٗٔالطبعةُاألولاُ،ُ

ُ–د شق،ُالدارُالشا يةُُ-دارُال ل ُ،ُاللواءُالرّكنُ حمودُشيتُخطابُْ،ُوينُالع يدةُوال يادة -ٖٚ
 .مُُٜٜٛٔ-هـُُٜٔٗٔالطبعة:ُاألولا،ُ،ُويروت

الــرزّاقُالحســيني،ُُوــنُ حّمــدُوــنُعبــد حّمــدُوــيُالفــي ُأل،ُتــاجُالعــروسُ ــنُجــواهرُال ــا وس -ٖٛ
،ُودونُدارُالهدايةُ، جموعةُ نُالمح  ين،ُتح يق:ُهـ(ٕ٘ٓٔالملّ  ُومرتضا،ُالزَّويديُ)ت:ُ

 طبعةُأوسنة.
زكرياُيحياُونُ عينُونُعونُالمريُوالوالء،ُالبغداديُُيوألُ،تاريخُاونُ عينُ)روايةُالدوري( -ٜٖ

 مةُُ-حثُالعلميُوإحياءُالتراثُاإلسًل يُ ركزُالب،ُ:ُأحمدُنورُسيف،ُتح يقهـ(ٖٖٕ)ت:ُ
 م.ُٜٜٚٔ–ُهـٜٜٖٔلطبعةُاألولا،ُ،ُاالممر ة

زكرياُيحياُونُ عينُونُعونُالمري،ُالبغداديُُيو،ُألتاريخُاونُ عينُ)روايةُعثمانُالدار ي( -ٓٗ
 .د شقُ–دارُالمأ ونُللتراثُ،ُأحمدُ حمدُنورُسيف،ُتح يق:ُهـ(ٖٖٕ)ت:ُ

:ُت)ُالبغداديُالاطي ُ هديُونُأحمدُونُثاوتُونُعليُونُأحمدُومرُيألو،ُوغدادُتاريخ -ٔٗ
ُاألولا،ُالطبعة،ُويروتُ-ُاإلسًل يُالغربُدار،ُ عروفُعوادُوشارُالدكتور:ُقيح ،ُت(هـٖٙٗ

 ُ.مُُٕٕٓٓ-ُهـٕٕٗٔ
أووُعمروُخليفةُونُخياطُونُخليفةُالشيبانيُالعصفريُالبصريُ)ت:ُ،ُتاريخُخليفةُونُخياط -ٕٗ

ُهـ(ٕٓٗ ُتح يق: ،ُ ُأكرم ُالعمريد. ُضياء ،ُ ُالرسالة ُ ؤسسة ُال ل ، ُويروتُ-دار ،ُ ،ُد شق
 هـ.ٜٖٚٔالطبعة:ُالثانية،ُ

َُواألعًلم -ٖٗ َُوَوفياتُالمشاهير ُاإلسًلم ُتاريخ ُأول، ُونُُيشم ُالدين ُأحمد ُون ُايُ حمد عبد
ُ ُ)ت: ُال هبي ُقَاْيماز ُون ُهـ(ٛٗٚعثمان ُ عروفيح ت، ُعّواد ُوشار ُالدكتور ُق: ُالغربُ، دار

 .مُٖٕٓٓالطبعة:ُاألولا،ُ،ُاإلسًل ي
ُالمبير -ٗٗ ُالتاريخ ُاي ُعبد ُألوي ُالبااري،، ُالمغيرة ُون ُإوراهي  ُون ُإسماعيل ُون :ُت)ُ حمد

 .الدكنُ–دائرةُالمعارفُالعثمانية،ُحيدرُآوادُ،ُتحتُ راقبة:ُ حمدُعبدُالمعيدُخانُ،ُهـ(ٕٙ٘
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ُالواسطي،ُ)ت:ُأسل ُونُسهلُونُأسل ُونُحبي ُالرزّاَُوْحَشل،ُألويُالحسنُتاريخُواسط -٘ٗ ز
ُكوركي ُعواد،ُهـ(ٕٜٕ  .هـُٙٓٗٔالطبعةُاألولا،ُ،ويروتُ-عال ُالمت ،تح يق:

تحصــــــــيلُاألنــــــــ ُلزائــــــــرُال ــــــــدس،ُألوــــــــيُ حمــــــــدُجمــــــــالُالــــــــدينُعبــــــــدُايُوــــــــنُهشــــــــامُ -ٙٗ
هـــــ(،ُتح يــــق:ُلعيســــاُقــــدو يُوآخــــرون،ُ ركــــزُويــــتُالم ــــدسُللدراســــاتُٔٙٚاألنصــــاري)ت:

 م.ُٕٓٔٓ-هـٖٔٗٔقبرص،ُودونُطبعة،ُ-التوثي ية
ُالرحي ُعبدُونُالرحمنُعبدُ حمدُالعًلُيوألُ،التر  يُجا عُوشرحُاألحوذيُتحفة -ٚٗ

 ،ُودونُطبعةُوتاريخ.ويروتُ–ُالعلميةُالمت ُدارُ،(هـٖٖ٘ٔ:ُت)ُالمباركفورى
،ُهـ(ُٜٛٗعليُالحسينُونُ حمدُالجيانيُالغسانيُاألندلسيُ)ُيوأل،ُتسميةُشيوخُأويُداود -ٛٗ

 .مُُٜٜٛٔ-هـُُٛٔٗٔالطبعةُ:ُاألولاُ،ُدارُالمت ُالعلمية،ُأووُهاجرُ حمدُزهلولتح يق:ُ
ٜٗ- ُ ُ شايخُأويُعبد ُالمدلسينُ)وهيرُتسمية ُعليُالنسائيُوذكر ُونُشعي ُون ُأحمد الرحمن

ق:ُالشريفُحات ُونُعارفُيح ت،ُهـ(ٖٖٓعبدُالرحمنُالنسائيُ)ت:ُُيوألُ،ذلكُ نُالفوائد(
 .هـُٖٕٗٔ،الطبعةُاألولا،ُ مةُالممر ةُ-دارُعال ُالفوائدُ،ُالعوني

ُالممتبة،صب ُعليُعليلُ،الشريفُالحديثُفيُوالتشريعيةُالال يةُلل ي ُالنبويُالتصوير -ٓ٘
 .مُٕٕٓٓ-هـُُٖٕٗٔ،األولاُالطبعة،ُللتراثُاألزهرية

ُجماعة:ُقيح ت،ُ(هـٙٔٛ:ُت)ُالجرجانيُالشريفُالزينُعليُونُ حمدُونُعلي،ُلالتعريفات -ٔ٘
 .مٖٜٛٔ-ُهـُٖٓٗٔ،األولاُالطبعة،ُلبنان–ُويروتُالعلميةُالمت ُدار،ُالعلماءُ ن
ُونُيزيدُونُجريرُونُ حمدُ،ُألويُجعفرال رآنُآيُتأويلُعنُالبيانُجا ع=ُُالطبريُتفسير -ٕ٘

ُالمحسنُعبدُونُايُعبدُد.:ُتح يق،ُ(هـٖٓٔ:ُت)ُالطبريُجعفرُأووُاآل لي،ُهال ُونُكثير
 .مُُٕٔٓٓ-ُهـُُٕٕٗٔاألولا،ُالطبعة،ُهجرُدار،ُالتركي

ُوـنُالـدينُشـم ُ حمـدُوـنُرضـاُعلـيُونُرشيدُمحمدل،ُالمنارُتفسير=ُالحمي ُال رآنُتفسير -ٖ٘
وــدونُُ،للمتــابُالعا ــةُالمصــريةُالهيئــة،ُ(هـــٖٗ٘ٔ:ُت)ُالحســينيُال لمــونيُالــدينُوهــاءُ حمــد
 .مُُٜٜٓٔسنةُطبعة،

ُكثيرُال رشيُالبصريُالد ش يُ)ت:ُالفداءُُيأو،ُتفسيرُال رآنُالعظي  -ٗ٘ إسماعيلُونُعمرُون
 .مُٜٜٜٔ-هـُُٕٓٗٔ،الطبعةُالثانية،ُدارُطيبةُ،ق:ُسا يُونُ حمدُسًل ةيح ،ُتهـ(ٗٚٚ

ُلالميسرُالتفسير -٘٘ ُالتفسيرُأسات ةُ نُنابة، ُالناشر، ُالمصحفُلطباعةُفهدُالملكُ جمع:
 .مُُٜٕٓٓ-ُهـُٖٓٗٔ،ةالثانيُالطبعة،ُالسعوديةُ–ُالشريف

ُالمري ُلل رآنُالوسيطُالتفسير -ٙ٘ ُاإلسًل يةُالبحوثُ جمعُوإشرافُالعلماءُ نُلمجموعة،
(ُمُٖٜٚٔ=ُُهـُٖٜٖٔ)ُاألولا،:ُالطبعة،ُاأل يريةُالمطاوعُلشئونُالعا ةُالهيئة:ُالناشر،ُواألزهر

 .ُ(مُٖٜٜٔ=ُُهـُٗٔٗٔ)ُ-
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 حمدُونُفتوحُونُعبدُايُألويُعبدُايُ،ُتفسيرُهري ُ اُفيُالصحيحينُالبااريُو سل  -ٚ٘
ُ)اُ=ُونُفتوحُونُحميدُاألزديُالميورقيُالَحِميدي ُتح يق:هـ(ٛٛٗ:ُتونُأويُنصر زويدةُُ،

 .مُٜٜ٘ٔ-هـُ٘ٔٗٔالطبعة:ُاألولا،ُ،ال اهرةُُ- متبةُالسنةُ،ُ حمدُسعيدُعبدُالعزيز
:ُ)تُالفضلُأحمدُونُعليُونُ حمدُونُأحمدُونُحجرُالعس ًلنيُيو؛ُألت ري ُالته ي  -ٛ٘

 م.ُٜٙٛٔ–ُٙٓٗٔالطبعة:ُاألولا،ُ،ُسورياُ–دارُالرشيدُ،ُق:ُ حمدُعوا ةيح ،ُتهـ(ٕ٘ٛ
 حمدُونُإسماعيلُونُصًلحُونُ حمدُالحسني،ُُإوراهي ُيوأل،ُالتَّنويُرَُشْرُحُالَجاِ عُالصَِّغيرُِ -ٜ٘

ق:ُد.ُ حمَّـدُيـح ،ُتهــ(ٕٛٔٔ،ُعزُالدين،ُالمعروفُكأسًلفهُواأل يرُ)ت:ُالصنعانيُ،المحًلني
 .مُُٕٔٔٓ-هـُُٕٖٗٔالطبعةُاألولا،ُ،ُ متبةُدارُالسًلم،ُالريا ،ُإسحاقُ حمَّدُإوراهي 

عمرُيوسفُونُعبدُايُونُ حمدُونُعبدُُيوألُ،التمهيدُلماُفيُالموطأُ نُالمعانيُواألسانيد -ٓٙ
تح يــق:ُ صــطفاُوــنُأحمــدُالعلــويُ،ُ حمــدُعبــدُالمبيــرُ،ُهـــ(ٖٙٗالبــرُالنمــريُال رطبــيُ)ت:ُ

 .هـُٖٚٛٔ،ُودونُطبعة،ُالمغربُ–وزارةُعمومُاألوقافُوالشؤونُاإلسًل يةُ،ُالبمري
ُالته ي  -ٔٙ ُته ي  ُألوي ،ُ ُحجر ُون ُأحمد ُون ُ حمد ُون ُعلي ُون ُ)ت:ُأحمد العس ًلني

 .هـٕٖٙٔاألولا،ُُالطبعة،ُالهندُ- طبعةُدائرةُالمعارفُالنظا ية،ُهـ(ٕ٘ٛ
ُجمالُيوسف،ُونُالرحمنُعبدُونُيوسف،ُألويُالحجاجُالرجالُأسماءُفيُالممالُته ي  -ٕٙ

ُت)ُالمزيُالملبيُال ضاعيُ حمدُأويُالزكيُاونُالدين ُت(هـٕٗٚ: ُقيح ، ُد: ُعوادُوشار.
 م.ُٜٓٛٔ–ُهـُٓٓٗٔاألولا،ُالطبعة،ُويروتُ-ُالرسالةُ ؤسسةُ، عروف

ــنُاألزهــريُالهــرويُ)ت،ُألوــيُ نصــورُتهــ ي ُاللغــة -ٖٙ ق:ُيــح ت،ُهـــ(ٖٓٚ: حمــدُوــنُأحمــدُو
 .مٕٔٓٓالطبعةُاألولا،ُ،ُويروتُ–دارُإحياءُالتراثُالعرويُُ، حمدُعو ُ رع 

ـــــ،ُألالتوضـــــي ُلشـــــرحُالجـــــا عُالصـــــحي  -ٗٙ ـــــنُأحمـــــدُالشـــــافعيُُيو ـــــنُعلـــــيُو حفـــــ ُعمـــــرُو
ــاونُالمل ــنالمصــري دارُالفــًلحُللبحــثُالعلمــيُوتح يــقُ،ُتح يــق:ُهـــ(ٗٓٛ)ت:ُُ=المعروفُو

 .مُُٕٛٓٓ-هـُُٜٕٗٔالطبعة:ُاألولا،ُ،ُسورياُ–دارُالنوادر،ُد شقُ،ُالتراث
رفينُونُزينُالدينُ حمدُالمدعوُوعبدُالرؤوفُونُتاجُالعا،ُلالتوقيفُعلاُ هماتُالتعاريف -٘ٙ

ُ)ت: ُال اهري ُالمناوي ُالمت ُ،هـ(ٖٔٓٔعلي ُال اهرة-عال  ُاألولا،، -هـٓٔٗٔالطبعة
 .مٜٜٓٔ

ُلعبدُكًلمُتفسيرُفيُالرحمنُالمري ُتيسير -ٙٙ السعديُُايُعبدُونُناصرُونُالرحمنُالمنان؛
ُتح يق(هـٖٙٚٔ:ت) ،ُ ُالرسالةُ ؤسسةُ،اللويحقُ عًلُونُالرحمنُعبد: ُالطبعة، ،ُاألولا:

 .مُٕٓٓٓ-ُهـٕٓٗٔ
ُونُصال ُونُالرحمنُعبدُونُايُعبدُالرحمنُعبدُيو،ُألاألحمامُعمدةُشرحُالعًلمُتيسير -ٚٙ

ُالصحاوة،ُ متبة:ُالناشر،ُحًلقُحسنُونُصبحيُ حمد،ُتح يق:ُ(هـٖٕٗٔ:ُت)ُالبسامُحمد
 .مُُُٕٙٓٓ-ُهـُُٕٙٗٔالعاشرة،ُالطبعة،ُال اهرةُالتاوعين،ُ متبةُ-ُاأل ارات



- 192 - 
 

الُبستيَُُ ْعبَد،ُالتميمي، حمدُونُحبانُونُأحمدُونُحبانُونُ عاذُونُ،ُألويُحات ُالث اتُ -ٛٙ
ُ-ُُهُٖٜٖٔالطبعةُاألولا،ُ،ُحيدرُآوادُالدكنُالهند-دائرةُالمعارفُالعثمانيةُُ،هـ(ٖٗ٘)ت:ُ

 هـ.ٖٜٚٔ
ُكيملديُونُعبدُايُ،ُلجا عُالتحصيلُفيُأحمامُالمراسيل -ٜٙ صًلحُالدينُأووُسعيدُخليلُون

،ُويروتُ–عال ُالمت ُُ،ق:ُحمديُعبدُالمجيدُالسلفييح ،ُتهـ(ٔٙٚالد ش يُالعًلئيُ)ت:ُ
 .ُٜٙٛٔ–ُٚٓٗٔالطبعةُالثانية،ُ

ُونُالرحمنُعبدُالدينُزين،ُلالمل ُجوا عُ نُحديثاًُُخمسينُشرحُفيُوالحم ُالعلومُجا ع -ٓٚ
ُت)ُالحنبليُالد ش ي،ُ،البغداديُالَسًل ي،ُالحسن،ُونُرج ُونُأحمد ُ(هـٜ٘ٚ: :ُتح يق،

 .مُُٕٗٓٓ-ُهـُُٕٗٗٔالثانية،ُالطبعة،ُالنورُأووُاألحمديُ حمدُالدكتور
نُالشيبانيُالجزريُاونُاألثيرُالسعاداتُالمباركُوُيوأل،ُجا عُاألصولُفيُأحاديثُالرسول -ٔٚ

 متبةُُ- طبعةُالمًلحُُ- متبةُالحلوانيُوآخر،ُتح يقُ:ُعبدُال ادرُاألرنؤوطُ،ُهـ(ٙٓٙ:ُ)ت
 .الطبعةُُاألولا،دارُالبيان

ُفرحُونُومرُأويُونُأحمدُونُ حمدُايُعبدُويألال رطبي،ُُتفسير=ُُال رآنُألحمامُالجا ع -ٕٚ
ُت)ُال رطبيُالدينُشم ُالازرجيُاألنصاري ُتح يق(هـٔٚٙ: ،ُ ُوإوراهي ُالبردونيُأحمد:

ُم.ُُٜٗٙٔ-ُهـُٖٗٛٔالثانية،ُال اهرة،ُالطبعةُ–ُالمصريةُالمت ُأطفي ،ُدار
البااري،ُصحي ُُ=وسننهُوأيا هُالجا عُالمسندُالصحي ُالماتصرُ نُأ ورُرسولُايُ -ٖٚ

ُ)ت ُالبااري ُإسماعيل ُون ُ حمد ُاي ُعبد ُناصرُٕٙ٘:ألوي ُون ُزهير ُد. حمد ُتح يق: هـ(،
 هـ.ٕٕٗٔالطبعةُاألولا،ُدارُطوقُالنجاة،ُ،ُالناصر

 م.ٜٜٛٔ،ُدارُالفمرُالعروي،ُودونُطبعة،ُهـ(ٜٖٗٔ)ت:الجريمةُوالع ووة؛ُلمحمدُأووُزهرة -ٗٚ

ُالمدني،ُالسنديُالهاديُعبدُونُ حمد،ُألويُالحسنُالباارىُصحي ُعلاُالسندىُحاشية -٘ٚ
 ويروت،ُدونُطبعة،ُودونُسنة.-الفمرُدارُهـ(،ُٖٛٔٔ)ت:ُالحنفي،

ُُ،ُألويُالحسن اجهُاونُسننُشرحُفيُالحاجةُكفاية=ُُ اجهُاونُسننُعلاُالسنديُحاشية -ٙٚ
ُويروت،ُ-ُالجيلُدار،ُ(هـٖٛٔٔ:ُت)ُالتتويُالهاديُعبدُونُ حمدُوهوُالسنديُالدينُنور

 وسنة.ُطبعةُودون
ُاْلَفِضيَلةُِ -ٚٚ ُلِحَراَسُة ُالريا ةدارُالعاصمُ،هـ(ٜٕٗٔبمرُونُعبدُايُأووُزيدُ)ت:ُ، الطبعةُ،ُ،

 .مُُٕ٘ٓٓ-هـُُٕٙٗٔالحاديةُعشر،ُ
ُنصر -ٛٚ ُلصًلح ُوالمعت د؛ ُالملمة ُ عركة ُالنفسية ُالعرويالحرب ُالوطن ُالطبعةُ-، ال اهرة،

 م.ٜٛٛٔالثانية،
محمدُأ ينُونُفضلُايُونُ ح ُالدينُونُ،ُلالحاديُعشرخًلصةُاألثرُفيُأعيانُال رنُ -ٜٚ

 .ويروتُ–دارُصادرُ،ُهـ(ٔٔٔٔيُالحمويُاألصل،ُالد ش يُ)ت: حمدُالمحب
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خًلصةُت هي ُته ي ُالممالُفيُأسماءُالرجالُ)وعليهُإتحافُالااصةُوتصحي ُالاًلصةُ -ٓٛ
أحمدُونُعبدُالدينُُصفيل،ُللعًل ةُالحافظُالبارعُعليُونُصًلحُالدينُالموكبانيُالصنعاني(

،ُق:ُعبدُالفتاحُأووُهدةيح ،ُتهـ(ٖٕٜايُونُأويُالايرُالازرجيُاألنصاريُاليمني،ُ)ت:ُوعدُ
 .هـُٙٔٗٔالطبعةُالاا سة،ُُ،حل ُ–دارُالبشائرُ

ُألويُجمهرة -ٔٛ ُتح يق(هـٕٖٔ:ُت)ُاألزديُدريدُونُالحسنُونُ حمدُومرُاللغة؛ ،ُ ُر زي:
 .مُٜٚٛٔاألولا،:ُويروت،ُالطبعةُ–ُللمًليينُالعل ُدارُوعلبمي،ُ نير

دروسُصوتيةُُوهيُ،عمرُونُسليمانُونُعبدُايُاألش رُالعتيبي،ُدروسُالشيخُعمرُاألش ر -ٕٛ
 http://www.islamweb.net.ُ:قامُوتفريغهاُ وقعُالشبمةُاإلسًل ية

)ت:ُُقاس ُونُثاوتُونُحزمُالعوفيُالسرقسطي،،ُألويُ حمدُالدالئلُفيُهري ُالحديث -ٖٛ
ُهـ(ٕٖٓ ُال ناص، ُاي ُعبد ُون ُ حمد ُد. ُتح يق: ُالريا ، ُالعبيمان، ُ متبة ُاألولا،ُ، الطبعة:

 .مُُٕٔٓٓ-هـُُٕٕٗٔ
محمـدُعلــيُوـنُ حمـدُوـنُعـًلنُالبمـريُالصــدي يُل،ُدليـلُالفـالحينُلطـرقُريـا ُالصـالحين -ٗٛ

الطبعـــةُالراوعـــة،ُ،ُدارُالمعرفـــة،ُويـــروت،ُ:ُخليـــلُ ـــأ ونُشـــيحا،ُعنايـــةهــــ(ٚ٘ٓٔالشـــافعيُ)ت:ُ
 .مُُٕٗٓٓ-هـُُٕ٘ٗٔ

حف ُعمرُونُأحمدُونُعثمانُونُأحمدُونُُيأو،ُذكرُ نُاختلفُالعلماءُون ادُالحديثُفيه -٘ٛ
ُ ُاونُشاهينُ)ت: ُالبغداديُالمعروفُوـ ُهـ(ٖ٘ٛ حمدُونُأيوبُونُأزداذ ُونُيح ت، ُحماد ق:

 .مُٜٜٜٔ-هـُٜٔٗٔالطبعة:ُاألولا،ُ،ُالريا ُُ- متبةُأضواءُالسلفُ،ُ حمدُاألنصاري
ُالسننُواألسانيدذيلُ -ٙٛ ُألويُالت ييدُفيُرواة ،ُ  حمدُونُأحمدُونُعلي،ُالطي ُت يُالدين،

ُ ُ)ت: ُالفاسي ُالحسني ُالحوتتح يقهـ(ٕٖٛالممي ُيوسف ُكمال :ُ ُالعلمية، ُالمت  ُ-دار
 .مٜٜٓٔهـ/ٓٔٗٔويروت،ُالطبعةُاألولا،ُ

ُطب اتُالحناولة -ٚٛ ُلذيل ،ُ ُالحسن، ُونُرج ُون ُأحمد ُون ُالرحمن ُالدينُعبد الَسًل ي،ُزين
 متبةُُ،ق:ُُعبدُالرحمنُونُسليمانُالعثيمينيح ،ُتهـ(ٜ٘ٚالبغدادي،ُالد ش ي،ُالحنبليُ)ت:ُ

 .مُُٕ٘ٓٓ-هـُُٕ٘ٗٔالطبعةُاألولا،ُ،ُالريا ُ–العبيمانُ
ُ سل  -ٛٛ ُصحي  َُ ْنُجويَهُيوألُ،رجال ُاون ُومر ،ُ ُ)ت: ُ حمد، ُون ُعلي ُون ،ُهـ(ٕٛٗأحمد

 هـ.ٚٓٗٔالطبعةُاألولا،ُ،ُويروتُ–دارُالمعرفةُ،ُق:ُعبدُايُالليثييح ت
َُخات ُالُمهَداةُُُالرَّحَمةُُُالرَّحمِة،ُنَبيَُُُّأجَمِعينُالنَّاسَُُِسيِّدُُُاللَّهَُُِرُسولُُُُ َحمَّدٌُُللَعاَلِمينُرَحمةٌُ -ٜٛ

ُسعيد،ُلوالسُّنَّةُالمتابُضوءُفيُُِرَسالَِتهَُُِوُعُمومَُوُ عجزاته،َُوأخًلقه،َُنشأتُه،ُ-ُالمرَسلين
 ،ُودونُطبعةُأوُتاريخ.الريا ُسفير،ُ طبعة،ُال حطانيُوهفُونُعلاُون
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ُ حمدُ -ٜٓ ُزعتريُوهسان ُالدين ُعًلء ُد ُوع ُالتعديًلتُوالزياداتُ ن ُ) ع ُالماتوم الرحيق
ُل،ُرشيدُالحموي( ُد شقُ–دارُالعصماءُ،ُهـ(ٕٚٗٔصفيُالرحمنُالمباركفوريُ)ت: الطبعةُ،

 .هـُٕٚٗٔ–ُااألول
ُالماتار -ٜٔ ُعلاُالدر ُالمحتار ُعاودينُالُ،رد ُالعزيز ُونُعبد ُأ ينُونُعمر ُ حمد ونُعاودين،

 .مُٕٜٜٔ-هـُٕٔٗٔالطبعةُالثانية،ُ،ويروت-دارُالفمر،ُهـ(ُٕٕ٘ٔ:الد ش يُالحنفيُ)ت
،ُحبــانُوــنُأحمــدُوــنُحبــان،ُالتميمــيُ حمــدُوــنألوــيُحــات ُ،ُروضــةُالع ــًلءُونزهــةُالفضــًلء -ٕٜ

 .ويروتُ–دارُالمت ُالعلميةُ،ُالحميد حمدُ حيُالدينُعبدُ،ُهـ(ٖٗ٘الدار ي،ُالُبستيُ)ت:ُ
ُريا ُالصالحين -ٖٜ ُُيوأل، ُ حييُالدينُيحياُونُشرفُالنوويُ)ت: ُهـ(ٙٚٙزكريا تح يق:ُُ،

 .مُُٕٚٓٓ-هـُُٕٛٗٔالطبعة:ُاألولا،ُ،ُويروتُ–دارُاونُكثيرُد شقُ،ُ اهرُياسينُالفحل
ُُالعباسُيوألُ،الزواجرُعنُاقترافُالمبائر -ٜٗ  حمدُونُعليُونُأحمدُونُاونُحجرُالهيثمي،

ُ.مُٜٚٛٔ-هـُٚٓٗٔالطبعة:ُاألولا،ُ،ُدارُالفمر،ُهـ(ٜٗٚ:ُتحجرُالهيتمي،ُ)
ُالسًلمُسبل -ٜ٘ ُالدين ُعز ُإوراهي  ُألوي ُالحسني،ُ حمدُونُصًلحُونُإسماعيلُونُ حمد،

ُت)ُواأل يرُكأسًلفهُالمعروفُالصنعاني،ُالمحًلني ُالحديثُدارُ،(هـٕٛٔٔ: ُطبعةُودون،
 .تاريخُوودون

ُُعبدُايُ حمدُونُيزيدُال زوينيُيوألُ،-اس ُأويهُيزيدُُهو اجُ-ُهونُ اجال،ُ اجهسننُاونُ -ٜٙ
ُٖٓٗٔالطبعةُاألولا،ُ،ُدارُالرسالةُالعالميةوآخرون،ُق:ُشعي ُاألرنؤوطُيح ،ُتهـ(ٖٕٚ)ت:ُ

 .مُُٜٕٓٓ-هـُ
ق:ُيح ،ُتهـ(ٕ٘ٚداودُسليمانُونُاألشعثُاألزديُالسِِّجْستانيُ)ت:ُُيوأل،ُسننُأويُداود -ٜٚ

ُولليُ-شَعي ُاألرنؤوطُ ُقرغ ُكاِ ل ُالعالمية، َحمَّد ُالرسالة ُدار ،ُ ُاألولا، ُُٖٓٗٔالطبعة ُ-هـ
 .مُٜٕٓٓ

البيه يُالمعروفُوأحمدُونُالحسينُونُالُاْسَرْوِجرديُالاراساني،ُ،ُألويُومرُالسننُالمبرى -ٜٛ
ُ ُتهـ(ٛ٘ٗ)ت: ُعطايح ، ُال ادر ُعبد ُ حمد ُويروتُ،ق: ُالمت ُالعلمية، ُنلبناُ-دار الطبعةُ،

 .مُُٖٕٓٓ-هـُُٕٗٗٔالثالثة،ُ
النسائيُوُالمعروفُُعبدُالرحمنُأحمدُونُشعي ُونُعليُالاراساني،ُيو،ُألالسننُالمبرى -ٜٜ

ُ ُتح يقهـ(ٖٖٓ)ت: ُشلبي، ُالمنع  ُعبد ُحسن :ُ ،ُ ُالرسالة ُويروتُ– ؤسسة ُاألولا،ُ، الطبعة
 .مُُٕٔٓٓ-هـُُٕٔٗٔ

ُألالمبرىُالسنن -ٓٓٔ :ُت)ُالنسائيُالاراساني،ُعليُونُشعي ُونُأحمدُالرحمنُعبدُيو،
ُُٕٔٗٔاألولا،ُالطبعة،ُويروتُ–ُالرسالةُ ؤسسةُ،ُشلبيُالمنع ُعبدُحسن:ُ،ُتح يق(هـٖٖٓ

 .مُُٕٔٓٓ-ُهـ
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ُيحياُونُ عينُونُعونُالمري،ُُيوأل،ُسؤاالتُاونُالجنيدُألويُزكرياُيحياُونُ عين -ٔٓٔ زكريا
ُالطبعة،ُالمدينةُالمنورةُ-الدارُ متبةُ،ُأحمدُ حمدُنورُسيف،ُتح يق:ُهـ(ٖٖٕالبغداديُ)ت:ُ

 .مٜٛٛٔهـ،ُٛٓٗٔاألولا،ُ
ُللدارقطني -ٕٓٔ ُالسلمي ُسؤاالت ُأل، ُالرحمن ُعبد ُ حمدُُالسلميوي ُون ُالحسين ُون  حمد

 .هـُٕٚٗٔالطبعةُاألولا،ُُ،تح يق:ُفريقُ نُالباحثين،ُهـ(ٕٔٗ:ُتالنيساووري،)
عليُونُعبدُايُونُ،ُألويُالحسنُسؤاالتُ حمدُونُعثمانُونُأويُشيبةُلعليُونُالمديني -ٖٓٔ

ُ ُ)ت: ُالبصري، ُالسعديُالمديني، ُهـ(ٖٕٗجعفر ُتح يق: ُال ادر، ُايُعبد ُعبد  متبةُُ، وفق
 هـ.ٗٓٗٔالطبعةُاألولا،ُ،ُ،ُالريا ُ–المعارفُ

ُالنبًلء -ٗٓٔ ُأعًلم ُسير ُعثُيوأل، ُون ُأحمد ُون ُ حمد ُاي ُ)عبد ُال هبي ُقَاْيماز ُون :ُتمان
ُهـ(ٛٗٚ ُالمح ، ُ ن ُاألرناؤوط جموعة ُشعي  ُالشيخ ُوإشراف ُ ين ُالرسالة، ُ ؤسسة الطبعةُُ،

 .مُٜ٘ٛٔ-هـُُ٘ٓٗٔالثالثة،ُ
ُلوالمغازيُالسيرُكتاب)ُإسحاقُاونُسيرة -٘ٓٔ ُوالوالء،ُالمطلبيُيسارُونُإسحاقُونُمحمد(،

ُويروتُ–ُالفمرُدار،ُزكارُسهيل:ُتح يق،ُ(هـٔ٘ٔ:ُت)ُالمدني -ُهـُٜٖٛٔاألولاُالطبعة،
 .مٜٛٚٔ

ُُورهانُاونُالدينُنور،ُألويُالفرجُالمأ ونُاأل ينُسيرةُفيُالعيونُإنسان=ُُالحلبيةُالسيرة -ٙٓٔ
ُت)ُالحلبي،ُأحمدُونُإوراهي ُونُعليُالحلبيُالدين ُ(هـٗٗٓٔ: ُ-ُالعلميةُالمت ُدارُ،
 .هـُٕٚٗٔ-ُالثانيةُالطبعة،ُويروت

ُ–دارُالمعرفةُ،ُالصًَّلَّويَعليُ حمدُ حمدُل،ُعرُ ُوقائعَُوتحليلُأحَداثُ-السِّيرُةُالنّبويةُ -ٚٓٔ
 .مُُٕٛٓٓ-هـُُٜٕٗٔالطبعةُالساوعة،ُ،ُويروت

محمـــدُوـــنُ حمـــدُوـــنُســـويل ُأوـــوُُشـــهبةُ)ت:ُل،ُالســـيرةُالنبويـــةُعلـــاُضـــوءُال ـــرآنُوالســـنة -ٛٓٔ
 .هـُُٕٚٗٔ-الطبعةُالثا نةُ،ُد شقُ–دارُال ل ُ،ُهـ(ٖٓٗٔ

ُجاءتُفيُاألحاديثُالصحيحة -ٜٓٔ ُكما ُالنبوية ُجديدة(ُالسيرة ُ)قراءة ُونُُيوأل، ُ حمد عمر،
 .مُُٕٗٓٓ-هـُُٕٗٗٔالطبعة:ُاألولا،ُ،ُ متبةُالعبيمان،ُحمدُالصوياني

ُالمعافري،ُالحميريُأيوبُونُهشامُونُالملكُعبد،ُألويُ حمدُهشامُالونُالنبويةُالسيرة -ٓٔٔ
ُت)ُالدينُجمال ُ(هـٖٕٔ: ُتح يق، ُُالس اُ صطفا: ُالباويُ صطفاُو طبعةُ متبةآخرون،
 .مُُٜ٘٘ٔ-ُهـُٖ٘ٚٔالثانية،ُالطبعة،ُومصرُوأوالدغُالحلبي

ُلجوردونُألبورتُوليوووستمان، -ٔٔٔ ُاإلشاعة، ُرزق،دارُُسيمولوجية ترجمةُصًلحُ ايمرُوعبدغ
 .ٜٗٙٔالمعارفُال اهرة،

 م.ُٜٓٛٔالشائعاتُوالضبطُاالجتماعي،ُلمحمودُأووُزيدُـُطبعةُال اهرةُ -ٕٔٔ
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د شق،ُالطبعةُاألولا،ُ-البشائر:ُوجيهُأسعد،ُدارُائعات،ُلميشالُلوي ُروكيت،ُترجمةالش -ٖٔٔ
 م.ٜٜٗٔ

ُ حمدالسنةُشرح -ٗٔٔ ُألوي ُالبغويُالفراءُونُ حمدُونُ سعودُونُالحسينُالسنةُ حييُ،
ُ-ُاإلسًل يُالممت ،ُالشاوي ُزهيرُ حمد-األرنؤوطُشعي :ُتح يق،ُ(هـٙٔ٘:ُت)ُالشافعي
 .مُٖٜٛٔ-ُهـُٖٓٗٔالثانية،ُالطبعة،ُويروتُد شق،

ُ اجهُاونُسننُشرح -٘ٔٔ ُُٜٔٔ:ت)ُللسيوطيُ«الزجاجةُ صباح»-ٔ،ُشروحُُٖ نُ جموع،
ُ(هـ ُ(هـُُٜٕٙٔ:ت)ُالحنفيُالمجدديُالغنيُعبدُلمحمدُ«الحاجةُإنجاح»ُ-ٕ، ُ ا»ُ-ٖ،

ُالمنموهيُالحنفيُالرحمنُعبدُونُالحسنُلفارُ،«المشمًلتُوشرحُاللغاتُحلُ نُيليق
 ،ُودونُطبعةُأوُتاريخ.كراتشيُ–ُخانةُكت ُقديميُ،ُ(هـُٖ٘ٔٔ)
ُالعبـادُحمـدُوـنُايُعبـدُوـنُالمحسـنُعبـدُوـنُحمـدُوـنُالمحسـنُعبـد،ُلداودُأويُسننُشرح -ٙٔٔ

ُالشـــــــــــــــــــــــــــــــــبمةُ وقـــــــــــــــــــــــــــــــــعُوتفريغهـــــــــــــــــــــــــــــــــاُقـــــــــــــــــــــــــــــــــامُصـــــــــــــــــــــــــــــــــوتيةُدروس،ُالبـــــــــــــــــــــــــــــــــدر
 .http://www.islamweb.netاإلسًل ية

 حمدُ حمودُونُأحمدُونُ وساُونُأحمـدُالغيتـاواُالحنفـاُوـدرُُيو؛ُألشرحُسننُأويُداود -ٚٔٔ
الطبعــةُاألولــا،ُ،ُالريــا ُ– متبــةُالرشــدُ،ُخالــدُالمصــري،ُتح يــق:ُهـــ(٘٘ٛالــدينُالعينــاُ)ت:ُ

 .مٜٜٜٔ-هـُُٕٓٗٔ
ُ،ُ(هـٕٔٗٔ:ُت)ُالعثيمينُ حمدُونُصال ُونُ حمدُ،ُألويُعبدُايالصالحينُريا ُشرح -ٛٔٔ

 .هـُُٕٙٗٔودون،ُالطبعة،ُالريا ُالوطن،ُدار
عبدُالملكُ)ت:ُونُوطالُأووُالحسنُعليُونُخلفُونُال،ُشرحُصحي ُالباارىُالونُوطال -ٜٔٔ

الطبعة:ُالثانية،ُ،ُالسعودية،ُالريا ُ- متبةُالرشدُ،ُتح يق:ُأووُتمي ُياسرُونُإوراهي ،ُهـ(ٜٗٗ
 .مُٖٕٓٓ-هـُٖٕٗٔ

شرفُالدينُالحسينُونُل،ُالماشفُعنُح ائقُالسنن=شرحُالطيبيُعلاُ شماةُالمصاوي ُ -ٕٓٔ
 مةُُ-نزارُ صطفاُالبازُ متبةُ،د.ُعبدُالحميدُهنداويُ،ُتح يق:هـ(ٖٗٚت:عبدُايُالطيبيُ)

 .مُُٜٜٚٔ-هـُُٚٔٗٔالطبعة:ُاألولا،ُ،ُالريا ُ–الممر ةُ
ُاآلثار -ٕٔٔ ُ شمل ُشرح ُالمصريُُيوأل، ُالحجري ُاألزدي ُسًل ة ُون ُ حمد ُون ُأحمد جعفر

ُ،الطبعةُاألولاُ،ُ ؤسسةُالرسالة،ُتح يق:ُشعي ُاألرنؤوط،ُهـ(ُٕٖٔالمعروفُوالطحاويُ)ت:ُ
 .مُٜٗٗٔهـ،ُُ٘ٔٗٔ

ُُ،المصطفاُح وقُوتعريفُلشفاا -ٕٕٔ ُالفضل ُعمرونُونُعيا ُونُ وساُونُعيا ألوي
 .هـُُُٚٓٗٔ،الثانيةُالطبعةُ،عمانُ–ُالفيحاءُدارُ،(هـٗٗ٘:ُت)ُالسبتيُاليحصبي
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ُعبدُونُالحلي ُعبدُونُأحمدُالدينُت يُ،ُألويُالعباسالرسولُشات ُعلاُالمسلولُالصارم -ٖٕٔ
ُتح يق(هـٕٛٚ:ُت)ُالد ش يُالحنبليُالحرانيُتيميةُاونُايُعبدُونُالسًلم ،ُ ُ حيُ حمد:
 .السعوديةُُالعرويةُالمملمةُالسعودي،ُالوطنيُالحرس:ُالناشر،ُالحميدُعبدُالدين
ُألوزياداتهُالصغيرُالجا عُصحي  -ٕٗٔ ُونُنوحُالحاجُونُالدين،ُناصرُ حمدُالرحمنُعبدُيو،

 ،ُودونُطبعةُأوُتاريخ.اإلسًل يُالممت ُ،ُ(هـٕٓٗٔ:ُت)ُاأللبانيُاألش ودريُآدم،ُونُنجاتي
ُالضعفاءُكتاب -ٕ٘ٔ ُاي، ُعبد ُألوي :ُت)البااري،ُالمغيرةُونُإوراهي ُونُإسماعيلُونُ حمد،

-هـُٕٙٗٔ،األولاُالطبعة،ُعباسُاونُ متبة،ُالعينينُأويُونُإوراهي ُونُأحمد:ُ قيح،ُت(هـٕٙ٘
 .مٕ٘ٓٓ

ُوالمتروكون -ٕٙٔ ُألالضعفاء ُُيو، ُ،هـ(ٜٚ٘الفرجُعبدُالرحمنُونُعليُونُ حمدُالجوزيُ)ت:
 هـ.ٙٓٗٔالطبعةُاألولا،ُ،ُويروتُ-دارُالمت ُالعلميةُُ،ق:ُعبدُايُال اضييح ت
هـ(ُٖٖٓعبدُالرحمنُأحمدُونُشعي ُالاراساني،ُالنسائيُ)ت:ُُيوأل،ُالضعفاءُوالمتروكون -ٕٚٔ

 .هـٜٖٙٔالطبعةُاألولا،ُ،ُحل ُ-دارُالوعيُ،ُق:ُ حمودُإوراهي ُزايديح ،ُت
،ُهـ(ُٖكرياُونُيحياُالتستريُ)تُقُرواية:ُأويُعمرانُ وساُونُُزُ-طب اتُخليفةُونُخياط -ٕٛٔ
ُٗٔٗٔ،ُدارُالفمرُ،ُق:ُدُسهيلُزكاريح ،ُتهـ(ُٖمحمدُونُأحمدُونُ حمدُاألزديُ)تُقُل

 .مُُٖٜٜٔ-هـُ
:ُ حمدُونُي  ،تههـ(ُٙٚٗاسحاقُإوراهي ُونُعليُالشيرازيُ)ت:ُُيوأل،ُطب اتُالف هاء -ٜٕٔ

 .ويروتُُ-دارُالرائدُالعروي،ُ:ُإحسانُعباستح يقُ،هـ(ٔٔٚ مرمُاونُ نظورُ)ت:ُ
ُالمبرى -ٖٓٔ ُالطب ات ُاُيوأل، ُالهاشميعبد ُ نيع ُون ُسعد ُون ُ حمد ُالبغداديُي ُالبصري، ،

األولا،ُُالطبعة،ُويروت-دارُصادرُُ،:ُإحسانُعباس،ُتح يقهـ(ٖٕٓالمعروفُواونُسعدُ)ت:ُ
 .مٜٛٙٔ

ُو نُوعده  -ٖٔٔ ُلتاوعيُأهلُالمدينة ُال س ُالمتم  ُألالطب اتُالمبرى، عبدُايُ حمدُونُُيو،
ُ ُ)ت: ُالبغداديُالمعروفُواونُسعد ُالبصري، ُالهاشمي، ُونُ نيع ُتهـ(ٖٕٓسعد ُزيادُيح ، ق:

 .هـُٛٓٗٔالطبعةُالثانية،ُ،ُالمدينةُالمنورةُ- متبةُالعلومُوالحم ُ،ُ حمدُ نصور
ُالرجال -ٕٖٔ ُو عرفة ُالعلل ُُيوأل، ُ)ت: ُالشيباني ُحنبل ُون ُ حمد ُون ُأحمد ُاي ،ُهـ(ٕٔٗعبد

ُ ُعباستح يق: ُ حمد ُون ُاي ُوصي ،ُ ُالااني ُالريا ُ–دار ،ُ ُالثانية، ُُٕٕٗٔالطبعة ُ-هـ
 .مٕٔٓٓ

،ُهـ(ٖٕٗعليُونُعبدُايُونُجعفرُالسعديُالمديني،ُالبصريُ)ت:ُ،ُألويُالحسنُالعلل -ٖٖٔ
ُم.ٜٓٛٔالطبعةُالثانية،ُ،ُويروتُ–اإلسًل يُالممت ُ،ُق:ُ حمدُ صطفاُاألعظمييح ت
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ُونُأحمدُونُ حمودُ،العيناُالدينُودرُ حمدُيوألُ،البااريُصحي ُشرحُال اريُعمدة -ٖٗٔ
ُت)ُالحنفاُالغيتاواُأحمدُونُ وسا ُ(هـ٘٘ٛ: ُودونُويروتُ–ُالعرويُالتراثُإحياءُدارُ، ،
 تاريخ.

ُوإيضاحُداودُأويُسننُته ي :ُال ي ُاونُحاشيةُو عهُداود،ُأويُسننُشرحُالمعبودُعونُ -ٖ٘ٔ
ُو شمًلتهُعلله ُالرحمن ُعبد ُألوي ،ُحيدرُونُعليُونُأ يرُونُأشرفُ حمدُالحقُشرف،

ُت)ُآواديُالعظي ُالصدي ي، ُويروتُ–ُالعلميةُالمت ُدارُ،(هـٜٕٖٔ: ُالثانية،ُالطبعة،
 .هـ٘ٔٗٔ

ُسـليمان.ُد:ُ،ُتح يـق(ُٕ٘ٛت:)ُالحروـيُإسـحاقُوـنُإوراهي ُإسحاقُيو،ُألالحديثُهري  -ٖٙٔ
 هـ.ُ٘ٓٗٔاألولا،ُالممر ة،ُالطبعةُ مةُ-ُال رىُأمُجا عة،ُالعايدُ حمدُإوراهي 

ُهري ُالحديث -ٖٚٔ ُالمعروفُُيوأل، ُالاطابُالبستي ُون ُإوراهي  ُون ُ حمد ُون ُحمد سليمان
ُ-هـُٕٓٗٔالطبعة:ُ،ُدارُالفمرُ،عبدُالمري ُإوراهي ُالغرواوي،ُتح يق:ُهـ(ٖٛٛوالاطاويُ)ت:ُ

 .مٕٜٛٔ
ُالحديثهري ُ -ٖٛٔ ُالهرويُالبغداديُ)ت:ُُيوأل، ُهـ(ُٕٕٗعبيدُال اس ُونُسًّلم ُد.ُيح ت، ق:

ُ حمدُعبدُالمعيدُخان ُآواد، ُحيدر ُالمعارفُالعثمانية، ُدائرة ُالدكنُ- طبعة ُاألولا،ُ، الطبعة:
 .مُُٜٗٙٔ-هـُُٖٗٛٔ

،ُهـ(ُٕٙٚ:ت حمدُعبدُايُونُ سل ُونُقتيبةُالدينوريُ)ُيوأل،ُهري ُال رآنُالونُقتيبة -ٜٖٔ
 .سعيدُاللحامتح يق:ُ

ال اس ُ حمـودُوـنُعمـروُوـنُأحمـد،ُالز اشـريُجـارُُيوأل،ُالفائقُفيُهري ُالحديثُواألثر -ٓٗٔ
 .الطبعةُالثانية،ُلبنانُ–دارُالمعرفةُُ،ق:ُعليُ حمدُالبجاوييح ،ُتهـ(ٖٛ٘ايُ)ت:ُ

ُرجـ ُوـنُأحمـدُوـنُالـرحمنُعبـدُالـدينُزيـن،ُالوـنُرجـ ،ُالباـاريُصحي ُشرحُالباريُفت  -ٔٗٔ
ُشـعبانُوـنُ حمود:ُتح يق،ُ(هـٜ٘ٚ:ُت)ُالحنبليُالد ش ي،ُ،البغداديُالَسًل ي،ُالحسن،ُون

ُ-ُهـــــُُٚٔٗٔاألولــــا،ُالطبعــــة،ُالنبويــــةُالمدينــــةُ-ُاألثريــــةُالغروــــاءُ متبــــةدُوآخــــرون،ُالم صــــُو
ُ.مٜٜٙٔ

ُالعســـ ًلنيُحجـــرُوـــنُعلـــيُوـــنُأحمـــد،ُألوـــيُالفضـــل،ُالباـــاريُصـــحي ُشـــرحُالبـــاريُفـــت  -ٕٗٔ
ــهُرقــ ،ُهـــ(ٕ٘ٛ)ت:ُالشــافعي ــهُكتب ــدُفــؤادُ حمــد:ُوأحاديثــهُوأوواو ــاقيُعب ــهُو،ُالب ُتعلي ــاتُعلي
ُهـ.ُٜٖٚٔودونُطبعة،ُويروت،ُ-ُالمعرفةُدار،ُوازُونُايُعبدُونُالعزيزُعبد:ُالعًل ة

ُعبد،ُايُرحمهماُرج ُواونُللنوويُالامسينُوتتمةُاألروعينُشرحُفيُالمتينُال ويُفت  -ٖٗٔ
ُالبدرُالعبادُايُعبدُونُالمحسنُعبدُونُحمدُونُالمحسن ُالمملمةُالد امُال ي ،ُاونُدار،

 .مٖٕٓٓ-هـُٕٗٗٔاألولا،ُالطبعة،ُالسعوديةُالعروية
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ُاللغوية -ٗٗٔ ُالفروق ُ)تُيوأل، ُالعسمري ُاي ُعبد ُون ُالحسن ُُ:هًلل ُتح يقهـ(ٜٖ٘نحو ،ُ:
 .دارُالعل ُوالث افة،ُال اهرةُ،ُ حمدُإوراهي ُسلي 

ُالفمرُدار،ُالبوطيُرَ ضانَُسعيدُمّحمد،ُلالراشدةُالاًلفةُلتاريخُ وجزُ عُالنبويةُالسيرةُف ه -٘ٗٔ
 .هـُُٕٙٗٔ،والعشرونُالاا سةُالطبعة،د شقُ-
ُللدراساتُ -ٙٗٔ ُالم دس ُويت ُ ركز ُال دو ي، ُصوفان ُلعيسا ُاألر ، ُويع ُوأك ووة فلسطين

 م.ٕٗٓٓ-هـٕ٘ٗٔقبرص،ُالطبعةُاألولا،ُ-التوثي ية
ُالفوائد -ٚٗٔ ،ُ ُالجوزية، ُال ي  :ُت)ُالدينُشم ُسعدُونُأيوبُونُومرُأويُونُ حمدالون

 .مُُٖٜٚٔ-ُهـُُٖٜٖٔالثانية،ُالطبعة،ُويروتُ–ُالعلميةُالمت ُدارُ،ُ(هـٔ٘ٚ
تح يق:ُ مت ُ،ُهـ(ُٚٔٛ:ت حمدُونُيع وبُالفيروزآوادىُ)،ُألويُطاهرُال ا وسُالمحيط -ٛٗٔ

ُ–ويروتُ- ؤسسةُالرسالةُ،وإشراف:ُ حمدُنعي ُالعرقُسوسيُتح يقُالتراثُفيُ ؤسسةُالرسالة
 .مُُٕ٘ٓٓ-هـُُٕٙٗٔالطبعةُالثا نة،ُ،ُلبنان
ونُعثمانُعبدُايُ حمدُونُأحمدُُيوأل،ُالماشفُفيُ عرفةُ نُلهُروايةُفيُالمت ُالستة -ٜٗٔ

ُتهـ(ٛٗٚونُقَاْيمازُال هبيُ)ت: ُأحمدُ حمدُنمرُالاطي يح ، دارُال بلةُُ،ق:ُ حمدُعوا ة
ُ.مُُٕٜٜٔ-هـُُٖٔٗٔالطبعةُاألولا،ُ،ُ،ُجدةُ- ؤسسةُعلومُال رآنُ-للث افةُاإلسًل يةُ

ُالرجال -ٓ٘ٔ ُألويُالما لُفيُضعفاء ُهـ(ٖ٘ٙأحمدُونُعديُالجرجانيُ)ت:، ُ ُعادلُ، تح يق:
-هـٛٔٗٔالطبعةُاألولا،ُ،-ويروتُ-المت ُالعلميةُُ،عليُ حمدُ عو -أحمدُعبدُالموجود

ُ.مٜٜٚٔ
ُال -ٔ٘ٔ ُالراُزُ،ضعفاءكتاب ُزرعة ُتح يق:ألوي ُالهاشميُي، ُ هدي ُون ُسعدي ُالبحثُ، عمادة

 .مٕٜٛٔ-هـُٕٓٗٔ،العلميُوالجا عةُاإلسًل ية،ُالمدينةُالنبوية،ُالطبعة
ُالمشافُعنُح ائقُهوا  ُالتنزيل -ٕ٘ٔ ُالز اشريُُيوأل، ال اس ُ حمودُونُعمروُونُأحمد،

 .هـُُٚٓٗٔ،الطبعةُالثالثةُ،ُويروتُ–دارُالمتابُالعرويُ،ُهـ(ٖٛ٘جارُايُ)ت:ُ
ُألويُفرجالصحيحينُحديثُ نُالمشملُكشف -ٖ٘ٔ ُونُعليُونُالرحمنُعبدُالدينُجمالُ،

ُ.الريا ُ–ُالوطنُدارُ،ُالبوابُحسينُعلي:ُقيح ،ُت(هـٜٚ٘:ُت)ُالجوزيُ حمد
ُاللغوية -ٗ٘ٔ ُالمصطلحاتُوالفروق ُفي ُالملياتُ عج  ،ُ ُالب اء ُالحسينيُألوي ُ وسا أيوبُون

ُالمفوي ُ)تُال ريمي ُهـ(ٜٗٓٔ:الحنفي ُتح يق: ُدروي ، ُعدنان ُالمصري،  ؤسسةُُ، حمد
 .ويروتُ–الرسالةُ

ُواألسماء -٘٘ٔ ُالمنا ُأل، ُالحسين ُوي ُ)ت: ُالنيساووري ُال شيري ُالحجاج ُون ،ُهـ(ٕٔٙ سل 
،ُعمادةُالبحثُالعلميُوالجا عةُاإلسًل ية،ُالمدينةُالمنورة،ُق:ُعبدُالرحي ُ حمدُال ش رييح ت

 .مٜٗٛٔ-هـٗٓٗٔالطبعةُاألولا،ُ
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هـ(،ُدارُُٔٔٚ:لسانُالعرب،ُلمحمدُونُ مرمُونُ نظورُاألنصاريُالرويفعاُاإلفري اُ)ت -ٙ٘ٔ
 هـ.ُٗٔٗٔويروت،ُالطبعةُالثالثة،ُُ–صادرُ

ُأللسانُالميزان -ٚ٘ٔ ُالعس ًلنيُ)ت:ُُيو، الفضلُأحمدُونُعليُونُ حمدُونُأحمدُونُحجر
 .مُٕٕٓٓالطبعةُاألولا،ُ،اإلسًل يةدارُالبشائرُ،ُق:ُعبدُالفتاحُأووُهدةيح ت،ُهـ(ٕ٘ٛ

ُالمرضية -ٛ٘ٔ ُالفرقة ُفيُع د ُالمضية ُلشرحُالدرة ُاألثرية ُوسواطعُاألسرار ُالبهية ُاألنوار ُ،ُلوا ع
 ؤسسةُ،ُهـ(ٛٛٔٔ:ُسال ُالسفارينيُالحنبليُ)تُشم ُالدينُ حمدُونُأحمدُونُالعونُيوأل

 .مُُٕٜٛٔ-هـُُُٕٓٗٔ،الطبعةُالثانية،ُد شقُ–الااف ينُ
ٜٔ٘- ُ ُال رآن جاز ُُيوأل، ُالمثناُالتيماُالبصريُ)ت: ُون ُ عمر ُهـ(ٜٕٓعبيدة ُتح يق:  حمدُ،

 .ُهـُُٖٔٛٔ،ال اهرةُ- متبةُالاانجاُ،ُفوادُسزگين
شم ُالـدينُ،ُ نُصحي ُاإل امُالبااريُالمجال ُالوعظيةُفيُشرحُأحاديثُخيرُالبريةُ -ٓٙٔ
،ُفتحـيُعبـدُالـرحمنُ:ُأحمد،ُتح يقهـ(ٜٙ٘محمدُونُعمرُونُأحمدُالسفيريُالشافعيُ)ت:ُل

 .مُُٕٗٓٓ-هـُُٕ٘ٗٔالطبعةُاألولا،ُُ،دارُالمت ُالعلمية،ُويروت
عبدُالرحمنُأحمدُونُشعي ُونُعليُُيو،ُألالمجتباُ نُالسننُ=ُالسننُالصغرىُللنسائي -ٔٙٔ

 مت ُالمطبوعاتُاإلسًل يةُ،ُتح يق:ُعبدُالفتاحُأووُهدة،ُهـ(ٖٖٓالاراساني،ُالنسائيُ)ت:ُ
 م.ُٜٙٛٔ-ُهـٙٓٗٔية،ُالطبعةُالثان،ُحل ُ-
ُاأل نُوالحياة -ٕٙٔ ُالعرويةُُ جلة ُوالمملمة ُ ُاأل نية ُللعلوم ُنايفُالعروية ُاأل ير تصدرُعنُجا عة

ُ ُٖٕٓٓهـ،ٕٖٗٔسنةُ(ٕٚٗالعدد)السعودية، ُوعنوان ُوحث الشائعات،ح ي تها،وأسباوهاُم،
 لسليمانُأواُالايل.ُ؛وعًلجها

ُالعلميةُالبحوثُإلداراتُالعا ةُالرئاسةُعنُتصدرُدوريةُ جلةُ-ُاإلسًل يةُالبحوثُ جلة -ٖٙٔ
 .واإلرشادُوالدعوةُواإلفتاء

الحسنُنورُالدينُعليُونُأويُومرُونُسليمانُالهيثميُُيو،ُأل جمعُالزوائدُو نبعُالفوائد -ٗٙٔ
هـ،ُُُٗٔٗٔ،ودونُطبعة، متبةُال دسي،ُال اهرةُ،ق:ُحسامُالدينُال دسييح ،ُتهـ(ٚٓٛ)ت:ُ

 .مُٜٜٗٔ
زكرياُ حييُالدينُيحياُونُُيوأل،ُ)) عُتمملةُالسبميُوالمطيعي((المجموعُشرحُالمه بُ -٘ٙٔ

 ،ُودونُطبعة.دارُالفمر،ُهـ(ٙٚٙشرفُالنوويُ)ت:ُ
ُالفتاوى -ٙٙٔ ُ جموع ُ)ت:ُتُالعباسُيوأل، ُالحراني ُتيمية ُون ُالحلي  ُعبد ُون ُأحمد ُالدين  ي

ُهـ(ٕٛٚ ُتح يق: ُقاس ، ُون ُ حمد ُون ُالرحمن ُعبد ُالمصحفُ، ُلطباعة ُالملكُفهد المجمع
 .مٜٜ٘ٔ-هـٙٔٗٔالمدينةُالنبوية،ُُ-الشريف

األضرارُواألخطارُالمترتبةُعلاُنشرُالشائعاتُالمغرضـةُوـينُأفـرادُ حاضراتُعلميةُوعنوان:ُ -ٚٙٔ
 ،ُراوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطُالموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع:المجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
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ُ حمد،(ُسلطان)ُونُعليُ،الدينُنورُالحسنُيو،ُألالمصاوي ُ شماةُشرحُالمفاتي ُ رقاة -ٛٙٔ
ُت)ُال اريُالهرويُالمًل ُ(هـٗٔٓٔ: ُُويروتُالفمر،ُدارُ، ُ-ُهـُٕٕٗٔاألولا،ُالطبعة،

 .مٕٕٓٓ
ُ الك -ٜٙٔ ُالمساِلكُفيُشرحُُ َوطَّأ ُالعرويُالمعافريُل، ُون ُومر ُايُأوو ُونُعبد ل اضيُ حمد
 حمدُونُالحسينُالسُّليمانيُوعائشةُونتُالحسينُ،ُتح يق:ُهـ(ٖٗ٘شبيليُالمالميُ)ت:ُاإل

 .مُُٕٚٓٓ-هـُُٕٛٗٔالطبعة:ُاألولا،ُ،َُدارُالَغربُاإلسًل ي،ُالسُّليماني
ايُُالنيساووريُالمعروفُعبدُايُالحاك ُ حمدُونُعبدُُيو،ُألالمستدركُعلاُالصحيحين -ٓٚٔ

الطبعةُ،ُويروتُ–دارُالمت ُالعلميةُُ،تح يق:ُ صطفاُعبدُال ادرُعطا،ُهـ(٘ٓٗ:تواونُالبيعُ)
 م.ُٜٜٓٔ–ُهـٔٔٗٔاألولا،ُ

ُالشيبانيُهًللُونُحنبلُونُ حمدُونُأحمدُايُعبدُحنبل؛ُألويُونُأحمدُاإل امُ سند -ٔٚٔ
ُعبدُونُايُعبدُد:ُوآخرون،ُإشرافُ رشد،ُعادلُ-ُاألرنؤوطُشعي :ُ،ُتح يق(هـٕٔٗ:ُت)

 .مُُٕٔٓٓ-ُهـُُٕٔٗٔاألولا،:ُالطبعة،ُالرسالةُ ؤسسةُ،التركيُالمحسن
ومرُأحمدُونُعمروُونُعبدُالاالقُونُخًلدُُيو،ُأل سندُالبزارُالمنشورُواس ُالبحرُالزخار -ٕٚٔ

 متبةُالعلومُآخرون،ُق:ُ حفوظُالرحمنُزينُاي،ُيح ،ُتهـ(ٕٜٕالعتميُالمعروفُوالبزارُ)ت:ُ
 .م(ٜٕٓٓم،ُوانتهتُٜٛٛٔالطبعة:ُاألولا،ُ)ودأتُ،ُالمدينةُالمنورةُ-والحم ُ

ُون لُالعدلُعنُالعدلُإلاُرسولُاي -ٖٚٔ ُالصحي ُالماتصر ُألويُُ=المسند صحي ُ سل ،
هـ(،ُتح يق:ُ حمدُفؤادُعبدُالباقي،ُٕٔٙ:الحسينُ سل ُونُالحجاجُال شيريُالنيساووريُ)ت

 ويروت.ُ–التراثُالعرويُدارُإحياءُ
ُاآلثار -ٗٚٔ ُصحاح ُعلا ُاألنوار ُ شارق ،ُ ُالفضل ُوألوي ُ وسا ُون ُعمرونُعيا  ُون ُعيا  ن

 .الممتبةُالعتي ةُودارُالتراث،ُهـ(ٗٗ٘:ُاليحصبيُالسبتي،)ت
 حمدُونُحبانُونُأحمدُونُحبانُ،ُألويُحات ُ شاهيرُعلماءُاأل صارُوأعًلمُف هاءُاألقطار -٘ٚٔ

ُ ُ)ت: ُالُبستي ُتح يقهـ(ٖٗ٘التميمي، ُاوراهي ، ُعلا ُ رزوق ُالوفاءُ،: الطبعةُ،المنصورةُ-دار
 .مُُٜٜٔٔ-هـُُٔٔٗٔاألولاُ

 هـ.ٕٙٗٔ صحفُالمدينةُالمنورة،ُطباعةُ جمعُالملكُفهدُلطباعةُالمصحفُالشريف، -ٙٚٔ

إوراهي ُونُيوسفُونُأده ُوهوُُإسحاقُاونُقرقولُيوأل،ُ طالعُاألنوارُعلاُصحاحُاآلثار -ٚٚٔ
ُ ُالوهرانيُالحمزي، وزارةُ،ُتح يق:ُدارُالفًلحُللبحثُالعلميُوتح يقُالتراث،ُُهـ(ٜٙ٘)ت:

 .مُُٕٕٔٓ-هـُُٖٖٗٔالطبعةُاألولا،ُ،ُدولةُقطرُ-األوقافُوالشؤونُاإلسًل يةُ

http://www.assakina.com/mohadrat/16729.html#ixzz2sIUWnoeh
http://www.assakina.com/mohadrat/16729.html#ixzz2sIUWnoeh
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ُداودُأويُسننُشرحُوهوُالسنن،ُ عال  -ٛٚٔ ُألوي ُونُإوراهي ُونُ حمدُونُحمدُسليمان،
ُ،األولاُالطبعة،ُحل ُ-ُالعلميةُالمطبعةُ،(هـٖٛٛ:ُت)ُوالاطاويُالمعروفُستيالبُُُالاطاب
 .مُُٕٖٜٔ-ُهـُٖٔ٘ٔ

ُالبلدان -ٜٚٔ ُايُ، عج  ُعبد ُالحمويُألوي ُالرو ي ُاي ُعبد ُون ُياقوت ُالدين :ُت)ُشهاب
 .مٜٜ٘ٔالطبعة:ُالثانية،ُ،ُويروتُ-دارُصادر،ُهـ(ٕٙٙ

الحسينُعبدُالباقيُونُقانعُونُ رزوقُاأل ويُوالوالءُالبغداديُ)ت:ُُيوأل،ُ عج ُالصحاوة -ٓٛٔ
ُالمصراتي،تح يقهـ(ٖٔ٘ ُسال  ُون ُصًلح :ُ ،ُ ُاألثرية ُالغرواء ُالمنورةُ- متبة ُالمدينة ُالطبعة،

 هـ.ٛٔٗٔاألولا،ُ
ُالصحاوة -ٔٛٔ ُأل عج  ُُيو، ُ)ت: ُالبغوي ُالعزيز ُعبد ُون ُ حمد ُون ُاي ُعبد ،ُهـ(ٖٚٔال اس 
ُيح ت ُ حمد ُالجمنيق: ُاأل ين ،ُ ُالبيان ُدار ُالمويتُ- متبة ،ُ ُاألولا، ُ-هـُٕٔٗٔالطبعة

 .مُٕٓٓٓ
ُألالصحاوةُ عج  -ٕٛٔ :ُت)ُالبغويُالَمْرزُوانُونُالعزيزُعبدُونُ حمدُونُايُعبدُال اس ُيو،

ُاألولا،ُالطبعة،ُالمويتُ–ُالبيانُدارُ متبة،ُالجمنيُ حمدُونُاأل ينُ حمد:ُ،ُتح يق(هـٖٚٔ
 ُ.مُُٕٓٓٓ-ُهـُٕٔٗٔ

ُالمعاصرة -ٖٛٔ ُالعروية ُاللغة ُ عج  ُ)تألُ، ُعمر ُالحميد ُعبد ُ اتار ُومساعدةُٕٗٗٔ:حمد هـ(
 .مُُٕٛٓٓ-هـُُٜٕٗٔاألولا،ُُالطبعة،ُعال ُالمت ُ،فريقُعمل

 ،ُودونُطبعة.دارُالدعوة،ُمجمعُاللغةُالعرويةُوال اهرة،ُلالمعج ُالوسيط -ٗٛٔ
الطبعةُالثانية،ُ،ُدارُالنفائ ُ،صادقُقنيبيحا دُُ-محمدُرواسُقلعجيُل،ُ عج ُلغةُالف هاء -٘ٛٔ

 .مُٜٛٛٔ-هـُُٛٓٗٔ
،ُهـ(ُٜٖ٘:الحسينُأحمدُونُفارسُونُزكرياءُال زوينيُالرازي،)تُيو،ُأل عج ُ  ايي ُاللغة -ٙٛٔ

 م.ُٜٜٚٔ-هـُُٜٜٖٔ،دارُالفمر،ُعبدُالسًلمُ حمدُهارونتح يق:ُ

ٔٛٚ- ُ ُوذكر ُالث اتُ نُرجالُأهلُالعل ُوالحديثُو نُالضعفاء ُيوألُ،  اهبه ُوأخباره  عرفة
(ُ ُالموفا ُايُونُصال ُالعجلا ُونُعبد ُتالحسنُأحمد ُتح يق:هـ(ٕٔٙ: ُعبدُ، ُالعلي  عبد

ُالبستوي ُالعظي  ،ُ ُالدار ُُ- متبة ُالمنورة ُالسعوديةُ–المدينة ،ُ ُاألولا، ُ–ُهـ٘ٓٗٔالطبعة
 م.ٜ٘ٛٔ

ُأحمدُونُ حمدُونُال اس ُونُ حرز -ٛٛٔ ُرواية ُالرجالُعنُيحياُونُ عين/ ُ عرفة زكرياُُيوأل،
ُ ُالبغداديُ)ت: ُتهـ(ٖٖٕيحياُونُ عينُونُعونُالمري، ُكا لُيح ، ُ حمد ُاألول: ُالجزء ق:

 .مٜ٘ٛٔهـ،ُ٘ٓٗٔالطبعةُاألولا،ُ،ُد شقُ– جمعُاللغةُالعرويةُ،ُال صار
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ُألالصحاوةُ عرفة -ٜٛٔ ،ُالعبديَُ ْنَدغُونُيحياُونُ حمدُونُإسحاقُونُ حمدُايُعبدُيو،
ُ ندة ُت)ُالمعروفُواون ُتح يقُ،(هـٜٖ٘: ُصبريُحسنُعا ر: ُاإل اراتُجا عةُ طبوعات،

 .مُُٕ٘ٓٓ-ُهـُُٕٙٗٔاألولا،ُالطبعة،ُالمتحدةُالعروية
:ُتح يق،ُهـ(ٖٓٗنعي ُأحمدُونُعبدُايُونُأحمدُاألصبهانيُ)ت:ُُيو،ُأل عرفةُالصحاوة -ٜٓٔ

 .مُُٜٜٛٔ-هـُُُٜٔٗٔ،الطبعةُاألولا،ُالريا ُ–دارُالوطنُللنشرُ،ُ،عادلُونُيوسفُالعزازي
ق:ُيح ،ُتهـ(ٕٚٚيع وبُونُسفيانُالفارسيُالفسوي،ُ)ت:ُ،ُألويُيوسفُالمعرفةُوالتاريخ -ٜٔٔ

 .مُُٜٔٛٔ-هـُٔٓٗٔالطبعةُالثانية،ُُ،ويروتُ- ؤسسةُالرسالةُ،أكرمُضياءُالعمري
ُُالونُالمغني -ٕٜٔ ُقدا ةُونُ حمدُونُأحمدُونُايُعبدُالدينُ وفقُ حمدُويألقدا ة؛

ُت)ُالم دسيُقدا ةُواونُالشهيرُالحنبلي،ُالد ش يُالم دسيُالجماعيلي ُ متبة(هـٕٓٙ: ،ُ
 م.ُٜٛٙٔ-ُهـٖٛٛٔطبعة،ُُال اهرة،ُودون

ال اس ُالحسينُونُ حمدُالمعروفُوالراه ُاألصفهاناُُيو،ُألالمفرداتُفيُهري ُال رآن -ٖٜٔ
ُتهـ(ٕٓ٘:)ت ُالداودييح ، ُعدنان ُصفوان ُق: ُال ل ، ُويروتُ-دار ُد شق ،ُ ُ،األولاالطبعة

 .هـُٕٔٗٔ
؛ُألوـــيُالعبـــاسُأحمـــدُوـــنُعمـــرُوـــنُإوـــراهي ُ ســـل ُكتـــابُتلاـــي ُ ـــنُأشـــملُلمـــاُالمفهـــ  -ٜٗٔ

ُكثيــــر،ُالطبعــــةُُوآخــــرون،ُ، حــــيُالــــدينُديــــ ُ ســــتوهـــــ(،ُتح يــــق:ُٙ٘ٙال رطبــــي)ت: دارُاوــــن
 م.ٜٜٙٔ-هـٚٔٗٔاألولا،

ُخلدون -ٜ٘ٔ ُاون ُل  د ة ُالدين، ُولي ُخلدون ُون ُ حمد ُون ُالرحمن ُواونُُعبد المعروف
-هـٕ٘ٗٔ،ُالطبعةُاألولا،ُدارُيعرب ،ُعبدُايُ حمدُالدروي ،ُتح يق:ُهـ(ٛٓٛخلدون)ت:

 مٕ٘ٓٓ
شم ُالدينُ حمدُونُأحمدُونُأويُعبدُايُ،ُ نُتمل ُفيهُوهوُ وثوقُأوُصال ُالحديث -ٜٙٔ

األوليُُالطبعة،ُعبدُايُونُضيفُايُالرحيلي،ُتح يق:ُهـ(ٛٗٚعثمانُونُقَاْيمازُال هبيُ)ت:ُ
ُ.مُُٕ٘ٓٓ-هـُٕٙٗٔ

ُكًلمُأويُزكرياُيحياُونُ عينُفيُالرجالُ)روايةُطهمان( -ٜٚٔ زكرياُيحياُونُ عينُونُُيو،ُأل ن
ُونُعبدُالرحمنُ ُالبغداديُ)عونُونُزيادُونُوسطام ُهـ(ٖٖٕ:ُتالمريُوالوالء، ُد.ُيح ت، ق:

 .د شقُ–دارُالمأ ونُللتراثُ،ُأحمدُ حمدُنورُسيف
ُكًلمُأحمدُونُحنبلُ -ٜٛٔ عبدُايُأحمدُونُ حمدُونُُيوأل،ُفيُعللُالحديثُو عرفةُالرجال ن

ُالمعارفُ،ُصبحيُالبدريُالسا رائيُ،ُتح يق:هـ(ٕٔٗحنبلُالشيبانيُ)ت:ُ ،ُالريا ُ– متبة
 هـ.ٜٓٗٔالطبعةُاألولا،ُ

ُال ادرُعبدُالشيخ:ُراجعه،ُقاس ُ حمدُلحمزة،ُالبااريُصحي ُ اتصرُشرحُال اريُ نار -ٜٜٔ
 .مُُٜٜٓٔ-ُهـُُٓٔٗٔودونُطبعة،ُ،-ُد شقُالبيان،ُدارُ متبةُ،األرناؤوط
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لعبدُالعزيزُونُحمدُونُناصرُونُعثمانُ،ُ نحةُال ري ُالمجي ُفيُالردُعلاُعبادُالصلي  -ٕٓٓ
 ُ،ُوترقي ُُالموسوعةُالشا لة.هـ(ٕٗٗٔآلُ عمرُ)ت:ُ

ُاإلسًل يةُاألخًلقُ وسوعة -ٕٔٓ ُإعداد، ُعبدُونَُعلويُالشيخُوإشرافُالباحثينُ نُ جموعة:
 ُُ.dorar.netُُاإلنترنتُعلاُالسنيةُالدررُ وقع،ُالس افُال ادر
إعداد:ُ جموعةُ نُالباحثينُوإشرافُالشيخَُعلويُونُعبدُ،ُ وسوعةُالفرقُالمنتسبةُلإلسًلم -ٕٕٓ

 .dorar.netالناشر:ُ وقعُالدررُالسنيةُعلاُاإلنترنتُُ،ُال ادرُالس اف
ُالمويتية -ٖٕٓ ُالف هية ُالالموسوعة ،ُ ُوزارة ُعن: ُصادر ُاإلسًل ية ُوالشئون ،ُالمويتُ–األوقاف

ُ ُ) ن ُُوهـ(ُُٕٚٗٔ-ُٗٓٗٔالطبعة: ،ُ ُُٖٕ-ُٔاألجزاء ُدارالسًلسل ُالثانية، ُالطبعة :-ُ
ُ،ُوالمويت ُُ،ُٖٛ–ُٕٗاألجزاء ُالصفوة ُدار ُ طاوع ُاألولا، ُُو صرُ-الطبعة ،ُ ُ–ُٜٖاألجزاء

 .الطبعةُالثانية،ُطبعُالوزارةُ،٘ٗ
الشائعاتُ،ُضمنُندوةُوعنوان"ُللشائعات؛ُلعليُالح يفي وقفُال رآنُوالسنةُوالتصديُ -ٕٗٓ

-الريا –األ نيةُجا عةُنايفُالعرويةُللعلومُ- ركزُالدراساتُوالبحوث"،ُفيُعصرُالمعلو ات
 .مٖٕٓٓ -هـٕٗٗٔ-السعودية

ُفيُهري ُالحديثُواألثر -ٕ٘ٓ ُالنهاية السعاداتُالمباركُونُ حمدُونُ حمدُونُ حمدُُيوأل،
ُ ُ)ت: ُاألثير ُاون ُالجزري ُ،هـ(ٙٓٙالشيباني ُالزاوى ُأحمد ُطاهر ُ حمدُُ-تح يق:  حمود

 .مُٜٜٚٔ-هـُٜٜٖٔويروت،ُُ-الممتبةُالعلميةُُ،الطناحي
ُالبااري=رجالُصحي ُالبااري،ُألويُنصرُوالسدادُالث ةُأهلُ عرفةُفيُواإلرشادُالهداية -ٕٙٓ

ُدار،ُالليثيُايُعبد:ُقيح ،ُت(هـٜٖٛ:ُت)ُالمًلواذيُالحسنُونُالحسينُونُ حمدُونُأحمد
 ُهـ.ُٚٓٗٔاألولا،ُالطبعة،ُويروتُ–ُالمعرفة

ُونُإوراهي ُونُ حمدُونُأحمدُالدينُشم ُالعباسُيو،ُألالز انُأوناءُوأنباءُاألعيانُوفيات -ٕٚٓ
ُت)ُاإلروليُالبر ميُخلمانُاونُومرُأوي ُت(هـٔٛٙ: ُقيح ، ُعباسُإحسان: ُ–ُصادرُدار،

ُٖ:ُالجزءم،ُُٜٓٓٔ،ةُودونالطبعُ–ُٕ:ُالجزءم،ُُٜٓٓٔ،ودونُالطبعةُ-ُٔ:ُالجزء،ُُويروت
ُ،األولاُالطبعةُ–ُ٘:ُالجزءم،ُُٜٔٚٔ،األولاُالطبعةُ-ُٗ:ُالجزءم،ُُٜٓٓٔ،ودونُالطبعةُ–

 م.ُٜٜٗٔ،األولاُالطبعةُ–ُٚ:ُالجزءم،ُُٜٓٓٔ،ودونُالطبعةُ–ُٙ:ُالجزءم،ُٜٜٗٔ
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  ٨٣....... ..................................ادبحث اـرابــع: اإلشاطة اـسقاسقة واحلربقة.*
 

 113..............................يف السـة الـبوية اإلشاعة  صل الثاين: الوسائل الوقائقة منالػ

 ١3٥..................................اـوسائل اـؼؾبقة يف اـوؾاية من اإلشاطةادبحث إول: *

 ١3٦..................ادطؾب إول: تطفر اـؼؾب من اـعؼائد اـػاسدة وإهواء اـؽاسدة    

 ١١3...... .................ادطؾب اـثاين: تطفر اـؼؾب من احلؼد واحلسد...............    

 ١١٢ ....................................ادطؾب اـثاـث: تطفر اــػس من اـظـون اـسقئة.    

 ١١٤ .........................ادطؾب اـرابع: تطفر اإلرادة من حمبة إشاطة اـػاحشة......    
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 ١١٨.................................ادبحث اـثاين: اـوسائل اـؼوـقة يف اـوؾاية من اإلشاطة* 

 ١١٩......... .........................................اـؾسان.....ادطؾب إول: حػظ     

 ١٢٢ .............................ادطؾب اـثاين: حػظ اـؾسان من إشاطة اـؽذب واـزور.    

 ١٢٤ ............................ادطؾب اـثاـث: حػظ اـؾسان من إشاطة اـغقبة واــَّؿقؿة.    

 ١٢٧........ ......ادطؾب اـرابع: حػظ اـؾسان من إشاطة طورات ادسؾؿع ـغر رضورة.    

 ١٢٩................إشاطة بعض ادسائل طـد اجلاهؾع ادطؾب اخلامس: حػظ اـؾسان من    

 ١٣١..............................ادبحث اـثاـث: اـوسائل  اـػعؾقة يف اـوؾاية من اإلشاطة*

يبة.      ١٣٢................................ادطؾب إول: اجتـاب مواصن اـت فؿة ومظانل اـرل

رائع ادػضقة إغ اإلشاطة..ادطؾب اـثاين: ترك ا      ١٣٥....................................ـذَّ
 

 136.......................................يف السـة الـبوية الػصل الثالث: العالج من اإلشاعة

 ١٣٧...... ...............................ادبحث إول: أساـقب  طامة يف طالج اإلشاطة*

    .   ١٣٨......................................................ادطؾب إول: اـتَّثب ت واـتبع 

 ١٤٤ .............................أهل اـرأي واـعؾم وادشورة.ادطؾب اـثاين: اـرجوع إغ     

 ١٤٦........... ..............................ادطؾب اـثاـث: اإلكؽار طذ كاؾل اإلشاطة.    

 ١٤٩... ...........................ادطؾب اـرابع: تغؾقب حسن اـظن بادسؾؿع.........    

 ١٥١................................................إلشاطةاـطّصز طذ اادطؾب اخلامس:     

 ١٥٦   .................................. ادبحث اـثاين: أساـقب  خاصة يف طالج اإلشاطة *

 ١٥١    .....................ادطؾب إول: اـبقان اـعام وإمهال ؾائل اإلشاطة إٓ ـرضورة      

 ١٥٤........ ........................................ادطؾب اـثاين: اـشورى...........      

 ١٦١.............................................................ادطؾب اـثاـث: احلوار      

 ١٦٤........ .........................ادطؾب اـرابع: اـعؼوبة واـتعزير.................      
 

   167................................................................................اخلامتة 

 166............................................................................الػفارس.
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