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 ممخص الرسالة

ساف يرتقي المسمـ بخمقو فباإلح، ؿمف العم التجكيد كاإلتقاف أساس فيما يحبو اهلل 
 .اإلتقاف متحر اإلنساف  فإنو لزامنا عمى ؛، كلذااإليماني

إلى إرساء قكاعد الجكدة في الحياة العممية لممسمـ، بما  في دراستيىدفت  ىدؼ الدراسة:
 .يحقؽ القبكؿ عند اهلل 

ـ االستنباطي اعتمد الباحث عمى المنيج االستقرائي لؤلحاديث، كمف ثى  منيج الدراسة:
 التحميمي.

، كؿ فصؿ مف الفصكؿ اشتمؿ عمى إلى تمييد كأربعة فصكؿ كخاتمةالباحث بحثو  قسـ
أما التمييد فاشتمؿ عمى مفيـك ثبلثة مباحث، كتحدثت في المبحث الثالث عف آثار الجكدة، 

فاظ األسس التي ترتكز عمييا الجكدة، كما يتعمؽ بيا مف ألجكدة في المغة كاالصطبلح، ك ال
 .ياف أىميتيا في الممارسة العمميةكاختتمت التمييد بب، لمغةا

كاف فقد كاف بعنكاف الجكدة في العقيدة كاألخبلؽ، أما الفصؿ الثاني ، كالفصؿ األكؿ
بعنكاف الجكدة في العبادات كالمعامبلت، كالفصؿ الثالث كاف بعنكاف الجكدة في الدعكة 

دارة الدكلة .كاإلعبلـ، كأما الفصؿ الرابع كاألخير   فكاف بعنكاف الجكدة في السياسة كا 

 :أىـ نتائج الدراسة 
 تجكيد العقيدة انطبلقة لتجكيد حياة المسمـ. -ُ
 المسمـ في العبادات كالمعامبلت. الجكدة تظير مف -ِ
 ال يككف إال بإعبلـ قكم يدعميا. نجاح الدعكة -ّ
 عمى الذكاء كالفطنة. افالسياسة كاإلدارة تعتمد -ْ
  اسة:أىـ تكصيات الدر 
 .ضة تكتب فيو رسالةكؿ مطمب مف المطالب يحتاج إلى دراسة مستقمة مستفي -ُ
 سة سيرة النبي السياسة كتطبيقيا.درا -ِ
 التطعيـ السياسي لممناىج الدراسية بما يتناسب مع المراحؿ التعميمية. -ّ
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ABSTRACT 

Perfection and mastery is a basic requirement in the deeds praised by the 

Almighty Allah. By the virtue of perfection, Muslim individuals could strengthen 

their faith. Therefore, it is mandatory on man to look for perfection and implement it 

in his/her deeds. 

Study Aim: The aim of this study is to establish the rules of quality in the 

practical life of Muslim individuals, so as to achieve Allah’s acceptance. 

Study Methodology: The researcher relied on the inductive method 

implemented on the related Hadiths. This was followed by the analytical deductive 

method. 

The researcher divided this research into an introduction, four chapters, and a 

conclusion. Each chapter included three topics. The third topic highlighted the effects 

of quality. The introduction included the linguistic and applied concepts of quality, 

the foundations on which quality is based, the related terminology, and quality 

importance in practice. 

The first chapter tackled the issue of quality in creed and ethics. The second 

chapter investigated quality in the fields of worships and transactions. The third 

chapter highlighted quality applications in da’wah and media. Finally, the fourth 

chapter investigated quality in the fields of politics and state administration. 

 Main results of the study: 

1. Perfection of faith is a start point for the improvement of Muslim life. 

2. Quality should be reflected in Muslim practice of worships and transactions. 

3. The success of da’wah is only achievable through a reliable supportive 

media. 

4. Policy and management depends on intelligence and acumen. 

 Main recommendations of the study: 

1. Each topic raised in this study requires an extensive separate thesis. 

2. To study and implement the political aspects in the biography of the Prophet, 

may Allah’s peace and blessings be upon him. 

3. The most important political aspects should be included in the curricula of the 

different educational stages. 
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  قاؿ تعالى: 
 

 ََِۡع ََََٱََّلِيََٓٱّلَلََُِض ۡتَل
َ
ٍء ََُكَََأ  ََشۡ

 . ]ٖٖ: نمؿال[

 

ََِإَِنَٱ ُمُرَةِٱۡىَػۡدِلََوٱۡۡلِۡخَسَٰ
ۡ
َيَأ َّلَلَ
َ  ٱۡىُلۡرَبَََٰذِيَِإَويَخآي 
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 ٍاإًلىدىٍاءي 
 .ى محمد الحبيب المصطف ،إلى مف اقتديت بيديو الشريؼ، كذرفت العيكف شكقنا لرؤياه

ف غيصت في بحار المغة كنقبت بيف  كال،  النبيلى كصية إ أجد ما أصفيا بو، كا 
ركح  إلى، ثـ "حبيبتي أمي"كصديقة كرفيقة، صدفاتيا، إلى التي لـ أعرؼ في الدنيا غيرىا حبيبة 

مف  -رحمو اهلل-" أبي الحبيب"المحظات  ىذه ف يشيدتمنيت أ، ك هٍ الذم أحببتو كلـ أرى الرجؿ 
َـّ إلى الركح التي أعيش بيا كفيياتز   .الحاضرة الغائبة ،كمنيا نبضي ،ينت رسالتي باسمو، ث

َـّ   .زكجتو الغاليةأخي عثماف ثـ  ،بو أزرم دٍ شدي إلى كحيدم كسندم كمف أى ث

لى ، الكريمةجتي إلى زك   رياض.خالد ك  -كحبيبيَّ  عصفكرمٌ –ثمرة فؤادم كفمذة كبدم كا 

لى ركح الحبيب خالي رياضأـ عمار يف(..إلى أمي الحبيبة )خالتي نسر   .رحمو اهلل– ، كا 

و الكريمة أـ أحمد، ألخ أبك أحمد العممة كزكجإلى أمي الغالية فادية، كالجدة أمكنيرا، كا
لى دكلة الككيت الشقيؽ، التي ما عرفناىا إال سندنا لفمسطيف كأىميا.ك   ا 

تتممذت عمى  رياف، مف شرفت بأفالعالـ الشييد المحدث د. نزار  األساتذةإلى ركح أستاذ 
لى رفاقي الشيداء:ك يدم أقرانو كتبلميذه،  سماعيؿ شمالي. ا   أشرؼ، رمضاف، خالد، كا 

أبك شاكيش، صبرم إلى أساتذتي كمعمميَّ في مدرسة ذككر المغازم االبتدائية )عبد اهلل 
 -ف اهللبإذ-المرحكـ ، كعمى رأسيـ زكج عمتي أساتذتي في مدرسة الصبلح، ك (كنصرم مصمح
لى الطاقـ التدريسيجمعة عسفة،  خالد المشارفة "أبك ) حبيب القمب كاألخ الكبير، كعمى رأسيـ كا 

لى أساتذتي في كمية الدعكة اإلسبلمية جميعنا  .أسامة"(، كا 

، باسـنائؿ، رامي، أحمد، : زكريا، جميعنا كأخصإلى أصدقائي  لى إخكاني  ،حاـز، أكـر كا 
 .أبك معاذألخ كفي كزارة األكقاؼ كيمثميـ ا ـ األخ أبكعمرك،كيمثمي في المكتب اإلعبلمي

لى ، ك كخاالتي كأخكاليكعماتي  أعماميإلى خالي الحبيب األب الحاني )نياد(،  ىإل ا 
لى ، ك )بثينة كىبة ككصاؿ كريـ كأزكاجيف الكراـ(الحبيبات أخكاتي   أمي كأخكاتي في الرضاعة.ا 

 .اضعأىدم ىذا البحث المتك  جميعناىؤالء  إلى
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 شكره كتقديره 
َانطبلقنا مف قكؿ اهلل تعالى:  ًۡ َذَنََربُُّس

َ
َ ِإَوۡذَحَأ ًۡ زِيَدَُُس

َ
َََل ًۡ ىَئَََِشَهۡرُت

، فالشكر مما يكجب الزيادة (ُ)
ا عمى يدٌم شيخي فني أف أككف تمميذن مف العمـ، فشرَّ  يى انالحمد مف قبؿ كمف بعد عمى ما آت ، فممَّومف اهلل 
مف جيد، فإنو ما فتئ  بالشكر الجزيؿ تقديرنا لما بذلو معيى  منوالذم أتقدـ  محمد أبك شعباف الدكتكر/كأستاذم 

عميو  وي تى الشكر كالعرفاف، سائبلن اهلل منَّ  كؿ األب الحريص عمى كلده، فمو منيكاف بمثابة أف يكجو إليَّ النصح، ف
 بطكؿ العمر كالبركة في العمـ.

ـ ثكابنا، فأقكؿ ألساتذتي في الجامعة اإلسبلمية الذيف كاف ليـ كما أتقدـ بخير ما ييشكر بو المسم
ا في تكجييي في اختيار عنكاف الرسالة، كعمى رأسيـ شيخي الفاضؿ   الدكتكر/ رأفت نصارالفضؿ أيضن

لى أساتذتي جميعن الدكتكر/ زكريا زيف الديفكصاحب القمـ السياؿ كعمبلؽ الحديث المكضكعي  في كمية  ا، كا 
 كأخص منيـ أساتذتي في قسـ الحديث الشريؼ، األستاذ الدكتكر/ رياض قاسـممثمة بعميدىا  أصكؿ الديف

جزاكـ اهلل ، جميعنا فأقكؿ ليـ، الدكتكر/ محمد المظمـككرئيسو السابؽ  ،الدكتكر/ نياد الثالثينيممثبلن برئيسو 
 .خيرنا

راسة إلبداء المبلحظات التي ، لما بذاله مف عناء دـ الشكر إلى عضكم لجنة المناقشةكما أقدـ عظي
األستاذ الدكتكر/ عبد الجبار ، كفضيمة زكريا زيف الديف/ الدكتكراألستاذ فضيمة  كحيسننا، تنقحيا كتزيدىا زنةن 

 ... حفظيما اهلل سعيد

قاـ زكج خالتي الذم  عمار" مارنو "أبياألستاذ/ صالح الحالفاضؿ  كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ مف العْـّ 
 بمبلحظاتو المغكية كالببلغية. ثراىاأه الرسالة لغكينا، ك بتدقيؽ ىذ

ا إلى أساتذتي في كمية الدعكة اإلسبلمية ممثمة برئيس التعميـ الشرعي في كزارة  كالشكر مكصكؿ أيضن
األستاذ/ عمر  مى رأسيـ معممي األكؿ لكتاب اهلل كالطاقـ التدريسي كع ،الدكتكر/ شكرم الطكيؿاألكقاؼ 
ـٍ : قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ، عيٍثمىافى  أف يجعمو مف خير خمقو بما جاء عىفٍ  أؿ اهلل ، فأسالمناعمة ٍيريكي  تىعىمَّـى  مىفٍ  "خى

وي" اٍلقيٍرآفى  مَّمى كىعى
خكاني ككؿ مف دعم، (ِ)  ي في إتماـ رسالتي، كالحمد هلل رب العالميف.نكختامنا أشكر أىمي كا 

 الباحث/      

 عمر عكدة خميؿ اليندم     ـ َُِٕ ق، يكليكُّْٖذك القعدة 
                                                           

 . ]ٕإبراىيـ: [( (ُ
مَّمىوي، ص: البخارم: صحيح البخارم[( (ِ ـى اٍلقيٍرآفى كىعى ٍف تىعىمَّ ـٍ مى ٍيريكي اًئًؿ القيٍرآًف/بىابي خى ، رقـ ُِّٖ، ًكتىابي فىضى

 .]َِٕٓالحديث 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 مقدمة:

ٍمدى  ٍكًر أىٍنفً كنى  بو هلًل، نىٍحمىديهي كنىٍستىًعٍيفإفَّ الحى نىعيٍكذي ًباهلًل ًمٍف شيري ًسنىا ٍستىٍيًدٍيًو كنىٍستىٍغًفريهي، كى
اًلنىا، مَّده  كسىيّْئىاًت أىٍعمى ًمٍيفى ميحى اتىـً األىٍنًبيىاًء كالميٍرسى مىى خى ـي عى ةي كالسَّبلى اًبًو  كالصَّبلى كعمى آىًلًو كأىٍصحى

ـٍ ًبًإٍحسىافو ًإلىٍى يىٍكـً الدٍّْيفً   ...أمَّا بىٍعد؛ كتىاًبًعٍيًي

ُُخ: ًَيىقيٍكؿي 
َ
َإََِلََوأ ََ ُٔت ٍُ ََخَقَُتَلاحِِّۦََوََلََت ٔاَْٱّلَلَ ٔاَْٱَتُل ُِ ٌَ ََءا ََ اَٱََّلِي َٓ حُّ

َ
أ ٔنَََيَٰٓ ٍُ ۡصيِ ٌُّ

(ُ) . 

" ـي مَّمىيىا اهللي "اإًلٍسبلى ، كىي الكصيةي التي أكصى  .. ىذًه األمانًة التي حى لؤلنبياًء كالمرسميفى
ََ: اهلل تعالى اءي بيا أبناءىىـ كأقكامىيـ فقاؿ، كأكصى األنبي -ـعمييـ السبل- يا أنبياءىهاهللي ب ٌَ َو

َإِةَۡرَِٰهَ ِيَثِ ٌّ َ ََغَ ََۧيَرَۡؽُب ََ ٍِ َ ََ ِ َرة ِِ َٱخٓأۡ ِِ َ ۚ ُّ َِإَوَُ َۡا  ۡج َٱُّدُّ ِِ َ ُّ َۡۡجَٰ َٱۡضَؽَف ََوىََلِد  ۚ ُّ ََجۡفَص َّ ََشفِ َ ٌَ َ َإََِل ًَ

َكَاَلََ*ٱىَصَٰيِِدنَيَ ٍِنَيََإِۡذ َٰيَ َٱىَۡع ُجَََِرّبِ ٍۡ ۡشيَ
َ
َأ ًۡ َكَاَل ۡشيِ

َ
َأ ٓۚ ُّ ََربُّ َٓإِةَۡرَِٰهََ*ََلُۚ ا َٓ ِ َة ََوَيۡػُلُٔبًَََََُۧوَوََّصَٰ ةَنِِّۡ

ٔ ٍُ َـَََلََت ََ َٱُّّدِي ًُ َىَُس َٱۡضَؽََفَٰ َإَِنَٱّلَلَ ََََيََٰتِِنَ ٔنَََُت ٍُ ۡصيِ ٌُّ ُُخًَ
َ
إََِلََوأ

(ِ) . 

ـى  تقاًف العبكديًة هللً  ممةو  أجكدى  كلذلؾى كانٍت ممةي إبراىي كحدىهي ال شريؾى لوي  في التجرًد كا 
مىى ىذه اآلية بقكلو  -رحمو اهلل–باإلخبلًص، كقٍد فسَّرى ابف كثير  تىعىالىى رىدِّا عى : " يىقيكؿي تىبىارىؾى كى

اًلًؼ ًلمً  ا اٍبتىدىعيكهي كىأىٍحدىثيكهي ًمفى الشٍّْرًؾ ًبالمًَّو، اٍلميخى نىفىاًء، فىًإنَّوي اٍلكيفَّاًر ًفيمى اـً اٍلحي ًميًؿ، ًإمى ـى اٍلخى مًَّة ًإٍبرىاًىي
تىبىرَّأى  ، كى ٍيفو ـٍ يىٍدع مىعىوي غىٍيرىهي، كىالى أىٍشرىؾى ًبًو طىٍرفىةى عى تىعىالىى، فىمى بًّْو تىبىارىؾى كى رَّد تىٍكًحيدى رى ٍعبيكدو  جى ًمٍف كيؿّْ مى

الىؼى ًفي ذىًلؾى سىاًئرى قىٍكًموً  :ًسكىاهي، كىخى تَّى تىبىرَّأى ًمٍف أىًبيًو، فىقىاؿى َةَرِٓيء َ ، حى ِٔۡمَإِّّنِ اَتُۡۡشُِكَٔنََكَاَلََيََٰل ٍَ َ*ّمِ
ۡرَضََخِِۡفَ 

َ
َِٰتََوٱَۡل ـَ ََََِّلِيََذَؽَرَٱََصَؿَٰ ُجَوَۡجِِهَ ۡٓ َوََج ۡۡشَِإِّّنِ ٍُ ۡ َٱَ ََ ٌِ َُاَ۠

َ
آَأ ٌَ َو  َ كنِيََا

(ّ)َ. 

أساسيو كؿّْ أعماًلو كأقكاًلو، كاإلتقافي كاإلحسافي كانًت الجكدةي شعارىه في  محمد كالحبيبي 
ـى  ، كالمسمميفى مف جٌكديكا أعمالىيـ اقتداءن ًبو  الذٍم يٍبًني عميًو مآليو، كما أفَّ الصحابةى الكرا

كا عمى ىٍدًيو، فاهللي  يحبُّ إتقاف عبده لمعمؿ كاإلجادةى فيو، سكاءن أكاف ىذا العمؿي  بعًدىـ ساري
                                                           

 [ .َُِ( ]آؿ عمراف: (ُ
 [ُِّ-َُّ( ]البقرة: (ِ
 [ .ٕٗ-ٖٕ( ]األنعاـ: (ّ
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ـي ال يرضى كال دنيكيَّاى،  أك أيخركيَّا، بؿ كيحبُّ ربُّنا معاليى األمكًر كأشرافيا، كيكره سىفىاًسفىيىا، فالمسم
، يقنعي إال إذا كافى عمميو غايةن في الجكدًة كاإلتقاًف كاإلبداع كاإلحساًف، خاليىان مف أم نقصو أ ك زلؿو

 . بغيًر نكاقصو فبل يكجد إنسافه كامؿه 

أٍف يككفى اإلتقافي كاإلحسافي في كؿّْ شيءو مف أمكًر الدٍُّنيىا كالدٍّْيًف  يحبُّ   النبي قٍد كافى ل
ا أىمر اهللي سبحانىوام ن لمى ، حتٍى في القٍتًؿ كالذٍَّبًح الذم تزىؽي بأٍف جعؿى اإلحسافى في كؿّْ شيءو ، تثاالى

: ًثٍنتىاًف فيًو الركحي كتخرجي إلى بارًئيىا، فقٍد جاءى عند مسمـو في صحيًحًو، عىٍف شىدَّ  ، قىاؿى اًد ٍبًف أىٍكسو
ًفٍظتيييمىا عىٍف رىسيكًؿ اهلًل  ، فىًإذىا قىتىٍمتيـٍ فىأىٍحًسنيكا ": ، قىاؿى حى مىى كيؿّْ شىٍيءو ٍحسىافى عى ًإفَّ اهللى كىتىبى اإٍلً

تىوي، فىمٍ  ـٍ شىٍفرى ديكي ٍلييًحدَّ أىحى ، كى ذىا ذىبىٍحتيـٍ فىأىٍحًسنيكا الذٍَّبحى تىوي"اٍلًقٍتمىةى، كىاً   .(ُ)ييًرٍح ذىًبيحى

ان جميىان لمجكدًة في األمكًر كًميا دينيةن كانٍت أك  ان كاضحى كمٍف ىذىا فإفَّ اإلسبلـى يكًلي اىتمامى
 دنيكيةن .

ـي اإلنجازً كلمَّا كانىت الجكدةي أساسان ييبنىى عميًو قى  ، جاءى اختيارم ليذىا العنكاًف بيكؿي العمًؿ كتقًيي
؛ لييٍبًرزى الجكدةى ًة النبكيَّة"الجكدةي في ضكًء السن" :كعيًة الًتي تحمؿي عنكافى المكض ليًذًه الدراسةً 

كسنًَّتو  ، مف خبلًؿ كبلـً ربّْنىا كالتميًز في جكانًب ديًننىا الميحكىـً كحياة نبيّْنىا كمعمًمنىا محمده 
 كصحابًتو ، . 

اًع في مجاالًت الحياًة كمّْيا بدءن ديفي اإلسبلـً الحنيًؼ ىك ديفي التميًز، كالجكدًة، كاإلبد
دارًة الدكلًة اإلسبلميًة  ، كالسياسًة، كا  بالعقيدًة فاألخبلًؽ كالعباداًت كالمعامبلًت كالدعكًة، كاإلعبلـً

 اهلل ، ككؿّْ أمكًر المعاًش، كالمعىاد، قاؿكعبلقاًتيا مع الدكًؿ المجاكرةً  في اقتصاًدىا كأمًنيا كجيًشيا
: ََِِۡعَٱّلَل اََتۡفَػئُنَََُض ٍَ ِ تُِيَۢة َِ َۚ ُّ إَُِ  َ ٍء َََشۡ َُكَ ََ ۡتَل

َ
ٱََّلِٓيَأ

(ِ) . 

كلستي أزعـي أٌني قد جمعتي كؿَّ ما يتعمؽي بالمكضكًع في الجكانًب كٌميا؛ إذ لٍف يكًفي ىذا 
البحثي لحصًرىا، فاجتيدتي عمى أٍف أجمعى في ىذا البحًث بيف خيرىًم الدنيىا كاآلخرًة ضمفى تسمسؿ 

                                                           

ا ييؤٍ [( (ُ مى ٍيًد كىالذَّبىاًئًح كى يىكىاًف/بىابي اأٍلىٍمًر ًبًإٍحسىاًف الذٍَّبًح مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي الصَّ كىؿي ًمفى اٍلحى
تىٍحًديًد الشٍَّفرىًة، مج   . ]ُٓٓٗ، رقـ الحديث ُْٗ-َْٗ/ِكىاٍلقىٍتًؿ، كى

 [ .ٖٖ(  ]النمؿ: (ِ
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، بدءن بالجكدًة في العقيدًة كانتياءن بإقامة خط ًتيى الًتي أقدمييىا بيفى أيديكيـ بًشٌقٍييىا الديًنيّْ كالدنيىًكمّْ
دي حياةى الناًس كفؽى مراًد اهلًل  ، فإف كنتي أجدتي كأحسنتي فيكى تكفيؽي اهلًل دكلة إسبلمية تجكّْ

ف كنتي أخطأتي أك زلمتي فعذرم ما قاؿى األكؿي   : كفضمو، كا 

 كما أيبًرئي نفسي إنَّني بشػػػػػره                    أسيك كأيخطئي ما لـ يحًمني قدري 

 كما نرل عذران أكلى بذم زلؿو                    ًمف أف يقكؿى ميقران إنني بشػػػػػري !

 ثبلثةً  لىإ فصؿو  كؿُّ  ينقسـي ، حيثي فصكؿو  كأربعةً  دو يٍ يً مٍ تى  إلى نقسـي كأخيرنا، فإفَّ بىٍحًثيى ي
 مفٍ  يتككفي  وفإنَّ  الثالثي  المبحثي  عدا مطالبو  ستةً  أك خمسةً  مفٍ  في يتككَّ  مبحثو  ككؿُّ  مباحثو 
 .مطمبيف

 عدةً  عمى تككفي  فرعيةه  فه يٍ اكً نى عى  ايى لى  بى الً طى المى  أفَّ  امى كى  ،وً اتً ذى بً  ؿي قً تى سٍ المي  وي اني كى نٍ عي  فصؿو  كلكؿّْ 
 امى كى  اىى زي يّْ مى تي  يـو قً رٍ تى  اتً مى بلى عى بً  الفرعيةً  فً يٍ اكً نى لمعى  زي مى رٍ يي  أك..( ّ،ِ،ُ ،..كثانينا أكالن : )منيا أشكاؿو 

 افً كى نٍ العي  زي يّْ مى يي  مٍ الذً  فً مكٍ الَّ  ازً رى بٍ إً  بلؿً خً  مف العناكيفً  ازً رى بٍ إً  يفً  كحى ضي الكي  تي يٍ اعى رى  دٍ قى كى   ،(-،: )*يٍ تً اآلى 
 .هً رً يٍ غى  عف

تقانان، كعكنان، كتكفيقان، كسدادان أسأؿي جكدةن في ىذا البحثً  كاهللى  حسانان، كا  خبلصان  ،، كا  كا 
 لكجيًو الكريـ.
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: أىمية المكضكع   أكلن

 تتجمى أىمية المكضكع في النقاط التالية:
دي بو  .ُ ، كمعرفتو بأف اهلل عمموحاجة المسمـ ليتعرؼ عمى السبيؿ الذم بو ييتًقفي كييجكّْ

 يحب إتقاف العمؿ.
 كتأثر الصحابة بيا كأىميتيا في أحكاؿ الدنيا كاآلخرة . ي مكانة الجكدة عند النب .ِ
 أساس في كؿ نسؾ الحياة . افالجكدة كاإلحساف عنصر  .ّ

 ثانينا: أسباب اختيار المكضكع 

 نفع المسمميف؛ ببياف ماىية الجكدة ككينكنتيا في الحياة . .ُ
 .كسنة نبيو  بياف أىمية الجكدة في األعماؿ كاألقكاؿ كفؽ مراد اهلل  .ِ
 تعمؽ المكضكع بالجانب الشرعي كالجانب اإلدارم الذم يسٌير حياة الناس . .ّ
 في اإلعبلـ قسـ "التحرير الصحفي"، كاإلدارة العمميرغبتي في خدمة مجالي  .ْ

 كالتنمية البشرية .  كالسكرتاريا

 ثالثنا: أىداؼ الدراسة 

 . ابتغاء األجر كالثكاب مف اهلل  .ُ
 . لى ثنايا المكتبة اإلسبلميةتحقيؽ إضافة عممية بمفيـك جديد إ .ِ
 إظيار شمكلية السنة النبكية ككماليا في مخاطبة كؿ جكانب الحياة .  .ّ
 جمع الركايات المقبكلة التي تكضح مفيـك الجكدة في السنة النبكية . .ْ
 تقكيـ سمكؾ المسمـ كفؽ اليدم النبكم . .ٓ
 إثراء المكتبة الحديثية بمكضكع معاصر . .ٔ

 رابعنا: منيج الدراسة 

، كالمنيج االستداللي الذم ييبنى االنتقائي في جمع الركاياتالمنيج االستقرائي ثـ  تبعات
 . دالالت النصكص النبكية كمعانييا عمى قكاعد التأمؿ كاالستنباط في فيـ

 



 

6 
 
 

  المنيج في الجمع كالترتيب كالشرح 

كسع خاصة الكتب الستة كالتانتقيت األحاديث المقبكلة مما استقرأتو في كتب السنة  .ُ
 إذا اقتضت الحاجة بما يمبي كيفي بفصكؿ كمباحث كمطالب خطة الرسالة .

باآليات القرآنية عند الحاجة إلييا، مع التعميؽ عمييا باختصار باالستعانة  استدلمت .ِ
 بكتب التفسير .

 بذكر الشاىد مف الحديث متعدد الفكائد كالشكاىد الطكيؿ . اكتفيت .ّ
 .في متف الرسالة  بذكر الراكم األعمى لمحديث اكتفيت .ْ
ذكرت سند الحديث لمركاة في غير الصحيحيف لدراستو، أما ما كاف في الصحيحيف  .ٓ

 فبل أدرسو فقد تمقت األمة أحاديث الصحيحيف بالقبكؿ .
 بأقكاؿ العمماء في كتب الشركح، كذكر الفكائد المستنبطة أحيانان . استعنت .ٔ
كالمعاجـ، مع الضبط غريب الحديث، مف خبلؿ الرجكع لكتب الغريب أكضحت  .ٕ

 بالشكؿ لضبط المفظ كالمعنى .

   المنيج في التراجـ لمرجاؿ 

 .ركاة الصحيحيفكال ل، مشاىير الصحابةل لـ أترجـ .ُ
أك فيو عمة، مف كتب  تكسعت في الترجمة لمراكم الذم فيو اختبلؼ في تكثيقو .ِ

زالة العمة ما أمكف.  التراجـ األخرل، مع الترجيح بيف أقكاؿ العمماء كا 

  المنيج في التخريج 

 . ال أخرج الحديث في الصحيحيف كأكتفي بعزكه إلى مصدره فقط .ُ
 كضع أسانيد األحاديث في اليامش مع دراستيا عدا أحاديث الصحيحيف . .ِ

 المنيج في التكثيؽ 

 .الحاشية اسـ السكرة كرقـ اآلية، في اآليات القرآنية إلى مكاضعيا، بذكر عزكت .ُ
 اسـ الكتاب، كالباب، كذكرتالسنة مظانيا مف كتب األحاديث الشريفة إلى  عزكت .ِ

 كالجزء، كالصفحة، كرقـ الحديث. 
إلى  في التعريؼ بالكتب مف حيث )مؤلؼ الكتاب كالطبعة كدار النشر( فصمت .ّ

 .قائمة المصادر كالمراجع
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  المنيج في التعارض كالختالؼ 

 .كيجد حاؿ ك االختبلؼ بيف األحاديثالتعارض الظاىرم أ أزلت

 نيج في غريب البمداف كاألعالـالم 

لؤلعبلـ غير  كترجمت ،باألماكف كالبمداف الغريبة بالرجكع إلى الكتب المتخصصة عرَّفت
 المشيكريف .

  في األحاديث في غير الصحيحيف اإلسنادالمنيج في الحكـ عمى 

 دراسة الحكـ عمى الركاة. ، مف خبلؿعمى اإلسناد الكارد في الحديث حكمت -
 .الثقةة ما دكف درجة لمركا عات كالشكاىد الكاردة في تخريج الحديثالمتابخبلؿ ك  -

 خامسنا: الدراسات السابقة 

 "الجكدة في ضكء القرآف كالسنة النبكية" )دراسة مكضكعية( .ُ
، أستاذ الحديث الشريؼ المساعد رأفت منسي نصار/ الدكتكر ىك بحث محكِّـ مقدـ مف

 ـ .َُِٓزة لمعاـ بكمية اصكؿ الديف بالجامعة اإلسبلمية بغ

في ضكء القرآف حيث اشتممت الدارسة عمى تكضيح مفيـك الجكدة كأسسيا كأىميتيا 
 : كىي، متطرقة إلى ذكر بعض العناكيف المتعمقة بالجكدة كالسنة

 الجكدةي في العبادات كالمعامبلت. .ُ
 الجكدةي في العبلقاًت االجتماعيَّة. .ِ
 الجكدةي في الشخصيًة عندى الشباب. .ّ
 خطيط كالتنظيـ في إدارة األزمات. جكدة الت .ْ
 الجكدة الشاممة في التعميـ .. تعريفيا كأىميتيا كمبادئيا كأىدافيا .ِ

 مقاؿ قصير لمكاتب أمجد قاسـ .. مكجكد عمى شبكة االنترنت.

 
 إدارة الجكدة الشاممة .. مفيكميا كأسمكب إرسائيا .ّ
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عميـ اإلعدادم في مممكة ف لمتيكالعشر  حادملى المؤتمر السنكم العبارة عف بحث مقدـ إ
 البحريف مف إعداد البركفيسكر الدكتكر رياض رشاد البنا .

دارة الجكدة الشاممة  .ْ  مفاىيـ أساسية عف الضبط الشامؿ لمجكدة كا 

، يتحدث عف الجكدة في الجانب لمدكتكر محمد عيشكني PPTعبارة عف عرض تقديمي 
 التقني .
لـ تتناكؿ الجكدة في السنة النبكية  -راسة األكلىعدا الد-كالدراسات السابقة كميا : مالحظة
 ع بحثي، أما الدراسة األكلى فتناكلت المكضكع بصكرة مكجزة في مجاالت محدكدة .ك مكض

 سادسنا: خطة البحث 

 كتشتمؿ خطة البحث عمى تمييد كأربعة فصكؿ كخاتمة كفيارس .

ع كأىداؼ الدراسة كمنيج أما المقدمة فتشتمؿ عمى أىمية الدراسة كأسباب اختيار المكضك 
 خطة البحث . كأخيران  السابقة الباحث في الدراسة ، كالدراسات

 التمييد 

 كيشتمؿ عمى:

 . كاصطبلحان  لغةن  الجكدة مفيكـ: أكالن 

 . العبلقة ككجو الصمة ذات األلفاظ: اثانين 

 . الجكدة أسس: ثالثنا

 . عمييا كحثو اإلسبلـ في الجكدة أىمية: رابعنا

 ؿالفصؿ األك

 الجكدة في العقيدة كاألخالؽ 
 كفيو ثبلثة مباحث

 : الجكدة في العقيدة .المبحث األكؿ

 : الجكدة في األخبلؽ .المبحث الثاني
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 آثار تطبيؽ الجكدة في العقيدة كاألخبلؽ . المبحث الثالث:

 لفصؿ الثانيا

 الجكدة في العبادات كالمعامالت
 كفيو ثبلثة مباحث

 لعبادات .المبحث األكؿ: الجكدة في ا

 المبحث الثاني: الجكدة في المعامبلت .

 آثار تطبيؽ الجكدة في العبادات كالمعامبلت . :المبحث الثالث

 الفصؿ الثالث

 الجكدة في الدعكة كاإلعالـ
 كفيو ثبلثة مباحث

 : الجكدة في الدعكة .المبحث األكؿ

 المبحث الثاني: الجكدة في اإلعبلـ .

 لجكدة في الدعكة كاإلعبلـ .المبحث الثالث: آثار تطبيؽ ا

 الفصؿ الرابع

دارة الدكلة  الجكدة في السياسة كا 
 كفيو ثبلثة مباحث

 .المبحث األكؿ: الجكدة في السياسة

 .الثاني: الجكدة في إدارة الدكلة المبحث

دارة الدكلةآثار تطبيؽ  :المبحث الثالث  .الجكدة في السياسة كا 

 سابعنا: الخاتمة 

 كالتكصيات التي خمصتي إلييا .النتائج  عمىمؿ تكتش
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 ثامننا: الفيارس 

 ي:تكىي كاآل ،فيارسمف المجمكعة عمى بحثي  احتكلقد ل

 فيرس المكضكعات. .ُ
 فيرس المصادر كالمراجع. .ِ
 فيرس اآليات القرآنية. .ّ
 فيرس األحاديث النبكية. .ْ
 المترجـ ليـ. كالركاة فيرس األعبلـ .ٓ

 

  



 

11 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمييد
  



 

12 
 
 

 : امفيـك الجكدأكلن  ة لغةن كاصطالحن
نة اآلخرة ، كجعؿ المبالعربية لغة القرآفعمى األمة اإلسبلمية أف جعؿ  لقد امتٌف اهلل 

في تأصيؿ عمينا أف نرقى بمغتنا القكيمة  كلذا كاف لزامنا مف العرب،  في صرح األنبياء محمدنا
 ما نرنك الكصكؿ إليو .

 : كاالصطبلح عمى النحك التاليلمغة أصؿ كممة الجكدة في ا فأبيف في مستيؿ بحثي

 مغةفي الالجكدة  - أ
دى  كى ـي  :جى كىٍثرىةي  ًبالشٍَّيًء، التَّسىمُّحي  كىىيكى  كىاًحده، أىٍصؿه  كىالدَّاؿي  كىاٍلكىاكي  اٍلًجي ؿه  ييقىاؿي ، ك اٍلعىطىاءً  كى  رىجي

كىاده  كًد، بىيّْفي  جى قىٍكـه  اٍلجي ٍكدي ، أىٍجكىاده  كى كىادي كىا، اٍلغىًزيري  اٍلمىطىري : كىاٍلجى الذًَّريعي  اٍلفىرىسي : ٍلجى
ٍمعي  كىالسًَّريعي، (ُ)  كىاٍلجى

 .ًجيىاده 

َِّۡۡةِٱۡىػََ: تىعىالىى اهللقىاؿى  َۡادَُإِۡذَُغرَِضََغيَ َٱىَصَٰفَِجَُٰجَٱۡۡلِ ِشِّ
 لما ذلؾ أنو" :ككجو الداللة، (ِ)

 ىكك  الصفكف، كصفيا مف التي :أم الصافنات السبؽ الجياد الخيؿ عمى سميماف  عرضت
 إلييا لممحتاج خصكصا معجب، كجماؿ رائؽ منظر ليا ككاف الكقكؼ، عند قكائميا إحدل رفع

 المساء صبلة عف فأليتو الحجاب في الشمس غابت حتى عميو تعرض زالت فما كالممكؾ،
   . (ّ)"كذكره

كدىةي  كىاٍلمىٍصدىري  فه : قىٍكليييـٍ  فىأىمَّا ،اٍلجي ادي  فيبلى ادى  كىأىمَّا، (ْ)ًإلىٍيوً  ييسىاؽي  وي كىأىنَّ ف كىذىا، ًإلىى ييجى  اٍلمىتىاعي  جى
كدي  ا قىاؿى  بىابً  ًمفٍ  فىًقيؿى  يىجي ًقيؿى  أىٍيضن ٍكدىةي  قىريبى  بىابً  ًمفٍ  كى ْـّ  ًمٍنوي  كىاٍلجى يّْده  فىييكى  كىاٍلفىٍتحً  ًبالضَّ ٍمعيوي  جى  كىجى
 . (ٓ)ًجيىاده 

  
                                                           

ًمًو أىٍكسىعى ًمٍنوي . (ُ تىذىرَّعى ًفي كىبلى مىٍعننى كى ٍزننا كى المصباح المنير في غريب  حمكم،ال( الذًَّريعي : كىالذًَّريعي السًَّريعي كى
 ( .َِٖ/ُالشرح الكبير )ج

  . ]ُّص: [( (ِ
 ( .ُِٕ( السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص (ّ
 ( .ُٗٔ/ٔ(، الفراىيدم، العيف )جّْٗ/ُ( ابف فارس، مقاييس المغة )ج(ْ
 ( .ُُّ/ُ( الحمكم، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )ج(ٓ



 

13 
 
 

ٍكدىةي ك  كده  فيك ييجادي، ، ًجيدى العىٍطشىةي : الجى ،عى : مىجي اليىبلًؾ، كالنُّعاسي  عمى أٍشرىؼى  أك ًطشى
(ُ) . 

 (ّ)ؿػػػػريضابنا كطعـ الزنجبيؿ المعس ***ٍكدىة ػػػػتظؿ تعاطية إذا ًجٍيد جى   :(ِ)الرمة ذك قاؿ
ػي ػػػػػػػػػػػكأف بكـ إلى خػػذلػػ *** :  كنصػػرؾ خاذؿ عني بطػػػيء(ْ)قاؿ الباىميك 

ػػػػكىادناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجي 
(ٓ) 
كى  ٍد، يىجكد، دى : جادى جى ٍكدةن  جي كدةن، جى يّْد فيك كجي  العمؿ" مستكاه عبل حسيف،: العىمىؿي  جادى ، جى

ؿي "نفيسنا جيدنا صار: المتاعي  جاد -كاإلتقاف الجكدة غاية في  القكؿ مف بالحسف أتى: ، كجادى الرَّجي
 .(ٔ) "جيّْد شخصه " الفعؿ أك

 لصطالحافي الجكدة  - ب
تو في كثير مف لو استخداما ،معاصرك  -قديـ–قدـ متإف مصطمح الجكدة مصطمح 

ة في كرد في مفيـك الجكد ، كقدصعيد األمكر الدينية أك الدنيكية، سكاء عمى المجاالت الحياتية
 ، كردت حسب السياؽ الذم يستخدـ فيو المصطمح .االصطبلح عدده مف التعريفات

 ينبغي ما إفادة مبدأ ىي صفة،: جكد: "الفقاؿ مك ما يقرب مف المعنى المغب (ٕ)الجرجاني فعرفيا
 يككف ال أخركم، أك دنيكم لغرض أىمو، مف أك أىمو، غير مف كتابو كاحد كىب فمك بعكض، ال

 . (ٖ)جكدنا"

                                                           

 ( .ِٕٓامكس المحيط )ص ( الفيركز آبادم، الق(ُ
: أبك الحارث غيبلف بف عقبة بف بييش بف مسعكد بف حارثة بف عمرك بف، الشاعر المشيكر ذك الرمة( (ِ

 . (ُُ/ْابف خمكاف، كفيات األعياف )ج .المعركؼ بذم الرمة، أحد فحكلة الشعراء
 ( .ِّّ( ابف السكيت، إصبلح المنطؽ )ص (ّ
اؾ بف ياسر البصرم ، الممقب بػ )الخميع( بفتح الخاء المعجمة ككسر البلـ : ىك الحسيف بف الضحالباىمي( (ْ

بعدىا الياء المنقكطة مف تحتيا باثنيف كفي آخرىا العيف ، كىذا لقب أبى عمى الحسيف بف الضحاؾ بف ياسر 
مف  البصرم الخميع الشاعر الباىمي، سمى بذلؾ لخبلعتو كمجكنو كىزلو، كىك مكلى باىمة، خراسانى األصؿ

 ( .ُٖٔ/ٓالسمعاني، األنساب )جالبصرة سكف بغداد، ككاف ينادـ الخمفاء دىرا طكيبل. 
 ( .ِّّ( ابف السكيت، إصبلح المنطؽ )ص (ٓ
 ( .ُْٕ/ُ( عمر كآخركف، معجـ المغة العربية المعاصرة )ج(ٔ
اني ت)( (ٕ ٍرجى األعالـ  الزركمي:: عمي بف محمد بف عمي، المعركؼ بالشريؼ الجرجاني. ق(ُٖٔاٍلجي
 (.ٕ/ٓ)ج
 ( .ٕٗ( الجرجاني، التعريفات )ص (ٖ
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 , High quality الصناعة فقاال: "إتقاف محمد قمعجي كحامد قنيبيعاـ بتعريؼ كعرفيا 

goodness"(ُ). 

 لداللة عمى: "ىي افي كرقتو البحثية فقاؿأيضان  بتعريؼ عاـ   العجمكني طو إبراىيـكعرفيا 
 .(ِ)"... في كؿ مجاالت الحياة، إذا استكفى شرائط معينة حيسف المكصكؼ بالجكدة

: "مبلئمة المنتج لبلستعماؿ في الغرض فقاؿبتعريؼ صناعي  محمد عيشكنيكما عرفيا 
 . (ّ)المستيمؾ"المخصص لو بدرجة ترضي 

 بتعريؼ ُْٗٗ عاـ إصدار الجكدة لمصطمحات الدكلية ةالقياسي المكاصفة كتضمنت
 المنتج يحمميا التي الكمية كالخصائص الخكاص مجمكعة" :باعتبارىاتعريفان صناعيان آخر  لجكدةا
، " "Fitness For Use لمغرض المطابقة أك كالرضاء االحتياجات لتحقيؽ كقابميتو الخدمة أك

 . (ْ)""Quality is Fitness for use لمغرض كالصبلحية

 كمناقشة التعريفاتالعالقة بيف المعنى المغكم كالصطالحي  - ت

ككفؽ التعريفات -يرتبط المعنى االصطبلحي بالمعنى المغكم لمصطمح الجكدة 
قيؽ في ، كبعد التحلكؿ مجاؿ منيابكافة المجاالت التي تعد الجكدة أساسان  -االصطبلحية ليا

ٍسف األداء لؤلقكاؿ كاأل ا تدؿ عمىمعانييأف العبلقة بيف المعنييف كجدت  تقانياحي كفؽ ما  فعاؿ كا 
 :ىذا المعنى ما يميتحت  ندرج، كيالعمؿ كطالبويتطمبو 

 .الجكد كالكـر كحسف العطاء -ُ
 .التسٌمح في الشيء كالمطؼ فيو -ِ
 .التأني كالرفؽ في األداء -ّ
 .تجكيد األداء بإخراجو بأحسف حمة -ْ

                                                           

 ( .ُٗٔ( قمعجي ك قنيبي، معجـ لغة الفقياء )ص (ُ
 (، بتصرؼ .ٕ( العجمكني، إدارة الجكدة الشاممة في اإلسبلـ )ص (ِ
 ( .ِ( عيشكني، ضبط الجكدة )ص (ّ
 ( .المكاصفة القياسية الدكلية لمصطمحات الجكدة( المنتدل العربي إلدارة المكارد البشرية )(ْ

http://www.hrdiscussion.com/hr106986.html
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( حيث الجكدة لمصطمحات الدكلية القياسية صفةالمكا)مف بيف ىذه العريفات تعريؼ  أرلك 
ف عبلقة الجكدة حيث بيٌ ، األقكاؿ كاألفعاؿ مف شامؿ دقيؽ في كؿ ما تتطمبو الجكدةتعريؼ أنو 

 ، كأخيران تعمؽعمى الكجو المطمكب عمؿال بمدل تحقيؽ ىذا ، كتعمؽ أيضان لعمؿبمكاصفات ا
 . كصبلحيتيا لبلستيبلؾ العمؿ ليذه الخدمة أك المنتج كقبكؿ طالب رضى بمدل

  ٍغفاؿجزء متعمؽ بالجكدة ك عمى بياف  تٍ رى صى تى أما التعريفات األخرل فقد اق أخرل عمى  ا 
 النحك التالي:

ك قط كلـ يتطرؽ إلى القكؿ أك منتج أأتى بالصفة عمى نحك الفعؿ ف: تعريؼ الجرجاني -
 خدمة .

في ك ، فة اإلتقافعمى بياف الجكدة في ص : اقتصرقنيبي كحامد قمعجي تعريؼ محمد -
 .باب الصناعة 

اقتصر عمى الكصؼ بالجكدة كفؽ شركط لـ يكضحيا : العجمكني طو تعريؼ إبراىيـ -
 في تعريفو .

 .فقط استيفاء شرط رضا المستيمؾ : اقتصر في التعريؼعيشكني تعريؼ محمد -

 

  :تحرمىي : ذه المفارقة إلى تعريؼ الجكدةكنخمص مف ىخالصة مقارنة التعريفات 
ك التمفظ بأم ، أعمؿ أم أداء عند، المستمرالكاسع  كالعطاء، المتقف الجيد ءاألدا
 .الشارع الحكيـ مف غير عيب أك نقصكفؽ مراد  ان دمجكٌ ، ان مبدع، محسنان  ليككف ؛قكؿ
 

 :قكؿ أك عمؿ -داء شيء أ ىي: "قكؿمجكدة فأأرل التعريؼ المختار لك  تعريؼ الباحث
، تناؿ رضا رب ٍر بى تى عٍ محٌسنة كمتقنة تي ت ، كفؽ صفات كىيئابإجادة -أك اعتقاد
 .طالب"كتشبع حاجة الالشيء، 
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 أنكاع الجكدة - ث

 الحياة أمكر لكؿ شامؿ مصطمح فيي الحياة، في معيف جانب عمى الجكدة تقتصر ال
 الجكدة، أنكاع مف عددان  بحثو لكتابة الباحث اختار كقد العممية، أك القكلية أك االعتقادية، سكاء
 في عمييا مقتصران  أيضان، كفركعيا الحياة كأصكؿ كفركعو الديف أصكؿ في رئيسة عناكيف ىي
 . بيا كالتعريؼ ببيانيا البحث لفصكؿ مقدمة كىذه حصران، ال ذكران  بحثو

أال ، -بؿ الركف األساس فيو-؛ ف باب عظيـ مف أبكاب الديفعفيو تحدث الفصؿ األكؿ أ
انطبلقان مف  إلقامة الدكلةبيما أسس ؛ فدعكتو النبي ، كىما ما بدأ بيما كىك العقيدة كاألخبلؽ 

 .مكة إلقامتيا في المدينة

–بأنكاع التكحيد الثبلثة  قكالن كعمبلن ك  قصدان  ىي اإليماف الجاـز: الجكدة في العقيدةف
مف غير ، عمى منيج النبي  الصفة المتقنة، كفؽ  -ية، كالربكبية، كاألسماء كالصفاتاأللكى

 .تحدث فييا عف أركاف اإليماف الستة ، كسأشائبة شرؾ

الن إلجابة أـ ا، كامتثأخبلقوفي  تحرم اتباع ىدم النبي  ىي :الجكدة في األخالؽك 
ميؽى  : "ًإفَّ فقالت مقو ئمت عف خي حيف سي  المؤمنيف عائشة  " كىافى   اهللً  نىًبيّْ  خي  .(ُ)اٍلقيٍرآفى

 عات في الحياة المدنية كالتيكتشري ان و أحكامف جمُّ اأما الفصؿ الثاني فقد تضمف ما ك
 ، العبادات كالمعامبلت .تتمثؿ في بابيف مف أبكاب الديف

 يا إلى اهلل تقرب بمف أقكاؿ كأفعاؿ يي  أداء ما أمر اهلل ىي : فالجكدة في العبادات 
تقاف عمى  سَّنةو في بإجادة كا   .، كسأتحدث فييا عف أركاف اإلسبلـسبيؿ نيؿ رضا اهللىيئة ميحى

، بإحساف حقكؽ العباد كأخذ ما لو مف حقكؽ أداء ما عميو مف: الجكدة في المعامالتك 
 .ببل ضرر كال ضرار

                                                           

ٍنوي أى [( (ُ ـى عى مىٍف نىا ًة المٍَّيًؿ كى بلى اًمًع صى قىٍصًرىىا/بىابي جى ًة اٍلميسىاًفًريفى كى بلى ٍك مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي صى
، مج   . ]ْٕٔ، رقـ الحديث ّّٔ/ُمىًرضى
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مّْؿى مف أمانة  أما الفصؿ الثالث فيشتمؿ عمى إتقاف النبي  تبميغ دعكة اهلل ألداء ما حي
ادةجإلالحظ األكفر بإتقاف؛ فيما كاف  أعانتو عمى أدائيااستخدميا ك ب التي ، كاألسالي 
  . إبراز اإلسبلـ كنشر فكر دعكتو في  هدكر ، ك خداـ اإلعبلـستا

إدارة شؤكف الخمؽ كتيسير أتحدث فيو عف الجكدة كاإلحساف في الفصؿ الرابع ك ك 
كفؽ مصطمح العبلقات الدكلية أك  التي تيبنى بيف الدكؿالعبلقة اإلتقاف في كأساس  ،مصالحيـ

 . (ّ)كالميبرالية (ِ)عمى العممانية (ُ))السياسة الشرعية( ياسي، كتقديـ اإلسبلـ السالسياسة الخارجية

التسمسؿ ف ؛ىذا الترتيبمف كالحكمة ، سبب ترتيب الفصكؿ عمى ىذا النحك ىنا أقؼ ألبٌيف
لمتأسيس العقدم  ةو كمرحمبدءن بسريتيا في مكة  -كىك السبب الرئيس  –النبكم في الدعكة 

بناء المسجد الذم  ت أكتاد خيمة اإلسبلـ كمف ثىَـّ ثبَّ لى حيث تي إ؛ باليجرة المظفرة كمركران ، كالنفسي
زان اىتمامي ركّْ ، مي كطرقو في تبميغ الدعكة نان أساليب النبي بيّْ ، مي طمؽ منو األحكاـ كالتشريعاتنت
، نياف المرصكص )الدكلة اإلسبلمية(، كصكالن إلى إقامة البمى اإلعبلـ كدكره في نشر اإلسبلـع
باشر أيضان ، ك ة في إدارة الرعية كتدبير شؤكنيـسياستو الداخمي مف خبلليا لنبي التي باشر اك 

 سياستو الخارجية في تحقيؽ مصالح الناس كفؽ أمر اهلل كحكمو .

  

                                                           

: ىي تدبير الشئكف العامة لمدكلة اإلسبلمية بما يكفؿ تحقيؽ المصالح كدفع المضار مما اسة الشرعيةالسي( (ُ
ف لـ يتفؽ كأقكاؿ األئمة المجتيديف.  خالؼ، السياسة الشرعية في ال يتعدل حدكد الشريعة أك أصكليا الكمية كا 

 ( .َِالشئكف الدستكرية كالخارجية كالمالية )ص 
( كتعني البلدينية أك الدنيكية، غير أنيا Secularismؽ ىذا الفكر في المغة اإلنجميزية ) : يطمالعممانية( (ِ

أبك النجا، اشتيرت باسـ العممانية كلعؿ ذلؾ كاف مقصكدنا بغية إظيارىا بمظير يجعميا مقبكلة بيف المسمميف . 
 . (ٕ)ص  الدكلة المدنية في ميزاف اإلسالـ -الديمقراطية  -الميبرالية  -العممانية 

: ىي كجو آخر مف كجكه العممانية، كىي تعني في األصؿ الحرية، غير أف معتنقييا يقصدكف بيا الميبرالية( (ّ
أف يككف اإلنساف حرنا في أف يفعؿ ما يشاء كيقكؿ ما يشاء كيعتقد ما يشاء كيحكـ بما يشاء، فاإلنساف عند 

 -الديمقراطية  -الميبرالية  -أبك النجا، العممانية .  الميبرالييف إلو نفسو، كعابد ىكاه، غير محكـك بشريعة
 ( .ُٔالدكلة المدنية في ميزاف اإلسالـ )ص 
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 األلفاظ ذات الصمة ككجو العالقةثانينا: 

 ىذه أبرز مف كلعؿَّ  عبلقة، ذات كمفاىيـ بمفردات سبلـاإل في مصطمح الجكدة ارتبط
 :( نفصؿ في كؿ مفردة عمى حدهكاإلحساف اإلتقاف) نيالمعا

 اإلحساف - أ
  ضد اإلساءة : مغةفي الاإلحساف. 

الحسيف الرازم أف اإلحساف  ، كجاء عند أبي(ُ)الخير مف يفعؿ أف ينبغي ما فعؿ: كىك
 ) سىفى ، (ِ)القبح ضد فالحسف. كاحد أصؿ كالنكف كالسيف الحاءاسـ مشتؽ مف الفعؿ )حى

 . (ّ)كمحساف محسف كىك ساءة،اإل ضد: كاإلحساف

، ىك ما فعؿ: الشَّخصي  أحسفى  سىفه ۡخَصن أساء ضدٌ  حى
َ
َأ ًۡ َإِۡن ُُفِصُس

َ
ََِل ًۡ ۡخَصنُخ

َ
َأ ًۡ خُ

(ْ) ،
 . (ٓ)اإلحساف عميَّ  زدت: كأنعمت إليَّ  أحسنت قد -إليو أحسنت مف شرَّ  اتَّؽً  -أجدت: أحسنتى 

َٱ: كقاؿ تعالى َإَِن َةِٱۡىَػۡدِل ُمُر
ۡ
َيَأ ََِّلَلَ َوٱۡۡلِۡخَسَٰ

لعدؿ ف ا، حيث إفاإلحساف مرتبة عميا (ٔ)
تعطي ؛ فاإلحساف أف فيك مرتبة أعمى مف العدؿ، أما اإلحساف أف تضع ما عميؾ كتأخذ ما لؾ

 ، لذا كاف المحسف في درجة أسمى .فر مما عميؾ كأف تأخذ أقؿ مف حظؾأك 

 

  

                                                           

 ( .ُِ( الجرجاني، التعريفات )ص (ُ
 ( .ٕٓ/ِ( ابف فارس، مقاييس المغة )ج(ِ
 ( .ُُٖٗ( الفيركز آبادم، القامكس المحيط )ص (ّ
 . ]ٕاإلسراء: [( (ْ
 ( .ْٕٗ/ ُلعربية المعاصرة )ج( عمر كآخركف، معجـ المغة ا(ٓ
 . ]َٗالنحؿ: [( (ٔ
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 :(ُ)كجييف عمى يقاؿ اإلحسافك 

 .فبلف إلى أحسف: يقاؿ ،الغير عمى اإلنعاـ: أحدىما

 حسنا. عمبل عمؿ أك حسنا، عمما عمـ إذا كذلؾ فعمو، في إحساف: كالثاني

 .الحسنة األفعاؿ مف يعممكنو كما يعممكف ما إلى منسكبكف، يحسنكف ما أبناء الناسف

 :اإلحساف في الصطالح 

إلحساف ؛ فإذا اقترف اؼ السياؽ الذم يرد فيوختبليختمؼ معنى اإلحساف اصطبلحان با
في  ، كحسف الطاعة كىذا ىك الذم فسره النبي المراد بو اإلشارة إلى المراقبة باإليماف كاف
 . (ِ)"يىرىاؾى  فىًإنَّوي  تىرىاهي  تىكيفٍ  لىـٍ  فىًإفٍ  تىرىاهي، كىأىنَّؾى  المَّوى  تىٍعبيدى  أىفٍ " :عف اإلحساف فقاؿ  جكابو لجبريؿ

؛ فإف المراد بو فعؿ ما مقترنان باإلسبلـ كاإليمافأما إف كرد اإلحساف مطمقان دكف أف يككف 
"ما  :؛ كما يقكؿ الجرجانيمف الحسف الذم يراد بو اصطبلحان  كالحىسىفي كصؼه مشتؽه ، ىك حسف

 . (ّ)، كالثكاب في اآلجؿ"يككف متعمؽ المدح في العاجؿ

، نوكأتقنو كحسَّ صنعو  ، فأبدع اهلل و اهلل عمى كؿ شيء خمقو في الككفكتبكاإلحساف 
سيفى  عؿ التأمؿ في ما حى أنو  ري ؛ فكاف اإلحساف في ما ال ييتصكَّ عبادة، مما خمؽ اهلل حتى جي

، ٍبفً  شىدَّادً  عىفٍ ف؛ بحاجة لئلحساف ا ًثٍنتىافً : قىاؿى  أىٍكسو ًفٍظتيييمى  كىتىبى  اهللى  : "ًإفَّ اهللً  رىسيكؿً  عىفٍ  حى
ٍحسىافى  مىى اإٍلً ، كيؿّْ  عى ذىا اٍلًقٍتمىةى، فىأىٍحًسنيكا ـٍ قىتىٍمتي  فىًإذىا شىٍيءو ، فىأىٍحًسنيكا ذىبىٍحتيـٍ  كىاً  ٍلييًحدَّ  الذٍَّبحى ديكيـٍ  كى  أىحى
تىوي، تىوي" فىٍمييًرحٍ  شىٍفرى  . (ْ)ذىًبيحى

  

                                                           

 ( .ِّٔ/ُ( األصفياني، المفردات في غريب القرآف )ج(ُ
اًف/بىابي سيؤىاًؿ ًجٍبًريؿى النًَّبيَّ [( (ِ ، كىاإًلٍحسىاًف،  البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي اإًليمى اًف، كىاإًلٍسبلىـً ًف اإًليمى عى

 . ]َٓـ الحديث ، رقِّكىًعٍمـً السَّاعىًة، ص:
 ( .ُُ( حساف، اإلحساف )ص (ّ
 ( .ّ( سبؽ تخريجو، )ص (ْ
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 ثبلثة كىك فيو مرغكب مبيج كؿ عف أيضا عبارة كالحسف : 
 اليكل. جية مف كمستحسف العقؿ، جيؿ مف مستحسف -
 .الحس جية مف كمستحسف -
 كماؿ صفة الشيء كككف كالفرح، لمطبع مبلئما الشيء ككف الحسف ؿكقي -

 كالعبادة. المدح بو يتعمؽ الشيء كككف كالعمـ

 باهلل كاإليماف ذاتو في ثبت لمعنى بالحسف اتصؼ عما عبارة نفسو في لمعنى كالحسف
 ال فإنو كالجياد غيره في ثبت لمعنى بالحسف اتصؼ ما غيره في لمعنى كالحسف، كصفاتو
نما عباده كتعذيب اهلل ببلد تخريب ألنو لذاتو يحسف ىبلؾ اهلل كممة إعبلء مف فيو لما حسف كا   كا 
 . (ُ) أعدائو

 . (ّ)"(ِ)شيكدم إحساف يكممو باطف إيماف يقيمو ظاىر إسبلـ: "قاؿ المناكم

 الغير، عمى اإلنعاـ أحدىما ضرباف كىك المعركؼ مف فعمو ينبغي ما فعؿ": الراغب كقاؿ
حساف حسنا، عمبل عمؿ أك محمكدا، عمما عمـ إذا كذلؾ فعمو، في إحساف يكالثان  الشيء كا 

يقانو عرفانو  . (ْ)"كا 

 :(ٓ)العمكمٌ  طباطبا ابفقاؿ 

 (ٔ)فقيمة كٌؿ الناس ما يحسنكنو        فيا الئمي دعني أغالي بقيمتي

                                                           

 ( .َُْ( المناكم، التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ )ص (ُ
في كؿ كقت كحيف؛ فاإلحساف يستغرؽ الديف  : بمعنى أف تشاىد اهلل حاؿ تعبدؾ لو إحساف شيكدم( (ِ

 (.ُِحساف، اإلحساف )ص كمو. 
 ( .َْى ميمات التعاريؼ )ص ( المناكم، التكقيؼ عم(ّ
 ( المصدر السابؽ / نفسو .(ْ
ىك يحيى بف محمد الشريؼ أبك المعمر ابف طباطبا العمكم ، كاف نحكيا ىػ(: ْٖٕابف طباطبا العمكٌم ت )( (ٓ

الحمكم، أديبا فاضبل يتكمـ مع ابف برىاف في ىذا العمـ، أخذ عف عمي بف عيسى الربعي كأبي القاسـ الثمانيني. 
 . (ِِٖٖ/ٔإرشاد األريب إلى معرفة األديب )ج -ـ األدباء معج
 ( .ْٖ/ِ( األندلسي، العقد الفريد )ج(ٔ
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 اإلتقاف - ب
 الرداءة . ضد :اإلتقاف في المغة 

 األكؿ فالقكؿ، كالحمأة الطيف كالثاني الشيء، إحكاـ ىماأحد: أصبلف كالنكف كالقاؼ التاء
 ،المثؿ بو يضرب الرمي جيد كاف رجؿ: تقف كابف ،حاذؽ: تقف كرجؿ. أحكمتو الشيء أتقنت
 . (ُ)تقف ابف مف أرمى بيا يرمي :قاؿ

 ـأرضي كتىقَّنيكا، الخثكرة مف الماء بو يجيء الذم كىك الربيع، في الماء رسابة: التٍّْقفي : تقف
 الٌدٌقة كجو عمى إحكاـ : ىكف، كتق(ِ)اإلحكاـ: كاإلتقافي  ،لتجكد الخاثر الماء فييا أرسمكا أم

 . (ّ)كالٌضبط

َِۡعَٱّلَلَُِضَ :فقاؿ تعالى ،"الٌمغات مف عددنا أتقف" ضبطو أجاده، أحكمو،: (ْ)العمؿى  أتقفى ك 

َََ ۡتَل
َ
ٍء ََٱََّلِٓيَأ َََشۡ ُكَ

(ٓ) . 

 :ىي ًتٍقنيَّة، حيث أف كممة كممة التقنية الحديثةة كثيقة في كلئلتقاف عبلق

 ".الحقكؿ مختمؼ في تقنييف خبراء التقنية المعاىد تعد: "تقف إلى منسكب مؤنث اسـ - ُ
 كنحك عممي بحث أك عمؿ إنجاز في فنية أك أسمكب: تقف مف صناعي مصدر - ِ

/ الركاية/ القصة تقنية" فف أك بمينة تختص التي كالطرائؽ كاألساليب الكسائؿ جممة أك ذلؾ،
 التكنكلكجيا،: التقنية عمـك ، "المياديف مختمؼ في التقنيات بتقدـ الحديث العصر يتميز -البناء
  . (ٔ)الصناعة عمـ

  

                                                           

 ( .َّٓ/ُ( ابف فارس، مقاييس المغة )ج(ُ
 ( .ُِٗ/ٓ( الفراىيدم، العيف )ج(ِ
 ( .ِٓٗ/ُ( عمر كآخركف، معجـ المغة العربية المعاصرة )ج(ّ
 ( المصدر السابؽ / نفسو .(ْ
 . ]ٖٖالنمؿ: [( (ٓ
 ( .ِٔٗ/ُ( عمر كآخركف، معجـ المغة العربية المعاصرة )ج(ٔ
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 اإلتقاف في الصطالح: 
: كقيؿ بجزئياتيا؛ الكمية القكاعد كضبط بعمميا، األدلة معرفة: اإلتقاف": قاؿ الجرجاني

 . (ُ)"بيقيف الشيء معرفة اإلتقاف

ٍبؾو ، أم أداء العمؿ برفؽ كدقة كتأفو (ِ)اإلحكاـ: اإلتقافي  ، حتى ييخرج القكؿ أك العمؿ ًبحى
دو  اًئشىةى ف فيما يحب اهلل بو   مر النبيُّ أى ما ميك ف، ال عيب فيو مجكَّ   النًَّبيَّ  أىفَّ  ،عف عى
ـٍ  عىًمؿى  ًإذىا ييًحبُّ  المَّوى  "ًإفَّ  : قىاؿى  ديكي  . (ّ)"ييٍتًقنىوي  أىفٍ  بلن عىمى  أىحى

                                                           

 ( .ٗ( الجرجاني، التعريفات )ص (ُ
 ( .ُِٗ/ٓ( الفراىيدم، العيف )ج(ِ
 .]ّْٖٔ، رقـ الحديث ّْٗ/ٕ، ج أبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى المكصمي، مسند عائشة [( (ّ
  ًدَّثىًني ب ، حى دَّثىنىا ميٍصعىبه ، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عىٍف سند الحديث/ حى ، عىٍف ميٍصعىًب ٍبًف ثىاًبتو ٍشري ٍبفي السًَّرمّْ

 أىًبيًو، عىٍف عىاًئشىةى .
 

 /تخريج الحديث 
(، كأخرجو  في ِِّ/ٕ(، كأخرجو البييقي في الشعب)ِٕٓ/ُأخرجو الطبراني في المعجـ األكسط )

 ف عبد اهلل الزبيرم، بمثمو.ثالثتيـ مف طريؽ مصعب ب(، ُٕٗ/ٕالمطالب العالية )
 ( .ِّّ/ٕكأخرجو البييقي في الشعب مف طريؽ محمكد بف غيبلف بمثمو )

 كميـ عف بشر بف السرم بو بمثمو .
 
 /ترجمة الركاة 

 :عدا أف فيو ،ثقات ركاتو -
 حباف ابف كقاؿ، (ّّٓ، تقريب التيذيب )ص ابف حجر ."ليف الحديث، "قاؿ فيو: مصعب بف ثابت 

 في ذكره كلما. حديثو مجانبة استحؽ منو ذلؾ كثر فمما المشاىير، عف بالمناكير انفرد: الضعفاء في
 كثير صدكؽ: حاتـ أبك كقاؿفيو،  تعالى اهلل أستخير ممف كىك الضعفاء في أدخمتو قد: قاؿ" الثقات"

يذيب تيذيب التابف حجر، القطاف.  يحيى يتركو : كلـ، قاؿ عنو النسائي في الكبرلبالقكم ليس الغمط
إذا أجابكا في الرجؿ "بميف الحديث"، فيك ممف يكتب حديثو، كينظر قاؿ ابف أبي حاتـ: ك ، (ّٖ/ّ)

 . (ّٕ/ِابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) . فيو اعتبارا
 

 ىك صدكؽ كثير الغمط، حيث أنني أعتمد قكؿ ابف أبي حاتـ في كتابة حديثو، كاعتباره. قاؿ الباحث:
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 عالقةكجو ال: 

دى  ٍنعىو كأحسف أتقنو: العمؿى  جكَّ ٍنعىتو جٌكد" صي ، ، فالجكدة تأتي لغة بمعنى التحسيف(ُ)صى
ٍسفي ك  خراجو بصكرة حسنة ، كالتجكيد ىكاإلجادة ىي الحي ، ككجو العبلقة بيف تحسيف الشيء كا 
 اإلحساف ىك المبالغة في الجكدة.، ك لجكدة كاإلحساف أنيما ال ينفصبلف، فكؿ جيد حسفا

كسيتضمف بحثيى األحاديث التي تشتمؿ عمى لفظ الجكدة الصريح كاشتقاقاتو، إضافة إلى 
متعمقاتو مف األلفاظ ذات الصمة كاإلحساف كاإلتقاف كغيرىما مف صيغة المبالغة كػ )أحسف، 

، أبر البر ..( إلخ .  أحبُّ

                                                                                                                                                                     

 :كفيو
 تقريب التيذيب  ،ابف حجر. صدكؽ عالـ بالنسب، كىك بف مصعب بف ثابت هللمصعب بف عبد ا

 .(ّّٓ)ص 
، ابف حجرالثقات". " في حباف ابف ثقة، كذكره:  معيف ابف عف شيبة أبي بف عثماف بف محمد كقاؿ

 ركاية لو مف معرفة في الذىبي: الكاشؼلمكقؼ.  غمز ، كقاؿ الذىبي: ثقة،(ٖٓ/ْ)التيذيب  تيذيب
 (. ِٖٔ/ِالستة ) بالكت في

    .القرآف خمؽ في أم لعمة الغمز في الكقؼ، كقفيقاؿ الباحث: ىك صدكؽ، 
 
 الحكـ عمى اإلسناد / 

 .شكاىدكلو . حسف لغيره إسناد
" أيش طني اإلماـ، فقاؿ لو: إذا قمت: "فبلف ليفقمت: كسأؿ حمزة بف يكسؼ السيمي أبا الحسف الدارق

ابف الصالح: كؾ الحديث، كلكف مجركحا بشيء ال يسقط عف العدالة. تريد بو؟ قاؿ: ال يككف ساقطا متر 
 .( ُِٓعمـك الحديث )ص 

 المكضع نفسو بقكلو: إسناده ليف. قاؿ الشيخ حسيف سميـ أسد معمقان في
(، كقاؿ: كلو َُٔ/ّكما حسنو األلباني في سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )

أبيو، عف عاصـ بف كميب عف كميب  يث قطبة بف العبلء بف المنياؿ عفحد شاىد يقكيو بعض القكة مف
 بف شياب الجرمي مرفكعان .

ف كاف في سند البييقي مصعب بف ثابت فيككف المناكم قد أبعد النجعة حيث لـ يعؿ  كقاؿ أيضان: "كا 
 .   -أم ببشر بف السرم -، الحديث بو بؿ بالثقة المتقف

 
 ( .ُْٕ/ُغة العربية المعاصرة )ج( عمر كآخركف، معجـ الم(ُ
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 أسس الجكدةثالثنا: 

أسس  ، كقد استنتجتي مياعّْ دى تي  كركائز ، لذلؾ فإف ليا أسسان يءالجكدة أساس في كؿ ش
 فيما يظير مف الشيء المجكد سكاء أكاف قكالن أك عمبلن .نتاف الجكدة كىي ث

 األساس األكؿ: الجكدة في القصد - أ

براميعممان  ابتيذيبي –النية أم إخبلص–الجكدة في القصد   .حاالن  ا، كتصفيتيان ا عزم، كا 

ف ىذا ا َ: اء متمثبلن في قكلو تعالىألساس جكا  ََ َٱُّّدِي َُُمۡيِِطنَيَََلُ ِمُرٓواَْإََِلَِِلَۡػُتُدواَْٱّلَلَ
ُ
آَأ ٌَ َو

ثَِ ٍَ ِ ّۡ َل
َٱىۡ َُ َِمَدِي ََٰ َوَذ  َ ةَ َٰٔ ٔاَْٱََزَن ةَََويُۡؤحُ َٰٔ ٔاَْٱََطيَ ٍُ ََِفآَءََوُيلِۡ ُخ

 اإلخبلص: "(ِ)الحنبمي رجب ابف قاؿ، (ُ)
نما بالنيات، األعماؿ فإف عماؿ؛األ جميع في الثكاب لحصكؿ شرط  . (ّ)نكل ما المرئ كا 

 كتؤكد القكؿ كالعمؿ في اإلخبلص تكجب التي باألحاديث حافمة المطيرة السنة جاءت كقد
 رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى  عمر  حديث كأشيرىا ،لمعمؿ محبط أنو كتبيف الرياء مف كتحذر عميو،
ا: يىقيكؿي   المَّوً  نَّمىا ًبالنّْيَّاًت، األىٍعمىاؿي  "ًإنَّمى تيوي  كىانىتٍ  فىمىفٍ  نىكىل، مىا اٍمًرئو  ًلكيؿّْ  كىاً   ديٍنيىا ًإلىى ًىٍجرى

يىا، اٍمرىأىةو  ًإلىى أىكٍ  ييًصيبييىا، تيوي  يىٍنًكحي ا ًإلىى فىًيٍجرى رى  مى  . (ْ)ًإلىٍيًو" ىىاجى

 بيذا البدء مف الحكمةكقد ظيرت  جامعو،بو  البخارم اإلماـ بدأ الذمىذا الحديث 
ال  هللإلى ا بو يتقرب عمؿ أم في امرئ كؿ مف النية تصحيحإلى  التنبيوفي  الحديث  كاف كا 

 .النار دهك كرك  صاحبو ىبلؾ في سببان 

                                                           

 . ]ٓالبينة: [( (ُ
عبد الرحمف بف أحمد بف رجب الٌسبلمي البغدادم ثـ الدمشقٌي، أبك  ق(:ٕٓٗابف رجب الحنبمي ت )( (ِ

 ( .ِٓٗ/ّ. الزركمي، األعالـ )جالفرج، زيف الديف
 ( .ِِّ/ّ( ابف رجب، فتح البارم شرح صحيح البخارم )ج(ّ
، رقـ ٕ؟، ص:البخارم، كتاب بدء الكحي/باب كىٍيؼى كىافى بىٍدءي الكىٍحًي ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  البخارم: صحيح[( (ْ

 . ]ُالحديث 
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ا، حجر ابف اإلماـ تمميذه عنو نقمو فيما ،(ُ)البيمقيني اإلماـ بيفكما   قاؿ : "فقاؿ ممخصن
 بدء ألف الكحي؛ بدء كتاب: يقؿ كلـ ،الكحي بدء كيؼ: بقكلو البخارم بدأ: عنو اهلل رضي
 مف عراه إنما أنو لي كيظير(: حجر ابف يعني) قمت الكحي، عميو يشتمؿ ما بعض مف الكحي
 ألنو كقدمو؛ :قاؿ ليا، قسيمنا يككف فبل األبكاب أـ فيك منو ينقسـ بعده يأتي باب كؿ ألف باب؛
 . (ِ)الرساالت كجاءت الشرائع قامت كبو الخيرات، منبع

مىٍيمىافى  عىفٍ ك  ، ٍبفً  سي ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ  النَّاسي  تىفىرَّؽى : قىاؿى  يىسىارو  أىيُّيىا: (ّ)الشَّاـً  أىٍىؿً  نىاًتؿي  لىوي  فىقىاؿى  ىيرى
، دٍّْثنىا الشٍَّيخي ًديثنا حى ،: قىاؿى  ، اهللً  رىسيكؿً  ًمفٍ  سىًمٍعتىوي  حى ـٍ  ؿى أىكَّ  ًإفَّ ": يىقيكؿي    اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  نىعى
ى النَّاسً  مىٍيوً  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  ييٍقضى ؿه  عى فىيىا، ًنعىمىوي  فىعىرَّفىوي  ًبوً  فىأيًتيى  اٍستيٍشًيدى، رىجي ا: قىاؿى  فىعىرى ًمٍمتى  فىمى  ًفييىا؟ عى
تَّى ًفيؾى  قىاتىٍمتي : قىاؿى  ، حى ،: قىاؿى  اٍستيٍشًيٍدتي لىًكنَّؾى  كىذىٍبتى ًرمءه،: ييقىاؿى  أًلىفٍ  قىاتىٍمتى  كى ، فىقىدٍ  جى  أيًمرى  ثيَـّ  ًقيؿى
مىى فىسيًحبى  ًبوً  تَّى كىٍجًيوً  عى ؿه  النَّاًر، ًفي أيٍلًقيى  حى ، تىعىمَّـى  كىرىجي ـى مَّمىوي  اٍلًعٍم قىرىأى  كىعى ، كى  فىعىرَّفىوي  ًبوً  فىأيًتيى  اٍلقيٍرآفى

فىيىا، ًنعىمىوي  ا: قىاؿى  فىعىرى ًمٍمتى  فىمى ، تىعىمٍَّمتي : قىاؿى  ًفييىا؟ عى ـى مٍَّمتيوي  اٍلًعٍم قىرىٍأتي  كىعى ، ًفيؾى  كى ،: قىاؿى  اٍلقيٍرآفى  كىذىٍبتى
لىًكنَّؾى  ـى  تىعىمٍَّمتى  كى اًلـه،: ًلييقىاؿى  اٍلًعٍم قىرىٍأتى  عى ، فىقىدٍ  قىاًرئه، ىيكى : ًلييقىاؿى  اٍلقيٍرآفى  كى مىى فىسيًحبى  ًبوً  أيًمرى  ثيَـّ  ًقيؿى  عى
تَّى كىٍجًيوً  ؿه  النَّاًر، ًفي أيٍلًقيى  حى سَّعى  كىرىجي مىٍيًو، اهللي  كى  فىعىرَّفىوي  ًبوً  فىأيًتيى  كيمًّْو، اٍلمىاؿً  أىٍصنىاؼً  ًمفٍ  كىأىٍعطىاهي  عى
فىيىا، ًنعىمىوي  ا: قىاؿى  فىعىرى ًمٍمتى  فىمى ا: قىاؿى  ًفييىا؟ عى  ًفييىا أىٍنفىٍقتي  ًإالَّ  ًفييىا ييٍنفىؽى  أىفٍ  تيًحبُّ  سىًبيؿو  ًمفٍ  تىرىٍكتي  مى
، لىًكنَّؾى  ،كىذىٍبتى : قىاؿى  لىؾى كىاده، ىيكى : ًلييقىاؿى  فىعىٍمتى  كى ، فىقىدٍ  جى مىى فىسيًحبى  ًبوً  أيًمرى  ثيَـّ  ًقيؿى  أيٍلًقيى  ثيَـّ  كىٍجًيًو، عى
 .(ْ)"النَّارً  ًفي

حسانو  جكدتو عبلمة مف األكؿ الشطر قؽليتح  هلل العمؿ إخبلص فينبغي  .كا 
                                                           

ىك عمر بف رسبلف بف نصير بف صالح الكناني، العسقبلني األصؿ، ثـ البمقيني  ق(: َٖٓالبيمًقيًني ت )( (ُ
ث، مف العمماء بالديف. كلد في بمًقينة )مف المصرم الشافعٌي، أبك حفص، سراج الديف: مجتيد حافظ لمحدي

 ( .ْٔ/ٓالزركمي، األعالـ )جىػ كتكفي بالقاىرة.  ٕٗٔغربية مصر( كتعمـ بالقاىرة. ككلي قضاء الشاـ سنة 
 (.ْْٕ-َْٕ، ىدم السَّارم )ص ابف حجر( (ِ
ؿ الشامي كىك ناتؿ بف قيس : ىك ناتؿ بف قيس، جذامي كاف مف عماؿ ابف الزبير ، ناتنىاًتؿي أىٍىًؿ الشَّاـً ( (ّ

ابف عساكر، تاريخ . بكه صحابيا ككاف ناتؿ كبير قكموالحزامي الشامي مف أىؿ فمسطيف كىك تابعي ككاف أ
 .( َٓ/ُّ(، النككم، صحيح مسمـ بشرح النككم )جّّٕ/ُٔدمشؽ )مج

ٍف قىاتىؿى ًلمرّْ [( (ْ مىارىًة/بىابي مى ، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً ؽَّ النَّارى ، ُٗٗ/ِيىاًء كىالسٍُّمعىًة اٍستىحى
 . ]َُٓٗرقـ الحديث 
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ًمفٍ : (ِ)فيقكؿ اإلماـ ابف قيـ ،(ُ)كلئلخبلص درجات نىاًزؿً  كى َِإَويَاَكَ :مى ََجۡػُتُد إِيَاَك
نَۡصَخػنِيَُ

ٍنًزلىةي : ة األكلىدرجال (ّ) صً  مى ٍخبلى َۡاَي: َاهلل  قىاؿى ، اإٍلً ََوََمۡ ََونُُصِِك ََضََلِِت َإَِن كُۡو
َٱىَۡ َرَّبِ ِ َّلِلَ اِِت ٍَ ٍِنيَََوَم ََۡ*ََعَٰيَ َٱَ َوُل

َ
َأ ۠ َُا
َ
ََوأ ِمۡرُت

ُ
َأ َِم ََٰ ََوبَِذ  ۚ َََلُ َََشِيَم ٍِنيََََل ۡصيِ ٍُ

لى، (ْ)  ىذيف كا 
َ: تعالى قكلو في قاؿ حيث ،(ٔ)(ٓ)عياض بف الفضيؿ أشار المعياريف َُ ۡخَص

َ
َأ ًۡ يُُّس

َ
َأ ًۡ ُك َٔ ِِلَۡتيُ

اَ ٍََل  َخ
ذا هلل، قاؿ: قاؿ إذا ما بخير، العبد يزاؿ ، فبل(ٕ)  بف الفضيؿ قاؿ هلل؛ عمؿ، عمؿ كا 
 كاف إذا العمؿ إف: فقاؿ كأصكبو؟ أخمصو ما عمي، أبا يا: قالكا ،كأصكبو أخمصو ىك: عياض
ذا ،يقبؿ لـ ،صكابا يكف كلـ خالصا،  خالصا يككف حتى ،لـ يقبؿ: خالصا يكف كلـ صكابا كاف كا 
ََََكَنَ: تعالى قكلو قرأ ثـ ،السنة عمى يككف أف كالصكاب هلل، يككف أف: كالخالص صكابا، ٍَ َذ
ٔاَْ ٍََيَرُۡج ۡوََخ ٍَ َۡۡػ َىَِلآَءََرّبِِّۦَـَۡي َخَدۢااََوََلَيُۡۡشِۡكَةِػِتََََََٰٰيِدَ َل 

َ
اَدةََِرّبِِّۦَٓأ

َ: تعالى كقاؿ، (ٖ) َۡ ٌَ ََو َُ ۡخَص
َ
أ

 َِ َۚدِي ُّ َٓ َوَۡج ًَ ۡشيَ
َ
َأ َۡ ٍَ ََ اَّمِ ََُمِۡص َٔ ُْ ََِو ّلِلَ

 كاإلحساف ،هلل كالعمؿ القصد إخبلص: الكجو فإسبلـ ،(ٗ)
َٓ: تعالى كقاؿ ،كسنتو  رسكلو متابعة: فيو َِا ٌۡ اََوكَِد ٌَ َ وَ َإََِلَٰ ٍَ ََخ َۡ ٌَِ

ْ ٔا ٍِيُ َََغ ُّ َتآءَ ـََجَػۡيَجَٰ ََْ
ُِرًٔرا ٌَ

 . اهلل كجو غير بيا أريد أك ،السنة غير عمى كانت التي األعماؿ كىي، (َُ)

                                                           

ياؾ نستعيف )ج(ُ  ( .ٖٖ/ِ( ابف قيـ الجكزية، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد بف حريز الزرعي، الشيخ اإلماـ الفاضؿ  ق(: ُٕٓابف قيـ ت )( (ِ

(، ّٔٔ/ْالصفدم، أعياف العصر كأعكاف النصر )جالحنبمي المعركؼ بابف قيـ الجكزية. المفتف شمس الديف 
 .ُُّٓرقـ 
 [ .ٓ( ]الفاتحة: (ّ
 [ .ُّٔ-ُِٔ( ]األنعاـ: (ْ
: أبك عمي الفضيؿ بف عياض بف مسعكد بف بشر التميمي الطالقاني ق( ُٕٖالفضيؿ بف عياض ت )( (ٓ

 . (ْٕ/ْت األعياف )جابف خمكاف، كفيااألصؿ، الزاىد المشيكر. 
ياؾ نستعيف )ج(ٔ  ( .ٖٗ،ٖٖ/ِ( ابف قيـ الجكزية، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 . ]ٕىكد: [( (ٕ
 [ .َُُ( ]الكيؼ: (ٖ
 [ .ُِٓ( ]النساء: (ٗ

 [ .ِّ( ]الفرقاف: (َُ
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 مف باالحتماء الجيد كتكفير المجيكد، بذؿ مع العمؿ مف : الخجؿ(ُ)الدرجة الثانية
 .لجكدا عيف مف التكفيؽ نكر في العمؿ كرؤية الشيكد،

 صالحا العمؿ ذلؾ ير لـ إذ اهلل؛ مف حيائو شدة كىك عممو، مف" خجمو" أمكر ثبلثة ىذه
َ :تعالى قاؿ ،فيو مجيكده بذؿ مع لو، ًۡ ِٓ ِ ََرّب َإََِلَٰ ًۡ ُٓ َج

َ
َأ َوَِجيٌَث ًۡ ُٓ ََوكُئُُب ْ ٔا ََءاحَ ٓ ا ٌَ َ َيُۡؤحَُٔن ََ َوٱََّلِي

َرَِٰجُػٔنََ
ا ييٍؤتيكفى  كىالًَّذيفى } المَّوً  رىسيكؿى  يىا :قيٍمتي : قىالىتٍ  عىاًئشىةى، كعىفٍ  ،(ِ) قيميكبيييـٍ  آتىٍكا مى  أىىيكى  {كىًجمىةه  كى

يىٍسًرؽي، يىٍزًني، الًَّذم يىٍشرىبي  كى ؟ كى ٍمرى ،": قىاؿى  اٍلخى دّْيؽً  ًبٍنتى  يىا : الأىكٍ  بىٍكرو  أىًبي ًبٍنتى  يىا الى لىًكنَّوي  - الصّْ  كى
ؿي  كـي، الرَّجي دَّؽي، يىصي يىتىصى مّْي،كى  كى اؼي  كىىيكى  ييصى   .(ّ)"ًمٍنوي  ييتىقىبَّؿى  الى  أىفٍ  يىخى

                                                           

ياؾ نستعيف )ج(ُ  .( ٔٗ،ٓٗ/ِ( ابف قيـ الجكزية، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 [ .َٔ( ]المؤمنكف:(ِ
مىى اٍلعىمىًؿ، ج [( (ّ قّْي عى  . ]ُِّْ، رقـ الحديث َُْْ/ِابف ماجو: سنف ابف ماجو، كتاب الزىد/بىابي التَّكى
  ًٍبًد الرٍَّحمىف ، عىٍف عى ؿو اًلًؾ ٍبًف ًمٍغكى ًكيعه، عىٍف مى دَّثىنىا كى : حى دَّثىنىا أىبيك بىٍكرو بف أبي شيبة قىاؿى  سند الحديث/ حى

، عىٍف عىاًئشىةى .ابٍ   ًف سىًعيدو اٍليىٍمدىاًنيّْ
 
 /تخريج الحديث 

(، كأخرجو الحميدم في مسنده ِّٕ/ٓأخرجو الترمذم في سننو مف طريؽ سفياف بف عيينة بنحكه )
(، كأخرجو أحمد ُْٗ/ّ(، كأخرجو اسحاؽ بف راىكيو في مسنده مف طريؽ ككيع بنحكه )ِٖٗ/ُبنحكه )

(، كأخرجو الحاكـ في ُٔٓ/ِْ( كمف طريؽ يحيى بف آدـ بنحكه )ْٓٔ/ِْفي مسنده مف طريؽ ككيع )
 . كميـ عف مالؾ بف مغكؿ بو(، ِْٕ/ِمستدركو مف طريؽ محمد بف سابؽ بمثمو )

(، كأخرجو أبك يعمى َِّ/ُٖكأخرجو البزار في مسنده مف طريؽ عبيد اهلل بف عمير بمثمو مختصرا )
(، كأخرجو الطبراني في معجمو األكسط مف طريؽ ُّٓ/ٖالمكصمي في مسنده مف طريؽ رجؿ بنحكه )

(، كأخرجو البييقي في الشعب مف طريؽ محمد بف سابؽ ك ُٖٗ/ْأبي ىريرة الدكسي بنحكه مختصران )
 . كميـ عف أـ المؤمنيف عائشة (، ُِّ/ِككيع بو بنحكه )

 
 /ترجمة الركاة 

 ركاتو ثقات . -
 

 الحكـ عمى اإلسناد/ 
 .صحيح إسناد
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 يراه الذم ،الزاني أك السارؽ بمنزلة عنيما فأقكـ ركعتيف ألصمي إني :بعضيـ كقاؿ
 .سبحانو  اهلل مف حياءن  الناس،

 مع بنفسو الظف حسف: كالمغركر ،بنفسو ظف كسكء مخافة في إحسانان  جمع: فالمؤمف
 .إساءتو

 العمؿ، تصحيح في الطاقة بجيد يأتي أم الشيكد، مف باحتمائو الجيد فيرتك : الثاني
 .كبؾ منؾ شيكده عف محتميا

 النكر ذلؾ ضكء في فترل ،العبد بصيرة بو اهلل ينكر الذم التكفيؽ بنكر تحتمي أف: الثالث
 .منؾ كال بؾ، ال جكده عيف مف عممؾ أف

 اهلل مف كحياء كخجؿ، فيو، تيادكاج عمؿ،: أشياء خمسة عمى الدرجة ىذه اشتممت فقد
، اهلل جكد عيف مف كرؤيتو منؾ، شيكده عف كصيانة  كمنو. 

 ،العمـ سير يسير تدعو العمؿ، مف بالخبلص العمؿ إخبلص: (ُ)الثالثة الدرجة: قاؿ
بالخبلص  العمؿ بإخبلص مراده الشيخ فسر قد، الرسـ رؽ مف حران  لمحكـ، مشاىدان  أنت كتسير

 .لمحكـ مشاىدان  أنت كتسير العمـ سير يسير تدعو:  وبقكل العمؿ مف

 كتقؼ بسيره تسير، بو مؤتما لو، مكافقا لعمـ، تابعا عممؾ تجعؿ أنؾ: كبلمو كمعنى
 متقيدان  األمرم، الديني الحكـ إلى ناظران  مكارده، مف مرتكيان  منازلو، نازالن  ،بحركتو كتتحرؾ بكقكفو،

 فتسير ذلؾ كمع ،ككسبان  سببان  عميو كالعقاب الثكاب ترتب إلى اظران ن، كىربان  كطمبان  ،كتركان  فعبلن  بو،
 كالحركات كالمسببات، األسباب فيو تنطكم الذم القضائي، الككني لمحكـ مشاىدان  بقمبؾ، أنت

 إرادتو عف كمصدرىا باألفعاؿ، كحده الرب كتفرد المشيئة، محض غير ىناؾ يبقى كال، كالسكنات
 كشيكدان  إيمانان  كالقدر، كبالقضاء بسيره، سائران  ،كتركان  فعبلن  كالنيي مرباأل قائما فيككف، كمشيئتو
 .بالشريعة قائـ الحقيقة إلى ناظر فيك ،كحقيقة

                                                                                                                                                                     

 
ياؾ نستعيف )ج( ابف (ُ  ( .ٔٗ/ِقيـ الجكزية، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
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 األساس الثاني: الصكاب  - ب

َـَٱحَتُِػِِٔنَ :تعالى ، فقاؿ النبي ىدم عمى يككف أف كىك َٱّلَلَ َُُتِتَُّٔن ًۡ َُنُِخ َإِن كُۡو
ََويََ َٱّلَلُ ًُ ََدُفٔر َُُيۡتِۡتُس ًۡ ََوٱّلَلُ َُذَُُٔبُس ًۡ ًَ َۡؾفِۡرَىَُس رَِخۡ

  اهلل رسكؿ عف  ىريرة أبك كركل، (ُ)
ميكفى  أيمًَّتي "كيؿُّ  :قكلو نَّةى  يىٍدخي مىفٍ  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: قىاليكا ،"أىبىى مىفٍ  ًإالَّ  الجى  أىطىاعىًني مىفٍ ": قىاؿى  يىٍأبىى؟ كى
ؿى  نَّةى، دىخى مىفٍ  الجى ا كى  . (ِ)أىبىى" فىقىدٍ  ًنيعىصى

  

                                                           

 . ]ُّآؿ عمراف: [( (ُ
اـً ًبالًكتىاًب كىالسُّنًَّة/بىابي ااًلٍقًتدىاًء ًبسينىًف رىسيكًؿ المًَّو [( (ِ ، البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي ااًلٍعًتصى

 . ]َِٖٕ، رقـ الحديث ُٖٕٗص:
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 أىمية الجكدة في اإلسالـ كحثو عمييارابعنا: 

فكانت  ،المطيرة كالسنةالكريـ  القرآف عميو حثَّ ، اإلسبلـ أصيؿ في مفيكـه  الجكدةى  إفَّ 
 في  اهلل يقكؿ ذلؾ فيك ، -كفؽ أسسيا-بو  افكمقياسان يقاس كمعياران يبنى عميو الجكدة أساسان 

َِۡعَٱّلَلَِ: خمقو ٍء َُض َََشۡ َُكَ ََ ۡتَل
َ
َٱََّلِٓيَأ

 كفي بميزاف، عنده شيء ككؿ بقدر عنده شيء فكؿ، (ُ)
َةَِلَدر  :َ يقكؿي  ذلؾى  ُّ ۡلَجَٰ

يَ َِ َ ٍء َََشۡ َُكَ إَُِا
، خمبلن  خبللو رلي بلف  اهللً  خمؽً يتأمؿ  كمف، (ِ)

 .(ْ)ؽترتلي (ّ)فتقان فيو  بؿ ال يجد

ٌَََِٱََّلِي :فقاؿ وخمقى  كصؼ اهلل ك  ۡيِقَٱََرِنَٰمۡحَ َِ َ ِِ َ َحََرىَٰ ا ٌَ  َ ا َِؼَتار  َٰت  ـَ ََشَؿَٰ ََشۡتَع يََق َِ

ٌََُِذُؽٔر َ َ ۡوَحََرىَٰ َْ َ َٖۖـَٱرِۡجِعَٱۡۡلَََصَ ُت  حََػَٰٔ
(ٓ) . 

 متقفالسماكات كاألرض  يعبد إنو ف، كؿ الككف شممت  اهللً  خمؽً  في كالجكدةي 
َ :قاؿ تعالى امصنعي

َ
َِٰتََوٱَۡل ـَ َٱََصَؿَٰ ۡمرَ ةَِديُع

َ
َأ َكََٰٓىَٰٓ َِإَوَذا َُۡهٔنَُۡرِضٖۖ َََلَُُۚزَََذ ََحُلُٔل ا ٍَ َـَإَِج ا

(ٔ) ، 
، كجعؿ كممة العالميف أبدع الخمؽ فربُّ ، -أحكـ الحاكميف-اهلل  ، في خمؽعيب، كال نقص فبل

 . عف النقائص  خمؽ كىي في أصميا تنزيو الخالؽ ما )سبحاف اهلل( تقاؿ لئلعجاب ب

في ، كتصكيره، اإلنسافً  خمؽً  في، صنعو كعظيـً ، اهلل إبداعً  عف تحدثنا ما إذا األمري  ككذا
 مف ثـ، عمقةو  مف ثـ، نطفةو  مف ثـ، ترابو بتسمسؿ الخمؽ بدءن بخمقو مف ، أحسف كأبيى صكرة 

َـّ  مخمَّقة، كغيرً ، مخمَّقىةو  ميضغةو  : تعالى، قاؿ كأجكده تقكيـو  أحسفً  في ميبدىعان  كامبلن  إنسانان  يستكم ث
ٌَََََُِشَؾَٰيَث َو ََ نَسَٰ َٱۡۡلِ َِا ۡل

يَ َِ َ ََِِؼنيَ َىََلۡد َُجۡؽَفثَ َ*ٌَّ ُّ ََجَػۡيَجَٰ ًَ َرار ََُث
َكَ ِهنيَ َِِ َٱنلُّۡؽَفَثََ*ٌََ َِا يَۡل َِ َ ًَ ُث

َُمۡغَؾثَ ََغيََلثَ  َٱۡىَػيََلَث َِا ٍَ َـََخيَۡل َِغَظَٰ ۡغَؾَث ٍُ ۡ َٱَ َِا ََُـََخيَۡل ۡٔ َـََهَص ٍَ ا َََلۡ ًَ َٱۡىػَِظَٰ َنََٰا
ۡ
نَشأ
َ
َأ ًَ َُث ۡيلًَا َِ َ ُّ َ َر َِ ََءا ا

                                                           

 . ]ٖٖالنمؿ: [( (ُ
 . ]ْٗالقمر: [( (ِ
. اٍلفىٍتؽي ( (ّ ٍبحي ًة. كىاٍلفىٍتؽي: الصُّ مىاعى ا اٍلجى  ( .ُْٕ/ْابف فارس، مقاييس المغة )ج: شىؽُّ عىصى
صبلحو، يقاؿ: رتقت فتقو حتى ارتىتىؽى . الرٍَّتؽي ( (ْ ٍتؽي إلحاـ الفتؽ كا   . (ُِٔ/ٓالفراىيدم، العيف )ج: الرَّ
 . ]ّالممؾ: [( (ٓ
 . ]ُُٕالبقرة: [( (ٔ
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َٱىَۡخَٰيِلنِيََ َُ ۡخَص
َ
َأ َٱّلَلُ َذَخَتاَرَك

 كأ، كاألرضً  كاتً عند خمؽ السما كال يقؼ إبداع البديع  ،(ُ)
 فصحاءى  تحٌدل فبآياتو، كتابىو كأحكـى  أبدعى  فقد ،ظير إبداع اهلل في القرآف الكريـفي ،البشر خمؽى 

، مثمو مف بسكرةو  أك، آياتو  بعشرً  أك، بمثمو يأتكا أف عمى، البياف كأىؿ، الببلغةً  كأربابى ، العربً 
َ: تعالى قاؿ ،آياتو أحكمت كتاب فيك خائبيف؛ كريدُّكا، استطاعكا فما ًَ َُۚث ُّ َُٰخ ۡجََءاَي ٍَ ۡخِه

ُ
نَِتٌَٰبَأ

تِيٍَ َِ ۡنََخِهٍۡمَ ٌَََُِّدُ يَۡجَ ـُّطِ
(ِ) . 

، دة في األمكر كمياو يحث عمى الجك فإن -الذم ال ينطؽ عف اليكل- النبي محمد  اأم
فإف ما نراه  ا، كلذًقصاصان في إقامة حد القتؿ أنو حث عمى اإلحساف  -ذلؾعمى بؿ كزيادة -

فيقكؿ ؛ ال يجكز شرعان أك غير ذلؾ اليكـ مف تمثيؿ كتشكيو في القتمى سكاء أكانكا مسمميف
 كفي قصاصان  كالقتؿ حالذبائ مف قتيؿ كؿ في عاّـّ (، القتمة فأحسنكا)  كقكلو" :(ّ)اإلماـ النككم

 . (ْ)"أعمـ كاهلل اإلسبلـ لقكاعد الجامعة األحاديث مف الحديث كىذا ذلؾ كنحك، حد

ـ النككم ما، فيقكؿ اإليا حاؿ الذبحإليالبيائـ التي تذبح فالمسمـ مطالب باإلحساف أما 
 كثير في فكقع الذبح فأحسنكا  قكلو كأما كالحالة الييئة كىي -القاؼ فبكسر- القتمة أما: "أيضان 
 كبالياء الذاؿ بكسر الذبحة بعضيا كفي بغيرىا الذاؿ بفتح الذبح فأحسنكا أكثرىا أك النسخ مف

 ىادى كحدى  السكيف أحدُّ  يقاؿ الياء بضـ ىك( كليحد)  قكلو أيضا، كالحالة الييئة كىي كالقتمة
 يحد ال أف كيستحب، ذلؾ كغير إمرارىا كتعجيؿ السكيف بإحداد ذبيحتو كليرح بمعنى ىاكاستحدَّ 
 . (ٓ)"مذبحيا إلى رىايجُّ  كال أخرل بحضرة كاحدة يذبح ال كأف الذبيحة بحضرة السكيف

                                                           

 . ]ُْ-ُِالمؤمنكف: [( (ُ
 . ]ُىكد: [( (ِ
ًكم ت )( (ّ : يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف الحزامي الحكراني، النككم، الشافعٌي، أبك زكريا، ق(ٕٔٔالنَّكى

لييا نسبتو.  الزركمي، محيي الديف: عبلمة بالفقو كالحديث. مكلده ككفاتو في نكا )مف قرل حكراف، بسكرية( كا 
 ( .ُْٗ/ٖاألعالـ ج )

 ( .َُٕ/ُّ( النككم، صحيح مسمـ بشرح النككم )ج(ْ
 ( المصدر السابؽ نفسو .(ٓ
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فعمى مر التاريخ اإلسبلمي لـ يرفض اإلسبلـ فكرة ، اإلسبلـ ديف اإلبداع كاإلتقافإف 
لبشرم لمعقؿ افأطمؽ اإلسبلـ ، جكانبو كؿّْ  فييطرحيا مسمـ فييا نيضة األمة كصدح ديف الحؽ 

 الذم يرقى بصاحبو ليرقى باألمة .التفكر كالتفكير الراقي الناضج 

ـي  يتطمعي  ىنا  يرضى كأ، بالدكفً  أبدان  يقنعي  كليسى ، كأشرافيا األمكرً مف  عاليلمم المسم
ـي ، دنيء بالدكفً  فالراضي ،بالقميؿ ، المعالي إلى متطمعان ، مجًيدان ، مبًدعان  إال يككفي  ال كالمسم
 القاسـ أبي قكؿ الرمز في طابعو العصر عمييا خمع التي الكنايات ىذه ركائع مف، ك اإليي ان قمتشكً 

 :الشابي

 كخمعت الحذر ىإذا ما طمحػػت إلى غايػػػػػة ... ركبت المن

 تعػػػػػرػػػػػػػكلـ أتجنػػػػب كعكر الشعاب ... كال كبة الميب المس

 (ُ)كمف ال يحب صعكد الجباؿ ... يعش أبد الدىر بيف الحفر 

 مبدأى  لديو يككفى  أف فبلبدَّ  حياتو، في جان امني صبحكت، اإلنسافً  حياةً  في الجكدةي  كلتتحقؽى 
نما يتحقؽ ذل كالعبلنية، السرً  في لو  اهللً  مراقبةى  يستشعر كأف، الذاتيةً  الرقابةً  مبدأ  سمكؾ بكا 

 ىك الغرس المثمر لكؿ خير . فذلؾاإلحساف 

 

  

                                                           

 ( .َٕ( تقديـ أحمد بسج، ديكاف أبك القاسـ الشابي )ص (ُ
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 الفصؿ األكؿ

 العقيدة كاألخالؽالجكدة في 
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 المبحث األكؿ
 )اإليماف( الجكدة في العقيدة

 :تمييد
ي ، كىبنى عميو اإليماف، فيي األساس الذم يي كتطبيقان  العقيدة اإلسبلمية أبسط العقائد فيمان 

نيا ينطمؽ العبد هلل؛ ليرتقي مف اإلسبلـ إلى اإليماف، كمف م، الدعامة الراسخة في قمب المؤمف
دي أقكالو كأفعالو عمى نكر مف اهلل ، فيناؿ رضا المكلى ى اإلحسافاإليماف إل كّْ ، ، حيف ييجى

 . يو قاصدان بيا كج

بؿ ، !؟نقيةو  صافيةو ، ككيؼ لو أف يسمك بعقيدةو يدة! ليتدبر مفيكـ العقىنا يقؼ المسمـ
ف نفسو مف أم شائبة شرؾ أككيؼ لو أ، ك إيماف غير منقكص؟!كيؼ لو أف يحظى ب  ف يحصّْ

 . إلحاد؟

يككف  ى، حتية الجكدة في العقيدة اإلسبلمية؛ كاف لزامان عمى المسمـ أف يعرؼ ماىلذا
 كما أيمر أف يؤمف بو . اهلل دان لما يعتقد بميجكّْ ك  ،كامبلن بإيمانوتسميمان  كمسمّْمان  مسممان 

 (ُ)حنيفىة بكأ قىاؿى 
 :ؿ الٌديف ًفي اٍلًفٍقو  الرجؿ يتفقو أًلىفك  ،كىاـاأٍلىحٍ  ًفي اٍلًفٍقو مف ألىٍفضى

 أفضؿ عىف فىأىٍخبرًني: قمت: ميًطيع أىبيك قىاؿى ، اٍلكثير اٍلعمـ يجمع فأ مف لىوي  خير ربو يعبد كىيؼى 
ديكد كىالٌسنىف كالشرائع تىعىالىى ًبالمَّو يمافاإل الرجؿ يتىعىمَّـ فأ" :حنيفىة بكأ قىاؿى ، اٍلًفٍقو ؼ كىاٍلحي  كىاٍخًتبلى
 . (ِ)"كاتفاقيا اأٍلمة

                                                           

أبك حنيفة النعماف بف ثابت بف زكطى بف ماه الفقيو الككفي، مكلى تيـ اهلل ابف  ق(: َُٓأبك حنيفىة ت )( (ُ
 . (َْٓ/ ٓابف خمكاف، كفيات األعياف )ج لزيات .ثعمبة، كىك مف رىط حمزة ا

 ( .ِٖ( أبك حنيفة، الفقو األكبر )ص (ِ
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، التي تيبنى عمى ، كال يتحقؽ اإليماف باهلل إال بالتقكللمف اتقاهكنزه حؽّّ  فمعرفة اهلل 
 ترجك اهلل، مف نكر عمى اهلل بطاعة تعمؿ أف: "التقكل: (ُ)حبيب بف طىٍمؽي  قاؿ كقد ،طاعة اهلل

 .(ِ)"اهلل عذاب تخاؼ اهلل، مف نكر عمى اهلل معصية تترؾ كأف اهلل، رحمة

طمب كقد اخترتو عنكانان لكؿ ميماف كىك المفظ الذم سأستخدمو بدال مف لفظ العقيدة أما اإل
مقررات اإليماف في كتابو  في ىك المفظ القرآني الذم عرضو اهلل ؛ فاإليماف مف المطالب

َََ: صطمح المحبب لممؤمنيف فقاؿ تعالىفيك الم، الكريـ يَؿَٰ َٱۡۡلِ ًُ ََخَتَبَإَِِلُۡس َٱّلَلَ ََ َََُّۚوَلَِٰس َِ َوَزَي
َٱىَرَِٰشُدونََ ًُ ُْ َ ْوَلَٰٓئَِم

ُ
َأ َۡاَن  ََوٱىۡػِۡط ََوٱىُۡفُصَٔق َٱۡىُسۡفَر ًُ َإَِِلُۡس ََوَكَرهَ ًۡ َكُئُبُِس ِِ

المفظ كىك  ،(ّ)
، ككممة اإليماف أبمغ لعقائد مختمفة كلكف اإليماف كاحد؛ فامطيؼ الذم فيو سمة الرقي كالرفعةال

، إال كقد مى المقصكد مف الكممات األخرل، فما أف تذكر اإليمافؿ عكأدكأشؼُّ ظبلِّ في المعنى 
 .الثقة كاألماف كاالطمئنافشعرت ب

 

  

                                                           

طىٍمؽي بف حبيب العنزم بفتح الميممة كالنكف بصرم صدكؽ عابد رمي باإلرجاء مف الثالثة طىٍمؽي بف حبيب: ( (ُ
 . ََّْ( رقـ ِّٖ، تقريب التيذيب )ص ابف حجرمات بعد التسعيف . 

 ( .ُِّ، اإليماف )ص ( ابف تيمية(ِ
 . ]ٕالحجرات: [( (ّ
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 المطمب األكؿ
 الجكدة في اإليماف باهلل 

فيقكؿ االستقامة كاليداية ، فيك السبيؿ إلى النجاة ك يماف باهللاإل، عظـ درجات اإليمافإف أ
ٌََ: تعالى َََٓۡو َةِٱّلَلََِح َۢ ٌِ ًَ يُۡؤ ٍءََغيِۡ َََشۡ َةُِسّوِ ََوٱّلَلُ  ۚ ُّ ِدَكَۡيَت

تعاف كحده ال ىك المس كاهلل  ،(ُ)
،  ، فكؿ مسمـو شريؾ لو في اليداية هلل اليداية في كؿ يـك يمضي مف حياتو يسأؿ اطائعو
َرََٰطَٱَ*َنَۡصَخػِنيَُإِيَاَكََجۡػُتُدَِإَويَاَكَ: قاؿ تعالى كاالستقامة في صبلتو، ِدَُاَٱَّطِ ْۡ ًََٱ ۡصَخلِۡ ٍُ ۡ َ

(ِ) . 

بر و المستحؽ لمعبادة كحده كأنو المد، كأناالعتقاد الجاـز بكجكد اهلل :فاإليماف باهلل ىك
 .، متصفان بصفات الكماؿ منزىان عف النقائص لشؤكف عباده

مف ، ك عف الشريؾ ، الذم يينزَّهي فيو اهلل ؿ شعبو التكحيدكأفض عبه لو شي  كاإليماف باهلل 
ٍيرىةى  أىًبي بالعبادة فعىفٍ  إفراد اهلل  كاإلحساف في اإليماف باهلل تماـ الجكدة   النًَّبيّْ  عىفً  ، ىيرى

  يمىافي " قىاؿى سىٍبعيكفى  ًبٍضعه  اإٍلً ًستُّكفى  ًبٍضعه  أىكٍ  كى مييىا شيٍعبىةن، كى  كىأىٍدنىاىىا اهللي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى  قىٍكؿي  فىأىٍفضى
يىاءي  ًؽ،الطًَّري عىفً  اأٍلىذىل ًإمىاطىةي  يمىافً  ًمفى  شيٍعبىةه  كىاٍلحى  .(ّ)"اإٍلً

بقكؿ الذم بو يفتح باب اإلسبلـ لممرء ، ماف باهلل فإنيا متمثمة بالتكحيدفأما الجكدة في اإلي
 قي مراقيى ، كير حيديصؿ بيا إلى مدارج التك ، ك بكابة اإلسبلـ (محمد رسكؿ اهلل )ال إلو إال اهلل

األساس  ، بؿ ىيبالرسالة بالربكبية كاأللكىية كلمحمد   هلليعترؼ فيك بمكجبيا ، العبكدية
 أف عمى النبي  نبو "كقد: ، فيقكؿ اإلماـ النككم-إف تحققت شرائطو-عميو اإليماف الذم يبنى 

؛ (ْ)صحتو" بعد إال الشعب مف شيء يصح ال كالذم، أحد كؿ عمى المتعيف التكحيد أفضميا
نما كاف فضميا بأف يشيد العبد بأ جكارحو كقكاه  ، فتنصرؼاهلل كحده ىك المستحؽ لمعبكديةف كا 
 كحده . إلى التسبيح كالتيميؿ كالتمجيد هلل 

                                                           

 . ]ُُالتغابف: [( (ُ
 . ]ٔ-ٓالفاتحة: [( (ِ
اًف، مج [( (ّ يمى /بىابي شيعىًب اإٍلً يمىافى  . ]ّٓ، رقـ الحديث ّٖ/ُمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً
 ( .ْ/ِ( النككم، صحيح مسمـ بشرح النككم )ج(ْ
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إيمانو بكممة د اإلنساف كَّ ، فإف جى مترتبة عمى صحة بعضيا البعضلى كاتتعب اإليماف شي ك 
، دىي أسمى درجات الجكدة في التكحيإلى درجة اإلحساف التي  ىى قً طيا رى تحقيؽ شرك التكحيد ب

خبلص كىك إنما تأتي باإل، كاإلجادة في التكحيد كحده بؿ كتعمؽ قمبو بخالقو المستحؽ لمعبادة
 . (ُ)األساس األكؿ لمجكدة

كيؼ ال؟! كىي مفتاح ، اإليماف بياككممة التكحيد العظيمة ليا شركط تقتضي الجكدة في 
مينىبّْوو  ٍبفً  ًلكىٍىبً  ، ًقيؿى مفتاح إال كلو أسناف، كما مف الجنة

نًَّة؟ ًمٍفتىاحي  المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىلىٍيسى : (ِ)  الجى
لىًكفٍ  "بىمىى،: قىاؿى  ، لىوي  ًإالَّ  ًمٍفتىاحه  لىٍيسى  كى ، فيًتحى  أىٍسنىافه  لىوي  ًبًمٍفتىاحو  ًجٍئتى  فىًإفٍ  أىٍسنىافه الَّ  لىؾى  ييٍفتىحٍ  لىـٍ  كىاً 
" نما األسناف (ّ)لىؾى ا ىكقد عدَّ  إال اهلل محمد رسكؿ اهلل(شركط كممة )ال إلو  ىيلممفتاح ، كا 

ليؾ الشركط بأدلتيا العمماء سبعة  :متمثمة باآلتي (ْ)المطيرةالنبكية السنة  القرآف الكريـ ك مف، كا 

ثباتان  -ُ فَّافو  فعىفٍ ، عممان ينافي الجيؿ بيا العمـ بمعناىا نفيان كا   ،عيٍثمىافى ٍبفى عى
ؿى  اهللي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىنَّوي  يىٍعمىـي  كىىيكى  مىاتى  "مىفٍ  : اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  نَّةى" دىخى  .(ٓ)اٍلجى

، ال الرككف إلى عمـو اىا مف خبلؿ البحث عف ىذا المعنىفإف التجكيد في العمـ بمعن ؛كلذا
 . يفقيو سمعو كلـ

ف يككف قائميا مستيقنان بمدلكؿ ىذه الكممات يقينان كذلؾ بأ ،اليقيف المنافي لمشؾ -ِ
ٍيرىةى  أىًبي فعىفٍ ، جازمان   الى  اهلًل، رىسيكؿي  كىأىنّْي اهللي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  أىٍشيىدي : " اهللً  رىسيكؿي  قاؿ: قىاؿى  ىيرى

                                                           

 . ُْكدة/ راجع صفحة ( تـ بياف األساس األكؿ لمج(ُ
.  ق(: ُُْكىٍىًب ٍبًف مينىبّْو ت )( (ِ نعاًنيُّ البخارم، التاريخ كىب ٍبف مينىبّْو ٍبف كامؿ ٍبف ًسيىج، أىبك عىبد اهلًل، الصَّ

 (.ُْٔ/ٖالكبير )ج
ٍف كىافى آخً [( (ّ مى نىاًئًز، كى اءى ًفي الجى نىاًئًز/بىابي مىا جى ري كىبلىًمًو: الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي، البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الجى

 . ]ََّص 
 ( .ِْ-ِِ/ُ( الصبلبي، أركاف اإليماف )ج(ْ
نَّ [( (ٓ ؿى اٍلجى اًف كىىيك غىٍيري شىاؾ  ًفيًو دىخى يمى ٍف لىًقي اهللى ًباإٍلً /بىابي مى يمىافى ةى مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً

مىى النَّاًر، مج  ـى عى رّْ  . ]ِٔ، رقـ الحديث ّْ/ُكىحي
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ٍبده  ًبًيمىا اهللى  يىٍمقىى ؿى  ًإالَّ  ًفيًيمىا، شىاؾ   غىٍيرى  عى نَّةى" دىخى  لىًقيتى  مىفٍ أيضان: " ، كقاؿ ألبي ىريرة (ُ)اٍلجى
اًئطى  ىىذىا كىرىاءً  ًمفٍ  نًَّة" فىبىشٍّْرهي  قىٍمبيوي، ًبيىا ميٍستىٍيًقننا اهللي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  يىٍشيىدي  اٍلحى ، كتحقؽ اليقيف ال (ِ)ًباٍلجى

 الذم يصرؼ الشؾ بأحقية اهلل ، كالتخمؽ بخمؽ المراقبةاإلحساف بمكغ درجة يككف إلى بتحقؽ 
 . بالعبكدية كحده ال شريؾ لو

لنا مثاالن  ، كقد ضرب النبي اقتضتو ىذه الكممة بالقمب كالمساف القبكؿ لما -ّ
ثىؿي : قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ميكسىى، أىًبي فعىفٍ ، كاضحان في ذلؾ ا "مى ، الييدىل ًمفى  ًبوً  المَّوي  بىعىثىًني مى  كىالًعٍمـً

ثىؿً  ابى  الكىًثيرً  الغىٍيثً  كىمى ا، أىصى ى  فىأىٍنبىتىتً  المىاءى، قىًبمىتً  ،(ّ)نىًقيَّةه  ًمٍنيىا فىكىافى  أىٍرضن ، كىالعيٍشبى  الكىؤلى  الكىًثيرى

                                                           

نَّ [( (ُ ؿى اٍلجى اًف كىىيك غىٍيري شىاؾ  ًفيًو دىخى يمى ٍف لىًقي اهللى ًباإٍلً /بىابي مى يمىافى ةى مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً
مىى النَّاًر، مج  ـى عى رّْ  . ]ِٕ، رقـ الحديث ّْ/ُكىحي

ا[( (ِ يمى نَّةى مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً ؿى اٍلجى اًف كىىيك غىٍيري شىاؾ  ًفيًو دىخى يمى ٍف لىًقي اهللى ًباإٍلً /بىابي مى فى
مىى النَّاًر، مج  ـى عى رّْ  . ]ُّ، رقـ الحديث  ّٔ/ُكىحي

ٍيرىةى  كلمحديث قصة أذكرىا ىنا: ٍكؿى رىسيكًؿ اهلًل  عف أىبيي ىيرى : كينَّا قيعيكدنا حى ، كى  ، قىاؿى عىنىا أىبيك بىٍكرو عيمىري ًفي ، مى
ـى رىسيكؿي اهلًل  ، فىقىا ؿى  نىفىرو فىًزٍعنىا، فىقيٍمنىا، فىكيٍنتي أىكَّ ًشينىا أىٍف ييٍقتىطىعى ديكنىنىا، كى مىٍينىا، كىخى ٍف ًمٍف بىٍيًف أىٍظييًرنىا، فىأىٍبطىأى عى مى

رىٍجتي أىٍبتىًغي رىسيكؿى اهلًل  ارً  فىًزعى، فىخى اًئطنا ًلؤٍلىٍنصى تَّى أىتىٍيتي حى ـٍ أىًجٍد،  حى اًر، فىديٍرتي ًبًو ىىٍؿ أىًجدي لىوي بىابنا؟ فىمى ًلبىًني النَّجَّ
ةو  اًرجى اًئطو ًمٍف ًبٍئرو خى ٍكًؼ حى ؿي ًفي جى ًبيعه يىٍدخي ؿي  -فىًإذىا رى ٍدكى ًبيعي اٍلجى مىى رىسيكًؿ اهلًل  -كىالرَّ ٍمتي عى ، فىدىخى ،  فىاٍحتىفىٍزتي

 : ٍيرىةى »فىقىاؿى : فىقيمٍ « أىبيك ىيرى ـٍ يىا رىسيكؿى اهلًل، قىاؿى : نىعى مىٍينىا، « ؟مىا شىٍأنيؾى »تي : كيٍنتى بىٍيفى أىٍظييًرنىا، فىقيٍمتى فىأىٍبطىٍأتى عى قيٍمتي
اًئطى، فىاٍحتىفىٍزتي كى  ٍف فىًزعى، فىأىتىٍيتي ىىذىا اٍلحى ؿى مى ًشينىا أىٍف تيٍقتىطىعى ديكنىنىا، فىفىًزٍعنىا، فىكيٍنتي أىكَّ ا يىٍحتى فىخى ًء مى ، كىىىؤيالى ًفزي الثٍَّعمىبي

 : ٍيرىةى »النَّاسي كىرىاًئي، فىقىاؿى : « يىا أىبىا ىيرى رىاًء ىىذىا »كىأىٍعطىاًني نىٍعمىٍيًو، قىاؿى اٍذىىٍب ًبنىٍعمىيَّ ىىاتىٍيًف، فىمىٍف لىًقيتى ًمٍف كى
اًئطى يىٍشيىدي أىٍف لى ًإلىوى ًإلَّ اهللي ميٍستىٍيًقننا ًبيىا قىٍمبيوي  نَّةً اٍلحى : مىا ىىاتىاًف  ،«، فىبىشٍّْرهي ًباٍلجى ، فىقىاؿى ٍف لىًقيتي عيمىري ؿى مى فىكىافى أىكَّ
: ىىاتىاًف نىٍعبلى رىسيكًؿ اهلًل  ٍيرىةى؟ فىقيٍمتي ًف يىا أىبىا ىيرى ٍف لىًقيتي يىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي ميٍستىٍيًقننا ًبيىا النٍَّعبلى ا مى  ، بىعىثىًني ًبًيمى

: اٍرًجٍع يىا أىبىا ٍرتي اًلٍسًتي، فىقىاؿى رى رىبى عيمىري ًبيىًدًه بىٍيفى ثىٍديىيَّ فىخى نًَّة، فىضى ٍعتي ًإلىى رىسيكًؿ  قىٍمبيوي، بىشٍَّرتيوي ًباٍلجى ٍيرىةى، فىرىجى ىيرى
مىى أىثىًرم، فىقىاؿى رىسي  اهلًل  ، فىًإذىا ىيكى عى ًكبىًني عيمىري ٍيرىةى : » كؿي اهلًل ، فىأىٍجيىٍشتي بيكىاءن، كىرى : « ؟مىا لىؾى يىا أىبىا ىيرى قيٍمتي

: اٍرجً  ٍرتي اًلٍسًتي، قىاؿى رى ٍربىةن خى رىبى بىٍيفى ثىٍديىيَّ ضى ، فىأىٍخبىٍرتيوي ًبالًَّذم بىعىٍثتىًني ًبًو، فىضى :  ٍع، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل لىًقيتي عيمىرى
مىى مىا فىعىٍمتى » مىمىؾى عى ، مىا حى ٍف لىًقيى  «؟يىا عيمىري ، مى ٍيرىةى ًبنىٍعمىٍيؾى ، كىأيمّْي، أىبىعىٍثتى أىبىا ىيرى : يىا رىسيكؿى اهلًل، ًبأىًبي أىٍنتى قىاؿى

 : نًَّة؟ قىاؿى ـٍ »يىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي ميٍستىٍيًقننا ًبيىا قىٍمبيوي بىشَّرىهي ًباٍلجى : فىبلى تىٍفعىٍؿ، فىًإنّْي أىٍخشىى أى «نىعى ٍف يىتًَّكؿى النَّاسي ، قىاؿى
، قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ميكفى ـٍ يىٍعمى مًّْي مىٍييىا، فىخى مًّْيـٍ : »عى  «.فىخى

 قاسـ، منار .بالزرع تفتؾ التي كالديداف، الحشرات مف نقٌية خصبة أرضان  منيا البعض فكاف أم :نىًقيَّةه ( (ّ
 .(ُٕٗ/ُج) البخارم صحيح مختصر شرح القارم
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كىانىتٍ  اًدبي  ًمٍنيىا كى ، ًبيىا المَّوي  فىنىفىعى  المىاءى، أىٍمسىكىتً  ،(ُ)أىجى سىقىٍكا فىشىًربيكا النَّاسى رىعيكا، كى ابىتٍ  كىزى  ًمٍنيىا كىأىصى
ا أيٍخرىل، طىاًئفىةن  ن، تيٍنًبتي  كىالى  مىاءن  ؾي تيٍمسً  الى  (ِ)ًقيعىافه  ًىيى  ًإنَّمى ثىؿي  فىذىًلؾى  كىؤلى  المًَّو، ًديفً  ًفي فىقيوى  مىفٍ  مى
نىفىعىوي  ـى  ًبوً  المَّوي  بىعىثىًني مىا كى ، فىعىًم مَّـى مىثىؿي  كىعى لىـٍ  رىٍأسنا، ًبذىًلؾى  يىٍرفىعٍ  لىـٍ  مىفٍ  كى  أيٍرًسٍمتي  الًَّذم المَّوً  ىيدىل يىٍقبىؿٍ  كى
 .(ّ)ًبًو"

بمقتضى ىذه الكممة قكالن كعمبلن، فإف ذلؾ  فمف قبؿ، باهلل ىك ثمرة إلحسانو ف اإليماففإتقا
فيما  ، فتككف منقادة هلل ، كتترجـ جكارحو ما في قمبو، فيتعمؽ قمبو باهلل ينعكس عمى حياتو

 عما نيى .، منتيية أمر
َْإََِل :ََٰ، قاؿ اهلل لترؾ ذلؾ (ْ)النقياد لما دلت عميو المنافي -ْ ٔٓا ُِيُت

َ
ََوأ ًۡ ََرّبُِس

ونََ َََلَحََُِصُ ًَ َٱۡىَػَذاُبَُث ًُ تَُِۡس
ۡ
نَيَأ

َ
ٌَََِرۡتِوَأ ٔاَََْلَُۚ ٍُ ۡشيِ

َ
َوأ

َ: ، كقاؿ تعالى(ٓ) َۡ ٌَ َِ َو َدِي َُ ۡخَص
َ
َأ َۡ ٍَ اَّمِ

َۚ ُّ َٓ َوَۡج ًَ ۡشيَ
َ
ََ أ ََُمِۡص َٔ ُْ ََِو ّلِلَ

ـٍ  ًإلىى كىأىًنيبيكا: }فقاؿ إلييا كالمبادرة إليو، باإلنابة تعالى أمر، (ٔ) بّْكي { رى
ذا الجكارح، أعماؿ فييا دخمت اإلنابة، أفردت إذا بجكارحكـ،{ لىوي  كىأىٍسًمميكا} بقمكبكـ  بينيما، جمع كا 

ـٍ  ًإلىى} قكلو ذكرنا، كفي ما المعنى كاف ،-المكضع ىذا في كما- بّْكي  عمى دليؿ{ لىوي  كىأىٍسًمميكا رى
ـي  أىفٍ  قىٍبؿً  ًمفٍ } ،شيئا كالباطنة رةالظاى األعماؿ تفيد ال إخبلص، دكف مف كأنو اإلخبلص،  يىٍأًتيىكي

كفى  ال ثيَـّ } يدفع ال مجيئا{ اٍلعىذىابي  ري  . (ٕ){تيٍنصى

                                                           

اًدبي ( (ُ  .(ِٔٓ/ُج) العرب لساف: منظكرابف . سريعا تشربو فبل الماء تمسؾ التي األرض بصبل: أىجى
 غريب في المنير الحمكم: المصباح. ييٍنًبتي  الى  الًَّذم فىاًرسى  اٍبفي  كىزىادى  اأٍلىٍرضً  ًمفٍ  اٍلميٍستىًكم اٍلقىاعي  :ًقيعىافه ( (ِ

 .(ُٗٓ/ِج) الكبير الشرح
مَّـى، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي [( (ّ ـى كىعى ًم /بىابي فىٍضًؿ مىٍف عى  . ]ٕٗ، رقـ الحديث ِّالًعٍمـً
ابف باز، تحفة اإلخكاف : كمعناه أف يعبد اهلل كحده كينقاد لشريعتو كيؤمف بيا، كيعتقد أنيا الحؽ. النقياد( (ْ

 ( .ِّبأجكبة ميمة تتعمؽ بأركاف اإلسالـ )ص 
 . ]ْٓالزمر: [( (ٓ
 . ]ُِٓالنساء: [( (ٔ
 ( .ِٕٕ( السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص (ٕ
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 يكاطئ قمبو لسانو، كذلؾ بأف يقكليا صدقان مف قمبو الصدؽ المنافي لمكذب -ٓ
ميعاذه - ، النًَّبيَّ  أىفَّ  مىاًلؾو  ٍبفي  ، فعف أىنىسي مكقنان  ًديفيوي  كى رى

مىى (ُ) بىؿو  ٍبفى  ميعىاذى  يىا": قىاؿى  ،-ٍحؿً الرَّ  عى  ،"جى
كىسىٍعدىٍيؾى  المَّوً  رىسيكؿى  يىا لىبٍَّيؾى : قىاؿى 

سىٍعدىٍيؾى  المَّوً  رىسيكؿى  يىا لىبٍَّيؾى : قىاؿى  "،ميعىاذي  يىا": قىاؿى  ،(ِ)  ثىبلىثنا، كى
ا": قىاؿى  دو  ًمفٍ  مى مَّ  كىأىفَّ  المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  يىٍشيىدي  أىحى رَّمىوي  ًإالَّ  قىٍمًبًو، ًمفٍ  ًصٍدقنا المًَّو، رىسيكؿي  دناميحى  المَّوي  حى
مىى  .(ّ)"النَّارً  عى

 ، فبلمكذب، فميس المؤمف بالكذابمناؼو ليمانو الصدؽ الذم ىك فأبمغ ما ييرىقّْي المؤمف بإ
، بؿ إف أعظـ ما ييتقف بو اإليماف ىك ع اإليماف كالنفاؽ في قمب المؤمفيمكف أف يجتم

 .بجكارحو ؛ حتى يترجـ ذلؾ عمبلن كقكالن  صدؽ مع اهلل اعتقادان ال
، قاؿ جميع شكائب الشرؾ، كىك تصفية العمؿ لصالح النية عف اإلخالص -ٔ
َََتعالى:  َٱُّّدِي َََلُ ا َُُمۡيِط  َٱّلَلَ ـَٱۡخُتِد

ٍيرىةى  أىًبي كعىفٍ ، (ْ)  مىفٍ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا ًقيؿى : قىاؿى  أىنَّوي   ىيرى
ٍيرىةى  أىبىا يىا ظىنىٍنتي  "لىقىدٍ : المًَّو  رىسيكؿي  قىاؿى  الًقيىامىًة؟ يىٍكـى  ًبشىفىاعىًتؾى  النَّاسً  أىٍسعىدي   عىفٍ  يىٍسأىليًني الى  أىفٍ  ىيرى
ًديثً  ىىذىا ده  الحى ؿي  أىحى ا ًمٍنؾى  أىكَّ مىى ًحٍرًصؾى  ًمفٍ  رىأىٍيتي  ًلمى ًديثً  عى  يىٍكـى  ًبشىفىاعىًتي النَّاسً  أىٍسعىدي  الحى
ًة،القً  ا المَّوي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى  قىاؿى  مىفٍ  يىامى اًلصن  .(ٓ)"نىٍفًسوً  أىكٍ  قىٍمًبًو، ًمفٍ  خى

 .الشارع الحكيـ مف غير شائبة شرؾ فاإلخبلص ىك إتقاف العبادة كتجكيدىا كفؽ مراد
متزميف ، كألىميا العامميف بيا المليذه الكممة كلما اقتضتو كدلت عميوالمحبة  -ٕ

 ٍبفً  أىنىسً في ذلؾ ما جاء في حديث  النبي قاؿ  ، كأجكد ماناقض ذلؾبشركطيا كبغض ما 
اًلؾو  دى  ًفيوً  كيفَّ  مىفٍ  ثىبلىثه ": قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ، مى بلىكىةى  كىجى  أىحىبَّ  كىرىسيكليوي  المَّوي  يىكيكفى  أىفٍ : اإًليمىافً  حى
ا، ًممَّا ًإلىٍيوً  ا الكيٍفرً  ًفي يىعيكدى  أىفٍ  يىٍكرىهى  كىأىفٍ  ًلمًَّو، ًإالَّ  بُّوي ييحً  الى  المىٍرءى  ييًحبَّ  كىأىفٍ  ًسكىاىيمى  أىفٍ  يىٍكرىهي  كىمى

                                                           

مىى ظىٍيًر الدَّابًَّة تىقيكؿي أىٍردىٍفتيوي إٍردىافنا كىاٍرتىدىٍفتيوي. رىًديفيوي ( (ُ ٍمفىؾى عى ًديؼي الًَّذم تىٍحًمميوي خى الحمكم، المصباح المنير : الرَّ
 ( .ِِْ/ُفي غريب الشرح الكبير )ج

سىٍعدىٍيؾى ( (ِ سعادا بعد إسعاد، كليذا ثنى، كىك مف : أم سالىبٍَّيؾى كى عدت طاعتؾ مساعدة، بعد مساعدة، كا 
 ( .ّٔٔ/ِابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )جالمصادر المنصكبة بفعؿ ال يظير في االستعماؿ. 

/بىابي مىٍف خىصَّ ًبالًعٍمـً قىٍكمنا ديكفى قىٍكـو [( (ّ ، ْٓكىرىاًىيىةى أىٍف الى يىٍفيىميكا، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًعٍمـً
 . ]ُِٖرقـ الحديث 

 . ]ِالزمر: [( (ْ
ًديًث، ص:[( (ٓ مىى الحى /بىابي الًحٍرًص عى  . ]ٗٗ، رقـ الحديث  ّٕالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًعٍمـً
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جادة الجكدة فيما يطبق، (ُ)"النَّارً  ًفي ييٍقذىؼى  مف حديث ، كاإليماف بو المؤمف في حبو هلل  وكا 
اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  ـٍ  ييٍؤًمفي  الى : " اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،مى ديكي تَّى أىحى لىًدهً  ًمفٍ  ًإلىٍيوً  أىحىبَّ  أىكيكفى  حى  كى
كىاًلًدهً  " كىالنَّاسً  كى أىٍجمىًعيفى

(ِ). 
ككره ما يكرىو كطريؽ معرفة ذلؾ ىك اتباع  ال تتـ إال بمحبة ما يحبو كمحبة اهلل 

 .كاتباعو كطاعتو ، فمحبة اهلل تستمـز محبة الرسكؿ كمحبتو الرسكؿ 
فقد  ما يناقضيايجانب كتحرل أف ، كجكَّدىا كعمؿ بيا حققيا كأتقنيامف  فيذه الشركط

 . الذيف ىـ أكلياء هلل  بؿ، كاف مف المخمصيف، أجاد في اإليماف باهلل 

ف الجكدة في اإليماف باهلل ك  المذاف ، كح كممة )ال إلو إال اهلل( كسرىاباكتشاؼ ر  ا 
تحقؽ  ،ىذا السرُّ اإلليي العظيـ شؼ لو، فمف كي سرَّ العبلقة بيف العبد كربو يحمبلف في طياتيما

تيكجو إال ؛ فتككف العبادة في كؿ أمر مف أمكر حياة المؤمف ال في قمبو اإليماف غير منقكص
ف صاـ هلل ، فإف صمَّىهلل ف حجَّ هلل ،هلل، كا  ف  ،كا  ف أمسؾ ،هللأعطى كا  ف قاتؿهلل كا  ف هلل ، كا  ، كا 
ف هلل ـتعمَّ  ف تبرأ ،هلل كالى، كا  ف أحسهلل كا  د، كا  ف أطعـهلل ف كجكَّ ف ، ك هلل ، كا  ف  ،أحب هللا  كا 

 .أبغض هلل 

، فإف اهلل كتعظيمو كالخكؼ منو كرجائو كاألعظـ مف ذلؾ أف يرقى بإيمانو إلى إجبلؿ
كال يتذلؿ إال هلل، كال ، أك رىب فذلؾ كمو هلل، كال يتككؿ إال عمى اهلل، كيمجأ إال هللأناب أك رغب 

 .كحده ، كال يحقؽ العبكدية إال هلل ال باهلل، كال يتقرب بالطاعة إال هلليعتز إال باهلل، كال يستعيف إ

اًبرً  عىفٍ  أحمد في مسندهعند فجاء  ٍبدً  ٍبفً  جى  :قىاؿى  اهلًل، عى

ةى  يىقيكؿي   اٍلخىطَّابً  ٍبفى  عيمىرى  سىًمٍعتي   شىًعٍثتى  قىدٍ  أىرىاؾى  ًلي مىا:  اهللً  عيبىٍيدً  ٍبفً  ًلطىٍمحى
ٍرتى  فّْيى  ذي مينٍ  كىاٍغبىرى ةي  يىا سىاءىؾى  لىعىمَّؾى  ؟ اهللً  رىسيكؿي  تيكي ؟ اٍبفً  ًإمىارىةي  طىٍمحى  ًإنّْي اهلًل، مىعىاذى : قىاؿى  عىمّْؾى
ـٍ  ىٍجدىريكي ، أىٍفعىؿى  الى  أىفٍ  ألى ـي  ًإنّْي: "يىقيكؿي   اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  ًإنّْي ذىًاؾى ىٍعمى  ًعٍندى  رجؿه  يىقيكلييىا الى  كىًممىةن  ألى

                                                           

بلىكىًة اإًليمىاًف، ص:[( (ُ اًف/بىابي حى  . ]ُٔ، رقـ الحديث ُْالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي اإًليمى
بًَّة رىسيكًؿ اهلًل [( (ِ كًب مىحى /بىابي كيجي يمىافى لىًد،  مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً أىٍكثىرى ًمفى اأٍلىٍىًؿ كىاٍلكى

بَّ  ـٍ ييًحبَّوي ىىًذًه اٍلمىحى ٍف ل مىى مى اًف عى يمى دىـً اإٍلً ًؽ عى ٍطبلى ، كىاً   . ]ْْ، رقـ الحديث َْ/ُةى، مج كىاٍلكىاًلًد كالنَّاًس أٍجمىًعيفى



 

42 
 
 

دى  ًإالَّ  اٍلمىٍكتً  رىةً حىضٍ  وي  كىجى كحى ا لىيىا ري ٍكحن سىًدًه، ًمفٍ  تىٍخريجي  ًحيفى  رى كىانىتٍ  جى  فىمىـٍ "  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  نيكرنا لىوي  كى
ٍنيىا،  اهللً  رىسيكؿى  أىٍسأىؿٍ  لىـٍ  عى مىًني، الًَّذم فىذىًلؾى  ًبيىا، ييٍخًبٍرًني كى  فىًممَّوً : قىاؿى  أىٍعمىمييىا، فىأىنىا: عيمىري  قىاؿى  دىخى

ٍمدي، ا: قىاؿى  اٍلحى ؟ فىمى ةي  قىاؿى  اهللي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى : ًلعىمّْوً  قىالىيىا الًَّتي اٍلكىًممىةي  ًىيى : قىاؿى  ًىيى دىٍقتى : طىٍمحى  .  (ُ)صى

                                                           

نَّةً  اٍلميبىشًَّريفى  اٍلعىٍشرىةً  ميٍسنىدي ، مسند أحمد بف حنبؿ: أحمد بف حنبؿ[( (ُ مىفىاءً  ميٍسنىدي / ًباٍلجى  عيمىرى  ميٍسنىدً / الرَّاًشًديفى  اٍلخي
طَّابً  ٍبفً    . ] ُٕٖ ، رقـ الحديثُّٗ/ُ ، ج اٍلخى
  /دَّثىنىاسند الحديث ٍبدي  حى ، ٍبفي  اهللً  عى ٍيرو ، عىفٍ  نيمى اًلدو ، عىفٍ  ميجى اًبرً  عىفٍ  عىاًمرو ٍبدً  ٍبفً  جى  .اهللً  عى
 
 تخريج الحديث / 

(، كأخرجو ُّ/ِأبك يعمى في مسنده بمثمو ) كأخرجو(، َْْ/ٗ)بنحكه أخرجو النسائي في سننو الكبرل 
 بو.ثالثتيـ مف طريؽ عبد اهلل بف نمير ( َُُٓ/ّكالبزار في مسنده بنحكه )

(، ّْٔ/ُ(، كأخرجو أحمد في مسنده بنحكه )َِْ/ٗخرجو النسائي في سننو الكبرل بنحكه مختصران )كأ
. كميـ عف جابر بف (ِّْ/ِ، كأخرجو الييثمي في مجمع الزكائد بو بمثمو )مف طريؽ عامر الشعبي

 . عبد اهلل 
 

 كلو شكاىد مف طرؽ أخرل أسردىا:
(، َُٓ/ّ(، كأخرجو البزار في مسنده بنحكه )ُِْٕ/ِأخرجو ابف ماجو في سننو بنحكه مختصران )

كأخرجو أبك يعمى في مسنده بنحكه ، (َْْ/ٗ)بمعناه مختصرنا  الكبرلسننو  في كالنسائيكأخرجو 
(، كأخرجو الطبراني في ّْْ/ُ(، كأخرجو ابف حباف في صحيحو بنحكه مختصران )ُْ/ِمختصرا )

 .مف طريؽ سعدل المرية كميـ(، َّْ/ِْمعجمو الكبير بنحكه مختصران )
(، كأخرجو ٖ/ّ(، كأخرجو أحمد في مسنده بنحكه  )َّْ/ٗكأخرجو النسائي في سننو الكبرل بمعناه )

أربعتيـ مف طريؽ (، َِٓ/ُ(، كأخرجو الحاكـ في مستدركو بنحكه )ِِ/ِأبك يعمى في مسنده بنحكه )
 يحيى بف طمحة. 

 
 ترجمة الركاة / 

  ركاتو ثقات، عدا: -
اًلده  - اًلده : بف سعيد ميجى  ،ابف حجر .بف سعيد بف عمير اليمداني ليس بالقكم كقد تغير في آخر عمره ميجى

 .(َِٓتقريب التيذيب )ص 
ابف حجر، تيذيب ". لصدقو حديثو يحتمؿ" :المثنى بف محمد قاؿ: الساجي كقاؿ .صدكؽ :البخارم قاؿ

 الكتب في ركاية لو مف معرفة يف الكاشؼ ،الذىبيمعيف.  ابف ضعفو: الذىبي، قاؿ (ِٓ/ْ)التيذيب 
 النبالء أعالـ الذىبي، سير. ثقة: مرة كقاؿ، بالقكم ليس: النسائي كقاؿ (،ُِْ/ْالستة )
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 اإليماف باهلل  كالجكدة في أركاف أساسية لتحقيؽ العبكديةستمـز اإليماف بأربعة ت : 
 . كد اهلل اإليماف بكجفي  الجكدة -ُ
 باأللكىية . اإليماف بانفراد اهلل في  الجكدة -ِ
 .اإليماف بالربكبية في  الجكدة -ّ
  كصفاتو.اإليماف بأسماء اهللفي  الجكدة -ْ

د اإليماف كيتحقؽكال يمكف أف   إال باجتماع ىذه األمكر األربعة مف غير نقصاف يجكَّ
ال لـ يصح اإليماف كانتقض .إحداىا  ، كا 

، كاعتقادىا بالقمب كقكليا بالمساف األمكر األربعة إنما يككف بفقييايذه كتجكيد اإليماف ب
، كاتباعان ، كعمى ىدم نبيو كفؽ مراد اهلل كترجمتيا بالجكارح في أداء األعماؿ كالعبادات 

 .كمف بعدىـ التابعيف رحميـ اهلل تعالى  مف الصحابة  مف عاصر النبي فيـ ل

نما تستقى  َ :مف قكلو تعالى لتحقيؽ العبكدية هلل األركاف األربعة كا  َرَّبِ ِ َّلِلَ ُد ٍۡ ٱَۡلَ
ٍِنَيَ ََ*ٱۡىَعَٰيَ ًِ ََ*ٱََرِنَٰمۡحَٱَرَِخۡ َِ ِٔۡمَٱُّّدِي إِيَاَكََجۡػُتُدَِإَويَاَكَنَۡصَخػنِيَ*َمَٰيِِمَيَ

(ُ) . 

                                                                                                                                                                     

: حباف ابف قاؿ، (ِّْ/ِالييثمي، مجمع الزكائد). الصحيح رجاؿ رجالو :الييثمي قاؿ، (ِٖٔ/ٔج)
 قاؿ .(َٕ/ُُ) الكماؿ تيذيب إكماؿ مغمطام: .المراسيؿ كيرفع األسانيد يقمب ، بو االحتجاج يجكز ال

: ابف سعدكقاؿ . (ّْٖ/ّج) العتداؿ الذىبي: ميزاف .فيو ليف عمى حديث صاحب مشيكر: الذىبي
الشعبي عف مسركؽ  مأف يقكؿ لي مجالد مف حديث مف رأ : "ما كنت أشاءقىاؿى يحيى بف سعيد القطاف

 . (ّّٔ/ٔالطبقات الكبرل )ج ،بف سعدا نو يحيى بف سعيد القطاف مع ىذا.، كقد ركل عإال فعؿ"
: ىنالؾ اضطراب في الحكـ عمى الراكم عند النسائي، كذلؾ ىناؾ اختبلؼ بيف النقاد في قاؿ الباحث

 يقمب األسانيد كيرفع المراسيؿ.فأقكؿ أف الركام صدكؽ يخطئ حمؿ حديثو أك تركو، 
  .أسامة أبك اختبلطو بعد عنو ركل كممف بأخرة، اختمطابف نمير قبؿ اختالطو، فقاؿ العالئي:  سمعو

 
 الحكـ عمى اإلسناد/ 

 .حسف إسناد
  .لو متابعات مف طريؽ عامر الشعبي، كلو شكاىد أخرل، كقد ثبت سماع ابف نمير منو قبؿ اختالطو

 
 . ]ٓ-ِالفاتحة: [( (ُ
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رب  كصكالن إلى تكحيد الربكبية كأنو )الحمد هلل رب العالميف( إقرار بكجكد اهلل فقكلنا 
بيا  كؿ شيء كمميكو، كأما قكلنا )مالؾ يكـ الديف( فيك إقرار باألسماء كالصفات كتكحيده 

ياؾ نستعيف( فيك إقرار بألكىية ربنا  كأنو كحده  بإقرار اسمو المالؾ، كأما قكلنا)إياؾ نعبد كا 
فييا أنو ال  بػ )إياؾ(، كالببلغة امقدمن  اف في اآلية تخصيصن لمستحؽ لمعبادة ال شريؾ لو، حيث إا

 ستعانة.يقصد غيرؾ بالعبادة أك اال

 يفيد المعمكؿ تقديـ ألف كاالستعانة، بالعبادة كحدؾ نخصؾ أم: "(ُ)قاؿ الشيخ السعدم
 غيرؾ، نعبد كال نعبدؾ،: يقكؿ فكأنو، عداه عما كنفيو لممذككر، الحكـ إثبات كىك الحصر،
 عمى العاـ تقديـ باب مف ستعانة،اال عمى العبادة كقدـ، بغيرؾ نستعيف كال بؾ، كنستعيف
 . (ِ)"عبده حؽ عمى تعالى حقو بتقديـ كاىتماما الخاص،

  اإليماف بكجكد اهلل الجكدة في : أكلن 
عقبلن كحسان  ، ىك أف يعتقد بكجكد اهلل إيمانو باهلل  د اإلنساف بوأكؿ ما يجكّْ إف 

 ، منقادان إلى ذلؾ شرعان .كفطرة

اإلنساف بإعمالو لعقمو كالتفكر في الككف كما بو مف مخمكقات العقؿ، فإف  داللة فأما
لـ يكف ليكجد كجكد اهلل كييثًبت لنفسو بأف ىذا الككف العظيـ كما فيو مف كائنات ، إيمانو بيجٌكد

: قمت فإف") :(ّ)يقكؿ اإلماـ ابف عثيميفيا بنفسيا، فصدفة كال يمكف لمكائنات أف تيكجد نفسى 
! معدكمة؟ كىي مكجكدة تككف كيؼ معدكمة؟ ىي دامت ما قبلن ع فمستحيؿ بنفسيا، كجدت
ف بنفسيا نفسيا تكجد أف يمكف ال إذان  يكجد، حتى بشيء ليس المعدكـ  صدفة، كجدت: قمت كا 
 كالسيارات كالصكاريخ الطائرات مف أنتج ما ىؿ الجاحد، أييا فأنت أيضان، يستحيؿ ىذا: فنقكؿ

 كالجباؿ األطيار ىذه فكذلؾ ،يككف أف يمكف ال: فيقكؿ! صدفة؟ ىذا كجد ىؿ بأنكاعيا، كاآلالت

                                                           

مي: مفسر، مف : ابف سىٍعدم، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السٍَّعدم التميق( ُّٕٔالسعدم ت )( (ُ
 ( .َّْ/ّالزركمي، األعالـ )جعمماء الحنابمة، مف أىؿ نجد. 

 ( .ّٗ( السعدم: تيسير الكريـ الرحمف )ص (ِ
ابف عثيميف، شرح العقيدة محمد بف صالح بف محمد بف عثيميف المقبؿ الكىيبي التميمي.  ابف عثيميف:( (ّ

 ( .ٗ/ُالكاسطية )ج
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 صدفة تكجد أف يمكف ال ذلؾ كغير كالبحار كالرماؿ كالجمر كالشجر كالنجكـ كالقمر كالشمس
 ."أبدان 

 اليند، أىؿ مف كىـ ،-اهلل رحمو- حنيفة أبي إلى جاؤكا (ُ)السُّمنية مف طائفة إف: كيقاؿ
 يـك بعد يأتكا أف فكعدىـ العمماء أذكى مف حنيفة أبك كافك  كجؿ، عز الخالؽ إثبات في فناظركه

 جاءت كاألرزاؽ البضائع مف مممكءة سفينة في أفكر أنا قمت؟ ماذا: قالكا فجاؤكا، يكميف، أك
 .حمالكف كال قائد فييا كليس كذىبت، الحمكلة كنزلت الميناء في تأرس حتى الماء عباب تشؽ

 قائد بدكف تأتي سفينة أف ييعقؿ ىؿ! عقؿ لؾ ليس إذان : قالكا ،نعـ: قاؿ! بيذا؟ تفكر: قالكا
 السماكات ىذه أف كتعقمكف ىذا، تعقمكف ال كيؼ: قاؿ! معقكؿ ليس ىذا! كتنصرؼ؟ كتنزؿ

 الرجؿ أف فعرفكا صانع؟ بدكف كميا كالناس كالدكاب كالشجر كالجباؿ كالنجكـ كالقمر كالشمس
 ربؾ؟ عرفت بـ: البادية مف ألعرابي كقيؿ، اهمعن أك ىذا جكابو عف كعجزكا بعقكليـ، خاطبيـ

 فجاج، ذات كأرض أبراج، ذات فسماء البعير، عمى تدؿ كالبعرة المسير، عمى يدؿ األثر: فقاؿ
 ( .البصير؟ السميع عمى تدؿ أال أمكاج، ذات كبحار

! رب يا: يقكؿ ، اهلل يدعك اإلنساف فإف اهلل، كجكد عمىكالمشاىدة  الحسداللة كأما 
 اهلل كاستجاب اهلل، إال يدع لـ نفسو ىك حسو، داللة كىذه فيو، لو يستجاب ثـ بالشيء، ككيدع
 .  (ِ)"العيف رأم ذلؾ رأل لو،

ٍبدً  ٍبفي  شىًريؾي مداللة الحسية فيما جاء عف لففي البخارم دليؿ  ، أىًبي ٍبفً  المَّوً  عى  سىًمعى  أىنَّوي  نىًمرو
، ٍبفى  أىنىسى  اًلؾو ؿى  بلن رىجي  أىفَّ  يىٍذكيري  مى ميعىةً  يىٍكـى  دىخى اهى  كىافى  بىابو  ًمفٍ  الجي  قىاًئـه   المَّوً  كىرىسيكؿي  الًمٍنبىًر، ًكجى

، ، كىاٍنقىطىعىتً  المىكىاًشي، ىىمىكىتً : المَّوً  رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  قىاًئمنا،  المَّوً  رىسيكؿى  فىاٍستىٍقبىؿى  يىٍخطيبي  السُّبيؿي
فىعى : قىاؿى  ييًغيثينىا، المَّوى  فىاٍدعي   "اٍسًقنىا المَّييَـّ  اٍسًقنىا، المَّييَـّ  اٍسًقنىا، المَّييَـّ ": فىقىاؿى  يىدىٍيًو،   المَّوً  رىسيكؿي  فىرى
، ًمفٍ  السَّمىاءً  ًفي نىرىل مىا كىالمَّوً  كىالى : أىنىسي  قىاؿى  ابو مىا شىٍيئنا كىالى  قىزىعىةن  كىالى  سىحى بىٍيفى  بىٍينىنىا كى ٍمعو  كى  ًمفٍ  سى

                                                           

ًنيَّة( (ُ ْـّ السّْيالسُّمى تيٍنًكري كقكعى اٍلًعٍمـً باإًلخبار. ، ًبضى ، ًفٍرقىةه ًمٍف عىبىدىًة األىصناـ تىقيكؿي بالتَّناسيخ كى فىٍتًح اٍلًميـً ابف ًف كى
 ( .ِِ/ُّمنظكر، لساف العرب )ج

 ( .ٕٓ-ٔٓ/ُ( ابف عثيميف، شرح العقيدة الكاسطية )ج(ِ
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، ابىةه  كىرىاًئوً  ًمفٍ  فىطىمىعىتٍ : قىاؿى  دىارو  كىالى  بىٍيتو سَّطىتً  فىمىمَّا التٍُّرًس، ًمٍثؿي  سىحى  ثيَـّ  اٍنتىشىرىتٍ  السَّمىاءى، تىكى
ؿى  ثيَـّ  ًستِّا، الشٍَّمسى  رىأىٍينىا مىا كىالمَّوً : قىاؿى  أىٍمطىرىٍت، ؿه  دىخى ميعىةً  ًفي البىابً  ذىًلؾى  ًمفٍ  رىجي ٍقًبمىًة، الجي  المي

، قىاًئـه   المَّوً  رىسيكؿي كى  ا، فىاٍستىٍقبىمىوي  يىٍخطيبي  كىاٍنقىطىعىتً  األىٍمكىاؿي  ىىمىكىتً : المَّوً  رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  قىاًئمن
، فىعى : قىاؿى  ييٍمًسٍكيىا، المَّوى  فىاٍدعي  السُّبيؿي كىالىٍينىا، المَّييَـّ ": قىاؿى  ثيَـّ  يىدىٍيًو،  المَّوً  رىسيكؿي  فىرى مىٍينىا، كىالى  حى  المَّييَـّ  عى
مىى اـً  كىالًجبىاؿً  اآلكىاـً  عى كىاألىٍكًديىةً  كىالظّْرىابً  كىاآلجى

نىاًبتً  (ُ) مى رً  كى رىٍجنىا فىاٍنقىطىعىٍت،: قىاؿى  ،"الشَّجى  نىٍمًشي كىخى
؟ الرَّجيؿي  أىىيكى : مىاًلؾو  ٍبفى  أىنىسى  فىسىأىٍلتي : شىًريؾه  قىاؿى  الشٍَّمسً  ًفي ؿي  .(ِ)"أىٍدًرم الى ": قىاؿى  األىكَّ

فاستجاب اهلل  الدعاء بأف ينزؿ اهلل المطر فدعا النبي  فيذا الرجؿ أتى يسأؿ النبي  
 عمى كجكد اهلل ، فذلؾ دليؿ حسي مشاىد مف الناس عامة لو . جابة عباده  كا 

، فإف أصحاب الككففي ىذا  الفطرة التي ىي أصؿ في كؿ مخمكؽ هلل داللة كأما 
حاؿ الناس  مك تأممت، فبيا اهلل كجكد يستدلكف عمى  ـلذيف لـ تنحرؼ فطرتياالفطرة السميمة 

حيث استكل اهلل  إلى كتشخص أبصارىـ لكجدتيـ ينظركف إلى السماء بيـ المصائب ّـّ مً حيف تي 
 ىذه النظرة التي يمجأ إلييا الناس إنما ىي مغركسة بفطرتيـ عمى عرشو في السماء السابعة ،

 . مييا لما خمقيـ التي فطرىـ اهلل ع
                                                           

اـً كىالظّْرىاًب كىاألىٍكًديى (ُ  ًة: ( اآلكىاـً كىالًجبىاًؿ كىاآلجى
قاؿ ابف البرقي: ىك التراب المجتمع، كقاؿ القزاز: ىي التي مف حجر كاحد، كقاؿ الخطابي: ىي  :اآلكاـ -

العيني، عمدة القارم شرح اليضبة الضخمة، كقيؿ: الجبؿ الصغير، كقيؿ: ما ارتفع مف األرض. 
 . (ٗٓ/ٕصحيح البخارم )ج

جـ جمع أجمة كىي الغيضة. كقاؿ الجكىرم: ىك اآلجاـ األشجار كالحكائط، كقاؿ الكرماني: األ :اآلجاـ -
عمدة القارم شرح صحيح البخارم  العيني،حصف بناه أىؿ المدينة مف الحجارة كىك الصكاب. 

 . (َّٓ/ُِ)ج
قاؿ القزاز: ىك جبؿ منبسط عمى األرض، قالكا: أصؿ الظراب ما كاف مف الحجارة أصمو ثابت  :الظراب -

ذا كانت خمقة الجبؿ كذلؾ سمي ظربا. في جبؿ أك أرض حزنة، ككاف أصمو ا العيني، لثاني محدكدا، كا 
 ( .َٔ/ٕعمدة القارم شرح صحيح البخارم )ج

العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم  كالمراد بيا ما يتحصؿ فيو الماء لينتفع بو. :األكدية -
 ( .َٔ/ٕ)ج

اًمًع، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي ااًلٍسًتٍسقىاًء/بىابي ااًل [( (ِ ٍسًجًد الجى ، رقـ الحديث ٍِْٓسًتٍسقىاًء ًفي المى
َُُّ[ . 
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األدلة بمسمّْمان نو سييقادي فإ عمى كجكد اهلل الثبلثة في فيـ ىذه األدلة فإف أجاد اإلنساف 
نقاد لؤلدلة عد أف يب جميةن  تظير الجكدة في اإليماف بكجكد اهلل ك ؿ ب ؛الشرعيةكالدللة 

 .اتيـ كبرىنكىا بأسحارىـبطمكف شبيميما أثار المبيا شؾ قمبو ل ال يدخؿ، الشرعية معتقدان بيا

 باأللكىية  : الجكدة في اإليماف بانفراد اهللثانينا
 عثيميفؼ الشيخ ابف ، كقد عرَّ عمى عباده باأللكىية ليك حؽ هلل  إف انفراد اهلل 

 كال ممكان  تعبد ال اهلل، لغير عبدان  تككف بأال بالعبادة؛ كجؿ عز اهلل إفراد ىك: "تكحيد األلكىية بقكلو
 كالتعبد، بالتألو كحده  اهلل فتفرد كحده، اهلل إال تعبد ال أبان، كال أيمَّان  كال شيخان  كال كليان  كال نبيان 

 تكحيد ىك اهلل إلى إضافتو فباعتبار العبادة، تكحيد: كيسمى األلكىية، تكحيد: يسمى كليذا
 . (ُ)"عبادة تكحيد ىك العابد إلى إضافتو كباعتبار ألكىية،

 أعظـ تكحيد هلل  ، كلذا؛ فإفده المسمـ كاد أف يقع في الشرؾجكّْ إف لـ يي كىذا الحؽ هلل 
دى حقو كأحؽ تكحيد  التكحيد  ع، فمف ىذا التكحيد تشتؽ أنكاىك تكحيده في ألكىيتو أف يجكَّ

إلو إال اهلل،  )اللفظ الشيادتيف ، كىك الباب الذم يدخؿ منو المسمـ إلى اإلسبلـ بقكلو األخرل
بىؿو  ٍبفً  ميعىاذً  عىفٍ ف، (ِ)(محمد رسكؿ اهلل ؽُّ  مىا أىتىٍدًرم ميعىاذي  يىا":  النًَّبيُّ  قىاؿى : قىاؿى   جى  المَّوً  حى

مىى ـي، كىرىسيكليوي  المَّوي : قىاؿى  ،"الًعبىاًد؟ عى ا أىتىٍدًرم شىٍيئنا، ًبوً  ييٍشًركيكا كىالى  يىٍعبيديكهي  أىفٍ ": قىاؿى  أىٍعمى قُّييـٍ  مى  حى
مىٍيًو؟ ـي، كىرىسيكليوي  المَّوي : قىاؿى  ،"عى  . (ّ)"ييعىذّْبىييـٍ  الى  أىفٍ ": قىاؿى  أىٍعمى

حديث معاذ في  النبي بياف مراد لتكحيد األلكىية عثيميف تعريؼ الشيخ ابف يظير مف ك 
في إفراد اهلل  سرىا الجكدة الحقيقية لتكحيد األلكىية كالتي يكمف إظيار، ب  في العبادة

 . بلنية ، فبل يككف أمر العبادة كمو إال هلل كالع كاإلخبلص لو في السريرة

                                                           

 ( .ُٕ( ابف عثيميف، شرح العقيدة الكاسطية )ص (ُ
 ( .َِ( تقدـ شرحيا كبيانيا )ص (ِ
اًء النًَّبيّْ [( (ّ اءى ًفي ديعى ـى أيمَّتىوي إً  البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التٍَّكًحيًد/بىابي مىا جى مَّ سى لىى تىٍكًحيًد المًَّو تىبىارىؾى كى

تىعىالىى، ص:  . ]ّّٕٕ، رقـ الحديث َُِٖكى
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فتككف ، مييـع وحق ءكأدا معرفة اهلل في تكحيد األلكىية فإنو عمى العباد  الجكدة كلتحقؽ
زالة حب الدنيا مف  ،الجكدة في ذلؾ بالخبلص مف الشرؾ كشكائبو ، كجعؿ محبة اهلل القمكبكا 

 ، كرسكلو لوالكجية في كؿ ك القصد خبلص في اإل، ك مقدمة عمى كؿ حب دكنيما . 

اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ  دى  ًفيوً  كيفَّ  مىفٍ  ثىبلىثه ": قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ، مى بلىكىةى  كىجى  أىفٍ : اإًليمىافً  حى
ا، ًممَّا ًإلىٍيوً  أىحىبَّ  كىرىسيكليوي  المَّوي  يىكيكفى   ًفي يىعيكدى  أىفٍ  يىٍكرىهى  كىأىفٍ  ًلمًَّو، ًإالَّ  ييًحبُّوي  الى  المىٍرءى  ييًحبَّ  كىأىفٍ  ًسكىاىيمى
ا الكيٍفرً   .(ُ)"النَّارً  ًفي ييٍقذىؼى  أىفٍ  يىٍكرىهي  كىمى

 حتى يتقف حبو هلل ، -كىي ثمرة الجكدة فيو-كال يمكف لممسمـ أف يجد حبلكة اإليماف 
كأال يكالي  ،الكافريف كحبو لئلسبلـ كالمسمميفببغضو لمكفر ك ، كأف يحسّْف إيمانو كحبو لرسكلو 

، بذلؾ يجد حبلكة مف الكفار كالمشركيف ، كأف يتبرأ مف أعداء اهلل كأكليائو غير اهلل 
 كجكد في معنى (ِ)في تكحيد األلكىية، قاؿ ابف بطاؿ اإليماف كيتحقؽ معنى العبكدية هلل 

يثار ، كرسكلو  اهلل رضييي  فيما المشقات كتحمؿ الطاعات استمذاذ فيك": اإليماف حبلكة  كا 
 الغبلـ (ّ)عتبة عف كركم يفنى، كال يبيد ال الذم اآلخرة، نعيـ في رغبة الدنيا، عرض عمى ذلؾ
 . (ْ)"عمرم باقي بيا تمذذت ثـ سنة، عشريف الصبلة كابدت: قاؿ أنو

د قربو مف اهلل  ٍبدً  ٍبفً  اٍلعىبَّاسً  فعىفً  كلحبلكة اإليماف ركح يجدىا المسمـ كمما جكَّ  عى
ـى  "ذىاؽى : يىقيكؿي  ، اهللً  رىسيكؿى  سىًمعى  أىنَّوي  ، اٍلميطًَّمبً  يمىافً  طىٍع بِّا، ًباهللً  رىًضيى  مىفٍ  اإٍلً ـً  رى ٍسبلى ًباإٍلً  كى

مَّدو  ًديننا، ًبميحى " كى رىسيكالن
(ٓ) . 

                                                           

 ( .َْ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
: العبلمة أبك الحسف؛ عمي بف خمؼ بف بطاؿ البكرم القرطبي ثـ البمنسي كيعرؼ ق( ْْٗابف بىطَّاؿ ت )( (ِ

 . َِ(، رقـ ْٕ/ُٖالذىبي، سير أعالـ النبالء )جبابف المجاـ. 
: ىك عتبة بف أباف بف صمعة مف عباد أىؿ البصرة كزىادىـ ممف جالس الحسف كأخذ ىديو تبة الغالـع( (ّ

ابف حباف، كتاب في العبادة كدلو في التقشؼ ركل عنو البصريكف الحكايات ما لو حديث مسند صحيح يركيو . 
 . ََُُٕ(، رقـ َِٕ/ٕالثقات )ج

 ( .ٔٔ/ُ( ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم البف بطاؿ )ج(ْ
بِّا، مج [( (ٓ اًف مىٍف رىًضي ًباهلًل رى يمى ـى اإٍلً اًف/بىابي ذىاؽى طىٍع ، رقـ ّٕ/ُمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإًليمى

 . ]ّْالحديث 
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دى  ًفيوً  كيفَّ  مىفٍ  عف حديث "ثىبلىثه  (ُ)قاؿ القاضي بلىكىةى  كىجى  بمعنى الحديث ىذا: "يمىاًف"اإلً  حى
 ،(رسكالن   بمحمد ك دينان  كباإلسبلـ ربان   باهلل رضي مف اإليماف طعـ ذاؽ) المتقدـ الحديث
 ككراىة  كرسكلو  اهلل في اآلدمي كحب، حقيقة  كرسكلو  هلل المحبة يصح ال أنو كذلؾ

 كخالط ،صدره لو كانشرح، نفسو بو كاطمأنت، يقينو باإليماف قكم لمف إال، الكفر إلى الرجكع
 . (ِ)"حبلكتو كجد الذم ىك كىذا ،وكدم لحمو

، فمف تجكيد تكحيد األلكىية (ّ)"اهلل حب ثمرات مف اهلل في كالحب" :القاضي أيضان  قاؿك 
 حيده في أسمائو كصفاتو العمى.ينطمؽ العبد إلتقاف تكحيد اهلل في ربكبيتو كتك 

ذا في عقيدة كيتضح ىابتداءن،  في ألكىيتو كاف لزامان عمى المسمـ أف يعرؼ اهلل  لؾلذ
 عبادة ىك المكمفيف عمى كاجب أكؿ أف كالجماعة السنة أىؿ يعتقد" :بالتاليأىؿ السنة كالجماعة 

 . (ْ)"كاإلجماع كالسنة الكتاب بدليؿ (األلكىية تكحيد) لو، شريؾ ال كحده  اهلل

 : الجكدة في اإليماف بالربكبيةثالثان 
، كقد (ٓ)"كالتدبير كالممؾ الخمؽ في: ثةثبل أمكر في  اهلل إفراد" كىك :الربكبية تكحيد
ـى ربو بو يعرؼ العبد  ، الذمذلؾ التكحيد العباد عمى فطر اهلل   ، كيقر في نفسو طائعناًعظى

 بيذا التكحيد .

نما  د يي كا   ليس لو كفؤه   وأنك ، خالؽ كؿ شيءبأنو  هلل التاـ اإلقرار بتكحيد الربكبية جكَّ
، كلذا المدبر ليا أحسف كأجكد تدبير ،تصرؼ في شؤكف عبادهالمىك  كأنو ، في ىذا الككف

يََقَتعالى : كدليؿ ذلؾ قكلو  ،بيف الخمؽ أجمع كاف ىذا التكحيد مناط اتفاؽو  َِ َ َۡ ٌَ ًَ ُٓ ۡۡلَ
َ
َوىَئَََِشأ

                                                           

: القاضي أبك الفضؿ عياض بف مكسى بف عياض بف عمرك بف مكسى بف ق(ْْٓالقاضي ًعيىاض ت )( (ُ
ض اليحصبي السبتي؛ كاف إماـ كقتو في الحديث كعمكمو كالنحك كالمغة عياض بف محمد بف مكسى بف عيا

 . ُُٓ(، رقـ ّْٖ/ّابف خمكاف، كفيات األعياف )جككبلـ العرب كأياميـ كأنسابيـ. 
 ( .ُّ/ِ( النككم، صحيح مسمـ بشرح النككم  )ج(ِ
 ( .ُّ/ِ( النككم، صحيح مسمـ بشرح النككم )ج(ّ
 ( .ٖٖ/ُفي األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة )مج( الجيني، المكسكعة الميسرة (ْ
 ( .ُْ( ابف عثيميف، شرح العقيدة الكاسطية )ص (ٓ
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َِٰتَ ـَ َسَٱََصَؿَٰ ٍۡ ۡرَضَوََشَخَرَٱََش
َ
َيُۡؤـَُهٔنََََوٱَۡل َّنَٰ

َ
ـَأ  َ َٱّلَلُ ََ َرََِلَُلٔىُ ٍَ َوٱىَۡل

 هلل   كقد أثبت النبيُّ ، (ُ)
ٍيرىةى  أىًبي فعىفٍ ، كبدئو القدرة عمى الخمؽ ذى : قىاؿى  ،ىيرى مىؽى : فىقىاؿى  ًبيىًدم  اهللً  رىسيكؿي  أىخى  عىزَّ  اهللي  "خى

ؿَّ  مىؽى  السٍَّبًت، يىٍكـى  التٍُّربىةى  كىجى ًد، يىٍكـى  اٍلًجبىاؿى  ًفييىا كىخى مىؽى  اأٍلىحى رى  كىخى مىؽى  ااًلٍثنىٍيًف، يىٍكـى  الشَّجى  كىخى
كهى  اٍلمىٍكري
ثىاًء، يىٍكـى  (ِ) مىؽى  الثُّبلى بىثَّ  اأٍلىٍرًبعىاًء، يىٍكـى  النُّكرى  كىخى ًميًس، يىٍكـى  الدَّكىابَّ  ًفييىا كى مىؽى  اٍلخى ـى  كىخى  آدى

مىٍيوً  ـي  عى ميعىًة، يىٍكـً  ًمفٍ  اٍلعىٍصرً  بىٍعدى  السَّبلى ٍمًؽ، آًخرً  ًفي اٍلجي ميعىًة، سىاعىاتً  ًمفٍ  سىاعىةو  آًخرً  ًفي اٍلخى  اٍلجي
ا  .(ّ)"المٍَّيؿً  ًإلىى اٍلعىٍصرً  بىٍيفى  ًفيمى

ًَ :في قكلو أما الخمؿ في تكحيد الربكبية فيبينو اهلل  ُْ ََو َإََِل ًَةِٱّلَلِ ُْ ۡزََثُ
َ
َأ َُ ٌِ َيُۡؤ ا ٌَ َو

ۡۡشُِكٔنََ ٌُّ

كلكنيـ ما أشرككا ، بؿ كيقركف بو يبيف أف الكفار يعترفكف بخالقيـ  ، فاهلل (ْ)

، كشفعاء ليـ عنده  كساطة بينيـ كبيف اهلل تي تعبد مف دكنوإال ليجعمكا ىذه اآللية ال باهلل 
َإََِلَِِلَُلّرِبَُُٔآَإََِلَٱّلَلَُِزۡىََفََٰٓ :فقاؿ تعالى ًۡ ُْ اََجۡػُتُد ٌَ ۡوِِلَآَءَ

َ
ٌََُِدوُِِّۦَٓأ َٱََّتَُذواَْ ََ َوٱََّلِي

كلذلؾ فإف ، (ٓ)
 ، كأنو ليس لو كفؤ البتة يتمثؿ في االعتقاد الجاـز بأف اهلل تكحيد الربكبية كتجكيد  إتقاف

كال منازع في  ،كأف اهلل يدبر أمكر الككف كحده ال شريؾ لو ،ىك القادر عمى كؿ شيء ال ندَّ لو
 .الممؾ كالتدبير 

، األمر خمؽ اهلل تجكيد اإليماف بتكحيد الربكبية يتجمى في التدبر كالتفكر في  ـى إف ًعظى 
ًمؾي عمى كؿ المى ، ك ـ ال شريؾ لوكالمدبر العمي لنفس أف الخالؽ كاحد ال شريؾ لو،الذم يقرر في ا

، مؿ في الككف كالخمؽ صغيره ككبيره، قكيو كضعيفو، ضاره كنافعو، كالتأذلؾ كاحد ال شريؾ لو

                                                           

 . ]ُٔالعنكبكت:[( (ُ
كهى ( (ِ )خمؽ المكركه يـك الثبلثاء( كذا ركاه ثابت بف قاسـ قاؿ كىك ما يقـك بو المعاش كيصمح  : قكلو اٍلمىٍكري

ألرض ككؿ شيء يقـك بو صبلح شيء فيك تقنو كمنو إتقاف الشيء كىك بو التدبير كالحديد كغيره مف جكاىر ا
 . (ُّّ/ُٕالنككم: صحيح مسمـ بشرح النككم  )جإحكامو قمت كال منافاة بيف الركايتيف فكبلىما خمؽ يـك . 

نًَّة كىالنَّاًر/بىابي اٍبًتدىاًء [( (ّ ًة كىاٍلجى مىٍيًو مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، كتاب ًصفىًة اٍلًقيىامى ـى عى ٍمًؽ آدى ٍمًؽ كىخى اٍلخى
ـي، مج   . ]ِٖٕٗ، رقـ الحديث ُِٖٓ/ِالسَّبلى

 . ]َُٔيكسؼ: [( (ْ
 . ]ّالزمر: [( (ٓ
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حٌمت في النفس األناة  فإف؛ يبعث في النفس تعظيـ الحكيـ الذم أتقف كؿ شيء فأبدع  في خمقو
 ، مف غير شائبة شرؾ أك شؾ .-جؿ كعبل-، صار القمب منقادان إلى تكحيد الرب تدبران 

فمف أحب  فيو، ، ىك استقرار حب اهلل خمك القمب مف الشرؾذلؾ بؿ إف األعظـ مف 
تظير في تجمي إتقاف التي المرجكة ك الثمرة ىي ، كىذه لوكانقاد ، ذؿ كخضع كانكسر اهلل 

 خالصة . لعبكدية هلل ا

 كصفاتو بأسماء اهلل: الجكدة في اإليماف رابعنا
 لساف عمى أك كتابو، في نفسو بو ككصؼ نفسو بو سمى بما تعالى اهلل إفراد: كمعناه

 تكييؼ، غير كمف تعطيؿ، كال تحريؼ، غير مف نفاه ما كنفي أثبتو، ما بإثبات كذلؾ  رسكلو
 . (ُ)تمثيؿ كال

إلى نقاط  في اإليماف باألسماء كالصفات ةفي بداية حديثي عف الجكدير أشكمف ىنا فإني 
 :إلنساف أف يعمميا كال يغفميا كىيأساسية كىي حقائؽ يجب عمى ا

 . حكاس اإلنساف ىي السبيؿ الكحيد إلى إدراؾ الكجكد مف حكلنا 
  ة كمان ككيفان حدكدحاسة مف ىذه الحكاس مكؿ . 
 هلل في ىذا  ان ، بأف ىنالؾ خمقيدع مجاالن لمشؾ بلؼ كنيو بما الاتساع الككف كاخت

 الككف ال ندركو بحكاسنا.
 قطعي . –شرعي أك عممي-ي ىذا الككف ال يككف إال بدليؿ إنكار أم شيء ف  
  اإلقرار بأف العقؿ حاسة ليا حدكد في اإلدراؾ. 

اء ، يبدأ تجكيد اإلنساف إليمانو بتكحيد األسمطبلقان مف ىذه الحقائؽ كالمسمماتفان
َ: ممتثبلن قكلو تعالىكالصفات  َٔ ُْ ةَۡصَُٰرََو

َ
َٱَۡل ُّ َٱََيِؽُۡؿَٱۡۡلَتِيَََُلَحُۡدرُِك َٔ ُْ َو  َ ةَۡصََٰر

َ
يُۡدرُِكَٱَۡل

(ِ) . 

                                                           

 ( .َْ( ابف عثيميف، شرح ثبلثة األصكؿ )ص (ُ
 . ]َُّاألنعاـ: [( (ِ
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كتاب اهلل ما جاء في ببالتقيُّد  تفإف الجكدة في اإليماف بأسماء اهلل كصفاتو تثب، كمف ذلؾ
  كسنة رسكلو ،كال لـ تيذكر في القرآف كال في السنةك صفة فبل يختمؽ المسمـ هلل اسمان أ ،

قة تثبت كاآلية الساب عف النقائص، هه زَّ من ، كاهلل بخمقو، فكؿ مخمكؽ ال كماؿ لو يشبّْو اهلل 
ف قصدنا تحقيؽ ال، ، بؿ تبيف عظـ الخالؽ أف لحكاس اإلنساف حدكدان  جكدة في ىذا كا 

في كتابو مف  تمكهمؤمنيف بما ن، لوطائعيف  نقرُّ بو مذعنيف هلل يجب أف فذلؾ ما ، اإليماف
ء   :َو قكل ٍِۡريِِّۦَََشۡ ٍُِۡعَٱۡۡلَِطيََُىَيَۡسََن َٱََص َٔ ُْ َو

(ُ) . 

، عبادة يتقرب بيا العبد إلى اهللفي امتثاليا كالتجكيد في اإليماف باألسماء كالصفات يتمثؿ 
اًئشىةى  عىفٍ ف مىى رىجيبلن  بىعىثى   النًَّبيَّ  أىفَّ : عى كىافى  سىًريَّةو، عى اًبوً  يىٍقرىأي  كى بلىًتًيـٍ  ًفي أًلىٍصحى ـي  صى  ًبقيؿٍ  فىيىٍخًت

ده، المَّوي  ىيكى  عيكا فىمىمَّا أىحى كا رىجى ميكهي ": فىقىاؿى  ، ًلمنًَّبيّْ  ذىًلؾى  ذىكىري ؟ يىٍصنىعي  شىٍيءو  أًلىمّْ  سى  فىسىأىليكهي، ،"ذىًلؾى
كهي ":   النًَّبيُّ  فىقىاؿى  ًبيىا، أىٍقرىأى  أىفٍ  أيًحبُّ  اكىأىنى  الرٍَّحمىًف، ًصفىةي  أًلىنَّيىا: فىقىاؿى   .(ِ)"ييًحبُّوي  المَّوى  أىفَّ  أىٍخًبري

 الكاجبة كصفاتو اهلل تكحيد عمى تشتمؿ سكرة ألنيا الباب؛ ىذا في حديثىذا ال ذكر ككجو
 ترجمة كتضمنت أحد كفكنا لو يكف كلـ يكلد، كلـ يمد لـ أنو مف عميو يستحيؿ ما ينف كعمى لو
 مؤلفة، كثيرة أشياء ىك بؿ كاحد بشيء ليس الجسـ ألف بجسـ؛ ليس كأنو كاحد اهلل أف الباب ىذا
 ككنو استحالة عمى كالدليؿ ،جسـ تعالى نوإ قكليا في الجيمية عمى الرد الترجمة نفس ففي

 كذلؾ كاف لك ألنو ؛ عميو محاؿ كذلؾ المجتمع، لممؤلؼ المغة في مكضكع الجسـ أف جسمنا
 مجيئ عند بعضيا لفناء حدثيا عمى عميو بتعاقبيا الدالة عميو المتعاقبة األعراض مف ينفؾ لـ

 ككنو فبطؿ ، قدمو عمى الدليؿ قاـ كقد مثميا، فمحدث المحدثات مف ينفؾ لـ كما أضدادىا،
جسمنا
 زائدة بصفة كصؼ فقد مثبل حي أنو ثبت إذا ألنو صفاتو إثبات ؛أسمائو إثبات ففي، (ّ)

 كقد فقط الذات كجكد عف ينبئ ما عمى االقتصار لكجب ذلؾ كلكال الحياة صفة كىي الذات ىعم

                                                           

 . ]ُُالشكرل: [( (ُ
اءى [( (ِ اًء النًَّبيّْ  البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التٍَّكًحيًد/بىابي مىا جى أيمَّتىوي ًإلىى تىٍكًحيًد المًَّو تىبىارىؾى  ًفي ديعى

تىعىالىى، ص:  . ]ّٕٕٓ، رقـ الحديث ُُِٖكى
 ( .َِْ/َُ( ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم البف بطاؿ )ج(ّ
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اَيَِطُفٔن :ََ قاؿ ٍَ َٱۡىػَِزةََِخ ََرّبَِمَرَّبِ ََ ُشۡتَحَٰ
 النقص صفة مف بو يصفكنو عما نفسو فنزه (ُ)

 . (ِ)مشركع الكماؿ بصفة كصفو أف كمفيكمو

 ف في أف األسماء مشتقة مف الصفات، فاألسماء، فيكمأما الفرؽ بيف األسماء كالصفات
 ىي بالذات القائمة المعاني كىذه بالذات، قائمة معاف عمى تدؿ كالصفات الذات، عمى تدؿ

 .(ّ)الصفات

د ، كجب عميو أف يجكّْ في اإليماف باألسماء كالصفات اتّْباع سنة النبي دى صى كمف قى 
 .كاألفعاؿ األقكاؿ باالعتقاد ك يد ىذا اإليماف العباد عمى تجك  فقد حث النبي أفعالو أيضان، 

ٍيرىةى  أىًبي فعىفٍ  :فأما االعتقاد ًتٍسًعيفى  ًتٍسعىةن  ًلمَّوً  "ًإفَّ : قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ : ىيرى  اٍسمنا، كى
اىىا مىفٍ  كىاًحدنا، ًإالَّ  ًمائىةن  ؿى  أىٍحصى نَّةى" دىخى  .(ْ)الجى

يأتي ىنا بمعنى  ذمكال - العمى هلل  ف الصفاتالمشتقة م فاإلحصاء ألسماء اهلل 
، كما كاف ىذا اإلحصاء سبيبلن ىك مف تماـ التجكيد في االعتقاد –مبلن الحفظ كاإلحاطة فيمان كع

ٍسًف فيمو إلى تقانو عمبلن الجنة إال بتجكيده كحي  .، بؿ كا 

ا، لمَّوي ا رىًضيى  عيمىرى  اٍبفً  عىفً ف قكالن:كأما تجكيد اإليماف باألسماء كالصفات  ٍنييمى  قىاؿى : قىاؿى  عى
، تىٍحًمفيكا "الى :  النًَّبيُّ  ـٍ مىفٍ  ًبآبىاًئكي اًلفنا كىافى  كى  .(ٓ)"ًبالمَّوً  فىٍميىٍحًمؼٍ  حى

د العبد بو إيمانو الراسخ بأسماء اهلل  فالحمؼ باهلل ، بؿ كيحقؽ كصفاتو قكؿه يجكّْ
ان كلي كلذا كاف اهلل ؛ هلل راجيان رضاهمتكجيان بذلؾ إلى ا السميمة مف الشرؾ العبكدية الحقَّة

                                                           

 . ]َُٖالصافات: [( (ُ
 ( .ّٕٓ/ُّ، فتح البارم بشرح صحيح البخارم )جابف حجر( (ِ
 ( .ْٔ/ُكتاب التكحيد مف صحيح البخارم )ج( الغنيماف، شرح (ّ
: ًإفَّ ًلمًَّو ًمائىةى اٍسـو ًإالَّ كىاًحدنا، ص: [( (ْ ، رقـ الحديث ُِٖٓالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التٍَّكًحيًد/بىابه

ِّٕٗ[ . 
اًء المًَّو تى [( (ٓ ، رقـ ُِٖٔعىالىى كىااًلٍسًتعىاذىًة ًبيىا، ص:البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التٍَّكًحيًد/بىابي السُّؤىاًؿ ًبأىٍسمى

 . ]َُْٕالحديث 
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كمف  إال كىك في معية اهلل،بؿ يصبح المسمـ ال يخطك خطكة ، ألكليائو في أمكر حياتيـ كميا
ٍيرىةى  أىًبي ذلؾ ما جاء عىفٍ  ًليِّا ًلي عىادىل مىفٍ : قىاؿى  المَّوى  ًإفَّ : " المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، ىيرى  فىقىدٍ  كى

ٍرًب،بً  آذىٍنتيوي  مىا الحى ٍبًدم ًإلىيَّ  تىقىرَّبى  كى مىٍيًو، اٍفتىرىٍضتي  ًممَّا ًإلىيَّ  أىحىبَّ  ًبشىٍيءو  عى مىا عى ٍبًدم يىزىاؿي  كى  يىتىقىرَّبي  عى
تَّى ًبالنَّكىاًفؿً  ًإلىيَّ  رىهي  ًبًو، يىٍسمىعي  الًَّذم سىٍمعىوي  كيٍنتي : أىٍحبىٍبتيوي  فىًإذىا أيًحبَّوي، حى بىصى يىدىهي  ًبًو، ًصري ييبٍ  الًَّذم كى  كى
ًرٍجمىوي  ًبيىا، يىٍبًطشي  الًَّتي فٍ  ًبيىا، يىٍمًشي الًَّتي كى يٍعًطيىنَّوي، سىأىلىًني كىاً  لىًئفً  ألى يًعيذىنَّوي، اٍستىعىاذىًني كى مىا ألى  كى

 . (ُ)"مىسىاءىتىوي  أىٍكرىهي  اكىأىنى  المىٍكتى  يىٍكرىهي  الميٍؤًمًف، نىٍفسً  عىفٍ  تىرىدًُّدم فىاًعميوي  أىنىا شىٍيءو  عىفٍ  تىرىدٍَّدتي 

 إليو كاالنقطاع تعالى هلل التجرد ىذا مف فيـيي  أف ينبغي" :(ِ)قاؿ بدر الديني العيني
خبلص القمب كصفاء غيره، عف كاإلعراض  . (ّ)لو" الحركات كا 

ىذه : فإنو يتمثؿ بالتخمؽ كالعمؿ بما في كأما تجكيد اإليماف باألسماء كالصفات فعبلن 
خمؽ بو عمبلن أال يت كاف مف ىذه األسماء كالصفات منبثقان ، كأذكر خمقان بلؽالصفات مف أخ

نو في إنزاؿ خمؽ التجكيد في ذلؾ يكمف ، ك اسمو الرحيـمف  فالرحمة صفة هلل خمؽ الرحمة،  كا 
، مف ىك أضعؼ منو، كالرحمة ال تككف إال مف األقكلفيرحـ اإلنساف  ؛الرحمة منزؿ الفعؿ
، كيرحـ مخمكقات فاء كالفقراءضع، كيرحـ الكالديو عند الكبر ، كيرحـزكجوك  فيرحـ الرجؿ طفمو

في قصتو  تمثؿ ىذا الخمؽ عند الحبيب محمد ، ك ان ك نباتأ ان ضعيفة سكاء كانت حيكانال اهلل 
اًبرى مع أنيف الجذع،  ٍبدً  ٍبفى  فعف جى ا، المَّوي  رىًضيى  المَّوً  عى ٍنييمى مىى ٍسقيكفنامى  المىٍسًجدي  "كىافى : يىقيكؿي  عى  عى

ذيكعو  ، ًمفٍ  جي طىبى  ًإذىا  النًَّبيُّ  فىكىافى  نىٍخؿو ًنعى  فىمىمَّا ًمٍنيىا، ًجٍذعو  ًإلىى يىقيكـي  خى كىافى  الًمٍنبىري  لىوي  صي مىٍيًو، كى  عى
ٍكتنا الًجٍذعً  ًلذىًلؾى  فىسىًمٍعنىا ٍكتً  صى تَّى ،(ْ)الًعشىارً  كىصى اءى  حى عى   النًَّبيُّ  جى مى  يىدىهي  فىكىضى  .(ٓ)فىسىكىنىٍت" ٍييىاعى

                                                           

ًع، ص:  [( (ُ قىاًؽ/بىابي التَّكىاضي  . ]َِٓٔ، رقـ الحديث ُُٕٔالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الرّْ
: ىك محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد، أبك محمد، بدر الديف العيني ق( ٖٓٓبدر الديف العىٍيني  ت )( (ِ

 ( .ُّٔ/ٕالزركمي، األعالـ )ج. : مؤرخ، عبلمة، مف كبار المحدثيفيالحنف
 ( .ُٕٔ/ُٔ( العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ج(ّ
: اسـ يقع عمى النكؽ حتى ينتج بعضيا، كبعضيا ينتظر نتاجيا، العشار التي أتى عمييا مف حمميا العشار( (ْ

 (.ّٓٔ، َْْ/ُالفيركزآبادم، القامكس المحيط )جعشرة أشير. 
، ص:[( (ٓ اًت النُّبيكًَّة ًفي اإًلٍسبلىـً نىاًقًب/بىابي عىبلىمى ، رقـ الحديث ّٖٖالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المى

ّٖٓٓ[ . 
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 و، حيث أن(ُ)الجماد كىك حنيف أكالدىا، فراؽ عند العشار بأصكات الجذع ؿ صكتكقد مثَّ 
 كىذا مف تماـ تجكيد اإليماف بأسماء اهللا الجذع فمسح عميو حتى سكت أنينورحـ ىذ ، 
ٍيرىةى نزؿ الفعؿىذه الصفة هلل م إنزاؿ النبي صفاتو ك   النبي  سىًمٍعتي : اؿى قى  ،، فعف أىًبٍي ىيرى

عىؿى : يىقيكؿي  ، ًمائىةى  الرٍَّحمىةى  المَّوي  "جى ٍزءو ًتٍسًعيفى  ًتٍسعىةن  ًعٍندىهي  فىأىٍمسىؾى  جي ٍزءنا، كى ٍزءنا األىٍرضً  ًفي كىأىٍنزىؿى  جي  جي
ٍزءً  ذىًلؾى  فىًمفٍ  كىاًحدنا، ـي  الجي ٍمؽي، يىتىرىاحى تَّى الخى اًفرىىىا الفىرىسي  تىٍرفىعى  حى ٍشيىةى  لىًدىىا،كى  عىفٍ  حى  .(ِ)تيًصيبىوي" أىفٍ  خى

، أف بعث النبي ؽكمف تماـ رحمة اهلل بالخم، أكلى كالرحمة باإلنساف الذم كرمو اهلل 
  رحمة لمعالميف فقاؿ:  َرَۡشۡيَجََٰمَإََِلَرَۡۡحَث

َ
آَأ ٌَ ٍِنيََََو ّىِۡيَعَٰيَ

 فالجكدة في اإليماف باهلل ، (ّ)
مر ، بؿ كاإليماف المطمؽ بكؿ ما أي عنوو كاالنتياء عما نيى ب  يككف تماميا باتباع ما أمر اهلل

: اتباعان لقكلو  ،السنة كالجماعةالذم سار عميو أىؿ  النبكمي  كىك اليدمي  المسمـ أف يؤمف بو،
َُِّۡزَِلَإَِِل

ُ
آَأ ٍَ ِ َٱََرُشُٔلَة ََ ٌَ َلٌَََََِٰٓءا ٌَ َةِٱّلَلََِو ََ ٌَ ََءا َُِٔن َُكٌّ ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ ئَِهخِِّۦََوُكُختِِّۦََورُُشيِِّۦَََلَُجَفّرُِقََرّبِِّۦََوٱَ

َخدَ 
َ
َأ َََْبنۡيَ ٔا ُ ََوكَاَ ََِرُُّشيِّۦِ  َِا ٌَّ َؼۡػ

َ
َِاََوأ ۡػ ٍِ ٍَِطيَََُش ۡ َِاَِإَوَِلَۡمَٱَ ُدۡفَراََُمََرَب

، كمف ترتيب ىذه اآلية (ْ)
 . -عمييـ السبلـ–في اإليماف بالمبلئكة  ةألركاف اإليماف أنتقؿ إلى بياف الجكد

                                                           

 ( .ُِٕ/ٔ( العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ج(ُ
عىؿى المَّوي الرَّ [( (ِ : جى ٍزءو، ص:البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىدىًب/بىابه ، رقـ الحديث ٍَُٔٓحمىةى ًمائىةى جي

َََٔ[ . 
 . ]َُٕاألنبياء: [( (ّ
 . ]ِٖٓالبقرة: [( (ْ
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 المطمب الثاني
 الجكدة في اإليماف بالمالئكة

  -عمييـ السالـ-كدة في اإليماف بكجكد المالئكة : الجأكلن 
مصداقان ، مف نكر ، مخمكقات عظيمة خمقيا اهلل -عمييـ السبلـ-إف المبلئكة الكراـ 

مً ":  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىالىتٍ   عىاًئشىةى  ـ المؤمنيفكتو ألمحديث الذم ر  ًئكىةي  قىتً خي ، ًمفٍ  اٍلمىبلى  نيكرو
ًمؽى  افُّ  كىخي ، ًمفٍ  مىاًرجو  ًمفٍ  اٍلجى ًمؽى  نىارو ـي  كىخي  .(ُ)"لىكيـٍ  كيًصؼى  ًممَّا آدى

عمييا، كلكؿ منيـ  ، ليـ صفاتيـ كىيئاتيـ التي جبميـ اهلل ه المخمكقات عالـ غيبيكىذ
 .عمؿ مككؿه بو

لمبلئكة أنو ا حيف أخبر اهلل ، بالمبلئكة قد اتصمت حياة اإلنساف قبؿ أف يخمقو اهلل ك 
؛ المخمكؽ مع ىذاتككمكف بو  أف لكـ اآلف عمبلن بيـ مي مً عٍ يي  ككأف اهلل ، جاعؿ في األرض خميفة

كبعدىا عند ، ككَّف في بطف أمو عمقة حتى يكلد، كفي أثناء الحياةفكاف االتصاؿ الكثيؽ مذ أف يي 
د إيمانو بالمبلئكة كلذا كاف لزكمان عمى اإلنساف أف ، المكت  .باعتقاد كجكدىـ ييجكّْ

تحقيؽ المراد مف كجكدىـ في يككف ب -عمييـ السبلـ-المبلئكة كجكد كتجكيد اإليماف ب
كّْمكا بو حياتو في ، مف غير شؾ في أم أمر ثابت بيا مف أعماؿ كمفيـ اهلل ، كاالعتقاد بما كي
  .حكمة خمقيـ يـ ك عف أحكاليـ كأعمال، النبي ة سنَّ  كأالكريـ  القرآف

 :بعض أعماليـ الميٍككىمىًة ليـفي  : الجكدة في اإليماف بحكمة خمؽ المالئكةثانيان 
 ىذا أمر كتنظيـ الحياة، كترقية ، اهلل عبادة إلى تتجو ما أكؿ تتجو المبلئكة أعماؿإف 
قامة الكجكد،  اإلنساف ىدايةك  كالتنسيؽ، كالتجميع التأليؼ عمى دائمنا تعمؿ كىى ،النظاـ معالـ كا 

 .(ِ)منيا كيحفظو سيئاتو لو يغفر أف  اهلل كدعاء الحؽ، إلى

                                                           

قىةو، مج [( (ُ اًديثى ميتىفىرّْ قىاًئًؽ/بىابه ًفي أىحى ، رقـ ُّْٔ/ِمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي الزٍُّىًد كىالرَّ
 . ]ِٔٗٗالحديث 

 ( .ُّٗ)ص  ( سيد سابؽ، العقائد اإلسبلمية(ِ
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  :مف أعماؿ المالئكة
 العبادة كالتسبيح الطاعة ك  -ُ

 ، كقد كاف هلل قد سبؽ خمقيـ خمؽ بني آدـ  –عمييـ السبلـ–إف المبلئكة الكراـ 
اَ: قكلو تعالىكقد تجمى ذلؾ في  ،عصيافحكمة مف خمقيـ كىي الطاعة التي ال يشكبيا  َٓ ۡۡ َغيَ

َيُۡؤَمُرونََ ا ٌَ َ ََوَيۡفَػئَُن ًۡ ُْ َمَر
َ
َأ ٓ ا ٌَ َ َٱّلَلَ ََحۡػُطَٔن َََل َِشَداد  َِؽََلظ  َلَٰٓئَِهٌث ٌَ

النقياد فكانت سمة ا، (ُ)
ََُۤدُجۡسَيََوِۤهَّلِل: تعالىبارزة في قكلو  ،كالطاعة التي يرضى اهلل عنيـ بيا ِِ َ ا ٌَ َِٰتََو ـَ َٱََصَؿَٰ ِِ َ ا ٌَ

َ
َ
ٌَََِدّبةَث َٱَۡل وَنََۡرِضَ َََلَيَۡصَخۡهِِبُ ًۡ ُْ َلَٰٓئَِهُثََو ٍَ ۡ اَيُۡؤَمُرونََ* َوٱَ ٌَ ََوَيۡفَػئَُنَ ًۡ ِٓ ِ ٔۡك ََِـَ ٌّ ًَ ُٓ ََيَاـَُٔنََرَب

(ِ) ،
، كعدـ عصيانوكخكفيـ منو  كانقيادىـ هلل تستحضر طاعتيـ أف المبلئكة بفمف تجكيد اإليماف 

بل يفعؿ فو، بيا عمى الكجو الذم يرضيو عن هر اهلل التي أمر المسمـ ىذه الطاعة في أكامثؿ تمفي
  .مف المعاصي ما يغضب اهلل أك يسخطو عميو 

، فيـ قدكة في طاعتيـ هلل بأخذىـ أسكة ك يككف تجكيد اإليماف بالمبلئكة الكراـ ك 
ۡرِضَ  :فيقكؿ تعالى مجبكلكف عمى العبادة كالتسبيح

َ
ََوٱَۡل َِٰت ـَ َٱََصَؿَٰ ِِ َ َ ٌَ َ َََلَََوََلُۚ َِغَِدهُۚ َۡ ٌَ َو

َ وَن َيَۡصَخۡدِِسُ ََوََل َِغَتاَدحِِّۦ َۡ ََخ وَن ََ*يَۡصَخۡهِِبُ اَر َٓ ََوٱنلَ َٱَِلَۡو ونَََََلَيَُصّتُِدَٔن َحۡفُُتُ
فيـ يتمذذكف ، (ّ)

ىذه الطاعة كاالنقياد ، كمف جميؿ اإليماف بالمبلئكة أف نعتقد بأف ال يممكف منيا بطاعة اهلل 
ٍنييمىا المَّوي  رىًضيى - عىبَّاسو  اٍبفً  اهلل عميو فقد جاء عىفً مما جبميـ ىي نما إ  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،-عى
  نىا أىالى ": ًلًجٍبًريؿى كري نىا؟ ًممَّا أىٍكثىرى  تىزي كري لىتٍ : قىاؿى  ،"تىزي ا: فىنىزى مى بّْؾى  ًبأىٍمرً  ًإالَّ  نىتىنىزَّؿي  كى ا لىوي  رى  بىٍيفى  مى

ا أىٍيًدينىا مى مٍ  كى  .(ْ)"[ْٔ: مريـ] فىنىاخى

متممان لكماؿ ذلؾ  طكاعية ببل استكبار كال رياء فمف تجكيد اإليماف بيـ االنقياد لطاعة اهلل
 .باإلخبلص 

                                                           

 . ]ٔالتحريـ: [( (ُ
 . ]َٓ-ْٗالنحؿ: [( (ِ
 . ]َِ-ُٗاألنبياء: [( (ّ
ٍمًؽ/بىابي ًذٍكًر المىبلىًئكىًة، ص: [( (ْ  . ]ُِّٖ، رقـ الحديث ٕٔٗالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي بىٍدًء الخى
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 كالستغفار لو حفظ اإلنساف  -ِ

مر الذم لربما ، كىك األبيا حفظ اإلنساف مف أبرز أعماؿ المبلئكة التي ككميـ اهلل 
َػّلَِبَٰجَ  :ناس فقاؿ العنو كنسيو الكثير مف  تغافؿ ٌُ َۚ ۡيفِِّۦَََلُ َِ َ َۡ ََوٌِ َيََديِّۡ ََبنۡيِ َۢ ِ ٌََّۚ ُّ َُيَۡفُظَُٔ

َٱّلَلِاَ ۡمرِ
َ
َأ َۡ ٌِ

 أىٍمرً  ًمفٍ  كليس، جميعان  صفتاف ىما المَّوً  أىٍمرً  ًمفٍ  : "يىٍحفىظيكنىوي (ِ)، قاؿ الزمخشرم(ُ)
 مف: أم اهلل، أمر أجؿ مف حفظكنوي أك ،اهلل أمر مف معقبات لو: قيؿ كأنو لمحفظ، بصمة المَّوً 
 بف كجعفر عمي بف كزيد  عباس كابف  عمي قراءة عميو كالدليؿ ،بحفظو أمرىـ اهلل أفٌ  أجؿ
 لو بدعائيـ أذنب، إذا كنقمتو اهلل بأس مف يحفظكنو أك ،اهلل بأمر يحفظكنو:  كعكرمة محمد

كما ، مف أمر اهلل المبلئكة ف بكحفظ اإلنسا ،(ّ)كينيب يتكب أف رجاء يميمو أف ربيـ كمسألتيـ
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ جاء في الحديث  ، كمما يؤيد ىذا القكؿ ماذكر الزمخشرم ىك دعائيـ لو  ،ىيرى

ًئكىةى  ًإفَّ : " اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  مّْي اٍلمىبلى مىى تيصى ـٍ  عى ًدكي ا أىحى ـى  مى ٍجًمًسًو، ًفي دىا  اٍغًفرٍ  المييَـّ : تىقيكؿي  مى
ٍموي، المييَـّ  لىوي، ا اٍرحى ـٍ  ييٍحًدٍث، لىـٍ  مى ديكي ةو  ًفي كىأىحى بلى ةي  كىانىتً  مىا صى فإف مف ، كلذلؾ (ْ)"تىٍحًبسيوي  الصَّبلى

حسانو  بيا بفضؿ أف نعتقد أف كثيران مف ذنكبنا كخطاينا ال يعاقبنا اهلل ؛ تماـ اإليماف بيـ كا 
ا إف دؿ فإنما يدؿ عمى عظيـ حب ، كىذاكدعائيـ لن، -عمييـ السبلـ–استغفار المبلئكة الكراـ 

 .مبلئكة عمييـ السبلـ لممؤمنيفال

أف نفعؿ ما ؛ بفي باب آخر مف إتقاف اإليماف بيـكىذا الحب مف المبلئكة ينقمنا لمحديث 
كجكد المبلئكة بيننا لفأفعالنا ىي مقياس استحضارنا ، تبغضوتحب المبلئكة كأف ننتيي عما 

- فالمبلئكة، محمد نؤمر بو مف أخبلؽ عظيمة يعممنا إياىا حبيبنا  ، بؿ كالتخمؽ بمااعتقادان 
مىمىةى ، تحب الخير لممؤمنيف -ا ذكرت آنفان كم ٍف أيْـّ سى  قىاؿى : قىالىتٍ  ،كقد جاء في الحديث عى

                                                           

 . ]ُُالرعد: [( (ُ
ٍعتىزً ق( ّٖٓالزمخشرم ت )( (ِ لىًة، أىبيك القىاًسـً مىٍحميٍكدي بفي عمر بف محمد، الزمخشرم : العىبلَّمىةي، كىًبٍيري المي

سىًمعى ًببىٍغدىادى ًمٍف نىٍصًر بًف البىًطًر كغيره.ه  ، كى الذىبي، الخكارزمي النحكم، صاحب "الكشاؼ" ك"المفصؿ"، رحؿى
 . ُٗ(، رقـ ُُٓ/َِسير أعالـ النبالء )

 ( .ّٓٓ( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ص (ّ
ًة كىاٍنًتظىاًر [( (ْ مىاعى ًة اٍلجى بلى ةى/بىابي فىٍضًؿ صى بلى مىكىاًضًع الصَّ مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى

ًة، مج  بلى  . ]ْٗٔ، رقـ الحديث ِٖٗ/ُالصَّ
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ٍرتيـي  "ًإذىا: اهللً  رىسيكؿي  ، حىضى ، أىكً  اٍلمىًريضى ٍيرنا، فىقيكليكا اٍلمىيّْتى ًئكى  فىًإفَّ  خى مىى ييؤىمّْنيكفى  ةى اٍلمىبلى  مىا عى
 .(ُ)"تىقيكليكفى 

 عمى كبلـ الخير كيسألكف اهلل إجابة دعاء الداعي . فىنا يثنك  -عمييـ السبلـ–فالمبلئكة 

 كتابة أعماؿ الناس  -ّ

يماف ، كلذا كاف مف جميؿ اإلحساف في اإلالمبلئكة يحبكف أف يستمعكا لذكر اهلل  إف
استحضاران لكجكد  ،سعيو هلل إلى اؿ الساعي عجّْ كأف يي  ،رهف الذم يذكر اهلل ذكحسّْ أف يي ، بيـ

، الناس الخير تعميمو ـي عمّْ د الذم يي ، كأف يجكٌ هلل  حضكران  المبلئكة الذيف يرفعكف أسماء األكائؿ
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ فقد جاء في الحديث  ميعىًة، يىٍكـي  كىافى  : "ًإذىا  النًَّبيُّ  قىاؿى  :قىاؿى  ، ىيرى مىى فى كىا الجي  عى

ؿى  يىٍكتيبيكفى  المىبلىًئكىةي، المىٍسًجدً  أىٍبكىابً  ًمفٍ  بىابو  كيؿّْ  ، األىكَّ ؿى مىسى  فىًإذىا فىاألىكَّ ـي  جى ا ، طىكىكيا اإًلمى  الصُّحيؼى
اءيكا  . (ِ)"الذٍّْكرى  يىٍستىًمعيكفى  كىجى

مييـ ع–أف المبلئكة  ، حيثفي آخر الحديثجميان ـ الناس الخير فيظير مّْ عى أما مقاـ مي 
كف لئلماـ كىك كا الصحؼ كجمسكا يستمع، طكَّ إذا انتيت مف كتابة حضكر الجمعة -السبلـ
مستحضران كجكد مقامان رفيعان  مو الرتقائوو كتأىُّ د عممى أف يجكّْ  عمى اإلماـ ، فكاف حؽّّ يخطب

اهلل تميؽ بمكانتو عند إجادة لمنبر الجمعة يككف ف يجب أ؛ كلذا، لما يقكؿيـ عاستمالمبلئكة كا
 الناسً  ـً مّْ عى مـز عمى مي ، كاستحضار كجكد المبلئكة مستمعيف يستليس كغيره مف األماكف، فيك 

 . نفسو جيدان لذلؾعدَّ ف يي أ الخيرى 

 الككف  ي الحياة كينظـقّْ رى بما يي  بيـالقياـ بأعماؿ مخصكصة  -ْ

إلى  ، مككمكف بيا منقادكفبيـصكصة أعماالن مخ يـكة كجعؿ لقد خمؽ المبلئ اهلل 
ككف المبلئكة منتشريف في ىذا ال جعؿ اهلل ، فقد كاعية ببل كمؿ أك ممؿ أك استكبارتنفيذىا ط

                                                           

ا ييقىاؿي ًعٍندى اٍلمىرً [( (ُ نىاًئًز/بىابي مى ، رقـ َْٗ/ُيًض كىاٍلمىيًّْت، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلجى
 . ]ُٗٗالحديث 

ٍمًؽ/بىابي ًذٍكًر المىبلىًئكىًة، ص:[( (ِ  . ]ُُِّ، رقـ الحديث ٕٓٗالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي بىٍدًء الخى
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كّْؿينظمكف سيره كّْؿ بأمكر في األرض كمنيـ مف  ، فمنيـ مف كي بأمكر في السماء كمنيـ مف كي
كّْؿ بأمكر مشتركة بيف السماء كاألرض  . كي

كَّ  -عمييـ السبلـ–بيا  امك كّْ التي كي كؿ نكع مف ىذه األعماؿ عمى  كأذكر مثاالن  د ككيؼ ييجى
 :اإليماف بالمبلئكة مف خبلليا

  أعماؿ المالئكة في السماء: كلن أ

بيا  ، منيا ما أخبرنا اهلل كثيرة في السماء بيا المبلئكة اهلل  ؿى كَّ التي كى  إف األعماؿ
 ب عنده .مـ الغي، كمنيا ما استأثر بيا في عفي كتابو الكريـ كسنة نبيو 

 .كتنفيذ أكامره  في تسبيح اهلل كعبادتوبانتظاـ االصطفاؼ  :مثاليا

ال اعكجاج فييا -ؼ منتظمة في صفك  يصطفكف عند اهلل  -عمييـ السبلـ–فالمبلئكة 
اًبرً  عىفٍ ف، -كال نقص رىجى : قىاؿى  سىميرىةى، ٍبفً  جى مىٍينىا خى ا: فىقىاؿى   اهللً  رىسيكؿي  عى  أىٍيًديكيـٍ  ًفًعيرىا أىرىاكيـٍ  ًلي "مى

ٍيؿو  أىٍذنىابي  كىأىنَّيىا ًة" ًفي (ِ)اٍسكينيكا ؟(ُ)شيٍمسو  خى رىجى  ثيَـّ : قىاؿى  الصَّبلى مىٍينىا خى مىقنا فىرىآنىا عى اًلي: فىقىاؿى  (ّ)حى  "مى
ـٍ  رىجى  ثيَـّ : قىاؿى  "(ْ)ًعًزيفى  أىرىاكي مىٍينىا خى فُّكفى  "أىالى : فىقىاؿى  عى ئً  تىصيؼُّ  كىمىا تىصي بّْيىا؟" ًعٍندى  كىةي اٍلمىبلى  يىا فىقيٍمنىا رى
كىٍيؼى  اهلًل، رىسيكؿى  ًئكىةي  تىصيؼُّ  كى بّْيىا؟ ًعٍندى  اٍلمىبلى فيكؼى  "ييًتمُّكفى : قىاؿى  رى ؿى  الصُّ يىتىرىاصُّكفى  اأٍليكى  ًفي كى

"  .(ٓ)الصَّؼّْ

، نتظاـكاال النظاـمنيـ  في ىذا المقاـ بأف يتعمـ المسمـ تجكيد اإليماف بالمبلئكة كلذا؛ فإف
كف كما تصؼ صفُّ "أال تى  وحث المسمميف عمى ذلؾ بقكل كالنبي  ،فيـ منظمكف في عباداتيـ

                                                           

ٍيؿو شيٍمسو ( (ُ و : كىي التي ال تستقر بؿ تضطرب كتتحرؾ بأذنابيا كأرجميا كالمراد بالرفع المنيي عنأىٍذنىابي خى
النككم، صحيح مسمـ بشرح النككم ىنا رفعيـ أيدييـ عند السبلـ مشيريف إلى السبلـ مف الجانبيف. 

 ( .ُّٓ/ْ)ج
 ( .َُٓ/ٗ، فتح البارم بشرح صحيح البخارم )جابف حجر. : اترؾ رفع اليديف عند الرككع اٍسكينيكا( (ِ
مىقنا( (ّ ٍمقىةو . حى ٍمعي حى  ( .ُّٓ/ْ)جالنككم، صحيح مسمـ بشرح النككم : جى
مىاعىةن . ًعًزيفى ( (ْ مىاعىةن جى ًقيفى جى  . (ُّٓ/ْصحيح مسمـ بشرح النككم )ج، النككم: أٍم ميتىفىرّْ
شىارىًة ًبا[( (ٓ ًة، كىالنٍَّيًي عىًف اإٍلً بلى ًة/بىابي اأٍلىٍمًر ًبالسُّكيكًف ًفي الصَّ بلى ٍليىًد، مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي الصَّ

ٍفًعيىا  اًع، مج كىرى ًؿ كىالتَّرىاصّْ ًفييىا كىاأٍلىٍمًر ًبااًلٍجًتمى فيكًؼ اأٍليكى اـً الصُّ ٍتمى ، كىا  ـً  . ]َّْ، رقـ الحديث َِّ/ًُعٍندى السَّبلى
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 عظـ إقامة الصفكؼ في الصبلة كأنيا مف تماميا فعىفٍ  ، كقد بيَّف النبي المبلئكة عند ربيا"
ٍيرىةى  أىًبي ًعؿى  ًإنَّمىا: "قىاؿى  أىنَّوي   النًَّبيّْ  عىفً  ، ىيرى ـي  جي مىٍيًو، تىٍختىًمفيكا فىبلى  ًبًو، ييٍؤتىَـّ لً  اإًلمىا  رىكىعى، فىًإذىا عى

ذىا فىاٍركىعيكا، ًمدىهي، ًلمىفٍ  المَّوي  سىًمعى : قىاؿى  كىاً  بَّنىا: فىقيكليكا حى ٍمدي، لىؾى  رى ذىا الحى دى  كىاً  ديكا، سىجى ذىا فىاٍسجي مَّى كىاً   صى
اًلسنا، مُّكا جى ميكسنا فىصى ، جي ٍسفً  ًمفٍ  الصَّؼّْ  ًإقىامىةى  فىًإفَّ  الصَّبلىًة، ًفي صَّؼَّ ال كىأىًقيميكا أىٍجمىعيكفى  حي
 .(ُ)"الصَّبلىةً 

، كأف يتحرل أف يعبد اهلل ئكة الكراـ تجكيدان لئليماف بيـى بالمسمـ أف يقتدمى بالمبللى كٍ فاألى 
 النبيّْ  ري مٍ ، ككذلؾ أى -عمييـ السبلـ–اهلل أف يرل عميو المبلئكة  بما يحب   ىنا أف اتباع

، فيو االلتزاـ الكاضح الجمي بالنظاـ عمى الترتيب الذم بينو اإلماـ فيما يفعؿ في الصبلة 
 .ببل مخالفة كال اختبلؼ  كتعكيد النفس عميو

، كىذا ديدف المبلئكة الكراـ في بتنفيذ أمًر اإلماـ بدقة كانتظاـكفي الحديث أيضان أمره 
اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  فعىفٍ  تنفيذ أكامر اهلل  نَّةً  بىابى  آًتي":   اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، مى  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  اٍلجى

، اًزفي  فىيىقيكؿي  فىأىٍستٍفًتحي ؟ مىفٍ : اٍلخى مَّده،: فىأىقيكؿي  أىٍنتى دو  أىٍفتىحي  الى  أيًمٍرتي  ًبؾى : فىيىقيكؿي  ميحى  .(ِ)"قىٍبمىؾى  أًلىحى

، كىك األمر الذم ينبغي فيذ أمر اهلل كىذا يدؿ عمى دقة التزاـ المبلئكة الكراـ في تن
دى بو إيمانو بالمبلئكة، حتالعباد بو في تنفيذه لما أمر اهلل عمى المسمـ أف ينقاد إليو  كّْ ، ى ييجى

 بأخذىـ قدكة في ذلؾ .

  أعماؿ المالئكة في  األرض: ثانينا

، ما لـ نعرفيا ا ما عرفناىا كمنيا، منيالمككؿ بيا المبلئكة في األرضكذلؾ فإف األعماؿ 
 . في األرض كحسب -السبلـعمييـ –ككؿ بيا المبلئكة كىي أعماؿ تي 

 : شيكد المبلئكة لمصبلة كتأمينيـ مع اإلماـ .مثاليا
                                                           

بلىًة، ص:[( (ُ اـً الصَّ : ًإقىامىةي الصَّؼّْ ًمٍف تىمى ، رقـ الحديث ُٕٗالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىذىاًف/بىابه
ِِٕ[ . 
/بىابه ًفي قىٍكًؿ النًَّبيّْ [( (ِ يمىافى نًَّة كىأىنىا مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً ؿي النَّاًس يىٍشفىعي ًفي اٍلجى : "أىنىا أىكَّ

 . ]ُٕٗ، رقـ الحديث ُُِ/ُأىٍكثىري اأٍلىٍنًبيىاًء تىبىعنا"، مج 
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كمكا بو ، محضضي الصبلة عند المؤمنيف ليك عمؿ أر  إف شيكد المبلئكة  مف اهلل كي
منيف ميزة لمصبلة مع المؤ  ، كفي حضكرىـذم ال يستكبركف عف عبادة ربيـ بوفيذا عمميـ ال

كجكدىـ في  ، كمف تجكيد اإليماف بيـ أف يستحضر المسمـ فضؿتختص بيا صبلة الجماعة
، كمف كافؽ ممف حضر ، كذلؾ بحضكرىـ ييؤىمّْنيكفى خمؼ اإلماـصبلة الجماعة كحضكرىا

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ الصبلة تأمينو تأميف المبلئكة غفر لو ما تقدـ مف ذنبو ف : قىاؿى   النًَّبيَّ  أىفَّ : ىيرى
ـي، أىمَّفى  ًإذىا" ا نيكا، اإًلمى ا لىوي  غيًفرى  المىبلىًئكىةً  تىٍأًميفى  تىٍأًمينيوي  كىافىؽى  مىفٍ  فىًإنَّوي  فىأىمّْ ـى  مى ٍنًبوً  ًمفٍ  تىقىدَّ قىاؿى - ذى  اٍبفي  كى

كىافى  -ًشيىابو   .(ُ)"آًميفى : يىقيكؿي   المَّوً  رىسيكؿي  كى

، بأف يجكد المسمـ عبادتو بتحرم الثكاب الذم ئكة في ىذا المقاـاإليماف بالمبلفتجكيد 
في صبلتو  ، بؿ إف استشعاره لكجكد المبلئكةحياتو الكراـ في ةد المبلئكيحصؿ عميو مف كجك 

تقانان لمصبلة   . اهلل  كما يحبيجعمو أكثر خشكعان كا 

 مشتركة بيف السماء كاألرضالمالئكة ال: أعماؿ ثالثنا

كَّمو اهلل مف المبلئكة  كّْؿى السماءفي ر ك بأم -كما ذكرت آنفنا- مف كى ، كمنيـ مف كي
كّْؿى بأمكر تماميا مشترؾ بيف السماء كاألرض .األرض في ر ك بأم  كمنيـ مف كي

األرض  إلىرسكؿ اهلل ك  ،رسكؿ اهلل في السماء فينادم أىؿ السماء( )جبريؿ مثاليا: 
 يتنزؿ بالرساالت .

أف ينادم  جبريؿ بو  اهلل  كمما ككَّؿى يككؿ إليو ،  ؾ عمبلن لكؿ ممجعؿ  إف اهلل 
كىذا األمر ىك ديدف الممكؾ ، -عمييـ السبلـ–دكف غيره مف المبلئكة في أىؿ السماء  مرهبأ

ـٍ  ة ممؾ الممكؾ الذم العز  ، كربُّ عية بأكامرهالر يبمغ  أف يككف ليـ كزيره  -المثؿ األعمىكهلل -الًعظىا
كزيران  اتخذ جبريؿ  -كىك غني عف الخمؽ–الى جده كتبارؾ اسمو تع، ليس كمثمو شيء

ٍيرىةى  أىًبي فعىفٍ ألىؿ السماء ككزيران ألىؿ األرض   العىٍبدى  المَّوي  أىحىبَّ  ًإذىا: "قىاؿى  ، النًَّبيّْ  عىفً  ،ىيرى

                                                           

ٍيًر [( (ُ اـً ًبالتٍَّأًميًف، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىذىاًف/بىابي جى  . ]َٖٕ، رقـ الحديث ُِٗاإًلمى
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،ًجٍبًري فىييًحبُّوي  فىأىٍحًبٍبوي، فيبلىننا ييًحبُّ  المَّوى  ًإفَّ : ًجٍبًريؿى  نىادىل  المَّوى  ًإفَّ : السَّمىاءً  أىٍىؿً  ًفي ًجٍبًريؿي  فىيينىاًدم ؿي
اًء، أىٍىؿي  فىييًحبُّوي  فىأىًحبُّكهي، فيبلىننا ييًحبُّ  عي  ثيَـّ  السَّمى  .(ُ)"األىٍرضً  ًفي القىبيكؿي  لىوي  ييكضى

أف ينظـ الراعي  -مخصكصة بكؿ ذم رعية يرعاىاكىي –فمف تجكيد اإليماف بالمبلئكة 
كما حاؿ ، يككف أمينان عمى ما يرعاهحيث كيعينو عمى سىٍكًسيا ينظـ شؤكنيا يتو ك مف يسكس رع

 .المبلئكة مع جبريؿ 

ٌنُِيَ :قاؿ تعالىفي كتابو الكريـ باألميف ف قد سمى جبريؿ  كاهلل 
َ
وُحَٱَۡل ََُزَلَةَِِّٱَرُّ

 *َََ ِِذرِي ٍُ ۡ َٱَ ََ ٌِ َ َكَۡيتَِمَِۡلَُهَٔن َٰ لََعَ
(ِ)

، ربيـ بإببلغيـ رسائؿىؿ السماء أميف عمى أ فيك ، 
كّْؿ بو في السماءفيذا م أميف ألىؿ األرض مف األنبياء كالمرسميف عمى كحي ، ف عممو الذم كي
كّْؿ بو في األرض  ، كىذااهلل  ، بالكحي كما في اآلية آنفة الذكر ىك النزكؿك مف عممو الذم كي

، فقد استأمنو لؤلنبياء كالمرسميف صاؿ الرساالتإال لصدقو في إي باألميف كلـ يمقب جبريؿ 
كاممة غير  يا عمى الكجو الذم يحبو اهلل ئكما كاف منو إال أدا ،عمى ىذه الرساالت اهلل 

كاف يتفقد حاؿ الرساالت مع األنبياء كمف ذلؾ مدارستو لمقرآف مع  ، بؿ إف جبريؿ منقكصة
، اٍبفً  فعىفً  النبي  دى   وً المَّ  رىسيكؿي  "كىافى : قىاؿى  عىبَّاسو كىافى  النَّاًس، أىٍجكى دي  كى ا أىٍجكى  ًفي يىكيكفي  مى
افى  ، يىٍمقىاهي  ًحيفى  رىمىضى كىافى  ًجٍبًريؿي افى  ًمفٍ  لىٍيمىةو  كيؿّْ  ًفي يىٍمقىاهي  كى ، فىييدىاًرسيوي  رىمىضى   المَّوً  فىمىرىسيكؿي  القيٍرآفى

دي  ٍيرً  أىٍجكى مىًة" الرّْيحً  ًمفى  ًبالخى الميٍرسى
(ّ). 

، اتباع ىدييـ في طاعة اهلل كمعاممتيـ مع اهلل مف إيمانو بالمبلئكة نساف اإلفيمـز 
د إيمانو بيـ مف خبلؿ التزاـ خمؽ األمانة في أداء عباداتو التي كمفو اهلل  كّْ ، بأف بيا كييجى

 .مف العباد يقبمو اهلل يؤدييا عمى أكمؿ كجو 

                                                           

ٍمًؽ/بىابي ًذٍكًر المىبلىًئكىًة، ص: [( (ُ  . ]َِّٗ، رقـ الحديث ٕٓٗالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي بىٍدًء الخى
 .] ُْٗ-ُّٗالشعراء: [( (ِ
، ٗ، ص: ٓ؟ باب الكىٍحًي ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي بىٍدًء الكىٍحًي/كىٍيؼى كىافى بىٍدءي [( (ّ

 . ]ٔرقـ الحديث 



 

64 
 
 

كّْ  ، كتفصيبلن دى إيماننا بيـ إجماالن كخبلصة القكؿ في تجكيد اإليماف بالمبلئكة، أف نيجى
بكؿ ممؾ مف : تفصيبلن ، ك مف غير شائبة عصياف  في طاعتنا كانقيادنا ألكامر اهلل: إجماالن 

في أداء ما شابو ذلؾ مف  لنا في أف نتخذه قدكة، مبلئكة يككمو اهلل بعمؿ مخصكص بوال
 .أعمالنا

ما جاءنا مف كصؼ  -عمييـ السبلـ–كخير ما نتخذه منياجان في تجكيد إيماننا بالمبلئكة 
َََُزنۡلَاَٱَّّلِۡنَرَِإَوَُاَََلَُۚ: قاؿ تعالى ،تحريؼال مفالمحفكظ  لقرآف الكريـفي ا انقيادىـ هلل  َُ إَُِاَََنۡ
ىََحَٰفُِظٔنََ

(ُ) . 

  

                                                           

 . ]ٗالحجر: [( (ُ
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 المطمب الثالث
 السماكية بالكتب اإليماف في الجكدة

َِاَةِٱّلَلَِوََ قاؿ تعالى: ٌَ ٔٓاََْءا ُ َإِةَۡرَِٰهَكَُٔ ُزَِلَإََِلَٰٓ
ُ
آَأ ٌَ َِاََو ُزَِلَإَِِلۡ

ُ
آَأ َِإَوۡشَؿَٰػَِۡوَِإَوۡشَحََٰقَوٌََََۧ ََيۡػُلَٔبًََ

َخدَ 
َ
َأ ََبنۡيَ َُجَفّرُِق َََل ًۡ ِٓ ِ ََرّب ٌَِ َ َُّۡٔن ِ َٱنلَب وِِتَ

ُ
َأ ٓ ا ٌَ ََو َوَِغيََسَٰ َُمََٔسَٰ وِِتَ

ُ
َأ ٓ ا ٌَ ََو ۡشَتاِط

َ
ََََُوٱَۡل ََوََنۡ ًۡ ُٓ ِۡ ِ َََلٌَُّۚ
ٔنََمَُ ٍُ ۡصيِ

(ُ) . 

ـ حياتيـناس عقيدة تأنزؿ لم إف اهلل    آدـى  فً دي مف لى ، كتقكـ عمييا الفطرة السميمة قكّْ
شريعة اإلسبلـ  ،خاتمة الشرائعالذم جاء ب محمد  كصكالن كختامان بخاتـ األنبياء كالمرسميف

 لكؿ زماف كمكاف. ةي حى مً صٍ المي ، القكيـ

ََِ: فقاؿ تعالى َٱُّّدِي ََ ِ ٌّ َعَىَُسًَ َةِِّۦََََٓشَ َِا ۡۡ ََوَض ا ٌَ َٓإَِِلَۡمََو َِا ۡۡ وَۡخ
َ
َأ ََوٱََّلِٓي ا ٔخ  َُُ َةِِّۦ َوَََّصَٰ ا ٌَ

َحَۡدغَُ ا ٌَ َ ۡۡشِكنَِي ٍُ ۡ َٱَ َلََعَ ََنُِبَ َْذِِّۡ  ٔا ََتخََفَركُ ََوََل ََ َْٱُّّدِي ٔا ٍُ رِۡ
َ
َأ ۡن
َ
َوَِغيََسَٰٓ َأ ََوُمََٔسَٰ ًَ ِۡ َْٰ َإِةَۡر َٱّلَلُ َإَِِلِّۡ  ًۡ ُْ ٔ

َ ٌَ َإَِِلَِّۡ ََيُنُِۡبََََيَۡخِِبٓ ٌَ ِدٓيَإَِِلَِّۡ ۡٓ يََشآُءََوَي
(ِ) . 

، أال ة تديف بيا كؿ األمـ منذ الخميقةكميا عمى ديانة كاحداجتمعت الشرائع ف إحيث ك 
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ف تكحيد اهلل ديانة كىي   ًبًعيسىى النَّاسً  أىٍكلىى "أىنىا:   المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،ىيرى
ـى  اٍبفً  ٍريى تو  ًإٍخكىةه  كىاأٍلىٍنًبيىاءي  كىاآٍلًخرىًة، الدٍُّنيىا ًفي مى ًدينيييـٍ  شىتَّى أيمَّيىاتيييـٍ  ،(ّ)ًلعىبلَّ كىاًحده" كى

(ْ). 

َ : تعالى قاؿ ، فييا لبلختبلؼ الفركع دكف التكحيد: أم كاحد، : "كدينيـالعينييقكؿ 
َىُِكّ

ََِشَۡغثَ  ًۡ ٌُِِس َ َِا اجَ ََجَػۡي َٓ ِۡ ٌِ  كاحد، الطاعات كأصكؿ الديف أصكؿ: أم دينيـ :كيقاؿ، (ٓ)ا ََو

                                                           

 . ]ُّٔالبقرة: [( (ُ
 . ]ُّالشكرل: [( (ِ
ت( (ّ  ( .َٓ/ُٔالعيني: عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ج: ىـ األخكة ألب مف أميات شتى . ًإٍخكىةه ًلعىالَّ
اًديثً [( (ْ ـى ًإًذ اٍنتىبىذىٍت ًمٍف أىٍىًميىا{، ص:  صحيح البخارم، ًكتىابي أىحى ٍريى األىٍنًبيىاًء/بىابي قىٍكًؿ المًَّو }كىاٍذكيٍر ًفي الًكتىاًب مى

 . ]ّّْْ، رقـ الحديث ّٖٓ
 . ]ْٖالمائدة: [( (ٓ
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، متنكعة: "أمياتيـ شتى" أم شرائعيـ ، كأما قكلو (ُ)"مختمفة الطاعة في كالكميات كالكيفيات
: كمعناهقاؿ العيني: "، الذم نزلت فيو ىذه الشريعة عمى قكـ المرسؿ مف اهلل مناسبة لمزماف ك 
 بأصكؿ المسماة باالعتقاديات يتعمؽ فيما متفقكف يـأن: يعني مختمفة كفركعيـ كاحدة أصكليـ أف

 . (ِ)"الفقييات كىي بالعمميات يتعمؽ فيما مختمفكف الكبلـ، عمـ مسائؿ كسائر كالتكحيد الديانات

ممنا كمنيا فمنيا ما ع، نزكالن عمى األنبياء كالمرسميفبشرائعيا تعددت الكتب السماكية قد ك 
لشريعة سابقة  ا ما جاء متممان ، كمنيجديدة تختمؼ عف سابقتياء بشريعة كمنيا ما جا، ما لـ نعمـ

التي جاء اإلنجيؿ ناسخان لبعض ما في التكراة ب جاء عيسى كما ، ناسخان لبعض ما فيياأك 
قاؿ تعالى : ، بيا مكسى 

كَ  ِخَوَىَُسًََبۡػَظَٱََّلِيَُخّرََِوُمَطّدِ
ُ
ََوَِل َٰثِ َرى ۡٔ َٱَۡل ََ َيََدَيٌَِ اََبنۡيَ ٍَ ِ ّ َمَاََ

ًۡ َوَِجۡئُخُسًَأَِب ُۡۡس ِؼُۡػٔنََِيَث ََغيَ
َ
ََوأ ٔاَْٱّلَلَ َـَٱَتُل ًۡ َََِرّبُِس ٌّ

إجماالن كبما الكتب السماكية بفنؤمف ، (ّ)
 .هلل مف عند امنزؿ جاء فييا أنو 

زؿ اهلل مف فما أن ،كؿ منيافسيككف في القسـ األ بالكتب اإليمافتجكيد  كأما التفصيؿ في
 :ى قسميفكتب سماكية عم

 : محفكظ مف التحريؼ أكلن 
َ: ، قاؿ تعالىإف أعظـ الكتب السماكية ما جاء مييمنان عمييا ِهَتََٰبَةِٱَۡلَّقِ

َُزنۡلَآَإَِِلَۡمَٱىۡ
َ
َوأ

كَ  ُِّٖۖمَطّدِ ۡۡ ََغيَ ًِا ٍِ ۡۡ َٓ ََوُم َٱۡىِهَتَِٰب ََ ٌَِ َيََديِّۡ ََبنۡيَ ا ٍَ ِ ّ ََ ا
(ْ)

: -رضي اهلل عنيما– عباس ابف قاؿ، 
آف الكريـ الذم ختمت القر  فالكتاب ىك ،(ٓ)"قبمو كتاب كؿ عمى أميف القرآف األميف،: المييمف"

، كىك المصدر األكؿ لمتشريع الذم سمـ مف التحريؼالفريد  ، كىك الكتاب السماكمبو الرساالت
ََُزََ: الكريـ فقاؿ تعالىلكتابو الحفظ مف التحريؼ  اهلل ثبت أقد ك ، اإلسبلمي َُ ٱَّّلِۡنَرََنۡلَاإَُِاَََنۡ

                                                           

 ( .ُٓ/ُٔ( العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ج(ُ
 ( .َٓ/ُٔ( العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ج(ِ
 . ]َٓآؿ عمراف: [( (ّ
 . ]ْٖالمائدة: [( (ْ
، ص: [( (ٓ ا نىزىؿى ؿي مى ، كىأىكَّ : كىٍيؼى نىزىؿى الكىٍحيي اًئًؿ القيٍرآًف/بىابه  . ]ُِّٕالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي فىضى
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ىََحَٰفُِظٔنََِإَوَُاَََلَُۚ
 سىًعيدى  سىأىؿى  أىنَّوي  عىاًئشىةى، أىًبي ٍبفً  ميكسىى عىفٍ ف ،هلل كىذه عقيدة نديف بيا  ،(ُ)

، ٍبفى  بىٍيرو رّْؾٍ  الى : تىعىالىى قىٍكًلوً  عىفٍ  جي قىاؿى : قىاؿى  ،ًلسىانىؾى  ًبوً  تيحى بَّاسو  اٍبفي  كى رّْؾي  كىافى : "عى  ًإذىا وً شىفىتىيٍ  ييحى
مىٍيًو، أيٍنًزؿى  رّْؾٍ  الى : لىوي  فىًقيؿى  عى مىٍينىا ًإفَّ  ،-ًمٍنوي  يىٍنفىًمتى  أىفٍ  يىٍخشىى- ًلسىانىؾى  ًبوً  تيحى ٍمعىو عى قيٍرآنىوي  جى  ،كى
ٍدًرؾى  ًفي نىٍجمىعىوي  أىفٍ  قيٍرآنىوي، صى مىٍيوً  أيٍنًزؿى : يىقيكؿي  قىرىٍأنىاهي  فىًإذىا تىٍقرىأىهي  أىفٍ  كى  ًإفَّ  ثيَـّ *  قيٍرآنىوي  اتًَّبعٍ فى : عى

مىٍينىا مىى نيبىيّْنىوي  أىفٍ  بىيىانىوي  عى  النبكية محفكظ بالسنةالكريـ يظير أف القرآف  كمف ذلؾ، (ِ)"ًلسىاًنؾى  عى
مف  أال نرتاب، فمف تجكيد إيماننا بالقرآف الكريـ لمفسرة كالمبينة لما فيو مف آيات، كىي اأيضان 

كمف تبعيـ  كحفظ أصحابو بحفظ النبي فظ في الصدكر حي بأف ، أنو محفكظ مف اهلل 
 .صحؼبيف دفتي الم ما جمعو عثماف بف عفاف لفظ في السطكر حي ، ك بإحساف إلى يـك الديف

 اهلل كبلـ : ىكالقرآف الكريـ  ،العربي بالمفظ محمد، النبي عمى المنزؿ المعجز، 
 ،الفاتحة بسكرة المبدكء التكاتر،ب المنقكؿ بتبلكتو، المتعبد ،المصاحؼ في المكتكب
 . (ّ)الناس بسكرة المختكـ

 كأنو ،  ما جاء بو النبيلتصديؽ جكيدنا الكذلؾ فإف تجكيد إيماننا بالقرآف يستمـز ت
دَّثىؾى  "مىفٍ : قىالىتٍ  ، عىاًئشىةى  فعىفٍ  ،حقان  بمغ ما أنزؿ إليو ربو  مَّدنا أىفَّ  حى  ًممَّا شىٍيئنا كىتىـى   ميحى

مىٍيًو، المَّوي  زىؿى أىنٍ  ا بىمّْغٍ  الرَّسيكؿي  أىيُّيىا يىا: }يىقيكؿي  كىالمَّوي  ،"كىذىبى  فىقىدٍ  عى بّْؾى  ًمفٍ  ًإلىٍيؾى  أيٍنًزؿى  مى  . (ْ)اآليىةى  }رى

  فالفيـ، فالحفظالتبلكة) تتمثؿ في مراتبأربع  ف عمىكتجكيد إيماننا بالقرآف الكريـ يكك ، ،
 :(فالعمؿ

أصحابىو   ـ النبيُّ عمى الكجو الذم عمَّ كتبلكتو في قراءة القرآف كىي المتمثمة  :ةالتالك  -ُ
  إلى أف نيقؿ إلينا بالتكاتر عنوكذلؾ االجتياد في تعممو ، . 

                                                           

 . ]ٗالحجر:[( (ُ
ٍمعىوي [( (ِ مىٍينىا جى قيٍرآنىوي{، ص:  البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التىٍفًسيًر/بىابي }ًإفَّ عى ، رقـ الحديث ُُِٓكى

ِْٖٗ[ . 
 ( .ُّ/ُ( الزحيمي، التفسير المنير )ج(ّ
{، ص: [( (ْ بّْؾى ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى ًمٍف رى ، ُُّٓالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التىٍفًسيًر/بىابي }يىا أىيُّيىا الرَّسيكؿي بىمٍّْغ مى

 . ]ُِْٔرقـ الحديث 
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 فعىفٍ ، عمى التنافس في تبلكة القرآف كالتسابؽ إلى اهلل  أصحابو  كقد حث النبي 
اًئشىةى  رىًة، اٍلًكرىاـً  السَّفىرىةً  مىعى  ًباٍلقيٍرآفً  ري "اٍلمىاىً :  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىالىتٍ  ،عى  اٍلقيٍرآفى  يىٍقرىأي  كىالًَّذم اٍلبىرى
يىتىتىٍعتىعي  مىٍيوً  كىىيكى  ًفيًو، كى أىٍجرىاًف" لىوي  شىاؽّّ، عى

(ُ). 

 فيو كيتتعتع القرآف يقرأ كالذم البررة الكراـ السفرة مع بالقرآف الماىر  "قكلو: قاؿ النككم
 لو عميو يشتد كىك، -ىي ركاية البخارمك – (ِ)األخرل الركاية كفي أجراف لو شاؽ عميو كىك

 إلى يسفركف ألنيـ الرسؿ كالسفرة الرسكؿ كالسافر، ككتبة ككاتب سافر جميع السفرة، أجراف
 الحاذؽ كالماىر، الطاعة كىك البر مف المطيعكف كالبررة، الكتبة السفرة كقيؿ اهلل برساالت الناس
تقانو حفظو بجكدة القراءة عميو يشؽ كال يتكقؼ ال الذم الحفظ الكامؿ  يحتمؿ: "القاضي قاؿ، كا 

 السفرة لممبلئكة رفيقا فييا يككف منازؿ اآلخرة في لو أف المبلئكة مع ككنو معنى يككف أف
 كسالؾ بعمميـ عامؿ أنو يراد أف كيحتمؿ قاؿ تعالى اهلل كتاب حمؿ مف بصفتيـ التصافو
 أجر؛ أجراف فمو حفظو لضعؼ تبلكتو في يتردد الذم فيك فيو يتتعتع الذم كأما، "مسمكيـ
 الذم معناه كليس: "العمماء مف كغيره القاضي قاؿ،  كمشقتو تبلكتو في وتتعتعب كأجر بالقراءة
 كلو السفرة مع ألنو أجران  كأكثر أفضؿ الماىر بؿ، بو الماىر مف أكثر األجر مف لو عميو يتتعتع
 كحفظو تعالى اهلل بكتاب يعتف لـ مف بو يمحؽ ككيؼ لغيره المنزلة ىذه يذكر كلـ كثيرة أجكر
تقانو  .انتيى  (ّ)"أعمـ كاهلل فيو مير حتى كاعتنائو كركايتو تبلكتو ككثرة كا 

مف عمـ التجكيد كأحكامو  ايعيني نفسو عمى مااعتنى بمف  فيظير أف الماىر بالقرآف ىك
دىاف دان  ، كحسَّنيا جكَّ كّْ ، كىذا الذم يتحقؽ بو تجكيد اإليماف لتبلكة القرآفميجيدان  حتى أصبح ميجى

جادتيا .بالقرآف ال  كريـ في تحسيف تبلكتو كا 

                                                           

اًىًر ًفي اٍلقيٍرآًف، كىالًَّذم مسمـ النيسابكرم: ص[( (ُ قىٍصًرىىا/بىابي فىٍضًؿ اٍلمى ًة اٍلميسىاًفًريفى كى بلى حيح مسمـ، ًكتىابي صى
 . ]ٖٕٗ، رقـ الحديث ّٗٓ/ ُيىتىتىٍعتىعي ًفيًو، مج 

كًر فىتىٍأتيكفى أىٍفكىا[( (ِ ا{ زيمىرنا، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التىٍفًسيًر/بىابي }يىٍكـى ييٍنفىخي ًفي الصُّ ، ُِْٓجن
 . ]ّْٕٗرقـ الحديث 

 ( .ْٖ/ٔ( النككم، صحيح مسمـ بشرح النككم )ج(ّ
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ٍسًف التبلكة كحسبكال يقتصر تجكيد  نما اإليماف عمى حي مف تجكيد اإليماف بالقرآف أف ؛ كا 
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ، صكتو في تجكيده القارئي  فى حسّْ يي  ا: يىقيكؿي  ، اهللً  سيكؿى رى  سىًمعى  أىنَّوي  ىيرى  اهللي  أىًذفى  "مى

ا ًلشىٍيءو  سىفً  ًلنىًبي   أىًذفى  مى ٍكتً  حى  .(ُ)ًبو" يىٍجيىري  ًباٍلقيٍرآًف، يىتىغىنَّى الصَّ

ليسمعو مف كاف ، كالجير كالصدح بوتحسيف الصكت بو كتجميمو ب فالتغني بالقرآف يككف
كاف يحب أف يسمع القرآف مف  النبي ف ، حتى أكيتعظ مما فيو مف آيات كعبرلو قمب فيرٌؽ 

 مف عذكبة يتمذذ عند سماعيابالقرآف أصكاتيـ تغنييـ كتجكيد لما في ؛ غيره مف الصحابة 
التفكر في ممذات ، فجماؿ صكت قارئ القرآف ينقمؾ مف السامع، كيتأمؿ في معانييا المتدبر

عجازىا إلى التفكر في آيات اهلل كشيكاتيا الدنيا  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  اهلل بف مسعكد  ٍبدً عى  عفٍ  ،كا 
" "اٍقرىأٍ :  المَّوً  مىيَّ مىٍيؾى  أىٍقرىأي : قيٍمتي : قىاؿى  عى مىٍيؾى  عى ٍيًرم" ًمفٍ  أىٍسمىعىوي  أىفٍ  أىٍشتىًيي "ًإنّْي: قىاؿى  أيٍنًزؿى  كىعى  غى
تَّى النّْسىاءى  فىقىرىٍأتي : قىاؿى  مىى ًبؾى  كىًجٍئنىا ًبشىًييدو  أيمَّةو  كيؿّْ  فٍ مً  ًجٍئنىا ًإذىا فىكىٍيؼى : }بىمىٍغتي  ًإذىا حى  ىىؤيالىءً  عى

ٍينىٍيوً  فىرىأىٍيتي  "–أىٍمًسؾٍ  أىكٍ - "كيؼَّ : ًلي قىاؿى  ،[ُْ]النساء:  {شىًييدنا  (ِ)تىٍذًرفىاًف" عى

 عبيد أبك قاؿ كترتيميا بالقراءة الصكت تحسيف استحباب عمى العمماء أجمع: "القاضي قاؿ
 باأللحاف القراءة في كاختمفكا قاؿ كالتشكيؽ التحزيف عمى محمكلة ذلؾ يف الكاردة كاألحاديث

 حنيفة أبك كأبحاىما كالتفيـ الخشكع مف لو القرآف جاء عما لخركجيا كالجميكر مالؾ فكرىيا
ثارة لمرقة سبب ذلؾ كألف لؤلحاديث السمؼ مف كجماعة قباؿ الخشية كا   استماعو عمى النفكس كا 

 ليس أصحابنا قاؿ أكرىيا ال مكضع في كقاؿ باأللحاف القراءة أكره ضعمك  في الشافعي قاؿ قمت
نما خبلؼ فييا لو  مكضعو عف الكبلـ كأخرج مطط إذا أراد كرىيا فحيث حاليف اختبلؼ ىك كا 

دغاـ ممدكد غير مد أك نقص أك بزيادة  إذا أراد أباحيا كحيث ذلؾ كنحك إدغامو يجكز ال ما كا 
 . (ّ)"كبلـال لمكضكع تغير فييا يكف لـ

                                                           

ٍكًت ًباٍلقيٍرآًف، [( (ُ قىٍصًرىىا/بىابي اٍسًتٍحبىاًب تىٍحًسيًف الصَّ ًة اٍلميسىاًفًريفى كى بلى مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي صى
 . ]ِٕٗ، رقـ الحديث ّٔٓ/ُمج 
اًئًؿ القيٍرآًف/بىابي البيكىاًء ًعٍندى ًقرىاءىًة القيٍرآًف، ص: البخارم[( (ِ ، رقـ الحديث ُِٖٗ: صحيح البخارم، ًكتىابي فىضى

َٓٓٓ[ . 
 ( .َٖ/ٔ( النككم، صحيح مسمـ بشرح النككم )ج(ّ



 

70 
 
 

 ، ميكسىى أىًبي عىفٍ ، فاألصكات الجميمة مف الصحابة الكراـ  مذك  امتدح النبي ك 
ةى، ًلًقرىاءىًتؾى  أىٍستىًمعي  كىأىنىا رىأىٍيتىًني لىكٍ ": ميكسىى أًلىًبي  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى   ًمٍزمىارنا أيكًتيتى  لىقىدٍ  اٍلبىاًرحى
دى  آؿً  مىزىاًميرً  ًمفٍ   . (ُ)"دىاكي

في مدارس  الذم ييتعمَّـ كييدرَّس (ِ)المكسيقية عمـ المقامات كفي عصرنا اليكـ اشتير
د تبلكتو لكتاب اهلل  ، كفي ذلؾ أجر كثكاب كيتغنى بو ككميات متخصصة لمف أراد أف ييجكّْ

ٍيرىةى  أىًبي فعىفٍ ى بالقرآف نلمف تغ عظيـ مف اهلل   مىفٍ  ًمنَّا "لىٍيسى  : المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،ىيرى
ٍيريهي  كىزىادى  ًبالقيٍرآًف"، يىتىغىفَّ  لىـٍ   . (ّ)ًبًو" "يىٍجيىري : غى

ا مف تماـ إجادة اإليماف قارئ القرآف أف يزيف القرآف بصكتو كىذ كقد أمر النبي 
يّْنيكا": فقاؿ ، بالقرآف ـٍ  اٍلقيٍرآفى  زى  .(ْ)"ًبأىٍصكىاًتكي

                                                           

قىٍصًرىىا/بىابي اٍسًتٍحبىاًب [( (ُ ًة اٍلميسىاًفًريفى كى بلى ٍكًت ًباٍلقيٍرآًف، مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي صى تىٍحًسيًف الصَّ
 . ]ّٕٗ، رقـ الحديث ّٕٓ/ُمج 
: عبارة عف تتالي لعبلمات مكسيقية كفؽ أبعاد معينة كقكاعد مكضكعة لتصنيؼ المحف عمـ المقامات( (ِ

المقامات المصدر،  المكسيقي، األمر الذم يسيؿ تعامؿ العازؼ مع اآللة كبالتالي مع المقياس المكسيقي .
 .  العربية الصمية

كا ًبًو، ًإنَّ [( (ّ ـٍ أىًك اٍجيىري كا قىٍكلىكي ًميـه البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التٍَّكًحيًد/ بىابي قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: }كىأىًسرُّ وي عى
ديكًر، أىالى  {، ص:  ًبذىاًت الصُّ ًبيري مىؽى كىىيكى المًَّطيؼي الخى  . ]ِٕٕٓ، رقـ الحديث َُٖٔيىٍعمىـي مىٍف خى

يّْنيكا القيٍرآفى البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التٍَّكًحيًد/بىابي قىٍكًؿ النًَّبيّْ [( (ْ رىًة كىزى اًىري ًبالقيٍرآًف مىعى الًكرىاـً البىرى : "المى
"، ص:  ـٍ  . ]ًُْٖٔبأىٍصكىاًتكي

 
: ىذا الحديث ركاه البخارم معمقان، كقد كصمو البخارم نفسو في كتاب "خمؽ أفعاؿ العباد" ، فقاؿ اإلماـ  فائدة

الماىر بالقرآف مع السفرة الكراـ البررة كصؿ المؤلؼ ىذا الحديث مف ركاية سعد  في شرحو: "باب قكؿ النبي 
سمـ بيذا المفظ كحديث زينكا القرآف بأصكاتكـ في التفسير بغير ىذا المفظ ككصمو م بف ىشاـ عف عائشة 

كصمو في كتاب خمؽ أفعاؿ العباد كخارج الصحيح مف حديث البراء بف عازب مف طرؽ ككقع لنا بعمك في مسند 
الدارمي كأسنده أيضا أبك داكد كالنسائي كابف ماجة كركاه ابف حباف في صحيحو مف حديث أبي ىريرة كركاه ابف 

ؼ مف حديث ابف عباس كركيناه في األكؿ مف حديث ابف السماؾ مف حديث ابف مسعكد أبي داكد في المصاح
 . (ٕٓ، ىدم السارم مقدمة فتح البارم )ص ابف حجرمكقكفا" . 

http://music311world.blogspot.com/2016/02/blog-post_14.html
http://music311world.blogspot.com/2016/02/blog-post_14.html
http://music311world.blogspot.com/2016/02/blog-post_14.html
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فعند تبلكة كتاب اهلل يؿ عمى التجكيد كالترت كمف ذلؾ حثّّ   إنما شرعان  المطمكب ، كا 
 . لمطاعة كاالنقياد كالخضكع كالخشكع كتفيمو القرآف تدبر عمى الباعث بالصكت التحسيف ىك

د جكّْ يي  فٍ يسعى أًلى ، نستنتج أنو عمى المسمـ أف كع ىذه األحاديث النبكية الشريفةكبمجم
جكيد لئليماف بالقرآف الكريـ كتعظيـ لو عمى مف تلما في ذلؾ بصكتو  تبلكتو لكتاب اهلل 

  . يعمـ أصحابو  الكجو الذم كاف النبي 

، فتبلكة مف غير فيـ لف لقرآف الكريـتجكيد إيماف المسمـ باكىك ركف أساس في : الفيـ -ِ
 .مقبكؿو  تؤدم إلى عمؿ

ف فيـ: "يقكؿ الدكتكر صبلح الخالدم  نّْومى  كمف عميو، اهلل نعـ مف ىك إنما القرآف كا 
 بيا يفتح كجؿ، عز اهلل مف فتكحات ىك إنما كالتفسير كالتدبر كالتمقي الفيـ ىذا كأف كأفضالو،

 ،كسطان صالحان ليذه الفيكضات، ك ليذه الفتكحات أىبلن  يككنكف ماعند عباده، مف يشاء مف عمى
 الحجبب مغطى قمب إلى يصؿ لف اهلل كنكر سبحانو، اهلل مف نكر كالتفسير كالتدبر الفيـ إف

 تفتح لف اهلل كرحمة العصاة، ليا يصمح ال اهلل كىدايا منو، كرحمة اهلل مف ىدايا كأنيا كالمكانع،
 . (ُ)"قمكبيـ ليا

، فالبحث عف معاني )ليس كؿ حافظ بفاىـ( إذ، الحفظ عمىالفيـ  الباحث قدـ؛ كلذا
ىـ المفسركف بعدً  كمف،  مف خبلؿ ما فسره الصحابةاهلل في آياتو  مرادكممات القرآف كفيـ 
كالقرآف الكريـ يحتاج إلى تدبر آياتو عند  ،ليك مف تجكيد اإليماف بالقرآف كفؽ ىدم النبي 

ََحَخَدةَُروَنَقاؿ تعالى: ، منفس بكبلـ اهلل عظةو لمقمب كلالتبلكة لكي يتحقؽ المراد مف  ـَََل
َ
أ

َٓ ا َٓ ُ ۡرَفاَ
َ
َأ َكُئٍُب َٰ َلََعَ ۡم

َ
َأ ٱۡىُلۡرَءاَن

ذىٍيفىةى  عىفٍ ك  ،(ِ) مٍَّيتي ": قىاؿى  ،بف اليماف  حي  ذىاتى   النًَّبيّْ  مىعى  صى
ى، ثيَـّ  اٍلًمائىًة، ًعٍندى  يىٍركىعي  :فىقيٍمتي  اٍلبىقىرىةى، فىاٍفتىتىحى  لىٍيمىةو، مّْي :فىقيٍمتي  مىضى ٍكعىةو، ًفي ًبيىا ييصى ى، رى  فىمىضى
، آؿى  اٍفتىتىحى  ثيَـّ  قىرىأىىىا،فى  النّْسىاءى، اٍفتىتىحى  ثيَـّ  ًبيىا، يىٍركىعي : فىقيٍمتي  ، يىٍقرىأي  فىقىرىأىىىا، ًعٍمرىافى  ًبآيىةو  مىرَّ  ًإذىا ميتىرىسّْبلن
، تىٍسًبيحه  ًفييىا ذىا سىبَّحى ، ًبسيؤىاؿو  مىرَّ  كىاً  ذىا سىأىؿى ذو  مىرَّ  كىاً  ذى، ًبتىعىكُّ عىؿى  رىكىعى، ثيَـّ  تىعىكَّ افى " :يىقيكؿي  فىجى بّْيى  سيٍبحى  رى

                                                           

 ( .ُّٓ( د. صبلح الخالدم، مفاتيح لمتعامؿ مع القرآف )ص (ُ
 . ]ِْمحمد: [( (ِ
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ًمدىهي"، ًلمىفٍ  اهللي  "سىًمعى  :قىاؿى  ثيَـّ  ًقيىاًمًو، ًمفٍ  نىٍحكنا ريكيكعيوي  فىكىافى  ،"اٍلعىًظيـً  ـى  ثيَـّ  حى  ًممَّا قىًريبنا طىًكيبلن  قىا
دى، ثيَـّ  رىكىعى، افى " :فىقىاؿى  سىجى بّْيى  سيٍبحى كديهي  فىكىافى  ،"اأٍلىٍعمىى رى  . (ُ)"ًقيىاًموً  ًمفٍ  قىًريبنا سيجي

عمى مقاصد كفيمو بالكقكؼ  مسمميف إلى تدبر كتاب اهلل ال عكيد  ككأف حذيفة
دراؾ معانييا بالتسبيح كالدعاء كالثناء  ربو اغتناـ حبؿ الكصاؿ بيف العبد ك ، ك اآليات كا 

حمد كالرضا كالتبتؿ كغير ذلؾ كالرجاء كالتذلؿ كالخضكع كالخشية كالبكاء كاإلجبلؿ كالتعظيـ كال
 . عمى هلل ى بالركح إلى الممككت األيرقمما 

، لما تعمقت بو أدركت عقكليـ أف قمكبيـ ىي مبلذىـ مف اهلل إليو  فصحابة النبي 
كؽو، عىفٍ ف، حتى يعقمكىا بقمكبيـ قبؿ عقكليـ فكانكا ال يجاكزكف اآلية ٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  مىٍسري  اهلل عى

 :
ٍيريهي، ًإلىوى  الى  الًَّذم كىالمَّوً " ـي  أىنىا ًإالَّ  المَّوً  ًكتىابً  فٍ مً  سيكرىةه  أيٍنًزلىتٍ  مىا غى  ًمفٍ  آيىةه  أيٍنًزلىتٍ  كىالى  أيٍنًزلىٍت، أىٍيفى  أىٍعمى

ـي  أىنىا ًإالَّ  المَّوً  ًكتىابً  ـى  أىٍعمى لىكٍ  أيٍنًزلىٍت، ًفي ـي  كى دنا أىٍعمى ـى  أىحى ًكٍبتي  اإًلًبؿي  تيبىمّْغيوي  المًَّو، ًبًكتىابً  ًمنّْي أىٍعمى  لىرى
 .(ِ)ًإلىٍيًو"

كقى نفسو مما اختمؼ  -رحميـ اهلل-كالسمؼ  بفقو الصحابة  وى كتابى اهلل كمف فىقً 
أحاديث النبي  اكمف بعدى آيات اهلل األمة في أمكرىا إال لسكء فيـ  كما اختمفت فيو الناس،

 ، في ذلؾ إال لسكء فيـو  مف تناحرتبع ىذه الفيرقة كما. 

ف ما تمرٌ  ليك نتاج االختبلؼ  ،ياكم الردلبيا إلى مى  مكدً زمة فيـ تي مف أبو األمة اليكـ  كا 
ًلدى  ؛ إال فيـ السمؼ مف سكء الفيـ الذم رسخ في العقكؿ، كما السبيؿ إلى النجاة مف ذلؾالذم كي

كأنزلت آيات اهلل فعاصركىا كعاشكىا  ،تربكا في حجر النبي  فالذي -رحميـ اهلل تعالى-
 .أحداثيابمشاىدىا ك 

 ىك ، فالفاىـ لكتاب اهللإتقاف الصنعةفي عظيمة  ةقد كاف لمفيـ مكانل: 

                                                           

ًة اٍلمي [( (ُ بلى ًة مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي صى بلى قىٍصًرىىا/بىابي اٍسًتٍحبىاًب تىٍطًكيًؿ اٍلًقرىاءىًة ًفي صى سىاًفًريفى كى
 . ]ِٕٕ، رقـ الحديث ُّٓ/ُالمٍَّيًؿ، مج 

اًب النًَّبيّْ (ِ اًئًؿ القيٍرآًف/بىابي القيرَّاًء ًمٍف أىٍصحى ، رقـ ُِٖٕ، ص: ( البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي فىضى
 . ]ََِٓالحديث 
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، مقامات القراءةالتجكيد كالكقكؼ بكفؽ أحكاـ  ت اهلل قرأ آيايىك المجكد المتقف الذم 
عند قراءة آيات  ما استطاع، كيتباكى أك يبكي كالنعيـ الجنةالسركر في صكتو عند آيات  ظيري فيى 

 .العذاب كالجحيـ

يا كفؽ اتزليا كمقامايات اهلل منصدر حكمو كفتكاه بإنزاؿ آالذم ي، كالمفتيىك أيضا الفقيو 
 .في األحكاـ كالتشريعات نزلت عمى النبي ما أ

ك القائـ بأمر اهلل المطبؽ لشرع اهلل في كؿ أمر يصمح أمكر العباد ، كالقاضيىك الحاكـ ك 
 كغير ذلؾ. تعميـ،مف اقتصاد كمعامبلت كأمف ك  مكر حياتيـأ ييسر

ما استقاـ  ديثو،احأفي  كمقصد النبي  آياتوحيح كالسميـ لمراد اهلل مف فمكال الفيـ الص
ف في العمـ الراسخي ـي يٍ ا رسخ فى لمَّ لكف ، ك كال تكحدت كممتياا اجتمعت األمة مكل يفأمر المسمم

ي كؿ أمر مف ا فمرجع إليي، كمصدريف أساسيف يي و سنة نبيّْ مف بعده ك  عمى كتاب اهلل 
َ :تعالىفي دعكتو لممؤمنيف في قكلو  الن ألمر اهلل ا، امتثةأمكر الدنيا كاآلخر  ِِ َ ًۡ ـَإِنَحََجَٰزَۡخُخ

ء َ َٱَََشۡ َإََِل ۡي َـَُردُّوهُ َِ َ َِم ََٰ ََذ رِ  ِِ َٱخٓأۡ ِٔۡم ََوٱِۡلَ َةِٱّلَلِ َُِٔن ٌِ َحُۡؤ ًۡ َُنُِخ َإِن ََوٱََرُشِٔل وِيًَلََّلَلِ
ۡ
َحَأ َُ ۡخَص

َ
َوأ

(ُ)، 
 ربيـ في األرض حيف عممكا بما دعاىـ إليو المحسنيف اده ف استخمؼ اهلل عبكانت النتيجة أ

اًبرً أف  مسمـ في صحيحو في باب حجة النبي  فمما جاء عند،  يـنبيك  ٍبدً  ٍبفً  جى : اهلًل قاؿ عى
قىدٍ ": الناس في حجتو فقاؿ خطب النبي  ـٍ  تىرىٍكتي  كى ا ًفيكي ٍمتيـٍ  ًإفً  بىٍعدىهي  تىًضمُّكا لىفٍ  مى  ًبًو، اٍعتىصى

 .(ِ)اهلًل" تىابي كً 

ـى كتاب اهلل فمى  رى لو في حياتوردُّ إلجعمو دستكران يى ك ، اعتصـ بو ف فىًي ، يو نفسو فيما شىجى
 .و كيرضى بحكمومى فيحكّْ 

ؿ ف يككف مف أىألالمسمـ  بو يرقىك ،  اهللرقي لصاحبو درجات عند ىك المي : الحفظ -ّ
 اهلل كخاصتو .

                                                           

 .  ]ٗٓ: النساء[( (ُ
ًة النًَّبيّْ [( (ِ جَّ /بىابي حى جّْ  . ]ُُِٖ، رقـ الحديث ٔٓٓ/ُ، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلحى
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تقاف اإليماف بالقرآف أيضان يككف   كجبريؿ  ،ظو في الصدكر كالتنافس في ذلؾبحفكا 
، مرتيف في العاـ الذم تكفي فيو إياه ، كعارضو مرة كؿ عاـ النبي ارض القرآف مع كاف يع

ٍنيىا، المَّوي  رىًضيى  عىاًئشىةى  عىفٍ   يُّ النَّبً  فىقىاؿى  ، النًَّبيّْ  مىٍشيي  ًمٍشيىتىيىا كىأىفَّ  تىٍمًشي فىاًطمىةي  أىٍقبىمىتٍ : قىالىتٍ  عى
: بنا اًلًو، عىفٍ  أىكٍ  يىًميًنًو، عىفٍ  أىٍجمىسىيىا ثيَـّ  ًباٍبنىًتي" "مىٍرحى ًديثنا ًإلىٍييىا أىسىرَّ  ثيَـّ  ًشمى ـى : لىيىا فىقيٍمتي  فىبىكىٍت، حى  ًل

؟ ًديثنا ًإلىٍييىا أىسىرَّ  ثيَـّ  تىٍبًكيفى ًحكىٍت، حى ا: فىقيٍمتي  فىضى ا كىاليىٍكـً  رىأىٍيتي  مى ٍزفو  ًمفٍ  أىٍقرىبى  فىرىحن  عىمَّا فىسىأىٍلتييىا ،حي
ا: فىقىالىتٍ : قىاؿى  تَّى ، المَّوً  رىسيكؿً  ًسرَّ  أًليٍفًشيى  كيٍنتي  مى  أىسىرَّ : فىقىالىتٍ  ،فىسىأىٍلتييىا ،  النًَّبيُّ  قيًبضى  حى
ًني كىافى  ًجٍبًريؿى  "ًإفَّ : ًإلىيَّ  نَّوي  مىرَّةن، سىنىةو  كيؿَّ  القيٍرآفى  ييعىاًرضي ـى  ًنيعىارىضى  كىاً   ًإالَّ  أيرىاهي  كىالى  مىرَّتىٍيًف، العىا

رى  ًمي، حىضى نَّؾً  أىجى ؿي  كىاً  اقنا بىٍيًتي أىٍىؿً  أىكَّ ، ،"ًبي لىحى ا": فىقىاؿى  فىبىكىٍيتي ٍيفى  أىمى  ًنسىاءً  سىيّْدىةى  تىكيكًني أىفٍ  تىٍرضى
نًَّة، أىٍىؿً  ٍؤًمًنيفى  ًنسىاءً  أىكٍ  الجى ًحٍكتي  "المي  . (ُ)ًلذىًلؾى  فىضى

د في األمة عمى المسارعة إلى حفظ كتاب اهلل  حث النبي كقد  استذكاره  كالجّْ
 -أم اإلبؿ كالبقر كالغنـ–، كما تتفمت النَّعـ تفمت مف حفاظوى كيى سَّ نى ، ألف القرآف يي كمدارستو
ٍبدً  عىفٍ ف، كيراجعو إف لـ يدارسو -أم بحباليا–بعيقميا  :  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،اهلًل بف مسعكد عى

ا" ًدًىـٍ  ًبٍئسىمى ، كىٍيتى  آيىةى  نىًسيتي : يىقيكؿي  أًلىحى كىٍيتى ، ىيكى  بىؿٍ  كى كا نيسّْيى ينا أىشىدُّ  فىمىييكى  اٍلقيٍرآفى  اٍستىٍذًكري  (ِ)تىفىصّْ
ديكرً  ًمفٍ  اًؿ، صي ًبعيقيًميىا النَّعىـً  ًمفى  الرّْجى

(ّ)"(ْ) . 

د ف، يكـ القيامة  مسمـ كمسمـ في درجتو عند اهللالحفظ عبلمة فارقة بيف ك  كمما جكَّ
التنافس ، فمف التجكيد في اإليماف بالقرآف ،المسمـ حفظو بإتقاف كانت درجتو أعمى عند ربو 

درجة الحفاظ المتقنيف لكتابو بعمك مكانة كبلمو رفع   ، فاهللكركتثبيتو في الصدفي حفظو 

                                                           

، ص: [( (ُ اًت النُّبيكًَّة ًفي اإًلٍسبلىـً نىاًقًب/بىابي عىبلىمى ، رقـ الحديث ُٖٗالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المى
ِّّٔ، ِّْٔ[ . 

ين ( (ِ مواتىفىصّْ مٍَّصتى ، : فىصى الشيءى ًمفى الشٍَّيًء فىٍصيان: فىصى تىخى رىٍجتى ًمٍنوي كى يان ًإذا خى يت ًمفى األىمر تىفىصّْ . ابف كتفىصَّ
 . (ُٕٓ،ُٔٓ/ُٓمنظكر، لساف العرب )

ٍمعي عيقيؿه . العيقيؿٍ ( (ّ ، كىاٍلجى ٍبؿي ىيكى الًعقاؿي  .  (ْٗٓ/ُُابف منظكر، لساف العرب )ج:  الحى
كىرىاىىًة قىكٍ مس[( (ْ قىٍصًرىىا/بىابي اأٍلىٍمًر ًبتىعىيًُّد اٍلقيٍرآًف، كى ًة اٍلميسىاًفًريفى كى بلى ًؿ مـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي صى

كىاًز قىٍكًؿ أيٍنًسيتييىا، مج   . ]َٕٗ، رقـ الحديث ّٔٓ/ُنىًسيتي آيىةى كىذىا، كىجى
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 ، مكانة بما  يككف ألىؿ القرآف، ؿ نفس عٌما قدمتيـك القيامة حيف تجتمع الخبلئؽ لتجزل كك
 .كبما كعكا في قمكبيـ ي صدكرىـحممكا ف

ٍبدً  عىفٍ  ك ٍبفً  اهللً  عى اًحبً  "ييقىاؿي :  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى   عىٍمرو تّْؿٍ  كىاٍرتىؽً  اٍقرىأٍ  اٍلقيٍرآفً  ًلصى  كىرى
تّْؿي  كيٍنتى  كىمىا ٍنًزلىتىؾى  فىًإفَّ  الدٍُّنيىا، ًفي تيرى ؤيىىا" آيىةو  رً آخً  ًعٍندى  مى تىٍقرى

(ُ). 

                                                           

، ج النسائي: السنف الكبرل لمنسائي، ًكتىاب فىضى [( (ُ  . ]ََِٖ، رقـ الحديث ِِٕ/ٕاًئًؿ القيٍرآًف/بىابي التٍَّرًتيؿي
 سند الحديث / ، ، عىٍف ًزرٍّ اًصـو ، عىٍف عى ًف، عىٍف سيٍفيىافى ٍبدي الرٍَّحمى نىا عى : أىٍخبىرى اؽي ٍبفي مىٍنصيكرو قىاؿى أىٍخبىرىنىا ًإٍسحى

ك . ٍمرو ٍبًد اهلًل ٍبًف عى  عىٍف عى
 
 تخريج الحديث/ 

(، كأخرجو أحمد في ّٕ/ِ(، كأخرجو أبك داكد في سننو بمثمو )ُٕٔ/ٓفي سننو بمثمو )أخرجو الترمذم 
(، كأخرجو الطبراني في معجمو ّْ/ّ(، كأخرجو ابف حباف في صحيحو بمثمو )َّْ/ُُمسنده بمثمو )
( كأخرجو ابف أبي شيبة في ٕٕ/ِ(، كأخرجو البييقي في سننو الكبرل بنحكه )َٕٓ/ُّالكبير بمثمو )

 ( .ّٕٗ/ُ(، كأخرجو الحاكـ في مستدركو بنحكه )ُُّ/ٔبنحكه  ) مصنفو
 .  كميـ مف طريؽ سفياف الثكرم

 . مف طريؽ زائدة بف قدامة( ُُّ/ٔكأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو بنحكه مكقكفان )
 .  مف طريؽ قيس بف الربيع األسدم( َٖٓ/ُّكأخرجو الطبراني في معجمو الكبير بمثمو )

 . مف طريؽ حماد بف شعيب الحماني( َٖٓ/ُّالكبير" )كالطبراني في "
 عف عاصـ بف أبي النجكد بو . ثالثتيـ

 
 ترجمة الركاة / 

  ركاتو ثقات، عدا: -
حجة في القراءة كحديثو في كىك صدكؽ لو أكىاـ ، قاؿ فيو ابف حجر النجكد أبي بف عىاًصـو  -

 ؽ. : كثكقاؿ الذىبي(، ِٖٓ، تقريب التيذيب )ص ابف حجرالصحيحيف. 
 ابف كذكره .حديثو في الخطأ كثير كاف أنو إال ثقة، كاف: سعد ابف كقاؿ. بأس بو ليس: النسائي كقاؿ
 إف: كيقاؿ القراءة، في رأسا ثقة، ككاف كقراءة، سنة صاحب كاف: العجمي كقاؿ". الثقات" في حباف

 في :سفياف فب يعقكب كقاؿ. كائؿ كأبي زر، في عميو يختمؼ ككاف حدث، كىك عميو قرأ األعمش
 :قاؿ عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ عف أبيو .ثقة: زرعةكقاؿ عنو أبك . ثقة كىك اضطراب، حديثو
 نظراء مف بو، بأس ال ثقة: معيف ابف قاؿ. الحديث تثبيت في عميو األعمش يختار شعبة ككاف

 نعمـ كال بالحافظ، يكف لـ :البزار بكر أبك كقاؿ. الحفظ سكء إال فيو يكف لـ: العقيمي كقاؿ. األعمش
 .(َِٓ/ِ) التيذيب ابف حجر، تيذيب. مشيكر كىك ذلؾ، عمى حديثو ترؾ أحدا



 

76 
 
 

ف ما  يككف لو مرقيان في الدرجات عند  حفظ كتاب اهلل ثبت في صدر المسمـ مف كا 
: (ُ)ابف حجرالحافظ  قاؿ، في الدنياحفظيا في صدره اهلل، حتى يصؿ بترتيمو إلى آخر آية 

ذي " ييٍؤخى ًديثً  ًمفى  كى ًفظى  مىفٍ  ًإالَّ  ـى اأٍلىٍعظى  الثَّكىابى  ىىذىا يىنىاؿي  الى  أىنَّوي  اٍلحى ًقرىاءىتىوي  أىدىاءىهي  كىأىٍتقىفى  اٍلقيٍرآفى  حى  كىمىا كى
ا: قيٍمتى  فىًإفٍ  لىوي، يىٍنبىًغي مىى الدًَّليؿي  مى اًحبى  أىفَّ  عى اًفظي  ىيكى  الصَّ ًزـً  ديكفى  اٍلحى ًؼ، ًفي ًلٍمًقرىاءىةً  اٍلميبلى  اٍلميٍصحى
ا اأٍلىٍصؿي : قيٍمتي  نَّةً  ًفي ًفيمى ا يىٍحًكي أىنَّوي  اٍلجى قىٍكليوي  الدٍُّنيىا، ًفي مى ًريحه  الدٍُّنيىا ًفي كى مىى ذىًلؾى  ًفي صى  أىفَّ  عى

ًزـى  اًحبي  لىوي  ييقىاؿي  الى  نىظىرنا لىوي  اٍلميبلى مىى اٍلقيٍرآفً  صى ؽً  عى ٍطبلى ا اإٍلً نَّمى  ًفي اٍلقيٍرآفى  ييفىاًرؽي  الى  ًلمىفٍ  ذىًلؾى  ييقىاؿي  كىاً 
الىةو  تً  ًمفى  حى االى  .(ِ)"اٍلحى

دى  ريدىاتستكجب عمى مي  -في اإليماف بالقرآف حفظنا-جكدة لاكبيذا فإف  القرآف أف ييجكّْ
 ه .ستذكار كا بالمدارسة كالتعاىد لكتاب اهلل تعالى

                                                                                                                                                                     

 الممؾ كعبد النجكد أبي بف عاصـ عف أبي سئؿكقاؿ أيضا:  .صالح: أبيو عف حاتـ أبي ابف كقاؿ
 أبي ابف. الممؾ عبد مف عندم اختبلفا أقؿ عاصـ الممؾ عبد عمى عاصما قدـ: فقاؿ ،عمير بف
 .(ُّْ/ٔ) كالتعديؿ الجرح، ـحات

 الراكم صدكؽ، سيء الحفظ . :قاؿ الباحث
 
 الحكـ عمى اإلسناد/ 

 .حسفإسناد 
ركم ىذا الحديث مف طريؽ عاصـ كاختمؼ عمى عاصـ فركاه سفياف، كحماد بف شعيب الحماني، كقيس 

ف قدامة عف عاصـ ع بف الربيع األسدم عف عاصـ عف زر عف عبد اهلل بف عمرك مرفكعا، كسفياف، كزائدة بف
ألف راكييما كاحد  كركاية الحديث بالرفع ل تؤثر عمى ركاية الحديث بالكقؼ، زر عف عبد اهلل بف عمرك مكقكفا

كىك عاصـ، كال يكجد مف خالؼ عاصـ فقد ركاه مرة بالكقؼ كمرة بالرفع، كىذا يعتبر دليؿ تثبت كأنو لـ ييـ في 
عض إلى سكء حفظو )الكىـ( كما داـ أنو قد ركاه بركايتيف متطابقتيف ىذا الحديث، كقد كثقو البعض كأشار الب

 كما ذكرت آنفنا بالكقؼ كالرفع مرة مرة، فيذا يدؿ عمى عدـ كىمو في ىذا الحديث .
ًني ابف حجر ((ُ مٌي بف مىٍحميكد بف أىٍحمد بف ق(ِٖٓت ) اٍلعىٍسقىالى مَّد بف عى مَّد بف ميحى مٌي بف ميحى : أىٍحمد بف عى

ـ، شيىاب الٌديف، حجر ب ٍسبلى اة شيخ اإٍلً ًني األىٍصؿ، ثَـّ اٍلمٍصًرٌم، الشَّاًفًعي، قىاًضي اٍلقيضى ف أىٍحمد اٍلًكنىاًني اٍلعىٍسقىبلى
. السيكطي، نظـ العقياف في أىبيك اٍلفضؿ بف نكر الٌديف، بف قطب الٌديف، بف نىاًصر الٌديف، بف جبلؿ الٌديف

 ( .ْٓأعياف األعياف )ص 
 ( .ِّ/ٓرم، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )ج( القا(ِ
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تأسيان بالحبيب أف تعمؿ بالقرآف ف، تجكيد اإليماف بالقرآف كىي أرقى كأرفع مراتب :العمؿ -ْ
المجكدكف  ة التي يبمغيا المحسنكف، ليي الدرجالذم ال ينطؽ عف اليكل محمد 

 .إليمانيـ بكتاب ربيـ

ميقيوي القرآف إف النبي  مؽ كاف خي فإنما ترجـ بالمعاممة التي تستكجب العمؿ، يي إنما ، كالخي
ف كتاب اهلل تعالى الحياة معامبلت بيف الناس ـ بو حياة الناسخير من، كا  عف ، ياج تقاـ كتيقكّْ

، ٍبفي  سىٍعدي  ٍؤًمًنيفى  أيَـّ  يىا: قىاؿى  ًىشىاـو ميؽً  عىفٍ  أىٍنًبًئيًني اٍلمي ؟" تىٍقرىأي  "أىلىٍستى : قىالىتٍ  ، اهللً  رىسيكؿً  خي  اٍلقيٍرآفى
ميؽى  "فىًإفَّ : قىالىتٍ  بىمىى،: قيٍمتي  " كىافى   اهللً  نىًبيّْ  خي  . (ُ)اٍلقيٍرآفى

يتعامؿ بيا في كؿ أخبلقو التي  كلذا؛ فإف تجكيد العمؿ بالقرآف يستكجب اتباع النبي 
 . الناس كافةمع 

مقو  ، كلذلؾ في التعامؿ مع الناسفالعمؿ بالقرآف يحتاج إلى مسمـ ذم ىمة في تجكيد خي
ًرٍفنىا": (ِ)القارم قىاؿى  ؿي  لىوي  اٍلميتىدىبّْرى  المَّوً  ًبًكتىابً  اٍلعىاًمؿى  أىفَّ  الدّْيفً  أىٍصؿً  ًمفٍ  عى اًفظً  ًمفى  أىٍفضى  اٍلحى

قىدٍ  كىالتَّدىبًُّر، اٍلعىمىؿً  ًفي شىٍأنىوي  يىنىؿٍ  لىـٍ  اًإذى  لىوي  كىالتَّاًلي ابىةً  ًفي كىافى  كى حى دّْيؽً  ًمفٍ  أىٍحفىظي  ىيكى  مىفٍ  الصَّ  الصّْ
كىةن  كىأىٍكثىري  كىافى  ًمٍنوي  ًتبلى مىييـٍ  ىيكى  كى مىى أىٍفضى ؽً  عى ٍطبلى مىٍيًيـٍ  ًلسىٍبًقوً  اإٍلً ًبًكتىاًبوً  ًبالمَّوً  اٍلًعٍمـً  ًفي عى تى  كى  لىوي  دىبًُّرهً كى
ًموً  لي كالحافظ عمى مف التافي أف العامؿ بكتاب اهلل درجتو أ الطيبي صريحفكبلـ ، (ّ)"ًبوً  كىعىمى
و النبي سار عمي، كالذم فبو يككف تجكيد اإليماف بالقرآف عمى الكجو الذم يحبو اهلل ، المتدبر
  في تحقيؽ اليدؼ مف دعكة اهلل بأخبلقو . 

ٍبدي  قىاؿى ك  عيبى  "ًإنَّا:  مىٍسعيكدو  ٍبفي  وً المَّ  عى مىٍينىا صى سىييؿى  اٍلقيٍرآًف، أىٍلفىاظً  ًحٍفظي  عى مىٍينىا كى  ًبًو، اٍلعىمىؿي  عى
فَّ  مىٍيًيـٍ  يىٍسييؿي  بىٍعدىنىا مىفٍ  كىاً  يىٍصعيبي  اٍلقيٍرآًف، ًحٍفظي  عى ـي  كى مىٍيًي تشبيو  أحسفي  كافكلذا؛  (ْ)ًبًو" اٍلعىمىؿي  عى
و لو باألترجة ذات الطعـ الطيب ، تشبييمؿ بالقرآف أحسف كأجكد عمؿلعاا لنبي و بو اشبٌ 

                                                           

 ( .ُٔ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
عمي بف )سمطاف( محمد، نكر الديف المبٌل اليركم القارم: فقيو حنفي، مف صدكر  ق(: َُُْالقارم ت )( (ِ

 . (ُِ/ٓالزركمي، األعالـ )جالعمـ في عصره. كلد في ىراة كسكف مكة كتكفي بيا. 
 ( .ِّ/ٓقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )ج( القارم، مر (ّ
 ( .َْ/ُ)ج تفسير القرطبي – ( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف(ْ
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 القيٍرآفى  يىٍقرىأي  الًَّذم الميٍؤًمفي : "قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ،األىٍشعىًرمّْ  ميكسىى أىًبي عىفٍ ، كالريح الطيب
يىٍعمىؿي  ًة،: ًبوً  كى يىا طىيّْبه  طىٍعمييىا كىاأليٍتريجَّ ًريحي ، كى ، يىٍقرىأي  الى  الًَّذم في كىالميٍؤمً  طىيّْبه يىٍعمىؿي  القيٍرآفى : ًبوً  كى
ثىؿي  لىيىا، ًريحى  كىالى  طىيّْبه  طىٍعمييىا كىالتٍَّمرىةً  مى انىةً : القيٍرآفى  يىٍقرىأي  الًَّذم المينىاًفؽً  كى ٍيحى يىا كىالرَّ طىٍعمييىا طىيّْبه  ًريحي  كى
، ثىؿي  ميرّّ مى ٍنظىمىًة،: القيٍرآفى  يىٍقرىأي  الى  الًَّذم المينىاًفؽً  كى ًبيثه  أىكٍ - ميرّّ  طىٍعمييىا كىالحى يىا -خى ًريحي  .(ُ)"ميرّّ  كى

، كاـ كتشريعات كتطبيقيا عمى النفسكتجكيد العمؿ بالقرآف يككف باالمتثاؿ لما فيو مف أح
كاقعان في حياتو ، كيككف أيضان بإسقاط األخبلؽ بثقافة المعاممة كالمكعظة الحسنةثـ نشرىا 
 .كمعامبلتو

 : الكتب المحرفة ثانينا
اهلل إلى  يـ بإذفن، كييدك يدعكف قكميـ بيا كتبنا عمى أنبيائو كرسمو  أنزؿ اهلل 
 ،ألقكاـ قد حرفت ما آتاىا ربيا، إال أف ىذه اليخرجكىـ مف الظممات إلى النكر ،صراطو المستقيـ

 .ف بعدىا ف بعده كأضمت مى مً  تٍ مَّ فضى 
، أنبياءىـ بعد أف تكفى اهلل  لتي أنزلت عمييـتب السماكية المحرفة مف األقكاـ االكف

 -كالضاليف ـالمغضكب عميي-إسرائيؿ بني لما أراد إليو  فرفعو اهلل  إلى أف جاء عيسى 
َ :، قاؿ تعالىأف يمكركا بو ُِرَك ّٓ َؽ ٌُ ََو َإََِلَ ََوَراـُِػَم ـَِّۡم َٔ َخ ٌُ َ َإِّّنِ ََيَٰػِيََسَٰٓ َٱّلَلُ َكَاَل َإِۡذ ََ َٱََّلِي ََ ٌِ

ََْزفََ  لقيكأي  إليو،  عيسى كرسكلو عبده اهلل فرفع": الرحمف الكريـ تيسير فقاؿ في، (ِ)ُروا
 أنو بنيتيـ العظيـ باإلثـ كباءكا كصمبكه، فقتمكه عميو شبيو لقيأي  مف فأخذكا غيره، عمى شبيو
يا محرفة بأف نعتقد بأن، رفة إنما يككف تجكيد اإليماف بياىذه الكتب السماكية المح ،(ّ)"اهلل رسكؿ

َ: في قكلو تعالى ما جاء في كتاب اهلل ك، اغير محفكظة ىيئتيا التي نزلت بي ََ َٱََّلِي ََ ِ ٌّ

عَ  ٍَ َُمۡص ۡعََدۡيَ ٍَ َِاََوٱۡش ۡۡ َِاَوََغَط ٍِۡػ َٔاِعػِِّۦََوَيُلََُٔٔنََش ٌَ ََغََ ًَ اُدواَُُْيَّرِـَُٔنَٱۡىََكِ َََْ ًۡ ِٓ ِ َِۡصنَخ
َ
َِاََِلَۢاَةِأ َوَرَِٰغ

                                                           

اًئًؿ القيٍرآًف/بىابي ًإثٍـً مىٍف رىاءىل ًبًقرىاءىًة القيٍرآًف أىٍك تىأىكَّؿى ًبًو أىٍك فى [( (ُ رى ًبًو، البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي فىضى خى
 . ]َٗٓٓالحديث ، رقـ َُِٗص: 

 . ]ٓٓآؿ عمراف: [( (ِ
 ( .ُِّتيسير الكريـ الرحمف، )ص  ( السعدم،(ّ
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 َِ ََوَؼۡػ ِِ َ َ ا َِ َٱُّّدِي
 عمماء كىـ الييكد: أم{ ىىاديكا الًَّذيفى  ًمفى : }الرحمف الكريـ تيسيرفي  قاؿ، (ُ)

رّْفيكفى }، منيـ الضبلؿ ـى  ييحى  فمف، جميعا ىما أك المعنى، أك المفظ بتغيير إما{ مىكىاًضًعوً  عىفٍ  اٍلكىًم
 عمى  محمد عمى الإ تصدؽ كال تنطبؽ ال التي كتبيـ في ذكرت التي الصفات تنزيؿ تحريفيـ

 . (ِ)ذلؾ ككتمانيـ غيره، بيا أريد بؿ بيا مقصكد كال بيا، مراد غير أنو
لشريعة اإلسبلـ  أف نؤمف بما جاء فييا مكافقان ك ، ران ميقى  ككذلؾ بما جاء في سنة النبي 

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ف كأقره كتاب ربنا   ًبالًعٍبرىاًنيًَّة، لتٍَّكرىاةى ا يىٍقرىءيكفى  الًكتىابً  أىٍىؿي  كىافى : قىاؿى  ، ىيرى
كنىيىا ييفىسّْري ًبيَّةً  كى ، أًلىٍىؿً  ًبالعىرى دّْقيكا ال: " المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  اإًلٍسبلىـً ، كىال الًكتىابً  أىٍىؿى  تيصى ـٍ  تيكىذّْبيكىي

قيكليكا نَّا: }كى ا ًبالمَّوً  آمى مى  . (ّ)"{ًإلىٍينىا أيٍنًزؿى  كى
بعض األحكاـ ، فإف السابقة يككف كفؽ ىدم النبي فتجكيدنا إليماننا بالكتب 

كلما جاءت شريعة اإلسبلـ أقرتيا كزادت عمييا بما يحقؽ ، مكجكدة مسبقان كالتشريعات إنما كانت 
اًىدنا،مصمحة العباد كمف ذاؾ ما جاء في البخارم أف   المَّوي  رىًضيى  عىبَّاسو  اٍبفى  سىًمٍعتي : قىاؿى  ميجى

ا، ٍنييمى ، ًإٍسرىاًئيؿى  بىًني ًفي افى كى ": يىقيكؿي  عى اصي لىـٍ  الًقصى ـي  تىكيفٍ  كى  ًليىًذهً  تىعىالىى المَّوي  فىقىاؿى  ،"الدّْيىةي  ًفيًي
ـي  كيًتبى : }األيمَّةً  مىٍيكي رُّ  القىٍتمىى ًفي الًقصىاصي  عى رّْ  الحي  عيًفيى  فىمىفٍ  ًباأليٍنثىى، كىاأليٍنثىى ًبالعىٍبًد، كىالعىٍبدي  ًبالحي

كؼً  فىاتّْبىاعه } "العىٍمدً  ًفي الدّْيىةى  يىٍقبىؿى  أىفٍ  فىالعىٍفكي "{ شىٍيءه  وً أىًخي ًمفٍ  لىوي   يىتًَّبعي " {ًبًإٍحسىافو  ًإلىٍيوً  كىأىدىاءه  ًباٍلمىٍعري
كؼً  ييؤىدّْم ًباٍلمىٍعري بّْكيـٍ  ًمفٍ  تىٍخًفيؼه  ذىًلؾى } "ًبًإٍحسىافو  كى مىى كيًتبى  ًممَّا"{ كىرىٍحمىةه  رى  فىمىفً } "ـٍ قىٍبمىكي  كىافى  مىفٍ  عى

 .(ْ)"الدّْيىةً  قىبيكؿً  بىٍعدى  قىتىؿى " {أىًليـه  عىذىابه  فىمىوي  ذىًلؾى  بىٍعدى  اٍعتىدىل
ف تجكيد اإليماف بالكتب السماكية المحرفة يتحقؽ بتحقؽ إ، كخالصة القكؿ في ذلؾ

كية الكتب السما ، كلكف الفرؽ بيفلقرآفأنزؿ اكما  االعتقاد السميـ بأنيا كتب سماكية أنزليا 
إلى   مف اهلل كبقي القرآف محفكظان ، ى يدم األقكاـ بعد كفاة أنبيائيـعم، أنيا حيرفت كالقرآف

                                                           

 . ]ْٔالنساء: [( (ُ
 ( .ُُٖ( السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص (ِ
ا أيٍنًزؿى ًإلىٍينىا{، ص: [( (ّ مى نَّا ًبالمًَّو كى رقـ الحديث  ،َُٗٗالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التىٍفًسيًر/بىابي }قيكليكا آمى

ْْٖٓ[ . 
اصي ًفي القىٍتمىى ال[( (ْ ـي الًقصى مىٍيكي حيرُّ البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التىٍفًسيًر/بىابي }يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا كيًتبى عى

{ ًإلىى قىٍكًلًو }عىذىابه أىًليـه{، ص:  رّْ  . ]ْْٖٗ، رقـ الحديث ًَُُِبالحي
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ما في كتاب اهلل تعالى كما جاء ميقران في سنة النبي نؤمف بما جاء مكافقان ل؛  يكـ القيامة، فبذاؾ
 راد اهلل عف م ان عقدي ان ، كبغير ذلؾ فبل يككف إال انحرافكما في الحديث آنؼ الذكر  كما

 . -عمييـ السبلـ–اءه يأرسؿ بو رسمو كأنب
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 المطمب الرابع
 كاألنبياء بالرسؿ اإليماف في الجكدة

إلى تكحيد اهلل  مختمفة ، كميا تدعك برساالت كشرائعى  رسمو كأنبياءه  أرسؿ اهلل لقد 
 جديد، بشرع إليو أيكحي مىفٍ  فالرسكؿى ، ع كؿ رسكؿ شرعان جديدان ، كأرسؿ مكحده ال شريؾ لو 

، وكقد استخمؼ اهلل المرسميف ليبمغكا رساالت، (ُ)قبمو مف شرع لتقرير المبعكث ىك كالنبيَّ 
 . لو  كأخمصيـ إيمانان كأقربيـ مكدة فاصطفاىـ مف أنقى الناس قمكبان 

أنكر اإليماف بيـ كفر فقاؿ ، كمف كاألنبياءلمسمـ إال بإيمانو بالرسؿ اإيماف يكتمؿ كال 
َ: تعالى َيَۡسُفُروَن ََ َٱََّلِي َٱإَِن ََبنۡيَ ْ ٔا َُحَفّرِكُ ن

َ
َأ ََوُيرِيُدوَن ََورُُشيِِّۦ َةِٱّلَلِ ََوَيُلََُٔٔن ََورُُشيِِّۦ َّلَلِ َُ ٌِ ُُۡؤ

َ ََةَِتۡػظ  َِمََشبًَِۡلَََوَُۡسُفُرَةَِتۡػظ  ََٰ ََذ نََحَخِخُذواََْبنۡيَ
َ
* ََوُيرِيُدوَنَأ

َٰفُِروَنََخّلَ  َٱۡىَؽ ًُ ُْ ْوَلَٰٓئَِمَ
ُ
ۡخَخۡدَُاََا َأ

َ
َوأ

ََغَذاةَ  ََ َٰفِرِي َِ َِۡيَؽ ِۡٓ عمى سبيؿ  -السبلـعمييـ – باألنبياء كالرسؿكيقتضي تجكيد اإليماف ، (ِ)ااَمُّ
 :التالي، الذكر ال الحصر

 . أك الرسالة في اإليماف منيـ أحد بيف التفريؽ دـع -ُ
 تجكيد اإليماف يككف باتخاذىـ قدكة . -ِ
 عمى عمـ عنده .ياءه قد اختار أنب أف نعتقد بأف اهلل  -ّ
 أف نعتقد أف أرفع المقامات كأشرفيا ىك مقاـ النبكة . -ْ

 أك الرسالة : عدـ التفريؽ بيف أحد منيـ في اإليمافأكلن 

عمى نبي  في اإليماف بو أك بأنو صاحب رسالة تدعك إلى  ال يجكز لممسمـ أف يفضؿ نبيان 
َِاَةِٱّلَلَِ: فقاؿ تعالى، بو كفر اعتقادان عف عمـ ال جيالة، كمف فعؿ ذلؾ تكحيد اهلل  ٌَ ٔٓاََْءا ُ كَُٔ

َإِةَۡرَِٰهَ َإََِلَٰٓ ُزَِل
ُ
َٓأ ا ٌَ ََو َِا َإَِِلۡ ُزَِل

ُ
َٓأ ا ٌَ َِإَوۡشَؿَٰػَِۡوَِإَوۡشَحََٰقَوََََۧو ًََ َوَِغيََسَٰ َُمََٔسَٰ وِِتَ

ُ
َٓأ ا ٌَ ۡشَتاِطََو

َ
يَۡػُلَٔبََوٱَۡل

                                                           

 ( .ُٓ)ص  ( األشقر، الرسؿ كالرساالت(ُ
 . ]ُُٓ-َُٓالنساء: [( (ِ
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َََلَُجَفّرَِ ًۡ ِٓ ِ ٌَََِرّب َُّۡٔنَ ِ َٱنلَب وِِتَ
ُ
آَأ ٌَ َخدَ َو

َ
َأ ٔنَََُقََبنۡيَ ٍُ َََلَُُۚمۡصيِ َُ ََوََنۡ ًۡ ُٓ ِۡ ِ ٌّ

فإجادة اإليماف بإيجاب ، (ُ)
مف رساالت  ، كال تفريؽ بما آتاىـ اهلل باألنبياء كميـ دكف تفريؽ بينيـ اإليماف عمى النفس

، بؿ يره مف األنبياء عميوغكذلؾ فإف مف تجكيد اإليماف عدـ ازدراء نبي كتفضيؿ ، تبكك
ٍدًرمّْ  سىًعيدو  أىًبي عىفٍ ، ففي تعميمو ألصحابو  ف نتبع ىدم النبي الكاجب أ ا: قىاؿى  ، الخي  بىٍينىمى

اًلسه   المَّوً  رىسيكؿي  اءى  جى ، جى رىبى  القىاًسـً  أىبىا يىا: فىقىاؿى  يىييكًدمّّ ؿه  كىٍجًيي ضى ، ًمفٍ  رىجي اًبؾى : فىقىاؿى  أىٍصحى
ؿه : قىاؿى  ،"مىٍف؟" اًر، ًمفى  رىجي ٍبتىوي؟"،: فىقىاؿى  "اٍدعيكهي"،: اؿى قى  األىٍنصى رى : يىٍحًمؼي  ًبالسُّكؽً  سىًمٍعتيوي : قىاؿى  "أىضى

مىى ميكسىى اٍصطىفىى كىالًَّذم ، أىمٍ : قيٍمتي  البىشىًر، عى ًبيثي مىى خى مَّدو  عى ذىٍتًني ، ميحى ٍبتي  غىٍضبىةه  فىأىخى رى  ضى
كا "الى :  النًَّبيُّ  فىقىاؿى  كىٍجيىوي، يّْري ًة، يىٍكـى  يىٍصعىقيكفى  النَّاسى  فىًإفَّ  ٍنًبيىاًء،األى  بىٍيفى  تيخى ؿى  فىأىكيكفي  الًقيىامى  مىفٍ  أىكَّ
ٍنوي  تىٍنشىؽُّ  ، عى ًعؽى، ًفيمىفٍ  أىكىافى  أىٍدًرم فىبلى  العىٍرًش، قىكىاًئـً  ًمفٍ  ًبقىاًئمىةو  آًخذه  ًبميكسىى أىنىا فىًإذىا األىٍرضي  أىـٍ  صى

كًسبى  ٍعقىةً  حي  .(ِ)األيكلىى" ًبصى
 أدل ربما فإنو ببعضيـ اإلزراء كجو عمى بينيـ التخيير ترؾ ىذا عنىم: "(ّ)ؿ الخطابيقا

 أف معناه كليس بيـ، اإليماف كبفرض حقكقيـ مف بالكاجب كاإلخبلؿ فييـ االعتقاد فساد إلى ذلؾ
َِاَحِۡيَمَٱَرُُّشُوَـََغ :َ فقاؿ بينيـ فاضؿ قد سبحانو اهلل فإف درجاتيـ في بينيـ التسكية يعتقد ۡي

 َ ََبۡػظ  َٰ َلََعَ ًۡ ُٓ ََََبۡػَغ ٌَ ًَ ُٓ ِۡ ِ َٱٌّ ًَ ًَََۡكَ ُٓ َوَرَذَعََبۡػَغ  َ َ َّلَلُ َدَرَجَٰج 
 : "حكـاضي عياضكقاؿ الق ،(ٓ)"(ْ)

 أنكرىـ أك بو، أتكا فيما كذبيـ أك بيـ، كاستخؼ كمبلئكتو تعالى اهلل أنبياء سائر سب مف
 كلـ كميـ بيـ آمنكا كالمسممكف": ـ ابف تيميةشيخ اإلسبل، كقاؿ (ٔ)"محمد  نبينا حكـ ،كجحدىـ

 بيـ كفر فقد منيـ بكاحد كفر كمف كاجب فرض النبييف بجميع اإليماف فإف منيـ أحد بيف يفرقكا

                                                           

 . ]ُّٔ البقرة:[( (ُ
ًة بىٍيفى الميٍسًمـً كىاليىييكًد، [( (ِ كمى اًص كىالخيصي ا ييٍذكىري ًفي اإًلٍشخى كمىاًت/بىابي مى البخارم: صحيح البخارم، ًكتىاب الخيصي

 . ]ُِِْ، رقـ الحديث ُٖٓص:
إبراىيـ بف الخطاب البستي؛ كاف فقييان أديبان محدثان أبك سميماف حمد بف محمد بف  ق(:ّٖٖالخطابي ت )( (ّ

 . (ُِْ/ِابف خمكاف، كفيات األعياف )جلو التصانيؼ البديعة. 
 . ]ِّٓالبقرة: [( (ْ
 ( .َّٗ/ْ( الخطابي، معالـ السنف )ج(ٓ
 ( .َُٕٗ/ِ( القاضي عياض، الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى )ج(ٔ
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، (ُ)نزاع" استتابتو كفي العمماء باتفاؽ قتمو يجب كافر فيك األنبياء مف نبيان  سب كمف كميـ
 .، دكف تفريؽ كجعميـ في اإليماف سكاء سميفتجكيد اإليماف باألنبياء كالمر  ؛ يككففبذاؾ

ييا في اإليماف باألنبياء اليدم ف عحقيقة اإليماف الكجب اتبا كما بٌيف العبلمة السعدم
 كالشمكؿ، العمكـ كجو عمى بيـ يؤمف أف كالكتب، باألنبياء اإليماف في فالكاجب" :فقاؿ ،كالرسؿ

 . (ِ)"مفصبل بو اإليماف كجب بالتفصيؿ، منيـ عرؼ ما ثـ
 باهلل أف اإليماف مقتضى : "كمفلدكتكر محمد راتب النابمسي فيقكؿكفي لطيفة يذكرىا ا

 في عنيـ أخبر الذيف برسمو اإليماف يقتضي ىذا، عنو اهلل يخبرنا ما كؿ في اإلنساف يصدؽ
 بالقرآف اإليماف يقتضي المػو، عند مف كتاب أنو عمى الكريـ بالقرآف آمنت أنت إذا يعني، كتابو
 عيسى، سيدنا كال إبراىيـ، سيدنا كال لكط، سيدنا ترى  لـ فأنت فيو، جاء ما بكؿ تصدؽ أف الكريـ

 بالقرآف مؤمف كأنت، الكريـ القرآف في جاءت الكراـ األنبياء ىؤالء أخبار كلكف مكسى، سيدنا كال
 أخبر الذيف بياءكاألن الرسؿ بجميع تؤمف أف يقتضي ثانيان، كبكبلمو أكالن، باهلل فإيمانؾ الكريـ،
 األنبياء بجميع اإليماف عف ينفؾ ال الرسؿ مف بكاحد اإليماف إف ثـ، الكريـ القرآف في عنيـ

َ :يقكؿ اآليات بعض في كجؿ عزٌ  اهلل أف جدٌا، لطيؼ استنباط عندنا، كالرسؿ ًُ ِٓ ۡۡ
ُُضَِبۡجََغيَ

َِِبَۡتوَ  َإََِل
ْ ٔٓا َذُلُِف ا ٌَ َ ََ ۡح

َ
َأ َٱَٱَّّلِىَُث ََ ِ َوٌََّ َََخۡتوَ ّلَلِ َٱنلَاِس ََ ِ َةَِؾَغبَ ٌّ َٱََوَبآُءو ََ ِ ٌَّ ًُ ِٓۡۡ

ََغيَ ََوُُضَِبۡج ّلَلِ
َِمَ ََٰ َذ  َ َُِث ۡصَه ٍَ ۡ ٔاَْيَۡسُفُروَنَأَِبَٱَ َََكُُ ًۡ ُٓ َج

َ
َ ةِأ ََخّق  َۡآَءَةَِؾۡيِ يِتِ

َ
ٔاَََْيَِٰجَٱّلَلََِويَۡلُخئَُنَٱَۡل ٔاََْوََكُُ اََغَط ٍَ ِ َِمَة ََٰ َذ

َحۡػَخُدونََ
 القتؿ اهلل جعؿ فمماذا، النبي ىذا قتمت القرية ىذه أك األمة ىذه أك المجتمع فيذا، (ّ)
 أف إما، تتجزأ ال كحدة األنبياء، كميـ باألنبياء كفرت فكأنما النبي بيذا كفرت إذا ألنؾ جماعيان؟

ف، جميعان  بيـ تؤمف  .(ْ)"جميعان  بيـ كفرت فكأنؾ جميعان  بيـ تؤمف لـ كا 

                                                           

 ( .ُُّ/ِ( ابف تيمية، الصفدية )ج(ُ
 ( .ٖٔالسعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص  ((ِ
 . ]ُُِآؿ عمراف: [( (ّ
(: اإليماف باألنبياء كالرسؿ، كبما أنزؿ ّٔ-ِْالدرس ) -( مكقع كيب، مكسكعة النابمسي، العقيدة اإلسبلمية (ْ

 -العقيدة اإلسبلمية  :، مكقع الكيبِِ-َِ-ُٕٖٗعمييـ، لفضيمة الدكتكر محمد راتب النابمسي بتاريخ: 
 .  ( : اإليماف باألنبياء كالرسؿ ، كبما أنزؿ عمييـّٔ-ِْالدرس )

http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=361&id=55&sid=56&ssid=66&sssid=79
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=361&id=55&sid=56&ssid=66&sssid=79
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=361&id=55&sid=56&ssid=66&sssid=79


 

84 
 
 

 ككف باتخاذىـ قدكة كيد اإليماف ي: تجثانينا

نما كاف كحسب شرعإمامان لممسمميف، ليس في ال جعؿ النبي  إف اهلل  قدكة في  ، كا 
بؿ  ؛عبلمة حبيـىي األنبياء باتخاذىـ قدكة كأسكة الرسؿ ك  باعؿ شاف لممسمـ في حياتو ، كاتّْ ك

: فقاؿ تعالى يو يدم نبأف مف كاف يرجكه فعميو ب قد بيف اهلل ، ك إنيا مف تجكيد اإليماف بيـ
َََرََوَذَنَرَٱّلَل ِِ َٔۡمَٱخٓأۡ ََوٱِۡلَ َْٱّلَلَ ٔا ََََكَنَيَرُۡج ٍَ ِ ّ ََ َِث  ََخَص َٔةٌ ۡش

ُ
َرَُشِٔلَٱّلَلَِأ ِِ َ ًۡ ، (ُ)اََنرِيَ َىَلۡدَََكَنَىَُس
، كماؿ إيماف المؤمفكأف ذلؾ مف  بكجكب اتباع النبي  فيذه اآلية أمر صريح مف اهلل 

بالتخصيص في قكلو  ، ثـ أعقبوفي كممة "لقد"األمر باالتباع بحرفي تككيد حيث بدأ اآلية ب
، ليبيّْف سبحانو كآخرىا كىك اليكـ اآلخر كختـ اآلية بأكؿ أركاف اإليماف كىك اإليماف باهلل"، لكـ"

، عىفٍ ، ك أف اتباع األنبياء مف تجكيد اإليماف بيـ اًىدو بَّاسو  اًلٍبفً  قيٍمتي : قىاؿى  ميجى دي أىنىسٍ : عى  ص؟ ًفي جي
ًمفٍ : }فىقىرىأى  يًَّتوً  كى دى  ذيرّْ مىٍيمىافى  دىاكي سي تَّى-{ كى ـي } -أىتىى حى بَّاسو  اٍبفي  فىقىاؿى ، {اٍقتىًدهٍ  فىًبييدىاىي  المَّوي  رىًضيى - عى

ٍنييمىا  . (ِ)"ًبًيـٍ  يىٍقتىًدمى  أىفٍ  أيًمرى  ًممَّفٍ   نىًبيُّكيـٍ : -عى

ر أف يقتدم بمف سبقو أيمً  ي أف النبي صريح ف -رضي اهلل عنيما-ابف عباس فكبلـ 
ف أف نقتدم برسكلنا الكريـ محمد ك ، كنحف مأمكر في صبرىـ كثباتيـ مف األنبياء كالرسؿ 

 كما اقتدل ، فمف تجكيد إيماننا بيـ أف نقتدم بيـ كىذه ىي الحكمة مف إرساؿ اهلل ، 
 إنيا: "يقكؿ سيد قطب، عناءأف يقتدكا بيـ دكف ؛ ليككف سيبلن عمى الناس الرسؿ مف البشر

 يحس البشر مف كاحد ،البشر إلى البشر مف كاحد رسالة في تبدك كذلؾ اإلليية الحكمة
 كأشكاقيـ، نكازعيـ كيعرؼ كآماليـ، آالميـ كيدرؾ تجاربيـ، كيعاني مكاجدىـ، كيتذكؽ إحساسيـ،

 كاستعبلئيـ، تيـقك  في كيرجك كنقصيـ، ضعفيـ عمى يعطؼ ثـ كمف، كأثقاليـ ضركراتيـ كيعمـ
 كاحد النياية في ألنو كاستجاباتيـ، كتأثراتيـ بكاعثيـ كيقدر يفيـ كىك خطكة، خطكة بيـ كيسير
 جانبيـ مف كىـ! الطريؽ كعثاء عمى منو كعكف اهلل مف بكحي اهلل، إلى الطريؽ بيـ يرتاد منيـ،
 فييـ كيعيش ركيدا ركيدا بيـ يتسامى منيـ، بشر ألنو التقميد، الممكنة القدكة فيو يجدكف

                                                           

 . ]ُِاألحزاب: [( (ُ
بٍ [( (ِ اًديًث األىٍنًبيىاًء/بىابي }كىاٍذكيٍر عى {، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي أىحى دى ذىا األىٍيًد ًإنَّوي أىكَّابه ، ْٕٖدىنىا دىاكي

 . ]ُِّْرقـ الحديث 
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 ىك فيككف منيـ كأرادىا عمييـ، فرضيا قد اهلل أف يبمغيـ التي كالتكاليؼ كاألعماؿ باألخبلؽ
 معركضة صفحة كأعمالو كحركاتو حياتو كتككف ،إلييـ يحمميا التي لمعقيدة حية ترجمة بشخصو

 تقميدىا، إلى نفكسيـ يفكفت بينيـ، يركنيا كىـ ،معنىن  معنىن  كيحققكنيا ا،سطرن  اسطرن  ينقمكنيا ليـ
 البدء منذ ألنيـ يقمدكه، أف حاكلكا كال عممو في فكركا ما ممكا كاف كلك إنساف في ممثمة ألنيا

 . (ُ)"طبيعتيـ غير طبيعتو أف يشعركف

  عمى عمـ عندهكأعدىـ قد اختار أنبياءه  : أف نعتقد بأف اهلل ثالثنا
نما كاف -حاشاه -يالة بغير عمـ ج -عمييـ السبلـ–لـ يختر أنبياءه  إف اهلل  ، كا 

، فقد اختارىـ مف أتقى كأنقى الناس قمكبان، كأشرفيـ نسبان اختيارىـ عمى عمـ مسبؽ عنده 
َۚا، قاؿ تعالى: كأرفعيـ مكانة ُّ ُۡۡدَََيَۡػُوَرَِشاَۡلَ ََخ ًُ ۡغيَ

َ
َأ ٱّلَلُ

(ِ)  . 

كأف  ،اختارىـ عمى عمـ عنده هللبأف افإف تجكيدنا لئليماف بيـ يككف أيضان باالعتقاد  ؛كلذا
َِۡػُخَم  :َفي حؽ مكسى فقاؿ تعالى ، ه الرسالة إعدادان فريدان عظيمان ىـ ليذعدّْ يي  اهلل  َوٱۡضَؽ

نِلَۡفَِسَ
ألمو  سبحانو أكحى لمنبكة مذ فييافيذه الصنعة التي صنع اهلل عمييا مكسى كأعده ، (ّ)

 بالرسالة كالنبكة . فو اهلل إلى أف كمَّ فرعكف  بأف تمقيو في اليْـّ مركران بتنشئتو في بيت

اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  جاء عىفٍ ، ليحمؿ أمانة تبميغ األمة لنبي إعداد اكاف كذلؾ   رىسيكؿى  أىفَّ   مى
اًف، مىعى  يىٍمعىبي  كىىيكى   ًجٍبًريؿي  أىتىاهي   اهللً  ذىهي  اٍلًغٍممى رىعىوي، فىأىخى ، ٍخرىجى فىاٍستى  قىٍمًبًو، عىفٍ  فىشىؽَّ  فىصى  اٍلقىٍمبى

مىقىةن، ًمٍنوي  فىاٍستىٍخرىجى  ظُّ  ىىذىا: فىقىاؿى  عى ، الشٍَّيطىافً  حى مىوي  ثيَـّ  ًمٍنؾى اءً  ذىىىبو  ًمفٍ  طىٍستو  ًفي غىسى ، ًبمى ـى ٍمزى  ثيَـّ  زى
ىمىوي، اءى  مىكىاًنًو، ًفي أىعىادىهي  ثيَـّ  ألى مَّدنا ًإفَّ : فىقىاليكا -ًظٍئرىهي  يىٍعًني- أيمّْوً  ًإلىى يىٍسعىٍكفى  اٍلًغٍممىافي  كىجى  قىدٍ  ميحى
، قىدٍ :أىنىسه  قىاؿى  ،"المٍَّكفً  ميٍنتىًقعي  كىىيكى  فىاٍستىٍقبىميكهي  قيًتؿى ٍدًرًه" ًفي اٍلًمٍخيىطً  ذىًلؾى  أىثىرى  أىرىل كيٍنتي  "كى  .(ْ)صى

                                                           

 ( .ِّٓٓ/ٓ( سيد قطب، في ظبلؿ القرآف )ج(ُ
 . ]ُِْاألنعاـ: [( (ِ
 . ]ُْطو: [( (ّ
ٍسرىاًء ًبرىسيكًؿ اهلًل [( (ْ /بىابي اإٍلً يمىافى فىٍرًض ًإلىى السَّمىاكىا مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً ًت كى

مىكىاًت، مج   . ]ُِٔ، رقـ الحديث ٕٖ/ُالصَّ
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بتطيير قمبو  ،حمؿ أمانة النبكة كتبميغ الرسالةلي عمى يدٌم جبريؿ  فقد جيزه اهلل 
 ،رحمة لمعالميف ، حتى كاف بإخراج حظ الشيطاف مف قمبو كالمعاصي، كالبغضاء مف الغؿ

فقاؿ تعالى: 
رَۡشۡيَجََٰمَإََِلَرَۡۡحَثَ 

َ
آَأ ٌَ ٍِنيََََو ّىِۡيَعَٰيَ

(ُ) . 

 المعصكمة كالرسالة: أف نعتقد أف أرفع المقامات كأشرفيا ىك مقاـ النبكة رابعنا
انفردكا  ت قدىـ بصفااصطفا فإنو  نبياءى صطفى مف عباده رسبلن كأحيف ا إف اهلل 
ف أجؿَّ خي مف خمقو  بيا عف غيرىـ  -عمييـ السبلـ–مؽ يتصؼ بو الرسؿ كاألنبياء ، كا 

 استحقاؽ شرؼ النبكة كالرسالة.األساس في  ركف، كىي ال(األمانة)

ف   ،حؽ اهلل ما يتعمؽ ب، فأكليما: ضيماذا الخمؽ متعمؽ بحقيف ال ينفصبلف عف بعىكا 
حيف ، التي أككمت ليـ ربيـ رسالة غ المرسمكف حيف يبمّْ فحؽ الناس، بثانييما: ما يتعمؽ ك 

ريؾ لو، كحده ال ش بإقامة الحجة عمى الناس لئليماف باهلل   لحؽ اهلل مناس أداءن يبمغكنيا ل
ية، كتكحيد أركاف التكحيد الثبلثة كىي: )تكحيد األلكىية، تكحيد الربكب المتمثمة في تحقيقان لمعبكدية

اَٱ :ات(، حينيا يتمثؿ قكؿ اهلل تعالىكالصف األسماء َٓ حُّ
َ
أ ِإَونََََرُشُٔلََيَٰٓ ُزَِلَإَِِلَۡمٌََََِرّبَِمَ 

ُ
آَأ ٌَ ةَّيِۡؼَ

َٰفَِ َٱىَۡؽ َٔۡم ِديَٱىَۡل ۡٓ َََلََح َٱّلَلَ َإَِن َٱنلَاِسِۗ ََ ٌِ َمَ ٍُ ََحۡػِط ََوٱّلَلُ  ۚ ُّ اَةََيۡؾَجَرَِشاَۡلَ ٍَ ََتۡفَػۡوََذ ًۡ ََََى رِي
قاؿ ، (ِ)

 أنزؿ لما التبميغ كىك كأجميا، األكامر بأعظـ  محمد لرسكلو اهلل مف أمر ىذا": العبلمة السعدم
 كاألحكاـ كاألقكاؿ، كاألعماؿ العقائد مف  عنو األمة تمقتو أمر كؿ ىذا في كيدخؿ إليو، اهلل

 األمييف الجياؿ كعمـ كيسر، كبشر كأنذر، كدعا تبميغ، أكمؿ  فبمغ. اإلليية كالمطالب الشرعية
 أمتو دؿ إال اخيرن  ؽً بٍ يي  فمـ، كرسمو ككتبو كفعمو بقكلو كبمغ الربانييف، العمماء مف صاركا حتى
 أئمة مف بعدىـ فمف الصحابة، مف األمة أفاضؿ بالتبميغ لو كشيد نو،م حذرىا إال اشرن  كال عميو،
ف}، المسمميف كرجاؿ الديف { ًرسىالىتىوي  بىمٍَّغتى  فىمىا} ربؾ مف إليؾ أنزؿ ما تبمغ ـل: أم{ تىٍفعىؿٍ  لَّـٍ  كىاً 
 الناس، مف لرسكلو اهلل مف كعصمة حماية ىذه{ النَّاسً  ًمفى  يىٍعًصميؾى  كىالمَّوي }، أمره امتثمت فما: أم
 فإف المخمكقيف مف خكؼ عنو يثنيؾ كال كالتبميغ، التعميـ عمى حرصؾ يككف أف ينبغي كأنو

                                                           

 . ]َُٕ :األنبياء[( (ُ
 . ]ٕٔالمائدة: [(  (ِ
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 كأما فمنفسو، اىتدل فمف المبيف، الببلغ عميؾ إنما فأنت بعصمتؾ، تكفؿ دكق اهلل بيد نكاصييـ
 بسبب لمخير، يكفقيـ كال ييدييـ ال اهلل فإف أىكائيـ اتباع إال ليـ قصد ال الذيف الكافركف

 . (ُ)"كفرىـ

ـ حفظ اهلل ليبحقيا، ف أىدٍَّكىىا مف تبميغ دعكة اهلل فاألمانة التي حمميا األنبياء كالمرسمكف 
يعيؽ دعكة اهلل عائؽ، كتجكيد إيماننا يتمثؿ باعتقاد أنيـ كي ال اس مكفكلة، كعصمتيـ مف الن

 األمانة دكف تقصير فييا. اأدك 

الدنيا ىـ الرسؿ  ىذه مف طمعت عمييـ شمسالناس مأف خير  النبي  أخبرقد ك 
ًمي   عىفٍ ف ،كاألنبياء نَّةً  أىٍىؿً  كيييكؿً  سىيّْدىا مىري كىعي  بىٍكرو  أىبيك": قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ، عى ًليفى  ًمفى  اٍلجى  اأٍلىكَّ

، ًميفى  النًَّبيّْيفى  ًإالَّ  كىاآٍلًخًريفى  .(ِ)"كىاٍلميٍرسى

                                                           

 ( .ِّٗ( السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص (ُ
اًب رىسيكًؿ المًَّو [( (ِ حى اًئًؿ أىصى دّْيًؽ ابف ماجو: سنف ابف ماجو، بىابه ًفي فىضى ، ج /فىٍضؿي أىًبي بىٍكرو الصّْ
 . ]ََُ، رقـ الحديث ّٖ/ُ
  ًٍبدي اٍلقيدُّكًس ٍبفي بىٍكر دَّثىنىا عى : حى اًلحي ٍبفي اٍليىٍيثىـً اٍلكىاًسًطيُّ قىاؿى دَّثىنىا أىبيك شيعىٍيبو صى نىٍيسو  سند الحديث/ حى ٍبًف خي

ٍيفىةى، عىٍف أىًبيًو . حى ٍكًف ٍبًف أىًبي جي ، عىٍف عى ؿو دَّثىنىا مىاًلؾي ٍبفي ًمٍغكى : حى  قىاؿى
 
 ج الحديث/ تخري 

( مف طريؽ ُُٔ/ٓكبمثمو )، ( مف طريؽ عمي بف الحسيفُُٔ/ٓأخرجو الترمذم في سننو كبنحكه )
( مف طريؽ فراس، كأخرجو أحمد في مسنده بنحكه ّٔ/ُداكد، كأخرجو ابف ماجو في سننو بمثمو )

 . بو كميـ عف عمي بف أبي طالب ( مف طريؽ الحسف بف عمي، َْ/ِ)
كأخرجو الطبراني في المعجـ ، ( مف طريؽ الحسف بف الصباح البزارَُٔ/ٓسننو )كأخرجو الترمذم في 

( طريؽ َُّ/ُْ( مف طريؽ محمد بف أحمد البزار، كالبغكم في شرح السنة مف )ُّٕ/ِالصغير )
 . ، ثالثتيـ بنحكه عف أنس بف مالؾ محمد بف الكليد القرشي

 .  ف بكر عف مالؾ بف مغكؿبطريؽ خنيس  مف( َُٖ/ٕكأخرجو الييثمي في مكارد الظمآف بمثمو )
 

 /ترجمة الركاة 
ٍيفىة - حى  بف عامر ابف الٌسكائي، سكاءة بف حبيب بف جنادة بف مسمـ المَّو بف عبد بف كىب: أىًبك جي

 . (َْٗ/ٔ) الصحابة تمييز في ، اإلصابةابف حجر .الٌسكائي جحيفة أبك صعصعة،
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 ان مقام رفعاأل يـكأن، في مقدمة األمـ أفضمية كسيادةاألنبياء الرسؿ ك أف  ذلؾ فيستنبط مف
دي اإليماف بالرسؿ كاألنبياء، ففي الدنيا كاآلخرة كَّ باالعتقاد أنيـ أفضؿ الخمؽ قاطبة  اأيضن  ييجى

يخالفو، كاالعتقاد بأف األكلياء كالصالحيف غير ذلؾ مف اعتقاد رفعيـ مقامان كأشرفيـ نسبان، ك كأ
 مف المرسميف مكانة فذلؾ كفر بكاح.غيرىـ، ىـ أفضؿ ك 

 ـمني نبي كؿ األنبياء جميع أف في المسمميف بيف خبلؼ : "كال(ُ)األندلسي حـز قاؿ ابف
 . (ِ)كفر" فقد ىذا خالؼ كمف الناس سائر مف نبي ليس ممف أفضؿ

                                                                                                                                                                     

 ركاتو ثقات، عدا أف فيو: -
  ًٍبدي اٍلقيدُّكس نىٍيسو  عى . ابف حجر، تقريب قاؿ أبك حاتـ ال بأس بو :قاؿ ابف حجر، ٍبفي بىٍكًر ٍبًف خي

 الكتب في ركاية لو مف معرفة في . الذىبي، الكاشؼكثؽكقاؿ الذىبي:  (.َّٔالتيذيب )ص 
 .(ََٔ/ِ)التيذيب  ابف حجر، تيذيب"الثقات".  في حباف ابف كذكره. (َٔٔ/ُ: )الستة

 .ىك صدكؽقاؿ الباحث: 

  ُّاًلحي ٍبفي اٍليىٍيثىـً اٍلكىاًسًطي  قاؿ .(ِْٕابف حجر، تقريب التيذيب )ص . صدكؽ قاؿ ابف حجر: صى
 شيخ الكاسطي الييثـ بف صالح حدثنا: فقاؿ الجنيد بف الحسيف بف عمي عنو ركل: حاتـ أبي ابف

 في الذىبي، الكاشؼ: صدكؽ. كقاؿ الذىبي .(َِِ/ِ)التيذيب  ابف حجر، تيذيب. صدكؽ
 (.ْٗٗ/ُالستة ) الكتب في ركاية لو مف عرفةم

 .ىك صدكؽقاؿ الباحث: 
 
 الحكـ عمى اإلسناد/ 

 .حسف إسناد
فيو صالح الكاسطي أبك شعيب كعبد القدكس بف بكر بف خنيس صدكقاف، كقد نص  في مقدمة لساف 

 بأس بو ، كليس ( عمى أف المرتبة الرابعة عنده في الركاة المقبكليف ىي )الصدكؽ ، كالُٗٗ/ُالميزاف )
 . كقد ذكره األلباني في السمسمة الصحيحة مصححان لمحديث بو بأس( .

 
أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز بف غالب بف صالح بف  ق(:ْٔٓابف حـز األندلسي ت )( (ُ

يزيد معداف بف سفياف بف يزيد، مكلى يزيد بف أبي سفياف صخر بف حرب بف أمية بف عبد شمس األمكم، كجده 
ابف خمكاف، كفيات أكؿ مف أسمـ مف أجداده، كأصمو مف فارس، كجده خمؼ أكؿ مف دخؿ األندلس مف آبائو. 

 (.ِّٓ/ّاألعياف )ج
، الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ )ج(ِ  ( .ٕٗ/ْ( ابف حـز
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كانتياء باليكـ اآلخر، فما مف نبي  ككماؿ اإليماف كتجكيده يككف ابتداءن باإليماف باهلل 
إال كدعا قكمو لئليماف باليكـ اآلخر، فقاؿ تعالى: 

ۡۡتَ  َُشَػ ًۡ ُْ ا َِ
َ
َأ ََ ۡدَح ٌَ َ ِٔۡمَٱۡختُدَُِإَوََلَٰ واَْاََذَلاَلََيََٰل

َََٱ ۡفِصِدي ٌُ ۡرِضَ
َ
َٱَۡل ِِ َْ ا ۡٔ َرََوََلََتۡػَر ِِ َٔۡمَٱخٓأۡ َْٱِۡلَ ٔا ََوٱرُۡج ّلَلَ

خكانو مف الرسؿ  فدعكة شعيب  ،(ُ) كا 
 أرسمنا{ ك} أمكاألنبياء ربطت اإليماف باهلل تعالى كعبادتو برجاء اآلخرة، قاؿ اإلماـ السعدم: "

ٍديىفى  ًإلىى}  كاإليماف لو، شريؾ ال كحده اهلل بعبادة فأمرىـ{ شيعىٍيبنا} المشيكرة المعركفة القبيمة{ مى
 .(ِ)"لو كالعمؿ كرجائو، بالبعث

  

                                                           

 . ]ّٔالعنكبكت: [( (ُ
 ( .َّٔ( السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص (ِ
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 المطمب الخامس
 اآلخر باليكـ اإليماف في الجكدة

، بحقيا آذنيـ بإببلغ رسالتو كاممة -عمييـ السبلـ-لما أرسؿ رسمو كأنبياءه  إف اهلل 
 ، مركران بإدريس لدف آدـ بدء الخميقة مف  ذنكأداء ىذه األمانة غير منقكصة، فاألنبياء م

براىيـ  كنكح   مكسى ك  كسميماف  مف داكد ، كمركران بأنبياء بني إسرائيؿ كا 
خكانيـ األنبياء جميعان، كختامان بخاتـ األنبياء كالمرسميف محمد  كعيسى  كا أقكاميـ دع كا 

َََقاؿ تعالى: لئليماف باليكـ اآلخر،  اُدواََْوٱىَصَِٰبََإَِنَٱََّلِي َْ َ ََ ََْوٱََّلِي ٔا ُِ ٌَ ََََُٔءا ََ ٌَ ََءا َۡ ٌَ َ َٔنََوٱنلََصََٰرىَٰ
ٍَِوََََٰٰيِدَ  رَِوََغ ِِ ِٔۡمَٱخٓأۡ ََُيَۡزُُٔنََةِٱّلَلََِوٱِۡلَ ًۡ ُْ ََوََلَ ًۡ ِٓ ۡۡ

ٌٔۡفََغيَ َِ اَـَََلَ
 تعالى يخبر: "قاؿ السعدم، (ُ)

 كأصؿ كاحد، طريؽ في كنجاتيـ دتيـسعا أف كاإلنجيؿ، كالتكراة القرآف أىؿ مف الكتب أىؿ عف
 فمو اآلخر، كاليـك باهلل منيـ آمف فمف[ الصالح كالعمؿ] اآلخر كاليكـ باهلل اإليماف كىك كاحد،
 ،منيا خمفكا ما عمى يحزنكف ىـ كال المخكفة، األمكر مف يستقبمكنو فيما عمييـ خكؼ كال النجاة،
شير اإلماـ السعدم إلى أف حكـ اإليماف باليـك ، في(ِ)" األزمنة سائر يشمؿ المذككر الحكـ كىذا

 اآلخر ىك حكـه لسائر األزمنة منذ أف أرسؿ اهلل المرسميف مبشريف كمنذريف، كلذا فإف اهلل 
َةِٱّلَلَِ: فقاؿ تعالى في حقيقة إيمانيـ باليكـ اآلخر،بٌيف حاؿ المؤمنيف  َُِٔن ٌِ َيُۡؤ ا  ٌ ۡٔ َكَ َََتُِد ََل

َ رِ ِِ َٱخٓأۡ ِٔۡم ََورَُشََٔلَُۚوٱِۡلَ َٱّلَلَ ََخآَد َۡ ٌَ َ آدُّوَن َٔ يُ
أف مف صفات الذيف يؤمنكف باهلل  ف اهلل فبيَّ  ،(ّ)

 فيميـ، ال يمكف ليـ أف يكاٌدكا مف حادَّ اهلل كرسكلو البتة . كاليكـ اآلخر مجكديف إليمانيـ بعمؽً 

العتقادم، ا التجكيدفي  تتمثؿفي محاكر ثبلثة كتجكيد اإليماف باليكـ اآلخر يككف 
 . القكلي، كالتجكيد العممي كالتجكيد

بأف يعتقد المسمـ أف ىذا اليـك ال يعممو أحد إال اهلل  ،اإليماف باليـك اآلخر اعتقادان  دي كَّ جى يي ف
 ،نما األمر  عنده، فيك غيبي ال يدرؾ بحس كال حساب مما استأثره اهلل في عمـ الغيب فيك كا 

                                                           

 . ]ٗٔالمائدة: [( (ُ
 ( .ِّٗالسعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص  ((ِ
 . ]ِِالمجادلة: [( (ّ
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ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ، ففيو هلل  ا بىاًرزنا  النًَّبيُّ  كىافى : قىاؿى  ،ىيرى ا :فىقىاؿى  ًجٍبًريؿي  فىأىتىاهي  ًلمنَّاًس، يىٍكمن ؟ مى  اإًليمىافي
مىبلىًئكىًتًو، ًبالمَّوً  تيٍؤًمفى  أىفٍ  اإًليمىافي ": قىاؿى  كيتيًبًو، كى ًبًمقىاًئًو، كى ًموً  كى تيٍؤًمفى  كىريسي ا :قىاؿى . "ًباٍلبىٍعثً  كى ـي؟ مى  اإًلٍسبلى
ـي ": قىاؿى  ـى  شىٍيئنا، ًبوً  تيٍشًرؾى  كىالى  المَّوى، تىٍعبيدى  أىفٍ : اإًلٍسبلى تيًقي تيؤىدّْمى  الصَّبلىةى، كى ةى، الزَّكىاةى  كى كضى  المىٍفري

كـى  تىصي افى  كى ا :قىاؿى ". رىمىضى ؟ مى  ،"يىرىاؾى  فىًإنَّوي  تىرىاهي  تىكيفٍ  لىـٍ  فىًإفٍ  تىرىاهي، كىأىنَّؾى  المَّوى  تىٍعبيدى  أىفٍ ": قىاؿى  اإًلٍحسىافي
ا" :قىاؿى  السَّاعىةي؟ مىتىى :قىاؿى  ٍنيىا المىٍسئيكؿي  مى سىأيٍخًبريؾى  السَّاًئًؿ، ًمفى  ًبأىٍعمىـى  عى لىدىًت  ًإذىا: أىٍشرىاًطيىا عىفٍ  كى  كى

بَّيىا، األىمىةي  ذىا رى ؿى  كىاً  اةي  تىطىاكى ـي  اإًلًبؿً  ريعى ٍمسو  ًفي البيٍنيىاًف، ًفي البيٍي  النًَّبيُّ  تىبلى  ثيَـّ " المَّوي  الَّ إً  يىٍعمىميييفَّ  الى  خى
{ : َّـي  ًعٍندىهي  المَّوى  ًإف ٍكا فىمىـٍ  "ريدُّكهي ": فىقىاؿى  أىٍدبىرى  ثيَـّ  اآليىةى،{ السَّاعىةً  ًعٍم  ًجٍبًريؿي  ىىذىا" :فىقىاؿى  شىٍيئنا، يىرى

اءى  ٍبدً  أىبيك قىاؿى  "ًدينىييـٍ  النَّاسى  ييعىمّْـي  جى عىؿى  :المَّوً  عى اإًليمىافً  ًمفى  كيمَّوي  ذىًلؾى  جى
(ُ). 

نبينا ما نيقؿ عف بو، أك افي كت قاؿ في اليـك اآلخر غير ما قاؿ ربنا اعتقد أك فمف 
مف مفسدات اإليماف، فكجب االعتقاد بأنو ال أحد مف فإف ذلؾ  ،سنتومف ما صح في  محمد 

قياـ  يعمـ كقت كال سيدىـ جبريؿ  -عمييـ السبلـ–خمؽ اهلل كال حتى المبلئكة المقربكف 
عرؼ تي ف لمساعة عبلمات كأمارات المؤمف أف يجكد إيمانو باعتقاده أمى ، كلذلؾ فإنو عالساعة

، كيؤمف بكؿ ما يؤمف بيا معتقدان قربيا، فكفؽ ما جاء في نص الحديث كتحدث قبؿ قياميا بيا
 في ىذه العبلمات كمنيا: صح مف حديث النبي 

 :  الكبرل لمساعةالعالمات أكلن
ذىٍيفىةى  لعبلمات التي لـ تحدث بعد، عىفٍ كىي ا   النًَّبيُّ  اطَّمىعى : قىاؿى  ،(ِ)اٍلًغفىاًرمّْ  أىًسيدو  ٍبفً  حي

مىٍينىا نىٍحفي  عى ، كى كفى ": فىقىاؿى  نىتىذىاكىري ا تىذىاكىري تَّى تىقيكـى  لىفٍ  ًإنَّيىا": قىاؿى  السَّاعىةى، نىٍذكيري : قىاليكا "؟مى ٍكفى  حى  تىرى
، -فىذىكىرى - آيىاتو  ٍشرى عى  قىٍبمىيىا افى ، الدُّخى اؿى طيميكعى  كىالدَّابَّةى، كىالدَّجَّ ٍغًرًبيىا، ًمفٍ  الشٍَّمسً  كى كؿى  مى نيزي  ًعيسىى كى
ـى  اٍبفً  ٍريى يىأىجيكجى  ، مى ، كى كجى مىٍأجي ثىةى  كى ثىبلى ٍسؼه : خيسيكؼو  كى ٍسؼه  ًباٍلمىٍشًرًؽ، خى ٍسؼه  ًباٍلمىٍغًرًب، كىخى  كىخى

ًزيرىةً   .(ّ)"مىٍحشىًرًىـٍ  ًإلىى النَّاسى  تىٍطريدي  اٍليىمىًف، ًمفى  تىٍخريجي  نىاره  ذىًلؾى  كىآًخري  رىًب،اٍلعى  ًبجى

                                                           

 ( .ُٗ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
ذىٍيفىةى ٍبًف أىًسيدو اٍلًغفىاًرمّْ ( (ِ  (ُٗٔ/ِاألصبياني، معرفة الصحابة ) .حذيفة بف أسيد الغفارم أبك سريحة: حي
سَّاعىًة/بىابه ًفي اآٍليىاًت الًَّتي تىكيكفي قىٍبؿى السَّاعىًة، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، كتاب اٍلًفتىًف كىأىٍشرىاًط ال[( (ّ
 . ]َُِٗ، رقـ الحديث ُِّٕ/ِ
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فبل يعمـ ميعاد ىذه نؤمف بو إيمانان قاطعان،  حديث النبي  فيفذلؾ إخبار بالغيب 
 .، فيي أيضان مما استأثر بو في عمـ الغيب عنده، فبل ننكرىا العبلمات سكل اهلل 

 العالمات الصغرل لمساعةثانينا: 
 :اآلتية منيا الثبلثكأذكر  كىي كثيرة جدان 

تعمَّر كتسكف كال تتكقؼ حدكدىا إلى ما كانت عميو زمف  ، حيثعمارة المدينة -ُ
ٍيرىةى  أىًبي بؿ تتعدل ذلؾ إلى أمياؿ، فعىفٍ  النبي   اٍلمىسىاًكفي  "تىٍبميغي :  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، ىيرى
يىيىابى  أىكٍ  ًإىىابى 

ـٍ : ًلسييىٍيؿو  قيٍمتي : زيىىٍيره  قىاؿى  ،"(ُ) ًدينىًة؟ ًمفى  ذىًلؾى  فىكى كىذىا كىذىا: قىاؿى  اٍلمى  .(ِ)ًميبلن  كى
 .كقد حدثت ىذه العبلمة كتكسعت حدكد المدينة كسكنيا الناس

، اٍبفً  عىفً  ،اقتتاؿ أىؿ العراؽنشكبيا بالفتنة ك  -ِ رىجى : قىاؿى  عيمىرى   اهللً  رىسيكؿي  خى
ٍيثي  ًمفٍ  ىىاىينىا، ًمفٍ  اٍلكيٍفرً  رىٍأسي ": فىقىاؿى  عىاًئشىةى، بىٍيتً  فٍ مً  اٍلمىٍشًرؽى  يىٍعًني "الشٍَّيطىافً  قىٍرفي  يىٍطميعي  حى

(ّ). 
ـى كفي ركاية أخرل أيضان  ٍبدً  ٍبفى  عف سىاًل ، ٍبفً  اهللً  عى ا اٍلًعرىاؽً  أىٍىؿى  يىا: يىقيكؿي  عيمىرى  أىٍسأىلىكيـٍ  مى

ًغيرىةً  عىفً  ـٍ  ،الصَّ ٍبدى  أىًبي سىًمٍعتي  ًلٍمكىًبيرىةً  كىأىٍركىبىكي : يىقيكؿي   اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : يىقيكؿي  عيمىرى  ٍبفى  اهللً  عى
ٍيثي  ًمفٍ  "اٍلمىٍشًرؽً  نىٍحكى  ًبيىًدهً  كىأىٍكمىأى  "ىىاىينىا ًمفٍ  تىًجيءي  اٍلًفٍتنىةى  "ًإفَّ   بي يىٍضرً  كىأىٍنتيـٍ  الشٍَّيطىاًف" قىٍرنىا يىٍطميعي  حى

كيـٍ  ، ًرقىابى  بىٍعضي نَّمىا بىٍعضو ، الًَّذم ميكسىى قىتىؿى  كىاً  ، آؿً  ًمفٍ  قىتىؿى طىأن  ًفٍرعىٍكفى قىتىٍمتى : }لىوي   اهللي  فىقىاؿى  خى  كى
ٍينىاؾى  نىٍفسنا ْـّ  ًمفى  فىنىجَّ فىتىنَّاؾى  اٍلغى  .  (ْ)"[َْ]طو:  {فيتيكننا كى

ة مف العراؽ، كبدأ قتاؿ المسمميف فيما بأف نشبت الفتن كقد تحقؽ ىذا اإلخبار مف النبي 
ي ببلد المسمميف ككثر القتؿ كاليرج فبينيـ، أما في زماننا فقد بدأت الفتف مرة أخرل مف العراؽ 

 مف العراؽ. ابدءن 

                                                           

مىى أىٍميىاؿو ًمٍنيىا. ًإىىابى أىٍكيىيىابى ( (ُ ًدينىًة عى  (.ُّ/ُٖالنككم، صحيح مسمـ بشرح النككم  )ج: مىٍكًضعه ًبقيٍرًب اٍلمى
ًتيىا قىٍبؿى السَّاعىًة، مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، كتاب الٍ [( (ِ ًدينىًة كىًعمىارى ًة/بىابه ًفي سيٍكنىى اٍلمى ًفتىًف كىأىٍشرىاًط السَّاعى
 . ]َِّٗ، رقـ الحديث ُِّٖ/ِمج 
ٍيثي يىٍطميعي قىرٍ [( (ّ نىا مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، كتاب اٍلًفتىًف كىأىٍشرىاًط السَّاعىًة/بىابي اٍلًفٍتنىةي ًمفى اٍلمىٍشًرًؽ ًمٍف حى

 . ]َِٓٗ/ْٖ، رقـ الحديث ُِّٗ/ِالشٍَّيطىاًف، مج 
ٍيثي يىٍطميعي قىرٍ [( (ْ نىا مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، كتاب اٍلًفتىًف كىأىٍشرىاًط السَّاعىًة/بىابي اٍلًفٍتنىةي ًمفى اٍلمىٍشًرًؽ ًمٍف حى

 . ]َِٓٗ/َٓ، رقـ الحديث ُِّٗ/ِالشٍَّيطىاًف، مج 
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ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ بعضا منيا،  كقد بيف النبي ، نزكؿ الفتف ككثرتيا -ّ  النًَّبيّْ  عىفً  ىيرى
،  الزَّ  "يىتىقىارىبي : قىاؿى، يىٍنقيصي  مىافي ، كى ييٍمقىى العىمىؿي ، كى تىٍظيىري  الشُّحُّ ، كى يىٍكثيري  الًفتىفي " كى  يىا: قىاليكا اليىٍرجي

ـى  المًَّو، رىسيكؿى  ؟ أىيُّ " "القىٍتؿي : قىاؿى  ىيكى  . (ُ)القىٍتؿي
، كقد قاؿ البارحة ثؿكقد تحققت ىذه العبلمات فذىبت بركة الزماف حتى أصبح اليكـ م

 كأدركناىا، عياننا األشراط ىذه رأينا كقد الساعة، بأشراط  النبي مف إخبار كمو ىذاابف بطاؿ: "
 في كليس القتؿ، ككثر الفتف، كعٌمت القمكب، في بالشح كألقى الجيؿ، كظير العمـ، نقص فقد

 أحكاؿ تقارب أعمـ، كاهلل ذلؾ، كمعنى "الزماف يتقارب": قكلو غير تفسير إلى يحتاج ما الحديث
 الفسؽ لغمبة منكر عف ينيى كال بمعركؼ يأمر مف فييـ يككف ال حتى الديف قمة يف أىمو

 يعنى "ىمككا تساككا فإذا تفاضمكا، ما بخير الناس يزاؿ ال": الحديث في جاء كقد أىمو، كظيكر
 كيستشفى الشدائد، عند إلييـ يمجأ هلل كخكؼ كصبلح فضؿ أىؿ فييـ كاف ما بخير يزالكف ال

 طمب ترؾ في معناه يككف قد: الطحاكم كقاؿ. كآثارىـ بتقكيميـ كيؤخذ بدعائيـ، ؾكيتبر  بآرائيـ،
 قاؿ تتفاكت، العمـ درج ألف العمـ؛ في يتساككف ال الناس أف كذلؾ بالجيؿ، كالرضا خاصةن  العمـ
فىٍكؽى }: تعالى اهلل ًميـه  ًعٍمـو  ًذم كيؿّْ  كى نما {عى  حديثو ماكأ: الخطابي قاؿ. جياال كانكا إذا يتساككف كا 

، كالجمعة كالجمعة، كالشير كالشير، السٌنة تككف حتى الزماف يتقارب أنو": اآلخر  كاليـك كاليـك
 . (ِ)"كالساعة

ذكره ليذا الدنيا آخر ىمو، كابتدر  ت، صار اعتقادان  د إيمانو باليكـ اآلخركَّ جى  إف الذمثـ 
فيما يتعمؽ باليـك  اهلل كالمجكء إليو  ذكرقكالن بباليكـ اآلخر إيمانو د جكّْ يي اليكـ العظيـ أكثر، ف

 ؛-الذم ىك أكؿ منازؿ اآلخرة-ف بعده القبر كمً  ،المكت، كأكؿ ىذه األمكر ىك اآلخر مف أمكر
 فقد كاف النبي  ؿ اهلل الثبات عند السؤاؿ،كيسأ ،فيستعيذ باهلل مف عذاب القبر كمف فتنتو

اًئشىةى، عىفٍ ف، كفتنتو ذابوحريصان أشد الحرص عمى تذكر القبر كاالستعاذة مف ع مىتٍ : قىالىتٍ  عى  دىخى
مىيَّ  زً  ًمفٍ  عىجيكزىافً  عى ًدينىًة، يىييكدً  عيجي ، ًفي ييعىذَّبيكفى  اٍلقيبيكرً  أىٍىؿى  ًإفَّ : فىقىالىتىا اٍلمى ـٍ ا: قىالىتٍ  قيبيكًرًى  فىكىذٍَّبتيييمى
لىـٍ  ا، أىفٍ  أيٍنًعـٍ  كى دّْقىييمى تىا أيصى رىجى ؿى  فىخى دىخى مىيَّ  كى ٍيفً  ًإفَّ  اهللً  رىسيكؿى  يىا: لىوي  فىقيٍمتي  ، اهللً  رىسيكؿي  عى كزى  عىجي

                                                           

 . ]َُٕٔ، رقـ الحديث ُْٕٗخارم، ًكتىابي الًفتىًف/بىابي ظيييكًر الًفتىًف، ص:البخارم: صحيح الب[( (ُ
 ( .ُّ/َُ( ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم )ج(ِ
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زً  ًمفٍ  ًدينىةً  يىييكدً  عيجي مىتىا اٍلمى ، دىخى مىيَّ تىا عى ، ًفي ييعىذَّبيكفى  اٍلقيبيكرً  أىٍىؿى  أىفَّ  فىزىعىمى ـٍ دىقىتىا،": فىقىاؿى  قيبيكًرًى  صى
ـي الٍ  تىٍسمىعيوي  عىذىابنا ييعىذَّبيكفى  ًإنَّييـٍ  ا": قىالىتٍ  "بىيىاًئ ةو  ًفي بىٍعدي  رىأىٍيتيوي، فىمى بلى ذي  ًإالَّ  صى  عىذىابً  ًمفٍ  يىتىعىكَّ
 .(ُ)"اٍلقىٍبرً 

عف  مف عذاب القبر كفتنتو أنو ما كاف يغفؿعاذة تعمى االس فيستنبط مف حرص النبي 
إف فتف الدنيا ف لؾكذبالمساف، ما يتعمؽ بو يكـ اآلخر البتة، كأف تجكيد اإليماف بتذكره كذكر ال

 فيستعيذ باهلل كفتنيا، أىكاؿ يكـ القيامة المسمـ يتذكر ف ،ليي أكثر ما يذكر المسمـ اآلخرة
 الكقاية مف فتنتو ىك مف كاستعاذة مف أىكاؿ ىذا اليكـ العظيـ كسؤاؿ اهلل فكؿ ذكر هلل منيا، 

ف االستعاذة مف الفتف  ذا اليكـ،جميؿ تجكيد اإليماف بي ، كاآلخرة ليي ديدف النبي  في الدنياكا 
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ف يىقيكؿي  يىٍدعيك  المَّوً  رىسيكؿي  كىافى : قىاؿى  ، ىيرى  القىٍبًر، عىذىابً  ًمفٍ  ًبؾى  أىعيكذي  ًإنّْي "المَّييَـّ : كى

ًمفٍ  ًمفٍ  النَّاًر، عىذىابً  كى ٍحيىا ًفٍتنىةً  كى ًمفٍ  كىالمىمىاًت، المى  .(ِ)اًؿ"الدَّجَّ  المىًسيحً  ًفٍتنىةً  كى

ٍيرىةى  أىًباحيث إف كىذا ىك الدعاء المستحب في آخر الصبلة عند التشيد   قىاؿى : قىاؿى  ، ىيرى
ـٍ  تىشىيَّدى  ًإذىا: " اهللً  رىسيكؿي  ديكي  عىذىابً  ًمفٍ  ًبؾى  أىعيكذي  ًإنّْي المييَـّ : يىقيكؿي  أىٍربىعو  ًمفٍ  ًباهللً  فىٍميىٍستىًعذٍ  أىحى
، ـى يىنَّ ًمفٍ  جى ًمفٍ  اٍلقىٍبًر، عىذىابً  كى ٍحيىا ًفٍتنىةً  كى ًمفٍ  كىاٍلمىمىاًت، اٍلمى اؿً  اٍلمىًسيحً  ًفٍتنىةً  شىرّْ  كى  .(ّ)"الدَّجَّ

مف ذلؾ الكبلـ، فإننا نستنبط أنو ما قصد إال إجادة  فإف تأممنا في مقصكد النبي 
 .ستعاذة مف فتنو التي تسبقو كالتي تككف فيوككثرة االاإليماف باليـك اآلخر 

ف اك  ـ رجً تى التي تي  ىي األعماؿعمبلن، ك  ، يستكجب ترجمتوقكالن د باليكـ اليكـ اآلخر اعتقالا 
اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ حقان، ف يكـ اآلخرد اإليماف باليجك ت  السَّاعىةي  مىتىى:  النًَّبيَّ  سىأىؿى  رىجيبلن  أىفَّ :  مى

                                                           

ذىاًب اٍلقىٍبرً [( (ُ ًذ ًمٍف عى ةى/بىابي اٍسًتٍحبىاًب التَّعىكُّ بلى مىكىاًضًع الصَّ ، مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى
 . ]ٖٔٓ، رقـ الحديث ِْٔ/ُمج 
ذىاًب القىٍبًر، ص: [( (ِ ًذ ًمٍف عى  . ]ُّٕٕ، رقـ الحديث ِّّالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الزَّكىاًة/بىابي التَّعىكُّ
ةً [( (ّ بلى ا ييٍستىعىاذي ًمٍنوي ًفي الصَّ ةى/بىابي مى بلى مىكىاًضًع الصَّ ، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى
 . ]ٖٖٓ، رقـ الحديث ِٓٔ/ُ
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ا": قىاؿى  المًَّو؟ رىسيكؿى  يىا ا: قىاؿى  "لىيىا أىٍعدىٍدتى  مى بلىةو  كىًثيرً  ًمفٍ  لىيىا أىٍعدىٍدتي  مى ٍكـو  كىالى  صى دىقىةو، كىالى  صى  صى
لىًكنّْي " مىفٍ  مىعى  أىٍنتى " :قىاؿى  كىرىسيكلىوي، المَّوى  أيًحبُّ  كى  .(ُ)أىٍحبىٍبتى

ف أبرز ما تجمى في اإلعداد لميكـ اآلخر، ىك زىد النبي   ،كعزكفو عف الدنيا كمتاعيا كا 
ٍبدً  عىفٍ ف ـى : قىاؿى  ،-ابف مسعكدىك – المَّوً  عى مىى  المَّوً  رىسيكؿي  نىا ًصيرو  عى ـى  حى قىدٍ  فىقىا ٍنًبًو، ًفي أىثَّرى  كى  جى

ٍذنىا لىكً  المَّوً  رىسيكؿى  يىا: فىقيٍمنىا ا": فىقىاؿى  ًكطىاءن، لىؾى  اتَّخى ًلمدٍُّنيىا، ًلي مى  اٍستىظىؿَّ  كىرىاًكبو  ًإالَّ  الدٍُّنيىا ًفي أىنىا مىا كى
رىةو  تىٍحتى  تىرىكىيىا رىاحى  ثيَـّ  شىجى  .(ِ)"كى

                                                           

، ص: [( (ُ ؿَّ ًة حيبّْ المًَّو عىزَّ كىجى ، رقـ الحديث ُُْٓالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىدىًب/بىابي عىبلىمى
ُُٕٔ[ . 

 . ]ِّٕٕ، رقـ الحديث  ٖٖٓ/ ْ، جْْ/بىابي الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي الزٍُّىًد عىٍف رىسيكًؿ المًَّو [( (ِ
 أىٍخبىرىًني المىٍسعيكًدمُّ / سند الحديث : بىابو قىاؿى ٍيدي ٍبفي حي دَّثىنىا زى : حى ٍبًد الرٍَّحمىًف الًكٍنًدمُّ قىاؿى دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي عى  حى

ٍبًد المًَّو. ٍمقىمىةى، عىٍف عى ، عىٍف عى ـى ٍف ًإٍبرىاًىي ك ٍبفي ميرَّةى، عى ٍمري دَّثىنىا عى : حى  قىاؿى
 
 تخريج الحديث/ 

مف (، كأخرجو الحاكـ في مستدركو ُّٕٔ/ِ) مف طريؽ يحيى بف حكيـو ابف ماجو في سننو أخرج
 مف طريؽ ككيع بف الجراح(، كأخرجو أحمد في مسنده ّْٓ/ْ)طريؽ الحسف بف يعقكب البخارم

مف طريؽ أبي كأخرجو أبك يعمى في مسنده ، (ُِْ/ٔ) مف طريؽ يزيد بف ىاركف(، كأيضان ِٗٓ/ٕ)
مف طريؽ يزيد بف (، كأيضان ُْٖ/ٗ) مف طريؽ ككيع بف الجراح(، كأيضان ُْٔ/ٖ) ةبكر بف أبي شيب

(، كأخرجو أبك بكر ّّٕ/ْ) مف طريؽ محمد بف معمر(، كأخرجو البزار في مسنده ُٓٗ/ٗ) ىاركف
(، كأخرجو الطبراني في المعجـ األكسط ُٖٓ/ُ) مف طريؽ ككيع بف الجراحبف أبي شيبة في مصنفو 

ا  خرجو الطيالسي في مسندهكأ (،ُِِ/ٗف مرثد )مف طريؽ ىاشـ ب كميـ عف ، (ُِِ/ُ)أيضن
 المسعكدم بو بنحكه .

( عف عبد اهلل بف ََِ/َُ) مف طريؽ ركح بف الفرج القطافكأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير 
 ، بنحكه مطكال .حبيب السممي عف ابف مسعكد 

 
 ترجمة الركاة / 

  عدا أف فيو:ركاتو ثقات،  -
  ٍـى ًإب . الفقيو ثقة إل أنو يرسؿ كثيرا: إبراىيـ بف يزيد بف قيس بف األسكد النخعي أبك عمراف الككفي رىاًىي

 . (ٓٗابف حجر، تقريب التيذيب )ص 
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ًف بٍ ابف أبي حاتـقاؿ  ٍبدي الرٍَّحمى اًنيُّ سىًمٍعتي ميسىدَّدنا يىقيكؿي كىافى عى سىًف اٍلًيًسٍنجى ًميُّ ٍبفي اٍلحى دَّثىنىا عى في مىٍيًدم  : "حى
ٍمقىمىةى" .  كفى أىٍف يىكيكفى ًإٍبرىاًىيـي سىًمعى ًمٍف عى ابينىا ييٍنًكري ، كلكف ىذا (ٗ/ُابف أبي حاتـ، المراسيؿ )جكىأىٍصحى

الكبلـ مردكد بما جاء عند البخارم مف تصريحو بالسماع مف عمقمة في أكثر مف ركاية، كما أف 
: شخص عف قاؿ إذا أنو كاحد غير عنو أخبرني فيما المزم المزم نص عمى سماعو مف عمقمة "كذكر

 الجدلي، اهلل عبد أبي عف ركل النخعي أف زعـ كقد ،منو سماعو صحة بذلؾ يريد فبلف، عف ركل
 . (ُّْ/ُج) الكماؿ تيذيب . مغمطام، إكماؿكمسركؽ"  كعمقمة،
مراسيمو كخص : "قاؿ العبلئي ىك مكثر مف اإلرساؿ كجماعة مف األئمة صححكا أبك زرعةكقاؿ 

التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ )ص  تحفة ابف العراقي،البييقي ذلؾ بما أرسمو عف ابف مسعكد". 
فإنو يصح بتصحيح مراسيمو عنو كما نص  لك أنو أرسؿ ىذا الحديث عف ابف مسعكد  كذلؾ.(َِ

الو في ىذا كبذاؾ يزاؿ تضعيؼ إرس، أبك زرعة آنفنا، كبما خص البييقي إرسالو عف ابف مسعكد 
 اإلسناد .

إبراىيـ سمع مف عمقمة بدليؿ الركايات التي عند البخارم، كالتي فييا تصريح بالسماع قاؿ الباحث: 
 كبذلؾ تزكؿ عمة )عدـ السماع مف عمقمة(.

 
  ُّصدكؽ : عبد الرحمف بف عبد اهلل بف عتبة بف عبد اهلل بف مسعكد الككفي المسعكدم المىٍسعيكًدم

ابف حجر، تقريب التيذيب )ص . ضابطو أف مف سمع منو ببغداد فبعد الختالطاختمط قبؿ مكتو ك 
. ليس ىنالؾ مشكمة في سماع المسعكدم كركايتو عف غيره، كلكف العمة فيمف سمع منو، كركل (ّْْ

 عنو كالكبلـ يطكؿ في ذلؾ في ترجمة زيد بف حباب الذم ركل عنو ىذا الحديث.
 منو سمع مف سماع كأف ببغداد اختمط أنو ذكر أحمد اإلماـ أف إال بتكثيقو كغيره معيف بف يحيى كحكـ
 كاف: الضعفاء" تاريخ" في حباف ابف كقاؿجيد،  فسماعو بالككفة منو سمع كمف قاؿ بشيء ليس ىناؾ

 بما يحدث ككاف ، عقمو ذىب حتى شديدا اختبلطا عمره آخر في اختمط أنو إال صدكقنا المسعكدم
 .(ِٖٔالنيرات )ص  ابف الكياؿ، الككاكبالترؾ  فاستحؽ ميزيت كلـ ، عنو فحمؿ ، يحب
 مف مسعكد ابف بعمـ أعمـ أحدا أعمـ ما: عيينة ابف كقاؿ ،بأخرة تغير أنو إال ثقة،: العجمي كقاؿ

 .(ِّٓ/ِ) التيذيب ابف حجر، تيذيب .المسعكدم
. منو ىناؾ ليس بشيء"سماع مف سمع  يقكؿ ابف الكياؿ: "إف اإلماـ أحمد ذكر أنو اختمط ببغداد كأف

 .(ِٖٔالكياؿ، الككاكب النيرات )ص ابف 
: "تقبؿ ركاية كؿ مف سمع بقبكؿ ركاية الككفييف عنو فقاؿ ابف الكياؿ كقد نص، كزيد بف حباب ككفي

: حاتـ أبك كقاؿ (.ِّٗابف الكياؿ، الككاكب النيرات )ص منو بالككفة كالبصرة قبؿ أف يقدـ بغداد". 
 . (ّٕ: ص) المختمطيفالعالئي،  .سنتيف أك ةبسن مكتو قبؿ تغير

 .، اختبلطو يضر فيمف سمع منو ببغدادصدكؽ المسعكدمقاؿ الباحث: 
 )كسيتبيف معنا اآلف إثبات سماع زيد بف حباب مف المسعكدم قبؿ الختالط أـ بعده(.
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ف رحميما في حديث عند الشيخي ما يركيو أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب ذلؾ كك
لزكجاتو، ففي سياؽ  في قصة طبلؽ النبي  -البخارم كمسمـ، كالركاية ىنا لمسمـ-اهلل 

ٍمتي : "-عمر –يقكؿ  عمى النبي  الحديث بعد أف استأذف عمر  مىى فىدىخى   اهللً  كؿً رىسي  عى
مىى ميٍضطىًجعه  كىىيكى  ، عى ًصيرو ، حى مىٍستي مىٍيوً  فىأىٍدنىى فىجى لىٍيسى  ًإزىارىهي  عى مىٍيوً  كى ذىا غىٍيريهي، عى ًصيري  كىاً   أىثَّرى  قىدٍ  اٍلحى
ٍنًبًو، ًفي ًرم فىنىظىٍرتي  جى ةو  أىنىا فىًإذىا ، اهللً  رىسيكؿً  ًخزىانىةً  ًفي ًببىصى اعً  نىٍحكً  شىًعيرو  ًمفٍ  ًبقىٍبضى  ،(ُ)الصَّ

ًمٍثًميىا قىرىظنا كى
ذىا اٍلغيٍرفىًة، نىاًحيىةً  ًفي (ِ) ميعىمَّؽه  أىًفيؽه  كىاً 

، فىاٍبتىدىرىتٍ : قىاؿى  ،(ّ) ٍينىامى  يىا ييٍبًكيؾى  "مىا :قىاؿى  عى
طَّاًب" اٍبفى  ا اهلًل، نىًبيَّ  يىا: قيٍمتي  اٍلخى مى ًصيري  كىىىذىا أىٍبًكي الى  ًلي كى ، ًفي أىثَّرى  قىدٍ  اٍلحى ٍنًبؾى  ًخزىانىتيؾى  كىىىًذهً  جى
ا ًإالَّ  ًفييىا أىرىل الى  ذىاؾى  أىرىل، مى ري  كى ًكٍسرىل قىٍيصى تيوي، ، اهللً  رىسيكؿي  كىأىٍنتى  كىاأٍلىٍنيىاًر، الثّْمىارً  ًفي كى ٍفكى  كىصى

                                                                                                                                                                     

  بىابو ٍيدي ٍبفي حي كرحؿ في  ككفةككاف بالأصمو مف خراساف ، : زيد بف الحباب أبك الحسيف العكميزى
تقريب التيذيب )ص  ابف حجر،. صدكؽ يخطىء في حديث الثكرمالحديث فأكثر منو كىك 

ِِِ) . 
 .(ٕٓ/ٓ) اإلسالـ الذىبي، تاريخ. -قَُٓأم بعد عاـ –. كمائة الخمسيف بعد العمـ طمب

لد  .(ّّٗ/ٗ) النبالء أعالـ الذىبي، سير .كمائة الثبلثيف حدكد في كقد كي
أم أنو أتاىا بعد ، (ْْٕ/ٗ) بغداد البغدادم، تاريخبيا.  كحدث بغداد، ـكقاؿ الخطيب: كقد

كفي ذلؾ إثبات ، -رحمو اهلل-فيتبيف أنو أتاىا بعد مكت المسعكدم رحمة الطمب،  التمقي، كليس في
ثـ إف الحديث ليس عف الثكرم، فإنو ال خطأ أنو سمع منو قبؿ الختالط بالككفة كليس ببغداد. 

 في الحديث. 
 : صدكؽ .ؿ الباحثقا
 

 الحكـ عمى اإلسناد/ 
 . حسف إسناد

اًع:( (ُ الصاع خمسة أرطاؿ كثمث، بالحنطة مف الرزيف، كىك الذم يساكم العدس، كقاؿ الداكدم كغيره:  الصَّ
 (،ِِِ/ّالنجدم، حاشية الركض المربع )معياره الذم ال يختمؼ أربع حفنات، بكىٌفي الرجؿ المعتدؿ الخمقة. 

عمر كآخركف، معجـ المغة العربية ، كىك أربعة أمداد، كيقدر اآلف بثبلثة عشر كيمكجراما تقريبا. -فقو حنبمي–
 ( .ُّّٓ/ِالمعاصرة )

ٍظتيو أقًرظو قىٍرظان. كالقاًرظي جامعو.  القىرىظي:( (ِ الفراىيدم، العيف كرؽ السمـ، يدبغ بو األدـ، كتقكؿ: قىرى
 ( .ُّّ/ٓ)ج
َـّ ًدبىاغيوي. كىىي  أىًفيؽه ميعىمَّؽه:( (ّ ـٍ يىًت  ( .ّٖ/َُالنككم، صحيح مسمـ بشرح النككم )جكى اٍلًجٍمدي الًَّذم لى
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، كىىىًذهً  طَّاًب، اٍبفى  "يىا: فىقىاؿى  ًخزىانىتيؾى ى أىالى  اٍلخى لىييـي  ًخرىةي اآٍل  لىنىا تىكيكفى  أىفٍ  تىٍرضى : قيٍمتي  الدٍُّنيىا؟"، كى
 .(ُ)بىمىى"

 عىفً كالعمؿ ليا فببياف عظميا شديد الحرص عمى اإلعداد لآلخرة  كقد كاف النبي 
 مىا ؿي ًمثٍ  ًإالَّ  اآٍلًخرىةً  ًفي الدٍُّنيىا مىا كىاهللً ":  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : يىقيكؿي  ًفٍيرو  بىًني أىًخي ،شىدَّادو  ٍبفً  اٍلميٍستىٍكًردً 

ـٍ  يىٍجعىؿي  ديكي ْـّ، ًفي ًبالسَّبَّابىةً  يىٍحيىى كىأىشىارى  ىىًذهً  ًإٍصبىعىوي  أىحى ـى  فىٍميىٍنظيٍر  اٍليى  . (ِ)"تىٍرًجعي؟ ًب

 في ما ليعمـ كرأ ألنوكال إلى زخرفيا،  الدنيا متاعإلى  يمتفت ال ،النبي  حاؿ فيذا
 . المؤمنيف لعباده اهلل أعد مما اآلخرة

التي نبَّأ بيا -الساعة أمارات  باليكـ اآلخر، فحيف يعمـ ود إيمانمسمـ أف يجكّْ رمّّ بالفح
 ،تحقؽ قربول ؛أف يستعد ليذا اليكـ، فإنو حرم بو في زمانو ثـ يرل كقكعيا -أصحابو النبي 

فيجكد إيمانو بشقيف، أما األكؿ فيك تجكيد الشؽ  ليدخر منيا إلى أخراه، ؛دنياه ف يحسف مفأك 
العممي الذم بو القكلي المتصؿ ب ، كأما الثاني فيك تجكيد الشؽ-بما ذكرتو آنفان - االعتقادم

 . ئوقدر اهلل كقضامتعذران بمتكبلن عمى رجاه، نياه جاتو، كأال يتكؿ في دتككف ن

  

                                                           

قىٍكًلًو تى [( (ُ تىٍخًييًرًىفَّ كى ًء، كىاٍعًتزىاًؿ النّْسىاًء، كى يبلى ًؽ/بىابه ًفي اإٍلً عىالىى: مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي الطَّبلى
مىٍيًو{، مج ٍف تىظىاىىرىا عى  . ]ُْٕٗ، رقـ الحديث ُٖٔ/ِ }كىاً 

ٍشًر يىكٍ [( (ِ بىيىاًف اٍلحى ًصفىًة نىًعيًميىا كىأىٍىًميىا/بىابي فىنىاًء الدٍُّنيىا كى نًَّة كى ـى مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، كتاب اٍلجى
ًة، مج   . ]ِٖٖٓ، رقـ الحديث َُّٖ/ِاٍلًقيىامى
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 المطمب السادس
 الجكدة في اإليماف بالقضاء كالقدر

ادي  اٍلقىاؼي  :قىًضيى  ٍرؼي  كىالضَّ ًحيحه  ٍصؿه أى  اٍلميٍعتىؿُّ  كىاٍلحى مىى يىديؿُّ  صى ٍتقىاًنوً  أىٍمرو  ًإٍحكىاـً  عى ٍنفىاًذهً  كىاً   كىاً 
اىيفَّ : }تىعىالىى المَّوي  قىاؿى  ًلًجيىًتًو، ٍيفً  ًفي سىمىاكىاتو  سىٍبعى  فىقىضى ـى  أىمٍ  ،[ُِ: فصمت] {يىٍكمى ٍمقىييفَّ  أىٍحكى  ثيَـّ . خى

اءي  :ذيؤىٍيبو  أىبيك قىاؿى  ـي : كىاٍلقىضى ٍك انىوي  مَّوي ال قىاؿى  ،اٍلحي ا فىاٍقضً : قىاؿى  مىفٍ  ًذٍكرً  ًفي سيٍبحى  أىمً  قىاضو  أىٍنتى  مى
ـٍ  اٍصنىعٍ  ًلذىًلؾى  ،كىاٍحكي ـي  أًلىنَّوي  قىاًضينا، اٍلقىاًضي سيمّْيى  كى ـى  ييٍحًك ييٍنًفذيىىا اأٍلىٍحكىا كى

(ُ) . 

تأخذ أمرؾ كمو ليك مف جميؿ تجكيد اإليماف بالقضاء كالقدر، كلكف؛ أف  أف تسمّْـ هلل 
ًمـ إليو ما تؤكؿ األمكر، فيك الدرجة العميا في سٍ في أمرؾ كمو كتي  باألسباب ثـ تتككؿ عمى اهلل 
 .كقدره دكف تكاكؿ تجكيد اإليماف بقضاء اهلل 

َر كال يزيد إال بأمره، فقاؿ تعالى: قد خمؽ كؿ شيء بقدر، ال ينقص ما قدَّ  فاهلل  إَُِاَُكَ
َةَِلدََ ُّ يَۡلَجَٰ َِ َ ٍء اكقاؿ تعالى:  ،(ِ)ر َََشۡ َٓ َٰ ى َٔ ََش ا ٌَ ََو ا*  َوَجۡفس  َٓ َٰ ى َٔ ََوَتۡل ا َْ َـُُجَٔر ا َٓ ٍَ َٓ ۡ َ

َ
ـَأ

فيذه ، (ّ)
 أنو مـنعيجب أف  ض، كلكفادر دكف اعتر ضاء كالقبالقبتسميمنا إيماننا  نجكدف أل عكناتد اآليات
 القضاء كالقدر كأال نتكؿفيك الجكدة المطمكبة في اإليماف ب ،نالما قدره اهلل لأف نعمؿ عمينا يجب 

اًبرو  ، فعىفٍ كنسمـ فنركف ألنفسنا اءى : قىاؿى جى ٍعشيـو  ٍبفً  مىاًلؾً  ٍبفي  سيرىاقىةي  جى  لىنىا بىيّْفٍ  اهللً  رىسيكؿى  يىا: قىاؿى  جي
ًمٍقنىا كىأىنَّا ًدينىنىا ، خي ؟ اٍلعىمىؿي  ًفيمىا اآٍلفى ا اٍليىٍكـى فَّتٍ  أىًفيمى ـي، ًبوً  جى رىتٍ  اأٍلىٍقبلى ، ًبوً  كىجى قىاًديري  ًفيمىا أىـٍ  اٍلمى

؟ ،": قىاؿى  نىٍستىٍقًبؿي ا بىؿٍ  الى فَّتٍ  ًفيمى ـي  ًبوً  جى رىتٍ  اأٍلىٍقبلى قىاًديري  ًبوً  كىجى ـى : قىاؿى  "اٍلمى ؟ فىًفي  ثيَـّ : زيىىٍيره  قىاؿى  اٍلعىمىؿي
بىٍيرً  أىبيك تىكىمَّـى  ؟ مىا: فىسىأىٍلتي  أىٍفيىٍموي، لىـٍ  ًبشىٍيءو  الزُّ ميكا": اؿى فىقى  قىاؿى  . (ْ)"مييىسَّره  فىكيؿّّ  اٍعمى

                                                           

 ( .ٗٗ/ٓ( ابف فارس، مقاييس المغة )ج(ُ
 . ]ْٗالقمر: [( (ِ
 . ]ٖ-ٕالشمس: [( (ّ
ًكتىابىًة ًرٍزًقًو كى [( (ْ ًو كى ٍمًؽ اآٍلدىًميّْ ًفي بىٍطًف أيمّْ ٍيًفيًَّة خى ًمًو مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلقىدىًر/بىابي كى أىجى

سىعىادىًتًو، مج  ًتًو كى شىقىاكى ًمًو كى  . ]ِْٖٔ، رقـ الحديث ُِِّ/ِكىعىمى
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و آدـ  ما سمَّـ بو مكسى بفالجكدة في اإليماف بالقضاء كالقدر تككف  ، لما حاجَّ
ٍيرىةى، عف أىبىيعمى الخبلئؽ قبؿ خمقيا ف يؤمف المسمـ أف القدر قد كتبو اهلل كمف ذلؾ أف   ىيرى

ـي  اٍحتىجَّ : " المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ميكسىى، آدى ـي  أىٍنتى : ميكسىى لىوي  فىقىاؿى  كى ٍتؾى  الًَّذم آدى ًطيئىتيؾى  أىٍخرىجى  خى
نًَّة، ًمفى  ـي  لىوي  فىقىاؿى  الجى ًبكىبلىًمًو، ًبًرسىاالىًتوً  المَّوي  اٍصطىفىاؾى  الًَّذم ميكسىى أىٍنتى : آدى مىى تىميكميًني ثيَـّ  كى  أىٍمرو  عى
مىيَّ  قيدّْرى  جَّ ":  المَّوً  رىسيكؿي  اؿى فىقى " أيٍخمىؽى  أىفٍ  قىٍبؿى  عى ـي  فىحى  .(ُ)"مىرَّتىٍيفً  ميكسىى آدى

، ألنفسيـ مف عمؿ صالح أك غير ذلؾكا يعممكف؛ بما قدمكا كأعدإف الخمؽ ميسركف لما 
ًمي   عىفٍ ف نىازىةو، ًفي  النًَّبيُّ  كىافى : قىاؿى   عى ذى  جى عىؿى  شىٍيئنا فىأىخى ، ًبوً  يىٍنكيتي  فىجى ا": فىقىاؿى  األىٍرضى  ًمٍنكيـٍ  مى

دو  ًمفٍ  قىدٍ  ًإالَّ  أىحى ٍقعىديهي  كيًتبى  كى ٍقعىديهي  النَّاًر، ًمفى  مى مى نَّةً  ًمفى  كى مىى نىتًَّكؿي  أىفىبلى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: قىاليكا "الجى  عى
نىدىعي  ًكتىاًبنىا، ؟ كى ميكا": قىاؿى  العىمىؿى ًمؽى  ًلمىا مييىسَّره  فىكيؿّّ  اٍعمى  فىيييىسَّري  السَّعىادىةً  أىٍىؿً  ًمفٍ  فى كىا مىفٍ  أىمَّا لىوي، خي
 مىفٍ  فىأىمَّا: }قىرىأى  ثيَـّ  ،"الشَّقىاكىةً  أىٍىؿً  ًلعىمىؿً  فىيييىسَّري  الشَّقىاءً  أىٍىؿً  ًمفٍ  كىافى  مىفٍ  كىأىمَّا السَّعىادىًة، أىٍىؿً  ًلعىمىؿً 
دَّؽى  كىاتَّقىى أىٍعطىى ٍسنىى كىصى بأف نجتيد  ،لو عدَّ القضاء كالقدر أف ني إيماننا ب تجكيدك ، (ِ)"اآليىةى { ًبالحي
طريؽ  وعدـ سمككالمرء يتعذر  الكأ ، السير إلى ما ييسر اهلل لنا لنعمؿ عمى طاعتوفي 

مف تجكيدان  كماؿ اإليماف يككف بإتماـ ما ابتدأ بوؾ قبؿ أف يخمؽ، فعميو ذل رى دّْ نو قد قي أ ؛اليداية
باإليماف  كانتياءن ، -ه الدنيا مقدر مف عند اهلل ف كؿ شيء في ىذبأف تعتقد بأ- باهلل  وإيمان

 .، فيك أجكد اإليماف بالقضاء كالقدر خيره كشره

 ،تجكيد لئليماف بالغيبىك  اإليماف بو كتجكيدكاإليماف بالقضاء كالقدر ىك إيماف بالغيب 
ََويَُ قكلو تعالى في كصؼ المؤمنيف حقان مصداقان ل ِۡۡب َةِٱۡىَؾ َُِٔن ٌِ َيُۡؤ ََ ةََٱََّلِي َٰٔ َٱََطيَ َٔن ٍُ اََلِۡ ٍَ َوِم

َ َيُِفُِلَٔن ًۡ ُٓ ُزَِلََ*َرَزۡكَجَٰ
ُ
َأ ٓ ا ٍَ ِ َة َُِٔن ٌِ َيُۡؤ ََ ُِٔنََََوٱََّلِي ِ ٔك َيُ ًۡ ُْ َ ِ َرة ِِ ََوبِٱخٓأۡ ٌَََِرۡتيَِم َ ُزَِل

ُ
َأ ٓ ا ٌَ ََو إَِِلَۡم

(ّ)، 
بالغيب عمى اإليماف باليكـ اآلخر؛ ألف اليـك اإليماف  تظير في تقديـ ببلغة كتاب اهلل ك 
 باليـك اآلخر.منساقان طكعان لئليماف فكاف المؤمف بالغيب  ،خر غيب ال يعممو إال اهلل اآل

                                                           

ًذٍكًرًه بىٍعدي، ص: البخارم: صحيح البخار [( (ُ فىاًة ميكسىى كى اًديًث األىٍنًبيىاًء/بىابي كى ، رقـ الحديث ّْٖم، ًكتىابي أىحى
َّْٗ[ . 

 . ]ْْٗٗ، رقـ الحديث َُِٔالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التٍَّفًسيًر/بىابي }فىسىنييىسّْريهي ًلٍمعيٍسرىل{، ص: [( (ِ
 . ]ْ-ّالبقرة:[( (ّ
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ٍمسه  الغىٍيبً  ًمٍفتىاحي : " المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، عيمىرى  اٍبفً  عىفً  ك  الى : المَّوي  ًإالَّ  يىٍعمىمييىا الى  خى
ـي  ده  يىٍعمى ا أىحى ، ًفي يىكيكفي  مى ده أى  يىٍعمىـي  كىالى  غىدو ، ًفي يىكيكفي  مىا حى اـً اذىا نىٍفسه  تىٍعمىـي  كىالى  األىٍرحى  غىدنا، تىٍكًسبي  مى
مىا ، أىٍرضو  ًبأىمّْ  نىٍفسه  تىٍدًرم كى ا تىميكتي مى ده  يىٍدًرم كى  . (ُ)"المىطىري  يىًجيءي  مىتىى أىحى

ال الحصر، فقد استأثر اهلل  عمى سبيؿ الذكرفي الحديث ىك غيب  كؿ ما ذكر النبي ف
كما ىك آت  بالرضا بما قدر اهلل  فيجكد اإليماف بالغيبـ كثيرة غير ىذه األمكر عنده، بعمك 

 . مع القدر مف اهلل 

حبيا مف تعطيؿ لمرضا كما يصكنيى عف الطيرة الحسف، عمى الفأؿ  كقد أثنى النبي 
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ قدر اهلل، ط عمى ما كسخ بالقضاء كالقدر  ًطيىرىةى، الى ":  ًبيُّ النَّ  قىاؿى : قىاؿى   ىيرى

ٍيريىىا مىا: قىاؿى  "الفىٍأؿي  كىخى ةي  الكىًممىةي ": قىاؿى  المًَّو؟ رىسيكؿى  يىا الفىٍأؿي  كى اًلحى ديكيـٍ  يىٍسمىعييىا الصَّ  .(ِ)"أىحى

: قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ، أىنىسو  عىفٍ كيستبشر بو، ف يعجبو الفأؿ الحسف، ككاف رسكؿ اهلل 
ييٍعًجبيًني ًطيىرىةى، كىالى  عىٍدكىل الى " اًلحي  الفىٍأؿي  كى سىنىةي  الكىًممىةي : الصَّ   . (ّ)"الحى

ألف اهلل عند ظف ، تجكيد حسف الظف باهلل كأعظـ تجكيد لئليماف بالقضاء كالقدر ىك 
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ، فلو عند ظنو بو  أف اهلل  جازمان  يقينان مسمـ ال العبد بو، فيكقف  رىسيكؿى  أىفَّ : ىيرى

ٍبًدم ظىفّْ  ًعٍندى  أىنىا: المَّوي  قىاؿى : "قىاؿى   المَّوً   . (ْ)"ًبي عى

 خالصة المبحث:
ف ، فإاإليمافكعماد ركائز  في القمب، الذم يبنى عميو األساس العقيدة اإلسبلمية ىيإف 

ـى حتى استقرضربو في األرض  دكّْ قد جي  ساسؾ األذلكاف  ت كان ،-بقكة الصمة باهلل - كديعّْ

                                                           

: الى يىٍدًرم مىتىى يىًجيءي المىطىري ًإالَّ المَّوي، ص: البخارم: صحيح ا[( (ُ ، رقـ ِِٓلبخارم، ًكتىابي ااًلٍسًتٍسقىاًء/بىابي
 . ]َُّٗالحديث 

/بىابي الفىٍأًؿ، ص: [( (ِ  . ]ٕٓٓٓ، رقـ الحديث ُْٕٓالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الطّْبّْ
/بىابي [( (ّ  . ]ٕٔٓٓ، رقـ الحديث ُْٕٓالفىٍأًؿ، ص:  البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الطّْبّْ
ـى المًَّو{، ص: [( (ْ البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التٍَّكًحيًد/بىابي قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: }ييًريديكفى أىٍف ييبىدّْليكا كىبلى

 . ]َٕٓٓ، رقـ الحديث ُِٖٓ
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، فتف الدنيا مف -أم القمب–ما يصيبو ميؿ مع تحيد كال تال  ثابتةبنى عميو تي تالعماد ال ركائز
ٍنديبً  ، فعىفٍ ـ يتعممكف القرآف، كانكا يتعممكف اإليماف، ثكلذلؾ كاف أكؿ ما يتعمـ الصحابة   جي

ٍبدً  ٍبفً  نىٍحفي   النًَّبيّْ  مىعى  كينَّا: قىاؿى  المًَّو، عى زىاًكرىةه  ًفٍتيىافه  كى حى
يمىافى  فىتىعىمٍَّمنىا" ،(ُ) ، نىتىعىمَّـى  أىفٍ  قىٍبؿى  اإٍلً  اٍلقيٍرآفى

اننا" ًبوً  فىاٍزدىٍدنىا اٍلقيٍرآفى  تىعىمٍَّمنىا ثيَـّ  ًإيمى
(ِ). 

                                                           

زىاًكرىةه ( (ُ ذىًلؾى ًإذىا اٍشتىدَّ حى ٍزكىري كى ـي اٍلحى قىًكمى .  : اٍلغيبلى  ( .ٓٓ/ِابف فارس، مقاييس المغة )جكى
اًف، ج ٗابف ماجو: سنف ابف ماجو، المقدمة باب )[( (ِ يمى  .  ]ُٔ، رقـ الحديث ِّ/ُ(/بىابه ًفي اإٍلً
 
 كى / سند الحديث ، مَّادي ٍبفي نىًجيحو دَّثىنىا حى : حى ًكيعه قىاؿى دَّثىنىا كى : حى مَّدو قىاؿى ًميُّ ٍبفي ميحى دَّثىنىا عى ٍف أىًبي حى كىافى ًثقىةن، عى

ٍبًد المًَّو . ٍنديًب ٍبًف عى ، عىٍف جي ٍكًنيّْ  ًعٍمرىافى اٍلجى
 
 تخريج الحديث / 

(، كأخرجو ابف ُٖٓ/ِ( ك بمثمو مكقكفا مختصرا )ُٓٔ/ِأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير بمثمو )
و البييقي في شعب ( كبلىما مف طريؽ ككيع كأبي عامر العقدم، كأخرجَّٕ/ُمنده في اإليماف )

 .ثالثتيـ عف حماد بف نجيح بو بنحكه( مف طريؽ الحجاج بف نصير، ُِٓ/ُاإليماف بنحكه )
 
 ترجمة الركاة/ 

  :ركاتو ثقات، عدا -
مَّادي ٍبفي نىًجيحو  -  اختمؼ فيو ىؿ ىك صدكؽ أـ ثقة؟. حى

قريب ت ،رابف حج. صدكؽحماد بف نجيح اإلسكاؼ السدكسي أبك عبد اهلل البصرم : قاؿ ابف حجر
: أحمد بف حنبؿ قاؿ. ك (َّٓ/ُالذىبي، الكاشؼ )ج: ثقة. الذىبيفيو قاؿ . ك (ُٖٕالتيذيب )ص 

ابف . ثقةعف ابف معيف:  : ال بأس بو ثقة، كقاؿ إسحاؽ بف منصكرقاؿ أبك حاتـك . ثقة مقارب الحديث
 ( .َِِ/ٔفي الثقات )ج ذكره ابف حباف، ك (ْٖٓ/ُ، تيذيب التيذيب )جحجر

 . ألف حديثو قريب مف حديث الثقات ،ىك ثقةث: قاؿ الباح
 
 الحكـ عمى اإلسناد/ 

 صحيح. إسناد
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د النبي  فقد كَّ مف المرادة في قمكبيـ، ثـ عمميـ أحكاـ ديف اهلل كشرعو  تأسيس اإليماف جى
عرفكا اهلل بالعقيدة السميمة مما في كتابو، ف  اموكمبينة ألحكشارحة  القرآف، فكانت سنتو 
 .منياجان لحياتيـ بقمكبيـ، جعمكا شرعو

، فالعقيدة ال تنفؾ مع اهلل  وف أعظـ ما يتخمؽ العبد بو ىك تجكيد حسف خمقإ :ختامنا
مقية بيف العبد ك ربو، بيا يمجد  عف األخبلؽ البتة، بؿ إف في   اهللالعبد العقيدة عبادة خي

، فبل ينفؾ عف ذكره، كال ينقطع عف  و لرب العزةمى د انقياده كخضكعو كتذلي كّْ جى ، كبيا يي ونفس
تصاؼ باألخبلؽ الربانية عمبلن في اال اف في االعتقاد البد كأف يترجـ بوكؿ ذلؾ اإلتقتعظيمو، ك 

دي العبد أخبلقو عمبل ب كّْ  فعىفٍ خيار الناس، عف  ما أخبر النبي كؿ شأف مف حياتو، فييجى
كؽو، ميكسنا كينَّا: قىاؿى  مىٍسري ٍبدً  مىعى  جي ك، ٍبفً  المَّوً  عى دّْثينىا، عىٍمرو  فىاًحشنا  المَّوً  رىسيكؿي  يىكيفٍ  لىـٍ : قىاؿى  ًإذٍ  ييحى

شنا، كىالى  نَّوي  ميتىفىحّْ اًسنيكيـٍ  ًخيىارىكيـٍ  ًإفَّ " :يىقيكؿي  كىافى  كىاً   . (ُ)أىٍخبلىقنا" أىحى

 .  القبكؿ ما داـ العمؿ مخمصان هلل  األعماؿ، كعمييا يككفاألخبلؽ ركائز  كختامنا فإف

  

                                                           

ا ييٍكرىهي ًمفى البيٍخًؿ، ص: [( (ُ مى اًء كى ميًؽ كىالسَّخى ٍسًف الخي ، رقـ ُُِٓالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىدىًب/بىابي حي
 . ]َّٓٔالحديث 
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 المبحث الثاني
 الجكدة في األخالؽ

 :تمييد
 رفإف العقيدة اإلسبلمية التي عبرنا عنيا بمفظ اإليماف ال تنفؾ عف األخبلؽ البتة، فق

ٍيرىةى  أىًبي فٍ عى ا المسمـ لكماؿ إيمانو، يى بي كَّ نى تى التي يى  ةبينيا كبيف األخبلؽ العظيم النبي   ، ىيرى
يمىافي ":  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  سىٍبعيكفى  ًبٍضعه  اإٍلً ًستُّكفى  ًبٍضعه  أىكٍ  كى مييىا شيٍعبىةن، كى  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  قىٍكؿي  فىأىٍفضى
يىاءي  الطًَّريًؽ، عىفً  اأٍلىذىل ًإمىاطىةي  كىأىٍدنىاىىا اهللي، يمىافً  ًمفى  شيٍعبىةه  كىاٍلحى  .(ُ)"اإٍلً

ف أجكد األخبلؽ قاطبة ىك خمؽ الحياء الذم خصو النبي  بالذكر ىنا، كفي ركاية  كا 
، ٍبفى  ًعٍمرىافى  عف ٍيفو دّْثي  حيصى يىاءي ": قىاؿى  أىنَّوي   النًَّبيّْ  عىفً  ييحى ٍيرو  ًإالَّ  يىٍأًتي الى  اٍلحى  .(ِ)"ًبخى

 مف كغيره عياض يالقاض كقاؿكلئلماـ النككم كبلـ جميؿ عف ذلؾ الخمؽ األجكد فقاؿ: "
ف اإليماف مف الحياء جعؿ إنما الشراح  أعماؿ كسائر كاكتسابا تخمقا يككف قد ألنو غريزة كاف كا 
 مف فيك كعمـ كنية اكتساب إلى يحتاج الشرع قانكف عمى استعمالو كلكف غريزة يككف كقد البر

 كال كمو خيرا الحياء ككف كأما المعاصي مف كمانعا البر أفعاؿ عمى باعثا كلككنو بيذا اإليماف
 يكاجو أف يستحى قد الحياء صاحب إف حيث مف الناس بعض عمى يشكؿ فقد بخير إال يأتي

 ببعض اإلخبلؿ عمى الحياء يحممو كقد المنكر عف كنييو بالمعركؼ أمره فيترؾ يجمو مف بالحؽ
 منيـ األئمة مف جماعة بو أجاب ما ىذا كجكاب العادة في معركؼ ىك مما ذلؾ كغير الحقكؽ
 ىك بؿ حقيقة بحياء ليس ذكرناه الذم المانع ىذا أف -اهلل رحمو- الصبلح بف عمرك أبك الشيخ
نما كميانة كخكر عجز  لمشابيتو مجازا أطمقكه العرؼ أىؿ بعض إطبلؽ مف حياء تسميتو كا 
نما الحقيقي الحياء  ذم حؽ في التقصير مف كيمنع القبيح ترؾ عمى يبعث خمؽ الحياء حقيقة كا 

 .(ّ)"حؽال

                                                           

 ( .ّٔ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
اًف، مج مسمـ النيسا[( (ِ يمى /بىابي شيعىًب اإٍلً يمىافى  . ]ّٕ رقـ الحديث، ّٖ/ُبكرم: صحيح مسمـ ، ًكتىابي اإٍلً
 ( .ٓ/ِ( النككم، صحيح مسمـ بشرح النككم  )ج(ّ
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ف كدعكتو باألخبلؽ، فقد كاف  كلقد برزت رسالة النبي  جكىر دعكتو الخمؽ الحسف، كا 
: قاؿ  النًَّبيٌ  عىف ، ىيرىيرة أىًبي عىففي األخبلؽ، ما جاء عند البزار،  أعمؿ ما قاؿ النبي 

ا" ـى  بيًعٍثتي  ًإنَّمى ؽً  مىكىاًرـى  أًليتىمّْ  .(ُ)"اأٍلىٍخبلى

                                                           

/القعقاع بف حكيـ، عىف أبي صالح، عىف  -البزار: مسند البزار[( (ُ اًلؾو ٍمزىةى أىنىًس ٍبًف مى البحر الزخار، ميٍسنىدي أىًبي حى
 . ]ْٖٗٗ، رقـ الحديث ّْٔ/ُٓىيرىيرة، مج  أبي
 
  ،دَّثنا عىبد العزيز دَّثنا سىًعيد بف منصكر، قىاؿ: حى مد بف رزؽ الكمكاذم، قىاؿ: حى دَّثنا ميحى سند الحديث/ حى

يرة  عىف ابف عىٍجالف عف القعقاع، عىف أبي صالح، عىف أىًبي ىيرى
 
 تخريج الحديث/ 

(، كأخرجو البخارم في األدب ُِٓ/ُْزيز بف محمد بنحكه )أخرجو أحمد في مسنده مف طريؽ عبد الع
(، كأخرجو الطحاكم في شرح ّْٔ/ُٓ(، كأخرجو البزار في مسنده بيذا المفظ )ََُالمفرد بمفظو )ص: 

(، كالبييقي في السنف َٕٔ/ِ(، كأخرجو الحاكـ في مستدركو بنحكه )ِِٔ/ُُمشكؿ اآلثار بنحكه )
 . ف أبي صالح بوكميـ ع(، ِّّ/َُالكبرل بمفظو )

 
 ترجمة الركاة / 

 ركاتو ثقات، عدا أف فيو: -
 مف  صدكؽ إل أنو اختمطت عميو أحاديث أبي ىريرةمحمد بف عجبلف المدني عىٍجالف: ىك  ابف

 .(ْٔٗ. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  الخامسة مات سنة ثماف كأربعيف
ىريرة كأحاديث سعيد عف أبيو إف ما اختمط عمى محمد بف عجبلف ىك مف أحاديث سعيد عف أبي 

: كقد سمع سعيد المقبرم مف أبي ىريرة، كسمع عف أبي ىريرة، قاؿ ابف حباف: "قاؿ أبك حاتـ 
عف أبيو عف أبي ىريرة فمما اختمط عمى ابف عجبلف صحيفتو كلـ يميز بينيما اختمط فييا كجعميا 

يفة كميا في نفسيا صحيحة؛ فما اإلنساف بو ألف الصح يىك كميا عف أبي ىريرة ، كليس ىذا مما ي
قاؿ ابف عجبلف عف سعيد عف أبيو عف أبي ىريرة فذاؾ مما حمؿ عنو قديما قبؿ اختبلط صحيفتو 
عميو، كما قاؿ عف سعيد عف أبي ىريرة فبعضيا متصؿ صحيح كبعضيا منقطع ألنو أسقط أباه 

عنو عف سعيد عف أبيو عف  منيا فبل يجب االحتجاج عند االحتياط إال بما يركم الثقات المتقنكف
نما كاف ي ىي أمره كيضعؼ لك قاؿ في الكؿ؛ سعيد عف أبي ىريرة فإنو لك قاؿ ذلؾ ك أبي ىريرة ، كا 

لكاف كاذبا في البعض ألف الكؿ لـ يسمعو سعيد عف أبي ىريرة فمك قاؿ ذلؾ لكاف االحتجاج بو 
 . (ّٖٔ/ٕابف حباف، كتاب الثقات )ج ساقطا عمى حسب ما ذكرناه".

 .كىذا اإلسناد ليس عف سعيد عف أبيو، كلذلؾ يككف ليس مما اختمط عميوقاؿ الباحث: ىك صدكؽ، 
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  :صدكؽ كاف عبد العزيز بف محمد بف عبيد الدراكردم أبك محمد الجيني مكالىـ المدني عىبد العزيز
يب ابف حجر، تقر  حديثو عف عبيد اهلل العمرم منكر. النسائيقاؿ . يحدث مف كتب غيره فيخطىء

 .(ّٖٓالتيذيب )ص 
 بف أحمد كقاؿ : ركل لو البخارم مقركنا بغيره.قكؿ المزمعبد العزيز بف محمد لو تكثيؽ ضمني في 

 أبي ابف كقاؿ . الدراكردم يكثؽ مالؾ كاف: الزبيرم مصعب قاؿ حجة. ثقة: معيف ابف عف مريـ، أبي
شيخ. ككثقو  كيكسؼ محدث، عزيزال عبد: فقاؿ كالدراكردم، الماجشكف بف يكسؼ عف أبي سئؿ: حاتـ

 مف حدث فربما الحفظ، سيء: زرعة أبك . كقاؿيخطئ "الثقات": ككاف في حباف ابف العجمي. كقاؿ
 ( .ِٗٓ/ِابف حجر، تيذيب التيذيب )ج فيخطئ. الشيء حفظو

 : ىك صدكؽ، يخطئ إف حدث مف كتب غيره.قاؿ الباحث
 

  :مد بف رزؽ الكمكاذم ذىانيٌ محمد بف رزؽ اهلل، أبميحى ككاف صدكقا. الذىبي، تاريخ  ك بكر الكىٍمكى
 .(ُُٗ/ّ) بغداد البغدادم، تاريخ .ثقة ككاف، قاؿ الخطيب: (ُِِٔ/ٓاإلسالـ )

الييثمي، مجمع : رجالو رجاؿ الصحيح غير محمد بف رزؽ اهلل الكمكذاني كىك ثقة. قاؿ الييثمي
 . (ُٓ/ٗالزكائد كمنبع الفكائد )ج

 إف: عنو السخاكم قاؿ ،لرجاحة الذىبي كتخصصو المباشر في النقد، : ىك صدكؽقاؿ الباحث
 كابف كالعراقي، ،كالذىبي المزٌم،: أربعة عمى الحديث فنكف مف كغيرىا الرجاؿ في اآلف عياؿ المحدثيف

 ( .ّْٖ)ص  الحفاظ تذكرةالسيكطي، ذيؿ  .حجر
 

 الحكـ عمى اإلسناد/ 
 .حسف إسناد

ذا الحديث يتصؿ مف طرؽ صحاح عف أبي ىريرة كغيره عف النبي : ىقاؿ ابف عبد البر في التمييد
 ."ا: "ىذا حديث مدني صحيح ، التمييد لما في المكطأ مف المعاني ابف عبد البر"، كقاؿ أيضن

 .( ّّْ-ّّّ/ِْكاألسانيد )
 

 " :ـى  بيًعٍثتي  ًإنَّمىامشكؿ الحديث ؽً  مىكىاًرـى  أًليتىمّْ  "اأٍلىٍخالى
 ازالو الطحاكم بقكلو:ىذا الحديث فيو إشكاؿ، 
إنما بعثو ليكمؿ لمناس دينيـ ، كأنزؿ عميو مما يدخؿ في  أف اهلل  -كاهلل أعمـ-فكاف معنى ذلؾ عندنا 

ـٍ { )، فكانت بعثتو إياه عز كجؿ ليكمؿ لمناس ىذا المعنى ، كىك قكلو  ـٍ ًدينىكي : } اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي
لو بقكلو : } اٍليىٍكـى  مف أنبيائو بما تعبده بو منيا ، ثـ كمميا  أديانيـ التي قد كاف تعبد مف تقدمو

ـٍ {، كاإلكماؿ : ىك اإلتماـ ، فيك معنى قكلو  ـٍ ًدينىكي : "بعثت ألتمـ صالح األخبلؽ"، أم: أىٍكمىٍمتي لىكي
 .ٖٓٔ(، رقـ ِِٔ/ُُ. الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار )جصالح األدياف، كىك اإلسبلـ، كباهلل التكفيؽ 
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ف األخبلؽ ركائز اك  ، فأكمؿ ألعماؿ، كعمييا يككف القبكؿ ما داـ العمؿ مخمصان هلل ا 
مؽ مف ممارسة عممية أك قكلية يسبقيا ممارسة  المؤمنيف إيمانان ىـ أحسنيـ خمقان، كالبد لمخي

ٍيرىةى  أىًبي عىفً  عقدية، ٍؤًمًنيفى  أىٍكمىؿي : " اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،ىيرى ميقنا، أىٍحسىنيييـٍ  ًإيمىاننا اٍلمي  خي
ـٍ  ـٍ  كىًخيىاريكي " ًخيىاريكي ـٍ ًلًنسىاًئكي

(ُ) . 

                                                           

 . ]ََُُٔ، رقـ الحديث ُُْ/ُٔأحمد بف حنبؿ: مسند أحمد بف حنبؿ، مسند أبي ىريرة، ج [( (ُ
 
 . سند الحديث/ حدثنا يحيى بف سعيد، عف محمد بف عمرك، حدثنا أبك سممة، عف أبي ىريرة 
 
 تخريج الحديث/ 

كد في سننو مف (، كأخرجو أبك دإْٓ/ّأخرجو الترمذم في سننو مف طريؽ عبدة بف سميماف بنحكه ) -
 .(، كالىما عف محمد بف عمرك بو َِِ/ْطريؽ أحمد بف حنبؿ بمثمو )

(، ْٖٕ/ُٔ(، كأخرجو أحمد في مسنده )َُِ/ٓ( ك )ُٓٔ/ٔكأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو ) -
ثالثتيـ مف طريؽ سعيد بف أبي أيكب الخزاعي بمفظو (، َُْٖ/ّكأخرجو الدارمي في سننو )

( َِٔ/ُُ(، كأخرجو الطحاكم في شرح مشكؿ اآلثار )َِٔ/ُُفي مسنده )، كأخرجو البزار مختصرا
، كأخرجو الحاكـ في مستدركو مف طريؽ سعيد بف أبي أيكب كالىما مف طريؽ أنس الميثي بنحكه

(، كأخرجو البييقي في سننو الكبير مف طريؽ يحيى الغافقي ّْ/ُالخزاعي بمفظو مختصرا أيضان )
كميـ عف محمد بف عجالف عف أبي صالح ذككاف السماف عف أبي (، ِّّ/َُبمفظو مختصرا أيضان )

 ىريرة بنحك لفظو .
( ك بمفظ مختمؼ ْٕ/ُٔكأخرجو أحمد في مسنده مف طريؽ عبد الرحمف بف ميدم بمعناه مختصرا ) -

(، كأخرجو ابف حباف ُّٕ/ُٔ( ك )َُٕ/ُٔ(، كمف طريؽ ككيع بف الجراح بمفظ مختمؼ )ْٗ/ُٔ)
كالىما عف حماد بف سممة عف (، ِّٗ/ُىدبة بف خالد القيسي بمفظ مختمؼ ) في صحيحو مف طريؽ

 محمد بف زياد الجمحي عف أبي ىريرة بنحك معنى لفظو .
( ك بنحكه َُِ/ٓكأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو مف طريؽ حفص بف غياث بمثمو مطكالن ) -

خرجو أحمد في مسنده مف (، كأُٓٔ/ٔ(، كأخرجو مف طريؽ محمد بف بشر بمفظو مختصران )َُِ/ٓ)
( ك بمثمو َُّ/ُْ(، كأخرجو البزار في مسنده بمفظو مختصرا )ّْٔ/ُِطريؽ ابف ادريس بمثمو )

كالىما مف طريؽ (، ُِٔ/ُُ(، كأخرجو الطحاكم في شرح مشكؿ اآلثار بمثمو )ُُّ/ُْمختصرا )
ابف ادريس بنحكه ، كأخرجو أبك يعمى المكصمي في مسنده مف طريؽ عبد الكىاب بف عطاء الخفاؼ

(، كأخرجو ابف حباف في صحيحو مف طريؽ ابف ادريس بمفظو مختصرا ّّْ/َُ( ك)ّّّ/َُ)
(، كأخرجو الحاكـ في مستدركو مف طريؽ عبد ّْٖ/ٗ(، كمف طريؽ يزيد بف زريع بمثمو )ِِٕ/ِ)

 كميـ عف محمد بف عمرك بو .(، ّْ/ُالكىاب بف عطاء الخفاؼ بمفظو مختصرا )
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مؽ ال ينفؾ عف االعتقاد، بؿ إنو جزء أساس فيو، كركيزة عمييا  فأشار النبي  إلى أف الخي
ياؾ اهلل يرحمنا اعمـيبنى كيتمـ كماؿ اإليماف، كقد عىرَّؼ اإلماـ ابف تيمة اإليماف بقكلو : "  أف :كا 

                                                                                                                                                                     

(، كأخرجو أحمد في َٗ/ٕبي شيبة في مصنفو مف طريؽ جعفر بف عكف بمفظ مختمؼ )كأخرجو ابف أ -
(، كأخرجو البزار ُِٗ/ُٓ(، كمف طريؽ محمد بف سممة )ُْٔ/ُِمسنده مف طريؽ ابف أبي عدم )

(، كأخرجو ابف حباف في صحيحو مف طريؽ جعفر بف ُْٖ/ُٓفي مسنده مف طريؽ جعفر بف عكف )
(، كأخرجو البييقي في سننو الكبرل مف طريؽ جعفر ِْٕ/ٕبد األعمى )(، كمف طريؽ عِّْ/ِعكف )

كميـ عف محمد بف إسحاؽ عف محمد بف إبراىيـ التيمي عف أبي سممة عف أبي  (،َِٓ/ّبف عكف )
 ىريرة بمعناه مطكلن .

( عف أبي ّٔٓ/  ْ) مف طريؽ حصيف بف عبد الرحمف السمميكأخرجو الطبراني في معجمو األكسط  -
 ف أبي ىريرة بنحكه .سممة ع

(، كأخرجو البزار في مسنده ُْٖ/ُْكأخرجو أحمد في مسنده مف طريؽ يحيى بف إسحاؽ السيمحيني ) -
(، كأخرجو البييقي في سننو الكبرل مف طريؽ الفضؿ بف دكيف ِٖٓ/ُٔمف طريؽ يزيد بف ىاركف )

 ىريرة بمعناه مطكلن . ثالثتيـ عف البراء بف عبد اهلل عف عبد اهلل بف شقيؽ عف أبي(، ِّٔ/َُ)
(، ك مف طريؽ محمد ُٓٗ/ُٔكأخرجو البزار في مسنده مف طريؽ عطاء بف أبي رباح بنحكه مطكالن ) -

 ( عف أبي ىريرة بنحكه .ِِٖ/  ُٕبف سيريف بنحكه )
 
 ترجمة الركاة / 
 ركاتو ثقات، عدا: -

 .(ْٗٗقريب التيذيب )ص ، تابف حجر . صدكؽ لو أكىاـ ،محمد بف عمرك -
 ابف كثقو .بو بأس ال أنو كأرجك الثقات، مف جماعة عنو حدث كقد صالح، حديث لو :عدم ابف كقاؿ
 بو ليس: النسائي كقاؿ. شيخ كىك حديثو، يكتب الحديث صالح: حاتـ أبك كقاؿ. يخطئ: كقاؿ ،حباف
 ابف ؿكقا .بأس بو يكف لـ: المبارؾ ابف قاؿ: الحاكـ كقاؿ. ثقة: معيف قاؿ ابف. ثقة: مرة كقاؿ، بأس
 .( ِٔٔ/ّ) التيذيب تيذيبابف حجر، . يستضعؼ الحديث كثير كاف: سعد
 .( ُِِ/ِٔ) الكماؿ تيذيب. المزم، المتابعات في كمسمـ ، بغيره مقركنا البخارم لو ركل
 (.َُّ/َُمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ ). بو يحتج كال حديثو يكتب: الخميمي قاؿ

 .ثقة يخطئقاؿ الباحث: ىك 
 

 مى اإلسنادالحكـ ع/ 
 إبراىيـ بف حيث أف محمد بف عمرك لـ يخطئ في الحديث كقد تكبع مف طريقيف: محمد .صحيح إسناد

  .حصيف بف عبد الرحمف السمميالتيمي، ك 
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، فأكمؿ المؤمنيف إيمانان ضمنان ىـ (ُ)"بالجكارح كعمؿ بالمساف، كقكؿ بالقمب، تصديؽ اإليماف
ف أجكد آداب الذيف يجكدكف اعتقادىـ بالتخمؽ بآداب االعتقاد كاإليماف باهلل  ، كىي كثيرة، كا 

 .ف يشرؾ بو شيئان، ال شركان أصغرى كال شركان أكبرى ىك تكحيده دكف أ كأخبلؽ االعتقاد باهلل 

مقية، أشار إلييا النبي كالحديث فيو لطي : أف األخبلؽ منيا ما ىك ظاىر كىي فة خي
 كمنيا ما ىك خفي.

فاألخبلؽ الظاىرة، ىي التي يراىا الناس عامة، فيككف فييا الظاىر لمناس كيحكـ عمى 
 المسمـ بيا مف خبلؿ تعامبلتو مع الناس.

الخصكص،  أما األخبلؽ الخفية، فيي التي ال يطمع عمييا إال الخصكص أك خصكص
كيقصد بيـ أىؿ بيت المسمـ، كاألـ كاألب كالزكجة كاألبناء كاألخكة كاألخكات، كبيا يككف تجكيد 

 األخبلؽ أكلى.

مقية فيي إشارة النبي  بقكلو:  إلى األخبلؽ الخفية، حيث أشار إلييا  أما المطيفة الخي
ـٍ " ـٍ  كىًخيىاريكي "، كفي ركاية قاؿ  ًخيىاريكي ـٍ األخبلؽ  ، كمف ذلؾ يظير أف(ِ)"ًبأىٍىًموً  كىأىٍلطىفيييـٍ : "ًلًنسىاًئكي

يجب عمى المسمـ أف يجكدىا في السر كالعمف، فبل يككف ظاىره خبلفان لباطنو، فيظير خبلؼ ما 
 . يبطف، فيدخؿ في باب مف أبكاب النفاؽ كالعياذ باهلل

 كالطعف البذاءةك  الفحش صفات بنفي إجماالن، األخبلؽ مع المؤمف حاؿ  النبي أبرز كقد
 التي الذميمة األخبلؽ ىذه نقضي بما يتخمؽأف  المسمـعمى  فإف المخالفة كبمفيكـ عنو، كالمعف
 . المؤمنيف عباده في تككف أف اهلل يكره

ٍبدً  عىفٍ   كىالى  اٍلفىاًحشً  كىالى  المّْعىاًف، كىالى  ًبالطَّعَّاًف، اٍلميٍؤًمفي  "لىٍيسى : قىاؿى   النًَّبيّْ  المًَّو، عىفً  عى
 . (ّ)اٍلبىًذمًء"

                                                           

 (.َّْ( ابف تيمية، اإليماف )ص (ُ
 . ، مف طريؽ أبي قبلبة عف عائشة ُّٕ(، رقـ الحديث ُُٗ/ُ( أخرجو الحاكـ في المستدرؾ )(ِ
 . ]ُِّ، رقـ الحديث ُُِالبخارم: األدب المفرد، بىابي لىٍيسى اٍلميٍؤًمفي ًبالطَّعَّاًف، ص: [ ((ّ
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 ك، عىٍف  /سند الحديث ٍمرو سىًف ٍبًف عى ، عىًف اٍلحى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي عىيَّاشو : حى دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ييكنيسى قىاؿى حى
ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف يى  ًد ٍبًف عى مَّ ٍبًد المًَّو.ميحى  ًزيدى، عىٍف أىًبيًو، عىٍف عى

 
 تخريج الحديث/ 

( ك بنحكه ِٔٗ/ٓ(، كأخرجو البزار في مسنده بمثمو )َٔ/ٕأخرجو أحمد في مسنده بمفظ مقارب )
(، كأخرجو ابف حباف في ِٖٓ/ٗ( ك )َِ/ٗ(، كأخرجو أبك يعمى المكصمي في مسنده بمثمو )ِٕٗ/ٓ)

(، كأخرجو الطبراني في معجمو الكبير ُِْ/ُزيد بف قيس بمثمو )صحيحو مف طريؽ عبد الرحمف بف ي
(، كأخرجو البييقي في سننو الكبرل بمثمو ٕٓ/ُ(، كأخرجو الحاكـ في مستدركو بنحكه )ِٓٓ/َُبمثمو )

 . كميـ مف طريؽ عبد الرحمف بف يزيد بف قيس (.ِّٓ/َُ)
(، كأخرجو ُِٔ/ٔة في مصنفو بمثمو )(، كأخرجو ابف أبي شيبَّٓ/ْكأخرجو الترمذم في سننو بمثمو )

( ك بنحكه مختصران َّّ/ْ(، كأخرجو البزار في مسنده بمثمو مختصران )َّٗ/ٔأحمد في مسنده بمثمو )
(، كأخرجو الطبراني في معجمو َِٓ/ٗ(، كأخرجو أبك يعمى المكصمي في مسنده بمثمو )ُٕٕ/ٖ)

(، ٖٓ/ُ( ك بنحكه مختصرا )ٕٓ/ُه )(، كأخرجو الحاكـ في مستدركو بنحك ِِٓ/ِاألكسط بمثمو )
 مف طريؽ عمقمة بف قيس النخعي. كميـ( ُُْ/َُكأخرجو البييقي في سننو الكبرل بنحكه مختصران )

 (.ُٕٔ/ٖ) مف طريؽ األسكد بف يزيد النخعيكأخرجو البزار في مسنده 
 كميـ عف عبد اهلل بف مسعكد بو.

 
 ترجمة الركاة/ 
 ركاتو ثقات، عدا:  -

 . ياشأبك بكر بف ع -
: "ككاف يحيى القطاف ؾ ال يضر لما نقمو ابف حباف فقاؿأبك بكر بف عياش قد ساء حفظو لما كبر، كذل

كعمي بف المديني يسيئاف الرأم فيو، كذلؾ أنو لما كبر سنو ساء حفظو فكاف ييـ إذا ركل، كالخطأ 
و ال يستحؽ مجانبة كالكىـ شيئاف ال ينفؾ عنيما البشر، فمك كثر خطؤه حتى كاف الغالب عمى صكاب

ركاياتو فأما عند الكىـ ييـ أك الخطأ يخطئ ال يستحؽ ترؾ حديثو بعد تقدـ عدالتو كصحة سماعو" . 
 (.ٗٔٔ/ٕابف حباف، كتاب الثقات )ج

 
 الحكـ عمى اإلسناد/ 

 صحيح. إسناد
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 لمطمب األكؿا
 الجكدة في األخالؽ مع اهلل 

 عمى كالصبر بالمكجكد، كالرضا الحدكد، كحفظ بالعيكد، الكفاء: العبكدية : "قاؿ الجرجاني
 ، إف أرقى خمؽ مع اهلل ىك عبكديتو المطمقة بتذلؿ كخضكع كانخفاض .(ُ)"المفقكد

ٍسفى الخمؽ مع اهلل  ـي بو ربَّو  ىي أرقى إف حي ، كىي أجكد العبادات ما يعبد المسم
، ىك صنيع ، فتجكيد أدب المسمـ مع اهلل القمبية التي يحفظ بيا المسمـ عبلقتو باهلل 

العارفيف باهلل، المتقيف لو، كخير أدب مع اهلل ىك تقكاه، فيك خير الزاد مف الدنيا لمدنيا كاآلخرة، 
َِقاؿ تعالى :  ۡىَبَٰبََِوحََزَوُدواَْـَإ

َ
ْوِِلَٱَۡل

ُ
َوٱَتُلِٔنََيَٰٓأ  َ ىَٰ َٔ َٱََزادَِٱۡلَۡل ۡيَ َِ َنَ

ىي أكثر  ، كتقكل اهلل (ِ)
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ما يدخؿ الناس الجنة مع حسف الخمؽ   مىا أىٍكثىرً  عىفٍ   المَّوً  رىسيكؿي  سيًئؿى : قىاؿى   ىيرى

نَّةى، النَّاسى  ييٍدًخؿي  ٍسفي  المَّوً  "تىٍقكىل: فىقىاؿى  الجى ميًؽ"، كىحي سيًئؿى  الخي ا أىٍكثىرً  عىفٍ  كى ، النَّاسى  ييٍدًخؿي  مى  النَّارى
ـي : فىقىاؿى  " "الفى كىالفىٍرجي

(ّ) . 

                                                           

 ( .ُِّ( الجرجاني، التعريفات )ص (ُ
 . ]ُٕٗالبقرة: [( (ِ
مىًة عىٍف رىسيكًؿ المًَّو الترمذم: سنف الترمذم، أ[( (ّ ميًؽ، بكاب الًبرّْ كىالصّْ ٍسًف الخي اءى ًفي حي ، ّّٔ/ْ/بىابي مىا جى

 . ]ََِْرقـ الحديث 
 دَّثىًني أىًبي، عى  /سند الحديث : حى ٍبدي المًَّو ٍبفي ًإٍدًريسى قىاؿى دَّثىنىا عى : حى ًء قىاؿى مَّدي ٍبفي العىالى ٍيبو ميحى دَّثىنىا أىبيك كيرى ٍف حى

دّْ  ٍيرىةى .جى  م، عىٍف أىًبي ىيرى
 
 تخريج الحديث/ 

 ماجو ابف. كأخرجو العسكرم عثماف بف سيؿ طريؽ مف (ِّْ/ْ) بمثمو مستدركو في الحاكـ أخرجو
طريؽ  كالىما مف، (ٖٗ/ُٕ) بمعناه مختصرا مسنده في البزار، كأخرجو (ُُْٖ/ِ)بمثمو  سننو في
 أبي بف طريؽ عثماف مف( ِِْ/ِ) بمثمو حيحوص في حباف ابفكأخرجو  األشج. سعيد بف اهلل عبد
أخرجو ك  .اليمداني إسحاؽ بف عف ىاركف( ُُْٖ/ِ)بمثمو  سننو في ماجو ابفأخرجو ك  .شيبة

 عف كميـ . الصفار يعقكب بف طريؽ يكسؼ مف( ِٖٓ/ُُ)بمثمو  اآلثار مشكؿ شرح في الطحاكم
 . إدريس بف اهلل عبد

. بنحكه( َِِٕ/  ِ)ك مختصرا، بنحكه( َُٗٗ/ِ)كفي  ،(ُٖٓٔ/ِ)بنحكه  مسنده في أحمدكأخرجو 
 ،(ٖٗ/ُٕ) مختصرا بمعناه مسنده في البزار. كأخرجو (ُُْٖ/ِ)بمثمو  سننو في ماجو ابفكأخرجو 
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 :كمنيا التالي كتتعدد اآلداب مع اهلل 

   لخمقو مع اهلل  تجكيد النبي  :أكلن 

 يادتو بحسف الخمؽ، بؿ عىظَّـ اهلل شيادتو، أف كانت ش لنبيو محمد  شيد اهلل 
دىت في قاؿ تعالى: بعظـ خمؽ النبي  كّْ يٍُقََغِظۡمَ ِإَو، فىجي ُِ َ ََُمَىََػَٰىَٰ

كقد برز تجكيد النبي ، (ُ)
 في مكاطف كثيرة، منيا: لخمقو مع اهلل  النبي 

اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ لمخمؽ،  ما جاء في حديث شفاعة النبي   اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، مى
" : ًمىى فىأىٍستىٍأًذفي  يفىيىٍأتيكن بّْي، عى قىٍعتي  رىأىٍيتيوي  أىنىا فىًإذىا ًلي، فىييٍؤذىفي  رى  اهللي، شىاءى  مىا فىيىدىعيًني سىاًجدنا، كى

مَّدي، يىا: فىييقىاؿي  ، اٍرفىعٍ  ميحى ٍع، قيؿٍ  رىٍأسىؾى بّْي فىأىٍحمىدي  رىٍأًسي، فىأىٍرفىعي  تيشىفٍَّع، اٍشفىعٍ  تيٍعطىٍو، سىؿٍ  تيٍسمى  رى
ًنيوً  ٍحًميدو ًبتى  بّْي، ييعىمّْمي دُّ  أىٍشفىعي  ثيَـّ  رى دِّا، ًلي فىيىحي ييـٍ  حى نَّةى، كىأيٍدًخميييـي  النَّاًر، ًمفى  فىأيٍخًرجي  فىأىقىعي  أىعيكدي  ثيَـّ  اٍلجى

مَّدي، يىا اٍرفىعٍ : ييقىاؿي  ثيَـّ  يىدىعىًني، أىفٍ  اهللي  شىاءى  مىا فىيىدىعيًني سىاًجدنا، ٍع، قيؿٍ  ميحى  اٍشفىعٍ  تيٍعطىٍو، ؿٍ سى  تيٍسمى
بّْي فىأىٍحمىدي  رىٍأًسي، فىأىٍرفىعي  تيشىفٍَّع، دُّ  أىٍشفىعي  ثيَـّ  ييعىمّْميًنيًو، ًبتىٍحًميدو  رى دِّا، ًلي فىيىحي ييـٍ  حى  النَّارً  ًمفى  فىأيٍخًرجى

                                                                                                                                                                     

معجمو  في الطبراني. كأخرجو (ِٖٓ/ُُ)بمثمو  اآلثار مشكؿ شرح في الطحاكم، كأخرجو (َُُ/ُٕ)ك
 الزعافرم األسكد بف الرحمف عبد بف يزيد عف كميـ.  (ُٕ/ٗ) مختصرا بنحكه األكسط
   . ىريرة  كميـ عف أبي.  األكدم اهلل طريؽ عبد مف( َِِ/ْ)بنحكه  مسنده في الطيالسيكأخرجو 

 
 ترجمة الركاة / 
 ركاتو ثقات، عدا:  -

 . زيد بف عبد الرحمفي -
 . (َّٔ، تقريب التيذيب )ص ابف حجر. مقبكؿيزيد بف عبد الرحمف األكدم  قاؿ ابف حجر:

 ( .ُِْ/ْابف حجر، تيذيب التيذيب ) العجمي. ككثقو. "الثقاتكتابو " في حباف ابف كذكره
 .(ّٖٔ/ِ) الستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ. الذىبي، كثؽقاؿ الذىبي: 
 . ىك صدكؽقاؿ الباحث: 

 
 الحكـ عمى اإلسناد/ 

 .حسف  إسناد
 . ىذا حديث صحيح غريبؿ الترمذم: قاك .عبد اهلل األكدممف طريؽ كقد تكبع 

 . ]ْالقمـ: [( (ُ
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نَّةى  كىأيٍدًخميييـي  ، يىا: فىأىقيكؿي " اؿى قى  -الرَّاًبعىةً  ًفي أىكٍ  الثَّاًلثىةً  ًفي أىٍدًرم فىبلى : قىاؿى -" اٍلجى  النَّارً  ًفي بىًقيى  مىا رىبّْ
بىسىوي  مىفٍ  ًإالَّ  ، حى مىٍيوً  كىجىبى  أىمٍ  اٍلقيٍرآفي ميكدي  عى  كىجىبى  "أىمٍ : قىتىادىةي  قىاؿى : ًركىايىًتوً  ًفي عيبىٍيدو  اٍبفي  قىاؿى ". اٍلخي

مىٍيوً  ميكدي" عى  .(ُ)اٍلخي

، كىذا مف حسف امتثاؿ ى ربو مع ربو حيف يستأذف عم فيتجمى تجكيد خمؽ النبي 
 ليستغؿ مكانتو عند اهلل  إياه، فمـ يكف النبي  لخمؽ االستئذاف كتعميـ الصحابة  النبي 

بالقرآف فكاف خمقو القرآف، ثـ يرقى  فيك الذم رباه اهلل  -حاشاه -فيأذف لنفسو عمى اهلل، 
كىك الذم -، خاضعان كمتذلبلن هلل  بتجكيد خمقو لما يراه، بأف يخر ساجدان  عند اهلل  النبي 

لو كما أف يرفع رأسو  حتى يأذف اهلل  فبل يقكمفَّ  -أعزه اهلل كأحسف ذكره في الدنيا كاآلخرة
 بما عممو. إال حامدان اهلل ذاكران لو 

أنو ينسب ما أكتي مف حمد كذكر هلل في ىذا المكطف  كما أنو مف عظـ خمؽ النبي 
أنو عمـ عممو اهلل إياه، أم أف ىذا الحمد  -عمييـ السبلـ–نو كؿ األنبياء العظيـ الذم اعتذر ع
نما ىك عمـ مف عند اهلل  ليس مف عند النبي   . كا 

مؤلل بالمكاقؼ  يكـ القيامة، فحياتو  ال يقتصر عمى المكقؼ الكائف كأدب النبي 
، ٍبفً  عىًدمّْ  كالتخمؽ بأحسف األخبلؽ معو، عىفٍ  العظيمة في تعظيـ اهلل  اًتـو طىبى  رىجيبلن  أىفَّ  حى  خى

مىفٍ  رىشىدى، فىقىدٍ  كىرىسيكلىوي، اهللى  ييًطعً  مىفٍ : فىقىاؿى  ، النًَّبيّْ  ًعٍندى   اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  غىكىل، فىقىدٍ  يىٍعًصًيمىا، كى
" : ًطيبي  ًبٍئسى ، اٍلخى مىفٍ : قيؿٍ  أىٍنتى يٍ  اٍبفي  قىاؿى ". كىرىسيكلىوي  اهللى  يىٍعصً  كى  .(ِ)غىًكمى  فىقىدٍ : رو نيمى

 لمتسكية المقتضي الضمير في لتشريكو عميو أنكر إنما العمماء مف كجماعة القاضي قاؿ
 .(ّ)اسمو بتقديـ تعالى هلل تعظيما بالعطؼ كأمره

                                                           

ٍنًزلىةن ًفييىا، مج [( (ُ نًَّة مى /بىابي أىٍدنىى أىٍىًؿ اٍلجى يمىافى  رقـ الحديث، َُٕ/ُمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً
ُّٗ[ . 
بلى [( (ِ ميعىًة/بىابي تىٍخًفيًؼ الصَّ ٍطبىًة، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلجي ، رقـ الحديث ّٖٔ/ًُة كىاٍلخي

َٖٕ[. 
 ( .ُٗٓ/ٔ( النككم، صحيح مسمـ بشرح النككم )ج(ّ
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يستحيي أف يحدث  كما أركع الحديث الذم يطيب لمسامع بطيب فـ المتحدث، فالنبي 
فيمتنع النبي أدبان كتخمقان عف أكؿ طعاـ مباح، قد كجد بفـو فيو أذل مف طعاـ مباح،  جبريؿ 

اًبرى -عمييـ السبلـ–أف فيو ثكمان أك بصبلن كىك مما يتأذل مف رائحتو المبلئكة الكراـ   ٍبفى  ، عف جى
ٍبدً  ـى  المًَّو، عى ا أىكىؿى  مىفٍ : "قىاؿى   النًَّبيَّ  أىفَّ  زىعى ، أىكٍ  ثيكمن  -مىٍسًجدىنىا فىٍميىٍعتىًزؿٍ : ؿى قىا أىكٍ - فىٍميىٍعتىًزٍلنىا بىصىبلن

ٍليىٍقعيدٍ  ًضرىاته  ًفيوً  ًبًقٍدرو  أيًتيى   النًَّبيَّ  ، كىأىفَّ "بىٍيًتوً  ًفي كى ، ًمفٍ  خى دى  بيقيكؿو ا، لىيىا فىكىجى  فىأيٍخًبرى  فىسىأىؿى  ًريحن
ا بيكىىا"، ًإلىى: فىقىاؿى  البيقيكًؿ، ًمفى  ًفييىا ًبمى اًبوً  بىٍعضً  "قىرّْ  "كيؿٍ : قىاؿى  كىًرهى أىٍكمىيىا، رىآهي  فىمىمَّا عىوي،مى  كىافى  أىٍصحى

قىاؿى  تينىاًجي" الى  مىفٍ  أينىاًجي فىًإنّْي اًلحو  ٍبفي  أىٍحمىدي  كى قىاؿى - ًببىٍدرو  أيًتيى  كىٍىبو  اٍبفً  عىفٍ : صى : كىٍىبو  اٍبفي  كى
ًضرىاته  ًفيوً  طىبىقنا يىٍعًني  .( ُ)-خى

 : تجكيد المسمـ لخمقو مع اهلل ثانينا

ىك حمده سبحانو عمى نعمة اإلسبلـ، فيذه  كؿ أدب يتمثؿ بو المسمـ مع اهلل إف أ
لى دينو الحؽ القكيـ. -كىك خالقنا- النعمة العظيمة حيؽَّ هلل   أف يىميفَّ عمينا باليداية إلييا كا 

ُِّٔنََقاؿ تعالى:  ٍُ ََٖۖح ُس ٍَ َإِۡشَؾَٰ َ َْلََعَ ٔا ُِّ ٍُ َكُوَََلََت  ْ ٔا ٍُ ۡشيَ
َ
ۡنَأ
َ
َۡۡمَأ ۡنَََغيَ

َ
َأ ًۡ ُۡۡس ََغيَ َُّ ٍُ ََح ةَِوَٱّلَلُ

ََََِٰٰدرنِيََ ًۡ َإِنَُنُِخ َِ يَؿَٰ ََِۡۡلِ ًۡ َُٰس َدى َْ
ميؽي الحمد يقكد المسمـ إلى خمؽ الرضا بما كىبو اهلل ، (ِ) فخي

 و مف نعـ، كأعظـ نعمة أنعـ اهلل بيا عمى الناس أف جعميـ مسمميف، فم  ،الحمد كالمنة
 يستبدلنا.أف يستعممنا لدينو كال كنسألو 

مؽ في تكحيد اهلل  -ُ  :تجكيد الخي

، فتجكيد االعتقاد يستمـز عمى المسمـ أف يتحمى بأخبلؽ ترضي اهلل  إف تكحيد اهلل 
، فيترفع المسمـ عف كؿ ما يجرح اعتقاده باهلل أك -كما ذكرت–باهلل ال ينفؾ عف األخبلؽ 

ا، المَّوي  رىًضيى  عىبَّاسو  اٍبفً  عىفً ، يشكبو ٍنييمى ـى  اٍبفي  "كىذَّبىًني: المَّوي  قىاؿى : قىاؿى  ، النًَّبيّْ  فً عى  عى لىـٍ  آدى  كى

                                                           

ًؿ كىالكيرَّاًث، ص: [( (ُ اءى ًفي الثُّكـً النّْيّْ كىالبىصى ، رقـ َِٗالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىذىاًف/بىابي مىا جى
 . ]ٖٓٓالحديث 

 . ]ُٕالحجرات: [( (ِ
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، لىوي  يىكيفٍ  شىتىمىًني، ذىًلؾى لىـٍ  كى ، لىوي  يىكيفٍ  كى ـى  ًإيَّامى  تىٍكًذيبيوي  فىأىمَّا ذىًلؾى ا أيًعيدىهي  أىفٍ  أىٍقًدري  الى  أىنّْي فىزىعى ، كىمى  كىافى
، شىٍتميوي  كىأىمَّا لىده، ًلي فىقىٍكليوي  ًإيَّامى اًني كى اًحبىةن  أىتًَّخذى  أىفٍ  فىسيٍبحى لىدنا أىكٍ  صى  .(ُ)"كى

  :تجكيد الخمؽ في دعاء اهلل  -ُ

ٍف أىًبي ميكسىى األىٍشعىًرمّْ  : كينَّا مىعى رىسيكًؿ المًَّو عى ، ىىمٍَّمنىا ، قىاؿى مىى كىادو ٍفنىا عى ، فىكينَّا ًإذىا أىٍشرى
كىبٍَّرنىا اٍرتىفىعىٍت أىٍصكىاتينى  َـّ ا، فىقىاؿى النًَّبيُّ كى ـٍ الى تىٍدعيكفى أىصى ، فىًإنَّكي ـٍ مىى أىٍنفيًسكي : "يىا أىيُّيىا النَّاسي اٍربىعيكا عى

دُّهي" تىعىالىى جى ، تىبىارىؾى اٍسميوي كى ـٍ ًإنَّوي سىًميعه قىًريبه اًئبنا، ًإنَّوي مىعىكي كىالى غى
(ِ). 

ـٍ الى بقكلو  بان مع اهلل خفض الصكت تأد صحابتو الكراـ  فيعمـ النبي  : "ًإنَّكي
"، قاؿ الطبرم: "في ىذا الحديث مف  ـٍ ـٍ تىٍدعيكفى سىًميعنا قىًريبنا كىىيكى مىعىكي اًئبنا، ًإنَّكي َـّ كىالى غى تىٍدعيكفى أىصى

: ، كقكلو (ّ)الفقو كراىية رفع الصكت بالدعاء كىك قكؿ عامة السمؼ مف الصحابة كالتابعيف"
" أم ارفقكا بيا كال تكمفكىا فكؽ طاقتيا قاؿ ابف بطاؿ: "فأراد: اكمفكا مف "اٍربىعيكا عى  ـٍ مىى أىٍنفيًسكي

العمؿ ما تطيقكف ككاف بالمؤمنيف رحيمنا، ثـ أعمميـ أف اهلل يعمـ خفى كبلميـ بالتكبير كما 
 . (ْ)يسمع عاليو؛ إذ ال آفة تمنعو مف ذلؾ؛ ألنو سميع قريب"

 :بيت اهلل  د الخمؽ عند الحضكر إلىتجكي -ِ

مف األماكف في الدنيا؛ ان عند الحضكر إلى المساجد فيي آالطمأنينة أكؿ األخبلؽ تصدر 
في بيتو،  كلما يحضر المسمـ المسجد فإنو يتكـر بتخمقو بما يحبو اهلل  ،ألنيا بيكت اهلل 

 .ـ فيذا البيت يحضره المبلئكة المكرمكف، بؿ كيستغفركف لمذيف آمنكا فيـ الطائعكف لربي

                                                           

انىوي{، ص: البخ[( (ُ لىدنا سيٍبحى ذى المَّوي كى قىاليكا اتَّخى ، رقـ الحديث َُٖٗارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التٍَّفًسيًر/بىابي }كى
ِْْٖ[ . 

ٍكًت ًفي التٍَّكًبيًر، ص: [( (ِ ٍفًع الصَّ ا ييٍكرىهي ًمٍف رى ، ّٕٕالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًجيىاًد كىالسّْيىًر/بىابي مى
  .]ِِٗٗديث رقـ الح

 ( .ُِٓ/ٓ( ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم )ج(ّ
 ( .ُُٓ/ٓ( ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم )ج(ْ
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اَيُۡؤَمُرونَََََلَ: قاؿ تعالى ٌَ ََويَۡفَػئَُنَ ًۡ ُْ َمَر
َ
َٓأ ا ٌَ َ َحۡػُطَٔنَٱّلَلَ

، فإذا أتى المسمـ المسجد (ُ)
فيما يركيو  ليتخمؽ بخمؽ الطمأنينة، كقد عبر عنيا النبي  ا الصبلة فقد أرشده النبي قاصدن 

، تىٍأتيكىىا الصَّبلىةي، فىبلى  أيًقيمىتً  ذىا"إً : يىقيكؿي   المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  ، قاؿأبك ىريرة   كىٍأتيكىىا تىٍسعىٍكفى
، ـي  تىٍمشيكفى مىٍيكي ا السًَّكينىةي، عى ٍكتيـٍ  فىمى مُّكا، أىٍدرى مىا فىصى  . (ِ)فىأىًتمُّكا" فىاتىكيـٍ  كى

عمى الحفاظ عمى نظافة مكاف الصبلة كتجكيد مظيره بإزالة ما يؤذم  كما حث النبي 
ٍبدً  ًقبىؿى كجيو، فعىفٍ  ككف ربو المصمي الذم ي ، ٍبفً  المَّوً  عى اقنا رىأىل  المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  عيمىرى  بيصى

كَّوي، الًقٍبمىًة، ًجدىارً  ًفي مىى أىٍقبىؿى  ثيَـّ  فىحى ـٍ  كىافى  ًإذىا": فىقىاؿى  النَّاًس، عى ديكي مّْي، أىحى  ًقبىؿى  يىٍبصيؽي  فىبلى  ييصى
مَّى ًإذىا كىٍجًيوً  ؿى ًقبى  المَّوى  فىًإفَّ  كىٍجًيًو، أف يككف المسمـ مستشعران إقباؿ  ، فمف األدب مع اهلل (ّ)"صى
نما إف كاف كال بد فيفعؿ كما  اهلل  بكجيو عميو، فبل يعرضف عنو، أك يبصؽ ًقبىؿى كجيو كا 

اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ ، أرشد النبي   يينىاًجي فىًإنَّوي  ًة،الصَّبلى  ًفي كىافى  ًإذىا": قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ، مى
بَّوي، لىًكفٍ  يىًميًنوً  عىفٍ  كىالى  يىدىٍيًو، بىٍيفى  يىٍبزيقىفَّ  فىبلى  رى اًلوً  عىفٍ  كى ، كىذا مف تحرم (ْ)"الييٍسرىل قىدىًموً  تىٍحتى  ًشمى

ف ىذا التحرم لمتحمي باألخبلؽ معو التحمي باألخبلؽ مع اهلل  ، ىك تجكيد كتحسيف ، كا 
  .  د مع اهلل إلتقاف معاممة العب

، كالمحسّْنيكف لمظيرىـ ف هلل يكألف بيكت اهلل يحضرىا الصالحكف مف البشر المتطيب
، كالمبلئكة تطيب بما يطيب بو اإلنس كتتأذل مما يتأذكف منو، فالمبلئكة عند زيارة بيت اهلل 

مؽ مع اهلل ضيكؼ دائمكف في بيت اهلل  ذم يؤ أف يترفع المسمـ عما  ، فمف تجكيد الخي

                                                           

 . ]ٔالتحريـ: [( (ُ
ؿَّ ًذٍكريهي: }فىاٍسعىٍكا ًإلىى ذً [( (ِ ميعىًة قىٍكًؿ المًَّو جى ميعىًة/بىابي المىٍشًي ًإلىى الجي ٍكًر البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الجي
 . ]َٖٗ، رقـ الحديث ُِٗ{، ص: المَّوً 
ؾّْ البيزىاًؽ ًباليىًد ًمفى المىٍسًجًد، ص: [( (ّ بلىًة/بىابي حى ، رقـ الحديث ُُُالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الصَّ

َْٔ[ . 
اًؽ كىالنٍَّفًخ فً [( (ْ ا يىجيكزي ًمفى البيصى ة/بىابي مى بلى بلىًة، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي اٍلعىمىؿ ًفي الصَّ ي الصَّ

 . ]ُُِْ، رقـ الحديث ِّٗ
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ف المبلئكة تتأذل مف الثكـ كالبصؿ كالكراث ضيؼ اهلل ، فيستحب لممسمـ أال يأكميا (ُ)، كا 
اًبرً  عىفٍ ، عند حضكره بيت اهلل  ٍبدً  ٍبفً  جى  ىىًذهً  ًمفٍ  أىكىؿى  مىفٍ : "قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ، اهللً  عى

ؿى  أىكىؿى  مىفٍ : مىرَّةن  كقىاؿى ، الثُّكـً  اٍلبىٍقمىًة، بىفَّ  فىبلى  كىاٍلكيرَّاثى  كىالثُّكـى  اٍلبىصى ًئكىةى  فىًإفَّ  مىٍسًجدىنىا، يىٍقرى  تىتىأىذَّل اٍلمىبلى
ـى  بىنيك ًمٍنوي  يىتىأىذَّل ًممَّا  . (ِ)"آدى

مؽ عند سماع كبلـ  -ّ  :اهلل تجكيد الخي

 ًلًقرىاءىًتؾى  أىٍستىًمعي  أىنىاكى  رىأىٍيتىًني لىكٍ ": ميكسىى أًلىًبي  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ميكسىى، أىًبي عىفٍ جاء 
ةى، دى  آؿً  مىزىاًميرً  ًمفٍ  ًمٍزمىارنا أيكًتيتى  لىقىدٍ  اٍلبىاًرحى  .(ّ)"دىاكي

كليا مكاطف  نصات كاالستماع مف اآلداب العظيمة التي حث عمييا النبي حسف اإل إف
استمع  ي فالنبإذا تمي مف القارئ،  كثيرة، منيا مكطف االستماع كاالنصات إلى كبلـ اهلل 

ف دؿَّ ذلؾ فإنما يدؿ عمى اإلدكف أم يشعر ألبي مكسى األشعرم  ت المصحكب نصا، كا 
صكت عذب، كيتمثؿ حسف حاؿ سماعو لمقرآف مف  بيما النبي  ىف تحمبالسكينة كاليدكء المذي

َْاإلنصات في قكؿ اهلل تعالى:  ٔا ُِطُخ
َ
ٔاَََْلََُۚوأ ٍُِػ َحُرَۡۡحُٔنَََِإَوَذاَكُرَِئَٱۡىُلۡرَءاُنَـَٱۡشَخ ًۡ ىََػَيُس

(ْ). 

، ، كاالستحياء مف عصياف اهلل كطاعة رسكلو  إف أجكد األخبلؽ مع اهلل طاعتو 
مؽ طاعة رسكلو كمخالفة نبيو محمد  مؽ الطاعة هلل ال ينفؾ عف خي : تعالى، فقاؿ ، لذلؾ خي

َََـ ُّ ِۡ ََخ ًۡ َُٰس ى َٓ اََج ٌَ ََو َٱََرُشُٔلَـَُخُذوهُ ًُ َُٰس آََءاحَى ٌَ َْ َو ٔا ُٓ ٱَُخ
أساس  فتجكيد األخبلؽ مع النبي ، (ٓ)

كسمؼ األمة  بفيـ أصحابو  في اتباعو، كمف تجكيد الخمؽ في الطاعة أيضان اتباع ىديو 
نيـ العمماء . الذيف كرثكا عف النبي   العمـ أال كا 

                                                           

. عمر كآخركف، معجـ المغة العربية : شجرة معمرة، أكراقيا صغيرة، كنكرتيا عنقكدية، كزىرتيا خنثىكراث( (ُ
 ( .ُُٖٗ/ّالمعاصرة )ج

ةى/بىابي نىٍيًي مىفٍ [( (ِ بلى مىكىاًضًع الصَّ بلن أىٍك  مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى ا أىٍك بىصى أىكىًؿ ثيكمن
 . ]ْٔٓ، رقـ الحديث ِّٓ/ُكيرَّاثنا أىٍك نىٍحكىىىا، مج 

 ( .َٕ( سبؽ تخريجو، )ص (ّ
 . ]َِْاألعراؼ: [( (ْ
 . ]ٖالحشر: [( (ٓ
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 لمطمب الثانيا
  الجكدة في األخالؽ مع النبي

 ؽ كعىظَّـ شيادتو بكصفو لخمؽ النبي لو بحسف الخم الذم شيد اهلل  محمد 
ٍمًؽ اهلل  بتجكيد األخبلؽ معو أدبان كعرفانان، فيك الذم سكنت محاسف  بالعظيـ، ليك أحؽ خى

عدادان لو  ، ليجد قبكالن بيف أىمو ليحمؿ رسالة ربو  األخبلؽ فيو منذ صغره، فكانت تجييزان كا 
ٍمؽو، ف ميؽو أك سكء خى ٍمقىو  حسَّف اهلل كعشيرتو فبل يذـ بنقص خي د خى ميقىو كما حىسَّفى كجكَّ د خي كجكَّ

 فحمؿ رسالة ربو ، يرة ا قاؿ: " ، عىف النًَّبٌي  متممان بيا مكاـر األخبلؽ، عىف أىًبي ىيرى ًإنَّمى
ؽً  ـى مىكىاًرـى اأٍلىٍخبلى  . (ُ)"بيًعٍثتي أًليتىمّْ

ف األخبلؽ مما يحتذل بو في كثير مف ا إف تجكيد األخبلؽ مع النبي  لمكاطف، كا 
، فبل يككف بخيبلن عمى نفسو أك مع الحبيب الكريمة تستكجب عمى المسمـ أف ييقىدّْرى النبيَّ 

يتردد عف ذلؾ كلـ  ـٍ مى ف، عميو كسمـ كما عمَّمنا المسمـ صمى  ،فإذا ذيكر النبي  محمد 
ًميّْ ٍبًف أىًبي طىاًلبو  ،ينقطع :   فعىٍف حيسىٍيًف ٍبًف عى : "البىًخيؿي الًَّذم مىٍف ذيًكٍرتي قىاؿى رىسيكؿي المًَّو قىاؿى

" مىيَّ ؿّْ عى ـٍ ييصى ًعٍندىهي فىمى
(ِ). 

                                                           

 ( .َُٓ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
"، ج  سكؿ اهلل /بىابي قكؿ ر الترمذم: سنف الترمذم، أبكاب الدَّعىكىاًت عىٍف رىسيكًؿ المًَّو [( (ِ ؿو ـى أىٍنؼي رىجي "رىًغ
 . ]ّْٔٓ، رقـ الحديث ُٓٓ/ٓ
  ٍمىي ، عىٍف سي دَّثىنىا أىبيك عىاًمرو العىقىًدمُّ : حى ، قىالى ًزيىادي ٍبفي أىيُّكبى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي ميكسىى، كى مىافى ٍبًف سند الحديث/ حى

ٍبًد المَّ  ٍف عى ًزيَّةى، عى ، عىٍف عيمىارىةى ٍبًف غى ؿو ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف ًبالى ًميّْ ٍبًف أىًبي طىاًلبو ًميّْ ٍبًف حيسىٍيًف ٍبًف عى ًو ٍبًف عى
ًميّْ ٍبًف أىًبي طىاًلبو   . حيسىٍيًف ٍبًف عى

 
 تخريج الحديث  / 

(، ِٖٓ/ّ(، كأخرجو أحمد في مسنده مطكالن )ِٖ/ٗ( ك )ُِٗ/ٕأخرجو النسائي في سننو الكبرل )
أربعتيـ مف طريؽ أبي (، ُٖٗ/ّ(، كأخرجو ابف حباف في صحيحو )ُٖٓ/ْكأخرجو البزار في مسنده )

(، كأخرجو أبك يعمى المكصمي في مسنده ِٖ/  ٗكأخرجو النسائي في سننو الكبرل )عامر العقدم ، 
كأخرجو أحمد ثالثتيـ مف طريؽ خالد بف مخمد ، (، ّْٕ/ُ( كأخرجو الحاكـ في مستدركو )ُْٕ/ُِ)

(، ِٖٓ/ّريؽ أبي سعيد "عبد الرحمف بف عبد اهلل بف عبيد جردقة )في مسنده أيضان مطكالن مف ط
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كميـ عف (، ُِٕ/ّبمثمو ) الكبير مف طريؽ يحيى بف عبد الحميدكأخرجو الطبراني في معجمو 
 سميماف بف بالؿ بو بمثمو  .

 .عف عمي بف أبي طالب( ِٖ/ٗكأخرجو النسائي في عمؿ اليـك كالميمة بو بمثمو )
 
 ترجمة الركاة/ 
 ركاتو ثقات، عدا أف فيو:  -

  ًميّْ ٍبًف أىًبي طىاًلبو ًميّْ ٍبًف حيسىٍيًف ٍبًف عى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى : عبد اهلل بف عمي بف الحسيف بف عمي بف عى
 . (ُّْالتيذيب )ص  ، تقريبابف حجرمف الخامسة .  مقبكؿأبي طالب 
 . (ٕٔٓ/ُالستة ) الكتب يف ركاية لو مف معرفة في لكاشؼا. جده عف أرسؿ: ثقة، قاؿ الذىبي

ابف حجر، تيذيب التيذيب . كالحاكـ حديثو، الترمذم "الثقات". كصحح في حباف ابف ذكره
(ِ/ّٖٕ.) 

 .ثقة يرسؿ عف جدهقاؿ الباحث: 
 

  ًزيَّةى كركايتو عف  ل بأس بو: عمارة بف غزية بف الحارث األنصارم المازني المدني عيمىارىةى ٍبًف غى
 (.َْٗ، تقريب التيذيب )ص ابف حجر. ة مات سنة أربعيفأنس مرسمة مف السادس

 عف أبي ذكره. ثقة: فقاؿ ، غزية بف عمارة عف أبي سألتقاؿ عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ: 
ابف أبي  الرحمف عبد قاؿ . صالح غزية بف عمارة: قاؿ معيف بف يحيى عف ، منصكر بف إسحاؽ
 عف زرعة أبك سئؿ .صدكقا كاف بأس حديثوب ما: فقاؿ غزية، بف عمارة عف أبي سألت: حاتـ
 . (ّٖٔ/ٔ) كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، الجرح .ثقة مديني: فقاؿ غزية، بف عمارة
 كاف بأس بحديثو ما: حاتـ أبك كقاؿ. صالح: معيف بف يحيى كقاؿ .ثقة: زرعة كأبك أحمد، قاؿ

 سنة تكفي الحديث كثير ثقة كاف: سعد بف محمد كقاؿ .بأس بو ليس: النسائي كقاؿ. صدكقا
 قاؿ ذاكؾ .ثقة كىك أنسا، غزية بف عمارة يمحؽ لـ: الدارقطني عف البرقاني كقاؿ. كمائة أربعيف

 أنصارم: العجمي كقاؿ. التابعيف أتباع في "الثقات" في حباف ابف كذكره. أنسا يمؽ لـ: الترمذم
 كقاؿ. ضعيؼ: حـز ابف ؿكقا. كىنو عمى يدؿ شيئا يكرد فمـ" الضعفاء" في العقيمي كذكره . ثقة

: الحؽ عبد قاؿ كليذا ، غيره ضعفو أحدا عممت ما بخطو قرأت فيما الذىبي اهلل عبد أبك الحافظ
 عنو نحفظ فمـ مرة كـ جالستو: عيينة ابف قكؿ سكل شيئا فيو العقيمي يقؿ كلـ. المتأخركف ضعفو
ابف حجر، تيذيب  . انتيى. هللكا ال ،تمييف العبارة ىذه أف ظف إذ العقيمي مف تغفؿ فيذا. شيئا

 (.ُِِ/ّالتيذيب )
لما جاء مف بياف سبب تضعيفو، حيث أف التضعيؼ كاف بغير حجة، ثـ إف  ىك ثقة.قاؿ الباحث: 

أبك غدة  المحقؽ الشيخ عبدالفتاح ، فيقكؿابف حـز قكلو غير معتبر كما غيره مف النقاد، لتشدده
 العمماء مف يجيمو حـز ابف كاف ما إلى يضاؼ ان أيض ىذا: "في تحقيقو لكتاب الرفع كالتكميؿ

  " . كالتعٌنت العنت أشد في فيقع بيـ، لجيمو كالتجييؿ بالتجريح عمييـ كييجـ ككتبيـ،
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ف تجكيد الصبلة عمى النبي   ،فذلؾ خيركمو الذكر  كانت ىيبؿ إف  ،يككف بكثرتيا كا 
: كىافى رىسيكؿي المًَّو لما جاء عف أيبىيّْ ٍبًف كىٍعبو  : "يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإذىا ذىىىبى ثيميثىا  ، قىاؿى ـى فىقىاؿى المٍَّيًؿ قىا

اءى المىٍكتي بً  ا ًفيًو جى اءى المىٍكتي ًبمى اءىًت الرَّاًجفىةي تىٍتبىعييىا الرَّاًدفىةي جى كا المَّوى جى كا المَّوى اٍذكيري ا ًفيًو"، اٍذكيري مى
ةى  : يىا رىسيكؿى المًَّو ًإنّْي أيٍكًثري الصَّبلى : قيٍمتي ـٍ أىٍجعىؿي لىؾى ًمٍف صى قىاؿى أيبىيّّ مىٍيؾى فىكى : "مىا عى ًتي؟ فىقىاؿى بلى

" : "مىا ، ًشٍئتى ، قىاؿى : النٍّْصؼى "، قيٍمتي ٍيره لىؾى ا ًشٍئتى فىًإٍف ًزٍدتى فىييكى خى : "مى بيعى، قىاؿى : الرُّ : قيٍمتي قىاؿى
: فىالثُّميثىٍيًف، قى  : قيٍمتي "، قىاؿى ٍيره لىؾى ، فىًإٍف ًزٍدتى فىييكى خى "، ًشٍئتى ٍيره لىؾى ، فىًإٍف ًزٍدتى فىييكى خى ا ًشٍئتى : "مى اؿى

" ييٍغفىري لىؾى ذىٍنبيؾى ، كى : "ًإذنا تيٍكفىى ىىمَّؾى ًتي كيمَّيىا قىاؿى بلى : أىٍجعىؿي لىؾى صى   . (ُ)قيٍمتي

                                                                                                                                                                     

 الحكـ عمى اإلسناد/ 
 . صحيح  إسناد

كىاهي قاؿ المباركفكرم، كلذلؾ شكاىد مف أقكاؿ العمماء ًر الًَّذم رى ًديًث اآٍلخى يىتىقىكَّل ًباٍلحى ٍو".  : "كى بف مىاجى
 (.ّّٕ/ٗتحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم )ج، المباركفكرم

طً  درجة الحسف: "كال يقصر عف ابف حجرقاؿ  ئى طريؽ الجنة كمنيا حديث مف نسي الصبلة عميَّ خى
 ( .ُٖٔ/ُُفتح البارم بشرح صحيح البخارم )ج ،ابف حجرأخرجو بف ماجة". 

 . غريب صحيح حسفقاؿ الترمذم: 
 

قىاًئًؽ كىاٍلكىرىًع عىٍف رىسيكًؿ المًَّو [( (ُ ًة كىالرَّ ، رقـ ّٔٔ/ْ، ِّ/باب الترمذم: سنف الترمذم، أبكاب ًصفىًة اٍلًقيىامى
 . ]ِْٕٓالحديث 

 
 ًقيؿو / سند الحديث ًد ٍبًف عى مَّ ٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى ٍف عى ، عى ةي، عىٍف سيٍفيىافى دَّثىنىا قىًبيصى : حى دَّثىنىا ىىنَّاده قىاؿى ، عىٍف حى

، عىٍف أىًبيوً   . الطُّفىٍيًؿ ٍبًف أيبىيّْ ٍبًف كىٍعبو
 
 تخريج الحديث/ 

(، كأخرجو أحمد في مسنده ِّٓ/ٔ( ك )ِّٓ/ِأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو بنحكه مختصرا )
 كالىما مف طريؽ ككيع بنحك لفظو مختصران. (،ُٔٔ/ّٓ( كبنحكه مختصرا )ُٓٔ/ّٓبمفظو مختصران )
(، كأخرجو الحاكـ في مستدركو بمثمو ُُٖ/ُحميد في المنتخب مف مسنده بمثمو ) كأخرجو عبد بف

 . كالىما مف طريؽ قبيصة بف عقبة بنحكه(، ٖٓٓ/ِ( ك بنحكه مختصران )ْٕٓ/ِ)
كميـ عف سفياف (. ّّْ/ْبنحكه مختصران ) مف طريؽ عبد اهلل بف الكليدكأخرجو الحاكـ في مستدركو 

 الثكرم بو بنحكه .
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  الركاةترجمة / 
 ركاتو ثقات، عدا أف فيو: -

  ًقيؿو ًد ٍبًف عى مَّ ٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى : عبد اهلل بف محمد بف عقيؿ بف أبي طالب الياشمي أبك محمد عى
تقريب التيذيب  ،ابف حجر. صدكؽ في حديثو ليف كيقاؿ تغير بأخرةالمدني أمو زينب بنت عمي 

 .(ُِّ)ص 
 قد أنو عمى فحممتو ، نفسو يحدث رأيتو: عيينة ابف عف يني،المد ابف قاؿأما عف تغيره بأخرة: ف

 . تغير
: ا كتعديالن  كأما في نقده جرحن

، كاف ضعيفنا. كتبو في مالؾ يدخمو لـعنو،  يركم ال سعيد بف يحيى ككاف: المديني ابف عمي قاؿ
: عيينة ابف قاؿ. جدا شديد ضعؼ حديثو كفي صدكؽ، عقيؿ كابف: بف أبي شيبة يعقكب قاؿ

 العجمي: قاؿ .ألقو أف فكرىت شيء، حفظو في كاف ،فييـ فذكره حديثيـ، يترؾ قريش مف أربعة
 كىك بحديثو، يحتج ممف كال بالقكم، ليس الحديث، ليف: حاتـ أبك قاؿ .الحديث جائز تابعي مدني
: الحاكـ قاؿ .حفظو لسكء بو أحتج ال: خزيمة ابف قاؿ .حديثو يكتب نجيح، بف تماـ مف إلي أحب
سحاؽ حنبؿ بف أحمد كاف  ابف قاؿ. المعتمد المتيف بذاؾ كليس بحديثو، يحتجاف راىكيو بف كا 
 قاؿ. حديثو كيكتب سمعاف، ابف مف خير كىك ،الثقات المعركفيف مف جماعة عنو ركل: عدم

 أىؿ مف كاف: الساجي قاؿ. شيء حفظو في ككاف ، بالعبادة مكصكفا خيرا فاضبل كاف: العقيمي
ابف حجر، . فيو تكمـ مف كؿ مف أكثؽ ىك: البر عبد ابف قاؿ، الحديث في بمتقف يكف كلـ الصدؽ،

 .( ِِْ/ِتيذيب التيذيب )
 إسماعيؿ بف محمد كسمعت حفظو، قبؿ مف العمـ أىؿ بعض فيو تكمـ كقد صدكؽ،: الترمذم قاؿ
سحاؽ أحمد كاف: يقكؿ  ىكك : إسماعيؿ بف محمد قاؿ. عقيؿ ابف بحديث يحتجكف كالحميدم كا 

 كقاؿ، ليس بذاؾ، الحديث ضعيؼ، بحديثو يحتج ال عقيؿ ابف: معيف ابف قاؿ، الحديث مقارب
 . (َِْ/ٔالذىبي، سير أعالـ النبالء ) .ضعؼ حديثو في صدكؽ: الفسكم

 
 صدكؽ سيء الحفظ، يقارب حديث الثقات.ىك قاؿ الباحث: 

 
  ةي ابف صدكؽ ربما خالؼ. ر الككفي : قبيصة بف عقبة بف محمد بف سفياف السكائي أبك عامقىًبيصى

 .(ّْٓقريب التيذيب )ص ، تحجر
 ليس الثكرم حديث في إال ثقة: فقاؿ قبيصة حديث عف معيف بف يحيى سئؿ: قاؿ عبد الرحمف

ا. القكم بذلؾ  الرجميف، أفضؿ قبيصة كاف:  فقاؿ نعيـ كأبي قبيصة عف زرعة أبك سئؿ: كقاؿ أيضن
 حذيفة كأبا قبيصة، ذكر أبي سمعت: حنبؿ بف أحمد بف اهلل عبد كقاؿ. الرجميف أتقف نعيـ كأبك
 عنيما كتبت كقد شيء، ال شبو حذيفة أبك -سفياف حديث في: يعني- جدا منو أثبت قبيصة: فقاؿ

 .(ُِٔ/ٕ) كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، الجرح. جميعا
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 يككف في كؿ األحكاؿ كمف ذلؾ: كاألدب مع النبي 

 الصحيح كتحرم الصدؽ في ذلؾ: أداء كتبميغ حديث النبي  -ُ

 ما يحممكف حيف يؤدكف كيبمغكف دعكة النبي  احممة حديثو إلى أف يعك  د دعا النبي لق
ف محؿ التجكيد في الخمؽ مع النبي  ىك أعظـ محؿ في ىذا المقاـ، فإنما ذلؾ الذم يبمغ  كا 

، أدب في التبميغ عف اهلل  ، كأدبو في التبميغ عف النبي ىك مبمغ عف اهلل  عف النبي 
ٍبدً  عىفٍ  ٍبدً  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى رى ":  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  أىًبيوً  عىفٍ  المًَّو، عى ًديثنا ًمنَّا سىًمعى  اٍمرىأن  المَّوي  نىضَّ  حى
ا فىبىمَّغىوي   .(ُ)"سىاًمعو  ًمفٍ  لىوي  أىٍكعىى ميبىمَّغو  ريبَّ  فىًإنَّوي  سىًمعىوي، كىمى

                                                                                                                                                                     

 كقاؿ .يرصغ كىك منو سمع فإنو ، سفياف حديث في إال شيء كؿ في ثقة قبيصة :معيف ابف قاؿ
 مف سمع مف أصغر عندنا آدـ بف يحيى كاف: اهلل عبد أبك قاؿ: حنبؿ قاؿ بأس. بو ليس: النسائي
 أبك فقاؿ سفياف؟ في قبيصة قصة فما: قمت. بسنتيف مني أصغر قبيصة: يحيى كقاؿ: قاؿ. سفياف
: قاؿ ياف؟سف فغير :قمت .يضبط ال صغيرا كاف: قاؿ ىذا؟ فغير: قمت. الغمط كثير كاف: اهلل عبد
 كقاؿ. الحديث كثير أنو يذكر عنده؟ يكف لـ شيء كأم بو، بأس ال ثقة، صالحا رجبل قبيصة كاف

 عف الحديث كثير صدكقا ثقة كاف :قاؿ النككم. الشيكخ مف منو أحفظ رأيت ما: رسيا بف إسحاؽ
 جالست :يقكؿ قبيصة سمعت: الحماؿ ىاركف كقاؿ ."الثقات" في حباف ابف كذكره .الثكرم سفياف
 .(ِْٔ/ّ) التيذيب ابف حجر، تيذيب. سنيف ثبلث سنة( ُٔ) ابف كأنا الثكرم

 .( ّٖ/ْ) الستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ. الذىبي،  حافظ عابدقاؿ الذىبي: 
 

يفو عف ىذه الدرجة، حيث أنو كما أكرد ابف حجر في التيذيب كال عبرة بتضعقاؿ الباحث: ىك ثقة، 
سنة، كىذا سف ال يحمؿ عمى الصغر كما أكرد  ُٔالحماؿ أنو جالس الثكرم كىك ابف  عف ىاركف

  النقاد، بؿ ىك أحياننا سف بمكغ، كقد كثقو أغمي النقاد.
 

 الحكـ عمى اإلسناد/ 
 .حسف إسناد
 . حسفذم الحاكـ في المستدرؾ، كقاؿ عنو الترم صححوكقد 
 

، ج [( (ُ ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو ، رقـ الحديث ُٖٗ/ٗأبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى المكصمي، ميٍسنىدي عى
ِٓٗٔ[ . 
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 ٍبًد ال ، عىٍف عى ، أىٍخبىرىنىا شيٍعبىةي، عىٍف ًسمىاؾو كفى دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري ٍيثىمىةى، حى دَّثىنىا أىبيك خى ًف رٍَّحمى سند الحديث/ حى
ٍبًد المًَّو، عىٍف أىًبيوً   ٍبًف عى

 
 /تخريج الحديث 

( مف طريؽ أبي داكد الطيالسي، كأخرجو ابف ماجو في سننو ّْ/ٓأخرجو الترمذم في سننو بمثمو )
( مف طريؽ غندر ربيب شعبة، كأخرجو أبك ِّٖ/ٓ(، كأخرجو البزار في مسنده بمثمو )ٖٓ/ُبمثمو )

 كميـ عف شعبة . ( مف طريؽ يحيى القطاف،ِٔ/ٗرا )يعمى المكصمي في مسنده بنحكه مختص
(، كأخرجو ابف حباف في صحيحو ُِِ/ٕكأخرجو أحمد في مسنده مف طريؽ إسرائيؿ بف يكنس بنحكه )

(، ك مف ُِٕ/ُ(، كمف طريؽ شيباف بف عبد الرحمف المؤدب )ُِٕ/ُمف طريؽ إسرائيؿ بف يكنس )
( ّْٖ/ٕ(، ك)ُٗٔ/ِبراني في معجمو األكسط )(، كأخرجو الطِٖٔ/ُطريؽ عمي بف صالح بف حي )

 ، كالىما بمثمو عف سماؾ بف حرب. مف طريؽ سعيد بف سماؾ بف حرب
(، ََِ/ُ(، كأخرجو الحميدم في مسنده بنحكه مطكالن )ّْ/ٓكأخرجو الترمذم في سننو بنحكه مطكالن )

معجمو األكسط بنحكه (، كأخرجو الطبراني في ّٖٓ/ٓ(، ك)ّٖٓ/ٓكأخرجو البزار في مسنده بمثمو )
 أربعتيـ مف طريؽ عبد الممؾ بف عمير القبطي. ( ٖٕ/ِ)

 . كميـ عف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف مسعكد 
مف طريؽ األسكد بف يزيد النخعي عف  (ِّّ/ٓكأخرجو الطبراني في معجمو األكسط بنحكه مطكالن )

 . عبد اهلل بف مسعكد 
 
 /ترجمة الركاة 
 ركاتو ثقات، عدا: -

 . اؾو ًسمى  -
صدكؽ كركايتو عف عكرمة سماؾ بف حرب بف أكس بف خالد الذىمي البكرم الككفي أبك المغيرة ىك 

 ( .ِٓٓ، تقريب التيذيب )ص ابف حجر .فكاف ربما تمقف خاصة مضطربة كقد تغير بأخرة
 كقاؿ حديث مائتي نحك لو :المديني بف عمي كقاؿ. ثقة صدكؽ :حاتـ أبك كقاؿ. ثقة :معيف بفا قاؿ

 عمي فرد اهلل فدعكت بصرم ذىب قد ككاف  النبي أصحاب مف ثمانيف أدركت حرب بف سماؾ
 .(ِّٕ/ُ) النيرات لككاكببف الكياؿ، اا بصرم.

كمف سمع " ابف أبي شيبة: يعقكب الركاية ليست عف عكرمة، ثـ إنني أعتمد قكؿ : ىك ثقة.قاؿ الباحث
المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء  "ح مستقيـمف سماؾ قديما مثؿ شعبة كسفياف فحديثيـ عنو صحي

 . كالحديث مف ركاية شعبة، (َُِ/ُِالرجاؿ )ج
 
 الحكـ عمى اإلسناد/ 

  .صحيح إسناد
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سمع عمى الكجو الذم سمعو، كقد جاء بتحرم المسمـ نقؿ ما  فتجكيد الخمؽ مع النبي 
ًفظىيىا: "في ركايات أخرل قكلو   .(ُ)"كىأىدَّاىىا كىكىعىاىىا فىحى

رى : "كفي ركاية أخرل قاؿ  ٍبدنا اهللي  نىضَّ ًمي، سىًمعى  عى  .(ِ)"ًفيوً  يىًزدٍ  لىـٍ  ثيَـّ  كىبلى

 . عف النبي  ةككميا ركايات حسن

 كبعد كفاتو: حاؿ حياتو  خفض الصكت عند حضرة النبي  -ِ

، التي قد يغفؿ البعض عنيا، فيرفع صكتو فكؽ كىك ما عميو اليكـ مف ركاية حديثو 
في ، مما يكقعو ، بإعبلء صكتو فكؽ صكت المتحدث الذم يبمغ عف النبي صكت النبي 

عنو كنبو إليو المؤمنيف، كحذرىـ مف الكقكع فيو، كيتمثؿ ىذا  نيى اهلل الذم محظكر ال
َالمعنى القريب الحسي الظاىر في قكلو تعالى:  المحظكر في

َ
أ َََلََيَٰٓ ْ ٔا ُِ ٌَ ََءا ََ َٱََّلِي ا َٓ ٔٓاََْحُّ حَۡرَذُػ

ًَۡ َٰحَُس ـَ ۡض
َ
ََوََلََأ ِ َٱنلَِِبّ ََضِٔۡت َق ۡٔ

لََِـَ ۡٔ َةِٱىَۡل َََلُۚ ْ ُروا َٓ ََََتۡ ًۡ ََبۡػِغُس رِ ۡٓ ََُتَۡتَػََنَج ن
َ
َأ ََِۡلَۡػٍظ

َ
َأ ًۡ ۡغَؿَٰيُُس

َََلَ ًۡ ُُخ
َ
تَۡشُػُرونََََوأ

(ّ). 

، كلنا في بخفض الصكت عند ذكره أك سماع حديثو  فتجكيد الخمؽ مع النبي 
كتكجميـ مف أف تحبط  قدكة في تجكيد أخبلقيـ بخفض أصكاتيـ عند رسكؿ اهلل  أصحابو 

يّْرىافً  كىادى : قىاؿى  ميمىٍيكىةى، أىًبي اٍبفً  عىفً ، جاء -آنفة الذكر-أعماليـ، ففي سبب نزكؿ اآلية   أىفٍ  الخى
، بىٍكرو  أىبيك ٍيًمكىايى  ـى  لىمَّا كىعيمىري مىى قىًد ٍفدي   النًَّبيّْ  عى ، بىًني كى ا أىشىارى  تىًميـو ديىيمى اًبسو  ٍبفً  ًباألىٍقرىعً  أىحى  حى

ٍنظىًميّْ  التًَّميًميّْ  ، بىًني أىًخي الحى اًشعو ري  كىأىشىارى  ميجى ا: ًلعيمىرى  بىٍكرو  أىبيك فىقىاؿى  ًبغىٍيًرًه، اآلخى  رىٍدتى أى  ًإنَّمى
ٍدتي  مىا: عيمىري  فىقىاؿى  ًخبلىًفي، ، أىرى ا فىاٍرتىفىعىتٍ  ًخبلىفىؾى لىتٍ  ، النًَّبيّْ  ًعٍندى  أىٍصكىاتيييمى  الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا: }فىنىزى

نيكا ٍكتً  فىٍكؽى  أىٍصكىاتىكيـٍ  تىٍرفىعيكا الى  آمى  اٍبفي  قىاؿى  كىةى،ميمىيٍ  أىًبي اٍبفي  قىاؿى  ،{عىًظيـه } قىٍكًلوً  ًإلىى {النًَّبيّْ  صى

                                                           

 ( .ِّٔ/ُ( أخرجو البغكم في شرح السنة )ج(ُ
 ( .ّٕ/ٕ( أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط )ج(ِ
 . ]ِالحجرات: [( (ّ
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بىٍيًر، لىـٍ  بىٍعدي، عيمىري  فىكىافى  الزُّ ، أىبىا يىٍعًني أىًبيوً  عىفٍ  ذىًلؾى  يىٍذكيٍر  كى دَّثى  ًإذىا بىٍكرو ًديثو   النًَّبيَّ  حى دَّثىوي  ًبحى  حى
تَّى ييٍسًمٍعوي  لىـٍ  السّْرىارً  كىأىًخي يىٍستىٍفًيمىوي  حى

(ُ). 

إال  عد نزكؿ ىذه اآلية، ال ييحدث النبيَّ ب فيذا أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب 
بأال ييسمعو صكتو في الكبلـ حتى يطمب النبيُّ أف يسمع ما  ىمسان، بؿ يجكد خمقو مع النبي 

ف نظرت إلى شدة تجكيدىـ لكجميـ  خكفان مف أف يحبط عمميـ إذا ارتفع صكتيـ فكؽ  يقكؿ، كا 
النار، فأما ظنو؛ فقد كاف ألنو أرفع ترل أف ثابت بف قيس ظف أنو مف أىؿ  صكت النبي 

، كقد كاف خطيب -خمقة مف اهلل  أم كاف صكتو عالينا- الصحابة صكتان عند رسكؿ اهلل 
اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ األنصار، ف لىتٍ  لىمَّا قىاؿى  أىنَّوي  ، مى  تىٍرفىعيكا الى  آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا: }اآٍليىةي  ىىًذهً  نىزى

ـٍ أىٍصكىاتى  ٍكتً  فىٍكؽى  كي مىسى  اآٍليىًة، آًخرً  ًإلىى [ِ: الحجرات] {النًَّبيّْ  صى قىاؿى  بىٍيًتًو، ًفي قىٍيسو  ٍبفي  ثىاًبتي  جى : كى
، ٍبفى  سىٍعدى   النًَّبيُّ  فىسىأىؿى  ، النًَّبيّْ  عىفً  كىاٍحتىبىسى  النَّاًر، أىٍىؿً  ًمفٍ  أىنىا ك، أىبىا يىا": فىقىاؿى  ميعىاذو  مىا عىٍمرو

؟ شىٍأفي  اًرم، ًإنَّوي : سىٍعده  قىاؿى  "اٍشتىكىى؟ ثىاًبتو ا لىجى مى ًمٍمتي  كى  لىوي  فىذىكىرى  سىٍعده، فىأىتىاهي : قىاؿى  ًبشىٍككىل، لىوي  عى
لىقىدٍ  اآٍليىةي، ىىًذهً  أيٍنًزلىتٍ : ثىاًبته  فىقىاؿى  ، اهللً  رىسيكؿً  قىٍكؿى  ًمٍمتيـٍ  كى ـٍ  ًمفٍ  أىنّْي عى ٍكتنا أىٍرفىًعكي مىى صى  كؿً رىسي  عى
 أىٍىؿً  ًمفٍ  ىيكى  بىؿٍ " : اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ، ًلمنًَّبيّْ  سىٍعده  ذىًلؾى  فىذىكىرى  النَّاًر، أىٍىؿً  ًمفٍ  فىأىنىا ، اهللً 

نَّةً   . (ِ)"اٍلجى

 عىفً ، فمع رسكؿ اهلل  بف مسعكد فكاف لو كصؼ لجكدة أخبلؽ الصحابة  أما عركة
مىٍركى  مىٍخرىمىةى، ٍبفً  الًمٍسكىرً  ،كى دّْؽي  افى ًديثى  ًمٍنييمىا كىاًحدو  كيؿُّ  ييصى اًحًبًو، حى عى قىاال: " صى  ًإلىى عيٍركىةي  فىرىجى

اًبًو، ، أىمٍ : فىقىاؿى  أىٍصحى فىٍدتي  لىقىدٍ  كىالمَّوً  قىٍكـً مىى كى فىٍدتي  الميميكًؾ، عى مىى كىكى ، عى رى ًكٍسرىل، قىٍيصى ، كى اًشيّْ  كىالنَّجى
ًمكنا رىأىٍيتي  ًإفٍ  كىالمَّوً  ابيوي  ييعىظّْميوي  طُّ قى  مى ا أىٍصحى ـي  مى ابي  ييعىظّْ مَّدو  أىٍصحى مَّدنا،  ميحى ـى  ًإفٍ  كىالمَّوً  ميحى  تىنىخَّ

امىةن  قىعىتٍ  ًإالَّ  نيخى ؿو  كىؼّْ  ًفي كى ، رىجي ـٍ ذىا كىًجٍمدىهي، كىٍجيىوي  ًبيىا فىدىلىؾى  ًمٍنيي كا أىمىرىىيـٍ  كىاً  ذىا أىٍمرىهي، اٍبتىدىري أى  كىاً   تىكىضَّ

                                                           

،  البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي [( (ُ ا ييٍكرىهي ًمفى التَّعىمًُّؽ كىالتَّنىازيًع ًفي الًعٍمـً اـً ًبالًكتىاًب كىالسُّنًَّة/بىابي مى ااًلٍعًتصى
مى  ـٍ كىالى تىقيكليكا عى ؽَّ كىالغيميكّْ ًفي الدّْيًف كىالًبدىًع ًلقىٍكًلًو تىعىالىى: }يىا أىٍىؿى الًكتىاًب الى تىٍغميكا ًفي ًديًنكي {، ص: ى المًَّو ًإالَّ الحى

 . ]َِّٕ، رقـ الحديث َُّٖ
افىًة اٍلميٍؤًمًف أىٍف يىٍحبىطى عىمىميوي، مج [( (ِ /بىابي مىخى يمىافى ، رقـ ٓٔ/ُمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً

 . ]ُُٗالحديث 
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مىى يىٍقتىًتميكفى  اكىاديك  كًئًو، عى ذىا كىضي كا تىكىمَّـى  كىاً  فىضي ا ًعٍندىهي، أىٍصكىاتىييـٍ  خى مى  تىٍعًظيمنا النَّظىرى  ًإلىٍيوً  ييًحدُّكفى  كى
 .(ُ)"لىوي 

كأما المعنى البعيد المعنكم المراد أيضان، فإنو يتمثؿ في عدـ تقديـ أم كبلـ مف كبلـ 
قديـ أم مذىب أك منيج أك فكرة عمى سنة رسكؿ اهلل ، كعدـ تالخمؽ عمى كبلـ رسكؿ اهلل 

 فكؿ أمر في ىذه الدنيا مرده إلى كتاب اهلل ،  كسنة رسكلو كرسكخ األدب معو ، 
 . يككف باتباع ىديو 

 بػرسكؿ اهلل، أك نبي اهلل، أك أبك القاسـ: مناداة النبي  -ّ

د مناداة النبي إف اهلل   مر عمى آية فييا ذكر النبي في كتابو، فبل تكاد ت  قد جكَّ
إال كقد قاؿ اهلل تعالى فييا: "يا أييا الرسكؿ" كقد جاءت في مكضعيف مف كتاب اهلل في سكرة 

: "يا أييا النبي" فقد جاءت في ثبلثة عشر (، أما قكلو تعالىٕٔك ُْآليتيف )المائدة مف ا
 مكضعان مف كتاب اهلل تعالى كالمكاضع ىي:

 (.ّٕ، كَٕ، كٓٔ، كْٔات )سكرة األنفاؿ في اآلي -ُ
 ( .ٗٓ، كَٓ، كْٓ، كِٖ، كُسكرة األحزاب في اآليات ) -ِ
 . ُِسكرة الممتحنة في اآلية  -ّ
 . ُسكرة الطبلؽ في اآلية  -ْ
 ( .ٗ، كُسكرة التحريـ في اآليتيف ) -ٓ

مف  بو في خمسة مكاضعى لـ تخؿي  ، فقد ناداه اهلل باسمو محمد  أما مناداة النبي 
 :، كىيأك النبكة أك كمييما إليو  إضافة كصؼ الرسالة

 . ُْْسكرة آؿ عمراف في اآلية  -ُ
 . َْسكرة األحزاب في اآلية  -ِ

                                                           

ةً [( (ُ الىحى كًط ًفي الًجيىاًد كىالميصى كًط/بىابي الشُّري ًكتىابىًة  البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الشُّري ٍرًب كى مىعى أىٍىًؿ الحى
كًط، ص:   . ]ُِّٕ، رقـ الحديث ٗٔٔالشُّري
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 . ِٗسكرة الفتح في اآلية  -ّ
 ، كجاء ذكره باسـ أحمد كلفظ الرسكؿ .ٔسكرة الصؼ في اآلية  -ْ
كصؼ الرسالة بقكلو  ، أما ىذه اآلية فقد أضاؼ اهلل ِسكرة محمد في اآلية  -ٓ

 أم مف الرسالة السماكية ."نزؿ عمى محمد" 

ف الصحابة  بما يطيب سماعو مف كصؼ بالنبكة أك الرسالة  كانكا ينادكف النبي  كا 
القاسـ"،  يينادكنو "يا رسكؿ اهلل"، "يا أب أك بكنيتو أبا القاسـ، فتجدىـ في حديثيـ لرسكؿ اهلل 

دَّثىنىاأك بكمييما معان، جاء عند البخارم قاؿ: " مَّدي  حى ، في بٍ  ميحى ٍيرىةى، أىبىا سىًمٍعتي : قىاؿى  ًزيىادو كىافى  ىيرى  يىميرُّ  كى
ئيكفى  كىالنَّاسي  ًبنىا كءى، أىٍسًبغيكا: قىاؿى  الًمٍطيىرىًة، ًمفى  يىتىكىضَّ ٍيؿه ": قىاؿى   القىاًسـً  أىبىا فىًإفَّ  الكيضي  ًلؤٍلىٍعقىابً  كى
 لقاسـ .لفظ رسكؿ اهلل كأبا ا ، فاستعمؿ أبك ىريرة (ُ)"النَّارً  ًمفى 

ف تجكيد الخمؽ مع النبي  كرفعة لخمؽ اإلنساف مع نفسو، فيي الجبمة التي  ىك تجكيده  كا 
 يبقى عمييا طيمة حياتو، بتقكاه كىداه .

  

                                                           

اتىـً ًإذىا [( (ُ : "يىٍغًسؿي مىٍكًضعى الخى كىافى اٍبفي ًسيًريفى كًء/بىابي غىٍسًؿ األىٍعقىاًب كى البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الكيضي
أى"، ص:   . ]ُٓٔ، رقـ الحديث ّٓتىكىضَّ
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 المطمب الثالث
 الجكدة في األخالؽ مع النفس

إف أخبلؽ المسمـ مع نفسو تتمثؿ بفعؿ الذم تطيب بو ركحو، كيينأ بو بالو، كيسعد بو 
 قمبو.

ف رضى اإلنساف عف نفسو كا   ف حياة المسمـ كميا أخبلؽ في المعامبلت اإلنسانية، كا 
فخير ما  ،كنيج نبيو  يككف بمقدار إحسانو لنفسو بتيذيبيا كتحسيف خمقيا كفؽ أكامر اهلل 

كدي بو المسمـ عمى نفسو أف يكؼَّ أذاه عف الناس بتحسيف كتيذيب كتجكيد خمقو معيا،  عىفٍ  يىجي
؟ اأٍلىٍعمىاؿً  أىمُّ  اهلًل، رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي : قىاؿى  ،ذىر   أىًبي ؿي يمىافي ": قىاؿى  أىٍفضى " سىًبيًموً  ًفي كىاٍلًجيىادي  ًباهللً  اإٍلً
قىابً  أىمُّ : قيٍمتي : قىاؿى  ؟ الرّْ ؿي  ٍؿ؟أىٍفعى  لىـٍ  فىًإفٍ : قيٍمتي : قىاؿى  "ثىمىننا كىأىٍكثىريىىا أىٍىًميىا ًعٍندى  أىٍنفىسييىا": قىاؿى  أىٍفضى
اًنعنا تيًعيفي ": قىاؿى  عيٍفتي  ًإفٍ  أىرىأىٍيتى  اهلًل، رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي : قىاؿى  "أًلىٍخرىؽى  تىٍصنىعي  أىكٍ  صى  بىٍعضً  عىفٍ  ضى

دىقىةه  فىًإنَّيىا النَّاسً  عىفً  شىرَّؾى  تىكيؼُّ ": قىاؿى  اٍلعىمىًؿ؟ مىى ًمٍنؾى  صى   .(ُ)"نىٍفًسؾى  عى

نما تككف لؤلخبلؽ في النفس مكاف  د جكارحو كركَّض نفسو كا  إذا تخمؽ المسمـ بيا كعكَّ
ا":  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى :  قىاؿى  الدٍَّردىاءً  أىًبي عىفٍ عمييا،  ـي  ًإنَّمى ، اٍلًعٍم ا ًبالتَّعىمُّـً نَّمى ـي  كىاً  ، اٍلًحٍم مُّـً  مىفٍ  ًبالتَّحى
ٍيرى  يىتىحىرَّل مىفٍ  ييٍعطىوي، اٍلخى ثه  ييكقىوي، الشَّرَّ  يىتَّؽً  كى اتً  يىٍسكيفً  لىـٍ  ًفيوً  كيفَّ  مىفٍ  ثىبلى  أىقيكؿي  كىالى - اٍلعيبلى  الدَّرىجى

ـي  نَّةى  لىكي ، مىفٍ  -اٍلجى ، أىكً  تىكىيَّفى ـى دَّهي  أىكٍ  اٍستىٍقسى  .(ِ)"تىطىيُّره  سىفىرو  ًمفٍ  رى

                                                           

اًؿ، مج مسمـ النيسا[( (ُ ؿى اأٍلىٍعمى اًف ًباهلًل تىعىالىى أىٍفضى يمى /بىابي بىيىاًف كىٍكًف اإٍلً يمىافى بكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً
 . ]ْٖ، رقـ الحديث ِٓ/ُ
ًف اٍسميوي ًإٍبرىاًىيـي، ج [(  (ِ  . ]ِّٔٔ، رقـ الحديث ُُٖ/ّالطبراني: المعجـ األكسط، بىابي اأٍلىًلًؼ/بىابي مى
 
 /سىًف ٍبًف أىًبي يىًزيدى  سند الحديث مَّدي ٍبفي اٍلحى : نا ميحى اؽي ٍبفي عيمىرى اٍلميؤىدّْبي قىاؿى : نا ًإٍسحى ـي قىاؿى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي حى

ٍيكىةى، عىٍف أىًبي اًء ٍبًف حى ، عىٍف رىجى ٍيرو ًمًؾ ٍبًف عيمى ٍبًد اٍلمى ، عىٍف عى : نا سيٍفيىافي الثٍَّكًرمُّ  دىاًء .الدَّرٍ  اٍليىٍمدىاًنيُّ قىاؿى
 
  /تخريج الحديث 

في مسند  ابف عبد البر(، كأخرجو ّْٖأخرجو الخرائطي في مساكئ األخبلؽ بنحكه مختصرا )ص: 
فضائؿ األعماؿ بمثمو مختصرا  (، كأخرجو ابف شاىيف في الترغيب فيَِٗ/ّالشامييف بمثمو )
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طبي في جامع بياف العمـ (، كأخرجو القر ُْٕ/ٓ(، كأخرجو أبك نعيـ في حمية األكلياء بمثمو )ُٖ)ص
و الخرائطي في مساكئ األخبلؽ كأخرجخمستيـ مف طريؽ سفياف الثكرم،  (،ْٓٓ/ُكفضمو بمثمو )

، طريؽ أبي المحياة بنحكه مختصران  كالىما مف (،َِْ/ِ(، كأخرجو البييقي في الشعب )ّْٖ )ص
، كأخرجو البييقي في امف طريؽ رقبة بف مصقمة بنحكه مختصر كأخرجو الطبراني في مسند الشامييف 

 بمثمو بمفظ مقارب(، كأخرجو في الشعب َِٕ )ص بمثمو مختصراالكبرل المدخؿ إلى سننو 
 . كميـ عف عبد الممؾ بف عمير بو(، كبلىما مف طريؽ عبيد اهلل بف عمرك . ِّٔ/ُّ)

 
  /ترجمة الركاة 
 ركاتو ثقات، عدا أف فيو: -

 سىًف ٍبًف أىًبي يىًزي مَّدي ٍبفي اٍلحى : محمد بف الحسف بف أبي يزيد اليمداني بالسككف أبك دى اٍليىٍمدىاًنيُّ ميحى
 .(ْْٕتقريب التيذيب )ص  ،ابف حجرمف التاسعة.  ضعيؼالحسف الككفي نزيؿ كاسط 

 كقاؿشيء.  ال: الدارقطني كقاؿ .متركؾ: النسائي كقاؿ .حديثو يكتب ضعفو مع: عدم ابف كقاؿ
 حسف :الذىبي كقاؿضعيؼ. : حباف كابف سفياف، بف يعقكب كقاؿبالقكم.  ليس: حاتـ أبك

 .(ّْٓ/ّ)التيذيب  ابف حجر، تيذيب يحسف. فمـ حديثو الترمذم
. بالقكم ليس: فقاؿ اليمداني يزيد أبي بف الحسف بف محمد عف أبي سألت قاؿ: الرحمف عف عبد

 .( ِِٓ/ٕ) كالتعديؿ حاتـ، الجرح أبي ابف
البغدادم، تاريخ  . بثقة ليس الككفي اليمداني الحسف بف محمد معيف: بف يحيى زكريا أبك قاؿ

 (.ٖٓٓ/ِبغداد )
 (. َّْ/ٗ. الذىبي، سير أعالـ النبالء )كاهو جدناقاؿ الذىبي: 
 .ىك ضعيؼقاؿ الباحث: 

 
  اؽي ٍبفي عيمىرى اٍلميؤىدّْبي  ،ابف حجرمف العاشرة تمييز.  صدكؽ: إسحاؽ بف عمر القرشي المؤدب ًإٍسحى

 .( َُِ)ص  بتقريب التيذي
قاؿ عنو (، البصرم حفص أبي بف يعقكب أبك اليذلي، سميط بف عمر بف إسحاؽىك في طبقة )

 .و صدكؽكىك سبب حكـ ابف حجر عميو بأن: صدكؽ، أبك حاتـ
 : ىك صدكؽ .قاؿ الباحث

 
 الحكـ عمى اإلسناد/ 

 .بعاتابالمت لغيره الحسف يرتقي الحديث إلى. ضعيؼ إسناد
ابف كىب كبلىما عف سفياف عف اآلخر عف القاسـ بف يزيد ك ، أحدىما خريفآقيف مف طري الحديث تكبع

 .الثكرم
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 "ًإفَّ كخير سبيؿ الستقاء األخبلؽ ىك القرآف عف  أـ المؤمنيف عائشة إلى ذلؾ بقكليا : 
ميؽى  " كىافى   اهللً  يّْ نىبً  خي  .(ُ)اٍلقيٍرآفى

د النبي  ـي كالعمؿ بما فيوخمقو إال باتباع القرآف  فما جكَّ ، كمف األخبلؽ التي يربي المسم
دىا   :اآلتينفسو عمييا كييجكّْ

 : تجكيد الخمؽ عند الطعاـ ك الشراب أكلن 
مية لممسمـ مع إلييا، تتمثؿ في معاممة يك  إف آداب الطعاـ كالشراب التي أرشد النبي 

نما التعكد عمى تمؾ اآلداب بسمككيا منياج حياة، فمف آداب الطعاـ كالشراب :  نفسو، كا 

 التسمية كاألكؿ مما يمي الطاعـ: . أ

مىمىةى  أىًبي ٍبفى  عيمىرى قاؿ  ٍجرً  ًفي غيبلىمنا كيٍنتي : سى كىانىتٍ  ، المَّوً  رىسيكؿً  حى  ًفي تىًطيشي  يىًدم كى
ٍحفىًة، ـي، "يىا:  المَّوً  رىسيكؿي  ًلي فىقىاؿى  الصَّ ْـّ  غيبلى كيؿٍ  المَّوى، سى ، كى كيؿٍ  ًبيىًميًنؾى " ًممَّا كى ا يىًميؾى  ًتٍمؾى  زىالىتٍ  فىمى
ًتي  .(ِ) بىٍعدي  ًطٍعمى

                                                                                                                                                                     

)رقبة بف مقصمة، كأبك المحياة، كعبيد اهلل بف عمرك( مف ثبلث طرؽ أخرل ىي  قد تكبع الثكرم كما أف
 عبد الممؾ بف عمير .عف كميـ 

ف عبد الممؾ عف رجاء بف حيكة، عف كركاه محمد بف الحسف اليمداني عف الثكرم، عكقاؿ الدارقطني: "
، كغيره يركيو عف عبد الممؾ عف رجاء، عف أبي الدرداء، مكقكفا، كىك أبي الدرداء عف النبي 

 ( .ِّٔ/َُ. الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )جالمحفكظ
الزكائد كمنبع الفكائد ". الييثمي، مجمع : "ركاه الطبراني بإسناديف كرجاؿ أحدىما ثقاتكقاؿ الييثمي

 ( .ُُٖ/ٓ)ج
". ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ : فقاؿ ابف عدم: "كمع ضعفو يكتب حديثوأما محمد اليمداني

 (.ّّٕ/ٕ)ج
 

 ( .ُٔ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
مىى الطَّعىاـً كىاألىٍكًؿ بً [( (ِ ًة/بىابي التٍَّسًميىًة عى ، رقـ َُّٕاليىًميًف، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىٍطًعمى

 . ]ّٕٔٓالحديث 
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 ألدب التسمية عمى الطعاـ، أنو تتبع أمر النبي  فكاف تجكيد عمر بف أبي سممة 
د ا لمسمـ خمقو مع نفسو عند مطعمو بأف يسمي في أدب التسمية كاألكؿ مما يميو، كبذلؾ ييجكّْ

، فالشيطاف يستحؿ الطعاـ كيشارؾ صاحبو فيو ما لـ يسْـّ، فتذىب منو اتباعان لخمؽ النبي 
 بالتسمية عند المطعـ كالمشرب، حتى يمنع الشيطاف مف استحبللو، عىفٍ  البركة، فأمر النبي 

ذىٍيفىةى، ٍرنىا ًإذىا كينَّا: قىاؿى  حي عٍ  لىـٍ  طىعىامنا  نًَّبيّْ ال مىعى  حىضى تَّى أىٍيًديىنىا نىضى عى   اهللً  رىسيكؿي  يىٍبدىأى  حى  فىيىضى
نَّا يىدىهي، ٍرنىا كىاً  اءىتٍ  طىعىامنا، مىرَّةن  مىعىوي  حىضى اًريىةه  فىجى عى  فىذىىىبىتٍ  تيٍدفىعي، كىأىنَّيىا جى ، ًفي يىدىىىا ًلتىضى  الطَّعىاـً
ذى  اءى  ثيَـّ  ،ًبيىًدىىا  اهللً  رىسيكؿي  فىأىخى ا أىٍعرىاًبيّّ  جى ذى  ييٍدفىعي  كىأىنَّمى  "ًإفَّ :  اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ًبيىًدًه، فىأىخى

ـى  يىٍستىًحؿُّ  الشٍَّيطىافى  ـي  ييٍذكىرى  الى  أىفٍ  الطَّعىا مىٍيًو، اهللً  اٍس نَّوي  عى اءى  كىاً  اًريىةً  ًبيىًذهً  جى ٍذتي  ًبيىا ًليىٍستىًحؿَّ  اٍلجى  فىأىخى
اءى فى  ًبيىًدىىا، ٍذتي  ًبوً  ًليىٍستىًحؿَّ  اأٍلىٍعرىاًبيّْ  ًبيىذىا جى  مىعى  يىًدم ًفي يىدىهي  ًإفَّ  ًبيىًدًه، نىٍفًسي كىالًَّذم ًبيىًدًه، فىأىخى
 . (ُ)"يىًدىىا

 األكؿ باليميف:  . ب

، اٍبفً  عىفٍ  ـٍ  أىكىؿى  "ًإذىا: قىاؿى   اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  عيمىرى ديكي ذىاكى  ًبيىًميًنًو، فىٍميىٍأكيؿٍ  أىحى  فىٍميىٍشرىبٍ  شىًربى  اً 
اًلًو، يىٍأكيؿي  الشٍَّيطىافى  فىًإفَّ  ًبيىًميًنوً  يىٍشرىبي  ًبًشمى اًلًو" كى ًبًشمى

(ِ). 

د المسمـ خمقو مع نفسو باتباعو ليدم رسكؿ اهلل  ، كأف يتحرل أال يتبع سبيؿ فييجكّْ
 ألمكر.ا بصغائرالشيطاف في أم أمر كلك مستصغر في نظره، كشىرىؾى الشيطاف يبدأ 

 الجمكس كالتكاضع عند األكؿ كالشرب: . ت

ٍيفىةى، أىًبي عىفٍ  ؿو  فىقىاؿى   النًَّبيّْ  ًعٍندى  كيٍنتي : قىاؿى  جيحى ميتًَّكئه" كىأىنىا آكيؿي  "الى : ًعٍندىهي  ًلرىجي
(ّ). 

                                                           

، رقـ ُٕٗ/ِمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي األىٍشًربىًة/بىابي آدىاًب الطَّعىاـً كىالشَّرىاًب كىأىٍحكىاًمًيمىا، مج [( (ُ
 . ]َُِٕالحديث 

، رقـ ُٕٗ/ِالشَّرىاًب كىأىٍحكىاًمًيمىا، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي األىٍشًربىًة/بىابي آدىاًب الطَّعىاـً كى [( (ِ
 . ]ََِِالحديث 

ًة/بىابي األىٍكًؿ ميتًَّكئنا، ص: [( (ّ  . ]ّٗٗٓ، رقـ الحديث ُّٕٓالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىٍطًعمى
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 بف اهلل عبد حديث في المذككر األعرابي قصة الحديث ىذا سبب قاؿ ابف حجر: "ككاف
 يأكؿ، ركبتيو عمى فجثا شاة  لمنبي أىديت قاؿ: حسف، بإسناد رانيكالطب ماجو بفا عند بسر
 عنيدان، قاؿ جباران  يجعمني كلـ كريمان  عبدان  جعمني اهلل إف فقاؿ الجمسة؟ ىذه ما أعرابي: لو فقاؿ
تكاضعو لما أنعـ اهلل عميو  ، فقد جٌكد النبي (ُ)هلل" تكاضعا ذلؾ  النبي فعؿ إنما بطاؿ: ابف

 ىذا األدب في التكاضع عند الطعاـ . ابة معممان الصح

 عدـ عيب الطعاـ: . ث

اه، أنعـ اهلل بيا عمى المسمـ ما كاف لو أف يعيبيا؛ فإنيا رزؽ رزقو اهلل إي النعـ التيإف 
، كذلؾ فإف عيب الطعاـ عيب لصانعو، يككف ازدراءن لنعمة اهلل  كأف يعيب المسمـ طعامان فإنو

ف كانت زكجة أك أختان فذاؾ ذـ ليا كتحقير مف شأنيا فإف كانت أمان فيك جزء مف عق كؽ، كا 
ككسر لخاطرىا، كلذا فإف تجكيد الخمؽ مع الطعاـ في عدـ ذٌمو أك عيبو البتة اتباعان ليدم النبي 

 ٍٍيرىةى  أىًبي ، عىف ا: قىاؿى  ، ىيرى الَّ  أىكىمىوي  اٍشتىيىاهي  ًإفً  قىطُّ، طىعىامنا  النًَّبيُّ  عىابى  "مى رىكىوي"تى  كىاً 
(ِ) . 

 : تجكيد الخمؽ عند الكقاعاثانين 
تجكيد الرجؿ لخمقو عند جماع زكجتو فيو أجر عظيـ، بؿ إف الخمؽ الذم يحيى بتجكيد 
الخمؽ في ىذا المكضع ىك خمؽ الحياء، فالمسمـ يستحيي أف يرل عكرتو غير حميمتو، فكاف 

 ككاف السبب في تكجيو النبي تجكيد الخمؽ حيف ييغىشّْيى الرجؿ امرأتو مف أعظـ األخبلؽ، 
ىنا، إنما لييذىكّْرى المسمـ أف يستحيي مف مخمكؽ آخر يراه كيستحؿ  المسمـ لذكر اسـ اهلل 

، اٍبفً  عىفً المكاف الذم قد ستره اهلل فيو،  ـٍ  أىفَّ  لىكٍ ": قىاؿى   النًَّبيَّ  يىٍبميغي  عىبَّاسو دىكي  أىٍىمىوي  أىتىى ًإذىا أىحى
نٍّْبنىا المَّييَـّ  ًو،المَّ  ًباٍسـً  قىاؿى  نّْبً  الشٍَّيطىافى  جى ا الشٍَّيطىافى  كىجى ٍقتىنىا، مى زى ا فىقيًضيى  رى لىده  بىٍينىييمى رُّهي  لىـٍ  كى  .(ّ)"يىضي

                                                           

 ( .ُْٓ/ٗ، فتح البارم بشرح صحيح البخارم )جابف حجر ( (ُ
 . ]ّّٔٓ، رقـ الحديث ٕٕٖ، ص: نىاًقًب/بىابي ًصفىًة النًَّبيّْ البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المى [( (ِ
اؿو كىًعٍندى الًكقىاًع، ص: [( (ّ مىى كيؿّْ حى كًء/بىابي التٍَّسًميىًة عى ، رقـ الحديث ْٗالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الكيضي

ُُْ[ . 
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 : تجكيد الخمؽ في الكالـ كالحديثاثالثن 
د حديثو ككبلمو، فخير الكبلـ ما قى  لقد حث النبي  د ، كقؿٌٍ خً كلـ يي  ؿَّ كدى  ؿَّ المسمـ أف ييجكّْ

طىبىنىا: كىاًئؿو  أىبيك قىاؿى بقدر ما أكجز في الكبلـ،  أف فيـ الرجؿ كفقيو بيَّف النبي  ، خى زى  عىمَّاره  فىأىٍكجى
، أىٍبمىٍغتى  لىقىدٍ  اٍليىٍقظىافً  أىبىا يىا: قيٍمنىا نىزىؿى  فىمىمَّا كىأىٍبمىغى، ٍزتى  سىًمٍعتي  ًإنّْي: فىقىاؿى  (ُ)تىنىفٍَّستى  كيٍنتى  فىمىكٍ  كىأىٍكجى
ةً  طيكؿى  ًإفَّ ": يىقيكؿي  ، اهللً  رىسيكؿى  بلى ًؿ، صى رى  الرَّجي ًقصى ٍطبىًتًو، كى ًئنَّةه  خي ةى، فىأىًطيميكا ،(ِ)ًفٍقًيوً  ًمفٍ  مى  الصَّبلى

كا ري ٍطبىةى، كىاٍقصي فَّ  اٍلخي  .(ّ)"ًسٍحرنا اٍلبىيىافً  ًمفى  كىاً 

ف الجكدة ف ف تجكيد الرجؿ لحديثو يككف باستحضاره لما سيتكمـ، كا  ي ذلؾ تككف بأف كا 
اًئشىةى  عىفٍ يفعؿ، ف يؤدم الرجؿ حديثو كممة كممة يفيميا السامع، كما كاف رسكؿ اهلل   أىفَّ  ، عى

دّْثي  كىافى  ، النًَّبيَّ  ًديثنا ييحى اهي  العىادُّ  عىدَّهي  لىكٍ  حى ىٍحصى  .(ْ)"ألى

فيفيميا تو اكاف متأنيان في كبلمو غير متعجؿ، يفيـ السامع كمم فيستنبط أف النبي 
 ككؿ ذلؾ كاف مف تجكيد النبي  ،راران كتكراران حتى يعييا المسمـكيحفظيا، بؿ كيعيدىا م

مَّـى  ًإذىا" كىافى  أىنَّوي   النًَّبيّْ  عىفً   أىنىسو  عىفٍ لكبلمو،  مَّـى  سى ذىا ثىبلىثنا، سى  .(ٓ)"ثىبلىثنا أىعىادىىىا ًبكىًممىةو  تىكىمَّـى  كىاً 

نطؽ بخير الكبلـ، لما فيو مف تعكيد النفس عمى ال و دائـعمى المسمـ أف يجعؿ لسانف
الكبلـ الطيب الذم يطيب بو الخمؽ، كلقد اصطفى اهلل لممسمميف كبلمان، ىك خير الكبلـ، كما 

ـً  أىمُّ  سيًئؿى   اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  ، ذىر   أىًبي عىفٍ جاء  ؟ اٍلكىبلى ؿي ا: "قىاؿى  أىٍفضى ًئكى  اهللي  اٍصطىفىى مى  ًتوً ًلمىبلى
افى : ًلًعبىاًدهً  أىكٍ  ٍمًدهً  اهللً  سيٍبحى ًبحى  .(ٔ)"كى

                                                           

 ( .ْْٖ/ِمسمـ بف الحجاج )ج السيكطي، الديباج عمى صحيح: أم أطمت قميبل .كيٍنتى تىنىفٍَّستى ( (ُ
ًئنَّةه ًمٍف ًفٍقًيوً ( (ِ مىةه. مى  ( .ُٖٓ/ٔالنككم، صحيح مسمـ بشرح النككم )ج: أىٍم عىبلى
ٍطبىًة، مج [( (ّ ًة كىاٍلخي بلى ميعىًة/بىابي تىٍخًفيًؼ الصَّ ، رقـ الحديث ّٖٔ/ُمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلجي

ٖٔٗ[ . 
نىاًقًب/بىابي ًصفىًة النًَّبيّْ البخارم: صحيح ا[( (ْ  . ]ّٕٔٓ، رقـ الحديث ٖٕٖ، ص: لبخارم، ًكتىابي المى
قىٍكؿي الزُّ [( (ٓ : "أىالى كى ٍنوي فىقىاؿى ًديثى ثىبلىثنا ًلييٍفيىـى عى ادى الحى ٍف أىعى /بىابي مى ا البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًعٍمـً كًر" فىمى

ريىىا، ص:   . ]ْٗلحديث ، رقـ أّزىاؿى ييكىرّْ
ًبحى [( (ٔ افى اهلًل كى اًء كىالتٍَّكبىًة كىااًلٍسًتٍغفىاًر/بىابي فىٍضًؿ سيٍبحى ٍمًدًه، مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي الذٍّْكًر كىالدُّعى
 . ]ُِّٕ، رقـ الحديث ّٖٔ/ُمج 
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ككصؼ الذيف يتحدثكف بالذكر كالخير بأنيـ عباد اهلل كاألحسف مف  النبي  ضز فقد ما 
 . ذلؾ أنيـ بذلؾ الذكر الذم يجكدكف بو كبلميـ يصيبكف ما أصاب المبلئكة في ذكرىـ هلل 

بأخبلقو، أال يتدخؿ في ما ال يعنيو، عف حسيف كمف تجكيد أدب المرء مع نفسو كسيميكّْه 
ٍسفً  ًمفٍ " : اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى بف عمي  ـً  حي ا تىٍركيوي  اٍلمىٍرءً  ًإٍسبلى  .(ُ)"يىٍعًنيوً  الى  مى

                                                           

سىيًف ٍبًف أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد بف حنبؿ، ميٍسنىدي أىٍىًؿ اٍلبىٍيًت ًرٍضكىافي اهللً [( (ُ ًديثي اٍلحي /حى مىٍيًيـً أىٍجمىًعيفى  عى
ٍنييمىا، ج  ًمي  رىًضيى اهللي تىعىالىى عى  . ]ُّٕٕ، رقـ الحديث ِٗٓ/ّعى

 
 /سند الحديث  ، ًميّْ ٍبًف حيسىٍيفو ، عىٍف عى ، عىًف اٍبًف ًشيىابو ٍبدي اهلًل ٍبفي عيمىرى دَّثىنىا عى دى، حى دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي دىاكي حى

 . ًبيًو عىٍف أى 
 
 /تخريج الحديث 

(، كأخرجو َّٗ/ِ(، كأخرجو مالؾ في المكطأ بمفظو مختصران )ٖٓٓ/ْأخرجو الترمذم في سننو بمثمو )
(، كأخرجو في ُّٖ/ّ(، كأخرجو الطبراني في معجمو الكبير )َّٕ/ُُعبد الرزاؽ في مصنفو بمفظو )

أربعتيـ مف طريؽ مفظو مختصرا، ( بُِّ/ِ(، كأخرجو في معجمو الصغير )َِِ/ٖمعجمو األكسط )
( مف طريؽ شعيب البجمي بو ِٔٓ/ّ، كأخرجو أحمد في مسنده )الزىرم عف عمي بف الحسيف بو

 بنحكه.
 
 /ترجمة الركاة 
 ركاتو ثقات، عدا أف فيو: -

 : ٍبدي اهلًل ٍبفي عيمىرى عبد اهلل بف عمر بف حفص بف عاصـ بف عمر بف الخطاب أبك عبد الرحمف  عى
 .(ُّْ، تقريب التيذيب )ص ابف حجر . ضعيؼ عابدي العمرم المدن

 ال سعيد بف يحيى كاف: عمي بف عمرك . كقاؿحفظو يرضكا لـ الحفاظ أف غير ثقة: الخميمي كقاؿ
 في بو بأس ال: عدم ابف كقاؿ عنو. يحدث-ىك ابف ميدم– الرحمف عبد ككاف عنو، يحدث

 عنو، ركم قد بو، بأس ال: ف حنبؿ قاؿب أحمد عفك  .ثقة صالح: معيف ابف عفك  .صدكؽ ركاياتو،
ابف . الحديث ضعيؼ: النسائي كقاؿ. بو بأس ال: العجمي كقاؿ. اهلل عبيد أخيو مثؿ ليس كلكف
 . (ّٖٖ/ِ) التيذيب تيذيب حجر،
 في دحية ابف عمر أبك كقاؿ. بو بأس ال: فقاؿ عنو ميدم ابف سئؿ: لمحاكـ" نيسابكر تاريخ" كفي
 غير فيو ككبلميـ العمرم في قـك تكمـ كقد": اآلثار مف البسممة في صح لما النتصار" كتاب

 كليس حفظو قبؿ مف فيو تكمـ إنما فإنو معمكؿ غير النقؿ أئمة مف النقد أىؿ عند كحديثو مقبكؿ،
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ف الذم يربي نفسو عمى أجكد األخبلؽ فيجكدىا كيحسنيا كيزينيا باألخبلؽ ليك المسمـ  كا 
 كمعاممة غير المسمميف بإقساط. مسمميف بما أمر النبي الذم تجد منو األثر في معاممة ال

  

                                                                                                                                                                     

مغمطام،  الصالحيف. اهلل عباد كخيار المسمميف عمماء مف كىك كاضح بطعف كال قادح بجرح ذلؾ
 .( ٕٓ/ٖ) الكماؿ تيذيب إكماؿ

 
فقد كثقو البعض كضعفو البعض كتكسط بو البعض  ىك صدكؽ، ضعيؼ الحفظ.قاؿ الباحث: 

 فقالكا: ل بأس بو صدكؽ. ككذلؾ لما بينو ابف دحية في سبب تضعيفو.
 

  :دى   .صدكؽ فقيو زاىد لو أكىاـ ،مكسى بف داكد الضبي أبك عبد اهلل الطرسكسيميكسىى ٍبفي دىاكي
 .(َٓٓيب )ص تقريب التيذ ابف حجر،

 قضاء ككلي مأمكنا، مكثرا مصنفا كاف: الدارقطني كقاؿ .حديث صاحب ثقة كاف: سعد ابف كقاؿ
 ككفي: العجمي كقاؿ .ثقة حديث، صاحب زاىدا كاف: المكصمي عمار ابف كقاؿ فييا. فحمد الثغكر

  .اضطراب يثوحد في شيخ: حاتـ أبك كقاؿ .ثقة: نمير ابف قاؿ ".الثقات" في حباف ابف كذكره .ثقة
  . (ُْٕ/ْ) التيذيب تيذيبابف حجر، 

 .(ُْ/ُِ) الكماؿ تيذيب إكماؿمغمطام،  .الثقات أحد: الحاكـ قاؿ
 (.ُِ/ُٓالبغدادم، تاريخ بغداد ). ثقة داكد بف مكسى: الدارقطني الحسف أبك قاؿ

 (.ْٖٔ/ٓالذىبي، تاريخ اإلسالـ ) .كاحد غير كثقو: قاؿ الذىبي
 

 .ثقة قاؿ الباحث: 
 

 الحكـ عمى اإلسناد/  
 .حسف  إسناد

ضعيؼ، كلكف! أخرج لو مسمـ في صحيحو حديثان كاحدان مع أخيو عبيد  فيو عبد اهلل بف عمر قاؿ عنو
، كىذا يخالؼ ما قالو الخميمي: "عبد اهلل بف ]ُِِّ، رقـ الحديث َُِّ/ِج مصحيح مسمـ، [اهلل 

الخميمي، كلـ يخرج لذلؾ في الصحيحيف" .  عمر بف حفص ثقة غير أف الحفاظ لـ يرضكا حفظو،
دى ، أما (ُّٗ/ ُاإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ) الركايات  فإنو لـ ييـ ىنا ألنو كافؽ ميكسىى ٍبفي دىاكي

 .في المتابعات كالشكاىد
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 المطمب الرابع
 الجكدة في األخالؽ مع المسمميف

اَإف المسمميف ىـ أحؽ الناس باإلقساط في المعاممة، انطبلقان مف قكلو تعالى:  ٍَ إَِج
َٔة َ ِۡ ِ َإ َُِٔن ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ ٱَ

ف لممسمميف عمى بعضيـ حقكق(ُ) حصر، كأىـ ىذه ككاجبات كثيرة ال ت ان ، كا 
الحقكؽ كالكاجبات ىي األخبلؽ كتجكيدىا في المعامبلت فيما بينيـ، كتجكيد أخبلؽ المسمميف 

 يظير بو الكجو المشرؽ لئلسبلـ، فالمسممكف سفراء اإلسبلـ أينما حمُّك كارتحمكا .

كالمسمـ يتحرل معاممة إخكانو بأجكد األخبلؽ كأحسنيا، ألف أحسف المسمميف إسبلمان 
يم  رىسيكؿى  يىا قىاليكا: قىاؿى  ، ميكسىى أىًبي عىفٍ انان ىك أجكدىـ أخبلقان، الذم يكؼ أذاه عف إخكانو، كا 
؟ اإًلٍسبلىـً  أىمُّ  المًَّو، ؿي ـى  مىفٍ ": قىاؿى  أىٍفضى ًم يىًدهً  ًلسىاًنًو، ًمفٍ  الميٍسًمميكفى  سى  .(ِ)"كى

كاف دكف ذلؾ فإنو فأجكد إسبلـ كأحسنو لممسمـ ىك أف يكؼ أذاه عف المسمميف، كما 
 الخير الذم يسعى بو المرء بيف إخكانو المسمميف.

خبلؽ مع المسمميف متعدد في مجاالت كثيرة، فالحياة التي يعيشيا المسمـ ال بد كتجكيد األ
فييا مف معامبلت، كال بد أال تخمك المعاممة مف تجكيد لمخمؽ فييا، فيتكجب عمى المسمـ إذا 

مف األسس التي يبنى عمييا  ةجكد معاممتو معيـ كقد اخترت ثبلثعامؿ إخكانو المسمميف أف ي
 :يد األخبلؽ مع المسمميف، كمف ذلؾتجك 

 النصح لممسمميف: . أ

ًريرً  عىفٍ  ٍبدً  ٍبفً  جى مىى  المَّوً  رىسيكؿى  "بىايىٍعتي : قىاؿى  المًَّو، عى يتىاءً  الصَّبلىًة، ًإقىاـً  عى  الزَّكىاًة، كىاً 
 .(ّ)"ميٍسًمـو  ًلكيؿّْ  كىالنٍُّصحً 

                                                           

 . ]َُالحجرات: [( (ُ
: أىمُّ اإًلٍسبلىـً أىفٍ [( (ِ اًف/بىابه ؟، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي اإًليمى ؿي  . ]ُُ، رقـ الحديث ُّضى
اًف/بىابي قىٍكًؿ النًَّبيّْ [( (ّ ًة البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي اإًليمى ًلرىسيكًلًو كىأًلىًئمَّ ةي: ًلمًَّو كى : "الدّْيفي النًَّصيحى

كا ًلمًَّو كىرىسيكًلًو{، ص حي قىٍكًلًو تىعىالىى: }ًإذىا نىصى " كى ـٍ ًتًي امَّ  . ]ٕٓ، رقـ الحديث ِٓ: الميٍسًمًميفى كىعى
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في نصح المسمميف،  فتجكيد النصح لممسمميف يككف باتباع اليدم النبكم لمرسكؿ الكريـ 
ٌِنيٌَفي نصح أقكاميـ، قاؿ تعالى:  -عمييـ السبلـ–ككفؽ ىدم األنبياء 

َ
ََُاِضٌحَأ ًۡ َُاَ۠ىَُس

َ
َوأ

(ُ) ،
صكح، كمف األمانة ه المسمـ المنكؿ ما يجب أف ييٍشًعرى الناصح بيا أخافاألمانة في النصح ىي أ

أيضان أف يشعر المنصكح باألماف، كحرص الناصح عميو، كيككف ذلؾ بالكممة الطيبة التي تفتح 
ظيار  ك تبني أكاصر الكدّْ  بيف اإلخكة المتناصحيف، كأف يحرص الناصح عمى الميف مع أخيو كا 

 ككف تجكيد النصح مع المسمـ.رصو عميو كبذلؾ يحبو لو كح

 :قضاء حكائج المسمميف . ب

ثىًؿ أصحاب نبينا محمد  ثىؿه كىمى ، فمثميـ أعظـ مثؿ في ما مرَّ في التاريخ اإلسبلمي مى
قضاء المسمميف حكائج بعضيـ، فقد كاف اإليثار شعاران ليـ، يؤثر األنصارم أخاه المياجرم 

بعد ىجرتيـ مف مكة إلى المدينة، فيتجمى تجكيد لحاجاتيـ  اعمى نفسو في كؿ ما يممؾ قضاءن 
بيف المسمميف في قضاء حكائجيـ لما تقاسـ األنصار مع المياجريف كؿ ما يممككف، سدان  الخمؽ

 لحاجة إخكانيـ .

مؽ التعاكف فيما بينيـ؛ كمما  ديكا خي كَّ ف المسمميف كمما جى إف قكة البنياف مف تجكيد صنعو، كا 
 أىًبي عىفٍ عؿ، جكدة البنياف المسمـ بالقكؿ كالف اشتد عكدىـ كقكيت شككتيـ، كقد كصؼ النبي 

وي  يىشيدُّ  كىاٍلبيٍنيىاًف، ًلٍمميٍؤًمفً  الميٍؤًمفي ": قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ميكسىى، ا بىٍعضي  بىٍيفى  شىبَّؾى  ثيَـّ  "بىٍعضن
اًبًعوً   .(ِ)"أىصى

ا ك دي كّْ جى كيي المسمميف أف يبذلكا ما يستطيعكف  بيف أصابعو فيو إشارة إلى فتشبيؾ النبي 
 ان كاحدة.بذليـ حتى يككنكا يد

 أىًبي عىفٍ كتجكيد البنياف يككف بقضاء حكائج المسمميف كالمشي فييا كتنفيس كرباتيـ، 
، سىًعيدو  ٍدًرمّْ ا: قىاؿى  اٍلخي اءى  ًإذٍ   النًَّبيّْ  مىعى  سىفىرو  ًفي نىٍحفي  بىٍينىمى ؿه  جى مىى رىجي عىؿى : قىاؿى  لىوي، رىاًحمىةو  عى  فىجى

                                                           

 . ]ٖٔاألعراؼ: [( (ُ
ا، ص: [( (ِ ـٍ بىٍعضن ًف الميٍؤًمًنيفى بىٍعًضًي ، رقـ الحديث ُُُٓالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىدىًب/بىابي تىعىاكي

َِٔٔ[ . 
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رىهي  يىٍصًرؼي  ًشمىاالن  يىًميننا بىصى ، فىٍضؿي  مىعىوي  كىافى  مىفٍ ":  اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ،كى مىى ًبوً  فىٍميىعيدٍ  ظىٍيرو  مىفٍ  عى
مىفٍ  لىوي، ظىٍيرى  الى  ، ًمفٍ  فىٍضؿه  لىوي  كىافى  كى مىى ًبوً  فىٍميىعيدٍ  زىادو  أىٍصنىاؼً  ًمفٍ  فىذىكىرى : قىاؿى  ،"لىوي  زىادى  الى  مىفٍ  عى

ا اٍلمىاؿً  تَّى ذىكىرى  مى ؽَّ  الى  أىنَّوي  رىأىٍينىا حى دو  حى  .(ُ)فىٍضؿو  ًفي ًمنَّا أًلىحى

كقاسمكىـ  ىـ األنصار االمدينة فتمق ا كصؿ المياجركف كقد تمثؿ ىذا الفعؿ جميان لمَّ 
اأم حكمان، كقد تجمى ذلؾ  مف كتاب اهلل  خى سً ني  أف بينيـ إلى كاليـ، بؿ إف التكارث كاف مشركعن

ََوٱََّلَِفي قكلو تعالى:  في كتاب اهلل  ًۡ ِٓ اَجَرَإَِِلۡ َْ َ َۡ ٌَ َُُيِتَُّٔنَ ًۡ ِٓ ٌَََِرۡتيِ َ ََ يَؿَٰ َُٔءوَٱَُّداَرََوٱۡۡلِ ََتَت ََ ي
وََ  َ َطاَضث  َِ َ ًۡ ِٓ ِ َََكَنَة ۡٔ

َ ََوَ ًۡ ِٓ ُُفِص
َ
َأ َٰٓ ٔاََْويُۡؤذُِروَنَلََعَ وحُ

ُ
آَأ ٍَ َّمِ ََخاَجث  ًۡ َُضُدورِِْ ِِ ََئَُقَُشَحََوََلَََيُِدوَنَ ٌَ

ْوَلَٰٓئَِمَ
ُ
ۡفيُِدٔنََََجۡفِصِّۦَـَأ ٍُ ۡ َٱَ ًُ ُْ

(ِ). 

 تكادُّ المسمميف فيما بينيـ: . ت

مَ قاؿ تعالى:  ۡٔ َةَِل ِِتَٱّلَلُ
ۡ
َٔۡفَيَأ َـََص ََغََدِيِِِّۦ ًۡ ٌُِِس َ ََيَۡرحََد ٌَ َْ ٔا ُِ ٌَ ََءا ََ َٱََّلِي ا َٓ حُّ

َ
أ َََيَٰٓ ًۡ ُٓ ُُيِتُّ

ذَِىثٍَ
َ
َأ ٓۚ ُّ َٰفِرَََِوُيِدتَُُّٔ َؽ

َٱىۡ ِغَزٍةَلََعَ
َ
ٌِِنَِيَأ ۡؤ ٍُ ۡ َٱَ َََلََعَ  الشيخ، كيبيّْف كالتذلؿ ال يككف لغير اهلل  (ّ)ي

 كرفقيـ كلينيـ ليـ، كنصحيـ ليـ، محبتيـ مف أذلة لممؤمنيف السعدم تفسير اآلية بقكلو: "فيـ
 باهلل، الكافريف كعمى منيـ يطمب الذم الشيء كقرب جانبيـ، كسيكلة بيـ كرحمتيـ كرأفتيـ،
 كبذلكا معاداتيـ، عمى كعزائميـ ىمميـ اجتمعت قد عزة،أ - لرسمو المكذبيف آلياتو، المعانديف
نما يككف تجكيد التكاد بيف المسمميف (ْ)عمييـ" االنتصار بو يحصؿ سبب كؿ في جيدىـ ، كا 

، كيتعاضد بعضو مع بيذا يقكل الجسد المسمـك بالتراحـ كالتعاطؼ كسؤاؿ الحاؿ لبعضيـ، 

                                                           

اًؿ، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي المُّقىطىًة/بىابي اٍسًتٍحبىاًب اٍلميؤىاسىاًة ًبفي [( (ُ كًؿ اٍلمى ، رقـ ِٕٖ/ِضي
 . ]ُِٖٕالحديث 

 . ]ٗالحشر: [( (ِ
 . ]ْٓ :المائدة[( (ّ
 ( .ِّٔ( السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص (ْ
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، ٍبفى  عف النٍُّعمىافى  بعض، ًمًيـٍ  ًفي الميٍؤًمًنيفى  "تىرىل:  المَّوً  رىسيكؿي  اؿى قى : يىقيكؿي  بىًشيرو تىكىادًّْىـٍ  تىرىاحي  كى
، ـٍ تىعىاطيًفًي ثىؿً  كى سىًد، كىمى سىًدهً  سىاًئري  لىوي  تىدىاعىى عيٍضكه  اٍشتىكىى ًإذىا الجى مَّى" ًبالسَّيىرً  جى كىالحي

(ُ). 

ف التكادّْ بيف المسمميف، أركاصمة الرحـ، كىي مف  ،كمف كسائؿ تجكيد التكادّْ بيف المسمميف
الرزؽ كطكؿ العمر، في  في حياتو، مف زيادةلمعبد المسمـ أمكران كثيرة  تيسير اهلل بؿ سبب ل

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  مىؽى  المَّوى  ًإفَّ : "قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ، ىيرى ٍمؽى، خى تَّى الخى ٍمًقًو، ًمفٍ  فىرىغى  ًإذىا حى  قىالىتً  خى
ـي  ـي مى  ىىذىا: الرًَّح ،: قىاؿى  القىًطيعىًة، ًمفى  ًبؾى  العىاًئذً  قىا ـٍ ا نىعى ٍيفى  أىمى مىًؾ، مىفٍ  أىًصؿى  أىفٍ  تىٍرضى  مىفٍ  كىأىٍقطىعى  كىصى

، يىا بىمىى: قىالىتٍ  قىطىعىًؾ؟  ًإفٍ  عىسىٍيتيـٍ  فىيىؿٍ : }ًشٍئتيـٍ  ًإفٍ  فىاٍقرىءيكا" : المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى ، "لىؾً  فىييكى : قىاؿى  رىبّْ
لَّيٍ  تيقىطّْعيكا األىٍرضً  ًفي تيٍفًسديكا أىفٍ  تيـٍ تىكى ـٍ  كى امىكي  .(ِ){أىٍرحى

، لتحصيؿ األجر كالثكاب الذم بشَّر بو النبي كعبادة الصمة يؤدييا المسمـ طكاعية هلل 
اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ ، ف  ًرٍزًقًو، ًفي وي لى  ييٍبسىطى  أىفٍ  سىرَّهي  مىفٍ ": يىقيكؿي  ، المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى  ، مى
 .(ّ)"رىًحمىوي  فىٍميىًصؿٍ  أىثىًرًه، ًفي لىوي  ييٍنسىأى  أىكٍ 

كتجكيد صمة الرحـ ىك الباب لمحفاظ عمى الجسد الكاحد لممسمميف؛ فبالتجكيد يتحقؽ 
ذِىَثٍَالمراد مف قكؿ اهلل تعالى: 

َ
ۡؤٌِِنِيَََأ ٍُ ۡ َٱَ لََعَ

ثىؿً : "، كمف قكؿ النبي (ْ) سىًد، كىمى  ًإذىا الجى
سىًدهً  سىاًئري  لىوي  تىدىاعىى عيٍضكه  اٍشتىكىى مَّى ًبالسَّيىرً  جى  .(ٓ)"كىالحي

ٍبدً  عىفٍ المسمـ إلى سبيؿ تجكيد صمتو لرحمو،  حيث يرشد النبي  ك ٍبفً  المَّوً  عى ،  عىٍمرو
لىًكفً  ًباٍلميكىاًفًئ، الكىاًصؿي  لىٍيسى ": قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  مىيىا رىًحميوي  ًطعىتٍ قي  ًإذىا الًَّذم الكىاًصؿي  كى  .(ٔ)"كىصى

                                                           

، ص: [( (ُ ًة النَّاًس كىالبىيىاًئـً  .]َُُٔ، رقـ الحديث َُٖٓالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىدىًب/بىابي رىٍحمى
مىوي المَّوي، ص: البخارم: صحيح ال[( (ِ ؿى كىصى  . ]ٕٖٗٓ، رقـ الحديث َُّٓبخارم، ًكتىابي األىدىًب/بىابي مىٍف كىصى
ٍزًؽ، ص: [( (ّ ٍف أىحىبَّ البىٍسطى ًفي الرّْ ، رقـ الحديث ْٖٗالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي البيييكًع/بىابي مى

َِٕٔ[. 
 . ]ْٓ :المائدة[( (ْ
 ( .السابقة في ذات الصفحة" ُالحاشية رقـ "( سبؽ تخريجو، )(ٓ
: لىٍيسى الكىاًصؿي ًباٍلميكىاًفًئ، ص: [( (ٔ ، رقـ الحديث َُْٓالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىدىًب/بىابه
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 ذلؾ أعطاه ما نظير لغيره يعطي الذم أم بالمكافئ الكاصؿ ليس قكلوقاؿ ابف حجر: "
 القصاص ذلؾ كصمؾ مف تصؿ أف الكصؿ ليس مكقكفا عمر عف الرزاؽ عبد أخرج كقد الغير
كانت جكدة  ، كألف القطيعة يتبعيا آثار سمبية بيف الناس،(ُ)"قطعؾ مف تصؿ أف الكصؿ كلكف

مؽ الصمة لمقاطع، فبل ينتظر الكاصؿ مكافئة الكصؿ، بؿ إنو يصبر عمى أذل القطيعة،  خي
د خمقو بكصؿ مف قطعو.  فييجكّْ

مع المسمـ كغير المسمـ، فالمسمـ سفير لئلسبلـ بأخبلقو  وكحرم بالمسمـ أف يجكد خمق
اإلسبلـ فعبلن مصحكبان  فكجب أف تجكد االخبلؽ مع غير المسمميف إظياران كتكثيقان ألخبلؽ

 بالقكؿ .

  

                                                           

 ( .ِّْ/َُ، فتح البارم شرح صحيح البخارم )جابف حجر ( (ُ
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 لمطمب الخامسا
 الجكدة في األخالؽ مع أىؿ الكتاب

بيَّف طريؽ الجدؿ كالحديث مع أىؿ الكتاب كمعاممتيـ، تميزان ليـ عف غيرىـ مف الكفار 
َٱََّلِيفقاؿ تعالى:  َإََِل َُ ۡخَص

َ
َأ َِِهَ َةِٱىَِِت َإََِل َٱىِۡهَتَِٰب َو ْۡ

َ
َأ ْ ٔٓا ُ َحَُجَِٰدَ َِاََوََل ٌَ ََءا ْ ٔٓا ُ ََوكَُٔ  ًۡ ُٓ ِۡ ٌِ َ ْ ٔا ٍُ ََظيَ ََ

ََنَِٰخدَ  ًۡ ُس ُٓ َِاَِإَوَلَٰ ُٓ َٰ َِإَوَل ًۡ ُزَِلَإَِِلُۡس
ُ
َِاََوأ ُزَِلَإَِِلۡ

ُ
ٔنَََةِٱََّلِٓيَأ ٍُ َََلَُُۚمۡصيِ َُ  . (ُ) َوََنۡ

إف ألىؿ الكتاب عند أىؿ اإلسبلـ معاممة تختمؼ عف غيرىـ مف المشركيف كالكافريف، فقد 
ككاجبات ما التزمكا بما تمميو  األىمو سنَّة في التعامؿ معيـ، بؿ كجعؿ ليـ حقكقن شرع اإلسبلـ 

د النبي   عمييـ شريعة اإلسبلـ الحنيؼ، فأقرىـ عمى دينيـ كأقرَّ عمييـ الجزية، كقد جكَّ
أخبلقيـ في معاممة أىؿ الكتاب، ككاف ىذا التجكيد في أخبلقيـ سببان في ىداية  كالصحابة 

 معيـ عمييا. كفؽ بنكد اتفؽ النبي  تاب ممف كانكا يتعايشكف مع النبي بعض أىؿ الك

كممات كمكاقؼ عظيمة مع أىؿ الكتاب، كمف ذلؾ كصيتو بالقبط كاإلحساف  كلمنبي 
، أىًبي عىفٍ لمفظ الصريح في اإلحساف كتجكيد المعاممة معيـ،  إلييـ، كاستخدامو   قىاؿى : قىاؿى  ذىر 

ـٍ إً ":  اهللً  رىسيكؿي   ًإلىى فىأىٍحًسنيكا فىتىٍحتيميكىىا فىًإذىا اٍلًقيرىاطي، ًفييىا ييسىمَّى أىٍرضه  كىًىيى  ًمٍصرى  سىتىٍفتىحيكفى  نَّكي
ا ًذمَّةن  لىييـٍ  فىًإفَّ  أىٍىًميىا، ًصٍيرنا، ًذمَّةن " قىاؿى  أىكٍ  "كىرىًحمن مىٍيفً  رىأىٍيتى  فىًإذىا كى  مىٍكًضعً  ًفي ًفييىا يىٍختىًصمىافً  رىجي

ٍبدى  فىرىأىٍيتي : قىاؿى "، ًمٍنيىا فىاٍخريجٍ  نىةو،لىبً  سىنىةى، ٍبفً  شيرىٍحًبيؿى  ٍبفى  الرٍَّحمىفً  عى اهي  حى ًبيعىةى  كىأىخى  ًفي يىٍختىًصمىافً  رى
رىٍجتي  لىًبنىةو  مىٍكًضعً  ًمٍنيىا فىخى

(ِ). 

سبب اإلحساف إلييـ بأف ليـ ذمة أم حرمة، كرحمان حيث أف ىاجر أـ  كقد فسر النبي 
 كأما، قاؿ النككم: "-ضي اهلل عنيار –، كصيران في مارية بنت شمعكف القبطية يؿ اسماع
 كأما منيـ إسماعيؿ أـ ىاجر فمككف الرحـ كأما الذماـ بمعنى ىنا كىي كالحؽ الحرمة فيي الذمة

                                                           

 . ]ْٔالعنكبكت: [( (ُ
ائً [( (ِ ابىًة مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، كتاب فىضى حى ًصيًَّة النًَّبيّْ ًؿ الصَّ ، مج  /بىابي كى ًبأىٍىًؿ ًمٍصرى
 . ]ِّْٓ، رقـ الحديث ُُْٖ/ِ
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د النبي (ُ)"منيـ إبراىيـ أـ مارية فمككف الصير إحسانو ألىؿ الكتاب في مكاضع  ، كقد ٌجكى
مف أذاىـ لو، كذلؾ لما كاف بينو كبينيـ عيد كذمة، كمف ذلؾ ما جاء  ـ ما لقيو كثيرة، رغ

، اٍبفً  عىف طَّابً  ٍبفى  عيمىرى  أىفَّ  عيمىرى ا المَّوي  رىًضيى  الخى ٍنييمى ارىل اليىييكدى، أىٍجمىى: عى  أىٍرضً  ًمفٍ  كىالنَّصى
اًز، كىافى  الًحجى مىى ظىيىرى  لىمَّا  المَّوً  رىسيكؿي  كى ٍيبى  عى كىانىتً  ًمٍنيىا، اليىييكدً  ًإٍخرىاجى  أىرىادى  رى خى  ًحيفى  األىٍرضي  كى

مىٍييىا ظىيىرى  ًلرىسيكًلوً  ًلمَّوً  عى ،  كى ًلٍمميٍسًمًميفى   المَّوً  رىسيكؿى  اليىييكدي  فىسىأىلىتً  ًمٍنيىا، اليىييكدً  ًإٍخرىاجى  كىأىرىادى  كى
مىيىا، يىٍكفيكا أىفٍ  ًبيىا، ًلييًقرَّىيـٍ  لىييـٍ  عىمى ـٍ ":  المَّوً  رىسيكؿي  لىييـٍ  فىقىاؿى  الثَّمىًر، ًنٍصؼي  كى مىى ًبيىا نيًقرُّكي  مىا ذىًلؾى  عى
كا ،"ًشٍئنىا تَّى ًبيىا فىقىرُّ اءى  تىٍيمىاءى  ًإلىى عيمىري  أىٍجبلىىيـٍ  حى كىأىًريحى

(ِ). 

ب عمييـ في ف تغمَّ أفأقرىـ ليعممكا في األرض عمى أف يأخذكا نصؼ الثمر ككاف ذلؾ يـك 
 ٍبفً  ًزيىادً  عىفٍ ، في تجكيد اإلحساف إلييـ صحابة النبي  يبر، كقد سار عمى نيج النبي خ

، دىٍيرو مىًني: قىاؿى  حي مىى عيمىري  اٍستىٍعمى أىٍعشيري  فىكيٍنتي  اٍلمىارَّةً  عى
، أىٍقبىؿى  مىفٍ  (ّ) رىجى  كىأىٍدبىرى ؿه  ًإلىٍيوً  فىخى  فىأىٍعمىمىوي، رىجي

، فحفظ ليـ كالة أمر المسمميف حقكقيـ (ْ)السَّنىةً  ًفي يىٍعًني ،"كىاًحدىةن  مىرَّةن  ًإالَّ  ٍعشيٍر تى  الى " أىفٍ  ًإلىيَّ  فىكىتىبى 
                                                           

 ( .ٕٗ/ُٔ( النككم، صحيح مسمـ بشرح النككم )ج(ُ
ا أىقىرَّؾى [( (ِ ٍرًث الميزىارىعىًة/ بىابي ًإذىا قىاؿى رىبُّ األىٍرًض: أيًقرُّؾى مى ـٍ يىٍذكيٍر  البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الحى لى المَّوي، كى

ا، ص:  مىى تىرىاًضيًيمى ا، فىييمىا عى ٍعميكمن بلن مى  . ]ِّّٖ، رقـ الحديث ّٔٓأىجى
( أعشر: )أعشر قكمي( أم آخذ عشر أمكاليـ. العظيـ آبادم، عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد (ّ
 (.ُُّٖ/ُ)ج
ٍف كىافى الى يىرىل اٍلعيشيكرى ًفي السَّنىًة ًإالَّ مىرَّةن، ًإالَّ أبك بكر بف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ًكتىابي الزَّ [( (ْ كىاًة/مى

مىى أىٍكثىرى ًمٍنيىا، ج ٍمحي عى  . ]َُٖٖٓ، رقـ الحديث ُْٕ/ِأىٍف يىقىعى الصُّ
 
  عى ، ٍيفو ٍف أىًبي حيصى ، عى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي عىيَّاشو : حى دَّثىنىا أىبيك بىٍكرو قىاؿى .سند الحديث/ حى دىٍيرو  ٍف ًزيىاًد ٍبًف حي
 
 /تخريج الحديث 

(، كأخرجو أبك نعيـ في الحمية بنحكه مختصرا ُْٕ/ِأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو بمعناه مطكال )
( ثبلثتيـ مف طريؽ أبي حصيف، ّٓٓ/ٗ(، كأخرجو البييقي في سننو الكبرل بنحكه مطكال )ُٖٗ/ْ)

 ، كميـ عف زياد بف حدير .يؽ جامع بف شداد( مف طر ّٔٔ/ٗكأخرجو البييقي بنحكه مختصرا )
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، بؿ أدكا حقكقيـ إلييـ غير منقكصة، كخير دليؿ عمى اتباع ىدم -في ظؿ الدكلة اإلسبلمية-
ككانت  في اإلحساف إلييـ ىي الكثيقة العمرية التي سميت بعد ذلؾ بالعيدة العمرية، النبي 

 . (ُ)لمسمميف في أداء حقكؽ أىؿ الكتابميثاقان ينظـ العبلقة مف ا

، أف -الغير محاربيف ألىؿ اإلسبلـ في ىذا الزماف-كمف تجكيد الخمؽ مع أىؿ الكتاب 
يعامميـ المسمـ فيما أخذكا مف عيد معاممة المسمميف فبل يسرقيـ كال يظمميـ كال يعتدم عمى أم 

معيـ معاممتو مع المسمميف فيما بينو كبينيـ مف عيد،  ؿ النبي حؽ مف حقكقيـ، كقد تعام
ا يىييكًدم   ًمفٍ   اهللً  رىسيكؿي  اٍشتىرىل": قىالىتٍ  عىاًئشىةى، عىفٍ  ا فىأىٍعطىاهي  ،(ِ)ًبنىًسيئىةو  طىعىامن  .(ّ)"رىٍىننا لىوي  ًدٍرعن

ف، كفي ركاية ممك سعامؿ الييكدم في ىذا المقاـ بالرىف الذم يتعامؿ بو الم  فرسكؿ اهلل
فّْيى ": قىالىتٍ  ، عىاًئشىةى  عىفٍ مات كالدرع مرىكنة عند الييكدم،  أخرل أف النبي   المَّوً  رىسيكؿي  تيكي

  ًدٍرعيوي ، ًعٍندى  مىٍرىيكنىةه  كى اعنا ًبثىبلىًثيفى  يىييكًدم  قىاؿى "، شىًعيرو  ًمفٍ  صى دَّثىنىا يىٍعمىى، كى  ًمفٍ  ًدٍرعه : األىٍعمىشي  حى
، ًديدو قىاؿى  حى دَّثىنىا ميعىمِّى، كى دَّثىنىا الكىاًحًد، عىٍبدي  حى ، حى قىاؿى  األىٍعمىشي ًديدو  ًمفٍ  ًدٍرعنا رىىىنىوي : كى  .(ْ)حى

                                                                                                                                                                     

 /ترجمة الركاة  
 ركاتو ثقات . -
 
 الحكـ عمى اإلسناد / 

 . صحيح إسناد
 

 ( .َٗٔ/ّ( راجع، تاريخ الطبرم )ج(ُ
. النًَّسيئىةي ( (ِ  ( .ِِْ/ٓابف فارس، مقاييس المغة )ج: بىٍيعيؾى الشٍَّيءى نىسىاءن، كىىيكى التٍَّأًخيري
ًر كىالسَّفىًر، مج مسمـ الني[( (ّ كىاًزًه ًفي اٍلحىضى سابكرم: صحيح مسمـ، كتاب اٍلميسىاقىاًة كالميزىارىعىةي/بىابي الرٍَّىًف كىجى
 . ]َُّٔ، رقـ الحديث ّٕٓ/ِ
ا ًقيؿى ًفي ًدٍرًع النًَّبيّْ [( (ْ قىاؿى ، كىالقىًميًص ًفي الحى البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًجيىاًد كىالسّْيىًر/بىابي مى ٍرًب، كى

اًلده فىقىٍد اٍحتىبىسى أىٍدرىاعىوي ًفي سىًبيًؿ المًَّو، ص: النًَّبيُّ   . ]ُِٔٗ، رقـ الحديث ُّّّ: أىمَّا خى
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في إقرار تعامبلت المسمميف مع أىؿ الكتاب ،  فإنما يدؿ ذلؾ عمى جكدة خمؽ النبي 
ٍبدً  عىفٍ حذر مف إيذائيـ،  كما أف النبي  ك ٍبفً  المَّوً  عى ٍنييمىا المَّوي  رىًضيى - عىٍمرو   النًَّبيّْ  عىفً  ،-عى

ةى  يىًرحٍ  لىـٍ  ميعىاىىدنا قىتىؿى  مىفٍ ": قىاؿى  نًَّة، رىاًئحى فَّ  الجى يىا كىاً  دي  ًريحى ا أىٍربىًعيفى  مىًسيرىةً  ًمفٍ  تيكجى  . (ُ)"عىامن

، يربي نفسو ليتخمؽ بأجكد األخبلؽ مع النبي  فالمسمـ حيف يرتقي بأخبلقو مع اهلل 
في نفسو، فينعكس جكد أخبلقو عمى تجكيدىا مع المسمميف، ليككف  يتبع القدكة المصطفى ثـ 

سفيران لئلسبلـ عف أىؿ الكتاب كغيرىـ ممف ىـ ليسكا عمى اإلسبلـ، فما ينتيي بو األمر إال 
الن لشعب اإليماف كميا، فيختتـ تجكيده ألخبلقو مع المخمكقات الضعيفة مف حيكاف أك نبات اامتث
 جماد.أك 

 

  

                                                           

ٍرًب، ص: [( (ُ ًة مىعى أىٍىًؿ الحى ًة/بىابي الًجٍزيىًة كىالميكىادىعى ، ِٖٕالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًجٍزيىًة كىالميكىادىعى
 . ]ُّٔٔث رقـ الحدي
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 المطمب السادس
 الجكدة في األخالؽ مع الحيكاف كالنبات

اًئشىةى، عىفٍ  ٍكجً  عى ٍفؽى  ًإفَّ ": قىاؿى  ، النًَّبيّْ  عىفً  ، النًَّبيّْ  زى  كىالى  زىانىوي، ًإالَّ  شىٍيءو  ًفي يىكيكفي  الى  الرّْ
 .(ُ)"شىانىوي  ًإالَّ  شىٍيءو  ًمفٍ  ييٍنزىعي 

ف إكراـ الدابة يككف فما أجمؿ المسمـ الرفيؽ بالدكاب ، الذم يكـر الدابة كال ييينيا، كا 
مىاًؿ  باستخداـ الدابة لما خمقت لو، فبل يستخدـ المسمـ الخيكؿ التي سخرت كخمقت لمرككب كالجى
في الحراثة؛ فذلؾ إىانة ليا، كال يستخدـ البقر لمرككب أيضان كقد خمقت لمحراثة، فمف تجكيد 

مقت لو، الخمؽ مع الدابة إكراميا باستخ ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ داميا لما خي مَّى: قىاؿى  ، ىيرى  المَّوً  رىسيكؿي  صى
،  بلىةى ٍبًح، صى مىى أىٍقبىؿى  ثيَـّ  الصُّ ًكبىيىا ًإذٍ  بىقىرىةن  يىسيكؽي  رىجيؿه  بىٍينىا: "فىقىاؿى  النَّاًس، عى بىيىا، رى رى : فىقىالىتٍ  فىضى
ا ًليىذىا، نيٍخمىؽٍ  لىـٍ  ًإنَّا ًمٍقنى  ًإنَّمى ٍرثً  اخي  .(ِ)"ًلٍمحى

ف إعطاء الدابة حقيا في المأكؿ كالمشرب مف تجكيد الخمؽ معيا، فبل يضربيا كال  كا 
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ يتعجؿ في إطعاميا اك إشرابيا فينتقص مف حقيا في ذلؾ،   رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، ىيرى

ًبؿى  فىأىٍعطيكا اٍلًخٍصًب، ًفي سىافىٍرتيـٍ  ًإذىا":  اهللً  ذىا اأٍلىٍرًض، ًمفى  ظَّيىاحى  اإٍلً  السَّنىًة، ًفي سىافىٍرتيـٍ  كىاً 
مىٍييىا فىأىٍسًرعيكا ، عى ذىا السٍَّيرى ٍأكىل فىًإنَّيىا الطًَّريؽى، فىاٍجتىًنبيكا ًبالمٍَّيًؿ، عىرٍَّستيـٍ  كىاً   .(ّ)"ًبالمٍَّيؿً  اٍليىكىاْـّ  مى

حقيا في المطعـ كالمشرب  أعطكا اإلبؿ حظيا، إنما يفيـ منو استيفاء الدابة فقكلو  
 الحديث كمعنىكيتضح الرفؽ بالدابة مف كبلـ النككم في المعنى العاـ لمحديث بقكلو: "كالراحة، 

 ترعى كترككىا السير قممكا الخصب في سافركا فإف مصمحتيا كمراعاة بالدكاب الرفؽ عمى الحث
ف نيام ترعاه بما األرض مف حظيا فتأخذ السير أثناء كفي النيار بعض في  القحط في سافركا كا 

                                                           

ٍفًؽ، مج [( (ُ مىًة كىاآٍلدىاًب/بىابي فىٍضًؿ الرّْ ، رقـ َُِّ/ِمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلًبرّْ كىالصّْ
 . ]ِْٗٓالحديث 

، ص: [( (ِ اًديًث األىٍنًبيىاًء/بىابي  . ]ُّْٕ، رقـ الحديث َٖٔالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي أىحى
ًف التٍَّعًريًس مسمـ النيسابكرم: ص[( (ّ ًة الدَّكىابّْ ًفي السٍَّيًر، كىالنٍَّيًي عى ٍصمىحى اًة مى مىارىًة/بىابي ميرىاعى حيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً

 . ]ُِٔٗ، رقـ الحديث ِٔٗ/ًِفي الطًَّريًؽ، مج 
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 تجد ال ألنيا الضرر فيمحقيا السير يقممكا كال قكتيا مف بقية كفييا المقصد ليصمكا السير عجمكا
 مالؾ ركاية في الحديث ىذا أكؿ في جاء كقد ككقفت كمت كربما نقييا كيذىب فتضعؼ ترعى ما
ذا)  قكلو الرفؽ يحب رفيؽ اهلل أف المكطأ في  الدكاب طرؽ فإنيا الطريؽ فاجتنبكا عرستـ كا 

 قكؿ ىذا كالراحة لمنكـ الميؿ أكاخر في النزكؿ التعريس :المغة أىؿ قاؿ( بالميؿ اليكاـ كمأكل
 الحديث بيذا كالمراد نيار أك ليؿ مف كاف كقت أم النزكؿ ىك زيد أبك كقاؿ كاألكثريف الخميؿ

 مف األرض كدكاب لحشراتا ألف  إليو أرشد كالنزكؿ السير آداب مف أدب كىذا األكؿ ىك
 مف يسقط ما منيا تمتقط كألنيا لسيكلتيا الطرؽ عمى الميؿ في تمشي كالسباع السمكـ ذكات
 ما منيا بو مر ربما الطريؽ في اإلنساف عرس فإذا كنحكىا رمة مف فييا تجد كما كنحكه مأككؿ
 .(ُ)"الطريؽ عف يتباعد أف فينبغي يؤذيو

ف الرفؽ بالدابة ال يككف في  نما يككف أيضان في ذبحيا، كا   شىدَّادً  عىفٍ استخداميا كحسب، كا 
ًفٍظتيييمىا ًثٍنتىافً : قىاؿى  ، أىٍكسو  ٍبفً  ٍحسىافى  كىتىبى  اهللى  ًإفَّ ": قىاؿى  ، اهللً  رىسيكؿً  عىفٍ  حى مىى اإٍلً  كيؿّْ  عى

، ذىا اٍلًقٍتمىةى، فىأىٍحًسنيكا قىتىٍمتيـٍ  فىًإذىا شىٍيءو ، نيكافىأىٍحسً  ذىبىٍحتيـٍ  كىاً  ٍلييًحدَّ  الذٍَّبحى ـٍ  كى ديكي تىوي، أىحى  فىٍمييًرحٍ  شىٍفرى
تىوي   .(ِ)"ذىًبيحى

د ذبحو لذبيحتو، كيبيف  فيكجو النبي  كّْ دي الذبح.  المسمـ ألف ييجى كَّ  الييئة التي بيا ييجى

عمى جذع أصـ أصمت فيمسح عميو، إنيا أجكد األخبلؽ التي  أما حيف يحنك النبي 
، فرقة القمب كالحنك كالرأفة بمخمكقات اهلل الضعيفة ليي أسمى األخبلؽ لنبيو  كىبيا اهلل 

ا، المَّوي  رىًضيى  عيمىرى  اٍبفً  عىفً ، التي يتعبد بيا المسمـ ربو  ٍنييمى  ًإلىى يىٍخطيبي   النًَّبيُّ  كىافى " عى
، ذى  فىمىمَّا ًجٍذعو كَّؿى  الًمٍنبىرى  اتَّخى فَّ  ًإلىٍيوً  تىحى مىٍيوً  يىدىهي  فىمىسىحى  أىتىاهي فى  الًجٍذعي  فىحى  .(ّ)"عى

 فمف األخبلؽ التي ترجى في ىذا المقاـ، ىي الرحمة، كالرأفة، كالمطؼ، كالحمـ.

                                                           

 ( .ٗٔ/ُّ( النككم: صحيح مسمـ بشرح النككم )ج(ُ
 ( .ّ( سبؽ تخريجو، )ص (ِ
، ص: البخارم: صحيح البخارم[( (ّ اًت النُّبيكًَّة ًفي اإًلٍسبلىـً نىاًقًب/بىابي عىبلىمى ، رقـ الحديث ّٖٖ، ًكتىابي المى

ّّٖٓ[ . 
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 :خالصة المبحث
ينطمؽ المسمـ لممارسة حياتو كاختبلطو بالناس مف خبلؿ معامبلتو، فيسير مع ما يمميو 

ـي رى بد كأف يتجمى ىى  عميو دينو كتقاليد ببلده، ككؿ أمر في مخالطة لمناس ال
األخبلؽ أماـ  (ُ)

ناظرم ذلؾ المسمـ الذم يحمؿ بيف جنبات نفسو أجكد األخبلؽ كأحسنيا، فيترجميا في كؿ أمكر 
كىك اإلخبلص كسبلمة العقيدة التي ال  حياتو عمميان، انطبلقان مف أعظـ األخبلؽ مع اهلل 

 قيا عمى مستحقييا .تنفؾ عف الخمؽ، مركران بنفسو التي يربييا لتجكد بأخبل

كجعؿ منيا درعان إيمانيان  لما أسس العقيدة في قمكب أصحابو  : فإف النبي ختامان 
عمت العقيدة بتجكيدىا جزء ال يتجزأ مف  يحمييـ مف الفتف التي تفسد عقيدة المسمـ كتحرفيا، فجي

خكانو ال يشكبي ا شائبة، كلتتزيف العقيدة حياتيـ العممية، ليرل المسمـ أثر العقيدة جميان في حياتو كا 
باألخبلؽ التي ىي الكجو الذم ييرل بو المسمـ، فيتمثميا مجكدة متقنة في كؿ أمكر حياتو، كيعدُّ 
بيا نفسو، لينتقؿ إلى مرحمة ما بعد التأسيس، كىي استكماؿ البنياف اإلسبلمي العظيـ، الذم 

 س المخمص هلل كحده ال شريؾ لو.يزيف بالعبادات كالمعامبلت، كىي اآلثار التي أثمرت عف الغر 

 

 

 

  

                                                           

: "اإليماف بضع كسبعكف شعبة .." الحديث، في اإليماف بقكلو  ( يقصد الباحث ما جاء في حديث النبي (ُ
ماطة األذل حيث أف قاعدة اليـر تككف بقكؿ )ال إلو إال اهلل( كالعمؿ بيا، ليصؿ  إلى قمة اليـر بخمؽ التكاضع كا 

 عف الطريؽ .
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 المبحث الثالث
 آثار تطبيؽ الجكدة في العقيدة كاألخالؽ

 تمييد: 
إف اآلثار المترتبة عمى تطبيؽ الجكدة في العقيدة كاألخبلؽ ليا أىمية كبيرة في تقييـ السمكؾ 

دل التزامو بأكامر اعتقادنا كبأخبلقو مع الناس، كبياف م اإلنساني لممسمـ في تعامبلتو مع اهلل 
 . الكاردة في القرآف الكريـ كسنة النبي  اهلل 

 كيتخمؿ المبحث مطمبيف:

تطبيؽ الجكدة في العقيدة، كالمطمب الثاني ىك بياف آثار  تطبيؽ المطمب األكؿ ىك بياف آثار
 الجكدة في األخبلؽ.
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 المطمب األكؿ
 ثار تطبيؽ الجكدة في العقيدةآ
ف تجكيد إف أغمى ما يممؾ المسم ـ مف عزة ال تككف إال بالعقيدة السميمة الصافية، كا 

كىذه اآلثار تككف في  العقيدة اإلسبلمية بأركاف اإليماف الستة ليا آثار في حياة المسمـ، تحمد،
نما حياة الفرد ف المسمـ لف تحمك حياتو إال باألمف كاألماف كاالطمئناف، كا  ، كفي حياة المجتمع، كا 

ًَالعتقاد الخالي مف الشرؾ، قاؿ تعالى: يككف ذلؾ بسبلمة ا ُٓ َِ َإِيَؿَٰ ْ ٔٓا َيَۡيبُِص ًۡ َ ََوَ ْ ٔا ُِ ٌَ ََءا ََ ٱََّلِي
َخُدونَََةُِظۡيمٍَ ۡٓ ًَمُّ ُْ ََو َُ ٌۡ

َ
َٱَۡل ًُ ُٓ َ ْوَلَٰٓئَِمََ

ُ
أ

كحده ال  ، فبل أمف لئلنساف إال بتجكيد إيمانو باهلل (ُ)
ف تمث شريؾ لو، بتكحيد خالص، كحفظو هلل  ؿ الرضا كاألمف مف المؤمف فيما بحفظ حدكده، كا 

، جاء عىفٍ  يىٍيبو بنا:  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  صي ، كيمَّوي  أىٍمرىهي  ًإفَّ  اٍلميٍؤًمًف، أًلىٍمرً  "عىجى ٍيره لىٍيسى  خى  ذىاؾى  كى
دو  ابىٍتوي  ًإفٍ  ًلٍمميٍؤًمًف، ًإالَّ  أًلىحى ، سىرَّاءي  أىصى ٍيرنا فىكىافى  شىكىرى فٍ  لىوي، خى ابى  كىاً  رَّاءي، ٍتوي أىصى بىرى  ضى ٍيرنا فىكىافى  صى  خى
 .(ِ)لىوي"

ـ فيي  ماؿ اإلسبلـ الذم يستثمر لنشره، كما أف عمماء كدعاة األمة اإلسبلمية، ىـ رأس
لدعكتيـ ، فبيـ تنشر عقيدة التكحيد كبفيميـ كرثة األنبياء، كىـ أحسف الناس قكالن عند اهلل 

فياـ الناس أمكر دينيـ؛ ف غراس العقيدة كتجكيدىا في قمكب الفرد ثـ غراس األمة رثميي  كا  ، كا 
المجتمع، يخمؽ مجتمعان متحابان متماسكان، حريصان عمى دينو، قكيان بعبلقتو مع ربو، صادقان في 

 عباداتو كقرباتو.

 : أثر تجكيد العقيدة في حياة الفرد المسمـأكلن 
 :التحرر مف العبكدية لغير اهلل  -ُ

ال اهلل، كال يخاؼ في الحؽ لكمة الئـ، كال يميث عمى الدنيا ال يخاؼ أحدان إالمؤمف الحؽ 
، كأف اهلل ىك الرزاؽ كممذاتيا، كال تغريو الدنيا كمتاعيا، فالمؤمف حقان؛ يدرؾ أف األمر بيد اهلل 

                                                           

 . ]ِٖاألنعاـ: [( (ُ
، مج [( (ِ ٍيره قىاًئًؽ/بىابي اٍلميٍؤًمفي أىٍمريهي كيمُّوي خى ، رقـ ُّْٔ/ِمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي الزٍُّىًد كىالرَّ

 . ]ِٗٗٗالحديث 
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َوىَََذك القكة المتيف، كأف تدبير الككف كمو بيده، ككؿ ذلؾ إنما يتأتى مف إيمانو بقكلو تعالى: 
َٱّلَلَُ َر ِ ِّ ئُنََيَُؤ ٍَ ََتۡػ ا ٍَ ِ َۢة تُِي َِ َ ا ََوٱّلَلُ َٓ َجيُ

َ
َأ ََجآَء َإَِذا ََجۡفًصا

ف أف أجمو محتكـ عند اهلل قد ، فيكق(ُ)
قضي، فبل يرضى الدنية في ديف اهلل تعالى، كلذا كاف اإلماـ ابف تيمية مثبلن في التحرر مف 

 أنَّى صدرم، في كبستاني جنتي أنا! بي؟ أعدائي يفعؿي  ماذا": وسجن في كىك قاؿالعبكدية ف
خراجي شيادةه، قتمي إفَّ  معي، فيي سٍرتي   .  (ِ)"خمكةه  كسجني سياحةه  بمدم مف كا 

  كقدره، مع األخذ باألسباب: التسميـ لقضاء اهلل  -ِ

، عىفٍ  ًمي  اًلسنا يىٍكـو  ذىاتى  ، اهللً  رىسيكؿي  كىافى : قىاؿى  عى ًفي جى فىعى  ًبًو، يىٍنكيتي  عيكده  يىًدهً  كى  رىٍأسىوي  فىرى
ا": فىقىاؿى  ـٍ  مى قىدٍ  ًإالَّ  نىٍفسو  ًمفٍ  ًمٍنكي ـى  كى ًم ٍنًزلييىا عي نَّةً  ًمفى  مى ـى  اهللً  رىسيكؿى  يىا: قىاليكا "كىالنَّارً  اٍلجى ؟ فىًم  أىفىبلى  نىٍعمىؿي

؟ ،": قىاؿى  نىتًَّكؿي ًمؽى  ًلمىا مييىسَّره  فىكيؿّّ  اٍعمىميكا، الى دَّؽى  كىاتَّقىى، أىٍعطىى مىفٍ  فىأىمَّا: }قىرىأى ثيَـّ  "لىوي  خي  كىصى
ٍسنىى  .(ّ)[َُ: الميؿ{ ]ًلٍمعيٍسرىل فىسىنييىسّْريهي } قىٍكًلوً  ًإلىى{ ًباٍلحي

فيتمثؿ ذلؾ بمضي المسمـ متككبلن عمى اهلل آخذان باألسباب التي قدرىا اهلل لو، مكقنان أف 
 ،األمر مقضي عند اهلل 

 تجكيد خمؽ اإلحساف )المراقبة(: -ّ

 تىرىاهي، كىأىنَّؾى  المَّوى  تىٍعبيدى  أىفٍ لما سألو عف اإلحساف أف قاؿ: " لجبريؿ  بي كاف جكاب الن
 .(ْ)"يىرىاؾى  فىًإنَّوي  تىرىاهي  تىكيفٍ  لىـٍ  فىًإفٍ 

 م أال يعصيو، بؿ يجاىد نفسوك يراه أينما حؿَّ كارتحؿ، ين فحيف يدرؾ المسمـ أف خالقو 
 . أف يجكد طاعتو لمكاله

                                                           

 . ]ُُالمنافقكف: [( (ُ
 ( .ُِٔتحزف، )ص ( د. عائض القرني، ال (ِ
ًكتىابىًة ًرٍزًقًو كى [( (ّ ًو كى ٍمًؽ اآٍلدىًميّْ ًفي بىٍطًف أيمّْ ٍيًفيًَّة خى ًمًو مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلقىدىًر/بىابي كى أىجى

سىعىادىًتًو، مج  ًتًو كى شىقىاكى ًمًو كى  . ]ِْٕٔ، رقـ الحديث ُِِِ/ِكىعىمى
 ( .ُٗ( سبؽ تخريجو، )ص (ْ
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 بالغيب:اإليماف  -ْ

، فاإليماف بالمحسكس جبمة، أما اإليماف بالغيب ذلؾ يرتقي المسمـ درجة عند ربو ب
 جاء ميٍخبىران بو فيما عند اهلل. ، آمف بكؿ مافإنو مع الدليؿ، فمف آمف باهلل 

فقاؿ تعالى: 
دَ  ُْ َ َذِِِّۡۛ َِمَٱىِۡهَتَُٰبَََلََرۡيَبَۛ ََٰ َخلنَِيَىََذ ٍُ َُِٔنَةِٱۡىؾََ* ّىِۡي ٌِ َيُۡؤ ََ َٔنَٱََّلِي ٍُ ِۡۡبََوُيلِۡ

ةََ َٰٔ َيُِفُِلٔنَََٱََطيَ ًۡ ُٓ ََرَزۡكَجَٰ ا ٍَ َوِم
عنو، كاليـك  ، فالمؤمف يجكد إيمانو بكؿ غيب أخبر اهلل (ُ)

اآلخر كالمبلئكة، كأخبار األقكاـ السابقة كاألنبياء مع أقكاميـ، كالجنة كالنار، كعذاب القبر 
 كالصراط، إلخ.. .

 كالكفر: كالبراء مف الشرؾ الكالء هلل  -ٓ

ٍيرى  ًجيىارنا  اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى  اٍلعىاًص، ٍبفً  عىٍمًرك عىفٍ  ، غى  آؿى  ًإفَّ  أىالى ": يىقيكؿي  ًسر 
ننا، يىٍعًني أىًبي، ا ًبأىٍكًليىاءى، ًلي لىٍيسيكا فيبلى ًليّْيى  ًإنَّمى اًلحي  اهللي  كى ٍؤًمًنيفى  كىصى  .(ِ)"اٍلمي

 يسميو أف خشي الركاة بعض مف ىي فبلنا يعني بقكلو ةالكناي ىذهاؿ اإلماـ النككم: "ق
ما نفسو حؽ في إما كفتنة مفسدة عميو فيترتب  ىك إنما كالغرض عنو فكنى غيره كحؽ حقو في كا 
ف صالحا كاف مف كليي إنما كمعناه المؤمنيف كصالح اهلل كليي إنما  قكلو  مني نسبو بعد كا 
 المكنى إف قيؿ: " عياض القاضي قاؿ قريبا نسبو كاف كاف صالح غير كاف مف كليي كليس
 باح بؿ يخفو لـ عبلنية فمعناه جيارا قكلو كأما أعمـ كاهلل العاص أبي بف الحكـ ىك ىنا ىا عنو
 ترتب يخؼ مالـ بذلؾ عبلفكاإل الصالحيف كمكاالة المخالفيف مف التبرؤ ففيو كأشاعو كأظيره بو

 .(ّ)"أعمـ كاهلل عميو فتنة

                                                           

 . ]ّ-ِلبقرة: ا[( (ُ
ـٍ كىاٍلبىرىاءىًة ًمٍنيي [( (ِ ٍيًرًى ميقىاطىعىًة غى ًة اٍلميٍؤًمًنيفى كى /بىابي ميكىاالى يمىافى ، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً ـٍ
 . ]ُِٓ، رقـ الحديث ُُٕ/ُ
 ( .ٕٖ/ّ( النككم، صحيح مسمـ بشرح النككم )ج(ّ
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 كيد العقيدة في المجتمع اإلسالمي: أثر تجثانينا
كَّة: -ُ  تعميؽ معنى األيخي

َٔة َقاؿ تعالى:  ِۡ ِ َإ َُِٔن ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ َٱَ ا ٍَ إَِج
، إف عمؽ كممة األيخكَّة مف عمؽ فيـ العقيدة، كقد (ُ)

عمى ىذا المعنى بأحاديث صريحة، فكحدة األمة اإلسبلمية بعقيدتيا ككحدة  حث النبي 
 ٍبفى  النٍُّعمىافى لكحدة المسمميف بكصفيـ بالجسد الكاحد، عف  نبي كقد مثَّؿ ال العبكدية هلل 

، ٍؤًمًنيفى  تىرىل":  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : يىقيكؿي  بىًشيرو ًمًيـٍ  ًفي المي تىكىادًّْىـٍ  تىرىاحي ، كى ـٍ تىعىاطيًفًي ثىؿً  كى سىًد، كىمى  الجى
سىًدهً  سىاًئري  لىوي  تىدىاعىى عيٍضكنا اٍشتىكىى ًإذىا مَّى يىرً ًبالسَّ  جى  .(ِ)"كىالحي

ف بناء عقيدة الكالء هلل  كلممؤمنيف في نفس المسمـ، ىي المبنة األكلى التي تكضع  كا 
 بعد تثبيت أكتاد العقيدة في قمبو.

 العمؿ لديف اهلل عمى قمب رجؿ كاحد: -ِ

المسمـ الحريص عمى دينو يأبي أف يياف دينو، بؿ ال يرضى إال أف يككف اإلسبلـ 
ؿ ليؿ نيار ليرفع شأف أمتو، فركح الجماعة تككف في رجؿ، كركح الرجؿ بنياف مييمنان، فيعم
ـي  األيمَّةي ":  مسعكد بفا قاؿالجماعة،  ٍيًر، ميعىمّْ  .(ّ)"الميًطيعي  كىالقىاًنتي  الخى

 فأصحاب العقيدة ىـ أصحاب المبادئ التي ال تيزىـ الرياح .

 الشقاؽ كالنزاع كلزكـ طاعة القائد: اندثار -ّ

ككف األمة عمى قمب رجؿ كاحد فإنيا تيخرج مف صمبيا رجبلن بأمة، يحمؿ عقيدتيا فحيف ت
ث َى: كفكرىا، فينقاد الجنكد لو طائعيف ال مكرىيف، فيعدؿ بيـ كفييـ، قاؿ تعال ٌَ

ُ
َأ ِٔۡمَُمََٔسَٰٓ ٌََِكَ ََو

ََوبِِّۦََحۡػِدَُٔنََ ُدوَنَةِٱَۡلَّقِ ۡٓ َح
(ُ) . 

                                                           

 . ]َُالحجرات: [( (ُ
 ( .ُّٗ)ص  ( سبؽ تخريجو،(ِ
 ( .ّٕٖ/ٖ، فتح البارم بشرح صحيح البخارم )جابف حجر ( (ّ
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 سد الخمؿ كنزع الزلؿ: -ْ

في سدان منيعان في كجو مف يحاكؿ استغبلؿ خمؿ تيكى إف األمة  في صرح المسمميف، بغزك ما كّْ
بنصرة المسمـ  فكرم أك ثقافي أك عقائدم، كتنزع مف بينيا فتيؿ الزلؿ، بتطبيؽ أمر النبي 

ٍر ":  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، أىنىسو  عىفٍ ظالمان أك مظمكمان،  اؾى  اٍنصي ا أىخى  فىقىاؿى  "ميكمنامىظٍ  أىكٍ  ظىاًلمن
ؿه  ريهي  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: رىجي ريهي؟ كىٍيؼى  ظىاًلمنا كىافى  ًإذىا أىفىرىأىٍيتى  مىٍظميكمنا، كىافى  ًإذىا أىٍنصي زيهي،": قىاؿى  أىٍنصي  تىٍحجي
 . (ِ)"نىٍصريهي  ذىًلؾى  فىًإفَّ  الظٍُّمـً  ًمفى  تىٍمنىعيوي، أىكٍ 

 نزع العصبية العرقية كالقبمية: -ٓ

ثاؽ الديف ىك الميثاؽ الغميظ بيف الناس، فينتمي المسمـ لدينو قبؿ أىمو حيث يككف مي
كعشيرتو، كينزع فتيؿ العصبية كالقبمية التي كانت تكرث الحقد كالكبر كالكراىية بيف الناس، 
لتأتي عقيدة التكحيد لتغرس في النفكس معاني األخكة كالتكاضع تكثيقان كتطبيقان فعميان لقكلو تعالى: 

ََذِى
َ
ٌِِنِيَََثٍَأ ۡؤ ٍُ ۡ َٱَ لََعَ

(ّ) . 

 

  

                                                                                                                                                                     

 . ]ُٗٓاألعراؼ: [( (ُ
مىٍيًو القىٍتؿى [( (ِ اؼى عى كهي، ًإذىا خى اًحًبًو: ًإنَّوي أىخي ًؿ ًلصى  أىٍك البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي اإًلٍكرىاًه/بىابي يىًميًف الرَّجي

كىذىًلؾى كيؿُّ ميٍكرىهو  ييقىاًتؿي ديكنىوي كىالى يىٍخذيليوي، فىًإٍف قىاتىؿى ديكفى المىٍظميكـً فىبلى قى  نىٍحكىهي كى ـى، كى ٍنوي المىظىاًل ، فىًإنَّوي يىذيبُّ عى اؼي دى يىخى كى
، ص:  اصى مىٍيًو كىالى ًقصى  . ]ِٓٗٔ، رقـ الحديث ُُِٕعى

 . ]ْٓ :المائدة[( (ّ
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 المطمب الثاني
 آثار تطبيؽ الجكدة في األخالؽ

ََغِظۡمَ بعظـ الخمؽ فقاؿ تعالى:  لنبيو  شيد اهلل   يٍُق ُِ َ َىََػَٰىَٰ ِإَوََُم
، كما بٌر (ُ)

، فمؤلخبلؽ مكانة عظيمة عند اهلل دعكة ربو إال بخمقو الحسف الذم رباه عميو ربو  النبي 
  عند رسكلو ك ، ٍبدي  قىاؿى ك ٍبفي  المَّوً  عى شنا كىالى  فىاًحشنا يىكيفٍ  لىـٍ   المَّوً  رىسيكؿى  ًإفَّ ": عىٍمرو ، ميتىفىحّْ

قىاؿى  بّْكيـٍ  ًمفٍ  ًإفَّ : كى ـٍ  ًإلىيَّ  أىحى  .(ِ)"أىٍخبلىقنا أىٍحسىنىكي

دى المسمـ أخبلقو بتمثؿ األخبلؽ المستنبط كّْ ة مف كمف جميؿ تجكيد األخبلؽ، أف ييجى
عف خمؽ النبي أنو القرآف، إشارة إلى البحث في  ، فإخبار أـ المؤمنيف عائشة صفات اهلل 

 .نبيو  القرآف عف األخبلؽ التي ربى عمييا اهلل 

ف لؤلخبلؽ أثران عظيمان في حياة المسمميف، فالمسمـ يمتثؿ الخمؽ، ليترجمو بأفعالو  كا 
،  ليبني بخمقو فيعطي صكرة ناصعة لديف اهلل كأقكالو، كيترجمو في عباداتو كمعامبلتو، 

مجتمعان إسبلميان قد تأثر بو، فيسمك المجتمع اإلسبلمي بصكرة بيية كيككف كؿ عنصر في ذلؾ 
 . المجتمع رسكالن بأخبلقو لدعكة اهلل 

 أكلن: أثر تجكيد األخالؽ في حياة الفرد المسمـ
 كالقبكؿ في األرض: نيؿ محبة اهلل  -ُ

ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ   فيبلىننا ييًحبُّ  المَّوى  ًإفَّ : ًجٍبًريؿى  نىادىل العىٍبدى  المَّوي  أىحىبَّ  ًإذىا: "قىاؿى  ، النًَّبيّْ  عىفً  ىيرى
، فىييًحبُّوي  فىأىٍحًبٍبوي،  أىٍىؿي  فىييًحبُّوي  فىأىًحبُّكهي، فيبلىننا ييًحبُّ  المَّوى  ًإفَّ : السَّمىاءً  أىٍىؿً  ًفي ًجٍبًريؿي  فىيينىاًدم ًجٍبًريؿي
اًء، عي  ثيَـّ  السَّمى  .(ّ)األىٍرًض" ًفي القىبيكؿي  لىوي  ييكضى

                                                           

 . ]ْالقمـ: [( (ُ
اًب النًَّبيّْ  البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي [( (ِ اًئًؿ أىٍصحى ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو فىضى نىاًقًب عى ، ص: /بىابي مى

 . ]ّٕٗٓ، رقـ الحديث ِّٗ
 ( .ِٔ( سبؽ تخريجو، )ص (ّ
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يجعؿ حب الناس يسعى إليو  ، فمف يحبو اهلل إال ذك خمؽ حسف كما يناؿ محبة اهلل 
في كتابو محبتو لصنكؼ مف ذكم األخبلؽ الحسنة، كبغضو لصنكؼ  ، فقد ذكر اهلل سعيان 

َلذكم األخبلؽ الحسنة قاؿ تعالى:  مف ذكم األخبلؽ الذميمة، ففي محبتو  َُُيِبُّ َٱّلَلَ َإَِن
َََ ِرِي ّٓ َخَؽ ٍُ

ۡ َٱَ ََويُِدبُّ َٰبنَِي ـَ ٱَۡل
ۡلِصِؽنيََ، كقاؿ تعالى: (ُ) ٍُ ۡ َٱَ َُُيِبُّ َٱّلَلَ إَِن

، كقاؿ تعالى: (ِ)
ََۡدِصننِي ٍُ ۡ َٱَ َُُيِبُّ َإَِنَٱّلَلَ  ْ ٔٓا ُِ ۡخِص

َ
َوأ

َََلَيمة قاؿ تعالى: ، كفي بغضو لذكم األخبلؽ الذم(ّ) َوٱّلَلُ
ثِۡمٍَ
َ
َأ ََنَفاٍر َُكَ ُُيِبُّ

َ، كقاؿ تعالى: (ْ) ََََكَنَُُمَۡخاَل  ٌَ َ َََلَُُيِبُّ َٱّلَلَ ، كقاؿ تعالى: (ٓ)اَـَُخٔرًَإَِن
َََٱۡۡلَآئِِنِي َََلَُُيِبُّ إَِنَٱّلَلَ

(ٔ). 

ما فيكأما مف السنة عمى حبو ألصحاب األخبلؽ الحسنة،  فيذه أمثمة مف كتاب اهلل 
 مف األخبلؽ في عباده. يحب اهلل 

ٍكجى   عىاًئشىةى، أىفَّ  الزُّبىٍيًر، ٍبفً  عيٍركىةى  عىفٍ  ؿى : قىالىتٍ   النًَّبيّْ  زى مىى اليىييكدً  ًمفى  رىٍىطه  دىخى  عى
ـي : فىقىاليكا ، المَّوً  رىسيكؿً  ، السَّا ـٍ مىٍيكي اًئشىةي  قىالىتٍ  عى ـي : تي فىقيمٍ  فىفىًيٍمتييىا: عى مىٍيكي ـي  كىعى : قىالىتٍ  كىالمٍَّعنىةي، السَّا
ٍفؽى  ييًحبُّ  المَّوى  ًإفَّ  عىاًئشىةي، يىا مىٍيبلن ":  المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى   المًَّو، رىسيكؿى  يىا: فىقيٍمتي  "كيمّْوً  األىٍمرً  ًفي الرّْ
لىـٍ  ا تىٍسمىعٍ  أىكى ٍـ : قيٍمتي  قىدٍ : " المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  قىاليكا؟ مى مىٍيكي  .(ٕ)"كىعى

يتمثميا المسمـ بخمؽ  ، ككؿ صفة مف صفاتو فكؿ ما ىك خمؽ حسف يحبو اهلل 
قَّاصو  أىًبي ٍبفي  سىٍعدي يحبو، كعف  يمارسو مع عباد اهلل، فإف اهلل   ، اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي قاؿ:  كى

، اٍلعىٍبدى  ييًحبُّ  اهللى  ًإفَّ ": يىقيكؿي  ، التًَّقيَّ  . (ٖ)"ًفيَّ اٍلخى  اٍلغىًنيَّ

                                                           

 . ]ِِِالبقرة: [( (ُ
 . ]ٖالممتحنة: [( (ِ
 . ]ُٓٗالبقرة: [( (ّ
 . ]ِٕٔالبقرة: [( (ْ
 . ]ّٔالنساء: [( (ٓ
 . ]ٖٓاألنفاؿ: [( (ٔ
ٍفًؽ ًفي األىٍمًر كيمًّْو، ص: [( (ٕ  . ]َِْٔ، رقـ الحديث َُُٓالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىدىًب/بىابي الرّْ
قىاًئًؽ/[( (ٖ  . ]ِٓٔٗ، رقـ الحديث ُّٓٓ/ِ، مج ُُمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي الزٍُّىًد كىالرَّ
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ِ- :  تربية النفس عمى المكاـر

سجية المسمـ في تعامبلتو بمكاـر األخبلؽ، إنما تككف بتعكيد نفسو عمى ممارستيا، 
مقو ينطمؽ في  كاإلنساف بطبيعتو إف كرر فعبلن أصبح ىذا الفعؿ سجية يربي عمييا نفسو، فمف خي

لما أكرثتو في نفسو مف الرصانة  حياتو العممية التي يمارس فييا أخبلقو، فيككف متحمسان ليا،
 كاألدب .

 الرضا كالسعادة النفسية: -ّ

إف الرضا كالسعادة النفسية التي يبمغيا صاحب األخبلؽ الحميدة نابعة مف أعماؽ نفسو 
نما تككف  التي تربت عمييا، فحيف يحسف اإلنساف إلى الناس بأخبلقو يرضى عف نفسو، كا 

 .  عف تجكيد أخبلقو كفؽ ىدم نبيو  السعادة حينما يجد أف ىذا الرضا نابع

 انصباغ سيرتو بأخبلقو: -ْ

تظير بآثار يشيدىا مف  بيا نفس المسمـ كانصباغو في رسكخ األخبلؽ الحسنة مدلإف 
أخبلقو في كؿ بمتميزنا   أكؿ الذكر لو، كقد كاف النبييف يذكر خمؽ فيو، يككف حكلو، فح

 مراحؿ حياتو .

في ركاية  مو بالصادؽ األميف، فكاف الصحابة عند قك  النبي اف يسمى كلقد ك
في حديث جمع فمنيا ما جاء عند البخارم يقكلكف: "كىك الصادؽ المصدكؽ"  األحاديث عنو 

ٍبدي  قىاؿى  قاؿ: "اإلنساف في بطف أمو،  دَّثىنىا: المَّوً  عى اًدؽي  كىىيكى   المَّوً  رىسيكؿي  حى  . (ُ)"المىٍصديكؽي  الصَّ

 بأخبلقو: هلل ارتباط المسمـ مع ا -ٓ

مف أسماء اهلل كصفاتو يشتؽ كثير مف األخبلؽ، فاسـ الرحيـ يشتؽ منو خمؽ الرحمة، 
، كالجكاد خمؽ الجكد، كالمطيؼ خمؽ المطؼ، كالرفيؽ خمؽ الرفؽ، كلذا؛ حيف  كالكريـ خمؽ الكـر

                                                           

 . ]َِّٖ، رقـ الحديث ٍْٕٗمًؽ/بىابي ًذٍكًر المىبلىًئكىًة، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي بىٍدًء الخى [( (ُ
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و ، فإنو يبقي حبؿ الكصاؿ بينيحرص المسمـ عمى التحمي بأخبلقو المشتقة مف صفات اهلل 
 عمؿ، بؿ إنو يجكد أخبلقو فيما خفي بزجر نفسو عف ىمز أك لمز.   في كؿ قكؿ كبيف ربو 

 : أثر تجكيد األخالؽ في حياة المجتمعثانينا
 بناء دكلة األخبلؽ: -ُ

إف دكلة األخبلؽ تيبنى في نفس الفرد قبؿ الجماعة، فاألفراد ىـ لبنات البناء، كتجكيد 
مّْؿي البناء ظاىران كباطنان .يي  صنع المبنة قبؿ كضعيا في البناء،  جى

مف النخر أك الفراغ الذم  ىذا البناء يحافظ عمى باطفإف تجكيد صنع ىذه المبنة بؿ 
 . (ِ)المبنة عبلمة عمى رصانتيا (ُ)إف صبلدة، كبيذا؛ فيكىنو

 إنكار كؿ مستقبح: -ِ

مؽ ذميـ غىريبى عف قكـ أنكركه، فمف كاف ذ قـك ارتقكا أخبلؽ ذميمة نبذ مف عند  افكؿ خي
بأخبلقيـ، كفي قصة األعرابي الذم باؿ في المسجد عبرة، فإنكار الصحابة فعمو، نبذ لو، كرفؽ 

أنيـ بعثكا ميسريف، ليعمميـ أدب التعامؿ مع  بخمؽ الحمـ كاألناة بإخباره الصحابة  النبي 
ى يعقمكا مف جيؿ حكـ أمر ما، كفيو تعميـ ليـ أيضان بأال يحكمكا عمى تصرؼ مف امرئو حت

ٍيرىةى،حالو، عف أىبىي  ـى : قىاؿى  ىيرى لىوي  المىٍسًجًد، ًفي فىبىاؿى  أىٍعرىاًبيّّ  قىا ، فىتىنىاكى :  النًَّبيُّ  لىييـي  فىقىاؿى  النَّاسي
مىى كىىىًريقيكا دىعيكهي " ، ًمفٍ  سىٍجبلن  بىٍكًلوً  عى ، ًمفٍ  ذىنيكبنا أىكٍ  مىاءو ، بيًعٍثتيـٍ  فىًإنَّمىا مىاءو لىـٍ  مييىسًّْريفى  تيٍبعىثيكا كى

 .(ّ)"ميعىسًّْريفى 

 تسابؽ المسمميف لتجكيد األخبلؽ: -ّ
، فكاف عمييا النبي  تمعان مثاليان بأخبلقو التي رباىـكاف مج إف مجتمع الصحابة 

، ما حادكا عف بيضتو بؿ مجتمعاي يحمؿ ثقافة حضارية رفيعة في األخبلؽ، فمما خمَّفيـ النبي 
 اإلسبلمي المتماسؾ .ذلؾ المجتمع حافظكا عمى 

                                                           

مىدى ( (ُ . صى ييٍبسو بىةو كى بلى مىى صى  ( .َّّ/ّمقاييس المغة )ج ابف فارس،: يىديؿُّ عى
في رىصانةن، كىك ًشدَّة الثبات كنحكه. رصف( (ِ فى الشيءي يرصي  . (َُٕ/ٕالفراىيدم، العيف )ج: رىصي
مىى البىٍكًؿ ًفي المىٍسًجًد، ص: البخارم: صحيح البخ[( (ّ اًء عى كًء/بىابي صىبّْ المى ، رقـ الحديث ٓٔارم، ًكتىابي الكيضي

َِِ[ . 
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في كبار الصحابة كأبي بكر كعمر كعثماف كعمي، فأبك  تمثمت أخبلؽ صحابتو ك  
اء، حتى أف المبلئكة كاف أشد الصحابة حي في خمؽ قط، كعثماف  ما سبقو عمر  بكر 

 لتستحيي منو .

و ل و المثؿ، فكؿ رجؿ مف أصحاب النبي ضرب بيي إف كـر عبد الرحمف بف عكؼ لى كما 
 . سمة تميزه في سير األصحاب، يتسابؽ بو مع أقرانو مف الصحابة 

 التأسي بأصحاب األخبلؽ: -ْ

 حريصان عمى تعميـ أصحابو  كانت القدكة، فكاف  خير كسيمة لمتربية عند النبي 
 فىتنى ًإفَّ : قىاؿى  أيمىامىةى  أىًبي عىفٍ ف الشاب الذم جاء يستأذنو بالزنا، األخبلؽ بالقدكة، كمف ذلؾ قصة

نىا، ًلي اٍئذىفٍ  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى   النًَّبيَّ  أىتىى شىابِّا مىٍيوً  اٍلقىٍكـي  فىأىٍقبىؿى  ًبالزّْ كهي  عى ري قىاليكا فىزىجى . مىوٍ . مىوٍ : كى
مىسى : قىاؿى "، قىًريبنا ًمٍنوي  فىدىنىا اٍدنيٍو،": فىقىاؿى  ؟ أىتيًحبُّوي ": قىاؿى  فىجى عىمىًني كىالمَّوً . الى : قىاؿى "، أًليمّْؾى . ًفدىاءىؾى  المَّوي  جى
؟ أىفىتيًحبُّوي ": قىاؿى . "أًليمَّيىاًتًيـٍ  ييًحبُّكنىوي  النَّاسي  كىالى ": قىاؿى  عىمىًني المَّوً  رىسيكؿى  يىا كىالمَّوً . الى : قىاؿى  "،اًلٍبنىًتؾى  جى
؟ أىفىتيًحبُّوي ": قىاؿى . "ًلبىنىاًتًيـٍ  ييًحبُّكنىوي  النَّاسي  كىالى ": قىاؿى  ًفدىاءىؾى  المَّوي  عىمىًني كىالمَّوً . الى : قىاؿى  "،أًليٍخًتؾى  المَّوي  جى

كىاًتًيـٍ  ييًحبُّكنىوي  النَّاسي  كىالى ": قىاؿى . ًفدىاءىؾى  ؟ أىفىتيًحبُّوي ": قىاؿى . "أًلىخى عىمىًني كىالمَّوً . الى : قىاؿى  "،ًلعىمًَّتؾى  المَّوي  جى
اًتًيـٍ  بُّكنىوي ييحً  النَّاسي  كىالى ": قىاؿى . ًفدىاءىؾى  ؟ أىفىتيًحبُّوي ": قىاؿى . "ًلعىمَّ الىًتؾى عىمىًني كىالمَّوً . الى : قىاؿى  "،ًلخى  المَّوي  جى
ًتًيـٍ  ييًحبُّكنىوي  النَّاسي  كىالى ": قىاؿى . ًفدىاءىؾى  االى عى : قىاؿى . "ًلخى مىٍيوً  يىدىهي  فىكىضى قىاؿى  عى  كىطىيّْرٍ  ذىٍنبىوي  اٍغًفٍر  المَّييَـّ ": كى
فٍ  قىٍمبىوي، وي  كىحىصّْ ، فتمؾ الحكمة التي مني بيا (ُ)شىٍيءو  ًإلىى يىٍمتىًفتي  اٍلفىتىى ذىًلؾى  بىٍعدي  يىكيفٍ  فىمىـٍ  "،فىٍرجى
 أصمحت لذلؾ الشاب شأنو. النبي 

                                                           

دىمّْ [( (ُ ًديثي أىًبي أيمىامىةى اٍلبىاًىًميّْ الصُّ اًر(/حى اًر )تتمة ميٍسنىدي اأٍلىٍنصى ٍبًف أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ميٍسنىدي اأٍلىٍنصى
ٍمًرك فى ٍبًف عى  .  ]ُُِِِ، رقـ الحديث ْٓٓ/ّٔ، ج عىٍجبلى

  عىٍف أىًبي أيمىامىةى ، ـي ٍبفي عىاًمرو دَّثىنىا سيمىٍي ، حى ًريزه دَّثىنىا حى ، حى كفى دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري  سند الحديث/ حى
 
 /تخريج الحديث 

 (، كأخرجو الحاكـ فيُِٓ/ٖ(، كأخرجو الطبراني في معجمو الكبير )ٓ/ّأخرجو أبك داكد في سننو )
( أربعتيـ بمعناه ُِٕ/ٗ/)َُٖٔٓ(، كأخرجو البييقي في سننو الكبرل برقـ الحديث ّٖ/ِمستدركو )
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 خالصة المبحث:
 نفس اإلنسانية كسمكىا إلى اهلل عمى تجكيد اإليماف ىك ارتقاء ال مف آثار إف ما يترتب
كيسمـ هلل مكدرات الحياة، فعمى صعيده الفردم يصبح حرنا في نفسو ال عبدنا،  بدكف االلتفات إلى

، أما عمى صعيد مجتمعو فإف اآلثار قانتنا عابدنا لو كحده، ثـ إف كالءه ال يككف إال هلل 
المترتبة عمى تجكيد العقيدة تتمثؿ في كؿ ما يجمع أمتو كيحافظ عمى كينكنتيا قكية متماسكة 

 لكاحد بعقيدة كاحدة تجمع شتاتيا.لتككف كالجسد ا

تجعؿ تمؾ النفس المسممة د خمقو الفرد المسمـ حيف ييجكّْ كما أف اآلثار المترتبة عمى 
ليمارس  ،ككاف الخمؽ الحسف سمتيا ككصفيا متشبعة بشعب اإليماف التي أخبر عنيا النبي 

، كلينعكس ذلؾ عمى بي المسمـ معاممتو مع إخكانو عمى أساس الديف اإلسبلمي الذم أكرثو الن
المجتمع في اآلثار المترتبة عميو مف ذلؾ التأسيس لممككف األساس لممجتمع اإلسبلمي أال كىك 

 الفرد المسمـ . 

 

  

                                                                                                                                                                     

أربعتيـ مف طريؽ (، ُِٕ/ٗ)َُٕٖٓمختصران، كأخرجو البييقي في سننو الكبرل بمعناه برقـ حديث 
 القاسـ بف عبد الرحمف الدمشقي بو .
( ُٖٗ/ٖبنحكه، ك مف غير ذكر ىذا المفظ ) (ُِٓ/ٖ( ك)َُٗ/ٖكأخرجو الطبراني في معجمو الكبير )
كميـ عف أبي ، ثالثتيـ مف طريؽ سميـ بف عامر بو(، ْٔٓ/ّٔ، كأخرجو أحمد في مسنده بنحكه )

 بو بنحكه .  أمامة
 

 /ترجمة الركاة 
 ركاتو ثقات . -

 
 الحكـ عمى اإلسناد/ 

 . صحيح إسناد
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 الفصؿ الثاني
 الجكدة في العبادات كالمعالمالت
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 المبحث األكؿ
 الجكدة في العبادات

 :تمييد
ف الجكد في التزاـ شركط العبادة، ليي العبادة، ىي الجسر الكاصؿ بيف العبد كربو،  كا 

 الحباؿ التي تقي العبد المسمـ مف أف يسقط في شرؾ الشيطاف كفتف الدنيا كأىكاء الضاليف.

، كقى فما التـز المسمـ بالييئة التي جاءت عمييا العبادة، كالييئة التي أخبر بيا النبي 
يـ، ال يزيغ كال يميؿ، ألف المستق ع كالمنكرات، كبقي عمى صراط اهللنفسو مف الزلؿ في البد

كحده  كال تخالفو، كأف يسبقيا تكجو هلل  ال بد كأف تكافؽ شرعو  مف اهلل  القربى
عمى ممة  بإخبلص نقي مف الرياء أك الشركاء، كما داـ العبد عمى حالو ذاؾ كاف لقاؤه لربو 

 إبراىيـ حنيفان مخمصان مجكدان .

قد كمَّؼ المسمـ ما  ، بؿ إف اهلل ليستطيعيا كؿ مسمـ بادة،قد يىسَّرى سبؿ الع كاهلل 
 يطيؽ، فجعمت العبادات في أدائيا ميسرة .

ف العبادة ىي السبيؿ لممسمـ أيضان ليجد حبلكة اإليماف، فحبلكة اإليماف ال يتذكقيا إال  كا 
 ٍبفً  ٍلعىبَّاسً ا عىفً فاىـ عابد، فمف فيـ مقصد العبادة، فأداىا عمى مقصكدىا ذاؽ تمؾ الحبلكة، 

ٍبدً  ـى  ذىاؽى ": يىقيكؿي  ، اهللً  رىسيكؿى  سىًمعى  أىنَّوي  اٍلميطًَّمًب، عى يمىافً  طىٍع بِّا، ًباهللً  رىًضيى  مىفٍ  اإٍلً ـً  رى ٍسبلى ًباإٍلً  كى
مَّدو  ًديننا، ًبميحى  .(ُ)"رىسيكالن  كى

ًديث فىمىٍعنىى : "(ِ)السيكطيقاؿ  بِّا اهلل غير يٍطمب لـ الحى لـ رى ـ طىًريؽ غير ًفي يسع كى ٍسبلى  اإٍلً
لـ ا ًإالَّ  يٍسمؾ كى مَّد شىًريعىة ييكىافؽ مى  حبلكة خمصت فقد صفتو ىىًذه كىانىت مف أىف شؾٌ  كىالى   ميحى

يمىاف  .طعمو كذاؽ قمبو ًإلىى اإٍلً

                                                           

 ( .ْٖ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
أبك زيد، طبقات النسابيف الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي .  : جبلؿق( ُُٗالسيكطي ت )( (ِ

 ( .ُٗٓ)ص 
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قىاؿى  ًديث معنى ًعيىاض كى حَّ  الحى اهي  أًلىف بىاًطنو كخامر نىفسو ًبوً  كاطمأنت إيمىانو صى  ًرضى
 سيؿ أمرا رىًضي مف أًلىف قمبو بشاشتو كمخالطة بصيرتو كنفاذ مىٍعرفىتو لثيبيكت دىًليؿ كراتبالمذك
مىٍيوً  يمىاف قمبو دخؿ ًإذا اٍلميؤمف فىكىذىا عى مىٍيوً  سيمت اإٍلً يمىاف لىوي  كلذت الطَّاعىة عى  . (ُ)"اإٍلً

  

                                                           

 ( .ُٓ/ُ( السيكطي، الديباج عمى صحيح مسمـ بف الحجاج )ج(ُ
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 المطمب األكؿ
 الجكدة في الطيارة

ف  إف الطيارة في شريعة اإلسبلـ عبادة، كىي مفتاح الستفتاح كثير مف العبادات، كا 
يقبؿ مف العبد  لقبكليا، كاهلل  اتجكيدىا ىك تجكيد لمعبادة المستفتحة ما دامت الطيارة ركنن 

 . العبادة عمى قدر تجكيده ألدائيا عمى الكجو الذم شرعو 

نما تككف الطيارة بييئة أخبر بيا النبي  نيا الكعمميا أصحابو  كا  قد كضكء، ف، أال كا 
، عىفٍ إلى إتقاف الكضكء كتجكيده، ف دعا النبي  ٍمرىافى ٍكلىى حي ، مى  ٍبفى  عيٍثمىافى  سىًمٍعتي : قىاؿى  عيٍثمىافى

، فَّافى اءىهي  اٍلمىٍسًجدً  ًبًفنىاءً  كىىيكى  عى ا اٍلعىٍصرً  ًعٍندى  اٍلميؤىذّْفي  فىجى كءو  فىدىعى أى، ًبكىضي  كىاهللً : قىاؿى  ثيَـّ  فىتىكىضَّ
دّْثى  يحى ًديثنا نَّكيـٍ ألى ، مىا اهللً  ًكتىابً  ًفي آيىةه  لىٍكالى  حى ـٍ دٍَّثتيكي أي  الى ": يىقيكؿي   اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  ًإنّْي حى  يىتىكىضَّ
ؿه  كءى  فىييٍحًسفي  ميٍسًمـه  رىجي مّْي اٍلكيضي ةن  فىييصى بلى ا لىوي  اهللي  غىفىرى  ًإالَّ  صى بىٍيفى  بىٍينىوي  مى ةً  كى  .(ُ)"اتىًمييى  الًَّتي الصَّبلى

"فيحسف" أم يجكد كيتقف بإعطاء كؿ عضك حقو في إسباغ الماء عميو،  فمفظ النبي 
، ٍبفً  عيٍقبىةى  عىفٍ ك  اًمرو مىٍينىا كىانىتٍ : قىاؿى  عى ًبؿً  ًرعىايىةي  عى اءىتٍ  اإٍلً كٍَّحتييىا نىٍكبىًتي فىجى  رىسيكؿى  فىأىٍدرىٍكتي  ًبعىًشي   فىرى

دّْثي  قىاًئمنا  اهللً  ا: قىٍكًلوً  ًمفٍ  فىأىٍدرىٍكتي  النَّاسى  ييحى أي  ميٍسًمـو  ًمفٍ  مى  يىقيكـي  ثيَـّ  كيضيكءىهي، فىييٍحًسفي  يىتىكىضَّ
مّْي ٍكعىتىٍيًف، فىييصى مىٍيًيمىا ميٍقًبؿه  رى بىتٍ  ًإالَّ  كىكىٍجًيًو، ًبقىٍمًبوً  عى نَّةي  لىوي  كىجى ا: فىقيٍمتي  قىاؿى  "اٍلجى دى  مى  فىًإذىا ىىًذهً  أىٍجكى

دي  قىٍبمىيىا الًَّتي: يىقيكؿي  يىدىمَّ  بىٍيفى  قىاًئؿه  ا: "قىاؿى  آًنفنا، ًجٍئتى  رىأىٍيتيؾى  قىدٍ  ًإنّْي: قىاؿى  عيمىري  فىًإذىا فىنىظىٍرتي  أىٍجكى  مى
دو  ًمفٍ  ًمٍنكيـٍ  أي  أىحى كءى  -فىييٍسًبغي  أىكٍ - فىييٍبًمغي  يىتىكىضَّ مَّدنا أىفَّ كى  اهللي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  أىٍشيىدي : يىقيكؿي  ثيَـّ  اٍلكىضي  ميحى
ٍبدي  نَّةً  أىٍبكىابي  لىوي  فيًتحىتٍ  ًإالَّ  كىرىسيكليوي  اهللً  عى اًنيىةي  اٍلجى ؿي  الثَّمى  . (ِ)"شىاءى  أىيّْيىا ًمفٍ  يىٍدخي

جزاء الذم ييحسف  بقكلو "ما أجكد" لما سمع مف النبي  مر يعقب عقبة بف عا
عمى تعقيب عقبة بقكلو "التي قبميا  بأف الجنة تجب لو، فيعمؽ عمر الكضكء ثـ يقكـ فيصمي 

                                                           

ًقبىوي، مج [( (ُ ًة عى بلى كًء كىالصَّ ، رقـ ُِِ/ُمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىاًب الطَّيىارىًة/بىابي فىٍضًؿ اٍلكيضي
 . ]ِِٕالحديث 

كًء، مج [( (ِ ، رقـ ُِٔ/ُمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىاًب الطَّيىارىًة/بىابي الذٍّْكًر اٍلميٍستىحىبّْ عىًقبى اٍلكيضي
 . ]ِّْالحديث 
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بأف جزاء التي أجكد ىك أف تفتح  مما لـ يسمع عقبة  كيذكر ما قاؿ النبي أجكد منيا" 
   نة الثمانية فيدخؿ مف أييا شاء .أبكاب الج

ٍمرىافى مكلى عثماف بف عفاف  كتجكيد الكضكء يككف باتباع ىدم النبي  ، الذم بينو حي
، يىًزيدى  ٍبفى  عىطىاءى  أىفَّ  ًشيىابو  اٍبفً  عىفً ف ، أىفَّ  أىٍخبىرىهي  المٍَّيًثيَّ ٍمرىافى ٍكلىى حي ، مى  ٍبفى  عيٍثمىافى  أىفَّ  أىٍخبىرىهي  عيٍثمىافى

فَّافى  ا":  عى كءو  دىعى أى  ًبكىضي ثى  كىفٍَّيوً  فىغىسىؿى  فىتىكىضَّ ، ثىبلى ، مىٍضمىضى  ثيَـّ  مىرَّاتو  كىٍجيىوي  غىسىؿى  ثيَـّ  كىاٍستىٍنثىرى
، ثى ثىبلى  ثى  اٍلًمٍرفىؽً  ًإلىى اٍلييٍمنىى يىدىهي  غىسىؿى  ثيَـّ  مىرَّاتو ، ثىبلى ، ًمٍثؿى  اٍلييٍسرىل يىدىهي  غىسىؿى  ثيَـّ  مىرَّاتو  ثيَـّ  ذىًلؾى

ثى  اٍلكىٍعبىٍيفً  ًإلىى اٍلييٍمنىى ًرٍجمىوي  غىسىؿى  ثيَـّ  رىٍأسىوي، مىسىحى  ، ثىبلى : قىاؿى  ثيَـّ . "ذىًلؾى  ًمٍثؿى  اٍلييٍسرىل غىسىؿى  ثيَـّ  مىرَّاتو
أى   اهللً  رىسيكؿى  رىأىٍيتي " كًئي نىٍحكى  تىكىضَّ أى  مىفٍ ":  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى  ثيَـّ "، ىىذىا كيضي كًئي نىٍحكى  تىكىضَّ  كيضي

ـى  ثيَـّ  ىىذىا ٍكعىتىٍيفً  فىرىكىعى  قىا دّْثي  الى  رى ا ييحى ـى  مىا لىوي  غيًفرى  نىٍفسىوي  ًفيًيمى كىافى : "ًشيىابو  اٍبفي  قىاؿى  "ذىٍنًبوً  ًمفٍ  تىقىدَّ  كى
نىا مىمىاؤي كءي  ىىذىا: يىقيكليكفى  عي ا أىٍسبىغي  اٍلكيضي أي  مى ده  ًبوً  يىتىكىضَّ ةً  أىحى  .(ُ)"ًلمصَّبلى

د كحسَّف.  كمعنى قكؿ ابف شياب "أسبغ" أم أعطى كؿ عضك حقو في الكضكء، فجكَّ

ٍبدً  عىفٍ مف عدـ تجكيد الكضكء كرداءة أدائو،  كحذَّر النبي  ك، ٍبفً  اهللً  عى ٍعنىا: قىاؿى  عىٍمرو  رىجى
ًدينىةً  ًإلىى مىكَّةى  ًمفٍ   اهللً  رىسيكؿً  مىعى  تَّى اٍلمى ؿى  ًبالطًَّريؽً  ًبمىاءو  كينَّا ًإذىا حى  اٍلعىٍصًر، ًعٍندى  قىٍكـه  تىعىجَّ

ئيكا اؿه  كىىيـٍ  فىتىكىضَّ ٍيؿه ":  اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  اٍلمىاءي  ايىمىسَّيى  لىـٍ  تىميكحي  كىأىٍعقىابيييـٍ  ًإلىٍيًيـٍ  فىاٍنتىيىٍينىا ًعجى  كى
كءى  أىٍسًبغيكا النَّارً  ًمفى  ًلؤٍلىٍعقىابً   .(ِ)"اٍلكيضي

كاضح صريح في كجكب إتقاف الكضكء كتجكيده،  فاألمر مف الحبيب المصطفى 
تقاف.  كالتحذير مف التقصير في أدائو بجكدة كا 

حساف الكضكء كتجكيده بإسباغو ييكفّْر الذنكب مي  بىٍينىمىا: قىاؿى  أيمىامىةى، أىبيي فعفما كانت، كا 
نىٍحفي  اٍلمىٍسًجًد، ًفي  اهللً  رىسيكؿي  اءى  ًإذٍ  مىعىوي، قيعيكده  كى ؿه  جى ٍبتي  ًإنّْي اهللً  رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  رىجي دِّا، أىصى  حى

                                                           

اًلًو، مج [( (ُ كىمى كًء كى ، رقـ الحديث ُِِ/ُمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىاًب الطَّيىارىًة/بىابي ًصفىًة اٍلكيضي
ِِٔ[ . 
، رقـ ُِٗ/ُ، مج بكماليما الرجميف غسؿ كجكب بابمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىاًب الطَّيىارىًة/[( (ِ

 . ]ُِْالحديث 



 

165 
 
 

، فىأىًقٍموي  مىيَّ ٍنوي  فىسىكىتى  عى ادى  ثيَـّ  ، اهللً  رىسيكؿي  عى ٍبتي  ًإنّْي اهللً  سيكؿى رى  يىا: فىقىاؿى  أىعى دِّا، أىصى ، فىأىًقٍموي  حى مىيَّ  عى
ٍنوي، فىسىكىتى  ةي، كىأيًقيمىتً  عى رىؼى  فىمىمَّا الصَّبلى  اهللً  رىسيكؿى  الرَّجيؿي  فىاتَّبىعى : أيمىامىةى  أىبيك: قىاؿى   اهللً  نىًبيُّ  اٍنصى
  ًحيفى ، رىؼى ا أىٍنظيري   اهللً  رىسيكؿى  كىاتَّبىٍعتي  اٍنصى مىى دُّ يىري  مى ًؿ، عى ؿي  فىمىًحؽى  الرَّجي  ، اهللً  رىسيكؿى  الرَّجي

ٍبتي  ًإنّْي اهللً  رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  دِّا، أىصى ، فىأىًقٍموي  حى مىيَّ  أىرىأىٍيتى ":  اهللً  رىسيكؿي  لىوي  فىقىاؿى : أيمىامىةى  أىبيك قىاؿى  عى
رىٍجتى  ًحيفى  ، ًمفٍ  خى ٍأتى  قىدٍ  أىلىٍيسى  بىٍيًتؾى كءى؟ ٍنتى فىأىٍحسى  تىكىضَّ  ثيَـّ ": قىاؿى  اهللً  رىسيكؿى  يىا بىمىى،: قىاؿى  "اٍلكيضي

ةى  شىًيٍدتى  ،: فىقىاؿى  "مىعىنىا الصَّبلى ـٍ  لىؾى  غىفىرى  قىدٍ  اهللى  فىًإفَّ : " اهللً  رىسيكؿي  لىوي  فىقىاؿى : قىاؿى  اهللً  رىسيكؿى  يىا نىعى
دَّؾى   . (ُ)"ذىٍنبىؾى : قىاؿى  أىكٍ  ،حى

ف أعظـ عبادة يؤدييا  كقبكؿ الصبلة  المسمـ ممتثبلن لمطيارة فييا بالكضكء ىي الصبلة،كا 
ٍيرىةى  أىبىا سىًمعى  أىنَّوي  مينىبّْوو، ٍبفً  ىىمَّاـً  عىفٍ مبني عمى صحة الكضكء،   المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : يىقيكؿي  ، ىيرى

 :" بلىةي  تيٍقبىؿي  الى تَّى أىٍحدىثى  مىفٍ  صى أى  حى ؿه  قىاؿى  "يىتىكىضَّ دىثي  مىا: ٍضرىمىٍكتى حى  ًمفٍ  رىجي ٍيرىةى؟، أىبىا يىا الحى  ىيرى
رىاطه  أىكٍ  فيسىاءه : قىاؿى  ضي

(ِ). 

ف تجكيد الصبلة مف تجكيد الطيارة  ف تجكيد الطيارة يتصؿ اتصاالن كثيقان بالصبلة، كا  كا 
 سىًمٍعتي  فىقىاؿى  رو ًبطىييك  فىدىعىا عيٍثمىافى  ًعٍندى  كيٍنتي : قىاؿى  اٍلعىاًص، ٍبفً  سىًعيدً  ٍبفً  عىٍف عىٍمًركلممسمـ، 

ا: "يىقيكؿي   اهللً  رىسيكؿى  ريهي  ميٍسًمـو  اٍمًرئو  ًمفى  مى ةه  تىٍحضي بلى ٍكتيكبىةه  صى  كىخيشيكعىيىا كيضيكءىىىا فىييٍحًسفي  مى
ا الذُّنيكبً  ًمفى  قىٍبمىيىا ًلمىا كىفَّارىةن  كىانىتٍ  ًإالَّ  كىريكيكعىيىا، ذىًلؾى  كىًبيرىةن  ييٍؤتً  لىـٍ  مى  .(ّ)"مَّوي كي  الدٍَّىرى  كى

منسكب لمصبلة بأنو جزء ال يتجزأ منيا كلذا كجب التجكيد  فالكضكء في قكؿ النبي 
 كالتحسيف في الطيارة ككؿ ما يتعمؽ بيا .

 
                                                           

سىنىاًت ييٍذًىٍبفى السَّيّْئىاًت{، مج [( (ُ مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىاًب التٍَّكبىًة/بىابي قىٍكًلًو تىعىالىى: }ًإفَّ اٍلحى
 . ]ِٕٓٔ ، رقـ الحديثُِٕٔ/ُِ
، ص: [( (ِ بلىةه ًبغىٍيًر طيييكرو : الى تيٍقبىؿي صى كًء/بىابه ، رقـ الحديث ْٕالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الكيضي

ُّٓ[. 
ًقبىوي، مج [( (ّ ًة عى بلى كًء كىالصَّ ، رقـ ُِّ/ُمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىاًب الطَّيىارىًة/بىابي فىٍضًؿ اٍلكيضي

 . ]ِِٖالحديث 
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 المطمب الثاني
 الجكدة في الصالة

الصبلة أكؿ ما يحاسب بو العبد يكـ القيامة، كصبلح صبلتو صبلح لسائر عممو، 
ٍيثً  عىفٍ ردّّ لو، كفسادىا فساد لسائر عممو ك  رى ةى، ٍبفً  حي ًدينىةى، قىًدٍمتي : قىاؿى  قىًبيصى  المَّييَـّ : فىقيٍمتي  المى

ًميسنا ًلي يىسٍّْر  ا، جى اًلحن مىٍستي  قىاؿى  صى ٍيرىةى، أىًبي ًإلىى فىجى ًميسنا يىٍرزيقىًني أىفٍ  المَّوى  سىأىٍلتي  ًإنّْي: فىقيٍمتي  ىيرى  جى
ا، اًلحن دٍّْثًني صى ًديثو  فىحى  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : فىقىاؿى  ًبًو، يىٍنفىعىًني أىفٍ  المَّوى  لىعىؿَّ   المَّوً  رىسيكؿً  ًمفٍ  ًمٍعتىوي سى  ًبحى

ؿى  ًإفَّ : "يىقيكؿي   المَّوً  ا أىكَّ اسىبي  مى ًموً  ًمفٍ  الًقيىامىةً  يىٍكـى  العىٍبدي  ًبوً  ييحى تيوي، عىمى بلى ميحىتٍ  فىًإفٍ  صى  أىٍفمىحى  فىقىدٍ  صى
، حى فٍ  كىأىٍنجى ابى  فىقىدٍ  سىدىتٍ فى  كىاً  ، خى ًسرى ًتوً  ًمفٍ  اٍنتىقىصى  فىًإفٍ  كىخى كا:  الرَّبُّ  قىاؿى  شىٍيءه، فىًريضى  ىىؿٍ  اٍنظيري
ا ًبيىا فىييكىمَّؿى  تىطىكُّعو  ًمفٍ  ًلعىٍبًدم ًة، ًمفى  اٍنتىقىصى  مى مىى عىمىًموً  سىاًئري  يىكيكفي  ثيَـّ  الفىًريضى  .(ُ)"ذىًلؾى  عى

                                                           

ًة عىٍف رىسيكًؿ المًَّو [( (ُ بلى اسىبي ًبًو العىٍبدي يىٍكـى الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي الصَّ ا ييحى ؿى مى اءى أىفَّ أىكَّ /بىابي مىا جى
ةي، ج  بلى ًة الصَّ  . ]ُّْ، رقـ الحديث ِٗٔ/ِالًقيىامى

  ًميُّ قى ٍيضى ًميٍّ الجى ًميُّ ٍبفي نىٍصًر ٍبًف عى دَّثىنىا عى دَّثىنىا ىىمَّاـه، سند الحديث/ حى : حى ادو قىاؿى مَّ دَّثىنىا سىٍيؿي ٍبفي حى : حى اؿى
ٍيرىةى . ةى، عىٍف أىًبي ىيرى ٍيًث ٍبًف قىًبيصى رى سىًف، عىٍف حي دَّثىًني قىتىادىةي، عىٍف الحى : حى  قىاؿى

 
 /تخريج الحديث 

(، ْٖٓ/ُ(، كأخرجو ابف ماجو في سننو بنحكه مختصرا )ِِٗ/ُأخرجو أبك داكد في سننو بنحكه )
(، ك أخرجو ِٕٔ/ٕ(، ك بمثمو مختصرا )ِٖٔ/ِكأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو بنحكه مختصرا )

(، كأخرجو البزار في مسنده بمثمو ِٗٗ/ُٓ( ، ك بنحكه )ِٖٕ/ُّأحمد في مسنده بمعناه مختصرا )
(، كأخرجو ْٗ/ُٕ( ك )ْٖ/ُٕ(، كبمثمو مختصرا )ُِٕ/ُٔ(، كبنحكه )َِٕ/  ُٔمختصرا )

(، كأخرجو البييقي في ّْٗ/ُ(، كأخرجو الحاكـ في مستدركو )َّٓ/ِراني في معجمو األكسط )الطب
كميـ مف طريؽ أنس بف  ( )ثبلثتيـ الطبراني كالحاكـ كالبييقي بنحكه مختصرا(َْٓ/ِسننو الكبرل )
 حكيـ الضبي .

، كأخرجو البييقي ( كبلىما بنحكهّٓٗ/ُ(، كالحاكـ في مستدركو )ِِٗ/ُكأخرجو أبك داكد في سننو )
 ، ثالثتيـ مف طريؽ رجؿ مف بني سميط .(َْٓ/ِفي سننو الكبير بنحكه مرفكعان )

(، أخرجو النسائي في المجتبى بمثمو ّٕٖ/ٔكأخرجو الطحاكم في شرح مشكؿ اآلثار بمثمو مختصرا )
 مف طريؽ حريث بف قبيصة .  (،َِٓ/ُ(، كفي سننو الكبرل بمثمو )ِِّ/ُ)

 مف طريؽ نفيع بف رافع الصائغ . (ُُٓ/  ُفي المجتبى بنحكه مختصرا )كأخرجو النسائي 



 

167 
 
 

                                                                                                                                                                     

(، كفي سننو الكبرل ِّّ/ُ(، كأخرجو النسائي في المجتبى )ْٗ/ُٕكأخرجو البزار في مسنده )
كميـ بنحكه مختصرا مف طريؽ يحيى  (،ّٖٖ/ٔ(، كأخرجو الطحاكم في شرح مشكؿ اآلثار )َِٓ/ُ)

 بف يعمر الجدلي.
كالىما بنحكه مختصرا  (،ْٖٓ/ِ(، كأخرجو ابف ماجو في سننو )ُِٓ/ِٖد في مسنده )كأخرجو أحم

 مف طريؽ رجؿ .
(، كأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو بمعناه مختصرا ُِّ/ْكأخرجو الطيالسي في مسنده بنحكه )

 (،ٔٗ/ُُ(، كأخرجو أبك يعمى في مسنده بنحكه )ُْٗ/ِٖ(، كأخرجو أحمد في مسنده بمثمو )ُُٕ/ِ)
كميـ عف أبي  خمستيـ مف طريؽ الحسف البصرم. (،ُّٖ/ٕكالطبراني في األكسط بمعناه مختصرا )

 بو .  ىريرة
 
 /ترجمة الركاة 
 ركاتو ثقات، عدا أف فيو: -

  :ةى ٍيًث ٍبًف قىًبيصى رى قبيصة بف حريث كيقاؿ حريث بف قبيصة كاألكؿ أشير األنصارم البصرم حي
 .(ّْٓ. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص صدكؽ
 في: البخارم . قاؿحديثو يصح ال: النسائي كقاؿثقة. قاؿ العجمي:  ".الثقات" في حباف ابف كذكره
 ( ِْٓ/ّ) التيذيب تيذيبابف حجر، . نظر حديثو

 .ىك صدكؽقاؿ الباحث: 
 

 : مَّادو . ابف حجر، تقريب التيذيب صدكؽسيؿ بف حماد أبك عتاب الدالؿ البصرم  سىٍيؿي ٍبفي حى
 .(ِٕٓ)ص 

 ابف كذكره .ثقة: البزار بكر كأبك العجمي، كقاؿ .شيخ الحديث صالح: حاتـ كأبك زرعة، أبك قاؿك 
 ال: معيف ابف كقاؿ .بأس بو ليس: الدارمي عثماف كقاؿ .بو بأس ال: قاؿ أحمد". الثقات" في حباف
 .(ُِِ/ِ) التيذيب تيذيبابف حجر، . أعرفو

 كما ىك أعرفو ال عنو يحيى كقكؿعيف قائالن: كيعقب ابف عدم عمى قكؿ "ل أعرفو" مف ابف م
 ( ُِّ/ٔ) الكماؿ تيذيب إكماؿمغمطام،  .فأذكره حديث لو يحضرني كلـ بمعركؼ ليس ألنو: قاؿ

  .(ْٓٓ/ِ)الستة  الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ، الذىبي. صدكؽ محدث،قاؿ الذىبي: 
 ىك صدكؽ .قاؿ الباحث: 

 
  :اـه ثقة ربما كىـ. ابف حجر، تقريب بف دينار العكذم أبك بكر البصرم،  ىماـ بف يحيىىىمَّ

 (.ْٕٓالتيذيب )ص 
 قتادة في كىك صالح، ثقة،: فقاؿ ىماـ؟: معيف بف ليحيى قمت: الرازم الحسف بف الحسيف كقاؿ
 .(َِّ/َّ) الكماؿ تيذيبالمزم،  . قتادة عف حديثا كأحسنيـ سممة، بف حماد مف إلي أحب
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ف كاف الفبلح كالنجاح في ا د كا  آلخرة بأداء فريضة الصبلة؛ فإنو أكلى بالمسمـ أف يجكّْ
اًحبً  اٍلييٍسرً  أىًبي عىفٍ ىا، كتجكيد أدائيا يككف بما جاء ءأدا : قىاؿى   اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  ، النًَّبيّْ  صى
ـٍ " مّْي مىفٍ  ًمٍنكي ةى  ييصى ـٍ  كىاًممىةن، الصَّبلى ًمٍنكي مّْي مىفٍ  كى ، ييصى ، النٍّْصؼى بيعى، كىالثُّميثى ، كىالرُّ ٍمسى تَّى كىاٍلخى  بىمىغى  حى

 .(ُ)"اٍلعيٍشرى 

                                                                                                                                                                     

 أعمميـ كشعبة بو، أعمميـ كسعيد عنو أركاىـ ىشاـ كاف: قتادة أصحاب ذكر لما ينيالمد ابف كقاؿ
 فيو ليحيى يكف كلـ فيو، القـك بدكف عندم ىماـ يكف كلـ: قاؿ يسمع، لـ مما قتادة عف سمع بما

 عف - أظنو - يكسؼ بف إسحاؽ أخبرني: عدم ابف كقاؿ. فيو الرأم حسف ميدم ابف ككاف رأم،
. عميو فنقـ ، ىماـ يعدلو فمـ شيادة حداثتو في سعيد بف يحيى شيد: قاؿ أبيو عف حمدأ بف اهلل عبد
ا عدم ابف قاؿك   قتادة، عف مستقيمة كأحاديثو حديث، لو يذكر أف مف كأصدؽ أشير كىماـ: أيضن

 في ثبت ىماـ: المبارؾ ابف كقاؿ .ثقة بصرم: العجمي كقاؿ. كثير أبي بف يحيى في متقدـ كىك
 .(ِْٖ/ْ)التيذيب  حجر، تيذيبابف  قتادة
 فكاف ، زمانة عمره آخر في أصابو ىماـ ألف أجكد؛ فيك بآخره ىماـ مف سمع كمف: أحمد قاؿ

 .(ُٓٔ/ُِ) الكماؿ تيذيب إكماؿمغمطام،  .يخطئ ما قؿ فكاف بالكتاب عيده يقرب
  ظـ النقاد .ىك ثقة، ربما كىـ في غير حديثو عف قتادة، فيك ثبت فيو كما ذكر معقاؿ الباحث: 

 
 الحكـ عمى اإلسناد/ 

 فيو راكياف صدكقاف ىما: )سيؿ بف حماد، كحريث بف قبيصة(.حسف،  إسناد
، كشاىد آخر مف طريؽ يحيى بف يعمر عف رجؿ ريؽ حماد بف سممة عف تميـ الدارممف طكلو شاىد 

 . مف صحابة النبي 
 

يىاالنسائي: السنف الكبرل لمنسائي، ًكتىابي السٍَّيكً [( (ُ مىا الى يىٍنقيضي ةى، كى بلى ا يىٍنقيضي الصَّ ًة، -/ًذٍكري مى بلى اًف الصَّ ًفي نيٍقصى
 . ]ُٔٔ، رقـ الحديث ُّٔ/ُج 
 
  اًرًث، عى ، عىٍف عىٍمًرك ٍبًف اٍلحى دَّثىنىا اٍبفي كىٍىبو : حى مَّدي ٍبفي سىمىمىةى اٍلًمٍصًرمُّ قىاؿى ٍف سند الحديث/ أىٍخبىرىنىا ميحى

، عىٍف أىًبي اٍلييٍسرً سىًعيًد ٍبًف أىًبي  اًرمّْ ـً اأٍلىٍنصى كى ، عىٍف عيمىرى ٍبًف اٍلحى ؿو  ًىالى
 
 /تخريج الحديث 

( مف طريؽ أحمد بف عبد الرحمف بف كىب، ك ُّٗ/ّأخرجو الطحاكم في شرح مشكؿ اآلثار )
، كأخرجو أحمد في مسنده بمثمو كالىما بمثمو( مف طريؽ حجاج بف إبراىيـ األبناكم، ُّٖ/ّ)
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 اهلل بتكفيؽ ذلؾ في لو جكابنا فكاف الحديث، ىذا معنى عف سائؿ فسأؿ: "(ُ)قاؿ الطحاكم
 كما الرجؿ صبلىا إذا الصبلة تككف أف أعمـ كاهلل،  عندنا بذلؾ المراد أف: إياه تأممنا بعد كعكنو
 كجؿ عز اهلل كذكر فييا كالقراءة كقعكدىا كسجكدىا كرككعيا اقيامي إتماـ مف يصمييا أف أمر
قبالو فييا كخشكعو فييا بو يؤمر الذم  إلى يدعكه سكاىا بشيء عنيا التشاغؿ كتركو عمييا كا 

 ما عمى إياه بجده عميو إياه يؤتيو أف شاء ما ذلؾ عمى كجؿ عز اهلل يؤتيو إكماليا عف التقصير
ذا،  فييا منو كاف  منيا منتقصا بو كاف كلكنو، منيا يخرجو لـ تقصيرا فييا ذكرناه عما قصر كا 
 بو جاء ما عمى إياه إشكالو مف سكاه كمما، الذكر مف منيا ينتقصو أال عميو يجب كاف قد ما

                                                                                                                                                                     

( مف طريؽ ىاركف بف معركؼ، كسريج بف النعماف الجكىرم، كمعاكية بف عمرك، كأخرجو َِٖ/ِْ)
 ( مف طريؽ عمرك بف مالؾ بف عمر الراسبي.ِْٕ/ٔالبزار في مسنده بنحكه )
 كميـ عف ابف كىب بو .

 
 /ترجمة الركاة 
 ركاتو ثقات، عدا:  -

ؿو  - أبك العبلء المصرم قيؿ مدني األصؿ كقاؿ ابف  سعيد بف أبي ىبلؿ الميثي مكالىـ: سىًعيًد ٍبًف أىًبي ًىالى
 لـ أر البف حـز في تضعيفو سمفا إال أف الساجي حكى عف أحمد أنو اختمط.  صدكؽيكنس بؿ نشأ بيا 

 .(ِِْابف حجر، تقريب التيذيب )ص 
 ما: يقكؿ أحمد كاف صدكؽ،: الساجي كقاؿ .بو بأس ال: حاتـ أبك قاؿ "الثقات". في حباف ابف ذكره
 .ثقة مصرم: العجمي كقاؿ .اهلل شاء إف ثقة كاف: سعد ابف كقاؿ .األحاديث في يخمط شيء أم مأدر 

 ليس: حـز ابف كقاؿ .كغيرىـ ، البر عبد كابف ، كالخطيب ، كالبييقي ، كالدارقطني ، خزيمة ابف ككثقو
 .(ْٖ/ِ) التيذيب تيذيبابف حجر، . فيو أحمد اإلماـ قكؿ عمى اعتمد كلعمو. بالقكم

 .(ُّّ/ٗ) الميزاف لساف. ابف حجر، ثبت ثقةاؿ الذىبي: ق
 ثقة.قاؿ الباحث: 

 فيو . أحمد اإلماـ قكؿ عمى اعتمد كلعمو ، كما أف ابف حجر قاؿ:فابف حـز عنده إفراط في الجرح
 

 الحكـ عمى اإلسناد/ 
 صحيح . إسناد

 
بف سممة بف سميـ األزدٌل  : أحمد بف محمد بف سبلمة بف سممة بف عبد الممؾق( ُِّالطحاكم ت )( (ُ

ابف يكنس، تاريخ ابف يكنس الصدفي الحجرٌل المصرل الٌطحاكٌل الفقيو الحنفٌى: كنيتو: أبك جعفر. 
 (.َِ/ُ)ج
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 يؤتيو الذم األجر مف فييا بو يؤمر ما عمى بكماليا بيا جاء كاف لك يؤتيو كاف مما بمقدار منيا
ياه ذلؾ، في كاف  رسكلو بمراد أعمـ كاهلل كثيرىا، كمف أجزائو قميؿ مف ذلؾ عمى  نسأؿ كا 

 .(ُ)"التكفيؽ

ف الصبلة ىي حبؿ الكصاؿ مع اهلل  ، قاؿ ، كىي السبيؿ لبلقتراب مف رب العزة كا 
ََوۤۡدُجۡسٱتعالى:  ُّ َََلَحُِؽۡػ َوٱۡرَُتِب۩َّلََكَ

مثبلن ، فمك ضربنا ، فالصبلة ىي أقرب طريؽ هلل (ِ)
ا، فإنو سكؼ يعد نفسو كيجيزىا لتمؾ لك أف إنسانان أراد أف يقابؿ ممكن مف الحياة فقمنا: كاقعيان 

المقابمة، فيتطيب أجكد طيب، كيستحضر أحسف الكبلـ، كيتقف حركاتو كسكناتو كلغة جسده التي 
لو  المثؿ األعمى في ممكو،  ، كهلل مرادهتعبر عف شخصو، حتى إذا رآه ذلؾ الممؾ حتى نكَّ

، فحؽّّ هلل عمى عباده أف في كؿ يـك خمس مرات ـ يعدُّ نفسو لمقابمة الممؾ العبلـ فالمسم
 .يجكدكا صبلتيـ في لقياه 

ف أكؿ تجكيد لمصبلة يككف أكالن بتحرم تحقيؽ شركط صحتيا كالتي   اإلماـ ندع تتمخصكا 
 اآلتية: األربعة األمكر في (ّ)الشافعي

 الطيارة .  -ُ
 الكقت . بدخكؿ العمـ -ِ
 لعكرة .ا ستر -ّ
 القبمة . استقباؿ -ْ

 ، بامتثاؿ إخبلص النية كالتكجو هلل ثـ إف تجكيد أدائيا عمى الكجو الذم أداه النبي 
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ، كحده فييا، كترؾ الدنيا كراء الظير خشكعان كتذلبلن هلل   رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، ىيرى

ةي : " اهللً  بلى ؿً  صى مىاعىةو  ًفي الرَّجي مىى دي تىًزي جى ًتوً  عى بلى ًتوً  بىٍيًتًو، ًفي صى بلى  كىًعٍشًريفى  ًبٍضعنا سيكًقًو، ًفي كىصى
ةن، ذىًلؾى  دىرىجى دىىيـٍ  أىفَّ  كى أى  ًإذىا أىحى كءى، فىأىٍحسىفى  تىكىضَّ ةي، ًإالَّ  يىٍنيىزيهي  الى  اٍلمىٍسًجدى  أىتىى ثيَـّ  اٍلكيضي  ييًريدي  الى  الصَّبلى

                                                           

 ( .ُّٗ/ّ( الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار )ج(ُ
 . ]ُٗالعمؽ: [( (ِ
 ( .ُُِ/ُ( الًخٍف كآخركف، الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي )ج(ّ
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ةى، ًإالَّ  ٍطكىةن  يىٍخطي  فىمىـٍ  الصَّبلى ةه، ًبيىا لىوي  ريًفعى  ًإالَّ  خى ٍنوي  كىحيطَّ  دىرىجى ًطيئىةه، ًبيىا عى تَّى خى  اٍلمىٍسًجدى، يىٍدخيؿى  حى
ؿى  فىًإذىا ةً  ًفي كىافى  اٍلمىٍسًجدى  دىخى ةي  كىانىتً  مىا الصَّبلى ًئكىةي  تىٍحًبسيوي، ًىيى  الصَّبلى مُّكفى  كىاٍلمىبلى مىى ييصى ًدكيـٍ  عى  أىحى
ا ـى  مى مَّى الًَّذم ًمًسوً مىجٍ  ًفي دىا ٍموي، المييَـّ : يىقيكليكفى  ًفيًو، صى مىٍيًو، تيبٍ  المييَـّ  لىوي، اٍغًفرٍ  المييَـّ  اٍرحى  لىـٍ  مىا عى
ا ًفيًو، ييٍؤذً   .(ُ)"ًفيوً  ييٍحًدثٍ  لىـٍ  مى

ةي، ًإالَّ  يىٍنيىزيهي  الى " فقكلو  ةى  ًإالَّ  ييًريدي  الى  الصَّبلى د سكل أداء " أم ال يقصد بمشيو لممسجالصَّبلى
، كذلؾ مف تجكيد النية في الصبلة كىي الصبلة، مخمفان الدنيا كميا كراءه مخمصان كجيو هلل 

 . أساس أكؿ في كؿ عمؿ يتكجو فيو هلل 

( لئلماـ،  كلقد حث النبي  كذلؾ مف تجكيد الصبلة -عمى متابعة المصمي )المأمـك
تقانيا ر الصبلة كامبلن غير منقكصو نائبلن بذلؾ ، فبل يغفؿ كال يسيك ليتحصؿ عمى ثكاب كأج-كا 

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ فيما جاء عند مسمـ في صحيحو،  المغفرة التي أخبر بيا النبي   اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  ىيرى
  ـي  أىمَّفى  ًإذىا": قىاؿى مىا ًئكىًة، تىٍأًميفى  تىٍأًمينيوي  كىافىؽى  مىفٍ  فىًإنَّوي  فىأىمّْنيكا، اإٍلً ـى  مىا وي لى  غيًفرى  اٍلمىبلى ٍنًبوً  ًمفٍ  تىقىدَّ  "ذى
 .(ِ)"آًميفى ": يىقيكؿي   اهللً  رىسيكؿي  كىافى  ًشيىابو  اٍبفي  قىاؿى 

نيا أجكد األعماؿ أف تؤدل في كقتيا كفي جماعة حيث إكما أف تجكيد الصبلة يتحصؿ ب
ٍبدً  عىفٍ كأفضميا،  ، ٍبفً  اهللً  عى ؟ عىمىؿً الٍ  أىمُّ   اهللً  رىسيكؿى  سىأىٍلتي : قىاؿى  مىٍسعيكدو ؿي ةي ": قىاؿى  أىٍفضى  الصَّبلى

ٍقًتيىا ةي : "أيضان يقكؿ فييا النبي  كفي ركاية عف ابف مسعكد  (ّ)"ًلكى مىى الصَّبلى ٍقًتيىا عى  . (ْ)"كى

ف لمصبلة ىيئة أخبر بيا النبي  ، عمييا يككف تجكيد الصبلة كعمميا أصحابو  كا 
ٍيرىةى  يأىبً  عىفٍ بأركانيا، كبيا تتقف األركاف بأدائيا،  ؿى  رىجيبلن  أىفَّ :  ىيرى   المَّوً  كىرىسيكؿي  المىٍسًجدى، دىخى

                                                           

ًة كىاٍنًتظىاًر م[( (ُ مىاعى ًة اٍلجى بلى ةى/بىابي فىٍضًؿ صى بلى مىكىاًضًع الصَّ سمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى
ًة، مج  بلى  . ]ْٗٔ، رقـ الحديث ِٖٗ/ُالصَّ

ةى/ بىابي التٍَّسًميًع، كىالتٍَّحًميًد، كىالتَّأٍ [( (ِ بلى ، رقـ ُّٗ/ًُميًف، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي الصَّ
 . ]َُْالحديث 

اًؿ، مج [( (ّ ؿى اأٍلىٍعمى اًف ًباهلًل تىعىالىى أىٍفضى يمى /بىابي بىيىاًف كىٍكًف اإٍلً يمىافى مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً
 . ]ٖٓ، رقـ الحديث ّٓ/ُ
 ( سبؽ تخريجو، المصدر السابؽ نفسو.(ْ
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اًلسه  مَّى المىٍسًجًد، نىاًحيىةً  ًفي جى اءى  ثيَـّ  فىصى مَّـى  جى مىٍيًو، فىسى مىٍيؾى ":  المَّوً  رىسيكؿي  لىوي  فىقىاؿى  عى ـي، كىعى  السَّبلى
ؿّْ  اٍرًجعٍ  ؿّْ  لىـٍ  فىًإنَّؾى  فىصى عى  "تيصى مَّ  فىرىجى اءى  ثيَـّ  ىفىصى مَّـى، جى مىٍيؾى ": فىقىاؿى  فىسى ـي، كىعى ، فىاٍرًجعٍ  السَّبلى ؿّْ  فىصى
ؿّْ  لىـٍ  فىًإنَّؾى  مٍّْمًني: بىٍعدىىىا الًَّتي ًفي أىكٍ  الثَّاًنيىًة، ًفي فىقىاؿى " تيصى  ًإلىى قيٍمتى  ًإذىا": فىقىاؿى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا عى

كءى، فىأىٍسًبغً  الصَّبلىةً  ا اٍقرىأٍ  ثيَـّ  فىكىبٍّْر، الًقٍبمىةى  اٍستىٍقًبؿً  ثيَـّ  الكيضي تَّى اٍركىعٍ  ثيَـّ  القيٍرآًف، ًمفى  مىعىؾى  تىيىسَّرى  ًبمى  حى
تَّى اٍرفىعٍ  ثيَـّ  رىاًكعنا، تىٍطمىًئفَّ  ا، تىٍستىًكمى  حى دٍ  ثيَـّ  قىاًئمن تَّى اٍسجي تَّى اٍرفىعٍ  ثيَـّ  سىاًجدنا، تىٍطمىًئفَّ  حى  تىٍطمىًئفَّ  حى
اًلسنا دٍ  ثيَـّ  ،جى تَّى اٍسجي تَّى اٍرفىعٍ  ثيَـّ  سىاًجدنا، تىٍطمىًئفَّ  حى ًئفَّ  حى اًلسنا، تىٍطمى بلىًتؾى  ًفي ذىًلؾى  اٍفعىؿٍ  ثيَـّ  جى  صى
قىاؿى  "كيمّْيىا تَّى": األىًخيرً  ًفي أيسىامىةى، أىبيك كى  .(ُ)"قىاًئمنا تىٍستىًكمى  حى

ذلؾ الرجؿ إياىا،  تي عمـ النبي فإتقاف الصبلة كتجكيدىا إنما يككف عمى تمؾ الييئة ال
ف مما يستنبط مف ألفاظ النبي  كاالطمئناف في الصبلة ركناف  في حديثو، أف الخشكع كا 

ذىٍيفىةى، فٍ ، فقد جاء أى أساساف في تجكيدىا، كىما مما ييبني عمييما قبكؿ الصبلة عند اهلل   رىأىل حي
ُـّ  الى  رىجيبلن  كدىهي، كىالى  ريكيكعىوي  ييًت ى مىمَّافى  سيجي ذىٍيفىةي  لىوي  قىاؿى  صىبلىتىوي  قىضى ؟ مىا": حي مٍَّيتى  كىأىٍحًسبيوي : قىاؿى " صى
مىى ميتَّ  ميتَّ  لىكٍ ": قىاؿى  مَّدو  سينَّةً  غىٍيرً  عى  نفى قد ،"صميت ما" قكلو، قاؿ صاحب العمدة: "(ِ)" ميحى

 المستمـز الرككع النتفاء مستمـز الرككع إتماـ فانتفاء ،الجزء بانتفاء ينتفي الكؿ ألف ،عنو الصبلة
 :أيضا قاؿ حذيفة كأحسب :كائؿ أبك قاؿ :أم" كأحسبو" قكلو .السجكد حكـ ككذا ،الصبلة النتفاء

 .كالنفؿ لمفرض المتناكلة الطريقة السنة مف كالمراد ، ...مت لك

 كما ،فييا التجكيد لقمة العمؿ عنو كنفى ،كاممة صبلة :يعني ،صميت ما :بطاؿ ابف كقاؿ
 – سنة الطمأنينة أف عمى يدؿ كىك ،الكماؿ نفي تريد ،شيئا صنعت ما يجد لـ إذا :لمصانع تقكؿ
 حنيفة أبي مذىب كىك سنة كالسجكد الرككع في الطمأنينة أف يدعي لمف التأكيؿ ىذا: قمت

 .(ّ)"فرض كالشافعي يكسؼ أبي كعند ،كمحمد

                                                           

مىٍيؾى السَّبلىـي، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىا[( (ُ : عى دَّ فىقىاؿى ، رقـ الحديث َُٔٓبي ااًلٍسًتٍئذىاًف/بىابي مىٍف رى
ُِٔٓ[ . 

َـّ السُّجيكدى، ص: [( (ِ ـٍ ييًت ةى/بىابي ًإذىا لى بلى  . ]ّٖٗ، رقـ الحديث َُٖالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الصَّ
 ( .ُُٖ/ْ( العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ج(ّ
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ف مفتاح الباب ىك  كبذاؾ؛ فإف تجكيد الصبلة ىك الباب لتجكيد العبادات األخر، كا 
ف فتح الباب، ساح المسمـ في  د المفتاح، سيؿ فتح الباب، كا  كّْ الطيارة )الكضكء(، فإف جي

ألركاف اإلسبلـ الخمسة التي يقكـ عمييا،  العبادات أييا شاء، متسمسبلن فييا بتعريؼ النبي 
، اٍبفً  عىفً حيث جاء في البخارم  ٍنييمىا المَّوي  رىًضيى  عيمىرى  اإًلٍسبلىـي  بيًنيى "  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  عى

مىى ٍمسو  عى مَّدنا كىأىفَّ  المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  شىيىادىةً : خى قىاـً  المًَّو، رىسيكؿي  ميحى يتىاءً  الصَّبلىًة، كىاً   الزَّكىاًة، كىاً 
، جّْ ٍكـً  كىالحى افى  كىصى  .(ُ)"رىمىضى

كحيد بالشيادتيف، كالتي تشمؿ أخبلؽ المسمـ بغرس األساس لعقيدة الت فقد بدأ النبي 
كقيمو، ثـ عمكد الديف األساس كىك الصبلة، الذم يقـك عميو صرح اإلسبلـ الشامخ، ثـ أعمدة 

 اإلسناد األخرل ليذا الصرح العظيـ كالمتمثمة بالزكاة كالصياـ كالحج.

دي  الصبلة، فإف ككما أف تجكيد ركف الطيارة ىي زكاة لركف الصبلة كبتجكيدىا تيجكَّ
الصدقة ىي زكاةي الصياـ، فالطيارة بالكضكء أك االغتساؿ، ىي إزالة الدرف كاألذل الحسي عف 
الجسد مف الحدث األصغر أك األكبر، أما ركف الزكاة فيي إزالة الدرف كاألذل المعنكم 

 كالكجداني مف القمب.

ف الزكاة قرينة الصبلة في القرآف الكريـ، فقد جمع اهلل  يا كبيف الصبلة في بين كا 
َعَ ة مف كتابو الكريـ، فقاؿ تعالى:ر مكاضع كثي ٌَ َ ْ ٔا ََوٱۡرَنُػ ةَ َٰٔ َٱََزَن ْ ٔا َوََءاحُ ةَ َٰٔ َٱََطيَ ْ ٔا ٍُ رِۡ

َ
َوأ

ٱىَرَٰنِػنِيََ
ةََلى أيضان: ا، كقاؿ تع(ِ) َٰٔ ٔاَْٱََطيَ كَاُم

َ
ٔاََْوأ ََْـَإِنَحَاةُ ا ُٔ ًۡ َََوَءاحَ ُٓ ٔاََْشبِۡيَ َٰٔةََـََخيُّ ٱََزَن

(ّ) . 

                                                           

اًف/بىابي قىٍكًؿ النًَّبيّْ [( (ُ ٍمسو : »البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي اإًليمى مىى خى ، رقـ ُِ، ص: «بيًنيى اإًلٍسبلىـي عى
 . ]ٖالحديث 

 . ]ّْالبقرة: [( (ِ
 . ]ٓالتكبة: [( (ّ
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 لمطمب الثالثا
 الجكدة في الزكاة كالصدقة

مّْفيو ممذات الدنيا كمتاعيا في قمبو  أراد اهلل  أف يطير نفس اإلنساف مف الدرف الذم تيخى
عمى الطيارة التامة حسية  ابرىانن  كنفسو، فجعؿ الزكاة كالصدقة مطيرة لذلؾ، كجعميا النبي 

اًلؾو  أىًبي عىفٍ كاة برىاف السير في ذلؾ النكر، كانت أك معنكية، فإف الصبلة نكر المؤمف كالز   مى
يمىافً  شىٍطري  الطُّييكري ":  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  اأٍلىٍشعىًرمّْ  ٍمدي  اإٍلً ي  ًلمَّوً  كىاٍلحى ، تىٍمؤلى افى  اٍلًميزىافى سيٍبحى  اهللً  كى
ٍمدي  ىفً  ًلمَّوً  كىاٍلحى ي  أىكٍ  - تىٍمآلى ةي  كىاأٍلىٍرًض، تً السَّمىاكىا بىٍيفى  مىا - تىٍمؤلى ، كىالصَّبلى دىقىةي  نيكره  بيٍرىىافه  كىالصَّ
ٍبري  ةه  كىاٍلقيٍرآفي  ًضيىاءه، كىالصَّ جَّ ، أىكٍ  لىؾى  حي مىٍيؾى  . (ُ)"ميكًبقييىا أىكٍ  فىميٍعًتقييىا نىٍفسىوي  فىبىاًيعه  يىٍغديك النَّاسً  كيؿُّ  عى

يماف عمبلن بقكلو تعالى: فكانت الطيارة ىي مفتاح الذكر، كالصبلة تنير لمعبد طريؽ اإل
َا ۡزَِبُ

َ
َأ َٱّلَلِ ََوََّلِۡكُر َِهرِِۗ ٍُ

ۡ ََوٱَ َٱىَۡفۡدَشآءِ َِ ََغ َِِۡهَٰ ََت ةَ َٰٔ َٱََطيَ إَِن
جعؿ  ، كأحسب أف النبي (ِ)

 . الصدقة في كسط حديثو؛ لكي تككف مقياسان لممؤمف في مدل تجكيده بأدائو لعباداتو

 معيف، ماؿ في شرعان، كاجب جزء بإخراج تعالى هلل التعبد ىي الزكاةيقكؿ التكيجرم: "ك 
 .مخصكصة جية أك لطائفة

 الماؿ كتزيد أخرجيا، مف إيماف تزيد ألنيا بذلؾ؛ سميت كبركة، كزيادة نماء كالزكاة
 الحقد مف أخذىا مف قمب كتطير يضرىا، مما كاألمكاؿ النفكس كتطير كتنمّْيو، منو المخرج
 .كالحسد

 محبكب الماؿ ألف كًصٍدقو؛ مؤدييا إيماف صحة عمى دليؿ ألنيا صدقة؛ الزكاة كسميت
 . (ّ)"اإليماف صادؽ إال يخرجو كال النفس، إلى

                                                           

كًء، مج [( (ُ  .]ِِّ، رقـ الحديث ُُِ/ُمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي الطَّيىارىًة/بىابي فىٍضًؿ اٍلكيضي
 . ]ْٓالعنكبكت: [( (ِ
 ( .ٖ/ّ( التكيجرم، مكسكعة الفقو اإلسبلمي )ج(ّ
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 لتطيير الكحيد السبيؿ ىي الزكاة"ك  جاء في الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي
 عندما إال المجتمع في تنتشر ال خطيرة أدراف كىي كالضغائف، كالحسد األحقاد مف القمكب

نما الكبلـ، مف شعارات المظاىر ىذه كليست كالتعاطؼ، كالتعاكف التراحـ مظاىر منو ختفيت  كا 
 فإذا المجتمع، في مادم بشكؿ مممكسة ثمارىا تتجمى كأف الشعكر، يممسيا أف ينبغي حقائؽ ىي

 تطيير في العجيب فعميا كفعمت كاضحة، جمية الثمار ىذه برزت كجييا عمى الزكاة طبقت
 كالغني، الثركة في درجاتيـ اختبلؼ عمى الناس كتآخي كالضغائف، األحقاد جميع مف النفكس
ََضَدكَثَ : يقكؿ إذ العظيـ اهلل كصدؽ ًۡ ِٓ ِ ََٰ ـَ ٌۡ

َ
َأ َۡ ٌِ ۡذَ اَُِ َٓ ِ ًَِٓة ََوحَُزّكِۡ ًۡ ُْ ُِر ّٓ ُتَؽ

(ُ)"(ِ) . 

 في ابلمثك  كقصدان  تعالى اهلل إلى تقربان  لممحتاج، تمميؾ أنيا فالظاىرأما تعريؼ الصدقة: "
 . (ّ)"غالبان  اآلخرة

- ركنان مف أركاف اإلسبلـ الخمسة، كىي فريضة مف اهلل  كالزكاة فريضة جعميا اهلل 
 ، أما الصدقة فيي سنة غير كاجبة.-كما جاء في تعريفيا

دي إسبلـ المرء، كتجكيد أدائيما يككف بإخبلص النية هلل  كَّ أكؿ  كبأداء الزكاة كالصدقة ييجى
 كؿ شيء .

نما كأب كاب تجكيد عبادة الزكاة كالصدقة كثيرة، ال تقتصر عمى الماؿ أك األشياء المادية، كا 
 أىًبي عىفٍ ، كمف ذلؾ ما جاء تتعدل ذلؾ إلى عبادات معنكية سيمة ميسرة أخبر بيا النبي 

مىى": قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ، األىٍشعىًرمّْ  ميكسىى دىقىةه  ميٍسًمـو  كيؿّْ  عى  لىـٍ  فىمىفٍ  المًَّو، نىًبيَّ  يىا: افىقىاليك  ،"صى
دَّؽي  نىٍفسىوي  فىيىٍنفىعي  ًبيىًدًه، يىٍعمىؿي ": قىاؿى  يىًجٍد؟ يىتىصى ةً  ذىا ييًعيفي ": قىاؿى  يىًجٍد؟ لىـٍ  فىًإفٍ : قىاليكا "كى اجى  الحى

ٍمييكؼى  كًؼ، فىٍميىٍعمىؿٍ ": قىاؿى  يىًجٍد؟ لىـٍ  فىًإفٍ : قىاليكا "المى ٍلييٍمًسؾٍ  ًباٍلمىٍعري ، عىفً  كى دىقىةه  لىوي  فىًإنَّيىا الشَّرّْ  .(ْ)"صى

                                                           

 . ]َُّالتكبة: [( (ُ
 ( .ُّ/ِ( الًخٍف كآخركف، الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي )ج(ِ
 ( .ُُٔ/ٔ( الًخٍف كآخركف، الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي )ج(ّ
كًؼ، ص: البخارم: صح[( (ْ ٍؿ ًباٍلمىٍعري ـٍ يىًجٍد فىٍميىٍعمى ٍف لى دىقىةه، فىمى مىى كيؿّْ ميٍسًمـو صى : عى يح البخارم، ًكتىابي الزَّكىاًة/بىابه

 . ]ُْْٓ، رقـ الحديث ُّٓ
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فالمسمـ يتحرل أف يخرج صدقة عف نفسو حسب استطاعتو، فكؿ معركؼ ىك صدقة 
لممسمـ عف نفسو، كتجكيد المسمـ لعبادة الصدقة بتحريو اإلمساؾ عف الشر ككفّْو عف المسمميف 

حيف يبذؿ جيده في إخراجيا  دةإف لـ يجد ما يتصدؽ بو، كبذلؾ يككف المسمـ قد جكد ىذه العبا
 .ألدائيا تقربنا إلى هلل 

أف خير الصدقة ما  أما إف أراد المسمـ أف يجكد عبادة الزكاة كالصدقة فقد أخبر النبي 
 أىًبي عىفٍ أخفيت كلـ تيٍتبع بالمف كاألذل، فمخفي الصدقة مف السبعة الذيف يظميـ اهلل في ظمو، ف

ٍيرىةى  كذكر -: ًظمُّوي  ًإالَّ  ًظؿَّ  الى  يىٍكـى  ًظمّْوً  ًفي تىعىالىى المَّوي  ييًظمُّييـي  سىٍبعىةه : "قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ، ىيرى
ؿه  -منيـ  دَّؽى  كىرىجي دىقىةو  تىصى تَّى فىأىٍخفىاىىا ًبصى اليوي  تىٍعمىـى  الى  حى ا ًشمى  .(ُ)"يىًمينيوي  تيٍنًفؽي  مى

، حتى أف الجسد الكاحد ال تعمـ اءالخف أشدفتجكيد الصدقة عند أدائيا يككف بإخفائيا 
يحب التيمف في  ، فقد كاف رسكؿ اهلل -التي يستحب فعؿ الخير فييا-شمالو ما تصنع يمينو 

ا التَّيىمُّفى  ييًحبُّ   النًَّبيُّ  كىافى ": قىالىتٍ  ، عىاًئشىةى  عىفٍ كؿ شيء،   ًفي كيمًّْو، شىٍأًنوً  ًفي اٍستىطىاعى  مى
ًموً  طيييكًرهً  تىرىجُّ تىنىعًُّموً  كى  .(ِ)"كى

ف تجكيد أداء الصدقة أيضان يككف بتحرم أدائيا باليميف.  كا 

ف أحؽ الناس بيا ىـ األىؿ كالعياؿ  كأجكد الصدقة كالزكاة أف تيعطى لؤلحؽ بيا، كا 
حث عمى سد حكائج األىؿ،  المحتاجكف، الذيف ال يىسيدُّ ماؿ راعييـ حكائجيـ، كلذا؛ فإف النبي 

يٍ  أىًبي عىفٍ ف ًدينىاره  اهللً  سىًبيؿً  ًفي أىٍنفىٍقتىوي  ًدينىاره ":  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  رىةى،ىيرى قىبىةو، ًفي أىٍنفىٍقتىوي  كى  رى
ًدينىاره  دٍَّقتى  كى مىى ًبوً  تىصى ، عى ًدينىاره  ًمٍسًكيفو مىى أىٍنفىٍقتىوي  كى ، عى مىى أىٍنفىٍقتىوي  الًَّذم أىٍجرنا أىٍعظىمييىا أىٍىًمؾى  عى
 . (ّ)"أىٍىًمؾى 

                                                           

دىقىًة ًباليىًميًف، ص: [( (ُ  . ]ُِّْ، رقـ الحديث ّْٔالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الزَّكىاًة/بىابي الصَّ
ٍيًرًه، ص: ال[( (ِ كًؿ المىٍسًجًد كىغى بلىًة/بىابي التَّيىمًُّف ًفي ديخي ، رقـ الحديث ُُٓبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الصَّ

ِْٔ[ . 
يَّعى [( (ّ ٍف ضى ثٍـً مى ٍمميكًؾ، كىاً  مىى اٍلًعيىاًؿ كىاٍلمى ـٍ مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي الزَّكىاًة/بىابي فىٍضًؿ النَّفىقىًة عى أىٍك يي

، مج  ـٍ ٍنيي ـٍ عى بىسى نىفىقىتىيي  . ]ٓٗٗ، رقـ الحديث ْْٓ/ُحى
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كتابو الكريـ في  كالزكاة كالصدقة ليا أصناؼ مف الناس تؤدل إلييـ، قد بينيا اهلل 
ََوِِفَٱَّرِكَاِبَفقاؿ:  ًۡ ُٓ َكُئُُب َؤَىَفثِ ٍُ ۡ اََوٱَ َٓ ۡۡ ٍِينَِيََغيَ َسَِٰهنِيََوٱۡىَعَٰ ٍَ ۡ ََوٱَ َُٰجََِۡيُفَلَرآءِ اَٱََطَدَق ٍَ َوٱىَۡغَٰرٌِنَِيَإَِج

َ َٱّلَلِ ََشبِِۡو َـَرِيَغثَ َوِِف َٱََصبِِۡوٖۖ َِ ًَ ََوٱةۡ ََخِهۡ ًٌ ََغيِۡ ََوٱّلَلُ َٱّلَلِا ََ ِ ٌّ
، كمف التجكيد في أداء (ُ)

 الصدقات لؤلصناؼ الثمانية أف يبدأ بمف ىك أكلى كأحؽُّ بسدّْ حاجتو مف ىذه األصناؼ.

 الثمانية األصناؼ إف: قمنا إذا: كالعشركف الثانية المسألةقاؿ أبك بكر بف العربي: "
 .معنا مسألة كال مف،الثُّ  كىك حقو أحد كؿ فيأخذ مستحقكف،

ف  .يبدأ صنؼ بأم العمماء فاختمؼ الصحيح؛ كىك يجتيد، اإلماـ إف: قمنا كا 

 .كبلـ فبل الماؿ، بيت مف أجرتيـ إف: قمنا فإف العاممكف فأما

ف  عمى أجرتيـ كقدر قكؿ، عمى الثمف فنعطييـ نبدأ، فبيـ الزكاة مف أجرتيـ إف: قمنا كا 
 المفظ مأثكر عرقو يجؼ أف قبؿ أجره أجير كؿ يعطى بأف الخبر فإف الشرع؛ في الصحيح
قيوي  يىًجؼَّ  أىفٍ  قىٍبؿً  ًمفٍ  أىٍجرىهي  اأٍلىًجيرى  أىٍعطيكا حديث " إلى ىنا المؤلؼ يشير، ك المعنى صحيح  .(ِ)"عىرى

                                                           

 . ]َٔالتكبة: [( (ُ
ًكمى عىٍف رىسيكًؿ اهلًل [( (ِ ًؿ،  الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، بىابي بىيىاًف ميٍشًكًؿ مىا ري مىى اٍلعىمى ًفي أىٍجًر اأٍلىًجيًر عى

 .]َُّْ، رقـ الحديث ُّ/ٖمىٍيًو، ج مىتىى يىًجبي لىوي أىٍخذيهي ًمٍف ميٍستىٍأًجًرًه عى 
 
  َّم دَّثىنىا ميحى : حى دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي مىٍنصيكرو قىاؿى : حى دى قىاؿى ًميّْ ٍبًف دىاكي مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى دي ٍبفي عىمَّارو سند الحديث/ حى

ٍيرىةى  ، عىٍف أىًبي ىيرى ٍقبيًرمّْ ، عىًف اٍلمى  .اٍلميؤىذّْفي
 

 /تخريج الحديث  
مف طريؽ العباس بف الكليد الدمشقي عف عبد اهلل بف (، ُٕٖ/ِجو ابف ماجة في سننو بمثمو )أخر 

 عمر بو.
 . مف طريؽ سعيد المقبرم بو( ََِ/ٔكأخرجو البييقي في سننو الكبرل بنحكه )

في  ، كأكرده(ََِ/ٔ(، كأخرجو البييقي في سننو الكبرل )ّْ/ُِكأخرجو أبك يعمى في مسنده )
 .  ثالثتيـ بنحكه مف طريؽ ذككاف السماف بو(، ِْٗ/ٕلية )المطالب العا
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 أك كالفقراء، اهلل سبيؿ ىما ف؛صنفا إال فيو يترجح صنؼ يبقى فبل حقو العامؿ أخذ فإف
 فإف الفقر مع اجتمع إذا اهلل سبيؿ فأما صنفاف، كالمساكيف الفقراء إف: قمنا إف أصناؼ ثبلثة
 مضرة، دفع مف منو بد ال فيما الصدقة ماؿ إلى حاجة بالمسمميف ينزؿ أف إال عميو مقدـ الفقر
 .نازلة كؿ عمى يقدـ فإنو تقدـ، كما

 ذا أنا كىا فييما، الناس قاؿ بما نبالي كال صنفاف، ـأني فالصحيح كالمساكيف الفقراء كأما
 أك لو، شيء ال مف كالمسكيف شيء لو مف الفقير بأف القائؿ قاؿ فإف اهلل؛ بعكف منو أريحكـ
 .فيو فائدة ال ساقط المعنى فيذا شيء، لو مف عمى المقدـ ىك لو شيء ال مف فإف بعكسو،

 أكلى؛ يسأؿ ال فالذم يسأؿ الذم ىك كالمسكيف يسأؿ، ال الذم ىك الفقير إف: قمنا إف كأما
 .عميو فيتصدؽ لو يفطف كال يسأؿ، ال ممف بو كالعمـ كالغنى، التفطف إلى أقرب السائؿ ألف

                                                                                                                                                                     

كميـ . طريؽ أبك سممة بف عبد الرحمف بومف ( ُٗٗ/ٔكأخرجو البييقي في سننو الكبرل بمثمو مطكالن )
 .  عف أبي ىريرة 

 
 /ترجمة الركاة    
 ركاتو ثقات، عدا:  -

: مي  - مَّدي ٍبفي عىمَّارو اٍلميؤىذّْفي بف عمر بف سعد القرظ المدني المؤذف الممقب  محمد بف عمار بف حفصحى
 (.ْٖٗ، تقريب التيذيب )ص ابف حجر .ل بأس بوكشاكش 

 .حديثو يكتب بأس بو ليس شيخ: حاتـ أبك كقاؿ ."الثقات" في حباف ابف كذكره .ثقة: المديني ابف كقاؿ
 .(ْٓٔ/ّ)التيذيب  ابف حجر، تيذيب  .بأس بو يكف لـ: معيف ابف عف الدكرم، كقاؿ

 .(ّْٔ/ٕ) ابف حباف، الثقات. كيتفرد يخطئ ممف ككاف: قاؿ ابف حباف
 صدكؽ.قاؿ الباحث: 

 
 الحكـ عمى اإلسناد/     

 حسف . إسناد
 فيو محمد بف عمار المؤذف كىك صدكؽ .
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 كأف الناس، سائر عمى مقدـ المحتاج كأف الصحيح، عمى مقدـ (ُ)فمً الزَّ  أف خبلؼ كال
 .الكتابي عمى مقدـ المسمـ

 كمو، ذلؾ عمى لبلحتجاج معنى فبل زمانيما، بذىاب بكالتقر  اليجرة اعتبار سقط كقد
، فالتجكيد في أداء الصدقة في ىذا المقاـ باتباع (ِ)"المئكنة ككفانا بالمعرفة مف الذم هلل كالحمد

 ىا ابف العربي في كتابو.صناؼ التي ذكر ألكثر أحقية مف األاألكلى كا

د في إنفاقيا، حيث تجكيد كلقد كانت لمصدقات باختبلؼ مصارفيا خيرية كأفضمية أجك 
الصدقة بإنفاقيا عمى األقارب كذكم الرحـ أكلى مف إنفاقيا عمى غيرىـ، فيـ إف كانكا أحبة فيي 

ف كانكا أعداءن فيي إحساف ليـ،  ًكيـً  عىفٍ إحساف كًصمىة ليـ، كا  ، ٍبفً  حى  النًَّبيَّ  سىأىؿى  رىجيبلن  أىفَّ  ًحزىاـو
  ًدىقىاتً  عىف ؟أىٍفضى  أىيُّيىا الصَّ مىى: قىاؿى  ؿي  .(ّ)"اٍلكىاًشحً  الرًَّحـً  ًذم عى

                                                           

ٍنسىافى فىتيٍقًعديهي، فىاأٍلىٍصؿي ًفييىا الضَّ الزًَّمف( (ُ انىةي الًَّتي تيًصيبي اإٍلً ا الزَّمى انىةي . : فىأىمَّ مى ابف فارس، ادي، كىًىيى الضَّ
 ( .ِّ/ّمقاييس المغة )

 ( .ّٓٓ/ِ( ابف العربي، أحكاـ القرآف )ج(ِ
مىى اٍلقىرىابىًة، ج [( (ّ دىقىًة عى  .]ُُِٕ، رقـ الحديث َُْٓ/ِالدارمي: سنف الدارمي، ًمٍف ًكتىاًب الزَّكىاًة/بىابي الصَّ
 
  دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي سيمى ، عىٍف سند الحديث/ حى ، عىٍف الزٍُّىًرمّْ ، عىٍف سيٍفيىافى ٍبًف حيسىٍيفو بَّاًد ٍبًف اٍلعىكَّاـً ، عىٍف عى ٍيمىافى

. ًكيـً ٍبًف ًحزىاـو ، عىٍف حى  أىيُّكبى ٍبًف بىًشيرو
 
 /تخريج الحديث 

(، كبلىما مف طريؽ ٖٓ(، كأخرجو المرزكم في البر كالصمة )ص: ّٔ/ِْأخرجو أحمد في مسنده )
 سيف.سفياف بف الح

 ( مف طريؽ حجاج بف أرطاة.ِِٔ/ّكأخرجو الطبراني في معجمو الكبير )
 كالىما عف الزىرم بو بمثمو .

 
 :الشكاىد 

(، كأخرجو ابف خزيمة في ْٔٓ/ُ(، كأخرجو الحاكـ في مستدركو )ِّٕ/ُكأخرجو الحميدم في مسنده )
طريؽ سفياف بف الحسيف أربعتيـ مف  (،ّْ/ٕ(، كأخرجو البييقي في سننو الكبرل )ٖٕ/ْصحيحو )

 . -رضي اهلل عنيا–عف أـ كمثـك بنت عقبة 
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كالكاشح ىك المعادم الذم آذل قريبو أك رحمو، فتجكيد عبادة الصدقة بإعطائو إياىا لسد 
بيَّف السبيؿ إلخراج الصدقة كالزكاة  ، كما أف النبي حاجتو مف نفس رضية تقربان هلل 

، عىفٍ كترتيب مصارفيا، فقد جاء  اًبرو ٍبدنا عيٍذرىةى  بىًني ًمفٍ  رىجيؿه  ٍعتىؽى أى : قىاؿى  جى  فىبىمىغى  ،(ُ)ديبيرو  عىفٍ  لىوي  عى
ٍيريهي؟ مىاؿه  أىلىؾى ": فىقىاؿى   اهللً  رىسيكؿى  ذىًلؾى  ،: فىقىاؿى  "غى ـي  فىاٍشتىرىاهي  "ًمنّْي؟ يىٍشتىًريوً  مىفٍ ": فىقىاؿى  الى  ٍبفي  نيعىٍي

                                                                                                                                                                     

 /ترجمة الركاة 
  ركاتو ثقات، عدا: -

ثقة في غير سفياف بف حسيف بف حسف أبك محمد أك أبك الحسف الكاسطي  ىك: سيٍفيىافى ٍبًف حيسىٍيفو  -
 (.ِْْتقريب التيذيب )ص  ابف حجر،. الزىرم باتفاقيـ

 إنما بذاؾ، ليس الزىرم عف كحديثو يدفع، ال الزىرم، غير في ثقة: ىيحي عف خيثمة، أبي ابف قاؿ
 يكتب الحديث، صالح: حاتـ أبك كقاؿ .منو نحكا معيف ابف عف الدكرم، كقاؿ. بالمكسـ منو سمع

: شيبة أبي بف عثماف كقاؿ .كثير بف سميماف مف إلي أحب كىك إسحاؽ، ابف مثؿ بو، يحتج كال حديثو،
 المقمكبات، الزىرم عف يركم: ""الضعفاء في كقاؿ. قميبل الحديث في مضطربا فكا أنو إال ثقة كاف
 بف يعقكب كقاؿ .ثقة كاسطي: البزار كقاؿ. ثقة: العجمي كقاؿ. عميو اختمطت الزىرم صحيفة أف كذلؾ
 . (ْٓ/ِ) التيذيب تيذيبابف حجر، .  ضعؼ حديثو كفي ثقة، صدكؽ،: شيبة
 . (ُّٖ/ٓ)الكماؿ  تيذيب م، إكماؿمغمطا . صالح: معيف بف يحيى قاؿ

 .ما لـ يكافؽ الثقات ؛إال في حديث الزىرمىك ثقة، قاؿ الباحث: 
 

 الحكـ عمى اإلسناد/ 
 .شكاىدكلو صحيح .  إسناد

 كيعمؽ الباحث عمى حكمو بصحة اإلسناد فيقكؿ: 
ٍعؼى سفياف بف حسيف: كىك الكاسطي في ركايتو عف الزىرم، إنما يككف كما ق اؿ ابف عدم: إفَّ ضى

"كلسفياف أحاديث، عف الزىرم كغيره، كىك في غير الزىرم صالح الحديث كما قاؿ ابف معيف كمف 
ابف عدم: الكامؿ في ضعفاء الزىرم يركم عنو أشياء خالؼ فييا الناس مف باب المتكف كمف األسانيد" 

 .  (ْٕٕ/ْالرجاؿ )ج
ف سفياف بف حسيف ىنا لـ يخالؼ في المتف كال في اإل سناد، كلو شكاىد مف حديث أبي أيكب كا 

 األنصارم، كحديث أـ كمثـك بنت عقبة بف أبي معيط.
كما أف بقية رجاؿ اإلسناد ثقات رجاؿ الصحيح غير أيكب ابف بشير األنصارم، فقد ركل لو البخارم 

 في كتاب األدب المفرد، كأبك داكد كالترمذم، كىك ثقة.
 

ٍعنىاهي قىاؿى لعىٍبًدًه: أىٍنت حر بعد مكتى : قىٍكلو: )عىف دبر(عىٍف ديبيرو ( (ُ . العيني، عمدة القارم شرح صحيح ، مى
 ( .ُّْ/ُِالبخارم )ج
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ٍبدً  ،ًدٍرىى  ًمائىةً  ًبثىمىافً  اٍلعىدىًكمُّ  اهللً  عى اءى  ـو  ًبنىٍفًسؾى  اٍبدىأٍ ": قىاؿى  ثيَـّ  ًإلىٍيًو، فىدىفىعىيىا  اهللً  رىسيكؿى  ًبيىا فىجى
دَّؽٍ  مىٍييىا، فىتىصى ؿى  فىًإفٍ  عى ، شىٍيءه  فىضى ؿى  فىًإفٍ  فىؤًلىٍىًمؾى ، فىًمًذم شىٍيءه  أىٍىًمؾى  عىفٍ  فىضى ؿى  فىًإفٍ  قىرىابىًتؾى  فىضى

اًلؾى  كىعىفٍ  يىًميًنؾى  كىعىفٍ  يىدىٍيؾى  فىبىٍيفى : يىقيكؿي  "كىىىكىذىا فىيىكىذىا شىٍيءه  قىرىابىًتؾى  ًذم عىفٍ  ًشمى
(ُ) . 

اَعمبلن بقكلو تعالى:  ،فكتعظـ الجكدة مكانة حيف تككف مف أطيب ما كسب المؤم َٓ حُّ
َ
أ َيَٰٓ

َََ ََََٱََّلِي ِ ٌّ َِاَىَُسًَ رَۡج ِۡ
َ
َٓأ ا ٍَ ََوِم ًۡ اََنَصۡبُخ ٌَ َِّۡبَِٰجَ ٌَََِؼ َْ ٔا ُفُِل

َ
َْأ ٔٓا ُِ ٌَ ََٔءا ٍُ ٍَ َۡ ََوََلََت ۡرِضٖۖ

َ
َٱَۡل ُّ ِۡ ٌِ َْٱۡۡلَتَِۡدَ ا

ََۡحِۡدٌََوََۡصُخًَأَِبَحُِفُِلٔنََ ََؽِِنٌّ َنَٱّلَلَ
َ
ٔٓاَْأ ٍُ ََوٱۡغيَ ٔاَْذِِّۡ  ٍُِغ نَُتۡؾ

َ
ِذيَِّإََِلَٓأ ِِ

، فينتقي مف مالو أجكده (ِ)
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ كأطيبو كأحسنو كأحبو إليو، كقد حث النبي عمى ذلؾ، ف   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ :  ىيرى

ـى ": قىاؿى  دىقىةي  ًنٍع ةي  الصَّ ًفيُّ  (ّ)المٍّْقحى ةن، الصَّ ًفيُّ  كىالشَّاةي  ًمٍنحى ةن، الصَّ ، تىٍغديك ًمٍنحى كحي  ًبًإنىاءو تىري رى  كى  . (ْ)"ًبآخى
 الكالدة قرب الحمكب الناقة كىي" المقحة الصدقة نعـ" : النبي يقكؿكمعنى الحديث: "

 أف المحمكدة الصدقات أفضؿ مف أف كالمعنى، "منحة" كثيران  لبنان  تحمب التي مكبالح" الصفي"
 منيا، كيتغذل لبنيا، مف يشرب لديو كتبقى عنده، فتمد لغيرؾ، كالدتيا قرب الحمكب ناقتؾ تعير
 المحمكدة الصدقات أفضؿ مف ككذلؾ أم" منحة الصفي كالشاة" عميؾ ردىا لبنيا انتيى إذا حتى
 المساء كفي إناء، الصباح في تحمب التي أم" بإناء كتركح بإناء، تغدك" التي الصفي الشاة إعارة
 . (ٓ)"اإناءن 

نيا صياـ شير رمضاف، كقد  كقد ارتبطت الزكاة بفريضة كعبادة أخرل تمييا، أال كا 
افترض اهلل زكاة الفطر فيو ليطير الصائـ مما كاف مف درف نقص في أداء عبادة الصياـ، بؿ 

كساب المسمـ خمؽ التكاضع الذم بو تزكك إف الصيا ـ فيو نكع مف تطيير النفكس مف الكبر، كا 
 النفس كتطير مف أمراضيا .

                                                           

ًة، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي الزَّكىاًة/بىابي ااًلٍبًتدىاًء ًفي النَّفىقىًة ًبالنٍَّفًس ثيَـّ أىٍىًمًو ثيَـّ اٍلقىرىابى [( (ُ
 . ]ٕٗٗ، رقـ الحديث ْْٓ/ُ
 . ]ِٕٔالبقرة: [( (ِ
ةي ( (ّ ٍدًح . المٍّْقحى ةي ًباٍلمى ةي ًىيى اٍلمىٍخصيكصى  . (ِْْ/ٓ، فتح البارم بشرح صحيح البخارم )ابف حجر : المٍّْقحى
 . ]َٖٔٓ، رقـ الحديث ُِْْالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىٍشًربىًة /بىابي شيٍرًب المَّبىًف، ص: [( (ْ
 ( .ُٖٗ/ٓقارم شرح مختصر صحيح البخارم )ج( قاسـ، منار ال(ٓ
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 المطمب الرابع
 الجكدة في الصياـ

 حكاية تعالى، قكلو ذلؾ كدليؿ. طعامان  أك كاف كبلمان  الشيء، عف اإلمساؾ: لغة الصياـ
َََُذۡرُتََِيرََ :السبلـ عمييا مريـ عف ٌَ إِّّنِ ۡٔ  ..الكبلـ عف كسككتان  إمساكان  أم (ُ)اِنَٰمۡحََض

 .  (ِ)النية مع الشمس غركب إلى الفجر طمكع مف المفطرات، عف إمساؾ: شرعان  كالصياـ

استأثر باألجر لنفسو كلـ يبيّْف  بأجرىا، حيث أف اهلل  فالصياـ عبادة مخصكصة هلل 
ف ذلؾ االستئثار بإخفاء األجر ع دى تمؾ نده مقداره لعباده، كا  كّْ ، ليك مدعاة لممسمـ ألٍف ييجى

 العبادة العظيمة.

كعبادة الصياـ ليا أسرار تكمف فييا عند أدائيا، أحدىا يككف في نفس مؤدييا كتظير 
ميًقيَّةه بدرجة أكلى، مع اهلل  أكالن، ثـ مع النفس،  عمى سمككو كفي معامبلتو، بؿ إنيا عبادة خي

ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ لقدسي كألنيا كذلؾ جاء في الحديث ا ٍكـي :  المَّوي  يىقيكؿي : "قىاؿى  ، النًَّبيّْ  عىفً  ىيرى  الصَّ
تىوي  يىدىعي  ًبًو، أىٍجًزم كىأىنىا ًلي شيٍربىوي  كىأىٍكمىوي  شىٍيكى  .(ّ)"أىٍجًمي ًمفٍ  كى

 أف تككف خالصة هلل  -كما أمُّ عبادة يتقرب العبد بيا إلى اهلل -فتجكيد تمؾ العبادة 
ف اإلحساف باصطبلحو الشرعي  كحده ال شريؾ لو كذلؾ مراده تعالى بقكلو "مف أجمي"، كا 

ليتحقؽ في أداء عبادة الصياـ، كذلؾ سرّّ تربكم مف أسرار الصياـ، عميؽ في معانيو كتحقيؽ 
 أىداؼ تمؾ العبادة .

كة ، بؿ يجعمو دائـ اليقظة ألم حر فالصياـ يكقظ قمب العبد مف الغفمة عف مراقبة اهلل 
، ف يتعدل حدكد اهلل أىكف الناظريف إليو، كال أ أك سكنة منو، فبل يتجرأ أف يجعؿ اهلل 

                                                           

 [ .ِٔ( ]مريـ: (ُ
 ( .ّٕ/ِ( الًخٍف كآخركف، الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي )ج(ِ
ـى المًَّو{ }ًإنَّ [( (ّ لىقىٍكؿه  وي البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التٍَّكًحيًد/بىابي قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: }ييًريديكفى أىٍف ييبىدّْليكا كىبلى

 } ؽّّ »فىٍصؿه مىا ىيكى ًباليىٍزًؿ{ « حى  . ]ِْٕٗ، رقـ الحديث ُْٖٗ، ص: «ًبالمًَّعبً »}كى
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دىان لصيامو  كّْ ، كاف ذلؾ التجكيد بكثر الصياـ أدعى لتحقؽ -صكامان -كلذلؾ كمما كاف العبد ميجى
 المراقبة كتنمية خمؽ اإلحساف في النفس.

لطعاـ كالشراب كالشيكة عمى حسب قاعدة كما أف تجكيد الصياـ ال يككف باالمتناع عف ا
 عىفٍ كحسب، فكـ مف امرئ ليس لو مف صيامو إال الجكع كالعطش،  -خمؽ اإلحساف–المراقبة 

ٍيرىةى، أىًبي اًئـو  ريبَّ : " اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ىيرى ظُّوي  صى ، اٍلجيكعي  ًصيىاًموً  ًمفٍ  حى  قىاًئـو  كىريبَّ  كىاٍلعىطىشي
ظُّوي   .(ُ)"السَّيىري  اًموً ًقيى  ًمفٍ  حى

                                                           

ٍيرىةى [( (ُ ابىًة/ميٍسنىدي أىًبي ىيرى حى ، رقـ الحديث ْْٓ/ُْ، ج أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ميٍسنىدي اٍلميٍكًثًريفى ًمفى الصَّ
ٖٖٓٔ[ . 

 ا دَّثىنىا سيمىٍيمى ك، عىٍف أىًبي سىًعيدو سند الحديث/ حى ٍمرو ك يىٍعًني اٍبفى أىًبي عى ٍمره ، أىٍخبىرىًني عى دَّثىنىا ًإٍسمىاًعيؿي ، حى في
ٍيرىةى . ، عىٍف أىًبي ىيرى ٍقبيًرمّْ  اٍلمى

 
 /تخريج الحديث 

(، ِِْ/ّ(، كأخرجو ابف خزيمة في صحيحو بمفظو )ّْٖ/ّأخرجو النسائي في سننو الكبرل بمثمو )
أربعتيـ  (،ِْٗ/ُُ(، كأخرجو أبك يعمى في مسنده بمفظو )ٔٗٓ/ُتدركو بمثمو )كأخرجو الحاكـ في مس

 مف طريؽ أبي سعيد المقبرم "كيساف" .
(، كأخرجو ابف ماجو ّٕٓ/ّ(، ك)ّْٗ/ّ(، ك)ّْٖ/ّكأخرجو النسائي في سننو الكبرل بمثمو مكقكفان )

خرجو الدارمي في مسنده (، كأِْٖ/ُٓ(، كأخرجو أحمد في مسنده بنحكه )ّٗٓ/ُفي سننو بمثمو )
(، كأخرجو ابف حباف في ُْٔ/ُٓ(، كأخرجو البزار في مسنده بمثمو )ِِٕٔ( برقـ: )ُٖٖٕ/ّبنحكه )

(، كأخرجو البييقي في شعب ْْٗ/ْ(، كالبييقي في سننو الكبرل بمثمو )ِٕٓ/ٖصحيحو بمثمو )
 . بو ميـ عف أبي ىريرة ك. طريؽ سعيد بف أبي سعيد المقبرم سبعتيـ مف (،ِْٓ/ٓاإليماف بمثمو )

 
 /ترجمة الركاة 
 ركاتو ثقات، عدا:  -

ك:  - ٍمره مف الخامسة مات  ثقة ربما كىـعمرك بف أبي عمرك ميسرة مكلى المطمب المدني أبك عثماف عى
 .(ِْٓ. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص بعد الخمسيف

 .بو بأس ال: حاتـ أبك قاؿك  .ضعيؼ: معيف ابف كقاؿ .بأس بو ليس: أبيو عف أحمد، بف اهلل عبد قاؿ
 إال مالؾ يركم كال عنو، يركم مالكا ألف بو بأس ال: عدم ابف كقاؿ .ييـ أنو إال صدكؽ: الساجي كقاؿ
 ركاية مف حديثو يعتبر أخطأ، ربما :"الثقات" في حباف ابف كقاؿ .ثقة: زرعة أبك كقاؿ .ثقة صدكؽ عف
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بؿ إف ىذه العبادة تتعدل حدكد شيكة البطف كالفرج إلى ما يقع فيو المسمـ مف آفات 
بأخبلؽ  المساف أك البطش بجكارحو، كيتمثؿ ذلؾ التجكيد لعبادة الصياـ، بالتزاـ أمر النبي 

 عىفٍ يفسد الصياـ،  مامفظ بالتك  الصائـ، فالتجكيد ىنا ىي مجاىدة لمنفس عمى التزاـ حدكد اهلل 
ٍيرىةى  أىًبي كرً  قىٍكؿى  يىدىعٍ  لىـٍ  مىفٍ ":  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، ىيرى ةه  ًلمَّوً  فىمىٍيسى  ًبًو، كىالعىمىؿى  الزُّ اجى  ًفي حى
شىرىابىوي  طىعىامىوي  يىدىعى  أىفٍ   .(ُ)"كى

ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ ك  ـٍ  أىٍصبىحى  ًإذىا: "قىاؿى  ،أيضان  ًركىايىةن   ىيرى ديكي ا، يىٍكمنا أىحى اًئمن  كىالى  يىٍرفيثٍ  فىبلى  صى
ؤه  فىًإفً  يىٍجيىٍؿ، اًئـه، ًإنّْي: فىٍميىقيؿٍ  قىاتىمىوي، أىكٍ  شىاتىمىوي  اٍمري اًئـه  ًإنّْي صى  .(ِ)"صى

حثّّ لمصائـ عمى امتبلؾ نفسو ما استطاع، كأال يدع لمشيطاف منفذان  ففي كحي النبي 
 يكقعو بو في شركو.

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ اد الكقاية مف شرؾ الشيطاف، فميتخذ حصنان حصينان بالصكـ، فأما مف أر   ىيرى
،  َّالمَّوً  رىسيكؿى  أىف ،  ـي : "قىاؿى يىا نَّةه  الصّْ فً  يىٍجيىٍؿ، كىالى  يىٍرفيثٍ  فىبلى  جي ؤه  كىاً  : فىٍميىقيؿٍ  شىاتىمىوي  أىكٍ  قىاتىمىوي  اٍمري
اًئـه  ًإنّْي  .(ّ)"مىرَّتىٍيفً  صى

                                                                                                                                                                     

 في تكمـ: الطحاكم كقاؿ .الصحيح مف العميا تبةالر  عف منحط حسف حديثو: الذىبي كقاؿ. عنو الثقات
 .(ِْٗ/ّ) التيذيب ابف حجر، تيذيب .بالقكم ليس: النسائي كقاؿ. إسقاط بغير ركايتو

 أم مقارب لحديث الثقات كيعتبر حديثو مثؿ حديثيـ ..  ىك ثقة مقاربقاؿ الباحث: 
 

 الحكـ عمى اإلسناد / 
 .صحيح إسناد

 
، ص: البخارم: صحيح البخار [( (ُ ٍكـً كًر، كىالعىمىؿى ًبًو ًفي الصَّ ـٍ يىدىٍع قىٍكؿى الزُّ ٍف لى /بىابي مى ٍكـً ، ْٖٓم، ًكتىابي الصَّ

 . ]َُّٗرقـ الحديث 
، مج [( (ِ اًئـً /بىابي ًحٍفًظ المّْسىاًف ًلمصَّ يىاـً ، رقـ الحديث َُٓ/ُمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي الصّْ

ُُُٓ[ . 
، ص: البخارم: صحيح [( (ّ ٍكـً /بىابي فىٍضًؿ الصَّ ٍكـً  . ]ُْٖٗ، رقـ الحديث ْٔٓالبخارم، ًكتىابي الصَّ
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 معنى فقاؿ النياية صاحب كأما...،  كالستر الكقاية الجيـ بضـ كالجنةجر: "قاؿ ابف ح
 بحسب يعني سترة أم جنة القرطبي كقاؿ الشيكات مف يؤذيو ما صاحبو يقي أم جنة ككنو

 كاف إنما العربي بفا قاؿثكابو ...، ك  كينقص يفسده مما يصكنو أف لمصائـ فينبغي مشركعيتو
 كؼ إذا أنو فالحاصؿ بالشيكات محفكفة كالنار الشيكات عف مساؾإ ألنو النار مف جنة الصـك
أف  ، كقد أخبر النبي (ُ)"اآلخرة في النار مف لو ساترا ذلؾ كاف الدنيا في الشيكات عف نفسو

عبادة الصـك كقاية مف الكقكع في معصية شيكة الفرج فيي شيكة ال بد منيا ، كىي أشد 
بأف يجكد اإلنساف حفظو لنفسو مف الكقكع في  لنبي الشيكات كقعان عمى اإلنساف فأرشد ا

ٍمقىمىةى، عىفٍ الحراـ بأداء ىذه العبادة،  ٍبدً  مىعى  أىٍمًشي، أىنىا بىٍينىا: قىاؿى  عى  النًَّبيّْ  مىعى  كينَّا: فىقىاؿى  ، المَّوً  عى
،  كٍَّج، البىاءىةى  اٍستىطىاعى  مىفً ": فىقىاؿى ًر،ًلٍمبى  أىغىضُّ  فىًإنَّوي  فىٍميىتىزى في  صى مىفٍ  ًلٍمفىٍرًج، كىأىٍحصى  يىٍستىًطعٍ  لىـٍ  كى

، فىعىمىٍيوً  ٍكـً اءه  لىوي  فىًإنَّوي  ًبالصَّ  .(ِ)"ًكجى

 قكلو النكاح أىبة يجد لـ أم يستطع لـ كمف فيو قكلوقاؿ ابف حجر في شرحو لمحديث: "
 قيماعرك  رض كقيؿ الخصيتيف رض كىك كمد كبجيـ الكاك بكسر كجاء لو فإنو بالصكـ فعميو
 الصـك بأف كاستشكؿ، النكاح لشيكة قامع الصكـ أف كمقتضاه شيكتو تنقطع ذلؾ بو يفعؿ كمف
 عميو تمادل فإذا األمر مبدأ في يقع إنما ذلؾ لكف الشيكة يثير مما كذلؾ الحرارة تيييج في يزيد

 .(ّ)ذلؾ سكف كاعتاده

دي أيضان باإلنفاؽ كالجكد، كاإلكثار مف أعماؿ  كَّ البر كالخير المجكدة التي تحفز كالصياـ ييجى
جكادان كريمان ال يرد سائبلن، بؿ يكثر مف العطايا كاإلنفاؽ  نفس المؤمف لمطاعة، كقد كاف النبي 

يّْفى بالصياـ، عىًف  بَّاسو  اٍبفى في سبيؿ اهلل في شير الصياـ، شير رمضاف الذم كيمّْؿى كزي  رىًضيى  عى
ٍنييمىا، المَّوي  دى   ًبيُّ النَّ  كىافى " :قىاؿى  عى ٍيًر، النَّاسً  أىٍجكى كىافى  ًبالخى دي  كى افى  ًفي يىكيكفي  مىا أىٍجكى  يىٍمقىاهي  ًحيفى  رىمىضى

                                                           

 ( .َُْ/ْ، فتح البارم شرح صحيح البخارم )جابف حجر ( (ُ
مىى نىٍفًسًو العيٍزبىةى، ص: [( (ِ اؼى عى ٍكـي ًلمىٍف خى : الصَّ /بىابه ٍكـً ، رقـ ْٗٓالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الصَّ

 . ]َُٓٗالحديث 
 ( .ُُٗ/ْفتح البارم شرح صحيح البخارم )ج، ابف حجر( (ّ
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، كىافى  ًجٍبًريؿي ، ًفي لىٍيمىةو  كيؿَّ  يىٍمقىاهي   ًجٍبًريؿي  كى افى تَّى رىمىضى ، حى ًمخى مىٍيوً  يىٍعًرضي  يىٍنسى ،  النًَّبيُّ  عى  القيٍرآفى
دى  كىافى  ، ًجٍبًريؿي  لىًقيىوي  فىًإذىا ٍيرً  أىٍجكى يحً  ًمفى  ًبالخى مىةً  الرّْ  .(ُ)"الميٍرسى

إف أداء عبادة الصياـ في شير رمضاف المبارؾ، ليك مف جميؿ اقتراف العبادات 
ف تجكيد العبد  كتجكيدىا، فيجزؿ اهلل  لعباده األجكر، فعبادة الصياـ قرينة لعبادة القرآف، كا 

ٍبدً  عىفٍ لمصياـ يشفعو فيو يكـ القيامة،  ك ٍبفً  المَّوً  عى ا، المَّوي  رىًضيى  عىٍمرو   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  عىٍنييمى
ـي : "قىاؿى  يىا ـي  يىقيكؿي  ًلٍمعىٍبًد، يىٍشفىعىافً  كىاٍلقيٍرآفي  الصّْ يىا نىٍعتيوي  ًإنّْي رىبّْ : الصّْ ـى  مى  ًبالنَّيىارً  كىالشَّيىكىاتً  الطَّعىا

يىقيكؿي  ًفيًو، فىشىفٍّْعًني نىٍعتيوي : اٍلقيٍرآفي  كى ذلؾ الشير  ، كقد اختص النبي (ِ)"فىييشىفَّعىافً  ًبالمٍَّيؿً  النٍَّكـى  مى

                                                           

دي مىا كىافى النًَّبيُّ [( (ُ : أىٍجكى /بىابه ٍكـً ، ص:  البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الصَّ افى ، رقـ ْٗٓيىكيكفي ًفي رىمىضى
 . ]َُِٗالحديث 

اًئًؿ اٍلقيٍرآفً [( (ِ ٍممىةن، ج الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف، ًكتىابي فىضى اًئًؿ اٍلقيٍرآًف جي ،  َْٕ/ُ/أىٍخبىاره ًفي فىضى
 . ]َِّٔرقـ الحديث 

  كفي ٍبفي سى ٍبًد اٍلميٍؤًمًف، ثنا ىىاري اًفظي، أىٍخبىرىًني ميكسىى ٍبفي عى ٍبدي المًَّو ٍبفي سىٍعدو اٍلحى دَّثىنىا عى ًعيدو سند الحديث/ حى
، أىخٍ  ٍبدي المًَّو ٍبفي كىٍىبو ، ثنا عى ٍبًد المًَّو اأٍلىٍيًميُّ ، عىٍف عى بيًميّْ ٍبًد الرٍَّحمىًف اٍلحي ٍبًد المًَّو، عىٍف أىًبي عى يىيُّ ٍبفي عى بىرىًني حي

ك ٍمرو  ٍبًف عى
 
 /تخريج الحديث 

(، كأخرجو أحمد في ُُْ/ِ(، كفي الزىد كالرقائؽ بنحكه )ٖٓ/ُأخرجو ابف المبارؾ في مسنده بمثمو )
(، كأخرجو أبك نعيـ في ّٖ/ُّي في معجمو الكبير بنحكه )(، كأخرجو الطبرانُٗٗ/ُُمسنده بمثمو )
 كميـ مف طريؽ حيي بف عبد اهلل عف عبد اهلل بف عمرك بو. (،ُُٔ/ٖحمية األكلياء )

 
 /ترجمة الركاة 
 ركاتو ثقات، عدا:  -

ٍبًد المًَّو:  - يىيُّ ٍبفي عى تقريب ، ابف حجر. صدكؽ ييـحيي بف عبد اهلل بف شريح المعافرم المصرم حي
 .(ُٖٓلتيذيب )ص ا

 .(ّٕٖ/ّ) الضعفاء في الكامؿابف عدم،  .ثقة عنو ركل إذا بو بأس ال أنو كأرجكقاؿ ابف عدم: 
 كقاؿ .بالقكم ليس :النسائي كقاؿ". الثقات" في حباف ابف كذكره. بأس بو ليس: معيف ابف كقاؿ

 .(َُٓ/ُ) التيذيب تيذيب. ابف حجر، نظر فيو: البخارم
 .ؽ، إذا ركل عف الثقةىك صدك قاؿ الباحث: 
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بَّاسو  اٍبفً  عىفً ، العظيـ بسنية العمرة كالتي تعدؿ حجة معو  ا، المَّوي  رىًضيى  عى ٍنييمى عى  لىمَّا: قىاؿى  عى  رىجى
ًتوً  ًمفٍ   النًَّبيُّ  جَّ اًريَّ  ًسنىافو  أًليْـّ  قىاؿى  حى ا": ةً األىٍنصى نىعىؾً  مى ؟ ًمفى  مى جّْ ، أىبيك: قىالىتٍ  ،"الحى  تىٍعًني فيبلىفو

يىا، ٍكجى افً  لىوي  كىافى  زى جَّ  نىاًضحى مىى حى ًدًىمىا، عى ري  أىحى ا يىٍسًقي كىاآلخى  ًفي عيٍمرىةن  فىًإفَّ ": قىاؿى  لىنىا، أىٍرضن
افى  ةن  تىٍقًضي رىمىضى جَّ ةن  أىكٍ  حى  . (ُ)"مىًعي حىجَّ

 

  

                                                                                                                                                                     

 الحكـ عمى اإلسناد/ 
 حسف .  إسناد

 أرجك أنو ل بأس بو إذا ركل عنو ثقة" . " صدكؽ ييـ، قاؿ فيو ابف عدم: "فيو "حيي بف عبد اهلل
 ( .َُٓ/ُ، تيذيب التيذيب )ابف حجر

 
جّْ النّْسىاًء، ص[( (ُ ٍيًد/بىابي حى زىاءي الصى  . ]ُّٖٔ، رقـ الحديث ْْٖ: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي جى
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 المطمب الخامس
 جكدة في الحج كالعمرةال

  الحج 
 .ييعظـ مف إلى القصد كثرة: الخميؿ كقاؿ: القصد لغة

 .مخصكصة بشركط مخصكصة عبادة ألداء الحراـ اهلل بيت إلى القصد: كشرعان 

 :العمرة 
 .عامر مكاف إلى القصد: كقيؿ زاره، أم: فبلنان  اعتمر يقاؿ الزيارة،: لغة العمرة

 بشركط مخصكصة عبادة ألداء الحج، كقت غير في حراـ،ال اهلل بيت إلى القصد: كشرعان 
 .مخصكصة

 :كالعمرة الحج بيف الفرؽ

 الزماف، حيث مف أما. األحكاـ بعض كفي الزماف، حيث مف العمرة عف يختمؼ الحج
 شكاؿ،: األشير كىذه فييا، إال الحج نية تصح كال بغيرىا يجكز ال معمكمات أشير لو فالحج
 أياـ عدا ما ألدائيا، زماف كميا فالسنة العمرة كأما. الحجة ذم مف كؿاأل كالعشر القعدة، كذك
 . (ُ)فييا بو نكل لمف الحج

ٍؤًمًنيفى  أيْـّ  عىاًئشىةى  عىفٍ ، الحج مف أفضؿ الجياد كما أخبر النبي  ٍنيىا، المَّوي  رىًضيى  المي  عى
ك أىالى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا قيٍمتي : قىالىتٍ  اًىدي  نىٍغزي نيجى ؟مىعى  كى ـٍ مىوي  الًجيىادً  أىٍحسىفى  لىًكفَّ ": فىقىاؿى  كي ، كىأىٍجمى جُّ جّّ  الحى  حى

كره  ٍبري جَّ  أىدىعي  فىبلى " عىاًئشىةي  فىقىالىتٍ  ،"مى  .(ِ)" المَّوً  رىسيكؿً  ًمفٍ  ىىذىا سىًمٍعتي  ًإذٍ  بىٍعدى  الحى

ف الجكدة في الحج كالعمرة ببرىما، أم بأداء نسكيما كاممة مف غير نقصاف، بؿ ك  التزاـ كا 
دى حجو بالتزامو بذاؾ؛ فيرجع كيكـ كلدتو أمو، كقد بيَّف آدابيما التي أمر بيا النبي  كَّ ، فمف جى

                                                           

 ( .ُُّ/ِ( الخف كآخركف، الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي )ج(ُ
جّْ النّْسىاًء، ص: [( (ِ ٍيًد/بىابي حى زىاًء الصَّ  . ]ُُٖٔ، رقـ الحديث ْْٖالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي جى
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ٍيرىةى  أىبىي ماىية الحج المبركر، فعىفٍ  النبي  جَّ  مىفٍ ": يىقيكؿي   النًَّبيَّ  سىًمٍعتي : قىاؿى  ، ىيرى  فىمىـٍ  ًلمَّوً  حى
لىـٍ  يىٍرفيٍث، عى  يىٍفسيٍؽ، كى لىدىٍتوي  ٍكـً كىيى  رىجى  .(ُ)"أيمُّوي  كى

دىىىا ليناؿ أجرىا كثكابيا، كما أف تجكيد  ،فالحج قربة هلل تعالى كّْ حؽّّ عمى المسمـ أف ييجى
ٍنيىا المَّوي  رىًضيى - عىاًئشىةى  عىفٍ الحج يككف بشدّْ الرحاؿ،  اىىا مىعىيىا بىعىثى   النًَّبيَّ  أىفَّ ": -عى ٍبدى  أىخى  عى

، ًمفى  ىىافىأىٍعمىرى  الرٍَّحمىًف، مىيىا التٍَّنًعيـً مى مىى كىحى قىاؿى  "قىتىبو  عى اؿى  شيدُّكا":  عيمىري  كى جّْ  ًفي الرّْحى  فىًإنَّوي  الحى
دي   .(ِ)"الًجيىادىٍيفً  أىحى

 مف إما جيادان  الحج كتسمية كاعتمركا فحجكا الغزك مف فرغتـ إذا كمعناهقاؿ ابف حجر: "
 البدف عمى المشقة إدخاؿ مف فيو لما النفس جياد كالمراد الحقيقة عمى أك التغميب باب

 . (ّ)"كالماؿ

ف اتباع سنة النبي  في أفعاؿ الحج ىي مف تجكيده، فيي ليست أركانان تركيا يفسد  كا 
يفعميا كلـ  ، فبعض األفعاؿ كاف النبي كتحريان لتطبيؽ سنتو  الحج، كلكنيا اتباع لمنبي 

ٍيدي يىنيص العمماء عمييا بأنيا أركاف لمحج،   كمثاؿ ذلؾ تقبيؿ الحجر األسكد، ففي ذلؾ جاء عىٍف زى
، ٍبفي  طَّابً  ٍبفى  عيمىرى  رىأىٍيتي : قىاؿى  أىًبيوً  عىفٍ  أىٍسمىـى ، قىبَّؿى   الخى رى جى قىاؿى  الحى  رىسيكؿى  رىأىٍيتي  أىنّْي "لىٍكالى : كى
ا قىبَّمىؾى   المَّوً  " مى  .(ْ)قىبٍَّمتيؾى

 . (ٓ)" اهلل رسكؿ لفعؿ اتباع استبلمو أف لناسا يعمـ أف عمر قاؿ ابف حجر: "أراد

  

                                                           

/بىابي فىٍضًؿ ال[( (ُ جّْ كًر، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الحى جّْ المىٍبري  . ]ُُِٓ، رقـ الحديث َّٕحى
مىى الرٍَّحًؿ، ص: [( (ِ جّْ عى /بىابي الحى جّْ  . ]ُُٔٓ، رقـ الحديث َّٕالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الحى
 ( .ُّٖ/ّ، فتح البارم شرح صحيح البخارم )جابف حجر ( (ّ
/بىابي تىٍقبً [( (ْ جّْ ًر، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الحى جى  . ]َُُٔ، رقـ الحديث ُّٗيًؿ الحى
 ( .ّْٔ/ّ، فتح البارم شرح صحيح البخارم )جابف حجر ( (ٓ
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 :خالصة المبحث
ف درجات الجنة يتفاكت  إف العبادات ىي الطريؽ إلى اهلل  في نيؿ الدرجات العبل، كا 

ًكدىٍت الطاعة زاد القرب مف  فييا المسممكف عمى قدر قبكؿ اهلل  لطاعاتيـ كقرباتيـ، فكمما جي
لمعبد، حتى يككف مف أكليائو كأصفيائو،  زادت محبة اهلل   ، ككمما زاد القرب مف اهللاهلل 
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  ًليِّا ًلي عىادىل مىفٍ : قىاؿى  المَّوى  ًإفَّ : " المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، ىيرى ٍرًب، آذىٍنتيوي  فىقىدٍ  كى  ًبالحى
ا مى ٍبًدم ًإلىيَّ  تىقىرَّبى  كى مىٍيًو، اٍفتىرىٍضتي  ًممَّا ًإلىيَّ  أىحىبَّ  ًبشىٍيءو  عى مىا عى ٍبًدم يىزىاؿي  كى  ًبالنَّكىاًفؿً  ًإلىيَّ  يىتىقىرَّبي  عى
تَّى رىهي  ًبًو، يىٍسمىعي  الًَّذم سىٍمعىوي  كيٍنتي : أىٍحبىٍبتيوي  فىًإذىا أيًحبَّوي، حى بىصى يىدىهي  ًبًو، ييٍبًصري  الًَّذم كى  يىٍبًطشي  الًَّتي كى
ًرٍجمىوي  ًبيىا، فٍ  ا،ًبيى  يىٍمًشي الًَّتي كى يٍعًطيىنَّوي، سىأىلىًني كىاً  لىًئفً  ألى يًعيذىنَّوي، اٍستىعىاذىًني كى مىا ألى  عىفٍ  تىرىدٍَّدتي  كى
 .(ُ)"مىسىاءىتىوي  أىٍكرىهي  كىأىنىا المىٍكتى  يىٍكرىهي  الميٍؤًمًف، نىٍفسً  عىفٍ  تىرىدًُّدم فىاًعميوي  أىنىا شىٍيءو 

، كتجكيد العبادات إيذاف بإسقاط  فتجكيد العبادات مدعاة ليرتقي المسمـ درجة عند اهلل
أحؽ أف يكفى كامبلن بإجادة المؤمف المحسف  عمى العبد المسمـ، فحؽ اهلل  حؽ اهلل 

 مخمص اإليماف.

: إف العبادات باب شامؿ مف أبكاب الديف تندرج تحتو كثير مف األبكاب، كفيـ باب ختامنا
منو، ركف في الدخكؿ إلى األبكاب األخرل العبادات مف حيث األداء كتجكيده، كمعرفة المقصكد 

 -العقيدة–كالتبحر فييا، كلذلؾ كاف العيد المكي كمو يرتكز عمى تأسيس اإليماف العىقىًدمٌٍ 
باليجرة، كالتي دشف بيا  لرسكلو  ، كالصبلة كالصياـ، إلى أف أذف اهلل المتصؿ بالعبادات

حكمت العبلقة بيف المياجريف كاألنصار  العيد المدني الذم كاف أكؿ تدشينو المعامبلت التي
أكؿ األمر، ثـ حكمت العبلقة بيف المسمميف فيما بينيـ، كالمسمميف مع غير المسمميف، كالتي 

 دكلة اإلسبلـ . عمى إثرىا أقاـ النبي 

  

                                                           

 ( .ْٓ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
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 المبحث الثاني
 الجكدة في المعامالت

 :تمييد
ف تباد (ُ)إف حياة الناس تقكـ عمى المعامبلت، التي مناطيا ؿ المنافع بينيـ بأنكاعيا، كا 

تجعميا مستقرة، كلذلؾ كانت األخبلؽ أساسان في عميو الحياة، ف لما تقكـتجكيدىا ىك تجكيد 
 المعامبلت .

، كقد كانت أخبلقو مىثبلن قكيمان في كؿ معامبلتو التي النبيَّ  كقد عيد الصحابةي 
ة في معامبلتو مع الناس كافة، ككاف قدك  ، فقد كاف النبي تنضكم تحت أكامر كشريعة اهلل 

في تجكيد معامبلتو مع المسمميف الرحمة كالرأفة، قاؿ تعالى:  شعاره 
َرَُشٔلَ  ًۡ ََىََلۡدََجآَءُز َۡ ِ ٌّ

َ ًۡ ُُفِصُس
َ
َََغزِيزٌَأ ۡؤٌِِنَِيَرَُءوف  ٍُ ۡ ُۡۡسًَةِٱَ ََخرِيٌصََغيَ ًۡ ََغِِخُّ ا ٌَ َ ِّۡۡ

ًَ ََغيَ رَِخۡ
، كلذلؾ امتدح النبي (ِ)

  اًبرً  عىفٍ ء الذم يككف في معامبلتو سمحان رحيمان، فالمر ٍبدً  ٍبفً  جى ا المَّوي  رىًضيى  المَّوً  عى ٍنييمى  أىفَّ : عى
ـى ": قىاؿى  ، المَّوً  رىسيكؿى  ا رىجيبلن  المَّوي  رىًح ذىا بىاعى، ًإذىا سىٍمحن ذىا اٍشتىرىل، كىاً  ى كىاً   .(ّ)"اٍقتىضى

تجكيد معاممتو معيـ ىك العدؿ كاإلقساط،  في أما غير المسمميف، فقد كاف شعار النبي 
َُْقاؿ تعالى:  و نََتَِبُّ

َ
َأ ًۡ َٰرُِك ََِدَِي ٌّ ََُيۡرُِجُٔكًَ ًۡ َ ََوَ َِ َٱُّّدِي ِِ َ ًۡ َيَُؼَٰخِئُُك ًۡ

َ ََ ََ َٱََّلِي َِ ََغ َٱّلَلُ ًُ َُٰس ى َٓ ِۡ َََلََح ًۡ

                                                           

عمر كآخركف، معجـ المغة العربية المعاصرة : عمتو "مناط الحكـ بتحريـ الخمر ىك اإلسكار". مناط الحكـ( (ُ
 ( .َّٔ/ّ)ج

المناط ىك الكصؼ بشرحو في حاشية المكافقات كذكر األمثمة عميو، فقاؿ: "كقد عبر الشاطبي عف المناط 
الذم نيط بو الحكـ، كتحقيقو إثبات العمة في إحدل صكرىا التي خفيت فييا العمة؛ كتحقيؽ أف النباش سارؽ، 

صؼ الذم بأنو كجد فيو أخذ الماؿ خفية كىك السرقة، فتقطع، كلكف المؤلؼ ىنا أراد بتحقيؽ المناط إثبات الك 
نيط بو الحكـ مطمقنا؛ ففي حرمة السكر ككنو خمرنا، كفي جكاز الكضكء بالماء ككنو مطمقا، كفي رفع زيد كنصب 

، كفي حدكث العالـ ككنو متغيرنا"  ( .ُِّ/ّ. الشاطبي، المكافقات )عمرك ككنو فاعبلن
 . ]ُِٖالتكبة: [( (ِ
قِّا فىٍميىٍطميٍبوي  البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي البيييكًع/بىابي [( (ّ مىٍف طىمىبى حى ًة ًفي الشّْرىاًء كىالبىٍيًع كى السُّييكلىًة كىالسَّمىاحى

، ص:   . ]َِٕٔ، رقـ الحديث ًََٓفي عىفىاؼو
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ۡلِصِؽنيََ ٍُ ۡ َٱَ َُُيِبُّ َإَِنَٱّلَلَ  ًۡ ِٓ ٔٓاَْإَِِلۡ َوُتۡلِصُؽ
 كالصمة، البر عف اهلل ينياكـ ال: أمدم: "، قاؿ السع(ُ)

 لقتالكـ ينتصبكا لـ بحاؿ كانكا حيث كغيرىـ، أقاربكـ مف لممشركيف، كالقسط بالمعركؼ، كالمكافأة
 ال الحالة، ىذه في صمتيـ فإف تصمكىـ، أف جناح عميكـ فميس دياركـ، مف كاإلخراج الديف في

 . (ِ)"مفسدة كال فييا محذكر

 

  

                                                           

 . ]ٖالممتحنة: [( (ُ
 ( .ٕٖٓ( السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص (ِ
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 المطمب األكؿ
 الجكدة في المعامالت المالية )البيع كالصرؼ(

ف النظاـ االقتصادم الذم أسسو النبي   تتعدد المعامبلت المالية في ديننا الحنيؼ، كا 
تقكـ عميو الدكؿ العظمى، كلـ تترؾ شريعة اإلسبلـ معاممة مالية إال كقد كفمت بياف حدكدىا، 

، أك القياس، كىذه )اإلجماع( لعمماء كفتكاىـ، أك اجتياد ا، أك سنة نبيو إما مف كبلـ اهلل 
ىي المصادر األربعة لمتشريع اإلسبلمي، كتتعدد المعامبلت المالية باختبلؼ ىيئاتيا كسبؿ 

 إنشائيا كانتيائيا، أذكر منيا اثنتيف مف أكثر ما يتداكلو الناس في معامبلتيـ:

 أكلن: الجكدة في البيع
 في بدٌ  ال أنو: يعني كذلؾ. التأبيد عمى تمميكان  بماؿ ماؿ مبادلة عمى يرد عقدالبيع ىك: 

 في ماالن  ييعتبر بما إال كالشراء البيع يككف ال ككذلؾ العقد، مف التمٌمؾ سبيؿ عمى األمكاؿ تبادؿ
، كدليؿ (ُ)بكقت محددان  ذلؾ يككف ال كأف كالمميؾ، الممؾ مف البيع في بد ال كأيضان  الشرع، عيٍرؼ

َْ مشركعيتو قكلو تعالى:  ا َٰٔ َٱَّرَِب َوََخَرَم َۡۡع َٱۡۡلَ َٱّلَلُ َخَو
َ
َوأ

ف تجكيد البيع يككف بإتمامو عمى (ِ) ، كا 
، كما شرحو الفقياء كقىعَّديكا لو القكاعد التي تضبطو لممتبايعيف، الييئة التي بيَّف شرعتيا النبي 

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ فأكؿ ضابط ليككف البيع مجكدان أال ييغىٍش،  مىى مىرَّ   اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ   ىيرى ٍبرىةً  عى  صي
ؿى  طىعىاـو  اًبعيوي  فىنىالىتٍ  ًفييىا، يىدىهي  فىأىٍدخى اًحبى  يىا ىىذىا مىا": فىقىاؿى  بىمىبلن  أىصى ؟ صى ابىٍتوي  قىاؿى  "الطَّعىاـً  أىصى
عىٍمتىوي  أىفىبلى ": قىاؿى  اهلًل، رىسيكؿى  يىا السَّمىاءي  ،النَّ  يىرىاهي  كىيٍ  الطَّعىاـً  فىٍكؽى  جى  .(ّ)"ًمنّْي فىمىٍيسى  غىشَّ  مىفٍ  اسي

 في الذم العيب يظير أف البائع كاجب مف كأفٌ  غش، العيب إخفاءعمى أف  الحديث دؿٌ ف
ليراه الناس، ال أف ينفؽ ، فتجكيد البيع يككف في إظيار البائع لمردمء (ْ)لمناس كيبٌينو المبيع

دى بيعو بالصدؽ ، لذلؾ فإف التجكيد يككف في الصدؽ كالكضتجارتو بغشيـ كَّ كح في البيع، فمف جى
                                                           

 ( .ٗ/ٔ( الًخٍف كآخركف، الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي )ج(ُ
 . ]ِٕٓالبقرة: [( (ِ
اًف/بىابي قٍكًؿ النًَّبيّْ [( (ّ يمى ، ٖٓ/ُ، مج «مىٍف غىشَّنىا فىمىٍيسى ًمنَّا: »مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً

 . ]َُِرقـ الحديث 
 ( .ِٓ/ٔ( الًخٍف كآخركف، الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي )ج(ْ



 

194 
 
 

ًكيـً  عىفٍ كالبياف بكرؾ لو في بيعو،  ا ًبالًخيىارً  البىيّْعىافً : "قىاؿى  ، النًَّبيّْ  عىفً  ، ًحزىاـو  ٍبفً  حى  لىـٍ  مى
تَّى: قىاؿى  أىكٍ - يىتىفىرَّقىا، دىقىا فىًإفٍ  -يىتىفىرَّقىا حى بىيَّنىا صى ا بيكًرؾى  كى فٍ  ا،بىٍيًعًيمى  ًفي لىييمى كىذىبىا كىتىمىا كىاً   ميًحقىتٍ  كى
 .(ُ)"بىٍيًعًيمىا بىرىكىةي 

ثـ السبيؿ لكسب كدّْ الناس في البيع كالشراء ىي في السماحة المتمثمة في أخبلؽ البائع 
اًبرً  عىفٍ لسماحتو،  الذم امتدحو النبي  ٍبدً  ٍبفً  جى ا المَّوي  رىًضيى  المَّوً  عى ٍنييمى  ، المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ : عى

ـى ": قىاؿى  ا رىجيبلن  المَّوي  رىًح ذىا بىاعى، ًإذىا سىٍمحن ذىا اٍشتىرىل، كىاً  ى كىاً   . (ِ)"اٍقتىضى

 ثانيان: الجكدة في الصرؼ
. بالنقد النقد بيع ىك: أك األثماف، جنس مف عكضيو مف كاحد كؿُّ  بيع: الصرؼ ىك

 مطمقان، كالفضة الذىب كىك جنسيما، مف كاف ما أك كالدنانير الدراىـ كالنقد باألثماف كالمراد
 ىذه في المتعارفة العمبلت ىذا في كيدخؿ ،ذلؾ غير أـ مصكغة أـ مضركبة أكانت سكاء

 يقابميا ما شراء أك بيع كثيقة عف عبارة منيا قطعة ككؿ محفكظان، ذىبيان  رصيدان  ليا ألف األياـ،
 التعامؿ مقاـ يقكـ األياـ ىذه في بيا التعامؿ أف الكاضح كمف ،المحفكظ الرصيد ىذا مف

فيككف تجكيد  ،(ّ)الشرعي الحكـ في منزلتيا تنزؿ أف فكجب السالفة، األياـ في كالدنانير بالدراىـ
ف ككف الصرؼ كامبلن في المجمس الكاحد قبؿ أف يفترقا، عىٍف أىًبي الصرؼ بتحرم الصارفي

، ٍبفى  البىرىاءى  سىأىٍلتي : يىقيكؿي  الًمٍنيىاًؿ، ٍيدى  عىاًزبو ـى  فى بٍ  كىزى ٍرًؼ، عىفً  أىٍرقى ٍيفً  كينَّا: فىقىاالى  الصَّ مىى تىاًجرى ٍيدً  عى  عى
ٍرًؼ، عىفً   المَّوً  رىسيكؿى  فىسىأىٍلنىا ، المَّوً  رىسيكؿً  ، فىبلى  ًبيىدو  يىدنا كىافى  ًإفٍ ": فىقىاؿى  الصَّ فٍ  بىٍأسى  كىافى  كىاً 
 .(ْ)"يىٍصميحي  فىبلى  نىسىاءن 

 . (ٓ)"المجمس في متقابضيف: يعني ،(يدب يدا كاف إف: )قكلوقاؿ العيني: "

                                                           

ؽي الكىًذبي كىالًكٍتمىافي ًفي البىٍيًع، ص: البخارم: صحيح البخارم[( (ُ ا يىٍمحى ، رقـ الحديث َُٓ، ًكتىابي البيييكًع/بىابي مى
َِِٖ[ . 

 ( .ُُٗ( سبؽ تخريجو، )ص (ِ
 ( .ْٗ/ٔ( الًخٍف كآخركف، الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي )ج(ّ
ا[( (ْ ٍيًره، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي البيييكًع/بىابي التّْجى ، ََِٔ، رقـ الحديث ْٕٗرىًة ًفي البىرّْ كغى

َُِٔ[ . 
 ( .َِٓ/ُُ( العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ج(ٓ



 

195 
 
 

 المطمب الثاني
 الجكدة في معامالت األحكاؿ الشخصية )النكاح(

 يقصدإف النكاح ىك باب مف أبكاب األحكاؿ الشخصية، التي تتعدد المعامبلت فييا، ك 
 األكضاع ىذه عميو يترتب كما كأيسرتو، اإلنساف بيف تككف التي األكضاع: الشخصية باألحكاؿ

 .أدبية أك مادية كالتزامات حقكقية، آثار مف

طبلؽ  األحكاؿ مقابمة في أيطمؽ حديث، إطبلؽ المعنى ىذا عمى االصطبلح ىذا كا 
 .األيسرة حدكد خارج المجتمع بأفراد اإلنساف عبلقات تنٌظـ التي المدنية،

 المبادئ عمى( الشخصية األحكاؿ) االسـ ىذا يطمقكف يككنكا فمـ قديمان، الفقياء أما
نما كمتعمقاتيا، لؤلسرة الشاممة كاألحكاـ  كتاب: مثؿ: خاصان  اسمان  باب كؿ عمى يطمقكف كانكا كا 
 . (ُ)كىكذا. الفرائض كتاب. الطبلؽ كتاب. النفقات كتاب. الصداؽ كتاب. النكاح

كيختمؼ تجكيد معامبلت األحكاؿ الشخصية باختبلؼ المعاممة كىيئة اسميا كىيئتيا التي 
 اإلسبلمية . كضعتيا الشريعة

 الكجو عمى باآلخر الزكجيف مف كؿ استمتاع إباحة يتضمف عقد: شرعان  حالنكا 
 .(ِ)المشركع

اًمرو  ٍبفً  عيٍقبىةى  عىفٍ عمى تجكيد النكاح بتحقيؽ شركطو كالتزاميا،  فحث النبي   ، عى
ؽُّ ":  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  كطً  أىحى كجى  ًبوً  ٍحمىٍمتيـٍ اٍستى  مىا ًبوً  تيكفيكا أىفٍ  الشُّري  .(ّ)"الفيري

نما التجكيد بتحقيؽ الشركط لما في ذلؾ مف ميثاؽ غميظ تستحؿ بو فركج النساء، كألف  كا 
 الرجؿ قكاـ عمى المرأة، كاف التجكيد في حقو، لما في المرأة مف ضعؼ .

                                                           

 ( .ٗ/ْ( الًخٍف كآخركف، الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي )ج(ُ
 ( .ُُ/ْ( الًخٍف كآخركف، الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي )ج(ِ
ٍيًر ًعٍندى عيٍقدىًة النّْكىاًح، ص: البخا[( (ّ كًط ًفي المى كًط/بىابي الشُّري ، رقـ ٔٔٔرم: صحيح البخارم، ًكتىابي الشُّري

 . ]ُِِٕالحديث 
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 أىنىسو  عىفٍ عمى خمؽ الرفؽ بيف،  أما تجكيد معاممة النساء فإنيا جمية في حث النبي 
 : َّالنًَّبيَّ  أىف   ًفي كىافى ، كىافى  سىفىرو شىةي، لىوي  ييقىاؿي  ًبًيفَّ  يىٍحديك غيبلىـه  كى ٍيدىؾى ":  النًَّبيُّ  فىقىاؿى  أىٍنجى كى  ري
شىةي  يىا  .(ُ)النّْسىاءى  يىٍعًني: ًقبلىبىةى  أىبيك قىاؿى  "ًبالقىكىاًريرً  سىٍكقىؾى  أىٍنجى

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ك  كا" :قىاؿى   يّْ النَّبً  عىفً  ، ىيرى ٍيرنا، ًبالنّْسىاءً  كىاٍستىٍكصي ًمٍقفى  فىًإنَّييفَّ  خى ، ًمفٍ  خي  ًضمىعو
فَّ  مىعً  ًفي شىٍيءو  أىٍعكىجى  كىاً  فٍ  كىسىٍرتىوي، تيًقيميوي  ذىىىٍبتى  فىًإفٍ  أىٍعبلىهي، الضّْ ٍكتىوي  كىاً  ، يىزىؿٍ  لىـٍ  تىرى كا أىٍعكىجى  فىاٍستىٍكصي

ٍيرنا ًبالنّْسىاءً   .(ِ)"خى

كدة في المعاممة في ىذا المقاـ تككف بإتقاف فف التعامؿ مع النساء كالتكدد بيف، فبل فالج
يستغؿ الرجؿ القكامة بإيقاع الظمـ عمى المرأة، مف باب التقكيـ فبل يككف لو مراده، كال يككنف 
تاركان لممرأة تفعؿ ما يحمك ليا دكف تكجيو فتبقى عمى اعكجاجيا، كلكف الجكدة في ذلؾ بأف 

نما تككف الحكمة بالتسديد كالمقاربة، يتك   أىًبي عىفٍ سط في األمكر، فبل يتشدد كال يتساىؿ، كا 
ٍيرىةى، ، الدّْيفى  ًإفَّ ": قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ىيرى لىفٍ  ييٍسره ده  الدّْيفى  ييشىادَّ  كى مىبىوي، ًإالَّ  أىحى قىاًربيكا، فىسىدّْديكا غى  كى

كا، ةً  ٍدكىةً ًباٍلغى  كىاٍستىًعينيكا كىأىٍبًشري ٍكحى شىٍيءو  كىالرَّ ةً  ًمفى  كى  .(ّ)"الدٍُّلجى

. إفراط كال تفريط غير مف الصكاب: أم السداد، الزمكا سددكا معنى: كيقاؿقاؿ العيني: "
 .(ْ)"منيا تقربكا بؿ النياية تبمغكا ال: معناه بالنكف، ال المكحدة بالباء( كقاربكا: )قكلو

الحد  في كثار مف الزكاج بما شرع اهلل كما أف التجكيد في النكاح ظاىر في اإل
، ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ نساء،  المسمكح بو شرعان كىك أربع بىٍيرو ؟ ىىؿٍ : عىبَّاسو  اٍبفي  ًلي قىاؿى : قىاؿى  جي كٍَّجتى  تىزى

كَّجٍ ": قىاؿى  الى،: قيٍمتي  ٍيرى  فىًإفَّ  فىتىزى  .(ٓ)"ًنسىاءن  أىٍكثىريىىا األيمَّةً  ىىًذهً  خى

                                                           

ًف الكىًذًب، ص: [( (ُ ةه عى ٍنديكحى : المىعىاًريضي مى ، رقـ الحديث ُْٗٓالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىدىًب/بىابه
َُِٔ[ . 

اًة ًبالنّْسىاًء، ص: البخارم: [( (ِ  . ]ُٖٔٓ، رقـ الحديث ُُِّصحيح البخارم، ًكتىابي النّْكىاًح/بىابي الكىصى
قىٍكؿي النًَّبيّْ [( (ّ : الدّْيفي ييٍسره كى اًف/بىابه ًنيًفيَّةي : »البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي اإًليمى أىحىبُّ الدّْيًف ًإلىى المًَّو الحى

ةي   . ]ّٗالحديث ، رقـ َِ، ص: «السٍَّمحى
 ( .ِّٕ/ُ( العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ج(ْ
 . ]َٗٔٓ، رقـ الحديث ُِّٗالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي النّْكىاًح/بىابي كىٍثرىًة النّْسىاًء، ص: [( (ٓ
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 يتساكل ممف غيره مف انساءن  أكثر كاف مف محمد أمة خير المعنى قيؿقاؿ ابف حجر: "
 . (ُ)"الفضائؿ مف ذلؾ عدا فيما معو

كما أف التجكيد في النكاح يككف بانتقاء الزكجة الصالحة التي أرشد إلى صفاتيا النبي 
ة ، فكمما كاف المسمـ مجكدان النتقائو لشريكة حياتو كتفاصيميا، كانت حياتو أممى بالسعاد

ف كاف غير ذلؾ ةن يرجككاالستقرار، كا   بيا الخبلص. ؛ كانت حياتو نكدةن غيضَّ

، حيف ينتقي المسمـ ذات الديف كالخمؽ، كما أجمؿ أف تككف الحياة في ظؿ ديف اهلل 
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  ٍرأىةي  تيٍنكىحي : "قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ، ىيرى اًليىا: أًلىٍربىعو  المى سىًبيى  ًلمى ًلحى مىاًليىا اكى ًلًديًنيىا، كىجى  كى

 .(ِ)"يىدىاؾى  تىًربىتٍ  الدّْيًف، ًبذىاتً  فىاٍظفىٍر 

فذات الخمؽ الذم يبنى عميو الديف ىي التي تكرث السعادة لزكجيا، بؿ تككف سببان في 
كَۡدَفي قكلو تعالى:  (المؤمنكف)، فمك تأمؿ المسمـ أكائؿ سكرة إعانة زكجيا عمى طاعة اهلل 

َۡ َٱَ ـۡيََح
َ
ُِٔأ ٌِ ۡؤ ٍَُ ًََۡ*َن ِٓ ِ ََضََلح ِِ َ ًۡ ُْ َ ََ َُْ*  َخَِٰشُػٔنَََٱََّلِي َ ََ ۡػرُِعَٔنََوٱََّلِي ٌُ َ َٱََيۡؾِٔ َِ ََغ ًۡ*ََ ًۡ ُْ َ ََ َوٱََّلِي

ةَِ َٰٔ َٰػِئَُنََِيَزَن ََُْ*َف َ ََ ََحَٰفُِظَٔنََوٱََّلِي ًۡ ِٓ َىُِفُروِج ًۡ*ًََۡ ُٓ ُِ َٰ يَۡؿ
َ
اََميََهۡجَأ ٌَ ۡوَ

َ
َأ ًۡ ِٓ ۡزَنَِٰج

َ
َأ َٰٓ ََِإََِلَلََعَ َـَإ ََدۡيُ ًۡ ُٓ َج

ٌِنَيَ َـَََ*َمئُ َِم ََٰ ََذ ََوَرآَء َٱۡبخَََغَٰ َِ ٍَ ََذ َٱۡىَػاُدوَن ًُ ُْ َ ْوَلَٰٓئَِم
ُ
َمََٰجَََٰ*أ

َ
ََِل ًۡ ُْ َ ََ ََوٱََّلِي ََرَُٰغَٔن ًۡ ِدِْ ۡٓ َوََخ ًۡ ِٓ َ*خِ

َُُيَاـُِظٔنََ ًۡ ِٓ ِ َٰح ـَ
ََضيَ َٰ َلََعَ ًۡ ُْ َ ََ َوٱََّلِي

ة األكلى ، لكجد أف الخمؽ ال ينفصؿ عف الديف، فبيًدأت اآلي(ّ)
بصبلح العقيدة كفبلح صاحب االعتقاد الصائب، ثـ تمتيا آيات عظيمة عمى التكالي كانت آية 
ميؽ، ثـ الزكاة عبادة  عبادة تمييا آية أخبلؽ، فالصبلة عبادة تمتيا آية اإلعراض عف المغك كذلؾ خي

ميؽ األ ميؽ، ثـ تمتيا آية خي مانة، كاختتمت اآليات تمتيا آية العفاؼ كالطيارة بحفظ الفركج كذلؾ خي
 بالعبادة، في بياف بأف الديف كمو خمؽ .

  

                                                           

 ( .ُُْ/ٗفتح البارم شرح صحيح البخارم )ج ،ابف حجر ( (ُ
 . ]ََٗٓ، رقـ الحديث ُِٖٗالنّْكىاًح/بىابي األىٍكفىاًء ًفي الدّْيًف، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي [( (ِ
 . ]ٗ-ُالمؤمنكف: [( (ّ
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  مطمب الثالثال
 الجكدة في معامالت التكثيقات )الشيادة كالبىيّْنة(

لو أف يكثؽ ىذه المنفعة بما  حيف يتبادؿ مسمـ منفعة مع أخيو المسمـ، فقد شرع اهلل 
 . المشركعة في ديف اهلل يضمف حؽ الطرفيف فييا، مف خبلؿ تكثيقيا بطرؽ التكثيؽ 

دي تكثيؽ  كَّ كأقصد بالتكثيقات، الشيادة، كالبينة، كاأليماف، كالكفالة، كالضماف، حيث ييجى
 المعامبلت لكؿ كاحدة منيا عمى اختبلؼ المعاممة المكثقة .

 : الشيادة أكلن 
 صيانة الشيادة تشريع مف كالحكمة، خاص بمفظ شيء عف إخبار: شرعان  الشيادة

ثباتيا، ،الحقكؽ  إثباتيا كيتعذر الحقكؽ، مف كثير يضيع أف ألمكف الشيادة تشرع لـ فمك كا 
 غير مف حقو،إلى  إنساف كؿ يصؿ أف عمى كحرصو اإلسبلـ غرض ينافي كىذا ألصحابيا،

 . (ُ)أكيدة كمصمحة مقصكدة، لحاجة إذان  تمبية الشيادة تشريع فكاف صراع، كال نزاع

كرة آنفان، يككف باإلقباؿ عمى الشيادة مف المسمـ الذم يحمؿ كتجكيد الشيادة لمحكمة المذك
ف لـ ييدعى ليا، مف باب إعانة أخيو المسمـ عمى استرداد حقو،  ٍيدً  عىفٍ عمـ الحقيقة كا  اًلدو  ٍبفً  زى  خى

، يىًنيّْ ـٍ  أىالى ": قىاؿى   النًَّبيَّ  أىفَّ  اٍلجي ٍيرً  أيٍخًبريكي  .(ِ)"ييٍسأىلىيىا أىفٍ  قىٍبؿى  يىادىًتوً ًبشى  يىٍأًتي الًَّذم الشُّيىدىاءً  ًبخى

جاء بمفظ "خير" ليبيف الجكدة  ، حيث أف النبي ففي ذلؾ تجكيد كخيرية ألداء الشيادة
ٍسف، فخير ىنا بمعنى األفضؿ   .كفي ذلؾ حث عمى الشيادة  -أم أفضؿ كأحسف الشيداء–كالحي

 : البىيّْنىةثانينا
 ة، كالبينكالكشؼ اإليضاح كىك البياف، مف ة،الكاضح الحجة: كىي بينة، جمع: البيّْنات

 . (ُ)كيتضح الحؽ يظير بيـ ألف بذلؾ سيمُّكا الشيكد ىـ: شرعان 

                                                           

 ( .ُُِ/ٖ( الًخٍف كآخركف، الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي )ج(ُ
ٍيًر الشُّييكًد، مج [( (ِ ، رقـ الحديث ِِٖ/ِمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اأٍلىٍقًضيىًة/بىابي بىيىاًف خى

ُُٕٗ[ . 
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ٍيًف، أحدىما ىك الميدًَّعي، كاآلخر ىك الميدَّعىى عميو:  نما تككف البينة في خصاـ مسممى  كا 

 .الظاىر كلوق خالؼ مف ىك: الميدًَّعي

 .الظاىر وقكل كافؽ مف ىك: عميوكالميدَّعىى 

 كىك لمظاىر، مخالؼ ىذا كقكلو عميو، المدعى عمى حقان  يدعى المدعي أف بينيما كالفرؽ
 . (ِ)معو -البراءة كىك- كاألصؿ الحؽ، ذلؾ ينكر يومع كالمدعى البراءة،

كالبينة تككف في حؽ الميدًَّعي، لما يكتنؼ دعكاه مف الشؾ، فكاف تحرم دعكاه عمى غيره 
ف صحة دعكاه، كلذلؾ فإف تجكيد العمؿ بتكثيؽ البينة يككف بالتحرم عف أكلى كأثبت لمتأكد م

ٍجرىةً  ًفي أىكٍ - بىٍيتو  ًفي تىٍخًرزىافً  كىانىتىا اٍمرىأىتىٍيًف، أىفَّ  ميمىٍيكىةى، أىًبي اٍبفً  عىفً صدؽ الميدًَّعي،   ،-الحي
رىجىتٍ  ا فىخى قىدٍ  ًإٍحدىاىيمى كىفّْيىا ًفي ًبًإٍشفىى أيٍنًفذى  كى

مىى دَّعىتٍ فىا ،(ّ) ، اٍبفً  ًإلىى فىريًفعى  األيٍخرىل، عى  فىقىاؿى  عىبَّاسو
كىىا ،"كىأىٍمكىاليييـٍ  قىٍكـو  ًدمىاءي  لذىىىبى  ًبدىٍعكىاىيـٍ  النَّاسي  ييٍعطىى لىكٍ ":  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : عىبَّاسو  اٍبفي   ذىكّْري
مىٍييىا كىاٍقرىءيكا ًبالمَّوً  كفى  الًَّذيفى  ًإفَّ : }عى كىىا {المَّوً  ًبعىٍيدً  يىٍشتىري فىٍت، فىذىكَّري  النًَّبيُّ  قىاؿى : عىبَّاسو  اٍبفي  فىقىاؿى  فىاٍعتىرى
 :" مىى اليىًميفي مىٍيوً  الميدَّعىى عى  .(ْ)"عى

فتحرم صدؽ الميدًَّعي بالتحقؽ مف البينة كصحتيا يحفظ حقكؽ الناس مف الضياع 
-نة يككف أيضان بما فعمو ابف عباس بادعاء الكاذبيف أك المغرضيف، فتجكيد التحرم مف البي

 كبياف عاقبة الكذب إف كاف كاذبان. مف تذكير الميدًَّعي باهلل  -رضي اهلل عنيما

كتتعدد البينة في أشكاليا كبيانيا، فمنيا ما يككف بالشيكد، كمنيا ما يككف مقركنان بدليؿ 
دي بتجكيد الحفاظ عمى كنييا، كَّ ف إثبات البينة ييجى  كمف ذلؾ ما فعمو النبي  حسي مادم، كا 

                                                                                                                                                                     

 ( .َِّ/ٖ( الًخٍف كآخركف، الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي )ج(ُ
 ( .َِْ/ٖ( الًخٍف كآخركف، الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي )ج(ِ
قد أنفذ بإشفى" كاإلشفى كىىيكى مثؿ المسمة لىوي مقبض أيٍنًفذى ًبًإٍشفىى ًفي كىفّْيىا( (ّ . يخرز بيىا اإلسكاؼ: قىٍكلو "كى

 ( .ُٖٗ/ُٖالعيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ج
ننا قىًميبلن [( (ْ ـٍ ثىمى اًنًي كفى ًبعىٍيًد المًَّو كىأىٍيمى ، أيكلىًئؾى الى البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التىٍفًسيًر/بىابي }ًإفَّ الًَّذيفى يىٍشتىري

ٍيرى }أىًليـه{ ميؤٍ  { الى خى ـٍ بلىؽى لىيي ، ص: خى ، كىٍىكى ًفي مىٍكًضًع ميٍفًعؿو  . ]ِْٓٓ، رقـ الحديث ًُُُٓلـه ميكًجعه ًمفى األىلىـً
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حيف اتخذ خاتمان لكتبو المرسمة إلى الممكؾ، حيث أف ذلؾ يضمف أف ذلؾ الكتاب قد أتى مف 
 ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ الجية الميرًسمة لو، فيضمف أال ييزكر أك ييغىش حيف يككف مختكمان بختـ المرًسؿ، 

، اًلؾو ، ًإلىى يىٍكتيبى  أىفٍ   النًَّبيُّ  أىرىادى  لىمَّا: قىاؿى  مى كـً ا، ًإالَّ  ًكتىابنا يىٍقرىءيكفى  الى  ًإنَّييـٍ : قىاليكا الرُّ ذى " مىٍختيكمن  فىاتَّخى
اتىمنا  النًَّبيُّ  ةو، ًمفٍ  خى ًبيًصوً  ًإلىى أىٍنظيري  كىأىنّْي ًفضَّ كى

نىٍقشيوي  ،(ُ) كى
مَّده : (ِ)  .(ّ)"المَّوً  رىسيكؿي  ميحى

، قاؿ ىك تجكيد إلثبات البينة منو  لمخاتـ إلثبات نسبة كتبو إليو فاتخاذ النبي 
 أف أراد  لككنو قائمة فيو بما فالحجة مختكمنا يكف لـ إذا الكتاب أف منو كيستفادالقسطبلني: "

نما إلييـ يكتب  أف عمى فدؿ مختكمنا، كاف إذا إال الكتاب يقبمكف ال إنيـ لقكليـ الخاتـ اتخذ كا 
، غير أك كاف مختكمنا حجة القاضي كتاب  كقد الخط عمى بالشيادة العمؿ الباب كفي مختـك
 ألف ذلؾ في الفقياء جميع مالكنا خالؼ": الطحاكم كقاؿ فيو، كىب ابف كخالفو مالؾ أجازىا
 عمى بالشيادة دىرنا في يقضى ال: الحكـ عبد بف اهلل عبد بف محمد كقاؿ الخط، يشبو قد الخط
 . (ْ)"الفجكر مف ضركبنا أحدثكا قد الناس ألف الخط

  

                                                           

ًبيًصوً ( (ُ  . (ِّٓ/ِْالعيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم ): أىم بريقو كلمعانو. كى
مغة العربية الخف كآخركف، معجـ ال: أم النقش الذم عميو. النقش: نقىش الحجرى كنحكىه: نحتو. نىٍقشيوي ( (ِ

 ( .ِِٖٔ/ّالمعاصرة )
ا يىضً [( (ّ مى ا يىجيكزي ًمٍف ذىًلؾى كى مى ، كى ٍختيكـً طّْ المى مىى الخى /بىابي الشَّيىادىًة عى يؽي البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىٍحكىاـً

اًمًمًو كىالقىاًضي ًإلىى القىاًضي، ص:  اًكـً ًإلىى عى ًكتىاًب الحى ، كى ـٍ مىٍيًي  . ]ُِٕٔحديث ، رقـ الُٕٗٔعى
 ( .ِّْ/َُ( القسطبلني، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم )ج(ْ
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  المطمب الرابع
 الجكدة في معاممة الكالديف كبرىما

َقاؿ تعالى:  َٱۡىِهَِبَ َِغَِدَك ََ ََحۡتيَُؾ ا ٌَ َإِ ًِا  َإِۡخَسَٰ َِ يۡ َُِّٰدَ ـَ ََوبِٱۡى َإِيَاهُ
َإََِلٓ ْ ََتۡػُتُدٓوا ََل

َ
َأ ََربَُّم َوكََٰٓىَٰ
َ ّف 
ُ
آَأ ٍَ ُٓ َ اَـَََلََتُلوََ ٍَ ُْ ۡوَّلَِكَ

َ
آَأ ٍَ ُْ َخُد

َ
ََِۡأ ََُْوََلََت ۡر ََٓ َل  ۡٔ اَكَ ٍَ ُٓ َ اََوكُوََ ٍَ ٍَ  . (ُ)اََنرِي

لقد أكـر اهلل المسمـ بمفتاحيف لبابيف مف أبكاب الجنة في الدنيا، فحيؽَّ لممسمـ أف يجكد 
 صنع ىذيف المفتاحيف ليككنا سببان في يسر كسيكلة فكزه بالجنة كنعيميا.

ما مقركنان بعبادتو، كجعؿ ىي رَّ بً  إف ىذيف المفتاحيف ىما األب كاألـ، المَّذىٍيًف قد جعؿ اهلل 
د ىي بر  كَّ عقكقيما مف السبع المكبقات الميمكات لمعاٌؽ، فأحؽ معاممة مع الخمؽ حيؽَّ ليا أف تيجى

 الكالديف.

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ كتجكيد بر الكالديف يككف بحسف الصحبة ليما،  اءى : قىاؿى   ىيرى ؿه  جى  ًإلىى رىجي
ؽُّ  مىفٍ  المًَّو، سيكؿى رى  يىا: فىقىاؿى   المَّوً  رىسيكؿً  ٍسفً  النَّاسً  أىحى ابىًتي؟ ًبحي حى  مىٍف؟ ثيَـّ : قىاؿى  "أيمُّؾى ": قىاؿى  صى
 .(ِ)"أىبيكؾى  ثيَـّ ": قىاؿى  مىٍف؟ ثيَـّ : قىاؿى " أيمُّؾى  ثيَـّ ": قىاؿى  مىٍف؟ ثيَـّ : قىاؿى  "أيمُّؾى  ثيَـّ ": قىاؿى 

مف التجكيد في ترتيب أداء البر فتقديـ األـ عمى األب في البر بأضعاؼ ثبلثة في البر 
 لؤلبكيف.

ف بر الكالديف يعدؿ الجياد في سبيؿ اهلل، كقد ذكره النبي  في أفضؿ األعماؿ  كا 
ف اإلحساف يظير في ذلؾ لما جاء عف  ٍبدى كأجكدىا، كا  ٍمًرك ٍبفى  اهللً  عى  أىٍقبىؿى : قىاؿى  اٍلعىاًص، ٍبفً  عى

ؿه  مىى اًيعيؾى أيبى : فىقىاؿى   اهللً  نىًبيّْ  ًإلىى رىجي  ًمفٍ  فىيىؿٍ ": قىاؿى  اهلًل، ًمفى  اأٍلىٍجرى  أىٍبتىًغي كىاٍلًجيىاًد، اٍلًيٍجرىةً  عى
ده  كىاًلدىٍيؾى  ؟ أىحى يّّ ،: قىاؿى  "حى ـٍ ا، بىؿٍ  نىعى ىيمى ،: قىاؿى  "اهلًل؟ ًمفى  اأٍلىٍجرى  فىتىٍبتىًغي": قىاؿى  ًكبلى ـٍ  فىاٍرًجعٍ ": قىاؿى  نىعى

ٍحبىتىييمىا فىأىٍحًسفٍ  كىاًلدىٍيؾى  ًإلىى  .(ّ)"صي

                                                           

 . ]ِّاإلسراء: [( (ُ
ٍحبىًة، ص: [( (ِ ٍسًف الصُّ ؽُّ النَّاًس ًبحي ٍف أىحى : مى ، رقـ الحديث ََُٓالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىدىًب/بىابه

ُٕٓٗ[ . 
ؽُّ ًبًو، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي [( (ّ ا أىحى مىًة كىاآٍلدىاًب/بىابي ًبرّْ اٍلكىاًلدىٍيًف كىأىنَّييمى اٍلًبرّْ كىالصّْ
 . ]ِْٗٓ، رقـ الحديث ُُٕٖ/ِ
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ٍحبىتىييمىا فىأىٍحًسفٍ " كقكلو  " أم ابذؿ قدر استطاعتؾ في برىما، كذلؾ مف باب التحسيف صي
 كالتجكيد في بر األبكيف .

ف اإلسبلـ يفرّْؽ بيف المسمـ ألبكيف إف كانا غير مسمميف، حيث إكالتجكيد أظير في بر ا
ف كاف ذ قد أبقى حبؿ الكصاؿ بيف  -المبمغ عف ربو كىك - رحـ، إال أف النبي  اكالكافر كا 

ا، المَّوي  رىًضيى  بىٍكرو  أىًبي ًبٍنتً  أىٍسمىاءى  عىفٍ األبناء كالكالديف مكصكالن مف باب البر،  : قىالىتٍ  عىٍنييمى
مىيَّ  قىًدمىتٍ  ٍيدً  ًفي ميٍشًركىةه  كىًىيى  أيمّْي عى  كىًىيى : قيٍمتي  ، المَّوً  رىسيكؿى  فىاٍستىٍفتىٍيتي  ، المَّوً  رىسيكؿً  عى
 . (ُ)"أيمَّؾً  ًصًمي نىعىـٍ ": قىاؿى  أيمّْي؟ أىفىأىًصؿي  رىاًغبىةه،

فقد كاف مثبلن يحتذل بو في تجكيد بره بأبيو عمر بف  أما الصحابي الجميؿ ابف عمر 
 عيمىرى  اٍبفً  عىفً بعد استشياده،  -أم رفاؽ أبيو عمر –حاؿ حياتو، كأىؿ كد أبيو  الخطاب 

ٍنييمىا، وي المَّ  رىًضيى  كًني":  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  عى رىةو  أىٍخًبري ثىمييىا ًبشىجى ثىؿي  مى ، مى  كيؿَّ  أيكيمىيىا تيٍؤًتي الميٍسًمـً
بّْيىا، ًبًإٍذفً  ًحيفو  قىيىا تىحيتُّ  كىالى  رى قىعى  "كىرى ، أىفٍ  فىكىًرٍىتي  النٍَّخمىةي، أىنَّيىا نىٍفًسي ًفي فىكى ثىَـّ  أىتىكىمَّـى  بىٍكرو  بيكأى  كى

، رىٍجتي  فىمىمَّا ،"النٍَّخمىةي  ًىيى ":  النًَّبيُّ  قىاؿى  يىتىكىمَّمىا، لىـٍ  فىمىمَّا كىعيمىري قىعى  أىبىتىاهي، يىا: قيٍمتي  أىًبي مىعى  خى  ًفي كى
ا: قىاؿى  النٍَّخمىةي، أىنَّيىا نىٍفًسي كىذىا، كىذىا ًمفٍ  لىيَّ إً  أىحىبَّ  كىافى  قيٍمتىيىا كيٍنتى  لىكٍ  تىقيكلىيىا، أىفٍ  مىنىعىؾى  مى ا: قىاؿى  كى  مى
نىعىًني  .(ِ)فىكىًرٍىتي  تىكىمٍَّمتيمىا بىٍكرو  أىبىا كىالى  أىرىؾى  لىـٍ  أىنّْي ًإالَّ  مى

إال أنو آثر السككت كاستحبو  فابف عمر كرغـ حداثة سنو كعممو بإجابة سؤاؿ النبي 
لـ يتكمما بجكاب سؤاؿ النبي المَّذيف  كصاحبو أبي بكر  عمى الكبلـ في حضرة أبيو عمر 

 ففعؿ ابف عمر ،  ،فقدمف تجكيد األدب مع الكالد كالبر بو، كأما صمتو ككده ألىؿ كدّْ أبيو 
ٍبدً  عىفٍ لقي ابف عمر أحد األعراب فأكرمو ألجؿ أبيو،  ، ٍبفً  اهللً  عى ، اٍبفً  عىفً  ًدينىارو  كىافى  أىنَّوي  عيمىرى

                                                           

قىٍكًؿ المَّ [( (ُ . كى مىٍييىا/بىابي اليىًديًَّة ًلٍمميٍشًرًكيفى فىٍضًميىا كىالتٍَّحًريًض عى لىى: ًو تىعىاالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًيبىًة كى
ك  ـٍ أىٍف تىبىرُّ ـٍ ًمٍف ًديىاًركي ككي ـٍ ييٍخًرجي لى ـٍ ًفي الدّْيًف، كى ـٍ ييقىاًتميككي ـي المَّوي عىًف الًَّذيفى لى ، ًإفَّ المَّوى }الى يىٍنيىاكي ـٍ تيٍقًسطيكا ًإلىٍيًي ـٍ كى ىي

{ ]الممتحنة:   . ]َِِٔ، رقـ الحديث ّٓٔ[، ص: ٖييًحبُّ الميٍقًسًطيفى
يىٍبدىأي األىٍكبىري ًبالكىبلىـً كىالسُّؤىاًؿ، ص: البخارم: صحي[( (ِ ، ُّٓٓح البخارم، ًكتىابي األىدىًب/بىابي ًإٍكرىاـً الكىًبيًر، كى

 . ]ُْْٔرقـ الحديث 
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رىجى  ًإذىا كَّحي  ًحمىاره  لىوي  كىافى  مىكَّةى، ًإلىى خى مىٍيوً  يىتىرى  رىٍأسىوي، ًبيىا يىشيدُّ  كىًعمىامىةه  الرَّاًحمىةً  ريكيكبى  مىؿَّ  ًإذىا ،(ُ)عى
مىى يىٍكمنا ىيكى  فىبىٍينىا اًر، ذىًلؾى  عى ، ًبوً  مىرَّ  ًإذٍ  اٍلًحمى فً  اٍبفى  أىلىٍستى : فىقىاؿى  أىٍعرىاًبيّّ ، ٍبفً  فيبلى فو  بىمىى،: قىاؿى  فيبلى

، فىأىٍعطىاهي  قىاؿى  اٍلًحمىارى ، ًبيىا اٍشديدٍ : قىاؿى  كىاٍلًعمىامىةى، ىىذىا اٍركىبٍ : كى اًبوً  بىٍعضي : لىوي  فىقىاؿى  رىٍأسىؾى  غىفىرى  أىٍصحى
كَّحي  كيٍنتى  ًحمىارنا اأٍلىٍعرىاًبيَّ  ىىذىا أىٍعطىٍيتى  لىؾى  اهللي  مىٍيًو، تىرى ، ًبيىا تىشيدُّ  كيٍنتى  كىًعمىامىةن  عى  ًإنّْي: فىقىاؿى  رىٍأسىؾى

ؿً  ًصمىةى  اٍلًبرّْ  أىبىرّْ  ًمفٍ  ًإفَّ ": يىقيكؿي   اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  دّْ  أىٍىؿى  الرَّجي لّْيى  أىفٍ  بىٍعدى  أىًبيوً  كي فَّ  ييكى  كىافى  أىبىاهي  كىاً 
ًديقنا  . (ِ)"ًلعيمىرى  صى

ؿ كما أف تجكيد بر الكالديف يككف بتقديـ اإلنفاؽ عمييما عمى اإلنفاؽ عمى األىؿ كالعيا
ف كاف في ذلؾ منفعة ليما،  اتحريان لعدـ انتقاص حقيما، كالحذر مف إزعاجيم بأم أمر كاف كا 

ا، المَّوي  رىًضيى  عيمىرى  اٍبفً  عىفً ف ٍنييمى ـي  يىتىمىاشىٍكفى  نىفىرو  ثىبلىثىةي  بىٍينىمىا: "قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  عى ذىىي  أىخى
، اليكا المىطىري بى  ًفي غىارو  ًإلىى فىمى طَّتٍ  ًؿ،الجى مىى فىاٍنحى اًرًىـٍ  فىـً  عى ٍخرىةه  غى بىؿً  ًمفى  صى ، فىأىٍطبىقىتٍ  الجى ـٍ مىٍيًي  عى

ييـٍ  فىقىاؿى  كا: ًلبىٍعضو  بىٍعضي ًمٍمتيميكىىا أىٍعمىاالن  اٍنظيري ةن، ًلمَّوً  عى اًلحى يىا لىعىمَّوي  ًبيىا المَّوى  فىاٍدعيكا صى  فىقىاؿى . يىٍفريجي
ديىيـٍ  افً  كىاًلدىافً  ًلي كىافى  ًإنَّوي  المَّييَـّ : أىحى ًلي كىًبيرىاًف، شىٍيخى ، ًصٍبيىةه  كى ، أىٍرعىى كيٍنتي  ًصغىاره ـٍ مىٍيًي  فىًإذىا عى
مىٍيًيـٍ  ريٍحتي  مىٍبتي  عى لىًدم، قىٍبؿى  أىٍسًقيًيمىا ًبكىاًلدىمَّ  بىدىٍأتي  فىحى نَّوي  كى ري  ًبيى  نىاءى  كىاً  الشَّجى

تَّى أىتىٍيتي  فىمىا ،(ّ)  حى
ا، قىدٍ  ٍدتيييمىافىكىجى  أىٍمسىٍيتي  مىٍبتي  نىامى ا فىحى ، كيٍنتي  كىمى ا، ًعٍندى  فىقيٍمتي  (ْ)ًبالًحبلىبً  فىًجٍئتي  أىٍحميبي  أىٍكرىهي  ريءيكًسًيمى

ا أىفٍ  ٍبيىةً  أىٍبدىأى  أىفٍ  كىأىٍكرىهي  نىٍكًمًيمىا، ًمفٍ  أيكًقظىييمى ا، ًبالصّْ ٍبيىةي  قىٍبمىييمى اغىٍكفى  كىالصّْ ، ًعٍندى  يىتىضى  يىزىؿٍ  مىـٍ فى  قىدىمىيَّ
دىٍأبىييـٍ  دىٍأًبي ذىًلؾى  تَّى كى  . (ٓ)"الفىٍجري  طىمىعى  حى

                                                           

مىٍيوً ( (ُ كَّحي عى ًجرى ًمٍف ريكيكًب اٍلبى ًحمىاره يىتىرى مىٍيًو ًإذىا ضى ٍعنىاهي كىافى يىٍستىٍصًحبي ًحمىارنا ًليىٍستىًريحى عى النككم، ًعيًر. : مى
 ( .َُُ/ُٔصحيح مسمـ بشرح النككم )ج

نىٍحًكًىمى [( (ِ ، كى مىًة كىاآٍلدىاًب/بىابي ًصمىًة أىٍصًدقىاًء اأٍلىًب كىاأٍليْـّ ا، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلًبرّْ كىالصّْ
 . ]ِِٓٓ، رقـ الحديث ُُٖٗ/ِ
ري ( (ّ ٍعنىاهي: تبىاعنىاءى ًبيى الشَّجى العيني، عمدة القارم شرح صحيح د عىف مكانتا الٌشجر الًَّتي ترعاىا مكاشينا . : مى

 . (ُّْ/ِِالبخارم )
نىاء الًَّتي يحمب ًفييىا. الًحالىبً ( (ْ  . (ُّْ/ِِالعيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم ): ىيكى اإٍلً
ابىًة ديعى [( (ٓ ٍف بىرَّ كىاًلدىٍيًو، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىدىًب/بىابي ًإجى ، رقـ الحديث َُُٓاًء مى

ْٕٓٗ[ . 
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  لمطمب الخامسا
 الجكدة في معاممة األرحاـ
ف الصمة تكثؽ فيما بينو، حيث إ يترابط المجتمع اإلسبلمي بالتراحـ كصمة األرحاـ كالتزاكر

 حب المتبادؿ بيف المسمميف.أكاصر المحبة كاأللفة كالمكدة بيف الناس، كىي كسيمة لمتعبير عف ال

ٍبدً  عىفٍ ، عظيمة، فشؽ الرحمف ليا اسمان مف اسمو  فكانت مكانة الرحـ عند اهلل   عى
، ٍبفً  الرٍَّحمىفً  ـي، كىًىيى  الرٍَّحمىفي  أىنىا: المَّوي  قىاؿى : "يىقيكؿي   المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى  عىٍكؼو  شىقىٍقتي  الرًَّح

ا لىيىا مىيىا مىفٍ  ًمي،اسٍ  ًمفى  اٍسمن ٍمتيوي، كىصى مىفٍ  كىصى  . (ُ)"بىتىتُّوي  قىطىعىيىا كى

                                                           

، ج [( (ُ  . ]ُْٗٔ، رقـ الحديث ُُٗ/ّأبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب الزَّكىاًة/بىابه ًفي ًصمىًة الرًَّحـً
 
  دَّثىنىا سيٍفيى : حى دَّثىنىا ميسىدَّده، كىأىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، قىالى ، عىٍف أىًبي سىمىمىةى، سند الحديث/ حى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ افي

ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف عىٍكؼو   .عىٍف عى
  

 /تخريج الحديث 
(، كأخرجو أحمد في مسنده َِٔ/ّكأخرجو البزار في مسنده )، (ُّٓ/ْكأخرجو الترمذم في سننو )

، كأخرجو (ُّٓ/ِ(، كأبك يعمى في مسنده )ُْ/ٕ)(، كأخرجو البييقي في سننو الكبرل ُِٔ/ّ)
 (.ُٕٓ/ْ( ك )ُْٕ/ْ(، كأخرجو الحاكـ في مستدركو )ُٖٔ/ُالحميدم في مسنده )

 كميـ بمثمو مطكلن مف طريؽ أبي سممة .
(، كأخرجو ُُٕ/ُُ(، كأخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو بمثمو )ُّّ/ِأخرجو أبك داكد في سننو بمعناه )

(، ُٖٔ/ِابف حباف في صحيحو بمثمو )(، أخرجو ُِّ/ّ(، كبنحكه )ُِِ/ّأحمد في مسنده بمثمو )
(، ك ُٕٓ/ْ(، كأخرجو الحاكـ في مستدركو بمثمو )ّٕ/ٓكأخرجو الطبراني في معجمو األكسط )

كميـ مف طريؽ أبك الرداد (، ُْ/ٕ(، كأخرجو البييقي في سننو الكبرل بمثمو )ُٖٓ/  ْ(، ك )ُٖٓ/ْ)
 الميثي .

(، كأخرجو أبك يعمى في مسنده ُِٕ/ّكبمثمو مطكالن ) (،ُٖٗ/ّكأخرجو أحمد في مسنده بنحكه مطكالن )
 (.ُّٕ/ْ(، كأخرجو الحاكـ في مستدركو بمثمو مطكالن )ُٓٓ/ِبمثمو مطكالن )

 ثالثتيـ مف طريؽ عبد اهلل ابف إبراىيـ بف قارظ .
 (َِٓ/ّكبمثمو )مف طريؽ ابف لعبد الرحمف بف عكؼ ،  (ُِٔ/ّكأخرجو البزار في مسنده بنحكه )

 .ؽ عبد اهلل بف عباسف طريم
 بو .  عف عبد الرحمف بف عكؼ  ثالثتيـ
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 /ترجمة الركاة 
 ركاتو ثقات، عدا: -

ثقة حافظ فقيو سفياف بف عيينة بف أبي عمراف ميمكف اليبللي أبك محمد الككفي ثـ المكي : ىك سيٍفيىافي  -
ريب التيذيب )ص ابف حجر، تق .لكف عف الثقات إماـ حجة إل أنو تغير حفظو بأخرة ككاف ربما دلس

ِْٓ.) 
 يحيى لي قاؿ: المديني ابف كقاؿ .عيينة ابف يشبو أحد األرض كجو عمى بقي ما: قاؿ بشر بف المفضؿ

: قاؿ الحديث؟ في إماـ سفياف سعيد، أبا يا: فقمت عيينة، ابف غير أحد معممي مف بقي ما: سعيد بف
 سفياف أف اشيدكا: يقكؿ القطاف سعيد بف يحيى سمعت: عمار ابف كقاؿ. سنة أربعيف منذ إماـ سفياف

ابف  .شيء ال فسماعو كبعدىا السنة ىذه في منو سمع فمف كمائة، كتسعيف سبع سنة اختمط عيينة بف
 .(ٗٓ/ِ)التيذيب  حجر، تيذيب

 ابف كأنا القرآف قرأت: سفياف كقاؿ .عيينة كابف مالؾ الزىرم أصحاب كأثبت ثقة إماـ ىك: حاتـ أبك كقاؿ
 كاف مف حنبؿ بف أحمد سأؿ أنو البغدادم جعفر أبك كذكر .سبع ابف كأنا الحديث كتبتك  سنيف أربع

 مف سمع سفياف إف( فقاؿ اعتدكا فإنيـ: )قمت كسفياف كمعمر مالؾ: فقاؿ الزىرم؟ أصحاب مف الحفاظ
 الكماؿ تيذيب إكماؿمغمطام،  .لسماعو ضابط ثقة عندنا ىك: فقاؿ ثقة؟ عشرة أربع ابف كىك الزىرم

(ٓ/ُُْ). 
ابف ثقة.  عف إال يدلس ال لكف يدلس، كاف زمنو، في الحجاز فقيو المشيكر، اإلماـقاؿ ابف حجر: 

 .(ُُْ/ُ) التقديس أىؿ تعريؼحجر، 
 الكماؿ تيذيبالمزم،  .عيينة ابف مف أتقف الزىرم أصحاب في ما: المديني ابف عمي كقاؿ

(ُُ/ُٕٕ).  
 ليس: لو فيقاؿ عمة، يككف ذاؾ فمعؿ بالسماع، ىنا يصرحا كلـ ،يدلساف كالزىرم سفياف: يقكؿ قائبل كلعؿ
 الصالة عميو بسنتو مغمطام، اإلعالـ .فكقو ممف بسماعو صرح المذككريف مف كبل ألف تكىمت؛ كما

 .(ُٕٓ/ُ) اإلماـ ماجو ابف سنف بشرح كالسالـ
 ثقة تغير حفظو بأخره، كربما دلس.قاؿ الباحث: 

عاـ، ككاف ال  ُْفياف ىك أثبت أصحاب الزىرم، كقد سمعو كىك ابف س إثبات السماع )التدليس(:
يدلس إال عف الثقات كذلؾ يثبت سماعو منو كتدليسو ال يضر في الزىرم، كقد بيف مغمطام ذلؾ باف 

 كبل منيما صرح بالسماع ممف فكقو.
لد ابف أبي شيبة سنة إزالة الختالط كلما تكفي سفياف عاـ  ُْق، كقد بدأ السماع ككاف عمره ُٗٓ: كي

، ألف ابف أبي شيبة فيتبيف أنو سمع منو قبؿ اختالطوعاـ،  ّٖق كاف عمر ابف أبي شيبة ُٕٗعاـ 
 .في مكة -رحمو اهلل–لـ يرتحؿ مف الككفة، بينما أقاـ سفياف بالككفة كارتحؿ إلى الشاـ، ككانت كفاتو 

 
 الحكـ عمى اإلسناد/ 

 .صحيح إسناد
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كتجكيد معاممة األرحاـ يككف باإلحساف إلييـ كعدـ انتظار رد اإلحساف، ألف ىذه 
المعاممة إنما تككف مف الصمة التي أكجبيا اهلل عمى المسمميف فيما بينيـ، فالذم يحسف ال ينتظر 

ٍبدً  عىفٍ مكافئة،  ك ٍبفً  المَّوً  عى لىًكفً  ًباٍلميكىاًفًئ، الكىاًصؿي  لىٍيسى ": قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً   عىٍمرو  الكىاًصؿي  كى
مىيىا رىًحميوي  قيًطعىتٍ  ًإذىا الًَّذم  .(ُ)"كىصى

فصمة الرحـ طاعة كقربة كأداؤىا كاجب، كلكف التجكيد في معاممة الرحـ أف تصؿ مف 
 ف غير انتظار مقابؿ في ذلؾ.قطعؾ كأف تحسف إلى مف أساء إليؾ مف رحمؾ م

كمف اإلحساف في معاممة الرحـ أف يتفقد المسمـ أحكاليـ، كيقضي حكائجيـ، كيطعـ 
إف تصدؽ إنو ه المسمـ، كما اجائعيـ، إلى غير ذلؾ مما يتكجب عمى المسمـ أف يعيف بو أخ

ٍيميك  عىفٍ  المسمـ فإف ذكم القرابة كالرحـ أكلى مف غيرىـ كاألجر فييـ أعظـ، اًرًث، ًبٍنتً  نىةى مى  اٍلحى
ًليدىةن  أىٍعتىقىتٍ  أىنَّيىا كى

 أىٍعطىٍيًتيىا لىكٍ ": فىقىاؿى  ، اهللً  ًلرىسيكؿً  ذىًلؾى  فىذىكىرىتٍ  ، اهللً  رىسيكؿً  زىمىافً  ًفي (ِ)
ـى  كىافى  أىٍخكىالىًؾ،  . (ّ)"أًلىٍجًرؾً  أىٍعظى

 عىفٍ لمؤذم لؾ منيـ، كلكف التجكيد في المعاممة لؤلرحاـ يككف باإلحساف إلى الكاشح ا
ًكيـً  ، ٍبفً  حى دىقىاتً  عىفً   النًَّبيَّ  سىأىؿى  رىجيبلن  أىفَّ  ًحزىاـو ؟ أىيُّيىا الصَّ ؿي مىى: قىاؿى  أىٍفضى  الرًَّحـً  ًذم عى

 .(ْ)"اٍلكىاًشحً 

ذم فذلؾ أعمى درجة مف اإلحساف إلى  كالكاشح ىك المعادم الذم آذل قريبو أك رحمو،
دؽ الكاشح فييا مجاىدة لمنفس، كنيييا عف اتباع ىكاىا، فيتصالرحـ المحب لؾ، ألف صمة 

 .المسمـ مف نفس رضية، كفييا إزالة لمضغينة مف نفسو 

                                                           

 ( .ُّٗيجو، )ص ( سبؽ تخر (ُ
ًليدىةن ( (ِ ٍيميكنىة: أىنَّيىا كىانىت لىيىا كى ًفي ًركىايىة النَّسىاًئٌي مف طىًريؽ عىطاء بف يسىار عىف مى : قىٍكلو: )كليدة(، أىم: أمة، كى

اًريىة سىٍكدىاء.   . (ُِٕ/ُّالعيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ججى
ًد،  مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي [( (ّ ٍكًج كىاأٍلىٍكالى ًبيفى كىالزَّ مىى اأٍلىٍقرى دىقىًة عى الزَّكىاًة/بىابي فىٍضًؿ النَّفىقىًة كىالصَّ

نىٍحًكًىمىا، مج  ، كى لىٍك كىانيكا ميٍشًرًكيفى  . ]ٗٗٗ، رقـ الحديث ْْٔ/ُكىاٍلكىاًلدىٍيًف كى
 ( .ُٕٗ( تقدـ تخريجو، )ص (ْ
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 خالصة المبحث:
إف المعامبلت ركح الحياة، كمف غيرىا ال يشعر اإلنساف بقيمة الحياة، فمكال المعامبلت 

المعامبلت تعطي لمحياة قيمة، فإف بيف الناس، لما راح اإلنساف كال جاء في ىذه الدنيا، كألف 
حدكد اهلل في  كسنة نبيو  المسمـ ىك أحؽ مف يجني ثمارىا، حيف يعمـ مف كتاب اهلل 

معاممة الناس فيتحرل أف يمقى اهلل مجكدان في أدائو لمعامبلتو مع الناس، معطيان كؿ ذم حؽ 
غير مسمـ، بما كضع  أك احقو غير منتقص مف شأف كأمر امرئو أيا كاف، سكاء أكاف مسممن 

 مف قكاعد ألخبلؽ التعامؿ مع المسمميف كغير المسمميف . النبي 

: فإف المعامبلت باب كاسع مف أبكاب ديننا الحنيؼ كالشريعة اإلسبلمية السمحاء، اختامن 
مقية كتكجيو نبكم، لتككف تمؾ  كىي انعكاس لما تربى عميو المسمـ مف تأسيس عقائدم كتربية خي

 . تجكيدىا؛ عبادة يتقرب بيا المسمـ هلل المعامبلت ب
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  المبحث الثالث
 آثار تطبيؽ الجكدة في العبادات كالمعامالت

 تمييد:
إف اآلثار المترتبة عمى تطبيؽ الجكدة في العبادات كالمعامبلت ليا دكر كبير في إبقاء العبد 

عامبلت المتصمة ، كالمالميمـ عمى صؿ دائمة مع اهلل مف خبلؿ العبادات الخالصة هلل 
ـ المسمـ حياتو.بالعبادات كالتي تككف كميا هلل   ، فمف خبلليا يقيّْـ كيقكّْ

 كيتخمؿ المبحث مطمبيف:

تطبيؽ الجكدة في العبادات، كالمطمب الثاني ىك بياف آثار تطبيؽ المطمب األكؿ ىك بياف آثار 
 الجكدة في المعامبلت.
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  المطمب األكؿ
 العباداتالجكدة في  تطبيؽ آثار

، أم أف ديفه  بأنو اإلسبلـديف  يتميَّز  ة،الناس العام حياةفيو مرتبطة ب العبادات العمـك
الذم ينبثؽ منو إظيار الشعائر اإلسبلمية،  ،التي مف خبلليا يظير االنتماء العقائدم لئلنساف

 لممسمـ مباحو  أك مشركع تصرؼ كؿمقد كاف اإلسبلـ شامبلن لكؿ جكانب حياة اإلنساف، فأصبح ف
َ  قاؿ تعالى: عبادةه،  اهلل طاعة بو يقًصد ِ َّلِلَ اِِت ٍَ ََوَم َۡاَي ََوََمۡ ََونُُصِِك ََضََلِِت َإَِن َكُۡو رَّبِ

ٍِنَيَ ٍِنيَََ*ٱۡىَعَٰيَ ۡصيِ ٍُ ۡ َوُلَٱَ
َ
َ۠أ َُا
َ
ِمۡرُتََوأ

ُ
َِمَأ ََٰ ََوبَِذ  ۚ ََلَََشِيَمَََلُ

، حيث أف كؿ أمر دنيكم يخضع (ُ)
 عميو . لمسمـ فيو نيتو هلل يؤجركييخمص ا لتقكل اهلل 

 : أثر تجكيد العبادات في حياة الفرد المسمـأكلن 
 ية المسؤكلية كاالنضباط عند المسمـمتن -ُ

فالتزاـ المسمـ بالعبادة كأدائيا كفؽ الضكابط الشرعية ليا، مف حيث الييئة كالكقت 
ؼ بو بأم كسيمة كانت عمى كالكيفية، تنمي عند المسمـ المسؤكلية تجاه نفسو، كأف ينجز ما كيمّْ 

عبادة الصبلة، فإنيا ال تسقط بأم حاؿ عف المسمـ، فيك مطمكب  أكمؿ كجو، فمك ضربنا مثبلن 
 منو أف يؤدييا بما يستطيع كبما يتيسر ألدائيا.

 ب عمى التعمؽ باهلل كالتجرد إليوبرمجة العقؿ كالقم -ِ

، فإف كؿ حياتو تتعمؽ باهلل عمى عباداتو ا، محافظن فحيف يككف المسمـ كثير الذكر هلل 
 فبل يسأؿ غير اهلل، كال يتككؿ عمى غير اهلل، فتككف حياتو كميا هلل ،. 

كبالتجرد الذم جناه مف تجكيد عباداتو تتكشؼ إليو المعاني العظيمة ليذه العبادات 
، هلل ، فحينيا ال يتأثر قمبو كال عقمو إال بما يرضي االكريمة، فيتمذذ بيا مستأنسان باهلل 

 .  مختاران النقياده لشرع اهلل  فينضكم تحت أكامر اهلل 

                                                           

 . ]ُّٔ-ُِٔاألنعاـ: [( (ُ



 

210 
 
 

 السبلمة القمبية كالركحية : -ّ

ممذاتيا، كما ك ييرجى منو السبلمة الركحية مف فتف الدنيا  إف القمب الذم يتعمؽ باهلل 
 ييرجى منو سبلمة القمب مف أمراضو المعنكية التي تصيبو كالغؿ كالحقد الحسد كغيره.

فظة عمى العبادات مع تجكيد أدائيا، تككف ىي الدكاء لكؿ ما يكتنؼ الركح أك كالمحا
 القمب مف أسقاـ .

 : أثر تجكيد العبادات في المجتمع اإلسالميثانينا
 بناء األلفة كالمحبة كالتكافؿ -ُ

إف تجكيد العبادات تكرث المساكاة بيف المسمميف فيككنكف سكاسية، ال فرؽ بيف قكم فييـ 
 أبيض أك أسكد، كال غني أك فقير، فإف المشاعر اإليمانية التي تترتب عمى أك ضعيؼ، كال

فرؽ المقابؿ تندحر كؿ المشاعر التي ت تجكيد العبادات تنبثؽ منيا األلفة كالمحبة كالتكافؿ، كفي
 بيف المسمميف مف عصبية أك عرؽ أك غير ذلؾ.

كا ألنفسيـ كإلخكانيـ، فيتحسس المسممكف أحكاؿ بعضيـ البعض، فإف كانكا في صبلة دع
ف كاف الصياـ شعر الشبع ف كانت الزكاة سدكا حكائج بعضيـ، كا   .الجائع منيـ ب افكا 

 ية العمؿ بركح الفريؽتنم -ِ

عظمة اإلسبلـ في تكحيد المسمميف في العبادات كالصبلة كالزكاة كالصياـ كالحج، تجعؿ 
، احبَّ أف أمر طاعة كقربة هلل  الرابط بيف المسمميف ىك اإليماف، حيث إذا ىَـّ مسمـ بأداء

 يشاركو إخكانو األجر كالثكاب .

فيككف العمؿ هلل في كؿ المكاطف بركح الفريؽ، كمنيا: الدعكة، كالجياد، كالشكرل، كغيرىا 
 الكثير مف األعماؿ التي يمكف لممسمـ أف يؤدييا بركح الفريؽ .
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  المطمب الثاني
 آثار تطبيؽ الجكدة في المعامالت

 كالفيحش، الكذب، كتجنُّببالصدؽ  اليكمية، المعامبلت فيالمسمـ التجكيد  حرّْمتإف 
 ييعىدُّ مف العبادة. كالمجتمع األفراد يضر ما ككؿ الناس، عف كاإلعراض كاألذل، كالبىذاءة،

 كاإلخكة، القربى، كذكم الناس، إلى كاإلحساف المعامبلت؛ في اإليجابية أفَّ  كما
نصاؼ كالجكعى، كالمرضى، كاألرامؿ، كاليتامى، كالمساكيف، كاألصدقاء،  كأداء المظمكميف، كا 

بر الحراـ، كتجنُّب الحبلؿ، كالكٍسب كاألمانة، الكاجب خضاع كالطاعات، المكاره عمى كالصَّ  كا 
 .العبادة مف  هلل كمّْيا الحياة أمكر

 المعامالت في حياة الفرد المسمـ تجكيد: أثر أكلن 
 رء لنفسوالحب لمغير ما يحب الم -ُ

-نفسو في مكاف مف يعاممو  في معامبلتو مع الناس، كيضع اهلل  فالمسمـ حيف يتقي
دى المعاممة لو، األمر الذم يبعثو عمى -ككأف تمؾ المعاممة تخصو كَّ ، فإنو سيكدُّ حينيا أف تيجى
دي  ييٍؤًمفي  الى ": قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  أىنىسو  عىفٍ تجكيد معامبلتو مع الناس،  ،أىحى ـٍ تَّى كي  مىا أًلىًخيوً  ييًحبَّ  حى

 . (ُ)"ًلنىٍفًسوً  ييًحبُّ 

 القبكؿ بيف الناس   -ِ

لعبد عاصو الهو  ، كال تتأتى محبة اهلل ييكضع القبكؿ في األرض لمف أحبو اهلل 
دىىا ك تستعيذ األرض مف شره  كَّ نما تككف لمف أحسف في معامبلتو كجى مف سكء معاممتو لمناس، كا 

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ، كفؽ مراد اهلل   اهللى  ًإفَّ : ًجٍبًريؿى  نىادىل اٍلعىٍبدى  اهللي  أىحىبَّ  ًإذىا":  قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ىيرى

                                                           

ا ييًحبُّ ًلنىٍفًسًو، ص: البخارم: صح[( (ُ اًف أىٍف ييًحبَّ أًلىًخيًو مى : ًمفى اإًليمى اًف/بىابه ، رقـ ُّيح البخارم، ًكتىابي اإًليمى
 . ]ُّالحديث 
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ننا ييًحبُّ  ننا ييًحبُّ  اهللى  ًإفَّ : السَّمىاءً  أىٍىؿً  ًفي ًجٍبًريؿي  فىيينىاًدم ًجٍبًريؿي  فىييًحبُّوي  فىأىٍحًبٍبوي  فيبلى  وي فىييًحبُّ  فىأىًحبُّكهي  فيبلى
عي  ثيَـّ  السَّمىاءً  أىٍىؿي     . (ُ)"اأٍلىٍرضً  ًفي اٍلقىبيكؿي  لىوي  ييكضى

 لفظ الرداءة في المعاممة:  -ّ

يعتاد المسمـ أف يككف كؿ شيء أمامو متقنان، كلذا؛ فإف نفس المسمـ ال تستطيب أف ترل 
 الردمء مف المعاممة، فتمفظيا مستنكرة قبحيا .

 حياة المجتمع: أثر تجكيد المعامالت في ثانينا
 زرع الثقة بيف أفراد المجتمع -ُ

فالصدؽ كتقديـ األخبلؽ في كؿ معاممة، ىي مدعاة لثقة أفراد المجتمع ببعضيـ، فبل 
 يدخؿ الشؾ كالريب في نفكسيـ .

 تآلؼ المجتمع كتراصو -ِ

، ٍبفً  النٍُّعمىافً  عىفً  ثىؿي : " اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  بىًشيرو ٍؤًمًنيفى  مى ،تى  ًفي اٍلمي ـٍ ، كىادًّْى ـٍ ًمًي تىرىاحي  كى
تىعىاطيًفًيـٍ  ثىؿي  كى سىدً  مى سىدً  سىاًئري  لىوي  تىدىاعىى عيٍضكه  ًمٍنوي  اٍشتىكىى ًإذىا اٍلجى مَّى ًبالسَّيىرً  اٍلجى ، (ِ)"كىاٍلحي

فالمجتمع الذم يتحسس أحكاؿ بعضو يبقى كالجسد الكاحد المتراص، الذم يككف فرحو كحزنو 
 كألمو أللـ أحد أفراده .

 أفراد مف المجتمع إلدارة الدكلة تأىيؿ -ّ

ف  إف تجكيد المعامبلت يككف بتعميؽ الفيـ لمغزاىا كمعانييا، كاليدؼ مف تجكيدىا، كا 
ذلؾ يؤسس لتأىيؿ جيؿ يحمؿ ىَـّ مجتمعو قادر عمى إدارة دكلتو كمصالح أمتو، خاؿو مف أم 

 شائبة تنخر في بنياف األمة مف فساد أك غير ذلؾ.

                                                           

 ( .ِٔ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
تىعىاطي [( (ِ ـً اٍلميٍؤًمًنيفى كى مىًة كىاآٍلدىاًب/بىابي تىرىاحي ، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، اٍلًبرّْ كىالصّْ ـٍ ًدًى تىعىاضي ـٍ كى ًفًي
 . ]ِٖٔٓ، رقـ الحديث َُُِ/ِ
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 :خالصة المبحث
 الحياة، بقيمة اإلنساف يشعر ال غيرىا كمف الحياة، ركحىي  العبادات كالمعامبلتبما أف 

؛ في ظيكرىا جمية في حياة المسمميفكانت أىمية آثارىا  و يى حؽّّ عمى المسمـ أف يجنً  فذلؾ ثمره
 اء ما ائتمر بو.بعد أد

 ليتعمؽ باهلل  عمى الفرد ظاىرنا عمى سمككو كانضباطو بو العباداتكاف أثر تجكيد ف
كلتخمك ركحو مف ممذات الدنيا كشيكاتيا، أما عمى صعيد المجتمع فإف اآلثار تظير في تمؾ 
الجماعة التي رضيت أف تؤدم العبادات جماعة ال فرادم، لترتقي النفكس إلى العمؿ لديف اهلل 

 . بركح الفريؽ كليككف مجتمعنا متآلفنا متحابنا 

ف آثاره الظاىرة عمى الفرد، فتككف بتمثمو لخمؽ اإليثار الذم أما أثر تجكيد المعامبلت فإ
فيمقى القبكؿ عند الناس، فيصبح ال يرتضي لنفسو سفاسؼ األمكر يكرث لديو خمؽ التكاضع، 

نما أشرفيا، ثـ لتظير تمؾ اآلثار في المجتمع الذم يعتبر الفرد مككنو األساس ليتمثؿ أقرانو  كا 
رة لممعاممة، ليتككف منو فريؽ يقكد دكلة كيديرىا كفؽ شريعة أداء لمعبادة، كصك ما عنده مف 

 اإلسبلـ .
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  الفصؿ الثالث
 الجكدة في الدعكة كاإلعالـ
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  المبحث األكؿ
 لجكدة في الدعكةا

 تمييد:
اََوكَاَلَإَُِِِنَقاؿ تعالى:  ٍَِوََََٰٰيِد  َََدََعَٓإََِلَٱّلَلَِوََغ ٍَ َّمِ َل  ۡٔ َكَ َُ ۡخَص

َ
َأ َۡ ٌَ ٍِنيَََو ۡصيِ ٍُ ۡ َٱَ ََ ٌَِ

(ُ)  ،
، فإف الذم يظير مف اآلية إف الجكدة في الدعكة اإلسبلمية المحمدية تنطمؽ مف كتاب اهلل 

قد أباف فييا صراحة مكانة الداعية إلى صراطو المستقيـ، فالدعكة إلى اهلل  الكريمة أف اهلل 
 ىي أعظـ مينة امتينيا مسمـ قاطبةن .

د، لما ليا مف عبلقة مباشرة كألنيا كذلؾ؛ فإف تجكي كَّ د دعكة الداعيًة أحؽ ما حقو أف ييجى
ما ، كألف إتقاف عمؿ الداعية لعممو بو ، كأف الداعية ىك ميبمّْغه عف ربو في إيصاؿ ديف اهلل 

نَسَإََِلَِِلَۡػُتُدونَِحقؽ غاية الخمؽ في قكلو تعالى: ي ََوٱۡۡلِ ََ ۡلُجَٱۡۡلِ
يَ َِ اَ ٌَ َو

(ِ) . 

في اإلعراض عف  في تفسير اآلية: "في اآلية إشارة إلى ترغيبو  (ّ)سميقاؿ القا
رشاده  المشركيف، كعما كانكا يقكلكنو مف المغك في التنزيؿ، مما قصو تعالى عنيـ فيما تقدـ. كا 
إلى المكاظبة عمى التبميغ، كالدعكة، ببياف أف ذلؾ أحسف الطاعات كرأس العبادات. فيذا ىك سر 

اف: كامؿ تثنكجو آخر. كىك أف مراتب السعادات ة في إثر ما سبؽ. كثمة انتظاـ ىذه اآلي
كأكمؿ. أما الكامؿ فيك أف يكتسب مف الصفات الفاضمة ما ألجميا يصير كامبل في ذاتو. فإذا 

ًََفرغ مف ىذه الدرجة، اشتغؿ بعدىا بتكميؿ الناقصيف. فقكلو تعالى:  َُث َِاَٱّلَلُ ََْربُّ ٔا ُ َكَاَ ََ َإَِنَٱََّلِي
َْ ٔا ٍُ ، إشارة إلى المرتبة األكلى. كىي اكتساب األحكاؿ التي تفيد كماؿ النفس في جكىرىا. ٱۡشَخَؼَٰ

فإذا حصؿ الفراغ مف ىذه المرتبة، كجب االنتقاؿ إلى المرتبة الثانية، كىي االنتقاؿ بتكميؿ 

                                                           

 . ]ّّفصمت: [( (ُ
 . ]ٖٓالذاريات: [( (ِ
مىاؿ الديف القاًسمي ت )( (ّ جماؿ الديف )أك محمد جماؿ الديف( بف محمد سعيد بف قاسـ  ىػ(:ُِّّجى

فنكف األدب. مكلده ككفاتو  الحبلؽ، مف سبللة الحسيف السبط: إماـ الشاـ في عصره، عمما بالديف، كتضمعا مف
 ( .ُّٓ/ِالزركمي، األعالـ )جفي دمشؽ، كاف سمفي العقيدة ال يقكؿ بالتقميد. 
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َالى: الناقصيف. كذلؾ إنما يككف بدعكة الخمؽ إلى الديف الحؽ. كىك المراد مف قكلو تع َۡ ٌَ َو
َ َل  ۡٔ َكَ َُ ۡخَص

َ
 .(ُ)اآلية أ

، فقد أدل األمانة ، ىك خير مبمغ عف ربو  افنشيد في ىذا المقاـ، أف النبي محمدن 
فأحسف أداءىا، كبمَّغ الرسالة فأحسف ببلغيا، كنصح لؤلمة فأحسف نصحيا، كجاىد في سبيؿ 

 كيف دعكتو كدينو .كدينو أجكد كأحسف جياد، حتى أتاه نصر اهلل كتم دعكة اهلل 

قد قدَّر اهلل ليا أف تنطمؽ فتككف في معقؿ الشرؾ كمركزه، فأىؿ مكة  إف دعكة النبي 
عمكمان كقريش خصكصان كانكا سدنة الكعبة كخداميا، كىـ القكَّاـ عمى أكثانيا، كمف ذلؾ يصبح 

بمراحؿ عدة،  أمر الدعكة عسيران، ألف المكاجية كالصد سيككف عمى أشده منيـ، فمرت دعكتو 
د فيو أداء الدعكة في كؿ مرحمة، كما كاف النبي  كاف لمنبي  كَّ ينتقؿ مف مرحمة  منيجان جى

قد استكفى لممرحمة األكلى كؿ ما تقتضي حاجتيا، فقد  إلى أخرل في الدعكة إال كيككف 
 ، فأتقف التخطيط، كأخذ باألسباب التيإلنجاح دعكتو المحفكظة مف اهلل  خطط النبي 

د األخذ بيا . كَّ  تضمف نجاح كؿ مرحمة مف دعكتو فجى

ف التخطيط ىك أكؿ كؿ أمر ييعمؿ بو لنجاح أم ىدؼ يسعى اإلنساف بو لتحقيؽ غايتو،  كا 
فيدرس متطمبات ذلؾ اليدؼ كيبحث سبؿ تطبيقو، كيعتـز أف يحققو كفؽ خطط مدركسة مع 

ََهَِٰذهِۦَ، فقاؿ اهلل تعالى: هلل الحجة كالبرىاف، المذيف ال ينفكاف عف المنشكد مف دعكة ا كُۡو
ۡۡشَِ ٍُ ۡ َٱَ ََ ٌِ َ ۠ َُا

َ
َأ ٓ ا ٌَ ََو َٱّلَلِ ََ َٱَتَتَػِِنَٖۖوَُشۡتَحَٰ َِ ٌَ ََو

۠ َُا
َ
َأ َةَِطَيٍة َٰ َلََعَ َٱّلَلِ  َإََِل ْ ٔٓا ۡدُغ

َ
َأ كنِيَََشبِِٰۡىٓ

، قاؿ (ِ)
لتكحيد، سبيمي، أم القاسمي: "قيٍؿ ىًذًه سىًبيًمي أم ىذه السبيؿ، التي ىي الدعكة إلى اإليماف كا

طريقي كمسمكي كسنتي. كالسبيؿ كالطريؽ يذٌكراف كيؤٌنثاف. ثـ فسر سبيمو: بقكلو: أىٍدعيكا ًإلىى المًَّو 
مى بىًصيرىةو أم: مع حجة  أم: إلى دينو كتكحيده، كمعرفتو بصفات كمالو، كنعكت جبللو عى

 . (ّ)كاضحة، غير عمياء"

                                                           

 ( .َِٓٓ/ُْ( القاسمي، محاسف التأكيؿ )ج(ُ
 . ]َُٖيكسؼ: [( (ِ
 ( .َُّٔ/ٗ( القاسمي، محاسف التأكيؿ )ج(ّ
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متعددة، كاستخدـ أداكت ناجعة في إيصاؿ مراد  انتيج في دعكتو أساليب كما أف النبي 
، ككانت إحدل أدكاتو الجدؿ بالتي دعكتو، فكاف أحد أساليبو الحكمة التي أرشده إلييا ربو 

َىي أحسف، قاؿ تعالى:  َِِهَ َةِٱىَِِت ً ُٓ ۡ ََوَجَِٰدَ َِثِٖۖ َٱَۡلََص ِٔۡغَظثِ ٍَ ۡ ََوٱَ ثِ ٍَ َةِٱَۡلِۡه ََرّبَِم ََشبِِۡو َإََِلَٰ ٱۡدُع
َ َُ ۡخَص

َ
أ

، قاؿ القاسمي: "ادع إلى سبيؿ ربؾ بالحكمة أم بالمقالة المحكمة الصحيحة، كىك (ُ)
الدليؿ المكضح لمحؽ، المزيح لمشبية كالمكعظة الحسنة أم العبر المطيفة كالكقائع المخيفة، 
ليحذركا بأسو تعالى كجادليـ بالتي ىي أحسف أم جادؿ معاندييـ بالطريقة التي ىي أحسف 

ة، مف الرفؽ كالميف كحسف الخطاب، مف غير عنؼ. فإف ذلؾ أبمغ في تسكيف طرؽ المجادل
 .   (ِ)ليبيـ"

، لما أخذ بأسباب نشر الدعكة ككضع كؿ أمر كمف ىنا كاف تكفيؽ اهلل كحفظو لمنبي 
 في مقامو الذم ىك لو .

 

  

                                                           

 . ]ُِٓالنحؿ: [( (ُ
 ( .ّٕٕٖ/َُ( القاسمي، محاسف التأكيؿ )ج(ِ
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  المطمب األكؿ
 ةاعيالد الجكدة في أسس شخصية

 ز عمى أسس كدعائـ تدفع عجمة الدعكة إلى اهلل إف الدعكة اإلسبلمية ال بد أف ترتك
ف كؿ بنياف قاـ عمى أساس  الستجابة المدعكيف كاستمرار دعميـ لدعكتيـ التي التحقكا بركبيا، كا 

بعقيدة  كضع لدعكتو أسسان متينة، جسدىا  قكيـ استمر ارتفاعو كارتقاؤه، كلذا؛ فإف النبي 
 ككف ثمرتيا العبادات اإلليية، كالمعامبلت بيف الناس.المسمـ التي يحمييا بمكاـر األخبلؽ، كت

 فالدعكة اإلسبلمية تحتاج إلى أركاف تقكـ عمييا تتمثؿ في شخصية الداعية المسمـ كمنيا:

 أكلن: اإلخالص
: سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  عف عمر بف الخطاب  نَّمى  قىاؿى : "ًإنَّمىا األىٍعمىاؿي ًبالنّْيَّاًت، كىاً  ا يىقيكؿي

تيوي  يىا، فىًيٍجرى تيوي ًإلىى ديٍنيىا ييًصيبييىا، أىٍك ًإلىى اٍمرىأىةو يىٍنًكحي ا نىكىل، فىمىٍف كىانىٍت ًىٍجرى ًإلىى مىا  ًلكيؿّْ اٍمًرئو مى
رى ًإلىٍيًو" ىىاجى
(ُ). 

فبدكف اإلخبلص تككف دعكة الداعي بتراء، فبل يككف ىـ الداعية سكل أف يدخؿ الناس 
 لجاه أك لسمطاف . اـ مف النار، ال أف يصنع لو أتباعن كينقذى في ديف اهلل 

 ثانيان: اإليماف بالدعكة
ديه عمى غيره، كىكذا  إف مف أحب أمران سعى إلى إظياره بأبيى حمة، كاستكفى إليو ما ييسىكّْ

د أدا الداعية إلى اهلل، كمما أحب كَّ ىا، كنطؽ بكمماتو لتخترؽ قمكب ءدعكتو كآمف بيا كمما جى
 ألف صدؽ مشاعر الداعية تصدّْقيا الكممات دكف فرط تكمؼ، كقد أحب النبي  السامعيف،

َدعكتو كآمف بيا حؽ اإليماف فقاؿ اهلل تعالى:  َُِٔن َُكٌّ ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ ٌَََِرّبِِّۦََوٱَ ُزَِلَإَِِلَِّۡ
ُ
آَأ ٍَ ِ َٱَرَُشُٔلَة ََ ٌَ َءا

َََلَ ََورُُشيِِّۦ ََوُكُختِِّۦ َلَٰٓئَِهخِِّۦ ٌَ ََو َةِٱّلَلِ ََ ٌَ َخدَ َءا
َ
َأ ََبنۡيَ ُدۡفَراََُمَََُجَفّرُِق  َ َِا َؼۡػ

َ
َِاََوأ ۡػ ٍِ ََْش ٔا ُ ََوكَاَ ََِرُُّشيِّۦِ  ٌّ

ٍَِطيَُ ۡ َِاَِإَوَِلَۡمَٱَ َرَب
، فبذؿ ليا الغالي كالثميف كأرخص الدنيا ألجميا، فتحمؿ األذل في كطنو، (ِ)

                                                           

 ( .ِْ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
 . ]ِٖٓالبقرة: [( (ِ
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ثقان مف قمبو الثقة بربو كتحمؿ مشقة اليجرة بإخراجو مف مكة قسران، كقاتؿ في سبيؿ دعكتو، منب
بَّاًب ٍبًف  ، ليثبت أصحابو كاألمؿ في نصر دعكة اهلل  كيبشرىـ بنصر ىذه الدعكة، عىٍف خى

: شىكىٍكنىا ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  ، قىاؿى سّْده بيٍردىةن لىوي ًفي ًظؿّْ الكىٍعبىًة، قيٍمنىا لىوي: أىالى األىرىتّْ ، كىىيكى ميتىكى
ـٍ ييٍحفىري لىوي ًفي األىٍرًض، فىييٍجعىؿي ًفيًو، تىٍستىٍنًصري لىنىا ٍف قىٍبمىكي ؿي ًفيمى : "كىافى الرَّجي ، أىالى تىٍدعيك المَّوى لىنىا؟ قىاؿى

ييٍمشىطي بً  ٍف ًديًنًو، كى دُّهي ذىًلؾى عى مىا يىصي مىى رىٍأًسًو فىييشىؽُّ ًباٍثنىتىٍيًف، كى عي عى اءي ًباٍلًمٍنشىاًر فىييكضى أىٍمشىاًط فىييجى
ٍف ًديًنًو، كىالمًَّو لىييًتمَّفَّ ىىذىا األىمٍ ا دُّهي ذىًلؾى عى مىا يىصي ، كى ًديًد مىا ديكفى لىٍحًمًو ًمٍف عىٍظـو أىٍك عىصىبو ، لحى رى

لىكً  نىًمًو، كى مىى غى اؼي ًإالَّ المَّوى، أىًك الذٍّْئبى عى ، الى يىخى ٍضرىمىٍكتى ٍنعىاءى ًإلىى حى تَّى يىًسيرى الرَّاًكبي ًمٍف صى ـٍ نَّ حى كي
"  . (ُ)تىٍستىٍعًجميكفى

 ثالثان: البصيرة 
، فقد يدعك  هكفؽ مراد إف عمـ الداعية بما يدعك إليو يعينو في إيصاؿ رسالة اهلل 

منكر كىك يظف أنو يأمر منو أنو يدعك إلى الحؽ، كقد يأمر بال االمسمـ إلى باطؿ ظنن 
كُۡوَرة في الدعكة إليو، فقاؿ تعالى: يبصعباده المؤمنيف إلى أىمية ال فقد نٌبو اهلل  بالمعركؼ،

ٌَِ َُاَ۠
َ
آَأ ٌَ َٱّلَلََِو ََ وَُشۡتَحَٰ َٱَتَتَػِِنَٖۖ َِ ٌَ ََ۠و َُا

َ
َةَِطَيٍةَأ َٰ َْإََِلَٱّلَلِ َلََعَ ٔٓا ۡدُغ

َ
َأ ۡۡشِكنِيَََهَِٰذهِۦََشبِِٰۡىٓ ٍُ ۡ َٱَ ََ

، قاؿ (ِ)
أم: آمف بي، أنا كمف اتبعني  ،يرة أم: مع حجة كاضحة، غير عمياءالقاسمي: "عمى بص

ييفيـ أف الداعية إلى اهلل  ية، كمف ىذه اآل(ّ)يدعكف إلى اهلل أيضا عمى بصيرة، ال عمى ىكل"
دى دعكتو بالتزكد بالعمـ كَّ يعينو في إببلغ دعكة اهلل بما  الذم يحمؿ الحجة كالبرىاف، يجب أف تيجى

  نيا إال مف كاف صاحب بما يناسبيـ مف أساليب دعكية ال يتقك أفياميـ، باختبلؼ إلى الناس

                                                           

، ص: [( (ُ اًت النُّبيكًَّة ًفي اإًلٍسبلىـً نىاًقًب/بىابي عىبلىمى ، رقـ الحديث ٖٖٖالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المى
ُِّٔ[ . 

 . ]َُٖيكسؼ: [( (ِ
 ( .َُّٔ/ٗ( القاسمي، محاسف التأكيؿ )ج(ّ
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ٍف (ُ)عمـ كفيـ، يقكؿ الشيخ الشعراكم : "البصيرة ىي يقيفه مصحكب بنكر ييقًنع النفس البشرية، كا 
لـ تىكيٍف األمكر الظاىرة ميمجئة إلى اإلقناع"
(ِ) . 

 : التجرد لمدعكةارابعن 
غ عف ربو يجب أف تككف مجردة مف كؿ مصمحة شخصية تكرث الصد مف بمّْ إف حياة المي 

دىان لتجرده مف المصالح الشخصية، كمما كانت كقع  الناس، فالداعية إلى اهلل  كّْ كمما كاف ميجى
ف دخكؿ تحقيؽ المصالح الدنيكية مف خبلؿ الدعكة،  سكاءن -دعكتو في نفكس المدعكيف أكبر، كا 

 لف تؤتي ثمارىا، فقد تجرد النبي  -، أك تحصؿ رضى أرباب النعـا، أك سمطانن اأكانت جاىن 
 مف كؿ مصالحو الدنيكية في سبيؿ دعكتو أماـ ما عرضتو عميو قريش في سبيؿ تركيا .

في نجاح دعكتو، لما تميزت مف تربية ربانية،  كبيره  أثره  كلقد كاف لشخصية النبي 
، كطافكا كتكجيو قرآني، عبَّد الطريؽ لمدعكة كانتشارىا، حتى حظيت بأتباع حممكا رسالة نبييـ 

 حتى ما بقي بيت حضر كال كبر إال كصمتو دعكة اإلسبلـ . بيا بقاع األرض

أما انتشار الدعكة ككصكليا إلى الناس، فكاف يحتاج إلى حنكة سياسية تحاكي الكاقع 
الذم يعيشو الداعية لكي ال يقضى عمى دعكتو كىي بذرة، فكاقع المدعك ىك األرض الصمبة 

ف أم خمؿ في سياسة إي صاؿ الرسالة لممدعك مدعاة لتعثر الداعية التي يقؼ عمييا الداعية، كا 
يغ دعكتو، كتخطي خيطكبيا سياسة التسديد كالمقاربة في تبم في دعكتو، فاتبع النبي 

 .كصعابيا

 

  

                                                           

الشعراكم، مصرم، شغؿ عدة مناصب إدارية في الحككمة  محمد متكلي ق(:ُُْٖالشعراكم ت )( (ُ
 . (ُُُِ/ّالجدع، معجـ األدباء السالمييف المعاصريف )جالمصرية كالجامعات المصرية . 

 ( .ُِٕٓ/ُِ( الشعراكم، تفسير الشعراكم )مج(ِ
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  المطمب الثاني
 الجكدة في صفات الداعية

إف أساليب الدعكة تتعدد باختبلؼ حيثياتيا التي تنبني عمى شخصية المدعك كمكاف 
ف فقو الداعية بحاؿ المدعك يعينو في اختيار األداة الدعكة كالمكقؼ  الذم تحصؿ فيو، كا 

كاألسمكب المناسب في دعكتو، كقد كاف أجكد مف دعا إلى اهلل كاستخدـ أساليب الدعكة فأجاد 
ٍأًنًو استخداميا رسكؿ اهلل  ٍف بىٍعًض شى : سىأىلىًني اٍبفي عيمىرى عى ـى العىدىًكمّْ قىاؿى ٍف أىٍسمى ي يىٍعنً -، عى

دنا قىطُّ بىٍعدى رىسيكًؿ المًَّو -عيمىرى  : "مىا رىأىٍيتي أىحى دى  ، فىأىٍخبىٍرتيوي فىقىاؿى دَّ كىأىٍجكى ، كىافى أىجى ًمٍف ًحيفى قيًبضى
طَّاًب" تَّى اٍنتىيىى ًمٍف عيمىرى ٍبًف الخى حى
(ُ). 

قاؿ ابف حجر: "أجكد أفعؿ مف الجكد أم لـ يكف أحد أجد منو في األمكر كال أجكد 
 . (ِ)باألمكاؿ"

 صفات الداعية 
تتمثؿ في أخبلؽ الداعية التي يتحمى بيا مع المدعكيف،  إف أدكات الدعكة إلى اهلل 

 منيا:ك 

 الحمـ كاألناة: -ُ

إف تجكيد الداعية ليذا الخمؽ العظيـ يتمثؿ في ضبط النفس أماـ أم تصرؼ خاطئو مف 
ف الحمـ كاأل ناة صفتاف يحبيما اهلل كرسكلو، فعىًف اٍبًف المتعمـ قد يثير غضب الداعية إلى اهلل، كا 

ًف النًَّبيّْ  ، عى بَّاسو ـٍ عىمَّا ييٍنبىذي ًفي الدُّبَّاءً  عى : "أىٍنيىاكي قىاؿى ًديًث شيٍعبىةى، كى ًديًث نىٍحكى حى ًبيىذىا اٍلحى
(ّ) ،

                                                           

اًب النًَّبيّْ [( (ُ اًئًؿ أىٍصحى نىاًقبً البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي فىضى ٍفصو  /بىابي مى طَّاًب أىًبي حى عيمىرى ٍبًف الخى
 . ]ّٕٖٔ، رقـ الحديث َٔٗ، ص: القيرىًشيّْ العىدىًكمّْ 

 ( .ْٗ/ٕ، فتح البارم بشرح صحيح البخارم )جابف حجر ( (ِ
 .( ٔٗ/ِابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج: القرع، كاحدىا دباءة . الدُّبَّاءً ( (ّ
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كىالنًَّقيرً 
ٍنتىـً (ُ) ، كىاٍلحى

، كىاٍلميزىفَّتً (ِ)
دً (ّ) ، ًفي حى قىاؿى رىسيكؿي اهلًل " كىزىادى اٍبفي ميعىاذو : كى  يًثًو عىٍف أىًبيًو. قىاؿى

ـي، كىاأٍلىنىاةي" ٍصمىتىٍيًف ييًحبُّييمىا اهللي: اٍلًحٍم ٍبًد اٍلقىٍيًس: "ًإفَّ ًفيؾى خى  . (ْ)ًلؤٍلىشىجّْ أىشىجّْ عى

فييا  (ٓ)اجى في مكاقؼ كثيرة ضى  ىذا الخمؽ عمميان بؿ كاف ديدنو  كطبؽ النبي  
ٍسفى كجكدة تعميـ النبي  يف أف يقعكا بالمخطئ، فمقد بيَّف معاكية بف الحكـ المسممكف، ىامّْ  حي

  بمفظ صريح يبيف فيو تجكيد النبي  بىٍينىا : ، قىاؿى مىًميّْ كىـً السُّ لذلؾ لتعميمو، عىٍف ميعىاًكيىةى ٍبًف اٍلحى
مّْي مىعى رىسيكًؿ اهلًل  ،أىنىا أيصى ؿه ًمفى اٍلقىٍكـً اًني اٍلقىٍكـي  ، ًإٍذ عىطىسى رىجي ميؾى اهللي فىرىمى : يىٍرحى فىقيٍمتي

يىاهٍ  : كىاثيٍكؿى أيمّْ ، فىقيٍمتي ـٍ اًرًى مىى (ٔ)ًبأىٍبصى ـٍ عى عىميكا يىٍضًربيكفى ًبأىٍيًديًي ، فىجى كفى ًإلىيَّ ؟ تىٍنظيري ـٍ ، مىا شىٍأنيكي
مّْتيكنىًني ـٍ ييصى ، فىمىمَّا رىأىٍيتييي ـٍ اًذًى أىٍفخى
، فى  (ٕ) مَّى رىسيكؿي اهلًل لىًكنّْي سىكىتُّ ، فىًبأىًبي ىيكى كىأيمّْي، مىا مىمَّا صى

ًني ا قىٍبمىوي كىالى بىٍعدىهي أىٍحسىفى تىٍعًميمنا ًمٍنوي، فىكىاهلًل، مىا كىيىرى رىأىٍيتي ميعىمّْمن
: "ًإفَّ  (ٖ) بىًني كىالى شىتىمىًني، قىاؿى رى كىالى ضى

ةى الى يىٍصميحي ًفييىا شىٍيءه ًمفٍ  ًقرىاءىةي اٍلقيٍرآًف" ىىًذًه الصَّبلى ـً النَّاًس، ًإنَّمىا ىيكى التٍَّسًبيحي كىالتٍَّكًبيري كى  .(ٗ)كىبلى

                                                           

ابف األثير، النخمة ينقر كسطو ثـ ينبذ فيو التمر، كيمقى عميو الماء ليصير نبيذا مسكرا. : أصؿ النًَّقيرً ( (ُ
 ( .َُْ/ٓالنياية في غريب الحديث كاألثر )ج

ٍنتىـً ( (ِ : جرار مدىكنة خضر كانت تحمؿ الخمر فييا إلى المدينة ثـ اتسع فييا فقيؿ لمخزؼ كمو حنتـ، اٍلحى
نما نيي عف اال نتباذ فييا ألنيا تسرع الشدة فييا ألجؿ دىنيا. كقيؿ ألنيا كانت تعمؿ مف طيف كاحدتيا حنتمة. كا 

ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر يعجف بالدـ كالشعر فنيي عنيا ليمتنع مف عمميا. كاألكؿ الكجو. 
 ( .ْْٖ/ُ)ج
ابف األثير، النياية في غريب فيو. : ىك اإلناء الذم طمى بالزفت كىك نكع مف القار، ثـ انتبذ اٍلميزىفَّتً ( (ّ

 ( .َّْ/ِالحديث كاألثر )ج
شىرىاًئًع الدّْيًف، كىال[( (ْ اًف ًباهلًل كىرىسيكًلًو، كى يمى اًف/بىابي اأٍلىٍمًر ًباإٍلً يمى اًء مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً دُّعى

 . ]ُٕ، رقـ الحديث ِٗ/ًُإلىٍيًو، مج 
اجى ( (ٓ  ( .ُّٔ/ِابف منظكر، لساف العرب )جضيجا: عدؿ كماؿ عنو .  : ضاج عف الشيءضى
يىاٍه:( (ٔ ٍرأىة فىييكى ثاكؿ كثكبلف كىًىي ثاكمة كثكمى  كىاثيٍكؿى أيمّْ ا ييقىاؿ لٍممى لىد أىك الحبيب ثكبل كثكبل فىقده كىأٍكثر مى اٍلكى

اء ٌرد الدُّعى ًؾ أىك لميجى مىٍيًو ًباٍليىبلى قىاليكا ثكمتو أمو ديعىاء عى  . (ٖٗ/ُمصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط )ج.  كى
مّْتيكنىًني( (ٕ  . (ْٓ/ِابف منظكر، لساف العرب )ج: التصميت: التسكيت. كالتصميت أيضا: السككت. ييصى
ابف األثير، النياية في غريب : الكير، االنتيار. كقد كيره يكيره، إذا زبره كاستقبمو بكجو عبكس. كىيىرىًني( (ٖ

  ( .ُِِ/ْالحديث كاألثر )ج
نىٍسًخ مى [( (ٗ ًة، كى ـً ًفي الصَّبلى ةى/بىابي تىٍحًريـً اٍلكىبلى بلى مىكىاًضًع الصَّ ا مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى

ًتًو، مج   . ]ّٕٓ، رقـ الحديث ِِْ/ُكىافى ًمٍف ًإبىاحى
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ف النبي  ففعؿ النبي  مؽ العيٍذًر  داللة عمى حممو بالمدعك، كا  د في ىذا المقاـ خي كّْ ييجى
: قىاؿى سىعٍ  بقبكؿ االعتذار، فكيؼ ال؟! كاهلل  دي ٍبفي عيبىادىةى: لىٍك يعذر عباده، عىًف الميًغيرىًة، قىاؿى

ٍيرى ميٍصفىحو  ٍبتيوي ًبالسٍَّيًؼ غى رى رىأىٍيتي رىجيبلن مىعى اٍمرىأىًتي لىضى
بيكفى  ، فىبىمىغى ذىًلؾى رىسيكؿى المًَّو (ُ) : "أىتىٍعجى فىقىاؿى

ًمٍف أىجٍ  ىنىا أىٍغيىري ًمٍنوي، كىالمَّوي أىٍغيىري ًمنّْي، كى ، كىالمًَّو ألى ـى الفىكىاًحشى مىا ظىيىرى ًمٍف غىٍيرىًة سىٍعدو رَّ ٍيرىًة المًَّو حى ًؿ غى
ًمٍف أىٍجًؿ ذىًلؾى بىعىثى الميبىشًّْريفى كىالمينٍ  دى أىحىبُّ ًإلىٍيًو العيٍذري ًمفى المًَّو، كى ، كىالى أىحى مىا بىطىفى .." ًمٍنيىا كى ًذًريفى

 .(ِ)الحديث

دى أىحىبُّ ًإلىٍيًو العيٍذري مً  إف قكؿ النبي  ًمٍف أىٍجًؿ ذىًلؾى بىعىثى الميبىشًّْريفى "كىالى أىحى فى المًَّو، كى
"، فيو داللة أف اهلل  ٍنًذًريفى إنما بعث األنبياء  يعذر عباده كيقبؿ تكبتيـ إذا أنابكا، كأنو  كىالمي

يأمرىـ  حيف يبعث رسمو داعيف إلى اهلل  معمميف مبشريف كمنذريف، ال منفريف، فكاف 
، بىعىثى ميعىاذنا كىأىبىا ميكسىى ة تيسيران، فعىٍف أبي مكسى األشعرم، أىفَّ النًَّبيَّ بالتبشير حممان، كباألنا

تىطىاكىعىا كىالى تىٍختىًمفىا" بىشّْرىا كىالى تينىفّْرىا، كى : "يىسّْرىا كىالى تيعىسّْرىا، كى ًف قىاؿى ًإلىى اليىمى
(ّ) . 

د ما لقي مف قكمو، فرغـ في أش كما يظير تجكيد خمؽ الحمـ كاألناة في حياة النبي 
عمى  تيفسابق اكانت كالتكذيب كتعذيب أصحابو إال أف حممو كرحمتو  األذل الذم لحقو 

يرأؼ  غضبو كثأره لنفسو، فثقتو بأف دعكتو يكمان ستؤتي ثمارىا كانت األمؿ الذم يجعؿ النبي 
كتبيف أثر الثبات  بحاؿ النبي  ، فتيخبر أـ المؤمنيف عائشة بالمدعكيف إلى ديف اهلل 

أماـ كؿ تمؾ العقبات  النفسي كالمعنكيات العالية التي كانت تحظى بيا الدعكة مف النبي 
ٍكجى النًَّبيّْ كالمممات، فجاء عند البخارم، عف عيٍركىةي، أىفَّ عىاًئشىةى  دَّثىٍتوي أىنَّيىا قىالىٍت ًلمنًَّبيّْ ، زى ، حى

 مىٍيؾى يىٍكـه كىافى كىافى أىشىدَّ مىا  : ىىٍؿ أىتىى عى ، كى ا لىًقيتي : "لىقىٍد لىًقيتي ًمٍف قىٍكًمًؾ مى ، قىاؿى دو أىشىدَّ ًمٍف يىٍكـً أيحي
                                                           

ٍيرى ميٍصفىحو ( (ُ ه، فيك مصفح، كالسيؼ مصفح، يركياف : يقاؿ: أصفحو بالسيؼ إذا ضربو بعرضو دكف حدغى
 ( .ُّٓ/ِابف منظكر، لساف العرب )جمعا. 
، َُّٖالى شىٍخصى أىٍغيىري ًمفى المًَّو"، ص: : »البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التٍَّكًحيًد/بابي قىٍكًؿ النًَّبيّْ [( (ِ

 . ]ُْٕٔرقـ الحديث 
ٍرًب، كىعيقيكبىًة البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًجيىاًد [( (ّ ا ييٍكرىهي ًمفى التَّنىازيًع كىااًلٍخًتبلىًؼ ًفي الحى كىالسّْيىًر/بىابي مى

{ ]األنفاؿ:  ـٍ كي تىٍذىىبى ًريحي ميكا كى قىاؿى المَّوي تىعىالىى: }كىالى تىنىازىعيكا فىتىٍفشى [ قىاؿى قىتىادىةي: "الرّْيحي: ْٔمىٍف عىصىى ًإمىامىوي كى
"، ص:  ٍربي  . ]َّّٖالحديث  ، رقـْٕٕالحى
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ـٍ ييًجٍبًني إً  ، فىمى ٍبًد كيبلىؿو ٍبًد يىاًليؿى ٍبًف عى مىى اٍبًف عى لىى مىا لىًقيتي ًمٍنييـٍ يىٍكـى العىقىبىًة، ًإٍذ عىرىٍضتي نىٍفًسي عى
، فىاٍنطىمىٍقتي  ـٍ أىٍستىًفؽٍ  أىرىٍدتي مىى كىٍجًيي، فىمى كىأىنىا مىٍيميكـه عى

فىٍعتي رىٍأًسي،  (ِ)ًإالَّ كىأىنىا ًبقىٍرًف الثَّعىاًلبً  (ُ) فىرى
: ًإفَّ المَّوى قىٍد سىمً  ، فىنىادىاًني فىقىاؿى ابىةو قىٍد أىظىمٍَّتًني، فىنىظىٍرتي فىًإذىا ًفييىا ًجٍبًريؿي ًمؾى عى قىٍكؿى قىكٍ فىًإذىا أىنىا ًبسىحى

، فىنىادىاًني مىمىؾي ا ـٍ ا ًشٍئتى ًفيًي قىٍد بىعىثى ًإلىٍيؾى مىمىؾى الًجبىاًؿ ًلتىٍأميرىهي ًبمى ، كى مىٍيؾى مىا رىدُّكا عى ، كى مَّـى لىؾى لًجبىاًؿ فىسى
ـي األى  مىٍيًي ، ًإٍف ًشٍئتى أىٍف أيٍطًبؽى عى ا ًشٍئتى ، ذىًلؾى ًفيمى مَّدي، فىقىاؿى : يىا ميحى ، ثيَـّ قىاؿى مىيَّ ٍخشىبىٍيًف؟ فىقىاؿى النًَّبيُّ عى

"ٍف يىٍعبيدي المَّوى كىٍحدىهي، الى ييٍشًرؾي ًبًو شىٍيئنا ـٍ مى ك أىٍف ييٍخًرجى المَّوي ًمٍف أىٍصبلىًبًي  . (ّ): بىٍؿ أىٍرجي

 الصبر: -ِ

د  كّْ إف الصبر سبلح الداعية، يقي بو نفسو مف الضعؼ أك اليأس، فيحتاج الداعية أف ييجى
لجميؿ، الذم ىك منيج األنبياء كالرسؿ عمى المحف كاالبتبلءات، كلقد زخر دعكتو بالصبر ا

 القرآف الكريـ بأمثمة صبر األنبياء عمى التعذيب كالسجف كاإلخراج كالقتؿ كالفتف .

ده انطبلقان مف قكلو تعالى:  كّْ َكيستمد الداعية إلى اهلل صبره كييجى َۡۡؿََُضََبَٱّلَلُ ََن َحََر ًۡ َ َ
َ
أ

َ َرَل  ٌََِ ثَ َََك َِّۡتثَ ٍََ َََنَشَجَرة َََؼ آءِ ٍَ َٱََص ِِ اَ َٓ ََوـَرُۡخ اَذَاةِج  َٓ ۡضيُ
َ
َِّۡتٍثَأ َاَ*َؼ ا َٓ ِ َِخِۡۢنَبِإِۡذِنََرّب

اَُكَ َٓ ُزيَ
ُ
َأ حُۡؤِِتٓ

ََحَخَذَنُرونََ ًۡ ُٓ َِاِسََىَػَي َراَلََِي ٌۡ
َ
َٱَۡل َوَيۡۡضُِبَٱّلَلُ

 دعكة اإليماف ككممتيا )ال إلو ، فمقد شبَّو اهلل (ْ)
إال اهلل( بالشجرة الطيبة الثابتة كالراسخة في قمب المؤمف، فاإلنساف يمر بمراحؿ غفمة ال يفطف 
بيا لما يدكر مف حكلو، كال يأخذ كبلـ الدعاة منو مأخذان حقان، فبل يتأثر بكبلميـ، كلكف يبقى 

 اهلل التي تسقى بذكر  -كىي كممة اإليماف-ذلؾ الكبلـ مغركسان في قمبو كالشجرة الطيبة 

                                                           

ـٍ أىٍستىًفٍؽ:( (ُ فمـ أستفؽ أم لـ أفؽ مف ىمي لقكلو فانطمقت عمى كجيي كأنا ميمـك كلـ أنتبو مف غمرة ىمي  لى
السبتي، مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار كعممت حيث أنا إال بيذا المكضع كقرف الثعالب ىك الميقات . 

 . (ُٓٔ/ِ)ج
مقاء مٌكة؛ قاؿ نصيب: أجارتنا فى الحٌج أٌياـ أنتـ ... كنحف نزكؿ عند قرف الٌثعالب. : مكضع تقىٍرًف الثَّعىاًلبً ( (ِ

 (.َُٕٔ/ّاألندلسي، معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد كالمكاضع )ج
: آًميفى كىالمىبلىًئكىةي ًفي السَّ [( (ّ ـٍ ديكي ٍمًؽ/بىابي ًإذىا قىاؿى أىحى اًء، آًميفى فىكىافىقىٍت البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي بىٍدًء الخى مى

ـى ًمٍف ذىٍنًبًو، ص:  ا تىقىدَّ ا األيٍخرىل، غيًفرى لىوي مى  . ]ُِّّ، رقـ الحديث ًٖٕٗإٍحدىاىيمى
 . ]ِٓ-ِْإبراىيـ: [( (ْ
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َـَإَِنَليا، قاؿ تعالى:  كالتذكير حتى ينفع صاحبيا فتؤتي ثمارىا حيف يأذف اهلل  َوَذّنِۡر
ٌِِنِيََ ۡؤ ٍُ ۡ َٱَ َحََِفُع ٱَّّلِۡنَرىَٰ

، فالتذكير ىنا بمثابة تعاىد سقيا الزرع بالماء كتغذيتو بالسماد حتى (ُ)
فاتو التي تنبثؽ مف استقامة يزىر كيثمر، فتقطؼ الثمرة المرجكة منو مف خبلؿ أفعالو كتصر 

 زاديىا إيماف صادؽ . 

بّْيىا{ فكذلؾ شجرة اإليماف،  قاؿ السعدم: "}تيٍؤًتي أيكيمىيىا{ أم: ثمرتيا }كيؿَّ ًحيفو ًبًإٍذًف رى
أصميا ثابت في قمب المؤمف، عمما كاعتقادا. كفرعيا مف الكمـ الطيب كالعمؿ الصالح كاألخبلؽ 

السماء دائما يصعد إلى اهلل منو مف األعماؿ كاألقكاؿ التي  المرضية، كاآلداب الحسنة في
 . (ِ)تخرجيا شجرة اإليماف ما ينتفع بو المؤمف كينفع غيره"

 التكاضع: -ّ

ىك الخمؽ القكيـ الذم إذا جكده الداعية، ممؾ بو قمكب الناس كاستيكاىا إليو، كارتفع مقامان 
كف االقتداء بو، فيككف سيبلن في التعامؿ بينيـ، فإف تحدث استمع الناس إليو، كفي كؿ فعؿ يك

ٍيرىةى، عىٍف رىسيكًؿ اهلًل  ٍبدنا محبكبان،  عىٍف أىًبي ىيرى مىا زىادى اهللي عى ، كى دىقىةه ًمٍف مىاؿو ٍت صى ا نىقىصى : "مى ، قىاؿى
فىعىوي اهللي" ده ًلمًَّو ًإالَّ رى عى أىحى ا تىكىاضى مى ، ًإالَّ ًعزِّا، كى ًبعىٍفكو
(ّ) . 

 لجرأة في الحؽ:الشجاعة كا -ْ

الدعاة في جرأتيـ لمحؽ، كالذكد عف حدكد اهلل كحياض اإلسبلـ،  نبراسإف الشجاعة 
نؾ تجد تجكيد الشجاعة في مدرسة لو كالكقكؼ في كجو كؿ مف يحيؾ لو المؤامرات أك يدبر ، كا 

اًمًت، الجرأة في الحؽ فجكدت تعميميـ، عىٍف عيبىادىةى ٍبًف الصَّ  ، التي عممت الصحابة محمد 

                                                           

 . ]ٓٓالذاريات: [( (ُ
 ( .ِْٓ( السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص (ِ
ًع، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلًبرّْ كى [( (ّ مىًة كىاآٍلدىاًب/بىابي اٍسًتٍحبىاًب اٍلعىٍفًك كىالتَّكىاضي الصّْ
 . ]ِٖٖٓ، حديث رقـ َُُِ/ِ
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: "بىايىٍعنىا رىسيكؿى المًَّو  ٍنشىًط كىالمىٍكرىًه، كىأىٍف الى نينىاًزعى األىٍمرى أىٍىمىوي،  قىاؿى ًة ًفي المى مىى السٍَّمًع كىالطَّاعى عى
" اؼي ًفي المًَّو لىٍكمىةى الىًئـو ٍيثيمىا كينَّا، الى نىخى ؽّْ حى كىأىٍف نىقيكـى أىٍك نىقيكؿى ًبالحى
(ُ). 

ۡغرِۡضَإلى الجرأة في دعكتو كالصدع بيا فقاؿ تعالى:  كقد أرشده 
َ
اَحُۡؤَمُرََوأ ٍَ ِ ـَٱۡضَدۡعَة

ۡۡشِكنِيََ ٍُ ۡ َٱَ َِ َغ
(ِ) . 

 العمؿ بما يدعك إليو -ٓ

ـَََلَ قاؿ تعالى:
َ
َأ َٱىِۡهَتََٰب  ََتۡخئَُن ًۡ ُُخ

َ
ََوأ ًۡ ُُفَصُس

َ
َأ َن ۡٔ ََوحَنَص ِ ِِبّ

َةِٱىۡ َٱنلَاَس ُمُروَن
ۡ
حَأ
َ
أ

َتۡػلِئُنََ
ؽّّ عميو ، مبمغ عف ربو الداعية إلى اهلل ، إف (ّ) أف يككف سبَّاقان لمعمؿ بما ، كحى

ًف اٍبًف عيمىرى  يدعك ٍنييمىا-إليو، ألنو مثؿ يحتذل بو، عى ذى النًَّبيُّ -رىًضيى المَّوي عى : اتَّخى اتىمنا  ، قىاؿى خى
، فىقىاؿى النَّ  ـى ًمٍف ذىىىبو كىاًتي ذى النَّاسي خى ، فىاتَّخى " فىنىبىذىهي، ًبيُّ ًمٍف ذىىىبو ا ًمٍف ذىىىبو اتىمن ٍذتي خى : "ًإنّْي اتَّخى

: "ًإنّْي لىٍف أىٍلبىسىوي أىبىدنا"، فى  قىاؿى كىاًتيمىييـٍ كى  .(ْ)نىبىذى النَّاسي خى

قاؿ ابف حجر: "قاؿ ابف بطاؿ بعد أف حكى االختبلؼ في أفعالو عميو الصبلة كالسبلـ 
نو خمع خاتمو فخمعكا خكاتميـ كنزع نعمو في الصبلة محتجا لمف قاؿ بالكجكب بحديث الباب أل

فنزعكا كلما أمرىـ عاـ الحديبية بالتحمؿ كتأخركا عف المبادرة رجاء أف يأذف ليـ في القتاؿ كأف 
ينصركا فيكممكا عمرتيـ قالت لو أـ سممة اخرج إلييـ كاحمؽ كاذبح ففعؿ فتابعكه مسرعيف فدؿ 

 . (ٓ)ذلؾ عمى أف الفعؿ أبمغ مف القكؿ"

 فالشاىد مف كبلـ ابف بطاؿ أف الفعؿ أبمغ مف القكؿ كأبمغ في االتباع كاالئتمار .

                                                           

، ص: [( (ُ ـي النَّاسى ا : كىٍيؼى ييبىاًيعي اإًلمى /بىابه ، رقـ الحديث َُٖٕالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىٍحكىاـً
ُٕٗٗ[ . 

 . ]ْٗالحجر: [( (ِ
 . ]ْْالبقرة: [( (ّ
اـً ًبالًكتىاًب كىالسُّنًَّة/بىابي ااًلٍقًتدىاًء ًبأىٍفعىاًؿ النًَّبيّْ [( (ْ ، َُِٖ، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي ااًلٍعًتصى

 . ]ِٖٕٗرقـ الحديث 
 ( .ِٕٓ/ُّ، فتح البارم شرح صحيح البخارم )جابف حجر ( (ٓ
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مىٍندىمٌ  (ُ)كقد جاء في اإلصابة أف إسبلـ ممؾ عيمىاف بما  كاف بسبب ائتمار النبي  (ِ)الجي
 . نو يككف أكؿ المنقاديف ألكامر اهلل إيأمر بو، بؿ 

: بعث إليو عمرك عف ابف إسحاؽ أف النبٌي « ةالٌردٌ »في  (ّ)قاؿ ابف حجر: "ذكر كثيمة
يدعكه إلى اإلسبلـ، فقاؿ: لقد دٌلني عمى ىذا النبٌي األمٌي، إنو ال يأمر بخير إال كاف  بف العاص

أكؿ آخذ بو، كال ينيى عف شٌر إال كاف أكؿ تارؾ لو، كأنو يغمب فبل يبطر، كيغمب فبل ييجر، 
 أنو نبٌي، ثـ أنشد أبياتا منيا:كأنو يفي بالعيد، كينجز الكعد، كأشيد 

 أتاني عمػػرك باٌلتي ليس بعدىػػػػػػػػػا ... مف الحٌؽ شيء كالٌنصيح تصيح

 فقمت لو ما زدت أف جئت باٌلتي ... جمندم عماف في عماف يصيػػػح

 . (ْ)فيا عمػػرك قد أسممت لمَّو جيػػػػػػػػػػػرة ... ينادم بيا في الكادييػػػػػف فصيػػػػػػػح"   

 شاركة المدعكيف أحكاليـم -ٔ

لـ تكف تفارؽ يد أصحابو، بؿ كانت يده تسبؽ أيادييـ لمعمؿ في إقامة  إف يد النبي 
أجكدىـ يدان، كلما كاف بناء المسجد كانت يده  صرح الدعكة، فمما كاف اإلنفاؽ، كاف النبي 

ف كاف القتاؿ كاف أشدىـ بسالة في سبيؿ اهلل  ـٍ عمبلن، كا  د بناء شخصيتو ، فالدأىكىدَّىي كّْ اعية ييجى
                                                           

ربية عمى ساحؿ بحر اليمف كاليند، كعماف في : بضـ أكلو، كتخفيؼ ثانيو، كآخره نكف، اسـ ككرة ععيمىاف( (ُ
اإلقميـ األكؿ، طكليا أربع كثبلثكف درجة كثبلثكف دقيقة، كعرضيا تسع عشرة درجة كخمس كأربعكف دقيقة، في 
شرقي ىجر، تشتمؿ عمى بمداف كثيرة ذات نخؿ كزركع إال أف حرىا يضرب بو المثؿ، كأكثر أىميا في أيامنا 

. الحمكم، معجـ البمداف ف غير ىذا المذىب إال طارئ غريب كىـ ال يخفكف ذلؾ خكارج إباضية ليس بيا م
 ( .َُٓ/ْ)ج
مىٍندىمٌ ( (ِ : جيفر بف الجمندم اليماني، كاف رئيس أىؿ عماف ىك أخكه عيد بف الجمندم، أسمما عمى يد الجي

ياه، ككاف إسبلميما بعد كلـ ير  إلى ناحيتو عماف، كلـ يقدما عمى النبي  عمرك بف العاص حيف بعثو النبي 
 . ّْٔ(، رقـ ِٕٓ/ُالقرطبي، الستيعاب في معرفة األصحاب )ج خيبر.

: أبك يزيد كثيمة بف مكسى بف الفرات الكشاء، الفارسي الفسكم، كاف قد خرج مف بمده إلى البصرة ثـ كثيمة( (ّ
ابف كتابان في أخبار الردة . سافر إلى مصر، كارتحؿ منيا إلى األندلس تاجران ككاف يتجر في الكشي، كصنؼ 

 . ٕٗٔ(، رقـ ُِ/ٔخمكاف، كفيات األعياف )ج
 . ََُّ(، رقـ ّٕٔ/ُ، اإلصابة في تمييز الصحابة )جابف حجر ( (ْ
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الدعكية بككنو أحد أفراد الدعكة، فينزؿ عند حاجات المدعكيف، كال يتعالى بنفسو عمييـ، كقد 
د النبي  كَّ : رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو قيادتو بمشاركتو لمصحابة أعماليـ، فعىًف البىرىاًء  جى يىٍكـى  ، قىاؿى

قى  ، كى دٍَّقنىا األىٍحزىاًب يىٍنقيؿي التُّرىابى ا اٍىتىدىٍينىا، كىالى تىصى : "لىٍكالى أىٍنتى مى ٍد كىارىل التُّرىابي بىيىاضى بىٍطًنًو، كىىيكى يىقيكؿي
مىٍينى  ـى ًإٍف الىقىٍينىا، ًإفَّ األيلىى قىٍد بىغىٍكا عى ثىبًّْت األىٍقدىا مىٍينىا، كى مٍَّينىا، فىأىٍنًزلىٍف سىًكينىةن عى نىةن ا ًإذىا أىرىاديكا ًفتٍ كىالى صى

 .(ُ)أىبىٍينىا"

ََ لذلؾ بقكلو تعالى: كقد كجو اهلل نبيو  ٌَ ِديَ ۡٓ ََح َٱّلَلَ ََ ۡخَتۡتَجََوَلَِٰس
َ
َأ َۡ ٌَ ِديَ ۡٓ إََُِمَََلََت

َََ َخِدي ۡٓ ٍُ ۡ َةِٱَ ًُ ۡغيَ
َ
َأ َٔ ُْ َو  َ يََشآُء

(ِ) . 

  

                                                           

ٍندىًؽ، ص: [( (ُ ٍفًر الخى  . ]ِّٕٖ، رقـ الحديث َِٕالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًجيىاًد كىالسّْيىًر/بىابي حى
 . ]ٔٓالقصص: [( (ِ
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  المطمب الثالث
 الجكدة في فقو الداعية

بو نفكس الناس كيجذبيـ إليو، كابتعد  بما تطيب عمى تبميغ ديف اهلل  حرص النبي 
دى دعكتو، بأف  اما ينفر المدعكيف، لذلؾ كاف حريِّ عف كؿ  النبي  كّْ بالداعية إلى اهلل أف ييجى

 يككف فقييان بما تتطمبو الدعكة كتسمك بو، فيناسب بيف الفعؿ كالمقاؿ.

يناسبيـ كما ال كما كيتحرل األكقات التي تناسب المدعكيف، فيعمـ أحكاليـ؛ ليعمـ ما 
ٍت الدعكة النبكية منحىن تربكيان تعميمان متراكبان بأساليب راقية تيدىرَّسي  يناسبيـ مف المقاؿ، كلقد نىحى
اليكـ في جامعات ككميات العالـ تحت مسمى التربية أك التأىيؿ التربكم .. إلخ، كقد أسس النبي 

 أصحابو  منذ أربعة عشر قرنان ليذه األساليب القكيمة في تربية حتى شيد أصحابو ، 
ا قىٍبمىوي كىالى  : "مىا رىأىٍيتي ميعىمّْمن مىًميّْ كىـً السُّ بأنيـ لـ يركا معممان أحسف منو تعميمان، فقاؿ ميعىاًكيىةى ٍبًف اٍلحى

ا ًمٍنوي" بىٍعدىهي أىٍحسىفى تىٍعًميمن
(ُ) . 

 ـ المقاؿ، فكاف النبي النبكية في التربية الدعكية باختبلؼ مقا (ِ)كلقد تعددت األساليب
 . هحكيما ن في دعكتو باختيار األسمكب التربكم التعميمي المناسب لكؿ شخص عمى حد

ف اختبلؼ األساليب التربكية الدعكية التي استعمميا النبي  قد أضفى عمى الدعكة  كا 
ف النبي اإلسبلمية طابع السبلسة كالسيكلة كاليسر، الذم يعيف المدعكيف عمى استقباؿ الدعكة م

 بؿ كيشكقيـ إلى التعمـ في مجالس النبي ، . 

َـّ  كيقكـ اختيار األساليب الدعكية عمى حذاقة الداعية كفيمو في تشخيص الداء الذم قد أىلى
زالة ما يعمي أعينيـ عف ذلؾ الداء، سكاء أكاف كفران أك معصيةن أك تقصيران أك  بالمدعكيف، كا 

ا نابعن اعية لممدعكيف أنو حريص عمى مداكاتيـ، فيككف الحرص غفمة، كال يككف ذلؾ إال ببياف الد

                                                           

 ( .ِِِ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
زالة العكائؽ عنو. أساليب الدعكة( (ِ القحطاني، مقكمات : ىك العمـ الذم يتصؿ بكيفية مباشرة التبميغ، كا 

 ( .ٕٗالداعية الناجح )ص 
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، كيعينو عمى ذلؾ تعاىده ليـ بالمتابعة، فكؿ في مينتو طبيب، فطبيب مف القمب مخمصان هلل 
 . األجساد يداكم أمراض األجساد، كأما الداعية فيك طبيب لمقمكب كاألركاح

مَّى اهلل قمب نبيو  ََيََٰٓفقاؿ تعالى:  كلذلؾ سى ِِ َ َيَُسَٰرُِغَٔن ََ َٱََّلِي ََُيُۡزَُم َََل َٱََرُشُٔل ا َٓ حُّ
َ
أ

ََشَؿَُٰػٔ َْۛ اُدوا َْ َ ََ َٱََّلِي ََ ٌِ ََو َۛ ًۡ ُٓ ٌََِكُئُُب َحُۡؤ ًۡ َ ََوَ ًۡ ِٓ ِ َْٰ ـَ ـۡ
َ
َِاَةِأ ٌَ ٔٓاََْءا ُ َكَاَ ََ َٱََّلِي ََ َنََِۡيَهِذِبََشَؿَُٰػَٔنَٱۡىُسۡفرٌَِِ
ُُيَّرِـَُ حَُٔكَ 

ۡ
َيَأ ًۡ َ ََ ََ رِي َِ ٍمََءا ۡٔ ٔۡهَُىَِل َحُۡؤحَ ًۡ ََهََٰذاَـَُخُذوهَُِإَونََى ًۡ وحِيُخ

ُ
ََحُلََُٔٔنَإِۡنَأ َٔاِعػِِّۦ  ََبۡػِدََم َۢ ٌِ َ ًَ َٔنَٱۡىََكِ

ََشۡيَ َٱّلَلِ ََ ٌِ َ َََلُۚ يَِم ٍۡ ََت َـَيََ ۚ ُّ َـِۡخنََخ َٱّلَلُ َيُرِدِ َ ٌَ ََو  ْ َِرًَََٔـَٱۡخَذُروا ّٓ َُحَؽ ن
َ
َأ َٱّلَلُ َيُرِدِ ًۡ َ ََ ََ َٱََّلِي ْوَلَٰٓئَِم

ُ
َأ ا 

 ًَ َرةََِغَذاٌبََغِظۡ ِِ َٱخٓأۡ ِِ َ ًۡ ُٓ َ َوَ  َ ۡزي  ِِ َۡاَ ۡج َٱُّدُّ ِِ َ ًۡ ُٓ َ ََ ًۡ ُٓ كُئَُب
(ُ) . 

أنو يتخكؿ المسمميف بالمكعظة، مخافة أف يسأمكا مف كبلمو،  كلقد كاف مف فقو النبي 
ٍف أىًبي في عظتو لممؤمنيف، تأسيان بما عيده مف رسكؿ اهلل  ككاف ىذا فعؿ ابف مسعكد  ، عى

ًف لىكى كى  ٍبًد الرٍَّحمى : يىا أىبىا عى ؿه ًميسو فىقىاؿى لىوي رىجي ٍبدي المًَّو ييذىكّْري النَّاسى ًفي كيؿّْ خى : كىافى عى ، قىاؿى ًدٍدتي اًئؿو
نّْ  ، كىاً  ـٍ ا ًإنَّوي يىٍمنىعيًني ًمٍف ذىًلؾى أىنّْي أىٍكرىهي أىٍف أيًممَّكي : "أىمى ؟ قىاؿى ـٍ ًباٍلمىٍكًعظىًة، أىنَّؾى ذىكٍَّرتىنىا كيؿَّ يىٍكـو ليكي كَّ ي أىتىخى

مىٍينىا" كىمىا كىافى النًَّبيُّ  افىةى السَّآمىًة عى لينىا ًبيىا، مىخى كَّ يىتىخى
(ِ). 

حاؿ المدعكيف، قاؿ ابف حجر: "كيستفاد مف في فالتجكيد مف الداعية لدعكتو يككف بفقيو 
ف كانت المكاظبة الحديث استحباب ترؾ المداكمة في الجد في العمؿ الصالح خشية ا لمبلؿ كا 

ما يكما بعد يكـ، فيككف يكـ الترؾ  مطمكبة لكنيا عمى قسميف إما كؿ يكـ مع عدـ التكمؼ، كا 
ما يكما في الجمعة، كيختمؼ باختبلؼ األحكاؿ  ألجؿ الراحة ليقبؿ عمى الثاني بنشاط، كا 

ع استداللو أف بف مسعكد ماكاألشخاص كالضابط الحاجة مع مراعاة كجكد النشاط كاحتمؿ عمؿ 
حتى في اليـك الذم عينو كاحتمؿ أف يككف اقتدل بمجرد التخمؿ بيف  يككف اقتدل بفعؿ النبي 

 .(ّ)العمؿ كالترؾ الذم عبر عنو بالتخكؿ كالثاني أظير"

                                                           

 . ]ُْالمائدة: [( (ُ
عىؿى أًلىٍىًؿ الًعٍمـً أىيَّامن [( (ِ /بىابي مىٍف جى ٍعميكمىةن، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًعٍمـً ، رقـ الحديث َٕا مى
َّ[. 
 ( .ُّٔ/ُ، فتح البارم شرح صحيح البخارم )جابف حجر ( (ّ
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كقاؿ النككم: "أم يطمب حاالتيـ كأكقات نشاطيـ كفي ىذا الحديث االقتصاد في 
 .(ُ)صكدىا"المكعظة لئبل تمميا القمكب فيفكت مق

بّْي  بَّاًنيُّ الًَّذم ييرى : الرَّ ييقىاؿي كمىاءى فيقىيىاءى، كى بَّاًنيّْيفى حي قاؿ ابف عباس رضي اهلل عنيما: "كيكنيكا رى
 .(ِ)النَّاسى ًبًصغىاًر الًعٍمـً قىٍبؿى ًكبىاًرًه"

سنة فالداعية الحكيـ الفقيو فيو الخير الكثير لمدعكة، فيككف شعاره الحكمة كالمكعظة الح
 التي بيا يستيكم قمكب المدعكيف.

، حتى ال فكيعقمك  في دعكتو أف يحدث الناس بما يفيمك فمف أثر تجكيد فقو الداعية ف
بأىكائيـ  كرسكلو  تشتبو عمييـ أمكر دينيـ فبل يعكا المراد منيـ، كأال يؤكلكا مراد اهلل 

، بً  دّْثيكا النَّاسى : "حى ًميّّ ، المَّوي كىرىسيكليوي"فيكذبكا اهلل كرسكلو، قىاؿى عى ا يىٍعًرفيكفى أىتيًحبُّكفى أىٍف ييكىذَّبى مى
(ّ). 

فبل يحدثيـ بالمختمؼ مف الشريعة، أك بما جرل الخبلؼ عميو فيفتتف الناس بينيـ 
 بالصكاب كالخطأ.

 مف فقيو فيك  بما ال يحدث بو غيره، ًلما عمـ   ايحدث معاذن  كلقد كاف النبي 
اًلؾو أىفَّ النًَّبيَّ  أعمـ األمة بالحبلؿ دَّثىنىا أىنىسي ٍبفي مى : كالحراـ، حى مىى الرٍَّحًؿ، قىاؿى ًديفيوي عى ميعاذه رى ، كى

: لىبٍَّيؾى يىا رىسي  : "يىا ميعىاذي"، قىاؿى ، قىاؿى سىٍعدىٍيؾى : لىبٍَّيؾى يىا رىسيكؿى المًَّو كى "، قىاؿى بىؿو كؿى المًَّو "يىا ميعىاذى ٍبفى جى
سىٍعدىٍيؾى ثى  مَّدنا رىسيكؿي المًَّو، ًصٍدقنا ًمٍف قىمٍ كى دو يىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىأىفَّ ميحى ا ًمٍف أىحى : "مى ًبًو، بلىثنا، قىاؿى

 : كا؟ قىاؿى مىى النَّاًر"، قىاؿى يىا رىسيكؿى المًَّو: أىفىبلى أيٍخًبري ًبًو النَّاسى فىيىٍستىٍبًشري رَّمىوي المَّوي عى "ًإذنا يىتًَّكميكا" ًإالَّ حى
ا ٍكًتًو تىأىثُّمن كىأىٍخبىرى ًبيىا ميعىاذه ًعٍندى مى
(ْ). 

                                                           

 ( .ُْٔ/ُٕ( النككم، صحيح مسمـ بشرح النككم )ج(ُ
ـي قىٍبؿى القىٍكًؿ كىالعىمىًؿ، ص: [( (ِ : الًعٍم /بىابه  . ]ِٗالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًعٍمـً
، كىرىاًىيىةى أىٍف الى يىٍفيىميكا، ص: البخارم: صحيح ا[( (ّ /بىابي مىٍف خىصَّ ًبالًعٍمـً قىٍكمنا ديكفى قىٍكـو لبخارم، ًكتىابي الًعٍمـً
 . ]ُِٕ، رقـ الحديث ْٓ
 ( .ّٗ( سبؽ تخريجو، )ص (ْ
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، لكاف تكمـ المجكدة بفقيو ألثر الحديث إلى الناس بما قالو النبي  فمكال فطنة معاذ 
كلـ يأذف لو بالحديث معمبلن ذلؾ باتكاؿ الناس،  ، فاستأذف النبيَّ بو دكف أف يستأذف النبي 

حجر في شرحو لمحديث: "فعمـ أف ظاىره غير مراد، فكأنو قاؿ إف ذلؾ مقيد بمف عمؿ فقاؿ ابف 
األعماؿ الصالحة، قاؿ كألجؿ خفاء ذلؾ لـ يؤذف لمعاذ في التبشير بو، ... كركل البزار بإسناد 

أذف لمعاذ في التبشير فمقيو  في ىذه القصة أف النبي  حسف مف حديث أبي سعيد الخدرم 
تعجؿ ثـ دخؿ فقاؿ يا نبي اهلل أنت أفضؿ رأيان إف الناس إذا سمعكا ذلؾ اتكمكا  عمر، فقاؿ ال

 . (ُ)"عمييا قاؿ فرده، كىذا معدكد مف مكافقات عمر كفيو جكاز االجتياد بحضرتو 

أف مف العمـ ما يعطى لعامة الناس، كمنو ما يعطى  -أم مف الحديث–كيستفاد منو 
خٌص بيذا الحديث معاذان، فدؿ ذلؾ عمى أف  ألف النبي لمخاصة فقط كما ترجـ لو البخارم، 

مف العمـ ما ال يقاؿ إاٌل ألىمو ممف يتكفر فييـ الذكاء كالفيـ الصحيح، كال ييحدّْث بو مف ال 
 . (ِ)يفيمو

  

                                                           

 ( .ِِٕ، ِِٔ/ُ، فتح البارم شرح صحيح البخارم )جابف حجر ( (ُ
 ( .ِِٖ/ُخارم )ج( قاسـ، منار القارم شرح مختصر صحيح الب(ِ
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  المطمب الرابع
 الجكدة في فيـ الكاقع كمناسبة المقاؿ

ىك جزء مف نجاحو في إيصاؿ  إف فيـ الداعية لكاقعو الذم يعيشو كفيمو لكاقع المدعك،
، فبل يغرس بذرتو مراده كبمكغ ىدفو؛ ألف فيـ الكاقع يمكّْف الداعية مف أف يجعؿ لكؿ مقاـ مقاالن 

 إال في أرض خصبة تنبت ثمران ناضجان .

سؤاالن كاحدان تعددت  مف سائؿ آلخر، فقد سئؿ النبي  النبي  اتباجإفقد اختمفت 
ٍبدى اهلًل ٍبفى أجكبتو، فحيف سئؿ عف أم المس مميف خير تعددت األجكبة كؿّّ حسب حالو، عف عى

: ًإفَّ رىجيبلن سىأىؿى رىسيكؿى اهلًل  ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص، يىقيكؿي ـى  عى ًم : "مىٍف سى ؟ قىاؿى ٍيره أىمُّ اٍلميٍسًمًميفى خى
يىًدًه" اٍلميٍسًمميكفى ًمٍف ًلسىاًنًو كى
(ُ). 

مف اليد التي تبطش، قاؿ النككم: "كخص اليد  سبلمة المسمميف لقد كاف جكاب النبي 
بالذكر ألف معظـ األفعاؿ بيا كقد جاء القرآف العزيز بإضافة االكتساب كاألفعاؿ إلييا لما ذكرناه 

مف سمـ المسممكف مف لسانو كيده قالكا معناه المسمـ الكامؿ كليس  كاهلل تعالى أعمـ، كقكلو 
بيذه الصفة بؿ ىذا كما يقاؿ العمـ ما نفع أك العالـ  المراد نفي أصؿ اإلسبلـ عف مف لـ يكف

زيد أم الكامؿ أك المحبكب ككما يقاؿ الناس العرب كالماؿ اإلبؿ فكمو عمى التفضيؿ ال 
 .  (ِ)لمحصر"

: يىا رىسيكؿى اهلًل، قيٍؿ ًلي ًفي اإٍلً  : قيٍمتي ، قىاؿى ٍبًد اهلًل الثَّقىًفيّْ ـً أما فيما جاء عىٍف سيٍفيىافى ٍبًف عى ٍسبلى
: "قيٍؿ: آمىٍنتي ًباهلًل، فىاٍستىقً  ( قىاؿى ًديًث أىًبي أيسىامىةى غىٍيرىؾى ًفي حى دنا بىٍعدىؾى )كى ٍنوي أىحى "قىٍكالن الى أىٍسأىؿي عى ـٍ

(ّ). 

                                                           

ؿي، مج [( (ُ ، كىأىمُّ أيميكًرًه أىٍفضى ـً ٍسبلى ًؿ اإٍلً اًف/بىابي بىيىاًف تىفىاضي ، ّٗ/ُمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإًليمى
 . ]َْحديث رقـ 

 ( .َُ/ِ( النككم، صحيح مسمـ بشرح النككم )ج(ِ
اًف/بى [( (ّ يمى ، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً ـً ٍسبلى اًؼ اإٍلً اًمًع أىٍكصى  .]ّٖ، حديث رقـ ّٖ/ُابي جى
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كصية  مع سفياف الثقفي بحسب حالو لما طمب مف النبي  فاختمفت إجابة النبي 
ٍيرىةى  ٍب" فىرىدَّدى ًمرىارنا، رىجيبلن قىاؿى ًلمنًَّبيّْ  ، أىفَّ تنفعو، فجاء عىٍف أىًبي ىيرى : "الى تىٍغضى : أىٍكًصًني، قىاؿى

ٍب" : "الى تىٍغضى  .(ُ)قىاؿى

حاؿ السائؿ، كذلؾ مف فقو الداعية بحاؿ المدعك كعممو  فمقد ناسبت إجابة النبي 
ىك أكلى بو يأمر كؿ أحد بما  بكاقعو، قاؿ ابف حجر: "لعؿ السائؿ كاف غضكبا ككاف النبي 

 .(ِ)فميذا اقتصر في كصيتو لو عمى ترؾ الغضب"

 كمعرفتو بالنصيحة التي يحتاجيا كؿ مدعك. فكبلـ ابف حجر يدؿ عمى فقو النبي 

أثر بارز في استجابتيـ لمدعكة، فطىٍبع  كما كاف لفيـ أطباع المدعكيف مف النبي 
 يختمؼ عف طبع غيرىـ مف العرب. (ّ)األعراب

عف أحب األعماؿ إلى اهلل تعددت اإلجابات المتقاربة حكؿ السؤاؿ  لنبي أما لما سئؿ ا
باإليماف باهلل، كتارة يجيب  فيما ينفع السائؿ كيسد حاجتو كيناسب حالو، فتارة يجيب النبي 

ف قؿ.  بالصبلة عمى كقتيا، كتارة يجيب بأدكميا كا 

ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى : سيًئؿى النًَّبيُّ عى : "ًإيمىافه ًبالمًَّو كىرىسيكًلًو"  أىمُّ  ، قىاؿى ؟ قىاؿى ؿي اًؿ أىٍفضى األىٍعمى
" كره ٍبري جّّ مى : "حى اذىا؟ قىاؿى : ثيَـّ مى : "ًجيىاده ًفي سىًبيًؿ المًَّو" ًقيؿى اذىا؟ قىاؿى : ثيَـّ مى ًقيؿى
(ْ). 

ٍعمىاًؿ أىحىبُّ ًإلىى : أىمُّ األى ، أىنَّيىا قىالىٍت: سيًئؿى النًَّبيُّ كفي مقاـ آخر جاء عىٍف عىاًئشىةى 
" اًؿ مىا تيًطيقيكفى : "اٍكمىفيكا ًمفى األىٍعمى قىاؿى " كى ٍف قىؿَّ مييىا كىاً  : "أىٍدكى المًَّو؟ قىاؿى
(ٓ). 

                                                           

ًب، ص: [( (ُ ذىًر ًمفى الغىضى  . ]ُُٔٔ، رقـ الحديث ُِٗٓالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىدىًب/بىابي الحى
 ( .َِٓ/َُ، فتح البارم بشرح صحيح البخارم )جابف حجر ( (ِ
ف الناس، كىـ أىؿ األمصار، كاألعراب سكاف البادية". ( قاؿ الجكىرم في صحاحو: "العرب جيؿ م(ّ

 ( .ُِالقمقشندم، قالئد الجماف في التعريؼ بقبائؿ عرب الزماف )ص 
كًر، ص: [( (ْ جّْ المىٍبري /بىابي فىٍضًؿ الحى جّْ  . ]ُُٗٓ، رقـ الحديث َّٕالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الحى
مىى العىمىًؿ، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الرّْ [( (ٓ ًة عى مى ، رقـ الحديث َُٗٔقىاًؽ/بىابي القىٍصًد كىالميدىاكى

ْٔٔٓ[ . 
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؟  : أىفَّ رىجيبلن سىأىؿى النًَّبيَّ كفي مقاـ ثالث فيو عىًف اٍبًف مىٍسعيكدو  ؿي اًؿ أىٍفضى أىمُّ األىٍعمى
ٍقًتيىا : "الصَّبلىةي ًلكى ًبرُّ الكىاًلدىٍيًف، ثيَـّ الًجيىادي ًفي سىًبيًؿ المًَّو"قىاؿى ، كى

(ُ) . 

لذلؾ مف تجكيد الدعكة البحث في كاقع المدعكيف قبؿ البدء بدعكتيـ، كقراءة أحكاليـ 
مدعكيف، بحاؿ ال ف معرفة الداعية إلى اهلل خبلؿ البيئة التي يعيشكف فييا، ألكطبائعيـ مف 

إلى عباده، فبل يحدثيـ بما ال يطيقكف،  ليو مف إيصاؿ رسالة اهلل إ يسيؿ عميو تحقيؽ ما يرنك
 ف، أك ما ييشكؿ عمى أفياميـ.ك أك ما ال يعك 

بؿ إف عممو بأحكاليـ كما ىـ عميو، يعينو في استخدامو لؤلسمكب األنجع كاألنسب لحاؿ 
، فيقطؼ الداعية  المدعك، مما يؤثر إيجابان عمى استجابتو كامتثالو لما يرشد إليو مما أمر اهلل

بيـ اليمة،  ببل فشؿ ييٍعًيٍيو أك عناء ييًممُّو، فيىكثيري األتباع كتعمك ثمرة جيده في سبيؿ اهلل 
 بو درجة التأثير في الناس، كتزيد ثقة الداعية بنفسو . كتسمك

  

                                                           

سىمَّى النًَّبيُّ [( (ُ ـٍ يىٍقرىٍأ  البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التٍَّكًحيًد/بىابي كى ٍف لى بلىةى ًلمى : "الى صى قىاؿى ، كى بلىةى عىمىبلن الصَّ
ًة الًكتىاًب"، ص:   . ]ّْٕٓرقـ الحديث ، ًُِٖٔبفىاًتحى
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  المطمب الخامس
 الجكدة في سياسة تبميغ الدعكة

ف تمؾ المرحمة ىي أشد  ال بد كأف تمر أم دعكة جديدة بمرحمة صد   فشاؿ، كا  كتكذيب كا 
مرحمة يمكف أف يدركيا الداعية في دعكتو، كحدكث الخطكب في الدعكة يحتاج مف الداعية إلى 
ف تجكيد سياسة تبميغ الدعكة يككف بالتدرج في التبميغ، لذلؾ كاف  تجكيد في سياسة تبميغيا، كا 

دعك ككاقعو، حتى ال يصطدـ معو فيما ال حقان عمى الداعية أف يحرص عمى فقيو بدرجة فيـ الم
د النبي  يطيؽ فيمو؛ فينفر منو، كيصدَّ دعكتو، كلقد أصابت دعكة النبي   مرادىا لما جكَّ

 سياستو في الدعكة .

 أكلن: الجكدة في سياسة التدرج في تبميغ الدعكة
لتدرج في تعميـ في ا كامبلن  الما بعثو إلى اليمف فقين  لمعاذ  لقد كاف في تعميـ النبي 

ا: أىفَّ النًَّبيَّ كتبيمغ الدعكة إلى اهلل  ٍنييمى ًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى ًإلىى  بىعىثى ميعىاذنا  ، عى
ـٍ أىطىاعيكا ـٍ ًإلىى شىيىادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي، كىأىنّْي رىسيكؿي المًَّو، فىًإٍف ىي : "اٍدعييي ًف، فىقىاؿى ،  اليىمى ًلذىًلؾى

ـٍ أىطىاعيكا لً  لىٍيمىةو، فىًإٍف ىي مىكىاتو ًفي كيؿّْ يىٍكـو كى ٍمسى صى ـٍ خى مىٍيًي ـٍ أىفَّ المَّوى قىًد اٍفتىرىضى عى ، فىأىٍعًمٍميي ذىًلؾى
تيرى  ـٍ كى ذي ًمٍف أىٍغًنيىاًئًي ـٍ تيٍؤخى دىقىةن ًفي أىٍمكىاًلًي ـٍ صى مىٍيًي ـٍ أىفَّ المَّوى اٍفتىرىضى عى "فىأىٍعًمٍميي ـٍ مىى فيقىرىاًئًي دُّ عى

(ُ). 

فتجكيد تبميغ الدعكة يتطمب التدرج في التبميغ كالتعميـ، فبل ينتقؿ الداعية مف مرحمة إلى 
نما يرل استجابتيـ  -كليس ذلؾ كحسب-أخرل حتى ييًتمَّيا كيتيقَّفى مف فيـ المدعكيف ليا،  كا 

بالصمكات كغيرىا في الدنيا  نتيجة لدعكتو، قاؿ النككم: "إف المراد أعمميـ أنيـ مطالبكف
 . (ِ)كالمطالبة في الدنيا ال تككف إال بعد اإلسبلـ"

دى النبي  كَّ دعكتو أكؿ ما بدأىا بتدرجو في التبميغ كاإلعبلف عف دعكتو، فىقىٍد مرت  كجى
د  الدعكة اإلسبلمية النبكية بمراحؿ عدة، ناسب النبيُّ  كَّ بيف نشرىه لدعكتو كبيف كاقع قكمو، فجى

 ٍكسى دعكتو حتى بمغت ما كصمت إليو اليكـ.سى 
                                                           

كًب الزَّكىاًة، ص: [( (ُ  . ]ُّٓٗ، رقـ الحديث ّّٖالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الزَّكىاًة/بىابي كيجي
 ( .ُٖٗ/ُ( النككم، صحيح مسمـ بشرح النككم )ج(ِ
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يفاثانين   : الجكدة في اختيار المدعكّْ
فّْؽ النبي  في تجكيد دعكتو لما بدأ باألخذ باألسباب مف خبلؿ التخطيط كالتفكير  كقد كي

بأسمكب جديد لتحقيؽ رسالة الدعكة بعد أف أعمف عنيا، ككجد ما كجد مف اإلعراض كالصدّْ 
دان  كالتكذيب، فبل بد كّْ أف يجد الداعية إلى اهلل ما يعيؽ كيعكر صفك دعكتو، فيعمؿ جادان ميجى

 بحكمة عمى تذليؿ تمؾ العقبات كالمعكقات كفؽ سياسة حكيمة يتبعيا حتى يبمغ ىدفو المنشكد .

في مكة سياسة الدعكة السرية التامة، بعد أف رأل إعراض قكمو عنو  فاتبع النبي 
يذاء ص  حابتو كتعذيبيـ، حتى كاف يتخفى المسممكف عف عيكف المشركيف.كتكذيبيـ إياه، كا 

خبلليا منيجان مينىظّْمىان لسير انتشارىا  إلى تنظيـ الدعكة، فأسس  فدعت الحاجةي النبيَّ 
 . -الذيف يحممكف العمـ كينشركنو بفيمو -بانتقاء المدعكيف أصحاب العقكؿ الراجحة، 

دّْيًؽ أبي بكر لصاحبو ال فقد كاف اختيار النبي  بالتبميغ أكالن مف الحكمة في  صّْ
اختير لما اتصؼ بو  بكر  كبأقربيـ منو كأعرفيـ بحالو، فأب التدرج في التبميغ، فبدأ النبي 

: "ًإفَّ المَّوى بىعىثىًني ، قىاؿى النًَّبيُّ مف الحكمة كرجاحة العقؿ كحسف التدبير، فعىٍف أىًبي الدٍَّردىاًء 
ـٍ  اًحًبي"  ًإلىٍيكي اًلًو، فىيىٍؿ أىٍنتيـٍ تىاًركيكا ًلي صى مى دىؽى، كىكىاسىاًني ًبنىٍفًسًو كى قىاؿى أىبيك بىٍكرو صى ، كى فىقيٍمتيـٍ كىذىٍبتى

ا أيكًذمى بىٍعدىىىا تىٍيًف، فىمى مىرَّ
(ُ). 

 بكر الذم آزره في أمره كمو . اقد اختار في أكؿ دعكتو أب فالحديث يبيّْف أف النبي 

 جكدة في تككيف نكاة صمبة لمدعكة: الاثالثن 
لما ىـ عميو مف عبادة -نظران ألف الدعكة كانت جديدة عمى قريش؛ كمخافة الصداـ معيا 

ف نكاة صمبة تقـك عمييا، حتى  ، أيليـ النبي -األصناـ اجتيادان فاتخذ قرار الدعكة السرية ليككّْ
عكة كاإلعراض عف المشركيف، مع قكيت شككة المسمميف قميبلن، لينطمؽ إلى مرحمة الصدع بالد

دى النبيُّ  كَّ المرحمة  نكع مف السرية في الحفاظ عمى ىيكؿ منظـ يدير تكجيو المسمميف، فجى

                                                           

اًب النًَّبيّْ [( (ُ اًئًؿ أىٍصحى "،  /بىابي قىٍكًؿ النًَّبيّْ البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي فىضى ًميبلن : "لىٍك كيٍنتي ميتًَّخذنا خى
 . ]ُّٔٔ، رقـ الحديث ََٗص: 
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السرية، لمحفاظ عمى ىيكؿ الدعكة اإلدارم كالتنظيمي، باتخاذه دار األرقـ مقران لمعبادة كالتخطيط 
في  ير كالصدع بيا، امتثاالن ألمر اهلل لنشر دعكتو، ثـ ما كاف مف انتقاؿ الدعكة لمرحمة الج

ۡۡشِكنِيََقكلو:  ٍُ ۡ َٱَ َِ ََغ ۡغرِۡض
َ
ََوأ َحُۡؤَمُر ا ٍَ ِ َة ـَٱۡضَدۡع

، قاؿ القاسمي: "افرؽ بيف الحؽ كالباطؿ (ُ)
لتبدأ بذلؾ مرحمة  (ِ)كأعرض عف المشركيف أم الذيف يركمكف صدؾ عف التبميغ، فبل تباؿ بيـ"

 ة .جديدة في حياة الدعكة اإلسبلمي

عف  عمى مسار الدعكة، فبمجرد إعبلف النبي  جمةه  لقد كاف لمصدع بالدعكة آثاره 
لمتمكيف كىي االبتبلء كالتي تككف قبؿ أف يمكف اهلل  دعكتو جياران نياران، دشنت بيا سنة اهلل 

لعباد اهلل الصالحيف في األرض كالتي امتدت مف الجير حتى ما بعد اليجرة إلى المدينة كصكالن 
لى غزكة بدر التي منيا قكيت شككة المسمميف، كالتي بيا فيًرؽى بيف الحؽ كالباطؿ، قاؿ تعالى: إ
اَٱۡشخَۡخيََؿَٱ ٍَ ۡرِضََن

َ
َٱَۡل ِِ َ ًۡ ُٓ َِ ٔاَْٱىَصَٰيَِحَِٰجَىَيَۡصخَۡخيَِف ٍِيُ َوََغ ًۡ ٌُِِس ٔاَْ ُِ ٌَ ََءا ََ َٱََّلِي ٌَََِوََغَدَٱّلَلُ ََ ََّلِي

ََ ََ ّهََِنَ ٍَ ََوَِلُ ًۡ ِٓ َِ َرۡتيِ ٌۡ َأَ ًۡ ِٓ ِ ٔۡـ َِ ََبۡػِدَ َۢ ِ ٌّ ًَ ُٓ نَلَ ََوَِلَُتّدِ ًۡ ُٓ
َ ََ َٱََّلِيَٱۡرحََٰٓىَٰ ًُ ُٓ َِ َدِي ًۡ َحۡػُتُدوَُِِنَََلَيُۡۡشُِكَٔنَِِبَُٓ  َ ا

َٱۡىَػَِٰصُلٔنََََٔ َشۡيَ ًُ ُْ َ ْوَلَٰٓئَِم
ُ
َـَأ َِم ََٰ ََذ ََبۡػَد ََزَفَر َ ٌَ ََو ا 

: "نزلت في أبي بكر (ْ)، قاؿ القرطبي(ّ)
شكا  ما، قالو مالؾ. كقيؿ: إف سبب ىذه اآلية أف بعض أصحاب النبي كعمر رضي اهلل عني

جيد مكافحة العدك، كما كانكا فيو مف الخكؼ عمى أنفسيـ، كأنيـ ال يضعكف أسمحتيـ، فنزلت 
بمكة عشر سنيف بعد ما أكحي إليو خائفا ىك  اآلية، كقاؿ أبك العالية: مكث رسكؿ اهلل 

جيرا، ثـ أمر باليجرة إلى المدينة، ككانكا فييا خائفيف يصبحكف كأصحابو، يدعكف إلى اهلل سرا ك 
كيمسكف في السبلح، فقاؿ رجؿ: يا رسكؿ اهلل، أما يأتي عمينا يكـ نأمف فيو كنضع السبلح؟ 

ا ليس عميو : )ال تمبثكف إال يسيرا حتى يجمس الرجؿ منكـ في المؤل العظيـ محتبين فقاؿ 

                                                           

 . ]ْٗالحجر: [( (ُ
 ( .ُّٕٕ/َُ( القاسمي، محاسف التأكيؿ )ج(ِ
 . ]ٓٓالنكر: [( (ّ
محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح، اإلماـ، العبلمة، أبك عبد اهلل األنصارم،  ق(: ُٕٔالقرطبي ت )( (ْ

 . ِٕ(، رقـ ِِٗ/ُٓلذىبي، تاريخ اإلسالـ )مجاالخزرجي، القرطبي. 
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اهلل نبيو عمى جزيرة العرب فكضعكا السبلح كأمنكا، قاؿ حديدة(، كنزلت ىذه اآلية، كأظير 
 . (ُ)أنجز ذلؾ الكعد" ، ألف اهلل النحاس: فكاف في ىذه اآلية داللة عمى نبكة رسكؿ اهلل 

 رابعان: الجكدة في التربية عمى الثبات في الدعكة
جيؿ مف لتأسيس  ، لينتقؿ النبي ىنا تبدأ مرحمة جديدة في تجكيد التربية لمصحابة 

الصابريف عمى األذل القرشي، مف خبلؿ كضع حجر األساس لمتربية الدعكية في تحمؿ مشاؽ 
 الدعكة كممماتيا، كالصبر عمى ما يمحؽ الداعية مف األذل في سبيؿ دعكتو، فيا ىك ذا النبي 

بّْري أصحابو  ٍف عمى األذل مف خبلؿ ضرب األمثاؿ باألمـ السابقة كحاليا مع الدعكة، عى  ييصى
بَّاًب ٍبًف األىرىتّْ  : شىكىٍكنىا ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو خى سّْده بيٍردىةن لىوي ًفي ًظؿّْ الكىٍعبىًة، قيٍمنىا ، قىاؿى ، كىىيكى ميتىكى

ـٍ ييٍحفىري لىوي ًفي ٍف قىٍبمىكي ؿي ًفيمى : "كىافى الرَّجي األىٍرًض،  لىوي: أىالى تىٍستىٍنًصري لىنىا، أىالى تىٍدعيك المَّوى لىنىا؟ قىاؿى
ٍف ًدينً  دُّهي ذىًلؾى عى مىا يىصي مىى رىٍأًسًو فىييشىؽُّ ًباٍثنىتىٍيًف، كى عي عى اءي ًباٍلًمٍنشىاًر فىييكضى ييٍمشىطي فىييٍجعىؿي ًفيًو، فىييجى ًو، كى

ٍف ًديًنًو، كى  دُّهي ذىًلؾى عى مىا يىصي ، كى ًديًد مىا ديكفى لىٍحًمًو ًمٍف عىٍظـو أىٍك عىصىبو المًَّو لىييًتمَّفَّ ىىذىا ًبأىٍمشىاًط الحى
مىى غىنىمً  اؼي ًإالَّ المَّوى، أىًك الذٍّْئبى عى ، الى يىخى ٍضرىمىٍكتى ٍنعىاءى ًإلىى حى تَّى يىًسيرى الرَّاًكبي ًمٍف صى ، حى ًو، األىٍمرى

" ـٍ تىٍستىٍعًجميكفى لىًكنَّكي كى
(ِ). 

دعاء، ألف أسباب كلـ يستنصر لممؤمنيف، فكاف االمتناع عف ال فينا لـ يدعي النبيُّ 
يمركف في مرحمة الصفكة كاالختبار،  التمكيف لـ تكف بعد مف المنعة كالقكة، فأصحاب النبي 

 كاإلعداد العقدم كالفكرم لتككيف نكاة صمبة لمرحمة التمكيف كما بعدىا .

 : الجكدة في تخطي المؤامرات عمى الدعكةخامسنا
الذم حممو  مرات إلسقاط لكاء اهلل دعكتو لقكمو، فبدأت تحاؾ المؤا دشف النبيُّ 

إال أف بدأ  منافحان عف دعكة التكحيد لدحر الشرؾ كعبادة األكثاف، فما كاف مف النبي  النبي 
يتخطى المؤامرات بحنكة كحكمة كذكاء، فكانت الجكدة في تخطي كؿ محنة صنعتيا قريش 

غراء كمنيا ما فمنيا ما كاف فيو اإل ، كقد تعددت المؤامرات بأشكاليا كأساليبيا المختمفة،لمنبي 

                                                           

 ( .ِٕٗ/ُِ)ج تفسير القرطبي – ( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف(ُ
 ( .ُِٗ( سبؽ تخريجو، )ص (ِ
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كاف فيو التيديد كالكعيد، كمنيا ما كاف فيو األذل بأنكاعو مف سب كتشيير كتكذيب كتشكيو 
مف ثبات  ، إال أف كؿ ىذه المؤامرات قد باءت بالفشؿ، لما كاف عميو النبي لمدعكة كلمنبي 

 المؤامرات، اآلتي: تمؾ كرصانة كفطنة، كمف األساليب التي تخطى بيا النبي 

 تجكيد الثبات عمى الدعكة بالصالبة: -ُ

د النبيُّ  كَّ ظيرىا لعمو أبي طالب لما جاءت قبائؿ أثباتو عمى دعكتو بالصبلبة التي  جى
مكة تشككه إليو، فصبلبة الداعية عمى الحؽ الذم معو أقكل سبلح يجابو بو عف دعكتو 

ٍيشه ًإلىى أىًبي  ؿي ٍبفي أىًبي طىاًلبو عىًقي حدَّثكيسكس بو دعكتو حتى تؤتي ثمارىا،  اءىٍت قيرى : جى قىاؿى
ًفي مىٍسًجًدنىا، فىاٍنيىوي عىٍف أىذىانى  ! ًإفَّ اٍبفى أىًخيؾى ييٍؤًذينىا ًفي نىاًدينىا، كى ، فىقىاليكا: يىا أىبىا طىاًلبو : طىاًلبو ا، فىقىاؿى

مَّدو  ! اٍئًتًني ًبميحى ، فىأىتىٍيتيوي فىذىىىٍبتي يىا عىًقيؿي ـٍ : يىا اٍبفى أىًخي! ًإفَّ بىًني عىمّْؾى يىٍزعيميكفى أىنَّؾى تيٍؤًذيًي ًبًو، فىقىاؿى
مَّؽى رىسيكؿي المًَّو  : فىحى ، قىاؿى ؟ قىاليكا:  فىاٍنتىًو عىٍف ذىًلؾى ٍكفى ىىًذًه الشٍَّمسى : أىتىرى اًء. فىقىاؿى رىهي ًإلىى السَّمى بىصى

. قىاؿى  ـٍ مى نىعى ا أىنىا ًبأىٍقدىرى عى ـٍ ذىًلؾى ًمٍف أىٍف تيٍشًعميكا ًمٍنيىا: مى :  ى أىٍف أىدىعى لىكي : فىقىاؿى أىبيك طىاًلبو شيٍعمىةن، قىاؿى
مىا كىذىبىنىا اٍبفي أىًخي. فىاٍرًجعيكا 
(ُ). 

                                                           

ا آذىل اٍلميٍشًركيكفى بً [( (ُ ًو أحمد بف حنبؿ: المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية، ًكتىابي السّْيرىًة كىاٍلمىغىاًزم/بىابي مى
مىى أىٍمًرًه، ج  النًَّبيَّ  ثىبىاًتًو عى  . ]ِِْٕ، رقـ الحديث ُِٓ/ُٕكى

  ٍةي ٍبفي يىٍحيىى، عىف ، حدثنا طىٍمحى ، حدثنا ييكنيسي ٍبفي بيكىٍيرو ٍيرو ٍبًد المًَّو ٍبًف نيمى مَّدي ٍبفي عى  سند الحديث/ حدثنا ميحى
ًقيؿي ٍبفي أىًبي طىاًلبو . ةى، حدثنا عى  ميكسىى ٍبًف طىٍمحى

 
 /تخريج الحديث 

(، كأخرجو ُُٗ/ُٕ(، كأخرجو الطبراني في معجمو الكبير )ُٕٔ/ُِأخرجو أبك يعمى في مسنده )
 ثالثتيـ بمثمو مف طريؽ يكنس بف بكير.(، ُُٓ/ٔالبزار في مسنده )

(، ِِٓ/ٖ(، كفي معجمو األكسط بنحكه مطكالن )ُُٗ/ُٕكأخرجو الطبراني في معجمو الكبير بمثمو )
 ثالثتيـ مف طريؽ عبد الكاحد بف زياد.(، ٖٔٔ/ّاكـ في مستدركو بنحكه )كأخرجو الح

 كالىما عف طمحة بف يحيى بو . 
 
 /ترجمة الركاة 
 ركاتو ثقات، عدا أف فيو: -



 

241 
 
 

                                                                                                                                                                     

  :ةي ٍبفي يىٍحيىى صدكؽ طمحة بف يحيى بف طمحة بف عبيد اهلل التيمي المدني نزيؿ الككفة طىٍمحى
 (.ِّٖ، تقريب التيذيب )ص ابف حجر . يخطىء
 ابف كقاؿ. بأس بو ليس: داكد أبك كقاؿ. يخطئ كاف: كقاؿ "الثقات"، في حباف ابف كذكره
: الدارقطني عف كالحاكـ أبيو، عف أحمد، بف صالح كقاؿ .إسحاؽ أخيو عمى كقدمو ثقة،: معيف
 كقاؿ. صالحة أحاديث كلو ثقة، كاف: سعد ابف كقاؿ. بالقكم يكف لـ صدكؽ: الساجي كقاؿ. ثقة
 الثقات، عنو ركل: عدم ابف كقاؿ. الحديث صحيح الحديث، حسف ،الحديث صالح :حاتـ أبك
، ليف حديثو في بو، بأس ال: شيبة بف يعقكب كقاؿ. ثقة: العجميقاؿ . بأس عندم بركاياتو كما

 .(ِْْ/ِ)التيذيب  ابف حجر، تيذيبكمرة قاؿ: ثقة. 
 في الذىبي، الكاشؼ. صالح: رعةز  أبك كقاؿ الحديث، منكر: البخارم كقاؿ جماعة، كثقو

 .(ْٓ/ّ) الستة الكتب في ركاية لو مف معرفة
، كثقو أغمب النقاد كلـ ينكر حديثو سكل البخارم، كقد انكر ثقة يخطئ قميالن : ىك قاؿ الباحث

 حدثنا الجنيدم، حدثنا: كبينو ابف عدم في كتابو )الكامؿ في الضعفاء( فقاؿحديثنا كاحدنا لو، 
 يـك الغسؿ" مرفكعا عائشة عف عركة، عف يركم الحديث، منكر يحيى بف طمحة :قاؿ البخارم
: ليـ فقيؿ أنفسيـ، عماؿ الناس كاف: عائشة عف كعمرة، عركة عف كالمعركؼ ،"كاجب الجمعة

 .(ُٕٗ/ٓ)الضعفاء  في ابف عدم، الكامؿ " .اغتسمتـ لك"
  

  :  صدكؽ يخطىء. بك بكر الجماؿ الككفي يكنس بف بكير بف كاصؿ الشيباني أييكنيسي ٍبفي بيكىٍيرو
 (.ُّٔ، تقريب التيذيب )ص ابف حجر

 عف الجنيد بف إبراىيـ كقاؿ، عنو كتبت قد: معيف بف يحيى قاؿ ."الثقات" في حباف ابف كذكره
 إنيـ: رجؿ لو فقاؿ مكسرا، ككاف يحيى، بف جعفر مع كاف أنو إال صدكقا ثقة كاف: معيف ابف

 فمـ كتابا كسأاله فأقصاىما أتياه شيبة أبي ابني رأيت: يحيى قاؿ ثـ كذب، :فقاؿ بالزندقة، يرمكنو
 كقاؿ. ثقة ككاف بكير، بف يكنس حدثنا: يعيش بف عبيد كقاؿ. فيو يتكمماف فذىبا يعطيما،
 ثقة: قاؿ ابف نمير. الصدؽ أىؿ مف عندىـ كىك عنو، يحدث ال المديني ابف كاف: الساجي
. الحديث أصحاب عند ثقة اليـك ىك: عمار ابف كقاؿ .عنو بتكت قد: خيثمة أبك كقاؿ. رضي
 فيو الناس أزىد كاف ما: حنبؿ بف أحمد كقاؿ .ضعيؼ: مرة كقاؿ. بالقكم ليس: النسائي كقاؿ

 .(ْٔٔ/ْ) التيذيب حجر، تيذيب ابف.  عنو كتبت كقد عنو كأنفرىـ
 .(ِّٔ/ٗ) عديؿكالت الجرحابف أبي حاتـ، . الصدؽ محمو: قاؿ عبد الرحمف عف أبيو

 .(ُٓٓ/ْ) الستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ. الذىبي، الحافظقاؿ الذىبي: 
 .ىك ثقة، لينو البعض كضعؼ اآلخر، كلكف معظـ النقاد عمى تكثيقوقاؿ الباحث: 

 
 الحكـ عمى اإلسناد/ 

 طمحة بف يحيى.مف  تزيؿ كقكع الخطألو متابعة مف طريؽ عبد الكاحد بف زياد  . صحيح إسناد
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في  طالب أثره كبيره  أماـ عمو أبي فمقد كاف لمثبات كالصبلبة التي أظيرىا النبي 
داعمان كبيران  كانت ىذه الحماية التي حظي بيا النبي استمرار الحماية الغير المشركطة منو، ك 

، ككاف لتجكيد ىذا الثبات بالصبلبة كقعه سمبي في نفكس راره في الدعكة دكف رىبة أك تكافو الستم
كال يستطيعكف تكذيبو أماـ كفكد  الخصكـ، فيـ باتكا ال يستطيعكف أف يكقفكا مدَّ دعكة النبي 

 كصكليا لنشر دعكتو . مكة التي كاف يستثمر النبي 

لمؤامرة التشكيو في شخصيتو )شخصية الداعية( باتيامو بالكيانة  كقد تعرَّض النبيُّ 
لطبائع  امتمكيا، كمكافقة ما جاء بو النبي  يفكالسحر كالجنكف، إال أف الحجة كالبرىاف التي

رة القدح في شخصية النفس كحاجاتيا كاف سبلحان قكيان في إفشاؿ المؤامرة، كحيف لـ تنجح مؤام
، انتقمت قريش لتقدح في الدعكة ذاتيا، كلكف كؿ ذلؾ باء بالفشؿ ألف كبار القكـ كانكا النبي 

آَفكصفيـ تعالى فقاؿ في كتابو:  يعممكف يقينان بأف الحؽ مع النبي  َٓ َِۡخ َل ۡۡ ََوٱۡشتَ ا َٓ ِ َة
ْ وََجَدُدوا

 ٍَ َُظيۡ ًۡ ُٓ ُُفُص
َ
َّٔ أ َوَُغيُ ََكََا َۡۡؿ ََن َـَٱُُظۡر ۡفِصِديَا  ٍُ ۡ َٱَ َٰلَِتُث َََٰ َن

ديكا ًبيىا{ أم: (ُ) حى ، قاؿ السعدم: "}كىجى
{ أم: ليس جحدىـ مستندا إلى الشؾ كالريب،  ـٍ كفركا بآيات اهلل جاحديف ليا، }كىاٍستىٍيقىنىٍتيىا أىٍنفيسييي

نما جحدىـ مع عمميـ كيقينيـ بصحتيا  يصؼ إجراميـ المتمثؿ في تفكير  ، ثـ إف اهلل (ِ)كا 
َدبير كتخطيط الكليد بف المغيرة كقريش لتشكيو الدعكة كالداعية فقاؿ تعالى: كت َۡ ٌَ ََو َذۡرِِن

َ ا يَۡلُجَوَِخۡد  َِ*ََ ا ُدود  ٍۡ ََم اَل  ٌَ َ ََ*وََجَػۡيُجَََلُۚ ا ٔد  ُٓ َُش ََ*َوبَننَِي ا ِٓۡد  ٍۡ ََت َََلُۚ َٓدتُّ ۡنََ*َوَم
َ
َأ ُع ٍَ ََحۡؽ ًَ ُث

زِيَدَ
َ
َََۚكَنَٓأِلَيََٰ* أ ُّ إَُِ  َ ٓ اَّلََكَ َِاََغِِۡد  ََۚضُػًٔداََ*خِ ُّ رُِْۡل

ُ
َۡۡؿَكََدَرََ*َشأ َۚـََهَرََوكََدَرََذُلخَِوََن ُّ َكُخَِوَ* إَُِ ًَ ُث

َۡۡؿَكََدَرَ ََجَظَرََ*َن ًَ ََ*ُث ََغبََسََوبََِسَ ًَ ََ*ُث ََوٱۡشَخۡهَِبَ ۡدةََر
َ
َأ ًَ ََ*ُث َيُۡؤذَُر َٓإََِلَِشۡدر  إِۡنََ*َذَلاَلَإِۡنََهََٰذا

ُلَٱىۡبََۡشََِهََٰذآَ ۡٔ إََِلَكَ
(ّ)  . 

  

                                                           

 . ]ُْالنمؿ: [( (ُ
 ( .َِٔ( السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص (ِ
 . ]ِٓ-ُُالمدثر: [( (ّ
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 شغؿ الناس بالباطؿ يقابؿ بتجكيد الًجدّْ في الدعكة -ِ

إنو لمف الصعب عمى قمبو انشغؿ بالباطؿ كالممييات أف تطرؼ عينو لدعكة الحؽ، 
فالغارؽ في متاع الدنيا ال يأبو ألم أمر قد يصرفو عف ليكه كمتعتو، كلقد حاؾ المشرككف 

يا إسقاط لكاء الدعكة، فيذه المرة خطة قديمة حديثة ألىؿ الباطؿ ما زاؿ خططان حاكلكا مف خبلل
د  نيا إغراؽ الناس بممييات الدنيا كمتاعيا، كقد تىسكَّ أعداء الدعكة يطبقكنيا إلى يكمنا ىذا، أال كا 
ىذا األمر رجؿ مف قريش اسمو النضر بف الحارث، فقد جاء في السيرة أنو كاف مف شياطيف 

لدحض الناس  بمقابمة ما عند النبي  أشد اإليذاء، ككاف أذاه لمنبي  بي قريش يؤذم الن
 . (ُ)بما يسمى اليـك بػ )اإلعبلـ المضاد( مف حكلو 

: "ككاف النَّضر بف الحارث مف شياطيف قريش، كممف كاف يؤذم (ِ)جاء عند ابف ىشاـ
أحاديث ممكؾ الفرس، كأحاديث كينصب لو العداكة، ككاف قد قًدـ الحيرة، كتعمـ بيا  رسكؿ اهلل 

مجمسنا فذكَّر فيو باهلل، كحذر قكمو ما أصاب مف  رستـ كاسفنديار، فكاف إذا جمس رسكؿ اهلل 
قبميـ مف األمـ مف نقمة اهلل، خمفو في مجمسو إذا قاـ، ثـ قاؿ: أنا كاهلل يا معشر قريش، أحسف 

، فأنا أحدثكـ أحسف مف حديثو، ثـ يحدثيـ عف ممكؾ فارس، كرستـ  حديثنا منو، فيمـ إليَّ
 . (ُ)"(ّ)كاسفنديار، ثـ يقكؿ: بماذا محمد أحسف حديثنا مني؟

                                                           

ىك سياسة إعبلمية تممؾ القدرة عمى التأثير الشعبي كعمى إجياض التحرؾ اإلعبلمي  اإلعالـ المضاد:( (ُ
. صاحب حسيف، بمد مف البمداف  المضاد، أك عمى األقؿ التقميؿ ما أمكف مف آثاره عمى الكسط الشعبي في

 ( .َِاإلعالـ كاإلعالـ المضاد )ص 
: كجكد سياستيف إعبلميتيف متقابمتيف لنظاميف مختمفيف )أك مجمكعة أنظمة( ككؿ سياسة تتكجو كبتعريؼ آخر

 مف اجؿ تحقيؽ ىدفيف متبلزميف:
. صاحب مية لميدؼ األكؿ : مكاجية السياسة اإلعبلثانييما: جذب اىتماـ مناصرم الطرؼ اآلخر، أكليما

 ( .ُِحسيف، اإلعالـ كاإلعالـ المضاد )ص 
عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب، أبك محمد الذىمي، كقيؿ: الحميرم  ق(:َِِ-ُُِابف ىشاـ ت )( (ِ

المعافرم اٍلبىٍصًرمُّ النحكم، نزيؿ مصر، كميذب "السيرة النبكية"، سمعيا مف زياد بف عبد اهلل البكائي صاحب 
 . ِْٔ(، رقـ ّٕٖ/ٓالذىبي، تاريخ اإلسالـ )مجحاؽ كنٌقحيا، كحذؼ جممة مف أشعارىا. ابف إس

، كحكـ عمى إسناده )مختار أحمد الندكم( حيث قاؿ: "إسناده ُٕٔ/ٕ( أخرجو البييقي في شعب اإليماف ج (ّ
 ضعيؼ جدنا، كفيو جماعة لـ نعرفيـ.
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استخدـ النضر بف الحارث ىذه الكسيمة )اإلعبلـ المضاد( لما تيقَّف أف كؿ ما اتيمت بو 
، مف قدح أك تشكيو أك غير ذلؾ لف ينفع كلـ كلف يؤتي ثماره، الدعكة كصاحبيا رسكؿ اهلل 

فيو مف الصفات كمكاـر األخبلؽ ما يمنع تشكيو صكرتو أماـ المدعكيف، كقد أقر  فالنبي 
كعف صفاتو،  لمَّا كقؼ أماـ ىرقؿ ممؾ الركـ، كىرقؿ يسألو عف النبي  بذلؾ أبك سفياف 

ٍربو  ، أىٍخبىرىهي أىفَّ أىبىا سيٍفيىافى ٍبفى حى ٍبدى المًَّو ٍبفى عىبَّاسو ٍقؿى  فما ذمكه كال قدحكا فيو، عف عى أىٍخبىرىهي: أىفَّ ًىرى
ارنا ًبالشٍَّأـً ًفي الميدًَّة الًَّتي كىافى رىسيكؿي المًَّو  كىانيكا تيجَّ ، كى ٍيشو ادَّ ًفييىا أىبىا  أىٍرسىؿى ًإلىٍيًو ًفي رىٍكبو ًمٍف قيرى مى

ـٍ ًبًإيًميىاءى  ، فىأىتىٍكهي كىىي ٍيشو كيفَّارى قيرى سيٍفيىافى كى
ـٍ ًفي مىجٍ (ِ) ـٍ ، فىدىعىاىي ، ثيَـّ دىعىاىي كـً ٍكلىوي عيظىمىاءي الرُّ ًمًسًو، كىحى

اًنوً  مى دىعىا ًبتىٍرجي كى
: فىقيٍمتي (ّ) ؟ فىقىاؿى أىبيك سيٍفيىافى ـي أىنَّوي نىًبيّّ ًؿ الًَّذم يىٍزعي ـٍ أىٍقرىبي نىسىبنا ًبيىذىا الرَّجي : أىيُّكي ، فىقىاؿى

: أىٍدنيكهي ًمنّْ  ـٍ نىسىبنا، فىقىاؿى بييي اًنًو: قيٍؿ لىييـٍ أىنىا أىٍقرى مى ـٍ ًعٍندى ظىٍيًرًه، ثيَـّ قىاؿى ًلتىٍرجي ابىوي فىاٍجعىميكىي بيكا أىٍصحى قىرّْ ي، كى
كا يىاءي ًمٍف أىٍف يىٍأًثري ًؿ، فىًإٍف كىذىبىًني فىكىذّْبيكهي. فىكىالمًَّو لىٍكالى الحى ًإنّْي سىاًئؿه ىىذىا عىٍف ىىذىا الرَّجي
مىيَّ كىًذبنا  (ْ) عى

، ...  لىكىذىٍبتي  : ىيكى ًفينىا ذيك نىسىبو ؟ قيٍمتي ـٍ : كىٍيؼى نىسىبيوي ًفيكي ٍنوي أىٍف قىاؿى ؿى مىا سىأىلىًني عى ٍنوي. ثيَـّ كىافى أىكَّ عى
 : ؟ قيٍمتي : فىيىٍؿ يىٍغًدري : الى. قىاؿى ؟ قيٍمتي ا قىاؿى : فىيىٍؿ كيٍنتيـٍ تىتًَّيميكنىوي ًبالكىًذًب قىٍبؿى أىٍف يىقيكؿى مى نى قىاؿى ٍحفي الى، كى

ٍيري ىىذً  ـٍ تيٍمًكنّْي كىًممىةه أيٍدًخؿي ًفييىا شىٍيئنا غى لى : كى ًه ًمٍنوي ًفي ميدَّةو الى نىٍدًرم مىا ىيكى فىاًعؿه ًفييىا، قىاؿى
ًة..." الحديث الكىًممى
(ٓ). 

ككذلؾ الدعكة لـ يستطيعكا أف يطعنكا فييا ألنيا جاءت مكافقة لفطرة الناس بأدلتيا 
فشاليا،  كبراىينيا، فما كاف ليـ في قريش مف بد  إال أف ينفقكا أمكاليـ في سبيؿ دحض الدعكة كا 

                                                                                                                                                                     

 ( .ِّٖ/ّ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ُ
: اسـ مدينة بيت المقدس، قيؿ: معناه بيت اهلل، كحكى الحفصي: فيو القصر كفيو لغة ثالثة، حذؼ اءي ًإيًميى ( (ِ

 بقكؿ الفرزدؽ: كقد سٌمي البيت المقدس إيمياءالياء األكلى فيقاؿ: إلياء بسككف البلـ كالمد، قاؿ أبك عمي: 
 . (ِّٗ/ُمعجـ البمداف )ج الحمكم، كبيتاف بيت اهلل نحف كالتو، ... كقصر بأعمى إيمياء مشٌرؼ.

ْـّ كىاٍلفىٍتحً ( (ّ ، ًبالضَّ مىافي : ىك الذم يترجـ الكبلـ أم ينقمو مف لغة إلى لغة أخرل، كالجمع التراجـ، كالتاء التٍُّرجي
ابف منظكر، لساف كالنكف زائدتاف، كقد ترجمو كترجـ عنو، كترجماف ىك مف المثؿ التي لـ يذكرىا سيبكيو . 

 ( .ٔٔ/ُِالعرب )ج
مىيَّ ( (ْ كا عى ابف : قكؿ أبي سفياف في حديث قيصر "لكال أف يأثركا عني الكذب" أم يرككف كيحككف . يىٍأًثري

 (.ِّ/ُاألثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج
 . ]ٕ، رقـ الحديث ٗ، ص: ٔالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي بىٍدًء الكىٍحًي/باب[( (ٓ



 

245 
 
 

َٱّلَلَِ فقاؿ اهلل تعالى في حؽ تدبيرىـ:  ََشبِِۡو ََغَ ْ وا َِِلَُطدُّ ًۡ ُٓ َ ََٰ ـَ ٌۡ
َ
َأ َيُِفُِلَٔن ْ ََزَفُروا ََ َٱََّلِي إَِن

ةَ  ََخِۡسَ ًۡ ِٓ ۡۡ
ََغيَ َحَُسُٔن ًَ َُث ا َٓ َُحۡؾيَُتَٔـََصيُِفُِلَٔج ًَ ونََُث َُُيَۡۡشُ ًَ َِ َٓ ََج َإََِلَٰ ْ ََزَفُرٓوا ََ ََوٱََّلِي َنا

، قاؿ (ُ)
القاسمي: "إف الذيف كفركا ينفقكف أمكاليـ ليصدكا عف سبيؿ اهلل فسينفقكنيا ثـ تككف عمييـ حسرة 

مف المشركيف، كبياف سكء مغبة ىذا اإلنفاؽ،  ثـ يغمبكف نزلت فيمف ينفؽ عمى حرب النبي 
أنو عني بيا المطعمكف منيـ يكـ بدر، ككانكا اثني عشر رجبل مف كقد ذىب الضحاؾ إلى 

 .(ِ)قريش، يطعـ كؿ كاحد منيـ، كؿ يـك عشرة جزر"

ف كاف سبب نزكليا خاصا، فقد أخبر (ّ)كقاؿ ابف كثير : "كعمى كؿ تقدير، فيي عامة. كا 
ـ تذىب تعالى أف الكفار ينفقكف أمكاليـ ليصدكا عف اتباع طريؽ الحؽ، فسيفعمكف ذلؾ، ث

أمكاليـ، }ثـ تككف عمييـ حسرة{ أم: ندامة؛ حيث لـ تجد شيئا؛ ألنيـ أرادكا إطفاء نكر اهلل 
كظيكر كممتيـ عمى كممة الحؽ، كاهلل متـ نكره كلك كره الكافركف، كناصر دينو، كمعمف كممتو، 

مف عاش كمظير دينو عمى كؿ ديف. فيذا الخزم ليـ في الدنيا، كليـ في اآلخرة عذاب النار، ف
منيـ، رأل بعينو كسمع بأذنو ما يسكءه، كمف قتؿ منيـ أك مات، فإلى الخزم األبدم كالعذاب 
السرمدم؛ كليذا قاؿ: }فسينفقكنيا ثـ تككف عمييـ حسرة ثـ يغمبكف كالذيف كفركا إلى جينـ 

 .(ْ)يحشركف{"

ف استنفدت إذف؛ كاف اإلنفاؽ عمى اإللياء عف الحؽ ىك الكسيمة األنجع لدل قريش بعد أ
في  ىذه المكيدة بالًجدّْ في الدعكة، فنشط النبي  ما في جعبتيا مف المكائد، كقد ردَّ النبي 

دعكتو باستثمار أكقات الحج لعرض نفسو عمى القبائؿ، حتى كصؿ إلى قكـ مف الخزرج كجد 

                                                           

 . ]ّٔاألنفاؿ: [( (ُ
 ( .ِّٗٗ/ٖسمي، محاسف التأكيؿ )ج( القا(ِ
إسماعيؿ بف عمر بف كثير بف ضٌك بف درع القرشي البصركم ثـ الدمشقٌي، أبك الفداء، عماد  ابف كثير:( (ّ

ق كرحؿ  َٕٔالديف: حافظ مؤرخ فقيو. كلد في قرية مف أعماؿ بصرل الشاـ، كانتقؿ مع أخ لو إلى دمشؽ سنة 
 . (َِّ/ُالزركمي، األعالـ )جالناس تصانيفو في حياتو. في طمب العمـ. كتكفي بدمشؽ. تناقؿ 

 ( .ّٓ/ْ( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(ْ
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مف  بيـ ضالتو في إيجاد أرض خصبة يقيـ عمييا ركائز دعكتو كيٍأمىفي عمى نفسو بالحماية
 مف أذل قريش كعذابيـ . الغدر أك المنع مف إببلغ الدعكة، كيحفظ مف تبعو مف أصحابو 

 خالصة المبحث:
باقية لتمتد كتعيد بناء صرح اإلسبلـ العظيـ، فالدعكة عمي معكؿ بناء  إف دعكة اهلل 

ـ لبنات اإلسبلـ في قمكب المسمميف، كىي السبيؿ إلى الخبلص مف كؿ ما يعكر صفك إيماني
مف ممييات الدنيا كمتاعيا، كلذلؾ كانت محاربة الدعكة مف المخالفيف في العقيدة كالممة، كلقد 

بتمؾ الدعكة العظيمة مجتمعان إسبلميان تكحده عقيدة كاحدة ال تنفؾ عما يزينيا مف  بنى النبي 
فيما بينيـ  في كؿ ما يصح حاؿ المسمميف كيعظّْـ شأنيـ عند اهلل أكالن، ثـ اتباع أكامر اهلل 

نما كانت شككة الدعكة قكية لً  ما كاف مف إعبلف يصحبو إعبلـ ثانيان، ثـ عند المخالفيف آخران، كا 
مدجج بالحجج كالبراىيف، كفصاحة كببلغة المقاؿ، يدفع عجمتيا لتعَـّ أرجاء الككف، كتخترؽ 

 . ة إلى اهلل األدمغة العنيدة، لتصبح لينة تستجيب لدعكة الدعا تعقمياالحصكف السميكة، ف
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  الثانيالمبحث 
 الجكدة في اإلعالـ

 تمييد:
إف ديف اإلسبلـ قد حظي باىتماـ المشرؽ كالمغرب لما كاف لو مف صدل يمفت انتباه 

، لذلؾ القاصي كالداني، كلقد كاف ىذا الصدل نتاج الًجدّْ في البذؿ في سبيؿ إببلغ دعكة اهلل 
في نشر منيج اإلسبلـ، كنشر الفكر المحمدٌم الخالص كاف اإلعبلـ السبلح كاألداة الفاعمة 

ال يهغفؿ جانب اإلعبلـ في أم باب مف أبكاب مراكز  ، كلذلؾ كاف النبي كحييو مف اهلل 
 سباقان إلييا . الدكلة اإلسبلمية، فما إف تكفرت بيف يديو أداة تعينو في دعكتو إال كاف 

ٍمًؽ، فكاف لقد كاف االتجاه النبكم في اإلعبلـ بمثابة  الرافعة التي تعمي الشيء لييرل مف الخى
لكجكد اإلعبلـ أىمية كبرل في التأثير عمى الرأم العاـ، كتكجيو أصحاب العقكؿ الراجعة الذيف 

في عدة جكانب تستمـز  تكمف أىمية اإلعبلـ لدعكة النبي ، فكركف في كؿ ما يىٍعًرضي لعقكليـيف
 :يما يأتييذكره الباحث ف بماتجكيده، كتتمثؿ 

 اإلعبلـ "مشكاة" تىبرز مف خبلليا رسالة اإلسبلـ . -
 إبراز اليكية الحقَّة لمديف اإلسبلمي . -
 الكقكؼ في كجو األباطيؿ المفتراة عمى الدعكة كرجاليا مف المغًرضيف . -
 طمس ىكية األفكار المعادية لئلسبلـ كالمخالفة لمعقؿ كالنقؿ . -
 بما يتناسب مع المدعكيف . تقديـ القالب اإلسبلمي لممنيج النبكم -
 ف لمدعكة .ك العارضة التي يبث سمكميا المعاد الذب عف القضايا -
 بياف الحالة االجتماعية )الجسد الكاحد( لؤلمة اإلسبلمية . -
 رفع الركح المعنكية لممسمميف حاؿ المعارؾ كالحركب . -
 تحصيؿ الدعـ الشعبي لمسياسييف في خطكاتيـ المرحمية كاالستراتيجية . -
 .مجية المقصكدة دكف بذؿ عناء مادممباشرة لاليصاؿ الرسائؿ المباشرة كالغير إ -
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  المطمب األكؿ
 الجكدة في أساسات اإلعالـ النبكم

لو في  في إعبلمو عمى أساسات دعَّمىٍت نجاحو كتكفيؽ اهلل  لقد اعتمد النبي 
ة كانطبلقان منيا، في مك دعكتو، ككصكليا إلى مشارؽ األرض كمغاربيا، بدءن بدعكة قكمو 

مف ىذه  كصكالن إلى كؿ بقاع الدنيا في الدعكة الخالدة إلى قياـ الساعة، فاتخذ النبي 
 األساسات المدعمة إلعبلمو اآلتي:

  أكلن: المظير اإلعالمي لمنبي 
بأبيى حمة، كقد كاف ذلؾ ديدنو حيف لقاء  إلى الظيكر ألصحابو  لقد عمد النبي 

دىه أحسف تجكيد، لعممو  ، فأكلى النبي يف اهلل الكفكد لدعكتيـ لد كَّ أف  لمظيره الحيسف، فجى
ف المظير لئلعبلمي المسمـ يحمؿ في طياتو  ٍسفى الًخمقىًة أدعى لقبكؿ اإلنساف كأخذ ما عنده، كا  حي

دى الشكؿ كالفعؿ كما اآلتي مف كصؼ النبي  كّْ  :رسائؿ عدة لمف يراه، فيستمـز المسمـ أف ييجى

  الشكمي العاـ لمنبي  الكصؼ -ُ

بمظير ال يقبؿ بو كحسب، بؿ يحظى ًبحيبّْ مف رآه، فقد جاء  النبي  كقد ميَّز اهلل 
اًلؾو  في كصفو  : كىافى رىسيكؿي المًَّو عىٍف أىنىًس ٍبًف مى : "لىٍيسى ًبالطًَّكيًؿ البىاًئًف، كىالى ، أىنَّوي يىقيكؿي

ٍميىؽً ًبالقىًصيًر، كىالى ًباألىٍبيىًض األى 
ـً (ُ) لىٍيسى ًباآٍلدى ، كى

ٍعدً (ِ) لىٍيسى ًباٍلجى القىطىًط، كىالى ًبالسٍَّبطً  ، كى
، بىعىثىوي (ّ)

                                                           

: الميؽ كالميقة: بياض في زرقة، كقيؿ الميؽ كالميقة شدة البياض، كقيؿ: ىما بياض اإلنساف األىٍميىؽً ( (ُ
الجص كنحكه؛ كرجؿ أميؽ كامرأة حتى يقبح جدا، كىك بياض سمج ال يخالطو صفرة كال حمرة، لكف كمكف 

 (.ّْٗ/َُابف منظكر، لساف العرب )ج ميقاء.
ـً ( (ِ  ( .ٖٖ/ْالزمخشرم، الفائؽ في غريب الحديث )ج: األبيض األسكد المقمتيف. اآٍلدى
ٍعًد القىطىًط، كىلى ًبالسٍَّبطً ( (ّ لىٍيسى ًباٍلجى  ( .َّٗ/ٕابف منظكر، لساف العرب )ج: أم كاف شعره كسطا بينيما. كى

 : الشديد الجعكدة .الجعد القطط
 : السبط مف الشعر، المنبسط المسترسؿ .السبط
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فَّاهي ال ، فىتىكى ًدينىًة عىٍشرى ًسًنيفى ًباٍلمى ، كى ـى ًبمىكَّةى عىٍشرى ًسًنيفى مىى رىٍأًس أىٍربىًعيفى سىنىةن، فىأىقىا لىٍيسى ًفي المَّوي عى مَّوي كى
ًلحٍ  اءى"رىٍأًسًو كى كفى شىٍعرىةن بىٍيضى يىًتًو ًعٍشري

(ُ). 

أجمؿ الرجاؿ كأحسنيـ  كاف محبكبان بو إلشراقو كسماحتو، فكاف  فشكؿ النبي 
 .امظيرن 

نما كاف ذلؾ التجكيد في المظير مف حرص النبي  بو  عمى الظيكر الذم ييٍقبىؿي  كا 
د طمفبل ينتقد، فإف اإلعبلمي الذم يريد أف يكسب جميكره عميو أف  كّْ تو اإلعبلمية بحسف عييجى

 المظير كاإلطبللة، فيذه اإلطبللة بيا يمتمؾ قمكب الجماىير كبيا يككف تأثيره عمييـ .

 الًمٍشيىة -ِ

دي بيا مشيتو  إف الظيكر اإلعبلمي لمنبي  كّْ ، تطمب منو رصانة كثبات كقكة شكيمة تيجى
، الماضي عمى الحؽ، القكم الذم ال ، فمشيتو كانت مشية الميعىزّْ باهلل كقد كاف ذلؾ سمتو 

: "كىافى رىسيكؿي ميابة لمف رآه، فعىٍف أىنىسو   مشيتو يخاؼ في اهلل لكمة الئـ، حتى كانت ، قىاؿى
، ًإذىا مىشىى تىكىفَّأى" اهلًل  قىوي المٍُّؤليؤي أىٍزىىرى المٍَّكًف، كىأىفَّ عىرى

(ِ) . 

قمع كالمراد بو قكة مشيو كأنو يرفع رجميو مف : ")يتقمع( مضارع مف الت(ّ)قاؿ العظيـ آبادم
األرض رفعا قكيا ال كمف يمشي اختياال كتقارب خطا تنعما فإنو مف مشي النساء )يتكفأ( باليمزة 
فيك ميمكز البلـ كقد تترؾ اليمزة كيمتحؽ بالمعتؿ لمتخفيؼ، كىاتاف الجممتاف حاليتاف، قاؿ في 

فينة، كقاؿ الطيبي أم يرفع القدـ مف األرض ثـ يضعيا النياية تكفأ أم ماؿ يمينا كشماال كالس

                                                           

نىاًقًب/بىابي ًصفىًة النًَّبيّْ [( (ُ  . ]ّْٖٓ، رقـ الحديث ٕٖٓ، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المى
ًة ا[( (ِ اًئًؿ/بىابي ًطيًب رىاًئحى ًؾ ًبمىٍسًحًو، مج  لنًَّبيّْ مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلفىضى ًليًف مىسًّْو كىالتَّبىرُّ كى
 . ]َِّّ، رقـ الحديث َُٖٗ/ِ
محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، أبك الطيب، شرؼ الحؽ،  ق(:َُُّالعىًظيـ أىبىاًدم ت )( (ّ

 ( .ّٗ/ٔالزركمي، األعالـ )جالصديقي، العظيـ آبادم: عبلمة بالحديث، ىندم. 
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كال يمسح قدمو عمى األرض كمشي المتبختر كأنما ينحط مف صبب أم يرفع رجمو عف قكة 
 . (ُ)كجبلدة كاألشبو أف تكفأ بمعنى صب الشيء دفعو"

بذلؾ الكصؼ كاف يظير بالمظير اإلعبلمي الذم ينبغي لرجؿ اإلعبلـ المسمـ  فالنبي 
ككف عميو، ألف في ىذا الظيكر بياف لماىية الشخصية اإلسبلمية التي يكتنفيا العز كالفخار أف ي

د بتح كَّ سيف باإلسبلـ، كألف اإلعبلمي المسمـ ىك الكاجية التي تظير لمناس، فكاف لزامان أف تيجى
 المشية مف المسمـ .

 طيب الرائحة -ّ

ٍبًد اهلًل ٍبًف مىٍسعيكدو  ًف النًَّبيّْ عىٍف عى "  ، عى مىاؿى ًميؿه ييًحبُّ اٍلجى : "ًإفَّ اهللى جى قىاؿى
(ِ). 

مّْؿى مظيره كييطىيّْبى ريحو بما يجعمو مقبكالن لمف  فينبغي عمى اإلعبلمي المسمـ أف ييجى
يخالطو، كألف الشخصية اإلعبلمية تككف ذات مظير ممفت، فإف الناس تيٍقًبؿي عمييا إما بالسبلـ 

لبعض يطمب مف تمؾ الشخصية اإلعبلمية أف تككف لو ذكرل أك المحادثة، أما في زماننا فا
، فبل يعقؿ أف يشـ الناس مف (ّ)معو، فإما أف يطمب تكقيعو أك أف يأخذ معو صكرة فكتغرافية

 تمؾ الشخصية اإلعبلمية ريحان كرييان .

، قىاؿى  كلذلؾ كاف النبي  ُـّ منو إال أطيب ريح فعىٍف ثىاًبتو :  جكادان في التطيب، ال ييشى أىنىسه
ٍنبىرنا قىطُّ، كىالى ًمٍسكنا، كىالى شىٍيئنا أىٍطيىبى ًمٍف ًريًح رىسيكًؿ اهلًل  ، كىالى مىًسٍستي شىٍيئنا قىطُّ "مىا شىمىٍمتي عى

ًريرنا أىٍليىفى مىسِّا ًمٍف رىسيكًؿ اهلًل  ا، كىالى حى  .(ْ)"ًديبىاجن
 كاف عمى احتكاؾ دائـ بالناس ألجؿ الدعكة. فالنبي 

                                                           

 ( .ٓٗ/ُبادم، عكف المعبكد عمى شرح سنف أبي داكد )ج( العظيـ آ(ُ
بىيىاًنًو، مج [( (ِ اًف/بىابي تىٍحًريـً اٍلًكٍبًر كى يمى  . ]ُٗ، رقـ الحديث ٓٓ/ُمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً
مييا، أما ( فكتغرافية: فكتكغرافي مفردىا: اسـ منسكب إلى فكتكغرافيا: خاص بصكرة فكتكغرافية أك محتك ع(ّ

عمـ التصكير الفكتكغرافي: فف الحصكؿ عمى صكر لؤلشياء بكاسطة فعؿ الضكء عمى أسطح حساسة لمضكء. 
 ( .َُٕٓ/ّعمر كآخركف، معجـ المغة العربية المعاصرة )ج

ًة النًَّبيّْ [( (ْ اًئًؿ/بىابي ًطيًب رىاًئحى ًليًف مىسّْوً  مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلفىضى ًؾ ًبمىٍسًحًو، مج  كى كىالتَّبىرُّ
 .]َِّّ، رقـ الحديث َُٖٗ/ِ
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 الجسدلغة  -ْ

، (ُ)% مف نسبة التأثير كاالستجابة في المتابعيفٓٓإف لغة الجسد تشكؿ في أم خطاب 
عمى إظيار لغة جسده التعبيرية كالتي  حريصان في حديثو مع الصحابة  كلذلؾ كاف النبي 

لمَّا  كاإليماءات التي يفعميا بجسده كأطرافو  تتمثؿ باإلشارات التي تظير عمى كجيو 
ف العيف ترل قبؿ أف تسمع األذف؛ فإف اإلشارات كاإليماءات أقكل كأكثر تأثيران، فقاؿ يتحدث، كأل

الجاحظ: "كحسف اإلشارة باليد كالرأس، مف تماـ حسف البياف بالمساف، مع الذم يككف مع اإلشارة 
 . (ِ)مف الدؿ كالشكؿ كالتقتؿ كالتثني، كاستدعاء الشيكة، كغير ذلؾ مف األمكر"

 كحركات يديو كجسده كمف ذلؾ اآلتي: ؼ عدة رافؽ حديثو تعابير كجيو مكاق كلمنبي 

 تعابير الكجو كلغة العيكف:  . أ
 تعابير الكجو -

إف الكجو اإلنساني يحمؿ كؿ تعابير الحالة النفسية كاالنفعالية التي يككف عمييا اإلنساف، 
ح أك الحزف أك كالتي مف خبلليا يظير ذلؾ الشعكر الكامف في النفس باختبلؼ نكعو، كالفر 

الكآبة أك القمؽ أك الخكؼ، كغير ذلؾ مف المشاعر اإلنسانية، كلذلؾ في كثير مف المكاقؼ كاف 
يعبر بكجيو كيتكمـ بكبلـ  يعبر بكجيو دكف أف يتكمـ أحيانان، كفي أحياف أخرل كاف  النبي 

ٍبًد اهلًل في نفسو في ذلؾ المكقؼ، فعى  مقتضب فيما يظير المشاعر التي يختزنيا النبي  ٍف عى
 ـى رىسيكؿي اهلًل : قىسى : فىأىتىٍيتي  ، قىاؿى ا أيًريدى ًبيىا كىٍجوي اهلًل، قىاؿى : ًإنَّيىا لىًقٍسمىةه مى ؿه ا، فىقىاؿى رىجي قىٍسمن

تَّى تىمىنٍَّيتي أىنّْ  النًَّبيَّ  بنا شىًديدنا، كىاٍحمىرَّ كىٍجييوي حى ٍرتيوي، فىغىًضبى ًمٍف ذىًلؾى غىضى ـٍ أىٍذكيٍرهي لىوي، فىسىارى ي لى
" بىرى ًذمى ميكسىى ًبأىٍكثىرى ًمٍف ىىذىا فىصى : "قىٍد أىكي : ثيَـّ قىاؿى قىاؿى
(ّ) . 

  
                                                           

 ( .ٗ( آالف ك باربارا بييز، المرجع األكيد في لغة الجسد )ص (ُ
 ( .ٕٗ/ُ( الجاحظ، البياف كالتبييف )ج(ِ
مىى [( (ّ ـٍ عى لَّفىًة قيميكبييي ٍف قىًكمى مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي الزَّكىاًة/بىابي ًإٍعطىاًء اٍلميؤى بًُّر مى تىصى ـً كى ٍسبلى اإٍلً

انيوي، مج   . ]َُِٔ، رقـ الحديث َْٕ/ًُإيمى
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 غة العيكفل -

 :(ُ)قاؿ الشاعر في دالالت اإلشارة

 أشارت بطرؼ العيف خيفة أىميػػػا *** إشػػػارة مذعػػػػػكر كلػػػػػـ تػػتػػكػػػمػػػػػػػػػػػـ

 قاؿ مرحبا *** كأىبل كسيػػػبل بالحبيب المتيـفأيقنت أف الطرؼ قد 

 كقاؿ اآلخر:

 ترل عينيا عيني فتعرؼ كحييا *** كتعرؼ عيني ما بو الكحي يرجع

 كقاؿ آخر:

 كعيف الفتى تبدم الذم في ضميره *** كتعرؼ بالنجكل الحديث المعمسا

 كقاؿ اآلخر: 

 كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالعيف تبدم الذم في نفس صاحبيا *** مف المحبة أك بغض إذا 

 كالعيف تنطؽ كاألفػػػكاه صامتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة *** حتى ترل مف ضمير القمب تبيانا

فيبرع البعض في قراءة ما تخبئ النفس مف ظاىر العينيف، ففييما يكتنز اإلنساف إظيار 
ير ممف يبرعكف في تحميؿ مشاعره صدقان، كىذه المغة الصعبة ال يتقف تفسيرىا إال النزر اليس

، بإظيار تمؾ التعابير كتفسيرىا في كجكه أصحابو كأىمو  معالـ الكجو، كقد تميز رسكؿ اهلل 
لمَّا كاف ييجيز  -رضي اهلل عنيما–ففي قصة حمزة بف عبد المطمب كعمي بف أبي طالب 

متعض لما ا في تفسير معالـ كجو عمي  ، بياف لبراعة النبي لزكاجو مف فاطمة 
مىى النًَّبيّْ كغضب مف بىٍقًر حمزة لناقتيو، فالشاىد قكؿ عمي  ؿى عى تَّى أىٍدخي  : "فىاٍنطىمىٍقتي حى

اًرثىةى، فىعىرىؼى النًَّبيُّ  ٍيدي ٍبفي حى ، فىقىاؿى النًَّبيُّ  كىًعٍندىهي زى : يىا ًفي كىٍجًيي الًَّذم لىًقيتي ؟"، فىقيٍمتي ا لىؾى : "مى

                                                           

 ( .ٖٕ/ُ( الجاحظ، البياف كالتبييف )ج(ُ
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كىاًصرىىيمىا، كىىىا رىسيكؿى المًَّو، مى  بىقىرى خى تىييمىا، كى ، فىأىجىبَّ أىٍسًنمى مىى نىاقىتىيَّ ٍمزىةي عى ا رىأىٍيتي كىاليىٍكـً قىطُّ، عىدىا حى
" ىيكى ذىا ًفي بىٍيتو مىعىوي شىٍربه
(ُ) . 

بف اقاؿ ابف حجر معقبان: "كالمراد أنو بكى مف شدة القير الذم حصؿ لو كفي ركاية 
أم نزؿ بي أمر مفظع أم مخيؼ ميكؿ  -بفاء كظاء مشالة معجمة-ني جريج رأيت منظرا أفظع

 . (ِ)كذلؾ لتصكره تأخر االبتناء بزكجتو بسبب فكات ما يستعاف بو عميو"

 :اإلشارة  . ب
: "ىذا كمبمغ اإلشارة أبعد مف مبمغ الصكت، فيذا أيضا باب تتقدـ فيو (ّ)قاؿ الجاحظ
 ى الصكت في تأثيرىا .، أم تتقدـ فيو اإلشارة عم(ْ)اإلشارة الصكت"

عمى كفالة اليتيـ أك عكؿ جاريتيف أشار بإصبعيو  حاثَّان صحابتو  فقد تحدث النبي 
، أما في كفالة السبابة كالكسطى، ككاف ذلؾ إشارة لقرب مكاف ذلؾ الكفيؿ أك المعيؿ منو 

: سىًمٍعتي  ، قىاؿى ٍيدو الدّْيًميّْ ، عىٍف ثىٍكًر ٍبًف زى اًلؾه ٍيرىةى اليتيـ فعف مى دّْثي عىٍف أىًبي ىيرى ، أىبىا اٍلغىٍيًث، ييحى
: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  اًلؾه ًبالسَّبَّابىًة قىاؿى نًَّة" كىأىشىارى مى : "كىاًفؿي اٍليىًتيـً لىوي أىٍك ًلغىٍيًرًه أىنىا كىىيكى كىيىاتىٍيًف ًفي اٍلجى

ٍسطىى  .(ٓ)"كىاٍلكي

ٍف أىنىًس ٍبًف  اًلؾو كأما في عكؿ الجاريتيف، عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل مى ٍف عىاؿى ، قىاؿى : "مى
ًة أى  اءى يىٍكـى اٍلًقيىامى تَّى تىٍبميغىا، جى اًريىتىٍيًف حى اًبعىوي جى َـّ أىصى " كىضى نىا كىىيكى

"(ٔ). 

                                                           

ميًس/بىٍابي فىٍرًض الخيميًس، ص: [( (ُ  . ]َُّٗ، رقـ الحديث ُٕٔالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي فىٍرًض الخي
 ( .ََِ/ٔبخارم )ج، فتح البارم بشرح صحيح الابف حجر ( (ِ
عمرك بف بحر بف محبكب الكناني بالكالء، الميثي، أبك عثماف، الشيير بالجاحظ:  ق(:ِٓٓالجاحظ ت )( (ّ

 ( .ْٕ/ٓالزركمي، األعالـ )جكبير أئمة األدب، كرئيس الفرقة الجاحظية مف المعتزلة. 
 ( .ٕٗ/ُ( الجاحظ، البياف كالتبييف )ج(ْ
، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح م[( (ٓ مىًة كىاٍلًمٍسًكيًف كىاٍليىًتيـً ٍحسىاًف ًإلىى اأٍلىٍرمى قىاًئًؽ/بىابي اإٍلً سمـ، ًكتىابي الزٍُّىًد كىالرَّ
 . ]ِّٖٗ، رقـ الحديث َُّٔ/ِ
ٍحسىاًف ًإلىى اٍلبىنىاًت، مج[( (ٔ مىًة كىاآٍلدىاًب/بىابي فىٍضًؿ اإٍلً  مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلًبرّْ كىالصّْ
 . ]ُِّٔ، رقـ الحديث ُُِٔ/ِ
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ف مف الصحابييف الجميميف أبي ىريرة كأنس بف مالؾ في الركايتيف، نقبلن اف اإلشارتافيات
تمؾ اإلشارة إنما ىي أبمغ في جذب انتباه  طبقان، كًفٍعؿي النبي ككصفان لمفعؿ  عف النبي 
 المشاىد.

 ثانيان: الصكت الجيكرم في الخطاب اإلعالمي
قد جمع في خطابتو اإلعبلمية كالدعكية بيف تعابير الكجو كاإلشارة  إف النبي 

بقاء المشاىد في حالة شد انتباه صغاء إليو،  باألصابع، فكاف ذلؾ أبمغ في إيصاؿ مراده كا  كا 
% مف نسبة التأثير ّٕفأكثر ما يرافؽ لغة الجسد في التأثير ىك الصكت، ألنو يشكؿ ما نسبتو 

، كيصحبو في التأثير كذلؾ تغيير مقامات الصكت كاختبلؼ نبرتو (ُ)كاالستجابة في المتابعيف
 حسب المقاؿ .

يع، كبو يكجد التأليؼ. قاؿ الجاحظ: "كالصكت ىك آلة المفظ، كالجكىر الذم يقكـ بو التقط
كلف تككف حركات المساف لفظا كال كبلما مكزكنا كال منثكرا إال بظيكر الصكت، كال تككف 

 . (ِ)الحركؼ كبلما إال بالتقطيع كالتأليؼ"

يتميز بالصكت الجيكرم الرخيـ العالي، الذم ييسىمّْعي بو كؿ مف  كلقد كاف النبي 
د صكتو برفعو عا حضره، فكاف  كّْ ٍبًد اهلًل ييجى اًبًر ٍبًف عى ليان كيتحدث ككأنو منذر جيش، فعىٍف جى

 كىافى رىسيكؿي اهلًل : تَّى كىأىنَّوي  ، قىاؿى بيوي، حى ٍكتيوي، كىاٍشتىدَّ غىضى ٍينىاهي، كىعىبلى صى طىبى اٍحمىرٍَّت عى ًإذىا خى
: "بيًعٍثتي  يىقيكؿي "، كى ـٍ مىسَّاكي ـٍ كى كي بَّحى : "صى ٍيشو يىقيكؿي ٍنًذري جى يىٍقريفي بىٍيفى ًإٍصبىعىٍيًو  مي أىنىا كىالسَّاعىةي كىيىاتىٍيًف"، كى

ٍيري اٍلييدىل ىيدىل ميحى  ًديًث ًكتىابي اهلًل، كىخى ٍيرى اٍلحى : "أىمَّا بىٍعدي، فىًإفَّ خى يىقيكؿي ٍسطىى، كى ، السَّبَّابىًة، كىاٍلكي مَّدو
لى  بلى كيؿُّ ًبٍدعىةو ضى شىرُّ اأٍليميكًر ميٍحدىثىاتييىا، كى ٍف تىرىؾى كى : "أىنىا أىٍكلىى ًبكيؿّْ ميٍؤًمفو ًمٍف نىٍفًسًو، مى ةه" ثيَـّ يىقيكؿي

" مىيَّ ا فىًإلىيَّ كىعى يىاعن ٍف تىرىؾى دىٍيننا أىٍك ضى مى مىاالن فىؤًلىٍىًمًو، كى
(ّ) . 

                                                           

 ( .ٗ( آالف ك باربارا بييز، المرجع األكيد في لغة الجسد )ص (ُ
 ( .ٕٗ/ُ( الجاحظ، البياف كالتبييف )ج(ِ
ٍطبىًة، مج [( (ّ ًة كىاٍلخي بلى ميعىًة/بىابي تىٍخًفيًؼ الصَّ ، رقـ الحديث ّٖٓ/ُمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلجي

ٖٕٔ[ . 
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قاؿ النككم: "يستحب لمخطيب أف يفخـ أمر الخطبة كيرفع صكتو كيجزؿ كبلمو كيككف 
مـ فيو مف ترغيب أك ترىيب كلعؿ اشتداد غضبو كاف عند إنذاره أمران مطابقا لمفصؿ الذم يتك

فإف الصكت الجيكرم في الخطاب حيف يتممؾ  ، كلذلؾ(ُ)عظيمان كتحديده خطبان جسيمان"
اإلعبلمي المسمـ، يككف لو كبير األثر في المستمع أك المشاىد، ألف محط األنظار يككف متجيان 

ف تناسؽ الصكت كنبرتو مع الجسد لنكع الصكت الذم يطرح بو اإلعبل مي طرحو الذم يريد، كا 
 كلغتو ليك التجكيد بعينو في الخطاب أيان كاف نكعو .

 ثالثان: اختيار متحدث مفكه ينطؽ باسـ الدكلة أك مؤسساتيا
أماـ القبائؿ كرؤسائيا كأماـ  -أك نيابة عنو-أف يعيف متحدثان باسمو  لقد نىيىجى النبي 

د النبي ممكؾ األعراؽ األ كَّ انتقاء متحدثيو ممف تميزكا بفيـ  خرل كنجاشي الحبشة، كقد جى
، فكانكا يجيدكف فف الحكار كاإلقناع كالتفاكض، فيؤالء يطمؽ عمييـ الكاقع كسياسة دعكة النبي 

في زماننا )الناطؽ اإلعبلمي(، كيستنبط مف ذلؾ، مشركعية تعيف ناطؽ إعبلمي ينكب عف 
ة، فيتحدث باسميا، سكاءن أكانت حركةن أك حزبان أك جماعةن أك مؤسسةن أك المسؤكؿ في تمؾ الجي

 غير ذلؾ مف التجمعات، فيتحدث باسميا كيبيف لمناس رسالتيا كأىدافيا .

، فقد كاف إف ببلد الحبشة كانت أرض اليجرة األكلى التي ارتحؿ إلييا أصحاب النبي 
ىجرة الحبشة، كما أنو كاف نظيران في طبلقة متحدثان باسـ المسمميف في  جعفر بف أبي طالب 

قريش ل يفف كانا رسكليالمذ كعبد اهلل بف أبي ربيعة  لسانو كحنكتو لدىاء عمرك بف العاص 
 السترداد المياجريف.

أنيا قالت: "ثـ أرسؿ إلى  زكج النبي  فمما جاء في السيرة النبكية مف ركاية أـ سممة 
ما جاءىـ رسكلو اجتمعكا، ثـ قاؿ بعضيـ لبعض: ما تقكلكف فدعاىـ، فم أصحاب رسكؿ اهلل 

كائنا في ذلؾ ما ىك كائف.  لمرجؿ إذا جئتمكه؟، قالكا: نقكؿ: كاهلل ما عممنا، كما أمرنا بو نبينا 
، فنشركا مصاحفيـ حكلو سأليـ فقاؿ ليـ: ما ىذا الديف (ِ)فمما جاءكا، كقد دعا النجاشي أساقفتو

                                                           

 ( .ُٔٓ/ٔككم، صحيح مسمـ بشرح النككم )ج( الن(ُ
 : عمماء النصارل الذيف يقيمكف ليـ دينيـ، كاحدىـ أسقؼ، كقد يقاؿ بتشديد الفاء .األساقفة( (ِ
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كمكـ، كلـ تدخمكا بو في ديني، كال في ديف أحد مف ىذه الممؿ؟ قالت: فكاف الذم قد فارقتـ فيو ق
، فقاؿ لو: أييا الممؾ، كنا قكما أىؿ جاىمية، نعبد األصناـ، الذم كممو جعفر بف أبي طالب 

كنأكؿ الميتة، كنأتي الفكاحش، كنقطع األرحاـ، كنسيء الجكار، كيأكؿ القكم منا الضعيؼ، فكنا 
عث اهلل إلينا رسكال منا، نعرؼ نسبو كصدقو كأمانتو كعفافو، فدعانا إلى اهلل عمى ذلؾ، حتى ب

لنكحده كنعبده، كنخمع ما كنا نعبد نحف كآباؤنا مف دكنو مف الحجارة كاألكثاف كأمرنا بصدؽ 
الحديث، كأداء األمانة، كصمة الرحـ، كحسف الجكار، كالكؼ عف المحاـر كالدماء، كنيانا عف 

الزكر، كأكؿ ماؿ اليتيـ، كقذؼ المحصنات، كأمرنا أف نعبد اهلل كحده، ال نشرؾ الفكاحش، كقكؿ 
فصدقناه كآمنا بو،  -قالت: فعدد عميو أمكر اإلسبلـ -بو شيئا، كأمرنا بالصبلة كالزكاة كالصياـ

كاتبعناه عمى ما جاء بو مف اهلل، فعبدنا اهلل كحده، فمـ نشرؾ بو شيئا، كحرمنا ما حـر عمينا، 
نا ما أحؿ لنا، فعدا عمينا قكمنا، فعذبكنا، كفتنكنا عف ديننا، ليردكنا إلى عبادة األكثاف مف كأحمم

عبادة اهلل تعالى، كأف نستحؿ ما كنا نستحؿ مف الخبائث، فمما قيركنا كظممكنا كضيقكا عمينا، 
كرجكنا  كحالكا بيننا كبيف ديننا، خرجنا إلى ببلدؾ، كاخترناؾ عمى مف سكاؾ، كرغبنا في جكارؾ،

أف ال نظمـ عندؾ أييا الممؾ. قالت: فقاؿ لو النجاشي: ىؿ معؾ مما جاء بو عف اهلل مف شيء؟ 
قالت: فقاؿ لو جعفر: نعـ، فقاؿ لو النجاشي: فاقرأه عمي، قالت: فقرأ عميو صدرا مف: 

لحيتو، كبكت أساقفتو حتى أخضمكا  (ُ)قالت: فبكى كاهلل النجاشي حتى اخضمت« . كييعص»
يـ، حيف سمعكا ما تبل عمييـ، ثـ قاؿ ليـ النجاشي: إف ىذا كالذم جاء بو عيسى ليخرج مصاحف

 . (ِ)مف مشكاة كاحدة، انطمقا، فبل كاهلل ال أسمميـ إليكما، كال يكادكف"

، فما كاف منو إال أف يدبر ما أجاب النجاشي جعفر  ثـ لما رأل عمرك بف العاص 
، كلكف ؾ في إجابتيـ عف قكليـ في المسيح عيسى مكيدة أخرل ليضع المسمميف عمى المح

كاف منو الصبلبة في الحؽ كالثبات  رجؿ إعبلـ المسمميف في ذلؾ الكقت كالمتمثؿ في جعفر 
 عميو.

                                                           

 : أم بميا.حتى أخضؿ لحيتو( (ُ
 ( .ّّٕ-ّّٓ/ُ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ِ
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ركايتيا ألحداث ىجرة الحبشة كحكار النجاشي مع جعفر فتقكؿ: "فمما  كتردؼ أـ سممة 
.  (ُ)و غدا عنيـ بما أستأصؿ بو خضراءىـخرجا مف عنده، قاؿ عمرك بف العاص: كاهلل آلتين

ف تقى الرجميف فينا: ال تقالت: فقاؿ لو عبد اهلل بف أبي ربيعة، ككاف أ فعؿ، فإف ليـ أرحاما، كا 
كانكا قد خالفكنا، قاؿ: كاهلل ألخبرنو أنيـ يزعمكف أف عيسى بف مريـ عبد. قالت: ثـ غدا عميو 

في عيسى بف مريـ قكال عظيما، فأرسؿ إلييـ فسميـ  مف الغد فقاؿ لو: أييا الممؾ، إنيـ يقكلكف
عما يقكلكف فيو. قالت: فأرسؿ إلييـ ليسأليـ عنو. قالت: كلـ ينزؿ بنا مثميا قط. فاجتمع القكـ، 
ثـ قاؿ بعضيـ لبعض: ماذا تقكلكف في عيسى بف مريـ إذا سألكـ عنو؟ قالكا: نقكؿ كاهلل ما قاؿ 

في ذلؾ ما ىك كائف. قالت: فمما دخمكا عميو، قاؿ ليـ: ماذا اهلل، كما جاءنا بو نبينا، كائنا 
تقكلكف في عيسى ابف مريـ؟ قالت: فقاؿ جعفر بف أبي طالب: نقكؿ فيو الذم جاءنا بو نبينا 

 يقكؿ: ىك عبد اهلل كرسكلو كركحو ككممتو ألقاىا إلى مريـ العذراء البتكؿ. قالت: فضرب ،
عكدا، ثـ قاؿ: كاهلل ما عدا عيسى بف مريـ ما قمت ىذا  النجاشي بيده إلى األرض، فأخذ منيا

ف نخرتـ كاهلل، اذىبكا فأنتـ (ِ)العكد ، قالت: فتناخرت بطارقتو حكلو حيف قاؿ ما قاؿ، فقاؿ: كا 
: اآلمنكف -شيكـ بأرضي ، ثـ قاؿ: مف سبكـ  -كالشيـك ، ثـ قاؿ: مف سبكـ غـر مف سبكـ غـر

 . (ّ)ي آذيت رجبل منكـ"غـر . ما أحب أف لي دبرا مف ذىب، كأن

مكائد  (ْ)كىنا فإف التاريخ يعيد نفسو باختبلؼ الزماف كالمكاف كاألشخاص، كلكف سيناريك
ادٍّْيفى عف ديف اهلل كاحدة، لكنيا تستحدث بطرؽ معاصرة تناسب كؿ زماف، كمنيا:   الشيطاف كالصَّ

 نصرة الظالـ عمى المظمكـ . -
 لمنعة كالنصرة كالغكث . إقرار الظمـ مف الضعيؼ لمقكم لبقاء ا -

                                                           

 ( خضراءىـ: شجرتيـ التي منيا تفرعكا .(ُ
نصكب عمى الظرفية: أم مقدار ىذا العكد. يريد أف قكلؾ لـ يعد عيسى بف مريـ بمقدار ىذا : مكىذا العكد( (ِ

 (.ّّٖ-ّّٕ/ُابف ىشاـ، السيرة النبكية )جالعكد. كفي سائر األصكؿ: "ما عدا عيسى ابف مريـ مما قمت". 
 ( .ّّٖ-ّّٕ/ُ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ّ
فف كتابة مفٌصمة لممشاىد المختمفة التي يتألَّؼ منيا الفيمـ أك التَّمثيميَّة : جمعيا سيناريكىات: كىك سيناريك( (ْ

عمر كآخركف، معجـ المغة العربية أك المسرحيَّة، كتتضمَّف الحكار كالتَّكضيحات الخاٌصة بالتقاط المشاىد. 
 (.ُُِٓ/ِالمعاصرة )ج
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 كضع المستضعفيف عمى محؾ كممة الحؽ . -

كلذلؾ، فإف لساف الناطؽ بالحؽ ال يخاؼ في اهلل لكمة الئـ، بؿ ينطؽ بالحؽ كلك عمى 
 حساب جية النصرة.

نما يككف ذلؾ المساف الناطؽ بالحؽ منعة لممسمميف مف أف تناليـ يد الظالميف إذا ما  كا 
يرىـ مف أىؿ العدؿ، فيككف منيـ نشر رسالة اإلسبلـ بأنو ديف الحؽ ال استضعفكا فاستنصركا بغ

ديف المداىنة، فبل يرضى اإلعبلمي المسمـ إعطاء الدنية في دينو، كيستمد ذلؾ مما أيسس عميو 
دة . كَّ  مف عقيدة إسبلمية سميمة ميجى
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  المطمب الثاني
 الجكدة في كسائؿ اإلعالـ

ي السبيؿ إلى إيصاؿ أم رسالة بمفيكـ أك معتقد يراد نشره إف كسائؿ اإلعبلـ كأساليبيا لي
عبلنيا لمناس،  كسائؿ عدة إلببلغ دعكة اهلل  بيف طائفة مف الناس، كلقد بحث النبي  كا 

فكانت أىمية اإلعبلـ تكمف في أنو أداة تحقيؽ المراد، أما السبيؿ لمكصكؿ لممراد فيي الكسائؿ 
 في ذلؾ .  التي استخدميا النبي 

ٍسًف اختيار اإلعبلمي المسمـ لتمؾ الكسيمة،  ف تجكيد كسائؿ اإلعبلـ يتمحكر في حي كا 
 كمناسبتيا لمحالة التي يريد أف يبمغ رسالتو فييا .

كاستحدث عدة كسائؿ لئلعبلـ، كاف أبرزىا ارتقاؤه جبؿ الصفا أكؿ  كلقد استخدـ النبي 
جرة إلى يثرب لتككف النكاة لتأسيس دكلة ما بدأ دعكتو داعيان قكمو كمنذران ليـ، ثـ كانت الي

ىك المسجد، ثـ تطكر أمر اتخاذ  اإلسبلـ، فكاف أكؿ مركز إعبلمي إسبلمي أنشأه النبي 
ظيار اإلعبلمي المسمـ كالمتمثؿ بشخص النبي   فدعا بصناعة المنبر . كسائؿ لئلعبلـ كا 

دى النبي  كَّ  اتخاذه لكسائؿ اإلعبلـ، فكاف مف ذلؾ: كقد جى

 . ه قكمو أكؿ ما بدأ دعكتو ؤ رتفع: كمنو صعكده جبؿ الصفا كندامكاف المال -
عبلمان لممسمميف  األذاف: كمنو تكميفو لببلؿ بف رباح  - بأف ينادم باألذاف إخباران كا 

 بحضكر مكعد الصبلة.
 يكـ فتح مكة كميسىمٍّْع .ف ينادم في الجيش، أالعباس بالميسىمٍّْع: كمنو تكميفو  -
 . عمى ىجائيـ رسكؿ اهلل  (ُ)باليجاء تكميفو حساف بأف يردالشعر: كمنو  -

                                                           

صر الحديث، كىك عمؿ أدبي يياجـ : أحد أغراض الشعر العربي منذ العصر الجاىمي كحتى العاليجاء( (ُ
الرذيمة أك الحمؽ البشرم مف خبلؿ السخرية، كقد يمجأ اليجاء إلى سمب الميجك ما يعتز بو مف الفضائؿ، أك 

عمر كآخركف، رميو بما ينفر مف الرذائؿ، كأحيانا يككف اليجاء سياسيا بغرض سمب الحاكـ أك األمير ىيبتو. 
 ( .ِِّٗ/ّمعجـ المغة العربية المعاصرة )ج
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لتمييز فرؽ الجيش مف الرماة، كالفرساف ..  الرايات كاألعبلـ: استخدميا النبي  -
 إلخ .

إف تجكيد الكسيمة اإلعبلمية يككف بانتقائيا كمناسبتيا لطبيعة الببلغ كالخبر المراد نشره، 
 كاآلتي:

 اتخاذ مكاف عاؿو  . أ

إلى جبؿ الصفا كنادل بأعمى صكتو "يا صباحاه" كفي ركاية أخرل نادل   صعد النبي
ان كؿ باسـ أبيو أك جده،  ، فعىًف اٍبًف عىبَّاسو -كجبؿ الصفا مكاف عاؿو مرتفع-أىؿ مكة خاصَّ

ًعدى النَّبً  {، صى ًبيفى تىؾى األىٍقرى لىٍت: }كىأىٍنًذٍر عىًشيرى : لىمَّا نىزى ا قىاؿى ٍنييمى عىؿى  يُّ رىًضيى المَّوي عى فىا، فىجى مىى الصَّ عى
 " ، يىا بىًني عىًدم  ٍيشو -يينىاًدم: "يىا بىًني ًفٍيرو ـٍ يىٍستىًطٍع  -ًلبيطيكًف قيرى ؿي ًإذىا لى عىؿى الرَّجي تَّى اٍجتىمىعيكا فىجى حى

 : ، فىقىاؿى قيرىٍيشه اءى أىبيك لىيىبو كى ، فىجى ٍيبلن أىٍف يىٍخريجى أىٍرسىؿى رىسيكالن ًليىٍنظيرى مىا ىيكى ـٍ أىفَّ خى ـٍ لىٍك أىٍخبىٍرتيكي "أىرىأىٍيتىكي
مىٍيؾى ًإالَّ ًصٍدقنا ٍبنىا عى رَّ ، مىا جى ـٍ ؟" قىاليكا: نىعى دًّْقيَّ ، أىكيٍنتيـٍ ميصى ـٍ مىٍيكي : "فىًإنّْي ًبالكىاًدم تيًريدي أىٍف تيًغيرى عى ، قىاؿى

" فىقىاؿى أىبيك لى  ـٍ بىٍيفى يىدىٍم عىذىابو شىًديدو لىٍت: }تىبٍَّت نىًذيره لىكي ٍعتىنىا؟ فىنىزى مى ، أىًليىذىا جى : تىبِّا لىؾى سىاًئرى اليىٍكـً يىبو
} مىا كىسىبى ٍنوي مىاليوي كى ا أىٍغنىى عى تىبَّ مى يىدىا أىًبي لىيىبو كى
(ُ). 

دى اختياره لما صعد إلى جبؿ الصفا مناديان في قكمو، ألف ذلؾ فيو  كقد أجاد النبي  كَّ كجى
جبؿ الصفا أداة لئلعبلـ  فقد اتخذ النبي مف ينادييـ،  الذم سييحدث بو  إظيار لًعظىـً األمر

 ، ييبىمّْغي مف خبلليا دعكتو ألكبر عدد مف الناس .في زمانو 

المنبر ليرتقيو كيبمغ ما أراد لممسمميف، فالغاية مف المكاف المرتفع  كقد استحدث النبي 
 بؿ المشاىديف، ككما ذكرت في المطمك ىك إيصاؿ الصكت لمحاضريف، كالرؤية الكاضحة مف

 الحجـ األكبر مف التأثير في الحاضريف. فالسابؽ فإف كبلن مف الصكت كلغة الجسد تشكبل

  

                                                           

تىؾى  كىأىٍنًذٍر } بىابي /القيٍرآفً  تىٍفًسيرً  ًكتىابي البخارم: صحيح البخارم، [ ((ُ ًبيفى  عىًشيرى ؾى  كىاٍخًفٍض  األىٍقرى نىاحى { جى
اًنبىؾى  أىًلفٍ [ ُِٓ:الشعراء]  .]َْٕٕ، رقـ الحديث ُُٔٗ، ص: جى
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 لمنشر كاإلعالـ اكاتخاذه مركزن  ،ميتأسيس مركز إعال . ب

أكؿ ما دخؿ المدينة أرخى لناقتو ًعقاليا كي تبرؾ أينما شاءت فيي ميسىيَّرة  إف النبي 
 ، فبركت في أرض لبني النجار . مف اهلل

: "لما بركت الناقة عمى باب أبي أيكب خرج جكارو مف بني النجار (ُ)قاؿ السميكدم
، فييعىدُّ (ِ)يضربف بالدفكؼ كيقمف: نحف جكارو مف بني النجار *** يا حبذا محمد مف جار"

رّْحي منو النبي  انت إما أف تيكحى إليو كيعمف قرارتو التي ك المسجد بمثابة مركز إعبلمي ييصى
نما يأخذ المسجد مشركعيتو كمركز إعبلمي مف ، أك يتخذىا بمشكرة أصحابو مف ربو  ، كا 

 عدة جكانب، أذكر منيا:

 اجتماع المسمميف لمصبلة فيو . -
 سعتو التي تجمع أكبر عدد مف المسمميف . -
 النظر إلى المسجد عمى أنو مقر لمقيادة اإلسبلمية كمكاف لمشكرتيا . -

: "ًإفَّ رىسيكؿى عى  ـٍ آتو فىقىاؿى اءىىي ٍبًح ًبقيبىاءو ًإٍذ جى ًة الصُّ بلى ا النَّاسي ًفي صى : بىٍينىمى ، قىاؿى ًف اٍبًف عيمىرى
ـٍ ًإلى  اهلًل  كىانىٍت كيجيكىييي قىٍد أيًمرى أىٍف يىٍستىٍقًبؿى اٍلكىٍعبىةى فىاٍستىٍقًبميكىىا، كى مىٍيًو المٍَّيمىةى، كى ، ى القىًد ايٍنًزؿى عى شَّاـً

كا ًإلىى اٍلكىٍعبىًة" فىاٍستىدىاري
(ّ). 

خبارىـ بتحكيؿ القبمة بمثابة إعبلـ ليـ، لينتشر  فكاف اجتماع الناس في المسجد لمصبلة كا 
خبر تحكؿ القبمة بعد ذلؾ في المدينة، فبل يفيـ مف ذلؾ أف المساجد يجكز أف تتخذ مراكز 

نما يقتصر اإلعبلـ ىنا عم ر ى ما يناط بالخميفة أك الكالي مف أملئلعبلـ في كؿ شيء، كا 

                                                           

حدث المدينة كمؤرخيا السيد نكر عمي بف عبد اهلل بف أحمد، اإلماـ العبلمة م ق(:ُُٗالسَّميكدم ت )( (ُ
الديف أبك الحسف الحسني القاىرم الشافعي نزيؿ الحرميف، مؤلؼ تاريخ المدينة. كجكاىر العقديف في فضؿ 

 ( .َُُ/ّابف الغزم، ديكاف اإلسالـ )جالشرفيف كالحاشية عمى إيضاح النككم. 
 ( .ُِٔ/ُ( السميكدم، خبلصة الكفا بأخبار دار المصطفى )ج(ِ
ةى/بىابي تىٍحًكيًؿ اٍلًقٍبمىًة ًمفى اٍلقيٍدًس ًإلىى اٍلكى [( (ّ مىكىاًضًع الصَّبلى ٍعبىًة، مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى
 . ]ِٔٓ، رقـ الحديث ِّٖ/ُمج 
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ف المساجد ننشد منيا ضالتنا، ففي ذلؾ نيي صريح مف النبي إالمسمميف، فبل يأتيف آت فيقكؿ 
  منو  خباره ، كا  ٍبًد اهلًل، مىٍكلىى شىدَّاًد ٍبًف اٍليىاًد أىنَّوي سىًمعى أف المساجد لـ تبفى لذلؾ، فعىٍف أىًبي عى

ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل ، يى أىبىا ىيرى الَّةن ًفي اٍلمىٍسًجًد فىٍميىقيٍؿ الى رىدَّىىا قيكؿي : "مىٍف سىًمعى رىجيبلن يىٍنشيدي ضى
ـٍ تيٍبفى ًليىذىا" مىٍيؾى فىًإفَّ اٍلمىسىاًجدى لى اهللي عى
(ُ). 

  

                                                           

ةى/بىابي النٍَّيًي [( (ُ بلى مىكىاًضًع الصَّ الًَّة ًفي اٍلمىٍسًجًد مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى عىٍف نىٍشًد الضَّ
ا يىقيكليوي مىٍف سىًمعى النَّاًشدى، مج  مى  . ]ٖٔٓ، رقـ الحديث ِْٓ/ُكى
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  المطمب الثالث
 الجكدة في أساليب الخطاب اإلعالمي

الرسائؿ اإلعبلمية التي يكصميا اإلعبلمي  تتعدد أساليب الخطاب اإلعبلمي، كتتنكع
الذيف يبحثكف بيف ثناياىا، عمى اختبلؼ أفياميـ،  الميتمكف بياالمسمـ، فكؿ رسالة إعبلمية ليا 

إعبلميان، بتخيره األسمكب المناسب  حيف يخاطب صحابتو  لذلؾ كاف تجكيد النبي 
 لمحاضريف.

منو اإلعبلـ اإلخبارم، كمنو اإلعبلـ فكاف  كلقد تنكع الخطاب اإلعبلمي مف النبي 
 التعميمي ، كاآلتي:

 أكلن: اإلعالـ اإلخبارم
مف ذلؾ إما  بأمر لمعمـ بو، كيككف غرضو  يقصد باإلعبلـ اإلخبارم، إخبار النبي 

امتثاؿ المسمـ بو أك االنتياء عنو، أك أف يترتب عميو أمر آخر كإخباره عف االستعداد لغزكة 
 ، اآلتي:التجيز ليا، كمف أساليب اإلعبلـ اإلخبارم فيترتب عميو أمر

 البياف اإلعالمي 

إف البياف اإلعبلمي بمثابة التصريح مف مسؤكؿ في زماننا، حيث يتـ تداكلو كتناكلو 
بالتحميؿ كالتكجيو كاالستشراؼ لما بعده كما يترتب عميو، كال يككف فيو محاكرة لصاحب التصريح 

 أك يسمح الميصرّْح بذلؾ . غالبان، إال أف يتطمب األمر

باألمر المراد، كيككف  ، ىك ما يصرح فيو النبي  كالبياف اإلعبلمي في زمف النبي 
مف لفظو، كقد جاء القرآف صريحان في ىذا النكع  ذلؾ إما بنزكؿ الكحي بالقرآف أك بقكؿ النبي 

 مف اإلعبلـ اإلخبارم.

قاؿ تعالى: 
َُشََنَ  ًۡ ََرۡتيُِس ٌَِ َ يَۡج َِ َ َٰلَِتُثَكَۡد َََٰ َََكَن َۡۡؿ ََن ْ َـَٱُُظُروا ۡرِض

َ
َٱَۡل ِِ َ ْ َـَِصُيوا

بنَِيَ َهّذِ ٍُ ۡ دَ َ*ٱَ ُْ َِاِسََو َّىِي َۡان  ََب َخلنَِيَىََهََٰذا ٍُ َّىِۡي ِٔۡغَظث  َنَإِنََ*َوَم ۡٔ ۡغيَ
َ
َٱَۡل ًُ ُُخ

َ
ََْوأ ٔا ََْوََلََُتَۡزُُ ٔا ُِ ِٓ َوََلَحَ

ٌِِنَِيَ ۡؤ ٌُّ َذَََ*ُنُِخًَ َكَۡرح  ًۡ َصۡصُس ٍۡ ََح َٱنلَاِسَإِن ََبنۡيَ ا َٓ ُ ََُُداوَِ يَاُم
َ
ََوحِۡيَمَٱَۡل  ۚ ُّ ِۡريُ ٌّ َ َكَۡرح  َٔۡم َلۡدََمَسَٱۡىَل
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َ ٍِنَي َٱىَظَٰيِ َُُيِبُّ َََل اََوٱّلَلُ َدآَء َٓ َُش ًۡ ٌَُِِس ََويََخِخَذ ْ ٔا ُِ ٌَ ََءا ََ َٱََّلِي َٱّلَلُ ًَ ََ*َوِِلَۡػيَ ََ َٱََّلِي َٱّلَلُ َص ّدِ ٍَ َوِِلُ
َدَقَ ٍۡ ٔاََْويَ ُِ ٌَ ََءا ََ َٰفِرِي ََ*ٱىَۡؽ ًَ ََوَيۡػيَ ًۡ ُدواٌَُِِْس َٓ ََجَٰ ََ َٱََّلِي َٱّلَلُ ًِ اََحۡػيَ ٍَ َ ََِثََوَ ٔاَْٱۡۡلَ يُ ُِ نَحَۡد

َ
َأ ًۡ ۡمََخِصۡبُخ

َ
أ

َ ََ َحَُِظُرونَََ*ٱىَصَِِٰبِي ًۡ ُُخ
َ
ٔهََُوأ ٍُ ۡحُخ

َ
ٔۡهََُذَلۡدََرأ نَحَيَۡل

َ
َٔۡتٌََََِرۡتِوَأ ٍَ ۡ َنَٱَ ۡٔ َِ ٍَ ََت ًۡ َوىََلۡدَُنُِخ

(ُ) . 

اف األمر في اآليات بالنظر إلى عاقبة األقكاـ السابقة، كما يعقبو مف االبتبلءات فك
كالتمحيص كاالستخبلؼ، كعميو يترتب أمر العمؿ باالستعداد لفعؿ ذلؾ مف التفكر كالتأمؿ، 

 كالصبر عمى ما سيمحؽ بالمسمـ مف االختبار .

إال ألمر ميـ تمتفت إليو  كمما يتميز بو البياف اإلعبلمي أنو يككف عاجبلن، كال يككف
األنظار كتصغي إليو األفياـ، كتكثر بعده التحميبلت كاألقاكيؿ، كذلؾ لما يككف منو مف مقدمات 

عبلف مسبؽ عنو، كمثالو ما فعمو النبي  لما أعمف عف دعكتو في الحديث  تكحي بذلؾ، كا 
نذار قكمو بياف إعبلمي إخبارم ا ، فعىًف -عف أمر جمؿ، لمذككر آنفان مف صعكده جبؿ الصفا كا 

ٍنييمىا-اٍبًف عىبَّاسو  ًعدى النًَّبيُّ  -رىًضيى المَّوي عى {، صى ًبيفى تىؾى األىٍقرى لىٍت: }كىأىٍنًذٍر عىًشيرى : لىمَّا نىزى مىى  قىاؿى عى
 " ، يىا بىًني عىًدم  عىؿى يينىاًدم: "يىا بىًني ًفٍيرو فىا، فىجى ٍيشو -الصَّ تَّى اٍجتىمىعي  -ًلبيطيكًف قيرى عىؿى الرَّجيؿي حى كا فىجى

: "أىرىأىيٍ  ، فىقىاؿى ٍيشه قيرى اءى أىبيك لىيىبو كى ، فىجى ـٍ يىٍستىًطٍع أىٍف يىٍخريجى أىٍرسىؿى رىسيكالن ًليىٍنظيرى مىا ىيكى ـٍ لىٍك ًإذىا لى تىكي
دًّْقيَّ  ، أىكيٍنتيـٍ ميصى ـٍ مىٍيكي ٍيبلن ًبالكىاًدم تيًريدي أىٍف تيًغيرى عى ـٍ أىفَّ خى مىٍيؾى ًإالَّ أىٍخبىٍرتيكي ٍبنىا عى رَّ ، مىا جى ـٍ ؟" قىاليكا: نىعى

، أى  : تىبِّا لىؾى سىاًئرى اليىٍكـً " فىقىاؿى أىبيك لىيىبو ـٍ بىٍيفى يىدىٍم عىذىابو شىًديدو : "فىًإنّْي نىًذيره لىكي ًليىذىا ًصٍدقنا، قىاؿى
ا أىٍغنى  تىبَّ مى لىٍت: }تىبٍَّت يىدىا أىًبي لىيىبو كى ٍعتىنىا؟ فىنىزى مى {جى مىا كىسىبى اليوي كى ٍنوي مى ى عى

(ِ). 

عظيـ جمؿ، حيث أنو جاء في ركايات أخرل أنو أكؿ ما صعد  فاألمر كاف عند النبي 
الصفا، نادل بأعمى صكتو مستنفران مف ينادييـ "يا صباحاه"، كىي عبارة تنذر بأمر خطير، 

المشركيف، كالتي تشبثت جيؿ كغيره مف  يأب يةمكية العنيدة المتمثمة في شخصكلكف العقمية ال
مكر المترتبة ة بؿ لـ تعره أم اىتماـ، كلكف األبديف آبائيا كأجدادىا، تعاممت مع األمر ببل مباال

                                                           

 . ]ُّْ-ُّٖآؿ عمراف: [( (ُ
 ( .َِٔ( سبؽ تخريجو، )ص (ِ
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يدان ركيدان بمثابة شرارة التصقت بفتيؿ فأشعمتو رك  عمى صدكر ىذا البياف اإلعبلمي مف النبي 
 .مضاجع المشركيف  ضَّ ر الدعكة الذم قأمحتى كاف ما كاف مف 

 المكعظة القصيرة 

 -فخير الكبلـ ما قؿ كدؿ–أف مف فقو الداعية إلى اهلل أف يكجز مقالو  لقد أخبر النبي 
يَّافى  بما يدلؿ عمى مراده دكف أف ييًخؿَّ بالمراد، كقد نٌبو النبي  لذلؾ، عىٍف كىاًصًؿ ٍبًف حى

(ُ) : ، قىاؿى
زى  ، فىأىٍكجى طىبىنىا عىمَّاره : خى ، فىمىٍك قىاؿى أىبيك كىاًئؿو ٍزتى كىأىٍبمىغى، فىمىمَّا نىزىؿى قيٍمنىا: يىا أىبىا اٍليىٍقظىاًف لىقىٍد أىٍبمىٍغتى كىأىٍكجى

: ًإنّْي سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل  ٍطبىًتًو، كيٍنتى تىنىفٍَّستى فىقىاؿى رى خي ًقصى ًؿ، كى ًة الرَّجي بلى : "ًإفَّ طيكؿى صى ، يىقيكؿي
ًئنَّةه ًمٍف ًفٍقًيًو، فىأىًطيمي  فَّ ًمفى اٍلبىيىاًف ًسٍحرنا"مى ٍطبىةى، كىاً  كا اٍلخي ري ةى، كىاٍقصي  . (ِ)كا الصَّبلى

اليكـ شراح  ، كلكال ذاؾ، ما كجدتى كلذلؾ كاف اإليجاز في الكبلـ سمة في النبي 
في كبلمو، كقد أيلّْفت في شرح المكجز مف  ف عمى فيـ مراد النبي قبمك الفقو يي  ءالحديث كعمما

، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل المؤلفا كبلمو  ٍقبىةى ٍبًف عىاًمرو رىجى  ت لتفصمو كتبينو، كمثاؿ مف ذلؾ، عىٍف عي خى
: "ًإنّْي فىرىطه لى  مىى اٍلمىيًّْت، ثيَـّ اٍنصىرىؼى ًإلىى اٍلًمٍنبىًر فىقىاؿى تىوي عى بلى دو صى مىى أىٍىًؿ أيحي مَّى عى ، كىأىنىا يىٍكمنا فىصى ـٍ كي

نّْي  ، كىاً  ـٍ مىٍيكي زىاًئًف اأٍلىٍرًض، أىٍك شىًييده عى نّْي قىٍد أيٍعًطيتي مىفىاًتيحى خى ، كىاً  ٍكًضي اآٍلفى ىٍنظيري ًإلىى حى كىاهلًل ألى
ـٍ أىٍف تىتى  مىٍيكي اؼي عى لىًكٍف أىخى ـٍ أىٍف تيٍشًركيكا بىٍعًدم، كى مىٍيكي اؼي عى ا أىخى نّْي، كىاهلًل مى فىاًتيحى اأٍلىٍرًض، كىاً  نىافىسيكا مى

ًفييىا"
(ّ). 

باإلخبار ىنا كاإلعبلـ بما في نفسو مف الحرص عمى المسمميف  ز النبي فقد أكج
ًؾ النافس في الدنيا .  كتحذيرىـ مف الكقكع في شىرى

  

                                                           

ُ) ): يَّافى مف  كاصؿ ابف حياف األحدب األسدم الككفى بياع السابرم بميممة كمكحدة ثقة ثبت كىاًصًؿ ٍبًف حى
 . ِّٖٕ(، رقـ ٕٗٓ، تقريب التيذيب )ص ابف حجر السادسة مات سنة عشريف كمائة. 

 ( .ُّّ( سبؽ تخريجو، )ص (ِ
ٍكًض نىًبيّْنىا [( (ّ اًئًؿ/بىابي ًإٍثبىاًت حى ًصفىاًتًو، مج  مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلفىضى ، رقـ َُٕٖ/ِكى

 . ]ِِٔٗالحديث 
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 ثانيان: اإلعالـ التعميمي
الذم يككف مفاده إيصاؿ المعمكمة العممية باختبلؼ نكعيا إلى التعميمي ك اإلعبلـ بفالمراد 

 . يسيؿ فيمو كحفظو أكبر عدد مف المتعمميف بشكؿ مبسط

إف المعمـ في ىذا النكع مف اإلعبلـ يدلي بالعمـ إلى المتعمـ بأحد األساليب المناسبة لحالة 
ـى الفذَّ ييقدّْري األسمكب اإلعبلمي التعميمي المناسب لذلؾ.  المتعمميف، حيث إف اإلعبلمي الميعىمّْ

ؿّْ  النبي  استخدـكلقد  كأحكامو، فكاف  ديف اهلل  اإلعبلـى التعميمي في نشر كتعميـ جي
 في اإلعبلـ التعميمي: مف األساليب التي عىًمدىىا النبي 

 الخطبة 

تعتبر الخطبة أسمكبان إعبلميان تعميميان مثمران في إببلغ الرسالة اإلعبلمية المرادة مفصمةن 
ديث إلى الح كميبىيَّنةن كفؽ فيـ كمراد الخطيب أك المحاضر)المتحدث(، كلقد عمد النبي 

عبلميـ بأمكر كثيرة مف خبلؿ الحديث الجماعي العاـ، فزخرت السنة المشرفة بيذا  لممسميف كا 
برازىا إعبلميان . األسمكب الذم انتيجو النبي   في تبميغ دعكتو كا 

ًمدى إلييا األ عبلميـ كقد كانت الخطبة أسمكبان نبكيان تاريخيان، عى نبياء في دعكة أقكاميـ كا 
،  كفي قصة مكسى  حقيقة رسالة ربيـ، بىٍيرو مع العبد الصالح دليؿ ذلؾ، عف سىًعيدي ٍبفي جي

: ًإفَّ نىٍكفنا البىكىاًليَّ  : قيٍمتي اًلٍبًف عىبَّاسو ، ًإنَّمىا ىيكى  (ُ)قىاؿى ـي أىفَّ ميكسىى لىٍيسى ًبميكسىى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى يىٍزعي
: كىذىبى عىديكُّ المَّوً  ؟ فىقىاؿى ري ميكسىى آخى
دَّ  (ِ) ًف النًَّبيّْ حى ًطيبنا ثىنىا أيبىيُّ ٍبفي كىٍعبو عى ـى ميكسىى النًَّبيُّ خى : قىا

                                                           

بف فضالة الحميرم البكالي، أبك يزيد، كيقاؿ: أبك الرشيد، كيقاؿ: أبكرشديف، كيقاؿ: أبك  نكؼ نكؼ البكالي:( (ُ
المزم، تيذيب الكماؿ عمرك، الشامي مف أىؿ دمشؽ، كيقاؿ: مف أىؿ فمسطيف، كىك ابف امرأة كعب األحبار. 

 .  ْٖٗٔ(، رقـ ٓٔ/َّفي أسماء الرجاؿ )ج
قكلو عدك اهلل محمكالف عمى إرادة المبالغة في الزجر كالتنفير عف تصديؽ كقكلو كذب ك  كىذىبى عىديكُّ المًَّو:( (ِ

 ( .ُّْ/ٖ، فتح البارم بشرح صحيح البخارم )جابف حجر المقالة . 



 

267 
 
 

ـٍ يىريدَّ  مىٍيًو، ًإٍذ لى : أىنىا أىٍعمىـي، فىعىتىبى المَّوي عى ـي؟ فىقىاؿى ـى ًإلىٍيًو، ًفي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى فىسيًئؿى أىمُّ النَّاًس أىٍعمى  الًعٍم
ى المَّوي ًإلىٍيًو: أىفَّ  ًع البى  فىأىٍكحى ٍبدنا ًمٍف ًعبىاًدم ًبمىٍجمى ـي ًمٍنؾى عى ٍيًف، ىيكى أىٍعمى ٍحرى

(ُ) . 

خطبة أسبكعية في يكـ عيد المسمميف، يكـ الجمعة، فكانت الخطبة  كلقد سفَّ النبي 
 إعبلمان إخباريان بأحكاؿ المسمميف كمعالجة لقضاياىـ .

ك ٍبفى أىٍخطىبى  ٍيدو يىٍعًني عىٍمرى عف أىبيي زى
مَّى ًبنىا رىسيكؿي اهلًل ، قى (ِ) : "صى ًعدى  اؿى ، كىصى اٍلفىٍجرى

رىًت  تَّى حىضى طىبىنىا حى ، فىخى ًعدى اٍلًمٍنبىرى مَّى، ثيَـّ صى ، فىنىزىؿى فىصى رىًت الظٍُّيري تَّى حىضى طىبىنىا حى اٍلًمٍنبىرى فىخى
تَّ  طىبىنىا حى ، فىخى ًعدى اٍلًمٍنبىرى مَّى، ثيَـّ صى ، ثيَـّ نىزىؿى فىصى ًبمىا ىيكى اٍلعىٍصري نىا ًبمىا كىافى كى ، فىأىٍخبىرى بىًت الشٍَّمسي ى غىرى

" فىأىٍعمىمينىا أىٍحفىظينىا كىاًئفه
(ّ). 

بالجمع بيف اإلعبلـ اإلخبارم كاإلعبلـ التعميمي باستخدامو  ففي ذلؾ المقاـ أجاد النبي 
كائف ككاف  أسمكب الخطبة كاعتماده المنبر كسيمة لئلببلغ، فكاف اإلخبار بما كاف كبما ىك

، كيشير إلى ذلؾ ابف أخطب حيف قاؿ: بحفظ نصو  التعميـ باستجابة الحاضريف لمنبي 
 "فىأىٍعمىمينىا أىٍحفىظينىا" .

اًلؾو  : قىاؿى النًَّبيُّ كمنو أيضان ما جاء عف أىنىسى ٍبفى مى ا بىاؿي أىٍقكىاـو يىٍرفىعيكفى ، قىاؿى : "مى
اًء فً  ـٍ ًإلىى السَّمى ارىىي : "لىيىٍنتىييفَّ عىٍف ذىًلؾى أىٍك لىتيٍخطىفىفَّ أىٍبصى تَّى قىاؿى ، حى "، فىاٍشتىدَّ قىٍكليوي ًفي ذىًلؾى ـٍ بلىًتًي ي صى

" ـٍ اريىي ، ففي ذلؾ إخباره غرضو االنتياء عف ذلؾ، كالحذر مما يترتب عميو مف عقكبة، (ْ)أىٍبصى
 عصية عمى المؤل.كتعميـ إشارم بإبياـ المقصكد عينان لمصحابة، بأال يذـ صاحب الم

                                                           

: أىمُّ النَّاًس أىٍعمىـي؟ فىيىكً [( (ُ بُّ ًلٍمعىاًلـً ًإذىا سيًئؿى ا ييٍستىحى /بىابي مى ـى ًإلىى البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًعٍمـً ؿي الًعٍم
 . ]ُِِ، رقـ الحديث ِْالمًَّو، ص: 

ك ٍبفى أىٍخطىبى ( (ِ ٍمرى : أبك زيد ؤ بف محمكد بف بشير بف عبد اهلل بف الضيؼ بف أحمد بف عدم بف ثعمبة بف عى
 . َٕٔ(، رقـ َِٓ/ِمعجـ الصحابة )ج ابف قانع،حارثة أخكة الخزرج . 

ا يىكيكفي ًإلىى ًقيىاـً  اٍلًفتىًف كىأىٍشرىاًط السَّاعىًة/بىابي ًإٍخبىاًر النًَّبيّْ  مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي [( (ّ ًفيمى
 . ]ِِٖٗ، رقـ الحديث ُِِّ/ِالسَّاعىًة، مج 

بلىًة، ص: [( (ْ اًء ًفي الصَّ ًر ًإلىى السَّمى ٍفًع البىصى ، رقـ ُٖٓالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىذىاًف/بىابي رى
 . ]َٕٓالحديث 
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 الحكار 

إف أسمكب الحكار كالمناظرة بالحجة كالدليؿ المقنع لو أثر بالغ في تعميـ الناس، لما يككف 
مف التفاعؿ بالحكاس مف المشاىديف كتىرىقُّبو لنتيجة ذلؾ الحكار بيف المعمـ كالمتعمـ، كقد استخدـ 

مع عمر بف الخطاب  النبي ىذا األسمكب في كثير مف المكاطف كأذكر منيا حكار  النبي 
 . في صمح الحديبية لما ردى أبا جندؿ 

رىجى  اًحًبًو، قىاالى: خى ًديثى صى دّْؽي كيؿُّ كىاًحدو ًمٍنييمىا حى ، ييصى مىٍركىافى ًر ٍبًف مىٍخرىمىةى، كى فعىًف الًمٍسكى
دىٍيًبيىًة ...زىمىفى  رىسيكؿي المًَّو  مىى أىنَّوي الى  الحي : كىعى مىى ًديًنؾى فىقىاؿى سييىٍيؿه ٍف كىافى عى ؿه كىاً   يىٍأًتيؾى ًمنَّا رىجي

اءى ميٍسًممن  قىٍد جى دُّ ًإلىى الميٍشًرًكيفى كى افى المًَّو، كىٍيؼى ييرى : سيٍبحى دىٍدتىوي ًإلىٍينىا، قىاؿى الميٍسًمميكفى ـٍ ًإالَّ رى ا؟ فىبىٍينىمىا ىي
ٍندىًؿ ٍبفي سييىٍيًؿ ٍبًف عى  ؿى أىبيك جى تَّى كىذىًلؾى ًإٍذ دىخى رىجى ًمٍف أىٍسفىًؿ مىكَّةى حى قىٍد خى ك يىٍرسيؼي ًفي قيييكًدًه، كى ٍمرو

مىٍيًو أىٍف تى  ا أيقىاًضيؾى عى ؿي مى مَّدي أىكَّ : ىىذىا يىا ميحى ، فىقىاؿى سييىٍيؿه ، رىمىى ًبنىٍفًسًو بىٍيفى أىٍظييًر الميٍسًمًميفى ريدَّهي ًإلىيَّ
: فىقىاؿى عيمىري ٍبفي  -حتى تدخؿ عمر كسييؿ بف عمرك،  كقد دار حكار بيف النبي - قىاؿى

طَّاًب: فىأىتىٍيتي نىًبيَّ المًَّو  ؽّْ،  الخى مىى الحى : أىلىٍسنىا عى : "بىمىى"، قيٍمتي قِّا، قىاؿى : أىلىٍستى نىًبيَّ المًَّو حى فىقيٍمتي
ـى نيٍعًطي الدًَّنيَّةى  : فىًم : "بىمىى"، قيٍمتي مىى البىاًطًؿ، قىاؿى نىا عى : "ًإنّْي رىسيكؿي المًَّو،  كىعىديكُّ ًفي ًديًننىا ًإذنا؟ قىاؿى

: دّْثينىا أىنَّا سىنىٍأًتي البىٍيتى فىنىطيكؼي ًبًو؟ قىاؿى لىٍيسى كيٍنتى تيحى : أىكى لىٍستي أىٍعًصيًو، كىىيكى نىاًصًرم"، قيٍمتي  كى
: : الى، قىاؿى : قيٍمتي "، قىاؿى ـى : فىأىتىٍيتي أىبىا بىٍكرو  "بىمىى، فىأىٍخبىٍرتيؾى أىنَّا نىٍأًتيًو العىا ميطَّكّْؼه ًبًو"، قىاؿى "فىًإنَّؾى آًتيًو كى

نىا  مىى الحىؽّْ كىعىديكُّ : أىلىٍسنىا عى : بىمىى، قيٍمتي قِّا؟ قىاؿى : يىا أىبىا بىٍكرو أىلىٍيسى ىىذىا نىًبيَّ المًَّو حى مىى فىقيٍمتي عى
ـى نيٍعًطي الدَّنً  : فىًم : بىمىى، قيٍمتي ؿي ًإنَّوي لىرىسيكؿي المًَّو البىاًطًؿ؟ قىاؿى : أىيُّيىا الرَّجي ، يَّةى ًفي ًديًننىا ًإذنا؟ قىاؿى

: أىلىٍيسى كىا ؽّْ، قيٍمتي مىى الحى بَّوي، كىىيكى نىاًصريهي، فىاٍستىٍمًسٍؾ ًبغىٍرًزًه، فىكىالمًَّو ًإنَّوي عى لىٍيسى يىٍعًصي رى دّْثينىا كى فى ييحى
نىطيكؼي  : فىًإنَّؾى آًتيًو  أىنَّا سىنىٍأًتي البىٍيتى كى : الى، قىاؿى ـى؟ قيٍمتي : بىمىى، أىفىأىٍخبىرىؾى أىنَّؾى تىٍأًتيًو العىا ًبًو؟ قىاؿى

ميطَّكّْؼه ًبًو،  : قىاؿى عيمىري  -كى "-قىاؿى الزٍُّىًرمُّ  . (ُ): فىعىًمٍمتي ًلذىًلؾى أىٍعمىاالن

في  تدرج عمر في حكارىما تدرجية في التعميـ، حيث  لعمر  فكانت إجابة النبي 
ليصؿ إلى مراده كىك أال ييردَّ أبك جندؿ إلى قريش، كفي ذات الكقت  االستفسار مف النبي 

                                                           

 ( .ُِٔسبؽ تخريجو )ص: ( (ُ
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نو يخطط أنو يعي ما يفعؿ، ككأشخصية القائد الذم يطمئف جنكده بب كانت إجابة النبي 
قد  نبي لمستقبؿ يستشرفو مف التردد كاالرتباؾ الذم كاف سييؿ بف عمرك كاقعان بو، كرغـ أف ال

 استشرؼ مف اسمو السيكلة في الصمح إال أف انتياز سييؿ الفرصة ليضيؽ عمى النبي 
كاسعان كاف دليبلن عمى ارتباكو الداخمي الذم يريد مف خبللو أف يعزز شخصيتو كييٍستىشىؼُّ ذلؾ 

مىٍيًو أىٍف تىريدَّهي إً  ا أيقىاًضيؾى عى ؿي مى مَّدي أىكَّ "، حيث قاليا بمجرد كصكؿ مف قكؿ سييؿ: "ىىذىا يىا ميحى لىيَّ
 جندؿ .ي أب

 طرح السؤاؿ 
إف طرح السؤاؿ مف أكثر األساليب التعميمية نجاحان في التعميـ، كألنو كذلؾ؛ فإنو يستيكم 
نفكسان كثيرة لخكضو أك مشاىدتو، كقد حككيى ىذا األسمكب في زماننا ببرامج المسابقات 

دالء كؿ امرئ كالعصؼ الذىني، الذم يجذب المشاىديف كالمس دلكه بما بتمعيف لممشاركة كا 
 . ىذا األسمكب الجذاب إعبلميان  يخطر ببالو كيعصؼ بو ذىنو، كقد استخدـ النبي 

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ، قىاؿى ًف اٍبًف عيمىرى ثىؿي عى نَّيىا مى قييىا، كىاً  رىةن الى يىٍسقيطي كىرى ًر شىجى : "ًإفَّ ًمفى الشَّجى
دّْ  ، فىحى قىعى ًفي نىٍفًسي أىنَّيىا الميٍسًمـً كى ٍبدي المًَّو: كى ًر البىكىاًدم قىاؿى عى قىعى النَّاسي ًفي شىجى " فىكى ثيكًني مىا ًىيى

: "ًىيى النٍَّخمىةي" دٍّْثنىا مىا ًىيى يىا رىسيكؿى المًَّو قىاؿى ، ثيَـّ قىاليكا: حى  . (ُ)النٍَّخمىةي، فىاٍستىٍحيىٍيتي

دعى أؼ اإلجابة عما في أفياميـ، كذلؾ مفمس، كاختبلعف ال كمنو أيضان سؤاؿ النبي 
ٍيرىةى  شاعتيا كنشرىا بيف الناس، عىٍف أىًبي ىيرى : ، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل لحفظ المعمكمة كا  ، قىاؿى

: "ًإفَّ  ـى لىوي كىالى مىتىاعى، فىقىاؿى ؟" قىاليكا: اٍلميٍفًمسي ًفينىا مىٍف الى ًدٍرىى كفى مىا اٍلميٍفًمسي اٍلميٍفًمسى ًمٍف أيمًَّتي  "أىتىٍدري
قىذىؼى ىىذىا، كىأىكىؿى مىاؿى ىىذى  يىٍأًتي قىٍد شىتىـى ىىذىا، كى ، كىزىكىاةو، كى ًصيىاـو ةو، كى بلى ًة ًبصى سىفىؾى يىٍأًتي يىٍكـى اٍلًقيىامى ا، كى

سىنىاًتًو، فىإً  سىنىاًتًو، كىىىذىا ًمٍف حى رىبى ىىذىا، فىييٍعطىى ىىذىا ًمٍف حى ـى ىىذىا، كىضى سىنىاتيوي قىٍبؿى أىٍف دى ٍف فىًنيىٍت حى
مىٍيًو، ثيَـّ طيًرحى ًفي النَّاًر" ٍت عى ـٍ فىطيًرحى طىايىاىي مىٍيًو أيًخذى ًمٍف خى ى مىا عى  .(ِ)ييٍقضى

                                                           

نىا، كىأىٍنبىأىنىا، ص: [( (ُ دَّثىنىا، كىأىٍخبىرى دًّْث: حى /بىابي قىٍكًؿ الميحى ، رقـ الحديث ِٕالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًعٍمـً
ُٔ[ . 
مىًة كىاآٍلدىاًب/بىابي تىٍحًري[( (ِ ، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلًبرّْ كىالصّْ ، رقـ ُُٗٗ/ِـً الظٍُّمـً

 . ]ُِٖٓالحديث 
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ف اإلجابة كانت إتداكلة معركفة بيف الصحابة، حيث كممة م ففي ذلؾ قاؿ النبي 
كاف عمى غير  ف مقصكد النبي أال كما جاء في الحديث، إجماعية كمتفؽ عمييا مف جميعيـ 

ما فيمكه، فكاف مقصده بعيدان عف أفياميـ في الدنيا، حيث كاف فيـ الصحابة لممعنى دنيكم، 
 أف يعمميـ إياه ىك المعنى األخركم . كأما ما أراد النبي 

كختامان فإف تجكيد األساليب في الخطاب اإلعبلمي، يككف باختيار األسمكب المناسب 
ٍسًف استخداـ الكسائؿ كاألساليب المناسبة لذلؾ، كالتركيز عمى تجكيد لمفئة ال دَّث إلييا، مع حي ميتىحى

األصؿ في ذلؾ كمو كالتي تساؽ ىذه األساليب كالكسائؿ مف خبلليا أال كىي تجكيد أساسات 
 ية صكتو كفصاحة لغتو .ر اإلعبلـ النبكم المتمثمة في مظير اإلعبلمي جيك 
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  المطمب الرابع
 كدة في اإلعالـ الحربي )العسكرم(الج

عبلميكف، بؿ جسـ  إف ككف الحرب بيف أمّْ فئتيف، ال بد كأف يككف لكؿ منيما إعبلـ كا 
، ككذلؾ -قبؿ كأثناء كبعد الحرب–إعبلمي متكامؿ يكثؽ مراحؿ الحرب كخطكاتيا كأحداثيا 

أكلكيات الحرب يعمؿ عمى رفع معنكيات الجيش المقاتؿ، لما لذلؾ مف أثر كبير في تحديد 
 كاتجاه سيرىا كالنتائج المترتبة عمييا .

كالبد أف يككف اإلعبلـ الحربي ذا سطكة كقكة كتحفيز، ألنو ييعىدُّ إعبلمان مرحميان لو ما 
يترتب عميو مف قرارات تتساكؽ مع طبيعة المرحمة التي تككف فييا الحرب، كالتي تتشكؿ فييا 

 ، حتى تتخذ إجراءاتيا كتبدأ بالعمؿ بيا بعد ذلؾ .الصكرة الكاممة لتمؾ الفئة المقاتمة

فاإلعبلـ يطمؽ عميو في زماننا مصطمح السمطة الرابعة، لما لو مف الييمنة القكية في 
 فرض الرأم ك الكجية كالحفاظ عمى ىيبة الجية التي تقؼ خمؼ اإلعبلـ الحربي كتدعمو .

د النبي  اف لئلعبلـ الحربي أثر بارز في اإلعبلـ الحربي في غزكاتو، فقد ك كلقد جكَّ
رفع الركح المعنكية لمصحابة المجاىديف، كحثيـ عمى الجياد كالقتاؿ كاإلقباؿ عمى ساحاتو، دكف 

ف كاألكالد، أك يردعيـ الخكؼ كالجبف، فكانت مك منعيـ األىيأف يرىبيـ القتؿ أك الجراح، أك 
 خيصة غايتيـ .ر  البسالة شعارىـ، كالتضحية ديدنيـ، كبذؿ األركاح هلل 

 أكلن: الخطاب اإلعالمي الحربي قبيؿ القتاؿ
أصحابو خطابان إعبلميان تكجيييان قبيؿ المعارؾ كالغزكات، ككاف  لقد خاطب النبي 

التحفيز كاستنياض اليمـ السمة البارزة في ذلؾ الخطاب الحربي لعسكره، حيث أف خطاب النبي 
 لقتاؿ بذكر ما عند اهلل كانت السمة األبرز فيو ىك الترغيب في ا  مف أجر لمشيداء في

ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل سبيمو، عى مَّفى ، قىاؿى رىجى ًفي سىًبيًمًو، الى  (ُ): "تىضى اهللي ًلمىٍف خى
                                                           

مَّفى اهلل:( (ُ تىعىالىى كىىىذى  -أم- تىضى انىوي كى ًمًو سيٍبحى كىرى نَّةى ًبفىٍضًمًو كى ا أىٍكجىبى المَّوي تىعىالىى لىوي اٍلجى ٍعنىاىيمى مى ا تىكىفَّؿى المَّوي كى
مىافي كىاٍلكىفىالىةي ميكىاًفؽه ًلقىٍكًلًو تىعىالىى ًإفَّ  ـٍ كأمكاليـ بأف ليـ الجنة اآٍليىةى.  الضَّ النككم، المَّوى اٍشتىرىل ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى أىٍنفيسىيي

 ( .َِ/ُّصحيح مسمـ بشرح النككم )ج
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مىيَّ ضى  تىٍصًديقنا ًبريسيًمي، فىييكى عى يمىاننا ًبي، كى وي ًإالَّ ًجيىادنا ًفي سىًبيًمي، كىاً  نَّةى، أىٍك ييٍخًرجي اًمفه أىٍف أيٍدًخمىوي اٍلجى
مَّدو  ًنيمىةو، كىالًَّذم نىٍفسي ميحى رىجى ًمٍنوي، نىاًئبلن مىا نىاؿى ًمٍف أىٍجرو أىٍك غى ًبيىًدًه، مىا أىٍرًجعىوي ًإلىى مىٍسكىًنًو الًَّذم خى

ـي ًمٍف كىٍمـو ييٍكمى 
ًة كى  (ُ) اءى يىٍكـى اٍلًقيىامى ، ًفي سىًبيًؿ اهلًل، ًإالَّ جى وي ًمٍسؾه ًريحي ، كى ، لىٍكنيوي لىٍكفي دىـو ـى يىٍيئىًتًو ًحيفى كيًم

ك ًفي سىبً  ؼى سىًريَّةو تىٍغزي مىى اٍلميٍسًمًميفى مىا قىعىٍدتي ًخبلى مَّدو ًبيىًدًه، لىٍكالى أىٍف يىشيؽَّ عى يًؿ اهلًل كىالًَّذم نىٍفسي ميحى
، كى  ـٍ لىًكٍف الى أىًجدي سىعىةن فىأىٍحًممىيي مَّفيكا عىنّْي، كىالًَّذم نىٍفسي أىبىدنا، كى ـٍ أىٍف يىتىخى مىٍيًي يىشيؽُّ عى الى يىًجديكفى سىعىةن، كى

ك فىأيٍقتىؿي  ، ثيَـّ أىٍغزي ك فىأيٍقتىؿي ، ثيَـّ أىٍغزي ك ًفي سىًبيًؿ اهلًل فىأيٍقتىؿي ًدٍدتي أىنّْي أىٍغزي مَّدو ًبيىًدًه، لىكى  .(ِ)"ميحى

مف األجر كالثكاب  صدؽ ما عند اهلل يستحث ىمـ المجاىديف بكعدىـ ب فالنبي 
ف تقديـ القائد نفسو كالرفعة، بؿ كييقىدّْـ نفسو عمييـ في القتاؿ كالغزك في سبيؿ اهلل  ، كا 

 بالتضحية بالقكؿ، يجعؿ جنكده يقفكف مف حكلو في البسالة أماـ بسالتو .

مقببلن عمى كما قصة عمير بف الحماـ ببعيد عف ناظرنا، حيف رمى تمرات كانت في يده 
اًلؾو  اهلل  : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل مجاىدان في سبيمو حتى قتؿ، عىٍف أىنىًس ٍبًف مى : "قيكميكا ًإلىى ، قىاؿى

 : "، قىاؿى يىا السَّمىكىاتي كىاأٍلىٍرضي نَّةو عىٍرضي :  -جى اًرمُّ اـً اأٍلىٍنصى مى يىا رىسيكؿى اهلًل،  -يىقيكؿي عيمىٍيري ٍبفي اٍلحي
نَّةه عىٍرضي  ، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل جى : بىخو بىخو "، قىاؿى ـٍ : "نىعى ؟ قىاؿى مىى يىا السَّمىكىاتي كىاأٍلىٍرضي ا يىٍحًمميؾى عى : "مى

: "فىًإنَّؾى مً  اءىةى أىٍف أىكيكفى ًمٍف أىٍىًميىا، قىاؿى : الى كىاهلًل يىا رىسيكؿى اهلًل، ًإالَّ رىجى ؟" قىاؿى ٍف أىٍىًميىا"، قىٍكًلؾى بىخو بىخو
تَّى آكيؿى تىمىرىاًتي ىىًذهً فىأى  ًييتي حى : "لىًئٍف أىنىا حى ، ثيَـّ قىاؿى عىؿى يىٍأكيؿي ًمٍنييفَّ ًنًو، فىجى  ًإنَّيىا ٍخرىجى تىمىرىاتو ًمٍف قىرى

: فىرىمىى ًبمىا كىافى مىعىوي ًمفى التٍَّمًر، ثي  يىاةه طىًكيمىةه، قىاؿى "لىحى تَّى قيًتؿى ـٍ حى َـّ قىاتىمىيي
(ّ). 

                                                           

ـي ( (ُ ـي ًبًإٍسكىاًف اٍلكىاًؼ أىمٍ كىٍمـو ييٍكمى ييٍكمى ٍرحي كى ـً فىييكى اٍلجي ٍسكىاًف البلَّ ـي ًبفىٍتًح اٍلكىاًؼ كىاً  ٍم ا اٍلكى النككم، صحيح ييٍجرىحي .  : أىمَّ
 ( .ُِ/ُّمسمـ بشرح النككم )ج

كًج ًفي سىًبيًؿ اهلًل، مج [( (ِ ري مىارىًة/بىابي فىٍضًؿ اٍلًجيىاًد كىاٍلخي ، رقـ َٕٗ/ِمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً
 . ]ُٕٖٔالحديث 

مىارىًة/بىابي ثيبي [( (ّ نًَّة ًلمشًَّييًد، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً ، رقـ الحديث ُٕٗ/ِكًت اٍلجى
َُُٗ[. 
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خكانو مف الصحابة  تجابة مف الصحابي الجميؿ عمير بف الحماـ فما ىذه االس كا 
في خطابو اإلعبلمي الحربي الذم يستحث فيو النفكس عمى  اآلخريف إال لجكدة مف النبي 
 الجياد في سبيؿ اهلل ترغيبان.

كلذلؾ فإف الجكدة في الخطاب اإلعبلمي الحربي أساس في استجابة المجاىديف، بؿ 
ـ في دفعيـ لمجياد، لما يعممكف مف األجر كالثكاب الذم أعده اهلل لممجاىديف، كاستجابة أىميي

 كفي قصة الخنساء عبرة، لما دفعت أبناءىا األربعة لمجياد .

يقكؿ محمكد شيث خطاب: "كشيدت الخنساء الشاعرة المشيكرة معركة القادسية الحاسمة، 
 كمعيا بنكىا أربعة رجاؿ، فحرضتيـ عمى القتاؿ.

أكالد الخنساء القتاؿ، كقتمكا كاحدا بعد كاحد، فمما عممت باستشيادىـ قالت: )الحمد كباشر 
 هلل الذم شرفني بقتميـ، كأرجك مف ربي أف يجمعني بيـ في مستقر رحمتو( .

لـ تجزع الخنساء عمى استشياد أكالدىا األربعة تحت لكاء اإلسبلـ، كىي التي جزعت أشد 
عمرك السممي الذم قتؿ تحت لكاء الجاىمية، كبكتو أحر  الجزع كأعظمو عمى أخييا صخر بف

ي العاطفة المتأججة كصدؽ البكاء كأغزره، كال يزاؿ شعرىا في )صخر( مضرب األمثاؿ ف
 . (ُ)الرثاء"

الخطاب اإلعبلمي الحربي في تبشير المجاىديف بالنصر حيف أخبر  كلقد انتيج النبي 
ٍف أىنىًس  اًلؾو صحابتو عف مصارع المشركيف، عى ًدينىًة، ٍبًف مى : كينَّا مىعى عيمىرى بىٍيفى مىكَّةى كىاٍلمى ، قىاؿى

ٍيًرم، قى  ـي أىنَّوي رىآهي غى ده يىٍزعي لىٍيسى أىحى ًر، فىرىأىٍيتيوي كى ًديدى اٍلبىصى كيٍنتي رىجيبلن حى ، كى ؿى عىٍمتي فىتىرىاءىٍينىا اٍلًيبلى : فىجى اؿى
عىؿى  ا تىرىاهي؟ فىجى ، أىمى مىى ًفرىاًشي، ثيَـّ أىٍنشىأى  أىقيكؿي ًلعيمىرى : سىأىرىاهي كىأىنىا ميٍستىٍمؽو عى : يىقيكؿي عيمىري الى يىرىاهي، قىاؿى

: ًإفَّ رىسيكؿى اهلًل  ، فىقىاؿى دّْثينىا عىٍف أىٍىًؿ بىٍدرو : "ىىذىا ييحى ، ًباأٍلىٍمًس، يىقيكؿي اًرعى أىٍىًؿ بىٍدرو ، كىافى ييًرينىا مىصى
فو غىدنا، إً  دَّ مىٍصرىعي فيبلى ديكدى الًَّتي حى ا أىٍخطىئيكا اٍلحي ؽّْ مى : فىكىالًَّذم بىعىثىوي ًباٍلحى : فىقىاؿى عيمىري ٍف شىاءى اهللي"، قىاؿى

، فىاٍنطىمىؽى رىسيكؿي اهلًل رىسيكؿي اهلًل  مىى بىٍعضو ييـٍ عى ًعميكا ًفي ًبٍئرو بىٍعضي : فىجي تَّى اٍنتىيىى  ، قىاؿى حى

                                                           

 ( .ِّ( خطاب، الرسكؿ القائد )ص (ُ
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: "يىا في  ، فىقىاؿى ـٍ قِّا؟ فىًإنّْي قىٍد ًإلىٍيًي ـي اهللي كىرىسيكليوي حى ٍدتيـٍ مىا كىعىدىكي فو ىىٍؿ كىجى فى ٍبفى فيبلى يىا فيبلى فو كى فى ٍبفى فيبلى بلى
ـي أىٍجسىادنا الى أىٍركىاحى ًفييىا؟ قىاؿى  : يىا رىسيكؿى اهلًل كىٍيؼى تيكىمّْ قِّا"، قىاؿى عيمىري ٍدتي مىا كىعىدىًني اهللي حى : "مىا كىجى

مىيَّ شىٍيئنا" أىٍنتيـٍ  ٍيرى أىنَّييـٍ الى يىٍستىًطيعيكفى أىٍف يىريدُّكا عى ، غى ـٍ ا أىقيكؿي ًمٍنيي ًبأىٍسمىعى ًلمى
(ُ)  . 

دى النبي  كَّ ف حدد أماكف مقتؿ بعض المشركيف استخدامو لئلعبلـ الحربي حي فقد جى
مشركيف، كىنا كاف يتجكؿ ك جنده في ساحة المعركة فيبشرىـ بالنصر بمقتؿ قادة ال كأنو ك 

 يبرز دكر تجكيد اإلعبلـ الحربي كحسف استخدامو.

 ثانيان: الخطاب اإلعالمي الحربي أثناء القتاؿ
أشجع الناس، خاض  : "كاف يقكؿ الداعية عمي القرني في كصفو لشجاعة النبي 

 غمار الحركب في سبيؿ اهلل؛ إلعبلء كممة اهلل حتى لـ تكف فتنة ككاف الديف كمو هلل ..

 اؿ ظػػػػػػػػبلـ الغػػػػػػي عف نيػػػػػػػر الػػػػيدل ** كحكَّـ سيؼ الحؽ في كؿ باطؿأز 

 مضى فعمو المشتؽ مف مصدر العبل ** فصح لو منو اشتقاؽ اسـ فاعؿ

في يـك حنيف اختؿ نظاـ جيشو كانفض عنو معظمو، كىك ثابت في الميداف ال يبرح، 
عف المكت مف يكقف أف مكتو انتقاؿ مف حياة مقبؿ ال يدبر، ظاىر ال يتكارل، ككيؼ يتكارل 

نصب كمشقة إلى ما اشتيت نفسو كلذت عينو، يركض بغمتو البيضاء في نحر العدك، كيترجؿ 
عنيا حينان، فبل يرل أحد أشد منو يكمئذ؛ كالسيؿ في دفعاتو، كالسيؼ في عزماتو، كالمكت في 

الناس، أنا رسكؿ اهلل، أنا كا إلي أييا كثباتو، يشير نفسو كىك ىدؼ العدك األعمى، كيزأر.. ىممُّ 
 بف عبداهلل، أنا النبي ال كذب، أنا ابف عبدالمطمب ..محمد 

 تخرج األلفػػػػػػػػػػاظ مف فيػػػػػػػػػػػو كمػػػػػػا ** تخػػػػػػرج الدرة مف جػػػػػػػػػػػكؼ الصػػػػػدؼ

 لو عزمة لك صادمت ركف يذبؿ ** كرضكل ليدت يذبؿ كمحت رضكل

                                                           

نَّ [( (ُ ٍقعىًد اٍلمىيًّْت ًمفى اٍلجى ًصفىًة نىًعيًميىا كىأىٍىًميىا/بىابي عىٍرًض مى نًَّة كى ًة أىًك مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلجى
ٍثبىا مىٍيًو، كىاً  ًذ ًمٍنوي، مج النَّاًر عى ذىاًب اٍلقىٍبًر كىالتَّعىكُّ  .] ِّٕٖ، رقـ الحديث ُُّْ/ًِت عى
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ينادم: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سكرة البقرة، فجر النداء مكامف اإلباء،  مناديو
 كثاب الفار منيـ كلبى، كأما الصكت كحالو : يا رسكؿ اهلل ىانا ذا ..

 أنا بعض منؾ كالكؼ عمى ** كؿ حاؿ ال تضيع المعصـ

بل : كجكه القـك بقبضة مف تراب قائ كحمي الكطيس كبذؿ النفيس .. كرمى رسكؿ اهلل 
 شاىت الكجكه فما خمؽ اهلل إنسانا منيـ .. إال ممئت عيناه مف تمؾ القبضة فكلكا مدبريف ..

 قد زلزؿ الرعب أيدييـ كأرجميـ ** كعاد ثعمب قفر ذلؾ األسد

ًب  مَّخ كميخىضَّ رَّج كميضى سَّػػػػػػػػػػػػػػػػػد ** كميضى ػػػػػػػػػػػػػػػػؿه كميكى مَّ  فميجدَّؿه كميرى

ٍمدي ًلٌمًو رىبّْ اٍلعىالىًميفى نة عمى المؤمنيف .. كنزلت السكي  فىقيًطعى دىاًبري اٍلقىٍكـً الًَّذيفى ظىمىميكٍا كىاٍلحى

 . (ُ)كمف الذ باهلل في دربو ** كفاه المييمف مف كؿ شر

مف ىذه الكممات يستشعر المسمـ ًعظـ القائد المسمـ لمَّا يرفع معنكيات جنكده بخطابو 
 . لذم يجدد في اليمـ كاإلقباؿ عمى الجياد في سبيؿ اهلل اإلعبلمي الحربي ا

القائد عمى جنكده في القتاؿ  ـ، ألف تقدفيتسابؽ القائد مع جنكده ليثخنكا في أعداء اهلل 
نيف،  يزيؿ الرىبة مف قمكب المجاىديف، كلنا في رسكؿ اهلل  أسكة حسنة لما كانت غزكة حي

جباران ال يرىبكنو، كلقد يعمـ  قبؿ عمى أعداء اهلل م حيث تراجع المسممكف، كرسكؿ اهلل 
لـ يأبو  ىك ىدؼ لممشركيف، إال أف النبي  كالمسممكف مف بعده أف الرسكؿ  الرسكؿ 

دَّثىًني كىًثيري ٍبفي  : حى ، قىاؿى ًف اٍبًف ًشيىابو لذلؾ، كخاض غمار المشركيف ال يرده عنيـ شيء، عى
ٍبًد اٍلميطًَّمبً  بَّاًس ٍبًف عى : شىًيٍدتي مىعى رىسيكًؿ اهلًل عى بَّاسه : قىاؿى عى ، فىمىًزٍمتي أىنىا كىأىبيك  ، قىاؿى نىٍيفو يىٍكـى حي

ٍبًد اٍلميطًَّمًب رىسيكؿى اهلًل  اًرًث ٍبًف عى ـٍ نيفىاًرٍقوي، كىرىسيكؿي اهلًل  سيٍفيىافى ٍبفي اٍلحى اءى  فىمى مىى بىٍغمىةو لىوي بىٍيضى عى
، فىطىًفؽى  أىٍىدىاىىا لىوي فىٍركىةي  لَّى اٍلميٍسًمميكفى ميٍدًبًريفى ، فىمىمَّا اٍلتىقىى اٍلميٍسًمميكفى كىاٍلكيفَّاري كى ذىاًميُّ ٍبفي نيفىاثىةى اٍلجي

اـً بىٍغمىًة رىسيكًؿ اهلًل  رىسيكؿي اهلًل  : كىأىنىا آًخذه ًبًمجى بَّاسه رىادىةى أىكيفُّيىا إً  يىٍركيضي بىٍغمىتىوي ًقبىؿى اٍلكيفَّاًر، قىاؿى عى

                                                           

 . )شجاعة النبي خبلؿ المعارؾ( مقطع صكتي/عمي القرني، يكتيكب )(ُ

https://www.youtube.com/watch?v=GzStb8HmHkE
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، نىاًد ، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل أىٍف الى تيٍسًرعى، كىأىبيك سيٍفيىافى آًخذه ًبًركىاًب رىسيكًؿ اهلًل  بَّاسي : "أىٍم عى
ابى السَّميرىةً  ابي السَّميرىًة؟ (ُ)أىٍصحى ٍكًتي: أىٍيفى أىٍصحى يّْتنا، فىقيٍمتي ًبأىٍعمىى صى كىافى رىجيبلن صى : كى بَّاسه "، فىقىاؿى عى

ًدىىا، فىقىاليكا: يىا لىبٍَّيؾى قى  مىى أىٍكالى ٍكًتي عىٍطفىةي اٍلبىقىًر عى ـٍ ًحيفى سىًمعيكا صى : فىكىاهلًل، لىكىأىفَّ عىٍطفىتىيي ، اؿى ، يىا لىبٍَّيؾى
اًر، يىا مىعٍ  : يىا مىٍعشىرى اأٍلىٍنصى اًر يىقيكليكفى ، كىالدٍَّعكىةي ًفي اأٍلىٍنصى : فىاٍقتىتىميكا كىاٍلكيفَّارى : قىاؿى اًر، قىاؿى شىرى اأٍلىٍنصى

ٍزرىًج، يىا بىنً  اًرًث ٍبًف اٍلخى ٍزرىًج، فىقىاليكا: يىا بىًني اٍلحى اًرًث ٍبًف اٍلخى مىى بىًني اٍلحى ي ثيَـّ قيًصرىًت الدٍَّعكىةي عى
ٍزرىًج، فىنىظىرى رىسيكؿي اهلًل  اًرًث ٍبًف اٍلخى مىٍييى  اٍلحى مىى بىٍغمىًتًو كىاٍلميتىطىاًكًؿ عى ، فىقىاؿى كىىيكى عى ـٍ ا ًإلىى ًقتىاًلًي

ذى رىسيكؿي اهلًل  رىسيكؿي اهلًل  : ثيَـّ أىخى " قىاؿى ًطيسي ًميى اٍلكى كهى  "ىىذىا ًحيفى حى يىاتو فىرىمىى ًبًيفَّ كيجي حىصى
مى  : فىذىىىٍبتي أىٍنظيري فىًإذىا اٍلًقتىاؿي عى " قىاؿى مَّدو : "اٍنيىزىميكا كىرىبّْ ميحى : اٍلكيفَّاًر، ثيَـّ قىاؿى ا أىرىل، قىاؿى ى ىىٍيئىًتًو ًفيمى

ـٍ كى  دَّىي ا ًزٍلتي أىرىل حى يىاًتًو فىمى ـٍ ًبحىصى ـٍ ميٍدًبرنافىكىاهلًل، مىا ىيكى ًإالَّ أىٍف رىمىاىي ، كىأىٍمرىىي ًميبلن
(ِ) . 

دان بجمجمة صكت عمو العباس  ففي ىذا المقاـ كاف اإلعبلـ الحربي مف النبي   ميجكَّ
كذكَّرىـ ببيعتيـ عمى المكت، فقد أجاد  بو جيش المسمميف نداء النبي  الجيكرم، الذم سىمَّع

قظ في يىك الصكت الجيكرم المزلزؿ الذم أىنا استخداـ أداة اإلعبلـ الحربي، ك  النبي 
 عمى المكت . كلمرسكؿ  النفكس حمية اإلسبلـ كالبيعة هلل 

 : الخطاب اإلعالمي الحربي بعد القتاؿثالثنا
الخطاب اإلعبلمي الحربي بعد انتياء القتاؿ في تثبيت المجاىديف، كالحفاظ  تتمثؿ أىمية
بقائيـ عمى ةعمى الركح المعنكي أىبة االستعداد ألم طارئ  التي كانكا عمييا قبؿ كأثناء القتاؿ، كا 

د أف تضع الحرب أكزارىا، فإف لذلؾ الخطاب ما بعده مف التكجو السياسي، ألف عيطرأ ب
 . ة ما يضع الفريؽ المنيـز تحت ىيمنة الفريؽ المنتصر كلك بالرعباالنتصار في معرك

بعد انتصار غزكة بدر أماـ جثث المشركيف ميجندليف كميضرجيف  كلقد كقؼ النبي 
ينظركف، فىاٍنطىمىؽى  ، كينادم بيـ كؿ باسمو كالصحابة بدمائيـ، كقفة المنتصر الميعىزّْ بربو 

                                                           

ابى السَّميرىةً ( (ُ  يعكا تحتيا بيعة الرضكاف كمعناه ناد أىؿ بيعة الرضكاف يـك الحديبية .: ىي الشجرة التي باأىٍصحى
، مج [( (ِ نىٍيفو ، رقـ الحديث ِٖٓ/ِمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلًجيىاًد كىالسّْيىًر/ببىابه ًفي غىٍزكىًة حي

ُٕٕٓ[. 
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تَّى اٍنتىيى  رىسيكؿي اهلًل  ـي حى ٍدتيـٍ مىا كىعىدىكي فو ىىٍؿ كىجى فى ٍبفى فيبلى يىا فيبلى فو كى فى ٍبفى فيبلى : "يىا فيبلى ، فىقىاؿى ـٍ ى ًإلىٍيًي
: يىا رىسيكؿى اهلًل كىٍيؼى تيكىمّْـي  قِّا"، قىاؿى عيمىري ٍدتي مىا كىعىدىًني اهللي حى قِّا؟ فىًإنّْي قىٍد كىجى  أىٍجسىادنا اهللي كىرىسيكليوي حى

مىيَّ الى أىٍركىا ٍيرى أىنَّييـٍ الى يىٍستىًطيعيكفى أىٍف يىريدُّكا عى ، غى ـٍ ا أىقيكؿي ًمٍنيي ا أىٍنتيـٍ ًبأىٍسمىعى ًلمى : "مى  حى ًفييىا؟ قىاؿى
 ، فكاف ذلؾ الخطاب فيو مف التثبيت لممجاىديف لما ىـ عميو مف كعد كعيد اهلل (ُ)شىٍيئنا"

 . كرسكؿ اهلل 

كأىمية اإلعبلـ الحربي في رفع الركح المعنكية  كفي مكقؼ آخر، يـك أحد يبرز دكر
 لمجيش المسمـ بعد أف تعرض ليزيمة أماـ جيش الكفر.

، كقؼ -ككاف آف ذاؾ مشركان - سفياف  ككقؼ المشرككف بعد الغزكة ككاف قائدىـ أب
 ينادم في المسمميف كيستيزئ بيزيمتيـ كما لحؽ بيـ مف األذل كالقتؿ، فما كاف مف النبي 

ر بالرد بمغة الكاثؽ بربو، الداحض إلعبلـ الكفر الذم ييدؼ كًبًسمىةو أبرز إلى االنتشاء إال أم
بمقتؿ قادة الجيش المسمـ كقمع الشككة التي كضعت في حمكؽ المشركيف منذ بدء الدعكة 

، كىأىٍجمىسى النَّ اإلسبلمية، فقد جاء عىًف البىرىاًء  ًئذو : لىًقينىا الميٍشًرًكيفى يىٍكمى ٍيشنا ًمفى  ًبيُّ ، قىاؿى جى
ـٍ فىبلى تىبٍ  مىٍيًي كا، ًإٍف رىأىٍيتيميكنىا ظىيىٍرنىا عى : "الى تىٍبرىحي قىاؿى ٍبدى المًَّو، كى ـٍ عى مىٍيًي اًة، كىأىمَّرى عى ٍف الرُّمى كا، كىاً  رىحي

تَّى رىأىيٍ  بيكا حى مىٍينىا فىبلى تيًعينيكنىا" فىمىمَّا لىًقينىا ىىرى كا عى ـٍ ظىيىري فىٍعفى رىأىٍيتيميكىي بىًؿ، رى تي النّْسىاءى يىٍشتىًدٍدفى ًفي الجى
ٍبدي المًَّو: عىًيدى إً  : الغىًنيمىةى الغىًنيمىةى، فىقىاؿى عى ذيكا يىقيكليكفى ، فىأىخى بلىًخميييفَّ ، قىٍد بىدىٍت خى لىيَّ النًَّبيُّ عىٍف سيكًقًيفَّ

  ًرؼى كيجي كا، فىأىبىٍكا، فىمىمَّا أىبىٍكا صي ، كىأىٍشرىؼى أىبيك سيٍفيىافى أىٍف الى تىٍبرىحي ، فىأيًصيبى سىٍبعيكفى قىًتيبلن ـٍ كىييي
: "الى تيًجي افىةى؟ قىاؿى : أىًفي القىٍكـً اٍبفي أىًبي قيحى : "الى تيًجيبيكهي" فىقىاؿى مَّده؟ فىقىاؿى : أىًفي القىٍكـً ميحى : فىقىاؿى بيكهي" فىقىاؿى

: ًإفَّ ىى  طَّاًب؟ فىقىاؿى ـٍ يىٍمًمٍؾ عيمىري نىٍفسىوي، أىًفي القىٍكـً اٍبفي الخى ابيكا، فىمى ىجى ؤيالىًء قيًتميكا، فىمىٍك كىانيكا أىٍحيىاءن ألى
، فىقىاؿى ا : اٍعؿي ىيبىؿي ، قىاؿى أىبيك سيٍفيىافى ا ييٍخًزيؾى مىٍيؾى مى : كىذىٍبتى يىا عىديكَّ المًَّو، أىٍبقىى المَّوي عى : لنًَّبيُّ فىقىاؿى

ا نى  ، "أىًجيبيكهي" قىاليكا: مى ـٍ : لىنىا العيزَّل كىالى عيزَّل لىكي " قىاؿى أىبيك سيٍفيىافى ؿُّ : "قيكليكا: المَّوي أىٍعمىى كىأىجى ؟ قىاؿى قيكؿي
: فىقىاؿى النًَّبيُّ  " قىاؿى أىبيك سيٍفيىافى ـٍ : "قيكليكا المَّوي مىٍكالىنىا، كىالى مىٍكلىى لىكي ؟ قىاؿى ا نىقيكؿي : "أىًجيبيكهي" قىاليكا: مى

ـٍ تىسيٍؤًنييىٍكـه بً  لى ـٍ آميٍر ًبيىا كى تىًجديكفى ميٍثمىةن، لى ، كى اؿه ٍربي ًسجى ، كىالحى يىٍكـً بىٍدرو
(ِ) . 

                                                           

 ( .ِْٕ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المىغى [( (ِ دو  . ]َّْْ، رقـ الحديث ّٗٗاًزم/بىابي غىٍزكىًة أيحي



 

278 
 
 

مىًده ىك  يقؼ أبك سفياف مخاطبان المسمميف خطاب المنتصر المنتشي بالنصر، كما يدكر ًبخى
كؿ ، فيسأؿ عف كعمر  بكر  يكأب اجتثاث كجز رقاب قادة المسمميف المتمثمة بالرسكؿ 

دي النبي  كّْ اإلعبلـ العسكرم بالصمت اإلعبلمي المضمؿ لمعدك،  كاحدو منيـ باسمو؛ ىنا ييجى
ؿ النبي  فّْي القادة  فييفىضّْ الصمت في ىذا المكقؼ، كىي مف الًحٍنكىة العسكرية في تىخى

يـ مف كمشركعيتيا حاؿ الحركب كالقتاؿ، لما يمحؽ بالمسمميف حاؿ اإلصابة أك التمىكًُّف مف قادت
لـ يطؿ صمتو كلـ يممؾ نفسو كما  غيظو لممسمميف كشماتة مف عدكىـ فييـ، كلكف عمر 

 ، فخرج مزمجران بصكتو ىادمان لتمؾ النشكة كالفرحة التي حظي بيا أبك سفياف يركم البراء 
"، فما بظنو كقكع القادة في المعركة بيف الشيداء كالجرحى، فيقكؿ أبك سفياف منتشينا: "اٍعؿي ىيبىؿي 

إال أف أذف لئلعبلـ المضاد بالرد كدحض شركيـ، بالرد عمى كؿ ىجـك  كاف مف النبي 
في  إعبلمي عمى المسمميف، فيخرج عمر قائبلن: "اهلل مكالنا كال مكلى لكـ" فمقد برع النبي 

 استخدامو لئلعبلـ الحربي في معاركو كقيادتو لممسمميف كتكجيييـ. 

قىالي (ُ)قاؿ الكاقدم مىى فىرىسو لىوي : "كى ، كىأىٍقبىؿى يىًسيري عى كا أىرىادى أىبيك سيٍفيىافى ااًلٍنًصرىاؼى زي اجى كا: لىٌما تىحى
ٌكاءي  مىى أصحاب النبي  (ِ)حى ٍكًتًو: ايٍعؿي   أيٍنثىى، فىأىٍشرىؼى عى بىًؿ فىنىادىل ًبأىٍعمىى صى في عيٍرًض اٍلجى

: أىٍيفى اٍبفي أىًبي كىٍبشىةى؟ ! ثيـٌ يىًصيحي ٌطاًب؟ يىٍكـه بيكـ بدر، أال  ىيبىؿي افىةى؟ أىٍيفى اٍبفي اٍلخى أىٍيفى اٍبفي أىًبي قيحى
ٍنظىمىةى  ٍنظىمىةي ًبحى ، كىحى اؿه ٍربى ًسجى ٌف اٍلحى ، كىاً  ؿه ـى ديكى إٌف اأٍلىٌيا
: يىا رىسيكؿى اهلًل، أيًجيبيوي؟ ! فىقىاؿى عيمىري  (ّ)

ٌؿ! قىاؿى  : بىمىى، فىأىًجٍبوي!، فىقىاؿى فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  : اهللي أىٍعمىى كىأىجى ! فىقىاؿى عيمىري : ايٍعؿي ىيبىؿي أىبيك سيٍفيىافى
ٍنيىا : إٌنيىا قىٍد أىٍنعىمىٍت، فىعىاًؿ عى أىبيك سيٍفيىافى
افىةى؟ أىٍيفى (ْ)  : أىٍيفى اٍبفي أىًبي كىٍبشىةى؟ أىٍيفى اٍبفي أىًبي قيحى ! ثيـٌ قىاؿى

: ىى  ٌطاًب؟ فىقىاؿى عيمىري : يىٍكـي ًبيىٍكـً اٍبفي اٍلخى . فىقىاؿى أىبيك سيٍفيىافى ، كىىىذىا عيمىري ذىا رىسيكؿي اهلًل، كىىىذىا أىبيك بىٍكرو

                                                           

: محمد بف عمر بف كاقد األسممي مكالىـ الكاقدم المديني القاضي صاحب ق( َِٕالكاقدم ت )( (ُ
الذىبي، سير أعالـ التصانيؼ، كالمغازم العبلمة اإلماـ أبك عبد اهلل أحد أكعية العمـ عمى ضعفو المتفؽ عميو. 

 . ُِٕ(، رقـ ْْٓ/ٗالنبالء )ج
كَّة( (ِ  . (ِِِّ/ٔالفارابي، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )ج: حمرة تضرب إلى السكاد. الحي
 ( يعنى حنظمة بف أبى عامر بحنظمة بف أبى سفياف.(ّ
ٍنيىا( (ْ لحديث ابف األثير، النياية في غريب ا: تجاؼ عنيا كال تذكرىا بسكء، يعني آليتيـ. أىٍنعىمىٍت، فىعىاًؿ عى

 ( .ِْٗ/ّكاألثر )ج
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قىٍتبلى  ٌنًة كى نىا ًفي اٍلجى : الى سىكىاءى، قىٍتبلى . فىقىاؿى عيمىري اؿه ٍربى ًسجى ٌف اٍلحى ، كىاً  ؿه ـى ديكى ، أىالى إٌف اأٍلىٌيا ـٍ ًفي بىٍدرو كي
: لىنىا اٍلعيٌزل كىالى الٌناًر! قىاؿى أىبيك سي  ًسٍرنىا! قىاؿى أىبيك سيٍفيىافى ! لىقىٍد ًخٍبنىا إذىٍف كىخى ـٍ لىتىقيكليكفى ذىًلؾى : إٌنكي ٍفيىافى

: اهللي مى  ! فىقىاؿى عيمىري ـٍ !عيٌزل لىكي ـٍ نىا كىالى مىٍكلىى لىكي ٍكالى
(ُ) . 

  

                                                           

 ( .ِٔٗ/ُ( الكاقدم، كتاب المغازم )ج(ُ
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  المطمب الخامس
 الجكدة في اإلعالـ األمني

يتحقؽ إال بمنظكمة أمنية كاممة تتحكـ فيما يصمح لمنشر  إف األمف في المجتمعات ال
عمى كسائؿ اإلعبلـ كما ال يصمح، حيث إف اإلعبلـ ىك كسيمة لتحريؾ الرأم العاـ كتشكيؿ 

، فبل يقدـ معمكمة  منا عمى النبي ااتجاىات المجتمع، كمف ذلؾ كاف لز  أف يككف ذا حس  أمني 
بنشرىا، فينالؾ مف المعمكمات إذا نشرت يككف  ذات أىمية عمى طبؽ مف ذىب لممتربصيف

 ضررىا أكبر مف نفعيا .

د النبي  كَّ  اإلعبلـ األمني في عدة مكاطف يتضح مف خبلليا حنكة النبي  كلقد جى
في  األمنية في قيادة مجتمع المسمميف أمنينا، فاتضحت الجكدة في اإلعبلـ األمني مف النبي 

احتياطاتو األمنية  ، أال كىي اليجرة، حيث اتخذ النبي ي أكبر عممية أمنية قاـ بيا النب
الكاممة لضماف نجاحيا في سبلمة الخركج مف مكة كشؽّْ طريقو نحك المدينة، فاألمف في حياة 

، كما كاف اإلعبلـ األمني سببنا لنبيو  كاف أحد أسرار نجاح دعكتو بعد تأييد اهلل  النبي 
دى في إنجاز كثير مف المياـ الدع كَّ كية كالعسكرية كالسياسية كاالجتماعية، كأذكر ثبلثة مكاطف جى

 فييا اإلعبلـ األمني: النبي 

 أكلن: اليجرة النبكية
بكر  ككمعو أب إف اليجرة النبكية كاف لئلعبلـ األمني فييا دكر بارز في نجاة النبي 

  مف مبلحقة المشركيف، فمما سئؿ أبك بكر  عف النبي دو ييديني السبيؿ، قاؿ ىذا ىا
اًلؾو  : "أىٍقبىؿى نىًبيُّ المًَّو عف أىنىًس ٍبفي مى ، كىأىبيك بىٍكرو شىٍيخه  ، قىاؿى ًدينىًة كىىيكى ميٍرًدؼه أىبىا بىٍكرو ًإلىى المى
نىًبيُّ المًَّو  ، كى ؿي أىبىا بىٍكرو فىيىقيكؿي يىا أى  ييٍعرىؼي : فىيىٍمقىى الرَّجي ، قىاؿى بىا بىٍكرو مىٍف ىىذىا الرَّجيؿي شىابّّ الى ييٍعرىؼي

ا يىٍعنً  اًسبي أىنَّوي ًإنَّمى : فىيىٍحًسبي الحى ، قىاؿى ؿي يىٍيًديًني السًَّبيؿى : ىىذىا الرَّجي ؟ فىيىقيكؿي  يالًَّذم بىٍيفى يىدىٍيؾى
ٍيًر" ا يىٍعًني سىًبيؿى الخى نَّمى الطًَّريؽى، كىاً 
(ُ). 

                                                           

اًر/بىابي ًىٍجرىًة النًَّبيّْ [( (ُ نىاًقًب األىٍنصى ًدينىًة، ص:  البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي مى اًبًو ًإلىى المى ، َٔٗكىأىٍصحى
 . ]ُُّٗرقـ الحديث 
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لياء يعد بمثابة نشر إعبلمي تضمي بكر  يفتمكيو أب مي لمف يسأؿ عنو أك يتربص بو كا 
، كبذلؾ ، فبل يخطر بباؿ السائؿ أف الذم معو ىك النبي لمناس عف ىذا ىك رسكؿ اهلل 

 النجاح في سرية اليجرة . كاف

 بف سىٍعدو ًفي ًركىايىةو لىوي أىفَّ النًَّبيَّ اقىٍكلو ييديني السًَّبيؿ بىيف سىبىب ذىًلؾ  قاؿ ابف حجر: "
ةن فىًإذىا ًقيؿى مىٍف ىىذىا مىعىؾى قىاؿى أًلى  اجى ٍف أىٍنتى قىاؿى بىاًغي حى ًبي بىٍكرو اٍلوي النَّاسى عىنّْي فىكىافى ًإذىا سيًئؿى مى

 . (ُ)قىاؿى ىىادو يىٍيًديًني"

 عمى إجادة النبي  في اليجرة دليبلن  كلقد كانت التدابير األمنية التي اتخذىا النبي 
ا في بمكغو ىدفو ككص لتثبيت احتياطاتو األمنية لو إلى المدينة ك التي كانت سببنا رئيسنا أيضن

 المنكرة، كمف ذلؾ:

كقت الظييرة، كىك كقت قؿَّ أف يككف  إلى منزؿ أبي بكر  حضر النبي  -
ٍنيىا، قىالىٍت: لىقىؿَّ يىٍكـه كىافى  الناس فيو ظاىريف خارج بيكتيـ، عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى

مى  فىًي النَّيىاًر، فىمىمَّا أيًذفى لىوي ًفي ى النًَّبيّْ يىٍأًتي عى دى طىرى ، ًإالَّ يىٍأًتي ًفيًو بىٍيتى أىًبي بىٍكرو أىحى
اءىنى  : مىا جى ، فىقىاؿى بّْرى ًبًو أىبيك بىٍكرو قىٍد أىتىانىا ظيٍيرنا، فىخي ـٍ يىريٍعنىا ًإالَّ كى ًدينىًة، لى كًج ًإلىى المى ري ا الخي

"ًفي ىى  النًَّبيُّ  دىثى ًة ًإالَّ أًلىٍمرو حى  .(ِ)ًذًه السَّاعى
 .كأبي بكر فذلؾ نكع مف األمف كالسرية في المقاء بيف النبي 

، كانا -كىك عمى ديف المشركيف–إيداع الراحمتيف عند رجؿ مف بني عبد بف عدم  -
قد أىًمنىاه لما لو مف عيد عند آؿ العاص بف كائؿ، فأكدعا الراحمتيف عنده عمى أف 

رى النًَّبيُّ يمقا ٍنيىا: "كىاٍستىٍأجى ىما بعد ثبلث لياؿو عند غار ثكر، عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى
 يتنا ٍبًد ٍبًف عىًدم  ىىاًدينا ًخرّْ -، كىأىبيك بىٍكرو رىجيبلن ًمٍف بىًني الدّْيًؿ، ثيَـّ ًمٍف بىًني عى

اًىري ًبالًيدىايىةً  : المى مىى  قىٍد غىمىسى يىًميفى  -الًخرّْيتي ، كىىيكى عى ًحٍمؼو ًفي آًؿ العىاًص ٍبًف كىاًئؿو

                                                           

 ( .ُِٓ/ٕ، فتح البارم بشرح صحيح البخارم )جابف حجر ( (ُ
عىوي ًعٍندى البىاًئًع أىٍك مىاتى [( (ِ ا أىٍك دىابَّةن، فىكىضى تىاعن قىٍبؿى أىٍف البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي البيييكًع/بىابي ًإذىا اٍشتىرىل مى

، ص:   . ]ُِّٖ، رقـ الحديث ُْٓييٍقبىضى
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 ، ، فىأىًمنىاهي فىدىفىعىا ًإلىٍيًو رىاًحمىتىٍيًيمىا، كىكىاعىدىاهي غىارى ثىٍكرو بىٍعدى ثىبلىًث لىيىاؿو ٍيشو ًديًف كيفَّاًر قيرى
بلى كىاٍنطىمى  ، فىاٍرتىحى ةى لىيىاؿو ثىبلىثو ًبيحى اًمري ٍبفي فييىٍيرىةى، فىأىتىاىيمىا ًبرىاًحمىتىٍيًيمىا صى ؽى مىعىييمىا عى
ـٍ أىٍسفىؿى مىكَّةى كىىيكى طىًريؽي السَّاًحًؿ" ذى ًبًي ، فىأىخى كىالدًَّليؿي الدّْيًميُّ
(ُ) . 

 ثانينا: األمف المجتمعي
يتمثؿ األمف المجتمعي في تشكيؿ جياز أمني يراقب المتربصيف باألمف المجتمعي، الذيف 

لعاـ لحياة الناس، سكاء أكاف باإلشاعات كالحرب النفسية، أك يعمدكف إلى زعزعة األمف ا
 اإلعداد لؤلعماؿ التخريبية، أك غير ذلؾ مما يزعزع االستقرار .

، تمثؿ في الصحابي الجميؿ حذيفة بف اليماف متيف أمنيّّ  جيازه  كلقد تشكؿ عند النبي 
الخفايا عف المتربصيف بحمقة  ، كيحمؿ في جعبتو كثيران مفالذم بدكره كاف كاتمان لسر النبي 

: المَّييَـّ يىسٍّْر  ؿى المىٍسًجدى، قىاؿى ، فىمىمَّا دىخى ٍمقىمىةي ًإلىى الشٍَّأـً : ذىىىبى عى ، قىاؿى ـى ٍف ًإٍبرىاًىي ًلي اإلسبلـ،  عى
؟ قى  مىسى ًإلىى أىًبي الدٍَّردىاًء، فىقىاؿى أىبيك الدٍَّردىاًء: ًممٍَّف أىٍنتى ا، فىجى اًلحن ًميسنا صى : جى : ًمٍف أىٍىًؿ الكيكفىًة، قىاؿى اؿى

اًحبي السّْرّْ الًَّذم الى يىٍعمىميوي غىٍيريهي، يىٍعًني حي  ، صى ـٍ ، أىٍك ًمٍنكي ـٍ : بىمىى"أىلىٍيسى ًفيكي : قيٍمتي  . (ِ)ذىٍيفىةى، قىاؿى

 ، ليككف حذيفة أسماء المنافقيف، الذيف كانكا معمكميف لمنبي  كلقد عمـ حذيفة 
عب لكؿ منافؽ معمـك نفاقو في نفسو يراه، فبل يتجرأ أف يفعؿ أمرنا يضر بمثابة ىاجس ر 

إضافة إلى أنو قد نزلت سكرة التكبة فاضحة ليـ -بالمسمميف مخافة أف تطالو الفضيحة، 
 في خزم كترقب فكؽ الذم ىك فيو . ، فيمكث-باإلشارة إلى أفعاليـ كأقكاليـ

في المنافقيف لـ يعمميـ أحد إال  هلل : "كحذيفة صاحب سر رسكؿ ا(ّ)قاؿ ابف األثير
كسألو عمر بف الخطاب أفي عمالي أحد مف المنافقيف؟ قاؿ  حذيفة، أعممو بيـ رسكؿ اهلل 

                                                           

اًر الميشٍ [( (ُ ارىًة/بىابي اٍسًتٍئجى ٍد أىٍىؿي البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي اإًلجى ـٍ ييكجى كرىًة، أىٍك: ًإذىا لى ري ًرًكيفى ًعٍندى الضَّ
، ص:  اإًلٍسبلىـً كىعىامىؿى النًَّبيُّ  ٍيبىرى  . ]ِِّٔ، رقـ الحديث ّٗٓيىييكدى خى

اًب النًَّبيّْ [( (ِ اًئًؿ أىٍصحى ذىٍيفىةى رىًضيى البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي فىضى نىاًقًب عىمَّارو كىحي ا، /بىابي مى ٍنييمى المَّوي عى
 . ]ّّْٕ، رقـ الحديث َِٗص: 

أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد  ق(:َّٔابف األثير ت )( (ّ
 . َْٔ(، رقـ ّْٖ/ّابف خمكاف، كفيات األعياف )جالشيباني، المعركؼ بابف األثير الجزرم. 
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نعـ كاحد، قاؿ مف ىك قاؿ ال أذكره قاؿ حذيفة فعزلو كأنما دؿ عميو، ككاف عمر إذا مات ميت 
ف  لـ يحضر حذيفة الصبلة عميو يسأؿ عف حذيفة فإٍف حضر الصبلة عميو صمى عميو عمر، كا 

 . (ُ)لـ يحضر عمر"

لحذيفة باألسماء جعؿ األمف المجتمعي مستقرنا في المدينة كذلؾ مف  فإخبار النبي 
ف ىـ عمى دراية بأحكاؿ الناس الجكدة في اإلعبلـ األمني، بأف يككف في المجتمع رجاؿ أمف مم

أف كال سمطة لو في مقاـ كيذا، فما طباعيـ كأسرارىـ، دكف تتبع لمعكرات بذكرىا لمف ال شك 
 -كىك الفاركؽ- حذيفة إال نمكذج يحتذل بو في السرية كالكتماف حيف امتنع أف يخبر عمر 

 في أحد عمالو منافؽ، كلـ يخبره باسمو . ىؿلما سألو 

 ثالتنا: األمف الحربي
اًلؾو  : "كىافى رىسيكؿي المًَّو عف كىٍعبى ٍبفى مى ا يي  ، يىقيكؿي كىىا ًإالَّ كىرَّل قىمَّمى ًريدي غىٍزكىةن يىٍغزي

، فىغىزىاىىا رىسيكؿي المًَّو (ِ)ًبغىٍيًرىىا تَّى كىانىٍت غىٍزكىةي تىبيكؾى ، كىاٍستىٍقبىؿى سىفىرنا بىًعيدنا  ، حى ر  شىًديدو ًفي حى
 ، ـٍ مَّى ًلٍمميٍسًمًميفى أىٍمرىىي ، فىجى فىازنا، كىاٍستىٍقبىؿى غىٍزكى عىديك  كىًثيرو مى ـٍ ًبكىٍجًيًو كى ، كىأىٍخبىرىىي ـٍ ًليىتىأىىَّبيكا أيٍىبىةى عىديكًّْى

 . (ّ)الًَّذم ييًريدي"

ًإذىا أىرىادى غىٍزكىةن كىرَّل ًبغىٍيًرىىا فىًإفَّ اٍلميرىادى أىنَّوي كىافى ييًريدي أىٍمرنا فىبلى ييٍظًيريهي كىأىف  قاؿ ابف حجر: "
ك كجية الشٍَّرًؽ فىيىٍسأى  يَّزي ًلمسَّفىًر فىيىظيفُّ مىٍف يىرىاهي ييًريد أىف يىٍغزي يىتىجى ؿي عىٍف أىٍمرو ًفي ًجيىًة اٍلغىٍرًب كى

نَّمىا ميرىاديهي الشٍَّرؽي  رّْحى ًبًإرىادىًتًو اٍلغىٍربى كىاً  يىٍسمىعيوي أىنَّوي ييًريدي ًجيىةى اٍلغىٍرًب كىأىمَّا أىٍف ييصى فىبلى كىالمَّوي أىٍعمىـي كى
قىاؿى  ٍرًب مىا بف بىطَّاؿو اكى ًديث فىقىاؿى اٍلكىًذبي اٍلميبىاحي ًفي اٍلحى ٍعنىى ىىذىا الحى سىأىٍلتي بىٍعضى شيييكًخي عىٍف مى

 . (ْ)"اٍلمىعىاًريًض الى التٍَّصًريحي  يىكيكفي ًمفى 

                                                           

 ( .َٕٔ/ُة الصحابة )ج( ابف األثير: أسد الغابة في معرف(ُ
ـي ًإرىادىةى اٍلقىرً التكرية( (ِ ًر فىييكًى ا أىٍقرىبي ًمفى اآٍلخى ديىيمى ٍعنىيىٍيًف أىحى  يًب كىىيكى ييًريدي اٍلبىًعيدى. : كىالتٍَّكًريىةي أىٍف يىٍذكيرى لىٍفظنا ييٍحتىمىؿي مى

 ( .ُُٕ/ٖ، فتح البارم بشرح صحيح البخارم )جابف حجر
كجى يىٍكـى البخارم: صحي[( (ّ ٍف أىحىبَّ الخيري مى ٍف أىرىادى غىٍزكىةن فىكىرَّل ًبغىٍيًرىىا، كى ح البخارم، ًكتىابي الًجيىاًد كىالسّْيىًر/بىابي مى

ًميًس، ص:   . ]ِْٖٗ، رقـ الحديث ِٕٕالخى
 ( .ُٗٓ/ٔ، فتح البارم بشرح صحيح البخارم )جابف حجر ( (ْ
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  لمطمب السادسا
 الجكدة في اإلعالـ السياسي

ا، كالذم كاف ليا الخطاب السياسي الخاص بي إف كؿ مرحمة مف مراحؿ دعكة النبي 
 كخطكاتو كمراحمو السياسية. يتكافؽ مع متطمبات المرحمة الدعكية كمنيجية النبي 

كاإلعبلمي السياسي يعتمد بشكؿ أساس عمى التصريحات مف أصحاب القرار، حيث 
الدراسة المتعمقة ذات بعد النظر في المرحمة القائمة، كالنظرة السياسية المتعمقة في استشراؼ 

 التصريحات عميو . المستقبؿ كبناء

د النبي  كَّ التصريحات السياسية في مكاضعيا، فانتقى ليا أجكد الكممات التي  كلقد جى
يتناسب مع ممف حكلو عف طبيعة المرحمة بما  ر فييا ألصحاب الشأف مف كبار الصحابة عبّْ يي 

ذه طبلعيـ عمى معطيات األمكر كما يتعمؽ بيا، كما كيضمؿ بيا  فيميـ لطبيعة الصراع ك 
صريحات األعداء كالمتربصيف مف المنافقيف المرجفيف أك الطابكر الخامس كما يطمؽ عمييـ تال

 في زماننا .

يكـ الخندؽ: "نعزكىـ كال يغزكنا"، عىٍف  ىك قكلو  أبرز تصريح سياسي فاصؿ لمنبي ك 
رىدو  مىٍيمىافى ٍبفى صي : سىًمٍعتي النًَّبيَّ سي : ًحيفى أىجٍ ، يىقيكؿي ـٍ ، يىقيكؿي كىي ٍنوي: "اآلفى نىٍغزي مىى األىٍحزىابى عى

" ـٍ كنىنىا، نىٍحفي نىًسيري ًإلىٍيًي كىالى يىٍغزي
(ُ) . 

دى النبي  كَّ ذلؾ التصريح حيف اختصر الكممات التي يعبر فييا عف االنتصار  لقد جى
حكاـ السيطرة السياسية عمى مفاصؿ الدكلة، كانطبلؽ مرحمة نبكية دعكية جديدة بتمؾ  كا 

تيف، كالتي يظف كيتبادر إلى ذىف السامع منيا أف الغزك سيككف بالقكة العسكرية، إال أف الكمم
عبَّر بيف بما يتكافؽ مع مرحمة انكسرت فييا  المتفحص لبكاطف تمؾ الكممات يدرؾ أف النبي 

د لـ تيفد شيئان، فق شككة القكة العسكرية إلسقاط لكاء اإلسبلـ، كأف الحمكؿ العسكرية مع النبي 
تشكمت كبدأت مرحمة جديدة ىي مرحمة الحرب الباردة كفرض الشركط السياسية، كالتي تحتاج 

                                                           

، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المىغى [( (ُ ٍندىًؽ كىًىيى األىٍحزىابي ، رقـ الحديث ََُُاًزم/بىابي غىٍزكىًة الخى
َُُْ[ . 
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إلى الحنكة المحمدية كالذكاء القيادم المرحمي المبني عمى استشراؼ المستقبؿ كالتخطيط 
 االستراتيجي .

إف اإلعبلـ السياسي يمعب دكران بارزان في تحديد مبلمح كأكلكيات الصراع السياسي 
كاف لو تصريحات إعبلمية سياسية  مرحمي لممتخصصيف أكثر منو لمعكاـ، كما أف النبي ال

بحتة يكـ فتح مكة، أرسؿ بيا رسائؿ عدة لقبائؿ العرب مف حكلو، كدكؿ الجكار كالممالؾ مف 
 غير العرب كالفرس كالركـ كغيرىـ.

ٍؽ الدماء،  عميو كدخؿ مكة فاتحان، كقد مفَّ اهلل  لنبيو  فمما مكَّف اهلل  بأف لـ تيرى
خطيبان إعبلميان مفكىان جادان ميجكدان،  فسيطر عمييا باستسبلـ أىميا بعد المباغتة، كقؼ النبي 

ٍيرنا، أىخه كىًريـه،  ؟ قىاليكا: خى ـٍ ٍكفى أىنّْي فىاًعؿه ًفيكي ا تيرى ، مى ٍيشو : يىا مىٍعشىرى قيرى يقكؿ ابف اسحاؽ: "ثيَـّ قىاؿى
: اٍذىىبيكا فىأىٍنتيـٍ الطُّمىقىاءي"كىاٍبفي أىخو كىًريـو  ، قىاؿى

(ُ). 

نما كانت ىذه  دةن مف النبي  -العفك عف أىؿ مكة–كا  كَّ ، تحمؿ في رسالة إعبلمية ميجى
طياتيا رسائؿ سياسية لمف حكلو بأف اإلسبلـ ديف سماحة كعفك، كما ظير ذلؾ مف تكريـ النبي 

 نت تقدمو، كمف ذلؾ كفد نصارل نجراف، في رسالة إعبلمية سياسية أخرل لمكفكد التي كا
ذىٍيفىةى  : قىاؿى النًَّبيُّ عىٍف حي "  ، قىاؿى ؽَّ أىًميفو ، يىٍعًني أىًميننا حى ـٍ مىٍيكي ، يىٍعًني عى ىٍبعىثىفَّ : "ألى أًلىٍىًؿ نىٍجرىافى

ابيوي، فىبىعىثى أىبىا عيبىٍيدىةى   .(ِ)"فىأىٍشرىؼى أىٍصحى

د النبي فكفد نجراف يعتبر سفيران يحمؿ رس كَّ تكريميـ بإرساؿ أجكد  ائؿ المضيفيف لو، فجى
 أميف عنده مرافقان ليـ .

 ىا:ئؿ إعبلمية أخرل بعد الفتح، مفادرسا كلقد أرسؿ النبي 

                                                           

 ( .ُِْ/ِ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ُ
اًب النًَّبيّْ [( (ِ اًئًؿ أىٍصحى رَّاًح البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي فىضى نىاًقًب أىًبي عيبىٍيدىةى ٍبًف الجى ، ص: /بىابي مى

 . ]ّْٕٓديث ، رقـ الحَِٗ
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ف أرضيا حراـ، كذلؾ فيو إشارة إلى القكة العسكرية التي كاف نو لف يقاتؿ في مكة البتة ألإ
كالقتاؿ خارج نطاؽ سيطرتو، فيشير بذلؾ إلى  كالتي تؤىؿ جيشو لمخركج يمتمكيا النبي 

 عىفٍ االستقرار السياسي الذم يضمف استقرار الدكلة بكؿ أجيزتيا األمنية كالعسكرية كالمدنية، 
ٍيحو  أىًبي ، شيرى  األىًميري  أىيُّيىا ًلي اٍئذىفٍ : مىكَّةى  ًإلىى البيعيكثى  يىٍبعىثي  كىىيكى  سىًعيدو  ٍبفً  ًلعىٍمًرك قىاؿى  أىنَّوي  العىدىًكمّْ

دٍّْثؾى  ـى  قىٍكالن  أيحى ، فىسىًمعىٍتوي  الفىٍتًح، يىٍكـً  ًمفٍ  ًلٍمغىدً   المَّوً  رىسيكؿي  ًبوً  قىا اهي  أيذينىامى ٍتوي  قىٍمًبي، كىكىعى رى  كىأىٍبصى
ٍينىامى  ًمدى  ًإنَّوي  ًبًو، تىكىمَّـى  ًحيفى  عى مىٍيًو، كىأىٍثنىى المَّوى  حى رَّ  مىكَّةى  ًإفَّ : "قىاؿى  ثيَـّ  عى لىـٍ  المَّوي  مىيىاحى ٍميىا كى رّْ ، ييحى  النَّاسي

ا، ًبيىا يىٍسًفؾى  أىفٍ  اآلًخرً  كىاليىٍكـً  ًبالمَّوً  ييٍؤًمفي  اًلٍمًرئو  يىًحؿُّ  فىبلى  دى  كىالى  دىمن رىةن، ًبيىا يىٍعضي ده  فىًإفٍ  شىجى  أىحى
لىـٍ  ، رىسيكًلوً لً  أىًذفى  المَّوى  ًإفَّ : لىوي  فىقيكليكا ، المَّوً  رىسيكؿً  ًلًقتىاؿً  تىرىخَّصى  ، يىٍأذىفٍ  كى ـٍ ا لىكي نَّمى  ًلي أىًذفى  كىاً 
، ًمفٍ  سىاعىةن  قىدٍ  نىيىارو تييىا عىادىتٍ  كى ٍرمى ًتيىا اليىٍكـى  حي ٍرمى ٍلييبىمّْغً  ًباألىٍمًس، كىحي  أًلىًبي فىًقيؿى "  الغىاًئبى  الشَّاًىدي  كى
ٍيحو  ك؟ لىؾى  قىاؿى  مىا: شيرى ـي  أىنىا: قىاؿى  عىٍمره ، أىبىا يىا ًمٍنؾى  ًلؾى ًبذى  أىٍعمى ٍيحو ـى  ًإفَّ  شيرى رى  كىالى  عىاًصينا، ييًعيذي  الى  الحى
، فىارِّا ٍربىةو، فىارِّا كىالى  ًبدىـو ٍربىةه  ًبخي  . (ُ)"بىًميَّةه : خي

  

                                                           

، ص: [( (ُ ـً رى ري الحى دي شىجى ٍيًد/بىابه الى ييٍعضى زىاًء الصَّ ، رقـ الحديث ِْْالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي جى
ُِّٖ[ . 
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 :خالصة المبحث
دى استخداـ اإلعبلـ اإلسبلمي منذ بدء الدعكة، فمـ يترؾ  إف النبي  كَّ أمران مف  قد جى
ذلؾ كمو  ال كقد أعطاه ميراثو اإلعبلمي كنصابو الذم يستحؽ، كقد بىنى النبي أمكر الدعكة إ

عمى أساسات قكيمة انطمؽ منيا كاستخدـ فييا لكؿ أمر ما يناسبو مف األدكات كالكسائؿ 
 اإلعبلمية.

د أساليب الخطاب اإلعبلمي لممخاطبيف كؿّّ حسب فيمو باختبلؼ  كما أف النبي  كَّ جى
، حيث يخاطب بكؿ نكع أىمو، فكاف اإلعبلـ الدعكم ع اإلعبلـ زمف النبي األفياـ، كقد تنك 

كالذم استخدـ فيو األساليب الدعكية كالتربكية القكيمة، ككاف اإلعبلـ االجتماعي الذم عالج فيو 
ف اكثير مف القضايا االجتماعية، ككاف اإلعبلـ الحربي أك العسكرم كاإلعبلـ السياسي المذ

ككنيما يشكبلف األساس األقكل في ارتكاز إعبلـ الدكلة عمييما في عبلقتيا اختارىما الباحث 
 مع الدكؿ األخرل  .
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 المبحث الثالث
 آثار تطبيؽ الجكدة في الدعكة كاإلعالـ

 تمييد:
الدعكة االرتقاء بليا أىمية كبيرة في  الدعكة كاإلعبلـإف اآلثار المترتبة عمى تطبيؽ الجكدة في 

ف ىذه اآلثار تظير في الذم ساد اإلسبللفكر الكسطي كبثّْ اة ياإلسبلم القكة ـ بو الدنيا، كا 
لرسـ  ساليب الدعكية التي انتيجيا ماز تطبيقيا الجكدة في استخدميا، كاألاإلعبلمية التي 

 .صكرة جمية كاضحة لئلسبلـ 

 كيتخمؿ المبحث مطمبيف:

تطبيؽ طمب الثاني ىك بياف آثار ، كالمآثار تطبيؽ الجكدة في الدعكةالمطمب األكؿ ىك بياف 
 .الجكدة في اإلعبلـ
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  المطمب األكؿ
 آثار تطبيؽ الجكدة في الدعكة

ف  لقد تميزت الدعكة اإلسبلمية بشمكليتيا في تطبيقيا لجميع جكانب حياة اإلنساف، كا 
الدينية، أىداؼ الدعكة كآثارىا تتداخؿ في ىيئتيا بما يسد ثغرات الحياة فييا بالتربية اإلنسانية ك 

في دعكتو عمى أال ييغفؿ جانبان يحتاجو اإلنساف في حياتو، لتككف ىذه  لذلؾ حرص النبي 
الشمكلية دافعان في استمرار دعكتو في تحقيؽ أىدافيا كبمكغيا الذركة الحقة، كمف اآلثار المترتبة 

 عمى تجكيد الدعكة إلى اهلل، اآلتي:

 لمسمـأكلن: أثر تجكيد الدعكة في حياة الفرد ا
 االستجابة لمداعية: -ُ

في تبميغيا، لو  إف تجكيد الداعية المسمـ لدعكتو باستخداـ أساليبيا كاتباع ىدم النبي 
دى الداعية قدرتو عمى  كَّ مف األثر الكبير في استجابة المدعكيف، كعمى كجو الخصكص إذا جى

 لذلؾ . ااىدن إال ش (ُ)اب الذم أتى يستأذف النبي بالزناإقناع المدعك، كما قصة الش

 امتثاؿ األمر: -ِ

إف تجكيد الدعكة مع المدعك، تجعمو ممتثبلن لما يؤمر بو، بؿ كيككف حريصان عمى إتياف 
 االمتثاؿ عمى أكممو.

 غرس المبادئ اإلسبلمية الصحيحة: -ّ

إف قرب الداعية مف المدعك بمبلمسة كاقعو في الدعكة يسيؿ عممية العبلج، حيث أف 
د دعكتو باالقتراب مالداعية إذا أراد أف يغر  كّْ كثر أنو أكثر فس مفيكمان في نفس المدعك ييجى

كمبلمسة حاجاتو، ليضع يده عمى الخمؿ، كيبدأ بقمع الجذكر كغرس مفاىيـ إسبلمية سميمة، ىي 
 بمثابة جذكر صحيحة تنبت في نفسو شخصية إسبلمية متكاممة .

                                                           

 ( .ُٖٓ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
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 ثانيان: أثر تجكيد الدعكة في المجتمع اإلسالمي
 حؽ:إظيار ال -ُ

ظياره عمى الباطؿ، بؿ إف ًجدَّ  إف الجكدة في الدعكة إلى اهلل  تعمؿ عمى رفع الحؽ كا 
 الداعية في تجكيد دعكتو كالعمؿ الدؤكب ليا يجعميا مييمنة عمى أم دعكة مخالفة .

 تحقيؽ العدالة االجتماعية: -ِ

نزع نزعة إف دعكة اإلسبلـ جاءت لتثبت قكاعد األخكة كالتسامح كالمحبة كالتساكم، كت
دىت الدعكة ستصؿ إلى  كّْ العرؽ كالقبيمة كالمكف، لتحرر الناس مف ظممات الجاىمية، فإذا ما جي

 الناس بأىدافيا، ليتحقؽ ما يرنك إليو الداعية مف تحقيؽ العدالة االجتماعية .

 انتشار المعركؼ كانحسار المنكر: -ّ

دن حيف يىًجدُّ ال كّْ ؿَّ كقتو لنشر الفضيمة كدحر ليا بإعط اداعية في دعكتو، فيخمص ميجى ائيا جي
 الرذيمة، فإف المعركؼ سينتشر بالًجدّْ باألمر بو كالترغيب بالثكاب لمف عمؿ بو كما أعد اهلل 

 و.، كفي المقابؿ فإف المنكر ينحسر بالًجدّْ بالنيي عنو، كالتحذير منلعباده الطائعيف المنقاديف لو

 نة:إنقاذ الناس مف النار كىدايتيـ طريؽ الج -ْ

إلى كؿ  دعكة اهلل إيصاؿ عمى ا الدعكة، يجعمو حريصن إف شعكر الداعية بًعظـ أمانة 
 امرئو يستطيع، لينقذ الضاليف مف عذاب النار، كييدييـ إلى ما يقكدىـ إلى الجنة مف األعماؿ .

 تحصيؿ أجر المدعك يجعؿ الداعية يجد في دعكتو: -ٓ

لو، سيككف لو أجره فإنو  ىداية اهلل  حيف يعمـ الداعية أف كؿ إنساف يككف سببان في
ٍيرىةى  ا ًإلىى ىيدنل، كىافى لىوي ًمفى ، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل يجد في الدعكة، عىٍف أىًبي ىيرى : "مىٍف دىعى ، قىاؿى

ـٍ شىٍيئنا" كًرًى كًر مىٍف تىًبعىوي، الى يىٍنقيصي ذىًلؾى ًمٍف أيجي اأٍلىٍجًر ًمٍثؿي أيجي
(ُ) . 

                                                           

اًء كىالتٍَّكبىًة كىااًلٍسًتٍغفىاًر/بىابي [( (ُ سىنىةن أىٍك سىيّْئىةن  مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي الذٍّْكًر كىالدُّعى مىٍف سىفَّ سينَّةن حى
لىةو، مج  ا ًإلىى ىيدنل أىٍك ضىبلى ٍف دىعى مى  . ]ِْٕٔ، رقـ الحديث ُِّْ/ِكى
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  المطمب الثاني
 ار تطبيؽ الجكدة في اإلعالـآث
كىي –بالشّْؽّْ اإلعبلمي كثيقة، فمكال اإلعبلـ كأساليبو كأدكاتو  إف ارتباط دعكة النبي 
ا انتشرت الدعكة النبكية بالشكؿ الذم كصمت إليو، كلكاف  -األسباب التي أخذ بو النبي  لىمى

دّْ في األخذ كالدعكة ظاىران عمييا، كلك -النبي –تشكيو المشركيف لمداعية  ف تجكيد اإلعبلـ كالجى
 بو كاف لو آثاران عظيمة في ظيكر اإلسبلـ عمى الجزيرة العربية كالييمنة عمييا . 

كما ييعتبر اإلعبلـ ىك المكٌجو الرئيس لعقكؿ الناس كأفياميـ في ىذا الزماف ككؿ زماف، 
رسالتؾ اإلعبلمية كأنت  ؿتكصياليكـ نحف محاطكف بكسائؿ يسَّرت فمكؿ زماف أدكاتو كأساليبو، ك 

 في مشرؽ األرض إلى مف ىك في مغربيا.

إف اآلثار المترتبة عمى اإلعبلـ كتجكيده تتداخؿ ما بيف الفرد كالمجتمع، كمف ىذه اآلثار 
 ما يمي:

 تكجيو المجتمع نحك سمكؾ معيف: -ُ

يمعب اإلعبلـ دكران بارزان في تشكيؿ سمكؾ المجتمع بكجو عاـ، حيث أف الحمبلت 
عبلمية التكعكية أك التثقيفية نحك سمكؾ رشيد، يقكد المجتمع إلى التزاـ ذلؾ السمكؾ، كفي اإل

المقابؿ فإف اإلعبلـ يستطيع تكجيو المجتمع نحك سمكؾ شاذ  مرفكض مف خبلؿ العمؿ في 
 امقكمان لسمكؾ الناس كمقرن  حمبلت إعبلمية تسكغ ذلؾ السمكؾ بشكؿ أك بآخر، فجاء النبي 

يرة لما عندىـ  اقاؿ: " ، عىف النًَّبٌي مف األخبلؽ، عىف أىًبي ىيرى ـى  بيًعٍثتي  ًإنَّمى  مىكىاًرـى  أًليتىمّْ
ؽً   . (ُ)"اأٍلىٍخبلى

 التكعية التثقيفية حكؿ مفيـك أك مكضكع معيف: -ِ

إف لئلعبلـ أثران كبيران في تكجيو ثقافة المجتمع كزيادتيا، بؿ يعتبر اإلعبلـ أحيانان كاجية 
باإلسبلـ، كعرضو عمى أىمو  تمع بما يتماشى مع ثقافتو، كلذلؾ جاء النبي لثقافة المج

                                                           

 ( .َُٓ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
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كعشيرتو، فاإلسبلـ بأىدافو كمككناتو ثقافة عظيمة، فرقت بيف مف يعبد آلية متعددة كبيف مف 
، فكاف اإلعبلـ النبكم في نشر الدعكة مفتاحان تنبيييان إلعماؿ العقكؿ كاالنفتاح اكاحدن  ايعبد إلين 

 ف مكنكنات ىذه الثقافة الجديدة .بالبحث ع

 حماية المجتمع مف الفساد: -ّ
تاحة  يعتبر تجكيد اإلعبلـ درعان كاقيان لممجتمع، مف خبلؿ كضعو في مساره الصحيح كا 

يحمي المجتمع مف الفساد  الفرصة لئلعبلمي بأف يكصؿ الحقيقة الكاممة، كلذلؾ كاف النبي 
ٍف أىًبي بالخطاب اإلعبلمي العاـ، لمحفاظ عمى الي يكمية المجتمعية الخالصة مف الشكائب، عى

، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ٍيدو السَّاًعًدمّْ مى : يىا  حي ًمًو، فىقىاؿى اءىهي العىاًمؿي ًحيفى فىرىغى ًمٍف عىمى ، فىجى اٍستىٍعمىؿى عىاًمبلن
ـٍ كىىىذىا أيٍىًدمى ًلي. فىقىاؿى لىوي: "أىفىبلى قىعى  ، فىنىظىٍرتى أىييٍيدىل رىسيكؿى المًَّو، ىىذىا لىكي ٍدتى ًفي بىٍيًت أىًبيؾى كىأيمّْؾى

ـى رىسيكؿي المًَّو  ـٍ الى؟" ثيَـّ قىا :  لىؾى أى مىى المًَّو ًبمىا ىيكى أىٍىميوي، ثيَـّ قىاؿى عىًشيَّةن بىٍعدى الصَّبلىًة، فىتىشىيَّدى كىأىٍثنىى عى
ا بىاؿي العىاًمًؿ نىٍستىٍعًمميوي،  ، كىىىذىا أيٍىًدمى ًلي، أىفىبلى قىعىدى ًفي "أىمَّا بىٍعدي، فىمى ـٍ ًمكي : ىىذىا ًمٍف عىمى فىيىٍأًتينىا فىيىقيكؿي

ـٍ  ديكي مَّدو ًبيىًدًه، الى يىغيؿُّ أىحى ـٍ الى، فىكىالًَّذم نىٍفسي ميحى : ىىٍؿ ييٍيدىل لىوي أى ًو فىنىظىرى ًمٍنيىا شىٍيئنا ًإالَّ بىٍيًت أىًبيًو كىأيمّْ
اءى ًبًو يىٍكـى ال اءى ًبيىا لىيىا جى ٍف كىانىٍت بىقىرىةن جى اءى ًبًو لىوي ريغىاءه، كىاً  مىى عينيًقًو، ًإٍف كىافى بىًعيرنا جى ًة يىٍحًمميوي عى ًقيىامى

فىعى رىسيكؿي المًَّو  : ثيَـّ رى ٍيدو مى " فىقىاؿى أىبيك حي ، فىقىٍد بىمٍَّغتي اءى ًبيىا تىٍيعىري ٍف كىانىٍت شىاةن جى ، كىاً  كىاره تَّى  يىدىهي، خي حى
ًإنَّا لىنىٍنظيري ًإلىى عيٍفرىًة ًإٍبطىٍيوً 
(ُ)"(ِ) . 

 حماية الحريات: -ْ

ف مف أنكاع  الحرية حؽ أساسي لكؿ إنساف، فبل يجكز استعباد اإلنساف بأم شكؿ كاف، كا 
بما ال يمس كرامة –االستبداد كاالستعباد ىك سياسة تكميـ األفكاه كمنع حرية التعبير عف الرأم 

بدعكتو  عحقو الكامؿ في أف يصد ، كلقد ضمف اإلعبلـ لمنبي -ابط الشريعةالغير ككفؽ ضك 
 كبالدعكة، فكاف عمو أب عاران يصدكف عنو مف يمنعو مف الصدلكؿ الناس، بؿ صنع لو أنص

                                                           

قيؿ: عيٍفرىًة ًإٍبطىٍيوً ( (ُ ًىيى بىيىاض : كىًىي اٍلبيىاض الًَّذم ًفيًو شىٍيء كمكف األىٍرض، كشىاة عفراء يىٍعميك بياضيا حمرىة. كى
 ( .ُِِ/ُّالعيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )جلىٍيسى بناصع. 

اًف كىالنُّذيكًر/بىاب كىٍيؼى كىانىٍت يىًميفي النًَّبيّْ [( (ِ ، رقـ ُْْٔ؟، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىٍيمى
 . ]ّٔٔٔالحديث 
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، كما استطاع النبي حماية القرابة كالنسب في إببلغ دعكتو طالب أبرز المدافعيف عف النبي 
  ٍأف يصؿ إلى الكفكد الكافدة إلى مكة كبمكغيا مسامع الناس، دعكتو  طً مف خبلؿ اإلعبلـ ًبًسي

 في مكاسـ الحج لتسمع منو .

 

 خالصة المبحث:
في مف الدعاة كاإلعبلمييف تطبيقيا  كتجكيد الدعكة اإلسبلميةبيا تميزت إف الشمكلية التي 

اآلثار الجمية المرجكة كالتي أثمرت ىداؼ كانت سببنا في تحقيؽ األ، حياةالجميع جكانب 
 كالكاضحة لبلستجابة لمداعية مف خبلؿ اإلعبلـ القكم كالمكجو.

فكاف لمدعكة فردية أك جماعية آثارنا عظيمة في حياة الفرد كالمجتمع، فمف ىذه اآلثار في  
كاجتناب نكاىيو، مف خبلؿ تمؾ المبادئ التي  حياة الفرد االستجابة كاالمتثاؿ ألكامر اهلل 

في الممارسات األسمكب المتقف لمداعية، أما الدعكة الجماعية فبرزت آثارىا غرست في نفسو ب
العممية العامة، كاألخبلؽ المميزة لممجتمع عف غيره مف المجتمعات كالعدؿ كالصدؽ كاألمف 

 كاألمانة كظيكر الخير كانحسار الشر.

في األغمب  أما اإلعبلـ فإف آثاره متداخمة بيف الفرد كالمجتمع ألف الخطاب اإلعبلمي
نما يخاطب مجتمعنا مككننا مف أفراد، يككف فمف تمؾ اآلثار، ىك  جماعينا ال يخاطب فردنا بعينو كا 

في حماية  أف يتكجو المجتمع نحك سمكؾ معيف أف يتبنى فكرة أك ثقافة معينة، كما تتمثؿ اآلثار
 . المجتمع كحماية حقكقو سكاء القانكنية أك المدنية أك األخبلقية كالفكرية
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  الفصؿ الرابع
دارة الدكل  ةالجكدة في السياسة كا 
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  المبحث األكؿ
 الجكدة في السياسة

 تمييد:

 :السياسة لغة 
"، كىي: مبادئ معتمدة تيٌتخذ اإلجراءات بناءن عمييا "تبٌنت  ًسياسة: ىي مصدر "ساسى

ت كالٌدكؿ كمكاقفيا تجاه ك)سة( سمكؾ الحككما، سياسة جديدة في تعييف مكظَّفييا"الشَّركة 
القضايا الداخمٌية كالقضايا المتعمّْقة بالدُّكؿ األخرل "سياسة داخميَّة: إجراءات إداريَّة أك تدابير 

سياسة دكلٌية: الدّْبمكماسٌية". ك سياسٌي: اسـ منسكب إلى ًسياسة: مىٍف  -سياسة خارجيَّة-تنظيمٌية 
 . (ُ)ف العاٌمة كتنظيميا "سياسٌي محٌنؾ"يعمؿ في السّْياسة، متعمّْؽ بإدارة الٌشئك 

 :ا  السياسة اصطالحن
: السّْيىاسىةي مىا كىافى  ا: "قىاؿى اٍبفي عىًقيؿو قاؿ ابف قيـ الجكزية في تعريؼ السياسة اصطبلحن

ٍعوي  ـٍ يىضى ٍف لى ًح، كىأىٍبعىدى عىٍف اٍلفىسىاًد، كىاً  ، كىالى نىزىؿى الرَّسيكؿي ًفٍعبلن يىكيكفي مىعىوي النَّاسي أىٍقرىبى إلىى الصَّبلى
" ًبًو كىٍحيه
(ِ) . 

ما صدر عف أكلي ىي ابف عثيميف في التعريؼ االصطبلحي لمسياسة الشرعية: "يقكؿ 
جراءات منكطة بالمصمحة، فيما لـ يرد بشأنو دليؿ خاٌص، متعيف، دكف  األمر مف أحكاـ كا 

 . (ّ)مخالفة شرعية"

بتأسيس  ، فبدأ النبي -المدينة–دار اليجرة  إلى أف استقر في مكَّف لنبيو  إف اهلل 
في حياة الناس، كجعميا منياج حياة تحكـ الحاكـ  اهلل  الدكلة اإلسبلمية إلقامة شريعة

كالمحككـ، فمـ يتكقؼ أمر اإلسبلـ عند حدكد حياة الناس فيما يخص العبادات الميتكجو بيا إلى 

                                                           

 ( .ُُّْ/ِ( عمر كآخركف، معجـ المغة العربية المعاصرة )ج (ُ
 ( .ُِ( ابف قيـ، الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية )ص (ِ
 ( .ٖ( ابف عثيميف، التعميؽ عمى السياسة الشرعية في إصبلح الراعي كالرعية )ص (ّ
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يما بينيـ، أك ما تىقيكـي عميو حياة الناس مف ، أك المعامبلت التي يتعامؿ الناس بيا فاهلل 
 كسنة النبي  األمكر الحياتية المحضة كاألحكاؿ الشخصية مثبلن، بؿ تعدت شريعة ربنا 

ـي حياة الناس كيحفظيا بنظاـ سياسي يحكميا .  إلى ما ييقىكّْ

في المدينة المنكرة حاكمان كقائدان مميمان، مكحىن إليو مف ربو، ألىف يدبر  فقد كاف النبي 
أمكر الناس كفؽ عقميتو البشرية التي تعتمد عمى إعماؿ العقؿ بالحكمة الربانية التي آتاىا اهلل 

  قاؿ تعالى: -عمييـ السبلـ–ألنبيائو ،ََِٱَۡلَۡرث ِِ اِنَ ٍَ ََُيُۡه َإِۡذ ََ َۡۡؿَٰ ََجَفَشۡجَذَََِِّۡوَداوَُۚدَوَُشيَ إِۡذ
َ ََ ََشَِِٰٓدي ًۡ ِٓ ٍِ َِاََِلُۡه ِٔۡمََوُك َٱۡىَل ًُ َِ ٍَ َ*َد َِاَُخۡه ََءاحَۡي ََ ََوّلُُكا َۡۡؿَٰ اَُشيَ َٓ َجَٰ ٍۡ َٓ ٍَ َذَف ، ، فعىٍف أىنىسو (ُ)ا َاَوَِغۡي

" أىفَّ النًَّبيَّ  ـٍ ـي ًبأىٍمًر ديٍنيىاكي : "أىٍنتيـٍ أىٍعمى قىاؿى
(ِ). 

اإلطار العاـ الذم حدده الشرع في أمكر الحياة، بؿ معنى ذلؾ كال يعني ذلؾ الخركج عف 
 لنبيو  أنكـ أنتـ أييا الناس أعمـ بتسيير أمكر حياتكـ كفؽ اإلطار الشرعي الذم حدده اهلل 

 . في الحكـ، فالمسمـ محككـ بشرع ربنا 

ف جزءن  أمكر  كبيرنا مف السياسة ىي اإف أمر الحكـ يدخؿ ضمف اإلطار الشرعي العاـ، كا 
ًَۡدنيكية قائمة عمى المشكرة، كيتبيف ذلؾ في قكلو تعالى:  ُٓ َةَيَِۡ َُشَٔرىَٰ ًۡ ُْ ۡمُر

َ
َوأ

، قاؿ (ّ)
 القرطبي: "مدح اهلل المشاكرة في األمكر بمدح القكـ الذيف كانكا يمتثمكف ذلؾ، كقد كاف النبي 

، كلـ يكف يشاكرىـ يشاكر أصحابو في اآلراء المتعمقة بمصالح الحركب، كذلؾ في اآلراء كثير
في األحكاـ، ألنيا منزلة مف عند اهلل عمى جميع األقساـ مف الفرض كالندب كالمكركه كالمباح 

بو عمينا فكانكا يتشاكركف في األحكاـ كيستنبطكنيا  كالحراـ، فأما الصحابة بعد استئثار اهلل 
لـ ينص عمييا حتى  مف الكتاب كالسنة، كأكؿ ما تشاكر فيو الصحابة الخبلفة، فإف النبي 

لديننا  : نرضى لدنيانا مف رضيو رسكؿ اهلل كاف فييا بيف أبي بكر كاألنصار، كقاؿ عمر 
كتشاكركا في أىؿ الردة فاستقر رأم أبي بكر عمى القتاؿ، كتشاكركا في الجد كميراثو، كفي حد 

                                                           

 . ]ٕٗ-ٖٕاألنبياء: [( (ُ
ا قىالىوي شى [( (ِ كًب اٍمًتثىاًؿ مى اًئًؿ/بىابي كيجي ا ذىكىرىهي مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلفىضى ًمٍف  ٍرعنا، ديكفى مى

مىى سىًبيًؿ الرٍَّأًم، مج   . ]ِّّٔ، رقـ الحديث َُُُ/ِمىعىاًيًش الدٍُّنيىا، عى
 . ]ّٖالشكرل: [( (ّ
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اف حيف كفد في الحركب، حتى شاكر عمر اليرمز  الخمر كعدده، كتشاكركا بعد رسكؿ اهلل 
ا في المغازم، فقاؿ لو اليرمزاف: مثميا كمثؿ مف فييا مف الناس مف عدك المسمميف عميو مسممن 

مثؿ طائر لو ريش كلو جناحاف كرجبلف فإف كسر أحد الجناحيف نيضت الرجبلف بجناح كالرأس 
ف شدخ الرأس ذىب الرجبلف كالجناحاف،  ف كسر الجناح اآلخر نيضت الرجبلف كالرأس كا  كا 
كالرأس كسرل كالجناح الكاحد قيصر كاآلخر فارس، فمر المسمميف فمينفركا إلى كسرل ... كذكر 

 .(ُ)الحديث"

ۡمرِٖۖلقكؿ اهلل تعالى:  لقد امتثؿ النبي 
َ
َٱَۡل ِِ َ ًۡ ُْ وََشاوِۡر

، ، بمشاكرة الصحابة (ِ)
أمر الحرب  في الجانب السياسي اإلدارم، قاؿ الزمخشرم: "يعنى في فبرزت أكثر مشاكرتو 

كنحكه مما لـ ينزؿ عميؾ فيو كحي لتستظير برأييـ، كلما فيو مف تطييب نفكسيـ كالرفع مف 
، قد عمـ المَّو أنو ما بو إلييـ حاجة، كلكنو أراد أف يستٌف بو مف أقدارىـ، كعف الحسف 

 .(ّ)بعده"

المرنة التي في نشر اإلسبلـ بالكسائؿ  كبيره  السياسية، دكره  فمقد كاف لشخصية النبي 
 في تعاممو مع خصكمو . تقكـ عمى القيـ كاألخبلؽ التي انتيجيا النبي 

اعتمدت عمى دراسة األمكر مسبقنا ككضع كؿ أمر بمقداره كفؽ  كما أف سياسة النبي 
قكاعد الشريعة، كالتي تعتمد السياسة عمى أبرزىا كفؽ قاعدة )درء المفاسد أكلى مف جمب 

 .يجياالستطاعة السياسية في تطبيؽ المراد تحقيقو عمى المدل االستراتالمصالح( كفؽ القدرة ك 

إف السيرة النبكية قد زخرت بالمكاقؼ السياسية التي كانت الكممة فييا لئلسبلـ بحنكة 
كذكائو البشرم في تقدير األمكر كما تؤكؿ إليو، كلقد ظير ذلؾ جميان في مفاكضات  النبي 
 المكاطف .السياسية في كثير مف  النبي 

  
                                                           

 ( .ّٕ/ُٔ)ج تفسير القرطبي – ( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف(ُ
 . ]ُٗٓآؿ عمراف: [( (ِ
 ( .ِّْ/ُ( الزمخشرم، تفسير الكشاؼ )ج(ّ
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  لمطمب األكؿا
 الجكدة في أصكؿ السياسة النبكية

لكؿ حامؿ فكر ييعمؿ عقمو بو، مصادر يىستقي منيا فكره كمنيجو، حيث يتمثؿ ىذا النيج 
قمت بتشرب ما في تمؾ المنابع مف أفكار تبرز فيما  في الشخصية اإلنسانية البشرية، التي صي

عامبلت كفؽ طبيعة الشخصية البشرية، ممزكجة بطبيعة يمارسو اإلنساف في حياتو اليكمية مف م
 يعيش بينيـ. فالبيئة التي يعيش فيو، متأثران بالعادات كالتقاليد لمجماعة أك القكـ الذي

إف كؿ ىذه المؤثرات تعمؿ، بؿ كتساىـ في تككيف الشخصية اإلنسانية الخالصة، كالتي 
مف بيئةو أىَّمتو ليككف سياسينا  فيى النبي ال تخرجيا عف الطبيعة البشرية اآلدمية، كلقد اصطي 

 محنكنا، يخكض غمار الدعكة كنشرىا بفف السياسي المحنؾ الذم يتخذ مف المركنة فيو شعارنا .

 بعدة عكامؿ عممت عمى تككيف شخصيتو السياسية الفذة كمنيا: لقد تأثر النبي 

 سياسينا األصكؿ التربكية الكاقعية في نشأة النبي  - أ

 حالة العرب الجتماعيةأكلن: 
صقمت شخصيتو كفؽ الشخصية  إف العادات كالتقاليد كاألخبلؽ التي تربى فييا النبي 

العربية األصيمة التي تعتز بشرؼ النسب، كتفتخر بمكاـر األخبلؽ، كقد ظير ذلؾ جمينا في 
د افتخاره  شخصية النبي  ي تربى ، حيف افتخر بالشجاعة العربية التيكـ حنيف، فقد جكَّ

عمييا في كنؼ جده عبد المطمب المكي، فنطؽ باسـ جده، مشيرنا بذلؾ إلى نسبو القرشي، الذم 
تميز بأنو أشرؼ أنساب العرب في مكة، فيـ أىؿ بيت اهلل الحراـ كليـ شرؼ خدمة الكعبة 

أف  كسقاية الحجيج، تديف ليـ العرب كتحج إلى ديارىـ، كؿ ذلؾ صقؿ في شخصية النبي 
اءى يتمثؿ ا : جى اؽى، قىاؿى لشخصية العربية األصيمة الكريمة بأخبلقيا في كؿ المكاطف، فعىٍف أىًبي ًإٍسحى

مىى نىًبيّْ  : أىٍشيىدي عى نىٍيفو يىا أىبىا عيمىارىةى؟ فىقىاؿى لٍَّيتيـٍ يىٍكـى حي : أىكيٍنتيـٍ كى ؿه ًإلىى اٍلبىرىاًء، فىقىاؿى لَّى،  اهلًل  رىجي مىا كى
لىًكنَّوي اٍنطىمى  ـٍ ًبًرٍشؽو (ُ)ؽى أىًخفَّاءي ًمفى النَّاسً كى ٍكىي اةه، فىرىمى ـٍ قىٍكـه ريمى ، كىىي يّْ ًمٍف ىىكىاًزفى ، كىحيسَّره ًإلىى ىىذىا اٍلحى

                                                           

ـٍ أى ( (ُ . ًخفَّاؤيىي ـي اٍلميسىاًرعيكفى اٍلميٍستىٍعًجميكفى ًفيؼو كىىي ٍمعي خى  .(ُُٕ/ُِالنككم، صحيح مسمـ بشرح النككم )ج: جى
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، فىاٍنكىشىفيكا، فىأىٍقبىؿى اٍلقىٍكـي ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل  رىادو اًمٍف نىٍبؿو كىأىنَّيىا ًرٍجؿه ًمٍف جى ًرًث ، كىأىبيك سيٍفيىافى ٍبفي اٍلحى
" : ، كىىيكى يىقيكؿي رى دىعىا كىاٍستىٍنصى ٍبًد اٍلميطًَّمبٍ يىقيكدي ًبًو بىٍغمىتىوي، فىنىزىؿى كى ، المييَـّ أىنىا النًَّبيُّ لى كىًذٍب، أىنىا اٍبفي عى

فَّ الشُّ  "، قىاؿى اٍلبىرىاءي: "كينَّا كىاهلًل ًإذىا اٍحمىرَّ اٍلبىٍأسي نىتًَّقي ًبًو، كىاً  ٍؿ نىٍصرىؾى اًذم ًبًو، نىزّْ اعى ًمنَّا لىمًَّذم ييحى جى
 .(ُ)"يىٍعًني النًَّبيَّ 

دًّْه ديكفى أىًبيًو  قاؿ النككم: "فىًإٍف ًقيؿى كىٍيؼى قىاؿى النًَّبيُّ  ٍبًد اٍلميطًَّمًب فىاٍنتىسىبى ًإلىى جى أنا بف عى
ؽّْ أىٍكثىًر النَّاًس  ارى ًفي حى رى ًبذىًلؾى مىعى أىفَّ ااًلٍفًتخى كىابي أىنَّوي كىاٍفتىخى اًىًميًَّة فىاٍلجى كىانىٍت  ًمٍف عىمىًؿ اٍلجى

ٍبًد اٍلميطًَّمًب قىٍبؿى  يىاًة أىًبيًو عى فّْيى شىابِّا ًفي حى ٍبدى المًَّو تيكي دًّْه أىٍكثىرى أًلىفَّ أىبىاهي عى تيوي ًبجى ٍبًد المًَّو  شيٍيرى اٍشًتيىاًر عى
ٍبدي اٍلميطًَّمًب مىٍشييكرنا شيٍيرى  كىافى عى ةن ظاىرة شائعة ككاف سيد أىؿ مكة ككاف كثير مف الناس يدعكف كى

ًديثي ىىمَّاـً ٍبًف ثىٍعمىبىةى ًفي قىٍكًلًو أىيُّكي  النبي  ًمٍنوي حى ًتًو كى دًّْه ًلشيٍيرى ٍبدي اٍلميطًَّمًب يىٍنسيبيكنىوي ًإلىى جى ـي بف بف عى
ـٍ أىفَّ  قىٍد كىافى ميٍشتىًيرنا ًعٍندىىي ٍبًد اٍلميطًَّمًب كى ٍبدى اٍلميطًَّمًب بيشّْرى ًبالنًَّبيّْ  عى سىيىكيكفي شىٍأنيوي  عى كىأىنَّوي سىيىٍظيىري كى

مى  ٍؤيىا تىديؿُّ عى ٍبدى اٍلميطًَّمًب رىأىل ري ًقيؿى ًإفَّ عى كىافى قىٍد أىٍخبىرىهى ًبًذٍلؾى سىٍيؼي ٍبفي ًذم يىزىفى كى ى ظيييكًر عىًظيمنا كى
كىافى ذىًلؾى مىٍشيي  النًَّبيّْ  ـٍ فىأىرىادى النًَّبيُّ كى ـٍ ًبأىنَّوي  كرنا ًعٍندىىي تىٍنًبييىيي ـٍ ًبذىًلؾى كى الى بيدَّ ًمٍف  تىٍذًكيرىىي

زً  ا ًبأىنَّوي ثىاًبته ميبلى ـٍ أىٍيضن مىى اأٍلىٍعدىاًء كىأىفَّ اٍلعىاًقبىةى لىوي ًلتىٍقكىل نيفيكسيييـٍ كىأىٍعمىمىيي ـٍ ييكىؿّْ ظيييكًرًه عى ٍرًب لى  ـه ًلٍمحى
مىٍعنىى قىٍكًلًو  ـي كى ـٍ مىٍكًضعىوي ًليىٍرًجعى ًإلىٍيًو الرَّاًجعيكفى كىالمَّوي أىٍعمى لَّى كىعىرَّفىيي أىنىا النًَّبيُّ الى كىًذٍب  مىعى مىٍف كى
ٍنسىافً  كىاًز قىٍكًؿ اإٍلً مىى جى ًفي ىىذىا دىًليؿه عى كؿي كى قِّا فىبلى أىًفرُّ كىالى أىزي ٍرًب أىنىا فبلف  أىٍم أىنىا النًَّبيُّ حى ًفي اٍلحى

 .(ِ)كأنا بف فبلف"

 ثانينا: السياسة العربية القبمية
لقد قاـ في مكة نظاـ سياسي متكامؿ، جكىره القبمية، كلكنيا كانت بشكؿ أكثر تطكران مف  

العصبية المقيتة التي كانت عمييا بعض القبائؿ العربية، لما كانت عميو مكة مف استقرار عمى 
بسياسة  االجتماعية .. إلخ، فتأثر النبي ك ، االقتصادية كالعسكرية كالدينية، كؿ المستكيات
 أىمو في مكة.

                                                           

، مج [( (ُ نىٍيفو ، رقـ الحديث ّٖٓ/ِمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلًجيىاًد كىالسّْيىًر/بىابه ًفي غىٍزكىًة حي
ُٕٕٔ[ . 

 ( .ُُٗ/ُِبشرح النككم )ج ( النككم، صحيح مسمـ(ِ
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، فكاف ألف ألىؿ مكة عناصر حددت السياسة العامة لقادتيا، في كأما تأثر النبي 
 ى ذلؾ االستقرار، كمف ذلؾ اآلتي:الحفاظ عم

 حككمة القبائؿ بالتمثيؿ الفرد عف القبيمة )حككمة المأل( -ُ

التنافس سيد المكقؼ بيف بطكف قريش، فعمدت القبيمة إلى إنشاء حككمة المؤل  كاف
مراعيةن أف يككف لكؿ بطف ميمة يقكـ بيا مف تختاره مف رجاليا، كيعد أداء ىذه الميمة بمثابة 

 كفاية ذاتية لمبطف القرشي .

 دار الندكة -ِ

ذى لً  عىؿى بىابىيىا إلىى بنى قصي بف كبلب دار الندكة، قاؿ ابف ىشاـ: "كىًاتَّخى نىٍفًسًو دىارى النٍَّدكىًة كىجى
ٍيشه تىٍقًضي أيميكرىىىا" مىٍسًجًد اٍلكىٍعبىًة، فىًفييىا كىانىٍت قيرى
، فكانت دار الندكة محؿ شكرل لقريش (ُ)

 يحضر دار الندكة كيطمع عمى المناقشات التي تجرم فييا، فقد شيد  كرياسة، ككاف النبي 
ٍبًد الرٍَّحمىًف كى (ِ)حمؼ المطيبيف ك غبلـ، فكاف لذلؾ أثر كبير في بناء شخصيتو السياسية، عىٍف عى

ًف النًَّبيّْ ٍبًف عىٍكؼو  ا أيًحبُّ أىفَّ ، عى : "شىًيٍدتي ًحٍمؼى اٍلميطىيًَّبيفى مىعى عيميكمىًتي كىأىنىا غيبلـه، فىمى ، قىاؿى
، كىأىنّْي أىٍنكيثيوي" ٍمرى النَّعىـً ًلي حي
(ّ). 

                                                           

 ( .ُِٓ/ُ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ُ
 ( . َُّ/ُ( راجع: السيرة النبكية البف ىشاـ )ج(ِ
ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف عىٍكؼو الزُّ [( (ّ نًَّة/ميٍسنىدي عى ، ٍىًرمّْ أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ميٍسنىدي بىاًقي اٍلعىٍشرىًة اٍلميبىشًَّريفى ًباٍلجى
 . ]ُٓٓٔ،  رقـ الحديث ُّٗ/ّ ج
 
  ًٍد ب مَّ ، عىٍف ميحى اؽى، عىًف الزٍُّىًرمّْ ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف ًإٍسحى ًؿ، عىٍف عى دَّثىنىا ًبٍشري ٍبفي اٍلميفىضَّ بىٍيًر سند الحديث/ حى ًف جي

ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف عىٍكؼو  ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف عى  ٍبًف ميٍطًعـو
 

 /تخريج الحديث 
(، ُٕٓ/ِ) أخرجو أبك يعمى المكصمي في مسنده(، ك ُِْ/ُٓاكم في شرح مشكؿ اآلثار )أخرجو الطح

 ثالثتيـ بمثمو مف طريؽ بشر بف المفضؿ. (، ٓٗٓ/ٔكأخرجو البييقي في سننو الكبرل )
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 الجيش -ّ

ف  قد كافل الطابع الحربي لمعرب بنظاـ األحبلؼ، حيث تتحالؼ القبائؿ مع بعضيا، كتيكىكّْ
 . جيشان يدافع عنيا حاؿ االعتداء عمى أم قبيمة داخمة في ذلؾ الحمؼ

                                                                                                                                                                     

(، ُٕٓ/ِ(، كأخرجو أبك يعمى في مسنده بنحكه )َُِ/ّكأخرجو أحمد في مسنده في مسنده بمثمو )
(، كأخرجو ابف حباف في صحيحو ُِْ/ُٓ(، ك)ُِّ/ُٓرح مشكؿ اآلثار بمثمو )كأخرجو الطحاكم في ش

(، كأخرجو البييقي في سننو الكبرل ِّٗ/ِ(، كأخرجو الحاكـ في مستدركو بمثمو )ُِٔ/َُبمثمو )
 كميـ مف طريؽ إسماعيؿ بف عمية . (، ٓٗٓ/ٔ)

 . بف عبد اهلل الطحاف مف طريؽ خالد(، ُِْ/ُٓكأخرجو الطحاكم في شرح مشكؿ اآلثار بمثمو )
 كميـ مف طريؽ عبد الرحمف بف إسحاؽ بو .

  مف طريؽ محمد بف جبير بف مطعـ .( ُٔٓ/ِكأخرجو أبك يعمى في مسنده بمثمو )
 كميـ عف عبد الرحمف بف عكؼ .

 
 /ترجمة الركاة 
 ركاتو ثقات، عدا: -

بٍ  - اؽى عى لحارث بف كنانة المدني نزيؿ البصرة  بف ابف عبد اهلل عبد الرحمف بف اسحاؽ: ًد الرٍَّحمىًف ٍبًف ًإٍسحى
 (.ّّٔ. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  صدكؽ رمي بالقدركيقاؿ لو عباد 

نما منيما، كاحد كال بو يحتجاف ال :الحاكـ كقاؿ. كثقو أنو البخارم عف«  العمؿ»  في الترمذم كحكى  كا 
 ما بعض حديثو في: عدم بف أحمد أبك كقاؿ. صالح:  شيبة بف يعقكب كقاؿ .الشكاىد في لو أخرجا
: أبيو عف ،أحمد بف اهلل عبد كقاؿ .الحديث صالح كىك ،صحاح منو كاألكثر عميو، يتابع كال ينكر،
 .فصحيح حديثو مف كتبنا ما أما: أحمد عف المركزم، كقاؿ. بأس بو ليس: مرة كقاؿ. الحديث صالح
 بو ليس: خزيمة ابف كقاؿ. ثقة: معيف ابف عف الجنيد، ابف كقاؿ .بالقدر يرمى صدكؽ: الساجي كقاؿ
ابف  .بالقدر يرمى ضعيؼ: الدارقطني كقاؿ. ثقة أنو إال قدرم: داكد أبي عف اآلجرم، كقاؿ. بأس

 . (ْٕٖ/ِ) التيذيب تيذيبحجر، 
الذىبي، . حفظو عمى يعتمد ممف ليس: البخارم كقاؿ. بعضيـ كضعفو ثقة، قدرم: داكد أبك قاؿ

 .(ِّٗ/ّ) الستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ
 .(ٖٔ/ٕ) ابف حباف، الثقات. جدا متقف: قاؿ ابف حباف
 : صدكؽ. نفاه أىؿ المدينة ألنو قدرم.قاؿ الباحث

 
 الحكـ عمى اإلسناد/ 

 . حسف . فيو عبد الرحمف بف اسحاؽ صدكؽ إسناد
 ( .ُّٗ/ٔيب )جتيذيب التيذ ،ابف حجر رم أنو كثقو.م في العمؿ عف البخاكحكى الترمذ
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، حمؼ المطيبيف، كيركم ابف -اكما ذكرت آنفن - كمف ىذه األحبلؼ التي شيدىا النبي 
مىى أىٍف  ىشاـ نصو فيقكؿ: "فىبىٍينىا النَّاسي  ٍمًح، عى ٍكا إلىى الصُّ ٍرًب إٍذ تىدىاعى مىعيكا ًلٍمحى مىى ذىًلؾى قىٍد أىجى عى

ابىةي كىالمّْكىاءي كىالنٍَّدكىةي ًلبىًني عىبٍ  فىادىةى، كىأىٍف تىكيكفى اٍلًحجى نىاؼو السّْقىايىةى كىالرّْ ٍبًد مى ا ييٍعطيكا بىًني عى ًد الدَّاًر كىمى
ثىبىتى كيؿُّ قىٍكـو مىعى  كىانىٍت. فىفىعىميكا كىرىًضيى  ٍرًب، كى زى النَّاسي عىٍف اٍلحى اجى تىحى ، كى كيؿُّ كىاًحدو ًمٍف اٍلفىًريقىٍيًف ًبذىًلؾى

" ـً ٍسبلى اءى المَّوي تىعىالىى ًباإٍلً تَّى جى ، حى مىى ذىًلؾى ـٍ يىزىاليكا عى الىفيكا، فىمى مىٍف حى
، كفي مثؿ ىذه األحبلؼ (ُ)

لحرب إال قامت القبائؿ عمى قمب رجؿ كاحد ال تدفعيـ إال كانت إذا مما دعا كنادل منادم ا
 النخكة كالشيامة كالعصبية القبمية العربية لذلؾ الحمؼ .

ار، كالتي كانت بيف قريش كىكازف، قاؿ ابف ىشاـ: "فىأىتىى  كقد شيد النبي  حرب الفيجَّ
: ًإفَّ اٍلبىرَّاضى قىٍد قىتىؿى عيٍركىةى، كىىي  ٍيشنا، فىقىاؿى ميكا كىىىكىاًزفي الى آتو قيرى رىاـً ًبعيكىاظى، فىاٍرتىحى ـٍ ًفي الشٍَّيًر اٍلحى

، فىاٍقتىتىميك  ـى رى ميكا اٍلحى ـٍ قىٍبؿى أىٍف يىٍدخي ، فىأىٍدرىكيكىي ـٍ بىري فىأىٍتبىعيكىي ـٍ اٍلخى (، ثيَـّ بىمىغىيي ـٍ ، تىٍشعيري )ًبًي اءى المٍَّيؿي تَّى جى ا حى
، فىأىٍمسىكىٍت  ـى رى ميكا اٍلحى دىخى مىى كيؿّْ كى ، ثيَـّ اٍلتىقىٍكا بىٍعدى ىىذىا اٍليىٍكـً أىيَّامنا، كىاٍلقىٍكـي ميتىسىانىديكفى عى ٍنييـٍ ىىكىاًزفي عى

" ـٍ ًئيسه ًمٍنيي مىى كيؿّْ قىًبيؿو ًمٍف قىٍيسو رى ، كىعى ـٍ ًئيسه ًمٍنيي ًكنىانىةى رى ٍيشو كى قىًبيؿو ًمٍف قيرى
 ، ككاف شيكده (ِ)

 قتالية، كخبرة عسكرية في إعداد الجيكش . ليذه الحرب قد أكسبتو خبرة

في ىذه الحرب إال أنو شيدىا بعد أف  : "لـ يكف لمنبي (ّ)يقكؿ الشيخ محمد أبك زىرة
حمي كطيسيا، ككاف ذلؾ بسبب أعمامو الذيف اشترككا فييا، كلعمو كاف يكد مشاىدتيا، ألف لو 

ف   لـ يقـ بعمؿ فيو حرب، كلقد قاؿ قمبنا طاىرنا، ال يسكف كالناس في كرب، فكاف يشاىد، كا 
أم أمنع النبؿ عف  (ْ)«كنت أنبؿ عمى أعمامي»في عممو الدافع لؤلذل، كليس فيو أحداث: 

                                                           

 ( .ُِّ/ُ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ُ
 ( .ُٖٔ/ُ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ِ
محمد بف أحمد أبك زىرة: أكبر عمماء الشريعة اإلسبلمية في عصره.  ق(: ُّْٗمحمد أبك زىرة ت )( (ّ

( كتكلى ُِٓٗ-ُُٔٗشرعي )مكلده بمدينة المحمة الكبرل كتربى بالجامع األحمدم كتعمـ بمدرسة القضاء ال
الزركمي، تدريس العمـك الشرعية كالعربية ثبلث سنكات، كعمـ في المدارس الثانكية سنتيف كنصفا. 

 ( .ِٓ/ٔاألعالـ)ج
. ابف منظكر، كيجكز أف يريد بالمنبؿ الذم يرد النبؿ عمى الرامي مف اليدؼ كنت أنبؿ عمى أعمامي:( (ْ

 ( .ّْٔ/ُُلساف العرب )ج
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ا لذكم رحمو أعمامي، فيك كاف درعا كاقية ألعمامو، فمـ يغمس يده في حرب إال أف يككف كاقين 
 .(ُ)كالئيو الذيف رعكه حؽ الرعاية"

ُ- ) ٍمسي   الحصانة المكية )الحي

 ، ٍمسى اًىًميًَّة عيرىاةن ًإالَّ الحي عىٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، قىاؿى عيٍركىةي: "كىافى النَّاسي يىطيكفيكفى ًفي الجى
لىدىٍت" مىا كى ٍيشه كى ٍمسي قيرى كىالحي
: "حيث أقرت قريش حرمة مدينة مكة (ّ)، قاؿ د. سييؿ الفتبلكم(ِ)

كاف ىذه المدينة كسمت المتمتعيف بيذه بػ كالمنطقة المحيطة بيا، كأقرت حقكؽ المكاطنة لس
ٍمًس("  . (ْ))الحي

 األشير الحـر -ِ

لقد أقر اإلسبلـ نظاـ حرمة القتاؿ في بعض األشير، فقد كاف العرب قد ابتكركا األشير 
ـى اأٍلىٍشيي  رَّ يىا اٍجتىمىعىٍت إلىٍيًو، فىحى جّْ ، قاؿ ابف ىشاـ: "كىانىٍت اٍلعىرىبي إذىا فىرىغىٍت ًمٍف حى ـى الحـر ري رى اٍلحي

" ـى رَّ ًة، كىاٍلميحى ذىا اٍلًحجَّ ذىا اٍلقىٍعدىًة، كى بنا، كى اأٍلىٍربىعىةى: رىجى
ىذه األشير فأجاد بإقرارىا  ، كقد أقر النبي (ٓ)

ٍت عميو عاداتيـ كتقاليدىـ،  دي فيو الخطاب مع  العرب، بما دىرىجى كَّ في الجانب السياسي، كالذم ييجى
مىؽى اهللي السَّمىكىاًت  النًَّبيّْ  فعىٍف أىًبي بىٍكرىةى، عىفً  : "ًإفَّ الزَّمىافى قىًد اٍستىدىارى كىيىٍيئىًتًو يىٍكـى خى أىنَّوي قىاؿى

ذيك الٍ  : ذيك اٍلقىٍعدىًة، كى ثىةه ميتىكىاًليىاته ـه، ثىبلى ري ، السَّنىةي اٍثنىا عىشىرى شىٍيرنا، ًمٍنيىا أىٍربىعىةه حي ًة، كىاأٍلىٍرضى ًحجَّ
رَّ  "كىاٍلميحى شىٍعبىافى مىادىل كى رى الًَّذم بىٍيفى جي ـي، كىرىجىبه شىٍيري ميضى

(ٔ) . 

  

                                                           

 ( .ُْٖ/ُ)ج رة، خاتـ النبييف ( أبك زى(ُ
فىةى، ص: [( (ِ قيكًؼ ًبعىرى /بىابي الكي جّْ  . ]ُٓٔٔ، رقـ الحديث َّْالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الحى
( الفتبلكم: سييؿ حسيف الفتبلكم، أستاذ القانكف الدكلي في كمية القانكف كباحث في مجاؿ القانكف الدكلي (ّ

 ( . /http://m233.blogspot.comالمجاؿ . )  كلو بحكث ككتب منشكرة في ىذا
 ( .ُٓ)ص  ( الفتبلكم، دبمكماسية النبي (ْ
 ( .ْْ/ُ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ٓ
اًص كىالدّْ [( (ٔ اًرًبيفى كىاٍلًقصى ًة كىاٍلميحى اًء مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلقىسىامى يىاًت/بىابي تىٍغًميًظ تىٍحًريـً الدّْمى

 . ]ُٕٗٔ، رقـ الحديث ٕٗٗ/ِكىاأٍلىٍعرىاًض كىاأٍلىٍمكىاًؿ، مج 

http://m233.blogspot.com/
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 الكفاء بالعيكد كالمكاثيؽ -ّ
ا عمى الكفاء بالعيكد كالمكاثيؽ كما ذكر المؤرخكف ىـ العرب، فيـ  إف أشد الناس حرصن

بالعيكد،  يقدسكف الكفاء بالعيكد، ألنو مف مكاـر األخبلؽ عندىـ، كلذلؾ جاء القرآف مقران لمكفاء
ۡسَفقاؿ تعالى:  ٌَ َ َََكَن َد ۡٓ َٱۡىَػ دَِٖۖإَِن ۡٓ َةِٱۡىَػ ْ ٔا ۡوـُ

َ
ََََُٔوأ دى النبي (ُ)َٔل  كَّ إقراره ليذا الخمؽ،  ، كقد جى

ك  ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو أىفَّ النًَّبيَّ  -رضي اهلل عنيما–بالتحذير مف فعؿ ضده بالخيانة كالغدر، عىٍف عى
  أىٍربىعه مىٍف كي" : ٍصمىةه قىاؿى ٍصمىةه ًمٍنييفَّ كىانىٍت ًفيًو خى مىٍف كىانىٍت ًفيًو خى ا، كى اًلصن فَّ ًفيًو كىافى مينىاًفقنا خى

ـى فىجى  اصى ذىا خى ، كىاً  ذىا عىاىىدى غىدىرى ، كىاً  دَّثى كىذىبى ذىا حى ، كىاً  افى تَّى يىدىعىيىا: ًإذىا اٍؤتيًمفى خى "ًمفى النّْفىاًؽ حى رى
(ِ). 

 حيادية مكة -ْ
مكة في الحركب بيف الخصـك دكر كبير في إكساب  مارستوالحياد الذم  لقد كاف لدكر

خبرة سياسية في التعامؿ مع الخصكـ المتناحرة، فيقكؿ د. سييؿ الفتبلكم: "كانت مكة  النبي 
ف المكييف لـ يتخمكا عف سياسة الحياد بعد أف  عمى الحياد بيف البيزنطييف كالفرس كاألحباش، كا 

غـ عركض البيزنطييف كالفرس كاألحباش إلغرائيـ بالخركج عف ىذا أدرككا قكة مكقفيـ ر 
 . (ّ)الحياد"

 العالقات الدكلية لمكة -ٓ

لقد أقامت مكة عبلقات تجارية كسياسية متطكرة مع القبائؿ كاألقكاـ كاألجناس األخرل، 
ف البيئة التي تربى فييا النبي  خرل غير مى دراية محدقة بطبيعة الشعكب األو عتجعم كا 

ال؛ فما الذم أعمـ النبي ا بأف النجاشي ممؾ ال ييظمـ عنده أحد، كما أف تجارتو بماؿ  لعربية، كا 
كخركجو بماليا إلى الشاـ عزز جانب نسج العبلقات الدكلية مف  -رضي اهلل عنيا–خديجة 

ة حيث المفيـك العاـ ليا كالذم يرتبط ارتباطان كثيقا بالماؿ كالتجارة أم بالعبلقات االقتصادي
 المتبادلة .

  
                                                           

 . ]ّْاإلسراء: [( (ُ
ًة المينىاًفًؽ، ص: [( (ِ اًف/بىابي عىبلىمى  . ]ّْ، رقـ الحديث ُٗالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي اإًليمى
 ( .ُٔ)ص  د ( الفتبلكم، دبمكماسية النبي محم(ّ
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 ثالثنا: القتصاد المكي
إف ككف مكة مركزنا تجارينا، يجعؿ مف أبنائيا ذكم خبرة تجارية عالية، ككما ذكرت آنفنا، 

ا المنافع االقتصادية .  فإف العبلقات الدكلية تقكـ عمى تبادؿ المنافع، كخصكصن

ف العارؼ بالتجار  ة ال بد أف يككف عارفنا فالقريشيكف كانكا سادة التجارة في الجزيرة، كا 
بالسياسة العامة لممنطقة اإلقميمية التي تشممو، لتدبير نسج العبلقات االقتصادية كالسياسية 

 الدبمكماسية بينو كبيف األطراؼ األخرل.

خبرتو في التجارة مف محؿ إقامتو بيف أىمو كعشيرتو، كمف  كمف ىنا اكتسب النبي 
ا جاكرىا، كالدكلية فيما كانت مف رحمتو إلى الشاـ بماؿ ممارستو لمتجارة المحمية في مكة كم

سياسينا كفي تدبير أمر الدعكة كنشرىا، كالبحث  خديجة، فكاف لذلؾ األثر الكبير في تأىيمو 
مف خبلؿ العبلقات كالمعمكمات التي تحصميا مف خبلؿ تعامبلتو عف األرضية األصمب 

 مية .لمكقكؼ عمييا كالتجييز إلقامة الدكلة اإلسبل

 رابعنا: الثقافة الدينية المكية كالديانات فييا
، فكانت الحنيفية، ككانت عبادة األكثاف لقد تعددت الديانات في مكة قبؿ بعثة النبي 

كاألصناـ كاألنصاب، ككانت عبادة األجراـ السماكية، ككاف بعض العرب قد تيكدكا كتنصركا 
 فاعتنقكا الديانة الييكدية كالنصرانية.

مف ىذه الديانات، فيك مكقع الحنيفية بما صح مف شريعة إبراىيـ  مكقع النبي أما 
قاؿ أحمد بف حنبؿ: "مف قاؿ: إف رسكؿ اهلل (ُ)، قاؿ ابف الجكزم" :  ،كاف عمى ديف قكمو

فيك قكؿ سكء، أليس كاف ال يأكؿ مما ذبح عمى النصب". قاؿ أبك الكفا، عمي بف عقيؿ: "كاف 
، (ِ)ا قبؿ البعثة، كنزكؿ الكحي عميو، بما يصح عنده أنو مف شريعة إبراىيـ"متدينن  رسكؿ اهلل 

                                                           

ٍكزم، أبك الفرج الكاعظ.ق( ٕٗٓابف الجكزم ت )( (ُ ابف  : عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف عمي ابف الجى
 ( .ِّٖ/ٔقيٍطميٍكبىغىا، الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة )ج

 ( .ِِٗ/ُ( ابف الجكزم، الكفا بأحكاؿ المصطفى )ج(ِ
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ما تحكيو ىذه األدياف التي كانت في الجزيرة، مما نىمَّى عنده ممكة إبطاليا  كقد عرؼ النبي 
حقاؽ الحنيفية السمحاء .  كا 

 المصادر المقننة لمسياسية النبكية - ب
ف إطار عاـ يحكميا، كترؾ تفاصيؿ تنفيذىا مر السياسة ضمأإف الشارع الحكيـ قد جعؿ 
عمى ذلؾ اإلطار مف الحكمة إلى الحفاظ  فيما آتاه اهلل  لمعقؿ البشرم، كقد اجتيد النبي 

 العاـ دكف اختراؽ يقدح في صمب الديف .

 كقد اعتمدت السياسية النبكية عمى ثبلثة مصادر في تشريعيا كتطبيقيا، كىي اآلتي:

 :  ـالقرآف الكريأكلن
لقد زخر القرآف الكريـ بالمصطمحات التي تيعنى بالسياسة، بؿ كتنخرط فييا بشكؿ مباشر 

السمطاف، الحكـ، الممؾ .. إلخ(، كقد جاءت بعض الخبلفة، كأساسي، كمف ىذه المصطمحات )
في كؿ مرحمة مف مراحؿ الدعكة  صريحة في تحديد السياسة العامة لمنبي  آيات كتاب اهلل 

َََلَسبلـ، فمنيا قكلو تعالى: كانتشار اإل َإَِنَٱّلَلَ  ْ ََوََلََتۡػخَُدٓوا ًۡ َيَُؼَٰخِئَُُُس ََ ََشبِِۡوَٱّلَلَِٱََّلِي ِِ ٔاَْ َٰخِيُ َوَق
َََ ۡػَخِدي ٍُ ۡ َٱَ ُُيِبُّ

َ، كقكلو تعالى: (ُ) َٱۡخَخَدىَٰ َِ ٍَ ََذ ََوٱَۡلُُرَمَُٰجَكَِطاص   َٱَۡلََراِم رِ ۡٓ َةِٱََش َٱَۡلََراُم ُر ۡٓ ٱََش
َۡۡ َخلََِغيَ ٍُ ۡ َعَٱَ ٌَ َ َنَٱّلَلَ

َ
ٔٓاَْأ ٍُ ََوٱۡغيَ ٔاَْٱّلَلَ ًۡ ََوٱَتُل ُۡۡس ََغيَ اَٱۡخَخَدىَٰ ٌَ ٍِۡرِوَ ِ َِّۡۡة َـَٱۡخَخُدواََْغيَ ًۡ ، فيذه (ِ)نيََُس

ما فييا كفؽ السياسة الشرعية العامة، التي تظير مف التزاـ  اآليات الكريمة اتبع النبي 
 قتالو .قتؿ غير المحارب كال  ـاإلسبلـ بعد

كال تقتصر السياسة في القرآف عمى شؤكف القتاؿ كالحركب، بؿ تتعدل إلى العبلقات 
الدكلية التي تتداخؿ فييا المعامبلت بيف األطراؼ المتعاىدة كالمتعاقدة، كمثاؿ ذلؾ، أف المنافقيف 

رَۡالذيف قاؿ تعالى فييـ: 
َ
َأ ََوٱّلَلُ َـَِئتنَۡيِ َجَٰفِلنَِي ٍُ

ۡ َٱَ ِِ َ ًۡ َىَُس ا ٍَ نََذ
َ
َأ حُرِيُدوَن

َ
َأ  ْ ٔٓا ََنَصُت ا ٍَ ِ َة ً ُٓ َنَص

َتََ َۡ ٌَ ُدواَْ َۡٓ َـَيَََََتَِدَََلََُۚشبَِۡل  ََيُۡغيِِوَٱّلَلُ ٌَ َو  َ َعَوَٱّلَلُ
َ
اََزَفُرواََْذَخُهَُُٔٔنََ*َأ ٍَ َحَۡسُفُروَنََن ۡٔ َ واََْ َودُّ

                                                           

 . ]َُٗالبقرة: [( (ُ
 . ]ُْٗالبقرة: [( (ِ
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آء  َ َٔ َََش ْ اِجُروا َٓ َُح ََخَِتَٰ ۡوِِلَآَء
َ
َأ ًۡ ُٓ ِۡ ٌِ َ ْ ََتَخِخُذوا ََخُۡۡدَـَََل ًۡ ُْ ََوٱۡرُخئُ ًۡ ُْ َـَُخُذو ْ ا ۡٔ َى َٔ َحَ َـَإِن َٱّلَلِ  ََشبِِۡو ِِ

ََوِِلَّ  ًۡ ُٓ ِۡ ٌِ َ ْ ََتَخِخُذوا ََوََل  ًۡ ُْ ٔ ٍُ َوََجدتُّ ََُِطًيا ََوََل ًََ*ا ُٓ َِ ََوبَۡي ًۡ َُِس َةَۡي ِۢم ۡٔ َكَ َإََِلَٰ َيَِطئَُن ََ َٱََّلِي إََِل
َِۡثَٰقٌَ ٌّ

ره فيو باحتراـ المكاثيؽ بعدـ قتؿ المنافقيف إذا لنبيو يأم ، فيذا نص صريح مف اهلل (ُ)
كعمؿ بيا بعد  ميثاؽ، فيذه سياسة دكلة أقرىا النبي  ما كصمكا إلى قكـ بينيـ كبيف النبي 

 . أف استمدىا مف كتاب ربنا 

 السنة النبكيةثانينا: 
مكة كقد جمع عدة صفات في ذاتو مف خبلؿ سياستو المتبعة في  إف الناظر إلى النبي 

قبؿ اليجرة كبعد انطبلؽ الدعكة كاستمرارىا، كصكالن إلى اليجرة كمف ثىَـّ االستقرار في المدينة 
العسكرية، كالدينية، –قد ممؾ صفة القائد عمى كافة المستكيات  المنكرة، يجد أف النبي 

إال  قد امتمؾ صفة رئيس الدكلة، الذم ال يترؾ شأننا مف شؤكف رعيتو ، كما أنو -كالركحية
 كأتمو عمى أحسف كجو .

بيف المياجريف كاألنصار،  كقد برز ذلؾ مف خبلؿ االتفاقيات الداخمية التي بدأىا النبي 
ى رىسيكؿي المًَّو فكانت المؤاخاة، فجاء عىٍف أىنىسو  ًف ٍبفي عىٍكؼو فىآخى ٍبدي الرٍَّحمى مىٍينىا عى ـى عى : "قىًد  ، قىاؿى

بىٍيفى سىٍعًد ٍبًف  ًبيًع"بىٍينىوي كى  .(ِ)الرَّ

كفي ذلؾ تشريع لقانكف يضبط الكضع الداخمي لممدينة مف خبلؿ إقرار قانكف التكافؿ 
 االجتماعي الذم غطى أىؿ المدينة فيو عجز المياجريف .

 الجتيادثالثنا: 
عماؿ العقؿ كالحنكة  لقد ذكرت أف أمر السياسة أمر اجتيادم قائـ عمى مبدأ الشكرل كا 

في مكاطف أخرل،  في عدة مكاطف، كاستشار أصحابو  د اجتيد النبي كالذكاء البشرم، كق
ف أمر االجتياد مشركع، كأف االجتياد الشخصي أكالشكرم )االجتياد الجماعي( في قضية أك  كا 

                                                           

 .]َٗ-ٖٖالنساء: [( (ُ
ـٍ نىًصيبىييـٍ البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الكىفىالىًة/بىابي قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: [( (ِ ـٍ فىآتيكىي انيكي ، كىالًَّذيفى عىاقىدىٍت أىٍيمى

 .]ِِّٗ، رقـ الحديث ْٗٓص: 
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ا ميحكمنا مف القرآف أك السنة، كما يككف مجاؿ تطبيقو  أمر ما، ىك محؿ تشريع ما لـ يخالؼ نصن
 . التي حددىا الشارع الحكيـ ضمف اإلطار العاـ لمسياسة

ف مركنة االجتياد تتمحكر في أنو يتماشى مع كؿ زماف كمكاف، أم يكائـ حاجة الناس  كا 
 . كفؽ تطكر الحياة كمتطمباتيا، كبذلؾ كانت السياسة النبكية رائدة السياسة العالمية
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 المطمب الثاني
 الجكدة في القيـ اإلجرائية القيمية في السياسة

حث القيـ اإلجرائية لمعممية السياسية بػقكلو: "يقصد بالقيـ اإلجرائية، ىي السبؿ يعرؼ البا
التي ينبغي عمى السياسي أف يستخدميا لتحقيؽ أفضؿ النتائج عمى المستكل االستراتيجي، 

 كالكصكؿ إلى المنشكد مف العممية السياسية بتحقيؽ أىدافيا" .

، كما ، كسنة نبيو ت الكاردة في كتاب اهلل إف القيـ اإلجرائية القيمية تتشكؿ مف اآليا
، إضافة إلى السنف اإلليية الككنية صح مف النصكص الكاردة في سيرة النبي المصطفى 

ف ىنالؾ قيمتيف إجرائيتيف ىما أساس في العممية  سياسية أينا الالجارية في كؿ زماف كمكاف، كا 
ف تجكيدىما، ىك تجكيكىما: كانت،  د لمعممية السياسية التي يخكضيا الشكرل كالعدؿ، كا 

 السياسي اإلسبلمي كفؽ النيج النبكم .

: الشكرل  أكلن
د النبي  كَّ ف ىذه  إف الشكرل قيمة إجرائية عظيمة جى استخداميا في كثير مف المكاطف، كا 

مو، كلذلؾ ٍحكي السياسي الذم لـ يرد فيو نصّّ يى  القيمة اإلجرائية ىي أكؿ أساس لنجاح العمؿ
في أمكر الحركب كالقرارات الميدانية كالسياسية  ألصحابو  شكرل مف النبي برزت ال

 كاالستراتيجية .

ف الحكمة اإلليية في المشاكرة، أف اهلل  بالمشاكرة كىك يتنزؿ عميو  قد أمر نبيو  كا 
 ، كأنيا أساس في السياسةالكحي تعميمنا لممسمميف كتأكيدنا ليـ عمى أىمية المشاكرة في حياتو 

ۡمرِٖۖ، فقاؿ تعالى: ا بعد كفاتو نيكأمكر الد
َ
َٱَۡل ِِ َ ًۡ ُْ وََشاوِۡر

، فاألمر اإلليي يفيد أف الكحي (ُ)
، فما مف بد  لممسمميف إال أف يتشاكركا ال يغني عف الشكرل، كأف الكحي منقطع بعد النبي 

 فيما ييٍستىٍحدىثي مف األمكر في حياتيـ .

                                                           

 . ]ُٗٓآؿ عمراف: [( (ُ
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ٍيرىةى  كثير المشاكرة كقد كاف النبي  دنا أىٍكثىرى ألصحابو، قىاؿى أىبيك ىيرى : "مىا رىأىٍيتي أىحى
اًبًو ًمٍف رىسيكًؿ اهلًل   .(ُ)"ميشىاكىرىةن ألىٍصحى

                                                           

ـٍ ًفي اأٍلىٍمًر{، البييقي: السنف الكبرل، ًكتىابي النّْكىاًح/[( (ُ شىاًكٍرىي : }كى ا أىمىرىهي اهللي تىعىالىى ًبًو ًمفى اٍلمىشيكرىًة، فىقىاؿى بىابي مى
 . ]َُّّّ، رقـ الحديث ّٕ/ٕج 
 
  َّم ًد ٍبًف يىٍحيىى، ثنا أىبيك اٍلعىبَّاًس ميحى مَّ ـى ٍبًف ميحى نىا أىبيك زىكىًريَّا يىٍحيىى ٍبفي ًإٍبرىاًىي في دي بٍ سند الحديث/ أىٍخبىرى

، أنبأ الشَّاًفًعيُّ  ًبيعي ٍبفي سيمىٍيمىافى ، أنبأ الرَّ ٍيرىةى يىٍعقيكبى : قىاؿى أىبيك ىيرى  .، أنبأ اٍبفي عييىٍينىةى، عىًف الزٍُّىًرمّْ قىاؿى
 

 /تخريج الحديث 
(، َّّ/ٓ(، كأخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو بنحكه )ّٗٗ/ُأخرجو ابف كىب في الجامع لمحديث بمثمو )

(، ِِٖ/ُْ(، كأخرجو في معرفة السنف اآلثار بمثمو )ُٖٔ/َُلبييقي في سننو الكبرل بمثمو )كأخرجو ا
 . كالىما مف طريؽ الزىرم

 مف طريؽ سعيد بف المسيب أك أبي سممة .(، ِِٓكأخرجو الخرائطي في مكاـر األخبلؽ بنحكه )ص: 
 كميـ عف أبي ىريرة . 

 
 /ترجمة الركاة 

 .ٍينىةى عييى  اٍبفي ركاتو ثقات، عدا:  -
 (.َِٓ)ص  دلس، كقد أزلت عمة تدليسو عف الزىرم كربما بأخره، حفظو تغير ثقة: الباحث قاؿ

يثبت سماع الشافعي مف ابف عيينة ألف . (-قبؿ تغيره- )سماع الشافعي مف ابف عيينةإثبات السماع: 
و الذىبي في الشافعي مكث في مكة طالبنا لمعمـ، كمكة ىي مكاف التقائيـ، كقد نص عمى سماعو من

 تاريخ اإلسالـ. 
 

 الحكـ عمى اإلسناد/ 
 .صحيح إسناد

كىك -( عند البخارم ُْٕٗ،ُْٖٕمف خالؿ شرح حديث رقـ )كجد في الحديث عمة خفية بيَّنيا ي
اًرمُّ ًفي اٍلمىغىاًزم ًمٍف ىىذى فقاؿ -الحديث التالي الذم أسرده مثالن عمى المشاكرة ا : "ًإلىى ىىا ىينىا سىاؽى اٍلبيخى

كىافى  سىاقو بف ًحبَّافى ًمٍف طىًريًقًو قىاؿى قىاؿى مىٍعمىره قىاؿى الزٍُّىًرمُّ كى زَّاؽ كى ٍيرىةى  اٍلكىٍجًو كىزىاد أىٍحمد عىف عبد الرَّ أىبيك ىيرى
اًبًو ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو  دنا قىطُّ كىافى أىٍكثىرى ميشىاكىرىةن أًلىٍصحى اًرمُّ  كىىىذىااه.  يىقيكؿي مىا رىأىٍيتي أىحى ذىفىوي اٍلبيخى اٍلقىٍدري حى

ٍيرىةى  ٍع ًمٍف أىًبي ىيرى ـٍ يىٍسمى ٍرسىاًلًو أًلىفَّ الزٍُّىًرمَّ لى ، فتح البارم بشرح صحيح البخارم ابف حجر ".إلً
 ( .ّّْ/ٓ)ج
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 المشاكرة في مكاضع كثيرة، أذكر منيا: هكقد برزت ىذ

 يـك الحديبية  لمصحابة ة النبي مشاكر  -
دى النبي  قريشنا أعدت العدة لقتالو كرده عف مكة معتمرنا، حتى أتاه عينو يخبره أف  قىصى

رىجى  اًحًبًو قىاالى: خى مىى صى ديىيمىا عى ، يىًزيدي أىحى كىـً مىٍركىافى ٍبًف الحى ًر ٍبًف مىٍخرىمىةى، كى أداء العمرة، فعىًف الًمٍسكى
اًبًو، فىمىمَّا أىتىى ذىا النًَّبيُّ  ٍيًبيىًة ًفي ًبٍضعى عىٍشرىةى ًمائىةن ًمٍف أىٍصحى دى ـى الحي ا مىٍيفىًة، قىمَّدى اليىٍدمى كىأىٍشعىرىهي  عى الحي

سىارى النًَّبيُّ  زىاعىةى، كى ٍيننا لىوي ًمٍف خي بىعىثى عى ـى ًمٍنيىا ًبعيٍمرىةو، كى تَّى كىافى ًبغىًديًر األىٍشطىاطً  كىأىٍحرى أىتىاهي  (ُ)حى
مىعيكا لى  قىٍد جى ميكعنا، كى مىعيكا لىؾى جي ٍيشنا جى : ًإفَّ قيرى ٍينيوي، قىاؿى اًبيشى عى ادُّكؾى (ِ)ؾى األىحى ، كىصى ـٍ ميقىاًتميكؾى ، كىىي

ذىرىا ـٍ كى ٍكفى أىٍف أىًميؿى ًإلىى ًعيىاًلًي ، أىتىرى مىيَّ كا أىيُّيىا النَّاسي عى : "أىًشيري ، فىقىاؿى مىاًنعيكؾى ًف البىٍيًت، كى ًرمّْ ىىؤيالىًء عى
دُّكنىا عىًف البىٍيًت، فىًإٍف يى  ، الًَّذيفى ييًريديكفى أىٍف يىصي ٍيننا ًمفى الميٍشًرًكيفى ؿَّ قىٍد قىطىعى عى ٍأتيكنىا كىافى المَّوي عىزَّ كىجى

اًمدنا ًليىذىا البىٍيًت، الى تيًريدي  رىٍجتى عى : يىا رىسيكؿى المًَّو، خى "، قىاؿى أىبيك بىٍكرو كًبيفى ـٍ مىٍحري ٍكنىاىي الَّ تىرى ، كىاً  دو  قىٍتؿى أىحى
ٍو لىوي  ، فىتىكىجَّ دو ٍربى أىحى مىى اٍسـً المًَّو"كىالى حى كا عى : "اٍمضي ٍنوي قىاتىٍمنىاهي. قىاؿى دَّنىا عى ، فىمىٍف صى

(ّ). 

كا قيرٍيشنا ًإلىى  قاؿ ابف حجر: "كىاٍلميرىادي أىنَّوي  ري اًلؼي الًَّذيفى نىصى ابىوي ىىٍؿ ييخى اٍستىشىارى أىٍصحى
ـي اٍشتىغىميكا ًبًيـٍ  ذىًلؾى  مكاضعيـ فيسبي أىميـ فىًإف جاؤكا ًإلىى نىٍصًرًى ٍيشو كى ابيوي ًبقيرى كىاٍنفىرىدى ىيكى كىأىٍصحى

دّْيؽي ًبتىٍرًؾ اٍلًقتىاًؿ كىااًل  مىٍيًو أىبيك بىٍكرو الصّْ ا اٍلميرىادي ًبقىٍكًلًو تىكيٍف عينيقنا قىطىعىيىا المَّوي فىأىشىارى عى مىى مى ٍسًتٍمرىاًر عى
تَّى يىكيكفى بىٍدءي اٍلًقتى  رىجى لىوي ًمفى اٍلعيٍمرىًة حى عى ًإلىى رىٍأًيًو"خى ـٍ فىرىجى اًؿ ًمٍنيي

(ْ). 

دى مبدأ الشكرل كعززه عند الصحابة  فالنبي  كَّ ، باتخاذه القرار في ىذا المقاـ قد جى
إراقة الدماء، كالذم نبع عف حكمة كحنكة  السياسي األسمـ لو كلممسمميف، حيث تجنَّب النبي 

                                                           

طى  غدير األشطاط:( (ُ مىةو كى ًة كىاأٍلىٍشطىاًط ًبًشيفو ميٍعجى مى ًديره ًبفىٍتًح اٍلغىٍيًف اٍلميٍعجى ٍمعي شىط  كىىيكى كىغى مىتىٍيًف جى اءىٍيًف ميٍيمى
اًنبي اٍلكىاًدم.   ( .ّّْ/ٓ، فتح البارم بشرح صحيح البخارم )جابف حجر جى

اًبيشى ( (ِ : ىـ أحياء مف القارة انضمكا إلى بني ليث في محاربتيـ قريشا. كالتحبش: التجمع. كقيؿ حالفكا األىحى
 . (َّّ/ُف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )جابقريشا تحت جبؿ يسمى حبشيا فسمكا بذلؾ . 

قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: }لىقىٍد رىًضيى المَّوي عىفً [( (ّ دىٍيًبيىًة كى  البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المىغىاًزم/بىابي غىٍزكىًة الحي
رىًة{ ]الفتح:   .] ُْٕٗ، ُْٖٕ، رقـ الحديث َُِٔ[، ص: ُٖالميٍؤًمًنيفى ًإٍذ ييبىاًيعيكنىؾى تىٍحتى الشَّجى

 ( .ّّْ/ٓ، فتح البارم بشرح صحيح البخارم )جابف حجر ( (ْ
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كعمر ككبار الصحابة  ة بمستشاريو كأبي بكرالممثم كخبرة سياسية كعسكرية عند بطانة النبي 
 . أجمعيف 

 ثانينا: العدؿ
إف العدؿ قيمة مطمقة ليس ليا حدكد في العمؿ السياسي، فيي قيمة مستحقة مع العدك 

ليا آيات كثيرة في كتابو  كالصديؽ، كمع القريب كالبعيد، كمع المكافؽ كالمخالؼ، أكلى اهلل 
الكريـ، فقاؿ تعالى: 

حَُّ
َ
أ ََشَنََيَٰٓ ًۡ َُِس ٌَ ََوََلَََيۡرِ َدآَءَةِٱۡىلِۡصِػٖۖ َٓ َُِش ٌِنَيَّلِلَ َٰ ـَ َْكَ ٔا ٔاَُْنُُٔ ُِ ٌَ ََءا ََ اَٱََّلِي اُنَََََٔٓ

اَتََ ٍَ ِ تُِيَۢة َِ َ إَِنَٱّلَلَ  َ ٔاَْٱّلَلَ َوٱَتُل  َ َٔىَٰ ۡكَرُبََِيَخۡل
َ
َأ َٔ ُْ ٔاَْ ُ َٱۡغِدَ  ْ ٔا ُ ََلََتۡػِدَ

َ
َأ َٰٓ ٍمَلََعَ ۡٔ ئُنََكَ ٍَ ۡػ

(ُ) . 

ا ًبحىثّْ النبي ك  عمى العدؿ كالقسط، فمسألة العدؿ ىي  قد زخرت السنة النبكية أيضن
 قضية مفصمية تيجتث بيا الدكؿ كتيزلزؿ بيا العركش كتييمؾ بيا الذرارم، فجاء في حىثّْ النبي 
إال كترغيبو بالعدؿ، أف بٌشرى الحاكـ العادؿ بأنو أحد السبعة الذيف يظميـ اهلل في ظمو يـك ال ظؿ 

ٍيرىةى  ًف النًَّبيّْ ظمو، فعىٍف أىًبي ىيرى : "سىٍبعىةه ييًظمُّييـي المَّوي ًفي ًظمًّْو، يىٍكـى الى ًظؿَّ ًإالَّ ًظمُّوي: ، عى  قىاؿى
" ـي العىاًدؿي ا اإًلمى
(ِ). 

فالحاكـ باعتباره الكاجية األكلى لسياسة الدكلة؛ فإف عدلو في الرعية عدؿ الستمرارية 
أف يكجو أصحابو في اليجرة األكلى، كجييـ إلى ممؾ ال ييظمـ  ا أراد النبي حكمو، كلذلؾ لم

دى النبي  كَّ التكجيو السياسي ألصحابو باإلشارة إلى اختيار أمر العدؿ في الحكـ،  عنده أحد، فجى
ليككف مأكلن كلجكءنا سياسينا آمننا لمدعكة اإلسبلمية مف أف تجتث أك تندثر، قاؿ ابف ىشاـ: "قىاؿى 

اؽى: فىمىمَّا رىأىل رىسيكؿي المًَّو ا مىا ىيكى ًفيًو ًمٍف اٍلعىاًفيىًة،  ٍبفي إٍسحى ًء، كى ابىوي ًمٍف اٍلبىبلى ا ييًصيبي أىٍصحى مى
ـٍ ًفيًو ًمٍف  ـٍ ًممَّا ىي مىى أىٍف يىٍمنىعىيي ، كىأىنَّوي الى يىٍقًدري عى ًمٍف عىمًّْو أىًبي طىاًلبو ًء، قىاؿى اٍلبىبلى ًبمىكىاًنًو ًمٍف المًَّو كى

تَّ  ده، كىًىيى أىٍرضي ًصٍدؽو، حى ًمكنا الى ييٍظمىـي ًعٍندىهي أىحى بىشىًة فىًإفَّ ًبيىا مى رىٍجتيـٍ إلىى أىٍرًض اٍلحى : لىٍك خى ـٍ ى لىيي

                                                           

 . ]ٖالمائدة: [( (ُ
فىٍضًؿ المىسىاًجًد، ص: [( (ِ بلىةى كى ٍسًجًد يىٍنتىًظري الصَّ مىسى ًفي المى البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىذىاًف/بابي مىٍف جى

 .] َٔٔ، رقـ الحديث ُٓٔ
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ا ًممَّا أىٍنتيـٍ ًفيوً  ـٍ فىرىجن اًب رىسي  (ُ).يىٍجعىؿى المَّوي لىكي رىجى ًعٍندى ذىًلؾى اٍلميٍسًمميكفى ًمٍف أىٍصحى إلىى  كًؿ المًَّو فىخى
سٍ  ؿى ًىٍجرىةو كىانىٍت ًفي اإٍلً ، فىكىانىٍت أىكَّ ـٍ ًفرىارنا إلىى المًَّو ًبًديًنًي افىةى اٍلًفٍتنىًة، كى بىشىًة، مىخى "أىٍرًض اٍلحى ـً  . (ِ)بلى

في اختيار أرض الحبشة، ىك أف يتـ تشكيؿ نكاة  فكانت الجكدة السياسية مف النبي 
كمف كاف معو مف المسمميف معرضكف لمقتؿ أك  في مكة، فالنبي أخرل لممسمميف غير التي 

في أكثر مف مرة عمى يد أبي  االجتثاث في أم لحظة، فقد حاكلت قريش أف تغتاؿ النبي 
في مكاف كاحد  اجيؿ كغيره مف المشركيف، فمف الحكمة السياسية أال يككف أمر الجماعة مستقرن 

ا المسممكف قبؿ أف يياجركا كيشتد عكدىـ في كخصكصان في حالة الضعؼ التي كاف عميي
 المدينة .

ببياف حاؿ الذيف ظممكا مف  نو التنفير عمف الظمـ فيك ظاىر في  كأما تحذير النبي 
 األقكاـ السابقة كلـ يقيمكا العدؿ في أنفسيـ، بؿ حابىكا أصحاب الشرؼ كالمكانة عمى الضعفاء.

ٍيشنا أىىى عىٍف عىاًئشىةى  ـي ًفييىا ، أىفَّ قيرى ٍف ييكىمّْ قىٍت، فىقىاليكا: مى كًميًَّة الًَّتي سىرى ٍرأىًة اٍلمىٍخزي ـٍ شىٍأفي اٍلمى مَّيي
مىٍيًو ًإالَّ أيسىامىةي، ًحبُّ رىسيكًؿ اهلًل رىسيكؿى اهلًل  مىٍف يىٍجتىًرئي عى ، فىكىمَّمىوي أيسىامىةي، فىقىاؿى رىسيكؿي ؟ فىقىاليكا: كى

، ًإنَّمىا أىٍىمىؾى الًَّذيفى : "أىتىٍشفىعي ًفي اهلًل  : "أىيُّيىا النَّاسي ، فىقىاؿى ـى فىاٍختىطىبى ديكًد اهلًل؟" ثيَـّ قىا د  ًمٍف حي حى
مىٍيًو  ًعيؼي أىقىاميكا عى ذىا سىرىؽى ًفيًيـً الضَّ ـٍ أىنَّييـٍ كىانيكا ًإذىا سىرىؽى ًفيًيـً الشًَّريؼي تىرىكيكهي، كىاً  ـي قىٍبمىكي دَّ، كىاٍي اٍلحى

قىٍت لىقىطىٍعتي يىدىىىا" اهللً  مَّدو سىرى لىٍك أىفَّ فىاًطمىةى ًبٍنتى ميحى
(ّ). 

دى سياستو العامة لمدكلة اإلسبلمية بالعدؿ في أشراؼ القـك قبؿ  فالنبي  كّْ تحرل أف ييجى
ضعافيـ، لما لمعدؿ مف عظيـ مكانة في نفكس الناس، كتحقيؽ أىداؼ ىذا الديف العظيـ، 

ـٍ كىانيكا : "ية، كشاىد ذلؾ قكلو كأسماىا العدؿ في الرع ـٍ أىنَّيي ، ًإنَّمىا أىٍىمىؾى الًَّذيفى قىٍبمىكي أىيُّيىا النَّاسي
دَّ" مىٍيًو اٍلحى ًعيؼي أىقىاميكا عى ؽى ًفيًيـً الضَّ ذىا سىرى ؽى ًفيًيـً الشًَّريؼي تىرىكيكهي، كىاً  ، كلذلؾ قاؿ اإلماـ ًإذىا سىرى

                                                           

 ( .ُٕ/ُجو البخارم في "التاريخ الكبير" بنحكه  )ج( أخر (ُ
 ( .ُِّ/ُ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ِ
ًة فً [( (ّ ًف الشَّفىاعى ٍيًرًه، كىالنٍَّيًي عى ديكًد/بىابي قىٍطًع السَّاًرًؽ الشًَّريًؼ كىغى ي مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلحي

ديكًد، مج   . ]ُٖٖٔ، رقـ الحديث َٖٓ/ِاٍلحي
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ًليىذىا ييٍركىل: : "فىًإفَّ النَّاسى لى (ُ)ابف تيمية اًقبىةي اٍلعىٍدًؿ كىًريمىةه كى اًقبىةى الظٍُّمـً كىًخيمىةه كىعى ـٍ يىتىنىازىعيكا ًفي أىفَّ عى
ٍف كىانىٍت مي  ري الدٍَّكلىةى الظَّاًلمىةى كىاً  ٍف كىانىٍت كىاًفرىةن كىالى يىٍنصي ري الدٍَّكلىةى اٍلعىاًدلىةى كىاً   . (ِ)ٍؤًمنىةن(")المَّوي يىٍنصي

  

                                                           

رَّاًني اٍبف تىٍيًمية الشٍَّيخ اإًلمىاـ  ابف تيمية:( (ُ ـ بف عبد اهلل بف أبي اٍلقىاًسـ اٍلحى ًميـ بف عبد السَّبلى أىٍحمد بف عبد اٍلحى
ـ نادرة اٍلعىٍصر ذيك التصانيؼ كالذ ٍسبلى اًفظ اٍلميحدث شيخ اإٍلً كاء كالحافظة اٍلعىالـ اٍلعىبلمىة اٍلميفىٌسر اٍلفىًقيو اٍلميٍجتىيد اٍلحى

ـ مجد الٌديف أبي الب ٍسبلى ركات المفرطة تىًقٌي الٌديف أىبيك اٍلعىبَّاس اٍبف اٍلعىالـ اٍلميٍفًتي شيىاب الٌديف اٍبف اإًلمىاـ شيخ اإٍلً
 ( .ُُ/ٕالصفدم، الكافي بالكفيات )جمؤلؼ اأٍلىٍحكىاـ كتيميمة لقب جده اأٍلىٍعمىى. 

 ( .ّٔ/ِٖ( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل )مج(ِ
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  مب الثالثالمط
 الجكدة في تقدير المصالح كالمفاسد السياسية

إف الفقو السياسي ضركرة شرعية لمف يتكلى أمرنا لممسمميف، ألف أم قرار سيتخذه كلي 
األمر يجب أف يكضع في ميزاف القكاعد الشرعية، لتقدير المدل الذم تتأثر بو جماعة المسمميف 

 إيجابان كسمبان.

ما تبلزمنا، فقد تتعارض المصمحة  إف فقو المصالح كالمفاسد ا كا  يككف إما تعارضن
كالمفسدة، كقد تتبلـز المفسدة كالمصمحة، كقد تتعارض المصمحتاف، كقد تتعارض المفسدتاف، 
ف الفقو الحقيقي ىك القائـ عمى جمب المصالح أك زيادتيا كتكثيرىا، كدرء المفاسد أك تحجيميا  كا 

قائمة عمى تقدير المصمحة كالمفسدة مف أم  سية لمنبي كتقميميا، كقد كانت الممارسة السيا
دى النبي  كَّ قراراتو السياسية في كثير مف المكاقع كالمكاقؼ بناء عمى ىذه  قرار سياسي، فجى

مع األخذ بعيف االعتبار التبلـز  -جمبيا كدرئيا تقدير المصالح كالمفاسد في–القاعدة الفقيية 
 . (ُ)ي كؿ مكقع مف مكاقع العمؿ السياسيكالتعارض بيف المصمحة المفسدة ف

في تقدير المصالح كالمفاسد السياسية بركزنا كاضحا في مكقفيف،  كقد برز تجكيد النبي 
 أحدىما كاف في مكة كاآلخر في المدينة:

: المكقؼ السياسي في المدينة  أكلن
ئد السياسية إف قصة رأس النفاؽ في المدينة عبد اهلل بف أيبي بف سمكؿ فييا مف الفكا

الجمة، فبل يخفى عمى مسمـ عارؼ بالسنة كالسيرة جرائمو في حؽ المسمميف مف الخذالف في 
شاعة التيكيف كالتحقير، كالتحالؼ مع المشركيف كال ييكد، إضافة إلى إثارة المعارؾ كالغزكات، كا 

يفعؿ كؿ ذلؾ  ، ككاف-رضي اهلل عنيا-ؿ بيف المسمميف كرميو ألـ المؤمنيف عائشة قبلقالفتف كال
 كىك متدثر بدثار اإلسبلـ .

                                                           

صالح القرعاكم، ديكانية الشيخ عبد اهلل القرعاكم في محاضرة بعنكاف "اليدم النبكم في  -( د. عكض القرني(ُ
 .بتصرؼالسياسة" ... 
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، لنبيو  غزكة بني المصطمؽ، فاغتاظ المنافقكف مف تمكيف اهلل  لقد خاض النبي 
بإنزاؿ قرآف ينطؽ بما نطؽ رأس  فكانت الفاضحة لممنافقيف بأقكاليـ كأفعاليـ، ليفضحو اهلل 

مىعى  فىبىٍينىا رىسيكؿي المًَّو  النفاؽ، حيث قاؿ ابف ىشاـ: " اًء، كىرىدىٍت كىاًردىةي النَّاًس، كى مىى ذىًلؾى اٍلمى عى
ـى  اهي ٍبفي مىٍسعيكدو يىقيكدي فىرىسىوي، فىاٍزدىحى ٍيجى ، ييقىاؿي لىوي: جى طَّاًب أىًجيره لىوي ًمٍف بىًني ًغفىارو  عيمىرى ٍبًف اٍلخى

ًميؼي بىًني عىٍكًؼ ٍبفً  ، حى يىًنيُّ بىرو اٍلجي ًسنىافي ٍبفي كى اهي كى ٍيجى رىخى  جى ، فىصى اًء، فىاٍقتىتىبلى مىى اٍلمى ٍزرىًج عى اٍلخى
ٍبدي المًَّو ٍبفي أيبىي   ، فىغىًضبى عى اهي: يىا مىٍعشىرى اٍلمييىاًجًريفى ٍيجى رىخى جى اًر، كىصى : يىا مىٍعشىرى اأٍلىٍنصى يىًنيُّ  بف اٍلجي

 ، ـى ٍيدي ٍبفي أىٍرقى : زى ـٍ ، كىًعٍندىهي رىٍىطه ًمٍف قىٍكًمًو ًفيًي ميكؿى كنىا سى قىٍد فىعىميكىىا، قىٍد نىافىري : أىكى ، فىقىاؿى دىثه ـه حى غيبلى
: سىمٍّْف كىٍمبىؾى  ؿي ا قىاؿى اأٍلىكَّ ٍيشو إالَّ كىمى ًبيبى قيرى ًدنىا، كىاىلمًَّو مىا أىعىدَّنىا كىجىبلى كنىا ًفي ًببلى كىاثىري ، أىمىا كى يىٍأكيٍمؾى

ًدينىًة لىيي  ٍعنىا ًإلىى اٍلمى رىهي ًمٍف قىٍكًمًو، فىقىاؿى كىاىلمًَّو لىًئٍف رىجى مىى مىٍف حىضى . ثيَـّ أىٍقبىؿى عى فَّ اأٍلىعىزُّ ًمٍنيىا اأٍلىذىؿَّ ٍخًرجى
، أىمىا كىاىلمًَّو  ـٍ ـٍ أىٍمكىالىكي قىاسىٍمتيميكىي ، كى ـٍ دكي ، أىٍحمىٍمتيميكىيـ ًببلى ـٍ ا فىعىٍمتيـٍ ًبأىٍنفيًسكي : ىىذىا مى ـٍ ٍنييـٍ مىا لىيي لىٍك أىٍمسىٍكتيـٍ عى

" ـٍ ٍيًر دىاًركي ليكا إلىى غى كَّ ـٍ لىتىحى ًبأىٍيًديكي
، ليصبح ابف أيبٌي بذلؾ القكؿ مرتدنا ظاىرنا، ككاضحة ردتو (ُ)

َِغَِدَكضكح الشمس في السماء، فقاؿ تعالى في فضحو:  َۡ ٌَ َ َٰ َْلََعَ ٔا َحُِفُِل َََل ََحُلََُٔٔن ََ َٱََّلِي ًُ ُْ

َِ ََوّلِلَ ْا ٔا َيََِفغُّ َٔنََرَُشِٔلَٱّلَلََِخَِتَٰ ُٓ َجَٰفِلنَِيَََلََحۡفَل ٍُ ۡ َٱَ ََ ۡرِضََوَلَِٰس
َ
َِٰتََوٱَۡل ـَ َٱََصَؿَٰ َُ ِ َزآئ َحُلََُٔٔنَىَئَََِ*َِ

ٌَِِِ ۡؤ ٍُ ََوَِرَُشَِٔلِۦََوَِۡي َِٱۡىػَِزةُ َوّلِلَ  َ َذَل
َ
اَٱَۡل َٓ ِۡ ٌِ َ َغزُّ

َ
َٱَۡل ََ ََِلُۡخرَِج َِثِ ِدي ٍَ ۡ َِآَإََِلَٱَ َجَٰفِلنِيََرََجۡػ ٍُ ۡ َٱَ ََ ََلََنَيََوَلَِٰس

ٔنََ ٍُ َحۡػيَ
، فبعد أف فضحو اهلل عمى المؤل، أصبح مستحقنا إلقامة حدّْ الردة عميو بما قاؿ (ِ)

 كأظير مف الكفر الميبىطًَّف بالنفاؽ .

كلكف! لتطبيؽ الحكـ الشرعي، ال بد مف تحقؽ شركطو كانتفاء مكانعو، كبمعنى أدؽ، فبل 
قد استكفى حدُّ )عبد اهلل بف أيبي بف سمكؿ( تحقؽ بد أف تيقاـ الحجة، كال بد أف تيدرأ الشبية، ك 

شركطو، فقد أقاـ القرآف عميو الحجة، كدليؿ استحقاقو إلقامة حكـ اهلل فيو، أف الصحابة عرضكا 
لما سيترتب عمى قتمو مف  رفض، ككاف رفضو  قتمو، إال أف رسكؿ  عمى رسكؿ اهلل 

كلـ تدرأ  لي فإف مكانع إقامة الحد لـ تنتؼً التامفاسد سياسية كبرل، ال ألنو لـ يستحؽ القتؿ، كب
ف كانت الشركط قد تحققت كالحجة قد أقيمت.  الشبية، حتى كا 

                                                           

 ( .َِٗ/ِ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ُ
 . ]ٖ-ٕالمنافقكف: [( (ِ
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سياسينا  قتمو كاف جكاب النبي  كمف ذلؾ أنو لما عرض عميو عمر بف الخطاب 
ٍبًد اهلًل  اًبرى ٍبفى عى : كينَّا مىعى النًَّبيّْ  استراتيجينا، فعىٍف جى ؿه ًمفى ًفي  يىقيكؿي غىزىاةو، فىكىسىعى رىجي

: يىا لىٍممييى  قىاؿى اٍلمييىاًجًرمُّ اًر، كى : يىا لىؤٍلىٍنصى اًرمُّ اًر، فىقىاؿى اأٍلىٍنصى ، رىجيبلن ًمفى اأٍلىٍنصى ، اٍلمييىاًجًريفى اًجًريفى
اًىًميًَّة؟" قىاليكا: يىا رىسيكؿى اهلًل كى فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ا بىاؿي دىٍعكىل اٍلجى ، : "مى ؿه ًمفى اٍلمييىاًجًريفى سىعى رىجي

: قىٍد فىعى  ٍبدي اهلًل ٍبفي أيبىي  فىقىاؿى ٍنًتنىةه" فىسىًمعىيىا عى : "دىعيكىىا، فىًإنَّيىا مي اًر، فىقىاؿى ميكىىا، كىاهلًل رىجيبلن ًمفى اأٍلىٍنصى
. فَّ اأٍلىعىزُّ ًمٍنيىا اأٍلىذىؿَّ ًدينىًة لىييٍخًرجى ٍعنىا ًإلىى اٍلمى : دىٍعًني أىٍضًربي عينيؽى ىىذىا اٍلمينىاًفًؽ،  لىًئٍف رىجى قىاؿى عيمىري

ابىوي" مَّدنا يىٍقتيؿي أىٍصحى دَّثي النَّاسي أىفَّ ميحى : "دىٍعوي، الى يىتىحى  . (ُ)فىقىاؿى

ابىوي"، فيذه ىك قكؿ النبي  فالشاىد مَّدنا يىٍقتيؿي أىٍصحى دَّثي النَّاسي أىفَّ ميحى : "دىٍعوي، الى يىتىحى
تعتبر جكابنا سياسينا استراتيجينا بحتنا، كقد جاءت مناسبةن لمحاؿ الذم كاف عميو أمر  اإلجابة

أنو ىك  -زعيـ المدينة-اإلسبلـ مف انتشار كتكسع، ككانت العرب قد رسمت صكرة البف أيبي  
بقتمو،  ضعيؼ الجناح، فإف قاـ النبي  اطريدن  ينايكـ أف خرج مف مكة متخف مف آكل النبي 

زعيـ عربي يحدث نفسو باإلسبلـ رغبنا أك رىبنا، فإنو أكؿ ما سيتراءل أمامو ىك دـي ابف  فإف أم
 ، كيقكؿ إف مصيرم مصيره .أيبٌي الذم في نظره قد آكل النبي 

فكـ مف المفاسد السياسية كاالستراتيجية سيترتب عمى ىذا القرار السياسي بقتؿ عبد اهلل 
كخبرتو  ار السياسي بعدـ قتمو، كذلؾ مف حكمة النبي بف أيبٌي بف سمكؿ، فكاف تجكيد القر 

، كألف العكاـ مف السياسية التي كانت سببنا رئيسنا في تجكيد ىذا القرار السياسي المدركس منو 
بقتؿ مف آكاه سيككف  الناس ال يعرفكف طبيعة المكقؼ أك الحدث كلـ يعايشكه، فإف قرار النبي 

ـٌ الناس . لنبكة، كلذلؾ تراءل أماـ النبي في منظكرىـ أنو ليس مف أخبلؽ ا  حديث عكا

لقد كاف ىذا التكسع لدكلة اإلسبلـ قبيؿ صمح الحديبية، ككانت غزكة الخندؽ في شكاؿ 
أم بينيما - (ّ)، ككانت غزكة بني المصطمؽ في شعباف سنة ست  لميجرة(ِ)سنة خمس لميجرة

                                                           

مىًة كىاآٍل [( (ُ ٍظميكمنا، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلًبرّْ كىالصّْ ا أىٍك مى دىاًب/بىابي نىٍصًر اأٍلىًخ ظىاًلمن
 . ]ِْٖٓ، رقـ الحديث ََُِ/ِ
 ( .ُِْ/ِ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ِ
 ( .ِٖٗ/ِ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ّ
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زات سياسية كاستراتيجية نتجت عف قرارات كقد كاف لمعاـ السادس مف اليجرة مي -قرابة العاـ
دةو مف النبي  كَّ ، نتكقؼ معيا، فمقد تميزت السنة السادسة لميجرة بأنيا سنة جيادية سياسية ميجى

بامتياز، حيث انتشرت فييا سرايا كجيش اإلسبلـ في معظـ أنحاء الجزيرة العربية، رغـ أف ىذه 
إال أف تأثيرىا كاف عميقنا عمى أىؿ الجزيرة عامة  السرايا الجيادية لـ تكف مف المعارؾ الضخمة

 . (ُ)في أمر اإلسبلـ

ففي ىذا العاـ اليجرم الزاخر باألحداث كانت ىنالؾ آثار مترتبة عمى ما فيو مف أحداث، 
ا بعد غزكة الخندؽ التي بشر النبي  ،  كخصكصن رىدو مىٍيمىافى ٍبًف صي أصحابو بقكلو فيما جاء عىٍف سي

: قىاؿى ا كنىنىا" لنًَّبيُّ قىاؿى ، كىالى يىٍغزي ـٍ كىي يىٍكـى اأٍلىٍحزىاًب: "نىٍغزي
(ِ). 

ف ىذه الكممة التي قاليا النبي  في البعد السياسي، فإف ليا آثارنا  مف أجكد كبلمو  كا 
يذكرىا الباحث استنباطنا مف خبلؿ  تظير قبيؿ صمح الحديبية كأبعادنا سياسية في بنكد الصمح

 :(ّ)مف ىذه اآلثار، ك نبي لكاقع ال استقرائو

تحسف الكضع األمني لممسمميف في الجزيرة العربية عمى المستكل اإلقميمي، لما  -ُ
ا.   أصبح ليـ مف ىيبة بعد غزكة األحزاب خصكصن

تزايد القكة العسكرية كتمكينيا مف خبلؿ السرايا التي تعتبر تدريبنا كتجييزنا عممينا  -ِ
الذم  ا في التكتيؾ العسكرم مف النبي لمقاتمي المسمميف، حيث ظير ذلؾ جمين 

سمَّـ القيادة لبعض القادة  كاف القائد العاـ ألركاف الجيش المسمـ، فيك بدكره 
، كفي مؤتة ظيرت الميدانييف، ففي غزكة خيبر سمَّـ القيادة البف عمو عمي 

الخبرة العسكرية مف خالد بف الكليد في النجاة بالجيش، كفي غيرىا مف المعارؾ 

                                                           

 ( .ّٕٓ-ّٕٓ/ِ( راجع السيرة النبكية البف ىشاـ )ج(ُ
، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المىغى [( (ِ ٍندىًؽ كىًىيى األىٍحزىابي ، رقـ الحديث ََُُاًزم/بىابي غىٍزكىًة الخى

َُْٗ [. 
في تمؾ الفترة كمف خبلؿ األفعاؿ  ، استنتجيا الباحث مف خبلؿ االستقراء التحميمي لكاقع النبي اآلثار ىنا( (ّ

مف  ار أمني، مكَّف النبي كردة فعؿ أك كنتيجة طبيعة لما ترتب عمى الصمح مف استقر  التي قاـ بيا النبي 
 إعادة ترميـ بنيانو بشكؿ كامؿ . 
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كالغزكات حتى كاف فتح مكة الذم كاف لو تحضير كتكتيؾ عسكرم سرم فاجأ 
 الخصكـ .

النمك االقتصادم لدكلة اإلسبلـ، نتيجة االستقرار األمني الذم نتج عف الييبة التي  -ّ
 أكرثتيا الدكلة اإلسبلمية في نفكس الماكريف .

العربية، كالتي كاف إقامة العبلقات الدبمكماسية كفؽ مكازيف القكل التي في الجزيرة  -ْ
كبني المصطمؽ، الذيف منيـ زكجتو أـ المؤمنيف  مف بينيـ أصيار لمنبي 

 . -رضي اهلل عنيا–جكيرية بنت الحارث 
بؿ  ا،ا كىكاننا كتفككن تحييد نصرة بعض القبائؿ لقريش، مما أكرث قريش ضعفن  -ٓ

 اندثار لممصالح المشتركة مع القبائؿ التي كانت حميفة لقريش.ك 
م أصبحت فيو قريش بعد التكجيات كالتحالفات الجديدة كفؽ مكازيف ذشتت الإف الت -ٔ

كازدياد قكتو العسكرية،  القكل في الجزيرة، جعميا تشعر بمدل تمدد نفكذ النبي 
ال تفكر إال في إبراـ صمح تنقذ فيو نفسيا مف اليزيمة إذا  ااألمر الذم جعؿ قريشن 

 أنؼ زعامتيـ بالتراب. فيومرغ في مكاجية عسكرية، يت ما قابمت النبي 
دكف خكؼ أك ىيبة، بؿ قرارات تتزيف  اتخاذ القرارات الحاسمة مف الصحابة  -ٕ

قراره  بثقة المسمـ كقكة شكيمتو حتى في أحمؾ حاالتو كأصعبيا، كاتخاذ سعد بف معاذ 
 أف يحكمو فييـ . بقتؿ الييكد في بني قريظة لما طمبكا مف النبي 

دـ المجاىرة بالنفاؽ؛ كال يعني ذلؾ انحسار مكرىـ، بؿ إف تخفي المنافقيف كع -ٖ
التدبير الذم يحيككنو بميؿ سيتصؼ بالحذر كالتأني في الكيد كالتنفيذ مف خبلؿ تخطيط 

 محكـ، األمر الذم يستدعي تشكيؿ جياز أمني يحمي ظير المسمميف .
 نزع شككة الييكد كتبلشي قكتيـ كتشتيت جمعيـ، مف خبلؿ إجبلئيـ كقتؿ -ٗ

 قائدىـ في بني قريظة حيي بف أخطب .
التحكؿ االستراتيجي لدعكة اإلسبلـ، حيث تحكلت مف دعكة محمية تقتصر عمى  -َُ

فييا األمراء كالممكؾ كالسبلطيف في مممكتي الفرس  الجزية إلى دعكة عالمية، راسؿ النبي 
.  كالرـك
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 المكقؼ السياسي في مكة ثانينا:
تي ال يمكف أف ينازعيـ فييا أحد، كال يقبؿ العربي عارؼ بأخبلؽ العرب ال إف النبي 

أف يستثمر ىذه  الحر عمى نفسو أف يخالؼ ما اشتير بو مف مكاـر األخبلؽ، فحاكؿ النبي 
 . (ُ)القيـ الكريمة، مكظفنا ما يؤمف بو العرب مف ىذه المكاـر في األشير الحـر

شير األربعة، ككاف مف مكة لمعمرة، كقد كانت العرب تعظـ ىذه األ فقصد النبي 
 عاداتيـ أف الرجؿ إذا لقي قاتؿ كلده أك كالده فييا فإنو ال يفزعو كال يييجو، فاستثمر النبي 

 ىذه األشير األربعة استثمارنا سياسينا كقد أجاد االستثمار .

إلى تحقيقو مف خبلؿ ذلؾ ىك كسر الحصار  فأما اليدؼ السياسي الذم سعى النبي 
بذلؾ أف يصنع  عند العرب، فأراد النبي  صنعتو قريش بتشكيو صكرتو  االجتماعي الذم

كيمدَّ جسكرنا جديدة مع العرب إليصاؿ رسالة اإلسبلـ الحؽ، كتبديؿ الصكرة المرسكمة مف قريش 
 كأصحابو، لتعرفو العرب عف قرب . عف النبي 

، فكاف صمح مف أف يصؿ إلى مكة عممت قريش فخرجت بعدتيا كعتادىا لتمنع النبي 
 العاـ القادـ كأف تخمي قريش لو مكة ثبلثة أياـ . الحديبية، ككاف مف بنكده أف يأتي النبي 

نصرنا سياسينا كنقطة  في العاـ التالي بعد صمح الحديبية، كالذم حقؽ فيو  أتى النبي 
 تحسب لصالحو مف خبلؿ تحصيمو اعترافنا ضمنينا مف مكة مف خبلؿ إبراـ صمح بينو 

 فكاف الصمح بمثابة اعتراؼو بأف النبي  -كال يككف الصمح إال بيف طرفيف قكييف-بينيـ، ك 
عى رىسيكؿي المًَّو  اؽى: فىمىمَّا رىجى إلىى  أصبح قكة يحسب ليا حساب، يقكؿ ابف ىشاـ: "قىاؿى اٍبفي إٍسحى

ادىيىٍيفً  مى ًبيعو كىجي ـى ًبيىا شىٍيرىٍم رى ، أىقىا ٍيبىرى ًدينىًة ًمٍف خى ، يىٍبعىثي ًفيمىا  اٍلمى شىكَّاالن افى كى شىٍعبىافى كىرىمىضى بنا كى كىرىجى
سىرىايىاهي  دَّهي ًفيًو اٍلميٍشًركيكفى بىٍيفى ذىًلؾى ًمٍف غىٍزًكًه كى رىجى ًفي ًذم اٍلقىٍعدىًة ًفي الشٍَّيًر الًَّذم صى . ثيَـّ خى

دُّ  ًتًو الًَّتي صى اًء، مىكىافى عيٍمرى دُّكا ميٍعتىًمرنا عيٍمرىةى اٍلقىضى اًص، أًلىنَّييـٍ صى ييقىاؿي لىيىا عيٍمرىةي اٍلًقصى ٍنيىا. كى كهي عى

                                                           

 : ىي ذك القعدة كذك الحجة كالمحـر كرجب .األشير الحـر( (ُ
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، فىاٍقتىصَّ رىسيكؿي المًَّو  رىسيكؿى المًَّو  رىاـً ًمٍف سىنىًة ًست  ؿى  ًفي ًذم اٍلقىٍعدىًة ًفي الشٍَّيًر اٍلحى ، فىدىخى ـٍ ًمٍنيي
رىاـً  "مىكَّةى ًفي ًذم اٍلقىٍعدىًة، ًفي الشٍَّيًر اٍلحى دُّكهي ًفيًو، ًمٍف سىنىًة سىٍبعو  . (ُ)الًَّذم صى

مكة معتمرنا كانت األصناـ ما زالت حكؿ الكعبة عمى  ىك أنو لما دخؿ النبي فالشاىد 
في مكة ثبلثة أياـ، كطافكا حكؿ الكعبة كسعكا بيف الصفا  كأصحابو  حاليا، كمكث النبي 

مناسؾ، كلـ ييسقطكا أك يحطمكا مف األصناـ كالمركة كفعمكا كؿ ما عمى المعتمر أف يفعمو مف 
خمت قريش مكة لثبلثة أياـ، أم أنيـ أاآلف قكة مكازية لقكة قريش، كقد صنمنا كاحدنا، رغـ أنيـ 

لـ يفعؿ ذلؾ  كحدىـ اآلف في مكة كال منازع ليـ ككاف بإمكانيـ أف يحطمكىا، إال أف النبي 
 المصالح كالمفاسد السياسية.كلـ يأمر بو، ككاف لذلؾ بعد سياسي في تقدير 

نو تسكيؽ اإلسبلـ بتأليؼ القمكب ال  فالنبي يسعى لتحقيؽ ىدؼ أسمى مف ذلؾ، أال كا 
 ابالفظاظة، فالعرب يعبدكف أصنامنا صنعكىا بأيدييـ كىي صغيرة في نفكسيـ، كال ننسى أف قريشن 

ما أتى مكة إال  ي أف النب -كما سيأتي-كانت قد استنفرت العرب كميـ كأشاعت يكـ الحديبية 
كىي عبارة عف أخشاب  كييدـ عبادة األصناـ، فإف حطميا النبي  ليستحؿ بيت إبراىيـ 

 كحجارة، فستصبح ضخمة متأصمة في نفكسيـ .

دنا، قىدَّر فيو النبي  فكاف قرار النبي  كَّ ككازف بيف المصالح  بأال تيمىسَّ األصناـ قرارنا ميجى
تي ستمحؽ بالدعكة جراء قراًر فىٍرًض نفكذ، ىك قادـ ال محالة، فكانت التي سيجنييا كالمفاسد ال

 ية لممصالح كالمفاسد السياسية .كدراستو االستراتيج الجكدة ظاىرة في تأني النبي 

  

                                                           

 ( .َّٕ/ِ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ُ
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 المطمب الرابع
 الجكدة في فقو القدرة كالستطاعة السياسية

التشريعات عمى الكجو الذم ، كلكف القياـ بيذه إف التشريعات اإلسبلمية كميا مف اهلل 
دى النبي  يريده اهلل  كَّ بفقيو السياسي كالشرعي العمؿ  منكطة بالقدرة كاالستطاعة، كقد جى

 السياسي كفؽ فقو القدرة كاالستطاعة في كؿ مكقع مف مكاقع العمؿ السياسي .

لصبلة كلذلؾ فإف فقو القدرة كاالستطاعة ال يقتصر في تطبيقو عمى العبادات الفردية كا
كالصياـ كالزكاة كغيرىا، بؿ إنو يتكجب عمى الحكاـ الذيف يسكسكف شعكبيـ أف يطبقكا قكاعد فقو 

ََلَقكؿ اهلل تعالى:  عندالقدرة كاالستطاعة عمى المجتمعات كالحككمات التي تحتيـ، نزكالن 
ا َ َٓ ََجۡفًصاَإََِلَوُۡشَػ يَُسّيُِؿَٱّلَلُ

(ُ) . 

 ثيرة أذكر مثاليف عممييف في فقو القدرة كاالستطاعة:كلنا في ىذا المقاـ أمثمة ك

 المثاؿ األكؿ -ُ
لقد جاء تشريعات اإلسبلـ متدرجة إال قضية التكحيد فقد أتت مف أكؿ يكـ محسكمة 
كنيائية ال تدرج فييا، كذلؾ مف حيث أصؿ التكميؼ، كلكف إقامة ىذا التكحيد في األرض ىك 

 مف باب السياسة الشرعية .

 يد يجب أف يككف لو خطة مدركسة تطبؽ في نشر عقيدة التكحيد، فالنبي فإقامة التكح
إلى تكحيد اهلل كىاجر منيا كلـ ييسًقطكا منيا صنمنا كاحدنا،  عشر سنة يدعك مكث في مكة ثبلث

، كبياف أف عبادة األصناـ شرؾ كالتنبيو عمى عمؿ بما يستطيع مف تبميغ دعكة اهلل  فالنبي 
ال تضر كال تنفع كما إلى ذلؾ، كبيَّف عقيدة التكحيد كأنيا ىي األنجى  عيكب األصناـ كأنيا

 ، أما إزالة األصناـ مف الكاقع بيدميا فيي قائمة عمى القدرة كاالستطاعة .كاألسمـ عند اهلل 

                                                           

 . ]ِٖٔالبقرة: [( (ُ



 

323 
 
 

كأصحابو كانكا  ترؾ األصناـ في مكة قائمة دكف أف ييدميا عجزنا، فالنبي  إف النبي 
ا عف أنفسيـ أذل قريش، فيؿ سيستطيعكف أف ييدمكا األصناـ كيزيمكىا ال يستطيعكف أف يدفعك 

 مف الكاقع!!؟؟

،  كقد كاف النبي  اًبرو يمر عف آؿ ياسر كىـ يعذبكف كليس لو إال أف ييصبّْرىـ، فعىٍف جى
ـٍ ييعىذَّبيكفى ًفي المًَّو عى  أىفَّ النًَّبيَّ  ًبأىٍىًمًو، كىىي كا آؿى مىرَّ ًبعىمَّاًر ٍبًف يىاًسرو كى : "أىٍبًشري ، فىقىاؿى ؿَّ زَّ كىجى

نَّةي" ـي اٍلجى ، مىٍكًعديكي يىاًسرو
(ُ). 

                                                           

ًف اٍسميوي أىٍحمىدي، ج [( (ُ  . ]َُٖٓالحديث ، رقـ ُُْ/ِالطبراني: المعجـ األكسط، بىابي اأٍلىًلًؼ/مى
 
 ـي ٍبفي ًإٍبرىاًىي : نا ميٍسًم ـي قىاؿى ٍبًد اٍلعىًزيًز اٍلميقىكّْ ـي ٍبفي عى : نا ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا أىٍحمىدي قىاؿى : نا سند الحديث/ حى ـى قىاؿى

اًبرو  بىٍيًر، عىٍف جى ، عىٍف أىًبي الزُّ  . ًىشىاـه الدٍَّستيكىاًئيُّ
 

 /تخريج الحديث 
 ( مف طريؽ عبد اهلل بف الحارث.َّّ/ِْعجمو الكبير )أخرجو الطبراني في م

 ( مف طريؽ سالـ بف أبي الجعد.ِٓٗ/ُٔكأخرجو  في المطالب العالية )
 . كالىما بنحكه عف عثماف بف عفاف 
 .  عف جابر(، مف طريؽ مسمـ بف إبراىيـ، ّْٖ/ّكأخرجو الحاكـ في مستدركو بمثمو )

 
 /ترجمة الركاة 

 فيو: ركاتو ثقات، عدا أف -
  بىٍيًر: أى صدكؽ إل أنو يدلس. محمد بف مسمـ بف تدرس األسدم مكالىـ أبك الزبير المكي بك الزُّ

   .(َٔٓابف حجر، تقريب التيذيب )ص 
 ابف كقاؿ كأحفظيـ. ، عقبل الناس أكمؿ ككاف الزبير أبك حدثني: قاؿ عطاء بف يعمى عف كيركل
 فإف مالؾ، عنو يحدث أف صدقنا الزبير أبيب ككفى أحاديث، الزبير أبي عف مالؾ ركل: عدم
 كتب كقد إال الزبير أبي عف تخمؼ الثقات مف أحدا أعمـ ال: كقاؿ ،ثقة عف إل يركم ل مالكنا
 كقاؿالضعيؼ.  جية مف ذلؾ فيككف الضعفاء، بعض عنو ركل إف إال ثقة نفسو في كىك عنو،
 كقاؿ معاممة. في فعمو رآه أنو زعـ لشيء تركو شعبة أف إال الحديث كثير ثقة كاف :سعد ابف

 في حجة صدكؽ: الساجي كقاؿ .بأس بو ليس الزبير : كأبكقاؿ أحمد بف حنبؿثقة. : النسائي
 كاف: الزبير قاؿ أبي عف عيينة، ابف قاؿبو.  كاحتجكا كقبمكه، النقؿ، أىؿ عنو ركل قد األحكاـ،
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ابف حجر، تيذيب  ثبت. ثقة :المديني قاؿ ابفالحديث.  ليـ أحفظ جابر إلى يقدمني عطاء
 (.ْٗٔ/ّالتيذيب )

 إلي أحب كىك بو، يحتج كال حديثو يكتب: فقاؿ الزبير أبي عف أبي سألت: قاؿ الرحمف عبد عف
 .ثقة: مرة كقاؿ صالح الزبير أبك: قاؿ أنو معيف بف يحيى عف .نافع بف طمحة سفياف أبي مف

 .(ْٕ/ٖ) كالتعديؿ الجرحابف أبي حاتـ، 
 .(ُٓٗ/ْ) الستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في . الذىبي، الكاشؼثقة حافظ: يقاؿ الذىب

 منيـ كاحد يأت كلـ ، عنو ركل ممف جماعة فيو تكمـ :"الستغناء" كتابو في البر عبد ابف كقاؿ
 بف عطاء كاف كقد المحدثيف، ثقات مف عندم كىك بالحفظ، لو شيدكا كقد جرحو، تكجب بحجة
 إلى يحتاج فيو الشافعي كقكؿ مكسى، بف سميماف عميو أثنى كقد، بالحفظ لو يشيد رباح أبي

 كأبك الزبير أبك ثنا: أيكب كقكؿ حجة، ببل عيينة، ابف مذىب تضعيفو في ذىب فإنو دعامة،
 كالترفيع، عميو الثناء أراد بؿ: كقالكا تضعيفو، بذلؾ أراد: فقالكا فيو اختمفكا الزبير أبك. الزبير

 كغيبة تحامؿ فيك يصمي يحسف ال شعبة كقكؿ غيره، دكف فيو أيكب بمذىب أشبو ؿاألك  كالتأكيؿ
 فيما– احتقركه فإنيـ ،يحدث أراه حتى أعيش أف أظف كنت ما: جريج ابف كقكؿ عنو، حدث كقد
 رأسو قنع جاءه إذا أيكب كاف: معمر كقكؿ أحاديث، بعدة جريج ابف عنو حدث كقد لفقره، –قيؿ

 (.ّّٔ/َُمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ ). أتيوي كاف لما بشيء فميس
 عف الزبير أبي عف سممة بف كلحماد نسخة، جابر عف الزبير أبي عف كلزىير: قاؿ ابف عدم

 الضعفاء في . ابف عدم، الكامؿأحاديث جابر عف الزبير أبي عف ىشيـ كركل أحاديث، جابر
(ٕ/ِْٖ). 

 .ىك ثقة يدلسقاؿ الباحث: 
 

  ٍـي ٍبفي ًإب : ميٍسًم ـى ثقة مأمكف مكثر عمي مسمـ بف إبراىيـ األزدم الفراىيدم أبك عمرك البصرم رىاًىي
 .(ِٗٓ، تقريب التيذيب )ص ابف حجر ك أكبر شيخ ألبي داكد.ى بأخرة

 .(ْٕٖ/ِٕ) الكماؿ المزم، تيذيب .ىشاـ حديث يحفظ مسمـ كاف: قاؿ أبك داكد
 .ثقة، يحفظ حديث ىشاـقاؿ الباحث: 

 
  ٍـي ب ـي:في ًإٍبرىاًىي ٍبًد اٍلعىًزيًز اٍلميقىكّْ . ابف قطمكبغا، الثقات ممف لـ يقع في الكتب مف أىؿ البصرة عى

 :الييثمي كقاؿ .(ْٖ/ٖابف حباف، الثقات )ج. ذكره ابف حباف في الثقاتك . (ُُِ/ِالستة )ج
 (.ِّٗ/ٗي، مجمع الزكائد )مالييث .ثقةػ
 

 إزالة العمؿ:
م كمسمـ ، كركل لو البخار في ركايات أخرل السماع عف جابربأبك الزبير صرح  عمة أبي الزبير: -

 يحدث أف صدقنا الزبير بأبي ككفى: كما أف ابف عدم قاؿ، عف جابر  في صحيحيما أحاديث
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كلذلؾ فإف أصؿ ، باب تصبيرىـ كمكاساتيـ بمصابيـ مفكاف  القكؿ مف النبي  إف
التكميؼ كاالعتقاد قضية مفركغ منيا، كلكف إقامة مقتضيات ىذا التكميؼ في حياة الناس 

 ستطاعة .كالمجتمعات منكط بالقدرة كاال

 المثاؿ الثاني -ِ
كأياـ غزكة األحزاب،  جدنا، كلكف ما مرَّ عمييـ أياـه  لقد مر عمى المسمميف ظركؼ شديدة

الذيف لما  ،حيف تكالبت عمييـ العرب بحياكة مؤامرات كتدبير مف ييكد بني قينقاع كبني النضير
ؿ المؤمنيف في ىذه الغزكة ذىبكا إلى بني قريظة، فقد أنزؿ اهلل قرآننا يصؼ حا أجبلىـ النبي 
َٱۡىُلئُُبَفقاؿ تعالى:  ََوبَيََؾِج ةَۡصَُٰر

َ
َٱَۡل ََزاَؽِج َِإَوۡذ ًۡ ٌَُِِس ۡشَفَو

َ
َأ َۡ ٌِ ََو ًۡ ٔۡكُِس َـَ َِ ٌّ َ ََجآُءوُكً إِۡذ

َُُِٔاَ۠ َُِّٔنَةِٱّلَلَِٱىظُّ َِاِجَرََوَتُظ ََ*ٱَۡلَ ٔاَْزََِۡزاَل  ُ َُِٔنََوُزَۡزَِ ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ َٱَ َِاََِمَٱۡبخُِٰىَ  .(ُ)اِديدَ َشََُْ

 فكاف تعداد األحزاب المحاًصرة لممدينة حينيا قرابة عشرة آالؼ مقاتؿ، ككاف النبي 
، لمكاجية اليجمة الشرسة قد أعدكا العدة العسكرية مف تحصينات كاستعدادات كأصحابو 

 .كالمؤامرة اإلقميمية التي تريد اف تفتؾ بدكلة اإلسبلـ

ا عمى كاف مؿ كاإلعداد العسكرم، إلى جانب العقد عًمؿ  كاف النبي  قد عمؿ أيضن
فالعمؿ األمني االستخباراتي كاف رائده نيعيـ ، نب األمني كالسياسي في ذات الكقتتشغيؿ الجا

                                                                                                                                                                     

في ركاية أبي الزبير  أستأنس بكالـ ابف عدم. كذلؾ ثقة عف إال يركم ال مالكنا فإف مالؾ، عنو
ا عف جابر كذلؾ يثبت سماعو منو، ك  أنو ال حجة مع مف جرحو. بيَّف ابف عبد البرذلؾ نسخن

لـ يخطئ في ىذا الحديث ألنو عف ىشاـ الدستكائي، كقد كاف  عمة عمى مسمـ بف إبراىيـ: -
 يحفظو بنص أبي داكد.

 
 الحكـ عمى اإلسناد/ 

 . صحيح إسناد
 

 . ]ُُ-َُاألحزاب: [( (ُ
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كعف المسمميف إلى أف تفرقت األحزاب كفيو  ذَّؿ عف النبي ، الذم خى بف مسعكد الغطفاني 
 .(ُ)حديث طكيؿ

 يخكضو خبلؿ المعركة فيك ظاىر في عزمو  ي أما العمؿ السياسي الذم كاف النب
عمى نصؼ ثمار المدينة في مقابؿ أف ينفضكا عف  -قكـ نيعيـ بف مسعكد –مصالحة غطفاف 

 األحزاب كقد كانكا قرابة ثمث الجيش أك أكثر .

ده النبي  ىذا القرار السياسي الذم عـز النبي  كَّ بالمشاكرة التي ىي  أف يتخذه، جى
ة في السياسة، بؿ حسَّفى في جكدتو بأنو استشار مف يخصيـ أمر ذلؾ القرار، فكاف قيمة إجرائي

رضي اهلل –بكر كعمر  احدنا في أمرو ما، فإنو يستشير أبعادة إذا أراد أف يستشير أ النبي 
، كلكف ىذه المرة استدعى سعد بف معاذ سيد األكس كسعد بف عبادة سيد الخزرج، -عنيما

 .، ألف األمر يخصيما، فيما مف سيبذؿ شطر تمر المدينة لغطفافارسيدٌم قبيمتي األنص

 في ىذا المكقؼ باآلتي: كتتضح مبلمح المنيج النبكم في السياسة مف تصرؼ النبي 

  جاء استدعاء السعديف لممشاكرة في إتماـ التكقيع مف عدمو، حيث أف النبي 
أم ما يقاؿ –لمسمميف كاف قد رأم مف كجية نظره أمرنا عـز عميو لمتخفيؼ عف ا

 . -عنو في العصر الحديث "التكقيع باألحرؼ األكلى" ما قبؿ االعتماد
 ف، فأراد النبي ك مى الحالة التي كاف عمييا المسممالقرار السياسي ىذا جاء بناء ع 

 اؿ غطفاف عف قتاؿ المسمميف .ذمف كطأة األحزاب في المعركة بانخأف يخفؼ 
  ار ىـ األنصار، فالثمر ثمرىـ، كالخير خيرىـ كاألرض أف الذم سيدفع ثمف ىذا القر

 أرضيـ.
                                                           

 :راجع( (ُ
، عىٍف أىًبييىا َُّ/ّ)ذكره ابف جرير الطبرم في كتابو تيذيب اآلثار  - ًعيّْ (، عف اٍبنىًة نيعىٍيـً ٍبًف مىٍسعيكدو اأٍلىٍشجى

: قىاؿى ًلي رىسيكؿي المًَّو  ٍدعىةه"، كقد حكـ عميو األلباني في  قىاؿى ٍربى خي ذٍّْؿ عىنَّا، فىًإفَّ اٍلحى ٍندىًؽ: "خى يىٍكـى اٍلخى
 ( بقكلو: "ضعيؼ جدنا" .ِّٓ/ٖالسمسمة الضعيفة )ج

 ( .ِِٗ/ِالسيرة النبكية )جابف ىشاـ،  -
 ( .َِْ/ٕابف حجر، فتح البارم بشرح صحيح البخارم )ج -
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  رأل النبي  أنو ليس مف المركءة أف يتخذ القرار بمعزؿ عف األنصار، فيككف
 القرار مف المياجريف كيتحمؿ تبعاتو األنصار .

أف يعطييـ  اجتيد في قرار إعطاء الثمار لغطفاف، ككاف تكجيو  أف النبي  فالشاىد
كاف منيما إجابة جعمت النبي ىما ا عف قتاؿ المسمميف، فمما استشار لك ذا عمى أف ينخالنصؼ مني

  ٍيرىةى اًرثي  يعًدؿ عف قراره السياسي بالمصالحة، إلى قرار الحرب، فعىٍف أىًبي ىيرى اءى اٍلحى : جى قىاؿى
مَّدي، شىاًطٍرنىا تىٍمرى ا اٍلغىطىفىاًنيُّ ًإلىى النًَّبيّْ  : يىا ميحى تَّى أىٍستىٍأًمرى السُّعيكدى"، فىبىعىثى فىقىاؿى : "حى ًدينىًة، قىاؿى ٍلمى

سىٍعًد ٍبًف مىٍسعيك  ٍيثىمىةى، كى سىٍعًد ٍبًف خى ًبيًع، كى سىٍعًد ٍبًف الرَّ سىٍعًد ٍبًف عيبىادىةى، كى ، كى ، ًإلىى سىٍعًد ٍبًف ميعىاذو دو
ًمٍمتي أىفَّ اٍلعىرىبى  : "ًإنّْي قىٍد عى ـٍ أىٍف  رىًحمىييـي اهللي، فىقىاؿى اًرثى يىٍسأىليكي فَّ اٍلحى ٍف قىٍكسو كىاًحدىةو، كىاً  ـٍ عى ٍتكي مى قىٍد رى

ـٍ  كا ًفي أىٍمًركي تَّى تىٍنظيري ـٍ ىىذىا، حى ٍدتيـٍ أىٍف تىٍدفىعيكا ًإلىٍيًو عىامىكي ًدينىًة، فىًإٍف أىرى كهي تىٍمرى اٍلمى  بىٍعدي"، قىاليكا: تيشىاًطري
، فىرىٍأيينىا تىبىعه ًليىكىاؾى يىا رىسيكؿى اهلًل، أىكىٍحيه ًمفى ا ، أىٍك ىىكىاؾى ـي أًلىٍمًر اهلًل، أىٍك عىٍف رىٍأًيؾى اًء، فىالتٍَّسًمي لسَّمى

ا مىى سىكىاءو مى ـٍ عى يَّاىي مىٍينىا، فىكىاهلًل لىقىٍد رىأىٍيتينىا كىاً  ٍبقىاءى عى ا تيًريدي اإٍلً ، فىًإٍف كيٍنتى ًإنَّمى ًإالَّ  يىنىاليكفى ًمنَّا تىٍمرىةن  كرىٍأًيؾى
مَّدي، فىقىاؿى ًبًشرنل، أىٍك ًقرنل، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  " ، قىاليكا: غىدىٍرتى يىا ميحى : "ىيكى ذىا تىٍسمىعيكفى مىا يىقيكليكفى

سَّافي ٍبفي ثىاًبتو رىًحمىوي اهللي:  حى

مَّ  ػػػػػػاًرًه ... أىبىدنا فىًإفَّ ميحى ٍف يىٍغديٍر ًبًذمًَّة جى ػػػػػػػاًر مى  ػػػػػػػػػػػػػػدنا الى يىٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديري يىا حى

ٍدعييىا الى ييٍجبىري  ًة صى اجى ٍيثي لىًقيتىيىػػػػػػػػػػػػػػا ... كىٍسري الزُّجى ػػػػػػػػػػػػٍرًء حى انىػػػةي اٍلمى  كىأىمى

كًؿ السَّ  ـي يىٍنبيتي ًفي أيصي ـٍ ... كىالٍمؤي ادىاًتكي كا فىاٍلغىٍدري ًمٍف عى  . (ِ) (ُ)ٍخبىرً ًإٍف تىٍغديري

                                                           

: شجر مف شجر الثماـ، لو قضب مجتمعة، كجرثكمة، كعيدانو كالكراث في الكثرة، ككأف ثمرتو السٍَّخبىرً ( (ُ
 ( .ُّّ/ْالفراىيدم، العيف )جمكاسح القصب أك أدؽ منيا. كمكاسح القصب رؤكسيا. 

ًدينىةى، ج الطب[( (ِ اًرمُّ كىافى يىٍنًزؿي اٍلمى ، رقـ الحديث ِٖ/ٔراني: المعجـ الكبير، بىابي السّْيًف/سىٍعدي ٍبفي مىٍسعيكدو اأٍلىٍنصى
َْٓٗ[ . 

 
  ثنا عيٍقبىةي ٍبفي ًسنىافو الذَّرَّاعي، ثنا : ، قىالى زىكىًريَّا السَّاًجيُّ ٍبدىافي ٍبفي أىٍحمىدى، كى دَّثىنىا عى عيٍثمىافي ٍبفي سند الحديث/ حى

ٍيرىةى  ك، عىٍف أىًبي سىمىمىةى، عىٍف أىًبي ىيرى ٍمرو مَّدي ٍبفي عى ، ثنا ميحى  . عيٍثمىافى اٍلغىطىفىاًنيُّ
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  /تخريج الحديث 
 ( مف طريؽ عقبة بف سناف الذراع .ّّٕ/ُْأخرجو البزار في مسنده بنحكه مختصرنا )

 ؽ عقبة بف سيَّار .( مف طرئٖٕ/ِكاخرجو الدكالبي في الكنى كاألسماء )
 ( مف طريؽ شعبة بف مناف اليدادم .ِٖٗ/ِكأخرجو ابف األعرابي في معجمو بمثمو )

 بو . ثالثتيـ عف عثماف الغطفاني عف أبي ىريرة 
 
 /ترجمة الركاة 

 ركاتو ثقات، عدا أف فيو: -
  :ك ٍمرو مَّدي ٍبفي عى  . (َُٖتقدمت ترجمتو، )ص ميحى

 .يخطئ ثقة ىك :الباحث قاؿ
 

  ٍتقريب ابف حجرصدكؽ ربما كىـ. : أبك عمرك القاضي البصرم مىافي ٍبفي عيٍثمىافى اٍلغىطىفىاًنيُّ عيث ،
 (.ّٖٓالتيذيب )ص 

 كقاؿ .حديثو يكتب شيخ: حاتـ أبك كقاؿ الثقات. مف خير، صالح رجؿ: بف حنبؿ أحمد قاؿ
: معيف ابف كقاؿ .بو بأس ال: زرعة أبك كقاؿ .الصالحيف الثقات أحد عثماف بف عثماف: الدارقطني

 تيذيبابف حجر،  .الحديث مضطرب: البخارم كقاؿ .يخطئ ممف كافقاؿ ابف حباف: . ثقة
 .(ُٕ/ّ) التيذيب

 ثقة يخطئ.قاؿ الباحث: 
 

  :ركل عف بف عقبة بف سناف بف سعد بف جابر بف محصفعقبة بف سناف عيٍقبىةي ٍبفي ًسنىافو الذَّرَّاعي ،
عبد الرحمف قاؿ سئؿ أبي عنو فقاؿ منو أبي في الرحمة الثالثة،  عثماف بف عثماف الغطفانى سمع

 الكتب في يقع لـ ممف الثقاتابف قمطكبغا،  .(ُُّ/ٔجرح كالتعديؿ )جصدكؽ. ابف أبي حاتـ، ال
 .(ُٗٓ/ٕ) الستة

 ىك صدكؽ. قاؿ الباحث:
 

 الحكـ عمى اإلسناد/ 
 . لو شكاىد .حسف ادإسن

حمد بف عمر صدكؽ ربما كىـ، كقد ركل لو البخارم كمسمـ أحاديث ركاة اإلسناد ثقات، إال أنو فيو م
فقد أخرج لو مسمـ في يركييا عف أبي سممة، كبذلؾ يزكؿ اإليياـ في أبي سممة، أما عثماف الغطفاني، 

 المتابعات .
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يدؿ عمى القكة كاالستعداد، األمر  امكقفن  بقيادة السعديف فكاف المكقؼ الذم أبرزه األنصار
ًَۡفي االستمرار بقرار الحرب، فقاؿ تعالى:  الذم دعـ مكقؼ النبي  ُٓ َِ َةَۡي َُشَٔرىَٰ ًۡ ُْ ۡمُر

َ
َوأ

(ُ) ،
كاف  اف، أف النبي بالمكافقة المبدئية عمى مصالحة غطف فيستنبط مف مكقؼ النبي 

َـّ الناس  متحسسنا لحاؿ المسمميف، كأف مبدأ الشكرل مقرر في أمر ما فيالسياسة الذم يخص عكا
 ال نص فيو . 

  

                                                           

 . ]ّٖالشكرل: [( (ُ
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  مطمب الخامسال
ا(  الجكدة في المفاكضات السياسية )صمح الحديبية نمكذجن

قكم  كقريش في صمح الحديبية كاف لو كقع إف الصراع السياسي اليائؿ بيف النبي 
أصبح قكة عمى األرض  -كما ذكرت- عمى الساحة السياسية المحمية كاإلقميمية، فالنبي 

مف تحاكؿ بؿ تنازع  ا، كفي ذات الكقت فإف قريشن اتعترؼ بيا قريش، كتحسب العرب لو حسابن 
 بقاء ىيبتيا بيف العرب.أجؿ 

دة، كيتضح ذلؾ مف أفقو السياسي متزننا مدركسنا دراسةن استراتيجية ميجى  ككاف النبي  كَّ
في حكاره كمفاكضتو لمف أرسمتيـ قريش لمفاكضتو  الثبات في المفاكضات الذم أظيره النبي 

فسي سياسي استراتيجي عسكرم كديني، حيث أف كؿ شخصية أرسمتيا قريش كاف ليا بيعد ن. 

ف الحكمة كاليدكء كالرزانة التي تحمى بيا النبي  ت عند في مفاكضات الحديبية أكرث كا 
قريش ىزيمة نفسية سياسية حتى كصمت قريش إلى الخضكع كالتكقيع عمى اتفاؽ الحديبية، الذم 

ا مف اهلل  ، قاؿ الكاقدم: ظاىره الشر كبكاطنو كؿ الخير، كلذلؾ؛ إف صمح الحديبية يعد فتحن
كىافى أىبيك بىٍكرو الٌصٌديؽي  ـً أىٍعظى  "ى ٍسبلى : مىا كىافى فىٍتحه ًفي اإٍلً لىًكٌف الٌناسى يىقيكؿي دىٍيًبيىًة، كى ـى ًمٍف فىٍتًح اٍلحي

تىعىالىى الى  ، كىاىهللي تىبىارىؾى كى ميكفى ٌبًو، كىاٍلًعبىادي يىٍعجى ٌمدو كىرى ٌما كىافى بىٍيفى ميحى ـٍ عى رى رىٍأيييي مىًة  يىٍكمًئذو قىصى ؿي كىعىجى يىٍعجى
ا أىرىادى اهللي" ٌتى تىٍبميغى اأٍليميكري مى اٍلًعبىاًد حى
ف ذلؾ الصمح كاف بمثابة المفتاح الذم فتح لمنبي ، (ُ)  كا 

  باب التمكيف ليظير عمى العرب كالعجـ أجمع.

 :)كمضات استنباطية حكؿ الصمح السياسي )الحديبية 

 :  بيف الصراع العسكرم كالصراع السياسيأكلن
دي النبي  كّْ ال   سياستو لكي ال يقع العمؿ العسكرم، فالقكة التي يمتمكيا النبي ييجى

ؿي  المفاكضات السياسية ألف اليدؼ األساس ىك كسر  يستطيع أف يفتح بيا مكة، فييفىضّْ
الحصار االجتماعي الذم فرضتو عميو قريش كاستغمتو في تشكيو صكرتو أماـ العرب مف خبلؿ 

                                                           

 ( .َُٔ/ِ( الكاقدم، كتاب المغازم )ج(ُ
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دّْؽي كيؿُّ  ، ييصى مىٍركىافى ًر ٍبًف مىٍخرىمىةى، كى ًديثى العزلة المحمية كاإلقميمية، عىًف الًمٍسكى كىاًحدو ًمٍنييمىا حى
اًحًبًو، قىاالى: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍيشنا قىٍد صى فَّ قيرى ، كىاً  لىًكنَّا ًجٍئنىا ميٍعتىًمًريفى ، كى دو ـٍ نىًجٍئ ًلًقتىاًؿ أىحى : "ًإنَّا لى

مُّك  ييخى ادىٍدتيييـٍ ميدَّةن، كى ، فىًإٍف شىاءيكا مى ـٍ رٍَّت ًبًي ، كىأىضى ٍربي بىٍيفى النَّاًس"نىًيكىٍتييـي الحى ا بىٍيًني كى
(ُ). 

مكاسب سياسية البتة، بؿ  إف كقكع العمؿ العسكرم في ىذه المرحمة لف يحقؽ لمنبي 
ف أبرز ىذه المفاسد التي سيكرثيا العمؿ العسكرم ىك إثبات كبلـ  إف مفاسده السياسية أكبر، كا 

، ثـ إنو لف قد أتى مستحبلن كمنتيكنا حرمة بيت إبراىيـ في  قريش أف النبي  األشير الحـر
دى النبي  كَّ اره قر  يحقؽ ىدفو باالحتكاؾ بالعرب الذيف يحجكف إلى مكة كبيت إبراىيـ، كلذلؾ جى

 بعاد العمؿ العسكرم قدر المستطاع في ىذه المرحمة .ا  السياسي بالبدء بالمفاكضات ك 

ٌكدى النبي  إلى مسار  جيده السياسي أكؿ ما بمغو خركج قريش لصده، فأشار لذا، جى
لغة القكة، كلكنيا  المفاكضات الذم يريده مف أكؿ األمر، كفي ذات الكقت استخدـ النبي 

ا أف النبي  قاؿ: "فىًإٍف أىٍظيىٍر: فىًإٍف شىاءيكا أىٍف  كانت مبطنة بمغة السياسييف، ففي الحديث أيضن
الَّ فىقىٍد  ؿى ًفيًو النَّاسي فىعىميكا، كىاً  ميكا ًفيمىا دىخى مىى يىٍدخي ـٍ عى يقىاًتمىنَّيي ـٍ أىبىٍكا، فىكىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه ألى ٍف ىي مُّكا، كىاً  جى

لىييٍنًفذىفَّ المَّوي أىٍمرىهي" تَّى تىٍنفىًردى سىاًلفىًتي، كى أىٍمًرم ىىذىا حى
(ِ). 

دىة برسالتو  كَّ  ليـ . كفيو إشارة ميجى

 حقيقة الصراع السياسيثانينا: 

إلى الصمح  صمة في مراحؿ الدعكة اإلسبلمية، فقد أتى النبي لقد كانت ىذه المرحمة فا
ليثبت كجكده كدكلة، كيثبت لكؿ مىٍف حكلو مف المؤيديف كالمعارضيف بأنو أصبح شريكنا في ىذه 
البقعة مف األرض كأنو ال يمكف تجاىمو، كفي المقابؿ فقد أتت قريش لمنعو مف تحقيؽ ىذا 

ما أتى إال ليستحؿ كينتيؾ حرمة  يـ، مشيعة بأف النبي النصر السياسي، فاستنفرت العرب كم
 بيت إبراىيـ.

                                                           

 . (ُِٓسبؽ تخريجو )ص: ( (ُ
 . (ُِٓ)ص:  تخريجوؽ سبنفسو، ( (ِ
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رىجى رىسيكؿي المًَّو  : كىخى تَّى إذىا كىافى ًبعيٍسفىافى قاؿ ابف ىشاـ: "قىاؿى الزٍُّىًرمُّ لىًقيىوي ًبٍشري ٍبفي  (ُ)، حى
ييقىاؿي بيٍسره  -سيٍفيىافى اٍلكىٍعًبيُّ  : كى : يى  -قىاؿى اٍبفي ًىشىاـو ، قىٍد سىًمٍعتي فىقىاؿى ٍيشه ا رىسيكؿى المًَّو ىىًذًه قيرى

كا مىعىييـٍ اٍلعيكذي اٍلمىطىاًفيؿي  رىجي ، فىخى ًبمىًسيًرؾى
ليكا ًبًذم طيكنل(ِ) قىٍد نىزى ميكدى النُّميكًر، كى ، قىٍد لىًبسيكا جي

(ّ) ،
اًلدي ٍبفي الٍ  ـٍ أىبىدنا، كىىىذىا خى مىٍيًي مييىا عى ـٍ قىٍد قىدَّميكىىا إلىى كيرىاًع ييعىاًىديكفى المَّوى الى تىٍدخي ٍيًمًي ًليًد ًفي خى كى

: فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو (ْ)اٍلغىًميـً  مٍَّكا بىٍيًني ، قىاؿى ـٍ لىٍك خى مىٍيًي اذىا عى ، مى ٍربي ـٍ اٍلحى ! لىقىٍد أىكىمىٍتيي ٍيشو ٍيحى قيرى : يىا كى
ابيكًني كىافى الَّ  ـٍ أىصى بىٍيفى سىاًئًر اٍلعىرىًب، فىًإٍف ىي ميكا ًفي كى ـٍ دىخى مىٍيًي ًني المَّوي عى ٍف أىٍظيىرى ًذم أىرىاديكا، كىاً 

اًىدي  ـٍ قيكَّةه، فىمىا تظٌف قيرىٍيش، فك اهلل الى أىزىاؿي أيجى ًبًي ـٍ يىٍفعىميكا قىاتىميكا كى ٍف لى ، كىاً  ـً كىاًفًريفى ٍسبلى مىى الًَّذم  اإٍلً عى
تَّى ييٍظًيرىهي المَّوي أى  مىى طىًريؽو (ٓ)ٍك تىٍنفىًردى ىىًذًه السَّاًلفىةي بىعىثىًني المَّوي ًبًو حى ؿه يىٍخرىجي ًبنىا عى : مىٍف رىجي ، ثيَـّ قىاؿى

ـٍ ًبيىا؟" ـٍ الًَّتي ىي ٍيًر طىًريًقًي غى
(ٔ). 

 يبدأ المفاكضات النبي ثالثنا: 
المفاكضات قبؿ أف تشرع قريش بأم أمر لصالحيا، فخير كسيمة لمدفاع  بدأ النبي  

 اغتة الخصـ برمي الكرة في ممعبو لقراءة ما عنده مف إمكانات .ىي اليجكـ كمب

قد قيتؿ، فكانت بيعة  ، فأشيع أف عثماف بإرساؿ عثماف بف عفاف  قاـ النبي 
رىجى عيٍثمىافي إلىى مىكَّةى، فىمىًقيىوي أىبىافي ٍبفي الرضكاف ألجمو  اؽى: فىخى ، قاؿ ابف ىشاـ: "قىاؿى اٍبفي إٍسحى

تَّى بىمَّغى ًرسىاسىًعيًد ٍبًف  ارىهي حى مىوي بىٍيفى يىدىٍيًو، ثيَـّ أىجى مى مىيىا، فىحى ؿى مىكَّةى، أىٍك قىٍبؿى أىٍف يىٍدخي لىةى اٍلعىاًص ًحيفى دىخى
                                                           

قيؿ: ًىيى بىيف المسجديف، كىًىي مف مىكَّة عمى عسفاف( (ُ مىكَّة، كى : منيمة مف مناىؿ الطًَّريؽ بىيف اٍلجٍحفىة كى
مرحمىتىٍيًف، كقيؿ: عسفاف قرية جامعة بيا منبر كنخيؿ كمزارع عمى ستة كثبلثيف ميبل مف مكة كىي حد تيامة. 

 ( .ُِِ/ْالحمكم، معجـ البمداف )ج
: يريد النساء كالصبياف كالعكذ جمع عائذ كىي الناقة التي كضعت كبعدما تضع حتى يقكل العكذ المطافيؿ( (ِ

نما استعار ذلؾ كفي المجمؿ قاؿ كؿ أنثى إذا كضعت  كلدىا كالمطافيؿ جمع مطفؿ كىي الناقة معيا فصيميا كا 
كتستقؿ بو كالمعاذ الممجأ ككؿ ما يماؿ إليو فيي سبعة أياـ عائذة بينة العكذ كالجمع عكذ إذ تعكذ بكلدىا 

 .  ( .ّٕٗابف فتكح، تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ )ص كيستعاذ بو كيمتـز
 . (ٖٔٗ/ّاألندلسي، معجـ ما استعجـ مف اسماء البالد كالمكاضع )ج: كاد بمٌكة. ذيك طكل( (ّ
كضع لو ذكر كثير في الحديث كالمغازم، كقاؿ نصر: : مكضع بيف مكة كالمدينة، كالغميـ مكرىاع الغميـ( (ْ

 (.ُِْ/ْالحمكم، معجـ البمداف )جالغميـ مكضع قرب المدينة بيف رابغ كالجحفة. 
ابف : صفحة العنؽ كىما سالفتاف عف يميف كشماؿ يعني المكت ألنيا ال تنفرد عما يمييا إال بذاؾ. السالفة( (ٓ

 ( .ّٕٗارم كمسمـ )ص فتكح، تفسير غريب ما في الصحيحيف البخ
 ( .َّٗ/ِ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ٔ



 

333 
 
 

ـٍ عىٍف رىسيكًؿ المَّوً رىسيكًؿ المًَّو  ، فىبىمَّغىيي ٍيشو تَّى أىتىى أىبىا سيٍفيىافى كىعيظىمىاءى قيرى مىا   ، فىاٍنطىمىؽى عيٍثمىافي حى
مىوي ًبًو، فىقىاليكا ًلعيٍثمىاًف ًحيفى فىرىغى ًمٍف ًرسىالىًة رىسيكًؿ المًَّو  : إٍف ًشٍئتي أىٍف تىطيكؼى ًباٍلبىٍيًت  أىٍرسى ـٍ إلىٍيًي
تَّى يىطيكؼى ًبًو رىسيكؿي المًَّو  : مىا كيٍنتي أًلىٍفعىؿى حى ٍيشه ًعٍندىىىا، فىبى فىطيٍؼ، فىقىاؿى مىغى رىسيكؿى . كىاٍحتىبىسىٍتوي قيرى

" المًَّو  فَّافى قىٍد قيًتؿى  . (ُ) كىاٍلميٍسًمًميفى أىفَّ عيٍثمىافى ٍبفى عى

: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ٍبدي المًَّو ٍبفي أىًبي بىٍكرو دَّثىًني عى اؽى: فىحى ا: "قىاؿى اٍبفي إٍسحى ، قىاؿى ًحيفى كقاؿ أيضن
: الى نىٍبرى  ، فىدىعىا رىسيكؿي المًَّو بىمىغىوي أىفَّ عيٍثمىافى قىٍد قيًتؿى تَّى نينىاًجزى اٍلقىٍكـى النَّاسى إلىى اٍلبىٍيعىًة. فىكىانىٍت  حي حى

: بىايىعىييـٍ رىسيكؿي المًَّو  رىًة، فىكىافى النَّاسي يىقيكليكفى ٍكًت" بىٍيعىةي الرٍّْضكىاًف تىٍحتى الشَّجى مىى اٍلمى عى
(ِ) . 

 بار سياسي كدراسة مبدئية لقدرات النبي كاف بمثابة اخت إف احتباس قريش لعثماف 
ليمارس المفاكضات السياسية عممينا كيثبت قدرة  السياسية، كبذلؾ حانت الفرصة لمنبي 

 اإلسبلـ عمى العمؿ السياسي أماـ الجماىير .

 الجكدة السياسية في صمح الحديبية 
في إدارتو  إف البخارم ركل في صحيحو تفاصيؿ تمؾ المفاكضات مبيننا حنكة النبي 

ًكيَّةو، كفؽ طبيعة المفاكضيف الذيف أرسمتيـ قريش .  لممفاكضات ًبرى

رىجى  اًحًبًو، قىاالى: خى ًديثى صى دّْؽي كيؿُّ كىاًحدو ًمٍنييمىا حى ، ييصى مىٍركىافى ًر ٍبًف مىٍخرىمىةى، كى ًف الًمٍسكى عى
تَّى ًإذىا كىانيكا ًببىعٍ  رىسيكؿي المًَّو  دىٍيًبيىًة حى ًليًد ًض الطًَّريًؽ، قىاؿى النًَّبيُّ زىمىفى الحي اًلدى ٍبفى الكى : "ًإفَّ خى

تَّى ًإذىا ىي  اًلده حى ـٍ خى ذيكا ذىاتى اليىًميًف" فىكىالمًَّو مىا شىعىرى ًبًي ٍيشو طىًميعىةه، فىخي ٍيؿو ًلقيرى ـٍ ًبقىتىرىًة ًباٍلغىًميـً ًفي خى
. ٍيشو ٍيًش، فىاٍنطىمىؽى يىٍركيضي نىًذيرنا ًلقيرى .. كفيو، أف قريش بدأت ترسؿ مفاكضييا لمفاكضة النبي الجى

  ـٍ مف بيدىٍيؿ ما قاؿ النبي ـٍ مىا أف يرجع عف دخكلو مكة، بعد أف بىمىغىيي : سىأيبىمّْغييي ، "فىقىاؿى بيدىٍيؿه
ـٍ ًمٍف ىىذىا الرَّ  : ًإنَّا قىٍد ًجٍئنىاكي ٍيشنا، قىاؿى تَّى أىتىى قيرى : فىاٍنطىمىؽى حى ، قىاؿى ، فىًإٍف تىقيكؿي سىًمٍعنىاهي يىقيكؿي قىٍكالن ًؿ كى جي

                                                           

 ( .ُّٓ/ِ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ُ
 ( المصدر السابؽ، نفسو .(ِ
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قى  ٍنوي ًبشىٍيءو، كى نىا عى ةى لىنىا أىٍف تيٍخًبرى اجى : الى حى ـٍ ـٍ فىعىٍمنىا، فىقىاؿى سيفىيىاؤيىي مىٍيكي وي عى اؿى ذىكيك ًشٍئتيـٍ أىٍف نىٍعًرضى
: سىًمٍعتيوي يىقيكؿي  ، قىاؿى : ىىاًت مىا سىًمٍعتىوي يىقيكؿي ـٍ ـٍ ًبمىا قىاؿى النًَّبيُّ الرٍَّأًم ًمٍنيي دَّثىيي كىذىا، فىحى  . (ُ)"كىذىا كى

 بدء المفاكضات السياسية 
سياسية كبرل تريد أف تحققيا مف خبلؿ إرساؿ مفاكضيف لـ يسبؽ  لقد كاف لقريش أىداؼه 

لـ تكف تدرم، أك أنو قد غاب  اتعامؿ مباشر معيـ، كلكف قريشن  أف رآىـ أك كاف لو  لمنبي 
ا بأعينيـ  نبي عنيـ أف ال ف كاف ال يعرؼ أشخاصن كاف تاجرنا يتنقؿ بيف ربكع العرب، فيك كا 

كاف يعرؼ طباع أقكاميـ، كالبد أف يتأثر الشخص بطباع قكمو، كدليؿ ذلؾ أنو لما  إال أنو 
 إلى الحبشة أشار بقكلو أف فييا ممكنا ال ييظمـ عنده أحد. اأرسؿ جعفرن 

رسؿ الكثير مف السرايا كالرسؿ بالمراسبلت لكثير مف أ -بعد األحزاب- كما أف النبي 
قميمية استطبلعية لطبيعة الببلد كقادتيا  القبائؿ خارج مكة، ككاف في ذلؾ دراسة كاقعية كا 

ا قبائؿ العرب التي كانت حكلو كعمى عبلقة مباشرة بأحبلؼ مع مكة  عمى اختبلؼ -كخصكصن
قائدية أك مصالح مشتركة أك غير ذلؾ مف ، سكاء أكانت عبلقة تجارية أك ع-طبيعة العبلقة

 العبلقات الدكلية .
نيا لـ ترسؿ في المفاكضيف أحدنا إياسينا في اختيار مفاكضييا، حيث لقد تفننت قريش س

، ككانت تيدؼ بذلؾ إلى فكاف ذلؾ مف دىاء قريش كمكرىا بالنبي  ،بادئ األمر مف قريش
 ، كىي اآلتي:، كاألخرل لمعربإرساؿ رسالتيف أحدىا لمنبي 

 لمنبي  الرسالة األكلى  كأصحابو كمفادىا أال تظنكا أف أحدنا مف العرب ،
سينصركـ، فأنتـ ما زلتـ منبكذيف مف العرب كميـ، كأف قريش ليس كحدىا مف 
تقاتمكـ كتحاصركـ كتسعى لمقضاء عميكـ، بؿ إف كؿ العرب ستقاتمكـ عف قكس 

رب كميـ كيفاكض عنيـ كبمسانيـ كىك قريش، فالرجؿ الذم ترسمو قريش يمثؿ الع
 . اليس قرشيِّ 

  في مكة مجرد  المعرب كالقبائؿ العربية كالبدكية، كمفادىا أف قريشن الرسالة الثانية
ممثمة لمعرب كحراس لبيت إبراىيـ كلؤلصناـ حكؿ الكعبة، كأف الصراع مع النبي 

                                                           

 ( .ُِٓ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
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  أف  -ألخرلأييا العرب كالقبائؿ ا–صراعكـ كليس صراعنا فقط، فنترؾ لكـ
 . تفاكضكا النبي 

  المفاكضكف كتجكيد النبي لممفاكضات كالردكد السياسية معيـ 

 : المفاكض الثقفي "عركة بف مسعكد" أكلن
(ُ) 

ـى عيٍركىةي ٍبفي تطكع عركة بف مسعكد ليذىب ليفاكض النبي  ، فيما يركم البخارم: "فىقىا
، أىلىٍستيـٍ بً  : أىٍم قىٍكـً : فىيىٍؿ مىٍسعيكدو فىقىاؿى لىًد؟ قىاليكا: بىمىى، قىاؿى لىٍستي ًبالكى : أىكى الكىاًلًد؟ قىاليكا: بىمىى، قىاؿى

: أىلىٍستيـٍ تىٍعمىميكفى أىنّْي اٍستىٍنفىٍرتي أىىٍ  كاتىتًَّيميكًني؟ قىاليكا: الى، قىاؿى ـٍ  (ِ)ؿى عيكىاظى، فىمىمَّا بىمَّحي مىيَّ ًجٍئتيكي عى
مىٍف أىطىا لىًدم كى ، اٍقبىميكىىا ًبأىٍىًمي كىكى ـٍ خيطَّةى ريٍشدو : فىًإفَّ ىىذىا قىٍد عىرىضى لىكي عىًني؟ قىاليكا: بىمىى، قىاؿى

عىؿى ييكىمّْـي النًَّبيَّ  دىعيكًني آًتيًو، قىاليكا: اٍئًتًو، فىأىتىاهي، فىجى ، فىقىاؿى  ، فىقىاؿى النًَّبيُّ كى نىٍحكنا ًمٍف قىٍكًلًو ًلبيدىٍيؿو
دو ًمفى العىرىًب اٍجتىاحى عيٍركىةي ًعٍندى ذىًلؾى  ، ىىٍؿ سىًمٍعتى ًبأىحى ٍمتى أىٍمرى قىٍكًمؾى مَّدي أىرىأىٍيتى ًإًف اٍستىٍأصى : أىٍم ميحى

ىرىل أىٍكشىابنا نّْي ألى ىرىل كيجيكىنا، كىاً  ٍف تىكيًف األيٍخرىل، فىًإنّْي كىالمًَّو ألى ، كىاً  أىٍىمىوي قىٍبمىؾى
ًميقنا أىٍف  (ّ) ًمفى النَّاًس خى

تً يىًفرُّ  دّْيؽي: اٍمصيٍص ًببىٍظًر البلَّ ، فىقىاؿى لىوي أىبيك بىٍكرو الصّْ يىدىعيكؾى كا كى
نىدىعيوي؟  (ْ) ٍنوي كى ، أىنىٍحفي نىًفرُّ عى

ـٍ أىجٍ  : أىمىا كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، لىٍكالى يىده كىانىٍت لىؾى ًعٍنًدم لى ، قىاؿى ٍف ذىا؟ قىاليكا: أىبيك بىٍكرو : مى يىا ًزؾى بً فىقىاؿى
ـي النًَّبيَّ  عىؿى ييكىمّْ : كىجى ، قىاؿى ٍبتيؾى ىجى مىى رىٍأًس ألى ذى ًبًمٍحيىًتًو، كىالميًغيرىةي ٍبفي شيٍعبىةى قىاًئـه عى ا تىكىمَّـى أىخى ، فىكيمَّمى

ا أىٍىكىل عيٍركىةي ًبيىًدًه ًإلىى ًلٍحيىةً النًَّبيّْ  ، فىكيمَّمى مىٍيًو الًمٍغفىري مىعىوي السٍَّيؼي كىعى رىبى يىدىهي  النًَّبيّْ  ، كى ضى
ٍف ًلٍحيىًة رىسيكًؿ المًَّو  ٍر يىدىؾى عى قىاؿى لىوي: أىخّْ : مىٍف ىىذىا؟ ًبنىٍعًؿ السٍَّيًؼ، كى فىعى عيٍركىةي رىٍأسىوي، فىقىاؿى ، فىرى

كىا ؟ كى ًتؾى ، أىلىٍستي أىٍسعىى ًفي غىٍدرى : أىٍم غيدىري ا ًفي قىاليكا: الميًغيرىةي ٍبفي شيٍعبىةى، فىقىاؿى ًحبى قىٍكمن فى الميًغيرىةي صى

                                                           

عركة بف مسعكد بف معتب بف عامر بف مالؾ بف كعب بف عمرك بف سعد بف عكؼ بف  عركة بف مسعكد:( (ُ
 .(ُِٔ/ِابف قانع معجـ الصحابة )جبكر بف ىكازف. قسي بف منبو بف 

كا( (ِ : التبميح، اإلعياء كالعجز كالفتكر يقاؿ بمح الرجؿ إذا انقطع مف اإلعياء فمـ يقدر عمى الحركة كعجز بىمَّحي
 ( .ّٖٗابف فتكح، تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ )ص عنيا كقد يقاؿ بالتخفيؼ بمح. 

: األشكاب مف الناس مثؿ األكباش كىـ األخبلط كاألشائب أيضا األخبلط مف الناس ككاحد األشائب أىٍكشىابنا( (ّ
 ( .ّٖٗابف فتكح، تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ )ص إشابة . 

تً ( (ْ د القطع : شتـ ليا كاستيانة بيا كعادة كانت ليـ في ذلؾ كالبظر ما تنقبو الخافضة عناٍمصيٍص ًببىٍظًر الالَّ
 ( .ّٖٗابف فتكح، تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ )ص كالبلت صنـ مف أصناميـ. 
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ـى، فىقىاؿى النًَّبيُّ  اءى فىأىٍسمى ، ثيَـّ جى ـٍ ذى أىٍمكىالىيي ، كىأىخى اًىًميًَّة فىقىتىمىييـٍ ، كىأىمَّا المىاؿى الجى : "أىمَّا اإًلٍسبلىـى فىأىٍقبىؿي
ابى  عىؿى يىٍرميؽي أىٍصحى "، ثيَـّ ًإفَّ عيٍركىةى جى ـى  النًَّبيّْ  فىمىٍستي ًمٍنوي ًفي شىٍيءو ا تىنىخَّ : فىكىالمًَّو مى ًبعىٍينىٍيًو، قىاؿى

كا  رىسيكؿي المًَّو  ـٍ اٍبتىدىري ذىا أىمىرىىي ، فىدىلىؾى ًبيىا كىٍجيىوي كىًجٍمدىهي، كىاً  ؿو ًمٍنييـٍ قىعىٍت ًفي كىؼّْ رىجي امىةن ًإالَّ كى نيخى
مىى  أى كىاديكا يىٍقتىًتميكفى عى ذىا تىكىضَّ مىا ييًحدُّكفى ًإلىٍيًو أىٍمرىهي، كىاً  كا أىٍصكىاتىييـٍ ًعٍندىهي، كى فىضي ذىا تىكىمَّـى خى كًئًو، كىاً  كىضي

مىى الميميك  فىٍدتي عى ، كىالمًَّو لىقىٍد كى : أىٍم قىٍكـً اًبًو، فىقىاؿى عى عيٍركىةي ًإلىى أىٍصحى ا لىوي، فىرىجى ًؾ، النَّظىرى تىٍعًظيمن
ًكٍسرىل، كى  ، كى رى مىى قىٍيصى فىٍدتي عى كى ا ييعىظّْـي كى ابيوي مى ًمكنا قىطُّ ييعىظّْميوي أىٍصحى ، كىالمًَّو ًإٍف رىأىٍيتي مى اًشيّْ النَّجى

مَّدو  ابي ميحى ، فىدىلىؾى ًبيىا كىٍجيىوي  أىٍصحى ـٍ ؿو ًمٍنيي قىعىٍت ًفي كىؼّْ رىجي امىةن ًإالَّ كى ـى نيخى مَّدنا، كىالمًَّو ًإٍف تىنىخَّ ميحى
ذىا أىمىرىىي  كا كىًجٍمدىهي، كىاً  فىضي ذىا تىكىمَّـى خى كًئًو، كىاً  مىى كىضي أى كىاديكا يىٍقتىًتميكفى عى ذىا تىكىضَّ كا أىٍمرىهي، كىاً  ـٍ اٍبتىدىري

ـٍ خيطَّةى ريٍشدو  مىٍيكي نَّوي قىٍد عىرىضى عى ا لىوي، كىاً  ا ييًحدُّكفى ًإلىٍيًو النَّظىرى تىٍعًظيمن مى  . (ُ)فىاٍقبىميكىىا"أىٍصكىاتىييـٍ ًعٍندىهي، كى

ء عركة بف مسعكد باستراتيجية سياسية مبطنة فييا حنكة كذكاء، مف خبلؿ كممات جا
ك  ًميقنا أىٍف يىًفرُّ ىرىل أىٍكشىابنا ًمفى النَّاًس خى نّْي ألى ىرىل كيجيكىنا، كىاً  ا بسيطة في ظاىرىا، فقاؿ: "فىًإنّْي كىالمًَّو ألى

" ككاف عركة رجبلن فاجرنا . يىدىعيكؾى  كى

 اء بيا عركة بف مسعكدالستراتيجية التي ج -
، كاف ييدؼ عركة مف ىذه االستراتيجية إلى إثارة العصبيات كالفتنة بيف أصحاب النبي 

دخاؿ الضعؼ في صفكؼ أصحاب النبي  ثارة الببلبؿ كا   بإشارتو بأف كؿ مف حكؿ النبي  كا 
 ليس ليـ رابطة عرؽ أك نسب أك قبيمة أك عصبية، فيـ أشتات متفرقكف.

لمرد السياسي في ىذا المكقؼ لـ يكف بالكبلـ، بؿ إف أفعاؿ الصحابة  بي إف تجكيد الن
  سبقت فعؿ النبي فكانت أفعاليـ ،  كىـ حكؿ النبي  أكبر دليؿ عمى تجمعيـ حكلو

بطاؿ ما جاء بو عركة، بدءنا بقكؿ أبي بكر  ٍنوي " :كا  ًت، أىنىٍحفي نىًفرُّ عى اٍمصيٍص ًببىٍظًر البلَّ
نىدىعيوي؟"  . كى

عىؿى  كمركرنا بفعؿ المغيرة بف شعبة  : كىجى ا: "قىاؿى الذم سبؽ قكلو، فجاء في الحديث أيضن
ـي النًَّبيَّ  مىى رىٍأًس النًَّبيّْ ييكىمّْ ذى ًبًمٍحيىًتًو، كىالميًغيرىةي ٍبفي شيٍعبىةى قىاًئـه عى ا تىكىمَّـى أىخى مىعىوي السٍَّيؼي ، فىكيمَّمى ، كى

                                                           

 ( . ُِٔ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
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مىٍيًو الًمٍغفىري  ا أىٍىكىل عيٍركىةي ًبيىًدًه ًإلىى ًلٍحيىًة النًَّبيّْ كىعى ٍر  ، فىكيمَّمى قىاؿى لىوي: أىخّْ رىبى يىدىهي ًبنىٍعًؿ السٍَّيًؼ، كى ضى
ٍف ًلٍحيىًة رىسيكًؿ المًَّو   " . يىدىؾى عى

، فرأل عركة تنافسى أصحاب بالفعؿ ال بالقكؿ، حيث قاـ فتكضأ  ككاف تجكيد النبي 
 ، كتسابقيـ عمى أييـ تقع نخامة النبي فكز بالحصكؿ عمى فضؿ كضكئو في ال النبي 

قبؿ  في يده ليدلكيا عمى كجيو متبركنا بيا، إلى آخر الصفات كاألفعاؿ التي ذكرىا عركة 
 . إسبلمو في أصحاب النبي 

د النبي  كَّ رده كرسالتو السياسة لمكة مف خبلؿ عركة بف مسعكد، حيث بيَّف لو  بذلؾ جى
كأنيـ يذكدكف عنو بأغمى ما  عند أصحابو  بلؼ ما كاف يعتقد، فبيَّف عظـ مكانتو خ

 . مما قد يمحؽ بيـ إف كاجيكا النبي  ا يممككف، فخرج عركة محذرنا قريشن 

ـى ًمٍف ًعٍنًد رىسيكًؿ المًَّو  ابيوي، الى يىتىكىضَّ  يقكؿ ابف ىشاـ: "فىقىا ا يىٍصنىعي ًبًو أىٍصحى قىٍد رىأىل مى أي كى
ذيكهي. كهي. كىالى يىٍسقيطي ًمٍف شىٍعًرًه شىٍيءه إالَّ أىخى اقنا إالَّ اٍبتىدىري كءىهي، كىالى يىٍبصيؽي بيصى كا كيضي عى إلىى  إالَّ اٍبتىدىري فىرىجى
ٍمًكًو. كىالنَّ  رى ًفي مي قىٍيصى ٍمًكًو، كى ، إنّْي قىٍد ًجٍئتي ًكٍسرىل ًفي مي : يىا مىٍعشىرى قيرىٍيشو ، فىقىاؿى ٍيشو اًشيَّ ًفي قيرى جى
لىقىٍد رىأىٍيتي قىٍكمن  اًبًو، كى مَّدو ًفي أىٍصحى ًمكنا ًفي قىٍكـو قىطُّ ًمٍثؿى ميحى نّْي كىاىلمًَّو مىا رىأىٍيتي مى ٍمًكًو. كىاً  ا الى ييٍسًمميكنىوي مي

" ـٍ ٍكا رىٍأيىكي ًلشىٍيًء أىبىدنا، فىرى
(ُ) . 

   (ِ)المفاكض الكناني "الحميس بف عمقمة"ثانينا: 
مىى يقكؿ  ؿه ًمٍف بىًني ًكنىانىةى: دىعيكًني آًتيًو، فىقىاليكا: اٍئًتًو، فىمىمَّا أىٍشرىؼى عى البخارم: "فىقىاؿى رىجي

اًبًو، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  النًَّبيّْ  ، فىاٍبعىثيكىىا لىوي" كىأىٍصحى ، كىىيكى ًمٍف قىٍكـو ييعىظّْميكفى البيٍدفى : "ىىذىا فيبلىفه
دُّكافىبيًعثىٍت لىوي،  افى المًَّو، مىا يىٍنبىًغي ًليىؤيالىًء أىٍف ييصى : سيٍبحى ، فىمىمَّا رىأىل ذىًلؾى قىاؿى  كىاٍستىٍقبىمىوي النَّاسي ييمىبُّكفى

                                                           

 ( .ُّْ/ِ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ُ
ٍمقىمىة ت )بعد ( (ِ مىٍيس بف عى : الحميس بف عمقمة الحارثي، مف بني الحارث بف عبد مناة بف كنانة ق(:ٔالحي

سيد )األحابيش( كرئيسيـ يـك أحد، ككاف مع مشركي قريش. قاؿ الزبيدم: األحابيش، بنك المصطمؽ مف 
خزاعة، كبنك اليكف بف خزيمة، اجتمعكا عند )جبؿ حبشٌي( بأسفؿ مكة، كحالفكا قريشا، فسمكا أحابيش، قريش 

 . (َِٕ/ِالزركمي، األعالـ )جباسـ الجبؿ. 
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ا أىرىل أىٍف ييصى  : رىأىٍيتي البيٍدفى قىٍد قيمّْدىٍت كىأيٍشًعرىٍت، فىمى اًبًو، قىاؿى عى ًإلىى أىٍصحى ًف البىٍيًت، فىمىمَّا رىجى عىًف  دُّكاعى
 . (ُ)البىٍيًت"

كاف عنده دراسة  -كما ذكرت مسبقنا- في ىذا المقاـ، أنو  إف الجكدة مف النبي 
مسبقة إقميمية لممحيط العربي الذم ىك فيو، كدراسة عف القكل المؤثرة عمى الساحة العربية، 

ـ، يقكؿ كيظير ذلؾ في أنو عامؿ الحميس بما فيو مف صفة دينية تعظـ شعائر بيت اهلل الحرا
اًبيًش،  ًئذو سىيّْدى اأٍلىحى كىافى يىٍكمى ، كى بَّافى ٍمقىمىةى أىٍك اٍبفى زى مىٍيسى ٍبفى عى دي ابف ىشاـ: "ثيَـّ بىعىثيكا إلىٍيًو اٍلحي كىىيكى أىحى

ٍبًد مىنىاةى ٍبًف ًكنىانىةى، فىمىمَّا رىآهي رىسيكؿي المًَّو  اًرًث ٍبًف عى : إفَّ ىىذىا ًمٍف  بىًني اٍلحى قىٍكـو يىتىأىلَّييكفى قىاؿى
(ِ) ،

مىٍيًو ًمٍف عيٍرًض اٍلكىاًدم تَّى يىرىاهي، فىمىمَّا رىأىل اٍليىٍدمى يىًسيؿي عى فىاٍبعىثيكا اٍليىٍدمى ًفي كىٍجًيًو حى
ًفي  (ّ)

ًئًدهً  ًحمّْوً (ْ)قىبلى ٍبًس عىٍف مى قىٍد أىكىؿى أىٍكبىارىهي ًمٍف طيكًؿ اٍلحى ، كى
لى (ٓ) ، كى ٍيشو عى إلىى قيرى ـٍ يىًصٍؿ إلىى رىسيكًؿ ، رىجى

" المًَّو  ـى لىؾى ا أىٍنتى أىٍعرىاًبيّّ الى ًعٍم : فىقىاليكا لىوي: اٍجًمٍس، فىًإنَّمى . قىاؿى ـٍ ذىًلؾى إٍعظىامنا لىمىا رىأىل، فىقىاؿى لىيي
(ٔ). 

" يدؿ عمى كجكد تمؾ المعمكمات االستخبارية  فقكؿ النبي   "إفَّ ىىذىا ًمٍف قىٍكـو يىتىأىلَّييكفى
 عف قادة العرب كاتجاىاتيـ الفكرية كالعقائدية كالنفسية . المطمقة كالتفصيمية لدل النبي 

دَّثىًني  اؽى: فىحى ففي ردة فعؿ الحميس كرجكعو إلى قريش، يقكؿ ابف ىشاـ: "قىاؿى اٍبفي إٍسحى
: يى  قىاؿى مىٍيسى غىًضبى ًعٍندى ذىًلؾى كى : أىفَّ اٍلحي ٍبدي المًَّو ٍبفي أىًبي بىٍكرو مىى ىىذىا عى ، كىاىلمًَّو مىا عى ٍيشو ا مىٍعشىرى قيرى

ا لىوي! كىاىلًَّذم نىٍفسي  اءى ميعىظّْمن دُّ عىٍف بىٍيًت المًَّو مىٍف جى ، أىييصى ـٍ اقىٍدنىاكي مىى ىىذىا عى ، كىالى عى ـٍ الىٍفنىاكي مىٍيسً  حى  اٍلحي

                                                           

 ( .ُِٓ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
لىو–: تألو الرجؿ: إذا تعبد يتأليكف( (ِ ابف فارس، مقاييس المغة . -أم يتعبدكف كيعظمكف أىمر اإٍلً
 (.ُِٕ/ُ)ج
اًنبو( .عيٍرًض اٍلكىادم( (ّ  ( .ُٕٕ/ٕدكزم، تكممة المعاجـ العربية )ج : ضفة النير )جى
ا يعمؽ ًفي أىٍعنىاؽ اٍليدل ليعمـ أىنو ىدل، كانت سيما أىؿ القالئد( (ْ الحـر إذا خرجكا إلى الحٌؿ في غير : مى

، أف يتقمدكا القبلئد، كيعمقكا عمييـ العبلئؽ.   (.ٓٗ/ّالجاحظ، البياف كالتبييف )جاألشير الحـر
ٓ). ر ًفيًو مف اٍلحـر ًحمًّْو مىٍكًضعو اٌلذم يٍنحى  ( مى
 ( .ُِّ/ِ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ٔ
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اءى لىوي، أىكٍ  بىٍيفى مىا جى مَّدو كى مُّفَّ بىٍيفى ميحى : فىقىاليكا لىوي:  ًبيىًدًه، لىتيخى . قىاؿى ؿو كىاًحدو اًبيًش نىٍفرىةى رىجي ىٍنًفرىفَّ ًباأٍلىحى ألى
ى ًبًو" ا نىٍرضى ذى أًلىٍنفيًسنىا مى تَّى نىٍأخي مىٍيسي حى نَّا يىا حي ٍو، كيؼَّ عى مى
(ُ)  . 

لمكقفو مع الحميس، بأف أطمؽ اإلبؿ كقد أكمت أكبارىا مف طكؿ  إف تجكيد النبي 
كىي شخصية -مكفقنا كمتناغمنا مع شخصية الحميس التي تيعىظّْـ البيدف  المكث كالجكع، جاء

لـ  مف ًعظىـً ما رأل، فقد أدرؾ أف النبي  ، فمـ يكمؿ الحميس طريقو ليفاكض النبي -متدينة
-أتى لييعىظّْـ الكعبة كيطكؼ بيا  يأًت ليستحؿ الكعبة كما أشاعت قريش، بؿ أدرؾ أف النبي 

 . -يفيـفالمبيب باإلشارة 

س يتحقؽ نصر سياسي جديد، فيقكؿ الصبلبي: "ثـ بعثكا الحم كبيذا التجكيد مف النبي 
قاؿ: إف ىذا مف قكـ يتأليكف، فابعثكا  بف عمقمة الكناني سيد األحابيش، فمما رآه رسكؿ اهلل 

 س اليدم يسيؿ عميوياليدم في كجيو حتى يراه كأمر برفع الصكت في التمبية، فمما رأل الحم
؛ كذلؾ إعظاما مف عرض الكادم في قبلئده، رجع إلى قريش قبؿ أف يصؿ إلى رسكؿ اهلل 

فقد كاف الكادم مجدبنا ال ماء فيو كال مرعى، كقد أكؿ اليدم أكباره مف طكؿ الحبس  (ِ)لما رأل
عف محمو، كرأل المسمميف كقد استقبمكه رافعيف أصكاتيـ بالتمبية كىـ في زم اإلحراـ، كقد شعثكا 
مف طكؿ المككث عمى إحراميـ .. كلذلؾ استنكر تصرؼ قريش بشدة، كانصرؼ سيد بني كنانة 

بشيء، أك أف يفاكضو كما كاف مقررنا مف قبؿ،  عائدنا مف حيث أتى دكف أف يفاتح النبي 
كاعتبر عمؿ قريش عدكانيِّا ضد زكار بيت اهلل الحراـ، كال يجكز ألحد أف يؤيدىا أك أف يناصرىا 

ا عمى قريش التي أعمنت غضبيا لصراحة الحم(ّ)عمى ذلؾ س، كحاكلت أف ي، فرجع محتجِّ
تتبلفى ىذا المكقؼ الذم ييدد بانقساـ خطير في جبية قريش العسكرية، كنسؼ الحمؼ المعقكد 
اًبوً  ٌمدو كىأىٍصحى ًكيدىةه ًمٍف ميحى ، بيف قريش كاألحابيش، كقالكا لزعيـ األحابيش: "إٌنمىا كيٌؿ مىا رىأىٍيت مى

ى ًبًو" ا نىٍرضى ذى أًلىٍنفيًسنىا بىٍعضى مى ٌتى نىٍأخي ٌنا حى  .(ْ)فىاٍكفيٍؼ عى

                                                           

 ( .ُِّ/ِ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ُ
 ( .ْٖٖ( ميدم أحمد، السيرة النبكية في ضكء المصادر األصمية دراسة تحميمية )ص (ِ
 ( .َُٖ( حجازم، منيج اإلعبلـ اإلسبلمي في صمح الحديبية )ص (ّ
 ( .ََٔ/ِ( الكاقدم، كتاب المغازم )ج(ْ
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: "لقد كاف النبي  ا عمى الحدث السياسي قائبلن عالمنا كمستكعبنا  كيعمؽ الصبلبي أيضن
 .( ُ): "ىذا مف قكـ يتأليكف"لشخصية الحميس كنفسيتو، كيظير ذلؾ في قكلو 

كاف عمى معرفة تامة بيذا  المعمكمة أف النبي يقكؿ حجازم: "فالكاضح مف ىذه ك 
الرجؿ، كبحكـ ىذه المعرفة قد درس شخصيتو دراسة مكضكعية كذلؾ بما كاف عنده مف حب 
شديد مف التعظيـ لمحرمات كالمقدسات كالعمؿ عمى االستفادة الكاممة مف ىذا الجانب في كسب 

ناسبة تقضي بكضع الحقائؽ بكضع خطة محكمة م المعركة، كعمى ىذا األساس فقد قاـ 
ظيار مكقؼ المسمميف أك عمى األقؿ كقكفو عمى الحياد في ىذا  كاممة أماـ ىذا الرجؿ كا 

 .الصراع

كالجدير بالذكر أف الحمس كاف يتمتع بسمعة طيبة بيف العرب جميعنا؛ كذلؾ لما يتميز بو 
لقكات األحابيش، كما  مف رجاحة العقؿ، كلما يتمتع بو مف مركز ممتاز بكصفو زعيمنا كقائدنا

كقريش عمى حد سكاء، ليذا فإنو إذا ما تبيف لو  كاف يتمتع باحتراـ كتقدير مف جانب النبي 
أف الحؽ كالعدؿ في جانب المسمميف فإنو يستطيع أف يقكـ بدكر ميـ في إحبلؿ السبلـ بيف 

قناعيا بالعدكؿ عف مكقف يا العدائي ضد الطرفيف المتنازعيف كالعمؿ عمى كبح جماح قريش، كا 
 المسمميف كصدىـ عف المسجد الحراـ.

لشخصية الحمس تتناسب   كمف ىنا فقد كانت الدراسة النفسية التي قاـ بيا رسكؿ اهلل 
كمينا مع المبادئ التي يؤمف بيا، كعمى ذلؾ فقد كانت درجة التأثير كاالستجابة الناتجة عف ىذه 

العممية إيجابية تمامنا كمرضية"
أف يؤثر عمى اتجاه عركة بف مسعكد  استطاع النبي ، فبذلؾ (ِ)

يضاح الحقائؽ التي حاكلت قريش إخفاءىا عف  كالحميس بف عمقمة، مف خبلؿ بياف الحقيقة كا 
 .العرب، مما جعؿ االنشقاؽ يدب بيف صفكؼ األحبلؼ العربية المصطفة خمؼ قريش 

                                                           

 ( .ٔٔٔ( الصبلبي، السيرة النبكية عرض كقائع كتحميؿ أحداث )ص (ُ
 ( .ُُُـ اإلسبلمي في صمح الحديبية )ص ( حجازم، منيج اإلعبل(ِ
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المفاكض القرشي "سييؿ بف عمرك" ثالثنا: 
(ُ)  

قريش مف مفاكضات غير القرشييف كأيقنت فشؿ المفاكضات كنتائجيا لما استيأست 
السمبية التي حمَّت عمييا، ككجدت ما تخمؼ عف المفاكضات مف بداية انشقاقات عسكرية في 

السياسية في تفريؽ األحبلؼ العربية مف حكليـ، أرسمت  صفكؼ أحبلفيا بسبب حنكة النبي 
 . -أسمـ بعد ذلؾكقد - المفاكض القرشي سييؿ بف عمرك 

مف إرسالو فشؿ تحقؽ األىداؼ االستراتيجية التي أرادتيا قريش، كأف  استنبط النبي 
: "لىقىٍد سىييؿى ، فمما أتى سييؿ قاؿ النبي كأصحابو  النصر السياسي كاف لصالح النبي 

" ـٍ ـٍ ًمٍف أىٍمًركي لىكي
(ِ). 

ـى رىجيؿه رجؿ يقاؿ لو مكرز بف حفص،  ككاف قد قدـ عمى النبي  فيقكؿ البخارم: "فىقىا
، قىاؿى  ـٍ مىٍيًي : دىعيكًني آًتيًو، فىقىاليكا: اٍئًتًو، فىمىمَّا أىٍشرىؼى عى ، فىقىاؿى ٍفصو زي ٍبفي حى ـٍ ييقىاؿي لىوي ًمٍكرى النًَّبيُّ  ًمٍنيي

 َّـي النًَّبي عىؿى ييكىمّْ "، فىجى ، كىىيكى رىجيؿه فىاًجره زه ا: "ىىذىا ًمٍكرى اءى سييىٍيؿي ٍبفي  ، فىبىٍينىمى ىيكى ييكىمّْميوي ًإٍذ جى
ك، قىاؿى النًَّبيُّ  اءى سييىٍيؿي ٍبفي عىٍمرو ٍف ًعٍكًرمىةى أىنَّوي لىمَّا جى ، عى ًني أىيُّكبي : فىأىٍخبىرى ك، قىاؿى مىٍعمىره :  عىٍمرو

" ـٍ ـٍ ًمٍف أىٍمًركي "لىقىٍد سىييؿى لىكي
(ّ) . 

كبيف قريش، حيث  ات بيف النبي بدأت المفاكض كمف بعد قدكـ سييؿ بف عمرك 
مركنة سياسية ظيرت في عدة مكاطف مف بنكد الصمح، كىبيرى بعضيا عمى  بدل النبي أ

كاف يقكد ذلؾ الصمح بحنكة كذكاء  ، إال أف النبي الصحابة كأبرزىـ عمر بف الخطاب 
 . فيٍ سياسيَّ 

ا كقد ظيرت المركنة السياسية التي ليا ما بعدىا مف نتائج فيما  يركيو البخارم أيضن
بى  : ىىاًت اٍكتيٍب بىٍينىنىا كى ك فىقىاؿى اءى سييىٍيؿي ٍبفي عىٍمرو ًديًثًو: فىجى : قىاؿى الزٍُّىًرمُّ ًفي حى ـٍ فيقكؿ: "قىاؿى مىٍعمىره ٍينىكي

                                                           

ك( (ُ ٍمرو : سييؿ بف عمرك بف عبد شمس بف عبد كد بف نصر بف مالؾ بف حسؿ بف عامر بف سييىٍيؿي ٍبفي عى
لممشركيف، كالد أبي جندؿ بف سييؿ، تكفي  لؤم، يكنى أبا يزيد، فاصؿ القضية يـك الحديبية مع رسكؿ اهلل 

 . َُِِ(، رقـ ُِّْ/ّاألصبياني، معرفة الصحابة )جماف عشرة . بالشاـ في طاعكف عمكاس سنة ث
 ( .ُِٓ( سبؽ تخريجو، )ص (ِ
 ( .ُِٓ( سبؽ تخريجو، )ص (ّ
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ا النًَّبيُّ  ، فىقىاؿى النًَّبيُّ  ًكتىابنا فىدىعى "الكىاًتبى ًف الرًَّحيـً ، : "ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمى : أىمَّا الرٍَّحمىفي ، قىاؿى سييىٍيؿه
: كىالمَّوً  ، فىقىاؿى الميٍسًمميكفى لىًكًف اٍكتيٍب ًباٍسًمؾى المَّييَـّ كىمىا كيٍنتى تىٍكتيبي ا أىٍدًرم مىا ىيكى كى  الى نىٍكتيبييىا فىكىالمًَّو مى

، فىقىاؿى النًَّبيُّ  ًف الرًَّحيـً " : "اٍكتيبٍ ًإالَّ ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمى ًباٍسًمؾى المَّييَـّ
(ُ) . 

: كىالمًَّو  مَّده رىسيكؿي المًَّو"، فىقىاؿى سييىٍيؿه مىٍيًو ميحى ى عى ا قىاضى : "ىىذىا مى ا: "ثيَـّ قىاؿى كقاؿ البخارم أيضن
لىًكًف اٍكتي  ، كى ًف البىٍيًت، كىالى قىاتىٍمنىاؾى دىٍدنىاؾى عى ٍبًد المًَّو، لىٍك كينَّا نىٍعمىـي أىنَّؾى رىسيكؿي المًَّو مىا صى مَّدي ٍبفي عى ٍب ميحى

ٍبًد المًَّو" فىقىاؿى النًَّبيُّ  مَّدي ٍبفي عى ٍف كىذٍَّبتيميكًني، اٍكتيٍب ميحى : -: "كىالمًَّو ًإنّْي لىرىسيكؿي المًَّو، كىاً  قىاؿى الزٍُّىًرمُّ
ريمىاًت ال ذىًلؾى ًلقىٍكًلًو: "الى يىٍسأىليكًني خيطَّةن ييعىظّْميكفى ًفييىا حي ـٍ ًإيَّاىىا"كى : فىقىاؿى لىوي النًَّبيُّ  –مًَّو ًإالَّ أىٍعطىٍيتييي

دَّثي العىرىبي أىنَّ  : كىالمًَّو الى تىتىحى بىٍيفى البىٍيًت، فىنىطيكؼى ًبًو"، فىقىاؿى سييىٍيؿه مُّكا بىٍينىنىا كى مىى أىٍف تيخى ا أيًخٍذنىا "عى
ٍغطىةن  ٍقًبؿً (ِ)ضي لىًكٍف ذىًلؾى ًمفى العىاـً المي "، كى  .(ّ)، فىكىتىبى

تىٍشديد خطة: "قىٍكلو: "يقكؿ العيني في شرحو عمى البخارم مىة كى اء اٍلميٍعجى ـ اٍلخى "، ًبضى
قىاؿى اٍبف قرقكؿ: قىًضيَّة كأمران.  قىٍكلو: " قىاؿى الدَّاكًدٌم: خٍصمىة. كى الىة، كى يعظمكف ًفييىا الطَّاء: أىم حى

قىاؿى اٍبف بطاؿ ييًريد بذلؾ "، قىاؿى اٍبف التّْيف: أىم: يكفك حرمات اهلل . كى ا لمحـر ف عىف اٍلًقتىاؿ تىٍعًظيمن
ببلغ اأٍلىٍعذىار ًإلىى أىؿ مىكَّة،  ميكىافقىة اهلل عز كىجؿ ًفي تىٍعًظيـ الحرمات، أًلىنَّوي فيـ عىف اهلل  كا 

ا. قىٍكلو: " كليـٍ ًفي ديف اهلل أىٍفكىاجن مىٍيًيـ لما سبؽ ًفي عممو مف ديخي "، أىم: أىعطيتيـ ًإيَّاىىا إلَّ فأبقى عى
ٍبتيـ ًإلىٍييىا أىجى
(ْ). 

مركنة سياسية منذ البدء بكتابة الصمح، كاضعنا المصمحة العامة التي  فقد أبدل النبي 
، كالتي تتطمب التساكؽ مع ستتحقؽ مف خبلؿ إبراـ الصمح كفؽ الرؤية االستراتيجية لو 

 الضاٌؿ .الخصـ إليقاعو في براثف تعنتو الفكرم كالعقدم 

  

                                                           

 ( .ُِٓ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
ٍغطىةن ( (ِ  ( .ّّْ/ٓ، فتح البارم بشرح صحيح البخارم )جابف حجر: أم قيرنا. ضي
 ( .ُِٓ( سبؽ تخريجو، )ص (ّ
 ( .ٖ/ُْرم شرح صحيح البخارم )ج( العيني، عمدة القا(ْ
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 خالصة المبحث:
دى سياستو العامة كفؽ ما تربى عميو كاكتسبو مف البيئة التي تربى فييا  إف النبي  كَّ قد جى

لممارسة  الذم ينطمؽ منو النبي  القكسسياسة، لتككف ىذه األصكؿ ىي كتمقى منيا أصكؿ ال
تتحدد كفؽ اإلطار العاـ لمعقيدة  السياسة عممينا، متشبثنا بالقيـ اإلجرائية لمسياسة الشرعية كالتي 

 اإلسبلمية السميمة كالشريعة اإلسبلمية .

نما ىي اجتياد بشرم يعتمد كبذلؾ أقكؿ:  إف السياسة الشرعية ال تتحدد بأصكؿ شرعية، كا 
عمى الحنكة كالذكاء كالدىاء في تحقيؽ المكاسب االستراتيجية لمدكلة بأقؿ الخسائر، كيككف ذلؾ 

شرعية عمى السياسة الشرعية، مف حيث المصالح كالمفاسد المترتبة عمى بإسقاط القكاعد ال
القرارات التي يتخذىا السياسٌي، كمدل قدرتو عمى تحقيؽ ىدفو أيِّا كاف كاستطاعتو عمى مجاراة 

 السياسة العامة لئلقميـ المحمي كالدكلي مف حكلو، كلقد كاف صمح الحديبية الذم أبرمو النبي 
دىةن مقركنة بأصكؿ السياسة كقيميا اإلجرائية كفؽ قكاعد الشريعة مع مكة ممارسة عم كَّ مية ميجى

 اإلسبلمية .
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  المبحث الثاني
 الجكدة في إدارة الدكلة

 تمييد:

 المفيـك المغكم: 
ياسة كالتصرُّؼ ، إدارة محمّْيَّة: خاصة بإقميـ أك منطقة إدارة . كىي مركز الرّْ : مصدر أدارى

: اسـ منسكب إلى إدارة: اإلدارمٌ ارة المركزيَّة التي تتركز في العاصمة. كمف المناطؽ خبلؼ اإلد
 . (ُ)مف يقكـ باألعماؿ اإلدارٌية

، كىك مف يتكلَّى إدارة عمؿ أك مشركع أك مؤسَّسة كيككف  ك الميًدير: اسـ فاعؿ مف أدارى
 . (ِ)مسئكالن عف حيسف تنفيذ األعماؿ "مدير اإلدارة"

 المفيـك الصطالحي:
: عمـ كفٌف تدبير األعماؿ كتكجيييا كالسيطرة عمييا كضبطيا كاستعماؿ اإلدارة عمـ

 . (ّ)االحكمة في اٌتخاذ قرارات مناسبة بشأني

، لكي يمسؾ بزماـ  إف قياـ الدكلة يتطمب مف رئيسيا أف يشكؿ جيازنا إدارينا متكامبلن
الكريمة لمكاطنييا، دكف مفاصؿ الدكلة األساسية التي تضمف استمرار قياميا كتأميف الحياة 

 ىا .ءي يتكجب عمى الدكلة أداانتقاص مف حقكقيـ األساسية الت

بمراحؿ متعددة، كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ كانت تيدار مف النبي  لقد مرَّت دعكة النبي 
  بجكدة كدقة متناىية، حيث أف ىذه اإلدارة كانت ذات تخطيط مسبؽ يضمف نجاح المرحمة

اؿ إلى المرحمة التالية، بدءنا بقضية الجير بالدعكة، ثـ اليجرة، كمركرنا بالغزكات الحالية كاالنتق
كالمعارؾ، كانتياءن بإقامة الدكلة اإلسبلمية في المدينة، كالتي خضعت بأجيزتيا المتكاممة إلى 

                                                           

 ( .ّٖٕ-ِٖٕ/ُ( عمر كآخركف، معجـ المغة العربية المعاصرة )ج(ُ
 ( .ٖٕٔ/ُ( عمر كآخركف، معجـ المغة العربية المعاصرة )ج(ِ
 ( .ّٖٕ/ُ( عمر كآخركف، معجـ المغة العربية المعاصرة )ج(ّ
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 ، ليدير النبي كالكالة في األمصار مف بعده  التنظيـ كالتكجيو كالرقابة اإلدارية مف النبي 
العبلقات المحمية كالدكلية )الخارجية( في الدكلة، فيككف بذلؾ قد اتصؼ بكؿ الصفات الي 

في الدكلة اإلسبلمية يحمؿ مسميات  يتحمى بيا القادة في كؿ مرافؽ الدكلة، فقد كاف النبي 
ا لممسمميف بصفتو النبكة كالرسالة، ككاف  ئدنا قا لمختمؼ المكاقع اإلدارية، فقد كاف قائدنا عامن

 يحمؿ صفة الرئاسة بصفتو القاضي كالحاكـ كالمشرع. عسكرينا لجيش الدكلة، كما كاف 

حسب المكاف اإلدارم الذم  تعددت الصفات كالمسميات اإلدارية في شخصية النبي 
مساؾ زماميا عند  كاف يشغمو، فذلؾ أعطى النبي  القدرة الكاممة عمى إدارة الدكلة اإلسبلمية كا 

، قرارىا الكمي بعد فتح مكة، كدخكؿ بعض القبائؿ كاألمصار في إدارة دكلة النبي تكسعيا كاست
فقد انبثؽ مفيكـ الدكلة اإلسبلمية مف الفيـ النبكم لممتطمب األساس لممسمميف، كىك كجكد نظاـ 

فيقكؿ:  مفيـك الدكلة مف منظكر إسالمي (ُ)حكـ يجمعيـ تحت راية كاحدة، فيعٌرؼ األشعرم
صدار -: سي مكحد كليا أجيزة )سمطات( رئيسة ثبلثةىي كياف سيا "تنظيمية" كميمتيا اعتماد كا 

األنظمة كالبرامج كالسياسات العامة، ك"تنفيذية" كميمتيا المساىمة في إعداد األنظمة كالبرامج 
، تسيطر بيا -كالسياسات العامة كالعمؿ بمكجبيا، ك"قضائية" كميمتيا حسـ النزاعات الطارئة

محددة مف األرض كمأىكلة باإلنساف كذلؾ كفقنا لمشريعة اإلسبلمية، كىي ذات عمى مساحة 
سيادة برنا كبحرنا كجكِّا
فيقكؿ: ىي السمطة التنفيذية  الحككمة مف منظكر إسالمي، كما يعٌرؼ (ِ)

المككنة مف الكزارات كالمؤسسات كالييئات العامة، كتيتـ بالمشاركة في تحضير مشاريع األنظمة 
كالسياسات العامة ذات اإلطار اإلسبلمي المعٌدة كالصادرة عف السمطات العميا كالبرامج 

ا في تنفيذىا كالعمؿ بمكجبيا كذلؾ مف خبلؿ  )التنظيمية( في الدكلة اإلسبلمية، كما تختص أيضن
تقديـ خدمة أك سمعة مباحة إلى األمة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ عامة مشركعة كفقنا ألنظمة 

 . (ّ)شرع الحنيؼكتعميمات مصدرىا ال

  
                                                           

 دارة اإلسالمية )ص الكاجية( .مقدمة في اإل، أحمد بف داكد المزجاجي األشعرم . األشعرم( (ُ
 ( .ُِ( األشعرم، مقدمة في اإلدارة اإلسبلمية )ص (ِ
 ( .ِٔ( األشعرم، مقدمة في اإلدارة اإلسبلمية )ص (ّ
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  المطمب األكؿ
 أصكؿ اإلدارة اإلسالمية

كصحابتو  إف المتخصص في عمـ اإلدارة يرل في التنظيـ اإلدارم الذم كضعو النبي 
، فقد مارسكا كظيفة التخطيط كالتنظيـ مف منظكر  الكراـ  لمدكلة اإلسبلمية نظامنا كفؤنا كفعاالن

المعسكرات كأمركا بالتجنيد كحددكا شركطو، كما أنشأكا عبقرم، ككضعكا مخططنا لمحرب كأنشأكا 
 الدكاكيف كقامكا بالفتكحات كحماية حدكد الدكلة اإلسبلمية.

ا في المجاالت  كذلؾ استخدمكا الكظائؼ االستشارية في جميع المجاالت كخصكصن
المرشديف السياسية، باإلضافة لمكظائؼ التنفيذية، فكاف مف ذلؾ أف زكدكا الجيكش بالمستشاريف ك 

كاألطباء كالمترجميف، كاستخدمكا مبدأ الشكرل في اتخاذ القرارات، كما نظمكا القضاء، كعممكا 
 عمى استقبللو كاستقبلؿ السمطة التنفيذية بما يضمف تحقؽ الرقابة اإلدارية.

كذلؾ مارسكا الكظيفة الرقابية بإجراءات مبتكرة نسبة لمحقبة الزمنية التي عاشكا فييا، إذ 
ا، لجمع المعمكمات عف أحكاؿ القادة كالرعية كاستخدمكا التقارير المفصمة أسسك  ا نظامنا خاصن

ا مف معمكمات مف الناس عف سمكؾ القادة كالكالة في األمصار، فطبقكا  منيـ، فيما كاف يىردي أيضن
كظائؼ اإلدارة األساسية كىي التخطيط كالتنظيـ بتككيف الييكؿ اإلدارم لمدكلة، إضافة إلى 

  . (ُ)لتكجيو كالرقابة بما يضمف أداء الكظائؼ بالشكؿ المطمكب لتحقيؽ أىدافياا

عمـ اإلدارة مف مصادر ىي متعمقة بما ذيًكرى آنفنا في أصكؿ السياسة  كلقد استمد النبي 
يعتمد عمى  -كما ذكرت-النبكية، كلكؿ عمـ مصادره التي تختمؼ عف اآلخر، فعمـ السياسة 

ا عمى التخطيط المسبؽ في أداء العمؿ السياسي كبتقدير الحنكة كالذكاء البد ىي، كما يعتمد أيضن
 آني لممكقؼ، أما اإلدارة فيي عمـ لو ضكابط كقكاعد كشركط، تنبثؽ منيا القرارات اإلدارية .

  

                                                           

ىي عبارة عف تعبير إنشائي مف الباحث نتيجة االستقراء كالبحث في كتب السيرة  الفقرات الثالث السابقة:( (ُ
 كالتاريخ .
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فالعمؿ اإلدارم يحتاج إلى تخطيط مسبؽ ببل شؾ، كحيث أف ىذا التخطيط يخضع 
يؽ أفضؿ النتائج كاألىداؼ المتكقعة مف خبلؿ الدراسة المعدة لمتنظيـ كالتكجيو كالرقابة لتحق

لصمح الحديبية في عدة مكاقؼ، كأبرزىا ىك دراسة  مسبقنا، كقد ظيرت الجكدة في إدارة النبي 
المحيط الذم كاف فيو، حيث كاف عمى اطّْبلع بالطبيعة الشخصية كالنفسية كالعقدية لقادة العرب 

 كأمرائيـ .

كأجاد في استقاء اإلدارة مف مصادرىا كذلؾ ما أعده إدارينا إلدارة الدكلة  لقد برع النبي 
 اإلسبلمية كمف ىذه المصادر:

: الخبرة اإلدارية في مكة   أكلن
لـ يكف في مكة إدارة فعمية منظمة عمى المستكل اإلقميمي، كال تخضع لسمطاف يجبر 

يصاؿ الحقكؽ إلى أصحابيا، ك  نما كانت اإلدارة متمثمة في العادات األفراد عمى رد المظالـ كا  ا 
كالتقاليد التي تحكـ المجتمع القبمي، كال يمكف لسيد القبيمة أك زعمييا أف يفرض رأم القبيمة سكل 

كـ انتمائيـ لمقبيمة.  عمى أفرادىا، فيـ يخضعكف لما يمميو عميو سيدىـ ًبحي

ف تمؾ الفترة كانت كما أف سيادة القبيمة كانت ال تتعدل حدكد منطقتيا الخاصة بيا ، كا 
المطاحنات كالصراعات عمى كرسي الحكـ، كقد كانت أبرز ىذه ك تتميز بالخبلفات الكبيرة 

الصراعات ظاىرة في مكة قبؿ أف تقسـ المياـ عمى البطكف المكية، كأف تسند خدمة بيت 
ف االقبيمتس كالخزرج، حتى كصمت إبراىيـ إلى قريش، كما أنيا كانت ظاىرة في المدينة بيف األك 

إلى حؿ كسط يرضي جميع األطراؼ ككاف ىذا الحؿ بما يسمى بالمفيكـ السياسي الحديث 
، حيث كاف الحؿ بينيـ بأف يحكـ رجؿ مف الخزرج عاـ، يتمكه رجؿ مف (ُ)"الحككمة االئتبلفية"

 . (ِ)األكس في العاـ المقبؿ

                                                           

ىي عبارة عف حككمة مشكمة مف حزبيف سياسييف أك أكثر، تجمعيـ مصالح سياسية  فية:الحككمة الئتال( (ُ
أك رؤل فكرٌية متقاربة، كيمكف أف يككف تحالؼ تمؾ األحزاب ناتج عف كضع أمبله السياؽ السياسي، عمى الرغـ 

 . http://cutt.us/M6D88. الحاليقة، مكقع كيب مف االختبلؼ الجذرم بيف الشركاء في المرجعٌية الفكرية
 . بتصرؼ ..( . ُٖ( األشعرم، مقدمة في اإلدارة اإلسبلمية )ص (ِ

http://cutt.us/M6D88
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التناحر الشديد بيف القبائؿ كبسبب ىذه الصراعات المتتالية التي شيدتيا الجزيرة العربية ك 
دارة الدكلة أك الحككمة  لـ يكف ىنالؾ مجاؿ لمنبي  أف يكتسب خبرة إدارية في مجاؿ الحكـ كا 

 فعمينا، كلكف كانت ىنالؾ بعض األمكر تعتمد عمى اإلدارة بأسسيا كمككناتيا، مارسيا النبي 
دى ممارستيا في حياتو العممية أسست فيو ركح اإلدارة ب كَّ  أسسيا العممية، كمنيا:فجى

  -رضي اهلل عنيا–بماؿ خديجة  تجارتو  -ُ
قدرة  أثر كبير في إكساب النبي  -رضي اهلل عنيا–لقد كاف لمتجارة في ماؿ خديجة 

دة، مككناتيا الخبرة كالفطنة كالذكاء كتقدير المكاقؼ، كلقد نص اهلل  كَّ في كتابو  إدارية فذة كميجى
إلدارة، فقاؿ تعالى: عمى أف التجارة مبنية عمى ا

ةَ  ََخاُِضَ َحَِجََٰرةً َحَُسَٔن ن
َ
َأ اََإََِلٓ َٓ حُِديُروَج

ًَۡ َُِس ةَۡي
، فكاؿ المفظ المستخدـ في اآلية الكريمة ىك لفظ "تديركنيا" كالتي أصميا في المغة (ُ)

" كمنيا "أدار"، كىذا يعني لزكـ تكاجد عناصر اإلدارة في التجارة مف تخطيط كتنظيـ  "دىكىرى
 يو كرقابة.كتكج

 اشتغاؿ كثير مف رجاؿ قكمو بالتجارة -ِ
إف سيادة صفة في قكـ أك شعب أك قبيمة، يتأثر بيا أفرادىا منذ نعكمة أظفارىـ، كقد 

في تجارتو كرحبلتو،  مرة معوصحبو  طالب عـ النبي  اأبأف  ثبتاشتيرت مكة بالتجارة، كقد 
 ا ىك متكجو إليو، فببل شؾ، أف النبي كبطبيعة الحاؿ فإف االرتحاؿ ييكسب اإلنساف خبرة فيم

 الكثير مف الخبرة التجارية كالتعامبلت اإلدارية . قد اكتسب

ف تجكيد النبي  ظاىر باإلفادة مف ىذه المصادر بشكؿ غير مباشر مف خبلؿ  كا 
ليحمؿ  في مرحمة إعداده  الممارسة لعممية التجارة، إضافة إلى التصيير اإلليي لمنبي 

 كة .رسالة النب

  

                                                           

 . ]ِِٖالبقرة: [( (ُ
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 ثانينا: الخبرة اإلدارية في المدينة
لئلدارة بأسسيا، فيي مترامية ما بيف الكحي )القرآف الكريـ(  تتعدد مصادر استقاء النبي 

 كما بيف الحداثة كالتطكر الحاصؿ في المدينة أكثر مف مكة.

 التطكر المدني )المدينة(: -ُ
لمتمثؿ في الحؿ السياسي بدءنا بالتطكر الفكرم لمفيكـ اإلدارة في المدينة، كا

ف تحت المسمى السياسي الحديث "الحككمة االئتبلفية"، اخزرجي( الذم كصمت إليو القبيمت)األكسٍ 
لمدة عاـ تمييا القبيمة األخرل لمدة عاـ باالشتراؾ بيف  -كيمثميا رجؿ منيا-بأف تحكـ القبيمة 

 ة .تجارة التي اشتيرت بيا المدينالطرفيف، كىكذا..، كذلؾ فإف ال

 القرآف الكريـ: -ِ

في الخبرة اإلدارية التي اكتسبيا إلدارة  لقد كاف القرآف الكريـ مصدرنا أساسنا لمنبي 
، كرغـ أف كممة كاحدة مف مشتقات اإلدارة قد الدكلة اإلسبلمية، مف خبلؿ التكجيو اإلليي لو 

ـ زاخر بالعناصر ضمف التجارة بمفظ "تديركنيا" إال أف القرآف الكري كردت في كتاب اهلل 
 مف ىذه اآليات:، فبمفظ التدبير اإلدارية كاإلجراءات اإلدارية التي بيَّنيا اهلل 

يَامَ قكلو تعالى:  -
َ
َأ َِشَخثِ ِِ ۡرَضَ

َ
َِٰتََوٱَۡل ـَ َٱََصَؿَٰ يََق َِ َٱََّلِيَ َٱّلَلُ ًُ ََرَبُس ََإَِن َٔىَٰ َٱۡشَخ ًَ ُث

 َ ۡمَر
َ
َٱۡىَػۡرِشَٖۖيَُدةُِّرَٱَۡل لََعَ

(ُ) . 
ٌَََكلو تعالى: ق - ةَۡصََٰرََو

َ
َعََوٱَۡل ٍۡ يُِمَٱََص ٍۡ َََح ٌَ

َ
ۡرِضَأ

َ
ََوٱَۡل آءِ ٍَ َٱََص ََ ِ ٌّ ََيَۡرزُكُُسًَ ٌَ كُۡوَ

ـََصَُۡلََُٔٔنَٱّلَلُ ََذلَُ  َ ۡمَر
َ
ََيَُدةُِّرَٱَۡل ٌَ ََو َٱۡىََحِّ ََ َِّۡجٌَِ ٍَ ۡ ِِّۡجََويُۡخرُِجَٱَ ٍَ ۡ َٱَ ََ ٌِ َ رُِجَٱۡىََحَ

ۡوََُيۡ
ـَََلََتَخُلٔنََ

َ
أ

(ِ) . 
َجوَ قكلو تعالى:  -

َ
ََِل َََيۡرِي َر َُكّ  ٍَ ََوٱىَۡل َس ٍۡ َٱََش َصّم  ََوََشَخَر ُوٌََُّ َُحَفّطِ ۡمَر

َ
َٱَۡل يَُدةُِّر

ُِٔنََ ِ ٔك َحُ ًۡ ٱخٓأَۡيَِٰجَىََػَيُسًَةِيَِلآءََِرّبُِس
(ّ) . 

                                                           

 . ]ّيكنس: [( (ُ
 . ]ُّيكنس: [( (ِ
 . ]ِالرعد: [( (ّ
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 المطمب الثاني
 الجكدة في التخطيط اإلدارم النبكم

نما ىي كسيمة لتحقيؽ األىداؼ إف اإلدارة في اإلسبلـ ليست غاية  في حد ذاتيا، كا 
المنشكدة مف أم عمؿ ميما كاف حجمو، كلذلؾ فإف تجكيد اإلعداد ألم أمر يككف بالتخطيط 

 المسبؽ لو، ألنو يعتبر سر النجاح.

دى النبي  كَّ قامتو في القمكب قبؿ إقامة الدكلة في المدينة،  كلقد جى إعداده لنشر اإلسبلـ كا 
ًمدى النبي بالتخطيط الم إلى التنظيـ الذم  رحمي لكؿ مرحمة تمر بيا الدعكة اإلسبلمية، كما عى

 ينظـ أىداؼ التخطيط المرحمية كيدىعّْميا، بما يتيح مجاالن لتنظيـ األىداؼ مف األىـ فالميـ .

مبلحظة: إنو لمف الممكف أف يقكـ الحاكـ بالميمات اإلدارية بنفسو، ككذلؾ فإنو بإمكانو 
 غيره بالقياـ بيذا الدكر اإلدارم.أف يفكض 

 التخطيط اإلدارم النبكم كمراحمو في مكة كالمدينة 

 التخطيط في مكة -ُ
القيادية، الصفات اإلدارية في اإلدارم الناجح الذم يسعى  اكتنؼ شخصية النبي 

اإلسبلـ بمفيكمو اإلدارم إلى إيجاده في كؿ عصر كمرحمة منذ بزكغو، لذلؾ فإف المتأمؿ في 
 يعـز عمى فعمو. في كؿ أمر كاف  اأساسن  االعطرة يجد أف عنصر التخطيط ركنن  و سيرت

التخطيط لمدعكة منذ المحظة األكلى التي تمقى فييا الرسالة كبدأ نزكؿ  فقد بدأ النبي 
كىي أقرب الناس إليو بذلؾ، فذىبت بو  -رضي اهلل عنيا–الكحي عميو، لما أخبر زكجو خديجة 

، كقد كاف نصرانينا يكتب مف اإلنجيؿ بالعبرانية، فعىٍف عىاًئشىةى أيْـّ (ُ)ة بف نكفؿإلى ابف عميا كرق
ؿي مىا بيًدئى ًبًو رىسيكؿي المًَّو  ٍؤًمًنيفى أىنَّيىا قىالىٍت: أىكَّ ، ...  المي ةي ًفي النٍَّكـً اًلحى ٍؤيىا الصَّ ًمفى الكىٍحًي الرُّ

                                                           

ف كعب بف لؤم بف كرقة بف نكفؿ بف أسد بف عبد العزم بف قصي بف كبلب بف مرة اب كرقة بف نكفؿ:( (ُ
ابف عساكر، تاريخ دمشؽ غالب بف فير بف مالؾ القرشي األسدم كاف ممف رغب عف عبادة األكثاف . 

 . ُٕٕٗ(، رقـ ّ/ّٔ)ج
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قىةى ٍبفى فى  :-رضي اهلل عنيا–كالشاىد قكؿ عائشة الحديث،  تَّى أىتىٍت ًبًو كىرى ةي حى ًديجى اٍنطىمىقىٍت ًبًو خى
كىافى يىٍكتيبي  اًىًميًَّة، كى رى ًفي الجى كىافى اٍمرىأن تىنىصَّ ةى كى ًديجى ْـّ خى ٍبًد العيزَّل اٍبفى عى  الًكتىابى نىٍكفىًؿ ٍبًف أىسىًد ٍبًف عى

، فىيىٍكتيبي ًمفى اإًلٍنًجيًؿ ًبالًعٍبرىاًنيَّ  ، فىقىالىٍت الًعٍبرىاًنيَّ ا كىًبيرنا قىٍد عىًميى كىافى شىٍيخن ، كى ًة مىا شىاءى المَّوي أىٍف يىٍكتيبى
اذىا تىرىل؟ فىأىٍخبىرىهي  ، فىقىاؿى لىوي كىرىقىةي: يىا اٍبفى أىًخي مى ، اٍسمىٍع ًمفى اٍبًف أىًخيؾى ْـّ ةي: يىا اٍبفى عى ًديجى  رىسيكؿي لىوي خى

بىرى مىا رىأىل، فىقىاؿى  المًَّو  مىى ميكسىى، يىا لىٍيتىًني ًفييىا  خى قىةي: ىىذىا النَّاميكسي الًَّذم نىزَّؿى المَّوي عى لىوي كىرى
، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  يِّا ًإٍذ ييٍخًرجيؾى قىٍكميؾى ا، لىٍيتىًني أىكيكفي حى ذىعن ـٍ جى ، لى ـٍ : نىعى "، قىاؿى ـٍ : "أىكى ميٍخًرًجيَّ ىي

ؿه قىطُّ ًبًمٍثًؿ مى  ـٍ يىٍنشىٍب يىٍأًت رىجي رنا. ثيَـّ لى ٍرؾى نىٍصرنا ميؤىزَّ ٍف ييٍدًرٍكًني يىٍكميؾى أىٍنصي ، كىاً  ا ًجٍئتى ًبًو ًإالَّ عيكًدمى
" فىتىرى الكىٍحيي ، كى فّْيى قىةي أىٍف تيكي كىرى
(ُ) . 

نما يدؿ ذلؾ الفعؿ مف النبي  باختيار الخصكص  -رضي اهلل عنيا–كزكجو خديجة  كا 
كزكجو لعظـ  في االستشارة كاإلخبار كالدعكة عمى مدل إدراؾ النبي  الميعىيًَّنٍيفى مف الناس

بمآؿ األمر الذم ىك فيو مف اإلخراج  األمر، فبات األمر بينيـ سرنا بعدما أخبر كرقة النبي 
 كالطرد مف مكة كالمحاربة.

فتظير مبلمح التخطيط في ىذه المرحمة بما جاء في السيرة عف المراحؿ األكلى التي 
 ىا السرية كالجيرية، فأما المممح في السرية فيك اآلتي:ابيا الدعكة، كىي مرحمتمرت 

ليككف أحد  سرنا ال يعمـ عنيا أحد غير مف يختاره النبي  فمقد استمرت دعكة النبي 
يف الذيف ييضمف ثباتيـ عمى ىذه  المسمميف، فكانت الجكدة في ىذه المرحمة في انتقاء المدعكّْ

ا  في مرحمة تعتبر ىي األخطر في مراحؿ الدعكة حيث غرس النكاة كتعاىدىا السرية، كخصكصن
في انتقائو  في إتقاف النبي  (ِ)األكلى منيا، يقكؿ المباركفكرمالثبلث سنكات الخبلؿ 

يف: "ككاف مف الطبيعي أف يعرض الرسكؿ  اإلسبلـ أكالن عمى ألصؽ الناس بو كآؿ  لممدعكّْ
سبلـ، كدعا إليو كؿ مف تكسـ فيو خيرنا ممف يعرفيـ كيعرفكنو، بيتو كأصدقائو، فدعاىـ إلى اإل

الذيف لـ -يعرفيـ بحب اهلل كالحؽ كالخير، كيعرفكنو بتحرم الصدؽ كالصبلح، فأجابو مف ىؤالء

                                                           

 .] ّ، رقـ الحديث ٕ(، ص: ّالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي بىٍدًء الكىٍحًي/)باب[( (ُ
، الكاجية .ق. ُِْٕ: صفي الرحمف المباركفكرم المتكفى المباركفكرم( (ِ  الرحيؽ المختـك
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ٍمعه عيرفكا في التاريخ  -كجبللة نفسو كصدؽ خبره تخالجيـ ريبة قط في عظمة الرسكؿ  جى
، أـ المؤمنيف خديجة بنت خكيمد  مقدمتيـ زكجة النبي  اإلسبلمي بالسابقيف األكليف، كفي

ككاف صبيا يعيش في -كمكاله زيد بف حارثة بف شرحبيؿ الكمبي كابف عمو عمي بف أبي طالب 
، (ُ)كصديقو الحميـ أبك بكر الصديؽ، أسمـ ىؤالء في أكؿ يكـ مف أياـ الدعكة" -كفالة الرسكؿ

حمة أمنية بامتياز، اعتمدت عمى السرية كالكتماف لضماف فقد كانت المرحمة السرية في الدعكة مر 
 . -األصناـ كاألكثاف–ة يكقاية الدعكة مف االجتثاث كالقمع القرشي القائـ عمى العصبية لآلل

كأما المممح في الدعكة الجيرية فالجكدة كاإلتقاف فيو أدؽ، لما يكتنؼ ىذه المرحمة مف 
 اربة كالعكائؽ.الصعكبة بمنزلة مف الصد كالتكذيب كالمح

لكؿ العادات كالتقاليد الجاىمية  فيذه المرحمة كانت عبارة عف تحد  قاسو مف النبي 
دى  كَّ المكركثة في مكة كلذلؾ فإنيا تحتاج إلى تخطيط استراتيجي يضمف تحقيؽ أىدافيا، كلذلؾ جى

  . (ِ)ألساليب التي استخدميا في الدعكةكأتقف الدعكة الجيرية بالكسائؿ كا النبي 

فّْؽى النبي  بتخطيطو االستراتيجي إلى صنع نكاة كبذرة صمبة لمدعكة اإلسبلمية،  كلقد كي
 كقد تحقؽ ىذا اليدؼ كالذم ييعد بمثابة األساس األكؿ الذم سيبنى عميو ما بعده.

مرحمة  كلكف أرض مكة كانت ليست خصبة لنمك ىذه البذرة كترعرعيا، فبدأ النبي 
قات بتأثيرو مف ك لترعرع ىذه البذرة كنمكىا دكف معكىي التخطيط  أخرل مف التخطيط، أال

العكامؿ الخارجية، فكانت اليجرة األكلى إلى الحبشة عمى مرحمتيف، كقد كفؽ اهلل الصحابة 
المياجريف األكائؿ إلى الكصكؿ عند النجاشي كمحاجة مف لحقيـ مف المشركيف عمى لساف 

، حيث كاف عمى يف آف ذاؾ جعفر بف أبي طالب الناطؽ اإلعبلمي كالرسمي باسـ المسمم
مف النجاشي ممؾ الحبشة أف  ت قريشقد أرادك كسيد قريش أبك طالب، رأس قيادة المشركيف 

                                                           

 ( .َٖ( المباركفكرم، الرحيؽ المختـك )ص (ُ
( في المبحث األكؿ منو بعنكاف )الجكدة في ُِْ( سبؽ الحديث عنيا في الفصؿ السابؽ مف البحث )ص (ِ

 ( .ُِٓالدعكة( )ص 
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في اختيار المكاف المناسب لترعرع البذرة األكلى لمدعكة، حيث  يسمميـ إياىـ، فقد أجاد النبي 
 . بو زرعو  أنو اختار سمة العدؿ عند الحبشة كىي خير ما يسقى

يدلك بدلكه في أكثر مف  عمى مكاف كاحد، بؿ كاف النبي  كلـ تقتصر إجادة النبي 
يف  أرض خصبة، فاستثمر النبي  كفد الستة نفر مف المدينة الذيف كانكا قد حضركا لمكة حاجّْ

، حتى عادكا بعد عاميف كدعاىـ كبايعيـ بيعة العقبة األكلى كأرسؿ معيـ مصعب بف عمير 
قد كانكا أضعاؼ عددىـ كبايعكه بيعة العقبة الثانية، ككانت ىذه البيعة تحالفنا دينينا كعسكرينا ك 

ا لمنبي  كسياسينا يرمي إلى أىداؼ بعيدة المدل بإقامة دكلة بالمدينة، ككاف التدبير اإلليي مبلزمن
  في كؿ خطكاتو، فمـ يكف يفعؿ أمرنا إال كقد أذف اهلل كاإلذف مف اهلل،  لو بو، فكاف التدبير

دنا العمؿ بيا كاستثمارىا عمى الكجو األمثؿ . كما عمى النبي  كّْ  إال أف يأخذ باألسباب ميجى

في إدارة يكـ اليجرة إلى المدينة حتى كصؿ إلييا، في أنو  كتظير الجكدة مف النبي 
كنو في اليجرة أخذ التدابير البلزمة كخطط لطريقو التي سيسمكيا كانتقى األشخاص الذيف سيرافق

، أك بشكؿ غير مباشر كالدليؿ الذم استأجره ككضع النكؽ عنده، أك بشكؿ مباشر كأبي بكر 
مف الجية األمنية كاالستطبلعية كالدعـ  -رضي اهلل عنيما–كعبد اهلل بف أبي بكر كأختو أسماء 

، فاتخذ النبي المكجستي، كما أجاد في اختيار كقت اإلخبار لممعنييف الرئيسييف في ىذه الميمة
  التدابير البلزمة لو في اليجرة كما أف أذف لو اهلل  بالخركج كاف كؿ أمر يجرم بناء عمى

مىى النًَّبيّْ ما خطط النبي  ٍنيىا، قىالىٍت: لىقىؿَّ يىٍكـه كىافى يىٍأًتي عى ، ًإالَّ ، عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى
قىٍد يىٍأًتي ًفيًو بىٍيتى أىًبي بىٍكرو أى  ـٍ يىريٍعنىا ًإالَّ كى ًدينىًة، لى كًج ًإلىى المى ري فىًي النَّيىاًر، فىمىمَّا أيًذفى لىوي ًفي الخي دى طىرى حى

اءىنىا النًَّبيُّ  : مىا جى ، فىقىاؿى بّْرى ًبًو أىبيك بىٍكرو " أىتىانىا ظيٍيرنا، فىخي دىثى ًة ًإالَّ أًلىٍمرو حى ، (ُ)ًفي ىىًذًه السَّاعى
د  ي النب فالشاىد أف ف  بكر  ااختياره لمكقت الذم أخبر فيو أبجكَّ عف اإلذف باليجرة، كا 

عممية إلى التخطيط إلدارة الدكلة اإلسبلمية في المدينة البالخبرة  التخطيط في مكة قاد النبي 
سبلسة في التخطيط إلى إدارة  بكافة أركانيا كمرافقيا، فقد أعطى االنتقاؿ إلى المدينة النبي 

 . المكانع الخارجية التي تعصؼ بالدعكةك بعيدنا عف المنغصات كالمؤثرات  الدكلة،

                                                           

 ( .ُِٖ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
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 التخطيط في المدينة -ِ
الدكلة في المدينة، كدشنت بقياميا مرحمة جديدة في التخطيط االستراتيجي  أقاـ النبي 

كاف قد أعد دراسة مسبقة عف الكضع العاـ لمجزيرة  لمحفاظ عمى قكاـ الدكلة، كحيث أنو 
 قد اتجو إلى كجيتيف: ، فإف تخطيطو (ُ)-دلمت عمى ذلؾ في مكاضع سابقة- العربية

 الكجية األكلى: التخطيط ألمف الدكلة كجيشيا
 أمف الدكلة . أ

في بداية استقراره في المدينة نحك تأميف جبيتو الداخمية، ضماننا  النبي  انحلقد 
لدستكر )الكثيقة السياسية( كالتي إال أف أصدر ا الستقرار األكضاع العامة، فما كاف مف النبي 

حددت ما لممياجريف كاألنصار مف حقكؽ فيما بينيـ، كما عمييـ مف كاجبات تجاه الدكلة 
ا ما عمييـ مف كاجبات تجاه بعضيـ البعض كالمؤازرة كغيرىا .  اإلسبلمية في المدينة، كأيضن

كصؿ المدينة، فمكث  استخدامو ألصكؿ اإلدارة بإصدار الكثيقة أكؿ ما فقد أتقف النبي 
دو مف النبي  النبي  كَّ ىك المؤاخاة بيف المياجريف  فييا كأقاـ الدكلة، فكاف أكؿ عمؿ ميجى

كاألنصار، ثـ تكممت المؤاخاة بإصدار الصحيفة، كالتي تعتبر بمثابة كثيقة أك دستكر سياسي 
 تنظيمي يضبط كينظـ الحياة في المدينة بيف أىميا كيقر األمف المجتمعي.

، ألف ىذه الكثيقة بمثابة مرجع بعد كتاب اهلل  فكانت ىذه الكثيقة بعد كفاة النبي  
، عىٍف أىًبيًو، قىاؿى التي جاءت مبينة لما في كتاب اهلل  جزء مف سنتو  ـى التٍَّيًميّْ ٍف ًإٍبرىاًىي ، عى

ًميُّ ٍبفي أىًبي طىاًلبو  طىبىنىا عى ـى أىفَّ ًعٍندى خى : مىٍف زىعى ًحيفىةى ، فىقىاؿى ؤيهي ًإالَّ ًكتىابى اهلًل كىىىًذًه الصَّ نىا شىٍيئنا نىٍقرى
ًحيفىةه ميعىمَّقىةه ًفي ًقرىاًب سىٍيًفوً - : كىصى اًت،  -قىاؿى ًبًؿ، كىأىٍشيىاءي ًمفى اٍلًجرىاحى ، ًفييىا أىٍسنىافي اإٍلً فىقىٍد كىذىبى

ًفييىا قىاؿى النًَّبيُّ  ا بىٍيفى كى ـه مى رى ًدينىةي حى دىثنا، أىٍك آكىل ميٍحًدثنا،  : "اٍلمى ٍف أىٍحدىثى ًفييىا حى ، فىمى ٍيرو ًإلىى ثىٍكرو عى
ٍرفنا، كىالى  ، الى يىٍقبىؿي اهللي ًمٍنوي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة صى ًئكىًة كىالنَّاًس أىٍجمىًعيفى ًذمَّةي فىعىمىٍيًو لىٍعنىةي اهلًل كىاٍلمىبلى ، كى  عىٍدالن

                                                           

ا( )ص ( راجع: المطمب الخامس بعنكاف: الجكدة في المفاكضا(ُ  ( .َّّت السياسية )صمح الحديبية نمكذجن
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ٍيًر مىكىاًليًو، فىعىمىٍيًو اٍلميٍسًمًميفى كىاًحدىةه، يىٍسعىى  ٍيًر أىًبيًو، أىًك اٍنتىمىى ًإلىى غى مىًف ادَّعىى ًإلىى غى ، كى ـٍ ًبيىا أىٍدنىاىي
" ٍرفنا، كىالى عىٍدالن ، الى يىٍقبىؿي اهللي ًمٍنوي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة صى ًئكىًة كىالنَّاًس أىٍجمىًعيفى لىٍعنىةي اهلًل كىاٍلمىبلى
(ُ)، 

دستكرنا  ذه الكثيقة السياسية )الصحيفة( التي بقيت بعد النبي كيمكف استعراض بنكد ى
 :(ِ)عمى النحك اآلتي يحفظ أمف المدينة كييرجع إليو بعد كتاب اهلل  بنص عمي 

المسممكف مف قريش كيثرب كمف تبعيـ فمحؽ بيـ كجاىد معيـ، أمة كاحدة مف  -ُ
 دكف الناس.

 (ّ)عاقمكف بينيـ، كيفدكف عانييـىؤالء المسممكف جميعنا عمى اختبلؼ قبائميـ يت -ِ
 بالمعركؼ كالقسط بيف المؤمنيف.

ا -ّ  بينيـ أف يعطكه في فداء أك عقؿ. (ْ)إف المؤمنيف ال يترككف مفرحن
ظمـ أك إثـ أك عدكاف  (ٓ)إف المؤمنيف المتقيف، عمى مف بغى منيـ أك ابتغى دسيعو -ْ

 حدىـ.أك فساد بيف المؤمنيف، كأف أيدييـ عميو جميعا كلك كاف كلد أ
 ال يقتؿ مؤمف مؤمننا في كافر، كال ينصر كافرنا عمى مؤمف. -ٓ
إف سمـ المؤمنيف كاحدة، ال يسالـ مؤمف دكف مؤمف في قتاؿ في سبيؿ اهلل إال عمى  -ٔ

 سكاء كعدؿ بينيـ.
 ذمة اهلل كاحدة، يجير عمييـ أدناىـ، كالمؤمنكف بعضيـ مكالي بعض دكف الناس. -ٕ

                                                           

اًء النًَّبيّْ [( (ُ ديعى ًدينىًة، كى /بىابي فىٍضًؿ اٍلمى جّْ بىيىاًف  مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلحى كىًة، كى ًفييىا ًباٍلبىرى
ًميىا، مج رى ديكًد حى بىيىاًف حي ًرىىا، كى شىجى ٍيًدىىا كى تىٍحًريـً صى  . ]َُّٕ، رقـ الحديث ُٗٔ/ُ تىٍحًريًميىا، كى

 ( .ُُٓ( البكطي، فقو السيرة النبكية مع مكجز لتاريخ الخبلفة الراشدة )ص (ِ
الزمخشرم، الفائؽ في : األسير كقد عنا يعنك كعنى يعني أم يطمقكنو غير مشتطيف في ذلؾ. العاني( (ّ

 ( .ِٔ/ِغريب الحديث )ج
االمفرح( (ْ  . (ٕٗٔ/ِمصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط )جءىهي . : مف أثقمو الٌديف كىالى يجد قىضى
: أم طمب دفعا عمى سبيؿ الظمـ فأضافو إليو، كىي إضافة بمعنى مف؛ كيجكز أف يراد بالدسيعة الدسيعة( (ٓ

ابف منظكر، لساف العرب العطية أم ابتغى منيـ أف يدفعكا إليو عطية عمى كجو ظمميـ أم ككنيـ مظمكميف. 
 ( .ٖٓ/ٖ)ج
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ة كآمف باهلل كاليكـ اآلخر أف ينصر محدثنا أك ال يحؿ لمؤمف أقٌر بما في الصحيف -ٖ
ف مف نصره أك آكاه فإف عميو لعنة اهلل كغضبو يكـ القيامة ال يؤخذ  أف يؤكيو، كا 

 منو صرؼ كال عدؿ.
 ما دامكا محاربيف. المؤمنيفالييكد ينفقكف مع  -ٗ

ييكد بني عكؼ أمة مع المؤمنيف، لمييكد دينيـ، كلممسمميف دينيـ، إال مف ظمـ  -َُ
 إال نفسو كأىؿ بيتو. (ُ)فإنو ال يكتغ كأثـ

ف بينيـ النصر عمى مف حارب  إف عمى الييكد نفقتيـ كعمى المسمميف -ُُ نفقتيـ، كا 
 أىؿ ىذه الصحيفة.

كؿ ما كاف بيف أىؿ ىذه الصحيفة مف حدث أك اشتجار يخاؼ فساده، فإف مرده  -ُِ
لى محمد رسكؿ اهلل.  إلى اهلل عز كجؿ كا 

 قعد آمف، إال مف ظمـ كأثـ.مف خرج مف المدينة آمف كمف  -ُّ
ف اهلل جار لمف بٌر كاتقى. -ُْ  إف اهلل عمى أصدؽ ما في الصحيفة كأبره، كا 

، لشؽ المدني مف الحياة االجتماعيةكقد كاف ىذا الدستكر يخاطب الجانب األمني في ا
مف خبلؿ العسكرية تيف المدنية ك عمى تطكير الجانب األمني لمناحي يعمؿ كاف النبي  لذلؾ
كالمتمثمة في التي تيدؼ إلى استمرار االستقرار،  األمنية لممسمميف في المدينة ةمنظكمال إنشاء

كنيعيـ بف مسعكد، كغيرىـ مف الصحابة الذيف انحصر ممؼ  ،شخصية حذيفة بف اليماف 
 . األمف عمييـ مف النبي 

 جيش الدكلة . ب

اس في استمرار إف التخطيط إلنشاء قكة عسكرية تحمي الحدكد كالديار ليك عنصر أس
يطو لتجييز طتخ استقرار عنصر األمف كضماف استمرار الييبة لمدكلة، لذلؾ أتقف النبي 

الجيش مذ أف كاف في مكة، فبدأ بالتخطيط لتأسيس جيش لمدكلة منذ المحظة األكلى لبيعة العقبة 
عنو كيمنعكه  قد بايعيـ عمى المنعة، أم أف يدافعكا مع نفر األنصار قبؿ اليجرة، فكاف النبي 

                                                           

 ييمؾ. ( يكتغ:(ُ
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: فىتىكىمَّـى رىسيكؿي المًَّو ءمما يمنعكف منو نسا دىعىا ىـ كأكالدىـ، قاؿ ابف ىشاـ: "قىاؿى ، كى ، فىتىبلى اٍلقيٍرآفى
مىى أىٍف تىٍمنىعيكًني ًممَّا تىٍمنىعيكفى ًمٍنوي ًنسىاءى  ـٍ عى ، ثيَـّ قىاؿى أيبىاًيعيكي ـً ٍسبلى ـٍ إلىى المًَّو، كىرىغَّبى ًفي اإٍلً كي

" ـٍ كىأىٍبنىاءىكي
(ُ) . 

التخطيط لتأسيس جيش لمدكلة، حيث بدأ بترتيب المقكمات التي تصنع  كما أتقف النبي 
عمى خطكات متكاممة  بالعتاد، ككاف ذلؾ مف النبي  اجيشنا ذا قكة إيمانية كبدنية مدججن 

 األركاف كاآلتي:

 بث ركح الجياد كالترغيب بو بيف المسمميف -ُ

كالن عمى التأسيس اإليماني ببياف كجكب أفي التأسيس تعتمد  ي لقد كانت سياسة النب
الجياد كما يحققو الجياد مف مصالح لممسمميف، كمف ثـ التأسيس الركحاني  ببياف منزلة 

 المجاىديف كالشيداء في الدنيا كاآلخرة.

يتقف انتقاءه ألقكل األلفاظ كأظير المعاني في خطاباتو لمصحابة  فكاف النبي 
ديف مستحثنا إياىـ عمى الجياد، فكاف مف ىذه األلفاظ المتقنة في الحث عمى الجياد ما المجاى

ٍيرىةى  وي ًإالَّ ًإيمىافه  عىًف النًَّبيّْ  جاء عف أىبىي ىيرى رىجى ًفي سىًبيًمًو، الى ييٍخًرجي : "اٍنتىدىبى المَّوي ًلمىٍف خى قىاؿى
تىٍصًديؽه ًبريسيًمي، أىٍف أيٍرًجعىوي ًبمى  مىى ًبي كى لىٍكالى أىٍف أىشيؽَّ عى نَّةى، كى ًنيمىةو، أىٍك أيٍدًخمىوي الجى ا نىاؿى ًمٍف أىٍجرو أىٍك غى

ًدٍدتي أىنّْي أيٍقتىؿي ًفي سىًبيًؿ المًَّو ثيَـّ أيٍحيىا، ثيَـّ أيٍقتىؿي ثيَـّ  لىكى ٍمؼى سىًريَّةو، كى ا قىعىٍدتي خى أيٍحيىا، ثيَـّ أيمًَّتي مى
"  .(ِ)أيٍقتىؿي

حيف بيَّف لمصحابة أنو يكد أف يقتؿ في سبيؿ اهلل ثـ يحيا، كيككف لو ما  النبي فقد أجاد 
، كذلؾ مف فف القيادة بالقدكة في تقدـ القائد جنده في المعارؾ، لممجاىد مف األجر عند اهلل 

اًلؾو  كما ذكر الصحابي الجميؿ عمير بف الحماـ  ، ببعيد في يكـ بدر، فعف أىنىًس ٍبًف مى
، قىاؿى رىسيكؿي اهلًل قاؿ: فى  تَّى أىكيكفى أىنىا ديكنىوي"، فىدىنىا اٍلميٍشًركيكفى ـٍ ًإلىى شىٍيءو حى ده ًمٍنكي : "الى ييقىدّْمىفَّ أىحى

                                                           

 ( .ِْْ/ُ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ُ
اًف، ص:[( (ِ اًف/بىاب الًجيىادي ًمفى اإًليمى  . ]ّٔ، رقـ الحديث: ُٗالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي اإًليمى
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: فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  "، قىاؿى يىا السَّمىكىاتي كىاأٍلىٍرضي نَّةو عىٍرضي اـً -: "قيكميكا ًإلىى جى مى يىقيكؿي عيمىٍيري ٍبفي اٍلحي
:اأٍلى  اًرمُّ ، فىقىاؿى  -ٍنصى : بىخو بىخو "، قىاؿى ـٍ : "نىعى ؟ قىاؿى يىا السَّمىكىاتي كىاأٍلىٍرضي نَّةه عىٍرضي يىا رىسيكؿى اهلًل، جى

اءىةى أىٍف أىكيكفى ًمٍف رىسيكؿي اهلًل  : الى كىاهلًل يىا رىسيكؿى اهلًل، ًإالَّ رىجى ؟" قىاؿى مىى قىٍكًلؾى بىخو بىخو ا يىٍحًمميؾى عى : "مى
: لىًئفٍ أىىٍ  ، ثيَـّ قىاؿى عىؿى يىٍأكيؿي ًمٍنييفَّ ًنًو، فىجى : "فىًإنَّؾى ًمٍف أىٍىًميىا"، فىأىٍخرىجى تىمىرىاتو ًمٍف قىرى ًييتي  ًميىا، قىاؿى أىنىا حى

: فىرىمىى ًبمىا كىافى مىعىوي ًمفى التٍَّمًر، ثيَـّ  يىاةه طىًكيمىةه، قىاؿى تَّى آكيؿى تىمىرىاًتي ىىًذًه ًإنَّيىا لىحى تَّى  حى ـٍ حى قىاتىمىيي
 . (ُ)قيًتؿى 

 بناء الحسّْ األمني -ِ

إف الجكدة في العسكرية ىك بقاء الجندم عمى أىبة االستعداد ألم طارئ أمني، مما يبقي 
الجيش عمى حذر دائـ مما يحاؾ لمدكلة مف أعدائيا، كما أف االستعداد الدائـ يرفع مف الحس 

أصحابو إلى البقاء عمى أتـ الجيكزية ألم أمر قد يرشد  األمني لمجندم المسمـ، فكاف النبي 
 يطرأ عمى الدكلة.

كيؤسس فييـ  كاف يبني في الصحابة  في بياف كيؼ أف النبي  (ِ)يقكؿ خطاب
سرية مف المياجريف قكاميا اثنا عشر رجبلن بقيادة عبد اهلل  الجانب األمني: "فقد بعث النبي 

ية، كتكجيت تمؾ السرية نحك ىدفيا في رجب عمى بف جحش األسدم لمقياـ بكاجبات استطبلع
 ، كمع قائدىا رسالة )مكتكمة( أمره الرسكؿ رأس سبعة عشر شيرنا مف مياجرة رسكؿ اهلل 

أالَّ يفتحيا إال بعد يكميف مف مسيره، فإذا فتحيا كفيـ ما فييا، مضى في تنفيذىا غير مستكره 
: "لقد ، ثـ يعقّْ (ّ)أحدنا مف أفراد قكتو عمى مرافقتو" ب بعد سرده لفتح الرسالة كالعمؿ بما فييا قائبلن

أسمكب الرسائؿ المكتكمة، لممحافظة عمى الكتماف الشديد، كلحرماف أعداء  ابتكر الرسكؿ 

                                                           

 ( .ِِٕ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
شماؿ –ىك المكاء الركف محمكد بف شيث خطاب كلد في مدينة المكصؿ  ق(:ُُْٗ-ـُٖٗٗخطاب ت )( (ِ

مف  فرع الصقكر الذيف يتصؿ نسبيـ بالنبي –ـ مف أبكيف عربييف، فأبكه مف قبيمة الدليـ ُُٗٗعاـ  -العراؽ
محمكد، ، كأمو قيسية، كىي بنت الشيخ مصطفى بف خميؿ، مف عمماء المكصؿ. جية الحسف بف عمي 

 ( .ُِالمجاىد الذم يحمؿ سيفو في كتبو )محمكد شيث خطاب( )ص 
 ( .َِدركس في الكتماف مف الرسكؿ القائد )ص ( خطاب، (ّ
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المسمميف مف الحصكؿ عمى المعمكمات التي تفيدىـ عف حركات المسمميف كأىدافيـ، كبذلؾ 
 .(ُ)أخفى نياتو عف العدك كالصديؽ"

ًمدى إلى تشكيؿ الخبليا االستطبلعية، كقد ظيرت  نبي فكاف ال عمى ترقب دائـ، ألنو عى
أف يقطع تجارة قافمة  ىذه الجيكزية كاإلعداد األمني العسكرم في غزكة بدر لما أراد النبي 

اًلؾو  اسفياف كيسترد جزءن  يأب ـٍ مما سمب منو كأصحابو في مكة، فعف كىٍعبى ٍبفى مى : لى ، يىقيكؿي
،  مٍَّؼ عىٍف رىسيكًؿ المًَّو أىتىخى  مٍَّفتي عىٍف غىٍزكىًة بىٍدرو ، غىٍيرى أىنّْي تىخى ًفي غىٍزكىةو غىزىاىىا ًإالَّ ًفي غىٍزكىًة تىبيكؾى

رىجى رىسيكؿي المًَّو  ٍنيىا، ًإنَّمىا "خى مَّؼى عى ده تىخى ـٍ ييعىاتىٍب أىحى لى مىعى المَّوي بىيٍ  كى تَّى جى ، حى ٍيشو نىييـٍ ييًريدي ًعيرى قيرى
" ٍيًر ًميعىادو مىى غى ـٍ عى بىٍيفى عىديكًّْى كى
(ِ). 

لحسو األمني باستعداده العسكرم الدائـ كاف سببنا رئيسنا في تمكنو مف  فإجادة النبي 
 التخطيط لممعركة.

كما أف الجانب األمني لمجيش ييعيف الجيش عمى ترتيب أكلكياتو إدارينا، فجمع المعمكمات 
ؿ لو أثر إيجابي كبير في تقدير المكقؼ العسكرم، كلذلؾ حيف كقع عف العدك بشتى الكسائ

كاف مما سأليما عف عدة جيش قريش، قاؿ ابف ىشاـ: "فىقىاؿى  أسيرا قريش بيف يدم النبي 
: كى لىييمىا رىسيكؿي المًَّو  : الى نىٍدًرم، قىاؿى ؟ قىاالى ـٍ ا ًعدَّتييي : مى ، قىاؿى : كىًثيره ـٍ اٍلقىٍكـي؟ قىاالى كفى كيؿَّ : كى ري ـٍ يىٍنحى

يىٍكمنا عىٍشرنا، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ا ًتٍسعنا، كى : يىٍكمن ؟ قىاالى ا بىيف التسع مائىة كىاأٍلىٍلًؼ"يىٍكـو : اٍلقىٍكـي ًفيمى
(ّ). 

اًلؾو  ٍف أىنىًس ٍبًف مى ا عى : بىعىثى رىسيكؿي اهلًل كجاء أيضن نى  ، قىاؿى ٍيننا يىٍنظيري مىا صى عىٍت بيسىٍيسىةى عى
ٍيًرم، كىغىٍيري رىسيكًؿ اهلًل  ده غى مىا ًفي اٍلبىٍيًت أىحى اءى كى ، فىجى ا اٍستىٍثنىى ًعيري أىًبي سيٍفيىافى : الى أىٍدًرم مى ، قىاؿى

رىجى رىسيكؿي اهلًل  : فىخى ، قىاؿى ًديثى دَّثىوي اٍلحى : فىحى : "ًإفَّ لىنىا طىًمبىةن  بىٍعضى ًنسىاًئًو، قىاؿى ، فىقىاؿى ، فىمىٍف فىتىكىمَّـى
ٍمًك اٍلمىًدينىًة،  ـٍ ًفي عي اؿه يىٍستىٍأًذنيكنىوي ًفي ظيٍيرىاًنًي عىؿى ًرجى اًضرنا فىٍميىٍركىٍب مىعىنىا"، فىجى : كىافى ظىٍيريهي حى فىقىاؿى

                                                           

 ( .ُِ( خطاب دركس في الكتماف مف الرسكؿ القائد )ص (ُ
، ص:[( (ِ ًة غىٍزكىًة بىٍدرو  . ]ُّٓٗ، رقـ الحديث ُٕٗالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المىغىاًزم/بىابي ًقصَّ
 ( .ُٕٔ/ُ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ّ
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اًضرنا"، فىاٍنطىمىؽى رىسيكؿي اهلًل  ، ًإالَّ مىٍف كىافى ظىٍيريهي حى تَّى سىبىقيكا اٍلميٍشًركً  "الى ابيوي حى ، كىأىٍصحى يفى ًإلىى بىٍدرو
" اءى اٍلميٍشًركيكفى كىجى
(ُ). 

كاف سببنا في تحقؽ النصر  فيظير أف االستعداد األمني كالعسكرم مسبقنا مف النبي 
 . بعد تأييد اهلل 

طالبنا منيـ مف يتطكع  مشافية لمصحابة  كأما أمر األحزاب فقد صرح النبي 
باسمو، فقد  أمني، فكاف التكميؼ لحذيفة  لبلستطبلع كاإلتياف باألخبار عف األحزاب بشكؿ

: لىٍك أىٍدرىٍكتي رىسيكؿى اهللً  ؿه ذىٍيفىةى، فىقىاؿى رىجي : كينَّا ًعٍندى حي ، عىٍف أىًبيًو، قىاؿى ـى التٍَّيًميّْ   جاء عىٍف ًإٍبرىاًىي
؟ لىقى  ذىٍيفىةي: أىٍنتى كيٍنتى تىٍفعىؿي ذىًلؾى ، فىقىاؿى حي لىٍيمىةى اأٍلىٍحزىاًب،  ٍد رىأىٍيتينىا مىعى رىسيكًؿ اهلًل قىاتىٍمتي مىعىوي كىأىٍبمىٍيتي

، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  قيرّّ ذىٍتنىا ًريحه شىًديدىةه كى عىمىوي اهللي مىًعي يىٍكـى كىأىخى بىًر اٍلقىٍكـً جى : "أىالى رىجيؿه يىٍأًتيًني ًبخى
ده، ثي  ـٍ ييًجٍبوي ًمنَّا أىحى ًة؟: فىسىكىٍتنىا فىمى عىمىوي اهللي مىًعي يىٍكـى اٍلًقيىامى بىًر اٍلقىٍكـً جى : "أىالى رىجيؿه يىٍأًتينىا ًبخى َـّ قىاؿى

عىمىوي ا بىًر اٍلقىٍكـً جى ؿه يىٍأًتينىا ًبخى : "أىالى رىجي ده، ثيَـّ قىاؿى ـٍ ييًجٍبوي ًمنَّا أىحى ًة؟" فىسىكىٍتنىا فىمى هللي مىًعي يىٍكـى اٍلًقيىامى
ًة؟"، فىسىكىٍتنىا فى  اًنياٍلًقيىامى ـٍ أىًجٍد بيدِّا ًإٍذ دىعى "، فىمى بىًر اٍلقىٍكـً ذىٍيفىةي، فىٍأًتنىا ًبخى ـٍ يىا حي : "قي ده، فىقىاؿى ـٍ ييًجٍبوي ًمنَّا أىحى  مى

لٍَّيتي ًمٍف ًعنٍ  "، فىمىمَّا كى مىيَّ ـٍ عى ، كىالى تىٍذعىٍرىي بىًر اٍلقىٍكـً : "اٍذىىٍب فىٍأًتًني ًبخى ، قىاؿى عىٍمتي  ًدهً ًباٍسًمي أىٍف أىقيكـى جى
ٍعتي سىٍيمن  ، فىرىأىٍيتي أىبىا سيٍفيىافى يىٍصًمي ظىٍيرىهي ًبالنَّاًر، فىكىضى تَّى أىتىٍيتيييـٍ مَّاـو حى ا أىٍمًشي ًفي حى ا ًفي كىًبًد كىأىنَّمى

لى اٍلقىٍكًس فىأىرىٍدتي أىٍف أىٍرًميىوي، فىذىكىٍرتي قىٍكؿى رىسيكًؿ اهلًل  "، كى مىيَّ ـٍ عى ٍبتيوي : "كىالى تىٍذعىٍرىي ىصى ٍيتيوي ألى ٍك رىمى
فىرىٍغتي قيًرٍرتي  ، كى بىًر اٍلقىٍكـً ، فىمىمَّا أىتىٍيتيوي فىأىٍخبىٍرتيوي ًبخى مَّاـً ٍعتي كىأىنىا أىٍمًشي ًفي ًمٍثًؿ اٍلحى ، فىأىٍلبىسىًني فىرىجى

ٍؿ نى  رىسيكؿي اهلًل  ـٍ أىزى مّْي ًفييىا، فىمى مىٍيًو ييصى ، فىمىمَّا ًمٍف فىٍضًؿ عىبىاءىةو كىانىٍت عى تَّى أىٍصبىٍحتي اًئمنا حى
" ـٍ يىا نىٍكمىافي : "قي  .(ِ)أىٍصبىٍحتي قىاؿى

"، جعؿ  لحذيفة  فتكجيو النبي  مىيَّ ـٍ عى ، كىالى تىٍذعىٍرىي بىًر اٍلقىٍكـً بقكلو: "اٍذىىٍب فىٍأًتًني ًبخى
شؼ أمره مع حذيفة يمتـز بالحسف األمني العالي في عدـ إثارة الذعر بيف المشركيف لكي ال ييك

                                                           

 ( .ِِٕ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
، رقـ الحديث َٖٔ/ِمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلًجيىاًد كىالسّْيىًر/بىابي غىٍزكىًة اأٍلىٍحزىاًب، مج [( (ِ

ُٕٖٖ[ . 
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، كلكف لما تذكر قدرتو عمى قتؿ رئيس األحزاب المحاصرة لممدينة آف ذاؾ كىك أبك سفياف 
" التـز أال يثير أم فعؿ قد يكشؼ أمرن قكؿ النبي  مىيَّ ـٍ عى كالتـز بما ىك مكمؼ بو  ا: "كىالى تىٍذعىٍرىي

دنا مف النبي لتحقيؽ اليدؼ الذم جاء ألجمو كىك االستطبلع فقط، ككاف ىذا القكؿ مي  كَّ فيك  جى
تعميـ لؤلمة كرجاليا السمع كالطاعة كااللتزاـ بأمر القائد ميما كانت الظركؼ كالفرص المتاحة 

 لتحقيؽ نقطة إيجابية لصالح المسمـ ضد خصمو أينا كاف . 

 التخطيط الستراتيجي لمجيش اإلسالمي -ّ

مساحة مف العمؿ  أعطى الجيش اإلسبلمي إف بيعد النظر في التخطيط مف النبي 
العسكرم المنظـ، ليصبح قادرنا عمى إيصاؿ الرسائؿ بشكؿ مباشر كغير مباشر لؤلعداء كيحسب 

األمنية –لو حساب في الجزيرة، ككاف ذلؾ مف خبلؿ السرايا االستطبلعية كالسرايا الميغيرة 
يمتو المككمة ميا كؿّّ حسب ميرس كالسرايا المقاتمة التي كاف النبي  -كالخاصة باالغتياالت

 .إليو

، أىمَّرىهي رىسيكؿي جاء  مىٍينىا أىبيك بىٍكرو ٍكنىا فىزىارىةى كىعى : "غىزى دَّثىًني أىًبي، قىاؿى مىمىةى قاؿ: حى عف ًإيىاسي ٍبفي سى
نىا أىبيك بىٍكرو فىعىرٍَّسنىا، ثيَـّ  اهلًل  اًء سىاعىةه، أىمىرى بىٍيفى اٍلمى مىٍينىا، فىمىمَّا كىافى بىٍينىنىا كى دى اٍلمىاءى،  عى شىفَّ اٍلغىارىةى، فىكىرى

سىبىى" مىٍيًو، كى ٍف قىتىؿى عى فىقىتىؿى مى
(ُ). 

فكانت ىذه السرية تحمؿ رسائؿ مباشرة لممحيط العربي كتيدؼ إلى تثبيت الييبة لمجيش 
المسمـ في الجزيرة ككؿ برسالة غير مباشرة، كرسالة مباشرة لقريش بمدل القكة التي كصؿ إلييا 

ـى النبي مكة معتمرنا ككاف صمح الحديبية عمى إثر ذلؾ، كاف الرد القرشي ، النبي  كلذلؾ لما قىًد
ينا تفاكضينا المتعاظمة عما كانت في بدر، فكاف الرد سياس ليس عسكرينا لعمميـ بقكة النبي 

المفاكضات الغير مباشرة عبر العرب نفعنا لقريش بؿ كانت كباالن عمييـ  غير مباشر، كلـ تجدً 
، فرضخت قريش كأرسمت سييؿ -كما جاء في المبحث السابؽ-ضعفت مكقفيـ أماـ داعمييـ كأ

 مباشرة. بف عمرك ليفاكض النبيَّ 
                                                           

ًفدىاًء اٍلميٍسًمًميفى ًباأٍلىسىارىل، مج [( (ُ مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلًجيىاًد كىالسّْيىًر/بىابي التٍَّنًفيًؿ، كى
 . ]ُٕٓٓ، رقـ الحديث ّٖٖ/ِ
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 تحقيؽ النضباط -ْ

االنضباط العسكرم كاألمني كفؽ الخطط المرسكمة، سبب رئيس في تحقؽ النصر بالتزاـ 
لمعاركو كالتي كانت مبنية  لنبي أمر القائد كالتزاـ الخطة في الميداف، فالخطط التي رسميا ا

عمى مشاكرة أصحابو، أيتقف تخطيطيا بإحكاـ مف خبلؿ الخبرة العسكرية التي اكتسبت في 
اإلعداد التجييز المسبؽ مف خبلؿ إرساؿ السرايا كتدريبيا عمى القتاؿ قبيؿ غزكة بدر، كمنيا: 

في انضباطو  كاف حذيفة (، كلقد (ّ)، غزكة ذم العشيرة(ِ)، غزكة بكاط(ُ))غزكة األبكاء
يحتذل بو مثاالن  بيا في غزكة األحزاب في الميمة التي كيمّْؼى  األمني، بعدـ مخالفة أمر النبي 

 . (ْ)عمى ذلؾ

 الكجية الثانية: التخطيط لمحياة الجتماعية داخؿ المدينة
ف كاف أسس الحياة االجتماعية داخؿ المدينة بيف المسمميف كغيرىـ مم لقد أرسى النبي 

 في المدينة أك خارج المدينة، فكانت الكثيقة السياسية المذككرة آنفنا.

رسـ مبلمح الحياة االجتماعية لما عمى المسمـ أف يمتثمو في معامبلتو  كما أف النبي 
: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ، قىاؿى اًف ٍبًف بىًشيرو ًف النٍُّعمى دنا، عى كَّ ثىؿي داخؿ المجتمع المسمـ فكاف قكالن ميجى : "مى

سىًد ًإذىا اٍشتىكىى ًمٍنوي عيٍضكه تىدىاعىى لىوي  ثىؿي اٍلجى ـٍ مى تىعىاطيًفًي ، كى ـٍ ًمًي تىرىاحي ، كى ـٍ ٍؤًمًنيفى ًفي تىكىادًّْى سىاًئري  اٍلمي
مَّى" سىًد ًبالسَّيىًر كىاٍلحي اٍلجى
(ٓ). 

كممة تيرسي أمرنا فيو تعاضده كتكاتؼه لممجتمع المسمـ إال كلو فيو  فما كاف يترؾ النبي 
 مكاـر األخبلؽ في ذلؾ األمر.

                                                           

 . ُّ،ُِ(، رقـ الحديث ُٕ-ُٔ/ُٕ( راجع: المعجـ الكبير لمطبراني، )ج(ُ
 . ّّٗٓ(، رقـ الحديث ُٗٔ/ٗ( راجع: شرح مشكؿ اآلثار، )ج(ِ
 .  ]ّْٗٗ، رقـ الحديث َٕٗصحيح البخارم، كتاب المغازم/باب غزكة العشيرة أك العسيرة، ص: [( راجع: (ّ
 ( .ّٔٓع بناء الحس األمني السابؽ، )ص ( راجع: مكضك (ْ
 ( .ُِِ( سبؽ تخريجو، )ص (ٓ
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أف  لقد كانت مجتمعات الجزيرة كما يذكر المؤرخكف قائمة عمى األحبلؼ، فأراد النبي 
بركابط أقكل، فما كاف  ويكجد حبلن ييذىب فيو ىذه األحبلؼ إلى نظاـ إدارم اجتماعي يحؿ محم

ار، كجعؿ الرابطة األقكل مف رابطة إال أف ابتدر المؤاخاة بيف المياجريف كاألنص مف النبي 
الدـ ىي رابطة األخكة اإلسبلمية النابعة مف عقيدة التكحيد ككحدة الديف اإلسبلمي، فكاف نظاـ 

دنا، برزت آثاره في المعامبلت بيف أىؿ المدينة  المؤاخاة الذم ابتدره النبي  كَّ نظامنا متقننا ميجى
ًف ٍبفي عىٍكؼو  الجتماعية،كألكانيـ كمستكياتيـ اعمى اختبلؼ أعراقيـ  ٍبدي الرٍَّحمى : لىمَّا قىًدٍمنىا قىاؿى عى

ى رىسيكؿي المًَّو  ًدينىةى آخى اًر  المى ًبيًع: ًإنّْي أىٍكثىري األىٍنصى ًبيًع، فىقىاؿى سىٍعدي ٍبفي الرَّ بىٍيفى سىٍعًد ٍبًف الرَّ بىٍيًني كى
اًلي، كىاٍنظيٍر أىمَّ  ـي لىؾى ًنٍصؼى مى ، فىأىٍقًس كٍَّجتىيىا،  مىاالن مٍَّت، تىزى ٍنيىا، فىًإذىا حى ٍلتي لىؾى عى تىيَّ ىىًكيتى نىزى ٍكجى زى

، : سيكؽي قىٍينيقىاعو ارىةه؟ قىاؿى ةى ًلي ًفي ذىًلؾى ىىٍؿ ًمٍف سيكؽو ًفيًو ًتجى اجى ٍبدي الرٍَّحمىًف: الى حى : فىقىاؿى لىوي عى  قىاؿى
ًف" ٍبدي الرٍَّحمى : فىغىدىا ًإلىٍيًو عى قىاؿى
(ُ). 

كاف لمتجكيد في التخطيط النبكم في كضع المبنة األكلى كاألساس األكؿ لبناء  لقد
َالمجتمع باستثمار رابط األخكة المتيف نزكالن تحت قكلو تعالى:  ٔاََْبنۡيَ ۡضيُِد

َ
ـَأ  َ َٔة ِۡ ِ َُِٔنَإ ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ اَٱَ ٍَ إَِج

َحُرَۡۡحُٔنََ ًۡ َىََػَيُس ٔاَْٱّلَلَ ًۡ ََوٱَتُل ۡيُس َٔ َِ
َ
أ

عمى أفعاؿ المسمميف كمعامبلتيـ فيما بينيـ،  أثر عظيـ (ِ)
كفؽ ىذا التخطيط المحكـ أعمدة رصينة يقكـ عمييا سقؼ اإلسبلـ، حيث أطمؽ  فرسَّخ النبي 

بعد ذلؾ كمماتو الثاقبة كالمؤثرة في المسمميف لتقكية ىذا الصرح األخكم العظيـ، حيث  النبي 
 إلى مرحمة التنظيـ اإلدارم لمدكلة اإلسبلمية .بعد التخطيط المتقف كالميحكـ  انطمؽ النبي 

  

                                                           

بلىةي فىاٍنتىًشري [( (ُ اءى ًفي قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: }فىًإذىا قيًضيىًت الصَّ كا ًفي البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي البيييكًع/بىابي مىا جى
كا ال ا األىٍرًض كىاٍبتىغيكا ًمٍف فىٍضًؿ المًَّو كىاٍذكيري تىرىكيكؾى قىاًئمن كا ًإلىٍييىا كى ارىةن أىٍك لىٍيكنا اٍنفىضُّ ذىا رىأىٍكا ًتجى ـٍ تيٍفًمحيكفى كىاً  مَّوى كىًثيرنا لىعىمَّكي

{ ]الجمعة:  ٍيري الرَّاًزًقيفى ارىًة كىالمَّوي خى ًمفى التّْجى ٍيره ًمفى المٍَّيًك كى ا ًعٍندى المًَّو خى قىٍكًلًو: }الى تىٍأكيمي ُُقيٍؿ مى ـٍ [، كى ـٍ بىٍينىكي كا أىٍمكىالىكي
{ ]النساء:  ـٍ ارىةن عىٍف تىرىاضو ًمٍنكي  . ]َِْٖ، رقـ الحديث ّْٗ[، ص:ًِٗباٍلبىاًطًؿ ًإالَّ أىٍف تىكيكفى ًتجى

 . ]َُالحجرات: [( (ِ
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  المطمب الثالث
 الجكدة في التنظيـ اإلدارم النبكم

كاف لو األثر العظيـ في إبحار سفينة اإلسبلـ في لجج  إف التنظيـ اإلدارم عند النبي 
ا في إنارة ذلؾ الطري ؽ المُّجيّْ بحار الكفر الغارؽ فيو أىؿ الجزيرة آف ذاؾ، ككاف لو األثر أيضن

، كصكالن إلى تحقيؽ  لمريدم دعكة اإلسبلـ، فقد انتيج النبي  أف ينظـ أمر التخطيط لمدعكة أكالن
ٍضًع السياسات العامة إلدارة الدكلة  األىداؼ المرحمية التي كضعيا إلقامة الدكلة اإلسبلمية، ككى

 عمى جميع أصعدتيا كعبلقاتيا الداخمية كالخارجية .

عطاء كؿ فرد فالتنظيـ اإلدار  م إنما يعنى بتصميـ الييكؿ التنظيمي لمدكلة اإلسبلمية، كا 
ا، كفؽ طبيعة العمؿ االستراتيجي لممفات مييكمَّؼي بإنجازى فتيمفي ىذه الدكلة الدكر كالميمة ال

الدكلة الكبرل مف السياسة كاالقتصاد كاالجتماع، كالتي يجب أف يراعى حاؿ تصميميا األساس 
 ي بشكؿ متماثؿ كمتكامؿ. العقائدم كالشرع

التنظيـ اإلدارم مف الشريعة اإلسبلمية التي جاءت مينىظَّمىة مف عند  كلقد استمد النبي 
، فالحكـ في بالكحي، كقد ظير ذلؾ التنظيـ في الحكـ كاإلدارة جمينا في كتاب اهلل  اهلل 

كسنة رسكلو  ديننا الحنيؼ ييمىارىسي نزكالن تحت حكـ اهلل 
(ُ) . 

يككف كفؽ حدكد شريعة  -كما ذكرت سابقنا-كمف ىنا؛ فإف اإلطار العاـ لمسياسة كالحكـ 
، كبذلؾ فيي ال تعني التسمط عمى المرؤكسيف، كىي في نفس الكقت ألكلي األمر الذيف اهلل 

 أكجب اهلل طاعتيـ.

َإََِلََٰٓيقكؿ تعالى:  َمََٰجَِٰج
َ
َٱَۡل ْ وا نَحَُؤدُّ

َ
َأ ًۡ ُمرُُز

ۡ
َيَأ َٱّلَلَ نََإَِن

َ
َأ َٱنلَاِس ََبنۡيَ ُخً ٍۡ ََخَه َِإَوَذا ا َٓ يِ ْۡ

َ
أ

ٍَِۡػۢاَةَِطيَ  َََكَنََش َإَِنَٱّلَلَ اَيَػُِظُسًَةِِّۦٓا ٍَ َُِػِ َْةِٱۡىَػۡدِل َإَِنَٱّلَلَ ٔا ٍُ ٔاََْ*اََُتُۡه ِؼُۡػ
َ
َْأ ٔٓا ُِ ٌَ ََءا ََ اَٱََّلِي َٓ حُّ

َ
أ َيَٰٓ

ٌَِ َ ۡمرِ
َ
َٱَۡل ْوِِل

ُ
ََوأ َٱََرُشَٔل ْ ٔا ِؼُۡػ

َ
ََوأ ء َٱّلَلَ َََشۡ ِِ َ ًۡ َحََجَٰزَۡخُخ َـَإِن  ًۡ ََُِس ًۡ َُنِخُ َإِن ََوٱَرَُشِٔل َٱّلَلِ َإََِل ـَُردُّوهُ

                                                           

: ىي عبارة عف تعبير إنشائي مف الباحث نتيجة االستقراء كالبحث في كتب السيرة الفقرات الثالث السابقة( (ُ
 التاريخ .ك 
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وِيًَلَ
ۡ
َحَأ َُ ۡخَص

َ
ۡي ََوأ َِ َِمَ ََٰ رِ ََذ ِِ ِٔۡمَٱخٓأۡ َُِٔنَةِٱّلَلََِوٱِۡلَ ٌِ حُۡؤ

ف األدكار التي يؤدييا التنظيـ اإلدارم (ُ) ، كا 
 في اإلسبلـ كثيرة كأذكر منيا:

اعة ركح التعاكف بيف األفراد كالتغمب عمى أم نكع مف أنكاع الحرص عمى إش -
 الصراعات الطبقية أك الطائفية بيف أفراد المجتمع.

 ال تتعارض مع مقصكد الشارع. يقصر التعامؿ عمى النشاطات الت -
تحت  }اإلمكانات{تسيير العممية اإلدارية بجكانبيا الثبلثة: البشرية كالمالية كالفنية  -

  تعالى كحده، كالتي ىي سرُّ كجكد اإلنساف عمى كجو األرض.مظمة عبادة اهلل
 ىداؼ المشركعة .الحرص عمى تحقيؽ األ -
العمؿ عمى تكظيؼ أدكار التنظيـ كفقنا ألحكاـ كأنظمة مصدرىا الشريعة اإلسبلمية  -

 أك عمى األقؿ ال تتعارض مع فحكاىا .

، فقد الرسالة حتى تكفاه اهلل  التنظيـ اإلدارم في اإلسبلـ منذ بىٍدءً  كلقد طٌبؽ النبي 
دعكتو بالتأسيس العقائدم لممسمميف في مكة، بما يؤسس لجيؿ رباني الكجية  بدأ النبي 

قامة  ا بإقامة الدكلة اإلسبلمية كا  مقارنة بما كانت عميو الجزيرة مف الشرؾ كعبادة األكثاف، ختامن
بيف اآليات المكية كاآليات المدنية،  شعائر اإلسبلـ، كيظير ذلؾ في القرآف الكريـ مف التفريؽ

مف حيث: نكع الخطاب، األىداؼ المرجكة، األخبلؽ، كضرب األمثمة، كغير ذلؾ مما عممت 
 الشريعة عمى تنظيمو في حياة الناس في مكة كالمدينة .

كما يظير التنظيـ في الترتيب التكقيفي لسكر القرآف الكريـ عمى القكؿ الراجح بعد 
ٍدري مىا ذىىىبى ًإلىٍيًو اٍلبىٍييىًقيُّ (ِ)بيف العمماءالخبلؼ الحاصؿ  ، قاؿ السيكطي: "كىالًَّذم يىٍنشىًرحي لىوي الصَّ

" ًر تىٍرًتيبييىا تىٍكًقيًفيّّ ًإالَّ بىرىاءىةى كىاأٍلىٍنفىاؿى ًميعى السُّكى كىىيكى أىفَّ جى
(ّ) . 

                                                           

 . ]ٗٓ-ٖٓالنساء: [( (ُ
 ( .َْٓ/ِ( راجع: اإلتقاف في عمـك القرآف لمسيكطي )ج(ِ
 ( .ُُْ/ِ( السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف )ج(ّ
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دكلة اإلسبلمية مف في مكاطف كثيرة، انتظمت بيا ال كقد برز التنظيـ في سنة النبي 
قنف  خبلؿ معرفة كؿ فرد في المجتمع دكره المنكط بو، كما عميو مف كاجبات، كما أف النبي 

ما لمرعية ك نظاـ الحكـ مف خبلؿ التنظيـ اإلدارم لمدكلة اإلسبلمية، فبيف ما لمحاكـ عمى الرعية، 
، كالمتبصر في سي يجد أف  رة النبي عمى الحاكـ، كما الحد الفاصؿ بيف الحاكـ كالمحكـك

سياستو في إدارة شؤكف الدعكة اإلسبلمية كصكالن إلى إدارة الدكلة اإلسبلمية، كؿ ذلؾ كاف 
 تنظيمو تدريجينا .

فتنظيـ أمر الدعكة كاف ببدئيا بالسرية المطمقة لثبلث سنكات لـ ييٍدعى فييا غير المكثكقيف 
أكلى ثـ أصحابو ثـ لينتقؿ إلى مرحمة  ليدعك أقاربو بدرجة ، كمف ثىَـّ انطمؽ النبي عنده 

، كالمرحمة المدنية بعد إقامة الدكلة الصدع بالدعكة كينذر عشيرتو األقربيف بأمر مف ربو 
كانت قد اعتمدت في األحكاـ عمى التدرج في إسقاطيا عمى الكاقع كفؽ فقو المصالح كالمفاسد 

ا  . (ُ)أيضن

 دـ أمكر، منيا:  في ع في حياة النبي  اإلدارم برز التنظيـ
 العبادات -ُ

تتعدد العبادات في اإلسبلـ، كتتعدد شركط كأركاف قبكليا، فالتنظيـ في كثير مف العبادات 
ركف، كما تترتب العبادات حسب األىـ فالميـ، كبيذا يككف الترتيب فييا بناءن عمى كصفيا 

 ككينكنتيا.

العبادات عمى اإلطبلؽ، ىي عمكد الديف، كىي بذلؾ أىـ  -عمى سبيؿ المثاؿ-فالصبلة 
كالتنظيـ فييا أساس في كؿ أركانيا بدءن بالطيارة مف خبلؿ الكضكء الذم أحد شركط صحتو 

ٔاَْالترتيب كالمكاالة امتثاالن لقكلو تعالى:  َـَٱۡؽِصيُ ةِ َٰٔ َٱََطيَ َإََِل ًۡ ُخ ٍۡ َُر َإِذَا ْ ٔٓا ُِ ٌَ ََءا ََ َٱََّلِي ا َٓ حُّ
َ
أ َيَٰٓ

َإََِلَ ًۡ يِۡديَُس
َ
ََوأ ًۡ ُس َْ َهۡػَتنۡيِ َوُُجٔ

َٱىۡ َإََِل ًۡ رُۡجيَُس
َ
ََوأ ًۡ َةُِرُءوِشُس ْ ٔا ََوٱۡمَصُد َراـِِق ٍَ ۡ َٱَ

، فالتنظيـ في (ِ)
ـى النبي  إدارتو لمشؤكف الدينية لمدكلة مف خبلؿ تنظيـ  العبادات أساس في إدارتيا كقد نىظَّ

                                                           

 (.ُِّ( راجع: المطمب الثالث مف الفصؿ الرابع، بعنكاف/ الجكدة في تقدير المصالح كالمفاسد السياسية )ص(ُ
 . ]ٔالمائدة: [( (ِ
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ف مف الفكائد االعبادات كفؽ التخطيط االستراتيجي الذم بدأه ببدء دعكتو  لعظمى التي ، كا 
دارة كقتو كتنظيمو كفقيا،  يجنييا المسمـ مف الصبلة بنظاميا الرباني ىك تنظيـ شؤكف حياتو كا 

دارة الدكلة .  كبذلؾ يككف التجكيد في استثمار العبادات في إدارة شؤكف األمة كا 

 الحياة الجتماعية  -ِ

يـ فييا، فكاف أكؿ لتنظيـ الحياة في المدينة، كبدأ بتفعيؿ عنصر التنظ لقد خطط النبي 
ـى النبي  ىك األخكة فآخى بيف المياجريف كاألنصار مذلبلن بذلؾ كؿ العقبات التي  ما نىظَّ

ييكمية التي ستككف )الدستكر( الذم يمثؿ ال (ُ)عد ذلؾ إصدار الصحيفةبستكاجو الدعكة، ليتـ 
كما أف الكثيقة نظمت في عبلقاتيا الداخمية كالخارجية بما يمنح كؿ ذم حؽ حقو،  عمييا المدينة

العبلقات الدينية بيف المسمميف كالييكد في المدينة، كما نظمت نظاـ األحبلؼ كالتحالفات 
: "كيعد ىذا العقد أكؿ نظاـ مكتكب قامت عمى العربية اإلسبلمية المكسكعةجاء في  ،ةالسياسي

ع كالسياسة، فيذه جماعة أساسو دكلة منذ أكؿ تككينيا، كما يمثؿ تطكرنا كبيرنا في مفاىيـ االجتما
كقد  (ِ)تقكـ ألكؿ مرة في الجزيرة العربية عمى غير نظاـ القبيمة، كعمى غير أساس رابطة الدـ"

التنظيـ اإلدارم لمدكلة اإلسبلمية بالجسد الكاحد، لتككف الحياة االجتماعية كحدة  شبو النبي 
: قىاؿى  ، يىقيكؿي ـٍ رىسيكؿي المًَّو  كاحدة، فجاء عف النٍُّعمىافى ٍبفى بىًشيرو ًمًي ٍؤًمًنيفى ًفي تىرىاحي : "تىرىل المي

مَّ  سىًدًه ًبالسَّيىًر كىالحي سىًد، ًإذىا اٍشتىكىى عيٍضكنا تىدىاعىى لىوي سىاًئري جى ، كىمىثىًؿ الجى ـٍ تىعىاطيًفًي ـٍ كى تىكىادًّْى ، (ّ)ى"كى
عمييا، مقارنة في تقديـ الصكرة التي يريد رؤية مجتمعو اإلسبلمي  فقد أجاد النبي 

بالمجتمعات األخرل التي يمفيا التناحر كالفرقة كتعيش الطبقية الجاىمية، فيأكؿ القكم الضعيؼ 
 كيتسمط الغني عمى الفقير.

  

                                                           

 ( .ّٓٓبيانيا، )ص  ( سبؽ(ُ
 ( .ّٖ/ٓاإلسبلـ كحركة التاريخ )مج  –( الجندم، المكسكعة اإلسبلمية العربية (ِ
 ( .ُّٗ( سبؽ تخريجو، )ص (ّ
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 تنظيـ الدكلة بإصدار الدستكر -ّ

كاألعجب مف كؿ جاء فييا: " في مؤتمر الندكة الدكلية لميكنسكك، (ُ)بحثيةتقديـ كرقة تـ 
ة قد اشتممت ألكؿ مرة في التاريخ عمى مبادئ كقكاعد دكلية كأحكاـ إنسانية ذلؾ أف ىذه الصحيف

 ، ككاف مف أبرزىا:"لـ يعرفيا العالـ القديـ مف قبؿ

عبلنو لمناس.ةابتكار النظاـ المكتكب لمدكلة تبعنا لحاجاتيا الزمني - أ  ، كا 
 اإلعبلف عف حرية العقيدة. - ب
 اإلعبلف عف مفيـك األمة السياسي في اإلسبلـ. - ت
 إلعبلف عف حدكد ىذه األمة.ا - ث
 اإلعبلف عف التكامؿ بيف المكسريف كالمعسريف. - ج
 االلتزاـ بكحدة المسؤكلية . - ح
تكزيع األعباء المالية في حاالت الحرب كالدفاع قبؿ تككيف الخزينة المشتركة  - خ

 لمدكلة .
 تحريـ الجريمة فيما بيف أىؿ ىذه الصحيفة . - د
 لصحيفة .الشريعة ىي التي تحسـ كؿ خبلؼ بيف أىؿ ا - ذ

بقكلو: "فالصحيفة أك دستكر الدكلة اإلسبلمية األكؿ نظـ ككضع  (ِ)بدكره عمَّؽى الضحيافك 
األسس كاألصكؿ التي يجب اف تقكـ عمييا الحياة اإلسبلمية في دكلة اإلسبلـ، كبشكؿ منظـ 

 .(ّ)يكفؿ لمجميع االستقرار في جميع مناحي الحياة"

ة اإلسبلمية قد بيًنيى عمى قكاعد راسخة، كمبادئ عامة كمف ذلؾ، فإف التنظيـ اإلدارم لمدكل
 ظاىرة عمننا لمناس كافة، نظمت سير شؤكف الدكلة كحذرت المخالؼ ضمننا.

                                                           

 (.. بتصرؼ .ّٖ( الدكاليبي، الدكلة كالسمطة في اإلسبلـ )ص (ُ
سـ العمـك اإلدارية، عميد د. عبد الرحمف بف إبراىيـ الضحياف، أستاذ اإلدارة العامة المشارؾ بق الضحياف:( (ِ

الضحياف، اإلدارة كالحكـ في اإلسالـ الفكر كالتطبيؽ سابقنا. -كمية المغة العربية كالعمـك االجتماعية بأبيا
 )الكاجية( .

 ( .َُُ( الضحياف، اإلدارة كالحكـ في اإلسبلـ الفكر كالتطبيؽ )ص (ّ
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 تنظيـ الجيش اإلسالمي -ْ

ارتكزت الدكلة اإلسبلمية في قكتيا كتمددىا عمى تنظيـ القكة العسكرية بدرجة أكلى، التي 
األدكار المنكطة بجيش اإلسبلـ  ارية، فقد نظَّـ النبي ىي مدعكمة بالرصانة األمنية كاالستخب

 مف الدفاع كاليجكـ كاالستقرار األمني كاالجتماعي في المدينة .

كفؽ  بناء التشكيبلت العسكريةقد أجاد في تنظيـ الجياد، كذلؾ ب ؾ فإف النبي لكلذ
في  ر النبي كاف ليذا التنظيـ أثر بارز في انتصا أفضؿ النظـ لمجيكش العالمية، حيث

 غزاكتو كمعاركو كسراياه المرسمة.

ف التكتيؾ العسكرم القائـ عمى التنظيـ المسبؽ، كالذم ييعىرّْؼي كؿ جندم  في الجيش  كا 
دكره المنكط بو، بدءن بالقائد العاـ كانتياءن بمف يعد الطعاـ، لىييًعٍيفي عمى ثبات الجيش كاستقراره 

 تو، فيككف عمى أتـ الجيكزية لقتاؿ العدك المباغت .رغـ أم طكارئ حربية مفاجئة قد تباغ

ف لـ يكف عمى الشكؿ الحالي كلكنو  –كالجكدة في التنظيـ النبكم لمجيش اإلسبلمي   كا 
كاف عمى شكؿ إدارات متكاممة، لكؿ منيا دكرىا الخاص بيا، كلربما  -يماثمو مف حيث األىداؼ

، بؿ عاـ ليذه اإلدارات مجتمعة ىك النبي يشترؾ في أكثر مف ميمة، ككاف المشرؼ كالقائد ال
ذكرنا ال حصرنا،  نكده، كمف ىذه اإلدارات أذكر خمسناالمبادر إلى تنفيذ متطمباتيا قبؿ ج كاف 
 كىي:

 التعبئة كالتحريض عمى الجياد . أ

في حثّْ جنكد الجيش اإلسبلمي عمى االستبساؿ في  اكبيرن  اإف لمتعبئة كالتحريض دكرن 
أشد المحرضيف عمى قتاؿ المشركيف بأمر مف  حياض الديف كقد كاف النبي  القتاؿ كالذكد عف

 .لذلؾ التحريض عظيمة ، كقد كانت استجابة الصحابة اهلل 



 

370 
 
 

يٍعًطيىفَّ ، سىًمعى النًَّبيَّ كمف ذلؾ ما جاء عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو   : "ألى ٍيبىرى : يىٍكـى خى ، يىقيكؿي
ك أىٍف الرَّايىةى رىجيبلن يىٍفتىحي ا ـٍ يىٍرجي كيمُّيي ـٍ ييٍعطىى، فىغىدىٍكا كى مىى يىدىٍيًو"، فىقىاميكا يىٍرجيكفى ًلذىًلؾى أىيُّيي لمَّوي عى

 .(ُ)ييٍعطىى"

ك أىٍف ييٍعطىى" دليؿ عمى استجابتيـ المستحثة كالمباشرة فقكؿ سيؿ  كيمُّييـٍ يىٍرجي : "فىغىدىٍكا كى
بما في القتاؿ  فتح اهلل عمى يديو، رغـ عمميـ تسميـ الراية كالقيادة لرجؿ ي لطرح النبي 

بالقيادة مف خطكرة الجرح أك القتؿ المباشر باالستيداؼ، إال أنيـ لـ يظيركا خكفنا أك جبننا أك 
 . أعطاىا بعد ذلؾ لعمي  تراجعنا عف تسمميا، إال أف النبي 

 الستطالع العسكرم )الستخبارات( . ب

ستطبلعية قبيؿ كصكؿ جيشو إلى المكاف الذم يرسؿ سراياه اال حيث كاف النبي 
سيمكث فيو، ليتـ تأميف خط سير الجيش مف أم كمائف قد يقع فييا تعمؿ عمى فتّْ عضده، 

اًبرو  : قىاؿى النًَّبيُّ عىٍف جى : أىنىا، ثيَـّ ، قىاؿى بىٍيري بىًر القىٍكـً يىٍكـى األىٍحزىاًب؟" قىاؿى الزُّ ٍف يىٍأًتيًني ًبخى : "مى
: : أىنىا، فىقىاؿى النًَّبيُّ  قىاؿى بىٍيري ؟"، قىاؿى الزُّ بىًر القىٍكـً ٍف يىٍأًتيًني ًبخى كىاًرمَّ "مى كىاًريِّا كىحى : "ًإفَّ ًلكيؿّْ نىًبي  حى

" بىٍيري الزُّ
(ِ). 

 التخطيط كالتنظيـ  . ت

دنا مف النبي  لقد برز التخطيط كالتنظيـ مف النبي  كَّ في كثير مف الغزكات،  ميجى
بدر كالخندؽ كحنيف كغيرىا مف الغزكات الفاصمة في التاريخ اإلسبلمي، كقد طبؽ كأبرزىا 

المسممكف ىذا المبدأ في مكاقؼ عسكريو كثيرة كاف أكليا في بدر؛ حيث نظـ الرسكؿ قكاتو 
 تدؿ عمى االحتراؼ كالتميز، حيث تككنت القكات مف: ةبطرؽ عسكري

                                                           

اًء النًَّبيّْ البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًجيىاًد كىالسّْ [( (ُ النَّاسى ًإلىى اإًلٍسبلىـً كىالنُّبيكًَّة، كىأىٍف الى  يىًر/بىابي ديعى
ا أىٍربىابنا ًمٍف ديكًف المًَّو، ص:  ـٍ بىٍعضن يي  . ]ِِْٗ، رقـ الحديث ِٕٔيىتًَّخذى بىٍعضي

 . ]ِْٖٔ، رقـ الحديث َْٕ، ص: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًجيىاًد كىالسّْيىًر/بىابي فىٍضًؿ الطًَّميعىةً [( (ِ
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لى جمع المعمكمات، إ تسبقو دكريات االستطبلع التي تيدؼ ةقدمحرس مي  -
 باإلضافة إلى حماية القكات مف مباغتة العدك.

ككاف يتككف مف سريتيف: سرية المياجريف، كرايتيا  ،يمييا الجسـ الرئيسي لمقكات -
 . ، كسرية األنصار كرايتيا مع سعد بف معاذ مع عمي بف أبي طالب 

 ثـ حرس المؤخرة الذم يعمؿ عمى حماية القكات مف الخمؼ. -
، كقائدنا لمميسرة ىك قائدنا لمميمنة كىك الزبير بف العكاـ  فقد عيَّف النبي  كذلؾ -

 . المقداد بف عمرك 
 . كانت ىناؾ راية عامة لممسمميف حمميا مصعب بف عمير  -
 إدارة القكل البشرية . ث

معو كؿ مف رغب في القتاؿ، بؿ كاف يتفقد أفراد الجيش، بما ال  لـ يكف يحمؿ النبي 
يؤتى المسممكف مف قبميا، كفي ذلؾ يبيف ابف ىشاـ اليدم النبكم في قبكؿ المقاتميف يدع ثغرة 

ازى رىسيكؿي  : "كىأىجى االستثنائييف ممف ال تنطبؽ عمييـ شركط المقاتؿ المطمكب كاممة، قىاؿى اٍبفي ًىشىاـو
ًديجو  المًَّو  ، كىرىاًفعى ٍبفى خى ٍنديبو اٍلفىزىاًرمَّ ٍمسى عىٍشرىةى يىٍكمًئذو سىميرىةى ٍبفى جي ا اٍبنىا خى اًرثىةى، كىىيمى ا بىًني حى ، أىخى

ازى رىاًفعن  ازىهي، فىمىمَّا أىجى ، فىأىجى ا، فىًقيؿى لىوي: يىا رىسيكؿى المًَّو إفَّ رىاًفعنا رىاـو كىافى قىٍد رىدَّىيمى ا، ًقيؿى لىوي: يىا سىنىةن، كى
دَّ رىسيكؿي المًَّو رىسيكؿى المًَّو، فىًإفَّ سىميرىةى يىٍصرىعي رىاًفعنا، فى  ازىهي. كىرى ٍبدى المًَّو ٍبفى أىجى ، كىعى ٍيدو : أيسىامىةى ٍبفى زى

دى بىنً  ، أىحى اًر، كىاٍلبىرىاءى ٍبفى عىاًزبو اًلًؾ ٍبًف النَّجَّ دى بىًني مى ، أىحى ٍيدى ٍبفى ثىاًبتو طَّاًب، كىزى اًرثىةى، عيمىرى ٍبًف اٍلخى ي حى
دى بىًني ، أىحى ٍزـو ك ٍبفى حى ـٍ يىٍكـى  كىعىٍمرى ازىىي اًرثىةى، ثيَـّ أىجى دى بىًني حى ، أىحى اًر، كىأيسىٍيدى ٍبفى ظييىٍيرو اًلًؾ ٍبًف النَّجَّ مى

ٍمسى عىٍشرىةى سىنىةن" ـٍ أىٍبنىاءي خى ٍندىًؽ، كىىي اٍلخى
(ُ) . 

 الخدمات الطبية كالدعـ المكجستي . ج

عامة الستمرار إف الخدمات الطبية التي تقدـ لمجرحى في ساحة المعركة تككف بمثابة د
القتاؿ بؿ الحفاظ عمى أركاح الجرحى بتطبيب جراحيـ، كما أف تقديـ الدعـ المكجستي المتمثؿ 

عداده كتقديمو، كلذلؾ اىتـ النبي  بيذه اإلدارة بالغ األىمية، حيث أف  بالطعاـ كالشراب كا 

                                                           

 ( .ٔٔ/ِ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ُ
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القتاؿ، فأككؿ أككؿ ىذه الميمة إلى النساء كالتي ليس ليف القكة عمى حمؿ السبلح ك  النبي 
اًلؾو  النبي  : "كىافى رىسيكؿي اهلًل ليف ميمة تتناسب مع طبيعتيف األنثكية، عىٍف أىنىًس ٍبًف مى ، قىاؿى
 "ى ٍرحى ييدىاًكيفى اٍلجى اًر مىعىوي ًإذىا غىزىا، فىيىٍسًقيفى اٍلمىاءى، كى ًنٍسكىةو ًمفى اأٍلىٍنصى مىٍيـو كى ك ًبأيْـّ سي يىٍغزي

(ُ). 

اصؿ بيف التخطيط كالتنظيـ اإلدارم، يعد رافعة لمعمؿ الميداني ألمير إف التكامؿ الح
الدكلة كالقائميف عمى تسيير شؤكنيا، األمر الذم يجعؿ القائد األعمى لمدكلة يضمف سير الخطط 
االستراتيجية المرسكمة عمى حسب التقدير المراد، مما يسيؿ عميو أمر التدقيؽ كالتكجيو كالرقابة 

 ات المنظمة .عمى تمؾ اإلدار 

  

                                                           

اًؿ، مج [( (ُ ، رقـ ٕٕٖ/ِمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلًجيىاًد كىالسّْيىًر/بىابي غىٍزكىًة النّْسىاًء مىعى الرّْجى
 . ]َُُٖالحديث 
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  المطمب الرابع
 الجكدة في التكجيو اإلدارم النبكم

ال بد لمحاكـ أف يتابع مجريات الخطة االستراتيجية لمدكلة لضماف بقاء الدكلة مستديمة 
عمى قكائميا، ألف أم خمؿ في التخطيط كالتنظيـ اإلدارم سيعمؿ عمى عرقمة عجمة سير أمكر 

ـ أركاف إدارة الدكلة التكجيو كالرقابة، كالتي يحافظ الحاكـ الدكلة كالحكـ، كلذلؾ كاف مف أى
 اإلدارم في الدكلة عمى الييكمية التنظيمية لمدكلة في رعاية شؤكنيا .

التكجيو: ىك فف كقدرة المدير عمى السير الصحيح بمف تحت غمرتو، كىدايتيـ كتكجيييـ، 
لمعمؿ، حتى يتحقؽ اليدؼ المطمكب  مع إشاعة ركح الكد، كالحب، كالرضا، كالتفاني، كاالنتماء

 .  (ُ)تحقيقو

ما أف يككف بتفكيض غيره مف  كالتكجيو إما أف يككف مف المدير بشكؿ مباشر، كا 
ما أف يككف عمى شاكمة لكائح ترسؿ لممعنييف، كمف ذلؾ فإف كؿ ما صدر عف النبي  المكظفيف كا 

  ٍسًف إدارة النبي ية، كأضرب في ىذا الباب الكاسع لمرع يككف في إطار التكجيو النبكم كحي
 مف باب اإلدارة ثبلثةى أمثمةو عمى سبيؿ الذكر ال الحصر، فمف التكجيو النبكم لمصحابة 

 :كلؤلمة اإلسبلمية مف بعده 

كـ  المثاؿ األكؿ: التكجيو النبكم في الحي
، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل  اًشًعيّْ ٍف ًعيىاًض ٍبًف ًحمىارو اٍلميجى ٍطبىًتًو: "كىأىٍىؿي  ، قىاؿى ذىاتى عى يىٍكـو ًفي خي

مي  ًقيؽي اٍلقىٍمًب ًلكيؿّْ ًذم قيٍربىى كى ؿه رىًحيـه رى فَّؽه، كىرىجي دّْؽه ميكى ثىةه ذيك سيٍمطىافو ميٍقًسطه ميتىصى نًَّة ثىبلى ، اٍلجى ٍسًمـو
" كىعىًفيؼه ميتىعىفّْؼه ذيك ًعيىاؿو
(ِ). 

رعيتو فبل يظمـ أحدنا منيـ، سمطاف إلى أف يقسط في  ايكجو كؿ مف كاف ذ فالنبي 
 عميو كاليو كشرعو. جزاء العدؿ كاإلقساط في حكـ الناس بما استأمف اهلل  ميبىيّْننا 

                                                           

 ( .ُُٗؽ )ص ( الضحياف، اإلدارة كالحكـ في اإلسبلـ الفكر كالتطبي(ُ
فىاًت الًَّتي ييٍعرىؼي ًبيىا ًفي الدُّ [( (ِ ًصفىًة نىًعيًميىا كىأىٍىًميىا/بىابي الصّْ نًَّة كى ٍنيىا مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، كتاب اٍلجى

نًَّة كىأىٍىؿي النَّاًر، مج   . ]ِٖٓٔ، رقـ الحديث َُُّ/ِأىٍىؿي اٍلجى
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 المثاؿ الثاني: التكجيو النبكم في الحرب
ٍف أىًبي أيسىٍيدو  : قىاؿى لىنىا رىسيكؿي المًَّو عى ـٍ فىاٍرميكىيـٍ  ، قىاؿى : "ًإذىا أىٍكثىبيككي ، كىاٍستىٍبقيكا يىٍكـى بىٍدرو

" ـٍ نىٍبمىكي
(ُ). 

دي تكجييو بإكساب صحابتو تمؾ الخبرة مف خبلؿ  ىنا تظير خبرة النبي  كّْ العسكرية، فييجى
 التكجيو المباشر ليـ بالتكتيؾ العسكرم المطمكب منيـ أف يفعمكه حاؿ القتاؿ.

 المثاؿ الثالث: التكجيو النبكم في التجارة
ٍدرً  : "الى تىًبيعيكا الذَّىىبى ًبالذَّىىًب، ًإالَّ ًمٍثبلن  ، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل مّْ عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي قىاؿى

، كىالى تيًشفُّ  ، كىالى تىًبيعيكا اٍلكىًرؽى ًباٍلكىًرًؽ، ًإالَّ ًمٍثبلن ًبًمٍثؿو مىى بىٍعضو يىا عى ، كىالى تيًشفُّكا بىٍعضى يىا  (ِ)كاًبًمٍثؿو بىٍعضى
، كىالى تىبً  مىى بىٍعضو اًئبنا ًبنىاًجزو عى يعيكا ًمٍنيىا غى

دى النبي (ْ)"(ّ) كَّ التكجيو اإلدارم مف خبلؿ كضعو  ، فجى
ؿُّ بيا فيدخؿ المسمـ في معاممة  معيارنا ينظـ عممية البيع كالشراء بيف المسمميف، بحيث ال ييخى

 مالية ميحرَّمة . 

ف النفس البشرية ال تتقبؿ التكجيو غالبنا بسيكلة كييسر، كلذلؾ قد أحسف  فإف النبي  كا 
ًمو الذم  استخداـ المقكمات التي تيدىعّْـ التكجيو، فكاف النبي  يناسب بيف مقاـ التكجيو كبيف ميقىكّْ

في تكجييو ألصحابو  يعيف عمى ييٍسر تقبمو مف اآلخر، فمف المقكمات التي استثمرىا النبي 
 :الحكافز بنكعييا، كمنيا 

ٍف أىًبي الحكافز المادية -ُ : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل قىتىادىةى : عى ٍف قىتىؿى قىًتيبلن لىوي ، قىاؿى : "مى
مىبيوي" مىٍيًو بىيّْنىةه، فىمىوي سى  .(ٓ)عى

                                                           

: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المىغى [( (ُ  . ]ّْٖٗ، رقـ الحديث ٖٕٗ(، ص: َُاًزم/)بىابه
اًف فىييكى ًمفى اأٍلىٍضدىاًد . تيًشفُّكا ((ِ مىى النٍُّقصى ا عى ييٍطمىؽي أىٍيضن ميكا كىالشّْؼُّ ًبكىٍسًر الشّْيًف كى النككم، صحيح : أىٍم الى تيفىضّْ

 ( .َُ/ُُمسمـ بشرح النككم )ج
اًضري . : اٍلميرىادي ًبالنَّاًجًز الٍ نىاًجزو ( (ّ  ( .َُ/ُُالنككم، صحيح مسمـ بشرح النككم )جحى
بىا، مج [( (ْ ًة/بىابي الرّْ  .] ُْٖٓ، رقـ الحديث ّْٕ/ِمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلميسىاقىاًة كىالميزىارىعى
مىبى اٍلقىًتيًؿ، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلًجيىاًد كىالسّْيىًر/بىابي اٍسًتٍحقىاًؽ اٍلقى [( (ٓ ، رقـ ّٖٔ/ِاًتًؿ سى

 .] ُُٕٓالحديث 
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فتمؾ تشجع عمى القتاؿ كالجياد في سبيؿ اهلل كاإلثخاف في العدك، بما يحقؽ النصر 
 لممسمميف .
اًلؾو الحكافز المعنكية -ِ : سىًمعٍ : عىٍف أىنىًس ٍبًف مى : "مىٍف تي رىسيكؿى اهلًل ، قىاؿى ، يىقيكؿي

مىٍيًو ًرٍزقيوي، أىٍك ييٍنسىأى ًفي أىثىًرًه فىٍميىًصٍؿ رىًحمىوي"  .(ُ)سىرَّهي أىٍف ييٍبسىطى عى

فذلؾ التحفيز يشجع المسمـ عمى الحفاظ عمى حؽ كؿ ذم حؽ عميو مف الرحـ، كما أف 
د التحفيز في ىذا الباب مف خبلؿ الحث عمى  النبي  كَّ الصدقة كاإلجزاؿ بيا عمى ذم الرحـ، جى

بّْيّْ ، مى تقكية أكاصر األقارب كاألرحاـز عحفما يمك في ٍممىافى ٍبًف عىاًمرو الضَّ :  فعىٍف سى قىاؿى
دىقىةه  سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل  مىى ًذم الرًَّحـً ًثٍنتىاًف: صى دىقىةه، كىعى مىى اٍلميٍسًمـً صى دىقىتيؾى عى : "صى يىقيكؿي

ًصمىةه" كى
(ِ). 

                                                           

تىٍحًريـً قىًطيعىًتيىا، مج [( (ُ مىًة كىاآٍلدىاًب/بىابي ًصمىًة الرًَّحـً كى مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، كتاب اٍلًبرّْ كىالصّْ
 .] ِٕٓٓ، رقـ الحديث ُُُٗ/ِ
ا[( (ِ ٍممى بّْيُّ الطبراني: المعجـ الكبير، بىابي السّْيًف/سى اًمرو الضَّ ، ج  في ٍبفي عى ًبيىا مىاتى كىافى يىٍنًزؿي اٍلبىٍصرىةى كى
 .  ]َِٔٔ، رقـ الحديث ِٕٓ/ٔ
 
  ًةى ب ٍفصى ، عىٍف حى سَّافى ٍف ًىشىاـً ٍبًف حى دَّثىنىا ميعىاذي ٍبفي اٍلميثىنَّى، ثىنىا ميسىدَّده، ثىنىا يىٍحيىى، عى ٍنًت سند الحديث/ حى

ٍممىافى  ، عىٍف سى بّْيّْ  ًسيًريفى  ٍبًف عىاًمرو الضَّ
 
 /تخريج الحديث 

(، كأخرجو النسائي ِٗ/ٓ(، كأخرجو النسائي في المجتبى بنحكه )ّٕ/ّأخرجو الترمذم في سننو بنحكه )
(، كأخرجو الطبراني في ُٗٓ/ُ(، كأخرجو ابف ماجو في سننو بنحكه )ّٕ/ ّفي سننو الكبرل بنحكه )
، كأخرجو الطبراني في معجمو األكسط بنحكه مختصرا (ِٕٔ/ٔ(، ك)ِٕٓ/ٔمعجمو الكبير بنحكه )

 كميـ مف طريؽ أـ الرائح الضبية . ( .ْٔٓ/ُ(، كأخرجو الحاكـ في مستدركو بنحكه )ّٗ/ْ)
مف طريؽ محمد بف  (،ِٕٓ/ٔ(، ك)ِْٕ/ٔكأخرجو الطبراني في معجمو الكبير بنحكه مختصرا )

 سيريف .
 مف طريؽ حفصة بنت سيريف . (،ٕٖ/ٖطكالن )كأخرجو الطبراني في معجمو األكسط بمعناه م
 كميـ عف سمماف بف عامر الضبي بو بنحكه .
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في أحمؾ الظركؼ كأشدىا، كالتي بمغت فييا  كما كاف التحفيز المعنكم مف النبي 
دنا بكىدّْ النبي  كَّ القمكب الحناجر، كىنا تظير اإلجادة الحقيقية لمتكجيو النبكم، فيكـ الخندؽ كاف ميجى

  :في العمؿ مع أصحابو في حفر الخندؽ، كىك اليكـ الذم قاؿ اهلل تعالى فيوََََِإِۡذَج ٌّ آُءوُكًَ
َٱىظَُّ َةِٱّلَلِ َُِّٔن ََوَتُظ َِاِجَر ََوَبيََؾِجَٱۡىُلئُُبَٱَۡلَ ةَۡصَُٰر

َ
ََزاَؽِجَٱَۡل َِإَوۡذ ًۡ ٌُِِس َ ۡشَفَو

َ
َأ َۡ ٌِ ََو ًۡ ٔۡكُِس َ۠ـَ * َُُِٔا

َ َْزََِۡزاَل  ٔا ُ ََوُزَۡزَِ َُِٔن ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ َٱَ َٱۡبُخِٰىَ َِاََِم : رىأىٍيتي النًَّبيَّ  ، فعىًف اٍلبىرىاًء ٍبًف عىاًزبو (ُ)اََشِديدَ ُْ  قىاؿى
 : ٍندىًؽ يىٍنقيؿي مىعىنىا التُّرىابى ، كىىيكى يىقيكؿي  يىٍكـى اٍلخى

ا اٍىتىدىٍينى  مٍَّينى   **ا ػػػػػػػػػػػػكىاهلًل لىٍكالى اهللي مى ٍمنىا كىالى صى  ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػكىالى صي

مىٍينى ػػػػػػػػػػػػػفىأىٍنًزلىٍف سىًكينى  قىٍينىا    **ا ػػػػػػػػػػػػػةن عى ـى ًإٍف الى ثىبًّْت اأٍلىٍقدىا  كى

مىٍينىا    (ِ)اػػػػػػػػػػػػػػػػًإذىا أىرىاديكا ًفٍتنىةن أىبىٍينى   **كىاٍلميٍشًركيكفى قىٍد بىغىٍكا عى

مّْميكا  فالجكدة في التكجيو اإلدارم، ىك أف يجيد القائد أك المدير التكجيو لمرعية ممف حي
الخصكص، بحيث تتحقؽ األىداؼ الكبرل إلدارة الدكلة مف خبلؿ  أمانة المسؤكلية عمى كجو

التكجيو التقكيمي الذم يدفع المسمـ لبلىتماـ كمعرفة ثغراتو كما ينقصو مف التدريب إلجادة 
 العمؿ كالتمكف منو .

إداريا بحتنا، يسكس أمكر الدكلة كفؽ السياسة التي يضمف بيا  مكجينا كلقد كاف النبي 
ىك تجكيد  لنبيو  ؿ مف أماـ التمدد اإلسبلمي، ككاف الفضؿ بعد تكفيؽ اهلل إزاحة العراقي

 لمرقابة اإلدارية . النبي 
                                                                                                                                                                     

 /ترجمة الركاة 
 ركاتو ثقات . -

 
 الحكـ عمى اإلسناد/ 

 صحيح. إسناد

 . ]ُُ-َُاألحزاب: [( (ُ
ا كينَّا ًلنىٍيتىًدمى لىٍكالى أىٍف ىىدى البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي القىدىًر/بىابي [( (ِ مى لىٍك أىفَّ المَّوى ىىدىاًني  ،انىا المَّوي كى

 . ]َِٔٔ، رقـ الحديث ُُْٔ، ص: لىكيٍنتي ًمفى الميتًَّقيفى 
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  المطمب الخامس
 الجكدة في الرقابة اإلدارية النبكية

 ىي تتكيج لما خططو كنظمو ككجيو  إف الرقابة اإلدارية التي كاف يمارسيا النبي 
في شتى المياديف، كيمتـز خمؽ اإلحساف  إلسبلـؿ أخبلؽ ابيدؼ إقامة مجتمع إسبلمي  يمتث

ف اإلدارة ال تستقيـ دكف ىذا العنصر الذم يعد بمثابة  بمراقبة اهلل  قبؿ مراقبة العباد، كا 
 التتكيج لمممؾ عمى ممكو .

كلكف ىذا العنصر اإلدارم ميـ جدنا في اإلدارة، كذلؾ أف النفس البشرية قمما تمتـز 
، فكاف لمرقابة دكر فعَّاؿ في الحفاظ عمى المجتمع مف -إال مف اتقى-جو كرقيب األكامر دكف مك 

قامة النفس عمى القسط كالعدؿ.  الزلؿ، كسد الثغرات كالخمؿ، كا 

مثبلن رائعنا في تكصيفو لدكر اإلدارم القائد في النجاة برعيتو كمف  كقد ضرب النبي 
ًف النًَّبيّْ استؤمف عمييـ، عىٍف النٍُّعمىافى ٍبفى بىًشيرو  ٍنييمىا، عى مىى  رىًضيى المَّوي عى ثىؿي القىاًئـً عى : "مى قىاؿى

ييـٍ  بىٍعضي ييـٍ أىٍعبلىىىا كى ابى بىٍعضي مىى سىًفينىةو، فىأىصى ثىًؿ قىٍكـو اٍستىيىميكا عى ديكًد المًَّو كىالكىاًقًع ًفييىا، كىمى  حي
ٍقنىا ًفي أىٍسفىمىيىا، فىكىافى الًَّذيفى ًفي أىٍسفىًميىا ًإذىا اسٍ  رى ، فىقىاليكا: لىٍك أىنَّا خى ـٍ ٍف فىٍكقىيي مىى مى كا عى اًء مىرُّ تىقىٍكا ًمفى المى

مى  ذيكا عى ٍف أىخى ًميعنا، كىاً  ا أىرىاديكا ىىمىكيكا جى مى ـٍ كى ٍف فىٍكقىنىا، فىًإٍف يىٍتريكيكىي ـٍ نيٍؤًذ مى لى ٍرقنا كى ـٍ نىًصيًبنىا خى ى أىٍيًديًي
ًميعنا ٍكا جى نىجى ٍكا، كى  .(ُ)"نىجى

فالجكدة في الرقابة اإلدارية بأف يطَّمع القائد عمى سير أمكر رعيتو ال أف يدعيـ كما  
يشاؤكف دكف رقابة، فحيسف اإلدارة لشؤكف الرعية يككف بحيسف التدبير كالتقدير، كالحكمة في 

 اتخاذ القرارات المناسبة في األكقات المناسبة . 

إلدارية بنفسو أك مف خبلؿ عمالو عمى يمارس عنصر الرقابة ا كقد كاف النبي 
األمصار، ككاف بيذا يضع يده عمى مكاطف الزلؿ كالخطأ، فيعالج األمر قبؿ أف يقع القصكر أك 

يحمي مؤسستو اإلدارية  االنحراؼ عف الخطة االستراتيجية المرسكمة، كبذلؾ كاف النبي 
                                                           

ًة كىااًلٍسًتيىاـً ًفيًو، ص: [( (ُ ، رقـ الحديث َْٔالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىاب الشًَّركىًة/بىابه ىىٍؿ ييٍقرىعي ًفي الًقٍسمى
ِّْٗ[ . 
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إلى دكر كؿ فرد مسمـ في الرقابة،  لمدكلة اإلسبلمية في المدينة مف االنييار، كقد أرشد النبي 
بدكر كؿ  مف الحاكـ  الحاكـ كالمحككـ إلى الدكر المنكط بو، فصرح  فكجو النبي 

ٍدًرمّْ  ـٍ ميٍنكىرنا  قىاؿى سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل  كالمحككـ، عىٍف أىًبي سىًعيدو الخي : "مىٍف رىأىل ًمٍنكي يىقيكؿي
يمىاًف" فىٍمييغىيٍّْرهي ًبيىًدًه، فىًإفٍ  ذىًلؾى أىٍضعىؼي اإٍلً ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبقىٍمًبًو، كى ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبًمسىاًنًو، فىًإٍف لى لى

(ُ) . 

كبتقديرم فإف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر يخضع لقاعدة المصالح كالمفاسد 
نكر دكف سمطة كيستطيع أف يغير الم اا، فالتغير باليد يككف لمف كاف ذكتقدير آثار كؿ منيم

مفسدة تككف أكبر مف مصمحة إنكاره لممنكر، كىكذا إلى كؿ مف كاف صاحب منعة يستطيع بيا 
تغيير المنكر، كأما التغيير بالمساف فيك لمف كاف لو القدرة عمى الدعكة كاإلرشاد كاإلصبلح، دكف 

 (ِ)أف يككف لكبلمو مفاسد أكبر مف المصمحة المترتبة عميو ككذلؾ األمر في حؽ الطاعة
لمحاكـ، أما التغيير بالقمب فيك باإلنكار كبغض المنكر الكاقع لعدـ قدرة المسمـ عمى التغيير 
بالمساف لعمة في المنعة أك المفسدة المترتبة عمى النفس مف أثر ذلؾ اإلنكار كالقتؿ أك السجف 

 أك غيرىما .

لنحك، فكاف ىدينا الخمفاء مف الصحابة الكراـ كمف جاء بعدىـ مف التابعيف ىذا ا اكقد نح
ف الرقابة اإلدارية ال بد كأف تككف في  نبكينا يقاـ بو العدؿ كيرفع بو الظمـ كتسكل بو المظالـ، كا 

د النبي  كَّ ممارسة عنصر الرقابة  كثير مف المكاطف، كأذكر ىنا أربعة مف المكاطف التي جى
 اإلدارية فييا:

 :  الرقابة عمى القتصادأكلن
ة، كبو يقكـ اقتصاد الدكؿ لتفرض سيادتيا كىيمنتيا عمى أرضيا يعد الماؿ عصب الحيا

كمحيطيا الخارجي، كلذلؾ كاف اقتصاد الدكؿ يحتاج إلى رقابة إدارية ييحفظ بيا االستقرار 
الرقابة عمى االقتصاد اإلسبلمي بما يحفظ حقكؽ الناس فيما  االقتصادم، كلقد مارس النبي 

                                                           

يمىافى مسمـ النيسابكرم: ص[( (ُ اًف، كىأىفَّ اإٍلً يمى ًف اٍلميٍنكىًر ًمفى اإٍلً /بىابي بىيىاًف كىٍكًف النٍَّيًي عى يمىافى حيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً
ًف اٍلميٍنكىًر كىاًجبىاًف، مج  كًؼ كىالنٍَّييى عى ، كىأىفَّ اأٍلىٍمرى ًباٍلمىٍعري يىٍنقيصي  . ]ْٗ، رقـ الحديث ُْ/ُيىًزيدي كى
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ٍيرىةى  اًبعيوي  أىفَّ رىسيكؿى اهلًل  بينيـ، فعىٍف أىًبي ىيرى ؿى يىدىهي ًفييىا، فىنىالىٍت أىصى ٍبرىًة طىعىاـو فىأىٍدخى مىى صي مىرَّ عى
عىٍمتى  : "أىفىبلى جى ابىٍتوي السَّمىاءي يىا رىسيكؿى اهلًل، قىاؿى ؟" قىاؿى أىصى اًحبى الطَّعىاـً : "مىا ىىذىا يىا صى وي فىٍكؽى بىمىبلن فىقىاؿى

، مىٍف غىشَّ فىمىٍيسى ًمنّْي"الطَّعىاـً كىٍي يىرىا  .(ُ)هي النَّاسي

بنفسو  إف التجكيد في ىذا المقاـ جاء مف الممارسة الرقابية اإلدارية مف النبي 
كاستخدامو األداة المناسبة لمرقابة، كمف ثـ التكجيو اإلدارم لصاحب صبرة الطعاـ، ختامنا 

  يحتذل بو في إدارة االقتصاد.مثبلن  بالتحذير مف عكاقب ىذا األمر، كلنا في قصة يكسؼ 

ف نبي اهلل  نجح في الخركج مف أزمة اقتصادية عصفت بمصر ال  يكسؼ  كا 
نما بتجكيده   االستخداـ لممكارد، كبحسف إدارة المكارد المكجكدة بيف يديو .  بمكارد جديدة، كا 

 الرقابة عمى مكظفي الدكلةثانينا: 
الدكلة، كجب عمى أمير الدكلة كمف يسكسيا أف لكي ال يقع الفساد اإلدارم في مؤسسات 

 يراقب عمالو، ففي ذلؾ حفظ ليـ مف الكقكع عمى أمكاؿ الدكلة بغير حؽ، كلذلؾ كاف النبي 
يراجع عمالو كيطبؽ الرقابة اإلدارية عمييـ بإتقاف لكي ال يقع أحد منيـ عمى أمكاؿ المسمميف 

دي رقابتو اإلداري ظممنا، ككاف النبي  كّْ ة عمى عمالو بعدـ محاباة أحد أك التياكف معو، ييجى
لحرصو عمى أداء كؿ شيء بحقو إلى مف يستحقو، كمف المكاقؼ التي ظيرت فييا الجكدة مف 

: اٍستىٍعمىؿى رىسيكؿي اهلًل  الحبيب  ، قىاؿى ٍيدو السَّاًعًدمّْ مى ٍف أىًبي حي مىى  ما جاء عى رىجيبلن ًمفى اأٍلىٍزًد عى
دىقىاًت بىًني سي  ، كىىىذىا ىىًديَّةه، فىقىاؿى صى ـٍ اليكي : ىىذىا مى اسىبىوي، قىاؿى اءى حى ، ييٍدعىى: اٍبفى اأٍليٍتًبيًَّة، فىمىمَّا جى مىٍيـو

طىبىنىا، رىسيكؿي اهلًل  اًدقنا"، ثيَـّ خى تَّى تىٍأًتيىؾى ىىًديَّتيؾى ًإٍف كيٍنتى صى مىٍستى ًفي بىٍيًت أىًبيؾى كىأيمّْؾى حى : "فىيىبلَّ جى
مً  مىى اٍلعىمىًؿ ًممَّا كى فىحى ـٍ عى ؿى ًمٍنكي : "أىمَّا بىٍعدي، فىًإنّْي أىٍستىٍعًمؿي الرَّجي مىٍيًو، ثيَـّ قىاؿى ًني اهللي، دى اهللى، كىأىٍثنىى عى الَّ

مىسى ًفي بىٍيًت أىًبيًو كىأيمّْوً  ، كىىىذىا ىىًديَّةه أيٍىًديىٍت ًلي، أىفىبلى جى ـٍ اليكي : ىىذىا مى تَّى تىٍأًتيىوي ىىًديَّتيوي  فىيىٍأًتي فىيىقيكؿي حى
قًّْو، ًإالَّ لىًقيى اهللى تىعىالىى يىحٍ  ـٍ ًمٍنيىا شىٍيئنا ًبغىٍيًر حى ده ًمٍنكي ذي أىحى اًدقنا، كىاهلًل الى يىٍأخي ًمميوي يىٍكـى ًإٍف كىافى صى
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ـٍ لىًقيى اهللى يىٍحًمؿي بىًعيرنا لىوي ريغى  دنا ًمٍنكي ىٍعًرفىفَّ أىحى ًة، فىؤلى "، ثيَـّ اٍلًقيىامى ، أىٍك شىاةن تىٍيعىري كىاره اءه، أىٍك بىقىرىةن لىيىا خي
سىًمعى أيذيًني رى عىٍيًني، كى ؟" بىصي : "المييَـّ، ىىٍؿ بىمٍَّغتي ًئيى بىيىاضي ًإٍبطىٍيًو، ثيَـّ قىاؿى تَّى ري فىعى يىدىٍيًو حى رى
(ُ) . 

 الرقابة عمى الرعيةثالثنا: 
عمييـ،  مف المسمميف الذيف استرعاه اهلل  خير حافظ لحقكؽ الرعية لقد كاف النبي 

يتفقد أمكر الرعية  في رقابتو عمى أداء الحقكؽ ألىميا، بؿ كاف النبي  فقد أجاد النبي 
يقضي في المظالـ بيف  متحسسنا ما عندىـ مف ىمكـ أك مشاكؿ أك غير ذلؾ، فكاف النبي 

ة عمى الرعية، التكجيو بالقرارات الناس كيرد الحقكؽ إلى أصحابيا، ككاف يتخمؿ تمؾ الرقاب
ؿه ًمٍف المباشرة كالصارمة مف النبي  : قىتىؿى رىجي ، قىاؿى اًلؾو ، كمثاؿ ذلؾ ما جاء عىٍف عىٍكًؼ ٍبًف مى

، فىأىتى  ـٍ مىٍيًي كىافى كىاًلينا عى ًليًد، كى اًلدي ٍبفي اٍلكى مىبىوي، فىمىنىعىوي خى ، فىأىرىادى سى  ى رىسيكؿى اهلًل ًحٍميىرى رىجيبلن ًمفى اٍلعىديكّْ
: اٍستىٍكثىٍرتيوي يىا رىسي  مىبىوي؟" قىاؿى نىعىؾى أىٍف تيٍعًطيىوي سى : "مىا مى اًلدو ، فىأىٍخبىرىهي، فىقىاؿى ًلخى كؿى اهلًل، عىٍكؼي ٍبفي مىاًلؾو

زٍ  : ىىٍؿ أىٍنجى رَّ ًبًردىاًئًو، ثيَـّ قىاؿى ، فىجى اًلده ًبعىٍكؼو : "اٍدفىٍعوي ًإلىٍيًو"، فىمىرَّ خى تي لىؾى مىا ذىكىٍرتي لىؾى ًمٍف قىاؿى
اًلدي، ىىٍؿ  ، فىسىًمعىوي رىسيكؿي اهلًل رىسيكًؿ اهلًل  اًلدي، الى تيٍعًطًو يىا خى : "الى تيٍعًطًو يىا خى ، فىقىاؿى فىاٍستيٍغًضبى

ؿو اٍستيٍرًعيى إً  ـٍ كىمىثىًؿ رىجي مىثىمييي ـٍ كى ثىميكي يَّفى أىٍنتيـٍ تىاًركيكفى ًلي أيمىرىاًئي؟ ًإنَّمىا مى نىمنا، فىرىعىاىىا، ثيَـّ تىحى ، أىٍك غى ًببلن
كىٍدريهي عى  ، كى ـٍ ٍفكيهي لىكي تىرىكىٍت كىٍدرىهي، فىصى ٍفكىهي، كى ا، فىشىرىعىٍت ًفيًو فىشىًربىٍت صى ٍكضن "سىٍقيىيىا، فىأىٍكرىدىىىا حى ـٍ مىٍيًي

(ِ). 

مف خبلؿ ما  الحؽ ألىمو بإعادة السمب لصاحبو، كبذلؾ ردَّ النبي  فكاف أمر النبي 
 . جاءه مف عكؼ بف مالؾ 

 الرقابة العسكريةرابعنا: 
يتفقد أمر جنده بنفسو، فكاف يقسـ الجيش كؿّّ حسب تخصصو، فيصؼ  لقد كاف النبي 

الصفكؼ كيتفقد السبلح، فبل يدع صغيرة كال كبيرة تمـز المجاىديف في القتاؿ إال كيتفقدىا، كقد 
ده، في الحضكر كالتخمؼ أك التغيب عف القتاؿ ألعذار أك عمى اطبلع بأحكاؿ جن كاف النبي 

                                                           

مىارىًة/بىابي تىٍحًريـً ىىدىايىا اٍلعيمَّاًؿ، مج [( (ُ ، رقـ الحديث ٖٖٗ/ِمسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، كتاب اإٍلً
ُِّٖ[ . 

مىبى اٍلقىًتيًؿ، مج مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلًجيىاًد كىالسّْيىًر/بىا[( (ِ ، رقـ ّٕٖ/ِبي اٍسًتٍحقىاًؽ اٍلقىاًتًؿ سى
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ا ليشارؾ لغير ذلؾ، كيعدُّ ذلؾ تجكيدنا مف النبي  ، فمف أحداث بدر أف رجبلن جاء يطمب سبلحن
أف يذىب لرجؿ قد تجيز لمغزكة ثـ تعذر لمرضو، فقد جاء عىٍف  في الغزكة فأشار عميو النبي 

اًلؾو  ، ، أىفَّ فىتن أىنىًس ٍبًف مى يَّزي ا أىتىجى لىٍيسى مىًعي مى : يىا رىسيكؿى اهلًل، ًإنّْي أيًريدي اٍلغىٍزكى كى ـى قىاؿى ى ًمٍف أىٍسمى
: ًإفَّ رىسيكؿى اهلًل  "، فىأىتىاهي، فىقىاؿى ، فىمىًرضى يَّزى ننا، فىًإنَّوي قىٍد كىافى تىجى : "اٍئًت فيبلى ،  قىاؿى ـى ييٍقًرئيؾى السَّبلى

: أىٍعًطًني الَّ  يىقيكؿي ٍنوي شىٍيئنا، كى يٍَّزتي ًبًو، كىالى تىٍحًبًسي عى نىةي، أىٍعًطيًو الًَّذم تىجى : يىا فيبلى يٍَّزتى ًبًو، قىاؿى ًذم تىجى
فىكىاهلًل، الى تىٍحًبًسي ًمٍنوي شىٍيئنا، فىييبىارىؾى لىًؾ ًفيًو"
(ُ) . 

ـي النبي  كاف يطبؽ  بمف حضر كمف تعذر عف الحضكر يدؿ عمى أف النبي  فًعٍم
 دارة بحذافيرىا في كؿ ميداف مف المياديف التي يخكض غمارىا .اإل

ا رائعنا يحتذل بو، فقد شممت إدارة  كلقد مثَّؿ النبي  في مياديف اإلدارة كالسياسة نمكذجن
لشؤكف حياتو الخاصة في  كؿ أمكر الحياة السياسية كاإلدارية، بدءن مف إدارة النبي  النبي 

ا بتأسيسو دكلة اإلسبلـ  القسمة بالعدؿ بيف أزكاجو في كؿ شيء سكل ما ال يممؾ، كختامن
بمرافقيا كأنظمتيا ككينكنتيا اإلدارية كالسياسية، كالتي شكمت أرضية لبدء عبلقاتو الدكلية مع 

 القبائؿ كالدكؿ كالممالؾ المجاكرة .

  

                                                           

ٍيًرًه، [( (ُ انىًة اٍلغىاًزم ًفي سىًبيًؿ اهلًل ًبمىٍركيكبو كىغى مىارىًة/بىابي فىٍضًؿ ًإعى مسمـ النيسابكرم: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً
، مج  ٍيرو فىًتًو ًفي أىٍىًمًو ًبخى  . ]ُْٖٗلحديث ، رقـ اُْٗ/ِكىًخبلى



 

382 
 
 

  لمطمب السادسا
ا(  الجكدة في إدارة العالقات الدكلية )نمكذجن

دكلية محكرنا ميمنا في إدارة الدكلة اإلسبلمية، بؿ ال أبالغ إف قمت إنيا تمثؿ العبلقات ال
 المحكر األكثر أىمية عمى صعيد شؤكف الدكلة في تحقيؽ استقرارىا اإلقميمي.

سياسينا في إدارة العبلقات الدكلية، مف خبلؿ السياسة العامة لمدكلة  لقد برع النبي 
لتأسيس  مف منطمؽ الشريعة اإلسبلمية، فخطط النبي اإلسبلمية التي رسـ مبلمحيا الشرعية 

شبكة عبلقات أشرؼ عمى تنظيميا بنفسو، ككجو سفراءه بالكتب كالمراسبلت إلى األمراء 
 كالممكؾ.

عمرك  إلى األقطار فقاؿ: "أرسؿ  كقد بيَّف اإلماـ النككم أسماء ريسيًؿ كسفراء النبي 
ككضعو عمى عينيو، كنزؿ عف  رسكؿ اهلل بف أمية الضمرم إلى النجاشي، فأخذ كتاب 

سريره، فجمس عمى األرض، ثـ أسمـ حيف حضره جعفر بف أبى طالب كحسف إسبلمو، كأرسؿ 
  دحية بف خميفة الكمبى بكتاب إلى ىرقؿ عظيـ الركـ، كعبد اهلل بف حذافة السيمي إلى كسرل

درية كمصر، فقاؿ خيرنا، ممؾ فارس، كحاطب بف أبى بمتعة المخمي إلى المقكقس ممؾ اإلسكن
لحساف  مارية القبطية كأختيا شيريف، فكىبيا رسكؿ اهلل  كقارب أف ييسمـ، كأىدل لرسكؿ اهلل 

بف ثابت، كأرسؿ عمرك بف العاص إلى ممكي عيمىاف فأسمما كخميا بيف عمرك كبيف الصدقة 
بف عمرك العمكل إلى ، كأرسؿ سميط كالحكـ فيما بينيـ، فمـ يزؿ عندىـ حتى تكفى رسكؿ اهلل 

لى ىكذة بف عمى الحنفي، كأرسؿ شجاع بف كىب األسدم إلى الحارث بف أبى شمر  اليمامة كا 
الغساني ممؾ البمقاء مف أرض الشاـ، كأرسؿ المياجر بف أبى أمية المخزكمي إلى الحارث 

أسمـ، الحميرم، كأرسؿ العبلء بف الحضرمي إلى المنذر بف ساكل العبدم ممؾ البحريف فصدؽ ك 
كأرسؿ أبا مكسى األشعرم كمعاذ بف جبؿ إلى جممة اليمف داعيف إلى اإلسبلـ، فأسمـ عامة أىؿ 

 . (ُ)اليمف ممككىـ كسكقتيـ"
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ا العبلقات عمى مبدأ المصالح المشتركة بما ال يتعارض مع  كلقد نسج النبي  أيضن
كاقتصادينا كعسكرينا كأمنينا أصؿ الديف )العقيدة(، كبما يحقؽ المصمحة العامة لممسمميف سياسينا 

عمى إرساؿ السفراء قبؿ فتح مكة، كفي ذلؾ إشارة إلى  كمجتمعينا، فكاف التركيز مف النبي 
لمرحمة الدكلة الكبرل المتمددة كالمتكسعة كالفارضة لييمنتيا، إلظيار ديف اهلل  التمييد منو 

 في مشارؽ األرض كمغاربيا. 

في نسجيا، كانت مف اآلثار اإليجابية المترتبة  أ النبي إف العبلقات الخارجية التي بد
اطمأف بعد الصمح عمى األكضاع األمنية في المدينة،  عمى صمح الحديبية، حيث أف النبي 

عيؼى   كتحكؿ المكقؼ العربي الذم كاف ضده باإلجماع إلى صالحو مف بعض القبائؿ، كبذلؾ ضى
 .مكقؼ قريش أماـ التمدد اإلسبلمي

دى  كَّ إدارتو لممرحمة التي كانت قبيؿ الفتح، فاستثمرىا خير استثمار مف خبلؿ  النبي جى
إرساؿ السفراء إلى الدكؿ كالممالؾ العظمى آف ذاؾ كىي: الركـ كالفرس كالحبشة، فبعث 

لـ تكف قكتو تعادؿ كال تماثؿ قكة أحد  بالرسائؿ المحمدية الداعية إلى اإلسبلـ، رغـ أف النبي 
ييدؼ إلى تثبيت أركاف الدكلة بالييبة االستراتيجية التي سيصنعيا  كاف و منيـ، إال أن

بكصكؿ رسائمو إلى مثؿ ىذه الببلد التي كاف التناحر بينيا عمى النفكذ كالييمنة عمى ربكع 
ا الركـ كالفرس–األرض كنكاحييا  ، كقد ظيرت مبلمح الجكدة في العبلقات الخارجية -كخصكصن

إليو رسكالن مف أصحابو  في كؿ قيطر أرسؿ النبي  ر في رسائؿ النبي كحسف اإلدارة كالتدبي
 :كأذكر ثبلثة مف األقطار كىي اآلتي 

 :  إلى النجاشي  رسالة النبي أكلن
 سفيرنا إلى النجاشي، حامبلن رسالة الحبيب  (ُ)عمرك بف أمية الضمرم أرسؿ النبي 

متقننا  إذا ما كصمكه، كقد كاف اختيار النبي كدعينا النجاشي إلى تحقيؽ العدؿ في المسمميف 

                                                           

عمرك بف أمية الضمرم بف خكيمد بف ناشر بف كعب بف جندع بف ضمرة بف  عمرك بف أمية الضمرم:( (ُ
 . ُِٕ(، رقـ َُِ/ِمعجـ الصحابة )ج، ابف قانعبكر بف عبد مناة بف كنانة. 
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دنا، حيث أف المصادر التاريخية تذكر أف النجاشي كاف مممككنا مف بني ضمرة كَّ كميجى
بعد قتؿ  (ُ)

 كالده كتتكيج عمو مكانو.

قاؿ ابف إسحاؽ: قاؿ الزىرم: فحدثت عركة بف الزبير حديث أبي بكر  يقكؿ ابف ىشاـ: "
، فقاؿ: ىؿ تدرم ما قكلو: ما أخذ اهلل مني الرشكة سممة زكج النبي  ابف عبد الرحمف، عف أـ

حيف رد عمي ممكي، فآخذ الرشكة فيو، كما أطاع الناس في فأطيع الناس فيو؟ قاؿ: قمت: ال، 
قاؿ: فإف عائشة أـ المؤمنيف حدثتني أف أباه كاف ممؾ قكمو، كلـ يكف لو كلد إال النجاشي، 

مبو اثنا عشر رجبل، ككانكا أىؿ بيت مممكة الحبشة، فقالت ككاف لمنجاشي عـ، لو مف ص
ف ألخيو  الحبشة بينيا: لك أنا قتمنا أبا النجاشي كممكنا أخاه فإنو ال كلد لو غير ىذا الغبلـ، كا 

ا، فغدكا عمى أبي مف صمبو اثني عشر رجبل، فتكارثكا ممكو مف بعده، بقيت الحبشة بعده دىرن 
 ه، فمكثكا عمى ذلؾ حينا.النجاشي فقتمكه، كممككا أخا

 -غمبة النجاشي عمو عمى أمره، كسعي األحباش إلبعاده-

فغمب عمى أمر عمو كنزؿ منو  -ككاف لبيبا حازما مف الرجاؿ  -كنشأ النجاشي مع عمو 
نا  بكؿ منزلة فمما رأت الحبشة مكانو منو قالت بينيا: كاهلل لقد غمب ىذا الفتى عمى أمر عمو كا 

ف ممكو عمينا ليقتمنا أجمعيف لقد عرؼ أنا نحف قتمنا أباهلنتخكؼ أف يممكو   .عمينا، كا 

ما أف تخرجو مف بيف أظيرنا، فإنا قد   فمشكا إلى عمو فقالكا: إما أف تقتؿ ىذا الفتى، كا 
خفناه عمى أنفسنا، قاؿ كيمكـ قتمت أباه باألمس كأقتمو اليكـ بؿ أخرجو مف ببلدكـ. قالت فخرجكا 

ه إلى رجؿ مف التجار بستمائة درىـ فقذفو في سفينة فانطمؽ بو حتى إذا بو إلى السكؽ فباعك 
كاف العشي مف ذلؾ اليـك ىاجت سحابة مف سحائب الخريؼ فخرج عمو يستمطر تحتيا، 
فأصابتو صاعقة فقتمتو. قالت ففزعت الحبشة إلى كلده فإذا ىك محمؽ ليس في كلده خير فمرج 

 عمى الحبشة أمرىـ.

                                                           

: كعب، كجدٌل، كمميؿ، كعكؼ، كحندب. كمنيـ: عمارة بف كلد ضمرة بف بكر بف عبد مناة بنك ضمرة:( (ُ
، جميرة أنساب العرب مخشي بف خكيمد بف عبد نيـ بف يعمر بف عكؼ بف جدم بف ضمرة .  ابف حـز

 ( .ُٖٓ/ُ)ج
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 الحبشة تكلية الممؾ برضا

ف ممككـ الذم ال إلؾ قاؿ بعضيـ لبعض تعممكا كاهلل فمما ضاؽ عمييـ ما ىـ فيو مف ذ
يقيـ أمركـ غيره الذم بعتـ غدكة فإف كاف لكـ بأمر الحبشة حاجة فأدرككه اآلف، قالت فخرجكا 
 في طمبو كطمب الرجؿ الذم باعكه منو حتى أدرككه فأخذكه منو ثـ جاءكا بو فعقدكا عميو التاج

 .(ُ)"كأقعدكه عمى سرير الممؾ فممككه

بعناية فائقة يحفيا اإلتقاف، ألنو كاف مف سادات قكمو  عمرك  فكاف اختار النبي 
 قبؿ اإلسبلـ كبعده، كمف الطبيعي معرفة النجاشي برجاؿ بني ضمرة، لذلؾ فإف قدرة عمرك 

 عمى التأثير في النجاشي أكبر مف قدرة أم شخص آخر غيره .

ا في بياف ما قاؿ عمركه  (ِ)سييميكقاؿ ال لمنجاشي: "ككاف في الكتاب ما تكمـ بو  أيضن
عمرك بف أمية فإنو لما قدـ عميو قاؿ لو يا أصحمة إف عمي القكؿ كعميؾ االستماع إنؾ كأنؾ 

ا قط إال نمناه كلـ نخفؾ عمى شيء بؾ خيرن  ككأنا بالثقة بؾ منؾ ألنا لـ نظففي الرقة عمينا منا، 
اه كقد أخذنا الحجة عميؾ مف فيؾ أال يحيؿ بيننا كبينؾ شاىد ال يرد، كقاض ال يجكر إال أمن

ال فأنت في ىذا النبي األمي كالييكد في عيسى ابف  صابة المفصؿ كا  كفي ذلؾ كقع الحز كا 
مريـ، كقد فرؽ النبي عميو السبلـ رسمو إلى الناس فرجاؾ لما لـ يرجيـ لو كأمنؾ عمى ما خافيـ 

سالؼ كأجر ينتظر فقاؿ النجاشي: أشيد باهلل أنو النبي األمي الذم ينتظره أىؿ عميو لخير 
ف العياف لو ليس بأشفى  الكتاب كأف بشارة مكسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمؿ كا 

 . (ّ)مف الخبر عنو كلكف أعكاني مف الحبش قميؿ فأنظرني حتى أكثر األعكاف كأليف القمكب"

، مخاطبنا إياه بألطؼ كرة النجاشي لما سمَّمو كتاب رسكؿ اهلل فقد أجاد عمرك محا
العبارات كأحسنيا تأثيرنا في القمكب، فقد خاطب الصفات النبيمة في النجاشي، كىيج قمبو لما 

                                                           

 ( .ّّٗ/ُ( ابف ىشاـ، السيرة النبكية )ج(ُ
بف سعدكف بف رضكاف  عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد بف أصبغ بف الحسيف ق(: ُٖٓالسييمي ت )( (ِ

الذىبي، بف فتكح. اإلماـ الحبر أبك القاسـ، كأبك زيد، الخثعمي السييمي، األندلسي المالقي، النحكم، الحافظ . 
 . ِِ(، رقـ ُّٕ/ُِ تاريخ اإلسالـ )مج

 ( .ّٕٖ/ٔ( السييمي، الركض األنؼ )ج(ّ
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 عرؼ عنو مف التديف بالنصرانية، فما كاف منو إال أف تأثر بما جاء بو عمرك مف النبي 
 . كشيد بصدؽ النبي 

 إلمبراطكرية الرـك   سالة النبير ثانينا: 
ا: أىنَّوي أىٍخبىرىهي أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ٍبًد المًَّو ٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عىٍنييمى رى عىٍف عى ، كىتىبى ًإلىى قىٍيصى

، كىأىمىرىهي رى  بىعىثى ًبًكتىاًبًو ًإلىٍيًو مىعى ًدٍحيىةى الكىٍمًبيّْ ، كى أىٍف يىٍدفىعىوي ًإلىى عىًظيـً  سيكؿي المًَّو يىٍدعيكهي ًإلىى اإًلٍسبلىـً
رى  (ُ)بيٍصرىل  .(ِ)ًليىٍدفىعىوي ًإلىى قىٍيصى

د النبي  كَّ ، حيث أنو لـ يرسميا إليو  لقد جى الطريقة التي أرسؿ بيا الرسالة إلى ممؾ الرـك
نما دفعيا إلى عظيـ بيصرل ليسممو إياىا .  مباشرة، كا 

بذكاء كفطنة السياسي المحنؾ، إلجبار ممؾ الرـك  بي ككانت ىذه الطريقة حيمة مف الن
كفؽ األعراؼ الدكلية لمحكاـ كالممكؾ، فقد  عمى التعامؿ الدبمكماسي كالسياسي مع النبي 

أف تككف الرسالة ليست سرية، كليست مباشرة، لكي ال يستغؿ ممؾ الركـ ىيمنة  حرص النبي 
، كلذلؾ كاف رده يتغافؿ عف رد رسمي لمنبي أك  دكلتو العظمى فيقتؿ رسكؿى رسكًؿ اهلل 

 كتصرؼ ببعض األفعاؿ أماـ حاشيتو حيث أظير إسبلمو أماـ ًدحية  بإرساؿ اليدايا لمنبي 
 . ، فكذبو النبي (ّ)يعمف إسبلمو كأرسؿ برسالة لمنبي 

                                                           

مقصكر: جاء ذكرىا مف خبر رسكؿ اهلل : بصرل بضـ الباء المكحدة، كسككف الصاد الميممة، كراء بيصرل( (ُ
مف أرض الشاـ، كبيا « بصرل»صمى اهلل عميو كسمـ كخركجو مع عمو أبي طالب إلى الشاـ، فمما نزؿ الركب 

 راىب يقاؿ لو بحيرل. . إلخ.
قمت: كانت بصرل مدينة حكراف، كىي في منتصؼ المسافة بيف عماف كدمشؽ، كىي اليـك آثار قرب مدينة 

احتمت محميا حتى ظف بعض الناس أنيا ىي، كبصرل كدرعة داخؿ حدكد الجميكرية السكرية  التي« درعة»
ابف عطية، معجـ المعالـ الجغرافية في السيرة عمى أكياؿ مف حدكد المممكة األردنية الياشمية الشمالية . 

 . (ْْالنبكية )ص 
اًء النًَّبيّْ البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي اٍلًجيىاًد كىالسّْيىًر/بىا[( (ِ النَّاسى ًإلىى اإًلٍسبلىـً كىالنُّبيكًَّة، كىأىٍف الى  بي ديعى

قىٍكًلًو تىعىالىى: }مىا كىافى ًلبىشىرو أىٍف ييٍؤًتيىوي المَّوي ا ا أىٍربىابنا ًمٍف ديكًف المًَّو كى ـٍ بىٍعضن يي { ًإلىى آًخًر اآليىًة ]آؿ يىتًَّخذى بىٍعضي لًكتىابى
 . ]َِْٗرقـ الحديث  ،ِْٕ[، ص: ٕٗعمراف: 

 ، حيث أف الحديث إسناده صحيح، ركاتو كميـ ثقات.َْْٓ( راجع: صحيح ابف حباف، حديث رقـ (ّ
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 لمممكة الفرس  رسالة النبيثالثنا: 
: أىفَّ في رسالتو لمممكة ف كذلؾ كاف األمر مف النبي  ٍبدى المًَّو ٍبفى عىبَّاسو ارس، عىٍف عى

ٍيًف  رىسيكؿى المًَّو  ـي البىٍحرى ٍيًف، يىٍدفىعيوي عىًظي "بىعىثى ًبًكتىاًبًو ًإلىى ًكٍسرىل، فىأىمىرىهي أىٍف يىٍدفىعىوي ًإلىى عىًظيـً البىٍحرى
ًسٍبتي أىفَّ  ـٍ رىسيكؿي المًَّو ًإلىى ًكٍسرىل"، فىمىمَّا قىرىأىهي ًكٍسرىل مىزَّقىوي، فىحى مىٍيًي : فىدىعىا عى : اٍبفى الميسىيًّْب قىاؿى

"أىٍف ييمىزَّقيكا كيؿَّ ميمىزَّؽو"
(ُ) . 

كىتىبى ًكٍسرىل ًإلىى بىاذىافى (ِ)يقكؿ ابف سعد : "كى
ًف أىًف اٍبعىٍث ًمٍف ًعٍنًدؾى  (ّ) مىى اٍليىمى اًمًمًو عى عى

ًؿ الَّ  ٍمدىٍيًف ًإلىى ىىذىا الرَّجي مىٍيًف جى انىوي رىجي بىًرًه،  فىبىعىثى بىاذىافي قىٍيرىمى اًز فىٍميىٍأًتيىاًني ًبخى رى ( ْ)ًذم ًباٍلًحجى كىرىجيبل آخى
ًدينىةى فىدىفىعىا ًكتىابى بىاذىافى ًإلىى النًَّبيّْ  ا اٍلمى ا ًكتىابنا، فىقىًدمى كىتىبى مىعىييمى ـى رىسيكؿي المًَّو كى دىعىاىيمىا  ، فىتىبىسَّ كى

ا أيًريدي  ًإلىى اإًلٍسبلـً  تَّى تىٍأًتيىاًني اٍلغىدى فىأيٍخًبرىكيمىا ًبمى : اٍرًجعىا عىنّْي يىٍكمىكيمىا ىىذىا حى قىاؿى ا تيٍرعىدي كى ييمى فىرىاًئصي . كى
بَّوي ًكٍسرىل ًفي ىىًذًه المٍَّيمى  بّْي قىٍد قىتىؿى رى اًحبىكيمىا أىفَّ رى ا: أىٍبًمغىا صى اءىاهي ًمفى اٍلغىًد. فىقىاؿى لىييمى ًلسىٍبًع  ةً فىجى

، كىأىفَّ  مىادىل األيكلىى سىنىةى سىٍبعو ٍيفى ًمٍف جي ٍت ًمٍنيىا، كىًىيى لىٍيمىةي الثُّبلثىاًء ًلعىٍشًر لىيىاؿو مىضى  سىاعىاتو مىضى
ـى ىيكى كىاألىٍبنى  المَّوى  عىا ًإلىى بىاذىافى ًبذىًلؾى فىأىٍسمى ٍيًو فىقىتىمىوي، فىرىجى كى مىٍيًو اٍبنىوي ًشيرى مَّطى عى اءي الًَّذيفى ًباٍليىمىًف"سى

(ٓ). 

                                                           

اًد/بىابي مىا كىافى يىٍبعىثي النًَّبيُّ [( (ُ ًمفى األيمىرىاًء كىالرُّسيًؿ كىاًحدنا بىٍعدى  البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي أىٍخبىاًر اآلحى
قىاؿى  ، ص:  اٍبفي عىبَّاسو بىعىثى النًَّبيُّ  كىاًحدو كى رى ، ًُْٕٗدٍحيىةى الكىٍمًبيَّ ًبًكتىاًبًو ًإلىى عىًظيـً بيٍصرىل، أىٍف يىٍدفىعىوي ًإلىى قىٍيصى

 . ]ِْٕٔرقـ الحديث 
محمد بف سعد بف منيع أبك عبد اهلل مكلى بني ىاشـ كىك كاتب الكاقدم سمع: سفياف بف عيينة،  ابف سعد:( (ِ

سما عيؿ ابف عمية، كمحمد بف أبي فديؾ، كأبا حمزة أنس بف عياض، كمعف بف عيسى، كالكليد بف مسمـ، كمف كا 
بعدىـ. ككاف مف أىؿ الفضؿ كالعمـ، كصنؼ كتابا كبيرا في طبقات الصحابة كالتابعيف كالخالفيف إلى كقتو، 

البغدادم، تاريخ كر بف أبي الدنيا. فأجاد فيو كأحسف ركل عنو: الحارث بف أبي أسامة، كالحسيف بف فيـ، كأبك ب
 .  ٖٓٔ(، رقـ ِٔٔ/ّبغداد )مج

: باذاف الفارسي مف األبناء كىـ مف أكالد الفرس الذيف سيرىـ كسرل أنكشركاف مع سيؼ ٍبف ذم يزف بىاذىافى ( (ّ
ثر كبير في قتؿ كلو أ ًإلىى اليمف لقتاؿ الحبشة، فأقامكا باليمف، ككاف باذاف بصنعاء، فأسمـ في حياة النًَّبٌي 

مىى خبره في الكامؿ في التاريخ.  ابف األثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة األسكد العنسي، كقد أتينا عى
 . ّٗٓ(، رقـ ّْٗ/ُ)مج
ابف األثير، النياية : ىك كالخازف كالككيؿ كالحافظ لما تحت يده، كالقائـ بأمكر الرجؿ، بمغة الفرس. قىٍيرىمىافى ( (ْ

 ( .ُِٗ/ْيث كاألثر )جفي غريب الحد
 ( .ِِّ/ُ( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(ٓ
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دنا كمتزننا بحكمة السياسي الخبير بعيد النظر، بعدما أيخبر  كَّ بأف  كاف الرد النبكم ميجى
مستيدفنا  ، فقد شقت الحكمة السياسية طريقيا في صدر النبي كسرل فارس قد مزؽ كتابو 

 ف، فكما ذكر ابف سعد أف النبي طرفنا دكلينا سيككف ركننا لمدكلة اإلسبلمية أال كىك ركف اليم
 أثبت نبكتو كصدؽ دعكتو مف خبلؿ إببلغ باذاف بمقتؿ كسرل عمى يد كلده بالتكقيت مضبكطنا.

 خالصة المبحث:
دارة  كفي ختاـ المبحث فإنني أخمص بأف ىنالؾ عبلقة كثيقة كمشتركة بيف السياسة كا 

 الدكلة تتمثؿ في أف:

الداخؿ، بتكفير األمف كالطمأنينة كالعيش  : ىي تدبير شؤكف األمة فيالسياسية -
ا تدبير شؤكف األالكريـ، كحماية  العبلقات –مة مع الخارج الحدكد، كىي أيضن

خرل عمى أساس االحتراـ دـ المصالح المشتركة مع األمـ األ، بما يخ-الدكلية
 كتبادؿ الخير بيف الجميع. 

ة، بتكفير كسائؿ اإلنجاز : ىي تنفيذ السياستيف الداخمية كالخارجيإدارة الدكلة -
 البشرم كالمادم.

فبذلؾ تككف العبلقة كطيدة، كاألىداؼ مشتركة بيف السياسة كاإلدارة لتحقيؽ مصالح األمة 
 كتأميف سبلمتيا داخمينا كعمى حدكدىا كخارجينا .

كذلؾ نسج العبلقات كقيادة مركب المسمميف إلى بر األماف ال تككف إال مف قائد فذ مميـ، 
، بدماثة أخبلقو المستمدة مف أخبلؽ النبكة.سجيتو   الحكمة، كديدنو التأني كالحـز
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  المبحث الثالث
دارة الدكلة  آثار تطبيؽ الجكدة في السياسة كا 

 تمييد:
دارة الدكلة تمثؿ تقييمنا شامبلن لما سي ترتب إف اآلثار المترتبة عمى تطبيؽ الجكدة في السياسة كا 

 العممية لمفرد المسمـ كالجماعة كالدكلة بشكؿ عاـ. عمى تجكيد تطبيقيا في الحياة

ليا دكر بارز في استقرار كرخاء تختص في حياة الناس العامة حيث أف تجكيد السياسة التي 
المجتمع، أما تجكيد إدارة الدكلة بكافة مؤسساتيا فإنيا تعمؿ عمى تنظيـ حياة الناس كقضاء 

 حكائجيـ.

 كيتخمؿ المبحث مطمبيف:

 تطبيؽ، كالمطمب الثاني ىك بياف آثار السياسة في الجكدة تطبيؽآثار كؿ ىك بياف المطمب األ
 .الدكلة إدارة في الجكدة
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  المطمب األكؿ
 آثار تطبيؽ الجكدة في السياسة

الفذة كالتي أىمتو ليككف قائدنا سياسينا كعسكرينا كدعكينا كاجتماعينا  إف عقمية النبي 
دارينا، ٍت بالنبكة؛  كثقافينا كحضارينا كا  كغير ذلؾ مف األلقاب كالصفات االعتبارية الكبيرة كالتي تيكّْجى

في تثبيت أركاف الدعكة  جعمت العدك قبؿ الصديؽ كالبعيد قبؿ القريب يشيد كييقىدّْر جيد النبي 
ا بإدارة دكلة عقيدتيا كشريعتيا اإلسبلـ .  بدءنا بالتأسيس العقائدم كختامن

ميصمحه لكؿ  غير المسمميف باف اإلسبلـ الذم جاء بو محمد فمف الشيادات الغربية ل
في كتابو  (ُ)زماف كمكاف، فكانت ىذه الشيادات حجة عمى المعانديف، يقكؿ مايكؿ ىارت

في أكؿ ىذه القائمة، كال بد أف يندىش كثيركف ليذا  الخالدكف المائة: "لقد اخترت محمدنا 
ىك اإلنساف الكحيد في التاريخ الذم نجح  ا ، كلكف محمدن -كمعيـ حؽ في ذلؾ-االختيار 

 مطمقنا عمى المستكل الديني كالدنيكم، ... كربما بدا شيئنا غريبنا حقنا أف يككف الرسكؿ محمد 
 مسمميف، كربما بدا غريبنا أف يككففي رأس ىذه القائمة، رغـ أف عدد المسيحييف ضعؼ عدد ال

رقـ ستة عشر؛ كلكف  ـ ثبلثة كمكسى ىك رق ىك رقـ كاحد، بينما عيسى  الرسكؿ 
قد كاف دكره أخطر كأعظـ في نشر اإلسبلـ  لذلؾ أسباب: مف بينيا أف الرسكؿ محمدنا 

رساء قكاعد شريعتو أكثر مما كاف لعيسى  في الديانة المسيحية، .. كالرسكؿ  كتدعيمو كا 
شريعة كالسمكؾ ىك المسؤكؿ األكؿ كاألكحد عف إرساء قكاعد اإلسبلـ كأصكؿ ال محمد 

 . (ِ)االجتماعي كاألخبلقي كأصكؿ المعامبلت بيف الناس في حياتيـ الدينية كالدنيكية"

ف الثمرة العظمى مف إتقاف النبي  سياستو لمدكلة اإلسبلمية ىي خمكد ىذه الدعكة  كا 
كاستمرار الطمب عمييا مف مريدييا، حتى بمغت تمؾ السياسية مشارؽ األرض كمغاربيا تحت 

                                                           

ـ، كىك فيزيائي فمكي أمريكي، صاحب كتاب الخالدكف المئة. ُِّٗأبريؿ  ِٖ: كلد في مايكؿ ىارت( (ُ
يصؼ نفسو بأنو ذك تكجيات سياسية فمسفية كتمؾ التي لدل جيفيرسكف بينما يصفو منتقدكه أنو محافظ 

 . (مايكؿ ىارتالمصدر: كيكبيديا )صرم، كمتزكج كلو كلداف. كانفصالي عرقي عن
 . (ُٕ، ُٔ، ُّ( مايكؿ ىارت، الخالدكف المائة )ص (ِ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%84_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA#.D9.85.D8.B1.D8.A7.D8.AC.D8.B9
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ف اآلثار التي تترتب عمى تجكيد النبي  ف )مدرسة محمدو عنكا لمسياسة، ذكرنا  السياسية(، كا 
 تتثمؿ في اآلتي:ال حصرنا، 

ة كالعمؿ يرسيخ مبدأ الشكرل، التي ىي أصؿ في السياسة كاتخاذ القرارات السياست -ُ
 بمفيـك )تعدد األفكار المثمرة يتأتى بتعدد العقكؿ كبتعدد األفياـ( .

حكمة، مف خبلؿ العمؿ بالمفاىيـ السياسية المسمـ السياسي الخبرة المي اكتساب  -ِ
 بالرؤية النبكية .

غير ارتجالية تقدير األمكر ككضعيا في نصابيا، دكف أف يككف ىنالؾ قرارات  -ّ
 محسكبة.

 التمكف مف تبلفي األخطار المحدقة باألمة مف أم كياف كائف . -ْ
 عسكرينا كسياسينا كأمنينا .تقدير إمكانات الدكلة عمى جميع األصعدة،  -ٓ
ا ستؤكؿ إليو األمكر، عد النظر كتكقع السيناريكىات المستقبمية لمعممية السياسية كمبي  -ٔ

ع عمى الصمح لـ يكف قد كقَّ  بصير خير دليؿ، حيث أف النبي  كفي قصة أبي
مف ممنا ككاف مف ضمف بنكد االتفاؽ أف يرد فجاءه أبك بصير مس ،أم أنو لـ ينعقد

، مىٍخرىمىةى، ٍبفً  الًمٍسكىرً  ممنا مف مكة، كفي ذلؾ جاء عند البخارم عىفً جاء مس مىٍركىافى  كى
دّْؽي  ًديثى  ًمٍنييمىا كىاًحدو  كيؿُّ  ييصى اًحًبًو، حى اءىهي  :قىاالى  صى ؿه  بىًصيرو  أىبيك فىجى ٍيشو  ًمفٍ  رىجي  كىىيكى  قيرى
ميكا ميٍسًمـه، مىٍيًف، طىمىًبوً  ًفي فىأىٍرسى عىٍمتى  الًَّذم لعىٍيدى ا: فىقىاليكا رىجي مىٍيًف، ًإلىى فىدىفىعىوي  لىنىا، جى  الرَّجي
ا رىجى تَّى ًبوً  فىخى مىٍيفىًة، ذىا بىمىغىا حى ليكا الحي ، تىٍمرو  ًمفٍ  يىٍأكيميكفى  فىنىزى ـٍ دً  بىًصيرو  أىبيك فىقىاؿى  لىيي  أًلىحى
مىٍيفً  ىرىل ًإنّْي كىالمَّوً : الرَّجي يّْ  فيبلىفي  يىا ىىذىا سىٍيفىؾى  ألى ، فىاٍستىمَّوي  دنا،جى ري ٍؿ،: فىقىاؿى  اآلخى  كىالمَّوً  أىجى

يّْده، ًإنَّوي  رٍَّبتي  لىقىدٍ  لىجى ، ثيَـّ  ًبًو، جى رٍَّبتي  ًمٍنوي، فىأىٍمكىنىوي  ًإلىٍيًو، أىٍنظيٍر  أىًرًني: بىًصيرو  أىبيك فىقىاؿى  جى
بىوي  رى تَّى فىضى فىرَّ  بىرىدى، حى ري  كى تَّى اآلخى ًدينىةى، أىتىى حى ؿى فى  المى  رىسيكؿي  فىقىاؿى  يىٍعديك، المىٍسًجدى  دىخى

 كىالمَّوً  قيًتؿى : قىاؿى   النًَّبيّْ  ًإلىى اٍنتىيىى فىمىمَّا "ذيٍعرنا ىىذىا رىأىل لىقىدٍ ": رىآهي  ًحيفى   المَّوً 
اًحًبي نّْي صى ، كىاً  ٍقتيكؿه اءى  لىمى ، المَّوي  ٍكفىىأى  كىالمَّوً  قىدٍ  المًَّو، نىًبيَّ  يىا: فىقىاؿى  بىًصيرو  أىبيك فىجى  ًذمَّتىؾى

دىٍدتىًني قىدٍ  ، رى ـٍ اًني ثيَـّ  ًإلىٍيًي ، المَّوي  أىٍنجى ـٍ ٍيؿي ":  النًَّبيُّ  قىاؿى  ًمٍنيي ، ًمٍسعىرى  أيمّْوً  كى ٍربو  لىكٍ  حى
ده  لىوي  كىافى  ، سىيىريدُّهي  أىنَّوي  عىرىؼى  ذىًلؾى  سىًمعى  فىمىمَّا "أىحى ـٍ رىجى  ًإلىٍيًي تَّى فىخى  البىٍحرً  ًسيؼى  أىتىى حى
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يىٍنفىًمتي : قىاؿى  ٍندىؿً  أىبيك ًمٍنييـٍ  كى ، ٍبفي  جى ، ًبأىًبي فىمىًحؽى  سييىٍيؿو عىؿى  بىًصيرو  ًمفٍ  يىٍخريجي  الى  فىجى
ٍيشو  ؿه  قيرى ـى  قىدٍ  رىجي ، ًبأىًبي لىًحؽى  ًإالَّ  أىٍسمى تَّى بىًصيرو ابىةه، ًمٍنييـٍ  اٍجتىمىعىتٍ  حى  مىا فىكىالمَّوً  ًعصى

تٍ  ًبًعيرو  يىٍسمىعيكفى  رىجى كا ًإالَّ  الشٍَّأـً  ًإلىى ًلقيرىٍيشو  خى ذيكا فىقىتىميكىيـٍ  لىيىا، اٍعتىرىضي ، كىأىخى ـٍ  أىٍمكىالىيي
مىتٍ  ٍيشه  فىأىٍرسى ، ًبالمَّوً  تينىاًشديهي   النًَّبيّْ  ًإلىى قيرى ، لىمَّا كىالرًَّحـً  . (ُ)"آًمفه  فىييكى  أىتىاهي  فىمىفٍ  أىٍرسىؿى

يما كانت مساحتيا، مف خبلؿ العبلقات الدكلية عمى االرتقاء بالدكلة إقميمنا م -ٕ
 الصعيديف المحمي كاإلقميمي .

نسج العبلقات الدبمكماسية مف خبلؿ الكفكد كالسفراء كما في اليجرتيف األكلى  -ٖ
 كالثانية لمحبشة .

مكاجية التحديات بالحكمة كرجاحة العقؿ ككسب أطراؼ معادية لصالح الدكلة، مف  -ٗ
مية لمحيط الدكلة كاألفراد القائميف عمى السياسة العامة لمدكؿ خبلؿ الدراسة اإلقمي

 المجاكرة.
 إقامة األحبلؼ السياسية التي تدعـ المكاقؼ المكحدة لمجية المتحالفة . -َُ
السيطرة عمى مفاصؿ العمؿ السياسي لمدكؿ المجاكرة كتحديد السياسات العامة ليا  -ُُ

 سيادة عمى الحدكد كاألرض.في التعامؿ مع الدكلة اإلسبلمية مف خبلؿ فرض ال
تنظيـ العبلقات كاتخاذ القرارات كفؽ القدرات المادية كاإلمكانات المتاحة لمدكلة  -ُِ

 اإلسبلمية .
 االستفادة النظرية في تقنيف الشريعة كتحديد لغة الخطاب كفؽ السياسة اإلقميمية. -ُّ

 

  

                                                           

 ( .ُِٓ( سبؽ تخريجو، )ص (ُ
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  المطمب الثاني
 آثار تطبيؽ الجكدة في إدارة الدكلة

دكلة ارتباطنا كثيقنا في السياسة المحمية لمدكلة كالتي بينيت سياستيا المحمية ترتبط إدارة ال
 كفقنا لمسياسة اإلقميمية، كلذلؾ كاف استقرار الدكلة إدارينا كسياسينا مرتبطنا باستقرار دكؿ الجكار.

ف الحنكة اإلدارية لسياسة الدكلة تنقؿ الدكلة مف مرحمة التطكر إلى مرحمة النضكج،  كا 
نتاج كمف العالة إلى المعيؿ، ينتقؿ ببمده مف االستيبلؾ إلى اإلف اإلدارم المميز ىك مف حيث أ

 مثبلن في تميزه كتجكيده إلدارة المكارد المتاحة كما سبؽ ذكره . كلنا في يكسؼ 

كلحيسف اإلدارة كتجكيدىا آثار تترتب عمييا، كترتقي بيا الدكلة ذكرنا ال حصرنا، كمنيا 
 اآلتي:

 ات الدكلة االنتاجية في شتى المجاالت المدنية كالعسكرية كاألمنية.تطكر قدر  -ُ
 الخبلص مف الفساد اإلدارم الذم يترتب عميو انييار الدكؿ. -ِ
قكة اقتصاد الدكلة، كذلؾ يعني قدرتيا عمى االكتفاء الذاتي مف االنتاج المحمي أك  -ّ

ع االستيبلكية، أك القدرة عمى التصدير لمخارج، سكاء أكاف ىذا المنتج مادينا كالسم
 معنكينا كالثقافة كالعمكـ كاالبتكارات .

العدالة االجتماعية، بيف األغنياء كالفقراء، كبيف األقكياء كالضعفاء، كبيف األصحاء  -ْ
 كذكم االحتياجات الخاصة .

إنجاز المياـ كاألعماؿ عمى الكجو المطمكب، دكف أف تشكبيا شائبة النقص أك  -ٓ
 التقصير.

ل مف التقدـ عمى المستكل اإلقميمي في النكاحي: السياسية تحقيؽ أعمى مستك  -ٔ
 كالعسكرية ك االجتماعية المحمية .

 .ا لبلستقرار اإلدارم فييا مف أثرجعؿ الدكلة محط أنظار االستثمار، لم -ٕ
 تكزيع األدكار الكظيفية عمى أفراد الدكلة بما يزيؿ البطالة مف الشارع . -ٖ
 مناسب دكف محاباة أك محسكبية .تنصيب المكظؼ المناسب في المكاف ال -ٗ
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 القضاء عمى االستغبلؿ المحمي أك الخارجي مف المغرضيف لمعبث في الكطف. -َُ
 الحفاظ عمى مقدرات الدكلة . -ُُ

 خالصة المبحث:
دارة الدكلة كما ذكرت في التمييد  إف اآلثار المترتبة عمى تطبيؽ الجكدة في السياسة كا 

كيد تطبيقيا في الحياة العممية لمفرد المسمـ كالجماعة تمثؿ تقييمنا شامبلن لما سيترتب عمى تج
 كالدكلة بشكؿ عاـ.

لسياسة عامة بيف الفرد كالمجتمع فإف آثارىا تككف ممتزجة بينيما، كتتمخص آثار كألف ا
ترسخ مبدأ الشكرل الذم يكتسب منيا المسمـ خبرة سياسية لمتعامؿ مع  تجكيد السياسي في ككنيا
ا أنيا تزيد مف القدرة تقدير األمكر ككضعيا في نصابيا الحقيقي الذم الخصكـ السياسييف، كم

، لتستطيع نسج عبلقات إقميمنايا بلرتقاء بكلة كحمايتيا للتبلفي أم خطر ييٍحًدؽ بالديناسبيا 
تأثير في الكاقع دبمكماسية كاسعة تقكـ عمى التحالفات التي تعزز الكاقع اإلقميمي لمدكلة، كال

 .السياسي العالمي

كما أف إدارة الدكلة ليا ارتباط كثيؽ بالسياسة، ألف إدارة الدكلة يتحدد كنييا مف خبلؿ 
السياسة العامة لمدكلة المتعمقة بالسياسة اإلقميمية، كتتمخص آثار تطبيؽ الجكدة في إدارة الدكلة 

تاجية، تطكر قدرات الدكلة االنتمف خبلؿ ما ينتج عف ىذا التجكيد، ليككف مف نتاج الدكلة أف 
عمى اكتفائيا  يعمؿ قكم لمدكلة ماقتصاد، كبناء صرح إدارمكالذم ينـ عف اندثار أم فساد 

تحقيؽ أعمى مستكل مف ، األمر الذم يحفز عمى اإلنجاز ك دالة االجتماعيةا، مما يحقؽ العاتين ذ
ار، ليتـ أنظار االستثم محطَّ  عمى المستكل اإلقميمي في جميع النكاحي، مما يجعؿ الدكلةالتقدـ 

القضاء عمى لمكظؼ المناسب في المكاف المناسب، ك ابذلؾ تكزيع األدكار الكظيفية، ليككف 
الحفاظ عمى ارجي مف المغرضيف لمعبث في الكطف، مما يعيف في االستغبلؿ المحمي أك الخ

 مف اليدر لتككف دكلة قائمة عمى أسس سياسية منظمة تصمب عكدىا عمييا. مقدرات الدكلة
***  
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ت ثـ مف تكجيياكحده ل شريؾ لو،  الختاـ، فما كاف مف تكفيؽ فمف اهلل  كفي
ياكـ منو.أمشرفي الفاضؿ، كما كاف مف خطأ   ك زلؿ فمف نفسي كمف الشيطاف، أعاذني اهلل كا 

ا لكجيو الكريـ كأف يتقبمو مني،  فأسأؿ اهلل العمي العظيـ، أف يجعؿ ىذا العمؿ مخمصن
و، كأف يستخدـ ىذا العمؿ في خدمة اإلسالـ كالمسمميف، إنو فيف يتجاكز عني فيما زلمت أك 

ليو المصير كحسبنا ربنا أف يؤتينا ب، ىك ر كليُّ ذلؾ كالقادر عميو ليو أنبنا كا  نا عميو تككمنا كا 
 خيرنا .

ََاَيَِطُفٔن ٍَ َٱۡىػَِزةََِخ ََرّبَِمَرَّبِ ََ ۡرَشينِيَََ*َُشۡتَحَٰ ٍُ ۡ َٱَ َلََعَ ًٌ َٰ ََِ*وََشَؾ ُدَّلِلَ ٍۡ ٍِنيَََوٱَۡلَ َٱۡىَعَٰيَ َرَّبِ
(ُ). 

 

 
 

  

                                                           

 . ]ُِٖ-َُٖالصافات: [( (ُ
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 الخاتمة
مستفيض كدراسة الحمد هلل مف قبؿ كمف بعد، أف أتممت ىذه الرسالة العممية بعد بحث 

بو مف جيد كطاقة،  بذلت فييا كؿ ما أعانني اهلل  انتقائية ذات طابع استنباطي تحميمي، فقد
، كأسأؿ اهلل أف يستخدمني كعممي اعظيمن  ف يككف عندهأ تكممت بيذا النتاج الذم أسأؿ اهلل 

 في خدمة دينو كأف يزيدني مف تقكاه كىداه.

كبعد ىذا الجيد الكبير، كاف ال بد أف تختتـ الرسالة بجممة مف النتائج كالتكصيات، التي 
 .في ضكء السنة النبكية" الجكدة" بحثىذا المف خبلؿ  تكصمت إلييا

: النتائج  أكلن
ك لعممية في شتى المجاالت الدينية حياتو ا تجكيدممسمـ لد انطبلقة ليعتجكيد اإليماف إف  -ُ

 الدنيكية.
 ال يمكف أف يجكد اإليماف دكف الفيـ. -ِ
 .التي يسعى المسمـ فييا لرضا اهلل  األخبلؽ أساس في كؿ المعامبلت -ّ
ف مرآة إيماف المؤمف  -ْ األخبلؽ ال تنفصؿ عف اإليماف، بؿ ىي جزء ال يتجزأ منو، كا 

 أخبلقو.
نما في التطبيؽ العممي ليا في العبادات تقربنا  -ٓ الجكدة الحقيقية ال تظير في الشعارات، كا 

 ، كفي المعامبلت بكافة أنكاعيا.إلى اهلل 
 .إليو االطمئناف اإليماني الكامؿ يككف بأداء العبادة عمى الكجو الذم كجو النبي  -ٔ
ككبح جماحيا عف النفس السعي إلى تطبيؽ الجكدة في المعامبلت يحتاج إلى مجاىدة  -ٕ

 التقصير في حؽ كؿ ذم حؽ.
 .مف خبلؿ تجكيد اإليماف بو  تحقيؽ خمؽ اإلحساف بمراقبة اهلل  -ٖ
 الصبر كطكؿ النفس في تحمؿ مشاؽ الدعكة سبب في الظيكر كالييمنة. -ٗ

 .يدعميا قكم بإعبلـ إال يككف ال الدعكة جاحن -َُ
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برمجة المجتمع عمى الرؤية لمدكؿ القكية، فمف خبللو يتـ اإلعبلـ سبلح فتاؾ  -ُُ
 التي تريدىا الدكلة.

أم رسالة القكة اإلعبلمية تختصر الكثير مف الكقت كالجيد كالماؿ في إيصاؿ  -ُِ
 أك فكرة يراد إيصاليا ألم جية كانت.

 .كتقدير المكاقؼ بشكؿ آني كالفطنة الذكاء عمى تعتمدالدكلية  السياسة -ُّ
السيطرة عمى فف  يؽ، كامتبلؾلسياسية يحتاج إلى فكر عماتخاذ القرارات ا -ُْ

 مفاجئة، دكف ردات فعؿ.المكاقؼ ال
 التخطيط االستراتيجي ىك األساس في النجاح اإلدارم. -ُٓ
، كيقدـ حافظ عمى مقدرات الدكؿ مف اإلىداراتباع الخطط المرسكمة إدارينا ي -ُٔ

 .النمكذج المتكقع

 .كبحثييا مف خبلؿ دراستي تىذا مما مفَّ اهلل عميَّ بو مف نتائج استنبط

 ثانينا: التكصيات
 إفراد كؿ مطمب مف المطالب ببحث في الجكدة في ضكء السنة النبكية. -ُ
 .التعميمية المراحؿ مع يتناسب بما الدراسية لممناىج السياسي التطعيـ -ِ
)االقتصادية، كالعسكرية، كالمدنية، كالمجتمعية( مف  االستفادة مف سياسات النبي  -ّ

 التاريخ.السيرة ك  المستفيضة لكتب ةخبلؿ القراء
 في دعكتو. اتباع اليدم النبكم في الدعكة باألساليب كالكسائؿ التي استخدميا النبي  -ْ
لما لو مف دكر كبير في تثبيت الفيـ  حرص عمى الجانب اإلعبلمي في نشر السنةال -ٓ

 السميـ ليا بيف العكاـ مف الناس.
مية كالعبادات كالمعامبلت، التدرج التعميمي مف خبلؿ التعميـ النظرم لمعقيدة اإلسبل -ٔ

 غيرىا، كمف ثىَـّ السعي إلى تطبيؽ الجكدة فييا.ك 
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 أكلن 
 فيرس المصادر كالمراجع

 القرآف الكريـ .

. دبي: ُ. طاألكبر الفقوـ(. ُٗٗٗماه. ) بف زكطي بف ثابت بف النعماف حنيفة أبك حنيفة، أبك
 . الفرقاف مكتبة

 األزدم عمرك بف شداد بف بشير بف إسحاؽ بف األشعث بف سميماف داكد أبكأبك داكد، 
. بيركت: ُكآخركف. ط األرناؤكط . تحقيؽ: شعيبسنف أبي داكدـ(. ََِٗالسًَّجٍستاني. )

 العالمية. الرسالة دار

 غييب بف يحيى بف عثماف بف بكر بف اهلل عبد بف محمد بف زيد أبك اهلل عبد بف أبك زيد، بكر
 الرشد . . الرياض: دارُ. طالنسابيف طبقاتـ(. ُٕٖٗحمد. )م بف

ـ(. َُُِالنجا. ) أبك العزيز عبد الترتيؿ بإشراؼ محمد بجمعية العممية النجا، المجنة أبك
 نعيـ تقديـ: محمداإلسبلـ.  ميزاف في المدنية الدكلة - الديمقراطية - الميبرالية - العممانية
 كالدينية . الثقافية لمخدمات الترتيؿ جمعية . الناشر:ّالساعي. ط ىاني محمد

 الكريـ عبد ابف محمد بف محمد بف محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف ، مجدابف األثير
 . تحقيؽ: طاىركاألثر الحديث غريب في النيايةـ(. ُٕٗٗاألثير. ) ابف الجزرم الشيباني

 العممية . . بيركت: المكتبةُالطناحي. ط محمد الزاكل، محمكد أحمد

 الكريـ عبد ابف محمد بف محمد بف محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف ابف األثير، مجد
 . تحقيؽ: عميالصحابة معرفة في الغابة أسد ـ(.ُْٗٗاألثير. ) ابف الجزرم الشيباني
 العممية . الكتب . بيركت: دارُالمكجكد. ط عبد أحمد عادؿ معكض، محمد
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 الحنظمي، التميمي، المنذر بف إدريس بف محمد بف الرحمف عبد مدمح ، أبكحاتـ أبي ابف
 التراث إحياء . بيركت: دارُ. طكتاب الجرح كالتعديؿـ(. ُِٓٗحاتـ. ) أبي ابف الرازم

 العربي .

 الرازم الحنظمي، التميمي، المنذر بف إدريس بف محمد بف الرحمف عبد محمد حاتـ، أبك أبي ابف
. ُقكجاني. ط اهلل نعمة اهلل تحقيؽ: شكراٍلمىرىاًسيؿ.  كتابـ(. ُٖٗٗحاتـ. ) أبي ابف

 . الرسالة بيركت: مؤسسة

 خكاستي بف عثماف بف إبراىيـ بف محمد بف اهلل عبد شيبة، أبي بف بكر شيبة، أبك أبي ابف
الحكت.  يكسؼ . تحقيؽ: كماؿكاآلثار األحاديث في المصنؼ الكتابـ(. ُٖٗٗالعبسي. )

 الرشد . . الرياض: مكتبةُط

 بأركاف تتعمؽ ميمة بأجكبة اإلخكاف تحفةـ(. ََِٖباز. ) بف اهلل عبد بف العزيز ابف باز، عبد
 الخيرية . باز بف العزيز عبد الشيخ . السعكدية: مؤسسةْ. طاإلسبلـ

شرح صحيح ـ(. ََِّالممؾ. ) عبد بف خمؼ بف عمي الحسف أبك بطاؿ ابف بطاؿ، ابف
 . الرياض: مكتبة الرشد .ِإبراىيـ.  ط بف ياسر تميـ أبك تحقيؽ:بطاؿ.  البخارم. البف

 تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف ، أحمدابف تيمية
 . بيركت: المكتب اإلسبلمي .ٓ. طاإليمافـ(. ُٔٗٗالدمشقي. ) الحنبمي الحراني

 تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف ـالسبل عبد بف الحميـ عبد بف ابف تيمية، أحمد
سالـ. القاىرة:  رشاد . تحقيؽ: محمدكتاب الصفديةق(. َُْٔالدمشقي. ) الحنبمي الحراني
 تيمية . ابف مكتبة

 تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف ابف تيمية، أحمد
 بف محمد بف الرحمف . تحقيؽ: عبدمجمكع الفتاكلـ(. ُٓٗٗ) الدمشقي. الحنبمي الحراني
 الشريؼ . المصحؼ لطباعة فيد الممؾ النبكية: مجمع . المدينةُقاسـ. ط
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 الكفاـ(. ُٕٔٗالفرج. ) أبك الجكزم بف عمي بف محمد بف عمي بف الرحمف ابف الجكزم، عبد
 السعدية .  النجار. الرياض: المؤسسة زىرم . تحقيؽ: محمدالمصطفى بأحكاؿ

ٍعبدى، بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف ، محمدابف حباف  الدارمي، حاتـ، أبك التميمي، مى
. اليند، حيدر ُخاف. ط المعيد عبد . إشراؼ: محمدكتاب الثقاتـ(. ُّٕٗالبيستي. )
 . العثمانية المعارؼ آباد: دائرة

ٍعبدى، بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف محمد ابف حباف،  الدارمي، حاتـ، أبك التميمي، مى
األرنؤكط.  . تحقيؽ: شعيبحباف ابف صحيح تقريب في اإلحسافـ(. ُٖٖٗالبيستي. )

 . بيركت: مؤسسة الرسالة.ُط

. التيذيب تقريبـ(. ُٖٔٗالعسقبلني. ) حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف ، أحمدابف حجر
 الرشيد . . دمشؽ: دارُتحقيؽ: محمد عكامة. ط

 البارم فتحق(. ُّٕٗالعسقبلني. ) حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف ، أحمدابف حجر
 المعرفة . . تحقيؽ: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز. بيركت: دارالبخارم صحيح بشرح

ىدم السارم ـ(. ََُِالعسقبلني. ) حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف ، أحمدابف حجر
. الرياض: ُ. تحقيؽ: عبد القادر شيبة الحمد. طعسقبلنيمقدمة فتح البارم البف حجر ال

 مكتبة الممؾ فيد الكطنية.

 في اإلصابةـ(. ُٓٗٗالعسقبلني. ) حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف ، أحمدابف حجر
 . بيركت: دارُمعكض. ط محمد المكجكد، عمى عبد أحمد . تحقيؽ: عادؿالصحابة تمييز
 العممية . الكتب

 العالية المطالبق(. ُُْٗالعسقبلني. ) حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف ، أحمدابف حجر
. السعكدية: ُالشثرم. ط العزيز عبد بف ناصر بف . تحقيؽ: سعدالثمانية المسانيد بزكائد
 الغيث. دار العاصمة، دار



 

402 
 
 

 ، جميرة ـ(. ُّٖٗالظاىرم. ) القرطبي األندلسي حـز بف سعيد بف أحمد بف عميابف حـز
 العممية.  الكتب . بيركت: دارُالعمماء. ط مف . تحقيؽ: لجنةعربأنساب ال

 مسندـ(. ََُِالشيباني. ) أسد بف ىبلؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد ، أبكابف حنبؿ
. بيركت: مؤسسة ُمرشد. ط عادؿ األرنؤكط، . تحقيؽ: شعيبحنبؿ بف أحمد اإلماـ

 الرسالة .

. اإلربمي البرمكي خمكاف ابف بكر أبي بف إبراىيـ بف دمحم بف أحمد الديف شمس خمكاف، ابف
 دار: . بيركتُط. عباس إحساف: تحقيؽ .الزماف أبناء كأنباء األعياف كفيات(. ـُْٗٗ)

 . صادر

 ثـ البغدادم، السىبلمي، الحسف، بف رجب بف أحمد بف الرحمف عبد الديف ابف رجب، زيف
 تحقيؽ . تحقيؽ: مكتبالبخارم صحيح شرح البارم فتحـ(. ُٔٗٗالحنبمي. ) الدمشقي،

 األثرية . الغرباء النبكية: مكتبة . المدينةُالقاىرة. ط – الحرميف دار

 المعركؼ البغدادم البصرم، بالكالء، الياشمي منيع بف سعد بف محمد اهلل عبد ابف سعد، أبك
بة . القاىرة: مكتُ. تحقيؽ: عمي محمد عمر. طالكبرل الطبقاتـ(. ََُِسعد. ) بابف

 الخانجي. 

. ُط. المنطؽ إصبلح(. ـََِِ. )إسحاؽ بف يعقكب يكسؼ أبك السكيت، ابف السكيت، ابف
 . العربي التراث إحياء دار: بيركت

الصبلح.  بابف المعركؼ الديف تقي أبكعمرك، الرحمف، عبد بف ابف الصبلح، عثماف
يف عتر. دمشؽ: تحقيؽ: نكر الد عمـك الحديث المعركؼ بمقدمة ابف الصبلح.ـ(.ُٖٔٗ)

 . المعاصر الفكر بيركت: دار الفكر، دار

. القرطبي النمرم عاصـ بف البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ عمر أبك، ابف عبد البر
 أحمد بف . تحقيؽ: مصطفىكاألسانيد المعاني مف المكطأ في لما التمييدـ(. ُٖٗٗ)

 . اإلسبلمية كالشؤكف األكقاؼ مكـع البكرم. المغرب: كزارة الكبير عبد محمد، العمكم
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 .القرطبي النمرم عاصـ بف البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ عمر أبك، ابف عبد البر
. بيركت: ُالبجاكم. ط محمد . تحقيؽ: عمياألصحاب معرفة في االستيعابـ(. ُِٗٗ)

 الجيؿ . دار

 سالـ بف حدير ابف حبيب ابف ربو عبد بف محمد بف أحمد الديف األندلسي، شيابابف عبد ربو 
قميحة.  محمد مفيد. . تحقيؽ: دالفريد العقدق(. َُْْاألندلسي. ) ربو عبد بابف المعركؼ

 . العممية الكتب . بيركت: دارُط

 شرحق(. ُُِْالتميمي. ) الكىيبي المقبؿ عثيميف بف محمد بف صالح بف ، محمدابف عثيميف
 . السعكدية: دار ابف الجكزم .ٔاز الصميؿ. ط. اعتنى بو: سعد بف فك الكاسطية العقيدة

 شرحـ(. ََِّالتميمي. ) الكىيبي المقبؿ عثيميف بف محمد بف صالح بف عثيميف، محمدابف 
 . السعكدية: دار الثريا.ّ. تحقيؽ: فيد بف ناصر بف إبراىيـ السميماف. طاألصكؿ ثبلثة

 ضعفاء في الكامؿـ(. ُٕٗٗالجرجاني. ) الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف ابف عدم، عمي
 . بيركت: الكتبُمعكض. ط محمد المكجكد، عمي عبد أحمد عادؿ: . تحقيؽالرجاؿ

 العممية .

 كلي زرعة أبك المصرم، ثـ الرازياني الكردم الحسيف بف الرحيـ عبد بف ابف العراقي، أحمد
 اهلل عبد. تحقيؽ: المراسيؿ ركاة ذكر في التحصيؿ تحفةـ(. ُٗٗٗالعراقي. ) ابف الديف،

 الرشد . . الرياض: مكتبةُنكارة. ط

. دمشؽ تاريخـ(. ُٓٗٗعساكر. ) بابف المعركؼ اهلل ىبة بف الحسف بف ابف عساكر، عمي
 . الفكر العمركم. دمشؽ: دار غرامة بف تحقيؽ: عمرك

الحربي.  الببلدم صالح بف عطية بف حمكد بف زاير بف زكير بف غيث بف عطية، عاتؽ ابف
 . مكة المكرمة: دار مكة،ُ. طالنبكية السيرة في الجغرافية المعالـ جـمعـ(. ُِٖٗ)
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المالكي.  االشبيمي المعافرم العربي بف بكر أبك اهلل عبد بف محمد ابف العربي، القاضي
 الكتب . بيركت: دارّعطا. ط القادر عبد . تحقيؽ: محمدالقرآف أحكاــ(. ََِّ)

 العممية.

 ديكافـ(. َُٗٗالغزم. ) بف الرحمف عبد بف محمد عاليالم أبك الديف ابف الغزم، شمس
 العممية . الكتب . بيركت: دارُحسف. ط كسركم . تحقيؽ: سيداإلسبلـ

 السبلـ عبد: تحقيؽ. المغة مقاييس معجـ(. ـُٕٗٗ. )زكريا بف فارس بف أحمد فارس، ابف
 . الفكر دار: دمشؽ ىاركف، محمد

ًميدم الميكرقي األزدم حميد بف فتكح فب اهلل عبد بف فتكح بف ابف فتكح، محمد  اهلل عبد أبك الحى
 . تحقيؽ: زبيدةكمسمـ البخارم الصحيحيف في ما غريب تفسيرـ(. ُٓٗٗنصر. ) أبي بف

 . القاىرة: مكتبة السنة.ُالعزيز. ط عبد سعيد محمد

الجكزية.  قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف ابف قيـ الجكزية، محمد
ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارجـ(. ُٔٗٗ)  المعتصـ . تحقيؽ: محمدنستعيف كا 

 . العربي الكتاب . بيركت: دارّالبغدادم. ط باهلل

البغدادم.  بالكالء األمكم كاثؽ بف مرزكؽ بف قانع بف الباقي عبد الحسيف ابف قانع، أبك
المنكرة:  . المدينةُطالمصراتي.  سالـ بف . تحقيؽ: صبلحمعجـ الصحابةق(. ُُْٖ)

 . األثرية الغرباء مكتبة

 سكدكف أبيو معتؽ إلى نسبة) السٍُّكديٍكًني قيٍطميٍكبىغىا بف قاسـ الديف زيف الفداء ابف قيٍطميٍكبىغىا، أبك
. تحقيؽ: الستة الكتب في يقع لـ ممف الثقاتـ(. ََُِالحنفي. ) الجمالي( الشيخكني

 كالدراسات لمبحكث النعماف . صنعاء: مركزُنعماف. ط آؿ سالـ بف محمد بف شادم
 كالترجمة . التراث كتحقيؽ اإلسبلمية
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الكياؿ.  ابف الديف زيف البركات، أبك الخطيب، محمد بف أحمد بف ابف الكياؿ، بركات
 القيـك . تحقيؽ: عبدالثقات اختمط مف الركاة مف معرفة في النيرات الككاكبـ(. ُٗٗٗ)

 كرمة: المكتبة األمدادية .. مكة المِالنبي. ط رب عبد

ـ(. ُٗٗٗالدمشقي. ) ثـ البصرم القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء ابف كثير، أبك
 طيبة . . الرياض: دارِسبلمة. ط محمد بف . تحقيؽ: ساميالعظيـ القرآف تفسير

ـ(. َُِْيزيد. ) أبيو اسـ كماجة القزكيني، يزيد بف محمد اهلل عبد أبك ماجة ابف ماجو، ابف
 . القاىرة: دار التأصيؿ.ُ. تحقيؽ: مركز البحكث كتقنية المعمكمات. طسنف ابف ماجو

 الركيفعي األنصارم منظكر ابف الديف جماؿ الفضؿ، أبك عمى، بف مكـر بف ابف منظكر، محمد
 . بيركت: دار صادر .ّ. طلساف العربق(. ُُْْاإلفريقي. )

الديف.  جماؿ محمد، أبك المعافرم، ميرمالح أيكب بف ىشاـ بف الممؾ ابف ىشاـ، عبد
. بيركت: دار ّ. تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تدمرم. طالسيرة النبكية البف ىشاــ(. َُٗٗ)

 الكتاب العربي .

 يكنس ابف تاريخـ(. َََِسعيد. ) أبك الصدفي، يكنس بف أحمد بف الرحمف ابف يكنس، عبد
 العممية. الكتب . بيركت: دارُ. تحقيؽ: عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح. طالصدفي

. ْ. طكالرساالت الرسؿـ(. ُٖٗٗالعتيبي. ) األشقر اهلل عبد بف سميماف بف األشقر، عمر
 الككيت: دار النفائس .

األصبياني.  ميراف بف مكسى بف إسحاؽ بف أحمد بف اهلل عبد بف أحمد نعيـ األصبياني، أبك
 الكطف . الرياض: دارُالعزازم. ط يكسؼ بف . تحقيؽ: عادؿالصحابة معرفةـ(. ُٖٗٗ)

 لمنشر.

 غريب في المفرداتق(. ُُِْاألصفيانى. ) بالراغب المعركؼ محمد بف األصفياني، الحسيف
 الشامية . دمشؽ: الدار القمـ، . بيركت: دارُ. تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم. طالقرآف
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 األشقكدرم آدـ، بف جاتين بف نكح الحاج بف الديف، ناصر محمد الرحمف عبد األلباني، أبك
. ُ. طاألمة في السيئ كأثرىا كالمكضكعة الضعيفة األحاديث سمسمةـ(. ُِٗٗاأللباني. )

 الرياض: دار المعارؼ. 

 الصحيح المسند الجامعـ(. ََِِالجعفي. ) البخارم اهلل عبد أبك إسماعيؿ بف ، محمدالبخارم
 بيركت: دار ابف كثير . -شؽ . دمُ. طكأيامو كسننو  اهلل رسكؿ أمكر مف المختصر

. تحقيؽ: المفرد األدبـ(. ُٖٗٗالجعفي. ) البخارم اهلل عبد أبك إسماعيؿ بف البخارم، محمد
 كالتكزيع . لمنشر المعارؼ . الرياض: مكتبةُالزىيرم. ط أميف بف سمير

حقيؽ: . تالكبير التاريخـ(. ُٖٔٗالجعفي. ) البخارم اهلل عبد أبك إسماعيؿ بف البخارم، محمد
 العثمانية . المعارؼ آباد: دائرة حيدر خاف. اليند، المعيد عبد محمد

بالبزار.  المعركؼ العتكي اهلل عبيد بف خبلد بف الخالؽ عبد بف عمرك بف أحمد بكر البزار، أبك
 حقؽ) اهلل، زيف الرحمف . تحقيؽ: محفكظالزخار المعركؼ بمسند البزار البحرـ(. ُٖٖٗ)

 عبد ، كصبرم(ُٕ إلى َُ مف األجزاء حقؽ) سعد بف ، كعادؿ(ٗ إلى ُ مف األجزاء
 . كالحكـ العمكـ المنكرة: مكتبة . المدينةُ. ط(ُٖ الجزء حقؽ) الشافعي الخالؽ

ـ(. ََُِالبغدادم. ) الخطيب ميدم بف أحمد بف ثابت بف عمي بف أحمد بكر البغدادم، أبك
 . بيركت: دارُمعركؼ. ط عكاد بشار. تحقيؽ: تاريخ مدينة السبلـ المعركؼ بتاريخ بغداد

 اإلسبلمي . الغرب

 شرحـ(. ُّٖٗالشافعي. ) البغكم الفراء بف محمد بف مسعكد بف الحسيف محمد البغكم، أبك
 بيركت: المكتب . دمشؽ،ُالشاكيش. ط زىير األرنؤكط، محمد . تحقيؽ: شعيبالسنة

 . اإلسبلمي

 ما معجـق(. َُّْاألندلسي. ) البكرم حمدم بف العزيز عبد بف اهلل عبد عبيد ، أبكالبكرم
 الكتب . . بيركت: عالـّ. طكالمكاضع الببلد أسماء مف استعجـ
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 الخبلفة لتاريخ مكجز مع النبكية السيرة فقوق(. ُِْٔالبكطي. ) رىمضاف سىعيد البكطي، مٌحمد
 الفكر. . دمشؽ: دارِٓ. طالراشدة

. )ترجمة مكتبة جرير(. الجسد لغة في ألكيدا المرجعـ(. ََِٖبييز. ) باربارا ك بييز، آالف
 السعكدية: مكتبة جرير.

ـ(. ُٕٓٗعيسى. ) أبك الترمذم، الضحاؾ، بف مكسى بف سىٍكرة بف عيسى بف الترمذم، محمد
 فؤاد ، كمحمد(ِ ،ُج) شاكر محمد . تحقيؽ: أحمدالجامع الصحيح، كىك سنف الترمذم

براىيـ(ّج) الباقي عبد  مصطفى كمطبعة مكتبة . مصر: شركةِ. ط(ٓ ،ْج)عطكة  ، كا 
 الحمبي . البابي

. ُ. طاإلسبلمي الفقو كسكعةـ(. ـََِٗالتكيجرم. ) اهلل عبد بف إبراىيـ بف التكيجرم، محمد
 الدكلية .  األفكار الرياض: بيت

بالجاحظ.  الشيير عثماف، أبك الميثي، بالكالء، الكناني محبكب بف بحر بف الجاحظ، عمرك
. القاىرة: مكتبة ٕ. تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف. طكالتبييف يافالبـ(. ُٖٗٗ)

 الخانجي .

 . عماف: دار الضياء.المعاصريف االسبلمييف األدباء معجــ(. َََِالجدع، أحمد الجدع. )

. التعريفات معجــ(. ُّٖٗالجرجاني. ) الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف الجرجاني، عمي
 الفضيمة . . الرياض: دارتحقيؽ: محمد صديؽ المنشاكم

 كحركة اإلسبلـ - ٓ المجمد – العربية اإلسبلمية المكسكعةـ(. َُٖٗأنكر الجندم. ) الجندم،
 . بيركت: دار الكتاب المبناني، القاىرة: دار الكتاب المصرم.ُ. طالتاريخ

 كالمذاىب األدياف في الميسرة المكسكعةق(. َُِْالجيني. ) حماد بف مانع. الجيني، د
 العالمية . الناشر: الندكةْالجيني. ط حماد بف مانع. . إشراؼ: دالمعاصرة األحزابك 

 اإلسبلمي. لمشباب
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 الضبي الحكـ بف نيعيـ بف حمدكيو بف محمد بف اهلل عبد بف محمد الحاكـ اهلل عبد ، أبكالحاكـ
. الصحيحيف عمى المستدرؾـ(. َُٗٗالبيع. ) بابف المعركؼ النيسابكرم الطيماني

 العممية . الكتب عطا. بيركت: دار القادر عبد يؽ: مصطفىتحق

 الضبي الحكـ بف نيعيـ بف حمدكيو بف محمد بف اهلل عبد بف محمد الحاكـ اهلل عبد الحاكـ، أبك
كريمي. الناشر:  . المترجـ: بيمفتاريخ نيسابكرالبيع.  بابف المعركؼ النيسابكرم الطيماني
 بالخميفة المعركؼ أحمد بف الحسف بف محمد بف أحمد: سينا . تمخيص ابف كتابخانة

 النيسابكرم .

االطبلع:  . تاريخما ىي الحككمة االئتبلفيةيكليك(.  ِـ، َُِٕالحبليقة، غادة الحبليقة. )
 . http://cutt.us/M6D88ـ(. المكقع: َُِٕيكليك ُّ)

 معجــ(. ُّٗٗالحمكم. ) الركمي اهلل عبد بف ياقكت اهلل عبد أبك الديف ، شيابالحمكم
 . بيركت: دارُعباس. ط . تحقيؽ: إحسافاألديب معرفة إلى األريب األدباء، إرشاد

 اإلسبلمي . الغرب

 معجــ(. ُٓٗٗالحمكم. ) الركمي اهلل عبد بف ياقكت اهلل عبد أبك الديف الحمكم، شياب
 . بيركت: دار صادر .ِ. طالبمداف

. دمشؽ: ِ. طالقرآف مع لمتعامؿ مفاتيحـ(. ُْٗٗد. صبلح عبد الفتاح الخالدم. ) الخالدم،
 دار القمـ .

بالخطابي.  المعركؼ البستي الخطاب بف إبراىيـ بف محمد بف حمد سميماف الخطابي، أبك
 العممية . . حمب: المطبعةُ. تحقيؽ: محمد راغب الطباخ. طالسنف معالــ(. ُِّٗ)

القزكيني.  الخميؿ بف إبراىيـ بف أحمد بف اهلل عبد بف خميؿ الخميمي، يعمى الخميمي، أبك
ٍرشىادي ـ(. ُٖٗٗ) . ُإدريس. ط عمر سعيد . تحقيؽ: محمداٍلحىًديًث  عيمىمىاءً  مىٍعًرفىةً  ًفي اإلًٍ

 الرياض: مكتبة الرشد .

http://cutt.us/M6D88
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ـ(. ُِٗٗالٌشٍربجي. ) عمي البيغا، ميصطفى الدكتكر الًخٍف، ميصطفى الخف كآخركف، الدكتكر
 القمـ . . دمشؽ: دارْ. طالشافعي اإلماـ مذىب عمى المنيجي الفقو

 دينار بف النعماف بف مسعكد بف ميدم بف أحمد بف عمر بف عمي الحسف الدارقطني، أبك
 تحقيؽ: محفكظ .النبكية األحاديث في الكاردة العمؿـ(. ُٖٓٗالدارقطني. ) البغدادم
 .طيبة  دار. الرياض: ُط .السمفي اهلل زيف الرحمف

 الدارمي، الصمد عبد بف بىيراـ بف الفضؿ بف الرحمف عبد بف اهلل عبد محمد الدارمي، أبك
 . تحقيؽ: حسيف(الدارمي سنف) بػ المعركؼ الدارمي مسندـ(. َََِالسمرقندم. ) التميمي

 المغني . . الرياض: دارُالداراني. ط أسد سميـ

. اإلسبلـ في كالسمطة الدكلةديسمبر(.  َُ-ٕ ـ،ُِٖٗمحمد معركؼ الدكاليبي. ) الدكاليبي،
 بحث ألقي في الندكة الدكلية. باريس. اليكنسكك.

ـ(. ُِٖٗالذىبي. ) قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف ، شمسالذىبي
 . بيركت: مؤسسة الرسالة .ِ. تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، كآخركف. طالنببلء أعبلـ سير

ـ(. ُِٗٗ) .الذىبي قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف شمس الذىبي،
 نمر محمد عكامة، أحمد . تحقيؽ: محمدالستة الكتب في ركاية لو مف معرفة في الكاشؼ

 القرآف.  عمكـ . جدة: مؤسسةُالخطيب. ط

ـ(. ََِّ. )الذىبي قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف الذىبي، شمس
 . بيركت: دارُمعركؼ. ط عٌكاد . تحقيؽ: بشاركىاألعبلـ المشاىير كىكىفيات اإلسبلـ تاريخ
 اإلسبلمي . الغرب

(. ـََِِ. )الدمشقي الزركمي فارس بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف خير الزركمي،
 . لممبلييف العمـ دار: بيركت. ُٓط. األعبلـ
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 الكشاؼـ(. ََِٗاهلل. ) جار الزمخشرم أحمد، بف عمرك بف محمكد القاسـ ، أبكالزمخشرم
 . بيركت: دار المعرفة .ّ. تحقيؽ: خميؿ مأمكف شيحا. طالتنزيؿ غكامض حقائؽ عف

 في الفائؽـ(. ُُٕٗاهلل. ) جار الزمخشرم أحمد، بف عمرك بف محمكد القاسـ الزمخشرم، أبك
. القاىرة: ِإبراىيـ. ط لفضؿا أبك البجاكم، محمد محمد . تحقيؽ: عميالحديث غريب
 الحمبي.  البابي عيسى

 كالشريعة العقيدة في المنير التفسيرـ(. ََِٗالزحيمي. ) مصطفى بف كىبة ، د.الزحيمي
 . الفكر . دمشؽ: دارَُ. طكالمنيج

 بف . تحقيؽ: كىبةكأدلتو اإلسبلمي الفقوـ(. ُٖٓٗالزحيمي. ) مصطفى بف كىبة الزحيمي، د.
 . دمشؽ: دار الفكر.ِطالزحيمي.  مصطفى

ـ(. ُٖٕٗالفضؿ. ) أبك السبتي، اليحصبي عمركف بف عياض بف مكسى بف السبتي، عياض
 . القاىرة: دار التراث. اآلثار صحاح عمى األنكار مشارؽ

الرحمف في تفسير كبلـ  الكريـ تيسيرـ(. ََِِالسعدم، عبد الرحمف بف ناصر السعدم. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة .ُعبل المكيحؽ. ط، تحقيؽ: عبد الرحمف بف مالمناف

ـ(. ُِٔٗسعد. ) أبك المركزم، السمعاني التميمي منصكر بف محمد بف الكريـ السمعاني، عبد
 آباد: مجمس . اليند، حيدرُاليماني. ط المعممي يحيى بف الرحمف . تحقيؽ: عبداألنساب

 العثمانية . المعارؼ دائرة

 أعياف في العقياف نظــ(. ُِٕٗالسيكطي. ) الديف جبلؿ ر،بك أبي بف الرحمف ، عبدالسيكطي
 حتي. بيركت: المكتبة العممية. . تحقيؽ: فيميباألعياف

 صحيح عمى الديباجـ(. ُٔٗٗالسيكطي. ) الديف جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف السيكطي، عبد
بىر: دارُاألثرم. ط الحكيني اسحؽ . تحقيؽ: أبكالحجاج بف مسمـ  .عفاف  ابف . الخي
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 عمـك في اإلتقافـ(. ُْٕٗالسيكطي. ) الديف جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف السيكطي، عبد
 المصحؼ لطباعة فيد الممؾ القرآنية. السعكدية: مجمع الدراسات تحقيؽ: مركز القرآف.

 الشريؼ.

خبلصة الكفا بأخبار ـ(. ُِٕٗالسميكدم. ) الحسني أحمد بف اهلل عبد بف السميكدم، عمي
 المدينة المنكرة: المكتبة العممية . .دار المصطفى

 في األنؼ الركضق(. ُُِْالسييمي. ) أحمد بف اهلل عبد بف الرحمف عبد القاسـ السييمي، أبك
 . النبكية السيرة شرح

ديكاف أبك ـ(. ََِٓ) .تكنسي شاعر الشابي، القاسـ أبي بف محمد بف القاسـ الشابي، أبك
 . بيركت: دار الكتب العممية.ْبسج. ط . تقديـ كشرح: أحمد حسفالقاسـ الشابي

ق(. ُُْٕبالشاطبي. ) الشيير الغرناطي المخمي محمد بف مكسى بف الشاطبي، إبراىيـ
بىر: دارُسمماف. ط آؿ حسف بف . تحقيؽ: أبك عبيدة مشيكرالمكافقات  عفاف. ابف . الخي

. أخبار . مصر: مطابعتفسير الشعراكمـ(. ُٕٗٗالشعراكم. ) متكلي الشعراكم، محمد  اليـك

. النصر كأعكاف العصر أعيافـ(. ُٖٗٗالصفدم. ) أيبؾ بف خميؿ الديف ، صبلحالصفدم
 الدكتكر مكعد، محمد الدكتكر عشمة، أبك نبيؿ الدكتكر زيد، أبك عمي تحقيؽ: الدكتكر

الفكر، بيركت:  . دمشؽ: دارُالمبارؾ. ط القادر عبد محمد. تقديـ: مازف سالـ محمكد
 عاصر .الم الفكر دار

 . تحقيؽ: أحمدبالكفيات الكافيـ(. َََِالصفدم. ) أيبؾ بف خميؿ الديف الصفدم، صبلح
 . التراث إحياء . بيركت: دارُمصطفى. ط األرنؤكط، تركي

 . القاىرة: دار التكزيع كالنشر.ُ. طأركاف اإليمافـ(. َُِّ. )الصَّبلَّبي، عمي محمد الصالبي

مي  كىتحميؿ كقائع النٌبكية، عرضي  السّْيرةي ـ(. ََِٖبلَّبي. )الصَّ  محمد محمد الصَّبلَّبي، عى
 المعرفة. . بيركت: دارٕ. طأحدىاث
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 الفكر اإلسبلـ في كالحكـ اإلدارةـ(. ُُٗٗالضحياف، عبد الرحمف بف إبراىيـ الضحياف. )
 . أبيا، السعكدية.ّ. طكالتطبيؽ

 الحجرم األزدم سممة بف الممؾ عبد بف سبلمة بف محمد بف أحمد جعفر الطحاكم، أبك
األرنؤكط.  . تحقيؽ: شعيباآلثار مشكؿ شرحـ(. ُْٗٗبالطحاكم. ) المعركؼ المصرم

 الرسالة . . بيركت: مؤسسةُط

الطبراني.  القاسـ أبك الشامي، المخمي مطير بف أيكب بف أحمد بف ، سميمافالطبراني
 بف المحسف دعب، محمد بف اهلل عكض بف . تحقيؽ: طارؽاألكسط المعجــ(. ُٓٗٗ)

 الحسيني. القاىرة: دار الحرميف . إبراىيـ

الطبراني.  القاسـ أبك الشامي، المخمي مطير بف أيكب بف أحمد بف الطبراني، سميماف
 . القاىرة: مكتبةِالسمفي. ط المجيد عبد بف . تحقيؽ: حمدمالكبير المعجــ(. ُْٗٗ)

 تيمية. ابف

ق(. ُّٕٖالطبرم. ) جعفر أبك اآلممي، غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف ، محمدالطبرم
 . مصر: دارِ. تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ. طكالممكؾ الرسؿ تاريخ الطبرم، تاريخ

 المعارؼ .

ـ(. ُّٖٗالطبرم. ) جعفر أبك اآلممي، غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف الطبرم، محمد
شاكر.  محمد . تحقيؽ: محمكداراألخب مف اهلل رسكؿ عف الثابت كتفصيؿ اآلثار تيذيب

 المدني. القاىرة: مطبعة

 -محمكد شيث خطاب  -المكاء الركف ـ(. ََُِالطنطاكم. ) محمكد بف اهلل عبد الطنطاكم،
 القمـ، . دمشؽ: دارُ. ط(خطاب شيث محمكد) كتبو في سيفو يحمؿ الذم المجاىد

 الشامية. بيركت: الدار
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 إلى بحثية مقدمة . كرقةاإلسبلـ في الشاممة الجكدة رةإداالعجمكني، إبراىيـ طو العجمكني. 
(. pdfكاالعتماد. ) الترخيص كمتطمبات الجامعات جكدة حكؿ األكؿ العربي المؤتمر

 الشارقة، دكلة اإلمارات العربية المتحدة .

 الحؽ، شرؼ الرحمف، عبد أبك حيدر، بف عمي بف أمير بف أشرؼ العظيـ آبادم، محمد
. تحقيؽ: أبك عبد داكد أبي سنف شرح المعبكد عكفـ(. ََِٓآبادم. ) العظيـ الصديقي،

. ُاهلل النعماني األثرم. ط  . بيركت: دار ابف حـز

(. ـُٔٗٗ، )العبلئي الدمشقي اهلل عبد بف كيكمدم بف خميؿ سعيد أبك الديف صبلح ،العبلئي
: القاىرة. ُ، طمزيد الباسط عبد عمي المطمب، عبد فكزم رفعت. د. تحقيؽ: المختمطيف

 .الخانجي مكتبة

 الديف بدر الحنفي الغيتابي حسيف بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف محمكد محمد العيني، أبك
. تحقيؽ: عبد اهلل محمكد محمد البخارم صحيح شرح القارم عمدةـ(. ََُِالعيني. )
 . بيركت: دار الكتب العممية .ُعمر. ط

. البخارم صحيح مف التكحيد كتاب شرحق(. َُْٓالغنيماف. ) محمد بف اهلل الغنيماف، عبد
 الدار . . المدينة المنكرة: مكتبةُط

 المغة تاج الصحاحـ(. َُٗٗالفارابي. ) الجكىرم حماد بف إسماعيؿ نصر الفارابي، أبك
 لممبلييف. العمـ . بيركت: دارْعطار. ط الغفكر عبد . تحقيؽ: أحمدالعربية كصحاح

. الفتبلكم حسيف سييؿ الدكتكر مكقعنكفمبر(.  ٔـ، ََِٓم. )، سييؿ حسيف الفتبلك الفتالكم
 . /http://m233.blogspot.comـ(. المكقع: َُِٕيناير  ُّتاريخ االطبلع: )

. القاىرة: دار الفكر ُ. طالنبي  دبمكماسيةـ(. ََُِالفتبلكم، سييؿ حسيف الفتبلكم. )
 العربي .

http://m233.blogspot.com/
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. العيف كتاب(. ـُٖٓٗ. )البصرم الفراىيدم تميـ بف عمرك بف أحمد بف الخميؿ الفراىيدم،
 . اليبلؿ كمكتبة دار: بيركت السامرائي، إبراىيـ د المخزكمي، ميدم د: تحقيؽ

 القامكس(. ـُٖٗٗ. )الفيركزآبادم يعقكب بف محمد الديف مجد المغكم العبلمة الفيركزآبادم،
 نعيـ محمد: بإشراؼ الرسالة مؤسسة في التراث تحقيؽ مكتب: تحقيؽ. المحيط

 . الرسالة مؤسسة: بيركت. ٔط. العرقسكسي

 مرقاةـ(. ََُِالقارم. ) اليركم المبل الديف نكر الحسف أبك محمد،( سمطاف) بف القارم، عمي
 . بيركت: دار الكتب العممية .ُ. تحقيؽ: جماؿ عيتاني. طالمصابيح مشكاة شرح المفاتيح

تفسير ـ(. ُٕٓٗالقاسمي. ) الحبلؽ قاسـ بف سعيد محمد بف الديف جماؿ سمي، محمدالقا
. القاىرة: دار إحياء ُ. تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي. طالتأكيؿ القاسمي المسمى محاسف

 الكتب العربية .

الفضؿ.  أبك السبتي، اليحصبي عمركف بف عياض بف مكسى بف عياض، عياضالقاضي 
 . تحقيؽ: عمي محمد البجاكم. بيركت: دارالمصطفى حقكؽ بتعريؼ الشفاـ(. ُْٖٗ)

 العربي . الكتاب

 في الناجح الداعية مقكماتق(. ُُْٓالقحطاني. ) كىؼ بف عمي بف القحطاني، د. سعيد
، - كالسنة الكتاب ضكء  . الرياض: مطبعة السفير .ُ. طكتطبيؽ كنظر، مفيـك

 الديف شمس الخزرجي األنصارم فرح بف بكر بيأ بف أحمد بف محمد اهلل عبد القرطبي، أبك
. الرياض: ِ. تحقيؽ: ىشاـ سمير البخارم. طالقرآف ألحكاـ الجامعـ(. ََِّالقرطبي. )

 دار عالـ الكتب. 

. السياسة في النبكم اليدمديسمبر(.  ُٖـ، َُِٓالقرعاكم. ) اهلل عبد الشيخ القرعاكم، ديكانية
  (. َُِٕأبريؿ  ُْتاريخ االطبلع: )

 . https://www.youtube.com/watch?v=4VkNAc8F118المكقع: 

https://www.youtube.com/watch?v=4VkNAc8F118
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 . السعكدية: مكتبة العبيكاف.ِ. طال تحزف (.ت. د)، عائض بف عبد اهلل القرني. القرني

 غزكة في النبي  شجاعةمارس(.  ِٕ، َُِْالقرني، فصيح الحجار الشيخ عمي القرني. )
(. المكقع: َُِٕيناير  ِ. تاريخ االطبلع: )[youtube]حنيف، مقطع صكتي عمى 

https://www.youtube.com/watch?v=GzStb8HmHkE. 

 أبك المصرم، يالقتيب القسطبلني الممؾ عبد بف بكر أبى بف محمد بف القسطبلني، أحمد
. مصر: ٔ. طالبخارم صحيح لشرح السارم إرشادق(. َُّْالديف. ) شياب العباس،
 األميرية . الكبرل المطبعة

 بقبائؿ التعريؼ في الجماف قبلئد ـ(.ُِٖٗالقمقشندم. ) عمي بف أحمد العباس القمقشندم، أبك
 المصرم. الكتاب . القاىرة: دارِاإلبيارم، ط . تحقيؽ: إبراىيـالزماف عرب

 تحفةـ(. َُٗٗالمباركفكرم. ) الرحيـ عبد بف الرحمف عبد محمد العبل المباركفكرم، أبك
 . بيركت: دار الكتب العممية .ُ. طالترمذم جامع بشرح األحكذم

. ُ. طاإلسبلمية اإلدارة في مقدمة ـ(.َََِ) .األشعرم المزجاجي داكد بف أحمد المزجاجي،
 جدة، السعكدية .

 محمد أبي الزكي ابف الديف جماؿ الحجاج، أبك يكسؼ، بف الرحمف عبد بف المزم، يكسؼ
 عكاد . تحقيؽ: بشارالرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيبـ(. ُّٖٗالمزم. ) الكمبي القضاعي

 الرسالة . . بيركت: مؤسسةِمعركؼ. ط

 يفالعابد زيف بف عمي بف العارفيف تاج بف الرؤكؼ بعبد المدعك محمد الديف المناكم، زيف
 . تحقيؽ: عبدالتعاريؼ ميمات عمى التكقيؼـ(. َُٗٗالقاىرم. ) المناكم ثـ الحدادم
 الكتب . عالـ: . القاىرةُحمداف. ط صالح الحميد

https://www.youtube.com/watch?v=GzStb8HmHkE
https://www.youtube.com/watch?v=GzStb8HmHkE
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 التميمي، ىبلؿ بف عيسى بف يحيى بف المثينى بف عمي بف أحمد يعمى المكصمي، أبك
. دمشؽ: ُأسد. ط. تحقيؽ: حسيف سميـ يعمى المكصمي أبي مسندـ(. ُٕٖٗالمكصمي. )

 لمتراث . المأمكف دار

 باألنبياء اإليماففبراير(.  ِِـ، ُٕٖٗ)( ّٔ-ِْ) النابمسي، محمد راتب النابمسي. الدرس
 ـ. َُِٔيكليك  ُٕ. تاريخ االطبلع: عمييـ أنزؿ كبما كالرسؿ،

المكقع: 
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=361&id=55&sid=56&ssi

d=66&sssid=79 . 

 حاشيةق(. ُّٕٗالنجدم. ) الحنبمي العاصمي قاسـ بف محمد بف الرحمف النجدم، عبد
 (.ف. د). ُ. طالمستقنع زاد شرح المربع الركض

كتاب ـ(. ََُِالنسائي. ) الخراساني، عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد النسائي، أبك
. بيركت: ُشمبي، بإشراؼ شعيب األرنؤكط. ط المنعـ عبد تحقيؽ: حسفالكبرل.  السنف

 مؤسسة الرسالة.

 بف مسمـ صحيح شرح المنياجـ(. ُِٗٗالنككم. ) شرؼ بف يحيى الديف ، محييالنككم
 العربي . التراث إحياء . بيركت: دارِ. طالحجاج

 الطباعة . القاىرة: إدارةكالمغات األسماء تيذيبالنككم.  شرؼ بف يحيى الديف ييالنككم، مح
 المنيرية.

كىاًئدً  مىٍجمىعي  (.ت. د)الييثمي.  سميماف بف بكر أبي بف عمي الديف نكر الحسف الييثمي، أبك  الزَّ
 عربي.بيركت: دار الكتاب ال (.ط. د)تحقيؽ: حساـ الديف القدسي. الفىكىاًئًد.  كىمىنٍبىعي 

الكاقدم.  اهلل، عبد أبك المدني، بالكالء، األسممي السيمي كاقد بف عمر بف الكاقدم، محمد
 . بيركت: دار األعممي .ّجكنس. ط . تحقيؽ: مارسدفمغازم رسكؿ اهلل ـ(. ُٖٗٗ)

http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=361&id=55&sid=56&ssid=66&sssid=79
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=361&id=55&sid=56&ssid=66&sssid=79
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 . المنصكرة: مكتبة فياض .ُ. طاإلحسافـ(. ََُِساف، محمد بف إبراىيـ بف حساف. )ح

منشكرات كزارة أغسطس(. اإلعبلـ كاإلعبلـ المضاد.  ٕـ، ُٖٕٗ)حسيف، صاحب حسيف. 
 . ُِ، َِ(. صُٕ. العدد )الجميكرية العراقية –الثقافة كالفنكف 

. ُ. طالحديبية صمح في اإلسبلمي اإلعبلـ منيجـ(. ُٖٔٗحجازم. ) اهلل عبد حجازم، سميـ
 جدة: دار المنارة .

 . الفكر . بيركت: دارٔ. طقائدالرسكؿ الـ(. ََِِخطاب. ) شيت ، محمكدخطاب

. بيركت: القائد الرسكؿ مف الكتماف في دركسـ(. ُٕٓٗخطاب. ) شيت خطاب، محمكد
 مؤسسة الرسالة.

 كالخارجية الدستكرية الشئكف في الشرعية السياسةـ(. ُٖٖٗخبلؼ، عبد الكىاب خبلؼ. )
 القمـ . . الرياض: داركالمالية

ميـ . ترجمة: محمَّدالعربية المعاجـ تكممةـ(. ُٕٗٗديكًزم. ) آف بيتر دكزم، رينيارت النعىيمي  سى
 ـ(.ُٕٗٗكاإلعبلـ. ) الثقافة العراقية: كزارة الجميكرية (.َُ-ٗالخياط ) جماؿ (،ٖ-ُ)ج

 . القاىرة: الفتح لئلعبلـ العربي .َُ. طاإلسبلمية العقائدـ(. َََِسابؽ، السيد سابؽ. )

. المنصكرة: دار ُِ. طالمختكـ الرحيؽـ(. ََُِم. )المباركفكر  الرحمف صفي الرحمف، صفي
 الكفاء .

 المغة معجـ(. ـََِٖ. )عمؿ فريؽ بمساعدة عمر، الحميد عبد مختار أحمد كآخركف، عمر
 . الكتب عالـ: بيركت. ُط. المعاصرة العربية

الشامؿ  الضبط عف أساسية ـ(. كرقة بحثية بعنكاف مفاىيـََِْعيشكني، محمد عيشكني. )
 الشاممة . الجكدة إدارة ك كدةلمج
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 . تحقيؽ: عبدالبخارم صحيح مختصر شرح القارم منارـ(. َُٗٗقاسـ. ) محمد قاسـ، حمزة
 المؤيد . البياف، الطائؼ: مكتبة دار عيكف. دمشؽ: مكتبة محمد األرناؤكط، بشير القادر

اىرة: دار . القُٕ. طالقرآف ظبلؿ فيق(. ُُِْالشاربي. ) حسيف إبراىيـ قطب قطب، سيد
 الشركؽ.

. الفقياء لغة معجــ(. ُٖٖٗقنيبي. ) صادؽ ك حامد قمعجي ركاس قنيبي ك قمعجي، محمد
 النفائس . . بيركت: دارِط

يكنيك  َِتاريخ االطبلع: األصمية.  العربية المقاماتفبراير(.  ُْـ، َُِٔمحمد، عمر. )
 ـ . َُِٔ

http://music311world.blogspot.com/2016/02/blog-المكقع: مدكنة 
post_14.html  . 

 صحيح مسمـ، المسندـ(. ََِٔالنيسابكرم. ) القشيرم الحسف أبك الحجاج بف مسمـ، مسمـ
يرابي. تحقيؽ: نظر محمد الف.  اهلل رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح

 . الرياض: دار طيبة .ُط

النجار.  القادر، محمد عبد الزيات، حامد مصطفى، أحمد مصطفى كآخركف، إبراىيـ
 الدكلية. الشركؽ . القاىرة: مكتبةْ. طالكسيط المعجــ(. ََِْ)

 األصمية المصادر ضكء في النبكية السيرةـ(. ُِٗٗأحمد. ) اهلل رزؽ ميدم أحمد، ميدم
. السعكدية: مركز الممؾ فيصؿ ُديـ: زيد عبد المحسف آؿ حميد. ط. تقتحميمية دراسة

 لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية .

 . تاريخالجكدة لمصطمحات الدكلية القياسية المكاصفةأكتكبر(.  ُْـ، َُِٓ. )نبيؿ نبيؿ، سارة
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 اثانين 
 فيرس اآليات القرآنية

 الصفحة رقميا اآلية ر

 الفاتحة

ُ.  ََُإِيَاَكََجۡػُتُدَِإَويَاَكَنَۡصَخػنِي ٓ ِٔ 

ِ.  ََُإِيَاَكََجۡػُتُدَِإَويَاَكَنَۡصَخػنِي*ًَََ ۡصَخلِۡ ٍُ ۡ َرََٰطَٱَ ِدَُاَٱَّطِ ْۡ  ّٔ ٔ-ٓ ٱ

ّ.  ٍَِنَي َٱۡىَعَٰيَ َِرَّبِ ُدَّلِلَ ٍۡ ًََِ*ٱَۡلَ  ّْ ٓ-ِ .. َٱََرِنَٰمۡحَٱَرَِخۡ

 البقرة

ْ.  ََِيثَِإِةَۡرَِٰه ٌّ ََيَرَۡؽُبََغََ ٌَ َََۧو  ۚ ُّ ََجۡفَص َّ َََشفِ ٌَ َإََِلَ ًَ ...  َُّ-ُِّ ِ 

ٓ.   َۡمر
َ
َأ ۡرِضَِٖۖإَوذَاَكََٰٓىَٰٓ

َ
َِٰتََوٱَۡل ـَ اََحلَُاَـَإِجََةَِديُعَٱََصَؿَٰ  َّ ُُٕ ُٔلَََلٍََُۚ

ٔ.  َُِّۡزَِلَإَِِل
ُ
آَأ ٍَ ِ َٱََرُشُٔلَة ََ ٌَ َُِٔنَ ٌَََِءا ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ  ُِٗ، ٓٓ ِٖٓ  ..َرّبِِّۦََوٱَ

ٕ.  ََإِةَۡرَِٰه ُزَِلَإََِلَٰٓ
ُ
آَأ ٌَ َِاََو ُزَِلَإَِِلۡ

ُ
آَأ ٌَ َِاَةِٱّلَلََِو ٌَ ٔٓاََْءا ُ  ُٖ، ٓٔ ُّٔ  ..ًَََۧكَُٔ

ٖ.  َََِاَب َ حِۡيَمَٱَرُُّشُوَـََغۡي ََبۡػظ  َٰ َلََعَ ًۡ ُٓ َََۡػَغ ٌَ ًَ ُٓ ِۡ ِ َٱٌّ ًَ  ِٖ ِّٓ ّلَلُ َََكَ

ٗ.   َد ُْ َِمَٱۡىِهَتَُٰبَََلََرۡيَبََۛذَِِِّۡۛ ََٰ َخلنَِيَىََذ ٍُ ٌُِِٔنََٱ* ّىِۡي َيُۡؤ ََ  ُِٓ، ََُ ْ-ِ  ََّلِي

َُ.  َِۡىَبَٰب
َ
ْوِِلَٱَۡل

ُ
أ َوٱَتُلِٔنََيَٰٓ  َ َٔىَٰ َٱََزادَِٱَۡلۡل ۡيَ َِ  ُُُ ُٕٗ َوحََزَوُدواَْـَإَِنَ

ُُ.  َ َُُيِبُّ ََََإَِنَٱّلَلَ ِرِي ّٓ َخَؽ ٍُ
ۡ َٱَ َٰبنَِيََويُِدبُّ ـَ  ُٓٓ ِِِ ٱَۡل

ُِ.  ََۡدِصننِي ٍُ ۡ َٱَ َُُيِبُّ َإَِنَٱّلَلَ  ْ ٔٓا ُِ ۡخِص
َ
 ُٓٓ ُٓٗ َوأ
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ُّ.  ٍَثِۡم
َ
ََنَفاٍرَأ َُكَ َََلَُُيِبُّ  ُٓٓ ِٕٔ َوٱّلَلُ

ُْ.  ََٔاَْٱََزن ةَََوَءاحُ َٰٔ ٔاَْٱََطيَ ٍُ رِۡ
َ
َعَٱىَرَٰنِػنِيَََوأ ٌَ ٔاَْ  ُّٕ ّْ َٰٔةَََوٱۡرَنُػ

ُٓ.  َا َٓ حُّ
َ
أ ََََيَٰٓ ًََۡٱََّلِي اََنَصۡبُخ ٌَ َِّۡبَِٰجَ ٔاٌََََِْؼ ُفُِل

َ
ٔٓاَْأ ُِ ٌَ  ُُٖ ِٕٔ َءا

ُٔ.   َْ ا َٰٔ َۡۡعَوََخَرَمَٱَّرَِب َٱۡۡلَ َخَوَٱّلَلُ
َ
 ُّٗ ِٕٓ َوأ

ُٕ.  ًَۡ ُُفَصُس
َ
َنَأ ۡٔ ََِوحَنَص ُمُروَنَٱنلَاَسَةِٱۡىِِبّ

ۡ
حَأ
َ
 ِِٔ ْْ  ...َأ

ُٖ.  َََٰيَُؼ ََ ََشبِِۡوَٱّلَلَِٱََّلِي ِِ ٔاَْ َٰخِيُ َْ َوَق ََوََلََتۡػَخُدٓوا ًۡ  َّٔ َُٗ  ..خِئَُُُس

ُٗ.   َ رَِٱَۡلََراِمََوٱَۡلُُرَمَُٰجَكَِطاص  ۡٓ ُرَٱَۡلََراُمَةِٱََش ۡٓ  َّٔ ُْٗ  ...ٱََش

َِ.  َ ا َٓ ََجۡفًصاَإََِلَوُۡشَػ  ِِّ ِٖٔ ََلَيَُسّيُِؿَٱّلَلُ

ُِ.   َة نَحَُسَٔنَحَِجََٰرةًََخاُِضَ
َ
ًََۡإََِلَٓأ َُِس اَةَۡي َٓ  ّْْ ِِٖ  حُِديُروَج

 آؿ عمراف

ِِ.  ََٔاَْٱت ُِ ٌَ ََءا ََ اَٱََّلِي َٓ حُّ
َ
أ ََخَقَُتَلاحِِّۦَيَٰٓ ٔاَْٱّلَلَ  ِ َُِ  ... ُل

ِّ.  َََـَٱح َُُتِتَُّٔنَٱّلَلَ ًۡ َٱّلَلَُكُۡوَإِنَُنُِخ ًُ  ِٗ ُّ  ... تُِػِِٔنَُُيۡتِۡتُس

ِْ.   َك ِخَوَىَُسًَوُمَطّدِ
ُ
َٰثََِوَِل َرى ۡٔ َٱَۡل ََ ٌِ َيََدَيَ اََبنۡيَ ٍَ ِ ّ  ٔٔ َٓ  ...اََ

ِٓ.  ٌَُ َ َإِّّنِ ََيَٰػِيََسَٰٓ َٔـَِّۡمََوَراـُِػَمَإََِلََإِۡذَكَاَلَٱّلَلُ  ٖٕ ٓٓ  ..َخ

ِٔ.   َٔٓاَْإََِلَِِبَۡتو اَذُلُِف ٌَ َ ََ ۡح
َ
َٱَّّلِىَُثَأ ًُ ِٓ ۡۡ

َٱَُُضَِبۡجََغيَ ََ ِ  ّٖ ُُِ ..ّلَلٌَِّ

ِٕ.  ََُـَِصي َُشََن  ًۡ ٌَََِرۡتيُِس يَۡجَ َِ ۡرِضَكَۡدَ
َ
َٱَۡل ِِ  ِّٔ ُّْ-ُّٖ  ..واَْ

ِٖ.  ِٖۖۡمر
َ
َٱَۡل ِِ َ ًۡ ُْ  َّٗ، ِٕٗ ُٗٓ وََشاوِۡر
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 النساء

ِٗ.  َ َۡ ٌَ َِ َو َدِي َُ ۡخَص
َ
َۚأ ُّ َٓ َوَۡج ًَ ۡشيَ

َ
َأ َۡ ٍَ ََ اَّمِ ََُمِۡص َٔ ُْ ََِو  ّٗ، ِٔ ُِٓ ّلِلَ

َّ.  َ ِِ َ ًۡ ء َـَإِنَحََجَٰزَۡخُخ  ّٓٔ، ّٕ ٗٓ  ..ّلَلََِوٱََرُشٔلَِـَُردُّوهَُإََِلَٱََََشۡ

ُّ.  َاُدواَُُْيَّرِـَُٔن َْ َ ََ َٱََّلِي ََ ِ ۦٌََّ َٔاِعػِِّ ٌَ ََغََ ًَ  ٖٕ ْٔ  ..ٱۡىََكِ

ِّ.  ََِيَۡسُفُروَنَةِٱّلَلََِورُُشيِِّۦََوُير ََ نإَِنَٱََّلِي
َ
 ُٖ ُُٓ-َُٓ  ..يُدوَنَأ

ّّ.  َ َََلَُُيِبُّ ََإَِنَٱّلَلَ ََََكَنَُُمۡخَاَل   ُٓٓ ّٔ اَـَُخٔرًٌََ

ّْ.  ًُٓ ۡرَنَص
َ
َأ ََوٱّلَلُ َجَٰفِلنَِيَـِئَتنَۡيِ ٍُ

ۡ َٱَ ِِ َ ًۡ اَىَُس ٍَ  َّٔ َٗ-ٖٖ  ..َذ

ّٓ.  ا َٓ يِ ْۡ
َ
َأ َمََٰجَِٰجَإََِلَٰٓ

َ
نَحَُؤدُّواَْٱَۡل

َ
َأ ًۡ ُمرُُز

ۡ
َيَأ  ّْٔ ٗٓ-ٖٓ  ..إَِنَٱّلَلَ

 المائدة

ّٔ.   َ
ََِشۡغَََىُِكّ ًۡ ٌُِِس َِاَ اجَ َثَ َجَػۡي َٓ ِۡ ٌِ  ٔٔ، ٓٔ ْٖ ا ََو

ّٕ.  َاَٱََرُشُٔل َٓ حُّ
َ
أ ٌَََِرّبَِم َََيَٰٓ ُزَِلَإَِِلَۡمَ

ُ
آَأ ٌَ  ٖٔ ٕٔ  ..ةَّيِۡؼَ

ّٖ.  َاُدواََْوٱىَصَِٰب َْ َ ََ ٔاََْوٱََّلِي ُِ ٌَ ََءا ََ  َٗ ٗٔ  ..َٔنَََُٔإَِنَٱََّلِي

ّٗ.  ََََيَۡرحَد ٌَ ٔاَْ ُِ ٌَ ََءا ََ اَٱََّلِي َٓ حُّ
َ
أ ََغََدِيَََِِيَٰٓ ًۡ  ُّٖ ْٓ  ..ِّۦٌُِِس

َْ.  ٍََذَِىث
َ
ۡؤٌِِنِيَََأ ٍُ ۡ َٱَ  ُّٓ،ُّٗ،ُّٖ ْٓ لََعَ

ُْ.  َََيَُسَٰرُِغٔن ََ اَٱََرُشُٔلَََلََُيُۡزَُمَٱََّلِي َٓ حُّ
َ
أ  َِّ ُْ  ..َيَٰٓ

ِْ.  َْ ٔا ٔاَُْنُُٔ ُِ ٌَ ََءا ََ اَٱََّلِي َٓ حُّ
َ
أ َدآءََََيَٰٓ َٓ َُِش ٌِنَيَّلِلَ َٰ ـَ  ُِّ ٖ  ..كَ

ّْ.  َََء ََ اَٱََّلِي َٓ حُّ
َ
أ ًََۡيَٰٓ ُخ ٍۡ ٔٓاَْإِذَاَُر ُِ ٌَ ََْا ٔا َٰٔةَِـَٱۡؽِصيُ  ّٔٔ ٔ  ..إََِلَٱََطيَ
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 األنعاـ

ْْ.  َ َةَرِٓيء ِٔۡمَإِّّنِ اَتُۡۡشُِكٔنَََكَاَلََيََٰل ٍَ ُجَ*ّمِ ۡٓ َوََج  ِ ٕٗ-ٖٕ  ..إِّّنِ

ْٓ.  َِ اِِتَّلِلَ ٍَ  َِٔ، ِٔ ُّٔ-ُِٔ  ..َرَّبَِكُۡوَإَِنََضََلِِتََونُُصِِكََوََمَۡۡاَيََوَم

ْٔ.  ََََل َٔ ُْ ةَۡصَُٰرََو
َ
َٱَۡل ُّ َٱََيِؽُۡؿَٱۡۡلَتِيََُحُۡدرُِك َٔ ُْ َو  َ ةَۡصََٰر

َ
 ُٓ َُّ يُۡدرُِكَٱَۡل

ْٕ.  ۚ ُّ ُۡۡدَََيَۡػُوَرَِشاَۡلَ ََخ ًُ ۡغيَ
َ
َأ  ْٖ ُِْ ٱّلَلُ

ْٖ.  ًٍََةُِظۡيم ُٓ َِ ٔٓاَْإِيَؿَٰ َيَۡيبُِص ًۡ َ ٔاََْوَ ُِ ٌَ ََءا ََ َََُٱََّلِي ٌۡ
َ
َٱَۡل ًُ ُٓ َ ْوَلَٰٓئَِمََ

ُ
 ُْٗ ِٖ أ

 عراؼاأل

ْٗ.  َََحُرَۡۡحُٔن ًۡ ٔاَْىََػَيُس ُِطُخ
َ
ٔاَََْلََُۚوأ ٍُِػ  ُُٕ َِْ ِإَوَذاَكُرَِئَٱىُۡلۡرَءاُنَـَٱۡشَخ

َٓ.  ٌٌَِني
َ
ََُاِضٌحَأ ًۡ َُاَ۠ىَُس

َ
 ُّٕ ٖٔ َوأ

ُٓ.  َ ث ٌَ
ُ
َأ ِٔۡمَُمََٔسَٰٓ ٌََِكَ ََوبِِّۦََحۡػِدَُٔنََََو ُدوَنَةِٱَۡلَّقِ ۡٓ  ُِٓ ُٗٓ َح

 األنفاؿ

ِٓ.  َ َٱۡۡلَآئِِنِيََإَِنَٱّلَلَ  ُٓٓ ٖٓ ََلَُُيِبُّ

ّٓ.  َََِِل ًۡ ُٓ َ ََٰ ـَ ٌۡ
َ
ََزَفُرواَْيُِفُِلَٔنَأ ََ واََْغَََشبِِۡوَإَِنَٱََّلِي  ِْٓ ّٔ  ...ُطدُّ

 التكبة

ْٓ.  ََة َٰٔ ٔاَْٱََطيَ كَاُم
َ
ٔاََْوأ ََْـَإِنَحَاةُ ا ُٔ َ ٱَزَََوََءاحَ ًۡ ُٓ ٔاََْشبِۡيَ ةََـََخيُّ َٰٔ  ُّٕ ٓ  َن

ٓٓ.  َِ ََٰ ـَ ٌۡ
َ
َأ َۡ ٌِ ۡذَ ََضَدكَثَ ُِ ًۡ آَِ َٓ ِ ًَِٓة ََوحَُزّكِۡ ًۡ ُْ ُِر ّٓ  ُٕٓ َُّ ُتَؽ

ٓٔ.  ٍََِينِي َسَِٰهنِيََوٱىَۡعَٰ ٍَ ۡ َُٰجََِۡيُفَلَرآءََِوٱَ اَٱََطَدَق ٍَ اََإَِج َٓ ۡۡ  ُٕٕ َٔ  ...َغيَ
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ٕٓ.   ََرَُشٔل ًۡ ََىََلۡدََجآَءُز ًۡ ُُفِصُس
َ
َأ َۡ ِ ًَََۡغزِيزٌٌَّ اََغِِخُّ ٌَ َِّۡۡ  ُُٗ ُِٖ  ...َغيَ

 يكنس

ٖٓ.  ََيَام ََإِن
َ
َِشَخثَِأ ِِ ۡرَضَ

َ
َِٰتََوٱَۡل ـَ يََقَٱََصَؿَٰ َِ َٱََّلِيَ َٱّلَلُ ًُ  ّْٓ ّ َرَبُس

ٓٗ.  ََََح ٌَ
َ
ۡرِضَأ

َ
آءََِوٱَۡل ٍَ َٱََص ََ ِ ٌّ ََيَۡرزُكُُسًَ ٌَ يُِمَكُۡوَ ٍۡ...  ُّ ّْٓ 

 ىكد

َٔ.  َا ٍََل  ََخ َُ ۡخَص
َ
َأ ًۡ يُُّس

َ
َأ ًۡ ُك َٔ  ِٔ ٕ ِِلَۡتيُ

ُٔ.  ََٰۡجََءاَي ٍَ ۡخِه
ُ
تِيٍَنَِتٌَٰبَأ َِ ۡنََخِهٍۡمَ ٌَََُِّدُ يَۡجَ َـُّطِ ًَ َُۚث ُّ  ُّ ُ ُخ

 يكسؼ

ِٔ.  ََۡۡشُِكٔن ٌُّ ًَ ُْ ًَةِٱّلَلَِإََِلََو ُْ ۡزََثُ
َ
َأ َُ ٌِ اَيُۡؤ ٌَ  َٓ َُٔ َو

ّٔ.  ٍََةَِطَية َٰ لََعَ ٔٓاَْإََِلَٱّلَلَِ  ۡدُغ
َ
َأ  ُِٗ، ُِٔ َُٖ  ...كُۡوََهَِٰذهِۦََشبِِٰۡىٓ

 الرعد

ْٔ.   ََػّلَِبَٰج ٌُ َۚ يۡفِِّۦٌََََِّلُ َِ َ َۡ ٌِ َيََديََِّۡو ََبنۡيِ َََۢۚ ُّ  ٖٓ ُُ ...َُيَۡفُظَُٔ

ٔٓ.   ََجو
َ
َََيۡرِيََِل

ُكّ   َ َر ٍَ َسََوٱىَۡل ٍۡ َصّم  ََوََشَخَرَٱََش ۡمرٌَََُّ
َ
 ّْٓ ِ يَُدةُِّرَٱَۡل

 إبراىيـ

ٔٔ.  َ ًۡ َذَنََربُُّس
َ
ًَِۡإَوۡذَحَأ زِيَدَُُس

َ
َََل ًۡ  ح ٕ ىَئَََِشَهۡرُت

ٕٔ.  َۡۡ َحََرََن ًۡ َ َ
َ
َأ َرَل  ٌَ َ ثَ َؿََُضََبَٱّلَلُ ٍَ ِ َِّۡتثَ ََََك َِّۡتثٍَََنَشَجَرة َََؼ  ِِْ ِٓ-ِْ َؼ

 الحجر
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ٖٔ.  َََََُزنۡلَاَٱَّّلِۡنَرَِإَوَُاَََلَُۚىََحَٰفُِظٔن َُ  ٔٔ، ْٔ ٗ إَُِاَََنۡ

ٔٗ.  ََۡۡشِكنِي ٍُ ۡ َٱَ َِ ۡغرِۡضََغ
َ
اَحُۡؤَمُرََوأ ٍَ ِ  ِّٖ، ِِٔ ْٗ ـَٱۡضَدۡعَة

 النحؿ

َٕ.  َإَِنَٱ ََِّلَلَ ُمُرَةِٱۡىَػۡدِلََوٱۡۡلِۡخَسَٰ
ۡ
 ُٖث،  َٗ يَأ

ُٕ.  ۡرِضٌََََِدّبةَث ََُۤدُجۡسَيََوِۤهَّلِل
َ
َٱَۡل ِِ اَ ٌَ َِٰتََو ـَ َٱََصَؿَٰ ِِ اَ ٌََ...  ْٗ-َٓ ٕٓ 

ِٕ.  َِِٖۖث ِٔۡغَظثَِٱَۡلََص ٍَ ۡ ثََِوٱَ ٍَ ََشبِِۡوََرّبَِمَةِٱَۡلِۡه  ُِٕ ُِٓ ٱۡدُعَإََِلَٰ

 اإلسراء

ّٕ.  َ
َ
َأ ًۡ ۡخَصنُخ

َ
ًۡ َإِۡنَأ ُُفِصُس

َ
ََِل ًۡ  ُٖ ٕ ۡخَصنُخ

ْٕ.  ََِ يۡ َُِّٰدَ ـَ ََلََتۡػتُُدٓواَْإََِلَٓإِيَاهََُوبِٱىۡ
َ
ََربَُّمَأ ًِا َََوكََٰٓىَٰ  َُِ ِّ  ...إِۡخَسَٰ

ٕٓ.  َۡس ٌَ َدَََكَنَ ۡٓ إَِنَٱۡىَػ دَِٖۖ ۡٓ ٔاَْةِٱۡىَػ ۡوـُ
َ
ََََُٔوأ  َّْ ّْ َٔل 

 الكيؼ

ٕٔ.  َْٔا ََََكَنَيَرُۡج ٍَ َََۡذ َىَِلآَءََرّبِِّۦَـَۡي ٍََل  ۡوََخ ٍَ  ِٔ َُُ اََوََلَيُۡۡشِكَََََٰٰۡيِدَ ۡػ

 مريـ

ٕٕ.   ٌَ ۡٔ َََُذۡرُتََِيَرِنَٰمۡحََض  ُِٖ ِٔ اإِّّنِ

 طو

ٕٖ.  ََِۡػُخَمَنِلَۡفَِس  ٖٓ ُْ َوٱۡضَؽ

 األنبياء
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ٕٗ.   َرَۡشۡيَجََٰمَإََِلَرَۡۡحَث
َ
آَأ ٌَ ٍِنيََََو  ٖٔ، ٓٓ َُٕ ّىِۡيَعَٰيَ

َٖ.  َََِٰتَو ـَ َٱََصَؿَٰ ِِ ََ ٌَ ٌَََوََلَُۚ ََو ۡرِض 
َ
َِغَِدهَََُۚلَيَۡصخَۡهِِبُونََٱَۡل َۡ  ُٗ-َِ ٕٓ 

ُٖ.  ََِِّۡٱَۡلَۡرِثَإِۡذََجَفَشۡجَذ ِِ اِنَ ٍَ َإِۡذََُيُۡه ََ َۡۡؿَٰ  ِٔٗ ٕٗ-ٖٕ ...َوَداوَُۚدَوَُشيَ

 المؤمنكف

ِٖ.  َ َإََِلَٰ ًۡ ُٓ َج
َ
َوَِجيٌَثَأ ًۡ ُٓ ٔاََْوكُئُبُ آََءاحَ ٌَ َيُۡؤحَُٔنَ ََ  ِٕ َٔ ...َوٱََّلِي

ّٖ.  َ َٰيَث ٌَََُِشَؾ ََ نَسَٰ َِاَٱۡۡلِ ۡل
يَ َِ ََِِؼنيَ ََوىََلۡدَ ٌّ...  ُِ-ُْ َّ 

ْٖ.  ُِٔ ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ ـۡيََحَٱَ
َ
ًََۡ*َنَكَۡدَأ ِٓ ِ ََضََلح ِِ َ ًۡ ُْ َ ََ  ُٕٗ ٗ-ُ  َخَِٰشُػٔنَََٱََّلِي

 النكر

ٖٓ.  َٔاَْٱىَصَٰيَِحَِٰج ٍِيُ َوََغ ًۡ ٌُِِس ٔاَْ ُِ ٌَ ََءا ََ َٱََّلِي  ِّٖ ٓٓ َ...وََغَدَٱّلَلُ

 الفرقاف

ٖٔ.  ا ٌَ َ َِآَإََِلَٰ ٌۡ وَ ََوكَِد ٍَ ََخ َۡ ٌِ ٔاَْ
ٍِيُ َََغ ُّ َتآءَ ـََجَػۡيَجَٰ ُِرًٔراََْ ٌَ ِّ ِٔ 

 الشعراء

ٖٕ.  ٌَِنُي
َ
وُحَٱَۡل َََ* ََُزَلَةَِِّٱَرُّ ِِذرِي ٍُ ۡ َٱَ ََ َكَۡيتَِمَِۡلَُهَٔنٌَِ َٰ  ّٔ ُْٗ-ُّٗ لََعَ

 النمؿ

ٖٖ.  ََُِإ  َ ٍء َََشۡ َُكَ ََ ۡتَل
َ
َِۡعَٱّلَلَِٱََّلِٓيَأ اََتۡفَػئُنََُض ٍَ ِ تُِيَۢة َِ َۚ ُّ ٖٖ ،ّث،ُِ،َّ 

ٖٗ.   ٍَ َُظۡي ًۡ ُٓ ُُفُص
َ
آَأ َٓ َِۡخ َۡۡل اََوٱۡشتَ َٓ ِ َّٔ وََجَدُدواَْة َـَٱُُظۡرَاَوَُغيُ  ِِْ ُْ ...ا 

 القصص
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َٗ.  َََٱّلَل ََ ۡخَتۡتَجََوَلَِٰس
َ
َأ َۡ ٌَ ِديَ ۡٓ َ إََُِمَََلََت ََيََشآُء ٌَ ِديَ ۡٓ  ِِٖ ٔٓ ...ََح

 العنكبكت

ُٗ.  ََِسََوىَئ ٍۡ ۡرَضَوََشَخَرَٱََش
َ
َِٰتََوٱَۡل ـَ يََقَٱََصَؿَٰ َِ َ َۡ ٌَ ًَ ُٓ ۡۡلَ

َ
 َٓ ُٔ َََشأ

ِٗ.   َۡۡت َُشَػ ًۡ ُْ ا َِ
َ
َأ ََ ۡدَح ٌَ َ ِٔۡمَٱۡختُُدواَْٱِإَوََلَٰ َاََذَلاَلََيََٰل  ٖٗ ّٔ  ..ّلَلَ

ّٗ.  ََُ ۡخَص
َ
َأ َوَٱۡىِهَتَِٰبَإََِلَةِٱَىِِتَِِهَ ْۡ

َ
ٔٓاَْأ ُ  ُُْ ْٔ  ...َوََلَحَُجَِٰدَ

ْٗ.  َا ۡزَِبُ
َ
َوََّلِۡكُرَٱّلَلَِأ َِهرَِِۗ ٍُ

ۡ َٱۡىَفۡدَشآءََِوٱَ َِ ََغ َِِۡهَٰ ةَََت َٰٔ  ُْٕ ْٓ إَِنَٱََطيَ

 األحزاب

ٗٓ.  َ َِث َٔةٌََخَص ۡش
ُ
َرَُشِٔلَٱّلَلَِأ ِِ َ ًۡ  ْٖ ُِ  ...َىَلۡدَََكَنَىَُس

ٗٔ.  ًَۡ ٔۡكُِس ََِـَ ٌّ ًََۡإِۡذََجآُءوُكًَ ٌُِِس ۡشَفَوَ
َ
َأ َۡ  ّٕٔ، ِّٓ ُُ-َُ  ...َوٌِ

 الصافات

ٕٗ.  ََاَيَِطُفٔن ٍَ َٱۡىػَِزةََِخ ََرّبَِمَرَّبِ ََ  ّٓٗ، ّٓ َُٖ ُشۡتَحَٰ

 ص

ٖٗ.  ََُۡاد َٱىَصَٰفَِجَُٰجَٱۡۡلِ َِّۡۡةِٱۡىَػِشِّ  ُِ ُّ إِۡذَُغرَِضََغيَ

 الزمر

ٗٗ.  ٌََََِۡرت ٔاَََْلَُۚ ٍُ ۡشيِ
َ
ََوأ ًۡ ََرّبُِس ٔٓاَْإََِلَٰ ُِيُت

َ
ًََُوأ تَُِۡس

ۡ
نَيَأ

َ
 ّٗ ْٓ ... ِوَأ

ََُ.  َََََـ َٱُّّدِي اَََلُ َُُمۡيِط   َْ ِ ٱۡخُتِدَٱّلَلَ

َُُ.  ََٓإََِلَِِلَُلّرُِبَُٔا ًۡ ُْ اََجۡػُتُد ٌَ ۡوِِلَآَءَ
َ
ٌََُِدوُِِّۦَٓأ َٱََّتَُذواَْ ََ  َٓ ّ َوٱََّلِي
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 فصمت

َُِ.  ََََٓدََع ٍَ َّمِ َل  ۡٔ َكَ َُ ۡخَص
َ
َأ َۡ ٌَ اََو ٍَِوََََٰٰيِد   ُِٓ ّّ ...إََِلَٱّلَلَِوََغ

 الشكرل

َُّ.  َۡء  َىَي ٍِۡريِِّۦَََشۡ ٍُِۡعَٱۡۡلَِطيَََُسََن َٱََص َٔ ُْ  ِٓ ُُ َو

َُْ.   َٔخ َةِِّۦَُُ اَوَََّصَٰ ٌَ َ َِ َٱُّّدِي ََ ِ ٌّ َعَىَُسًَ َََٓشَ َِا ۡۡ وَۡخ
َ
 ٓٔ ُّ  ...اََوٱََّلِٓيَأ

َُٓ.  ًَۡ ُٓ َِ َةَۡي َُشَٔرىَٰ ًۡ ُْ ۡمُر
َ
 ِّٗ، ِٔٗ ّٖ َوأ

 محمد

َُٔ.  َ َٰ ۡمَلََعَ
َ
ـَََلََحَخَدةَُروَنَٱۡىُلۡرَءاَنَأ

َ
َٓأ ا َٓ ُ ۡرَفاَ

َ
 ُٕ ِْ كُئٍُبَأ

 الحجرات

َُٕ.  ََٰيَؿ َٱۡۡلِ ًُ ََخَتَبَإَِِلُۡس َٱّلَلَ ََ ًََۡوَلَِٰس َكُئُبُِس ِِ َۚ ُّ َِ ََوَزَي ََ  ٕ ّٓ 

َُٖ.  ََُِّٔن ٍُ ََٖۖح ُس ٍَ َٰ َإِۡشَؾ َ ٔاَْلََعَ ُِّ ٍُ َكُوَََلََت  ْ ٔا ٍُ ۡشيَ
َ
ۡنَأ
َ
َۡۡمَأ  ُُْ ُٕ َغيَ

َُٗ.  َ
َ
أ ٔاَََْلََيَٰٓ ُِ ٌَ ََءا ََ اَٱََّلِي َٓ ًََۡحُّ َٰحَُس ـَ ۡض

َ
ٔٓاَْأ ِٔۡتَٱنلَِِبََِّحَۡرَذُػ َقََض ۡٔ  ُِْ ِ  ـَ

َُُ.  َ َٔة ِۡ ِ َُِٔنَإ ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ اَٱَ ٍَ   ّّٔ،ُِٓ،ُّٔ َُ إَِج

 الذاريات

ُُُ.  َِنَسَإََِلَِِلَۡػُتُدون ََوٱۡۡلِ ََ ۡلُجَٱۡۡلِ
يَ َِ اَ ٌَ  ُِٓ ٖٓ َو

ُُِ.  ٌََِِنِي ۡؤ ٍُ ۡ َحََِفُعَٱَ  ِِٓ ٓٓ َوَذّنِۡرَـَإَِنَٱَّّلِۡنَرىَٰ

 القمر  .ُُّ
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ُُْ.  َ َةَِلَدر ُّ ۡلَجَٰ
يَ َِ ٍءَ َََشۡ  ٗٗ، َّ ْٗ إَُِاَُكَ

 المجادلة

ُُٓ.  َُرَِي ِِ ِٔۡمَٱخٓأۡ َُِٔنَةِٱّلَلََِوٱِۡلَ ٌِ اَيُۡؤ  ٌ ۡٔ ََخآدََََلَََتُِدَكَ َۡ ٌَ آدُّوَنَ ََٔ.. ِِ َٗ 

 الحشر

ُُٔ.  َََـَٱُخ ُّ ِۡ ََخ ًۡ َُٰس ى َٓ اََج ٌَ َٱََرُشُٔلَـَُخُذوهََُو ًُ َُٰس آََءاحَى ٌَ ََْو ٔا ُٓ ٖ ُُٕ 

ُُٕ.  َََُُيِتُّٔن ًۡ ِٓ ٌَََِرۡتيِ َ ََ يَؿَٰ َُٔءوَٱَُّداَرََوٱۡۡلِ ََتَت ََ  ُّٖ ٗ ...َوٱََّلِي

 الممتحنة

ُُٖ.  ََۡلِصِؽني ٍُ ۡ َٱَ َُُيِبُّ  ُِٗ، ُٓٓ ٖ إَِنَٱّلَلَ

 المنافقكف

ُُٗ.  ًَََجۡفص َرَٱّلَلُ ِ ِّ ا ََوىَََيَُؤ َٓ َجيُ
َ
 َُٓ ُُ اآلية ..اَإِذَاََجآَءَأ

َُِ.  َٱ ًُ َُْ َِغَِدَرَُشِٔلَٱّلَلََِخَِتَٰ َۡ ٌَ َ َٰ ٔاَْلََعَ ََحُلََُٔٔنَََلَحُِفُِل ََ  ُّٔ ٖ-ٕ ۗا..ََّلِي

 التغابف

ُُِ.  ٌََ ًَ ََو ٍءََغيِۡ َََشۡ َةُِسّوِ ََوٱّلَلُ  ۚ ُّ ِدَكَۡيَت ۡٓ َةِٱّلَلََِح َۢ ٌِ  ّٔ ُُ يُۡؤ

 التحريـ

ُِِ.  ََََلََحۡػُطَٔنَٱّلَل َِشَدادَ  َلَٰٓئَِهٌثَِؽََلظ  ٌَ اَ َٓ ۡۡ  ُُٔ، ٕٓ ٔ  ...َغيَ

 الممؾ

ُِّ.  ََاَحَر ٌَ  َ ا َِؼَتار  َٰت  ـَ يََقََشۡتَعََشَؿَٰ َِ ۡيِقَٱََرِنَٰمۡحَٱََّلِيَ َِ َ ِِ َ  َّ ّ ...ىَٰ
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 القمـ

ُِْ.  يٍُقََغِظۡمَ ِإَو ُِ َ  ُٓٓ، ُُِ ْ ََُمَىََػَٰىَٰ

 المدثر

ُِٓ.  َا يَۡلُجَوَِخۡد  َِ َ َۡ ٌَ اَ*َذۡرِِنََو ُدود  ٍۡ ََم اَل  ٌَ  ِِْ ِٓ-ُُ  وََجَػۡيُجَََلَُۚ

 الشمس

ُِٔ.  ا َٓ َٰ ى َٔ اََش ٌَ ََو ا*  َوَجۡفس  َٓ َٰ ى َٔ اََوَتۡل َْ اَـُُجَٔر َٓ ٍَ َٓ ۡ َ
َ
 ٗٗ ٖ-ٕ ـَأ

 العمؽ

ُِٕ.  ََُّوۤۡدُجۡسٱ َََلَحُِؽۡػ  َُٕ ُٗ َوٱۡرَُتِب۩َّلََكَ

 البينة

ُِٖ.  ََََِفآء َُخ ََ َُُمۡيِِطنَيَََلَُٱُّّدِي ِمُرٓواَْإََِلَِِلَۡػُتُدواَْٱّلَلَ
ُ
آَأ ٌَ  ِْ ٓ  ...َو
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 اثالثن 
 فيرس األحاديث النبكية

المصنؼ، مراعينا بذلؾ  تاريخ كفاةحسب ات المصنفثـ أبدأ بالكتب الستة 
 ترتيب حركؼ اليجاء

 رقـ الصفحة رقـ الحديث طرؼ الحديث ر

 ق( ِٔٓت ) صحيح البخارم

ىنىا أىٍغيىري ًمٍنوي   .ُ ، كىالمًَّو ألى بيكفى ًمٍف غىٍيرىًة سىٍعدو  ِِّ ُْٕٔ أىتىٍعجى

كجى   .ِ ـٍ ًبًو الفيري كًط أىٍف تيكفيكا ًبًو مىا اٍستىٍحمىٍمتي ؽُّ الشُّري  ُٓٗ ُِِٕ أىحى

، تيٍؤًتي أيكيمىيىا كيؿَّ   .ّ ثىمييىا مىثىؿي الميٍسًمـً رىةو مى كًني ًبشىجى  َِِ ُْْٔ أىٍخًبري

كهي أىفَّ المَّوى ييًحبُّوي   .ْ  ِٓ ّٕٕٓ أىٍخًبري

ا أىٍربىعه مىٍف كيفَّ ًفيوً   .ٓ اًلصن  َّْ ّْ  كىافى مينىاًفقنا خى

، فىنىظىٍرتى أىييٍيدىل لىؾى   .ٔ  ِِٗ ّٔٔٔ أىفىالى قىعىٍدتى ًفي بىٍيًت أىًبيؾى كىأيمّْؾى

 ْٕ ِّْٔ،ِّّٔ أىٍقبىمىٍت فىاًطمىةي تىٍمًشي كىأىفَّ ًمٍشيىتىيىا مىٍشيي النًَّبيّْ   .ٕ

ًدينىًة كىىيكى  أىٍقبىؿى نىًبيُّ المًَّو   .ٖ  َِٖ ُُّٗ ميٍرًدؼه أىبىا بىٍكرو  ًإلىى المى

كرينىا  .ٗ ا تىزي كرينىا أىٍكثىرى ًممَّ  ٕٓ ُِّٖ أىلى تىزي

ـى ًفي الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىةً   .َُ ٍريى  ٓٔ ّّْْ أىنىا أىٍكلىى النَّاًس ًبًعيسىى اٍبًف مى

ٍبدى الرٍَّحمىفً   أىفَّ النًَّبيَّ   .ُُ اىىا عى  ُٖٗ ُُٔٓ بىعىثى مىعىيىا أىخى

 ُُٓ، ُٗ، ُٗ َٓ يىرىاؾى  فىًإنَّوي  تىرىاهي  تىكيفٍ  لىـٍ  فىًإفٍ  تىرىاهي، كىأىنَّؾى  المَّوى  بيدى تىعٍ  أىفٍ   .ُِ
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الن سىأىؿى النًَّبيَّ   .ُّ  ْٗ ُُٕٔ : مىتىى السَّاعىةي يىا رىسيكؿى المًَّو؟ أىفَّ رىجي

الن سىأىؿى النًَّبيَّ   .ُْ ؟ أىفَّ رىجي ؿي  ِّٓ ّْٕٓ أىمُّ األىٍعمىاًؿ أىٍفضى

رى يىٍدعيكهي ًإلىى اإًلٍسالىـً رىسيكؿى المًَّو  أىفَّ   .ُٓ  ّٖٔ َِْٗ ، كىتىبى ًإلىى قىٍيصى

نَّةً   .ُٔ اءى  أىلىٍيسى لى ًإلىوى ًإلَّ المَّوي ًمٍفتىاحي الجى بىابي مىا جى
نىاًئزً   ًفي الجى

ّٕ 

دي   .ُٕ  ْٖ ُِّْ ص؟ ًفي أىنىٍسجي

ـٍ   .ُٖ ؿً  ًبيىذىا نىسىبنا أىٍقرىبي  أىيُّكي ـي يى  الًَّذم الرَّجي ؟ أىنَّوي  ٍزعي  ِْْ ٕ نىًبيّّ

مىى كيؿّْ بىابو ًمٍف أىٍبكىاًب   .ُٗ ميعىًة، كىافى عى  ٗٓ ُُِّ ًإذىا كىافى يىٍكـي الجي

ـي، فىأىمّْنيكا، فىًإنَّوي مىٍف كىافىؽى تىٍأًمينيوي تىٍأًميفى   .َِ ا  ِٔ َٖٕ ًإذىا أىمَّفى اإًلمى

: إً   .ُِ بَّ المَّوي العىٍبدى نىادىل ًجٍبًريؿى  ُُِ،ُْٓ،ِٔ َِّٗ فَّ المَّوى ييًحبُّ فيالىننا ًإذىا أىحى

ـى ًبكىًممىةو أىعىادىىىا ثىالىثنا  .ِِ ذىا تىكىمَّ ـى ثىالىثنا، كىاً  مَّ ـى سى مَّ  ُّّ ْٗ ًإذىا سى

، كىٍأتيكىىا   .ِّ الىةي، فىالى تىٍأتيكىىا تىٍسعىٍكفى  ُُٔ َٖٗ ًإذىا أيًقيمىًت الصَّ

مّْي، فىالى   .ِْ ـٍ ييصى ديكي ٍجًيًو،  ًإذىا كىافى أىحى  ُُٔ َْٔ يىٍبصيؽي ًقبىؿى كى

بَّوي، فىالى يىٍبزيقىفَّ بىٍيفى   .ِٓ الىًة، فىًإنَّوي يينىاًجي رى  ُُٔ ُُِْ ًإذىا كىافى ًفي الصَّ

ـٍ   .ِٔ ، كىاٍستىٍبقيكا نىٍبمىكي ـٍ ـٍ فىاٍرميكىي  ّْٕ ّْٖٗ ًإذىا أىٍكثىبيككي

لىٍف ييشىادَّ ا  .ِٕ ، كى ده ًإفَّ الدّْيفى ييٍسره مىبىوي لدّْيفى أىحى  ُٔٗ ّٗ ًإلَّ غى

شنا  ًإفَّ رىسيكؿى المَّوً   .ِٖ ـٍ يىكيٍف فىاًحشنا كىلى ميتىفىحّْ  ُْٓ ّٕٗٓ لى

ـٍ أىٍخالىقنا  .ِٗ اًسنيكي ـٍ أىحى  َُّ َّٓٔ ًإفَّ ًخيىارىكي
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رٍّْميىا النَّاسي   .َّ ـٍ ييحى لى رَّمىيىا المَّوي كى  ِٖٔ ُِّٖ ًإفَّ مىكَّةى حى

ًتسٍ   .ُّ ا، ًمائىةن ًإلَّ كىاًحدناًإفَّ ًلمًَّو ًتٍسعىةن كى  ّٓ ِّٕٗ ًعيفى اٍسمن

ٍربً   .ِّ ًليِّا فىقىٍد آذىٍنتيوي ًبالحى : مىٍف عىادىل ًلي كى  َُٗ، ْٓ َِٓٔ ًإفَّ المَّوى قىاؿى

ـي أىفَّ ميكسىى لىٍيسى ًبميكسىى بىًني   .ّّ  ِٔٔ ُِِ ًإفَّ نىٍكفنا البىكىاًليَّ يىٍزعي

رىةن لى يىسٍ   .ّْ ًر شىجى نَّيىا مىثىؿي ًإفَّ ًمفى الشَّجى رىقييىا، كىاً   ِٗٔ ُٔ قيطي كى

ٍمًقوً   .ّٓ تَّى ًإذىا فىرىغى ًمٍف خى ٍمؽى، حى مىؽى الخى  ُّٗ ٕٖٗٓ ًإفَّ المَّوى خى

ـٍ فىقيٍمتيـٍ كىذىبٍ   .ّٔ دىؽى ًإفَّ المَّوى بىعىثىًني ًإلىٍيكي قىاؿى أىبيك بىٍكرو صى ، كى  ِّٕ ُّٔٔ تى

، كى   .ّٕ ٍف كىافى نىسىاءن فىالى يىٍصميحي ًإٍف كىافى يىدنا ًبيىدو فىالى بىٍأسى  ُْٗ َُِٔ اً 

، فىنىبىذىهي   .ّٖ ا ًمٍف ذىىىبو اتىمن ٍذتي خى  ِِٔ ِٖٕٗ ًإنّْي اتَّخى

مىٍيوً   .ّٗ ـي ًلييٍؤتىَـّ ًبًو، فىالى تىٍختىًمفيكا عى ا ًعؿى اإًلمى  ُٔ ِِٕ ًإنَّمىا جي

نَّمىا ًلكيؿّْ اٍمًرئو مىا نى   .َْ ا األىٍعمىاؿي ًبالنّْيَّاًت، كىاً   ُِٖ، ِْ ُ كىلًإنَّمى

ـٍ ًإلىى شىيىادىًة أىٍف لى ًإلىوى ًإلَّ المَّوي، كىأىنّْي رىسيكؿي المَّوً   .ُْ  ِّٔ ُّٓٗ اٍدعييي

ًمٍقفى ًمٍف ًضمىعو   .ِْ ٍيرنا، فىًإنَّييفَّ خي كا ًبالنّْسىاًء خى ُٓ  اٍستىٍكصي ٖٔ ُٗٔ 

رى النًَّبيُّ   .ّْ  ِِٖ ِِّٔ يؿً ، كىأىبيك بىٍكرو رىجيالن ًمٍف بىًني الدّْ اٍستىٍأجى

ـي الًَّذم   .ْْ ميكسىى، فىقىاؿى لىوي ميكسىى: أىٍنتى آدى ـي كى  ََُ َّْٗ اٍحتىجَّ آدى

مىيَّ   .ْٓ مىٍيؾى أيٍنًزؿى  ،اٍقرىٍأ عى مىٍيؾى كىعى : أىٍقرىأي عى : قيٍمتي  ٗٔ َٓٓٓ قىاؿى

ا  .ْٔ ا أىٍك مىٍظميكمن اؾى ظىاًلمن ٍر أىخى  ُّٓ   ِٓٗٔ اٍنصي

وي ًإلَّ ًإيمىافه اٍنتىدىبى المَّوي ًلمىٍف خى   .ْٕ  ّٕٓ ّٔ رىجى ًفي سىًبيًمًو، لى ييٍخًرجي
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كنىنىا، نىٍحفي نىًسيري ًإلىٍيًيـٍ   .ْٖ ـٍ كىلى يىٍغزي كىي  ِْٖ َُُْ اآلفى نىٍغزي

ـٍ يىتىفىرَّقىا  .ْٗ ا لى  ُْٗ َِِٖ  البىيّْعىاًف ًبالًخيىاًر مى

ًف اٍمري   .َٓ نَّةه فىالى يىٍرفيٍث كىلى يىٍجيىٍؿ، كىاً  ـي جي يىا  ُْٖ ُْٖٗ ؤه قىاتىمىوي الصّْ

ا  .ُٓ اًلحن ًميسنا صى َـّ يىسٍّْر ًلي جى  ِِٖ ّّْٕ المَّيي

َـّ اٍسًقنىا  .ِٓ َـّ اٍسًقنىا، المَّيي َـّ اٍسًقنىا، المَّيي  ْٓ َُُّ المَّيي

ا  .ّٓ وي بىٍعضن  ُّٕ َِٔٔ الميٍؤًمفي ًلٍمميٍؤًمًف كىاٍلبيٍنيىاًف، يىشيدُّ بىٍعضي

ؿى  كؿ كتاب قبمو المييمف: األميف، القرآف أميف عمى  .ْٓ : كىٍيؼى نىزى بىابه
ؿي  ، كىأىكَّ ٍحيي الكى

ؿى   مىا نىزى

ٔٔ 

ًة، طىٍعمييىا   .ٓٓ يىٍعمىؿي ًبًو: كىاأليٍتريجَّ  ٖٕ َٗٓٓ الميٍؤًمفي الًَّذم يىٍقرىأي القيٍرآفى كى

يتىاًء الزَّكىاةً  بىايىٍعتي رىسيكؿى المًَّو   .ٔٓ الىًة، كىاً  مىى ًإقىاـً الصَّ  ُّٔ ٕٓ عى

مىى السٍَّمًع كىالطَّاعىًة ًفي المىٍنشىًط  نىا رىسيكؿى المًَّو بىايىعٍ   .ٕٓ  ِِٔ ُٕٗٗ عى

ًظيـً   .ٖٓ  ّٕٖ ِْٕٔ بىعىثى ًبًكتىاًبًو ًإلىى ًكٍسرىل، فىأىمىرىهي أىٍف يىٍدفىعىوي ًإلىى عى

: شىيىادىًة أىٍف لى ًإلىوى ًإلَّ المَّوي   .ٗٓ ٍمسو مىى خى ـي عى  ُّٕ ٖ بيًنيى اإًلٍسالى

ا  .َٔ ، فىمىاليكا ًإلىى  بىٍينىمى ـي المىطىري ذىىي  َِّ ْٕٗٓ ثىالىثىةي نىفىرو يىتىمىاشىٍكفى أىخى

بىيىا  .ُٔ رى ؿه يىسيكؽي بىقىرىةن ًإٍذ رىًكبىيىا فىضى  ُْٓ ُّْٕ بىٍينىا رىجي

، كىمىثىًؿ   .ِٔ ـٍ تىعىاطيًفًي ـٍ كى تىكىادًّْى ـٍ كى ًمًي   ّٔٔ،ُِٓ،ُّٗ َُُٔ تىرىل الميٍؤًمًنيفى ًفي تىرىاحي

ًلًديًنيىاتيٍنكى   .ّٔ اًليىا كى مى جى سىًبيىا كى ًلحى اًليىا كى : ًلمى ٍرأىةي أًلىٍربىعو  ُٕٗ ََٗٓ حي المى

فّْيى رىسيكؿي المًَّو   .ْٔ ٍرىيكنىةه ًعٍندى يىييكًدمٍّ  تيكي ًدٍرعيوي مى  ُّْ ُِٔٗ كى



 

435 
 
 

الىكىةى اإًليمىافً   .ٓٔ دى حى جى  ْٖ، َْ ُٔ ثىالىثه مىٍف كيفَّ ًفيًو كى

عىؿى المَّوي الرَّحٍ   .ٔٔ ، فىأىٍمسىؾى ًعٍندىهي جى ٍزءو  ٓٓ َََٔ مىةى ًمائىةى جي

، ًبمىا يىٍعًرفي   .ٕٔ دّْثيكا النَّاسى  ُِّ ُِٕ المَّوي  كفى أىتيًحبُّكفى أىٍف ييكىذَّبى حى

دَّثىنىا رىسيكؿي المًَّو   .ٖٔ اًدؽي المىٍصديكؽي  حى  ُٔٓ َِّٖ كىىيكى الصَّ

ـٍ خى   .ٗٔ ـى  مىفٍ  ٍيريكي مَّمىوي  اٍلقيٍرآفى  تىعىمَّ  ح َِٕٓ كىعى

رىجى النًَّبيُّ   .َٕ دىٍيًبيىًة ًفي ًبٍضعى عىٍشرىةى ًمائىةن ًمٍف  خى ـى الحي ا  ُُّ ُْٕٗ،ُْٖٕ عى

مى   .ُٕ  ُٕٓ َِِ ى بىٍكًلًو سىٍجالن ًمٍف مىاءو دىعيكهي كىىىًريقيكا عى

ذىا   .ِٕ ذىا اٍشتىرىل، كىاً  ا ًإذىا بىاعى، كىاً  ـى المَّوي رىجيالن سىٍمحن  ُْٗ، ُُٗ َِٕٔ رىًح

يٍ   .ّٕ كى شىةي سىٍكقىؾى ًبالقىكىاًريرري  ُٔٗ َُِٔ دىؾى يىا أىٍنجى

ـٍ   .ْٕ يّْنيكا اٍلقيٍرآفى ًبأىٍصكىاًتكي  َٕ ُْٖٔ زى

ـي المَّوي ًفي ًظمًّْو، يىٍكـى لى ًظؿَّ   .ٕٓ  ُِّ َٔٔ ًإلَّ ًظمُّوي: اإًلمىاـ سىٍبعىةه ييًظمُّيي

ـي المَّوي تىعىالىى ًفي ًظمًّْو يىٍكـى لى   .ٕٔ  ُٕٔ ُِّْ ًظؿَّ ًإلَّ ًظمُّوي  سىٍبعىةه ييًظمُّيي

: "ًإيمىافه ًبالمًَّو  سيًئؿى النًَّبيُّ   .ٕٕ ؟ قىاؿى ؿي اًؿ أىٍفضى  ِّْ ُُٗٓ أىمُّ األىٍعمى

بُّ ًإلىى المًَّو؟  : أىمُّ األىٍعمىاؿً سيًئؿى النًَّبيُّ   .ٖٕ  ِّْ ْٓٔٔ أىحى

دىقىةه   .ٕٗ مىى كيؿّْ ميٍسًمـو صى  ُٕٓ ُْْٓ عى

تَّى   .َٖ مىى النًَّبيّْ فىاٍنطىمىٍقتي حى ؿى عى ٍيدي  أىٍدخي  ِِٓ َُّٗ كىًعٍندىهي زى

رىقىةى ٍبفى نىٍكفىًؿ   .ُٖ تَّى أىتىٍت ًبًو كى ةي حى ًديجى  ُّٓ ّ فىاٍنطىمىقىٍت ًبًو خى

، كىالمًَّو لىقىٍد   .ِٖ : أىٍم قىٍكـً اًبًو، فىقىاؿى عى عيٍركىةي ًإلىى أىٍصحى  ُّّ، ِٖٔ، ُِٓ ُِّٕ فىرىجى
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كٍَّج فىًإفَّ   .ّٖ ٍيرى ىىًذًه األيمًَّة أىٍكثىريىىا ًنسىاءن فىتىزى  ُٔٗ َٗٔٓ خى

شىتىمىًني،   .ْٖ ، كى ـٍ يىكيٍف لىوي ذىًلؾى لى ـى كى  ُُٓ ِْْٖ قىاؿى المَّوي: "كىذَّبىًني اٍبفي آدى

ٍبًدم ًبي  .ٖٓ  َُُ َٕٓٓ قىاؿى المَّوي: أىنىا ًعٍندى ظىفّْ عى

ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي   .ٖٔ مىٍينىا عى ـى عى ٍكؼو فىآخى  قىًد  َّٕ ِِّٗ ى رىسيكؿي المَّوً عى

مىيَّ  قىًدمىتٍ   .ٕٖ  َِِ َِِٔ  ميٍشًركىةه  كىًىيى  أيمّْي عى

نَّةى ًإلَّ مىٍف أىبىى  .ٖٖ ميكفى الجى  ِٗ َِٖٕ كيؿُّ أيمًَّتي يىٍدخي

ذيكعو ًمٍف نىٍخؿو   .ٖٗ مىى جي  ٓٓ ّٖٓٓ كىافى المىٍسًجدي مىٍسقيكفنا عى

دى النَّاًس، كى  كىافى رىسيكؿي المًَّو   .َٗ ا يىكيكفي أىٍجكى دي مى  ّٔ ٔ كىافى أىٍجكى

مىٍيوً   .ُٗ رّْؾي شىفىتىٍيًو ًإذىا أيٍنًزؿى عى  ٕٔ ِْٖٗ كىافى ييحى

ـي الدّْيىةي   .ِٗ ـٍ تىكيٍف ًفيًي لى ، كى اصي  ٕٗ ْْٖٗ كىافى ًفي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى الًقصى

َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى  كىافى رىسيكؿي المًَّو   .ّٗ : "المَّيي يىقيكؿي  ْٗ ُّٕٕ يىٍدعيك كى

اهي   .ْٗ ىٍحصى ًديثنا لىٍك عىدَّهي العىادُّ ألى دّْثي حى  ُّّ ّٕٔٓ كىافى ييحى

ذى الًمٍنبىرى  كىافى النًَّبيُّ   .ٓٗ ا اتَّخى ، فىمىمَّ  ُْٔ ّّٖٓ يىٍخطيبي ًإلىى ًجٍذعو

ا اٍستىطىاعى ًفي شىٍأًنًو كيمّْوً  كىافى النًَّبيُّ   .ٔٗ  ُٕٔ ِْٔ ييًحبُّ التَّيىمُّفى مى

ا  ًبيُّ كىافى النَّ   .ٕٗ دي مى كىافى أىٍجكى ٍيًر، كى دى النَّاًس ًبالخى  ُٖٓ َُِٗ أىٍجكى

ـٍ ييٍحفىري لىوي ًفي األىٍرًض، فىييٍجعىؿي   .ٖٗ ؿي ًفيمىٍف قىٍبمىكي  ِّٗ، ُِٗ ُِّٔ كىافى الرَّجي

ًميسو فىقىاؿى لىوي   .ٗٗ ٍبدي المًَّو ييذىكّْري النَّاسى ًفي كيؿّْ خى  َِّ َّ كىافى عى

بَّ   .ََُ بَّاًنيُّ الًَّذم كيكنيكا رى : الرَّ ييقىاؿي كمىاءى فيقىيىاءى، كى ـي قىٍبؿى اًنيّْيفى حي : الًعٍم  ُِّبىابه
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 القىٍكًؿ كىالعىمىؿً  ييرىبّْي

 ِْٖ ّْٖٓ : "لىٍيسى ًبالطًَّكيًؿ البىاًئًف، كىلى كىافى رىسيكؿي المًَّو   .َُُ

ك  كىافى رىسيكؿي المًَّو   .َُِ ا ييًريدي غىٍزكىةن يىٍغزي رَّل قىمَّمى  ِّٖ ِْٖٗ ىىا ًإلَّ كى

ٍمسى   .َُّ اًىًميًَّة عيرىاةن ًإلَّ الحي  َّّ ُٓٔٔ كىافى النَّاسي يىطيكفيكفى ًفي الجى

ؽَّ أىًميفو   .َُْ ، يىٍعًني أىًميننا حى ـٍ مىٍيكي ، يىٍعًني عى ىٍبعىثىفَّ  ِٖٓ ّْٕٓ ألى

مىى يىدىٍيوً   .َُٓ الن يىٍفتىحي المَّوي عى يٍعًطيىفَّ الرَّايىةى رىجي  َّٕ ِِْٗ ألى

ٍب" فىرىدَّدى ًمرىارنا  .َُٔ  ِّْ ُُٔٔ لى تىٍغضى

كا  .َُٕ ـٍ فىالى تىٍبرىحي مىٍيًي كا، ًإٍف رىأىٍيتيميكنىا ظىيىٍرنىا عى  ِٕٕ َّْْ لى تىٍبرىحي

اًلفنا فىٍميىٍحًمٍؼ ًبالمَّوً   .َُٖ مىٍف كىافى حى ، كى ـٍ  ْٓ َُْٕ لى تىٍحًمفيكا ًبآبىاًئكي

دّْقيكا أىٍىؿى الًكتىاًب كىل  .َُٗ  ٕٗ ْْٖٓ تيكىذّْبيكىيـٍ  ل تيصى

ٍيريىىا الفىٍأؿي   .َُُ خى  َُُ ٕٓٓٓ لى ًطيىرىةى، كى

: ا  .ُُُ اًلحي ييٍعًجبيًني الفىٍأؿي الصَّ  َُُ ٕٔٓٓ لكىًممىةي لى عىٍدكىل كىلى ًطيىرىةى، كى

 ُُّ ّٗٗٓ ميتًَّكئه  كىأىنىا آكيؿي  لى   .ُُِ

أى   .ُُّ ضَّ تَّى يىتىكى الىةي مىٍف أىٍحدىثى حى  ُٓٔ ُّٓ لى تيٍقبىؿي صى

تَّى ييًحبَّ أًلىًخيًو مىا ييًحبُّ ًلنىٍفًسوً   .ُُْ ، حى ـٍ ديكي  ُُِ ُّ لى ييٍؤًمفي أىحى

كىافى أىشىدَّ مىا لىًقيتي   .ُُٓ ، كى ا لىًقيتي  ِِْ ُِّّ لىقىٍد لىًقيتي ًمٍف قىٍكًمًؾ مى

ًديًث   .ُُٔ ٍيرىةى أىٍف لى يىٍسأىليًني عىٍف ىىذىا الحى  َْ ٗٗ لىقىٍد ظىنىٍنتي يىا أىبىا ىيرى

مىى النًَّبيّْ   .ُُٕ  ّّٓ، ُِٖ ُِّٖ ، ًإلَّ يىٍأًتي ًفيًو بىٍيتى  لىقىؿَّ يىٍكـه كىافى يىٍأًتي عى
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كره   .ُُٖ جّّ مىٍبري ، حى جُّ مىوي الحى  ُٖٖ ُُٖٔ لىًكفَّ أىٍحسىفى الًجيىاًد كىأىٍجمى

مٍَّؼ عىٍف رىسيكًؿ المًَّو   .ُُٗ ـٍ أىتىخى  ّٗٓ ُّٓٗ ي غىٍزكىةو غىزىاىىا ًإلَّ ًفيفً  لى

مىى النًَّبيّْ لى   .َُِ ـى عى ا  مَّا قىًد ديىيمى ، أىشىارى أىحى ٍفدي بىًني تىًميـو  ُِْ َِّٕ كى

كـً  لىمَّا أىرىادى النًَّبيُّ   .ُُِ  ََِ ُِٕٔ أىٍف يىٍكتيبى ًإلىى الرُّ

ى رىسيكؿي المًَّو   .ُِِ ًدينىةى آخى بىٍيفى سىٍعًد  لىمَّا قىًدٍمنىا المى  ّّٔ َِْٖ بىٍيًني كى

نٍّْبنىا لىٍك أىفَّ أىحى   .ُِّ َـّ جى ـٍ ًإذىا أىتىى أىٍىمىوي قىاؿى ًباٍسـً المًَّو، المَّيي  ُِّ ُُْ دىكي

مَّدو   .ُِْ ٍيًر سينًَّة ميحى مىى غى  ُِٕ ّٖٗ  لىٍك ميتَّ ميتَّ عى

ـٍ   .ُِٓ ـٍ لذىىىبى ًدمىاءي قىٍكـو كىأىٍمكىالييي  ُٗٗ ِْٓٓ لىٍك ييٍعطىى النَّاسي ًبدىٍعكىاىي

ا اٍىتىدى   .ُِٔ مٍَّينىا، فىأىٍنًزلىٍف لىٍكلى أىٍنتى مى دٍَّقنىا كىلى صى  ِِٖ ِّٕٖ ٍينىا، كىلى تىصى

ا قىبٍَّمتيؾى  لىٍكلى أىنّْي رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو   .ُِٕ  ُٖٗ َُُٔ قىبَّمىؾى مى

ٍيريهي: "يىٍجيىري ًبوً   .ُِٖ زىادى غى ـٍ يىتىغىفَّ ًبالقيٍرآًف"، كى  َٕ ِٕٕٓ لىٍيسى ًمنَّا مىٍف لى

لىًكًف الكىاًصؿي  لىٍيسى الكىاًصؿي   .ُِٗ  َِٔ، ُّٗ ُٗٗٓ  ًباٍلميكىاًفًئ، كى

ـٍ ًإلىى السَّمىاًء ًفي   .َُّ ارىىي  ِٕٔ َٕٓ مىا بىاؿي أىٍقكىاـو يىٍرفىعيكفى أىٍبصى

دنا قىطُّ بىٍعدى رىسيكًؿ المًَّو   .ُُّ  ُِِ ّٕٖٔ ًمٍف ًحيفى قيًبضى  مىا رىأىٍيتي أىحى

ا قىطُّ، ًإًف  مىا عىابى النًَّبيُّ   .ُِّ لَّ طىعىامن  ُِّ ّّٔٓ اٍشتىيىاهي أىكىمىوي كىاً 

؟  .ُّّ جّْ  ُٕٖ ُّٖٔ مىا مىنىعىًؾ ًمفى الحى

قىٍد كي   .ُّْ دو ًإلَّ كى ـٍ ًمٍف أىحى  ََُ ْْٗٗ ًتبى مىٍقعىديهي ًمفى النَّارً مىا ًمٍنكي

مَّدنا رىسيكؿي   .ُّٓ دو يىٍشيىدي أىٍف لى ًإلىوى ًإلَّ المَّوي كىأىفَّ ميحى  ِِٕ، ّٗ ُِٖ مىا ًمٍف أىحى
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ثىًؿ قىٍكـو   .ُّٔ ديكًد المًَّو كىالكىاًقًع ًفييىا، كىمى مىى حي  ّٕٕ ِّْٗ مىثىؿي القىاًئـً عى

ـً   .ُّٕ  ّٖ ٕٗ مىثىؿي مىا بىعىثىًني المَّوي ًبًو ًمفى الييدىل كىالًعٍم

ا   .ُّٖ ده مى ـي أىحى ٍمسه لى يىٍعمىمييىا ًإلَّ المَّوي: لى يىٍعمى  َُُ َُّٗ ًمٍفتىاحي الغىٍيًب خى

مَّدنامىٍف حى   .ُّٗ ؿى المَّوي   دَّثىؾى أىفَّ ميحى  ٕٔ ُِْٔ كىتىـى شىٍيئنا ًممَّا أىٍنزى

، فىٍميىٍعتىًزٍلنىا   .َُْ الن ا أىٍك بىصى : فىٍميىٍعتىًزٍؿ -مىٍف أىكىؿى ثيكمن  ُُْ ٖٓٓ أىٍك قىاؿى

يىًدهً   .ُُْ ـى الميٍسًمميكفى ًمٍف ًلسىاًنًو، كى ًم  ُّٔ ُُ مىٍف سى

 ُّٗ َِٕٔ وي ًفي ًرٍزًقًو، أىٍك ييٍنسىأى لىوي ًفي أىثىرًًه، مىٍف سىرَّهي أىٍف ييٍبسىطى لى   .ُِْ

بىًر القىٍكـً يىٍكـى األىٍحزىاًب؟  .ُّْ  َّٕ ِْٖٔ مىٍف يىٍأًتيًني ًبخى

نَّةً   .ُْْ ةى الجى ـٍ يىًرٍح رىاًئحى  ُْْ ُّٔٔ مىٍف قىتىؿى ميعىاىىدنا لى

كًر كىالعىمىؿى ًبًو، فىمىٍيسى ًلمَّ   .ُْٓ ـٍ يىدىٍع قىٍكؿى الزُّ ةه مىٍف لى اجى  ُْٖ َُّٗ ًو حى

رً   .ُْٔ كٍَّج، فىًإنَّوي أىغىضُّ ًلٍمبىصى  ُٖٓ َُٓٗ مىًف اٍستىطىاعى البىاءىةى فىٍميىتىزى

لىدىٍتوي   .ُْٕ عى كىيىٍكـً كى ـٍ يىٍفسيٍؽ، رىجى لى ـٍ يىٍرفيٍث، كى جَّ ًلمًَّو فىمى  ُٖٗ ُُِٓ مىٍف حى

ؽُّ  مىفٍ   .ُْٖ ٍسفً  النَّاسً  أىحى ابىًتي؟ ًبحي حى  َُِ ُٕٗٓ صى

 ُٓٓ َِْٔ الن يىا عىاًئشىةي، ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ الرٍّْفؽى ًفي األىٍمًر كيمّْوً مىيٍ   .ُْٗ

مىى ذىًلؾى مىا ًشٍئنىا  .َُٓ ـٍ ًبيىا عى  ُِْ ِّّٖ نيًقرُّكي

ةن   .ُُٓ ًفيُّ ًمٍنحى ةي الصَّ دىقىةي المٍّْقحى ـى الصَّ  ُُٖ َٖٔٓ ًنٍع

كنىنىا  .ُِٓ ، كىلى يىٍغزي ـٍ كىي  ُّٖ َُْٗ نىٍغزي

مىٍيًو، لىوي أىٍجرىافً كىىيكى يىٍشتى   .ُّٓ  ٖٔ ّْٕٗ دُّ عى
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ا أيٍنًزلىٍت سيكرىةه ًمٍف ًكتىاًب المًَّو   .ُْٓ  ِٕ ََِٓ كىالمًَّو الًَّذم لى ًإلىوى غىٍيريهي، مى

ؿّْ   .ُٓٓ ـٍ تيصى ؿّْ فىًإنَّؾى لى ، اٍرًجٍع فىصى ـي مىٍيؾى السَّالى  ُِٕ ُِٓٔ كىعى

ا اٍىتىدىٍينىػا **  .ُٔٓ مٍَّينى كىلى   كىاهلًل لىٍكلى اهللي مى ٍمنىا كىلى صى  ّٕٔ َِٔٔ ػا  صي

ٍيؿه ًلأٍلىٍعقىاًب ًمفى النَّارً   .ُٕٓ  ُْٔ، ُِٕ ُٓٔ كى

اًبؾى   .ُٖٓ ؿه ًمٍف أىٍصحى ٍجًيي رىجي رىبى كى  ِٖ ُِِْ يىا أىبىا القىاًسـً ضى

ـٍ لى تىٍدعيكفى   .ُٗٓ ، فىًإنَّكي ـٍ مىى أىٍنفيًسكي  ُُْ ِِٗٗ يىا أىيُّيىا النَّاسي اٍربىعيكا عى

، يىا بىًني عىًدمٍّ يىا بىنً   .َُٔ  ِْٔ، َِٔ َْٕٕ ي ًفٍيرو

ا يىًميؾى   .ُُٔ كيٍؿ ًممَّ ، كى كيٍؿ ًبيىًميًنؾى ْـّ المَّوى، كى ـي، سى  َُّ ّٕٔٓ يىا غيالى

سىٍعدىٍيؾى   .ُِٔ : لىبٍَّيؾى يىا رىسيكؿى المًَّو كى "، قىاؿى بىؿو  ُِّ، َْ ُِٖ يىا ميعىاذى ٍبفى جى

 ْٕ ّّٕٕ مىى الًعبىاًد؟"ؽُّ المًَّو عى يىا ميعىاذي أىتىٍدًرم مىا حى   .ُّٔ

تىٍظيىري   .ُْٔ ، كى ييٍمقىى الشُّحُّ ، كى يىٍنقيصي العىمىؿي ، كى  ّٗ َُٕٔ يىتىقىارىبي الزَّمىافي

تىطىاكىعىا كىلى تىٍختىًمفىا  .ُٓٔ بىشّْرىا كىلى تينىفّْرىا، كى  ِِّ َّّٖ يىسّْرىا كىلى تيعىسّْرىا، كى

ٍكـي ًلي كىأىنىا أىجٍ يىقيكؿي المَّوي   .ُٔٔ تىوي : الصَّ  ُِٖ ِْٕٗ ًزم ًبًو، يىدىعي شىٍيكى

 ق( ُِٔت ) صحيح مسمـ

مىى أيبىاًيعيؾى   .ُٕٔ  َُِ ِْٗٓ كىاٍلًجيىادً  اٍلًيٍجرىةً  عى

ـى   .ُٖٔ ؟" قىاليكا: اٍلميٍفًمسي ًفينىا مىٍف لى ًدٍرىى ا اٍلميٍفًمسي كفى مى  ِٗٔ ُِٖٓ أىتىٍدري

ديكًد اهلًل؟  .ُٗٔ دٍّ ًمٍف حي  ُّّ ُٖٖٔ أىتىٍشفىعي ًفي حى

أٍ أى   .َُٕ ضَّ ، أىلىٍيسى قىٍد تىكى رىٍجتى ًمٍف بىٍيًتؾى  ُٓٔ ِٕٓٔ تى رىأىٍيتى ًحيفى خى
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 ّٕ ِٕ أىٍشيىدي أىٍف لى ًإلىوى ًإلَّ اهللي، كىأىنّْي رىسيكؿي اهلًل، لى يىٍمقىى اهللى   .ُُٕ

عىمىوي اهللي مىًعي يىٍكـى   .ُِٕ بىًر اٍلقىٍكـً جى ؿه يىٍأًتيًني ًبخى  َّٔ ُٖٖٕ أىلى رىجي

ٍيًر الشُّيىدىاًء الًَّذم يىٍأًتي ًبشىيىادىًتًو قىٍبؿى أىٍف أىلى   .ُّٕ ـٍ ًبخى  ُٖٗ ُُٕٗ أيٍخًبريكي

ننا، لىٍيسيكا ًلي ًبأىٍكًليىاء  .ُْٕ  ُُٓ ُِٓ أىلى ًإفَّ آؿى أىًبي، يىٍعًني فيالى

 ِْٓ ٕٖٔ أىنىا أىٍكلىى ًبكيؿّْ ميٍؤًمفو ًمٍف نىٍفًسًو، مىٍف تىرىؾى مىالن فىأًلىٍىًموً   .ُٕٓ

ـٍ أى   .ُٕٔ ـي ًبأىٍمًر ديٍنيىاكي  ِٔٗ ِّّٔ ٍنتيـٍ أىٍعمى

ٍؿ   .ُٕٕ َـّ نىزّْ ٍبًد اٍلميطًَّمٍب، الميي  ِٖٗ ُٕٕٔ أىنىا النًَّبيُّ لى كىًذٍب، أىنىا اٍبفي عى

 ٖٓ ُِٔ كىىيكى يىٍمعىبي مىعى  أىتىاهي ًجٍبًريؿي  أىفَّ رىسيكؿى اهلًل   .ُٖٕ

ـٍ   .ُٕٗ ا أىٍنيىاكي  ُِِ ُٕ الدُّبَّاءً  ًفي ييٍنبىذي  عىمَّ

فَّؽه   .َُٖ دّْؽه ميكى ٍمطىافو ميٍقًسطه ميتىصى ثىةه ذيك سي نًَّة ثىالى  ّّٕ ِٖٓٔ أىٍىؿي اٍلجى

ابى السَّميرىةً   .ُُٖ ، نىاًد أىٍصحى  ِٕٔ ُٕٕٓ أىٍم عىبَّاسي

ذىا شىًربى فىٍميىٍشرىبٍ   .ُِٖ ـٍ فىٍميىٍأكيٍؿ ًبيىًميًنًو، كىاً  ديكي  ُُّ ََِِ ًإذىا أىكىؿى أىحى

مى   .ُّٖ ـي فىأىمّْنيكا، فىًإنَّوي مىٍف كىافىؽى تىٍأًمينيوي ًإذىا أىمَّفى اإلًٍ  ُُٕ َُْ ا

ا، فىالى يىٍرفيٍث كىلى يىٍجيىؿٍ   .ُْٖ اًئمن ـٍ يىٍكمنا صى ديكي  ُْٖ ُُُٓ ًإذىا أىٍصبىحى أىحى

ـٍ فىٍميىٍستىًعٍذ ًباهلًل ًمٍف أىٍربىعو يىقيكؿي   .ُٖٓ ديكي  ْٗ ٖٖٓ ًإذىا تىشىيَّدى أىحى

ٍرتيـي اٍلمىًريضى   .ُٖٔ ضى ٍيرنا، فىًإفَّ ًإذىا حى ، فىقيكليكا خى  ٗٓ ُٗٗ ، أىًك اٍلمىيّْتى

ظَّيىا ًمفى   .ُٕٖ ًبؿى حى  ُْٓ ُِٔٗ ًإذىا سىافىٍرتيـٍ ًفي اٍلًخٍصًب، فىأىٍعطيكا اإلًٍ

ؿه اٍستيٍشًيدى   .ُٖٖ مىٍيًو رىجي ى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة عى ؿى النَّاًس ييٍقضى  ِٓ َُٓٗ ًإفَّ أىكَّ



 

442 
 
 

مىؽى اهللي السَّمىكىاتً  ًإفَّ الزَّمىافى قىًد اٍستىدىارى   .ُٖٗ  َّّ ُٕٗٔ كىيىٍيئىًتًو يىٍكـى خى

مىٍيوً   .َُٗ ـي اهلًل عى ـى أىٍف لى ييٍذكىرى اٍس  ُُّ َُِٕ ًإفَّ الشٍَّيطىافى يىٍستىًحؿُّ الطَّعىا

 ِٗ َِٓٗ/َٓ ًإفَّ اٍلًفٍتنىةى تىًجيءي ًمٍف ىىاىينىا" كىأىٍكمىأى ًبيىًدًه نىٍحكى اٍلمىٍشًرؽً   .ُُٗ

ًفيَّ ًإفَّ اهللى   .ُِٗ ، اٍلخى ، اٍلغىًنيَّ  ُٓٓ ِٓٔٗ ييًحبُّ اٍلعىٍبدى التًَّقيَّ

مىاؿى   .ُّٗ ًميؿه ييًحبُّ اٍلجى  َِٓ ُٗ ًإفَّ اهللى جى

، فىًإذىا قىتىٍمتيـٍ   .ُْٗ مىى كيؿّْ شىٍيءو ٍحسىافى عى  ُْٔ، ُٗ، ّ ُٓٓٗ ًإفَّ اهللى كىتىبى اإلًٍ

مىٍيًو المٍَّيمى  ًإفَّ رىسيكؿى اهلًل   .ُٓٗ قىٍد أيًمرى أىٍف قىًد ايٍنًزؿى عى  ُِٔ ِٔٓ ةى، كى

ميؽى نىًبيّْ اهلًل   .ُٔٗ  َُّ، ٕٕ، ُٔ ْٕٔ كىافى اٍلقيٍرآفى  ًإفَّ خي

ًئنَّةه ًمٍف ًفٍقًيوً   .ُٕٗ ٍطبىًتًو، مى رى خي ًقصى ًؿ، كى ًة الرَّجي الى  ِٓٔ، ُّّ ٖٗٔ ًإفَّ طيكؿى صى

 ُْٓ ِْٗٓ ًفي شىٍيءو ًإلَّ زىانىوي ًإفَّ الرٍّْفؽى لى يىكيكفي   .ُٖٗ

ٍجًمًسوً إً   .ُٗٗ ـى ًفي مى ـٍ مىا دىا ًدكي مىى أىحى مّْي عى ًئكىةى تيصى  ٖٓ ْٗٔ فَّ اٍلمىالى

كفى ًمٍصرى كىًىيى أىٍرضه ييسىمَّى ًفييىا اٍلًقيرىاطي   .ََِ ـٍ سىتىٍفتىحي  ُُْ ِّْٓ ًإنَّكي

دّْ أىًبيوً   .َُِ ًؿ أىٍىؿى كي  َِّ ِِٓٓ ًإفَّ ًمٍف أىبىرّْ اٍلًبرّْ ًصمىةى الرَّجي

ـً النَّاسً ًإفَّ ىىًذًه الصَّ   .َِِ ةى لى يىٍصميحي ًفييىا شىٍيءه ًمٍف كىالى  ِِِ ّٕٓ الى

ىٍنظيري   .َِّ نّْي كىاهلًل ألى ، كىاً  ـٍ مىٍيكي ، كىأىنىا شىًييده عى ـٍ  ِٓٔ ِِٔٗ ًإنّْي فىرىطه لىكي

، فىمىًرضى   .َِْ يَّزى ننا، فىًإنَّوي قىٍد كىافى تىجى  ُّٖ ُْٖٗ اٍئًت فيالى

دٍَّؽ   .َِٓ ؿى شىٍيءه فىأًلىٍىًمؾى اٍبدىٍأ ًبنىٍفًسؾى فىتىصى مىٍييىا، فىًإٍف فىضى  َُٖ ٕٗٗ عى

 ُّْ َُّٔ ًمٍف يىييكًدمٍّ طىعىامنا ًبنىًسيئىةو   اٍشتىرىل رىسيكؿي اهللً   .َِٔ
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مىٍينىا اطَّمىعى النًَّبيُّ   .َِٕ نىٍحفي نىتىذىاكىري  عى  ُٗ َُِٗ كى

ًستُّكفى شيٍعبىةن   .َِٖ سىٍبعيكفى أىٍك ًبٍضعه كى يمىافي ًبٍضعه كى  َُْ، ّٔ ّٓ اإلًٍ

ٍيرو   .َِٗ يىاءي لى يىٍأًتي ًإلَّ ًبخى  َُْ ّٕ اٍلحى

ٍقًتيىا  .َُِ ةي ًلكى الى  ُُٕ ٖٓ الصَّ

ٍقًتيىا  .ُُِ مىى كى ةي عى الى  ُُٕ ٖٓ الصَّ

ي اٍلًميزىافى   .ُِِ ٍمدي ًلمًَّو تىٍمألى اًف كىاٍلحى يمى  ُْٕ ِِّ الطُّييكري شىٍطري اإلًٍ

رىًة، كىالًَّذم يىٍقرىأي اٍلمىاًىري ًباٍلقيٍرآًف مىعى السَّفىرىًة اٍلًكرى   .ُِّ  ٖٔ ٖٕٗ اـً اٍلبىرى

، فىمىٍف أىٍحدىثى ًفييىا   .ُِْ ا بىٍيفى عىٍيرو ًإلىى ثىٍكرو ـه مى رى ًدينىةي حى  ّْٓ َُّٕ اٍلمى

ُِٓ.   : اًزفي ، فىيىقيكؿي اٍلخى ًة فىأىٍستٍفًتحي نًَّة يىٍكـى اٍلًقيىامى  ُٔ ُٕٗ آًتي بىابى اٍلجى

ُِٔ.  : ـٍ يىقيكؿي ًدًى كىٍيتى نى  ًبٍئسىمىا أًلىحى  ْٕ َٕٗ ًسيتي آيىةى كىٍيتى كى

رىسيكلىوي   .ُِٕ مىٍف يىٍعًص اهللى كى ، قيٍؿ: كى ًطيبي أىٍنتى  ُُّ َٕٖ ًبٍئسى اٍلخى

 ِٗ َِّٗ تىٍبميغي اٍلمىسىاًكفي ًإىىابى أىٍك يىيىابى   .ُِٖ

وي إً   .ُِٗ رىجى ًفي سىًبيًمًو، لى ييٍخًرجي مَّفى اهللي ًلمىٍف خى  ِِٕ ُٕٖٔ لَّ ًجيىادناتىضى

اءى   .َِِ :  جى ٍعشيـو قىاؿى اًلًؾ ٍبًف جي  ٗٗ ِْٖٔ يىا رىسيكؿى اهلًل بىيّْفٍ سيرىاقىةي ٍبفي مى

مىؽى ًفييىا   .ُِِ خى ؿَّ التٍُّربىةى يىٍكـى السٍَّبًت، كى جى مىؽى اهللي عىزَّ كى  َٓ ِٖٕٗ خى

ًمؽى ا  .ِِِ خي ، كى ًئكىةي ًمٍف نيكرو ًمقىًت اٍلمىالى افُّ ًمٍف مىاًرجو ًمٍف خي  ٔٓ ِٔٗٗ ٍلجى

مىتٍ   .ِِّ ًدينىةً  دىخى ًز يىييكًد اٍلمى كزىاًف ًمٍف عيجي مىيَّ عىجي  ْٗ ٖٔٓ عى

ًدينىاره أىٍنفىٍقتىوي ًفي رىقىبىةو   .ِِْ  ُٕٔ ٓٗٗ ًدينىاره أىٍنفىٍقتىوي ًفي سىًبيًؿ اهلًل كى
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اًف مىٍف رىًضيى ًباهلًل رى   .ِِٓ يمى ـى اإلًٍ ـً ًدينناذىاؽى طىٍع ٍسالى ًباإلًٍ  ُُٔ، ْٖ ّْ بِّا، كى

ٍيثي يىٍطميعي قىٍرفي الشٍَّيطىافً  رىٍأسي اٍلكيٍفرً   .ِِٔ  ِٗ َِٓٗ/ْٖ ًمٍف ىىاىينىا، ًمٍف حى

مىاعىةو تىًزي  .ِِٕ ًؿ ًفي جى ةي الرَّجي الى ًتًو ًفي بىٍيًتوً صى الى مىى صى  َُٕ ْٗٔ دي عى

مَّى ًبنىا رىسيكؿي اهلًل   .ِِٖ طىبىنىا  صى ًعدى اٍلًمٍنبىرى فىخى صى ، كى  ِٕٔ ِِٖٗ اٍلفىٍجرى

مٍَّيتي مىعى النَّبً   .ِِٗ ، فىا يّْ صى  ُٕ ِٕٕ ٍفتىتىحى اٍلبىقىرىةى، فىقيٍمتي ذىاتى لىٍيمىةو

لىٍيسى ذىاؾى   .َِّ ، كى ٍيره بنا أًلىٍمًر اٍلميٍؤًمًف، ًإفَّ أىٍمرىهي كيمَّوي خى  ُْٗ ِٗٗٗ عىجى

، أىمَّرىهي رىسيكؿي اهلًل   .ُِّ مىٍينىا أىبيك بىٍكرو ٍكنىا فىزىارىةى كىعى مىٍينىا غىزى  ُّٔ ُٕٓٓ عى

ٍمتي   .ِِّ مىى رىسيكًؿ اهلًل  فىدىخى مىى  عى ًصيرو كىىيكى ميٍضطىًجعه عى  ٕٗ ُْٕٗ حى

بّْي، فىييٍؤذىفي ًلي، فىًإذىا أىنىا رىأىٍيتيوي   .ِّّ مىى رى  ُُِ ُّٗ فىيىٍأتيكًني فىأىٍستىٍأًذفي عى

تَّى تىٍأًتيىؾى ىىًديَّتيؾى   .ِّْ مىٍستى ًفي بىٍيًت أىًبيؾى كىأيمّْؾى حى  ّٕٗ ُِّٖ فىيىالَّ جى

بىرى قىٍد أىكي   .ِّٓ  ُِٓ َُِٔ ًذمى ميكسىى ًبأىٍكثىرى ًمٍف ىىذىا فىصى

ٍمتيـٍ ًبوً   .ِّٔ ـٍ مىا لىٍف تىًضمُّكا بىٍعدىهي ًإًف اٍعتىصى  ّٕ ُُِٖ قىٍد تىرىٍكتي ًفيكي

 ِّّ ّٖ قيٍؿ: آمىٍنتي ًباهلًل، فىاٍستىًقـٍ   .ِّٕ

يىا السَّمىكىاتي كىاأٍلىٍرضي   .ِّٖ نَّةو عىٍرضي  ّٗٓ، ِِٕ َُُٗ قيكميكا ًإلىى جى

نَّةً كى   .ِّٗ  ِّٓ ِّٖٗ اًفؿي اٍليىًتيـً لىوي أىٍك ًلغىٍيرًًه أىنىا كىىيكى كىيىاتىٍيًف ًفي اٍلجى

 ِْٗ َِّّ أىٍزىىرى المٍَّكًف، كىأىفَّ عىرىقىوي المٍُّؤليؤ كىافى رىسيكؿي اهلًل   .َِْ

ارً  كىافى رىسيكؿي اهلًل   .ُِْ ًنٍسكىةو ًمفى اأٍلىٍنصى مىٍيـو كى ك ًبأيْـّ سي  ِّٕ َُُٖ يىٍغزي

لىًدهً   .ِِْ بَّ ًإلىٍيًو ًمٍف كى تَّى أىكيكفى أىحى ـٍ حى ديكي  ُْ ْْ لى ييٍؤًمفي أىحى
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كءى   .ِّْ ـه فىييٍحًسفي اٍلكيضي ٍسًم ؿه مي أي رىجي ضَّ  ُّٔ ِِٕ لى يىتىكى

، كىلى تيًشفُّكا   .ِْْ  ّْٕ ُْٖٓ لى تىًبيعيكا الذَّىىبى ًبالذَّىىًب، ًإلَّ ًمٍثالن ًبًمٍثؿو

ـى أًلىٍجًرؾً لىٍك أىٍعطىٍيًتيىا أىخٍ   .ِْٓ  َِٔ ٗٗٗ كىالىًؾ، كىافى أىٍعظى

ةى، لىقىٍد أيكًتيتى   .ِْٔ  ُُٕ، َٕ ّٕٗ لىٍك رىأىٍيتىًني كىأىنىا أىٍستىًمعي ًلًقرىاءىًتؾى اٍلبىاًرحى

ٍكًت   .ِْٕ سىًف الصَّ ا أىًذفى ًلنىًبيٍّ حى  ٗٔ ِٕٗ مىا أىًذفى اهللي ًلشىٍيءو مى

ـٍ ًبأىٍسمىعى ًلمىا أىقيكؿي ًمنٍ   .ِْٖ ـٍ مىا أىٍنتي  ِٕٕ، ِْٕ ِّٕٖ يي

اًىًميًَّة؟  .ِْٗ  ُّٕ ِْٖٓ مىا بىاؿي دىٍعكىل اٍلجى

ٍنبىرنا قىطُّ، كىلى ًمٍسكنا، كىلى شىٍيئنا أىٍطيىبى   .َِٓ  َِٓ َِّّ مىا شىمىٍمتي عى

افى اهلًل   .ُِٓ ًئكىًتًو أىٍك ًلًعبىاًدًه: سيٍبحى  ُّّ ُِّٕ مىا اٍصطىفىى اهللي ًلمىالى

ـٍ رىاًفًعي أى   .ِِٓ ٍيؿو شيٍمسو مىا ًلي أىرىاكي ـٍ كىأىنَّيىا أىٍذنىابي خى  َٔ َّْ ٍيًديكي

ٍكتيكبىةه فىييٍحًسفي   .ِّٓ ةه مى الى ريهي صى  ُٓٔ ِِٖ مىا ًمفى اٍمًرئو ميٍسًمـو تىٍحضي

نًَّة   .ِْٓ ٍنًزلييىا ًمفى اٍلجى ـى مى ًم قىٍد عي ـٍ ًمٍف نىٍفسو ًإلَّ كى  َُٓ ِْٕٔ مىا ًمٍنكي

مىبىوي   .ِٓٓ  َّٖ ُّٕٓ ؟مىا مىنىعىؾى أىٍف تيٍعًطيىوي سى

كءىهي   .ِٔٓ ضي أي فىييٍحًسفي كي ضَّ  ُّٔ ِّْ مىا ًمٍف ميٍسًمـو يىتىكى

اًحبى  يىا ىىذىا مىا  .ِٕٓ ؟ صى  ّٕٗ، ُّٗ َُِ الطَّعىاـً

مىا زىادى اهللي   .ِٖٓ ، كى دىقىةه ًمٍف مىاؿو ٍت صى ٍبدنا ًبعىٍفكو  مىا نىقىصى  ِِٓ ِٖٖٓ عى

، كى   .ِٗٓ ـٍ ًميً مىثىؿي اٍلميٍؤًمًنيفى ًفي تىكىادًّْى تىعىاطيًفًيـٍ تىرىاحي ، كى  ِّٔ، ُِِ ِٖٔٓ ـٍ

، كقىاؿى مىرَّةن: مىٍف أىكىؿى   .َِٔ  ُُٕ ْٔٓ مىٍف أىكىؿى ًمٍف ىىًذًه اٍلبىٍقمىًة، الثُّكـً
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ـى فىرىكىعى رىٍكعىتىٍيفً   .ُِٔ كًئي ىىذىا ثيَـّ قىا أى نىٍحكى كيضي ضَّ  ُْٔ ِِٔ مىٍف تىكى

كًر مىٍف دىعىا ًإلىى ىيدنل، كىافى لىوي ًمفى اأٍلىٍجًر ًمثٍ   .ِِٔ  َِٗ ِْٕٔ ؿي أيجي

ـٍ ميٍنكىرنا فىٍمييغىيٍّْرهي ًبيىًدهً   .ِّٔ  ّٖٕ ْٗ مىٍف رىأىل ًمٍنكي

مىٍيًو ًرٍزقيوي   .ِْٔ  ّٕٓ ِٕٓٓ مىٍف سىرَّهي أىٍف ييٍبسىطى عى

الَّةن ًفي اٍلمىٍسًجًد فىٍميىقيؿٍ   .ِٓٔ الن يىٍنشيدي ضى  ِِٔ ٖٔٓ مىٍف سىًمعى رىجي

ـى اٍلميٍسًمميكفى ًمٍف ًلسىا  .ِٔٔ ًم يىًدهً مىٍف سى  ِّّ َْ ًنًو كى

تَّى تىٍبميغىا  .ِٕٔ اًريىتىٍيًف حى  ِّٓ ُِّٔ مىٍف عىاؿى جى

مىبيوي   .ِٖٔ مىٍيًو بىيّْنىةه، فىمىوي سى  ّْٕ ُُٕٓ مىٍف قىتىؿى قىًتيالن لىوي عى

، فىٍميىعيدٍ   .ِٗٔ مىى مىٍف لى ظىٍيرى  مىٍف كىافى مىعىوي فىٍضؿي ظىٍيرو  ُّٕ ُِٖٕ ًبًو عى

نَّةى مىٍف مىاتى كىىيكى يىٍعمى   .َِٕ ؿى اٍلجى  ّٕ ِٔ ـي أىنَّوي لى ًإلىوى ًإلَّ اهللي، دىخى

اًئطى يىٍشيىدي أىٍف لى ًإلىوى ًإلَّ اهللي   .ُِٕ رىاًء ىىذىا اٍلحى  ّٖ ُّ مىٍف لىًقيتى ًمٍف كى

ـٍ   .ِِٕ ديكي ا الدٍُّنيىا ًفي اآٍلًخرىًة ًإلَّ ًمٍثؿي مىا يىٍجعىؿي أىحى  ٖٗ ِٖٖٓ كىاهلًل مى

ٍيؿه ًلأٍلىٍعقى   .ِّٕ كءى كى ضي  ُْٔ ُِْ اًب ًمفى النَّاًر أىٍسًبغيكا اٍلكي

؟ اٍشتىكىى؟"  .ِْٕ ك، مىا شىٍأفي ثىاًبتو  ُِٓ ُُٗ يىا أىبىا عىٍمرو

؟ اأٍلىٍعمىاؿً  أىمُّ  اهلًل، رىسيكؿى  يىا  .ِٕٓ ؿي  ُِٖ ْٖ أىٍفضى

 ق( ِٕٓت ) سنف أبي داكد

ـي، كىًىيى  الرٍَّحمىفي  أىنىا: المَّوي  قىاؿى   .ِٕٔ ا لىيىا شىقىٍقتي  الرًَّح  َِْ ُْٗٔ اٍسمن

 ق( ِٕٗت ) سنف الترمذم
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ؿى  ًإفَّ   .ِٕٕ ا أىكَّ اسىبي  مى ًموً  ًمفٍ  الًقيىامىةً  يىٍكـى  العىٍبدي  ًبوً  ييحى  ُٔٔ ُّْ  عىمى

مىيَّ   .ِٖٕ ؿّْ عى ـٍ ييصى  ُُٖ ّْٔٓ البىًخيؿي الًَّذم مىٍف ذيًكٍرتي ًعٍندىهي فىمى

نَّةى ًخؿي اعىٍف أىٍكثىًر مىا ييدٍ   سيًئؿى رىسيكؿي المَّوً   .ِٕٗ  ُُُ ََِْ لنَّاسى الجى

ا أىنىا ًفي الدٍُّنيىا ًإلَّ كىرىاًكبو اٍستىظىؿَّ   .َِٖ ًلمدٍُّنيىا، مى  ٓٗ ِّٕٕ مىا ًلي كى

اءىًت الرَّاًجفىةي   .ُِٖ كا المَّوى جى كا المَّوى اٍذكيري  َُِ ِْٕٓ يىا أىيُّيىا النَّاسي اٍذكيري

 ق( َّّت ) سنف النسائي

ـٍ   .ِِٖ مّْي مىفٍ  ًمٍنكي ةى الصَّ  ييصى  ُٖٔ ُٔٔ كىاًممىةن  الى

رىتٍّْؿ كىمىا كيٍنتى تيرىتّْؿي   .ِّٖ اًحًب اٍلقيٍرآًف اٍقرىٍأ كىاٍرتىًؽ كى  ٕٓ ََِٖ ييقىاؿي ًلصى

 ق( ِّٕت ) سنف ابف ماجو

نَّةً أىبيك بىٍكرو كىعيمىري سىيّْدىا كي   .ِْٖ  ٕٖ ََُ ييكًؿ أىٍىًؿ اٍلجى

زى  كينَّا مىعى النًَّبيّْ   .ِٖٓ نىٍحفي ًفٍتيىافه حى  َُِ ُٔ اًكرىةه كى

ِٖٔ.  ، دّْيؽً  ًبٍنتى  يىا ل: أىكٍ  بىٍكرو  أىًبي ًبٍنتى  يىا لى  ِٕ ُْٖٗ  الصّْ

 ق( ِّٓت ) شيبة أبي ابف مصنؼ

مىًني  .ِٕٖ مىى عيمىري  اٍستىٍعمى  ُِْ َُٖٖٓ أىٍقبىؿى  مىفٍ  أىٍعشيري  فىكيٍنتي  اٍلمىارَّةً  عى

 ق( ُِْت ) مسند أحمد بف حنبؿ

ـٍ أىٍكمىؿي اٍلميٍؤًمًنيفى   .ِٖٖ ـٍ ًخيىاريكي ًخيىاريكي ميقنا، كى ـٍ خي  َُٕ ََُُٔ ًإيمىاننا أىٍحسىنييي

 ُْٓ ُُِِِ  اٍئذىفٍ  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى   النًَّبيَّ  أىتىى شىابِّا فىتنى ًإفَّ   .ِٖٗ

ريهي اٍلمىٍكتي   .َِٗ ؿه يىٍحضي ـي كىًممىةن لى يىقيكلييىا رىجي ىٍعمى  ُْ ُٕٖ ًإنّْي ألى
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اًئـو  ريبَّ   .ُِٗ  ُّٖ ٖٖٔٓ كىاٍلعىطىشي  اٍلجيكعي  ًصيىاًموً  ًمفٍ  ظُّوي حى  صى

 ََّ ُٓٓٔ شىًيٍدتي ًحٍمؼى اٍلميطىيًَّبيفى مىعى عيميكمىًتي كىأىنىا غيالـه   .ِِٗ

ٍسفً  ًمفٍ   .ِّٗ ـً  حي ا تىٍركيوي  اٍلمىٍرءً  ًإٍسالى  ُّْ ُّٕٕ  يىٍعًنيوً  لى  مى

 ق(ِٓٓت ) الدارمي سنف

الن  أىفَّ   .ِْٗ دىقىاتً  فً عى   النًَّبيَّ  سىأىؿى  رىجي ؟ أىيُّيىا الصَّ ؿي  َِٔ، ُٕٗ ُُِٕ  أىٍفضى

 ق( ِٔٓالبخارم ت ) – األدب المفرد

 َُُ ُِّ لىٍيسى اٍلميٍؤًمفي ًبالطَّعَّاًف، كىلى المّْعىاًف، كىلى اٍلفىاًحًش   .ِٓٗ

 ق( ِِٗت ) مسند البزار )البحر الزخار(

ا  .ِٔٗ ـى  بيًعٍثتي  ًإنَّمى كىاًرـى  أًليتىمّْ ؽً  مى  ُِٗ، ُُٖ، َُٓ ْٖٗٗ اأٍلىٍخالى

 ق( َّٕت ) مسند أبي يعمى المكصمي

ٍكفى   .ِٕٗ ؟ ىىًذهً  أىتىرى ـٍ : قىاليكا الشٍَّمسى ا: قىاؿى . نىعى  َِْ ِِْٕ  ًبأىٍقدىرى  أىنىا مى

ـٍ عىمىالن أىٍف ييٍتًقنىوي   .ِٖٗ ديكي  ِِ ّْٖٔ ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ ًإذىا عىًمؿى أىحى

رى المَّوي اٍمرىأن سىًمعى ًمنَّ   .ِٗٗ ًديثنا فىبىمَّغىوي كىمىا سىًمعىوي نىضَّ  ُِِ ِٔٗٓ ا حى

 ق( ُِّت ) الطحاكم –اآلثار  مشكؿ شرح

 ُٕٕ َُّْ عىرىقيوي  يىًجؼَّ  أىفٍ  قىٍبؿى  أىٍجرىهي  اأٍلىًجيرى  أىٍعطيكا  .ََّ

 ق( َّٔت ) الطبراني –الكبير  المعجـ

ًمٍمتي  قىدٍ  ًإنّْي  .َُّ ـٍ  قىدٍ  اٍلعىرىبى  أىفَّ  عى ٍتكي  ِّٕ َْٗٓ كىاًحدىةو  قىٍكسو  عىفٍ  رىمى

دىقىتيؾى   .َِّ مىى صى ـً  عى دىقىةه، اٍلميٍسًم مىى صى  ّٕٓ َِٔٔ ًثٍنتىافً  الرًَّحـً  ًذم كىعى
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 ق( َّٔت ) الطبراني –األكسط  المعجـ

كا  .َّّ ، آؿى  أىٍبًشري ـي  يىاًسرو نَّةي  مىٍكًعديكي  ِّّ َُٖٓ اٍلجى

ا  .َّْ ـي  ًإنَّمى ، اٍلًعٍم ا ًبالتَّعىمُّـً نَّمى ـي  كىاً  ،بً  اٍلًحٍم مُّـً رَّل مىفٍ  التَّحى  ُِٖ ِّٔٔ  يىتىحى

 ق( َْٓت ) المستدرؾ عمى الصحيحيف

ـي   .َّٓ يىا ـي  يىقيكؿي  ًلٍمعىٍبًد، يىٍشفىعىافً  كىاٍلقيٍرآفي  الصّْ يىا  ُٖٔ َِّٔ  ًإنّْي رىبّْ : الصّْ

ـٍ ًبأىٍىًموً   .َّٔ  َُٗ ُّٕ كىأىٍلطىفييي

 ق( ْٖٓت ) البييقي –الكبرل  السنف

رىةن  أىٍكثىرى  دناأىحى  رىأىٍيتي  مىا  .َّٕ اًبوً  ميشىاكى  َُّ َُّّّ اهللً  رىسيكؿً  ًمفٍ  ألىٍصحى
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 ارابعن 
 المترجـ ليـ كاألعالـ فيرس الركاة

 ركاةفيرس ال -ُ
 رقـ الصفحة الركاة ر

 ِِ مصعب بف ثابت  .ُ

 ِّ مصعب بف عبد اهلل بف مصعب بف ثابت  .ِ

 ِْ مجالد بف سعيد  .ّ

 ٕٓ عاصـ بف بيدلة  .ْ

يٍ   .ٓ حى  ٕٖ فىةأىًبك جي

 ٖٖ عبد القدكس بف بكر بف خنيس  .ٔ

 ٖٖ صالح بف الييثـ الكاسطي  .ٕ

 ٔٗ إبراىيـ النخعي  .ٖ

 ٔٗ المسعكدم  .ٗ

 ٕٗ زيد بف الحباب  .َُ

 َُِ حماد بف نجيح  .ُُ

 َُٓ محمد بف عجالف  .ُِ

 َُٔ عبد العزيز بف محمد  .ُّ

ذىانيٌ   .ُْ  َُٔ محمد بف رزؽ اهلل الكىٍمكى
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 ِّٖ، َُٖ محمد بف عمرك  .ُٓ

 َُُ ف عياشأبك بكر ب  .ُٔ

 ُُِ يزيد بف عبد الرحمف )أبك إدريس(  .ُٕ

 ُُٗ عبد اهلل بف عمي بف الحسيف  .ُٖ

 ُُٗ عمارة بف غزية  .ُٗ

 ُُِ عبد اهلل بف محمد بف عقيؿ  .َِ

 ُُِ قبيصة بف عقبة  .ُِ

 ُِِ سماؾ بف حرب  .ِِ

 ُِٗ محمد بف الحسف اليمداني  .ِّ

 ُِٗ إسحاؽ بف عمر المؤدب  .ِْ

 ُّْ ف العمرم(عبد اهلل بف عمر )أبك عبد الرحم  .ِٓ

 ُّٓ مكسى بف داكد الضبي  .ِٔ

 ُٕٔ حريث بف قبيصة  .ِٕ

 ُٕٔ ىماـ بف يحيى  .ِٖ

 ُٕٔ سيؿ بف حماد  .ِٗ

 ُٗٔ سعيد بف أبي ىالؿ  .َّ

 ُٖٕ محمد بف عمار المؤذف  .ُّ
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 َُٖ سفياف بف حسيف  .ِّ

 ُّٖ عمرك بف أبي عمرك ميسرة  .ّّ

 ُٖٔ حيي بف عبد اهلل  .ّْ

 َُّ، َِٓ سفياف بف عيينة  .ّٓ

 ُِْ طمحة بف يحيى  .ّٔ

 ُِْ يكنس بف بكير  .ّٕ

 ِٓٔ كاصؿ بف حياف  .ّٖ

 ِٔٔ نكؼ البكالي  .ّٗ

 َُّ عبد الرحمف بف إسحاؽ  .َْ

بىٍيرً   .ُْ  ِّّ أىبك الزُّ

 ِّْ مسمـ بف إبراىيـ  .ِْ

ـ  .ّْ  ِّْ إبراىيـ بف عبد العزيز المقكّْ

 ِّٖ عثماف بف عثماف الغطفاني  .ْْ

 ِّٖ عقبة بف سناف الذَّرَّاعي   .ْٓ

 ّّٖ عمرك بف أمية الضمرم  .ْٔ
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 عالـفيرس األ -ِ
 رقـ الصفحة األعالـ ر

 ُّ ذك الرمة  .ُ

 ُّ الباىمي  .ِ

 ُْ الجرجاني  .ّ

 َِ ابف طباطبا العمكمٌ   .ْ

 ِْ ابف رجب الحنبمي  .ٓ

 ِٓ البيمًقيًني  .ٔ

 ِٓ نىاًتؿي أىٍىًؿ الشَّاـً   .ٕ

 ِٔ ابف قيـ الجكزية  .ٖ

 ِٔ الفضيؿ بف عياض  .ٗ

 ُّ النككم  .َُ

 ّْ أبك حنيفىة  .ُُ

 ّٓ طىٍمؽي بف حبيب  .ُِ

 ّٕ كىٍىًب ٍبًف مينىبّْو  .ُّ

 ْْ السعدم  .ُْ

 ْْ ابف عثيميف  .ُٓ
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 ْٖ ابف بىطَّاؿ  .ُٔ

 ْٖ عتبة الغالـ  .ُٕ

 ْٗ القاضي ًعيىاض  .ُٖ

 ْٓ بدر الديف العىٍيني  .ُٗ

 ٖٓ الزمخشرم  .َِ

ني  .ُِ ر العىٍسقىالى جى  ٕٔ ابف حى

 ٕٕ القارم  .ِِ

 ُٖ الخطابي  .ِّ

 ٖٖ ابف حـز األندلسي  .ِْ

 ُٖٓ السيكطي  .ِٓ

 ُُٔ الطحاكم  .ِٔ

مى   .ِٕ  ُُِ اؿ الديف القاًسميجى

 ُِٔ الشعراكم  .ِٖ

مىٍندىمٌ   .ِٗ  ِِّ الجي

 ِِّ كثيمة  .َّ

 ِّْ القرطبي  .ُّ

 ِّٗ ابف ىشاـ  .ِّ
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 ُِْ ابف كثير  .ّّ

 ِْٓ العظيـ آبادم  .ّْ

 ِْٗ الجاحظ  .ّٓ

 ِٕٓ السَّميكدم  .ّٔ

 ِْٕ الكاقدم  .ّٕ

 ِٕٗ ابف األثير  .ّٖ

 ِٖٗ محمد أبك زىرة  .ّٗ

 َُّ ابف الجكزم  .َْ

 َُّ ابف تيمية  .ُْ

 َّّ مسعكدعركة بف   .ِْ

 ّّّ الحميس بف عمقمة  .ّْ

 ّّٔ سييؿ بف عمرك  .ْْ

 ُّْ األشعرم  .ْٓ

 ّْٔ كرقة بف نكفؿ  .ْٔ

 ّْٕ المباركفكرم  .ْٕ

 ّْٓ خطاب  .ْٖ

 ّْٔ الضحياف  .ْٗ
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 ِّٖ السييمي  .َٓ

 ّْٖ ابف سعد  .ُٓ

 ّْٖ باذاف الفارسي  .ِٓ

 ّٕٖ مايكؿ ىارت  .ّٓ
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