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 كالتطرؼ الغمك مكاجية في النبكم الخطاب
 النادم متكلي عمى إبراىيـ ىبة
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  helnady@ut.edu.saالبريد اإللكتركني

 المستخمص:
 مفالتي تعتبر   النبكم الخطابتعد ىذه الدراسة مف الدراسات الميمة في الدعكة إلى ا تعالى كىي 

 كاف طيبة قدكة . كسمـ عميو ا صمى _محمد فالنبي ا، إلى الدعكة في المستخدمة األساليب أفضؿ
، إف الخطاب النبكم كدكره في مكاجية الغمك التطرؼ يعتبر  كاإلدراؾ الفيـ في البشر تفاكت يراعي
قيـ أصيمة بما يحممو مف  ركنا مف أركاف العممية التربكية الميمة في بناء الفرد كالمجتمع،أىـ 

 تميزي إنو  .كمعاف سامية كتكجييات ربانية، تستيدؼ اإلنساف الذم ىك محكر العممية التكجييية
 الفتف مكاجية في النبكم الخطاب بدراسة البحث ىذا كيختص.اإلنساف شخصية لجكانب بشمكليتو
 حتى الفتف كأحاديث كمناقبيـ، األنبياء فضائؿ في الكاردة األحاديث مف خبلؿ كذلؾ الديف في كالغمك
 عمى التعرؼ في المسمميف كحاجة .كالتشدد الغمك مف كسمـ عميو ا صمى النبي مكقؼ نكضح
 عمي ىـ ممف المسمميف عناؽ حكؿ كالتشدد الغمك يفرضو الذل الخطر حجـ ليدرككا النبكم الخطاب
 المعاصرة المشكبلت لعبلج المسار، تصحيح في خطكة تككف لعميا األقكاؿ تمؾ تتبع حاكلت ،كقد ممتيـ
 . اإلسبلمي العالـ منيا يعاني التي

 كسمـ عميو ا صمى النبي خطاب كتحميؿ لتفسير التحميمي كالمنيج الكصفي المنيج عمىكقامت ىذه 
 حتى الخطابي سياقيا في الكممات ككضع . العطرة كسيرتو النبكية السنة خبلؿ مف كالغمك الفتف في

 دالالتو تتكشؼ
 خبلؿ ىذا البحث قد تكصمنا إلى أىـ النتائج كالتكصيات أىما:كمف 
 كالخبلفات القضايا حؿ بأف يصعب االعتراؼ جادة حقيقة دراسات نحك أىدافنا عمينا أف نصكب ينبغي

 المجتمع يشيده الذم االجتماعي التغير مف حكلنا يدكر ما لفيـ التحقيؽ لصعكبة المنطقة في المذىبية
 في المتخصصة االجتماعي التغير لمراكز البلزمة اإلمكانات كتكفير دعـ خبلؿ مف اإلسبلمي ،

 النبي ، كقد حذرنا كسمـ أساس في الرسالة النبكية عميو ا النبي صمى في المغاالة رفض. المنطقة
 مف المعاصرة الفرؽ فكرىـ منيـ أخذ مغالية فرقا أكجدت تاريخية جذكرا كالغمك لمتشدد ذلؾ.أف مف

 الغبلة.يجب التشديد عمى بياف كسطية منيج النبي_ صمى ا عميو كسمـ ال إفراط كال تفريط.
 ،التطرؼ. ، الغمك مكاجية ، ، النبكم،  الخطاب  الكممات المفتاحية:
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Prophetic Discourse In The Face Of Extremism And Extremism 

Heba Ibrahim Ali Metwaly Al Nady 
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Email :helnady@ut.edu.sa 

Abstract: 

This study is considered one of the important studies in calling to God 

Almighty, and it is the prophetic discourse which is considered one of the 

best methods used in calling to God. The Prophet Muhammad, may God 

bless him and grant him peace. A good example was taking into account the 

difference in human understanding and perception, the prophetic discourse 

and its role in confronting extremism extremism is considered the most 

important pillar of the important educational process in building the 

individual and society, with its authentic values, sublime meanings and 

divine directives, targeting the person who is the focus of the guiding process. 

It is characterized by its comprehensiveness in aspects of the human 

personality. This research is concerned with studying the prophetic discourse 

in the face of temptation and exaggeration in religion, through the hadiths 

contained in the virtues and merits of the prophets, and the hadiths of 

temptation, in order to clarify the position of the Prophet, may God bless 

him and grant him peace, against extremism and extremism. And the need 

for Muslims to know the prophetic discourse in order to realize the 

magnitude of the danger posed by the extremism and militancy surrounding 

the embrace of Muslims who are their faithful, and I have tried to follow 

these sayings, perhaps as a step in correcting the path, to treat contemporary 

problems that plague the Islamic world. 

These were based on the descriptive and analytical methodology for 

interpreting and analyzing the speech of the Prophet, may God’s prayers 

and peace be upon him, regarding temptation and exaggeration through the 

Prophet’s Sunnah and his fragrant biography. And put the words in their 

rhetorical context so that its connotations are revealed 

Through this research, we have reached the most important results and 

recommendations, the most important of which are: 

We must aim our goals towards serious truth studies. It is difficult to admit 

that resolving sectarian issues and differences in the region is difficult to 

investigate to understand what is going on around us of the social change 

that the Islamic community is witnessing, by supporting and providing the 

necessary capabilities for specialized social change centers in the region. God 

be upon him has a basis in the prophetic message, and the Prophet warned 

us about that. That extremism and exaggeration have historical roots that 

have created exaggerated differences from them whose thought took the 

contemporary sects of the extremists. It must be stressed that the moderation 

of the approach of the Prophet - may God’s prayers and peace be upon him - 

is neither excess nor neglect. 

Keywords: discourse, prophetic , confrontation, hyperbole, extremism. 
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 مقػدمػة
عد الخطاب الديني مف خبلؿ األحاديث النبكية ركنا مف أركاف العمميػة التربكيػة ي

بمػػا يحممػػو مػػف قػػيـ أصػػيمة كمعػػاف سػػامية  الميمػػة فػػي بنػػاء الفػػرد كالمجتمػػع،
 إنػو  .كتكجييات ربانية، تستيدؼ اإلنساف الذم ىك محكر العممية التكجيييػة

غاياتػو  في خصكصية ذك أيضا ككى ، اإلنساف شخصية لجكانب بشمكليتو تميزي
كأسػػمكبو كأىدافػػو ذلػػؾ أنػػو ينطمػػؽ مػػف منطمقػػات كتكجييػػات ربانيػػة، كأنػػو يم ػػؿ 

 منظكمة إصبلحية شاممة لئلنسانية. 
 فػالنبي ا، إلػى الػدعكة فػي المسػتخدمة األسػاليب أفضػؿ مػف النبػكم الخطػابك 

 الفيػـ فػي البشػر تفػاكت يراعػي كػاف طيبػة قػدكة . كسػمـ عميػو ا صػمى _محمػد
 اكتسػبكىا، التي كمكاىبيـ عمييا ا فطرىا التي قدراتيـ اختبلؼ كيقٌدر كاإلدراؾ،
 لمغنػي كالكبيػر لمصػغير مخاطبػا كػاف عقمػػو يناسػب بمػا إنسػاف كػؿ يخاطػب فكػاف

  .كالعبيد لمسادة كالرجاؿ كلمنساء كالكافر لممسمـ كالجاىؿ لمعالـ كالفقير
 نصػحو كتمػاـ كركايتػو العمػػـ تبميػ  كفػي الحيػاة جكانػب جميع يشمؿ منيجو كاف

ػو لممسػمميف  أك غمػكا دكف تفػريط أك إفػراط دكف كالتيسػير التسػييؿ عمػى حرصي
 الكسػطية مػنيج كسػمـ عميػو ا صػمى فمنيجػو األحكػاـ، فػي تضػييؽ أك تطػرؼ

 قكلػو الجمػار حصػى جمػع فػي المشػيكر عبػاس ابػف حديػػث فػي فجاء كاالعتداؿ
ـٍ  النَّػػاسي  أىيُّيىػػا يىػػا " لػػو كسػػمـ عميػػو ا صػػمى  ، الػػدنيفً  ًفػػي كىاٍلغيميػػكَّ  ًإيَّػػاكي

ـي  كىافى  مىفٍ  أىٍىمىؾى  فىًإنَّوي    ُ"  الدنيفً  ًفي اٍلغيميكُّ  قىٍبمىكي
ضية في المجتمعات، كاف لزامنا عمى أىؿ العمـ رى كلما كانت ظاىرة الغمك ظاىرة مى 

 -فػي نظػرم  -المعالجة الشرعية الناجعة، كال يتسنى ذلػؾ كالفكر أف يعالجكىا 
الغمك في الػديف يحتػاج التكجيات النبكية في إصبلحيا كعبلجيا ألف  إال بمعرفة

فػي  -حمايػة لمػديف كالمجتمػع كاألفػراد  إلى عبلج ناجع يأتي عميو مػف الجػذكر
 ءجػػا ىنػػا كمػػف.  مػػف ا ػػاره السػػيئة -عقائػػدىـ كأمػػنيـ الفكػػرم كاالجتمػػاعي 

 كالتطرؼ(. الغمك مكاجية في النبكم الخطاب (بعنكاف الدراسة لمكضكع اختيارم

                                 
 .َِّٗقدر حصى الرمي أخرجو ابف ماجو في المناسؾ ، باب ( . ُ)
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 الػديف فػي كالغمػك الفػتف مكاجيػة فػي النبكم الخطاب بدراسة البحث ىذا كيختص
 الفػتف كأحاديػث كمنػاقبيـ، األنبيػاء فضػائؿ فػي الػكاردة األحاديث مف خبلؿ كذلؾ
 كحاجػة .كالتشػدد الغمػك مػف كسػمـ عميػو ا صػمى النبػي مكقػؼ نكضػح حتػى

 الغمك يفرضو الذل الخطر حجـ ليدرككا النبكم الخطاب عمى التعرؼ في المسمميف
 األقكاؿ تمؾ تتبع حاكلت ،كقد ممتيـ عمي ىـ ممف المسمميف عناؽ حكؿ كالتشدد
 يعػاني التػي المعاصػرة المشػكبلت لعػبلج المسػار، تصػحيح في خطكة تككف لعميا
 . اإلسبلمي العالـ منيا
 لتفسػير التحميمػي كالمػنيج الكصػفي المػنيج عمػى البحػث يقػـك  :البحػث مػنيج
 السػنة خػبلؿ مػف كالغمػك الفػتف فػي كسػمـ عميػو ا صػمى النبػي خطػاب كتحميػؿ
 تتكشػؼ حتػى الخطػابي سػياقيا فػي الكممػات ككضػع . العطػرة كسػيرتو النبكيػة
 .كالتكصيات النتائجمع  مةكخاتكينقسـ البحث إلى  بل ة مباحث  .دالالتو
 البحث مصطمحات تعريؼ -:األكؿ المبحث
 كأنكاعو النبكم العيد في الغمك صكر -:ال اني المبحث
 السنةالغمك المعاصر كمعالجتو مف خبلؿ كخطر  الخكارج:  -ال الث المبحث
 البحث مصطمحات: األكؿ المبحث

 : نتناكؿ بالتعريؼ عددا مف المصطمحات اليامة في البحث لتحديد المفاىيـ
 الخطاب لغة كاصطبلحا:

 العطرة النبكية كالسنة النبكم لخطاببا أمتو بيف كسٌمـ عميو ا صمى النبي كحد
 .كالسٌنة القراف  كىك أال الشرعي الخطاب  خبلؿ فمف
الخطػاب لغػػة : خطػػب : الخطػب : الشػػأف أك األمػػر ، صػغر أك عظػػـ   كقيػػؿ : ك 

ػػميكفى {   : ىػػك سػػبب األمػػر ، كفػػي التنزيػػؿ العزيػػز ـٍ أىيُّيىػػا اٍلميٍرسى ٍطػػبيكي ػػا خى  }قىػػاؿى فىمى
عىػػة الكىػػبلـً  ٕٓالحجػػر:  فداللػػة المعنػػى المغػػكم جػػاءت مػػف  ُكالميخاطىبىػػة ميراجى

فقػد كرد الخطػاب فػي القرانػي فػي   ػبلث ايػات دلػت بمجمميػا  ،المفيـك القرانى
 عمى الكبلـ بيف فرديف بشأف يرتبط بقكة المخاطب عمى التعبير كىي: 

                                 
، لسػاف العػرب، دار صػادر ، محمد بف مكـر بف منظػكر األفريقػي المصػرم( ابف منظكر،  ُ)

 .َّٔ/ُبيركت ، الطبعة األكلى، بدكف تاريخ )خطب( 
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فىٍصػػػػػؿى اٍلًخطىػػػػػابً {لػػػػػي : األك  ػػػػػةى كى ػػػػػوي كىاتىٍينىػػػػػاهي اٍلًحٍكمى ػػػػػدىٍدنىا ميٍمكى شى ،  َِص:  }كى
ةه كىاًحدىةه فىقىاؿى أىٍكًفٍمًنييىػا {: كال انية  ًليى نىٍعجى ةن كى ًتٍسعيكفى نىٍعجى ًإفَّ ىىذىا أىًخي لىوي ًتٍسعه كى

ػا رىبن {ال ال ػة : ،  ِّص:  }كىعىزًَّني ًفي اٍلًخطىػابً  ػا بىٍينىييمى مى السَّػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كى
 .ّٕالنبأ:   }الرٍَّحمىًف الى يىٍمًمكيكفى ًمٍنوي ًخطىابنا

فصػػؿ الخطػػاب: البػػيف مػػف الكػػبلـ الممخػػص الػػذم يتبينػػو مػػف يخاطػػب بػػو ال ك 
كيجكز أف يراد الخطاب القصد الذم ليس فيو  يمتبس عميو، كمف فصؿ الخطاب

كمنو ما جاء فػي صػفة كػبلـ رسػكؿ ا صػمى . ُاختصار مخٌؿ كال إشباع ممؿٌ 
، يقػػكؿ محيػي الػػديف زادة فػػي حاشػيتو عمػػى تفسػػير البيضػػاكم: ا عميػو كسػػمـ

ال نػزر كال )فػإف قكلػو:  ،أم كسػط ال قميػؿ كال ك يػر( : "ر كال ىػذرز ال نػفصؿ  )
كقيؿ : ىما صفتاف مستقمتاف بأف يككف الفصؿ  ،صفتاف كاشفتاف لمفصؿ (ىذر

 (ِ) ". فاصؿبمعنى ال
 الخطاب اصطبلحا: 

كؿ نطػؽ أك كتابػة تحمػؿ كجيػة نظػر محػددة مػف المػتكمـ أك الكاتػب، كتفتػرض 
فيو التػأ ير عمػى السػامع أك القػارئ، مػع األخػذ بعػيف االعتبػار مجمػؿ الظػركؼ 

 (. ّكالممارسات التي تـ فييا )
بالدراسػػات كلقػػد حػػدد الخطػػاب عنػػد البػػاح ييف المعاصػػرييف فػػي التػػي ارتبطػػت 

 المغػة إف" : كالكػبلـ قػائبلن  المغػة ففػرؽ بػيف  سكسػير( دم المسػانية لػػ )فردينانػد
ف معػيف، قسػـ بم ابػة منػو ىػي فإنمػا كاحػد، ء بشػي ليسػا عنػدنا كالكػبلـ  كػاف كا 

                                 
 ْ، ج ّ، طبيركت،دار الكتاب العربي ، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ  :الزمخشرم(ُ)
 .َٖ، صىػ َُْٕ ، ْج

محمػػد عبػػد القػػادر تحقيػػؽ : ،  الػػديف شػػيخ زاده عمػػى تفسػػير البيضػػاكمحاشػػية محيػػي (ِ)
 َُٗ، صُٗٗٗ، سنة ُ، طٕ، ج   ار الكتب العممية، بيركت ، دشاىيف

 -ْتأكيؿ الخطاب الػديني فػي الفكػر الحػدا ي الجديػد"، حكليػة كميػة ،( أحمد عبدا الطيارّ)
 .ُِ/ّ(، ِِأصكؿ الديف القاىرة، العدد )
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 مػػف كمبػػدأ بذاتػػو كػػؿ ، ذلػػؾ عكػػس عمػػى فيػػي المغػػة أمػػا ...…أساسػػيا
 (ُ).التبكيب" مبادم،

 سمات كمف المغة يعارض كبالتالي سكسير، لدل الكبلـ يرادؼ الخطاب مصطمحف
شػيء اجتمػاعي ،  المغػةكالتنكع، أما الفرؽ فيكمف فػي أف  كالتمكف التعدد الكبلـ

ككسيمو ممكنة بينما الكبلـ خطاب فماىية الخطاب عمى أنو ممفكظ يشكؿ كحدة 
ف جكىرية خاضعة لمتأمؿ . ففي حقيقة األمر فإف الخطاب ما ىك إال تسمسػؿ مػ

 . الجمؿ المتتابعة التي تصكغ ماىيتو في النياية
 معنػى عمػى بالكضػع يػدؿٌ  أف إٌمػا الكػبلـ أفٌ  األصكؿ عمماء عند معركؼ ىك ككما
ٌما ، غيره يحتمؿ ال كاحد  كاحد معنى عمى بالكضع دؿٌ  فإف    .معنييف يحتمؿ أف كا 
 .الٌنص فيك فقط
ف  .المجمؿ فيك أحدىما راجحان في يكف كلـ معنييف احتمؿ كا 

ف  ف الظاىر، فيك كضعا لفظو جية مف أحدىما في راجحا كاف كا   في راجحا كاف كا 
 عمػى اعتمدكا قد األصكؿ عمماء أفٌ  شؾ كال  .المؤكؿ فيك منفصؿ بدليؿ أحدىما
 اىتمػكا كلػذلؾ ، المعنيػيف أحػد تػرجيح فػي دلػيبلن منفصػبل باعتبػاره الحػاؿ سػياؽ
 ذلػؾ كغيػر كالرمكز كاإلشارات، األحكاؿ كقرائف ، كالمتمقي كأحكالو المتكٌمـ بدراسة
فػالكبلـ ىػك التطبيػؽ الفعمػي ليػذه القكاعػد ،  (ِ) لمكبلـ . المصاحبة القرائف مف

  (ّ)كىذا المعنى خطاب ىك الجارم فى المسانيات النبكية.
 
 

 النبكم الخطاب أما مفيـك

                                 
القػاىرة،  الكتػب، عالـ مكتبة ، يفياألصكل عند الٌداللي البحث .حبمص يكسؼ محمد، حبمص(ُ)
 .َٔص ـُُٗٗ ،ُط

صػالح القرمػادم كمحمػد عجينػة  : ترجمػة _ العامػة األلسػنية فػي دركس : سكسػير دم(ِ)
 ِٗص ُٖٓٗسنة ،  لمكتاب  الدار العربية : كمحمد الشاكش

منشػػكرات المركػػز  .تحميػػؿ الخطػػاب الركائػػي ، الػػزمف ، الصػػيغة ، التبئيػػر ،سػػعيد يقطػػيف (ّ)
 .ُٗ، ص ُٕٗٗسنة  ّال قافي العربي ، بيركت ، لبناف ،ط 
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 ا خطاب بعد كسٌمـ عميو ا صمى النبي عف الصادر الخطاب ىك السٌنة خطاب
 ككبلمػو صػدؽ تعػالى، ا خطػاب مػف تسػتنبط كمػا األحكػاـ منو كتيستنبط تعالى،
 ػ كسٌمـ عميو ا صمى ػ نبٌيو كبلـ ىفقد كصؼ ا عز كجؿ تعاؿ ا كبلـ ىك كما

مىا يىٍنًطؽي عىًف اٍليىكىل ) {:في قكلو ٍحيه ييكحىىّكى . ْ – ّالنجـ:  } ( ًإٍف ىيكى ًإالَّ كى
 لػيس التشػريع مػف ا عف يبم  فيما كحدي و الرسكؿ كبلـ أف في فاآلية صريحة

 بػكحي  ينطػؽ كػبلـ كلكنو يشاء، كما كالسبلـ الصبلة عميو بو ينطؽ عاديان  حدي اى 
 كمػا نييػو، مػف كنييػو سبحانو، ا أمر مف كالسبلـ الصبلة عميو فأمره ا، مف
 األصػكليكف راعػى لػذا .كىكػذا ا حرَّمػو ما م ؿ حرَّمىو كما ا، أحؿ ما م ؿ أحمو
 .النبكية السٌنة لخطاب الصحيح الفيـ مف تمٌكنيـ أف شأنيا مف التي األدكات كؿ

(ُ) 
 عػف نقػؿ مػا تشػمؿ الكػريـ القػراف بعػد اإلسػبلمية لمشػريعة ال ػاني المرجػع فيػي

 مػف ال ػاني القسػـ كىػي كتقريرات، كأفعاؿ أقكاؿ مف كسمـ عميو ا صمى الرسكؿ
 الرسػكؿ عمػى الكػػتاب مػع أنػزلت الػتي الحػكػمة فيي اإلسبلـ، في الديني الخطاب
ػةى {: تعػالى ا يقػكؿ إذ كسػمـ عميػو ا صػمى مىٍيػؾى اٍلًكتىػابى كىاٍلًحٍكمى ؿى المَّػوي عى كىأىٍنػزى

ػا مىٍيػؾى عىًظيمن كىػافى فىٍضػؿي المَّػًو عى ـي كى ـٍ تىكيػٍف تىٍعمىػ ػا لىػ مَّمىػؾى مى  كفػى ُُّالنسػاء:  }كىعى
ػًة { :خرا مكضع ـٍ ًمػفى اٍلًكتىػاًب كىاٍلًحٍكمى مىػٍيكي ؿى عى ػا أىٍنػزى مى ـٍ كى مىػٍيكي كا ًنٍعمىتى المَّػًو عى كىاٍذكيري

ـٍ ًبػوً   ا صػمى _ النبػي سػنة اآليتػيف فػي بالحكمػة فػالمراد .ُِّالبقػرة:  }يىًعظيكي
نبيػو صػمى ا عميػو كتابو حكمػة، كسػنة في ذلؾ فكبلـ ا  كعمى . كسمـ عميو

 شػيء كػؿ ككضػع كاألفعػاؿ، األقكاؿ في اإلصابة :ىي الحكمة ، فإف كسمـ حكمة
 (ِ) . مكضعو في

                                 
 كالببلغيػيف النحػكييف عنػػد المعنػى فػػيـ فػي الػحػػاؿ سػياؽ تػكظػيػػؼ . حسػيف زعطػكط (ُ)

 .العربػي كاألدب الٌمغػة قسػـ ػػ كالمغػات اآلداب كميػة منشػكره، غيػر دكتػكراه رسػالة . كاألصػكلي
 .ُّْص   ،َُِّ  كرقمػة، ػ مػرباح قػاصدم جػامعة الجزائر،

جامعػة اإلمػاـ  ، ماجسػتير رسػالة تعػالى، ا إلػى الػدعكة فػي الحكمػة، القحطػاني  سػعيد "(ِ)
كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقػاؼ كالػدعكة كاإلرشػاد  ،محمد بف سعكد اإلسبلمية ، السعكدية

 29-27ص  ىػُِّْ، ُطا،
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كالحكمػة أعػـ مػف النبػػكة، كالنبػكة بعػض معانييػػا كأعمػى أقسػاميا  ألف األنبيػػاء 
عمػػييـ الصػػبلة كالسػػبلـ مسػػددكف، مفيمػػكف، كمكفقػػكف إلصػػابة الصػػكاب فػػي 

كالحكمػػة فػػي كتػػاب ا  كاالعتقػػادات، كفػػي جميػػع األمػػكر  .األقػػكاؿ، كاألفعػػاؿ، 
أمػػػا الحكمػػػة ىنػػػا ىػػػى النػػػكع ال ػػػاني منيػػػا  ،نكعػػػاف مفػػػردة، كمقركنػػػة بالكتػػػاب

صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ  -المقركنػػػة بالكتػػػاب، فيػػػي السػػػنة مػػػف: أقػػػكاؿ النبػػػي 
 .(ُ) كأفعالو، كتقريراتو، كسيرتو

 ال أك فيمػو عػف يعجػزكف بمػا ال بعقػكليـ، يفيمػكف بمػا النػاس، مخاطبػة كىػى
ػةو ًمػفى {: تعػالى ضػده قػاؿ نفكسػيـ فػي رسػخ قد بما أك قمكبيـ، تحتممو ػا رىٍحمى فىًبمى

ـٍ  ػػٍنيي ٍكًلػػؾى فىػػاٍعؼي عى ػػكا ًمػػٍف حى ٍنفىضُّ ًمػػيظى اٍلقىٍمػػًب الى لىػػٍك كيٍنػػتى فىظ ػػا غى ـٍ كى المَّػػًو ًلٍنػػتى لىييػػ
ـٍ ًفػػي اأٍلىٍمػػرً  شىػػاًكٍرىي ـٍ كى مىػػى المَّػػًو ًإفَّ المَّػػوى ييًحػػبُّ  كىاٍسػػتىٍغًفٍر لىييػػ كَّػػٍؿ عى ٍمػػتى فىتىكى فىػػًإذىا عىزى

كنًميفى  كالرفػؽ  بالرحمػة النػاس يأخػذي  فخطػاب النبػكم ُٗٓاؿ عمػراف:  } اٍلميتىػكى
 عمػييـ، كاإلشػفاؽ كاإلحسػاف بيػـ كالتمطػؼ إليػو، يػدعكىـ فيمػا كالعدؿ كالتكاضع
 القائػد النبػي ليػذا فػأنى إلػييـ، تكجييو قبؿ كالنيي األمر لتمقي نفكسيـ  كتييئة

 حكلػو، مػف كتػنفض منو الناس تنفر أف -عميو كسبلمو ا صمكات- كالمسؤكؿ
كا" كخدمتو  صحبتو إلى كتتسابؽ عميو تجتمع إنيا بؿ كا، كال يسنري  كبىشنػركا تعسنػري
كا كال  اسػتخدمو الػذم األسػمكب :ىػك المفظػي النبكم الخطاب أف فقيؿ.  (ِ) "تينفنري

 خػبلؿ مػف اإلسػبلمية الرسػالة جكانػب إيضػاح فػي كسػمـ عميػو ا صػمى الرسػكؿ
 نصكصػيا حفظ مف عمييـ ا رضكاف الصحابة كتمكف المفظية النبكية األحاديث
 .ليـ عرضيا في البراعة عمى يدؿ مما ، جدا دقيقة بصكرة لآلخريف كنقميا
 الحػكار " أنػو أك السػنة خطػاب مػف جزء ىك النبكم الخطاب أف البعض عرفو كقد
 أفػراد مػف اخػريف كمشػاركيف-كسػمـ عميػو ا صػمى- الرسػكؿ بػيف أجػرم الػذم

                                 
 ِٗ -ِٕص   . مرجع سابؽ ،القحطاني سعيد .د "(ُ)
باب ما كاف النبي صمى ا عميو ك سمـ يتخكليـ بالمكعظػة أخرجو البخارم في العمـ ،   (ِ)

بػاب فػي األمػر بالتسػير كتػرؾ التنفيػر  ،مسػمـ فػي الجيػاد كالسػير، ك ٗٔكالعمـ كػي ال ينفػركا 
ُّْٕ. 
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 جػزءان  النبػكم الخطػاب كيم ػؿ .النبكية األحاديث في ركم كما عصره في المجتمع
 (ُ)."النبكية السنة مف

 النصػكص عمػى النبػكم الخطػاب مفيػـك يطمػؽقػائبلن: "  أركػكف محمػد كيعرفػو
 البنيػة إلػى يشػير كمفيػـك كالقػراف كاألناجيػؿ القػديـ العيػد كتػب فػي المجمكعػة
 (ِ)"عقائديػة الىكتيػة كتػأكيبلت تعريفػات إلػى ال لمنصػكص، كالسػيمائية المغكيػة
 أك حفػؿ أمػاـ عػاؿ كبصػكت كأمانػة دقػة بكػؿ يتمػى خطػاب القراف إف:أرككف كيرل

 الخطػاب ذلػؾ أم النبكم  بالخطاب أرككف يسميو القراف كىذا معينيف، مستمعيف
 المػتكمـ ضػمير أم قكاعديػة  أشػخاص  بل ػة بػيف التكاصػؿ مػف فضاء يقيـ الذم
 كأمانػة إخػبلص بكػؿ الناقػؿ  ػـ السماكم، الكتاب في المحفكظ الخطاب ألؼ الذم
  ػـ "النبػي األكؿ، المخاطػب ضػمير أم" مػرة  ألكؿ بػو يػتمفظ الذم الخطاب، ليذا

 كالمقصػكد ،"النػاس أم" الخطػاب  إليػو يتكجػو الػذم ال ػاني المخاطػب ضػمير
 فمػو مػف القػراف كسػمعت بػالنبي، تحػيط كانػت التػي األكلػى الجماعػة ىنا بالناس
 .عمييـ ا رضكاف الصحابة بيـ المقصكدة (ّ)"مرة ألكؿ
 ينقمو _ كسمـ عميو ا صمى_ لمنبي  ا مف خطابا كليس ا كبلـ القراف كلكف
فالخطاب القراني مكجو في االساس إلى العقؿ اإلنساني   .كبلمو يكف كلـ لمبشر

ليضػػعو فػػي مسػػاره الطبيعػػي كيخرجػػو مػػف الكقػػكع فيأسػػر الػػكىـ كاألسػػطكرة عػػف 
طريػػؽ محاربػػة المقمػػديف الػػذيف جمػػدكا عمػػى المػػألكؼ فػػي حيػػاتيـ اتباعػػا لسػػنف 

فشػػػف القػػػراف الكػػػريـ حممػػػة عمػػػى مػػػف يمغػػػكف عقػػػكليـ  (ْ)اآلبػػػاء كاألجػػػداد ،
يرىـ بغير كعي كال يتدبركف ما يقكلكف أك يفعمكف كما جاء فى قكؿ كيتبعكف غ
ـٍ قيميػكبه الى يىٍفقىييػكفى ًبيىػا ا تعالي:  ٍنػًس لىييػ ـى كىً يرنا ًمفى اٍلًجػفن كىاإلًٍ يىنَّ لىقىٍد ذىرىٍأنىا ًلجى كى

                                 
 صػي  تفسػير فػي كأىميتو المقامي السياؽ يكب الجميمي دشمس ، سكلكنج كاف محمد كاف.(ُ)

 .األردني العربية المغة مجمع مجمة النبكم، الخطاب في المخاطبة
 ترجمػة اإلسػبلمي، لمفكػر اخػر تػاريخ نحػك التأصيؿ، كاستحالة األصكلي فكر أرككف، محمد.(ِ)
 .44 ص ،1999 ، سنة ، بيركت ، الساقي دار ،2ط .صالح ىاشـ

  .نفسو مرجع أرككف، محمد.(ّ)
 ّٔ، صُ، ،طََِٖأحمد القاضي. تجديد الخطاب الديني ، مكتبة مدبكلي ،  (ْ)
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ـٍ اذىافه الى يىٍسػمىعيكفى ًبيىػا أي  لىييػ كفى ًبيىػا كى ـٍ أىٍعييفه الى ييٍبًصري لىيي ـٍ كى كلىًئػؾى كىاأٍلىٍنعىػاـً بىػٍؿ ىيػ
ـي اٍلغىاًفميكفى  ؿُّ أيكلىًئؾى ىي ـٍ تىٍحسىػبي أىفَّ {كجاء فػي قكلػو تعػالي:  ُٕٗاألعراؼ:  أىضى أى

ؿُّ سىًبيبلن  ـٍ أىضى ـٍ ًإالَّ كىاأٍلىٍنعىاـً بىٍؿ ىي ـٍ يىٍسمىعيكفى أىٍك يىٍعًقميكفى ًإٍف ىي  ْْالفرقاف:  }أىٍك ىرىىي
 ربػو، إلػىىػك خطابػاف:  األكؿ : ىػك خطػاب  بػكمالن خطػابكعمػى ىػذا فػإف ال 

 إليو، كيمتجئ كيستغفره كيدعكه ،ما يحب كيرضي إلى التكفيؽ يسألويتكجو لو ك 
  .كالتمجيد بالتحميد كيناجيو
ليكضػح ليػـ مػا جػاء فػي  أمتػو إلػى كسػمـ عميػو ا صمى النبي خطاب كال اني :

 ،كشعبو  إليمافأركاف اك  الخمسة، اإلسبلـ أركاف يعمموك  ،كتفصيبل إجماالن  افالقر 
النجػاة مػف دار الػببلء إلػى دار الحػؽ،  طريػؽ إلػى كيرشػدىـ اإلحسػاف، كدرجػات

 فيقػكؿفيبيف ليـ الخبيث مف الطيب في القكؿ ، يكضح ليـ الحبلؿ مػف الحػراـ 
لحػبلؿ بػينف كالحػراـ بػينف، كبينيمػا ميشىػبَّيات، ال يعمميػا : "اكسػمـ عميػو ا صمى

 ير مػف النَّػاس، فمػف اتَّقػى المشىػبَّيات، اسػتبرأ لدينػو كًعٍرضػو، كمػف كقػع فػي ك
فَّ لكػؿن ممػؾ ًحمىػى،  الشُّبيات، كرىاعو يرعى حكؿ الًحمىػى، يكشػؾ أف ييكىاقعػو، أىالى كا 
ت،  ػػميحى فَّ فػػي الجسػػد ميٍضػػغة، إذا صى ػػى ا فػػي أرضػػو محارمػػو، أىالى كا  أىالى إفَّ ًحمى

ميح الجسد كمُّو، ك  ذا فىسىدىت، فىسىد الجسد كمُّو، أىالى كىي القمبصى  (ُ)"ا 
فشاء السبلـ بينيـ كعدـ الفرقة  كيحث المسمميف عمى المكدة كالرحمة كاأللفة كا 

ـٍ "  :كسػمـ عميػو ا صػمى بقكلػو تىعىػاطيًفًي ـٍ كى ًمًي تىػرىاحي ـٍ كى ػٍؤًمًنيفى ًفػي تىػكىادنًى مى ىػؿي اٍلمي
سىًد  ًإذىا اٍشتىكىى مَّػى مى ىؿي اٍلجى سىػًد ًبالسَّػيىًر كىاٍلحي  ."ًمٍنوي عيٍضػكه تىػدىاعىى لىػوي سىػاًئري اٍلجى

 . (ّ) " يسممو كال يظممو ال المسمـ أخك المسمـ قكلو: "ك    (ِ)

                                 
بػاب ، مسػمـ فػي المسػاقاة ، ِٓباب فضؿ مػف اسػتبرأ لدينػو أخرجو البخارم في اإليماف، (ُ)

 .ُٗٗٓأخذ الحبلؿ كترؾ الشبيات  
مسمـ في البػر كالصػمة ، ك ٓٔٔٓأخرجو البخارم في األدب، باب رحمة الناس كالبيائـ ،  (ِ)

 كالمفظ لو. ِٖٔٓباب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ  ،كاآلداب
مسػمـ ، ك  َُِّبػاب ال يظمػـ المسػمـ المسػمـ كال يسػممو  البخارم في المظالـ،  أخرجو  (ّ)

 .َِٖٓلظمـ باب تحريـ ا ،في البر كالصمة كاآلداب
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عف عبد ا بف عمرك أف رجبل سأؿ النبي صمى ا عميو ك سمـ أم اإلسػبلـ ك 
 (ُ) " تطعـ الطعاـ كتقرأ السبلـ عمى مف عرفت كمف لـ تعرؼ "خير ؟ قاؿ : 

 :كاصطبلحا لغة الغمك
 لغة:  الغمك

غػػبل فػػي االمػػر يغمػػك غمػػكا، أم جػػاكز فيػػو الحػػد. قػػاؿ الجػػكىرم فػػي الصػػحاح : 
كغبل السعر غبلء. كأغمى ا السعر. كغمكت بالسػيـ غمػكا، إذا رميػت بػو أبعػد 

قػػدار رميػػة. كغػػالى بػػالمحـ، أم اشػػتراه بػػ مف مػػا تقػػدر عميػػو. كالغمػػكة: الغايػػة م
 .كغبلنيػا كغبلنيػة كغمػكاء غمػٌكا يغمػك غػبل يقػاؿ  :منظػكر ابػف كقػاؿ( ِ.)غػاؿ

 إذا لمٌشػيء فيقػاؿ .فيػو كاإلفػراط شػيء كػؿٌ  فػي القػدر كمجػاكزة االرتفػاع :كالغػبلء
 .(ّ) .غبل قد :ارتفع
 
 
 

 :اصطبلحا كالغمك
 فيػو كالتشػديد الشػيء فػي المبالغػة" : بأنػو -ا رحمػو -حجػر ابف الحافظ عرفو

 نيى الذم الطغياف كىك بو ا أمر ما تعدم :ىك الغمك كضابط. (ْ)"الحد بتجاكز
ـٍ كىالى تىٍطغىػٍكا ًفيػًو فىيىًحػؿَّ { تعػالي:  قكلػو في.  عنو ا ٍقنىػاكي زى ػا رى كيميػكا ًمػٍف طىينبىػاًت مى

مىٍف يىٍحًمٍؿ  ًبي كى ـٍ غىضى مىٍيكي ًبي فىقىػٍد ىىػكىلعى مىٍيًو غىضى  الغمػكٌ  عػف فػالنيي. ُٖطػو:  }عى

                                 
بػاب  ،مسػمـ فػي اإليمػاف، ُِالبخارم في اإليماف، باب إطعاـ الطعاـ مف اإلسػبلـ أخرجو (ُ)

 .ّٗبياف تفاضؿ اإلسبلـ كأم أمكره أفضؿ 
دار ، الصػػحاح  تػػاج المغػػة كصػػحاح العربيػػة ،ىػػػ(ّّٗإسػػماعيؿ بػػف حمػػاد )ت ، الجػػكىرم ِ

 .ِٖٗ/ٕـ، )غمك( ، َُٗٗ، ْ، طبيركت -العمـ لممبلييف

 ، العػرب لسػاف. (ىػػُُٕ ت المصػرم األفريقػي منظػكر بػف مكػـر بػف محمػد)منظػكر بػف)ا (ّ)
 (ٔ/َِّٗ، )ُط صادر، دار ، بيركت

،  البخػارم صػحيح بشػرح البػارم فػتح ).الفضػؿ أبػك حجػر بػف عمػي بػف حمػد( لعسػقبلني،ا (ْ)
 .ِٖٕص،ََِٓ ُّ ج ،ُّٕٗ، ، المعرفة دار ،بيركت
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 جػاء قػد – االسػتقامة أٌس  ىمػا المػذيف – كالتكسػط باالعتػداؿ كاألمػر الػديف، فػي
ا ػا اٍستىًقـٍ ف":تعالى قكلو ذلؾ مف نبيو، كسنة ا كتاب في عميو منصكصن  أيًمػٍرتى  كىمى

ػفٍ  مى ػا ًإنَّػوي  تىٍطغىػٍكا كىالى  مىعىػؾى  تىػابى  كى  بػاألمر اآليػة جػاءت (ُ) ".بىًصػيره  تىٍعمىميػكفى  ًبمى
 تحيؿ التي كالمبالغة فييا الغمكٌ  ترؾ كىك األساسي، ضابطيا بياف مع باالستقامة

 عسر. إلى يسر مف الديف ىذا
  .الكاجب الشرعي الحد كمجاكزة الزيادة :ىك :الغمك فحقيقة كعميو 

ؽن كىالى تىتًَّبعيكا أىٍىكىاءى قىػٍكـو قيٍؿ يىاأىٍىؿى اٍلًكتىاًب الى {: تعالى قاؿ ٍيرى اٍلحى ـٍ غى تىٍغميكا ًفي ًديًنكي
ػٍف سىػكىاًء السَّػًبيؿً  ػمُّكا عى ضى ػمُّكا كىً يػرنا كى مُّكا ًمٍف قىٍبؿي كىأىضى ال . أم ٕٕالمائػدة:  }قىٍد ضى

تتجاكزكا الحؽَّ فيما تعتقدكنػو مػف أمػر المسػيح، كال تتبعػكا أىػكاءكـ، كمػا اتَّبػع 
أىػكاءىـ فػي أمػػر الػديف، فكقعػكا فػي الضػػبلؿ، كحممػكا ك يػرنا مػف النػػاس  الييػكد

زادكا كجػػػاكزكا الحػػػد فػػػي نبػػػي، كخرجػػػكا عػػػف طريػػػؽ  فيػػػـ .عمػػػى الكفػػػر بػػػا
 تطػركا كال ، الحػؽ اتبػاع في الحد تجاكزكا ال :، أمالضبلؿطريؽ االستقامة الى 

 .(ِ) فيو فتبالغكا بتعظيمو أمرتـ مف
 عبػاس ابػف ديثحػ ففػي،  القراف في مع ما جاء السنة في الغمك معنى كقد اتفؽ
 قىاؿى ف لنا، المشركع الحد كمجاكزة الغمك مف كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ حذرنا
مىٍيوً  المَّوي  صمى مَّـ عى سى ـٍ : "كى ا ، الدنيفً  ًفي كىاٍلغيميكَّ  ًإيَّاكي ػفٍ  أىٍىمىػؾى  فىًإنَّمى ـي  كىػافى  مى  اٍلغيميػكُّ  قىػٍبمىكي
 .(ّ) " الدنيف ًفي
 بالزيادة كذلؾ المشركع، األمر في الحد مجاكزة ىك :ىك الغمك أف يتبيف سبؽ فمما
 الشػارع كقصػده أراده الػذم الكصػؼ عػف يخرجػو الػذم الحػد إلػى المبالغػة أك فيو

 :قػاؿ أنػو عنػو ا رضػي حذيفة عف الصحيح في  بت فقد  .الحكيـ الخبير العميـ
كاف الناس يسألكف رسكؿ ا صػمى ا عميػو ك سػمـ عػف الخيػر ككنػت أسػألو 

                                 
 .:ُُِ ىكد  (ُ)
 المعػارؼ، مكتبػة بيػركت، كالنيايػة، البدايػة ،القرشػي ك ير بف عمر بف إسماعيؿ، ك ير ابف (ِ)

 .80 ص ،5 المجمد
كصػػححو األلبػػاني، ك  َِّٗ، بػػاب قػػدر حصػػى الرمػػيأخرجػػو ابػػف ماجػػو فػػي المناسػػؾ، (ّ)

 ، كالمفظ البف ماجو. ُُٖٓاإلماـ أحمد في مسنده 
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يػػا رسػػكؿ ا إنػػا كنػػا فػػي جاىميػػة كشػػر  :عػػف الشػػر مخافػػة أف يػػدركني فقمػػت
كىػؿ  :. قمػت"نعػـ  " :فجاءنا ا بيذا الخير فيؿ بعد ىذا الخير مف شػر ؟ قػاؿ

قػـك  " :. قمت كما دخنو ؟ قػاؿ "نعـ كفيو دخف " :بعد ذلؾ الشر مف خير ؟ قاؿ
. قمت فيؿ بعد ذلػؾ الخيػر مػف شػر ؟  "تعرؼ منيـ كتنكر  ،ييدكف بغير ىديي

. قمت يا رسكؿ  "نعـ دعاة عمى أبكاب جينـ مف أجابيـ إلييا قذفكه فييا " :قاؿ
فمػا تػأمرني  :. قمػت "ىـ مف جمدتنا كيتكممكف بألسنتنا  : "قاؿ  .ا صفيـ لنا
ماميـ " :؟ قاؿ إف أدركني ذلؾ قمت فػإف لػـ يكػف ليػـ  "تمـز جماعة المسمميف كا 

فػاعتزؿ تمػؾ الفػرؽ كميػا كلػك أف تعػض بأصػؿ شػجرة " :جماعػة كال إمػاـ ؟ قػاؿ
 أخت الزيادة " :أم اليـ في الناس كيقكؿ  ُ."حتى يدركؾ المكت كأنت عمى ذلؾ 

 كأعظػـ أشػد كصػاحبو الػديف عمػى كالزيادة الغمك ضرر يككف ربما بؿ ،" النقصاف
 فػي الغمػك مػف كتعػالى، سػبحانو المػكلى حػذرنا لػذا كالتقصػير، الػنقص ضػرر مػف
 (ِ) . ك يرة ايات في الديف

مىٍف  { :ىكد سكرة اخر في الطغياف طريؽ عف سبحانو نياناك  ـٍ كىمىا أيًمٍرتى كى فىاٍستىًق
 ُُِىكد:  }تىابى مىعىؾى كىالى تىٍطغىٍكا ًإنَّوي ًبمىا تىٍعمىميكفى بىًصيره 

  :أف يككفيصنؼ الغمك عمى أنو إما  في ضكء النصكص الشرعيةأما  
كػالغمك فػي  كعمى اآلخػريف نفسو عمى الغاليفيشدد  بفقو النصكص متعمقان  -ُ

  .الفرؽ أغمب معاني التنزيؿ لما لـ يكمؼ بو المسمـ، كمف ىنا نشأت
تحػػػريـ ك إلزاـ الػػػنفس أك اآلخػػػريف بمػػػا لػػػـ يكجبػػػو ا كػػػ متعمقػػػا باألحكػػػاـ -ِ

 .الطيبات التي أباحيا ا عز كجؿ

                                 
مسػمـ فػي اإلمػارة  ، كُُّْاإلسػبلـ باب عبلمات النبكة في أخرجو البخارم في المناقب،  ُ

 .ُْٕٖباب كجكب مبلزمة جماعة المسمميف عند ظيكر الفتف 
 كعبلجو، كأسبابو كصكره كحقيقتو مفيكمة الغمك ،  الخكارج غمك. الغميفى محمد بف ا عبد(ِ)
 .ّ/ِ، المكرمة مكة
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متعمقا بالمكقؼ مف اآلخريف حيث يقؼ اإلنساف مف البعض مكقؼ المادح  -ّ
كيقػػؼ مػػف الػػبعض اآلخػػر  .إلػػى درجػػة العصػػمة ممدكحػػةالغػػالي الػػذم يكصػػؿ 

 (ُ)و.إسبلمرغـ مكقؼ الذاـ الغالي الذم يصـ مخالفو بالكفر 
أصػؿ مػف كتػاب ا كسػنة رسػكلو صػمى ككؿ مف دعا إلى شيء مف الػديف بػبل 

ا عميػػو كسػػمـ فقػػد دعػػا إلػػى بدعػػة كضػػبللة ، كاإلنسػػاف فػػي نظػػره مػػع نفسػػو 
كمناظرتػػػو لغيػػػره إذا اعتصػػػـ بالكتػػػاب كالسػػػنة ىػػػداه ا تعػػػالى إلػػػى صػػػراطو 
المستقيـ فإف الشػريعة م ػؿ سػفينة نػكح عميػو السػبلـ ، مػف ركبيػا نجػا ، كمػف 

 م ػؿ .معنػاه فػي الغمػك تقػارب ألفػاظ الشرع في تكرد كقد( ِ)تخمؼ عنيا غرؽ
 مجاكزة في لغمكا معنى ترادؼ ككميا كالتكمؼ، كالتنطع كالتعمؽ كالتشديد، التشدد
 .(ّ) المشركع عمى بالزيادة الحد

 التطرؼ لغة كاصطبلحا
                                 

 كزارة ، الغمك كدفع الكسطية تحقيؽ في الكريـ القراف أ ر ندكة حكثب . العمماء مف مجمكعة (ُ)
 (ػق ،صػُِْٓ السػعكدية العربيػة المممكػة - كاإلرشػاد كالػدعكة كاألكقػاؼ اإلسػبلمية الشػئكف
ُِٕ-ُْٕ) 

دار الكنػكز ، درء تعارض العقػؿ كالنقػؿ، أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني أبك العباس ِ
 .ُّّ/ُ، تحقيؽ : محمد رشاد سالـىػ، ُُّٗالرياض ،  -األدبية 

 :بالغمك الصمة ذات األلفاظمف  (ّ)
 اإلنسػاف يتعمػؽ عنػدما يظيػر الػذم الفػـ فػي األعمػى الغػار كىػك النطع، مف مأخكذ كىك :التنطع

 .الفعؿ أـ القكؿ في أكاف سكاء تعمؽ كؿ في استعمؿ  ـ كيتشدؽ،
 " الشيء في قكة عمى يدؿ أصؿ كالداؿ فالشيف " كالصبلبة القكة عمى داؿ كىك :التشدد 
 كالفػاء كالنػكف العػيف :العنػؼ فيػو التشػدد الشػيء فػي كالمشػادة كالمقاكمة، المغالبة :كالمشادة 

 .  الرفؽ خبلؼ عمى يدؿ صحيح أصؿ
 .كالفعؿ القكؿ مف الشديد :كالعنيؼ 

 ككميا .لمغمك كمظاىر أكصاؼ بم ابة فيي الغمك، كبيف بينيا تقاربا تجد األلفاظ ىذه إلى كبالنظر
 محمػد بػف ا عبػد.را جػع ) كالسنة الكتاب في الشرعية النصكص في كردت قد التطرؼ عدا ما

 (ُِ،ص سابؽ مرجع .الغميفى
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 الغمػك :بمعنػى الػدارج الكبلـ في تظير كبدأت مؤخرا ظيرت معاصرة كممة التطرؼ
 حزب أك دينية جماعة فكر عمى تطمؽ أك مذىبال أك عقيدةال ناحية مف الديف في

 .ديني
 لغة  التطرؼ

 مف - العيف بتشديد - ؿتفعُّ  ىك كقيؿ .(ُ)األعضاء بعض في كالحركة ،الشي حد
 الطػرؼ إمػا :ليمػا كالميػؿ الطػرفيف بأحػد األخػذ كىػك بالتحريؾ، طىرىفا يطرؼ طرؼ
الكسػػيط مػػادة طػػرؼ: تطػػرؼ: "جػػاكز حػػد األقصػػى جػػاء فػػي المعجػػـ  أك األدنػػى

 كمػف الييػكد مػف طكائػؼ بػو ييكصػؼ فػالتطرؼ كليػذا (ِ) االعتػداؿ كلػـ يتكسػط
 بػالتطرؼ كصػفت فقػد ،متطرفػة يسارية أك متطرفة يمينية أحزاب ف مة النصارل،
  .كالسياسي كالحركي الديني

 
 التطرؼ اصطبلحا

 لغيميػكُّ ا كلكػف يتفػؽ معنػيلـ نجػد فػي كتػب القػدماء تعريفػا لمصػطمح التطػرؼ ، 
 الزيادة في الطبيعي الحد مجاكزة باعتبار التطرؼ مف أخصُّ  الغيميكُّ  أف إال التطرؼك 

مػك ا يسػمى الػنقص حػاؿ فػي كالػنقص،  فػي غػبل :فيقػاؿ الػنقص، فػي بػال  إذا غي
  .كالبيتاف بالزكر كأمو المسيح اتياميـ الييكد قكؿ في كما النقص،
 غمػك كػؿ إف القػكؿ يمكػف لػذا تكسػيط  دكف مػنيـ طػرؼ ألم ينحػاز أف فػالتطرؼ
 .كما أمر ا بأمر إال  :يقكؿ ابف القيـ .اغمك   تطرؼو  كؿ كليس ،تطرؼ

 
ضػاعة  مػا إلػى إفػراط كغمػك ،كلمشيطاف فيو نزغتاف : إما إلى تفريط كا  كديػف  ،كا 

كاليػػدل بػػيف  ،ا كسػػط بػػيف الجػػافي عنػػو كالغػػالي فيػػو كػػالكادم بػػيف جبمػػيف

                                 
 .ـُٕٗٗ  ،الفكر دار  ، ىاركف محمد السبلـ عبد :محقؽ ةغمال مقاييس فارس، بفا(ُ)

 ، المغػة مقػاييس معجػـ"ك "العػرب لسػاف "ك "العػركس تػاج شػرحو"ك المحػيط، القػامكس (ِ)
 (طرؼ) مادة "المنير المصباح "ك "الصحاح"ك
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 ،فكما أف الجػافي عػف األمػر مضػيع لػو ،كالكسط بيف طرفيف ذميميف ،ضبللتيف
 .(ُ) كىذا بتجاكزه الحد ،مضيع لو ىذا بتقصيره عف الحد فالغالي فيو

كقػػػد ظيػػػرت قضػػػية الغمػػػك كالتطػػػرؼ كتزايػػػدت فػػػي معظػػػـ بػػػبلد العػػػالـ العربػػػي 
 كاإلسػبلمي حتػي أصػبحت مػف أىػـ المشػكبلت التػى تكاجػو الخطػاب الػديني . 

 كػؿ فعػالج _ كسػمـ عميػو ا صػمى_ النبػي عيػد فػي الغمػك صػكر بعض ظيرتك 
 . التالي المبحث في سيتضح ما كىك ا،حيني في حالة

                                 
مػدارج السػالكيف بػيف  ،محمػد بػف أبػي بكػر أيػكب الزرعػي أبػك عبػد ا، ابف قيـ الجكزية (ُ)

يػاؾ نسػتعيف ، بيػركت –دار الكتػاب العربػي ، تحقيػؽ محمػد حامػد الفقػي، منازؿ إيػاؾ نعبػد كا 
 .ْٔٗ/ِـ، ُّٕٗ – ىػُّّٗالطبعة ال انية ، 
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 كأنكاعو النبكم العيد في الغمك صكر  :ال اني المبحث
غمك اعتقػادم، كغمػك عممػي، فبلبػد مػف إيضػاح النػكعيف لفيػـ  :الغمك لو نكعاف

 حقيقة الغمك في الشرع. 
  :الغمك االعتقادمأكال : 

كىك مجاكزة الحد فيمػا شػرع ا تعػالى مػف األمػكر االعتقاديػة. فػإف ا تعػالى 
ا عميػو كسػمـ ليكػكف الػديف كمػو ،  إنما أنزؿ الكتاب كبعث المصطفى صػمى

كالغالي ال يكتفي بما أنػزؿ تعػالى مػف الشػريعة الكاممػة، بػؿ يسػعى إلػى الزيػادة 
عمى ما شرع ا، كمخالفػة مػا قصػده الشػارع مػف التيسػير عمػى المكمفػيف إلػى 

كىػك أشػد (.ُ)التشديد عمى نفسو كعمى غيره، كنسبة ذلػؾ إلػى شػرع ا تعػالى
ألف االعتقػاد يصػؿ لدرجػة عاليػة مػف جػـز  العمميضرران مف الغمك  خطران كأعظـ

 فلممغػػالبيالقمػػب بمػػا فيػػو . كأصػػؿ االيمػػاف ىػػك التصػػديؽ بالقمػػب، كأبػػرز م ػػاؿ 
اعتقاديا ىـ الخكارج، فقد غػالكا فػى قضػية التكفيػر. فقػاؿ رسػكؿ ا صػمى ا 

ًقػًب  ػا يىٍقػرىءيكفى اٍلقيػٍرافى الى عميو كسػمـ : " ًإفَّ ًمػٍف ًضٍئًضػًئ ىىػذىا أىٍك ًفػي عى ىىػذىا قىٍكمن
كؽى السَّػػٍيـً ًمػػٍف الرًَّميَّػػًة يىٍقتيميػػكفى أىٍىػػؿى  ػػري ـٍ يىٍمريقيػػكفى ًمػػٍف الػػدنيًف مي نىػػاًجرىىي ػػاًكزي حى ييجى

ـٍ قىٍتؿى عىادو  ىٍقتيمىنَّيي ـٍ ألى يىدىعيكفى أىٍىؿى اأٍلىٍك ىاًف لىًئٍف أىنىا أىٍدرىٍكتييي ـً كى ٍسبلى  (ِ) " اإلًٍ
قىالىػًت  مػا ذكػره القػراف الكػريـ فػي قكلػو تعػالى :)كعف مخاطر الغمك االعتقادم  كى

مىػى شىػػٍيءو  ػارىل لىٍيسىػًت اٍليىييػكدي عى قىالىػػًت النَّصى مىػىى شىػٍيءو كى ػارىل عى اٍليىييػكدي لىٍيسىػًت النَّصى
ـٍ يىٍتميكفى اٍلًكتىابى كىذىًلؾى قىاؿى الًَّذيفى الى يىٍعمىميكفى ًمٍ ؿى قىكٍ  ـٍ يىػٍكـى كىىي ـي بىٍيػنىيي ـٍ فىالٌموي يىٍحكيػ ًلًي

ػػا كىػػانيكٍا ًفيػػًو يىٍختىًمفيػػكفى  ػػًة ًفيمى ، يبػػيف تعػػالى اغتػػرار الييػػكد  ُُّ( البقػػرة :اٍلًقيىامى
كالنصارل بما ىـ فيو مف حيث العقيدة ، كقد نزلت ىذه اآليػة الكريمػة لمػا قػدـ 

كسػػمـ أتػػتيـ أحبػػار أىػػؿ نجػػراف مػػف النصػػارل عمػػى رسػػكؿ ا صػػمى ا عميػػو 
 ييكد، فتتنازعكا عند رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، فقاؿ رافع بف حريممة ما

                                 
،  الغمػك كدفػع الكسػطية تحقيػؽ فػي الكػريـ القػراف أ ػر نػدكة حػكثب ، العممػاء مػف جمكعػةم(ُ)

 (َِّ/ُ )ػ مرجع سابؽ
( كأمػا عػاد فػأىمككا بػريح صرصػر، )باب قكؿ ا عز ك جػؿأخرجو البخارم في األنبياء،  (ِ)

 .َُْٔالزكاة باب ذكر الخكارج كصفاتيـ ، كمسمـ في  ُّٔٔ



 

 

 

526 

أنػػتـ عمػػى شػػيء، ككفػػر بعيسػػى كباألناجيػػؿ ، كقػػاؿ رجػػؿ مػػف أىػػؿ نجػػراف مػػف 
    (ُ) النصارل لمييكد: ما أنتـ عمى شئ.كجحد نبكة مكسى ككفر بالتكراة.

في األنبياء كالصالحيف ، فيستغيث بػو ، كمػا  الغمككمف أم مة الغمك االعتقادم 
ييمنا في ىذا المبحث ىك دراستنا لصكر الغمك في عصر النبي صمى ا عميو 

 كسمـ، منيا:
 صمى ا عميو كسمـ:_الغمك بإطراء النبي 

حػؽ عمػى كػؿ مػؤمف بػا، بػؿ ىػي  -صػمى ا عميػو كسػمـ  - إف محبة النبػي
دمة عمى أنفسنا كأىمنا كأكالدنا، كعمى جميػع مق أصؿ مف أصكؿ الديف، فمحبتو

قيػٍؿ ًإٍف كيٍنػتيـٍ {خمقو ، فيي مف محبة ا عز كجؿ، كتابعة ليا، قاؿ ا تعػالى: 
ـٍ كىالمَّوي غىفيكره رىًحيـه ) ـٍ ذينيكبىكي يىٍغًفٍر لىكي ـي المَّوي كى ( قيٍؿ ُّتيًحبُّكفى المَّوى فىاتًَّبعيكًني ييٍحًبٍبكي

لٍَّكا فىًإفَّ المَّوى الى ييًحػبُّ اٍلكىػاًفًريفى أىًطيعيكا المَّ   ِّ - ُّاؿ عمػراف:  }وى كىالرَّسيكؿى فىًإٍف تىكى

كال ناء بالمساف عمػى صػفاتو،  - صمى ا عميو كسمـ-فبل مانع مف مدح النبي
 -صمى ا عميو كسمـ -خمقية كانت أك اختيارية، فقد  بتى في السنة أف النبي

ػػًدح فػػي الشػػعر كا لخطابػػة كالمخاطبػػة كلػػـ يمنػػع المػػادح، كمػػدًح عبػػد ا بػػف مي
  :قائبلن  -رضي ا عنو (ِ)ركاحة.

 إني تفرست فيؾ الخير أعرفو  **  كا يعمـ أف ما خانني البصػػر
 أنت النبي كمف يحـر شفاعتو   **   يـك الحساب لقد أكدل بو القدر

 كنصرا كالذم نصركا **    ت بيت مكسى ف بت ا ما اتاؾ مف حسف      

                                 
ق(تفسػػير القػػراف العظػػيـ ، دار طيبػػة ْْٕك يػػر )ت أبػػك الفػػداء إسػػماعيؿ بػػف عمػػرك بػػف (ُ)

ـ تحقيػػػػػػؽ سػػػػػػامي بػػػػػػف محمػػػػػػد ُٗٗٗ-ىػػػػػػػ َُِْلمنشػػػػػػر كالتكزيػػػػػػع الطبعػػػػػػة: ال انيػػػػػػة 
 ( ِٖٔ، ِْٖ/ُسبلمو)

 أبػك الخزرجػي األنصػارم القػيس امػرئ بػف  عمبػة بف ركاحة بف ا عبد الجميؿ الصحابي ىك(ِ)
 النقبػاء، أحػد كىػك العقبػة، كبيعة بدرا شيد المدني، عمرك، أبك كيقاؿ ركاحة، أبك كيقاؿ محمد،
 ا صػمى النبػي شػاعر كػاف : ا رحمو الذىبي قاؿ .بيا كاستشيد مؤتة غزكة في األمراء كأحد
، الحػديث دار ، القػاىرة ،أعػبلـ سػير . الػذىبي : راجػع . ألمػو الػدرداء أبػي كأخػا كسػمـ، عميػو

 .) ٗ/ِـ )  ََِٔ -ُِْٕ
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 ُبتؾ ا با ابف ركاحة!" فقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: "كأنت ف 
في قصيدتو المشيكرة عندما جاء (ِ)-رضي ا عنو  -كمدحو كعب بف زىير 

 :تائبان مسممان 
 . (ّ) مسمكؿ ا سيكؼ مف مينده    ***     بو ييستضاء لنكر الرسكؿ إف

ككيؼ ال كقد مػدح نبػي ا حينمػا بكػى جػذع النخمػة فػي حػب النبػي صػمى ا 
فقػػد ركل  .عميػػو كسػػمـ فمػػا أفضػػؿ منػػو مػػدحان سػػمعو أك ػػر مػػف ألػػؼ صػػحابي 

ػا أىفَّ النًَّبػيَّ صػمى ا  ٍنييمى ٍبػًد اً ، رىًضػيى المَّػوي عى اًبًر ٍبػًف عى البخارم بسنده عىٍف جى
رىةو  عميو كسمـ كىػافى يىقيػكـي يىػٍكـى  ميعىػًة ًإلىػى شىػجى فىقىالىػًت اٍمػرىأىةه ًمػفى   -أىٍك نىٍخمىػةو  -اٍلجي

ػاًر  ػؿه  -األىٍنصى "،   -أىٍك رىجي : "ًإٍف ًشػٍئتيـٍ : يىػا رىسيػكؿى اً، أىالى نىٍجعىػؿي لىػؾى ًمٍنبىػرنا؟ قىػاؿى
ميعىػًة ديًفػعى ًإلىػى اٍلمً  عىميكا لىوي ًمٍنبىرنا، فىمىمَّا كىافى يىٍكـي اٍلجي ًت النٍَّخمىػةي ًصػيىاحى فىجى ػاحى ٍنبىػًر فىصى

ػًبين الَّػًذم  مَّوي ًإلىٍيًو تىًئفُّ أىًنيفى الصَّ ؿى النًَّبيُّ صمى ا عميو كسمـ فىضى ،  يّـَ نىزى ًبين الصَّ
مىى مىا كىانىٍت تىٍسمىعي ًمفى الذنٍكًر ًعٍندىىىا  : كىانىٍت تىٍبًكي عى ، قىاؿى  .(ْ) ييسىكَّفي

المختار أفضؿ خمؽ ا خصو بالرسالة كبالناس كافػة ، ككػؿ فالنبي المصطفى 
صػمى ا  - مدح ييقاؿ فيو صدؽ  إذا لـ يتجػاكز التػأدب مػع ا ػ كمػدح النبػي

- ال يتعدل ككنو بشران رسكالن، إال أف ىناؾ مف يغػالكف فػي النبػي -عميو كسمـ 

                                 
 - بيػركت - التراث إحياء دار ، الكافي بالكفيات،  أيبؾ بف خميؿ الديف الصفدم، صبلح (ُ)

 .ٖٗ/ُٕمصطفى،  كتركي األرناؤكط أحمد: تحقيؽ ـ،َََِ -ىػَُِْ
 عميػو ا صػمى الرسػكؿ دمػو أىػدر ، مشػيكر شاعر ، المزني سممى أبي بف زىير بف كعب (ِ)

 يػدعكه أخػكه لػو فكتػب - عنػو ا رضػي بكػر أبػي كمػف منػو فييػا نػاؿ قصػيدة بسػبب كسػمـ
 كقػاؿ ، فأمنػو األمػاف طمػب أف بعػد يػده عمػى كأسػمـ متنكػران  فجػاء ، كاإلسػبلـ بالتكبػة لممسػارعة
 الغابػة أسد : راجع . لو بيردة فأىداه ، كسمـ عميو ا صمى الرسكؿ مدح في المشيكرة قصيدتو

 .ِٕ/ّ   حجر بفال كاإلصابة ْٕٓ/ْ ، األ ير ابف ،
 شػرح  فػي األنصػارم ىشػاـ ابػف : ككػذلؾ ، ُّٕ/ْ، ك يػر بػفال كالنيايػة البدايػة : راجػع  (ّ)

 نػاجي أبػك محمػكد /د تحقيػؽ ، كسػمـ عميػو ا صػمى ا رسػكؿ مدح في زىير بف كعب قصيدة
 .    َِٗ،صُْٖٗ-َُْْالقراف، عمـك مؤسسة : دمشؽ ، الفكر دار
 .ُّّٗفي اإلسبلـ باب عبلمات النبكة  في المناقب،  البخارم أخرجو(ْ)
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المػؤمف بمػا يخرجػو عػف حػد البشػرية، فػبل يجػب عمػى  -صمى ا عميو كسػمـ 
اإلفراط أك التفريض في حبو، بؿ أف يتصؼ بالكسطية كاالعتداؿ في عبػادة ا 

عطػػائيـ حقيػػـ مػػف التعظػػيـ دكف غمػػك أك تفػػريط. فقػػد ضػػؿ  كتعظػػيـ األنبيػػاء كا 
كأحػػد كا فػػي الػػديف مػػا لػػيس فيػػو، ، بعػػض النػػاس عػػف طريػػؽ ىػػدم المصػػطفى 
إف محبػة  يػو كسػمـ،صػمى ا عم-كغيركا كبػدلكا، كغػالكا فػي محبػتيـ لمرسػكؿ 

النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ لػػيس بالمػػدائح كال الكممػػات كالقصػػائد، بػػؿ بالعمػػؿ 
ػػا عنػػو كعػػف االسػػبلـ، فقػػد حػػف إليػػو  كاالسػػتقامة كاالقتػػداء كبػػذؿ التضػػحية دفاعن

  .كأحبو كؿ مف سبح 
صػمى  -ك مراتيػا كميػا بيػاف أف محبػة النبػي  كنظائر ىذه النصكص ك يرة جػدان،

كتعظيمو ال تكػكف إال باليػدل الػذم ارتضػاه كسػنو لنػا، كليػذا  -و كسمـا عمي
 "مىٍف عىًمؿى عىمىبلن ليسى عميو أمرينا ىذا فيك رىدٌّ" :قاؿ عميو أفضؿ الصبلة كالسبلـ

قاؿ أىؿ العربية: الػرد ىنػا بمعنػى المػردكد، كمعنػاه فيػك باطػؿ غيػر معتػد  .(ُ)
سبلـ، كىك مف جكامع كممو صمى بو، كىذا الحديث قاعدة عظيمة مف قكاعد اإل

ال  إيمػاف إال ك  ِ).) ا عميو ك سمـ، فإنو صريح في رد كؿ البدع كالمخترعػات
 بؿ أف يككف أحب إلينا مف أنفسنا ،فقػد _صمى ا عميو كسمـ_ بمحبة رسكلو

ٍبًد اً ٍبفى ًىشىاـو قىاؿى  ػعى النًَّبػين  :ركل اإلماـ البخارم بسنده عىف عى ػمَّى اي كينَّا مى صى
طَّاًب، فىقىػاؿى لىػوي عيمىػر ـى كىىيكى اًخذه ًبيىًد عيمىرى ٍبًف اٍلخى مَّ سى ٍحًبًو كى صى مىٍيًو كىعمى اًلًو كى  :عى

بُّ ًإلىيَّ ًمٍف كيؿن شىٍيءو ًإالَّ ًمٍف نىٍفًسي ىٍنتى أىحى مَّى اي  .يىا رىسيكؿى اً، ألى فىقىاؿى النًَّبيُّ صى
مىٍيًو كىعمى اًلًو  ػبَّ ًإلىٍيػؾى عى تَّػى أىكيػكفى أىحى : " الى كىالَّػًذم نىٍفًسػي ًبيىػًدًه، حى ـى مَّ سى ٍحًبًو كى صى كى

بُّ ًإلىيَّ ًمٍف نىٍفًسي :فىقىاؿى لىوي عيمىري  ًمٍف نىٍفًسؾ". ىٍنتى أىحى فىقىاؿى النًَّبيُّ  .فىًإنَّوي اآٍلفى كاً ألى
مَّ  سى ٍحًبًو كى صى مىٍيًو كىعمى اًلًو كى مَّى اي عى : "اآٍلفى يىا عيمىري صى  (ّ)". ـى

                                 
 (.ُُٖٕ) باب نقض األحكاـ الباطمة كرد محد ات األمكر ، األقضية ـ في مسم أخرجو (ُ)
دار ،  المنياج شرح صحيح مسمـ بػف الحجػاج، أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم النككم ِ

 .(ُٔ/ ُِ) ىػ،ُِّٗالطبعة ال انية ، ، بيركت –إحياء التراث العربي 
 باب كيؼ كانت يميف النبي صمى ا عميػو ك سػمـأخرجو البخارم في األيماف كالنذكر ،  (ّ)

ِٕٔٓ. 
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و عميػػة الصػػبلة كالسػػبلـ فػػي قمكبنػػا، نتعمػػؽ بػػو كيػػزداد حبنػػا  كلرسػػكلو تػػفمحب
كلسػػنتو دكف غمػػك، قػػد يظػػف الػػبعض كىمػػان أف تػػرؾ الغمػػك يقتضػػي أيضػػان نقػػص 
محبػػة رسػػكؿ ا صػػمى ا عميػػو كسػػمـ، كلكننػػا نتعمػػؽ بسػػنتو كمحبتػػو غايػػة 

صػمى ا عميػو  مػدح النبػيَّ كقد  .خركج عما جاء بوالمحبة، كال يقتضي ذلؾ ال
رب أحد مػنيـ حػكؿ ىػذا الحمػى الػذم ىػك تكسمـ شعراء العرب الفصحاء كلـ يق

 كحده بؿ مػدحكه بػالنبكة كمػا خصػو ا بػو مػف الفضػائؿ كاألخػبلؽ الحميػدة 
 .ُم ؿ حساف بف  ابت ككعب بف مالؾ ككعب بف زىير

  كسمـ باتخاذه  ندا: النبي صمى ا عميو في الغمك
 يحذر مف الغمك كاالنحراؼ فػي حقػو. صمى ا عميو كسمـ .لقد كاف رسكؿ ا

حريصان عمى عدـ الكقكع في الشرؾ كحمايػة التكحيػد، كلكػف اتبػع بعػض النػاس 
أىكاءىـ ككسكس الشػيطاف ليػـ، كغػالكا فػي حػؽ النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ 

ػػا أىنىػػا بىشىػػره  يػػكحى إليػػو فػػي قكلػػو تعػػالى :)كقػػد أخبػػر ا تعالىأنػػو بشػػر  قيػػٍؿ ًإنَّمى
ػٍؿ عىمىػبلن  بنػًو فىٍميىٍعمى ػك ًلقىػاء رى ـٍ ًإلىػوه كىاًحػده فىمىػف كىػافى يىٍرجي ػا ًإلىييكيػ ى ًإلىػيَّ أىنَّمى ـٍ ييكحى ٍ ميكي من

دنا بنًو أىحى ا كىالى ييٍشًرٍؾ ًبًعبىادىًة رى اًلحن  َُُ(الكيؼ :صى
ٍبػدي المَّػًو،  كسػمـ عمػى ذلػؾ بقكلػو "كقد نص صمى ا عميػو  ٍبػديهي، فىقيكليػكا عى أىنىػا عى

رىسيكليوي   فبل تمدحكني بالباطؿ كال تجاكزكا الحد. ِ"كى

                                 
المطمب الحميػد فػي ، عبد الرحمف بف حسف بف محمد بف عبد الكىاب بف سميماف التميمي ُ

 -ىػػ ُُُْ، الطبعػة األكلػى ، كالنشر ك الترجمة دار اليداية لمطباعة، بياف مقاصد التكحيد
 .ّّٗ، ص  ـُُٗٗ

باب } كاذكر فػي الكتػاب مػريـ إذ انتبػذت مػف أىميػا   مػريـ  أخرجو البخارم في األنبياء،  ِ
ُٔ ،ُِّٔ. 
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فمسػػت إليػػا، إنماأنػػا عبػػده كرسػػكلو  لػػذا : أكػػد بػػاألمر المباشػػر منػػو صػػمى ا 
 (ُ) عميو كسمـ)قكلكا عبد ا كرسكلو(

 عميػو كسػػمـ التػػي تصػؿ إلػػى حػػٌد الشػػرؾكمػف صػػكر الغمػػك فػي النبػػي صػػمى ا 
فػإف ىػذا  .يػا رسػكؿ ا افعػؿ لػي كػذا ككػذا :التكجػو لػو بالػدعاء فيقػكؿ القائػؿ

  .دعاء، كالدعاء عبادة ال يصح صرفيا لغير ا
كمف صكر الغمك فيو صمى ا عميو كسمـ الػذبح لػو، أك النػذر لػو، أك الطػكاؼ 

عبادة، فكؿ ىذا محػـر ألنػو عبػادة، كقػد نيػى بقبره، أك استقباؿ قبره بصبلة أك 
  .(ِ) ا عف صرؼ شيء مف أنكاع العبادة ألحد مف المخمكقيف

منيـ مف يقكؿ "إف النبي صمى ا عميػو كسػمـ ال يخمػك منػو زمػاف كال مكػاف" ك 
يريدكف أنو ما مف زماف كال مف مكاف إال مكجكد فيو،  كمػنيـ مػف يقػكؿ: "إنػو 

مكاف أراد بجسده كركحو" ك: "إنو يتصرؼ حيث شاء يحضر في كؿ مجمس أك 
في أقطار األرض كفي الممككت، كىك بييئتو التي كاف عمييا قبؿ كفاتو" كمنيـ 

نىًذيرنا ){ :مف يقكؿ في قكلو تعالى ميبىشنرنا كى ٍمنىاؾى شىاًىدنا كى ( ًلتيٍؤًمنيػكا ًبالمَّػًو ًٖإنَّا أىٍرسى
قن  تيكى كهي كى ري تيعىزن رىسيكًلًو كى كهي بيٍكرىةن كىأىًصيبلن كى تيسىبنحي كهي كى : إف الرسػكؿ  ٗ – ٖالفػتح:  }ري

كمنيـ مف يقكؿ: أسقط الربكبية كقؿ في الرسكؿ  .ىك الذم يصبح بكرة كأصيبل
 ،كمنيـ مف يقػكؿ: نحػف نعبػد  كرسػكلو، فيجعمػكف الرسػكؿ معبػكدا .ما شئت

 بؿ لـ يكتؼ غبلة الصكفية بيذا القدر حتى اعتقدكا 
 
 
 

                                 
القتيبػي المصػرم أبػك العبػاس القسطبلني ، أحمػد بػف محمػد بػف أبػي بكػر بػف عبػد الممػؾ (ُ)

االميريػة ىػ(أرشاد السارم لشرح صحيح البخارم المطبعػة الكبػرل ِّٗشياب الديف )المتكفي
 .(،ُْٕ/ٓىػ )ُِّّمصر الطبعة السابعة 

 كعبلجو، كأسبابو كصكره كحقيقتو مفيكمة الغمك ، الخكارج غمك،  الغميفى محمد بف ا عبد(ِ)
 .ِ،ص ِ،ج المكرمة مكة
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رسكلو صمى ا  ان فيرد عمييـ ربيـ مخاطب (ُ) أنو ىك ا سبحانو ذاتنا كصفة.
ػٍف { " :عميو كسمـ  ـٍ ًإلىػوه كىاًحػده فىمى ػا ًإلىييكيػ ى ًإلىػيَّ أىنَّمى ـٍ ييػكحى ػا أىنىػا بىشىػره ًمػٍ ميكي قيػٍؿ ًإنَّمى

ا كىالى ييٍشػرً  ػاًلحن بنًو فىٍميىٍعمىٍؿ عىمىبلن صى ك ًلقىاءى رى ػدناكىافى يىٍرجي بنػًو أىحى الكيػؼ:   }ٍؾ ًبًعبىػادىًة رى
صفكاف بف أمية، كسييؿ بػف عمػرك  تعالى حيف دعا عمى كقد خاطبو ا َُُ

ـٍ أىٍك {: فنزلػػت كالحػػارث بػػف ىشػػاـ، مىػػٍيًي لىػػٍيسى لىػػؾى ًمػػفى اأٍلىٍمػػًر شىػػٍيءه أىٍك يىتيػػكبى عى
ـٍ ظىػاًلميكفى  ـٍ فىػًإنَّيي قيػٍؿ الى أىٍمًمػؾي ًلنىٍفًسػي {  :لىكقػاؿ تعػا   ُِٖاؿ عمػراف:  }ييعىذنبىيي

ػا  مى ٍيػًر كى ٍسػتىٍك ىٍرتي ًمػفى اٍلخى ـي اٍلغىٍيػبى الى لىػٍك كيٍنػتي أىٍعمىػ ػا شىػاءى المَّػوي كى ر ا ًإالَّ مى نىٍفعنا كىالى ضى
بىًشػػػػيره ًلقىػػػػٍكـو ييٍؤًمنيػػػػكف كقػػػػاؿ  ُٖٖاألعػػػػراؼ: }مىسَّػػػػًنيى السُّػػػػكءي ًإٍف أىنىػػػػا ًإالَّ نىػػػػًذيره كى

ر ا كىالى رىشىػدنا )قيٍؿ { :تعالى ـٍ ضى ًنػي ًمػفى المَّػًو ًُِإنني الى أىٍمًمؾي لىكي ( قيػٍؿ ًإننػي لىػٍف ييًجيرى
دنا لىٍف أىًجدى ًمٍف ديكًنًو ميٍمتىحى ده كى :  اٍبًف عىبَّاسو  كعىفً  ِِ - ُِالجف:  }أىحى بلن قىاؿى ، أىفَّ رىجي

: " ,يىا رىسيكؿى المًَّو  ًشٍئتى ، فىقىاؿى ، بىٍؿ مىا شىاءى المَّوي  مىا شىاءى المَّوي كى عىٍمتىًني ًلمًَّو عىٍدالن جى
ٍحدىهي"   (ِ) .كى

كاحذركا الغمك، فإنو باب شر، عف ابف مسعكد أف رسكؿ  -عباد ا-فاتقكا ا 
،  ، ىىمىػػؾى اٍلميتىنىطنعيػػكفى   قػػاؿ: " ىىمىػػؾى اٍلميتىنىطنعيػػكفى  –صػػمى ا عميػػو كسػػمـ  -ا 

" أم المتعمقكف الغالكف المجاكزكف الحػدكد فػي  (ّ).قىالىيىا  ىبلى نا ىىمىؾى اٍلميتىنىطنعيكفى
فجعػؿ  .، الغالكف في الكبلـ، بحيث يخرج عف حدكد الشػريعة ْاقكاليـ كافعاليـ
التنطع ىي اليبلؾ كىػك يشػمؿ ىػبلؾ الػديف كالػدنيا ، كأم خسػارة عاقبة الغمك ك 

 (ٓ). أعظـ مف اليبلؾ ، الميـ  بت قمكبنا عمى دينؾ 

                                 
حقػكؽ النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ عمػى أمتػو فػي  .محمد بػف خميفػة بػف عمػي التميمػي (ُ)

 ُ، ط السػػػػػمؼ، الريػػػػػاض، المممكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعكديةأضػػػػػكاء  كالسػػػػػنة ضػػػػػكء الكتػػػػػاب 
 َٕٓ، ص  ِ، جـُٕٗٗىػ/ُُْٖ

 .ُِٔٓأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده (ِ)
 .َِٕٔ، باب ىمؾ المتنطعكفأخرجو مسمـ في العمـ ،   (ّ)
 .(َِِ/ ُٔ) مسمـ عمى النككم شرح (ْ)

،  الغمػك كدفػع الكسػطية تحقيػؽ فػي الكػريـ القػراف أ ػر نػدكة حػكثب ، العممػاء مػف مجمكعػة(ٓ)
 .ّْ/ُمرجع سابؽ، 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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 : الغيبب كسمـ عميو ا صمى عممو اعتقاد في الغمك
خػبلؼ أىػؿ السػنة أف النبػي صػمى ا  (ُ).يعتقػد بعػض الصػكفية كػالبريمكيكف

كالكميػػة، كأحػػاط بيػػا، كمػػا بػػالغكا فػػي  عميػو كسػػمـ، حصػػؿ جميػػع العمػػـك الجزئيػػة
إضػػفاء الصػػفات التػػي تخػػالؼ الحقيقػػة عمػػى النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ حتػػى 
جعمكه عالمان لمغيب، كزعمكا أف ا تبػارؾ كتعػالى أعطػى صػاحب القػراف سػيدنا 

صمى   محمد صمى ا عميو كسمـ جميع ما في المكح المحفكظ، كأف رسكؿ ا
كقػالكا أيضػان أف  يد الككنيف سخي رزاؽ كنحف محتاجكف إليو.س ا عميو كسمـ

اسمو مكتكب عمػى العػرش لػيعمـ أف العػرش ممكػو كىػك مالكػو. ككػذلؾ قػالكا أف 
كم ػػؿ ذلػػؾ قػػكؿ  متصػػرؼ فػػي كػػؿ مكػػاف  . صػػمى ا عميػػو سػػمـ  رسػػكؿ ا

خميفة ا األعظػـ، كأنػو متصػرؼ  صمى ا عميو كسمـ  البريمكم أف رسكؿ ا
صػمى  في األرض كالسماء. كنقؿ عنو أحد أتباعيـ أنو قاؿ أيضان أف رسػكؿ ا

مالؾ األرضيف كمالؾ الناس كمالؾ األمـ كمالؾ الخبلئؽ، كبيػده  ا عميو كسمـ
مفاتيح النصر كالمدد، كبيده مفاتيح الجنػة كالنػار، كىػك الػذم يعػز فػي اآلخػرة، 

كىػك الػذم يكشػؼ الكػركب كيػدفع كيككف صاحب القدرة كاالختيار يـك القيامػة، 
ليو ترفع األيدم باالستجداء. كقػاؿ اخػر  الببلء، كىك حافظ ألمتو كناصر ليا، كا 

نائػب الػرب، يعطػي مػا يشػاء مػف يشػاء،  كسػمـ صػمى ا عميػو  أف رسػكؿ ا

                                 
 بالينػد بريمػي مدينػة فػي الباكسػتانية الينديػة القػارة شػبو فػي نشأت صكفية فرقة البريمكية  (ُ)
 صػمى كالنبػي بعامػة، كاألكليػاء األنبيػاء كتقديس بمحبة اشتيرت كقد البريطاني االستعمار أياـ
 الغضػب شػديد الطبػاع حػاد كػاف خػاف عمي تقي خاف رضا أحمد اسسيا.بخاصة كسمـ عميو ا
 يػتحكـ قػدرة لديو كسمـ عميو ا صمى الرسكؿ بأف الطائفة ىذه أبناء يعتقد .المساف طكيؿ العان
 فػي كسػمـ عميػو ا صػمى النبػي إف حيػث)الشػيكد عقيػدة) اسميا عقيدة لدييـ، الككف في بيا

 أمػا خبلصػان، لػو يجػد كالصػبلة الصػـك يتػرؾ مػف، ك  اآلف الخمػؽ ألفعػاؿ كنػاظر حاضػر نظػرىـ
 االحتفػاؿ عػف يتخمػؼ مػف عمػى تقػع فإنمػا نظػرىـ فػي العظمػى كالمصػيبة الكبػرل الطامػة
 ػػ الىػكر السنةػػ ترجمػاف إدارة كتػاريخ، عقائػد البريمكيػة ،ظييػر إليػي إحسػاف:.بالمكلػد
 .13 ص 1983 - ىػ 1403 األكلى الطبعة باكستاف
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كينػػػزع مػػػا يشػػػاء ممػػػف يشػػػاء، كأف األرض فػػػي قبضػػػتو كتصػػػرفو، كأف الجنػػػة 
 .(ُ) ـ األرزاؽسمطنتو كرياستو، كأنو ىك قسَّا

مىٍيػًو  ػمَّى اي عى مَّػده صى ، ىىػٍؿ رىأىل ميحى : يىا أيّـَ اٍلميٍؤًمًنيفى كؽه عىاًئشىةى فىقىاؿى كقد أىتىى مىٍسري
 ، ثو ، أىٍيػفى أىٍنػتى ًمػٍف  ىػبلى ػا قيٍمػتى افى اً لىقىػٍد قىػؼَّ شىػٍعًرم ًلمى بَّوي؟ قىالىٍت: " سيػٍبحى ـى رى مَّ سى كى

ػدَّ ىكىييفَّ  بَّػوي، مىٍف حى ـى رىأىل رى ػمَّ سى مىٍيػًو كى ػمَّى اي عى مَّػدنا صى ػدَّ ىؾى أىفَّ ميحى ػٍف حى ؟ مى فىقىػٍد كىػذىبى
ّـَ قىػرىأىٍت: ػاري { فىقىػٍد كىػذىبى "،  يػ ػا كىػافى ًلبىشىػرو أىٍف {،   َُّاألنعػاـ: }الى تيٍدًركيػوي اأٍلىٍبصى مى كى

ػ رىاًء ًحجى ٍحينا أىٍك ًمػٍف كى ػدو  ُٓالشػكرل:  }ابو ييكىمنمىوي المَّوي ًإالَّ كى ػا  ًفػي غى ػٍف أىٍخبىػرىؾى ًبمى مى كى
ػا ًفػي { فىقىٍد كىذىبى "،  يّـَ قىػرىأىٍت: ـي مى يىٍعمىػ ؿي اٍلغىٍيػثى كى يينىػزن ًة كى ـي السَّػاعى ًإفَّ المَّػوى ًعٍنػدىهي ًعٍمػ

اـً  ـى   ّْلقماف:  }اأٍلىٍرحى ػمَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مَّدنا صى مىٍف أىٍخبىرىؾى أىفَّ ميحى كىػتىـى فىقىػٍد كىػذىبى  كى
بنػؾى { "،  يّـَ قىرىأىٍت: ػا أيٍنػًزؿى ًإلىٍيػؾى ًمػٍف رى لىًكنَّػوي رىأىل  ٕٔالمائػدة:  }يىاأىيُّيىا الرَّسيكؿي بىمنٍ  مى كى

ًتًو مىرَّتىٍيًف. كرى   ًِجٍبًريؿى ًفي صي
ٍفرىاءى  كعىفٍ  ًذ اٍبًف عى بىينًع ًبٍنًت ميعىكن مىٍيًو  ":، قىالىٍت (ّ) الرُّ مَّى المَّوي عى اءى رىسيكؿي المًَّو صى جى

عىمىػٍت  ٍجًمًسػؾى ًمننػي فىجى مىػى ًفرىاًشػي كىمى مىػسى عى ةى بيًنػيى ًبػي فىجى ػًبيحى مىػيَّ صى ؿى عى ـى فىدىخى مَّ سى كى
ػٍف قيًتػؿى ًمػٍف ابىػاًئي يىػٍكـى بىػٍدرو ًإلىػى أىٍف قىا يىٍنػديٍبفى مى ٍيًريىاته يىٍضًرٍبفى ًبديؼٍّ لىييػفَّ كى كى لىػٍت جي

ػا ًفػي اٍلغىػًد ، فىقىػاؿى  :ًإٍحدىاىيفَّ  ـي مى ًفينىا نىًبػيٌّ يىٍعمىػ قيػكًلي الَّػًذم كيٍنػًت  : كى " دًعػي ىىػًذًه كى

                                 
 .ٖٔ-ٖٓ ص ، سابؽ مرجع .ظيير إليي إحساف  (ُ)
 .ِِِْٕأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  ِ

بىينػع (ّ) ذو  بٍنػتً  الرُّ  عنػو، كحػد ت .. سػمـ ك عميػو ا صػمى ا رسػكؿ بايعػت ك أسػممت : ميعػكن
 الصػحابة مػف عػدد ككػاف ، الجرحػى كتػداكم المػاء، تسػقي ، الغػزكات فػي معػو تخػرج ككانػت
 صػمة عرسػيا صػبيحة كسػمـ عميػو ا صػمى النبػي زارىػا ، الػديف أحكػاـ عف كيسألكنيا يأتكنيا
 بضع سنة الممؾ عبد خبلفة في تيكفيت انيا قيؿ جيؿ أبا قتؿ البدرييف كبار مف كأبكىا ، لرحميا
. انظػر: سػير  ىػػ 37 سػنة تكفيػت أنيػا المصػادر بعػض فػي كجػاء .. عنيػا ا رضػي كسػبعيف

، الطبقػػات  عبػػدا البصػػرم الزىػػرممحمػػد بػػف سػػعد بػػف منيػػع أبػػك ك ُْٗ/ٓأعػػبلـ النػػببلء 
أحمد بػف عمػي ك ْْٕ/ٖ،  ـ ُٖٔٗ، بيركت –دار صادر الكبرل، تحقيؽ إحساف عباس،  

تحقيػؽ  عمػي محمػد ، اإلصابة في تمييز الصػحابة، بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي
 .ُْٔ/ٕىػ، ُُِْالطبعة األكلى ، ، بيركت –دار الجيؿ  ، البجاكم
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" ففػػي خطػػاب النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػممإنكار عمػػي مػػا ذكػػر مػػف  (ُ).تىقيػػكًليفى
اإلطراء، فمعرفة ما فػي الغػد مػف الغيػب الػذم ال يعممػو إال ا  لػذا أمرىػا بتػرؾ 

صػػػمى ا عميػػػو كسػػػممحيث أطمقػػػت عمػػػـ الغيػػػب لػػػو، كىػػػي  نسػػػبة ذلػػػؾ لمنبػػػي
تختص با تعالى، ما كاف النبي صمى ا عميو كسمـ يعمـ إال بما يخبػره  صفة

ػدنا{: بو ا جؿ كعبل، قاؿ تعالى ٍيًبػًو أىحى مىػى غى ـي اٍلغىٍيػًب فىػبلى ييٍظًيػري عى ػاًل الجػف:  }عى
ِٔ. 

القػراف عػف النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ عمػـ الغيػب كقد نفى ا عز كجؿ فػي 
مىػؾه { فقاؿ: ـٍ ًإننػي مى ـي اٍلغىٍيبى كىالى أىقيكؿي لىكيػ زىاًئفي المًَّو كىالى أىٍعمى ـٍ ًعٍنًدم خى قيٍؿ الى أىقيكؿي لىكي

ػػى كىاٍلبىًصػػيري أىفىػػبلى تى  ى ًإلىػػيَّ قيػػٍؿ ىىػػٍؿ يىٍسػػتىًكم اأٍلىٍعمى ػػا ييػػكحى كفى ًإٍف أىتًَّبػػعي ًإالَّ مى   تىفىكَّػػري
ػا عمػى خمقػو، كمػف اعتقػد  َٓاألنعاـ: } فا تعالى منفرد باإلحاطة بالغيب عممن

ػا فقػد خػالؼ القػراف فػي قكلػو تعػالى قيػٍؿ الى  {أف أحدنا غير ا يحيط بالغيب عممن
كفى أىيَّػػ ػػا يىٍشػػعيري مى ػػٍف ًفػػي السَّػػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض اٍلغىٍيػػبى ًإالَّ المَّػػوي كى ـي مى  } افى ييٍبعى يػػكفى يىٍعمىػػ

ـٍ ًمػػفى اأٍلىٍعػػرىاًب {  :فػػي قكلػػو كمػػا نفػػى عممػػو بالغيػػب ٓٔالنمػػؿ:  ػػٍكلىكي ػػٍف حى ًممَّ كى
ـٍ  ـٍ سىػنيعىذنبييي ـٍ نىٍحػفي نىٍعمىميييػ مىى الننفىاًؽ الى تىٍعمىميييػ ًدينىًة مىرىديكا عى ًمٍف أىٍىًؿ اٍلمى مينىاًفقيكفى كى

ٍنػؾى { كقاؿ جؿ كعبل َُُالتكبة:  }عىذىابو عىًظيـو مىرَّتىٍيًف  يّـَ ييرىدُّكفى ًإلىى  فىػا المَّػوي عى عى
ـى اٍلكىػاًذًبيفى  تىٍعمىػ ػدىقيكا كى تَّى يىتىبىيَّفى لىؾى الًَّذيفى صى ـٍ حى ـى أىًذٍنتى لىيي فالكقػائع  ّْالتكبػة:   }ًل

الرسػكؿ شػيئان  كالشكاىد في ىذا ك يرة ال تحصػى فػي الكتػاب كالسػنة ، فػبل يعمػـ
ال مػػػا عممػػػو ا كأطمعػػػو عميػػػو ،كالسػػػيرة النبكيػػػة كأحكاليػػػا مميئػػػة مػػػف الغيػػػب إ

باألمكر التػي تؤكػد أف ا مخػتص بالغيػب كحػده، كبأنػو لػـ يكػف يعمػـ الغيػب ، 
فقكؿ ىؤالء مف أشنع أنكاع الغمك   ألنيـ جعمكا نبي ا عمى درجة كاحػده مػع 

 .ا جؿ كعبل
  :الغمك في قبره صمى ا عميو كسمـ

لما اتخذكا قبكر أنبيػائيـ  مييكد كالنصارلعقاب ا لبيف صمى ا عميو كسمـ 
فعػف عائشػة رضػي ا عنيػا  ،، كحػذَّر مػف ذلػؾ كىػك فػي مػرض مكتػومساجد 

                                 
كصػػػححو الشػػػيخ  ِِْٗ ،بػػػاب فػػػي النيػػػي عػػػف الغنػػػاء( أخرجػػػو أبػػػك داكد فػػػي األدب،  ُ)

 األلباني.
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ػةن لػو عمػى  :قالت ًميصى ؿى ًبرىسيكًؿ اً صمى ا عميػو كسػمـ طىفػؽى يىٍطػرىحي خى لىمَّا نىزى
ٍجًيػًو، فػػًإذا ًاٍغػتىّـَ بيػػا كى  لعنػة ا عمػػى الييػػكد  : " -كىػك كػػذلؾ -شىػػفىيىا، فقػاؿكى

 (ُ) .يحذر ما صنعكا "كالنصارل اتخذكا قبكر أنبيائيـ مساجد
سػػمعت النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ قبػػؿ أف :   قػػاؿ جنػػدب بػػف عبػػد اكعػػف 

إني أبرأ إلى ا أف يككف لي منكـ خميؿ ، فػإف ا : " يمكت بخمس كىك يقكؿ
خمػيبل ، كلػك كنػت متخػذا مػف أمتػي خمػيبل    إبػراىيـ بل كمػا اتخػذقد اتخذني خمػي

ف مػػف كػػاف قػػبمكـ كػػانكا يتخػػذكف قبػػكر أنبيػػائيـ  أبػػا بكػػر التخػػذت خمػػيبل ، أال كا 
 (ِ) ".مساجد ، أال فبل تتخذكا القبكر مساجد   فإني أنياكـ عف ذلؾ

إليػو،  صمى ا عميو كسمـ بدكف شد الرحاؿ_شرع الديف زيارة قبر الرسكؿكقد 
مع إضافة إمكاف التبرؾ بو صػمى ي اب المؤمف كما ي اب عمى زيارة القبكر،  بؿ

ا عميػػو كسػػمـ ، فػػالنبي محمػػدان صػػمى ا عميػػو كسػػمـ مبػػارؾ الػػذات ، مبػػارؾ 
الصفات ، مبارؾ األفعاؿ ، كىذه البركة فيػو صػمى ا عميػو كسػمـ متحققػة فػي 

حابة رسػكؿ ا صػمى ا عميػو ذاتو كصفاتو كأفعالو ، فقد  بت عػف بعػض صػ
كسػػمـ أنيػػـ كػػانكا يتبركػػكف بأشػػياء منفصػػمة عػػف بدنػػو كالشػػعر ، كالكضػػكء ، 
كالعرؽ كغير ذلؾ ، مما جاءت بو األحاديث الصحيحة في الصحيحيف كغيرىما 
، فمو صمى ا عميو كسمـ مف أنكاع البركة أعمى ما ييبػو ا بشػران مػف رسػمو 

و كسػمـ تتعػدل بركتيػا كيجػكز التبػرؾ بيػا ، كمػا فعمػت ، كأجزاءه صمى ا عمي
لكف مف غير افتناف حتى ال يقكد النػاس إلػى الغمػك .  (ّ)جماعة مف الصحابة 

 كالتطرؼ في حقو صمى ا عميو كسمـ.
 

                                 
مسػمـ فػي المسػاجد ، ك ِّٕٔ باب ما ذكر عف بني إسػرائيؿفي األنبياء ،  البخارم وأخرج(ُ)

 .ُّٓكمكاضع الصبلة باب النيي عف بناء المساجد عمى القبكر 
باب النيػى عػف بنػاء المسػاجد عمػى القبػكر  أخرجو مسمـ في المساجد كمكاضع الصبلة، (ِ)

 .ِّٓكاتخاذ الصكر فييا كالنيى عف اتخاذ القبكر مساجد 
صالح بف عبد العزيز بف  محمد بف إبػراىيـ اؿ الشػيخ ، ىػذه مفاىيمنػا ، إدارة المسػاجد  (ّ)

 َِِص ََُِىػ ُِِْكالمشاريع الخيرية الرياض الطبعة : ال انية 
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أال أبع ػؾ  :فعف أبي اليياج األسدم قاؿ لي عمي بف أبػي طالػب رضػي ا عنػو
 عميػو ك سػمـ ؟ أف ال تػدع تم ػاال إال عمى ما بع نػي عميػو رسػكؿ ا صػمى ا

في ىػذا الحػديث داللػة عمػى كجػكب إزالػة  (ُ).طمستو كال قبرا مشرفا إال سكيتو
مخافة الغمكا كالتطػرؼ فػي التعامػؿ .التما يؿ كالمباني التي تشيد عمى القبكر كؿ

معيا كالطكاؼ حكليا م بلن ، كىذا أمر يفعمػو أحػد مػف سػمؼ األمػة الكػراـ ، فػبل 
 طكاؼ إال فيما شرعو ا تعالى ، كىك الكائف حكؿ بيتو )الكعبة(.

 
ككذا الحاؿ بالنسبة لمسجكد لمحجرة النبي صمى ا عميػو كسػمـ أك قبػره، فمقػد  

ٍبػًد المَّػًو ٍبػًف ففى حػديث   عف السجكد لو في حياتوصمى ا عميو كسمـ نيى  عى
ـى ميعىػاذه اٍلػيىمىفى  أىًبي أىٍكفىى ـى  -، قىػاؿى : قىػًد دي  -أىٍك قىػاؿى : الشَّػا ػارىل تىٍسػجي فىػرىأىل النَّصى

مى  ػػمَّى المَّػػوي عى كَّل ًفػػي نىٍفًسػػًو أىفَّ رىسيػػكؿى المَّػػًو صى ـى ًلبىطىاًرقىًتيىػػا كىأىسىػػاًقفىًتيىا، فىػػرى ػػمَّ سى ٍيػػًو كى
دي  ػػػارىل تىٍسػػػجي ـى ، قىػػػاؿى : يىػػػا رىسيػػػكؿى المَّػػػًو ، رىأىٍيػػػتي النَّصى ػػػا قىػػػًد ـى ، فىمىمَّ ػػػؽُّ أىٍف ييعىظَّػػػ أىحى

" : ـى ، فىقىػاؿى ػؽُّ أىٍف تيعىظَّػ كٍَّأتي ًفي نىٍفًسي أىنَّؾى أىحى لىػٍك كيٍنػتي   ًلبىطىاًرقىًتيىا كىأىسىاًقفىًتيىا ، فىرى
ػدنا أىٍف يى  ػٍرأىةي اميري أىحى ٍكًجيىػا ، كىالى تيػؤىدنم اٍلمى دى ًلزى ػٍرأىةى أىٍف تىٍسػجي ػٍرتي اٍلمى ىمى ػدو ، ألى دى أًلىحى ٍسػجي

تَّػػى لىػػٍك  مىٍييىػػا كيمَّػػوي ، حى ٍكًجيىػػا عى ػػؽَّ زى تَّػػى تيػػؤىدنمى حى مىٍييىػػا كيمَّػػوي حى ػػؿَّ عى جى ػػزَّ كى ػػؽَّ المَّػػًو عى حى
ى  مىػى ظىٍيػًر قىتىػبو ألى كفػي ركايػة: فقمػت ألم . (ِ) "ٍعطىٍتػوي ًإيَّػاهي سىأىلىيىا نىٍفسىػيىا كىًىػيى عى

شيء تصنعكف ىذا؟ قػالكا ىػذا كػاف تحيػة األنبيػاء قبمنػا. فقمػت: نحػف أحػؽ أف 
فقػػػاؿ نبػػػي ا صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ: "إنيػػػـ كػػػذبكا عمػػػى  .نصػػػنع ىػػػذا بنبينػػػا

أنبيائيـ كمػا حرفػكا كتػابيـ إف ا عػز كجػؿ أبػدلنا خيػرنا مػف ذلػؾ السػبلـ تحيػة 
 (ّ).أىؿ الجنة"

فػػالقراف الكػػريـ كاألحاديػػث المػػذككرة يكضػػحاف فػػييـ حقيقػػة الشػػرؾ فػػي اإللييػػة 
تعػالى  تقػرب بيػا إلػى اكىك صرؼ العبد شيئا مف أنكاع العبادة التي يصمح ال

                                 
 .ٗٔٗباب جعؿ القطيفة في القبر ز ، أخرجو مسمـ في الجنائ (ُ)
 .َُّْٗأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (ِ)
 .محمػػد بػػف خميفػػة بػػف عمػػي التميمػػي.كانظػػر: َُْْٗأخرجػػو اإلمػػاـ أحمػػد فػػي مسػػنده  (ّ)

 .ٕٓٔمرجع سابؽ،  ص 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4622
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4622
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4622
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كألف  .فإف العبادة بجميع أنكاعيا حؽ ، كمختصة بو .، فيتقرب بيا إلى غيره
العمػػة مػػف اتخاذىػػا مسػػاجد مكجػػكدة فػػي الصػػبلة عنػػدىا ، فمػػك فػػرض أف رجػػبل 

إنػؾ  :يذىب إلى المقبرة كيصمي عنػد قبػر كلػي مػف األكليػاء عمػى زعمػو   قمنػا 
 .اتخذت ىذا القبر مسجدا 

اء خطاب النبي صمى ا عمية كسمـ فػى أحادي ػو ليػدؿ عمػى رأفتػو كرحمتػو كج
لما فييا  )تعبد مف دكف ا تعالى(باألمة، كفيو تحذير مف اتخاذ القبكر مساجد

كىػػذا لػػـ يقػػؿ بػػو أحػػد مػػف أىػػؿ السػػنة كالجماعػػة ،  مػػف كسػػائؿ الشػػرؾ كذرائعػػو
 . )األشاعرة كالماتريدية(
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 النبي صمى ا عميو كسمـ: بالشفاعة با عمىالغمك 
كنقصد بالشفعة ىنا االستشفاع با جؿ كعبل عمى النبي صمى ا عميو كسمـ 

فيػذا منكػر عظػيـ، ألٌف المشػفكع عنػده   :عمى أحدو مف خمقػو  با  فاالستشفاع
أف ىػذا  :إلى أحدو مف خمقو فمعنػاه  با  يككف أعظـ مف الٌشافع، فإذا استشفع

أعظػػـ مػػف ا، فيػػذا تػػنقُّصه لجنػػاب ا سػػبحانو كتعػػالى كىػػذا  المخمػػكؽ عنػػده
ػدنًه ف "(ُ) .مخؿٌّ بالٌتكحيد بىٍيًر ٍبًف ميٍطًعـو عىٍف أىًبيًو عىٍف جى مًَّد ٍبًف جي بىٍيًر ٍبًف ميحى عىٍف جي

يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػًو ،  :أىٍعرىاًبػػىٌّ فىقىػػاؿى  -صػػمى ا عميػػو كسػػمـ-قىػػاؿى أىتىػػى رىسيػػكؿى المَّػػًو 
ـي ، فىاٍستىٍسػًؽ  نيًيكىًت األىٍمػكىاؿي ، كىىىمىكىػًت األىٍنعىػا ، كى اعىًت اٍلًعيىاؿي ضى ًيدىًت األىٍنفيسي ، كى جى
مىٍيؾى ، فىقىاؿى رىسيكؿي المَّػًو  نىٍستىٍشًفعي ًبالمًَّو عى مىى المًَّو ، كى المَّوى لىنىا ، فىًإنَّا نىٍستىٍشًفعي ًبؾى عى

مَّى ا ـى صى مَّ سى مىٍيًو كى ؾى  : "لمَّوي عى مَّى المَّوي  "أىتىٍدًرم مىا تىقيكؿي ؟ !كٍيحى سىبَّحى رىسيكؿي المًَّو صى كى
ّـَ قىػاؿى  اًبًو ،  يػ ػكًه أىٍصػحى جي تَّى عيًرؼى ذىًلػؾى ًفػي كي ـى ، فىمىا زىاؿى ييسىبنحي ، حى مَّ سى مىٍيًو كى  : "عى

ػػؾى ًإنَّػػوي  ٍيحى ػػا المَّػػوي ؟ ًإفَّ المَّػػوى فىػػٍكؽى الى ييٍستىٍشػػفىعي ًبالمَّػػًو  كى ، أىتىػػٍدًرم مى ػػؾى ٍيحى ، كى ػػدو مىػػى أىحى عى
ٍرًشًو، كىعىٍرشيوي فىٍكؽى   "(ِ) عى

مىػػى المَّػػًو ك)  كحرمتػػؾ بكجػػكدؾ: أم( بػػؾ) الشػػفاعة ( أم نطمػػبنىٍستىٍشػػًفعي ًبػػؾى عى
 فػي( . عميػؾ) بػو كنسػتغيث نسػتجير: أم( ا كنستشػفع ا، عمػى) كبعظمتؾ

 العبػارة ىػذه ظػاىر كػاف لمػا لكف مساعدتنا، عمى يكفقؾ بأف عنده لنا تشفع أف
 منػزه سػبحانو ا أف كالحػاؿ األمػر، فػي التشػارؾ أك القػدر، في لمتساكم مكىنا
[ ُِٖ: عمػراف اؿ  ]شيء األمر مف لؾ ليس: }تعالى كقاؿ مطمقا، الشرؾ عف
  ارتضػى لمػف إال يشػفعكف كال: }كقػاؿ بإذنػو إال عنػده يشفع الذم ذا مف: كقاؿ
 األمػػر كاسػػتعظـ - كسػػمـ عميػػو تعػػالى ا صػػمى - النبػػي أنكػػر[ ِٖ: األنبيػػاء]

: كسػمـ عميػو تعالى ا صمى - النبي فقاؿ .إليو النسبة ىذه مف كتعجب لديو،
 تعجبػا ال ػاني ذكػر أك تأكيدا، كرره ، المشاركة عف لو تنزييا أم ،  ا سبحاف

 كعمـ أصحابو مػف تكريػر ، المجيكؿ بصيغة ،( ذلؾ عرؼ حتى يسبح فما زاؿ)
 مػػف فخػػافكا ذلػػؾ، مػػف غضػػب - كسػػمـ عميػػو تعػػالى ا صػػمى - أنػػو تسػػبيحو

                                 
 ،ُ،ط العاصػمة دار : الريػاض ، دالتكحيػ كتػاب بشػرح المسػتفيد إعانػة . الفػكزاف صػالح (ُ)
 َّْص ،ِج ُِْٗ-ََِٖسنة
  ِْٕٔرقـ الجيمية في باب السنة، كتاب سننو، في داكد أبي أخرجو (ِ)
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 ليػـ رؽ الخػكؼ فػييـ أ ػر فممػا تعػالى، ا مػف خكفػا كجػكىيـ فتغيػرت غضبو
 فيػو األكؿ أف إال كيمػؾ بمعنػى( : كيحػؾ: قػاؿ  ػـ) إلػييـ كالتفت التسبيح كقطع
 فالمعنى كالعقكبة، باليمكة عميو دعا كال اني كالمزلقة، المزلة عف الشفقة معنى
 ال) الشػػأف: أم( إنػػو) مرامػػو عػػف الغافػػؿ كبلمػػو فػػي الجاىػػؿ المػػتكمـ أييػػا اعمػػـ

 أم تعميػؿ اسػتئناؼ( : ا شػأف أحػد عمػى بػا) المجيػكؿ بصيغة( : يستشفع
 عمػى بو يستشفع أف مف أم ،( ذلؾ مف أعظـ) الجمي كبرىانو العمي شأنو ألف
مـ ينكر النبي صمى ا عميو كسمـ، أف لو الشفاعة بعد إذف ا كلكنو ف ُ.أحد

نجعػؿ ا شػافعان لنػا   :يعنػي "كنستشػفع بػا عميػؾ" :أنكػر عمػى األعرابػي قكلػو
عنػػػدؾ حتػػػى تقبػػػؿ قكلنػػػا كتػػػدعك لنػػػا ، فػػػا عػػػز كجػػػؿ ال حػػػؽ ألحػػػد عنػػػده ، 

جيػؿ مػا يجػب  تعػالى ، فعممػو الرسػكؿ فاألعرابي جيؿ حؽ ا جػؿ كعػبل، ك 
أمػػػا (ِ) صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ، كنػػػزه ا جػػػؿ كعػػػبل عػػػف قكلػػػو منكػػػران لػػػو .
 الشفاعةلمنبي كالصالحيف عند ا تعالى  ابتة بنصكص صحيحة.

 الغمك في  شفاء النبي صمى ا عميو كسمـ لممرضى:
عميػو كسػمـ مػف بعض مف البشػر نسػمعيـ يػدعكف النبػي المصػطفى صػمى ا 

دكف ا، بقكليـ: يا رسكؿ ا اشفني، اشؼ مريضي فبلف، انصرني، يغػالكف 
في ذلؾ كىك صفكة خمؽ ا ال يممؾ لنفسو ضرٌان كال نفعان، فبل يشفي مريضان أك 
نما ال يممؾ إال الدعاء ، كقد خػاطبيـ الرسػكؿ صػمى ا  عقيمان أك مبتمى ، كا 

بىػػوي ًإلىٍيػػًو  عميػػو كسػػمـ كأمػػرىـ بالػػدعاء ـٍ ًمػػفى الػػدُّعىاًء أىٍعجى ػػديكي يَّػػٍر أىحى ٍليىتىخى قػػائبلن " كى
" ؿَّ جى  (ّ) . فىٍميىٍدعي المَّوى عىزَّ كى

قىػاؿى  ( بقكلػو: كما أمرنػا ا فػى كتابػو العزيػز ـي  كى بُّكيػ ـٍ  ًإفَّ  أىٍسػتىًجبٍ  اٍدعيػكًني رى لىكيػ
كفى  الَّػػًذيفى  ػػفٍ  يىٍسػػتىٍكًبري ميكفى  ًعبىػػادىًتي عى ـى  سىػػيىٍدخي يىػػنَّ   فشػػرط  َٔغػػافر:  دىاًخػػًريفى  جى

                                 
عمػػي بػػف )سػػمطاف( محمػػد، أبػػك الحسػػف نػػكر الػػديف المػػبل اليػػركم القػػارم )المتػػكفى: (  ُ)

الطبعػػة ، لبنػػاف –دار الفكػػر، بيػػركت  المصػػابيح،  مشػػكاة شػػرح المفػػاتيح ، مرقػػاةىػػػ(َُُْ
 .(ّّٔٔ/ ٗ) ، ـََِِ -ىػ ُِِْاألكلى، 

 .ُّّ/ّ التكحيد كتاب شرح.الغنيماف محمد بف ا عبد(ِ)
 .ُُّٔكيؼ التشيد األكؿ أخرجو النسائي في المجتبى، في صفة الصبلة ، باب   (ّ)



 

 

 

540 

ػٍف يىػٍدعي  (االستجابة ىنا ىك دعكة ا كحده دكف سػكاه ، كيقػكؿ جػؿ كعػبل  مى كى
رى  ًإلىَٰينا المَّوً  مىعى  ا بيٍرىىافى  الى  اخى بنػًو ًإنَّػوي الى  ًعٍنػدى  ًحسىابيوي  لىوي ًبًو فىًإنَّمى كفى (( ييٍفًمػحي  رى  اٍلكىػاًفري

 .فػػدعاء غيػػر ا حتػػى النبػػي كفػػر أكبػػر كغمػػك فػػي الػػديف ، ُُٕالمؤمنػػكف: 
كحينمػػػا كػػػاف يػػػدعك النبػػػي صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ بالشػػػفاء يػػػدعك رب النػػػاس 
كيسػػتعيف بػػا، كال يشػػفى إال بإذنػػو، ففػػي حػػديث عػػف عائشػػة رضػػي ا عنيػػا 

ـى ييعى  :قالت  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى وي ًبيىًميًنػًو: كىافى النًَّبيُّ صى ، يىٍمسىػحي ـٍ ػيي ذي بىٍعضى أىٍذًىػًب »كن
، ًشػػفىاءن الى ييغىػػاًدري  البىػػاسى رىبَّ النَّػػاًس، كىاٍشػػًؼ أىٍنػػتى الشَّػػاًفي، الى ًشػػفىاءى ًإالَّ ًشػػفىاؤيؾى

ا  (ُ) .«سىقىمن
فالحػػديث كاألحاديػػث فػػي بػػاب الغمػػك فػػي النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ عديػػدة   

حافظ عمى عقيدة األمة اإلسبلمية ، كسدنا لمذرائع التي جاءت لتصكف العباد، كت
تػػؤدم إلػػى الشػػرؾ بػػا جػػؿ كعػػبل ، فػػبل يكجػػد افػػة أخطػػر مػػف الغمػػك فػػي الػػديف 
،فيجب الحذر منو كمف الغمك في النبي صمى ا عميو كسػمـ ، فالتكسػؿ يكػكف 
يمانؾ كاتباعػؾ كطاعتػؾ لنبػي ا  بأسمائو كصفاتو كاألعماؿ الصالحة، بحبؾ كا 
فمحبتػػو صػػمى ا عميػػو كسػػمـ فػػي قمكبنػػا كأحػػب مػػف أنفسػػنا، أمػػا بجػػاه النبػػي 

كحاشانا أف نرفعو فكؽ منزلتػو  .كمساكاتو با عز كجؿ أك القسـ بو فبل يجكز
  .العظيمة التي أنزلو ا بيا

  :الغمك العممي  انيا: 
سػكاء أكػاف  ىك ما كاف متعمقان بجزئية، أك أك ر مف جزئيػات الشػريعة العمميػة،ك 

 .(ِ) "قكالن بالمساف، أـ عمبلن بالجكارح، كذلؾ م ؿ: قياـ الميؿ كمو 
كقد كقع ىذا النكع فػي عيػد النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ كقػاـ بعبلجيػا، ففػي  

اًلػؾو  ٍبػفً  الحديث عػف أىنىػسً  ٍنػوي  المَّػوي  رىًضػيى  مى ػاءى  ":يىقيػكؿي  عى  بيييػكتً  ًإلىػى رىٍىػطو   ىبلى ىػةي  جى
ػمَّى النًَّبػين  أىٍزكىاجً  مىٍيػوً  المَّػوي  صى ـى  عى ػمَّ سى ػفٍ  يىٍسػأىليكفى  كى ػمَّى النًَّبػين  ًعبىػادىةً  عى مىٍيػوً  المَّػوي  صى  عى
، ـى ػمَّ سى ػا كى كا فىمىمَّ ـٍ  أيٍخًبػري  – ليػـ ينبغػي لمػا بالنسػبة قميمػةن  رأكىػا أم - تىقىالُّكىىػا كىػأىنَّيي
مَّى النًَّبين  ًمفٍ  نىٍحفي  كىأىٍيفى  فىقىاليكا: مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى ا لىوي  غيًفرى  قىدٍ  كى ـى  مى ا ذىٍنًبوً  ًمفٍ  تىقىدَّ مى  كى

                                 
 . ُْٖٓباب مسح الراقي الكجع بيده اليمنى أخرجو البخارم في الطب،   (ُ)
الرسػػػػػػالة،  مؤسسػػػػػػة:بيػػػػػػركت .ِط  . الػػػػػػديف فػػػػػػي الغمػػػػػػك .المكيحػػػػػػؽ  عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف.(ِ)

 َٕ، ص .ـُّٗٗىػ/ُُّْ
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، رى : قىاؿى  تىأىخَّ ـٍ ديىي مني فىًإنني أىنىا أىمَّا أىحى قىاؿى  أىبىدنا. المٍَّيؿى  أيصى : كى ػري ػكـي  أىنىػا اخى  كىالى  الػدٍَّىرى  أىصي
. قىاؿى  أيٍفًطري ري  كى كَّجي  فىبلى  الننسىاءى  أىٍعتىًزؿي  :أىنىا اخى ػاءى  أىبىػدنا. أىتىزى ػمَّى المَّػوً  رىسيػكؿي  فىجى  المَّػوي  صى
مىٍيوً  ـى  عى مَّ سى كىػذىا؟ كىػذىا قيٍمتيـٍ  الًَّذيفى  : "أىٍنتيـٍ  فىقىاؿى  ًإلىٍيًيـٍ  كى ػا كى ـٍ  ًإننػي كىالمَّػوً  أىمى ىٍخشىػاكي ،  ًلمَّػوً  ألى

ـٍ  ػكـي  ،لىًكنني لىوي  كىأىٍتقىاكي ػمني كىأيٍفًطػري  أىصي كَّجي  كىأىٍرقيػدي  ،كىأيصى ػفٍ  الننسىػاءى،  ،كىأىتىػزى ػفٍ  رىًغػبى  فىمى  عى
ٍيرىةى  أىًبى عفك  "(ُ)ًمنني فىمىٍيسى  سينًَّتي ػفً  عنو ا رضي ىيرى  عميػو ا صػمى النًَّبػىن  عى
لىػفٍ  ، ييٍسػره  الػدنيفى  "ًإفَّ  : قىػاؿى  كسػمـ ػده  الػدنيفى  ييشىػادَّ  كى مىبىػوي  ًإالَّ  أىحى قىػاًربيكا فىسىػدنديكا ، غى  كى

كا ةً  ًباٍلغىٍدكىةً  كىاٍستىًعينيكا ، كىأىٍبًشري ٍكحى شىٍىءو  كىالرَّ ػًة" ًمػفى  كى  ا صػمى النبػي أكػدف ِالدٍُّلجى
نما بالتشدد ، كال بالمغالبة ليس الديف عمى أف كسمـ عميو  كالسػيكلة باليسر ، كا 
 في فيزيد الحد فكؽ نفسو عمى يشدد مف فيناؾ طاقتيا فكؽ نفسؾ تحمؿ أف ، ال

 الفجػر يصؿ التعب، كلـ مف كناـ الميؿ يصمي كمف الفرائض عميو كتضيع النكافؿ
 معنى: يأتي كىنا النكافؿ. مف أكلی ىك ك الفرض كقت فيخرج الشركؽ كقت كجاء

 أم أف فقػاربكا تسػتطيعكا لػـ األصػمح، فػإف العمػؿ مػف السػداد اطمبػكا أم كسػددكا
ضػممنا  إف ا إلػى كالرجػكع كاالسػتغفار بالتكبػة كأبشػركا الصػكاب مػف قريبو تككف

  . الطريؽ
  : قكاعد عدة الحديث مف كيؤخذ
. كجػو عمػى لمشػريعة الشػامؿ التيسػير منيػا :األكلػى  المشػقة : كال انيػة  العمػـك
 .اسػتطعتـ مػا منػو فائتكا بأمر أمرتكـ إذا : كال ال ة  حصكليا. كقت التيسير تجمب
 . األعمػاؿ عمػى المرتػب كال كاب بالخير كتبشيرىـ ، األعماؿ أىؿ تنشيط : كالرابعة

 عػف تغنػي التػي ، ا إلى كالسمكؾ السير كيفية في الجامعة الكصية : كالخامسة
 .(ّ) شيء عنيا يغني كال شيء كؿ

                                 
بػػاب  ،، مسػػمـ فػػي النكػػاح ْٕٕٔ بػػاب الترغيػػب فػػي النكػػاح ،البخػػارم فػػي النكػػاح أخرجػػو(ُ)

  .َُُْاستحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو 
 . ّٗ اإليماف، باب: الديف يسر  فيالبخارم أخرجو  (ِ)
بيجػػة قمػػكب األبػػرار كقػػرة عيػػكف األخيػػار فػػي شػػرح .  عبػػد الػػرحمف بػػف ناصػػر السػػعدم. (ّ)

، دار بػػف حػػـز ، سػػنة ُ، ط  نػػادر بػػف سػػعيد اؿ مبػػارؾ النغمػػرم ، تحقيػػؽجكامػػع األخبػػار 
 (.ٖٖ-ٕٕق، ص)ُِْْ -ََّّ
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 منيـ طمب لما كقد شبو النبي صمى ا عميو كسمـ المتشدديف مف بني إسرائيؿ
ػفٍ  يذبحكا أف -السبلـ عميو -مكسى ، قىػاؿى : ذيًكػرى لىنىػا أىفَّ نىًبػيَّ المَّػًو  قىتىػادىةى  بقػرة عى

ػا : "ًإنَّمى ـى ، كىػافى يىقيػكؿي ػمَّ سى مىٍيػًو كى مَّى المَّوي عى ػا أيًمػرى اٍلقىػٍكـي ًبػأىٍدنى  صى ـٍ لىمَّ لىًكػنَّيي ى بىقىػرىةو ، كى
ػا  ـٍ يىٍسػتىٍ نيكا لىمى مَّػدو ًبيىػًدًه لىػٍك لىػ ـٍ ، كىالَّػًذم نىٍفػسي ميحى مىػٍيًي ـٍ شيػدندى عى مىى أىٍنفيًسًي شىدَّديكا عى

ـٍ اًخرى األىبىًد " قاؿ أبػك جعفػر: كلكػف القػـك لمػا زادكا نبػييـ مكسػى  .(ُ) بييننىٍت لىيي
ل كتعنتا، زادىـ ا عقكبة كتشديدا، كعف ابف عبػاس، صمى ا عميو كسمـ أذ

قػاؿ  (ِ).قاؿ: لك أخػذكا أدنػى بقػرة اكتفػكا بيػا، لكػنيـ شػددكا فشػدد ا عمػييـ.
ابػػف القػػٌيـ: نيػػى النَّبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ عػػف التشػػديد فػػي الػػديف بالزيػػادة 

سػػو ىػػك عمػػى المشػػركع، كأخبػػر صػػمى ا عميػػو كسػػمـ أفَّ تشػػديد العبػػد عمػػى نف
ما بالشرع. فالتشػديد بالشػرع: كمػا يشػدد  السبب لتشديد ا عميو، إما بالقدر كا 
عمػػى نفسػػو بالنػػذر ال قيػػؿ، فيمزمػػو الكفػػاء بػػو، كبالقػػدر كفعػػؿ أىػػؿ الكسػػكاس. 
فإنيـ شدَّدكا عمى أنفسيـ فشدَّد عمييـ القدر، حتى استحكـ ذلػؾ، كصػار صػفة 

 (ّ)الزمة لو. 
بيػاف لضػكابط المشػقة، كبيػاف حػدكدىا مػف حيػث « مقاصد الشريعة»كفي كتب 

ككنيػػا معتػػادة أك غيػػر معتػػادة، كأف غيػػر المعتػػادة ىػػي التػػي جػػاءت الشػػريعة 
بالنيي عنيا، كما جػاءت أكامرىػا كنكاىييػا منزىػة عنيػا، أمػا المشػقة المعتػادة 
فيي ال تنفؾ عف أم تكميؼ شرعي أك حتى عمؿ دنيػكم، كذلػؾ البػتبلء النػاس 

، كقد رٌتب عميػو زيػادة فػي األجػر كال ػكاب. كامتحانيـ كىك  مقصكد مشركع ساـو
ا أنو ليس لممكمؼ أف يقصد المشقة فػي العمػؿ، كلكػف لػو أف يقصػد  كفييا أيضن

                                 
عبػد ا بػف عبػد  ، تحقيػؽ عػف تأكيػؿ ام القػرافجامع البيػاف ، محمد بف جرير الطبرم.(ُ)

 .ُُْٓ ، األ ر رقـ ُط ََُِ/ ُِِْ، سنة دار ىجر -المحسف التركي 
 . ٖٗ/ِ. المرجع نفسو(ِ)
 -: محمد عزير شػمس  المحقؽ، في مصايد الشيطاف  غا ة الميفاف.إ الجكزية ابف قيـ.(ّ)

  (ُ/ُِّ) ) ُ، ط ُِّْ، سنة مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة ، مصطفى بف سعيد إيتيـ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6458
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العمؿ الذم يعظػـ أجػره لعظػـ مشػقتو، كمػف إزىػاؽ األنفػس كاألمػكاؿ فػي سػبيؿ 
 (.  ُا)

            كنذكر ىنا عددا مف مظاىر الغمك العممي:
 :  النكافؿ في النفس عمى بالمشقة الغمك

خطبنا رسػكؿ ا صػمى ا عميػو كسػمـ، :قاؿ -رضي ا عنو -عف أبي ىريرة
، فقاؿ رجؿ: أكػؿ عػاـ يػا « أييا الناس قد فرض عميكـ ا الحج فحجكا»فقاؿ: 

رسكؿ ا؟! فسكت. حتى قاليػا  بل ػا. فقػاؿ رسػكؿ ا صػمى ا عميػو كسػمـ: 
ذركني مػا تػركتكـ. فإنمػا ىمػؾ » ـ قاؿ: « كلما استطعتـ.لكجبتلك قمت: نعـ. »

مف كاف قبمكـ بك رة سؤاليـ كاختبلفيـ عمى أنبيػائيـ. فػإذا أمػرتكـ بشػيء فػأتكا 
ذا نييػػتكـ عػػف شػػيء فػػدعكه ( كأجمعػػت األمػػة عمػػى (ِ«منػػو مػػا اسػػتطعتـ. كا 

بأصػػؿ الشػػرع ، كقػػد يجػػب زيػػادة  الحػػج ال يجػػب فػػي العمػػر إال مػػرة كاحػػدة أف
قاؿ: دخؿ النبي صمى ا عميو  -رضي ا عنو -كعف أنس بف مالؾ بالنذر .

قالكا: ىذا حبؿ « ما ىذا الحبؿ؟»كسمـ، فإذا حبؿ ممدكد بيف الساريتيف. فقاؿ: 
حمػػكه، ليصػػؿ »لزينػػب فػػإذا فتػػرت تعمقػػت. فقػػاؿ النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ: 

الحػديث الحػث عمػى االقتصػاد فػي  ففػي (.(ّ« أحدكـ نشػاطو، فػإذا فتػر فميقعػد
 ((ْالعبادة، كالنيي عف التعمؽ فييا، كاألمر باإلقباؿ عمييا بنشاط

ػػٍأنيًؾ ؟ كلمػػا  ػػا شى ػػٍممىافي أىبىػػا الػػدٍَّردىاًء رىأىل أيّـَ الػػدٍَّردىاًء ميتىبىذنلىػػةن ، فىقىػػاؿى لىيىػػا : مى زىارى سى
ا كؾى أىبيك الدٍَّردىاًء لىٍيسى لىوي حى ػنىعى قىالىٍت : أىخي ػاءى أىبيػك الػدٍَّردىاًء فىصى ػةه ًفػي الػدٍُّنيىا ، فىجى جى

تَّػى تىٍأكيػؿى فىأىكىػؿى ، فىمىمَّػا  ػا أىنىػا ًبًِكػؿو حى ـه ، قىاؿى : مى اًئ لىوي طىعىامنا ، فىقىاؿى : كيٍؿ فىًإنني صى

                                 
 ُُٗ/ِ(، كالمكافقػات لمشػاطبي )ِّٖ/ُانظر: اقتضاء الصراط المستقيـ البف تيميػة ) (ُ)

 ِِٕ/ِٓ(، كمجمكع الفتػاكل البػف تيميػة )َِِ/ْ(، كفتح البارم البف حجر )ُِٓ –
(، كرفػػع الحػػرج د. صػػالح بػػف ّٔ/ُ(، كقكاعػػد األحكػػاـ لمعػػز بػػف عبػػد السػػبلـ )ِّٕ –

 (.ّّٓ – ِّٓحميد )ص 
 .ُّّٕ باب فرض الحج مرة في العمر ، الحج يأخرجو مسمـ ف (ِ) 
 َُٗٗرقـ  باب ما يكره مف التشديد في العبادة، كتاب التيج . البخارم أخرجو(ّ) 
 (ّٕ/ ّ) باز ابف تعميؽ -البارم فتح(ْ)  
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ّـَ ذىىىػبى  ـى  يػ ـٍ فىنىػا ـٍ ،  كىافى المٍَّيؿي ذىىىبى أىبيك الدٍَّردىاًء يىقيكـي ، فىقىاؿى : نىػ يىقيػكـي، فىقىػاؿى : نىػ
ػٍممىافي :  ػمَّيىا ، فىقىػاؿى لىػوي سى ػٍممىافي : قيػـً اآٍلفى ، قىػاؿى : فىصى فىمىمَّا كىافى اًخري المٍَّيًؿ قىػاؿى سى
ػؽٍّ  ق ػا، فىػأىٍعًط كيػؿَّ ًذم حى مىٍيػؾى حى ق ػا كىأًلىٍىًمػؾى عى مىٍيػؾى حى ًلنىٍفًسػؾى عى ق ػا كى مىٍيؾى حى بنؾى عى ًإفَّ ًلرى

قَّ  ػمَّى المَّػوي حى ـى فىذىكىرى ذىًلؾى لىػوي ، فىقىػاؿى النًَّبػيُّ صى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى وي . فىأىتىى النًَّبيَّ صى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى ٍممىافي " " : عى دىؽى سى  (ُ) .صى

نمكذج بيف صحابييف جميميف، كلقد كاف ىذا المكقؼ في السنكات األكلػى  فيذا 
سػاكنيا أفضػؿ الصػبلة كأزكػى التسػميـ، كفػي المكقػؼ:  في المدينة المنكرة عمى

أف الصػػحابي األصػػغر سػػن ا )أبػػا الػػدرداء( كػػاف عمػػى االحتػػراـ األتػػـ لؤلكبػػر سػػن ا 
)سػػمماف( كفيػػو قػػكة الصػػحابة فػػي األمػػر بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػر، كفيػػو 
األدب العػػالي فػػي النصػػح كالتكجيػػو، كذلػػؾ حينمػػا نبػػو سػػمماف أبػػا الػػدرداء إلػػى 
نما أفادىا قكلو: فػأعط  ارتكابو ظممنا بأدب جـ، فمـ ترد كممة الظمـ في كبلمو، كا 
كؿ ذم حؽ حقو، كما أف في التكجيو كعينػا بمقاصػد اإلسػبلـ العميػا مػف صػيانة 
حقػػكؽ ا  ػػـ الػػنفس كاألىػػؿ، كفػػي المكقػػؼ أيضػػا تأكيػػد مػػف النبػػي صػػمى ا 

رضػػي ا  -عػػف عائشػػةكركل البخػػارم  .عميػػو كسػػمـ عمػػى فعػػؿ سػػمماف كقكلػػو
قالت: صػنع النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ شػيئا تػرخص فيػو كتنػزه عنػو  -عنيا

، فبم  ذلؾ النبي صمى ا عميو كسمـ، فحمد  كأ نػى عميػو  ػـ قػاؿ:  مػا »قـك
باؿ أقػكاـ يتنزىػكف عػف الشػيء أصػنعو؟ فػك ا إنػي أعمميػـ بػا كأشػدىـ لػو 

 ( (ِ«  خشية 
يػػي عػػف التشػػدد كاإل قػػاؿ عمػػى الػػنفس ، كأمػػر باالقتػػداء ففػػي ىػػذه األحاديػػث ن

 بالنبي صمى ا عميو كسمـ كالعمؿ بسنتو.
 الغمك فى النذر

                                 
(ُ)  ، بػاب مػف أقسػـ عمػى أخيػو ليفطػر فػي التطػكع كلػـ يػر عميػو أخرجو البخارم في الصـك

 .ُٕٖٔقضاء إذا كاف أكفؽ لو 
مسػمـ ، ك َٕٓٓ، رقػـ  بػاب مػف لػـ يكاجػو النػاس بالعتػاب ، األدب  في البخارم أخرجو (ِ) 

 . ِّٔٓباب عممو صمى ا عميو ك سمـ با تعالى كشدة خشيتو  ،في الفضائؿ



 

 

 

545 

 -صػػمى ا عميػػو كسػػمـ  -عػػف ابػػف عبػػاس رضػػي ا عنيمػػا )بينمػػا النبػػي 
رجػؿ مػف -يخطب( ذات يـك )إذا ىك برجؿ قائـ فسأؿ عنو فقػالكا: أبػك إسػرائيؿ 

ػا )كال يسػتظؿ( أم قريش، قيؿ، اسمو قشير ، نذر أف يقـك في الشمس أم قائمن
 ، ( لعمػػو ذلػػؾ اليػػـك ال يقػػـك فػػي ظػػبلؿ )كال يػػتكمـ( أم يمػػـز الصػػمت )كأف يصػػـك
فقاؿ النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ: "مػركه فمػيجمس أك ليسػتظؿ" أم يجمػس فػي 
الظػػؿ "كليػػتكمـ كليػػتـ صػػكمو" ألف الصػػـك عبػػادة فػػدؿ الحػػديث عمػػى أف كػػؿ مػػا 

أمر أبػا إسػرائيؿ فػي ىػذا الحػديث بإتمػاـ فػ ((ُو اإلنساف مما لػـ يػرد . يتأذل ب
الصـك فقط، كلكف القياـ في الشمس لػيس مػف طاعػة ا فػبل ينعقػد النػذر بػو، 

كأكػد عمػى ذلػؾ حػديث أبػي ىريػرة فػي قػكؿ  فبل نػذرً إال مػا ابتغػي بػو كجػو ا.
(،  ػـ لمنػاس عنػو (ِ ةن رسػكؿ ا صػمى ا عميػو كسػمـ: " إف ليػذا القػراف ًشػرَّ 

، فمف كانت فترتو لمقسػط ك السػنة فػنعـ مػا ىػك، ك مػف كانػت فترتػو إلػى ّفترة
كالمعنػى أف مػف سػمؾ طريػؽ التكسػط كاالعتػداؿ  ْاألعػراض فأكلئػؾ ىػـ بػكر ".

نجا كأفمح  ألنو يمكنو الدكاـ عمى ما ابتدأ مف العمػؿ، كمػف غػبل كاشػتد أكالن  ػـ 
 فرط ك أعرض أك أفرط فجاكز الحد الشرعي فقد ىمؾ.

                                 
د. ـ. : د.  ، ِ، ط اإلحكاـ شرح أصكؿ األحكػاـ . بف قاسـ النجدم عبد الرحمفجع : را(ُ) 
 .ْٖٕ، ص  ْج َُْٔ .ف
حرصا عمى الشيء كنشاطان كرغبػة أم  –بكسر الشيف المعجمة كتشديد الراء  -)شرة(  (ِ) 

 ،التيسػػير بشػػرح الجػػامع الصػػغير، زيػػف الػػديف عبػػد الػػرؤكؼ  ،المنػػاكم  .فػػي الخيػػر أك الشػػر
 .ِٗٔ/ ُ، الطبعة ال ال ة، ـُٖٖٗ -ىػ َُْٖ -الرياض  -مكتبة اإلماـ الشافعي 

زيػف الػديف عبػد  ،المنػاكم كسػككنا. كىنػا كضػعفان أم  –)فترة( بفػتح الفػاء كسػككف التػاء   ّ
 .ِٗٔ/ ُ، التيسير بشرح الجامع الصغير، الرؤكؼ 

 .ٕٓٓٔند ، كأبك يعمى المكصمي في المس ِِّٔأخرجو البييقي في الشعب  ْ
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كعف أنس رضي ا عنو أف النبي صمى ا عميو كسمـ رأل شيخا ييادل بيف 
الكا: نػذر أف يمشػي. قػاؿ: "إف ا عػف تعػذيب ىػذا قػ« ابنيو قاؿ: "ما باؿ ىػذا؟

 (ُنفسو لغني" كأمره أف يركب )
كعف عقبة بف عامر رضي ا عنو قاؿ: نذرت أختػي أف تمشػي إلػى بيػت ا، 

فقػاؿ عميػو  كأمرتني أف أستفتي ليػا النبػي صػمى ا عميػو ك سػمـ فاسػتفتيتو. 
فيػو أنػو شػكا إليػو ضػعفيا، ك  .ّ، كلمسػمـ: حافيػة  ِالسبلـ: " لتمش كلتركػب"

 . ْ«إف ا غنػػػي عػػػف نػػػذر أختػػػؾ» -صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ  -فقػػػاؿ النبػػػي 
كىك مشييا حافيػة "مرىػا « إف ا ال يصنع بشقاء أختؾ شيئنا»كلمخمسة عنو: 

فمتختمر" فبل تكشؼ كجييا "كلتركب" كال تمشي حافية "كلتصـ  بل ة أياـ" كفارة 
" كألبػي داكد "ىػدينا" كألحمػد كابػي داكد "كلتكفػر عػف لنذرىا، كألحمد "كلتيػد بدنػة

يمينيػػا" كقػػاؿ البخػػارم: ال يصػػح اليػػدم، كلػػـ يجػػيء فػػي األحاديػػث الصػػحيحة 
 ((ٓكفارة لما ليس بطاعة. 

أما الحديث األكؿ فمحمكؿ عمى العاجز عف المشي فمو الركػكب ، كعميػو دـ ،  
المشػي ، كتركػب إذا  فمعناه تمشي في كقت قدرتيا عمػى عقبة كأما حديث أخت

عجػزت عػػف المشػػي أك لحقتيػا مشػػقة ظػػاىرة ، كعمييػا دـ ، كىػػذا الػػذم ذكرنػػاه 
كبػو قػاؿ جماعػة ،  لمشافعي، مف كجكب الدـ في الصكرتيف ، ىك راجح القكليف

                                 
بػػاب مػػف نػػذر المشػػي إلػػى الكعبػػة ، أبػػكاب اإلحصػػار كجػػزاء الصػػيد أخرجػػو البخػػارم فػػي (ُ)

  . ُِْٔباب مف نذر أف يمشي إلى الكعبة  ،مسمـ في النذر، ك ُٕٔٔ
بػػاب مػػف نػػذر المشػػي إلػػى الكعبػػة ، أبػػكاب اإلحصػػار كجػػزاء الصػػيدأخرجػػو البخػػارم فػػي  ِ

ُٕٕٔ. 
 .ُْْٔأخرجو مسمـ في النذر باب مف نذر أف يمشي إلى الكعبة رقـ  ّ
 .ُِّْأخرجو أحمد في المسند  ْ
كتاب . كانظر ركايات الحديث في سنف أبي داكد في ْٕٗ/ْ( اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ (ٓ

، كابػف ماجػو َّّْ، ِّٔٗباب مف رأل عميو كفارة إذا كاف فػي معصػية ، األيماف كالنذكر
، ُْْٓ ، كالترمذم في النػذكر كاأليمػافُِّْباب مف نذر أف يحج ماشيا ات ،  في الكفار 

 .ُِْْٕ، ُُّْٕ، ُّٖٕٔ، ُّْْٕ، ِِٖٕ، ُِّٗ، ُِّْكأحمد في مسنده 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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بؿ يستحب الدـ . كأما المشي حافيا فبل يمزمو الحفاء كالقكؿ ال اني ال دـ عميو 
، بؿ لو لبس النعميف . فكاف العبلج بالتكجيو الصحيح المعمؿ أف ا غنى عػف 

 ((ُعذابيما.
عف عبد ا بف عمرك بػف العػاص عػف رسػكؿ ا صػمى ا عميػو كسػمـ أنػو ك 

نفسؾ عبػادة ربػؾ، " إف ىذا الديف متيف فأكغؿ فيو برفؽ ، كال تبغض إلى  :قاؿ
فإف المنبت ال سفرا قطع كال ظيرا أبقى، فاعمؿ عمؿ أمرلء يظف أف لف يمػكت 

عػػػػف جػػػػابر بػػػػف عبػػػػد ا ك  ((ِأبػػػػدا، كاحػػػػذر حػػػػذرا يخشػػػػى أف يمػػػػكت غػػػػدا ".
أنو قاؿ: قػاؿ رسػكؿ ا صػمى ا عميػو كسػمـ:  -رضي ا عنيما -األنصارم

غض إلػى نفسػػؾ عبػادة ا. فػػإف "إف ىػذا الػديف متػػيف فأكغػؿ فيػو برفػػؽ، كال تػب
( ، كالمراد بػو منػع اإلفػراط المػؤدم إلػى (ّالمنبت ال أرضا قطع كال ظيرا أبقى" 
، فػػػالنفس البشػػػرية بطبيعتيػػػا ال تقػػػكم عمػػػى  الممػػػؿ ، أك المبالغػػػة فػػػي التطػػػكع

 التشدد.
 رؾ الرخصة كاإلشقاؽ عمي النفست
رسػػكؿ ا صػػمى ا قػػاؿ: كػػاف  -رضػػي ا عنيمػػا -عػػف جػػابر بػػف عبػػد اف

عميو كسمـ، في سفر، فرأل رجبل قد اجتمع الناس عميو. كقد ظمؿ عميو، فقاؿ: 
"لػيس مػف :قالكا: رجؿ صػائـ. فقػاؿ رسػكؿ ا صػمى ا عميػو كسػمـ« ما لو؟»

 (ْ)البر أف تصكمكا في السفر".
أنو جاءه رجؿ فقاؿ: يػا أبػا عبػد الػرحمف :  -رضي ا عنيما -كعف ابف عمر

ي أقكل عمى الصياـ في السفر. فقاؿ ابف عمر: سمعت رسػكؿ ا صػمى ا إن
عميػػو كسػػمـ يقػػكؿ: " مػػف لػػـ يقبػػؿ رخصػػة ا كػػاف عميػػو مػػف اإل ػػـ م ػػؿ جبػػاؿ 

                                 
ىػػ ُُْٔ،دار الخبػر ،سػنة. شرح النككم عمى مسػمـ، يحيي بف شرؼ أبك زكريا النككم(ُ) 

 .ِٕٔ،صُُ، ج
 .ُِْٓالكبرل أخرجو البييقي في  (ِ) 
 .َِْٓالكبرل أخرجو البييقي في (ّ) 

بػاب قػكؿ النبػي صػمى ا عميػو ك سػمـ لمػف ظمػؿ عميػو  ، الصػـكفػي   البخػارمأخرجػو  (ْ)
 ُْْٖكاشتد الحر ) ليس مف البر الصـك في السفر ( 
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ففى الحديث استحباب التمسؾ بالرخصة عند الحاجة إلييا ، ككراىػة  (ُ)عرفة 
 . تركيا عمى كجو التشديد كالتنطع

  الدعاء في االعتداء
 عبػد سػمع فممػا الػدعاء االعتداء فػي عف نا رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـنيا
 يمػيف عػف األبػيض القصػر أسػألؾ إنػي الميػـ : يقػكؿ كىػك لػو ابنػان  المغفؿ بف ا

 سػمعت فػإني النػار مػف بػو كتعػكذ الجنػة ا فاسػأؿ سألت إذا بني يا قاؿ: الجنة،
 فػي يعتػدكف قػـك الزمػاف اخػر فػي يكػكف"يقػكؿ: كسػمـ عميػو ا صمى ا رسكؿ
فمف أشكاؿ االعتداء في الدعاء التكميؼ فيػو ، أك طمػب  (ِ)كالطيكر".  الدعاء

 يتجاكز أف فيو كاألصؿ ك يرة، كجكهو  ًمف يككف الدُّعاء في كاالعتداء ظمـ البشر. 
 في كالتَّفريط اإلفراط طرفي أحد إلى كيميؿ االنبساط، بساط إلى االفتقار مكقؼ عف

ة  اسػتعمالو الطُّيػكر فػي كاالعتػداء عميػو، أك لػو دعػا إذا غيػره كفػي نفسػو، خاصَّ
  (ّ)الكساكس. إلى يفضي حتى طيكريتو تحرنم في كالمبالغة الحاجة، فكؽ

 اإلسراؼ في الماء لمطيارة
كالٌسرؼ ىك: السَّػرىؼ الػذم نىيػى ا عنػو، فيػك مػا أيٍنًفػؽ فػي غيػر طاعػة ا  

قاؿ الحافظ ابف حجػر: " مجػاكزة الحػد فػي كػؿ فعػؿ أك قػكؿ  قميبلن كاف أك ك يرنا.
رضػي ا عنيمػا، أف رسػكؿ ا صػمى  عبد ا بف عمرك ففي الحديث عف ْ"

فقاؿ : " ما ىذا اإلسراؼ ؟ " فقاؿ أفي  ،ا عميو ك سمـ مر بسعد كىك يتكضأ 

                                 
 .ِّٗٓأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (ُ)
كراىيػة االعتػداء فػي بػاب فػى الػدعاء،  ماجػو كابػف ، ُّْٖ فػي المسػند أحمػد أخرجػو (ِ)

 .ّْٖٔ الدعاء
عمػػي بػػف )سػػمطاف( محمػػد، أبػػك الحسػػف نػػكر الػػديف المػػبل اليػػركم القػػارم )المتػػكفى:  (ّ)

 -ىػػ ُِِْ، ُ، بيػركت ، طالفكػردار ،  مرقاة المفاتيح شرح مشػكاة المصػابيح ىػ(،َُُْ
 .ُْٔ، ص ِ، ج ـََِِ

 .(ِّٓ/ َُ) المعرفة دار - حجر ابف - البارم فتح ْ
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"  ،الكضكء إسراؼ ؟ قاؿ : "نعـ ف كنت عمى نير جارو ف(ُ)كا  كػاف  ، كالحديث كا 
ضػػػػعيفان، لكػػػػف أىػػػػؿ العمػػػػـ أجمعػػػػكا عمػػػػى النيػػػػي عػػػػف اإلسػػػػراؼ فػػػػي المػػػػاء، 

كأجمع العمماء عمى النيػي عػف اإلسػراؼ فػي المػاء  :مسمـ في شرح النككم قاؿ
عف عبد الٌمو بف عمرك بف العػاص رضػي المٌػو ك   .ِكلك كاف عمى شاطئ البحر

كسػػٌمـ يسػػألو عػػف عنيمػػا أٌنػػو قػػاؿ: جػػاء أعرابػػٌي إلػػى الٌنبػػٌي صػػٌمى المٌػػو عميػػو 
ـٌ قاؿ:  فمػف زاد عمػى ىػذا،  ،ىكذا الكضػكء»الكضكء، فأراه الكضكء  بل ا  بل ا  

 (ّ)فقد أساء كتعٌدل كظمـ"
يتكضػػأ أحػػدىـ  :كعػػف ابػػف شػػكذب قػػاؿ كػػاف الحسػػف يعػػرؼ بػػابف سػػيريف يقػػكؿ

كدلكان دلكنا تعذيبنا ألنفسيـ كخبلفا لسنة نبييـ  ،بقربة، كيغتسؿ بمزادة صب ا صب ا
مى ا عميػو كسػمـ، ككػاف أبػك الكفػاء ابػف عقيػؿ يقػكؿ: أجػؿ محصػكؿ عنػد ص

عف أبػي كعػب : عػف النبػي صػمى ا ك   ْكأقؿ متعبد بو الماء. ،العقبلء الكقت
عميػػو ك سػػمـ قػػاؿ: " إف لمكضػػكء شػػيطانا يقػػاؿ لػػو: الكليػػاف، فػػاتقكا كسػػكاس 

 (ٓ)الماء" 
كيكىمػػؾ، فػػبل تكلييػػا اىتمػػاـ ،  لئلنسػػافكػػؿ ىػػذه الكسػػاكس يكسػػكس الشػػيطاف 

 فمك تدبرت األمر لعممت أف فييا مخالفة كتفريطنػا، كالعمػـ الشػرعي ىػك العاصػـ
 مف الكقكع في ك يػر مػف الػزالت، لػذا جػاء التأكيػد عميػو فػي القػراف كالسػنة،ؼ

                                 
، بػاب مػا جػاء فػي القصػر ككراىيػة التعػدم فيػوأخرجو ابف ماجو في الطيػارة كسػننيا ،  (ُ)
ِْٓ. 
 .ِ/ْشرح النككم عمى صحيح مسمـ  ِ
قػػاؿ ،  َُْبػػاب االعتػػداء فػػي الكضػػكء أخرجػػو النسػػائي فػػي المجتبػػى فػػي الطيػػارة،  (ّ) 

 .الشيخ األلباني : حسف صحيح
تحقيػؽ السػيد  ،تمبػيس إبمػيس، أبػك الفػرجعبد الرحمف بف عمػي بػف محمػد ، ابف الجكزم (ْ)

 .ُٕٔ، صُٖٓٗ – َُْٓالطبعة األكلى ، ، بيركت –دار الكتاب العربي ،  الجميمي
بػػاب  مػػا جػػاء فػػي  كراىيػػة اإلسػػراؼ فػػي الكضػػكء أخرجػػو الترمػػذم فػػي أبػػكاب الطيػػارة،  (ٓ)

 عػدم فيػوبػاب مػا جػاء فػي القصػر ككراىيػة الت، كابف ماجو فػي الطيػارة كسػننيا، ٕٓبالماء 
ُِْ. 
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البعػػد عػػف التفقػػو فػػي الػػديف كالتقصػػير فيػػو مػػف األسػػباب العظيمػػة لسػػكء فيػػـ 
 .الديف

سكاء في الغمك االعتقادم أك الغمك العممي _ ىك صكر لمغمك  – كما ذكرناه ىنا
تبيف ابتداع المبتدعيف لصكر مخالفة ألمر الشارع عقيػديا كعمميػا ، كىػك يم ػؿ 
قمػػيبل مػػف ك يػػر فيمػػا يتعمػػؽ بغمػػك الغػػبلة كىػػك مجػػاؿ خصػػب لمبحػػث فػػي صػػكره 
 كقضػػػاياه كحمكلػػػو يجػػػب تسػػػخير الجيػػػكد لتفنيػػػد تمػػػؾ الصػػػكر كا  بػػػات تيافتيػػػا

 كالقضاء عمييا.
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 السنةالغمك المعاصر كمعالجتو مف خبلؿ كخطر  الخكارجال الث :  المبحث
أصػحابو ،  كيعمـ ىك القدكة البشرية العظمى، يفقو كسمـ عميو ا صمى الرسكؿ

نمػكذج عممػػي لمسػػعي الجػػاد كالعمػػؿ المسػػتمر مػػف أجػػؿ إعػػبلء كممػػة ا كنشػػر 
 كسمـ عميو ا صمى النبي حياة في فردية الدعكة . كظيرت عدة قضايا كحاالت

 ليػـ كعمَّميػـ كبػٌيف (ُ) فأرشػدىـ إلػى الطريػؽ القػكيـ حياتػو فػي الغمػك، تنػتيج
 ىػذا مكافقػة ىػك االنتيػاء سػبب ككػاف فػانتيكا عنيػا.  المعتػدؿ ، العبػادة طريػؽ

 حريصػة كىمة سميـ، كفيـ صحيح ، لعمـ - عنيـ ا رضي - منيـ االستمساؾ
 فكانػت حػاالت فيػو، االسػتمرار عػف فضػبل الغمػك مػف فنجكا كالبصيرة ، العمـ عمى
 معرفة عند زالت ما فسرعاف ،منيجان  أك عقيدة تم ؿ ال كألنيا لقمتيا، تذكر ال تكاد

 الناس بعد لما لكف .اإلسبلـ دعكة خاصة دعكة  أم في طبيعي أمر كىك الصكاب،
 أىؿ مف ك ير عمى الجيؿ كأطبؽ غريبان ، الديف كصار الصالح، السمؼ زماف عف

 بػو ميسػتيزىأن  منبػكذا بنكاجػذه كالعاٌض عمييا النبي  بسنة المتمسؾ صار اإلسبلـ،
كالغػاليف،  كػػ : المتػزمتيف، ذالنبػ عبػارات عميػو كأطمقػكا المجتمعػات، تمػؾ فػي

 بعض ركجتيا التي األلقاب مف كنحكىا .كاإلرىابييف ، كاألصكلييف ، كالمتطرفيف
  (ِ)اإلسبلـ. أعداء عف اإلعبلـ كسائؿ

حؿ قضايانا اآلف،  فيكقد استفاد العمماء مف ىذه الحاالت دكرسان يقاس عمييا 
صمي ا عميو كسمـ عمى دكر رجػاؿ العمػـ فػي  النبيمسترشديف بما أكد عميو 
فعػػف أبػػي ىريػػرة رضػػي ا عنػػو قػػاؿ : قػػاؿ رسػػكؿ ا  ،تجديػػد الخطػػاب الػػديني

                                 
، إطالػة في العاص بف عمرك بف ا عبد خبر في كما(ُ)  أخرجػو .صػحتو عمػى المتفػؽ الصػـك

 بػاب الصػياـ، كتػاب فػي كمسػمـ،  ُْٕٖ بػاب حػؽ الجسػـ فػي الصػـك ،الصػـك فػي البخػارم
 بنػي كفػد فػي الشػخير بػف ا عبػد كحػديث ,(ُُٗٓ) بػو تضػرر لمػف الػدىر صػـك عػف النيػي
 كأعظمنػا، فضػبل كأفضػمنا :فقمنػا ،كتعػالى تبػارؾ ا السػيد :فقػاؿ .سػيدنا أنػت :فقمنا كفيو عامر
". أخرجػو أبػك داكد فػي الشػيطاف يسػتجرينكـ كال ،قػكلكـ بػبعض أك بقػكلكـ قكلػكا"  :فقػاؿ ، طكال

 عبػد بػف محمػد بػف حسػف بػف الػرحمف عبػد.راجع: َْٖٔ بػاب فػي كراىيػة التمػادحاألدب، 
 .ُٕٓص ، ََِِ، سنة  ٖ ط لمؤيد،ا دار ، التكحيد كتاب شرح المجيد فتح .الكىاب

 .ُّص  الجذكر التاريخيػة لحقيقة الغمك كالتطرؼ كاإلرىاب كالعنؼ،.  عمي الشبؿ (ِ)
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ـ " إف ا يبعػث ليػذه األمػة عمػى رأس كػؿ مائػة سػنة مػف صمى ا عميو كسم
فيعمـ العمماء جمعا أف اإلسبلـ ال يحتاج إلي تجديػد، بػؿ  (ُ).يجدد ليا دينيا " 

 {تعالى:  المسممكف ىـ مف يحتاجكف إلي التجديد بعدما فرطكا فى حؽ ا قاؿ
كا تَّػػى ييغىينػري ػػا ًبقىػٍكـو حى ػػا ًبأىٍنفيًسػًيـٍ  ًإفَّ المَّػوى الى ييغىينػري مى كتركنػا النبػػي صػػمى ا .  ُُالرعػػد:  }مى

عميػػو كسػػمـ عمػػى المحجػػة البيضػػاء، ليميػػا كنيارىػػا، ال يزيػػ  عنيػػا إال ىالػػؾ ، 
 فديف ا كاضح جمي لـ يترؾ صغيرة كال كبيرة إال أحصاىا.

لتنػاكؿ مػا ركاه النبػي  المحظػةكتابة بح ػى ىػذا كأنػا أنتظػر ىػذه  فيمنذ بدأت ك 
ظيػػر مػػف خبلليػػا أف  عػػدد كبيػػر مػػف أحاديػػثصػػمى ا عميػػو سػػمـ عػػنيـ فػػي 

تحذر مف فرقة كما حػذرت مػف الخػكارج، فقػد كضػح لنػا النبػي لـ السنة النبكية 
صمى ا عميو سمـ صػفاتيـ، كبػيف كحػذر مػف خطػكرة أفكػارىـ كمػكاقفيـ عمػى 

فيما عندىـ مف صفات التعبد كالزىػد ،  األمة اإلسبلمية ، فخطرىا الفكرم يتم ؿ
كاألمػػر بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػر، كالجيػػاد فػػي سػػبيؿ ا، كك ػػرة الصػػياـ 
كالصبلة كقراءة القػراف، ربمػا يكػكف ذلػؾ سػببان فػي انخػداع مػف يحسػنكف الظػف 
لقمة عمميـ كجيميـ بالػديف   فيتػأ ركف بمػنيجيـ كرأييػـ ، فالفتنػة بيػـ أعظػـ 

ال  كػػيضػػح لنػػا المصػػطفى صػػمكات ا عميػػو شػػأنيـ كحػػاليـ كأشػػد ، لػػذلؾ ك 
ف جػػاركا كظممػػكا،  ننجػػرؼ نحػػكىـ . كقػػد نيػػى عػػف الخػػركج عمػػى كالة األمػػكر كا 
كأمر بالصبر عمييـ كنصحيـ ، كأمر بقتاؿ الخكارج كف ا لشرىـ عف المسمميف ، 

 ِكاألحاديث عف النبي صمى ا عميو سمـ في شأنيـ ك يرة . 

                                 
كالحػػاكـ فػػي ،  ُِْٗبػػاب مػػا يػػذكر فػػي قػػرف المائػػة  ،أخرجػػو أبػػك داكد فػػي المبلحػػـ (ُ)

 .ِِٓ/ْالمستدرؾ، 
اإلمػػاـ مسػمـ فػػي صػػحيحو فػي اخػػر كتػػاب الزكػػاة كمػف أحسػػف مػػف جمػع ىػػذه األحاديػػث  (ِ)

( َُٖٔ -َُّٔ( رقػػػـ )َْٕ/ِحيػػػث أكردىػػػا فػػػي سػػػياؽ كاحػػػد، انظػػػر صػػػحيح مسػػػمـ )
( ،كالسػػػػنة لمخػػػػبلؿ ّْٗٔ-َّٗٔ(رقػػػػـ )َِٗ-ِِٖ/ُِكصػػػػحيح البخػػػػارم مػػػػع الفػػػػتح)

(ُ/َُْ.) 
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فػػي صػػفاتيـ نعػػرؼ أكالن مػػف ىػػـ الخػػكارج : ىػػـ المػػذيف يكفػػركف كقبػػؿ الػػدخكؿ 
كيقكؿ اإلمػاـ ابػف  .(ُ)، كيخرجكف عمى أئمة المسمميف كجماعتيـ  بالمعاصي

حجػػػر العسػػػقبلني: " أمػػػا الخػػػكارج فيػػػـ جمػػػع خارجػػػة أم طائفػػػة، كىػػػـ قػػػـك 
مبتػدعكف، سػػمكا بػػذلؾ لخػركجيـ عػػف الػػديف، كخػركجيـ عمػػى خيػػار المسػػمميف 

ركراء  ( . كقدِ") أطمقت عمييـ عدة أسماء كألقاب كمنيا الحركرية لنزكليـ ًبحى
في أكؿ أمرىـ، كالمارقة ألنيـ يمرقكف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرميػة، 
كمحكمػػة إلنكػػارىـ الحكمػػيف، كقػػكليـ: ال حكػػـ إال  . كالشُّػػراة لقػػكليـ شػػرينا 

 ( . ّأنفسنا في طاعة ا . أم بعناىا بالجنة)
سػػتاني فػػي الممػػؿ كالنحػػؿ : كػػؿ مػػف خػػرج عمػػى اإلمػػاـ الحػػؽ الػػذم  الشػػيرقػػاؿ 

اتفقت الجماعة عميو يسمى خارجي ا، سكاء كاف الخركج في أياـ الصحابة عمػى 
 ْاألئمة الراشديف  أك كاف بعدىـ عمى التابعيف بإحساف، كاألئمة في كؿ زماف.

ى عمٌي رضى كىـ أصحاب بدعة، سمكا بذلؾ لخركجيـ عف الديف كخركجيـ عم
 ا عنو كالمسمميف.

ظيركا بعد مقتؿ ع ماف رضى ا عنو، نشط أنصار عمي رضػي ا عنػو فػى  
كلكػػف  ... الػػدعكة لػػو، حتػػى أخػػذكا لػػو البىٍيعػػة مػػف المسػػمميف، ليكػػكف خميفػػة ليػػـ

نازعػػو معاكيػػة ابػػف ابػػي سػػفياف، ككانػػت حػػركب طاحنػػة بػػيف الفػػريقيف!!. كػػاف 
إلػػى أف جػػاءت مكقعػػة صػػفيف، فكػػاد الفشػػؿ يحيػػؽ الغمػػب فييػػا لعمػػي كحزبػػو، 

بجيش معاكية، فمجؤكا لحيمة رفع المصاحؼ عمى أسػنة الرمػاح، طمبػان لميدنػة، 
كرغبػػة فػػي التحكػػيـ بػػيف الحػػزبيف. كقبػػؿ عمػػي رضػػى ا عنػػو التحكػػيـ حقنػػان 
لمدماء، كرأل شيعتو أف التحكيـ خطأ  ألف الحؽ ظاىر فى جانب عمي. كاختار 

                                 
 ىػػُُْٗ،  ِط ،القاسػـ دار ،ُ، طالخكارج أٌكؿ الفرؽ في تػاريخ اإلسػبلـ .ناصر العقؿ.(ُ)

 .ُِ، ص 
 .  ّّٖ/ُِ(  فتح البارم ِ)
 .  َِٕ-َِٔ/ُ(  مقاالت اإلسبلمييف ّ)
 ، الممؿىػ(ْٖٓأبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد الشيرستاني )المتكفى: (ْ)

 .(ُُْ/ ُ) كالنحؿ، مؤسسة الحمبي، القاىرة
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 .بف العػاص ليم مػو ، كاختػار أصػحاب عمػي أبػا مكسػى األشػعرممعاكية عمرك 
كخرج البعض عمى عمي ألنيػـ لػـ يرضػكا بػالتحيكـ، كلػـ يقبمػكا أف يرجعػكا إليػو 
ال إذا نقػػض مػػا أبػػـر مػػف  إال إذا أقػػٌر عمػػى نفسػػو بػػالكفر، لقبكلػػو التحكػػيـ ، كا 

بتيـ ىذه، الشركط بينو كبيف معاكية، كلكف عمي ا رضى ا عنو لـ يستجب لرغ
كخػػدع عمػػرك بػػف العػػاص أبػػا مكسػػى  ."فرفعػػكا أصػػكاتيـ بقكلػػو: "ال حكػػـ إال 

األشعرل، فى التحكيـ لصالح معاكية ، كرجع عمٌي إلييـ كخطب فػييـ ، كطمػب 
منيـ الخركج مف الككفة إلى "حركراء"، فخرجكا إلييا كأمَّركا عمييـ عبد ا بف 

حركب طاحنة ىزميـ فييا ، فدبركا لػو  كىب الراسبى، ككقعت بينيـ كبيف عميٌ 
كجػاءت دكلػة األيمػكييف، فكػاف الخػكارج  .مكيدة قتمو بيد عبػد الػرحمف بػف ممجػـ

شككة فى جنبيا ييػدكدنيا كيحاربكنيػا، حتػى كػادكا يقضػكف عمييػا.  ػـ جػاءت 
الدكلػػة العباسػػػية، كدبَّػػت فػػػى كحػػدة الخػػػكارج جر كمػػة التفػػػرؽ، كأيصػػيبكا بػػػداء 

 (ُ)أحزابيـ عشريف حزبان.  التحزب، فبم  عدد
اإليماف كما يترتب عميو مف أسماء كأحكػاـ  أصؿأكؿ الفرؽ غمك ا كأخطرىا في ك 

فػػي الػػدنيا كاآلخػػرة، ىػػي فرقػػة الخػػكارج التػػي اعتبػػرت أف اإليمػػاف ىػػك فعػػؿ كػػؿ 
الطاعػات كتػرؾ كػؿ المحرمػات، كأنػو كػػؿ ال يتجػزأ كال يجتمػع مػع العصػياف بػػأم 

كلػك كػاف مجتيػدنا  بػؿ عػٌدكه  –كما اتخذكا مبدأ التبرؤ مػف المخطػئ ، كجو كاف
ػا مػع أئمػة المسػمميف كعػامَّتيـ، كعػٌدكا دارىػـ دار كفػر  –كافرنا عدكنا  مبػدءنا عامن

يجب اليجػرة منيػا، أمػا فػي اآلخػرة، فجميػع مػف ذيكػر أعػبله ىػـ مػف أىػؿ النػار 
بيـ كأكجدكا لو األعذار المخمديف فييا عند الخكارج  كاست نكا مف كاف عمى مذى

كقػػد كػػاف لمخػػكارج أ ػػر خطيػػر ، (ِكدرؤكا عنػػو تمػػؾ األحكػػاـ القاسػػية الشػػديدة)

                                 
كىبػػػة  سػػػنة النشػػػر: مكتبػػػة ،    القػػػاىرة،لتفسػػػير كالمفسػػػركف. امحمػػػد حسػػػيف الػػػذىبي (ُ)

 (.ِِّ-ِِِ، ص ) ِ،جَََِ
 كال عالبػػػة، كالعجػػػاردة، كالبييسػػػية، كالنجػػػدات، كاألزارقػػػة، المحكمػػػة،: مػػػنيـ الفػػػرؽ ككبػػػار

 .(ُُٓ/ ُ) كالنحؿ الممؿ .فركعيـ كالباقكف كالصفرية، كاإلباضية،
(، كالفػػرؽ بػػيف الفػػرؽ لمبغػػدادم َُٕ – ُٕٔ/ُ( انظػػر: مقػػاالت اإلسػػبلمييف لؤلشػػعرم )ِ)

 .كما بعدىا( ِٖ، ْٕ – ّٕ)ص
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المستكل العقدم كالفكػرم عنػد مػف قػٌؿ عممػو كفقيػو لنصػكص الشػريعة، لك ػرة 
شبياتيـ كاستدالليـ بالنصكص ىذا مف جية  كمف جية أخرل ظػاىر الخػكارج 

العمميػػة.. كػػؿ ىػػذا قػػد يفػػتف فريقنػػا مػػف كشػػدة تعبػػدىـ كبعػػدىـ عػػف المعاصػػي 
المسمميف  بؿ قػد حصػؿ االفتتػاف بػِراء الخػكارج عمػى مػٌر التػاريخ إف جزئي ػا أك 

 .  ُكمي ا
 صفات الخكارج كما جاءت في األحاديث النبكية:

عف زيد بف كىب الجيني: أنو كاف في الجيش الذيف كانكا مع عمي رضػي ا  
فقػػاؿ عمػػي رضػػي ا عنػػو: أييػػا النػػاس! إنػػي  ،عنػػو الػػذيف سػػاركا إلػػى الخػػكارج

يخػرج قػكـ مػف أمتػي يقػرؤكف »سمعت رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يقػكؿ: 
القراف، ليس قراءتكـ إلى قراءتيـ بشيء، كال صبلتكـ إلى صػبلتيـ بشػيء، كال 
صيامكـ إلى صياميـ بشيء، يقرؤكف القراف يحسبكف أنو ليـ كىػك عمػييـ، ال 

تراقييـ، يمرقكف مف اإلسبلـ كما يمرؽ السػيـ مػف الرميػة، لػك تجاكز صبلتيـ 
يعمـ الجيش الذيف يصيبكنيـ مػا قضػي ليػـ عمػى لسػاف نبػييـ صػمى ا عميػو 
كسمـ  التكمكا عمػى العمػؿ، كايػة ذلػؾ أف فػييـ رجػبلن لػو عضػد كلػيس لػو ذراع، 

قػاؿ: كقتػؿ بعضػيـ « . عمى رأس عضده م ؿ حممة ال دم، عميو شػعرات بػيض
ى بعض، كما أصيب مف الناس يكمئذ إال رجبلف، فقاؿ عمي رضي ا عنو: عم

التمسكا فييـ المخدج. فالتمسكه فمـ يجدكه. فقػاـ عمػي رضػي ا عنػو بنفسػو، 
حتػػى أتػػى ناسػػان قػػد قتػػؿ بعضػػيـ عمػػى بعػػض، قػػاؿ: أخػػركىـ، فكجػػدكه ممػػا يمػػي 

بيػدة السػمماني، األرض، فكبر  ـ قاؿ: صدؽ ا كبم  رسكلو. قاؿ: فقاـ إليو ع
فقػػاؿ: يػػا أميػػر المػػؤمنيف! ا الػػذم ال إلػػو إال ىػػك  لسػػمعت ىػػذا الحػػديث مػػف 
رسػػكؿ ا صػػمى ا عميػػو كسػػمـ؟ فقػػاؿ: إم كا الػػذم ال إلػػو إال ىػػك. حتػػى 

 .(ِ)استحمفو  بل ا كىك يحمؼ لو 

                                 
أحمػػد بػػف ع مػػاف المزيػػد، دراسػػػػة ظػػاىرة الغمػػك فػػي الػػديف، )بحػػث ميقىػػدَّـ لممػػؤتمر الػػدكلي  ُ

 .ُٔ( ، ص ََِْالتاسع لمفمسفة اإلسبلمية بجامعة القاىرة 
 .َُٔٔ أخرجو مسمـ في الزكاة ، باب التحريض عمى قتؿ الخكارج(ِ)
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فػى شػأف الخػكارج أيضػان: كركل اإلماـ مسمـ قػكؿ النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ 
يخرج في أخر الزماف قـك أحداث األسناف، سفياء األحبلـ، يقكلكف مػف خيػر ) 

قكؿ الناس، يقرؤكف القراف ال يجاكز تراقييـ ، يمرقكف مف اإلسبلـ كمػا يمػرؽ 
 السيـ مف الرمية . فمف لقييـ فميقتميـ ، فإف قتميـ أجر عند ا لمف قتميـ (

(ُ) . 
ٍيًد ٍبًف غىفىمىةى، قىاؿى قىاؿى ك  ـٍ عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صمى ا عميو  عف سيكى دٍَّ تيكي ًمي: ًإذىا حى عى

ذىا  ـٍ يىقيػػٍؿ، كىاً  ػػا لىػػ مىٍيػػًو مى ػػبُّ ًإلىػػىَّ ًمػػٍف أىٍف أىقيػػكؿى عى كسػػمـ فىػػؤلىٍف أىًخػػرَّ ًمػػفى السَّػػمىاًء أىحى
ػػةه  ٍدعى ػػٍربى خى ـٍ فىػػًإفَّ اٍلحى بىٍيػػنىكي ػػا بىٍيًنػػى كى ـٍ ًفيمى ػػدٍَّ تيكي ؿى المَّػػًو صػػمى ا سىػػًمٍعتي رىسيػػك  . حى

 : ػػاًف قىػػٍكـه أىٍحػػدىاثي األىٍسػػنىاًف سيػػفىيىاءي   " عميػػو كسػػمـ يىقيػػكؿي سىػػيىٍخريجي ًفػػى اًخػػًر الزَّمى
 ، ـٍ نىػػاًجرىىي ػػاًكزي حى ٍيػػًر قىػػٍكًؿ اٍلبىًريَّػػًة، يىٍقػػرىءيكفى اٍلقيػػٍرافى الى ييجى ، يىقيكليػػكفى ًمػػٍف خى األىٍحػػبلىـً

، فىػًإفَّ يىٍمريقيكفى ًمفى الدنيًف كىمىا يى  ـٍ ـٍ فىػاٍقتيميكىي ـي ًمػفى الرًَّميَّػًة، فىػًإذىا لىًقيتيميػكىي ؽي السَّػٍي ٍمػري
ػًة  ـٍ ًعٍندى المًَّو يىػٍكـى اٍلًقيىامى ـٍ أىٍجرنا ًلمىٍف قىتىمىيي يخاطػب صػمى ا عميػو   (ِ).  " ًفى قىٍتًمًي

لعممػػو أنيػػـ سػػيخرجكف فػػي عيػػدىـ ، كيحػػذرىـ مػػف المػػراءاة  ةكسػػمـ الصػػحاب
أف األسػاس اسػتقرار اإليمػاف فػي القمػكب،  اءة القراف كبالعبػادات، كينبػو إلػىبقر 

عػػػدـ االغتػػػرار بالمظػػػاىر، كيتنبػػػأ عػػػف طريػػػؽ الػػػكحى بقػػػـك  إلػػػى كيكجػػػو األمػػػة
يخرجكف في مستقبؿ الزماف ، يبالغكف في الصبلة كالصػياـ كاألعمػاؿ الخيريػة، 

قػر عبػادة نفسػو بالنسػبة كيقرؤكف القراف ك يران، لدرجػة أف العابػد لػك راىػـ الحت
لعبػػادتيـ كاحتقػػر قراءتػػو لمقػػراف ، بالنسػػبة لقػػراءتيـ كلكػػف أعمػػاليـ تمػػؾ مػػع 
ك رتيا كمبالغتيا ىي ىيكؿ كشكؿ كصكرة ال حقيقػة ليػا .. فأذكػارىـ ال تتجػاكز 
ألسنتيـ، كقراءتيـ ال تتجاكز حناجرىـ  ألنيا لـ تنبع مف إيمػاف قمبػي .. فم ػؿ 

                                 
 .ُٖٔباب التحريض عمى قتؿ الخكارج  –أخرجو مسمـ ، كتاب الزكاة (ُ)
بػاب قتػؿ الخػكارج كالممحػديف ، استتابة المرتديف كالمعانديف كقتاليـأخرجو البخارم في   (ِ)

كفي صػفات الخػكارج ركايػات ك يػرة منيػا مػا ركاه مسػمـ فػي . ُّٓٔبعد إقامة الحجة عمييـ
فػػي صػػفة ، كالترمػػذم فػػي الفػػتف ، بػػاب َُٔٔ الخػػكارجبػػاب التحػػريض عمػػى قتػػؿ الزكػػاة، 
 بػػاب فػػي ذكػػر الخػػكارج، فػػي اإليمػػاف كفضػػائؿ الصػػحابة كالعمػػـكابػػف ماجػػو  ُِٖٖالمارقػػة 
ُٖٔ. 
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ـ الػذم يختػرؽ الصػيد كيخػرج بسػرعة لشػدة سػرعتو ال عبادتيـ تمؾ كم ؿ السي
يعمؽ بو شيء مف الصيد، حتى الدـ ال يكاد يػرل فيػو، يحػس الصػائد أنػو رجػع 
مػػف رميتػػو صػػفر اليػػديف، ينظػػر فػػي أجػػزاء سػػبلحو لعمػػو يجػػد شػػيئان مػػف الصػػيد 
ينتفػػع بػػو فػػبل يجػػد، كىكػػذا ىػػؤالء النػػاس يخرجػػكف مػػف مظػػاىر الطقػػكس التػػي 

 (ُ) . قبكؿ كمف غير أجر أك  كابمارسكىا مف غير 
، قػاؿ : بينػا نحػف عنػد رسػكؿ  سػعيد الخػدرم يأب كجاء في الحديث النبكم عف

فقػػاؿ : يػػا  (ِ)ا صػػمى ا عميػػو كسػػمـ كىػػك يقسػػـ قسػػما أتػػاه ذك الخكيصػػرة 
اعدؿ. فقاؿ : " كيحؾ ! كمف يعدؿ إذا لػـ أعػدؿ، فقػد خبػت كخسػرت  رسكؿ ا

إذا لػػـ أعػػدؿ ". فقػػاؿ عمػػر بػػف الخطػػاب: يػػا رسػػكؿ ا ائػػذف لػػي فيػػو أضػػرب 
عنقو . فقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميػو كسػمـ: " دعػو ، فػإف لػو أصػحابا يحقػر 

ءكف القػػراف ال يجػػاكز أحػػدكـ صػػبلتو مػػع صػػبلتيـ كصػػيامو مػػع صػػياميـ ، يقػػر 
تراقييـ ، يمرقكف مف اإلسبلـ كما يمرؽ السيـ مف الرمية ينظر إلى نصمو فػبل 
يكجد فيو شيء ،  ـ ينظر إلى نضيو ، كىػك قدحػو، فػبل يكجػد فيػو شػيء ،  ػـ 
ينظر إلى قذذه فبل يكجد فيو شيء ، قد سبؽ الفػرث كالػدـ ، ايػتيـ رجػؿ أسػكد 

 ػػؿ البضػػعة تػػدردر ، يخرجػػكف عمػػى حػػيف إحػػدل عضػػديو م ػػؿ  ػػدم المػػرأة أك م
فرقػػة مػػف النػػاس " . قػػاؿ أبػػك سػػعيد : فأشػػيد أنػػي سػػمعت ىػػذا مػػف رسػػكؿ ا 
صمى ا عميو كسمـ ، كأشيد أف عمي بف أبػي طالػب قػاتميـ كأنػا معػو ، فػأمر 
 . بذلؾ الرجؿ فالتمس فأتي بو حتى نظرت إليو عمى نعت رسكؿ ا الذم نعتو

(ّ)  

                                 
-ُْ، ص ْج . ََُِ ِطدار الشػػركؽ  ، المنيػػؿ الحػػديث، مكسػػى شػػاىيف الشػػيف (ُ)
ُٗ. 
 مذقد يرجح الػبعض أف الخػكارج ظيػركا أيػاـ الرسػكؿ صػمى ا عميػو كسػمـ بعػد كاقعػة  (ِ)

، كقػػد نػػرجح ذلػػؾ  فعمػػو كػػاف حالػػة اسػػت نائية، فيػػك مجػػرد نػػكاة لفكػػرىـ ال  ، كلكػػفالخكيصػػرة
ـ يكػف لػو ، فمػمػنيـرسكؿ ا صمى ا عميو كسػمـ  عيدمنو في  يككف سببا ليحذر الرسكؿ

 .مع الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ إنو لـ يػتأدببؿ  جماعة كال طائفة،
 .َُْٔ، باب ذكر الخكارج كصفاتيـأخرجو مسمـ في الزكاة،  (ّ)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
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نبي صمى ا عميػو كسػمـ )دعػو( عمػى الػرغـ مػف فداحػة جػـر ننظر لخطاب الك 
ىذا الرجؿ فمـ يؤيػد فكػر الصػحابة فػى قتمػو ، كمػنعيـ، كأخػذ يبحػث عػف ذرائػع 
كشػػبو تحػػكؿ دكف اإلقػػداـ عمػػى القتػػؿ أك الػػبطش بػػو فقػػاؿ لعمػػو بصػػمي فتكػػكف 

ػا { :صدؽ قكؿ ا عػز كجػؿ ،كفيمو بحقف دمو ، كالتجاكز عما فعمو ػةو فىًبمى رىٍحمى
ـٍ  ػٍنيي ٍكًلػؾى فىػاٍعؼي عى ػكا ًمػٍف حى ٍنفىضُّ ًمػيظى اٍلقىٍمػًب الى لىػٍك كيٍنػتى فىظ ػا غى ـٍ كى ًمفى المًَّو ًلٍنتى لىيي
مىػػى المَّػػًو ًإفَّ المَّػػوى ييًحػػبُّ  كَّػػٍؿ عى ٍمػػتى فىتىكى ـٍ ًفػػي اأٍلىٍمػػًر فىػػًإذىا عىزى شىػػاًكٍرىي ـٍ كى كىاٍسػػتىٍغًفٍر لىييػػ

كنًميفى  كيقاطعو خالد بػف الكليػد:كـ مػف مصػؿ يقػكؿ بمسػانو  ُٗٓمراف: اؿ ع }اٍلميتىكى
ػٍر أف أنقػب  :كسػمـ عميو ا ما ليس في قمبو. قاؿ رسكؿ ا صمى "إنػي لػـ أيكمى

إنيػػا التربيػػة الحػػكار الحسػػف بػػيف الصػػحابة  ُقمػػكب النػػاس كال أشػػؽ بطػػكنيـ"
 كرسكؿ ا.

فة عامػػة ال يسػػتطيع فػػالخكارج ال يعػػرفيـ ك يػػر مػػف النػػاس ألف أىػػؿ البػػدع بصػػ
تمييزىـ عامة الناس إال إذا كانكا أىؿ منعة كشػككة أك أف يككنػكا منعػزليف عػف 
المخػالفيف ليػػـ، قػاؿ شػػيخ اإلسػبلـ ابػػف تيميػة: "ككػػذلؾ الخػكارج لمػػا كػانكا أىػػؿ 
سيؼ كقتاؿ ظيرت مخالفتيـ لمجماعة حيف كانكا يقاتمكف الناس كأما اليـك فػبل 

 ِ ."يعرفيـ أك ر الناس
 كيظير مف األحاديث الشريفة صفاتيـ كىي:

( أل صػغار فػي السػف كضػعفاء فػي العقػؿ، شػباب لػيس ليػـ كبيػر  )قىٍكـه أىٍحدىاثي
عمػػـ كال كبيػػر خبػػرة بالحيػػاة ، فػػإف حدا ػػة السػػف محػػؿ لمفسػػاد عػػادة . )سػػفياء 
 . األحبلـ( ام سفياء العقكؿ ال يفيمكف نصكص الػكحي عمػى كجيػو الصػحيح

كؿ النػاس( أم يقكلػكف قػكال ىػك مػف خيػر قػكؿ النػاس أم )يقكلكف مػف خيػر قػ
 - عمػي ظاىرا، قيؿ: أريد بذلؾ قكليـ : ال حكـ إال  حيف التحكيـ  كلذلؾ قػاؿ

فػي حػربيـ :كممػة حػؽ أريػد بيػا باطػؿ. كقيػؿ : كم مػو  -رضي ا تعالى عنو 

                                 
باب بعث عمي بف أبي طالب عميو السبلـ كخالد بػف الكليػد أخرجو البخارم في المغازم،  (ُ)

 .َْْٗ رضي ا عنو إلى اليمف قبؿ حجة الكداع
القاىرة ،  -المطبعة السمفية  ،النبكات، الحراني أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية ِ

 .ُّٗىػ ، ص ُّٖٔ
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مػف  دعاؤىـ إلى كتاب، كبالجممة فالمراد أنيـ يتكممكف ببعض األقكاؿ التي ىػي
خيار قكؿ الناس فػي الظػاىر. ) ال يجػاكز تػراقييـ ( أم حمػكقيـ بالصػعكد إلػى 
محػػؿ القبػػكؿ أك النػػزكؿ إلػػى القمػػكب ليػػؤ ر فػػي قمػػكبيـ كال تصػػؿ إليػػو بالمسػػاف 

قكلو صػمى ا عميػو لك (: يمرقكف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية) فقط.
تمػؿ أنػو لككنػو ال تفقيػو قمػكبيـ األكؿ: يح :كسمـ: "ال يجاكز تراقييـ" احتماالف

ال ػاني: يحتمػؿ أف يكػكف المػراد أف تبلكتيػػـ ال  .كيحممكنػو عمػى غيػر المػراد بػػو
 (ُ) ترتفع إلى ا

كقكلػػو : ) مػػف الرميػػة ( بفػػتح  يخرجػػكف لفظػػا كمعنػػى. أم كقكلػػو: ) يمرقػػكف (
 .(ِ)الراء كتشديد الياء ىي الرمية يرمييا الرامي عمى الصيد.

مرتكػب كمف صفاتيـ ) التكفيػر ( كالتكفيػر مػف صػفات الخػكارج حيػث يعتبػركف 
الكبيػػرة كػػافران، كمػػا أف كػػؿ كبيػػرة كفػػر كلػػـ يخػػالؼ فػػي ذلػػؾ إال النجػػدات، يقػػكؿ 
اإلماـ األشعرم : " كأجمعػكا عمػى أف كػؿ كبيػرة كفػر إاٌل النجػدات فإنيػا ال تقػكؿ 

كبػػػائر عػػػذابان دائمػػػان إال ذلػػػؾ، كأجمعػػػكا عمػػػى أف ا سػػػبحانو يعػػػذب أصػػػحاب ال
النػػػاس عػػػف الحػػػؽ  ىمػػػا المػػػذاف يعميػػػافكالجيػػػؿ كالعصػػػبية . ( ّالنجػػػدات ")
يرمػػكف بعضػػيـ بالباطػػؿ لمجػػرد اخػػتبلؼ الػػرأم كالمػػذىب أك الفرقػػة.  كيجعبلنيػػـ

صػمى ا عميػو كسػمـ  -أف رسكؿ ا   ابف عمر عف ، عبد ا بف دينار عفك 
يىٍقتيميػكفى أىٍىػؿى كىػـ )  .ْ "رجؿ قاؿ ألخيو : كافر باء بيا أحػدىماأيما  : ":قاؿ  -

يىػػدىعيكفى أىٍىػػؿى األىٍك ىػػافً   مػػف كسػػمـ عميػػو ا صػػمى بػػو أخبػػر ممػػا ( كىػػكاإًلٍسػػبلىـً كى
  ٓقاؿ كما فكقع المغيبات

                                 
 .(ُٖٔ/ ٔ) فتح البارم شرح صحيح البخارمابف حجر العسقبلني .(ُ) 
دار . كفايػػة الحاجػػة فػػي شػػرح سػػنف ابػػف ماجػػو،  أبػػك الحسػػف الحنفػػي الشػػيير بالسػػندم(ِ)

 .ِٕ، ص  ُج ، الجيؿ
 .  ُٖٔ/ُ(  مقاالت اإلسبلمييف ّ)
، كمسػمـ ّٕٓٓ، باب مف أكفر أخاه بغير تأكيؿ فيك كما قاؿأخرجو البخارم في األدب ،  ْ

 .َٔباب حاؿ إيماف مف قاؿ ألخيو المسمـ يا كافر  ،اإليماففي 
 (ُِٔ/ ُِ) حجر البف البارم فتح ٓ)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16430
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16430
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=951&idto=952&bk_no=78&ID=526#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=951&idto=952&bk_no=78&ID=526#docu
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 كالقػػكؿ، لمقػػراف فيميػػـ سػػكء مػػف بعػػدىـ مػػف الغػػبلة كسػػائر الخػػكارج كقػػد أيتػػي
 مػػف أك م ميػػا نصػػكص مػػف يقيػػدىا مػػا إلػػى النظػػر دكف مطمقنػػا نصكصػػو بظػػاىر
 .بو كالمقصكد الظاىر ذلؾ حقيقة كيبيف يفسرىا ما إلى أك، السنة

 كمفسػػرات كمبينػػات مقيػػدات ليػػا الشػػرع نصػػكص فػػي كالكعيػػد الكعػػد فإطبلقػات 
 كالتػأليؼ كالتكفيػؽ، النصػكص جميػع فػي بػالنظر يعػرؼ كىػذا، بيػا ضػكابط تعد
 بمطمػؽ المسمميف تكفير مسألة في التعارض،  فالخكارج بيا يظف ال حتى بينيا

 أربػػاب تكفيػر يكجػب أنػػو فظنػكا) عميػو يػػدؿٌ  لػـ مػا القػػراف مػف فيمػكا، المعاصػي
 مخمػد كػافر فيػك تقي ػا  بػر ا يكػف لـ فمف التقي، البر ىك المؤمف كاف إذ، الذنكب

 فيػـ فػي الخػكارج بمػنيج تػأ ركا الػذيف المعاصريف الغبلة نجد   كلذلؾ(النار في
 كاألحكػػاـ األسػػماء كتكزيػػع النػػاس تصػػنيؼ فػػي نفسػػو المسػػمؾ يسػػمككف القػػراف
كفػي صػحيح ابػف حبػاف عػػف جنػدب البجمػي أف حذيفػة حد ػو قػاؿ: قػػاؿ ُعمػييـ

تَّػى ًإذىا  ؿه قىرىأى اٍلقيٍرافى حى ـٍ رىجي مىٍيكي ؼي عى كَّ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: "ًإفَّ مىا أىتىخى
ػمىخى ًمٍنػوي، ريًئيىٍت  ػا شىػاءى المَّػوي، فىاٍنسى يَّػرىهي ًإلىػى مى ، غى ـً كىػافى ًرٍدءنا ًلئٍلًٍسػبلى مىٍيػًو كى تيوي عى بىٍيجى

: يىػػا  : قيٍمػػتي ػػاهي ًبالشنػػٍرًؾ " قىػػاؿى رىمى ػػارًًه ًبالسَّػػٍيًؼ، كى مىػػى جى سىػػعىى عى رىاءى ظىٍيػػرًًه، كى نىبىػػذىهي كى كى
ػا أىٍكلىػى ًبالشنػ : " بىػًؿ الرَّاًمػي"نىًبػيَّ المَّػًو، أىيُّييمى ؟ قىػاؿى ٍرًمػيُّ كقػد  . ٍِرًؾ، الرَّاًمػي أىـً اٍلمى

 كما يترتب عمػى ذلػؾ الغمػككشؼ الحديث النبكم الشريؼ ىذا الجانب السيئ ، 
مف المفاسد العظيمة، حيث قتؿ النفس التػي حػـر ا، كخيانػة الجػار، كزعزعػة 

عتقػادم، كيبػيف عمػـك أمف الدكلة المسممة. كؿ ذلؾ يشرح نظريا شـؤ الغمك اال
 .  (ّ) .ضرره

                                 
)بحػػث ميقىػػدَّـ لممػػؤتمر الػػدكلي (أحمػػد بػػف ع مػػاف المزيػػد، دراسػػػػة ظػػاىرة الغمػػك فػػي الػػديف، ُ

 ُٕ –ُٔ(،صََِْالتاسع لمفمسفة اإلسبلمية بجامعة القاىرة
بػاب الزجػر عػف كتبػة المػرء السػنف مخافػة أف أخرجو ابف حبػاف فػي صػحيحو فػي العمػـ،  (ِ

 .ُٖ، يتكؿ عمييا دكف الحفظ ليا
،  كدفػع الغمػك حكث ندكة أ ر القراف الكريـ في تحقيؽ الكسػطية. ب مجمكعة مف العمماء(ّ) 

،  ِ، ط المممكػػة العربيػػة السػػعكدية -كزارة الشػػئكف اإلسػػبلمية كاألكقػػاؼ كالػػدعكة كاإلرشػػاد 
 .َِْ، ص  ىػُِْٓ
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قػادىـ الغمػك فػي الحكػـ عمػى صػاحب المعصػية إلػى إلحاقػو بمػف كقػع فػي  فقد 
الكفػػر بػػا عػػز كجػػؿ، فكػػاف ىػػذا الغمػػك االعتقػػادم دافعػػا ليػػـ إلػػى سمسػػمة مػػف 

،حيػث دفعيػـ إلػى تكفيػر حكػاـ المسػمميف  الجرائـ الكبرل بحػؽ األمػة اإلسػبلمية
فكصؼ الرسكؿ صمى ا عميو كسػمـ ليػـ ينطبػؽ  .المعاصيبمجرد الكقكع في 

بالتماـ عمى المتأسمميف المتعاكنيف مع أىؿ الشػرؾ حمفػائيـ ضػد أبنػاء كطػنيـ 
 ألجؿ مصمحتيـ في الدنيا.

كقػػػد ذكػػػر د. ناصػػػر بػػػف عبػػػدالكريـ العقػػػؿ أف أسػػػباب ظيػػػكر نزعػػػات الخػػػكارج 
 كسماتيـ في العصر الحديث:

عؼ العمـ الشرعي، أك أخذ العمػـ عمػي غيػر قمة الفقو في الديف، أم ض .ُ
  .نيج سميـ

 الغمك في الديف كالتنطع، أم التشدد في الحكمة. .ِ
 .الغيرة غير المتزنة )العاطفة ببل عمـ كال حكمة(  .ّ
 . االبتعاد عف العمماء، كجفكتيـ، كترؾ التمقي عنيـ كاالقتداء بيـ .ْ
 التعالـ كالغركر، كالتعالي عمى العمماء كالناس. .ٓ
 . السف، كقمة التجارب حدا ة .ٔ
شػػيكع المنكػػرات كالفيػػو. كالظمػػـ فػػي المجتمػػع فيػػو. كػػاألمر بػػالمعركؼ  .ٕ

  . كالنيي فيو. منكر، أك التقصير فيو
  .النقمة عمى الكاقع كأىمو .ٖ
  . استفزازىـ لمشباب كالدعاة )المكر الكبَّار (، ككيدىـ لمديف كأىمو .ٗ

  . قمة الصبر، كضعؼ الحكمة في الدعكة .َُ
عػػػف غيػػػر أىمػػػو، كمػػػف غيػػػر أىمػػػو، أك عمػػػى غيػػػر مػػػنيج  أخػػػذ العمػػػـ .ُُ
 . .(ُ)سميـ

 المنيج النبكم في اعتزاؿ الفتف

                                 
 َُّ. مرجػػػع سػػػابؽ ، ص )الخػػػكارج أٌكؿ الفػػػرؽ فػػػي تػػػاريخ اإلسػػػبلـ .ناصػػػر العقػػػؿ (ُ)
،َُْ ) 
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ٍيػػرىةى  ػػٍف أىًبػػي ىيرى ػػٍف النًَّبػػين  رضػػى ا عنػػو عى ٍيػػؿه  صػػمى ا عميػػو كسػػمـ قىػػاؿى  عى :" كى
ػػٍف كىػػؼَّ يىػػدىهي"  ا عميػػو نيػػى النبػػي صػػمى  (ُ)ًلٍمعىػػرىًب ًمػػٍف شىػػرٍّ قىػػٍد اٍقتىػػرىبى أىٍفمىػػحى مى

كسػػمـ عػػف اسػػتباحة دـ المسػػمـ بػػأم حػػاؿ إال الحػػاالت التػػي اسػػت ناىا الشػػرع 
الكريـ   لذا عمؽ الحديث الفبلح عمى كؼ اليد فػي الفتنػة ، كىػذا يشػمؿ جميػع 
أحكاليا ، كلئف يمقى العبد ربػو مقتػكالن خيػر مػف أف يمقػاه قػاتبلن ، طبعػان ىػذا فػي 

ا عمػػى قتػػؿ صػػاحبو ، بػػؿ مػػف تتبػػع حالػػة عػػدـ ككنػػو فػػي غمػػار الفتنػػة كحريصػػ
أحكاـ دفع الصائؿ في الشريعة يجد أنيػا أجػازت لممسػمـ حػاؿ الصػياؿ عميػو أك 
عمػػى مالػػو أك عمػػى عرضػػو بػػأف يػػدافع عػػف نفسػػو حتػػى لػػك أدل ذلػػؾ إلػػى قتػػؿ 

فػػي الفتنػػة    عمػػى الػػنفس الصػػائؿ ، كىػػذا الحكػػـ العػػاـ ال ينطبػػؽ عمػػى الصػػياؿ
أنػو فػي تمػؾ الحالػة بالػذات األفضػؿ لممسػمـ حيث دلت أك ر النصكص الشرعية 

أف يكػػؼ يػػده كيكػػكف كخيػػر ابنػػي ادـ   أم فػػي ىػػذه الحالػػة بالػػذات فميمػػؽ ا 
 (ِ) مقتكالن ال قاتبلن.

قَّػػاصو  ػػٍف بيٍسػػًر ٍبػػًف سىػػًعيدو أىفَّ سىػػٍعدى ٍبػػفى أىًبػػي كى رضػػى ا عنػػو قىػػاؿى ًعٍنػػدى ًفٍتنىػػًة  كعى
فَّػػافى  ػػافى ٍبػػًف عى "ًإنَّيىػػا  : صػػمى ا عميػػو كسػػمـ قىػػاؿى  دي أىفَّ رىسيػػكؿى المَّػػوً : أىٍشػػيى  عيٍ مى

ٍيػره  ٍيره ًمٍف اٍلمىاًشي كىاٍلمىاًشي خى ـي خى ٍيره ًمٍف اٍلقىاًئـً كىاٍلقىاًئ سىتىكيكفي ًفٍتنىةه اٍلقىاًعدي ًفييىا خى
بىسىػطى يىػػدىهي  مىػػيَّ بىٍيًتػي كى ػؿى عى ًإلىػيَّ ًليىٍقتيمىًنػي قىػػاؿى :  ًمػٍف السَّػاًعي" قىػػاؿى : أىفىرىأىٍيػتى ًإٍف دىخى

ـى   (ّ) ". "كيٍف كىاٍبًف ادى
فأكد عمى ضركرة انتباه المسمـ في الفتف بعدـ السػعي فييػا ، كخيػر ابنػي ادـ  

ػا أىنىػا ًببىاًسػطو يىػًدمى ًإلىٍيػؾى أًلىٍقتيمىػؾى  ذاؾ الذم قاؿ: ﴿ لىًئٍف بىسىٍطتى ًإلىيَّ يىدىؾى ًلتىٍقتيمىًني مى

                                 
 .ِْْٗأخرجو أبك داكد في الفتف كالمبلحـ، باب ذكر الفتف كدالئميا  (ُ)
كأشراط الساعة ، مؤسسػة المختػار،  الفتف كالمبلحـ فى محمد أحمد المبيض . المكسكعة(ِ)
 .ٓ، ص ََِٔ – ُِْٓ،  ُط

أخرجػػو الترمػػذم فػػي الفػػتف ، بػػاب مػػا جػػاء تكػػكف فتنػػة القاعػػد فييػػا خيػػر مػػف القػػائـ،  (ّ)
ُِْٗ. 
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اؼي ال اًب ًإنني أىخى ٍ ًمؾى فىتىكيكفى ًمٍف أىٍصحى مَّوى رىبَّ اٍلعىالىًميفى ًإنني أيًريدي أىٍف تىبيكءى ًبًإٍ ًمي كىاً 
﴾ زىاءي الظَّاًلًميفى ذىًلؾى جى  (ُ)النَّاًر كى

إنيػا فػتف يصػبح فييػا الرجػؿ مؤمنػان كيمسػي كػافران ، أك يمسػي مؤمنػان كيصػػبح  
فييػا بػيف الكفػر كاإليمػاف فػي  كافران ، كالمبلحظ أف أىـ سػبب فػي تذبػذب الرجػؿ

فترة كجيزة ىك عدـ ت بتو ، كتسرعو في إصدار األحكاـ   لذا في الصباح تجػده 
يحـر دـ أخيو المسمـ كفي المساء يقع في استحبللو ، كيكػكف نيبػة لمشػائعات 
يرددىا دكف كعي ، كقد يككف ترديد جزء منيا سببان في كقكع صاحبو في سخط 

فيمػة بهيػبلؾ صػاحبيا لمػا  بػت أف الرجػؿ يقػكؿ الكممػة مػف ا ، فكممة كاحدة ك
 (ِ)سخط ا ال يمقي ليا باالن تيكم بو سبعيف خريفان في نار جينـ . 

ػٍدًرمن   ػٍف أىًبػي سىػًعيدو اٍلخي صػػمى ا  رضػى ا عنػو أىنَّػوي قىػاؿى : قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػوً  كعى
ػػا : عميو كسمـ ٍيػرى مى ـه يىٍتبىػعي ًبيىػا شىػػعىؼى اٍلًجبىػاًؿ "ييكًشؾي أىٍف يىكيػكفى خى ػنى ًؿ اٍلميٍسػًمـً غى

مىكىاًقعى اٍلقىٍطًر يىًفرُّ ًبًديًنًو ًمفى اٍلًفتىًف "  .ّكى
فػػي اخػػر الزمػػاف، فقػػاؿ:  –صػػمى ا عميػػو كسػػمـ  –كىػذا مػػا أخبػػر عنػػو النبػػي 

ًريبنػا، فىطيػكبىى» سىيىعيكدي كىمىا بىػدىأى غى ًريبنا، كى ـي غى ٍسبلى بىػاءً  بىدىأى اإلًٍ . كنحػف نعػيش ْ«ًلٍمغيرى
فػػي عصػػر اشػػتدت فيػػو غربػػة اإلسػػبلـ، فالقػػابض عمػػى دينػػو كالقػػابض عمػػى 
الجمػػر، بينػػت األحاديػػث النبكيػػة بعػػض الفػػتف خاصػػة فػػتف الػػدماء ، كضػػركرة 

 تكخي الحبلؿ في الرزؽ لينجينا ا مف فتف الدنيا .
 العبلج النبكم

كبعد تكضيح كيفية تعامؿ النبي صمى ا عميػو كسػمـ مػع المكاقػؼ التػي ظيػر 
فيو الغمك رغـ قمتيا ، إال أنو ترؾ لنا منيج بيننان كخطابنا يستند عميو بعد ظيكر 
الغمك كالتطرؼ في العصكر المتأخرة، ككجكد الغبلة المتطرفيف، كفساد األخػبلؽ 

                                 
  ِٗ،  ِٖرة المائدة : سك  (ُ)
 ٓ. محمد أحمد المبيض . مرجع سابؽ، ص  (ِ)
 .ٕٕٔٔأخرجو البخارم في الفتف، باب التعرب في الفتنة  ّ
نػو يػأرز بػيف  ْ أخرجو مسمـ في اإليماف، باب بياف أف اإلسػبلـ بػدأ غريبػا كسػيعكد غريبػا كا 

 .ُْٓالمسجديف، 
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لبػدع كالخرافػات، كك ػرة االنحرافػات ، كغياب الكسطية بيف المسػمميف، كظيػكر ا
صمى ا عميو  –العقائدية كالفكرية. فجميعيا مف الفتف التي أخبر عنيا النبي 

ػؿي  –كسمـ  ، ييٍصػًبحي الرَّجي ًة ًفتىننا كىًقطىًع المٍَّيًؿ اٍلميٍظًمـً في قكلو: "ًإفَّ بىٍيفى يىدىًم السَّاعى
يي  ييٍمًسي كىاًفرنا، كى ييٍصًبحي كىاًفرنا". ًفييىا ميٍؤًمننا، كى   (ُ)ٍمًسي ميٍؤًمننا، كى

صػمى  –فمـ يترؾ لنػا النبػي  –فعبلج ما نحف فيو ىك التمسؾ بكتاب ا كسنتو
ا عميػو كسػمـ خيػػرنا إال ككضػح لنػػا طريقػو، كال شػػر ا إال كنيانػا عنػػو فقػد أمرنػػا 

اتبػػاع األمػػكر  بالتمسػػؾ بسػػنتو ، كاقتفػػاء أ ػػر صػػحابو مػػف بعػػده، كحػػذرنا مػػف
سيػػػنًَّة »المحد ػػػة المبتدعػػػة كمػػػا قػػػاؿ عميػػػو الصػػػبلة كالسػػػبلـ:  ـٍ ًبسيػػػنًَّتي كى فىعىمىػػػٍيكي

مىٍييىا ًبالنَّكىاًجًذ" ".  كا عى ٍيًدينيفى فىتىمىسَّكيكا ًبيىا كىعىضُّ مىفىاًء الرَّاًشًديفى اٍلمى  (ِ)اٍلخي
  ، ًإننػي قىػٍد تىرىٍكػتي كقد خاطبنا النبي صمى ا عميو كسمـ بقكلو : "يىا أىيُّيىا النَّاسي

سينَّةى نىًبينًو"  ـٍ ًبًو فىمىٍف تىًضمُّكا أىبىدنا: ًكتىابى المًَّو، كى ٍمتي ـٍ مىا ًإًف اٍعتىصى  .(ّ)ًفيكي
ػػا لىػػٍيسى ًفيػػًو فىييػػكى »كقػػاؿ عميػػو الصػػبلة كالسػػبلـ:   ػػٍف أىٍحػػدىثى ًفػػي أىٍمًرنىػػا ىىػػذىا مى مى
لعقكبات التي يجازل بيا الغػالي كجعؿ النبي صمى ا عميو كسمـ مف ا (ْ)«رىدٌّ 

ٍعًقػػًؿ ٍبػػًف  فػػي دينػػو الحجػػب عػػف شػػفاعة النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ، فعػػف مى
ـى ، قىػاؿى  يىسىارو  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ػا    :، عىًف النًَّبين صى "ًصػٍنفىاًف ًمػٍف أيمًَّتػي ال تىنىاليييمى

ـٍ فييتىبىرَّأي ًمٍنييـشىفىاعىًتي: سيٍمطىافه ظىميكـه غىشيكـه، كىغىاؿو  مىٍيًي   (ٓ)."ًفي الدنيًف ييٍشيىدي عى
أف الغمػػك سػػبب ىػػبلؾ مػػف قبمنػػا، ففػػي كمػػا أكضػػح تحػػذيرا مػػف الغمػػك فػػي الػػديف 

 ا رسػكؿ لػي قاؿ :قاؿ أنو المشيكر عنيما ا رضي عباس بف ا عبد حديث
 لػو لػي" فمقطػت الػتقط "ىات  :راحمتو عمى كىك العقبة غداة كسمـ عميو ا صمى

                                 
 (ُّٔٗالفتف ) في( ، كابف ماجو ِْٗٓالفتف كالمبلحـ ) في أبك داكدأخرجو  (ُ)
 .َْٕٔ باب في لزـك السنة ، السنة في  داكد أخرجو أبك (ِ)
 (.ْْٗ/ٓ)  ، كالبييقي في دالئؿ النبكةُّٖأخرجو الحاكـ في المستدرؾ (ّ)
 سبؽ تخريجو. ْ)

 .ْٓٗأخرجو الطبراني في الكبير (ٓ)
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 بأم ػاؿ .ىػؤالء بأم ػاؿ :قػاؿ يػده فػي كضػعتيف فممػا الخػذؼ، حصػى ىف حصيات
ـٍ  .ىؤالء ا ، الدنيفً  ًفي كىاٍلغيميكَّ  ًإيَّاكي ـي  كىافى  مىفٍ  أىٍىمىؾى  فىًإنَّمى   (ُ) الدنيًف. ًفي اٍلغيميكُّ  قىٍبمىكي
 قد الناس بعض ألف   الجمار حصى في الغمك قضية عؿ فقط الحديث يشتمؿ كلـ
 ، أ ػرنا كأكقػع أقػكل كػاف أكبػر كػاف فكممػا   الػديف مػف الحصػى حجػـ كبػر أف يظػف

 مػف أىمػؾ ممػا كحذرىـ سنتو اتباع إلى – كسمـ عميو ا صمى – النبي فأرشدىـ
نكح غمك الصػالحيف  قـك ىبلؾ أف يبينو كمما الديف، في الغمك األمـ مف قبمنا كاف

 في كغمكىـ العجؿ كفي عزير في غمكىـ الييكد ىبلؾ كسبب اؿ بيـ إلى الشرؾ،
 ىػبلؾ سػبب ككػاف المنزلػة، الكتػب كحرفػكا األنبيػاء، قتمػكا حتػى التفػريط جانػب

 ا أنزؿ ما كعبادات شرائع كابتداعيـ كأمو، مريـ بف عيسى في غمكىـ النصارل
 .سمطاف مف بيا

إف العبلج األنجح لظاىرة الغمك فػي الػديف كالػذم يقػؼ حػائبل قكيػا أمػاـ دعػكات 
خكارج العصر كأماـ الدعكات اليدامة لمخركج بالػديف عػف الجػادة ىػك أف يكػكف 
كتاب ا كسنة رسكلو كما عميو السمؼ الصالح ىػي المرجػع فػي دقػائؽ الػديف 

ـي كعمكمياتػػو، كقػػد لخػػص المػػكلى جػػؿ كعػػبل ذلػػؾ فػػي قكلػػو تعػػ ػػا اىتىػػاكي مى الى : " كى
ٍنوي فىاٍنتىييكا "  ـٍ عى مىا نىيىاكي ذيكهي كى  (ِ)الرَّسيكؿي فىخي

                                 
 .َّٕٓأخرجو النسائي في المجتبى في مناسؾ الحج، باب التقاط الحصى (ُ) 
 .ٕ الحشر (ِ)
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 كالتكصيات النتائج 
الممػة، كقػد جمػب عمػى األمػة اإلسػبلمية  مف يخرج االعتقادم التشدد أف .ُ

 ك يرا مف المحف منيا تشكيو صكرة اإلسبلـ عند اآلخر.
 أساس في الرسالة النبكية كسمـ عميو ا النبي صمى في المغاالة رفض .ِ

 ذلؾ. مف النبي ، كقد حذرنا
 القتػؿ يحمػى كال البشػر يحمػى بػديف جػاء كسمـ عميو ا النبي صمى أف .ّ

فمػـ يتػرؾ خيػرنا إال كدؿ األمػة عميػو، كال شػر ا إال  كاإلرىػاب الغػدر كال حػؽ بغيػر
 حذرىا منيا.

 فكػرىـ مػنيـ أخػذ مغاليػة افرقػ أكجػدت تاريخيػة اجػذكر  كالغمػك لمتشػدد أف .ْ
 الغبلة. مف المعاصرة الفرؽ

االتجاه الظاىرم في فيـ النصكص كضعؼ البصيرة  مف أسباب التشدد .ٓ
 .بحقيقة الديف كمراده

 ال قػة كتزعػزع االفكػار، عمى خطرا تم ؿ ألنيا كالتطرؼ التشدد أشكاؿ أف .ٔ
 اإلسبلمية. العقيدة في
الشػبية ، فيػك نيى الشارع عف المسارعة في تكفيػر المسػمميف لمجػرد  .ٕ

 أمر ال يميؽ بالمسمميف الصحيح.
يصػعب  جػادة حقيقػة دراسػات نحػك أىػدافنا عمينػا أف نصػكب ينبغػي .ٖ

 لفيـ التحقيؽ لصعكبة المنطقة في المذىبية كالخبلفات القضايا حؿ بأف االعتراؼ
 خبلؿ مف اإلسبلمي ، المجتمع يشيده الذم االجتماعي التغير مف حكلنا يدكر ما

 فػي المتخصصػة االجتمػاعي التغيػر لمراكػز البلزمػة اإلمكانػات كتػكفير دعػـ
 . المنطقة

يجب ربط شػباب األمػة بعممائيػا المك ػكقيف ، مػف خػبلؿ عقػد المقػاءات  .ٗ
 المفتكحة معيـ ، كسيكلة الكصكؿ إلييـ .

إف نشػػر العمػػـ الشػػرعي المبنػػي عمػػى الكتػػاب كالسػػنة يحػػد مػػف انتشػػار  .َُ
 التطرؼ.

كمنو: العمـ بالتكحيد الصػحيح، كبحقيقػة يجب تصحيح المنيج العقدم  .ُُ
 اإليماف الشرعي، كتعظيـ السنة كركاتيا مف الصحابة كالتابعيف.
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يجب التشديد عمى بياف كسطية منيج النبي_ صمى ا عميػو كسػمـ ال  .ُِ
 إفراط كال تفريط.

عمى المسػمـ أف يقػدـ لمبشػرية النمػكذج الصػحيح لممسػمـ الػذم يتخمػؽ  .ُّ
يدم سيد المرسميف ، كيقدـ اإلسبلـ في كسطيتو التػي بأخبلؽ القراف كييتدم ب

 ال غمك فييا .
يجػػب مراجعػػة المؤلفػػات كالكتػػب اإلسػػبلمية الحدي ػػة ، كاآلراء الطائفيػػة  .ُْ

 التي تؤدل لمغمك كالتشدد كتزيد الخبلفات بيف المسمميف .
إنشػػاء مراكػػز كجمعيػػات كمؤسسػػيا متخصصػػة فييػػا بػػاح كف متفرغػػكف  .ُٓ

راسة كالحكار، كتػكفر ليػـ اإلمكانػات البلزمػة ليػـ، ىػك يعكفكف عمى البحث كالد
 أحد الحمكؿ الناجعة.

  يجب إتاحة الفرص لبلحتكاؾ بيف العمماء المصػمحيف كالعامػة، كخاصػة
 الشباب، كاحتضانيـ، بدؿ االتجاه المشكه لمحقائؽ، كاألفكار المنحرفة الضالة.
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 كالمراجع المصادر فيرس
 أكال: القراف الكريـ.

 كتب السنة: انيا : 
ابػػف ماجػػة أبػػك عبػػد ا محمػػد بػػف يزيػػد القزكيني،سػػنف ابػػف ماجػػو،  -ُ

فيصؿ عيسى البابي  -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية  تحقيؽ
 الحمبي.

أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بػف عمػرك  -ِ
كد ، تحقيػػػؽ : محمػػػد ىػػػػ(، سػػػنف أبػػػي دإِٓاألزدم السنًجٍسػػػتاني )المتػػػكفى: 

 بيركت. –محيي الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية، صيدا 
أبػػك يعمػػى أحمػػد بػػف عمػػي بػػف الم ينػػى بػػف يحيػػى بػػف عيسػػى بػػف ىػػبلؿ  -ّ

ىػ(، مسند أبي يعمى، تحقيػؽ حسػيف سػميـ َّٕالتميمي، المكصمي )المتكفى: 
 ـ.ُْٖٗ -ىػ  َُْْدمشؽ ، الطبعة األكلى،  -أسد ، دار المأمكف لمتراث 

ٍكًجردم الخراسػاني، أبػػك  -ْ ٍسػرى أحمػد بػف الحسػيف بػف عمػي بػف مكسػى الخي
ىػ(، شعب اإليمػاف، حققػو كراجػع نصكصػو كخػرج ْٖٓبكر البييقي )المتكفى: 

أحادي و: الدكتكر عبد العمي عبد الحميػد حامػد،  مكتبػة الرشػد لمنشػر كالتكزيػع 
ىػػ  ُِّْالطبعة األكلػى، بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند 

 ـ. ََِّ -
أحمد بف حنبؿ ، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط  -ٓ

 ـ. ُٗٗٗىػ ، َُِْكاخريف، مؤسسة الرسالة، الطبعة ال انية 
أحمػػػد بػػػف شػػػعيب أبػػػك عبػػػد الػػػرحمف النسػػػائي، المجتبػػػى مػػػف السػػػنف،  -ٔ

حمػػب، الطبعػػة  – تحقيػػؽ : عبػػدالفتاح أبػػك غػػدة، مكتػػب المطبكعػػات اإلسػػبلمية
 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔال انية ، 

عبػػد الػػرحمف بػػف ناصػػر السػػعدم . بيجػػة قمػػكب األبػػرار كقػػرة عيػػكف  -ٕ
نادر بف سعيد اؿ مبارؾ النغمرم ، ط  األخيار في شرح جكامع األخبار ، تحقيؽ

 ىػ.ُِْْ -ـ ََّّ، دار بف حـز ، سنة ُ
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لمسػػػند محمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ أبػػػك عبػػػدا البخػػػارم الجعفػػػي، الجػػػامع ا -ٖ
الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كسػننو كأيامػو   

 ىػ.ُِِْصحيح البخارم، دار طكؽ النجاة، الطبعة األكلى، 
محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي، صحيح ابػف حبػاف  -ٗ

بيػػػركت  -بترتيػػػب ابػػػف بمبػػػاف،  تحقيػػػؽ  شػػػعيب األرنػػػؤكط، مؤسسػػػة الرسػػػالة 
 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُْْال انية ، الطبعة 

محمد بف عيسى أبك عيسػى الترمػذم السػممي، الجػامع الصػحيح سػنف  -َُ
 –الترمػػذم، تحقيػػؽ : أحمػػد محمػػد شػػاكر كاخػػريف، دار إحيػػاء التػػراث العربػػي 

 بيركت.
مسػػػػمـ بػػػػف الحجػػػػاج أبػػػػك الحسػػػػف القشػػػػيرم النيسػػػػابكرم )المتػػػػكفى:  -ُُ

عبػػد البػػاقي، دار  ىػػػ(، المسػػند الصػػحيح المختصػػر ، تحقيػػؽ محمػػد فػػؤادُِٔ
 بيركت. –إحياء التراث العربي 

  ال ا: المراجع:
ابػػف الجػػكزم ، عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػػف محمػػد أبػػك الفػػرج، تمبػػيس  -ُِ

بيركت، الطبعة األكلػى ،  –إبميس، تحقيؽ السيد الجميمي ، دار الكتاب العربي 
 ـ.ُٖٓٗ –ىػ  َُْٓ

 دار  ، كفىػار  محمػد السػبلـ عبػد :تحقيػؽ المغػة مقػاييس فػارس، ابػف -ُّ
 .ـُٕٗٗ  الفكر،
ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد ا، مدارج  -ُْ

بيػػركت، الطبعػػة  –السػػالكيف ، تحقيػػؽ محمػػد حامػػد الفقػػي، دار الكتػػاب العربػػي 
 ـ.ُّٕٗ –ىػ ُّّٗال انية ، 

فػػي مصػػايد الشػػيطاف ، المحقػػؽ :  الجكزيػػة .إغا ػػة الميفػػاف ابػػف قػػيـ -ُٓ
مصطفى بف سعيد إيتيـ ، مجمع الفقػو اإلسػبلمي بجػدة،  - محمد عزير شمس

 ىػ . ُِّْ، سنة  ُط
 بيركت، كالنياية، البداية القرشي، ك ير بف عمر بف ،إسماعيؿ ك ير ابف -ُٔ

 المعارؼ. مكتبة
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ابػػف منظػػكر، محمػػد بػػف مكػػـر بػػف منظػػكر األفريقػػي المصػػرم، لسػػاف  -ُٕ
 العرب، دار صادر ، بيركت ، الطبعة األكلى.

 ا رسػكؿ مدح في زىير بف كعب قصيدة شرح  في األنصارم ىشاـ ابف -ُٖ
 مؤسسة : دمشؽ ، الفكر دار ناجي أبك محمكد د. تحقيؽ ، كسمـ عميو ا صمى
 ـ.ُْٖٗ -ىػ َُْْالقراف،  عمـك
أبك الحسف الحنفي الشيير بالسػندم ، كفايػة الحاجػة فػي شػرح سػنف   -ُٗ

 . ابف ماجو. دار الجيؿ
الكػػػريـ بػػػف أبػػػى بكػػػر أحمػػػد الشيرسػػػتاني أبػػػك الفػػػتح محمػػػد بػػػف عبػػػد  -َِ

 ىػ(، الممؿ كالنحؿ، مؤسسة الحمبي، القاىرة.ْٖٓ)المتكفى: 
أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ  -ُِ

 ىػ.ُِّٗبيركت، الطبعة ال انية ،  –بف الحجاج،  دار إحياء التراث العربي 
 الىكر السنةػ ترجماف إدارة خ،كتاري عقائد ظيير، البريمكية إليي إحساف -ِِ
 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُّْ األكلى الطبعة باكستاف ػ

أحمػػػد القاضػػػي، تجديػػػد الخطػػػاب الػػػديني ، مكتبػػػة مػػػدبكلي ، الطبعػػػة  -ِّ
 ـ.ََِٖاألكلى، 

 شرح قي القكاعد كتصحيح المقاصد تكضيح .عيسى بف إبراىيـ بف أحمد -ِْ
 اإلسػبلمي، المكتػب ، بيػركت الشػاكيش، زىيػر : تحقيػؽ القيـ، ابف اإلماـ قصيدة

 ىػ. َُْٔسنة  ،ّط
أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني أبػك العبػاس، النبػكات، المطبعػة  -ِٓ

 ىػ .ُّٖٔالقاىرة ،  -السمفية 
أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني أبك العباس، درء تعػارض العقػؿ  -ِٔ

الريػػػػاض ،  -كالنقػػػػؿ، تحقيػػػػؽ : محمػػػػد رشػػػػاد سػػػػالـ ، دار الكنػػػػكز األدبيػػػػة 
 ىػ.ُُّٗ

أحمد بػف ع مػاف المزيػد، دراسػػػة ظػاىرة الغمػك فػي الػديف، )بحػث ميقىػدَّـ  -ِٕ
 ـ(.ََِْلممؤتمر الدكلي التاسع لمفمسفة اإلسبلمية بجامعة القاىرة 
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أحمد بف عمي بف حجر أبػك الفضػؿ العسػقبلني الشػافعي، اإلصػابة فػي  -ِٖ
 ىػ.ُُِْبيركت، الطبعة األكلى ،  –تمييز الصحابة،  دار الجيؿ 

أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشػافعي، اإلصػابة فػي   -ِٗ
بيػركت، الطبعػة  –تمييز الصحابة، تحقيػؽ  عمػي محمػد البجػاكم،  دار الجيػؿ 

 ىػ.ُُِْاألكلى ، 
 بشػرح البػارم الفضػؿ، فػتح العسػقبلني،  أبػك حجػر بػف عمػي بػف أحمػد -َّ

 ىػ.ُّٕٗ، ، المعرفة دار ، بيركت، البخارم صحيح
 الطيار،تأكيػؿ الخطػاب الػديني فػي الفكػر الحػدا ي الجديػد، أحمد عبدا -ُّ

 (.ِِأصكؿ الديف القاىرة، العدد ) -ْحكلية كمية 
ىػػػػ(، الصػػػحاح  تػػػاج المغػػػة ّّٗإسػػػماعيؿ بػػػف حمػػػاد الجػػػكىرم  )ت -ِّ

 ـ.َُٗٗ، ْبيركت، ط -كصحاح العربية، دار العمـ لممبلييف
 مكتبػة األصػكلييف ، عنػد الػٌداللي البحث .حبمص يكسؼ حبمص، محمد -ّّ
 ـ.ُُٗٗ ،ُالقاىرة، ط الكتب، عالـ
صػالح القرمػادم  : ترجمػة _ العامػة األلسػنية فػي دركس : سكسػير دم -ّْ

 . ُٖٓٗلمكتاب  ، سنة  الدار العربية : كمحمد عجينة كمحمد الشاكش
 ـ. ََِٔ -ُِْٕ،  القاىرة الحديث، دار ، أعبلـ سير . الذىبي -ّٓ
 النحػكييف عنػػد المعنػى فػػيـ فػي لػحػاؿا سياؽ تػكظػيػؼ . حسيف زعطكط -ّٔ

 قسػـ ػػ كالمغػات اآلداب كميػة منشكره، غير دكتكراه رسالة . كاألصكلي كالببلغييف
 .ـَُِّ  كرقمػة، ػ مػرباح قػاصدم جػامعة الجزائر، .العربي كاألدب الٌمغة
الكشاؼ عف حقػائؽ غػكامض التنزيػؿ ، دار الكتػاب العربػي  :الزمخشرم -ّٕ

 ىػ. َُْٕ،  ْ، ج ّ،بيركت، ط
زيػػف الػػديف عبػػد الػػرؤكؼ المنػػاكم، التيسػػير بشػػرح الجػػامع الصػػغير،  -ّٖ

 ـ.ُٖٖٗ -ىػ َُْٖالرياض الطبعة ال ال ة،  -مكتبة اإلماـ الشافعي 
 ، ماجسػتير رسػالة تعػالى، ا إلى الدعكة في القحطاني ، الحكمة سعيد -ّٗ

اإلسػبلمية  جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ، السػعكدية، كزارة الشػؤكف
 ىػ.ُِّْ، ُكاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد ،اط
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سػػػػػعيد يقطػػػػػيف ، تحميػػػػػؿ الخطػػػػػاب الركائػػػػػي ، الػػػػػزمف ، الصػػػػػيغة ،  -َْ
 .ُٕٗٗسنة  ّمنشكرات المركز ال قافي العربي ، بيركت ، لبناف ،ط  .التبئير
 دار : الريػاض ، التكحيػد كتػاب بشػرح المسػتفيد إعانػة ، الفػكزاف صػالح -ُْ

 . ىػُِْٗ-ـََِٖسنة ،ُ،ط العاصمة
صبلح الديف خميؿ بف أيبػؾ الصػفدم، الػكافي بالكفيػات، تحقيػؽ: أحمػد  -ِْ

 -ىػػػػػَُِْ -بيػػػػركت  -األرنػػػػاؤكط كتركػػػػي مصػػػػطفى ،  دار إحيػػػػاء التػػػػراث 
 ـ.َََِ

عبد الرحمف بف حسف بف محمد بف عبد الكىاب بف سػميماف التميمػي،  -ّْ
كالنشػػػر ك المطمػػػب الحميػػػد فػػػي بيػػػاف مقاصػػػد التكحيػػػد، دار اليدايػػػة لمطباعػػػة 

 ـ .ُُٗٗ -ىػ ُُُْالترجمة، الطبعة األكلى ، 
 كتاب شرح المجيد فتح .الكىاب عبد بف محمد بف حسف بف الرحمف عبد -ْْ

 ـ.ََِِ، سنة  ٖ ط المؤيد، دار ، التكحيد
الرسالة،  مؤسسة:بيركت .ِط  . الديف في المكيحؽ. الغمك  عبد الرحمف -ْٓ

  .ـُّٗٗىػ/ُُّْ
، د. ـ. :  ِاإلحكػػاـ شػػرح أصػػكؿ األحكػػاـ ، ط.  النجػػدم  عبػػد الػػرحمف -ْٔ
 ىػ.َُْٔ .د. ف
عبػػػد القػػػاىر بػػػف طػػػاىر بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد ا البغػػػدادم التميمػػػي  -ْٕ

ىػ(، الفػرؽ بػيف الفػرؽ كبيػاف الفرقػة ِْٗاألسفراييني، أبك منصكر )المتكفى: 
 ـ.ُٕٕٗبيركت ، الطبعة: ال انية،  -الناجية ، دار اآلفاؽ الجديدة 

 كحقيقتػو مفيكمػة الغمػك ،  الخػكارج ، غمػك الغميفػى حمػدم بػف ا عبػد -ْٖ
 . المكرمة مكة كعبلجو، كأسبابو كصكره
عمي بف إسماعيؿ األشعرم أبك الحسف،  مقػاالت اإلسػبلمييف كاخػتبلؼ  -ْٗ

 بيركت. –المصميف، دار إحياء التراث العربي 
عمػي بػػف سػػمطاف محمػد، أبػػك الحسػػف نػػكر الػديف المػػبل اليػػركم القػػارم  -َٓ

ىػػػ(، مرقػػاة المفػػاتيح شػػرح مشػػكاة المصػػابيح،  دار الفكػػر، َُُْ: )المتػػكفى
 ـ.ََِِ -ىػ ُِِْلبناف، الطبعة األكلى،  –بيركت 
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عمػي بػػف سػػمطاف محمػد، أبػػك الحسػػف نػػكر الػديف المػػبل اليػػركم القػػارم  -ُٓ
مرقػػاة المفػػاتيح شػػرح مشػػكاة المصػػابيح ، دار الفكػػر،  ىػػػ(،َُُْ)المتػػكفى: 
 ـ.ََِِ -ىػ ُِِْ، ُبيركت ، ط

القسػػطبلني ، أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أبػػى بكػػر بػػف عبػػد الممػػؾ القتيبػػي  -ِٓ
ىػػ( إرشػاد السػارم لشػرح ِّٗالمصرم، أبك العباس، شػياب الػديف )المتػكفى: 

 ىػ. ُِّّصحيح البخارم المطبعة الكبرل األميرية، مصر ، الطبعة السابعة، 
 ةالكسطي تحقيؽ في الكريـ القراف أ ر ندكة بحكث . العمماء مف مجمكعة -ّٓ
 المممكػة - كاإلرشػاد كالػدعكة كاألكقػاؼ اإلسػبلمية الشػئكف كزارة ، الغمػك كدفػع
 ىػ . ُِْٓ السعكدية العربية
كأشػراط السػاعة ،  الفتف كالمبلحػـ فى محمد أحمد المبيض . المكسكعة -ْٓ

 ـ.ََِٔ  –ىػ  ُِْٓ،  ُمؤسسة المختار، ط
 لمفكػر اخػر تػاريخ نحػك التأصػيؿ، كاستحالة األصكلي فكر أرككف، محمد -ٓٓ

 ـ.ُٗٗٗ سنة ، بيركت ، الساقي دار ،2ط .صالح ىاشـ ترجمة اإلسبلمي،
محمد بف جريػر الطبػرم ،جػامع البيػاف عػف تأكيػؿ ام القػراف ، تحقيػؽ  -ٔٓ

 ََُِىػ / ُِِْ، سنة ُدار ىجر، ، ط -عبد ا بف عبد المحسف التركي 
 ـ.
ـ محمد بف خميفة بف عمي التميمي. حقكؽ النبي صػمى ا عميػو كسػم -ٕٓ

عمى أمتو في ضكء الكتاب  كالسنة أضػكاء السػمؼ، الريػاض، المممكػة العربيػة 
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖ،  ُالسعكدية ، ط

محمد بف سعد بف منيع أبك عبدا البصرم الزىرم ، الطبقات الكبػرل،  -ٖٓ
 ـ . ُٖٔٗبيركت،  –تحقيؽ إحساف عباس،  دار صادر 

، مكتبػػة كىبػػة  محمػػد حسػػيف الػػذىبي. التفسػػير كالمفسػػركف،  القػػاىرة  -ٗٓ
 ـ.َََِ

محيػػي الػػديف شػػيخ زاده ، حاشػػية محيػػي الػػديف شػػيخ زاده عمػػى تفسػػير  -َٔ
، تحقيؽ :محمد عبد القادر شاىيف، بيركت ، دار الكتب العمميػة  ،   البيضاكم

 ـ.ُٗٗٗ، سنة ُط
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 ـ. ََُِ ِ، دار الشركؽ ط مكسى شاىيف الشيف ، المنيؿ الحديث -ُٔ
القاسػـ،  دار ،ُتػاريخ اإلسػبلـ، طناصر العقؿ. الخكارج أٌكؿ الفرؽ في  -ِٔ
 ىػ.ُُْٗ،  ِط

 كأىميتو المقامي السياؽ يكب الجميمي دشمس ، سكلكنج كاف محمد كاف -ّٔ
 العربيػة المغػة مجمػع مجمػة النبػكم، الخطػاب فػي المخاطبػة صػي  تفسػير فػي

 األردني.


