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 ممخز بحث:
 

 بحث مقجـ مغ
 د. فادٖ حمنْد حمند الزفاعٕ
صػؿ مجرس تفديخ وعمػـ قخآنية في كمية األ

 الجيشية بالقاىخة.
تيجؼ ىحه الجراسة إلى إضيار شخرية أحج أميات السؤمشيغ ، رضي هللا   

عشيع جسيعًا . كسا أنيا تعتـد تػضيح الحقائق الخفيػة ييسػا يتعمػق بحةيقػة 
الحػادث، وتدميط الزػء عمييا لسغ لجيو قمب. كسا ييجؼ ىػحا الححػث إلػى 

ىحه األحػجاث لسسػحاب التاليػة: فرػ  التأكيج عمى أف هللا كاف يقرج أف تتع 
الذخ عغ الخيػخ، واسسػتجابة لمسشػافقيغ، واضيػار عػجائيع الوػامغ وحدػجىع 
الذجيج تجاه الشبي صمى هللا عميو وسمع ول  السؤمشيغ عمى مػا أعصػاىع هللا 
مغ فزمو . كسا ييجؼ إلى تححيخ الشاس مغ شػحو السشػافقيغ واضيػار مػج  

 أيزًا.  خصػرة األعجاء عمى السجتسع 
أحج األىجاؼ اليامة ليحا الححث ىػ تأكيج أىسية التحقق مغ صحة    

األخحار مغ قب  جسيع السدػمسيغ لوػي يشيذػػا حيػاة مػغ األمػغ واسسػتقخار. 
ىػػحه ىػػي تعػػاليع هللا والشبػػي صػػمى هللا عميػػو وسػػمع . وىػػحه التعػػاليع تخشػػج 

، حتى يدػد السدمسيغ إلى الحخص عمى استقخار وأمغ السجتسعات السدمسة
 الحب والالسامية بيغ الشاس.

وباإلضػػافة إلػػى ذلػػظ، تذػػيخ الجراسػػة إلػػى أىسيػػة اإلخػػالص   فػػي    
 جسيع أعسالشا، وأف ىحا يجب أف يح  مح  شيػات األنا ورغحاتيا.
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Abstract 

  This study aims to demonstrate the character of one of the 

Mothers’ of the Believers, May Allah be pleased with all of them. It 

also intends to clarify the hidden facts regarding the reality of the 

incidents, and highlight them for whoever has a heart. This 

research also aims to confirm that Allah meant for these events to 

take place for the following reasons: separating the evil from the 

good, responding to the hypocrites and showing their underlying 

animosity and extreme envy towards the Prophet (pbuh) and the 

believers for what Allah has given them out of His bounty. It also 

aims to warn people from resembling the hypocrites and manifest 

how dangerous enemies they are to the society as well.   

   One of the important goals of this research is to confirm the 

significance of news validation by all the Muslims in order for them 

to live a life of security and stability. These are the teachings of 

Allah and the Prophet (pbuh). Those teachings instruct Muslims to 

be keen on the stability and security of the Muslim communities, so 

that love and amicability may prevail among people. 

   In addition, the study mentions the importance of the 

devotion to Allah in all our deeds, and that this must replace the 

ego’s lusts and desires.  
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 مكدم٘

وأشيج أن دمحما الحسج هلل الحػ أندل الفخقان عمى عبجه ليكػن لمعالسيغ نحيخا، 
عبجه ورسػلو، أرسمو ربو بالسحجة البيزاء، ليميا كشيارىا، ال يديغ عشيا إال 
 ىالظ، صمى هللا عميو وعمى آلو وصحبو ومغ تبعيع بإحدان إلى يػم الجيغ.

 وبعج: 
يغ، العصخة الدكية يتزح لو عمػ مكانتيغ، فإن الستتبع لديخة أميات السؤمش

ال وىغ مغ أصؽياء بيت الشبػة  ورفعة قجرىغ، وسسػ الحجيث عشيغ، ولعّ 
 الكخيع. 

الصيبة، فيغ أىل البيت ومغ أدنى البخ أن نحكخ بعزا مغ فزائميغ، 
 الصاىخات.

وقج وججت أن أخػض فى غسار البحث فى واحج مغ أىع السػضػعات، 
، ولعّ ال يغأميات السؤمشيغ، وتعج مغ أعطس بإحجػثيقة والحػ يست برمة و 

وىى التى وقعت فى شأنيا واحجة  مغ أعطع وقائع التاريخ، أال وىى حادثة 
اإلفظ الذييخة، والتى خمجىا التاريخ، وندل فييا قخآنا يتمى آناء الميل وأشخاف 

 الشيار إلى أن يخث هللا تعالى األرض ومغ عمييا. 
ة بشت أبى بكخ الرجيق رضى هللا تعالى عشيا وعغ أبييا، إنيا الديجة عائذ

  ."اإلفظ حادثةكيف عالج القخآف الوخةع  وقج سسيت ىحا البحث الستػاضع "
فى ثشايا ىحه الحادثة العطيسة فى تاريخ الشبى صمى هللا عميو  تعسقوأخحت أ
عمى خد الاألمة كميا، وأبخز كيف عالج القخآن الكخيع ىحه الحادثة، و و وسمع 

 األعجاء كافة، وكيؽية عخض السشيج األمثل لمتعامل معيع وأمثاليع.
، أردت أن ألقى الزػء يحػيو ىحا السػضػع مغ أىسية عطسىونطخا لسا 

  عمى بعس الجػانب الستعمقة بو.
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 : أسحاب اختيار السػضػع
 تكسغ أسباب اختيار السػضػع فى عجة  جػانب  مغ أىسيا: 

وجػب االحتياط  فى وثيقا لػاقع السعاصخ ارتباشاارتباط ىحا السػضػع با-ٔ
 . والتأكج فى الحجيث

الخد عمى السدتذخقيغ وأشياعيع الحيغ شعشػا فى سيخة أميات السؤمشيغ، -ٕ
التى يشبغى أن يتحمى بيا السدمسػن فى كل  رحيحةوإبخاز صػرة اإلسالم ال

 .مكان
 .ػضػعاتالسكتبة القخآنية لسثل ىحه الس حاجة-ٖ
 .لحب عغ أعخاضيغ الذخيفةػق أميات السؤمشيغ الجفاع عشيغ وامغ حق-ٗ
عغ ىحا السػضػع، والكذف  حجيثوججت فى نفدى رغبة شجيجة فى ال-٘

 عغ خفاياه، واستخالص العبخ والفػائج مشو. 
 وقج قدستو إلى مقجمة، ومبحثيغ، وخاتسة، وفيارس. 

 عمى الشحػ التالى:
 السقجمة

 وتتزسغ:
 .ضػعأسباب اختيار السػ -ٔ
 خصة البحث.-ٕ

 .وعخضيا السبحث األول: فى حادثة اإلفظ
 ن:وؼيو مصمبا

ومكانتيا فى  -رضى هللا تعالى عشيا -السصمب األول: فزل الديجة عائذة
 الجيغ.

 السصمب الثانى: أحجاث اإلفظ وسبب وقػعيا.
 اإلفظ. حادثةالسبحث الثانى: كيف عالج القخآن الكخيع 
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 مصالب: وؼيو سبعة
 اإلفظ. حادثةألول: مطاىخ الخيخ فى السصمب ا

 السصمب الثانى: تذخيع حج القحف والحكسة مغ مذخوعيتو.
   وجػب التثبت مغ األخبار قبل نذخىا. :الثالثالسصمب 

 الخابع: وجػب تقجيع شاعة هللا تعالى عمى ىػػ اإلندان ورغباتو. صمبالس
 دل بيع البالء.السصمب الخامذ: مطاىخ رحسة هللا ولصفو بالسؤمشيغ حيغ يش

 السصمب الدادس: داللة القرة عمى صجق الشبى صمى هللا عميو وسمع.
: حخص القخآن الكخيع عمى مشع إشاعة الفاحذة، وعقػبة السصمب الدابع

 إشاعتيا فى السجتسع اإلسالمى.
 الخاتسة وتحتػػ عمى أىع الشتائج والتػصيات. 

 الفيارس: 
 وتتزسغ:   

 فيخس السخاجع.
 ػعات.فيخس السػض

 كتبو:
 دكتػر فادػ محسػد دمحم الخفاعى.

 مجرس التفديخ وعمػم القخآن كمية أصػل الجيغ القاىخة. 
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 املبحد األّل: فٙ حادح٘ اإلفم.

 ٘  -رضببٙ ات ةىلبباه عيَببا  -املطلببا األّل: فطببس الضببٔدٗ عاٜغبب
 ّملاىتَا.

عائذة بشت أبي بكخ الرجيق الرجيقة بشت الرجيق أم السؤمشيغ، زوج ىى"
تدوجيا رسػل هللا َصمَّى َّللاَُّ  ....،ندائو شبي َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع وأشيخال

َعَمْيِو َوَسمََّع قبل اليجخة بدشتيغ، وىي بكخ، قالو أبػ عبيجة، وقيل: بثالث 
وكان عسخىا لسا تدوجيا رسػل هللا َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع ست سشيغ،  ...سشيغ

 شيغ.وقيل: سبع س

 وبشى بيا وىي بشت تدع سشيغ بالسجيشة.

وكان جبخيل عميو الدالم قج عخض عمى رسػل هللا َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع 
حخيخ في السشام، لسا تػفيت خجيجة، وكشاىا رسػل هللا  (1)صػرتيا في سخقة

 .(2)"الدبيخ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع أم عبج هللا، بابغ أختيا عبج هللا بغ

                                                           

الديييغ والييخاء والقيياف أصييل يييجل عمييى أخييح شيييء فييي خفيياء وسييتخ. يقييال سييخق يدييخق  (ٔ)
إذا تدييسع مختؽيييا. ومسييا شيح عييغ ىييحا البيياب  سيخقة. والسدييخوق سييخق. واسييتخق الديسع،

( ميادة ٗ٘ٔ/ٖجيع مقياييذ المغية. )مع الدخق: جسع سخقة، وىي القصعية ميغ الحخييخ".
( مادة)سيخق( "أؼ فيي قصعية ٕٖٙ/ٕ)سخق(، وفى الشياية فى غخييب الحيجيث واألثيخ) 

 مغ جيج الحخيخ، وجسعيا سخق".
عبييج هللا  ( باخترييار. وىييػ:ٖٜٓٚ( رقييع )ٛٙٔ/ٚأسييج الغابيية فييي معخفيية الرييحابة. ) (ٕ)

األسييجؼ، السكييي، ثييع  بييغ الدبيييخ بييغ العييػام بييغ خػيمييج بييغ قرييي ابييغ كييالب بييغ مييخة،
وليو صيحبة، وروايية  )مديشجه( : نحيػ ميغ ثالثية وثالثييغ حيجيثا. السجني، أحيج األعيالم،

أحاديث.عيييجاده فيييي صيييغار الريييحابة، وإن كيييان كبييييخا فيييي العميييع، والذيييخف، والجيييياد، 
== 
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 .(1)"أفقو نداء األمة عمى اإلشالق ...شبػية، أم السؤمشيغ، السكية، ال  "

لع يتدوج رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع بكخا غيخىا، ولع يشدل عميو الػحي "
في لحاف امخأة غيخىا، ولع يكغ في أزواجو أحب إليو مشيا، تدوجيا بسكة بعج 

 عشيا أنيا كان ليا في القدع ومغ خرائريا رضي هللا...وفاة خجيجة،
يػمان يػميا ويػم سػدة حيغ وىبتيا ذلظ تقخبا إلى رسػل هللا صمى هللا عميو 
وسمع، وأنو مات في يػميا وفي بيتيا وبيغ سحخىا ونحخىا، وجسع هللا بيغ 
ريقو وريقيا في آخخ ساعة مغ ساعاتو في الجنيا، وأول ساعة مغ اآلخخة، 

 .(2)"ودفغ في بيتيا

مغ السكانة العالية والسشدلة الخؼيعة عشج الخسػل صمى هللا عميو وسمع  ليا
َعْغ َأِبي ُمػَسى َرِضَي َّللاهُ  ويجل عمى ذلظ ما ورد فى الحجيث الرحيح:"

َعْشُو، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع: " َكَسَ  ِمَغ الخَِّجاِؿ َكِثيٌخ، 
ْ  ِمَغ الشَِّداِء: ِإسه آِسَيُة اْمَخَأُة ِفْخَعْػَف، َوَمْخَةُع ِبْشُت ِعْسَخاَف، َوِافه َفْزَ  َوَلْع َيْوسُ 

ـِ "  .(3)َعاِئَذَة َعَمى الشَِّداِء َكَفْزِ  الثهِخةِج َعَمى َساِئِخ الصهَعا
                                                                                                                                    

== 

قتيييل سيييشة اثشتييييغ  وَكييياَن أول مػليييػد وليييج ِفيييي اإِلْسيييالم بالسجيشييية ِفيييي قيييخير. والعبيييادة.
 (.ٛٓ٘/ٗٔ(، تيحيب الكسال)ٖٖٙ/ٖأعالم الشبالء )وسبعيغ.سيخ 

 (.ٖ٘ٔ/ ٕسيخ أعالم الشبالء ) (ٔ)
    ( باخترار.ٕٜ-ٜٔ/ٛالبجاية والشياية )  (ٕ)
ِ َتَعيياَلى  َوَضييَخَب -ٓٙأخخجيو اإلمييام البخيارػ  (ٖ) كتيياب أحادييث بييجء الخميق  َبيياُب َقيْػِل َّللاَّ

ُ َمَثالا ِلمَِّحيَغ آَمُشػا اْمَخأَةَ   َوَكاَنيْت ِميَغ الَقياِنِتيَغ{  -ِإَلى َقْػِليِو  -[ٔٔ]التحخيع:   ِفْخَعْػَن{ َّللاَّ
كتييياب فزيييائل الريييحابة -ٗٗ(، واإلميييام مديييمع ٖٔٔٗ( رقيييع)ٛ٘ٔ/ٗ[)ٕٔ]التحيييخيع: 

باب فزائل خجيجة أم السيؤمشيغ رضيي هللا تعيالى عشييا  - ٕٔرضي هللا تعالى عشيع 
 (.ٖٖٔٗ( رقع)ٖٓ/٘)
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ونطخا لسكانتيا العالية فى الجيغ ومشدلتيا الخؼيعة عشج هللا تعالى رضى هللا 
َقاَلْت: َقاَؿ ما جاء فى الحجيث الرحيح عشيا أنيا" -ى عشيا وأرضاىاتعال

َيا َعاِئَر، َىَحا ِجْبِخةُ  ُيْقِخُئِظ »َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع َيْػًما: 
اَلـَ  ـُ َوَرْحَسُة َّللاهِ َوَبَخَكاُتُو، َتَخ  َما َس أَ « الده اَل ُتِخةُج »َر  َفُقْمُت: َوَعَمْيِو الده

 .(1)«َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهعَ 
وكان مدخوق إذا روػ عشيا يقػل: حجثتشي الرجيقة بشت الرجيق، البخيئة "

 السبخأة.
: (2)وكان أكابخ الرحابة يدألػنيا عغ الفخائس، وقال عصاء بغ أبي رباح

 .(3)"امة.شاس وأحدغ الشاس رأيا في العكانت عائذة مغ أفقو ال
أفرح أىل زمانيا وأحفطيع لمحجيث روت عشيا  -رضي هللا عشيا  -كانت و"

 .(4)"الخواة مغ الخجال والشداء

                                                           

كتاب أصحاب الشبي صمى هللا عميو وسيمع َبياُب َفَزياِئِل  - ٕٙرػ أخخجو اإلمام البخا (ٔ)
َليْػ ُكْشيُت »َأْصَحاِب الشَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َبياُب َقيْػِل الشَِّبييِّ َصيمَّى هللُا َعَمْييِو َوَسيمََّع: 

رضيي كتاب فزائل الرحابة -ٗٗ(، واإلمام مدمع ٖٛٙٚ(رقع)ٜٕ/٘« )ُمتَِّخحاا َخِميالا 
 ٜٙٛٔ/ٗبيييياب فييييي فزيييل عائذيييية رضييييي هللا تعييييالى عشيييييا ) - ٖٔهللا تعيييالى عييييشيع 

 (.ٕٚٗٗرقع)
أبيػ دمحم عصياء بييغ أبيى ربيياح السكيى ، انتيييت إلييو الفتيػػ بسكيية، قيال ؼيييو ابيغ  بيياس،  (ٕ)

تجتسعػن إلى يا أىل مكة وعشجكع عصاء ابغ أبى رباح، تػفى سيشة أربعية عذيخ ومائية 
 (.ٕٙٛ٘( رقع )  ٕٛٔ/ٗتيحيب التيحيب ) لميجخة، وقيل غيخ ذلظ.

(، االسيييييتيعاب فيييييى معخفييييية ٙٛٔ/ٚأسيييييج الغابييييية فيييييي معخفييييية الريييييحابة عيييييد اليييييجيغ ) (ٖ)
 (.ٕٖٗ/ٙٔ(، والػافى الػؼيات)ٖٛٛٔ/ٗاألصحاب )

الييجر السشثييػر فييي شبقييات ربييات الخييجور زيشييب بشييت عمييي بييغ حديييغ بييغ عبيييج هللا بييغ  (ٗ)
يع بغ دمحم بغ يػسف      (.ٖٕٛ/ ٔىي( )ٕٖٖٔفػاز العاممي ت ) حدغ بغ إبخـا
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،: وقج قيل: إنيا تػفيت سشة ثسان  ...وتػفيت عائذة سشة سبع وخسديغ،"
وخسديغ، ليمة الثالثاء لدبع عذخة ليمة خمت مغ رمزان، أمخت أن تجفغ 

، فجفشت بعج الػتخ   .(ٔ)"بالبؿيع، وصمى عمييا َأُبػ ىخيخة ليالا

  

                                                           

سييخ أعيالم ،(ٖٕ٘/ٖ٘تيحيب الكسال )(،٘ٛٛٔ/ ٗاالستيعاب في معخفة األصحاب ) (ٔ)
 (.ٙٗ/ٛ(، الصبقات الكبخػ )ٓ٘ٚ/ ٔتقخيب التيحيب)، (ٖ٘ٔ/ٕالشبالء )
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 اإلفم ّصبا ّقْعَا. ٘حادحاملطلا الخاىٙ: 

ذكخ ما ىػ اإلفظ؟ ومغ ىع أىمو؟ حجاث ىحه القرة أن أذكخ أ قبل يججر بى
 ػل بو؟ومغ الحػ أحجثو وأشاعو وتقّ 

فتو . أفظ يأفظ أفكاا. وَأَفْكتو عغ األمخ: صخ اإِلْفظ: اْلَوِحبُ أفظ: :"  اإلفظ لغة
وأصمو صخف  " (ٔ)"عشو بالكحب والباشل. واألؼيظ: السكحب عغ حيمتو وحدمو

اإلفظ و" (ٕ)"آِلَيِتَشا َعغْ  ِلَتْأِفَوَشا َأِجْئَتَشا "الحق إلى الباشل قال تعالى الكالم عغ
َوِؼيِو  "(ٖ)"في األصل الكحب وأراد بو ىاىشا ما كحب عمييا مسا رميت بو

ا َكَشَجٍذ َوَنِجَذ َحَكاُىَسا ِفي ُلَغَتاِن َكْدُخ اْلَيْسدَ  ِة َوِإْسَكاُن اْلَفاِء َوَفْتِحِيَسا َمعا
 .(ٗ)"اْلُسْحَكِع َواْلَسَذاِرِق َواْلُسَخاُد ِبِو ُىَشا َما َكَحَب َعَمْيَيا ُمَساٍر َميٌِّت ِبوِ 

  .(5)"كل مرخوف عغ وجيو الحؼ يحق أن يكػن عميو :"اإلفظ اصصالحا

وىػ مأخػذ مغ أفظ الذيء إذا قمبو عغ وجيو، واإلفظ  واإلفظ: أسػأ الكحب،"
ىػ الحجيث السقمػب عغ وجيو، ومعشى القمب في ىحا الحجيث أن عائذة 
كانت تدتحق الثشاء بسا كانت عميو مغ الحرانة وشخف الحدب والشدب ال 
القحف الحؼ رمػىا بو، فالحيغ رمػىا بالدػء قمبػا األمخ عغ وجيو، فيػ إفظ 

 .(ٙ)"ضاىخقبيح، وكحب 

                                                           

 (. ٙٔٗ/٘كتاب العيغ ) (ٔ)
 (.ٕٕسػرة األحقاف جدء مغ اآلية )  (ٕ)
 (.ٜٖٓ/ ٓٔلدان العخب  ) (ٖ)
 (.ٛٗ/ٛشخح التثخيب في شخح التقخيب ) (ٗ)
 .(ٚ٘/ٔالتػؾيف عمى ميسات التعاريف ) (٘)
 (.ٖٚٓ/ ٖالػسيط في تفديخ القخآن السجيج ) (ٙ)
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أرادوا أن يفتكػا بأم و ، الجوائخ بالسؤمشيغ حيغ تخبرػاىع السشافقػن ال وأىمو
وأن  -رضى هللا تعالى عشيا وأرضاىا –عائذة  السؤمشيغ الصاىخة السبخأة 

الفتشة، فانصمقت ألدشتيع القحرة  ػا سسػميع، ويبثػا أضغانيع، ويػقطػايشفث
بّيغ وكيج ضاىخ ججا لمصعغ فى أم حقج بحجيث اإلفظ بكل جخأة ووقاحة، وفى 

السؤمشيغ، فكان حجيث اإلفظ داللة صخيحة عمى حقج وتذّفى،  وعالمة نفاق 
  واضحة.

رضى هللا تعالى –الديجة عائذة ىع الحيغ كانػا يذيعػن األخبار الكاذبة عغ و 
في رسػل هللا صمى هللا ، يفعمػن ذلظ شعشاا يقػلػن  تعالى مسا بخأىا هللا عشيا

ال يجعل زوجاتو بيغ قاذفة  يػقخه، والحؼ يؤمغ بخسػل هللا و سمععميو و 
ومقحوفة السيسا بعج ما ندلت بخاءة َعاِئَذة في قخآن يتمى في مذارق األرض 
ومغاربيا إلى يػم الؿيامة، ويؤمغ ببخاءتيا وفزميا ومكانتيا وما أندل في 

ى رسػل هللا ، وال يقجح فييا إال كل زنجيق حاقج عم كل مؤمغ شأنيا مغ قخآن
  .أميات السؤمشيغصمى هللا عميو وسمع وعمى 

وإنسا وصف هللا ذلظ الكحب بكػنو إفكاا لكػن السعخوف مغ حال عائذة "
 خالفو، وذلظ مغ وجػه:

أن كػنيا زوجة السعرػم يسشع مغ ذلظ، ألن األنبياء مبعػثػن إلى  األوؿ:
يشفخ عشيع، وكػن الكفار ليجعػنيع ويدتعصفػنيع، ؼيجب أال يكػن معيع ما 

 زوجة اإلندان مدافحة مغ أعطع السشفخات.

فإن قيل: كيف جاز أن تكػن امخأة الخسػل كافخة كامخأة نػح ولػط، ولع يجد 
أن تكػن فاجخة؟ وأيزاا فمػ لع يجد لكان الخسػل أعخف الشاس بامتشاعو ولػ 

 عخف ذلظ لسا خاف ولسا سأل عائذة عغ كيؽية الػاقعة؟
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فإنو مغ  ركفخ ليذ مغ السشفخات بخالف الفجػ ل: أن الفالجػاب عغ األو 
 السشفخات.

والجػاب عغ الثاني: أنو عميو الدالم كثيخاا ما يكػن يزيق قمبو مغ أقػال 
َوَلَقْج َنْعَمُع َأنهَظ َيِزيُق َصْجُرَؾ " كسا قال تعالى:، الكفار مع عمسو بفداد ذلظ

 فيحا مغ ذاك الباب. (1)"ِبَسا َيُقػُلػفَ 

: أن السعخوف مغ عائذة قبل تمظ الػاقعة إنسا ىػ الرػن والبعج عغ انيالث
 مقجمات الفجػر، ومغ كان كحلظ كان الالئق إحدان الطغ بو.

: أن القاذفيغ كانػا مغ السشافقيغ وأتباعيع، وكالم السفتخؼ ضخب مغ الثالث
 .(ٕ)"اليحيان. فمسجسػع ىحه كان ذلظ القػل معمػم الفداد قبل ندول الػحي

ألنو مذتسل عمى مشكخات كثيخة وأيزا وصفو هللا تعالى بكػنو بيتانا عطيسا "
َحشاا إوىي: الكحب، وكػن الكحب يصعغ في سالمة العخض، وكػنو يدبب 

عطيسة بيغ السفتخيغ والسفتخػ عمييع بجون عحر، وكػن السفتخػ عمييع مغ 
ت، وأعطع مغ خيخة الشاس وانتسائيع إلى أخيخ الشاس مغ أزواج وآباء وقخابا

ذلظ أنو اجتخاء عمى مقام الشبيء صمى هللا عميو وسمع ومقام أم السؤمشيغ 
 .(ٖ)"عشيا رضي هللا

حتى نعخف  -رضى هللا تعالى عشيا -ولشتخك الحجيث ألم السؤمشيغ عائذة
 .ىحه القرة بتساميا

                                                           

 (. ٜٚسػرة الحجخ اآلية ) (ٔ)
 (. ٖٛٔ/ ٗٔ) المباب في عمػم الكتاب (ٕ)
 (.ٔٛٔ/ ٛٔالتحخيخ والتشػيخ )  (ٖ)
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ِبيِع ُسَمْيَساُف ْبُغ َداُوَد،  قال اإلمام البخارػ: َثَشا َأُبػ الخه َوَأْفَيَسِشي َبْعَزُو َحجه
، َعْغ ُعْخَوَة ْبِغ  َثَشا ُفَمْيُح ْبُغ ُسَمْيَساَف، َعِغ اْبِغ ِشَياٍب الدُّْىِخيِّ َأْحَسُج، َحجه
، َوُعَبْيِج َّللاهِ ْبِغ َعْبِج  الدَُّبْيِخ، َوَسِعيِج ْبِغ الُسَديِِّب، َوَعْمَقَسَة ْبِغ َوقهاٍص المهْيِثيِّ

َعْغ َعاِئَذَة َرِضَي َّللاهُ َعْشَيا، َزْوِج الشهِبيِّ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع،  َّللاهِ ْبِغ ُعْتَحةَ 
َثِشي َشاِئَفًة ِمْغ َحِجيِثَيا،  ِحيَغ َقاَؿ َلَيا: َأْىُ  اإِلْفِظ َما َقاُلػا، َوُكمُُّيْع َحجه

ُو اْقِتَراًصا، َوَقْج َوَعْيُت َعْغ َوَبْعُزُيْع َكاَف َأْوَعى ِلَحِجيِثَيا ِمْغ َبْعٍس، َوَأْثَبَت لَ 
ُؽ  َثِشي َعْغ َعاِئَذَة، َوَبْعُس َحِجيِثِيْع ُيَرجِّ ُك ِّ َرُجٍ  ِمْشُيُع الَحِجيَث الهِحي َحجه
َبْعًزا، َوِاْف َكاَف َبْعُزُيْع َأْوَعى َلُو ِمْغ َبْعٍس، َقاُلػا: َقاَلْت َعاِئَذُة: َكاَف 

َعَمْيِو َوَسمهَع ِإَذا َأَراَد َسَفًخا َأْقَخَع َبْيَغ َأْزَواِجِو، َفَأيُُّيغه َخَخَج  َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى هللاُ 
َسْيُسَيا َخَخَج ِبَيا َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع َمَعُو، َقاَلْت َعاِئَذُة: َفَأْقَخَع 

َفَخَخْجُت َمَع َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى هللُا  َبْيَشَشا ِفي َغْدَوٍة َغدَاَىا َفَخَخَج ِفيَيا َسْيِسي،
َعَمْيِو َوَسمهَع َبْعَج َما ُأْنِدَؿ الِحَجاُب، َفُوْشُت ُأْحَسُ  ِفي َىْػَدِجي َوُأْنَدُؿ ِييِو، 
 َفِدْخَنا َحتهى ِإَذا َفَخَغ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع ِمْغ َغْدَوِتِو ِتْمَظ َوَقَفَ ،
ِحيِ ،  ِحيِ ، َفُقْسُت ِحيَغ آَذُنػا ِبالخه َدَنْػَنا ِمَغ الَسِجيَشِة َقاِفِميَغ، آَذَف َلْيَمًة ِبالخه
َفَسَذْيُت َحتهى َجاَوْزُت الَجْيَر، َفَمسها َقَزْيُت َشْأِني َأْقَبْمُت ِإَلى َرْحِمي، َفَمَسْدُت 

َقِج اْنَقَصَع، َفَخَجْعُت َفاْلَتَسْدُت ِعْقِجي  (1)َصْجِري، َفِإَذا ِعْقٌج ِلي ِمْغ َجْدِع َضَفارِ 
                                                           

أصالن: أحجىسا االنقصاع، واآلخخ جػىخ مغ الجػاىخ.فأما  )جدع( الجيع والداء والعيغ (ٔ)
األول ؼيقػلييػن جدعييت الخمميية إذا قصعتيييا ج ومشييو: جييدع الييػادؼ، وىييػ السػضييع الييحؼ 
يقصعيييو ميييغ أحيييج جانبييييو إليييى الجانب،وأميييا اآلخيييخ فيييالجدع،.. وىيييػ الخيييخز السعيييخوف" 

ؽيف الفاء وبالخاء  (مادة )جدع(،وضفار، بفتح الطاء السعجسة وتخٖ٘ٗ/ٔمقاييذ المغة)
/ ٚٔعسييجة القييارؼ شييخح صييحيح البخييارؼ ) مبشييية عمييى الكدييخ وىييػ اسييع قخييية بيياليسغ.

َشيييْخُح َصيييِحيح ُمْديييِمِع ِلمَقاِضيييى ِ َيييياض  الُسَديييسَّى ِإكَسييياُل الُسْعِميييِع بَفَػاِئيييِج ُمْديييِمع  (،ٕٚٓ
(ٛ/ٕٜٔ.) 
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ُمػِني، َفاْحَتَسُمػا َىْػَدِجي  َفَحَحَدِشي اْبِتَغاُؤُه، َقاَلْت: َوَأْقَبَ  الخهْىُط الهِحيَغ َكاُنػا ُيَخحِّ
، َوَكاَف َفَخَحُمػُه َعَمى َبِعيِخي الهِحي ُكْشُت َأْرَكُب َعَمْيِو، َوُىْع َيْحِدُبػَف َأنِّي ِييوِ 

 (2)، َوَلْع َيْغَذُيغه المهْحُع، ِإنهَسا َيْأُكْمَغ الُعْمَقةَ (1)الشَِّداُء ِإْذ َذاَؾ ِخَفاًفا َلْع َيْيُبْمغَ 
َة الَيْػَدِج ِحيَغ َرَفُعػُه َوَحَسُمػُه، َوُكْشُت  ـِ، َفَمْع َيْدَتْشِوِخ الَقْػـُ ِخفه ِمَغ الصهَعا

غِّ  ، َيَحَعُثػا الَجَسَ  َفَداُروا، َوَوَجْجُت ِعْقِجي َبْعَج َما اْسَتَسخه َجاِرَةًة َحِجيَثَة الدِّ
الَجْيُر، َفِجْئُت َمَشاِزَلُيْع َوَلْيَذ ِبَيا ِمْشُيْع َداٍع َوَس ُمِجيٌب، َفَتَيسهْسُت َمْشِدِلي 

 ، َفَبْيَشا َأَنا َجاِلَدٌة ِفي الهِحي ُكْشُت ِبِو، َوَضَشْشُت َأنهُيْع َسَيْفِقُجوِني َفَيْخِجُعػَف ِإَليه
َمِسيُّ ُثعه  َمْشِدِلي، َغَمَبْتِشي َعْيِشي َفِشْسُت، َوَكاَف َصْفَػاُف ْبُغ الُسَعصهِ  الدُّ

ِمْغ َوَراِء الَجْيِر، َفَأْصَحَح ِعْشَج َمْشِدِلي، َفَخَأ  َسَػاَد ِإْنَداٍف َناِئٍع  (3)الحهْكَػاِنيُّ 
َوَكاَف َرآِني َقْبَ  الِحَجاِب، َفاْسَتْيَقْطُت ِباْسِتْخَجاِعِو ِحيَغ َفَعَخَفِشي ِحيَغ َرآِني، 

                                                           

:  ىبيييل: الَيِبمييية: الثَِّكمييية. والُيْبمييية: الُقْبمييية. والَيَبيييل: (ٔ) يييو: َثِكَمْتيييو. اْلَجيييْػَىِخؼُّ الثُّْكيييل، َىِبَمْتيييُو ُأمُّ
َبييال: اإِلْثكييال. والَيُبييػل ِمييَغ الشَِّديياِء:  ـْ ييو. واإِل الَيَبييل، ِبالتَّْحِخيييِظ، َمْرييَجُر َقْػِلييَظ َىِبَمْتييو ُأمُّ

َمييو المَّْحيي م الػْجييو. َوَقييْج َىبَّ ُع ِإذا كثُييخ َعَمْيييِو ورِكييب الثَُّكػل،..والُسَيبَّييل: اْلَكِثيييُخ المَّْحييِع الُسييَػرَّ
ا وأَْىَبَمو"لدان العخب)  ( مادة )ىبل(.ٙٛٙ/ٔٔبعُزو َبْعزا

عمييق: "العمييق: الييجم الجامييج""وكل شيييٍء ُيَتَبمَّييغ بييو فيييػ ُعمقييٌة وفييي الحييجيث: وتجتييدػء  (ٕ)
بالُعْمِقييية أؼ: تكتفيييي بالبمغييية ميييغ الصعيييام.وفي حيييجيث اإلفيييظ: وإنّسيييا ييييأُكْمَغ الُعْمَقييية ميييغ 

 ( مادة ) عمق(.ٗٙٔ/ ٔ(، العيغ)ٕٙٙ/ٔعام".مجسل المغة)الص
صفػان بغ السعصيل بيغ رحزية بيغ السؤميل الديمسي أبيػ عسيخو الديمسي، ثيع اليحكػاني،  (ٖ)

 يكشييى أبييا عسييخو، أسييمع قبييل السخيديييع وشيييج السخيديييع. السييحكػر بييالبخاءة مييغ اإلفييظ.
، ولييييو دار بالبرييييخة، وقتييييل فيييي ي غييييدوة أرميشييييية وكييييان صييييفػان شييييجاعاا خيييييخاا فاضييييالا

اسييييييشة  تدييييييع عذييييييخة. (، ٔٔٗ/ٕ(، أسييييييج الغابيييييية)ٖٖٙ/ٖسيييييييخ أعييييييالم الشييييييبالء) شييجا
 (.ٕ٘ٚ/ٕاالستيعاب في معخفة األصحاب)



 

 

941 

َوْجِيي ِبِجْمَحاِبي، َوَوَّللاهِ َما َتَومهْسَشا ِبَكِمَسٍة، َوَس َسِسْعُت ِمْشُو  (1)َعَخَفِشي، َفَخسهْختُ 
َئ َعَمى َيِجَىا، َفُقْسُت َكِمَسًة َغْيَخ اْسِتْخَجاِعِو، َوَىَػ  َحتهى َأَناَخ َراِحَمَتُو، َفَػشِ 

ِفي  (2)ِإَلْيَيا َفَخِكْبُتَيا، َفاْنَصَمَق َيُقػُد ِبي الخهاِحَمَة َحتهى َأَتْيَشا الَجْيَر ُمػِغِخةغَ 
َنْحِخ الطهِييَخِة َوُىْع ُنُدوٌؿ، َقاَلْت: َفَيَمَظ َمْغ َىَمَظ، َوَكاَف الهِحي َتَػلهى ِكْبَخ اإِلْفِظ 

ُث ِبِو  َعْبُج َّللاهِ  ْبُغ ُأَبيٍّ اْبُغ َسُمػَؿ، َقاَؿ ُعْخَوُة: ُأْخِبْخُت َأنهُو َكاَف ُيَذاُع َوُةَتَحجه
، َوَقاَؿ ُعْخَوُة َأْيًزا: َلْع ُيَدعه ِمْغ َأْىِ  (3)ِعْشَجُه، َيُيِقخُُّه َوَةْدَتِسُعُو َوَةْدَتْػِشيوِ 
اُف ْبُغ َثاِبٍت، َومِ  ْدَصُح ْبُغ ُأَثاَثَة، َوَحْسَشُة ِبْشُت َجْحٍر، ِفي اإِلْفِظ َأْيًزا ِإسه َحده

َناٍس آَخِخةَغ َس ِعْمَع ِلي ِبِيْع، َغْيَخ َأنهُيْع ُعْرَحٌة، َكَسا َقاَؿ َّللاهُ َتَعاَلى، َوِافه ِكْبَخ 
َذُة َتْوَخُه َأْف َذِلَظ ُيَقاُؿ َلُو: َعْبُج َّللاهِ ْبُغ ُأَبيٍّ اْبُغ َسُمػَؿ، َقاَؿ ُعْخَوُة: َكاَنْت َعائِ 

اُف، َوَتُقػُؿ: ِإنهُو الهِحي َقاَؿ:  ُيَدبه ِعْشَجَىا َحده

َفِإفه َأِبي َوَواِلَجُه َوِعْخِضي ِلِعْخِض ُمَحسهٍج ِمْشُوْع ِوَقاُء َقاَلْت َعاِئَذُة: َفَقِجْمَشا 
ِفي َقْػِؿ َأْصَحاِب  الَسِجيَشَة، َفاْشَتَوْيُت ِحيَغ َقِجْمُت َشْيًخا، َوالشهاُس ُيِفيُزػفَ 

اإِلْفِظ، َس َأْشُعُخ ِبَذْيٍء ِمْغ َذِلَظ، َوُىَػ َيِخةُبِشي ِفي َوَجِعي َأنِّي َس َأْعِخُؼ ِمْغ 
َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع المُّْصَف الهِحي ُكْشُت َأَر  ِمْشُو ِحيَغ َأْشَتِوي، 

                                                           

ُخىيييييا:  (ٔ) خسيييييخ: َقييييياَل المَّْييييييث: الخسيييييُخ: َمْعيييييُخوٌف واختساُرىيييييا: ِإْدَراُكييييييا وَغَمياُنييييييا. . وُمَخسِّ
يْكِخ ِفيي قمِبيو،..َقاَل َأُبيػ عبييٍج: ُمتَِّخُحىا.. وُخْسخُتَيا: َما َغِذيَي الَسخْ  ُسيػَر ميغ اْلُخَسياِر والدُّ

 ( مادة)خسخ(.ٕٙٔ -ٓٙٔ/ ٚالّتغِصَيُة". تيحيب المغة ): التَّْخِسيخ
". الريييييحاح  (ٕ) ُة تػقُّييييِج الحييييخِّ أؼ: داخميييييغ فييييي الييييػغخة، بيييييالغيغ السعجسيييية، "الييييَػْغَخُة: شيييييجَّ

 ( مادة )وغخ(. ٙٗٛ/ٕ)
ِذي ِوَشاَيةا، ِإَذا َنعَّ َعَمْيِو وَسَعى ِبِو، َفُيَػ َواٍش، وجسُعو: ُوَشاٌة، وأصُمو: ُيقال: َوَشى ِبِو يَ  (ٖ)

ييؤالَ.ِمْشُو َحييِجيُث اإلْفييظ  َأْؼ « َكيياَن َيْدَتْػِشيييِو وَيْجَسُعييو»اْسييِتْخَخاُج اْلَحييِجيِث بييالمُّْصِف   والدُّ
 (مادة) وشا(.ٜٓٔ/٘جيث)الشياية فى غخيب الح َيْدَتْخِخج اْلَحِجيَث بالَبْحث َعْشُو.
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َكْيَف »ُؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع َيُيَدمُِّع، ُثعه َيُقػُؿ: ِإنهَسا َيْجُخُ  َعَميه َرُسػ
، َحتهى َخَخْجُت ِحيَغ «ِتيُكعْ  خِّ ، ُثعه َيْشَرِخُؼ، َفَحِلَظ َيِخةُبِشي َوَس َأْشُعُخ ِبالذه
ـِّ ِمْدَصٍح ِقَبَ  الَسَشاِصِع، َوَكاَف ُمَتَبخه (1)َنَقْيتُ  َزَنا، َوُكشها َس َنْخُخُج ، َفَخَخْجُت َمَع ُأ

َقِخةًحا ِمْغ ُبُيػِتَشا، َقاَلْت:  (2)ِإسه َلْياًل ِإَلى َلْيٍ ، َوَذِلَظ َقْبَ  َأْف َنتهِخَح الُوُشفَ 
ةهِة ِقَبَ  الَغاِئِط، َوُكشها َنَتَأذه  ِبالُوُشِف َأْف  َوَأْمُخَنا  َأْمُخ الَعَخِب اأُلَوِؿ ِفي الَبخِّ

ُـّ ِمْدَصٍح، َوِىَي اْبَشُة َأِبي ُرْىِع ْبِغ َنتهِخَحىَ  ا ِعْشَج ُبُيػِتَشا، َقاَلْت: َفاْنَصَمْقُت َأَنا َوُأ
الُسصهِمِب ْبِغ َعْبِج َمَشاٍؼ، َوُأمَُّيا ِبْشُت َصْخِخ ْبِغ َعاِمٍخ، َخاَلُة َأِبي َبْوٍخ 

يِق، َواْبُشَيا ِمْدَصُح ْبُغ ُأَثاَثَة ْبِغ َعحهادِ  جِّ ُـّ  الرِّ ْبِغ الُسصهِمِب، َفَأْقَبْمُت َأَنا َوُأ
ُـّ ِمْدَصٍح ِفي ِمْخِشَيا  ِمْدَصٍح ِقَبَ  َبْيِتي ِحيَغ َفَخْغَشا ِمْغ َشْأِنَشا، َفَعَثَخْت ُأ
َفَقاَلْت: َتِعَذ ِمْدَصٌح، َفُقْمُت َلَيا: ِبْئَذ َما ُقْمِت، َأَتُدبِّيَغ َرُجاًل َشِيَج َبْجًرا؟ 

َوَلْع َتْدَسِعي َما َقاَؿ؟ َقاَلْت: َوُقْمُت: َما َقاَؿ؟ َفَأْخَبَخْتِشي  (3)َىْشَتاهْ  َفَقاَلْت: َأيْ 
ِبَقْػِؿ َأْىِ  اإِلْفِظ، َقاَلْت: َفاْزَدْدُت َمَخًضا َعَمى َمَخِضي، َفَمسها َرَجْعُت ِإَلى َبْيِتي 

، «َكْيَف ِتيُكعْ »َدمهَع، ُثعه َقاَؿ: َدَخَ  َعَميه َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع فَ 
؟ َقاَلْت: َوُأِرةُج َأْف َأْسَتْيِقَغ الَخَبَخ ِمْغ  َفُقْمُت َلُو: َأَتْأَذُف ِلي َأْف آِتَي َأَبَػيه
ي: َيا  ِقَبِمِيَسا، َقاَلْت: َفَأِذَف ِلي َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع، َفُقْمُت أِلُمِّ

ِني َعَمْيِظ، َيَوَّللاهِ َلَقمهَسا َكاَنِت ُأمهتَ  ُث الشهاُس؟ َقاَلْت: َيا ُبَشيهُة، َىػِّ اُه، َماَذا َيَتَحجه
                                                           

يييا َفُييييَػ َنِقيييٌو ِميييْغ َبييياِب َتِعيييَب َبيييِخَغ، َوَنَقْييييُت اْلَكييياَلَم ِميييْغ َبييياِب َنَفيييَع  (ٔ) َنِقيييَو ِميييْغ َمَخِضيييِو َنَقيا
   (مادة)نقو(.ٖٕٙ/ ٕالسرباح السشيخ ).َفِيْسُتوُ 

يييْيِء، وناِحيتيييا كيييلِّ َشيييْيٍء َكَشَفييي (ٕ) اه، َواْلَجْسيييُع َأْكَشييياف،..والَكِشيف الَكَشيييُف والَكَشَفيييُة: َناِحَييييُة الذَّ
َي ِبيَحِلَظ أَلنيو َيْكِشُفييا َأْؼ  َحطيخة ِمْغ َخَذٍب َأو َشَجٍخ ُتتََّخُح لإِلبل لتِقَييا الخِّيَح َواْلَبْخَد، ُسيسِّ

 (مادة)كشف(.ٜٖٓ-ٖٛٓ/ٜلدان العخب  ".َيْدُتُخَىا َوَيِقيَيا
ػن ِمسَّا تقجم ِبَسْعشى َيا َىِحه َأو َيا َشْيء ِكَشاَية َعغ كل "أؼ: ىشتاه ِبَفْتح اْلَياء َوُسُكػن الشُّ  (ٖ)

 ( مادة) ىشا(.ٕٔٚ/َٕما يكشى َعشُو"" مذارق األنػار)
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اْمَخَأٌة َقطُّ َوِضيَئًة ِعْشَج َرُجٍ  ُيِحبَُّيا، َلَيا َضَخاِئُخ، ِإسه َكثهْخَف َعَمْيَيا، َقاَلْت: 
َث الشهاُس ِبَيَحا؟ َقاَلْت: َيَحَوْيُت ِتْمَظ المهْيَمَة َحتهى َفُقْمُت: ُسْحَحاَف َّللاهِ، َأَوَلَقْج تَ  َحجه

ـٍ، ُثعه َأْصَحْحُت َأْبِوي، َقاَلْت: َوَدَعا  (1)َأْصَحْحُت َس َيْخَقأُ  ِلي َدْمٌع َوَس َأْكَتِحُ  ِبَشْػ
َوُأَساَمَة ْبَغ َزْةٍج ِحيَغ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع َعِميه ْبَغ َأِبي َشاِلٍب 

اْسَتْمَبَث الَػْحُي، َيْدَأُلُيَسا َوَةْدَتِذيُخُىَسا ِفي ِفَخاِؽ َأْىِمِو، َقاَلْت: َفَأمها ُأَساَمُة 
َفَأَشاَر َعَمى َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع ِبالهِحي َيْعَمُع ِمْغ َبَخاَءِة َأْىِمِو، 

ْعَمُع َلُيْع ِفي َنْفِدِو، َفَقاَؿ ُأَساَمُة: َأْىَمَظ، َوَس َنْعَمُع ِإسه َخْيًخا، َوَأمها َعِميٌّ َوِبالهِحي يَ 
َفَقاَؿ: َيا َرُسػَؿ َّللاهِ، َلْع ُيَزيِِّق َّللاهُ َعَمْيَظ، َوالشَِّداُء ِسَػاَىا َكِثيٌخ، َوَسِ  

َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع َبِخةَخَة، َفَقاَؿ: الَجاِرَةَة َتْرُجْقَظ، َقاَلْت: َفَجَعا َرُسػُؿ 
َقاَلْت َلُو َبِخةَخُة: َوالهِحي َبَعَثَظ «. َأْي َبِخةَخُة، َىْ  َرَأْيِت ِمْغ َشْيٍء َيِخةُحِظ؟»

، َما َرَأْيُت َعَمْيَيا َأْمًخا َقطُّ َأْغِسُرُو  ،  َغْيَخ َأنهَيا َجاِرَةٌة َحِجيَثةُ (2)ِبالَحقِّ غِّ الدِّ
اِجغُ  ـُ َعْغ َعِجيِغ َأْىِمَيا، َفَتْأِتي الجه َتَشا
ـَ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى  (3) َفَتْأُكُمُو، َقاَلْت: َفَقا

، َوُىَػ َعَمى الِسْشَبِخ،  هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع ِمْغ َيْػِمِو َفاْسَتْعَحَر ِمْغ َعْبِج َّللاهِ ْبِغ ُأَبيٍّ
الُسْدِمِسيَغ، َمْغ َيْعِحُرِني ِمْغ َرُجٍ  َقْج َبَمَغِشي َعْشُو َأَذاُه ِفي َيا َمْعَذَخ »َفَقاَؿ: 

                                                           

م والعيييخق يخقيييأ رقيييأ، ورقيييػءا: اْرَتفع.وأرقيييأه  (ٔ) "رقيييأت الجمعييية رقيييأ، ورقيييػءا: َجفْت.ورقيييأ اليييجَّ
م  ليخقئو"السحكع والسحي ( ميادة ) ٕٚٗ/ ٙيط األعطيع ) ُىَػ.والخقػء: َما يػضع عمى الجَّ

 رقأ(.
وجييجت الشيياس يغسييز بعزيييع بعزيياا ويغييتسز. ومييا فييي فييالن غسيريية أؼ غسيييخة.  (ٕ)

ومعيياذ هللا أن أغسييز مدييمساا. ومييا فييّي غسريية ألحييج. ورآه فغسرييتو عيشييو إذا اقتحستييو 
 ( مادة ) غسز(.ٕٔٚ/ ٔأساس البالغة ) .واحتقختو

اس اليجال والجييع واليالم. فاليججغ: ضيل الػييع فيي الييػم " الجال والجيع والشػن ؾياسو ؾي  (ٖ)
ومييغ البيياب دجييغ دجػنييا: أقييام. والذيياة الييجاجغ: التييي تييألف البيييػت" مقيياييذ  السصييخ..
 ( مادة )دجغ(.ٖٕٓ/ٕالمغة )
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َأْىِمي، َوَّللاهِ َما َعِمْسُت َعَمى َأْىِمي ِإسه َخْيًخا، َوَلَقْج َذَكُخوا َرُجاًل َما َعِمْسُت َعَمْيِو 
ـَ َسْعُج ْبُغ ُمَعاٍذ َأُخػ  َقاَلْت:«. ِإسه َخْيًخا، َوَما َيْجُخُ  َعَمى َأْىِمي ِإسه َمِعي َفَقا

َبِشي َعْبِج اأَلْشَيِ ، َفَقاَؿ  َأَنا َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َأْعِحُرَؾ، َفِإْف َكاَف ِمَغ اأَلْوِس 
َضَخْبُت ُعُشَقُو، َوِاْف َكاَف ِمْغ ِإْخَػاِنَشا ِمَغ الَخْدَرِج َأَمْخَتَشا َفَفَعْمَشا َأْمَخَؾ، َقاَلْت: 

ـَ َرُج ٌ  ِو ِمْغ َفِخِحِه، َوُىَػ َسْعُج ْبُغ  َفَقا اَف ِبْشَت َعسِّ ُـّ َحده ِمَغ الَخْدَرِج، َوَكاَنْت ُأ
ُج الَخْدَرِج، َقاَلْت: َوَكاَف َقْبَ  َذِلَظ َرُجاًل َصاِلًحا، َوَلِوِغ  ُعَحاَدَة، َوُىَػ َسيِّ

 َس َتْقُتُمُو، َوَس َتْقِجُر َعَمى َقْتِمِو، اْحَتَسَمْتُو الَحِسيهُة، َفَقاَؿ ِلَدْعٍج: َكَحْبَت َلَعْسُخ َّللاهِ 
ـَ ُأَسْيُج ْبُغ ُحَزْيٍخ، َوُىَػ اْبُغ َععِّ  َوَلْػ َكاَف ِمْغ َرْىِصَظ َما َأْحَبْبَت َأْف ُيْقَتَ . َفَقا

ِ َلَشْقُتَمشهُو، َفِإنهَظ ُمشَ  اِفٌق ُتَجاِدُؿ َسْعٍج، َفَقاَؿ ِلَدْعِج ْبِغ ُعَحاَدَة: َكَحْبَت َلَعْسُخ َّللاه
َعِغ الُسَشاِفِقيَغ، َقاَلْت: َفَثاَر الَحيهاِف اأَلْوُس، َوالَخْدَرُج َحتهى َىسُّػا َأْف َيْقَتِتُمػا، 
َوَرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع َقاِئٌع َعَمى الِسْشَبِخ، َقاَلْت: َفَمْع َيَدْؿ َرُسػُؿ 

ِو َوَسمهَع ُيَخفُِّزُيْع، َحتهى َسَكُتػا َوَسَكَت، َقاَلْت: َيَحَوْيُت َّللاهِ َصمهى هللُا َعَميْ 
ـٍ، َقاَلْت: َوَأْصَحَح َأَبَػاَي ِعْشِجي،  َيْػِمي َذِلَظ ُكمهُو َس َيْخَقُأ ِلي َدْمٌع َوَس َأْكَتِحُ  ِبَشْػ

ـٍ، َحتهى ِإنِّي أَلَُضغُّ َأفه  َوَقْج َبَوْيُت َلْيَمَتْيِغ َوَةْػًما، َس َيْخَقُأ ِلي َدْمٌع َوسَ  َأْكَتِحُ  ِبَشْػ
الُحَواَء َفاِلٌق َكِبِجي، َفَبْيَشا َأَبَػاَي َجاِلَداِف ِعْشِجي َوَأَنا َأْبِوي، َفاْسَتْأَذَنْت َعَميه 

َعَمى  اْمَخَأٌة ِمَغ اأَلْنَراِر َفَأِذْنُت َلَيا، َفَجَمَدْت َتْحِوي َمِعي، َقاَلْت: َفَبْيَشا َنْحغُ 
َذِلَظ َدَخَ  َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع َعَمْيَشا َفَدمهَع ُثعه َجَمَذ، َقاَلْت: َوَلْع 
َيْجِمْذ ِعْشِجي ُمْشُح ِقيَ  َما ِقيَ  َقْبَمَيا، َوَقْج َلِبَث َشْيًخا َس ُيػَحى ِإَلْيِو ِفي َشْأِني 

َج رَ  ُسػُؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع ِحيَغ َجَمَذ، ُثعه َقاَؿ: ِبَذْيٍء، َقاَلْت: َفَتَذيه
َأمها َبْعُج، َيا َعاِئَذُة، ِإنهُو َبَمَغِشي َعْشِظ َكَحا َوَكَحا، َفِإْف ُكْشِت َبِخةَئًة، َفَدُيَبخُِّئِظ »

ػِبي ِإَلْيِو، َفِإفه الَعْبَج ِإَذا َّللاهُ، َوِاْف ُكْشِت َأْلَسْسِت ِبَحْنٍب، َفاْسَتْغِفِخي َّللاهَ َوتُ 
، َقاَلْت: َفَمسها َقَزى َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى هللُا «اْعَتَخَؼ ُثعه َتاَب، َتاَب َّللاهُ َعَمْيوِ 

َعَمْيِو َوَسمهَع َمَقاَلَتُو َقَمَز َدْمِعي َحتهى َما ُأِحذُّ ِمْشُو َقْصَخًة، َفُقْمُت أِلَِبي: َأِجْب 
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 َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع َعشِّي ِييَسا َقاَؿ: َفَقاَؿ َأِبي: َوَّللاهِ َما َأْدِري َما َرُسػَؿ َّللاهِ 
ي: َأِجيِبي َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى  َأُقػُؿ ِلَخُسػِؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع، َفُقْمُت أِلُمِّ

ُأمِّي: َوَّللاهِ َما َأْدِري َما َأُقػُؿ ِلَخُسػِؿ َّللاهِ  هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع ِييَسا َقاَؿ: َقاَلْت 
: َس َأْقَخُأ ِمَغ الُقْخآِف  غِّ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع، َفُقْمُت: َوَأَنا َجاِرَةٌة َحِجيَثُة الدِّ

اْسَتَقخه ِفي َأْنُفِدُكْع َكِثيًخا: ِإنِّي َوَّللاهِ َلَقْج َعِمْسُت: َلَقْج َسِسْعُتْع َىَحا الَحِجيَث َحتهى 
ُقػِني، َوَلِئِغ اْعَتَخْفُت َلُوْع  ْقُتْع ِبِو، َفَمِئْغ ُقْمُت َلُوْع: ِإنِّي َبِخةَئٌة، َس ُتَرجِّ َوَصجه
ُقشِّي، َيَوَّللاهِ َس َأِجُج ِلي َوَلُوْع َمَثاًل ِإسه   ِبَأْمٍخ، َوَّللاهُ َيْعَمُع َأنِّي ِمْشُو َبِخةَئٌة، َلُتَرجِّ

ُثعه   (1)"َأَبا ُيػُسَف ِحيَغ َقاَؿ: }َفَرْبٌخ َجِسيٌ  َوَّللاهُ الُسْدَتَعاُف َعَمى َما َتِرُفػفَ 
ْلُت َواْضَصَجْعُت َعَمى ِفَخاِشي، َوَّللاهُ َيْعَمُع َأنِّي ِحيَشِئٍح َبِخةَئٌة، َوَأفه َّللاهَ ُمَبخِِّئي  َتَحػه

ُكْشُت َأُضغُّ َأفه َّللاهَ ُمْشِدٌؿ ِفي َشْأِني َوْحًيا ُيْتَمى، َلَذْأِني ِبَبَخاَءِتي، َوَلِوْغ َوَّللاهِ َما 
ِفي َنْفِدي َكاَف َأْحَقَخ ِمْغ َأْف َيَتَومهَع َّللاهُ ِفيه ِبَأْمٍخ، َوَلِوْغ ُكْشُت َأْرُجػ َأْف َيَخ  

ـِ ُرْؤَةا يُ  ـَ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع ِفي الشهْػ َبخُِّئِشي َّللاهُ ِبَيا، َيَوَّللاهِ َما َرا
َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع َمْجِمَدُو، َوَس َخَخَج َأَحٌج ِمْغ َأْىِ  الَبْيِت، َحتهى 

ُر ِمْشُو ِمَغ ، َحتهى ِإنهُو َلَيَتَحجه (2)ُأْنِدَؿ َعَمْيِو، َفَأَخَحُه َما َكاَف َيْأُخُحُه ِمَغ الُبَخَحاءِ 
ـٍ َشاٍت ِمْغ ِثَقِ  الَقْػِؿ الهِحي ُأْنِدَؿ َعَمْيِو، (3)الَعَخِؽ ِمْثُ  الُجَسافِ  ، َوُىَػ ِفي َيْػ

َؿ  َقاَلْت: َفُدخَِّي َعْغ َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع َوُىَػ َيْزَحُظ، َفَواَنْت َأوه
                                                           

 (. ٛٔسػرة يػسف اآلية )  (ٔ)
مكاَنو َأؼ َزاَل َعْشُو َوَصاَر ِفي  بخح: َبِخَح َبَخحاا وُبُخوحاا: َزاَل. والَبخاُح: َمْرَجُر َقْػِلَظ َبِخحَ  (ٕ)

ة َواْلَسَذييقَُّة،..َوَحِجيُث اإِلْفِظ:فَأخيحه الُبَخحياُءج ىييػ الَبيخاِح.. يجَّ ُة اْلَكيْخِب ِمييْغ  الُبَخحياُء: الذِّ َشيجَّ
 ( مادة)بخح(. ٓٔٗ-ٛٓٗ/ ٕ )ِثَقِل الَػْحِي". لدان العخب

ر ِمْشيُو الَعيَخُق ِمْثيل » َعَمْييِو َوَسيمََّع بزع الجييع وتخؽييف السييع "ِفيي ِصيَفِتِو َصيمَّى َّللاَُّ  (ٖ) َيَتحيجَّ
ييية أْمثيييال المؤلؤ"الشيايييية فيييى « الُجَسيييان يييَغاُر. َوِقييييَل َحيييبل ُيتَّخيييح ِميييَغ الِفزَّ ُىيييَػ المُّؤليييؤ الرِّ

 (مادة )جسغ(.ٖٔٓ/ ٔغخيب الحجيث) 



 

 

946 

َقاَلْت: َفَقاَلْت ِلي «. َيا َعاِئَذُة، َأمها َّللاهُ َفَقْج َبخهَأؾِ »اَؿ: َكِمَسٍة َتَومهَع ِبَيا َأْف قَ 
ُأمِّي: ُقػِمي ِإَلْيِو، َفُقْمُت: َوَّللاهِ َس َأُقػـُ ِإَلْيِو، َفِإنِّي َس َأْحَسُج ِإسه َّللاهَ َعده َوَج ه، 

وا ِباإِلْفِظ ُعْرَحٌة ِمْشُوْع{ الَعْذَخ َقاَلْت: َوَأْنَدَؿ َّللاهُ َتَعاَلى: }ِإفه الهِحيَغ َجاءُ 
 (1) ...." اآلَياِت، ُثعه َأْنَدَؿ َّللاهُ َىَحا ِفي َبَخاَءِتي

  

                                                           

فيييظ، بسشدلييية ِكتَييياُب الَسَغييياِزؼ بييياب حيييجيث اإلفيييظ " واأل - ٗٙأخخجيييو اإلميييام البخيييارػ  (ٔ)
الشجذ والشجذ، يقيال: إفكييع، وأفكييع، وأفكييع، فسيغ قيال: أفكييع، يقيػل: صيخفيع عيغ 

( ٙٔٔ/٘[ )ٜ ُيْؤَفيييييييُظ َعْشيييييييُو َميييييييْغ ُأِفيييييييَظ{ ]اليييييييحاريات:  اإليسيييييييان وكيييييييحبيع، كسيييييييا قيييييييال:
بياب فيي حيجيث اإلفيظ وقبيػل  - ٓٔكتياب التػبية   - ٜٗ(، واإلمام مدمع ٔٗٔٗرقع)

 (.  ٕٓٚٚع)( رقٜٕٕٔ/ٗتػبة القاذف )



 

 

947 

 حادح٘ اإلفم؟. املبحد الخاىٙ: كٔف عاجل الكزآٌ اللزٓه

 اإلفم. حادح٘األّل: مظاٍز اخلري فٙ املطلا 

يسذ شخف أم  عشجما يسخ القارػء عمى قرة اإلفظ، قج يطغ أنو شخ ما دام
وتسذ عخض الشبى صمى هللا  -رضى هللا تعالى عشيا –السؤمشيغ عائذة 

عميو وسمع، ومغ السعمػم أن عقل اإلندان القاصخ ال يجرك الحقائق وال ما 
يحجث فى عمع الغيب، ومغ جسمة ىحه األشياء ما يسذ عرسة األنبياء 

 أجسعيغ. عمييع الدالم، وشخف أميات السؤمشيغ رضى هللا تعالى عشيغ

فاقتزت حكسة هللا أن يخخج الخيخ مغ ثشايا الذخ، وكع مغ أمػر ضاىخىا 
َوَعَدى َأْف َتْوَخُىػا ": الذخ وىي تحسل في شياتيا الخيخ الكثيخ، قال تعالى

س  َشْيًئا َوُىَػ َخْيٌخ َلُوْع َوَعَدى َأْف ُتِحبُّػا َشْيًئا َوُىَػ َشخٌّ َلُوْع َوَّللاهُ َيْعَمُع َوَأْنُتعْ 
 .(1)"َتْعَمُسػفَ 

ْفِظ ُعْرَحٌة ِمْشُوْع َس َتْحَدُبػُه َشخًّا َلُوْع  قال عد مغ قائل" ِإفه الهِحيَغ َجاُءوا ِباإلِْ
ْثِع َوالهِحي َتَػلهى ِكْبَخُه ِمْشُيْع  َبْ  ُىَػ َخْيٌخ َلُوْع ِلُو ِّ اْمِخٍئ ِمْشُيْع َما اْكَتَدَب ِمَغ اإلِْ

 . (2)"َلُو َعَحاٌب َعِطيعٌ 

.. تدمية لمشبي "س َتْحَدُبػُه َشخًّا َلُوْع َبْ  ُىَػ َخْيٌخ َلُوعْ ": -سبحانو -قػلو"ػفي
صمى هللا عميو وسّمع وألصحابو السؤمشيغ الرادقيغ، عسا أصابيع مغ ىع 

 وغع بدبب ىحا الحجيث البالغ نياية دركات الكحب والؿبح.

                                                           

 (.ٕٙٔسػرة البقخة اآلية ) (ٔ)
 (.ٔٔسػرة الشػر اآلية ) (ٕ)
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ىحا ىػ شخ لكع، بل ىػ  أن حجيث اإلفظ -أييا السؤمشػن  -أػ: ال تطشػا
مغ ضعيفو. كسا فزح حؿيقة  قػؼَّ اإليسانخيخ لكع، ألنو كذف عغ 

السشافقيغ وأضيخ ما يزسخونو مغ سػء لمشبي صّمى هللا عميو وسّمع وألىل 
بيتو، ولمسؤمشيغ، كسا أنكع قج نمتع بربخكع عميو وتكحيبكع لو أرفع الجرجات 

  .(1)"عشج هللا تعالى

سشافقيغ كان مغ شأنيع الشيل مغ قجر الشبػة، وما ذلظ إال وأنت خبيخ بأن ال
لسا عايشػا مغ قػة السدمسيغ التى تدداد يػما بعج يػم، وتعمػ شػكتيع عمى 

 أعجائيع.

ومغ ثع ازدادوا ومغ معيع مغ الييػد حدجا وحقجا مغ عشج أنفديع عمى الشبى 
 عميو الرالة والدالم، ومغ معو مغ السدمسيغ. 

كانت تدتحق  -رضى هللا تعالى عشيا -أن عائذةلقارػء وحدبظ أييا ا
أخالق فاضمة وحرانة عغ كل ما ال يميق ببذخ الثشاء بسا كانت عميو مغ 

شخف الحدب والشدب ال القحف كحلظ و  فكيف بػاحجة مغ آل بيت الشبػة،
 الحؼ رمػىا بو، فالحيغ رمػىا بالدػء قمبػا األمخ عغ وجيو، فيػ إفظ قبيح

 غ.وكحب بيّ 

. مشكع قال فكيف السشافقيغ رأس كان سمػل ابغ أبي بغ هللا عبج :قمت فإن"
 مخخج خخج مشكع قػلو :وقيل الطاىخ في اإليسان إلى يشدب كان :قمت

 السؤمشيغ مغ كانػا وحسشة أثاثة بغ ومدصح ثابت بغ حدان فإنّ  األغمب
  .(2)"السخمريغ

                                                           

 (.ٜٗ/ ٓٔالتفديخ الػسيط لمقخآن الكخيع  دمحم سيج ششصاوؼ )  (ٔ)
 (.ٕٚٛ/ ٖلباب التأويل في معاني التشديل )  (ٕ)
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 وىحا مغ بالغة القخآن الكخيع فى مفخداتو وألفاضو.
 وةسكغ أف نحكخ بعزا مغ دسئ  الخيخةة فى قرة اإلفظ:

ندول بخاءة الديجة عائذة رضى هللا تعالى عشيا مغ فػق سبع سسػات -ٔ
 وفى كتاب هللا تعالى حتى يخث هللا تعالى األرض ومغ عمييا.

بثبػت البخاءة السػجبة لمفخخ  " َلُوعْ  َخْيخٌ  ُىػَ  َب ْ " قال صاحب نطع الجرر:"
ق، بتالوتيا عمى مخ الجىػر بألدشة مغ ال يحرى مغ العباد، الحؼ ال يمح

يِقيغَ في أكثخ البالد، وتدمية الخسػل َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع و  جِّ بحلظ، مع  الرِّ
الثػاب الجديل، بالربخ عمى مخارة ىحا القيل، وثبػت إعجاز القخآن بعج 

ذلظ الجىخ الصػيل، أعجازه بالبالغة برجقو في صيانة مغ أثشى عمييا في 
الحؼ عاشتو مع رسػل هللا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع وبعجه إلى أن ماتت رضي 
هللا تعالى عشيا أتقى الشاس ديانة، وأضيخىع صيانة، وأنقاىع عخضاا، وأشيخىع 

ذلظ مغ  نفداا، فيػ لدان صجق في الجنيا، ورفعة مشازل في اآلخخة إلى غيخ
 .(1)"رػء الشدع، مغ الفػائج الجيشية واألحكام واآلدابالحكع، التي رتبيا با

قف فى الحادثة تدمية لكل مبتمى، وسمػػ لكل محدون، وكيف يكػن مػ -ٕ
مػقف الخسػل عميو الرالة والدالم  السؤمغ عشجما تحل السريبة، مثل

صجار األحكام فى عشجما تمقى الخبخ لع يجدع ولع يدخط ولع يتدخع فى إ
 تعالى وحرشو هللا إلى تفقج لجأوأيزا مػقف أم السؤمشيغ ، حق أم السؤمشيغ

 السشيع.

                                                           

 (.ٖٕٕ-ٕٕٕ/ ٖٔنطع الجرر في تشاسب اآليات والدػر ي ) (ٔ)
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أنيع اكتدبػا ؼيو الثػاب العطيع، ألنو كان بالء مبيشا ومحشة ضاىخة، وأنو أػ"
ندلت ؼيو ثساني عذخة آية كل واحجة مشيا مدتقمة بسا ىػ تعطيع لذأن رسػل 

غ رضػان هللا عمييا، هللا صمى هللا عميو وسمع، وتدمية لو، وتشديو ألم السؤمشي
سسع بو فمع تسجو أذناه،  وتصييخ ألىل البيت، وتيػيل لسغ تكمع في ذلظ أو

وعجة ألصاف لمدامعيغ والتاليغ إلى يػم الؿيامة، وفػائج ديشية، وأحكام وآداب 
 .(1)"ال تخفى عمى متأممييا

 ندول الكثيخ مغ األحكام الذخ ية التى تحتاجيا األمة فى شئػن حياتيا-ٖ
وجػب اإلقخاع بيغ الشداء عشج إرادة ،و ...صحة القخعة بيغ الشداء :"لمث

جػاز خجمة الخجال ليغ و  ...،جػاز سفخ الخجل بدوجتوو.،...الدفخ ببعزيغ
جػاز خخوج و  ،أن ارتحال العدكخ يتػقف عمى أمخ األميخ،و في تمظ األسفار 

جػاز لبذ و  ،ة السخأة لحاجةاالندان بغيخ إذن الدوج وىحا مغ األمػر السدتثشا
أن مغ يخكب السخأة عمى البعيخ وغيخه ال  ،الشداء القالئج في الدفخ كالحزخ 

يكمسيا إذا لع يكغ محخما إال لحاجة ألنيع حسمػا اليػدج ولع يكمسػا مغ 
 -يكثخ مشو فزيمة االقترار فى األكل لمشداء وغيخىغ وأن ال ،يطشػنيا ؼيو 
كان حاليغ في زمغ الشبي صمى هللا  بحيث ييبمو المحع ألن ىحا -أػ: األكل

عميو وسمع وما كان في زمانو صمى هللا عميو وسمع فيػ الكامل الفاضل 
جػاز تأخخ بعس الجير ساعة ونحػىا لحاجة تعخض لو عغ  ،السختار 

إعانة السميػف وعػن السشقصع ،و الجير إذا لع يكغ ضخورة إلى االجتساع 
ا فعل صفػان رضي هللا عشو فى ىحا وإنقاذ الزائع وإكخام ذوؼ األقجار كس

                                                           

/ ٚ(، ومحاسييييغ التأويييييل )ٕٛٔ -ٕٚٔ/  ٖ) شديييييلالكذيييياف عييييغ حقييييائق غييييػامس الت (ٔ)
ٕٖٙ.) 
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حدغ األدب مع األجشبيات السيسا في الخمػة بيغ عشج الزخورة في  ،كمو
بخية أو غيخىا كسا فعل صفػان مغ إبخاكو الجسل مغ غيخ كالم والسؤال وإنو 

استحباب اإليثار بالخكػب ، و يشبغي أن يسذي قجاميا ال بجشبيا وال وراءىا
ستحباب االستخجاع عشج السرائب سػاء كانت في ا، و ونحػه كسا فعل صفػان

تغصية السخأة وجييا و  ،الجيغ أو الجنيا وسػاء كانت في نفدو أو مغ يعد عميو
أنو يدتحب أن يدتخ عغ و  ،األجشبي سػاء كان صالحا أو غيخه عغ نطخ

اإلندان ما يقال ؼيو إذا لع يكغ في ذكخه فائجة كسا كتسػا عغ عائذة رضي 
 ،استحباب مالشفة الخجل زوجتو وحدغ السعاشخة، و األمخ شيخاهللا عشيا ىحا 

أنو يدتحب لمسخأة إذا أرادت الخخوج لحاجة و  ،استحباب الدؤال عغ السخيسو 
 .(1)"أن تكػن معيا رؼيقة تدتأنذ بيا وال يتعخض ليا أحج

التدكية والخفعة ألم السؤمشيغ عائذة، والرحابى الجميل صفػان بغ -ٗ
  عالى عشو.السعصل رضى هللا ت

 .وجػب التثبت مغ األقػال قبل نذخىا، والتأكج مغ صحتيا - ٘

االبتالء، حيث ابتمى هللُا رسػَلو صمى هللا عميو وآلو وسمع كسا ابتمى " – ٙ
َعاِئَذة وابتمى صفػان بغ السعصل فخخجػا مغ البالء كالحىب الخالز، 

يع ألسختي الشَِّبّي واالبتالء خيخج ألن ؼيو رفع درجات، والجداء واألجخ العط
صمى هللا عميو وسمع وأبي بكخ الرجيق عمى صبخىسا وقػة تحسميسا وصجق 

 .(2)"إيسانيسا

                                                           

( بتريييييخف ٚٔٔ -ٙٔٔ/ ٚٔالسشيييييياج شيييييخح صيييييحيح اإلميييييام مديييييمع بيييييغ الحجييييياج )  (ٔ)
 واخترار.

يقة ) (ٕ) جِّ  (.ٙٛٔ/  ٔإجالء الحؿيقة في سيخة عائذة الرِّ
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أن السؤمشيغ تعمسػا بدبب ىحه الحادثة، كثيخاا مغ اآلداب اإلسالمية  - 7
 .الدامية، كالحخص عمى سسعة السؤمشيغ، وعمى حدغ الطغ ؼيسا بيشيع

، ومكائجىع ونػاياىع الخبيثة، وفزحيع كذفت الحادثة رؤوس السشافقيغ-ٛ
في صفػف  مشيع ومغ غيخىع أضيخت السشجسيغو  ببيان كحبيع وافتخاءىع،

السؤمشيغ، فتأتي السحغ، وتأتي الفتغج لتطيخ ما تكشو الرجور مغ نفاق، 
ولتطيخ ما تكشو القمػب مغ حقج عمى اإِلسالم وأىمو، فطيخ الشفاق، وضيخت 

ف ىؤالء الصعغ فى مشرب الشبػة، وتذكيظ فقج كان ىج، عرابة الشفاق
يكغ ىجفيع محرػر فى قحف امخأة، بل  ولع السؤمشيغ فى ؾيادتيع وقجوتيع،

-، كان مػجيا إلى الجعػة اإلسالمية ونبييا األميغ عميو الرالة والدالم
 ىحا ابتجأ الحؼ" ىػو   -الخبيث -وليحا قال رأس الشفاق عبج هللا بغ أبى

 .(1)"بيا يقػد جاء ثع أصبحت، حتى رجل مع باتت نبيكع امخأة : وقال الكالم،

(.فمع يقل امخأة دمحم، أو عائذة مثال، أو نبيكع امخأة فتأمل أييا القارػء قػلو )
بشت الرجيق، لكشو أكج عمى مشرب الشبػة، بيجف الحط مغ قجرىا، وعمػ 

 مشدلتيا.

رفع الذجائج إذ ال مخجع في  فى كل الدخاء والزخاء، اإلخالص هلل تعالى"-ٜ
َوِاْف َيْسَدْدَظ َّللاهُ ِبُزخٍّ َفال كاِشَف َلُو إال إليو. وال معتسج في كذفيا إال عميو 

يغَ "،(2)"ِإسه ُىػَ    .(3)"َفِإذا َرِكُبػا ِفي اْلُفْمِظ َدَعُػا َّللاهَ ُمْخِمِريَغ َلُو الجِّ

                                                           

 (.ٜٔٔ/ ٜٔجامع البيان )   (ٔ)
 (.ٚٔسػرة األنعام اآلية ) (ٕ)
 (.٘ٙ) سػرة العشكبػت اآلية (ٖ)
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ذا َمذه َواِ " التزخع والجعاء ،اإلنابة إلى هللا تعالى واإلؾبال عميو-ٓٔ
ْنداَف ُضخٌّ َدعا َربهُو ُمِشيحًا ِإَلْيوِ   .(1)"اإلِْ

في الجنيا واآلخخة  "أؼ "َبْ  ُىَػ َخْيٌخ َلُوْع  "أبي بكخ  بيان مشدلة آل" -ٔٔ
لدان صجق في الجنيا ورفعة مشازل في اآلخخة وإضيار شخف ليع باعتشاء هللا 

دل هللا بخاءتيا في القخآن تعالى بعائذة أم السؤمشيغ رضي هللا عشيا، حيث أن
 .(2)"العطيع الحؼ ال يأتيو الباشل مغ بيغ يجيو وال مغ خمفو

جػاز البحث والدؤال عغ أحػال غيخه إذا كان لو بحلظ تعمق كدؤال  " -ٕٔ
اإلندان عغ زوجتو في مثل ىحا وعغ ولجه الحؼ يخيج تخبيتو وتأديبو وسؤال 

خواية عشو واإلندان عسغ يخيج الحاكع عسغ شيج عشجه والسحجث عسغ يخيج ال
مراىختو أو مخالصتو أو مذاركتو ونحػ ذلظ أما غيخه فيػ مشيي عشو وىػ 

 .(3)"تجدذ وفزػل

السبادرة إلى قصع الفتغ والخرػمات والسشازعات وتدكيغ "  -ٖٔ
  .(4)"الغزب

الخيخ لمسدمسيغ جسيعا، فمع يكغ قاصخا عمى السخاشبيغ فقط، بل يعع  -ٗٔ
يجب أن يتحمى جنا إلى التعاليع الرحيحة واآلداب القػيسة التى الجسيع، ويخش

بيا األفخاد، مغ محاربة الذائعات، وكيؽية التعامل مع األزمات، وتححرنا مغ 
                                                           

 (.ٛسػرة الدمخ اآلية ) (ٔ)
 (.ٖٕ/ ٙ)  تفديخ القخآن العطيع (ٕ)
(، ىكييييحا فييييى األصييييل ولكييييغ الباحييييث يييييخػ ٓٙ/ٛشييييخح التثخيييييب فييييي شييييخح التقخيييييب ) (ٖ)

 الػجػب، إذ أن ىحا مسا يتعمق بو الحخمات والقخابات، وغيخ ذلظ.
 (.ٗٙ/ٛنفذ السرجر ) (ٗ)
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، حتى نجتشب عقاب هللا التذبو بيؤالء وإشاعة الفاحذة فى السجتسع السدمع
ا وعمى فيحا مغ فزل هللا عميشعد وجل، ونفػز بخضػانو ونعيسو السؿيع، 

 الشاس، ولكغ أكثخ الشاس ال يذكخون.

فسغ أؼ جية  :فإن قيل وهلل در العالمة الخازػ ؼيسا سصخه بقمسو الشؽيذ:"
 يريخ خيخا ليع مع أنو مزخة في العاجل؟ قمشا لػجػه:

: أنيع صبخوا عمى ذلظ الغع شمبا لسخضاة هللا تعالى فاستػجبػا بو أحجىا
: أنو لػال إضيارىع وثانييا .وقػع الطمع بيعالثػاب وىحه شخيقة السؤمشيغ عشج 

لإلفظ كان يجػز أن تبقى التيسة كامشة في صجور البعس، وعشج اإلضيار 
وثالثيا: أنو صار خيخا ليع لسا ؼيو مغ  .انكذف كحب القػم عمى مخ الجىخ

شخفيع وبيان فزميع مغ حيث ندلت ثسان عذخة آية كل واحجة مشيا مدتقمة 
هللا تعالى بكحب القاذفيغ وندبيع إلى اإلفظ وأوجب ببخاءة عائذة وشيج 

: صيخورتيا بحال ورابعيا .عمييع المعغ والحم وىحا غاية الذخف والفزل
تعمق الكفخ واإليسان بقجحيا ومجحيا فإن هللا تعالى لسا نز عمى كػن تمظ 
الػاقعة إفكا وبالغ في شخحو فكل مغ يذظ ؼيو كان كافخا قصعا وىحه درجة 

 .(1)"عالية

ْفِظ ُعْرَحٌة ِمْشُوْع َس َتْحَدُبػُه َشخًّا َلُوْع َبْ  ُىَػ  قال تعالى " ِإفه الهِحيَغ َجاُءوا ِباإلِْ
ْثِع َوالهِحي َتَػلهى ِكْبَخُه ِمْشُيْع َلُو  َخْيٌخ َلُوْع ِلُو ِّ اْمِخٍئ ِمْشُيْع َما اْكَتَدَب ِمَغ اإلِْ

 .(2)"َعَحاٌب َعِطيعٌ 

                                                           

 (.ٖٖٛ/ ٖٕ) مفاتيح الغيب (ٔ)
 (.ٔٔالشػر اآلية ) سػرة  (ٕ)
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خ أن يكػن ذلظ شخا لمسؤمشيغ أثبت أنو خيخ ليع فأتى بعج إزالة خاشفي"
باإلضخاب إلبصال أن يحدبػه شخا، وإثبات أنو خيخ ليع ألن ؼيو مشافع كثيخة 
إذ يسيد بو السؤمشػن الخمز مغ السشافقيغ، وتذخع ليع بدببو أحكام تخدع 
أىل الفدق عغ فدقيع، وتتبيغ مشو بخاءة فزالئيع، ويدداد السشافقػن غيطا 

ربحػن محقخيغ محمػميغ، وال يفخحػن بطشيع حدن السدمسيغ، فإنيع لسا وي
اختمقػا ىحا الخبخ ما أرادوا إال أذػ السدمسيغ، وتجيء مشو معجدات بشدول 

 .(1)"ىحه اآليات باإلنباء بالغيب

 يكػن  أن غيخ مغ أنفديع عشج مغ أضيخوه أنيع إلى إشارة السجيء لفع وفي"
 .(2)"أصل لو

عمى الغخابة، وال أغخب مغ ىحا القػل، وىػ كسا تخػ، إذ  حواض دليل وىحا
  ؼيو اتيام لمصاىخة الدكية.

والزسيخ فى قػلو تعالى "مشيع" يعػد إلى العربة، أػ: والحػ تػلى كبخه مغ 
 العربة الحيغ جاءوا بو.

َوالهِحي  * وقج اختمف العمساء فى السخاد باالسع السػصػل فى قػلو تعالى"
 ."َخُه ِمْشُيعْ َتَػلهى ِكبْ 

لعشو  -فأكثخ العمساء عمى أن السخاد بو رأس الشفاق عبج هللا بغ أبى بغ سمػل
الحػ تطاىخت بو األحاديث الرحيحة والخوايات  ىػ وىحا -هللا تعالى
  السذيػرة.

                                                           

 (.ٕٚٔ/ ٛٔالتحخيخ والتشػيخ )  (ٔ)
 (.ٓٙٔ/ ٙإرشاد العقل الدميع إلى مدايا الكتاب الكخيع )  (ٕ)
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رضى هللا تعالى –وذىب البعس إلى أن الحػ تػلى كبخه ىػ حدان بغ ثابت 
َعْغ َمْدُخوٍؽ، َقاَؿ: َدَخْمَشا َعَمى يح استجلػا بسا ورد فى صح وقج -عشو

اُف ْبُغ َثاِبٍت ُيْشِذُجَىا ِشْعًخا، ُيَذبُِّب  َعاِئَذَة َرِضَي َّللاهُ َعْشَيا، َوِعْشَجَىا َحده
 ِبَأْبَياٍت َلُو: َوَقاَؿ:

 َوُتْرِحُح َغْخَثى ِمْغ ُلُحػـِ الَغَػاِف ِ          َحَراٌف َرزَاٌف َما ُتَدفُّ ِبِخةَحةٍ 

َفَقاَلْت َلُو َعاِئَذُة: َلِوشهَظ َلْدَت َكَحِلَظ، َقاَؿ َمْدُخوٌؽ: َفُقْمُت َلَيا ِلَع َتْأَذِنيَغ َلُو  
َأْف َيْجُخَ  َعَمْيِظ؟ َوَقْج َقاَؿ َّللاهُ َتَعاَلى: }َوالهِحي َتَػلهى ِكْبَخُه ِمْشُيْع َلُو َعَحاٌب 

َعَحاٍب َأَشجُّ ِمَغ الَعَسى؟ َقاَلْت َلُو: ِإنهُو  [ َفَقاَلْت: " َوَأيُّ 11َعِطيٌع{ ]الشػر: 
 .(1)"«َكاَف ُيَشاِفُح، َأْو ُيَياِجي َعْغ َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع "

 بغ حدان بو السخاد وقيل قال الحافع ابغ كثيخ بعج أن أورد ىحا القػل:"
 عمى يجل قج ما لبخارؼ ا صحيح في وقع أنو ولػال غخيب، قػل وىػ ثابت،
 فزائل ليع الحيغ الرحابة مغ فإنو فائجة، كبيخ إليخاده كان لسا ذلظ،

 عميو هللا صمى هللا رسػل عغ يحب كان أنو مآثخه وأحدغ ومآثخ، ومشاقب
 .(2)"بذعخه وسمع

                                                           

ِكتَييياُب الَسَغييياِزؼ َبييياُب َحيييِجيِث اإِلْفيييِظ " َواأَلَفيييِظ، ِبَسْشِدَليييِة  - ٗٙأخخجيييو اإلميييام البخيييارػ   (ٔ)
َأْفُكُييْع، َوَأَفُكُييْع، َفَسيْغ َقياَل: َأَفَكُييْع، َيُقيػُل: َصيَخَفُيْع َعيِغ الشِّْجِذ َوالشََّجِذ، ُيَقياُل: ِإْفُكُييْع، وَ 

[ ُيْريييَخُف َعْشيييُو َميييْغ ٜاإِليَسييياِن َوَكيييحََّبُيْع، َكَسيييا َقييياَل:  ُيْؤَفيييُظ َعْشيييُو َميييْغ ُأِفيييَظ{ ]اليييحاريات: 
بيياب فزييائل  - ٖٗ(،  واإلمييام مدييمع كتيياب الفزييائل ٙٗٔٗ( رقييع)ٕٔٔ/ُ٘صييِخَف ")
 (٘٘ٔ( رقع)ٖٜٗٔ/ٗغ ثابت رضي هللا عشو)حدان ب

 (.ٕٗ/ ٙتفديخ القخآن العطيع )  (ٕ)
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وكأنى بظ أييا القارػء مغ ىحا القػل، وىػ كسا تخػ، ولكغ الشفذ مشو بخاء، 
 غ قػل السحققيغ والسجققيغ، وىػ أن الحػ تػلى نذخوتسيل إلى السذيػر م

ىػ المعيغ عبج هللا بغ أبى بغ سمػل، وكيف يكػن حدان بيحه الرفة  كبخه
، وال يعقل أن يكػن شخا مغ ىحا الخبيث، فيحه أفاعيل السشافقيغ ؟وىػ مغ ىػ

كل مكان، أضف إلى ذلظ حخصيع الذجيج عمى إشاعة الفاحذة فى فى 
إلسالمى، وقج انعقج اإلجساع عمى أن السخاد بيحا ىػ عبج أرجاء السجتسع ا

  .بغ أبىهللا 

َلُو " ويذيعو ويحيعو ويدتػشيو يجسعو كان الحؼ :وقيل بو، ابتجأ :قيل فقج"
 .(1)"ذلظ عمى :أؼ  "َعَحاٌب َعِطيعٌ 

وأما ما استجل بو أصحاب القػل اآلخخ فغايتو أن حدان رضى هللا عشو قج 
ىحا الحجيث، وليذ ؼيو ترخيح مغ أم السؤمشيغ بأنو اشتخك فى الخػض فى 
  .ىجاك يتػلى تعالى وهللا ذاك فافيعىػ الحػ تػلى كبخه، 

َوالهِحي " تعالى بقػلو السخاد أن في السعخوف ىػ وىحا قال الحافع ابغ حجخ:"
 خواياتال تطاىخت وبو أبي بغ هللا عبج وىػ "َتَػلهى ِكْبَخُه ِمْشُيْع َلُو َعَحاٌب َعِطيعٌ 

 (.2)"السصػلة اإلفظ قرة مغ عائذة عغ

 الحؼ: قال مغ قػل: بالرػاب ذلظ في القػليغ وأولىقال اإلمام الصبخػ:"
 بيغ خالف ال أنو وذلظ ُأبي، بغ هللا عبج كان اإلفظ، عربة مغ كبخه تػلى
 عبج ويحجثيع، أىمو يجسع وكان اإلفظ، بحكخ بجأ الحؼ أن بالديخ، العمع أىل

                                                           

 نفذ السرجر ونفذ الرفحة. (ٔ)
 (.ٕ٘ٗ/ ٛفتح البارػ ) (ٕ)
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 ذلظ كبخ تػليو كان وصفت ما عمى ذلظ وفعمو سمػل، ابغ بيأُ  بغ هللا
 .(1)"األمخ

أن القخآن الكخيع لع يرخح  -وفقشى هللا تعالى وإياك-واعمع أييا القارػء    
عائذة ىشا تشدييا ليا عغ مقاميا الدامى، وحفطا لسكانتيا   بحكخ الديجة 

 الفعل السذيغ. الصيبة، وتقجيدا السسيا مغ ىحا 

  

                                                           

 (.ٕٓٔ/ ٜٔجامع البيان )  (ٔ)
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 ا الخاىٙ: ةغزٓع حد الكذف ّاحللن٘ مً مغزّعٔتُ.املطل

سكغ القػل بأن الحجود قج شخعيا هللا تعالى لتيحيب السجتسع السدمع، بجاية ي
وأن ال  ولتقػيع العادات والدمػك، وضبط الشفذ لتدتؿيع عمى الفصخة الدػية،

 يتطالع الشاس ومغ ثع تزيع الحقػق، فكان لداما أن تػجج ىحه الحجود لتحقيق
، وأنت خبيخ أن ىحا أحج مقاصج الذخع الحشيف االستقخار واالنزباط

، وذلظ لمحفاظ عمى أمغ السجتسع السدمع مغ الذخور واألخصار الزخورية
ولى األمخ أن يتحخػ التى قج تؤدػ إلى الخخاب والجمار، ومغ ثع كان عمى 

 إال ادني أو ديغ في عمييع ضخر تػلج مشو يخاف ما" أن يجتشبو أمػر رعيتو، 
 قمػب تألف كحلظو  ذلظ ونحػ الحجود وإقامة الدكاة كأخح الذخ ية األمػر
 .(1)" الخ ية

الذيػة الشفدانية مائمة إلى كحلظ و أن الشفذ بصبعيا البذخػ  ومغ السعخوف
قزاء الذيػة واقتشاص السالذ وتحريل مقرػدىا مغ الذخب والدنا 

لزخب لغيخ بالذتع وامقتل وأخح مال الغيخ واالستصالة عمى اتعرب لوال
 وغيخ ذلظ مغ السفاسج السعخوفة ومغ ثع ،خرػصا مغ القػؼ عمى الزعيف

ىحه الحجود حدسا ليحا الفداد، وزجخا عغ ارتكابو فى تذخيع  اقتزت الحكسة"
ليبقى العالع عمى نطع االستقامة، فإن إخالء العالع عغ إقامة الداجخ يؤدؼ 

 َوَلُوعْ  ": خفى، وإليو اإلشارة بقػلو تعالىإلى انخخامو، وؼيو مغ الفداد ما ال ي
 .(2)"" َحَياةٌ  اْلِقَراصِ  ِفي

                                                           

 .  بترخف(.ٜٛ/ٜالسشياج شخح صحيح مدمع بغ الحجاج ) (ٔ)
 ( سػرة البقخة.ٜٚٔ( بترخف، واآلية )ٜٚ/ٗاالختيار لتعميل السختار )  (ٕ)
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ومتشػعة والسقام ال يتدع لإلششاب،  محاسغ الحجود كثيخةيسكغ القػل بأن و 
تخفع الفداد الػاقع في العالع وتحفع  "  فيىويحدغ أن أشيخ إلى بعزيا، 

تذتسل عمى مقرج  ىى"و  (1)"الشفػس واألعخاض واألمػال سالسة عغ االبتحال
أصمي يتحقق بالشدبة إلى الشاس كافة وىػ االندجار عسا يتزخر بو العباد. 
وغيخ أصمي وىػ الصيارة عغ الحنػب وذلظ يتحقق بالشدبة إلى مغ يجػز 

 . (2)"زوال الحنػب عشو ال بالشدبة إلى الشاس كافة

لسرالح ج ألنيا وجبت  -تبارك وتعالى  -الحجود إنسا كانت حقػق هللا و 
 وىي دفع فداد يخجع إلييع ويقع حرػل الريانة ليع، عمى وجو الشفع العامة

فحج الدنا وجبج لريانة األبزاع عغ التعخض، وحج " حتى تدتؿيع الحياة
الدخقة وقصع الصخيق وجبج لريانة األمػال واألنفذ عغ القاصجيغ، وحج 

عغ الدوال  قػلالذخب وجبج لريانة األنفذ واألمػال بػاسصة صيانة الع
 .(3)"واالستتار بالدكخ

، ويحدغ بى حج القحف السعخوفة ىحه الحجودإذا تسيج لظ ذلظ فاعمع أن مغ 
 :أن أشيخ إليو فى ىحه األسصخ التالية

القحف: الخمي ...قحف بالحجارة يقحف بالكدخ قحفا: رمى بيا:  "القحؼ لغة
بقػة، ثع القحف: رمي الذيء و" (4)"بالديع والحرى والكالم وكل شيء

استعسل في الخمي بالدنى ونحػه مغ السكخوىات. يقال: قحف يقحف قحفاا، 

                                                           

يانة"لدان العخب )"(، ٕٓٔ/٘العشاية شخح اليجاية ) (ٔ)   (.ٓ٘/ٔٔواالْبِتَحال: ِضجُّ الرِّ
 (.ٕٕٔ/٘االختيار لتعميل السختار )  (ٕ)
 (.ٙ٘/ٚبجائع الرشائع في تختيب الذخائع ) (ٖ)
  ( مادة)قحف(.ٕٔٗ/ٕٗتاج العخوس مغ جػاىخ القامػس ) (ٗ)
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 واستعيخ"(1)"فيػ قاذف، وجسعو، قحاف وقحفة، كفاسٍق وفدقٍو، وكافخ وكفخة
 .(2)"القحف لمذتع والعيب كسا استعيخ لمخمي

 .(3)"الخمي بػطء يػجب الحج عمى السقحوف :"شخعا
 .(4)" ى ِعْخِض اْلَسْقُحوِف ِبالتََّعخُّضِ اْلَقْحُف ِجَشاَيٌة َعمَ  "فػ
وىػ محخم بإجساع األمة، واألصل في تحخيسو الكتاب  ىػ الخمي بالدناو

َوالهِحيَغ َيْخُمػَف اْلُسْحَرَشاِت ُثعه َلْع َيْأُتػا "والدشةج أما الكتاب: فقػل هللا تعالى: 
ًة َوَس َتْقَبُمػا َلُيْع َشَياَدًة َأَبًجا َوُأوَلِئَظ ُىُع ِبَأْرَبَعِة ُشَيَجاَء َفاْجِمُجوُىْع َثَساِنيَغ َجْمجَ 

ِإفه الهِحيَغ َيْخُمػَف اْلُسْحَرَشاِت اْلَغاِفاَلِت ". وقال سبحانو: (5)"اْلَفاِسُقػفَ 
ْنَيا َواآْلِخَخِة َوَلُيْع َعَحاٌب َعِطيعٌ  . وأما الدشة: فقػل (6)"اْلُسْؤِمَشاِت ُلِعُشػا ِفي الجُّ

ْحَع الُسػِبَقاتِ »: -صمى هللا عميو وسمع  -الشبي  ، َقاُلػا: َيا «اْجَتِشُبػا الده
؟ َقاَؿ:  ـَ َّللاهُ »َرُسػَؿ َّللاهِ َوَما ُىغه ْحُخ، َوَقْتُ  الشهْفِذ الهِتي َحخه ْخُؾ ِباَّللهِ، َوالدِّ الذِّ

، َوَأْكُ  الخَِّبا، َوَأْكُ  َماِؿ الَيِتيِع، َوال تهَػلِّي َيْػـَ الدهْحِف، َوَقْحُؼ ِإسه ِبالَحقِّ
 .(7) .«الُسْحَرَشاِت الُسْؤِمَشاِت الَغاِفاَلتِ 

                                                           

 ( باب )القحف(.ٗ٘ٗ/ٔالسقشع ) السصمع عمى ألفاظ (ٔ)
 ( فرل الحال مادة  )القحف(.ٜٕٙ/ٔالتػؾيف عمى ميسات التعاريف ) (ٕ)
(، رد ٖٜ/ ٗاالختيييييار لتعميييييل السختييييار ) (،ٕٚ/ ٜالبييييجُر التسييييام شييييخح بمييييػ  السييييخام ) (ٖ)

 (.ٖٗ/ٗالسحتار عمى الجر السختار )
 (.ٙ٘/ٚبجائع الرشائع في تختيب الذخائع ) (ٗ)
 (.ٗالشػر اآلية ) سػرة (٘)
 (.ٖٕسػرة الشػر اآلية) (ٙ)
ِ َتَعياَلى:  - ٘٘الحجيث أخخجو اإلمام البخارػ  (ٚ) }ِإفه الهػِحيَغ   ِكَتاُب الَػَصياَيا َبياُب َقيْػِل َّللاَّ

َسا َيْأُكُمػَف ِفي ُبُصػِنِيْع َناًرا َوَسَيْرػَمْػَف َسػِعي ( ٓٔ/ٗ{)ًخاَيْأُكُمػَف َأْمَػاَؿ الَيَتاَمى ُضْمًسا، ِإنه
== 
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وليذ بالذىء الييغ أن يخمى الشاس بعزيع البعس بالدنا، فألجل ىحا جعل 
بأربعة  قحف شخرا بالدنا ولع يأت هللا تعالى شيادة الدنا بأربعة شيجاء، ومغ

 شيجاء فإنو يقام عميو الحج.
ُثعه  "قام القاذف بيشة عمى صحة ما قالو درأ عشو الحج، وليحا قال تعالىفإن أ"

َلْع َيْأُتػا ِبَأْرَبَعِة ُشَيجاَء َفاْجِمُجوُىْع َثساِنيَغ َجْمَجًة َوس َتْقَبُمػا َلُيْع َشياَدًة َأَبجًا 
البيشة عمى صحة  فأوجب عمى القاذف، إذا لع يقع (1)"َوُأولِئَظ ُىُع اْلفاِسُقػفَ 

أنو تخد ]الثاني[ أن يجمج ثسانيغ جمجة.  ]أحجىا[ما قال، ثالثة أحكام: 
 أن يكػن فاسقا ليذ بعجل ال عشج هللا وال عشج الشاس. ]الثالث[شيادتو أبجا. 

سه الهِحيَغ تاُبػا ِمْغ َبْعِج ذِلَظ َوَأْصَمُحػا َفِإفه َّللاهَ َغُفػٌر "إثع قال تعالى: 
 .(3)"اآلية(2)"َرِحيعٌ 
َوالهِحيَغ َيْخُمػَف اْلُسْحَرَشاِت ُثعه َلْع َيْأُتػا ِبَأْرَبَعِة ُشَيَجاَء َفاْجِمُجوُىْع " ل تعالىقا

 .(4)"َثَساِنيَغ َجْمَجًة َوَس َتْقَبُمػا َلُيْع َشَياَدًة َأَبًجا َوُأوَلِئَظ ُىُع اْلَفاِسُقػفَ 
ع يأتػا بأربعة والسعشى أن الحيغ يخمػن الشداء العؽيفات بالفاحذة، ثع ل"

ىؤالء  -أييا الحكام -شيجاء يذيجون ليع عمى صحة ما قحفػىغ بو، فاجمجوا
القاذفيغ ثسانيغ جمجة، عقابا ليع عمى ما تفػىػا بو مغ سػء في حق ىؤالء 

دبب إلراقيع التيع الكاذبة السحرشات، وال تقبمػا ليؤالء القاذفيغ شيادة أبجا ب
                                                                                                                                    

== 

بيييياب بيييييان الكبييييائخ وأكبخىييييا  - ٖٛكتيييياب اإليسيييان  - ٔ(، واإلمييييام مدييييمع ٕٙٙٚرقيييع)
 (.ٜٛ( رقع )ٕٜ/ٔ)

 (.ٗسػرة الشػر اآلية ) (ٔ)
 (.٘سػرة الشػر اآلية ) (ٕ)
 (.ٔٔ -ٓٔ/ٙتفديخ القخآن العطيع )  (ٖ)
 (.ٗسػرة الشػر اآلية ) (ٗ)
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. أػ: الخارجػن عمى أحكام "اْلَفاِسُقػفَ  ُىعُ  َوُأوَلِئظَ "مشيا.  يئةبخ  ىبسغ ى
 وعمى آدابيا الدامية. -تعالى -شخيعة هللا

قج عاقب ىؤالء القاذفيغ لمسحرشات بثالث  -تعالى -فأنت تخػ أن هللا
 عقػبات.
: حدية، وتتسثل في جمجىع ثسانيغ جمجة، وىي عقػبة قخيبة مغ عقػبة أوسىا
 الدنا.

في عجم قبػل شيادتيع، بأن تيجر أقػاليع، : معشػية، وتتسثل وثانيتيا
ويريخون في السجتسع أشبو ما يكػنػن بالسشبػذيغ، الحيغ إن قالػا ال يرجق 
الشاس أقػاليع، وإن شيجوا ال تقبل شيادتيع، ألنيع اندمخت عشيع صفة الثقة 

 مغ الشاس فييع.
خخوج ليع بالفدق. أػ: بال -تعالى -: ديشية، وتتسثل في وصف هللاوثالثتيا

 وعغ آداب ديشو وشخيعتو. -سبحانو -عغ شاعتو
ىؤالء القاذفيغ في أعخاض الشاس، بتمظ العقػبات  -تعالى -وما عاقب هللا

: حساية أعخاض السدمسيغ مغ ألدشة الدػء، مغ أىسياالخادعة، إال لحكع 
 وصيانتيع مغ كل ما يخجش كخامتيع، ويجخح عفافيع.

فة الصاىخة، أن تمرق بيع التيع وأقدى شيء عمى الشفػس الحخة الذخي
الباشمة. وعمى رأس الخذائل التي تؤدػ إلى فداد السجتسع، تخك ألدشة الدػء. 

 .(1)"تشير أعخاض الذخفاء، دون أن تجج ىحه األلدشة مغ يخخسيا أو يخدعيا
تعالى  -وإذا ثبت أن حج القحف حق هللا  والقحف حق مغ حقػق هللا تعالى "

يو حقو فشقػل: ال يرح العفػ عشوج ألن العفػ إنسا خالرا أو السغمب ؼ -

                                                           

 (.ٙٛ/ٓٔالتفديخ الػسيط لمقخآن الكخيع )    (ٔ)
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ج ألن االعتياض (1)يكػن مغ صاحب الحق، وال يرح الرمح واالعتياض
 .(2)"عغ حق الغيخ ال يرح

وقج يدتعطع اإلندان ىحا الحج، ولكشو ال يعخف أن هللا تعالى ال يأمخ بذىء 
ة أعخاض والحكسة مغ تحخيسو صيان"إال ولو حكسة عطيسة مغ وراء ذلظ، 

الشاس عغ االنتياك، وحساية سسعتيع عغ التجنيذ، وىحا مغ أحكع الحكعج 
ألن الشاس لػ ُسمط بعزيع عمى بعس في التجنيذ، والدب، والذتع حرمت 
عجاوات، وبغزاء، وربسا حخوب شػاحغ مغ أجل ىحه األمػر، لكغ حفطاا 

لمقحف،  ألعخاض الشاس، وحساية ليا، ولدسعة السدمسيغ جاء الذخع محخماا 
 .(3)"ومػجباا لمعقػبة الجنيػية ؼيو

 فيػ لمسجتسع السدمع ومغ ثع كان لداما أن يكػن الذخع بسثابة الجرع الػاقى
ويدج الباب عمى الحيغ يمتسدػن لمبخآء العيب، ؼيسشع "يقصع ألدشة الدػء 

، ويحطخ أشج الحطخ ..ضعاف الشفػس مغ أن يجخحػا مذاعخ الشاس 
 يغ آمشػا حتى تتصيخ الحياة مغ سخيان ىحا الذخ فييا.إشاعة الفاحذة في الح

يحخم القحف تحخيسا قاشعا، ويجعمو كبيخة مغ كبائخ االثع  -والذخع-
ويسشع  -رجال كان أو امخأة  -والفػاحر، ويػجب عمى القاذف ثسانيغ جمجة 

غ رحسة هللا، مغ قبػل شيادتو، ويحكع عميو بالفدق والمعغ والصخد م
 (.4)"خخةليع في الجنيا واآلاأل واستحقاق العحاب

  
                                                           

َض( َأَخَح اْلِعَػَض" مختار الرحاح )   (ٔ)  (.ٕٕٔ/ٔ")اْعَتاَض( َو )َتَعػَّ
 (.ٚ٘/ٚبجائع الرشائع في تختيب الذخائع ) (ٕ)
 (.ٛٚ/ ٗٔالذخح السستع عمى زاد السدتقشع ) (ٖ)
 (.بترخف.ٓٗٗ/ٕفقو الدشة ) (ٗ)
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 املطلا الخالد: ّجْب التخبث مً األخبار قبس ىغزٍا.  

 حس اإلسالم الحشيف عمى التأنى واليجوء، وذم العجمة ونفخ مشيا، وأصحاب
إشالق  الحميسة العجمة عادة ما يتدسػن بخفة العقل، وقج يحجث بتمظ الرفة

ئعة تيجم استقخار األسخة والسجتسع، ضالسة فى حق األبخياء، أو نذخ شا أحكام
ونخػ ذلظ واضحا فى حادثة اإلفظ حيث تمقف السشافقػن الخبخ وفخحػا بو 

، وأخح الشاس يخػضػن ؼيو مغ غيخ السصيخة وأذاعػه بيغ الشاس فى السجيشة
  روية وال بيشة.

وحدغ  والتثبت فى القػل ومغ ثع حس اإلسالم عمى التحمى باألناة واليجوء
مع أفخاد السجتسع، ححرا مغ دنذ األعخاض بالخػض عسا نيى عشو  التعامل

يجب عخض ىحا األمخ عمى القمب قبل الخػض  مغ إشاعة الفاحذة، وحيشئح
  ؼيو.

 فى األقػال واألفعال شخيق التثبت ألىل الجيغ والتقػػ  بيغ -سبحانو  - وهللا
  حتى ال يسػج السجتسع فى قصع مغ الفتغ والخرػمات.

لقخآن الكخيع بالجعػة إلى االعتجال فى القػل والفعل، ومكارم فقج عشى ا
 األخالق والبعج عغ أخالق الجاىمية الغميطة.

وأشيخ األعخاض، ما كان تشاول أعمى السقامات، ؼ حال ا التقػل الباشليحف
 ذيع ىكحا دون تثبت وال بيشة وأن تتقاذفويسخ ىكحا سيل ىيغ وأن ييشبغي أن 

َعَمْيِو ِبَأْرَبَعِة  اَلْػس جاؤُ »ػاه دون شاىج وال دليل: األف األلدشة وتمػكو
  .(1)«جاءَ ُشيَ 

                                                           

 (.ٖٔسػرة الشػر جدء مغ اآلية )   (ٔ)
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ومغ الجالئل الحقة أن السؤمغ إذا سسع شيئا يتػرع عغ الخػض ؼيو ما دام 
 ليذ لو عمع بو.

ولسا استسخ ىؤالء عمى ما ىع ؼيو مغ ىحا الحجيث الباشل تػعجىع هللا تعالى 
الهِحيَغ ُيِحبُّػَف َأْف َتِذيَع اْلَفاِحَذُة ِفي  ِإفه  عمى ذلظ بقػلو عد مغ قائل "

ْنَيا َواآْلِخَخِة َوَّللاهُ َيْعَمُع َوَأْنُتْع َس َتْعَمُسػفَ   .(1)"الهِحيَغ آَمُشػا َلُيْع َعَحاٌب َأِليٌع ِفي الجُّ

تأديب ثالث لسغ سسع شيئا مغ الكالم الديئ، فقام بحىشو شيء مشو  فيحا"
ِإفه الهِحيَغ ُيِحبُّػَف  " فقج قال تعالى، مشو وال يذيعو ويحيعو خوتكمع بو فال يكث

أؼ يختارون ضيػر  "َأْف َتِذيَع اْلَفاِحَذُة ِفي الهِحيَغ آَمُشػا َلُيْع َعَحاٌب َأِليٌع 
ْنَيا " الكالم عشيع بالقبيح أؼ بالحج، وفي اآلخخة  " َلُيْع َعَحاٌب َأِليٌع ِفي الجُّ

أؼ فخدوا األمػر إليو  " َوَّللاهُ َيْعَمُع َوَأْنُتْع َس َتْعَمُسػفَ  " بالعحاب األليع
  .(ٕ)"تخشجوا

سامية،  اإلفظ جاءت تػجييات أحجاث في إشار اآليات التي تتحجث عغو 
في رد البيتان والديف، حتى ال  تحجد أىسية تعاون السجتسع وتعاليع ربانية

 يخوجو البعس وىػ ال يجرؼ.

ع السدمع أن يشتذخ اإلفظ ؼيو وبخاصة ما يتعمق فال يرح في السجتس"
بالعخض والذخف، والػاجب عمى كل مغ يدسع إفكاا أن ال يكخره، وعميو أن 

َيا َأيَُّيا الهِحيَغ آَمُشػا ِإْف "يدتعيح باهلل مشو، وال يذيعو، تصبيقاا لقػل هللا تعالى: 

                                                           

 .(ٜٔسػرة الشػر اآلية )    (ٔ)
 (.ٕٛ -ٕٚ/ ٙ ) تفديخ القخآن العطيع   (ٕ)
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َقْػًما ِبَجَياَلٍة َفُتْرِحُحػا َعَمى َما َفَعْمُتْع  َجاَءُكْع َفاِسٌق ِبَشَحٍأ َفَتَبيهُشػا َأْف ُتِريُبػا
 (ٔ)"َناِدِميغَ 

وال يجػز في السجتسع السدمع أن يدسع أحج أفخاده عغ إخػانو أمخاا، ويرجقو 
 .(ٕ)"بال بخىان يثبتو، أو دليل يؤكجه.

ونطخا ألىسية التثبت والحيصة فى تمقى األخبار ذكخ القخآن الكخيع ىحا األمخ 
مغ مػضع، وفى ذلظ داللة صخيحة عمى خصػرة ىحا األمخ  فى أكثخ

 ووضػح مكانتو الكبيخة.

َيا َأيَُّيا الهِحيَغ آَمُشػا ِإْف َجاَءُكْع َفاِسٌق ِبَشَحٍإ َفَتَبيهُشػا َأْف ومشو قػلو عد وجل"
 .(3)"ُتِريُبػا َقْػًما ِبَجَياَلٍة َفُتْرِحُحػا َعَمى َما َفَعْمُتْع َناِدِميغَ 

َأْف ُتِريُبػا َقْػمًا "فاستطيخوا صجقو مغ كحبو، بصخيق آخخ كخاىة أؼ: "
قػما بخاء مسا قحفػا بو بػية أذيتيع بجيالة الستحقاقيع إياىا،  :أؼ "ٍٍ ِبَجياَلة

فتشجمػا  :أؼ "َفُتْرِحُحػا َعمى ما َفَعْمُتْع ناِدِميغَ "ثع يطيخ لكع عجم استحقاقيع 
يبػنيع بيا، وحق السؤمغ أن يحتخز عمى إصابتكع إياىع بالجشاية التي تر

 .(4)"مسا يخاف مشو الشجم في العػاقب

لمخيبة واالختالق  معخض خبخهألن  الفاسق ال تقبل شيادتوويسكغ القػل بأن 
ضعيف الػازع الجيشي في نفدو، وضعف الػازع يجخئو عمى " إذ إنو

                                                           

 (.ٙسػرة الحجخات اآلية )    (ٔ)
 (.ٙٙٔ/ٔالديخة الشبػية والجعػة في العيج السجني. أحسج أحسج غمػش )    (ٕ)
 (.ٙسػرة الحجخات اآلية )    (ٖ)
(، التفدييييخ الػسييييط ٖ٘ٗ/ ٚتفدييييخ القيييخآن العطييييع ) (،ٕٕ٘/ ٛمحاسيييغ التأوييييل )    (ٗ)

 (.ٖٗٓ/ ٖٔن الكخيع )لمقخآ
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ضخار االستخفاف بالسحطػر وبسا يخبخ بو في شيادة أو خبخ يتختب عمييسا إ
بالغيخ أو بالرالح العام ويقػؼ جخأتو عمى ذلظ دوما إذا لع يتب ويشجم عمى 

 .(1)"ما صجر مشو ويقمع عغ مثمو

يجل  "وىحا تححيخ شجيج ووعيج عطيع لسغ تجخأ عمى ىحا الفعل الذشيع، وكحلظ
عمى تححيخ مغ يخصخ لو اختالق خبخ مسا يتختب عمى خبخه الكاذب مغ 

 .(2)"لة فحػػ الخصابإصابة الشاس. وىحا بجال

تشبيو عمى أنو إذا كان الخبخ  "ِإْف جاَءُكْع فاِسٌق ِبَشَحٍإ َفَتَبيهُشػا"وقػلو تعالى: "
شيئا عطيسا وما لو قجر فحقو أن يتػقف ؼيو وإن عمع أو غمب صحتو عمى 

 . (3)"الطغ حتى يعاد الشطخ ؼيو ويتبيغ فزل تبيغ

حكع والتذخيع ويخاشب العقل والخوح والقخآن الكخيع بآياتو يكثخ مغ بيان ال
وغيخ  معا، ويحيى الزسائخ، ويخشج إلى معالى األخالق ومبادػء اإلندانية
 ذلظ مغ السثل العميا التى تيجف إلى سعادة الشاس فى مجتسعيع السدمع.

َيا َأيَُّيا الهِحيَغ آَمُشػا ِإْف َجاَءُكْع " تعالى وىحا الخصاب الحؼ اشتسل عميو قػلو
 "ٌق ِبَشَحٍإ َفَتَبيهُشػاَفاِس 

كل بحدب أثخه بسا يبمغ إليو  -بفتح الباء -مػجو ابتجاء لمسؤمشيغ السخبخيغ"
. ولكغ ىحا -بكدخ الباء -مغ األخبار عمى اختالف أغخاض السخبخيغ

بسعدل عغ السصالبة بيحا التبيغ  -بكدخ الباء -الخصاب ال يتخك السخبخيغ
سػء العاؾبة ؼيسا يختمقػنو مغ السختمقات  ؼيسا يتحسمػنو مغ األخبار وبتػخي
                                                           

 (.ٖٕٔ/ ٕٙالتحخيخ والتشػيخ )    (ٔ)
 (.ٕٖٕ/ ٕٙنفذ السرجر )    (ٕ)
 (.ٜٕٛ/ ٖٔروح السعاني في تفديخ القخآن العطيع والدبع السثاني )    (ٖ)
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ولكغ ىحا تبيغ وتثبت يخالف تبيغ اآلخخ وتثبتو، فيحا تثبت مغ الستمقي 
بالتسحيز لسا يتمقاه مغ حكاية أو يصخق سسعو مغ كالم واآلخخ تسحيز 

 .(1)"وتسييد لحال السخبخ

 ع بوؼيسا يتكم والحاصل أنو يجب عمى اإلندان أن يتثبت ؼيسا يقػل ويتثبت
 "يسغ يشقل إليو الخبخ، ىل ىػ ثقة، أو غيخ ثقة كسا قال هللا تعالى: وكحلظ ؼ

َيا َأيَُّيا الهِحيَغ آَمُشػا ِإْف َجاَءُكْع َفاِسٌق ِبَشَحٍإ َفَتَبيهُشػا َأْف ُتِريُبػا َقْػًما ِبَجَياَلٍة 
ىػاء وصار الشاس والسيسا إذا كثخت األ" " َفُتْرِحُحػا َعَمى َما َفَعْمُتْع َناِدِميغَ 

يتخبصػن ويكثخون مغ القيل والقال بال تثبت وال بيشة، فإنو يكػن التثبت أشج 
 .(2)"وجػبا، حتى ال يقع اإلندان في السيمكة

 عشيا، وضيػر شيارة ومغ ىشا كان إثبات بخاءة الديجة عائذة رضي هللا 
مغ  يبقى ثابتاا عمى شػل الدمغأمخ عطيع واضح لحػ عيغ و  ،بيت الشبػة

التى  مغ الذائعات السدمع السبادغ اليامة التي ال بج مشيا لريانة السجتسع
، وبخاصة تمظ التي تترل بالخيادة السؤمشة التي يتأسى بيا التبقى وال تحر
  .سائخ الشاس

  

                                                           

 (.ٖٖٕ -ٕٖٕ/ ٕٙالتحخيخ والتشػيخ )    (ٔ)
 (.ٚٛٔ/ ٙشخح رياض الرالحيغ )    (ٕ)
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الزابع: ّجْب ةكدٓه طاع٘ ات ةىلاه علٙ ٍْٚ اإلىضاٌ  املطلا
 ّرغباةُ.

مب وتفتظ بو، مخض اتباع ىػػ الشفذ إن مغ أشج األمخاض التى تريب الق
 والسيل عغ شاعة هللا تعالى واإللتفات لجاعى اإلثع.

ولعل عالقة ىحا السصمب بيحا البحث فيتزح حيغ يسكغ القػل بأن اإلندان 
متى كان عمى صمة وثيقة باهلل جل فى عاله، ويأتى بكافة العبادات عمى 

عة هللا سبحانو وتعالى عمى الػجو األمثل ويجتشب الشػاىى، فحيشئح يقجم شا
شيػاتو ورغباتو، ومغ ىحه الخغبات الشفذ األمارة بالدػء، والتى ال تتػرع عغ 

الغيبة والشسيسة والقحف، وغيخىا مغ  انتياك الحخمات واألعخاض،ومشيا بالصبع
 الرفات الحميسة التى ال يقخىا شخع.

نفدو باتباع وقج كان ىحا شأن اإلندان فى القخون األولى حيث قجم ىػػ 
الذيػات والخذائل والسشكخات، و بادة أصشام ال تزخ وال تشفع، وغيخىا مغ 

 الذسذ والقسخ وسائخ السخمػقات.

وقج أمخ هللا تعالى رسػلو صمى هللا عميو وسمع باجتشاب ىؤالء وغيخىع كسا 
تْ  قال تعالى " ْنيا َوَذكِّْخ َوَذِر الهِحيَغ اتهَخُحوا ِديَشُيْع َلِشحًا َوَلْيػًا َوَغخه ُيُع اْلَحياُة الجُّ

ِبِو َأْف ُتْحَدَ  َنْفٌذ ِبسا َكَدَبْت َلْيَذ َليا ِمْغ ُدوِف َّللاهِ َوِليٌّ َوس َشِفيٌع َوِاْف 
َتْعِجْؿ ُك ه َعْجٍؿ س ُيْؤَخْح ِمْشيا ُأولِئَظ الهِحيَغ ُأْبِدُمػا ِبسا َكَدُبػا َلُيْع َشخاٌب ِمْغ 

 .(1)"ِليٌع ِبسا كاُنػا َيْوُفُخوفَ َحِسيٍع َوَعحاٌب أَ 

                                                           

 (.ٓٚسػرة األنعام اآلية )    (ٔ)



 

 

971 

ديشيع الحؼ كان يجب أن يأخحوا  :أػ "اتهَخُحوا ِديَشُيْع َلِشحًا َوَلْيػاً ""وقػلو تعالى
بو لعباا وليػاا. وذلظ أن عبجة األصشام وما كانػا عميو مغ تحخيع البحائخ 
والدػائب وغيخ ذلظ، مغ باب المعب والميػ واتباع ىػػ الشفذ والعسل 

الذيػة، ومغ جشذ اليدل دون الجج. واتخحوا ما ىػ لعب وليػ مغ  بادة ب
 األصشام وغيخىا ديشاا ليع. أو اتخحوا ديشيع الحؼ كمفػه ودعػا إليو وىػ ديغ

اعخض عشيع،  عومعشى ذرى ....اإلسالم لعباا وليػاا، حيث سخخوا بو واستيدؤا
َأْف "أػ بالقخآن  "َذكِّْخ ِبوِ وَ "وال تبال بتكحيبيع واستيدائيع وال تذغل قمبظ بيع 

 .(1)"يابمخافة أن تدمع إلى اليمكة والعحاب وتختيغ بدػء كد "ُتْحَدَ  َنْفٌذ 

 الحيغ اتخحوا األصشام آلية وعبجوا مغ دون هللا ماال يزخىع وال يشفعيع فيؤالء
 .(2)"ال تسدظ ليع ؼيسا ذىبػا إليو سػػ التقميج واتباع ىػػ الشفذ"

كل مشا أن يجاىج ىػاه ويتغمب عمى شيصانو حتى يتسكغ  ومغ ثّع يجب عمى
 مغ تقجيع شاعة هللا عد وجل عمى رغبات الشفذ وشيػاتيا الفانية. 

حدغ الحدشات وأفزل الصاعات العمع باهلل وشخيقو التػحيج وخالف ىػػ أو"
الشفذ فبحكخ هللا يتخمز العبج مغ الحنػب وبو يحرل تدكية الشفػس 

يتقػػ العبج عمى شاعة الخحسغ ويتخمز مغ كيج وترؽية القمػب وبو 
 .(3)"الذيصان

نو يجج ويجتيج إمغ أوصاف الكافخ الحؿيقي ف"وحب الجنيا وما فييا إنسا ىى 
فى شمب الجنيا وشيػاتيا ويتخك اآلخخة باىسال الدعى فى شمبيا واحتسال 

                                                           

 (.ٖٙ/ ٕالكذاف )    (ٔ)
 (.ٜٖٕ/ ٘)  غخائب القخآن ورغائب الفخقان   (ٕ)
 (.ٜٛٔ/ ٗروح البيان )    (ٖ)
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ؿيقي الكمفة والسذقة فى مخالفة ىػػ الشفذ ومػافقة الذخع فيشبغى لمسؤمغ الح
نو ال يخمػ عغ إن ال يخضى باسع اإلسالم وال يقشع بااليسان التقميجػ فأ

نو نػر محس وليذ ؼيو تغييخ إيسان الحؿيقي فالطمسات بخالف اإل
 .(1)"أصال

األمارة  نسا يحرل مغ الشفذإكل بجعة وىػػ والجيغ الباشل والحاصل أن 
ل عغ شخيق والذيصان فسغ اتبع ىػػ الشفذ ووساوس الذيصان ض بالدػء
 نأ فال يسكغن هللا تعالى يفرل بيشو وبيغ السيتجػ إواتخح اليو ىػاه ف ،الحق
 واحج. االيسان والكفخ فى قمب يجتسع

مثاال يحتحػ بو فى تقجيع شاعة  -رضى هللا تعالى عشو -ولقج كان أبػ بكخ
، ساءة، وعطسة األذية التى وجيت لوهللا تعالى عمى اليػػ، رغع عطسة اإل

تسذ عخضو وعخض نبيو وصاحبو عميو الرالة والدالم، وكحلظ إساءة 
 تؤذػ ابشتو الصاىخة رضى هللا تعالى عشيا.

َعِة َأْف ُيْؤُتػا ُأوِلي اْلُقْخَبى قال تعالى " َوَس َيْأَتِ  ُأوُلػ اْلَفْزِ  ِمْشُوْع َوالده
َوْلَيْرَفُحػا َأَس ُتِحبُّػَف َأْف َيْغِفَخ َواْلَسَداِكيَغ َواْلُسَياِجِخةَغ ِفي َسِبيِ  َّللاهِ َوْلَيْعُفػا 

 .(2)"َّللاهُ َلُوْع َوَّللاهُ َغُفػٌر َرِحيعٌ 

السذيػر مغ الخوايات أن ىحه اآلية ندلت في قرة أبي بكخ بغ أبي قحافة في"
الرجيق ومدصح بغ أثاثة، وذلظ أنو كان ابغ خالتو وكان مغ السياجخيغ 

ثاثة بغ  باد بغ السصمب بغ عبج مشاف، البجرييغ السداكيغ وىػ مدصح بغ أ
اسسو عػف ومدصح لقب، وكان أبػ بكخ يشفق عميو لسدكشتو، فمسا  :وقيل

                                                           

 (.ٜٖٗ/ ٗنفذ السرجر )    (ٔ)
 (.ٕٕسػرة الشػر اآلية )    (ٕ)
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اإلفظ وقال ؼيو مدصح ما قال حمف أبػ بكخ أال يشفق عميو وال  وقع أمخ
يشفعو بشافعة أبجا، فجاءه مدصح فاعتحر وقال إنسا كشت أغذى مجمذ حدان 

ػ بكخ لقج ضحكت وشاركت ؼيسا قيل ومخ عمى فأسسع وال أقػل، فقال لو أب
 .(1)"يسيشو، فشدلت اآلية

فمسا أندل هللا بخاءة أم السؤمشيغ عائذة، وشابت الشفػس السؤمشة واستقخت، "
وتاب هللا عمى مغ كان تكمع مغ السؤمشيغ في ذلظ، وأؾيع الحج عمى مغ أؾيع 

يَق َعَمى َقِخيِبِو ْعصاْلِسشَُّة، يَ َلُو اْلَفْزُل وَ َشَخَع َتَباَرَك َوَتَعاَلى وَ  -عميو جِّ ُف الرِّ
، فإنو كان ابغ خالة الرجيق، وكان مدكيشا ال َوَنِديِبِو َوُىَػ ِمْدَصُح ْبُغ ُأَثاَثةَ 

مال لو إال ما يشفق عميو أبػ بكخ رضي هللا عشو، وكان مغ السياجخيغ في 
يا، وكان سبيل هللا، وقج ولق ولقة تاب هللا عميو مشيا وضخب الحج عمي

، لو الفزل واأليادؼ عمى األقارب َمْعُخوفاا ِباْلَسْعُخوفِ الرجيق رضي هللا عشو 
اآلية،  "َأَس ُتِحبُّػَف َأْف َيْغِفَخ َّللاهُ َلُوعْ "واألجانب، فمسا ندلت ىحه اآلية إلى قػلو 

فإن الجداء مغ جشذ العسل، فكسا تغفخ عغ السحنب إليظ نغفخ لظ، وكسا 
أن  -يا ربشا -ظ، فعشج ذلظ قال الرجيق: بمى وهللا إنا نحبترفح نرفح عش

 .(2)"تغفخ لشا ثع رجع إلى مدصح ما كان يرمو مغ الشفقة

 -رضى هللا تعالى عشو –وما أعطسيا مغ شيادة مغ هللا عد وجل لمرجيق 
  ومغ الدابقيغ إلى اإلسالم. ،ثانى اثشيغ فى الغاروناـيظ ب وأىل بيتو،

عشو بالعفػ عسغ ششع عمى ثسخة فؤاده وميجة كبجه،  وقج صجقو رضي هللا"
وىي الرجيقة زوجة خاتع السخسميغ، وخيخ الخالئق أجسعيغ، والحمف عمى 

                                                           

 (.ٖٚٔ -ٕٚٔ/ ٗالسحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد )    (ٔ)
 (.ٜٕ/ٙتفديخ القخآن العطيع )    (ٕ)
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أنو ال يقصع الشفقة عشو أبجاا، ؼيا هلل مغ أخالق ما أبياىا! وشسائل ما أشيخىا 
 .(1)"وأزكاىا! وأشخفيا 

 وشاعة، حبا ورجاء، ومى العبج أن يقبل عمى ربو عد وجل و بادتوالػاجب ع
فإذا تحقق القمب بالتػحيج التام، لع يبق " وشسعا فى ثػابو ،مغ عقابو وخػفا

ؼيو محبة لغيخ ما يحبو هللا، وال كخاىة لغيخ ما يكخىو هللا، ومغ كان كحلظ، 
لع تشبعث جػارحو إال بصاعة هللا، وإنسا تشذأ الحنػب مغ محبة ما يكخىو هللا، 

، وذلظ يشذأ مغ تقجيع ىػػ الشفذ عمى محبة هللا أو كخاىة ما يحبو هللا
بدبب ذلظ في  وخذيتو، وذلظ يقجح في كسال التػحيج الػاجب، ؼيقع العبج

التفخيط في بعس الػاجبات، وارتكاب بعس السحطػرات، فإن مغ تحقق قمبو 
 (2)"بتػحيج هللا، فال يبقى لو ىع إال في هللا وؼيسا يخضيو بو

أؼ وليتخكػا  (3) )َوْلَيْعُفػا َوْلَيْرَفُحػا( غى حيث قال:"وهلل در العالمة السخا 
عقػبتيع عمى ذلظ، بحخمانيع مسا كانػا يؤتػنيع، وليعػدوا ليع إلى مثل الحؼ 

 كان ليع عمييع مغ اإلفزال.

 ثع رغبيع فى العفػ والتفزل فقال:
)َأس ُتِحبُّػَف َأْف َيْغِفَخ َّللاهُ َلُوْع(
يدتخ هللا عميكع ذنػبكع أال تحبػن أن  :أؼ (4) 

بإفزالو عميكع، والجداء مغ جشذ العسل، فكسا تغفخ ذنب مغ أذنب إليظ، 
يغفخ هللا لظ، وكسا ترفح يرفح هللا عشظ، فحيشئح قال الرجيق: بمى وهللا 

                                                           

 (.ٕٓٗ/ ٖٔنطع الجرر في تشاسب اآليات والدػر )    (ٔ)
 (.ٖٛٗ -ٖٚٗ/ ٕ)  جامع العمػم والحكع في شخح خسديغ حجيثا مغ جػامع الكمع   (ٕ)
 (.ٕٕسػرة الشػر اآلية )    (ٖ)
 (.ٕٕسػرة الشػر اآلية )    (ٗ)



 

 

975 

نحب أن تغفخ لشا رّبشا، ثع رجع إلى مدصح ما كان يرمو مغ الشفقة وقال 
 .(1)"وهللا ال أندعيا مشو أبجا

ا يتبيغ لشا مجػ ما فعمو الرجيق رضى هللا تعالى عشو حيغ قجم شاعة وبيح
هللا عد وجل واالستجابة ألمخه سبحانو وتعالى، عمى ىػػ نفدو وذلظ وقت 

 أن حمف عمى مدصح أن ال يشفق عميو بدبب مػقفو مغ تمظ األحجاث.

وال يخفى عمى مغ كان لو قمب أن فى ذلظ عبخة لكل أحج، ومغ ثع يتخح ما 
 .مو الرجيق قجوة يحتحػ بيافع

  

                                                           

 (.ٜٛ/ ٛٔتفديخ السخاغي )    (ٔ)
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املطلا اخلامط: مظاٍز رمح٘ ات ّلطفُ باملؤميني حني ٓيشل   
 بَه البالٛ.

يسكغ القػل بأن البالء الحػ يحل بالسؤمغ ما ىػ إال تسحيز ورفعة 
واختبار، ولع يدمع مشو أحج ولػ سمع أحج لكان رسػل هللا صمى هللا صمى هللا 

جل لصيف بعباده ال يبتمى عبجه ليزخه، بل عميو وسمع أولى، وهللا عد و 
 تعالى، ويديجىع ، وحدبظ أن أصحاب االبتالء يحبيع هللاليديجه رفعة ومشدلة

  .رفعة ومشدلة
 مزسار ىػ الحؼ واالمتحان التعبج مجرجة ىػ" االبتالءويجب العمع بأن 

  .(1)"األلباب أولػ إالّ  يحكخ وما وحكسة عبخة شيء كل وفي التكميف
َوَلَشْبُمَػنهُوْع ِبَذْيٍء ِمَغ اْلَخْػِؼ َواْلُجػِع َوَنْقٍز ِمَغ  د مغ قائل"قال ع

اِبِخةغَ  ِخ الره  .(2)"اأْلَْمَػاِؿ َواأْلَْنُفِذ َوالثهَسَخاِت َوَبذِّ
ِه، َوَكاَنْت َلُو ُصْحَحٌة ِمْغ َرُسػِؿ َّللاهِ و  َعْغ ُمَحسهِج ْبِغ َخاِلٍج، َعْغ َأِبيِو، َعْغ َججِّ

مهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع َقاَؿ: َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع َيُقػُؿ َص 
ِإفه اْلَعْبَج ِإَذا َسَحَقْت َلُو ِمَغ َّللاهِ َعده َوَج ه َمْشِدَلٌة َلْع َيْبُمْغَيا ِبَعَسِمِو، اْبَتاَلُه َّللاهُ »

 ِفي َوَلِجِه، وْ ِفي َجَدِجِه َأْو ِفي َماِلِو أَ 
 .(3)«َعَمى َذِلَظ َحتهى ُيْبِمَغُو َمْشِدَلَتُو الهِتي َسَحَقْت َلُو ِمَغ َّللاهِ َعده َوَج ه  ُثعه َصبهَخهُ 

                                                           

 (.ٜٕ٘/ٗمعالع الدشغ )    (1)
 (.٘٘ٔة اآلية )سػرة البقخ    (2)
(، وقال:"اَل ُييْخَوػ َىيَحا ٘ٛٓٔ( رقع )ٚٔ/ٕالسعجع األوسط ) أخخجو اإلمام الصبخانى   (3)

َد ِبِو: َأُبػ اْلَسِميِح"، وأخخجيو اإلميام أبيػ داود  ْسَشاِد، َتَفخَّ اْلَحِجيُث َعْغ َأِبي َخاِلٍج ِإالَّ ِبَيَحا اإْلِ
 ( رقعٛ/٘لمحنػب ) باب األمخاِض الُسكفِّخة -ٔكتاب الجشائد 

== 
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 والسعرية والصاعة والخخاء بالذّجة ذلظ يكػن  عادة ما واالختبار االبتالءو 
 واألخح السشكخ وإنكار أىمو، ونرخة الحق إقامة السدمسيغ عمى حقاا وكان"

 اأَلْرضِ  ِفى مهوهشهاُىعْ  ِإف الهِحيغَ ": بقػلو تعالى هللا وصفيع كسا أىمو، أيجػ عمى
اَلةَ  َأَقاُمػا   .(1)""الدهَكاةَ  َوآَتُػا الره

وذلظ  السؤمغ يدتحزخ في عقمو أنػاع السرائب والسحغ ويقجر وقػعياف
ألن الخضا "يا، وعمى تقجيخ وقػعيا يخضى ب عمى درجة قخبو مغ ربو،

بقزاء هللا تعالى واجب، فعشج وقػعيا ال يدتعطسيا بخالف الجاىل فإنو 
يكػن غافال عغ تمظ السعارف، فعشج وقػع السرائب يعطع تأثيخىا في 

 .(2)"قمبو

الحػ ال يجدع عشج وقػع  ى ىحه السرائب سجية السؤمغ الثابتوالربخ عم
ن مغ حدن اإلندان عشج ندول ال يشافي الربخ ما يكػ ما قجره هللا تعالى ف

بل ذلظ مغ الخحسة ورقة القمب، ولػ فقج اإلندان ىحه الخحسة لكان "السريبة  
قاسيا ال يخجى خيخه وال يؤمغ شخه، وإنسا الجدع السحمػم ىػ الحؼ يحسل 
صاحبو عمى تخك األعسال السذخوعة ألجل السريبة واألخح بعادات وأعسال 

 .(3)"ويدتؿبحيا العقلمحمػمة ضارة يشيى عشيا الذخع 

                                                                                                                                    
== 

حدييغ لغيييخه، وىيحا إسييشاد ضييعيف لجياليية دمحم بييغ خالييج  (، وقيال الذيييخ األرنييؤوط:"ٜٖٓٓ)
 ومغ فػقو.

 ( سػرة الحج.ٔٗ(، واآلية )ٕٗ/ٓٔشخح صحيح البخارػ البغ بصال )    (1)
 (.ٕٛٙ/ ٕٓ)  مفاتيح الغيب   (2)
 (.ٖٖ/ ٕتفديخ القخآن الحكيع )تفديخ السشار( )    (3)
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مغ وفقو هللا لمربخ عشج وجػد ىحه السرائب، فحبذ نفدو عغ  وعميو في"
التدخط، قػال وفعال واحتدب أجخىا عشج هللا، وعمع أن ما يجركو مغ األجخ 
بربخه أعطع مغ السريبة التي حرمت لو، بل السريبة تكػن نعسة في 

نفع مشيا، فقج امتثل أمخ حقو، ألنيا صارت شخيقا لحرػل ما ىػ خيخ لو وأ
اِبِخةغَ هللا، وفاز بالثػاب، فميحا قال تعالى:  ِخ الره أؼ: بذخىع بأنيع  (1){}َوَبذِّ

 يػفػن أجخىع بغيخ حداب.

  .(2)"ن، ىع الحيغ فازوا بالبذارة العطيسة، والسشحة الجديسةو فالرابخ 

ادثة فمخب : "ال تكخىػا الشقسات الػاقعة والباليا الح (3)البرخػ  قال الحدغ
 .(4)أمخ تكخىو ؼيو نجاتظ ولخب أمخ تؤثخه ؼيو عصبظ"

آالما ال  الشبى عميو الرالة والدالمحادث اإلفظ قج كمف ويسكغ القػل بأن 
، األمة اإلسالمية تجخبة مغ أشق التجارب في تاريخ وكانت يسكغ ترػرىا

  ولكغ هللا تعالى كان ألىل الشفاق وأمثاليع بالسخصاد.

                                                           

 (.٘٘ٔسػرة البقخة جدء مغ اآلية )   (1)
 (.٘ٚ/ ٔتيديخ الكخيع الخحسغ في تفديخ كالم السشان )    (2)
ىػ الحدغ بغ أبى الحدغ البرخػ، أبػ سعيج، مػلى زيج بغ ثابت وقيل غيخ ذلظ،    (3)

كان إمام كبيخ الذأن، رؼيع الحكخ، رأسا فى العمع والعسيل، فقيييا، ثقية، حجية، مأمػنيا، 
 ٗناسييكا، كثيييخ العمييع، فريييحا، تييػفى سييشة عذييخ ومائيية. سيييخ أعييالم الشييبالء ) عابييجا، 

 .(ٛ٘ٔ -ٚ٘ٔ/ٚ(، الصبقات الكبخػ)ٖٙ٘/
(، و"عصيييب: ٖٗ/ ٔشيييفاء العمييييل فيييي مديييائل القزييياء والقيييجر والحكسييية والتعمييييل )    (4)

( مييييييادة ٗٚٙ/ ٔمجسييييييل المغيييييية البييييييغ فييييييارس ).العصييييييب: اليييييييالك، عصييييييب يعصييييييب"
 (مادة"عصب".ٓٔٙ/ٔ( مادة "عصب"،لدان العخب)ٛٓٔ/ٕ)"عصب"،تيحيب المغة 
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ىحا الحادث يالحع أن مغ رحسة هللا تعالى وعطيع لصفو عمى والشاضخ فى 
أنيا  -رضى هللا تعالى وأرضاىا –السريبة التى حمت بأم السؤمشيغ عائذة 

مخضت فمع تذعخ بحجيث اإلفظ، وكانت تشام مغ فخط التعب فيشقصع تفكيخىا 
َفاْشَتَوْيُت  َفَقِجْمَشا الَسِجيَشَة، عسا يجور حػليا، ولشتخك ليا الحجيث حيث تقػل:"

ِحيَغ َقِجْمُت َشْيًخا، َوالشهاُس ُيِفيُزػَف ِفي َقْػِؿ َأْصَحاِب اإِلْفِظ، َس َأْشُعُخ 
ِبَذْيٍء ِمْغ َذِلَظ، َوُىَػ َيِخةُبِشي ِفي َوَجِعي َأنِّي َس َأْعِخُؼ ِمْغ َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى 

َر  ِمْشُو ِحيَغ َأْشَتِوي، ِإنهَسا َيْجُخُ  َعَميه هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع المُّْصَف الهِحي ُكْشُت أَ 
، ُثعه «َكْيَف ِتيُكعْ »َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمهَع َيُيَدمُِّع، ُثعه َيُقػُؿ: 

خِّ   .(1)"َيْشَرِخُؼ، َفَحِلَظ َيِخةُبِشي َوَس َأْشُعُخ ِبالذه

بعشايتو، ورحستو، ويجعل لو فى ه وحدبظ باهلل تعالى ولصفو أنو يتعاىج عبج
 وما ذلظ عمى هللا بعديد، عسق الطالم نػر، وفى أعمى درجات العدخ يدخ،

فقج صبخت عائذة رضى هللا تعالى عشيا حتى أنيا تقػل مغ شجة ما تجج مغ 
َأْكَتِحُ   َيَحَوْيُت ِتْمَظ المهْيَمَة َحتهى َأْصَحْحُت َس َيْخَقُأ ِلي َدْمٌع َوسَ  الحخقة واأللع :"

ـٍ، ُثعه َأْصَحْحُت َأْبِوي  .(2)"ِبَشْػ

ن هللا سبحانو بخأىا مسا رماىا بو أىل اإلفظ وأندل في "أ أن نعمع ويجب
عحرىا وبخاءتيا وحيا يتمى في محاريب السدمسيغ وصمػاتيع إلى يػم الؿيامة 

 وشيج ليا بأنيا مغ الصيبات ووعجىا

أن ما قيل فييا مغ اإلفظ كان خيخا ليا  السغفخة والخزق الكخيع وأخبخ سبحانو
ولع يكغ ذلظ الحؼ قيل فييا شخا ليا وال عائبا ليا وال خافزا مغ شأنيا بل 

                                                           

 الحجيث سبق تخخيجو.   (ٔ)
 جدء مغ حجيث اإلفظ وقج سبق تخخيجو.   (ٕ)
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بالصيب والبخاءة  ذكخ رفعيا هللا بحلظ وأعمى قجرىا وأعطع شأنيا وصار ليا
 .بيغ أىل األرض والدساء ؼيا ليا مغ مشؿبة ما أجميا

واإلكخام الشاشئ عغ فخط تػاضعيا واسترغارىا لشفديا وتأمل ىحا التذخيف 
ولذأني ِفي َنفِدي َكاَف َأْحَقخ مغ َأف يَتَومهع هللا ِفي ِبَػْحي ُيْتَمى "حيث قالت 

َوَلِوغ كشت َأْرُجػ َأف يخ  َرُسػؿ هللا صمى هللا َعَمْيِو َوسمع ُرْؤةا يبخئشي هللا 
 .(1)"بَيا

وحب رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع وىي فيحه صجيقة األمة وأم السؤمشيغ 
تعمع أنيا بخيئة مطمػمة وأن قاذفييا ضالسػن ليا مفتخون عمييا قج بمغ أذاىع 

 .(2)"إلى أبػييا وإلى رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع

إن االتيام الخخيز سخعان ما يتبجد ويدول أثخه، وال سيسا إذا تػلى هللا "
 .(3)"لسؤمغ، وحساه وبّخأه تعالى بشفدو الجفاع عغ سسعة ا

فقج أندل هللا تعالى رحستو، وأتع نعستو وأندل بخاءة الديجة عائذة رضى هللا 
، جائعالدخور التعالى عشيا فى وحى يتمى إلى أن تقػم الداعة، وأعقب الذجة 

وما ضشظ بتمظ الدعادة وىحه الػبصة، فقج اختز هللا عد وجل بيا أشيخ 
، وحدبظ بأن ىحا مغ لخمق عميو الرالة والدالمالشاس، مسغ اجتباىع لديج ا

  . باب إتسام الشعسة هللف الحسج والسشة

                                                           

 جدء مغ حجيث اإلفظ وقج سبق تخخيجو.   (ٔ)
 (.ٜٖٕ/ ٔجالء األفيام في فزل الرالة عمى دمحم خيخ األنام )   (ٕ)
 (.ٖٙٚٔ/ ٕالتفديخ الػسيط لمدحيمي )   (ٖ)
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هللا عميع بعباده محيط بأخبارىع وأحػاليع، ولحلظ أندل عقػبتو عمى ىؤالء و
األفاكيغ عمى قجر مداىستيع في اإلفظ، وعحاب هللا األليع نازل بيع في الجنيا 

 واآلخخة.

ا: فإن رحسة هللا ت  .باده السؤمشيغ في الجنيا واآلخخةمحق بعوأيزا

شالبيغ تدكية ومغ مطاىخ رحسة هللا سبحانو أن السؤمشيغ يمجأون إليو "
نفػسيع مشو سبحانو وتعالىج إذ ىػ الحؼ يدكى مغ يذاء، إال أنو حدب 

في  -مغ العباد -سشتو في خمقو ال يدكى إال مغ شمب ذلظ مشو، فسغ شمب
عالى ال يخيبو ويدكى نفدو، ومادام تعالى سسيعا صجق زكاة نفدو، فإن هللا ت

ألقػال  باده عميسا بشيانيع وأفعاليع فميفدع إليو السؤمغ الخاغب في زكاة 
نفدو. فميحكخه، وليذكخه، بفعل الرالحات، والبعج عغ الصالحات مغ الحنػب 
واآلثام، وبحلظ يربح أىال لدكاة نفدو فتدكػ نفدو وتصيب، والفزل هلل والسشة 

 سبحانو وتعالى، إذ لػاله ما زكى مسغ تػرشػا في حادثة اإلفظ، ومسغ هلل
 .(1)"سمع مشيا ولع يذارك فييا مغ أولئظ األصحاب رضػان هللا تعالى عمييع

، مميئة بالثقة واالعتداز، يقة بشت الرّجيق مػقشة ببخاءتياالّرجّ وحدبظ بأن 
وما ذاك إال  بيع لػثة، شأن األبخياء الحيغ ال تختقي إلييع شبية، وال تمترق

تعمع أّن هللا سيبّخئيا، ويبعج كل ضّشة وتيسة  لقخبيع مغ هللا تعالى، وكحلظ فيى
عغ ساحة رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع، ولكّشيا لع تكغ تطّغ أّن هللا مشدل 
في شأنيا وحيا يتمى، ويجعمو كمسة باؾية في أعقاب ىحه األّمة، ولكّشيا ما 

أندل هللا عمى رسػلو في شأنيا القخآن، وأندل بخاءتيا مغ  تمّبثت شػيال أن

                                                           

نيجاءات اليخحسغ ألىييل اإليسيان. جييابخ بيغ مػسييى بيغ عبيج القييادر بيغ جييابخ أبيػ بكييخ    (ٔ)
 .(.بترخفٛ٘ٔ/ ٔالجدائخؼ ) 
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ْفِظ ُعْرَحٌة ِمْشُوْع س َتْحَدُبػُه َشخًّا "فػق سبع سسػات، فقال  ِإفه الهِحيَغ جاُؤ ِباإلِْ
ْثِع َوالهِحي َتَػلهى ِكبْ  َخُه َلُوْع َبْ  ُىَػ َخْيٌخ َلُوْع ِلُو ِّ اْمِخٍئ ِمْشُيْع َما اْكَتَدَب ِمَغ اإلِْ

( َلْػس ِإْذ َسِسْعُتُسػُه َضغه اْلُسْؤِمُشػَف َواْلُسْؤِمشاُت 11ِمْشُيْع َلُو َعحاٌب َعِطيٌع )
 .(1)"ِبَأْنُفِدِيْع َخْيخًا َوقاُلػا ىحا ِإْفٌظ ُمِبيغٌ 

  

                                                           

 (.ٕٔ -ٔٔسػرة الشػر اآلية )    (ٔ)
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املطلا الضادظ: دالل٘ الكص٘ علٙ صدق اليبٙ صلٙ ات علُٔ 
 ّصله.

لكػن أنو عد وجل إذا أراد أمخا ـيأ لو يسكغ القػل بأن سشة هللا تعالى فى ا
األسباب، وإذا أراد أن يبخىغ ألمخ يّدخ الصخيق إليو ولػ كان الصخيق عديخا، 

دالم فاهلل سبحانو وتعالى لع يعّجل بشدول الػحى عمى نبيو عميو الرالة وال
  تأخخ شيخا كامال.ليقزى ببخاءة الديجة عائذة بل 

التى مخت عمى  ، شيخ مغ أصعب األيامشيخ مغ القمق والسعاناة والتخقب
الخسػل عميو الرالة والدالم ، وعمى عائذة رضى هللا تعالى عشيا، شيخ 

  تخقب وانتطار.

حتى يسيد الخبيث مغ  حجاث قج أراد هللا تعالى أن تقعوحدبظ أن ىحه األ
اإلسالم الشفاق وأىمو، وتيػػ فى مخاتع الباشل أفعال  الصيب، ويعمػ 

  .مغ أعجاء الجيغ غ واالىعالسشافقيغ وم

ومييا حييجث لمشبييى عميييو الرييالة والدييالم مييغ اليييع والغييع، فييحلظ أمييخ شبيعييى، 
بحكييع بذييخيتو صييمى هللا عميييو وسييمع، ومييغ السعيييػد أن الشيياس كافيية  تعتييخييع 

 ىحه الرفات فى مثل ىحه السػاقف.

َريْت  شييخا، الػحي حبذ حكسة مغ فكان وأيزا" َزيْت َوتَ  َأنَّ اْلَقِزيّيَة ُمحِّ  ،َسحَّ
 فييا، رسػلو إلى هللا يػحيو ما إلى استذخاف أعطع السؤمشيغ قمػب واستذخفت
 هللا رسييػل إليييو كييان مييا أحييػج الييػحي فييػافى التصمييع، غاييية ذلييظ إلييى وتصمعييت
 فييػرد والسؤمشييػن، وأصييحابو وأىمييو والرييجيق بيتييو، وأىييل وسييمع عميييو هللا صيمى
 مػقيع أعطيع ميشيع فػقيع إلييو، كانت ما أحػج األرض عمى الغيث ورود عمييع

 هللا أشمييع فمييػ اليشيياء، غاييية بييو ليييع وحرييل الدييخور، أتييع بييو وسييخوا وألصفييو،
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 لفاتيت بيحلظ الفيػر عميى اليػحي وأنيدل وىمة أول مغ الحال حؿيقة عمى رسػلو
 .أضعافيا أضعاف بل وأضعافيا الحكع، ىحه

 ويتييػلى يةالقزي ىييحه عيغ رسييػلو يخيخج أن أحييب سيبحانو هللا فييإن وأيزيا ....
 ال بييأمخ وعيييبيع وذميييع أعجائييو عمييى والييخد عشييو والسشافحيية الييجفاع بشفدييو ىييػ
 ... عسل ؼيو لو يكػن 

 والتيي بياألذػ، السقريػد ىيػ كيان وسيمع عمييو هللا صمى هللا رسػل فإن وأيزا
 الطيييغ ضشيييو أو عمسييو ميييع ببخاءتييييا يذيييج أن بيييو يمييييق يكييغ فميييع زوجتيييو رميييت
 .(ٔ)"وحاشاىا وحاشاه قط سػءا بيا يطغ عول ببخاءتيا، لمعمع السقارب

يسكيغ  ال ميا خمقيو عميى لتذخيعاتوا الحكع مغ يذخعو ؼيسا لو تعالى هللا ولكغ
 مسييا السييؤمشيغ، أم زوجييو ببييخاءة نبيييو عمييى أندلييو مييا ذلييظ ومييغ ، ألحييج تػقعييو

 ووالييجييا زوجييو وسييخور سييخوره، بييحلظ فحرييل ،انوالبيتيي الشفيياق أىييل بييو رماىييا
 .الؿيامة يػم إلى والسؤمشيغ

 نيييياتيع وضييييػر كيييحبيع، وبييييان وخيييدييع السشيييافقيغ فزييييحة بيييحلظ حريييل كسيييا
 .الخبيثة

شيييييخاا قبييييل نييييدول اآليييييات بييييالبخاءة، فقييييج عيييياش الشبييييى عميييييو الرييييالة والدييييالم 
ييا وأخييح ، واإلشيياعة الكاذبيية تسييأل الييجنيا، واليسييذ يييجور بيييغ أىييل السجيشيية جسيعا

التييييي تييييخد ىييييحا الديييييف الستكيييياثخ  صييييمى هللا عميييييو وسييييمع يبحييييث عييييغ الحؿيقيييية
فاستبيغ آراء أصحابو، وقج أجابو كيل ميغ سيألو إجابية تؤكيج عميػ مقيام الدييجة 

 . وعفتيا التى ال يجادل فييا سػػ جاحج، أو مذخك عائذة وشيارتيا
                                                           

(.باختريار شيجيج وتريخف فيى ٖ٘ٔ -ٖٗٔ/ ٖزاد السعاد في ىجؼ خيخ العباد. )    (ٔ)
 العبارة.
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بخوز خمييق رسيييػل هللا صييمى هللا عمييييو وسييمع الحمييييع، وقييج كيييان واضييحا وجمييييا"
 وبخاصة بأميات السؤمشيغ. ا،الخءوف، الخحيع، بالسؤمشيغ جسيعا 

فبييخغع مييا كييان ؼيييو مييغ عشيياء يدلييدل الجبييال فييي أيييام حادثيية اإلفييظ كييان يدييأل 
 عغ عائذة رضي هللا عشيا، ويصسئغ عمييا، ويقػل ليا: "كيف تيكع"؟.

وسيييتخ عشييييا حيييجيث الشييياس حتيييى ال تيييؤذػ، وليييع ييييخض بإثارتييييا، ومشاقذيييتيا، 
ن وقييع مشيييا شيييء ويدييتسخ الخسييػل وكييان يييحكخىا بالتػبيية، واالسييتغفار إن كييا

صمى هللا عميو وسمع ىكيحا شييخاا كيامال حتيى تشيدل عمييو آييات البيخاءة، ؼيخبيخ 
 عائذة رضي هللا عشيا، وىػ صمى هللا عميو وسمع أسعج مشيا بيا.

ويتحييػل جيييػ الرييست، والحيييدن، فيييي بيييت الشبيييػة إليييى سييخور، وفيييخح، وتشقميييب 
مشيغ عائذييييية وبخاءتييييييا مسيييييا أثييييييخ السجيشييييية كمييييييا حيييييجيثاا عيييييغ شييييييارة أم السيييييؤ 

  .(ٔ)"حػليا
ليييأتى  (2)، يدييأل جاريتييو ليدييتيقغ الخبييخقييج أخييح الشبييى صييمى هللا عميييو وسييمعف

األميغ جبخيل عميو الدالم بعيج ذليظ مثبتيا بيخاءة أم السيؤمشيغ عائذية ، وكيحلظ 
                                                           

 (.ٛٙٔ -ٚٙٔ/ٔنفذ السرجر )    (ٔ)
يذيخ إلى قػلو عميو الرالة والدالم فى حجيث اإلفظ وؼيو:"َوَسيِل الَجاِرَييَة َتْريُجْقَظ،    (ٕ)

ِ َصييمَّى هللُا َعَمْيييِو َوَسييمََّع َبِخيييَخَة، َفَقيياَل:  َأْؼ َبِخيييَخُة، َىييْل َرَأْيييِت ِمييْغ »َقاَلييْت: َفييَجَعا َرُسييػُل َّللاَّ
، َميا َرَأْييُت َعَمْيَييا َأْميخاا َقيطُّ أَْغِسُريُو َقاَليْت َليُو َبِخييَخُة: َوالَّي«. َشْيٍء َيِخيُبِظ؟ ِحؼ َبَعثَيَظ ِبيالَحقِّ

اِجُغ َفَتْأُكُميُو، َقاَليْت: َفَقي ، َتَشاُم َعْغ َعِجيِغ أَْىِمَيا، َفَتْأِتي الجَّ غِّ اَم َغْيَخ َأنََّيا َجاِرَيٌة َحِجيَثُة الدِّ
ِ َصييمَّى هللُا َعَمْيييِو َوَسييمََّع ِمييْغ يَ  ، َوُىييَػ َعَمييى َرُسييػُل َّللاَّ ِ ْبييِغ ُأَبيييٍّ ْػِمييِو َفاْسييَتْعَحَر ِمييْغ َعْبييِج َّللاَّ

َييييا َمْعَذيييَخ الُسْديييِمِسيَغ، َميييْغ َيْعيييِحُرِني ِميييْغ َرُجيييٍل َقيييْج َبَمَغِشيييي َعْشيييُو َأَذاُه ِفيييي »الِسْشَبييِخ، َفَقييياَل: 
ِ َما َعِمْسُت َعَمى أَْىِمي ِإالَّ َخْييخاا، َوَلَقيْج َذَكي ُخوا َرُجيالا َميا َعِمْسيُت َعَمْييِو ِإالَّ َخْييخاا، أَْىِمي، َوَّللاَّ

 الحجيث سبق تخخيجو.« َوَما َيْجُخُل َعَمى أَْىِمي ِإالَّ َمِعي
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صييجق الشبييى عميييو الرييالة والدييالم ونبػتييو، فمييػ كييان الييػحى مييغ تمقيياء نفدييو 
  ى الذبية عغ عخضو، ورد كيج الكائجيغ فى نحػرىع.لعّجل بشف

أن يخضى ولكغ ىييات ليؤالء الخبيثيغ ومغ شايعيع، وحاش هلل تعالى وتشده" 
بطمييع ىييؤالء القيياذفيغ، وأال يعيياقبيع عمييى عطيييع مييا ارتكبييػا وكبيييخ مييا اجتخحييػا 
مييييغ اإلثييييع والفدييييػق، وأن تػسييييع زوج نبيييييو بييييالفجػر، والعقييييل والييييجيغ يسشعييييان 

 ػض فييى مثييل ىييحا، ألن ؼيييو إيييحاء لمشبييى صييّمى هللا عميييو وسييّمع وهللا يقييػلالخيي
ْنيا َواآْلِخػػَخةِ » وألن ؼيييو  (1)«ِإفه الهػػِحيَغ ُيػػْؤُذوَف َّللاهَ َوَرُسػػػَلُو َلَعػػَشُيُع َّللاهُ ِفػػي الػػجُّ

 .(2)"إشاعة الفاحذة التي أمخ هللا بدتخىا

عميو وسمع لسغ تيجبخه وتفيسيو ففي ىحه القرة عمع مغ أعالم نبػتو صمى هللا "
فقييج كييان مػقفييو صييمى هللا عميييو وسييمع مييغ عائذيية بعييج إشيياعة الفخييية والبيتييان 

 مػقف التخدد والحيخة.

ثع تحػل بعج الػحي فجاءة إلى مػقف الثقة واالشسئشان وىحا التحػل ال يسكشو 
ه أن يكييػن لييػ لييع يكييغ واثقييا ببخائتيييا بإخبييار مييغ العميييع الخبيييخ جييل وعييال وتشييد 

  .(3)"وتقجس

، وافتزييح اإلرتييياب والقمييق واإلضييصخاب عييغ جييػ السجيشييةو الذييظ  ذىييب وىكييحا
يكمييع افتزيياحا لييع يدييتصع أن  عبييج هللا بييغ أبييّى )عميييو المعشيية(رأس السشييافقيغ 

 ،الحؼ تحّسل معطع ذلظ اإلثع، فيػ ، وما ذلظ إال لعسمو الخبيثبعج ذلظ أحجا

                                                           

 (.ٚ٘سػرة األحداب جدء مغ اآلية )   (ٔ)
 (.ٙٛ/ ٛٔتفديخ السخاغى )    (ٕ)
ق ميػارد الطسيآن ليجروس الدميان، خصيب وحكيع وأحكيام وقػاعيج وميػاعع وآداب وأخيال   (ٖ)

 (.ٖٖ٘/ ٙحدان. عبج العديد بغ دمحم بغ عبج السحدغ الدمسان ) 
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فى اليجنيا ؼبإضييار نفاقيو عميى رءوس لو عحاب عطيع فى الجنيا واآلخخة، أما و 
 .القػػ العديد، وأما فى اآلخخة ؼبعحاب ال يقجر قجره إال الخالئق

لقج كادت حادثة اإلفيظ أن تحقيق لمسشيافقيغ ميا كيانػا يديعػن إليى تحؿيقيو ميغ "
ىجم وحجة السدمسيغ وزعدعة عقيجتيع في الشبي صّمى هللا عميو وسّمع، وإشعال 

يغ، ولكييغ هللا سييّمع فقييج تسّكييغ الخسييػل القائييج صييّمى هللا نييار الفتشيية بيييغ السدييمس
عمييييو وسيييّمع ميييغ ؾييييادة األمييية بكفييياءة وىيييػ فيييي تميييظ الطيييخوف الحالكييية لتجتييياز 

 .(1)"االمتحان الرعب، ويرل بيا بأمان إلى شاشىء الدالمة

ومع ذلظ الػضع الخصيخ يحافع رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع عمى ىجوئو، 
ي هللا عشيا، ويدتسخ ذلظ الحال شييخاا كيامال، وال يتعيخض ويتخفق بعائذة رض
أو غيييخ ذلييظ مييغ األمييػر العادييية التييى ، أو بشطييخة عاتبيية ،ليييا بشقييج أو تأنيييب

 .تعخض لمشفذ البذخية

كانت إحجػ السحغ التي تعخض ليا رسػل هللا صّمى هللا عميو وسمع، ولقج "فقج
 السحغ الدابقة.كانت ىحه األذية أشج في وقعيا عمى نفدو مغ كل 

ومييخة أخييخػ تجمييت الحكسيية اإلليييية لتطيييخ حؿيقيية رسييػل هللا صييّمى هللا عميييو 
وسيييمع وبذيييخيتو وإنديييانيتو، وذليييظ فيييي تيييأخيخ نيييدول اليييػحي معمقيييا عميييى ىيييحه 

 الحادثة، كاشفا لحؿيقتيا، فاضحا أمخ السشافقيغ.

سيمع، فكانت الحكسة اإلليية متجية إلى إبخاز شخرية الشبي صّمى هللا عميو و 
وإضيارىييا صيياؼية غيييخ مذييػبة، فقييج اسييتقبل الشبييي صييّمى هللا عميييو وسييمع ىييحه 
الذييائعة كسييا يدييتقبل مثميييا أؼ بذييخ مييغ الشيياس، ليييذ لييو اشييالع عمييى غيييب 

                                                           

 (.ٕٕٖ/ ٔصمى هللا عميو وسمع )  -نزخة الشعيع في مكارم أخالق الخسػل الكخيع    (ٔ)
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مكشييػن، وال ضييسيخ مجيييػل، فاضييصخب كسييا يزييصخبػن، وشييّظ كسييا يذييّكػن، 
 وأخح يقّمب الخأؼ عمى وجػىو، ويدتذيخ أىل الخأؼ مغ أصحابو.

بذخ مغ الشاس، والػحي ليذ تحت ترخفو، يأتي إليو عشجما يصمب، كل فيػ 
ذلييظ حكسيية بالغيية لمتييجليل عمييى عييجم الغمييػ فييي شييخز الشبييي صييّمى هللا عميييو 

-وتييجلشاعمى -.وسييمع، وعييجم الخكييػن إلييى كييالم السذييككيغ فييي حؿيقيية الييػحي
بييّي معالجيية الشبييي صييّمى هللا عميييو وسييمع لمسذييكمة التييي اسييتغميا عبييج هللا بييغ أ

هللا مييغ بخاعيية فائقيية فييي  الييحؼ عمسشيياه، عمييى مييجػ مييا قييج آتيياهسييمػل، بالذييكل 
سياسة األمػر وتخبية الشاس والتغمب عمى مذاكميع، فقج استقبل األمخ برجر 
أرحب مغ ذلظ، فمع يعالج األمخ بعاشفية متيأثخة، وإنسيا تيخك الحكسية ىيي التيي 

دونيو، كييي يشذييغمػا بالديييخ تيجبخ، فييأمخ القييػم بالسديييخ فيي وقييت لييع يكػنييػا يعتا
عييغ االجتسيياع عمييى السحادثييية والكييالم، واسييتسخ معيييع فيييي الديييخ بؿييية الييييػم 
والميل كمو وصجرا مغ اليػم الثاني، كي ال يجع ليع مجاال يفخ  ؼييو السشيافقػن 

 .(1)"لمخػض في الحجيث الباشل

ويحديييغ بشيييا أن أذكيييخ كالميييا فيييى غايييية الشفاسييية وميييغ األىسيييية بسكيييان سيييصخه 
أحببييييت أن أنقمييييو لسييييا ؼيييييو مييييغ  - يييييو سييييحائب الخحسيييية–عالميييية ابييييغ الؿيييييع ال

 اشسئشان القمػب.

 فيييي تػقيييف وسيييمع عمييييو هللا صيييمى هللا رسيييػل بيييال فسيييا: قييييل فيييإن حييييث قيييال:"
 يميق وبسا عشجه وبسشدلتو باهلل أعخف وىػ واستذار، وبحث عشيا وسأل أمخىا،

                                                           

 ( بترخف.ٕٕٚ/ ٔالخحيق السختػم )    (ٔ)
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 فزيالء قاليو كسيا[ ٙٔ: الشيػر] (1)ِطػيعٌ ُسْحَحاَنَظ َىَحا ُبْيَتاٌف عَ  ": قيال وىال بو،
 الرحابة؟

 لييا، سيببا القرية ىيحه هللا جعل التي الباىخة الحكع تسام مغ ىحا أن: فالجػاب
 الؿيامية ييػم إليى األمية ولجسييع وسيمع عمييو هللا صيمى لخسيػلو وابتالء وامتحانا
 ػىيييج اىتيييجوا اليييحيغ هللا ويدييييج آخيييخيغ، بييييا ويزيييع أقػاميييا القرييية بييييحه ليخفيييع

 أن واالبيييتالء االمتحيييان تسيييام واقتزيييى خديييارا، إال الطيييالسيغ يدييييج وال وإيسانيييا،
 يييػحى ال شييأنيا فييي شيييخا الييػحي وسييمع عميييو هللا صييمى هللا رسييػل عييغ حييبذ
 أكسيييل عميييى وتطييييخ وقزييياىا، قيييجرىا التيييي حكستيييو لتيييتع شييييء ذليييظ فيييي إلييييو

 وحديغ والريجق العيجل عميى وثباتيا إيسانيا الرادقػن  السؤمشػن  ويدداد الػجػه،
 إفكييا السشييافقػن  ويييدداد  بيياده، مييغ والرييجيقيغ بيتييو وأىييل ورسييػلو بيياهلل الطييغ
 الرجيقة مغ السخادة العبػدية ولتتع سخائخىع، ولمسؤمشيغ لخسػلو ويطيخ ونفاقا،

 أبػييييييا، ومييييغ مشيييييا والخغبيييية الفاقيييية ولتذييييتج عمييييييع، هللا نعسيييية وتييييتع وأبػييييييا،
 ميغ رجاؤىيا وليشقصيع ليو، والخجياء بيو الطيغ ديغوح ليو واليحل هللا إليى واالفتقار

 ولييحا الخميق، ميغ أحيج ييج عمى والفخج الشرخة حرػل مغ وتيأس السخمػقيغ،
 عمييييو هللا أنييدل وقيييج إليييو، قييػمي: أبػاىيييا ليييا قيييال» لسييا حقييو السقيييام ىييحا وفييت

 أنيييييييدل اليييييييحؼ ىيييييييػ هللا إال أحسيييييييج وال إلييييييييو أقيييييييػم ال وهللا: )فقاليييييييت بخاءتييييييييا،
 .(2)(«بخاءتي

  
                                                           

 (.ٙٔسػرة الشػراآلية )   (ٔ)
إليى ميا وقيع فيى حيجيث اإلفيظ،  (،ويذييخٖٕٗ/ ٖزاد السعاد في ىجؼ خيخ العبياد )    (ٕ)

ِ اَل َأُقيػُم ِإَلْييِو، َفيِإنِّي اَل َأْحَسيُج  وىػ بمفع" ي: ُقيػِمي ِإَلْييِو، َفُقْميُت: َوَّللاَّ َقاَلْت: َفَقاَلْت ِلي ُأمِّ
."  ِإالَّ َّللاََّ َعدَّ َوَجلَّ
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املطلا الضابع: حزص الكزآٌ اللزٓه علبٙ ميبع اعباع٘ الفاحغب٘      
 ّعكْب٘ اعاعتَا فٙ اجملتنع اإلصالمٙ.

إن القخآن الكخيع ىػ الشبخاس السشيخ، والصخيق األقػم، ومتى ما ابتعج الشاس 
عشو انفتحت عمييع الذخور، وتمقفتيع الفتغ، وتسكشت الذيػات والذبيات مغ 

  قمػبيع.
َشاٌت ِفي  يذ عمى ندق غيخه مغ الكتب بل ىػ "ولحلظ نججه ل َبْ  ُىَػ آَياٌت َبيِّ

 .(1)"ُصُجوِر الهِحيَغ ُأوُتػا اْلِعْمَع َوَما َيْجَحُج ِبآَياِتَشا ِإسه الطهاِلُسػفَ 
والقػة وحدبظ أنو الجستػر الخالج والتذخيع الحػ أراد لألمة الخفعة والعدة، 

، وليحا اشخأبت أعشاق العمساء أن خخػ والذسػخ بيغ غيخىا مغ األمع األ
يعترخوا مغ آياتو مشيجا يكػن خيخ زاد لمسدمسيغ، وتتصسئغ إليو الشفذ، 

  .ومفحسا لألعجاء والسدتذخقيغ
وىػ خيخ مشيج لمتخبية إن لع يكغ أفزميا عمى اإلشالق، وقج سست بو 

 الشفػس، ودحزت بو الخذائل إلى أسفل الجركات.
ُخ اْلُسْؤِمِشيَغ الهِحيَغ ِإفه َىحَ  قال تعالى " ا اْلُقْخآَف َيْيِجي ِلمهِتي ِىَي َأْقَػـُ َوُةَحذِّ

اِلَحاِت َأفه َلُيْع َأْجًخا َكِبيًخا  .(2)"َيْعَسُمػَف الره
ِإن ىحا القخآن الحؼ َأندلشاه عميظ يا دمحم ييجػ الي السمة التي ىي أقػم ":أػ

والتػحيج الخالز مغ كل شػائب  ،السمل وأعجليا وىي ممة اإِلسالم إلى هللا
ذخك، والتشديو لو تعالى عغ شػائب السساثمة لمبذخ، وعغ سسات الشقز ال

التي لع تتػرع عشيا السمل والشحل السختمفة وكسا ييجػ ِإلى السمة التي ىي 

                                                           

 (.ٜٗسػرة العشكبػت اآلية )    (ٔ)
 (.ٜسػرة اإلسخاء اآلية )    (ٕ)
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أقػم يبذخ السؤمشيغ بأحكامو وعقيجتو، الحيغ يعسمػن األعسال الرالحة التي 
بأن ليع في مقابل إيسانيع وصالح أعساليع َأجخاا  -يبذخىع  -دعاىع إلييا 

كبيخاا في ذاتو وفي أوصافو الكخيسة، يشالػنو في جشة عخضيا الدساوات 
 .(1)"واألرض أُعجَّت لمستقيغ

بل وضع تذخيعات لتيحيب  –حاش هلل  -يخمقشا سجػلع  عد وجلوهللا 
 .ىيارتو ونداىتو عمى الرػرة السثم، ويحتفع بصع السدمعالسجتس

وأخح بأيجػ أفخاده إلى السبادػء اإلندانية فى أوضح صػرىا والتى تشادػ بيا 
ثع ىػ يشياىع مغ كل ما يتشافى مع اإلندانية وتأباه  الفصخة البذخية الدميسة،

 البذخية فتخاه يشياىع عغ الفحذاء والسشكخ والبغى. الشفػس
مى مغ يذيع لحلظ شجد هللا سبحانو وتعالى الػعيج فى الجنيا واآلخخة ع

خذيمة والفداد فى السجتسع لالفاحذة بيغ السدمسيغ، ومغ تتذػق نفدو لشذخ ا
 .السدمع

والذارع األعطع يقرج بيحه اإلرشادات والتػجييات التخبية اإلسالمية "
الكاممة، تخبية الجدع وتعػيجه عمى تحسل السذاق والسكاره، وتخبية الشفذ 

ا بحيث تحكع عمى الجدع ونػازع بدسػىا وبعجىا عغ شػائب السادة وقػتي
 .(2)"الذخ ؼيو

الفحر والفحذاء والفاحذة: ما عطع ؾبحو مغ األفعال والفاحذة ىى:" 
 . (3)"واألقػال

                                                           

خ الػسيييييط لمقييييخآن الكييييخيع  مجسػعيييية مييييغ العمسيييياء بإشييييخاف مجسييييع البحييييػث التفدييييي   (ٔ)
 (.ٕٙٚ/ ٘اإلسالمية باألزىخ ) 

 (.ٛٙٚ/ ٖالتفديخ الػاضح د/ دمحم حجازػ )    (ٕ)
 (.ٕٙٙ/ ٔالسفخدات في غخيب القخآن )   (ٖ)
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"الفاحذة"، الفعمة القبيحة الخارجة عسا أِذن هللا عد وجل ؼيو. قيلو "
  .(1)"وأصل"الفحر": الؿبح، والخخوج عغ الحج والسقجار في كل شيء

اسع لمدنى وغيخه مغ األقػال الفاحذة، يقال: أفحر الخجل في  وقيل ىى:"
 .(2)"قػلو

ِإفه الهِحيَغ ُيِحبُّػَف َأْف َتِذيَع اْلَفاِحَذُة ِفي الهِحيَغ آَمُشػا َلُيْع َعَحاٌب "قال تعالى"
ْنَيا َواآلِخَخِة َوَّللاهُ َيْعَمُع َوَأْنُتْع س َتْعَمُسػفَ   . (3)"َأِليٌع ِفي الجُّ

إلشاعة: االنتذار، يقال: في ىحا العقار سيع شائع: إذا كان في الجسيع وا"
ولع يكغ مشفرالا. وشاع الحجيث: إذا ضيخ في الجسيع ولع يكغ مشفرالا. 

 .(4)"وشاع الحجيث: إذا ضيخ في العامة
يقػل تعالى ذكخه: إن الحيغ يحبػن أن يحيع الدنا في الحيغ صّجقػا باهلل "

( يقػل: ليع عحاب وجيع في َلُيْع َعَحاٌب َأِليعٌ ع، )ورسػلو ويطيخ ذلظ فيي
الجنيا، بالحّج الحؼ جعمو هللا حّجا لخامي السحَرشاِت والسحرشيغ إذا رمػىع 

 .(5)"بحلظ، وفي اآلخخة عحاب جيشع إن مات مرّخا عمى ذلظ غيخ تائب
وىحا نياية في الدجخ، ألن مغ أحّب إشاعة الفاحذة وإن بالغ في إخفاء تمظ "
  .(6) "لسحبة فيػ يعمع أن هللا يعمع ذلظ مشو، ويعمع قجر الجداء عميوا

                                                           

 (.ٕٛٔ/ ٚجامع البيان في تأويل القخآن )   (ٔ)
 (.ٜٗٔ/ ٕٗ) الذخح الكبيخ ابغ قجامة السقجسي   (ٕ)
 (.ٜٔسػرة الشػر اآلية )    (ٖ)
 (.ٜٕٖ/ ٗٔالمباب في عمػم الكتاب )    (ٗ)
 (.ٖٖٔ/ ٜٔجامع البيان في تأويل القخآن )   (٘)
 (.ٜٕٖ/ ٗٔالمباب في عمػم الكتاب )    (ٙ)
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فالسخاد بذيػعيا شيػع خبخىا أؼ يحبػن شيػعيا ويترجون مع ذلظ "
إلشاعتيا وإنسا لع يرخح بو اكتفاء بحكخ السحبة فإنيا مدتتبعة لو ال 

 .(1)"محالة
محب لو، وال  عبخ بالحب إشارة إلى أنو ال يختكب ىحا مع ششاعتو إالوقج "

 .(2)"يحبو إال بعيج عغ االستقامة
زعدعة ثقة الجساعة السؤمشة بالخيخ و  إثارة الفتغ إنسا يعسمػن عمى فيؤالء

وعمى إزالة التحخج مغ ارتكاب الفاحذة، وذلظ عغ شخيق  الحسيجة الفزائلو 
وتشتذخ الخرمة  بحلظ تذيع الفاحذةو اإليحاء بأن الفاحذة شائعة فييا.. 

 .السدمع سجتسعفي الشفػس، لتذيع بعج ذلظ في ال ي الؿبحالسفخشة ف
مغ أجل ىحا وصف الحيغ يخمػن السحرشات بأنيع يحبػن أن تذيع الفاحذة 

ومغ ثع يعقب  لعحاب األليع في الجنيا واآلخخة.في الحيغ آمشػا، وتػعجىع با
 .«َوَّللاهُ َيْعَمُع َوَأْنُتْع س َتْعَمُسػفَ »بقػلو: 

 في نفػسيع السيل إلى الخيخ والدجاد واالستعجاد إلى لػ عمع هللاكحلظ و 
ألسسعيع ليجاىع و اإليسان واليجػ ولع تفدج فصختيع بدػء القجوة وفداد التخبية 

بتػؼيقو سساع تجبخ ووفقيع لكالمو وكالم رسػلو، ولكشو لػ أسسعيع لتػلػا وىع 
 .معخضػن فيع ال خيخ فييع أصال

يدسع إفكاا عمى شاىخ مغ الصاىخيغ، أو  تػجيو عطيع لسغففى ىحه اآليات "
شيارة بيشة الصيارة، فأول واجب عمى السؤمغ إذا سسع إفكاا أن يطّغ خيخاا 
بالسؤمغ، ويجعل حال الرالح ىي الطاىخة، وىي الحاكسة، فإن كان مسغ 
يطغ الطشػن فعميو أن يثبت حتى يجيء الجليل، وىػ أربعة شيجاء، ليكػن 

                                                           

 (.ٖٙٔ/ ٙإرشاد العقل الدميع إلى مدايا الكتاب الكخيع )    (ٔ)
 (.ٖٖٕ/ ٖٔات والدػر ) نطع الجرر في تشاسب اآلي   (ٕ)
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لخيخ بأىل اإليسان، فإن لع يكغ الجليل كان عمى السؤمغ الجليل مقابالا لطغِّ ا
أن يقػل ىحا بيتان عطيع، وأنو ال يدػ  لسؤمغ أن يتمقى قػالا يخمى مغ غيخ 
دليل، وال تثبت، ثع يديج الطغ بو، ؼيقػلػن بألدشتيع ما ليذ في قمػبيع، 

 ويحدبػنو تدمية، وأمخاا ىيشاا، وىػ عشج هللا عطيع.
مي بيان لمسدتييشيغ الحيغ يذيعػن القػل الفاسج، وما وفي ىحا الشز الدا

يشبغي أن يكػن عميو السؤمغ، وأنَّ اإلسالم يخيج جساعة شاىخة عؽيفة ال 
 .(1)"يدػدىا إالَّ الكالم الصيب الشديو العف

ولحلظ كان لداما تذخيع العقػبات لمدجخ والتيجيج والتخػيف لمعراة، وحفاضا 
سدمع مغ كافة الخبائث والخذائل، وحتى تدتقخ عمى أرواح أفخاد السجتسع ال

 الحياة ويحرل العسخان، كسا ىى سشة هللا تعالى فى ىحا الكػن.
وكل ىحا مغ رحسة هللا بعباده السؤمشيغ، وصيانة أعخاضيع، كسا صان 
دماءىع وأمػاليع، وأمخىع بسا يقتزي السرافاة، وأن يحب أحجىع ألخيو ما 

 سثمىوغخس فييع التخبية اإلسالمية ال، لشفدو يحب لشفدو، ويكخه لو ما يكخه
 .التي قػاميا ال ضخر وال ضخار، والتسدظ بأىجاب الفزيمة والسثل العميا

وبحلظ اتزح لشا مجػ اىتسام اإلسالم بالسجتسع السدمع، ووجػب السحافطة 
وفداد العاصيغ، فأوجب عمى عمى أفخاده مغ أيجػ العابثيغ ومكخ الساكخيغ، 

يو االلتدام باألخالق الحسيجة، والرفات الفاضمة، مغ أجل أن السشتدبيغ إل
يشعع ىؤالء جسيعا باألمغ واالستقخار، ويحرل التقجم والخقى بيغ السجتسعات 

 األخخػ.
  

                                                           

 (.ٖٖٗ/ ٔالسعجدة الكبخػ )    (ٔ)
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 اخلامت٘

وفقشى إلتسام  ،أعانشى عمى االبتجاء بو ى ختام البحث أحسج هللا تعالى أنوف
 .ىحا العسل

القمػب وتبحثو وتتصمع إليو الشفػس، وتذتاقو فإن أعطع ما تدسػ إليو اليسع، 
 فى كتاب هللا تعالى. شطخالعقػل، ىػ ال

  أن أذكخ بعس الشتائج والتػصيات. يججر بى فى نياية ىحا البحثو 

 أّال: اليتاٜج:

أميات  خػض فى سيخةعجم إتاحة الفخصة لمخرػم والسدتذخقيغ بال-ٔ
 انة كبيخة عشج األمة.فميغ مك واالنتقاص مغ قجرىغ العطيع السؤمشيغ،

أن حادثة اإلفظ كانت سببا كبيخا وعامال ميسا فى نذخ فزائل ومشاقب -ٕ
 الديجة عائذة.

، ألنيا صارت شخيقا لحرػل ما السدمع السريبة تكػن نعسة في حق -ٖ
 فى الربخ عمييا. ىػ خيخ لو وأنفع مشيا، فقج امتثل أمخ هللا

ي صّمى هللا عميو وسمع لمسذكمة معالجة الشبتجل ىحه الحادثة عمى حدغ  -ٗ
التي استغميا عبج هللا بغ أبّي سمػل، بالذكل الحؼ عمسشاه، عمى مجػ ما قج 
آتاه هللا مغ بخاعة فائقة في سياسة األمػر وتخبية الشاس والتغمب عمى 

 .                                   مذاكميع

األقػم، ومتى ما ابتعج  إن القخآن الكخيع ىػ الشبخاس السشيخ، والصخيق -٘
الشاس عشو انفتحت عمييع الذخور، وتمقفتيع الفتغ، وتسكشت الذيػات 

 والذبيات مغ قمػبيع.
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عمى حدغ شاعة الرحابة لمشبى عميو الرالة  دلت ىحه القرة بتساميا -ٙ
 والدالم والتداميع بكل أقػالو وأفعالو.

التػحيج وخالف حدغ الحدشات وأفزل الصاعات العمع باهلل وشخيقو أ -ٚ
ىػػ الشفذ فبحكخ هللا يتخمز العبج مغ الحنػب وبو يحرل تدكية الشفػس 

 .وترؽية القمػب

عشاية هللا تعالى بالشبى صمى هللا عميو وسمع والديجة عائذة رضى هللا  -ٛ
تعالى عشيا، حيث أبصل الذائعات واإلفتخاءات، ورد كيج السشافقيغ فى 

 كتابو الكخيع.نحػرىع، وذلظ ببخاءة عائذة فى 

والسيسا إذا كثخت األىػاء وصار الشاس وجػب التثبت فى األخبار  -ٜ
يتخبصػن ويكثخون مغ القيل والقال بال تثبت وال بيشة، فإنو يكػن التثبت أشج 

 .وجػبا، حتى ال يقع اإلندان في السيمكة

حساية أعخاض الشاس، والسحافطة عمى سسعتيع،  عمى االسالمحخص  -ٓٔ
امتيع، وىػ ليحا يقصع ألدشة الدػء ويدج الباب عمى الحيغ وصيانة كخ 

يمتسدػن لمبخآء العيب، ؼيسشع ضعاف الشفػس مغ أن يجخحػا مذاعخ الشاس 
فى السجتسعات  في أعخاضيع، ويحطخ أشج الحطخ إشاعة الفاحذة خػضػاوي

  السدمسة.

م دلت ىحه القرة عمى أن القخآن الكخيع كالم هللا سبحانو، وليذ كال -ٔٔ
دمحم صمى هللا عميو وسمع، وال مغ عشج نفدو، والستأمل فى ىحه القرة  
يالحع بجالء أبمغ رد عمى ما زعسو األعجاء مغ أن دمحما قج اختمق ىحا 

 القخآن مغ عشج نفدو، وابتكخ معانيو، وصا  أسمػبو.
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فال يػجج دليل واضح يؤيج ما ذىبػا إليو، بل وىحا زعع باشل، وإفظ مفتخػ، 
 خآن الكخيع نفدو يؤكج عمى ىحا األمخ، ويخد ىحا االفتخاء.إن الق

وحادثة اإلفظ أوضح دليل عمى أن القخآن الكخيع مغ عشج هللا تعالى، وإن كان 
 مغ عشج دمحم عميو الرالة والدالم فسا الحػ ألجأه إلى ىحا التخقب، وذلظ
سا التػقف، وضل يعانى مغ ىحا االتيام شيخا كامال، فإن كان مغ عشجه ل

 انتطخ شيمة ىحه السجة. 

 عشج مغ ىػ وإنسا بذخ، عشج مغ ليذ القخان أن عمى األدلة أقػػ  مغفيح "
  .(1)"يحابي وال يجاىغ، ال الحؼ والقجر، القػػ  خالق

 التْصٔاج:

وجػب االىتسام والعشاية بديخة أميات السؤمشيغ، وذلظ ليتعمع مشيا األجيال -ٔ
 خالق الفاضمة.والصيارة وسائخ األ الالحقة العفة 

التخكيد عمى حدغ معالجة الشبى صمى هللا عميو وسمع ليحه الحادثة، -ٕ
 وؾيادتو الحكيسة لألمة حتى يتأسى بيا والة األمػر فى الؿيادة الشاجحة.

القخاءة فى الذبيات السثارة حػل الديجة عائذة، ووجػب الخد عمى -ٖ
 الصاعشيغ مغ السشافقيغ والفاسجيغ، وغيخىع.

 ذلظ ؼيسا أسصخه فى الدصػر التالية:ويتزح 
نا فشدلْت فييا آية اإلفظ قػليع:  ِإنَّ َعاِئَذة اتَّيسْت مارية الؿبصية بالدِّ

ْبَية عجة مدالظ:  والخهاِفَزة ليع في تقخةخ ىحه الذُّ

                                                           

 (.ٕٖٙ/ ٔالديخة الشبػية عمى ضػء القخآن والدشة )   (ٔ)
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َٜغئب٘ رضب    املضلم األّل: التغلٔم يف قص٘   ٙاإلفم  ّاىلبار ببزاٛٗ عئا
 ات عيَا:

يعشػن أىل  -ذيعة ذلظ زاعسيغ أّن ىحا مغ قػل العاّمة "وقج أنكخ َجسٌع مغ ال
ا  -الدشة  إذ رواية أىل الدشّة عشجىع مخدودة باإلجساع، بل إّنيع يخون أيزا

ا عغ واحٍج مغ أئّستيع مغ شخيقيغ، وافق أحجىسا  أن الخبخ إذا جاء متشاقزا
جو محىب أىل الدّشة: ُيتخك الخبخ السػافق لسحىب أىل الدّشة الحتسال خخو 

ندول  -كسا تقّجم  -، وعمى ىحا: فقج أنكخ جسٌع مغ الذيعة (1)عمى التؿية 
 آيات سػرة الّشػر في تبخئة َعاِئَذةج ألّن ذلظ مغ قػل أىل الدّشة.

أما ىع: فيخون أّن ىحه اآليات ندلت في بخاءة مارية الؿبصية مّسا رمتو بيا 
خيغ التذكيظ في وقج حاول بعس الذيعة السعاص َعاِئَذة رضي هللا عشيا

قّرة اإلفظ، ومغ ىؤالء السذككيغ: جعفخ مختزى الحديشّي صاحب كتاب 
'حجيث اإلفظ'، والحؼ أّلف كتابو ىحا بغخض َنْقس حجيث اإلفظج فقج حاول 
مغ أّول صفحات ىحا الكتاب، إلى آخخ صفحاتو، رّد حجيث اإلفظ بذتى 

ٍع بتشاقس ىحا الػسائل والحججج مغ شعٍغ في رواة أىل الدشّة، إلى زع
الحجيث واضصخابو، أو دعػػ ضعف الدشج دون بيان سبب الزعف، أو 

 (ٕ)غيخ ذلظ مغ االفتخاءات

 ّالزد علٙ ٍذِ الفزٓ٘:

أنَّ إنكار الخَّاِفَزة لبخاءة َعاِئَذة رضي هللا عشيا والتذكيظ في قرة اإلفظ 
بحانو وتعالى يتعارض مع إقخار جسٍع كبيٍخ مغ عمسائيع، واعتخافيع بأّن َّللاَّ س

                                                           

 (.ٕٛٔ، ٚ٘ٔ/ ٖيشطخ: الرخاط السدتؿيع لمبياضي )    (ٔ)
 يشطخ: كتاب حجيث اإلفظ لجعفخ مختزى الحديشي. (ٕ)
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قج بّخأ َعاِئَذة رضي هللا عشيا مّسا ُندب إلييا مغ اإلفظ، وبأّن رسػل هللا 
صمى هللا عميو وسمع قج جمج مغ جاء بو، واستذيجوا بقّرة اإلفظ عمى وجػد 
العجاوة بيغ عمّي رضي هللا عشو وَعاِئَذة رضي هللا عشيا، وبأنّيا أؼ العجاوة 

 .(ٕ)"  (ٔ)ضيخت مشح ذلظ الحيغ 

بل ِإنَّ بعَس أئستيع يؤكج َأنَّ بخاءة َعاِئَذة رضي هللا عشيا أمٌخ متػاتٌخ عمع 
 بالزخورة، وإنكاره إنكار لمزخورؼ.

: "وقػم مغ الذيعة زعسػا أن اآليات التي في سػرة (ٖ)ؼيقػل ابغ أبي الحجيج 
الشػر لع تشدل فييا وإنسا أندلت في مارية الؿبصية وما قحفت بو مع األسػد 

إلندال ذلظ في َعاِئَذة جحج لسا يعمع ضخورة مغ األخبار  ؿبصي، وجحجىعال
 .(ٗ)الستػاتخة" 

ا َأنَّ ابغ أبي الحجيج نفدو في مػضٍع آخخ يثبت بخاءة َعاِئَذة  ونجج أيزا
رضي هللا عشيا حيث يقػل: "وُقِحَفْت َعاِئَذة في أيام رسػل هللا صمى هللا عميو 

                                                           

(، ومشاقيييب آل ٛٙٗص ) (، وتمخييييز الذيييافي لمصػسيييئٜٕيشطيييخ: الجسيييل لمسفييييج ) (ٔ)
 (.٘ٓٔ(، والرػارم السيخقة لمتدتخؼ )ٕٔٓ/ ٔأبي شالب البغ شيخ آشػب) 

 - ٕٔٔالراعقة في نديف أباشييل وافتيخاءات الذييعة عميى ُأّم السيؤمشيغ َعاِئَذية ص ) (ٕ)
 ( بترخف.ٗٔٔ

ىػ : أحسج بغ عبج الػاحيج بيغ السحيجث أبيى بكيخ دمحم بيغ أحسيج بيغ عثسيان ، كيان ثقية  (ٖ)
يال متفقييجا ألحييػال الصمبيية والغخبيياء ، عييجال مأمػنييا ، تييػفى سييشة تدييع وتدييعيغ وأربييع نبيي

 (.( ٛٔٗ/ٛٔمئة. ) سيخ أعالم الشبالء ) 
 (.ٖٕ/ ٗٔشخح نيج البالغة ) (ٗ)
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 -تعالى  -، والقرة مذيػرةج فأندل هللا وسمع برفػان بغ السعصل الدمسي
 .(ٔ)بخاءتيا في قخآٍن ُيْتَمى َوُيْشَقل، َوُجِمَج قاذفػىا الحج" 

املضلم الخاىٕ: اصتغالل رّآباج ضبىلٔف٘ ميلبزٗ ّقىلبث يف كتبا      
 أٍس الضي٘:

ومغ السعخوف أنَّ مغ مدالظ الخَّاِفَزة في تقخيخ شبياتيع وافتخاءاتيع أنيع 
ضعيفة مشكخة أو مػضػعة وردت في كتب أىل الدشة، يعسجون إلى رواية 

 فيػردونيا مؤكجيغ بيا ما يقػلػنو، ثع يمدمػن أىل الدشة بيا.

ا، بل باشمة وردت  وفي ىحه الفخية بالحات عسج بعزيع إلى روايٍة ضعيفة ججا
في كتب أىل الدشة، ويترجر ىحا التيار السجعػ عبج الحديغ الخافزي في 

 كتابو 'السخاجعات'.

وىحه ىي الخواية التي يدتشجون إلييا: فعغ َعاِئَذة رضي هللا عشيا قالت: 
أُْىِجَيْت َماِرَيُة ِإَلى َرُسػِل هللِا صمى هللا عميو وسمع َوَمَعَيا اْبُغ َععٍّ َلَيا، َقاَلْت: »

َيا، َقاَلْت: َفَقاَل َفَػَقَع َعَمْيَيا َوْقَعةا َفاْسَتَسخَّْت َحاِمالا، َقاَلْت: َفَعَدَلَيا ِعْشَج اْبِغ عَ  سِّ
َعى َوَلَج َغْيِخِه، َوَكاَنْت ُأمُُّو َقِميَمَة  وِر: ِمْغ َحاَجِتِو ِإَلى اْلَػَلِج ادَّ أَْىُل اإِلْفِظ َوالدُّ
المََّبِغ َفاْبَتاَعْت َلُو َضاِئَشَة َلُبػٍن َفَكاَن ُيَغحَّػ ِبَمَبِشَيا، َفَحُدَغ َعَمْيِو َلْحُسُو، َقاَلْت 

ة رضي هللا عشيا: َفُجِخَل ِبِو َعَمى الشَِّبّي صمى هللا عميو وسمع َذاَت َيْػٍم َعاِئذَ 
َبُو  ْأِن َيْحُدُغ َلْحُسُو، َقاَل: َواَل الذَّ َؼ ِبَمْحِع الزَّ َفَقاَل: َكْيَف َتَخْيَغ؟ َفُقْمُت: َمْغ ُغحِّ

ِإَذا ُىَػ ِفي َحاِئٍط َعَمى َنْخَمٍة َععِّ َماِرَيَة َحْيُث َوَجْجَتُو، َقاَلْت: َفاْنَصَمَق فَ  َقاَلْت:
ْيُف اْسَتْقَبَمْتُو ِرْعَجٌة َقاَل:  َيْخَتِخُف ُرَشباا َقاَل: َفَمسَّا َنَطَخ ِإَلى َعِميٍّ َوَمَعُو الدَّ

                                                           

 (.ٜٔٔ/ ٜالسرجر نفدو )  (ٔ)



 

 

1001 

ا ِلمخَِّجاِل َشْيٌء َفَدَقَصِت اْلِخْخَقُة، َفِإَذا ُىَػ َلْع َيْخُمِق َّللاَُّ َعدَّ َوَجلَّ َلُو مَ 
 .(ٔ)«َمْسُدػحٌ 

أسػأ استغالل، واتكأ عمييا في بعزيع  فشجج َأنَّ ىحه الخواية قج استغميا
يذيخ بحلظ إلى ىحا الحجيث السشكخ،  اتيامو لمديجة َعاِئَذة في ُخُمِقيا وديشيا،
بل ادعى أباشيل  مع ضعفو الذجيج -وأنو لع يكتف في االعتساد عميو 
 وخخافات مغ القػل وزورا وبيتانا.

عييييغ الدىييييخؼ بييييوج كسييييا فييييي  سييييميسان بييييغ أرقييييع مييييجاره عمييييىثج ثييييع إن الحييييجي
 .(ٖ)ج وقال: "وسميسان ضعيف" (ٕ)'اإلصابة'

 ّاجلْاب علٙ ٍذا اللالو مً ّجِْ:

ا: أوًس: ا ال يجػز االحتجاج بيا أبجا  ىحه الخواية باشمة وضعيفة ججا

، بل (ٗ)فالحجيث مغ رواية سميسان بغ أرقع، واألئسة متفقػن عمى تزعيفو 
ا.ىػ   ضعيف ججا

عمى  -ولطيػر ضعف ىحا الحجيث فقج سكت عشو الحاكع في 'مدتجركو' 
، وكحلظ سكت عشو الحىبي في 'تمخيرو عميو'، وقج -تداىمو في الترحيح 

                                                           

(، وسييكت عشييو الحيياكع والييحىبي، ٕٔٛٙ، رقييع )ٔٗ/ ٗأخخجييو الحيياكع فييي السدييتجرك  (ٔ)
ا.ٓٓٚ/ ٓٔي في "الزعيفة":) وقال األلبان  ( "ضعيف ججا

(ٕ)    (ٙ  /ٔٗ.) 
 (.ٖٓٚ – ٔٓٚ/ ٓٔالدمدمة الزعيفة ) (ٖ)
(، والجييخح ٛٗ(، والزييعفاء والستخوكييػن لمشدييائي ص ) ٕ/ ٗيشطييخ: التيياريخ الكبيييخ )  (ٗ)

(، والزيعفاء والستخوكيػن ٕٕٛ/ ٗ(، والكامل في ضعفاء الخجيال) ٓٓٔ/ ٗوالتعجيل )
 .ٕٚٚ/ ٔ، والسغشي في الزعفاء ٙٔ/ ٕالبغ الجػزؼ 
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: وقال: (ٔ)أورد ىحا الحجيث الذيخ األلباني في كتابو 'الدمدمة الزعيفة' 
ا".  "ضعيف ججا

 يذ ؼيو ىحه الديادات السشكخة:: َأنَّ الحجيث أصمو صحيح ثابت، ولثانًيا

 وىحه الديادات زادىا ابغ األرقع عمى الحجيث، وىحا ِإْن دل عمى شيٍء إنسا
ا، أو أنو يتعسج الكحب والديادةج ليػػ في  يجل عمى أنو سيء الحفع ججا

 نفدو، ثع يحتج بيا أىل األىػاء!

 وأما الخواية الرحيحة في ذلظ فيي عشج مدمع مغ حجيث أنذ رضي هللا
يَع َوَلِج َرُسػِل َّللاَِّ صمى هللا عميو وسمع َفَقاَل »عشو:  ـِ َأنَّ َرُجالا َكاَن ُيتََّيُع ِبُأمِّ ِإْبَخا

، َفِإَذا  : اْذَىْب َفاْضِخْب ُعُشَقُو. َفَأَتاُه َعِميل َرُسػُل َّللاَِّ صمى هللا عميو وسمع ِلَعِمىٍّ
ُد ِفيَيا، َفَقاَل لَ  : اْخُخْج. َفَشاَوَلُو َيَجُه، َفَأْخَخَجُو، َفِإَذا ُىَػ ُىَػ ِفي َرِكيٍّ َيَتَبخَّ ُو َعِميل

َمْجُبػٌب َلْيَذ َلُو َذَكٌخ، َفَكفَّ َعِمىل َعْشُو، ُثعَّ َأَتى الشَِّبّي صمى هللا عميو وسمع، 
ِ، ِإنَُّو َلَسْجُبػٌب َما َلُو َذَكخٌ   .(ٕ)« َفَقاَل: َيا َرُسػَل َّللاَّ

هله سٓباداج ميحْلب٘ علبٙ البيص الصبحٔ       املضلم الخالد: ادخبا "
 لٔتننْا بَا فزٓتَه:

ِإنَّ مغ األمػر التي يتفشغ فييا الخَّاِفَزة أنيع يعسجون إلى روايٍة صحيحٍة، ثع 
يجخمػن عمييا زياداٍت تفدج الشزج ليدػِّغػا بحلظ ما يخيجونو مغ كحٍب وافتخاٍء 

                                                           

 (.ٖٓٚ – ٔٓٚ/ ٓٔالدمدمة الزعيفة ) (ٔ)
أخخجو مدمع فيي صيحيحو، كتياب التػبية، بياب بيخاءة حيخم الشَِّبيّي صيمى هللا عمييو وسيمع  (ٕ)

 (،ٕٔٚٚ، رقع )ٜٖٕٔ/ ٗمغ الخيبة 
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، وقج يجعمػن ىحه الخواية السكحوبة سبباا لشدو  ل آيٍة في كتاب هللا تعالى ودّسٍ
 .(ٔ)"ليتع ليع إتقان التمبيذ والتزميل

وجػب تذخيع العقػبات والتأكيج عمييا لمدجخ والتيجيج والتخػيف لمعراة،  -ٗ
وغيخىع مغ الداعيغ فى األرض فدادا، وحفاضا عمى أرواح أفخاد السجتسع 

 لعسخان.السدمع مغ كافة الخبائث والخذائل، وحتى تدتقخ الحياة ويحرل ا

وجػب تعميع الرغار والشذىء سيخة الشبى صمى هللا عميو وسمع، وسيخة -٘
أميات السؤمشيغ، وسيخة صحابتو الكخام رضى هللا تعالى عشيع، لسا فى 

 التعميع بالرغخ مغ استقامة الفكخ والسشيج.

عجم تخك الفخصة سانحة لمسدتذخقيغ ومغ عمى شاكمتيع فى بث سسػميع -ٙ
وذلظ بتشؿيح كتب التخاث مغ الجخيل واألقػال التى ال  شة،وأفكارىع السغمػ 

تشع عغ حقج دفيغ،  ىحه الدسػم واألفكارو  يسكغ قبػليا لكل مغ كان لو قمب،
                 وحدج غميع.

: إن ىحه محاولة متػاضعة غاية التػاضع. ّيف ختاو ٍذِ الدراص٘ أقْل
مة لمجراسات القخآنية. وما أردت أن أشارك بيا في ميجان البحث العمسي، خج

أبخغ نفدي مغ التقريخ، فتمظ شيسة اإلندان في كل زمان ومكانج ذلظ أن 
الكسال السصمق لكتاب هللا وحجه. أما أعسال بشي اإلندان فإنيا عخضة لمخصأ 

                                                           

يقة) (ٔ) يييييييجِّ ( ياسييييييييغ الخميفييييييية الصييييييييب ٕٛٔ/ٔإجيييييييالء الحؿيقييييييية فيييييييي سييييييييخة عائذييييييية الرِّ
الطيخان.الصبعيييية:  –السسمكيييية العخبييييية الدييييعػدية  -حجػب.مؤسديييية الييييجرر الدييييشية الس

 م.ٕٔٔٓ -ىي ٕٖٗٔاألولى، 
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، والدلل، وهللا تعالى أسأل أن يتقبمو مشى، وأن يجعمو فى ميدان والشديان
ْمُت َوِاَلْيِو ُأِنيبُ َوَما َتْػِييِقي حدشاتى، "                   . (ٔ)" ِإس ِباَّللهِ َعَمْيِو َتَػكه

  

                                                           

 (.ٛٛ ) سػرة ىػد جدء مغ اآلية (ٔ)
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 فَزظ املصادر ّاملزاجع

أساس البالغة أبػ القاسع محسػد بغ عسيخو بيغ أحسيج، الدمخذيخؼ جيار هللا )الستيػفى:  -ٔ
 نلبشيييا –ىيييي( تحقييييق: دمحم باسيييل عييييػن الديييػد. الشاشيييخ: دار الكتيييب العمسيييية، بييييخوت ٖٛ٘

 م. ٜٜٛٔ -ىي  ٜٔٗٔالصبعة: األولى، 

أسييج الغابيية فييي معخفيية الرييحابة.أبػ الحدييغ عمييي بييغ أبييي الكييخم دمحم بييغ دمحم بييغ عبييج  -ٕ
تحقيق:   ىي(ٖٓٙالكخيع بغ عبج الػاحج الذيباني الجدرؼ، عد الجيغ ابغ األثيخ )الستػفى: 

الصبعيييية:   مسييييية.عييييادل أحسييييج عبييييج السػجػد.الشاشييييخ: دار الكتييييب الع -عميييي دمحم معييييػض 
 م. ٜٜٗٔ -ىي ٘ٔٗٔاألولى.سشة الشذخ: 

أسشى السصالب في شخح روض الصالب.زكخيا بغ دمحم بغ زكخيا األنرارؼ، زييغ اليجيغ  -ٖ
ىيي(الشاشخ: دار الكتياب اإلسيالمي. بيجون شبعية وبيجون ٕٜٙأبػ يحييى الديشيكي )الستيػفى: 

 تاريخ.

يقة) -ٗ يييييييجِّ ( ياسييييييييغ الخميفييييييية الصييييييييب ٕٛٔ/ٔإجيييييييالء الحؿيقييييييية فيييييييي سييييييييخة عائذييييييية الرِّ
الطيخان.الصبعية: األوليى،  –السسمكية العخبيية الديعػدية  -السحجػب.مؤسدة الجرر الديشية 

 م.ٕٔٔٓ -ىي ٕٖٗٔ

اإلصييابة فييي تسييييد الرييحابة.أبػ الفزييل أحسييج بييغ عمييي بييغ دمحم بييغ أحسييج بييغ حجييخ  -٘
  معييييػض.ىييييي(تحقيق: عييييادل أحسييييج عبييييج السػجييييػد وعمييييى دمحمٕ٘ٛالعدييييقالني )الستييييػفى: 

  ىي. ٘ٔٗٔ -بيخوت.الصبعة: األولى  –الشاشخ: دار الكتب العمسية 

تمخيز الذافي، لسحسج بيغ الحديغ الصػسيي، ط حجخيية مكتػبية بخيط الييج، نديخيا:  - ٙ
ميييخ أبييػ القاسييع بييغ ميييخ دمحم صييادق الخػاندييارؼ، فييخ  مييغ ندييخيا فييي شيييخ رجييب سييشة 

 .ىي، شيخان إيخانٖٔٓٔ

ِمِع ِلمَقاِضيييى ِ َيييياض الُسَديييسَّى ِإكَسييياُل الُسْعِميييِع بَفَػاِئيييِج ُمْديييِمع. ياض بيييغ َشيييْخُح َصيييِحيح ُمْدييي-ٚ
تحقييق: ىيي( ٗٗ٘بتي، أبيػ الفزيل )الستيػفى: مػسى بغ  ياض بغ عسخون اليحربي الدي

الييييجكتػر يْحَيييييى ِإْسَساِعيل.الشاشييييخ: دار الػفيييياء لمصباعيييية والشذييييخ والتػزيييييع، مرييييخ.الصبعة: 
  م. ٜٜٛٔ -ىي  ٜٔٗٔاألولى، 
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االختيار لتعميل السختار.عبج هللا بغ محسػد بيغ ميػدود السػصيمي البميجحي، مجيج اليجيغ -ٛ
ىي(عمييا تعميقات: الذيخ محسػد أبػ دؾيقية )ميغ عمسياء ٖٛٙأبػ الفزل الحشفي )الستػفى: 

القاىخة )وصيػرتيا دار  -الحشؽية ومجرس بكمية أصػل الجيغ سابقا(الشاشخ: مصبعة الحمبي 
 م. ٖٜٚٔ -ىي  ٖٙ٘ٔتاريخ الشذخ:  بيخوت، وغيخىا( -عمسية الكتب ال

االستيعاب في معخفة األصحاب.أبػ عسخ يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم بيغ عبيج البيخ بيغ -9
ىي( تحقيق: عمي دمحم البجاوؼ.الشاشيخ: دار الجييل، ٖٙٗعاصع الشسخؼ القخشبي )الستػفى: 

 .م ٕٜٜٔ -ىي  ٕٔٗٔبيخوت.الصبعة: األولى، 

ائع الرشائع في تختيب الذخائع.عالء الجيغ، أبػ بكخ بغ مدعػد بغ أحسج الكاساني بج-ٓٔ
 -ىييييييي ٙٓٗٔىييييييي(الشاشخ: دار الكتييييييب العمسية.الصبعيييييية: الثانييييييية، ٚٛ٘الحشفيييييي )الستييييييػفى: 

 م.ٜٙٛٔ

البجاية والشياية أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسيخ بيغ كثييخ القخشيي البريخؼ ثيع الجمذيقي  -ٔٔ
 م. ٜٙٛٔ -ىي  ٚٓٗٔاشخ: دار الفكخ.عام الشذخ: ىي(الشٗٚٚ)الستػفى: 

البجُر التسيام شيخح بميػ  السخام.الحدييغ بيغ دمحم بيغ سيعيج الالعيّي، السعيخوف بيالَسغِخبي -ٕٔ
ىييي(تحقيق: عمييي بييغ عبييج هللا الدبغ.الشاشييخ: دار ىجخ.الصبعيية: األولييى.  ٜٔٔٔ)الستييػفى: 

 م. ٕٚٓٓ -ىي  ٕٛٗٔ

.محّسييج بييغ محّسييج بييغ عبييج الييخّزاق الحديييشي، أبييػ تيياج العييخوس مييغ جييػاىخ القامػس -ٖٔ
بيجؼ )الستػفى:   ىي(تحقيق: مجسػعة مغ السحققيغ.ٕ٘ٓٔالؽيس، السمّقب بسختزى، الدَّ

  .الشاشخ: دار اليجاية

تفديخ غخيب ما في الريحيحيغ البخيارؼ ومديمع.دمحم بيغ فتيػح بيغ عبيج هللا بيغ فتيػح  -14
  ىييييي(ٛٛٗػ عبييييج هللا بييييغ أبييييي نرييييخ )الستييييػفى: بييييغ حسيييييج األزدؼ السيييييػرقي الَحِسيييييجؼ أبيييي

 مرييخ. –القيياىخة  -السحقييق: الييجكتػرة: زبيييجة دمحم سييعيج عبييج العديد.الشاشييخ: مكتبيية الدييشة 
 م. ٜٜ٘ٔ – ٘ٔٗٔالصبعة: األولى، 
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تفديخ القخآن الحكيع )تفديخ السشار(.دمحم رشيج بغ عمي رضا بغ دمحم شسذ اليجيغ بيغ -٘ٔ
الشاشخ: الييئية  ىي(ٖٗ٘ٔعمي خميفة القمسػني الحديشي )الستػفى:  دمحم بياء الجيغ بغ مشال

 م. ٜٜٓٔالسرخية العامة لمكتاب.سشة الشذخ: 

تفدييييخ القيييخآن العطييييع )ابيييغ كثيخ(أبيييػ الفيييجاء إسيييساعيل بيييغ عسيييخ بيييغ كثييييخ القخشيييي  -ٙٔ
ىيييي(السحقق: دمحم حدييييغ شيييسذ الجيغ.الشاشيييخ: دار ٗٚٚالبريييخؼ ثيييع الجمذيييقي )الستيييػفى: 

 ىي. ٜٔٗٔ -بيخوت.الصبعة: األولى  –العمسية، مشذػرات دمحم عمي بيزػن  الكتب

ىييييي(الشاشخ: شييييخكة ٖٔٚٔتفديييييخ السخاغي.أحسييييج بييييغ مرييييصفى السخاغييييي )الستييييػفى:  -ٚٔ
 -ىييييي  ٖ٘ٙٔمكتبيييية ومصبعيييية مرييييصفى البييييابى الحمبييييي وأوالده بسرييييخ.الصبعة: األولييييى، 

 م. ٜٙٗٔ

بية بيغ مريصفى الدحيميي.والسيشيجالتفديخ السشيخ في العقيجة والذخيعة  -ٛٔ الشاشيخ : .د ـو
 .ىي ٛٔٗٔالصبعة : الثانية ، .دمذق –دار الفكخ السعاصخ 

التفدييييييخ الػسييييييط لمقيييييخآن الكخيع.مجسػعييييية ميييييغ العمسييييياء بإشيييييخاف مجسيييييع البحيييييػث  -ٜٔ
ىي ٖٜٖٔالصبعة: األولى، الييئة العامة لذئػن السصابع األميخية.الشاشخ:.األزىخاإلسالمية ب

 .مٖٜٚٔ.

التفديخ الػسيط لمقخآن الكيخيع دمحم سييج ششصاوؼ.الشاشيخ: دار نيزية مريخ لمصباعية  -ٕٓ
 م.ٜٜٛٔالقاىخة. الصبعة: األولى عام  –والشذخ والتػزيع، الفجالة 

تيييحيب التيييحيب.أبػ الفزييل أحسييج بييغ عمييي بييغ دمحم بييغ أحسييج بييغ حجييخ العدييقالني  -ٕٔ
ف الشطاميية، اليشج.الصبعية: الصبعية األوليى، ىي(الشاشخ: مصبعة دائخة السعار ٕ٘ٛ)الستػفى: 

 ىي.ٕٖٙٔ

تيحيب الكسال فيي أسيساء الخجال.يػسيف بيغ عبيج اليخحسغ بيغ يػسيف، أبيػ الحجياج،  -ٕٕ
ىييي(السحقق: د. ٕٗٚجسييال الييجيغ ابييغ الدكييي أبييي دمحم القزيياعي الكمبييي السييدؼ )الستييػفى: 

 - ٓٓٗٔولييييييى، بيخوت.الصبعيييييية: األ –بذييييييار عييييييػاد معخوف.الشاشييييييخ: مؤسديييييية الخسييييييالة 
 م.ٜٓٛٔ
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التػضيح لذخح الجيامع الريحيح.ابغ السمقيغ سيخاج اليجيغ أبيػ حفيز عسيخ بيغ عميي  -ٖٕ
ىي(السحقق: دار الفالح لمبحث العمسي وتحقييق ٗٓٛبغ أحسج الذافعي السرخؼ )الستػفى: 
 م. ٕٛٓٓ -ىي  ٜٕٗٔسػريا.الصبعة: األولى،  –التخاث.الشاشخ: دار الشػادر، دمذق 

عمييييى ميسييييات التعيييياريف.زيغ الييييجيغ دمحم السييييجعػ بعبييييج الييييخؤوف بييييغ تيييياج  التػؾيييييف -ٕٗ
سشييييييياوؼ القييييييياىخؼ )الستيييييييػفى: العيييييييارفيغ بيييييييغ عميييييييي بيييييييغ زييييييييغ العابيييييييجيغ الحيييييييجادؼ ثيييييييع ال

-ىييييٓٔٗٔالقاىخة.الصبعيية: األوليييى، -الشاشخ: عيييالع الكتيييب. عبييج الخيييالق ثيييخوتىييي(ٖٔٓٔ
 م.ٜٜٓٔ

عبييج الييخحسغ بييغ ناصييخ بييغ عبييج هللا    تيديييخ الكييخيع الييخحسغ فييي تفديييخ كييالم السشان. -ٕ٘
ىيييي(السحقق: عبيييج اليييخحسغ بيييغ معيييال المػيحق.الشاشيييخ: مؤسدييية  ٖٙٚٔالديييعجؼ )الستيييػفى: 

 م. ٕٓٓٓ-ىي ٕٓٗٔالخسالة.الصبعة: األولى 

جامع البيان في تأويل القخآن. دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ بغ غالب اآلممي، أبػ  -ٕٙ
 (.السحقق: أحسييييج دمحم شاكخ.الشاشييييخ: مؤسديييية الخسييييالةىيييييٖٓٔجعفييييخ الصبييييخؼ )الستييييػفى: 

  م. ٕٓٓٓ -ىي  ٕٓٗٔالصبعة: األولى، 

الجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػر رسيػل هللا صيمى هللا عمييو وسيمع وسيششو  -ٕٚ
 (ىيٕٙ٘وأيامو = صحيح البخارؼ. دمحم بغ إسساعيل أبػ عبجهللا البخارؼ الجعفي ت)

صييخ الشاصخ.الشاشييخ: دار شييػق الشجيياة )مرييػرة عييغ الدييمصانية السحقييق: دمحم زىيييخ بييغ نا
 ىي.ٕٕٗٔبإضافة تخؾيع دمحم فؤاد عبج الباقي( الصبعة: األولى، 

   الجييامع الرييحيح لمديييخة الشبػية.األسييتاذ الييجكتػر سييعج السخصفي.الشاشييخ: مكتبيية ابييغ  -ٕٛ
 م. ٜٕٓٓ -ىي  ٖٓٗٔكثيخ، الكػيت.الصبعة: األولى، 

والحكع في شخح خسديغ حجيثا مغ جػامع الكمع.زيغ الجيغ عبج الخحسغ  جامع العمػم -ٜٕ
بيييغ أحسيييج بيييغ رجيييب بيييغ الحديييغ، الَديييالمي، البغيييجادؼ، ثيييع الجمذيييقي، الحشبميييي )الستيييػفى: 

يع باجذ.الشاشييييييخ: مؤسديييييية الخسييييييالة  -السحقييييييق: شييييييعيب األرنيييييياؤوط  ىييييييي(ٜ٘ٚ  –إبييييييخـا
  م.ٕٔٓٓ -ىي ٕٕٗٔبيخوت.الصبعة: الدابعة، 
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ع ألحكيييام القخآن.السؤليييف: أبيييػ عبيييج هللا دمحم بيييغ أحسيييج بيييغ أبيييي بكيييخ بيييغ فيييخح الجيييام -ٖٓ
ىيييي(.تحقيق: أحسيييج البخدونيييي ٔٚٙاألنريييارؼ الخدرجيييي شيييسذ اليييجيغ القخشبيييي )الستيييػفى: 

يع أشؽير.الشاشييييخ: دار الكتييييب السرييييخية   -ىييييي ٖٗٛٔالقاىخة.الصبعيييية: الثانييييية،  –وإبييييخـا
 م. ٜٗٙٔ

عمى دمحم خيخ األنيام.دمحم بيغ أبيي بكيخ بيغ أييػب بيغ  جالء األفيام في فزل الرالة -ٖٔ
عبييج  -ىييي(السحقق: شييعيب األرنيياؤوط ٔ٘ٚسييعج شييسذ الييجيغ ابييغ ؾيييع الجػزييية )الستييػفى: 

  م.ٜٚٛٔ – ٚٓٗٔالكػيت.الصبعة: الثانية،  –القادر األرناؤوط.الشاشخ: دار العخوبة 

 .لصبعة الثالثةإيخان، ا -الجسل لمسفيج، مشذػرات مكتبة الجاورؼ، قع  - ٕٖ

حييجيث اإلفييظ لجعفييخ مختزييى الحديييشي العيياممي، شبييع مؤسديية البيييادر لمصباعيية،  - ٖٖ
لبشيييييان، الشاشيييييخ: دار التعيييييارف لمسصبػعيييييات، بييييييخوت لبشيييييان،  مدرعييييية الزييييييخ، الذيييييػف 

 م.ٜٓٛٔىي ٓٓٗٔ

الجر السشثػر فيي شبقيات ربيات الخيجور.زيشب بشيت عميي بيغ حدييغ بيغ عبييج هللا بيغ  -ٖٗ
يع بييغ دمحم بييغ يػسييف فييػاز العيياممي )الستييػفى:  حدييغ بييغ ىييي(الشاشخ: السصبعيية ٕٖٖٔإبييخـا

 ىي. ٕٖٔٔالكبخػ األميخية، مرخ.الصبعة: األولى، 

الخحيق السختػم )ميع بعيس التعيجيالت والدييادات ميغ د عيالء اليجيغ زعتيخؼ وغديان  -ٖ٘
: دار العريساء ىيي(.الشاشخٕٚٗٔدمحم رشيج الحسػؼ(صيفي اليخحسغ السبياركفػرؼ )الستيػفى: 

  ىي.ٕٚٗٔ –دمذق.الصبعة: األولى  –

رد السحتيييار عميييى اليييجر السختيييار.ابغ عابيييجيغ، دمحم أمييييغ بيييغ عسيييخ بيييغ عبيييج العدييييد  -ٖٙ
بيخوت.الصبعية: الثانييية، -ىيي(الشاشخ: دار الفكيخٕٕ٘ٔعابيجيغ الجمذيقي الحشفيي )الستييػفى: 

 م.ٕٜٜٔ -ىي ٕٔٗٔ

سييتانبػلي الحشفييي الخمييػتي ، السييػلى أبييػ روح البيان.إسييساعيل حقييي بييغ مرييصفى اإل -ٖٚ
 بيخوت. –ىي(الشاشخ: دار الفكخ ٕٚٔٔالفجاء )الستػفى: 
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روح السعاني في تفديخ القخآن العطيع والدبع السثاني. شياب الجيغ محسيػد بيغ عبيج  -ٖٛ
ىييي(السحقق: عمييي عبييج البييارؼ عصية.الشاشييخ: دار ٕٓٚٔهللا الحديييشي األلػسييي )الستييػفى: 

 .ىي ٘ٔٗٔبيخوت.الصبعة: األولى،  –سية الكتب العم

سيييخ أعيييالم الشبالء.شييسذ اليييجيغ أبييػ عبيييج هللا دمحم بييغ أحسيييج بييغ عثسيييان بييغ َقاْيسييياز  -ٜٖ
ىييييي(السحقق : مجسػعيييية مييييغ السحققيييييغ بإشييييخاف الذيييييخ شييييعيب ٛٗٚالييييحىبي )الستييييػفى : 

 م. ٜ٘ٛٔىي /  ٘ٓٗٔاألرناؤوط.الشاشخ : مؤسدة الخسالة.الصبعة : الثالثة ، 

الديييخة الشبػييية ألبييي الحدييغ الشييجوؼ.عمي أبييػ الحدييغ بييغ عبييج الحييي بييغ فخييخ الييجيغ  -ٓٗ
 -دمذييييق.الصبعة: الثانييييية عذييييخة  –ىييييي(الشاشخ: دار ابييييغ كثيييييخ ٕٓٗٔالشييييجوؼ )الستييييػفى: 

 ىي. ٕ٘ٗٔ

الديخة الشبػية والجعػة في العييج السجني.أحسيج أحسيج غمػش.الشاشيخ: مؤسدية الخسيالة  -ٔٗ
 م.ٕٗٓٓ -ىيٕٗٗٔالتػزيع.الصبعة: األولى لمصباعة والشذخ و 

الشاشخ:  ىي(ٕٔٗٔشخح رياض الرالحيغ.دمحم بغ صالح بغ دمحم العثيسيغ )الستػفى:  -ٕٗ
 ىي. ٕٙٗٔدار الػشغ لمشذخ، الخياض.الصبعة: 

شييخح صييحيح البخييارػ البييغ بصييال.ابغ بصييال أبييػ الحدييغ عمييي بييغ خمييف بييغ عبييج  -ٖٗ
يع.دار الشذييخ: مكتبيية الخشييج ىييي(تحقيق: أبييٜٗٗالسمييظ )الستييػفى:   -ػ تسيييع ياسييخ بييغ إبييخـا

 م.ٖٕٓٓ -ىي ٖٕٗٔالدعػدية، الخياض.الصبعة: الثانية، 

الذخح الكبيخ )السصبػع مع السقشع واإلنراف(شسذ الجيغ أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ  -ٗٗ
ىيييي(تحقيق: اليييجكتػر عبيييج هللا بيييغ عبيييج  ٕٛٙدمحم بيييغ أحسيييج بيييغ قجامييية السقجسيييي )الستيييػفى: 

الييجكتػر عبييج الفتيياح دمحم الحمػ.الشاشييخ: ىجييخ لمصباعيية والشذييخ والتػزيييع  -لسحديغ التخكييي ا
 م. ٜٜ٘ٔ -ىي  ٘ٔٗٔجسيػرية مرخ العخبية.الصبعة: األولى،  -واإلعالن، القاىخة 

الذيييييخح السستيييييع عميييييى زاد السديييييتقشع.دمحم بيييييغ صيييييالح بيييييغ دمحم العثيسييييييغ )الستيييييػفى:  -٘ٗ
 ه.ي ٕٛٗٔ - ٕٕٗٔلجػزؼ.الصبعة: األولى، ىي(دار الشذخ: دار ابغ إٔٗٔ
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شفاء العميل في مدائل القزاء والقيجر والحكسية والتعمييل.دمحم بيغ أبيي بكيخ بيغ أييػب  -ٙٗ
 ىييي(الشاشخ: دار السعخفيية، بيييخوت.ٔ٘ٚبييغ سييعج شييسذ الييجيغ ابييغ ؾيييع الجػزييية )الستييػفى: 

 م.ٜٛٚٔىي/ٜٖٛٔالصبعة: 

ع.أحسج بييغ عبييج الفتيياح زواوػ.الشاشييخ: دار شييسائل الخسييػل صييمى هللا عميييو وآلييو وسييم -ٚٗ
 اإلسكشجرية. بجون تاريخ. –القسة 

الرييػارم السيخقيية فييي نقييس الرييػاعق السحخقيية لمتدييتخؼ، عشييي بترييحيحو: جييالل  - ٛٗ
 ىي.ٖٚٙٔالجيغ الحديشي، شبع كتاب جان خانة. شخكة سيامي، إيخان، الصبعة األولى، 

د بالتقخيييييب: تقخيييييب األسييييانيج وتختيييييب شييييخح التثخيييييب فييييي شييييخح التقخيييييب )السقرييييػ  -ٜٗ
السؤلف: أبػ الفزل زيغ الجيغ عبج الخحيع بغ الحديغ بيغ عبيج اليخحسغ بيغ أبيي  السدانيج(

يع العخاقي )الستػفى:  أكسمو ابشيو: أحسيج بيغ عبيج اليخحيع بيغ الحدييغ  .ىي(ٙٓٛبكخ بغ إبخـا
ىيييي( ٕٙٛ)الستيييػفى: الكيييخدؼ الخازيييياني ثيييع السريييخؼ، أبيييػ زرعييية وليييي اليييجيغ، ابيييغ العخاقيييي 

 الشاشخ: الصبعة السرخية القجيسة.

عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ أبػ دمحم محسػد بغ أحسج بغ مػسى بغ أحسيج بيغ  -ٓ٘
ىييي(.الشاشخ: دار إحييياء التييخاث ٘٘ٛحديييغ الغيتييابى الحشفييى بييجر الييجيغ العيشييى )الستييػفى: 

 بيخوت. –العخبي 

بييغ محسييػد، أكسييل الييجيغ أبييػ عبييج هللا ابييغ الذيييخ  العشاييية شييخح اليجاييية دمحم بييغ دمحم -ٔ٘
ىيييي(الشاشخ: دار ٙٛٚشيييسذ اليييجيغ ابيييغ الذييييخ جسيييال اليييجيغ الخوميييي البيييابختي )الستيييػفى: 

 الفكخ.بجون شبعة وبجون تاريخ.

   العيغ.أبيييػ عبيييج اليييخحسغ الخمييييل بيييغ أحسيييج بيييغ عسيييخو بيييغ تسييييع الفخاىييييجؼ البريييخؼ  -ٕ٘
يع الدامخائي.الشاشيخ: دار ومكتبيية ىيي(السحقق: د مييجؼ ٓٚٔ)الستيػفى:  السخدوميي، د إبيخـا
  اليالل.

فتح البيارؼ شيخح صيحيح البخيارؼ أحسيج بيغ عميي بيغ حجيخ أبيػ الفزيل العديقالني  - ٖ٘
ه.رقيييع كتبيييو وأبػابيييو وأحاديثيييو: دمحم فيييؤاد ٜٖٚٔبييييخوت،  -الذافعي.الشاشيييخ: دار السعخفييية 
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عمييييو  محيييب اليييجيغ الخصييييب.عبيييج البييياقي. قيييام بإخخاجيييو وصيييححو وأشيييخف عميييى شبعيييو: 
 تعميقات العالمة: عبج العديد بغ عبج هللا بغ باز.

 –ىيييي(الشاشخ: دار الكتييياب العخبيييي، بييييخوت ٕٓٗٔفقيييو الدشة.سييييج سيييابق )الستيييػفى:  -ٗ٘
  م. ٜٚٚٔ -ىي  ٜٖٚٔلبشان. الصبعة: الثالثة، 

 كذيييف السذيييكل ميييغ حيييجيث الريييحيحيغ جسيييال اليييجيغ أبيييػ الفيييخج عبيييج اليييخحسغ بيييغ  -٘٘
ىييي(السحقق: عميي حدييغ البػاب.الشاشيخ: دار الييػشغ ٜٚ٘عميي بيغ دمحم الجيػزؼ )الستيػفى: 

 الخياض. بجون.  –

. أبيػ القاسيع وعييػن األقاوييل فيى وجيػه التأوييل الكذاف عغ حقائق غيػامس التشدييل -ٙ٘
ىي( الشاشخ: دار الكتياب ٖٛ٘محسػد بغ عسخو بغ أحسج،   الدمخذخؼ جار هللا )الستػفى: 

 ىي. ٚٓٗٔ -بيخوت.الصبعة: الثالثة  –ي العخب

لدييييان العييييخب. دمحم بييييغ مكييييخم بييييغ عمييييى، أبييييػ الفزييييل، جسييييال الييييجيغ ابييييغ مشطييييػر  -ٚ٘
بيخوت.الصبعييية:  –ىيييي(الشاشخ: دار صيييادر ٔٔٚاألنريييارؼ الخويفعيييى اإلفخيقيييى )الستيييػفى: 

  ىي. ٗٔٗٔ -الثالثة 

ي بييغ عييادل الحشبمييي المبيياب فييي عمييػم الكتيياب.أبػ حفييز سييخاج الييجيغ عسييخ بييغ عميي -ٛ٘
ىييي(السحقق: الذيييخ عييادل أحسييج عبييج السػجييػد والذيييخ ٘ٚٚالجمذييقي الشعسيياني )الستييػفى: 

ىيي ٜٔٗٔ بيخوت / لبشان.الصبعية: األوليى، -عمي دمحم معػض.الشاشخ: دار الكتب العمسية 
 م.ٜٜٛٔ-

ػفى: محاسغ التأويل.دمحم جسال الجيغ بيغ دمحم سيعيج بيغ قاسيع الحيالق القاسيسي )الستي -ٜ٘
بيخوت.الصبعيية:  –ىييي(السحقق: دمحم باسييل عيييػن الدػد.الشاشييخ: دار الكتييب العمسيييو ٕٖٖٔ
 .ىي ٛٔٗٔ -األولى 

السحييخر الييػجيد فييي تفديييخ الكتيياب العديييد. أبييػ دمحم عبييج الحييق بييغ غالييب بييغ عبييج  -ٓٙ
ىييي(السحقق: عبييج الدييالم ٕٗ٘الييخحسغ بييغ تسييام بييغ عصييية األنجلدييي السحيياربي )الستييػفى: 

  ىي. ٕٕٗٔ -بيخوت.الصبعة: األولى  –الذافي دمحم.الشاشخ: دار الكتب العمسية عبج 
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مختييار الرييحاح.زيغ الييجيغ أبييػ عبييج هللا دمحم بييغ أبييي بكييخ بييغ عبييج القييادر الحشفييي  -ٔٙ
الييجار  -ىييي(السحقق: يػسييف الذيييخ دمحم.الشاشييخ: السكتبيية العرييخية ٙٙٙالييخازؼ )الستييػفى: 
 م. ٜٜٜٔىي / ٕٓٗٔبعة: الخامدة، صيجا.الص –الشسػذجية، بيخوت 

السدييشج الرييحيح السخترييخ بشقييل العييجل عييغ العييجل إلييى رسييػل هللا صييمى هللا عميييو  -ٕٙ
ىييي(السحقق: دمحم ٕٔٙوسيمع. مدييمع بييغ الحجيياج أبييػ الحدييغ القذيييخؼ الشيدييابػرؼ )الستييػفى: 

 بيخوت. –فؤاد عبج الباقي. الشاشخ: دار إحياء التخاث العخبي 

دمحم بييغ أبييي الفييتح بييغ أبييي الفزييل البعمييي، أبييػ عبييج هللا، .ألفيياظ السقشييع السصمييع عمييى -ٖٙ
وياسييييييييييغ محسيييييييييػد  ،ىيييييييييي(السحقق: محسيييييييييػد األرنييييييييياؤوطٜٓٚشيييييييييسذ اليييييييييجيغ )الستيييييييييػفى: 

  .م ٖٕٓٓ -ىي ٖٕٗٔالصبعة: الصبعة األولى .الشاشخ: مكتبة الدػادؼ لمتػزيع.الخصيب

بييغ أحسييج السعييخوف بييأبي زىييخة السعجييدة الكبييخػ القييخآن.دمحم بييغ أحسييج بييغ مرييصفى  -ٗٙ
 ىي(الشاشخ: دار الفكخ العخبي.ٜٖٗٔ)الستػفى: 

السغشييييي البييييغ قجاميييية.أبػ دمحم مػفييييق الييييجيغ عبييييج هللا بييييغ أحسييييج بييييغ دمحم بييييغ قجاميييية  -٘ٙ
 ىي(ٕٓٙالجساعيمي السقجسي ثع الجمذقي الحشبمي، الذييخ بابغ قجامة السقجسي )الستػفى: 

 م.ٜٛٙٔ -ىي ٖٛٛٔة.تاريخ الشذخ: الشاشخ: مكتبة القاىخة.بجون شبع

مقياييذ المغية. أحسيج بيغ فيارس بييغ زكخيياء القدويشيي اليخازؼ، أبيػ الحدييغ )الستييػفى:  -ٙٙ
 -ىييييي ٜٜٖٔىييييي(السحقق: عبييييج الدييييالم دمحم ىارون.الشاشييييخ: دار الفكخ.عييييام الشذييييخ: ٜٖ٘
 م.ٜٜٚٔ

لعاصيييييسة، السمخييييز الفقيي.صيييييالح بييييغ فيييييػزان بيييييغ عبييييج هللا الفػزان.الشاشيييييخ: دار ا -ٚٙ
 ىي.ٖٕٗٔالخياض، السسمكة العخبية الدعػدية.الصبعة: األولى، 

مػارد الطسآن لجروس الدمان، خصب وحكيع وأحكيام وقػاعيج وميػاعع وآداب وأخيالق   -ٛٙ
ىيييييي(.الصبعة: ٕٕٗٔحديييييان.عبج العدييييييد بيييييغ دمحم بيييييغ عبيييييج السحديييييغ الديييييمسان )الستيييييػفى: 

 ىي. ٕٗٗٔالثالثػن، 



 

 

1014 

رييػم وفزيل رمزيان.أبػ التيخاب سيييج بيغ حدييغ بيغ عبييج هللا نيجاء الخييان فيي فقيو ال -ٜٙ
تػزييع :  دمحم عبج السقرػد -دمحم صفػت نػر الجيغ  -العفاني.قجم لو : أبػ بكخ الجدائخؼ 

 ججة. –دار ماجج عديخؼ 

نييجاءات الييخحسغ ألىييل اإليسان.جييابخ بييغ مػسييى بييغ عبييج القييادر بييغ جييابخ أبييػ بكييخ  -ٓٚ
الصبعة:  ػم والحكع، السجيشة السشػرة، السسمكة العخبية الدعػدية.الجدائخؼ.الشاشخ: مكتبة العم

  م.ٕٔٓٓىي/ٕٔٗٔالثالثة، 

نزخة الشعيع إعجاد مجسػعة مغ الستخرريغ، بإشخاف صالح بغ عبج هللا بغ حسيج  -ٔٚ
م، دار ٜٜٛٔىييييي/ٛٔٗٔوعبييييج الييييخحسغ بييييغ دمحم بييييغ عبييييج الييييخحسغ مُمييييػح، الصبعيييية األولييييى 

 ججة. - الػسيمة لمشذخ والتػزيع

يع بغ عسخ بغ حدغ الخبياط بيغ عميي بيغ  -ٕٚ نطع الجرر في تشاسب اآليات والدػر.إبخـا
 ىي(الشاشخ: دار الكتاب اإلسالمي، القاىخة.٘ٛٛأبي بكخ البقاعي )الستػفى: 

الشياية في غخييب الحيجيث واألثخ.مجيج اليجيغ أبيػ الديعادات السبيارك بيغ دمحم بيغ دمحم   -ٖٚ
ىيييي(تحقيق: شييياىخ ٙٓٙيع الذييييباني الجيييدرؼ ابيييغ األثييييخ )الستيييػفى: بيييغ دمحم ابيييغ عبيييج الكيييخ 

 -ىيييي ٜٜٖٔبييييخوت،  -محسيييػد دمحم الصشييياحي. الشاشيييخ: السكتبييية العمسيييية  -أحسيييج اليييداوػ 
  م.ٜٜٚٔ

اليجاية الكاؼية الذاؼية لبيان حقائق اإلمام ابغ عخفة الػاؼية. )شيخح حيجود ابيغ عخفية  -ٗٚ
أبييييػ عبييييج هللا، الخصيييياع التػندييييي السييييالكي )الستييييػفى: لمخصيييياع(دمحم بييييغ قاسييييع األنرييييارؼ، 

  ه.يٖٓ٘ٔىي(الشاشخ: السكتبة العمسية.الصبعة: األولى، ٜٗٛ

الييييػافي بالػؼيات.صييييالح الييييجيغ خميييييل بييييغ أيبييييظ بييييغ عبييييج هللا الرييييفجؼ )الستييييػفى:  -٘ٚ
 –السحقييييييق: أحسييييييج األرنيييييياؤوط وتخكييييييي مرصفى.الشاشييييييخ: دار إحييييييياء التييييييخاث  ىييييييي(ٗٙٚ

 م.ٕٓٓٓ -ىيٕٓٗٔشذخ:بيخوت.عام ال

الػسيييييط فييييي تفديييييخ القييييخآن السجيييييج.أبػ الحدييييغ عمييييي بييييغ أحسييييج بييييغ دمحم بييييغ عمييييي  -ٙٚ
ىيي(تحقيق وتعمييق: الذييخ عيادل أحسيج عبيج ٛٙٗالػاحجؼ، الشيدابػرؼ، الذافعي )الستػفى: 

السػجييػد، الذيييخ عمييي دمحم معييػض، الييجكتػر أحسييج دمحم صيييخة، الييجكتػر أحسييج عبييج الغشييي 
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كتػر عبييييييج الييييييخحسغ عػيذ.قجمييييييو وقخضييييييو: األسييييييتاذ الييييييجكتػر عبييييييج الحييييييي الجسييييييل، الييييييج
 - ىييييييي ٘ٔٗٔالفخماوؼ.الشاشييييييخ: دار الكتييييييب العمسييييييية، بيييييييخوت. لبشان.الصبعيييييية: األولييييييى. 

 م.ٜٜٗٔ

يع  -ٚٚ وؼيات األ يان وأنباء أبشاء الدمان.أبػ العباس شسذ الجيغ أحسج بيغ دمحم بيغ إبيخـا
  ىيييي(السحقق: إحديييان  بييياس.ٔٛٙبميييي )الستيييػفى: بيييغ أبيييي بكيييخ ابيييغ خمكيييان البخمكيييي اإلر 

 .مٜٜٗٔبيخوت. الصبعة األولى  –الشاشخ: دار صادر 
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 فَزظ املْضْعاج

 مقجمة
 .السبحث األول: فى حادثة اإلفظ وعخضيا السبحث األول: 

 ومكانتيا فى الجيغ. -رضى هللا تعالى عشيا -السصمب األول: فزل الديجة عائذة

 اإلفظ وسبب وقػعيا.السصمب الثانى: أحجاث 

 السبحث الثانى: كيف عالج القخآن الكخيع قرة اإلفظ.

 السصمب األول: مطاىخ الخيخ فى قرة اإلفظ.

 السصمب الثانى: تذخيع حج القحف والحكسة مغ مذخوعيتو.

 السصمب الثالث: وجػب التثبت مغ األخبار قبل نذخىا.  

 ىػػ اإلندان ورغباتو.الخابع: وجػب تقجيع شاعة هللا تعالى عمى  صمبالس

 السصمب الخامذ: مطاىخ رحسة هللا ولصفو بالسؤمشيغ حيغ يشدل بيع البالء.

 السصمب الدادس: داللة القرة عمى صجق الشبى صمى هللا عميو وسمع.

السصمب الدابع: حخص القخآن الكخيع عمى مشع إشاعة الفاحذة، وعقػبة إشاعتيا فى 
 السجتسع اإلسالمى.

 عمى أىع الشتائج والتػصيات.  الخاتسة وتحتػػ 

 الفيارس: 

 فيخس السخاجع.

 فيخس السػضػعات.

 


