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 يٍ حذٌثانرحف ادلهذاج    

 ((يثم انمائى ػهى حذود اهلل))
 

 
 :إػذاد                              

 د. فزحاٌ سٍف حسٍ

 

الس نة  ث النبوي وعلومه ــ املشارك بقسمأ س تاذ احلدي

 ــ أ هبا املكل خادلجامعة  - وعلوهما
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 :  ادلهخص
تناولت ىذه الدراسة جانب ميـ مف سنة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، 

 . وىو دراسة جانب مف ىذه السنة المباركة

...( واستخرجت مف ىذا  َمَثُؿ اْلَقاِئـِ َعَمى ُحُدوِد المَّوِ حيث قمت بدراسة حديث )
الحديث جوانب وفوائد ميمة تمثمت في الفوائد الحديثية والمغوية والببلغية 
ليذا الحديث، إلى جانب دراسة مفردات الحديث، واستخراج نظرات ببلغية في 

 ىذا الحديث. 

وفي جانب آخر مف ىذه الدراسة، تـ استخراج فوائد أصولية وأحكاـ فقيية، 
وية مستخرجة مف الحديث موضع الدراسة. أيضًا مف خبلؿ وفوائد عقدية ودع

دراسة ىذا الحديث استفدنا منو جوانب تربوية واجتماعية تمثمت في أىمية 
األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، وأيضًا جواز استخداـ القرعة بيف 

 الشركاء في مجاالت الشراكة التجارية والعقارية واالجتماعية. 
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Abstract 

In this study examined an important aspect Sunna 
Allah's Messenger (PBUH) and is the study of the Holy 
Sunna. 

We study Hadith ( The likeness of the man who 
observes the limits prescribed by Allah..) And 
extracted from Hadith aspects and important benefits 
in Hadith and benefits the Linguistic and rhetorical 
from this Hadith and the Vocabulary of Hadith and 
extracted rhetorical meaning in this Hadith. 

From other side of this study we extracted 
Fundamental benefits and Juristic rulings and Benefits 
of doctrine and preaching from this Hadith and also 
from this Hadith study we got Benefits Rearing and 
social Were represented Promotion of Virtue and 
Prevention of Vice and also allow to use lot between 
partners in business partners and real estate relation 
and social relation 
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 ادلمذيــــح
سنا فُ رور أنْ شُ  باهلل مفْ  ونعوذُ  ونستغفرهُ  ونستعينوُ  نحمدهُ  هللِ  الحمدَ  إفَّ 
 ، وأشيدُ فبل ىادي لوُ  يضمؿْ  مفْ وَ  لوُ  فبل مضؿَ  اهللِ  ييدهِ  فْ نا، مَ الَ عمَ أَ  سيئاتِ وَ 
ى ، صمّ ورسولوُ  محمدًا عبدهُ  أفْ  ، وأشيدُ لوُ  ال شريؾَ  اهلل وحدهُ  إال ال إلوَ  فْ أَ 

 ـ وبعد :وسمّ  وصحبوِ  وعمى آلوِ  عميوِ  اهللُ 

 ،وشرَ   محمدٍ  اليدي ىديُ  وجؿ، وخيرَ  اهلل عزَّ  كتابُ  الحديثِ  أصدؽَ  فإفَّ 
 .في النارِ  ، وكؿ ضبللةٍ ضبللةٍ  بدعةٍ  وكؿّ  بدعةٍ  محدثةٍ  يا، وكؿّ محدثاتُ  األمورِ 

 
 
 أيا تؼذ: ثى

  رسوؿ اهللِ  بحديثِ  اإلسبلـ االعتناءُ  الواجبات عمى أمةِ  أوجبَ  مفْ  فإفّ 
 .كؿ نجاحٍ  وشرطُ  فبلحٍ  كؿَّ  أساُس  الكريـِ  بعد القرآفِ  بو، فيوَ  والعمؿِ  بدراستوِ 

ىا، واىتموا ؛ فحفظوَ اهلل  رسوؿِ  بسنةِ  القدـِ  نا منذُ اعتنى عمماؤُ  قدْ ولَ 
 األحكاـ منيا. يا واستنباطَ يا وشرحَ بتدوينَ 

ذا كانتْ      بيما  والعمؿِ  والسنةِ  الكتابِ  بتدبرِ  ا مأمورةً ىَ عصورِ  في كؿ   األمةُ  وا 
بت مِ غُ  في عصرٍ  أننا نعيُش  ؛ ذلؾَ األمرِ  إلى ذلؾَ  ما نكوفَ  أحوجَ  اليوـَ  فنحفُ 

بو  ، وعبثَ المبطموفَ  اهللِ  عمى شرعِ  ، وتجرأَ الفسادُ  فيوِ  وعَـّ  فيو الفتفُ 
 . العابثوفَ 

َمَثُؿ اْلَقاِئـِ َعَمى  ) دراستي لحديث ي خبلؿُ إليو ،إننّ  أشيرَ  أفْ  والذي البدَ     
( إلخ الحديث،  ُحُدوِد المَِّو َواْلَواِقِع ِفيَيا؛ َكَمَثِؿ َقْوـٍ اْسَتَيُموا َعَمى َسِفيَنةٍ 

 الشيخ/ عبد اآلخر حماد الغنيمي الموسـو بعنواف :الفوائدُ  مف بحثِ  استفدتُ 
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فيو،  واإلضافةِ  باختصارهِ  ، فقمتُ اهللِ  عمى حدودِ  مثؿ القائـِ  حديثِ  فْ مِ  المنتقاةُ 
 .العمميةِ  عمى المنيجيةِ  القائمةِ  البحوثِ  بطريقةِ  وترتيبوُ 

ـُ دراسًة حديثيًة تحميميًة لجانٍب ميـٍ مْف ىذه      وِمْف ىذا الجانِب رأيُت أْف أقد
ِة ] الجوانِب المضيئِة في سنِة رسوِؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ موضع الدراس

... [  إلثباِت ما في سنِة رسوؿ اهلل مف جوانٍب  َمَثُؿ اْلَقاِئـِ َعَمى ُحُدوِد المَّوِ 
 مشرفٍة في جوانِب عديدٍة وميمٍة في حياِة ىذه األمِة. 

 أسثاب اخرٍار ادلىضىع: 
مف خبلؿ الدراسة والبحث في سنة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بحكـ 

 ث. التخصص وقراءتي ليذا الحدي

وجدت أنو يشمؿ عمى فروع متنوعة في نص واحد مثؿ الجوانب المغوية     
والفقيية واألصولية والعقدية والتربوية واالجتماعية وأيضًا جواز استخداـ 
القرعة بيف الشركاء، مما دعاني إلى القياـ بدراسة ىذا الحديث وخرجت بيذا 

 البحث المتواضع. 

 انذراساخ انساتمح: 
عبد اآلخر حماد مف خبلؿ البحث وجدت أف ىناؾ دراسة مطولة لمشيخ 

لمحديث نفسو لكنو مطوؿ جدًا ويعتمد عمى سرد الموضوع فقمت  الغنيمي
بدراستو واإلضافة إليو وترتيبو بطريقة البحوث العممية القائمة عمى المنيجية 

 العممية. 
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 خطح انثحث : 
 ادلثحث االول :انفىائذ احلذٌثٍح.

 مب األوؿ : تخريج الحديث.المط

 ب الثاني :نظرات في ترجمت البخاري لمحديث .مالمط

 المطمب الثالث : شرح الحديث .

 ادلثحث انثاًَ : انفىائذ انهغىٌح وانثالغٍح نهحذٌث .
 دات الحديث.ر المطمب األوؿ : معاني مف

 المطمب الثاني : نظرات ببلغية في الحديث .

 األصىنٍح وانفمهٍح ادلسرُثطح يٍ احلذٌث.ادلثحث انثانث : انفىائذ 
 المطمب األوؿ : نظرة أصولية في الحديث.

 المطمب الثاني : أحكاـ فقيية مستفادة مف الحديث.

 ادلثحث انزاتغ : انفىائذ انؼمذٌح وانذػىٌح ادلسرُثطح يٍ احلذٌث.
 المطمب األوؿ : مسائؿ عقدية مستفادة مف الحديث.

 دعوية مستفادة مف الحديث.المطمب الثاني : ومضات 

 ادلثحث اخلايس : انفىائذ انرتتىٌح نهحذٌث .
 ادلثحث انسادس : انفىائذ اإلجرًاػٍح نهحذٌث.
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 ادلثحث انساتغ :أهًٍح األيز تادلؼزوف وانُهً ػٍ ادلُكز.
 وفييا أىـ النتائج التي توصؿ إلييا البحث. اخلامتح
نني       الكماؿ، أزعـ ولست والسداد، والتوفيؽ األجر تعالى اهلل أسأؿ وا 

 وما تعالى، اهلل فمف صواب مف كاف فما وقاربت، قد سددت أكوف أف وحسبي
 .السبيؿ إلى سواء اليادي واهلل فمني والشيطاف، خطأ مف كاف
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 ادلثحث االول
 ٍحــثــذ احلذٌــىائـفـان

 ادلطهة األول : ختزٌج احلذٌث.
 نص الحديث الشريؼ

اإلماـ محمد بف إسماعيؿ البخاري رحمو اهلل في كتاب الشركة مف روى     
( َحدََّثَنا َأُبو  ٖٜٕٗ) صحيحو: )باب ىؿ يقرع في القسمة واالستياـ فيو(

ُنَعْيـٍ َحدََّثَنا َزَكِريَّاُء َقاَؿ َسِمْعُت َعاِمرًا َيُقوُؿ َسِمْعُت النُّْعَماَف ْبَف َبِشيٍر َرِضي المَُّو 
ـَ َقاَؿ: )َمَثُؿ اْلَقاِئـِ َعَمى ُحُدوِد المَِّو  َعْنُيَما َعفِ  النَِّبي  َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ  ـْ َأْعبلَىا َوَبْعُضُي َواْلَواِقِع ِفيَيا َكَمَثِؿ َقْوـٍ اْسَتَيُموا َعَمى َسِفيَنٍة َفَأَصاَب َبْعُضُي
ـْ َأْسَفَمَيا َفَكاَف الَِّذيَف ِفي َأْسَفِمَيا ِإَذا ا وا َعَمى َمْف َفْوَقُي ْسَتَقْوا ِمَف اْلَماِء َمرُّ

ـْ َوَما َأرَاُدوا  ـْ ُنْؤِذ َمْف َفْوَقَنا َفِإْف َيْتُرُكوُى َفَقاُلوا َلْو َأنَّا َخَرْقَنا ِفي َنِصيِبَنا َخْرًقا َوَل
ـْ َنَجْوا َوَنَجْوا َجِميًعا( ْف َأَخُذوا َعَمى َأْيِديِي َىَمُكوا َجِميًعا َواِ 
(ٔ) . 

                                                           

أيضػػػًا فػػػي كتػػػاب الشػػػيادات، بػػػاب القرعػػػة فػػػي المشػػػكبلت ( الحػػػديث أخرجػػػو البخػػػاري ٔ)
( حيػػث قػػاؿ : َحػػدَّثََنا ُعَمػػُر ْبػػُف َحْفػػِص ْبػػِف ِغيػػاٍث َحػػدَّثََنا َأِبػػي َحػػدَّثََنا اأَلْعَمػػُش َقػػاَؿ ٕٙٛٙ)

نَِّبػيُّ َصػمَّى المَّػُو َحدَّثَِني الشَّْعِبيُّ َأنَُّو َسِمَع النُّْعَماَف ْبػَف َبِشػيٍر َرِضػي المَّػُو َعْنُيَمػا َيقُػوُؿ َقػاَؿ ال
ـَ : )َمثَػػُؿ اْلُمػػْدِىِف ِفػػي ُحػػُدوِد المَّػػِو َواْلَواِقػػِع ِفيَيػػا َمثَػػُؿ َقػػْوـٍ اْسػػَتَيُموا َسػػِفيَنًة َفَصػػاَر  َعَمْيػػِو َوَسػػمَّ

وَف ِبالْ  ـْ ِفػي َأْعبلَىػا َفَكػاَف الَّػِذي ِفػي َأْسػَفِمَيا َيُمػرُّ ـْ ِفي َأْسَفِمَيا َوَصاَر َبْعُضُي َمػاِء َعَمػى َبْعُضُي
َؾ َقػاَؿ الَِّذيَف ِفػي َأْعبلَىػا َفتَػَأذَّْوا ِبػِو َفَأَخػَذ َفْأًسػا َفَجَعػَؿ َيْنقُػُر َأْسػَفَؿ السَّػِفيَنِة َفػَأَتْوُه َفَقػاُلوا َمػا َلػ

ػْوا َأْنُفَسػ ـْ ِبي َوال ُبدَّ ِلي ِمَف اْلَماِء َفِإْف َأَخُذوا َعَمى َيَدْيِو َأْنَجْوُه َوَنجَّ ْف َتَرُكػوُه َأْىَمُكػوُه َتَأذَّْيُت ـْ َواِ  ُي
ـْ ( .  == َوَأْىَمُكوا َأْنُفَسُي
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( بمفػػػظ: ) مثػػؿ القػػػائـ عمػػػى حػػػدود اهلل والمػػػْدِىف ٖٕٚٔوأخرجػػو الترمػػػذي فػػػي الفػػػتف) ==
 فييا...( وزاد: )فقاؿ الذيف في أعبلىا: ال ندعكـ تصعدوف فتؤذوننا(.

( بمفػظ ) مثػؿ القػائـ عمػى ٜٕٙ/ٗ( بنحو روايػة الترمػذي ،وفػي ) ٕٛٙ/ٗوأخرجو أحمد ) 
( ولـ يػذكر تمػاـ لفظػو، وفػي ٕٓٚ-ٜٕٙ/ٗحدود اهلل والواقع فييا أو المدَّىف فييا(،وفي) 

( بمفظ ) مثؿ القائـ عمػى حػدود اهلل والراتػع فييػا والمػدَّىف فييػا ( وفيػو:) فأصػاب ٕٓٚ/ٗ)
فقػػػاؿ (وفيػػػو:) ٕٗٚ-ٖٕٚ/ٗبعضػػػيـ أعبلىػػػا وأصػػػاب بعضػػػيـ أسػػػفميا وأوعرىػػػا (،وفػػػي )

 بعضيـ : إنما يخرؽ في نصيبو (.
( وفيػو: ) فقػاؿ بعضػيـ : اتركػوه أبعػده اهلل يخػرؽ ٜٓٗ/ٕوأخرجو الحميػدي فػي مسػنده ) 

 في حقو ما يشاء ، فقاؿ بعضيـ : ال تدعوه يخرقيا فييمكنا وييمؾ نفسو ( .
( ٙٚ٘ٚ(،وفػي شػعب اإليمػاف )ٕٛٛ/ٓٔ(، )ٜٔ/ٓٔوأخرجو البييقي فػي السػنف الكبػرى )

(ٙ/ٜٔ-ٜٕ.) 
([ بمفػػظ : ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٔ()ٜٕٛإحسػػاف([ وفػػي ])-(ٕٖ٘/ٔ()ٜٕٚوأخرجػػو ابػػف حبػػاف ])

)المداىف في حدود اهلل والراكب حدود اهلل واآلمر بيػا والنػاىي عنيػا كمثػؿ قػوـ اسػتيموا( ، 
([ بمفظ: )مثؿ المداىف في حدود اهلل واآلمر بيا والناىي عنيا كمثؿ ٖٚ٘/ٔ()ٖٔٓوفي ])

 ة(. قوـ استيموا سفين
الػروض -ٜٙ/ٕ( )ٜٗٛ(،وفي الصػغير)ٗٗٔ/ٓٔ( )ٖٜٙٓوأخرجو الطبراني في األوسط )

 الداني( .
 (.٘ٚٗ( )ص:ٜٖٗٔوابف المبارؾ في الزىد )
 (.ٖٖٗ/ٗٔ( )ٕ٘ٔٗ( ،)ٕٖٗ/ٗٔ( )ٔ٘ٔٗوالبغوي في شرح السنة )

 (. ٕٕٖ٘(،)ٕٖٔ٘( ،)ٕٖٓ٘( ،)ٜٕٖٗ(،)ٕٖٛٗوالبزار في مسنده )
 ==( .ٖٙ(،)ٕٙ(،)ٔٙلحديث )والراميرمزي في أمثاؿ ا
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ٔٛٔٔ 

 ة انثاًَ : َظزاخ يف ذزمجد انثخاري نهحذٌث:هادلط
قوؿ البخاري في الشركة : باب ىؿ يقرع في القسمة واالستياـ فيو ، فيو  .ٔ

إشكاؿ مف حيث كاف االستياـ ىو االقتراع فبل معنى لقولو ىؿ يقرع في 
اإلقراع ،وقد أجاب عنو الكرماني بأف االستياـ ىنا ليس معناه االقتراع 

، وذكر الحافظ أف المراد باالستياـ (ٔ)اه أخذ السيـ أي النصيبإنما معن
. فكأنو قاؿ : ))باب اإلقراع في القسمة (ٕ)ىنا بياف األنصبة في القسـ
 ((.وفي بياف األنصبة وفي أخذ األنصبة(( أو )) ...

وأيضًا فإف الضمير في قولو : )فيو( ال مرجع لو، وقد أجاب الكرماني  .ٕ
،وقاؿ  (ٖ)الَقْسـ أو الماؿ الذي يدؿ عميو القسمة بأف الضمير يعود عمى

الحافظ : )) والضمير يعود عمى القسـ بداللة القسمة فذكره ألنيما 
 .(ٗ)بمعنى ((

                                                           

( بمفػظ:) مثػؿ القػائـ عمػى حػدود اهلل ٖٛٗ(،)ٖٚٔوأبو الشيخ األصبياني فػي األمثػاؿ )==
والمػػداىف فػػي حػػدود اهلل مثػػؿ ثبلثػػة نفػػر جمسػػوا فػػي سػػفينة أحػػدىـ فػػي صػػدرىا واآلخػػر فػػي 

 أسفميا واآلخر في وسطيا...(. 
 ( .   ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٗ( )٘ٙٚٙوالديممي في مسند الفردوس )

 ( .ٛ٘/ٔٔ( شرح الكرماني عمى صحيح البخاري )ٔ)
 ( .ٖٖٔ/٘( فتح الباري )ٕ)
 ( .ٛ٘/ٔٔ( شرح الكرماني )ٖ)
 ( .ٖٖٔ/٘( فتح الباري ) ٗ)
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ٕٔٛٔ 

وتعقبيما العيني فقاؿ : )) كبلىما بمعزؿ عف نيج الصواب؛ولـ يذكر 
بؿ الضمير يعود إلى القسمة  ىنا قسـ وال ماؿ حتى يعود الضمير إليو ،

 .(ٔ)ير باعتبار أف القسمة ىنا بمعنى القسـ ((والتذك

قمت : عودة الضمير عمى محذوؼ أمر مقرر عند أىؿ المغة ومثالو مف 
( ، ٔ) القدر: ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْيَمِة اْلَقْدِر    القرآف الحكيـ قولو تعالى:

، وعميو فبل  (ٕ)فالياء في )َأنَزْلَناُه( عائدة عمى القرآف وىو غير مذكور
وجو العتراض العيني عمييما خصوصًا بعد اتفاقو معيما عمى عودة 

 الضمير إلى القسمة ،فكأف الخبلؼ شكمي ال حقيقي واهلل المستعاف .
 :)استيموا(. مطابقة الحديث لمترجمة في الموضعيف واضحة في قولو  .ٖ

ه : جواب االستفياـ في قولو: ))ىؿ يقرع في القسمة ؟ (( محذوؼ تقدير  .ٗ
 .(ٖ)نعـ يقرع

)باب القرعة في المشكبلت( أي مشروعيتيا،كذا ذكر  قولو في الشيادات: .٘
)) ووجو إدخاليا في كتاب الشيادات أنيا مف  الحافظ في الفتح ثـ قاؿ:

جممة البينات التي تثبت بيا الحقوؽ، فكما تقطع الخصومة والنزاع 
 . (ٗ)بالبينة كذلؾ تقطع بالقرعة ((

                                                           

 (.ٙ٘/ٖٔ( عمدة القاري )ٔ)
 .ٖ٘ٔ( انظر شرح شذور الذىب ص :ٕ)
 ( .ٖ٘ٙ/ٖٔ( عمدة القاري )ٖ)
 ( .ٖٜٕ/٘( فتح الباري )ٗ)
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ٖٔٛٔ 

 شزح احلذٌث: ادلطهة انثانث :
حاؿ الناس وموقفيـ مما يكوف في  ىذا مثؿ عظيـ ُيشبو فيو الرسوؿ 

المجتمع مف منكرات بحاؿ قـو ركبوا سفينة فاقتسموا أماكنيـ فييا بطريؽ 
القرعة ،فكاف مف نصيب بعضيـ الجزء األعمى مف السفينة ،وكاف مف نصيب 
اآلخريف الجزء األسفؿ منيا ، وكاف البد ألىؿ السفؿ مف الماء فكانوا 

الماء ،ولما كاف ممرىـ عمى أىؿ العمو فقد  يصعدوف ألعمى السفينة ليستقوا
تأذوا بيـ ؛إذ ربما أصابيـ شيء مف رشاش الماء أو ُأقمقوا وقت راحتيـ أو 
غير ذلؾ ، فمما رأى أىؿ السفؿ تأذي أىؿ العمو بيـ عزموا عمى أف ينقبوا في 
نصيبيـ نقبًا يحصموف منو عمى الماء دوف الحاجة إلى إيذاء مف فوقيـ ، 

ؤالء أف ىذا الخرؽ الصغير سيؤدي إف ُترؾ إلى ىبلؾ الجميع ولـ يدر ى
 .(ٔ)أوسع قبر -كما قاؿ الرافعي -ويكوف معنى )أصغر خرؽ( ىو 

أف األمر ال يخمو حينئذ مف إحدى نتيجتيف : إما  ويبيف الرسوؿ الكريـ     
ما أف  أف يقـو أىؿ العمو بواجبيـ في منع ىذه الكارثة فينجو الجميع ، وا 

ىـ وشأنيـ بدعوى أف ىذا نصيبيـ يفعموف فيو ما يشاءوف وحينئذ يتركو 
 تكوف النتيجة الحتمية ىي ىبلؾ الجميع .

والحديث الشريؼ يبيف أنو ىكذا تكوف حاؿ الناس في المجتمع فإنو ال     
يخمو مجتمع مف بعض صور المنكر والفساد التي يقدـ عمييا ضعاؼ اإليماف 

رًا في ما يفعؿ كأف يقوؿ ىذه حرية شخصية ، وقد يمتمس بعضيـ لنفسو مبر 
                                                           

 ( .ٛ/ٖ)( انظر وحي القمـ : ٔ)



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٔٛٔٗ 

، وأنا حر أصنع في ممكي ما أشاء ،فإف قاـ أىؿ الرشد بواجبيـ في إنكار 
ىذه المنكرات واألخذ عمى أيدي الظالميف صمح المجتمع ونجا الجميع مف 
غضب اهلل عز وجؿ ،وأما إف تقاعسوا عف ىذا الواجب وغمبت كممة 

ية تعـ الجميع ،وتمؾ سنة إليية ال تتغير؛قاؿ المداىنيف فإف العقوبة اإللي
 الحافظ : )) وىكذا إقامة الحدود يحصؿ بيا النجاة لمف أقاميا وأقيمت عميو،

ال ىمؾ العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بيا ((  .(ٔ)وا 

ـْ  ومصداؽ ذلؾ قولو تعالى :    َواتَُّقوا ِفْتَنًة ال ُتِصيَبفَّ الَِّذيَف َظَمُموا ِمْنُك
ًة  ـْ َيْأُخُذوا إ:)  ( ، وقولو ٕ٘)األنفاؿ : َخاصَّ ـَ َفَم فَّ النَّاَس ِإَذا رََأْوا الظَّاِل

ـُ المَّو ِبِعَقاٍب ِمْنُو ( َعَمى َيَدْيِو َأْوَشَؾ َأْف َيُعمَُّي
(ٕ). 

  

                                                           

 ( .ٜٕٙ/٘( فتح الباري )ٔ)
( وقػػػاؿ : حسػػف صػػػحيح ، ٖٚ٘ٓ( ، )ٕٛٙٔ( والترمػػذي )ٖٖٛٗ( أخرجػػو أبػػػو داود )ٕ)

إحسػاف ( ، وأبػو  -ٖ٘ٓ،ٖٗٓ( ،وابػف حبػاف )ٜ،ٚ،٘،ٕ/ٔ(،وأحمػد )٘ٓٓٗوابف ماجػو )
( ،كميػـ مػف ٖ( والحميدي في مسنده )ٙٛٛٔ( ، الطبراني في األوسط )ٖٔٔ،ٕٛٔيعمى )

حو الشػيخ األلبػاني فػي الصػحيحة حديث الصػديؽ أبػي بكػر  رضػي اهلل عنػو والحػديث صػح
(ٔ٘ٙٗ ) 
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ٔٛٔ٘ 

 ادلثحث انثاًَ
 انهغىٌح وانثالغٍح نهحذٌثانفىائذ 

 ادلطهة األول : يؼاًَ يفزاداخ احلذٌث:
حدود اهلل : المراد بالحدود ىنا ما نيى اهلل عنو ،وأصؿ الحد في المغة المنع 
والفصؿ بيف الشيئيف ،ومنو حد الدار وىو ما يمنع الغير مف الدخوؿ فييا، 

عة والمحاباة في والحداد الحاجب والبواب. المدىف: مف اإلدىاف وىو المصان
 ( .ٜ)القمـ : دُّوا َلْو ُتْدِىُف َفُيْدِىُنوَف وَ  غير حؽ ومنو قولو عز وجؿ : 

استيموا : اقترعوا ،والسيـ في األصؿ واحد السياـ التي يضرب بيا في     
الميسر وىي القداح ،ثـ أطمؽ عمى ما يأخذه الفائز في الميسر ، ثـ كثر حتى 

 سمي كؿ نصيب سيمًا.  

 قنا في نصيبنا خرقًا: الخرؽ ىو الشؽ أو الثقب.  خر 

ينقر : مف النقر وىو الحفر سواء كاف في الخشب أوالحجر أو نحوىما،      
 ونقر الطائر الشيء ثقبو بالمنقار. 

 أخذوا عمى أيدييـ : أي منعوىـ.   

 ادلطهة انثاًَ : َظزاخ تالغٍح يف احلذٌث:
ىو أفصح البشر لسانًا وأبمغيـ بيانًا ،فقد كاف  ال يخفى أف الرسوؿ الكريـ 

كبلمو كما قاؿ الجاحظ : )) ىو الكبلـ الذي قؿ عدد حروفو وكثر عدد معانيو 
وجؿ عف الصنعة وُنزه عف التكمؼ فكيؼ وقد عاب التشديؽ وجانب أصحاب 
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ٔٛٔٙ 

التعقيب ،واستعمؿ المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع 
وشي ورغب عف اليجيف السوقي... لـ تسقط لو القصر،وىجر الغريب الح
وال بارت لو حجة ،ولـ يقـ لو خصـ ،وال أفحمو خطيب  كممة وال زلت لو قدـ ،

...ثـ لـ يسمع الناس بكبلـ قط أعـ نفعًا،وال أصدؽ لفظًا ،وال أعدؿ وزنًا ،وال 
 وال أحسف موقعًا ،وال أسيؿ مخرجًا وال أفصح أجمؿ مذىبًا ،وال أكـر مطمبًا،

 .(ٔ)(( عف معناه ،وال أبيف عف فحواه مف كبلمو 

مف الناحية البيانية بأنو: )) حسف المعِرض،  ووصؼ الرافعي كبلمو      
متمكف المعنى  ،(ٕ)واضح التفصيؿ ،ظاىر الحدود،جيد الرصؼ بي ف الجممة،

،واسع الحيمة في تصريفو ،بديع اإلشارة ،غريب الممحة، ناصع البياف، ثـ ال 
وال استعانة مف  ،(ٖ) فيو إحالة وال استكراىًا، وال ترى اضطرابًا ،وال خطبلً ترى 

 .(ٗ)عجز،وال توسعًا مف ضيؽ ،وال ضعفًا في وجو مف الوجوه ((

وقد حؽ عمينا أف ننظر في ىذا الحديث الشريؼ مف الناحية الببلغية ،     
الراقية لنحاوؿ أف نكشؼ بحوؿ اهلل عف بعض ما تضمنو مف جوانب الببلغة 

 التي تعجز عف أف تدانييا فصاحة الفصحاء وببلغة البمغاء.

                                                           

 ( .ٗٗ/ٕ( البياف والتبييف )ٔ)
حسف التركيب،قد ُضَـّ بعضو إلى بعض  ( الرصؼ : الشد والضـ ،والمعنى أف كبلمو ٕ)

تقاف .  بحكمة وا 
 (الخطؿ : المنطؽ الفاسد المضطرب.  ٖ)
 . ٕٖ٘( إعجاز القرآف والببلغة النبوية ص: ٗ)
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ٔٛٔٚ 

وسوؼ ننيج في ىذا المضمار نيج عمماء الببلغة في تقسيميـ إياىا إلى 
ثبلثة فروع : المعاني والبديع والبياف، حيث نذكر ما في الحديث مف ىذه 

 العمـو الثبلثة . 

 أوالً :ادلؼاًَ
 فيو بحاؿ الناس ، ري يخبر الرسوؿ األسموب في ىذا الحديث أسموب خب

ويشبييـ براكبي سفينة ،غير أف ىذا األسموب الخبري قد خرج عمى خبلؼ 
 مقتضى الظاىر ،فميس المراد مف الخبر ىنا مجرد إفادة السامع بالخبر،وال
نما الغرض منو الحث وتحريؾ اليمة نحو  إفادتو أف المتكمـ عالـ بالخبر، وا 

 القياـ بواجب األمر والنيي.

 ثاًٍَا :انثذٌغ
 و الطباؽ في جمعو بيف )القائـ ( في الحديث مف المحسنات المعنوية:

 و)نجوا(. وبيف :)ىمكوا ( وبيف:)أعبلىا( و)أسفميا( ، )الواقع( ،

وع طباؽ اإليجاب،وىو الذي ُيعر فو الببلغيوف بأنو ما والطباؽ ىنا مف ن    
ُجمع فيو بيف الشيء وضده ؛فالقائـ ضد الواقع ،واألعمى ضد األسفؿ 

 ،واليمكة ضد النجاة.

وليس مف شؾ في أف ىذا الطباؽ قد أبرز المعنى وزاده وضوحًا ،فإف     
مف حسنو أنو أتى في كبلمو  ُيظير حسَنو الضد،ويزيد–كما يقولوف -الضد 
  عفوًا ال يحس المرء فيو شيئًا مف التكمؼ المذمـو ،فإفَّ تكمؼ المحسنات

 البديعية وتعمدىا مما يفقد الكبلـ سبلستو ويحبس المعاني واألفكار .      
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 ثانثًا : انثٍاٌ
 اشتمؿ الحديث مف الصور البيانية عمى ما يمي :

االستعارة في قولو : )َمَثُؿ الَقاِئـِ في ُحدوِد المَّو( ،وىي استعارة مكنية  .ٔ
،شبيت فييا المعاصي بوىدة مف األرض محدودة بحدود وحوليا رجاؿ 

ثـ حذؼ المشبو بو وأتى  يحرسونيا،ويمنعوف الناس مف الوقوع فييا ،
 ونفس الشيء يقاؿ في قولو )الواقع ببلزمة مف لوازمو وىي الحدود.

 فييا(.

وىذا تعبير يوحي بمدى اليوة السحيقة التي ييوي إلييا أصحاب      
ومدى خطورة الواجب الممقى عمى عاتؽ  المنكر المخالفيف ألمر اهلل،

المصمحيف في األمة فيـ حراس الفضيمة القائموف عمى حدود بئر الرذيمة 
 ،مانعيف الناس مف التساقط فييا .    

ا عمى أيدييـ ( ، فإف األخذ عمى اليد كناية الكناية في قولو: ) أخذو  .ٕ
عف استعماؿ القوة ،كما ذكر الحافظ ابف حجر في حديث: )اْنُصْر َأَخاَؾ 

، حيث قاؿ: )) قولو )تأخذ فوؽ يديو( كنى بو  (ٔ)َظاِلًما َأْو َمْظُموًما (
 .        .(ٕ)عف كفو عف الظمـ بالفعؿ إف لـ يكؼ بالقوؿ((

                                                           

( مف حديث ٘ٔٛٗ( وأبو داود )ٕٕٔٔ( ومسمـ )ٜٕٕٙ(،)ٕ٘ٙٗ( أخرجو البخاري )ٔ)
 أنس .

 ( .ٜٛ/٘( فتح الباري )ٕ)
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٜٔٛٔ 

قولو :) َمَثُؿ الَقاِئـِ في ُحدوِد المَّو...( إلخ ،وىو التشبيو التمثيمي في  .ٖ
تشبيو معقوؿ بمحسوس ؛شبيت فيو الييئة الحاصمة مف قياـ 
المسمميف بواجبيـ في تغيير المنكر بالييئة الحاصمة مف قياـ أىؿ 
السفينة بمنع مف يريد خرقيا مف اإلقداـ عمى ما يريد ،كما شبيت 

تغيير المنكر بحاؿ أىؿ السفينة إف  الييئة الحاصمة مف التقاعس عف
 تركوا مف يريد خرقيا يفعؿ ما يشاء .

ووجو الشبو ىنا صورة منتزعة مف متعدد؛وىي منتزعة في الحالة      
األولى مف ىيئة النجاة المترتبة عمى قياـ قـو بما يجب عمييـ،وفي الحالة 

؛فكما أف الثانية مف ىيئة اليبلؾ الناجـ عف تقصيرىـ في ما يجب عمييـ
أىؿ السفينة سينجوف إف أخذوا عمى يد مف يريد خرقيا، فإف النجاة 
ستكوف مصير الجميع في مجتمع يأخذ أىمو عمى يد العابثيف ،وكما أف 
الغرؽ سيكوف مصير أىؿ السفينة إف تركوا مريد الخرؽ يفعؿ ما يريد فإف 

 . مجتمع المداىنيف الساكتيف عف أىؿ المنكر سيؤوؿ إلى ىبلؾ محتـ

ومف أجؿ ىذا قمنا إف ىذا التشبيو مف نوع تشبيو التمثيؿ ،جريًا عمى     
اصطبلح جميور الببلغييف الذيف يروف أف التشبيو التمثيمي ما كاف وجو 

 .(ٔ)الشبو فيو منتزعًا مف متعدد

 

                                                           

(،ومعجـ المصمحات الببلغية ألحمد مطموب ٖٖٚ-ٖٔٚ/ٕ( انظر اإليضاح لمقزويني )ٔ)
 .ٖٖٖص :
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٕٔٛٓ 

 يظاهز انثالغح انُثىٌح يف هذا انرشثٍهراتؼًا: 
نظرًا ألف التشبيو ىو عمدة الببلغة في ىذا الحديث الشريؼ سيكوف 
الكبلـ عميو بشيء مف التفصيؿ يتضمف القيمة الجمالية ليذا المثؿ ،وما 

 . فيو مف مبلمح ببلغة أبمغ البمغاء 

القيمة الجمالية ليذا المثؿ : لقد زاد ىذا التشبيو المعنى المراد  .ٔ
وضوحًا وجمااًل ؛إذ إنو شبو األمر المعقوؿ وىو حاؿ الناس في 
المجتمعات بأمر محسوس وىو حاؿ قـو ركبوا سفينة وىو أمر يمكف 

  إدراكو بالحس،والشؾ أف ىذا أدعى لفيـ المراد والتأثر بو .

يكتِؼ بإعطاء السامع تشبييًا مجردًا ،ولكنو جاء بو في ثـ إف الحديث لـ     
ف الناظر إلى ىذا المثؿ  قالب أقرب ما يكوف إلى ىيئة القصة التمثيمية،وا 
يجده مميئًا بالحركة والحيوية والمشاىد المتتابعة ؛فياىـ القـو مقبموف عمى 

روا ركوب سفينتيـ ،وىاىـ يقتسموف أماكنيـ فييا بالقرعة،حتى إذا ما استق
فييا بدا لنا مشيد آخر فيو يظير أىؿ الُسفؿ متجييف إلى أعمى السفينة 
يحمموف الماء ثـ يعودوف بو إلى أماكنيـ، ثـ يبدو لنا مشيد أىؿ العمو وقد 
تأففوا مما أصابيـ مف مرور القـو عمييـ ،فيـ يعمنوف ضيقيـ وتبرميـ 

ـ يظير لنا مشيد باألمر،وأنيـ لف يتركوا أىؿ السفؿ يمحقوف األذى بيـ ،ث
بعض أىؿ السفؿ وقد حمموا فؤوسيـ معمنيف أنيـ وقد تأذى بيـ أىؿ العمو 
 فميس أماميـ مف سبيؿ سوى أف يخرقوا في نصيبيـ خرقًا يستقوف منو ،
ويكوف المشيد الختامي نياية مفتوحة عمى أحد احتماليف : فإما أف يقـو 
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 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٕٔٛٔ 

ادوه مف خرؽ السفينة فينجوا أىؿ الحـز والعـز بواجبيـ فيمنعوا القـو مما أر 
ما أف يتركوىـ وشأنيـ فتكوف اليمكة العامة. الجميع،  وا 

وتصوير األمر بيذه الصورة البديعة يترؾ في نفس السامع وال شؾ أثراً     
حيًا يدرؾ بو كيؼ يتطور أمر المنكر في المجتمع فيو يبدأ صغيرًا كخرؽ 

كمة حتى تصعب السيطرة عميو يسير ثـ ال يزاؿ يتسع إف لـ يتداركو أىؿ الح
ف ذلؾ ليوحي لمسامع بأىمية األخذ عمى أيدي العابثيف والقياـ عمى حدود  ،وا 

ويجعمو مستحضرًا لتمؾ النتائج الرىيبة المترتبة عمى التقاعس عف أمر  اهلل ،
 اهلل ،والمداىنة في حدوده سبحانو.

غة اتساؽ التشبيو مع الغرض الذي سيؽ مف أجمو : مف جوانب الببل .ٕ
في ىذا التشبيو اتساقو مع الغرض الذي سيؽ مف أجمو ؛ فإف تشبيو 
المجتمع بالسفينة ،يتفؽ غاية االتفاؽ مع الغرض الذي سيؽ ألجمو 
التشبيو وىو بياف أىمية األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر وخطورة 
التغاضي عف أصحاب المعاصي والمنكرات؛إذ إف السفينة وىي في 

لمخاطر جمة مف األمواج المتبلطمة والمياه  عرض البحر عرضة
المغرقة وكائنات البحر المفترسة ،وكؿ ذلؾ مما يبيف خطورة السكوت 
عمى عبث مف أراد خرقيا، وأف المجتمعات عرضة لمخاطر ال تقؿ 
عف تمؾ التي يتعرض ليا ركاب سفينة في عرض البحر،وكما أف 

ميع ركابيا،كذلؾ أخطاء البعض في السفينة يمكف أف تودي بحياة ج
 يمكف أف تودي خطايا بعض األفراد بخراب مجتمع بأسره.
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٕٕٔٛ 

سبيؿ السبلمة ورمز النجاة،حتى  ثـ إف السفينة كانت مف عيد نوح     
إنيا لتعبر في الرؤيا بالنجاة ،واختيارىا لُيشبَّو بيا المجتمع في ىذا المثؿ 

والمنكرات،فحاليـ يوحي لممتأمؿ بعظـ الجـر الذي يرتكبو أصحاب المعاصي 
 كحاؿ مف أراد أف يحيؿ السفينة وىي رمز النجاة إلى وسيمٍة لمموت واليبلؾ .               

ىو الذي ال  الدقة في اختيار األلفاظ :وذلؾ أنو لما كاف الرسوؿ  .ٖ
 وقد أوتي جوامع الكمـ ،فإف مف سمات حديثو  ينطؽ عف اليوى ،

ضعو بحيث ال ترى في كبلمو الدقة واختيار المفظ المناسب في مو 
))حرفًا مضطربًا وال لفظة مستدعاة لمعناىا أو مستكرىة عميو ،وال 

 .(ٔ)كممة غيرىا أتـ منيا أداء لممعنى وتأتيًا لسره في االستعماؿ ((

ف ىذا األمر ليتجمى في اختياره      ؼ بيا أىؿ لؤللفاظ التي وص وا 
ؿ الناس حتى في ما ال يتعمؽ فقد جاءت تمؾ األلفاظ مطابقًة لحا ،السفينة

 تعمقًا مباشرًا بالقضية الرئيسة التي ىي موضع عناية الحديث.

  فمف ذلؾ مثبًل قولو )استيموا ( : فإنو لو اكتفى بذكر ركوبيـ في
السفينة لما أضر ذلؾ بالمعنى المقصود وىو أىمية األخذ عمى أيدي 
العابثيف ،لكف ذكر االستياـ يدؿ عمى أف مواضع القـو في السفينة إنما 
جاءت عمى وفؽ الحؽ والعدؿ ،ففي عرؼ الشرع أف القرعة عند 

شاعة العدؿ ،وعميو  االحتياج إلييا وسيمة مف وسائؿ إقامة الحؽ وا 
فميس ألىؿ السفؿ أف يبدوا امتعاضيـ مف كوف نصيبيـ قد جاء في 

                                                           

 . ٕٖ٘( إعجاز القرآف والببلغة النبوية ص :ٔ)
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 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٕٖٔٛ 

أسفؿ السفينة ،فكأف الحديث يشير إلى أف اقتساـ الحظوظ في ىذه 
الدنيا إنما ىو بعدؿ اهلل وحكمتو،وعمى المرء أف يسعى ويجتيد ثـ ليرَض 

مف متاع ىذه الحياة ،وليس لو إف ُقدر عميو بعد ذلؾ بما قدره اهلل لو 
رزقو أف يعترض عمى قدر اهلل ،أو أف يبيح لنفسو ارتكاب ما حـر اهلل 
بدعوى أنو وقد ُحـر مما أوتي غيره فمو أف يصؿ إلى مثؿ ما فيو ىذا 

 .غير ولو بالطرؽ المحرمة الممنوعةال

 ت محاولة ثـ إف كوف الوضع في السفينة بدأ بالقسمة العادلة ثـ طرأ
اإلفساد عميو ،يخدـ قضية إيمانية أخرى ،وىي أف األصؿ في البشرية 
كاف التوحيد والصبلح ،وأف الشرؾ والفساد طارئاف عمييا ،فمـ تبدأ 

 البشرية بالوثنية وتعدد اآللية ،بؿ بدأت بالتوحيد عمى عيد آدـ 
 واستمر األمر عمى ذلؾ زمنًا حتى طرأ الشرؾ والفساد.

  أيضًا أف تأذي أىؿ العمو مف مرور أىؿ السفؿ عمييـ كاف وفي الحديث
َفَقاَؿ  مف األمور التي حممتيـ عمى خرؽ السفينة؛ ففي رواية الترمذي )

ـْ َتْصَعُدوَف َفُتْؤُذوَنَنا ( ،وعند البخاري في  الَِّذيَف ِفي َأْعبَلَىا : اَل َنَدُعُك
ىذا إشارة إلى  : تأذيتـ بي والبد لي مف الماء(،وفي قاؿ الشيادات )

أو قد  صنؼ مف أرباب الجرائـ ال يكوف الواحد منيـ شريرًا بطبعو ،
يكوف ممف تتنازعو دوافع الخير ودوافع الشر،فربما رجَّح جانَب الشر 
ف لـ يكف مانعًا مف  عنده تصرٌؼ غير رشيد مف بعض َمف حولو،وىذا وا 

خطورة ما قد  األخذ عمى يديو ومنعو مف فعؿ الشر ،فإنو يمفت النظر إلى
يبدو مف البعض مف تصرفات متعمدة أو غير متعمدة تدفع غيرىـ إلى 
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ٕٔٛٗ 

الوقوع في المعاصي والذنوب ،وعميو فالمؤمف الحؽ يحرص عمى أف 
يعيف غيره عمى فعؿ الخير فإف لـ يفعؿ فبل أقؿ مف أف ال يكوف دافعًا لو 

 إلى الشر واهلل أعمـ .    

ؾ أف الدارس لمتشبييات التي صفة العمـو في ىذا التشبيو : وذل .ٗ
توجد في أمثمة الشعوب وآدابيا، سيجدىا والشؾ معبرة عف زمانيا 
وبيئتيا التي قيمت فييا ،بينما نجد األمر عمى خبلؼ ذلؾ في 
تشبييات القرآف الكريـ والسنة المطيرة،فيي تتسـ بالعمومية بحيث ال 
ؿ يجد السامع في أي عصر وأي مصر كبير عناء في فيـ المث

 ومعرفة المقصود منو .

رسواًل لمناس كافة ،وكانت  وال غرو في ذلؾ فإنو لما كاف الرسوؿ     
رسالتو ىي الرسالة الخاتمة المخاَطب بيا الناس كميـ إلى يـو الديف ،فقد 
انبنى عمى ذلؾ أف يكوف الخطاب فييا متصفًا بصفة العمـو حتى يمكف لمكؿ 

 فيمو ومعرفة المقصود منو .

 لعناصر المشبو بو ، وفي ىذا الحديث نممح صفة العمومية في اختياره    
فيي الماء والسفينة وأىؿ السفينة ،وىي عناصر يستوي في إدراكيا كؿ 
الناس حتى الذيف يعيشوف في بيئة ال بحار فييا وال أنيار،وىي أمور الزمة 

 لمبشرية في كؿ عصورىا ميما تقدمت عموميا وازدىرت حضارتيا.

بؿ إف ُجؿ مف خوطبوا بيذا المثؿ ألوؿ مرة كانوا مف أىؿ البر الذيف لـ     
 لـ يركب سفينة قط. بؿ ىو نفسو  يعتادوا ركوب البحر،
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ٕٔٛ٘ 

ثـ إف كوف أىؿ السفؿ في المثؿ المضروب أرادوا خرؽ السفينة ليستقوا     
يدؿ عمى أف السفينة كانت تجري بيـ في نير عذب الماء ،وىو ما ال وجود 

 في جزيرة العرب بالكمية.لو 

ومعنى ذلؾ أف التشبيو لـ يكف مستمدًا مف البيئة التي كاف يعيش فييا     
صفة العمـو في ىذا المثؿ  وىذا يؤكد ما أسمفناه مف وجود ، النبي 
 .  العظيـ
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ٕٔٛٙ 

 ادلثحث انثانث
 انفىائذ األصىنٍح وانفمهٍح ادلسرُثطح يٍ احلذٌث

 يف احلذٌث:ادلطهة األول : َظزج أصىنٍح 
 إثثاخ انمٍاس .1

معمـو أف القياس عند األصولييف ىو إلحاؽ فرع غير منصوص عمى حكمو 
بأصؿ منصوص عمى حكمو الشتراكيما في عمة الحكـ،وىو مف أدلة األحكاـ 
الشرعية عند جميور أىؿ العمـ وخالؼ في حجيتو الظاىرية الذيف نفوا تعميؿ 

 النصوص وجمدوا عمى ظواىرىا .

وعميو تضافرت األدلة النقمية  ؾ أف قوؿ الجميور ىو الصواب ،وال ش    
ف جممة ما يحتج بو لمذىب والحديث الذي نحف بصدده م والعقمية .
 .الجميور

وذلؾ أف اهلل عز وجؿ قد ضرب األمثاؿ في كتابو الكريـ،)) وكميا أقيسة     
كميا عقمية ينبو بيا عباده عمى أف حكـ الشيء حكـ مثمو ؛فإف األمثاؿ 

قياسات يعمـ منيا حكـ الممثَّؿ مف الممثَّؿ بو ،وقد اشتمؿ القرآف عمى بضعة 
 .(ٔ)وأربعيف مثبًل تتضمف تشبيو الشيء بنظيره والتسوية بينيما في الحكـ ((

األحكاـ ألمتو  وكذلؾ األمر في السنة النبوية المطيرة ،فقد قرب النبي    
ا،ومف ذلؾ أنو لما قاؿ لو عمر: بذكر نظائرىا وأشباىيا وضرب األمثمة لي

                                                           

 ( .ٚٚٔ/ٔ( إعبلـ الموقعيف البف القيـ ) ٔ)



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٕٔٛٚ 

َأرََأْيَت َلْو  صنعت اليـو يا رسوؿ اهلل أمرًا عظيمًا ،قبمت وأنا صائـ.قاؿ لو : )
ـٌ؟ " ُقْمُت: اَل َبْأَس ِبَذِلَؾ، َفَقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل  َتَمْضَمْضَت ِبَماٍء َوَأْنَت َصاِئ

ـَ ( : " َفِفي ـَ َعَمْيِو َوَسمَّ
(ٔ). 

اؿ الخطابي: )) في ىذا إثبات القياس والجمع بيف الشيئيف في الحكـ ق    
  .(ٕ)الواحد الجتماعيما في الشبو ((

وىذا الذي قيؿ في حديثي عمر ،يقاؿ في الحديث الذي بيف أيدينا،إذ فيو     
حاؿ الناس في المجتمع بحاؿ مف ركبوا سفينة عمى الوجو  يشبو الرسوؿ 

يعطي المشبو حكـ المشبو بو في النجاة أو اليبلؾ  الذي سبؽ بسطو،وىو
 ،فالحديث إذف يدؿ عمى أف حكـ الشيء حكـ نظيره،وتمؾ ىي حقيقة القياس.    

 لىاػذ فمهٍح كهٍح .2
يقصد بالقواعد الفقيية تمؾ القواعد الكمية العامة التي تندرج تحتيا جزئيات 

  لكمية.فقيية كثيرة تفيـ أحكاميا بالرجوع إلى تمؾ القواعد ا

وىي القواعد التي يتوصؿ  وىذه القواعد الفقيية غير قواعد أصوؿ الفقو،    
 بيا إلى استنباط األحكاـ الشرعية الفرعية مف أدلتيا التفصيمية .

                                                           

( والبييقي ) ٕٗٚٔ( والدارمي )ٖٕ٘ٛ( وأبو داود )ٕ٘،ٕٔ/ٔحمد )(خرجو أٔ)
( وصححو ،وابف خزيمة ٖٔٗ/ٔإحساف ( والحاكـ )-ٖٖٔ/ٛ( وابف حباف )ٕٔٙ،ٕٛٔ/ٗ
( مف حديث عمر بف الخطاب ، والحديث صححو أحمد شاكر في شرح المسند ٕ٘ٗ/ٖ)
 ( .ٜٕٛٓ( واأللباني في صحيح أبي داود ) ٖٛ/ٔ)
 ( .ٓٛٚ/ٕالمطبوع بيامش سنف أبي داود ) (معالـ السنف ٕ)
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٕٔٛٛ 

أو ) الضرر ال يزاؿ ( ٔ)مف ىذه القواعد قاعدة :)الضرر ال يزاؿ بالضرر(
عميو ضرر مثمو أو أشد  أي أنو يشترط إلزالة الضرر أف ال يترتب ، (ٕ)(بمثمو
 منو.

ووجو تعمؽ الحديث بيذه القاعدة أف الذيف في أعمى السفينة كاف يمحقيـ     
ضرر مف مرور أىؿ السفؿ عمييـ ،لكف لما كانت إزالة ىذا الضرر سيترتب 
عمييا خرؽ السفينة، فإنو يجب تحمؿ الضرر الواقع وعدـ السعي في إزالتو 

بأنيـ إنما يخرقوف السفينة لمنع األذى عمف  ،وليذا كاف احتجاج أىؿ السفؿ
 فوقيـ غير مقبوؿ ألنيـ إنما يريدوف إزالة الضرر بما ىو أضر منو .

لضرر الخاص ألجؿ دفع الضرر ومف ىذه القواعد أيضًا قاعدة:)ُيتحمؿ ا    
. وقد مثموا ليا بيدـ الجدار اآليؿ لمسقوط ألف بقاءه يضر بالمجموع  (ٖ)(العاـ

ده إضرارًا بصاحبو ، ومف أمثمتيا أيضًا منع المفتي الماجف مف مع أف في ى
 اإلفتاء ومنع الطبيب الجاىؿ مف المداواة دفعًا لمضرر العاـ .

ووجو تعمؽ ىذه القاعدة بحديثنا أف عمى أصحاب العمو تحمؿ األذى     
الذي يمحقيـ مف صعود أىؿ السفؿ ونزوليـ دفعًا لمضرر العاـ الذي سيصيب 

                                                           

 . ٜٙ، وأشباه ابف نجيـ ص :ٔٙ( انظر أشباه السيوطي ص: ٔ)
، والمباديء الفقيية ألبي الوفاء ٖٔ( شرح المجمة العدلية لسميـ رستـ باز ص: ٕ)

 .ٖٕدرويش ص: 
 . ٖٔ، وشرح المجمة ص: ٜٙ( أشباه ابف نجيـ ص: ٖ)
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٕٜٔٛ 

لو خرقت السفينة،كما يمكف أف يقاؿ أيضًا إف أىؿ السفؿ عمييـ أف الجميع 
 يتحمموا مشقة الصعود والنزوؿ دفعًا ليذا الضرر العاـ واهلل أعمـ .

ومف تمؾ القواعد قاعدة :) إذا تعارضت مفسدتاف روعي أعظميما  .ٖ
، وفي معناىا قوليـ ) الضرر األشد يزاؿ  (ٔ)ضررًا بارتكاب أخفيما(

 . (ٖ)،وقوليـ ) يختار أىوف الشريف( (ٕ)ؼ (بالضرر األخ

( إذ ٔوالكبلـ عمى تعمؽ ىذه القاعدة بالحديث شبيو بما مر في القاعدة )    
أف عمى أىؿ السفينة أف يتحمموا األذى الناشيء مف صعود أىؿ السفؿ 

  ونزوليـ ؛ألف مفسدتو أىوف مف مفسدة غرؽ السفينة.
قد أقدـ عمى خرؽ السفينة لما  ولذلؾ فإف الخضر في قصتو موسى     

 كانت مفسدة خرقيا أىوف مف مفسدة استيبلء الممؾ الظالـ عمييا .

قاؿ الفخر الرازي: )) لعمو أقدـ عمى خرؽ جدار السفينة لتصير السفينة     
ثـ بيف بعد  (ٗ)بذلؾ الخرؽ معيبة ظاىرة العيب،فبل يتسارع الغرؽ إلى أىميا((

أف يكوف واقعًا عمى وجو ال تبطؿ بو تمؾ  ذلؾ )) أف ذلؾ التخريؽ وجب

                                                           

 . ٕٙوطي ص : ، والسيٜٛ( أشباه ابف نجيـ ص:ٔ)
 .ٖٔ( شرح المجمة ص: ٕ)
 . ٕٖ( المصدر السابؽ ص: ٖ)
 ( .ٗ٘ٔ/ٕٔ( التفسير الكبير )ٗ)
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٖٔٛٓ 

السفينة بالكمية، إذ لو كاف كذلؾ لـ يكف الضرر الحاصؿ مف غصبو أبمغ مف 
 . (ٔ)الضرر الحاصؿ مف تخريقيا وحينئذ لـ يكف تخريقيا جائزًا ((

وقاؿ القرطبي في قصة موسى مع الخضر : )) ففي ىذا مف الفقو العمؿ     
 .(ٕ)وجييا وجواز إصبلح كؿ الماؿ بإفساد بعضو ((بالمصالح إذا تحقؽ 

 ادلطهة انثاًَ : أحكاو فمهٍح يسرفادج يٍ احلذٌث:
 يؤخذ مف الحديث األحكاـ الفقيية اآلتية:

وقد تضافرت األدلة عمى  وجوب األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، .ٔ
ـْ ُأمٌَّة َيْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَف  ذلؾ  ،كما قاؿ تعالى: َوْلَتُكْف ِمْنُك

ـْ اْلُمْفِمُحوَف  ) آؿ عمراف  ِباْلَمْعُروِؼ َوَيْنَيْوَف َعْف اْلُمْنَكِر َوُأْوَلِئَؾ ُى
ـْ  (. وقاؿ ٗٓٔ: ـْ ُمْنَكرًا َفْمُيَغي ْرُه ِبَيِدِه ، َفِإْف َل : )َمْف رََأى ِمْنُك

يَماِف (َيْسَتِطْع  ـْ َيْسَتِطْع َفِبَقْمِبِو ، َوَذِلَؾ َأْضَعُؼ اإلِْ َفِبِمَساِنِو ، َفِإْف َل
(ٖ). 

 وقد أجمعت األمة عمى وجوب األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر.

قاؿ اإلماـ النووي: ))ثـ إف األمر بالمعروؼ  وىو فرض عمى الكفاية ؛    
والنيي عف المنكر فرض كفاية إذا قاـ بو بعض الناس سقط الحرج عف 

                                                           

 ( .ٓٙٔ/ٕٔ( المصدر السابؽ )ٔ)
 ( .ٖٙ/ٕٔ( الجامع ألحكاـ القرآف )ٕ)
( وابف ماجو ٕٕٚٔ( والترمذي )ٖٓٗٗ(،)ٓٗٔٔ( وأبو داود )ٜٗ( أخرجو مسمـ )ٖ)
( مف حديث أبي سعيد ٗ٘/ٖ( وأحمد )ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٛ)( والنسائي ٖٔٓٗ(،)ٕ٘ٚٔ)

 الخدري.
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٖٔٛٔ 

ذا تركو الجميع أثـ كؿ مف تمكف منو ببل عذر وال خوؼ ، ثـ إنو  الباقيف ،وا 
قد يتعيف كما إذا كاف في موضع ال يعمـ بو إال ىو ،أو ال يتمكف مف إزالتو إال 

مو عمى منكر أو تقصير في رى زوجتو أو ولده أو غبلىو،وكمف ي
 .   (ٔ)((المعروؼ

ينبغي أف تقيد فرضية الكفاية بالتغيير باليد والمساف ؛ألف التغيير  تنبيو:    
بالقمب وىو كراىية المنكر وبغض أىمو واجب عمى الجميع ،قاؿ اإلماـ 

كر بالمساف فقط الشوكاني: )) ...فإذا كاف غير قادر عمى اإلنكار باليد أن
وذلؾ فرض،فإف لـ يستطع أنكر بالقمب وىذا يقدر عميو كؿ أحد وىذا أضعؼ 

 .  (ٕ)(( اإليماف كما أخبر الصادؽ المصدوؽ 

ف كاف  إثبات العمؿ بالقرعة ، .ٕ وجواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة وا 
قد ذكر االقتراع في ركوب السفينة  فيو عمو وسفؿ: فإف الرسوؿ 

 ،ورضيو وضرب بو المثؿ.
قاؿ الخطابي: )) وفيو إثبات القرعة في سكنى السفينة وفيما أشبييا     

مف]المنازؿ[ التي ينزليا أبناء السبيؿ،إذا تنازعوا وتشاحوا أقرع بينيـ ،وذلؾ 
بو وليس إذا كاف نزوليـ معًا،فأما إذا سبؽ بعضيـ فنزؿ منزاًل فإنو أحؽ 

 .(ٖ)لبلحؽ أف يزعج السابؽ عف مكانو ((

                                                           

 ( .ٜٜٕ/ٔ( شرح صحيح مسمـ )ٔ)
 ( .ٙٛ٘/ٗ( السيؿ الجرار )ٕ)
 ( .ٖٗٔٔ/ٕ(أعبلـ الحديث )ٖ)
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٖٕٔٛ 

َذِلَؾ ِمْف أْنَباِء اْلَغْيِب  والعمؿ بالقرعة ثابت بالكتاب والسنة؛ قاؿ تعالى : 
ـْ  ـَ َوَما ُكْنَت َلَدْيِي ـْ َيْكُفُؿ َمْرَي ـْ َأيُُّي ـْ ِإْذ ُيْمُقوَف َأْقبلَمُي ُنوِحيِو ِإَلْيَؾ َوَما ُكْنَت َلَدْيِي

(.فقد اقترعوا عمى كفالة مريـ،وكاف مف بيف ٗٗ)آؿ عمراف :  َتِصُموفَ ِإْذ َيخْ 
،قاؿ ابف عباس: )اقترعوا فجرت األقبلـ مع الِجْرية،وعاؿ المقترعيف زكريا 

 . (ٔ)قمـ زكريا الجريَة فكفميا زكرياء (
فَّ ُيوُنَس َلِمْف اْلُمْرَسِميَف ) وقاؿ تعالى:     ( ِإْذ َأَبَؽ ِإَلى اْلُفْمِؾ َٜٖٔواِ 

ـَ َفَكاَف ِمْف اْلُمْدَحِضيَف )ٓٗٔاْلَمْشُحوِف ) -ٜٖٔ)الصافات: (ٔٗٔ( َفَساَى
ٔٗٔ.) 
قاؿ ابف القيـ: )) فيذاف نبياف كريماف استعمبل القرعة، وقد احتج األئمة     

 .(ٕ)ذلؾ عنيـ(( األربعة بشرع مف قبمنا إف صح
ولكف البد مف تقييد االحتجاج بشرع مف قبمنا،بأف ال يخالؼ شرعنا،وقد     

 جاء شرعنا بجواز القرعة فصح االحتجاج بفعؿ ىذيف النبييف الكريميف.
ـَ َفَكاَف   لكف اعترض الحافظ ابف حجر عمى االحتجاج بقولو تعالى:    َفَساَى

،ألنو قد جاء في شرعنا ما يخالؼ ما فعموه مف إلقاء ِمْف اْلُمْدَحِضيَف 
بعضيـ في البحر لسبلمة البعض اآلخر،قاؿ:)) وليس ذلؾ في شرعنا ألنيـ 

 .(ٖ)مستووف في عصمة األنفس فبل يجوز إلقاؤىـ بقرعة وال بغيرىا ((

                                                           

 .ٕٚٛ( الطرؽ الحكمية ص: ٔ)
 ( .ٜٕٗ/٘( فتح الباري )ٕ)
( ٜٓٚٔ( وابف ماجو )ٖٕٛٔ( وأبو داود ) ٕٓٚٚ( ومسمـ )ٖٜٕ٘(أخرجو البخاري )ٖ)
. 



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٖٖٔٛ 

كاف يجوز في شرعيـ  قؿ الغنيمي :اآلية الكريمة تدؿ عمى أنو     
لبحر،والعمؿ بالقرعة ،فجاءت شريعتنا بنسخ الحكـ :اإللقاء في اأمراف

بقاء الثاني ،وعميو فبل بأس مف االحتجاج بيذه اآلية عمى مشروعية  األوؿ،وا 
قد استعمؿ القرعة في أمر قد تقرر  القرعة ألنيا تدؿ عمى أف يونس 

جوازه عنده ،وىو اإللقاء في البحر، وكذلؾ نحف إنما نستعمؿ القرعة في 
األمور الجائزات ،فاالحتجاج باآلية إذف عمى مشروعية العمؿ بالقرعة،ال عمى 

 مشروعية اإللقاء في البحر واهلل أعمـ .    

  )كاف رسوؿ اهلل   :وفي الصحيحيف عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت    
.  (ٔ)إذا أراد سفرًا أقرع بيف نسائو فأيتيف خرج سيميما خرج بيا معو(

ـُ النَّاُس َما ِفي الن َداِء َوالصَّؼ   وفييما مف حديث أبي ىريرة مرفوعًا :) َلْو َيْعَم
ـْ َيِجُدوا ِإالَّ َأفْ  َـّ َل ِؿ ، ُث  .(ٕ)(اَلْسَتَيُموا  َعَمْيوِ  َيْسَتِيُموا اأَلوَّ

وجميور أىؿ العمـ عمى القوؿ بالقرعة؛ قاؿ الكرماني نقبًل عف ابف بطاؿ:     
)) العمماء متفقوف عمى القوؿ بالقرعة إال الكوفييف فإنيـ قالوا : ال معنى ليا 
نيا تشبو األزالـ التي نيى اهلل عنيا.والحديث يدؿ عمى جوازىا إلقرار النبي   وا 

 ي السفينة بؿ رضيو وضرب بو المثؿ ((ليا حيث لـ يذـ المستيميف ف(ٖ). 

                                                           

 ( ٜٓٚٔ( وابف ماجو )ٖٕٛٔ( وأبو داود ) ٕٓٚٚ( ومسمـ )ٖٜٕ٘( أخرجو البخاري )ٔ)
(،ومعنى التعديؿ أف تقوـ األشياء المراد قسمتيا فتقسـ ٜٕٗ/٘( انظر فتح الباري )ٕ)

 باعتبار قيمتيا ال بمقدارىا .
 (.ٜ٘/ٔٔ( شرح الكرماني )ٖ)
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 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٖٔٛٗ 

وقد سئؿ اإلماـ أحمد رحمو اهلل عف القرعة ومف قاؿ: إنيا قمار،فقاؿ: ))     
 إف كاف ممف سمع الحديث فيذا كبلـ رجؿ سوء يزعـ أف حكـ رسوؿ اهلل 

 .(ٔ)((قمار

ما أف      وقد ذكر الحافظ أف القرعة إما أف تكوف في الحقوؽ المتساوية وا 
خبلفة إذا استووا في صفة تكوف في تعييف الممؾ ، فمف األوؿ عقد ال

، والسفر ببعض الزوجات ،ومف الثاني اإلقراع بيف الشركاء عند تعديؿ اإلمامة
 السياـ في القسمة. 

وليس في القرعة إبطاؿ شيء مف الحقوؽ كما قد يتوىـ البعض ،فإنيا     
نما أفادت القرعة أف مجرد إعطاء الشخص حقو معينًا بعد أف كاف  مشاعًا ،وا 

ال يختار واحد منيـ شيئًا معينًا فيختاره اآلخر فيقطع التنازع ،أفاد ذلؾ 
 إسماعيؿ القاضي في ما نقمو عنو ابف حجر في الفتح.

لكف ىذا القوؿ إنما يتوجو في النوع الثاني وىو تعييف الممؾ،أما في     
اؿ واهلل أعمـ : إف القرعة ىنا قضايا الحقوؽ المتساوية،فالذي ينبغي أف يق

ىي أقرب شيء إلى تحقيؽ العدؿ ،فمما كنا ال نستطيع تولية أكثر مف خميفة 
لممسمميف ،فالقرعة حينئذ ليست ظممًا وغايتيا أنيا منعت رجبًل مف تبويء 
مكاٍف يصمح لو مع كونو ليس حقًا أصميًا لو ،وكذلؾ إقراع الرجؿ بيف نسائو 

ًا ثابتًا لكؿ واحدة منيف حتى يقاؿ إف التي لـ تخرج في السفر فميس ىذا حق
 قد ُظممت بؿ بإمكاف الرجؿ أف ال يأخذ أي واحدة منيف وال يكوف قد ظمـ .

                                                           

 .ٕٛٛ( الطرؽ الحكمية البف القيـ: صٔ)
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ٖٔٛ٘ 

وقد ثبت في صحيح مسمـ عف عمراف بف حصيف:) َأفَّ َرُجبًل َأْعَتَؽ ِستََّة     
ـْ َيُكْف َلُو َماٌؿ َغيْ  ـْ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى َمْمُموِكيَف َلُو ِعْنَد َمْوِتِو ، َل ـْ ، َفَدَعا ِبِي َرُى

َـّ  ـْ َأْثبَلثًا ، ُث ـَ ، َفَجزََّأُى ـْ ، َفَأْعَتَؽ اْثَنْيِف ، َوَأَرؽَّ َأْرَبَعًة  َأْقَرعَ  المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ َبْيَنُي
 .(ٔ)، َوَقاَؿ َلُو َقْواًل َشِديًدا (

لتحقيؽ العدؿ وىو مقصود فانظر كيؼ كانت القرعة ىنا أقرب شيء     
فإف ىذا الرجؿ قصد تكميؿ الحرية لؤلعبد الستة ،والحرية أمر  ، الشارع

يوافؽ مقصود الشارع ،لكف يقابؿ ذلؾ حؽ الورثة وما ثبت أف الوصية ال تنفذ 
في ما زاد عف الثمث، فكاف ما يممكو الرجؿ أف يوصي بعتؽ ثمثيـ ،لذا لـ 

قط،وتكوف طريقة تحقيؽ ذلؾ إما أف يعتؽ يكف ممكنًا إال أف يعتؽ الثمث ف
ثمث كؿ واحد منيـ، أو أف ُيعَتؽ ثمث عددىـ فيعتؽ اثناف منيـ فقط، ولما 
كاف عتؽ ثمث كؿ واحد منيـ لف يوفي بغرض الموصي الذي كاف يريد تكميؿ 
الحرية لمجميع،فإف تكميؿ الحرية لمبعض سيكوف أقرب إلى تحقيؽ مقصوده 

 ود الشارع فإنو متشوؼ لتكميؿ الحرية دوف تنقيصيا.،مع كونو موافقًا لمقص

حساف ، فبل      ثـ إف ىذه الحرية التي أرادىا الموصي إنما ىي تبرع منو وا 
يصح أف يقاؿ إف مف لـ تخرج عميو القرعة قد ُظمـ ،ألنو لـ ُيمنع حقًا ىو 

 لو، إنما ُمنع مف فضؿ تفضؿ بو سيده عميو.

بو القرعة إنما ىو محض القدر اإلليي )) ويبقى بعد ذلؾ أف ما تأتي     
فإف التعييف إذا لـ يكف لنا سبيؿ إليو بالشرع ُفوض إلى القضاء والقدر وصار 

                                                           

 .ٖٜٕ-ٕٜٕالطرؽ الحكمية ص :( انظر ٔ)
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ٖٔٛٙ 

الحكـ بو شرعيًا قدريًا؛ شرعيًا في فعؿ القرعة ،قدريًا فيما تخرج بو ،وذلؾ إلى 
 .(ٔ)(( أبمغ في موافقة شرع اهلل وقدرهاهلل ال إلى المكمؼ فبل أحسف مف ىذا وال

وفي الحديث وجوب صبر الجار عمى أذى جاره إذا خشي وقوع ما ىو  .ٖ
 أشد منو ضررًا.

 وأنو ليس لصاحب السفؿ أف يحدث عمى صاحب العمو ما يضر بو ، .ٗ
وأنو إف أحدث عميو ضررًا لزمو إصبلحو ،وأف لصاحب العمو منعو 

 مف ذلؾ .

 وتبييف العالـ الحكـ بيا.  وفيو جواز ضرب األمثاؿ ، .٘
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 .ٜٜٕ( المصدر السابؽ ص :ٔ)
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ٖٔٛٚ 

 ادلثحث انزاتغ
 انفىائذ انؼمذٌح وانذػىٌح ادلسرُثطح يٍ احلذٌث
 ادلطهة األول : يسائم ػمذٌح يسرفادج يٍ احلذٌث:

 مما يتعمؽ بأمور االعتقاد في ىذا الحديث ما يأتي:   
في الحديث استحقاؽ العقوبة في اآلخرة بترؾ تغيير المنكر مع  .ٔ

عاـ يشمؿ اليبلؾ في  القدرة: ألف اليبلؾ المشار إليو في الحديث
  الدنيا والخسراف في اآلخرة.

))وفيو تعذيب العامة بذنوب الخاصة واستحقاؽ العقوبة  قاؿ الكرماني:     
،ونقؿ ابف حجر عف الميمب (ٔ)بترؾ األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر((

وغيره القوؿ بتعذيب العامة بذنب الخاصة،غير أنو قاؿ: )) وفيو نظر ألف 
المذكور إذا وقع في الدنيا عمى مف ال يستحقو فإنو يكفر مف ذنوب  التعذيب

  .(ٕ)مف وقع بو أو يرفع مف درجتو ((
قد دؿ ىذا الحديث وغيره عمى أف المنكر إف شاع ولـ يغير  قاؿ الغنيمي:     

 فإف اليبلؾ والخسراف في الدنيا يعـ الجميع ،مف فعؿ المنكر ومف سكت عنو.
 فبلبد مف التفريؽ بيف حالتيف : أما شأنيـ في اآلخرة

حاؿ مف سكت عف المنكر لضعفو وقمة حيمتو،فيذا يبعث عمى نيتو  األولى:
،وىو الذي أشار الحافظ إلى أنو ُيكفر عنو مف ذنوبو أو ُيرفع مف درجتو 
بسبب ىذا لذي وقع عميو ببل جريرة منو، ومف األدلة عمى ذلؾ حديث عائشة 

                                                           

 ( .ٜ٘/ٔٔ( شرح الكرماني )ٔ)
 ( .ٜٕٙ/٘( فتح الباري ) ٕ)
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ٖٔٛٛ 

ـَ ِفي َمَناِمِو ، َفُقْمَنا : َيا َرُسوَؿ )َعَبَث َرُسوُؿ المَّ  قالت: ِو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ
ـْ َتُكْف َتْفَعُمُو ، َفَقاَؿ : اْلَعَجُب ِإفَّ َناًسا ِمْف  المَِّو َصَنْعَت َشْيًئا ِفي َمَناِمَؾ َل

 ِباْلَبْيِت ، َحتَّى ِإَذا َكاُنوا ِباْلَبْيَداءِ ِباْلَبْيِت ِبَرُجٍؿ ِمْف ُقَرْيٍش ، َقْد َلَجَأ  َيُؤمُّوفَ  ُأمَِّتي
ـْ ،  ُخِسؼَ  ، َفُقْمَنا : َيا َرُسوَؿ المَِّو ِإفَّ الطَِّريَؽ َقْد َيْجَمُع النَّاَس ، َقاَؿ : َنَع ـْ ِبِي
َواْبُف السَِّبيِؿ ، َيْيِمُكوَف َمْيَمًكا َواِحًدا  َواْلَمْجُبورُ  اْلُمْسَتْبِصرُ  ِفيِيـُ 
( َشتَّى َمَصاِدرَ  ُروفَ َوَيْصدُ  ، ـْ ـُ المَُّو َعَمى ِنيَّاِتِي ، َيْبَعُثُي

(ٔ). 

يقوؿ: )ِإَذا َظَيَرِت اْلَمَعاِصي  وعف أـ سممة قالت : سمعت رسوؿ اهلل     
ـُ المَُّو َعزَّ َوَجؿَّ ِبَعَذاٍب ِمْف ِعْنِدِه . َفُقْمُت : َيا َرُسوَؿ المَِّو ، َأَما  ِفي ُأمَِّتي ، َعمَُّي
ـْ َيْوَمِئٍذ ُأَناٌس َصاِلُحوَف ؟ َقاَؿ : َبَمى . َقاَلْت : َفَكْيَؼ َيْصَنُع ُأوَلِئَؾ ؟ َقاَؿ :  ِفيِي

َـّ َيِصيُروَف ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمَف المَِّو َوِرْضَواٍف( ـْ َما َأَصاَب النَّاَس ، ُث ُيِصيُبُي
(ٕ). 

حاؿ مف سكت عف تغيير المنكر مداىنة ألىمو وىو قادر عمى  والثانية :
التغيير ،وىذا قد ارتكب إثمًا بتقاعسو ومداىنتو،فيو شريؾ في اإلثـ ،ولذا 
فيو مستحؽ لمعقوبة في اآلخرة،،وما يقع عميو في الدنيا واآلخرة مف العقاب 

 إنما ىو جزاء وفاؽ لمعصيتو وعدـ قيامو بواجب ألزمو الشارع بو .

                                                           

 ( .ٕٗٛٛ( أخرجو مسمـ )ٔ)
( .قاؿ الييثمي ٖٚٚ،ٕٖ٘/ٖٕ( والطبراني في الكبير )ٖٗٓ،ٜٕٗ/ٙ(أخرجو أحمد )ٕ)

 اؿ الصحيح ((.(: )) رواه أحمد بإسناديف رجاؿ أحدىما رجٕٛٙ/ٚفي المجمع )
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ٖٜٔٛ 

األمر بالمعروؼ والنيي عف فقد استحؽ بنو إسرائيؿ المعف لتركيـ     
والمعف يقتضي استحقاؽ العقوبة في اآلخرة، فدؿ ذلؾ عمى أف  ،المنكر

 المداىف مع القدرة مستحؽ لمعقوبة كفاعؿ المنكر.

ـْ ِفي اْلِكتَاِب َأْف إِ  ويدؿ عمى ذلؾ أيضًا قولو تعالى :      َؿ َعَمْيُك َذا َوَقْد َنزَّ
ـْ َحتَّى َيُخوُضوا ِفي  ـْ آَياِت المَِّو ُيْكَفُر ِبَيا َوُيْسَتْيزَُأ ِبَيا َفبل َتْقُعُدوا َمَعُي َسِمْعُت

ـْ ... ـْ ِإذًا ِمْثُمُي  (ٓٗٔ)النساء: َحِديٍث َغْيرِِه ِإنَُّك

فقد سوت ىذه اآلية في الحكـ بيف فاعؿ المنكر والساكت عنو إذا كاف     
قاؿ القرطبي: )) فدؿ بيذا عمى وجوب اجتناب أصحاب  غيير،قادرًا عمى الت

المعاصي إذا ظير منيـ منكر ،ألف مف لـ يجتنبيـ فقد رضي فعميـ والرضا 
، فكؿ مف جمس في مجمس إنكـ إذف مثميـ  بالكفر كفر قاؿ اهلل عز وجؿ:

 .       (ٔ)معصية ولـ ينكر عمييـ يكوف معيـ في الوزر سواء((

وعمى ىذا فكأف الحافظ رحمو اهلل يعترض عمى إطبلؽ تسمية التعذيب     
عمى ما يقع عمى غير فاعمي المنكر؛ألف ىؤالء الساكتيف قد يكونوف غير 
قادريف عمى التغيير،وىذا اإلطبلؽ يوىـ أف ىذا العذاب الدنيوي عقوبة ليـ 
نما ىو تنفيذ لسنة إليية قاضية بخرا ب وىو في الحقيقة ليس كذلؾ ،وا 

المجتمعات إذا فشى فييا الظمـ وشاعت المنكرات،ولذا كاف مف مقتضى العدؿ 
أف ُيعوض ىؤالء عما لحقيـ بسبب ذنوب غيرىـ فتكفر ذنوبيـ أوُترفع 

 درجتيـ واهلل أعمـ .
                                                           

 ( .ٛٔٗ/٘(تفسير القرطبي )ٔ)
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ٔٛٗٓ 

أما مف داىف مع القدرة فيو مع وقوع العذاب عميو في الدنيا مستحؽ لمعقوبة 
أيضًا في اآلخرة ،وليس لقائؿ أف يقوؿ :كيؼ يعاقب ىؤالء المداىنوف عف 

ألنا ال نقوؿ إنيـ يستحقوف العقوبة عمى  ذنب لـ يقترفوه ومنكر لـ يفعموه؛
ب اهلل مف األمر بما أوج فعؿ المنكر بؿ عمى المداىنة فيو وعدـ القياـ

  .والنيي

ومما يتعمؽ بحديثنا قضية اعتذار أرباب البدع والمعاصي بحسف  .ٕ
نياتيـ ،وأف نبؿ المقصد كاٍؼ في قبوؿ العمؿ والحكـ عميو بالصحة، 
ففي ىذا الحديث أف أىؿ السفؿ قالوا: ) لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا 
ولـ نؤذ مف فوقنا(، والحديث يوضح أنو ميما تعمؿ أولئؾ القـو بأف 

خرؽ السفينة ىو دفع األذى عمف فوقيـ فإف ذلؾ ليس  مقصدىـ مف
 مصِححًا لعمميـ،وال مانعًا مف اعتباره منكرًا يجب تغييره.

واهلل عز وجؿ ال يقبؿ مف العمؿ إال ما كاف خالصًا صوابًا ،كما بيف ذلؾ      
ـْ الَِّذي َخَمَؽ اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيبْ  الفضيؿ بف عياض في معنى قولو تعالى: ُمَوُك

ـْ َأْحَسُف َعَمبًل  )) فالخالص أف يكوف هلل  ( ،وقاؿ رحمو اهلل:ٕ)الممؾ : َأيُُّك
َفَمْف َكاَف َيْرُجوا ِلَقاَء َرب ِو  ،والصواب أف يكوف عمى السنة ،ثـ قرأ قولو :

 .(ٔ)((  َأَحداً  َفْمَيْعَمْؿ َعَمبًل َصاِلحًا َوال ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة َرب وِ 

تكوف نية صاحبو خالصة هلل عز ذلؾ أف العمؿ ال يكوف حسنًا حتى     
،ويكوف مع ذلؾ موافقًا لمشريعة الغراء،ومتى فقد أحد ىذيف الشرطيف وجؿ

                                                           

 (.ٓٚٔ-ٜٙٔ/ٕ(انظر إعبلـ الموقعيف البف القيـ )ٔ)
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ٔٛٗٔ 

فيو باطؿ مردود ،)) فالعمؿ المتفؽ ظاىره مع الشرع إذا كاف صاحبو مرائيًا 
رسمو أو منافقًا يحبط أجره ،والقصد الصالح إذا لـ يجر في طريقو الذي 

 .     (ٔ)الديف فبل قيمة لو وال يمتفت إليو((

ىذا المعنى حؽ الفيـ فمـ تنطِؿ عمييـ  ولقد فيـ صحابة رسوؿ اهلل     
تمؾ االعتذارات التي يتعمؿ بيا أمثاؿ أولئؾ القـو مستجيزيف بيا فعؿ البدع 

 والمنكرات .

ْجِمُس َعَمى َباِب روى الدارمي عف عمرو بف سممة بف الحارث قاؿ : )ُكنَّا نَ     
َعْبِد المَِّو ْبِف َمْسُعوٍد َرِضَي المَُّو َعْنُو ، َقْبَؿ َصبَلِة اْلَغَداِة ، َفِإَذا َخَرَج ، َمَشْيَنا 
َمَعُو ِإَلى اْلَمْسِجِد ، َفَجاَءَنا َأُبو ُموَسى اأْلَْشَعِريُّ َرِضَي المَُّو َعْنُو َفَقاَؿ: َأَخَرَج 

ـْ َأُبو َعبْ  ِد الرَّْحَمِف ؟ ُقْمَنا: اَل، َبْعُد ، َفَجَمَس َمَعَنا َحتَّى َخَرَج ، َفَممَّا َخَرَج، ِإَلْيُك
ُقْمَنا ِإَلْيِو َجِميًعا، َفَقاَؿ َلُو َأُبو ُموَسى: َيا َأَبا َعْبِد الرَّْحَمِف، ِإن ي رََأْيُت ِفي 

ـْ َأَر  ِإالَّ َخْيرًا ، َقاَؿ: َفَما ُىَو؟  -ُد ِلمَِّو َواْلَحمْ  -اْلَمْسِجِد آِنًفا َأْمرًا َأْنَكْرُتُو َوَل
َفَقاَؿ: ِإْف ِعْشَت َفَسَترَاُه ، َقاَؿ: رََأْيُت ِفي اْلَمْسِجِد َقْوًما ِحَمًقا ُجُموًسا َيْنَتِظُروَف 

ـْ حًصا، َفَيُقوُؿ: َكب ُروا ِماَئًة ، َفُيَكب   بَلَة ِفي ُكؿ  َحْمَقٍة َرُجٌؿ، َوِفي َأْيِديِي ُروَف الصَّ
ِماَئًة، َفَيُقوُؿ: َىم ُموا ِماَئًة، َفُيَيم ُموَف ِماَئًة ، َوَيُقوُؿ: َسب ُحوا ِماَئًة، َفُيَسب ُحوَف 
ـْ َشْيًئا اْنِتَظاَر رَْأِيَؾ َأِو اْنتظاَر  ـْ ؟ ، َقاَؿ: َما ُقْمُت َلُي ِماَئًة ، َقاَؿ: َفَماَذا ُقْمَت َلُي

ـْ َأْف اَل َيِضيَع ِمْف  َأْمِرَؾ ، َقاَؿ : " َأَفبَل  ـْ ، َوَضِمْنَت َلُي ـْ َأْف َيُعدُّوا َسي َئاِتِي َأَمْرَتُي
َـّ َمَضى َوَمَضْيَنا َمَعُو َحتَّى َأَتى َحْمَقًة ِمْف ِتْمَؾ اْلِحَمِؽ، َفَوَقَؼ  ـْ " ، ُث َحَسَناِتِي

                                                           

 . ٕٚ(عقيدة المسمـ لمشيخ محمد الغزالي ص: ٔ)
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ٕٔٛٗ 

ـْ َتْصَنُعوَف؟ " قَ  ، َفَقاَؿ: " َما َىَذا الَِّذي َأرَاُك ـْ اُلوا: َيا َأَبا َعْبِد الرَّْحَمِف حًصا َعَمْيِي
ـْ ، َفَأَنا َضاِمٌف َأْف اَل  َنُعدُّ ِبِو التَّْكِبيَر َوالتَّْيِميَؿ َوالتَّْسِبيَح ، َقاَؿ: " َفُعدُّوا َسي َئاِتُك

ـْ َيا ُأمََّة ُمَحمٍَّد ، َما َأْسَرَع َىَمَكَتُكـْ  ـْ َشْيٌء ، َوْيَحُك َىُؤاَلِء  َيِضيَع ِمْف َحَسَناِتُك
ـْ  ـْ َتْبَؿ ، َوآِنَيُتُو َل ـَ ُمَتَواِفُروَف ، َوَىِذِه ِثَياُبُو َل ـْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ َصَحاَبُة َنِبي ُك
ـْ َلَعَمى ِممٍَّة ِىَي َأْىَدى ِمْف ِممَِّة ُمَحمٍَّد َصمَّى اهلُل  ُتْكَسْر، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه، ِإنَُّك

ـَ أْو ُمْفَتِتُحو َباِب َضبَلَلٍة " ، َقاُلوا: َوالمَِّو َيا َأَبا َعْبِد الرَّْحَمِف، َما َعَمْيِو وَ  َسمَّ
ـْ ِمْف ُمِريٍد ِلْمَخْيِر َلْف ُيِصيَبُو ، ِإفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى  َأَرْدَنا ِإالَّ اْلَخْيَر. َقاَؿ: " َوَك

ـَ َحدََّثَنا َأفَّ قَ  ـُ المَِّو َما اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ ـْ ، َواْي ْوًما َيْقَرُءوَف اْلُقْرآَف اَل ُيَجاِوُز َترَاِقَيُي
ـْ ، َفَقاَؿ َعْمُرو ْبُف َسَمَمَة: رََأْيَنا َعامََّة  َـّ َتَولَّى َعْنُي ـْ " ُث ـْ ِمْنُك َأْدِري َلَعؿَّ َأْكَثَرُى

 .                         (ٔ)(  اْلَخَواِرجِ ُأوَلِئَؾ اْلِحَمِؽ ُيَطاِعُنوَنا َيْوـَ النَّْيَرَواِف َمَع 
وال يزاؿ أىؿ البدع يرددوف ما ردده سمفيـ أولئؾ مف أف التقرب إلى اهلل     

ىو مقصدىـ مف تمؾ األفعاؿ المبتدعة،ويسموف ما يأتونو مف المحدثات 
ذا كاف  بدعة حسنة،فميس في المبتدعات شيء حسف بؿ كميا شر وضبلؿ ،وا 

صاحب الشرع قد عمـ الحكـ عمى كؿ بدعة بأنيا ضبللة فقاؿ: ) ... وكؿ 
 ؟  ،فيؿ ىـ أعمـ بالشرع منو  (ٕ)بدعة ضبللة(

                                                           

( لمطبراني في ٔٛٔ/ٔ( ،وعزاه الييثمي في  مجمع الزوائد )ٕٚٓ(أخرجو الدارمي )ٔ)
 ( .ٕ٘ٓٓة الصحيحة )الكبير ، وىو صحيح كما ذكر الشيخ األلباني في السمسم

( والحاكـ ٜ٘( والدارمي )ٕٙٔ/ٗ( وأحمد )ٕٗ( وابف ماجو )ٚٓٙٗ(أخرجو أبو داود )ٕ)
( مف حديث العرباض بف بف سارية ،وقاؿ الحاكـ :))ىذا حديث صحيح ليس ٜٙ-ٜ٘/ٔ)

 ( .ٕ٘٘ٗلو عمة (( .والحديث صححو الشيخ األلباني في اإلرواء )
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ٖٔٛٗ 

ذا كاف ابف مسعود قد أغمظ عمى أولئؾ القـو وعنفيـ البتداعيـ ىيئة       وا 
مع أف أصؿ الفعؿ وىو الذكر مما أمر - في الذكر غير ما ثبت عف النبي

رادة الخير في فعؿ  –بو الشارع ورغب فيو  فما بالنا بمف يتعمؿ بحسف النية وا 
 معصية ال أصؿ ليؿ البتة في الشرع المطير؟

لقد سمعنا ذات يـو عف راقصة تزعـ أنيا تؤدي عمبًل شريفًا ،وأف اهلل     
فيي تذىب إلى العمرة وتسأؿ يعمـ أف مقصدىا مف ورائو مقصد حسف ،ولذا 

 اهلل أف يوفقيا في عمميا الشريؼ !.
وأشبو ىذه بمف يقوؿ أنو يحب اهلل لكنو يكره التحاكـ إلى شرعو أو ال     

يرضا بحكـ اهلل تعالى وتمؾ )) دائمًا دعوى كؿ مف يحيدوف عف االحتكاـ إلى 
لمصاعب التي منيج اهلل وشريعتو،أنيـ يريدوف اتقاء اإلشكاالت والمتاعب وا

تنشأ عف االحتكاـ إلى شريعة اهلل ويريدوف التوفيؽ بيف العناصر المختمفة 
الذيف يزعموف اإليماف وىـ  واالتجاىات المختمفة والعقائد المختمفة إنيا حجة

 . (ٔ)كؿ حيف (( غير مؤمنيف،وحجة المنافقيف الممتويف ىي ىي دائمًا وفي 
  يٍ احلذٌث: ادلطهة انثاًَ : ويضاخ دػىٌح يسرفادج

  مما يثيره ىذا الحديث مف قضايا فقو الدعوة ما يمي:

 أوالً :األهًٍح انذػىٌح نضزب األيثهح
يستفاد مف الحديث أىمية ضرب المثؿ وأنو وسيمة ميمة وأسموب حكيـ مف 
أساليب الدعوة إلى اهلل ،وذلؾ أف النفوس البشرية مفطورة عمى أف تأنس 

                                                           

 ( .ٜ٘ٙ/ٕ(في ظبلؿ القرآف )ٔ)
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ٔٛٗٗ 

يية تمثيمية،ولذلؾ لـ تخُؿ ثقافة أمٍة مف بالقوؿ إذا جاء في صورة تشبي
األمثمة والتشبييات ،)) والناس مف قديـ الزماف يجدوف في طبائعيـ الميؿ 
إلى االستشياد بالمثؿ فقد يكوف أحدىـ بصدد حاؿ يحكييا أو يسمعيا 
فيحضره مثؿ يشابييا في المعنى فيستشيد بو ،ال ألف الكبلـ يزيد بو صدقًا 

في جوانبيا ضوء مف وضوحو  نس بالمثؿ ويمتمعبؿ ألف النفس تستأ
 .(ٔ)((وحكمتو

 ويٍ األهذاف انذػىٌح انرً ميكٍ أٌ حيممها ادلثم يا ٌأذً :
 ذمزٌة ادلؼىن نهسايؼني :  .1

وذلؾ ألف )) ضرب المثؿ إنما ىو تشبيو حالة بأقرب األمور شبيًا بيا وأكثرىا 
سريعة ينتقؿ فييا الفكر مف مماثمة ليا ، وذلؾ ُيحدث في الذىف حركة التفات 

المعنى المجرد إلى صورة المثؿ المضروب، فيممس ما بينيما مف التشابو أو 
التطابؽ فعند ذاؾ يستريح العقؿ إلى المعنى المقصود فيعيو ويفيمو حؽ 

 .   (ٕ)الفيـ ((

فأنس النفوس موقوؼ كما يقوؿ الجرجاني : )) عمى أف تخرجيا مف     
يا بتصريح بعد مكني ،وأف تردىا في الشيء تعمميا وتأتي خفي إلى جمي ،

إياه إلى شيء آخر ىي بشأنو أعمـ ،وثقتيا بو في المعرفة أحكـ ،نحو أف 
تنقميا عف العقؿ إلى اإلحساس ،وعما يعمـ بالفكر إلى ما يعمـ باالضطرار 

                                                           

 . ٙٙ(تذكرة الدعاة لمبيي الخولي ص : ٔ)
 بتصرؼ ٛٙ-ٚٙ(المصدر السابؽ ص :ٕ)
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ٔٛٗ٘ 

والطبع ؛ألف العمـ المستفاد مف طرؽ الحواس أو المركوز فييا مف جية 
حد الضرورة يفضؿ المستفاد مف جية النظر والفكر في القوة الطبع ،وعمى 

واالستحكاـ ،وبموغ الثقة فيو غاية التماـ ،كما قالوا : ) ليس الخبر كالمعاينة 
وال الظف كاليقيف ( ،فميذا يحصؿ بيذا العمـ ىذا األنس أعني األنس مف 

لؼ جية االستحكاـ والقوة ،وضرب آخر مف األنس وىو ما يوجبو تقدـ األ 
 . [ٙٓٔ] أسرار الببلغة ص:  كما قيؿ : ما القمب إال لمحبيب األوؿ((.

والدة ولد أسود  ولعمؾ تممس ىذا األثر بالتأمؿ في تشبيو الرسوؿ      
، فالمعنى الذي يريد (ٔ)ألبويف غير أسوديف بوالدة جمؿ أورؽ بيف إبؿ حمر

إيصالو لؤلعرابي ىو أنو ال داعي لمقمؽ وأف ىذا الذي جاء  الرسوؿ 
يستنكره أمر يقع كثيرًا في ىذه الحياة ،ولكف ىذا المعنى ما كاف ليتضح في 
ذىف السائؿ بنفس ىذه السيولة لو أنو ألقي مجردًا عف الصورة التشبييية 

 .التي ُغمؼ بيا المعنى في ىذا الحديث الشريؼ 

 : اإللُاع وإلايح احلجح .2
قامة الحجة؛وذلؾ لما فيو مف األقيسة  يعد المثؿ مف أىـ وسائؿ اإلقناع وا 
العقمية وترتيبو النتائج عمى المقدمات ، ولذلؾ نجد القرآف الكريـ كثيرًا ما 

قامة الحجة عمى المخالفيف.   يتخذ مف المثؿ وسيمة لمتقرير وا 

َضَرَب المَُّو َمَثبًل َرُجبًل ِفيِو ُشَرَكاُء ُمَتَشاِكُسوَف   ومف ذلؾ قولو تعالى:    
ـْ ال َيْعَمُموَف         َوَرُجبًل َسَممًا ِلَرُجٍؿ َىْؿ َيْسَتِوَياِف َمَثبًل اْلَحْمُد ِلمَِّو َبْؿ َأْكَثُرُى

                                                           

 .  ٛٗ(سبؽ تخريجو ص: ٔ)
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(،فيذا مثؿ ضربو اهلل لممسمـ الموحد والمشرؾ ،فمثؿ المؤمف ٜٕ) الزمر: 
ؿ واحد فيو سالـ لو ،ومثؿ المشرؾ كمثؿ عبد يممكو شركاء كمثؿ عبٍد لرج

متشاكسوف فيـ يتنازعوف أمر ىذا العبد المشترؾ ،فكما أنو ال يستوي حاؿ 
ىذيف العبديف فكذا ال يستوي حاؿ المؤمف والمشرؾ ،قاؿ ابف كثير : ))ولما 

ة أي عمى إقامة الحج الحمد هلل كاف ىذا المثؿ ظاىرا بينًا جميًا قاؿ: 
 .(ٔ)عمييـ ((

ولقد اتفؽ العقبلء عمى أف إبراز المعاني في صورة تمثيمية مف أنجح     
 الوسائؿ في اإلقناع بالرأي والفكرة.

وىا نحف نرى التأثير الرىيب لما تقدمو أجيزة اإلعبلـ المعاصرة مف أفبلـ     
خميعة ومسمسبلت ىابطة،يخدعوف الناس مف خبلليا ببيتاف مف القوؿ 

 وزور.

عمى أف فكرة التمثيؿ قد غزت في عصرنا كثيرًا مف مناحي الحياة ،حتى     
إف أصحاب التجارات يمجؤوف إلييا إلقناع الناس بشراء بضائعيـ وذلؾ فيما 

بؿ قد يمجأ إلي التمثيؿ كثير مف الباحثيف  يبثونو مف ألواف الدعاية واإلعبلف،
 لتوصيؿ نتيجة بحثيـ إلى الجميور.

ولسنا نريد لمداعية أف ينساؽ وراء ما ال يقره الشرع مف مبتدعات     
العصر،لكنا نريد فقط أف ننبو الدعاة إلى أىمية إتقاف فف العرض ،وتقديـ 

 المعاني في صورة مقبولة شرعًا،مقنعة عقبًل واهلل المستعاف.
                                                           

 (.ٖ٘/ٗ(تفسير ابف كثير )ٔ)
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ٔٛٗٚ 

 اإليراع ودفغ ادلهم .3
دفع عنيا السآمة فالمثؿ بما فيو مف مسحة جمالية يمتع نفوس السامعيف وي

والممؿ ،وال شؾ أف ذلؾ أدعى إلى قبوؿ ما يمقيو الداعية والتأثر بو ؛فالنفس 
البشرية مفطورة عمى حب الجماؿ والميؿ إليو،والمثؿ )) يمتاز بخبلبتو 
ورشاقة موقعو في النفس وطرافتو التي تتجدد وال تبمى مما ترى أثره يبرؽ في 

.. قاؿ ابف المقفع : إذا جعؿ الكبلـ مثبًل وجوه السامعيف ونظراتيـ وثغورىـ .
كاف أوضح لممنطؽ وآنؽ لمسمع وأوسع لشعوب الحديث ،وقاؿ إبراىيـ النظاـ: 
صابة  يجتمع في المثؿ أربعة ال تجتمع في غيره مف الكبلـ :إيجاز المفظ وا 

 .(ٔ)المعنى وحسف التشبيو وجودة الكناية ((

ـ أف مما اتفؽ العقبلء عميو أف وقاؿ عبد القاىر الجرجاني :)) واعم     
التمثيؿ إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت ىي باختصار في معرضو ونقمت 

وكسبيا منقبة ،ورفع مف  عف صورىا األصمية إلى صورتو كساىا أبية،
ودعا القموب  أقدارىا ،وشب مف نارىا ،وضاعؼ قواىا في تحريؾ النفوس ليا،

فئدة صبابة وكمفًا ،وقسر الطباع عمى أف إلييا ،واستثار ليا مف أقاصي األ
تعطييا محبة وشغفًا،فإف كاف مدحًا كاف أبيى وأفخـ وأنبؿ في النفوس وأعظـ 

ف  ... ، ف كاف حجاجًا كاف برىانو أنور وسمطانو أقير وبيانو أبير ... ،وا  وا 
كاف وعظًا كاف أشفى لمصدر ،وأدعى إلى لفكر ،وأبمغ في التنبيو 

                                                           

 .ٛٙتذكرة الدعاة ص : (ٔ)
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٔٛٗٛ 

يجمي الغيابة ويبصر الغاية ويبريء العميؿ ويشفي والزجر،وأجدر بأف 
 .(ٔ)الغميؿ((

 وفي أدبنا المعاصر استعمؿ شوقي طريقة األمثمة القصصية في شعره ،    
فكاف يكتب لؤلطفاؿ الحكايات عمى ألسنة الحيوانات والطيور ولما سئؿ عف 
ما سبب ذلؾ قاؿ : )) ألف األمثمة وحدىا بدوف حكاية عبارة جافة سرعاف 

تنسى ،كما أنيا ال تثير االىتماـ ،أما الحكاية فيي تستثير اىتماـ الطفؿ 
لمتابعة حوادثيا حتى النياية ،وبالتالي لفيـ العظة األخبلقية التي ىي ىدؼ 

 .(ٕ)القصيدة ويقتنع بيا ((
ومف أجؿ ىذه الفوائد وغيرىا كاف مف نيج القرآف الكريـ في الدعوة ضرب     

توجييًا إلى الحؽ حتى بمغت أمثمة القرآف بضعة وأربعيف مثبًل األمثمة إرشادًا و 
 كميا في بياف الحؽ والحث عمى الخير والزجر عف الباطؿ . 

كثيرًا ما يضرب األمثاؿ ويشبو الشيء  وكذلؾ كاف الداعية األوؿ     
 بالشيء ترغيبًا وترىيبًا ودعوة إلى اهلل سبحانو.

 و كتابًا أسماه )) أبواب األمثاؿ (( .وقد أفرد اإلماـ الترمذي في سنن  

قاؿ القاضي أبو بكر بف العربي : )) ولـ ُير أحد مف أىؿ الحديث صنؼ    
فأفرد ليا بابًا غير أبي عيسى،وهلل دره لقد فتح بابًا أو بنى قصرًا أو دارًا،ولكف 

                                                           

 . ٜٙ-ٕٜ(أسرار الببلغة ص : ٔ)
   ٕٖٔ(فف الخطابة لدايؿ كارنيجي ص : ٕ)



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٜٔٛٗ 

اختط خطًا صغيرًا فنحف نقنع بو ونشكره عميو وجممة ما ذكر أربعة عشر 
 . (ٔ)(حديثًا (

وقد جمع غير واحد مف الحفاظ أمثاؿ الحديث النبوي في كتب مفردة،      
ومف تمؾ الكتب كتاب أمثاؿ الحديث ألبي محمد الحسف بف عبد الرحمف بف 

 ىػ(،وقد طبع أكثر مف مرة.ٖٓٙخبلد الراميرمزي المتوفي نحو سنة ) 

اهلل بف محمد ومنيا كتاب )األمثاؿ في الحديث النبوي( ألبي محمد عبد     
ىػ(،وقد طبع ٜٖٙبف جعفر بف حياف المعروؼ بأبي الشيخ األصبياني )ت 

 في اليند.
ىػ(،وىو مطبوع ٕٕٗومنيا كتاب )األمثاؿ( ألبي عبيد القاسـ بف سبلـ )ت    

 أيضًا.

إلى أىمية -عمى مدار التاريخ اإلسبلمي-وقد تنبو الدعاة والمصمحوف    
ضرب األمثمة في الدعوة إلى اهلل ،فكانوا ال ُيخموف خطبيـ ومواعظيـ 

في  منيا،إما بذكر شيء مف األمثمة القرآنية والنبوية ،كما فعؿ النعماف 
ما بذكر (ٕ)روايتو لمحديث الذي نحف بصدده حيث ذكره عمى منبر الكوفة ،وا 

أمثمة تناسب ما ىـ فيو حتى إف بعض األئمة كاف يضع األمثمة عمى ألسنة 
 الحيوانات والطيور رغبة في تقريب المعنى إلى جميور السامعيف . 

                                                           

 ( .ط دار الكتب العممية .ٜٕ٘/ٓٔ(عارضة األحوذي )ٔ)
 إحساف( .-ٜٕٚ( وابف حباف )ٜٕٙ/ٗ(كما في المسند )ٕ)
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٔٛ٘ٓ 

ومف ذلؾ ما ضربو ابف الجوزي مثبًل لخسيس اليمة الذي يؤثر عاجؿ     
يا سيد السباع،  اليوى عمى آجؿ الثواب حيث قاؿ : )) إف الكمب قاؿ لؤلسد :

ال يصمح لؾ غير ىذا االسـ  غير اسمي فإنو قبيح .فقاؿ لو: أنت خائف،
.قاؿ: فجربني .فأعطاه شقة لحـ وقاؿ :احفظ لي ىذه إلى غد وأنا أغير 
اسمؾ،فجاع وجعؿ ينظر إلى المحـ ويصبر،فمما غمبتو نفسو قاؿ: وأي شيء 

ي : وىكذا الخسيس وما كمب إال اسـ حسف ؟فأكؿ. قاؿ ابف الجوز  باسمي،
 .(ٔ)اليمة القنوع بأقؿ المنازؿ ،المختار عاجؿ اليوى عمى آجؿ الفضائؿ ((

وقاؿ اإلماـ ابف القيـ :)) رأت فأرة جمبًل فأعجبيا ،فجرَّت خطامو فتبعيا     
فمما وصمت إلى باب بيتيا وقؼ فنادى بمساف الحاؿ :إما أف تتخذي دارًا تميؽ 

دارؾ ،وىكذا أنت، إما أف تصمي صبلة تميؽ بمحبوبؾ أو محبوبًا يميؽ ب
ما أف تتخذ معبودًا يميؽ بصبلتؾ ((  .(ٕ)بمعبودؾ ،وا 

بؿ لقد تفطف إلى ىذا األمر كثير مف عقبلء غير المسمميف ،فعرفوا قيمة    
ضرب األمثاؿ في إقناع السامعيف واستثارتيـ ،وتفطنوا ألىمية ذلؾ في 

 إصبلح األفراد والمجتمعات.

بف المقفع في كتاب كميمة ودمنة أنو لما فسد الممؾ دبشميـ وظير ذكر ا    
ظممو اجتمع حكماء اليند ليتدارسوا كيفية رده إلى الصواب ،ثـ أوكموا إلى 
بيدبا الفيمسوؼ ميمة إصبلح الممؾ ،فما كاف مف ىذا الحكيـ إال أف أخذ 

                                                           

 .٘ٚٔ(صيد الخاطر ص :ٔ)
 (.ٖٖٕ/ٖ(بدائع الفوائد )ٕ)
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٔٛ٘ٔ 

ع بجماؿ يضرب لمممؾ األمثاؿ عمى ألسنة الحيواف والطير ،فكاف الممؾ يستمت
تمؾ األمثمة ويفيـ العظة المقصودة منيا ،وما زاؿ كذلؾ حتى صمح حالو 

 واستقاـ أمره ،وكانت تمؾ األمثاؿ ىي أصؿ كتاب كميمة ودمنة .          

 ثاًٍَا : انفزق تني ادلذاهُح وادلذاراج
مما يتعمؽ بيذا الحديث معرفة الفرؽ بيف المداىنة والمداراة ؛فقد ذـ الحديث 
المدىف في حدود اهلل ،وىو كما مر المحابي في غير حؽ المتميف لمف ال 

 ينبغي التميف  لو .

غير أنو ينبغي أف بعمـ أنو ليس مف المداىنة المذمومة أف يعامؿ     
النة القوؿ بقصد الداعية بعض أىؿ المنكر بشيء مف التمط ؼ والمصانعة وا 

تأليؼ قموبيـ أو دفع شرىـ ،وىذا ىو المقصود بالمداراة ،وىي جائزة شرعًا ما 
 لـ تصؿ إلى حد الوقوع في محظور شرعي .

قاؿ ابف حجر :)) وضابط المداراة أف ال يكوف فييا قدح في الديف ،والمداىنة 
 .(ٔ)طؿ ونحو ذلؾ ((المذمومة أف يكوف فييا تزييف القبيح وتصويب البا

فمما رآه  وقد صح في الحديث عف عائشة أف رجبًل استأذف عمى النبي     
)ِبْئَس َأُخو الَعِشيَرِة ، َوِبْئَس اْبُف الَعِشيَرِة َفَممَّا َجَمَس َتَطمََّؽ النَِّبيُّ َصمَّى  قاؿ:

ـَ ِفي َوْجِيِو َواْنَبَسَط ِإَلْيِو ، َفمَ  مَّا اْنَطَمَؽ الرَُّجُؿ َقاَلْت َلُو َعاِئَشُة : المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ
َـّ   ِفي َوْجِيوِ  َتَطمَّْقتَ  َيا َرُسوَؿ المَِّو ، ِحيَف رََأْيَت الرَُّجَؿ ُقْمَت َلُو َكَذا َوَكَذا ، ُث

                                                           

 ( .ٖ٘-ٕ٘/ٖٔ(فتح الباري )ٔ)
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 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٕٔٛ٘ 

ـَ : َيا َعاِئَشُة  َواْنَبَسْطتَ  ، َمَتى ِإَلْيِو ؟ َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ
اًشا َعِيْدِتِني ، ِإفَّ َشرَّ النَّاِس ِعْنَد المَِّو َمْنِزَلًة َيْوـَ الِقَياَمِة َمْف َتَرَكُو النَّاُس  َفحَّ

 .(ٔ)ات َقاَء َشر ِه (

 ،فإف فيو أف الرسوؿ (ٕ)وحديث عائشة ىذا أصؿ في مشروعية المداراة    
 .(ٖ)إلسبلـقد أالف القوؿ لمرجؿ تألفًا لو وألمثالو عمى ا

)) ففي حديثو مف الفقو  قاؿ أبو العباس القرطبي في شرح ىذا الحديث:    
جواز غيبة المعمف بفسقو ونفاقو واألمير الجائر والكافر وصاحب البدعة 
،وجواز مداراتيـ اتقاء شرىـ لكف ما لـ يؤد ذلؾ إلى المداىنة في ديف اهلل 
تعالى ،والفرؽ بيف المداراة والمداىنة أف المداراة بذؿ الدنيا لصبلح الدنيا أو 

سنة في بعض األحواؿ،والمداىنة المذمومة الديف ،وىي مباحة ومستح
إنما بذؿ لو مف دنياه حسف  المحرمة ىي بذؿ الديف لصالح الدنيا ،والنبي 

عشرتو والرفؽ في مكالمتو وطبلقة وجيو ،ولـ يمدحو بقوؿ وال روعي في 
في ىذا الرجؿ فعمو معو ؛ألف  ذلؾ في حديث ،فعمى ىذا ال يناقض قولو 

 .(ٗ)ومداراتو لو حسف عشرة مع الخمؽ((قولو ذاؾ إخبار بحؽ ،

 
                                                           

( والترمذي ٜٔٚٗ( وأبو داود )ٜٕٔ٘( ومسمـ )ٗ٘ٓٙ(،)ٕٖٓٙ(أخرجو البخاري )ٔ)
 (.ٖٛ/ٙ( وأحمد )ٜٜٙٔ)
 (.ٗ٘ٗ/ٓٔ(انظر فتح الباري )ٕ)
 (.ٜٖٛ/ٛمسمـ لمنووي ) (انظر شرحٖ)
 ( .ٖٚ٘/ٙ(  المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص مسمـ ) ٗ)
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 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٖٔٛ٘ 

 ثانثًا : يؼزفح أصُاف ادلذػىٌٍ
فإف ىذا الحديث يفيد أف الناس أقساـ: فمنيـ مف يفعؿ المنكر ،ومنيـ مف 
يقـو بأمر اهلل فينيى عف المنكر،ومنيـ المداىف الساكت عف المنكر ،وفي 

كر لفاعمو بعض روايات الحديث اإلشارة إلى صنؼ رابع وىو مف يزيف المن
 ويحثو عميو.

إحساف( : )اْلُمَداِىُف ِفي ُحُدوِد المَِّو ، -ٜٕٛففي رواية عند ابف حباف )     
َوالرَّاِكُب ُحُدوَد المَِّو ، َواآْلِمُر ِبَيا ، َوالنَّاِىي َعْنَيا (،والظاىر واهلل أعمـ أف 

قولو المقصود باآلمر بيا مف يزيف فعؿ المنكر ويحث عميو ،ويدؿ عمى ذلؾ 
َفَقاَؿ  في الرواية المذكورة بعد ذكر أف ىناؾ مف ىـ بخرؽ السفينة : )

 اْفَعْؿ (. : السَُّفَياءِ  ِمفَ  َناَوَأهُ  َمفْ 

أنو  وىذا التصنيؼ ينبو الدعاة إلى سنة مف سنف اهلل في خمقو،وىي    
سبحانو قد خمؽ الناس أصنافًا عدة ،ليـ آراء متباينة ،ومذاىب مختمفة ، 

 وأنماط في التفكير متعددة.  

وال شؾ أف استحضار ىذا السنة مما يدفع الداعية إلى معرفة حاؿ مف      
لى أي األصناؼ ينتموف ،فيعد ليـ مف أساليب الدعوة وطرقيا ما  يدعوىـ وا 

 يصمح ليـ ويميؽ بيـ.
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ٔٛ٘ٗ 

 ادلثحث اخلايس
 انفىائذ انرتتىٌح نهحذٌث

ىو المربي األعظـ والمعمـ األكبر ألمة  مما ال شؾ فيو أف الرسوؿ الكريـ 
ُىَو الَِّذي َبَعَث ِفي اأُلم ي يَف َرُسواًل    اإلسبلـ بؿ لمبشرية جمعاء ؛قاؿ تعالى:

ْف َكاُنوا ِمْف َقْبُؿ  ـْ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َواِ  ـْ َوُيَعم ُمُي ـْ آَياِتِو َوُيَزك يِي ـْ َيْتُمو َعَمْيِي ِمْنُي
 ( .ٕ) الجمعة : َلِفي َضبلٍؿ ُمِبيٍف 

ـْ َيْبَعْثِني ُمَعن    .(ٔ)تًا ، َوَلِكْف َبَعثَِني ُمَعم ًما ُمَيس رًا (وفي الصحيح : )ِإفَّ المََّو َل

وفيو أيضًا عف معاوية بف الحكـ السممي قاؿ : )َبْيَنا َأَنا ُأَصم ي َمَع َرُسوِؿ     
ـَ ، ِإْذ َعَطَس َرُجٌؿ ِمَف اْلَقْوـِ ، َفُقْمُت : َيْرَحُمَؾ  المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ ، َفُقْمتُ  ِنيَفَرَما المَّوُ  َياهْ  َواُثْكؿَ  : اْلَقْوـُ ِبَأْبَصارِِى ـْ ؟ َتْنُظُروَف ِإَليَّ  ُأم  ، َما َشْأُنُك
ـْ ُيَصم ُتوَنِني َلِكن ي َسَكتُّ  ـْ ، َفَممَّا رََأْيُتُي ـْ َعَمى َأْفَخاِذِى ، َفَجَعُموا َيْضِرُبوَف ِبَأْيِديِي

ـَ ، َفِبَأِبي ُىَو َوُأم ي ، َما رََأْيُت ، َفَممَّا َصمَّى َرُسوُؿ المَِّو َصمَّ  ى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ
َواَل َضَرَبِني َواَل  َكَيَرِني ُمَعم ًما َقْبَمُو َواَل َبْعَدُه َأْحَسَف َتْعِميًما ِمْنُو ، َفَوالمَِّو ، َما

 .(ٕ)َشَتَمِني ...(

والحؽ أف البشرية عمى مدار تاريخيا الطويؿ لـ تشيد معممًا كرسوؿ اهلل     
 ،  فيو الذي فتحت رسالتو لمبشرية طريؽ العمـ والمعرفة وأحيت دعوتو

 موات النفوس .                                                                              
                                                           

 ( مف حديث عائشة .ٛٚٗٔ(أخرجو مسمـ )ٔ)
 ( .  ٚٔ-ٗٔ/ٖ( والنسائي )ٖٜٓ( وأبو داود )ٖٚ٘(أخرجو مسمـ )ٕ)
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 من حديثالتحف المهداة 
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ٔٛ٘٘ 

 جاب لو    وأنت أحييت أجيااًل مف العدـ   أخوؾ عيسى دعا ميتًا فاست        

ف ))مف تأمؿ حسف رعايتو لمعرب مع قسوة طباعيـ ،وشدة خشونتيـ        وا 
،وتنافر أمزجتيـ،وكيؼ ساسيـ واحتمؿ جفاءىـ،وصبر عمى أذاىـ،إلى أف 
انقادوا إليو والتفوا حولو،وقاتموا أمامو ودونو أعز الناس عندىـ :آباءىـ 

ـ ،وآثروه عمى أنفسيـ ،وىجروا في طاعتو ورضاه أحباءىـ وأقاربيـ وعشيرتي
خوانيـ،وكاف كؿ ذلؾ  وىو  منيـ لو  -وأعظـ منو-وأوطانيـ وعشيرتيـ وا 

لـ يمارس الكتابة والقراءة،وال طالع كتب الماضيف،وال أخبار المربيف 
ىو المعمـ األوؿ والنبي  مف تأمؿ ىذا تحقؽ لو بنظر العقؿ أنو  السالفيف،

 . (ٔ)سؿ وأنو سيد العالميف صموات اهلل وسبلمو عميو ((المر 

،فكاف تارة يربي بالحوار وتارة  ولقد تعددت وسائؿ التربية عنده     
 بالقصة وتارة بالقدوة وتارة باستغبلؿ الحدث وغير ذلؾ مما يصعب حصره.

أسموب التشبيو وضرب  وفي الحديث الذي بيف أيدينا يستخدـ النبي     
وىو أسموب مف أنجح الوسائؿ التربوية؛ فإف في ضرب المثؿ تقريبًا المثؿ ،

لممعنى المقصود إلى األذىاف،كما أف فيو شحذًا لذىف المتمقي واسترضاء 
لذكائو ودفعًا لو إلى التأمؿ والتفكير،وكؿ ذلؾ مما ييسر العممية التربوية 

 ويعيف في تحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا .

ي ىذا الحديث مف األمور التربوية نركز عمى نقطتيف وفي حديثنا عما ف    
 اثنتيف :

                                                           

 .ٔٔ-ٓٔ(الرسوؿ المعمـ وأساليبو في التربية لعبد الفتاح أبي غدة ص : ٔ)
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 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٔٛ٘ٙ 

األولى: في بياف األىداؼ التربوية العامة التي يحققيا ضرب المثؿ مع تطبيؽ 
 ذلؾ كمما أمكف عمى حديثنا،

في بياف األىداؼ التربوية الخاصة التي يمكف أف يحققيا تدريس  والثانية:
 ىذا الحديث الشريؼ.

 أوالً: األهذاف انرتتىٌح انؼايح نضزب ادلثم 
 :(ٔ)مف األىداؼ التربوية العامة التي ترجى مف ضرب المثؿ

تقريب المعنى لمعقوؿ واألفياـ :فإف في التشبيو وضرب المثؿ تجسيداً  .ٔ
حيًا لممعنى الذي يريد المربي إيصالو لممتعمـ ، وفي حديثنا يمكف أف 

لمسفينة مشبيًا بو ؛فإف الخطر  اره نممس ىذا األمر إذا تدبرنا اختي
الداىـ الذي يتعرض لو أىميا نتيجة خرقيا مما ال يماري فيو أحد 
،وبيذا التشبيو يكوف المعنى المقصود وىو بياف خطورة السكوت عمى 

 فاعمي المنكرات في غاية الوضوح والبياف.

تربية العقؿ عمى التفكير الصحيح : فالمعروؼ أف المثؿ ينطوي عمى  .ٕ
تشبيو حالة بحالة،فيو يربي في العقؿ ممكة القياس ومعرفة األمور 
بأشباىيا ونظائرىا،وىو كذلؾ ينمي في العقؿ القدرة عمى ترتيب النتائج 

أف سكوت أىؿ السفينة  عمى المقدمات،وفي حديثنا يبيف الرسوؿ 
عف مف يريد خرقيا نتيجتو اليبلؾ ،وأف أخذىـ عمى يديو نتيجتو 

                                                           

(استعنت في تحديد ىذه األىداؼ بما جاء في كتاب أصوؿ التربية اإلسبلمية لعبد ٔ)
 .  ٖٕ٘-ٜٕٗالرحمف النحبلوي ص : 
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ٔٛ٘ٚ 

رؾ لمعقؿ أف يستنبط ما يقابؿ ذلؾ في جانب المشبو وىو النجاة ،ثـ يت
خراب المجتمعات إف سكت أىميا عف أىؿ الباطؿ والنجاة إف أخذوا 

  عمى أيدي العابثيف .

 وبيذه التربية العقمية تنمو المدارؾ وتتسع المعارؼ وتنيض األمة وترتقي.

تحريؾ المتمقي إلى القياـ بواجبو في عمؿ الخير والبعد عف طريؽ  .ٖ
الشر: وىذا ىو المقصود النيائي مف ضرب المثؿ،فالمثؿ يساؽ لمعمؿ 
بما يدؿ عميو مف فعؿ فضيمة أو ترؾ رذيمة ،وفي حديثنا يستثير المثؿ 

وترؾ والمداىنة  المضروب ىمة المسمـ لمقياـ بواجب األمر والنيي،
 والسمبية.

 : ثاًٍَا :األهذاف انرتتىٌح اخلاصح ذلذا ادلثم
أما األىداؼ التربوية الخاصة التي يمكف أف يحققيا المثؿ الذي بيف أيدينا 

 -وفؽ أشير تصنيؼ يأخذ بو التربويوف المعاصروف-فإنو يمكف تقسيميا 
والمجاؿ الوجداني أو  إلى مجاالت ثبلثة : المجاؿ المعرفي أو اإلدراكي،

 لمجاؿ السموكي أو النفسحركي .العاطفي ،وا

ويقصد بالمجاؿ المعرفي ذلؾ المجاؿ الذي يتضمف أىدافًا تركز عمى     
 النشاط العقمي والذىني .

كما يقصد بالمجاؿ الوجداني ذلؾ الذي يتضمف أىدافًا تركز عمى المشاعر     
 واألحاسيس واالنفعاالت والميوؿ .
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ٔٛ٘ٛ 

ىدافًا تؤكد عمى الميارات الحركية أما المجاؿ السموكي فيو المتضمف أ    
 .(ٔ)العممية

ووفؽ ىذا التصنيؼ يمكننا أف نستيدؼ مف دراسة ىذا الحديث األىداؼ     
 التربوية اآلتية :

 يف اجملال ادلؼزيف  أوالً :
أف يعرؼ السامع ما في ىذا المثؿ مف األحكاـ الفقيية التي سبقت  .ٔ

 اإلشارة إلييا .

أف يتذكر السامع اآليات واألحاديث األخرى الحاثة عمى األمر  .ٕ
ـْ ُأمٌَّة  بالمعروؼ والنيي عف المنكر،مثؿ قولو تعالى :  َوْلَتُكْف ِمْنُك

ـْ  َيْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَيْنَيْوَف َعْف اْلُمْنَكِر َوُأْوَلِئَؾ ُى
ـْ ُمْنَكرًا  (.وقولو ٗٓٔ)آؿ عمراف : اْلُمْفِمُحوَف  : )َمْف رََأى ِمْنُك

ـْ َيْسَتِطْع َفِبَقْمِبِو ، َوَذِلَؾ  ـْ َيْسَتِطْع َفِبِمَساِنِو ، َفِإْف َل َفْمُيَغي ْرُه ِبَيِدِه ، َفِإْف َل
يَماِف(  .(ٕ)َأْضَعُؼ اإلِْ

ائر أف يدرؾ السامع أف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر مف أىـ شع .ٖ
 الديف .

                                                           

(انظر ىذا التقسيـ في : دليؿ المعمـ إلى صياغة األىداؼ التعميمية لمحمد رزؽ ٔ)
،وفي : األىداؼ التربوية لبعض القصص النبوي لبعض القصص النبوي لمدكتور ٕٚص:

 . ٙ٘-ٜٗرجب ص :  مصطفى
 . ٗ٘(سبؽ تخريجو ص : ٕ)



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٜٔٛ٘ 

أف يدرؾ المتمقي العاقبة الوخيمة لمسكوت عف أىؿ المنكر وعدـ  .ٗ
 اإلنكار عمييـ .

 ثاًٍَا :يف اجملال انىجذاًَ
  أف يبغض السامع المنكر وأىمو . .ٔ

 أف يستشعر السامع أىمية إقامة حدود اهلل ومنع الفساد في األرض. .ٕ

 أف يستشعر المتمقي أىمية العدؿ في األمور كميا . .ٖ

يستشعر المتمقي خطورة السمبية والبلمباالة وعدـ االىتماـ بأمور أف  .ٗ
 المسمميف .

 أف يقدر السامع مشاعر اآلخريف ويراعي أحواليـ . .٘

أف يستشعر السامع أف بعض ذنوب األفراد قد يكوف سببيا سوء  .ٙ
 تصرؼ مف اآلخريف .

 ثانثًا :يف اجملال انسهىكً 
 ؼ والنيي عف المنكر .أف يقـو السامع بواجبو في األمر بالمعرو  .ٔ

 أف يتحري المتمقي العدؿ في أموره كميا . .ٕ

 أف يبتعد السامع عف الظمـ واإلفساد في األرض .  .ٖ
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ٔٛٙٓ 

 ادلثحث انسادس
 ـــثح نهحذٌــذ اإلجرًاػٍـىائــفـان

يتعمؽ بيذا الحديث بعض موضوعات عمـ االجتماع،ومف أىـ تمؾ 
  الموضوعات: 

 فكرة الضبط االجتماعي . .ٔ

 انتشار المعاصي في خراب المجتمعات .أثر  .ٕ

 تفسير السموؾ اإلجرامي . .ٖ

 نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ. .ٗ

 قضية الحريات الشخصية. .٘

 وفيما يمي نتناوؿ ىذه الموضوعات بشيء مف التفصيؿ :

 أوالً : فكزج انضثط االجرًاػً .
( عند عمماء  social controlتشير فكرة الضبط االجتماعي )     

اع المعاصريف إلى تمؾ الترتيبات التي تتخذىا جماعة ما لمنع ما قد االجتم
وىي بيذا المعنى فكرة قديمة قدـ  ،(ٔ)يقع في المجتمع مف توترات وانحرافات

الجماعات اإلنسانية ؛)) ذلؾ أف ىذه الفكرة تنبع مف المبدأ البسيط القائؿ بأف 

                                                           

 .  ٜٖٔ(انظر مدخؿ إلى عمـ االجتماع د. سناء الخولي ص :ٔ)
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ٔٛٙٔ 

التنظيـ ،وأف كؿ تنظيـ كؿ حياة اجتماعية ترتكز بالضرورة عمى نوع مف 
 .(ٔ)يتضمف بالضرورة نوعًا مف الضبط ((

وال يوجد حتى اآلف اتفاؽ بيف عمماء االجتماع عمى المعنى الدقيؽ     
لمصطمح الضبط االجتماعي،)) فبينما نجد بعض عمماء االجتماع يروف أف 
فكرة الضب تتضمف معنى التدخؿ والسمة والقوة والسيطرة نجد بعضًا آخر 

معاني اإلرشاد واإلشراؼ ف أف الضبط االجتماعي يشير إلى يرو
 . (ٕ)((والتوجيو

وقد حرص اإلسبلـ عمى ضبط المجتمع وحمايتو مف االنحراؼ،وذلؾ مف     
خبلؿ فريضة األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر التي أشار إلييا حديثنا ىذا 

رد ورقابة الفرد )) رقابة المجتمع لمف بجبلء ووضوح ؛ حيث مثَّؿ رسولنا 
لممجتمع بمثاؿ السفينة ليؤكد لكؿ مسمـ وظيفتو االجتماعية في الرقابة والنقد 
االجتماعي واألخذ عمى يد الظالـ،حتى تسمـ لؤلمة عقيدتيا وأخبلقيا ويتحقؽ 
ليا كيانيا ووجودىا،وتكوف دائمًا في مأمف مف عبث العابثيف واستبداد الطغاة 

 .(ٖ)الظالميف ((

ي اإلسبلـ ما وجد عند عمماء االجتماع مف اختبلؼ حوؿ تحديد وليس ف   
المقصود بالضبط االجتماعي؛إذ يشمؿ مفيـو الضبط االجتماعي في اإلسبلـ 

                                                           

 .ٕٔٓ( مفاىيـ عمـ االجتماع د. سيد الحسيني ص : ٔ)
 (المصدر السابؽ نفس الصفحة . ٕ)
 ( .ٜٚٗ/ٕ(تربية األوالد في اإلسبلـ لعبد اهلل ناصح عمواف ) ٖ)
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ٕٔٛٙ 

كؿ ىذا الذي ذكروه،ذلؾ أف وسائؿ حراسة المجتمع تتعدد في اإلسبلـ ما بيف 
رشاد) التغيير بالمساف(،وفي بعض  استعماؿ لمقوة) التغيير باليد(،وتوجيو وا 

الحاالت ُيكتفى بالمقاومة السمبية أي كراىة المنكر وىجر فاعمو )التغيير 
 بالقمب(.

وذلؾ ألف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر واجب عمى كؿ مسمـ حسب     
ـْ ُمْنَكرًا َفْمُيَغي ْرُه ِبَيِدِه ،  قدرتو وطاقتو ،كما أشار إلى ذلؾ حديث : )َمْف َرَأى ِمْنُك

يَماِف( َفِإْف َلـْ  ـْ َيْسَتِطْع َفِبَقْمِبِو ، َوَذِلَؾ َأْضَعُؼ اإلِْ َيْسَتِطْع َفِبِمَساِنِو ، َفِإْف َل
(ٔ). 

فمف كاف مالكًا لمقوة ترقى في تغييره حتى يصؿ إلى مرتبة التغيير باليد ،ومف 
كاف دونو فقد اكتفى منو الشارع بالوقوؼ عند مرتبة التغيير بالمساف ،ومف لـ 

 .  ذا وال ذاؾ اكتفى بأضعؼ اإليماف وىو التغيير بالقمبيستطع ال ى

 ثاًٍَا : أثز اَرشار ادلؼاصً يف خزاب اجملرًؼاخ
يشير الحديث الشريؼ إلى حقيقة ميمة وسنة مف سنف اهلل في خمقو ال 
يمتفت إلييا عمـ االجتماع المعاصر،وىي أف انتشار المعاصي والمنكرات في 

محيف بدورىـ في منع ذلؾ ىو طريؽ الخراب أمة مف األمـ وعدـ قياـ المص
 وسبيؿ اليبلؾ .

َوِتْمَؾ اْلُقَرى  ولقد أشار القرآف الكريـ إلى تمؾ السنة حيث قاؿ تعالى:     
ـْ َمْوِعدًا  ـْ َلمَّا َظَمُموا َوَجَعْمَنا ِلَمْيِمِكِي والمقصود  ( ،ٜ٘) الكيؼ : َأْىَمْكَناُى

                                                           

 . ٗ٘(سبؽ تخريجو ص : ٔ)
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ٖٔٛٙ 

يشمؿ كؿ ما ُيعصى اهلل بو ؛ولذا قاؿ ابف كثير بالظمـ ىنا الظمـ العاـ الذي 
 .(ٔ)في تفسير ىذه اآلية : )) أىمكناىـ بسبب عنادىـ وكفرىـ ((

َذا َأَرْدَنا َأْف ُنْيِمَؾ َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَيا َفَفَسُقوا ِفيَيا َفَحؽَّ   وقاؿ تعالى :      َواِ 
 (.ٙٔ) اإلسراء : رًا َعَمْيَيا اْلَقْوُؿ َفَدمَّْرَناَىا َتْدِمي

)َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى  وفي الحديث عف زينب بنت جحش رضي اهلل عنيا :    
، َدَخَؿ َعَمْيَيا َفزًِعا َيُقوُؿ : اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو ، ـَ ِلْمَعَرِب ِمْف َشرٍّ  َوْيؿٌ  المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ

ـِ  َقِد اْقَتَرَب ، ُفِتَح الَيْوـَ ِمفْ  َيْأُجوَج ، َومْأُجوَج ِمْثُؿ َىَذا ، َوَحمََّؽ ِبِإْصَبِعِو ،  َرْد
اِلُحوَف ؟ َقاَؿ :  َوِبالَِّتي َتِميَيا َفَقاَلْت َزْيَنُب َفُقْمُت َيا َرُسوَؿ المَِّو َأَنْيِمُؾ َوِفيَنا الصَّ

ـْ ِإَذا َكُثرَ   .(ٕ)الَخَبُث( َنَع

قاؿ ابف العربي في شرح ىذا الحديث :)) وفائدة قولو :نعـ في ىبلؾ     
الصالح مع الطالح البياف بأف الخي ر ييمؾ بيبلؾ الشرير،وفيو وجياف 
:أحدىما أنو إذا لـ يغير عميو خبثو ،أو إذا غير لكنو لـ ينفع التغيير بؿ كثر 

أحد عمى نيتو  المنكر بعد النكير ،فييمؾ حينئذ القميؿ والكثير ،ويحشر كؿ
 .  (ٖ)،عدؿ اهلل في حكمو بحكمتو ((

                                                           

 ( .ٕٜ/ٖ(تفسير القرآف العظيـ )ٔ)
-ٕٛٗ/ٙ( وأحمد )ٖٜٖ٘( وابف ماجو )ٕٚٛٔ( والترمذي )ٕٓٛٛ(أخرجو مسمـ )ٕ)

ٕٜٗ .) 
 (. ٕٙ/ٜ( عارضة األحوذي )ٖ)
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ٔٛٙٗ 

وذلؾ أف اهلل تعالى إنما خمؽ العباد واستعمرىـ في ىذه الدنيا ليفردوه     
َوَما َخَمْقُت اْلِجفَّ  بالعبادة ويقيموا شريعتو في األرض ،كما قاؿ تعالى:

 (.ٙ٘)الذاريات: َواإِلنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوفِ 

فإذا حدث انحراؼ عف ىذه الغاية فإما أف يكوف انحرافًا مف قمة ال     
ما  تستعمف بو في الغالب فيذا مما ال يخمو منو مجتمع وىذا أمر محتمؿ ، وا 
أف يكوف انحرافًا عامًا بحيث يكثر الخبث ويصير الفساد ىو السمة العامة في 

ـ ،فيذه ىي المجتمع ،ويصير أىؿ الحؽ قمة ال يؤبو ليـ وال يسمع لقولي
 الحاؿ المقصودة في الحديث،والتي يستحؽ أىميا العقوبة العامة .

وىذه العقوبة قد تكوف ىبلكًا عامًا كشأف األمـ السالفة الذيف أىمكيـ     
بكفرىـ وعنادىـ،وقد تكوف بتسميط عدو عمييـ ،وقد تكوف بإزالة دولة قـو 

 واإلتياف بآخريف،أو غير ذلؾ مف العقوبات.
ابف خمدوف بخصوص ىذه القضية فصبًل في مقدمتو في أف الظمـ عقد     

مؤذف بخراب العمراف، بيف فيو كيؼ أف شيوع الظمـ في الببلد يؤدي إلى أف 
يترؾ أرباب األعماؿ أعماليـ لما يرونو مف أف عاقبة أمواليـ انتيابيا مف 

راف أيدييـ ،وأف ىذا سيؤدي إلى خراب العمراف ،وأف عائدة الخراب في العم
عمى الدولة بالفساد واالنتقاض،وقص في ذلؾ ما حدث في عيد الممؾ 
الفارسي بيراـ بف بيراـ ،وكاف قد انتشر في عيده الظمـ، فسمع ذات يـو 
أصوات البـو ،فسأؿ الموبذاف صاحب الديف عند الفرس عف فيـ كبلـ البـو 

ت عميو عشريف ،فقاؿ الموبذاف :إف بومًا ذكرًا يرـو نكاح بوـٍ أنثى وأنيا شرط
قرية مف الخراب في أياـ بيراـ ،فقبؿ شرطيا وقاؿ ليا:إف دامت أياـ الممؾ 
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أقطعتؾ ألؼ قرية وىذا أسيؿ مراـ،فخبل الممؾ بالموبذاف وسألو عف مراده 
فبيف لو أف ظممو لمرعية قد أدى إلى قمة العمارة وخراب الضياع وضعؼ 

لممؾ بذلؾ أمر برد األمواؿ فمما سمع ا الجند،فطمع في ممؾ فارس الطامعوف،
إلى أربابيا فعمرت األرض وأخصبت الببلد وكثرت األمواؿ عند جباة الخراج 

 . (ٔ)وقويت الجنود وحسنت أياـ ذلؾ الممؾ وانتظـ أمره
وال شؾ أف نظرة ابف خمدوف نابعة عف مثؿ تمؾ النصوص الشرعية التي     

شيوع المعاصي والمنكرات أشرنا إلى شيء منيا قبؿ قميؿ والتي تدؿ عمى أف 
 مؤذف بوقوع العقاب العاـ .

غير أنو يبلحظ أف ابف خمدوف يقصر الظمـ عمى ظمـ الناس بعضيـ    
بعضًا؛فإنو يقوؿ: )) وال تحسبف الظمـ إنما ىو أخذ الماؿ أو الممؾ مف يد 
مالكو مف غير عوض وال سبب كما ىو المشيور،بؿ الظمـ أعـ مف ذلؾ،وكؿ 

د أو غصبو في عممو أو طالبو بغير حؽ أو فرض عميو حقاً مف أخذ ممؾ أح
لـ يفرضو الشرع فقد ظممو،فجباة األمواؿ بغير حؽ ظممة،والمعتدوف عمييا 
ظممة ،والمنتيبوف ليا ظممة،والمانعوف لحقوؽ الناس ظممة،وغصاب األمبلؾ 

 .(ٕ)عمى العمـو ظممة ((
نكر لكاف قولو أكثر ولو أنو وسع دائرة الظمـ فجعمو يشمؿ كؿ قبيح م   

اتساقًا مع النصوص الشرعية ؛فمف الظمـ ظمـ أكبر وىو الشرؾ كما في قولو 
ـٌ َعِظيـٌ    تعالى: (،ومف الظمـ األصغر ظمـ ٖٔ)لقماف : ِإفَّ الش ْرَؾ َلُظْم

                                                           

 ( .ٖٗٚ-ٔٗٚ/ٖ(مقدمة ابف خمدوف ) ٔ)
 ( .ٖٗٚ/ٖ(المصدر السابؽ ) ٕ)
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اإلنساف لغيره،ومنو ظمـ اإلنساف لنفسو بارتكابو المعاصي والمنكرات التي قد 
 س.ال تضر غيره مف النا

والذي يدرس التاريخ دراسة حقة البد لو مف أف يخرج بالنتيجة التي       
أشرنا إلييا مف أف انتشار الفواحش والمنكرات ىو العامؿ األوؿ في انييار 

 الحضارات وذىاب الدوؿ .
 يقوؿ األستاذ سيد قطب رحمو اهلل عند حديثو عف قولو تعالى :     

ـْ ِبُذُنوِبِيـْ  ( : )) إف ىذا النص ... إنما يقرر حقيقة ٙ)األنعاـ:  َفَأْىَمْكَناُى
ويقرر سنة ويقرر طرفًا مف التفسير اإلسبلمي ألحداث التاريخ ،إنو يقرر 
حقيقة أف الذنوب تيمؾ أصحابيا وأف اهلل ىو الذي ييمؾ المذنبيف بذنوبيـ 

األمـ حيف تفشو فييا الذنوب  ،وأف ىذه سنة ماضية ... سنة تصير إلييا
،وحيف تقـو حياتيا عمى الذنوب ،كذلؾ ىي جانب مف التفسير اإلسبلمي 
لمتاريخ:فإف ىبلؾ األجياؿ واستخبلؼ األجياؿ مف عواممو فعؿ الذنوب في 
جسـ األمـ،وتأثيرىا في إنشاء حالة تنتيي إلى الدمار...وأمامنا في التاريخ 

ية عمى فعؿ االنحبلؿ الخمقي،والدعارة الشواىد الكاف -نسبياً -القريب
الفاشية،واتخاذ المرأة فتنة وزينة،والترؼ والرخاوة،والتميي بالنعيـ ،أمامنا 

وقد أصبحوا -الشواىد الكافية مف فعؿ ىذا كمو في انييار اإلغريؽ والروماف
وفي االنييار الذي تتجمى أوائمو،وتموح نيايتو في األفؽ في أمـ  -أحاديث

مف القوة الظاىرة والثراء نسا وانجمترا كذلؾ عمى الرغـ معاصرة،كفر 
 .             (ٔ)((العريض

                                                           

 ( .ٖٛٓٔ/ٕ(في ظبلؿ القرآف )ٔ)
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وال تزاؿ بعض آثار الغابريف باقية شاىدة عمى تمؾ السنة اإلليية ،فيذه     
بقايا سد مأرب باقية إلى اليـو شاىدة عمى ما فعمو اهلل بسبأ لما أعرضوا عف 

ـْ َسْيَؿ  تعالى: الحؽ وتنكبوا الصراط السوي،كما قاؿ  َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِي
ـْ َجنََّتْيِف َذَواَتى ُأُكٍؿ َخْمٍط َوَأْثٍؿ َوَشْيٍء ِمْف ِسْدٍر َقِميٍؿ  ـْ ِبَجنََّتْيِي  اْلَعِرـِ َوَبدَّْلَناُى

( ،وال يزاؿ ىذا الوصؼ القرآني ماثبًل حتى اليـو يممسو كؿ مف زار ٙٔ)سبأ: 
تى إف ىناؾ قرب السد قرية تسمى أراؾ ،خير ما فييا شجر تمؾ المنطقة،ح

 األراؾ وىو الخمط المذكور في اآلية الكريمة .

ويقوؿ األستاذ محمد أحمد الراشد : ))وىبلؾ األمـ حيف يشيع المنكر     
وتنتشر المعاصي يشاىده المرء في المدف الخربة،ومدينة )بومبي( الفاسقة 

ـ أىمكيا بركاف فيزوؼ قبؿ ألفي سنة ،وقد بجنوب إيطاليا محفوظة مف يو 
رسمت  تجولت بيا ،ورأيت دناف الخمر وصور النساء العاريات كأنيا

 .(ٔ)((أمس

وىناؾ شبية يرددىا كثيرًا الناس ،فيـ يقولوف إننا نرى األمـ غير     
المسممة في أوربا وأمريكا تنعـ بالرخاء والرفاىية ،فِمـ لـ يتحقؽ فييا ىذا 

 الكونية التي تزعموف ؟السنة 

إف ذلؾ منطؽ المخدوعيف ،وتمؾ نظرة القاصريف الذيف ال  ونحف نقوؿ:     
والذي ينبغي أف يعممو ىؤالء أف  تتعدى نظرتيـ ما يرونو مف ظواىر األمور،

ف كانوا في الظاىر يعيشوف في رخاء ونعيـ،فإنيـ في حقيقة  أولئؾ الغربييف وا 
                                                           

 . ٖٔ(صناعة الحياة ص : ٔ)
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ولكنيا  ؤس والشقاء )) وكـ مف أمة غنية قوية،أمرىـ يعانوف ألوانًا مف الب
تعيش في شقوة ،ميددة في أمنيا ،مقطعة األواصر بينيا ،يسود الناس فييا 
القمؽ، وينتظرىا االنحبلؿ،فيي قوة ببل أمف ،وىو متاع ببل رضى ،وىي وفرة 

،وىو االبتبلء الذي يعقبو وىو حاضر زاٍه يترقبو مستقبؿ نكد ببل صبلح،
 .(ٔ)((النكاؿ

االنحبلؿ مف كؿ وجو، وىا نحف إف تمؾ الدوؿ تنخر فييا عوامؿ الضعؼ و     
البمداف انتشار النار في  مرضًا فتاكًا كمرض اإليدز ينتشر في تمؾ نرى

،ال أمؿ في شفاء مف ابتمي بو ،وال في انتيائو ؛ إذ أسبابو وأىميا اليشيـ
 الزنا ال تزاؿ باقية.

والمواط،وتجامع نساؤىا القردة والكبلب ،ليي أمـ إف أممًا ينتشر فييا الزنا     
ف كاف ظاىر حاليا النعيـ والرخاء.  تعيش في بؤس وشقاء وا 

ال فميقؿ لنا ىؤالء ما      ثـ إف الواقع القريب شاىد عمى صحة ما ذكرناه،وا 
سبب انييار االتحاد السوفيتي بيذه الصورة المذىمة وىو في أوج قوتو 

 ؟ الظاىرة

اد السوفيتي كاف يممؾ ساعة انيياره وتفككو واحدًا مف أقوى إف االتح    
الجيوش في العالـ ،وكاف يممؾ مف األسمحة النووية ما يكفي لتدمير العالـ 
كمو أكثر مف مرة ،ولذا لـ يكف أحد يتوقع سقوطو بيذه السرعة العجيبة،حتى 

ابو ـ كتٜٛٛٔإف الرئيس األمريكي األسبؽ ) نيكسوف ( حينما كتب في عاـ 
                                                           

 ( .ٜٖٖٔ/ٖظبلؿ القرآف )(في ٔ)
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)نصر ببل حرب( ،كاف يتوقع أف يبقى االتحاد السوفيتي حتى نياية ىذا 
القرف الميبلدي متربعًا عمى قمة العالـ مع الواليات المتحدة،بؿ توقع أف 
ف كاف يتوقع أف تتقدـ بعض القوى  يستمر الحاؿ نفسو في القرف المقبؿ،وا 

 اعتبلء قمة العالـ .األخرى ) أوربا والياباف والصيف ( لتشارؾ العمبلقيف في 

وكاف جؿ ىـ نيكسوف في ىذا الكتاب أف يبيف كيؼ يجب عمى أمريكا أف     
تتعامؿ مع االتحاد السوفيتي في السنوات المتبقية مف القرف العشريف حتى 

 ـ.ٜٜٜٔيمكف الوصوؿ إلى سبلـ حقيقي بيف الدولتيف فيما بعد عاـ 

لكف لـ تمض أكثر مف سنوات ثبلث عمى نشر ذلؾ الكتاب،حتى كانت    
اإلمبراطورية السوفيتية قد تفككت إلى كيانات عدة تقؼ عمى أبواب الغرب 
طالبة معونة مالية،أو متمنية أف يتعطؼ عمييا الغرب فيقبميا في حمفو 

 األطمسي.

دوي وقد شيد نيكسوف قبؿ موتو بسنتيف أو ثبلث ذلؾ السقوط الم    
إلمبراطورية الشر كما كاف يسمييا ،وربما أشار إلى ذلؾ في بعض كتاباتو 
األخيرة لكنا ال ندري ماذا كانت حقيقة شعوره نحو ذلؾ األمر؟ ىؿ كاف فرحاً 

 بزواؿ العدو األكبر لببلده؟ أـ كاف حزينًا لخيبة نبوءتو؟!

لحاده مثااًل صارخاً      لما سماه سيد  لقد كاف االتحاد السوفيتي بشيوعيتو وا 
،والذي ال يشفع (ٔ)قطب باإلفبلس في عالـ القيـ الذي تعاني منو البشرية اليـو

 ألصحابو عظـ القوة المادية حيف يحيف موعد سنة اهلل التي ال تتبدؿ .
                                                           

 . ٘(معالـ في الطريؽ ص :ٔ)
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نا لعمى يقيف مف أف أمريكا سيصيبيا يومًا مثؿ ما أصاب مف سبقيا      وا 
 منيج الحؽ سبحانو.بسبب إغراقيا في الرذيمة وبعدىا عف 

غير أنو ينبغي أف يعمـ أف سنة اهلل حيف تحؿ بقـو فإنما تحؿ في الموعد     
الذي قدره اهلل،ومف يدري فمعؿ في حكمة اهلل أف يؤخر سقوط أمريكا ألنو ال 
توجد دولة اإلسبلـ القادرة عمى قيادة العالـ إذا ذىبت الييمنة الغربية،وربما 

ر ما نجده في تمؾ الببلد مف حرٍص عمى تحقيؽ كاف مف أسباب ذلؾ التأخي
العدؿ وفؽ مقاييسيـ الدنيوية،لكف سنة اهلل البد ماضية في خمقو فيو 

قت المقدور أخذىـ أخذ عزيز سبحانو يممي لمظالميف حتى إذا حاف الو 
 .مقتدر

   ِليَف َفَمْف َتِجَد ِلُسنَِّة المَّوِ ف َتْبِديبًل َوَلْف َتِجَد ِلُسنَِّة  َيْؿ َيْنُظُروَف ِإالَّ ُسنََّة اأَلوَّ
 (.     ٖٗ) فاطر : المَِّو َتْحِويبًل 

 ثانثًا : ذفسري انسهىن اإلجزايً
تمثؿ دراسة العمؿ اإلجرامي جانبًا ميمًا مف جوانب الدراسات االجتماعية ؛فإنو 
إذا كاف القانونيوف يدرسوف الجريمة عمى أساس أنيا انتياؾ لقاعدة قانونية 
يستحؽ صاحبيا العقوبة ،فإف الدراسات االجتماعية تيتـ بمعرفة أسباب إقداـ 

قوؿ بصفة عامة إف البحث بعض األفراد عمى ارتكاب الجرائـ،)) ويمكف ال
المبكر في أسباب أو عوامؿ السموؾ اإلجرامي قد اعتمد عمى نوعيف مف 
التفسير ،ىناؾ التفسير البيولوجي أو العقمي الذي يعتمد عمى دراسة 
الخصائص البيولوجية والعقمية لممجرميف،وىناؾ التفسير البيئي الذي يميؿ 
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 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٔٛٚٔ 

عوامؿ بيئية يتعيف الكشؼ اج إلى تفسير السموؾ اإلجرامي عمى أنو نت
 . (ٔ)((عنيا

ولسنا مف غرضنا ىنا استقصاء مدارس عمـ االجتماع في تفسير السموؾ     
نما الغرض اإلشارة إلى ما سبؽ بو اإلسبلـ ىذه  اإلجرامي ومعرفة أسبابو،وا 
األفكار البشرية ،فالحديث الشريؼ يشير إلى دور العوامؿ البيئية في تفسير 

ضح مف كوف أصحاب السفؿ أرادوا أف يخرقوا السفينة بسبب الجريمة؛وذلؾ وا
امتعاض أصحاب العمو منيـ ،وفي رواية الترمذي:) فقاؿ الذيف في أعبلىا ال 

 ندعكـ تصعدوف فتؤذوننا (.
 لكف ىاىنا أمور يجب التنبيو عمييا:

أوؿ ىذه األمور أف ىذا الذي ذكرناه ال يصمح أف يكوف تفسيرًا عامًا  .ٔ
كؿ الجرائـ كما يريد البعض أف يقوؿ،فكما أف  تفسر في ضوئو

لمعوامؿ البيئية دورىا فإف لمعوامؿ النفسية والوراثية وغيرىا دورًا في 
فعؿ الجريمة ، وىذا مشاىد مألوؼ ،واإلشارة في حديثنا إنما ىي إلى 
أف بعض الجرائـ قد يكوف باعثيا بيئيًا،بينما ىناؾ أدلة أخرى تشير 

الجرائـ ؛ فنحف نعمـ أف الحسد كاف دافع  إلى بواعث أخرى لبعض
الييود إلى عدـ الدخوؿ في اإلسبلـ ،وحب الرياسة والجاه كاف المانع 
مف دخوؿ كبراء قريش في اإلسبلـ ، كما أف البغي والحسد قد دفعا 

 بابف آدـ األوؿ إلى قتؿ أخيو ،وغير ذلؾ كثير.
                                                           

 .ٖٕٔ(مفاىيـ عمـ االجتماع ص :ٔ)
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 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٕٔٛٚ 

ال شؾ أف الغرض مف دراسة أسباب الجريمة ىو محاولة سد منافذىا  .ٕ
بمنع أسبابيا،ففي مثؿ حديثنا يصح أف يقاؿ ألىؿ العمو :عميكـ أف 
تتحمموا بعض األذى مف صعود أولئؾ القـو ونزوليـ ،فذلؾ خير مف 

 خرقيـ لمسفينة.

ذا كنا نطالب البعض بالصبر عمى بعض األذى حتى ال يقع غيرىـ     في  وا 
الفعؿ اإلجرامي فإننا مف باب أولى نطالب أقوامًا يرتكبوف مف األفعاؿ واألقواؿ 
ما يدفع غيرىـ الرتكاب الجرائـ ،نطالبيـ بأف يتوبوا إلى اهلل وأف يرجعوا عف 
ف الناظر في مجتمعاتنا ليجد الكثير مما ألمحنا إليو،فيذه  مثؿ تمؾ األفعاؿ ،وا 

أجيزة اإلعبلـ بما فييا مف تزييف لممنكرات األفبلـ والمسمسبلت التي تبثيا 
وتمجيد ليذه الفنوف اليابطة المخافة لمشرع،تعتبر دافعًا لمكثيريف لموقوع في 

 مثؿ ما تدعوا إليو ىذه األجيزة اإلعبلمية مف الفواحش والمنكرات .

كما أف في سموؾ بعض األغنياء والمترفيف ما يشكؿ استفزازًا لمفقراء وقد     
دفعًا الرتكاب بعض الجرائـ والموبقات ، والواجب عمى أىؿ الغيرة يدفعيـ 

والمروءة أف يحاربوا أي سموؾ قد تدفع الغير إلى ارتكاب الجريمة خصوصًا 
 إذا كاف ىذا التصرؼ في نفسو عمبًل محرمًا ال يقره الشرع وال يرضى بو .

وآخر ىذه األمور التي نود التنبيو عمييا أف البحث عف تفسيٍر  .ٖ
مسموؾ اإلجرامي لمحاولة سد منافذ الجريمة ال يعني أف ال يؤخذ ل

المجـر بذنبو ،أو أف ُيعتبر مريضًا يجب عبلجو ال معاقبتو كما يقوؿ 
بعض الغربييف،إذ البد في اإلسبلـ مف األخذ عمى يد فاعؿ المنكر 
وعقابو إف استحؽ العقاب ،وىذا الحديث  يأمر باألخذ عمى أيدي مف 
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 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٖٔٛٚ 

فينة مع إشارتو إلى أف ثمة عامبًل خارجيًا قد دفعيـ أراد خرؽ الس
 إلى ارتكاب ىذا الجـر واهلل أعمـ.

 راتؼًا: َظزٌح انرؼسف يف اسرؼًال احلك
مف القضايا الميمة التي يثيرىا ىذا الحديث الشريؼ،قضية إساءة اإلنساف 
في استعماؿ حقو، وىو ما يسمى في عرؼ أرباب القوانيف الوضعية بنظرية 

 سؼ في استعماؿ الحؽ .التع

ذلؾ أننا نمحظ أف الحديث يشير إلى أف القـو الذيف أرادوا خرؽ السفينة     
إنما كانوا يتصرفوف في ممكيـ ونصيبيـ ،ولـ يتعدوا إلى نصيب غيرىـ وذلؾ 

وعند ابف حباف )َوَقاَؿ  (، واضح مف قوليـ )َلْو َأنَّا َخَرْقَنا في َنَصيِبنا َخْرقاً 
:  ـْ يُ ضُ عْ بَ  اؿَ قَ ،وفي رواية عند أحمد :) فَ  (ٔ)َدْعُو َفِإنََّما َيْخِرُؽ َمَكاَنُو(اآْلَخُر : 

 .(ٕ)و (بِ يِ صِ ي نَ ِإنََّما َيْخِرُؽ فِ 

والمقصود أف الذـ قد لحؽ بيؤالء القـو مع أنيـ كانوا يتصرفوف في     
حقيـ ،لكف لما كاف استعماليـ لحقيـ سيمحؽ ضررًا بغيرىـ وجب منعيـ 

خذ عمى أيدييـ ،ومعنى ذلؾ أف حرية اإلنساف في التصرؼ في حقو واأل
 مقيدة بعدـ اإلضرار باآلخريف . 

                                                           

 إحساف ( .-ٜٕٚ(صحيح ابف حباف )ٔ)
 ( .ٕٗٚ-ٖٕٚ/ٗ(المسند )ٕ)
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 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٔٛٚٗ 

وقد جاءت نصوص أخرى تؤيد ىذا المعنى وتقويو، منيا حديث )اَل َضَرَر     
 .(ٔ)( َواَل ِضرَارَ 

وفي سنف أبي داود عف أبي جعفر الباقر عف سمرة بف جندب )َأنَُّو َكاَنْت     
َرُجٍؿ ِمَف اأْلَْنَصاِر ، َقاَؿ : َوَمَع الرَُّجِؿ َأْىُمُو ، َقاَؿ  َحاِئطِ  ِمْف َنْخٍؿ ِفي َعُضدٌ  َلوُ 

: َفَكاَف َسُمَرُة َيْدُخُؿ ِإَلى َنْخِمِو َفَيتََأذَّى ِبِو َوَيُشؽُّ َعَمْيِو ، َفَطَمَب ِإَلْيِو َأْف 
ـَ ،  َفَأَبى وُ ُيَناِقمَ  ، َفَطَمَب ِإَلْيِو َأفْ  َفَأَبى َيِبيَعوُ  ، َفَأَتى النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ

ـَ ، َأْف َيِبيَعوُ  َفَطَمَب  َفَأَبى َفَذَكَر َذِلَؾ َلُو َفَطَمَب ِإَلْيِو النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ
َبُو ِفيوِ ، َقاَؿ : َفِيْبُو َلُو َوَلَؾ َكذَ  َفَأَبى ِإَلْيِو َأْف ُيَناِقَموُ  ، َفَقاَؿ  َفَأَبى ا َوَكَذا َأْمرًا َرغَّ

ـَ ِلؤْلَْنَصاِري  : اْذَىْب َفاْقَمْع  : َأْنتَ  ُمَضارٌَّفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ
.  والحديث ضعيؼ،ولكف معناه صحيح متسؽ مع عمـو حديث ال (ٕ)َنْخَمُو(

 ضرر وال ضرار.

وقد اتفؽ أىؿ العمـ عمى أنو ُيمنع الشخص مف التصرؼ في ممكو تصرفًا      
ُيمحؽ ضررًا مباشرًا بالغير وذلؾ كمف يدؽ في ممكو دقًا يؤدي إلى ىدـ حيطاف 

                                                           

 . ٓ٘(سبؽ تخريجو ص : ٔ)
( ،وقاؿ المنذري في مختصر سنف أبي ٚ٘ٔ/ٙ( والبييقي )ٖٖٙٙ(أخرجو أبو داود )ٕ)

ع الباقر مف سمرة بف جندب نظر وقد ُنقؿ مف مولده ووفاة ( : )) في سمإٓٗ/٘داود )
سمرة ما يتعذر معو سماعو منو،وقيؿ فيو ما يمكف السماع منو واهلل عز وجؿ أعمـ (( ، 

 ( .٘ٛٚوالحديث ضعفو األلباني في ضعيؼ سنف أبي داود ) 
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٔٛٚ٘ 

جاره ونثرىا ،وكذلؾ مف يسقي أرضو سقيًا يتعدى إلى ىدـ حيطاف جاره، ومف 
 .(ٔ)قويشعؿ نارًا في ممكو فتتعدى النيراف إلى ممؾ غيره فتحر 

 فأما إف كاف التصرؼ ال يحدث بالغير مثؿ ىذا الضرر الظاىر المباشر ،     
لكنو يمحؽ بو نوعًا مف األذى غير المباشر،فقد نص كثير مف أىؿ العمـ عمى 

 المنع مف ذلؾ أيضًا .

فقد قاؿ اإلماـ مالؾ في مف حفر في داره بئرًا تضر ببئٍر لجاره : إنو يمنع     
 .(ٕ)يمنع مف إحداث كنيؼ في داره يضر ببئر جاره مف ذلؾ،وكذلؾ

وقاؿ ابف قدامة :)) ليس لمرجؿ التصرؼ في ممكو تصرفًا يضر بجاره نحو     
أف يبني فيو حمامًا بيف الدور أو يفتح خبازًا بيف العطاريف أو يجعمو دكاف 

إلى جانب بئر جاره يجتذب  قصار ييز الحيطاف ويخربيا،أو يحفر بئراً 
 .(ٖ)((ماءىا

والمقصود أف منع صاحب الحؽ مف إساءة استعماؿ حقو أمر ثابت      
مقرر في شرعة اإلسبلـ قبؿ أف يعرؼ األوربيوف ما يسمى بنظرية التعسؼ 

 في استعماؿ الحؽ بثبلثة عشر قرنًا مف الزماف.

ذلؾ أف المصادر القانونية تشير إلى أنو لـ يكف عندىـ وجود ليذه النظرية 
قرف التاسع عشر الميبلدي فقد كاف السائد حتى ذلؾ الوقت قبؿ منتصؼ ال

                                                           

 ( . ٕ٘/٘( انظر المغنى البف قدامة )ٔ)
 (.ٗٚٗ/ٗ(المدونة الكبرى ) ٕ)
 ( .ٕ٘/٘ني ) (المغٖ)
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ٔٛٚٙ 

أنو ال يمكف أف يحاسب الشخص عمى تصرفو في حقو حتى لو أدى ذلؾ إلى 
 اإلضرار باآلخريف.

 خايسًا: لضٍح احلزٌاخ انشخصٍح
عند حديثنا عف مبدأ التعسؼ في استعماؿ الحؽ كاف المقصود بالحؽ كؿ 

سبيؿ التخصيص واإلفراد ،كحؽ حؽ )) ثبت لشخص مف األشخاص عمى 
الشخص في ممكية عيف مف األعياف، أو حقو في اقتضاء ديف مف الديوف أو 

 .(ٔ)حقو في طبلؽ زوجتو ((

غير أف ىناؾ نوعًا آخر مف الحقوؽ لو تعمؽ بما نحف بصدده ،وىو ما     
 يطمؽ عميو الرخص أو الحريات العامة أو حقوؽ اإلنساف.

مف الحقوؽ تمؾ التي يتمتع بيا الفرد بسبب طبيعتو أو ويقصد بيذا النوع     
،أي أف ىذا النوع مف الحقوؽ يشترؾ فيو الناس (ٕ)نظرًا لعضويتو في المجتمع

كافة وال يستأثر بو البعض دوف اآلخريف ،وذلؾ مثؿ حؽ اإلنساف في الحياة 
 والتنقؿ داخؿ حدود وطنو وغير ذلؾ .

ف ىذه الحقوؽ،ومف تمؾ المواثيؽ وقد صدرت عدة مواثيؽ دولية تتضم    
وثيقة إعبلف حقوؽ اإلنساف التي تمخضت عنيا الثورة الفرنسية عاـ 

ـ ،كما أصدرت ىيئة األمـ المتحدة اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف ٜٛٚٔ
                                                           

،نقبًل عف المدخؿ لمعمـو القانونية لتوفيؽ ٖٛٔٔ(  أصوؿ القانوف لحسف كيرة ص : ٔ)
 . ٚ٘ٛحسف فرج ص:

 .ٖ٘ٛ(  القانوف الدستوري لماجد راغب الحمو ص : ٕ)
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 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٔٛٚٚ 

كما أف ىذه النوعية  ،ٕٜ٘ٔـ،ثـ أصدرت إعبلنًا آخر عاـ ٜٛٗٔفي عاـ 
 في دساتير الدوؿ المختمفة .مف الحقوؽ قد صارت مف األمور المقررة 

وغني عف البياف أف اإلسبلـ بتشريعاتو وأحكامو قد سبؽ كؿ تمؾ     
 المواثيؽ والدساتير في بياف ما لئلنساف مف حقوؽ ال يصح االعتداء عمييا .

لكف شريعة اإلسبلـ ،وقد ُعنيت بأف تكفؿ لكؿ فرد حقو المشروع، فإنيا قد 
تحقيؽ العدؿ التاـ في المجتمع وضعت لذلؾ مف الضوابط ما يكفؿ 

اإلسبلمي،وال فرؽ ىنا بيف الحقوؽ العينية التي تثبت لفرد معيف عمى عيف 
مف األعياف ،وبيف الحقوؽ العامة أو الحريات التي تثبت لمجميع ،فكبل 

 .(ٔ)( النوعيف يرد عميو حديث )اَل َضَرَر َواَل ِضرَارَ 

قو مقيد بعدـ اإلضرار وحديثنا يدؿ عمى أف تصرؼ اإلنساف في ح    
باآلخريف،وال بأس مف حمؿ ىذا الحؽ عمى معنى الحؽ العيني الخاص بفرد 

 ما،أو عمى معنى الحريات العامة التي يتمتع بيا الجميع .

والكثيروف مف دعاة العممانية في ديار اإلسبلـ يروف في القياـ بواجب     
عمى الحريات الشخصية األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر نوعًا مف الحجر 

والحقوؽ العامة التي كفمتيا الدساتير والقوانيف ،حتى صارت قضية الحرية 
الشخصية سبلحًا خطيرًا يشيره دعاة التغريب في وجو كؿ دعوة جادة إلصبلح 

 المجتمع والعودة بو إلى جادة الصواب.

                                                           

 . ٓ٘( سبؽ تخريجو ص : ٔ)
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ٔٛٚٛ 

وتحت شعار حرية الفكر يقؼ أناس يتسموف بأسماء المسمميف في     
العداء لديف اهلل وشريعتو الغراء )) فبل يزاؿ أحدىـ ينقر موضعو مف  خندؽ

زاعمًا أنو موضعو مف الحياة  سفينة ديننا وأخبلقنا وآدابنا بفأسو أي بقممو ،
االجتماعية يصنع فيو ما يشاء،ويتواله كيؼ أراد ،موجيًا لحماقتو وجوىًا مف 

لفظة الخرؽ يكوف مف  المعاذير والحجج مف المدنية والفمسفة ... وكما أف
معانييا في البحر القبر والغرؽ واإلىبلؾ، فكممة الفمسفة يكوف مف بعض 
معانييا في االجتماع الحماقة والغفمة والببلىة، وكممة الحرية يكوف مف 
معانييا الجناية والزيغ والفساد،وعمى ىذا القياس المغوي فالقمـ في أيدي 

ب مف معانيو المخر ب،والكتابة مف بعض الكتاب مف معانيو الفأس ،والكات
  .(ٔ)معانييا الخيانة ((

إف أقوامًا يريدوف تحطيـ المقدسات ليـ أحؽ الناس بوصؼ الخارقيف     
ف المرء ليشتـ في مقوالتيـ رائحة  لمسفينة الذيف أمرنا باألخذ عمى أيدييـ ،وا 

 البغض لمديف وأىمو والسعي ليدـ كؿ فضيمة وخمؽ كريـ.

وباسـ حماية الحريات رأينا مف يطالب بحؽ المسمـ في االرتداد عف    
وىنا البد عمينا أف نقرر باختصار حكـ اإلسبلـ في  دينو،والدخوؿ في غيره ،

 ىذا الباطؿ  فأقوؿ وباهلل التوفيؽ :

ليس الديف مجرد عبلقة فردية بيف العبد وربو ،ولئف صح أف يكوف  .ٔ
،فإف مفيـو الديف عندنا نحف ىذا ىو مفيـو الديف عند الغربييف

                                                           

 ( .ٜ-ٚ/ٖ(  وحي القمـ لمرافعي ) ٔ)
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ٜٔٛٚ 

المسمميف أنو نظاـ كامؿ شامؿ يتسع لكؿ مناحي الحياة،ويطاَلب 
َفبل َوَرب َؾ أتباعو باالحتكاـ إليو في كؿ صغير وكبير،كما قاؿ تعالى: 

ـْ  َـّ ال َيِجُدوا ِفي َأنُفِسِي ـْ ُث ال ُيْؤِمُنوَف َحتَّى ُيَحك ُموَؾ ِفيَما َشَجَر َبْيَنُي
 (.٘ٙ) النساء: ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسم ُموا َتْسِميمًا  َحَرجاً 

البد لممسمـ إف كاف مسممًا حقًا أف يعتقد أف دينو ىو الحؽ وأف ما  .ٕ
) آؿ  ِإفَّ الد يَف ِعْنَد المَِّو اإِلْسبلـُ  عداه ىو الباطؿ كما قاؿ تعالى: 

ِدينًا َفَمْف ُيْقَبَؿ ِمْنُو َوَمْف َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْسبلـِ  ( ، وقاؿ :ٜٔعمراف:
 ( .٘ٛ)آؿ عمراف:   َوُىَو ِفي اآلِخَرِة ِمْف اْلَخاِسِريفَ 

ومتى استقر ىذا المعنى في ذىف المسمـ فيـ والشؾ لماذا منع اإلسبلـ     
أف يخرج المرء منو إلى غيره مف األدياف ،فيذا الخروج ىو خروج إلى 

بعد النور ،والكفر بعد اإليماف،وىو جريمة ال  الضبللة بعد اليدى،والظممة
تساوييا جريمة في حؽ فرد وال في حؽ الدولة ؛ألنيا باختصار جريمة في 

  حؽ اهلل عز وجؿ .

: )َمْف َبدََّؿ ِديَنُو  وحد الردة ىو حكـ الذي ال ينطؽ عف اليوى حيث قاؿ 
 .(ٔ)َفاْقُتُموُه(

                                                           

( ٘ٛٗٔ( والترمذي )ٖٔ٘ٗ) ( وأبو داود ٕٕٜٙ( ،) ٖٚٔٓ( أخرجو البخاري )ٔ)
 ( مف حديث ابف عباس .ٖٕ٘٘( وابف ماجو ) ٗٓٔ/ٚوالنسائي )
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ٔٛٛٓ 

لسنا ممزميف بما استقر عميو الغربيوف في مجاؿ ما يسمى بحقوؽ  .ٖ
اإلنساف، فنحف ممزموف أواًل وأخيرًا بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا 

 . 

َوَمْف َيتَِّؽ المََّو   األصؿ في المسمـ أف يقر يقينًا بقوؿ اهلل تعالى : .ٗ
-ٕ)الطبلؽ :   َيْحَتِسُب ( َوَيْرُزْقُو ِمْف َحْيُث الَٕيْجَعْؿ َلُو َمْخَرجًا )

(، وعميو فميس لممسمميف أف يتركوا أحكاـ دينيـ الحتياجيـ إلى ٖ
غير المسمميف، فإنيـ لو طبقوا شرعة ربيـ وتوكموا عميو لما احتاجوا 

 إلى غيرىـ.
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ٔٛٛٔ 

 ادلثحث انساتغ
 أهًٍح األيز تادلؼزوف وانُهً ػٍ ادلُكز

لما كاف المقصود األعظـ ليذا الحديث ىو بياف أىمية األمر بالمعروؼ 
والنيي عف المنكر وأنو ال تستقيـ حاؿ األمة إال بو،فقد كاف البد أف أختـ ىذا 
البحث بكممة حوؿ األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر وأىميتو العظمى في 

 شريعة اإلسبلـ.

مف أىـ شعائر الديف ،بؿ ىو كما  فاألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر     
قاؿ أبو حامد الغزالي: )) القطب األعظـ في الديف والميـ الذي ابتعث اهلل لو 

 .(ٔ)النبييف أجمعيف ((

ولقد جعؿ اهلل ىذه األمة خير أمة أخرجت لمناس،لكنو اشترط لتمؾ     
هلل الخيرية أف تكوف األمة آمرة بالمعروؼ ناىية عف المنكر بعد اإليماف با

ـْ َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس تَْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَتْنَيْوَف  كما قاؿ تعالى  ُكْنُت
 (.ٓٔٔ) آؿ عمراف : َعْف اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَف ِبالمَِّو 

بؿ إنو سبحانو قد قدـ في ىذه اآلية األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر     
عمى اإليماف باهلل ،قاؿ الشيخ عبد العزيز بف باز : )) وال نعمـ السر في ىذا 
التقديـ إال عظـ شأف ىذا الواجب ، وما يترتب عميو مف المصالح العظيمة 

رورتيـ إلى األمر العامة ،وال سيما في ىذا العصر فإف حاجة المسمميف وض

                                                           

 ( .ٖٙٓ/ٕ( إحياء عموـ الديف )ٔ)
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ٕٔٛٛ 

بالمعروؼ والنيي عف المنكر شديدة لظيور المعاصي وانتشار الشرؾ والبدع 
 . (ٔ)في غالب  المعمورة ((

كما بيف لنا سبحانو كيؼ ُلعف بنو إسرائيؿ لتركيـ ليذا األمر العظيـ كما     
اِف َداُووَد َوِعيَسى ُلِعَف الَِّذيَف َكَفُروا ِمْف َبِني ِإْسرَاِئيَؿ َعَمى ِلسَ   قاؿ تعالى :

ـَ َذِلَؾ ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَف ) ( َكاُنوا ال َيَتَناَىْوَف َعْف ُمنَكٍر ٛٚاْبِف َمْرَي
 (.ٜٚ-ٛٚ)المائدة : َفَعُموُه َلِبْئَس َما َكاُنوا َيْفَعُموَف 

وبنو إسرائيؿ ىـ أشقى األمـ ،وعدـ تناىييـ عف المنكر عبلمة فارقة     
))فإف فقدنا ما جعمنا اهلل بو خير األمـ كنا كمثؿ  نيـ وبيف خير األمـ،بي

 .   (ٕ)أشقاىا،وليس مف منزلة ىناؾ بينيما((

كما جعؿ سبحانو ىذه الشعيرة العظيمة فارقًا بيف المؤمنيف والمنافقيف     
ـْ ِمْف َبْعٍض َيْأُمُروَف ِباْلُمْنَكِر   حيث قاؿ تعالى : اْلُمَناِفُقوَف َواْلُمَناِفَقاُت َبْعُضُي

َواْلُمْؤِمُنوَف  وقاؿ سبحانو :  (،ٚٙ)التوبة:  . َوَيْنَيْوَف َعْف اْلَمْعُروؼِ 
ـْ َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَيْنَيْوَف َعفْ   . اْلُمنَكرِ  َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُي

كما يقوؿ القرطبي: ))عمى أف أخص أوصاؼ -(، فدؿ ذلؾ ٔٚ)التوبة :
ورأسيا الدعاء إلى اإلسبلـ  المؤمف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر،

 .(ٖ)والقتاؿ عميو((

                                                           

 (. ٘-ٗ( وجوب األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر )ص :ٔ)
 . ٔٔ( كممة الحؽ لمشيخ أحمد شاكر ص : ٕ)
 ( .ٚٗ/ٗ(  الجامع ألحكاـ القرآف )ٖ)
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ٖٔٛٛ 

فميحذر المداىف ألىؿ الباطؿ الساكت عف منكرىـ أف يدخؿ في عداد أىؿ  
 النفاؽ والعياذ باهلل تعالى.

وال ينبغي لطالب اآلخرة أف يشغمو عف القياـ بيذا الواجب اشتغالو بأنواع     
العبادات مف الذكر والدعاء وطمب العمـ ونحو ذلؾ ؛فإف ىذا مطموب وذاؾ 
مطموب ،وال ينبغي أف يطغى أحدىما عمى اآلخر،وُيخشى أف يكوف ذلؾ مف 

ميس أكثر الخمؽ بأف تمبيس الشيطاف ،كما قاؿ اإلماـ ابف القيـ : ))وقد غر إب
حسف ليـ القياـ بنوع مف الذكر والقراءة والصبلة والصياـ والزىد في الدنيا 
واالنقطاع فعطموا ىذه العبوديات ، وىؤالء عند ورثة األنبياء مف أقؿ الناس 
دينًا  وأي ديف وأي خير فيمف يرى محاـر اهلل تنتيؾ وحدوده تضاع ودينو 

عنيا وىو بارد القمب ساكت المساف شيطاف يرغب  يترؾ ،وسنة رسوؿ اهلل 
أخرس كما أف المتكمـ بالباطؿ شيطاف ناطؽ ؟ وىؿ بمية الديف إال مف ىؤالء 
الذيف إذا سممت ليـ مآكميـ ورياساتيـ فبل مباالة بما جرى عمى الديف ؟ 
وخيارىـ المتحزف المتممظ ، ولو نوزع في بعض ما فيو غضاضة عميو في 

 (ٔ)بذؿ وجد واجتيد ،واستعمؿ مراتب اإلنكار الثبلثةجاىو أو مالو بذؿ وت

بحسب وسعو ، وىؤالء مع سقوطيـ مف عيف اهلل ومقت اهلل ليـ قد ُبموا في 
الدنيا بأعظـ بمية تكوف ،وىـ ال يشعروف ، وىو موت القموب ؛ فإف القمب 

 . (ٕ)كمما كانت حياتو أتـ كاف غضبو هلل ورسولو أقوى وانتصاره لمديف أكمؿ((
                                                           

القيـ ىذا ثـ عمؽ عمى قولو )الثبلثة( قائبًل : )) كذلؾ في  (  نقؿ بعض كبلـ ابفٔ)
 المطبوع والصواب : الثبلث (( . قاؿ الغنيمي : بؿ الصواب جواز الوجييف.

 ( .٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٕ(  إعبلـ الموقعيف ) ٕ)
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ٔٛٛٗ 

وفي أبدانيـ ،  –فيما زعموا –))والذيف يؤثروف السبلمة في أديانيـ  
ليذا السبب ىـ  -مع القدرة عميو–ويتركوف األمر والنيي الواجب عمييـ 

كالمستجير مف الرمضاء بالنار ،إذ صورة حاليـ أنيـ ييربوف مف ضرر 
َمْف َيُقوُؿ  َوِمْنُيـْ       متوقع إلى ضرر واقع ،كما قاؿ تعالى عف المنافقيف :

ـَ َلُمِحيَطٌة  فَّ َجَينَّ                  اْئَذْف ِلي َوال َتْفِتن ي َأال ِفي اْلِفْتَنِة َسَقُطوا َواِ 
 .  (ٔ)((  ِباْلَكاِفِريفَ 

ف مف أىـ سمات المجتمع المسمـ أف تكوف ىذه الشعيرة ظاىرة فيو ،      وا 
يتاء الزكاة مف أخص خصائصو كما قاؿ تعالى:   فيي مع إقاـ الصبلة وا 

بلَة َوآَتْوا الزََّكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِؼ  ـْ ِفي اأَلْرِض َأَقاُموا الصَّ الَِّذيَف ِإْف َمكَّنَّاُى
 (. ٔٗ) الحج :  َكِر َوِلمَِّو َعاِقَبُة اأُلُمورِ َوَنَيْوا َعْف اْلُمنْ 

ولما كانت مداىنة أىؿ الباطؿ والسكوت عمى منكرىـ مؤذنة بالخراب     
والدمار كما أوضح الحديث الشريؼ فإف الواجب عمى أىؿ اإلسبلـ أف ييتموا 
)) بيذا الواجب العظيـ وأف ال يتقاعسوا عنو ، قاؿ اإلماـ النووي رحمو اهلل : 

قد  -أعني باب األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر–واعمـ أف ىذا الباب 
ضيع أكثره مف أزماف متطاولة ، ولـ يبؽ منو في ىذه األزماف إال رسـو قميمة 
ذا كثر الخبث عـ  جدًا ، وىو باب عظيـ النفع بو قواـ األمر ومبلكو ،وا 

ذا لـ يأخذوا عمى يد الظال ـ أوشؾ أف يعميـ اهلل العقاب الصالح والطالح ، وا 
فميحذر الذيف يخالفوف عف أمره أف تصيبيـ فتنة أو يصيبيـ   تعالى بعقابو

                                                           

 . ٜٜ(  مف وسا ئؿ دفع الغربة ص : ٔ)
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ٔٛٛ٘ 

، فينبغي لطالب اآلخرة والساعي في تحصيؿ رضا اهلل عز وجؿ عذاب أليـ 
أف يعتني بيذا الباب ، فإف نفعو عظيـ ال سيما وقد ذىب معظمو ويخمص 

ولينصرف مرتبتو فإف اهلل تعالى يقوؿ نيتو وال ييادف مف ينكر عميو الرتفاع 
 .  (ٔ)(( اهلل مف ينصره 

ذا تأمؿ العاقؿ أحواؿ المسمميف في ىذه العصور المتأخرة وجد فييا      وا 
، فإنو ما أصاب المسمميف ما نراه مف ضعؼ  مصداؽ ما أخبر بو الرسوؿ 

وميانة وتفرؽ إال بنبذىـ ألحكاـ دينيـ وعمى رأسيا األمر بالمعروؼ والنيي 
عف المنكر ، فقد ُترؾ ىذا الواجب العظيـ في معظـ ديار المسمميف ، وصار 
مف يحاوؿ القياـ بيذا الواجب مذمومًا عند مف ليـ الكممة والمكانة ، 

رؼ تارة، وباإلرىاب تارة ،وبالتخمؼ والرجعية تارة ،وبأنو يصمونو  بالتط
يحاوؿ االعتداء عمى الحرية الشخصية لآلخريف تارة ، ىذا ناىيؾ عما يمقاه 
أولئؾ اآلمروف الناىوف مف صنوؼ األذى واالبتبلء ، حتى صرنا في أشد مما 

زلة  وصار إنكار المنكر.. ذكره ابف النحاس متحدثًا عف عصره حيث قاؿ : ))
ال يثبت عمييا إال أرجؿ الرجاؿ ، فمف أنكر قيؿ : ما أكثر فضولو ،ومف داىف 
قيؿ : ما أحسف في العشرة معقولو ، فعمت الخطوب العظائـ إذ لـ يبؽ مف ال 

 .(ٕ)تأخذه في اهلل لومة الئـ((

                                                           

 ( .ٖٔٓ/ٔ(  شرح مسمـ ) ٔ)
 ( .٘٘(  المجموعة المحمودية )ص :ٕ)
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٔٛٛٙ 

ومع ذلؾ فإنو البد ألىؿ الحؽ القابضيف عمى الجمر مف القياـ بأمر اهلل     
ف لقوا ف ي ذلؾ ما لقوا،والمسمـ إف عمـ أنو سيؤذي مف جراء إنكاره المنكر وا 

فقد سقط وجوب اإلنكار عنو ،لكف يبقي في حقو استحباب اإلنكار نصرة 
ظيارًا لشعائره .  لمديف وا 

بلَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِؼ   ولقد قاؿ لقماف البنو وىو يعظو :     ـْ الصَّ َيا ُبَنيَّ َأِق
َواْنَو َعْف اْلُمنَكِر َواْصِبْر َعَمى َما َأَصاَبَؾ ِإفَّ َذِلَؾ ِمْف َعْزـِ 

 ( ٚٔ:.)لقمافاأُلُمورِ 

فإنو لما عمـ أف اآلمر بالمعروؼ الناىي عف المنكر البد أف يصيبو     
 . واصبر عمى ما أصابؾ األذى قاؿ : 

ِإفَّ الَِّذيَف َيْكُفُروَف ِبآَياِت المَِّو َوَيْقُتُموَف النَِّبي يَف ِبَغْيِر َحؽٍّ  وقاؿ تعالى:     
ـْ ِبَعَذاٍب أَِليـٍ  . ) آؿ عمراف َوَيْقُتُموَف الَِّذيَف َيْأُمُروَف ِباْلِقْسِط ِمْف النَّاِس َفَبش ْرُى

حديثو عف ىذه اآلية : )) قاؿ ( ، قاؿ القاضي أبو بكر بف العربي عند ٕٔ:
ف  بعض عممائنا : ىذه اآلية دليؿ عمى األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر وا 

 أدى إلى قتؿ اآلمر بو ...فإف خاؼ عمى نفسو مف تغييره الضرب أو القتؿ،
ف لـ يرج  فإف رجا زوالو جاز عند أكثر العمماء االقتحاـ عند ىذا الغرر، وا 

الذي عندي أف النية إذا خمصت فميقتحـ كيفما كاف وال زوالو فأي فائدة فيو؟ و 
 .(ٔ)يبالي((

                                                           

 ( .ٕٚٙ-ٕٙٙ/ٔ(  أحكاـ القرآف )ٔ)
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٔٛٛٚ 

وقد ترحـ اإلماـ أحمد عمى محمد بف مرواف الذي ُصمب في األمر بالمعروؼ 
 .(ٔ)وقاؿ : )) قد قضى ما عميو((

والبد عمى المسمميف وخصوصًا أىؿ العمـ والديف ،إلى أف يقوموا بيذا     
ال تمنعيـ شناعة المشنعيف مف الصدع بالحؽ دوف خوؼ  الواجب العظيـ،وأف

ـْ َرْىَبُة  أو وجؿ،امتثااًل لقوؿ الصادؽ المصدوؽ  :) َأاَل اَل َيْمَنَعفَّ َأَحَدُك
النَّاِس ، َأْف َيُقوَؿ ِبَحؽٍّ ِإَذا َرآُه َأْو َشِيَدُه ، َفِإنَُّو اَل ُيَقر ُب ِمْف َأَجٍؿ ، َواَل ُيَباِعُد 

( ِمْف ِرْزؽٍ  والمَُّو َيُقوُؿ اْلَحؽَّ َوُىَو َيْيِدي   .(ٕ)، َأْف َيُقوَؿ ِبَحؽٍّ َأْو ُيَذك َر ِبَعِظيـٍ
 ( .      ٗ)األحزاب :  السَِّبيَؿ 

  

                                                           

 . ٖٕ(  األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر لمخبلؿ ص : ٔ)
( ٔٔٗٔ( وأبو يعمى )ٖٜٓٗ(،)ٕٕ٘ٛ( والطبراني في األوسط )ٓ٘/ٖ(  أخرجو أحمد )ٕ)

(: )) رواه أبو يعمى ٕٗٚ/ٚمف حديث أبي سعيد الخدري،قاؿ الييثمي في المجمع )
 .ٔٔو الشيخ أحمد شاكر في كتابو كممة حؽ ص : ورجالو رجاؿ الصحيح (( ،وصحح



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٔٛٛٛ 

 حـــــــاخلامت
فإف أىـ النتائج  -بفضؿ مف اهلل ومّنة  –بعد إتماـ ىذا البحث المتواضع 

 التي توصمت إلييا ىي :

الشريؼ ، أىمية األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر وأنو يبيف الحديث  -ٔ
ال تستقيـ حاؿ األمة إال بو، فإف قاـ أىؿ الرشد بواجبيـ في إنكار ىذه 
المنكرات واألخذ عمى أيدي الظالميف صمح المجتمع ونجا الجميع مف 

 غضب اهلل عز وجؿ.

فاعؿ يبيف الحديث الشريؼ أف العقوبة اإلليية تعـ الجميع ،  سواء ال -ٕ
 الساكت الراضي بيا ،وتمؾ سنة إليية ال تتغير. لممعصية أو

فيو أفصح البشر  يبيف الحديث الشريؼ فصاحة الرسوؿ الكريـ  -ٖ
لسانًا وأبمغيـ بيانًا ، كبلمو ىو الكبلـ الذي قؿ عدد حروفو وكثر عدد 

يشبيو كبلـ في تصريفو ،فيو بديع اإلشارة ،غريب  ال معانيو ،
 ياف،  ال ترى فيو إحالة وال استكراىًا، وال اضطرابًا .الممحة، ناصع الب

قرب األحكاـ ألمتو بذكر نظائرىا  يبيف الحديث الشريؼ أف النبي  -ٗ
 وأشباىيا وضرب األمثمة ليا.

بّيف الحديث الشريؼ أنو يجب تحمؿ الضرر الخاص ألجؿ دفع الضرر  -٘
كما وجب عمى أصحاب العمو تحمؿ األذى الذي يمحقيـ مف  العاـ،

صعود أىؿ السفؿ ونزوليـ دفعًا لمضرر العاـ الذي سيصيب الجميع لو 
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٜٔٛٛ 

خرقت السفينة، كما أف أىؿ السفؿ عمييـ أف يتحمموا مشقة الصعود 
 والنزوؿ دفعًا ليذا الضرر العاـ.

حيث  منو، يجوز إزالة الضرر بضرر أكبر يبيف الحديث الشريؼ أنو ال -ٙ
أف الذيف في أعمى السفينة كاف يمحقيـ ضرر مف مرور أىؿ السفؿ 
عمييـ ،لكف لما كانت إزالة ىذا الضرر سيترتب عمييا خرؽ السفينة، 

 فإنو يجب تحمؿ الضرر الواقع وعدـ السعي في إزالتو.

وجوب األمر بالمعروؼ  يؤخذ مف الحديث الشريؼ أحكاـ فقيية منيا، -ٚ
ثبات العمؿ بالقرعة ، وأنو ليس لصاحب السفؿ والنيي عف المنكر  وا 

أف يحدث عمى صاحب العمو ما يضر بو ،وأنو إف أحدث عميو ضرراً 
 لزمو إصبلحو ،وأف لصاحب العمو منعو مف ذلؾ .

يبيف الحديث الشريؼ أف نبؿ المقصد ليس كاٍؼ في قبوؿ العمؿ  -ٛ
)َلْو َأنَّا والحكـ عميو بالصحة، ففي ىذا الحديث أف أىؿ السفؿ قالوا: 

ـْ ُنْؤِذ َمْف َفْوَقَنا(.  َخَرْقَنا في َنَصيِبنا َخْرقًا َوَل

يثير الحديث الشريؼ قضايا مف فقو الدعوة منيا ،األىمية الدعوية  -ٜ
لضرب األمثمة، ومعرفة أصناؼ المدعوييف وغيرىا مف القضايا 

 الدعوية. 

 أسموب وفي الحديث الشريؼ الذي بيف أيدينا يستخدـ النبي   -ٓٔ
التشبيو وضرب المثؿ ،وىو أسموب مف أنجح الوسائؿ التربوية؛ فإف 

كما أف فيو  في ضرب المثؿ تقريبًا لممعنى المقصود إلى األذىاف،
 شحذًا لذىف المتمقي واسترضاء لذكائو ودفعًا لو إلى التأمؿ والتفكير،
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٜٔٛٓ 

وكؿ ذلؾ مما ييسر العممية التربوية ويعيف في تحقيؽ األىداؼ 
 . المرجوة منيا

 ومف أىـ تمؾ يعالج الحديث الشريؼ بعض موضوعات عمـ االجتماع، -ٔٔ
و أثر انتشار المعاصي في  فكرة الضبط االجتماعي، الموضوعات: 

و نظرية التعسؼ في  خراب المجتمعات، وتفسير السموؾ اإلجرامي،
 و قضية الحريات الشخصية. استعماؿ الحؽ،
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٜٔٛٔ 

 غــــادر وادلزاجـــادلص
اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف تأليؼ اإلماـ أبي حاتـ محمد بف  -ٔ

حباف ،بترتيب األمير عبلء الديف الفارسي،حققو وخرج أحاديثو وعمؽ 
الطبعة األولى) -بيروت-عميو شعيب األرناؤط،ط مؤسسة الرسالة

 ـ( .ٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔ
أحكاـ القرآف لمقاضي أبي بكر بف العربي ،تحقيؽ عمي محمد  -ٕ

 بدوف تاريخ.-بيروت-،ط دار إحياء التراث العربيالبجاوي
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري تأليؼ أبي العباس شياب الديف  -ٖ

بيروت ) مصورة -أحمد بف محمد القسطبلني ،ط دار الكتاب العربي
 ىػ(.ٖٕٖٔعف طبعة بوالؽ 

أسرار الببلغة في عمـ البياف لئلماـ عبد القاىر الجرجاني ،تحقيؽ  -ٗ
يؽ الشيخ محمد رشيد رضا  وأسامة صبلح الديف منيمنة،ط وشرح وتعم

 ـ(.ٕٜٜٔ-ىػٕٔٗٔالطبعة األولى )-بيروت-دار إحياء العمـو
األشباه والنظائر لمعبلمة زيف الديف بف إبراىيـ المعروؼ بابف نجيـ  -٘

دمشؽ -الحنفي،تحقيؽ وتقديـ محمد مطيع الحافظ،ط دار الفكر
 ـ(.ٖٜٛٔـ عف الطبعة األولى ٜٙٛٔ)تصوير 

بدوف -األشباه والنظائر في الفروع لجبلؿ الديف السيوطي،ط دار الفكر -ٙ
 تاريخ .

أصوؿ التربية اإلسبلمية وأساليبيا لعبد الرحمف النحبلوي،ط دار  -ٚ
-ىػٕٓٗٔـ عف الطبعة الثانية ٜٜ٘ٔدمشؽ ) تصوير -الفكر

 ـ (.ٕٜٛٔ
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٜٕٔٛ 

إعجاز القرآف والببلغة النبوية تأليؼ مصطفى صادؽ الرافعي،ط دار  -ٛ
 بدوف تاريخ .-بيروت-الكتاب العربي

أعبلـ الحديث في شرح صحيح البخاري لئلماـ أبي سميماف حمد بف  -ٜ
محمد الخطابي تحقيؽ ودراسة الدكتور محمد بف سعد بف عبد الرحمف 

-ىػٜٓٗٔالطبعة األولى )-مكة–آؿ سعود،ط جامعة أـ القرى 
 (.ـٜٛٛٔ

يف أبي بكر بف قيـ إعبلـ الموقعيف عف رب العالميف لمعبلمة شمس الد -ٓٔ
-القاىرة–الجوزية،تحقيؽ عبد الرحمف الوكيؿ،الناشر مكتبة ابف تيمية 

 بدوف تاريخ.
أمثاؿ الحديث النبوي تصنيؼ القاضي أبي محمد الحسف بف عبد  -ٔٔ

الرحمف بف خبلد الراميرمزي، حققو وعمؽ عميو الدكتور عبد العمي عبد 
الطبعة األولى -اليند-بومباي–الحميد األعظمي،الناشر الدار السمفية 

 ـ(  .ٖٜٛٔ–ىػ ٗٓٗٔ)
األمثاؿ في الحديث النبوي تأليؼ أبي محمد عبد اهلل بف محمد بف  -ٕٔ

جعفر بف حياف المعروؼ بأبي الشيخ األصبياني ،تحقيؽ الدكتور عبد 
الطبعة الثانية –بومباي –العمي عبد الحميد حامد،ط الدار السمفية 

 ـ( .ٜٚٛٔ-ىػٛٓٗٔ)
بدوف -القاىرة-بد الستار الطويمة ،ط دار أخبار اليـوأمراء اإلرىاب لع -ٖٔ

 تاريخ .
األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر تصنيؼ الحافظ أبي بكر  -ٗٔ

الخبلؿ،تحقيؽ مشيور حسف سمماف وىشاـ بف إسماعيؿ السقا،ط 
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٜٖٔٛ 

الطبعة األولى -عماف-بيروت،ودار عمار-المكتب اإلسبلمي
 ـ( .ٜٜٓٔ-ىػٓٔٗٔ)

انتقاض االعتراض في الرد عمى العيني في شرح البخاري،تأليؼ الحافظ  -٘ٔ
ابف حجر العسقبلني ،حققو وعمؽ عميو حمدي بف عبد المجيد السمفي 

الطبعة  -الرياض-وصبحي بف جاسـ السامرائي ،ط مكتبة الرشد
 ـ(.ٜٜٚٔ-ىػٛٔٗٔالثانية )

ث األىداؼ التربوية لبعض القصص النبوي،بقمـ د. مصطفى رجب،بح -ٙٔ
 ـ .ٕٜٜٔ-مكتوب عمى اآللة الكاتبة

اإليضاح في عمـو الببلغة،لئلماـ الخطيب القزويني،شرح وتعميؽ  -ٚٔ
-وتنقيح د. محمد عبد المنعـ خفاجي،ط الشركة العالمية لمكتاب

 ـ(.ٜٜٛٔالطبعة الثالثة )-بيروت
البحر الزخار المعروؼ بمسند البزار،تحقيؽ د. محفوظ الرحمف زيف  -ٛٔ

-ىػٙٔٗٔالطبعة األولى)-المدينة-ـو والحكـاهلل،ط مكتبة العم
 ـ(.ٜٜٙٔ

بدوف -بيروت-بدائع الفوائد لئلماـ ابف القيـ،ط دار الكتاب العربي -ٜٔ
 تاريخ.

 بدوف تاريخ.-البياف والتبييف ألبي عثماف الجاحظ،ط دار الفكر لمجميع -ٕٓ
التاريخ الكبير،لئلماـ البخاري،ط جمعية دار المعارؼ العثمانية بحيدر  -ٕٔ

 ىػ( .ٖٔٙٔالطبعة األولى )-فأباد الدك
تذكرة الحفاظ ،لئلماـ أبي عبد اهلل شمس الديف الذىبي،ط دار إحياء  -ٕٕ

 بدوف تاريخ .–بيروت -التراث العربي
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٜٔٛٗ 

الطبعة السادسة -الكويت-تذكرة الدعاة،لمبيي الخولي،ط مكتبة الفبلح -ٖٕ
 ـ(.ٜٜٚٔ-ىػٜٜٖٔ)

-دار السبلـ تربية األوالد في اإلسبلـ ،لمشيخ عبد اهلل ناصح عمواف،ط -ٕٗ
 ىػ(.ٔٓٗٔالطبعة الثالثة ) -حمب وبيروت

تفسير القرآف العظيـ،لمحافظ أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير،ط دار  -ٕ٘
 ـ(.ٜٔٛٔ-ىػٔٓٗٔبيروت )-الفكر

تقريب التيذيب لمحافظ ابف حجر العسقبلني،تحقيؽ عبد الوىاب عبد  -ٕٙ
 ـ(.ٜ٘ٚٔ-ىػٜٖ٘ٔالطبعة الثانية )-بيروت–ط دارالمعرفة -المطيؼ

-يذيب األسماء والمغات،لئلماـ أبي زكريا النووي،ط دار الكتب العمميةت -ٕٚ
 بدوف تاريخ )مصورة عف طبعة إدارة الطباعة المنيرية( .-بيروت

حياء  -ٕٛ تيذيب التيذيب،لئلماـ الحافظ أحمد بف حجر العسقبلني،ط دارا 
الطبعة الثانية -بيروت-التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي

 ـ(.ٖٜٜٔ-ىػٖٔٗٔ)
الجامع الصحيح لئلماـ محمد بف إسماعيؿ البخاري،مع شرحو فتح  -ٜٕ

الطبعة -القاىرة-الباري لمحافظ ابف حجر العسقبلني،ط المطبعة السمفية
 ىػ . ٖٓٛٔاألولى 

الجامع ألحكاـ القرآف،ألبي عبد اهلل محمد بف أحمد األنصاري  -ٖٓ
–القاىرة –القرطبي،ط دار الكتاب العربي لطباعة والنشر 

 ـ ) مصورة عف طبعة دار الكتب (.ٜٚٙٔىػٖٚٛٔ
الجرح والتعديؿ،البف أبي حاتـ،ط مطبعة مجمس دائرة المعارؼ  -ٖٔ

 ـ(.ٕٜ٘ٔ-ىػٕٖٚٔالطبعة األولى )-العثمانية بحيدر أباد الدكف
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٜٔٛ٘ 

دليؿ المعمـ إلى صياغة األىداؼ التعميمية السموكية والميارات  -ٕٖ
-جوزيالتدريسية،تأليؼ محمد السيد محمد مرزوؽ،ط دار ابف ال

 ـ(.ٜٜٙٔ-ىػٙٔٗٔالطبعة األولى ) -الدماـ
وأساليبو في التربية،بقمـ عبد الفتاح أبي  الرسوؿ المعمـ  -ٖٖ

الطبعة األولى -غدة،الناشر مكتب المطبوعات اإلسبلمية بحمب
 ـ(.ٜٜٙٔ-ىػٚٔٗٔ)

الروض الداني إلى المعجـ الصغير لمطبراني ،تحقيؽ محمود شكور  -ٖٗ
األردف،الطبعة -ت،ودارعمار عمافأمرير،ط المكتب اإلسبلمي بيرو 

 (.ٜ٘ٛٔ-ىػ٘ٓٗٔاألولى )
الزىد لئلماـ عبد اهلل بف المبارؾ،حققو وعمؽ عميو حبيب الرحمف  -ٖ٘

 بيروت .-األعظمي،ط دار الكتب العممية
سنف ابف ماجو،لئلماـ أبي عبد اهلل محمد بف يزيد بف ماجو  -ٖٙ

العربية القزويني،تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي،ط دار إحياء الكتب 
 ىػ(.ٕٖٚٔ)

 سنف أبي داود،لئلماـ أبي داود سميماف بف األشعث السجستاني -ٖٚ
،وبيامشو معالـ السنف لئلماـ أبي سميماف الخطابي،تحقيؽ عزت عبيد 

الطبعة األولى )مف -بيروت–دعاس وعادؿ السيد،ط دار الحديث 
 ىػ (.ٜٖٗٔىػ وحتى ٖٛٛٔ

سنف الترمذي لئلماـ أبي عيسى الترمذي تحقيؽ الشيخ أحمد شاكر  -ٖٛ
-ومحمد فؤاد عبد الباقي وكماؿ يوسؼ الحوت،ط دار الكتب العممية

 ىػ(.ٛٓٗٔبيروت )
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٜٔٛٙ 

السنف الكبرى،لئلماـ أبي بكر أحمد بف الحسيف البييقي،ط دار  -ٜٖ
 بدوف تاريخ.-بيروت-المعرفة

ف شعيب النسائي،بشرح سنف النسائي،لئلماـ أبي عبد الرحمف أحمد ب -ٓٗ
 بدوف تاريخ.-الحافظ السيوطي،وحاشية السندي،ط دار الفكر

السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار،لئلماـ الشوكاني،تحقيؽ  -ٔٗ
 ىػ(.٘ٓٗٔبيروت )-محمود إبراىيـ أبو زيد،ط دار الكتب العممية

شرح السنة لئلماـ البغوي،تحقيؽ زىير الشاويش وشعيب األرناؤوط،ط  -ٕٗ
 ىػ(.ٓٓٗٔالطبعة األولى )-دمشؽ-كتب اإلسبلميالم

شرح شذور الذىب في معرفة كبلـ العرب،لجماؿ الديف بف ىشاـ  -ٖٗ
األنصاري،ومعو كتاب منتيى األرب،بتحقيؽ شرح شذور الذىب،لمحمد 

 ـ(.ٜٙٛٔصيدا وبيروت )-محي الديف عبد الحميد،ط المكتبة العصرية
-ء التراث العربيشرح الكرماني عمى صحيح البخاري،ط دار إحيا -ٗٗ

 ـ(.  ٜٔٛٔ-ىػٔٓٗٔالطبعة الثانية )-بيروت
-شرح المجمة،لسميـ رستـ باز المبناني،ط دار إحياء التراث العربي -٘ٗ

 ـ( .ٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔالطبعة الثالثة )-بيروت
شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء والقدر والحكمة والتعميؿ،لئلماـ ابف  -ٙٗ

-جدة-شر مكتبة السواديالقيـ،تحقيؽ مصطفى أبو النصر الشمبي،النا
 ـ(.ٜٜٔٔ-ىػٛٔٗٔالطبعة األولى ) 

صحيح مسمـ بشرح النووي،تحقيؽ عصاـ الصبابطي وحاـز محمد  -ٚٗ
-ىػ٘ٔٗٔالطبعة األولى ) - القاىرة -وعماد عامر،ط دار أبي حياف

 ـ( .ٜٜ٘ٔ
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٜٔٛٚ 

الطبعة الثانية -دبي-صناعة الحياة،لمحمد أحمد الراشد،ط دار المنطمؽ -ٛٗ
 ـ(.ٕٜٜٔ-ىػٕٔٗٔ)

الخاطر لئلماـ ابف الجوزي حققو ناجي الطنطاوي، راجعو وعمؽ  صيد -ٜٗ
-ىػٕٔٗٔالطبعة الخامسة )-جدة-عميو عمي الطنطاوي،ط دار المنارة

 ـ(.ٜٜٔٔ
بدوف تاريخ، توزيع -بيروت–الطبقات الكبرى البف سعد،ط دار صادر  -ٓ٘

 الرئاسة العامة إلدارات البحوث واإلفتاء والدعوة بالمممكة السعودية.
الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية لئلماـ ابف القيـ،تحقيؽ محمد  -ٔ٘

 بدوف تاريخ.-بيروت-حامد الفقي،ط دار الكتب العممية
عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي،البف العربي المالكي،ط دار  -ٕ٘

 بدوف تاريخ.-بيروت-الكتب العممية
الثامنة الطبعة -دمشؽ-عقيدة المسمـ لمشيخ محمد الغزالي،ط دار القمـ -ٖ٘

 ـ(.ٜٜٙٔ-ىػٙٔٗٔ)
 بدوف تاريخ. عمدة القاري شرح صحيح البخاري،لمعيني ،ط دار الفكر، -ٗ٘
القاىرة -ألنيس منصور،ط الييئة المصرية العامة لمكتاب غمطة عمري، -٘٘

 ـ(.ٜٜٚٔ)
فتح القدير الجامع بيف فني الرواية والدراية مف عمـ التفسير،تأليؼ  -ٙ٘

-القاىرة-البابي الحمبي اإلماـ محمد بف عمي الشوكاني،ط مصطفى
 (.ٜٗٙٔىػٖٖٛٔالطبعة الثانية )

دايؿ كارنيجي )مترَجـ عف اإلنجميزية(،ط دار ومكتبة  فف الخطابة، -ٚ٘
 (.ٜٜ٘ٔالطبعة األخيرة )-بيروت-اليبلؿ
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٜٔٛٛ 

 -القاىرة بيروت،- ،ط دار الشروؽ بقمـ سيد قطب في ظبلؿ القرآف، -ٛ٘
 ـ(.ٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔالطبعة الثانية عشرة )

ط دار المطبوعات  ماجد راغب الحمو، د. ستوري،القانوف الد -ٜ٘
 (.ٜٙٛٔاإلسكندرية )-الجامعية

-القاىرة-كممة الحؽ ،بقمـ العبلمة أحمد محمد شاكر،ط مكتبة السنة -ٓٙ
 ىػ(.ٛٓٗٔالطبعة الثانية )

) مترَجـ عف اإلنجميزية (، ط  لدايؿ كارنيجي كيؼ تكسب األصدقاء، -ٔٙ
 (.ٜٜ٘ٔالطبعة األخيرة )-بيروت-دار ومكتبة اليبلؿ

سعيد  د. ، مبدأ التعسؼ في استعماؿ الحؽ في القانوف الدولي العاـ -ٕٙ
 ـ(.ٜ٘ٛٔالقاىرة )-سالـ جويمي،الناشر دار الفكر العربي

المجموع شرح الميذب لئلماـ النووي،تكممة السبكي ومحمد نجيب  -ٖٙ
 بدوف تاريخ. دار الفكر، المطيعي،ط

-مدخؿ إلى عمـ االجتماع،د.سناء الخولي،ط دار المعرفة الجامعية -ٗٙ
 ـ(.ٜٙٛٔاإلسكندرية )

-بيروت-المدخؿ لمعمـو القانونية،د.توفيؽ حسف فرج،ط الدار الجامعية -٘ٙ
 ـ( .ٖٜٜٔ)

المدونة الكبرى لئلماـ مالؾ بف أنس،رواية اإلماـ سحنوف بف سعيد  -ٙٙ
-بيروت-ف بف القاسـ،ط دار الكتب العمميةعف اإلماـ عبد الرحم

 (.ٜٜٗٔ-ىػ٘ٔٗٔالطبعة األولى )
المرجع في التعميؽ عمى نصوص القانوف المدني،المستشار معوض  -ٚٙ

الطبعة الثالثة -اإلسكندرية-عبد التواب،توزيع منشاة المعارؼ
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٜٜٔٛ 

(ٜٜٔٙ.) 
-بيروت ودمشؽ-المسند لئلماـ أحمد بف حنبؿ،ط المكتب اإلسبلمي -ٛٙ

 ـ(. ٜ٘ٛٔ-ىػ٘ٓٗٔمسة )الطبعة الخا
-مسند الحميدي،مراجعة حبيب الرحمف األعظمي،ط دار الكتب العممية -ٜٙ

 ىػ(.   ٖٔٛٔبيروت )
الطبعة -بيروت والقاىرة-معالـ في الطريؽ،سيد قطب،ط دار الشروؽ -ٓٚ

 ـ(.ٖٜٛٔ-ىػٖٓٗٔالعاشرة )
المعجـ األوسط لمحافظ الطبراني،تحقيؽ الدكتور محمود الطحاف،ط  -ٔٚ

ىػ وحتى ٘ٓٗٔالطبعة األولى )مف -الرياض-مكتبة المعارؼ
 ىػ(.ٙٔٗٔ

-معجـ المصطمحات الببلغية وتطورىا،د. أحمد مطموب،ط مكتبة لبناف -ٕٚ
 ـ(.ٜٜٙٔالطبعة الثانية )-بيروت

المغني عمى مختصر الخرقي لئلماـ موفؽ الديف بف قدامة ،ومعو  -ٖٚ
الشرح الكبير عمى متف المقنع لمشيخ شمس الديف بف قدامة،ط دار 

 ـ(.ٜٗٛٔ-ىػٗٓٗٔالطبعة األولى )-بيروت-رالفك
-مفاتيح الغيب،أو التفسير الكبير،لمفخر الرازي،ط عبد الرحمف محمد -ٗٚ

 بدوف تاريخ.-القاىرة
مفاىيـ عمـ االجتماع،لمدكتور السيد الحسيني،ط دار قطري بف  -٘ٚ

 ـ( .ٜ٘ٛٔ-ىػ٘ٓٗٔالطبعة األولى )-الفجاءة
رادة،لمعبلمة ابف قيـ مفتاح دار السعادة ومنشور والية العمـ واإل  -ٙٚ

 بدوف تاريخ.-بيروت-الجوزية،ط دار الكتب العممية
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 من حديثالتحف المهداة 
 ((مثل القائم على حدود هللا))

 
 

ٜٔٓٓ 

تأليؼ العبلمة عبد الرحمف بف محمد بف  مقدمة ابف خمدوف، -ٚٚ
-القاىرة-خمدوف،تحقيؽ عمي عبد الواحد وافي،ط دار نيضة مصر

 بدوف تاريخ.-الطبعة الثالثة
دار ابف  مف وسائؿ دفع الغربة،تأليؼ سمماف بف فيد العودة،ط -ٛٚ

 ـ(.ٕٜٜٔ-ىػٕٔٗٔالطبعة األولى )-الدماـ-الجوزي
الطبعة -القاىرة-النحو الوافي،تأليؼ عباس حسف،ط دار المعارؼ -ٜٚ

 بدوف تاريخ.-الثالثة
نصر ببل حرب،تأليؼ ريتشارد نيكسوف،إعداد وتقديـ محمد عبد الحميـ  -ٓٛ

لثة الطبعة الثا-القاىرة-أبو غزالة،الناشر مركز األىراـ لمترجمة والنشر
 ـ(.           ٕٜٜٔ-ىػٕٔٗٔ)

الطبعة األولى -القاىرة-،عادؿ حمودة،ط سينا لمنشر اليجرة إلى العنؼ -ٔٛ
 ـ(.ٜٚٛٔ)

وجوب األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر،لمشيخ عبد العزيز بف  -ٕٛ
بإشراؼ الرئاسة العامة إلدارات -الرياض-دار عالـ الكتب باز،ط

الطبعة -البحوث العممية واإلفتاء والدعوة بالمممكة العربية السعودية
 ىػ(.ٔٔٗٔاألولى )

-بيروت-ط دار الكتاب العربي لمصطفى صادؽ الرافعي، وحي القمـ، -ٖٛ
 . بدوف تاريخ

 


