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:
رب العا٤بْبٞ ،بد الشاكرين الذاكرين ،كالشكر لو على فضلو ا٤ببْب،
ا٢بمد هلل ٍّ
ي
كل
أمر عباده ا٤بؤمنْب بأداء األمانة ،كجعل ذلك من ٍّ
الدين ،كهناىم عن ا٣بيانة ،كعن ٍّ
ى
يخلي وق ذميم ،كفً ٍع ول مشْب ،من أعماؿ ا٤بفسدين ،كتوعد ا٣بائنْب ،ككل أفاؾ أثيم.
كالصبلة كالسبلـ على الصادؽ األمْب ،كالنور ا٤ببْب ،ا٤ببعوث رٞبة للعا٤بْب ،صلى
عليو اهلل كعلى آلو كأصحابو أٝبعْب ،كعلى التابعْب كمن تبعهم بإحساف إٔب يوـ
كثّبا.
الدين ،كسلم ن
تسليما ن
أما بعد:
كتنّب درب السالكْب،
ظ الغافلْب،
فهذه تذكرةه ييرجى أف تيوقً ى
ى
كترشد ا٢بائرين ،ى
أتناكؿ فيها٨ :باطر ا٣بيانة كصورىا كأحكامها كآثارىا ُب ً
كسن ًة سيٍّد
ى
ضوء القرآف الكرٙب ،ي
ى
ى
ى
ا٤برسلْب -عليو أفضل الصبلة ،كأًب التسليم -كأقو ًاؿ األئمة ا٤برضيْب ،كالعلماء احملققْب؛
طالب ا٥بداية كالتوفيق عن ا٣بيانة كصوًرىا كآثا ًرىا ،كعن سلوؾ هنج ا٤بضلٍّْب،
ليحَبز ي
كيتحرل سبيل االستقامة ،كيكوف من أىل الصدؽ كاألمانة ،فيأمنو الناس ،كمن أمنو
الناس غنم ،كمن خاهنم عابوه كىجركه كغرـ ،كعاد عليو مكره كسوء فعلو بالنكاؿ ُب
أكاله كُب يوـ القيامة ،يوـ ال ينفعو ماؿ كال بنوف ،كال يظفر فيو بأمن كال سبلمة ،كمن
ٱبن يهن ،كمن يىػ يه ٍن يى ٍس يهل ا٥بوا يف عليو.
أسأؿ اهلل  العافيةى كالسبلمة ،كأعوذ بو من ا٣بيانة؛ فإهنا بئست البطانة.
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كأسألو أف يهدينا إٔب صراطو ا٤بستقيم ،كأف ٯبعلنا من ا٢بامدين الشاكرين ،كمن
العابدين ا٤بخبتْب ،كأف يلحقنا بالصا٢بْب ،كأف يغفر لنا خطايانا يوـ الدين ،كأف يتقبل
منا سائر أعمالنا ،كٯبعلها خالصة لوجهو الكرٙب.
طظؼجػاضبحث:
بينت ُب ىذه الدراسة تعريف ا٣بيانة ،كمعانيها كصورىا ُب الكتاب كالسنة.
كحيث إف ا٣بيانة من ا٤بوضوعات الٍب يندرج ٙبت مفهومها العاـ صور متعددة،
كمداخل متشعبة ،فقد قسمت موضوعاهتا الكربل إٔب مباحث يندرج ٙبتها صور،
مفصبل ٙبت كاحد منها،
كبعض ىذه الصور مشَبؾ ،كقد بينت ذلك ،كاكتفيت بذكره
ن
كأحلت إليو ُب ا٤بواضع األخرل ،مع اإلشارة إٔب كونو ٩با يصلح أف يندرج ٙبت مبحث
آخر ،أك مباحث أخرل.
كقد رجعت ُب ذلك إٔب اآليات القرآنية ،مبيننا معا٘ب :ا٣بيانة من خبلؿ اآليات
مع بسط القوؿ ُب تفسّبىا ،كما أنِب قد رجعت إٔب األحاديث النبوية الٍب ٙبذر من
ا٣بيانة مبيننا معا٘ب :ا٣بيانة من خبلؿ ما جاء ُب كتب السنة ،كأقواؿ السلف كالعلماء.
أما ٚبريج األحاديث فيأٌب على النحو التإب :إذا كاف ا٢بديث ُب الصحيحْب،
فإ٘ب أقتصر عليهما ُب التخريج ،كإف كاف ُب أحدٮبا دكف اآلخر ،فإ٘ب أخرجو منو
جاىدا
كأكتفي .كأما إذا ٓب يكن ا٢بديث
موجودا ُب الصحيحْب أك أحدٮبا ٍّ
فإ٘ب أسعى ن
ن
إٔب ٚبرٯبو من ا٤بسانيد كالسنن ،كقد اعتمدت الَبتيب على حسب تاريخ الوفاة ،كذكر
رقم ا٢بديث فقط بالنسبة لكتب ا٢بديث ا٤برقمة بْب مقفيْب [**] ،كذكر ا١بزء
كالصفحة بالنسبة لؤلحاديث غّب ا٤برقمة بْب قوسْب (**) ،كإذا كثرت الطرؽ أكتفي
بذكر أصحها  ،مع بياف ا٢بكم على ا٢بديث ٗبا يغِب عن عناء البحث ،مع ٝبع
كترتيب كٙبقيق.
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رسوما توضح ما يندرج ٙبت كل موضوع من
كقد كضعت جداكؿ تتضمن ن
الصور؛ ليسهل الوصوؿ إٔب ا٤بقصود.
أما ا١بوانب الوقائية كالعبلج فقد أحلت ُب صور كثّبة من موضوعات البحث
إٔب كل من كتاب( :هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو بالنار) ،ككتاب( :عقبات ُب
طريق ا٥بداية) ،ككتاب( :اإلفساد ُب األرض صوره كأسبابو كسبل الوقاية منو ُب ضوء
الكتاب كالسنة) ٤بن أراد التوسع ُب دراسة أسباب كل داء ،كاٚباذ أسباب الوقاية،
كا٣بيانة من أعظم اآلفات الٍب تصيب الفرد كاألسرة كاَّتمع ،كيندرج ٙبت مفهومها
العاـ صور كثّبة تتطلب كل كاحدة منها ٙبديد الداء كاآلثار ،كدراسة أسباب تفشي
الداء ،كمن ٍب النظر ُب سبل الوقاية كالعبلج.
كال أيبىػٍّرلءي نفسي من التقصّب كا٣بطأ كالنقص ،كلكن كما قاؿ اإلماـ الشاطيب

:

باالغضاء كا٢بسػ ػػُب كإف كاف ىلهبل
كااليخرل اجتهػ ػ ػ ػ ػػاد راـ صوبنا فأ٧ببل
(ُ)
من ا٢بلم كليصلحو من جاد مقوال

خّبا كسامح نس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيجو
كظين بو ن
كسلٍّ ٍم إلحدل ا٢بسػ ػ ػ ػػنيْب إصابة
ى
كإف ك ػ ػ ػ ػ ػػاف خرؽ فادركو بفض ػ ػ ػػلة

(ُ) مًب الشاطبية (ص.)ٕ:
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ويتضمه :

ػ

أوًل :تعريف الخيانة في اللغة واًلصطالح.
ً
ثانيا :مادة( :خوف) في القرآف الكريم.
ً

ثالثًا :معاني الخيانة في القرآف الكريم.
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أوًل :تعريف الخيانة في اللغة واًلصطالح:
ً

ا٣بيانة ُب اللغة :ضد األمانة .قاؿ ا١بوىرم  " :ىخانىوي ُب كذا ٱبونو خونا
ََْ ُ َ َ ُْ َ ُ
ْ
اختىانىوي .قاؿ اهلل  :ﵟَتخأُن أجفصسًﵞ [البقرة ،]ُٖٕ:أم :ٱبوف
كخيانة كى٨بىانىةن ،ك ٍ
ً
ً
أيضا ،كا٥باء للمبالغة مثل :ىعبل ىم وة كنىسابىة.
بعضا .كرجل ىخائ هن ك ىخائنىةه ن
بعضكم ن
كأنشد أبو عبيد للكبليب:
(ُ)
ً
ً ً
ت نىػ ٍفس ى ً
اإلصبىع
الوفى ًاء كىٓبٍ تى يك ٍن
للغى ٍد ًر ىخائىنةن يمغل ٍ
كب ى
ىحدثٍ ى ى
ك(خونىوي ىٚبٍ ًويننا) :نسبو إٔب ا٣بيانة"(ِ).
كقوـ ىخ ىونىةه ،ى
الوٍّد .كا٣بىٍو يف :على ً٧بى ون ىشٌب.
ا٤بخانىةي :ىخ ٍو يف النصح ى
ك ى
كخ ٍو يف ي
تقوؿ :خانِب فبل هف خيانة.

كُب ا٢بديث :عن عبد اهلل –يعِب :ابن مسعود  -قاؿ(( :كل الخالؿ

يطوى عليها المؤمن إًل الخيانة والكذب))(ّ).

كالتخوف ُب اللغة :التنقص ،تقوؿٚ :بونِب فبلف حقي :إذا تنقصك.
قاؿ ذك الرمة:
ً (ْ)
ب
ىمًّرا
ال بل ىو الش ٍو يؽ من دا ور ىٚبىونىػ ىها
ه
كمًّرا بىار ه
ًح تىر ي
سحاب ى
(ُ) ٦باز القرآف ،أليب عبيدة معمر بن ا٤بثُب (ُ ،)ُٖٓ/الصحاح ،للجوىرم ،مادة( :خوف) (ٓ،)َُِٗ/
الكامل ُب اللغة كاألدب ،للمربد (ُ ،)ُِٖ/شرح أدب الكاتب ،البن قتيبة (ص ،)ِِٗ:التذكرة
ا٢بمدكنية (ِ.)ُْٔ/
(ِ) الصحاح ،مادة( :خوف) (ٓ.)َُُِ-َُِٗ/
(ّ) أخرجو الطربا٘ب ُب (الكبّب) [َٖٗٗ] .قاؿ ا٥بيثمي " :)ّٗ/ُ( ركاه الطربا٘ب ُب (الكبّب) ،كرجالو
مرفوعا من طرؽ ال ٚبلو من الضعف .قاؿ البيهقي ُ ب (شعب اإلٲباف)
ثقات" .كقد ركم
ن
مرفوعا ،كرفعو ضعيف " ك٫بوه ُب (السنن الكربل) .كُب (ا٤بقاصد)" :ضعف البيهقي
(ٔ" :)ْْٓ/ركم ن
رفعو ،كقاؿ الدارقطِب  :ا٤بوقوؼ أشبو بالصواب" ا٤بقاصد ا٢بسنة (ص ،)َّٓ:العلل الواردة ُب
األحاديث النبوية (علل الدارقطِب) (ْ.)َّّ/
(ْ) كيركل:

بربقة الثور من دا ور ٚبوهنا

مرأ سحاب كمرأ بارح ترب=
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كسئل ثعلب :أٯبوز أف يقاؿ :إف ا٣بواف إ٭با ٠بي بذلك؛ ألنو يتخوف ما عليو،
أم :ينتقص ،فقاؿ :ما يبعد ذلك(ُ).
قاؿ الز٨بشرم " :معُب ا٣بوف :النقص ،كما أف معُب الوفاء :التماـ .كمنو:
ضد األمانة كالوفاء؛ ألنك إذا خنت الرجل ُب شيء
ٚبونو ،إذا تنقصوٍ ،ب استعمل ُب ٍّ
فقد أدخلت عليو النقصاف فيو"(ِ).
تبارا بالعهد
كقاؿ الراغب " :ا٣بيانة كالنفاؽ كاحد ،إال أف ا٣بيانة تقاؿ اع ن
اعتبارا بالدينٍ ،ب يتداخبلف ،فا٣بيانة٨ :بالفة ا٢بق بنقض العهد
كاألمانة ،كالنفاؽ يقاؿ ن
ُب السر .كنقيض ا٣بيانة :األمانة ،يقاؿ :خنت فبل نا ،كخنت أمانة فبلف ،كعلى ذلك
َ َُ ُ هَ َ ه َ َُ ُ َ َ ُ
الر ُشٔل َوَتُٔٔا أ ٌَاُاح ِس ًْﵞ [األنفاؿ ،]ِٕ:كقولو :
قولو  :ﵟَل َتُٔٔا اَّلل و

َ ْ ََ َ ُ
ْ َ َ
َ َ َ هُ ًََ ه َ َ َ ُ ْ ََ َ ُ
َ ََ َْ َ َ
ْ
ْ
َ
ﵟَضب اَّلل ٌرًل ل َِّلِيَ زفروا امرأت ُ ٍ
ٔط َكجخا َتج ختدي َِ ٌَِ غِتادُِا
ٔح وامرأت ل ٍ
َ َ ُ َ
ْ
ََ َ
َ َِ ْ َ َ َ ُ
ْي فخاج َخاْ ٍَاﵞ [التحرٙب ،]َُ:كقولو :ﵟ َوَل ح َزال ت هػي ُِع لَع خانَِِ ٍث ٌِِ ُٓ ًْﵞ
صاِل ِ

[ا٤بائدة ،]ُّ:أم :على ٝباعة خائنة منهم.

= يقوؿ :ىذه الدمنة (بربقة الثور) :كىو موضع .كُب الركاية األخرل .يقوؿ :ىذا ا٢بزف ليس ىو من خرب
شوؽ ىيج حزنكم من دار (ٚبوهنا) :تنقصها ،كيقاؿ :تعهدىا.
جاء ،كال من أثر الدار ،ال بل ىو ه
(ترب) :معها تراب ،أم:
(ضرب السحاب) كىو ا٤بطر ا٣بفيف .ك(البارح) :الريح هتب ُب الصيف .ه
ي

ترب .كيقاؿ( :البارح) :الريح الشديدة ا٥ببوب .كيقاؿ( :البارح) :الريح الٍب تأٌب عن يسار
ح ه
ىي بار ه
القبلة .قاؿ أبو عبيدة  :سأؿ يونس رؤبة -كأنا شاىد -عن السانح كالبارح .فقاؿ( :السانح):

بارح) ،أراد :مرةن كذا كمرنة
ما كالؾ ميامنو .ك(البارح) :ما كالؾ مياسرة .كمن ركل( :مرأ سحاب ،كمرأ ه
كذا" .ديواف ذم الرمة شرح أيب نصر الباىلي ركاية ثعلب (ُ ،)ُِ-ُٗ/كانظر :الصحاح ،للجوىرم،
مادة( :سنح) (ُ ،)ّٕٕ/هتذيب اللغة (ْ ،)ُٖٕ/ركح ا٤بعا٘ب ،لؤللوسي (ٓ ،)ِّ/الدر ا٤بصوف
(ِ.)ِْٗ/
(ُ) انظر :الصحاح ،للجوىرم ،مادة( :خوف) (ٓ ،)َُُِ/العْب (ْ ،)َّٗ/هتذيب اللغة (ٕ،)ِّٕ/
معجم مقاييس اللغة (ِ٦ ،)ُِّ/بمل اللغة (ُ ،)َّٕ/نزىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه كالنظائر،
البن ا١بوزم (ص ،)ُِٖ:تفسّب غريب ما ُب الصحيحْب (ص.)ِْٔ:
(ِ) الكشاؼ (ِ.)ُِّ/
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كقيل :على رجل خائن ،يقاؿ :رجل خائن ،كخائنة٫ ،بو :راكية ،كداىية.
َ َ َ
(ُ)
قائما  ،كقولو :ﵟ َح ْػي ًُ خان ِ َِث
ْ َ كقيل( :خائنة) موضوعة موضع ا٤بصدر٫ ،بو :قم ن
ْ
َ َ ََ َ ُ
ُْ
ِإَون يُر ُ
يدوا خ َِياجخَم ذل ْد خأُا
ْيﵞ [غافر- ]ُٗ:على ما تقدـ ،-كقاؿ  :ﵟ
اْلخ ِ
ِ
َ َ هُ َه ُ ْ ُ ُْ ْ ََْ ُ َ
هَ ْ َُْ ََْ َ َ ْ
ُ
ْ
اَّلل ٌَِ رتو فأٌسَ ًٌِِٓﵞ [األنفاؿ ،]ُٕ:كقولو :ﵟغي ًِ اَّلل أُسً نِخً َتخأُن
َُْ َ ُ
س ًْﵞ [البقرة .]ُٖٕ:ك(االختياف) :مراكدة ا٣بيانة ،كٓب يقلٚ :بونوف أنفسكم؛ ألنو
أجفص
ٓب تكن منهم ا٣بيانة ،بل كاف منهم االختياف؛ فإف (االختياف)ٙ :برؾ شهوة اإلنساف؛
ه هْ َ ََ
ٌ
ه
ُّ
َ
لتحرم ا٣بيانة ،كذلك ىو ا٤بشار إليو بقولو  :ﵟإِن انلفس ْلٌارة ةِالصٔءِﵞ

[يوسف.)ِ("]ّٓ:
كنقيض ا٣بيانة :األمانة ،كمن ا٣بيانة :الكفر؛ فإنو إىبلؾ للنفس الٍب ىي أمانة
اهلل  عند اإلنساف .ك٘برم ُب األعضاء كلها ،قاؿ اهلل  :ﵟإنََّّالع َْ ٝى َ
َّو ْاْلَ َ َ
َصَّ
ِ

َ ْ ُ َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ً
٤لﵞ [اإلسراء. ]ّٔ:
واّٙؤادَُّكَّأوٙهََِّٕكنَّخَّ١٠معب َّ
(ّ)

كيدخل ُب خيانة اهلل  :تعطيل فرائضو ،ك٦باكزة حدكده .كُب خيانة رسولو
 رفض سنتو ،كإفشاء سره للمشركْب .كُب خيانة أمانتهم :الغلوؿ ُب
ا٤بغاٖب ،أم :السرقة منها ،كخيانة كل ما يؤٛبن عليو الناس من ماؿ أك أىل أك سر.

اسم -موضع ا٤بصدر ،كما قيل( :خاطئة) ،للخطيئة،
(ُ) قيل( :ا٣بائنة) ُب ىذا ا٤بوضع :ا٣بيانة ،يكضع -كىو ه
ك(قائلة) للقيلولة .انظر :تفسّب الطربم (َُ .)ُُّ/قاؿ الرازم " :كُب ا٣بائنة كجهاف :األكؿ:
أف ا٣بائنة ٗبعُب ا٤بصدر ،كنظّبه كثّب ،كالكافية كالعافية ،كقاؿ  :ﵟفَأُ ْْي ُِهٔا ة ه
اىػاد َِيثِﵞ [ا٢باقة،]ٓ:
ِ
َ
ْ
َ َْ َ ُ َ َ ً
َ ٌ
ِيٓا َلد َِيثﵞ
أم :بالطغياف .كقاؿ :ﵟىيْ َس ل َِٔر َػخ َِٓا َكذِةَثﵞ [الواقعة ،]ِ:أم :كذب .كقاؿ :ﵟَل تصٍع ذ

لغوا .كتقوؿ العرب٠ :بعت راغية اإلبل .كثاغية الشاء ،يعنوف :رغاءىا كثغاءىا .كقاؿ
[الغاشية ،]ُُ:أم :ن
الزجاج  :كيقاؿ :عافاه اهلل عافية .كالثا٘ب :أف يقاؿ :ا٣بائنة صفة ،كا٤بعُب :تطلع على فرقة
خائنة ،أك نفس خائنة ،أك على فعلة ذات خيانة .كقيل :أراد ا٣بائن ،كا٥باء للمبالغة كعبلمة كنسابة"
تفسّب الرازم (ُُ ،)ِّٓ/كانظر :معا٘ب القرآف كإعرابو ،للزجاج (ِ.)َُٔ/
(ِ) ا٤بفردات ُب غريب القرآف ،مادة( :خوف) (ص ،)َّٓ:كانظر :بصائر ذكم التمييز (ِ.)ِٖٓ/
(ّ) ركح البياف (ٔ.)ّٕ/
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كقيل :ا٣بيانة :التفريط ُب األمانة ،كاألمانة :ما كضع ليحفظ(ُ).
قاؿ ابن سيده " :ك(خائنة األعْب) :ما تيسا ًر يؽ من النظى ًر إٔب ما ال
ََ َْ ُْ َ ُْ
ُّ
ُ
ُ
ٰبل"(ِ) .قاؿ اهلل  :ﵟ َح ْػيَ ُ
ىً
ْي وٌا َت ِِف الصدورﵞ [غافر.]ُٗ:
خ
اْل
ث
ِ
خان
ً
ِ
ِ
كمنو ا٢بديث(( :ما كاف لنبي أف تكوف لو خائنة األعين))(ّ).

كُب (ا٤بغرب)(" :ا٣بيانة) خبلؼ األمانة ،كىي تدخل ُب أشياء سول ا٤باؿ ،من
(ْ)
يد ُّا ُب قولو
ذلك قولو ً(( :ل تجوز شهادة خائن وًل خائنة))  ،كأيًر ى
َ َ

َ

ً

َ َ
ه َ ه ْ ْ
ضو"(ٓ).
 :ﵟِإَوٌا َتاذَ ٌَِ كٔ ٍم خِياُثﵞ [األنفاؿ :]ٖٓ:ي
نكث العهد كنىػ ٍق ي
كقاؿ ابن قتيبة " :ا٣بيانة :أف يؤٛبن الرجل على شيء ،فبل يؤدم األمانة
فيو .يقاؿ لكل خائن :سارؽ ،كليس كل سارؽ خائننا .كالقطع ٯبب على السارؽ ،كال
ٯبب على ا٣بائن؛ ألنو مؤٛبن"(ٔ).
(ُ) انظر :نظم الدرر ،للبقاعي (ّ ،)ٕٗ/التوقيف على مهمات التعاريف (ص.)ُِٔ:
(ِ) احملكم كاحمليط األعظم ،مادة( :خوف) (ٓ.)َّْ/

(ّ) حديث(( :إنو ال ينبغي لنيب أف تكوف لو خائنة األعْب)) أخرجو ابن أيب شيبة [ُّّٗٔ] ،كأبو داكد
[ِّٖٔ] ،كالبزار [ُُُٓ] ،كالنسائي [َْٕٔ] ،كأبو يعلى [ٕٕٓ] ،كا٢باكم [َّْٔ] ،كقاؿ:
أيضا :البيهقي ُب (الكربل) [ُٕٖٗٔ].
"صحيح على شرط مسلم" ،ككافقو الذىيب .كأخرجو ن
(ْ) حديث(( :ال ٘بوز شهادة خائن كال خائنة كال زاف كال زانية كال ذم غً ٍم ور على أخيو ُب اإلسبلـ)) أخرجو
عبد الرزاؽ ُب (مصنفو) [ُّْٔٓ] ،كأٞبد [ٖٗٗٔ] ،كابن ماجو [ِّٔٔ] ،كأبو داكد [َُّٔ]
عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده .قاؿ البوصّبم " :)ْٓ/ّ( ىذا إسناد ضعيف لتدليس
حجاج بن أرطأة ركاه من طريقو أبو بكر بن أيب شيبة ُب مسنده بو كلو شاىد من حديث عائشة ركاه
الَبمذم ُب ا١بامع" قاؿ ا٢بافظ ابن حجر " :سنده قوم" انظر :التلخيص ا٢ببّب (ْ)َْٖ/
كقاؿ ا٢بافظ العراقي ( ص" :)َُْْ:أخرجو الَبمذم من حديث عائشة ،كضعفو ،كأليب داكد
كابن ماجو بإسناد جيد من ركاية :عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده :أف رسوؿ اهلل  رد
أيضا :ابن األعرايب [َُّٔ]،
شهادة ا٣بائن كا٣بائنة كذم الغمر على أخيو" .كا٢بديث أخرجو ن
كالدارقطِب [َُْٔ] ،كالبيهقي ُب (الكربل) [َِٖٔٓ].

(ٓ) ا٤بغرب ،مادة( :خوف) (ص.)ُٓٔ:
(ٔ) تأكيل مشكل القرآف (ص.)ِِٔ:
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كقاؿ ابن ا١بوزم " :ا٣بيانة :التفريط فيما يؤٛبن اإلنساف عليو .كنقيضها:
األمانة"(ُ).
كقاؿ القرطيب " :كا٣بيانة :الغدر كإخفاء الشيء"(ِ).
كقد قالوا :ا٣بيانة ُب االصطبلح :التفريط فيما يؤٛبن اإلنساف عليو .كنقيضها:
األمانة(ّ).
كقاؿ ابن سيده " :ا٣بىوف :أف يؤٛبن اإلنساف فبل يىػٍنصح"(ْ).
كقاؿ ا١با حظ" :ا٣بيانة ىي االستبداد ٗبا يؤٛبن اإلنساف عليو من األمواؿ
كاألعراض كا٢برـ ،كٛبلك ما يستودع ،ك٦باحدة مودعو.
ٙبملها
كمن ا٣بيانة ن
أيضا :طي األخبار إذا ندب لتأديتها ،كٙبريف الرسائل إذا ٌ
كصرفها عن كجوىها ،كىذا ا٣بلق ،أعِب :ا٣بيانة مكركه من ٝبيع الناس ،يثلم ا١باه،
كيقطع كجوه ا٤بعايش"(ٓ).
كقاؿ أبو عبيد  :من ضيع شيئنا ٩با أمره اهلل  ،أك ركب شيئنا ٩با هنى
اهلل  عنو فليس بعدؿ(ٔ).
كا٢باصل أف ا٣بيانة أعم من التفريط فيما قد أؤٛبن عليو اإلنساف من الودائع ،بل
أمرا ٩با هنى عنو ،أك عصى أمر
تشمل من ضيع شيئنا ٩با أمره اهلل  بو ،أك اقَبؼ ن
رسوؿ اهلل  ،فا٣بيانة ٥با صور متعددة سيأٌب بياهنا.
فإذا تقرر أف ا٣بيانة تفريط فيما قد أؤٛبن عليو اإلنساف ،فإف كل تفريط ُب ذلك
مثبل -أمانة ،كالصوـ أمانة،
يعد خيانة ،كلكنو يتفاكت ٕبسب مفاسده ،فالصبلة  -ن
(ُ) نزىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه كالنظائر (ص.)ُِٖ:
(ِ) تفسّب القرطيب (ٕ.)ّٗٓ/
(ّ) انظر :ا٤بصادر السابقة.
(ْ) احملكم كاحمليط األعظم ،مادة( :خوف) (ٓ.)َّّ/
(ٓ) هتذيب األخبلؽ ،للجاحظ (ص.)ُّ:
(ٔ) انظر :شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ٖ ،)ِْ/عمدة القارم (ُّ.)ََِ/
15

كٝبيع التكاليف الشرعية أمانة ،كأمواؿ الناس أمانة ،كأعراض الناس أمانة ،ككل عمل
يوكل إٔب العبد أمانة ،كا١بسد أمانة ،كاألكالد أمانة ،كاألىل أمانة ،كالبيت أمانة،
كالوطن أمانة ،كٝبيع حقوؽ العباد أمانة .فالتفريط ُب شيء ٩با تقدـ يندرج ٙبت عموـ
معُب ا٣بيانة ،كلكنو يتفاكت –كما تقدـ-؛ فلذلك تعددت صور ا٣بيانة ،كاتسع
مفهومها –كما سيأٌب بياف ذلك.-
فمن األلفاظ ذات الصلة :النفاؽ ،كالغدر ،كالغلوؿ ،كا٤بكر كا٣بداع ،كالكيد،
كالتجسس ،كالغيبة ،كالنميمة ،كاإلفك ،كالبهتاف.

ثانيا :مادة( :خوف) في القرآف الكريم:
ً

َْ ُ َ
ُ – ﵟَت َخأُنﵞ:
َ َ هُ َه ُ ُ ُْ ََْ ُ َ َ ُْ
ُ
اَّلل أُس ًْ نِخ ًْ َتخأُن أجف َصس ًْﵞ [البقرة.]ُٖٕ:
ﵟغي ًِ
ْ َ
خانِ َ
ِْيﵞ:
ِ – ﵟل ِي ِ
َ
ه ََْ َْ َْ َ ْ
َْ ّ َ ْ ُ َ َ ْ
َ َ َ هُ ََ َ ُ
َ
َ
َ
سَْ
ه
اس ةٍِا أراك اَّلل وَل ح
ﵟإُِا أُزنلا إَِلم اىهِخاب ةِاِل ِق ِلِ دسً بْي انل ِ
ْ َ
خانِ َ
ِْي َخ ِص ً
يٍاﵞ [النساء.]َُٓ:
ل ِي ِ
َه ً
ََْ ُ َ
َه
انﵞ:
ّ  ْ-ﵟَيخأُنﵞ – ﵟخٔاُاﵞ  -ﵟخٔ ٍ
َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ه ه َ َ ُ ُّ َ ْ َ َ َ ه ً َ
ً
ﵟ َو ََل ُُتَاد ِْل َغَ هاَّل َ
ِيَ َيخأُن أجفصًٓ إِن اَّلل َل ُيِب ٌَ َكن خٔاُا أث ِيٍاﵞ
ِ
[النساء.]َُٕ:

ه

ه

َ

ه

ُ

ه

ه َ ُ

ُه َ

َُ

ُّ
َ َ
َ
َ َُ ُ
ه
ٔرﵞ [ا٢بج.]ّٖ:
ﵟإِن اَّلل يداف ِع غ َِ اَّلِيَ آٌِٔا إِن اَّلل َل ُي ِب ُك خٔ ٍ
ان نف ٍ
َ
ٓ – ﵟخان ِ َِ ٍثﵞ:
َ َ ُ َ
ََ َ َ ْ ه َ ً ْ
ﵟ َوَل ح َزال ت هػي ُِع لَع خانِِ ٍث ٌِِ ُٓ ًْ إَِل كي ِيًل ٌِِ ُٓ ًْﵞ [ا٤بائدة.]ُّ :
ﵟ َح ْػيَ ًُ َخانَِ َث ْاْلَ ْخ ُْي َو ٌَا َُتِْف ُّ
الص ُد ُ
ورﵞ [غافر.]ُٗ:
ِ
ِ
ِ
َُ ُ
ٔ – ﵟَتُٔٔاﵞ:
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َ
َ َُ ُ َ َ ُ َْ َ َ َ
ِيَ َ
آٌ ُِٔا ََل ََتُُُٔٔا ه َ
ﵟيَا أ ُّح َٓا هاَّل َ
اَّلل َوال هر ُشٔل َوَتُٔٔا أ ٌَاُاح ِس ًْ َوأج ُخ ًْ ت ْػي ٍُٔنﵞ
[األنفاؿ.]ِٕ:

َ ُ
َ َ
ٕ – ﵟخ َِياج َخمﵞ – ﵟخأُاﵞ:
ْ
َ ََ َ ََ ْ َ ُ هَ ْ َُْ ََْ َ َ ُْ ْ َ هُ َ
َ
ِإَون يُر ُ
ٌ
ٌ
يدوا خِياجخم ذلد خأُا اَّلل ٌَِ رتو فأٌسَ ًٌِِٓ واَّلل غي ِيً خهِيًﵞ
ﵟ
ِ

[األنفاؿ.]ُٕ:

ًَ
ٖ – ﵟخ َِياُثﵞ:
ًَ
َ
ه ََ َ
ﵟِإَوٌا َتاذ هَ ٌ َِْ ك ْٔ ٍم خ َِياُثﵞ [األنفاؿ.]ٖٓ :
ٗ – ﵟا ْ َ
ْلانِ َ
ِْيﵞ:
ِ
ْ
ُ
اَّلل ََل ُي ُِّب اْلَانِ َ
ﵟإ هن ه َ
ِْيﵞ [األنفاؿ.]ٖٓ :
ِ
ِ
َ
ْ
َ
اَّلل َل َح ْٓدِي َنيْ َد َ
اْلانِ َ
ﵟ َوأ هن ه َ
ِْيﵞ [يوسف.]ِٓ:
ِ
َ ُْ
َُ – ﵟأخِ ُّﵞ:
َ َ َََْ َّ َْ َ ُُْ َْ
ْ
بﵞ [يوسف.]ِٓ:
ﵟذل ِم َِلػيً أ ِّن لً أخِّ ةِاىغي ِ
َ َ َ ُ
ُُ – ﵟفخاج َخاْ ٍَاﵞ:
ْ َ َ ُ
َ َ َ هُ ًََ ه َ َ َ ُ ْ ََ َ ُ
َ ََ َْ َ َ
تُ ٍ
ج ختْ َدي ْ َِ ٌ َِْ
ٔط َكجخا َت
ﵟَضب اَّلل ٌرًل ل َِّلِيَ زفروا امرأ
ٔح َوام َرأت ل ٍ
َ َ َ َْ َ َ ََ ُ ََ ْ
َْ
ه َ ْ
غِتادُِا ص ِ
ْي فخاجخاْ ٍَا في ًْ ُحغِ َِيا خِ ُٓ ٍَا ٌ ََِ اَّلل ِ شيئًاﵞ [التحرٙب.]َُ:
اِل ِ

ثالثًا :معاني الخيانة في القرآف الكريم:

ٔ  -الخيانة بمعنى :الكفر أو النفاؽ:
ذكر ٰبٓب بن سبلـ بن أيب ثعلبة  أف ا٣بيانة تأٌب على ٟبسة كجوه ،كذكر

منها( :ا٣ببلؼ ُب الدين)(ُ).
كقاؿ ابن ا١بوزم " :تأٌب ا٣بيانة ٗبعُب :ا٤بخالفة ُب الدٍّين:

(ُ) انظر :التصاريف لتفسّب القرآف ٩با اشتبهت أ٠بائو كتصرفت معانيو (ص.)ُٕٖ:
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َ ُ

َ

َ

ُّ َ ْ َ َ
كمنو قولو ُ ب (سورة النساء) :ﵟإن َ
َّر٤اًٟةَّأث ًِيٝةﵞ ،كُب
َّاَّللَّلَُّيِتَََّّٜٞكن
ِ
َ ُ
ْ
َ َ
َ ََ َ ََ ْ َ
ِإَون َّيُص ُ
َّرة٤ُٟا َ
٘ﵞ ،كُب (التحرٙب) :ﵟَكج َذةَّ
َّاَّلل ََّّ ِْٞ ٜرجْ َّ
يسوا َّرِيةجذٕ َّذٔس
(األنفاؿ) :ﵟ
ِ
(ُ)
َْ َ َ
ْ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َ ُ
َّخجْ َسي ْ
ْيَِّزةجذةَٝ ٢ةﵞ" .
ةِل
ةَّؾ
ِٟ
د
ة
ِج
ي
َّ
ِٞ
ٜ
َّ
ٞ
َتخ
ِ
ِ
َ َ ََ ُ
ةَٝ ٢ةﵞ يعِب :فخالفتاٮبا ُب
قاؿ ٰبٓب بن سبلـ  :قولو  :ﵟِزةجذ
ُ ُ ْ
َ َ
ٕﵞ -يعِب :الذين أسركا يوـ بدر،-
يسوا َّر َِيةجذَ َّ
الدٍّين ،كانت كافرتْب .كقولو :ﵟِإَونَّي ِص
َ ُ
ََ ْ َ ُ
َ
٤اَّاَّللََِّّْٞ ٜرجْ َّ٘ﵞ يعِب :فقد
أم :يريدكا خبلفك ُب الدٍّين ،أم :الكفر بك ،ﵟذٔس َّرةٟ
َ
َ َ ُ ُّ َ ْ َ َ َ
َّر٤اًٟةَّأث ًِيٝةﵞ يعِبُ :ب
كفركا باهلل  من قبل .كقولو :ﵟإِن َّاَّلل َّل َُّي ِت َََّّ ٜٞكن

(ِ)
منافقا"(ّ).
دينو ،نزلت ُب طعمة بن أبّبؽ  ،ككاف ن
قاؿ ابن جريج " :أراد با٣بيانة ىهنا ا٣بيانة ُب الدين ،كىو الكفر ،يعِب:
َ ُ
ََ ْ َ ُ
َ
٤اَّاَّللََِّّْٞ ٜرجْ َّ٘ﵞ ،أم :كفركا باهلل ،فأمكن منهم ا٤بؤمنْب ببدر
إف كفركا بك ،ﵟذٔسَّرةٟ
حٌب قتلوىم كأسركىم ،كىذا هتديد ٥بم إف عادكا إٔب القتاؿ كمعاداة ا٤بؤمنْب .ﵟ َو ُ
اَّللَّ
َ
ِيٛﵞ ُب تدبّبه عليهم ك٦بازاهتم إياىم"(ْ) .كقاؿ أبو
ِيٛﵞ ٖبيانة إف خانوىا .ﵟ َخٗ ٌَّ
يٌَّ ٚ
ُ ُ ْ
َ َ
ٕﵞ أم :نكث ما بايعوؾ عليو من
يسوا َّر َِيةجذَ َّ
السعود  :قولو  ::ﵟِإَونَّي ِص
اإلسبلـ ،كىذا كبلـ مسوؽ من جهتو ؛ لتسليتو  بطريق الوعد لو،
كالوعيد ٥بم.

(ُ) انظر :نزىة األعْب النواظر (ص ،)ِِٖ:بصائر ذكم التمييز (ِ.)ُِٓ/
(ِ) سيأٌب بياف ذلك.
(ّ) التصاريف لتفسّب القرآف ٩با اشتبهت أ٠بائو كتصرفت معانيو (ص.)ُٕٖ:
(ْ) الوسيط ُب تفسّب القرآف اَّيد (ِ ،)ّْٕ/كانظر :التفسّب البسيط (َُ ،)ِّٔ/تفسّب البغوم
(ِ.)ُِّ/
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َ ُ

َ

َ ْ َ
َّرة٤ُٟا َ
َّاَّلل ََّّ ِْٞ ٜرجْ َّ٘ﵞ بكفرىم ،كنقض ما أخذ على كل عاقل من
ﵟذٔس
(ُ)
ََْ َ
س ََّْٛ ٣ُ ْ٠َِّٜ ٞﵞ أم :أقدرؾ عليهم حسبما رأيت يوـ بدر ،فإف أعادكا
ميثاقو  .ﵟِأٜ
أيضا .كقيل :ا٤براد با٣بيانة منع ما ضمنوا من الفداء،
ا٣بيانة فاعلم أنو سيمكنك منهم ن
كىو بعيد.
َ ُ َ
ِيٛﵞ فيعلم ما ُب نياهتم كما يستحقونو من العقاب.
اَّللَّيٌَّ ٚ
ﵟو
ِيٛﵞ يفعل كل يفعلو حسبما تقتضيو حكمتو البالغة"(ِ).
ﵟ َخٗ ٌَّ
ْ
َ َ ََ
يسواَّر َِيةج َذٕ َّذٔ ْسَّ
كقاؿ اإلماـ الرازم ُ" :ب تفسّب قولو  ﵟِإَون َّيُ ِص َُّ
َ ُ

َ ُ
َ
٤اَّاَّللََِّّْٞ ٜرجْ َّ٘ﵞ كجوه:
رةٟ

األوؿ :أف ا٤براد منو :ا٣بيانة ُب الدين ،كىو الكفر ،يعِب :إف كفركا بك فقد

خانوا اهلل  من قبل.

الثاني :أف ا٤براد من ا٣بيانة منع ما ضمنوا من الفداء.

الثالث :ركم أنو ٤ با أطلقهم من األسر عهد معهم أف ال تعودكا
إٔب ٧باربتو كإٔب معاىدة ا٤بشركْب ،كىذا ىو العادة فيمن يطلق من ا٢ببس كاألسر ،فقاؿ
َ ُ
ْ
ََ ْ َ ُ
َ َ
ِإَونَّيُص ُ
َ
٘ﵞ،
٤اَّاَّللََِّّْٞ ٜرجْ َّ
ٕﵞَّأم :نكث ىذا العهد .ﵟذٔسَّرةٟ
يسواَّر َِيةجذَ َّ
 :ﵟ
ِ
َ ُ َ
َ َ ْ َ
َ
يٞﵞَّ
٤جَّ َِٞ َّٜ ٞالؼةٖ ِِص ََّ
كا٤براد :أهنم كانوا يقولوف :ﵟٙه ِ َّْ ٞأْنَيْتَ٠ة َِّ ٢َّ ِْٞ ٜشه ِ ََّلَٗ َّ
َ ْ َََْ َ ً َ ُ َ
[يونس ،]ِِ:ﵟٙهَِّ ٞآديذ٠ةَّؾ ِ
يٞﵞ [األعراؼٍ ،]ُٖٗ:ب إذا كصلوا
ةِلةََّلَٗ٤جَّ َِٞ َّٜ ٞالؼةٖ ِِص ََّ
إٔب النعمة ،كٚبلصوا من البلية ،نكثوا العهد ،كنقضوا ا٤بيثاؽ ،كال ٲبنع دخوؿ الكل فيو،
كإف كاف األظهر ىو ىذا األخّب"(ّ).
َ ْ ُ ََ َُْ
ُ
ْ َ َ َ َ ُّ َ
ُ َ
ََ
ع َِّْٛ ٣
(ُ) يعِبُ :ب األزؿ ،قاؿ اهلل  :ﵟِإَوذَّأرش
َّربََِّّْٕٞ ٜثَ ِِنَّآدمََِّّْٞ ٜه ُ٤٣رَِِّْٛ ٢ذ ّرِيذ ََُّ ْٛ ٣وأػ ََ ٣سَّْٛ ٢لَعَّأجّ ِ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ََ ْ ُ َّ ُ ْ َ ُ ََ َ
َ ْ َ
َّ٢شاََّغَِِ ٚ
َّػْ ٣سَٟةَّأَ ْن ََّت ُٔ٤لُ٤اَّيَ َْ ٤م َّاَِ ٔٙي َ
ِْي ََّّ 172أ ْو ََّت ُٔ٤ل٤اَّإج َٝةَّأ َ
ْش َكَّ
ةٜحَِّإِٟةَّٖ٠ةَّخٞ
ِ
ألعخ َّثِصبِسَّٓ ٛةل٤اَّثَل ِ
َ ُ ُ ُ ً
َُ
آثَةؤٟةََِّّْٞ ٜرجْ٘ ََّوك٠ةَّذ ّرِيحَََّّ ِْٞ ٜب ًْ ِسَِّْٛ ٢ﵞ [األعراؼ.]ُّٕ-ُِٕ:

(ِ) تفسّب أيب السعود (ْ ،)ّٕ/كانظر :احملرر الوجيز (ِ ،)ٓٓٓ/أحكاـ القرآف ،أليب بكر بن العريب
(ِ ،)ّْٖ/تفسّب القرطيب (ٖ ،)ٓٓ/البحر احمليط ُب التفسّب (ٓ.)ّٓٔ/
(ّ) مفاتيح الغيب (ُٓ.)ُٓٓ -ُْٓ/
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َ ََ َ
َ ْ َََ ُ
َ َ َ ُ ًََ
َ َ َ ُ ْ َََ ُ
ةََّت ْ َ
ٍ
خَّ
٤ط ََّكجذ
َّل
ة
أ
ص
ام
َّو
٤ح
َّٜسًل َّل َِّلِيَّ ٞزّصواَّا ِمصأة َّٟ
ضب َّاَّلل
كقولو  :ﵟ َّ
ٍ
ْ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َ ُ
ََْْ
ةَٝ ٢ةﵞ [التحرٙب ]َُ:أمُ :ب الدين كالعمل ،ال ُب
ْي َِّزةجذ
خجسي َِّ َِّٜٞ ٞيِجةدِٟة َّؾةِل ِ

الفراش .قاؿ ابن عباس  كغّب كاحد من السلف :ما بغت امرأة نيب قط(ُ) ،إ٭با
كانت خيانتهما ُب الدين .ككانت خيانتهما أهنما كانتا مشركتْب ،أك كافرتْب ،أك
منافقتْب .قيل :كانت امرأة نوح ٚبرب قومو أنو ٦بنوف ،كامرأة لوط دلت على أضيافو(ِ)،
كقيل غّب ذلك(ّ).
كُب ا٢بديث :عن أنس بن مالك  قاؿ :ما خطبنا نيب اهلل 
يما َف لمن ًل أمانة لو ،وًل دين لمن ًل عهد لو))(ْ).
إال قاؿً(( :ل إِ َ
(ُ) انظر :تفسّب الثورم (ص ،)َُّ:تفسّب عبد الرزاؽ (ِ ،)ُٗٓ/تفسّب القرآف العظيم ،البن أيب حاًب
(ٔ ،)َِّْ/تفسّب الطربم (ُٓ ،)ّّْ/تفسّب ا٤باكردم (النكت كالعيوف) (ِ ،)ْٕٓ/الوسيط
(ْ ،)ِِّ/تفسّب السمعا٘ب (ِ ،)ُّْ/تفسّب ابن كثّب (ْ ،)ِّٔ/الدر ا٤بنثور (ْ.)ّْٖ/
(ِ) كقد أخرج ابن األعرايب ُب (معجمو) [ُّْٔ] ،كا٢باكم [ّّّٖ] ،عن ابن عباس 
َ َ ََ ُ
ةَٝ ٢ةﵞ [التحرٙب ]َُ:قاؿ(( :ما زنتا ،أما امرأة نوح فكانت تقوؿ للناس :إنو ٦بنوف ،كأما امرأة
ﵟِزةجذ

لوط فكانت تدؿ على الضيف ،فذلك خيانتهما)) قاؿ ا٢باكم " :ىذا حديث صحيح اإلسناد
كٓب ٱبرجاه" ككافقو الذىيب.
(ّ) انظر :تفسّب الطربم (ِّ ،)ْٖٗ/تفسّب ا٤باكردم (ٔ ،)ْٔ/الوسيط (ْ ،)ِِّ/الوجيز ُب تفسّب
الكتاب العزيز (ص ،)ُُُْ:تفسّب السمعا٘ب (ٓ ،)ْٕٖ /غرائب التفسّب ،للكرما٘ب (ُ،)َٓٔ/
(ِ ،)ُِِٕ/تفسّب البغوم (ِ ،)ِْٓ/زاد ا٤بسّب (ْ ،)ُِّ -ُُّ/مفاتيح الغيب (ُٕ،)ُّٓ/
(َّ ،)ٕٓٓ/أحكاـ القرآف ،البن العريب (ُ ،)َِٖ/تفسّب القرطيب (ٗ ،)ْٕ -ْٔ/تفسّب ابن كثّب
(ٖ ،)ُُٕ/ركح ا٤بعا٘ب (ُْ.)ّٕٓ/
(ْ) أخرجو أٞبد بإسناد حسن [ُِّّٖ] ،كعبد بن ٞبيد [ُُٖٗ] ،كالبزار [ُٕٔٗ] ،ك٧بمد بن نصر
ا٤بركزم ُب (تعظيم قدر الصبلة) [ّْٗ] ،كأبو يعلى [ِّٖٔ] ،كالطحاكم ُب (شرح مشكل اآلثار )
[ّٕٖٗ] ،كا٣برائطي ُب (مكارـ األخبلؽ) [ُّٔ] ،كالطربا٘ب ُب (األكسط) [َِٔٔ] ،كالقضاعي
[ْٖٗ] ،كالبيهقي [َُِٗٔ] ،كالبغوم ُب (شرح السنة) [ّٖ] .قاؿ ا٥بيثمي :)ٗٔ/ُ( 
"ركاه أٞبد ،كأبو يعلى ،كالبزار ،كالطربا٘ب ُب (األكسط) ،كفيو :أبو ىبلؿ ،كثقو :ابن معْب كغّبه،
كضعفو :النسائي كغّبه" .كقاؿ البزار (ُّ :)ّْٗ/أبو ىبلؿ قد ركل عنو ٝباعة من أىل العلم=
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قاؿ غّب كاحد :أراد نفي الكماؿ ،ال نفي حقيقة اإلٲباف.
مستحبل لذلك ،كال دين ٤بن ال يفي
كقيل :معناه :ال إٲباف ٤بن ال يؤدم األمانة
ن
مستحبل لذلك.
بالعهد
ن
كقيل :ىو تغليظ كتشديد ،كما ىو شأف الوعيد ،كليس ا٤بر ياد بو نفي اإلٲباف،
كقيل غّب ذلك(ُ).
ٕ  -الخيانة بمعنى :المعصية:
قاؿ ابن قتيبة " :كيقاؿ لعاصي ا٤بسلمْب :خائن؛ ألنو مؤٛبن على دينو.
َ َ ُّ َ ه َ َ ُ َ َ ُ ُ ه َ َ ه ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ
ِس ًْﵞ [األنفاؿ ،]ِٕ:يريد:
قاؿ :ﵟيا أحٓا اَّلِيَ آٌِٔا َل َتُٔٔا اَّلل والرشٔل وَتُٔٔا أٌاُاح
َ َ هُ َه ُ ُ ُْ ََْ ُ َ َُْ
ُ
اَّلل أُس ًْ نِخ ًْ َتخأُن أجف َصس ًْﵞ [البقرة،]ُٖٕ:
ا٤بعاصي .كقاؿ اهلل  :ﵟغي ًِ
أمٚ :بونوهنا با٤بعصية"(ِ).
قاؿ العبلمة ٧بمد الطاىر بن عاشور ُ :ب تفسّب قولو  :ﵟيَا َأ ُّحٓاَ
ه َ َُ َ َُ ُ هَ َ ه ُ َ َ َُ ُ ََ َ ُ
س ًْﵞ" :كتشمل ا٣بيانة كل معصية
اَّلِيَ آٌِٔا َل َتُٔٔا اَّلل والرشٔل وَتُٔٔا أٌاُاح ِ
خفية ،فهي داخلة ُب ال ٚبونوا؛ ألف الفعل ُب سياؽ النهي يعم ،فكل معصية خفية
فهي مراد من ىذا النهي ،فتشمل الغلوؿ الذم حاموا حولو ُب قضية األنفاؿ؛ ألهنم ٤با
سأؿ بعضهم النفل ،ككانوا قد خرجوا يتتبعوف آثار القتلى ليتنفلوا منهم ،تعْب ٙبذيرىم
من الغلوؿ ،فذلك مناسبة كقع ىذه اآلية من ىذه اآليات سواء صح ما حكي ُب
سبب النزكؿ أـ كانت متصلة النزكؿ بقريناهتا.
=كاحتملوا حديثو ،كإف كاف غّب حافظ" .كقاؿ الذىيب " :سنده قوم" ا٤بهذب ُب اختصار
السنن الكبّب ،للذىيب (ٕ.)َّٖٓ/
(ُ) انظر :فيض القدير (ٔ ،)ُّٖ/شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح (ِ ،)ِْٗ/ا٤بفاتيح ُب شرح ا٤بصابيح
(ُ.)ُّّ/
(ِ) تأكيل مشكل القرآف (ص ،)ِِٔ:كانظر :نزىة األعْب النواظر ،البن ا١بوزم (ص.)ِِٖ:
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كفعل( :ا٣بيانة) أصلو :أف يتعدل إٔب مفعوؿ كاحد كىو ا٤بخوف ،كقد يعدل
تعدية ثانية إٔب ما كقع نقضو ،يقاؿ :خاف فبلنا أمانتو أك عهده ،كأصلو أنو نصب على
نزع ا٣بافض ،أم :خانو ُب عهده أك ُب أمانتو ،فاقتصر ُب ىذه اآلية على ا٤بخوؼ
َ َُ ُ ََ َ ُ
ْ
ابتداء ،كاقتصر على ا٤بخوف فيو ُب قولو  :ﵟوَتُٔٔا أٌاُاح ِسًﵞ ،أمُ :ب
أماناتكم ،أم :كٚبونوا الناس ُب أماناتكم"(ُ).
َ َ َ َْْ
ْيﵞ [غافر ]ُٗ:يعِب :النظرة ا٣بائنة ،كىو الذم
كقولو  :ﵟ َح ًَّْ ُٛ ٚرةن ِ َ٠ح َّاْلخ ُ َِّ
ييسارؽ النظر إٔب ما ال ٰبل(ِ).

ٖ  -الخيانة بمعنى :نقض العهد:
َ َ ُ َ

ََ

َ َ

ْ

 :ﵟ َوَل ح َزال ت هػي ُِع لَع خانِِ ٍث ٌِِ ُٓ ًْﵞ [ا٤بائدة.]ُّ:

كمنو قولو
قاؿ ابن قتيبة " :كيقاؿ :لناقض العهد :خائن؛ ألنو أمن بالعهد كسكن
ً
َ
ه َ َ
ِإَوٌا َتاذ هَ ٌ َِْ ك ْٔ ٍم خِياَُثﵞ [األنفاؿ ،]ٖٓ:أم:
إليو ،فغدر كنكث .قاؿ اهلل  :ﵟ
نقضا للعهد(ّ).
ن
َ
ً
َ
َ
كقاؿ ٰبٓب بن سبلـ " :قولو  :ﵟ ه
ِإَوٌا َتاذ هَ ٌ َِْ ك ْٔ ٍم خِياَُثﵞ نزلت
ََ ََ ُ َ ُ ََ َ
َّرةن ِ ٍَ ٠حََّّْٛ ٣َُّ ْ٠ِٜﵞ يعِب :اليهود.
ُب اليهود .كمثلها ُب (سورة ا٤بائدة) :ﵟول َّدضال َّتمِ ٚى َّلَع
ذكره ٦باىد  :نقضوا العهد ،كٮبوا بقتل الن ٍّيب  كمن معو ،ككانوا
ثبلثة نفر :أبو بكر ،كعمر ،كعلي .)ْ("
(ُ) التحرير كالتنوير (ٗ.)ِِّ/
(ِ) انظر :التصاريف لتفسّب القرآف ،ليحٓب بن سبلـ بن أيب ثعلبة (ص ،)ُٕٕ:تفسّب أيب السعود (ٕ،)ِِٕ/
تفسّب البيضاكم (ٓ ،)ْٓ/البحر ا٤بديد ُب تفسّب القرآف اَّيد (ٓ ،)ُِّ/ركح ا٤بعا٘ب (ُِ.)ُّّ/
(ّ) تأكيل مشكل القرآف (ص.)ِِٔ:
(ْ) التصاريف لتفسّب القرآف (ص ،)ُٕٖ:كانظر :تفسّب الطربم (ٖ ،)ِّٓ/فتح القدير ،للشوكا٘ب (ِ،)ِٕ/
معا٘ب القرآف ،أليب جعفر النحاس (ِ.)ِِٖ/
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ٗ – الخيانة بمعنى :ترؾ األمانة:

ََ َ ُ ْ ْ َ
خانِ َ
ِْي َخ ِص ً
يٍاﵞ [النساء.]َُٓ:
 :ﵟوَل حسَ ل ِي ِ

كمنو قولو
بن أبّبؽ ،كاف عنده درع فخاهنا(ُ).

نزلت ُب طعمة

٘  -الخيانة بمعنى :الزنا أو الكذب:

َ َ َْ َ ّ َْ َ ُ ُْ َْْ ََ
َ َ
َ
كمنو قولو  :ﵟذل ِٕ ِ َ َ
َّاَّلل َّل ََّح ْ٣سِي َّٖيْ َسَّ
َّوأن
ت
َِّلًَّ ٛٚأ ِّن َّلَّ ٛأرَّ ١٠ثِةَٙي ِ
َْ
ِْيﵞ [يوسف ،]ِٓ:أم :الزانْب(ِ).
اْلةنََِّ ٠

كٰبمل على من قاؿ :إنو من قوؿ يوسف  ،فالضمّب للعزيز أم ٓب أخنو
ُب زكجتو ُب غيبتو ،بل تعففت عنها.
عطفا على ما تقدـ،
كمن قاؿ :إنو من قوؿ امرأة العزيز فيحمل على الكذب ،ن
َ

َ

متصبل ٗبا قبلو ،كالضمّب ُب ﵟ ِِلَ ًََّْٛ ٚﵞ كﵟأ ُر١َُّ ْ٠ﵞ على ىذا ليوسف  ،أم:
ن
ليعلم يوسف أ٘ب ٓب أكذب عليو ُب حاؿ غيبتو ،كاإلشارة بذلك إٔب توبتها كإقرارىا(ّ).
َ َّ َ َ ُْ
تقوؿ امرأة العزيز :ذلك الذم اعَبفت بو على نفسي ﵟ ِِلَ ًَّْ َٛ ٚأ ِّن َّل َّْ ٛأرَّ١ُ ٠
َْ
تﵞ أم :ليعلم يوسف أ٘ب ٓب أكذب عليو ُب حاؿ الغيبة ،كجئت بالصحيح
ثِةَٙيْ َِّ
كالصدؽ فيما سئلت عنو(ْ) ،أك ليعلم زكجي أ٘ب ٓب أخنو بالغيب ُب نفس األمر ،كال
(ُ) انظر :تفسّب الطربم (ٗ ،)ُٕٔ/تفسّب القرآف العظيم ،البن أيب حاًب (ْ ،)َُّٔ/الدر ا٤بنثور
(ِ ،)ِٕٔ/تفسّب ابن كثّب (ِ ،)َْٓ/النكت كالعيوف (ُ ،)ِٖٓ/الوسيط ،للواحدم (ِ،)ُُُ/
زاد ا٤بسّب (ُ ،)ْٔٓ/نزىة األعْب النواظر (ص ،)ِِٖ:بصائر ذكم التمييز (ِ.)ُِٓ/
(ِ) انظر :نزىة األعْب النواظر (ص ،)ِِٖ:بصائر ذكم التمييز (ِ ،)ُِٓ/كانظر :التصاريف لتفسّب القرآف
(صٕ ،)ُٕٖ:بر العلوـ (ِ ،)ُٕٗ/تفسّب ابن عادؿ (ٗ.)ْٕٗ /
(ّ) انظر :التسهيل لعلوـ التنزيل (ُ ،)ّٖٗ/تفسّب ا٤باكردم (ّ.)ْٕ/

َ َّ َ َ ُ ْ َْ
َ َ
تﵞ اختلف فيمن قالو ،فقيل :ىو
(ْ) قاؿ القرطيب  :قولو " :ﵟذل ِٕ َِِّلَ ًَّْ َٛ ٚأ ِّن َّل َّْ ٛأرَّ ١ُ ٠ثِةَٙيْ َِّ
من قوؿ امرأة العزيز ،كىو متصل بقو٥با :ﵟ ْاْل َن َ
َّخ ْؿ َد َؽ ْ َ
َّاِل َُّّْﵞ [يوسف ،]ُٓ:أم :أقررت بالصدؽ ؛

ليعلم أ٘ب ٓب أخنو بالغيب ،أم :بالكذب عليو ،كٓب أذكره بسوء كىو غائب ،بل صدقت كحدت عن
ا٣بيانة" تفسّب القرطيب (ٗ.)َِٗ/
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كقع احملذكر األكرب ،كإ٭با راكدت ىذا الشاب مراكدة فامتنع ،فاعَبفت ليعلم أ٘ب بريئة.
َ
َ َ
َ
ِيَّٖيْ َس ْ َ
ِْيﵞ أم :ال يرضاه كال يسدده.
َّاْلةنََِّ ٠
َّاَّللَّل ََّح ْ٣س
ﵟ َوأن
َ
َ
ٍب إف تأكيل قولو  :ﵟذل َِٕ َِِّلَ ًََّْٛ ٚﵞ...اآلية -على أنو حكاية قوؿ امرأة
العزيز -قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب  :كىذا القوؿ ىو األشهر كاألليق كاألنسب بسياؽ
القصة كمعا٘ب الكبلـ .كقد حكاه ا٤باكردم ُ ب (تفسّبه) ،كانتدب لنصره اإلماـ
العبلمة أبو العباس ابن تيمية  ،فأفرده بتصنيف على حدة(ُ).
كقد قيل :إف ذلك من كبلـ يوسف  ،كٓب ٰبك ابن جرير كابن أيب حاًب
سواه .كا٤بعُب :ذلك التثبت كالتأ٘ب كالتشمر لظهور الرباءة.
َّ َ َ
َ
ﵟ ِِلَ ًََّْٛ ٚﵞ العزيز .ﵟأ ِّن َّل َّْ ٛأ ُر١َُّ ْ٠ﵞ بظهر الغيب ُب أىلو ،أك ليعلم اهلل  أ٘ب
َ
َ َ
َ
ِيَّٖيْ َس ْ َ
ِْيﵞ،
َّاْلةنََِّ ٠
َّاَّللَّل ََّح ْ٣س
ٓب أخنو؛ ألف ا٤بعصية خيانةٍ .ب أكد أمانتو بقولو :ﵟ َوأن
كأنو لو كاف خائننا ٤با ىدل اهلل  أمره ،أم :سدده كأحسن عاقبتو .كفيو تعريض
بامرأة العزيز ُب خيانتها أمانتو ،كبالعزيز ُب خيانة أمانة اهلل  ،حْب ساعدىا بعد
ظهور اآليات على حبسوٍ ،ب أراد أف يتواضع هلل ،كيهضم نفسو؛ لئبل يكوف ٥با مزكينا،
كمفتخرا ،كليبْب أف ما فيو من األمانة ليس بو كحده ،كإ٭با ىو
كٕبا٥با ُب األمانة معجبنا
ن
ُ
ُ َْ
سﵞ [يوسف ،]ّٓ:أم :ال
بتوفيق اهلل  كلطفو كعصمتو فقاؿ :ﵟ َو َٜة َّأث َ ّصِئ َّجّ ِ َّ
أنزىها من الزلل ،كال أشهد ٥با بالرباءة الكلية ،كال أزكيها؛ فإف النفس البشرية تأمر
بالسوء ،كٙبمل عليو ٗبا فيها من الشهوات ،إال ما رحم اهلل  من النفوس الٍب
يعصمها من الوقوع ُب ا٤بساكئ.
ىذا خبلصة ما قرركه على أنو كبلـ يوسف

.

(ُ) تفسّب ابن كثّب (ْ ،)ّٗٓ/كانظر٦ :بموع الفتاكل ،البن تيمية (َُ.)ِٖٗ/
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قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب  :كالقوؿ األكؿ أقول كأظهر؛ ألف سياؽ الكبلـ كلو
من كبلـ امرأة العزيز ٕبضرة ا٤بلك ،كٓب يكن يوسف  عندىم ،بل بعد ذلك
أحضره ا٤بلك -كاهلل أعلم.)ُ(-
كاستظهر أبو حياف ُ ب (البحر) ما رجحو ا٢بافظ ابن كثّب  حيث
َ َ َْ
َِّلًَََّٛ ٚﵞ إٔب آخره ،من كبلـ يوسف 
قاؿ" :كمن ذىب إٔب أف قولو :ﵟذل ِٕ ِ
ٰبتاج إٔب تكلف ربط بينو كبْب ما قبلو ،كال دليل يدؿ على أنو من كبلـ يوسف
.)ِ("

َ َ
َِّلَ ًََّْ َٛ َٚأ ّّن َّلََّْٛ
كقاؿ اإلماـ ٧بمد الطاىر بن عاشور  :كقولو  :ﵟذل ِٕ ِ
ِ
َ ُ ُْ َْْ ََ
َ َ
َ
ِيَّٖيْ َس ْ َ
ِْيﵞ ظاىر نظم الكبلـ :أف ا١بملة من قوؿ
َّاْلةنََِّ ٠
َّاَّلل َّل ََّح ْ٣س
َّوأن
ت
أر ََّّ ١٠ثِةَٙي ِ

امرأة العزيز ،كعلى ذلك ٞبلو األقل من ا٤بفسرين ،كعزاه ابن عطية  إٔب فرقة من
أىل التأكيل ،كنسب إٔب ا١ببائي ،كاختاره ا٤باكردم  ،كىو ُب موقع العلة ٤با
ََ َ َ ُُْ َ
َّخ ََّْ ٞج ّْ ِع َِّ١ﵞ [يوسف ]ُٓ:كما عطف عليها من إقرار برباءة
تضمنتو ٝبلة :ﵟأٟةَّراودد١
يوسف ٗ با كانت رمتو بو .فاإلشارة بذلك إٔب اإلقرار ا٤بستفاد من ٝبلة أنا
َ
َّ َْ َ ُْ
ُ
راكدتو أم :ذلك اإلقرار ﵟ ِِلَ ًََّْٛ ٚﵞ يوسف  ﵟأ ِّنَّلَّٛأر١َّ ٠ﵞ.
َ
كالبلـ ُب ﵟ ِِلَ ًََّْٛ ٚﵞ الـ كي ،كالفعل بعدىا منصوب بػ(أف) مضمرة ،فهو ُب
تأكيل ا٤بصدر ،كىو خرب عن اسم اإلشارة.
كالباء ُب بالغيب للمبلبسة أك الظرفية ،أمُ :ب غيبتو ،أمٓ :ب أرمو ٗبا يقدح فيو
ُب مغيبو .ك٧بل اَّركر ُب ٧بل ا٢باؿ من الضمّب ا٤بنصوب.
ك(ا٣بيانة) :ىي هتمتو ٗبحاكلة السوء معها كذبنا؛ ألف الكذب ضد أمانة القوؿ
با٢بق.

(ُ) تفسّب ابن كثّب (ْ٧ ،)ّٗٓ/باسن التأكيل (ٔ.)ُٖٔ/
(ِ) البحر احمليط ُب التفسّب (ٔ.)ِٖٗ/
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كالتعريف ُب الغيب تعريف ا١بنسٛ .بدحت بعدـ ا٣بيانة على أبلغ كجو؛ إذ نفت
ا٣بيانة ُب ا٤بغيب ،كىو حائل بينو كبْب دفاعو عن نفسو ،كحالة ا٤بغيب أمكن ٤بريد
ا٣بيانة أف ٱبوف فيها من حالة ا٢بضرة؛ ألف ا٢باضر قد يتفطن لقصد ا٣بائن ،فيدفع
خيانتو با٢بجة.
ْ
َ
َ
ِيَّٖيْ َس َ
ﵟ َوأَن َ
ِْيﵞ عطف على ليعلم كىو علة ثانية إلصداعها
َّاْلةنََِّ ٠
َّاَّلل َّل ََّح ْ٣س
با٢بق ،أم :كألف اهلل  ال يهدم كيد ا٣بائنْب .كا٣برب مستعمل ُب الزـ الفائدة
َ
كىو كوف ا٤بتكلم عا٤با ٗبضموف الكبلـ؛ ألف علة إقرارىا ىو علمها بأف اهلل  ﵟلَّ
َ

ْ

ِْيﵞ.
َح َِّْ ٣سيَّٖيْ َسَّاْلَةنََِّ ٠
ْ
َ
َ
ِْيﵞ :ال ينفذه كال يسدده .فأطلقت ا٥بداية الٍب
كمعُب :ﵟل ََّح ْ٣سِيَّٖيْ َس َّاْلَةنََِّ ٠
ىي اإلرشاد إٔب الطريق ا٤بوصلة على تيسّب الوصوؿ ،كأطلق نفيها على نفي ذلك
التيسّب ،أم :إف سنة اهلل ُ ب الكوف جرت على أف فنوف الباطل كإف راجت
َْ َ َ ْ
َْ َْ ُ
ََْ َُُ َ َ ُ
ََّ ٤َ ٢
ِْﵞ
َّزاٌَّ ٢
ةِل ّ ِْ َّلَع َّاْلَةل ِِ٘ َّذيسَِّ ١َٜإِذا
أكائلها ال تلبث أف تنقشع ،ﵟث٘ َّجٔشِف َّث ِ
[األنبياء.)ُ("]ُٖ:
كا٢باصل أف ا٣بيانة تأٌب ٗبعُب الكذب كا٣بداع ،كىي ال ٚبلو منهما –كما
سيأٌب بياف ذلك.-
كعلى العموـ :ال يرشد كيد من خاف أمانتو ،بل ٰبرمو ىدايتو ُب الدنيا،
كيفضحو على رؤكس األشهاد ُب العقىب(ِ) .فيندرج ا٤بعُب ا١بزئي ٙبت :القاعدة الكلية،
كا٤بعُب العاـ.

(ُ) التحرير كالتنوير (ُِ.)ِّٗ-ِِٗ/
(ِ) انظر :التفسّب البسيط ،للواحدم (ُِ ،)ُُٓ /الوسيط ُب تفسّب القرآف اَّيد (ِ ،)ُٕٔ/الوجيز ُب
تفسّب الكتاب العزيز (َٓٓ) ،زاد ا٤بسّب ُب علم التفسّب (ِ ،)ْْٖ/الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر
(ُ.)ْْْ/
26

كا٣بيانة ٥با صور كثّبة ،كأبواب متعددة ،كموضوعات متشعبة كمتداخلة ،كىي
متفاكتة ٕبسب مفاسدىا كآثارىا –كما سيأٌب بياف ذلك.-
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اضتحذغرػطنػاضخغاظظػوبغانػراشبتؼاػوآثارعاػ

ه هَ َ ُ
اَّلل َل ُي ُِّب
إف ا٣بيانة فعل قبيح مذموـ ُب الكتاب كالسنة .قاؿ اهلل  :ﵟإِن
َ
َ
ٌَ َْ َك َن َخ هٔاًُا أث ًِيٍاﵞ [النساء ،]َُٕ:أم :من اعتاد ا٣بيانة كألف اإلٍب فلم يعد ينفر منو،

كال ٱباؼ العقاب اإل٥بي عليو ،فّباقبو فيو ،كإ٭با ٰبب اهلل
كاالستقامة(ُ).



أىل األمانة

ه هَ َ ُ
اَّلل ََل ُُي ُِّب ْ َ
اْلانِ َ
كقاؿ  :ﵟإ هن ه َ
اَّلل َل ُي ُِّب
ِْيﵞ [األنفاؿ ،]ٖٓ:كقاؿ :ﵟإِن
ِ
ِ
َُ
ُه َ ه
ٔرﵞ [ا٢بج .]ّٖ:قاؿ الشيخ ٧بمد األمْب الشنقيطي " :كا٣بواف
ُك خٔ ٍ
ان نف ٍ

كالكفور كبلٮبا صيغة مبالغة؛ ألف (الفعاؿ) بالتضعيف ،ك(الفعوؿ) بفتح الفاء من
صيغ ا٤ببالغة ،كا٤بقرر ُب علم العربية أف نفي ا٤ببالغة ُب الفعل ال يستلزـ نفي أصل
الفعل ،فلو قلت :زيد ليس بقتاؿ للرجاؿ فقد نفيت مبالغتو ُب قتلهم ،كٓب يستلزـ ذلك
أنو ٓب ٰبصل منو قتل لبعضهم ،كلكنو ٓب يبالغ ُب القتل ،كعلى ىذه القاعدة العربية
ا٤بعركفة فإف اآلية قد صرحت بأف اهلل  ال ٰبب ا٤ببالغْب ُب الكفر كا٤ببالغْب ُب
ا٣بيانة ،كٓب تتعرض ٤بن يتصف ٗبطلق ا٣بيانة كمطلق الكفر من غّب مبالغة فيهما .كال
مطلقا ،كقد أكضح  ذلك ُب
مطلقا ،كالكافر ن
شك أف اهلل  يبغض ا٣بائن ن
ََ
ًَ َ ْ ْ َ
َ
ه ََ َ
ه
ِإَوٌا َتاذ هَ ٌ َِْ ك ْٔ ٍم خ َِياُث فاُتِذ إَِلْ ِٓ ًْ لَع َش َٔا ٍء إِن
بعض ا٤بواضع ،فقاؿ ُب ا٣بائن :ﵟ

(ُ) ا٤بنار (ٓ.)ِّٓ/
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هَ َ ه َ َ ْ
اَّلل ََل ُُي ُِّب ْ َ
ِْيﵞ [األنفاؿ ،]ٖٓ:كقاؿ ُب الكافر :ﵟكُ ْو أَغ ُ
اْلانِ َ
هَ
الر ُشٔل فإِن
ِيػٔا اَّلل و
ِ
حَ َٔ هى ْٔا فَإ هن ه َ
اَّلل ََل ُُي ُِّب اىْ ََكف ِر َ
يَﵞ [آؿ عمراف.)ُ("]ِّ:
ِ
ِ
َ
َ
ه
َ
َ
َ
َ
ُ ُ
َ ُ
ِيَ َ
آٌ ُِٔا َل َتُُُٔٔا ه َ
اَّلل َو ه
كقد اهلل  :ﵟيَا أ ُّح َٓا اَّل َ
الر ُشٔل َوَتُٔٔا أ ٌَاُاح ِس ًْ
َُْ ََْ َ
َوأجخ ًْ تػي ٍُٔنﵞ [األنفاؿ.]ِٕ:
َ َ َ
َْ
ه ه َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ َ َ
ه ٍْ ُخ ًْ َب ْ َ
اس أن
ْي انله ِ
ات ِإَوذا خ
كقاؿ  :ﵟإِن
اَّلل يَأم ُرز ًْ أن حؤدوا اْلٌاُ ِ
َْ ُ
َْ ْ
َته ٍُٔا ةِاىػد ِلﵞ [النساء.]ٖٓ:

أمْب ككُبٌّ كصادؽ ،كمن ال ٰبفظها كال يؤديها
فمن ٰبفظ األمانة كيؤديها فهو ه
فهو خائن ً
ك٨بادع.
ه
كا٣بيانة سبب ال نعداـ الثقة بْب أفراد اَّتمع ،فبل يأمن الناس من فسدت ذمتو،
كمن نقض العهد كا٤بيثاؽ ،كمن غش ككذب.
كإذا تفشت ا٣بيانة بْب الناس فسدت الذمم ،كعم الببلء ،فبل يأمن صديق
صديقو ،كال زكج زكجو ،كال أب كلده ،كال يأمن الرجل جاره ،كتضييع ا٢بقوؽ،
كتنتهك ا٢برمات.
فا٣بيانة خصلة قبيحة ذميمة ،كيندرج ٙبت عموـ معناىا كثّب من الصور
الذميمة.
لكل عهد أك ميثاؽ سواء كاف بْب العبد كخالقو ،
فهي نقض من ا٤بكلف ٍّ
أك بْب الفرد كالفرد ،أك بْب الفرد كا١بماعة ،أك بْب ا١بماعة كالفرد ،أك بْب ا١بماعة
كا١بماعة ،كنقض عهد العبد مع نفسو.

(ُ) أضواء البياف (ٓ.)ِِٔ/
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فا٣بيانة ال ٚبلو من صورة من ىذه الصور:
نقض العهد بين نقض العهد بين نقض العهد بين نقض العهد بين
العبد وخالقو

.

الفرد والجماعة.

الفرد والفرد.

-

نقض العهد بين نقض عهد العبد

الجماعة والجماعة.

مع نفسو.

الجماعة والفرد.

-

كقد قرف اهلل  بْب ا٣بيانة كالكفر ُب قولو  :ﵟإ هن ه َ
اَّلل يُ َداف ُِع َغَ هاَّل َ
ِيَ
ِ
ِ
َ ُ ه ه َ َ ُ ُّ ُ ه َ ه َ ُ
ٔرﵞ [ا٢بج.]ّٖ:
ف
آٌِٔا إِن اَّلل َل ُي ِب ُك خٔ ٍ
ان ن ٍ
كا٣بيانة من أسباب كلوج النار كما أخرب اهلل  عن ذلك ُب قولو :ﵟ َ َ
َض َب
ْ َ َ َ َْ
هُ َ َ ً ه َ َ َ ُ ْ ََ َ ُ ٍ َ ْ ََ َ
ج َختْ َدي ْ
ت لُٔط ََكجَ َخا ََتْ َ
ِ
ْي
اِل
ص
ا
ُِ
د
ا
ِت
غ
َِ
ٌ
َ
اَّلل ٌرًل ل َِّلِيَ زفروا امرأت ُٔح وامرأ
ٍ
ِ
ِ
َ َ ََ ُ ََ ْ
َْ
ه َ ْ
فخاجخاْ ٍَا في ًْ ُحغِ َِيا خِ ُٓ ٍَا ٌ ََِ اَّلل ِ شيئًاﵞ [التحرٙب.]َُ:

كأشد الناس فضيحة يوـ القيامة ىم ا٣بائنوف ،كما جاء ُب ا٢بديث :عن ابن

عمر



قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل

:

((إذا جمع اهلل األولين واآلخرين

يوـ القيامة ،يرفع لكل غادر لواء ،فقيل :ىذه غدرة فالف بن فالف))(ُ).
كعن أنس



عن النيب



قاؿ(( :لكل غادر لواء يوـ القيامة

يعرؼ بو))(ِ).
ً
ك(الغادر) :الذم يػو ً
ترفع لو رايةه تي ىسج يل عليها
اع يد على أمر كال يفي بو.
فالغادر ي
ىي
ي
يوـ القيامة .ك٘بعل ىذه الراية عند مؤخرتو ،كما جاء ُب
ىغ ٍد ىرتيو،
فيفضح بذلك ى
ي

(ُ) صحيح البخارم [ُّٖٖ ،]ُُُٕ ،مسلم ،كاللفظ لو [ُّٕٓ].
(ِ) صحيح البخارم [ُّٖٔ] ،مسلم [ُّٕٕ].
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(الصحيح) :عن أيب سعيد
استِ ِو يوـ القيامة))(ُ).
عند ْ



عن النيب



قاؿ(( :لكل غادر لواء

ككلما كانت الغدرة كبّبة عظيمة كلما ارتفعت الراية الٍب يفضح ُّا ُب يوـ
ا٤بوقف العظيم ،كما جاء ُب (الصحيح) :عن أيب سعيد  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل
(( :لِ ُك ّْل غادر لواء يوـ القيامة ،يػرفَع لو بَِق ْد ِر غَ ْد ِرهِ ،أًل وًل غَ ِ
اد َر
ُْ ُ
(ِ)
ِ
ضىريرهي إٔب ىخٍل وق كثّبين؛ ألنو ٲبلك
أَ ْعظَ ُم غَ ْد ًرا من أَمي ِر َع َّامة)) ؛ ألف ىغ ٍد ىرهي يىػتىػ ىعدل ى
القوة كالسلطاف ،كال حاجة لو إٔب الغدر ،لقدرتو على الوفاء.
جاىدا على إخفاء خيانتو فإنو سيفضح يوـ القيامة
فا٣بائن كإف عمل ُب الدنيا ن
على رؤكس األشهاد ،كيرفع لو لواء بقدر غدره يػي ٍعرؼ كييفضح بوٍ ،ب ا١بزاء كالعقاب.
كقد جاءت األحاديث ٍّ
٧بذرةن من ا٣بيانة ،كمبينةن عاقبةى من خاف كما ُب قولو
(( :أىل النَّا ِر خمسة :الض ِ
يف الذي ًل َزبْػ َر لو ،الّذين ىم فيكم تَػبَػ ًعا
َّع ُ
ُ
ماًل ،والخائِ ُن الذي ًل يَ ْخ َفى لو طَ َم ٌع ،وإف َد َّؽ إًل َخانَو،
أىال وًل ً
ًل يَػْبتَػغُو َف ً
ورجل ًل يصبِح وًل يم ِسي إًل وىو ي َخ ِ
ك)) ،كذكر(( :الْبُ ْخ َل
ك عن أَىلك ومالِ َ
اد ُع َ
ٌ ُ ْ ُ ُْ
ُ
ِ
بّْ .
والشْن ِظير :الْ َف َّحاش))(ّ).
أو ال َكذ َ
(ُ) صحيح مسلم [ُّٖٕ] (ُٓ).
(ِ) صحيح مسلم [ُّٖٕ] (ُٔ).
(ّ) صحيح مسلم [ِٖٓٔ](( .ال زبر لو)) أم :ال عقل لو يزبره ،كٲبنعو ٩با ال ينبغي .أم :إنساف ضعيف،
كلكنو إمعة منافق يسّب كراء أصحاب الرياسة؛ ليأخذ منهم ،فهو ضعيف لكن ليس عنده عقل يأمره
بالصحيح ،كال ٰباكؿ أف يفكر مثل الناس ،لو أساء الناس قلدىم ،أك كانوا ٦برمْب فهو مثلهم ،أك
طيبْب قلدىم ،فهو يقلد الناس فحسب ليعطوا لو حسنة ،ىذا اإلنساف من أىل النار مع أنو ضعيف،
لكنو من شر ا٣بلق(( .ال يىػٍبتىػغيو ىف)) أم :يطلبوف ،كُب بعض النسخ(( :ال يتبعوف)) ٨-بفف كمشدد-
ماال)) يعِب :يعيش ُب الدنيا ال يريد أم
أىبل كال ن
من االتباع ،أم :يتبعوف كيتبعوف .يبتغوف(( ،ال يبتغوف ن
شيء ،عاش نكرة كمات نكرة ،كيوـ القيامة ٰبشر مع ىؤالء الذم كاف يتبعهم ُب الدنيا(( .كا٣بائن

الذم ال ٱبفى لو طمع)) أم :ال يبإب ىل يأكل من حبلؿ أك حراـ ،يأخذ الشيء من حلو أك من
حرمتو ،كال يهمو .كذكر(( :البخل أك الكذب)) ىكذا ىو ُب أكثر النسخ أك الكذب كُب بعضها=
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قولو (( :والخائِ ُن الذي ًل يَ ْخ َفى لو طَ َم ٌع ،وإف َد َّؽ إًل َخانَو))،
جاىدا ألخذه ،فهو ال يبإب ىل
يعِب :أنو إذا ظهر لو شيء من مطامع الدنيا سعى
ن
يأكل من حبلؿ أك حراـ ،يأخذ الشيء من حلو أك من حرمتو ،كال يهمو أكاف من
حبلؿ أـ حراـ ،فهو ال يتحرل ا٢ببلؿ كا٢براـ ،كال يهمو ىذا األمر.
قاؿ ابن رجب ((" :والخائِ ُن الذي ًل يَ ْخ َفى لو طَ َم ٌع ،وإف َد َّؽ إًل
َخانَو))  ،أم :يعِب :ال يقدر على خيانة كلو كانت حقّبة يسّبة إال بادر إليها
كاغتنمها.
كيدخل ُب ذلك :التطفيف ُب ا٤بكياؿ كا٤بيزاف ،ككذلك :ا٣بيانة ُب األمانات
القليلة ،كالودائع ،كأمواؿ اليتامى كغّب ذلك ،كىو خصلة من خصاؿ النفاؽ ،كرٗبا
سرا مع
يدخل ُب ا٣بيانة :من خاف اهلل  كرسولو ُ ب ارتكاب احملارـ ًّ
إظهار اجتناُّا(ُ).
قاؿ بعض السلف :كنا نتحدث أف صاحب النار :من ال ٛبنعو خشية اهلل 
من شيء خفي لو"(ِ).

كقولو(( :ورجل ًل يصبِح وًل يم ِسي إًل وىو ي َخ ِ
ك))
ك عن أَىلك ومالِ َ
اد ُع َ
ٌ ُ ْ ُ ُْ
ُ
أم " :ٱبادعك بسبب أىلك كمالك ،أم طمع ُب مالك كأىلك ،فيظهر عندؾ األمانة
كالعفة كٱبوف فيهما"(ّ) .فا٣بيانة ال ٚبلو من ا٤بكر كا٣بداع ،كقد جاء ُب ا٢بديث:

((المكر والخديعة في النَّار)).

=كالكذب كاألكؿ ىو ا٤بشهور ُب نسخ ببلدنا .ك((الشنظّب)) فسره ُب ا٢بديث بأنو الفحاش ،كىو
السيء ا٣بلق.
(ُ) يعِب :أنو يظهر الزىد كالورع ،لكنو إذا خبل بنفسو أك سافر إٔب مكاف بعيد كٓب يكن عليو رقيب من الناس
اقب اهلل  كال ٱبافو.
فعل ا٤بعاصي كا٤بنكرات ،فهو ال ير ي

(ِ) التخويف من النار كالتعريف ٕباؿ دار البوار (ص.)ِٕٗ:
(ّ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح (َُ.)ُُّٖ/
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كُب لفظ(( :المكر والخديعة والخيانة في النَّار))(ُ).
كا٣بيانة من الذنوب ا٤بتوعد عليها با٢برماف من دخوؿ ا١بنة ،كما أخرب النيب
ِ
ٍ
استَػ ْر َعاهُ اللَّوُ َر ِعيَّةً ،فَػلَ ْم يَ ُحط َْها
 عن ذلك بقولوَ (( :ما م ْن َعْبد ْ
ص ٍ
ِ ِ
ِ
الجن َِّة))(ِ).
يحة ،إًَِّل لَ ْم يَج ْد َرائ َحةَ َ
بِنَ َ
ِ ٍ ِ ِ ِ
ِِ
اش لَ ُه ْم ،إًَِّل
وت َو ُى َو غَ ّّ
ين ،فَػَي ُم ُ
كُب لفظَ (( :ما م ْن َواؿ يَلي َرعيَّةً م َن ُ
الم ْسلم َ
ِ
الجنَّةَ))(ّ).
َح َّرَـ اللَّوُ َعلَْيو َ
كتعد للحدكد الٍب شرعها؛ كلذلك فإف ا٣بائن
كا٣بيانة فيها جرأة على اهلل ٍّ ،
خصم هلل



يوـ القيامة ،كما أخرب النيب  عن ذلك بقولو(( :قاؿ اهلل

حرا
تعالى :ثالثة أنا خصمهم يوـ القيامة ،رجل أعطى بي ثم غدر ،ورجل باع ِّ

أجيرا فاستوفى منو ولم يعطو أجره))(ْ).
فأكل ثمنو ،ورجل استأجر ً

كا٣بيانة ُب األمانة من خصاؿ (النفاؽ األصغر) الذم ىو نفاؽ األعماؿ ك٫بوىا،
ث َك َذب ،وإذا
للحديث ا٤بشهور عنو (( :آيةُ المنافق ٌ
ثالث :إذا َح َّد َ
(ٓ)
بع من ُك َّن فيو كاف
َو َع َد أَ ْخلَف ،وإذا ْاؤتُ ِم َن َخاف))  ،كقاؿ (( :أر ٌ
صلَةٌ من النّْفاؽ حتى
مناف ًقا
منه َّن كانت فيو َخ ْ
خالصا ،ومن كانت فيو َخ ْ
صلَةٌ ُ
ً
يَ َد َع َها :إذا ْاؤتُ ِم َن َخاف ،وإذا َّ
ث َك َذب ،وإذا عاى َد غَ َدر ،وإذا خاصم
حد َ
فَ َجر))(ٔ).
(ُ) أخرجو ا٢باكم [ٕٖٓٗ ] عن أنس ،كسكت عنو الذىيب ُب (التلخيص) .كركاه أبو داكد ُب (مراسيلو)
مرسبل ٨بتصنرا .كا٢بديث إسناده حسن.
[ُٓٔ] عن ا٢بسن [البصرم] ن
(ِ) صحيح البخارم [َُٕٓ] ،مسلم [ُِْ].
(ّ) صحيح البخارم [ُُٕٓ] ،مسلم [ُِْ].
(ْ) صحيح البخارم [ِِِٕ.]َِِٕ ،
(ٓ) صحيح البخارم [ّّ ،]َٔٗٓ ،ِْٕٗ ،ِِٖٔ ،مسلم [ٗٓ].
(ٔ) صحيح البخارم [ّْ ،]ُّٕٖ ،ِْٓٗ ،مسلم [ٖٓ].
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كا٣بيانة من الكبائر ،كىي متفاكتة ٕبسب مفاسدىا كخطرىا كآثارىا ،كأشدىا:
عاما ،كمن كأب أعداء األمة كأعاهنم ،ككمن استغل
ما أصاب الدين ،ككاف ضرره ًّ
منصبو ُب ظلم الناس ،كأكل حقوقهم ،كإىدار مقدرات األمة.
شر من بعض ،كليس
قاؿ الذىيب " :ا٣بيانة ُب كل شيء قبيحةه ،كبعضها ه
ك ُب فىػٍل و
س كمن خانك ُب أىلك كمالك ،كارتكب العظائم"(ُ).
من ىخانى ى
كذكر ابن حجر ا٥بيتمي  :أف ا٣بيانة ُب األمانات كالوديعة كالعْب ا٤برىونة
كا٤بستأجرة ك٫بو ذلك من الكبائر ،كقاؿ" :عد ذلك كبّبة ىو ما صرح بو غّب كاحد،

كظاىر ٩با ذكر ُب اآليات كاألحاديث"(ِ).
كقاؿ ابن حزـ " :ا٣بيانة ُب ا٢برـ أشد من ا٣بيانة ُب الدماء ،العرض أعز
على الكرٙب من ا٤باؿ ،ينبغي للكرٙب أف يصوف جسمو ٗبالو ،كيصوف نفسو ٔبسمو،
كيصوف عرضو بنفسو ،كيصوف دينو بعرضو ،كال يصوف بدينو شيئنا"(ّ) .فتبْب أف ا٣بيانة
مراتب ،كأهنا متفاكتة ٕبسب مفاسدىا.
قاؿ اإلماـ ا٤باكردم " :كأما االستسرار با٣بيانة فضعة؛ ألنو بذؿ ا٣بيانة
مهْب ،كلقلة الثقة بو مستكْب .كقد قيل ُب منثور ا٢بكم :من ٱبن يهن .كقاؿ خالد
الربعي :قرأت ُب بعض الكتب السالفة أف ٩با تعجل عقوبتو كال تؤخر :األمانة ٚباف،
كاإلحساف يكفر ،كالرحم تقطع ،كالبغي على الناس.

(ُ) الكبائر ،للذىيب (ص ،)َِٖ:بتحقيق :أيب عبيدة مشهور بن حسن ،الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر
(ُ.)ْْْ/
(ِ) الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر (ُ.)ْْٔ/
)ّ( األخبلؽ كالسّب ُب مداكاة النفوس ،البن حزـ (ص.)ُٖ -َٖ:
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اجرا،
كلو ٓب يكن من ذـ ا٣بيانة إال ما ٯبده ا٣بائن ُب نفسو من ا٤بذلة لكفاه ز ن
كلو تصور عقىب أمانتو ،كجدكل ثقتو لعلم أف ذلك من أربح بضائع جاىو ،كأقول
شفعاء تقدمو ،مع ما ٯبده ُب نفسو من العز ،كيقابل عليو من اإلعظاـ"(ُ).
كقاؿ" :كالداعي إٔب ا٣بيانة شيئاف :ا٤بهانة ،كقلة األمانة ،فإذا حسمهما عن
نفسو ٗبا كصفت ظهرت مركءتو"(ِ).
كمن مسببات ا٣بيانة :ضعف اإلٲباف ،كقلة قلة الورع ،كعدـ التقول ،كانعداـ
ا٤بركءة ،كا١بهل ،كاألثرة كالطمع ُب ا٤باؿ أك ا٤بناصب كا١باه ،كالكرب ،كا٢بسد.
كقد تكوف بالقوؿ ،أك بالفعل ،كباإلشارة ،كالكتابة ،كالسكوت ،كالتجسس.
كقاؿ حكيم :لو علم مضيٍّع األمانة ،ما ُب النكث كا٣بيانة ،لقصر عنهما
عنانو(ّ).
كمن األحاديث الٍب ٍّ
ٙبذر من ا٣بيانة ،كتبْب عاقبة من خاف ،مع الداللة على أف
ا٤بخوف يستوُب ىحقو من ا٣بائن يوـ القيامة  :ما جاء ُب (صحيح مسلم) عن سليماف
ي
بن بريدة ،عن أبيو ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ُ (( :ح ْرَمة نساء المجاىدين
(ْ)
رجال من
ف ً
على القاعدين كحرمة أمهاتهم  ،وما من رجل من القاعدين يَ ْخلُ ُ
المجاىدين في أىلو فيخونو فيهم ،إًل وقف لو يوـ القيامة ،فيأخذ من عملو ما
(ٓ)
ً
ىخ ًذ ىح ىسنىاتًو ك ًاال ٍستًكٍثىا ًر
شاء ،فما ظنكم؟))  ،أم :فما تىظينو ىف ُب رغبة اَّاىد ُب أ ٍ
ىخ ىذهي .كقيل :أم :ما ظنكم باهلل
منها ُب ذلك ا٤بقاـ؟ أم :ال يىػٍبػ ىقى منها شيء إال أ ى

)ُ( أدب الدنيا كالدين (ص.)ِّٓ:
)ِ( أدب الدنيا كالدين (ص.)ِّٔ:
)ّ( انظر :هناية األرب ُب فنوف األدب (ّ.)ّٔٗ/

(ْ) حرمة نساء اَّاىدين :ىذا ُب شيئْب :أحدىما ٙ :برٙب التعرض ٥بن بريبة من نظر ٧برـ كخلوة كحديث ٧برـ
كغّب ذلك .والثاني ُ :ب برىن كاإلحساف إليهن كقضاء حوائجهن الٍب ال يَبتب عليها مفسدة ،كال
يتوصل ُّا إٔب ريبة ،ك٫بوىا.
(ٓ) صحيح مسلم [ُٕٖٗ].
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 أف يفعل بو مع ىذه ا٣بيانة الٍب كقع ُّا؟ فإذا علمتم صدؽ ما أقوؿ فاحذركا
من ا٣بيانة ُب نساء اَّاىدين(ُ).
كا٣بيانة ذميمة حٌب مع الكفار ،فقد كرد النص بأف ا٤بسلمْب إذا خافوا من
الكفار ا٣بيانة كنقض العهد بأف ظهر من قرائن أحوا٥بم ما يدؿ على خيانتهم ،فإف
ا٤بسلمْب ال يعاملوهنم با٤بثل ،فبل يغدركف ُّم ،كال ينقضوف العهد معهم ،بل ٱبربكهنم
ًَ َ ْ ْ
َ
ََ َ
بعدـ استمرار العهد بْب الطرفْب ،قاؿ اهلل  :ﵟِإَوٜةََّتةذٍ ٤ْ َّٓ ِْٞ َّٜ ٞم َّر َِيةٟح َِّةٟجِشَّ
َْ

ََ
َ
َ ُ ُّ
ً
َ
َ َ
كأما قولو :ﵟِإَوٜةََّتَةذٍ ٤ْ َّٓ ِْٞ َّٜ ٞم َّر َِيةَّ َٟحﵞ يعِب :من قوـ معاىدين خيانة كنكثنا
َ ْ َ
بأمارات ظاىرة .ﵟِةْٟجِشَّإِِلْ َِّْٛ ٣ﵞَّ فاطرح إليهم العهد على طريق مستو ظاىر ،كذلك أف
َ

َّظ َ٤ا ٍءَّإن َ
إِلَّْْٛ ٣لَع َ
ِْيﵞ [األنفاؿ.]ٖٓ:
َّاَّللَّلَُّيِتَّاْلةنَِّ ٠
ِ
ِ ِ

إخبارا مكشوفا بيٍّػننا أنك قطعت ما بينك كبينهم ،كال
تظهر ٥بم نبذ العهد ،كٚبربىم ن
َ َ ُ
َّاَّللَّلَُّي ُِّتَّ
تبادرىم ا٢برب كىم على توىم بقاء العهد ،فيكوف ذلك خيانة منك .ﵟإِن
َْ
ِْيﵞ ُب العهود .فبل يكن منك إخفاء نكث العهد كا٣بداع(ِ).
اْلةنََِّ ٠
نقض العهد ٖبوؼ ا٣بيانة،
قاؿ ابن جرير " :فإف قاؿ قائل :ككيف ٯبوز ي
ظن ال يقْب؟
ك(ا٣بوؼ) ٌّ
قيل :إف األمر ٖببلؼ ما إليو ذىبت ،كإ٭با معناه :إذا ظهرت آثار ا٣بيانة من
عدكؾ ،كخفت كقوعهم بك ،فألق إليهم مقاليد السلم كآذهنم با٢برب .كذلك كالذم
كاف من بِب قريظة ،إذ أجابوا أبا سفياف كمن معو من ا٤بشركْب إٔب مظاىرهتم على
رسوؿ اهلل
رسوؿ اهلل  ك٧باربتهم معهم ،بعد العهد الذم كانوا عاىدكا ى
رسوؿ اهلل  .فكانت إجابتهم إياه
 على ا٤بسا٤بة ،كلن يقاتلوا ى
إٔب ذلك ،موجبنا لرسوؿ اهلل  خوؼ الغدر بو كبأصحابو منهم .فكذلك
حكم كل قوـ أىل مو و
ادعة للمؤمنْب ظهر إلماـ ا٤بسلمْب منهم من دالئل الغدر مثل
(ُ) انظر :شرح النوكم على صحيح مسلم (ُّ ،)ِْ/مرقاة ا٤بفاتيح (ٔ.)ُِْٔ/
(ِ) مفاتيح الغيب (ُُ ،)ْٖٗ -ْٕٗ/الكشاؼ (ِ.)ُِّ/
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فحق على إماـ ا٤بسلمْب
ظهر لرسوؿ اهلل  كأصحابو من قريظة منهاٌّ ،
الذم ى
أف ينبذ إليهم على سواء ،كيؤذهنم با٢برب.
ََ
لَع َ
َّظ َ٤ا ٍَّءﵞ ،أم :حٌب يستوم علمك كعلمهم بأف كل فريق منكم
كمعُب قولو :ﵟ
حرب لصاحبو ال ًسٍلم"(ُ).
فبل ٯبوز مقابلة ا٣بيانة ٗبثلها؛ كذلك لعظم خطرىا ،كقبح أثرىا ،كما جاء ُب
ا٢بديث(( :أ َّْد األمانة إلى من ائتمنك ،وًل تخن من خانك))(ِ).

٨بالفا ٢بديث :ىند(ّ)،
قاؿ ا٣بطايب " :كىذا ا٢بديث يعد ُب الظاىر ن
كليس بينهما ُب ا٢بقيقة خبلؼ؛ كذلك ألف ا٣بائن ىو الذم يأخذ ما ليس لو أخذه
ظلما كعدكانا ،فأما من كاف مأذكنا لو ُب أخذ حقو من ماؿ خصمو ،كاستدراؾ
ن

ظبلمتو منو فليس ٖبائن ،كإ٭با معناه :ال ٚبن من خانك بأف تقابلو ٖبيانة مثل خيانتو.
كىذا ٓب ٱبنو؛ ألنو يقبض حقًّا لنفسو ،كاألكؿ يغتصب حقًّا لغّبه .ككاف مالك بن أنس

(ُ) تفسّب الطربم (ُْ.)ِٔ -ِٓ/
(ِ) ا٢بديث مركم عن أىب ىريرة كعن أنس .حديث أىب ىريرة :أخرجو البخارم ُب (التاريخ) (ْ ،)َّٔ/أبو
أيضا :ا٣برائطي ُب (مكارـ
داكد [ّّٓٓ] ،كالَبمذم [ُِْٔ] ،كقاؿ" :حسن غريب" ،كأخرجو ن
األخبلؽ) [ُْٖ] ،كالطربا٘ب ُب (األكسط) [ّٓٗٓ] ،كالدارقطِب [ْٕٓ] ،كا٢باكم [ِِٔٗ] ،كقاؿ:
"صحيح على شرط مسلم كلو شاىد عن أنس" ،ككافقو الذىيب .كما أخرجو ٛباـ [ّٗٓ] ،كالبيهقي
[َُِّّ] .حديث أنس :أخرجو الطربا٘ب ُب (الكبّب) [َٕٔ] ،كُب (الصغّب) [ْٕٓ] قاؿ ا٥بيثمي
أيضا :الدارقطِب
(ْ" :)ُْٓ/ركاه الطربا٘ب ُب (الكبّب) ك(الصغّب) ،كرجاؿ الكبّب ثقات" .كأخرجو ن
[ِّٔٗ] ،كا٢باكم [ِِٕٗ] ،كأبو نعيم ُب (ا٢بلية) (ٔ ،)ُِّ/كالبيهقي [َُِّْ] ،كالضياء
[ِّٖٕ].
(ّ) يعِب :ما جاء ُب (الصحيح) :عن عائشة  :قالت ىند أـ معاكية لرسوؿ اهلل  :إف أبا
سفياف رجل شحيح ،فهل علي جناح أف آخذ من مالو سرا؟ قاؿ(( :خذم من مالو با٤بعركؼ ما
يكفيك كيكفي بنيك)) صحيح البخارم [ُُِِ ،]َُٕٖ ،َّٕٓ ،ّْٓٔ ،مسلم [ُُْٕ].
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ألفا
 يقوؿ :إذا أكدع رجل ن
رجبل ألف درىم فجحدىا ا٤بودعٍ ،ب أكدعو ا١باحد ن
ٓب ٯبز لو أف ٯبحده"(ُ).
كقاؿ القاضي " :كاختلف العلماء فيمن منعو رجل حقو ٍب قدر لو ا٤بمنوع
على ماؿ ،ىل يأخذ حقو منو بغّب رضاه أك خفية عنو؟ فأجازه ٝباعة ،كاحتجوا ُّذا
ا٢بديث ،منهم :الشافعي كابن ا٤بنذر .
ك ،وًل تَ ُخ ْن َم ْن
كمنعو آخركف؛ للحديث اآلخر(( :أ َّْد ْاأل ََمانَةَ إلى َم ِن ائْػتَ َمنَ َ

َخانَك))(ِ) منهم مالك كأبو حنيفة
مالك .)ّ("
قاؿ الطييب

:

،

كحكى الداكدم



القولْب عن

قولو(( :وًل تخن من خانك))" :أم :ال تعامل ا٣بائن

ٗبعاملتو ،كال تقابل خيانتو با٣بيانة فتكوف مثلو .كال يدخل فيو أف يأخذ الرجل مثل
حقو من ماؿ ا١باحد؛ كأنو استيفاء كليس بعدكاف كا٣بيانة عدكاف .أقوؿ :األكٕب أف
َْ َ َ ُ َ َ ه ُ ْ َ ه
َ َ
الصيِّئَث ادذ ْع ةِاى ِِت
ينزؿ ىذا ا٢بديث علي معُب قولو  :ﵟ َوَل ت ْص َخِٔي اِلصِث وَل
(ُ) معآب السنن (ّ.)ُٖٔ/
(ِ) ا٢بديث مركم عن أيب ىريرة  ،كقد أخرجو البخارم ُب (التاريخ) [ُِّْ] ،كأبو داكد [ّّٓٓ]،
أيضا :البزار [ََِٗ] ،كالطحاكم ُب (شرح
كالَبمذم [ُِْٔ] ،كقاؿ" :حسن غريب" ،كأخرجو ن
مشكل اآلثار) [ُُّٖ] ،كا٣برائطي ُب (مكارـ األخبلؽ) [ُْٖ] ،كالطربا٘ب ُب (األكسط)
[ّٓٗٓ] ،كالدارقطِب [ِّٔٗ] ،كا٢باكم [ِِٔٗ] ،كقاؿ" :صحيح على شرط مسلم" ،ككافقو
الذىيب ،كما أخرجوٛ :باـ [ّٗٓ] ،كالشهاب القضاعي [ِْٕ] ،كالبيهقي [َُِّّ] .قاؿ ابن ا٤بلقن
مرفوعا" البدر ا٤بنّب (ٕ.)ِٕٗ/
" :ىذا ا٢بديث مركم من طرؽ :أحسنها :طريق أيب ىريرة
ن
كا٢بديث مركم عن أنس  :أخرجو الطربا٘ب ُب (الكبّب) [َٕٔ] ،ك(الصغّب) [ْٕٓ] ،قاؿ
ا٥بيثمي " :)ُْٓ/ْ( ركاه الطربا٘ب ُب (الكبّب) ك(الصغّب) ،كرجاؿ الكبّب ثقات" .كأخرجو
أيضا :الدارقطِب [ِّٕٗ] ،كا٢باكم [ِِٕٗ] ،كقاؿ" :على شرط مسلم" ،ككافقو الذىيب .كما
ن
أخرجو :أبو نعيم ُب (ا٢بلية) (ٔ ،)ُِّ/كالبيهقي [َُِّْ] ،كالضياء [ِّٖٕ] .كا٢بديث مركم

عن أيب أمامة ،كعن أيب بن كعب ،كعن رجل من الصحابة ،بأسانيد ال ٚبلو الضعف.
(ّ) إكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلم ،للقاضي عياض (ٓ.)ِِٗ/
39

َ

َِ
ِه أ ْخ َص َُﵞ [فصلت ،]ّْ:يعِب :إذا خانك صاحبك فبل تقابلو ٔبزاء خيانتو ،كإف كاف
ذاؾ حسننا ،بل قابلو باألحسن الذم ىو عدـ ا٤بكافأة كاإلحساف إليو ،أم :أحسن إٔب
من أساء إ ليك .كٯبوز أف يكوف من باب الكناية ،أم :ال تعامل من خانك
فتجازيو"(ُ).
كقد كاف النيب  يستعيذ باهلل  من ا٣بيانة؛ لعظم خطرىا
كأثرىا ،كسوء عاقبتها ،كما جاء ُب ا٢بديث :عن أيب ىريرة  قاؿ :كاف رسوؿ

 يقوؿ(( :اللهم إني أعوذ بك من الجوع؛ فإنو بئس الضجيع ،وأعوذ

بك من الخيانة؛ فإنها بئست البطانة))(ِ).

فمن نعم اهلل  على أىل طاعتو أف يوفقهم القتبلع جذكر ا٣بيانة ،كإٔب
إغبلؽ مداخلها ،من خبلؿ مراقبة اهلل  كخشيتو.
كقد كرد عن عبد اهلل بن زيد بن أسلم عن أبيو عن جده أسلم قاؿ :بينما أنا مع
عمر بن ا٣بطاب كىو يعس ا٤بدينة ،إذ أعيا كاتكأ على جانب جدار ُب جوؼ الليل،
كإذا امرأة تقوؿ البنتها :يا ابتناه قومي إٔب ذلك اللنب فامذقيو با٤باء ،فقالت ٥با :يا
أمتاه كما علمت ما كاف من عزمة أمّب ا٤بؤمنْب اليوـ ،قالت :كما كاف من عزمتو يا
بنية؟ قالت :إنو أمر منادينا فنادل أال يشاب اللنب با٤باء ،فقالت ٥با :يا بنية قومي إٔب
اللنب فامذقيو با٤باء فإنك ٗبوضع ال يراؾ عمر كال منادم عمر ،فقالت الصبية ألمها :يا
أمتاه ما كنت ألطيعو ُب ا٤بؤل كاعصيو ُب ا٣ببلء ،كعمر  يسمع كل ذلك.
(ُ) الكاشف عن حقائق السنن (ٕ ،)ُِٖٔ-ُِٖٓ/كانظر :مرقاة ا٤بفاتيح (ٓ.)ُٕٗٔ/
(ِ) أخرجو إسحاؽ بن راىويو [ِٗٗ] ،كابن ماجو [ّّْٓ] ،كأبو داكد [ُْٕٓ] ،كالنسائي [ْٖٔٓ]،
كأبو يعلى [ُِْٔ] ،كابن حباف [َُِٗ] ،كا٢بديث إسناده حسن ،قاؿ ا٢بافظ ابن حجر :
" ىذا حديث حسن ،أخرجو أبو داكد كالنسائي من ركاية ٧بمد بن عجبلف عن سعيد ا٤بقربم .كأخرجو
ابن ماجو من كجو آخر عن أيب ىريرة" نتائج األفكار ُب ٚبريج أحاديث األذكار (ّ .)ٖٖ/كقد قاؿ
اإلماـ النوكم " :ركاه أبو داكد بإسناد صحيح" رياض الصا٢بْب (ص ،)ُْٔ:األذكار
(ص.)ُّٗ:
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فقاؿ :يا أسلم علم الباب كاعرؼ ا٤بوضعٍ ،ب مضى ُب عسسو حٌب أصبح ،فلما
أصبح قاؿ :يا أسلم امض إٔب ا٤بوضع فانظر من القائلة ،كمن ا٤بقوؿ ٥با ،كىل ٥بم من
بعل ،فأتيت ا٤بوضع فنظرت فإذا ا١بارية ٍّأٙب ال بعل ٥با ،كإذا تيك أمها ،كإذا ليس ٥بم
رجل ،فأتيت عمر بن ا٣بطاب  فأخربتو ،فدعا عمر كلده فجمعهم فقاؿ :ىل
فيكم من ٰبتاج إٔب امرأة أزكجو كلو كاف بأبيكم حركة إٔب النساء ما سبقو منكم أحد
إٔب ىذه ا٤برأة ،فقاؿ عبد اهللٕ :ب زكجة ،كقاؿ عبد الرٞبنٕ :ب زكجة ،كقاؿ عاصم :يا
أبتاه ال زكجة ٕب فزكجِب ،فبعث إٔب ا١بارية فزكجها من عاصم ،فولدت لعاصم بنتا
ككلدت البنت عمر بن عبد العزيز .)ُ(
قاؿ ابن تيمية " :كىذا ثابت عن عمر بن ا٣بطاب .)ِ("
كأخرب النيب  أف ا٣بائن ال ٘بوز شهادتو ،كما جاء ُب ا٢بديث :عن
عمرك بن شعيب ،عن أبيو ،عن جدهَّ (( ،
أف رسوؿ اهلل َّ 
رد شهادة
الخائن ،والخائنة ))..ا٢بديث(ّ) .كُب لفظً(( :ل تجوز شهادة خائن وًل

خائنة))(ْ) ،أم :ا٤بشهور با٣بيانة ُب أمانات الناس دكف ما ائتمن اهلل  عليو
عباده من أحكاـ الدين .كٰبتمل أف يكوف ا٤براد بو األعم منو ،كىو الذم ٱبوف فيما
ائتمن عليو سواء ما ائتمنو اهلل  عليو من أحكاـ الدين ،أك الناس من األمواؿ.
َ َ ُّ َ ه َ َ ُ َ َ ُ ُ
هَ َ ه ُ َ َ َُ ُ ََ َ ُ
ِس ًْ َو َأجْ ُخًْ
قاؿ  :ﵟيا أحٓا اَّلِيَ آٌِٔا َل َتُٔٔا اَّلل والرشٔل وَتُٔٔا أٌاُاح
(ُ) انظر :تاريخ دمشق ،البن عساكر (َٕ ،)ِِٓ/مسند أمّب ا٤بؤمنْب أيب حفص عمر بن ا٣بطاب
 ،البن كثّب (ُ ،)ِّٗ/كانظر :صفة الصفوة ،البن ا١بوزم (ُ٧ ،)َْٗ/بض الصواب ُب
فضائل أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب .)َّٗ/ُ( 
(ِ) ٦بموع الفتاكل (ِٖ.)ُُْ /
(ّ) أخرجو أٞبد [َُِٕ ،]ٖٔٗٗ ،كابن ماجو [ِّٔٔ] ،كأبو داكد [ََّٔ] ،كالدارقطِب [ََْٔ]،
كالبيهقي [َِْٖٓ] .قاؿ العراقي " :أخرجو أبو داكد ،كابن ماجو بإسناد جيد ،من ركاية عمرك
بن شعيب عن أبيو عن جده".
(ْ) أخرجو أٞبد [ٖٗٗٔ] ،كابن ماجو [ِّٔٔ].
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ََْ

َ

تػي ٍُٔنﵞ [األنفاؿ،]ِٕ:

فا٤براد با٣بائن ىو الفاسق ،كىو من فعل كبّبة ،أك أصر على

الصغائر(ُ).
كأخرب النيب  عن تفشي ا٣بيانة بعد القركف الفاضلة ،كعن تضييع
األمانة كقبضها ُب آخر الزماف ،كما جاء ُب ا٢بديث :عن عمراف بن حصْب ،
قاؿ :قاؿ النيب (( :خيركم قرني ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم))،
قاؿ عمراف :ال أدرم أذكر النيب



بعد قرنْب أك ثبلثة ،قاؿ النيب

قوما يخونوف وًل يؤتمنوف ،ويشهدوف وًل يستشهدوف،
(( :إف بعدكم ً
الس َمن))(ِ).
ويَػْن ِذ ُرو َف وًل يَػ ُفوف ،ويظهر فيهم ّْ
قاؿ اإلماـ النوكم  :قولو(( :وًل يؤتمنوف))" :معناه :ٱبونوف خيانة ظاىرة
ٕبيث ال يبقى معها أمانةٖ ،ببلؼ من خاف ٕبقّب مرة كاحدة فإنو يصدؽ عليو أنو
خاف ،كال ٱبرج بو عن األمانة ُب بعض ا٤بواطن"(ّ).
كقاؿ ا٢بافظ



ُب (الفتح) :قولو(( :وًل يؤتمنوف))" ،أم :ال يثق الناس

ُّم ،كال يعتقدكهنم أمناء ،بأف تكوف خيانتهم ظاىرةٕ ،بيث ال يبقى للناس اعتماد
عليهم"(ْ).
الس َمن)) ا٤بعُب :أهنم ٰببوف التوسع ُب
كقولو (( :ويظهر فيهم ّْ
الس ىمن ،كقيل غّب ذلك.
ا٤بآكل كا٤بشارب الٍب ىي أسباب ٍّ

كعن أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :سيأتي على الناس
ب فيها الصادؽَ ،ويُػ ْؤتَ َم ُن فيها
َسنَػ َو ٌ
اع ُ
ات َخ َّد َ
ص َّد ُؽ فيها الكاذبَ ،ويُ َك َّذ ُ
ات ،يُ َ

(ُ) انظر :مرقاة ا٤بفاتيح (ٔ ،)َِْٓ -ِْْٗ/شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح (ٖ.)َِِٔ -ُِٔٗ/
(ِ) صحيح البخارم [ُِٓٔ] ،مسلم [ِّٓٓ].
(ّ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ُٔ.)ٖٖ/
(ْ) فتح البارم (ٓ.)ِٓٗ/
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ضة)) ،قيل :كما الركيبضة؟ قاؿ:
الخائنَ ،ويُ َخ َّو ُف فيها األمين ،وينطق فيها ُّ
الرَويْبِ َ
((الرجل التَّافِوُ في أمر العامة))(ُ).
كقاؿ رسوؿ اهلل (( :من أشراط الساعة :الفحش والتفحش،
وقطيعة األرحاـ ،وتخوين األمين ،وائتماف الخائن))(ِ).

ضيّْػع ِ
ت األمانةُ
كعن أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :إذا ُ َ
الساعة)) ،قيل :كيف إضاعتها يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ(( :إذا أ ْ ِ
األمر إلى غير
فانتظ ِر َّ
ُسن َد ُ
أىلو فانتظر الساعة))(ّ).

كعبد اهلل بن مسعود



قاؿ(( :إف أوؿ ما تفقدوف من دينكم :األمانة،

وآخر ما يبقى الصالة ،وأف ىذا القرآف الذي بين أظهركم يوشك أف يرفع)) ،قالوا:
ككيف يرفع كقد أثبتو اهلل ُب قلوبنا ،كأثبتناه ُب مصاحفنا؟ قاؿ(( :يسرى عليو ليلة

َ
ْ َ ْ ََ
ةَّليَّ
فيذىب ما في قلوبكم وما في مصاحفكم))ٍ ،ب قرأ :ﵟ َو َّٙه ِ َّْ ٞػِئ َ٠ة ََّلَشَ٢ب َّث ِ ِ
َ
َ َ
ٕﵞ [اإلسراء.)ْ(]ٖٔ:
أ ْو َخيْ َ٠ةَّإِِل ْ َّ

(ُ) أخرجو أٞبد [ُِٕٗ] ،كابن ماجو [َّْٔ] ،كا٢باكم [ّْٖٗ] .قاؿ البوصّبم :)ُُٗ/ْ( 
"ىذا إسناد فيو مقاؿ" اىػ .لكن للحديث طريق أخرل يتقول ُّا ،كلو شاىد من حديث أنس 

أف أماـ الدجاؿ سنوف خداعات ،يكذب فيها الصادؽ ،كيصدؽ فيها الكاذب ،كٱبوف فيها األمْب،
كيؤٛبن فيها ا٣بائن ،كيتكلم فيها الركيبضة .قاؿ ا٢بافظ ُ ب (الفتح) (ُّ" :)ْٖ/ا٢بديث
أخرجو أٞبد كأبو يعلى كالبزار ،كسنده جيد".
(ِ) أخرجو الطربا٘ب ُب (األكسط) [ُّٔٓ] ،قاؿ ا٥بيثمي " :)ِْٖ/ٕ( رجالو ثقات ،كُب بعضهم
خبلؼ" ،كالضياء [ُُِٗ] ،كقاؿ" :إسناده حسن".
(ّ) صحيح البخارم [ٗٓ.]ْٔٗٔ ،
(ْ) أخرجو عبد الرزاؽ ُب (مصنفو) [ُٖٗٓ] ،كنعيم بن ٞباد ُب (الفًب) [ُٖٓٔ] .كابن أيب شيبة
[ّّْٖٓ] ،كا٣برائطي ُب (مكارـ األخبلؽ) [ُٕٔ] ،كالطربا٘ب [ٖٗٗٔ] ،كا٢باكم [ّٖٖٓ]،
أيضا :البيهقي [ُِٔٗٔ] .قاؿ ا٥بيثمي 
كصححو ،كاللفظ لو ،ككافقو الذىيب .كأخرجو ن
(ٕ " :)َّّ-ِّٗ/ركاه الطربا٘ب ،كرجالو رجاؿ الصحيح غّب شداد بن معقل ،كىو ثقة".
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كعن أنس



قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل

:

((أوؿ ما تفقدوف من

دينكم :األمانة ،وآخره الصالة ،قاؿ ثابت عند ذلك :قد يكوف الرجل يصوـ
ّْىا))(ُ).
ويصلي ،وإف ْاؤتُ ِم َن على أمانة لم يُػ َؤد َ
كعن شداد بن أكس  أف رسوؿ اهلل  قاؿ(( :إف أوؿ ما
تفقدوف من دنياكم األمانة))(ِ).

قاؿ ابن العريب " :صفة رفع األمانة :أف يناـ الرجل يناـ فتقبض من قلبو
األمانة .كا٤بعُب فيو :أف ا٤برء ُب النوـ متوُب ٍب مرجوع إليو ركحو ،فإذا قبضت على صفة
من األمانة ردت إليو بدكهنا .كٙبقيقو :أف األعماؿ ال يزاؿ يضعفها نسياهنا ،حٌب إذا
تناىى الضعف ذىبت بالنوـ عن النفس ،فإذا ردت عليو ردت دكهنا ،فبل يبقى ٥با أثر،
كىي كذلك األثر ىوما عنده من اإلٲباف .كأصل االعتقاد الضعيف ُب ظاىر القلب
كاألثر ُب ظاىر البدفٍ ،ب يناـ فبل ترجع إليو إال بعد نزع لباقي األمانة بقوة ،فبل يبقى
شيء"(ّ).
كُب (الصحيح) :عن حذيفة  ،قاؿ :حدثنا رسوؿ اهلل 
حديثْب ،رأيت أحدٮبا كأنا أنتظر اآلخر :حدثنا(( :أف األمانة نزلت في َج ْذ ِر قُػلُ ِ
وب
الر َج ِ
اؿ ،ثم نزؿ القرآف ،فعلموا من القرآف ،وعلموا من السنة)).
ّْ

ٍب حدثنا عن رفع األمانة قاؿ(( :يناـ الرجل النومة فتقبض األمانة من قلبو،
فَػيَظَ ُّل أَثَػ ُرَىا ِمثْ َل ال َْوْكت(ْ) ،ثم يناـ النومة فتقبض األمانة من قلبو ،فيظل أثرىا مثل

(ُ) أخرجو الطربا٘ب ُب (الكبّب) [ُِٖٕ] ،كٛباـ [ُُٗ] ،كالشهاب القضاعي [ُِٔ] ،كالضياء ُب
(ا٤بختارة) [ُِٖٓ] كقاؿ" :إسناده ال بأس بو".
(ِ) أخرجو الطربا٘ب ُب (الكبّب) [ُِٖٕ] ،قاؿ ا٥بيثمي " :)ُْٓ /ْ( ركاه الطربا٘ب ُب (الكبّب) ،كفيو
ا٤بهلب بن العبلء ،كٓب أجد من ترٝبو ،كبقية رجالو ثقات" .كا٢بديث لو شواىد كثّبة .قاؿ العبلمة
ا٤بناكم " :إسناده حسن" التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب (ُ.)ُّٗ/
(ّ) عارضة األحوذم (ٗ ،)ِٓ/بتصرؼ يسّب ،طبعة دار الكتب العلمية.
)ْ( ((الٍ ىوٍكت)) :األثر اليسّب ،أك ىو سواد يسّب ،أك لوف ٰبدث ٨بالف للوف الذم كاف قبلو.
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(ُ)
ط(ِ) ،فَػتَػ َراهُ ُمْنتَبِ ًرا(ّ) ،وليس فيو َش ْيءٌ.
ك فَػنَ ِف َ
ال َْم ْج ِل َ ،ك َج ْم ٍر َد ْح َر ْجتَوُ َعلَى ِر ْجلِ َ
صى فَ َد ْحر َجوُ على ِر ْجلِ ِو .فَػيُ ْ ِ
َح ٌد يُػ َؤدّْي
ثم أ َ
َّاس يَػَتبَايَػ ُعو َف ًل يَ َك ُ
َخ َذ َح ً
اد أ َ
صب ُح الن ُ
َ

ْاأل ََمانَةَ حتى يقاؿ :إف في بني فالف رجال أمينًا ،حتى يقاؿ للرجل :ما أجلده ،ما
أظرفو ،ما أعقلو ،وما في قلبو مثقاؿ حبة من خردؿ من إيماف)) ،كلقد أتى علي

مسلما لّبدنو علي دينو ،كلئن كاف نصرانيًّا أك
زما هف كما أبإب أيكم بايعت ،لئن كاف ن
يهوديًّا لّبدنو علي ساعيو ،كأما اليوـ فما كنت ألبايع منكم إال فبلنا كفبلنا(ْ).
القلوب شيئا فشيئا ،فإذا ز ىاؿ أك يؿ و
جزء منها
تزكؿ عن
كمعُب ا٢بديث :أف األمانةى ي
ً ن ن
كت ،كىو اعَباض و
زاؿ نورىا ،كخلف ظلمةن كالو ً
لوف و
٨بالف للوف الذم قبلو ،فإذا ز ىاؿ
ى
ي
ي
آخر صار ً
فوؽ
٧بكم ال يكاد ي
يزكؿ إال بعد مدة .كىذه الظلمةي ى
أثر ه
كاَّل ،كىو ه
شيءه ي
كخركجو بعد استقرا ًره فيو
الٍب قبلهاٍ .ب شبوى زك ىاؿ ذلك النور بعد كقوعو ُب القلب،
ى
ً
ا١بمر ،كيبقى
الظلمة إياه ٔبم ور
كإعقاب
يؤثر فيهاٍ ،ب ي
ي
يزكؿ ي
يدحرجو على رجلو حٌب ى
التنفط.
كقوؿ حذيفة " :كلقد أٌب علي زماف كما أبإب أيكم بايعت ."..معُب
ا٤ببايعة ىنا :البيع كالشراء ا٤بعركفاف ،كمراده :أ٘ب كنت أعلم أف األمانة ٓب ترتفع ،كأف ُب
الناس كفاء بالعهود ،فكنت أقدـ على مبايعة م ًن اتػ ىف ىق غّب باحث عن حالو؛ كثوقنا
مسلما فدينو كأمانتو ٛبنعو من ا٣بيانة ،كٙبملو على أداء
بالناس كأمانتهم؛ فإنو إف كاف ن
أيضا باألمانة ُب كاليتو،
كافرا فساعيو -كىو الوإب عليو -كاف يقوـ ن
األمانة ،كإف كاف ن
فيستخرج ىحقٍّي منو .كأما اليوـ فقد ذىبت األمانة ،فما بقي ٕب كثوؽ ٗبن أبايعو ،كال

)ُ( ((اَّل)) ىو التنفط الذم يصّب ُب اليد من العمل بفأس أك ٫بوىا ،كيصّب كالقبة فيو ماء قليل.
)ِ( صار بْب ا١بلد كاللحم ماء.
تفعا.
)ّ( أم :مر ن
)ْ( صحيح البخارم [ْٕٗٔ ،]َٕٖٔ ،مسلم [ُّْ].
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بالساعي ُب أدائهما األمانة ،فما أبايع إال فبلنا كفبلنا ،يعِب :أفر نادا من الناس أعرفهم
كأثق ُّم(ُ).
أمر
كأرشد النيب  أمتو عن كيفية التعامل مع الواقع عندما ال يكوف ي
كل ٢بظة على طبع ،كعلى عهد ،ينقضوف
الناس
مستقيما ،بل يكو يف كل كاحد ُب ٍّ
ن
العهود ،كٱبونوف األمانات كما جاء ُب ا٢بديث :عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص
 أف رسوؿ اهلل  قاؿ(( :كيف بكم وبزماف)) ،أك ((يوشك أف
ت عهودىم،
َّاس فِ ِيو غَ ْربَػلَة ،تبقى حثالة من الناس ،قد َم ِر َج ْ
يأتي زماف يُػغَ ْربَ ُل الن ُ

وأماناتهم ،واختلفوا ،فكانوا ىكذا)) ،كشبك بْب أصابعو ،فقالوا :ككيف بنا يا رسوؿ
اصتِ ُك ْم،
اهلل؟ قاؿ(( :تأخذوف ما تعرفوف ،وتذروف ما تنكروف ،وتُػ ْقبِلُو َف على َخ َّ
وتَ َذ ُرو َف أمر َع َّامتِ ُك ْم))(ِ).
ت أماناتُػ ُه ْم ،وكانوا
وخ َّف ْ
كُب لفظ(( :إذا رأيتم الناس قد َم ِر َج ْ
ود ُى ْمَ ،
ت ُع ُه ُ
ىكذا )) ،كشبك بْب أصابعو ،قاؿ :فقمت إليو ،فقلت :كيف أفعل عند ذلك ،جعلِب
اهلل فداؾ؟ قاؿ (( :الزـ بيتك ،واملك عليك لسانك ،وخذ بما تعرؼ ،ودع ما
تنكر ،وعليك بأمر خاصة نفسك ،ودع عنك أمر العامة))(ّ).

قولو(( :يغربل الناس فيو)) -على بناء ا٤بفعوؿ ،-أم :يذىب خيارىم كيبقي
شرارىم كأراذ٥بم .ك((حثالة)) -بضم ا٢باء ا٤بهملة كالثاء ا٤بثلثة :-الردمء من كل
)ُ( شرح النوكم على صحيح مسلم (ِ.)َُٕ/
)ِ( أخرجو أٞبد [َّٕٔ] ،كابن ماجو [ّٕٓٗ] ،كأبو داكد [ِّْْ] ،قاؿ أبو داكد" :ىكذا ركم عن عبد
أيضا :الطربا٘ب ُب (الكبّب)
اهلل بن عمرك  عن النيب  ،من غّب كجو" .كأخرجو ن
[ُْٖٗٓ] ،كا٢باكم [ُِٕٔ] ،كقاؿ" :صحيح على شرط الشيخْب" .ككافقو الذىيب.
)ّ( أخرجو أٞبد [ٕٖٗٔ] ،كأبو داكد [ّّْْ] ،كالنسائي ُب (الكربل) [ِٔٗٗ] ،كُب (عمل اليوـ كالليلة)
[َِٓ] ،كالطربا٘ب ُب (الكبّب) [ُْٖٖٓ] ،كا٢باكم كصححو [ٖٕٕٓ] ،ككافقو الذىيب .قاؿ ا٢بافظ
العراقي (ص " :)ٖٔٗ:أخرجو أبو داكد كالنسائي ُب اليوـ كالليلة بإسناد حسن".
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شيء ،كا٤براد :سفلة الناس كأراذ٥بم(( .قد مرجت)) -بكسر الراء -على بناء الفاعل،
أم :اختلطت كفسدت .فقلت فيهم أسباب الديانات.

كقولو(( :فكانوا ىكذا)) ،كشبك بْب أصابعو .أم :ٲبوج بعضهم ُب بعض،

كيلتبس أمر دينهم ،فبل يعرؼ األمْب من ا٣بائن ،كال الرب من الفاجر.

قولو ((عليك بما تعرؼ)) ،أم :ألزـ كافعل ما تعرؼ كونو حقًّا ،كاترؾ ما تنكر

أنو حق ،أم :ألزـ .أمر نفسك كاحفظ دينك ،كاترؾ الناس ،كال تتبعهم .كقيل(( :على
اصتِ ُك ْم)) ،أم :على من ٱبتص بكم من األىل كا٣بدـ(ُ).
َخ َّ
قاؿ الطييب " :كىذا رخصة ُب ترؾ األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر إذا
كثر األشرار كضعف األخيار .كاإلمبلؾ :السد كاإلحكاـ ،يعِب سد لسانك ،كال
تتكلم ُب أحواؿ الناس كيبل يؤذكؾ"(ِ).

كقد يكشف اهلل  مكر ا٣بائن ُب الدنيا ،كيفضح أمره ،كينالو العقاب ُب
الدينا قبل اآلخرة ،كقد أخرب اهلل  عن ٛبكْب ا٤بؤمنْب ٩بن غدر كخاف حيث قاؿ

ْ
َ َ ََ َ ُ
هَ ْ َُْ ََْ َ
ِإَون يُر ُ
س ََ ٌِِْ ُٓ ًْ َو ه ُ
اَّلل َغي ٌ
ِيً
يدوا خ َِياجخَم ذل ْد خأُا اَّلل ٌَِ رتو فأٌ
َّ :ﵟ
ِ
َخه ٌ
ِيًﵞ [األنفاؿ.]ُٕ:

كمن عقاب ا٣بائنْب ُب الدنيا :أف اهلل  يي ىسلٍّط عليهم أعدائهم ،كأف القتل
يشفوا بينهم ،كما جاء ُب ا٢بديث :عن ابن عباس  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل
س بِ َخ ْمس)) ،قيل :يا رسوؿ اهلل ،كما ٟبس ٖبمس؟ قاؿ(( :ما
َ (( :خ ْم ٌ
شا
ط عليهم َع ُد ُّو ُى ْم ،وما َح َك ُموا بغير ما َ
قوـ ال َْع ْه َد َّإًل ُسلّْ َ
أنزؿ اهللُ إ ًَّل فَ َ
ض ٌ
نَػ َق َ

)ُ( انظر :شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح (ُُ ،)ُّْْ/حاشية السندم على سنن ابن ماجو
(ِ ،)ْٖٔ/مرقاة ا٤بفاتيح (ٖ.)ّّْٗ /
)ِ( شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح (ُُ.)ُّْْ/
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شا فيهم الموت ،وًل َّ
طف ُفوا المكياؿ
الفقر ،وًل
ْ
ظهرت فيهم الفاحشةُ َّإًل فَ َ
فيهم ُ
ات وأ ِ
ُخ ُذوا ّْ ِ
ين ،وًل منعوا َّ
الزكا َة َّإًل حبس عنهم القط ُْر))(ُ).
َّإًل ُمنِ ُعوا النَّبَ َ
بالسن َ
قولو(( :ما نقض قوـ العهد)) أم :ما عاىدكا اهلل

،

عليو أك ما عاىدكا

قوما آخرين(( .إًل سلط عليهم عدوىم)) جزاء ٤با اجَبحوه من نقض العهد
عليو ن
ا٤بأمور بالوفاء بو(ِ).
كعن عبد اهلل بن بريدة ،عن أبيو  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل :
((ما نقض قوـ العهد قط ،إًل كاف القتل بينهم ،وًل ظهرت الفاحشة في قوـ قَ ُّ
ط،
ط اهلل عليهم الموت ،وًل منع قوـ الزكاة ،إًل حبس اهلل عنهم القطر))(ّ).
إًل َسلَّ َ

(ُ) أخرجو الطربا٘ب ُب (الكبّب) [َُِٗٗ] ،عن الضحاؾ بن مزاحم ،عن ٦باىد ،كطاكس ،عن ابن عباس.
قاؿ ا٥بيثمي " :)ٔٓ/ّ( ركاه الطربا٘ب ُب (الكبّب) ،كفيو :إسحاؽ بن عبد اهلل بن كيساف
ا٤بركزم ،لينو ا٢باكم ،كبقية رجالو موثقوف ،كفيهم كبلـ" .قاؿ ا٤بنذرم " :)َُّ/ُ( سنده
٨بتصرا كموقوفنا على ابن عباس ُ ب (اعتبلؿ
قريب من ا٢بسن ،كلو شواىد" .كأخرجو ا٣برائطي
ن
القلوب) [ّْٔ] ،كُب (مساكئ األخبلؽ) [ّٖٗ] عن ا٢بسْب بن كاقد قاؿ :حدثنا عبد اهلل بن يزيد،

عن ابن عباس  قاؿ(( :ما نقض قوـ العهد إال أظهر اهلل عليهم عدكىم)).
(ِ) انظر :فيض القدير (ّ ،)ِْٓ/شرح الزرقا٘ب على موطأ اإلماـ مالك (ّ.)ِِ/
(ّ) أخرجو البزار [ّْْٔ] ،كا٢باكم [ِٕٕٓ] ،كقاؿ" :صحيح على شرط مسلم" ،ككافقو الذىيب ،كأخرجو
أيضا :البيهقي [ّٕٗٔ] .قاؿ ا٥بيثمي (ٕ" :)ِٔٗ/ركاه البزار ،كرجالو رجاؿ الصحيح غّب رجاء بن
ن

٧بمد كىو ثقة" اىػ .كركاه ابن ماجو [َُْٗ] ،كالبزار كالبيهقي من حديث :ابن عمر  بنحوه.
كلفظ ابن ماجو(( :يا معشر ا٤بهاجرينٟ :بس إذا ابتليتم ُّن ،كأعوذ باهلل أف تدركوىنٓ :ب تظهر
الفاحشة ُب قوـ قط ،حٌب يعلنوا ُّا ،إال فشا فيهم الطاعوف ،كاألكجاع الٍب ٓب تكن مضت ُب أسبلفهم
الذين مضوا  ،كٓب ينقصوا ا٤بكياؿ كا٤بيزاف ،إال أخذكا بالسنْب ،كشدة ا٤بئونة ،كجور السلطاف عليهم ،كٓب
ٲبنعوا زكاة أموا٥بم ،إال منعوا القطر من السماء ،كلوال البهائم ٓب ٲبطركا ،كٓب ينقضوا عهد اهلل ،كعهد
عدكا من غّبىم ،فأخذكا بعض ما ُب أيديهم ،كما ٓب ٙبكم أئمتهم بكتاب
رسولو ،إال سلط اهلل عليهم ن
اهلل ،كيتخّبكا ٩با أنزؿ اهلل ،إال جعل اهلل بأسهم بينهم)).
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فينبغي أخذ ا٢بيطة كا٢بذر من خطر ا٣بائنْب ،كأف يكوف ا٤بسلموف على يقظة
٩با يكيدكف كٲبكركف ،حٌب يكشف أمرىم ،كيفتضح سرىم ،فينزؿ ُّم من العقاب ما
يكونوف عربة لغّبىم.
كالتنبو ٤بن ٰبيكوف كٲبكركف ،كالتحذير منهم ،كاإلببلغ عنهم كاجب على كل
من أبصر شيئنا من ذلك.
كقد أرشد الشارع إٔب كيفية التعامل مع ا٣بائنْب ،كإٔب أخذ ا٢بيطة كا٢بذر من
ه ََْ َْ َْ َ ْ
َْ ّ َ ْ ُ
َ
س ًَ َب ْْيَ
َ
كل من ٲبكر كٱبادع .قاؿ اهلل  :ﵟإُِا أُزنلا إَِلم اىهِخاب ةِاِل ِق ِلِ د
َ ََ َ هُ ََ َ ُ ْ ْ َ َ َ
ً
اس ةٍِا أراك اَّلل وَل حسَ ل ِيخانِِ ِْي خ ِصيٍاﵞ [النساء ،]َُٓ:أم :ال ٚباصم عن ىمن
انله ِ

عرفت خيانتو ،من مدع ما ليس لو ،أك منك ور ًّ
حقا عليو ،سواء علم ذلك أك ظنو(ُ).
قاؿ القاضي أبو بكر بن العريب " :هنى اهلل  رسولو 
عن عضد أىل التهم ،كالدفاع عنهم ٗبا يقولو خصمهم من ا٢بجة .كُب ىذا دليل على
أف النيابة عن ا٤ببطل كا٤بتهم ُب ا٣بصومة ال ٘بوز ،بدليل قولو  لرسولو
َ َ َ َ
 :ﵟ َو ْ
اظ َذ َِّْص َ
اَّرخ ً
٤ر َ
َّد ُّ ً
ِيٝةﵞ [النساء" ."]َُٔ:كفيو الرد على
َّاَّللَّإِنَّاَّللََّكن
ِ
من أجاز أف يكوف ا٢باكم غّب عآب؛ ألف اهلل  فوض ا٢بكم إٔب االجتهاد ،كمن
ال علم عنده كيف ٯبتهد؟!"(ِ).
"فبل ٯبوز ألحد أف ٱباصم عن أحد إال بعد أف يعلم أنو ٧بق"(ّ).
فا٢بق ىو ا٤بطلوب ُب ا٢بكم سواء كاف احملكوـ عليو يهودينا أك ٦بوسيًّا ،أك
مسلما حنيفينا(ْ).
ن
(ُ) انظر :تيسّب الكرٙب الرٞبن (ص.)ُٗٗ:
(ِ) اإلكليل ُب استنباط التنزيل ،للسيوطي (ص.)ََُ:
(ّ) انظر :أحكاـ القرآف ،للكيا ا٥براسي الشافعي (ِ ،)ْٖٗ/تفسّب القرطيب (ٓ ،)ّٕٕ/فتح القدير،
للشوكا٘ب (ُ.)َٓٗ/
(ْ) تفسّب ا٤بنار (ٓ.)ِِّ/
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ً
اى ندا ُب نفسو أك ىمالو،
كقاؿ الطربم " :كال تكن ٤بن ىخا ىف يم ٍسل نما أك يم ىع ى
َ
ر ِؿ ً
يٝةﵞ يٚبى ً
اص يم عنو ،كت ٍدفى يع عنو من طىالىبىوي ًٕبىقٍّو الذم ىخانىوي فيو"(ُ).
ﵟ َّ
كمن اآليات الٍب تدؿ على أخذ ا٢بيطة كا٢بذر ٩بن ٱبشى مكره كخداعو قولو
َ َ
َُْ
َُْ
ُ ُ
َ َُ ُ ُ
ُّ
َ
ْ
ْ
 :ﵟيةَّأح٣ةَّاَّلِيَّٞآ٤٠ٜاَّرشواَّخِشرك َّٛﵞ [النساء .]ُٕ:قولو  :ﵟرشواَّخِشرك َّٛﵞ
ً
ا٢بً ٍذ ير ٗبعُب كاحد ،ىك ٍاألىثىر ك ًٍ
ىخ ىذ
ا٢بى ىذ ير ىك ٍ
" يخ يذكا ًح ٍذ ىريك ٍمٍ ،
اإلثٍر ،كالٍ ىمثى ًل ىكالٍمثٍل ،يقاؿ :أ ى
ظ كاحتػرز من الٍمخ ٍّو ً
ً
ا٢بى ىذ ىر آلىتىوي الٍب يىًقي ُّا نىػ ٍف ىسو،
ؼ ،كأنو جعل ٍ
ح ٍذ ىرهي إذا تىػيىػق ى ى ٍ ى ى ى
يى
ً
اح ىًَبيزكا من الع يد ٍّك كال ٛبيى ٍّكنيوهي من أنفسكم"(ِ).
اح ىذ يركا ك ٍ
كيىػ ٍعص يم ُّا ركحو .كا٤بعُبٍ :

كقد أرشد الشارع إٔب عدـ ائتماف ا٣بائن ،كأف االعتماد على من يصدؽ ُب
َْْ
َ َ ْ ْ َ َُ َ َ
ةَّأث َ
ج ْصهُ َّإِنَّ
أ
ذ
َّاظ
خ
معاملتو ،كيعرؼ بالوفاء كاألمانة .قاؿ اهلل  :ﵟٓةٙخ َّإِخساٝ٢ةَّي
ِ
ِ
ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ ْ َ
ُ
ْي َ
َر ْ َ
ِْيﵞ َّ[القصص .]ِٔ:كُب ا٢بديث :عن حذيفة 
ََّّ ِٞ ٜاظذأجصت َّاِ٤ٔٙي َّاْلَّ ٜ
رجبل
قاؿ :جاء أىل ٪براف إٔب رسوؿ اهلل  فقالوا :يا رسوؿ اهلل ابعث إلينا ن
ِ
ِ
ؼ ٥با
أميننا فقاؿَ (( :ألَبْػ َعثَ َّن إليكم ً
استى ٍشىر ى
رجال أمينًا َح َّق أَمي ٍنَ ،ح َّق أَمي ٍن)) ،قاؿ فى ٍ

الناس ،قاؿ :فبعث أبا عبيدة بن ا١براح  .)ّ(كُب ركاية :فلما قاـ ،قاؿ رسوؿ اهلل
(( :ىذا أمين ىذه األمة))(ْ).

حرصا
قولو(( :فاستشرؼ لها الناس)) أم :تطلعوا إٔب الوالية ،كرغبوا فيها؛ ن

على أف يكوف ىو األمْب ا٤بوعود ُب ا٢بديث ،ال حرصا على الوالية من حيث ىي(ٓ).

(ُ) تفسّب الطربم (ٕ.)ْٕٓ/
(ِ) الكشاؼ (ُ ،)ِّٓ/كانظر :مفاتيح الغيب (َُ ،)ُّٕ /تفسّب أيب السعود (ِ.)ََِ/
(ّ) صحيح البخارم [ّْٕٓ ،]ِْٕٓ ،ُّْٖ ،َّْٖ ،مسلم [َِِْ].
(ْ) صحيح البخارم [َّْٖ] .كُب ركاية عند (مسلم) [ُِْٗ] عن أنس  أف أىل اليمن قدموا
على رسوؿ اهلل  فقالوا :ابعث معنا رجبل يعلمنا السنة كاإلسبلـ قاؿ فأخذ بيد أيب عبيدة
فقاؿ(( :ىذا أمْب ىذه األمة)).
(ٓ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ُٓ.)ُِٗ/
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كأخرب النيب  أف من عبلمات اقَباب الساعة ائتماف ا٣بائن ،كاهتاـ
األمْب با٣بيانة –كما تقدـ ،-كذلك من أسباب تفشي الفساد ،ككقوع الببلء.
كال تقبل شهادة ا٣بائن –كما تقدـ-؛ ألف األصل أف يكوف من يؤدم الشهادة
أىبل للشهادة.
من أىل االستقامة كالعدالة ،أما ا٣بائن فليس ن
ك ،وًل تَ ُخ ْن
كال ينبغي مقابلة ا٣بيانة ٗبثلها؛ ٢بديث(( :أَ ّْد ْاأل ََمانَةَ إلى َم ِن ائْػتَ َمنَ َ

َم ْن َخانَك))(ُ) -كقد تقدـ بياف ذلك.-

(ُ) تقدـ.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبغانػطصاظظػاألطاظظػوططاظغؼاػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسيػاضػرآنػاضصرغم

إف منزلة األمانة من اإلٲباف منزلة عظيمة ،فبل إٲباف ٤بن ال أمانة لو ،كال دين ٤بن
ال عهد لو.
وؾ قوٙب ،دعا إليها
كسلي ه
كاألمانةي ىخصلةه ٞبيدة سامية ،ى
كخلةي نبيلة ،ك يخلي هق كرٙب ،ي
صف اهلل ُّ ا عباده ا٤بؤمنْب ،الذم سلكوا
سبيل الفبلح ،كقد ك ى
الدين ،كىي ي
طريق النجاة ،فوقاىم اهلل  عذاب ا١بحيم ،كجعلهم من الوارثْب١ ،بنات النعيم.
َ َ
َ
َ ْ ََْ َ ُْ ْ ُ َ
َ َ ُ َ
َ
َ ُ
َّْ ٢
ِيَّ ْٛ ٢َّ ٞي َِّٞ
َّؾًلد ِ َِّ ْٛ ٣رةػ ًُِ٤ن ََّّ 2واَّل
َِّف
ٛ
ِيٞ
اَّل
َّ
1
َّ
٤ن
قاؿ  :ﵟٓس َّأِٚح َّالٝؤ٠ِٜ
ِ

ْ َ ُ َ
َ َ ُ َ
ْ ُ ْ ُ َ
َ َ ُ ْ
َ َ ُ ْ ُُ
َّخةِ ِو٤ن ََّّ 5إِلَّ
ج ِٛ٣
الًَّٜ ِ٤َٚصِف٤ن ََّّ 3واَّلِيَّ ٛ٢َّ ٞل ِٚضَكة َِِّةيِ٤ٚن ََّّ 4واَّلِيِّ َّٙ ٛ٢َّ ٞصو ِ
ََ
ْ َْ َ َ َ َ ْ ََْ ُُ ْ َ ُ ْ َ
َ َ ََْ َ َ َ َ َ َُ َ َ
َّمَ ٜ٤ُٚ
ْي َ
َّد ْ ُ
لَعَّأ َ ْز َ
اءَّذل َِِّٕأوٙهَِّٕ
ِْيََّّ6ذَِّٞ ٝابذَغَّور
ج َِّٛ٣أوَّٜةَّمٗٚخَّأحٝةجَِّٛ٣إِجٛ٣
ا
و
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َ
ُ ْ ُ َ
َ َ ُ
ََّّ ْٛ ٢لَع َ
َّؾ٤َ ٚاد ِ َِّْٛ ٣
َّراي٤ن ََّّ 8واَّلِيٞ
َّ ُٛ ٢اًَ ٙةدون ََّّ 7واَّلِيِْ َّ َّٛ ٢َّ ٞلٜةٟةد ِ َِّ ٛ٣وخِ ٣سِٛ٢
َ َ ُ َ ْ ََْْ ُ ْ َ َ ُ َ
ُ َ َ ُ ُ َْ ُ َ
ُ ُ َ
ةِلون َّ;ﵞ
َّر
ة
ِي٣
ذ
َّ
ٛ
َّ٢
س
و
د
ص
ّ
َّاٙ
٤ن
ز
ص
َّي
ِيٞ
اَّل
َّ
:
َّ
٤ن
ُيَةِ ِو٤ن ََّّ 9أوٙهِٕ ََّّ ٛ٢ال٤ارِز
ِ
ِ
ِ
[ا٤بؤمنوف.]ُُ-ُ:

ً
األنبياء كا٤برسلْب  ،ىي شعارىم كدثارىم ،فنوح ،كىود،
كاألمانة صفةي
كصاّب ،كلوط ،كشعيب  أخرب اهلل  أف كل رسوؿ منهم قد قاؿ لقومو:

ّ َ ُ ْ َُ ٌ َ
ٌ
ِْيﵞ [الشعراء.]ُٕٖ ،ُِٔ ،ُّْ ،ُِٓ ،َُٕ:
ﵟإ ِ ِّنَّٙسَّٛرظ٤لَّأَّ ٜ
َ
َ
ُ
َ
َّ َ َ َ ُ َ
ُّ ُ
ِْيﵞ
ةؾ ٌح َّأٌَّ ٜ
ت َّر ِّب
َّوأٟة َّٙس ِْ َّٟ ٛ
كقاؿ ىود  لقوموَّ :ﵟأثََِ ٚس َّْ ٛر ِ َظةل ِ
[األعراؼ.]ٖٔ:

َ ْ َ ُّ َ
َََ ْ ََ ََُْ ْ ََْ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ٌ َ
َّٖص ٌ
يَّ Aَّ ٛأن َّأدواَّإَِلَّ
كقاؿ  :ﵟ َّؤٙس َّذذ٠ةَّرج٤َّٓ ٛ٣ٚم َِّ ِصيَّ ٤
ن َّوجةءَّٛ٢رظ٤ل ِ
ّ َ ُ ْ َ ٌ َ
َ
ِْيَّBﵞ [الدخاف.]ُٖ-ُٕ:
َّر ُظ٤لَّأٌَّ ٜ
ي َِجةدَّاَّللَِّإ ِ ِّنَّٙسٛ
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َ
ُ
َْْ َ
َْ
ُ ََ ُْ َ ُ
ِْي ََّّD
٤ل َّٖ ِص ٍ
كقاؿ اهلل  :ﵟَّإ ِ٤َّٔٙ ١ٟل َّرظ ٍ
يم ََّّ Cذِيٍََّّٓ ٤ة َّيِ٠س َّذ ِيَّاًٙص ِش ٍَّ ٜٗ
َ َ
َُ ٜم ٍ
ِْيَّEﵞ [التكوير.]ُِ-ُٗ:
ةعَّثَّٛأٍَّ ٜ

ىرقٍ يل -عظيم الركـ -على صدؽ ٧بمد  كما
كاألمانة ٩با استدؿ ُّا ى
صح عن عبد اهلل بن عباس  أخربه قاؿ :أخرب٘ب أبو سفياف ،أف ىرقل قاؿ لو:
سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت(( :أنو أمركم بالصالة ،والصدؽ ،والعفاؼ ،والوفاء

بالعهد ،وأداء األمانة)) ،قاؿ :كىذه صفة نيب(ُ).

كرسولنا  ىو األسوة ا٢بسنة لؤلخبلؽ الفاضلة ،فهو الصادؽ األمْب
بشهادة من آمن كمن ٓب يؤمن العتبارات أخرل .كقد جاء ُب ا٢بديث :عن ابن عباس
ََْ ْ َ َ َ َ
م ْاْلَكْ َرب َ
ْيﵞ [الشعراء ،]ُِْ:كرىطك منهم
 ،قاؿ٤ :با نزلت :ﵟوأُذِر غشِ ريح
ِ

ا٤بخلصْب ،خرج رسوؿ اهلل



حٌب صعد الصفا فهتف(( :يا صباحاه))،

خيال تخرج من
فقالوا :من ىذا؟ فاجتمعوا إليو ،فقاؿ(( :أرأيتم إف أخبرتكم أف ً
سفح ىذا الجبل ،أكنتم مصدقي؟)) ،قالوا :ما جربنا عليك كذبنا ،قاؿ(( :فإني نذير

لكم بين يدي عذاب شديد))(ِ).
كعن أيب سعيد ا٣بي ٍد ًرم  يقوؿ :بعث ىعلًي بن أيب طالب  إٔب
رسوؿ اهلل  من اليمن بً يذىيب وة ُب أ ًىد وٙب م ٍقر و
كظ ٓ ،ب يٙبىص ٍل من تراُّا ،قاؿ:
ى ٍى
ىي
فقسمها بْب أربعة نفر ،بْب عيينة بن بدر ،كأقرع بن حابس ،كزيد ا٣بيل ،كالرابع :إما
علقمة كإما عامر بن الطفيل ،فقاؿ رجل من أصحابو :كنا ٫بن أحق ُّذا من ىؤالء،
قاؿ :فبلغ ذلك النيب



فقاؿ(( :أًل تأمنوني وأنا أمين من في السماء،

صباحا ومساء))(ّ).
يأتيني خبر السماء ً
(ُ) صحيح البخارم [ُِٖٔ].

(ِ) صحيح البخارم [َْٕٕ ،]ُْٕٗ ،مسلم [َِٖ].
(ّ) صحيح البخارم [ُّْٓ] ،مسلم [َُْٔ].
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كقد أمر اهلل  بالوفاء بالعهد ،كهنى عن اٚباذ األٲباف كسيلة للمكر كا٣بداع،
َ ُ
َ َ َ ْ ُ ْ ََ َُْ ُ
َّولَّتٔ٠ق٤اَّ
كهنى عن نقض العهود كاألٲباف فقاؿ  :ﵟ ََّوأ ْوِ٤اَّث ِ ًَ ْ٣سَِّاَّللَِّإِذاََّع٢ستٛ

ََ
َ ََ ْ َ َ ُْ ُ َ َ َْ ُ ْ َ ً
َ ََُْ َ ََُْ َ
َْْ َ َ َ ْ َ َ
ْ
اْلحٝةن َّبًس َّدِٖ٤يسِ٢ةَّوٓس َّجًٚذَّ ٛاَّلل َّيٚيسَِّّٖ ٛيًل َّإِن َّاَّلل َّحًَّٜ ٛٚةَّتًّ٤ٚن ََّّ 91ولَّ
ََ َ ْ َ ََْ ْ َ ْ ُ َْ َ ً َ ُ َ َ َ ُ َ َ ً
َ ُ ُ َ
ُ َْ
زشونَّأ ْح َٝةٟس َّْٛدرًلَّثَيَْ٠س َّْٛأنَّ
دس٤ٟ٤اََّكِِ ٙتَّجٔقخٍَّضل٣ةََِّّٜٞبًسٍَِّٓ ٤ةَّأٟس َّةزةَّتذ ِ
ُ
َ ُ َ ُ ٌ َ َ َ
َ َ ُْ ُ ُ ُ َ َََُّ َ ُ ْ ََْ ْ َ َ َ ُ ْ
ةَُّٖ ٠ذ َّْ ٛذِيَِّ١
َِّه َّأ ْرّب ََّّ ِْٞ ٜأٍ ٜحَّإِجٝةَّحج٤ٚكَّ ٛاَّلل َّثَِِّ ١وِلبيَِن َّٙسَّ ٛي٤م َّأِٙيةٜحََِّّ ٜ
دس٤ن َّأٜح ِ
ََْ ُ َ
َتذ٤ِّ ٚنَّ92ﵞ [النحل.]ِٗ-ُٗ:

قاؿ ابن جرير " :يقوؿ تعأب ذكره :كأكفوا ٗبيثاؽ اهلل  إذا كاثقتموه،
كعقده إذا عاقدٛبوه ،فأكجبتم بو على أنفسكم ًّ
حقا ٤بن عاقدٛبوه بو ككاثقتموه عليو.
ََ َُْ ُ ْ َْ َ َ َ ْ َ َ
َ
ْ
ﵟول َّتٔ٠ق٤اَّاْلحٝةن َّبًس َّدِٖ٤يسِ٢ةﵞ َّيقوؿ :كال ٚبالفوا األمر الذم تعاقدًب فيو

األٲباف ،يعِب بعد ما شددًب األٲباف على أنفسكم ،فتحنثوا ُب أٲبانكم ،كتكذبوا فيها،
كيدا :إذا شددىا كىي لغة
كتنقضوىا بعد إبرامها .يقاؿ منو :ككد فبلف ٲبينو يوكدىا تو ن
َ
أىل ا٢بجاز ،كأما أىل ٪بد ،فإهنم يقولوف :أكدهتا أؤكدىا تأكيدا .كقولو :ﵟ َوٓ ْسَّ
َ َ ُْ ُ َ َ َ ُ َ ً
يًلﵞ يقوؿ :كقد جعلتم اهلل  بالوفاء ٗبا تعاقدًب عليو على
َّاَّللَّيٚيْس َّْ َِّّٖٛ
جًٚذٛ
أنفسكم راعينا يرعى ا٤بوَب منكم بعهد اهلل  الذم عاىد على الوفاء بو
كالناقض"(ُ).
َِّاَّللِﵞ كجوىا :األكؿ:
كقاؿ اإلماـ الرازم " :ذكركا ُب تفسّب قولو :ﵟث ِ ًَ ْ٣س َّ
قاؿ صاحب (الكشاؼ) :عهد اهلل ىي :البيعة لرسوؿ اهلل  على اإلسبلـ؛
َ

َ َ

َ َ َْ

ةَّح َجةي ًُ٤ن َ
ِيَُّ ٞح َجةي ًَُّ ٕٟ٤إج َُ ٝ
 :ﵟإن َّاَّل َ
َّاَّلل َّي َ ُس َّاَّلل َِِّ ْ٤ق َّأيسِي َِّْٛ ٣ﵞ [الفتح،]َُ:
ِ
ِ
ِ
ِ

لقولو
أم :كال تنقضوا أٲباف البيعة بعد توكيدىا ،أم بعد توثيقها باسم اهلل  .الثا٘ب :أف
ا٤براد منو كل عهد يلتزمو اإلنساف باختياره(ِ).

(ُ) تفسّب الطربم (ُٕ.)ُِٖ/
(ِ) مفاتيح الغيب (َِ ،)ِّٔ /الكشاؼ (ِ.)َّٔ/
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َ

َ ُ
٤ُٟ٤اﵞ َُّب نقض األٲباف كا٤برأة الٍب أ٫بت على غز٥با بعد أىف أحكمتو
ﵟ َول َّدس َّ
كأبرمتو فجعلتو أىنٍكاثناٝ ،بع :نكث ،كىو ما ينكث فتلو .قيل :ىي ريطة بنت سعد بن
مغزال قدر ذراع كصنارة مثل :أصبع كفلكة عظيمة على
تيم ،ككانت خرقاء ،اٚبذت ن
قدرىا ،فكانت تغزؿ ىي كجواريها من الغداة إٔب الظهرٍ ،ب تأمرىن فينقضن ما غزلن.
َ َ ً
َ ُ َ
ًلﵞ أحد مفعوٕب :اٚبذ .يعُب :كال تنقضوا أٲبانكم متخذيها
ونﵞ َّحاؿ .كﵟدر َّ
زش َّ
ﵟ تذ ِ
ْ ُ
كدغبل"(ُ).
دخبل .ﵟثَي َ٠س َّْٛﵞ أم :مفسدة ن
ن
ففي التمثيل إشارة إٔب أف ناقض ٲبينو خارج من الرجاؿ الكمل ،داخل ُب زمرة

النساء ،بل ُب أدناىن ،كىي :ا٣برقاء.

ُ
َ َ َ ُ َْ َ َ ُ ْ َ َ ً ََْ ُ ْ َ
َّذ ََتل ََّٓ َس ٌم َ
َّب ًْ َس َّث ُج٤د َِ٣ةَّ
كقاؿ  :ﵟول َّتذ ِ
زشوا َّأحٝةٟسَّ ٛدرًل َّثي٠سِ ٛ
ََُ ُ
ََ ُ ْ َ َ ٌ َ
ُّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
يَ َّ94َّٛو َلَّت َ ْؼ َ ُ
َّي ِو ٌ
َتواَّث ِ ًَ ْ٣سَِّاَّللَِّ
يَّ٘اَّللَِّوٙسَّٛيشاب
ودشوٓ٤اَّالع٤ءَّثِٝةَّؾسدتَّٛخَّٞظب ِ ِ
ُ َ َ ٌْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ
ْ
َ َْ ُ
ًََ َ ً َ ْ
ز ََّْ ٛحُ َّ ْ٠س َ
َّو َٜةَّيَِ ٠سَّ
ْيَّٙس َّْٛإِنَُّٖ ٠ذ َّْٛت ًْ٤ُٝ ٚنََّّٜ95ةَّيِ٠س
يَ ٠سَّاَّللََِّّ٤٢ر
ث٠ٝةَِّٓ ٚيًلَّإِجٝةَّ َِّ
ةقﵞ [النحل.]ٗٔ-ْٗ:
اَّللَِّثَ ٍَّ

دخبل ،أم :خديعة
كا٤بعُبٰ :بذر اهلل  عباده كينهاىم عن اٚباذ األٲباف ن
كمكرا ،تغركف ُّا الناس؛ لئبل تزؿ قدـ ُب الضبلؿ بعد ثبوهتا على االستقامة كاإلٲباف.
ن
كىذا مثل ٤بن كاف على االستقامة ،فحاد عنها ،كزؿ عن طريق ا٥بدل ،بأٲباف حانثة
مشتملة على الص ٍّد عن سبيل اهلل ؛ ألف الكافر إذا رأل ا٤بؤمن قد عاىدهٍ ،ب
بالدين ،فانصد بسبب الغدر عن الدخوؿ ُب اإلسبلـ.
غدر بوٓ ،ب يعد يثق ٍّ
اؿ ُب الدنيا إال بأربع :بالدٍّيانة،
الر ىج ي
ٍم يل ٍّ
قاؿ اإلماـ الشافعي " :ال يىك ي
الصيانة ،كالرىزانة"(ِ).
كاألمانة ،ك ٍّ
كعن ميموف بن مهراف  قاؿ :ثبلثة ا٤بسلم كالكافر فيهن سواء :من
عاىدتو ىك ٍّ
كافرا ،فإ٭با العهد هلل  ،كمن كانت بينك كبينو
ؼ بعهده ن
مسلما كاف أك ن
(ُ) الكشاؼ (ِ.)ُّٔ/

(ِ) اَّموع شرح ا٤بهذب ،لئلماـ النوكم (ُ.)ُّ/
56

مسلما كاف أك
كافرا ،كمن ائتمنك على أمانة فأدىا إليو
ن
رحم فصلها ،ن
مسلما كاف أك ن
كافرا(ُ).
ن
كلو نظرنا إٔب اإلسبلـ ٗبفهومو الشامل لوجدناه عبارة عن حقوؽ ككاجبات
ٝبيعها يتعلق ٕبقوؽ اهلل  أك ٕبقوؽ العباد .فالصبلة أمانة ،كالصوـ أمانة ،كٝبيع
التكاليف الشرعية أمانة ،كأمواؿ الناس أمانة ،كأعراض الناس أمانة ،ككل عمل يوكل إٔب
العبد أمانة ،كا١بسد أمانة ،كاألكالد أمانة ،كاألىل أمانة ،كالبيت أمانة ،كالوطن أمانة،
ه َ َ ْ َ ََْ ََ ََ
ه
َ
َ
ات
كٝبيع حقوؽ العباد أمانة .كقد قاؿ اهلل  :ﵟإُِا غرطِا اْلٌاُث لَع الصٍٔ ِ

ً
َ ْ َ ََََْ َ ْ َْ ََْ ََ ْ َ ْ َ َْ َ ََ ََ ْ َْ ُ
ان إُه ُّ ََك َن َظيُ ً
َو ْاْلَ ْ
ٌٔا َج َُٓٔلﵞ
ص
ن
اْل
ا
ٓ
ي
َح
و
ا
ٓ
ِِ
ٌ
َ
ل
ف
ش
أ
و
ا
ٓ
ِ
ي
ٍ
ُي
ن
أ
ْي
ب
أ
ف
ل
ا
ت
اْل
و
ض
ِ
ر
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
[األحزاب.]ِٕ:

كقد اختلف ُب ا٤براد من اآلية .قاؿ الشيخ ٧بمد األمْب " :تصرٰبو
بأف السماء كاألرض كا١بباؿ أبت كأشفقت ،أم :خافت ،دليل على أف ذلك كاقع
بإرادة كإدراؾ يعلمو ىو  ك٫بن ال نعلمو"(ِ).
كقاؿ ابن جزم " :كعرضها على السموات كاألرض كا١بباؿ ٰبتمل
كجهْب:


أحدىما :أف يكوف اهلل



فأشفقت منها ،كامتنعت من ٞبلها.

خلق ٥با إدرا نكا فعرضت عليها األمانة حقيقة

والثاني :أف يكوف ا٤براد تعظيم شأف األمانة ،كأهنا من الثقل ٕبيث لو عرضت

على السموات كاألرض كا١بباؿ ،ألبْب من ٞبلها كأشفقن منها ،فهذا ضرب من اَّاز
كقولك :عرضت ا٢بمل العظيم على الدابة فأبت أف ٙبملو ،كا٤براد :أهنا ال تقدر على
َََََ ْ ْ ُ
ةنﵞ أم :التزـ اإلنساف القياـ بالتكاليف مع شدة ذلك ،كصعوبتو
ةَّاْلن َع َّ
ٞبلو .ﵟوَحِ ٣ٚ
(ُ) الرب كالصلة ،أليب عبد اهلل ا٤بركزم [ُّٕ] ،شعب اإلٲباف [َّْٓ] ،تاريخ دمشق (ُٔ ،)ّٖٓ/كانظر:
الدر ا٤بنثور (ْ.)ِٖ/
(ِ) أضواء البياف (ّ.)ّّٗ/
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على األجراـ الٍب ىي أعظم منو ،كلذلك كصفو اهلل  بأنو ظلوـ جهوؿ ،كاإلنساف
ىنا جنس ،كقيل :يعِب :آدـ  .كقيل :قابيل الذم قتل أخاه"(ُ).
كقد كرد ُب تأكيل ىذه اآلية أقواؿ متعددة(ِ) ،كتردد ا٤بفسركف ُب تأكيلها.
كليس ا٤براد منها :بياف أف السموات كاألرض كا١بباؿ أكثر كعينا كبصّبة من
اإلنساف حيث أبت ٙبمل ذلك عن إدراؾ حقيقي منها؛ لعظم ما يَبتب على ٞبلها
من ا٣بطر ،كٞبلها اإلنساف مع إدراكو عظم ذلك ،فكاف دكهنا ُب التبصر ُب العاقبة،
فبل ٱبفى على ا٤بتأمل أف ذلك ليس من مقصد اآلية ،كال يدؿ عليو سياقها ،كإ٭با
ا٤براد :تعظيم شأف األمانة ،كأهنا من الثقل ٕبيث لو عرضت على السموات كاألرض
كا١بباؿ ،ألبْب من ٞبلها كأشفقن منها ،فهذا ضرب من اَّاز ،كقد ذيكًر ىذا ا٤بعُب ُب
التفسّب –كما تقدـ.-
كبْب اإلماـ ٧بمد الطاىر بن عاشور  كجو التمثيل كفائدتو حيث قاؿ:
َ ْ
فَ٠ةﵞ ىنا (استعارة تمثيلية) لوضع شيء ُب شيء؛ ألنو أىل لو دكف بقية
"قولو :ﵟي َص َّ

األشياء ،كعدـ كضعو ُب بقية األشياء؛ لعدـ تأىلها لذلك الشيء ،فشبهت حالة
صرؼ ٙبميل األمانة عن السموات كاألرض كا١بباؿ ككضعها ُب اإلنساف ٕبالة من
يعرض شيئنا على أناس ،فّبفضو بعضهم ،كيقبلو كاحد منهم ،على طريقة التمثيلية ،أك
ٛبثيل لتعلق علم اهلل  بعدـ صبلحية السموات كاألرض كا١بباؿ إلناطة ما عرب
عنو باألمانة ُّا كصبلحية اإلنساف لذلك ،فشبهت حالة تعلق علم اهلل ٗ بخالفة
قابلية السموات كاألرض كا١بباؿ ٕبمل األمانة؛ لقابلية اإلنساف ذلك ،بعرض شيء
على أشياء؛ الستظهار مقدار صبلحية أحد تلك األشياء للتلبس بالشيء ا٤بعركض
عليها.

(ُ) تفسّب ابن جزم (ِ )ُُٔ/كانظر :الكشاؼ (ّ.)ْٓٔ/
(ِ) انظر :تفسّب الطربم (َِ ،)ّّٔ/تفسّب ا٤باكردم (النكت كالعيوف) (ْ ،)ِْٖ/زاد ا٤بسّب (ّ.)ْٖٕ/
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وفائدة ىذا التمثيل :تعظيم أمر ىذه األمانة إذ بلغت أف ال يطيق ٙبملها ما ىو
أعظم ما يبصره الناس من أجناس ا٤بوجودات .فتخصيص السموات كاألرض بالذكر
من بْب ا٤بوجودات؛ ألهنما أعظم ا٤بعركؼ للناس من ا٤بوجودات ،كعطف ا١بباؿ على
األرض كىي منها؛ ألف ا١بباؿ أعظم األجزاء ا٤بعركفة من ظاىر األرض ،كىي الٍب
َ
تشاىد األبصار عظمتها؛ إذ األبصار ال ترل الكرة األرضية كما قاؿ  :ﵟل َّْ٤
َْ ْ

َ َ ُْ

َ ََ

َ

َ ََُْ َ

ً َُ َ ّ ً

َ ْ

َِّاَّلل ِﵞ [ا٢بشر.]ُِ:
َِّٞرؼيَح َّ
أَ ٟضَلَةَّ٢شاَّاْ ٔٙصآنَّلَعَّججَ ٍَّ٘ل َصأحذَّ١رةػًِةَّٜذؿسَِعََّّْ ٜ

وقرينة اًلستعارة :حالية ،كىي عدـ صحة تعلق العرض كاإلباء بالسموات

كاألرض كا١بباؿ؛ النتفاء إدراكها ،فأٗب ٥با أف ٚبتار كترفض؟! ككذلك اإلنساف باعتبار
كوف ا٤براد منو :جنسو كماىيتو؛ ألف ا٤باىية ال تفاكض ،كال ٚبتار ،كما يقاؿ :الطبيعة
قسرا.
عمياء ،أم :ال اختيار ٥با ،أم :للجبلة،
كإ٭با تصدر عنها ْآثارىا ن
َ
َ
ْ َْ
َ ْ
َ ْ
ْ
َْ َ
ْيﵞ ،ﵟُي ِ٣َ ٠ٚٝةﵞ ،ﵟ َوأػّٔ َ٣َ ٠َِّٜ ٞةﵞ،
كلذلك فأفعاؿ :ﵟي َصف َ٠ةﵞ ،ﵟِأ َب ََّ
ََََ
َح٣َ ٚةﵞ :أجزاء للمركب التمثيلي ،كىذه األجزاء صا٢بة ألف يكوف كل منها استعارة
ﵟو
مفردة ،بأف يشبو إيداع األمانة ُب اإلنساف كصرفها عن غّبه بالعرض ،كيشبو عدـ
مصحح مواىي السموات كاألرض كا١بباؿ إليداع األمانة فيها باإلباء ،كيشبو اإليداع
بالتحميل كا٢بمل ،كيشبو عدـ التبلؤـ بْب مواىي السموات كاألرض كا١بباؿ بالعجز
عن قبوؿ تلك الكائنات إياىا ،كىو ا٤بعرب عنو باإلشفاؽ ،كيشبو التبلؤـ كمصحح
القبوؿ إليداع كصف األمانة ُب اإلنساف با٢بمل للثقل.
كمثل ىذه االستعارات كثّب ُب الكبلـ البليغ .كصلوحية ا٤بركب التمثيلي لبل٫ببلؿ
بأجزائو إٔب استعارات معدكد من كماؿ ببلغة ذلك التمثيل.
ترددا دؿ
كقد عدت ىذه اآلية من مشكبلت القرآف ،كتردد ا٤بفسركف ُب تأكيلها ن
على ا٢بّبة ُب تقوٙب معناىا .كمرجع ذلك إٔب تقوٙب معُب :العرض على السموات
كاألرض كا١بباؿ ،كإٔب معرفة معُب( :األمانة) ،كمعرفة معُب( :اإلباء) ك(اإلشفاؽ)"(ُ).
(ُ) التحرير كالتنوير (ِِ.)ُِٔ -ُِٓ /
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ه ه َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ َ َ
ات
كقد أمر اهلل  بأداء األمانات فقاؿ :ﵟإِن اَّلل يأمرزً أن حؤدوا اْلٌاُ ِ
ْ
َ َ ُ
َ َ َ
ه ٍْخُ ًْ بَ ْ َ
اس أ ْن َتْه ٍُٔا ةِاى َػ ْد ِلﵞ [النساء .]ٖٓ:كُب ا٢بديث(( :أ َّْد ْاأل ََمانَ َة
ْي انله ِ
ِإَوذا خ

ك ،وًل تَ ُخ ْن َم ْن َخانَك))(ُ).
إلى َم ِن ائْػتَ َمنَ َ

كعن أنس بن مالك  قاؿ :ما خطبنا نيب اهلل  إال قاؿً(( :ل

يما َف لمن ًل أمانة لو ،وًل دين لمن ًل عهد لو)) -كقد تقدـ.-
إِ َ

كجاء ُب ا٢بديث :عن زاذاف ،عن ابن مسعود  قاؿ(( :القتل في سبيل
يكفر ُّ
اهلل ّْ
الذنوب كلَّها إًل األمانة))ٍ .ب قاؿ(( :يؤتى بالعبد يوـ القيامة ،وإف قتل

رب كيف وقد ذىبت الدنيا؟ قاؿ:
في سبيل اهلل ،فيقاؿّْ :
أد أمانتك فيقوؿ :أي ّْ

فيقاؿ :انطلقوا بو إلى الهاوية ،فينطلق بو إلى الهاوية ،وتُ َمثَّل لو أمانتو كهيئتها يوـ

دفعت إليو ،فيراىا فيعرفها ،فيهوي في أثرىا حتى يدركها ،فيحملها على منكبيو
ظن أنَّو خارج زلت عن منكبيو فهو يهوي في أثرىا أبد اآلبدين))ٍ ،ب
حتى إذا نظر َّ

قاؿ(( :الصالة أمانة ،والوضوء أمانة ،والوزف أمانة ،والكيل أمانة وأشياء ع ّدىا،

وأشد ذلك الودائع)) ،قاؿ -يعِب زاذاف :-فأتيت الرباء بن عازب  فقلت :أال

ترل ما قاؿ ابن مسعود؟ قاؿ :كذا قاؿ ،كذا .قاؿ :صدؽ .أما ٠بعت اهلل يقوؿَّ :ﵟإِنَّ
َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ َ َ
َ َْ
(ِ)
َ
ةت َّإَِل َّأ٣ِ ٚ٢ةﵞ [النساء . ]ٖٓ:فاإلنساف عندما يزف كيبيع
اَّلل َّيأمصزَّ ٛأن َّدؤدواَّاْلٜةَِّ ٟ

للناس ،فهذا العمل أمانة ،كالوديعة كذلك أمانة ،كالصبلة أمانة ،كالصوـ أمانة ،كٝبيع
التكاليف الشرعية أمانة ،كأمواؿ الناس أمانة ،كأعراض الناس أمانة ،ككل عمل يوكل

(ُ) تقدـ.
(ِ) أخرجو أبو نعيم ُب (ا٢بلية) (ْ ،)َُِ/كالبيهقي ُب (الكربل) [ُِِٗٔ] ،كُب (السنن الصغّب)
[ِّّٖ] ،كُب (شعب اإلٲباف) [ْٖٖٓ] .كانظر :الزكاجر (ُ ،)ْْٔ/كقاؿ فيو ا٥بيتمي :
"كصح عن ابن مسعود  أنو قاؿ ..فذكره .قاؿ ا٤بنذرم ُ ب (الَبغيب) (ِ:)ّٖٓ/
مرفوعا كا٤بوقوؼ أشبو" .كقاؿ ا٤بنذرم ُ ب موضع
"ركاه البيهقي موقوفنا ،كركاه ٗبعناه ىو كغّبه ن
آخر (ْ" :)ْ/كذكر عبد اهلل ابن اإلماـ أٞبد أنو سأؿ أباه عنو ،فقاؿ :إسناده جيد".
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إليك أمانة ،كأكالدؾ كأىلك أمانة ،كبيتك أمانة ،كٝبيع حقوؽ العباد أمانة .كمن خاف
َ ْ
األمانة أصابو ذلك الوعيد ،كنزؿ بو العذاب الشديد .كقد قاؿ اهلل  :ﵟإِٟةَّي َصف َ٠ةَّ

َ َْ
ََْ ََ ََ
َ ْ َ ََََْ َ ْ َْ ََْ ََ ْ َ ْ َ َْ َ ََ ََ ْ َْ ُ
ْ
َ
َ
ةنَّ
ةَّاْلنع َّ
اْلجة ِل َِّأبْي َّأن َُّي ِ٣٠ٚٝةَّوأػّٔ٣٠َِّٜ ٞةَّوَحَِّ ٣ٚ
اْلٜةٟح َّلَع َّالعِ ٤ٝ
ات َّواْلر ِض َّو ِ
ْ
َ
َ
َ
ُ َ َ َ ُ ً َ ً
َ ُ ُ ْ ُ َ ُّ ْ َ َ
ةت َّإَِلَّ
٤لﵞ [األحزاب ،]ِٕ:كقاؿ :ﵟإِن
ةَّج َُّ ٣
إََِّ ١ٟكن َّهٜ٤ٚ
َّاَّلل َّيَأم ُصز َّْ ٛأن َّدؤدواَّاْلٜةِ ٟ
َْ
أ٣َِ ٚ٢ةﵞ [النساء.]ٖٓ:

كُب (تفسّب ا٤بنار)" :كقد ذكرنا عن األستاذ اإلماـ أمانة العلم(ُ) ،كأمانة ا٤باؿ،
كجعلها بعضهم ثبلثنا:

إحداىا :أمانة العبد مع الرب

:

كىي ما عهد إليو حفظو من االئتمار ٗبا أمره بو ،كاالنتهاء عما هناه عنو،
كاستعماؿ مشاعره كجوارحو فيما ينفعو كيقربو من ربو  ،فا٤بعاصي كلها خيانة هلل
 ،كقد كرد ُب ا٤بأثور ما يدؿ على ذلك.
ثانيها :أمانة العبد مع النَّاس:
كيدخل فيها :رد الودائع ،كعدـ الغش ُب شيء من األشياء ،كحفظ السر ،كغّب
ذلك ٩با ٯبب آلحاد الناس ،كللحكاـ ،كلؤلىل كاألقربْب .قاؿ الرازم  :كيدخل
ُب ىذا القسم" :عدؿ األمراء مع رعيتهم ،كعدؿ العلماء مع العواـ بأال ٰبملوىم على
التعصبات الباطلة ،بل يرشدكىم إٔب اعتقادات كأعماؿ تنفعهم ُب دنياىم كأخراىم اىػ.
فعلى ىذا يكوف العلماء الذين يعلموف العامة مسائل ا٣ببلؼ الٍب تثّب التعصب
بينهم ،كالذين ال يعلموهنم ما ينفعهم ُب دنياىم من أمور الَببية ا٢بسنة ككسب
ا٢ببلؿ ،كما ينفعهم ُب آخرهتم من ا٤بواعظ كاألحكاـ الٍب تقوم إٲباهنم ،كتنفرىم من
الشركر ،كترغبهم ُب ا٣بّبات ،كل أكلئك العلماء من ا٣بائنْب لؤلمة ،كىذا القسم ٲبكن
)ُ( تفسّب ا٤بنار (ٓ.)ُّٖ/
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قسما ،كرعاية أمانة األقربْب من
أف يقسم إٔب أقساـ ،فيجعل رعاية أمانة ا٢بكاـ ن
قسما.
قسما ،كرعاية أمانة الزكجية كالصهر ن
األصوؿ كالفركع كا٢بواشي ن
كمنها :أال يفشي أحد الزكجْب سر اآلخر ،كال سيما السر الذم ٱبتص ُّما،
قسما.
كال يطلع عليو عادة منهما سواٮبا ،كرعاية أمانات سائر الناس ن
ثالثها :أمانة اإلنساف مع نفسو:
كعرفها اإلماـ الرازم  :بأال ٱبتار لنفسو إال ما ىو األنفع كاألصلح لو ُب
الدين كالدنيا ،كأال يقدـ بسبب الشهوة كالغضب على ما يضره ُب اآلخرة(ُ).
قاؿ ُب (ا٤بنار)" :كمن ذلك الذم أٝبلو توقي اإلنساف ألسباب األمراض كاألكبئة
ٕبسب معرفتو ،كما يستفيده من األطباء ،كذلك يدؿ على أف رعاية ىذا النوع من
األمانة يتوقف على تعلم ما ٰبتاج إليو من علم حفظ الصحة ،كال سيما ُب أياـ
األمراض الوبائية ا٤بنتشرة ،مثاؿ ذلك :أنو قد عرؼ بالتجارب نفع بعض ما يعمل
للوقاية من ا٤برض كتلقيح ا١بدرم ،كمن ذلك :التداكم عند كقوع ا٤برض ،كتفصيل
رعاية ىذه األمانات يطوؿ"(ِ).
كقاؿ ابن ا١بوزم  :قاؿ شيخنا علي بن عبيد اهلل  :األصل ُب
األمانة :األمن كالطمأنينة .كا٤بوضع الذم يطمئن فيو اإلنساف :ا٤بأمن.
كالوديعة :أمانة؛ ألف صاحبها ائتمن ا٤بودع على حفظها فاطمأف إليو.

(ُ) انظر :تفسّب الرازم (َُ.)َُٗ/
(ِ) تفسّب ا٤بنار (ٓ ،)ُّْ -ُِْ/كانظر :تفسّب ا٤براغي (ٓ.)َٕ/
62

كقاؿ ابن فارس  :يقاؿ :رجل أ ىيمنىةه(ُ) ،كأ ىىمنىةه :يثق بكل أحد .كرجل أمْب
كأيما هف(ِ).
كأنشدكا:
(ّ)
كلقد ش ًه ٍدت الت ً
كدا ىشىرابي ٍو
اجىر
األيما ىف ىم ٍوير ن
ى ي
(ْ)
ا٤بوثػ ىقةي ا٣بلق .ككأنو أمن فيها الفتور ُب السّب .
كاألموف :الناقة ى
ما ذكره المفسروف من أوجو الخيانة:
كذكر بعض ا٤بفسرين أف األمانة ُب القرآف على ثبلثة أكجو:
أحدىا :الفرائض:

هَ َ ه َ
َُ ُ
َ َُ ُ
الر ُشٔل َوَتُٔٔا
كمنو قولو ُ ب (سورة األنفاؿ) :ﵟَل َتُٔٔا اَّلل و
ه َ َ ْ َ ْ ََ ََ
ََ َ ُ
ْ
أٌاُاح ِسًﵞ [األنفاؿ ،]ِٕ:أم :تضيعوا فرائضكم .كُب (األحزاب) :ﵟإُِا غرطِا اْلٌاُث
ََ ه ََ َ َْْ َ ْ
اْل َتا ِلﵞ [األحزاب.]ِٕ:
لَع الصٍٔ ِ
ات واْلر ِض و ِ

ً
ٍّؽ ما ٠بع كال
صد ي
(ُ) قاؿ الل ٍحيا٘ب  :أ ىيمنىةه :إذا كاف يأمنو الناس كال ٱبافوف غىائلىتىو ،كأ ىىمنىةه –بالفتح -يي ى
ب بشيء .انظر :معجم مقاييس اللغة ،مادة( :أمن) (ُ ،)ُّْ/هتذيب اللغة (ُٓ-ّٔٔ/
يي ىك ٍّذ ي
ّٕٔ).
(ِ) قاؿ ا١بوىرم " :كاأليما يف -بالضم كالتشديد :-األمْب" الصحاح ،مادة( :أمن) (ٓ.)َِِٕ/
(ّ) قالو األعشى .انظر :ديواف األعشى (ميموف بن قيس) (ص ،)ِٖٗ:غريب ا٢بديث ،أليب سليماف
ا٣بطايب (ُ ،)ِْٔ/احملكم كاحمليط األعظم ،مادة( :أمن) (َُ.)ّْٗ/

ً
ت أف
ا٤بوثػ ىقةي ا٣بىلٍق ،الٍب أيمنى ٍ
(ْ) ٦بمل اللغة ،البن فارس (ُ .)َُِ/قاؿ ا١بوىرم " :األمو يف :الناقة ى
تكوف ضعيفة" .انظر :الصحاح ،مادة( :أمن) (ٓ.)َِِٕ/
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والثاني :الوديعة:

َ
ه ه َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ َ َ
ات إَِل
كمنو قولو ُ ب (سورة النساء) :ﵟإِن
اَّلل يَأم ُرز ًْ أن حؤدوا اْلٌاُ ِ
ُ َ
َ َ
َْ
َ
َ ه َ ُ
ِيَ ْ ًْ ِْل ٌَاُاح ِ ِٓ ًْ َوخ ْٓ ِدْ ًِْ َراغٔنﵞ
أْي َِٓاﵞ [النساء ،]ٖٓ:كُب (ا٤بؤمنْب) :ﵟواَّل
[ا٤بؤمنوف.]ٖ:

والثالث :العفة:

ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ ْ َ
ُ
كمنو قولو ُ ب (القصص) :ﵟإ هن َخ ْ َ
ري ٌَ َِ اشخأجرت اىلِٔي اْلٌِْيﵞ
ِ

[القصص.)ُ(]ِٔ:
كيقاؿ ُب اآلية كذلك :إف من معا٘ب األمانة :كضع األمور ُب نصاُّا ،كإسناد
األعماؿ كا٤بهاـ إٔب أىلها.
ويمكن النظر إلى أقساـ األمانة من حيث اًلعتبارات التالية:
ُ  -األمانة الدينية من حيث كفاء العبد ٕبقوؽ اهلل
ِ  -األمانة مع الناس ُب سائر ا٤بعامبلت ،كاألمانة مع األىل كاألكالد كاألرحاـ
كا١بار من حيث كفاء العبد ٕبقوؽ العباد.
ّ  -األمانة مع ا١بسد من حيث عدـ اإلضرار بو.
ْ  -أمانة ا١بوارح من حيث استعما٥با فيما يرضي اهلل .
ٓ  -أمانة الكلمة ،كىي تعم :النطق باللساف ،كالكتابة ،كاإلشارة.
يدخل ُب ىذا الباب :أمانة التبليغ من حيث عدـ الكتماف كمن حيث
اإلخبلص ُب القوؿ كالعمل.
ٔ  -األمانة ُب العمل من حيث اإلتقاف كاعتماد الوسائل ا٤بشركعة ُب الكسب
الذم أحلو الشرع؛ كاالحَباز عن ا٣ببائث احملرمة ،كاتقاء الشبهات.
.

)ُ( نزىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه كالنظائر (ص.)َُْ:
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كال شك أف التفريط ُب أم صورة من صور األمانة يعد من ضركب ا٣بيانة ،كما
سيأٌب.

كىاؾ بياف (صور ا٣بيانة) كما يندرج ٙبتها:
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صـىر ا ـلـخـيــانـة :
ـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضطبحثػاضثاضثػ:ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخغاظظػاضطبدػطعػربه 

كخيانة اهلل  كرسولو  من خبلؿ :الكفر بو  ،كاإلشراؾ،
ً
كتعطيل الفرائض،
كتعدٍّم ا٢بدكد الٍب شرعها اهلل  لعباده ،كانتهاؾ ا٢برمات،
ك٦باكزة ا٢بدكد الٍب شرعها اهلل  من أحكاـ ،أك بغض شعّبة من شعائر اإلسبلـ،

َ َ َ ُ ْ َ ُ
َ
أك أم طاعة ٩با يتعبد بو الناس ُب دين اإلسبلـ .قاؿ اهلل  :ﵟذل َِّٕثِأجَّٖٛ٣صِ٤٢اَّٜةَّ
َ ْ َ
ََّأَ ْ ٟض َل ُ َ َ ْ
َّاَّللَِّأخ َج َكَّأخ َٝةل َُّْٛ ٣ﵞ [٧بمد.]ٗ:
َ
َ َ َ َُ ُ
َ َ ُ َ َ َُ ُ َ َ ُ
َّوَت٤ٟ٤ا َّأ َٜةٟةد ِس َّْٛ
َّآ٤٠ُ ٜا َّل ََّت٤ٟ٤ا َّاَّلل َّوالصظ٤ل
قاؿ اهلل  :ﵟيَة َّأ ُّح َ٣ة َّاَّلِيٞ
ََ ُْ ْ َ ْ َ ُ َ
٤نﵞ [األنفاؿ.]ِٖ :
وأجذَّٛتًَّ ٝٚ

كمن صور خيانة العبد مع ربو

:

مقابلة نعمو

كاستعما٥با فيما حرـ اهلل - كما سيأٌب.-

كىذا رسم توضيحي لصور خيانة العبد مع ربو
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:



با١بحود كالنكراف،

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصورػخغاظظػاضطبدػطعػربهػ: 

الصورة األولى:
الخيانة في

الصورة الثانية:
تعدّْي

الحدود

الصورة الثالثة:
التي تعطيل الفرائض وكراىية

شرعها اهلل  لعباده.

الدين.

ما شرع اهلل  من

الصورة الرابعة:
مقابلة نعم اهلل 

بالجحود والنكراف.

أحكاـ.

اضصورةػاألوضىػ:ػاضخغاظظػسيػاضدغنػ:
شرع اهلل



للعباد ما فيو صبلحهم ُب دنياىم كأخراىم .قاؿ اهلل

:

َْ َ َْ َْ َ
َ َ َ َ ُ
َّوب ى َّثً َُّٟ ِ١
َّاِليَ ٞ
س ّْ َِٞ َّٜ ٛ
َّو َٜة َ
ٕ َ
٤خة َ
َّٜة َ
َّوؾيْ َ٠ة َّثَّ ِ١إث ْ َصاَ ٢
ِيَّٛ
َّواَّلِي َّأوخي٠ة َّإِِل
َّ
ﵟْشع َّٙ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ ُ ّ َ ََ َََ ُ
َو ُم َ
َّوي َ
َ٤س َ
َّولَّتذّصٓ٤اَّذِي َِّ١ﵞ [الشورل.]ُّ:
ِيسَّأنَّأرِي٤ٝاَّاِلِيٞ

أقاـ الدٍّين اإلسبلمي على ا٢بجج القاطعة ،كالرباىْب الساطعة ،كجعل ا٤بنزؿ من
اآليات لقوـ يعقلوف.
كمن رٞبة اهلل  بعباده حْب خلقهم أف أمدىم ٗبا يهديهم إٔب صراطو
ا٤بستقيم الذم كلفهم باالستقامة عليو .فزكدىم بالفطرة الٍب ترشدىم إٔب ا٢بق كتد٥بم
عليو.

كمن فضل اهلل  على اإلنساف أنو ٓب يَبكو ُب ا٢بياة يستهدم ٗبا أكدعو اهلل
فيو من فطرة سليمة ،تقوده إٔب ا٣بّب ،كترشده إٔب الرب فحسب ،بل بعث إليو بْب فَبة
رسوال ٰبمل من اهلل كتابنا يدعوه إٔب عبادة اهلل كحده ،كيبشر كينذر ،كيصحح
كأخرل ن
٥بم عقائدىم ،كيبشرىم إٔب ما فيو ا٣بّب كالصبلح ٥بم؛ ليقطع األعذار ُب احملاسبة كما
ُ َ
ةس َّلَعَّاَّلل ُ
يُ َّ ٞ
قاؿ  :ﵟ ُر ُظ ًًل ُ
َِّخج ٌح َّبَ ًْ َس ُّ
وْ٠ٜشِر َ
َّٜبَ ّ ِّش َ
٘ﵞ
َّالص ُظ َِّ
يَِّ ٞلِ ًَل َّيَس٤ن َّل ِِ ٠ٚ
ِ
ِ
[النساء.]ُٔٓ:
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كما زاؿ األنبياء  يتتابعوف حٌب بعث اهلل  الرسوؿ
كأنزؿ معو القرآف الكرٙب فأكمل اهلل  بو رسالتو إٔب الناس ،فكاف النيب
 خاًب األنبياء  ،ككاف القرآف خاًب الكتب السماكية.
كظلت اإلنسانية ُ-ب تطورىا كرقيها الفكرم -كالوحي يعاكدىا ٗبا يناسبها كٰبل
مشكبلهتا الوقتية ُب نطاؽ قوـ كل رسوؿ ،حٌب اكتمل نضجها ،كأراد اهلل  لرسالة
٧بمد  أف تشرؽ على الوجود ،فبعثو على فَبة من الرسل؛ ليكمل صرح
إخوانو الرسل السابقْب  بشريعتو العامة ا٣بالدة ،ككتابو ا٤بنزؿ عليو ،كىو
،

القرآف الكرٙب.

كقد جاء ُب ا٢بديثِ َّ (( :
ومثَ َل األنبياء من قَػْبلِيَ ،ك َمثَل َر ُج ٍل بَػنَى
إف َمثَلي َ
ِ ٍِ
َّاس يَطُوفُو َف بو ،ويَػ ْع َجبُو َف
سنَو وأ ْ
بَػْيتًا فَأ ْ
َج َملَوَّ ،إًل َم ْوض َع لَبنَة من زاويَة ،فجع َل الن ُ
َح َ
لو ،ويقولوف َى َّال و ِ
ت ىذه اللَّبِنَة؟ قاؿ :فأنا اللَّبَِنة وأنا خاتم النَّبِيّْين))(ُ).
ض َع ْ
ُ
كقد بلغ كل رسوؿ ما أنزؿ إليو من ربو ٍ ،ب ٞبل الدعاة (أمانة التبليغ)،
اسا للدين ،كموقعوف عن اهلل ُ ب خلقو ،فبلغوا
كحر ن
فكانوا يكراثنا للرسل  ،ي

كبينوا رسالة اهلل  بأمانة ،كدكف كتماف ،كال تبديل ،كال إحداث ،كال تدليس ،كال

مداىنة ،كٞبل الناس (أمانة التكليف).

فمن بدؿ ُب دين اهلل  ،أك أحدث فيو ما ليس منو ،أك نافق ،أك داىن ،أك
كتم عند حاجة الناس إٔب التبليغ كالبياف ،أك دلس على الناس كغشهم كاف خائننا ٤با
أؤٛبن عليو ،كمن بلغتو الرسالة فأعرض عن االستجابة ،كاتبع ىواه كاف خائننا لدينو.

(ُ) صحيح البخارم [ّّٓٓ] ،مسلم [ِِٖٔ].
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صورػاضخغاظظػسيػاضدغنػ:
كا٣بيانة ُب الدين ٥با صور متعددة ،يأٌب ذكرىا على النحو التإب:

أوًل :الكفر باهلل  ،واإلشراؾ بو :
ً

إف اإلٲباف يستنقذ اإلنساف من الظلمات إٔب النور ،كىو أعظم ما ٯبلب لو النفع
كالسعادة ،كيدفع عنو الضر كالشقاء ،فالعاقل ٰبب ذلك كيكره ما يقابلو.
ُُ ُ ْ ََ
َ
َ َ َ َْ ُ ُ ْ َ َ
َّو َزي َُ ٠
ةن َ
َّوكصهََّ
َِّف َّٓ٤ٚبِسٛ
١
َّاْليٝ
قاؿ اهلل َّ :ﵟ َوِ ٙ
ِ
سَّ ٞاَّلل َّخجت َّإِِلسِ ٛ

ُ َ
َْ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ُْ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ َ ُ
ُ
ونﵞ [ا٢بجرات.]ٕ:
إِِلسَّٛاٙسّصَّواّٙع٤قَّواًِٙؿيةنَّأوٙهَََِّّّٕٛ ٢الصاػِس َّ

كمن ا٣بيانة :الكفر؛ فإنو إىبلؾ للنفس الٍب ىي أمانة اهلل



عند

اإلنساف(ُ).
كقد أمر اهلل  عباده باإلٲباف كالتوحيد ،كهناىم عن الكفر؛ ألنو يعدـ
ا٤بقصود األصلي من خلق العآب .كا٤بقصود من خلقو :معرفة ذات اهلل  كصفاتو،
ا٤بقربىة إليو ،كعمارة األرض با٣بّب
كأ٠بائو ،كأفعالو ،كأحكامو ،ككتبو ،كرسلو ،كالوسيلة ٍّ
كاحملبة كالسبلـ.
كالكفر حجاب بْب ً
العبد كبْب ذلك.
ه
ي
كالكفر كالضبلؿ يقاببلف :اإلٲباف كا٥بدل ،فحقيقة الكفر ا٤بخرج من ا٤بلة ىو
الذم يأٌب ُب مضادة اإلٲباف.
كافرا؛ ألنو يسَب نعم اهلل  بكفره ،كيصّب ُب غطاء من
كالكافر يسمى :ن
دالئل اإلسبلـ كبراىينو .فالكفر يعمي القلوب ،كيطمس البصّبة ،كيصد عن ا٢بق.
كالذم ٱبتم على قلبو ك٠بعو كبصره ال يبصر ا٢بق ،كال يسلك طريق ا٥بداية.
كقد قسم العلماء الكفر إٔب قسمْب:
(ُ) انظر :ركح البياف (ٔ.)ّٕ/
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ٔ  -الكفر األكبر :كىو أف يأٌب ا٤بكلف ٗبا ٱبرجو عن اإلسبلـ من قوؿ أك
فعل أك اعتقاد.

كفرا ،كٓب تصل إٔب
ٕ  -الكفر األصغر :كىو كل معصية كرد ُب الشرع تسميتها ن

حد الكفر األكرب ا٤بخرج من ا٤بلة .كقد يكوف من أسباب دخوؿ النار ،كلكن صاحبو
داخبل ٙبت ا٤بشيئة.
يبقى ن
فكل معصية كرد ُب الشرع أهنا كفر أك أف من فعلها كفر كٓب تصل إٔب درجة
الكفر األكرب ا٤بخرج من ا٤بلة فهي كفر أصغر ،كبعض أىل العلم يطلق عليو اسم:
(كفر دكف كفر) ،كبعضهم يطلق عليو اسم( :كفر النعمة) ،كىو تسمية لو ٗبثاؿ من
أشهر أمثلتو.
كحكم ىذا الكفر :أنو ٧برـ ،ككبّبة من كبائر الذنوب؛ ألنو من أعماؿ الكفار
الٍب حرمها اإلسبلـ ،كلكنو ال ٱبرج صاحبو من ملة اإلسبلـ.
كبْب الشرؾ كالكفر عموـ كخصوص ،من حيث ا٤بعُب االصطبلحي ،فقد تقدـ
أف الكفر اسم يقع على ضركب من الذنوب ،منها :الشرؾ باهلل  ،كىو اٚباذ إلو
مع اهلل .
فالشرؾ ما يتعلق من الكفر باإل٥بيات ،أما الكفر فهو فإنو يزيد على ذلك،
كإنكار و
معلوـ من الدين بالضركرة ،فهو أعم من الشرؾ ،كالشرؾ أخص ،كذلك على
كفرا ،كليس كل كفر شرنكا إذا قصدنا
اإلطبلؽ العاـ .فعلى ىذا يكوف كل شرؾ ن
بالشرؾ( :الشرؾ األكرب) الناقل عن ا٤بلة.
قاؿ اإلماـ النوكم " :الشرؾ كالكفر قد يطلقاف ٗبعُب كاحد ،كىو الكفر
باهلل  ،)ُ(كقد يفرؽ بينهما فيخص الشرؾ بعبدة األكثاف كغّبىا من ا٤بخلوقات
َ َ َ ْ َ ه
َ ََ َ
م ٌ َِْ حُ َراب ُث هً ٌ َِْ ُج ْػ َفث ُث هً َش هٔ َ
اك َر ُج ًًل  37ىَه هِِا ُْ َٔ ه ُ
اَّلل
ل
ي
خ
ِي
اَّل
ٍ
(ُ) كما ُب قولو  :ﵟأزفرت ة ِ
ٍ
ّ َ
َّ ََ ُْ
ْش ُك ة ِ َر ِّب أ َخ ًدا 38ﵞ [الكهف.]ّٖ- ّٕ:
ر ِّب وَل أ ِ
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مع اعَبافهم باهلل
أعلم.)ُ("-
"كاإلشراؾ باهلل  جنس ٙبتو أنواع ،ككلو مذموـ ،كإف كاف بعضو أكرب من
بعض.
،

ككفار قريش فيكوف الكفر أعم من الشرؾ -كاهلل

كالشرؾ لو مراتب ،فمنو( :الشرؾ األكبر) ،كمنو( :األصغر) ،كىو الشرؾ

ا٣بفي؛ ألنو ٱبفى على بعض الناس.
فالشرؾ األكرب :اٚباذ الشريك أك النٍّد مع اهلل ُ ب الربوبية أك ُب العبادة أك
ّ ْ َُ ْ َ
يٛﵞ [لقماف،]ُّ:
َّالّش َك َّٙوَّ ٌٛ ٚي ِو ٌَّ
ُب األ٠باء كالصفات ،كىو ا٤براد بقولو  :ﵟإِن ِ
كعن ابن مسعود  قاؿ :سألت رسوؿ اهلل  أم الذنب أعظم عند
اهلل؟ قاؿ :أف ٘بعل هلل نًدًّا ،كىو خلقك(ِ).

قاؿ ابن القيم " :كمن الشرؾ نوع غّب مغفور ،كىو الشرؾ باهلل ُ ب
احملبة كالتعظيم ،بأف ٰبب ٨بلوقنا كما ٯبب اهلل تعأب .فهذا من الشرؾ الذم ال يغفره
َ ْ َ ُ ْ ُ
ون َّاَّللَِّ
اهلل ،كىو الشرؾ الذم قاؿ اهلل  فيو :ﵟ َوَّ َِٞ ٜاَل ِ
ةس ََّّ ٜٞحذ ِ
زش ََّّ ِٜٞد ِ
َ
أَ ْٟس ًادا..ﵞ [البقرة ]ُٔٓ:اآلية ،كقاؿ أصحاب ىذا الشرؾ آل٥بتهم ،كقد ٝبعتهم ا١بحيم:
َ

ْ ُ

َ

َ َ

ْ ُ

ُ

ْ َ

ب َّاًَ ٙةلَ ٝ
ْ َ ّ
ُ
َ ّ
ْي َّ98ﵞ [الشعراء،]ٖٗ -ٕٗ:
ِ
ْي ََّّ 97إِذ َّنعِ٤يسَّ ٛثِص ِ
ﵟدةَّلل َِّإِن َّٖ٠ةَِِّ ٙف َّفًل ٍل َّٜج ِ ٍ

كمعلوـ أهنم ما سوكىم بو ُ ب ا٣بلق كالرزؽ ،كاإلماتة كاإلحياء ،كا٤بلك كالقدرة،
كإ٭با سوكىم بو ُب ا٢بب كالتألو ،كا٣بضوع ٥بم كالتذلل .كىذا غاية ا١بهل كالظلم
فكيف يسول من خلق من الَباب ،برب األرباب؟ ككيف يسول العبيد ٗبالك الرقاب،

(ُ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ِ.)ُٕ/
(ِ) صحيح البخارم [ْْٕٕ ،]ِّٕٓ ،َِٕٓ ،ُٖٔٔ ،ُُٖٔ ،ََُٔ ،ُْٕٔ ،مسلم [ٖٔ] .كُب
ركاية عن عبد اهلل ،قاؿ :النيب  كلمة كقلت أخرل ،قاؿ النيب (( :من مات
كىو يدعو من دكف اهلل ندًّا دخل النار)) كقلت أنا :من مات كىو ال يدعو هلل ندًّا دخل ا١بنة .صحيح
البخارم [ُِّٖ ،]ّٖٔٔ ،ْْٕٗ ،مسلم [ِٗ].
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ككيف يسول الفقّب بالذات ،الضعيف بالذات ،العاجز بالذات ،احملتاج بالذات ،الذم
ليس لو من ذاتو إال العدـ ،بالغِب بالذات ،القادر بالذات ،الذم غناه كقدرتو كملكو
ككجوده كإحسانو كعلمو كرٞبتو ككمالو ا٤بطلق التاـ ،من لوازـ ذاتو؟ فأم ظلم أقبح من
جورا منو؟ حيث ىع ىد ىؿ ىم ٍن ىال ًع ٍد ىؿ لىوي ًٖبىٍل ًقو ،كما قاؿ :
ىذا ،كأم حكم أشد ن

َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ ُ
َ ُّ َ ُ
َ ََ
َ ََ
ﵟ َْ
ِيَّ ٞزّ ُصواَّ
٤ر َّ َّثَّ ٛاَّل
ةت َّواَل
ات َّواْلرض
اِل ُْ ٝس ِ
َّوجً٘ َّاٙوِ َٝ ٚ
ََّّلل َِّاَّلِي َّرَّ ْٚالع َِ ٤َ ٝ
ُ َ
٤نﵞ [األنعاـ.)ُ("]ُ:
ث ِ َصبّ ِ ََِّ ْٛ ٣ح ًْسِل َّ

كالشرؾ األصغر ىو الرياء كالشرؾ ا٣بفي الذم يتسلل إٔب أعماؿ فيفسدىا .كىو
مراعاة غّب اهلل ُ ب العبادة.
ثانيًا :النفاؽ:

يعد النفاؽ من أخطر صور ا٣بيانة للدين كالنفس كالناس ،كالصلة بْب النقاؽ
كا٣بيانة كثيقة حٌب قاؿ الراغب " :ا٣بيانة كالنفاؽ كاحد ،كلكن ا٣بيانة تقاؿ
باعتبار العهد كاألمانة ،كالنفاؽ باعتبار الدينٍ ،ب يتداخبلف ،فا٣بيانة٨ :بالفة ا٢بق

بنقض العهد ُب السر ،كاالختيافٙ :برؾ شهوة اإلنساف؛ لتحرؾ ا٣بيانة"(ِ).
كا٣بيانة ضد الوفاء ،ككذلك النفاؽ ،كذلك بالنظر إٔب عموـ ا٤بعُب ،ال إٔب ا٢بد.

(ُ) ا١بواب الكاُب (ص ،)ُِّ -ُِّ:كانظر :تفسّب القا٠بي (ٔ ،)ِِٗ -ِِٖ/ا٤بوسوعة الفقهية
الكويتية ،مادة( :شرؾ) (ٓ.)ٕ-ٔ/
(ِ) انظر :ا٤بفردات ُب غريب القرآف ،مادة( :خوف) (ص ،)َّٓ:بصائر ذكم التمييز (ِ ،)ِٖٓ/التوقيف
على مهمات التعاريف (ص ،)ُِٔ:ركح البياف (ٔ ،)ّٕ/حاشية الطييب على الكشاؼ (ٓ.)ُْٖ/
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كالنفاؽ أف يظهر اإلٲباف باللساف ،كيكتم الكفر بالقلب .كال يطلق ىذا االسم
على من يظهر شيئنا كٱبفي غّبه ٩با ال ٱبتص بالعقيدة .كقد يطلق النفاؽ على
الرياء(ُ)؛ ألف كليهما إظهار غّب ما ُب الباطن(ِ).
قاؿ ابن تيمية " :إف أساس النفاؽ الذم بِب عليو الكذب ،كأف يقوؿ
الرجل بلسانو ما ليس ُب قلبو ،كما أخرب اهلل  عن ا٤بنافقْب أهنم يقولوف بألسنتهم
ما ليس ُب قلوُّم"(ّ).
كالنفاؽ يعتمد على ثبلث خصاؿ كىي :الكذب القوٕب ،كالكذب الفعلي ،كىو
ا٣بداع ،كيقارف ذلك ا٣بوؼ؛ ألف الكذب كا٣بداع إ٭با يصدراف ٩بن يتوقى إظهار
حقيقة أمره ،كذلك ال يكوف إال ٣بوؼ ضر ،أك ٣بوؼ إخفاؽ سعي ،ككبلٮبا مؤذف
بقلة الشجاعة كالثبات كالثقة بالنفس كٕبسن السلوؾ(ْ).
ا٤بؤمنْب من ا٤بنافقْب ،كجاء ُب
كقد حذر اهلل  كرسولو الكرٙب 
ى
الكتاب(ٓ) كالسنة بياف صفاهتم كأحوا٥بم كعاقبتهم.
(ُ ) ألنو يدخل ُب باب الكذب ،الذم ىو أساس النفاؽ ،كمن يظهر للناس أنو عابد هلل  ،فيتقن
خّبا ،كيتوصل إٔب غايات كمصاّب عندىم ،فإذا خبل بنفسو
العبادة عند اطبلع ا٣بلق عليو؛ ليثنوا عليو ن

فرط كأضاع ،فهذا نوع من الكذب؛ ألف الكذب ال يكوف بالقوؿ فحسب ،كإ٭با يكوف كذلك بالفعل
كا٤بخادعة .كُب فعل ا٤برائي إظهار ٣ببلؼ ما يبطن؛ فلذلك عده البعض نفاقنا.
(ِ) انظر :النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ،مادة( :نفق) (ٓ ،)ٖٗ/لساف العرب (َُ ،)ّٓٗ/شرح سنن أيب
داكد ،لبدر الدين العيِب (ّ ،)ِّ/التعريفات (ص ،)ِْٓ:ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية (ٔ،)ُٕٖ/
(ُّ.)ُٖٔ/
(ّ) منهاج السنة النبوية (ِ.)ْٔ/
(ْ) التحرير كالتنوير (ُ.)ُِٖ/
(ٓ) انظر اآليات :البقرة [ٗ ،]َِ-النساء [ُٔ ،]ُْٓ-ُّٖ[ ،]ٖٗ-ٖٖ[ ،]ّٔ-األنفاؿ [ْٗ] ،التوبة
[ْٓ ،]َٕ-األحزاب [ُِ ،]ّٕ[ ،]ِٔ-ٓٗ[ ،]َِ-الفتح [ٔ] ،ا٢بديد [ُّ ،]ُٓ-ا٤بنافقوف
[ُ ..]ٖ-اْب .كمن السور الٍب فضحت ا٤بنافقْب مبينة صفاهتم كأحوا٥بم( :سورة التوبة) ،ككذلك (سورة
األحزاب) ،ك(سورة ا٤بنافقْب).
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كإف اهلل  ال يضره كيد ا٤بنافقْب كخداعهم ،كال يضر ا٤بؤمنْب أف يظهر
ا٤بنافقوف اإلٲباف ،فتسلم بذلك أموا٥بم ،كٙبقن دماؤىم(ُ)؛ ألف كيدىم يعود عليهم
با٣بزم كالفضيحة ُب الدنيا ،كا٢بزف ا٤بستمر بسبب ما ٰبصل للمؤمنْب من القوة
كالنصرةٍ .ب ُب اآلخرة ٥بم العذاب األليم بسبب كذُّم ككفرىم كفجورىم.
ككما أف النفاؽ من أعظم الذنوب فهو كذلك أكرب خطر يهدد كحدة ا٤بسلمْب.
منابر الدعوة كاإلعبلـ ،كتبوؤا ا٤بناصب العالية،
كيعظم ا٣بطر إذا تصدر ا٤بنافقوف ى
فأشاعوا الباطل كركجوا لو ،كأٟبدكا صوت ا٢بق ،فاغَب ُّم خلق كثّب ،فضلوا كأضلوا،
كقد حذرنا النيب
(( َّ
إف أخوؼ ما أخاؼ على أمتي كل منافق عليم اللساف))(ِ).


داعية يظهر خبلؼ ما يبطن ،فقاؿ

:

كالنفاؽ كالكفر كالشرؾ درجات كمراتب؛ منها ما ىو ٨برج من اإلسبلـ ،كمنها
غّب ٨برج منو:
كالنفاؽ ُب الشرع ينقسم إٔب قسمْب:
أحدىما :النفاؽ األكبر:

كىو أف يظهر اإلنساف اإلٲباف باهلل
كيبطن الكفر ،كقد نزؿ القرآف بذـ أىلو.
كيَبتب على ىذا النوع ما يَبتب على الكفر األكرب؛ من حيث انتفاء اإلٲباف عن
صاحبو ،كخلوده ُب جهنم؛ لكن ا٤بنافق أشد عذابنا من الكافر؛ كما أخرب ا٢بق 


كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليوـ اآلخر،

(ُ ) ا٤بنافق إذا ٓب يظهر ما ُب باطنو من ٨بالفة الدين ،كأظهر األعماؿ الظاىرة من اإلسبلـ؛ فهو ُب الظاىر
مسلم ،ك٘برم عليو أحكاـ اإلسبلـ الظاىرة ُب الدنيا ،كيعامل معاملة ا٤بسلمْب؛ ألننا ٓب نؤمر بالشق
عن ما ُب القلوب ،فبل اطبلع لنا على دخيلة األنفس.
(ِ) أخرجو أٞبد [ُّْ] ،كابن ٞبيد [ُُ] ،كالبزار [َّٓ] ،كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [ُُْٔ] ،قاؿ
ا٥بيثمي (ُ" :)ُٖٕ/ركاه البزار كأٞبد كأبو يعلى ،كرجالو موثقوف" .كأخرجو البزار [ُّْٓ] ،كالطربا٘ب
ُب (الكبّب) [ّٗٓ] ،كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [ُّٗٔ ] عن عبد اهلل بن بريدة ،عن عمراف بن
حصْب .قاؿ ا٥بيثمي (ُ" :)ُٖٕ/ركاه الطربا٘ب ُب (الكبّب) كالبزار ،كرجالو رجاؿ الصحيح".
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َ َ ُ ََ ْ َ ُ َ ْ
َّواخ َذ َؿ ُ٤ٝا َّثِةَّللَِّ
أف ا٤بنافقْب ُب الدرؾ األسفل من النار ،ﵟإِل َّاَّلِيَّ ٞدةث٤ا َّوأؾٚد٤ا
َُ َ َ َ َ ُْ ْ َ َ َ ْ
ََ ْ
ُ ُْ ْ َ َ ْ ً َ
رُ َٚؿ٤ا َّد َ
َّي ِو ً
يٝةﵞ
ت َّاَّلل َّالٝؤ ِِْ ٠ٜي َّأجصا
ََّّلل ِ َِّأوٙهِٕ َّٜى َّالٝؤ ِِْ ٠ٜي
ِيِ ْٛ ٣ُ ٠
َّوأ
َّو َظ ْ٤ف َّيُؤ ِ
[النساء.]ُْٔ:

كالنفاؽ :إذا أطلق ذكره ُب القرآف؛ فإف ا٤براد بو النفاؽ األكرب ا٤بناُب لئلٲباف.

والثاني :النفاؽ األصغر:

كىو نفاؽ العمل ،كىو أف يظهر اإلنساف عبلنية صا٢بة ،كيبطن ما ٱبالف ذلك.
كأصوؿ ىذا النفاؽ ترجع إٔب ا٣بصاؿ ا٤بذكورة ُب ىذه األحاديث ،كىي ٟبسة:
أحدىا :أف ٰبدث ٕبديث ٤بن يصدقو بو كىو كاذب لو.

والثاني :إذا كعد أخلف.
عمدا حٌب يصّب
والثالث :إذا خاصم فجر ،كيعِب بالفجور :أف ٱبرج عن ا٢بق ن

باطبل كالباطل حقًّا.
ا٢بق ن

الرابع :إذا عاىد غدر ،كٓب يف بالعهد.
الخامس  :ا٣بيانة ُب األمانة ،فإذا اؤٛبن الرجل أمانة ،فالواجب عليو أف

يؤديها(ُ).
كا٢باصل أف النفاؽ األصغر ىو نفاؽ األعماؿ ك٫بوىا ،للحديث ا٤بشهور عنو
ث َك َذب ،وإذا َو َع َد أَ ْخلَف ،وإذا
المنَافِق ثَالَ ٌ
ث :إذا َح َّد َ
(( :آيَةُ ُ
(ِ)
خالصا ،ومن
بع من ُك َّن فيو كاف مناف ًقا
ْاؤتُ ِم َن َخاف))  ،كقاؿ (( :أر ٌ
ً
صلَةٌ من النّْفاؽ حتى يَ َد َع َها :إذا ْاؤتُ ِم َن َخاف،
منه َّن كانت فيو َخ ْ
كانت فيو َخ ْ
صلَةٌ ُ
وإذا َّ
ث َك َذب ،وإذا عاى َد غَ َدر ،وإذا خاصم فَ َجر))(ّ).
حد َ

(ُ) انظر :جامع العلوـ كا٢بكم (ِ.)ْٖٖ -ُْٖ/
(ِ) صحيح البخارم [ّّ ،]َٔٗٓ ،ِْٕٗ ،ِِٖٔ ،مسلم [ٗٓ].
(ّ) صحيح البخارم [ّْ.]ُّٕٖ ،
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أخلف)) بدؿ ((وإذا ائتُ ِمن خاف))(ُ).
كُب ركاية مسلم(( :إذا وع َد
َ

كيسميو بعض أىل العلم( :النفاؽ العملي)؛ ألنو يتعلق باألعماؿ ،كليس ُب
أيضا( :نفاقنا دكف نفاؽ) .كحكم ىذا النفاؽ
االعتقاد ،كأطلق عليو بعض أىل العلم ن
أنو ٧برـ ،ككبّبة من كبائر الذنوب ،كمن فعل خصلة من خصالو فقد تشبو با٤بنافقْب،
كلكنو ال ٱبرج من ملة اإلسبلـ بإٝباع أىل العلم(ِ).
قاؿ القاضي ابن العريب " :النفاؽ ىو إظهار القوؿ باللساف أك الفعل
ٖببلؼ ما ُب القلب من القوؿ كاالعتقاد.
أصولو كىي قسماف :أحدٮبا :أف يكوف ا٣برب أك الفعل ُب توحيد اهلل كتصديقو،
أك يكوف ُب األعماؿ ،فإف كاف ُب التوحيد كاف صرٰبنا ،كإف كاف ُب األعماؿ كانت

معصية ،ككاف نفاقنا دكف نفاؽ -كما تقدـ القوؿ ُب كفر دكف كفر.)ّ("-
قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب " :النفاؽ :ىو إظهار ا٣بّب كإسرار الشر ،كىو أنواع:
اعتقادم ،كىو الذم ٱبلد صاحبو ُب النار ،كعملي كىو من أكرب الذنوب"(ْ).
كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر " :إف بعض النفاؽ كفر دكف بعض ،كالنفاؽ لغة:
٨بالفة الباطن للظاىر ،فإف كاف ُب اعتقاد اإلٲباف فهو نفاؽ الكفر ،كإال فهو نفاؽ
العمل ،كيدخل فيو :الفعل كالَبؾ ،كتتفاكت مراتبو"(ٓ).
كمن ا٣بيانة الٍب تتضمن الكفر كالنفاؽ :ما أخرب عنو ا٢بق  بقولو:

َُ ُ َ َ ْ َْ َ ْ ُ َُ ْ ٌَْ َْ ُ َُ ْ َ َ ٌ َ
ََ
ﵟََِ ْٚي ْ
د َشرَّاَّل َ
ََّّللَِّ
ابَّأ ِِل ٌَّ63َّٛألَّإِن ِ
ِيَُّٞية٤ِّ ٙنَّخَّٞأم ِصهَِّأنَّد ِؿيجِ َِّٛ٣ذ٠حَّأوَّي ِؿيجَّٛ٣يش
ِ
َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َْ
َ
ضَّٓسَّحًَّٜٛٚةَّأجذَّٛيٚي َِّ١ﵞَّ[النور.]ْٔ-ّٔ:
اتَّواْلر ِ
ةَِّفَّالعِ ٤ٝ
ِ ٜ

(ُ) صحيح مسلم [ٖٓ].
(ِ) انظر :ا١بواىر ا٤بضية (ص ،)ُّ:تسهيل العقيدة اإلسبلمية ،عبد اهلل ا١بربين (ص.)ّْٓ:
(ّ) عارضة األحوذم بشرح صحيح الَبمذم (َُ.)ٕٗ/
(ْ) تفسّب ابن كثّب (ُ.)ُٕٔ /
(ٓ) فتح البارم (ُ.)ٖٗ/
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َ

َ

َ

َ

ْ َ ْ ُ َ ُْ ْ َ
َّيٚيْ َِّ١ﵞَّ،فإ٭با أدخل:
قاؿ الز٨بشرم " :أما قولو  :ﵟٓس َّحًَّٜٛٚةَّأجذٛ
(قد)؛ لتوكيد علمو ٗبا ىم عليو من ا٤بخالفة ُب الدين كالنفاؽ .كيرجع توكيد العلم إٔب
توكيد الوعيد؛ كذلك ألف (قد) إذا أدخلت على ا٤بضارع كانت ٗبعُب( :رٗبا) ،فوافقت
(رٗبا) ُب خركجها إٔب معُب :التكثّب"(ُ).

ثالثًا :الطعن في أصوؿ اإلسالـ ومبادئو ،والتشكيك في ثوابتو.

ابعا :تحريف النصوص من الكتاب والسنة والتزوير والتدليس.
رً

خامسا :كتماف ما يجب تبليغو إلى الناس:
ً
كسيأٌب بيانو.

سادسا :الطعن في الذات اإللهية أو الطعن في رسوؿ اهلل
ً
وصحابتو الكراـ ،وأمهات المؤمنين  ،وسب اهلل  أو الرسوؿ
،

 أو الصحابة الكراـ  ،أو أمهات المؤمنين

:

إف من أشنع صور ا٣بيانة :الطعن ُب الذات اإل٥بية أك الطعن ُب رسوؿ اهلل
 ،كقد ٛبادل –ُب عصرنا -كثّبكف فصاركا يسبوف اهلل  الذم
خلقهم ،كأنٍػ ىع ىم عليهم بًنً ىع وم ال تيػ ىعد كال ٙبصى ،كمن غّب حيا وء كال خجل منهم ،كال
رداع يردعهم عن قبيح فعلهم .كقد اتفق الفقهاء على أف من سب اهلل  كفر،
ََ ْ َ َْ
ُ
َ ُ ُ
َّظأْلَ َُِّْٛ ٣لََّٔٞٙ٤إِج َٝةَّٖ٠ةَّ
جادا أك مستهزئنا .كقد قاؿ  :ﵟوٙهِٞ
مازحا أك ًّ
سواء كاف ن
ُْ َ
ُ َ
َُ ُ
َ ََْ ُ َْ َ
َّز َّ ْصتُ َْ ٛ
َّوُ ًَ َْٟٚ
َّوآيَةدَِ ١
تَُّٓ َّْ٘أَثةَّلل ِ َ
٤ض َ
َّب ًْ َسَّ
ِ٤لََِّّٖ ٠ذُ َّْٛت ْع َذ ِْ ٣ضا٤نََّّ65لَّتًذشِروآَّس
َِّو َر ُظ ِ
َن
ِ
َ ُ
يٝةِ ٟس َّْٛﵞ [التوبة.]ٔٔ-ٔٓ:
إِ

أما إذا كقع ذلك منو عند الغضب الشديد ٕبيث ال ٲبلك نفسو ،كال يدرم ما
يقوؿ ،فإنو ال يكفر بذلك؛ ألنو غّب قاصد السب؛ كلكنو يزجر حٌب يتنبو إٔب خطورة
ما يقوؿ ،كحٌب ال يتجرأ السفهاء على تقليده كالتشبو بو.
(ُ) الكشاؼ (ّ ،)َِٔ/مفاتيح الغيب (ِْ ،)ِْٕ/الدر ا٤بصوف (ٖ.)َْٓ/
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يعقد
يتوب من ذلك،
فإذا ى
كيستغفر اهلل  ،كأف ى
أفاؽ من غضبو فعليو أف ى
ى
لسانىو
العزـ على التػنىب ًو
ن
مستقببل إٔب ما يقوؿ ،كأف يتأٗب كال يتعج ىل النطق ،كأف يػي ىع ٍّوىد ى
على ذكر اهلل  ،كعلى القوؿ ا٢بسن أك يصمت.
كمن سب رسوؿ اهلل  فإنو مرتد ،كحكمو حكم ا٤برتد ،كيفعل بو ما
يفعل با٤برتد .كقد اختلف ُب قبوؿ توبتو ،كالراجح قبوؿ توبتو(ُ).
مقطوعا بنبوتو فكأ٭با سب نبينا  .كإف كاف
كمن سب نبينا فإف كاف
ن
غّب مقطوع بنبوتو ،زجر ،كأيٍّدب.

كقد اتفق الفقهاء على أف من سب ملة اإلسبلـ ،أك دين ا٤بسلمْب ،فإنو يكوف
كافرا .أما من شتم دين مسلم فقد قاؿ ا٢بنفية كما جاء ُب (جامع الفصولْب)" :ينبغي
ن
أف يكفر من شتم دين مسلم ،كلكن ٲبكن التأكيل بأف ا٤براد أخبلقو الرديئة ،كمعاملتو
القبيحة ،ال حقيقة دين اإلسبلـ ،فينبغي أف ال يكفر حينئذ"(ِ).
ا١بىمالىًة
ا٢بىم ىارًة ىك ٍ
كثّبا من بعض ىس ًفىل ًة الٍ ىع ىو ٍّاـ ىك ٍ
قاؿ العبلمة عليش " :يقع ن
كٍ ً
ً
ص ىد
ا٣بىدام ى
ب ،كرٗبا كقع من غّبىم ،كذلك أنو إف قى ى
ْب :ىسب الد ى
ى
ٍّين أ ٍىك الٍملةى أ ٍىك الٍ ىم ٍذ ىى ى
الشريعةى الٍ يمطىهرة ،كاألحكاـ الٍب شرعها اهلل  لعباده على لساف نبيو 
ى
قطعاٍ ،ب إف أظهر ذلك فهو مرتد.
فهو كافر ن
قاؿ :كمن ا٤بعلوـ أف من الدٍّين كالٍ ًملة :القرآ ىف العزيز ،كسبو كفر"(ّ).
)ُ( انظر :النتف ُب الفتاكل (ِ ،)ْٔٗ/رد احملتار على الدر ا٤بختار (ْ ،)ِّٕ-ِِّ/فتاكل السبكي
(ِ ،)ّٕٓ/الشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى ،للقاضي عياض (ِ ،)ّْٕ/الفواكو الدكا٘ب على رسالة
ابن أيب زيد القّبكا٘ب (ِ ،)َِِ/الذخّبة ،للقراُب (ُِ٨ ،)ِِ/بتصر العبلمة خليل (ص ،)ِّٗ:التاج
كاإلكليل (ٖ ،)ّٕٗ/الفواكو الدكا٘ب (ِ ،)َِِ/حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الربا٘ب
(ِ ،)ُّٕ/حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب (ْ ،)َّٗ/بلغة السالك (ْ ،)ّْٔ/منح ا١بليل
(ٗ ،)ِِٗ/ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية (ِِ. )ُْٖ/
)ِ( رد احملتار على الدر ا٤بختار (ْ ،)َِّ/ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية (ِْ.)ُّٗ/
(ّ) فتح العلي ا٤بالك ُب الفتول على مذىب اإلماـ مالك٧ ،بمد بن أٞبد عليش (ِ.)ّْٕ/
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سب الصحابة
كال خبلؼ بْب أىل العلم ُب حرمة ٍّ
ً(( :ل تسبوا أصحابي ،فلو أف أحدكم أنفق مثل أحد ،ذىبًا ما بلغ مد
؛

لقولو

أحدىم ،وًل نصيفو))(ُ).

فمن عقائد أىل السنة كا١بماعة :كجوب ٧ببة أصحاب رسوؿ اهلل
كتعظيمهم كاالقتداء ُّم ؛ ٤با شرفهم اهلل  بو من صحبة رسولو
 ،كا١بهاد معو؛ لنصرة دين اإلسبلـ ،كا٥بجرة ُب سبيلو.
كال شك أف من ا٣بذالف الكبّب للعبد :أف ٯبعل من هنجو كسعيو الوقوع ُب
بدال من أف يشغل عمره
صحابة خّب ا٣بلق  ،أك ا٣بوض فيما كقع بينهم ن
ٗبا ينفعو ُب أمر دينو كدنياه.
كليس ىناؾ كجو أك عذر ُب سب أك بغض صحابة النيب ،
،

ففضائلهم كثّبة متعددة ،فهم الذين نصركا الدين كنشركه ،كىم الذين قاتلوا ا٤بشركْب،
كنقلوا القرآف كالسنة كاألحكاـ ،كبذلوا أنفسهم كدماءىم كأموا٥بم ُب سبيل اهلل ،
كقد اختارىم اهلل  لصحبة نبيو  ،فبل يسبهم كال يبغضهم إال منافق.
كقد دلت النصوص الصحيحة الصرٰبة على ىذا ا٤بعتقد ُب كث وّب من اآليات
كاألحاديث.
كذىب العلماء إٔب أف ٧ببة أىل بيت(ِ) النيب  مطلوبة من ا٤بسلمْب،
كأف ٧ببتهم من ٧ببة النيب  ،كما أف بغضهم أك كرىهم معصية.
(ُ) صحيح البخارم [ّّٕٔ] ،مسلم [َِْٓ.]ُِْٓ ،
(ِ) ييعرب عنهم باألىل كباآلؿ ،كقد حصل ا٣ببلؼ ُب تعينهم على أربعة أقواؿ مشهورة :القوؿ األكؿ :أف اآلؿ
ىم األزكاج كالذرية .القوؿ الثا٘ب :ىم من حرمت عليهم الزكاة :كفيمن حرمت عليهم الزكاة قوالف:
األكؿ :أف الذين حرمت عليهم الزكاة :بنو ىاشم كبنو ا٤بطلب .كالثا٘ب :أف الذين حرمت عليهم الزكاة
بنو ىاشم فقط .القوؿ الثالث :أف آؿ النيب ٝ بيع أمة االستجابة .القوؿ الرابع :علي
كفاطمة كا٢بسن كا٢بسْب كذريتهما دكف غّبٮبا.
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كحب آؿ البيت النبوم  إ٭با كاف من أجل رأس ىذا البيت ،كىو رسوؿ
اهلل .)ُ(
كقاؿ القاضي عياض " :كمن توقّبه  كبره :بر آلو كذريتو
 كأمهات ا٤بؤمنْب أزكاجو  .كما حض عليو  ،كسلكو
السلف الصاّب .)ِ("..
كٰبرـ سب نساء النيب  .كال خبلؼ بْب أىل العلم ُب أف من سب
ب
عائشة  ،كاهتمها فيما برأىا اهلل  منو فإنو يكفر؛ ألف الساب بذلك كذ ى
اهلل ُ ب أهنا ٧بصنة(ّ).
كقد فصلت القوؿ ُب كجوب ٧ببة الصحابة كآؿ البيت  ،كالتحذير على
التطاكؿ على أحد من أصحاب رسوؿ اهلل  أك آؿ بيتو الكراـ ُ ب
كتاب( :احملبة صورىا كأحكامها) ،كُب كتاب( :آفات اللساف).
سابعا :اًلبتداع في الدين:
ً

يعد (االبتداع ُب الدين) من ا٣بيانة للدين كالنفس كالناس؛ لكوف ا٤ببتدع ٧بدثنا ُب
دين اهلل  ما ليس منو ،كض ًّاال ،كم ً
ض ًّبل.
ى
ي
كقد جاء ُب باب( :التحريض على لزكـ السنة ،كالَبغيب ُب ذلك ،كالتحذير من
البدعة ،كبياف كوهنا من ا٤بضبلت) :عن العرباض بن سارية  أنو قاؿ :كعظنا
رسوؿ اهلل  موعظة بليغة ،ذرفت منها العيوف ،ككجلت منها القلوب ،فقاؿ
(ُ) انظر :حقوؽ آؿ البيت ،البن تيمية (ص.)ٓ:
(ِ) الشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى ،للقاضي عياض (ِ.)َُْ/
مفصبل ُب (ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم) (ٔ ،)ْْٗ -ِْٗ/شرح صحيح
(ّ) انظر ذلك
ن
البخارم ،البن بطاؿ (ٖ ،)ُْ/ا٤بنتقى شرح موطأ اإلماـ مالك (ٕ ،)َِٔ/مواىب ا١بليل ُب شرح

٨بتصر خليل (ٔ ،)ِٖٓ/منح ا١بليل (ٗ ،)ِّْ/الشرح ا٤بمتع على زاد ا٤بستقنع (ُْ ،)ّْٖ/احمللى
باآلثار (ُِ ،)َْْ/ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية (ُْ.)ُّٗ/ِْ( ،)ُٔ/
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قائل :يا رسوؿ اهلل ،كأف ىذه موعظة مودع؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقاؿ(( :أوصيكم
كثيرا ،فعليكم بسنتي
بالسمع والطاعة؛ فإنو من يعش منكم بعدي فسيرى اختالفًا ً

وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ،تمسكوا بها ،وعضوا عليها

بالنواجذ ،وإياكم ومحدثات األمور ،فإف كل بدعة ضاللة))(ُ).
كعن جابر بن عبد اهلل



أف رسوؿ اهلل  كاف يقوؿ ُب

خطبتو(( :أما بعد ،فإف خير الحديث كتاب اهلل ،وخير الهدى ىدى محمد ،وشر
األمور محدثاتها ،وكل بدعة ضاللة))(ِ).

ََ
كمن األدلة كذلك على ذـ البدع ،كبياف أهنا تي ً
ا٢بق قولو  :ﵟوأنَّ
ضل عن ٍّ
َ َ َ َ
ُ ْ َ
َ َ َ ِ ُ ْ َ ً َ ُ ُ ََ َ
َّخ َْ ٞ
َّظبِيِ١َّ ِ ٚﵞ [األنعاـ،]ُّٓ:
َّولَّدتج ِ ًُ٤اَّال ُّع ُجَّ٘ذ َذّصقَّثِسٛ
اَِّصاِطَّمعذِٔيٝةَِّةدجًِ٤ه
٢ش ِ
ُّ َ
َ َ
٤اَّالع ُج َّ٘ﵞ ،قاؿ :السبل :البدع كالشبهات
قاؿ بعض السلف ُب قولو  :ﵟ َولَّدتج ِ ًُ

ذكره ٦باىد كغّبه(ّ).
كُب ا٢بديث" :خط رسوؿ اهلل  خطًّا ،كخط عن ٲبْب ذلك ا٣بط
مستقيما ،وىذه السبل على كل سبيل
كعن مشالو خطًّاٍ ،ب قاؿ(( :ىذا صراط ربك
ً

( )1أخرجو أٞبد [ُُْٕٓ] ،كالدارمي [ٔٗ] ،كابن ماجو [ّْ] ،كأبو داكد [َْٕٔ] ،كالَبمذم [ِٕٔٔ]
كقاؿ" :حسن صحيح" ،كما أخرجو البزار [َُِْ] ،كابن حباف [ٓ] ،كالطربا٘ب ُب (الكبّب) [ُٖٔ]،
أيضا :البيهقي ُب (السنن)
كا٢باكم [ِّٗ] ،كقاؿ" :صحيح ليس لو علة" ،ككافقو الذىيب .كأخرجو ن
[َِّّٖ].
( )2صحيح مسلم [ٕٖٔ].
(ّ) انظر :تفسّب ٦باىد (ص ،)ُّّ:تفسّب الطربم (ُِ ،)ِِٗ/تفسّب ابن أيب حاًب (ٓ ،)ُِِْ/زاد
ا٤بسّب (ِ ،)ّٗ/تفسّب القرطيب (ٕ ،)ُّٖ/ذـ الكبلـ كأىلو (ْ ،)ُّٖ/الباعث على إنكار البدع
كا٢بوادث ،أليب شامة (ص ،)ُُ:االعتصاـ (ص.)ٕٕ:
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ُّ ُ َ
ََ َ َ َ ِ ُ ْ َ ً َ ُ ُ ََ َ
ُ
اَِّصاِطَّمعذِٔيٝةَِّةدجًِ٤هَّولَّدتجًِ٤اَّالعجَّ٘
منها شيطاف يدعو إليو))ٍ ،ب قرأ :ﵟوأنَّ٢ش ِ
َ َ َ
ُ ْ َ
َّخ َْ ٞ
َّظبِيِ١َّ ِ ٚﵞ"(ُ).
ذ َذّصقَّثِسٛ

فتبْب أف من أىم أسباب التفرؽ كاالختبلؼ كالضبلؿ :االبتداع ُب الدين،
ُْ ُ َ َْ ُ ََ َ ْ ََْ َ َ َْ ُ
سَّْٛ
كالتعصب لؤلىواء ا٤بتباينة ،كقد قاؿ اهلل  :ﵟٓ٘ ََّّ ٤٢أٙةدِر َّلَع َّأن َّحجًر َّيٚي

ً ُ َ َ َ ُ ْ
َ َ ً ْ َْ ُ ْ َْ ْ َْ َْ ُ ُ ْ َْ َْ َ ُ
س َّْ ٛػ َِيًة َ
َّب ًْقس َّْ ٛثَأ َسَّ
َّويشِيْ
خ َّأرجِ ٚسَّ ٛأو َّيٚبِع
يشاثة َِّ ٓ٤َِّ ِٜٞسَّ ٛأو َََّّ ِٜٞت ِ
َ ْ
ُ
ـﵞ [األنعاـ .]ٔٓ:ركم عن ابن عباس  أف معُب قولو  :ﵟأ ْو َّيَٚب ِ َعس َّْٛ
َب ًْ ٍ َّ
ػ َِي ًًةﵞ ،قاؿ :ىو األىواء ا٤بختلفة(ِ) .كعلى ىذا يكوف معُب قولو  :ﵟ َويُش َ
ِيَّْ
َْ َ ُ َْ
ْ
َ
ـﵞ ،أم :تكفّب البعض للبعض حٌب يتقاتلوا .كقيل :معُب :ﵟأَوَّْ
َ
بًقس َّْ ٛثأس َّبً ٍ َّ
َْ َ ُ
س َّْٛػِيَ ًًةﵞ [األنعاـ :]ٔٓ:ما فيو إلباس من االختبلؼ(ّ).
يٚبِع

قاؿ القاضي " :)ْ(ظاىر القرآف يدؿ على أف كل من ابتدع ُب الدين
بدعة من ا٣بوارج كغّبىم؛ فهو داخل ُب ىذه اآلية؛ ألهنم إذا ابتدعوا ٘بادلوا كٚباصموا

شيعا"(ٓ).
كتفرقوا ككانوا ن

(ُ) أخرجو الطيالسي [ُِْ] ،كأٞبد [ُِْْ] ،كعبد بن ٞبيد [ُُُْ] ،كالدارمي [َِٖ] ،كابن ماجو
[ُُ] ،كالبزار [ُٕٕٔ] ،كالنسائي ُب (الكربل) [َُُُٗ] ،كابن حباف [ٔ] ،كا٢باكم [ِّٖٗ]،
كقاؿ" :ىذا حديث صحيح اإلسناد كٓب ٱبرجاه" ،ككافقو الذىيب.
(ِ) قاؿ السيوطي " :أخرج ابن جرير [ُّّٔٓ] ،كابن ا٤بنذر ،كابن أيب حاًب [ُِْٕ] عن ابن عباس
َ
ُ ْ ُ َ َْ ُ ََ َ ْ َ َْ َ َ َْ ُ ْ َ َ
َ ُ
َّيشاثًةَِّ ٓ٤ْ َِّ ِْٞ ٜس َّْٛﵞ ،قاؿ :يعِب :من أمرائكم ،ﵟأ ْوَّ
ُب قولو :ﵟٓ٘ ََّّ ٤٢أٙةدِر َّلَع َّأن َّحجًر َّيٚيسٛ
َ

َ

َ

ْ

ْ َ َ ُ
ُ
ْ
س َّْٛػ َِي ًًةﵞ ،يعِب :بالشيع األىواء ا٤بختلفة ."..الدر
خَّأ ْر ُجِ ٚس َّْٛﵞ ،يعِب :سفلتكم ،ﵟأو َّيٚبِع
ََِّْٞ ٜت ِ

ا٤بنثور (ّ .)ِّٖ/كقاؿ الواحدم ُ ب (الوسيط) (ِ" :)ِْٖ/قاؿ ابن عباس ،ك٦باىد،
بعضا ،كٱبالف بعضكم
كمقاتل ،كالسدم :يبث فيكم األىواء
ا٤بختلفة فتصّبكف فرقا يقاتل بعضكم ن
ْ
َ ُ
بعضا ،كىو معُب قولو :ﵟ َو ُيش َ
ـﵞ ،أم :با٣ببلؼ كالقتاؿ".
ِيْ ََّب ًْقس َّْٛثَأ َس ََّب ًْ ٍ َّ
ن

(ّ) انظر :االعتصاـ (ص.)ِٖ-ُٖ:

(ْ ) ىو القاضي إ٠باعيل بن إسحاؽ بن إ٠باعيل بن ٞباد بن زيد ا١بهضمي األزدم ،ا٤بتوَب سنة [ِِٖىػػ].
انظر :األعبلـ (ُ .)َُّ/كمن كتبو( :أحكاـ القرآف) ،كىو مطبوع ُب (دار ابن حزـ).
(ٓ) االعتصاـ (ص.)ُٖ:
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َ
كأخرج ابن أيب حاًب عن ابن عباس  أنو قاؿ ُب تفسّب قولو  :ﵟ َولَّ
َ ُ ُ َ َ ََ ُ َ ْ َُ
ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ََّْ ُ َُ َ َ َُ ْ َ َ ٌ َ
َّي ِو ٌ
يَّٛ
٤اَّوار َذ٤ّٚاََّّ ِٜٞبً ِس َّٜةَّجةءَّ ٛ٢اْليِ٠ةت َّوأوٙهِٕ َّلَّ ٛ٣يشاب
دس٤ٟ٤اََّكَّلِيَّ ٞتّصَّٓ
َ
َ
َ ْ َ َ ْ َ ُّ ُ ُ ٌ َ َ ْ َ ُّ ُ ُ ٌ َ
َ ْ َ ْ ُ ُ ُُ ْ ََ ُْْ ََْ َ ُ
يٝةِ ٟس َّْٛ
َّ 105ي٤م َّدبيـ َّوج٤ه َّوتع٤د َّوج٤ه َِّأٜةَّاَّلِيَّ ٞاظ٤دت َّوجَّ ٛ٣٢٤أزّصتَّ ٛبًس َّإ ِ
َ ُ ُ َْ َ َ َ ُ ُْ ْ َ ْ ُ ُ َ
ون َّ106ﵞ [آؿ عمراف" :]َُٔ -َُٓ:تبيض كجوه أىل
سّص
ِشوٓ٤ا َّاًٙشاب َّثِٝة َّٖ٠ذَّ ٛد َّ

السنة ،كتسود كجوه أىل البدعة"(ُ).
كقد أكجز الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب ٨( باطر االبتداع ُب الدين)
فقاؿ" :كليعلم أف اإلنساف ا٤ببتدع يقع ُب ٧باذير كثّبة:
منها  :أف ما ابتدعو فهو ضبلؿ بنص القرآف كالسنة ،كذلك أف ما جاء بو النيب

ْ
َ ُ
ََ َ
ةذا َ
َّب ًْ َس َّاِلَ ّ ِْ َّإِل َّالقًل َّلﵞ
 فهو ا٢بق ،كقد قاؿ اهلل  :ﵟذٝ
[يونس،]ِّ:

ىذا دليل القرآف .كدليل السنة قولو (( :كل بدعة ضاللة))،

كمعلوـ أف ا٤بؤمن ال ٱبتار أف يتبع طريق الضالْب الذين يتربأ منهم ا٤بصلي ُب كل
ََ
ْ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ْ َ ْ َْ ْ ُ
يَ َ َّ6َّٛ
ةَّالَص َاطَّال ْ ُْ ٝع َذ ِٔ َ
٤بَّيٚيْ َِّْٛ ٣
ق
ْيَّالَٝ
صبلة :ﵟا٢سََِّ ِ ّ ٟ
ِ
ِ
ِصاطَّاَّلِيَّٞأجًٝخَّيٚي َِّٛ٣د ِ
َ

ّ

َولَّالقةَ ٙ
ِْيَّ7ﵞ [الفاٙبة.]ٕ-ٔ:

خركجا عن اتباع النيب ؛ ألف النيب
ومنها :أف ُب البدعة ن



خارجا عن شرعة اهلل  فيما ابتدعو(ِ).
ٓب يشرعها ،فيكوف ن

(ُ) انظر :تفسّب القرآف العظيم ،البن أيب حاًب (ّ .)ِٕٗ/قاؿ السيوطي " :أخرجو ابن أيب حاًب كأبو
نصر ُب (اإلبانة) كا٣بطيب ُب (تارٱبو) ،كالبللكائي ُب (السنة)" .الدر ا٤بنثور (ِ ،)ُِٗ/كانظر :تفسّب
ابن كثّب (ِ ،)ٕٗ/الكشف كالبياف (ّ ،)ُِْ/تفسّب البغوم (ُ ،)ْٖٗ/ا٣بازف (ُ ،)ِِٖ/زاد
ا٤بسّب (ُ.)ُّّ/
ُ
ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُّ َ َ َ ُ
ِ٤نَّ
(ِ ) كاحملبة تقتضي االتباع كليس اإلحداث كاالبتداع كما قاؿ  :ﵟٓ٘ َّإِن َّٖ٠ذََّ ٛتِج٤ن َّاَّلل َِّةدجًِ ِ
َ َ ُ َ
ُ ْ ْ ُ ُ ُ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ُُ َ ُ ْ َ ُ َ
يَّ ْ٘ َُّٓ Oَّ ٛأَل ُ
٤ل ََِّإ ْن َّدَ َ٤ْ ٙ٤اََِّإن َ
٤ر َ
َّد ُّ ٌ
خ ٌ
َّاَّللَّ
ِيً٤اَّاَّلل َّوالصظ
َّر َِّ
ُيجِجسَّ ٛاَّلل َّويَِّص َّٙسَّ ٛذ٤ٟبسَّ ٛواَّلل
ِ
ِ
َ ُ
َُّي ُِّتَّاََ ْ ٙكِ ِص َ
يPَّٞﵞ [آؿ عمراف.]ِّ-ُّ:
ل
ِ
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٧بمدا رسوؿ اهلل؛ ألف من
ومنها :أف البدعة الٍب ابتدعها تناُب ٙبقيق شهادة :أف ن

٧بمدا رسوؿ اهلل فإنو ال ٱبرج عن التعبد ٗبا جاء بو ،بل يلتزـ شريعتو
حقق شهادة أف ن
كال يتجاكزىا كال يقصر عنها.
ومنها  :أف مضموف البدعة :الطعن ُب اإلسبلـ؛ فإف الذم يبتدع تتضمن بدعتو

ْ
أف اإلسبلـ ٓب يكمل ،كأنو كمل اإلسبلـ ُّذه البدعة ،كقد قاؿ اهلل  :ﵟاِلَ َْ ٤مَّ
ُ َ ُ ُ ْ
َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ ُ َ َْ ُ
َّاْل ْظ ًَل َم َّد ً
َّو َ
س َِْٝ ًِْ َّٟ ٛت َ
ِي٠ةﵞ
ٛ
س
َّٙ
يخ
ف
ر
أزٚٝخ َّٙسَّ ٛدِي٠سَّ ٛوأتٝٝخ َّيٚي
ِ
ِ
ِ

[ا٤بائدة ،]ّ:فأين رسوؿ اهلل ٍ ،ب أين الصحابة
الٍب ابتدعها؟ أىم ُب جهل منها؟ أـ ُب تقصّب عنها؟
ومنها :أف االبتداع يتضمن الطعن ُب رسوؿ اهلل



عن ىذه العبادة

؛

ألف ىذه البدعة

الٍب زعمت أهنا عبادة إما أف يكوف الرسوؿ ٓ ب يعلم ُّا ،كحينئذ يكوف
جاىبل ،كإما أف يكوف قد علم ُّا كلكنو كتمها ،كحينئذ يكوف كاٛبنا للرسالة أك
ن
بعضها ،كىذا خطّب جدًّا.
كقد ذكر الشاطيب ُ ب (االعتصاـ) عن ابن ا٤باجشوف قاؿ٠ :بعت مال نكا
٧بمدا 
ابتدع ُب اإلسبلـ بدعة يراىا حسنة فقد زعم أف ن
 يقوؿ :ىم ٍن ى
ْ َ َ ْ ْ

َ ُ

َ ُ

ﵟاِلَ ْ٤م َّأز َُ ٚٝ
خ َّٙس َّْ ٛدِي٠س َّْٛﵞ [ا٤بائدة،]ّ:

الرسالة؛ ألف اهلل  يقوؿ:
خاف ٍّ
ٓب يكن يومئذ ديننا فبل يكوف اليوـ ديننا"(ُ).
كعن حذيفة  قاؿ :كل عبادة ٓب يتعبد ُّا أصحاب رسوؿ اهلل
مقاال(ِ).
 فبل تتعبدكا ُّا؛ فإف األكؿ ٓب يدع لآلخر ن

(ُ) االعتصاـ (ص.)ٔٓ -ْٔ:
(ِ) انظر :االعتصاـ (ص ،)َّٔ:ا٢بوادث كالبدع (ص ،)ُْٗ:حقيقو السنة كالبدعة (ص.)ٕٕ:
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فما

كفعبل نىطى ىق
قوال ن
كقاؿ أبو عثماف النيسابورم " :من أىمىر السنةى على نفسو ن
ْ
كفعبل نىطى ىق بالبدعة ،قاؿ اهلل  :ﵟِإَونَّ
قوال ن
با٢بكمة ،كمن أىمىر ا٥بول على نفسو ن
دُم ُ
يً٤هُ ََّت َْ ٣ذ ُسواﵞ [النور.)ُ("]ْٓ:
ِ
أحدث أح هد ُب العلم شيئنا إال
كقاؿ سهل بن عبد اهلل التسَبم " :ما
ى
يسئل عنو يوـ القيامة ،فإف كافق السنة ىسلًم ،كإال فبل"(ِ).
قوما تركوا طلب العلم ،ك٦بالسة
كركم عن ٧بمد بن سّبين  أنو قاؿ :إف ن
العلماء ،كأخذكا ُب الصبلة كالصياـ حٌب يبس جلد أحدىم على عظموٍ ،ب خالفوا
عمبل على
السنة فهلكوا ،كسفكوا دماء ا٤بسلمْب ،فو الذم ال إلو غّبه ما عمل أحد ن
جهل إال كاف يفسد أكثر ٩با يصلح(ّ).
ومنها :أف البدعة تتضمن تفريق األمة اإلسبلمية؛ ألف األمة اإلسبلمية إذا فتح

الباب ٥با ُب البدع صار ىذا يبتدع شيئنا ،كىذا يبتدع شيئنا ،كىذا يبتدع شيئنا ،كما ىو
الواقع اآلف ،فتكوف األمة اإلسبلمية كل حزب منها ٗبا لديو فرح ،كما قاؿ :
ُ ُّ
َ
َ
ُك َّخ ِْضب َّث َٝة َ َ
٤نﵞ [الركـ ،]ِّ:كل حزب يقوؿ ا٢بق معي ،كالضبلؿ مع
َِّلي ْ َِِّ ْٛ ٣صِ ُخ َّ
ﵟ
ٍ ِ
َ َ ُ
َُ ْ ََ ُ
َّوَك٤ٟا َّػ َِي ًًةَّ
ِيَِّ ٞصٓ٤ا َّدِيٛ٣٠
اآلخر ،كقد قاؿ اهلل  لنبيو  :ﵟإِن َّاَّل
َ َُُْ ْ َ
ُ َُّ ُُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
َ ْ َ ُْ ْ
َِّف َ ْ
٤نﵞ [األنعاـ ،]ُٓٗ:فإذا
ََّش ٍءَّإِجٝةَّأمصَّٛ٢إَِلَّاَّللَِّثَّٛينجِبَّٛ٣ثِٝةََّك٤ٟاَّحًَّّ ٚ
لعخَِّ ٛ٣٠ِٜ
صار الناس يبتدعوف تفرقوا ،كصار كل كاحد يقوؿ :ا٢بق معي ،كفبلف ضاؿ مقصر،
كيرميو بالكذب كالبهتاف كسوء القصد ،كما أشبو ذلك.
ومنها :أف البدعة إذا انتشرت ُب األمة اضمحلت السنة؛ ك٥بذا قاؿ بعض

السلف :ما ابتدع قوـ بدعة إال أضاعوا من السنة مثلها أك أشد.

(ُ) انظر :حلية األكلياء ،أليب نعيم األصبها٘ب (ُّ ،)ِْْ/االعتصاـ ،للشاطيب (ص.)ُِٖ:
(ِ) فتح البارم ،البن حجر (ُّ.)َِٗ/
(ّ) االستذكار ،البن عبد الرب (ٖ.)ُٔٔ/
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ومنها :أف ا٤ببتدع ال ٰبكم الكتاب كالسنة؛ كإ٭با ٰبكم ىواه"(ُ).
كمن ٨باطر كمفاسد االبتداع :أف ا٤ببتدعة ال يقتصر ضبل٥بم على أنفسهم ،كإ٭با
كعمبل ،فيتحملوف إٜبهم كآثاـ من عمل ُّذه
قوال ن
يشيعونو بْب الناس ،كيدعوف إليو ن
البدعة إٔب يوـ القيامة دكف أف ينقص من آثاـ ا٤بتبعْب ٥بم شيئنا ،قاؿ اهلل :
ْ ُ َ َ ُ

َ ًَ

َ ْ

َ

َ َ

ُّ َ

َْ

ْ

ِيَّٞيُ ِ ُ ْ
ﵟ ِِلَد ِ٤ٚٝاَّأ ْوز َارََّْٛ ٢كمِٚحَّيَ ْ٤مَّاَ ِٔ ٙيةٜح َ
َِّوَِّْٞ ٜأ ْوزارَّاَّل َ
مﵞ [النحل.]ِٓ:
ْيَّيٍَِّ ٚ
ق٤ٚجَّٛ٣ثَِ ِ
ِ

فكم أساء ا٤ببتدعة إٔب صورة اإلسبلـ؟! كقد تلقفت ذلك كسائل اإلعبلـ ،الٍب
تعمل ُب دأب كعناء على توجيو سهامها إٔب اإلسبلـ ،كىي تعكس ما آؿ إليو كاقعنا
ا٤بعاصر من ا١بهل كالتخلف ،حٌب يظن من ال يعرؼ حقيقة اإلسبلـ أنو ٦بموعة من
ا٣برافات كالطقوس الفارغة ،فينصرؼ الناس عنو ،بل كٰباربونو .كذلك بسبب أف
ا١بهاؿ أك غّب ا٤بتأىلْب قد أدخلوا ُب ىذا الدين ما ليس منو ،أك حرفوا ا٤بفاىيم عن
مقاصدىا.
كلكوهنا -أم :البدع -من ا٤بضبلت ،كلعظم أثرىا فإهنا أحب إٔب الشيطاف من
الفسوؽ كا٤بعاصي؛ ألف ضررىا ُب الدين؛ ك٥بذا قاؿ بعض السلف" :البدعة أحب إٔب
إبليس من ا٤بعصية؛ ألف ا٤بعصية يتاب منها ،كالبدعة ال يتاب منها"(ِ).
ً
الكتاب كالسنٌ ًة ،كهنانا
باالجتماع على
كقد أمرنا اهلل  كرسولو 
ً
ً
التفرؽ كاالختبلؼ؛ ٤با ُب االجتماع على الكتاب كالسنة من ا٣بّب العاجل
عن
ً
كاآلجل ،ك٤با ُب ً
العاجلة كاآلجلة ُب الدنيا كاآلخرة .
التفرؽ من ا٤بضا ًر
و
شديد؛ ألنو كلما تأخر الزما يف ىكثي ً
و
ا٤بذاىب
ك
ل
ٍّح
ن
ال
رت
اىتماـ
ٰبتاج إٔب
ٌ
ى
فاألمر ي
ي
ي
ي
ً
كتاب اهلل 
الباطلةي ،ككثرت الدعايات ،كالواجب على ا٤بسلم أف يػىٍنظيىر ،فما كافق ى

(ُ) بتصرؼ عن (شرح رياض الصا٢بْب)٧ ،بمد بن صاّب العثيمْب (ِ.)ُّّ- ِّٖ/
(ِ) انظر :مدارج السالكْب (ُ ،)ِّّ/ا١بواب الكاُب (ص ،)ُْٓ:ذـ الكبلـ كأىلو (ٓ ،)ُُِ/شرح
السنة ،للبغوم (ُ ،)ُِٔ/شعب اإلٲباف [ََٗٗ].
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ً
رسولو  أخ ىذ بو ،كما خالف الكتاب كالسنة كما كاف عليو الرسوؿ
كسنٌةى
 كأصحابو  تركو كلو خالف ُب ذلك أىلو كقومو كٝباعتو.
ا٢بق ال يضرىم من خالفهم كائننا من كاف كما قاؿ النيب :
كأىل ٍّ

((ولن تزاؿ ىذه األمة قائمة على أمر اهللً ،ل يضرىم من خالفهم ،حتى يأتي أمر

اهلل))(ُ).

كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب( :عقبات ُب طريق ا٥بداية).
اضصورة ػاضثاظغظ :ػتطدؼي ػاضحدود ػاضتي ػذررؼا ػاضضه

ػ ػػ

ضطباده:

أمر اهلل  بعبادتو كطاعتو ،كفً ٍعل ما أمر بو ،كاجتناب ما هنى عنو ،كحد
ى
حدكدا؛ ٢بفظ مصاّب عباده ،كتقرير األمن ،كاطراد العمراف ،كلردع اَّرمْب ،كمن تسوؿ
ن
لو نفسو باقتفاء أثرىم ،ك٤بنع انتشار الشركر كالفساد ُب األرض.
فا٢بدكد رٞبة من اهلل  ،كنعمة على ا١بميع ،فهي للمحدكد طهرة من إٍب
ا٤بعصية ،ككفارة عن عقاُّا األخركم ،كىي لو كلغّبه رادعة عن الوقوع ُب ا٤بعاصي،
فهي أماف كضماف للعباد على دمائهم كأعراضهم كأموا٥بم ،كبإقامتها يصلح الكوف،
كيسود األمن كالعدؿ ،كٙبصل الطمأنينة ،كبَبكها ينتشر الشر ،كيكثر الفساد ،قاؿ اهلل
ََ ٌ َ ُ
ْ ََْ َ َ ُ ْ َ ُ َ
ََ ُ
س َِّْٛفَّاَ ْٔٙ
٤نﵞ [البقرة.]ُٕٗ:
ةبًََّّٚٙسَّٛتذٔ َّ
ْل
َّاْل
وِل
ةَّأ
َّي
ةة
ي
َّخ
ةص
ِ
ؿ
 :ﵟوٙ
ِ
ِ
ِ
ِ

كاإلسبلـ دين مبِب على العدؿ كالرٞبة كاحملبة ،كتقرير حقوؽ اإلنساف ،كأف نفس
كل إنساف كمالو كعرضو من احملرمات على غّبه من أبناء جنسو بصرؼ النظر عن دينو
كمذىبو كعنصره كجنسيتو ،فبل ٯبوز االعتداء عليها ٕباؿ من األحواؿ؛ فلم تشرع
ا٢بدكد الشرعيٌة إال لصيانة ىذه الضركرات ا٣بمس( :الدٍّين كالنفس كالنسب كالعقل

(ُ) أخرجو البخارم كمسلم.
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كا٤باؿ) ،كٞباية ىذه ا٢بقوؽ اإلنسانية كلها ،كما ىو مقرر ُب أصوؿ التشريع
اإلسبلمي.
كالقائم على إقامة ا٢بدكد :الدكلة الٍب تستند إٔب القانوف كالتشريعات ،فبل يٰبكم
بإقامة حد من قبل أفراد أك ٦بموعات ،كال يقاـ حد إال بعد استيفاء الشركط ،كانتفاء
ا٤بوانع -كما تقدـ -كال ىٰبكم بذلك إال القضاة الراسخوف ُب العلم ،كا٤بعركفوف بالورع
كالتقول.
كإقامةي حدكد اهلل  ،كا٢بكم كالقضاء بْب ً
با٢بق ك ً
العدؿ من غّب ٛبييز،
العباد ٍّ
ي
ي

كال ٧بابة كعلى كفق ما شرع اهلل  للعباد أمانةه ييسأؿ عنها يوـ القيامة القائموف
عليها ،كأم ظيٍل وم من ٫بو٧ :باباة ،أك تعطيل ،أك تبديل ،فهو من خيانة الدين كالنفس
يشا أ ىىٮب يه ٍم شأ يف ا٤برأة
كالناس ،كقد جاء ُب ا٢بديث :عن عائشة  ،أف قر ن
ا٤بخز ً
رسوؿ اهلل ؟ فقالوا :كمن
كمية الٍب سرقت ،فقالوا :كمن يي ىكلٍّ يم فيها ى
ٍي
ٯبَبئ عليو إال أسامة بن زيد ً ،حب رسوؿ اهلل  ،فكلمو أسامة،
ِ
ب ،ثم
فقاؿ رسوؿ اهلل (( :أَتَ ْش َف ُع في َح ٍّد من حدود اهلل ،ثم قاـ فَا ْختَطَ َ
قاؿ :إنما أىلك الذين قبلكم ،أنهم كانوا إذا سرؽ فيهم الشريف تركوه ،وإذا

سرؽ فيهم الضعيف أقاموا عليو الحدَ ،وايْ ُم اهلل لو أف فاطمة بنت محمد سرقت
لقطعت يدىا))(ُ).

قاؿ ابن بطاؿ " :ذىب ٝباعة العلماء إٔب أف ا٢بد إذا بلغ اإلماـ أنو ٯبب
عليو إقامتو؛ ألنو قد تعلق بذلك حق هلل  ،كال ٘بوز الشفاعة فيو؛ إلنكاره ذلك
(ِ)
رجبل سرؽ بػيٍرىد نة
على أسامة ،كذلك من أبلغ النهي"  ،ك٢بديث صفواف بن أمية أف ن

(ُ) صحيح البخارم [ّْٕٓ ،]ٕٖٖٔ ،ٕٖٕٔ ،َّْْ ،مسلم [ُٖٖٔ].
(ِ) شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ٖ.)َْٖ /
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ت عنو .قاؿ:
فرفعو إٔب النيب  ،فأمر بقطعو فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،قد ى٘بى ىاكٍز ي

((فلوًل كاف ىذا قبل أف تأتيني بو يا أبا وىب)) ،فقطعو رسوؿ اهلل .)ُ(
ً
يصةه ًٕب
نائما ُب ا٤بسجد ىعلىي ىٟب ى
كُب ركاية :عن صفواف بن أمية ،قاؿ :كنت ن
ىٜبىنيػها ثىىبلثيوف درٮبا ،فجاء رجل فىاختػلىسها ًم ٍِّب ،فىأ ً
يخ ىذ الر يج يل ،فىأًيٌبى بو رسوؿ اهلل
ن
ٍى ى ى
ى
 ،فىأ ىىمىر بو لًييػ ٍقطىع ،قاؿ :فىأىتىػٍيتيو ،فقلت :أىتىػ ٍقطى يعو من أجل ثبلثْب درٮبنا ،أنا
أىبً ييعو ىكأينٍ ًسئيو ٜبنها؟ قاؿ(( :فَػ َه َّال كاف ىذا قبل أف تأتيني بو))(ِ).
قاؿ اإلماـ النوكم " :ذكر مسلم ُ ب الباب األحاديث ُب النهي
عن الشفاعة ُب ا٢بدكد ،كأف ذلك ىو سبب ىبلؾ بِب إسرائيل ،كقد أٝبع العلماء
على ٙبرٙب الشفاعة ُب ا٢بد بعد بلوغو إٔب اإلماـ ٥بذه األحاديث .كعلى أنو ٰبرـ
الت ٍش ًفيع فيو ،فأما قبل بلوغو إٔب اإلماـ فقد أجاز الشفاعة فيو أكثر العلماء إذا ٓب يكن
ا٤بشفوع فيو صاحب ىشٍّر ىكأى نذل للناس ،فإف كاف ٓب يي ٍش ىف ٍع فيو .كأما ا٤بعاصي الٍب ال
ىحد فيها ككاجبها التعزير فتجوز الشفاعة كالتشفيع فيها سواء بلغت اإلماـ أـ ال؛ ألهنا
أىوفٍ ،ب الشفاعة فيها مستحبة إذا ٓب يكن ا٤بشفوع فيو صاحب أذل ك٫بوه"(ّ).
قاؿ ابن دقيق العيد " :كُب ىذا ا٢بديث :دليل على امتناع الشفاعة ُب
ا٢بد بعد بلوغو السلطاف ،كفيو تعظيم أمر احملاباة لؤلشراؼ ُب حقوؽ اهلل .)ْ("
ٍّ
كُب ا٢بديث :عن عبد اهلل بن عمر  قاؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل 

يقوؿ (( :من حالت شفاعتو دوف حد من حدود اهلل ،فقد ضاد اهلل ،ومن خاصم
في باطل وىو يعلمو ،لم يزؿ في سخط اهلل حتى ينزع عنو ،ومن قاؿ في مؤمن ما
(ُ) أخرجو أٞبد [َُّٓٓ] ،كالنسائي ُب (السنن) [ْٕٖٗ] ،كُب (الكربل) [ِّْٕ] ،كالطربا٘ب
[ّّٕٕ] ،كالضياء [ٕ] .كىو صحيح با٤بتابعة.
(ِ) أخرجو أبو داكد [ّْْٗ] ،كالنسائي ُب (السنن) [ّْٖٖ] ،كُب (الكربل) [ِّٖٕ] ،كابن ا١باركد
[ِٖٖ] ،كالدارقطِب [ّْٓٔ] ،كا٢باكم [ُْٖٗ] ،كالبيهقي [ُُِٖٕ].
(ّ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ُُ ،)ُٖٔ/كانظر :مرقاة ا٤بفاتيح (ٔ.)ِّٕٔ/
(ْ) إحكاـ اإلحكاـ (ِ.)ِْٖ/
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ليس فيو أسكنو اهلل ردغة الخباؿ حتى يخرج مما قاؿ))(ُ) .ك((ردغة الخباؿ))،
كىي صديد أىل النار.
كقد حذر اهلل  العباد من انتهاؾ حرماتو ،كالتعدم عليها ،كجعل ذلك من
ْ َ ُ ُ ُ
َ َ َ ُ َُ ُ ْ ْ ُ َ
ََ ْ ُ
ةتَّ
أكرب الكبائر؛ فقاؿ  :ﵟد َِّ ٕٚخسود َّاَّلل ِ َّوَّ ٜٞي ِمىِ َّاَّلل َّورظِ٤ل َّيسرَِّ ١ٚجٍ ٠
َ
َْ
ْ َْ َ ََْْ ُ َ
َّو َذل َِٕ َّاُ ٤ْ َّ ْٙز َّاَ ْٙ
يَ َّ =َّ ٛو َََّ ْٞ ٜح ًْؽ َ
َ
َّاَّلل َ
َ
ُ
َ
ِ٤لَّ
َّو َر ُظ َُّ
و
ً
ة
ِي٣
ذ
َّ
ِيٞ
ةِل
َّر
َتصِيَََّّ ِٜٞتذِ٣ة َّاْلج٣ةر
ِ
ِ
ِ
َ َ َُ َ
ََََ ُ ُ َُ ُْ ُْ َ ً َ
اب ُ
َّمٌ ٣
َّر ِ ً
َّي َش ٌ
ْي َّ>ﵞ [النساء" ،]ُْ-ُّ:أم،
ِل
َّو
ة
ِي٣
ذ
َّ
ا
ةِل
ويذًس َّخسوده َّيسرَِّٟ ١ٚةرا
ِ

ضاد اهلل ُب حكمو .كىذا إ٭با يصدر عن عدـ الرضا ٗبا
لكونو غيػىر ما ىح ىك ىم اهللي بو ،ىك ى
(ِ)
قسم اهلل كحكم بو ،ك٥بذا ٯبازيو باإلىانة ُب العذاب األليم ا٤بقيم"  .كقاؿ اهلل :
ْ َ

ُ

ََ َْ

َ َ َ َ

َ

ّ

ُ َ

َّخ ُسودَّاَّللًَِِّلَّتٔ َصبُ٢٤ةَّٖشل َِّٕيُبَ ُ
ﵟد ُِ ٕٚ
ْي ُ
٤نﵞ [البقرة،]ُٖٕ:
ةسَََّّ ْٛ ٣ُ ًَٚ ٙحذٔ َّ
َّاَّللَّآيَةدَِِّ١ل ِِ ٠ٚ
ِ

َُ َ َ ُ
ََ ََُْ َ ََ ْ َََ ُ َ
ْ َ ُ ُ
ََُّّٛ٢
َّخ ُسود َّاَّلل ِ َِّأوٙهِٕ
َّخ ُسود َّاَّلل ِ ًَِّل َّتًذسو٢ة َّوَّ ٜٞحذًس
كقاؿ اهلل  :ﵟد ِٕٚ
ََ َ َ
َ
ََ ْ َََ ُ َ
َ ْ َ ُ ُ
َّخ ُسود َّاَّلل ِ َّذٔ ْس َّهََّٛ ٚ
َّخ ُسود َّاَّلل ِ َّوَّ ٜٞحذًس
٤نﵞ [البقرة ،]ِِٗ:كقاؿ :ﵟود ِٕٚ
اٙوةل َُِّ ٝ
َج ّْ َع َُّ١ﵞ [الطبلؽ .]ُ:كال ٱبفى أف تعدم ا٢بدكد الٍب شرعها اهلل  ظلم للنفس

كإضرار ُّا ،كالتقول تصوف النفس عما يضرىا ُب اآلخرة .قاؿ اإلماـ ٧بمد الطاىر بن
عاشور " :أخرب عن متعديها بأنو ظلم نفسو لًلت ٍخ ً
ٙبذيرا من تىػ ىعدٍّم ىذه
يف؛
و
ن

ا٢بدكد ،فإف ظلم النفس ىو ا١بريرة عليها ٗبا يعود باإلضرار ،كذلك منو ظلم ٥با ُب
الدنيا بتعريض النفس لعواقب سيئة تىػٍن ىجر من ٨بالفة أحكاـ الدين؛ ألف أحكامو صبلح
َ ُ ُ ُ َ ْ َ
ج ًََّ٘
َِّل
للناس ،فمن فرط فيها فاتتو ا٤بصاّب ا٤بنطوية ىي عليها .قاؿ :ﵟٜة َّي ِصيس َّاَّلل ِ
ََ ُ َ
ُ َْ ُ َ
ََ ُ
َّوُ ُ ْ َٙ
َ
َِّلُ َم َّ ٣ص ُك َْ ٛ
ونﵞ
َّو ِِلُذَِ َٝ ًِْ َّٟ ٛذ َُّ ١يٚيْس ًَْٚ َّٙ ٛس َّْ ٛتؼٗ ُص َّ
يٚيْس َّْ ِْٞ َّٜ ٛخ َص ٍج َ ِ
سَّ ٞي ِصيس ِ ِ

[ا٤بائدة .]ٔ:كمنو ظلم للنفس ُب اآلخرة بتعريضها للعقاب ا٤بتوعد بو على اإلخبلؿ
(ُ) أخرجو أٞبد [ّٖٓٓ] ،كأبو داكد [ّٕٗٓ] ،كالطربا٘ب [ُّّْٓ] ،كا٢باكم [ِِِِ] كقاؿ :صحيح
أيضا :البيهقي ُب (السنن) [ُُُْْ] ،كُب (شعب اإلٲباف)
اإلسناد ،ككافقو الذىيب .كأخرجو ن
[َّٗٔ].
(ِ) تفسّب ابن كثّب (ِ.)ِِّ/
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َ ْ َُ َ َْ ٌ َ َ ْ ََ ََ
ْ
َْ
ةَّلَع َ
َّٜةََِّص ْل ُ
ت َّاَّلل َِِّإَونَّ
٠
َّج
َِّف
خ
بأحكاـ الدين قاؿ  :ﵟأن َّتٔ٤ل َّجّط َّيةَّخْسد
ِ
ِ
َ َُ َ َ َ
َْ َُ َ
َ َ َ َ ُ
٤ل َّخ َ
خ ََّّ َِٞ ٜال ْ ُٝذٔ َ
ُٗ ْ٠
ُُٖ ْ٠
خ َّل َ َِّ َٞ ٝالعةرِص َ
ِْيَّ
ْي ََّّ 57أو َّتٔ
يَّ 56َّ ٞأ ْو َّتٔ٤ل َّل َّْ ٤أن َّاَّلل َّ٢س ِاّن َّٙ
ِ
ِ
َ
َْ َ َ َْ َ
ْ
َ
َ
ُ َ
ً
ْ
َ
ُ
َ
دَ َصىَّاًٙشاب َّل ََّّ ٤أن ََِّل َّٖصة َِّأز٤ن ََّّ ِٜٞالٝد ِعنِْي َّ58ﵞ [الزمر .]ٖٓ-ٓٔ:فإف للمؤمنْب

حظًّا من ىذا الوعيد ٗبقدار تفاكت ما بْب الكفر ك٦برد العصياف .كجيء ُب ىذا
التحذير ٗبن الشرطية إلفادة عموـ كل من تعدل حدكد اهلل  .)ُ("قاؿ ابن رجب
" :فكل من أصاب شيئنا من ٧بارـ اهلل  ،فقد أصاب حدكده ،كركبها،
ً
أباح فمن تعدل ىذه
كتعداىا"(ِ).
ي
فحدكد اهلل ي
تطلق كيير ياد ُّا غالبنا :ما أذ ىف فيو ك ى
ً
حدكد اهللً ؛
ا٢بدكد فقد خرج ٩با أحلو اهللي إٔب ما حرموي؛ فلهذا يهنًي عن تعدٍّم
ى
(ّ)
تعديها ُّذا ا٤بعُب ٧برهـ .كيير ياد ُّا تارنة ما حرىموي اهللي كنىػ ىهى عنو .
ألف ى
أقواما من أمتي
كعن ثوباف  عن النيب  أنو قاؿ(( :
َّ
ألعلمن ً
ىباء
يأتوف يوـ القيامة بحسنات أمثاؿ جباؿ تِ َه َامةَ بِ ً
يضا ،فيجعلها اهلل ً 
منثورا)) ،قاؿ ثوباف  :يا رسوؿ اهلل ًص ٍف يه ٍم لنا ،ىجلٍّ ًه ٍم لنا أف ال نكوف منهم،
ً
ك٫بن ال نعلم ،قاؿ(( :أما إنهم إخوانكم ،ومن جلدتكم ،ويأخذوف من الليل كما
تأخذوف ،ولكنهم أقواـ إذا خلوا بمحارـ اهلل انتهكوىا))(ْ).

كعن النعماف بن بشّب  ،عن النيب  قاؿ(( :مثل القائم على
حدود اهلل والواقع فيها ،كمثل قوـ استهموا على سفينة ،فأصاب بعضهم أعالىا
وبعضهم أسفلها ،فكاف الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من
)ُ( التحرير كالتنوير (ِٖ.)َّٔ -َّٓ /
)ِ( جامع العلوـ كا٢بكم (ُ.)ّْٓ/
(ّ) ٦بموع رسائل ا٢بافظ ابن رجب (ُ.)ُٖٗ/
)ْ( أخرجو ابن ماجو [ِْْٓ] ،كُب (الزكائد) (ْ" :)ِْٔ/ىذا إسناد صحيح رجالو ثقات" .كقاؿ ا٤بنذرم
(ّ" :)َُٕ/ركاه ابن ماجو كركاتو ثقات" كأخرجو أيضا :الركيا٘ب [ُٓٔ] ،كالطربا٘ب ُب (األكسط)
[ِّْٔ] ،كُب (الصغّب) [ِٔٔ] ،كالديلمي [ُٕٕٓ].
92

فوقهم ،فقالوا :لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا))ٍ .ب قاؿ
جميعا ،وإف أخذوا على أيديهم
(( :فإف يتركوىم وما أرادوا ىلكوا ً
جميعا))(ُ).
نجوا ،ونجوا ً
كعن أيب ىريرة



أف رسوؿ اهلل



قاؿ(( :أتدروف ما

المفلس؟)) ،قالوا :ا٤بفلس فينا من ال درىم لو كال متاع ،فقاؿ(( :إف المفلس من
أمتي يأتي يوـ القيامة بصالة ،وصياـ ،وزكاة ،ويأتي قد شتم ىذا ،وقذؼ ىذا،
وأكل ماؿ ىذا ،وسفك دـ ىذا ،وضرب ىذا ،فَػيُػ ْعطَى ىذا من حسناتو ،وىذا من
حسناتو ،فإف فنيت حسناتو قبل أف يقضى ما عليو أ ِ
ت
ُخ َذ من خطاياىم فَطُ ِر َح ْ
ِح في النار))(ِ).
عليو ،ثم طُر َ

قاؿ ابن ا١بوزم " :كلقد رأيت -كاهلل -من أنفق عمره ُب العلم ،إٔب أف

كربت سنوٍ ،ب تعدل ا٢بدكد ،فهاف عند ا٣بلق ،ككانوا ال يلتفتوف إليو ،مع غزارة علمو،
كقوة ٦باىدتو.
كلقد رأيت من كاف يراقب اهلل ُ ب صبوتو -مع قصوره باإلضافة إٔب ذلك
العآب-فعظم اهلل  قدره ُب القلوب ،حٌب علقتو النفوس ،ككصفتو ٗبا يزيد على ما
فيو من ا٣بّب"(ّ).
م عن عمر  أنو ٓب يقم
كللحدكد الشرعية موانع ٛبنع من اقامتها ،كقد يرًك ى
حد السرقة عاـ الرمادة؛ ألنو جعل من اَّاعة العامة قرينة على االضطرار ،كاالضطرار
شبهة ُب السرقة ٛبنع ا٢بد عن السارؽ ،بل تبيح لو السرقة ُب حدكد الضركرة –كما
سيأٌب.-
ا٤بد ًى ًن ُب حدكد
(ُ) صحيح البخارم [ِّْٗ] ،كىو كذلك ُب (صحيح البخارم) [ِٖٔٔ] بلفظ(( :مثل ٍ
اهلل)) ا٢بديث -كقد تقدـ.-

(ِ) صحيح مسلم [ُِٖٓ] ،كقد تقدـ.
(ّ) صيد ا٣باطر (ص.)َِٖ:
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اضصورةػاضثاضثظ:ػتططغلػاضغرائضػوصراعغظػطاػذرعػاضضهػػػ

طنػأحصامػ:
إف تعطيل الفرائض من خيانة الدين كظلم النفس؛ ألف التكاليف من األمانات
كما تقدـ.-كيدخل ُب خيانة اهلل  :تعطيل فرائضو ،ك٦باكزة حدكده .كُب خيانة رسولو
 رفض سنتو ،كإفشاء سره للمشركْب .كُب خيانة أمانتهم :الغلوؿ ُب
ا٤بغاٖب ،أم :السرقة منها ،كخيانة كل ما يؤٛبن عليو الناس من ماؿ أك أىل أك سر.
َ
فكل معصية ظاىرة أك خفية فهي من ا٣بيانة ،كقد اهلل  :ﵟيَا أ ُّح َٓا هاَّل َ
ِيَ
َُ َ َُ ُ هَ َ ه ُ َ َ َُ ُ ََ َ ُ
ْ
آٌِٔا َل َتُٔٔا اَّلل والرشٔل وَتُٔٔا أٌاُاح ِسًﵞ [األنفاؿ ،]ِٕ:أم :تضيعوا فرائضكم.
فا٣بيانة تأٌب ٗبعُب :ا٤بعصية كتعطيل الفرائض ،كٗبعُب :نقض العهد –كما تقدـ ،-كُب
ا٤بقابل فإف األمانة تأٌب ٗبعُب :أداء الفرائض على كفق ما شرع اهلل .
ومعنى اآلية على الوجو العاـ :ال ٚبونوا اهلل



بأف تعطلوا فرائضو ،كرسولو

 بأف ال تستنوا بو.

ََ ُْ ْ َ ْ َ ُ َ
ََ َ ُ
ْ
كﵟأٜةٟةد ِس َّٛﵞ فيما بينكم ،بأف ال ٙبفظوىا .ﵟوأجخً تػئٍنﵞ تبعة ذلك

ككبالو(ُ).
قاؿ اإلماـ الرازم " :كٰبتمل أف يراد باألمانة" :كل ما تعبد بو ،كأف معُب
اآلية إٯباب أداء التكاليف بأسرىا ُب الغنيمة كغّبىا على سبيل التماـ كالكماؿ من
غّب نقص كال إخبلؿ.
كمعُب( :ا٣بوف) :النقص ،كما أف معُب( :الوفاء) :التماـ ،فإذا خنت الرجل ُب
شيء فقد أدخلت النقصاف فيو"(ِ).
(ُ) الكشاؼ (ِ ،)ُِّ/غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (ّ ،)ُّٗ/كانظر ما قيل ُب تفسّب اآلية ُب (النكت
كالعيوف) (ِ.)ُُّ -َُّ/
(ِ) مفاتيح الغيب (ُٓ ،)ْٕٓ/غرائب القرآف كرغائب الفرقاف (ّ.)ُّٗ/
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َ

َ

َ ُ ُ َ َ ُ
ِس ًْﵞ( ،األمانة) :األعماؿ
كعن ابن عباس  قولو  :ﵟوَتُٔٔا أٌاُاح
َ َ
الٍب ًأمن اهلل  عليها العباد ،يعِب :الفريضة .يقوؿ :ﵟل ََّتُ٤ُٟ٤اﵞ ،يعِب :ال
تنقصوىا(ُ).
َ َ
َ َُ َ َُ ُ
ُّ
َ
َ
َّاَّللﵞ "بتعطيل فرائضو أك تعدم
كُب (ا٤بنار) :ﵟية َّأح٣ة َّاَّلِيَّ ٞآ٤٠ٜا َّل ََّت٤ٟ٤ا َّ
َ
٤لﵞ بالرغبة عن بيانو لكتاب
حدكده ،كانتهاؾ ٧بارمو الٍب بينها لكم ُب كتابو .ﵟ َوالص ُظ َّ
اهلل  إٔب أىوائكم ،أك آراء مشاٱبكم أك آبائكم ،أك ا٤بخالفة عن أمره إٔب أكامر
أمرائكم ،كترؾ سنتو إٔب سنة أكليائكم؛ بناء على زعمكم أهنم أعلم ٗبراد اهلل 

كرسولو  منكم"(ِ).
كٯبب على كل مسلم كمسلمة٧ :ببة ما شرع اهلل  من أحكاـ؛ فمن أبغض
شريعة الرسوؿ  ،أك أبغض شعّبة من شعائر اإلسبلـ ،أك أبغض أم
َ َ
طاعة ٩با يتعبد بو الناس ُب دين اإلسبلـ فإنو يبطل بذلك عملو؛ لقولو  :ﵟذل َِّٕ
َ ُ ْ َ ُ َ َْ َ ُ ََ
َ َ
َّاَّللَِّأ ْخ َج َكَّأ ْخ َٝةل َُّْٛ ٣ﵞ [٧بمد .]ٗ:كال شك أف الشرع فيو تكاليف،
ثِأجِ َّٖٛ٣ص٤٢اَّٜةَّأَ ٟضل
كفيو ما يى يشق على النػ يفوس ،كىذا ىو السبب ُب تسمية األحكاـ بالتكليف؛ ألف ا١بنة
ً
ا٤بقصد من
ف
ى
يحفت با٤بكاره ،كقد يكوف ذلك ُب بداية األمر ،فإذا فىقوى ا٤بكل ي
التكليف ،كاعتاده كأدرؾ ما فيو من ا٤بصلحة كا٣بّب كالنفع ،كالصلة مع ا٣بالق 
كالقرب منو ،فإنو يتلذذ بالطاعة.

(ُ) تفسّب الطربم (ُّ ،)ْٖٓ /تفسّب القرآف العظيم ،البن أيب حاًب (ٓ ،)ُْٖٔ/الوسيط ُب تفسّب القرآف
اَّيد ،للواحدم (ِ ،)ّْٓ/التىفسّب البسيط ،للواحدم (َُ ،)َُٗ/فتح القدير ،للشوكا٘ب
(ِ.)ّْٓ/
(ِ) تفسّب ا٤بنار (ٗ.)ّٓٓ /
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حيث يقوؿ لببلؿ (( :أرحنا يا بالؿ

حاؿ رسولنا
كىذا ي
بالصالة))(ُ).
َّ
الص َالةِ))(ِ).
كيقوؿَ (( :و ُج ِع َل قُػ َّرةُ َعْينِي فِي َّ
كقد كاف النيب  إذا حزبو أمر بادر إٔب الصبلة(ّ).
ككانت األنبياء  إذا نزؿ ُّم أمر فزعوا إٔب الصبلة كما ُب حديث:
،

صهيب



فيما حكاه النيب



عن نيب من األنبياء السابقْب(( :فقاـ

إلى الصالة ،وكانوا إذا فزعوا ،فزعوا إلى الصالة))(ْ).

كالتكليف ال بد فيو من االصطبار -كال سيما ُب بداية األمر قبل أف يعتاده،-
َ َ ْ َ ْ ََ
ْ ََْ َ
َّيٚيْ َ٣ةﵞ [طو ،]ُِّ:كقاؿ النيب
كما قاؿ اهلل  :ﵟ َوأ ُم ْص َّأَّ ٕٚ٢ثِةلؿًلة َِّواؾم ِِب
(( :الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر))(ٓ).

(ُ ) قاؿ ُب (الكشف)" :ركاه أبو داكد عن سآب بن أيب ا١بعد قاؿ :قاؿ رجل :ليتِب صليت فاسَبحت ،فكأهنم
عابوا ذلك عليو ،فقاؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل  يقوؿ(( :يا ببلؿ أقم الصبلة أرحنا ُّا)).
كأليب داكد عن ٧بمد بن ا٢بنفية أنو قاؿ :انطلقت أنا كأيب إٔب صهر لنا ُب األنصار نعوده فحضرت
الصبلة فقاؿ لبعض أىلو :يا جارية :ائتو٘ب بوضوء لعلي أصلي فأسَبيح ،قاؿ :فأنكرنا ذلك عليو،
فقاؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل  يقوؿ(( :قم يا ببلؿ فأرحنا بالصبلة))" .كشف ا٣بفاء [ُِّ].
كا٢بديث لو أطراؼ كثّبة.
(ِ) أخرجو أٞبد [ُِِّٗ] ،كالنسائي [ّّٗٗ] ،كأبو يعلى [ِّْٖ] ،كالطربا٘ب ُب (األكسط) [َِّٓ]،
ك(الصغّب) [ُْٕ] ،كا٢باكم [ِٕٔٔ ] ،كقاؿ" :صحيح على شرط مسلم" ،ككافقو الذىيب .كأخرجو
أيضا :البيهقي [ُّْْٓ] ،كلهم عن أنس .كما أخرجو الطربا٘ب ُب (الكبّب) [َُُِ] عن ا٤بغّبة.
ن
(ّ) جاء ُب ا٢بديث عن حذيفة  قاؿ(( :كاف النيب  إذا حزبو أمر ،صلى)) أخرجو أٞبد
[ِِّٗٗ] ،كأبو داكد [ُُّٗ] ،كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [ُِِٗ] .قاؿ ا٢بافظ ابن حجر ُب
(الفتح) (ّ" :)ُِٕ/أخرجو أبو داكد بإسناد حسن".
(ْ) أخرجو ابن أيب شيبة [َْٖ] ،كأٞبد بإسناد صحيح [ُّٕٖٗ] ،كالبزار [َِٖٗ] ،كالنسائي ُب
(الكربل) [َُّٕٓ] ،كابن حباف [ُٕٓٗ] ،كالضياء [ِٓ] ،كقاؿ" :إسناده صحيح".
(ٓ) صحيح مسلم [ِٔٓٗ].
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قاؿ اإلماـ النوكم " :معناه :أف كل مؤمن مسجوف ٩بنوع ُب الدنيا من
الشهوات احملرمة كا٤بكركىة ،مكلف بفعل الطاعات الشاقة ،فإذا مات اسَباح من ىذا،
كانقلب إٔب ما أعد اهلل  لو من النعيم الدائم ،كالراحة ا٣بالصة من النقصاف .كأما
الكافر فإ٭با لو من ذلك ما حصل ُب الدنيا -مع قلتو كتكديره با٤بنغصات -فإذا مات
صار إٔب العذاب الدائم ،كشقاء األبد"(ُ).
كقاؿ ابن ا١بوزم " :الدنيا كضعت للببلء ،فمن ا١بهل أف ٱبفى على
اإلنساف مراد التكليف؛ فإنو موضوع على عكس األغراض ،فينبغي للعاقل أف يأنس
بانعكاس األغراض ،فإف دعا ،كسأؿ بلوغ غرض ،تعبد اهلل بالدعاء :فإف أعطي مراده
شكر ،كإف ٓب ينل مراده فبل ينبغي أف يلح ُب الطلب؛ ألف الدنيا ليست لبلوغ
َ َ َ َ ْ ُ ُّ َ ْ ً َ ُ َ َ  ٌّ َ ُ
س َّْٛﵞ [البقرة .]ُِٔ:كمن
س َّأن ََّتِج٤ا َّػيبة َّوَّْ ٤٢ش َّٙ
األغراض ،كليقل لنفسو :ﵟوي َّ
أعظم ا١بهل :أف ٲبتعض ُب باطنو النعكاس أغراضو ،كرٗبا اعَبض ُب الباطن ،أك رٗبا
قاؿ :حصوؿ غرضي ال يضر ،كدعائي ٓب يستجب!"(ِ).
كقاؿ ابن القيم " :كال يزاؿ العبد يعا٘ب الطاعة كيألفها كٰببها كيؤثرىا حٌب
يرسل اهلل  برٞبتو عليو ا٤ببلئكة يتؤزهي إليها نأزا ،كٙبرضو عليها ،كتزعجو عن فراشو
ك٦بلسو إليها ،كال يزاؿ يألف ا٤بعاصي كٰببها كيؤثرىا ،حٌب يرسل اهلل  إليو
الشياطْب ،فتؤزه إليها نأزا.

(ُ) شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم (ُٖ.)ّٗ/
(ِ) صيد ا٣باطر (ص .)ّٗٗ:كقد جاء ُب ا٢بديث عن أيب ىريرة  :أف رسوؿ اهلل  قاؿ:
((يستجاب ألحدكم ما ٓب يعجل ،يقوؿ :دعوت فلم يستجب ٕب)) صحيح البخارم [َّْٔ] .كعند
مسلم [ِّٕٓ ](( :ال يزاؿ يستجاب للعبد ،ما ٓب يدع بإٍب أك قطيعة رحم ،ما ٓب يستعجل)) قيل :يا
رسوؿ اهلل ما االستعجاؿ؟ قاؿ :يقوؿ(( :قد دعوت كقد دعوت ،فلم أر يستجيب ٕب ،فيستحسر عند
ذلك كيدع الدعاء)).
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اعةى با٤بدد ،فكانوا من أكرب أعوانو ،كىذا قوم جن ىد ا٤بعصية
فاألكؿ ٌّ
قوم جن ىد الط ى
با٤بدد فكانوا أعوانا عليو"(ُ).
اضصورةػاضرابطظ:ػطػابضظػظطمػاضضه  باضجحودػواضظصران:
كمن صور خيانة العبد مع ربو  :مقابلة نعمو  با١بحود كالنكراف،
كاستعما٥با فيما حرـ اهلل  من ٫بو :الظلم كاإليذاء ،كاإلسراؼ ،كاتباع ا٥بول

َ
َْ
َ ُ ُ
كالشهوات؛ كلذا قاؿ  عقب هنيو عن ا٣بيانةَّ :ﵟ َواي٤ُٝ ٚا َّأج َٝة َّأ ْم َ٤اٙس َّْٛ
َََْ ُ ُ ْ ٌَْ ََ
َ َُْ َ ْ َ
يٛﵞ [األنفاؿ.]ِٖ:
ج ٌصَّي ِو ٌَّ
َّوأنَّاَّللَّيِ٠سهَّأ
وأولدزِ َِّٛذ٠ح
ََ
َ ْ ُُ
َّولَّ
ََّل
كقد هنى اهلل  العباد عن كفراف نعمو فقاؿ  :ﵟواػٗصوا ِ
َ َ ُْ
َ ُْ
ونﵞ ىو من كفر النعمة(ِ).
ونﵞ [البقرة ،]ُِٓ:فقولو  :ﵟ َول ََّّدسّ ُص َِّ
دسّ ُص َِّ

كُب آيات القرآف الكرٙب تذكّب للعباد بنعم اهلل  الٍب ال تعد كال
ٙبصى،كمقابلة كثّب من العباد لتلك النعم بالكفر كا١بحود كالنكراف ،يقوؿ اهلل :

َ
َُْ
ُ ْ َ َ َ َ ً
ُ ْ ََْ ً َ َ َ ُ
َ ُ َ َ َ ُ
َّو َخّ َسةَّ
جسَّ ٛثنِْي
َّو َج ًَ٘ َّٙس َّْ ِْٞ َّٜ ٛأ ْز َوا َِّ
َّج ًَ٘ َّٙس َّْ ِْٞ َّٜ ٛأجّعِسَّ ٛأزواجة
ﵟواَّلل
ََ ْ
ُْ َ
ُْ ُ َ
ُ
ََ ُ
٤ن َ ْ
ونﵞ [النحل،]ِٕ:
خ َّاَّلل ِ ََّّ ْٛ ٢يَسّ ُص َّ
ةت َّأِجِةْلَةل ِِ٘ َّيؤ٠ِٜ
َّوبِِ َٝ ًِ ٠
َو َرزٓس َّْ َِٞ َّٜ ٛاٙم ّيِجَ ِ
ُ َ ُ ْ َ ََُْ َ َ ًْ َ َ ََ َ ُ
َ ُ َ َْ َ ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
سَُّٛ
٤ن َّأم٣ةد ِسَّ ٛل َّتً٤ٝٚن َّػيبة َّوجً٘ َّٙ
كقاؿ  :ﵟواَّلل َّأرصجسَّ َِّٜٞ ٛبم ِ
ْ َ َ َْْ َ َ َ َْْ َ َ
ُ َْ ُ َ
ونﵞ [النحل.]ٕٖ:
َّواْلِه ِ َسةًََّٚ ٙس َّْٛتؼٗ ُص َّ
العٝىَّواْلَّثؿةر

(ُ) ا١بواب الكاُب (ص .)ٓٔ:كانظر :احملبة صورىا كأحكامها ،د .عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف ،اإلصدار
الثالث (ص.)ُٓٗ:
َ ْ
س ُّ ُصو َِّنﵞ أم :نعمي كأيادم ،كا٫بذفت نوف ا١بماعة للجزـ ،كىذه نوف
(ِ) قاؿ ابن عطية " :ﵟد
ا٤بتكلم ،كحذفت الياء الٍب بعدىا ٚبفي نفا؛ ألهنا رأس آية لتناسب الفواصل ،كلو كاف هنينا عن الكفر ضد

اإلٲباف لكاف :كال تكفركا ،بغّب النوف" احملرر الوجيز (ُ" .)ِِٕ-ِِٔ/أك كال تكفركا يب" .البحر
احمليط ،أليب حياف (ِ.)َٓ/
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َ ُ َ ََ َ ُ ْ ْ ُُ ُ ْ َ ًَ َ َ ََ َ ُ ْ ْ ُ ُ
َّج٤ٚدَِّ
كقاؿ  :ﵟواَّلل َّجً٘ َّٙسَّ َِّٜٞ ٛبي٤د ِسَّ ٛظٗ٠ة َّوجً٘ َّٙسَِّٜٞ ٛ
ْ َ ْ َ ِ ُ ُ ً َ ْ َ ُّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
ةَّوأػ ًَةرِ٢ةَّ
زّ٤ج٣ةَّي٤م َّهًِ ٠سَّ ٛوي٤م َّإِٓةٜذِسَّ ٛوَّ ِٜٞأؾ٤اِ ِ٣ةَّوأو َّبةرِ٢
اْلجًةم َّبي٤دةَّتعذ ِ
َ ََ َ ً َ َ ََ َ ُ ْ َ ْ
ََ ً َََ ً َ
َ ُ َ ََ َ ُ
َ
ْ
َّاْلجة ِلَّ
ِْي ََّّ 80واَّلل َّجً٘ َّٙسَّ ٛمِٝة َّرَّ ْٚهًِلل َّوجً٘ َّٙسِ َِّٜٞ ٛ
أزةزة َّوٜذةَع َّإَِل َّخ ٍ
ْ
ْ
ُ ُ َ َ َ َ َ َ
َ َْ ً َ َ ََ َ ُ ْ َ َ َ َ
ُ َ َ َ
ُ
َسابِيَّ٘دِٔيس َّْٛثَأ َظس َّْٖٛشل َِّٕيُذ ِ َُّ َٝ ًِْ َّٟٛذ َُّ١
ََّسابِيَّ٘دِٔيسَّٛاِلصَّو
أز٠ةٟةَّوجًَّ٘ٙسٛ
َ ْ ََ ْ َ َ َ َْ َ َْ َ ُ
ََ ُ َ
ُ ُ
َْ ُ َ
َ
غ َّال ْ ُٝج ُ
٤ن ََّ َٝ ًِْ ٟ
خَّ
ْي ََّّ 82حً ِصِ
يٚيْس ًَْٚ َّٙ ٛس َّْ ٛت ْع٤ُِٝ ٚن ََِّّ 81إِن َّد٤ٙ٤اَِّإِجٝةَّيٚيٕ َّاْلًل
َّ
ِ
َ
ُ ُْ ُ ََ َ ْ َُ ُ ْ َ
َ
َثَُّٛ ٢اَٙكِ ُِصونَّ83ﵞ [النحل.]ّٖ-َٖ:
اَّللَِّثَّٛحِٗ٠صوج٣ةَّوأز
َْ
ََْ َ ْ َ
ََ َ
َ َ َ َ ُ
َّو َ
س َْ ٛ
ات َ
ةَِّف َّالع ََ ٝ
َّوأ ْظ َجٌَّ
ةَِّف َّاْل ْر ِض
ٜ
٤
َّ
َّٜ
َّٙ
ص
ز
َّظ
َّاَّلل
ن
كقاؿ  :ﵟألَّ ٛد َصواَّأ
ِ
ِ
ِ
ً
َ َْ ُ
س ََّْ ١ُ َٝ ًَِ َّٟٛهةَِ ٢صةً ََّوبَةل ََِّ ٠حﵞ [لقماف .]َِ:كاآليات ُب ذلك كثّبة.
يٚي

كقد حذر اهلل  من اإلعراض عن طاعتو ،ككفراف نًىع ًمو ،كبْب عاقبةى
آيات كثّبة ،فمن ذلك :نعمتو عليهم ُب ً
ا٤بعرضْب ،كذ ىكر نًعمو على عبيده ُب و
حفظو
ي
ى ىى
كحراستً ًو ٥بم بعينو الٍب ال تناـ ،قاؿ  :ﵟُٓ ْ٘ َ
ََّّْٜٞ
ً ًً ً
٥بم بالليل كالنهار ،كك ىبلءىتو ى ى
َ َْ َْ ُ ْ َ ْ ْ َّ ْ ُ ُ َ
َ ْ َُ ُ
ز َّْ ٛثةلٚيْ٘ َ
٤نﵞ [األنبياء ،]ِْ:ال
َِّ ًْ ٜصف َّ
َّواَل َ٣ةرََِّّ ِٜٞالصَح َِّ ٞث٘ ََّّ ٛ٢خَّٞذِٖ ِصَّرب ِ ِٛ٣
يسٚؤ
ِ
ِ
يعَبفوف بنعمو عليهم كإحسانو إليهم ،بل يعرضوف عن آياتو كآالئو .كقاؿ :
َ ْ َ ُ
َ
َََ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ
ََ َ ُ
٤نﵞ [التوبة ،]ٕٔ:كقاؿ  :ﵟِإَوذاَّ
َِّ ًْ ٜصف َّ
ﵟِٝٚةَّآدةَِّ ِْٞ َّٜ ْٛ ٢قََِّ١ِٚبِ٤ٚاَّثَِِّ ١ود٤ٙ٤اَّوٛ٢
ََْ َْ ََ ْ َْ َ ْ َ َََ
َ
َِّبةِٟج ِ َِّ١ﵞ [اإلسراء.]ّٖ:
ةنَّأي َصضَّوٟأى ِ
َّاْلنع ِ
أجً٠ٝةَّلَع ِ

حبل اإلمهاؿ،
قاؿ القشّبم " :إذا نزعنا عنو موجبات ا٣بوؼ ،كأرخينا لو ى
كىيأنا لو أسباب الرفاىية اعَبتو مغاليط النٍّسياف ،كاستولت عليو دكاعي العصياف،
فأعرض عن الشكر ،كتباعد عن بساط الوفاؽ"(ُ).
بالصحة كالسعة أعرض عن
قاؿ الز٨بشرم " :كإذا أنعمنا على اإلنساف ٍّ
َ
ًذ ٍك ًر اهلل تعأب ،كأنو مستغ ون عنو ،مستبد بنفسو .ﵟ َوَٟأى َِِّبَةِٟج ِ َِّ١ﵞ تأكيد لئلعراض؛

(ُ) لطائف اإلشارات (ِ.)ّٔٔ/
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ألف اإلعراض عن الشيء أف يوليو عرض كجهو .كالنأل با١بانب :أف يلول عنو عطفو
كيوليو ظهره"(ُ) .كٯبوز أف يكوف كناية عن االستكبار؛ ألنو من عادة ا٤بستكربين(ِ).
َ َ َ َ ُ ًََ
َّٜسًلَّ
كقاؿ ُ ب بياف عاقبة اإلعراض عن طاعتو ككفراف نعمو :ﵟوضبَّاَّلل

َََ َ
َ ًَْ َ َ ْ ًَ ُ ْ َ ً َْ َ ُْ َ َ َ ً ْ ُّ َ َ َ َ َ ْ َْ
ار َ٣ةَّ
ََّٜك ٍن َِّسّ َصت َّثِأج ًُ َِّ ٛاَّلل َِِّأذ َّ
َُّك
ٓصيح ََّكٟخ َّآ٠ِٜح َّٜمٝهِ٠ح َّيأت ِي٣ةَّرِزر٣ةَّرٍساَِّ ِٜٞ
ََ َ َ
َ
َ ُ
اَّلل َّْلِ َ َ
َّو ْ َ
ُ
٤ع َ
ةس ْ ُ
َّاْل ِ
٤نﵞ [النحل ،]ُُِ:كقاؿ  :ﵟْ ٔٙس ََّكنَّ
ف َّث ِ َٝةََّك٤ٟاَّيَ ْؿ ََّ ًُ ٠
اْل ِْ ٤
َ َ ُُ
ْ ْ َّ ُ ْ َ ْ ُ
َ ْ َ
َ
َّجَ ٠
َّٗ ْٛ ٣ِ٠آي َ ٌح َ
َّخ َّْ ٞيَ
َ َ
واَِّل َّثَ ْ َ
ٗ ُص َ ُ
ْلةٌَّ
ةل َُّك٤اََّّ ِٜٞرِز ِق َّربِسَّ ٛواػ
ٝ
ةن
ذ
َِّف َّمع
ِ
ل ِعج ٍإ ِ
ِ
ْي َّوػٍِ ٝ
ِ
ٍ
َ ّ َ ٌ َ َ  ٌّ َ
ََ ْ َ ُ ََْ َ َْ َ َْ ْ َ َْ ْ َ ِ َ َ َْ ُ ْ َ َْ ْ َ َْ
َّد ُّ ٌ
ْيَّ
ليِجح َّورب
٤ر َّ? َِّأيصف٤ا َِّأرظ٠ٚة َّيٚي َِّ ٛ٣ظي٘ َّاًٙصِم َّوبسَلةِ ٛ٢
َِّب٠تي َِّ َّٛ ٣ج٠ت ِ
َ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ
ََ َْ ُ ُ َ
ْ ْ َ
َّو َأزْ٘ َ
ََّخْك َ
َّو َ ْ
واَّوَّْ٘٢نَةزِيَّ
ِيَّ٘@َّذل َِّٕجضي٠ةَّٛ٢ثِٝةَّزّص
ٚ
َّٓ
ر
ِس
ظ
َّ
ِٞ
ٜ
َّ
ء
َش
ذواَتَّأز ٍ٘
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ْ َ
ٗ ُّ َ
٤ر َّAﵞ [سبأ ،]ُٕ -ُٓ:أم :فأعرضوا عن ً
ٍّباع
إِل َّاٙ
طاعة اهلل  كشكره ،كات ً

ا٤بدمر ا٤بخرب الذم ال يطاؽ لشدتو ككثرتو ،فغرقت
أكامر رسلو ،فأرسلنا عليهم السيل ٍّ
بساتينهم كدكرىم.
قاؿ ابن عاشور " :فلما كفركا باهلل  بعد الدعوة للتوحيد قدر اهلل
٥بم عقابنا ،بأف قدر أسباب اهنداـ الس ٍّد فاندفع ما فيو من ا٤باء ،فكاف ٥بم غرقنا كإتبلفنا
لؤلنعاـ كاألشجارٍ ،ب أعقبو جفاؼ باختبلؿ نظاـ تساقط األمطار ،كانعداـ ا٤باء كقت
ا٢باجة إليو ،كىذا جزاء على إعراضهم كشركهم"(ّ).
فمن سنن اهلل  الكونية الٍب ال تتبدؿ كال تتغّب أف العصياف ٯبلب االنتقاـ،
الرضواف ،كأف من أكرب أسباب زكاؿ النعمة :كفراهنا ،قاؿ اهلل
كأف الطاعة ٘بلب الرٞبة ك ٍّ

ْ َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ َ ََ
ََ ُ
ِيسﵞ
َّوٙه ِ َّْ ٞزّ ْصت َّْ ٛإِن َّيش ِاِب َّلؼس ٌَّ
 :ﵟِإَوذ َّدأذن َّربسَّٙ ٛهَِّ ٞػٗصتَّْ ٛلزِيسٟسٛ
َََّ ْ ْ ََْ ََ ْ َ ْ َ
َ ً َ
َ َ َ َْ َ
ْ
ً
ّ
ُ
َ
ُ
َ
َ
[إبراىيم ،]ٕ:ﵟوكأحَِّٓ َِّٜٞ ٞصي ٍح َّخذخ َّخَّ ٞأمصِ َّربِ٣ة َّورظَِّ ِ١ِٚدةظب٠ة٢ة َّخِعةثة َّػسِيساَّ

(ُ) الكشاؼ (ِ.)َٔٗ/
(ِ) انظر :تفسّب البيضاكم (ّ.)ِٔٓ/
(ّ) التحرير كالتنوير (ِِ.)ُٔٗ /
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َ َْ َ

َ َ

ُ ْ

ََ َ ْ

َ َْ َ

َ َ َ

ُ َْ َ

ُ ْ

َّوبَةل َّأمصَ ٢
َويشب٠ة٢ةَّيشاثًةَّٟس ًَّصاََِّّ 8شآخ َ
ةَّوَكن ََّعٓ َِجح َّأمص٢ةَّر ً
ْساَّ9ﵞ [الطبلؽ- ٖ:
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ ُ َ َّ ْ ََ َ َ ُ ْ َ ْ ًَ َ ًَ
ٗ] ،ﵟذًؿ٤اَّرظ٤لَّرب ِ َِِّٛ٣أرشَّٛ٢أرشةَّرابِي َّحﵞ [ا٢باقة.]َُ:
ْ
ْ َْ َ َ َْ َ
َ
َ َ ُ ْ َ
ةبﵞ
َّاَِّ ًِٔٙ
ةءد َُِّ ١إِن َّاَّلل َّػسِيس َّ
كقاؿ  :ﵟ َو ََُّ ْٞ ٜح َج ّسِل ََّٝ ًِْ ٟح َّاَّلل ََِّّ ِٜٞبًسَِّٜةَّج
[البقرة.]ُُِ:

َ َ َ
َ َْ َ ُ ُ ًَّ ْ َ ً ََْ َ َ ََ َْ َ ُ َُّ َ َُْ
عَّْٛ٣
كقاؿ :ﵟذل َِّٕثِأنَّاَّللَّلَّٛيَِّْٕ َٜياًَِّٝ ٟحَّأجً٣ٝةَّلَعٍَّٓ ٤مَّخِتَّحَ ِْيواَّٜةَّثِأجّ ِ ِ
َ
َ َ ٌ َ
ِيٛﵞ [األنفاؿ.]ّٓ:
يىَّيٌَّ ٚ
َوأنَّاَّللَّظ ِٝ
ُ ْ ً َ َ َ ُّ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ
ََْ ََ َ
َ َ ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّاَّلل ِ َّزّصا َّوأخ٤ٚا َّٓ٤مَّ ٛ٣دار َّاْل٤ارِ ََّّL
كقاؿ :ﵟألَّ ٛدص َّإَِل َّاَّلِيَّ ٞثسل٤ا ًَِّٝ ٟخ َّ
ةَّوبئْ َطَّاَ َٔ ْٙص ُ
ََ َ َ ْ َََْ َ
ارَّMﵞ [إبراىيم.]ِٗ-ِٖ:
جَّٛ٠٣يؿ٤ٚجِ ٣

كقد فصلت القوؿ ُب بياف ىذه الصور ُب كل من كتاب( :هنج األبرار ُب
اجتناب ما توعد عليو بالنار) ،ككتاب( :عقبات ُب طريق ا٥بداية) ،ككتاب( :احملبة
صورىا كأحكامها) ،ككتاب( :اإلفساد ُب األرض صوره كأسبابو كسبل الوقاية منو ُب
ضوء الكتاب كالسنة) ،فأغُب عن البسط كالتفصيل تفادينا لئلطالة.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضطبحثػاضرابعػ:ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخغاظظػاضظغسػواضجدد

كىذا رسم توضيحي لصور خيانة العبد لنفسو:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصورػخغاظظػاضظغسػواضجددػ:
الصورة األولى:

الصورة الثانية:

الجهل بما يجب حمل
على

النفس

المكلف الكفر أو المعاصي.

الصورة الثالثة:
على اإلعراض

الصورة الرابعة:
عن التفريط في تحري
الحق.

الهدى.

معرفتو.
الصورة الخامسة :الصورة السادسة:
الغفلة.

الصورة السابعة:

الصورة الثامنة:

ترؾ أو إىماؿ ما يجب إلقاء النفس إلى استعماؿ الجوارح
على

المكلف

من التهلكة (الروح  -فيما

الحقوؽ والواجبات.

البدف).

الصورة التاسعة:

الصورة العاشرة:

الصورة

اتباع الهوى.

الرضا عن النفس.

.

الحادية

عشرة:
الخيانة في الكسب
غير المشروع وأكل

الحراـ.
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حرـ

-

اهلل

توطئظػ:
إف من صور ا٣بيانة :خيانة النفس ،كذلك بعدـ صيانتها عما يضر ُّا ُب ا٤بآؿ؛
كخيانة ا١بسد يكوف كذلك بعدـ صيانتو عما يلحق الضر بو ،كعدـ اٚباذ أسباب
الوقاية من ذلك من ٫بو :اإلٮباؿ ُب معا١بة األمراض ،كالتعرض ٤بسبباهتا ،كإٮباؿ
النظافة كالطهارة ،ك٨بالطة أصحاب األكبئة.
كمن ذلك :ما يضر با١بسد من األكل كالشرب ،من ٫بو :أكل ا٤باؿ ا٢براـ،
كشرب ا٤بسكرات.
كمن ذلك :االنتحار –كما سيأٌب.-
َ ُُْ َ
ُ ْ َ
ُْ َ
ْ
كقد قاؿ اهلل  :ﵟ َولَّد٤ٔٚاَّثِأيسِيسََّّٛإ َِلَّاْلَّ ٗٚ٣حِﵞ [البقرة.]ُٗٓ:
ض على م ِ
ص ٍّح))(ُ).
كُب ا٢بديثً(( :ل يُوِرَد َّف ُم ْم ِر ٌ
ُ
((وفِر من المج ُذ ِ
وـ كما تَِف ُّر من األَ َسد))(ِ).
َ َّ
ْ
كعن عمرك بن الشريد ،عن أبيو ،قاؿ :كاف ُب كفد ثقيف رجل ٦بذكـ ،فأرسل
إليو النيب (( إنا قد بايعناؾ فارجع))(ّ).

كعن عامر بن سعد ،أخربه أف رجبل سأؿ سعد بن أيب كقاص
الطاعوف ،فقاؿ أسامة بن زيد  :أنا أخربؾ عنو ،قاؿ رسوؿ اهلل :
((ىو عذاب أو ِر ْج ٌز أرسلو اهلل على طائفة من بني إسرائيل ،أو ناس كانوا قبلكم،


عن

فإذا سمعتم بو بأرض ،فال تدخلوىا عليو ،وإذا دخلها عليكم ،فال تخرجوا منها

فر ًارا))(ْ).

(ُ) صحيح البخارم [ُٕٕٓ] ،مسلم [ُِِِ].
(ِ) صحيح البخارم [َٕٕٓ].
(ّ) صحيح مسلم [ُِِّ].
(ْ) صحيح البخارم [ّّْٕ] ،كأخرجو مسلم [ُِِٖ] ،كاللفظ لو.
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كعن عبد اهلل بن عباس  :أف عمر بن ا٣بطاب  خرج إٔب الشأـ،
غ لقيو أمراء األجناد ،أبو عبيدة بن ا١براح كأصحابو ،
حٌب إذا كاف بً ىس ٍر ى
فأخربكه أف الوباء قد كقع بأرض الشأـ .قاؿ ابن عباس  :فقاؿ عمر :
ادع ٕب ا٤بهاجرين األكلْب ،فدعاىم فاستشارىم ،كأخربىم أف الوباء قد كقع بالشأـ،
فاختلفوا ،فقاؿ بعضهم :قد خرجت ألمر ،كال نرل أف ترجع عنو ،كقاؿ بعضهم :معك
بىًقيةي الناس كأصحاب رسوؿ اهلل  كال نرل أف تيػ ٍق ًد ىم يه ٍم على ىذا الوباء،
فقاؿ :ارتفعوا عِبٍ ،ب قاؿ :ادعوا ٕب األنصار ،فدعوهتم فاستشارىم ،فسلكوا سبيل
ا٤بهاجرين ،كاختلفوا كاختبلفهم ،فقاؿ :ارتفعوا عِبٍ ،ب قاؿ :ادع ٕب من كاف ىا ىنا
من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح ،فدعوهتم ،فلم ٱبتلف منهم عليو رجبلف ،فقالوا:
نرل أف ترجع بالناس كال تقدمهم على ىذا الوباء ،فنادل عمر ُ ب الناس :إ٘ب
صبٍّ هح على ظى ٍه ور فأصبحوا عليو .قاؿ أبو عبيدة بن ا١براح  :أفر نارا من قدر اهلل؟
يم ى
فقاؿ عمر  :لو غّبؾ قا٥با يا أبا عبيدة؟ نعم نىًفر من قدر اهلل إٔب قدر اهلل،
أرأيت لو كاف لك إبل ىبطت كادينا لو يع ٍد ىكتىاف ،إحداٮبا خصبة ،كاألخرل ىج ٍدبىة،
أليس إف رعيت ا٣بصبة رعيتها بقدر اهلل ،كإف رعيت ا١بدبة رعيتها بقدر اهلل؟ قاؿ:
فجاء عبد الرٞبن بن عوؼ  -ككاف يمتىػغىيٍّبنا ُب بعض حاجتو  -فقاؿ :إف عندم ُب ىذا
علما٠ ،بعت رسوؿ اهلل  يقوؿ(( :إذا سمعتم بو بأرض فال تقدموا عليو،
ن

وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا فر ًارا منو)) قاؿ :فحمد اهلل عمر ٍ ب
انصرؼ(ُ).
قاؿ ابن ا١بوزم " :قد يسقم اإلنساف؛ ٤بصاحبة السقيم من جهة أف
الرائحة كانت سببنا ُب ا٤برض ،كاهلل  قد يعمل األسباب ،كقد يبطلها"(ِ).

(ُ) صحيح البخارم [ِٕٗٓ] ،مسلم [ُِِٗ].
(ِ) كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب (ِ.)ِْٕ/
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َ

َ

ْ
َ ْ
ف ُ
ْيﵞ [الشعراء ،]َٖ:فهو من باب
خَّذ َُّ٤َ ٣يَؼ ِّ َِّ
أما قوؿ إبراىيم  :ﵟِإَوذاَّم ِص
األدب مع اهلل  ،حيث أسند ا٤برض إٔب نفسو ،كالشفاء إٔب اهلل  تأدبنا .كما
َََ ْ ُ َ ْ َ
َ َ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ ْ ُ َ
َ
َ
قاؿ ا٣بضر  :ﵟِأردت َّأن َّأخِيج٣ةﵞ [الكهف ]ٕٗ:كقاؿ :ﵟِأراد َّربٕ َّأن َّحجَٚةَّ
َُ

ُ

أػسَٝ ٢ةﵞ [الكهف.]ِٖ:

َ ْ
ف ُ
كثّبا من
ألف
)؛
أمرضِب
(
:
دكف
ﵞ
َّ
خ
قاؿ الز٨بشرم " :كإ٭با قاؿ :ﵟم ِص
ن
أسباب ا٤برض ٰبدث بتفريط من اإلنساف ُب مطاعمو كمشاربو .كمن ٍب قالت
ا٢بكماء :لو قيل ألكثر ا٤بوتى :ما سبب آجالكم؟ لقالوا :التخم"(ُ)؛ ذلك ألف أكثر
أسباب ا٤برض كإف كانت ُب ا٢بقيقة من اهلل  ،إال أهنا ٙبدث من التفريط ُب
األكل كالشرب ،كعدـ الوقاية من ا٢بر كالربد كا٤بخالطة.
كقاؿ ابن الركمي:
ً
الصػ ػ ػ ػح ً
اب
مستفاد
ىع يدك ىؾ من صديقك
ه
فبل تى ٍسػتىكٍثىرف مػ ػن ٍّ ى
يكوف من الطعاـ أك الشر ً
اب(ِ).
فػ ػإف ال ػ ػ ػداءى أك ػ ػ ػ ػ ىثر مػ ػ ػا ت ػ ػ ػراه
ى
قاؿ ابن القيم  " :فيتعاطى العبد أسباب ا٤برض حٌب ٲبرض ،فيعاقبو اهلل
 بزيادة ا٤برض ،إليثاره أسبابو كتعاطيو ٥با"(ّ).
كُب الوقت الذم ٱبشى فيو العآب من تفشي ا٤برض كالوباء الذم قد يفتك
ضررا بدينهم
بأبداهنم ،فإف قلوب كثّب منهم ٛبتلئ بأمراض ىي أشد فت نكا ،كأعظم ن
كدنياىم كآخرهتم ،من ٫بو :ا٢بسد ،كالكرب ،كالغركر ،كا٣بيانة ،كالغش ،كالبخل ،كسوء

ا٣بلق..إٔب غّب ذلك(( .وإف في الجسد مضغة :إذا صلحت صلح الجسد كلو،

(ُ) الكشاؼ (ّ ،)ُّٗ/كانظر :مفاتيح الغيب (ُْ ،)ُِٓ/غرائب القرآف (ٓ.)ِْٕ/
(ِ) ديواف ابن الركمي (ُ.)ُْٗ/
(ّ) شفاء العليل (ص.)ٗٗ:
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وإذا فسدت فسد الجسد كلو ،أًل وىي القلب))(ُ) ،فكما ٫برص على كقاية أبداننا
فلنكن أشد كقاية لقلوبنا.

ومن خيانة الجسد :خيانة السمع ،كالبصر ،كاليدين كالرجلْب ،كسائر ا١بوارح،

كذلك باستعما٥با فيما حرـ اهلل  على العباد ،من ٫بو :النظر إٔب احملرمات،
كالتجسس ،كالبطش كالظلم ،كاإليذاء كإ٢باؽ الضرر باآلخرين ،كا٤بشي إٔب أماكن
الفجور بقصد ا٤بعصية ،كمن ذلك :عدـ سَب العورة على كفق الشرع...إٔب غّب ذلك.
ً
ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ َ َ
َّخَ ١ُ ْ٠
٤لﵞ
َّم ْعبُ َّ
اْلَص َّواّٙؤاد َُّك َّأوٙهِٕ ََّكن
قاؿ اهلل  :ﵟإِن َّالعٝى َّو َّ
[اإلسراء.]ّٔ:

فمن أكرد نفسو ا٤بهالك فقد خاهنا ،كٓب يصنها.

ومن خيانة النفس :ا١بهل ٗبا ٯبب على ا٤بكلف معرفتو ،كٞبلها على الكفر أك
َ َ ُ َ ُ ْ ُ ُْ ْ ََْ ُ َ
ا٤بعاصي ،كال سيما معاصي ا٣بلوات .قاؿ اهلل  :ﵟيَِّٛ ٚاَّللَّأَّٟس٠َّٖٛذََّٛتذة٤ٟنَّ

َ ََْ ُ َ
ََ َُ ْ َ
َُْ َ ُ
٤ن ََّأجْ ُّ َع َُّ ْٛ ٣إن َ
سْ
َّاَّللَّ
ةٟ
ذ
َُّي
ِيٞ
َّاَّل
ٞ
َّي
ِل
د
ة
ََّت
ل
و
ﵟ
:

كقاؿ
]،
ُٕٖ
[البقرة:
ﵞ
َّ
ٛ
أجّع
ِ
ِ
َ ُ ُّ َ ْ َ َ َ
َّر٤اًٟة َّأَث ً
ِيٝةﵞ [النساء .]َُٕ:قاؿ الز٨بشرم " :قولو :
ل َُّي ِت َََّّ ٜٞكن
َ
ُ ْ ُ
ََْ ُ َ َُْ
َ
ُ
ُ
َ
َُّٖ ْ٠ذَّْٛ
ْ
َ
"ﵟُيذة٤ٟن َّأجّعَّٛ ٣ﵞ :ٱبونوهنا با٤بعصية ،كقولو  :ﵟيَّ ِٛ ٚاَّلل َّأٟسٛ
ََْ ُ َ َ ُْ َ ُ
ْ
َتذة٤ٟن َّأجّعس َّٛﵞ [البقرة .]ُٖٕ:جعلت معصية العصاة خيانة منهم ألنفسهم ،كما

ي
ظلما ٥با؛ ألف الضرر راجع إليهم" .
جعلت ن
(ِ)

ومن خيانة النفس :عدـ اإلخبلص ُب العمل كالعبادة ،كاإلعراض عن ا٥بدل،

كالغفلة عن آيات اهلل ُ ب ا٣بلق ،كعن الغاية من الوجود ،كعن ا٤بآؿ كالعاقبة،
كالتفريط ُب ٙبرم ا٢بق ،كاتباع ا٥بول كالشهوات ،كالرضا عن النفس ،كعدـ االرتقاء ُّا
ُب مدارج الكماؿ.
كىاؾ تفصيل لصوور من خيانة العبد للنفس كا١بسد.
)ُ( صحيح البخارم [ِٓ] ،مسلم [ُٗٗٓ].
(ِ) الكشاؼ (ُ.)ِٓٔ/
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اضصورةػاألوضىػ:ػاضجؼلػبطاػغجبػرضىػاضطصضفػططرستهػ:
إف من صور خيانة العبد نفسو :ا١بهل ٗبا ٯبب على ا٤بكلف معرفتو.
كا١بهل ُب اللغة :خبلؼ العلم .كا١بهالة لغة :من جهلت الشيء خبلؼ علمتو:
فعبل بغّب العلم .كجهلتيو :نسبتيو إٔب ا١بهل،
كمثلها :ا١بهل ،كا١بهالة أف تفعل ن
اى نبل ،كأجهٍلتو :جعلتو ج ً
كاستجهٍلتو :كجدتيو ج ً
اى نبل ،قاؿ :كأما االستجهاؿ ٗبعُب:
ي
ىي
ي ى
ى
(ُ)
ا٢بمل على ا١بهل .
ً
األمر الذم ٰبمل
ك(الت ٍجهيل) :الن ٍ
ٍّسبة إٔب ا١بهل .ك(الٍ ىم ٍج ىهلىة) بوزف الٍ ىم ٍر ىحلىة :ي
على ا١بهل.
يقوؿ الراغب " :ا١بهل على ثبلثة أضرب:
األوؿ :خلو النفس من العلم.

الثاني :اعتقاد الشيء ٖببلؼ ما ىو عليو.
صحيحا
اعتقادا
الثالث :فعل الشيء ٖببلؼ ما حقو أف يفعل سواء اعتقد فيو
ن
ن

َ ُ ََ َُ ُ
زشٟةَُّ ٢ض ًواَّ
فاسدا ،كمن يَبؾ الصبلة
متعمدا ،كعلى ذلك قولو  :ﵟٓةل٤اَّأتذ ِ
ن
أك ن
َ
َ
ُ َ َ ْ
َ َ َ ُ ُ
ْ
َ
َ
جهبل ،كقاؿ
ٓةل َّأي٤ذ َّثِةَّلل َِّأن َّأز٤ن ََّّ ِٜٞاْلةَّ ِٚ٢
ِْيﵞ [البقرة .]ٕٔ:فجعل فعل ا٥بزك ن
َََ ُ َْ ُ ُ ًَْ َ َ
َِّب َ٣ةٍَّ ٙحﵞ [ا٢بجرات.]ٔ:
 :ﵟذذبي٤٠اَّأنَّد ِؿيج٤آَّٜ٤ة ِ

كا١باىل تارة يذكر على سبيل الذـ ،كىو األكثر ،كتارة ال على سبيل الذـ٫ ،بو:
َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُّ
ُﵞ [البقرة ،]ِّٕ:أم :من ال يعرؼ حا٥بم ،كليس
ﵟُيعجَّ ٛ٣اْلةَّ ِ٘٢أٍِ ٠يةء ََّّ ِٜٞاْلًّ ِ َّ
ا٤براد ا٤بتصف با١بهل ا٤بذموـ"(ِ).
كقاؿ ا١برجا٘ب " :ا١بهل :اعتقاد الشيء على خبلؼ ما ىو عليو،
كاعَبضوا عليو بأف ا١بهل قد يكوف با٤بعدكـ ،كىو ليس بشيء ،كا١بواب عنو :إنو شيء
ُب الذىن.
(ُ) هتذيب اللغة (ٔ.)ّٖ/
(ِ) ا٤بفردات ُب غريب القرآف ،مادة( :جهل) (ص ،)َِٗ:بصائر ذكم التمييز (ِ.)َْْ/
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ٍب ذكر تعريف كل من ا١بهل البسيط ،كا١بهل ا٤بركب ،فقاؿ:
ا١بهل البسيط :ىو عدـ العلم عما من شأنو أف يكوف عا٤با.
ا١بهل ا٤بركب :ىو عبارة عن اعتقاد جازـ غّب مطابق للواقع"(ُ).
كالفرؽ بْب ا١بهل البسيط كا١بهل ا٤بركب أف صاحب ا١بهل البسيط يعلم أنو
جاىل ،كال يزعم أنو عآبٖ ،ببلؼ صاحب ا١بهل ا٤بركب فإنو مع جهلو يظن أنو عآب،
فجهلو مركب من جهلْب :ا١بهل بالشيء ،كا١بهل بأنو جاىل بو.
"كا١بهل البسيط يزكؿ بسرعة كسهولة بالتعليم كالتعريف .كأما ا١بهل ا٤بركب فبل
يزكؿ إال بصعوبة كمهلة ،بل ا٤بشهور أف ا١بهل ا٤بركب ال يقبل العبلج"(ِ).
كقاؿ العضد اإلٔبي " :كا١بهل البسيط أصحابو كاألنعاـ؛ لفقدىم ما بو
ٲبتاز ا إلنساف عنها ،بل ىم أضل؛ لتوجهها ٫بو كماالهتا ،كيعاِب ٗببلزمة العلماء؛
ليظهر لو نقصو عند ٧باكراهتم .كا١بهل ا٤بركب إف قىبً ىل العبلج فبمبلزمة الرياضات؛
ٍّمة م ىقد و
و
ٍّمة بالتدريج"(ّ).
ليطعم لذة اليقْبٍ ،ب التنبيو على يم ىقد ي
خطرا من ا١بهل
كقد قيل :فساد النظر يؤدم إٔب ا١بهل ا٤بركب الذم ىو أشد ن
البسيط ،كالببلىة أدٗب إٔب ا٣ببلص من فطانة بَباء(ْ).
قاؿ ابن القيم " :ا١بهل ا٤بركب ىو جهل أرباب االعتقادات الباطلة.
كا١بهل البسيط يطلب صاحبو العلم ،أما صاحب ا١بهل ا٤بركب فبل يطلبو"(ٓ).

(ُ) التعريفات (ص.)ِٓٗ:
(ِ) جامع العلوـ ُب اصطبلحات الفنوف (ُ.)ِٖٖ/
(ّ) التوقيف على مهمات التعاريف (ص.)ُّّ:
(ْ) انظر :ا٤بواقف ،لعضد الدين اإلٯبي (ُ ،)ُّٔ -ُِٔ/كانظر :جواىر القرآف ،أليب حامد الغزإب
(ص.)ُٔ:
(ٓ) انظر :بدائع الفوائد (ْ.)َِٗ/
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كقاؿ الكفوم " :ا١بهل :يقاؿ للبسيط ،كىو عدـ العلم عما من شأنو أف
أيضا للمركب ،كىو عبارة عن اعتقاد جازـ غّب مطابق٠ ،بي بو؛
يكوف عا٤با ،كيقاؿ ن
معا.
ألنو يعتقد الشيء على خبلؼ ما ىو عليو ،فهذا جهل آخر قد تركبا ن
كيقرب من البسيط :السهو ،كسببو :عدـ استثبات التصور ،فيثبت مرة كيزكؿ
أخرل ،كيثبت بدلو تصور آخر ،فيشتبو أحدٮبا باآلخر اشتباىا غّب مستقر ،حٌب إذا
نبو بأدٗب تنبو عاد إٔب التصور األكؿ.
أيضا :الغفلة ،كيفهم منها عدـ التصور مع كجود ما يقتضيو.
كيقرب من ا١بهل ن
كدىشا.
كذلك يقرب منو الذىوؿ ،كسببو :عدـ استثبات التصور حّبة ن
اعتبارا باألفعاؿ؛ ك٥بذا قيل :زكاؿ
اعتبارا باالعتقاد ،كالغي يقاؿ
كا١بهل يقاؿ
ن
ن
ا١بهل بالعلم ،كزكاؿ الغي بالرشد ،كيقاؿ ٤بن أصاب :رشد؛ ك٤بن أخطأ :غول.
والجهل أنواع:

عذرا ،كىو جهل الكافر بصفات اهلل  كأحكامو ،ككذا
باطل ال يصلح ن
جهل الباغي ،كجهل من خالف ُب اجتهاده الكتاب كالسنة ،كالفتول ببيع أمهات
عذرا ،كىو الصحيح ،ككذا
األكالدٖ ،ببلؼ ا١بهل ُب موضع االجتهاد فإنو يصلح ن
ا١بهل ُب موضع الشبهة.
كأما جهل ذكم ا٥بول باألحكاـ ا٤بتعلقة باآلخرة ،كعذاب القرب كالرؤية كالشفاعة
ألىل الكبائر ،كعفو ما دكف الكفر ،كعدـ خلود الفساؽ ُب النار ،فلم يكن ىذا
٨بالفا للدليل الواضح ُب الكتاب كالسنة كا٤بعقوؿ ،لكنو ٤با نشأ من
عذرا؛ لكونو ن
ا١بهل ن
التأكيل لؤلدلة كاف دكف جهل الكافر.
عذرا حٌب لو
كجهل مسلم ُب دار ا٢برب ٓب يهاجر إلينا بالشرائع كلها يكوف ن
صم كٓب يعلم أهنما كاجباف عليو ،ال ٯبب القضاء بعد
ص ٍّل كٓب يى ي
مكث ٜبة مدة كٓب يي ى
عذرا؛
العلم بالوجوب ،خبلفنا لزفر؛ ألف ا٣بطاب النازؿ خفي ُب حقٍّو ،فيصّب ا١بهل بو ن
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ألنو غّب مقصر ،كإ٭با جاء ا١بهل من قبل خفاء الدليل"(ُ) .كيلحق ُّذا ا١بهل :مسائل
ُب الفقو تذكر ُب مظاهنا(ِ).
كإعذار ا١باىل من باب التخفيف ،ال من حيث جهلو .ك٥بذا قاؿ الشافعي
ا١ب ً
ً
خّبا من العلم؛ إذ كاف ىٰبيط عن
اىل ،ألجل جهلو لكاف
 :لو يعذ ىر ٍى
ا١بهل ن
ي
ض يركب التػ ٍعنًيف ،فبل يحجة للعبد ُب جهلو
العبد أعباء التكليف ،كييًريح قىػٍلبىوي من ي
ََ
ُ ٌ
ُ َ
با٢ب ٍك ًم بعد التبلًيغ كالتم ً
خجح َّبَ ًْ َسَّ
َّاَّلل َِّ
ةس َّلَع َّ
كْب[ ،قاؿ  ]:ﵟِلِ ًَل َّيَس٤ن َّل ِِ ٠ٚ
ٍ
ٍ
ي
(ّ)
ُّ
الص ُظ َِّ٘ﵞ [النساء. ]ُٔٓ:

كيستفاد ٩با قرره الفقهاء ُب باب ا١بهل أنو ال تقبل دعول ا١بهل ،كاالعتذار بو
ُب األمور ا٤بشتهرة بْب الناسٖ ،ببلؼ ما ال يعرفو إال ا٣بواص.
كالعذر با١بهل كما ىو معلوـ لو حاالت ،فهو ٱبتلف باختبلؼ األزمنة كاألمكنة
كاألشخاص كا٤بسائل ،كاألشخاص ٱبتلفوف فمنهم من قامت عليو ا٢بجة ،كمنهم من
مثبل -حديث عهد بإسبلـ أك نشأ ببادية بعيدة ،ككذلك ا١بهل
ٓب تقم عليو باعتباره – ن
جهبل ٗبا ىو معلوـ من الدين بالضركرة أك ما دكف ذلك..
ٱبتلف إف كاف ن
قاؿ السيوطي " :كل من جهل ٙبرٙب شيء ٩با يشَبؾ فيو غالب الناسٓ .ب
يقبل ،إال أف يكوف قريب عهد باإلسبلـ ،أك نشأ ببادية بعيدة ٱبفى فيها مثل ذلك.
كتحرٙب الزٗب ،كالقتل ،كالسرقة ،كا٣بمر ،كالكبلـ ُب الصبلة ،كاألكل ُب الصوـ.)ْ("..

(ُ) الكليات (ص ،)َّٓ:كانظر :األشباه كالنظائر ،البن ٪بيم (ص ،)ُِٔ:ا٤بواقف ،لعضد الدين اإلٯبي
(ِ.)ٔٓ/
(ِ) كالتقسيم اآلنف الذكر ىو تقسيم األصوليْب من ا٢بنفية .انظر :األشباه كالنظائر ،البن ٪بيم (ص،)ُِٔ:
غمز عيوف البصائر ُب شرح األشباه كالنظائر (ّ ،)َُّ/تيسّب التحرير (ْ ،)ُُِ/التقرير كالتحبّب
(ُ ،)ّْ -ُْ/كانظر :الفواكو الدكا٘ب على رسالة ابن أيب زيد القّبكا٘ب (ُ.)ِٓٔ/
(ّ) ا٤بنثور ُب القواعد الفقهية ،للزركشي (ِ.)ُٕ/
(ْ) األشباه كالنظائر ،للسيوطي (ص ،)ََِ:كانظر :ا٤بنثور ُب القواعد الفقهية (ِ.)ُٓ/
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كقاؿ عبلء الدين البعلي  :كا١باىل ُب ا٢بكم غّبي العآب ٗبا كلف بو إذا ٓب
يقصر كٓب يفرط ُب تعلم ا٢بكم يعذر ،أما إذا قصر أك فرط فبل يعذر"(ُ).
كقاؿ الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب " :ا١بهل نوعاف :جهل يعذر فيو
اإلنساف ،كجهل ال يعذر فيو .فما كاف ناشئنا عن تفريط كإٮباؿ مع قياـ ا٤بقتضي
للتعلم؛ فإنو ال يعذر فيو ،سواء ُب الكفر أك ُب ا٤بعاصي .كما كاف ناشئنا عن خبلؼ
ذلك ،أم :أنو ٓب يهمل كٓب يفرط كٓب يقم ا٤بقتضي للتعلم بأف كاف ٓب يطرأ على بالو أف
ىذا الشيء حراـ؛ فإنو يعذر فيو"(ِ).
كا١بهل قد يكوف جهل علم ،كقد يكوف جهل عمل .قاؿ ابن القيم
"كا١بهل نوعاف :جهل علم كمعرفة .كجهل ىع ىم ول ىك ىغ ٍّي .ككبلٮبا لو ظلمة ككحشة ُب
القلب ،ككما أف العلم يوجب نورا كأينٍسا فى ً
ضد يه يوجب ظلمة كيوقع كحشة .كقد ٠بى
ن ى ن
نورا كىدل كحياة .ك٠بى ضده:
اهلل  العلم الذم بعث بو رسولو 
ن
َ
ُّ ُ
َّو ُِّل َّاَّل َ َ ُ ُ ْ ُ
ُ َ
ةت َّإَِلَّ
ظلمة كموتنا
ِيَّ ٞآ٤٠ٜاَُّيصِج َُّ َِٞ َّٜ ْٛ ٣اٙوِ ََّٝ ٚ
ن
كضبلال .قاؿ اهلل  :ﵟاَّلل ِ
:

َ
ُّ ُ
ُ ُ ُْ
َ
ََ
َ ُُ
اَلُّ٤ر َ
َّواَّل َ
ةتﵞ
ِيَّ ٞزّ ُصوا َّأ ْو ِِلَةؤَّ ُٛ ٢اٙمةٍ٤ت َُّي ِص ُج٤ج َُّ َِٞ َّٜ ْٛ ٣اَلُّ٤رِ َّإَِل َّاٙوَِّ َٝ ٚ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ََ ْ َ َ ًْ
ْ ََْ ُ َ َ َ َ ُ ُ ً َ ْ
ةسَّ
َِِّف َّاَل ِ
[البقرة ،]ِٕٓ:كقاؿ  :ﵟأوََّ ٜٞكن َّٜيذةَِّأخيي٠ةه َّوجً٠ٚةَِّل َّ٤ٟراَّحِِ ٝش َّثِِ ١
ُّ ُ
َْ َ َ
َْ َ َ ُ
ْ
َ َ ْ ََُُ
ةءز َّْٛ
ََّبةرِ ٍج َّ٣َ ٠ِٜةﵞ [األنعاـ ،]ُِِ:كقاؿ  :ﵟٓس َّج
َِّف َّاٙو َِّ َٝ ٚ
ةت َّٙيط ِ
َّٖٜ ٞٝسِ ١ٚ
ََ ْ َ َُ ُ َ
َ َ ْ
َِّاَّلل َ
ُ ٌ َ َ ٌ ُ
ْي َّ?َّ َح ْ٣سِيَّثُ ١
َّٜج ٌ
َ
َّويُز ِص ُج ََُِّٞ َّٜ ْٛ ٣
َّظجُ٘ َّالعًل ِم
ََّّ ِٞ ٜاتجى َّرِف٤ا١ٟ
ِ
َّ ِٜٞاَّلل َِّ٤ٟر َّوك ِذةب ِ
ُّ
ُ ْ َ
ةت َّإ ََل َّاَلُّ٤ر َّبإذَْ ِ ١ِٟ
اٙوَ ُٚ
َّويَ ْ٣سِيَّ ْٛ ٣إ ََل َّ ِ َ
يم َّ@ﵞ [ا٤بائدة ،]ُٔ-ُٓ:كقاؿ
ٝ
ِ
ِص ٍ
اط َّمعذِٔ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ٌ ْ َ ّ ُ ْ َََْ َْ َْ ُ
َّٜج ً
٤را ُ
 :ﵟيَة ََّأ ُّح َ
س ًْ َُّٟ ٛ
ي٠ةﵞ
ِل
إ
َّ
ة
َل
ض
ٟ
أ
َّو
ٛ
س
ب
َّر
ِٞ
ٜ
َّ
ةن
٢
ص
َّث
ٛ
ز
ةء
َّج
س
َّٓ
ةس
َّاَل
ة
٣
ِ
ِ
ِ
ُْ َ
ِيَ ٞ
َّوات َج ًُ٤اَّاَلُّ َ
َصوهُ َ
َِّو َيض ُروهُ َ
َّآ٤٠ُ ٜاَّثَ ١
َّوُ َ َٟ
[النساء ،]ُْٕ:كقاؿ  :ﵟَِةَّل َ
٤ر َّاَّلِي َّأٟضِلَّ
ِ
َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ُْ ْ ُ َ
َ َ َ َ َْ َ َْ َْ َ
ً
ُ
٤نﵞ [األعراؼ ،]ُٕٓ:كقاؿ  :ﵟوكشل ِٕ َّأوخي٠ةَّإِِلٕ َّروخةَّ
َّ ١ًٜأوٙهِٕ ََّّ ٛ٢الِ ّٚٝد َّ
ْ
َ ْ َ ُ ََ
َ ُ َ َ ْ َ َ َْ ُ ُ ً َ
ْ َْ َ َ ُْ
خَّدَ ْ
اَّج ْ٣سِيَّثَ ِ١
َ
ََّّْٞ ٜن َ َؼ ُ
ةءَّ
٤ر
َّٟ
ةه
٠
ٚ
ً
َّج
ٞ
س
ٙ
َّو
ةن
يٝ
َّاْل
ل
َّو
ةب
ِذ
ٗ
ةَّاٙ
َّٜ
ي
ر
س
َِّٜٞأم ِصٟةَّٜةَّٖ٠
ِ
ِ
ِ
ِ

(ُ) القواعد كالفوائد األصولية (ص.)ٖٕ:
(ِ) القوؿ ا٤بفيد على كتاب التوحيد (ُ.)ُْٕ -ُّٕ /
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ْ َ َ
كنورا ٤با
اح،
ك
األر
ك
القلوب
حياة
من
بو
ٰبصل
٤با
ا
ركح
فجعلو
].
ِٓ
:
[الشورل
ﵞ
ة
َِّٜٞيِجةدِٟ
ن
ن
ٰبصل بو من ا٥بدل كالرشاد"(ُ).
با٢بق النافع ،كعدـ العمل
كقاؿ ُب موضع آخر" :ا١بهل نوعاف :عدـ العلم ٍّ
كشرعا كحقيقة ،قاؿ موسى :
ٗبوجبو كمقتضاه ،فكبلٮبا جهل لغةن كعرفنا
ن
َ
َ ُ ُ
َْ َ ُ َ
َ َُ ُ
٤ن ََّ ْ َِٞ ٜ
زشٟةَُّ ٢ض ًواﵞ
َّاْلةََّ ِٚ٢
ن َّأز
ﵟأي٤ذ َّثِةَّلل َِّأ َّ
ِْيﵞ [البقرة٤ ]ٕٔ:با قاؿ لو قومو :ﵟأتذ ِ
َ ْ ْ َ
َصف َّخ ِِّنَّ
[البقرة ،]ٕٔ:أم :من ا٤بستهزئْب ،كقاؿ يوسف الصديق  :ﵟِإَول َّد ِ
ََ ُ ْ َ ْ
ََْ ُ َ ْ ُ َ
َ
ْ
َ
ِْيﵞ [يوسف ،]ّّ:أم :من مرتكيب ما حرمت
ٖيسَّ ٞ٢أؾت َّإِِل َِّ ٞ٣وأزَّ َِّٜٞ ٞاْلةَّ ِٚ٢
ُ ََ

ْ ُ َ

َ َ

ِيََّ ٞحً َ٤ٚٝن ُّ
َّالع َ
 :ﵟإج َٝةَّاْل ْ٤بَح َّلَع َّاَّلل َِّل َِّل َ
َِّب َ٣ةٍَّ ٙحﵞ [النساء.]ُٕ:
٤ء ِ
ِ

عليهم ،كقاؿ
قاؿ قتادة  :أٝبع أصحاب رسوؿ اهلل  أف كل ما عصي اهلل 
بو فهو جهالة ،كقاؿ غّبه :أٝبع الصحابة  أف كل من عصى اهلل  فهو
جهبل؛ إما ألنو ٓب ينتفع بو ،فنزؿ منزلة ا١بهل ،كإما
جاىل .ك٠بي عدـ مراعاة العلم :ن
١بهلو بسوء ما ٘بِب عواقب فعلو"(ِ).
كقد أمر اهلل  الناس بالنظر كالتفكر ُب السموات كما تشتمل ،كاألرض كما
َ َْ
ُ ُْ ُ َ َ
ْ
ضﵞ ،يعِب :تفكركا؛ فإف
ات َّواْلر ِ َّ
اَِّف َّالع َِ ٤َ ٝ
تشتمل .فقاؿ  :ﵟٓ ِ٘ َّاجوصوا َّٜةذ ِ
ىذا التفكر يهدم أصحاب العقوؿ السليمة إٔب ا٢بق .قاؿ ابن السمعا٘ب" :ا٢بق عند
اهلل كاحد ،كالناس بطلبو مكلفوف إصابتو ،فإذا اجتهدكا كأصابوا ٞبدكا كأجركا .كإف
أخطأكا عذركا كٓب يأٜبوا .إال أف يقصركا ُب أسباب الطلب .كىذا ىو مذىب الشافعي
 كىو ا٢بق ،كما سواه باطلٍ .ب ي قوؿ :إنو مأجور ُب الطلب إذا ٓب يقصر كإف
أخطأ ا٢بق ،كمعذكر على خطئو كعدـ إصابتو للحق .كقد يوجد للشافعي ُ ب
بعض كبلمو كمناظراتو مع خصومو أف اَّتهد إذا اجتهد فقد أصاب .كتأكيلو أنو

(ُ) مدارج السالكْب (ّ.)ُٓٓ -ُْٓ /
(ِ) ا٤بصدر السابق (ُ.)ْٕٔ /
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أصاب عن نفسو بأنو بلغ عند نفسو مبلغ الصواب ،كإف ٓب يكن أصاب عْب
ا٢بق"(ُ).
كمن األلفاظ ذات الصلة با١بهل( :ا١باىلية) كىي ا٢باؿ الٍب كانت عليها العرب
قبل اإلسبلـ من ا١بهل باهلل  كرسولو  كشرائع الدٍّين ،كمن ا٤بفاخرة
يك
ك ْام ُرٌؤ فِ َ
باألنساب كالكرب كالتجرب ك٫بو ذلك ،كمنو ما كرد ُب ا٢بديث(( :إنَّ َ
جِ
اىلِيَّة ،)ِ())..أم :فيك خلق من أخبلقهم ،كينبغي للمسلم أف ال يكوف فيو شيء
َ
من أخبلقهم.
كمن األلفاظ ذات الصلة( :ا١بهالة) كىي أف تفعل فعبل بغّب العلم -كما
تقدـ" .-كأما ُب االصطبلح :فإف استعماؿ الفقهاء ٥بذين اللفظْب يشعر بالتفريق
بينهما ،فيستعملوف ا١بهل -غالبناُ -ب حالة ما إذا كاف اإلنساف موصوفنا بو ُب اعتقاده

أك قولو أك فعلو.
متعلقا ٖبارج عن اإلنساف كمبيع كمشَبل كإجارة كإعارة
أما إذا كاف ا١بهل ن
كغّبىا ،ككذا أركاهنا كشركطها ،فإهنم ُب ىذه ا٢بالة غلبوا جانب ا٣بارج ،كىو الشيء
أيضا"(ّ).
اَّهوؿ ،فوصفوه با١بهالة ،كإف كاف اإلنساف ن
متصفا با١بهالة ن
جازما مطاب نقا ،فعدـ اإلدراؾ:
كيقابل ا١بهل :العلم فإنو :إدراؾ الشيء إدرا نكا ن
جهل ،كاإلدراؾ على كجو ال جزـ فيو :شك ،كاإلدراؾ على كجو جازـ غّب مطابق:
جهل مركب –كما تقدـ.-
كيتبْب ٩با تقدـ:
ُ  -أف من ا٤بعُب االصطبلحي ما يوافق ا٤بعُب اللغوم.
ِ  -أف ا١بهل إ٭با يذكر ُب الغالب على سبيل الذـ.
(ُ) قواطع األدلة ُب األصوؿ (ِ ،)َُّ/كانظر :البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو (ٖ.)ِّٗ/
(ِ) صحيح البخارم [َّ ،]ََٔٓ ،مسلم [ُُٔٔ].
(ّ) انظر :ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ،مادة( :جهل) (ُٔ.)ُٕٗ/
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ّ  -أف ا١بهل يكوف بسيطنا كيكوف مركبنا.
ْ  -أف ا١بهل البسيط يزكؿ بسرعة كسهولة ،كيعاِب بالتعليم كالتعريف.
خطرا من البسيط.
ٓ  -أف ا١بهل ا٤بركب يعسر عبلجو ،كىو أشد ن
ٔ  -أف فساد النظر يؤدم إٔب ا١بهل ا٤بركب.
عذرا ،كمنو ما قد يصلح.
ٕ  -أف من ا١بهل ما ال يصلح ن
ٖ  -أف ا١بهل قد يكوف جهل علم ،كقد يكوف جهل عمل.
ٙبرم ا٢بق كمعرفة ا٢بقوؽ كالواجبات مع
ٗ  -ال يػي ٍع ىذر
كمفر ه
جاىل يم ىق ٍّ
ط ُب ٍّ
صهر ٍّ
ه

إمكاف ذلك.
َُ  -الناس مكلفوف بطلب ا٥بداية ،كالتحرر من ا١بهل الذم ال يعذر صاحبيو
بو.
ُُ  -ال ينبغي للمسل وم أف ال يكوف فيو شيءه من أخبلؽ ا١باىلية.
كقد فصلت القوؿ ُب بياف خطورة ا١بهل ُب كتاب( :عقبات ُب طريق ا٥بداية).
اضصورةػاضثاظغظػ:ػحطلػاضظغسػرضىػاضصغرػأوػاضططاصي:
لكل مكلف من سلوؾ طريق ا٥بداية ،كٞبل النفس على ما فيو صبلحها
ال بد ٍّ
كسعادهتا ،كذلك بسلوؾ طريق االستقامة ،ك٨بالفة النفس كالشيطاف كا٥بول ،كا٤بضي ُّا
إٔب ما ي ً
رضي خالقها  ،كتركيضها على الطاعة كالصرب كالتقول؛ لكي تظفر ُب
ي
الدنيا بالتوفيق كا٢بياة الطيبة ،كباآلخرة با٤بغفرة كالنعيم.
قاؿ اإلماـ الغزإب " :اعلم أف أعدل عدكؾ :نفسك الٍب بْب جنبيك،
كقد خلقت أمارة بالسوء ،ميالة إٔب الشر ،فرارة من ا٣بّب ،كأمرت بتزكيتها ،كتقوٲبها،
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كقودىا بسبلسل القهر إٔب عبادة رُّا كخالقها  ،كمنعها عن شهوهتا ،كفطامها
عن لذاهتا ،فإف أٮبلتها ٝبحت كشردت كٓب تظفر ُّا بعد ذلك"(ُ).
كقاؿ" :فإذف إذا تأملت علمت أف أعدل عدكؾ شهوتك ،كىي صفة
نفسك"(ِ).
اضصورةػاضثاضثظػ:ػاإلرراضػرنػاضؼدىػ:

أوًل :صور اإلعراض المذموـ:
ً

العبد عن اآليات الٍب
ض ي
كمن ظلم النفس كخيانتها كاإلجحاؼ ُّا :أف يػي ٍع ًر ى
تبصره ٕبقيقة ا٣بلق كا٢بكمة من الوجود ُب الدنيا.
كاإلعراض ا٤بذموـ لو ،كاإلعراض ا٤بذموـ لو صور متعددة ،منها:
ػُ  -اإلعراض عن الطاعات ككفراف النعم:
ِ  -اإلعراض عن اهلل  ،كعن كبلمو ،كعما بلغتو الرسل .
ّ  -اإلعراض عن ٠باع ا٤بواعظ كعن العلم كالتبصر.
ْ  -اإلعراض عن العاقبة كعن ا٢بساب ُب اآلخرة.
اض عن ًذ ٍكر اهلل .
ٓ  -اإلعر ي
ٔ  -اإلعراض عن النظر ُب ً
آيات اهلل  الكونية.
ي
كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب( :عقبات ُب طريق ا٥بداية).

مضار اإلعراض المذموـ:
ثانيا :إجماؿ ّْ
ً
ُ – دليل على نقص اإلٲباف.

(ُ) إحياء علوـ الدين (ْ.)ُْٔ/
( )2ا٤بصدر السابق (ْ.)ٕٓ/
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ِ – أف يوصل إٔب النار.
العبد عن اهلل  ،كعن الناس.
ّ – أنو يػيٍبعد ى
العبد ُب الضبلؿ كالتيو.
ْ – أنو ييوقع ى
سبب للجهل بو  ،كسبب للجهل بسبل
ٓ – إف اإلعراض عن اهلل  ه
كمقومات السعادة.
النجاةٍّ ،
سبب للغفلة عن اهلل  كعن آياتو ،كعن التذكر كالتدبر
ٔ  -اإلعراض ه
كالعاقبة.
اضصورةػاضرابطظ:ػاضتغرغطػػسيػتحريػاضحقػ:

أوًل :بياف المعنى المراد من التفريط:
ً

كمن ظلم النفس كخيانتها :التفريط ُب ٙبرم ا٢بق حٌب يضل العبد عنو.
جاىل مقصر كمفرط ُب ٙبرم ا٢بق كمعرفة ا٢بقوؽ كالواجبات مع
كال يػي ٍعذر
ه
إمكاف ذلك.
ات .ك(فىػر ىط
كالتفريط ُب اللغة :من فىػر ىط ُب األمر تفريطنا :قىصىر فيو ىك ى
ضيػ ىعوي حٌب فى ى
فيو تىػ ٍف ًريطنا) ًمثٍػليوي .يقاؿ :ما فرطت ُب ذا ،أم :ما قصرت(ُ).
كال ٱبرج ا٤بعُب االصطبلحي عن ا٤بعُب اللغوم.
ا٢بىد.
كج ىاكىز ٍ
ىسىر ى
كيقابلو :اإلفراط ،كىو من أىفٍػىر ىط ُب الشيء إفٍػىراطنا ،أم :أ ٍ
ؼ ى
ا٢بد من جانب النقصاف كالتقصّب ،كىو يقابل اإلفراط ،كىو
فالتفريط٘ :باكز ٍّ
٘باكز ا٢بد من جانب الكماؿ.
كقو٥بم ( :ببل إفراط كال تفريط) ،يعِب :االعتداؿ ُب األمر ببل زيادة كال نقصاف.
(ُ) انظر :الصحاح ،للجوىرم ،مادة( :فرط) (ّ ،)ُُْٖ/ا٤بصباح ا٤بنّب (ِ ،)ْٔٗ/لساف العرب
(ٕ ،)ّٖٔ/التوقيف على مهمات التعاريف (ص.)َُّ:
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كتضيعا
تقصّبا من ا٤بكلف ُب طلب ا٥بداية،
كا٤براد من التفريط ىنا :ما كاف
ن
ن
ط أك التساىل ُب طلب ا٥بداية و
مفض إٔب
للجهد كالوقت فيما ال نفع فيو؛ ألف التفري ي
َْ
ط من ا٣بائبْب ا٣باسرين ،كما قاؿ اهلل  :ﵟأنَّ
ا٤بفر ي
حيث يكوف ٍّ
التحسر كالندـ ،ي

َ َُ َ
ْ ُ
َْ
َُّٖ ْ٠
َُ َ َْ ٌ َ َ ْ ََ ََ َ َ ْ ُ
خَّل َ ََِّٞ ٝالعةرِص َ
يَّ56َّٞأ ْوَّتٔ٤لَّ
تَّاَّللَِِّإَون
تٔ٤لَّجّطَّيةَّخْسدةَّلَعَّٜةَِّصلخ ِ
َِّفَّجِ ٠
ِ
َْ َ َ َْ َ
َْ َ
َْ َُ َ
َ ُ
َ ً
َ َ
٤ل َّخ َ
خ ََّّ َِٞ ٜال ْ ُٝذٔ َ
ََّ ٢
ُٗ ْ٠
ِْي َّدَ َ
ََّل َّٖصةَّ
ن
َّأ
٤
َّل
اب
ش
ً
َّاٙ
ى
ص
ٔ
ت
َّ
َّ
و
أ
َّ
57
َّ
ْي
َّٙ
اّن
س
َّاَّلل
ن
لَّ ٤أ
ِ
ِ
ِ
ََ ُ َ َ ْ
ْ
َ
ُ
ِأز٤ن ََّّ ِٜٞالٝد ِعنِْي َّ58ﵞ [الزمر ،]ٖٓ-ٓٔ:كما تقدـ ُب مقدمة البحث .كقاؿ اهلل
َ َ
َ َ ْ
َُ ًََْ َ ُ َ َ ْ َ َ
َْ َ
َّٖشثُ٤اَّثَِٔ ٚةءَِّاَّلل ِ َ
َّر ِ َ
ْستَ٠ةَّ
اَّجةءَت َُُّٛ ٣العةيحَّبَذحَّٓةل٤اَّيةَّخ َّ
َّخِتَّإِذ
ْسَّاَّلِيٞ
 :ﵟٓس
ِ
َ
ََ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َْ ُ َ َْ َ َ ُ ْ ََ ُ
َّظةءَ َ
َّه ُ٤٣رََّ ِْٛ ٢أ َل َ
ونﵞ [األنعاـ.]ُّ:
َّٜةَّيَ ِض ُر َّ
لَع َّٜةَِّصل٠ةَّذِي٣ةَّوَُّ ٛ٢ي ِ٤ٚٝن َّأوزارَّ ٛ٢لَع
ِ

ىض ٍعنىا .يقاؿ :فىػر ىط ُب األمر إذا تىػ ىه ىاك ىف بشيء كٓب ىٍٰب ىفظٍو ،أك ُب ا ٍكتً ىسابو حٌب
"كفىػرطٍنا :أ ى
ت منو"(ُ).
فىاتىو كأىفٍػلى ى
ََ ُْ ُ ُ َُ َ ُ ْ َ َُ ُّ َ
٤نﵞ [األنعاـ ،]ُٔ:ﵟ َٜةََِّص ْل َ٠ةَِّف َّاَ ْٗٙ
ةبَّ
ِذ
َّ
كُب التنزيل :ﵟد٤ذذَّ ١رظ٠ٚةَّوَّ ٛ٢ل َّحّ ِصل
ِ
ِ
َ

ْ ِْٞ ٜ
ََّش ٍَّءﵞ [األنعاـ.]ّٖ:

تحري الحق:
ثانيا :بياف خطورة التفريط في ّْ
ً

إف اإلٲباف باهلل  قضية أكٔب من قضايا العقل يرتبط ُّا مصّب اإلنساف ُب
الدنيا كاآلخرة ،كىذا من شأنو أف يدعو اإلنساف إٔب إعماؿ العقل ،كإٔب البحث
كالتنقيب عن ا٢بق ،كاآليات كالدالئل كاضحة كبينة ال يعَبيها الشك ،كلكن الوصوؿ
إٔب ا٢بق يقتضي ا٢برص على طلبو ،كالتأمل كالنظر؛ حٌب يكوف ا٤بؤمن على بصّبة
كىدل ،كيكوف ٥بذا اإلٲباف أثره فيو.
كإف من أسباب الضبلؿ :التقاعس عن البحث كالنظر ،كالركوف إٔب الكسل .قاؿ
٧بمد صديق خاف " :كإ٭با يعرؼ ا٢بق من ٝبع ٟبسة أكصاؼ أعظمها:
(ُ) التحرير كالتنوير (ٕ.)ُُٗ/
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كجودا كأكثرىا فقدانا :-ا٢برص
اإلخبلص كالفهم كاإلنصاؼ ،كرابعها -كىو أقلها ن
على معرفة ا٢بق ،كشدة الدعوة إٔب ذلك"(ُ).
كإف ا٢بق ال يعرؼ بالرجاؿ ،اعرؼ ا٢بق ،تعرؼ أىلو(ِ).
كا٢بق ما كافق الدليل من غّب التفات إٔب كثرة ا٤بقبلْب أك قلتهم.
ك٦برد نفور النافرين ،أك ٧ببة ا٤بوافقْب ال يدؿ على صحة قوؿ أك فساده.
دليبل
دليبل على صدؽ الدعول ،كما أف قلة األتباع ليست ن
ككثرة األتباع ليست ن
على ضعفها أك فسادىا؛ ك٥بذا قاؿ بعض السلف :عليك با٢بق ،كال تستوحش من قلة
السالكْب ،كإياؾ كالباطل ،كال تغَب بكثرة ا٥بالكْب.
كقاؿ ابن ا١بوزم " :ا٤بصيبة العظمى رضا اإلنساف عن نفسو ،كاقتناعو
بعلمو ،كىذه ٧بنة قد عمت أكثر ا٣بلق :فَبل اليهودم أك النصرا٘ب يرل أنو على
الصواب ،كال يبحث كال ينظر ُب دليل نبوة نبينا  ،كإذا ٠بع ما يلْب قلبو،
مثل القرآف ا٤بعجز ىرب؛ لئبل يسمع ،ككذلك كل ذم ىول يثبت عليو؛ إما ألنو
نظرا فرآه صوابنا ،كٓب ينظر فيما يناقضو ،كٓب يباحث
مذىب أبيو كأىلو ،أك ألنو نظر ن
العلماء؛ ليبينوا لو خطأه"(ّ).
قاؿ ابن تيمية " :ينبغي أف يعرؼ أف عامة من ضل ُب ىذا الباب أك
عجز فيو عن معرفة ا٢بق فإ٭با ىو لتفريطو ُب اتباع ما جاء بو الرسوؿ ،
كترؾ النظر كاالستدالؿ ا٤بوصوؿ إٔب معرفتو .فلما أعرضوا عن كتاب اهلل  ضلوا،
َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ٌ ْ ُ ْ َ ُ ُّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ََ
َ َ
َ
ةَت َّذَِّٞ ٝ
كما قاؿ  :ﵟيةَّث ِِن َّآدم َّإِٜةَّيأد ِي٠سَّ ٛرظ٘ َّ٠ِٜس ََّّ ٛحٔؿ٤ن َّيٚيسَّ ٛآي ِ
َ َ
َ ََ ْ َ َ ََ َ ٌْ َ َْ ْ ََ ُ ْ ََُْ َ
٤نﵞ [األعراؼ ،]ّٓ:كقولو  :ﵟٓةلَّ
اتَق َّوأؾٚح ًَِّل َّر٤ف َّيٚي َِّ ٛ٣ول ََُّّ ٛ٢يضَّ ٟ
ْ
ََ ُ َ َ ََ
َ
َ َ
ْ َ َْ َ
ُ
ُ
ُ ُ
ةََّج ً
ًلَّ
ِيًةَّبَ ًْقس َّْْ ٛلِ َ ًْ ٍـ َّي ُس  ٌّو َِّإِٜةَّيَأد ِيَ٠س ِِِّْ َّٜ ٛن ًَّ ٢سىَّذ ََّ ِٞ ٝاتجى َّ٢ساي َِّ َّ
ا٢جِمةَّ٣٠ِٜ

(ُ) قطف الثمر ُب بياف عقيدة أىل األثر (ص.)ُّْ:
(ِ) صيد ا٣باطر (ص.)ِْ:
(ّ) ا٤بصدر السابق (ص.)َْٕ:
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ْ
َ ُّ َ َ ْ َ
َ ْ َ َ
َ َُ َ َ ً َ
ّشهُ َّيَ َْ ٤م َّاَ ْٔٙي َ
َّفًَ ْ٠ك َ
َّو ََن ْ ُ ُ
ةٜحَِّ
َّول َّيَؼَق ََّ َّ 123و ََّ ْٞ ٜأي َصض َّخ َّْ ٞذِٖ ِصيَِّإِن َِّل ًَِّٜيؼح
ق٘
ِ
ي ِ
َ
أ ْخ ََم َّ124ﵞ [طو .]ُِْ -ُِّ:قاؿ ابن عباس  :تكفل اهلل ٤ بن قرأ القرآف

كعمل ٗبا فيو أف ال يضل ُب الدنيا ،كال يشقي ُب اآلخرةٍ ،ب قرأ ىذه اآلية"(ُ).
كإذا تدبرت كتاب اهلل  تبْب أنو يفصل النزاع بْب من ٰبسن الرد إليو ،كأف
من ٓب يهتد إٔب ذلك؛ فهو إما لعدـ استطاعتو ،فيعذر؛ أك لتفريطو ،فيبلـ(ِ).
كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب( :عقبات ُب طريق ا٥بداية).
اضصورةػاضخاطدظ:ػاضعغضظ:

أوًل :تعريف الغفلة:
ً

إف اإلنساف مؤٛبن على نفسو أف يسّب ُّا ُب طريق ا٣بّب كا٥بدل ،كأف ٰبملها
على فيو صبلحها كسعادهتا ،كأف يكوف متيقظنا فطننا غّب غافل؛ ألف الغفلة تورده
ا٤بهالك.
الغفلة لغة :مصدر ىغ ىف ىل يىػ ٍغ يف يل ىغ ٍفلىةن ك يغ يف نوال من باب ىد ىخ ىل .كأى ٍغ ىفلىو :تركو كسها
عنو .كقيل :ىس ىها من قلة التحفظ كالتيقظ .كأى ٍغ ىفلىو عنو ىغٍيػ يره .كالتغافي يل :التػ ىعم يد.
ً
ً
أرض غي ٍف هل :ال ىعلى ىم ُّا،
ت الشيء :تركتو ىعلىى ذ ٍك ور .كا٤بغىفل :ىم ٍن ال فطٍنىةى لو .ك ه
كأ ٍغ ىفٍل ي
كال أىثىػر ًعمارة ،كرجل يغ ٍفلٓ :ب يٯبىٍّر ً
ب ٍاأل ييمور(ّ).
ى ى يه ه
اصطبلحا فقد قيل إهنا:
أما الغفلة
ن
متابعة النفس على ما تشتهيو.
)ُ( درء تعارض العقل كالنقل (ُ ،)ِّ/الفتاكل الكربل (ُ.)ُّْ/
(ِ) ٦بموع الفتاكل (ّْ.)ّٔ/
(ّ) انظر :الصحاح ،للجوىرم ،مادة( :غفل) (ٓ ،)ُِٕٖ/العْب (ْ ،)ُْٗ/مقاييس اللغة (ْ،)ّٖٔ/
احملكم كاحمليط األعظم (ٓ ،)ِٓٗ/هتذيب اللغة (ٖ ،)ُّّ/لساف العرب (ُُ ،)ْٖٗ/ا٤بعجم
الوسيط (ِ.)ٕٔٓ/
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كقيل :إبطاؿ الوقت بالبطالة.
كقيل :ىي أال ٱبطر ذلك ببالو(ُ).
كقيل :فقد الشعور ٗبا حقو أف يشعر بو.
كقيل :الذىوؿ عن الشيء(ِ).
كقاؿ الراغب  :سهو يعَبم من قلة التحفظ كالتيقظ(ّ).
كقيل :ىغٍيبىة الشيء عن باؿ اإلنساف كعدـ تى ىذك ًره لو.
ََْ
َُ ْ
َِّف َّدٍّ ٚحَّ
كقد استعمل فيمن تركو ن
اضا كما ُب قولو  :ﵟوِ ٛ٢
إٮباال كإعر ن

ُ َ
٤نﵞ [األنبياء.)ْ(]ُ:
ُِ ًْ ٜصف َّ
أما الفرؽ بْب الغفلة كالنسياف فقد قاؿ ابن القيم " :إف الغفلة ترؾ باختيار
َْ
َ َ ُ
ِْيﵞ
الغافل ،كالنسياف ترؾ بغّب اختياره؛ ك٥بذا قاؿ  :ﵟ َول َّدس َّْ َِٞ َّٜ ٞاَٙةََِِّ ٚ
[األعراؼ ،]َِٓ:كٓب يقل :كال تكن من الناسْب؛ فإف النسياف ال يدخل ٙبت التكليف
فبل ينهى عنو"(ٓ).

ثانيا :آثار الغفلة:
ً

ٰبرص على طلب ا٥بداية -كما تقدـ ،-كىو دأب
ينبغي على اإلنساف أف
ى
الفطناء ،كأرباب القلوب ،كأصحاب البصائر ،فهم على دارية كتبص ور آلثار ا٥بداية
الطيبة كالنافعة ُب الدنيا كاآلخرة ،كما أهنم يعلموف أف التفريط ُب طلبها و
مفض إٔب
َ ْ َُ َ َْ ٌ َ َ ْ ََ ََ َ َ
ْ
َْ
ْ
ُ
تَّاَّللَِِّإَونَّ
التحسر كما قاؿ اهلل  :ﵟأنَّتٔ٤لَّجّطَّيةَّخْسدةَّلَعَّٜةَِّصلخ ِ
َِّفَّجِ ٠
(ُ) انظر :التعريفات ،للجرجا٘ب (ص ،)ُِٔ:التوقيف على مهمات التعاريف (ص ،)ِِٓ:جامع العلوـ
(ّ ،)ٔ/تاج العركس ،مادة( :غفل) (َّ.)َُٗ/
(ِ) انظر :التوقيف على مهمات التعاريف (ص ،)ِِٓ:التحرير كالتنوير (ُٕ.)َُ/
(ّ) ا٤بفردات ُب غريب القرآف ،مادة( :غفل) (ص ،)َٔٗ:كانظر :بصائر ذكم التمييز (ْ.)َُْ/
(ْ) ا٤بصباح ا٤بنّب ،مادة( :غفل) (ِ.)ْْٗ/
(ٓ) مدارج السالكْب (ِ.)َْٔ -َْٓ /
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َ َُ َ َ َ
َْ َُ َ
ُْ ُ َ
َ َ َ َ ُ
٤ل َّخ َ
خ ََّّ َِٞ ٜال ْ ُٝذٔ َ
ُٗ ْ٠
ِْيَّ
ْي ََّّ 57أو َّتٔ
خ َّل َِّ َٞ ٝالعةر ِِصي ََّ 56َّ ٞأ ْو َّتٔ٤ل َّل َّْ ٤أن َّاَّلل َّ٢س ِاّن َّٙ
ٖ٠
ِ
َ
َ
َ ً َ ُ َ
٤نَََِّّٞ ٜال ْ ُْ ٝ
د ِ َ
دَ َصىَّاَ ًَ ْٙش َ
ابَّل َ ْ
عنِْيَّ58ﵞ [الزمر.]ٖٓ-ٓٔ:
ََّلَّٖصةَِّأز
ن
َّأ
٤
ِ

فالفرصة ُب الدنيا سا٫بة ،ككسائل ا٥بدل حاضرة ،كباب التوبة مفتوح لكل
مقصر أك غافل.
ٍّ
كلكن ا٤بقصر أك الغافل إذا دٮبو ا٤بوت فإنو يتحسر على التفريط ُب الطاعة،
َ َ
كفقد ا٥بدايةٍ ،ب يتمُب الرجعة إٔب الدنيا؛ لتدارؾ ما فات ،فيأتيو ا١بواب :ﵟثََل َّٓ ْسَّ
َْ
َ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َْْ َ
َّو ُكَ ْ٠
ت َ
يٞﵞ [الزمر ،]ٓٗ:أم :إنو ال فائدة
خَََِّّٞ ٜاَٙكِ ِِص ََّ
ةَتَِّٗشثخَّثِ٣ةَّواظذِٗب
جةءدَّٕآي ِ
من ذلك ،فقد جاءتك آياٌب ُب الدنيا على لساف رسوٕب الذم أرسلتو إليك ،كُب كتايب
كيذكرؾ ٗبا فيو من و
الذم يتلوه عليكٍّ ،
كعد ككعيد ،كتبشّب كإنذار فكذبت ُّا
كاستكربت عن قبو٥با ،ككنت ٩بن يعمل عمل الكافرين كيسًب بسنتهم ،كيتبع
مناىجهم.
كإف اهلل  يعلم طبيعتهم ،كيعلم إصرارىم على باطلهم ،كيعلم أف رجفة
ا٤بوقف ا٤بفزع ،ككقوفهم على النار ىو الذم أنطق ألسنتهم ُّذه األما٘ب ،كىذه الوعود،
ُ
َْ
َ َ ْ ُ ُّ َ ُ
َّردواًََّ ٙةدواَّل َِٝةَّج ُ٤٣اَّخ١َُّ ٠ﵞ [األنعاـ .]ِٖ:كيقوؿ  :ﵟ َخِتَّ
كما قاؿ  :ﵟول٤

َ َ ْ
َ َ َ َ َ َ ُ ُ َْ ْ ُ
َّارج ًُ٤ن ََّّ ًَ ََّٙ 99ل َّأ َ ْخ ََ ُ٘ ٝ
َّر ّب ْ
ت ََّٓ َةل َ
َّؾ ِ ً
خﵞ
ِيٝة َّد َصك ُ َّ
ةِلة َّذ
إِذا َّجةء َّأخس ََّّ ٛ٢ال٤ٝ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ ُ ُ ََ
َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ُّ َ َ
َ َ
َّولَّ
َّوٓ ِّ٤اَّلَع َّاَلةر ِ َّذٔةل٤ا َّية َِّلت٠ة َّٟصد
[ا٤بؤمنوف ،]ََُ-ٗٗ:كقاؿ  :ﵟ َول َّْ ٤د َصى َّإِذ
ُ َ ّ َ َ ََّ ََ ُ َ
ْ ْ
ِْيﵞ [األنعاـ.]ِٕ:
ةَّوٟس٤نَََِّّٞ ٜال ُٝؤ ََِّ ٠ٜ
ةتَّربِ٠
ٟسشِبَّثِآي ِ

كاإلنساف ال يعلم مٌب أجلو ،فقد يقَبب حسابو كىو ُب غفلة يرتع كيلعب كما
ََْ ْ ُ ْ َْ َ ْ
ََْ َُ َ ْ َ
ْسة َِّإذْ َُّٓ ِ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ
َّاِلَ ْ َ
٤نﵞ
َّوَّ ْٛ ٢ل َّيُؤَّ ُ٠ِٜ
َِّف َّدٍّ ٚح
قاؿ اهلل  :ﵟوأٟشِرَّ ٛ٢ي٤م
ِض َّاْلمص َّوِ ٛ٢
ِ
ََْ ُ ُ َ
َ ُُ ْ َُ
[مرٙب .]ّٗ:كقاؿ اهلل  :ﵟ ْار َ َ
ًَّْ ٜصِف٤ن ََّٜ َّ 1ةَّ
َّوِِ َّ ْٛ ٢ف َّدٍّ ٚح
ةس َّخِعةبٛ٣
َت َب َّل ِِ ٠ٚ
ْ

َ ً ُُ
ُْ
ََُْ ُ َُ ْ َ
يَأت ِيَِّْٞ َّْٜٛ ٣ذ ِْٖصََّ ِْٞ ٜ
َّوَّْٛ ٢يًََ ٚجُ٤نََّّ2لَِ ٢يحَّٓ٤ٚبُ َُّْٛ ٣ﵞ [األنبياء-ُ:
َّربّ ِ َُِّْٛ ٣م َس ٍثَّإِلَّاظذ٤ًٝه
ِ
ٍ

ّ] ،أم :دنا حساب الناس على أعما٥بم الٍب عملوىا َب دنياىم ،كعلى النعم الٍب
أنعمها عليهم رُّم ُب أجسامهم كعقو٥بم كمطاعمهم كمشارُّم ،ماذا عملوا فيها؟ ىل
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أطاعوه فيها فانتهوا إٔب أمره كهنيو؟ أك عصوه فخالفوا أمره فيها ،كىم ُب ىذه ا٢بياة ُب
غفلة عما يفعل اهلل ُّ م يوـ القيامة ،كمن ٍب تركوا الفكر كاالستعداد ٥بذا اليوـ،
جهبل منهم ٗبا ىم القوه حينئذ من عظيم الببلء ،كشديد األىواؿ.
كالتأىب لو ،ن
َ ً ُُ
قاؿ ٧بمد الطاىر بن عاشور  :قولو  :ﵟلَِ ٢يح َّٓ٤ٚبُ َُّْٛ ٣ﵞ ٝبلة مبينة
ََْ ُ ُ َ
َُ ْ
٤نﵞ؛ لبياف ٛبكن الغفلة منهم كإعراضهم ،بأهنم إذا ٠بعوا
َِّ ًْ ٜصف َّ
َِّفَّدٍّ ٚح
١بملة :ﵟوِ ٛ٢
تذكّبا ٥بم بالنظر كاالستدالؿ اشتغلوا عنو باللعب كاللهو ،فلم يفقهوا معانيو،
ُب القرآف ن
َُ
َ ََ
َ َ
َْ
ِيَّحَُّْ ًِ٠
ِيَّ ٞزّ ُصواَّٖ َٝس ِ٘ َّاَّل
ككاف حظهم منو ٠باع ألفاظو ،كقولو  :ﵟ َو َٜس٘ َّاَّل
َ

َ

َ

ُ

َ
ُ َ ً َ َ ً ُ  ٌّ ُ ْ ٌ ُ
َّخ ْ ٌ
٤نﵞ [البقرة .]ُُٕ:ك(الذكر):
َم َّذ َُّ ْٛ ٣ل ََّح ًَِّْٔ ٚ
ث ِ َٝةَّل َّي َ ْع َُ ٝى َّإِل َّدَعء َّوِ ٟساء َّؾَّ ٛثسٛ
القرآف ،أطلق عليو اسم الذكر الذم ىو مصدر؛ إلفادة قوة كصفو بالتذكّب.
متكررا ،كىو كناية عن عدـ انتفاعهم بالذكر
ك(احملدث) :ا١بديد .أم :ا١بديد نزكلو
ن
كلما جاءىم ٕبيث ال يزالوف ٕباجة إٔب إعادة التذكّب كإحداثو مع قطع معذرهتم؛ ألنو
عذرا كانوا ساعتئذ ُب غفلة،
ذكرا ك ن
احدا فلم يعبأكا بو النتحلوا ألنفسهم ن
لو كانوا ٠بعوا ن
فلما تكرر حدثاف إتيانو تبْب لكل منصف أهنم معرضوف عنو صدًّا .كنظّب ىذا قولو
َ َْ
ْ
ُْ
ْ
َ ُ
َْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ْيﵞ
ف َّ
 :ﵟ َوٜة َّيأت ِي َِّ َِّٜٞ ٛ٣ذِٖ ٍص ََّّ ِٜٞالصَح َُِّ ٞمس ٍث َّإِل ََّك٤ٟا َّخِ ًَّٜ ١٠ص ِ

[الشعراء.)ُ("]ٓ:
َ ََ
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُّ َ َ َ َ
َّػةر َِؿ ٌح ََّأث ْ َؿ ُ
ِيَّ ٞزّ ُصواَّيَةَّ
ةر َّاَّل
اَِّه
كيقوؿ اهلل  :ﵟوارَتب َّال٤يس َّاِلَِّْإِذ ِ
َََْ َ ْ ُ
ََْ
َ َ ْ ُ َ
ْيﵞ [األنبياء .]ٕٗ:كىو تفجع ا٤بفجوء الذم
ةَِّفَّدٍّ ٚحَّ٢َّ ِْٞ ٜشاَّثََّٖ٘٠ةَّهةل ِ ََِّ ٝ
وي٠ٚةَّٓس َِّٖ ٠
تتكشف لو ا٢بقيقة ا٤بركعة بغتة فيذىل ،كيشخص بصره فبل يطرؼ ،كيدعو بالويل
كا٥ببلؾ ،كيعَبؼ كيندـ ،كلكن بعد فوات األكاف.
َ َ َْ ُ َ
ةءَ َ ٟ
٤نََّ َِٔ ٙ
ةَّو َر ُف٤اَّث ْ َ
ةِل َيةةَِّ
كيقوؿ اهلل ُ ب بياف عاقبة الغفلة :ﵟإِنَّاَّلِيَّٞلَّيصج
ِ

ُ َ َ ُ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ
ُ َ َ َ َْ ُ
ُ
اِلجية َّوالٝأ٤ٟا َّثِ٣ة َّواَّلِيَّ ٛ٢َّ ٞخَّ ٞآيةد ِ٠ة ََّغِ ِ٤ٚن ََّّ 7أوٙهِٕ َّٜأواَّ ٛ٢اَلةر َّثِٝة ََّك٤ٟاَّ
َ ْ ُ َ
٤ن َّ8ﵞ [يونس .]ٖ-ٕ:فهذا نص ُب أف النار مأكل الغافلْب عن ىذه اآليات،
سعِج
ي َّ

ٌّ

(ُ) التحرير كالتنوير (ُٕ.)ُُ/
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أم :عن آياتو الكونية ُب اآلفاؽ ،كىي يحجج اهلل تعأب ،كأدلتو الدالة على كجوده
كتوحيده ككحيو كشرعو ،غافلوف عنها ،ال ينظركف فيها ،كال يفكركف فيما تدؿ؛
الهنماكهم ُب الدنيا حيث أقبلوا عليها ،كأعطوىا قلوُّم ،كأخضعوا ٥با جوارحهم.

ثالثًا :أسباب الغفلة:

جعل اهلل ُ ب ىذا الكوف آيات جليلة دالة على عظمتو ككحدانيتو غفل
ََ ُ َ
َ
عنها كثّب من الناس ،كما قاؿ  :ﵟِإَونَّ َّ َٖس ِ ً
٤نﵞ
ةس َّخ َّْ ٞآيَةد َِ٠ة ََّٙةِ َِّ ٚ
ْيا ََّّ َِٞ ٜاَل ِ
ََ
[يونس ،]ِٗ:فكم من آية بينة ُب نفسها يغفل الناس عنها؟! كما قاؿ  :ﵟ َوكأ ّح ِ َّْٞ
َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُّ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ َ
ْ َ
٤نﵞ [يوسف .]َُٓ:كحقيقة
ةَِّ ًْ ٜصف َّ
ات َّواْلر ِض َّحٝصون َّيٚي٣ةَّوَّ ٛ٢خ٣٠
َِّف َّالعِ ٤ٝ
َّ ِٜٞآي ٍح ِ
ََ
ا٤بركر :االجتياز ،كيستعار للتغافل كعدـ االكَباث للشيء ،كقولو  :ﵟِٝٚةَّ
َ َ َْ َُْ ُ ُ َ ََْ َْ َْ َُ َ ُ
ُ
َ
ّ
َّض َّمع َّ١ﵞ [يونس ،]ُِ:أم :نسى دعاءنا،
ٖؼّ٠ة َّخَّ ١٠ضه َّمص َّٖأن َّلَّ ٛيسخ٠ة َّإَِل ٍ

َ
كأعرض عن شكرنا؛ ألف ا٤بار بالشيء ال يقف عنده ،كال يسائلو ،كقولو  :ﵟِإَوذاَّ
َم ُّصواَّثِةلََّ ِ٤َْ ٚم ُّصواَّٖ َِص ًاٜةﵞ [الفرقاف .]ِٕ:كقاؿ  حكاية عن ا٤بشركْب حْب رأكا
ْ ََ ْ ًَ ُ ْ ُ َ ُ ُ
ْ ُ ْ َ
٤اَّوئَ٤ل٤اَّظِد ٌصَّمعذ ٌَِّّ  ٝصﵞ [القمر.]ِ:
معجزة انشقاؽ القمر :ﵟِإَونَّيصواَّآيحَّحًصِف

ٍب أعقب ذلك ببياف سبب الغفلة ،كأنو متابعة أىواءىىم الباطلة ،كما زين ٥بم
ََ ُ َ َُ ََْ َُ
اءَّْٛ ٢ﵞ [القمر.]ّ:
الشيطاف من دفع ا٢بق بعد ظهوره فقاؿ  :ﵟوكشث٤اَّواتجً٤اَّأ٤٢
كالغفلة ٥با أسباُّا الٍب تنشأ عنها ،كمنها :اتباع ا٥بول.
كُب العصر ا٢باضر فإف ا٤بدنية كالوسائل ا٢بديثة ،كالضوضاء ،ككثرة العمل ،كقلة
الفراغ ،كل ذلك جعل القليل من الناس من يتفكر ُب نفسو كما حولو ،إضافة إٔب ذلك
فإف ابتعاد كثّب من الناس عن التفكر إ٭با يرجع إٔب تلبسو ببعض ا٤بعاصي كاآلثاـ الٍب
ألفها كأحبها؛ كلذلك فإنو يبتعد عن الفكر الذم قد يؤدم إٔب التوبة منها ،أك إٔب

توبيخ نفسو كتأنيبها ،فيظل غارقنا ُب شؤكنو دكف تفكّب ُب إصبلح نفسو أك أىلو أك
٦بتمعو.
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كما أف (الفقر ا٤بنسي) قد يكوف سببنا لئلعراض كالغفلة .،كُب ا٤بقابل فإف
كثّبا من الناس ال ٯبدكف فرا نغا ُب أكقاهتم إال
(كسائل الَبفيو) ُب العصر ا٢باضر جعلت ن
لشهواهتم كمتعهم.
كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب( :عقبات ُب طريق ا٥بداية).
اضصورة ػاضداددظ :ػترك ػأو ػإعطال ػطا ػغجب ػرضى ػاضطصضف ػطنػ
اضحػوقػواضواجباتػ:
إف من أسباب سبلمة النفس من سوء العاقبة كسبلمة الغّب من اإليذاء :أداء
ا٢بقوؽ ،كاإلتياف بالواجبات؛ فإنو من دعائم األمن كالسلم االجتماعي.
كىو أساس تعامل العبد مع خالقو  ،كمن غّبه من أبناء جنسو.
كال تتحقق السبلمة ُب العبلقات اإلنسانية كا٤بعامبلت فيما بْب الناس إال إذا
كانت مرتبطة بالعقيدة ،فهي الٍب تكبح ٝباح النفس عن االعتداء على حقوؽ
اآلخرين من حيث إهنا تغرس ُب النفس القيم كاألخبلؽ الفاضلة ،كتوقظ الضمّب،
كتنمي الوازع الرادع عن كل فعل قبيح.
فمن أىم ركائز األمن ُب العبلقات اإلنسانية :سبلمة االعتقاد؛ فإهنا أساس اتقاف
العمل ،كحسن التعامل.
رقي اَّتمعات كتقدمها ،كما أف اإلخبلؿ
كحفظ ا٢بقوؽ كاحَبامها عنواف ٍّ
با٢بقوؽ كالواجبات من أىم أسباب اهنيار اَّتمعات ،كتفككها ،كٚبلفها.
كليس شيءه أسرع ُب خراب األرض ،كال أفسد لضمائر ا٣بلق من الظلم كالتعدم
على ا٢بقوؽ ،فبل يكوف الرقي كالعمراف حيث يسود الظلم كاالستبداد ،كهتيمن ثقافة
االستبداد على كسائل التعليم.
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اقع ا٤بسلمْب كما أصاب األمة من الفقر كالتخلف ،يعلم أف سطوة
كمن يتأم يل ك ى
الظآب كيده كصو١بانو من كراء ذلك.
اضصـورة ػاضدـابطظ :ػ ػإضػاء ػاضظغـس ػإضى ػاضتؼـضـصـظ ػ(اضروح ػ-

اضبدن)ػ:
إذا كاف من الواجب على العبد أف يهتم ٔبسده ،فبل يعرض جسده للهزاؿ أك
ا٤برض إف استطاع أف يتقي ذلك ،فهو كذلك مسؤكؿ عن نفسو كركحو فبل يعرض
أثرا من مرض جسده ،كذلك عندما يتسبب ُب موت قلبو،
خطرا ك ن
نفسو ٤با ىو أشد ن

كذلك من خبلؿ اعتياده ا٤بعاصي ،أك من خبلؿ اختياره اإلقامة ُب أرض ال يتمكن
فيها من إقامة شعائر دينو مع قدرتو على ا٥بجرة  ،أك من خبلؿ صحبة ا٤بضلْب
كا٤بفسدين ،أك من خبلؿ إٮبالو ألىلو كأكالده...اْب.
ُ َ
ُْ َ
َ ُُْ َْ
كقد قاؿ اهلل  :ﵟ َولَّد٤ٔٚاَّثِأيسِيس َّْٛإَِلَّاْلَّ ٗٚ٣حِﵞ [البقرة.]ُٗٓ:
كال ٯبوز ٤بسلم أف يعرض جسده للهبلؾ؛ كلذلك فإف اإلسبلـ قد حرـ
االنتحار ،كعده جرٲبة كتعدينا على حق اهلل  ،فالنفس ليست مل نكا لصاحبها،
كإ٭با ملك هلل  الذم خلقها ،كىيأىا لعبادتو  ،كلعمارة الكوف با٣بّب
حق ،فليس لئلنساف يزىق نفسو أك يتصرؼ فيها؛ ألف
كالصبلح ،كحرـ إزىاقها بغّب ٍّ
َ َ َ َْ ُ َ
٤ن َ
ََّ ٜى َّاَّللَِّ
ذلك من تصرؼ اإلنساف فيما ال ٲبلكو .قاؿ اهلل  :ﵟواَّلِيَّ ٞل َّيسي
َ

َ

َ

ُُْ َ

ْ

ْ ّ

َ

َّول ََّحٔذ٤ٚنَّاَلّ َطَّاِٙت َ
َّخصم ُ
إل ً٣ةَّآر َص َ
ْﵞ [الفرقاف.]ٖٔ:
َّاَّللَّإِلَّثِةِلَ َِّ
ِ
ِ

كقد كردت األحاديث ُب التغليظ كالتشديد ُب عقوبة من قتل نفسو ،كقد كقع
التساىل ُب ذلك من كثّبين؛ لضعف إٲباهنم .كلكن ٚبتلف أحواؿ العباد ُب ذلك،
و
مكذ و
مستحل ٍّ
و
متساىل ىجزوًع ال يصرب
متهاكف
ب ،إٔب
كالبواعث على ىذا الفعل ،فمن
ٍّ

126

على قضاء اهلل  كقدره ،إٔب مريض ال ٲبيز ،فىػ ىق ىد االختيار كالقدرة على التحمل،
فبل يستوكف.
كما ٚبتلف قوة ا٤برض ،كقوة الدافع ،فمن األشخاص من يستحوذ االكتئاب
على نفسو ،كيفقده التمييز ،كمنهم من يغلق الغضب عليو أك ىكقٍ يع ما أصابو من نازلة
مناف ىذ التعقل ،كمنهم من ي ً
مستحبل لفعلو فقد أنكر
ضل ُب فهمو كتأكيلو ،فمن أقدـ
ن
ى
معلوما من الدين بالضركرة ،فبل يعذر.
ن
كا٢باصل أنو كاف ال ٯبوز ٤بسلم أف يعرض جسده للهبلؾ ،كذلك بأف يهملو
حٌب يتعرض للهزاؿ أك ا٤برض أك ا٤بوت؛ فإف القلب أحق بذلك كأكٔب ،فبل يهملو حٌب
خطرا من ىزاؿ ا١بسد أك مرضو –كما تقدـ.-
يتعرض ٤با ىو أشد ن
القوؿ ُب ذلك ُب كتاب( :هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو
لت ى
كقد فص ي
بالنار).
اضصورةػاضثاطظظ:ػادتططالػاضجوارحػسغطاػحرمػاضضه : 
ليس اإلسبلـ ٦برد ادعاء يدعيو اإلنساف بلسانو فقط ،كلكنو اعتقاد كقوؿ
كعمل.

ص ىد ىؽ ُب إسبلمو كتوج ًه ًو إٔب اهلل
كإذا أخلص ا٤بسلم القصد كالنية ،ك ى
درهي ،فجملت أىخبلقيوي كح يس ىن
أىسلى ىمت ىج ىوا ًر يحوي كأ ى
ذعنىت كانقادت ،كىرؽ قىلبيوي كانشرح ص ي
تعاملوي ،كاستقامت حياتيوي.
ً
ً
ك
كإف األعضاء كا١بوارح ُب ىذا ا١بسد ،رعيةه تتبى يع ىمل نكا ن
كقائدا ،ذلكم ا٤بل ي
ص ىد ىؽ ُب توجهو إٔب
كالقائد ىو القلب ،فهو ىسيٍّ يد ا١بوارح كآم يرىىا كناىيها ،فإذا أىسلى ىم ك ى
اهلل  أ ً
لب كتكبػىر كتىػ ىعأب
ى
ذعنىت ا١بوارح كانقادت هلل  ،كإذا استعصى الق ي
ً
فس ىدت ،فبصبلح القلب يصلح باقي ا١بسد ،كبفساده
ٝبحت األعضاءي كفسدت كأ ى
،

127

ت صلح
صلَ َح ْ
يفسد باقيو كما قاؿ (( :أًل وإف في الجسد مضغة :إذا َ

الجسد كلو ،وإذا فسدت فسد الجسد كلو ،أًل وىي القلب))(ُ).
ْ َ
َّت ًُ ُّسواََّ َٝ ًِْ ٟ
خَّ
كقد أكرـ اهلل  العباد بنع وم ال ٙبصى كما قاؿ  :ﵟِإَون
َ ُْ ُ َ

اَّللَِّلََّتؿ٢٤ةﵞ [إبراىيم.]ّْ:

كمن ىذه النعم :نعمة ا١بوارح الٍب أكجب اهلل



شكرىا .قاؿ اهلل

:

ُ َ ُ ْ َ ََُْ َ َ ًْ َ َ َ َ ُ
َ ُ َ َْ َ ُ
س َّْ ِْٞ َّٜ ٛبُ ُ
َّو ْاْلَث ْ َؿ َ
ةرَّ
ج ًَ٘ َّٙس َُّ ٛالع َْ ٝى ََّ
٤ن َّأم٣ةد ِسَّ ٛل َّتً٤ٝٚن َّػيبةَّو
م
ﵟواَّلل َّأرصج
ِ
َ َْْ َ َ ََ ُ ْ َْ ُ ُ َ
ً
ونﵞ َّ[النحل .]ٕٖ:فمن شكر ن ىعم اهلل  :أف ٫بفظ ىذه
واْلِهِسة ًَّٚٙسَّ ٛتؼٗص َّ

ا١بوارح ،كأف نستعملها فيما أمرنا بو اهلل كرسولو
فمن حق ا١بوارح :أف يستخدمها ا٤بكلف كيوظٍّفها فيما يرضي خالقها ،
كأف يشكر ا٤بنعم ُّا عليو.
كقد ٝبعت ىذه ا١بوارح السبعة ُب حديث :أيب ىريرة  عن النيب
.

 قاؿ (( :كتب على ابن آدـ نصيبو من الزنا ،مدرؾ ذلك ًل محالة،
فالعيناف زناىما النظر ،و ْاألُذُنَ ِ
اف زناىما اًلستماع ،واللساف زناه الكالـ ،واليد زناىا

ص ّْد ُؽ ذلك الفرج
البطشَ ،و ّْ
اىا ال ُ
الر ْج ُل ِزنَ َ
ْخطَا ،والقلب يهوى ويَػتَ َمنَّى ،ويُ َ
ويُ َك ّْذبُوُ))(ِ).
قاؿ ابن القيم " :كقد مثلت النفس مع صاحبها بالشريك ُب ا٤باؿ ،فكما
أكالٍ ،ب ٗبطالعة
أنو ال يتم مقصود الشركة من الربح إال با٤بشارطة على ما يفعل الشريك ن
ما يعمل ،كاإلشراؼ عليو كمراقبتو ثانيناٍ ،ب ٗبحاسبتو ثالثناٍ ،ب ٗبنعو من ا٣بيانة إف اطلع
ابعا ،فكذلك النفس :يشارطها أكال على حفظ ا١بوارح السبعة الٍب حفظها ىو
عليو ر ن
رأس ا٤باؿ ،كالربح بعد ذلك .فمن ليس لو رأس ماؿ ،فكيف يطمع ُب الربح؟ كىذه
ا١بوارح السبعة ،كىي :العْب ،كاألذف ،كالفم ،كاللساف كالفرج ،كاليد ،كالرجل :ىي

)ُ( صحيح البخارم [ِٓ] ،مسلم [ُٗٗٓ].
٨بتصرا [ِّْٔ.]ُِٔٔ ،
(ِ) صحيح مسلم [ِٕٓٔ] ،كاللفظ لو ،كما أخرجو البخارم
ن
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مراكب ا لعطب كالنجاة ،فمنها عطب من عطب بإٮبا٥با .كعدـ حفظها ،ك٪با من ٪با
ُْ
ٕبفظها كمراعاهتا فحفظها أساس كل خّب ،كإٮبا٥با أساس كل شر .قاؿ  :ﵟَّٓ٘
ْ َ
ْ ََ َْ ُ ُ
ََ َ
ْ ُ ْ َ ُ ُّ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
ِْي ََّحَق٤اََِّّٜٞأثؿةرَِِّٛ٢ويدّو٤اَِّصوجَّٛ ٣ﵞ [النور ،]َّ:كقاؿ  :ﵟولَّتِ ٝغَّ
ل ِٝٚؤ ِ٠ٜ
َ
َْ
َ َ ْ َْ َ ْ ْ َ ََ ْ ََُْ ْ َ َ ُ ً
ً
َ
ْ
َ
٤لﵞ [اإلسراء ،]ّٕ:كقاؿ
َّاْلجةل َّل َّ
ِِف َّاْلر ِض َّ
َّمصخة َّإََِّ َّٞٙ ٕٟتصِق َّاْلرض َّوَّ ٞٙتجِ ٌٚ
ْ
ََ َُْ َ َ
ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ َ َ ْ
َ َ
َّواّٙؤاد َُّك َّأوٙهِٕ ََّكن َّخَّ١ُ ٠
َّٜةَّٙي ْ َط َّلٕ َّثَِِّ ١يَِّ ٌٛ ٚإِن َّالعٝى َّواْلَص
 :ﵟول َّتُٔ
َ
َ ْ ُ ً
َِّه َّأ ْ
٤لﵞ [اإلسراء ،]ّٔ:كقاؿ َّ :ﵟ َوُٓ ْ٘ ََّّ ًِِٙجَةدِي ََّح ُٔ٤لُ٤ا َّاِٙت ِ َ
ٞﵞ
خ َع َُّ
َّ
معب
ِ
َ
َّظس ً
ِيَ ٞ
َّوُٓ٤لُ٤ا ََّٓ ًْ ٤ل َ
َّآ٤٠ُ ٜا َّات ُٔ٤ا َ
َّاَّلل َ
[اإلسراء ،]ّٓ:كقاؿ  :ﵟيَة َّأ ُّح َ٣ة َّاَّل َ
ِيساﵞ
َ
َ َ َْْ ُ ْ َ
ُ
َّٜة ََّٓس َْ ٜ
َّج ّْ ٌط َ
ِيَ ٞ
[األحزاب ،]َٕ:كقاؿ  :ﵟيَة َّأ ُّح َ٣ة َّاَّل َ
خَّ
َّآ٤٠ُ ٜا َّاتٔ٤ا َّاَّلل َّوْل٠وص
َ
سﵞ [ا٢بشر.]ُٖ:
ٍَّ َِ ٙ

فإذا شارطها على حفظ ىذه ا١بوارح انتقل منها إٔب مطالعتها كاإلشراؼ عليها
كمراقبتها ،فبل يهملها ،فإنو إف أٮبلها ٢بظة رتعت ُب ا٣بيانة كال بد ،فإف ٛبادل على
اإلٮباؿ ٛبادت ُب ا٣بيانة حٌب تيذىب رأس ا٤باؿ كلو ،فمٌب أحس بالنقصاف انتقل إٔب

أحس با٣بسراف كتيقنو استدرؾ
احملاسبة ،فحينئذ يتبْب لو حقيقة الربح كا٣بسراف ،فإذا ى
منها ما يستدركو الشريك من شريكو :من الرجوع عليو ٗبا مضى ،كالقياـ با٢بفظ
كا٤براقبة ُب ا٤بستقبل ،كال مطمع لو ُب فسخ عقد الشركة مع ىذا ا٣بائن ،كاالستبداؿ
بغّبه ،فإنو ال بد لو منو فليجتهد ُب مراقبتو ك٧باسبتو ،كليحذر من إٮبالو"(ُ).
فينبغي على طالب التوفيق كا٥بداية :أف ٰبفظ جوارحو عن معصية اهلل ،
كأف يستعملها ُب طاعة اهلل  ،كأف ال يشرد عن هنج الصا٢بْب ،حٌب يكوف ُب
حفظ اهلل  كىك ىبلءىتو كما جاء ُب ا٢بديث :عن أيب ىريرة  ،قاؿ :قاؿ
رسوؿ اهلل (( :إف اهلل قاؿ :من عادى لي وليِّا فقد آذنتو بالحرب ،وما

إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليو ،وما يزاؿ عبدي يتقرب إلي
َّ
تقرب َّ
بالنوافل حتى أحبو ،فإذا أحببتو :كنت سمعو الذي يسمع بو ،وبصره الذي يبصر

(ُ) إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف (ُ.)َٖ-ٕٗ/
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بو ،ويده التي يبطش بها ،ورجلو التي يمشي بها ،وإف سألني ألعطينو ،ولئن
استعاذني ألعيذنو ،وما ترددت عن شيء أنا فاعلو ترددي عن نفس المؤمن ،يكره

الموت وأنا أكره مساءتو))(ُ).

قاؿ ابن رجب " :ا٤براد ُّذا الكبلـ أف من اجتهد بالتقرب إٔب اهلل
بالفرائضٍ ،ب بالنوافل قربو إليو ،كرقاه من درجة اإلٲباف إٔب درجة اإلحساف ،فيصّب
يعبد اهلل  على ا٢بضور كا٤براقبة كأنو يراه ،فيمتلئ قلبو ٗبعرفة اهلل  ك٧ببتو
كعظمتو كخوفو كمهابتو كإجبللو كاألنس بو كالشوؽ إليو ،حٌب يصّب ىذا الذم ُب قلبو
مشاىدا لو بعْب البصّبة"(ِ).
من ا٤بعرفة
ن
قاؿ ابن القيم " :كمن تأمل الشريعة ُب مصادرىا كمواردىا علم ارتباط
أعماؿ ا١بوارح بأعماؿ القلوب ،كأهنا ال تنفع بدكهنا كأف أعماؿ القلوب أفرض على
العبد من أعماؿ ا١بوارح كىل ٲبيز ا٤بؤمن عن ا٤بنافق إال ٗبا ُب قلب كل كاحد منهما
من األعماؿ الٍب ميزت بينهما؟ كىل ٲبكن أحد الدخوؿ ُب اإلسبلـ إال بعمل قلبو قبل


جوارحو؟ كعبودية القلب أعظم من عبودية ا١بوارح كأكثر كأدكـ ،فهي كاجبة ُب كل
كقت؛ ك٥بذا كاف اإلٲباف كاجب القلب على الدكاـ .كاإلسبلـ كاجب ا١بوارح ُب بعض
األحياف ،فمركب اإلٲباف :القلب ،كمركب اإلسبلـ :ا١بوارح"(ّ).
َ َ ُ
ْ ْ َ
ِيََّّ ٞإ ِذاَّذٖ َِصَّ
قاؿ الز٨بشرم ُ ب تفسّب قوؿ اهلل  :ﵟإِج َٝةَّال ُٝؤ٤٠ُِ ٜن َّاَّل
ُ َ َ ْ ُُ ُُ ْ َ ُ َ ْ َ َْ ْ َ ُُ َ َُْ ْ َ ً َ ََ َّ ْ َََ ُ َ
٤ن ََّّ 2اَّل َ
ِيَّٞ
جٚخ َّٓ٤ٚبَِّ ٛ٣إَوذاَّدِ ٚيخ َّيٚي َِّ ٛ٣آيةدَّ ١زادتَّ ٛ٣إِيٝةٟةَّولَع َّرب ِ َِّ ٛ٣حذَّ٤ك
اَّلل َّو ِ
ُ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ًّ
َ ْ ُ ْ ُ َ
ُ ُ َ
٤ن َّالؿ ًَلةَ َ
َّخٔةﵞ [األنفاؿ:]ْ-ِ:
َّر َزر َ٠ةَُّ ْٛ ٢ح٤ِّٔ٠ن ََّّ 3أوٙهِٕ ََّّ ٛ٢الٝؤ٤٠ِٜن
َّومِٝة
ئِيٝ

(ُ) صحيح البخارم [َِٓٔ] ،قولو(( :ما ترددت)) :كناية عن اللطف كالشفقة كعدـ اإلسراع بقبض ركحو.
ك(مساءتو) :إساءتو بفعل ما يكره.
(ِ) جامع العلوـ كا٢بكم ،البن رجب (ص.)ّْٔ -ّْٓ:
(ّ) بدائع الفوائد (ّ.)ُّٗ/
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" ٝبع بْب أعماؿ القلوب من ا٣بشية كاإلخبلص كالتوكل ،كبْب أعماؿ ا١بوارح من
الصبلة كالصدقة"(ُ).
َََ َ َُْ َ
ْ
َ
َ
ُ
َِّفَّ
كقاؿ اإلماـ الرازم ُ ب تفسّب قولو  :ﵟأًِل َّحًَّ ٛٚإِذا َّبً َِث َّٜة ِ
ُْ

ُ ّ َ َ

ُّ ُ

َ

ََ

ُ
َّرب َُّ ْٛ ٣ثَّ ْٛ ٣يَ ْٜ٤هش َّْل َّج ٌ
ؿ٘ َّٜةَِّف َّالؿسور ََّّ :إن َ
ْي َّ;ﵞ [العاديات:]ُُ-ٗ:
أٙج٤رِ ََّ َّ 9وخ ِ
ِ
ِ
ٍِ ِ
ِِ
ِ

" إ٭با خص أعماؿ القلوب بالتحصيل دكف أعماؿ ا١بوارح؛ ألف أعماؿ ا١بوارح تابعة
ألعماؿ القلوب؛ فإنو لوال البواعث كاإلرادات ُب القلوب ٤با حصلت أفعاؿ ا١بوارح؛
َْ
كلذلك جعلها  األصل ُب الذـ فقاؿ :ﵟآز ٌُِ َّٚٓٛج َُّ١ﵞ [البقرة ،]ِّٖ:كاألصل ُب
َ ُُ
ا٤بدح فقاؿ :ﵟ َو ِجْ ٚخَّٓ٤ٚبُ َُّْٛ ٣ﵞ [األنفاؿ ،]ِ:ك[ا٢بج.)ِ("]ّٓ:
كا٢باصل أف من ا٣بيانة :أف ال ٰبفظ العبد جوارحو كحواسو عن معصية اهلل
 ،أك ال ٰبفظ جارحة من جوارحو.
كُب ا٤بقابل فإف من ا٣بيانة كذلك :عدـ استعماؿ ىذه ا١بوارح ُب طاعة اهلل
 كُب أعماؿ ا٣بّب كالرب.
فاللساف أمانة ينبغي حفظو عن الغيبة كالنميمة كالكذب كاإلفك كالبهتاف كقذؼ

السب كاللعن..
احملصنات ،كعن السخرية كقوؿ الفحش ،كعن اَّادلة بالباطل ،كعن
ٍّ
إٔب غّب ذلك.
كينبغي أف يستعمل ُب ذكر اهلل  ،كقراءة القرآف ،كُب قوؿ ا٣بّب ،كالدعوة
إٔب اهلل  ،كاألمر با٤بعركؼ ،كالنهي عن ا٤بنكر ،كاإلصبلح بْب الناس.
والفم أمانة ،والبطن كذلك أمانة فبل يدخل فيو ما حرـ اهلل

.

كالعيناف أمانة ٯبب حفظهما عن احملرمات.

واألذناف كذلك أمانة ،ينبغي على العبد أف ٯبتنب ٠باع ما يغضب اهلل

من آالت اللهو ا٤بعازؼ الٍب تشغل عن ذكر اهلل
(ُ) الكشاؼ (ِ.)ُٗٔ/
(ِ) مفاتيح الغيب (ِّ.)ِْٔ -ِّٔ /
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كعن ا٤بهمات من أمر دينو

كدنياه ،كأف ٯبتنب ٠باع الغيبة كالنميمة كاللمز كالفحش ،كالقذؼ كالسب كاللعن،
كاَّالس الٍب يكفر فيها كيستهزأ بآيات اهلل .

والفرج أمانة ،أمر اهلل ٕ بفظو ،كمدح ا٢بافظْب لو ،كجعل ذلك من ٠بات

َ
الفبلح ،كأسباب دخوؿ ا١بنة ،كالنجاة من العذاب ُب اآلخرة .قاؿ اهلل  :ﵟك ْد
َ
هْ
ُ َ
َ
ََْ ْ ْ َ
َ ه َ ُ َ
َ
ه َ ُ
ِيَ ْ ًْ غ َِ اليغٔ ِ ٌُ ْػ ِرطٔن 3
ِيَ ْ ًْ ِِف َصًلح ِ ِٓ ًْ خاش ُِػٔن  2واَّل
أفي َح ال ٍُؤٌ ُِِٔن  1اَّل
َ
ه ََ
ْ َ ُ َ
َ ه َ ُ ْ ه َ َ ُ َ
لَع أ َ ْز َ
ٔن َ 4و هاَّل َ
ِيَ ُْ ًْ ى ُِف ُ
ج ِٓ ًْ أ ْو ٌَا
ا
و
َل
إ
5
ٔن
ِظ
ف
ا
خ
ً
ٓ
ج
و
ر
واَّلِيَ ًْ ل ِيزَكة ِ فاغِي
ِ
ِ
ِ ِ
ُ
َ َ َ ْ َْ َ ُُ ْ َ ه ُ ْ َ ُْ َ ُ
َ َ ََْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َْ ُ َ
َ
ميهج أحٍاجًٓ فإِجًٓ دري مئٌِْي  6ذٍ َِ ابخَغ وراء ذل ِم فأوىهِم ًْ اىػادونﵞ
[ا٤بؤمنوف.]ٔ-ُ:

ويدخل في حفظ الفرج :حفظو من الزٗب ،كاللواط ،كا٤بساحقة ،كحفظو من

اإلبداء للناس كاالنكشاؼ ٥بم إال من الزكجة كالسرية.

واليداف أمانة ،فبل ٲبد العبد يديو إٔب ما يغضب اهلل  ،كال يبطش ُّما ،كال

يستعملهما ُب الشر كاإليذاء ،كإ٭با ٰبرص على أعماؿ تعود عليو بالنفع ُب دنياه
كآخرتو.

والرجالف أمانة ،فبل ٲبشي ُّما إٔب أماكن اللهو كالفسق كالفجور ،كأماكن

الظلم كاالعتداء كاإليذاء ،كالزكر ،كا٤بنكر كالشبهات ،بل يسّب ُّما إٔب ما ينفعو ُب
دنياه كآخرتو من ٫بو :الكسب الطيب ،كصبلة ا١بماعة ،ك٦بالس العلم ،كصلة الرحم،
كاإلصبلح بْب الناس ،كا١بهاد ُب سبيل اهلل ..إٔب غّب ذلك.
اضصورةػاضتادطظ:ػػاتباعػاضؼوى:
إف من ظلم النفس كخيانتها :أف يطلق العبد عناف نفسو ،فبل يكبح ٝباحها ،كال
ٯباىدىا ،كال ينهاىا عن غيها  ،كال يتفكر ُب عاقبة اتباعو للهول ،كيغفل عن مفاسد
كثّبة ،كآثار خطّبة تَبتب على ذلك.

132

كا٥بول :ميبلف النفس إٔب ما تستلذه من الشهوات من غّب داعية الشرع(ُ).
كقيل" :نزكع النفس لسفل شهواهتا؛ لباعث انبساطها ،كيكوف ذلك ُب مقابلة
معتلى الركح"(ِ).
كقاؿ ابن ا١بوزم " :ا٥بول ميل الطبع إٔب ما يبلئمو"(ّ).
كقيل" :ا٥بول :ميل النفس إٔب ما ٙببو أك ٙبب أف تفعلو دكف أف يقتضيو العقل
السليم ا٢بكيم؛ كلذلك ٱبتلف الناس ُب ا٥بول كال ٱبتلفوف ُب ا٢بق ،كقد ٰبب ا٤برء
ا٢بق كالصواب .فا٤براد با٥بول إذا أطلق أنو ا٥بول اَّرد عن الدليل"(ْ) .فأصل ا٥بول:
ا٤بيل٠ ،بي بذلك؛ ألنو يهوم بصاحبو ُب الدنيا إٔب كل داىية ،كُب اآلخرة إٔب ا٥باكية؛
كلذلك ال يستعمل غالبنا إال فيما ال خّب فيو(ٓ).
قاؿ ابن ا١بوزم " :مطلق ا٥بول يدعو إٔب اللذة ا٢باضرة من غّب فكر ُب
عاجبل -كإف كانت سببنا لؤلٓب كاألذل ُب العاجل
عاقبة ،كٰبث على نيل الشهوات ن
ٍّب أ٤با ،كشهوة تورث
كمنع لذات ُب اآلجل ،-فأما العاقل فإنو ينهى نفسو عن لذة تيػ ىعق ي
كذما للهول..أال ترل أف الطفل يؤثر ما يهول
مدحا للعقل ًّ
ندما ،ككفى ُّذا القدر ن
ن
(ُ) انظر :التعريفات ،للجرجا٘ب (ص ،)ِٕٓ:التوقيف على مهمات التعاريف ،للمناكم (ص،)ّْْ:
الكليات ،أليب البقاء الكفوم (ص ،)ِٗٔ:دستور العلماء (ّ ،)ُّّ/كبصائر ذكم التمييز ،مادة:
(ىوم) (ٓ ،)ّٓٗ/كشف األسرار على أصوؿ البزدكم (ُ ،)ٕ/قواعد الفقو٧ ،بمد عميم اإلحساف
الربكٍب (ص .) ّٓٓ:كقيل" :ميل النفس إٔب ما هتول من غّب تقييد بالشريعة" انظر :البحر ا٤بديد
(ٕ.)ِّّ/
(ِ) انظر :التوقيف على مهمات التعاريف ،للمناكم (ص.)ّْْ:
(ّ) ذـ ا٥بول ،البن ا١بوزم (ص.)ُِ:
(ْ) انظر :التحرير كالتنوير (ِٕ.)ّٗ /
(ٓ) انظر :تفسّب الثعليب (ٖ ،)ِّٔ/الدر ا٤بصوف (ُ ،)ْٗٗ/ا٤بفردات ُب غريب القرآف ،للراغب األصفها٘ب
(ص ،)ْٖٗ:تفسّب الرازم (ُِ ،)ُُْ/تفسّب القرطيب (ِ ،)ُٖٔ -ُٕٔ/ُٔ( ،)ِٓ/ابن عادؿ
(ِ ،)ْٕٔ/ٕ( ،)ِٕٔ/ركضة احملبْب كنزىة ا٤بشتاقْب ،البن القيم (ُ.)ِِ/
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ض يل العاقل عليو ٗبنع نفسو من ذلك ،كقد يقع التساكم
كإف أداه إٔب التلف ،-فىػيىػ ٍف يبينهما ُب ا٤بيل با٥بول.
ض ىل اآلدمي على البهائم -أعِب :ىملى ىكةى اإلرادة-؛ ألف البهائم كاقفة
كُّذا القدر في ٍّ
مع طباعها ،ال نظر ٥با إٔب عاقبة ،كال فكر ُب مآؿ ،فهي تتناكؿ ما يدعوىا إليو الطبع
من الغذاء إذا حضر ،كتفعل ما ٙبتاج إليو من الركث كالبوؿ أم كقت اتفق ،كاآلدمي
ٲبتنع عن ذلك بقهر عقلو لطبعو"(ُ).
ث لقبيح األخبلؽ.
كاتباع ا٥بول مفس هد للقلب ،كصادٌّ عن ا٥بداية ك ٍّ
ا٢بقٍّ ،
كمور ه
كىو داء عظيم ،كشر و
داء خالط القلب ،كأقبح ص و
ػفة ظهػػرت على السػػلوؾ ،إذا
ه
ي
ٛبكن من ا٤برء أذىب عقلىوي ،فبل يعرؼ من ا٤بوازين العقليػػة ،كالضوابط الفكر ًية إال ما
كافق ىواه ،فبل يػب ً
يسمع بأذنيو إال ما ٰبب ،فييعميو ا٥بول
ص ير بعينيو إال ما يهول ،كال
يٍ
ي
ً
عن استبصا ًر ا٢بق ،كعن النظ ًر ُب العواقب ،كي ً
للحق.
صموي عن ٠باع ا٣بّب ،ك
اإلذعاف ٍّ
ي
ارحوي قل حياؤه من اهلل  ،فأقحػػم
كمٌب مؤل قلبو ا٥بول،
ى
فملك جو ى
نفسػػو ُب معاصيػػو ،فبل يٲبيٍّػز بْب و
كثرت
يفر يؽ بْب ٍّ
حبلؿ أك حراـ ،كال ٍّ
حق أك باطل .ك ٍ
ي
فيطعن ُب ىذا،
مع ذلك يج ٍرأتيوي مع عباد اهلل  ،فبل يبإب بأعراض الناس كحقوقهم،
ي
كينطلق ُب ا٢بياة كا٤بسعور ال يلوم على شيء إال ما
كيأكل ماؿ ىذا،
كيشتم ىذا،
ي
ي
ي
كحدكدهي،
دين اهلل ،
ي
ك٧بارموي
ي
كاف منفعةن لو ،بإكثار مالو ،أك راحة نفسو .فأما ي
فآخر ما ٍّ
اض يهم ،كحرماتيػ يهم ،فبل يكَبث ٥با ،كال
يفك ير فيو ،كأما
ي
حقوؽ الناس ،كأعر ي
ي
شرا تػرؾ ،كال
خّبا فػعل ،كال ًّ
ٚبطيير لو بباؿ ،فبل حقًّا اتبػػع ،كال باطػ نػبل اجتػػنب ،كال ن
استبداد ا٥بول على
أشد أنواع االستبداد:
منكرا أنكر .كإف من ٍّ
ى
معركفنا ٍ
أسدل ،كال ن
العقل ،كا١بهل على العلم.
كاتباع ا٥بول من أمراض القلوب ،كمفسدات األعماؿ ،كما خالط ا٥بول شيئنا إال
العلم أخرجو من االتباع إٔب االبتداع كالضبللة ،كصار صاحبو من
أفسده ،فإذا خالط ى

(ُ) ذـ ا٥بول ،البن ا١بوزم (ص.)ُّ-ُِ:
134

أىل األىواء ،كإف كقع ُب العبادة أخرجها إٔب الرياء ك٨بالفة السنة ،كإف كقع ُب ا٢بكم
اتبعت ا٢بق
أخرجو إٔب الظلم كا١بور ك ٍّ
الصد عن سبيل اهلل ..إٔب غّب ذلك .فإف ى
أكصلك إٔب ا١بنة ،كإف اتبعت ا٥بول أكصلك إٔب النار.
كقد جاء النهي عن اتباع ا٥بول؛ لكونو يضل صاحبو ،كيكوف سببنا ُب إضبلؿ
ْ َ ْ ُ َ َ َ ُّ َ
َ َ َ ُّ
َْ
َ َ
َّٖس ِ ً
ْياَّ
غّبه ،كما قاؿ اهلل  :ﵟ َول َّدتج ِ ًُ٤ا َّأ٤َ ٢اءَ َّٓ ٍْ ٤م َّٓ ْس َّف٤ٚا ََّّ ِٜٞرج٘ َّوأف٤ٚا
َ ُّ

َ

َوف٤ٚاَّخ َْ ٞ
ي٘ﵞ [ا٤بائدة.]ٕٕ:
َّظ َ٤اءَِّالعَّب ِ َِّ

إف اتباع ا٥بول سبب لئلعراض كتكذيب اآليات البينة ،كا٢بجج الظاىرة،
ْ
٤اَّويَ ُٔ٤لُ٤اَّظ ْ
ِد ٌص ُ
ِإَون َّيَ َص ْواَّآيَ ًح َُّح ًْص ُف َ
َّم ْع َذ ٌِّ  ٝص ََّّ2
كا٤بواعظ الزاجرة كما قاؿ اهلل  :ﵟ
ِ
َ

ََ ُ َ َُ َْ َُ
اءَّْٛ ٢ﵞ [القمر.]ّ-ِ:
وكشث٤اَّواتجً٤اَّأ٤٢

كقد حذرنا النيب



من اتباع ا٥بول ،كأكضح أنو من ا٤بضبلت عن

ا٥بداية ،حيث قاؿ :فقاؿ(( :إف مما أخشى عليكم :شهوات الغَ ّْي في بطونكم
وفروجكم ،ومضالت الهوى))(ُ).
كُب ركاية(( :ومضالت الفتن))(ِ).

ََ َ َ َ
ةََّّ ْٞ ٜرةفَّ
كُب ا٤بقابل فإف ٨بالفة ا٥بول سبيل الفبلح كما قاؿ اهلل  :ﵟوأٜ
ْ ْ
ََ َ َّ َََ
ْ َ َ
َ
َّيَّٞال ْ َ٤َ ٣ىَََِّّ40إن ْ َ
َّاْلَ ٠ح ِ َ
َِّهَّال َٝأوىَّ41ﵞ [النازعات.]ُْ-َْ:
ط
ّ
َّاَل
َه
َّٜٔةمَّربَِِّ١وج
ِ
ِ

اتباع ا٥بول مواف نقا ٤با أدل إليو العلم بصحيح الفكر ،كصريح العقل،
كرٗبا يكوف ي
مضل ك٨بتلط؛ كلذلك جاء التحذير من االقتداء بأصحاب األىواء
كلكنو ُب الغالب
ه
َ
ْ
َ
َ ً َ ُ ُّ َ ْ
َ َ ُ
َّربََّّٕ٤َ ٢
ق٤ٚنَّثِأ٤َ ٢ان ِ َِّْٛ ٣ثَِ ْْيَِّيٍِ ٚمَّإِن
كمتابعتهم حيث قاؿ  :ﵟِإَونَّٖسِْياَِّل ِ

(ُ) أخرجو أٞبد [ُّٕٕٗ] ،كالبزار [ّْْٖ] ،كالطربا٘ب ُب (الصغّب) [ُُٓ] .قاؿ ا٤بنذرم (ّ:)َُُ/
"بعض أسانيدىم رجالو ثقات" .كقاؿ ا٥بيثمي (ُ" :)ُٖٖ/رجالو رجاؿ الصحيح؛ ألف أبا ا٢بكم
البنا٘ب الراكم عن أيب برزة بينو الطربا٘ب فقاؿ :عن أىب ا٢بكم ىو ا٢بارث بن ا٢بكم ،كقد ركل لو
البخارم كأصحاب السنن" .كما أخرجو أبو نعيم ُب (ا٢بلية) (ِ ،)ِّ/كالبيهقي ُب (الزىد الكبّب)
[ُّٕ].
(ِ) أخرجو أٞبد [ُِٕٕٗ] .قاؿ ا٥بيثمي " :)َّٔ-َّٓ /ٕ( ركاه أٞبد ،كرجالو رجاؿ الصحيح".
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َ َ

ْ

ْ
فيحرموف كٰبللوف بأىوائهم كشهواهتم ،من
أيَُّٛ ٚثِةل َُ ًْ ٝذس ََّ
ِيٞﵞ [األنعاـ ،]ُُٗ:أم :يضلوف ٍّ
ْ
َ َ ُ َ َْ
ِيٞﵞ ،أم :ا٤بتجاكزين
َّربٕ ََّّ ٤َ ٢أيََّّ ُٛ ٚث ِةل َُ ًْ ٝذس ََّ
غّب تعلق بشريعة .كقولو  :ﵟإِن
ا٢بق إٔب الباطل ،كا٢ببلؿ إٔب ا٢براـ.
٢بدكد ٍّ
َ
َ َ
أىل األىواء فقاؿ :ﵟ َو َل َّدَتج ْى َّأ َْ ٤َ ٢
كقد هنى ا٢بق  عن اتٍّباع ً
ِيَّٖ ٞشثُ٤اَّ
اء َّاَّل
ِ
ُ َ َ َْ َ ََ
ُ َ
َ َ َ َ َ ُْ ُ َ ْ َ َُ
ةك َّلَعَّ
٤نﵞ َّ[األنعاـ ،]َُٓ:ﵟثَّ ٛجً٠ٚ
َِّوَّ ْٛ ٢ث ِ َصبّ ِ ََِّ ْٛ ٣ح ًْسِل َّ
ثِآيةد ِ٠ةَّواَّلِيَّ ٞل َّيؤ٤٠ِٜن َّثِةْلرِصة
َ
َ َ ََُْ َ
َ َ َ َْْ َ َْ ََ َ ْ ْ
َ
َ
٤نﵞ [ا١باثية .]ُٖ:فهذه اآليات
ْشيً ٍح ََّّ ِٜٞاْلم ِص َِّةدجًِ٣ةَّول َّدتجِى َّأ٤٢اء َّاَّلِيَّ ٞل َّحًَّ ٝٚ
ِ

نص ُب التحذير من اتباع أىل األىواء.
مرض سببو الركو يف إٔب الدنيا ،كالغفلةي عن
كقد بْب ا٢بق  أف اتباع ا٥بول ه
ُُ ْ َ ٌ
َّم َصضَّ
اآلخرة ،كاالنشغاؿ ٗبا يفُب ،كإيثاره على ما يبقى ،قاؿ اهلل  :ﵟ ِِف َّٓ٤ٚب ِ ِٛ٣

َ َ َ ُ ُ ُ َ َ ً َ َُ ْ َ َ ٌ َ ٌ َ َ ُ َ ْ ُ َ
٤نﵞ [البقرة.]َُ:
ِضادَّٛ٢اَّللَّمصفةَّولَّٛ٣يشابَّأ ِِلَّٛثِٝةََّك٤ٟاَّيسشِث َّ
ََ َ
اد ُُ ُٛ ٢
َّاَّلل ََّم َص ًفةﵞ" ،أم :ككلهم إٔب
قاؿ القرطيب  :قولو  :ﵟِض

أنفسهم ،كٝبع عليهم ٮبوـ الدنيا ،فلم يتفرغوا من ذلك إٔب اىتماـ بالدين"(ُ).

يعبد من دكف اهلل  ،كما ترؾ الطريق ا٤بستقيم من تركو إال ألنو
إف ا٥بول إلوه ي
قد اتبع ىواه.
كيتصور بعض الناس أف اإلٲباف باهلل  كما يقتضيو ىذا اإلٲبا يف من التزواـ
تكبيل للنفس ،كتقيي هد ٥با ،كأف الناس كجدكا ليكونوا أحر نارا ،كلينطلقوا
بالدين إ٭با ىو
ه
الدين مناف ىذ ا٢برية أماـ
ُب ا٢بياة على طبيعتهم ،فيشبعوا رغباهتم كأىوائهم ،فهل سد ي
اإلنساف ا٤بكلف؟!
كا١بواب أف العقل البشرم ال ٲبكن أف ٱبلو من الشيء كضدٍّه أك ما يقابلو ،فإذا
خبل من اإلٲباف باهلل  اشتغل تلقائيًّا باإلٲباف بسواه ،سيؤمن ُّواه فيتبعو على ٫بو
َََ
َ َ ََ ُ َ َ ُ َََْ َ َ ُ ُ َ َ
ْ
َ
ْ
َ
ُّيمي ليس لو ضابط ،يقوؿ اهلل  :ﵟأرأيخََِّّٞ ٜاَتشَّإِل٤٢َّ١٣اهَّأِأٟخَّدس٤نَّيٚيَِّ١
ٍّ
َ
َ
َ َ ََ ُ َ َ ُ ََ َ ُ ُ ََ ْ
ً
َ
خ َ
ِيًلﵞ [الفرقاف ،]ّْ:كقاؿ  :ﵟأِ َصأي ْ َ
مﵞ
ََّّ ِٞ ٜاَتش َّإِل َّ٤٢َّ ١٣اه َّوأفَّ ١ٚاَّلل َّلَع َّيٍَِّ ٚ
َوك َّ
(ُ) تفسّب القرطيب (ُ.)ُٕٗ/
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مثبل -با٤باؿ فيجرم الىثنا خلفو ،طالبنا للزيادة ،فبل يؤدم حقًّا،
[ا١باثية .]ِّ:سيؤمن  -ن
كال يبإب من أم مصدر حصل عليو ..سيؤمن باللذة فيشرب كيز٘ب كيفسق كيتحلل،
مصدر خط ور على ٦بتمعو .يقوؿ النيب (( :تعس
فتضيع شخصيتو ،كيصبح
ى
عبد الدينار ،والدرىم ،والقطيفة ،والخميصة))(ُ).

ُ
ََ َ
ةذا َ
َّب ًْ َس ْ َ
ًللﵞ
َّاِل ّ ِْ َّإِل َّالق َّ
كالقرآف يشّب إٔب ىذا ا٤بعُب ُب قولو  :ﵟذٝ

[يونس ،]ِّ:أم :أنو ال فراغ ،كال ٲبكن أف يرتفع النقيضاف .إما إٲباف باهلل
ِ
إٲباف بسواه .كقد قاؿ النيب ُ (( :ك ُّل الن ِ
سوُ فَ ُم ْعتِ ُق َها أ َْو
َّاس يَػ ْغ ُدو فَػبَائ ٌع نَػ ْف َ
ُموبُِق َها))(ِ) .كيقوؿ ابن القيم ُ ب (النونية):
فب ػ ػػلو ٍّ
برؽ النف ػ ػػس كالش ػ ػ ػ ػ ػ ػػيطػاف
الرؽ ال ػ ػػذم خ ػلػ ػقػوا ل ػ ػػو
ىػ ػربوا من ٍّ
فقد ارتض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوا بالذؿ كا٢برمػ ػ ػ ػ ػػاف
ال ترض ما اختاركه ىم لنفوس ػ ػػهم
(ّ)
ٓب يسق منها الرب ذا الكفراف
لػو س ػػاكت الدني ػ ػػا جنػ ػ ػ ػػاح بعوضة
متبع
إف اإلنساف إف ٓب يكن مستجيبنا هلل  كلرسولو  فهو ه
تتبع ا٢بق ،أك
للهول ،كليس ىناؾ منزلة بْب ا٤بنزلتْب ،كال طر ه
يق بْب الطريقْب .فإما أف ى


تتبع ا٥بول ،فقد جعل اهلل
ى
ا٥بول قرينْب.
كأحد األمرين يرفع صاحبو ،كاآلخر يهوم بو -كما قاؿ اهلل


أك

ا٣بطأ كاتباع ا٥بول قرينْب ،كجعل الصواب ك٨بالفة

َْ ََ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ ََ َ َ ْ َ َ َ َ
ُ
َ
ضَّواتجىََّّ ٤٢اهﵞ [األعراؼ.]ُٕٔ:
ػِئ٠ةَّلصذً٠ةهَّثِ٣ةَّوَّ١٠ِٗٙأرْلَّإَِلَّاْلر ِ

َ
 -:ﵟ َول َّْ٤

إف اتباع ا٥بول يتناقض مع سلوؾ طريق ا٢بق كالعدؿ؛ فإف أساس العدؿ :اتباع
سبب حملبة اهلل ؛ فإنو ٰ بب ا٤بقسطْب .كُب ا٤بقابل فإف اتباع
ا٢بق ،كىو ه
سبب ُب العذاب الشديد يوـ
سبب للضبلؿ عن سبيل اهلل  ،ك ي
الضبلؿ ه
ا٥بول ه

(ُ) صحيح البخارم [ِٖٖٔ.]ّْٔٓ ،ِٖٖٕ ،
(ِ) صحيح مسلم [ٔٓٓ].
(ّ) مًب القصيدة النونية (ص.)َّٖ:
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َ
َ َ ُّ َ
َ َ
َ َ ْ َ
َْ
ق٤ٚنَّ
ي٘ َّاَّلل َِّإِن َّاَّلِيَّ ٞي ِ
القيامة .يقوؿ اهلل  :ﵟ َول َّدتَّجِىِ َّال٤َ ٣ىَّذ ُي ِ
قَّ ٕٚخَّ ٞظب ِ ِ
ْ
َ
َُ ْ َ َ ٌ َ
َّػس ٌ
َ ْ َ
ةبﵞ [ص ،]ِٔ:كقاؿ اهلل :
ِيس َّث ِ َٝةَّن ُع٤ا َّيَ َْ ٤م َّاِل َِع َِّ
ي٘ َّاَّلل َِّلَّ ٛ٣يشاب
خَّ ٞظب ِ ِ
َ َ َ ُ َْ َ َ ْ َ ْ ُ
ﵟًِلَّدتجًِ٤اَّال٤٣ىَّأنَّتًسِل٤اﵞ [النساء.]ُّٓ:

كيَبتب على اتباع ا٥بول مفاسد كثّبة ،كآثار خطّبة ،منها:
ُ  -أف اتباع ا٥بول مفس هد للقلب كصادٌّ عن ا٥بداية.
ِ  -ا٤بعاصي كالكفر.
ّ  -الفساد العظيم كالببلء العاـ.
ْ  -ظهور االختبلؼ ا٤بذموـ بْب ا٤بسلمْب.
ٓ  -اتباع ا٤بتشابو.
ٔ  -ا٢برماف من العوف كالتأييد اإل٥بي كالتوفيق.

ٕ  -متبع ا٥بول يصاب ٗبرض القلب ٍب قسوتو كموتو.
ٖ  -متبع ا٥بول يصاب باال٫براؼ ُب الفكر كالسلوؾ.
ٗ  -االستهانة بالذنوب كا٤بعاصي.
َُ  -متبع ا٥بول يصاب بالعجب كغركر العلم ،فبل ٯبدم معو النصح
كاإلرشاد.
ُُ  -متبع ا٥بول يفتح على نفسو مداخل الشيطاف.
ُِ  -اتباع ا٥بول مدخل إٔب االبتداع ُب دين اهلل .
ُّ  -متبع ا٥بول يصاب بالتخبط كعدـ ا٥بداية إٔب الطريق ا٤بستقيم.
ُْ  -متبع ا٥بول يعمل على إضبلؿ اآلخرين ،كإبعادىم عن الطريق.
ُٓ  -سوء ا٣باٛبة.
ُٔ  -سوء العاقبة ُب اآلخرة.
كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب( :عقبات ُب طريق ا٥بداية ،كسبل الوقاية
منها).
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اضصورةػاضطاذرة:ػاضرضاػرنػاضظغسػ:
إف من خيانة النفس :أف ال يػىٍنأىل العبد ُّا عما يضرىا من اآلفات .كمن ىذه
الرضا
اآلفات الٍب تصيب النفس بالعجب كالغركر :الشعور بالكماؿ كالرضا عنها؛ ألف ٍّ
عن النفس يعِب :االنقياد كاإلذعاف ٤با ٙببو كترضاه ،كذلك يوجب تغطية عيوُّا
كمساكئها كقبائحها ،كال بد أف تورد صاحبها عندئذ ا٤بهالك ،كأكؿ ىذه ا٤بهالك:
ةرةٌ َّث ُّ
إعجابو بنفسو األمارة بالسوء ،كقد قاؿ اهلل  :ﵟإن َّاَل ّْ َط ََّْلََ ٜ
ةلع٤ءَِّﵞ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ ُ ُّ َ ْ ُ
ُ ُ َ ْ
َقﵞ [النجم،]ِّ:
[يوسف ،]ّٓ:كقاؿ اهلل  :ﵟًِل َّد َضك٤اَّأجّ َعس َّْ ٤َ ٢َّ ٛأيَّ َُّٛ ٚث ِ ََّ ِٞ ٝات َّ

ََْ ََ َ
ُ َُّ َ ْ ََ ُ ََ ُ ْ َُ َ َ ً
َ ُ َ ُّ َ َ ْ ُ
َ
ُ
َ
ْ
يًلﵞ
ﵟألَّ ٛدص َّإَِل َّاَّلِيَّ ٞيضك٤ن َّأجّعَّ ٛ٣ث ِ٘ َّاَّلل َّيض ِّك ََّّ ٜٞيؼةء َّول َّحو٤ٝٚن َِّذ ِ َّ

[النساء]ْٗ:؛ ألنو  عآب ٖبفيات النفوس ككمائنها ،كما انطوت عليو من قبيح أك
أحدا.
حسن ،فيزكي من يستحق التزكية ،كيفضح ا٤بدعْب ،كال يظلم ن
كما أف الشعور بالكماؿ كالرضا عن النفس من أسباب الكرب كالعجب كغركر
ََ َ َُْ ْ ُ ُ
ْ َّ
ةتَّ
العلم ،كىو ٩با يصرؼ عن ا٢بق ،كما قاؿ اهلل  :ﵟِٝٚةَّجةءتٛ٣
َّر ُظَّ ْٛ ٣ُ ٚثِةْلَيِِ ٠
َ

ْ ُ

ْ ْ

ِص ُ
خ٤اَّث ِ َٝةَّيَِ ٠سََِّٞ َّْٜٛ ٢اَِّٛ ًِٚٙﵞ [غافر.]ّٖ:
ِ

قاؿ ابن عطاء اهلل " :أصل كل معصية كغفلة كشهوة :الرضا عن النفس،
جاىبل ال يرضى
كأصل كل طاعة كيقظة كعفة :عدـ الرضا منك عنها .كألىف تصحب ن
عن نفسو خّب لك من أف تصحب عا٤با يرضى عن نفسو ،فأم علم لعا وٓب يرضى عن
نفسو؟ كأم جهل ١باىل ال يرضى عن نفسو؟ اىػ"(ُ)؛ ألف ا١باىل الذم ال يرضى عن
جاىبل ،بل يبحث كينقب كٯبتهد إٔب أف يتحرر من ا١بهل .كالعآب الذم
حالو ال يبقى ن
يرضى عن نفسو ال يبقى عا٤با.

(ُ) انظر :تفسّب الثعاليب (ٓ ،)ِّٗ/شرح ابن عباد على ا٢بكم (ص ،)ُّٕ:البحر ا٤بديد (ُ.)ُِٓ/
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كقاؿ" :الرضا عن النفس أصل ٝبيع الصفات ا٤بذمومة ،كعدـ الرضا عنها أصل
الصفات احملمودة ،كقد اتفق على ىذا ٝبيع العارفْب ،كأرباب القلوب؛ كذلك ألف
الرضا عن النفس يوجب تغطية عيوُّا كمساكيها ،كيصيٍّػ ير قبيحها حسننا ،كما قيل:
(ُ)
ْب الرضا عن يك ٍّل و
عيب كليلةه***
ى
كع ي
كعدـ الرضا عن النفس على عكس ىذا؛ ألف العبد إذ ذاؾ يتهم نفسو،
كيتطلب عيوُّا ،كال يغَب ٗبا يظهر من الطاعة كاالنقياد ،كما قيل ُب الشطر األخّب:
(ِ)
السخط تبدم ا٤بساكيا
***كما أف ى
عْب ٌ
فمن رضي عن نفسو استحسن حا٥با ،كسكن إليها ،كمن استحسن حاؿ نفسو،
كسكن إليها استولت عليو الغفلة ،كبالغفلة ينصرؼ قلبو عن التفقد كا٤براعاة ٣بواطره،
فتثور حينئذ دكاعي الشهوة على العبد ،كليس عنده من ا٤براقبة كالتذكّب ما يدفعها
كيقهرىا ،فتصّب الشهوة غالبة لو بسبب ذلك .كمن غلبتو شهوتو كقع ُب ا٤بعاصي ال
٧بالة .كأصل ذلك رضاه عن نفسو ،كمن ٓب يرض عن نفسو ٓب يستحسن حا٥با ،كٓب
يسكن إليها"(ّ).
قاؿ الشاعر:
ً
ت إٔب غّب ا٢بً ىجا كالتكرًـ
س ُب ك ػػل لذة
نيسٍب ى
إذا ما أطع ػ ى
ػت النػ ٍف ى

(ُ ) البيت ينسب لعبد اهلل بن معاكية بن عبد اهلل بن جعفر .انظر :ديواف عبد اهلل بن معاكية (ص،)َٗ:
ا٢بيواف (ّ ،)ِّٔ/عيوف األخبار (ّ ،)ُٔ/العقد الفريد (ِ ،)ُْٗ/األمثاؿ ا٤بولدة (ص،)َْْ:
ا٢بماسة ا٤بغربية (ِ ،)ُُِْ -َُِْ/ا٢بماسة البصرية (ِ ،)ٓٓ/األغا٘ب (ُِ.)ِّّ ،ُِْ/
كنسب ُب (التمثيل كاحملاضرة) (ص )َُّ:إٔب ا٤بتنيب.
(ِ) كالشطر األكؿ منو" :كعْب الرضا عن كل عيب كليلة" -كما تقدـ.-
(ّ) شرح ابن عباد على ا٢بكم (ص.)ُْٕ -ُّٕ:
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ً (ُ)

ك إٔب األمر القبيح احملرـ
س ُب كل دعوة
ىد ىعٍت ى
إذا ما ى
أجبت النػ ٍف ى
كمن آثار الرضا عن النفس :أنو يورد صاحبو ا٤بهالك ،فيضل عن ا٢بق كما عن
َََُ
ُ َ
َ
َّيَٚيََِّّْْٜٞ ْٛ ٣
حكى اهلل  عن الكفار أهنم قالوا للمستضعفْب :ﵟأ٢ؤلءِ ََّّ ٜٞاَّلل
ِ
ثَيْ٠َِ ٠ةﵞ [األنعاـ ،]ّٓ:أم :بشرؼ اإلٲباف ،مع أف الشرفاء على زعمهم ،أكٔب بكل
شرؼ ،فلو كاف شرفنا النعكس األمر ،فهو إنكار ألف ٱبص ىؤالء من بينهم بإصابة
َ َُْ َ َ
ُ
٨بربا عن آفة ضبل٥بم :ﵟِإَوذاَّتذَل َّيٚيْ َِّ ْٛ ٣آيَةت َ٠ةَّ
ا٢بق ،كالسبق إٔب ا٣بّب ،ككقولو  ن
َ َ
َ َ ُ َ ُّ ْ َ َ ْ َ ْ ٌ َ َ ً َ َ ْ َ ُ َ
ََّ
ًّ
َ ََُ
ْيَّرْئَّٜةٜةَّوأخعَّٟٞسِيةﵞ [مرٙب.]ّٕ:
ثيٍِ ٠
ةتَّٓةلَّاَّلِيَّٞزّصواَّل َِّلِيَّٞآ٤٠ٜاَّأيَّاِ ّٙصئ ِ
َ ْ َ َُ َ
َ ُ َُْ ُ َ َ
ٕ َ
٤نﵞ [الشعراء،]ُُُ:
َّوات َج ًَٕ َّاْل ْرذل َّ
كقاؿ قوـ نوح َّ :ﵟٓةل٤ا َّأٟؤَّ ِٜٞل
ْ َ
َْ َ َ َ ًْ َ َ ُ َ َ
َّظ َجٟٔ٤ة َّإِِلَِّْ ِ ١إَوذ َّل ََّْ ٛح ْ٣ذَ ُسوا َّثَِِّ١
ََّكن َّرْيا َّٜة
كحكى عن كفار قريش أهنم قالوا :ﵟلَّ ٤
َ َ َُ ُ َ َ َ ْ ٌ َ
ِيٛﵞ [األحقاؼ.]ُُ:
َّٕٓس ٌَّ
ِعئ٤ل٤نَّ٢شاَّإِِ

كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب( :عقبات ُب طريق ا٥بداية).

اضصورة ػاضحادغظ ػرذرة:ػ ػاضخغاظظػسيػاضصدبػزغر ػاضطذروعػ
وأصلػاضحرام:

أوًل :التحذير من أكل الماؿ الحراـ وبياف عاقبتو:
ً

كيعد ىذا الباب من (خيانة النفس) من حيث عدـ صيانتها عن أكل أمواؿ
الناس بالباطل ،كعن تناكؿ ا٣ببائث كاحملرمات ٩با يضر ُّا ُب العاجل كاآلجل.

(ُ) قاؿ ابن ا١بوزم " :أخربنا عبد اهلل بن ٧بمد ،قاؿ :أنبأنا أٞبد بن علي بن ثابت ،قاؿ :أنشد٘ب أبو
عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد الشّبازم الواعظ :إذا ما أطعت النفس..اْب" ذـ ا٥بول (ص ،)ِٓ:كانظر:
البداية كالنهاية (ُٓ ،)َْٕ/تاريخ بغداد (ُ ،)ّٕٕ/تاريخ دمشق (ُٓ.)َُْ/
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كيعد ذلك من (خيانة الناس)؛ ٤با يَبتب عليو من اإلضرار باآلخرين -كما
سيأٌب بياف ذلك ُب موضعو.-
كينبغي على ا٤بسلم أف ٰبرص على الكسب الطيب ،كأف يتحرل ا٢ببلؿ ُب
مطعمو كمشربو كملبسو.
كما ٰبصلو ُب كسبو من ا٤باؿ فهو أمانة ُب يده ،فينبغي أف ال يستعملو ُب ٧برـ،
كأف يسارع إٔب أداء حقو ،كأف ال يفَب عن استعمالو ُب كجوه ا٣بّب ،طالبنا األجر من اهلل
كرا لو على نعمو.
 ،كشا ن

َْ
َ َ
ُ ُُ
َ َ ً َ ًّ ََ َ
ُ
ُّ
ْ
َ
َِّف َّاْلر ِض َّخًلل َّليِجة َّول َّدتجًِ٤اَّ
قاؿ اهلل  :ﵟية َّأح٣ة َّاَلةس َُّك٤ا َّمِٝة ِ
ُ َ ُ ْ َ
ُ
َّي ُس  ٌّو ُ
َْ
ْيﵞ [البقرة.]ُٖٔ:
َّٜج ِ ٌَّ
ةنَّإَِّٙ١ٟسٛ
ر ُم َِ ٤
اتَّالؼيم ِ
َ َ
َ َ
َ َُ َْ ُ
َ ْ
ر َص ْ
ْ
ج٠ةََّ
ُ
ُّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ّ
ْ
َ
ةت َّٜةَّٖعبذَّ ٛومِٝةَّأ
كقاؿ اهلل  :ﵟيةَّأح٣ةَّاَّلِيَّ ٞآ٤٠ٜاَّأ٤ِّٟٔاََّّ ِٜٞلي َِّج ِ
َ
َْ
َْ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ
ََ َ
ْ ُْ ُ
َ ُ
َّول َ ْع ُ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
رشِيَِّ١إِل َّأن َّتَ ِٝق٤اَّذِيَِّ١
آ
ث
َّ
ٛ
ذ
٤ن
ٔ
ّ
٠
َّت
١
ِ٠
ٜ
َّ
ير
ج
٤اَّاْل
ٝ
ٝ
ي
َّت
ل
َّو
ض
ِ
ر
ٙس َّْ َِٞ َّٜ ٛاْل
ِ ِ
ِ
ِ
َ َُْ َ
َ َ  ٌّ َ
ِيسﵞ [البقرة.]ِٕٔ:
ِنََّح ٌَّ
ٍَّ
َّاَّلل
ن
واي٤ٝٚاَّأ
ِ

يأمر اهلل  عباده ا٤بؤمنْب باإلنفاؽ من أطيب ا٤باؿ كأجوده ،كينهاىم عن
التصدؽ بأرذؿ ا٤باؿ كأخسو؛ ألف اهلل  طيب ال يقبل إال طيبنا .كيقوؿ ٥بم :ال
تقصدكا ا٤باؿ ا٣ببيث لتنفقوا منو ،كىذا ا٤باؿ ا٣ببيث لو أنو أعطي إليكم ٤با أخذٛبوه،

إال عن إغماض كحياء .ك(اإلغماض) :أخذ الشيء على كراىة ،كأنو أغمض عينيو
كراىية أف يراه.
َ
َ َ  ٌّ َ
َ َُْ
ِيسﵞ قاؿ أبو جعفر " :يعِب بذلك
ِنََّح ٌَّ
كقولو  :ﵟواي٤ٝٚاَّأنَّاَّللٍَّ ِ
جل ثناؤه :كاعلموا أيها الناس أف اهلل  غِب عن صدقاتكم كعن غّبىا ،كإ٭با
أمركم ُّا ،كفرضها ُب أموالكم؛ رٞبة منو لكم؛ ليغِب ُّا عائلكم ،كيقوم ُّا
ضعيفكم ،كٯبزؿ لكم عليها ُب اآلخرة مثوبتكم ،ال من حاجة بو فيها إليكم(ُ) .فهو
َ  ٌّ َ
ِيسﵞ أم :مستحق للحمد ،ك٧بمود ُب ٝبيع أفعالو كأقوالو كشرعو كقدره.
ِنََّح ٌَّ
ﵟٍ ِ
(ُ) تفسّب الطربم (ٓ.)َٕٓ/
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قاؿ اإلماـ ٧بمد الطاىر بن عاشور " :ا٤براد بالطيبات :خيار األمواؿ،
فيطلق الطيب على األحسن ُب صنفو .كالكسب :ما ينالو ا٤برء بسعيو ،كالتجارة،
كاإلجارة ،كالغنيمة ،كالصيد .كيطلق الطيب على ا٤باؿ ا٤بكتسب بوجو حبلؿ ال ٱبالطو
ظلم كال غش ،كىو الطيب عند اهلل .
كقوؿ النيب

:

((من تصدؽ بصدقة من كسب طيب -وًل يقبل

اهلل إًل طيبًا -تلقاىا الرحمن بيمينو)) ا٢بديث(ُ).

َُُ
َْ
َ ََ ُ
َّاَّلل َ
َّوات ُٔ٤ا َ
َّخ ًَل ًل َ
س ُُ ٛ
َّل ّيجًة َ
َّاَّلل َّاَّلِي َّأج ُذ َّْ ٛثَِِّ١
ٓ
ز
َّر
ة
ِٝ
م
َّ
٤ا
كقاؿ  :ﵟوَّك
ِ
ْ َ
٤نﵞ [ا٤بائدة.]ٖٖ:
ُمؤَّ ٠ُِ ٜ
َْ
ْ ُ
ََ ُ َ َ ْ
ْ َُْ ْ َ ٌ ُ ْ َ ْ َُ َ
َِّف َّاْل ْر ِض ََّتةِ٤ن َّأنَّ
٤ن
كقاؿ  :ﵟ َواذٖ ُصوا َّإِذ َّأجذِ َّٚٓ ٛي٘ َّمعذقًّ
ِ
ُ َ َ ُ ْ ََ
َ
ُ
َ ََ ُ
ُ
َ َ ُ
ةت ًََّٚ ٙس َّْٛ
َّوأي َسز َّْ ٛث ِ ََِّ ْ ٠
َح َذزمّس َُّ ٛاَلةس َِّآوازٛ
َصه ِ
َّو َرزٓس َّْ َِٞ َّٜ ٛاٙم ّي ِ َج ِ
َْ ُ َ
ونﵞ [األنفاؿ.]ِٔ:
تؼٗ ُص َّ
َُْ
ُ ْ ََْ ً َ َ َ ُ
َ ُ َ َ َ ُ
َّو َج ًَ٘ َّٙس َِّْْٞ َّٜ ٛ
َّج ًَ٘ َّٙس َّْ ِْٞ َّٜ ٛأجّعِسَّ ٛأزواجة
كقاؿ  :ﵟواَّلل
ََ ْ
ُْ ُ َ
ُ
ُ ْ َ َ َ َ َ َ ً َ ََ ُ
٤ن ََّ ْ
أ َ ْز َ
خ َّاَّلل ِ ََّّْٛ ٢
ةت َّأِجِةْلَةل ِِ٘ َّيؤ٠ِٜ
جسَّ ٛثنِْي َّوخّسة
ا
و
َّو َرزٓس َّْ َِٞ َّٜ ٛاٙم ّي ِ َج ِ
َّوبِِ َٝ ًِ ٠
ِ
َ ُُْ َ
ونﵞ [النحل.]ِٕ:
يسّص َّ
ً
َ ََ ُ ُ ُ َ َ
َُُ
َ ًّ َ ْ ُ
ْ ُْ
ٗ ُصواََّ َٝ ًِْ ٟ
خ َّاَّللَِّإِن َُّٖ ٠ذ َّْٛ
َّخًلل َّليِجةَّواػ
كقاؿ  :ﵟُِك٤اَّمِٝةَّرزٓسَّ ٛاَّلل
َ
َ
ونﵞ [النحل.]ُُْ:
إِيةهَُّت ًْجُ ُس َّ
َّْ َ َْ ْ َ ْ ُ
َََ ْ َ َْ َ
َ َ َ َ َ َْ ُ ْ
َّو َر َزر َ٠ةََِّٞ َّٜ ْٛ ٢
ِب َّواْلد ِص
َِّف َّاَِّ ٙ
كقاؿ َّ :ﵟؤٙس َّٖص٠ٜة َّث ِِن َّآدم َّوَح٠ٚةِ ٛ٢
ْ َ ََْ َْ ً
َ َ َْ ُ ْ ََ َ
يًلﵞَّ[اإلسراء.]َٕ:
ق َّ
س
َّٖ
ةتَّوِق٠ٚةَّٛ٢لَع
ِ
اٙم ّي ِ َج ِ
ْيَّمَِّٞٝر٠ٔٚةَّتّ ِ
ٍ
َ
َ َ ََْ ُ ْ ََ َْ َ
ََ ُ
كقاؿ  :ﵟ ُُكُ٤ا ََّ ِْٞ ٜ
د٘ َّيٚيْس َّْٛ
ةت َّٜة َّرزر٠ةزٛ
َّول َّتمَ ْ٤ا َّذِيَّ ِ١ذيَ ِ
َّل ّي ِ َج ِ
َ َ ََ ْ َْ ْ َ َْ َ َ ََ ْ َ
ق ِِبَّذٔسَّ٤َ ٢ىﵞ [طو.]ُٖ:
ٍق ِِبَّوَُّٜٞيَِّ٘ ٚيٚيَّ ٍَِّ١
ّ
َ َ ُّ َ ُّ ُ ُ ُ
َ ُ َ
َ ْ
اخ ََ ُٚٝ
٤اَّؾ ِ
ةِلًةَّإ ِ ِّن َّث ِ َٝةَّت ًْ َ٤ٚٝنَّ
ةت َّو
كقاؿ  :ﵟيةَّأح٣
ةَّالص ُظ٘ َُّك٤اََّّ َِٞ ٜاٙم ّي ِ َج ِ
َ
ِيٛﵞ [ا٤بؤمنوف.]ُٓ :
يٌَّ ٚ
)ُ( التحرير كالتنوير (ّ .)ٓٔ/كا٢بديث ُب (صحيح البخارم) [َُُْ ،]َّْٕ ،كمسلم [َُُْ].
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ُ ََ
َ ََ َ ُ ُ ْ
كقاؿ  :ﵟ ُ
ةء َ
َّاْلَ ْر َضََّٓ َص ًار َ
ةءَّثً َ٠
اَّوالع ََ ٝ
خ َع ََّٞ
َّو َؾَ ٤رك َِّْٛأ َّْ
اَّللَّاَّلِيَّجًَّ٘ٙسٛ
ِ
ْ َ
ُ َ ُّ ُ ْ َ
َ ُ
ُ َ َُ ْ َ ََ ُ
ةر َك ُ
َّاَّلل َ
َّذ َذ َج َ
ْيﵞ
َّر ُّب َّاًَ ٙةل ََِّ ٝ
ةت َّذِ ٙس َُّ ٛاَّلل َّربسٛ
ؾ٤ركٛ
َّو َرزٓس َّْ َِٞ َّٜ ٛاٙم ّي ِ َج ِ

[غافر.]ْٔ:

َ َ َ
َْ
كقاؿ  :ﵟَِ ٚيُ ْ٠و ْص َّأ ُّح َ٣ةَّأ ْزّك ََّل ًَ ًةٜةﵞ [الكهف .]ُٗ:ركل الطربم  عن

سعيد بن جبّب  قاؿ :أحل ،كرجحو الطربم(ُ).
كإذا كاف العبد ٰبرص على الكسب الطيب فهو ال يغش ،كال ٱبدع ،كال
يكذب ،كال يطلب ا٤باؿ بطريق غّب مشركع؛ فإف العبد يسأؿ عن مالو من أين
اكتسبو ،كفيم أنفقو ،كما جاء ُب ا٢بديث :عن أيب برزة األسلمي  قاؿ :قاؿ
رسوؿ اهلل ً (( :ل تزوؿ قدما عبد يوـ القيامة حتى يسأؿ عن عمره فيم
أفناه ،وعن علمو فيم فعل فيو ،وعن مالو من أين اكتسبو وفيم أنفقو ،وعن جسمو

فيم أباله))(ِ).

كقاؿ َّ (( :
إف أ ََّو َؿ ما يُػْنتِ ُن من اإلنساف بطنُوُ ،فمن استطاع أف ًل
يأكل َّإًل طَيّْبًا فلْي ْف َع ْل))(ّ).
َ
كعن أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :أيها الناس ،إف
ِ
ين ،فقاؿ :ﵟيَةَّ
َاهلل طَيّْ ٌ
ب ًل يقبل إًل طَيّْبًا ،وإف اهلل أمر المؤمنين بما أمر بو ال ُْم ْر َسل َ
ُ ُُ

ّ

ْ ُ

َْ ُ َ َ

َّواخ َ٤ٚٝا َ
ةت َ
أ ُّح َ٣ة ُّ
َّؾ ِ ً
ِيٛﵞ [ا٤بؤمنوف،]ُٓ:
ةِلة َّإ ِ ِّن َّث ِ َٝة َّتً َ٤ٚٝن َّيٌَّ ٚ
َّالص ُظ٘ َُّك٤ا ََّّ َِٞ ٜاٙم ّي ِ َج ِ

َ َ
َ َُ ُُ
َ َ ََْ ُ
ُّ
َ
َ
َ
ْ
ّ
ْ
ةتَّٜةَّرزر٠ةز َّٛﵞ [البقرة ،]ُِٕ:ثم ذكر الرجل
وقاؿ :ﵟيةَّأح٣ةَّاَّلِيَّٞآ٤٠ٜاَُّك٤اَّ ََِّّٜٞليِج ِ

(ُ) انظر :تفسّب الطربم (ُٕ ،)ّٖٔ/فتح البارم ،البن حجر (ٔ ،)َْٓ/كانظر :الكشف كالبياف
(ٔ ،)ُُٔ/الوسيط ُب تفسّب القرآف اَّيد ،أليب ا٢بسن الواحدم (ّ ،)ُُْ/الدر ا٤بنثور (ٓ.)ّْٕ/
(ِ) أخرجو الَبمذم [ُِْٕ ] ،كقاؿ" :حسن صحيح" .كما أخرجو أبو يعلى [ّْْٕ] ،كأبو نعيم ُب
(ا٢بلية) (َُ.)ِِّ/
(ّ) صحيح البخارم [ُِٕٓ].
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يطيل السفر أشعث أغبر ،يَ ُم ُّد يديو إلى السماء ،يا رب ،يا رب ،ومطعمو حراـ،
ِ
ي بالحراـ ،فأنى يستجاب لذلك؟))(ُ).
ومشربو حراـ ،وملبسو حراـَ ،وغُذ َ
قاؿ القاضي  :الطيب ُب صفة اهلل ٗ بعُب :ا٤بنزه عن النقائص ،كىو
ٗبعُب :القدكس .كأصل الطيب :الزكاة كالطهارة كالسبلمة من ا٣ببث(ِ).
قاؿ اإلماـ النوكم " :كىذا ا٢بديث أحد األحاديث الٍب ىي قواعد
اإلسبلـ ،كمبا٘ب األحكاـ ،كقد ٝبعت منها أربعْب حديثنا ُب جزء .كفيو :ا٢بث على
اإلنفاؽ من ا٢ببلؿ كالنهي عن اإلنفاؽ من غّبه ،كفيو أف ا٤بشركب كا٤بأكوؿ كا٤بلبوس
خالصا ال شبهة فيو ،كأف من أراد الدعاء كاف أكٔب
حبلال
ك٫بو ذلك ينبغي أف يكوف ن
ن
باالعتناء بذلك من غّبه.
قولو(( :ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديو إلى السماء يا رب

يا رب ..إٔب آخره)) معناه -كاهلل أعلم -أنو يطيل السفر ُب كجوه الطاعات كحج،
كزيارة مستحبة ،كصلة رحم كغّب ذلك.

قولو (( :وغذي بالحراـ)) ىو بضم الغْب كٚبفيف الذاؿ ا٤بكسورة.

قولو (( :فأنى يستجاب لذلك)) ،أم :من أين يستجاب ٤بن ىذه صفتو،

ككيف يستجاب لو؟!"(ّ).
قاؿ ابن باديس " :فبْب ا٢بديث الشريف أف اهلل  طيب ،أم :منزه
عن النقص ُب ذاتو كصفاتو كأفعالو ،تنعم العقوؿ كاألركاح ٗبعرفتو -كما يليق بو-
ك٧ببتو.
خالصا من شوائب
كأنو ال يقبل من األعماؿ إال طيبنا ،أم :صا٢بنا ُب نفسو
ن
ا٤بخالفة كالرياء كالشرؾ.
(ُ) صحيح مسلم [َُُٓ].
)ِ( انظر :إكماؿ ا٤بعلم ،للقاضي عياض (ّ.)ِّٖ/
)ّ( شرح النوكم على صحيح مسلم (ٕ.)ََُ/
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كبْب أف الشرع عاـ للرسل كلؤلمم ،كال يستثُب من ىذا إال ما دؿ الدليل على
اختصاصو بالرسل .
كبْب أف أكل ا٢ببلؿ ىو الذم يثمر قبوؿ الدعاء ،فإذا يرد عليو فقد ردت عليو
عبادتو ،فكاف ىذا البياف النبوم على مقتضى ما أفاده ترتيب األمرين ُب اآلية(ُ).
كآجبل ،كذلك ىو
عاجبل ن
كقاؿ الراغب " :الطيب التاـ ىو الذم يستلذ ن
ً
ب إٜبنا"(ِ).
ا٢ببلؿ الذم ال يػي ٍعق ي
حبلال.
كقاؿ القشّبم " :الطيب ما كاف ن

كيقاؿ :الطيب من الرزؽ ما ال يعصى اهلل  مكتسبو.
كيقاؿ :الطيب من الرزؽ ما يكوف على مشاىدة الرزاؽ.
كيقاؿ الطيب من الرزؽ ما حصل منو الشكر"(ّ).
ضار لؤلبداف أك العقوؿ،
كقد قيل :إف الطيب ما كاف يمستىطابنا ُب نفسو ،غّب ٍّ
كجو ٧برـ.
ٗبعاملة ٧برمة أك على ٍ
كغّب يمكتىسب ى
كالكسب الطيب من أسباب صبلح القلب ،كزيادة اإلٲباف ،كالنشاط ُب األعماؿ
ٍّعم ،كيثمر قبوؿ الدعاء.
الصا٢بة ،كالرغبة ُب اإلحساف ،كىو ٩با يٙب ىفظ بو النػ ى
ك٧ببة ا٤باؿ كالولد من الغرائز الٍب يعرض للناس فيها اإلسراؼ كاإلفراط إذا ٓب
َْ
(ْ)
ب ٕبسن الَببية كالتعليم ،قاؿ اهلل  :ﵟ َواغي ٍُٔا
ب ُّداية الدين ،كٓب تي ىشذ ٍ
تيػ ىهذ ٍ
َه َ َْ َ ُ ُ ْ َََْ ُ ُ ْ ٌَْ
أجٍا أمٔاىسً وأوَلدزً ف ِخِثﵞ [األنفاؿ.]ِٖ:

)ُ( آثار ابن باديس (ُ ،)ّٕٔ -ّٔٔ/تفسّب ابن باديس (ُ.)ّٓٔ-ّٓٓ/
)ِ( تفسّب الراغب األصفها٘ب (ْ.)َِٕ/
)ّ( لطائف اإلشارات (ِ.)ْٖٔ/

ب عنها جريدىا :أم :قطع كفرؽ ،فهو تشبيو ٗبا يشذب من ال ٌشجر؛
(ْ) أصلو من النخلة الطويلة الٍب يش ٍّذ ى
ألنو يطوؿ بذلك كيسرع ُب شطاطو.
146

كمعززا للدين ،ككسيلة إلقامة ركنْب من
كقد جعل اهلل  ى
ا٤باؿ قو ناما لؤلمم ،ن
(ُ)
يفًب ُّذه الشهوات،
أركانو  ،كمن أعظم أسباب التقرب إليو .فعلى ا٤بؤمن ا٤بتقي أال ى
الشاغل لو عن آخرتو ،فإذا اتقى ذلك ،كاستمتع ُّا بالقصد
أكرب ٮبو ،ك
كٯبعلىها ى
ى
كاالعتداؿ ،كالوقوؼ عند حدكد اهلل  ،فهو السعيد ُب الدارين ،قاؿ اهلل :

ُّ ْ َ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ
َّرب َ٠ة َّآد َ
ﵟ َوَ ْٛ ٣ُ ْ٠ِٜ
َّي َش َ
َََّّ ْٞ ٜح ُُٔ ٤ل َ
اب َّاَلةرِ ََّّ201
َِّف َّاِلجية َّخع٠ح َّو ِِف َّاْلرِصة َِّخع٠ح َّوٓ ِ٠ة
ة
ِ٠
ِ
َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ
ُ َ َ َُ ْ َ
(ِ)
َ
ٌ
ةب َّ202ﵞ [البقرة ، ]َِِ-َُِ:كقاؿ
ََّسيى َّاِل ِع ِ
أوٙهِٕ َّلِ َّٟ ٛ٣ؿيت َّمِٝة َّٖعج٤ا َّواَّلل ِ
ُّ ْ
َ ْ ََ ََ َْ َ َ َ َ
ِيٝةَّآدَ َ
ةك ُ
 :ﵟ َوابْ َذٌِ َّذ َ
يجَََِّّٕٞ ٜاِلج َيةﵞ [القصص.]ٕٕ:
َّولَّدنطَِّ ٟؿ
َّاَّللَّاِلارَّاْلرِصة َّ

كينبغي على ا٤بكلف أف يعلم أف كل شيء ُب ىذه ا٢بياة الدنيا من النًعم كا٤بتاع
إ٭با ىو ابتبلء كاختبار ،فا٤باؿ ظل زائل ،كعارية مسَبدة ،كالدنيا مهما طالت فهي
قصّبة ،كمهما عظمت فهي حقّبة.
كمن ٍب فبل ينبغي أف ينسيو ىذا ا٤باؿ أك ا١باه ذكر اهلل  ،كافتقاره إليو .قاؿ
ُ َُُْ ُْ َ َ ُ َ
َ ُ ُ
اهلل  :ﵟيَة ََّأ ُّح َ
ِن ْ َ
ََّّ ٤َ ٢اُّ ََ ْٙ
يسﵞ [فاطر،]ُٓ:
َّاِل َُِّ ٝ
اَّلل
َِّو
َّاَّلل
َل
إ
َّ
اء
ص
ٔ
ّ
َّاٙ
ٛ
ذ
ج
َّأ
ةس
َّاَل
ة
٣
ِ
ِ

كعليو أف يعلم بأف ىذا اليقْب ىو أساس اإلٲباف الصادؽ ،كأنو منو( ،أم :اليقْب من
اإلٲباف) ٗبنزلة الركح من ا١بسد(ّ).
كألف كل شيء -من النعم كا٤بتاع -ابتبلء كاختبار من اهلل  ،فقد جعل اهلل
 ا٤باؿ من أعظم أنواع االبتبلء؛ كذلك ٤با ٰبقق من ا٤بصاّب.

(ُ) يعِب :الزكاة كا٢بج.
(ِ) بتصرؼ عن (تفسّب ا٤بنار) (ّ.)َِِ/
(ّ) انظر :نضرة النعيم (ُ.)ِْ/
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كُب ا٢بديث :عن ابن كعب بن مالك األنصارم ،عن أبيو
رسوؿ اهلل

:



قاؿ :قاؿ

((ما ذئباف جائعاف أرسال في غنم بأفسد لها من حرص

المرء على الماؿ والشرؼ لدينو))(ُ).

كعن حكيم بن حزاـ  قاؿ :سألت رسوؿ اهلل  فأعطا٘بٍ ،ب

سألتو ،فأعطا٘بٍ ،ب سألتو ،فأعطا٘ب ٍب قاؿ(( :يا حكيم ،إف ىذا الماؿ خضرة
حلوة ،فمن أخذه بسخاوة نفس بورؾ لو فيو ،ومن أخذه بإشراؼ نفس لم يبارؾ

لو فيو ،كالذي يأكل وًل يشبع ،اليد العليا خير من اليد السفلى))(ِ).

قاؿ العلماء" :إشراؼ النفس :تطلعها إليو ،كتعرضها لو ،كطمعها فيو .كأما طيب
النفس فذكر القاضي  فيو احتمالْب؛ أظهرٮبا :أنو عائد على اآلخذ ،كمعناه:
من أخذه بغّب سؤاؿ كال إشراؼ كتطلع بورؾ لو فيو .كالثا٘ب :أنو عائد إٔب الدافع،
منشرحا بدفعو إليو طيب النفس ال بسؤاؿ اضطره إليو أك
كمعناه :من أخذه ٩بن يدفع
ن
٫بوه ٩با ال تطيب معو نفس الدافع.
كأما قولو (( :كالذي يأكل وًل يشبع)) فقيل :ىو الذم بو داء ال

يشبع بسببو .كقيلٰ :بتمل أف ا٤براد التشبيو بالبهيمة الراعية .كُب ىذا ا٢بديث كما قبلو
قليبل-
كما بعده :ا٢بث على التعفف كالقناعة كالرضا ٗبا تيسر ُب عفاؼ -كإف كاف ن
(ُ) أخرجو ابن أيب شيبة [ِّٕٔ] ،كأٞبد [ُْٖٕٓ] ،كالدارمي [ِِٕٕ] ،كالَبمذم [ِّٕٔ] ،كقاؿ:
أيضا :ابن حباف [ِِّٖ] ،كالطربا٘ب [ُٖٗ] ،كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف)
"حسن صحيح" ،كأخرجو ن

فسادا للغنم(( .كالشرؼ)) أم :ا١باه ،معطوؼ على ا٤باؿ.
[ّٖٕٗ] .قولو(( :بأفسد ٥با)) أم :بأكثر ن
َ ْ ََ َ َ ْ ُ ه ه َ َ َ
كالبلـ ُب قولو(( :لدينو)) الـ البياف ،كهي ُب قولو  :ﵟل ٍَِ أراد أن يخ ًِ الرطاغثﵞَّ[البقرة،]ِّّ:
كأنو قيل ٤بن؟ قاؿ٤ :بن أراد .ككذا ىنا ،كأنو قيل :بأفسد ألم شيء؟ فقيل :لدينو .كال يصح جعلها
جر بلفظ كاحد ،كمعُب كاحد بعامل كاحد إال على سبل
متعلقة بأفسد؛ ألنو ال ٯبوز تعلق حرُب ٍّ
البدؿ" .انظر :دليل الفا٢بْب لطرؽ رياض الصا٢بْب ،البن عبلف البكرم الشافعي (ْ.)َِْ -ُْٗ/

كفيو مبالغة ُب الذـ ٤بن جعل ا٤باؿ كا١باه غاية.
(ِ) صحيح البخارم [َِٕٓ ،]ُّّْ ،ُِْٕ،مسلم [َُّٓ].
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كاإلٝباؿ ُب الكسب ،كأنو ال يغَب اإلنساف بكثرة ما ٰبصل لو بإشراؼ ك٫بوه؛ فإنو ال
ه َ َ
َ ْ َ ُ هُ ّ
اتﵞ
الربَا َويُ ْر ِّب الصدك ِ
يبارؾ لو فيو ،كىو قريب من قوؿ اهلل  :ﵟحٍدق اَّلل ِ
[البقرة.)ُ("]ِٕٔ:
فا٤باؿ كسيلة كليس غاية؛ ألنو مٌب أصبح غاية قضى على صاحبو؛ ألنو سيعيش
خائفا من زكالو ،فيورث صاحبو من ا٥بموـ كالغموـ
الىثنا خلفو ،طالبنا للزيادة ،ن
كاألحزاف ،كتنفتح أمامو أبواب الفًب كالفساد بسبب ا٤باؿ .فمهما كاف غنينا فإف فقره
بْب عينيو ،كاآلفات ٧بدقة ٗبالو ،كٔبسده من ا٤برض إٔب ا٤بوت .قاؿ النيب :
(( من كانت اآلخرة ىمو جعل اهلل غناه في قلبو ،وجمع لو شملو ،وأتتو الدنيا وىي
راغمة ،ومن كانت الدنيا ىمو جعل اهلل فقره بين عينيو ،وفرؽ عليو شملو ،ولم يأتو

من الدنيا إًل ما قدر لو))(ِ).

كقد أصبح ٝبع ا٤باؿ عند كثّب من الناس غاية ،كليس كسيلة ،كصار شغلهم
الشاغل ،فبل يبإب أحدىم أمن و
ا٤باؿ أـ من حرواـ ،فمن أجلو تسفك
حبلؿ كاف ىذا ي

الدماء ،كتنتهك األعراض ،كتضيع ا٢بقوؽ ،كمن أجلو قد يبيع البعض نفسو كدينو
كعرضو ،كذلك مصداؽ(ّ) ما حدث بو النيب  كما جاء ُب (الصحيح):
عن أيب ىريرة  عن النيب  قاؿ(( :لَيَأْتِيَ َّن على الناس زمافً ،ل
يبالي المرء بما أخذ الماؿ ،أمن حالؿ أـ من حراـ))(ْ).
(ُ) شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم (ٕ ،)ُِٔ/إكماؿ ا٤بعلم ،للقاضي عياض (ّ.)ِٖٗ/
(ِ ) ا٢بديث مركم عن أنس كعن زيد بن ثابت .حديث أنس :أخرجو ىناد (ِ ،)ّٓٓ/كالَبمذم [ِْٓٔ]،
كأبو نعيم ُب (ا٢بلية) (ٔ .)َّٕ/حديث زيد بن ثابت :أخرجو الطيالسي [ُٕٔ] ،كأٞبد
[َُِٗٓ] ،كابن ماجو [َُْٓ] .كابن حباف [َٖٔ] ،كالطربا٘ب ُب (الكبّب) [ُْٖٗ] ،كٛباـ
[ُُْٔ] ،كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [ٖٓٓٗ] .قاؿ العراقي ُ ب (ا٤بغِب عن ٞبل األسفار)
(ص" :)ُِّٕ:أخرجو ابن ماجو من حديث زيد بن ثابت بإسناد جيد".
(ّ) يقاؿ( :ىذا مصداؽ ىذا) أم :ما يصدقو ،أك ما يدؿ على صدقو.
(ْ) صحيح البخارم [َِّٖ].
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اختبارا لو من
دائما أف التوسعة ُب الرزؽ ليست إال
ن
فينبغي على ا٤بسلم أف يتذكر ن
دليبل على الرضا ،فقد نفى القرآف الكرٙب أف تكوف كثرة ا٤باؿ أك
مواله  ،كليست ن
دليبل على رضى ا٤بؤب  ،كإ٭با العمل الصاّب ىو الوسيلة للحصوؿ على ىذا
الولد ن
َ
َ
َ
ه
َ ُ ُ
ُ ُ
الرضواف كالقرب من اهلل  .يقوؿ  :ﵟ َو ٌَا أ ْم َٔاىس ًْ َوَل أ ْوَلدز ًْ ةِاى ِِت

َ ُ
َُ ّ ُ ُ ْ ْ َ َ ُ َْ ه َ ْ َ َ َ َ َ َ ً َُ َ َ َُ ْ َ َ ُ ّ
تل ِربسً غِِدُا زىِف إَِل ٌَ آٌَ وغٍِو ص ِ
الظ ْػ ِف ة ِ ٍَا غ ٍِئا
اِلا فأوىهِم لًٓ جز
اء ِ
َ
َ
َ
َْ
ُْ َ
ه
َ
َ ُ ُ
ُ ُ
ُ
ات آٌ ُِِٔنﵞ [سبأ ،]ّٕ:كيقوؿ  :ﵟ َواغي ٍُٔا أج ٍَا أ ْم َٔاىس ًْ َوأ ْوَلدز ًْ
َوْ ًْ ِِف اىغ ُرف ِ
ف ِخْ َِ ٌثﵞ [األنفاؿ ،]ِٖ:أم :ببلء كاختبارٰ ،بملكم على كسب ا٢براـ ،كمنع حق اهلل
َ َ ُّ َ ه َ َ َ
آٌ ُِٔا َل
 ،فبل تطيعوىم ُب معصية اهلل  .كقد قاؿ  :ﵟيا أحٓا اَّلِيَ
ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ ه َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َْ ُ َ
اِسونﵞ
حي ِٓسً أمٔاىسً وَل أوَلدزً خَ ذِن ِر اَّلل ِ وٌَ حفػو ذل ِم فأوىهِم ًْ اْل ِ
[ا٤بنافقوف.]ٗ:

ه
كقد أخرب اهلل  عن اإلنساف أنو ٢بب ا٣بّب لشديد ،فقاؿ  :ﵟِإَوُ ُّ
ب َْ
ُِ ّ
اْل ْري ل َ َشد ٌ
ِيدﵞ [العاديات .]ٖ:كا٣بّب ىنا :ا٤باؿ اتفاقنا(ُ).
ِل ِ
ِ

كمعناه :كإنو ألجل حب ا٤باؿ لبخيل ٩بسك ،أك إنو ٢بب ا٤باؿ لقوم ،كىو ٢بب
غارزا
عبادة اهلل  ضعيف ،أم :إنو ألجل حب ا٤باؿ ٖبيل؛ فلذلك ٰبتجب بو ن
معرضا بو عن جنابو.
رأسو ُب ٙبصيلو كحفظو كٝبعو كمنعو،
ن
مشغوال بو عن ا٢بق ،ن
كُب ا٢بديث(( :إف المكثرين ىم المقلوف يوـ القيامةَّ ،إًل من أعطاه اهلل

خيرا))(ِ).
خيرا ،فنفح فيو يمينو وشمالو وبين يديو ووراءه ،وعمل فيو ً
ً

كمن أدؿ اآليات على أف حب ا٤باؿ غريزة ُب النفس مقتضية للحرص على ا٤بنع
َُ َ َ ُ ْ ْ
َ ُ َْ
َ
صِّ فأوىهِم ْ ًُ ال ٍُفي ُِدٔنﵞ
-الذم ىو البخل -قولو  :ﵟ َو ٌَ َْ ئُق ش هح جف ِ

[ا٢بشر.]ٗ:

(ُ) انظر :فتح البارم ،البن حجر (ٓ.)ّٖٗ /
(ِ) صحيح البخارم [ّْْٔ] ،مسلم [ْٗ] .كا٤براد ب ػػ(( :ٲبينو كمشالو)) ما سبق أنو ٝبيع كجوه ا٤بكارـ
كا٣بّب .ك((نفح)) -با٢باء ا٤بهملة ،-أم :ضرب يديو فيو بالعطاء كالنفح :الرمي كالضرب.
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فا٤بوفق من يوؽ شح نفسو فيخالفها فيما يغلب عليها من حب ا٤باؿ ،كبغض
اإلنفاؽ ،كىو الفائز بالسعادتْب.
كمن اآليات الٍب ٙبذر من حب ا٤باؿ مع ا٢برص كالطمع قولو :
َ َ ْ ُ ُ َ ُّ َ َ َ ْ ً َ
َ ُ ُّ َ ْ َ َ ُ ًّ َ ًّ
ًّ
ﵟوحأزئن اىُّتاث أزًل لٍا  19وَتِتٔن الٍال ختا َجا 20ﵞ [الفجر ،]َِ-ُٗ:أم :حبًّا
َْ
َه َ ه
ًّ ًّ
كثّبا مع حرص كطمعٍ .ب قاؿ  :ﵟّلَك إِذا ُدن ِج اْل ْر ُض َدَك َدَكﵞ إٔب قولو
ن
ََ ُ ُ ََ َُ َ
َ
ٌ
 :ﵟوَل ئذ ِق وذاكّ أخدﵞ اآليات [الفجر ،]ِٔ-ُِ:كىي ردع عن أكل الَباث،
كعن حب ا٤باؿ؛ فماذا يفيد أكل حقوؽ الغّب عند دخوؿ القرب؟ كماذا ٯبدم حب
ا٤باؿ عند ا٤بآؿ؟ كماذا يفيد النعيم الزائل عند العذاب الدائم؟
فينبغي أف يطهر ا٤بسلم نفسو عن أدراف الشح كأكضار التخلف ،كعن حب ا٤باؿ
ُ ْ
الذم كاف التخلف بسببو ،كعن سائر األخبلؽ الذميمة .قاؿ اهلل  :ﵟخذ ٌ َِْ

ََْ ْ َ َ ًَ َُ ّ ُ ُ ْ ََُّ ْ َ َ َ ّ َ َْ ْ ه َ َ َ َ َ َ
س ٌَ ل َ ُٓ ًْ َو ه ُ
اَّلل َش ٍِيعٌ
أمٔال ِ ًِٓ صدكث تػ ِٓرًْ وحزك ِي ًِٓ ةِٓا وص ِو غيي ًِٓ إِن صًلحم ش
َغي ٌ
ِيًﵞ [التوبة.]َُّ:

كا٢بق أف شهوة حب ا٤باؿ عمت غالب ا٣بلق حٌب فيتًنوا بالدنيا كزىرهتا ،كصارت
غاية قصدىم ،فلها يطلبوف ،كُّا يرضوف ،كمن أجلها يغضبوف ،كبسببها يوالوف،
كعليها يعادكف .فكم قطعت أرحاـ ُب سبيلها ،كسفكت دماء بسببها ،ككقعت
فواحش من أجلها ،كنزلت القطيعة كحلت البغضاء ،كفيػٍّرؽ بْب األخ كأخيو ،كتقاتل
األب مع ابنو ،كتعادل األصحاب كا٣ببلف.
كُب ا٢بديث :عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص  ،عن رسوؿ اهلل
 أنو قاؿ(( :إذا فتحت عليكم فارس والروـ ،أي قوـ أنتم؟)) ،قاؿ عبد

الرٞبن بن عوؼ  :نقوؿ كما أمرنا اهلل ،قاؿ رسوؿ اهلل (( :أو غير
ذلك ،تتنافسوف ،ثم تتحاسدوف ،ثم تتدابروف ،ثم تتباغضوف ،أو نحو ذلك ،ثم

تنطلقوف في مساكين المهاجرين ،فتجعلوف بعضهم على رقاب بعض))(ُ).
(ُ) صحيح مسلم [ِِٔٗ].
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كقد بْب ا٢بق  أف اإلٲباف ليس باالدعاء ،كإ٭با ىو ٦بموعة من الصفات
ه
ينبغي أف يتصف اإلنساف حٌب يكوف مؤمننا ،كمنها :بذؿ ا٤باؿ ،قاؿ اهلل  :ﵟإِج ٍَا

ُْ ْ ُ َ ه َ َ ُ َ هُ َ َ ْ ُُ ُُ ْ َ ُ َ ْ َ َْ ْ َ ُُ َ َ ُْ ْ َ ً ََ
يٍاُا َولَع
جيج كئبًٓ ِإَوذا حي ِيج غييًِٓ آياحّ زادتًٓ إ ِ
الٍؤٌِِٔن اَّلِيَ إِذا ذنِر اَّلل و ِ
ُ
َ َ ُ ْ ْ َ
ْ ُ ْ ُ َ
هُ َ
ه َ ُ ُ َ ه َ َ
الصًلة َوم هٍِا َر َزر َِاْ ًْ ُحِ ِفلٔن  3أوىهِم ْ ًُ ال ٍُؤٌ ُِِٔن
َربّ ِ ِٓ ًْ َح َخ ََّٔكٔن  2اَّلِيَ ي ِلئٍن
ًّ
ه َ ُْ ُ َ
الّساءِ َو ه ه
ٔن ِف ه ه
الَّضاءِﵞ [آؿ عمراف ،]ُّْ:كُب ذلك
َخلاﵞ [األنفاؿ ،]ْ-ِ:ﵟاَّلِيَ حِفِل
ِ

إشارة إٔب أف النفوس ٯبب أف تكوف كرٲبة مهما أّب عليها الفقر ،كأف تتعوىد اإلحساف
ُ
ُ
ْ
بقدر الطاقة ،كما قاؿ ُ ب آية أخرل :ﵟ َِلُِفِ ْق ذو َش َػ ٍث ٌ َِْ َش َػخِِّ َو ٌَ َْ كد َِر
ََ

ُْ َْ ْ ْ

َ

ه

غييِّْ رزك ُّ في ُيِفِق م هٍِا آحاهُ ُ
اَّللﵞ [الطبلؽ.]ٕ:
ِ

كلذلك فإنك ترل أف الشارع جعل من أىم عبلمات التقول :بذؿ ا٤باؿ ،كإعانة

٧بذرا من الشح ،مبيننا عاقبتو ،فقاؿ (( :اتقوا الظلم ،فإف الظلم
احملتاج ،ن
ظلمات يوـ القيامة ،واتقوا الشح؛ فإف الشح أىلك من كاف قبلكم ،حملهم على

أف سفكوا دماءىم واستحلوا محارمهم))(ُ).

كا٢باصل أف ا٤باؿ أمانة ينبغي على العبد أف ٰبسن التصرؼ فيو ،فينفقو فيما
يعود عليو بالنفع ُب الدنيا كاآلخرة من غّب إسراؼ كال تقتّب ،كيؤديو حقو ،كال يستعملو
ُب ٧برـ.
ً و
ب منها،
كٯبب على العبد أف يسعى ُب طلب الرزؽ ،كأف يتعلم ح ٍرفة ،يتكس ي
كيتقنها؛ لينتفع ُّا ،كينفع غّبه.
مسؤكؿ عن علمو ُب فقو حرفتو كمهنتو ،فكلٌّ من ا٢ب ً
داد كالنجار
ا٤بسلم
ه
ى
ك ي
مطالب بتعل ًم األحكاـ الشرعية ا٤بتعلقة
كالفبل ًح كالتاج ًر كغّبىم من أصحاب ا٢بًرؼ
ه
و
و
عمليو
ٗبهنتو ،من بي وع أك شر واء أك
و
استصناع أك ككالة أك إجارة أك يمزارعة..اْب؛ ليكوف ي
الطبيب مطالب بإتقاف مهنتو ،كيلزمو كذلك تعلم فقهها كآداُّا
صا٢بنا ،كماليو ن
حبلال .ك ي
كصوال إٔب العبلج كالدكاء ،كموقف الشرع من
الشرعية ،من بدء الكشف عن ا٤برضى ،ن
(ُ) صحيح مسلم [ِٖٕٓ].
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ا٤بسائل الطبية كاإلجهاض ،أك زرع األعضاء إٔب غّب ذلك ،ككذلك ا٤بهندس كاحملامي
كاإلعبلمي كغّبىم يلزمهم الفقو ُب ا٤بهنة؛ ليكونوا لساف حق كعدؿ ،كيد أمانة على
ب فهو
ب ولم يعلم منو ِط ّّ
حقوؽ الوطن كالناس .كُب ا٢بديث(( :من تَطَبَّ َ
ضامن))(ُ).
كأكل ا٤باؿ ا٢براـ من كبائر الذنوب ،كما جاء ُب ا٢بديث :عن أيب ىريرة


عن النيب



قاؿ(( :اجتنبوا السبع الموبقات)) ،قالوا :يا رسوؿ

اهلل كما ىن؟ قاؿ (( :الشرؾ باهلل ،والسحر ،وقتل النفس التي حرـ اهلل إًل بالحق،
وأكل الربا ،وأكل ماؿ اليتيم ،والتولي يوـ الزحف ،وقذؼ المحصنات المؤمنات

الغافالت))(ِ).

ففي ا٢بديث :صورتاف من صور أكل ا٤باؿ ا٢براـ ،كٮبا( :أكل الربا ،كأكل ماؿ
اليتيم).
كأكل ا٤باؿ ا٢براـ من الذنوب ا٤بهلكة ،كما جاء ُب ا٢بديث :عن كعب بن

يع ٍجىرة  قاؿ :قاؿ ٕب رسوؿ اهلل (( :يا كعب بن عجرة ،إنو ًل
يػربو لحم نبت من س ْح ٍ
ت إًل كانت النار أولى بو))(ّ).
ُ
َُْ
كعن أ ٍّيـ سلمة  :أف رسوؿ اهلل  قاؿ(( :إِنَّ ُك ْم تختصموف
ولعل بعضكم ألحن بحجتو من بعض ،فمن قضيت لو من ح ّْق أ ِ
َخ ِيو َشْيئًا،
إِلَ َّيَّ ،
َ
بقولو :فإنما أقطع لو قطعةً من النَّار فال يأخذىا))(ْ).

(ُ) أخرجو ابن ماجو [ّْٔٔ] ،كأبو داكد [ْٖٔٓ] ،كالنسائي [َّْٖ] ،كالدارقطِب [ّّْٖ] ،كا٢باكم
[ْْٖٕ] ،كقاؿ" :صحيح اإل سناد" ،ككافقو الذىيب ،كما أخرجو :البيهقي ُب (السنن الكربل)
[َُّٓٔ].
(ِ) صحيح البخارم [ِٕٔٔ ،]ٖٕٔٓ ،مسلم [ٖٗ].
أيضا :الطربا٘ب ُب (الكبّب) [ُِِ] .قاؿ
(ّ) أخرجو الَبمذم [ُْٔ] ،كقاؿ" :حسن غريب" ،كأخرجو ن
ا٥بيثمي " :)َِّ/َُ( ركاه الَبمذم باختصار .ركاه الطربا٘ب ُب (األكسط) ،كرجالو ثقات".
(ْ) صحيح البخارم [َِٖٔ ،]ُٕٖٔ ،ٕٔٗٔ ،مسلم [ُُّٕ].
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كإف من صور أكل ا٤باؿ ا٢براـ :السرقة من بيت ا٤باؿ ،كمن األمواؿ العامة.
كقد جاء ُب ا٢بديث :عن خولة األنصارية  ،قالت٠ :بعت النيب

ار يوـ
 يقوؿ(( :إف ً
رجاًل يَػتَ َخ َّو ُ
ضو َف في ماؿ اهلل بغير َحقٍّ ،فلهم النَّ ُ
القيامة))(ُ) ،كقاؿ (( :إف ىذا الماؿ َخ ِ
ض َرةٌ ُحل َْوة ،من أصابو َح ّْق ِو
ب ُمتَ َخ ّْو ٍ
ض فيما شاءت بو نفسو من ماؿ اهلل ورسولو ليس لو يوـ
ور َّ
بُوِر َؾ لو فيوُ ،
القيامة إًل النَّار))(ِ).

مفصبل ُب (السرقة) ،كُب (الغلوؿ) ،ككبلٮبا من صور أكل
كسيأٌب بياف ذلك
ن
ا٤باؿ ا٢براـ ،كقد جاء فيهما الوعيد الشديد –كما سيأٌب.-
كأكل أمواؿ الناس بالباطل من الظلم ا٤بتوعد عليو بالعذاب –كما سيأٌب بياف
ذلك ُب (التحذير من ظلم اإلنساف لغّبه).
ظلما لقي اهلل  كىو عليو غضباف ،كلقي اهلل 
كمن أكل ماؿ غّبه ن
كىو عنو يم ٍع ًرض ،كما جاء ُب ا٢بديث(( :من حلف على يمين يقتطع بها ماؿ امرئ
مسلم ،ىو عليها فاجر ،لقي اهلل وىو عليو غضباف)) ،فأنزؿ اهلل  :ﵟإ هن هاَّل َ
ِيَ
ِ
َ ْ َُ َ َ ْ ه ََْ َ ْ َ َ ً َ ً ُ َ َ َ َ َ َ َ
ْ َ ََ ُ َ ُُّ ُ ه
اَّللُ
ُ
ْ
يشُّتون ةِػٓ ِد اَّلل ِ وأحٍاُ ِ ًِٓ ثٍِا كي ِيًل أوىهِم َل خًلق لًٓ ِِف اْلخِرة ِ وَل يسي ًٍِٓ
َ َ َ ْ ُ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ ُ ّ ْ َ َُ ْ َ َ ٌ َ
اب أ َِل ًٌﵞ [آؿ عمراف .]ٕٕ:قاؿ :فدخل
وَل حِظ ُر إَِلْ ًِٓ ئم اى ِلياٌثِ وَل ي َزك ِي ًِٓ ولًٓ غذ

األشعث بن قيس ،كقاؿ :ما ٰبدثكم أبو عبد الرٞبن؟ قلنا :كذا ككذا ،قاؿًُ :ب أنزلت
كانت ٕب بئر ُب أرض ابن عم ٕب ،قاؿ النيب

فقلت :إ نذا ٰبلف يا رسوؿ اهلل ،فقاؿ النيب

:

:

((بينتك أو يمينو))،

((من حلف على يمين

(ُ) صحيح البخارم [ُُّٖ].
أيضا :الطربا٘ب ُب (الكبّب) [ٖٕٓ] .كقد
(ِ) أخرجو الَبمذم [ِّْٕ] ،كقاؿ" :حسن صحيح" ،كأخرجو ن
أخرجو كذلك الطربا٘ب ُب (الكبّب) عن عبد اهلل بن عمرك .قاؿ ا٥بيثمي (ّ" :)ِْٔ/َُ( ،)ٗٗ/ركاه
الطربا٘ب ُب (الكبّب) ،كرجالو ثقات" .كسيأٌب ُب (السرقة).
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صْب ٍر ،يقتطع بها ماؿ امرئ مسلم ،وىو فيها فاجر ،لقي اهلل وىو عليو
َ
(ُ)
غضباف)) .
كُب الركاية األخرل :جاء رجل من حضرموت كرجل من كندة إٔب النيب
 ،فقاؿ ا٢بضرمي :يا رسوؿ اهلل ،إف ىذا قد غلبِب على أرض ٕب كانت
أليب ،فقاؿ الٍ ًكٍن ًدم :ىي أرضي ُب يدم أزرعها ليس لو فيها حق ،فقاؿ رسوؿ اهلل


للحضرمي(( :ألك بينة؟)) ،قاؿ :ال ،قاؿ(( :فلك يمينو)) ،قاؿ :يا

رسوؿ اهلل ،إف الرجل فاجر ال يبإب على ما حلف عليو ،كليس يتورع من شيء ،فقاؿ:

((ليس لك منو إًل ذلك)) ،فانطلق ليحلف ،فقاؿ رسوؿ اهلل ٤ با أدبر:
ِ
ظلما ،لَيَػ ْل َقيَ َّن اهللَ وىو عنو ُم ْع ِرض))(ِ).
((أما لئن حلف على مالو ليَأْ ُكلَوُ ً

كمن أخذ شيئنا من األرض بغّب حق طيٍّوقىوي من سبع أرضْب ،كما جاء ُب
ا٢بديث :عن سعيد بن زيد  قاؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل  يقوؿ(( :من

ظلم من األرض شيئًا طُّْوقَوُ من سبع أرضين))(ّ) -كسيأٌب بياف ذلك.-

كمن عقوبات من أى ىك ىل ا٤باؿ ا٢براـ كٓب يتيب :عدـ قبوؿ دعائو –كما تقدـ.-
ط ،فخرجوا
كقاؿ مالك بن دينار " :أصاب بِب إسرائيل ببلءه كقح ه
يضجوف ،فأكحى اهلل  إٔب نيب من أنبيائهم أف أخربىمٚ :برجوف إٔب الصعيد
بأبداف ٪بسة ،كأيد قد سفكتم ُّا الدماء ،كمؤلًب بطونكم من ا٢براـ ،اآلف حْب اشتد
بعدا"(ْ).
غضيب عليكم ،كلن تزدادكا مِب إال ن

(ُ) صحيح البخارم [ِّٔٓ ،]ٕٔٔٔ ،ٔٔٓٗ ،ْْٓٗ ،مسلم [ُّٖ].
(ِ) صحيح مسلم [ُّٗ].
(ّ) صحيح البخارم [ِِْٓ] ،مسلم [َُُٔ].
(ْ) أخرجو أبو داكد ُب (الزىد) [ُّ] ،كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [ُُُٔ] .كانظر :إحياء علوـ الدين
(ُ ،)َّٕ/جامع العلوـ كا٢بكم (ُ.)ِٕٔ/
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كقاؿ بعض السلف" :ال تستبطئ اإلجابة ،كقد سددت طرقها با٤بعاصي ،كأخذ
بعض الشعراء ىذا ا٤بعُب فقاؿ:
ٍب ننساه عند كشف الكركب
٫بن ندعو اإللو ُب كل كرب
قد سددنا طريقها بالذنوب!"(ُ).
كي ػ ػ ػف نرجو إجػ ػ ػابة لػ ػ ػدعاء
قاؿ ابن ا١بوزم " :قد استبطأت اإلجابة ،كأنت سددت طرقها با٤بعاصي،
فلو قد فتحت الطريق ،أسرعت .كأنك ما علمت أف سبب الراحة التقول! أك ما
ََْ ُُْ ْ َْ ُ َ َ
َ َ ْ َ ْ َُ َ ْ
َُّيْتَع ُ
ِتَّ
َِّل ََّم َص ًجةََّّ 2ويصزَّٓ َِّٜٞ ١خير َّل
٠بعت قولو  :ﵟ َو َََّ ْٞ ٜحذ ِْ َّاَّلل ََّيً٘
َ ُ َ
ْ ََ
َ َْ ْ
َ
َّذ َُ ٤َ ٣
َّاَّللََّي ًََّ٘
َّاَّللَّثَةٌَِّ ٙأ ْمصَِّه ِﵞ [الطبلؽ ،]ّ-ِ:ﵟ َو َََّ ْٞ ٜحذ ِْ
َّخ ْع ُج َُّ١إِن
َو َََّ ْٞ ٜح َذ ََّ٤كَّلَعَّاَّلل ِ
َ
َ ُِلََِّّْٞ ٜأ ْمصهَِّي ُ ْ ً
ْساﵞ [الطبلؽ .)ِ("]ْ:فمن أراد أف ٘باب دعوتو فليطب مطعمو.
ِ

كمن آثار أى ٍك ًل ا٤باؿ ا٢براـ من غّب توبة٧ :بق بركة ا٤باؿ ،أم :ذىاب بركتو ،أك
ه َ َ
َ ْ َ ُ هُ
احمل يق يشمل
ف
].
ِٕٔ
[البقرة:
ﵞ
ت
ا
الربَا َويُ ْر ِّب الصدك
ِ
ٍ
ىبلكو .قاؿ اهلل  :ﵟحٍدق اَّلل ِ
احملق بالكلٍّيةٕ ،بيث يذىب ا٤باؿ من يد ا٤برايب دكف أف ينتفع بو ،أك ٧بق بركة ا٤باؿ
الربَا وإف َكثُػ َر َّ
مهما كثر ،كما جاء ُب ا٢بديثَّ (( :
فإف َعاقِبَتَوُ إلى قُ ٍّل))(ّ).
إف ّْ
ف
ْحلِ ُ
كعن أيب ىريرة  قاؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل  يقوؿ(( :ال َ
لسل َْعةَ ،م ْم َح َقةٌ لِ ّْلربْح))(ْ).
َمْنػ َف َقةٌ لِ ّْ
قولو((" :منفقة)) :بفتح أكلو كثالثو كسكوف ثانيو ،ككذا(( :ممحقة)) .ذكره

مّبؾ(( .للسلعة))- :بالكسر ،-أم :مظنة كسبب لنفاقها ،أم :ركاجها ُب ظن
ا٢بالف.
(ُ) جامع العلوـ كا٢بكم (ُ.)ِٕٕ/
(ِ) صيد ا٣باطر (ص.)ُِِ:
(ّ) أخرجو ابن أيب شيبة [َّٓ] ،كأٞبد [ّْٕٓ] ،كالبزار [َِِْ] ،كأبو يعلى [َِْٓ] ،كا٢باكم
أيضا :البيهقي ُب (شعب اإلٲباف)
[ِِِٔ] كقاؿ" :صحيح اإلسناد" ،ككافقو الذىيب .كأخرجو ن
[ُِّٓ] ،كالديلمي [َّّْ].
(ْ) صحيح البخارم [َِٕٖ] ،مسلم [َُٔٔ].
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((ممحقة للبركة)) أم :سبب لذىاب بركة ا٤بكسوب إما بتلف يلحقو ُب مالو،
أك بإنفاذه ُب غّب ما يعود نفعو إليو ُب العاجل ،أك ثوابو ُب اآلجل ،أك بقي عنده كحرـ
نفعو ،أك كرثو من ال ٰبمده ،كركم بضم ا٤بيم ككسر ثالثو"(ُ).
الرب كالتقول،
كقد جاءت التشريعات ٙبث التجار على ٍّ
الصدؽ ُب ا٤بعاملة كعلى ٍّ
كتنهى عن الغش كا٣بداع كالتضليل ،كما جاء ُب ا٢بديث :عن إ٠باعيل بن عبيد بن
ا٤بصلى ،فرأل الناس
رفاعة ،عن أبيو ،عن جده أنو خرج مع النيب  إٔب ى

ُّجار)) ،فاستجابوا لرسوؿ اهلل  ،كرفعوا
يتبايعوف ،فقاؿ(( :يا معشر الت َّ
ارا ،إًل من اتَّقى
أعناقهم كأبصارىم إليو ،فقاؿ(( :إف الت َّ
ار يُبعثوف يوـ القيامة فُ َّج ً
ُّج َ
وص َد َؽ))(ِ).
اهللَ ،وبَػ َّرَ ،
كعن حكيم بن حزاـ  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :البػيّْػع ِ
اف
َ َ
ِ
ص َدقَا وبَػيَّػنَا بُوِر َؾ لهما في
بالخيَار ما لم يَػتَػ َف َّرقَا- ،أو قاؿَ :حتَّى يَػتَػ َف َّرقَا  -فإف َ
ت بَػ َرَكةُ بَػْي ِع ِه َما))(ّ).
بيعهما ،وإف كتما وَك َذبَا ُم ِح َق ْ
ؤدم زكاة مالو كا٢بقوؽ الواجبة
ا٤باؿ حقو ،فيي ٍّ
فيتعْب على التاجر :أف يعطي ى
عليو ،كأف يكوف ٧ببًّا للخّب ،متصدقنا ،ك٧بسننا على الفقراء:
ف،
كقد جاء ُب ا٢بديث(( :يا معشر الت َّ
ْحلِ ُ
البيع يَ ْح ُ
ض ُرهُ اللَّ ْغ ُو وال َ
ُّجار :إِ َّف َ
بالص َدقَة))(ْ).
شوبُوهُ َّ
فَ ُ
(ُ) مرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح (ٓ.)َُٗٗ/
(ِ) أخرجو الدارمي [َِٖٓ] ،كابن ماجو [ُِْٔ] ،كالَبمذم [َُُِ] ،كقاؿ" :حسن صحيح" .كأخرجو
أيضا :ابن حباف [َُْٗ] ،كالطربا٘ب [ِْْٓ] ،كا٢باكم [ُِْْ] ،كقاؿ" :صحيح اإلسناد" ،ككافقو
ن
أيضا :أبو نعيم ُب (ا٢بلية) (ٕ ،)ُُْ/كالبيهقي [َُُْْ].
الذىيب .كأخرجو ن
(ّ) صحيح البخارم [َِٕٗ ،]ُُِْ ،َُُِ ،َِِٖ ،مسلم [ُِّٓ].
(ْ) أخرجو ا٢بميدم [ِْْ] ،كابن أيب شيبة [ُِِٖٗ] ،كأٞبد [ُُّْٔ] ،كأبو داكد [ِّّٔ] ،كالنسائي
[ّٖٕٗ] ،كالطربا٘ب [َْٗ] ،كا٢باكم [ُِّٖ] ،كقاؿ" :صحيح اإلسناد" ،ككافقو الذىيب .كأخرجو
أيضا :البيهقي [َُُِْ].
ن
157

كمن فوائد الصدقة :أهنا تطهر ا٤باؿ ،كال سيما أف اإلنساف قد يتكلم بكبلـ ال
حاجة إليو ،أك ٰبلف على السلعة(ُ) ،كالصدقة فيها سبلمة من ٫بو ىذا اللغو الذم قد
ٰبصل من اإلنساف عند بيعو كشرائو ،فتكوف صدقتو كالكفارة ٤با ٰبصل من حلف أك
كبلـ ال حاجة إليو ُب تركيج السلعة.
ا٢بلً ً
ف يك يد ىكرةه ُب
قاؿ الطٍّ ًييب " :رٗبا ٰبصل من الكبلـ الساقط ،ككثرة ٍى
النفس ،فيحتاج إٔب إزالتها كصفائها ،فأمر بالصدقة؛ ليزيل تلك الكدكرة كيصفيها ،كفيو
صدؽ؛ فإف ا٤باء القليل الصاُب ال يكتسب من الكدر إال يك يد ىكرةن"(ِ).
إشعار بكثرة الت ى
ه

كُب ا٢بديث :عن أيب ىريرة  قاؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل  يقوؿ:
لسل َْعةُ ،م ْم ِح َقةٌ للبركة))(ّ).
ف ُمنَػ ّْف َقةٌ لِ ّْ
الحلِ ُ
(( َ
كُب ركاية(( :إيَّاكم وكثْػرَة الْح ِل ِ
ثم يَ ْم َح ُق))(ْ).
ف في البيع ،فإنَّو يُػنَػ ّْف ُقَّ ،
َ َ
ك(ا٤بم ىحقة) -بفتح أك٥بما كثالثهما
قاؿ اإلماـ النوكم (" :ا٤بٍنػ ىفقة)
ٍ
كاسكاف ثانيهما -كفيو :النهي عن كثرة ا٢بلف ُب البيع؛ فإف ا٢بلف من غّب حاجة
مكركه ،كينضم إليو ىنا تركيج السلعة ،كرٗبا اغَب ا٤بشَبم باليمْب -كاهلل أعلم.)ٓ("-
كيتعْب على التاجر :أف ال ينشغل التاجر ٗبعاشو عن معاده ،كأف يتذكر ا٤بوت،
كا٢بساب ُب اآلخرة:
قاؿ اإلماـ الغزإب " :ال ينبغي للتاجر أف يشغلو معاشو عن معاده ،فيكوف
ضائعا ،كصفقتو خاسرة ،كما يفوتو من الربح ُب اآلخرة ال يفي بو ما يناؿ ُب
عمره ن
(ُ) أم :صادقنا؛ ألنو إذا حلف كاذبنا فإنو يأٍب ،كسيأٌب ُب (صور الكذب) أف ا٢بلف الكاذب من الذنوب
ا٤بتوعد عليها بالعذاب ،كينبغي على من فعل ذلك أف يتوب إٔب اهلل تعأب.
(ِ ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) (ٕ ،)ُُِٗ/كانظر :مرقاة ا٤بفاتيح
(ٓ.)َُُٗ/
(ّ) صحيح البخارم [َِٕٖ] ،مسلم [َُٔٔ].
(ْ) صحيح مسلم [َُٕٔ].
(ٓ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ُُ.)ْٓ-ْْ/
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الدنيا ،فيكوف اشَبل ا٢بياة الدنيا باآلخرة ،بل العاقل ينبغي أف يشفق على نفسو،
كشفقتو على نفسو ٕبفظ رأس مالو ،كرأس مالو دينو ك٘بارتو فيو.
قاؿ بعض السلف :أكٔب األشياء بالعاقل أحوجو إليو ُب العاجل ،كأحوج شيء
إليو ُب العاجل أٞبده عاقبة ُب اآلجل.
كإ٭با تتم شفقتو على دينو ٗبراعاة سبعة أمور:
األوؿ  :حسن النية ُب ابتداء التجارة ،فلينو ُّا :االستعفاؼ عن السؤاؿ ،ككف
الطمع عن الناس؛ استً ٍغنىاء با٢ببلؿ عنهم ،ك ً
كقياما
ٍ
است ىعانىةن ٗبا يكسبو على الدين ،ن
ٍ ن
بكفاية العياؿ ليكوف من ٝبلة اَّاىدين بو.
كلينو النصح للمسلمْب ،كأف ٰبب لسائر ا٣بلق ما ٰبب لنفسو ،كلينو اتباع طريق

العدؿ ،كاإلحساف ُب معاملتو كما ذكرناه ،كلينو األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ُب
كل ما يراه ُب السوؽ.
عامبل ُب طريق اآلخرة ،فإف استفاد ماال فهو مزيد،
فإذا أضمر ىذه النيات كاف ن
كإف خسر ُب الدنيا ربح ُب اآلخرة.
الثاني  :أف يقصد القياـ ُب صنعتو أك ٘بارتو بفرض من فركض الكفايات ،فإف

الصناعات كالتجارات لو تركت بطلت ا٤بعايش كىلك أكثر ا٣بلق ،فانتظاـ أمر الكل
بتعاكف الكل كتكفل كل فريق بعمل ،كمن الصناعات ما ىي مهمة ،كمنها ما يستغُب
عنها لرجوعها إٔب طلب التنعم كالتزين ُب الدنيا ،فليشتغل بصناعة مهمة ليكوف لقيامو
ُّا كافيا عن ا٤بسلمْب مهما ُب الدين.
الثالث :أف ال ٲبنعو سوؽ الدنيا عن سوؽ اآلخرة ،كأسواؽ اآلخرة ا٤بساجد ،قاؿ

ْ
َ
َ
َ ٌ َ ُْ ْ َِ ٌَ ََ ٌَْ َ
ةم َّالؿ ًَلة َ
َّخ َّْ ٞذِٖصِ َّاَّلل َِِّإَوٓ ِ
َِِّإَويذةءَِّالضَك َّة ِﵞ
اهلل  :ﵟرِجةل َّل َّد٣ِ ٚي ََِّ ٛ٣تةرة َّول َّبيى

[النور .]ّٕ:ككاف السلف يبتدركف عند األذاف ،كٱبلوف األسواؽ ألىل الذمة كالصبياف.
الرابع :أف ال يقتصر على ىذا ،بل يبلزـ ذكر اهلل



بالتهليل كالتسبيح ،فذكر اهلل ُ ب السوؽ بْب الغافلْب أفضل.
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ُب السوؽ ،كيشتغل

الخامس :أف ال يكوف شديد ا٢برص على السوؽ كالتجارة ،كذلك بأف يكوف
أكؿ داخل كآخر خارج.

السادس :أف ال يقتصر على اجتناب ا٢براـ ،بل يتقي مواقع الشبهات ،كمظاف

الريب ،كيستفٍب قلبو ،فإذا كجد فيو حزازة اجتنبو ،كإذا ٞبل إليو سلعة رابو أمرىا سأؿ
عنها ،ككل منسوب إٔب ظلم أك خيانة أك سرقة أك ربا فبل يعاملو.

السابع  :ينبغي أف يراقب ٝبيع ٦بارم معاملتو مع كل كاحد من معامليو ،فإنو

مراقب ك٧باسب ،فليعد ا١بواب ليوـ ا٢بساب"(ُ).
كقد جاء الوعيد الشديد ُب حق من أكل ا٤باؿ ا٢براـ:
فمن ذلك :جاء ُب جزاء آكل الربا من العذاب األليم ُب اآلخرة ،كما قاؿ اهلل

َ
ْ
ََ ْ ُ َّ ََ ْ ُُ َ ُْ ََ ْ
زيِٓ ًْ أ َ ْم َٔ َال انله
اْلَاغِو َوأ ْخخَ ْدَُا ل ِيْ ََكف ِر َ
يَ
ة
اس
ِ
الربا وكد جٓٔا خِّ وأ
ِ
ِ
ِ
 :ﵟوأخ ِذًِْ ِ
ِ
ُْ ْ َ َ ً َ ً
ًٌِِٓ غذاةا أ َِلٍاﵞ [النساء.]ُُٔ:

كمن عقاب آكل الربا :أف لعنة اهلل  عليو ،كعلى كل من اشَبؾ ُب عقد
الربا ،كما جاء ُب ا٢بديث :عن جابر  قاؿ :لعن رسوؿ اهلل  آكل
ٍّ
الربا ،كمؤكلو ،ككاتبو ،كشاىديو ،كقاؿ(( :ىم سواء))(ِ).

حجاما ،فقاؿ :إف النيب
غبلما
ن
كعن عوف بن أيب جحيفة ،عن أبيو :أنو اشَبل ن
 هنى عن ٜبن الدـ ،كٜبن الكلب ،ككسب البغي ،كلعن آكل الربا كموكلو،
كالوامشة كا٤بستومشة كا٤بصور(ّ) .فبل ٯبوز احَباؼ ما يؤدم إٔب ا٢براـ ،أك ما يكوف فيو
إعانة عليو ،كالوشم٤ :با فيو من تغيّب خلق اهلل  ،كككتابة الربا؛ ٤با فيو من اإلعانة

على أكل أمواؿ الناس بالباطل ،ك٫بو ذلك(ْ).

(ُ) إحياء علوـ الدين (ِ ،)ّٖ/موعظة ا٤بؤمنْب (ص.)ُُٖ:
(ِ) صحيح مسلم [ُٖٗٓ].
(ّ) صحيح البخارم [ِٔٗٓ].
(ْ) انظر :ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية (ِ.)ّٕ/
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كمن عقاب آكل الربا :ا٢برب من اهلل



كرسولو

:

قاؿ اهلل

َ
َ ْ َ
الربَا إ ْن ُنِْ ُخ ًْ ُم ْؤ ٌِِ َ
ِيَ َ
آٌ ُِٔا هات ُلٔا ه َ
اَّلل َو َذ ُروا ٌَا ة َ َ َ ّ
 :ﵟيَا أ ُّح َٓا هاَّل َ
ِْي  278فإِن ل ًْ
ِق ٌَِ ِ ِ
ِ
ْ ُُْ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ َْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ
َْ َ ُ ََُْ
َ ه
َ
ُ
َ
َ
ْ
ِٔل ِ ِإَون حبخً فيسً رءوس أمٔاى ِسً َل تظي ٍِٔن وَل
تفػئا فأذُٔا ِِبر ٍب ٌَِ اَّلل ِ ورش ِ
ُْ َُ َ
ٔن 279ﵞ [البقرة .]ِٕٗ-ِٕٖ:كمن حاربو اهلل  كرسولو  ال يفلح
تظيٍ

أبدا .كفيو إٲباء إٔب سوء ا٣باٛبة إف أصر كداـ على أكلو.
ن
كلعن اهلل  الراشي كا٤برتشي ،كما جاء ُب ا٢بديث :عن عبد اهلل بن عمرك
الر ِ
اشي َوال ُْم ْرتَ ِشي))(ُ).
 قاؿ(( :لعن رسوؿ اهلل َّ 
الر ِ
اشي َوال ُْم ْرتَ ِشي في
كعند البزار كالطربا٘ب ُب (األكسط) ك(الصغّب) بلفظَّ (( :

النَّار))(ِ).

كعن أيب ىريرة



قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :لعن اهلل السارؽ،

يسرؽ البيضة فتقطع يده ،ويسرؽ الحبل فتقطع يده))(ّ).
علي
كعن ٍّ
ار األرض))(ْ).
َمنَ َ



قاؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل  يقوؿ(( :لعن اهلل غَيَّػ َر

)ُ( أخرجو الطيالسي [َِّٗ] ،كعبد الرزاؽ ُب (مصنفو) [ُْٗٔٔ] ،كابن ا١بعد [ِٕٕٔ] ،كابن أيب شيبة
[ُِٔٔٗ] ،كأٞبد [ِّٓٔ] ،كابن ماجو [ُِّّ] ،كأبو داكد [َّٖٓ] ،كالَبمذم [ُّّٕ]،
كقاؿ" :حسن صحيح" ،كما أخرجو :البزار [َُّٕ] ،كابن حباف [َٕٕٓ] ،كالطربا٘ب ُب (الكبّب)
[َُُِْ] ]َِِٔ[ ،ك(الصغّب) [ٖٓ] ،كا٢باكم [َٕٔٔ] ،كقاؿ" :صحيح اإلسناد" ،ككافقو
أيضا :البيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [ُُْٓ] كغّبه.
الذىيب .كأخرجو ن
)ِ( قاؿ ا٥بيثمي " :ركاه الطربا٘ب ُب (الصغّب) ،كرجالو ثقات" .كقاؿ السخاكم ُ ب
(ص" :)ّّٓ:ركاه الطربا٘ب كسنده صحيح".
(ّ) صحيح البخارم [ّٖٕٔ ،]ٕٔٗٗ ،مسلم [ُٕٖٔ].
(ْ) صحيح مسلم [ُٖٕٗ ]" .أما (منار األرض) فهي أعبلمها الٍب تضرب على ا٢بدكد؛ ليتميز ُّا األمبلؾ
بْب ا١بارين ،فإذا غّبت اختلطت األمبلؾ ،كإ٭با يقصد مغّبىا أف يدخل ُب أرض جاره" .كشف
ا٤بشكل (ُ.)َِْ/
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بيع ا٣بمر ،كما جاء ُب ا٢بديث :عن جاب ًر ب ًن عبد اهلل
كقد حرىـ الشارعي ى
 أنو قاؿ(( :إف اهلل ورسولو َح َّرَـ بيع الخمر)) .كُب لفظ(( :إف اهلل ورسولو
والمْيتَ ِة والخنزير واألصناـ))(ُ).
َح َّرَـ بيع الخمرَ ،
كعن عائشة



قالت(( :لما نزلت اآليات من آخر سورة البقرة في

الربَا ،قرأىا رسوؿ اهلل  على الناس ،ثم َح َّرَـ التجارةَ في الخمر))(ِ).
ّْ
كعن ابن عمر  يقوؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :لُِعنَ ِ
الخمر
ت
ُ
ِ
ومْبتَاعها،
على عشرة وجوه :لعنت الخمر بِ َعْين َها ،وشاربها ،وساقيها ،وبائعهاُ ،
وم ْعتَصرىا ،وحاملها ،والمحمولة إليو ،وآكِل ثَ َمنِها))(ّ).
وعاصرىاُ ،
أما الذم يبيع ا٣بمر كىو مستحل لشرُّا كبيعها فهو كافر ٦باىر ٗبعصيتو ككفره.
كقد كاف النيب ٰ برص غاية ا٢برص على ٘بنب أكل ا٤باؿ ا٢براـ.

(ُ) أخرجو البخارم [ِِّٔ ،]ِْٗٔ ،كمسلم [ُُٖٓ].
(ِ) أخرجو البخارم [َِْٖ  ،]ّْْٓ ،ِْْٓ ،ُْْٓ ،َْْٓ ،ِِِٔ ،كمسلم [َُٖٓ].
(ّ) أخرجو ابن أيب شيبة [ُِِٓٔ] ،كأٞبد [ْٕٖٕ] ،كابن ماجو [َّّٖ] ،كأبو داكد [ّْٕٔ] ،كابن
األعرايب [ُْٔ] ،كالبيهقي ُب (الكربل) [َُٖٕٕ] .قاؿ الصنعا٘ب " :ركاه أٞبد كابن ماجو،
كأليب داكد ٫بوه بإسناد جيد .كٓب يقل(( :عشرة)) ،كٓب يقل(( :آكل ٜبنها)) .كصحح ا٢بديث :ابن
السكن ،كُب إسناده عبد الرٞبن بن عبد اهلل الغافقي -أمّب األندلس ،-قاؿ ُب (التقريب) :مقبوؿ" فتح
الغفار ا١بامع ألحكاـ سنة نبينا ا٤بختار (ّ .)ُُٔٓ/قاؿ ا٢بافظ ابن حجر  :أخرجو "أبو
داكد ،كفيو عبد الرٞبن بن عبد اهلل الغافقي ،كصححو ابن السكن .كركاه ابن ماجو ،كزاد(( :كآكل
ٜبنها)) .كُب الباب :عن أنس بن مالك  بو ،كزاد(( :كعاصرىا ،كا٤بشَبم ٥با ،كا٤بشَبل لو))،
ركاه الَبمذم كابن ماجو ،كركاتو ثقات ،كعن ابن عباس  ركاه أٞبد ،كابن حباف ،كا٢باكم ،كعن
مرفوعا(( :إف اهلل حرـ
ابن مسعود  ذكره ابن أيب حاًب ُب (العلل) ،كعن أيب ىريرة  ن
ا٣بمر ،كٜبنها ،كحرـ ا٤بيتة كٜبنها ،كحرـ ا٣بنزير كٜبنو)) ،كركاه أبو داكد ،كعن عبد اهلل بن عمرك بن
العاص  "التلخيص ا٢ببّب (ْ.)َُِ -ُٗٗ/
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كاألحاديث ُب ذلك كثّبة ،فمنها :ما جاء عن أنس


ألكلتها))(ُ).



قاؿ :مر النيب

بتمرة ُب الطريق ،قاؿ(( :لوًل أني أخاؼ أف تكوف من الصدقة

ِ
ب إلى أىلي،
كعن أيب ىريرة  عن النيب  قاؿ(( :إني َألَنْػ َقل ُ

َّم َرَة ساقطةً على فراشي ،فأرفعها آلكلها ،ثم أخشى أف تكوف صدقة،
فأجد الت ْ
فألقيها))(ِ).
بن ىعلً ٍّي ٛبىٍىرنة من ٛبىًٍر الصدقة ،فجعلها ُب
كقاؿ أبو ىريرة  :أخذ
ا٢بسن ي
ي
ِ
ت أنَّا ًل نأكل
فيو ،فقاؿ رسوؿ اهلل (( :كِ ْخ كِ ْخْ ،ارـ بِ َها ،أ ََما َعلِ ْم َ
الصدقة؟))(ّ).
َّ

كقد كاف الصحابة ٰ برصوف غاية ا٢برص على ٘بنب أكل ا٤باؿ ا٢براـ.
كاألدلة على ذلك كثّبة ،فمنها :عن عائشة  قالت :كاف أليب بكر 
يوما بشيء فأكل
غبلـ ٱبرج لو ا٣براج ،ككاف أبو بكر  يأكل من خراجو ،فجاء ن
منو أبو بكر  ،فقاؿ لو الغبلـ :أتدرم ما ىذا؟ فقاؿ أبو بكر :كما ىو؟ قاؿ:
كنت تكهنت إلنساف ُب ا١باىلية ،كما أحسن الكهانة ،إال أ٘ب خدعتو ،فلقيِب
فأعطا٘ب بذلك ،فهذا الذم أكلت منو ،فأدخل أبو بكر يده ،فقاء كل شيء ُب
بطنو(ْ).
)ُ( صحيح البخارم [ُِّْ].
)ِ( صحيح البخارم [ِِّْ] ،مسلم [ََُٕ].
)ّ( صحيح البخارم [ُُْٗ ،]َِّٕ ،مسلم [َُٗٔ] .قاؿ القاضي " :يقاؿ :كخ كخ
بفتح الكاؼ ككسرىا كتسكْب ا٣باء ،كٯبوز كسرىا مع التنوين -كىي كلمة يزجر ُّا الصبياف عن
ا٤بستقذرات ،فيقاؿ لو :كخ ،أم :اتركو كارـ بو" إكماؿ ا٤بعلم شرح صحيح مسلم ،للقاضي عياض
(ّ ،)ِّٕ/كانظر :شرح النوكم على صحيح مسلم (ٕ ،)ُٕٓ/شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح
(ٓ.)َُِٓ/
)ْ( صحيح البخارم [ِّْٖ].
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كىكذا كاف حاؿ السلف الصاّب ُب التورع عن الشبهات ،ككانوا يى ىدعوف بعض
وصبل إٔب ا٢براـ.
ا٢ببلؿ؛ خشية أف يكوف حر ناما ،أك م ن
كقد قاؿ بعض السلف :ال يبلغ العبد حقيقة التقول حٌب يدع ما ال بأس بو؛
حذرا ٩با بو بأس .كقاؿ بعض الصحابة  :كنا ندع سبعْب بابنا من ا٢ببلؿ؛
ن
(ُ)
٨بافة أف نقع ُب باب من ا٢براـ .
كا٢ببلؿ كلو طيب ،كلكن بعضو أطيب من بعض .كقد ذكر اإلماـ الغزإب
 درجات الورع ُب (اإلحياء) ،فقاؿ" :اعلم أف ا٢براـ كلو خبيث ،لكن بعضو
أخبث من بعض ،كا٢ببلؿ كلو طيب ،كلكن بعضو أطيب من بعض ،كأصفى من
بعض؛ كلذا كاف الورع عن ا٢براـ على درجات :فمنو:
ُ  -الورع عن كل ما ٙبرمو فتاكل الفقهاء.
كمنو:
ِ  -الورع عما يتطرؽ إليو احتماؿ التحرٙب.
كمنو:
ّ  -ما ال شبهة ُب حلو ،كلكن ٱباؼ منو أداؤه إٔب ٧برـ ،كىو ترؾ ما ال بأس
لو؛ ٨بافة ٩با بو بأس.
كمنو:
ْ  -ما ال ٱباؼ منو أف يؤدم إٔب ما بو بأس ،كلكنو يتناكؿ لغّب اهلل  ،كال
على نية التقوم بو على عبادة اهلل  ،أك تتطرؽ إٔب أسبابو ا٤بسهلة لو كراىية أك
معصية.

(ُ) انظر :مدارج السالكْب (ِ ،)ِٓ/الرسالة القشّبية (ُ٤ ،)ِّّ/بعات التنقيح (ٓ.)َٓٔ-َٓٓ/
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كقاؿ :الورع لو أكؿ كغاية ،كبينهما درجات ُب االحتياط ،ككلما كاف اإلنساف
ظهرا(ُ).
أشد ن
كرعا كاف أسرع جو نازا على الصراط ،كأخف ن
كذكر األلوسي ُ ب (تفسّبه) مراتب التقول ،فبْب ُب البداية معُب:
مطلقا،
التقول ،كأهنا ُب اللغة من الوقاية ،كىي :الصيانة ن
كأهنا ُب االصطبلح الشرعي :صيانة ا٤برء نفسو عما يضر ُب اآلخرة.
ٍب ذكر مراتب التقول ،فقاؿ :كا٤براتب متعددة؛ لتعدد مراتب الضرر؛
فأوًلىا :التوقي عن الشرؾ.

والثانية :التجنب عن الكبائر -كمنها اإلصرار على الصغائر.-

حذرا ٩با بو بأس...إٔب آخر ما ذكره.)ِ(..
والثالثة :أف يدع العبد ما ال بأس بو؛ ن

كقد قاؿ النيب

:

(ّ)

((الحالؿ بين ،والحراـ بين ،وبينهما

مشبهات))

قولو(( :الحالؿ بين ،والحراـ بين ..اْب)) ،قاؿ ا٢بافظ ابن حجر " :فيو
تقسيم األحكاـ إٔب ثبلثة أشياء ،كىو صحيح؛ ألف الشيء إما أف ينص على طلبو مع
الوعيد على تركو ،أك ينص على تركو مع الوعيد على فعلو ،أك ال ينص على كاحد
منهما.
فاألوؿ :ا٢ببلؿ البْب.

والثاني :ا٢براـ البْب.
فمعُب قولو(( :الحالؿ بين)) أم :ال ٰبتاج إٔب بيانو ،كيشَبؾ ُب معرفتو كل
أحد.
(ُ) انظر :إحياء علوـ الدين (ِ ،)ْٗ/موعظة ا٤بؤمنْب (ص٨ ،)ُِِ -ُُِ:بتصر منهاج القاصدين
(ص.)ٖٖ:
(ِ) انظر :ركح ا٤بعا٘ب (ُ.)ُُُ/
(ّ) صحيح البخارم [ِٓ ،]ُْٗٔ ،مسلم [ُُْٖ].
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والثالث :مشتبو؛ ٣بفائو ،فبل يدرل ىل ىو حبلؿ أك حراـ ،كما كاف ىذا سبيلو
حبلال
ينبغي اجتنابو؛ ألنو إف كاف ُب نفس األمر حر ناما فقد برمء من تبعتها كإف كاف ن
حظرا كإباحة،
فقد أجر على تركها ُّذا القصد؛ ألف األصل ُب األشياء ٨بتلف فيو ن
ٝبيعا ،فإف علم ا٤بتأخر منهما ،كإال فهو من حيز القسم الثالث"(ُ).
كاألكالف قد يرداف ن
كالعارفوف باهلل  يركف أف الدنو من ا٤بنكر أشد من الدنو من النار ا٤بلتهبة،
أك الوحوش ا٤بغتالة ،أك ا٢بشرات السامة"(ِ).
فينبغي ٤بن أراد السبلمة كالعافية أف يتقي الشبهات؛ براءة لدينو كعرضو ،كأف
يأخذ باألحوط ما أمكن حٌب يكوف أبعد ما يكوف عن ا٢براـ كما يوصل إليو ،كيسعد
با٢ببلؿ ،فيحيا حياة طيبة ،كينجو ُب اآلخرة من النّباف.

ثانيا :أوجو الخيانة في الكسب:
ً
كا٣بيانة ُب الكسب تكوف من كجوه:

ٔ – إنفاؽ الماؿ فيما حرـ اهلل

.

ٕ – اإلسراؼ في المباحات.
ٖ – عدـ أداء الماؿ حقو.
ٗ – الجهل بفقو المهنة ،وعدـ إتقاف العمل بها.

(ُ) فتح البارم (ْ.)ُِٗ/
(ِ) انظر :ضياء األكواف ُب تفسّب القرآف ،ألٞبد سعد العقاد (ِ ،)ٕٔ-ْٔ/ا٘باىات التفسّب ُب القرف الرابع
عشر ،أ.د فهد الركمي (ُ.)َِْ/
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ثالثًا :الطرؽ الموصلة إلى أكل الماؿ الحراـ:

ٔ  -الغش والخداع ،وإخفاء الحقيقة من نحو :إخفاء العيب ،والتزوير،

والتغرير ،والتدليس.
ٕ  -الرشوة.

ٖ  -الحلف الكاذب.
ٗ  -عدـ تحري الحالؿ:
إف عدـ ٙبرم ا٢ببلؿ يؤدم إٔب الوقوع ُب ا٢براـ ،فمن حاـ حوؿ ا٢بمى يوشك
أف يرتع فيو.
كقد أرشد النيب  إٔب البعد الشبهات؛ حٌب ال يصادؼ السالك
الشبػه ِ
ات استبرأ لدينو
ا٢براـ احملض ،فيعثر كيضل ،قاؿ (( :فمن اتقى ُّ ُ َ
الشبػه ِ
ات وقع في الحراـ ،كالراعي يرعى حوؿ الحمى
وعرضو ،ومن وقع في ُّ ُ َ
يوشك أف يرتع فيو ،أًل وإف لكل ملك ِح َمى ،أًل وإف ِح َمى اهلل محارمو))(ُ).
٘ – الجهل بفقو المهنة ،وبخطورة أكل الماؿ الحراـ وعاقبتو:

مسؤكؿ عن علمو ُب فقو حرفتو كمهنتو ،فكلٌّ من ا٢ب ً
داد كالنجار
ا٤بسلم
ه
ى
ك ي
مطالب بتعل ًم األحكاـ الشرعية ا٤بتعلقة
كالفبل ًح كالتاج ًر كغّبىم من أصحاب ا٢بًرؼ
ه
و
و
عمليو
ٗبهنتو ،من بي وع أك شر واء أك
و
استصناع أك ككالة أك إجارة أك يمزارعة ..اْب؛ ليكوف ي
الطبيب مطالب بإتقاف مهنتو ،كيلزمو كذلك تعلم فقهها كآداُّا
صا٢بنا ،كماليو ن
حبلال .ك ي
كصوال إٔب العبلج كالدكاء ،كموقف الشرع من
الشرعية ،من بدء الكشف عن ا٤برضى ،ن
(ُ) صحيح البخارم [ِٓ] ،صحيح مسلم [ُٗٗٓ].
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ا٤بسائل الطبية كاإلجهاض ،أك زرع األعضاء إٔب غّب ذلك ،ككذلك ا٤بهندس كاحملامي
كاإلعبلمي كغّبىم يلزمهم الفقو ُب ا٤بهنة؛ ليكونوا لساف حق كعدؿ ،كيد أمانة على
ب فهو
ب ولم يعلم منو ِط ّّ
حقوؽ الوطن كالناس .كُب ا٢بديث(( :من تَطَبَّ َ
ضامن))(ُ).

ابعا :صور أكل الماؿ الحراـ:
رً

كيتبْب ٩با تقدـ أف صور أكل ا٤باؿ ا٢براـ متعددة ،فمنها:

ٔ – السرقة.
كسيأٌب بياهنا.

ٕ  -الغلوؿ والتعدي علي الماؿ العاـ.
كسيأٌب بياف ذلك.
ٖ – الربا:
"كمن الربا ما أٝبع ا٤بسلموف على منعو ،كٓب ٱبالف فيو أحد ،كذلك كػ(ربا
الجاىلية)  ،كىو أف يزيده ُب األجل على أف يزيده اآلخر ُب قدر الدين ،و(ربا
َّس ِاء) بْب الذىب كالذىب ،كالفضة كالفضة ،كبْب الذىب كالفضة ،كبْب الٍبيػٍّر ىكالٍبيػٍّر،
الن َ
كبْب الشعّب كالشعّب ،كبْب التمر كالتمر ،كبْب ا٤بلح كا٤بلح ،ككذلك بْب ىذه األربعة
بعضها مع بعض.
(ُ) أخرجو ابن ماجو [ّْٔٔ] ،كأبو داكد [ْٖٔٓ] ،كالنسائي [َّْٖ] ،كالدارقطِب [ّّْٖ] ،كا٢باكم
[ْْٖٕ ] ،كقاؿ" :صحيح اإلسناد" ،ككافقو الذىيب ،كما أخرجو :البيهقي ُب (السنن الكربل)
[َُّٓٔ].
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ككذلك حكى غّب كاحد اإلٝباع على ٙبرٙب ربا الفضل ،بْب كل كاحد من الستة
ا٤بذكورة فبل ٯبوز الفضل بْب الذىب كالذىب ،كال بْب الفضة كالفضة ،كال بْب الٍبيػٍّر
ىكالٍبيػٍّر ،كال بْب الشعّب كالشعّب ،كال بْب التمر كالتمر ،كال بْب ا٤بلح كا٤بلح ،كلو يدا بيد.
كا٢بق الذم ال شك فيو منع ربا الفضل ُب النوع الواحد من األصناؼ الستة
ا٤بذكورة.)ُ("..
قاؿ اإلماـ النوكم " :كأٝبع العلماء على جواز بيع الربوم بربوم ال
كمؤجبل ،كذلك كبيع الذىب با٢بنطة ،كبيع الفضة بالشعّب،
متفاضبل
يشاركو ُب العلة
ن
ن

كغّبه من ا٤بكيل.
كأٝبعوا على أنو ال ٯبوز بيع الربوم ٔبنسو كأحدٮبا مؤجل ،كعلى أنو ال ٯبوز
التفاضل إذا بيع ٔبنسو ىح ًّاال ،كالذىب بالذىب ،كعلى أنو ال ٯبوز التفرؽ قبل
التقابض إذا باعو ٔبنسو أك بغّب جنسو ٩با يشاركو ُب العلة ،كالذىب بالفضة ،كا٢بنطة
يدا بيد ،كصاع حنطة
بالشعّب ،كعلى أنو ٯبوز التفاضل عند اختبلؼ ا١بنس إذا كاف ن
بصاعي شعّب ،كال خبلؼ بْب العلماء ُب شيء من ىذا"(ِ).
كقد جاء ُب ا٢بديث :عبد الرٞبن بن أيب بكرة ،عن أبيو قاؿ(( :نهى رسوؿ اهلل



عن الفضة بالفضة ،والذىب بالذىب ،إًل سواء بسواء ،وأمرنا أف

نشتري الفضة بالذىب كيف شئنا ،ونشتري الذىب بالفضة كيف شئنا)) ،قاؿ:

فسألو رجل ،فقاؿ :يدا بيد؟ فقاؿ(( :ىكذا سمعت))(ّ).

كُب ركاية :عن أيب سعيد ا٣بدرم  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل
والش ِعير َّ ِ
ب َّ
)) َّ
بالذ َىب ،وال ِْفضَّة بال ِْفضَّة ،والْبُػ ُّر بالْبُػ ّْرَّ ،
َّمر،
َّمر بالت ْ
بالشعير ،والت ْ
الذ َى ُ
:

(ُ) أضواء البياف (ُ .) َُٔ/كانظر بياف ا٢بكمة من ٙبرٙب الربا ُب ىذه األصناؼ ُب (إعبلـ ا٤بوقعْب) ،البن
القيم (ِ.)َُٕ/
(ِ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ُُ.)ٗ/
)ّ( صحيح البخارم [ُِٕٓ ،]ُِِٖ ،مسلم [َُٗٓ].
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والملح بالملحِ ،مثْ ًال بِ ِمثْ ٍل ،ي ًدا بيد ،فمن زاد ،أو استزاد ،فقد أ َْربَى ،اآلخ ُذ
والم ِ
عطي فيو سواء))(ُ).
كعن عبادة بن الصامت  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل َّ (( :
ب
الذ َى ُ
والش ِعير َّ ِ
َّ
بالذ َىب ،وال ِْفضَّة بال ِْفضَّة ،والْبُػ ُّر بالْبُػ ّْرَّ ،
َّمر ،وال ِْملح
َّمر بالت ْ
بالشعير ،والت ْ
ٍ
ِ ِِ
بسواء ،ي ًدا بيد ،فإذا اختلفت ىذه األصناؼ ،فبيعوا
سواء
بالملح ،مثْ ًال بمثْ ٍلً ،
كيف شئتم ،إذا كاف ي ًدا بيد))(ِ).
كعن أيب سعيد ا٣بدرم  أف رسوؿ اهلل  قاؿً(( :ل تبيعوا
ِ
ِ ِِ
الوِر َؽ
الذىب بالذىب إًل مثْ ًال بمثْ ٍل ،وًل تُش ُّفوا بعضها على بعض ،وًل تبيعوا َ
ِ
الوِر ِؽ إًل ِمثْ ًال بِ ِمثْ ٍل ،وًل تُ ِش ُّفوا بعضها على بعض ،وًل تبيعوا منها غائبا
ب َ
بِنَ ِ
اجز))(ّ).
قولو(( :وًل تُ ِش ُّفوا)) قاؿ اإلماـ النوكم " :ىو بضم التاء ككسر الشْب

ا٤بعجمة كتشديد الفاء ،أم :ال تفضلوا ،كالشٍّف- :بكسر الشْب :-الزيادة ،كيطلق
أيضا على :النقصاف ،فهو من األضداد .يقاؿ :ىشف الدرىم -بفتح الشْب -يى ًشف –
ن
أشفوي غّبيهي يى ًشفو.
بكسرىا -إذا زاد كإذا نقص ،ك ى
قولو (( :وًل تبيعوا منها غائبًا بناجز)) ا٤براد بالناجز :ا٢باضر،
كبالغائب :ا٤بؤجل.

)ُ( صحيح مسلم [ُْٖٓ].
)ِ( صحيح مسلم [ُٕٖٓ].
(ّ) صحيح البخارم [ُِٕٕ] ،مسلم [ُْٖٓ].
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مؤجبل ،ككذلك
كقد أٝبع العلماء على ٙبرٙب بيع الذىب بالذىب أك بالفضة ن
ا٢بنطة با٢بنطة ،أك بالشعّب(ُ) ،ككذلك كل شيئْب اشَبكا ُب علة الربا"(ِ).
كُب ركاية :عن أيب ىريرة



قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل

:

((التمر

بالتمر ،والحنطة بالحنطة ،والشعير بالشعير ،والملح بالملح ،مثال بمثل ،يدا بيد،

فمن زاد ،أو استزاد ،فقد أربى ،إًل ما اختلفت ألوانو))(ّ).

قولو(( :إًل ما اختلفت ألوانو)) ،أم :أجناسو كالذىب بالتمر ،أك التمر
بالشعّب ،فإنو ال يشَبط فيهما :ا٤بماثلة ،كإ٭با يشَبط :التقابض ،كما جاء ُب الركاية

األخرل(( :فإذا اختلفت ىذه األصناؼ ،فبيعوا كيف شئتم ،إذا كاف ي ًدا بيد)).
كقد حرـ الشارع (الوسائل المفضية إلى الربا) ،كبيع ( ِ
العْينة) -بكسر العْب
ا٤بهملة ٍب ياء ٙبتية ساكنة ٍب نوفُ -ب قوؿ أكثر أىل العلم .كىي أف يبيع سلعة بثمن
مؤجل لشخصٍ ،ب يعود كيشَبيها من الشخص نفسو بثمن حاضر أقل من الثمن
ا٤بؤجل .فهذا نوع من ا٤بعامبلت الربوية ذات التحايل على الشرع(ْ).
(ُ) قاؿ ابن ىبّبة " :كاتفقوا على أنو ال ٯبوز بيع ا١بيد بالردمء من جنس كاحد ٩با ٯبزم فيو الربا إال
متفاضبل ،نيدا بيد،
مثبل ٗبثل سواء بسواء .كاتفقوا على أنو ٯبوز بيع ا٢بنطة بالشعّب ،كالعسل بالزيت،
ن

كأنو ال ٯبوز نساء .كاتفقوا على أف بيع ا٢بنطة بالذىب كالفضة جائز نساء .كاتفقوا على أنو ال ٯبوز بيع
التمر با٤بلح ،كا٤بلح بالتمر نساء على اإلطبلؽ .كاختلفوا ُب ا٢بنطة كالشعّب ىل ٮبا جنس كاحد أك
جنساف؟ فقاؿ أبو حنيفة كأٞبد ُب أظهر ركايتيو ،كالشافعي :إ هنما جنساف ٯبوز التفاضل فيهما
كا٤بماثلة .كقاؿ مالك كأٞبد ُب الركاية األخرل :ىي جنس كاحد ،فبل ٯبوز عندٮبا إذا بيع بعضها
مثبل ٗبثل ،نيدا بيد" اختبلؼ األئمة العلماء ،البن ىبّبة الذىلي (ُ ،)َّٔ-ّٓٗ/كانظر:
ببعض إال ن
٨بتصر اختبلؼ العلماء ،أليب جعفر الطحاكم (ّ.)ّٕ/
(ِ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ُُ.)َُ/
(ّ) صحيح مسلم [ُٖٖٓ].
(ْ) انظر :نيل األكطار ،للشوكا٘ب (ٓ ،)ِْٔ-ِْٓ/ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية (ٗ .)ٕٗ -ٗٓ/كىناؾ
تعريفات كصور أخرل اختلف الفقهاء فيها كُب حكمها تنظر ُب مظاهنا .كانظر :مصطلح( :بيع العينة)
من (ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية).
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قاؿ ابن القيم  فصل "الدليل على ٙبرٲبها من كجوه :منها :أف اهلل
حرـ الربا ،كالعينة كسيلة إٔب الربا ،بل ىي من أقرب كسائلو ،كالوسيلة إٔب ا٢براـ حراـ،
فهنا مقاماف:


أحدىما :بياف كوهنا كسيلة.

والثاني  :بياف أف الوسيلة إٔب ا٢براـ حراـ"(ُ).
كقد أرشد النيب  إٔب كيفية ٘بنب التعامل بالعقود الربوية ،كبياف
ا٤بخرج من ذلك بأف يكوف مكاهنا عقود صحيحة سا٤بة من الربا ،فمن ذلك :ما جاء
ُب ا٢بديث :عن أيب سعيد ا٣بدرم ،كعن أيب ىريرة  :أف رسوؿ اهلل
رجبل على خيرب ،فجاءه بتمر ىجنًيب ،فقاؿ رسوؿ اهلل
 استعمل ن

اع
(( :أَ ُك ُّل تمر خيبر ىكذا؟)) ،قاؿ :ال كاهلل يا رسوؿ اهلل إنا لنأخذ الص ى
اع ٍْب ،كالصاعْب بالثبلثة ،فقاؿ رسوؿ اهلل ً(( :ل تفعل ،بِ ْع
من ىذا بالص ى
الدر ِ
ِ
الجمع َّ
اى ِم َجنِيبًا))(ِ) ،كقاؿ ُب ا٤بيزاف مثل ذلك(ّ) ،أمُ :ب
بالدراىم ،ثم ابْػتَ ْع ب َّ َ
رطبل منو برطلْب ،بل بع بالدراىمٍ ،ب ابتع بالدراىم.
ا٤بوزكف مثل ذلك ،يعِب :ال تبع ن
ٛبر جي هد من خيار التمر.
ك(ا١بنيب) :نوعه من التمر ،كىو ه
ككانوا يبيعوف الصاع من ا١بنيب بالصاعْب من ا١بمع ،كا١بمع :ىو ا٤بختلط من

التمر ،فنهاىم النيب  عن ذلك ،كبْب ٥بم ا٤بخرج ،كىو أف يبيع الردمء
جيدا.
ٛبرا ن
بدراىمٍ ،ب يشَبم بالدراىم الٍب يقبضها ن
قاؿ ابن بطاؿ  " :فيو من الفقو :أف التمر كلو جنس كاحد رديئو كجيده،
ال ٯبوز التفاضل ُب شيء منو ،كيدخل ُب معُب التمر ٝبيع الطعاـ ،فبل ٯبوز ُب ا١بنس
الواحد التفاضل كال النسيئة بإٝباع ،فإف كانا جنسْب جاز فيهما التفاضل يدا بيد ،كٓب
)ُ( هتذيب سنن أيب داكد كإيضاح مشكبلتو (ٓ ،)ُِٔٔ/مكتبة ا٤بعارؼ ،الرياض [ُِْٖىػ].
)ِ( صحيح البخارم [َُِِ ،]َّٕٓ ،ِْْْ ،َِِّ ،مسلم [ُّٗٓ].
(ّ) صحيح البخارم [َِِّ].
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٘بز النسيئة ،ىذا حكم الطعاـ ا٤بقتات كلو عند مالك .كعند الشافعي الطعاـ كلو
مقتات أك غّب مقتات .كعند الكوفيْب :الطعاـ ا٤بكيل كلو كا٤بوزكف دكف غّبه .كفيو من
الفقو :أف من ٓب يعلم ٙبرٙب الشيء فبل حرج عليو حٌب يعلمو"(ُ)" .كبيع الطعاـ بالطعاـ
يدا بيد مثل الصرؼ سواء ،كىو شبيهو ُب ا٤بعُب"(ِ).
ن
كُب ركاية :عن أيب سعيد ا٣بدرم  قاؿ :جاء ببلؿ  إٔب النيب
 بًتى ٍم ور بىػ ٍرً٘بٍّ ،فقاؿ لو النيب (( :من أين ىذا؟)) ،قاؿ ببلؿ:
م ،فبعت منو صاعْب بصاع ،لنطعم النيب  ،فقاؿ النيب
كاف عندنا ٛبىٍهر ىرًد ٌّ
الربَاً ،ل تفعل ،ولكن إذا أردت
الربَا َعْي ُن ّْ
 عند ذلك(( :أ ََّو ْه أ ََّو ْهَ ،عْي ُن ّْ
آخ َر ،ثُ َّم ا ْشتَ ِره))(ّ).
َّم َر بِبَػْي ٍع َ
أف تشتري فَبِ ِع الت ْ
كقولو(( :بَػ ْرنِ ٍّي)) -بفتح ا٤بوحدة كسكوف الراء ككسر النوف بعدىا ياء مشددة:-
كىو ضرب من التمر أصفر مدكر ،كىو أجود التمور ،قاؿ أبو حنيفة  :أصلو
فارسي .قالو :صاحب (احملكم)(ْ).

ك((أ ََّو ْه)) -بفتح ا٥بمزة كشدة الواك كسكوف ا٥باء :-قوؿ عند الشكاية كا٢بزف،
با٤بد كالتشديد كفتح الواك ساكنة ا٥باء ،-لتطويل الصوت
كبعضهم يقوؿ( :آكٍه) ٍّ -
بالشكاية(ٓ).

(ُ) شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ٔ.)ِِّ/
(ِ) ا٤بصدر السابق (ٔ.)ّْٔ/
)ّ( صحيح البخارم [ُِِّ] ،مسلم [ُْٗٓ].
(ْ) احملكم كاحمليط األعظم ،مادة( :برف) (َُ ،)ِْٔ/كانظرٙ :برير ألفاظ التنبيو (ص.)ُٕٗ:
(ٓ) انظر :الصحاح ،للجوىرم ،مادة( :أكه) (ٔ ،)ِِِٓ/عمدة القارم شرح صحيح البخارم (ُِ،)ُْٗ/
الكواكب الدرارم (َُ.)ُِْ/
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ٗ – أكل ماؿ اليتيم والتطاوؿ على أمواؿ الضعفاء والمستضعفين:
إف من أشد صور أكل ا٤باؿ ا٢براـ :أكل ماؿ اليتيم:
ً
حق من أى ىك ىل ماؿ اليتيم
كقد جاءت آيات كرٲبة تنص على
الوعيد الشديد ُب ٍّ
ْ
ْ
َ
َ َ ُ ُ َ َْ َ ْ َ َ ُ ًْ َ َ ُ ُ َ
َِّفَّ
بغّب ٍّ
حق :يقوؿ اهلل  :ﵟإِن َّاَّلِيَّ ٞيأز٤ٚن َّأم٤ال َّاِلَذةَم َّهٝٚةَّإِجٝةَّيأز٤ٚن ِ
َّظ ًِ ً
اَّو َظيَ ْؿَ ٤ْ َٚن َ
ةر َ
ُب ُمً َ َّٟ ْٛ ٣ِٟ٤
تعبّبا
إليها،
م
كيؤد
النار
إٔب
ٯبر
ما
أم:
]،
َُ
[النساء:
ﵞ
ا
ْي
ِ
ٌ
ن
با٤بسبب عن السبب .كقد يوصف الشيء ٗبا يؤكؿ إليو كيكوف سببنا لو .كقيل :إهنم
نارا ،فسمي األكل ٗبا يؤكؿ إليو أمرىم.
سيأكلوف يوـ القيامة ن
ﵟ َو َظ َي ْؿَ ٤ْ َٚن َ
َّظًِ ًْياﵞ .الصبلء :لزكـ النار .ك(السعّب) :النار ا٤بستعرة ،ك(استًعار
َ َْ ُ ُ ْ
تﵞ [التكوير.]ُِ:
َّظ ّ ًِ َص َّ
ديٛ
النار) :توقدىا .كمنو قولو  :ﵟِإَوذاَّاْل ِ
فتبْب أف من الذنوب العظيمة ا٤بتوعد عليها بالنار :التفريط ُب أمواؿ اليتامى،
ى
حق ،أك التسبب ُب ضياعها أك ضياع و
كأكلها أك أكل و
شيء منها ،أك
شيء منها بغّب ٍّ
ي
بالسكوت مع ا٤بطالبة ُّا.
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ ْ
َ ُّ َ َ
ُ ْ ُ َ
ْ
َّلَع َ
٤ن َّاِلَت ِ َ
َّل ًَ ِ
ِْيَّ
يَ َّ Aَّ ٛولََّتةف٤ن
كيقوؿ  :ﵟّلَك َّثَ٘ َّل َّدس ِصم
ةم َّال ِٝعٗ ِ

َ َ ْ ُ ُ َ ُّ َ َ َ ْ ً َ
ْ َ ْ ُ َ ًّ
َ َ ُ
َ ُ ُّ َ ْ َ َ ُ ًّ َ ًّ
ًّ
خ َّاْلرض َّدَكَّ
َّ Bودأز٤ٚن َّاَٙتاث َّأزًل َّلٝةََّّ Cوَتِج٤ن َّالٝةلَّخجةََّجةََّّّ Dلَك َّإِذاَّدٖ ِ
ْ َْ ُ ََ
َ ًّ
َ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ َ ُ
َّؾ ًّّ َ
ٕ َ
ةَّؾ ًّّةََّ َّ Fو ِِج َء َّيَ َْٜ ٤ه ٍش ِ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ
َّاْلنعةن َّوأّنَّ
دَك ََّّ Eوجةء َّربٕ َّوالٚٝ
ِ
َِّبَّ ٛ٠٣يٜ٤ه ِ ٍش َّحذشٖص ِ
َََْ َ َُ ّ ُ َ َ َ
َ
َُ ُ
َُ ّ
٤ل َّيَة ََِّلْتَِن ََّٓس ُْ ٜ
َِّل َ
َّاَّل ِْٖ َ
َ
ِ
ِب َّيشاثَ َُّ ١أ َخ ٌس ََّ َّ Iولَّ
ةَت ََّّ Hذيٜ٤ه ِ ٍش َّل َّحًش
ي
خ
ٔ
ح
َّ
G
َّ
ى
ص
ِل
ِ
ِ
َ
ُ ُ ََ َ
خ ٌسَّJﵞ [الفجر.]ِٔ-ُٕ:
َّوزةٓ َُّ١أ ََّ
ي٤ز ِْ

حب ا٤باؿ كأكلًو بالباطل ،فماذا يفيد أكل حقوؽ الغّب
كىذه اآليات ردع عن ٍّ
عند دخوؿ القرب؟ كماذا ٯبدم حب ا٤باؿ عند ا٤بآؿ؟ كماذا يفيد النعيم الزائل عند
العذاب الدائم؟
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ََ
َْ َ ََ َ ْ
يًَِّ ٛل َّتٔ ََّْ ٣صﵞَّ
كيقوؿ ُ ب النهي عن قهر اليتيم كإذاللو :ﵟِأٜة َّاِل ِت

[الضحى ،]ٗ:أم :فبل تظلمو ،فتذىب ٕبقو ،استضعافنا منك لو(ُ).
كذكر اإلماـ ا٤باكردم ٟ بسة أقواؿ ُب تفسّب اآلية:
أحدىا :فبل ٙبقر.

الثاني :فبل تظلم.
الثالث :فبل تستذؿ.
الرابع :فبل ٛبنعو حقو الذم ُب يدؾ.

الخامس :ما قالو قتادة  :كن لليتيم كاألب الرحيم(ِ).

كيقوؿ



ُب التحذير من ظلم اليتيم ،كالتقصّب ُب حقو ،كقهره كزجره:

َََ
َ ُ ُّ ْ
ُ َ ّ
ََ َ
ْ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ِيَِّ1َّٞشل َِّٕاَّلِيَّيسعَّاِلتِي2َّٛﵞ [ا٤باعوف.]ِ- ُ:
ﵟأرأيخَّاَّلِيَّيسشِبَّثِةِل ِ
ُّ ْ
يٛﵞ ،أمٰ :بقره أك يظلمو أك يدفعو دفعا شديدا عن حقٍّو كمالو
قولو :ﵟيَ ُسعَّاِلَت ِ ََّ

كقهرا(ّ).
كطعما فيو ،أك ن
ظل نما ن
كزجرا ن
إبعادا لو ن
كقد جاء ُب ا٢بديث :عن أيب ىريرة

ن

ن



عن النيب



قاؿ:

((اجتنبوا السبع الموبقات)) ،قالوا :يا رسوؿ اهلل كما ىن؟ قاؿ(( :الشرؾ باهلل،
والسحر ،وقتل النفس التي حرـ اهلل إًل بالحق ،وأكل الربا ،وأكل ماؿ اليتيم،

والتولي يوـ الزحف ،وقذؼ المحصنات المؤمنات الغافالت))(ْ).

قاؿ اإلماـ النوكم " :كقد نص الشرعي على أف شهاد ىة الزكر ،كأكل ماؿ
ماؿ خطّب فهذا ظاىر ،كإف كقعا ُب و
اليتيم من الكبائر ،فإف كقعا ُب و
ماؿ حقّب فيجوز

(ُ) تفسّب الطربم (ِْ.)ْٖٖ/
(ِ) تفسّب ا٤باكردم (النكت كالعيوف) (ٔ.)ِٗٓ/

َ ْ َ ُ َ ُّ َ
َ
٤نَّإ ََلََّٟةر َ
دفعا.
َّج َََّٛ ٠٣د ًَّّ
(ّ) كمنو قولو  :ﵟي٤مَّيسي ِ
ِ
َعﵞ [الطور ،]ُّ:أم :ييدفعوف إليها ن

(ْ) صحيح البخارم [ِٕٔٔ ،]ٖٕٔٓ ،مسلم [ٖٗ].
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أف يٯبعبل من الكبائر؛ فًطى ناما عن ىذه ا٤بفاسد ،كما جعل شرب قطرة من ٟبر من
الكبائر -كإف ٓب تتحقق ا٤بفسدة .-كٯبوز أف يضبط ذلك بنصاب السرقة"(ُ).
كأخرج البخارم ُ ب (األدب ا٤بفرد) من طريق مسدد قاؿ :حدثنا إ٠باعيل
ً و
كنت مع
بن ىمياس قاؿ :ي
بن إبراىيم قاؿ :حدثنا زياد بن ٨بٍىراؽ قاؿ :حدثِب طىٍي ىسلىةي ي
(ِ)
ج ىدات  ،فأصبت ذنوبنا ال أراىا إال من الكبائر ،فذكرت ذلك البن عمر 
الن ى

قاؿ :ما ىي؟ قلت :كذا ككذا ،قاؿ :ليست ىذه من الكبائر ،ىن تسع(( :اإلشراؾ
س َم ٍة ،والفرار من الزحف ،وقذؼ المحصنة ،وأكل الربا ،وأكل ماؿ
وقتل نَ َ
باهللُ ،
اليتيم ،وإلحاد في المسجد ،والذي يستسخر ،وبكاء الوالدين من العقوؽ)) .قاؿ
ٕب ابن عمر  :أىتىػ ٍفر يؽ النار ،يً
ىح ٌّي
كٙبب أف تى ٍد يخ ىل ٍ
ا١بىنة؟ ي
قلت :إم كاهلل ،قاؿ :أ ى
ى ى
ً
قلت :عندم أ ٍّيمي ،قاؿ(( :فو اهلل لو ألنت لها الكالـ ،وأطعمتها الطعاـ،
ىكال يد ىؾ؟ ي
لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر))(ّ).
كجاء ُب ا٢بديث :عن أيب ىريرة  عن النيب
إنّْي أُح ّْرج ح َّق الض ِ
َّعي َفْي ِن :الْيَتِ ِ
يم وال َْم ْرأَة))(ْ).
َ ُ َ



الله َّم
قاؿُ (( :

ج)) :أ٢بق ا٢برج ،كىو اإلٍب ٗبن ضيع حقهما ،كأحذر من ذلك
كمعُب(( :أ َ
ُح ّْر ُ
أكيدا(ٓ).
زجرا ن
ٙبذيرا بليغنا ،كأزجر عنو ن
ن

(ُ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ِ.)ٖٔ /
(ِ) ىم أصحاب ٪بدة بن عامر ا٣بارجي.
(ّ) أخرجو البخارم ُب (األدب ا٤بفرد) [ٖ] .قاؿ البوصّبم ُ ب (زكائد ا٤بسانيد) (ٔ" :)ُّٗ/ركاتو
ثقات".
(ْ) أخرجو أٞبد [ٔٔٔٗ] ،كابن ماجو [ّٖٕٔ] .قاؿ البوصّبم " :)َُّ/ْ( ىذا إسناد صحيح
أيضا :كالبزار [ّْٖٖ] .كالنسائي ُب (الكربل) [َُْٗ] ،كا٢باكم [ُُِ]،
رجالو ثقات" .كأخرجو ن
كقاؿ" :صحيح على شرط مسلم" ،ككافقو الذىيب .كما أخرجوٛ :باـ [ِٕٓ] ،كالبيهقي [َِِْٓ].

كُب ركاية عند البيهقي(( :أحرـ عليكم ماؿ الضعيفْب :اليتيم كا٤برأة)) شعب اإلٲباف [َٖٕٓ].
(ٓ) رياض الصا٢بْب ،لئلماـ النوكم (ص.)ُُٖ :
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كقاؿ غّبه :أضيقو كأحرمو على من ظلمهما .قاؿ الز٨بشرم " :كمن
اَّاز :كقع ُب ا٢برج كىو ضيق ا٤بأٍب .كحدث عن بِب إسرائيل كال حرج .كأحرجِب
فبلف :أكقعِب ُب ا٢برج .كحرجت الصبلة على ا٢بائض ،كالسحور على الصائم ٤با
أصبح ،أم :حرما كضاؽ أمرٮبا .كظلمك علي حرج ،أم :حراـ مضيق ،كٙبرج من
كذا :تأٍب .كحلف فبلف باحملرجات ،أم :بالطلقات الثبلث ،كحرجت العْب :غارت
فضاقت عليها منافذ البصر"(ُ).
حق ىذين الضعيفْب :ا٤برأة كاليتيم؛ فإف ضعفهما قد
كا٢بديث يدؿ على تعظيم ٍّ

يكوف سببنا لبلعتداء عليهما ،كىضم حقوقهما.
فمن ا٣بيانة كالظلم :أكل أمواؿ الناس بالباطل ،كالتطاكؿ على أمواؿ اليتامى
كالضعفاء كالبسطاء كالعامة الذين ال يستطيعوف حيلة السَبداد حقوقهم ،كقتل النفس
َ َْ ُ ُ َ َْ َ َ ََْ َ ُ
َّهْٝٚةًَّ
ظلما بغّب حق .قاؿ اهلل  :ﵟإِن َّاَّلِيَّ ٞيأز٤ٚن َّأم٤ال َّاِلذةَم
احملرـ ْقتلها ن
َ
َ َ ُ ُ َ
َّظ ًِ ً
َّو َظ َي ْؿَ ٤ْ َٚن َ
٤ن َِّف ُ
ةرا َ
َّب ُمً َ َّٟ ْٛ ٣ِٟ٤
ْياﵞ [النساء ،]َُ:كقاؿ  :ﵟيَة َّأ ُّح َ٣ةَّ
إِجٝة َّيأزٚ
ِ
ِ
َ َ ُ َ َْ ُ ُ َْ َ َ ُ ْ ََْ ُ ْ ْ
َ ْ َ ُ َ َِ ًَ َ ْ َ
َ
َ
اضَّ
اَّلِيَّ ٞآ٤٠ٜا َّل َّدأز٤ٚا َّأم٤اٙسَّ ٛثي٠سَّ ٛثِةْلةل ِِ٘ َّإِل َّأن َّدس٤ن ََّتةرة َّخَّ ٞدص ٍ
ََ ْ ََْْ َ َ ُ
َ َ َ ُ
ْ ُ ْ ََ َُُْ َُْ َ ُ
ْ
ْ
ةَّو ُهْٝٚةًَّ
َّي ْس َو َّاَ ًٟ
ً
َ
٠ِٜسَّٛولَّتٔذ٤ٚاَّأجّعسَّٛإِنَّاَّللََّكنَّثِسَّٛرخِيٝةََّّMوَّٜٞحًَّّ٘ذل ِٕ
َ ً ََ َ َ َ ََ
َ َ ُ
َّلَعَّاَّللَِّيَع ً
ِْيا Nﵞ [النساء.]َّ-ِٗ:
ِ َع ْ٤فَّْ ٟؿِ ٚيَِّٟ١ةراَّوَكنَّذل ِٕ

أم :كال يأكل بعضكم ماؿ بعض بالباطل بالوجو الذم ٓب يبحو اهلل  كٓب
يشرعو .من ٫بو :السرقة ،كا٣بيانة ،كالغصب ،كالقمار ،كعقود الربا(ِ).
٘  -التطفيف في الكيل ،والبخس في الميزاف:
كسيأٌب بياف ذلك.

(ُ) أساس الببلغة ،مادة( :حرج) (ُ ،)ُٕٗ-ُٕٖ/كانظر :فيض القدير (ّ.)َِ/
(ِ) انظر :الكشاؼ (ُ ،)َِٓ/ُ( ،)ِّّ/الطربم (ٖ.)ُِٔ /
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 - ٙالكسب الخبيث:
خطرا :ما يتعدل الضرر فيو إٔب
كىو متفاكت من حيث ا٣بطر ،فمن أشده ن
كثّبين ،من ٫بو :بيع السبلح لؤلعداء أك للمفسدين كاَّرمْب ،كمن ٫بو :بيع
ا٤بخدرات كا٣بمور...إٔب غّب ذلك.
 - ٚاستغالؿ الوظيفة في التكسب غير المشروع:
كمن ذلك :أخذ أمواؿ من ا٤براجعْب مقابل امتيازات ٫بو :تعجيل إ٪باز
مثبل -أك غّب ذلك.
ا٤بعامبلت  -ن
كمن ذلك :الرشوة.
كمن ذلك :التسَب على الفاسدين.
كمن ذلك :استغبلؿ الوظيفة ُب أعماؿ ال صلة ٥با بالعمل ا٤بوكل إٔب العامل،
رب العمل.
كدكف إذف من ٍّ
رب
كمن ذلك :استغبلؿ أجهزة كأدكات العمل ُب مصاّب شخصية دكف إذف من ٍّ
مثبل -إٔب غّب ذلك.
العمل ،من ٫بو :استخداـ الطابعة – ن
 - ٛعدـ إتقاف العمل:
إف العمل أمانة ،كاإلنساف مسؤكؿ كمؤٛبن ُب عملو أف يتمو على أكمل كجو،
فقيها ٗبهنتو ،كأف تكوف يده على ما يوكل إليو يد أمانة ،كأف يكوف كفأ قد
كأف يكوف ن
تبوأ ما ىو أىل لو ،كٓب يتعد على أحد ُب التسوًر على ما ليس لو ،أك أخذ ما ال
يستحقو ،أك ُب تضييع أكقات العمل ُب غّب مصلحة الشغل ا٤بكلف بو.
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 - ٜالتعلل بأعذار كاذبة؛ ألجل الخروج من العمل لساعات أو ألياـ مع
استيفاء الراتب غير منقوص.
ٓٔ  -التسوؿ وسؤاؿ الناس بال حاجة أو ضرورة:
فمن الناس من يذؿ نفسو ألجل ا٤باؿ ،كيطلب من الناس كعنده ما يغنيو .كقد
جاء ُب ذلك كعيد شديد ،فقد جاء ُب ا٢بديث :عن عبد اهلل بن مسعود  قاؿ:
قاؿ رسوؿ اهلل (( :من سأؿ الناس ولو ما يُػ ْغنِ ِيو جاء يوـ القيامة
(ُ)
وح)) ،قيل :يا رسوؿ اهلل ،كما
وش ،أو ُخ ُد ٌ
وم ْسأَلَتُوُ في وجهو ُخ ُم ٌ
وش ،أو ُك ُد ٌ
َ
(ِ)
درىما ،أو قيمتها من الذىب))  .كعند ابن خزٲبة :عن
يغنيو؟ قاؿ(( :خمسوف ً
حبشي بن جنادة السلوٕب قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :من سأؿ ولو ما يغنيو

فإنما يأكل الجمر)) .كقاؿ زيد بن أخزـ(( :من سأؿ من غير فقر ،فإنما يأكل

الجمر))(ّ) .كعن أيب ىريرة
:



عن النيب



قاؿ :يقوؿ النيب

((تعس عبد الدينار ،والدرىم ،والقطيفة ،والخميصة ،إف أعطي

رضي ،وإف لم يعط لم يرض))(ْ).

)ُ( أم :أثرىا.
)ِ( أخرجو ابن أيب شيبة [ُّٗ] ،كأٞبد [َِْٕ] ،كابن ماجو [َُْٖ] ،كأبو داكد [ُِٔٔ] ،كالَبمذم
أيضا :البزار [ُُّٗ] ،كالنسائي [ِِٗٓ] ،كا٢باكم [ُْٕٗ]،
[َٓٔ] ،كقاؿ" :حسن" .كأخرجو ن
كالشاشي [ْٖٕ] ،كالطربا٘ب ُب (األكسط) [ُٖٔٔ] ،كالبيهقي [َُِّٕ].

)ّ( صحيح ابن خزٲبة [ِْْٔ].
(ْ) صحيح البخارم [ِٖٖٔ .]ّْٔٓ ،ِٖٖٕ ،ك((تعس)) :شقي كىلك.
179

ٔٔ  -المماطلة في سداد الدين مع القدرة واًلستحقاؽ:
إف من صور أكل ا٤باؿ ا٢براـ ،كىو من الظلم للنفس كالناس :ا٤بماطلة ُب أداء
ا٢بقوؽ مع القدرة ،فمن الناس من يأخذ أخذ أمواؿ الناس بقصد السلف كالدين ،مع
إضمار النية بعدـ السداد ُب الوقت احملدد ،أك التهاكف ُب ذلك .كقد قاؿ اهلل :
َ

َ

َ ُْ
ﵟيَةَّأ ُّح َ٣ةَّاَّل َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ
ِيَّٞآ٤٠ٜاَّإِذاَّدسايَنذ َّْٛثِسي ٍََّّٞإ َِلَّأج ٍَّ٘م َع ًَّمَِّةٖذ ُج٤هَُّﵞ [البقرة.]ِِٖ:

كُب ا٢بديث :عن أيب ىريرة



عن النيب



قاؿ(( :من أخذ

أمواؿ الناس يريد أداءىا أدى اهلل عنو ،ومن أخذ يريد إتالفها أتلفو اهلل))(ُ).

فمن الظلم :ا٤بماطلة ٕبق الغّب مع القدرة على الوفاء ،كما جاء ُب ا٢بديث:
ْل الغَنِ ّْي ظُلْم))(ِ).
(( َمط ُ
ٕٔ – الغصب:
كسيأٌب بيانو ُب (السرقة).
ٖٔ  -أكل ماؿ الغير في الميراث:
كىو ٩با يندرج ٙبت عموـ :أكل أمواؿ الناس بالباطل.
ٗٔ  -أكل ماؿ األجير ،ويدخل فيو :المماطلة في أداء حق األجير مع
القدرة واًلستحقاؽ:
فمن أعظم الظلم :ظلم األجراء كا٤بستخدمْب ببخسهم حقوقهم ،أك تأخّب
أجرىم ،أك إىانتهم بقوؿ أك فعل؛ ٤با جاء ُب (الصحيح) :عن أيب ىريرة  عن

النيب  قاؿ(( :قاؿ اهلل تعالى :ثالثة أنا خصمهم يوـ القيامة ،رجل أعطى
(ُ) صحيح البخارم [ِّٕٖ].
(ِ) صحيح البخارم [ِِٕٖ ،]ََِْ ،ِِٖٖ ،مسلم [ُْٔٓ].
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أجيرا فاستوفى منو ولم
بي ثم غدر ،ورجل باع ِّ
حرا فأكل ثمنو ،ورجل استأجر ً
يعطو أجره))(ُ) -كسيأٌب مزيد من البياف ُب (الظلم).-
٘ٔ  -من أخذ شيئًا من األرض بغير حق.
 – ٔٙعدـ اًللتزاـ بنظاـ العمل المقرر من قبل الدولة أو رب العمل ،من
نحو :التهرب من دفع المستحقات في مقابل الخدمات العامة ،كأجرة
مثال.-
المواصالت – ً
 – ٔٚالغش والتدليس في المعامالت:
كقد هنى النيب  عن الغش كالتدليس ُب ا٤بعامبلت ،كما جاء ُب
صٍبػىرةً طعاـ
ا٢بديث :عن أيب ىريرة  أف رسوؿ اهلل  مر على ي
بلبل فقاؿ(( :ما ىذا يا صاحب الطعاـ؟)) ،قاؿ:
فأدخل يده فيها ،فنالت أصابعو ن
أصابتو السماء يا رسوؿ اهلل ،قاؿ(( :أفال جعلتو فوؽ الطعاـ كي يراه الناس ،من
ش فليس ِمنّْي))(ِ).
غَ َّ
قولو(( :صبرة)) -بضم الصاد كإسكاف الباء .-قاؿ األزىرم

:

الصٍبػىرة:

الكومة اَّموعة من الطعاـ٠ ،بيت صربة؛ إلفراغ بعضها على بعض .كمنو قيل

(ُ) صحيح البخارم [ِِِٕ.]َِِٕ ،
(ِ) صحيح مسلم [َُِ].
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للسحاب فوؽ السحاب :صبًّب(ُ) .كالصبػرةي من الطعاـ ٝبعها :صبػر ،مثل :يغرفىةو
ى
ٍ
يى ه
ٍى
(ِ)
ك يغر و
ؼ .كعن ابن دريد :اشَبيت الشيء صربة ،أم :ببل كيل كال كزف" .
ى ى
كقولو(( :فليس ِمنّْي)) .قاؿ اإلماـ النوكم " :كمعناه عند أىل العلم :أنو
ليس ٩بن اىتدل ُّدينا ،كاقتدل بعلمنا كعملنا ،كحسن طريقتنا ،كما يقوؿ الرجل
لولده إذا ٓب يرض فعلو :لست مِب ،كىكذا القوؿ ُب كل األحاديث الواردة بنحو ىذا
القوؿ"(ّ).
ك٫بوه قوؿ الطييب  :أنو "ٓب يرد بو نفيو عن دين اإلسبلـ ،إ٭با أراد أنو ترؾ
متابعتنا ،ىذا كما يقوؿ الرجل لصاحبو :أنا منك ،يريد بو ا٤بوافقة كا٤بتابعة ،قاؿ اهلل
َ
َ َ
ِِنﵞ [إبراىيم.)ْ("]ّٔ:
إخبارا عن إبراىيم  :ﵟذ ََّْٞ ٝدج ِ ًَ ِِنَِّإَِّ ِّ َّٜ١َُّ ٟ
 ن
 – ٔٛالمكس:
كمن أكل أمواؿ الناس بالباطل ،كىو من الظلم للنفس كالناس :ا٤بكس
بفتح ا٤بيم كسكوف الكاؼ بعدىا مهملة -كىو من يتؤب الضرائب الٍب تؤخذ من
ماال .كا٤بكس:
الناس بغّب حق .قاؿ ُب (القاموس) :مكس ُب البيع ٲبكس إذا جىب ن
النقص كالظلم ،كدراىم كانت تؤخذ من بائعي السلع ُب األسواؽ ُب ا١باىلية ،أك درىم
ٍّؽ(ٓ) بعد فراغو من الصدقة .انتهى(ٔ).
ا٤بصد ي
كاف يأخذه ى
( )1شرح النوكم على صحيح مسلم (ِ ،)َُٗ/الزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي ،أليب منصور األزىرم ا٥بركم
(صٙ ،)َُْ:برير ألفاظ التنبيو (ص.)ُٕٔ :
( )2انظرٝ :بهرة اللغة ،البن دريد (ُ ،)ُِّ /الصحاح ،للجوىرم ،مادة( :صرب) (ِ ،)َٕٕ/ا٤بصباح ا٤بنّب
(ُ٦ ،)ُّّ/بمل اللغة ،البن فارس (ُ ،)ْٓٗ/ا٤بخصص (ّ ،)ّّْ/ا٤بصباح ا٤بنّب (ُ.)ُّّ/
(ّ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ُ.)َُٗ/
(ْ) الكاشف عن حقائق السنن (ٕ.)ُُِٓ/
(ٓ) أم :ا١بايب.
(ٔ) نيل األكطار (ٕ ،)ُِّ/القاموس احمليط ،مادة( :مكس) (ص.)ٕٓٓ:
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ٍس :انتقاص الثمن ُب البياعة ،كمنو اشتقاؽ ا٤بكاس؛
قاؿ ا٣بليل " :ا٤بك ي
ألنو يستنقصو(ُ) .كقاؿ ابن األثّب  :ا٤بكس :الضريبة الٍب يأخذىا ا٤باكس ،كىو
العشار(ِ).
ى
كالٍمما ىكسة مفاعلة من ا٤بكس من ح ٍّد ضرب(ّ) ،كىو ً
اص الث ىمن(ْ).
ٍ
ى ىى ى
استٍنػ ىق ي
يى ى
مكسا
كُب (شرح السنة)" :صاحب ا٤بكس ىو الذم يأخذ من التجار إذا مركا ن
باسم العشر ،فأما الساعي الذم يأخذ الصدقة ،كمن يأخذ من أىل الذمة العشر الذم
صو٢بوا عليو فهو ٧بتسب ما ٓب يتعد فيأٍب بالتعدم كالظلم ..انتهى"(ٓ).
كيطلق على الضريبة كا١بباية كالرسوـ كالعشور كا٣براج كا٤بغارـ ك٫بو ذلك ،كقد
ظلما عند البيع كالشراء(ٔ).
غلب استعماؿ الٍ ىمكٍس فيما يأخذه أعواف السلطاف ن
كقد قاؿ النيب ُ ب ا٤برأة الغامدية الٍب زنت فرٝبت(( :لقد تابت توبة

لو تابها صاحب مكس لغفر لو))(ٕ).

قاؿ اإلماـ النوكم " :فيو أف ا٤بكس من أقبح ا٤بعاصي كالذنوب ا٤بوبقات،
كذلك لكثرة مطالبات الناس لو ،كظبلماهتم عنده ،ىكتى ىكرًر ذلك منو ،ىكانٍتً ىهاكً ًو للناس،
كأخذ أموا٥بم بغّب حقها ،كصرفها ُب غّب كجهها"(ٖ).

(ُ) العْب ،مادة( :مكس) (ٓ.)ُّٕ /
(ِ) النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ،مادة( :مكس) (ْ.)ّْٗ/
ً
اسا.
س) ُب البيع من باب ى
س ٩با ىك ىسة كم ىك ن
ضىرب .ى
(ّ) يقاؿ :ى
كما ىك ى
(م ىك ى
(ْ) طلبة الطلبة (ص.)ُْٓ:
(ٓ) شرح السنة ،للبغوم (َُ ،)ُٔ-َٔ/ك٫بوه ُب (معآب السنن) (ّ ،)ٓ/كانظر :مرقاة ا٤بفاتيح
(ٔ.)ُِِْ/
(ٔ) ا٤بصباح ا٤بنّب ،مادة( :مكس) (ِ.)ٕٕٓ/
(ٕ) صحيح مسلم [ُٓٗٔ].
(ٖ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ُُ.)َِّ /
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كعده الذىيب  من الكبائر حيث قاؿ" :كا٤بكاس فيو شبوه من قاطع
كشيخ
شر من اللص .قاؿ :كجايب ا٤بكس ككاتبو ،كآخذه من جندم و
الطريق ،كىو ه
كصاحب زاكية شركاء ُب الوزر ،أكالوف للسحت"(ُ).
كقاؿ ابن حجر ا٥بيتمي " :جباية ا٤بكوس ،كالدخوؿ ُب شيء من توابعها
كالكتابة عليها ال بقصد حفظ حقوؽ الناس إٔب أف ترد إليهم إف تيسر ،كىو داخل ُب
َْ
ُ ََ
َ ََُْ َ
َ َْ ُ َ
َّاْل ْر ِض َّث ََ ْْي ْ َ
َّاِل ّ َِّْ
َِّف
٤ن
َ
ج
ي
َّو
ةس
َّاَل
٤ن
ِٝ
ٚ
و
َّح
ِيٞ
َّاَّل
َّلَع
قولو  :ﵟإِج َٝة َّالعبِي٘
ِ
ِ ِ
ُ َ َ َُ ْ َ َ ٌ َ
ٌ
أوٙهِٕ َّلَّ ٛ٣يشاب َّأ ِِل َّٛﵞ [الشورل .]ِْ:كا٤بكاس بسائر أنواعو :من جايب ا٤بكس ككاتبو
كشاىده ككازنو ككائلو كغّبىم من أكرب أعواف الظلمة ،بل ىم من الظلمة بأنفسهم،
فإهنم يأخذكف ما ال يستحقونو ،كيدفعونو ٤بن ال يستحقو؛ ك٥بذا ال يدخل صاحب
(ِ)
أيضا فؤلهنم تقلدكا ٗبظآب العباد،
مكس ا١بنة؛ ألف ٢بمو ينبت من حراـ كما يأٌب  .ك ن
العباد ،كم ن أين للمكاس يوـ القيامة أف يؤدم الناس ما أخذ منهم؟ إ٭با يأخذكف من
حسناتو إف كاف لو حسنات ،كىو داخل ُب قولو ُ ب ا٢بديث الصحيح:

(ُ) الكبائر ،للذىيب (ص ،)ِٕٓ:بتحقيق :أيب عبيدة مشهور بن حسن.
(ِ) يرًكم عن ابن إسحاؽ ،عن يزيد بن أيب حبيب ،عن عبد الرٞبن بن مشاسة التجييب ،عن عقبة بن عامر

 قاؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل  يقوؿ(( :ال يدخل ا١بنة صاحب مكس)) كإسناده فيو

ضعف؛ لضعف ٧بمد بن إسحاؽ ،كىو مدلس ،كقد ركاه بالعنعنة .كا٢بديث أخرجو أٞبد [ُِْٕٗ]،
كالدارمي [َُٖٕ] ،كأبو داكد [ِّٕٗ] ،كأبو يعلى [ُٕٔٓ] ،كابن ا١باركد [ّّٗ] ،كابن خزٲبة
[ِّّّ] ،كالطحاكم ُب (شرح معا٘ب اآلثار) [َِّٔ] ،كالطربا٘ب [ٖٕٖ] ،كا٢باكم [ُْٗٔ] كقاؿ:
أيضا :البيهقي [ُُّٕٓ] .قاؿ ُب (ا٤بقاصد) (ص)ِٕٗ :
"صحيح على شرط مسلم" .كأخرجو ن
مرفوعا ،كصححو ابن
ك٫بوه ُب (الكشف) (ِ )ْٖٓ/ركاه أبو داكد كأٞبد كغّبٮبا عن عقبة بن عامر ن
خزٲبة كا٢باكم .كركم كذلك بإسناد فيو ضعف عن أيب ا٣بّب قاؿ :عرض مسلمة بن ٨بلد -ككاف أمّبا
على مصر -على ركيفع بن ثابت أف يوليو العشور ،فقاؿ :إ٘ب ٠بعت رسوؿ اهلل  يقوؿ:
((إف صاحب ا٤بكس ُب النار)) .أخرجو أٞبد [ََُُٕ] ،كالطربا٘ب [ّْْٗ] .قاؿ ا٥بيثمي 

(ّ" :)ٖٖ/ركاه أٞبد ،كالطربا٘ب ُب (الكبّب) بنحوه ،إال أنو قاؿ(( :صاحب ا٤بكس ُب النار)) ،يعِب:
العاشر .كفيو ابن ٥بيعة ،كفيو كبلـ".
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((أتدروف ما المفلس ؟)) قالوا :ا٤بفلس فينا من ال درىم لو كال متاع ،فقاؿ(( :إف
المفلس من أمتي يأتي يوـ القيامة بصالة ،وصياـ ،وزكاة ،ويأتي قد شتم ىذا،
وقذؼ ىذا ،وأكل ماؿ ىذا ،وسفك دـ ىذا ،وضرب ىذا ،فَػيُػ ْعطَى ىذا من
حسناتو ،وىذا من حسناتو ،فإف فنيت حسناتو قبل أف يقضى ما عليو أ ِ
ُخ َذ من
ِح في النار))(ُ).
خطاياىم فَطُ ِر َح ْ
ت عليو ،ثم طُر َ
صورا كثّبة للمكس:
"كقد ذكر الفقهاء كأىل اللٌغة ن

منها :ما كاف يفعلو أىل ا١باىلية ،كىي دراىم كانت تؤخذ من البائع ُب
األسواؽ.

ومنها :دراىم كاف يأخذىا عامل الزكاة لنفسو ،بعد أف يأخذ الزكاة.
ومن ذلك :دراىم كانت تيؤخذ من التجار إذا مركا ،ككانوا يقدٍّركهنا على األٞباؿ

أك الرؤكس أك ٫بو ذلك.

ومن ذلك :ما يأخذه الوالة باسم العشر ،كيتأكلوف فيو معُب الزكاة كالصدقات.

حق.
ومنها :الضرائب الٍب تؤخذ من التجار أك من عامة الناس بغّب ٍّ

الرشوة الٍب تيؤخذ ُب ا٢بكم كالشهادات كالشفاعات كغّبىا باسم ا٥بدية.
ومنهاٌ :

كىذه الصور كلها تدخل ُب ا٤بكس احملرـ؛ ٤با ُب ذلك من أكل أمواؿ الناس
بالباطل"(ِ).
كا٢باصل :أف ا٤بكس من كبائر الذنوب ،كا٤باكس ىو الذم يأخذ أمواؿ الناس
ظلما ،كىو من التسيب ،كسوء استخداـ للماؿ العاـ.
ن

(ُ) الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر (ُ ،)ِٗٗ -ِٖٗ/كا٢بديث ُب (صحيح مسلم) [ُِٖٓ] كقد تقدـ.
(ِ) رفع اللبس عن حكم ا٤بكس ،مقالة لؤلستاذ الدكتور عبد اَّيد ٝبعة.
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كقد كتب عمر بن عبد العزيز  إٔب عبد اهلل بن عوف القارم أف اركب إٔب
نسفا .قاؿ
البيت الذم يقاؿ لو( :بيت ا٤بكس) فاىدموٍ ،ب اٞبلو إٔب البحر فانسفو فيو ن
أبو عبيد :كقد رأيتو بْب مصر كالرملة(ُ).
ككتب عمر بن عبد العزيز  إٔب عدم بن أرطاة أف ضع عن الناس
الفدية ،كضع عن الناس ا٤بائدة ،كضع عن الناس ا٤بكس ،كليس با٤بكس ،كلكنو
َْ
ََ َْ َ ُ
َ َْ َ َ ُ ْ ََ ََْْ
اَِّف َّاْل ْر ِضَّ
البخس الذم قاؿ اهلل  فيو :ﵟول َّتجزع٤اَّاَلةس َّأػيةءَّ ٛ٢ول َّتًسِ ٤
ْ
ِيٞﵞ [ىود ،]ٖٓ:فمن جاءؾ بصدقة فاقبلها منو ،كمن ٓب يأتك ُّا فاهلل
عس ََّ
ُِ ّٜ

حسيبو(ِ).
أجّبا ُب عمل كال يعطيو أجرتو؛ ٤با جاء ُب
كمن الظلم :أف يستأجر اإلنساف ن
(الصحيح) :عن أيب ىريرة  عن النيب  قاؿ(( :قاؿ اهلل تعالى:

حرا فأكل ثمنو،
ثالثة أنا خصمهم يوـ القيامة ،رجل أعطى بي ثم غدر ،ورجل باع ِّ

أجيرا فاستوفى منو ولم يعطو أجره))(ّ).
ورجل استأجر ً

فمن أعظم الظلم :ظلم األجراء كا٤بستخدمْب ببخسهم حقوقهم ،أك تأخّب
أجرىم ،أك إىانتهم بقوؿ أك فعل.
اج ِد ي ِح ُّل ع ُقوبػتو ِ
ضو)) قاؿ سفياف  :عرضو
وع ْر َ
الو ِ ُ ُ ََ ُ
كُب ا٢بديث(( :لَ ُّي َ
يقوؿ :مطلتِب كعقوبتو ا٢ببس(ْ).

(ُ) انظر :كتاب األمواؿ ،أليب عبيد القاسم بن سبلـ (ص ،)ِّٔ:ا٤بعرفة كالتاريخ (ُ ،)َٕٔ/أحكاـ أىل
الذمة ،البن قيم ا١بوزية (ُ ،)ِّّ-ُّّ/مطالب أكٕب النهى (ِ.)ُٔٗ/
(ِ) كتاب األمواؿ ،أليب عبيد القاسم بن سبلـ (ص ،)ِّٔ:أحكاـ أىل الذمة ،البن قيم ا١بوزية (ُ.)ُّّ/
(ّ) صحيح البخارم [ِِِٕ.]َِِٕ ،
(ْ) أخرجو ابن أيب شيبة [ُِٗ] ،كأٞبد [ُْٕٔٗ] ،كالبخارم يمعل نقا (ّ ،)ُُٖ/كابن ماجو [ِِْٕ]،
كأبو داكد [ِّٖٔ] ،كالنسائي [ْٖٗٔ] ،كابن حباف [َٖٗٓ] ،كالطربا٘ب [ِْٕٗ] ،كا٢باكم
أيضا :البيهقي [ُُِٕٗ].
[َٕٓٔ] كقاؿ :صحيح اإلسناد .ككافقو الذىيب .كأخرجو ن
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قاؿ اإلماـ النوكم (" :اللي)- :بفتح البلـ كتشديد الياء -كىو ا٤بطل.
ً ً
ً
ضوي بأف يقوؿ ظلمِب كمطلِب،
ك(الواجد) با١بيم :الٍ يموسر .قاؿ العلماء :يٰبل ع ٍر ى
كعقوبتو :ا٢ببس كالتعزير"(ُ).
قاؿ ابن أيب أكَب  :الناجش :آكل ربا خائن ،كىو خداع باطل ال ٰبل
قاؿ النيب

رد))(ِ).

:

عمال ليس عليو أمرنا فهو
((الخديعة في النار ،من عمل ً

كعن إبراىيم أبو إ٠باعيل السكسكي أنو ٠بع عبد اهلل بن أيب أكَب

،

يقوؿ(( :أقاـ رجل سلعتو ،فحلف باهلل لقد أعطى بها ما لم يعطها)) ،فنزلت :ﵟإِنَّ
ََْ َ ْ َ َ ً َ ً
َ َْ َُ َ
ِيًلﵞ [آؿ عمراف .]ٕٕ:كقاؿ ابن أيب أكَب
َتون َّث ِ ًَ ِْ ٣س َّاَّلل ِ َّوأحٝةَّ ِٛ٣ِٟث٠ٝة ََّّٓ ٚ
اَّلِيَّ ٞيؼ

(( :الناجش آكل ربا خائن))(ّ).

 - ٜٔأكل الخبيث المحرـ من الطعاـ:

ُ َّ ْ ََ ُ
خ َّيٚيْس َُّٛ
حكما .قاؿ اهلل  :ﵟخ ِصٜ
ككل ٧برـ فهو خبيث حقيقة أك
ن
ْ ْ ََ ُ
َْ َُْ َ ُ َ َ
َ ُ
َ ُْ ْ َ َ ُ َ َْ ُْ َُ َ ُْ ََ َُّ
َ
ْ
َ
َتدِيحَّواَل ِميدحَّ
َّوِلْ َُّٛاْل ِْنِيصَِّوٜةَّأَِْ َِّٙ٘٢يَِّاَّللَِّثَِِّ١وال٠ٝزِٔ ٠حَّوال٤ٓ٤ٝذةَّوالَّ ٝ
الٝيذحَّواِلم
َ
َ
ََْْ
َ َ ُْ ْ ََ ُ َ َ
َ ْ َْ َْ
ََ َ َ
َّلَعَّاَلُّ ُ
ز ََّ٘الع ُج ُ
َّوأنَّتعذٔع ُِ٤ٝاَّثِةْلزل َِّمﵞ [ا٤بائدة،]ّ:
ت
ؿ
َّ
ح
ث
ةَّذ
ٜ
َّو
ٛ
ذ
ي
ٖ
ةَّذ
َّٜ
ل
إ
َّ
ى
وٜةَّأ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ََ
ََ َ ُ
ز٤ُٚاَّمِٝةَّل َ َّْٛيُ ْش َٖص ْ
ْﵞ [األنعاـ.]ُُِ:
َّاظ َُّٛاَّللَِّيٚيَِِّْ١إَوْ َِّّٙ١ُ ٟع ٌَّ
كقاؿ  :ﵟولَّدأ
ِ
َ ُ َ ّ ُ َ َ ْ ُ َْ َ
رﵞ
َّاْلجَةن ِ َّ
قاؿ الز٨بشرم ُ ب تفسّب قوؿ اهلل  :ﵟويد ِصم َّيٚي ِٛ٣

[األعراؼ :]ُٕٓ :ا٣ببائث" :ما يستخبث ،من ٫بو :الدـ ،كا٤بيتة ،ك٢بم ا٣بنزير ،كما أىل

(ُ) شرح النوكم على صحيح مسلم (َُ.)ِِٕ/
(ِ) صحيح البخارم (ّ.)ٔٗ/
(ّ) صحيح البخارم [ِٕٓٔ].
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لغّب اهلل
ا٣ببيثة"(ُ).
َ ُ ُّ َ
ََ
َّويُ َ
ةت َ
د ّ ِص ُم َّيٚيْ َُِّٛ ٣
د٘ َّل َُّ ُٛ ٣اٙم ّي ِ َج ِ
كقاؿ ا٢بافظ ابن كثّب  :قولو  :ﵟوي ِ
َْ َ
رﵞ " أمٰ :بل ٥بم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر ،كالسوائب،
اْل َجةن ِ َّ
كالوصائل ،كا٢باـ ،ك٫بو ذلك٩ ،با كانوا ضيقوا بو على أنفسهم ،كٰبرـ عليهم
ا٣ببائث"(ِ).
كقاؿ ابن تيمية " :فالطيبات الٍب أباحها ىي :ا٤بطاعم النافعة للعقوؿ


كالربا كالرشوة كغّبٮبا من ا٤بكاسب
بو ،أك ما خبث ُب ا٢بكمٍّ ،

كاألخبلؽ.
كا٣ببائث ىي :الضارة للعقوؿ كاألخبلؽ ،كما أف ا٣بمر أـ ا٣ببائث؛ ألهنا تفسد
العقوؿ كاألخبلؽ ،فأباح اهلل  للمتقْب :الطيبات الٍب يستعينوف ُّا على عبادة
رُّم  الٍب خلقوا ٥با ،كحرـ عليهم ا٣ببائث الٍب تضرىم ُب ا٤بقصود الذم خلقوا
لو ،كأمرىم مع أكلها بالشكر ،كهناىم عن ٙبرٲبها ،فمن أكلها كٓب يشكر ترؾ ما أمر
اهلل  بو كاستحق العقوبة .كمن حرمها -كالرىباف -فقد تعدل حدكد اهلل ،
َ َ
َ َُ ُُ
َ َ ََْ ُ
ُّ
َ
َ
َ
ةزَّْٛ
ّ
ْ
ةت َّٜة َّرزر٠
فاستحق العقوبة .قاؿ  :ﵟية َّأح٣ة َّاَّلِيَّ ٞآ٤٠ٜا َُّك٤ا ََّّ ِٜٞليِج ِ
ْ ُ
َ
َ
ْ ُْ
ونﵞ [البقرة ،]ُِٕ:كُب ا٢بديث (الصحيح) :عن النيب
واََّّلل َِّإِن َُّٖ ٠ذ َّْ ٛإِيةهُ َّت ًْ ُج ُس َّ
َواػٗ ُص ِ


أنو قاؿ(( :إف اهلل ليرضى عن العبد أف يأكل األكلة فيحمده عليها،

أو يشرب الشربة فيحمده عليها))(ّ) ،كُب حديث آخر(( :الطاعم الشاكر بمنزلة

الصائم الصابر))(ْ) ،كقاؿ

ُ

َُ ْ َُ

َ

 :ﵟثَّٙ ٛتعأَّ ٞٙيَ َْٜ ٤ه ِ ٍش َّي َِّ ٞاَلًِي َِّٛﵞ [التكاثر،]ٖ:

أم:

(ُ) الكشاؼ (ِ.)ُٔٓ/
(ِ) تفسّب ابن كثّب (ّ.)ْٖٖ/
(ّ) صحيح مسلم [ِّْٕ].
(ْ) قاؿ العراقي ( ص" :)ُُِْ:علقو البخارم ،كأسنده الَبمذم كحسنو ،كابن ماجو ،كابن حباف،
من حديث أيب ىريرة  .كركاه ابن ماجو من حديث :سناف بن سنة ،كُب إسناده اختبلؼ".
كقاؿ البوصّبم ُ ب (الزكائد) (ِ" :)ّٖ/ىذا إسناد صحيح رجالو ثقات ،انفرد ابن ماجة ُّذا=
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عن شكره ،فإنو ال يبيح شيئنا كيعاقب من فعلو ،كلكن يسألو عن الواجب الذم أكجبو
َ
معو ،كعما حرمو عليو :ىل فرط بَبؾ مأمور أك فعل ٧بظور ،كما قاؿ  :ﵟيَةَّأ ُّح َ٣ةَّ
َ َ
َ َ ُ ُّ ْ
َ َُ َ ُ
ُ َ ُ ْ ََ َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ََّتَ ّص ُم َ
ُ
َ
ِيٞﵞ
َّلَُّيِت َّالًٝذس َّ
ةت َّٜةَّأخ٘ َّاَّلل َّٙسَّ ٛول َّتًذسواَّإِن َّاَّلل َّ
٤اَّل ّي ِ َج ِ
اَّلِيَّ ٞآ٤٠ٜاَّل ِ

[البقرة ،]ٖٕ:فنهاىم عن ٙبرٙب الطيبات"(ُ).
كُب (تفسّب ا٤بنار)" :الطيب :ما تستطيبو األذكاؽ من األطعمة ،كتستفيد منو
التغذية النافعة ،كمن األمواؿ ما أخذ ٕبق كتراض ُب ا٤بعاملة ،كا٣ببيث من األطعمة :ما
ٛبجو الطباع السليمة كتستقذره ذكقنا ،كا٤بيتة كالدـ ا٤بسفوح ،أك تصد عنو العقوؿ
الراجحة لضرره ُب البدف ،كا٣بنزير ،..أك لضرره ُب الدين ،كالذم يذبح للتقرب بو إٔب
غّب اهلل  على سبيل العبادة -أم :ال ما يذبح لتكرٙب الضيفاف؛ من صغّب ككبّب
أك أمّب أك سلطاف -كالذم ٰبرـ ذٕبو أك أكلو لتشريع باطل ٓب يأذف بو اهلل - 

كالبحّبة كالسائبة كالوصيلة كا٢بامي.-
كا٣ببيث من األمواؿ :ما يؤخذ بغّب ا٢بق ،كالربا ،كالرشوة ،كالغلو ،كالسرقة،
كا٣بيانة ،كالغصب ،كالسحت .كقد كاف اهلل  حرـ على بِب إسرائيل بعض
َ ُ ْ
َّل ّي َجةت َّأُخِٚخَّْ
َ َ ُ َ َْ َ َْ ْ َ
َ
الطيبات؛ عقوبة ٥بم كما قاؿ :ﵟِجِوٍ ٚم ََّّ ِٜٞاَّلِي٢َّ ٞةدواَّخص َّ٠ٜةَّيٚي ٍِ ِ ٛ٣
َ
ل َُّْٛ ٣ﵞ اآلية [النساء . ]َُٔ:كحرموا ىم على أنفسهم طيبات أخرل ٓب ٰبرمها اهلل 
عليهم ،كأحلوا ألنفسهم أكل أمواؿ غّب اإلسرائيليْب بالباطل ،كما حكى اهلل 
َ ُ َ
عنهم بعد ذكر استحبلؿ بعضهم أكل ما يأٛبنهم عليو العرب ذلك بأهنم ﵟٓ َّةل٤اَّٙي ْ َطَّ
ْ ُّ ّ َ َ ٌ َ َُ ُ َ ََ
ْ َ َ َُ ْ ََُْ َ
(ِ)
َ ََْ
٤نﵞ [آؿ عمراف . "]ٕٓ:كُب
ةَِّفَّاْلِٜيِْيَّظبِيَّ٘وئ٤ل٤نَّلَعَّاَّللَِّاٗٙشِبَّوَّٛ٢حًَّ ٝٚ
يٚيِ ٠
=ا٢بديث عن سناف بن سنة ،كليس لو شيء ُب الكتب ا٣بمسة األصوؿ ،ركاه أٞبد ُب (مسنده) من
أيضا ،كلو شاىد من حديث :أيب ىريرة ،ركاه ابن خزٲبة كابن حباف ُب
حديث :سناف بن سنة ن
(صحيحيهما) ،كا٢باكم ُب (مستدركو) كالَبمذم ُب (جامعو) ،كابن ماجة ُب (سننو) ،كالبخارم ُب
٦بزكما بو".
(صحيحو) تعلي نقا ن

(ُ) ٦بموع الفتاكل (ُٕ.)ُُٖ -َُٖ/
(ِ) تفسّب ا٤بنار (ٗ ،)ُٕٗ/كانظر :تفسّب ا٤براغي (ٗ.)ّٖ/
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ُ ُّ َ

ةتﵞ من ا٤بطاعم كا٤بشارب،
(تفسّب السعدم)" :فإنو  ﵟُيِ٘ َّل َُّ ُٛ ٣اٙم ّي ِ َج َِّ
َ ُ َ ّ ُ َ َ ْ ُ َْ َ
رﵞ من ا٤بطاعم كا٤بشارب كا٤بناكح ،كاألقواؿ
َّاْل َجةن ِ َّ
كا٤بناكح .ﵟويد ِصم َّيٚي ِٛ٣
كاألفعاؿ"(ُ).
ٕٓ – شرب الخبيث المحرـ من الشراب ،كالمسكرات:
كسيأٌب بياف ذلك.
ٕٔ – التعامل بالبيوع المحرمة والفاسدة:
كللبيوع احملرمة صور كثّبة ،منها:
أكل الماؿ بالباطل في المعاوضة ،كما في (الربا ،والميسر).
محرما ،كبيع ا٤بيتة ،كالدـ ،كا٣بنزير،
ومنها :إذا كاف أحد العوضين أو كالىما ً

كا٣بمر .كقد ((نهى النبي  عن ثمن الكلب ،وثمن الدـ))(ِ).

كُب ركاية(( :ونهى عن ثمن الكلب ،ومهر البغي ،وحلواف الكاىن))(ّ).
كُب ركاية(( :لعن النبي



الواشمة والمستوشمة ،وآكل الربا

وموكلو ،ونهى عن ثمن الكلب ،وكسب البغي ،ولعن المصورين))(ْ).

(ُ) تفسّب السعدم (ص.)َّٓ:
)ِ( صحيح البخارم [َِٖٔ].
)ّ( صحيح البخارم [ِِّٕ ،]ُٕٓٔ ،ّْٓٔ ،ِِِٖ ،مسلم [ُٕٔٓ].
)ْ( صحيح البخارم [ّْٕٓ.]ِٓٗٔ ،
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ومنها :بيع ما كاف وسيلة إلى محرـ ،كبيع األشرطة كاألسطوانات كاَّبلت
كالصحف ا٣بليعة الٍب تدعو إٔب التهتك كالفجور.
ومنها :بيع النجش:
كىو خداع باطل ال ٰبل ،كقد جاء هني النيب
ا٢بديث :عن ابن عمر



أف النيب



:

عنو ،كما جاء ُب

َّجش))(ُ).
((نهى عن الن ْ

ك(النجش) :ىو أف يزيد اإلنساف ُب ٜبن السلعة أك ٲبدحها كليس لو رغبة ُب شرائها،
كلكن يريد خداع غّبه ..إٔب غّب ذلك من البيوع ا٤بنهي عنها؛ ٤با فيها من ا٣بداع
كالتضليل كالكتماف كالظلم.
عيب أف يي ٍّبْب ىذا العيب للمشَبم كال يكتمو،
كالواجب على ىمن باع سلعةن فيها ه
كما جاء ُب ا٢بديث :عن عقبة بن عامر  قاؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل 
ِ
عيب إًل
يقوؿ(( :المسلم أخو المسلم ،وًل يَح ُّل لمسلم باع من أخيو ً
بيعا فيو ٌ
رد
بَػيَّػَنوُ لو))(ِ) .فإذا بْب العيب برأ البائع ُب الدنيا كاآلخرة ،كليس للمشَبم ا٢بق ُب ٍّ
عيب السلعة ،فللمشَبم
السلعة إال إذا رضي البائع ،فأقالىو بيعتو ،أما إذا ٓب يي ٍّبْب البائع ى
الرد.
كا٢باصل أف النظاـ االقتصادم اإلسبلمي نظاـ متكامل ،يعمل على إعانة
احملتاجْب من غّب استغبلؿ ٥بم ،كما أنو يقرر عقاب من يأكل أمواؿ الناس بالباطل ٗبا
كردعا ٤بن تسوؿ لو نفسو
زجرا لو ،حٌب ال يعود إٔب فعلو ،كليكوف عربة لغّبه ،ن
يكوف ن
أكل أمواؿ الناس بغّب كجو حق .والقاعدة :أف الصدؽ أساس ُب التعامل ،فبل ينبغي

(ُ) صحيح البخارم [ُِِْ ،]ّٔٗٔ ،مسلم [ُُٔٓ].
(ِ) أخرجو ابن ماجو [ِِْٔ] ،كالركيا٘ب [ُّٖ] ،كالطربا٘ب [ٕٕٖ] ،كا٢باكم [ُِِٓ] ،كقاؿ" :صحيح
أيضا :البيهقي [َُّْٕ].
على شرط الشيخْب" ،ككافقو الذىيب .كأخرجو ن
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أف يتصف ا٤بؤمن ٗبا يقابل الصدؽ من الكذب كالغش كا٣بداع -كال سيما مع ا٢باجة
إٔب البياف.-

فقد جاء ُب ا٢بديث(( :البَػيّْػ َعاف بالخيار ما لم يَػتَػ َف َّرقَا- ،أو قاؿ :حتى
يَػتَػ َف َّرقَا -فإف صدقا َوبَػيَّػنَا بورؾ لهما في بيعهما ،وإف كتما وكذبا محقت بركة

(ُ)
شرعا كاف ذلك من الغش
بيعهما))  .كا٤بعُب :إف كتما شيئنا ٩با ٯبب اإلخبار بو ن
كا٣بداع ،كإخفاء ا٢بقيقة.

ومنها :بيع المالمسة والمنابذة:
ك(ا٤ببلمسة) من بيوع ا١باىلية .كقد ثبت النهي عنها ،كما جاء ُب ا٢بديث ،كما
جاء ُب ا٢بديث :عن أيب ىريرة
المالمسة والمنابذة))(ِ).



((أف رسوؿ اهلل

كعن عامر بن سعد ،أف أبا سعيد ا٣بدرم





نهى عن

قاؿ(( :نهى رسوؿ اهلل

 عن لبستين وعن بيعتين ،نهى عن المالمسة والمنابذة في البيع)).
كعن عامر بن سعد ،أف أبا سعيد ا٣بدرم




قاؿ(( :نهى رسوؿ اهلل

عن لبستين وعن بيعتين ،نهى عن المالمسة والمنابذة في البيع)).

ك(ا٤ببلمسة) ٤ :بس الرجل ثوب اآلخر بيده بالليل أك بالنهار كال يقلبو إال بذلك(ّ).
ك(ا٤بنابذة) :أف ينبذ ا لرجل إٔب الرجل بثوبو ،كينبذ اآلخر ثوبو ،كيكوف ذلك بيعهما عن

(ُ) صحيح البخارم [َِٕٗ ،]َُُِ ،َِِٖ ،مسلم [ُِّٓ].
(ِ) صحيح البخارم [ُِْٔ ،]ُِٖٓ ،مسلم [ُُُٓ].
(ّ) قولو( :كال يقلبو) صحح ُب نسخ (ا٤بشكاة) -بسكوف القاؼ من اَّرد .-كُب نسخ (صحيح مسلم) -
بفتح القاؼ كتشديد البلـ -من التقليب ،كمعناه :ليس قلبو للثوب إال ٗبجرد اللمس ،أم :كاف عليو
أف يقلب الثوب كينشره كيراه ،كقد اكتفى باللمس" ٤بعات التنقيح (ٓ.)ِٓٔ/
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غّب نظر كال تراض(ُ) ،ك(اللبستْب) :اشتماؿ الصماء ،ك(الصماء) :أف ٯبعل ثوبو على
أحد عاتقيو ،فيبدك أحد شقيو ليس عليو ثوب .كاللبسة األخرل :احتباؤه بثوبو كىو
جالس ،ليس على فرجو منو شيء(ِ).
كفسره أبو ىريرة ُ ب ركاية( :مسلم) بقولو :أما (ا٤ببلمسة) :فأف يلمس
كل كاحد منهما ثوب صاحبو بغّب تأمل.
ك(ا٤بنابذة) :أف ينبذ كل كاحد ثوبو إٔب اآلخر ،كال ينظر كاحد منهما إٔب ثوب
صاحبو(ّ).
كيقاؿ :ا٤ببلمسة أف يلمس ثوبنا مطويناٍ ،ب يشَبيو ،على أف ال خيار لو إذا رآه.
أك يقوؿ :إذا ٤بستو فقد بعتكو ،أك يبيعو شيئنا على أنو مٌب ٤بسو فقد لزـ البيع.
كعن الزىرم  :ا٤ببلمسة٤ :بس الرجل ثوب اآلخر بيده بالليل ،أك النهار،
كال يقلبو إال بذلك.
كركل النسائي من حديث أيب ىريرة  :ا٤ببلمسة أف يقوؿ الرجل للرجل:
٤بسا.
أبيعك ثويب بثوبك ،كال ينظر كاحد منهما ثوب اآلخر ،كلكن بلمسو ن
كيقاؿ :اختلف العلماء ُب تفسّب ا٤ببلمسة على ثبلث صور ىي أكجو للشافعية.
أصحها:
ُ  -أف يأٌب بثوب مطوم أك ُب ظلمة فيلمسو ا٤بستاـ ،فيقوؿ لو صاحب
الثوب :بعتكو بكذا بشرط أف يقوـ ٤بسك مقاـ نظرؾ ،كال خيار لك إذا رأيتو.
بيعا بغّب صيغة زائدة.
ِ  -أف ٯبعبل نفس اللمس ن
ّ  -أف ٯبعبل للمس شرطنا ُب قطع خيار اَّلس ،كغّبه.

بيعا.
(ُ) يعِب :أف ٯبعبل النبذ ن

(ِ) صحيح البخارم [َِٖٓ] ،مسلم [ُُِٓ].
(ّ) صحيح مسلم [ُُُٓ].
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كالبيع على التأكيبلت كلها باطل(ُ).
كيتبْب أف ا٤ببلمسة ٥با صور متعددة تنظر ُب مظاهنا من (كتب الفقو).
ومنها :بيع المزابنة والمحاقلة:
قاؿ اإلماـ البخارم " :باب بيع ا٤بزابنة ،كىي بيع الثمر بالتمر ،كبيع
الزبيب بالكرـ ،كبيع العرايا .قاؿ أنس  :هنى النيب  عن ا٤بزابنة،
كاحملاقلة.
كقاؿ غّب كاحد من أىل العلم :ا٤بزابنة :بيع الثمر على النخيل بتمر ٦بذكذ مثل
خرصا(ِ).
كيلو ن

قاؿ أبو عبيد ٠ :بعت غّب كاحد من أىل العلم ذكر كل كاحد منهم

طائفة من ىذا التفسّب قاؿ( :احملاقلة) :بيع الزرع كىو ُب سنبلو بالٍبيػٍّر ،كىو مأخوذ من
ت
ا٢بقل ،ك(ا٢بقل) ىو الذم يسميو أىل العراؽ :القراح ،كىو ُب مثل يقاؿ( :ال يػيٍنبً ي
ا٢بىٍقلىةي)(ّ).
الٍبىػ ٍقلىةى إال ٍ

(ُ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم (ُُ ،)ِِٔ/فتح البارم ،البن حجر (ْ ،)ّٓٗ/كانظر :نيل
األكطار (ٓ ،)ُٕٖ/فيض القدير (ٔ.)ِِّ/
(ِ) انظر :مًب بداية ا٤ببتدم (ص ،)ُّٓ:ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم (ّ ،)ْْ/تبيْب ا٢بقائق (ْ،)ْٕ/
درر ا٢بكاـ (ِ٦ ،)َُٕ/بمع األهنر (ُ ،)ِٖ/كانظر :اَّموع شرح ا٤بهذب (ُُ.)ٔ/
ىح ىق ىل الزرع .كا٢بقل :الٍ ىقىراح الطيٍّب،
(ّ) ٍ
ب ىكىرقيوي قىػٍب ىل أف تىػغٍلي ىظ يسوقيو ،تقوؿ منو :أ ٍ
ا٢بى ٍقل :الزرع إذا تى ىشع ى
ا٢بى ٍقلة) .الصحاح ،للجوىرم ،مادة( :حقل )
ت الٍبىػ ٍقلىةى إال ٍ
الواحدة :ىح ٍقلىة .كُب ا٤بثل( :ال يػينٍبً ي
(ْ ،)ُُٕٔ/كانظر :مقاييس اللغة (ِ ،)ٖٕ/النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر (ُ ،)ُْٔ/الزاىر ُب
معا٘ب كلمات الناس ،أليب بكر األنبارم (ِ.)َّٖ/
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قاؿ( :كا٤بزابنة) :بيع التمر كىو ُب رؤكس النخل بالتمر ،كإ٭با جاء النهي ُب ىذا؛
مثبل
ألنو من الكيل ،كليس ٯبوز شيء من الكيل كالوزف إذا كانا من جنس كاحد إال ن
كيدا بيد ،كىذا ٦بهوؿ ال يعلم أيهما أكثر"(ُ).
ٗبثل ،ن
كأصل (ا٤بزابنة) من الزبن الذم ىو الدفع ،كذلك أف البيعْب إذا كقفا فيو على
الغنب أراد ا٤بغبوف أف يفس خ البيع ،كأراد الغابن أف ٲبضيو ،فتزابنا ،أم :تدافعا
كاختصما .كركل عن اإلماـ مالك  أنو قاؿ :ا٤بزابنة :كل شيء من ا١بزاؼ الذم
ال يعلم كيلو كال عدده كال كزنو بيع بشي مسمى من الكيل كالوزف كالعدد .كأخذت
زبِب من الطعاـ ،أم :حاجٍب(ِ).
كقاؿ ٪بم الدين النسفي " :كهنى عن ا٤بزابنة ،كىي بيع التمر على رؤكس
كيبل٠ ،بيت ُّا؛ لتدافع العاقدين عند القبض .كقد ىزبى ىن ،أم :ىدفى ىع بً ًشدة
النخيل بالتمر ن
ب .كمنو اشتقاؽ( :الزبانية) ،كىي الغبلظ الشداد من ا٤ببلئكة
كعٍنف من ىح ٍّد :ى
ي
ضىر ى
ً
ب ىزبيوف):
 الذين يدفعوف أىل النار إليها .ك(ناقةه ىزبيوف) :تى ٍدفى يع ىحالبىها ،ك( ىح ٍر ه
دفع أىلها"(ّ).
تى ي
كعن عبد اهلل بن عمر  :أف رسوؿ اهلل



الثمر حتى يبدو صالحو ،وًل تبيعوا الثمر بالتمر))(ْ).

قاؿً(( :ل تبيعوا

(ُ) غريب ا٢بديث ،أليب عيبيد القاسم بن سبلـ ،مادة( :حقل) (ُ ،)ُِّ -َِّ/كانظر :هتذيب اللغة
(ُّ ،)ُٓٓ/اَّموع شرح ا٤بهذب (ُُ.)ْٔ/
(ِ) احملكم كاحمليط األعظم ،مادة( :زبن) (ٗ ،)ْٔ /كانظر :الفائق ُب غريب ا٢بديث كاألثر (ُ،)ِٖٗ /
العْب (ٕ.)ّْٕ/
)ّ( طلبة الطلبة (ص ،)َُٓ:كانظر :فيض القدير (ٔ.)ِِّ/
(ْ) صحيح البخارم [ُِّٖ] ،مسلم [ُّْٓ].
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كعن زيد بن ثابت (( :أف رسوؿ اهلل  رخص بعد ذلك في

بيع العرية بالرطب ،أو بالتمر ،ولم يرخص في غيره))(ُ).

كُب ركاية :عن ٰبٓب بن سعيد ،عن نافع ،عن عبد اهلل بن عمر  حدثِب
زيد بن ثابت (( أف رسوؿ اهلل  رخَّص في بػْي ِع الْع ِريَِّة بِ َخر ِ
ص َها
َ َ َ َ
ْ
تمرا))(ِ) ،قاؿ ٰبٓب( :الٍع ًرية) :أف يشَبم الرجل ىٜبىر النخ ىبل ً
ت لطعاـ أىلو يرطىبنا
يي ى ى
ى
ً
(ّ)
ً ً
ٛبرا .
ٖبىٍرص ىها ن
كعن عبد اهلل بن عمر (( :أف رسوؿ اهلل  نهى عن
كيال))(ْ).
كيال ،وبيع الكرـ بالزبيب ً
المزابنة ،والمزابنة :اشتراء الثمر بالتمر ً
كعن أيب سعيد ا٣بدرم

:

((أف رسوؿ اهلل



نهى عن

المزابنة ،والمحاقلة ،والمزابنة :اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل))(ٓ).
كعن أنس بن مالك



أنو قاؿ(( :نهى رسوؿ اهلل

والم َزابنة))(ٔ).
والم َخ َ
والمنَابَ َذةُ ،
والمالمسةُ ،
اض َرةُ ،
الم َحاقَلةُ ،
ُ



عن

كأخرج البخارم من طريق مالك ،عن نافع عن ابن عمر ،عن زيد بن ثابت
(( :أف رسوؿ اهلل  أَر َخص لِص ِ
اح ِ
الع ِريَِّة أَ ْف يَبِ َيع َها
ب َ
ْ َ َ
بِ َخر ِ
ص َها))(ٕ).
ْ

(ُ) صحيح البخارم [ُِْٖ] ،مسلم [ُّٗٓ].
(ِ) صحيح البخارم [َِّٖ] ،مسلم [ُّٗٓ].
(ّ) صحيح مسلم [ُّٗٓ].
(ْ) صحيح البخارم [ُِٖٓ] ،مسلم [ُِْٓ].
(ٓ) صحيح البخارم [ُِٖٔ] ،مسلم [ُْٔٓ].
(ٔ) صحيح البخارم [َِِٕ].
(ٕ) صحيح البخارم [ُِٖٖ] ،مسلم [ُّٗٓ].
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كمن طريق موسى بن عقبة ،عن نافع ،عن ابن عمر ،عن زيد بن ثابت

(( :أف رسوؿ اهلل



رخص في العرايا أف تباع بخرصها كيال))،

قاؿ موسى بن عقبة :ك(العرايا)(( :نخالت معلومات تأتيها فتشتريها))(ُ).

كعن داكد بن ا٢بصْب ،عن أيب ىريرة (( :أف النبي  رخص

في بيع العرايا في خمسة أوسق ،أو دوف خمسة أوسق؟)) قاؿ :نعم(ِ).

كتسهيبل ،ك٢باجة الناس .كقد جاء ُب مشركعية ذلك
تيسّبا
ن
كقد رخص بالعرايا ن
أحاديث كثّبة.
كعرؼ الشافعية العرايا :بأهنا بيع الرطب على النخل بتمر ُب األرض ،أك العنب
ُب الشجر بزبيب ،فيما دكف ٟبسة أكسق ،أم :ما يساكم سبعمائة كيلوغراـ تقريبنا،
يابسا ،ككاف ُب الناس
كذلك أنو ٤با كرد النهي عن بيع التمر رطبنا ٗبا يساكيو من جنسو ن
ىمن يرغب أف يأكل الرطب أك العنب من على الشجر ،كليس لديو ٬بيل أك كرـ،
كتيسّبا(ّ).
كٚبفيفا عليهم
رخص الشرع فيما ذكر؛ تلبية ٢باجة الناس ن
ن
يابساٗ ،بثلو من
كعرفها ا٢بنابلة بأهنا :بيع الرطب ُب رؤكس النخل ن
خرصاٗ ،بآلو ن

معلوما ال جزافنا حملتاج لرطب ،كال ٜبن معو ،بشرط ا٢بلوؿ كالتقابض قبل
التمر ،ن
كيبل ن
التفرؽ ،ففي ٬بل بتخلية ،كُب ٛبر بكيل ،كال يصح ُب بقية الثمار.

(ُ) صحيح البخارم [ُِِٗ].
(ِ) صحيح البخارم [َُِٗ] ،مسلم [ُُْٓ] .كُب (مسلم) " :يشك داكد ،قاؿٟ :بسة أك دكف ٟبسة،
قاؿ :نعم".
(ّ) انظر :ا٢باكم الكبّب (ٓ ،)ُِْ/البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (ٓ ،)ُِّ/منهاج الطالبْب
(صٙ ،)َُٖ:بفة احملتاج (ْ ،)ِْٕ/اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع (ِ ،)َِٗ/حاشيتا قليويب
كعمّبة (ِ ،)ِٗٓ/البجّبمي على ا٣بطيب (ّ ،)ِٓ/الفقو ا٤بنهجي (ٔ.)ٕٗ/
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كإ٭با أقيم ا٣برص مكاف الكيل؛ للحاجة فيبقى اآلخر على مقتضى األصل،
كا٣برص ىو التخمْب كا٢بدس ،فيقوؿ ا٣بارص :ىذا الرطب الذم على النخلة أك
ٛبرا(ُ).
النخبلت إذا يبس ٰبصل منو ثبلثة أكسق – ن
مثبل ،-فيبيعو بثبلثة أكسق ن
ً
ب
كقاؿ مشس األئمة السرخسي - من ا٢بنفية -كتفسّب الٍ ىعرية :أف يىػ ىه ى
دخوؿ الٍ يم ىعرل لو ُب بستانو يكل
الرج يل ىٜبىىر ى٬بٍلًو من بستانو لرجل ٍب يى يشق على الٍ يم ٍع ًرم ي
يىػ ٍووـ؛ لكوف أىلو ُب البستاف ،كال يرضى من نفسو خلف الوعد ،كالرجوع ُب ا٥ببة،
٨بلفا
ٛبرا
٧بدكدا با٣برص؛ ليدفع الضرر عن نفسو ،كال يكوف ن
ن
فيعطيو مكاف ذلك ن

متصبل ٗبلك
للوعد .كىذا عندنا جائز؛ ألف ا٤بوىوب ٓب يصر مل نكا للموىوب لو ما داـ ن
الواىب ،فما يعطيو من التمر ال يكوف عوضا عنو ،بل ىبة مبتدأة.
٦بازا؛ ألنو ُب الصورة عوض يعطيو؛ للتحرز عن خلف
بيعا ن
كإ٭با ٠بي ذلك ن
الوعد .كاتفق أف ذلك كاف فيما دكف ٟبسة أكسق ،فظن الراكم أف الرخصة مقصورة
على ىذا ،فنقل كما كقع عنده.
مكيبل ٗبكيل من جنسو ،فبل ٯبوز بطريق
كالقياس معنا ُب ا٤بسألة؛ ألنو باع ن
ا٣برص ،كما لو كانا موضوعْب على األرض ،أك كانا على رؤكس النخيل ،ككما ُب
سائر ا٤بكيبلت ،من ا٢بنطة كالشعّب ،فإنو لو باع الشعّب ا٤بتحصل بشعّب مثلو بطريق
ا٣برص ٓب ٯبزئ ،كذلك ا٢بنطة.
كالشافعي  ال ٯبوز ذلك ُب ا٢بنطة؛ ٤بعنيْب:
أحدىما :أف شراء ا٢بنطة ُب سنبلها بالدراىم عنده ال ٯبوز؛ ألنو شراء ما ٓب يره،

ٖببلؼ الشعّب؛ فإنو ظاىر مرئي.

(ُ) انظر :اإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل (ِ ،)ُُٕ/كشاؼ القناع (ّ ،)ِٓٗ/الركض ا٤بربع
(ُ ،)ّّْ/دقائق أكٕب النهى (ِ ،)ٖٔ/مطالب أكٕب النهى (ّ.)ُْٔ/
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والثاني :أنو بيع مطعوـ ٗبطعوـ من جنسو ٓب يعرؼ التساكم بينهما ُب ا٤بعيار

الشرعي"(ُ).
كقاؿ اإلماـ النوكم (" :احملاقلة) :بيع ا٢بنطة ُب سنبلها ٕبنطة صافية(ِ).
مأخوذة من ا٢بقل ،كىو ا٢برث كموضع الزرع ،كسواء عند ٝبهورىم كاف الرطب
مقطوعا جاز بيعو
مقطوعا ،كقاؿ أبو حنيفة  :إف كاف
كالعنب على الشجر أك
ن
ن
ٗبثلو من اليابس.
كأما (العرايا) فهي أف ٱبرص ا٣بارص ٬ببلت فيقوؿ :ىذا الرطب الذم عليها إذا
مثبل -فيبيعو صاحبو إلنساف بثبلثة أكسق ٛبر،
يبس ٘بيء منو ثبلثة أكسق من التمر – ن
كيتقابضاف ُب اَّلس ،فيسلم ا٤بشَبم التمر ،كيسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية ،كىذا
جائز فيما دكف ٟبسة أكسق ،كال ٯبوز فيما زاد على ٟبسة أكسق ،كُب جوازه ُب ٟبسة
أكسق قوالف للشافعي ،أصحهما :ال ٯبوز؛ ألف األصل ٙبرٙب بيع التمر بالرطب،
كجاءت العرايا رخصة.
كشك الراكم ُب ٟبسة أكسق أك دكهنا ،فوجب األخذ باليقْب ،كىو دكف ٟبسة
أكسق ،كبقيت ا٣بمسة على التحرٙب.
كاألصح أنو ٯبوز ذلك للفقراء كاألغنياء ،كأنو ال ٯبوز ُب غّب الرطب كالعنب من
الثمار ،كفيو قوؿ ضعيف أنو ٱبتص بالفقراء ،كقوؿ أنو ال ٱبتص بالرطب كالعنب .ىذا
تفصيل مذىب الشافعي ُ ب العرية ،كبو قاؿ أٞبد  كآخركف ،كتأك٥با
مالك كأبو حنيفة  على غّب ىذا .كظواىر األحاديث ترد تأكيلها.

(ُ) ا٤ببسوط (ُِ ،)ُّٗ /كانظر :بدائع الصنائع (ٓ ،)ُْٗ/ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم (ّ ،)ْٓ/العناية
(ٔ ،)ُْٓ/البناية (ٖ ،)ُْٓ/البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ٔ.)ِٖ/
(ِ) لعدـ التماثل.
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قولو(( :رخص في بيع العرية بالرطب ،أو بالتمر ،ولم يرخص في غير ذلك))
فيو داللة ألحد أكجو أصحابنا أنو ٯبوز بيع الرطب على النخل بالرطب على األرض،
كاألصح عند ا١بمهور بطبلنو ،كيؤكلوف ىذه الركاية على أف (أك) للشك ،ال للتخيّب
كاإلباحة ،بل معناه :رخص ُب بيعها بأحد النوعْب ،كشك فيو الراكم ،فيحمل على أف
ا٤براد التمر ،كما صرح بو ُب سائر الركايات"(ُ).
كهنى النيب  عن بيع (ا٤بخاضرة) ٖ-باء فضاد معجمتْب -مفاعلة من
ا٣بضرة؛ ألف البيع كقع على شيء أخضر ،كىو الثمار كا٢ببوب قبل بدك صبلحها.
فبيع الثمر قبل أف يبدك صبلحو يسمى :ا٤بخاضرة.
ومنها :المخاضرة:
خضرا قبل أف يبدك صبلحها.
ك(ا٤بخاضرة) :بيع الثمار ن
قاؿ أبو عبيد " :كأما حديثو أنو هنى عن (ا٤بخاضرة) فإهنا هني عن أف يباع

الثمار قبل أف يبدك صبلحها ،كىي خضر بعد"(ِ).
ككرد النهي عن ذلك ُب أحاديث كثّبة منها.
كقد هنى النيب  عن بيع الثمرة حٌب تيطٍعً ىم(ّ) ،أم :يبدك صبلحها
طعاما يطيب أكلها(ْ).
كتصّب ن

(ُ) شرح النوكم على صحيح مسلم (َُ ،)َُٗ-ُٖٖ/كانظر :الكواكب الدرارم (َُ ،)ْٗ/البياف ُب
مذىب اإلماـ الشافعي (ٓ.)َِٖ/
(ِ) غريب ا٢بديث ،أليب عيبيد القاسم بن سبلـ (ُ ،)ِّّ/كانظر :ا٤بخصص ،البن سيده (ّ.)ّْْ/
)ّ( صحيح مسلم [ُّٔٓ].
)ْ( انظر :شرح النوكم على صحيح مسلم (َُ.)ُٗٓ/
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ومنها :المعاومة(ُ) وبيع الثُّػْنػيَا(ِ):

قاؿ القاضي عياض " :أما بيع ا٤بعاكمة فهو بيع الثمر سنْب ،كقد فسره
ُب كتاب مسلم(ّ).
ككجو ا٤بنع فيو ٍّبْب ،كمأخوذ ٩با تقدـ من النهى عن بيع الثمر قبل زىوه؛ ألنو إذا
باع ٜبرتو سنيننا فمعلوـ أف ٜبرة السنة الثانية كالثالثة ٓب ٚبلق ،كىى لو خلقت كٓب تزىو ٓب
ٯبز العقد عليها ،فإذا ٓب ٚبلق أكٔب أف ال ٘بوز"(ْ).
قاؿ اإلماـ النوكم " :كأما النهي عن بيع ا٤بعاكمة كىو بيع السنْب فمعناه:
أف يبيع ٜبر الشجرة عامْب أك ثبلثة أك أكثر ،فيسمى( :بيع ا٤بعاكمة) ك(بيع السنْب)،
كىو باطل باإلٝباع ،نقل اإلٝباع فيو :ابن ا٤بنذر كغّبه؛ ٥بذه األحاديث؛ كألنو بيع
غرر؛ ألنو بيع معدكـ ك٦بهوؿ غّب مقدكر على تسليمو ،كغّب ٩بلوؾ للعاقد -كاهلل
أعلم.)ٓ("-

كأما (بيع الثُّػ ْنػيَا) ا٤بنهي عنو فهو أف يبيعو ٜبر حائطو كيستثِب منو جزءنا غّب
معلوما كالثلث
معلوـ فيبطل؛ ألف ا٤ببيع حينئذ يكوف ن
٦بهوال ،فإذا كاف ما يستثنيو شيئنا ن
قفيزا أك قفيزين
جائزا ،فكذلك إذا باعو صربة طعاـ جزافنا كاستثِب منو ن
كالربع ك٫بوه كاف ن
معلوما من معلوـ(ٔ).
كاف ن
جائزا؛ ألنو استثُب ن
اىىرة من الش ٍهر ،أم :بيع السنْب .قاؿ ُب
(ُ) (ا٤بعاكمة) :مفاعلة من الٍ ىعاـ ىكالٍ يم ىسانىػ ىهة من السنىة كالٍ يم ىش ى
فصاعدا .يقاؿ :عاكمت
(النهاية) ،مادة( :عوـ) (ّ" :)ِّّ/كىي بيع ٜبر النخل كالشجر سنتْب كثبلثنا
ن
النخلة :إذا ٞبلت سنة كٓب ٙبمل أخرل ،كىي مفاعلة من العاـ :السنة".

(ِ) بضم ا٤بثلثة كسكوف النوف ،اسم من االستثناء .انظر :مرقاة ا٤بفاتيح (ٓ.)ُِٖٗ/
(ّ) قاؿ" :ب اب النهي عن احملاقلة كا٤بزابنة ،كعن ا٤بخابرة ،كبيع الثمرة قبل بدك صبلحها ،كعن بيع ا٤بعاكمة كىو
بيع السنْب" صحيح مسلم (ّ.)ُُْٕ/
)ْ( إكماؿ ا٤بعلم ،للقاضي عياض (ٓ ،)ُٖٗ /كانظر :ا٤بعلم بفوائد مسلم (ِ.)ِٔٗ/
)ٓ( شرح النوكم على صحيح مسلم (َُ ،)ُّٗ/كانظر :معآب السنن (ّ.)ٕٗ/
)ٔ( معآب السنن (ّ ،)ٕٗ/كانظر :كشف ا٤بشكل (ّ ،)ُٓ-ُْ/إكماؿ ا٤بعلم ،للقاضي عياض (ٓ.)َُِ/
(ٓ.)َُِ/
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صاعا منها فالبيع باطل عند
قاؿ اإلماـ النوكم " :كلو باع الصربة إال ن
الشافعي كأيب حنيفة  ،كصحح مالك  أف يستثُب منها ما ال يزيد على
مثبل -للبائع فمذىب
ثلثها .أما إذا باع ٜبرة ٬ببلت فاستثُب من ٜبرىا عشرة آصع – ن
الشافعي كأيب حنيفة  كالعلماء كافة بطبلف البيع ،كقاؿ مالك  كٝباعة
من علماء ا٤بدينة :ٯبوز ذلك ما ٓب يزد على قدر ثلث الثمرة"(ُ).
ومنها :بيع الحصاة ،وبيع الغرر:
ىو البيع بإلقاء ا٢بجر ،ككاف معركفا ُب ا١باىلية ،كقد هنى النيب
عن بيع ا٢بصاة ،كعن بيع الغرر ،كما جاء ُب ا٢بديث :عن أيب ىريرة  قاؿ:


((نهى رسوؿ اهلل  عن بيع الحصاة ،وعن بيع الغرر))(ِ).
قاؿ اإلماـ النوكم " :هني النيب
الغرر) .أما (بيع ا٢بصاة) ففيو ثبلث تأكيبلت:



عن (بيع ا٢بصاة) ،ك(بيع

أحدىا :أف يقوؿ :بعتك من ىذه األثواب ما كقعت عليو ا٢بصاة الٍب أرميها ،أك
بعتك ىذه األرض من ىنا إٔب ما انتهت اليو ىذه ا٢بصاة.

والثاني :أف يقوؿ :بعتك على أنك با٣بيار إٔب أف أرمي ُّذه ا٢بصاة.

بيعا ،فيقوؿ :إذا رميت ىذا الثوب
والثالث :أف ٯبعبل نفس الرمي با٢بصاة ن
با٢بصاة فهو مبيع منك بكذا.
كأما النهي عن (بيع الغرر) فهو أصل عظيم من أصوؿ (كتاب البيوع) ،كيدخل
فيو مسائل كثّبة غّب منحصرة ،كبيع اآلبق ،كا٤بعدكـ ،كاَّهوؿ ،كما ال يقدر على
تسليمو ،كما ٓب يتم ملك البائع عليو ،كبيع السمك ُب ا٤باء الكثّب ،كاللنب ُب الضرع،
)ُ( شرح النوكم على صحيح مسلم (َُ ،)ُٗٓ/كانظر :ا٤بعلم بفوائد مسلم (ِ.)َِٕ/
(ِ) صحيح مسلم [ُُّٓ].
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مبهما ،كبيع ثوب من أثواب ،كشاة من
كبيع ا٢بمل ُب البطن ،كبيع بعض الصربة ن
شياه ،كنظائر ذلك.
ككل ذلك بيعو باطل؛ ألنو غرر من غّب حاجة ،كمعُب الغرر :ا٣بطر كالغركر
كا٣بداع.
كاعلم أف بيع ا٤ببلمسة ،كبيع ا٤بنابذة ،كبيع حبل ا٢ببلة ،كبيع ا٢بصاة ،كعسيب
الفحل ،كأشباىها من البيوع الٍب جاء فيها نصوص خاصة ىي داخلة ُب النهي عن
الغرر ،كلكن أفردت بالذكر ،كهنى عنها؛ لكوهنا من بياعات ا١باىلية ا٤بشهورة"(ُ).
ومنها :بيع الحاضر للبادي ،بيع الرجل على بيع أخيو ،والشراء من الركباف
أو الجلب واًلحتكار:
كقد جاء النهي عن ذلك ُب ٝبلة من األحاديث ،منها :ما جاء عن أيب ىريرة

 قاؿ(( :نهى رسوؿ اهلل  أف يبيع حاضر لباد ،وًل تناجشوا ،وًل
يبيع الرجل على بيع أخيو ،وًل يخطب على خطبة أخيو ،وًل تسأؿ المرأة طالؽ
(ِ)
س ِم الرجل على َس ْوِـ
أختها؛ لتكفأ ما في إنائها))  .زاد عمرك ُب ركايتو(( :وًل يَ ُ
أخيو))(ّ).
كعن أيب ىريرة  أف رسوؿ اهلل  قاؿً(( :ل تَػلَ َّق ُوا الركباف،
ص ُّروا
وًل يبع بعضكم على بيع بعض ،وًل تناجشوا ،وًل يبع حاضر لباد ،وًل تُ َ
الغنم ،ومن ابتاعها فهو بخير النَّظََريْ ِن بعد أف يحتلبها ،إف رضيها أمسكها ،وإف

وصاعا من تمر))(ْ).
َّىا
ً
سخطها َرد َ

(ُ) شرح النوكم على صحيح مسلم (َُ ،)ُٕٓ -ُٓٔ/بتصرؼ.
)ِ( صحيح البخارم [َُِْ ،]ِِّٕ ،مسلم [ُُّْ].
)ّ( صحيح مسلم [ُُّْ].
)ْ( صحيح البخارم [َُِٓ] ،مسلم [ُُٓٓ].
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كعن ابن عباس  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ً(( :ل تَػلَ َّق ُوا ا ُّلرْكبَا َف،

وًل يبع حاضر لباد)) ،قاؿ :فقلت البن عباس :ما قولوً(( :ل يبيع حاضر لباد))،
٠بسارا(ُ).
قاؿ :ال يكوف لو
ن

كعن عبد اهلل بن عمر



قاؿ(( :نهى رسوؿ اهلل



حاضر لباد)) ،كبو قاؿ ابن عباس .)ِ(

أف يبيع

كُب (صحيح البخارم) باب :ال يشَبم حاضر لباد بالسمسرة ،ككرىو ابن
سّبين ،كإبراىيم للبائع كا٤بشَبم ،كقاؿ إبراىيم" :إف العرب تقوؿ بع ٕب ثوبنا ،كىي
تعِب :الشراء".
كعن سعيد بن ا٤بسيب ،أنو ٠بع أبا ىريرة  يقوؿ :قاؿ رسوؿ اهلل
:

لباد))(ّ).

((ًل يبتاع المرء على بيع أخيو ،وًل تناجشوا ،وًل يبع حاضر

كقاؿ أنس بن مالك )) :نهينا أف يبيع حاضر لباد(((ْ).
كعن أيب ىريرة  قاؿ)) :نهى رسوؿ اهلل



عن التلقي ،وأف

يبتاع المهاجر لألعرابي ،وأف تشترط المرأة طالؽ أختها ،وأف يستاـ الرجل على

سوـ أخيو ،ونهى عن النجش ،وعن التصرية))(ٓ).

)ُ( صحيح البخارم [ُِٖٓ ،]ِِْٕ ،ُِّٔ ،مسلم [ُُِٓ].
)ِ( صحيح البخارم [ُِٖٓ].
)ّ( صحيح البخارم (ّ ،]َُِٔ[ )ِٕ/مسلم [َُِٔ].
)ْ( صحيح البخارم [ُُِٔ] ،مسلم [ُِّٓ].
(ٓ) صحيح البخارم [ِِٕٕ] ،صحيح مسلم [ُُٓٓ].
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كعن جابر



قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل

:

دعوا الناس يرزؽ اهلل بعضهم من بعض))(ُ).

((ًل يبع حاضر لباد،

قاؿ ا٣بطايب " :قولو ً(( :ل يبع حاضر لباد)) كلمة تشتمل
على البيع كالشراء ،كالكلمتاف من األضداد .كفسر ابن سّبين



قولو

ٝبيعا ،كقاؿ :ىي كلمة جامعة ،ال
ً(( :ل يبع حاضر لباد)) على ا٤بعنيْب ن

٠بسارا؛ ألف السمسار يبيع
يبيع لو شيئنا ،كال يشَبم لو شيئنا؛ كلذلك قاؿ :ال يكوف لو
ن
كيشَبم للناس .كمعُب ىذا النهي :أف يَببص لو سلعتو ،ال أف يبيعو بسعر اليوـ ،كذلك
أف البدكم إذا جلب سلعة إٔب السوؽ كىو غريب غّب مقيم باعها بسعر يومو ،فيناؿ
رفقا كمنفعة ،فإذا جاءه ا٢بضرم فقاؿ لو :أنا أتربص لك كأبيعها ،كحرـ
الناس فيها ن
الناس ذلك النفع فاهتم ذلك الرفق.
كقد قيل :إف ذلك إ٭با ٰبرـ عليو إذا كاف ُب بلد ضيق الرقعة إذا باع ا١بالب
متاعو اتسع أىلها كارتفقوا بو .فإذا ٓب يبعو تبْب بو أثر الضيق عليهم ،كخيف منو غبلء
اسعا ال يتضرر بو الناس ،كال يتبْب بذلك عليهم أثره،
السعر فيهم ،فأما إذا كاف البلد ك ن
فبل بأس بو -كاهلل أعلم.-

كُب ا٢بديث :عن جابر



قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل

:

((ًل يبع

حاضر لباد ،وذروا الناس يرزؽ اهلل بعضهم من بعض)).
قاؿ الشيخُ :ب ىذا دليل على أف عقد البيع ال يفسد إذا فعل ذلك ،كلو كاف
فاسدا ٓب يكن فيو منع من أف يرتفق الناس ،كيرتزؽ بعضهم من بعضهم.
يقع ن
كقد كره بيع ا٢باضر للبادم أكثر أىل العلم ،ككاف ٦باىد  يقوؿ :ال بأس
بو ُب ىذا الزماف ،كإ٭با كاف النهي كقع عنو ُب زماف رسوؿ اهلل .

(ُ) صحيح مسلم [ُِِٓ].
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ككاف ا٢بسن البصرم  :يقوؿ :ال تبع للبدكم ،كال تشَب لو ،كذىب
بعضهم إٔب أف النهي فيو ٗبعُب :اإلرشاد دكف اإلٯباب -كاهلل أعلم.)ُ("-
كقد قيد ٝبهور الفقهاء النهي عن بيع ا٢باضر للبادم ،بقيود كشركط تنظر ُب
مظاهنا من كتب الفقو.
قاؿ اإلماـ النوكم " :ىذه األحاديث تتضمن ٙبرٙب بيع ا٢باضر للبادم،
كبو قاؿ الشافعي  كاألكثركف .قاؿ أصحابنا :كا٤براد بو :أف يقدـ غريب من
البادية أك من بلد آخر ٗبتاع تعم ا٢باجة إليو؛ ليبيعو بسعر يومو ،فيقوؿ لو البلدم:
اتركو عندم؛ ألبيعو على التدريج بأعلى.
قاؿ أصحابنا :كإ٭با ٰبرـ ُّذه الشركط ،كبشرط أف يكوف عا٤با بالنهي ،فلو ٓب
يعلم النهي ،أك كاف ا٤بتاع ٩با ال ٰبتاج ُب البلد ،كال يؤثر فيو لقلة ذلك اَّلوب ٓب ٰبرـ،
كلو خالف كباع ا٢باضر للبادم صح البيع مع التحرٙب ،ىذا مذىبنا ،كبو قاؿ ٝباعة من
ا٤بالكية كغّبىم .كقاؿ بعض ا٤بالكية :يفسخ البيع ما ٓب يفت .كقاؿ عطاء ك٦باىد كأبو
مطلقا؛ ٢بديث(( :الدين النصيحة)) ،قالوا:
حنيفة  :ٯبوز بيع ا٢باضر للبادم ن

كحديث النهي عن بيع ا٢باضر للبادم منسوخ"(ِ).
كرده ا١بمهور بأف النهي الذم ىنا خاص ،فيقدـ على عموـ األمر بالنصيحة،
كيكوف ىذا كا٤بستثُب منها .قاؿ النوكم  :كالصحيح األكؿ ،كال يقبل النسخ،
كال كراىة تنزيو ٗبجرد الدعول .قاؿ القفاؿ - من الشافعية -كاإلٍب على البلدم
دكف البدكم(ّ).

(ُ) معآب السنن (ّ ،)ُُُ-َُُ/بتصرؼ.
)ِ( كقاؿ بعضهم :إنو على كراىة التنزيو .شرح النوكم على صحيح مسلم (َُ.)ُٔٓ -ُْٔ/
)ّ( طرح التثريب ُب شرح التقريب (ٔ.)ِٕ/
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كقاؿ كٕب اهلل الدىلوم " :كمن البيوع ا٤بنهي عنها :ما يكوف سببنا لسوء
بعضا ،فيجب إٟبا٥با ،كالصد عنها ،قاؿ رسوؿ اهلل
انتظاـ ا٤بدينة ،كإضرار بعضها ن
:

((ًل تلقوا الركباف لبيع ،وًل يبع بعضكم على بيع بعض ،وًل يسم

الرجل على سوـ أخيو ،وًل تناجشوا ،وًل يبع حاضر لباد)).
أقوؿ :أما (تلقي الركباف) فهو أف يقدـ ركب بتجارة فيتلقاه رجل قبل أف يدخلوا
البلد ،كيعرفوا السعر ،فيشَبم منهم بأرخص من سعر البلد ،كىذا مظنة ضرر بالبائع؛
ألنو إف نزؿ بالسوؽ كاف أغلى لو؛ كلذلك كاف لو ا٣بيار إذا عثر على الضرر ،كضرر
ٝبيعا ،كا٤بصلحة ا٤بدنية تقتضي أف
بالعامة؛ ألنو توجد ُب تلك التجارة حق أىل البلد ن
يقدـ األحوج فاألحوج ،فإف استوكا سول بينهم أك أقرع ،فاستئثار كاحد منهم بالتلقي
نوع من الظلم ،كليس ٥بم ا٣بيار؛ ألنو ٓب يفسد عليهم ما٥بم ،كإ٭با منع ما كانوا
يرجونو.
كأما (البيع على البيع) فهو تضييق على أصحابو من التجار ،كسوء معاملة
معهم ،كقد توجو حق البائع األكؿ ،كظهر كجو لرزقو فإفساده عليو كمزاجتو فيو نوع من
ظلم.
ككذا( :السوـ على سوـ أخيو) ُب التضييق على ا٤بشَبين ،كاإلساءة معهم ،ككثّب
من ا٤بناقشات كاألحقاد تنبعث فيهم من أجل ىذين(ُ).
(ُ) قاؿ اإلماـ الكاسا٘ب (" :بيع ا٤بستاـ) على سوـ أخيو كىو :أف يساكـ الرجبلف فطلب البائع بسلعتو
ٜبننا كرضي ا٤بشَبم بذلك الثمن ،فجاء مشَب آخر كدخل على سوـ األكؿ فاشَباه بزيادة أك بذلك
الثمن؛ ٤با ركم عن رسوؿ اهلل  أنو قاؿ (( :ال يستاـ الرجل على سوـ أخيو كال ٱبطب
على خطبة أخيو)) .كركم ((ال يسوـ الرجل على سوـ أخيو)) .كالنهي ٤بعُب ُب غّب البيع ،كىو اإليذاء،
مشركعا ،فيجوز شراؤه ،كلكنو يكره ،كىذا إذا جنح البائع للبيع بالثمن الذم طلبو
فكاف نفس البيع
ن
استياما على سوـ أخيو
ا٤بشَبم األكؿ ،فإف كاف ٓب ٯبنح لو فبل بأس للثا٘ب أف يشَبيو؛ ألف ىذا ليس
ن

أيضا ،بل ىو بيع من يزيد كأنو ليس ٗبكركه" بدائع
فبل يدخل ٙبت النهي ،كالنعداـ معُب اإليذاء ن
الصنائع (ٓ.)ِِّ/
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ك(النجش) ُب زيادة الثمن ببل رغبة ُب ا٤ببيع؛ تغر نيرا للمشَبين ،كفيو من الضرر ما
ال ٱبفى.
ك(بيع ا٢باضر للبادل) :أف ٰبمل البدكم متاعو إٔب البلد يريد أف يبيعو بسعر
يومو ،فيأتيو ا٢باضر ،فيقوؿ :خل متاعك عندم حٌب أبيعو على ا٤بهلة بثمن غاؿ ،كلو
أيضا ،فإف انتفاع التجار يكوف
باع البادم بنفسو ألرخص ،كنفع البلديْب ،كانتفع ىو ن
بوجهْب :أف يبيعوا بثمن غاؿ با٤بهلة على من ٰبتاج إٔب الشيء أشد حاجة .فيستقل
أيضا
ُب جنبها ما يبذؿ ،كأف يبيعوا بربح يسّبٍ ،ب يأتوا بتجارة أخرل عن قريب ،فّبٕبوا ن

جرا ،كىذا االنتفاع أكفق ٗبصلحة ا٤بدينة ،كأكثر بركة ،كقاؿ (( :من
كىلم ًّ
احتكر فهو خاطئ))(ُ).

أقوؿ :كذلك ألف حبس ا٤بناع مع حاجة أىل البلد إليو َّرد طلب الغبلء كزيادة

الثمن إضرار ُّم يتوقع نفع ما ىو سوء انتظاـ ا٤بدينة"(ِ).
كقاؿ اإلماـ ابن دقيق العيد ( :تلقي الركباف) من البيوع ا٤بنهي عنها؛ ٤با
متاعا ،فيشَبيو منهم قبل أف يقدموا
يتعلق بو من الضرر .كىو أف يتلقى طائفة ٰبملوف ن
البلد ،فيعرفوا األسعار .كالكبلـ فيوُ :ب ثبلثة مواضع:
قاصدا للتلقي ،فهو حراـ .كإف خرج
أحدىا :التحرٙب ،فإف كاف عا٤با بالنهي ن
لشغل آخر ،فرآىم مقبلْب ،فاشَبل :ففي إٜبو كجهاف للشافعية .أظهرٮبا :التأثيم.

الموضع الثاني :صحة البيع أك فساده .كىو عند الشافعي :صحيح .كإف كاف

آٜبنا .كعند غّبه من العلماء :يبطل .كمستنده :أف النهي للفساد ،كمستند الشافعي :أف
النهي ال يرجع إٔب نفس العقد ،كال ٱبل ىذا الفعل بشيء من أركانو كشرائطو ،كإ٭با ىو
ألجل اإلضرار بالركباف ،كذلك ال يقدح ُب نفس البيع.

)ُ( صحيح مسلم [َُٓٔ].
(ِ) حجة اهلل البالغة (ِ.)ُُٕ/
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الموضع الثالث :إثبات ا٣بيار ،فحيث ال غركر للركبافٕ ،بيث يكونوف عا٤بْب
بالسعر فبل خيار.
كإف ٓب يكونوا كذلك ،فإف اشَبل منهم بأرخص من السعر فلهم ا٣بيار .كما ُب
لفظ بعض ا٤بصنفْب من (أنو ٱبربىم بالسعر كاذبنا) ليس بشرط ُب إثبات ا٣بيار .كإف
اشَبل منه م ٗبثل سعر البلد أك أكثر ،ففي ثبوت ا٣بيار ٥بم كجهاف للشافعية ،منهم
من نظر إٔب انتفاء ا٤بعُب ،كىو الغرر كالضرر ،فلم يثبت ا٣بيار ،كمنهم من نظر إٔب لفظ
حديث كرد بإثبات ا٣بيار ٥بم ،فجرل على ظاىره ،كٓب يلتفت إٔب ا٤بعُب .كإذا أثبتنا
ا٣بيار :فهل يكوف على الفور ،أك ٲبتد إٔب ثبلثة أياـ؟ فيو خبلؼ ألصحاب الشافعي
 ،كاألظهر :األكؿ"(ُ).
أما (االحتكار) فقد قاؿ اإلماـ النوكم



ُب ا٢بديث السابق(( :من

احتكر فهو خاطئ)) :إنو صريح ُب ٙبرٙب االحتكار .قاؿ أصحابنا :االحتكار احملرـ
ىو االحتكار ُب األقوات خاصة ،كىو أف يشَبم الطعاـ ُب كقت الغبلء للتجارة ،كال
يبيعو ُب ا٢باؿ ،بل يدخره؛ ليغلوا ٜبنو.
فأما إذا جاء من قريتو ،أك اشَباه ُب كقت الرخص كادخره ،أك ابتاعو ُب كقت
الغبلء؛ ٢باجتو إٔب أكلو ،أك ابتاعو؛ ليبيعو ُب كقتو فليس باحتكار ،كال ٙبرٙب فيو.
كأما غّب األقوات فبل ٰبرـ االحتكار فيو بكل حاؿ ،ىذا تفصيل مذىبنا.
قاؿ العلماء :كا٢بكمة ُب ٙبرٙب االحتكار :دفع الضرر عن عامة الناس ،كما أٝبع
العلماء على أنو لو كاف عند إنساف طعاـ كاضطر الناس إليو ،كٓب ٯبدكا غّبه ،أجرب على
دفعا للضرر عن الناس.
بيعو؛ ن
كأما ما ذكر ُب الكتاب عن سعيد بن ا٤بسيب كمعمر -راكم ا٢بديث -أهنما
كانا ٰبتكراف فقاؿ ابن عبد الرب  كآخركف :إ٭با كاف ٰبتكراف الزيت ،كٞببل
)ُ( إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ (ِ.)ُُّ -ُُِ/
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ا٢بديث على احتكار القوت عند ا٢باجة إليو كالغبلء ،ككذا ٞبلو الشافعي كأبو حنيفة
 كآخركف ،كىو الصحيح"(ُ).
طعاما من ا٤بصر ،أك من مكاف ٯبلب
كقاؿ ُب (االختيار)" :االحتكار :أف يبتاع ن
مصرا يضر بو االحتكار؛
طعامو إٔب ا٤بصر كٰببسو إٔب كقت الغبلء ،كشرطو :أف يكوف ن
ألنو تعلق بو حق العامة ،كشرط بعضهم الشراء ُب كقت الغبلء كينتظر زيادة الغبلء،
كالكل مكركه.
كبّبا ال يضر بأىلو
مصرا ن
كا٢باصل أف يكوف يضر بأىل تلك ا٤بدينة حٌب لو كاف ن
فليس ٗبحتكر؛ ألنو حبس ملكو كال ضرر فيو بغّبه ،كعلى ىذا التفصيل تلقي ا١بلب؛
ألنو  هنى عنو"(ِ).
ومنها :بيع المطعوـ قبل قبضو:
جاء ُب ا٢بديث :عن عبد اهلل بن عمر
اع طَ َع ًاما ،فال يَبِ ْعوُ حتى يستوفيَو))(ّ).
قاؿ(( :من ابْػتَ َ



أف رسوؿ اهلل



طعاما
كعن ابن عباس  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :من ابتاع ً

فال يبعو حتى يقبضو)) ،قاؿ ابن عباس

:

الطعاـ))(ْ).

((وأحسب كل شيء بمنزلة

طعاما)) ،أم :اشَباه(( .فال يبيعو)) نفي معناه هني(( .حتى
((من ابتاع ً
كيبل.
كامبل كزنا أك ن
يستوفيو)) أم :يقبضو كافينا ن
مفصبل
(ُ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ُُ ،)ّْ/االستذكار ،البن عبد الرب (ٔ ،)َُْ/كانظر ذلك
ن
ُب (اَّموع شرح ا٤بهذب) (ُّ.)ْٗ -ْْ/
(ِ) االختيار لتعليل ا٤بختار ،لعبد اهلل بن ٧بمود ا٤بوصلي ا٢بنفي (ْ.)ُُٔ/
(ّ) صحيح البخارم [ُِِٔ ،]ُِّٔ ،مسلم [ُِٔٓ].
(ْ) صحيح مسلم [ُِٓٓ].
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قاؿ ا٣بطايب " :أٝبع أىل العلم على أف الطعاـ ال ٯبوز بيعو قبل القبض.
كاختلفوا فيما عداه من األشياء ،فقاؿ أبو حنيفة كأبو يوسف  :ما عدا
الطعاـ ٗبنزلة الطعاـ إال الدكر كاألرضوف ،فإف بيعها قبل قبضها جائز.
كقاؿ الشافعي ك٧بمد بن ا٢بسن  :الطعاـ كغّب الطعاـ من السلع،
كالدكر ،كالعقار ُب ىذا سواء ،ال ٯبوز بيع شيء منها حٌب تقبض ،كىو قوؿ ابن عباس
.

كقاؿ مالك بن أنس
يقبض.
كقاؿ األكزاعي كأٞبد بن حنبل كإسحاؽ  :ٯبوز بيع كل منها ما خبل
ا٤بكيل كا٤بوزكف .كركم ذلك عن ابن ا٤بسيب كا٢بسن البصرم كا٢بكم كٞباد
.)ُ("
كقد بسط الفقهاء بياف ذلك ُب مصنفاهتم.
:

ما عدا ا٤بأكوؿ كا٤بشركب جائز أف يباع قبل أف

ومنها :البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمو الجمعة:

هنى اهلل  عن البيع إذا نودم للصبلة من يوـ ا١بمعة .قاؿ اهلل  :ﵟيَةَّ
َ
ََُ ْ
ْ
ْ َ ْ ُْ ُ َ َ ْ َ ْ َ
َ
َ َُ َ
ُ
ُّ
َ
َّاْلَيْىََّ
َ
أح٣ة َّاَّلِيَّ ٞآ٤٠ٜا َّإِذا َّ٤ٟدِي َّل ِٚؿًلة ََِّّ ِٜٞيِ ٤م َّاْلًٝحِ َِّةظً َّ٤ا َّإَِل َّذِٖ ِص َّاَّلل ِ َّوذروا
َ ُ ْ َ ٌْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ
٤نﵞ [ا١بمعة.]ٗ:
ْيَّٙس َّْٛإِنَُّٖ ٠ذ َّْٛت ًَّْ ُٝ ٚ
ذِ ٙسَّٛر

كٙبرٙب البيع يوـ ا١بمعة إ٭با يكوف بعد األذاف الثا٘ب ،كالذم يكوف عقب جلوس
اإلماـ على ا٤بنرب عند ٝبهور العلماء.
اختلف أىل العلم عند أم النداءين ٰبرـ البيع:

مفصبل ُب (معآب السنن) (ّ ،)ُّٖ-ُّٓ/كانظر :إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ
( )1انظر ذلك
ن
(ِ.)َُّ/
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فمذىب ا١بمهور ما تقدـ.
كمذىب ا٢بنفية خبلفنا للطحاكم  :أنو ٰبرـ البيع عند األذاف األكؿ الذم
على ا٤بنارة ،كىو الذم ٯبب السعي عنده ،كعللوه ٕبصوؿ اإلعبلـ بو .كألنو لو انتظر
بعيدا
األذاف عند ا٤بنرب ،يفوتو أداء السنة ك٠باع ا٣بطبة ،كرٗبا تفوتو ا١بمعة إذا كاف بيتو ن
من ا١بامع .كاألصح أف كل أذاف يكوف قبل زكاؿ الشمس فذلك غّب معترب كا٤بعترب أكؿ
األذاف بعد زكاؿ الشمس سواء كاف على ا٤بنرب أك على الزكراء(ُ).
قاؿ ابن قدامة " :كالنداء الذم كاف على عهد رسوؿ اهلل 
ىو النداء عقيب جلوس اإلماـ على ا٤بنرب ،فتعلق ا٢بكم بو دكف غّبه ،كال فرؽ بْب أف
يكوف ذلك قبل الزكاؿ أك بعده.
كحكى القاضي ركاية عن أٞبد  ،أف البيع ٰبرـ بزكاؿ الشمس ،كإف ٓب
ٯبلس اإلماـ على ا٤بنرب .كال يصح ىذا؛ ألف اهلل  علقو على النداء ،ال على
الوقت؛ كألف ا٤بقصود ُّذا إدراؾ ا١بمعة ،كىو ٰبصل ٗبا ذكرنا دكف ما ذكره ،كلو كاف
أيضا"(ِ)؛ كألف ا١بمعة
ٙبرٙب البيع ن
معلقا بالوقت ٤با اختص بالزكاؿ؛ فإف ما قبلو كقت ن
٥با كقتاف عند اإلماـ أٞبد :
ُ  -كقت ا١بواز :كيبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح ،كيستمر إٔب الزكاؿ.
ِ  -كقت الوجوب :كيبدأ من الزكاؿ فما بعده ،كلكن األفضل كاألكٔب أداؤىا
خركجا من ا٣ببلؼ مع بقية األئمة ،كال يؤخرىا فيشق
عند الزكاؿ ،فبل يقدمها عنو؛
ن
على الناس.

)ُ( انظر :ا٤ببسوط ،لشمس األئمة السرخسي (ُ ،)ُّْ /بدائع الصنائع (ُٙ ،)ُِٓ /بفة الفقهاء
(ُ ،)ُُْ/البناية شرح ا٥بداية (ّ ،)ٓٓ/ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية (ٗ.)ِِٓ -ِِّ/
)ِ( ا٤بغِب ،البن قدامة (ِ.)َِِ /
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ومنها :القمار:

َ
َ َْ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
ِيَ ٞ
قاؿ اهلل  :ﵟيَة َّأ ُّح َ٣ة َّاَّل َ
َّواْل ْزل ُمَّ
َّآ٤٠ُ ٜا َّإِجٝة َّاْلٝص َّوالٝي ِْس َّواْلٟؿةب
َْ ُ
َ َْ ُ ُ ََ ُ ْ ُْ ُ َ
٤ن ََّّ 90إج َٝةَّيُص ُ
َْ
ةن َّأ َ ْن َّيُِ ٓ٤ىََّ
ْ َ َ
ْ ٌ
يس َّالؼيم
ةن َِّةج َّذنِج٤ه ًَّٚٙسَّ ٛتِّ ٚد
ِ
رِجط ََّّ ِٜٞخَّ ِ٘ ٝالؼيم ِ
ِ
ْ
َ َ ْ
ُ َ
َ َ
ََْ ُ
َّو ْاْلَ َْ َقةءَ َِّف ْ َ
َّوال ْ َٝيْ ِْس َ
َّاْل ْٝص َ
س َُّ ٛاَ ًَ ْٙس َاوةَ َ
َّ٘
َِّوي َِّ ٞالؿًلة َِّذ ََّ ٣
َّويَ ُؿسز َّْ ٛخ َّْٞذِٖصَِّاَّلل
ث ي٠
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ ََ ُْ ْ َ ْ َ ُ َ َ ََ
َ ُْ ْ ُ َُْ َ
٤ن ََّ َّ 91وأل ُ
ِيً٤ا َ
َّاَّلل َ
َّوألِي ًُ٤ا َّالصظ٤ل َّواخشروا َِّإِن َّدِ٤لذَِّ ٛةي٤ٝٚا َّأجٝة َّلَعَّ
أجذ٠َّٜ ٛذ٣
ْ َ ُ ْ ُ
َر ُظَ٤لِ َةَّاْلًَلغَّال ُٝجِْيَّ92ﵞ [ا٤بائدة.]ِٗ-َٗ:

يطلق ُب الشريعة اسم( :ا٤بيسر) على سائر ضركب القمار .قاؿ أبو حياف
األندلسي " :كاإلٝباع منعقد على ٙبرٲبو ،قاؿ علي ،كابن عباس ،كعطاء كابن

سّبين ،كا٢بسن ،كابن ا٤بسيب ،كقتادة ،كطاككس ،ك٦باىد ،كمعاكية بن صاّب :
كل شيء فيو قمار من نرد كشطرنج كغّبه فهو ميسر ،حٌب لعب الصبياف بالكعاب
كا١بوز إال ما أبيح من الرىاف ُب ا٣بيل ،كالقرعة ُب إبراز ا٢بقوؽ.
كقاؿ مالك  :ا٤بيسر ميسراف:
ميسر اللهو فمنو :النرد كالشطرنج كا٤ببلىي كلها ،كميسر القمار :كىو ما
يتخاطر الناس عليو"(ُ) .كقد اتفق الفقهاء على ٙبرٙب ميسر القمار ،كاختلف ُب ميسر
اللهو ،فمنهم من أجازه بشركط كضوابط.
كذكر العلماء :أف ا٤بخاطرة (ا٤براىنة) من القمار.
كقاؿ الشافعي  :إذا خبل الشطرنج عن الرىاف ،كاللساف عن الطغياف،
كالصبلة عن النسيافٓ ،ب يكن حر ناما ،كىو خارج عن ا٤بيسر؛ ألف ا٤بيسر ما يوجب
ميسرا -كاهلل أعلم.-
دفع ا٤باؿ ،أك أخذ ماؿ ،كىذا ليس كذلك ،فبل يكوف ن
قمارا كال ن

(ُ) البحر احمليط ُب التفسّب (ِ ،)َْْ -َّْ/كانظر :تفسّب القرطيب (ّ ،)ّٓ -ِٓ/فتح القدير،
للشوكا٘ب (ُ ،)ِّٓ/الكشف كالبياف (ِ ،)ُُٓ/الوسيط ُب تفسّب القرآف اَّيد (ُ ،)ِّْ/معآب
التنزيل (ُ ،)ُِٖ/الدر ا٤بنثور (ّ.)َُٕ/
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أما السبق ُب ا٣بف كا٢بافر فباالتفاؽ ليس من ا٤بيسر ،كشرحو مذكور ُب كتاب:
(السبق كالرمي) من كتب الفقو .كعلى ىذا ٝبهور الفقهاء كمالك كأبو حنيفة .
كا٤بسألة مبسوطة ُب الفقو(ُ) .كالقمار عقد يقوـ على ا٤براىنة ،كىو أخص من ا١بهالة؛
ألف كل قمار فيو جهالة ،كليس كل ما فيو جهالة.
قاؿ ابن عرفة  :كا٤بيسر من اليسر كاليسار(ِ) ،اليسار بالنسبة إٔب آخذه؛
يسرا ،كاليسار بالنسبة إٔب معطيو؛ ألنو مذىب يساره.
ألنو ٰبدث لو ن
كعن ابن عباس ك٦باىد كغّبٮبا :كل قمار ميسر من نرد كشطرنج حٌب لعب
األطفاؿ با١بوز(ّ).

(ُ) انظر :تفسّب الرازم (ٔ ،)ََْ/غرائب القرآف (ُ ،)َْٔ/نظم الدرر (ّ ،)ِّْ/ا٣بازف (ُ،)ُُٓ/
التحرير كالتنوير (ِ.)َّٓ/
(ِ) ك٫بوه قوؿ الز٨بشرم ُ ب (الكشاؼ) (ِ :)ُِٔ/حيث قاؿ" :كاشتقاقو من اليسر؛ ألنو أخذ ماؿ
و
كسهولة من غّب كد كال تعب ،أك من اليسار؛ ألنو سلب يساره" .كقيل :من يسركا الشيء
الرجل بيسر
ياسرا-؛ ألنو بسبب ذلك الفعل ٯبزئ ٢بم ا١بزكر ،كقاؿ الواحدم
إذا اقتسموه ،ك٠بي ا٤بقامر - :ن
 :من يسر الشيء إذا كجب ،كالياسر الواجب بسبب القدح .انظر ما قيل ُب اشتقاقو ُب
(الدر ا٤بصوف ُب علوـ الكتاب ا٤بكنوف) (ِ ،)َْٔ -َْٓ/البحر احمليط ُب التفسّب (ِ،)ّٗٗ/
تفسّب ابن عادؿ (ْ ،)ّْ/غريب ا٢بديث ،أليب عبيد ،مادة( :يسر) (ّ ،)ْٔٗ -ْٖٔ/ركح ا٤بعا٘ب
(ُ ،)َٖٓ/التفسّب البسيط ،أليب ا٢بسن الواحدم (ْ ،)َُٓ/التحرير كالتنوير (ِ.)ّْٔ/
(ّ) قاؿ ٧بمد بن سّبين كا٢بسن كابن عباس كابن ا٤بسيب كغّبىم :كل قمار ميسر من نرد كشطرنج ك٫بوه
حٌب لعب الصبياف با١بوز .تفسّب ابن عطية (ُ ،)ِْٗ/كانظر :تفسّب الطربم (ْ ،)ِِّ/تفسّب
القرآف العظيم ،البن أيب حاًب (ْ ،)ُُٕٗ/تفسّب ابن كثّب (ّ ،)ُٕٖ/الدر ا٤بنثور (ّ،)ُٖٔ/
الوسيط ُب تفسّب القرآف اَّيد (ُ ،)ِّْ/تفسّب الرازم (ٔ ،)ََْ/تفسّب القرطيب (ّ .)ِٓ/كانظر:
االستذكار ،البن عبد الرب (ٖ ،)ِْٔ/التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد (ُّ ،)ُِٖ/اَّموع
شرح ا٤بهذب (َِ.)ُُٕ/
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قاؿ ابن عرفة  :إ٭با ذلك إذا كاف با٤بخاطرة بشيء يعطيو ا٤بغلوب ،فأما
بغّب خطار فجائز .كقد أجاز اإلماـ مالك ُ ب (العتبية) :للرجل أف يشَبم
الكعاب لولده يلعب ُّا(ُ).
قاؿ ابن عبد الرب " :كٙبصيل مذىب مالك كٝبهور الفقهاء ُب الشطرنج:
مستَبا بو مرة ُب الشهر أك العاـ ال يطلع
أف من ٓب يقامر ُّا ،كلعب مع أىلو ُب بيتو
ن
عليو كال يعلم بو أنو معفو عنو غّب ٧برـ عليو ،كال مكركه لو ،كأنو إف ىٚبىل ىع بو كاستهَب
فيو سقطت مركءتو كعدالتو ،كردت شهادتو ،كىو يدلك على أنو ليس ٗبحرـ لنفسو
كعينو؛ ألنو لو كاف كذلك الستول قليلو ككثّبه ُب ٙبرٲبو ،كليس ٗبضطر إليو ،كال ٩با ال
ينفك عنو ،فيعفي عن اليسّب منو"(ِ) .قاؿ العلماء :كُب حكم ا٤بيسر سائر أنواع
القمار ،من النرد ،كالشطرنج ،كغّبٮبا(ّ) .حٌب أدخلوا فيو :لعب الصبياف با١بوز
كالكعاب ،كالقرعة ُب غّب القسمة ،كٝبيع أنواع ا٤بخاطرة كالرىاف(ْ).
أما (النرد) فمحرـ باالتفاؽ؛ لقولو (( :من لعب بِالنػ َّْرِد فقد عصى
اهلل ورسولو))(ٓ)؛ ك٢بديث :سليماف بن بريدة ،عن أبيو ،أف النيب  قاؿ:
((من لعب بِالنػ َّْرَد ِشير ،فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمو))(ٔ).
(ُ) تفسّب اإلماـ ابن عرفة (ِ.)ِٔٗ -ِٖٔ /
(ِ) التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد (ُّ.)ُِٖ/
(ّ) انظر :الكشاؼ (ُ ،)ِِٔ/غرائب القرآف (ُ ،)َْٔ/ركح ا٤بعا٘ب (ُ.)َٖٓ/
(ْ) انظر :حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب البيضاكم (ِ ،)َّّ/ركح ا٤بعا٘ب (ُ.)َٖٓ/
(ٓ) أخرجو مالك [ُُٖٕ] ،كابن أيب شيبة [ُُِْٔ] ،كأٞبد [ُُِٓٗ] ،كعبد بن ٞبيد [ْٕٓ]،
كالبخارم ُب (األدب ا٤بفرد) [ُِٗٔ] ،كابن ماجو [ِّٕٔ] ،كأبو داكد [ّْٖٗ] ،كالبزار [َّٕٓ]،
كأبو يعلى [َِٕٗ] ،كالركيا٘ب [ّٗٓ] ،كا٣برائطي ُب (مساكئ األخبلؽ) [َٖٕ] ،كابن حباف
أيضا:
[ِٕٖٓ] ،كا٢باكم [َُٔ] ،كقاؿ" :صحيح على شرط الشيخْب" ،ككافقو الذىيب .كأخرجو ن

البيهقي [ََِٓٗ].
(ٔ) صحيح مسلم [َِِٔ].
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قاؿ العلماء( :النردشّب) ىو النرد ،فالنرد عجمي معرب ،ك(شّب) معناه :حلو(ُ).
قاؿ اإلماـ النوكم " :كىذا ا٢بديث حجة للشافعي  كا١بمهور ُب ٙبرٙب
اللعب بالنرد.
كقاؿ أبو إسحاؽ ا٤بركزم  من أصحابنا :يكره ،كال ٰبرـ.
كأما (الشطرنج) فمذىبنا أنو مكركه ،ليس ٕبراـ ،كىو مركم عن ٝباعة من
التابعْب.
كقاؿ مالك كأٞبد  :حراـ.
قاؿ مالك  :ىو شر من النرد ،كأ٥بى عن ا٣بّب .كقاسوه على النرد،
كأصحابنا ٲبنعوف القياس ،كيقولوف :ىو دكنو .كمعُب :صبغ يده ُب ٢بم ا٣بنزير كدمو ُب
حاؿ أكلو منهما ،كىو تشبيو لتحرٲبو بتحرٙب أكلهما -كاهلل أعلم.)ِ("-
تنفّبا عنو"(ّ).
قاؿ الطييب " :كفيو تصوير قبح ذلك الفعل؛ ن
كذكر بعض أىل العلم أف النرد ىو ا٤بسمى بالطاكلة ُب عرؼ العامة (ْ).
كقد قاؿ ابن تيمية ُ ب بياف حكم ا٤بيسر كما يَبتب من ا٤بفاسد" :كٙبرٙب
فضبل ي٧بىق نقا من ٧بتاج،
الربا أشد من ٙبرٙب ا٤بيسر الذم ىو القمار؛ ألف ا٤برايب قد أخذ ن
)ُ( شرح النوكم على صحيح مسلم (ُٓ ،)ُٔ-ُٓ/النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ،مادة( :نرد)
(ٓ .)ّٗ/كُب (مفتاح السعادة) ،لطاش كربل زاده (ُ" :)ِٕٔ/ككضع (أردشّب بن بابك) ا٥بندم
ا٢بكيم ،أكؿ ملوؾ الفرس ا٤بؤرخة بو ،النرد ُب مقابلة الشطرنج؛ كلذلك قيل لو :النردشّب ،نسبوه إٔب
كاضعو...اْب" .كانظر :القاموس احمليط (ص ،)ِِّ:رد احملتار على الدر ا٤بختار (ٔ ،)ّْٗ/نيل
األكطار (ٖ ،)َُٕ/ا٤بيسر ُب شرح مصابيح السنة ،لشهاب الدين التوًربًشٍب (ّ.)ٗٗٗ/
)ِ( شرح النوكم على صحيح مسلم (ُٓ.)ُٔ-ُٓ/
(ّ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح (ٗ.)ِْٗٗ/
(ْ) انظر :هناية احملتاج (ٖٙ ،)ِٗٓ/بفة احملتاج (َُ ،)ُِٓ/فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منهج الطبلب
الطبلب (ٓ ،)ّٕٗ/حاشية البجّبمي على شرح ا٤بنهج (ْ ،)ّٕٓ/حاشية العدكم على شرح كفاية
الطالب الربا٘ب (ِ ،)ََٓ/إعانة الطالبْب (ْ.)ِّْ/
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كأما ا٤بقامر فقد ٰبصل لو فضل ،كقد ال ٰبصل لو ،كقد يىػ ٍق يم ير ىذا ىذا ،كقد يكوف
بالعكس"(ُ).
كإذا نظرنا إٔب ما يورثو ا٤بيسر من العداكة كالبغضاء كالتنازع الذم قد يصل أحيانا
إٔب القتل فا٤بيسر أعظم مفسدة من ىذا الوجو؛ ك٥بذا قاؿ ابن تيمية ُ ب موضع
آخر" :ككل من ا٣بمر كا٤بيسر فيو :إيقاع العداكة كالبغضاء ،كفيو الصد عن ذكر اهلل
 ،كعن الصبلة ،أعظم من الربا كغّبه من ا٤بعامبلت الفاسدة.
فتبْب أف (ا٤بيسر) اشتمل على مفسدتْب :مفسدة ُب ا٤باؿ .كىي أكلو بالباطل.
كمفسدة ُب العمل كىي ما فيو من مفسدة ا٤باؿ كفساد القلب كالعقل كفساد ذات
البْب"(ِ).
كحيث إف (ا٤بيسر) ٦بهوؿ العاقبة فإف العبلقة بينو كبْب الغرر ظاىرة؛ فإنو يندرج
ٙبت صور الغرر ،كالغرر أعم منو.
كيدخل ُب ا٤بيسر :ما يسمى ُب زماننا باليانصيب ،سواء منو ما كاف بقصد
ا٣بّب ،أك بقصد الربح اَّرد ،فكلو ربح خبيث ٧برـ.
كٯبب التحرر من الكسب ا٣ببيث ٤بن تلبس بو برده إٔب أربابو إف أمكن ،كإال
إٔب الفقراء.
ومنها :بيع ما ًل يملكو اإلنساف:
كفيو تفصيل ذكره الفقهاء ُب مصنفاهتم.
كقد جاء ُب (صحيح البخارم) ،باب بيع الطعاـ قبل أف يقبض ،كبيع ما ليس
عندؾ :عن ابن عباس

،

يقوؿ :أما الذم هنى عنو النيب (( :فهو

)ُ( ٦بموع الفتاكل (َِ.)ُّْ/
)ِ( ا٤بصدر السابق (ِّ.)ِّٕ -ِّٔ/
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الطعاـ أف يباع حتى يقبض)) ،قاؿ ابن عباس  :كال أحسب كل شيء إال

مثلو(ُ).

كُب ركاية :عن ابن عباس  ،أف رسوؿ اهلل (( ،نهى أف يبيع

طعاما حتى يستوفيو)) ،قلت البن عباس :كيف ذاؾ؟ قاؿ(( :ذاؾ دراىم
الرجل ً
بدراىم والطعاـ ُم ْر َجأ)) .قاؿ أبو عبد اهلل( :مرجئوف) :يم ىؤخ يركف(ِ).
كاللفظ عند مسلم :عن ابن عباس  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل

:

طعاما فال يبعو حتى يكتالو)) ،فقلت البن عباسٓ :ب؟ فقاؿ(( :أًل تراىم
((من ابتاع ً
يتبايعوف بالذىب والطعاـ مرجأ)) ،كٓب يقل أبو كريب :مرجأ(ّ).
كعن ابن عمر



أف رسوؿ اهلل



فال يبعو حتى يستوفيو ويقبضو))(ْ).

طعاما
قاؿ(( :من اشترى ً

قاؿ ابن بطاؿ  " :أٝبع العلماء أف كل ما يكاؿ أك يوزف من الطعاـ كلو
مقتاتنا أك غّب مقتات ،ككذلك اإلداـ ،كا٤بلح ،كالكسرب ،كزريعة الفجل الذم فيو الزيت
ا٤بأكوؿ ،فبل ٯبوز بيع شيء منو قبل قبضو ،كمعُب هنيو  عن بيع الطعاـ
مكيبل أك موزكنا ال فيما بيع منو جزافنا.
قبل قبضو عند مالك  فيما بيع منو ن
كاختلفوا ُب (بيع العركض) قبل قبضها ،فذىب ابن عباس  كجابر
 إٔب أنو ال ٯبوز بيع شيء منها قبل قبضها قياسا على الطعاـ ،كىو قوؿ
الكوفيْب كالشافعي ،كٞبلوا هنيو  عن ربح ما ٓب يضمن على العموـ ُب
كل شيء ،إال الدكر كاألرضْب عند أيب حنيفة  ،فأجاز بيعها قبل قبضها؛ ألهنا
ال تنقل كال ٙبوؿ.
(ُ) صحيح البخارم [ُِّٓ] ،مسلم [ُِٓٓ].
(ِ) صحيح البخارم [ُِِّ].
(ّ) صحيح مسلم [ُِٓٓ].
(ْ) صحيح البخارم [ُِِٔ ،]ُِّٔ ،مسلم [ُِٔٓ].
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كٞبل مالك  هنيو  عن ربح ما ٓب يضمن على الطعاـ
كحده ،قاؿ عيسى :سألت ابن القاسم عن ربح ما ٓب يضمن .فقاؿ :ذكر مالك
 أف ذلك بيع الطعاـ قبل أف يستوَب؛ ألف النيب  هنى عنو فرٕبو
حراـ .كأما العركض كا٢بيواف فرٕبها حبلؿ؛ ألف بيعها قبل استيفائها حبلؿ .قاؿ ابن
ا٤بنذر  :كا٢بجة ٥بذا القوؿ أف النيب  إ٭با هنى عن بيع الطعاـ قبل
قبضو خاصة ،فدؿ أف غّب الطعاـ ليس كالطعاـ ،كلو ٓب يكن كذلك ما كاف ُب
ٚبصيص الطعاـ فائدة .كقد أٝبعوا أف من اشَبل جارية كأعتقها ُب تلك ا٢باؿ قبل
قبضها أف عتقو جائز ،ككذلك ٯبوز لو بيعها قبل قبضها ،كقاؿ أبو ثور  كقوؿ
مالك .)ُ("
كعن حكيم بن حزاـ  قاؿ :قلت :يا رسوؿ اهلل ،الرجل يطلب مِب البيع
كليس عندم أفأبتاعو لو؟ فقاؿ رسوؿ اهلل ً(( :ل تبع ما ليس عندؾ))(ِ).
كعن عبد اهلل بن عمرك



قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ً(( :ل يحل

سلف وبيع ،وًل شرطاف في بيع ،وًل ربح ما لم تضمن ،وًل بيع ما ليس

عندؾ))(ّ).

(ُ) شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ٔ ،)ِّٔ -ِِٔ/كانظر :فتح البارم (ْ.)ّْٗ/
(ِ) أخرجو الطيالسي [ُْٔٓ] ،كابن أيب شيبة [َِْٗٗ] ،كأٞبد [ُُُّٓ] ،كابن ماجو [ُِٕٖ] ،كأبو
داكد [َّّٓ] ،كالَبمذم [ُِِّ] ،كقاؿ " :كُب الباب عن عبد اهلل بن عمرك" ،كأخرجو أيضا:
النسائي [ُّْٔ] ،كالطربا٘ب [َّٕٗ] ،كالبيهقي [َُِِْ].
(ّ) أخرجو أٞبد [ُٕٔٔ] ،كأبو داكد [َّْٓ] ،كالَبمذم [ُِّْ] ،كقاؿ" :حسن صحيح" .كأخرجو
أيضا :النسائي [َّْٔ] ،كابن ا١باركد [َُٔ] .كالطحاكم ُب (شرح معا٘ب اآلثار) [ٕٓٔٓ]،
ن
كالدارقطِب [َّّٕ] ،كا٢باكم [ُِٖٓ] ،كقاؿ" :ىذا حديث على شرط ٝبلة من أئمة ا٤بسلمْب
صحيح" ،ككافقو الذىيب .كما أخرجو البيهقي [َُُْٗ].
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مثبل:
قولوً(( :ل يحل سلف وبيع)) أم :ال ٰبل بيع مع شرط قرض ،بأف يقوؿ ن

ألفا.
بعتك ىذا العبد على أف تسلفِب ن

نقدا أك
قولو(( :وًل شرطاف في بيع)) :ىو أف يقوؿ :بعتك ىذا العبد بألف ن
بألفْب نسيئة ،فهذا بيع كاحد تضمن شرطْب ٱبتلف ا٤بقصود فيو باختبلفهما.
قاؿ اإلماـ الَبمذم  " :قاؿ إسحاؽ بن منصور  :قلت ألٞبد
قرضاٍ ،ب يبايعو عليو
 :ما معُب( :هنى عن سلف كبيع)؟ قاؿ :أف يكوف يقرضو ن
بيع ا يزداد عليو ،كٰبتمل أف يكوف يسلف إليو ُب شيء ،فيقوؿ :إف ٓب يتهيأ عندؾ فهو
ن
بيع عليك .قاؿ إسحاؽ –يعِب :ابن راىويو  -كما قاؿ :قلت ألٞبد :كعن
ض .قاؿ إسحاؽ
(بيع ما ٓب تضمن)  ،قاؿ :ال يكوف عندم إال ُب الطعاـ ما ٓب تىػ ٍقبً ٍ
 :كما قاؿُ :ب كل ما يكاؿ أك يوزف .قاؿ أٞبد  :إذا قاؿ :أبيعك ىذا
الثوب كعلي خياطتو كقصارتو فهذا من ٫بو :شرطْب ُب بيع ،كإذا قاؿ :أبيعكو كعلي
خياطتو فبل بأس بو ،أك قاؿ :أبيعكو كعلي قصارتو فبل بأس بو ،إ٭با ىو شرط كاحد،
قاؿ إسحاؽ :كما قاؿ"(ُ).
كقولوً(( :ل تبع ما ليس عندؾ)) :يدؿ على أنو ال ٯبوز للمسلم أف يبيع سلعة

ليست ُب ملكوٍ ،ب يذىب فيشَبيها ،بل الواجب تأخّب البيع حٌب يشَبيها كٲبلكها.
كما يفعلو كثّب من الناس من بيع السلع كىي ُب ٧بل البائع قبل نقلها إٔب ملك
ا٤بشَبم فهو من ا٤بعامبلت احملرمة؛ ٤با فيها من الغرر كالتنازع كالفساد كالشركر.

(ُ) سنن الَبمذم (ّ.)ِٕٓ/
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قاؿ ا٣بطايب  " :يريد بيع العْب دكف بيع الصفة ،أال ترل أنو أجاز السلم
إٔب اآلجاؿ ،كىو بيع ما ليس عند البائع ُب ا٢باؿ(ُ) ،كإ٭با هنى عن بيع ما ليس عند
البائع من قبل الغرر ،كذلك مثل :أف يبيعو عبده اآلبق ،أك ٝبلو الشارد .كيدخل ُب
ذلك :كل شيء ليس ٗبضموف عليو ،مثل :أف يشَبم سلعة ،فيبيعها قبل أف يقبضها،
كيدخل ُب ذلك :بيع الرجل ماؿ غّبه موقوفنا على إجازة ا٤بالك؛ ألنو يبيع ما ليس
عنده ،كال ُب ملكو كىو غرر؛ ألنو ال يدرم ىل ٯبيزه صاحبو أـ ال -كاهلل أعلم.)ِ("-
قاؿ ابن القيم " :فاتفق لفظ ا٢بديثْب على هنيو  عن بيع ما
نوعا من الغرر ،فإنو
ليس عنده ،فهذا ىو احملفوظ من لفظو  ،كىو يتضمن ن
مَبددا بْب
إذا باعو شيئنا معيننا ،كليس ُب ملكوٍ ،ب مضى ليشَبيو ،أك يسلمو لو ،كاف ن
غررا يشبو القمار ،فنهي عنو"(ّ).
ا٢بصوؿ كعدمو ،فكاف ن
كقاؿ ُب بياف أقساـ ا٤بعدكـ :أما ا٤بعدكـ الذم ال يي ٍد ىرل ٰبصل أك ال ٰبصل ،كال
ثقة لبائعو ٕبصولو ،بل يكوف ا٤بشَبم منو على خطر ،فهذا الذم منع الشارع بيعو؛ ال
غررا ،فمنو صورة النهي الٍب تضمنها حديث حكيم بن حزاـ
لكونو
ن
معدكما ،بل لكونو ن
كابن عمر  ،فإف البائع إذا باع ما ليس ُب ملكو ،كال لو قدرة على تسليمو؛
(ُ) كقد ظن طائفة أف السلم ٨بصوص من عموـ ىذا ا٢بديث؛ فإنو بيع ما ليس عنده ،كليس كما ظنوه؛ فإف
ا٢بديث إ٭با تناكؿ بيع األعياف ،كأما السلم فعقد على ما ُب الذمة ،بل شرطو :أف يكوف ُب الذمة ،فلو
فاسدا ،كما ُب الذمة مضموف مستقر فيها ،كبيع ما ليس عنده إ٭با هني عنو ؛
أسلم ُب معْب عنده كاف ن

لكونو غّب مضموف عليو ،كال ثابت ُب ذمتو ،كال ُب يده ،فا٤ببيع ال بد أف يكوف ثابتنا ُب ذمة ا٤بشَبم،
أك ُب يده ،كبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما ،فا٢بديث باؽ على عمومو" .هتذيب سنن أيب داكد
كإيضاح مشكبلتو (ص.)َُِٕ-ُُٕٗ:
(ِ) معآب السنن (ّ ،)َُْ/كانظر :مسائل اإلماـ أٞبد بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو ،للكوسج
(ٔ ،)ِّٗٗ -ِّٖٗ/ا٤بغِب ،البن قدامة (ْ ،)ُٔٗ/هتذيب سنن أيب داكد كإيضاح مشكبلتو
(ص.)ُٖٔٗ:
(ّ) زاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد (ٓ.)ُٕٔ/
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شبيها بالقمار كا٤بخاطرة من غّب
ليذىب كٰبصلو ،كيسلمو إٔب ا٤بشَبم ،كاف ذلك ن
حاجة ُّما إٔب ىذا العقد ،كال تتوقف مصلحتهما عليو"(ُ).
ومنها :بيع بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف:

عن أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ النيب (( :من باع بيعتين في بيعة،

الربَا))(ِ).
س ُه َما أو ّْ
فلو أ َْوَك ُ

كعن عمرك بن شعيب ،عن أبيو ،عن جده قاؿ(( :نهى رسوؿ اهلل



عن بيعتين في بيعة ،وعن بيع وسلف ،وعن ربح ما لم يضمن ،وعن بيع ما ليس

عندؾ))(ّ).

كعن ابن عمر



قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :مطل الغني ظلم،

وإذا أحلت على مليء فاتبعو ،وًل بيعتين في واحدة))(ْ).

(ُ) ا٤بصدر السابق (ٓ.)ُٕٖ/
(ِ) أخرجو ابن أيب شيبة [َُِْٔ] ،كأبو داكد [ُّْٔ] ،كالَبمذم [ُُِّ] ،كقاؿ" :حسن صحيح" كما
أخرجو :ابن حباف [ْْٕٗ] ،كا٢باكم [ِِِٗ] ،كقاؿ" :صحيح على شرط مسلم" ،ككافقو الذىيب.
أيضا :البيهقي [َُٕٖٗ] .ك((أككسهما)) :أنقصهما .قاؿ الَبمذم " :كُب الباب عن
كأخرجو ن
عبد اهلل بن عمرك ،كابن عمر ،كابن مسعود .حديث :أيب ىريرة حديث حسن صحيح ،كالعمل على
ىذا عند أىل العلم ،كقد فسر بعض أىل العلم قالوا :بيعتْب ُب بيعة أف يقوؿ :أبيعك ىذا الثوب بنقد
بعشرة ،كبنسيئة بعشرين ،كال يفارقو على أحد البيعْب ،فإذا فارقو على أحدٮبا فبل بأس إذا كانت العقدة
على أحد منهما .قاؿ الشافعي  :كمن معُب هني النيب  عن بيعتْب ُب بيعة أف
يقوؿ :أبيعك دارم ىذه بكذا على أف تبيعِب غبلمك بكذا ،فإذا كجب ٕب غبلمك كجب لك دارم،
كىذا يفارؽ عن بيع بغّب ٜبن معلوـ ،كال يدرم كل كاحد منهما على ما كقعت عليو صفقتو".
(ّ) أخرجو أٞبد [ِٖٔٔ] كغّبه ،كقد تقدـ.
(ْ) أخرجو أٞبد [ّٓٗٓ] ،كالَبمذم [َُّٗ] ،كالبزار [ُّٗٓ] ،كابن ا١باركد [ٗٗٓ] ،كالبيهقي
[َُُّٗ] ،كابن عساكر ُب (معجم الشيوخ) [ُٕٕ] ،قاؿ ا٥بيثمي " :)ٖٓ/ْ( ركاه أٞبد،
كالبزار ،كلفظو(( :أف النيب  هنى عن بيعتْب ُب بيعة)) ،كرجاؿ أٞبد رجاؿ الصحيح".
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قاؿ ابن القيم ( هتذيب السنن)" :كللعلماء ُب تفسّبه قوالف:

نقدا أك عشرين نسيئة ،كىذا ىو الذم ركاه
أحدىما :أف يقوؿ :بعتك بعشرة ن
أٞبد  عن ٠باؾ ،ففسره ُب حديث ابن مسعود  ،قاؿ(( :نهى رسوؿ
اهلل  عن صفقتين في صفقة)) ،قاؿ ٠باؾ" :الرجل يبيع البيع ،فيقوؿ :ىو

علي نساء بكذا ،كبنقد كذا"(ُ).
كىذا التفسّب ضعيف؛ فإنو ال يدخل الربا ُب ىذه الصورة ،كال صفقتْب ىنا ،كإ٭با
ىي صفقة كاحد بأحد الثمنْب.
والتفسير الثاني :أف يقوؿ :أبيعكها ٗبائة إٔب سنة على أف أشَبيها منك بثمانْب

حالة ،كىذا معُب ا٢بديث الذم ال معُب لو غّبه ،كىو مطابق لقولو(( :فلو أوكسهما
أو الربا)) ،فإنو إما أف يأخذ الثمن الزائد فّبيب ،أك الثمن األكؿ ،فيكوف ىو أككسهما،
كىو مطابق لصفقتْب ُب صفقة ،فإنو قد ٝبع صفقٍب النقد كالنسيئة ُب صفقة كاحدة
كمبيع كاحد ،كىو قد قصد بيع دراىم عاجلة بدراىم مؤجلة أكثر منها ،كال يستحق
إال رأس مالو ،كىو أككس الصفقتْب ،فإف أىب إال األكثر كاف قد أخذ الربا ،فتدبر
مطابقة ىذا التفسّب أللفاظو  كانطباقو عليها.
ك٩با يشهد ٥بذا التفسّب :ما جاء ُب النهي عن ((بيعتين في بيعة ،وعن سلف
وبيع)) ،فجمعو بْب ىذين العقدين ُب النهي؛ ألف ًّ
كبل منهما يؤكؿ إٔب الربا؛ ألهنما
ُب الظاىر بيع كُب ا٢بقيقة ربا"(ِ).

(ُ) أخرجو أٞبد [ّّٖٕ] ،كالبزار [َُِٕ] ،كقاؿ" :كىذا ا٢بديث أسنده شريك ُّذا اإلسناد".
(ِ) هتذيب سنن أيب داكد كإيضاح مشكبلتو (ٓ ،)ُْٔٓ-ُّْٔ/بتصرؼ يسّب ،مكتبة ا٤بعارؼ ،الرياض
[ُِْٖىػ] .كانظر :عارضة األحوذم بشرح صحيح الَبمذم (ٓ.)ِّٗ/
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ومنها :بيع الدين بالدين:

قاؿ اإلماـ مالك  :كقد يهنً ىي عن الٍ ىكالً ًئ بًالٍ ىكالًئ(ُ) .كالكالئ بالكالئ :أف
يبيع الرجل ىديٍػننا لو على رجل ،بدين على رجل آخر(ِ).
قاؿ أبو عبيدة " :ىو النسيئة بالنسيئة مهموز ،كصورتو :أف يسلم الرجل
الدراىم ُب طعاـ إٔب أجل ،فإذا حل األجل يقوؿ :الذم عليو الطعاـ ليس عندم
طعاـ ،كلكن :بعِب إياه إٔب أجل ،فهذه نسيئة انقلبت إٔب نسيئة ،فلو قبض الطعاـ ٍب
باعو منو أك من غّبه ٓب يكن ىكالًئنا بً ىكالً وئ ،كيتعدل با٥بمزة كالتضعيف"(ّ).
ُب (النهاية) :قولو(( :نهى عن الكالئ بالكالئ)) أم :النسيئة بالنسيئة ،كذلك

أف يشَبم الرجل شيئنا إٔب أجل ،فإذا حل األجل ٓب ٯبد ما يقضي بو ،فيقوؿ :بعنيو
إٔب أجل آخر بزيادة شيء ،فيبيعو منو ،كال ٯبرم بينهما تقابض .يقاؿ :كؤل الدين
ٍكليوءنا فهو كالئ ،كإذا تأخر.
(ُ) يرًكم عن ابن عمر  من طريق عبد اهلل بن دينار .أخرجو ابن أيب شيبة [ُِِِٕ] ،كالطحاكم ُب
(شرح معا٘ب اآلثار) [ْٓٓٓ] ،كالدارقطِب [َُّٔ] ،كا٢باكم [ِّّْ] ،قاؿ الذىيب :
أيضا :البيهقي [ََُْٓ] .كما يرًكم من طريق نافع ،عن ابن عمر .أخرجو ابن
"ذؤيب كاه" .كأخرجو ن
أيب شيبة [ُِِِٓ] ،الدارقطِب [ََّٔ] ،كا٢باكم [ِِّْ] ،كقاؿ" :على شرط مسلم" .كأخرجو

أيضا :البيهقي [َُّٔٓ] .قاؿ العبلمة ا٤بناكم " :ركاه ا٢باكم من طريق عبد العزيز الدراكردم
ن
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر .قاؿ :على شرط مسلم .قاؿ ابن حجر  :ككىم فإف
راكيو موسى بن عبيدة الربى ًذم ،ال موسى بن عقبة .كقاؿ أٞبد :ليس ُب ىذا حديث يصح ،لكن
اإلٝباع على أنو ال ٯبوز بيع دين بدين .كقاؿ الشافعي  :أىل ا٢بديث يوىنوف ىذا ا٢بديث"
فيض القدير (ٔ ،)َّّ/كانظر :التلخيص ا٢ببّب ،للحافظ ابن حجر (ّ ،)ُٕ-َٕ/األـ ،لئلماـ
الشافعي (ّ ،)ٗ/شرح الزرقا٘ب على موطأ اإلماـ مالك (ّ.)ِْٔ/
(ِ) موطأ اإلماـ مالك (ْ.)ّٗٓ/ْ( ،)َٕٗ/
(ّ) غريب ا٢بديث ،أليب عبيد القاسم بن سبلـ ،مادة( :كؤل) (ُ ،)َِ/كانظر :ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب
الشرح الكبّب ،مادة( :كؤل) (ٗ ،)ُٕٔ/السنن الكربل ،للبيهقي (ٓ ،)ْٕٓ/البدر ا٤بنّب ،البن ا٤بلقن
(ٔ.)َٕٓ-ٓٔٗ/
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تأخرا ،كأنشد ابن
كمنو قو٥بم :بلغ اهلل بك أكؤل العمر ،أم :أطولو كأكثره ن
األعرايب:
الع ٍم ير(ُ).
تىػ ىعف ٍف ي
صايب بعدما ىك ىؤلى ي
ت عنها ُب العصور الٍب خلت فكيف الت ى
قاؿ ابن ا٤بنذر " :كأٝبعوا على أف بيع الديٍن بالديٍن ال ٯبوز"(ِ).
كقاؿ ُب (اإلقناع)" :كال ٯبوز بيع الدين بالدين ،كمن ذلك :أف ٰبل لو عليو
سلما ُب شيء آخر إٔب أجل آخر ،كذلك من بيع
طعاـ من سلم ،فيجعل ذلك عليو ن
الدين بالدين ،كمن بيع الطعاـ قبل أف يقبض"(ّ).
كا٢باصل أف بيع الدين بالدين لو صور فصل الفقهاء القوؿ فيها ُب مصنفاهتم(ْ).

(ُ) انظر :النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ،مادة( :كؤل) (ْ ،)ُْٗ/الفائق ُب غريب ا٢بديث كاألثر،
للز٨بشرم (ّ ،)ِّٕ/ا٤بغرب (ص ،)ُّْ:فيض القدير (ٔ ،)َّّ/شرح الطييب على مشكاة
ا٤بصابيح (ٕ ،)ُِِٓ/شرح الزرقا٘ب على موطأ اإلماـ مالك (ّ .)ِْٔ/كينسب البيت :ألٲبن بن
خرٙب .انظر :ديوانو (ص ،)ّٖ:ط ،ُ:ا٤بواىب للطباعة كالنشر ،بّبكت [ُُْٗىػ] ،كانظر :أمإب
القإب (ُ ،)ٕٖ/البصائر كالذخائر (ْ ،)ّٖ/الشكول كالعتاب (ص ،)ُّْ:ربيع األبرار (ّ،)ُّْ/
التذكرة ا٢بمدكنية (ٖ.)ّّٔ/
(ِ) اإلٝباع ،البن ا٤بنذر (ص.)َُٓ:
(ّ) اإلقناع ،البن ا٤بنذر (ُ.)ُِٓ/
مثبل" :-قاؿ اللغويوف :كىو النسيئة ،أم :الدين بالدين ،كىو عند الفقهاء عبارة
(ْ) ففي (الفواكو الدكا٘ب) – ن
عن ثبلثة أشياء :بيع الدين بالدين ،كابتداء الدين بالدين ،كفسخ الدين ُب الدين انظر :الفواكو الدكا٘ب
على رسالة ابن أيب زيد القّبكا٘ب (ِ ،)ََُ/حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الربا٘ب

(ِ ،)ُُٖ/الثمر الدا٘ب شرح رسالة ابن أيب زيد القّبكا٘ب (ص .)ُٖٓ:كقاؿ ابن القيم  :كإ٭با
كرد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ،كالكالئ :ىو ا٤بؤخر الذم ٓب يقبض ،كما لو أسلم شيئا ُب شيء ُب
الذمة ،ككبلٮبا مؤخر ،فهذا ال ٯبوز باالتفاؽ ،كىو بيع كالئ بكالئ .كأما بيع الدين بالدين فينقسم إٔب
(بيع كاجب بواجب) -كما ذكرنا ،-كىو ٩بتنع ،كينقسم إٔب (بيع ساقط بساقط) ،ك(ساقط بواجب)،
ك(كاجب بساقط) ،كىذا فيو نزاع .قلت :الساقط بالساقط ُب صورة ا٤بقاصة ،كالساقط بالواجب كما لو
باعو دينن ا لو ُب ذمتو بدين آخر من غّب جنسو ،فسقط الدين ا٤ببيع ككجب عوضو ،كىي بيع الدين ٩بن

ىو ُب ذمتو ،كأما بيع الواجب بالساقط فكما لو أسلم إليو ُب يكٍّر حنطة بعشرة دراىم ُب ذمتو فقد
كجب لو عليو دين كسقط لو عنو دين غّبه ،كقد حكي اإلٝباع على امتناع ىذا ،كال إٝباع فيو=.
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ومنها :بيع السلعة المعيبة مع إخفاء العيب.
ومنها :بيع المصراة:
كبيع ا٤بصراة من البيوع ا٤بشتملة على التدليس ،كقد جاء ُب ٙبرٙب التصرية ُب ٝبلة
من األحاديث ،فمنها :ما جاء عن أيب ىريرة  أف رسوؿ اهلل  قاؿ:
((ًل تَػلَ َّق ُوا الركباف ،وًل يبع بعضكم على بيع بعض ،وًل تناجشوا ،وًل يبع حاضر
ص ُّروا الغنم ،ومن ابتاعها فهو بخير النَّظََريْ ِن بعد أف يحتلبها ،إف رضيها
لباد ،وًل تُ َ

وصاعا من تمر))(ُ).
َّىا
ً
أمسكها ،وإف سخطها َرد َ

= قالو شيخنا كاختار جوازه ،كىو الصواب ،إذ ال ٧بذكر فيو ،كليس بيع كالئ بكالئ فيتناكلو النهي
بلفظو كال ُب معناه فيتناكلو بعموـ ا٤بعُب ،فإف ا٤بنهي عنو قد اشتغلت فيو الذمتاف بغّب فائدة فإنو ٓب
يتعجل أحدٮبا ما يأخذه في نتفع بتعجيلو كينتفع صاحب ا٤بؤخر برٕبو ،بل كبلٮبا اشتغلت ذمتو بغّب
فائدة .كأما ما عداه من الصور الثبلث فلكل منهما غرض صحيح كمنفعة مطلوبة ،كذلك ظاىر ُب
مسألة التقاص ،فإف ذمتهما تربأ من أسرىا ،كبراءة الذمة مطلوب ٥بما كللشارع ،فأما ُب الصورتْب
األخّبتْب فأحدٮب ا يعجل براءة ذمتو كاآلخر ينتفع ٗبا يرٕبو ،كإذا جاز أف يشغل أحدٮبا ذمتو كاآلخر
ٰبصل على الربح -كذلك ُب بيع العْب بالدين -جاز أف يفرغها من دين كيشغلها بغّبه ،ككأنو شغلها
بو ابتداء إما بقرض أك ٗبعاكضة ،فكانت ذمتو مشغولة بشيء ،فانتقلت من شاغل إٔب شاغل ،كليس
ىن اؾ بيع كالئ بكالئ ،كإف كاف بيع دين بدين فلم ينو الشارع عن ذلك ال بلفظو كال ٗبعُب لفظو ،بل
قواعد الشرع تقتضي جوازه ،فإف ا٢بوالة اقتضت نقل الدين كٙبويلو من ذمة احمليل إٔب ذمة احملاؿ عليو،
فقد عاكض احمليل احملتاؿ من دينو بدين آخر ُب ذمة ثالث ،فإذا عاكضو من دينو على دين آخر ُب ذمتو
كاف أكٔب با١بواز -كباهلل التوفيق "-إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب (ُ .)ِْٗ -ِّٗ/كقاؿ ُب
(الشرح ا٤بمتع) :بيع الدين بالدين ليس على إطبلقو ،كلكن لو صور...اْب" .انظر :الشرح ا٤بمتع على
زاد ا٤بستقنع (ٖ .)ْْٓ – ْْْ/كينبغي الرجوع ُب ا٤بعامبلت ا٤بعاصرة إٔب قرارات ٦بمع الفقو
اإلسبلمي التابع ٤بنظمة ا٤بؤٛبر اإلسبلمي ،رقم [َُُ] (ْ )ُُ/بشأف بيع الدين كسندات القرض
كبدائلها الشرعية ُب ٦باؿ القطاع العاـ كا٣باص .رقم [ُٖٓ] (ٕ )ُٕ/بشأف بيع الدين.
)ُ( صحيح البخارم [َُِٓ] ،مسلم [ُُٓٓ].
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كُب ركاية(( :من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثالثة أياـ ،إف شاء

صاعا من تمر))(ُ).
أمسكها ،وإف شاء ردىا ،ورد معها ً

كُب ركاية(( :من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثالثة أياـ ،فإف شاء ردىا

صاعا من طعاـ ًل سمراء))(ِ).
ومعها ً

كُب ركاية(( :من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين ،إف شاء أمسكها،

وصاعا من تمر ًل سمراء))(ّ).
وإف شاء ردىا
ً
ِ
ص َّراةً -أو شاة مصراة -فهو بخير
كُب ركاية(( :إذا ما أحدكم اشترى ل ْق َحةً ُم َ
وصاعا من تمر))(ْ).
النظرين بعد أف يحلبها ،إما ىي وإًل فليردىا
ً
ص ُّروا)) -بضم أكلو ،كفتح الصاد ا٤بهملة ،كضم الراء
كقولو ً(( :ل تُ َ
ت اللنب ُب الضرع :إذا ٝبعتو ،كليست من الصر الذم ىو الربط،
صريٍ ي
ا٤بشددة -من ى
صرىرة ،كإ٭با جاء :مصراة(ٓ).
كلو كانت من ذلك لقيل فيها :يم ى

)ُ( صحيح مسلم (ِْ) [ُِْٓ].
)ِ( صحيح مسلم (ِٓ) [ُِْٓ] .كقولو(( :ال ٠براء)) أم :ال حنطة .ك(السمراء) عندىم :الٍبيػر ،يقوؿٛ :بر
ال بػيٌّر .انظر :االستذكار (ٔ .)ّٓٓ/قاؿ ابن دقيق العيد " :كذلك رد على من عداه إٔب سائر
أيضا" إحكاـ
األقوات .كإف كانت السمراء غالب قوت البلد –أعِب :ا٤بدينة -فهو رد على قائلو ن
األحكاـ (ِ.)ُُٕ/

)ّ( صحيح مسلم (ِٔ) [ُِْٓ].
)ْ( صحيح مسلم (ِٖ) [ُِْٓ] .ك(لقحة) -بكسر البلـ كبفتحها كالكسر أفصح -كىي الناقة القريبة
العهد بالوالدة ،يعِب :أهنا ذات لنب.
مفصبل ُب (االستذكار) ،البن عبد الرب (ٔ ،)ِّٓ -ُّٓ/فتح البارم ،البن حجر
(ٓ) انظر ذلك
ن
(ْ ،)ِّٔ/ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ُْ ،)ُِ/نيل األكطار (ٓ ،)ِّٓ/غريب

ا٢بديث ،أليب عبيد القاسم بن سبلـ ،مادة( :صرل) (ِ ،)ِِْ -َِْ/اَّموع شرح ا٤بهذب
(ُِ.)ِٗ -ٖ/
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قاؿ اإلماـ الشافعي ( :التصرية) ىي ربط أخبلؼ الشاة(ُ) أك الناقة،
كترؾ حلبها حٌب ٯبتمع لبنها فيكثر ،فيظن ا٤بشَبم أف ذلك عادهتا ،فيزيد ُب ٜبنها؛ ٤با
يرل من كثرة لبنها.
كأصل التصرية :حبس ا٤باء يقاؿ منو :صريت ا٤باء :إذا حبستو .قاؿ أبو عبيدة
كأكثر أىل اللغة :التصرية :حبس اللنب ُب الضرع حٌب ٯبتمع.
كإ٭با اقتصر على ذكر اإلبل كالغنم دكف البقر؛ ألف غالب مواشيهم كانت من
اإلبل كالغنم ،كا٢بكم كاحد خبلفنا لداكد.
قولو(( :فمن ابتاعها بعد ذلك)) أم :اشَباىا بعد التصرية.

كقولو(( :بعد أف يحلبها)) ظاىره أف ا٣بيار ال يثبت إال بعد ا٢بلب ،كا١بمهور
على أنو إذا علم بالتصرية ثبت لو ا٣بيار على الفور ،كلو ٓب ٰبلب ،لكن ٤با كانت
قيدا ُب ثبوت ا٣بيار.
التصرية ال يعرؼ غالبها إال بعد ا٢بلب جعل ن

كقولو(( :إف رضيها أمسكها)) استدؿ ُّذا على صحة بيع ا٤بصراة مع ثبوت

ا٣بيار(ِ).
قاؿ اإلماـ النوكم " :كاختلف أصحابنا ُب خيار مشَبم ا٤بصراة ىل ىو
على الفور بعد العلم ،أك ٲبتد ثبلثة أياـ؟ فقيل :ٲبتد ثبلثة أياـ؛ لظاىر ىذه
األحاديث .كاألصح عندىم أنو على الفور ،كٰبملوف التقييد بثبلثة أياـ ُب بعض
األحاديث على ما إذا ٓب يعلم أهنا مصراة إال ُب ثبلثة أياـ؛ ألف الغالب أنو ال يعلم
فيما دكف ذلك ،فإنو إذا نقص لبنها ُب اليوـ الثا٘ب عن األكؿ احتمل كوف النقص
ا٣بًلٍ ً
األخ ىبلؼ) ٝبع:
الصىرار –بالكسر -كىو خيط يربط فوؽ ٍ
(ُ) كشد عليها ٍّ
ف؛ لئبل يرضعها كلدىا .ك( ٍ
( ًخ ٍل ىف وة) -بكسر ا٤بعجمة كسكوف البلـ كبالفاء :-ىحىل ىمةي الض ٍرع .انظر :الصحاح ،للجوىرم ،مادة:
(صرر) (ِ ،)ُُٕ/حاشيتا قليويب كعمّبة (ِ ،)ِٓٗ/كانظر :فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منهج
الطبلب (ّ.)ُُِ/
(ِ) نيل األكطار (ٓ٨ ،)ِّٓ/بتصر ا٤بز٘ب (ٖ ،)َُٖ/ا٢باكم الكبّب (ٓ ،)ِّٔ/غريب ا٢بديث ،أليب عبيد
القاسم بن سبلـ ،مادة( :صرل) (ِ ،)ِِْ -َِْ/اَّموع شرح ا٤بهذب (ُِ.)ُْ/
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لعارض من سوء مرعاىا ُب ذلك اليوـ ،أك غّب ذلك ،فإذا استمر كذلك ثبلثة أياـ علم
أهنا مصراة.
قليبل
كصاعا من ٛبر ،سواء كاف اللنب ن
ٍب إذا اختار رد ا٤بصراة بعد أف حلبها ردىا ن
كثّبا ،سواء كانت ناقة أك شاة أك بقرة .ىذا مذىبنا كبو قاؿ :مالك كالليث كابن أيب
أك ن
ليلى كأبو يوسف ،كأبو ثور ،كفقهاء احملدثْب  ،كىو الصحيح ا٤بوافق للسنة.
كقاؿ بعض أصحابنا :يرد صاعا من قوت البلد كال ٱبتص بالتمر كقاؿ أبو حنيفة
 ،كطائفة من أىل العراؽ ،كبعض ا٤بالكية ،كمالك ُ ب ركاية غريبة عنو:
صاعا من ٛبر؛ ألف األصل أنو إذا أتلف شيئنا لغّبه رد مثلو إف كاف مثلينا،
يردىا كال يرد ن
كإال فقيمتو ،كأما جنس آخر من العركض فخبلؼ األصوؿ.
كأجاب ا١بمهور عن ىذا بأف السنة إذا كردت ال يعَبض عليها با٤بعقوؿ ،كأما
ا٢بكمة ُب تقييده بصاع التمر؛ فؤلنو كاف غالب قوهتم ُب ذلك الوقت ،فاستمر حكم
الشرع على ذلك ،كإ٭با ٓب ٯبب مثلو ،كال قيمتو ،بل كجب صاع ُب القليل كالكثّب؛
ليكوف ذلك ًّ
يصا على رفع
حدا يرجع إليو ،كيزكؿ بو التخاصم ،ككاف  حر ن
ا٣بصاـ ،كا٤بنع من كل ما ىو سبب لو.
كقد يقع (بيع ا٤بصراة) ُب البوادم ،كالقرل ،كُب مواضع ال يوجد من يعرؼ
القيمة كيعتمد قولو فيها ،كقد يتلف اللنب كيتنازعوف ُب قلتو ككثرتو ،كُب عينو ،فجعل
الشرع ٥بم ضابطنا ال نزاع معو ،كىو صاع ٛبر.
قطعا للنزاع.
كنظّب ىذا :الدية؛ فإهنا مائة بعّب ،كال ٱبتلف باختبلؼ حاؿ القتيل ن

ذكرا أك أنثى ،تاـ ا٣بلق أك ناقصو،
كمثلو :الغرة ُب ا١بناية على ا١بنْب ،سواء كاف ن
قبيحا.
ن
ٝبيبل كاف أك ن
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قطعا
كمثلو :ا١برباف ُب الزكاة بْب الشيئْب ،جعلو الشرع شاتْب ،أك عشرين درٮبنا؛ ن
كثّبا(ُ).
للنزاع ،سواء كاف التفاكت بينهما ن
قليبل أك ن
كقد ذكر ا٣بطايب  )ِ(كآخركف ٫بو ىذا ا٤بعُب -كاهلل أعلم.-
فإف قيل :كيف يلزـ ا٤بشَبم رد عوض اللنب مع أف ((الخراج بالضماف))(ّ)،

كأف من اشَبل شيئنا معيبن ا ٍب علم العيب فرد بو ال يلزمو رد الغلة كاألكساب ا٢باصلة
ُب يده؟
(ُ) جاء ُب ا٢بديث :عن ٜبامة ،أف أنسا  حدثو :أف أبا بكر  كتب لو فريضة الصدقة الٍب
أمر اهلل  رسولو (( :من بلغت عنده من اإلبل صدقة ا١بذعة ،كليست عنده جذعة،
كعنده ًحقة ،فإهنا تقبل منو ا٢بقة ،كٯبعل معها شاتْب إف استيسرتا لو ،أك عشرين درٮبنا ،كمن بلغت
ٍّؽ عشرين
صد ي
عنده صدقة ا٢بقة ،كليست عنده ا٢بقة ،كعنده ا١بذعة فإهنا تقبل منو ا١بذعة ،كيعطيو ا٤ب ى
درٮبنا أك شاتْب ،كمن بلغت عنده صدقة ا٢بقة ،كليست عنده إال بنت لبوف ،فإهنا تقبل منو بنت لبوف
كيعطي شاتْب أك عشرين درٮبنا ،كمن بلغت صدقتو بنت لبوف كعنده حقة ،فإهنا تقبل منو ا٢بقة كيعطيو
ا٤بصدؽ عشرين درٮبنا أك شاتْب ،كمن بلغت صدقتو بنت لبوف كليست عنده ،كعنده بنت ٨باض ،فإهنا

تقبل منو بنت ٨باض كيعطي معها عشرين درٮبنا أك شاتْب)) صحيح البخارم [ُّْٓ] .فا١برباف ىو
أف ٘بب على صاحب اإلبل سن معينة فلم توجد عنده ىذه السن ،فإما أف ٱبيرج سننا أقل منها كيعطي

معها شاتْب أك بعض ا٤باؿ ،كإما أف يٱبرج سننا أعلى منها كيأخذ شاتْب ،أك بعض ا٤باؿ.

)ِ( انظر :معآب السنن ،للخطايب (ِ.)ِّ/

(ّ) حديث(( :ا٣براج بالضماف)) أخرجو غّب كاحد .منهم :الشافعي [ْٕٗ] ،كالطيالسي [ُٕٔٓ] ،كعبد
الرزاؽ [ُْٕٕٕ] ،كابن ا١بعد [ُُِٖ] ،كابن أيب شيبة [ُُُِٖ] ،كإسحاؽ بن راىويو [َٕٓ]،
كأٞبد [ِِِْْ] ،كابن ماجو [ِِّْ] ،كأبو داكد [َّٖٓ] ،كالَبمذم [ُِٖٓ] ،كقاؿ" :حسن
أيضا :النسائي [َْْٗ] ،كأبو يعلى [ّْٕٓ] ،كابن ا١باركد [ِٔٔ] ،كابن حباف
صحيح" .كأخرجو ن
[ِْٕٗ] ،كا٢باكم [ُِٕٔ] .قاؿ الذىيب " :صحيح" ،كما أخرجو :البيهقي [َُّٖٕ]،
كالديلمي [ََُّ] .ك(ا٣براج بالضماف) ،يعِب :ما خرج من الشيء من عْب كمنفعة كغلة؛ فهو
للمشَبم عوض ما كاف عليو من ضماف ا٤بلك؛ فإنو لو تلف ا٤ببيع كاف بضمانو؛ فالغلة لو ليكوف الغينم
لو ُب مقابلة الغيرـ .انظر :األشباه كالنظائر ،لتاج الدين السبكي (ِ ،)ُْ/ا٤بنثور ُب القواعد الفقهية ،
للزركشي (ِ .)ُُٗ/قاؿ أبو عبيد  :ا٣براج ُب ىذا ا٢بديث غلة العبد؛ يشَبيو الرجل فيستعملو
زمانا ٍب يعثر منو على عيب دلسو البائع فّبده كيأخذ ٝبيع الثمن كيفوز بغلتو كلها؛ ألنو كاف ُب=
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موجودا عند
فا١بواب :أف اللنب ليس من الغلة ا٢باصلة ُب يد ا٤بشَبم ،بل كاف
ن
ٝبيعا ،فهما مبيعاف بثمن كاحد،
البائع ،كُب حالة العقد ككقع العقد عليو كعلى الشاة ن
كتعذر رد اللنب؛ الختبلطو ٗبا حدث ُب ملك ا٤بشَبل فوجب رد عوضو –كاهلل
أعلم.)ُ("-
صاعا من قوت بلده
كقاؿ ابن بطاؿ " :قاؿ مالك  :يرد مع ا٤بصراة ن
ٛبرا كاف أك نبرا أك غّبه ،-كحجتو أف النيب  إ٭با جعل التمر ُب حديث
نا٤بصراة؛ ألنو كاف عيشهم ،فوجب أف ٱبرج كل كاحد من قوتو.
كقاؿ ابن أىب ليلى كأبو يوسف  :يرد مع الشاة قيمة صاع من ٛبر.
صاعا من ٛبر أك نصف صاع من بر .كقاؿ غّبه :ال يرد
كقاؿ زفر  :يرد ن
غّب التمر .كٯبئ على أصلو أف التمر إذا عدـ كجب رد قيمتو ال قيمة اللنب.
كقاؿ عيس بن دينار  :لو حلبها مرة كثانية فنقص لبنها ردىا كرد معها
صاعا من ٛبر ٢بلبتو األكٔب ،كلو جاء باللنب بعينو كما حلبو ٓب يقبل منو ،كلزمو غرـ
ن
الصاع؛ ألف الصاع قد كجب عليو فليس عليو أف يعطى فيو لبننا فيدخلو بيع الطعاـ
يستوَب ،كأجاز ذلك سحنوف كقاؿ :ىي إقالة إذا جاء باللنب بعينو؛ ٢بدثاف ذلك.
قبل ي

=ضمانو ،كلو ىلك ىلك من مالو .كُب (الفائق) :كل ما خرج من شيء من نفعو فهو خراجو؛ فخراج
الشجر ٜبره ،كخراج ا٢بيواف نسلو كدره .الفائق ُب غريب ا٢بديث كاألثر (ُ ،)ّٔٓ/كانظر :هتذيب
اللغة (ٕ ،)ِٔ/الكليات (ص ،)ِّْ:كانظر :كشف األسرار شرح أصوؿ البزدكم (ّ ،)ٖٓ/األشباه
كالنظائر ،البن ٪بيم (ص ،)ُِٕ:غمز عيوف البصائر (ُ .)ُّْ/فلو رد ا٤بشَبم سيارة ٖبيار العيب،
ككاف قد استعملها مدة ،ال تلزمو أجرهتا؛ ألنو لو تلفت ُب يده قبل الرد لكانت من مالو ،يعِب :أف من
يضمن شيئنا إذا تلف يكوف نفع ذلك الشيء لو ُب مقابلة ضمانو حاؿ التلف ،أما لو علم ا٤بشَبم
العيب ٍب ىلك ا٤ببيع يسقط خياره ،كال ٰبق لو الرد .كلو اشَبل حيوا نا ٍب استعملو ،كبعد أياـ علم أف

فيو عيبنا ،يرد ا٢بيواف ،كيأخذ ٝبيع الثمن ،أما البائع فليس لو سول حيوانو.
(ُ) شرح النوكم على صحيح مسلم (َُ ،)ُٕٔ -ُٔٔ/كانظر :حجة اهلل البالغة (ِ.)ُِٕ/
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كقاؿ عيسى بن دينار  :من اشَبل عدة ٧بفبلت(ُ) ُب صفقة ،فإ٭با يرد

غنما مصراة ففي حلبتها
صاعا ك ن
عن ا١بميع ن
احدا على ظاىر قولو(( :من اشترى ً
صاعا عن
صاع من تمر)) على ىذا عامة العلماء ،كحكى عن بعض ا٤بتأخرين أنو يرد ن
كل كاحدة ،كالذل عليو ا١بماعة أكٔب بدليل ىذا ا٢بديث"(ِ).
ومنها :بيع المجهوؿ:
كقد تقدـ بياف صور منو.
كمن ذلك :بيع صربة التمر اَّهولة القدر بتمر ،كما ُب (الصحيح) جابر بن عبد
اهلل  يقوؿ(( :نهى رسوؿ اهلل  عن بيع ُّ ِ
َّم ِرً ،ل
الصْبػ َرة من الت ْ
ِ
َّمر))(ّ).
س َّمى من الت ْ
يعلم َمكيلَتُػ َها ،بالكيل ال ُْم َ

قاؿ اإلماـ النوكم " :ىذا تصريح بتحرٙب بيع التمر بالتمر حٌب يعلم
ا٤بماثلة .قاؿ العلماء :ألف ا١بهل با٤بماثلة ُب ىذا الباب كحقيقة ا٤بفاضلة؛ لقولو

(ُ) قاؿ أبو عبيد " :احملفلة :ىي ا٤بصراة بعينها ،كإ٭با ٠بيت ٧بفلة ،ألف اللنب حفل ُب ضرعها كاجتمع
ككل شيء كثرتو فقد حفلتو ،يقاؿ  :قد احتفل القوـ :إذا اجتمعوا ،ك٥بذا ٠بى ٧بفل القوـ ،كٝبع احملفل:
٧بافل ،كذكر النيب  اإلبل كالغنم ُب حديث( :ا٤بصراة) ،كيدخل ُب ذلك البقر با٤بعُب ،ىذا
قوؿ مالك  ."شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ٔ ،)ُِٖ -َِٖ/غريب ا٢بديث ،أليب
عبيد القاسم بن سبلـ (ِ .)ِِْ/كقاؿ ابن ا١بوزم " :احملفلة :ا٤بصراة ،كىي :الشاة كالبقرة أك
أياما حٌب ٯبتمع اللنب ُب ضرعها ،فيغَب ا٤بشَبم ٗبا يراه ،كيظنو ُب كل يوـ ،فإذا
الناقة ،يَبؾ حلبها ن
اشَباىا كحلبها باف لو التدليس ،ك٠بيت ٧بفلة؛ ألف اللنب حفل ُب ضرعها كاجتمع ،ككل شيء كثرتو
فقد حفلتو .كاحتفل القوـ :اجتمعوا ،ك٧بفلهم٦ :بمعهم" كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب
(ُ.)ِٖٗ/
(ِ) شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ٔ ،)ِِٖ -ُِٖ/كانظر :التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد
(ُٖ.)ُُِ/
(ّ) صحيح مسلم [َُّٓ].
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:

((إًل سواء بسواء))(ُ) ،كٓب ٰبصل ٙبقق ا٤بساكاة مع ا١بهل .كحكم

ا٢بنطة با٢بنطة ،كالشعّب بالشعّب ،كسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر
بالتمر -كاهلل أعلم.)ِ("-
كال ٯبوز بيع السمك قبل أف يصاد ،كال بيع الطّب ُب ا٥بواء ،كال بيع ا٢بمل كال
النتاج ،كال اللنب ُب الضرع ،كال الصوؼ على ظهر الغنم ،كضربة القانص؛ كىو ما ٱبرج
من الصيد بضرب الشبكة مرة ،أك بغوص الصائد ُب ا٤باء؛ ألنو ٦بهوؿ ،كألف فيو
غررا..اْب(ّ).
ن
كهنى النيب  عن (بيع ىحبى ًل ا٢بىبىػلىة) ،كما جاء ُب ا٢بديث :عن عبد
الحبَػلَة))(ْ)،
اهلل بن عمر  أف رسوؿ اهلل (( نهى عن بيع َحبَ ِل َ

بيعا يتبايعو أىل ا١باىلية ،كاف الرجل يبتاع ا١بىيز ىكر إٔب أف تيػٍنتى ىج الناقىةيٍ ،ب تيػٍنتى يج الٍب
ككاف ن

ُب بطنها(ٓ) .أم :أف يبيع شيئنا كٯبعل أجل دفع الثمن :أف تلد الناقة ،كيكرب كلدىا
كيلد ،أك ا٤براد :بيع ما يلده ٞبل الناقة ،كىو إما بيع معدكـ ك٦بهوؿ ،كإما بيع إٔب أجل
شرعا؛ ٤با فيو من الغرر ،كما يؤدم إليو من ا٤بنازعة .قاؿ
٦بهوؿ ،ككل منهما ٩بنوع ن
ا٣بطايب (" :حبل ا٢ببلة) ىو نتاج النتاج ،كقد جاء تفسّبه ُب ا٢بديث ىو أف
ينتج الناقة بطنهاٍ ،ب ٙبمل الٍب نتجت ،كىذه بيوع كانوا يتبايعوهنا ُب ا١باىلية ،كىي
(ُ) تقدـ.
(ِ) شرح النوكم على صحيح مسلم (َُ.)ُّٕ/
(ّ) انظر :بداية ا٤ببتدم ُب فقو اإلماـ أيب حنيفة (ص ،)ُّٓ:ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم (ّ ،)ْْ/درر
ا٢بكاـ شرح غرر األحكاـ (ّ ،)َُٕ/البناية شرح ا٥بداية (ٖ ،)ُْٔ/العناية شرح ا٥بداية (ٔ،)َْٗ/
٦بمع األهنر (ِ ،)ٓٓ/اللباب ُب شرح الكتاب (ِ ،)ِٓ/تبيْب ا٢بقائق (ْ.)ْٓ/
(ْ) بفتح ا٢باء كالباء ُب (ا٢ببل) كُب (ا٢ببلة) .قاؿ القاضي عياض " :كركاه بعضهم :حبل ا٢ببلة -
بسكوف الباء ،-كالصواب :الفتح ُب االسم كا٤بصدر" إكماؿ ا٤بعلم شرح صحيح مسلم (ٓ.)ّٕ/
كانظر :شرح النوكم على صحيح مسلم (َُ ،)ُٕٓ/فتح البارم ،البن حجر (ْ.)ّٕٓ -ّٓٔ/
(ٓ) صحيح البخارم [ُِّْ ،]ّّْٖ ،ِِٓٔ ،مسلم [ُُْٓ].
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كلها يدخلها :ا١بهل كالغرر؛ فنهوا عنها ،كأرشدكا إٔب الصواب حكم اإلسبلـ
فيها"(ُ).
قاؿ ابن بطاؿ " :كاختلف العلماء ُب معُب هنيو  عن (بيع
حبل ا٢ببلة) ،فقاؿ مثل قوؿ مالك الشافعي  :كال خبلؼ بْب األمة أف البيع
إٔب مثل ىذا األجل اَّهوؿ غرر ال ٯبوز ،كإ٭با ٯبوز إٔب أجل معلوـ؛ ألف اهلل  قد
جعل األىلة مواقيت للناس كا٢بج ،كىى معلومة ،فما كاف من اآلجاؿ ال ٱبتلف ،كال
ٯبهل كقتو فجائز البيع إليو بإٝباع.
كقاؿ آخركف :معُب( :بيع حبل ا٢ببلة) :ىو النهى عن بيع ا١بنْب ُب بطن أمو،
فبل ٯبوز بيع ما ٓب ٱبلق ،كال بيع ما ال تقع عليو العْب ،كال ٰبيط بو العلم .ىذا قوؿ
أٞبد كإسحاؽ كأىب عبيد .
قاؿ ابن ا٤بنذر  :فأم ذلك كاف فالبيع فيو باطل من كجوه ،ككذلك يبطل
موجودا أك غّب موجود ،كىذا كلو من أكل
كل ما كاف ُب معناه٩ ،با ٰبتمل أف يكوف
ن
ا٤باؿ بالباطل ،كقد هنى اهلل  عن ذلك.
ك(الغرر) ىو (ما ٯبوز أف يوجد كأف ال يوجد) ،كحبل ا٢ببلة كشبهو ،ككل شيء
ال يعلم ا٤بشَبل ىل ٰبصل لو أـ ال ،فشراؤه غّب جائز؛ ألنو غرر .ككل شيء حاصل
للمشَبل أك يعلم ُب الغالب أنو ٰبصل لو فشراؤه جائز ،ىذا أصل البيوع ،إذا كاف
يسّبا جاز؛ ألهنا ال ٚبلو منو ،كلو منع البيع حٌب
الغرر فيها الغالب ٓب ٯبز ،كإذا كاف ن
ال يكوف فيو غرر كإف قل ألضر ذلك بالناس"(ِ).

(ُ) معآب السنن (ّ.)ٖٗ/
(ِ) شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ٔ ،)ِّٕ -ُِٕ /بتصرؼ ،كانظر :شرح النوكم على صحيح
(َُ.)ُٖٓ -ُٕٓ/
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قاؿ ابن دقيق العيد  " :ككأف السر ُب النهي عن بيع حبل ا٢ببلة :أنو
يفضي إٔب أكل ا٤باؿ بالباطل ،أك إٔب التشاجر كالتنازع ا٤بناُب للمصلحة الكلية"(ُ).
ومنها :بيع السالح من أىل الفتنة إف علم(ِ)؛ ألف بيعو منهم من باب اإلعانة

على اإلٍب كالعدكاف(ّ).

وبيع السالح والكراع من أىل الحرب وتجهيزه إليهم قبل الموادعة وبعدىا؛
ألهنا على شرؼ النقض؛ ألف ُب ذلك تقوية ٥بم على قتاؿ ا٤بسلمْب ،فيمنع من ذلك،
كالكراع :ا٣بيل .ككذا كل ما فيو تقوية ٥بم ،كا٢بديد ،كالعبيد ،ك٫بو ذلك(ْ).
كقاؿ أبو الوليد ابن رشد " :كحكم بيع السبلح ٩بن يقاتل ُّا ا٤بسلمْب
ٟبرا من ا٤بسلمْب"(ٓ).
حكم بيع العنب ٩بن يعصره ن
كُب (مواىب ا١بليل)" :كٰبرـ بيع السبلح ٤بن يعلم أنو يريد قطع الطريق على
ا٤بسلمْب ،أك إثارة الفتنة بينهم"(ٔ).

(ُ) إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ (ِ.)ُِِ/
(ِ) مشل البغاة كقطاع الطريق كاللصوص .كقولو( :إف علم) أم :إف علم البائع أف ا٤بشَبم منهم" البحر الرائق
شرح كنز الدقائق (ٓ ،)ُٓٓ/رد احملتار على الدر ا٤بختار (ْ.)ِٖٔ/
(ّ) انظر :بداية ا٤ببتدم (ص ،)ُِْ:ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم (ِ ،)ُْْ/بدائع الصنائع (ٓ)ِّّ/
تبيْب ا٢بقائق (ّ ،)ِٗٔ/البحر الرائق (ٓ ،)ُْٓ/ملتقى األٕبر (ص.)ُٕٓ:
(ْ) انظر :ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم (ِ ،)ِّٖ/االختيار لتعليل ا٤بختار (ْ ،)ُِِ/البحر الرائق شرح كنز
الدقائق (ٓ ،)ٖٔ/اللباب ُب شرح الكتاب (ْ.)ُِّ/
(ٓ) البياف كالتحصيل (ُٖ.)ُْٔ/
(ٔ) مواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر خليل (ْ.)ِْٓ/
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كقاؿ اإلماـ ا٤باكردم " :فأما بيع السبلح على أىل ا٢برب فحراـ؛ ٤با فيو
من تقوية أعداء اهلل  على أىل دين اهلل .)ُ("
كقاؿ إماـ ا٢برمْب " :كأطلق األئمة أقوا٥بم بأف بيع السبلح من أىل ا٢برب ال
ينعقد؛ ألهنم ال يقتنوهنا إال ٤بقاتلة ا٤بسلمْب .ىذا ىو الظاىر .كمن أصحابنا من جرل
على القياس كصححو.)ِ("..
كقاؿ اإلماـ النوكم " :بيع السبلح ٤بن عرؼ عصيانو بالسبلح مكركه.
قاؿ أصحابنا :يدخل ُب ذلك :قاطع الطريق ،كالبغاة .كأما بيع السبلح ألىل ا٢برب
فحراـ باإلٝباع ،كلو باعهم إياه ٓب ينعقد البيع على ا٤بذىب الصحيح"(ّ).

ومنها :بيع التاجر اللحم الفاسد ،والتالعب في تاريخ صالحية المنتجات

الغذائية ،أو بيع لحم لم يذبح وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية ،أو كانت فيو
شوائب من لحم الخنزير أو ما ًل يحل أكلو ،وبيع لحم الكالب والقطط والحمر

األىلية ....إٔب غّب من أنواع البيوع احملرمة كالفاسدة الٍب بسط الفقهاء أحكامها ُب
(كتب الفقو).
فقيها ٗبهنتو ،كأف
فمن أراد العافية كالسبلمة ُب دينو كدنياه فيتعْب عليو أف ن
يتجنب البيوع احملرمة كالفاسدة ،كأف ٰبَبز عنها ما أمكن إال لضركرة ملحة ،كُب صور
بعينها .كقد بسط الفقهاء أحكاـ البيوع كبينوىا للناس؛ لئبل يكوف ألحد حجة ،فبل
يعذر من جهل أحكاـ مهنة يزاك٥با(ْ) ،أك تعامل ُب البيوع احملرمة.

(ُ) ا٢باكم الكبّب (ٓ.)َِٕ/
(ِ) هناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب (ٓ.)َِٖ/
(ّ) اَّموع شرح ا٤بهذب (ٗ.)ّْٓ/
(ْ) (ا٤بزاكلة) :معا١بة الرجل الشيء ك٧باكلتو ،يقاؿ :فبلف يزاكؿ حاجة لو .انظر :هتذيب اللغة (ُّ.)ُِٕ/
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضطبحثػاضخاطسػ:
ػػػػػػػػػػػػػػػػخغاظظػاضطبدػألرحاطهػوأشاربهػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصورػخغاظظػاضطبدػألرحاطهػوأشاربهػ:
الصورة األولى:
خيانة

الوالدين

بالعقوؽ

الصورة الثانية:
ونكراف خيانة األرحاـ بقطعها وباإلساءة واإلضرار.

اإلحساف والمعروؼ.
الصورة الثالثة:
خيانة األعراض:
أوًل :أف ال يأمر الرجل أىلو با٤بعركؼ ،كأف ال ينهاىم عن منكر.
ً

ثانيًا :تضييع األىل؛ بإٮبا٥بم ،كعدـ تعهدىم بالَببية كالنصح كاإلرشاد.
ثالثًا :خيانة أحد الزكجْب.

ُ – الزنا كعدـ حفظ الفرج عن احملرمات.
ِ – إطبلؽ النظر إٔب احملرمات.
ّ  -إفشاء األسرار الزكجية.
ليبل يتخويهنم.
ْ  -أف يطرؽ الرجل أىلو ن
ٓ  -أف ال يقوـ الرجل بواجبو ٘باه زكجتو.
ٔ  -أف ال تقوـ ا٤برأة بواجبها ٘باه زكجها.
ٕ  -أف ال يأمر الرجل أىلو با٤بعركؼ ،كال ينهاىم عن منكر.

الصورة الرابعة :خيانة األوًلد:
صورةػتوضغحغظػضصورػخغاظظػاضطبدػألرحاطهػوأشاربه .ػ
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كخيانة العبد مع أرحامو كأقاربو تتفرع إٔب أكثر من صورة:
فمن ىذه الصور:
اضصورةػاألوضى:ػخغاظظػاضواضدغنػباضطػوقػوظصرانػاإلحدان :ػ

أوًل :تعريف العقوؽ:
ً

كخيانة الوالدين من خبلؿ :العقوؽ كنكراف اإلحساف كا٤بعركؼ.

كالتفريط ُب حق من حقوقهما يعد عقوقنا .كأصل الٍ ىع ٍّق :الشق .يقاؿ :ىعق ثػى ٍوبىو،
عصاه
الولد أباهي يع يقوقنا من باب( :قىػ ىع ىد) إذا
كما يقاؿ :ىشقوي ٗبعناه .كمنو يقاؿ :ىعق ي
ي
كترؾ اإلحسا ىف إليو فهو ىع ٌّ
اؽ ،كا١بمع :ىع ىق ىقة(ُ).
ى
ً
(ع ٌّ
اؽ)
ك(م ىعقةن) بوزف :مشقة فهو ى
(عق) كال ىدهي يىػ يعق -بالضم -ي
كيقاؿ :ى
(ع يقوقنا) ى
ك(ع ىق هق) ىك يع ىمىر .ىك ىٝبٍ يع ىع ٍّ
(ع ىق ىقةه) مثل :كافًر ىكىك ىفىرة(ِ).
اؽ :ى
ي
"عق فبلف كالديو يعقهما عقوقنا :إذا قطعهما
كذكر األزىرم  أنو يقاؿ :ى
كٓب ي ً
ص ٍل ىرًٞبىو منهما"(ّ).
ى
كعقوقا :شق عصا طاعتو،
كعق كالده يىػ يعقو ىعقًّا ي
كقاؿ صاحب (احملكم)  :ى
كع ٌّ
اؽ ٗبعُب كاحد"(ْ).
العقوؽ ٝبيع الرًحم .كرجل يع يق هق ىك ى
كع ٌّق ى
عق هق ى
كقد يػي ىعم بلفظ ي

(ُ) ا٤بصباح ا٤بنّب ،مادة( :عقق) (ِ.)ِِْ/
(ِ) الصحاح ،للجوىرم ،مادة( :عقق) (ْ.)ُِٖٓ/
(ّ) ) هتذيب اللغة (ُ.)ْٖ/
(ْ) احملكم كاحمليط األعظم (ُ )ْٓ/كانظر :شرح النوكم على صحيح مسلم (ِ ،)ٖٕ/عمدة القارم
(ُّ.)ُِٔ/
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كقاؿ ابن األثّب " :يقاؿ :ىعق كالده يىػ يعقو عقوقنا فهو ىعاؽ إذا آذاه كعصاه
الرب بو"(ُ).
كخرج عليو .كىو ًضد ً ٍّ
ترؾ طاعةِ ِ
كالعقوؽ ُب االصطبلح يقابل ً
أحد الوالدين أو كالىما
الرب ،كىوُ ( :
ي
فضال عن النفقة
فيما ًل معصية فيو،
وقطع الصلة بهما ،وترؾ اإلحساف إليهما ً
ُ
الواجبة ،وكل قوؿ أو فعل يسبب لهما أو ألحدىما األذى أو الحزف ،ويعم ذلك
ما كاف على سبيل التصريح وما كاف إظهارا للتَّأفُّ ِ
والعبُوس).
ف والت َ
َّض ُّج ِر ُ
ً
قاؿ اإلماـ عز الدين بن عبد السبلـ " :كقد نص الرسوؿ
على أف عقوؽ الوالدين من الكبائر ،مع ا٣ببلؼ ُب رتب العقوؽ ،كٓب أقف ُب عقوؽ
الوالدين كال فيما ٱبتصاف بو من ا٢بقوؽ على ضابط أعتمد عليو"(ِ).
كقاؿ اإلماـ ابن دقيق العيد " :عقوؽ الوالدين معدكد من أكرب الكبائر ُب
ىذا ا٢بديث .كال شك ُب عظم مفسدتو؛ لعظم حق الوالدين ،إال أف ضبط الواجب
من الطاعة ٥بما ،كاحملرـ من العقوؽ ٥بما فيو عسر ،كرتب العقوؽ ٨بتلفة"(ّ).
كُب (ركح ا٤بعا٘ب)" :كبينهم ُب حد العقوؽ خبلؼ ،ففي (فتاكل البلقيِب) مسألة


ق د ابتلي الناس ُّا ،كاحتيج إٔب بسط الكبلـ عليها ،كإٔب تفاريعها ليحصل ا٤بقصود ُب
ضمن ذلك ،كىي السؤاؿ عن ضابط ا٢بد الذم يعرؼ بو عقوؽ الوالدين؛ إذ اإلحالة
على العرؼ من غّب مثاؿ ال ٰبصل ا٤بقصود؛ إذ الناس ٙبملهم أغراضهم على أف
مثبل لو كاف لو
ٯبعلوا ما ليس بعرؼ عرفنا ،فبل بد من مثاؿ ينسج على منوالو ،كىو أنو ن
على أبيو حق شرعي فاختار أف يرفعو إٔب ا٢باكم؛ ليأخذ حقو منو -كلو حبسو -فهل
يكوف ذلك عقوقنا أك ال؟ أجاب :ىذا ا٤بوضع قاؿ فيو بعض األكابر :إنو يعسر ضبطو،
كقد فتح اهلل  بضابط أرجو من فضل الفتاح العليم أف يكوف حسننا ،فأقوؿ:
(ُ) النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر (ّ.)ِٕٕ/
(ِ) قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ (ُ.)ِْ/
( )3إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ (ِ.)ِٕٓ -ِْٕ/
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٧برما من ٝبلة الصغائر،
العقوؽ ألحد الوالدين ىو أف يؤذيو ٗبا لو فعلو مع غّبه كاف ن
فينتقل بالنسبة إليو إٔب الكبائر ،أك أف ٱبالف أمره أك هنيو فيما يدخل منو ا٣بوؼ على
الولد من فوت نفسو أك عضو من أعضائو ،ما ٓب يتهم الوالد ُب ذلك ،أك أف ٱبالفو ُب
سفر ي شق على الوالد ،كليس بفرض على الولد ،أك ُب غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع
كال كسب فيو ،أك فيو كقيعة ُب العرض ٥با كقع"(ُ).
كقاؿ ابن الصبلح " :كأما أف العقوؽ ما ىو فإنا قائلوف فيو :العقوؽ
احملرـ :كل فعل يتأذل بو الوالد أك ٫بوه تأذٍّينا ليس با٥بْب ،مع كونو ليس من األفعاؿ
الواجبة .كرٗبا قيل :طاعة الوالدين كاجبة ُب كل ما ليس ٗبعصية ،ك٨بالفة أمرٮبا ُب كل
ذلك عقوؽ .كقد أكجب كثّب من العلماء طاعتهما ُب الشبهات .كليس قوؿ من قاؿ
من علمائنا :ٯبوز لو السفر ُب طلب العلم ،كُب التجارة بغّب اذهنما ٨بالف ٤با ذكرت؛
فإف ىذا كبلـ مطلق ،كفيما ذكرتو بياف لتقييد ذلك ا٤بطلق -كاهلل أعلم.)ِ("-
كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر " :كالعقوؽ -بضم العْب ا٤بهملة -مشتق من
العق ،كىو القطع ،كا٤براد بو :صدكر ما يتأذل بو الوالد من كلده من قوؿ أك فعل ،إال
ُب شرؾ أك معصية ،ما ٓب يتعنت الوالد .كضبطو ابن عطية  بوجوب طاعتهما
فعبل كترنكا ،كاستحباُّا ُب ا٤بندكبات ،كفركض الكفاية كذلك ،كمنو:
ُب ا٤بباحات ن
ً
وت
ض ىها – ن
تقدٲبهما عند تعارض األمرين ،كىو كمن دعتو أيموي ليي ىمٍّر ى
مثبلٕ -بيث يىػ يف ي
عليو فعل كاجب إف استمر عندىا ،كيفوت ما قىص ىدتٍو من تىأٍنً ً
يس ًو ٥با كغّب ذلك لو
ى ي
تركها ىكفىػ ىعلىوي ككاف ً٩با ٲبيٍ ًك ين تى ىد ياريكوي مع فوات الفضيلة كالصبلة أكؿ الوقت أك ُب

ا١بماعة"(ّ).

مفصبل ُب (ركح ا٤بعا٘ب) ،لؤللوسي (ٖ.)ٖٓ/
(ُ) انظر بياف ىذا الضابط
ن
( )2فتاكل ابن الصبلح (ص.)َُِ:

(ّ) فتح البارم (َُ ،)َْٔ /كانظر :تفسّب ابن عطية (احملرر الوجيز) ،)ّْٗ/ْ( ،تفسّب القرطيب
(ُْ ،)ْٔ/تفسّب الثعاليب (ا١بواىر ا٢بساف) (ْٙ ،)ُِّ/بفة األحوذم (ٔ.)ِْ/
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كقاؿ اإلماـ النوكم " :بر الوالدين مأمور بو ،كعقوؽ كل كاحد منهما
٧برـ ،معدكد من الكبائر بنص ا٢بديث الصحيح ،كصلة الرحم مأمور ُّا ،فأما برٮبا،
فهو اإلحس اف إليهما ،كفعل ا١بميل معهما ،كفعل ما يسرٮبا من الطاعات هلل ،
كغّبىا ٩با ليس ٗبنهي عنو ،كيدخل فيو اإلحساف إٔب صديقهما ،ففي (صحيح مسلم)
أف رسوؿ اهلل  قاؿ(( :إف أَبَػ َّر الِْب ّْر :صلةُ الولد أىل ود أبيو))(ُ).
كأما العقوؽ ،فهو كل ما أتى بو الولد ٩با يتأذل بو الوالد ،أك ٫بوه تأذينا ليس
با٥بْب ،مع أنو ليس بواجب .كقيل٘ :بب طاعتهما ُب كل ما ليس ٕبراـ ،فتجب
طاعتهما ُب الشبهات.
كقد حكى الغزإب ىذا ُب (اإلحياء) عن كثّب من العلماء ،أك أكثرىم"(ِ).

كنص ما قالو اإلماـ الغزإب " :أكثر العلماء على أف طاعة األبوين كاجبة
ُب الشبهات ،كإف ٓب ٘بب ُب ا٢براـ احملض ،حٌب إذا كانا يتنغصاف بانفرادؾ عنهما
بالطعاـ فعليك أف تأكل معهما؛ ألف ترؾ الشبهة كرع ،كرضا الوالدين حتم .ككذلك
ليس لك أف تسافر ُب مباح أك نافلة إال بإذهنما ،كا٤ببادرة إٔب ا٢بج الذم ىو فرض
اإلسبلـ نفل؛ ألنو على التأخّب .كا٣بركج لطلب العلم نفل ،إال إذا كنت تطلب علم
الفرض من الصبلة كالصوـ كٓب يكن ُب بلدؾ من يعلمك ،كذلك كمن يسلم ابتداء ُب
بلد ليس فيها من يعلمو شرع اإلسبلـ فعليو ا٥بجرة ،كال يتقيد ٕبق الوالدين"(ّ).

(ُ) صحيح مسلم [ِِٓٓ].
(ِ) ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب (ٓ ،)َّٗ/كانظر :شرح النوكم على صحيح مسلم (ِ ،)ٖٕ/الديباج
(ُ.)َُْ/
(ّ) إحياء علوـ الدين (ِ.)ُِٖ/
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ثانيا :مظاىر العقوؽ:
ً

كللعقوؽ مظاىر كثّبة تدخل ُب التعريف:

فضبل عن رفع الصوت
منها :التأفف كالتضجر من أمرٮبا أك أمر أحدٮبا ن
كالصراخ.
ومنها :أف ال يطيعهما ُب ٝبيع ما يأمراف بو ،كُب ترؾ ما ال ضرر عليو ُب تركو.

فضبل عن النفقة الواجبة ،كالتقتّب عليهما ُب
ومنها :كترؾ اإلحساف إليهما ن
اإلنفاؽ مع القدرة كالسعة
ومنها :التسبب ُب إدخاؿ األذل أك ا٢بزف عليها ُب قوؿ أك فعل.

ومنها  :عدـ التأدب ُب حضرهتما ُب قوؿ أك فعل ،كعدـ اإلصغاء إٔب حديثهما،
ك٦بادلتهما ُب كل أمر.

ومنها  :عدـ الصرب على تغّب حا٥بما أك حاؿ أحدٮبا عند الكرب أك ا٤برض ،كترؾ

العناية البلزمة ُّما ،كتلبية احتياجاهتما.

ومنها :تقدٙب مصلحة الزكجة أك األكالد عليهما .ك٩با يؤسف ما ٰبصل من
و
الرب كاحملبة ،فمن ذلك:
عقوؽ األكالد ،أك من
تفضيل للزكجة على األـ ُب العطاء ك ٍّ
مثبل -ما ال يشَبم
تقدٙب كبلـ زكجتو على كبلـ أمو ،ككذلك من يشَبم لزكجتو  -ن
ألمو ،كإف اشَبل ألمو اختار األردأ كما قيمتو أقل ٩با اشَباه ألمو ،كذلك من ا١بحود
كنكراف اإلحساف.
ومنها  :االستغبلؿ أك التفريط فيما ٲبتلكانو من ماؿ ،كالتنازع من قبل اإلخوة

على ما ٲبتلكانو ،كإظهار الطمع كا١بشع ،كأف يثقل عليهما بالطلب.

ومنها :قطيعة األرحاـ كترؾ اإلحساف إٔب أىل كدٮبا ،كإيذاء ا١بّباف أك الناس.
ومنها :االنقطاع عن زيارهتما أك زيارة أحدٮبا –مع القدرة.-
ومنها :أف ال يعتد برأيهما ،كال يستشّبٮبا ُب أمور ا٢بياة ا٤بختلفة.
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ومنها :أف ال يستأذف عند الدخوؿ عليهما.
ومنها :كمنها أف ال يستأذف كالديو ُب ا١بهاد الكفائي ،كُب السفر كغّبه.
ومنها :أف ال يرب قسمهما.
ومنها :البخل ُب عبلجهما أك عبلج أحدٮبا عند نزكؿ ا٤برض.
ومنها :إلقاء اللوـ عليهما فيما يعرض لو من مصاعب ا٢بياة.
ومنها  :اإلساءة إليهما من خبلؿ اَّاىرة با٤بعاصي أك القياـ بأعماؿ دنيئة ٚبل
بالشرؼ كا٤بركءة.

ومنها :القعود عن العمل -مع القدرة -كاالتكاؿ عليهما ُب النفقة.
ومنها :أف ٱبجل من ذكرٮبا أك ذكر أحدٮبا أماـ الناس.
ومنها :أف يتسبب ُب لعن كالديو أك شتمهما.
جاىبل ٗبا ٯبب عليو تعلمو من حقوؽ الوالدين.
ومنها :أف يكوف ن

ومنها :أف يتقدـ عليهما ُب ا٤بشي إال لضركرة ٫بو ظبلـ.
ومنها :أف ٰبد النظر إليهما ،أك يىػ ٍعبًس ُب كجههما ،أك يعرض بوجهو أثناء
حديث أحدٮبا.
خّبا من طعامهما ،بل يؤثرٮبا على نفسو كأىلو.
ومنها :أف يكوف طعامو ن
ومنها :أف يعيب الطعاـ الذم تعده األـ.

ومنها :أف يتمُب موهتما أك موت أحدٮبا ألجل مّباث أك لغّب ذلك.
ومنها :أف ٲبن عليهما ُب نفقة أك خدمة.
أدب
اجب إنسا٘ب ،ك ه
ك٧ببة الوالدين فريضةه مقدسة ،كاإلحساف إليهما ك ه
الرب كالوفاء.
اجتماعي ،تقتضيو الفطرة ،كىي أ٠بى معا٘ب ٍّ
كإف الوالدين أحق الناس ٕبسن الصحبة ،كٝبيل الرب كاإلحساف؛ لعظيم فضلهما،
كشدة عنايتهما ،كحرصهما على راحتك كسعادتك ُب ٝبيع أطوار حياتك.
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ثالثًا :خطورة عقوؽ الوالدين ،ومكانة اإلحساف إليهما:

اىتماما بالغنا ،كجعل طاعتهما كالرب ُّما من أفضل
اإلسبلـ بالوالدين
كقد اىتم
ي
ن
القربات .كهنى عن عقوقهما ،كشدد ُب ذلك غاية التشديد.
جعل الشارع بر الوالدين من أعظم األعماؿ كأحبها إليو ،فقد سئل النيب
كقد ى
:

أم العمل أحب إٔب اهلل؟ قاؿ(( :الصالة على وقتها)) ،قيلٍ :ب أم؟

قاؿ(( :ثم بر الوالدين)) ،قيلٍ :ب أم؟ قاؿ(( :الجهاد في سبيل اهلل))(ُ).

كقدـ ُب ا٢بديث :بر الوالدين على ا١بهاد؛ إشارنة إٔب أف حقوؽ العباد البلزمة
(الٍب ىي من فركض األعياف) تقدـ على التطوع با١بهاد(ِ) ،يعِب :من باب تقدٙب
فرض العْب على فرض الكفاية .كيدؿ عليو حديث عبد اهلل بن عمرك  ،قاؿ:

أحي والداؾ؟)) ،قاؿ:
جاء رجل إٔب النيب  ،فاستأذنو ُب ا١بهاد ،فقاؿّّ (( :

نعم ،قاؿ(( :ففيهما فجاىد))(ّ).

قاؿ البغوم ُ ب (شرح السنة)" :ىذا ُب جهاد التطوع ال ٱبرج إال بإذف
فرضا متعيننا ،فبل حاجة إٔب إذهنما ،كإف
األبوين إذا كانا مسلمْب .فإف كاف ا١بهاد ن
منعاه عصاٮبا كخرج.
تطوعا،
كإف كاف األبواف كافرين ،فيخرج دكف إذهنما ،ن
فرضا كاف ا١بهاد أك ن
ككذلك ال ٱبرج إٔب شيء من التطوعات كا٢بج كالعمرة كالزيارة ،كال يصوـ التطوع إذا
فرضا فبل ٰبتاج فيو إٔب إذهنما،
كره الوالداف ا٤بسلماف أك أحدٮبا إال بإذهنما ،كما كاف ن

(ُ) صحيح البخارم [ِٕٓ ،]َٕٓٗ ،مسلم [ٖٓ].
(ِ) انظر :فتح البارم شرح صحيح البخارم ،البن رجب (ْ.)ُِٔ/
(ّ) صحيح البخارم [ََّْ ،]ِٕٓٗ ،مسلم [ِْٗٓ].
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ككذلك ال ٱبرج إٔب جهاد التطوع إال بإذف الغرماء إذا كاف ٥بم عليو دين عاجل ،كما
ال ٱبرج إٔب ا٢بج إال بإذهنم ،فإف تعْب عليو فرض ا١بهاد ٓب يػي ىعٍّر ٍج على اإلذف"(ُ).
كبر الوالدين كاجب على كل مسلم كمسلمة .كيطلق الرب على اإلحساف بالقوؿ
اللْب اللطيف الداؿ على الرفق كاحملبة ،ك٘بنب غليظ القوؿ ا٤بوجب للنفرة ،كاقَباف ذلك
بالشفقة كالعطف كالتودد كاإلحساف با٤باؿ كغّبه من األفعاؿ الصا٢بات(ِ).
كيكوف بر الوالدين باإلحساف إليهما بالقوؿ اللْب الداؿ على الرفق ُّما كاحملبة
٥بما -كما تقدـ ،-كٗبناداهتما بأحب األلفاظ إليهما ،كيا أمي كيا أيب ،كليقل ٥بما ما
ينفعهما ُب أمر دينهما كدنياٮبا ،كيعلمهما ما ٰبتاجاف إليو من أمور دينهما ،كليعاشرٮبا
با٤بعركؼ .أم :بكل ما عرؼ من الشرع جوازه ،فيطيعهما ُب فعل ٝبيع ما يأمرانو بو،
من كاجب أك مندكب ،كُب ترؾ ما ال ضرر عليو ُب تركو ،كال ٰباذيهما ُب ا٤بشي،
فضبل عن التقدـ عليهما ،إال لضركرة ٫بو ظبلـ ،كإذا دخل عليهما ال ٯبلس إال
ن
بإذهنما ،كإذا قعد ال يقوـ إال بإذهنما ،كال يستقبح منهما ٫بو البوؿ عند كربٮبا أك
مرضهما؛ ٤با ُب ذلك من أذيتهما(ّ).
قاؿ ابن عبد الرب " :كبر الوالدين فرض الزـ ،كىو أمر يسّب على من يسره
اهلل لو .كبرٮبا :خفض ا١بناح ،كلْب الكبلـ ،كأال ينظر إليهما إال بعْب احملبة كاإلجبلؿ،
كال يعلو عليهما ُب مقاؿ ،إال أف يريد إ٠باعهما ،كيبسط أيديهما ُب نعمتو ،كال يستأثر
عليهما ُب مطعمو كال مشربو.
(ُ) انظر :شرح السنة ،للبغوم (َُ" .) ّٕٖ/كلو منعو أبواه الكافراف عن ا٣بركج للجهاد الكفائي٨ ،بافة
عليو ،كمشقة ٥بما ٖبركجو كتركهما ،فعند ا٢بنفية٥ :بما ذلك ،كال ٱبرج إال بإذهنما نبرا ُّما كطاعة ٥بما،
إ ال إذا كاف منعهما لو لكراىة قتاؿ أىل دينهما ،فإنو ال يطيعهما كٱبرج لو" ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية
(ٖ ،)ٔٔ/حاشية ابن عابدين (ّ.)َِِ/
(ِ) انظر :ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية (ٖ ،)ّٔ/الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر ،البن حجر ا٥بيتمي (ِ،)َُٔ/
الفواكو الدكا٘ب على رسالة ابن أيب زيد القّبكا٘ب (ِ.)َِٗ/
(ّ) ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية (ٖ ،)ّٔ/الفواكو الدكا٘ب (ِ.)َِٗ/
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كال يتقدـ أحد أباه إذا مشى معو ،كال يتقدمو ُب القوؿ ُب ٦بلسو ،فيما يعلم أنو
أكٔب بو منو.
كيتوقى سخطهما ٔبهده ،كيسعى ُب مسرهتما ٗببلغ طاقتو.
كإدخاؿ الفرح عليهما من أفضل أعماؿ الرب .كعليو أف يسرع إجابتهما إذا
دعواه ،أك أحدٮبا ،فإف كاف ُب الصبلة النافلة خففها ك٘باكز فيها ،كأسرع إجابتهما.
قوال كرٲبنا"(ُ).
كال يقل ٥بما إال ن
فرض ع و
ْب -كما سبق بيانو ،-كال ٱبتص بكوهنما مسلمْب ،بل
كالرب بالوالدين ي
ٯبب برٮبا كاإلحساف إليهما -كلو كانا يم ٍش ًرىك ٍْب -ما ٓب
حٌب لو كانا فاسقْب أك كافرين ي
َ
َ
َ َ
ْ َ َ َ َ َ ْ ُْ
َّٜةَّٙي ْ َطَّ
ّش َك َِِّب
يأمرا بشرؾ أك ارتكاب معصية فقاؿ  :ﵟِإَون َّجة٢ساك َّلَع َّأن َّت ِ
َ َ

ْ ََ ُ ْ

ْ

ْ

ْ

ً

َّاِلج َي َ
ةَّو َؾةخِج َُٝ ٣ةَِّف ُّ
لَّٕثَِّ١يًٌَِِّٛ ٚلَّد ِمً َُ َٝ ٣
ةَُّ ًٜصوِةﵞ [لقماف.]ُٓ :
ِ
ِ

ّ ََ ُْ ُ
َ َْ َُ ُ ُ
َ ََْ ُ ُ ُ َ
٤ك ْ
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ِيٞ
َّاِل
َِّف
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ة
ٔ
َّح
ٛ
ل
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َّ
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ٞ
َّي
ِ
ِ
كقاؿ اهلل  :ﵟل َّح٣٠ةزَّ ٛاَّلل ِ
ْ
َ
َ ُ
ْ
ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُّ ُ ْ َ ُ ْ
ْيﵞ [ا٤بمتحنة.]ٖ:
ع ِم ََّ
َّوتٔع ُِم٤اَّإِِلْ َِّْٛ ٣إِن
َِّٜٞدِيةرِكَّٛأنَّتِبوٛ٢
َّاَّللَُّي ُِّتَّال ُِ ٔٝ

كُب (الصحيح) :عن أ٠باء بنت أيب بكر  ،قالت :قدمت علي أمي كىي
مشركة ُب عهد قريش ،إذ عاىدكا رسوؿ اهلل  كمدهتم مع أبيها ،فاستفتت
(ِ)
رسوؿ اهلل  ،فقلت :يا رسوؿ اهلل إف أمي قدمت علي كىي راغبة
أفأصلها؟ قاؿ(( :نعم صليها))(ّ).

ىذا كُب الدعاء بالرٞبة الدنيوية للوالدين غّب ا٤بسلمْب حاؿ حياهتما خبلؼ.
ذكره القرطيب .

(ُ) الكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة (ِ.)ُُّٖ -ُُّٕ/
(ِ) ((كىي راغبة)) ٝبلة حالية :أم :راغبة عن اإلسبلـ ككارىة لو .كقيل معناه :طامعة فيما أعطيها من
اإلحساف كحريصة عليو.
(ّ) صحيح البخارم [ُّّٖ.]ٕٓٗٗ ،
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َ َ
ِيَ ٞ
ِب َ
َّواَّل َ
ةََّك َنَّل ِّ ٠ٚ
َّآ٤٠ُ ٜاَّ
استنادا إٔب قولو  :ﵟٜ
أما االستغفار ٥بما فممنوع؛
ِِ
ن
َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َْ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ َُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ
دي َِّٛﵞ
ةبَّاْلَ َِّ
وِلَّٓصّبََِّّٜٞبًسَِّٜةَّدبْيَّلَّٛ٣أجَّٛ٣أؾد
ّشك ِْيَّولََّ٤ك٤ٟاَّأ ِ
أنَّيعذَِّصواَّل ِِ ٝٚ

[التوبة]ُُّ:؛ فإهنا نزلت ُب استغفاره  لعمو أيب طالب ،كاستغفار بعض
الصحابة ألبويو ا٤بشركْب .كانعقد اإلٝباع على عدـ االستغفار ٥بما بعد كفاهتما
كحرمتو ،كعلى عدـ التصدؽ على ركحهما .أما االستغفار لؤلبوين الكافرين حاؿ ا٢بياة
فمختلف فيو؛ إذ قد يسلماف(ُ).
كأما اإلحساف إٔب الوالدين ا٤بسلمْب بعد كفاهتما فيكوف بصدؽ الدعاء ٥بما،
كأداء الصدقة عنهما(ِ) ،كحفظ كصيتهما ،كإنفاذ عهودٮبا ،كاإلحساف إٔب من كاف من
أىل كدٮبا كمعارفهما ،ك٫بو ذلك.
(ُ) ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية (ٖ ،)ٔٔ/كانظر :ا١بامع ألحكاـ القرآف ،للقرطيب (َُ ،)ِْٓ/الفواكو الدكا٘ب
(ِ ،)ّْٖ/الشرح الصغّب كحاشية الصاكم عليو (ْ ،)ُْٕ/شرح إحياء علوـ الدين (ٔ.)ُّٔ/
ً
ت نفسها ،كأظنها لو
(ِ) كُب ا٢بديث عن عائشة  :أف ن
رجبل قاؿ للنيب  :إف أمي افٍػتيلتى ٍ
تكلمت تصدقت ،فهل ٥با أجر إف تصدقت عنها؟ قاؿ(( :نعم)) .صحيح البخارم [ُّٖٖ] ،مسلم
رجبل قاؿ لرسوؿ اهلل  :إف أمو توفيت أينفعها
[ََُْ] ،كعن ابن عباس  :أف ن
إف تصدقت عنها؟ قاؿ(( :نعم)) ،قاؿ :فإف ٕب ٨برافنا كأشهدؾ أ٘ب قد تصدقت بو عنها .صحيح
البخارم [َِٕٕ] .قاؿ اإلماـ النوكم ( :افتلتت نفسها)" :ضبطناه :نفسها كنفسها بنصب
السْب كرفعها فالرفع على أنو مفعوؿ ما ٓب يسم فاعلو ،كالنصب على أنو مفعوؿ ثاف .قاؿ القاضي:
أكثر ركايتنا فيو النصب .كقولو( :افتلتت) بالفاء ىذا ىو الصواب الذم ركاه أىل ا٢بديث كغّبىم.
قالوا :كمعناه :ماتت فجأة .ككل شيء فعل ببل ٛبكث فقد افتلت كيقاؿ افتلت الكبلـ كاقَبحو كاقتضبو
إذا ار٘بلو( .كأظنها لو تكلمت) أم :لو قدرت على الكبلـ" .انظر :شرح اإلماـ النوكم على صحيح
مسلم (ٕ ،)ٖٗ/كانظر :إكماؿ ا٤بعلم ،للقاضي عياض (ّ ،)ِٕٖ/حاشية السندم على سنن ابن
ماجو (ِ .) َُٔ/ك"(ا٤بخراؼ) :بكسر ا٤بيم كسكوف ا٣باء ا٤بعجمة ،كُب آخره فاء ،كىو اسم للحائط؛
فلذلك انتصب على أنو عطف بياف ،ككقع ُب ركاية عبد الرزاؽ٨( :برؼ) بدكف ألف .قاؿ القزاز:
(ا٤بخراؼ)ٝ :باعة النخل ،بفتح ا٤بيم كبكسرىا :الزنبيل الذم ٱبَبؼ فيو الثمار .كقاؿ ابن األثّب:
(ا٤بخرؼ) بالفتح يقع على النخل ،كعلى الرطب .كقاؿ ا٣بطايب( :ا٤بخراؼ) :الثمرة ٠بيت ٨برافنا؛ ٤با
ٯبتِب من ٜبارىا ،كما يقاؿ :امرأة مذكار .قاؿ :كقد يستوم ىذا ُب نعت الذكور كاإلناث ،كيقاؿ=:
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حق الوالدين ،كٮبا من جنس العبد..فمن
"كيقاؿ :إف ا٢بق أمر العباد ٗبراعاة ٍّ
ٕبق ربو؟"(ُ).
ٕبق جنسو أٗب لو أف يقوـ ٍّ
عجز عن القياـ ٍّ
كمن برٮبا :صلة أىل كدٮبا ،ففي (الصحيح)(( :إف أَبَػ َّر الْبِ ّْر :صلةُ الولد أىل

ود أبيو))(ِ).

فإف غاب أك مات ٰبفظ أىل كده كٰبسن إليهم ،فإنو من ٛباـ اإلحساف إليو.
عاطفيا لئلقناع بضركرة اإلحساف إٔب الوالدين،
كقد سلك القرآف الكرٙب مسل نكا
ًّ
فصوىر ما تعانيو األـ ُب ٞبلها كُب كالدهتا كُب إرضاعها ،كصوىر للمؤمن مرة أخرل
منظرىا كقد شاب رأسها كا٫بُب ظهرىا ،كخص ىذه ا٢بالة -أعِب :حالة الكرب
كالشيخوخة -بالذكر؛ ألهنا ا٢بالة الٍب ٰبتاجاف فيها إٔب بره أكثر من ذم قبل؛ لتغّب
ا٢باؿ عليهما بالضعف كالكرب .فألزـ ُب ىذه ا٢بالة من مراعاة أحوا٥بما أكثر ٩با ألزمو
من قبل؛ ألنو قد يظن أهنما صارا ًّ
كبل عليو ،فيحتاجاف أف يلي منهما ُب الكرب ما كاف

أيضا :فطوؿ ا٤بكث
ٰبتاج ُب صغره أف يليا منو؛ فلذلك خص ىذه ا٢بالة بالذكر .ك ن
للمرء يوجب االستثقاؿ عادة ،كٰبصل ا٤بلل ،كيكثر الضجر فيظهر غضبو على أبويو.
نظّبا لو ُب
كأكد القرآف الكرٙب على ضركرة اإلحساف إٔب الوالدين ن
تأكيدا ال ٘بد ن
الديانات األخرل ،فقد أمر اهلل  بعبادتو كتوحيده كجعل بر الوالدين مقركنا
َ َ َ َ ُّ َ
ٕ ََّأل َّتَ ًْ ُج ُسوا َّإل َّإيةهَُّ
بذلك ،كما قرف شكره بشكرٮبا .قاؿ اهلل  :ﵟوِٓض َّرب
ِ ِ
َ ْ ُ
ْ ً
َ َ َ َ
َوبةل ْ ََ ِ ٤
ْٗ
ٕﵞ [لقماف .]ُْ:كمع ما
اِلي ْ َّ
ص
خ َعةٟةﵞ [اإلسراء ،]ِّ:كقاؿ :ﵟأ ِن َّاػ
اِلي ْ َِّ
ََّل َّول ِِ ٤
َّ ٞإ ِ
ِ
ِ
ذكرت من ذلك ا٤بسلك العاطفي من حيث ضركرة اإلحساف كالطاعة ،إال أنو بْب
ي
حدكد تلك الطاعة ،فليست تلك الطاعة مطلقة ،فطاعة الوالدين ال تراعى ُب ركوب
كثّبا .كا٢باصل أف (ا٤بخراؼ) ىنا :اسم حائط سعد
=(ا٤بخراؼ) :الشجرة كىو الصواب ،كتكلموا فيو ن
ابن عبادة كما ذكرنا" .عمدة القارم ،لئلماـ العيِب (ُْ.)ِٓ/

(ُ) انظر :لطائف اإلشارات (ِ.)ّْْ/
(ِ) صحيح مسلم [ِِٓٓ].
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كبّبة ،كال ُب ترؾ فريضة ،كتلزـ طاعتهما ُب ا٤بباحات ،كتستحسن ُب ترؾ الطاعات
ْ ََ
َ َ
ْ َ َ َ َ ََ َ ْ ُْ
(ُ)
َ َ
َّٜةَّٙيْ َط َّلٕ َّثَِِّ١يًَِِّ ٌٛ ٚلَّ
ّش َك َِِّب
ا٤بندكبة  .قاؿ اهلل  :ﵟِإَون َّجة٢ساك َّلَع َّأن َّت ِ
ُ ْ

َ

ْ

ُّ ْ

َ ْ

ً

َُ
َُ َ
ةَِّفَّاِلج َيةَُّ ًٜصوِةﵞ [لقماف.]ُٓ:
د ِمًٝ٣ةَّوؾةخِجِ ٝ٣

كقد اعترب القرآف عقوؽ الوالدين ،كا٣بركج عن طاعتهما كمرضاهتما :معصية
َ َ ًّ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ
س َْ ٞ
َّجج ً
ةراَّ
كتكربا كشقاء ،حيث قاؿ  عن ٰبٓب  :ﵟوبصاَّثِِ ٤اِليَِّ١ولَّ ٛي
ن
َ َ ًّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ً َ
َ
ًّ
ي ِؿ ًّيةﵞ [مرٙب ،]ُْ:كقاؿ عن عيسى  :ﵟوبصاَّثِِ ٤اِل َِت َّولََّ ٛيًِِ ٚن َّججةراَّػِٔيةﵞ
[مرٙب .]ِّ:فعقوؽ الوالدين من أعظم الذنوب الٍب يعجل اهلل  عقوبتها ُب الدنيا
قبل اآلخرة ،فهو نكراف للجميل ،ككفراف بالنعمة ،كمقابلةه لئلحساف باإلساءة ،قاؿ
رسوؿ اهلل (( :باباف معجالف عقوبتهما في الدنيا :البغي والعقوؽ))(ِ).

كا٢باصل أف ٧ببة الوالدين كما تقتضيو من الوفاء ٥بما -كال سيما ُب حاؿ
الشيخوخة كالكرب -من أعظم أنواع الرب ،كىي من أكجب ا٢بقوؽ ،كأقدس
و
تفضيل للزكجة على األـ
الواجبات..ك٩با يؤسف ما ٰبصل من عقوؽ األكالد ،أك من
الرب كاحملبة ،فمن ذلك :تقدٙب كبلـ زكجتو على كبلـ أمو ،ككذلك من
ُب العطاء ك ٍّ
مثبل -ما ال يشَبم ألمو ،كإف اشَبل ألمو اختار األردأ كما قيمتو أقل
يشَبم لزكجتو – ن
٩با اشَباه ألمو ،كذلك من ا١بحود كنكراف اإلحساف.
كعقوؽ الوالدين من الكبائر ،كىو من أسباب ا٣بذالف كعدـ التوفيق ،كمعاجلة
العقوبة ُب الدنيا ،كسوء ا٣باٛبة ،كالعذاب ُب اآلخرة.

(ُ) انظر :تفسّب ابن عطية (احملرر الوجيز) ،)ّْٗ/ْ( ،تفسّب القرطيب (ُْ ،)ْٔ/تفسّب الثعاليب (ا١بواىر
ا٢بساف) (ْ.)ُِّ/
أيضا :البخارم ُب (األدب
(ِ) أخرجو ا٢باكم [َّٕٓ] ،كقاؿ" :صحيح اإلسناد" ،ككافقو الذىيب ،كأخرجو ن
ا٤بفرد) [ٖٓٗ] بلفظ(( :كباباف يعجبلف ُب الدنيا :البغي كقطيعة الرحم)).
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كقد جاء ُب التحذير من العقوؽ كبياف عاقبتو أحاديث كثّبة ،فمن ذلك :ما
جاء ُب ا٢بديث :عن أنس  قاؿ :سئل النيب  عن الكبائر ،قاؿ:

((اإلشراؾ باهلل ،وعقوؽ الوالدين ،وقتل النفس ،وشهادة الزور))(ُ).
كعن عبد الرٞبن بن أيب بكرة ،عن أبيو



قاؿ :قاؿ النيب

:

((أًل أنبئكم بأكبر الكبائر؟)) ثبلثنا ،قالوا :بلى يا رسوؿ اهلل ،قاؿ(( :اإلشراؾ باهلل،
وعقوؽ الوالدين)) ا٢بديث(ِ).

كقد جاء عن عبد اهلل بن عمرك



قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل

:

((إف من أكبر الكبائر :أف يلعن الرجل والديو)) قيل :يا رسوؿ اهلل ،ككيف يلعن
ب أ َُّموُ))(ّ).
س ُّ
س ُّ
س ُّ
الر ُج ُل أبا َّ
ب َّ
ب أَبَاهَُ ،ويَ ُ
الر ُج ِل ،فَػيَ ُ
الرجل كالديو؟ قاؿ(( :يَ ُ
قاؿ اإلماـ عز الدين بن عبد السبلـ
لفرط قبحوٖ ،ببلؼ السب ا٤بطلق"(ْ).

:

"جعل اللعن من أكرب الكبائر؛

الر ُج ِل والديو)) ،قالوا :يا
كا٢بديث عند (مسلم) بلفظ(( :من الكبائرَ :شْت ُم َّ
ً
ب أباه،
س ُّ
س ُّ
ب أبا الرجل فَػيَ ُ
رسوؿ اهلل ،كىل يى ٍشت يم الر يج يل كالديو؟ قاؿ(( :نعم يَ ُ
ب أ َُّمو))(ٓ).
س ُّ
س ُّ
ب أ َُّموُ فَػيَ ُ
ويَ ُ
ف ،ثم رغم أنف،
كعن أيب ىريرة  عن النيب  قاؿَ (( :ر ِغ َم أَنْ ُ
ثم رغم أنف)) ،قيل :من؟ يا رسوؿ اهلل قاؿ(( :من أدرؾ أبويو عند الكبر ،أحدىما
أو كليهما فلم يَ ْد ُخ ِل الجنة))(ٔ).
(ُ) صحيح البخارم [ِّٓٔ] ،مسلم [ٖٖ].
(ِ) صحيح البخارم [ٕٔٗٓ ،]ُٔٗٗ ،ِّٕٔ ،مسلم [ٕٖ].
(ّ) صحيح البخارم [ّٕٗٓ].
(ْ) قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ (ُ.)ِْ/
(ٓ) صحيح مسلم [َٗ].
(ٔ) صحيح مسلم [ُِٓٓ].
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ف رجل
ور ِغ َم أَنْ ُ
كُب ركايةَ (( :ر ِغ َم أَنْ ُ
ف رجل ذكرت عنده فلم يُ َ
ص ّْل َعلَ َّيَ ،
ف رجل أدرؾ عنده أبواه
ور ِغ َم أَنْ ُ
سلَ َخ قبل أف يُػ ْغ َف َر لوَ ،
دخل عليو رمضاف ثم انْ َ
الكبر فلم يدخاله الجنة))(ُ).
ف)) :أم :لى ً
ص ىق بًالر ىغاـ ،كىو الَباب ،كناية عن غاية الذؿ
قولوَ (( :ر ِغ َم أَنْ ُ
إخبى هار أك دعاء.
كا٥بواف ،كىو ٍ
كمعناه :أف بًريٮبىا عند ك ًربًٮبا كضعفهما با٣بدمة كالنفقة كغّب ذلك سبب لدخوؿ
ا١بنة ،فمن قصىر ُب ذلك فقد فاتو خّب كثّب.

كقاؿ الطييب (( :ثم)) ُب قولو(( :ثم لم يدخل الجنة)) استبعادية ،يعِب:
كخ ًسر من أدرؾ تلك الفرصة الٍب ىي موجبة للفبلح كالفوز با١بنةٍ ،ب ٓب
ىذؿ
كخاب ى
ى
َُ
ْ ً
َ َْ َ ْ
خ َعةٟة َّإِٜة ََّحجََّْٞٚ
ينتهزىا ،كانتهازىا ىو ما اشتمل عليو قولو  :ﵟوبِةلِ ٤اِلي َِّ ٞإ ِ
َُْ َ ّ َُْْ َ َ
َْ َ ْ ََ َ َ ُ ُ َ َْ َ ُ
َ
َ
َ
َ
ةّنَّ
يِ٠سك َّاِِٗٙب َّأخسٝ٢ةَّأو ِ
ب َّارَحٝ٣ةَّٖٝةَّربي ِ
َّّلَكٝ٢ةﵞ [اإلسراء ]ِّ:إٔب قولو :ﵟوٓ٘ َّر ِ
ؾَِ ًْياﵞ [اإلسراء ،]ِْ:فإنو دؿ على االجتناب عن ٝبيع األقواؿ احملرمة ،كاإلتياف ٔبميع
ََّ
كرائم األقواؿ كاألفعاؿ من التواضع كا٣بدمة كاإلنفاؽ عليهماٍ ،ب الدعاء ٥بما ُب
العاقبة(ِ).
كمن الوعيد الشديد الوارد ُب العقوؽ :ما جاء ُب ا٢بديث :عن عبد اهلل بن
يسار ،عن سآب بن عبد اهلل ،عن أبيو  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل
((ثالثة ًل ينظر اهلل  إليهم يوـ القيامةُّ :
العاؽ لوالديو ،والمرأةُ ال ُْمتَػ َر ّْجلَة،
:

أيضا :البزار [ْٖٓٔ]،
(ُ) أخرجو أٞبد [ُْٕٓ] ،كالَبمذم [ّْٓٓ] ،كقاؿ" :حسن غريب" .كأخرجو ن
كابن حباف [َٖٗ].

(ِ) انظر :مرقاة ا٤بفاتيح (ٕ ،)ََّٖ-َّٕٗ/إكماؿ ا٤بعلم (ٖ ،)ٕ/شرح النوكم على صحيح مسلم
(ُٔ ،)َُٗ-َُٖ/شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح (ّ.)َُْْ/
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ِ
والديُّوث .وثالثة ًل يدخلوف الجنَّةُّ :
َّ
والمدم ُن على الخمر ،والمنَّا ُف
العاؽ لوالديو،
بما أعطى))(ُ).
كعن ا٤بغّبة بن شعبة  عن رسوؿ اهلل  قاؿ(( :إف اهلل
ِ
ح َّرـ عليكم :عقو َؽ ْاأل َُّمهات ،ووأْ َد البنات ،ومْنػعا َ ِ
يل
َ
ًَ
َ َ
َ
وىات ،وَك ِره لكم ثالثًا :ق َ
وقَاؿ ،وكثرة السؤاؿ ،وإضاعة الماؿ))(ِ).


قاؿ اإلماـ النوكم " :كأما عقوؽ األمهات فحراـ ،كىو من الكبائر بإٝباع
العلماء ،كقد تظاىرت األحاديث الصحيحة على عده من الكبائر ،ككذلك عقوؽ
اآلباء من الكبائر ،كإ٭با اقتصر ىنا على األمهات؛ ألف حرمتهن آكد من حرمة اآلباء؛

ك٥بذا قاؿ  حْب قاؿ لو السائل :من أبر؟ قاؿ(( :أمك ،ثم أمك)) ثبلثنا،
ٍب قاؿ ُب الرابعة(( :ثم أباؾ))(ّ)؛ كألف أكثر العقوؽ يقع لؤلمهات كيطمع األكالد
فيهن"(ْ).
كقطعية الوالدين كالرحم من أسباب سوء ا٣باٛبة ،كدخوؿ النار.
كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب( :هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو
بالنار).

(ُ) أخرجو أٞبد [َُٖٔ] ،كالبزار [ََٓٔ] ،كالنسائي [ِِٔٓ] ،كأبو يعلى [ٔٓٓٓ] ،كالركيا٘ب
[ََُْ] ،كالطربا٘ب ُب (الكبّب) [َُُّٖ] ،ك(األكسط) [ِّْْ] ،كا٢باكم [ِْْ] ،كقاؿ:
"صحيح اإلسناد" .ككافقو الذىيب .قاؿ ا٥بيثمي (ٖ" :)ُْٖ/ركاه البزار بإسنادين كرجا٥بما ثقات".
(ِ) صحيح البخارم [ُْٕٕ ،]ِِٕٗ ،ّْٕٔ ،ٕٓٗٓ ،َِْٖ ،مسلم [ّٗٓ].
(ّ) كا٢بديث ُب (الصحيحْب) :عن أيب ىريرة  قاؿ :جاء رجل إٔب رسوؿ اهلل  فقاؿ :من
أحق الناس ٕبسن صحابٍب؟ قاؿ(( :أمك)) قاؿٍ :ب من؟ قاؿٍ(( :ب أمك)) قاؿٍ :ب من؟ قاؿٍ(( :ب
أمك)) قاؿٍ :ب من؟ قاؿٍ(( :ب أبوؾ)) .صحيح البخارم [ُٕٗٓ] ،مسلم [ِْٖٓ].
( )4شرح النوكم على صحيح مسلم (ُِ.)ُِ-ُُ/
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اضصورةػاضثاظغظ:ػخغاظظػاألرحام:ػ
كخيانة األرحاـ تكوف من خبلؿ ا٥بجر كالقطيعة كاإلساءة كاإلضرار.
إسبلمي مَباحم متعاطف،
٦بتمع
كاإلسبلـ يهدؼ ُب تعاليمو كتشريعاتو إٔب بناء و
ٍّ
تسوده احملبةي كاإلخاء ،كيهيمن عليو حب ا٣بّب كالعطاء.
ي
أكجب الشارعي :بر األرحاـ ،كىو ٗبعُب :صلتهم كاإلحساف إليهم،
كمن ىنا فقد
ى
كتفقد أحوا٥بم ،كالقياـ على حاجاهتم كمواساهتم .كاحملبة أعظم أنواع الرب ،كىي تقتضي
ْ َ ْ ُ ُّ
َ
ما تقدـ من أكجو اإلحساف ،كما سيأٌب بيانو .قاؿ اهلل  :ﵟٙي ْ َط َّاِِ ٙب َّأن َّد َ٤ٙ٤اَّ

ْ
َ ْ
َ ْ َ َ
َ َْ ْ
ُ ُ َ ُ ْ ََ َْ ْ
ََّ ْٞ ٜ
َّوَٙسَّ ٞاِْٙب َ
َّوال ًَٝلنِٗحَِّ
َِّواِلَ ِْ ٤م َّاْلر ِِص
َّآَّ َٞ ٜثِةَّلل
ب َ ِ
ِ
ّش ِق َّوالَٝصِ ِ
وج٢٤سِ َّٓ ٛج٘ َّالِ ٝ
َ ّ َ َ َ َْ َ ََ
ُْ ْ َ َ ََْ َ َ ْ
ْ
َ
َّلَع ُ
ِْي..ﵞ اآلية
َّوال ََ ٝعةٖ ََّ
َّخ ّجَِّ ِ ١ذوِي َّأٙصّب َّواِلذةَم
ةب َّواَلبِيِْي َّوآَت َّالٝةل
َواَِ ٗٙذ َِّ
ََ َُ َ
َّو ْاْلَ ْر َ
[البقرة ،]ُٕٕ:ﵟ َوات ُٔ٤ا َ
٤ن َّثَ ِ١
ةمﵞ [النساء ،]ُ:أم :كاتقوا إضاعة
خ ََّ
َّاَّلل َّاَّلِي َّتعةءل
ِ
َ ََ ُْ ُ
َ ُُْ
ّشك٤ا َّثَِِّ١
حق األرحاـ ،فصلوىا بالرب كاإلحساف ،كال تقطعوىا .ﵟواخجسوا َّاَّلل َّول َّت ِ
ُْ َْ َ ْ
َ ْ
َ ْ ً َ َْ َ ْ
ُْ ْ َ َ ََْ َ َ َْ َ
ْ َ ً َ
َّواْلَةرَِّ
َّواْلَةرِ َّذ ِي َّأٙصّب
ِْي
ػيبة َّوبِةلِ ٤اِلي َِّ ٞإِخعةٟة َّوبِشِي َّأٙصّب َّواِلذةَم َّوالٝعةٖ ِ
ْ
ْ
ََ َ َ َ ْ ََْ ُ ُ
َّواث ْ
س َّْٛﵞ [النساء ،]ّٔ:ﵟإن َ
ةْلَْ٠ت َ
اْلُ٠ت َ
ُ
َّاَّللَّ
ةٟ
ٝ
ح
َّأ
خ
ٗ
ٚ
ةَّم
ٜ
َّو
ي٘
ب
َّالع
ٞ
ث
َّ
ِت
خ
ة
الؿ
َّو
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ َْ
ْ
ْ
َ
َّخَُّٔ١
ّبﵞ [النحل ،]َٗ:ﵟ َوآت َّذا َّاْ ُٔ ٙص َّب َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ةن َِّإَويذةءِ َّذ ِي َّأٙص َّ
ِ
اْلخع ِ
يأمص َّثِةًٙس ِل َّو ِ
َوالْْ ٝعٗ َ
ِْي َ
ي٘ﵞ [اإلسراء.]ِٔ:
َّوابْ ََّٞالعب ِ َِّ
ِ

كُب ا٢بديث(( :تعلموا من أنسابكم ما تصلوف بو أرحامكم؛ فإف صلة الرحم

محبة في األىل ،مثراة في الماؿ ،منسأة في األثر))(ُ).

(ُ ) ا٢بديث مركم عن أيب ىريرة ،كعن العبلء بن خارجة .حديث أيب ىريرة :أخرجو أٞبد [ٖٖٖٔ]،
أيضا :ا٢باكم [ِْٖٕ] ،كقاؿ" :صحيح اإلسناد"،
كالَبمذم [ُٕٗٗ] ،كقاؿ" :غريب" .كأخرجو ن
ككافقو الذىيب .حديث العبلء بن خارجة :أخرجو الطربا٘ب [ُٕٔ] .قاؿ ا٥بيثمي (ٖ" :)ُِٓ/رجالو قد
(مثٍػىراة ُب ا٤باؿ)) :بفتح ا٤بيم كسكوف ا٤بثلثة .كُب (النهاية) :ىمثٍػىراة - :ىم ٍف ىعلىةه -من الثراء ،كىو
كثقوا" .ك( ى
(منٍ ىسأىةه)) -بفتح ا٥بمزة -ىم ٍف ىعلىةه من الن ىساء ،كىو
الكثرة ،أم :سبب لكثرة ا٤باؿ ،كىو خرب ثاف ( .ى
التأخّبُ(( .ب األثر))- :بفتحتْب -أم :األجل ،كا٤بعُب :أم :سبب لتأخّب األجل ،كموجب لزيادة
العمر .كقيل :ب اعث دكاـ كاستمرار ُب النسل ،كا٤بعُب :أف ٲبن الصلة يفضي إٔب ذلك .ك٠بى األجل=
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رجبل قاؿ :أخرب٘ب عن عمل يدخلِب ا١بنة؟ فقاؿ
كعن أيب أيوب  أف ن
النيب (( :تعبد اهلل ًل تشرؾ بو شيئًا ،وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة ،وتصل
الرحم))(ُ) .فصلة الرحم ىنا جاءت مع الصبلة كالزكاة؛ لبياف أٮبيتها.

كعن أيب ىريرة  أف رسوؿ اهلل  قاؿ(( :إف اهلل خلق الخلق،
حتى إذا فرغ من خلقو ،قالت الرحم :ىذا مقاـ العائذ بك من القطيعة ،قاؿ :نعم،
أما ترضين أف أصل من وصلك ،وأقطع من قطعك؟ قالت :بلى يا رب ،قاؿ :فهو

َ َ ْ َ َ ُْ ْ ْ ََ ُْ ْ َ ْ
ِلذَّ ٛأنَّ
لك)) قاؿ رسوؿ اهلل (( :فاقرؤوا إف شئتم :ﵟذَّ ٘٣يعيذَّٛإِن َّدَّ ٤
َْ
(ِ)
ََُ ّ ُ َْ َ َ ُ
ُْ ُ
ْ
ْ
واَِّف َّاْلر ِض َّوتٔ ِمً٤اَّأرخةٜس َّٛﵞ [٧بمد(( . ))]ِِ:من سره أف يبسط لو في
تّعِس ِ

رزقو ،أو ينسأ لو في أثره ،فليصل رحمو))(ّ).

فهذه ثبلث فوائد لصلة الرحم:
ُ -احملبة بْب األىل.
ِ -الزيادة ُب ا٤باؿ.
ّ -التأخّب ُب األجل.
كا٢باصل أف صلة الرحم تقوم ا٤بودة ،كتزيد احملبة ،كتوثق يعرل القرابة ،كتزيل
نافعا ألىلو كأقاربو فلن ينتفع
العداكة ك ٌ
الشحناء .كالصلة مصلحة لؤلحواؿ ،فمن ٓب يك ن
بو غّبىم من باب أكٔب.
أثرا؛ ألنو يتبع العمر .قاؿ أبو بكر ابن العريب ُب (العارضة) :أما (احملبة) فاإلحساف إليهم ،كأما (النسأ
=ن

ُب األثر) فبتمادم الثناء عليو كطيب الذكر .انظر :عارضة األحوذم بشرح صحيح الَبمذم ،البن
العريب (ٖ ،)ُُُ/كانظر :مرقاة ا٤بفاتيح (ٕ ،)َِّٗ/فيض القدير (ّٙ ،)ِِٓ/بفة األحوذم
(ٔ ،)ٕٗ/النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ،مادة( :ثرا) (ُ.)َُِ/
(ُ) صحيح البخارم [ّٖٗٓ] ،مسلم [ُّ].
(ِ) صحيح البخارم [َّْٖ ،]َِٕٓ ،ٖٕٓٗ ،مسلم [ِْٓٓ].
(ّ) صحيح البخارم [َِٕٔ ،]ٖٓٗٔ ،ٖٓٗٓ ،مسلم [ِٕٓٓ] .ك(بسط الرزؽ) :توسيعو ككثرتو ،كقيل:
الربكة فيو(( .ينسأ)) :يؤخر(( .أثره)) :بقية عمره.
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و
بشاشة عند اللقاء ،كلْب ُب ا٤بعاملة ،إٔب
كطرقها ميسرة ،كأبواُّا متعدٍّدة ،فمن
طيب ُب ا لقوؿ ،كطبلقة ُب الوجو ،كمشاركة ُب األفراح ،كمواساة ُب األتراح ،كإحساف
إٔب احملتاج ،كبذؿ للمعركؼ ،كنصح كصفح ،كعيادة للمريض.
كا٤بعُب ا١بامع لذلك كلٍّو :إيصاؿ ما أمكن من ا٣بّب ،كدفع ما أمكن من الشر؛
فإف صلة الرحم أمارةه على كرـ النفس ،كسعة األفق ،كطيب ا٤بنبت ،كحسن الوفاء.
الغم ،كما
للهم ك ٍّ
سبب للذلة كالصغار ،كالضعف كالتفرؽ ،ك٦بلبة ٍّ
كما أف قطيعة الرحم ه
أهنا سبب ُب سخط اهلل .
مغركزا ُب النفوس -لكن ال
ك٧ببة األقارب كالعشّبة كا٤بتاع كالنٍّعم -كإف كاف ن
حب اهلل  كرسولو  كشرعو كا١بهاد ُب
ينبغي أف يقدـ حبها على ٍّ
سبيلو.
َ
َ
َْ ُ ُ ْ َ َْ ُ ُ
ُْ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ
اجس َّْٛ
َّوأبْ َ٠ةؤز َِّْ ٛإَور٤اٟسَّ ٛوأزو
قاؿ اهلل  :ﵟٓ٘ َّإِن ََّكن َّآثةؤزٛ

َ َ َ َ
َ َ َُ ُ ْ ََْ َ ٌ ََُُْْ َ َ َِ ٌَ َْ َ ْ َ َ َ َ
ةد َ٢ة َ َ
ز َُّ ٞد ْصف ْ٤ج َ٣ة َّأ َختَّ
ويؼِ ْيدسَّ ٛوأم٤ال َّارَتذذ٢٤ٝة َّوَتةرة ََّتؼ٤ن َّٖع
َّوم َعة ِ
ْ
َ
َ َ َ ُ ْ َ ُ َ
َ
َِّوج َ٣ةد َِّف َ
ََُ
َِّذ َ َ
َ
َْ ُ ْ َ
اَّلل َّل ََّح ِْ ٣سيَّ
َتب ُؿ٤اَّخِت َّيأ َِت َّاَّلل َّثِأم ِصه َِّو
َّظبِي١ِٚ
إِِلسَّ َِّٜٞ ٛاَّلل َِّورظِِ ٤ل ِ ٍ ِ
َْ َْ
ْيﵞ [التوبة.]ِْ:
اَ ٤ْ ٔٙمَّاّٙة ِظ ِٔ ََّ

فمن رٞبة اهلل



ُب دين الفطرة أنو ٓب يذـ حب األىل كاألقارب كاألزكاج،

كال حب ا٤باؿ كالكسب كاال٘بار ،كٓب ينو عن ذلك؛ ألهنا من احملبة الطبيعية ،كإ٭با جعل
من مقتضى اإلٲباف :إيثار حب اهلل  كرسولو  على حب ما ذكر،
ككذلك ا١بهاد ُب سبيلو إذا كجب.
أىل العلم أف ىناؾ آدابنا لصلة الرحم ينبغي أف ٰبرص عليها ا٤بسلم
كقد ذكر ي
(مقاصد الصلة) من األيلفة ،كالتعاضد ،كاحملبة ،كالتعاكف على الرب كالتقول،
حٌب تتحقق
ي
منها:
اإلخبلص كالنية الصا٢بة كاالحتساب ،كالبدء باألقرب ،كأف يقدـ ُب صلتو:
أتقاىم هلل  ،كأف ال تكوف الصلة على كجو ا٤بكافأة ،كإ٭با ابتغاء كجو اهلل ،
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كال يقتصر ُب صلتو على من يبادلونو الصلة ،فقد قاؿ النيب

:

((ليس

الواصل بالمكافئ ،ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمو وصلها))(ُ) ،أم :إف
الذم يصل غّبه مكافأ نة لو على ما قدـ من صلة ،كمقابلةن لو ٗبثل ما فعل ليس بواصل
حقيقة؛ ألف صلتو نوع معاكضة كمبادلة.
قاؿ ا٢بافظ ابن حجر " :ال يلزـ من نفي الوصل ثبوت القطع فهم
ثبلث درجات؛ (مواصل كمكافئ كقاطع)؛ فالواصل :من يتفضل كال يتفضل عليو،

والمكافئ :الذم ال يزيد ُب اإلعطاء على ما يأخذ ،والقاطع :الذم يتفضل عليو كال
يتفضل .ككما تقع ا٤بكافأة بالصلة من ا١بانبْب كذلك تقع با٤بقاطعة من ا١بانبْب ،فمن
بدأ حينئذ فهو الواصل ،فإف جوزم ٠بي من جازاه :مكافئنا -كاهلل أعلم.)ِ("-
رجبل قاؿ :يا رسوؿ اهلل إف ٕب قرابة أصلهم
كعن أيب ىريرة  أف ن

كيقطعو٘ب ،كأحسن إليهم كيسيئوف إٕب ،كأحلم عنهم كٯبهلوف علي ،فقاؿ(( :لئن كنت
كما قلت ،فكأنما تُ ِس ُّف ُه ُم ال َْم َّل ،وًل يزاؿ معك من اهلل ظهير عليهم ما دمت على

ذلك))(ّ) .ففي ا٢بديث :ا٢بث على صلة ذم الرحم الذم ىذه صفتو ،كمقابلة

ْ
َِّه َّأ َ ْ
اد َذ ْى َّثِةِٙت ِ َ
خ َع َُّٞ
اإلساءة باإلحساف ،فعسى أف ينقلب حالو .قاؿ اهلل  :ﵟ
ِ
َ َ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ٌ َ َ ُ َ  ٌّ َ
ٌ
ِيٛﵞ [فصلت.]ّْ:
ِإِذاَّاَّلِيَّثيَّٕ٠وبيَّ١٠يساوةَّٖأَّ١ٟو ِِلََّح َّ

(ُ) صحيح البخارم [ُٗٗٓ].
(ِ) فتح البارم (َُ.)ِْْ /
(ّ) صحيح مسلم [ِٖٓٓ] .ك((تسفهم))  :بضم التاء ككسر السْب ا٤بهملة كتشديد الفاء .ك((ا٤بل))- :بفتح
ا٤بيم كتشديد البلـ -ىو الرماد ا٢بار ،أم :كأ٭با تطعمهم الرماد ا٢بار ،كىو تشبيو ٤با يلحقهم من اإلٍب
ٗبا يلحق آكل الرماد ا٢بار من األٓب ،كال شيء على ىذا احملسن إليهم ،بل يناؿ أجر الصلة كالتحمل
لؤلذل ،كبا٤بقابل ينا٥بم إٍب عظيم بتقصّبىم ُب حقو ،كإدخا٥بم األذل عليو.
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كمن أخبلؽ النيب



أنوً(( :ل يدفع السيئة بالسيئة ،ولكن يعفو

ويصفح))(ُ)  ،فهو (يعفو) ،أمُ :ب الباطن (كيصفح) ،أمُ :ب الظاىر عن صاحب
السيئة.
كمن عبلمة ٧ببة اهلل  للعبد :أف يوفقو لصلة األرحاـ؛ فإهنا من أحب
األعماؿ إٔب اهلل .
كقطيعة األرحاـ من موانع ٧ببة اهلل  للعبد ،كىي مزيلة لؤللفة كا٤بودة ،كمانعة
َ ُْ ُ َ
ِيََّ ٞحٔ٠ق٤نَّ
من نزكؿ الرٞبة ،كمن دخوؿ ا١بنة ،كمؤذنة بالعقوبة .قاؿ اهلل  :ﵟاَّل

َ ََْ َ ُ َ َ ََ َ ُ َ ْ ُ َ َ َُْ ُ َ
َْْ ُ َ َ
ْ َْ
َ َْ
َّٕ
َِّفَّاْلر ِضَّأوٙه ِ َّ
خ٣سَّاَّللََِِّّٜٞبًسَِِّٜيسةَِِّٓ١وئمً٤نَّٜةَّأمصَّاَّللَّثَِِّ١أنَّي٤ؾَّ٘ويّعِسون ِ
ُ ُ َْ ُ َ
َ
َ َ َُْ ُ َ َ
َّخ َْ ٣س َّاَّلل ََِّ ِْٞ ٜ
َّب ًْ ِس َِّٜيسةَِِّٓ١
ِيَّ ٞحٔ٠ق٤ن
ونﵞ [البقرة ،]ِٕ:كقاؿ  :ﵟواَّل َّ
ةَس َّ
َّ ٛ٢اْل ِ
َْ
َْ ُ َ َ َُْ ُ َ
َََْ ُ َ
ُ َ َ
٤ن َ
َّول َ ُُ ْٛ ٣
َّٜة َّأ َ َم َص ُ
ٕ َّل َ َُّ ُٛ ٣الُ ٠َ ًْ ٚح َ
َّظ٤ءَُّ
َِّف َّاْل ْر ِض َّأوِ ٙه
ون
ِس
ع
ّ
ي
َّو
٘
٤ؾ
َّي
ن
َِّأ
١
ث
َّ
َّاَّلل
وئمً
ِ
ِ
ْ َْ
َ
َ َ ْ َ َ ُْ ْ ْ ََ ُْ ْ ْ ُْ ُ
َِّف َّاْلر ِضَّ
اِل َّ
ارِﵞ [الرعد ،]ِٓ:كقاؿ  :ﵟذَّ ٘٣يعيذَّ ٛإِن َّدِ٤لذَّ ٛأن َّتّعِسوا ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ َ
ُ َ َ ُ ْ َ ْ
َُ
ْ َ َُ
َ َ
ْ َ َ ُ
ةرGَّ ْٛ ٢ﵞ
َّوأخ ََم َّأثؿ
ِيَّ ُٛ ٣ُ ٠َ ًَ َّٙ ٞاَّلل َِّأؾٛ٣ٝ
ةٜس َّْ Fَّ ٛأوٙهِٕ َّاَّل
َوتٔ ّ ِم ًُ٤ا َّأرخ
[٧بمد.]ِّ-ِِ:

كُب ا٢بديث :عن قتادة ،عن رجل من خثعم قاؿ :أتيت النيب  كىو

ُب نفر من أصحابو قاؿ :قلت :أنت الذم تزعم أنك رسوؿ اهلل؟ قاؿ(( :نعم)) ،قاؿ:
قلت :يا رسوؿ اهلل ،أم األعماؿ أحب إٔب اهلل؟ قاؿ(( :إيماف باهلل)) ،قاؿ :قلت :يا

رسوؿ اهللٍ ،ب مو؟(ِ) قاؿ(( :ثم صلة الرحم)) ،قاؿ :قلت :يا رسوؿ اهلل ،أم األعماؿ
أبغض إٔب اهلل؟ قاؿ(( :اإلشراؾ باهلل)) ،قاؿ :قلت :يا رسوؿ اهللٍ ،ب مو؟ قاؿ(( :ثم
قطيعة الرحم)) ،قاؿ :قلت :يا رسوؿ اهللٍ ،ب مو؟ قاؿ(( :ثم األمر بالمنكر ،والنهي

(ُ) صحيح البخارم [ّْٖٖ].
(ِ) ىي ىاء السكت ،كىو استفهاـ ،أمٍ :ب ماذا؟.
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عن المعروؼ))(ُ) .فقد جاءت قطيعة الرحم ىنا مع األعماؿ الٍب يبغضها اهلل
 ،كبعد الشرؾ باهلل ؛ لبياف خطرىا ،كعظيم أثرىا.
كُب ا٢بديثً(( :ل يدخل الجنة قاطع))(ِ).

فهذه النصوص تدؿ على أف صلةى األرحاـ كبرىا كاجب ،كقطيعتها ٧برمة ُب
ا١بملة ،إال أهنا درجات بعضها أرفع من بعض ،كأدناىا :ترؾ ا٥بجر ،كالصلة بالكبلـ
كالسبلـ.
"كاختلفوا ُب الرحم ،فقيل :كل ذم رحم ٧برـ .كقيل :كل كارث.
٧برما أك غّبه ،ككصل الرحم :تشريك ذكم القرىب
كقيل :ىو القريب ،سواء كاف ن
ُب ا٣بّبات ،كىو قد يكوف با٤باؿ ،كبا٣بدمة ،كبالزيارة ك٫بوىا"(ّ).
قاؿ القاضي عياض " :كال خبلؼ أف صلة الرحم كاجبة ُب ا١بملة،
كقطيعتها معصية كبّبة .كاألحاديث ُب الباب تشهد ٥بذا ،كلكن الصلة درجات بعضها
أرفع من بعض ،كأدناىا :ترؾ ا٤بهاجرة ،كصلتها بالكبلـ -كلو بالسبلـ.-
كٱبتلف ذلك باختبلؼ القدرة كا٢باجة ،فمنها :كاجب ،كمنها :مستحب .كلو
قاطعا .كلو قصر عما يقدر عليو كينبغي
كصل بعض الصلة كٓب يصل غايتها ال يسمى :ن
اصبل .قاؿ :كاختلفوا ُب حد الرحم الٍب ٘بب صلتها ،فقيل :ىو كل
لو ال يسمى :ك ن
ذكرا كاآلخر أنثى حرمت مناكحتهما ،فعلى ىذا ال
رحم ٧برـ ٕبيث لو كاف أحدٮبا ن
يدخل :أكالد األعماـ ،كال أكالد األخواؿ .كاحتج ىذا القائل :بتحرٙب ا١بمع بْب ا٤برأة
كعمتها ،أك خالتها ُب النكاح ك٫بوه ،كجواز ذلك ُب بنات األعماـ كاألخواؿ .كقيل:
(ُ) أخرجو أبو يعلى ُب (مسنده) [ّٖٗٔ] ،قاؿ ا٥بيثمي " :)ُُٓ/ٖ( ركاه أبو يعلى ،كرجالو رجاؿ
الصحيح غّب نافع بن خالد الطاحي كىو ثقة".
(ِ) صحيح البخارم [ْٖٗٓ] ،مسلم [ِٔٓٓ] .أم :قاطع رحم .كا٤براد بو ىنا :من استحل القطيعة ،أك
أم قاطع .كا٤براد :ال يدخلها قبل أف ٰباسب كيعاقب على قطيعتو.
(ّ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،للعيِب (ُُ.)ُُٖ/
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ىو عاـ ُب كل رحم من ذكم األرحاـ ُب ا٤بّباث ،يستوم احملرـ كغّبه ،كيدؿ عليو قولو

(( :ثم أدناؾ أدناؾ))(ُ) .ىذا كبلـ القاضي .)ِ("

قاؿ اإلماـ النوكم " :كىذا القوؿ الثا٘ب ىو الصواب ،ك٩با يدؿ عليو:
ا٢بديث ُب أىل مصر(( :فإف لهم ذمة ورحما))(ّ) ،كحديث(( :أَبػ ُّر البِ ّْر :أف ي ِ
ص َل
َ
َ
ً
جل أىل ُو َّد أبيو))(ْ) مع أنو ال ٧برمية -كاهلل أعلم.)ٓ("-
َّ
الر ُ
كمن أسباب قطيعة الرحم :ا١بهل بعواقب القطيعة العاجلة كاآلجلة ،كبفضائل
الصلة العاجلة كاآلجلة.
كمن أسباب قطيعة الرحم :ضعف الوازع الديِب ،كالكرب ،كا٢بسد ،كسوء ا٣بيلق،
كالتنافس على متاع الدنيا كحطامها ،كالشح كالبخل ،كا١بهل بآداب الزيارة العامة،
كعدـ االلتزاـ ُّا ،ككثرة ا٤بزاح ،كعدـ مراعاة ظركؼ ا٤بزكر ،كالتكاسل عن الصلة
مثبل ،-أك بسبب موقف من ا٤بواقف؛ لقلة الصرب كاالحتماؿ،
كالزيارة؛ لبعد ا٤بسافة  -ن
كضيق النفس عن ٘باكز ا٥بفوات كالزالت ،كعن تقبل العتاب ،أك االعَباؼ بالتقصّب.

(ُ) كٛباـ ا٢بديث ُب (صحيح مسلم) [ِْٖٓ] عن أيب ىريرة  ،قاؿ :قاؿ رجل :يا رسوؿ اهلل من
أحق الناس ٕبسن الصحبة؟ قاؿ(( :أمكٍ ،ب أمكٍ ،ب أمكٍ ،ب أبوؾٍ ،ب أدناؾ أدناؾ)).
(ِ) إكماؿ ا٤بعلم شرح صحيح مسلم ،للقاضي عياض (ٖ ،)َُ/شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم
(ُٔ.)ُُّ/
(ّ) كٛباـ ا٢بديث ُب (صحيح مسلم) [ِّْٓ] عن أيب ذر  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل :

((إنكم ستفتحوف مصر ،كىي أرض يسمى فيها القّباط ،فإذا فتحتموىا فأحسنوا إٔب أىلها ،فإف ٥بم
كصهرا ،فإذا رأيت رجلْب ٱبتصماف فيها ُب موضع لبنة ،فاخرج منها)).
ذمة كرٞبنا)) ،أك قاؿ( :ذمة
ن
(القّباط) :قاؿ العلماء :القّباط جزء من أجزاء الدينار كالدرىم كغّبٮبا ،ككاف أىل مصر يكثركف من
استعمالو كالتكلم بو(( .ذمة))  :الذمة ىي :ا٢برمة كا٢بق ،كىي ىنا ٗبعُب :الذماـ(( .كرٞبنا))؛ لكوف
(كصهرا))؛ لكوف مارية أـ إبراىيم  منهم.
ىاجر أـ إ٠باعيل منهم( .
ن

(ْ) صحيح مسلم [ِِٓٓ].
(ٓ) شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم (ُٔ.)ُُّ/
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كمن أسباب قطيعة الرحم :سوء الظن ،كاإلصغاء إٔب األكاذيب كالوشايات دكف
تثبت كتبْب ..إٔب غّب ذلك.
اضصورةػاضثاضثظػ:ػخغاظظػاألرراضػ:
كخيانة األعراض تتفرع إٔب أكثر من صورة ،فمن خيانة األعراض:
أوًل :أف ًل يأمر الرجل أىلو بالمعروؼ ،وأف ًل ينهاىم عن منكر:
ً

بل رٗبا يعينهم على ا٤بنكر ،أك ٰبملهم عليو ،أك يأمرىم بو فكل ذلك من خيانة
األعراض.
كال ٱبفى أف ً
ا٤بقر بالفاحشة ُب أىلو ك٧بارمو يػينىػزؿ منزلة من ٯباىر ُّا من حيث
اإلٍب كالعقاب ُب اآلخرة ،كما جاء ُب ا٢بديث :عن ابن عمر  ،عن رسوؿ اهلل


قاؿ(( :ثالثة ًل ينظر اهلل إليهم يوـ القيامة :العاؽ لوالديو ،ومدمن

الخمر ،والمناف عطاءه .وثالثة ًل يدخلوف الجنة :العاؽ لوالديو ،والديوث،

والرجلة))(ُ).

كمن خيانة األعراض:

ثانيًا :تضييع األىل؛ بإىمالهم ،وعدـ تعهدىم بالتربية والنصح واإلرشاد:

كذلك من أعظم أنواع ا٣بيانة ،قاؿ النيب

:

((كلكم راع ومسؤوؿ

عن رعيتو ،فاإلماـ راع وىو مسؤوؿ عن رعيتو ،والرجل في أىلو راع وىو مسؤوؿ

عن رعيتو ،والمرأة في بيت زوجها راعية وىي مسؤولة عن رعيتها..))..ا٢بديث(ِ).
(ُ) تقدـ.

(ِ) صحيح البخارم [َِْٗ ،]ُّٕٖ ،ََِٓ ،ُِٕٓ ،ِٖٓٓ ،ِْٓٓ ،مسلم [ُِٖٗ] .قاؿ العبلمة
ا٤بناكم " :قولو(( :كالرجل راع ُب أىلو)) زكجة كغّبىا(( ،كىو مسؤكؿ عن رعيتو)) ىل كفاىم=
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قاؿ اإلماـ النوكم " :قاؿ العلماء :الراعي ىو ا٢بافظ ا٤بؤٛبن ا٤بلتزـ صبلح
ما قاـ عل يو ،كما ىو ٙبت نظره ،ففيو أف كل من كاف ٙبت نظره شيء فهو مطالب
بالعدؿ فيو ،كالقياـ ٗبصا٢بو ُب دينو كدنياه كمتعلقاتو"(ُ).
كمن خيانة األعراض:
ثالثًا :خيانة أحد الزوجين:

األصل ُب العبلقة بْب الزكجْب أف تكوف قائمة على احملبة كالوفاء ،كقد ٰبدث
بينهما بعض االختبلؼ ،كىذا أمر طبيعي ال ينقض الوفاء ،أما ما ينقض الوفاء فهو
يتفاكت من حيث ا٣بطر كاألثر ،فمن أعظم أنواع ا٣بيانة :الزنا كعدـ حفظ الفرج عن
احملرمات ،كدكنو :النظر ُب احملرمات...اْب –كما سيأٌب.-

ٔ – الزنا وعدـ حفظ الفرج عن المحرمات:

ََ ه هَ َ
َ
اَّلل َل َح ْٓدِي نيْ َد
تقدـ أف ا٣بيانة تأٌب ٗبعُب :الزنا :كمنو قولو  :ﵟوأن
َْ
اْلانِِ َِْيﵞ [يوسف ،]ِٓ:أم :الزانْب.

= حقوقهم من ٫بو نفقة ككسوة كحسن عشرة؟ ((كا٤برأة راعية ُب بيت زكجها)) ٕبسن تدبّبىا ُب
ا٤بعيشة ،كالنصح لو ،كالشفقة عليو ،كاألمانة ُب مالو ،كحفظ عيالو كأضيافو كنفسها(( .كىي مسؤكلة
عن رعيتها)) ىل قامت ٗبا ٯبب عليها كنصحت ُب التدبّب أك ال؟ فإذا أدخل الرجل قوتو بيتو فا٤برأة
أمينة عليو ،كإف اختزنو دكهنا خرج عن أمانتها ا٣باصة كصارت ىي كغّبىا فيو سواء ،فإف سرقت من
ا٤بخزف قطعت كفاقنا للشافعي كمالك ،خبلفنا أليب حنيفة ُب قولو :ال قطع بْب الزكجْب "..فيض القدير

(ٓ.)ّٖ/
)ُ( شرح النوكم على صحيح مسلم (ُِ.)ُِّ /
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كعلى العموـ :ال يرشد كيد من خاف أمانتو ،بل ٰبرمو ىدايتو ُب الدنيا،
كيفضحو على رؤكس األشهاد ُب العقىب(ُ) .فيندرج ا٤بعُب ا١بزئي ٙبت :القاعدة الكلية،
كا٤بعُب العاـ –كما تقدـ.-
كقد تقدـ أف الفرج أمانة قد أمر اهلل ٕ بفظو ،كمدح ا٢بافظْب لو ،كجعل
ذلك من ٠بات الفبلح ،كأسباب دخوؿ ا١بنة ،كالنجاة من العذاب ُب اآلخرة .قاؿ اهلل

هْ
َ َ ْ َ ُ َ
َ ْ ََْ َ ُْ ْ ُ َ
َ ه َ ُ ْ َ
ه َ ُ
ْ
 :ﵟكد أفيح الٍؤٌِِٔن  1اَّلِيَ ًْ ِِف صًلح ِ ًِٓ خاشِػٔن  2واَّلِيَ ًْ غ َِ اليغِٔ
ه ََ
ْ َ ُ َ
َ ه َ ُ ْ ه َ َ ُ َ
ُ ْ ُ َ
َ ه َ ُ ْ ُُ
خاف ِظٔن  5إَِل لَع
ج ًِٓ
ٌػ ِرطٔن  3واَّلِيَ ًْ ل ِيزَكة ِ فاغِئن  4واَّلِيَ ًْ ى ِفرو ِ
ْ َْ َ َ َ َ ْ ََْ ُ
َ َ ََْ َ َ َ َ َ َُ َ َ ُ
ري َمئٌُ َ
اج ُٓ ًْ فَإ هج ُٓ ًْ َد ْ ُ
أ َ ْز َ
اء ذل ِم فأوىهِم ْ ًُ
ِْي  6ذٍ َِ ابخَغ ور
ٍ
ح
أ
ج
ه
ي
م
ا
ٌ
و
أ
ً
ٓ
ج
ا
و
ِ
ِ ِ
ْ ُ َ
اى َػادونﵞ [ا٤بؤمنوف.]ٔ-ُ:

كُب (ا٤بعارج) ذكر اهلل  صفات ا٤بؤمنْب السالكْب طريق النجاة ،كمنها:
(ِ)
ُ َ َ
ٕ َِّف َ
ةتَّ
٠
َّج
ٍ
حفظ الفركج إًال من الزكجة كالسٍّرية  ،كقاؿ بياف العاقبة :ﵟأوٙه ِ ِ
ْ
َ
ْي َ ْ ْ
َّوال ْ ُْ ٝؤ َِ ٠ٜ
٤نﵞ [ا٤بعارج .]ّٓ:كُب (األحزاب) :ﵟإن َّال ْ ُْ ٝعَ ِٝٚ
ةت َ
ِْيَّ
َُ ٜٗص ُم َّ
َّوال َُّٝعِ َِٝ ٚ
ِ
ِ
َ
ْي َ ْ َ َ
ْ ْ َ
َّوالؿةدِر َ
َّوأَ ْٙةِٟت َ
يَ ٞ
ةت َ
ِْي َ
ةت َ
ةت َ
َّوالؿةثص َ
اتَّ
َّوالؿةث ِ َص ِ
َّوالؿةدِٓ ِ
َّوأٙةِ ٟذ ِ
ِ
َوال ُٝؤِ ٠ِٜ
ِِ
َ ْ
َ ُْ َ َ ّ َ َ ْ َ َ ّ َ
َو ْ َ
و َ
َّوالؿةنَ ٝ
ْي َ ْ َ َ
اْلة ِػً َ
ْي َ
ةت َ
ْيَّ
َّواِلَةِ ِ َِّ
ةت
ةت َّوالٝذؿ ِسرِْي
َّوالؿةن ِ َِ ٝ
َّوال ُٝذؿسِٓ ِ
َّواْلةػًِ ِ
ِ
ِِ
َ َ َ
ُُ َُ ْ َ ْ َ
ُ َُ ْ َ ْ ًَ ََ ْ ً َ
َ ََ
َّٖس ِ ً
ً
ْي َ
ةت َ
ويٝةﵞ
اتَّأيسَّاَّللَّلََِّّٜٛ٣صةَّوأجصاَّي َِّ
َّواَّلاٖ ِِصيَّٞاَّلل
ِصوجٛ٣
اَّواَّلاِٖص ِ
َّواِلَةِ ِو ِ
[األحزاب.]ّٓ:

كقد جاء ُب ا٢بديث ما يدؿ على أف حفظ الفرج من أسباب دخوؿ ا١بنة ،كُب
ا٤بقابل فإف من أكثر أسباب دخوؿ النار :عدـ حفظو كما جاء ُب ا٢بديث ،يقوؿ

(ُ) انظر :التفسّب البسيط ،للواحدم (ُِ ،)ُُٓ /الوسيط ُب تفسّب القرآف اَّيد (ِ ،)ُٕٔ/الوجيز ُب
تفسّب الكتاب العزيز (َٓٓ) ،زاد ا٤بسّب ُب علم التفسّب (ِ ،)ْْٖ/الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر
(ُ.)ْْْ/

األمة الٍب بىػوأٍتىػ ىها بيتنا ،كىي فيػ ٍعلًيةه منسوبة إٔب السر ،كىو اإلخفاء؛ ألف
(ِ) (السٍّرية) :بضم أكلو ككسر ثانيو :ى
اإلنساف كثّبا ما يسرىا كيسَبىا عن حرتو .انظر :الصحاح ،للجوىرم ،مادة( :سرر) (ِ.)ِٖٔ/
262

النيب (( :إذا صلت المرأة خمسها ،وصامت شهرىا ،وحصنت فرجها،

أي أبواب الجنة شاءت))(ُ).
وأطاعت بعلها دخلت من ّْ

كعن ابن عباس  ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :يا شباب قريش:

ًل تزنوا ،احفظوا فروجكم ،أًل من حفظ فرجو فلو الجنة))(ِ).
كعن أيب ىريرة



قاؿ :سئل رسوؿ اهلل



عن أكثر ما يدخل

الناس ا١بنة ،فقاؿ(( :تقوى اهلل ،وحسن الخلق)) ،كسئل عن أكثر ما يدخل الناس

النار ،فقاؿ(( :الفم والفرج))(ّ).

كيدخل ُب حفظ الفرج :حفظو من الزٗب ،كاللواط ،كا٤بساحقة ،كحفظو من
اإلبداء للناس كاالنكشاؼ ٥بم إال من الزكجة كالسرية.

(ُ ) ا٢بديث مركم عن أيب ىريرة كعبد الرٞبن بن عوؼ كأنس .حديث أىب ىريرة :أخرجو ابن حباف
[ُّْٔ] ،كالطربا٘ب ُب (األكسط) [ْٖٗٓ ] .حديث عبد الرٞبن بن عوؼ :أخرجو أٞبد [ُُٔٔ]،
كالطربا٘ب ُب (األكسط) [َٖٖٓ] ،قاؿ ا٤بنذرم " :)ّْ -ّّ/ّ( ركاتو ركاة الصحيح خبل ابن
٥بيعة ،كحديثو حسن ُب ا٤بتابعات" .كقاؿ ا٥بيثمي " :)َّٔ/ْ( فيو ابن ٥بيعة كحديثو حسن
كبقية رجالو رجاؿ الصحيح" .حديث أنس :أخرجو البزار [َْٖٕ] ،كأبو نعيم ُب (ا٢بلية) (ٔ،)َّٖ/
قاؿ ا٥بيثمي " :)َّٓ/ْ( فيو داكد بن ا١براح ،كثقو أٞبد كٝباعة ،كضعفو ٝباعة ،كقاؿ ابن
أيضا :ابن عدم ،ترٝبة [ِٓٔ]
معْب :كىم ُب ىذا ا٢بديث ،كبقية رجالو رجاؿ الصحيح .كأخرجو ن
منكرا جدًّا ،كأرجو أنو ال بأس بو
ربيع بن صبيح ،كقاؿ" :أحاديثو صا٢بة مستقيمة ،كٓب أر لو حديثا ن

كبركاياتو".

(ِ) أخرجو البزار [ِْٕٗ] ،كالطربا٘ب ُب (الكبّب) [ُِٕٕٔ] ،ك(األكسط) [َٖٓٔ] ،كا٢باكم [َِٖٔ]،
كقاؿ" :صحيح على شرط مسلم كٓب ٱبرجاه" ،سكت عنو الذىيب ُب التلخيص .كأخرجو البيهقي ُب
(شعب اإلٲباف) [َِْٓ] .قاؿ ا٥بيثمي " :)ِّٓ -ِِٓ/ْ( ركاه البزار ،كالطربا٘ب ُب (الكبّب)
ك(األكسط) ،كرجالو رجاؿ الصحيح".
(ّ) أخرجو البخارم ُب (األدب ا٤بفرد) [ِْٗ] ،كابن ماجو [ِْْٔ] ،كالَبمذم [ََِْ] كقاؿ" :صحيح
أيضا :ابن حباف [ْٕٔ] ،كا٢باكم [ُٕٗٗ] ،كقاؿ" :صحيح اإلسناد كٓب ٱبرجاه"،
غريب" .كأخرجو ن
ككافقو الذىيب.
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كُب ا٢بديث :عن سهل بن سعد



عن رسوؿ اهلل



((من يضمن لي ما بين لَ ْحيَػْيو وما بين رجليو أضمن لو الجنة))(ُ).

قاؿ:

قاؿ ابن بطاؿ " :كأكثر ببلء الناس من قبل فركجهم كألسنتهم ،فمن سلم
من ضرر ىذين فقد سلم"(ِ).
كقد جاءت الشريعة اإلسبلمية ٗبا فيو صبلح الناس ،فأكجبت ك و
اجبات ،كفرضت
حدكدا ،كأحلت للناس الطيبات ،كحرمت عليهم ا٣ببائث كالفواحش ما ظهر منها كما
ن
بطن.
كمن الفواحش احملرمة :جرٲبة الزنا ،كىي من كبائر الذنوب ،كمن أفحش ا١برائم،
ً
و
ً
أثرا كفت نكا ُب جسد األمة.
فهي ه
أصل لكثّب من ا٤بفاسد ،كىي من أعظم اآلفات ن
ً
بالشرؾً ،
كقتل النفس؛ للداللة على عظيم خطره كأثره؛
كقد قرف اهللي  الزنا

فهو أصل ُب فساد األخبلؽ ،كإضاعة األنساب ،كانتهاؾ ا٢برمات ،كإشعاؿ العداكة
كالبغضاء بْب الناس.
صفات ا٤بهتدين من ً
ً
عباد الرٞبن :عدـ اإلشراؾ بو،
كقد بْب اهللي  أف من
كعدـ قتل النفس احملرمة ،كأهنم ٰبفظوف فركجهم عن الفواحش فقاؿ  :ﵟ َواَّل َ
ِيَّٞ
َْ ّ َ َ
ُ َ
ًَ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ
َ َْ ُ َ
٤ن َّاَل ّْ َط َّاِٙت َ
٤ن َ
َّخص َم ُ
ََّ ٜ
٤نﵞ
َّول َّيَ ْضَّ ٟ
َّاَّلل َّإِل َّثِةِل ِْ
ٚ
ذ
ٔ
َّح
ل
َّو
ص
ةَّآر
٣
ل
إ
َِّ
َّاَّلل
ى
ل َّيسي
ِ
ِ

[الفرقاف.]ٖٔ:

قاؿ ابن القيم " :ك٤با كانت مفسدة الزٗب من أعظم ا٤بفاسد ،كىي منافية
٤بصلحة نظاـ العآب ُب حفظ األنساب ،كٞباية الفركج ،كصيانة ا٢برمات ،كتوقي ما
يوقع أعظم العداكة كالبغضاء بْب الناس ،من إفساد كل منهم امرأة صاحبو كبنتو كأختو

(ُ) صحيح البخارم [ْْٕٔ ] .كا٤براد بالضماف :الوفاء بَبؾ ا٤بعاصي ُّما .فأطلق الضماف كأراد الزمو ،كىو
أداء ا٢بق الذم عليو .ك((ما بْب ٢بييو)) :لسانو .كاللحي -بفتح البلـ ككسرىا :-العظم الذم تنبت
عليو اللحية من اإلنساف .ك((ما بْب رجليو)) :فرجو.
(ِ) شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ٖ.)ِْٖ /
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كأمو ،كُب ذلك خراب العآب ،كانت تلي مفسدة القتل ُب الكرب ،ك٥بذا قرهنا اهلل
ُّا ُب كتابو ،كرسولو ُ ب سنتو.
قاؿ اإلماـ أٞبد  :كال أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزٗب.
ًَ َ َ َ َ ْ ُ َ
َ َ َ َْ ُ َ
٤ن َ
َّول ََّحٔ ُذ٤ٚنَّ
ََّ ٜى َّاَّلل َِّإِل٣ةَّآرص
كقد أكد  حرمتو بقولو :ﵟواَّلِيَّ ٞل َّيسي


َْ ّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ُ َ َ
َّذل َِٕ َّيَََّ َْ ْٚأزَ ً
اَل ّْ َط َّاِٙت َ
َّخص َم ُ
ةخ ُْ َ ُ
َِّلَّ
ةٜةََّّ 68يق
٤ن َّوَّ ٜٞحًّ٘
َّاَّلل َّإِل َّثِةِل ِْ َّول َّيضَّ ٟ
ِ
ْ
ُ
َْ َ ُ ََْ َ َ ََ ْ
ُ ً
َ َ
ز ْ
ةبﵞ [الفرقاف.]َٕ-ٖٔ:
ََّّْٞ ٜد َ َّ
َّم َ٣ةٟةََّّ69إِل
اًٙشابَّي٤مَّأِٙيةٜحَِّوي
ْلَّذِيِ ١

فقرف الزٗب بالشرؾ كقتل النفس ،كجعل جزاء ذلك ا٣بلود ُب العذاب ا٤بضاعف،
َ
ما ٓب يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة كاإلٲباف كالعمل الصاّب ،كقد قاؿ  :ﵟ َولَّ
َْ

َ

َ َ َ

َ ً

ً

ةء َ
٤اَّالضٟةَّإََّ١ُ ٟكنَِّةخِؼح َ
َُ ّ
َّو َظ َ
يًلﵞ [اإلسراء.]ِّ:
َّظب ِ َّ
تٔصب ِ ِ

فأخرب عن فحشو ُب نفسو ،كىو القبيح الذم قد تناىى قبحو حٌب استقر فحشو
ُب العقوؿ.
ََ َ َ ً
يًلﵞ؛ فإنو سبيل ىلكة كبوار كافتقار ُب الدنيا،
َّظب ِ َّ
ٍب أخرب عن غايتو بأنو ﵟوظةء
كعذاب كخزم كنكاؿ ُب اآلخرة.
َ َ َ َ ً
ك٤با كاف نكاح أزكاج اآلباء من أقبحو خصو ٗبزيد ذـ ،فقاؿ :ﵟإََِّ ١ُ ٟكن َِّةخِؼحَّ
ً

ًْ

ةء َ
َو َٜٔذ َ
ةَّو َظ َ
يًلﵞ [سورة النساء.]ِِ :
َّظب ِ َّ

كعلق



فبلح العبد على حفظ فرجو منو ،فبل سبيل إٔب الفبلح بدكنو،

َ َ
ْ
َ
َ ْ ََْ َ ُْ ْ ُ َ
َ َ ُ َ
َ
َ ُ
َّْ ٢
ِيَّ ْٛ ٢َّ ٞي َِّ ٞالَِّ٤َٚ
َّؾًلد ِ َِّ ْٛ ٣رةػ ًُِ٤ن ََّّ 2واَّل
َِّف
ٛ
ِيٞ
اَّل
َّ
1
َّ
٤ن
فقاؿ :ﵟٓ َّس َّأِٚح َّالٝؤ٠ِٜ
ِ
ََ
ْ َ ُ َ
َ َ ُ َ
ُ ْ ُ َ
َ َ ُ ْ
َ َ ُ ْ ُُ
َّخةِ ِو٤ن ََّّ 5إِل َّلَعَّ
ج ِٛ٣
ِ ًٜصف٤ن ََّّ 3واَّلِيَّ ٛ٢َّ ٞل ِٚضَكة َِِّةيِ٤ٚن ََّّ 4واَّلِيِّ َّٙ ٛ٢َّ ٞصو ِ
َ
ْ َْ َ َ َ َ ْ َْ َ ُُ ْ َ ُ ْ َ ُْ َ ُ
َ َ ََْ َ َ َ َ َ َُ َ َ ُ
ْ
َ
َ
ََُّّٛ٢
ج َِّ ٛ٣أو َّٜةَّمٗٚخَّأحٝةجَِّٛ٣إِجَّ ٛ٣دْي َّمِْٜ٤ٚيََّّ6ذَّ ِٞ ٝابذَغ َّوراءَّذل ِٕ َِّأوٙهِٕ
أزوا ِ
َْ ُ َ
ونَّ7ﵞ [سورة ا٤بؤمنوف.)ُ("]ٕ -ُ:
اًٙةد

(ُ) ا١بواب الكاُب (ص.)ُُٓ-َُٓ:
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كُب ا٢بديث :قاؿ عبد اهلل
عند اهلل؟ قاؿ(( :أف تدعو هلل نِ ِّدا وىو خلقك)) ،قاؿٍ :ب أم؟ قاؿ(( :ثم أف تقتل
ولدؾ خشية أف يَط َْع َم معك)) ،قاؿٍ :ب أم؟ قاؿ(( :ثم أف تُػ َزانِ َي بِ َحلِيلَة جارؾ))،
ًَ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ
َ َ َ َْ ُ َ
٤ن َ
َّول ََّحٔ ُذ٤ٚنَّاَلّ َطَّاِِ ٙتَّ
ََّ ٜىَّاَّللَِّإِل٣ةَّآرص
فأنزؿ اهلل  تصديقها :ﵟواَّلِيَّٞلَّيسي
:

قاؿ رجل :يا رسوؿ اهلل ،أىم الذنب أكرب

َْ ّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
ً
َخص َم ُ
َّاَّللَّإِلَّثِةِل َِّْول ََّّيض٤ٟنَّوَّٜٞحًَّّ٘ذل َِّٕيَّْٚأزةٜةﵞ [الفرقاف ]ٖٔ:اآلية .
(ُ)

قاؿ اإلماـ النوكم " :أما أحكاـ ىذا ا٢بديث ففيو :أف أكرب ا٤بعاصي:
الشرؾ ،كىذا ظاىر ال خفاء فيو ،كأف القتل بغّب حق يليو ،ككذلك قاؿ أصحابنا :أكرب
الكبائر بعد الشرؾ :القتل ،ككذا نص عليو الشافعي ُ ب كتاب الشهادات من
(٨بتصر ا٤بز٘ب) .كأما ما سواٮبا من الزٗب ،كاللواط ،كعقوؽ الوالدين ،كالسحر ،كقذؼ
احملصنات ،كالفرار يوـ الزحف ،كأكل الربا ،كغّب ذلك من الكبائر فلها تفاصيل
كأحكاـ تعرؼ ُّا مراتبها ،كٱبتلف أمرىا باختبلؼ األحواؿ كا٤بفاسد ا٤برتبة عليها،
كعلى ىذا يقاؿ ُب كل كاحدة كاحدة منها ىي من أكرب الكبائر ،كإف جاء ُب موضع

أهنا أكرب الكبائر كاف ا٤براد من أكرب الكبائر"(ِ).
كُب (مطالب أكٕب النهى)" :كقد جعل اهلل  القتل بإزاء الشرؾ ،كيقرب منو:
الزنا كاللواطة؛ فإف ىذا يفسد األدياف ،كىذا يفسد األبداف ،كىذا يفسد األنساب .قاؿ
اإلماـ أٞبد  :ال أعلم بعد القتل ذنبنا أعظم من الزنا .كاحتج ٕبديث عبد اهلل

بن مسعود  )ّ(أنو قاؿ :يا رسوؿ اهلل؛ أم :الذنب أعظم؟ قاؿ(( :أف تجعل هلل
نِ ِّدا وىو خلقك)) ،قاؿ :قلت ٍب أم؟ قاؿ(( :أف تقتل ولدؾ مخافة أف يطعم
ِ
حلِيلَة جارؾ)) ،فأنزؿ اهلل 
معك)) ،قاؿ :قلتٍ :ب أم؟ قاؿ(( :أف تُػ َزان َي بِ َ
ًَ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ
َ َ َ َْ ُ َ
٤ن َّاَل ّْ َط َّاِٙت َ
٤ن َ
َّخص َم ُ
ََّ ٜ
َّاَّلل َّإِلَّ
ٚ
ذ
ٔ
َّح
ل
َّو
ص
ةَّآر
٣
ل
إ
َِّ
َّاَّلل
ى
تصديقها :ﵟواَّلِيَّ ٞل َّيسي
ِ
ِ
(ُ) صحيح البخارم [ُْٕٔ ،]ِّٕٓ ،ُٖٔٔ ،ََُٔ ،مسلم [ٖٔ].
(ِ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ِ.)ُٖ/
(ّ) تقدـ.
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ْ

َ

ُ َ
ةِل ّْ َ
َ
٤نﵞ [الفرقاف ]ٖٔ:اآلية .كالنيب  ذكر من كل نوع أعبله
َّول َّي َ ْضَّ ٟ
ثِ ِ
ل يطابق جوابو سؤاؿ السائل؛ فإف سألو عن أعظم الذنب فأجابو ٗبا تضمن ذكر أعظم
أنواعها ،كما ىو أعظم كل نوع .فأعظم أنواع الشرؾ أف ٯبعل العبد هلل ًّ
ندا ،كأعظم
أنواع القتل :أف يقتل كلده خشية أف يشاركو ُب طعامو كشرابو ،كأعظم أنواع الزنا :أف
يز٘ب ٕبليلة جاره؛ فإف مفسدة الزنا تضاعف بتضاعف ما انتهكو من ا٢بق .كعلم منو
أف الزنا يتفاكت إٜبو كيعظم جرمو ٕبسب موارده"(ُ).
ك٩با يدؿ كذلك على خطورة ىذا الفعل ا٤بنكر :ما جاء ُب ا٢بديث عن أيب

ىريرة  عن النيب  قاؿ(( :إذا زنى العبد خرج منو اإليماف فكاف
فوؽ رأسو َكالظُّلَّة ،فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليو اإليماف))(ِ).
كُب (الصحيح) عن أيب ىريرة



الزاني حين يزني وىو مؤمن))(ّ).

قاؿ :قاؿ النيب

:

((ًل يزني

ىذا كأمثالو ٞبلو العلماء على التغليظ ،أك على كماؿ اإلٲباف.
كقيل :أراد باإلٲباف ا٢بياء؛ لكونو شعبة من اإلٲباف ،كا٤بعُب :ال يز٘ب الزا٘ب كىو
يستحيي من اهلل
كقيل :ا٤براد من ا٤بؤمن ىو ذك األمن من العذاب.
كقيل :النفي ٗبعُب :النهي ،أم :ال ينبغي للزا٘ب أف يز٘ب كا٢باؿ أنو مؤمن؛ فإف
مقتضى اإلٲباف أنو ال يقع ُب مثل ىذه الفاحشة(ْ).
.

(ُ) مطالب أكٕب النهى ُب شرح غاية ا٤بنتهى (ٔ.)ُّٕ-ُِٕ/
(ِ) أخرجو أبو داكد [َْٗٔ] ،كا٢باكم [ٔٓ ] ،كقاؿ" :صحيح على شرط الشيخْب" ،ككافقو الذىيب.
أيضا :البيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [ْٕٗٗ].
كأخرجو ن
(ّ) صحيح البخارم [ِْٕٓ ،]َُٖٔ ،ِٕٕٔ ،ٕٖٓٓ ،مسلم [ٕٓ].

(ْ) انظر :حاشية العبلمة السندم على سنن ابن ماجو (ِ ،) ُْٔ/حاشية السندم على سنن النسائي
(ٖ.)ْٔ/
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كقاؿ ابن بطاؿ " :نفى عنو بًًقلة التجويد لئلٲباف ا٠بوي ،ككذلك قوؿ
مت َّ
حذيفة للرجل(( :ما صليت)) ،أم :صبلة كاملة(( ،ولو َّ
مت على غير فطرة

محمد .)ُ("))

كقاؿ اإلماـ النوكم " :اختلف العلماء ُب معُب ىذا ا٢بديث ،كالصحيح
الذم قالو احملققوف أف معناه :ال يفعل ىذه ا٤بعاصي كىو كامل اإلٲباف ،كىذا من
األلفاظ الٍب تطلق على ن في الشيء كيراد نفي كمالو .ك٨بتاره كما يقاؿ :ال علم إال ما
نفع ،كال ماؿ إال اإلبل ،كال عيش إال عيش اآلخرة .كإ٭با تأكلناه على ما ذكرناه؛
٢بديث أيب ذر  كغّبه(( :من قاؿً :ل إلو إًل اهلل دخل الجنة وإف زنى وإف

سرؽ))(ِ) .كحديث عبادة بن الصامت



الصحيح ا٤بشهور أهنم بايعوه

 على أف ال يسرقوا كال يزنوا كال يعصوا إٔب آخرهٍ .ب قاؿ ٥بم

:

((فمن َوفَى منكم فأجره على اهلل ،ومن فعل شيئًا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو

كفارتو ،ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى اهلل تعالى إف شاء عفا عنو وإف شاء

َ َ
(ّ)
َّاَّلل َّلَّ
عذبو))  .فهذاف ا٢بديثاف مع نظائرٮبا ُب الصحيح مع قولو اهلل  :ﵟإِن
َ
َ
ََْ ُ َ ُ َ َ َ
َح َِّْ ُصَّأ ْنَّي ُ ْ َ
ةءﵞ [النساء ،]ْٖ:مع إٝباع أىل ا٢بق على
َّٜةَّدونَّذل َِّٕل ََِّْٞ ٝيَؼ َُّ
ّش َكَّثَِِّ١ويَِّص

أف الزا٘ب كالسارؽ كالقاتل كغّبىم من أصحاب الكبائر غّب الشرؾ ال يكفركف بذلك،
بل ىم مؤمنوف ناقصوا اإلٲباف .إف تابوا سقطت عقوبتهم كإف ماتوا مصرين على

(ُ) شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ِ .)َْٕ/كحديث حذيفة ُ ب (صحيح البخارم) [ُٕٗ،
َٖٖ] :عن حذيفة ،رأل رجبل ال يتم ركوعو ،كال سجوده فلما قضى صبلتو قاؿ لو حذيفة(( :ما
صليت ،كلو مت مت على غّب سنة ٧بمد .))
(ِ) صحيح البخارم [ِٕٖٓ] ،مسلم [ْٗ] .كُب لفظ(( :من مات من أمٍب ال يشرؾ باهلل شيئنا دخل
ا١بنة)) ،قلت :كإف زٗب كإف سرؽ؟ قاؿ(( :كإف زٗب كإف سرؽ)) كىو ُب (الصحيحْب).

(ّ) صحيح البخارم [ُٖ ،]ْٕٖٔ ،ُِّٕ ،َُٖٔ ،ْٕٖٔ ،ْْٖٗ ،ِّٖٗ ،مسلم [َُٕٗ].
ك(كَب) :ثبت على العهد.
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الكبائر كانوا ُب ا٤بشيئة ،فإف شاء اهلل
عذُّم ٍب أدخلهم ا١بنة"(ُ).
"كقاؿ آخركف :عُب بذلك :ال يزٗب الزا٘ب كىو مستحل للزنا غّب مؤمن بتحرٙب اهلل
ذلك عليو ،فأما إف زنا كىو معتقد ٙبرٲبو فهو مؤمن ،ركم ذلك عن عكرمة عن ابن
عباس  .كحجة ىذه ا٤بقالة :حديث أيب ذر  أف النيب 


أكال ،كإف شاء
عفا عنهم كأدخلهم ا١بنة ن

قاؿ(( :من قاؿً :ل إلو إًل اهلل دخل الجنة وإف زنا وإف سرؽ))"(ِ).

كا٢باصل أف النصوص الواردة بنفي اإلٲباف عن أصحاب الكبائر ليس ا٤براد منها:
أنو ٱبرج من اإلٲباف كلو ،كال نفي أصل اإلٲباف عنو ،بل ا٤براد :نفي كماؿ اإلٲباف ،كإف
كاف بقي معو من أصلو ما ٲبنع خركجو من ا٤بلة ،أك خلوده ُب النار.
يؤدم إٔب
غض البصر ،كالعفة عن احملارـ ٍّ
إف حفظ الفركج كما يستلزمو من ٍّ
ٛباسك بنياف اَّتمع ،كسبلمتو من األمراض االجتماعية الفتاكة كاختبلط األنساب،
الفردم فإف حفظ
الص ٌحية ا٤بهلكة كمرض اإليدز كغّبه .أما على ا٤بستول
كاألمراض ٍّ
ٍّ
الزنا -كما أكثرىا.-
الفرج ٯبنٍّب صاحبو كيبلت ٌ
الدين ،كذىاب
الزنا ٯبمع خبلؿ الشٍّر كلها من قلة ٍّ
قاؿ ابن القيٍّم ٍّ " :
الورع ،كفساد ا٤بركءة ،كقلٍّة الغّبة ،فبل ٘بد زانينا معو كرع ،كال كفاء بعهد ،كال صدؽ ُب
حديث ،كال ٧بافظة على صديق؛ إذ الغدر ،كالكذب ،كا٣بيانة ،كقلة ا٢بياء ،كعدـ
ا٤براقبة ،كعدـ األنفة للحرـ ،كذىاب الغّبة من شعبو كموجباتو(ّ) .كمفهوـ ذلك :أف
الذم ٰبافظ على فرجو يقي نفسو ىذه ا٣ببلؿ السيٍّئة كيتصف بأضدادىا من كماؿ
الدين كا٤بركءة كالغّبة كالوفاء كا٤براقبة ك٫بوىا ٩با يسعد ا٤برء ُب الدنيا كاآلخرة"(ْ).
(ُ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ِ.)ِْ-ُْ/
(ِ) شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ٖ.)ّٖٗ /
(ّ) ركضة احملبْب كنزىة ا٤بشتاقْب (ص.)َّٔ:
(ْ) نضرة النعيم (ٓ )ُٔٓٓ -ُْٔٓ/بتصرؼ يسّب.
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كلقد توعد اهلل  من أقدـ على ىذا الفعل ا٤بنكر بالعذاب ُب اآلخرة ،كىذا
العذاب يبدأ عقب موتو من الربزخ كما جاء ُب حديث ا٤بناـ ُب كصف الذين يعذبوف
ُب الربزخ(( :فانطلقنا ،فأتينا على ِمثْل التَّػنُّور ،فإذا فيو لغط وأصوات)) ،قاؿ:

َس َف َل منهم،
((فَاطَّلَ ْعنَا فيو ،فإذا فيو رجاؿ ونساء عراة ،وإذا ىم يأتيهم لهب من أ ْ

ض ْوا))(ُ) ،أم :ضجوا كصاحوا ،كارتفعت أصواهتم
ض ْو َ
فإذا أتاىم ذلك اللهب َ

متأ٤بْب .كُب ركاية(( :فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور ،أعاله ضيق وأسفلو واسع،
ارا ،فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أف يخرجوا ،فإذا خمدت رجعوا
يَػتَػ َوقَّ ُد تَ ْحتَوُ نَ ً

فيها))(ِ).

كجاء ُب ٛباـ ا٢بديث بياف حاؿ أكلئك ا٤بعذبْب أهنم الزناة من الرجاؿ ،كالزكا٘ب
الع ٍرم ٥بم؛ الستحقاقهم أف يفضحوا؛ ألف
من النساء .قاؿ ابن حجر " :مناسبة ي
عادهتم أف يستَبكا ُب ا٣بلوة ،فعوقبوا با٥بتك .كا٢بكمة ُب إتياف العذاب من ٙبتهم:
كوف جنايتهم من أعضائهم السفلى"(ّ).
كعن أيب أمامة الباىلي  قاؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل  يقوؿ:
اص َع ْد
((بينا أنا نائم إذ أتاني رجالف فأخذا بِ َ
ضْبػ َع َّي فأتيا بي َجبَ ًال َو ْع ًرا ،فقاًل ليْ :
كنت في سو ِاء الجبل ،فإذا أنا بِصو ٍ
األصوات؟
فقلت :ما ىذه
ُ
ت َش ِديدُ ،
حتى إذا ُ
َْ
َ َ ََ
َّ ِ
قاؿ :ىذا ُع َواءُ ِ
ش َّق َقة
ين بِ َع َر ِاقيبِ ِه ْمُ ،م َ
أىل النَّار ،ثم انْطَلَ َق بي فإذا أنا بقوـ ُم َعلق َ
ِ
فقلت :من ىؤًلء؟ فقيل :ىؤًلء الذين يُػ ْف ِط ُرو َف
يل أَ ْش َداقُػ ُه ْم َد ًما،
ُ
أَ ْش َداقُػ ُه ْم ،تَس ُ
ٍ
ِِ
ِ ِ
يحا،
ص ْوِم ِه ْم ،ثم انْطَلَ َق بي ،فإذا بَِق ْوـ أ َش ّْد شيء انْتِ َف ً
قَػْب َل تَحلَّة َ
اخا ،وأَنْػتَنو ِر ً
ِ
وأ ِِ
الزانُو َف و َّ ِ
بنس ٍاء
ْ
يلَ َّ :
الزَواني ،ثم انْطَلَ َق بي ،فإذا َ
َس َوئو َمْنظًَرا ،فقلت :من ىؤًلء؟ ق َ
قلت :ما باؿ ىؤًلء؟ قيلَ :ى ُؤًَل ِء َّ
الالتي يَ ْمنَػ ْع َن أ َْوًَل َد ُى َّن
ْحيَّ ُ
اتُ ،
تَػْنػ َه ُ
ش ثَ ْديَػ ُه َّن ال َ
(ُ) صحيح البخارم [َْٕٕ].
(ِ) صحيح البخارم [ُّٖٔ].
(ّ) فتح البارم (ُِ.)ْْٓ/
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أَلْبانَػه َّن ،ثم انْطَلَ َق بي ،فإذا أنا بِ ِغلْم ٍ
فقلت :من ىؤًلء؟
اف يَػل َْعبُو َف بين نَػ ْه َريْن،
ُ
َ ُ
َ
ؼ بي َشرفًا ،فإذا أنا ٍ
بثالثة يشربو َف من َخ ْم ٍر
ي المؤمنين ،ثم َش َر َ
فقيل :ىؤًلء َذ َرا ِر ُّ
َ
اىيم ،وموسى ،وعيسى وىم
لهم،
ُ
فقلت :من ىؤًلء؟ قالوا :ىذا إبر ُ
ينتظرونك))(ُ).
َ

كٲبتد عذاب الزناة من الرجاؿ كالزكا٘ب من النساء بعد الربزخ ،فينا٥بم العذاب ُب
َ َ َ َْ ُ َ
٤ن َ
ََّ ٜىَّاَّللَِّ
نار جنهم إذا ٓب تقع منهم التوبة النصوح ،يقوؿ اهلل  :ﵟواَّلِيَّٞلَّيسي

ْ ْ َ َ ْ
َْ ّ َ َ َ ْ ُ َ
ًَ َ َ ََ َ ْ ُ ُ َ
٤ن َّاَل ّْ َط َّاِٙت َ
َّخص َم ُ
٤ن َ
َّو َََّ ْٞ ٜحّ ًَ٘ َّذل ِٕ ََّّيَََّْ ٚ
َّاَّلل َّإِل َّثِةِل ِْ َّول َّيضٟ
إِل٣ةَّآرص َّول َّحٔذٚ
ِ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ
ُ َ َ ْ َُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ
ُ ً
َأزَ ً
ز ُْ
َّويَِّ٘ٝ
َِّم ََّ٣ةٟةََّّ 69إِل ََّّ ٜٞدةب َّوآٜٞ
ْل َّذِي١
ةٜةََّّ 68يقةخُ َِّل َّاًٙشاب َّي٤م َّأِٙيةٜحَِّوي
َ ًَ َ ً َُ َ َ َُُّ
ُ َُ
ََ َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ً
َ
ً
خًٝل َّؾ ِ
ةت َّوَكن َّاَّلل َّدّ٤را َّرخِيٝة َّ6:ﵞ
ةِلة َِّأوٙهِٕ َّحجسِل َّاَّلل َّظيِبةد ِ َِّ ٛ٣خعٍ ٠
[الفرقاف.]َٕ -ٖٔ:

ََ

ْ
ََ َْ ْ
َ ُ َ
َّٞحّ ًََّ٘ذلَّٕيَََّْ ٚ
٤نﵞ ،أم :ال يرتكبوف جرٲبة الزٗب .ﵟوٜ
فقولو  :ﵟ َولَّيَ ْضَّ ٟ

َّأز ًةٜةﵞ  ،أم :كمن يقَبؼ تلك ا٤بوبقات العظيمة من الشرؾ كالقتل كالزٗب ٯبد ُب
ْ
ُ َ َ
َِّل َّاَ ًَ ْٙش ُ
ةخ ُْ َ ُ
اب َّيَ َْ ٤م َّاَ ِٔٙي َةٜحَِّﵞ ،أم :ييضاعف عقابيو
اآلخرة النكاؿ كالعقوبة .ﵟيق
ُ

كييغلظ بسبب الشرؾ كبسبب ا٤بعاصي .ﵟ َويَ ْز ْْل َّذِيَُّ ِ١م َ٣ةًٟةﵞ ،أم :يٱبلد ُب ذلك
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َّخ ًًَ ٝل َ
َّؾ ِ ً
ةِلةﵞ.
ذليبلَّ.ﵟإِلََّّٜٞدةبَّوآَّٜٞويِ٘ٝ
حقّبا ن
العذاب ن
ً
ٰبذر
ا٢بذر غايةى ا٢بذر من ىذا الذنب ،كأف ى
كذلك يوجب على كل مسلم ى
أسبابو كما يوصل إليو ،كا٣بلوة احملرمة ،أك تعاطي أسباب الفتنة ،مثل :التربج كإظهار
مفاتن ا٤برأة ،كالنظر إٔب احملرمات ،إٔب غّب ذلك من احملرضات على الفاحشة.
كإذا كاف اهلل  قد حذرنا من مقدمات الزنا فالتحذير من ارتكابو أكٔب
كأشد؛ ألنو يفسد األخبلؽ ،كيهتك األعراض ،كيوقع الببليا كاألمراض ا٣ببيثة القاتلة.
(ُ) أخرجو :ابن خزٲبة [ُٖٔٗ] ،كا٣برائطي ُب (اعتبلؿ القلوب) [ُٓٔ] ،كابن حباف [ُْٕٗ] ،كالطربا٘ب
[ٕٕٔٔ] ،كا٢باكم [ِّٕٖ ] ،كقاؿ" :حديث صحيح على شرط مسلم" ككافقو الذىيب .كما أخرجو:
البيهقي [ََٖٔ].
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كيتبْب ٩با تقدـ أف عدـ حفظ الفرج عن احملرمات ىو أعظم صور ا٣بيانة
الزكجية ،كىو باب خطّب من أبواب الفساد األخبلقي ،كيَبتب على ىذا الفعل من
اآلفات كاآلثار ُب الدنيا ،كمن العقاب الشديد ُب اآلخرة ما تقدـ بيانو.
ٕ – إطالؽ النظر إلى المحرمات:
تقدـ أف العينْب أمانة ٯبب حفظهما عن احملرمات ،كإطبلؽ النظر إٔب احملرمات
الزنا ،كىو من صور ا٣بيانة ،كلكنو دكف
٩با يدخل ُب باب ا٣بيانة؛ ألنو من ٍّ
مقدمات ٍّ
الزنا –كما تقدـ.-
احملرمات كالعور ً
ً
إطبلؽ البصر فيما ً
ات
ط الرب  ،كالنظ ًر إٔب
فبل ٯبوز
يسخ ي
ي
الغاديات كالر ً
ً
ً
ً
ائحات،
الساحات ،إٔب
الشاشات كمواقع األنَبنت ،كُب الشوارًع ك
ُب

انتكس عن الدين ،كخر ىج
انتكس من
سهم
ه
فالبصر ه
ي
ى
مسموـ من سهاـ إبليس ،بسببو ْ ى
َ
ْ ََ َْ ُ
ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ُّ
ْ
َ
ْ
عن طاعة رب العا٤بْب ،قاؿ اهلل  :ﵟٓ٘ َّل ِٝٚؤ ِِْ ٠ٜي َّحَق٤اََّّ ِٜٞأثؿةرَِّ ِٛ ٢ويدّو٤اَّ
ُُ َُ ْ َ
َ
َ َ
َّرج ٌ
َّذل َِٕ َّأ َ ْز َّك َّل َ ُْ ٣
٤نﵞ [النور .]َّ:كاألمر ٕبفظ الفركج
ْي َّث ِ َٝة َّيَ ْؿَّ ًُ َ٠
َّاَّلل
ن
إ
َّ
ٛ
ِصوجٛ٣
ِ
ِ
عقب األمر بالغض من األبصار؛ ألف النظر رائد الزٗب.
ََ ََُْ َّ
٤اَّالضٟةَّإَِّ١ُ ٟ
كقد هنانا اهلل  عن الزنا كما يدعو إليو فقاؿ  :ﵟول َّتٔصب
ِ
َ َ َ

َ ً

ً

ةء َ
َكنَِّةخِؼح َ
َّو َظ َ
يًلﵞ [اإلسراء.]ِّ:
َّظب ِ َّ

مدخبل ٥بذا الفعل
كقد جاء ُب ا٢بديث :التحذير من ا٤بقدمات الٍب قد تكوف
ن
ا٤بنكر ،كبياف أهنا من مراتب الزنا اَّازم ،كما جاء :عن ابن عباس  ،قاؿ :ما

رأيت شيئنا أشبو باللمم ٩با قاؿ أبو ىريرة
اهلل كتب على ابن آدـ حظو من الزنا ،أدرؾ ذلك ًل محالة ،فزنا العينين النظر،
:

أف النيب

قاؿ(( :إف



وزنا اللساف النطق ،والنفس تمنى وتشتهي ،والفرج يصدؽ ذلك أو يكذبو))(ُ)،

(ُ) صحيح البخارم [ِّْٔ ،]ُِٔٔ ،مسلم [ِٕٓٔ].
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أم :إف الفاحشة العظيمة ،كالزنا التاـ ا٤بوجب للحد ُب الدنيا ،كعقاب الزا٘ب ُب االىخرة
ىو للفرج ،كغّبه لو حظو من اإلٍب(ُ) .ك٠بى النطق كالنظر :زنا؛ ألهنما من مقدماتو،
كحقيقتو ،إ٭با يقع بالفرج(ِ).
قاؿ ابن بطاؿ " :تفضل اهلل  على عباده بغفراف اللمم إذا ٓب يكن
للفرج تصديق ُّا ،فإذا صدقها الفرج كاف ذلك كبّبة"(ّ).
كقاؿ الطييب ٠" :بى ىذه األشياء باسم الزنا؛ ألهنا مقدمات لو ،مؤذنة
بوقوعو ،كنسب التصديق كالتكذيب إٔب الفرج؛ ألنو منشؤه كمكانو ،أم :يصدقو
باإلتياف ٤با ىو ا٤براد منو ،كيكذبو بالكف عنو كالَبؾ"(ْ).
كقد أمر من اهلل  لعباده ا٤بؤمنْب أف يغضوا من أبصارىم عما حرـ عليهم،
فبل ينظركا إال إٔب ما أباح ٥بم النظر إليو ،كأف يغضوا أبصارىم عن احملارـ ،فإف اتفق أف
كقع البصر على ٧برـ من غّب قصد ،فليصرؼ بصره عنو سر نيعا ،كما ركل مسلم ُب

(صحيحو) ،من حديث جرير بن عبد اهلل



قاؿ(( :سألت رسوؿ اهلل

 عن نظر الفجاءة فأمرني أف أصرؼ بصري))(ٓ).

كعن ابن بريدة ،عن أبيو ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  لعلي (( :يا

علي ًل تتبع النظرة النظرة ،فإف لك األولى وليست لك اآلخرة))(ٔ).
(ُ) إكماؿ ا٤بعلم (ٖ.)ُٕ/
(ِ) انظر :عمدة القارم شرح صحيح البخارم (ِّ.)ُٕٓ/

(ّ) شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ٗ.)ِّ/
(ْ ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) (ِ ،)ّٓٗ/كانظر :فيض القدير
(ِ.)ِْٔ/
(ٓ) صحيح مسلم [ُِٗٓ] .بتصرؼ عن (تفسّب ابن كثّب) (ٔ.)ُْ/
(ٔ) أخرجو ابن أيب شيبة [ُُِٖٕ] ،كأٞبد [ِِْٕٗ] ،كأبو داكد [ُِْٗ] ،كالَبمذم [ِٕٕٕ] ،كالركيا٘ب
أيضا :البيهقي
[ِِ] ،كا٢باكم [ِٖٖٕ] ،كقاؿ" :صحيح على شرط مسلم" .ككافقو الذىيب .كأخرجو ن
[ُُّٓٓ].
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كُب (الصحيح) عن أيب سعيد ا٣بدرم

:

أف النيب



قاؿ:

((إياكم والجلوس بالطرقات)) ،فقالوا :يا رسوؿ اهلل ،ما لنا من ٦بالسنا بد نتحدث
فيها ،فقاؿ(( :إذا أبيتم إًل المجلس ،فأعطوا الطريق حقو)) ،قالوا :كما حق الطريق
يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ(( :غض البصر ،وكف األذى ،ورد السالـ ،واألمر بالمعروؼ،

والنهي عن المنكر))(ُ).

ك٤با كاف النظر داعية إٔب فساد القلب ،كما قاؿ بعض السلف :النظىير سهم يس ٍّم
إٔب القلب؛ كلذلك أمر اهلل ٕبفظ الفركج كما أمر ٕبفظ األبصار الٍب ىي بواعث إٔب
َّويَ ْ
د َّ ُو٤ا َُِّ ُص َ
ذلك ،فقاؿ :ﵟُٓ ْ٘ َّل ِْ ُٝ ْٚؤ َِ ٠ٜ
ِْي ََّح َُ ُّق٤ا َََّّ ِْٞ ٜأث ْ َؿةرَ ِْٛ ٢
وج َُّْٛ ٣ﵞ [النور.]َّ:
ِ
ْ َ ُ َ
َ َ ُ ْ ُُ
َّخةِ ِو٤ن ََّّ5
ج ِٛ٣
كحفظ الفرج تارة يكوف ٗبنعو من الزٗب ،كما قاؿ :ﵟواَّلِيِّ َّٙ ٛ٢َّ ٞصو ِ
ََ َ
ْ َْ َ َ َ َ ْ َْ َ ُُ ْ َ ُ ْ َ ُْ َ ُ
ْ
َ
َ
إِل َّلَع َّأزوا ِجَّ ِٛ٣أو َّٜةَّمٗٚخ َّأحٝةجَِّ ٛ٣إِجَّ ٛ٣دْي َّمِْٜ٤ٚي َّ6ﵞ [ا٤بؤمنوف ،]ٔ -ٓ:كتارة
يكوف ٕبفظو من النظر إليو ،كما جاء ُب ا٢بديث(( :احفظ عورتك إًل من زوجتك
َ

َ َ َ

أو ما ملكت يمينك))(ِ) .ﵟذل ََِّٕأ ْزّكَّل َُّْٛ ٣ﵞ ،أم :أطهر لقلوُّم ،كأنقى لدينهم ،كما

نورا ُب بصّبتو أك ُب قلبو(ّ).
قيل :من حفظ بصره ،أكرثو اهلل ن
قاؿ ابن القيم " :كالنظر أصل عامة ا٢بوادث الٍب تصيب اإلنساف ،فالنظرة
تولد خطرةٍ ،ب تولد ا٣بطرة فكرةٍ ،ب تولد الفكرة شهوةٍ ،ب تولد الشهوة إرادةٍ ،ب تقول
فتصّب عزٲبة جازمة ،فيقع الفعل كال بد ،ما ٓب ٲبنع منو مانع .كُب ىذا قيل :الصرب على
غض البصر أيسر من الصرب على أٓب ما بعده(ْ).

(ُ) صحيح البخارم [ِْٓٔ ،]ِِٔٗ ،مسلم [ُُِِ.]ُُِٔ ،
(ِ) سيأٌب ٚبرٯبو.
(ّ) بتصرؼ عن (تفسّب ابن كثّب) (ٔ.)ّْ -ِْ /
(ْ) ا١بواب الكاُب (ص.)ُّٓ:
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كقاؿ " :كالنظرة تفعل ُب القلب ما يفعل السهم ُب الرًمية ،فإف ٓب تقتلو
جرحتو ،كىي ٗبنزلة الشرارة من النار ترمى ُب ا٢بشيش اليابس ،فإف ٓب ٙبرقو كلو
أحرقت بعضو ،كما قيل:
كمعظم النار من مستصغر الشرر
كػل ا٢ب ػ ػ ػ ػوادث مبػداىا من النػ ػ ػ ػػظر
(ُ)
فتك السهاـ ببل قوس كال كتر
كم نظرة فتكت ُب قلب صاحبها
كالنظر بشهوة إٔب ما حرـ اهلل  من الصغائر الٍب تفضي إٔب الكبائر.
كيدخل فيو :النظر ا٤بباشر ،كالعكوؼ أماـ شاشات التلفاز أك ا٤بواقع الٍب سفك
ككئدت فيها الفضيلةي..
دـ ا٢بياء،
ٍ
فيها ي
العرم إال خرؽ سياج العفة
فهل أنتجت
كصور ٍّ
ي
مشاىد اإلثارة كلقطات التهييج ي
ا٤بركعة؟ كىل
كالشرؼ؟ كشيوع ا١برٲبة األخبلقية؟ كفقداف األمن كانتشار االعتداءات ٍّ
ٰبمل اإل٢باح الغريزم ا١بامح ،كالس ىعار ا١بنسي ا٥بائج إال على الس ىفو كا٣بفة كركوب
و
و
و
و
الشر؟ كما عساه يٯبُب من و
و
اقع
ك٦ببلت
أفبلـ
ٍّ
ى
كقصص كركايات كأطباؽ كقنوات كمو ى
كتأجيج الغرائ ًز أساس قيامها ،ك٧باربة العفة كالطهارة من
جعلت اإلثارىة إحدل ركائزىا،
ى
أكلويات أىدافها؟! فأم خطر يهدد القيم األخبلقية أعظم من ىذا؟! فما الذم يردع
تلك الشرائح الٍب ال تقلد الغرب إال ُب ىذا ،كيعدكف ذلك من التقدـ كا٢برية؟! فما
يزيدىم ذلك إال ا٫برافنا كٚبل نفا .كليتهم نظركا إٔب مواضع ا٣بلل ،كأحسنوا االقتداء
باآلخرين ٗبا ينفعهم ُب دنياىم.
قاؿ اإلماـ الغزإب " :إف اهلل  يسأؿ عبده عن فضوؿ النظر كما
يسألو عن فضوؿ الكبلـ"(ِ).
كفضوؿ النظر ىو إطبلؽ النظر إٔب الشيء ٗبلء العْب ،كالنظر إٔب ما ال ٰبل
النظر إليو ،كىو على العكس من غض البصر.

(ُ) ركضة احملبْب (ص.)ٕٗ:
(ِ) إحياء علوـ الدين (ْ.)ّٗٓ/
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قاؿ بعض ا٢بكماء :ترؾ فضوؿ الكبلـ يثمر النطق با٢بكمة ،كترؾ فضوؿ النظر
يثمر ا٣بشوع كا٣بشية ،كترؾ فضوؿ الطعاـ يثمر حبلكة العبادة ،كترؾ الضحك يثمر
حبلكة ٥بيبة ،كترؾ الرغبة ُب ا٢براـ يثمر احملبة.)ُ("..
كقاؿ أبو نعيم  :كاف داكد الطائي  يشرب الفتيت(ِ) ،كال يأكل
ا٣ببز.
كقاؿ :بْب مضغ ا٣ببز كشرب الفتيت قراءة ٟبسْب آية.
جذعا قد انكسر ،فقاؿ :يا ابن
يوما رجل فقاؿ :إف ُب سقف بيتك ن
كدخل إليو ن

أخي ،إ٘ب ُب ىذا البيت منذ عشرين سنة ما نظرت إٔب السقف .ككانوا يكرىوف فضوؿ
النظر كما يكرىوف فضوؿ الكبلـ(ّ).
كقد جاء التحذير الشديد من ٝبيع أسباب الزنا كمقدماتو ،كالنظر إٔب ا٤برأة
األجنبية ،كا٢بديث إليػػها ،ك٠باع حديثها ،ك٤بسها بش ػػهوة؛ فإف ذلك ٧بػػرـ -كإف كاف
تنبيها على خطورتو؛ ألنو يؤدم إٔب
من الصغائر ،-كقد ٠باه النيب  :زنا؛ ن
الزنا ،كيسوؽ إليو(ْ).

(ُ) ٕبر الدموع ،البن ا١بوزم (ص.)ُِٔ:
قطعا صغّبة.
(ِ) الفتيت :كل ما ىو مفتوت ،كالشيء يسقط فيتقطع كيتفتت .كفىت ا٣ببز :كسىرهي ن
(ّ) انظر :إحياء علوـ الدين (ْ ،)َْٗ/التوابْب ،البن قدامة (ص ،)ُِٔ:اَّالسة كجواىر العلم (ُ.)ّْٔ/
(ْ) انظر :منار القارم شرح ٨بتصر صحيح البخارمٞ ،بزة ٧بمد قاسم (ٓ .)ُِٔ/جاء ُب ا٢بديث(( :إف اهلل
كتب على ابن آدـ حظو من الزنا ،أدرؾ ذلك ال ٧بالة ،فزنا العْب النظر ،كزنا اللساف ا٤بنطق ،كالنفس
ٛبُب كتشتهي ،كالفرج يصدؽ ذلك كلو كيكذبو)) .صحيح البخارم [ِّْٔ ،]ُِٔٔ ،مسلم
[ِٕٓٔ](( .حظو)) أم :نصيبو(( .أدرؾ ذلك ال ٧بالة)) ال حيلة لو كال خبلص من الوقوع فيما كتب
عليو كقدر لو .كقولو(( :فزنا العْب النظر)) يعِب :إٔب العورات كالنساء األجنبيات( .كزنا اللساف ا٤بنطق)
يعِب :النطق بالفحش كما يتعلق بالفجور(( .كالنفس ٛبُب)) تسوؿ لصاحبها كٙبركو(( .كالفرج)) الذم
ىو آلة الزنا ا٢بقيقي(( .يصدؽ ذلك)) بفعل ما ٛبنتو النفس(( .كيكذبو)) بالَبؾ كالبعد عن الفواحش
كمقدماهتا.
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كقد حذرنا النيب



من االستهانة بصغائر الذنوب ،فقاؿ(( :إياكم

وم َح َّق َرات الذنوب؛ فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوـ نزلوا بطن واد ،فجاء
ُ
ذا بعود وجاء ذا بعود ،ثم حملوا ما أنضجوا بو خبزىم ،وإف مح َّقر ِ
الذنُ ِ
ات ُّ
وب
َُ َ
متى يػ ْؤ َخ ْذ بها ص ِ
احبُػ َها تُػ ْهلِكْو))(ُ).
َ
ُ
وم َح َّق َرات الذنوب))" ،أم :صغائرىا؛ ألف
فقولو (( :إياكم ُ

صغارىا أسباب تؤدم إٔب ارتكاب كبارىا ،كما أف صغار الطاعات أسباب مؤدية إٔب
(ِ)
مكفرا -أىلكت؛
ٙبرم كبارىا"  .فالصغائر إذا اجتمعت كٓب تي ىكفر  -بأف ٓب يوجد ٥با ن
٤بصّبىا كبائر باإلصرار"(ّ).

(ُ ) ا٢بديث مركم عن سهل بن سعد ،كعن عبد اهلل بن مسعود بألفاظ متقاربة .حديث سهل :أخرجو أٞبد
[َِِٖٖ] ،كالركيا٘ب [َُٓٔ] ،كالطربا٘ب ُب (الكبّب) [ِٕٖٓ] ،ك(األكسط) [ِّّٕ] ،ك(الصغّب)
[َْٗ] ،كالرامهرمزم ُب (أمثاؿ ا٢بديث) (ص ،)َُٓ:كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [ُٖٖٔ] .قاؿ
ا٥بيثمي " :)َُٗ/َُ( :ركاه أٞبد كرجالو رجاؿ الصحيح ،كركاه الطربا٘ب ُب الثبلثة من طريقْب،
كرجاؿ إحداٮبا رجاؿ الصحيح غّب عبد الوىاب بن عبد ا٢بكم كىو ثقة" .حديث ابن مسعود :أخرجو
الطيالسي [ََْ] ،كأٞبد [ُّٖٖ] ،كالطربا٘ب ُب (الكبّب) [َََُٓ] ،كُب (األكسط) [ِِٗٓ]،
كأبو الشيخ [ُّٗ] ،كالبيهقي ُب (الكربل) [َِِٕٔ] ،ك(شعب اإلٲباف) [ُِٖ] .كقاؿ ا٤بناكم
" :قاؿ ا٢بافظ العراقي  :إسناده جيد ،كقاؿ العبلئي :حديث جيد على شرط
الشيخْب" .فيض القدير (ّ ،)ُِٖ/قاؿ ا٥بيثمي (َُ" :)ُٖٗ/ركاه أٞبد ،كالطربا٘ب ُب األكسط،
كرجا٥بما رجاؿ الصحيح غّب عمراف بن داكد القطاف ،كقد كثق" .كقاؿ ابن حجر :التعبّب باحملقرات كقع
ُب حديث سهل بن سعد رفعو .كقد أخرجو أٞبد بسند حسن ،ك٫بوه عند أٞبد كالطربا٘ب من حديث
ابن مسعود .كعند النسائي كابن ماجو عن عائشة  أف النيب  قاؿ ٥با(( :يا عائشة
إياؾ ك٧بقرات الذنوب؛ فإف ٥با من اهلل طالبنا)) .كصححو ابن حباف" فتح البارم ،البن حجر

(ُُ.)ِّٗ/

(ِ) فيض القدير (ّ)ُِٕ /
(ّ) التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب (ُ.)َْٓ/
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قاؿ اإلماـ الغزإب " :صغائر ا٤بعاصي ٯبر بعضها إٔب بعض حٌب تفوت
أىل السعادة ُّدـ أصل اإلٲباف عند ا٣باٛبة"(ُ).
أعماال ،ىي ىأدؽ ُب
كُب (الصحيح) :عن أنس  قاؿ" :إنكم لتعملوف ن
أعيينً يكم من الش ىعر ،إف كنا لنعدىا على عهد النيب  من ا٤بوبقات" .قاؿ
أبو عبد اهلل" :يعِب بذلك :ا٤بهلكات"(ِ).
كقد قيل:
ىخ ٍّل الذن ػوب ص ػ ػ ػغّبىػػا ككب ػ ػ ػ ػػّبىا ذاؾ ال ػ ػػت ػ ػ ػ ػػقػ ػ ػ ػى
كاصػػنع كمػ ػ ػ و
اش فوؽ أر ض الػشوؾ ٰبػذر ما يرل
(ّ)
ال ىٍٙب ػ ػ ػ ًػق ػ ػ ػ ػىرف صػ ػ ػ ػ ػ ػػغيػػرة إف ا١بػ ػبػ ػ ػاؿ من ا٢بص ػػا
قاؿ ابن ا١بوزم " :كثّبه من الناس يتسا٧بوف ُب أمور يظنوهنا قريبة،
كإطبلؽ البصر؛ ىوانا بتلك ا٣بطيئة ،ككفتول من ال يعلم؛ لئبل يقاؿ :ىو جاىل،
صغّبا ،كىو عظيم"(ْ).
ك٫بو ذلك ٩با يظنو ن

(ُ) إحياء علوـ الدين (ّ.)َٔ/
(ِ) صحيح البخارم [ِْٗٔ].
(ّ) انظر :الكشف كالبياف (ُ ،)ُِْ/تفسّب القرطيب (ُ ،)ُِٔ/تفسّب ابن كثّب (ُ ،)ُْٔ/غرائب القرآف
(ُ ،)ُّٗ -ُّٖ/جامع العلوـ كا٢بكم (ُ ،)َِْ/التبصرة ،البن ا١بوزم (ص.)ُّْ:
(ْ) صيد ا٣باطر (ص )ُْٗ:بتصرؼ .كقد حدث النيب  عن و
ذنوب يظن البعض أهنا ىينة،
كلكنها ليست كذلك ،فقد ىمر النيب ٕ بائط من حيطاف ا٤بدينة ،أك مكة ،فسمع صوت
إنسانْب يعذباف ُب قبورٮبا ،فقاؿ النيب (( :يعذباف ،كما يعذباف ُب كبّب))ٍ ،ب قاؿ:
((بلى ،كاف أحدٮبا ال يستَب من بولو ،ككاف اآلخر ٲبشي بالنميمة)) صحيح البخارم [ُِٔ،ُِٖ ،
ُُّٔ ،]َٔٓٓ ،َِٔٓ ،مسلم [ِِٗ] .قولو (( :كما يعذباف ُب كبّب)) ذكر العلماء
فيو تأكيلْب أحدٮبا :أنو ليس بكبّب ُب زعمهما ،كالثا٘ب :أنو ليس بكبّب تركو عليهما .كحكى القاضي
تأكيبل ثالثنا ،أم :ليس بأكرب الكبائر .شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم
عياض  ن
(ّ ،)َُِ/إكماؿ ا٤بعلم ،للقاضي عياض (ِ.)ْٔ/
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ٖ  -إفشاء األسرار الزوجية:
إف إفشاء ما ٯبرم بْب الزكجْب ال يتفق مع ذكؽ ا٤بسلم كحسو ا٤برىف ،كال
يفعلو إال أصحاب القلوب ا٤بريضة ،كالعقوؿ الفارغة ،كىو دليل على قلة الوفاء.
كإف للفراش أسر نارا ٯبب أف ٙباط بسياج من الكتماف؛ ألف الزكاج عبلقة ٥با
خصوصيتها كأسرارىا ،كىي عبلقة يؤٛبن فيها الزكجاف على أسرار بعضهما ،فبل ينبغي
أف يفشي أحدٮبا سر صاحبو؛ ألف اإلفشاء من ا٣بيانة كىو من أسباب االختبلؼ
كفقداف الثقة بْب الزكجْب .قاؿ اهلل ُ ب كصف ا٤بؤمنات الصا٢بات:
َ ه َ ُ َ َ ٌ َ َ ٌ ْ
ﵟفالص ِ
ات ل ِي َغيْ ِبﵞ [النساء .]ّْ:فاآلية فيها كصف الصا٢بات
اِلات كاُ ِخات خاف ِظ
بأهنن حافظات للغيب ،أمٰ :بفظن أنفسهن عن الفاحشة ،كأمواؿ أزكاجهن عن
التبذير كاإلسراؼ ،كٰبفظن ما بينهن كبْب أزكاجهن من أسرار كخصوصيات.
الرجل يػ ْف ِ
ِ
كُب ا٢بديث(( :إِ َّف من أَ َش ّْر الن ِ
ضي
َّاس عند اهلل منزلةً يوـ القيامةُ َ ُ َّ :
إلى ْامرأَتِو ،وتُػ ْف ِ
ش ُر ِس َّرَىا))(ُ).
ضي إليو ،ثم يَػْن ُ
َ
قاؿ اإلماـ النوكم " :كُب ىذا ا٢بديثٙ :برٙب إفشاء الرجل ما ٯبرم بينو
كبْب امرأتو من أمور االستمتاع ،ككصف تفاصيل ذلك كما ٯبرم من ا٤برأة فيو من قوؿ
أك فعل ك٫بوه"(ِ).
كسَبا لزكجة ،كأف تكوف الزكجة كذلك لو.
لباسا ن
فينبغي أف يكوف الزكج ن

(ُ) صحيح مسلم [ُّْٕ].
(ِ) شرح النوكم على صحيح مسلم (َُ.)ٖ/
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ليال يَػتَ َخ َّونػُ ُه ْم:
ٗ  -أف يطرؽ الرجل أىلو ً

إف العبلقة بْب الزكجْب إ٭با تبُب على الثقة ا٤بتبادلة بينهما ،كالٍب تؤسس على
أساس متْب من التمسك بالدين كالتفقو ُب أحكامو؛ كلذلك جاء النهي عما قد يكوف
ليبل يىػتى ىخونػي يه ٍم،
سببنا ُب فقداف الثقة ،كإساءة الظن؛ فمن ذلك :أف يطرؽ الرجل أىلو ن

كما جاء ُب ا٢بديث :عن جابر  أنو قاؿ(( :نهى رسوؿ اهلل  أف

ليال يَػتَ َخ َّونػُ ُه ْم ،أو يلتمس عثراتهم))(ُ).
يطرؽ الرجل أىلو ً

قاؿ أىل اللغة :الطركؽ –بالضم -اَّيء بالليل من سفر أك من غّبه على غفلة.
(ِ)
كيقاؿ ٍّ و
ليال)) ظاىره
٦بازا"  .فقولو (( ً
لكل آت بالليل :طارؽ ،كال يقاؿ بالنهار إال ن
هنارا من غّب شعورىم .كاختلف
تقييد النهي بالليل ،كأنو ال كراىة ُب دخولو إٔب أىلو ن
ُب علة التفرقة بْب الليل كالنهار ،فعلل البخارم ُ ب ترٝبة الباب بقولو( :باب ال
ليبل إذا أطاؿ الغيبة ٨بافة أف يتخوهنم أك يلتمس عثراهتم) فعلى ىذا
يطرؽ الرجل أىلو ن
التعليل يكوف الليل جزء العلة؛ ألف الريبة تغلب ُب الليل ،كتندر ُب النهار(ّ).
كقاؿ ابن بطاؿ " :فبْب النيب ُّ ذا اللفظ ا٤بعُب الذم من
ليبل.
أجلو هنى عن أف يطرؽ أىلو ن
ليبل سببنا لتخوهنم؟
فإف قيل :ككيف يكوف طركقو أىلو ن
ليبل ىو كقت خلوة كانقطاع
قيل :معُب ذلك -كاهلل أعلم :-أف طركقو إياىم ن
ليبل
بعضا ،فكاف ذلك سببنا لسوء ظن أىلو بو ،ككأنو إ٭با قصدىم ن
مراقبة الناس بعضهم ن
ليجدىم على ريبة حْب توخى كقت غرهتم كغفلتهم .كمعُب ا٢بديث :النهي عن
التجسس على أىلو ،كال ٙبملو غّبتو على هتمتها إذا ٓب يأنس منها إال ا٣بّب"(ْ).
)ُ( صحيح مسلم [ُٕٓ].
)ِ( فتح البارم (ٗ ،)َّْ/كانظر :شرح النوكم على صحيح مسلم (ُّ.)ُٕ/
)ّ( انظر :سبل السبلـ (ِ.)َِٓ/
)ْ( شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ٕ.)ّٔٗ/
280

كا٢باصل أف حكم النهي يعلل بعلتْب:

األولى :أف الزكجة ٙبتاج إٔب أف تتجهز بالتنظف كالتجمل؛ ألجل استقباؿ الزكج
بعد طوؿ غياب ،كقد دؿ على ذلك ما جاء ُب (الصحيح) :عن جابر بن عبد اهلل
 قاؿ :قفلنا مع النيب  من غزكة ،فىػتػعجٍلت على بعّب ٕب قىطي و
وؼ،
ىى ي
س بعّبم بً ىعنىػىزةو كانت معو ،فانطلق بعّبم كأجود ما
فلحقِب راكب من خلفي ،فىػنى ىخ ى
أنت راء من اإلبل ،فإذا النيب  ،فقاؿ(( :ما يعجلك)) ،قلت :كنت

أبكرا أـ ثَػيّْبًا؟)) ،قلت :ثىػيٍّبنا ،قاؿ(( :فهال جارية تالعبها
حديث عهد بعرس ،قاؿً (( :

ليال –أي:
وتالعبك)) ،قاؿ :فلما ذىبنا لندخل ،قاؿ(( :أمهلوا حتى تدخلوا ً
الش ِعثَةُ وتَستَ ِح َّد ِ
المغيبَةُ))(ُ).
عشاء -لكي تَ ْمتَ ِش َ
ط َّ َ ْ
العلة الثانية :االحَباز عن سوء الظن؛ ألف العبلقة بْب الزكجْب إ٭با تبُب على

الثقة ا٤بتبادلة بينهما –كما تقدـ ،-كىذه الثقة أساس لدكاـ احملبة ،أما سوء الظن،
كالشك من غّب داع ،كالغّبة الٍب تتجاكز ا٢بد ،كالتجسس ،فكل ذلك ٩با يهدـ
البيوت.
رجبل فيفتضح أمرىا –كما ظن بعض
كليست معُب النهي :لئبل ٯبد مع امراتو ن
ا١بهاؿ .-قاؿ القاضي أبو بكر ابن العريب " :كقد ٠بعت عن بعض أىل ا١بهالة
أف معُب هني النيب ٥ بم :لئبل يفتضح النساء ،كما جرل ٤بن خالف النيب
دليبل على أف النيب
م ٓب يصح ٕباؿ ،كلو صح ٤با كاف ن
 ،كىذا الذم يرًك ى

(ُ) صحيح البخارم [َٕٗٓ ،]ِْٕٓ ،ِْٓٓ ،مسلم [ُٕٓ] .ك((قطوؼ)) -بفتح القاؼ -أم:
بطيء ا٤بشي .كقولو(( :فنخس بعّبم)) :أم دفعو ضربنا بطرؼ العنزة :كىي فوؽ العصا كدكف الرمح،
كا٢بربة .ك((الشعثة)) غّب ا٤بتزينة ،كىي منتشرة الشعر ،مغربة الرأس .ك((تستحد)) تستعمل ا٢بديدة ُب

إزالة شعر اإلبط كالعانة ،ك٫بو ذلك .ك((ا٤بغيبة)) -بضم ا٤بيم ككسر الغْب كإسكاف الياء -كىي الٍب
غاب عنها زكجها.
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 قصده .فبل يصح ألحد لو معرفة ٗبقاصد الشريعة كمقدار النيب
 أف يصححو ،كال ٯبيزه"(ُ).
٘  -أف ًل يقوـ الرجل بواجبو تجاه زوجتو:
تقدـ أف الزكاج أمانة كمسؤكلية ككاجبات متبادلة بْب الزكجْب ،فينبغي على الزكج
أف يفقو حقوؽ الزكجة كمسؤكليتو كدكره ُب البيت كخارجو ،ككاجبو ٘باه الزكجة كاألكالد
على كفق ما قرره الش رع ،كأف يدرؾ حاجتها ،كأف تبُب العبلقة بْب الزكجْب على أساس
راسخ من احملبة الٍب تستند إٔب ركائز ،أٮبها:
سكن لو ،تركن إليها نفسو ،كتكمل ُب جوارىا
أف ينظر إٔب زكجتو على أهنا ه

طمأنينتيو ،كترتبط با٢بياة الكرٲبة معها سعادتيو ،كىي تكملةه ركحية للزكج
كمن ركائز احملبة بْب الزكجْب :التودد بطيب الكبلـ ،كالبعد عن التسلط كالعنف
األسرم كالتقبيح كالٍ ىم ٍّن؛ لتدكـ ا٤بودة كاأللفة كالرأفة كالرٞبة الٍب حث عليها القرآف،
كحثت عليها السنة النبوية.
كمنها :ا٤بعاشرة با٤بعركؼ ،كاإلحساف ،كحسن ا٣بلق ،كا٤ببلطفة.
كمنها :ا٢بكمة ُب التعامل مع التحديات الٍب قد تعَبض مسّبة ا٢بياة الزكجية.
كمنها :أال ينشغل الزكج عن زكجتو ،كال تنشغل الزكجة عن زكجها.
كمنها :بناء األسرة على أساس من التقول ،كالتعاكف على الرب كالتقول كالعمل
البيت على ٧ببة اهلل  كطاعتو .فطاعة
الصاّب؛ فإف سر السعادة الزكجية :أف يقوـ ي
أثر كبّب ُب األلفة كاحملبة بْب الزكجْب كاألمن كاالستقرار.
اهلل ٥ با ه
ً

َ ْ َ َ َ ًِ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ َ ُ ْ َه ُ َ َ ً
قاؿ اهلل  :ﵟٌَ غ ٍِو صاِلا ٌَِ ذن ٍر أو أجَث ؤْ مؤٌَِ فيِديِيِّ خياة

َغ ّي َ
أثرا ُب االختبلؼ كعدـ االستقرار األسرم .قاؿ
للمعصية
أف
كما
]،
ٕٗ
[النحل:
ﵞ
ث
ت
ِ
ن
َ
َ
َ
ُ
ََ َ َ ُ
س ًْ ٌ َِْ ُمصيتَث فَت ٍَا ن َصتَ ْ
ج أيْدِيس ًْﵞ [الشورل.]َّ:
اهلل  :ﵟوٌا أصاة
ِ ٍ ِ
(ُ) عارضة األحوذم (َُ.)ُُٖ- َُٖ/
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كمنها :تطهّب البيوت من ا٤بنكرات ،فباألخبلؽ تستقيم ا٢بياة ،كتسعد النفس،
كيدكـ الود.
كمنها :التنبو إٔب األخطار الٍب هتدد كياف األسرة من ٫بو :اإلعبلـ ا٥بابط ،كاحمليط
االجتماعي الذم ال ٱبلو من ا٤بفسدين ،كأصدقاء السوء.
كمنها :عدـ إفشاء األسرار الزكجية.
كمنها :القناعة كالرضا بالقسم؛ فإف ا٢بياة الطبية إ٭با تبُب على القناعة ،كالذم ال
عطشا.
يقنع كالذم يشرب من ماء البحر ،كلما شرب كلما ازداد ن
كمنها :البعد عن الغّبة الٍب تتجاكز ا٢بد؛ كمن حق الزكجة :أف يغار الزكج
عليها ،فبل يعرضها للشبهات ،كال يتساىل معها ُب كل ما يؤذم الشرؼ ،أما إذا
جاكزت الغّبة ا٢بد فكانت طنًّا ال أساس لو إال كسوسة الشيطاف فهي من الغّبة
ا٤بذمومة ،كعبلجها بالثقة كاحملبة ا٤بتبادلة بينهما.
كمنها :االعتناء بالنظافة كالتزين كالتطيب؛ فإف العناية با٤بظهر من عوامل التجدد
اقتناعا بالطرؼ اآلخر ،كزيادة ُب العفة ،كيدخل ُب
ُب ا٢بياة الزكجية ،كيثمر اكتفاء ك ن
ذلك٩ :بارسة بعض الرياضات الٍب تقي ا١بسد من الَبىل كالسمنة ،كالبعد عن
مثبل -إٔب غّب ذلك(ُ).
ا٤بشركبات الٍب تضر با١بسد كتضعفو كالدخاف – ن
 - ٙأف ًل تقوـ المرأة بواجبها تجاه زوجها:
ينبغي على الزكجة أف تفقو حقوؽ الزكج كمتطلباتو ،كمسؤكليتها كدكرىا ُب
البيت ،ككاجبها ٘باه األكالد على كفق ما قرره الشارع ،كأف تدرؾ حاجتو حٌب يدكـ
الود ،كتبُب األسرة على أساس راسخ من احملبة كاإلحساف ا٤بتبادؿ.

( )1كقد فصلت ذلك ُب كتاب( :احملبة صورىا كأحكامها) ،ط( ّ:ص.)ِٖٔ-ِٕٕ:
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 - ٚأف ًل يأمر الرجل أىلو بالمعروؼ ،وًل ينهاىم عن منكر:
كقد تقدـ بيانو.
اضصورةػاضرابطظػ:ػخغاظظػاألوالدػ:
تقدـ أف من ا٣بيانة :أف ال يأمر الرجل أىلو با٤بعركؼ ،كأف ال ينهاىم عن
منكر ،بل رٗبا يعينهم على ا٤بنكر ،أك ٰبملهم عليو ،أك يأمرىم بو .كما تقدـ أف ً
ا٤بقر
بالفاحشة ُب أىلو ك٧بارمو يػينىػزؿ منزلة من ٯباىر ُّا من حيث اإلٍب كالعقاب ُب اآلخرة.
كاألب مسؤكؿ عن تربية أكالده ،ككذلك األـ ،فمن ا٣بيانة ٥بذه ا٤بسؤكلية :عدـ
تعاىد األكالد بالَببية السلمية –كال سيما ُب ا٤براحل األكٔب من حياهتم -فينبغي على
الوالدين أف يغرسا ُب األكالد بذكر اإلٲباف ،كالقيم كاألخبلؽ الفاضلة ،كأف يكونا قدكة
٥بم ُب ذلك؛ فإف لساف العمل أبلغ من لساف القوؿ.
أثر ُب صياغة شخصية اإلنساف كأخبلقو ُب بيتو ك٦بتمعو،
كإف الَببية األكٔب ٥با ه
تألف النفس ا٤بعاصي ،كتنساؽ كراء العواطف كالرغائب.
كبسوء الَببية ي
الفضائل ُب نفوس أبناءه كطبلبو ،أك الرذائل.
ا٤بريب أك ا٤بعلٍّم
فإما أف يغرس ٍّ
ى
كالبيئة تؤثٍّر ُب الفطرة ،كُب التفكّب ،كينعكس أثرىا على سلوؾ االبن أك الطالب،
كعلى عبلقاتو االجتماعية.
مسؤكال عن تغذية
كلذلك كانت الَببية من أعظم أنواع ا٤بسؤكلية ،فإذا كاف األب
ن
طفلو ،فبل يهملو حٌب يتعرض جسمو للهزاؿ أك ا٤برض أك ا٤بوت ،فهو مسؤكؿ عن
خطرا من ىزالو أك مرضو،
تغذيتو ركحيًّا ن
أيضا ،فبل يهملو حٌب يتعرض ٤با ىو أشد ن
كذلك حْب يتعرض ٤بوت القلب أك الركح.
كبّبا حسب
كإذا أقصي اإلٲباف عن ميداف الَببية ،فإف السلوؾ يتفاكت تفاكتنا ن
ا٤بؤثرات التالية:
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ُ  -اختبلؼ معادف الناس.
ِ  -الغُب ا٤بطغي.
ّ  -الفقر ا٤بنسي.
ْ  -االمتياز العلمي الذم يؤدم إٔب غركر العلم.
ٓ  -الوضع السياسي.
ٔ  -ا٤بدرسة.
ٕ  -األصدقاء.
ٖ  -البيئة كا٢بي.
ٗ  -ا٤بدرسْب كاحمليط العلمي.
َُ  -األسس الَببوية كا٤بنهج الدراسي.
يقوؿ الشيخ الغزإب " :كُب األعصار األخّبة ٤با خفت قبضةي اإلٲباف على
زماـ السلوؾ كمبادئ الَببية شرع كل امرئ يتصرؼ ُب حياتو ا٣باصة كمع غّبه بدافع
من طبيعتو ،كمن الظركؼ احمليطة بو ،كنشأ عن ذلك ا٫بدار ُب ا٤بستول األخبلقي
كالسلوكي كاإلنسا٘ب.
كإنِب ألنظر إٔب األحداث ا١بارية ُب ا٤بدف كالقرل فأرل ما يضيق بو الضمّب
ا٢بي ،كما يقشعر لو البدف الرقيق .كلئن كاف إفبلس ا٤بربْب سبب خذالف كبّب ألمتنا،
فإف ا٥بجوـ الغريب على ببلدنا زادىا بلبلة كضيعة؛ ألنو ىجوـ يعمل ُب دأب كعناء
على تشتيت قول اإلٲباف كلما ٘بمعت ،كعلى غمر األرجاء بصنوؼ الفساد كاإلغراء،
حٌب ٚبرج أجياؿ تتقبل اإل٢باد باسم ا٢برية العقلية.
كأغلب النفوس ا٢بائرة ،كا١بماعات ا١بائرة ٥با كجهة نظر تستسيغ ُّا أبشع
األفعاؿ؛ فإف ا٥بول نسج على بصرىا حجابنا ،كأبعدىا عن رؤية الواقع.
كحاضر العآب اإلسبلمي تسود تربيتو من ىذا القبيل ضبلالت شٌب ،فكم من
علما؟ كمن بدعة ٠بيت :سنة؟ كمن ا٫براؼ ٠بي :استقامة؟ كىكذا
جهل يسمى ن
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منكرا.
انتشرت بيننا عناكين مزيفة ،كمفاىيم مشوىة ،جعلت ا٤بنكر معركفنا ،كا٤بعركؼ ن
كأمة تتخبط ُب حياهتا على ىذا النحو ٙبرـ من التوفيق ال ٧بالة.
كإٔب جانب ىذه ا٤بورثات تسربت مع حضارة الغرب ضبلالت أخرل زادت
مرضا ،فالفوضى تسمى :حرية ،كالعبلقات ا١بنسية تسمى :حبًّا أك
األمة العليلة ن
صداقة ..كىكذا تضطرب موازين األمور.
جدال ،فإذا
كالَببية الناجحة تعتمد على حقائق مقررة ،كمسلمات ال تقبل ن
ساءت البيئة ،كسادت أجواءىا الشكوؾ فهيهات أف تنشأ أجياؿ يوثق بأدُّا كعفافها
كعدالتها.
كاألرض اإلسبلمية ُب أمس ا٢باجة إٔب قواعد من الَببية تنهض على أصوؿ دينية
ثابتة تشد النفوس إٔب عرل اإلٲباف الراسخ"(ُ).

(ُ) انظر :كيف نفهم اإلسبلـ ،للشيخ ٧بمد الغزإب (ص )ُّٔ:فما بعد ،بتصرؼ.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضطبحثػاضدادسػ:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخغاظظػاضطبدػضضظاسػ:

كىذه صورة توضيحية لصور خيانة العبد مع الناس ،كال ٱبفى أهنا متفاكتة ٕبسب
مفاسدىا ،كىي كذلك متداخلة كغّبىا ،كما ًب التنبيو على ذلك غّب مرة:
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صورػخغاظظػاضطبدػطعػاضظاس:
الصورة األولى:

الصورة الثانية:

(النفاؽ) أف يظهر اإلنساف تضيع

الصورة الثالثة:

أمانات خيانة العهود

الصورة الرابعة:
الخيانة

الصورة الخامسة:
في المكر

خالؼ ما يبطن.

الناس.

والمواثيق.

الصورة السادسة:

الصورة السابعة:

الصورة الثامنة:

الصورة التاسعة:

الغدر.

التجسس.

السرقة.

الغلوؿ.

الصورة الحادية عشرة:

الصورة

الثانية الصورة

عشرة:

عشرة:

والخداع

المعامالت ،والخيانة والغش.
في الكسب غير
المشروع.
الصورة العاشرة:
وقطع

الحرابة
الطريق.

البخس

في

والميزاف.

ش َار.
الكيل خيانة ال ُْم ْسَت َ

الصورة الخامسة عشرة:

الثالثة الصورة الرابعة عشرة:

خيانة المجالس خيانة الوطن.
وإفشاء أسرارىا.

الصورة السابعة عشرة:

الصورة السادسة
عشرة:

طي الغيبة
الخيانة في الشهادة ،و ُّ
األخبار إذا ندب لتأديتها ،واإلفك والبهتاف.

والنميمة

وتحريف

الرسائل
َّ

الخيانة في الحكم والقضاء:
ظلم اإلنساف لغّبه.

ا٣بيانة من خبلؿ كسائل اإلعبلـ.

إذا

تحملها وصرفها.
ّ

الصورة الثامنة عشرة:
نشر المخدرات والمسكرات والترويج لها
الصورة التاسعة عشرة:
خيانة العلم:
الجهل

ابعا:
ثانيا:
ً
عدـ ثالثًا :اًلبتداع في ر ً
أوًل :كتماف الحق والتزوير ً
الخاطئة ،وسوء التبليغ.
العمل بالعلم .الدين.
والتدليس على الناس.
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المركب،

والمفاىيم

كخيانة العبد مع الناس تتفرع إٔب أكثر من صورة ،كما سيأٌب:
اضصورةػاألوضىػ:ػأنػغظؼرػاإلظدانػخالفػطاػغبطنػ:
كيعد ذلك من النفاؽ ،قاؿ القاضي عياض " :كال ٯبوز عليو
أحدا عن شيء ،كىو يبطن خبلفو"(ُ) .كقد جاء ُب
أحدا بشيء أك ينهى ن
أف يأمر ن
ا٢بديث(( :إنو ًل ينبغي لِنَبِ ٍّي أف تكوف لو خائنة األعين))(ِ).


قاؿ ا٣بطايب " :معُب(( :خائنة األعين)) :أف يضمر بقلبو غّب ما يظهره

للناس ،فإذا كف بلسانو كأكمأ بعينو إٔب خبلؼ ذلك فقد خاف .ككاف ظهور تلك
ا٣بيانة من قبل عينيو ،فسميت :خائنة األعْب"(ّ).

اضصورةػاضثاظغظػ:ػتضغعػأطاظاتػاضظاسػ:
ردىا ،أك بإتبلفها ،أك
إف من أقبح صور ا٣بيانة :خيانة الودائع كاألمانات بعدـ ٍّ
با٤بماطلة ُب أدائها من قادر ،كىي دليل على خبث النفس ،كفساد ٍّ
الذمة.
كمن شأف ا٤بسلم :أف ٰبب ألخيو ما ٰبب لنفسو ،كأف ال ٱبوف أخيو كأف ٰبفظ
لو ما ائتمنو عليو كما جاء ُب ا٢بديث(( :المسلم أخو المسلمً ،ل يخونو ،وًل

يكذبو وًل يخذلو ،كل المسلم على المسلم حراـ ،عرضو ومالو ودمو))(ْ).

(ُ) الشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى (ِ.)ِْْ/
(ِ) أخرجو ابن أيب شيبة [ُّّٗٔ] ،كأبو داكد [ِّٖٔ] ،كالبزار [ُُُٓ] ،كالنسائي [َْٕٔ] ،كأبو
أيضا:
يعلى [ٕٕٓ] ،كا٢باكم [َّْٔ] ،كقاؿ" :صحيح على شرط مسلم" .ككافقو الذىيب ،كأخرجو ن
البيهقي [ُٕٖٗٔ].

(ّ) معآب السنن (ِ.)ِٖٕ /
أيضا :البزار [ُٖٖٗ].
(ْ) أخرجو الَبمذم [ُِٕٗ] ،كقاؿ" :حسن غريب" ،كأخرجو ن
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كخيانة ما استؤمن عليو اإلنساف من الودائع كاألمانات من أعظم احملرمات؛ ٤با
فيها من ا٣ببث ،كاإلساءة ،كأكل أمواؿ الناس بالباطل ،كفساد الذمة ،كالتكالب على
حطاـ الدنيا.
اضصورةػاضثاضثظػ:ػخغاظظػاضطؼودػواضطواثغقػ:

أوًل :تعريف العهد والميثاؽ واأللفاظ ذات الصلة:
ً

العهد :األماف ،كاليمْب ،كا٤بوثق ،كالذمة ،كا٢بفاظ ،كالوصية .كقد عهدت إليو،
أم :أكصيتو .كمنو ا ٍشتيق العهد الذم ييكتب للوالة .كتقوؿ :ىعلىي ىع ٍه يد اهلل ىألىفٍػ ىعلىن
كذا(ُ).
كقاؿ ابن فارس " :العْب كا٥باء كالداؿ أصل ىذا الباب عندنا داؿ على
معُب كاحد ،قد أكمأ إليو ا٣بليل  .قاؿ :أصلو :االحتفاظ بالشيء كإحداث
العهد بو .كالذم ذكره من االحتفاظ ىو ا٤بعُب الذم يرجع إليو فركع الباب .فمن ذلك
قو٥بم :ىع ًه ىد الر يج يل يىػ ٍع ىه يد ىع ٍه ندا ،كىو من الوصية .كإ٭با ٠بيت بذلك؛ ألف العهد ٩با
ينبغي االحتفاظ بو .كمنو اشتقاؽ العهد الذم يكتب للوالة من الوصية ،كٝبعو:
عهود"(ِ).
كذكر ابن قتيبة  أف العهد ُب القرآف على أكجو ،كذكر منها:
َْ ْ َ
َّخ َْ ٣س َُّ ْٛ ٢إ ََل ُ
"ُ  -األماف :عهد :قاؿ اهلل  :ﵟَِأَد ُّ
َّٜسد ِ َِّْٛ ٣ﵞ
ٛ
٣
ِل
إ
َّ
٤ا
ِٝ
ِ
ِ ِ

[التوبة.]ْ:

(ُ) انظر :الصحاح ،للجوىرم ،مادة( :عهد) (ِ ،)ُٓٔ -ُٓٓ/العْب (ُ.)َُِ/
(ِ) مقاييس اللغة ،مادة( :عهد) (ْ.)ُٕٔ/
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َ ُ
َ َ َ ُ
ََّعْ ٢ست َّْٛﵞ
ِ  -كاليمْب :عهد :قاؿ اهلل  :ﵟ َوأ ْوِ٤ا َّث ِ ًَ ِْ ٣س َّاَّلل ِ َّإِذا
(ُ)

[النحل. ]ُٗ:

ّ  -كالوصية :عهد :قاؿ اهلل  :ﵟ َألَْٛ

[يس.)ِ(]َٔ:

َ
َ ْ َ ْ َْ ُ
َ
َ
َ
ْ
َّأخ٣س َّإِِلسَّ ٛية َّث ِِن َّآد َّمﵞ

ْ  -كا٢بفاظ :عهد :قاؿ َّ (( :
إف حسن العهد من اإليماف))(ّ).

ٓ  -كالزماف :عهد :يقاؿ :كاف ذلك بعد فبلف(ْ).
َ َ ّ َ ُ َ
َّجةيَِّٕٚ
ٔ  -كالعهد :ا٤بيثاؽ :كمنو قولو  إلبراىيم  :ﵟٓةل َّإ ِ ِّن
َ َ َ
ُ
ُ َ
ةس َّإ ًَ ٜ
ةٜةََّٓ َةل َ
ْيﵞ [البقرة ،]ُِْ:أم :ال يناؿ
َّوَّ ِْٞ ٜذ ّرِي ِِت َّٓةل َّل ََّحَ٠ةل َّخ ْ٣سِيَّاٙوةل ِ ََِّ ٝ
ل ِِ ِ ٠ٚ

ما كعدتك من اإلمامة :الظا٤بْب من ذريتك .كالوعد من اهلل :ميثاؽ"(ٓ).
كزاد ابن ا١بوزم  من حيث اعتبار ما يقع ُب القرآف الكرٙب:
ََ َ َ َْ َ َْ
َ
سﵞ [األعراؼ.]َُِ:
َثَِّْٞ َِّْٜٛ ٢خ ٍَّْ ٣
ٕ – الوفاء :كمنو قولو  :ﵟوٜةَّوجسِ ٟ
ةَّْلز ِ
ََ ْ
َْ َ ْ
ٖ – التوحيد :كمنو قولو  :ﵟإل َ
ََّّ ِٞ ٜاَتش َّيَِ ٠س َّالصَح َِّ ٞخً ٣ساﵞ [مرٙب،]ٖٕ:
ِ
أم :كحده بقوؿ :ال إلو إال اهلل.
َ
َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ
ِيَّ٘أ ْن َ
ِتﵞَّ
َّل ّ َِ ٣صاَّثَيْ ِ ََّ
ٗ  -الوحي :كمنو قولو  :ﵟوي ِ٣سٟةَّإَِلَّإِثصاِ٢يَِّٛإَوظٝةخ
[البقرة ،]ُِٓ:أم :أكحينا .قالو :ا٢بسن  .كأ٢بقو بعضهم بالقسم األكؿ ،كمعناٮبا
متقارب.
(ُ) قالو :ابن قتيبة  ،كقاؿ غّبه :ىو من ا٤بعاىدة على فعل الشيء .انظر( :نزىة األعْب النواظر)
(ص.)ْْٖ -ْْٕ:

َ
َ ُْ ُ َ َ
ِيََّ ٞحٔ٠ق٤نَّخ َْ ٣سَّاَّللَََِّّ ِْٞ ٜب ًْسَِِّٜيسةٓ ِ َِّ١ﵞ [البقرة.]ِٕ:
(ِ) قاؿ ابن ا١بوزم  :كمنو قولو  :ﵟاَّل

(ّ) أخرجو ا٢باكم [َْ] من حديث عائشة  كقاؿ" :صحيح على شرط الشيخْب كليس لو علة"،
أيضا :الشهاب القضاعي [ُٕٗ] ،كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [َُٕٖ].
ككافقو الذىيب .كأخرجو ن
(ْ) يقاؿ :كاف ذلك على عهد النيب  ،كعلى عهد إبراىيم كموسى كعيسى  .انظر:
معَبؾ األقراف (ِ.)َٓٗ-ٖٓٗ/
(ٓ) تأكيل مشكل القرآف (ص.)َِٓ -ِْٗ:
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َ َ َ

َ ُ َ ْ

َ

ْيﵞ [البقرة. ]ُِْ:
َّل ََّح٠ةلَّخِ ٣سيَّاٙوةل ِ َِّ ٝ
 :ﵟٓةل َّ
(ُ)

َُ – النبوة :كمنو قولو
حاال بعد حاؿ ،ك٠بٍّي
الع ٍه يد :حفظ الشيء كمراعاتو ن
كقاؿ الراغب  :ى
ا٤بوثق(ِ) الذم يلزـ مراعاتو :ىع ٍه ندا.
ََْْ َ َ َ ْ ُ ً
ْ
ََُْ
ْ
َ
٤لﵞ [اإلسراء ،]ّْ:أم :أكفوا ٕبفظ
قاؿ :ﵟوأوِ٤ا َّثِةِ ٣ًٙس َّإِن َّا٣ًٙس ََّكن َّمعب َّ
األٲباف.
َ َ َ
ُ َ
ْيﵞ [البقرة ،]ُِْ:أم :ال أجعل عهدم ٤بن كاف
ﵟٓةل َّل ََّح َ٠ةل َّخ ْ٣سِي َّاٙوةل ِ ََِّ ٝ
ظا٤با.
َ
قاؿ :ﵟ َو ََّ ْٞ ٜأ ْو َِف َّث ًَ ِْ ٣سهََِّ ٜ
كع ًه ىد فبلف إٔب فبلف يىػ ٍع ىه يد ،أم:
.
]
ُُُ
:
[التوبة
ﵞ
َّ
َّاَّلل
ِٞ
ِ
ِ
ى
ألقى إليو العهد ،كأكصاه ٕبفظو.
ََ ْ َ َْ َ ََ
قاؿ :ﵟ َؤٙسَّي ِ٣سٟةَّإَِلَّآد َّمﵞ [طو.]ُُٓ:
ََْ َ ْ َ ْ َْ ُ
ْ
ﵟألَّٛأخ٣سَّإِِلس َّٛﵞ [يس.]َٔ:
َ َ ُ
َ َ
َ َ
َّاَّللَّي َِ ٣سَّإِِلْ٠ةﵞ [آؿ عمراف.]ُّٖ:
ِيَّٓٞةل٤اَّإِن
ﵟاَّل
َ َ َ
ِيٛﵞ [البقرة.]ُِٓ:
ﵟ َوي ِْ ٣سٟةَّإَِلَّإِث ْ َصاََّ ٢

كع ٍه يد اهللً  تارة يكوف ٗبا ركزه ُب عقولنا ،كتارة ٗبا جاءت بو الرسل
ى
[ من التكاليف] ،كتارة ٗبا نلتزمو كليس ببلزـ ُب أصل الشرع كالنذكر كما
ٯبرم ٦براىا ،كعلى ىذا قولو:

َ َ

ْ

ﵟ َوَ ْٛ ٣ُ ٠ِٜ
َّاَّللﵞ [التوبة.]ٕٓ:
َََّّْٞ ٜعَ ٢س ََّ

َُ َ َ َ ُ َ ْ ً ََ َُ َ ٌ ْ
يََّّْْٛ ٣ُ ٠ِٜﵞ [البقرة.]ََُ:
ﵟوَّكٝةََّع٢سواَّخ٣ساَّججشهَِّ ِص
ََ ْ َ ُ

َ َ

َُْ

َ
٘ﵞ [األحزاب.]ُٓ:
واَّاَّللََِّّْٞ ٜرج َّ
ﵟ َؤٙسََّك٤ٟاََّعُ ٢س

اى يد) ُب عرؼ الشرع ٱبتص ٗبن يدخل من الكفار ُب ىع ٍه ًد ا٤بسلمْب،
ك(الٍ يم ىع ى
ككذلك ذك الٍ ىع ٍهد ،قاؿ ً(( :ل يقتل مؤمن بكافر ،وًل ذو َع ْه ٍد في
(ُ) انظر :نزىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه كالنظائر (ص.)ْْٖ -ْْٕ :
(ِ) تقدـ ذكر ذلك فيما ذكره ا١بوىرم ُ ب (الصحاح).
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َع ْه ِده))(ُ) ،كباعتبار ا٢بفظ قيل للوثيقة بْب ا٤بتعاقدين :يع ٍه ىدةه ،كقو٥بمُ :ب ىذا األمر
يع ٍه ىدةه ٤با أيمر بو أف يستوثق منو"(ِ).
قاؿ أبو عبيد

:

"كأما قولو(( :وًل ذو عهد في عهده)) فإف ذا العهد

الرجل من أىل ا٢برب يدخل إلينا بأماف فقتلو ٧برـ على ا٤بسلمْب حٌب يرجع إٔب
ُْ ْ َ ْ َ َ َ َ ََ
ْ َ
َ
َ
ٌ
ُ
ْ
َ
جصه َّخِتَّ
ّشك ِْي َّاظذجةرك َِّأ ِ
مأمنو ،كأصل ىذا من قوؿ اهلل  :ﵟِإَون َّأخس ََّّ ِٜٞالِ ٝ

ُ َْ ُْ َ ْ
ََ
َ
ُ
َ
َّي َ ْع ََ ٝىَّّلَك َمَّاَّللَِّثَّٛأثَّٜ١َِ ٚأ١َّ ٠ٜﵞ [التوبة ،]ٔ:فذلك قولو(( :في عهده)) يعِب :حٌب يبلغ

رجبل من أىل ا٥بند
ا٤بأمن أك الوقت الذم توقتو لوٍ ،ب ال عهد لو .كقاؿ أبو عبيد :إف ن
قدـ عدف بأماف فقتلو رجل بأخيو ،فكتب فيو إٔب عمر بن عبد العزيز  فكتب
أف يؤخذ منو ٟبسمائة دينار ،كيبعث ُّا إٔب كرثة ا٤بقتوؿ ،كأمر بالقاتل أف ٰببس .قاؿ
أبو عبيد :كىكذا كاف رأم عمر بن عبد العزيز  كاف يرل دية ا٤بعاىد نصف
دية ا٤بسلم ،فأنزؿ ذلك الذم دخل بأماف منزلة الذمي ا٤بقيم مع ا٤بسلمْب كٓب ير على

قودا ،كلكن عقوبة؛ لقوؿ النيب ً(( :ل يقتل مسلم بكافر))"(ّ).
قاتلو ن

(ُ) كنص ا٢بديث :عن قيس بن عباد ،قاؿ :انطلقت أنا كاألشَب إٔب علي  فقلنا :ىل عهد إليك نيب
اهلل  شيئنا ٓب يعهده إٔب الناس عامة؟ قاؿ :ال ،إال ما كاف ُب كتايب ىذا ،فأخرج كتابنا من
قراب سيفو ،فإذا فيو(( :ا٤بؤمنوف تى ىكافىأي ًد ىم ياؤيى ٍم كىم يى هد على من سواىم ،كيسعى بً ًذمتً ًه ٍم أدناىم ،أىىال

ث ىح ىدثنا فعلى نفسو أك آكل ٧بدثنا ،فعليو لعنة اهلل
ىح ىد ى
ىال يػي ٍقتى يل مؤمن بكافر ،كال ذك عهد بعهده ،ىم ٍن أ ٍ
كا٤ببلئكة كالناس أٝبعْب)) أخرجو أٞبد [ّٗٗ] ،كأبو داكد [َّْٓ] ،كالبزار [ُْٕ] ،كالنسائي
[ّْْٕ] ،كأبو يعلى [ِٖٔ] ،كا٢باكم [ِِّٔ] ،كقاؿ" :صحيح على شرط الشيخْب كٓب ٱبرجاه"،
أيضا :البيهقي [ُُّٖٔ] .كحديث (( :ال يقتل مسلم بكافر)) ُب (صحيح
ككافقو الذىيب .كأخرجو ن
البخارم) كسيأٌب.
(ِ) ا٤بفردات ُب غريب القرآف ،مادة( :عهد) (ص ،)ِٓٗ -ُٓٗ:كانظر :معَبؾ األقراف ،للسيوطي
(ِ ،)َٓٗ -ٖٓٗ/الكليات (ص ،)ُْٔ:حاشية الطييب على الكشاؼ (ُ ،)ِٓٗ/فتح البارم،
للحافظ ابن حجر (َُ.)ّْٓ/
(ّ) غريب ا٢بديث ،أليب عيبيد القاسم بن سبلـ (ِ ،)َُٕ -َُٓ/كا٢بديث ُب (صحيح البخارم)
[ُُُ.]ُٔٗٓ ،َّٔٗ ،َّْٕ ،
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كقد أفرد العبلمة مشس الدين أبو ا٣بّب ٧بمد بن عبد الرٞبن السخاكم
ا٤بتوَب سنة [َِٗىػ]( :الوفاء بالوعد) بالبحث ُب كتابو( :التماس السعد ُب الوفاء
بالوعد)(ُ) ،كلؤلستاذ الدكتور ناصر سليماف العمر ٕبث بعنواف( :العهد كا٤بيثاؽ ُب
القرآف الكرٙب).
قاؿ الزجاج " :كالعقود :العهود ،يقاؿ :كفيت بالعهد كأكفيت.
كالعقود كاحدىا :عقد ،كىي أككد العهود.
يقاؿ :عهدت إٔب فبلف ُب كذا ككذا ،تأكيلو :ألزمتو ذلك.


قلت :عاقدتو أك عقدت عليو ،فتأكيلو :أنك ألزمتو ذلك باستيثاؽ ..من
فإذا ى
(ِ)
عقد الشيء بغّبه كصلو بو كما يعقد ا٢ببل با٢ببل"  .كقاؿ الواحدم :
"كالعقود أككد العهودٝ ،بع العقدٗ ،بعُب :ا٤بعقود ،كىو الذم أحكم ،كما فرضو اهلل
علينا فقد أحكم ذلك ،كال سبيل إٔب نقضو ٕباؿ"(ّ).
كمن ا٤بفسرين من قاؿ :إهنما مَبادفاف ،كالراجح ما ذكره كل من الزجاج
كالواحدم  من كوف العقد أككد من العهد.
كمن األلفاظ ذات الصلة :اإلصر .كاإلصر :الثقل كما ال يطاؽ ،كاإلصر :العهد
الذم ضيع كفرط ُب أدائو(ْ).
كقيل" :اإلصر :بكسر ا٥بمزة ،العهد ا٤بؤكد ا٤بوثق ،كاشتقاقو من اإلصار
-بكسر ا٥بمزة -كىو ما يعقد كيسد بو"(ٓ).

(ُ) انظر :إيضاح ا٤بكنوف (ّ.)ُُٕ /
)ِ( معا٘ب القرآف كإعرابو (ِ ،)ُّٗ/كانظر :الزكاجر (ُ.)ُُٖ/
)ّ( الوسيط ُب تفسّب القرآف اَّيد (ِ.)ُْٖ /
)ْ( انظر :تفسّب غريب ما ُب الصحيحْب ،أليب عبد اهلل ا٢بميدم (ص٦ ،)ّّٕ:بمل اللغة ،البن فارس،
مادة( :أصر) (ُ.)ٖٗ/
(ٓ) التحرير كالتنوير (ّ.)ََّ/
294

كذكر ابن ا١بوزم  أف العهد ُب القرآف على كجهْب:
أحدىما :الثقل :كمنو قولو

والثاني :العهد :كمنو قولو
كقولو:

َ

َْ

ْ ُ

َ

َ َْ ْ َ َ َ

ْ

 :ﵟ َربَ ٠
ةَّولََّت َِّ٘ٝيٚيْ٠ةَّإ ً
ِصاﵞ [البقرة.]ِٖٔ:
ِ
َ َ ُْ

ََ َ

ُ

ْ

ْ
ْ
َ
ِصيﵞ [آؿ عمراف،]ُٖ:
 :ﵟوأرشتَّٛلَعَّذِ ٙسَّٛإ ِ ِ

ﵟ َويَق ُىَّخَّْٛ ٣ُ ٠إ َ
ِصَّْٛ ٢ﵞ [األعراؼ.]ُٕٓ:
ِ

قاؿ ٦باىد  :عهود كانت عليهم .كقد ذىب قوـ إٔب أف ا٤براد باإلصر
ا٤بذكور ُب البقرة :العهد .منهم ابن عباس  ،ك٦باىد ،كالضحاؾ ،كالسدم
 .فبطل على قو٥بم التقسيم(ُ).
كقد تقدـ قوؿ ابن قتيبة  أف العهد يأٌب ٗبعُب :ا٤بيثاؽ .كقد قيل ُب التمييز
بينهما:
إف الوعد ما أعطيتو عن طيب نفس منك دكف أف يلزمك بو أحد ،كىو يستعمل

ْ
ْ
َ ُ
َ َ
ُب األصل ُب جانب ا٣بّب .كالعهد :ما أخذ عليك .ﵟ َوأ ْوِ٤ا َّثِةِ ٣ْ ًَ ٙس َّإِن َّاَ ٣ْ ًَ ٙس ََّكنَّ
ً
٤لﵞ [اإلسراء.]ّْ:
َم ْعبُ َّ

كا٤بيثاؽ ُب األصل :العقد سواء بوعد أك بعهد.

َ ُْ ُ َ َ
اَّللََِّّ ِْٞ ٜبَ ًْ ِس َِّٜيسَةٓ ِ َِّ١ﵞ [البقرة ،]ِٕ:فعهد اهلل
ِيََّ ٞحٔ٠ق٤ن َّخ ََّْ ٣س َّ َّ
فقولو  :ﵟاَّل
 :ما أخذه عليهم .كا٤بيثاؽ ىنا ٗبعُب :ا٤بوثق كا٤بؤكد ،فا٤بيثاؽ :العهد احملكم.
ََ َ ْ َ
َ َ ُ ُ َ
ٍَّ ْضل َ َ٣ةََّ ِْٞ ٜ
َّب ًْسَِّ
كالنقض معناه :النكث ،كما قاؿ  :ﵟ َول َّدس٤ٟ٤اََّكِِ ٙت َّجٔقخ
ُ َْ َ ً
َ َُ ُ َ َ َ َُ ُ َ
٤ن َ
َّاَّلل َّيَ ُس َّاَّللَِّ
ٍٓ ٤ة َّأٟسةزةﵞ [النحل ،]ِٗ:كقاؿ  :ﵟإِن َّاَّلِيَّ ٞحجةيًَِّ ٕٟ٤إِجٝةَّحجةيًِ
ََْ َْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ ََ َْ
ع َِّ١ﵞ [الفتح.]َُ:
ِ٤قَّأيسِي َِّٛ٣ذَّٟٞٝسرََِّّإ ِجٝةَّحٗ٠رَّلَعَّجّ ِ

كقد سئل ابن حجر ا٥بيتمي
فأجاب:



عن الفرؽ بْب العهد كا٤بيثاؽ كاليمْب،

)ُ( ن زىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه كالنظائر (ص.)ْٗ-ُِ:
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العهد ا٤بوثق يقاؿ عهد إليو ُب كذا أكصاه بو ككثقو عليو كالعهد ُب (لساف
العرب) لو معاف منها :الوصية ،كالضماف ،كاألمر ،كالرؤية ،كا٤بنزؿ؛ كأما ا٤بيثاؽ فهو
العهد ا٤بؤكد باليمْب ،كأما اليمْب فهو ا٢بلف باهلل  أك بصفة من صفاتو على ما
قرر ُب ٧بلوٍ .ب عرض  ما ذكره ا٤بفسركف ُب بياف ا٤براد من العهد كا٤بيثاؽ ُب
اآليات(ُ).
كذكر ُب (الفركؽ) الفرؽ بْب العقد كالقسم ،كالفرؽ بْب العقد كالعهد ،كالفرؽ
بْب العهد كا٤بيثاؽ ،كالفرؽ بْب الوعد كالعهد ،فقاؿُ :ب الفرؽ بْب العقد كالقسم :إف
العقد ىو تعليق القسم با٤بقسم عليو مثل قولك :كاهلل ألدخلن الدار فتعقد اليمْب
بدخوؿ الدار ،كىو خبلؼ اللغو من األٲباف كاللغو من االٲباف ما ٓب يعقد بشيء
كقولك ُب عرض كبلمك :ىذا حسن كاهلل ،كىذا قبيح كاهلل.
كالفرؽ بْب العقد كالعهد أف العقد أبلغ من العهد تقوؿ عهدت إٔب فبلف بكذا،
أم :ألزمتو إياه ،كعقدت عليو كعاقدتو :ألزمتو باستيثاؽ.
كقاؿ :الفرؽ بْب العهد كا٤بيثاؽ :أف ا٤بيثاؽ توكيد العهد من قولك :أكثقت
الشيء ،إذا أحكمت شده.
كقاؿ :الفرؽ بْب الوعد كالعهد :أف العهد ما كاف من الوعد مقركنا بشرط٫ ،بو
دمت على ذلك فأنا عليو .قاؿ اهلل :
فعلت كذا ،كما ى
فعلت كذا ي
قولك :إف ى
َََ ْ َ َْ َ َ
َّآد ََّمﵞ [طو ،]ُُٓ:أم :أعلمناه أنك ال ٚبرج من ا١بنة ما ٓب تأكل من
ﵟؤٙسَّي َِّ ٣سٟةَّإَِل
ىذه الشجرة ،كالعهد يقتضي الوفاء ،كالوعد يقتضي اإل٪باز .يقاؿ :نقض العهد،

كأخلف الوعد(ِ).
كقاؿ غّب كاحد من ا٤بفسرين :ا٤بيثاؽ :العهد ا٤بؤكد بيمْب ،أك عهد ،أك غّب
ذلك ،كىو مفعاؿ من الوثاقة كا٤بعاىدة ،كىي الشدة ُب العقد كالربط ك٫بوه؛ ألف أصل
(ُ) انظر :الفتاكل ا٢بديثية (ص.)ِِ – ُِ:
(ِ) باختصار كتصرؼ من (الفركؽ) ،للعسكرم (ص.)ٖٓ -ٕٓ:
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ميثاؽ موثاؽ ،صارت الواك ياء؛ النكسار ما قبلها .كا٤بوثق :ا٤بيثاؽ .كا٤بواثقة :ا٤بعاىدة.
كا٤بواثيق ٝبع :موثق ،كمجلس .قاؿ العبلمة ا٤بناكم " :ا٤بيثاؽ :ما كثق بو العهد
من القبوؿ كاإللزاـ كا٢بلف .كأصلو :مفعاؿ من الوثاقة"(ُ).
كقاؿ أبو بكر بن العريب " :كا٤بيثاؽ ىو العهد ا٤بؤكد الذم قد ارتبط
كانتظم"(ِ).
كا٤بيثاؽ الغليط ىو العهد ا٤بؤكد غاية التوكيد.
كمن األلفاظ ذات الصلة بالعهد :الولث ،كىو العهد غّب احملكم كا٤بؤكد .كمنو:
كلث السحاب ،كىو الندل اليسّب ،ىكذا فسره األصمعي .كقاؿ غّبه :الولث :العهد
احملكم .كقيل :الولث :الشيء اليسّب من العهد(ّ).

ثانيا :ما جاء في األمر بالوفاء بالعهد والوعد:
ً

باب األمر بالوفاء بالعهد كالوعد) قاؿ اهلل
قاؿ اإلماـ النوكم ( :
ي
َ
َ
َ َ َ ُ
َ ُ
َ ُ
آ٤٠ُ ٜا َّأ ْوِ٤اَّ
ِيَّ ٞ
اَّلل ِ َّإِذا َّ ََعْ ٢ست َّْٛﵞ [النحل ،]ُٗ:كقاؿ  :ﵟيَة َّأ ُّح َ٣ة َّاَّل َّ
ﵟ َوأ ْوِ٤ا َّث ِ ًَ َِّْ ٣س َّ َّ
َْْ َ َ َ َ ْ ُ ً
ََُْ ْ
ْ ُ
ْ
َ
٤لﵞ [اإلسراء.]ّْ:
نَّمعب َّ
ثِة٤ًُٔ ٙدِﵞَّ[ا٤بائدة ،]ُ:كقاؿ  :ﵟوأوِ٤اَّثِةَِّ ٣ًٙسَّإِنََّّاَّ ٣ًٙسََّك َّ
َ َ
َ َُ َ َُ ُ َ
ُّ
َ
٤نَّ
ِيَّٞآ٤٠ٜاَّل ََِّّٛتٔ٤ل َّ
أشدىا قولو  :ﵟيةَّأح٣ةَّاَّل َّ
كاآليات ُب ذلك كثّبة ،كمن ٍّ
َ
َْ َُ ُ
ََُ ْ
َْ ُ َ
َ َ َْ ُ َ
ْ
٤نﵞ [الصف .]ّ-ِ:كركينا ُب
ل َّتّ ًََّ ٚ
ن َّتٔ٤ل٤ا َّ َٜة َّ َّ
اَّلل َِّأ َّ
ِب َّ ًَ ٜٔذة َّيََِّ ٠س َّ َّ
٤ن ََّّ َّٖ 2
ل َّ َّتّ ًََّ ٚ
ٜة َّ َّ
(صحيحي البخارم كمسلم) :عن أيب ىريرة  أف رسوؿ اهلل  قاؿ:

(ُ) التوقيف على مهمات التعاريف (ص.)َِّ:
(ِ) أحكاـ القرآف (ُ.)َّٔ/
(ّ) النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ،مادة( :كلث) (ٓ.)ِِّ/
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:

ث َك َذب ،وإذا َو َع َد أَ ْخلَف ،وإذا ْاؤتُ ِم َن َخاف))(ُ).
((آيةُ المنافق ٌ
ثالث :إذا َح َّد َ
زاد ُب ركاية(( :وإف َ َّ
وزعم أنَّو مسلم))(ِ).
صاـ وصلى َ

كاألحاديث ُّذا ا٤بعُب كثّبة ،كفيما ذكرناه كفاية.
يفي
أٝبع العلماءي على أف من كعد إنسانا شيئنا ليس ٍّ
كقد ى
ٗبنهي عنو فينبغي أف ى
مستحب؟ فيو خبلؼ بينهم؛ ذىب الشافعي كأبو
اجب ،أك
ٌّ
بوعده ،كىل ذلك ك ه
مستحب ،فلو تركو فاتو الفضل ،كارتكب ا٤بكركه كراىة تنزيو
ا١بمهور إٔب أنو
حنيفة ك
ٌ
ي
كذىب ٝباعةه إٔب أنو كاجب ،قاؿ اإلماـ أبو بكر بن العريب
شديدة ،كلكن ال يأٍب،
ى
ً
كذىبت
عمر بن عبد العزيز ،قاؿ:
ا٤بالكي  :أجل من ذىب إٔب ىذا ا٤بذىب :ي
الوعد بسبب كقولو :تزكج كلك كذا ،أك احلف أنك
ا٤بالكية مذىبنا ثالثنا أنو إف ارتبط ي
طلقا ٓب ٯبب.
كعدا يم ن
ال تشتمِب كلك كذا ،أك ٫بو ذلك ،كجب الوفاء ،كإف كاف ن

كاستدؿ من ٓب يوجبو بأنو ُب معُب ا٥ببة ،كا٥ببة ال تلزـ إال بالقبض عند ا١بمهور،
كعند ا٤بالكية :تلزـ قبل القبض"(ّ).
قاؿ ا٤بهلب :إ٪باز الوعد مأمور بو مندكب إليو عند ا١بميع كليس بفرض؛
التفاقهم على أف ا٤بوعود ال يضارب ٗبا كعد بو مع الغرماء اىػ(ْ).
كتعقب ا٢بافظ ابن حجر  دعوة االتفاؽ على عدـ الفرضية ،فقاؿ
" :كنقل اإلٝباع ُب ذلك مردكد؛ فإف ا٣ببلؼ مشهور ،لكن القائل بو قليل.

(ُ) صحيح البخارم [ّّ ،]َٔٗٓ ،ِْٕٗ ،ِِٖٔ ،مسلم [ٗٓ].
منهن
بع من يكن فيو كاف مناف نقا
خالصا ،كمن كانت فيو ىخ ٍ
(ِ) صحيح مسلم [ٗٓ] .كُب ا٢بديث(( :أر ه
صلىةه ي
ن
ىد ىغ ىدر ،كإذا
ث ىك ىذب ،كإذا عا ى
صلىةه من النٍّفاؽ حٌب يى ىد ىع ىها :إذا ٍاؤيٛبً ىن ىخاف ،كإذا حد ى
كانت فيو ىخ ٍ
خاصم فى ىجر)) صحيح البخارم [ّْ ،]ُّٕٖ ،ِْٓٗ ،مسلم [ٖٓ].

(ّ) األذكار (ص.)ُّٕ-ُّٔ :
(ْ) فتح البارم (ٓ ،)َِٗ/كانظر :شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ٖ.)ُٕ-َٕ/
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كقاؿ ابن عبد الرب كابن العريب
.)ُ("
أيضا :كخرج بعضهم ا٣ببلؼ ُب ىذه ا٤بسألة على ا٣ببلؼ ُب ا٥ببة ،ىل
كقاؿ ن
ٛبلك بالقبض أك قبلو(ِ).
قاؿ الشيخ ٧بمد األمْب " :فإذا علمت أقواؿ أىل العلم ُب ىذه ا٤بسألة،
كما استدؿ بو كل فريق منهم فاعلم أف الذم يظهر ٕب ُب ىذه ا٤بسألة -كاهلل تعأب
أعلم :-أف إخبلؼ الوعد ال ٯبوز؛ لكونو من عبلمات ا٤بنافقْب؛ كألف اهلل 
:

أجل من قاؿ بو :عمر بن العزيز

ََُ ْ
َْ َُ ُ َ َ َْ َُ َ
ْ
٤نﵞ ،كظاىر عمومو يشمل :إخبلؼ
ل َّتًَّّ ٚ
ن َّتٔ٤ل٤ا َّٜة َّ َّ
اَّلل َِّأ َّ
ِب َّ ًَ ٜٔذة َّيََِّ ٠س َّ َّ
يقوؿ :ﵟٖ َّ

جربا ،بل
الوعد ،كلكن الواعد إذا امتنع من إ٪باز الوعد ال ٰبكم عليو بو ،كال يلزـ بو ن
يؤمر بو كال ٯبرب عليو؛ ألف أكثر علماء األمة على أنو ال ٯبرب على الوفاء بو؛ ألنو كعد
ٗبعركؼ ٧بض -كالعلم عند اهلل تعأب.)ّ("-
كُب (صحيح البخارم) ،باب :حسن العهد من اإلٲباف ،عن عائشة 
ت قبل أف يتزوجني
ت على خديجة ،ولقد َىلَ َك ْ
ت على امرأة ما ِغ ْر ُ
قالت(( :ما ِغ ْر ُ
أسمعوُ يذكرىا ،ولقد أمره ربو أف يُػبَ ّْ
ش َرَىا ببيت في الجنة
بثالث سنين ،لِ َما ُ
كنت ُ
من قصب ،وإف كاف رسوؿ اهلل  ليذبح الشاة ثم يُػ ْه ِدي فِي ُخلَّتِ َها
ِمْنػ َها))(ْ).
قاؿ ابن بطاؿ " :حسن العهد ُب ىذا ا٢بديث ىو إىداء النيب
 اللحم ألجوار خدٯبة  كمعارفها؛ رعينا منو لذمامها ،كحفظنا

(ُ) فتح البارم (ٓ.)َِٗ/
(ِ) ا٤بصدر السابق (ٓ.)َِٗ/
(ّ) أضواء البياف (ّ.)ُْْ/
)ْ( صحيح البخارم [ُّٖٔ ،]ْْٕٖ ،ََْٔ ،ِِٓٗ ،ُّٖٖ ،ُّٖٕ ،مسلم [ِّْٓ].
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لعهدىا كذلك قاؿ أبو عبيد :العهد ُب ىذا ا٢بديث ا٢بفاظ كرعاية ا٢برمة كا٢بق،
فجعل ذلك البخارم من اإلٲباف؛ ألنو فعل ،بر كٝبيع أفعاؿ الرب من اإلٲباف"(ُ).
كُب (فقو السنة)" :إف احَباـ العهود كا٤بواثيق كاجب إسبلمي؛ ٤با لو من أثر
طيب ،كدكر كبّب ُب احملافظة على السبلـ ،كأٮبية كربل ُب فض ا٤بشكبلت كحل
ا٤بنازعات ،كتسوية العبلقات.
كجاء ُب كبلـ العرب :من عامل الناس فلم يظلمهم ،كحدثهم فلم يكذُّم،
ككعدىم فلم ٱبلفهم ،فهو ٩بن كملت مركءتو ،كظهرت عدالتو ،ككجبت أخوتو اىػ.
كىذا حق؛ فإف حسن معاملة الناس ،كالوفاء ٥بم ،كالصدؽ معهم دليل كماؿ
ا٤بركءة ،كمظهر من مظاىر العدالة ،كذلك يستوجب األخوة كالصداقة.
عهودا مع اهلل
كاهلل  يأمر بالوفاء ٔبميع العهود كااللتز
امات ،سواء أكانت ن
َ
َ َ
َ َُ ُْ
ُُْ
(ِ)
ُّ
َ
ِيَّ ٞآ٤٠ٜا َّأ َّوِ٤ا َّثِة٤ًٔٙدِﵞ َّ[ا٤بائدة ، ]ُ:كأم
 ،أـ مع الناس ،فيقوؿ :ﵟية َّأح٣ة َّاَّل َّ
(ُ) شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ٗ ،)ُِٔ/كانظر :غريب ا٢بديث ،أليب عيبيد القاسم بن سبلـ
(ّ.)ُّٗ -ُّٕ/
)ِ( أخرج ابن جرير كابن ا٤بنذر كابن أيب حاًب كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف) عن ابن عباس ُ ب قولو
َ
ْ
َ ُ
ِيَ َّٞآ٤٠ُ ٜاَّأ ْوِ٤اَّثِة٤ُٔ ًُ ٙدِﵞ :يعِب العهود :يعِب :ما أحل كما حرـ ،كما فرض ،كما حد
َّ:ﵟَّيَةَّأ ُّح َ٣ةَّاَّل ََّ
ُب القرآف كلو ،فبل ً
تغدركا كال تن يكثوا .انظر :تفسّب الطربم (ٗ ،)ِْٓ/ابن كثّب (ِ ،)ٕ/الدر ا٤بنثور
(ّ ،)ٓ/شعب اإلٲباف [َْْٕ] .كقيل :ىي ما عقده اإلنساف على نفسو من بيع ،كشراء ،كٲبْب ،
كنذر ،كطبلؽ ،كنكاح ،ك٫بو ذلك ،فيدخل ٙبتها من ا٤بسائل ما ال ٰبصى .كقاؿ زيد بن أسلم ،العقود
ٟبس :عقدة النكاح ،كعقدة اليمْب ،كعقدة الشركة ،كعقدة العهد ،كعقدة ا٢بلف .أخرجو ابن جرير،
كأخرج مثلو عن عبد اهلل بن عبيدة ،كذكر بدؿ عقدة الشركة :كعقدة البيع .انظر :اإلكليل (ص،)َُٓ:
تفسّب الطربم (ٗ ،)ّْٓ/كُب (ا١بامع) ،البن كىب (ص ،)ُِٖ:كقاؿ :إهنن ست .ك٫بوه ُب (أحكاـ
القرآف) ،للجصاص (ّ .)ِٖٓ/كقاؿ الز٨بشرم " :كالظاىر أهنا عقود اهلل  عليهم ُب
دينو ،من ٙبليل حبللو كٙبرٙب حرامو "..انظر :الكشاؼ (ُ ،)َُٔ/ركح ا٤بعا٘ب (ّ .)ِِّ/كقاؿ
الراغب  :العقود باعتبار ا٤بعقود كالعاقد ثبلثة أضرب :عقد بْب اهلل  كبْب العبد ،كعقد
بْب العبد كنفسو ،كعقد بْب العبد كغّبه من البشر...اْب .كقد توسع الفقهاء كعلماء التشريع فيها،
ككضعوا ا٤بصنفات الطويلة ،فينبغي ٤بن أراد التوسع ُب ا٤بوضوع أف يرجع إليو ُب مظانو .كانظر :ركح=
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َ
ِيَّٞ
كبّبا ،يستوجب ا٤بقت كالغضب :ﵟيَة َّأ ُّح َ٣ة َّاَّل ََّ
تقصّب ُب الوفاء ُّذا االمر يعترب إٜبنا
ن
ََُ ْ
َْ َُ ُ َ َ َْ ُ َ
َُ َ َُ ُ َ َ َ َْ ُ َ
ْ
٤نﵞ
ل َّتّ ًََّ ٚ
ن َّتٔ٤ل٤ا َّٜة َّ َّ
اَّلل ِ َّأ َّ
ِب َّ ًَ ٜٔذة َّيََِّ ٠س َّ َّ
٤ن ََّّ َّٖ 2
ل َّتّ ًََّ ٚ
٤ن َّٜة َّ َّ
آ٤٠ٜا َّل ََِّّ ٛتٔ٤ل َّ
[الصف.]ّ-ِ:

ككل ما يقطعو االنساف على نفسو من عهد ،فهو مسئوؿ عنو ك٧باسب عليو:

ََْْ َ َ َ ْ ُ ً
ََُْ ْ
ْ
َ
٤لﵞ [اإلسراء.]ّْ:
ﵟوأوِ٤اَّثِة٣ًٙسَِّإِنَّا٣ًٙسََّكنَّمعب َّ

٤اَّول َ َُّْ ٛح َ٣ةج ُص َ
ِيَ ٞ
َّآَ ٠ُ ٜ
كحق العهد مقدـ على حق الدين :قاؿ  :ﵟ َواَّل َ
واَّٜةَّ
ِ
ْ َْ َ ُ ُ
ّ َََْ ُ
َ ُ
ََّشء َ
وك ْ
س َْ ِْٞ َّٜٛ
س َُّٛاَل ْ ُ
َّخِت َُّح َ٣ةج ُ
َّو َليَذِْ َ ِْٞ َّْٜٛ ٣
َصَّإِلَّ
ِيَّٞذًٚي
َّاِل
َِّف
ٛ
َص
٠
ت
َّاظ
ن
واَِّإَو
ص
َّ
ٙ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ٌ
ََ َْ ََْ ُ
س َْ ٛ
ةقﵞ [األنفاؿ.]ِٕ:
َّوبَيْ ََِّْٜٛ ٣ُ ٠يس َّ
لَعٍَّٓ ٤مَّثي٠

كالوفاء جزء من االٲباف ،يقوؿ الرسوؿ

اًليماف))(ُ).

:

((إف حسن العهد من

َ َ ُ ْ ََ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َ
٤ن ََّ َّ 8واَّل َ
ِيَّٞ
َّْلٜةٟةد ِ َِّ ٛ٣وخِ ٣سَّ َِّٛ ٢راي
كليس للوفاء جزاء إال ا١بنة :ﵟواَّلِيِ ٛ٢َّ ٞ
ُ ْ ََ َ َ
ُ َ َ ُ ُ َْ ُ َ
ُ ُ َ
َ َ ُ َ ْ ََْْ ُ
ََّّ ْٛ ٢ذِي٣ةََّ
َّؾ٤َ ٚاد ِ ََُِّّ ْٛ ٣يَةِ ِو٤ن ََّّ 9أوٙهِٕ ََّّ ٛ٢ال٤ارِز٤ن ََّّ :اَّلِيَّ ٞي ِصز٤ن َّاَّ ِّٙصدوس
َّ ٛ٢لَع
َ ُ َ
ونَّ;ﵞَّ[ا٤بؤمنوف.)ِ(]ُُ-ٖ:
ةِل
ر ِ

=ا٤بعا٘ب (ّ ،)ِِّ/تفسّب ا٤بنار (ٔ .)ٗٗ/كقد اختلف العلماء ُب لزكـ الوفاء بالعهد ،فقاؿ بعضهم:
يلزـ الوفاء بو مطل نقا ،كقاؿ بعضهم :ال يلزـ مطل نق ا ،كقاؿ بعضهم :إف أدخلو بالوعد ُب كرطة لزـ الوفاء
بو ،كإال فبل ،كم ثالو ما لو قاؿ لو :تزكج ،فقاؿ لو :ليس عندم ما أصدؽ بو الزكجة ،فقاؿ :تزكج كالتزـ
٥با الصداؽ كأنا أدفعو عنك ،فتزكج على ىذا األساس ،فإنو قد أدخلو بوعده ُب كرطة التزاـ الصداؽ،

كاحتج من قاؿ يلزمو ،بأدلة منها آيات من كتاب اهلل  دلت بظواىر عمومها على ذلك
كبأحاديث...اْب .انظر :أضواء البياف (ّ ،)ّْٖ/كا٤بسألة مبسوطة ُب مظاهنا.
(ُ) تقدـ.

َ
َ
َ َ ُ ْ ََ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َ
َ َ ُ َ َ
ِيَّْٛ ٢َّٞبِؼ َ٣ةداد َِّْٓٛ ِ٣ةن ِ ُ٤ٝنَّ
اي٤نََّّPواَّل
َّْلٜةٟةد َِِّٛ٣وخِ ٣سَِّٛ٢ر
(ِ) ك٫بوه :قولو ُ ب (ا٤بعارج) :ﵟواَّلِيِ ٛ٢َّٞ
ْ
َ
َ َ ُ ْ ََ َ َ ْ َُ ُ َ
ُ َ َ
َّج٠ةت ُ
َِّٕف َ
ََّ ٜٗص ُم٤نَّSﵞ [ا٤بعارج.]ّٓ-ِّ:
ٍ
َّQواَّلِيَّٛ٢َّٞلَعَّؾًلد َُِِّٛ٣ية َِّ ِو٤نََّّRأوٙه ِ ِ
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َ
ْ َ
َ ْ ُْ
ةب َّإ ِ ْظ َٝةخِيَّ٘
كلقد كاف الوفاء خلق األنبياء كالرسل  :ﵟواذٖص ِ
َِّف َّاِٗٙذ ِ
ً
ُ َ َ َ َ َْ ْ ََ
َِّوَك َن ََّر ُظ٤لََّٟب ِ ًّيةﵞ [مرٙب" .)ُ("]ْٓ:ك٩با يبْب من القرآف شدة صدقو
إََِّ١ٟكنَّؾةدِقَّال٤يس

ُب كعده :أنو كعد أباه بصربه لو على ذٕبوٍ ،ب كَب ُّذا الوعد ،كمن كَب بوعده ُب
تسليم نفسو للذبح فإف ذلك من أعظم األدلة على عظيم صدقو ُب كعده ،قاؿ

َْ َ ِ َ ّ َ ْ َُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
 :ﵟََِٝٚةَّثََ ٌَ َٚ
ْع ََّٓ َةل َّيَ ُ
ةَّب َِنَّإ ّّن َّأ َ َ
ََّّ ١ُ ًَ ٜالع ْ َ
َّٜةذاَّد َصىَّ
ىَِّف َّال٠ٝةم َّأ ِّن َّأذَبَِّٕةجوص
ر
ِ
ِِ
َ َ َ َ
ْ َ
َْْ َ ُْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
يٞﵞ [الصافات ،]َُِ:فهذا
جس ِّن َّإِن َّػةء َّاَّلل ََّّ ِٜٞالؿةث ِ ِص َّ
ٓةل َّيةَّأث ِ
خ َّاذً٘ َّٜةَّدؤمص َّظذ ِ
َ
ةَّودََّ ١ُ ٚل َِ ْٚ
كعده .كقد بْب  كفاءه بو ُب قولو :ﵟََِٝٚةَّأ ْظَ َٝ َٚ
ْيﵞ [الصافات.]َُّ:
جج ِ َِّ

كثناؤه ُ ب ىذه اآلية الكرٲبة على نبيو إ٠باعيل بصدؽ الوعد يفهم من دليل
خطابو أعِب :مفهوـ ٨بالفتو :أف إخبلؼ الوعد مذموـ ،كىذا ا٤بفهوـ قد جاء مبيننا ُب
َ
ُُ
ََ ََُْ ْ َ ً
ةَِّف َّٓ٤ٚب ِ َِّ ْٛ ٣إَِل َّيَ ْ٤مَِّ
مواضع أخر من كتاب اهلل  ،كقولو  :ﵟِأخٔجِّ َّٟ ٛ٣ةٓ ِ
َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ
ََْ َُْ َ َ ْ َُ
٤نﵞ [التوبة..]ٕٕ:إٔب غّب ذلك .
يَّ١ٟ٤ٔٚثِٝةَّأر٤ّٚاَّاَّللَّٜةَّويسوهَّوبِٝةََّك٤ٟاَّيسشِث َّ
(ِ)

كاإلخبلؼ ُب الوعد من صفات أىل النفاؽ -كما تقدـ ،-كىو خركج عن
ََ َ َ َْ َ َْ
َ
ْ َ َ ْ َ َ ْ ََ ُ
َثَّْٛ ٢
َثَّ ِْٞ َّٜ ِْٛ ٢خ ٍْ ٣س َِّإَون َّوجسٟة َّأز
الطاعة ،كما قاؿ اهلل  :ﵟوٜة َّوجسٟة ِ
َّْلز ِ
ََ

ْيﵞ [األعراؼ.]َُِ:
ّٙة ِظِٔ ََّ

ْ َ
َّخ ٍَّْ ٣سﵞ أم :من طاعة لؤلنبياء  ،أك من كفاء بعهد
فقولو  :ﵟِٜٞ
عهده إليهم مع الرسل أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئنا ،أك عهد يوـ الذر ،أك ما ركز ُب
ََ
ْيﵞ الفسق :ا٣بركج عن الطاعة ،أك خيانة
عقو٥بم من معرفتو ككجوب شكره .ﵟّٙة ِظِٔ ََّ
العهد(ّ).

( )1فقو السنة (ِ.)َِٕ-ٔٗٗ/
(ِ) أضواء البياف (ّ.)ّْٕ/
(ّ) تفسّب عز الدين بن عبد السبلـ (ُ ،)ْْٗ /النكت كالعيوف (ِ.)ِْْ/
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َ ُْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َ ََ ُ َ
َّوَلَٗ٤جََِّٞ َّٜ ٞ
كقاؿ َّ :ﵟوََّ َّٜٞ ٛ٣٠ِٜع٢س َّاَّلل َّٙهَِّ ٞآدةٟةََِّّ ِٜٞقََِّ١ِٚلؿسرٞ
َ ُ
ََ ََُْ ْ َ ً
َََ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
َ ْ
ََ َ ُ
ةِل َ
الؿ ِ
ةَِّفَّ
ِْي ََِّّٝٚ 75ةَّآدةَِّ ِْٞ َّٜ ْٛ ٢قَّ ١ِٚ
ََِّبِ٤ٚاَّثَِِّ١ود٤ٙ٤اَّوِ ًَّٜ ٛ٢صف٤ن ََِّّ 76أخٔجِّ َّٟ ٛ٣ةٓ ِ
َ
َ
ُُ
َ
َ ُ
ْ َُ
َْ َ
ْ
٤اَّاَّلل َ
َ
ةَّو َي ُسوهُ َ
ََّ ٜ
٤نﵞ [التوبة.]ٕٕ-ٕٓ:
َّوب ِ َٝةََّك٤ٟاَّيَسشِثُ َّ
ٓ٤ٚب ِ َِّْٛ ٣إَِلَّيَ ِْ ٤مَّيََّ١ُ ٟ٤ْ ٔٚث ِ َٝةَّأرّٚ
ً
َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ُّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َََ ْ َ ُ َ َ
َّخ ُْ ٣س َّاَّلل َ
َِّم ْعبُ٤لَّ
٤اََّعُ ٢سواَّاَّلل ََّّ ِٜٞرجَّ٘ل َّي٤ٙ٤ن َّاْلدثةر َّوَكن
كقاؿ :ﵟؤٙس ََّكٟ
َ ً
َ
ً َ ُ
ُْ َ ْ َ َْ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ ََ ْ ُ ْ َ َْ ْ َ َْ ْ
ِيًلﵞََّّ
ت َّأوِ َّأٙذ ِ٘ َِّإَوذاَّل َّت َٝذ ًُ٤ن َّإِل ََّّٓ ٚ
? َّٓ٘ ََّّ ٞٙحًّ٠سَّ ٛاِّٙصار َّإِن َِّصرتَّ َِّٜٞ ٛالِ ٤ٝ
ْ َ َ َ ُ َ َ
ّ َ ََ َُْ ُ
َ
ْ
ْ
ةبَّ
[األحزاب ،]ُٔ-ُٓ:كقاؿ  :ﵟِإَوذ َّأرش َّاَّلل َِّٜيسةق َّاَلبِيِْي ََّّلٝة َّآديذسَِّٖ َِّٜٞ ٛذ ٍ
َ َْ ُ َ َ ُ ْ َُ ٌ ُ َ ّ ٌ َ َ ُ َ ْ ُ
َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ََ ْ ُ
َصَّٓ ١ُ ٟةل َّأأٓ َص ْرت َّْٛ
ًََّ ٜس َّْْ ٛلُؤَِٜن َّثَِّ ِ ١وْل٠
وخٍِٗ ٝح َّثَّ ٛجةءزَّ ٛرظ٤ل َّمؿسِق َّل ِٝة
َ
َ ُ ََْ َْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ
ََ َ ُْ ْ ََ َ ُ
ْ
ِيَ َّ81َّٞذ ََّْٞٝ
ْ
س ََِّْٞ َّٜٛالؼةِ٢س ََّ
ِصيَّٓةل٤اَّأٓصرٟةَّٓةلَِّةػ٣سواَّوأٟةًَّٜ
وأرشتَّٛلَعَّذِ ٙسَّٛإ ِ ِ
ََ َ ْ َ َ َُ َ َ ُ َْ ُ َ
َّبً َسَّذل َِِّٕأوٙهََُِّّٕٛ ٢اّٙةظِٔ٤نَّ82ﵞػ[آؿ عمراف.]ِٖ-ُٖ:
دِ٤ل

كقد ذـ اهلل  من نقض العهد مبيننا سوء عاقبة من نقض ،كحسن حاؿ
ََُْ
َ َ َ ْ ُ ْ ََ َُْ ُ ْ َْ َ َ
ْ
َ
كمآؿ من أكَب بعهده ،فقاؿ  :ﵟوأوِ٤اَّثًِ٣سَِّاَّللَِّإِذاََّع٢ستَّٛولَّتٔ٠ق٤اَّاْلحٝةنَّ
َ ََ ْ َ َ ُْ ُ َ َ َ ُ َ ً
َ َ ُ ُ
َ ََُْ َ َْ ُ َ
َ
َّٜةَّتّ ًَ٤ٚنََّ َّ 91ول َّدس٤ٟ٤اَّ
َّاَّللَّيٚيْس ِّْ َّٖ ٛيًل َّإِن َّاَّللَّحًٛٚ
َب ًْ َس َّد ِْ ٖ٤يسِ٢ةَّوٓس َّجًٚذٛ
ْ َْ ُ َْ َ ً َ ُ َ َ َ ُ َ َ ً
ََ َ ْ َ َ
َ
ُ
زشون َّأ ْح َٝةٟس َّْ ٛدرًل َّثَيَْ٠س َّْٛﵞ
َكِِ ٙت َّجٔقخ ٍَّ ْضل َ٣ة ََّّ ِٜٞبً ِس ٍَّٓ ٤ة َّأٟسةزة َّتذ ِ
[النحل.]ِٗ-ُٗ:

َ َ ً
ُ َ َ ٌْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ
ْ
ﵟ َو َل ََّّت َ ْؼ َ ُ
ْي َّٙس َّْ ٛإِن َُّٖ ٠ذ َّْ ٛت ًْ٤ُٝ ٚنَّ
َتواَّث ِ ًَ ْ٣سَِّاَّلل َِّث َ٠ً ٝةَِّٓ ٚيًل َّإِج َٝةَّيَِ ٠س َّاَّلل ََِّّ ٤٢ر
ْ
َ َْ ُ
ز ََّْ ٛحُ َّ ْ٠س َ
ةقﵞَّ[النحلَّ .]ٗٔ-ٗٓ:
َّو َٜةَّيَِ ٠سَّاَّللَِّثَ ٍَّ
َّٜ95ةَّيِ٠س

كللوفاء بالعهد ٜبرات عظيمة ،كآثار طيبة تعود على العبد با٣بّب ُب الدنيا
كاآل خرة ،فالوفاء دليل صبلح العبد ُب نفسو ،كحسن تعاملو مع اآلخرين ،فهو يبِب
عبلقات على أسس راسخة من الصدؽ كاحملبة كسائر األخبلؽ الفاضلة ،كيبتعد عن
كتعامبل حسننا،
ا٣بيانة كسائر األخبلؽ الذميمة ،فتثمر تلك العبلقات ثقة من اآلخرين
ن
عظيما ُب
أجرا ن
يدكـ كال ينقطع ،كما أهنا تثمر صبل نحا كٛباس نكا بْب أفراد اَّتمع ،ك ن
اآلخرة.
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فالوفاء بالعهد من صفات ا٤بتقْب الذين ٰببهم اهلل



كٰببونو ،قاؿ اهلل

ْ
َ ُ
ََ َ ْ َْ َ َْ َ َ َ
َ َ
ْيﵞ [آؿ عمراف ،]ٕٔ:ﵟٖيَُّْ
َّاَّلل َُّي ُِّت َّال ُٝذِٔ ََّ
َِّواتَق َِّإِن
 :ﵟثَل ََّّ ٜٞأوِف َّثًِِ ٣سه
ْ
َ ُ ُ ُْ ْ
َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َْ ْ
َِّويَِ ْ٠س َ
ِْي َّ َخ ٌْ ٣س َّيَِ ْ٠س َّاَّلل َ
ج َِّس اِلَ َص ِامَّ
َّر ُظ ِ
ّشك ََّ
ِ٤ل َِّإِل َّاَّلِيََّ ٞع٢ستَّ ٛيِ٠س َّالٝع ِ
يس٤ن َّل ِِ ٝٚ
ْ
ََ ََْ ُ َ ُ ْ َ َْ ُ َ
َ ُ
ْيﵞ [التوبة.]ٕ:
َّاَّللَُّي ُِّتَّال ُٝذِٔ ََّ
ي٤ٝاَّل َُّْٛ ٣إِن
ذٝةَّاظذٔةم٤اَّٙسَِّٛةظذِٔ

كمن صفات أكٕب األلباب أهنم يوفوف بعهد اهلل  كال ينقضوف ا٤بيثاؽ :قاؿ

َ ََ َ ُ ُ ُ َْْ
ََ َُْ ُ َ ْ َ َ
َ ُ ُ َ
ْ
َ
َ
ةقﵞ
ةب ََّّ Cاَّلِيَّ ٞي٤ِ٤نَّثًِ٣سَِّاَّلل َِّول َّحٔ٠ق٤ن َّال ِٝيس َّ
اهلل  :ﵟإِجٝةَّحذشٖص َّأولَّ٤اْلْل ِ
[الرعد.]َِ-ُٗ:

كمن صفات األبرار أهنم يوفوف بالنذر كما عاىدكا اهلل  عليو ،فكاف
يبل ،ككقاية من عذاب اهلل ُ ب اآلخرة ،كما قاؿ اهلل َّ :
جزاؤىم ىجنةن كثوابنا جز ن
َْ
َ َ َ َُ َ ُ
َ ًْ َْ
ََْْ َ َْ َ َ
َ ُ
َ
ُ
ً
َ
َّاَّلل َِّ
ّشبُ٤ن ََّّٖ ِْٞ ٜأ ٍس ََّكن َّمِضاج٣ة ََّكِ٤را ََّّ 5خي٠ة َّيّشب َّثِ٣ة َّيِجةد َّ
ﵟإِن َّاْلثصار َّي
ْ ََ َ ُ َ ًَْ َ
َ
ُ َ
َُ ّ ُ ََ َ
َّْشهُ ُ
َّم ْعذَم ً
َّت ّْج ً
ََّك َن َ ُّ
ْيا ََّ َّ 7ويُ ْمًَِّ ُ٤ٝنَّ
ْيا ََّّ 6يُ٤ِ٤ن َّثِةَلشرِ َّويزةِ٤ن َّي َّٜ٤ة
جصوج٣ة
ِ
ِ
حّ ِ
َ
َ
َ
ُ ُ ْ ُ
َ ُْ ُ ُ
س َّْ ٛل َِْ ٤
َ َ َ ُ
يٝة َ
َّويَت ِ ً
َّخ ّجَِّ ١م ِْعِٗيً٠ة َ
يس َّ٠ِٜس َّْٛ
جَِّ ١اَّلل َِّل َِّ ٟص
ِْيا ََّّ 8إِجٝة َّجمًِٝ
َّوأظ ًَّ
اٙمًةم َّلَع ِ
ََ ُ
َ َ ً ََ ُ ُ
ْ ََّ ًَْ َُ ً َ
َََ ُ ُ ُ َ َ َ
ٗ ً
ةَّر َْ ٝمص ً
َّاَّلل َّْش َّذل َِّٕ
يصآَّ٤َِّ :ةٛ٢
٤ظ
ج
ةَّخ
ٜ
٤
ي
َّ
ة
٠
ب
َّر
ِٞ
ٜ
َّ
ةف
ةََّن
ٟ
إ
َّ
9
اَّ
٤ر
جضاء َّول َّػ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُ ْ َ َ َُ َ ً َ
َْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ً َ ُ ُ ً
َّو َخص ً
يصاَّ<ﵞ [اإلنساف.]ُِ-ٓ:
اِلِ ٤مَّ َّؤٙةَّْٟٛ٢ضةَّوَسوراَّ;َّوجضاَّٛ٢ثِٝةَّؾِبواَّج٠ح ِ

عظيما ،كيكفر اهلل
أجرا ن
كمن أكَب ٗبا عاىد اهلل  عليو فسيناؿ ُب اآلخرة َ ن
ََ ْ ْ َ َ َ َ ََ
َّاَّللَّ
ةََّعَ ٢س َّيٚيْ ََُّ ١
 عنو السيئات ،كيدخلو ا١بنة :قاؿ اهلل  :ﵟوَّ ٜٞأوِف َّثِٝ
ْ َ َ
َ ْ
َ ًْ َ
يٝةﵞ [الفتح ،]َُ:كقاؿ  :ﵟيَة َّثَ
َّي ِو ً
ي٘ َّاذْ ُٖ ُصوا ََّ َٝ ًِْ ٟ
ِت َّاِِ ٙتَّ
ان
َس
إ
َّ
ِن
ِ َع ُيؤت ِيَّ ِ١أجصا
ِ ِ ِ
ِ
ُ
ْ ُ
ََْ ْ ُ َ َْ ُ ْ ََ ُ
وفَّث ِ ًَ٣سِك َّْٛﵞ [البقرة.]َْ:
أجًٝخَّيٚيسٛ
َّوأ ْوِ٤اَّث ِ ًَ ْ٣سِيَّأ ِ

عهد اهلل  ككصيتو الٍب أخذ على بِب إسرائيل ُب
قاؿ الطربم  :ي
رسوؿ ،كأهنم ٯبدكنو مكتوبنا عندىم
التوراة :أف يبيٍّنوا للناس أمر ٧بمد  أنو ه

ُب التوراة أنو نيب اهلل ،كأف يؤمنوا بو كٗبا جاء بو من عند اهلل
ُ
َْ ُ
ْ
كعهده إياىم أهنم إذا فعلوا ذلك أدخلهم ا١بنة ،كما قاؿ جل
ﵟأ ِ
وفَّثًِ٣سِك َّٛﵞ :ي
َ
ْ َ َ ََََْ ُْ ُ َْْ َ َ َ َ ً ََ َ ُ ّ
َََ ْ َ َ ُ َ َ
َّاَّلل َّإ ِ ِّنَّ
َّاَّلل َِّٜيسةق ََّّثَ ِِن َّإَِسانِي٘ َّوبًس٠ةََّّ ٛ٣٠ِٜاثِن َّيّش َِّٟٔيجةَّوٓةل
ثناؤه :ﵟؤٙس َّأرش
.
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ُ َ ََ
َ َ َ َُْ ُ َ َ َ َ ُْ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َََْ ْ ُ ُ َ َ ً
َّاَّلل َّٓ ْصفةَّ
ًََ ٜس َّْٙ ٛه ِ َّْ ٞأر ُْ ٝذ َُّ ٛالؿًلة َّوآديذَّ ٛالضَكة َّوآ٠ٜذَّ ٛثِصظ َِل َّويضرتَّ ٛ٢٤ٝوأٓصفذٛ
ْ َْ َ ََْْ ُ َ
َْ
َ َ ً َُ َ ّ َ َْ ُ ْ َ ّ َ ُ ْ ََُْ َ ُ
َ
َّذ ََّْٞٝ
ْ
ةت ََّت ِصيَََّّ ِٜٞتذِ٣ةَّاْلج٣ةر
خع٠ةَّْلزِّصن َّخ٠سَّ ٛظي ِ َّبةد ِسَّ ٛوْلدرِ٠ٚسَّ ٛجٍ ٠
َََ ََْ َ َ ْ ُ ْ ََ ْ َ
َّف٘ َ
َّظ ََ ٤
ي٘ﵞ [ا٤بائدة.]ُِ:
اءَّالعب ِ َِّ
زّصَّبًسَّذل َِّٕ٠ِٜسَّٛذٔس
ْ َ
َ َ ْ
َ َ ُ َ َُُْ َ َ َ َ َ ُ
ِيَّْٛ ٢َّٞثِآيَةد ََِّ٠ةَّيُؤ٤٠ُِ ٜنََّّ156
ككما قاؿ :ﵟِ َعأز ُذ ُج َ٣ةَّل َِّلِيَّٞحذٔ٤نَّويؤد٤نَّالضَكةَّواَّل
ُْ
َْ َ ْ ْ
ُ َ
َ ُ َُ َ ْ
َ
ُ
ْ
ُ
ّ
َ
ً
ْ
اَّل َ
ِ
يَّ٘
َّ
ْن
اْل
َّو
ة
ا
ر
٤
َّاْل
َِّف
ٛ
٢
س
ِ٠
ي
َّ
ة
٤ب
ذ
ٗ
َّٜ
١
وٟ
س
ََّي
ِي
َّاَّل
َم
َّاْل
ِب
َّاَل
٤ل
ِيَّ ٞيَتج ِ ًُ٤ن َّالصظ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُّ َ
َ ُ َ ّ ُ َ َ ْ ُ َْ َ
يَأ ْ ُم ُص َُّ ْٛ ٢ثةل ْ َْ ٝ
َ
ُ
ّ
ُ
ُ
َّاْل َجةنِرَّ
ةت َّويد ِصم َّي َّٚي ِٛ٣
ج
ي
َّاٙم
ٛ
٣
َّل
٘
د
ي
َّو
ص
ٗ
٠
ٝ
َّال
ٞ
َّي
ٛ
ة٢
٣
٠
ي
َّو
وف
ص
ً
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ََ َ ُ َ
َ َ ْ َ
ِيَ ٞ
َصوهُ َ
َّو َيض ُروهُ َ
َّآ٤٠ُ ٜاَّثَ ِ١
ِص َُ ْٛ ٢
َّوُ َ َٟ
َّيٚيََِّْْٛ ٣ةَّل َ
َّخَّْٛ ٣ُ ْ٠إ ْ َ
َّواتَّ َج ًُ٤اَّ
َّواْلًٍللَّاِِ ٙتََّكٟخ
ويقى
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ َ ُ ْ ْ
َ
(ُ)
٤ر َّاَّلِي َّأْٟض َل َ
اَلُّ َ
٤نﵞ [األعراؼ ، ]ُٓٔ -ُٓٔ :وٓةل َّ:
ََّّ ١ُ ًَ ٜأوٙهِٕ ََّّ ُٛ ٢ال ُُِ ّٚٝد َّ
ِ
َ ََ َ ُ ُ َْ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ّ َ ْ ُّ َ َ ْ ُ َ
ََّّ٤َ ٢أ ْخ َ
ةَّحذشٖ ُ
َّ٤اْل ْْلَ
ﵟأذ ََّّٞٝحًَُّٛ ٚأجٝةَّأٟضلَّإِِلََِّّْٕٜٞربٕ َ
ةبََّّC
ول
َّأ
ص
َّ
ٝ
ج
إ
َّ
َم
َّاِلَّْٖٞٝ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ ُ َ َ
َ َ
َ
َ ُْ ُ َ
َ ُ َ
٤ن َ
َّٜةَّأ َم َص ُ
ةق ََّ َّ Dواَّل َ
٤ؾَّ٘
َّاَّلل َّثَِِّ ١أن َّي
ِيَّ ٞيَ ِؿٚ
ل ََّحٔ٠ق٤ن َّال ِٝيس
ِيَّ ٞيُ٤ِ٤ن َّث ِ ًَ ْ٣سَِّاَّلل َِّو َّ
اَّل
َ
ْ
َّوأَٓ ُ
َ
َّربَّ ْٛ ٣
َ َ َ َُ ْ َ َ َ ْ َ
ََ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ََ َ ُ َ ُ َ
ةم٤اَّ
ةب ََّّ Eواَّلِيَّ ٞؾِبوا َّاثذَِةء َّوجِ ِ ِ ١
َّويزؼ٤ن َّربَّ َّٛ ٣ويزةِ٤ن َّظ٤ء َّاِل ِع ِ
َ ُ َ َ َ ُْ
َ َ ْ َ ُ ْ ًّ َ َ َ َ ً َ َ ْ َ ُ َ
َ َ ََ َْ ُ
ون َّث ْ َ
ةِل َع َ٠حَِّالعيِّبَح َّأوٙهِٕ َّل َُّ ْٛ ٣خٔ َِبَّ
ء
ر
س
ي
َّو
ح
ِي
ج
ًل
ي
اَّو
ََّس
ٛ
ة٢
٠
ر
ز
ةَّر
ِٝ
م
٤اَّ
ٔ
الؿًلة َّوأجّ
ِ
ِ
َ
ْ َُ
ْ َ ْ َ َُ
َ ُ َ ْ َْ ُ ُ ََ ََ ْ َ ََ ْ َ ْ َ َْ
َّوال ًَٝلنِٗحَّ
َّوذ ّرِيةد ِ ِٛ٣
ج ِٛ٣
اِلارِ ََّّ Fج٠ةت َّيس ٍن َّيسر٤ٚج٣ةَّوَّ ٜٞؾٚح ََّّ ِٜٞآثةنَِّ ِٛ٣وأزوا ِ
َ َ ٌ َ َْ ُ ْ َ َ َُْ َ
ُْ
َْ ُ ُ َ َ
َّيَٚيَْ ّ ُ ِْٞ َّٜ ْٛ ٣
ِبت َّْ َٛ ًِْ ٠َِّ ٛخٔ َِب َّاِلارِ َّHﵞ
ةب ََّّ Gظًلم َّيٚيسَّ ٛثِٝة َّؾ َّ
يسر٤ٚن
ِ
ِ
َُّك َّث ٍ
[الرعد.]ِْ-ُٗ:

كالوفاء بالعهد كا٤بيثاؽ ىو أساس ُب تعامل ا٤بسلمْب مع غّبىم ،حٌب كإف كانوا
ْ َْ َ ُ ُ
َصوك َّْٛ
ِإَونَّاظت٠
من األعداء ،كىو من أسباب األمن كحفظ ا٢بقوؽ :قاؿ اهلل  :ﵟ ِ
َ ُ َ
ََ َ ْ ََْ ُ ْ َ َ َْ ُ ْ َ ٌ
ّ َ ََْ ُ
َّو ُ
ةق َ
س َُّ ٛاَل ْ ُ
ْيﵞ
اَّلل َّث ِ َٝةَّت ًْ َ٤ٚٝن َّثَ ِؿ ٌَّ
َص َّإِل َّلَع ٍَّٓ ٤م َّثي٠سَّ ٛوبيَِّٜ ٛ٣٠يس
ِيَّ ٞذًٚي
ِِف َّاِل ِ
[األنفاؿ.]ِٕ:

فبْب اهلل
العهد.



ً
اب الواُب ،كسوء مغبة ا٣بىٍَب كنقض
للعباد جزاء الناكث كثو ي

(ُ) تفسّب الطربم (ُ.)ٖٓٓ -ٕٓٓ/
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كلعظم شأف العهد فقد قرف اهلل



بْب الكفر كنقض العهد فقاؿ

:

ْ
ُ
َ
َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ََ ْ َ
َّج َ ُ ُ َ
ْ َّ
ﵟ َوْ َٔ َٙس َ
َِّوأج َُّذ َّْ ٛهةل ُِ٤ٝن ََِّّ 92إَوذَّ
ةت َّثَّ ٛاَتشتَّ ٛاًِٙج٘ ََّّ ِٜٞبً ِسه
ةءز َّْ ٛمَ٤س َّثِةْلَيِِ ٠
َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُّ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ْ ُ
َّظ٠ًْ ٝةََّ
َّو ْ
اظ َ٤ًُ ٝا ََّٓةلُ٤ا َ
َ
أرشٟة َِّٜيسةٓسَّ ٛورذً٠ةَِّٓ٤سَّ ٛاٙم٤ر َّرشواَّٜة َّآدي٠ةزَّ ٛثٍِٔ ٤ة
ِ
ُْ ْ
ُُ ُ ْ َْ
ُ ْ
َ ُ ُ ْ ْ ُْ
ْ ُ
ةَّوأ ُ ْْشبُ
َو َي َؿيْ ََ ٠
ن َُّٖ ٠ذ َّْٛ
ج٘ َّثِسّ ِصَّ َّ٘ٓ ِْٛ ٢ثِئ َع َٝةَّيَأ ُم ُصز َّْ ٛثَِِّ ١إِيَّ ٝةٟسَّ ٛإ ِ َّ
٤اَِّف َّٓ٤ٚب ِ َِّ ٛ٣اًِٙ
ِ ِ
ُ ْ َ
مؤ ِِْ ٠ٜيَّ93ﵞ [البقرة.]ّٗ-ِٗ:

كقد عهد اهلل  إٔب العباد بتكاليف فيها صبلح حا٥بم كمعادىم ،كهناىم
عن أمور فيها فساد حا٥بم كمعاشهم ،كسوء مآ٥بم.

َ َ ْ
َ
ْ َ َ َ َ
ْ َ َ َْ
َ َ َ
اِلي ْ َِّٞ
َّوبِةل َََّ ِ ٤
َسانِي٘ َّل َّت ًْ ُج ُسون َّإِل َّاَّلل
قاؿ اهلل  :ﵟِإَوذ َّأرشٟة َِّٜيسةق َّث ِِن َّإ ِ
ُ ْ ً ََ
َُ ُ
َ َ َ ُ
َ َ
ُْ ْ َ َ ََْ َ َ َْ َ
ُ
ْ َ ً َ
َكةَّ
ةسَّخع٠ةَّوأرِي٤ٝاَّالؿًلةَّوآد٤اَّالض َّ
َّوٓ٤ل٤اَّل ِِ ٠ٚ
ِْي
إِخعةٟةَّوذ ِيَّأٙصّبَّواِلذةَمَّوالٝعةٖ ِ
ْ
َ ً ْ ُ ْ ََ ُْ ْ ُ ُ َ
ُ َ
َ
واَّاَّللَّ
٤نﵞ [البقرة ،]ّٖ:كقاؿ  :ﵟ َواخ ُج ُس
َِّ ًْ ٜصف َّ
ثَّ ٛد َِ٤لْ ُذ َّْ ٛإِل َِّٓ ٚيًل َّ٠ِٜسَّ ٛوأجذٛ
ََ ُْ ُ
َ
اِليَّْ ٞإ ْ
َّو ْاِلَ َذ َ
َّوبةل ْ ََ ِ ٤
َّوال ْ ََ ٝعةِْٖي َ
ةَم َ
َّوبشِي َّاْ ُٔ ْٙص َّب َ
خ َعةًٟة َ
َّػيْبًة َ
َّو ْ َ
اْلةر ِ َّذِيَّ
١
ث
َّ
٤ا
ك
ول َّت َِّ
ّش
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
َ َ
ََ ََ َ
ُ ُ
ٗ ْ
َّواث ْ
ةْلْ٠ت َ
َّاْلُ٠ت َ
اْ ُٔ ْٙص َّب َ
َّوالؿةخِت َّث َ
اْلةر ُ
َّو َ
َّاَّلل َّلَّ
خ َّأ ْح َٝةٟس َّْ ٛإِن
ي٘ َّوٜةَّمٚ
ب
َّالع
ٞ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
َ َْ َ ُ َ ََُْ ُ َ
ُ ُّ َ ْ َ َ ُ ْ َ ً َ ُ
َ
َ
ز ً
٤راََّّ Tاَّلِيَّ ٞحجز٤ٚن َّويأمصون َّاَلةس َّثِةْلز ِ٘ َّويسذ٤ٝن َّٜةَّ
ََّمذةل َِّ
ُيِت َََّّ ٜٞكن َّ
َ
َ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َْ
َ َ
َّي َشاثً ُ ً
ةَّم ِ٣ي٠ةَّUﵞ [النساء ،]ّٕ-ّٔ:كقاؿ :
َِّوأخذَ ْسٟةََّّل َِٚكِ ِِصيٞ
آدةَّٛ٢اَّللََِِّّٜٞق١ِٚ
َ
ْ َ ً ََ
ُْ ُ
َ
ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ َ ْ ُ
َّوبةل ْ ََ ِ ٤
سْ
َّػيْبًة َ
َّولَّ
اِلي ْ َِّ ٞإِخعةٟة
١
ث
َّ
٤ا
ك
ّش
َّت
ل
َّأ
ٛ
َّ
ﵟٓ٘ َّتًةل٤ا َّأد٘ َّٜة َّخصم َّربسَّ ٛيٚي
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ ْ ََ َْ َُ َْ َ َ َ َ
َْ َ ُ ُ
َْ ُ َ َ َ ُ
ةَّه ََ ٣صََّ ٣َ ْ٠ِٜ
ةَّو ََّٜةَّ
تٔ ُذ٤ٚاَّأ ْولدز َِّْْٞ َّٜٛإ ِ ْمًل ٍقََّن ُْ َّٟٞص ُزٓس َِّْٛإَويةَّٛ٢ولَّتٔصب٤اَّا٤ّٙاخِغَّٜ
َ
ُ َ ُ َ
ََ َ ََ َ
ُ
َْ ّ َ ُ
َّت ْٔ ُذ٤ُٚاَّاَل ّْ َطَّاِٙت َ
ِس َْ ٛ
َّوؾةز ََّّْٛثًَِٚ َِّٙ١س َّْٛت ًِْٔ٤ٚنََّّ151
َّاَّللَّإِلَّثِةِل َِّْذٙ
َّخص َم َُّ
بمَّٞول
ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ ْ َ ُ َ ََُْ ُ ُ َ ُ
ََْ َ َ َ
ََ َ
َّت ْٔ َصبُ٤ا َ
انَّ
زي َّ
َّوأ ْوِ٤ا َّاٗٙي٘ َّوال ِٝ
َِّه َّأخعَّ ٞخِت َّحجَّ ٌٚأػسه
ول
َّٜةل َّاِلَتِي َِّ ٛإِل َّثِةِِ ٙت ِ
َ
ْ
ُ ْ َ َ َ ُ ُْ ْ َ ْ ُ ََْ َ َ َ
ُ
َ ُ َ ُّ َْ
َّذآَُّ ْص َّب َ
َّوب ِ ًَ ْ٣سَِّاَّللَِّأ ْوِ٤اَّ
ثِةْ ِٔٙع ِكَّلَّٟسَُِّ ٚجّ ًعةَّإِلَّوظً٣ةَِّإَوذآَّٚذَِّٛةيسِل٤اَّولََّ٤كن
َ
ُ ََ
َ
ُ
َ ُ
ِس َْ ٛ
َّوؾةز َّْٛثًَِٚ ََّّٙ ِ١س َّْٛدشٖ ُصونَّ152ﵞ [األنعاـ.]ُِٓ-ُُٓ:
ذٙ

كمن الوعيد الشديد ُب حق من نقض عهد اهلل  ،كٛبادل ُب معصيتو :ما
جاء ُب ا٢بديث :عن ابن عمر  قاؿ :قاؿ :أقبل علينا رسوؿ اهلل 
فقاؿ (( :يا معشر المهاجرين ،خمس إذا ابتليتم بهن ،وأعوذ باهلل أف تدركوىن :لم
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تظهر الفاحشة في قوـ قط ،حتى يعلنوا بها ،إًل فشا فيهم الطاعوف ،واألوجاع
التي لم تكن مضت في أسالفهم الذين مضوا ،ولم ينقصوا المكياؿ والميزاف ،إًل
أخذوا بالسنين ،وشدة المئونة ،وجور السلطاف عليهم ،ولم يمنعوا زكاة أموالهم،
إًل منعوا القطر من السماء ،ولوًل البهائم لم يمطروا ،ولم ينقضوا عهد اهلل ،وعهد
رسولو ،إًل سلط اهلل عليهم عدوا من غيرىم ،فأخذوا بعض ما في أيديهم ،وما لم

تحكم أئمتهم بكتاب اهلل ،ويتخيروا مما أنزؿ اهلل ،إًل جعل اهلل بأسهم بينهم))(ُ).
كُب ركاية :عن عبد اهلل بن بريدة ،عن أبيو



قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل

 (( :ما نقض قوـ العهد قط ،إًل كاف القتل بينهم ،وًل ظهرت الفاحشة
في قوـ قط ،إًل سلط اهلل عليهم الموت ،وًل منع قوـ الزكاة ،إًل حبس اهلل عنهم

القطر))(ِ)ُ ،ب ا٢بديث(( :ما منع قوـ الزكاة إًل ابتالىم اهلل بالسنين))(ّ) ،أم:
با١بدب كالقحط.
فتبْب أف من أسباب الببلء ،ككقوع الظلم كالقتل ،كالقحط كا١بدب كالفقر،
كالضعف كتسلط األعداء :نقض العهود كا٤بواثيق.
اآليات أف عاقبة نقض العهد :ا٣بسراف ،كالعذاب األليم ُب اآلخرة،
بينت
كقد ٍ
ي
َ ُْ ُ َ َ
ِيََّ ٞحٔ٠ق٤ن َّخ َْ ٣س َّاَّلل ََِِّّْٞ ٜ
كاللعن ،كقسوة القلوب ،كسوء العقىب .قاؿ اهلل  :ﵟاَّل
َْ
َََْ ُ َ َ َ
َ ْ ُ َ َ َُْ ُ َ
َ
ُ َ َ ُ
َْ
َ
ْ
ُ
ََُّّٛ٢
َ
َِّف َّاْلر ِض َّأوٙهِٕ
بً ِس َِّٜيسةَِّٓ ِ ١وئمً٤ن َّٜة َّأمص َّاَّلل َّثَِّ ِ ١أن َّي٤ؾ٘ َّويّعِسون ِ

(ُ) أخرجو ابن ماجو كاللفظ لو [َُْٗ] ،كالبزار [ُٕٓٔ] ،كا٢باكم [ِّٖٔ] ،كقاؿ" :صحيح اإلسناد".
أيضا :أبو نعيم (ٖ ،)ّّّ/كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [َِّْ] ،كابن عساكر
كأخرجو ن
(ّٓ .)َِٔ/قاؿ ا٥بيثمي " :)ُّٕ/ٓ( ركاه البزار كرجالو ثقات".
(ِ) أخرجو البزار [ّْْٔ] ،كا٢باكم [ِٕٕٓ] ،كاللفظ لو ،كقاؿ :صحيح على شرط مسلم ،ككافقو الذىيب.
أيضا :البيهقي ُب (السنن) [ّٕٗٔ] ،كُب (شعب اإلٲباف) [ََّْ] .قاؿ ا٥بيثمي
كأخرجو ن
(ٕ" :)ِٔٗ/ركاه البزار ،كرجالو رجاؿ الصحيح غّب رجاء بن ٧بمد كىو ثقة".

(ّ) أخرجو الطربا٘ب ُب (األكسط) [ْٕٕٓ] .قاؿ ا٥بيثمي  :)ٔٔ/ّ( ركاه الطربا٘ب ُب (األكسط)،
أيضاٛ :باـ ُب (الفوائد) [َْٗ].
كرجالو ثقات" .كأخرجو ن
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ََ
َ َ ً
َ َْ َُ َ
َْ ُ َ
َّوأ ْح َٝةَّْٛ ٣ِ ِ ٟث َ٠ً ٝةَِّٓ ٚيًلَّ
ونﵞ [البقرة ،]ِٕ:كقاؿ  :ﵟإِنَّاَّلِيَّٞيؼ َّ
ةَس َّ
َتونَّث ِ ًَ ْ٣سَِّاَّلل ِ
اْل ِ
ْ َ ََ ُ َ ُّ ُ ُ ُ ََ َُْ ُ َْ ْ ََْ ْ َ َ ََ ّ
ُ َ َ َ َ َ َ َُ ْ
َِّول ََّّيُ َضك ِي َِّْٛ ٣
َِّفَّاْلرِصةَِّولَّيسَّٛ٣ِٝ ٚاَّللَّولَّح٠وصَّإِِل َِّٛ٣ي٤مَّأِٙيةٜح
أوٙهَِّٕلَّرًلقَّلِ ٛ٣
َ َُ ْ َ َ ٌ َ
ْ َ َ
َََ ْ َ َ َ ُ َ َ
َ
ٌ
ولَّ ٛ٣يشاب َّأ ِِل َّٛﵞ [آؿ عمراف ،]ٕٕ:كقاؿ  :ﵟؤٙس ََّّأرش َّاَّلل َِّٜيسةق َّث ِِن َّإَِسانِيَّ٘
ََََْ ُْ ُ َْْ َ َ َ َ ً ََ َ
ُ ّ َ ُ َ ََ
َ َ َ َ
َ َ
َكةَّ
َّوآدي ْ ُذ َُّ ٛالض َّ
ًََّ ٜس َّْٙ ٛه ِ َّْ ٞأر ُْ ٝذ َُّ ٛالؿًلة
َّوٓةل َّاَّلل َّإ ِ ِّن
وبًس٠ة ََّّ ٛ٣٠ِٜاثِن َّيّش َِّٔ ٟيجة
ُ
َ َ ُْ ْ ُ ُ َ َ ُُْ ُ ْ َََْ ْ ُُ َ َْ ً َ َ ً َُ َ ّ َ َ ْ ُ
س َْ ٛ
َّظيِّبَةد ِس َّْٛ
ز ِّصن َّخ٠
وآ٠ٜذَّ ٛثِصظ َِل َّويضرتَّ ٛ٢٤ٝوأٓصفذَّ ٛاَّلل َّٓصفة َّخع٠ة َّْل َّ
َْ
ْ َْ َ ََْْ ُ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َ ْ ُ ْ ََ ْ َ
ََُْ َ ُ
َ
ْ
ةت ََّت ِصي َََّّ ِٜٞتذِ٣ة َّاْلج٣ةر َّذَّ ٞٝزّص َّبًس َّذل ِٕ َّ٠ِٜسَّ ٛذٔس َّفَّ٘
وْلدرِ٠ٚسَّ ٛجٍ ٠
ْ
ُ
َ
َ ً
ْ َ َُ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ
َ َْ
َ َ َ
َّوجً٠ٚةَّٓ٤ٚبَ َُّٓ ْٛ ٣ةظِيَ َّحﵞ [ا٤بائدة،]ُّ-ُِ:
ق َِِّٜ ٛ٣يسةر٠ًَّٙ ٛ٣ةٛ٢
ي٘ َّ< َِّج ِ َٝةَّجٔ ِ
ظ٤اء َّالعب ِ ِ
ََْ َ ُ َ َ َ
َْ ُ َ َ
َ
َ َ َُْ ُ َ َ
َ
ُ
َّخ َْ ٣س َّاَّلل ََِّ ِْٞ ٜ
َ
َّب ًْ ِس َِّٜيسةَِِّٓ١وئمً٤ن َّٜةَّأمص َّاَّلل َّثَِِّ١أن َّي٤ؾَّ٘
كقاؿ :ﵟواَّلِيَّ ٞحٔ٠ق٤ن
َ
ْ َ ْ ُ َ َ َُ ُ َُْ َ َ
ْ َ َْ
َُْ ُ َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ار ِﵞ [الرعد ،]ِٓ:كقاؿ :ﵟِإَوذ َّأرشٟةَّ
َِّف َّاْلر ِض َّأوٙهِٕ َّلَّ ٛ٣ال٠ًٚح َّولَّ ٛ٣ظ٤ء َّاِل َّ
ويّعِسون ِ
َ َ
ْ َ َ َ َُُْ َ
اِليَّْ ٞإ ْ
َّو ْاِلَ َذ َ
َّوبةل ْ ََ ِ ٤
ون َّإل َ
َّوذِي َّاْ ُٔ ْٙص َّب َ
خ َعةًٟة َ
َّاَّلل َ
ةَمَّ
ةق َّثَ ِِن َّإَِسانِي٘ َّل َّتًجس
ِٜيس َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ ْ ً ََ
َُ ُ
َ َ ُ َ
َ َ َ ُ
َ ً ْ ُ
ُ
َ َْ َ
سَّْٛ
ْ
ُ
َ
ْ
ةس َّخع٠ةَّوأرِي٤ٝاَّالؿًلة َّوآد٤اَّالضَكة َّثَّ ٛدِ٤لذَّ ٛإِل َِّٓ ٚيًل َّ٠ِٜ
َّوٓ٤ل٤اَّل ِِ ٠ٚ
ِْي
والٝعةٖ ِ
ْ َ َ َْ َ َ ُ ْ َ َْ ُ َ َ َ ُ ْ ََ ُْ
َ َُْ
ََ ُْ ْ ُ ُ َ
ُ
َّول ََّتصِ ُج٤ن َّأجّ َعس َّْٛ
َِّ ًْ ٜصف٤ن ََِّّ 83إَوذ َّأرشٟةَِّٜيسةٓسَّ ٛل َّتع ِّٗ٤ن َّدِٜةءزٛ
وأجذَّ ٛ
ُ َُْ ْ َ َُ َُُْ َ َُْ َ ُ ْ َ ُْ
ْ َ ُ ْ ُ ََْ ْ ُ ْ ََ ْ َ ْ
َ
َ
َّوَتصِ ُج٤نَّ
َّوأج ُذ َّْ ٛتؼ َُ ٣سون ََّّ 84ثَّ ٛأجذ٢َّ ٛؤلءَِّتٔذ٤ٚن َّأجّعسٛ
َّ ِٜٞدِيةرِكَّ ٛثَّ ٛأٓصرتٛ
ْ
ُ
ْ َ ُ ُ ْ َ َ َُ ُ ُ
َ ً ْ ُ ْ ْ َ ْ ََ َُ َ َ
َّيَٚيَّْ ْٛ ٣ث ْ ْ َ ْ ُ ْ َ
ةرىَّتّةدوَّْٛ ٢
ان َِّإَون َّيأد٤كَّ ٛأظ
ِ ِصئةَّ٠ِٜسَّ َِّٜٞٛدَِّيةرَِِّٛ ٢توة٢صون
ةْلز َِّ ٛواًٙسو ِ
ِ ِ ِ
ْ
َ
ََ ُْ َ
َ ُ َ َُ ٌ َ َْ ُ ْ ْ َ ُ ُ ْ ََُْ ُ َ
٤نَّثجَ ًْـَّاِٗٙذَ
اء َ
َّذ ََ ٝ
ةَّج َض ُ
ََّّْٞ ٜ
َّودسّ ُصونَّث ِ َج ًْ ٍـ
ةب
ِ
وَُّ٤٢مصمَّيٚيسَّٛإِرصاجَّٛ٣أذذؤِ ٠ِٜ
ِ
َ
ْ َ ُّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُّ َ
ََُْ َ َ ْ ُ ْ
ون َّإ ََل َّأ َػ ّ ِس َّاَ ًَ ْٙشاب َ
ْ ٌ
َّو َٜةَّ
َِّف َّاِلَيةة َِّاِلجيةَّوي٤م َّأِٙيةٜحَِّيصد ِ
حًّ٘ َّذل ِٕ َّ٠ِٜسَّ ٛإِل َّر َِّضي ِ
ِ
ْ
َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُّ ْ
َ َ ُ َ
ُ َ
ََ َُ ُ َ ْ
ُ َ َ
َّاِلج َيةَّثِةْلر َِصة ًَِِّل َُّيُّ َّخَُّٛ ٣ُ ٠
اَّلل َّثَِةِ ٍِ٘ َّخٝةَّت ًْ َ٤ٚٝن ََّّ 85أوٙهِٕ َّاَّلِيَّ ٞاػَتواَّاِليةة
َّ
ْ َ َ َ ُ َ َ
َْ َ ُ ََ ُ ْ ُْ َ ُ َ
َ ُ ُ
ِيَّ ٞأود٤اَّ
َّاَّلل َِّٜيسةق َّاَّل
ون َّ86ﵞ ػ[البقرة ،]ٖٔ-ّٖ:كقاؿ :ﵟِإَوذ َّأرش
َص َّ
َّاًٙشاب َّول ََّّ ٛ٢ح٠
َ ً
َ
ْ َ ْ
ْ َ َ َ ُ
ََ َ ُُْ َُ َََ ُ ُ َ َ َ ُ
اػ َ َ
َت ْوا َّثَِّ ِ ١ث ًَ٠ٝة َّٓ َِّ ٚيًلَّ
اء َّه ُ٤٣رَِّ ِٛ٢و
ةس َّول َّدسذَّ ١ٟ٤ٝذ٠جشوه َّور
ةب َّْلُبَ ّيِنَّ ١ُ ٠ل ِِ ٠ٚ
اِٗٙذ
َ
َ
َ
َ
َ ْ ُ
َ ََْ ُ َ
َ ْ َ َ َْ َُ َ
َ ْ ُْ
ْ
٤نَّث َٝةَّأدَ ْ٤ا َ
د ُّج٤نَّأنَُّي َُ ٝسواَّث ِ َٝةَّل ََّْ ٛحّ ًَ٤ٚاَّ
َتونََّّ187لََّت َع ََبَّاَّل َّ
ِجِئطَّٜةَّيؼ
َّويُ ِ
ِيَّٞحّصخ ِ
َ َُ ْ َ َ ٌ َ
ََ َْ َ َ ُ ْ ََ َ َ َْ َ
ابَّولَّٛ٣يشابَّأ ِِل ٌ188َّٛﵞ [آؿ عمراف.]ُٖٖ-ُٖٕ:
ش
ًِلََّتعبَّٛ٣٠ثِّٝةز ٍةََِّّٜٞاِ ًَّ ٙ
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كنقض العهد يورث العداكة كالبغضاء ،كىو من أسباب فقداف الثقة .قاؿ اهلل

ُ ّ
َ َ ُ
ََ ْ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ ًّ
٤اَّخوةَّمِٝةَّذٖ ُِصواَّثَِِِّ ١أٍ َصيْ َ٠ةَّ
ِيَّٓ ٞةل٤اَّإِٟةَّٟؿةرىَّأرشٟةَِّٜيسةرَِّ ٛ٣نع
 :ﵟ ََّوَّ َِٞ ٜاَّل
َ
َ ُ
َّو ْاْلَ َْ َقةءَ َّإ ََل َّيَ ِْ ٤م َّأْٙيَ َ
َّو َظ َْ ٤ف َّيُنَ ّجبُ ُُ ُٛ ٣
ةٜحِ َ
ثَيْ ََّ ُٛ ٣ُ ٠اَ ًَ ْ ٙس َاوةَ َ
٤نﵞ
َّاَّلل َّث ِ َٝة ََّك٤ٟا َّيَ ْؿَّ ًُ َ٠
ِ
ِ
ِ
[ا٤بائدة.]ُْ:

فتبْب أف من آثار نقض العهد :تفرؽ القلوب كقسوهتا ،كفقداف الثقة ،كالعذاب
ُب اآلخرة ،فمنها ما يصيب الناقض ُب دنياه ،كمنها ما يصيبو ُب آخرتو ،كيتفاكت
ذلك بتفاكت ا٣بطر ،فإذا عظم ا٣بطر عظم األثر.
َ
ْ َ َْ
كمن آثار نقض العهد :كقوع القتل كالتشريد ،قاؿ اهلل  :ﵟِإَوذ َّأرشٟةَّ

َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ََ ُْ ُ َ َ ُْ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ ُ ََْ ْ ُ ْ ََ ْ
َّوأج ُذ َّْٛ
ِٜيسةٓسَّ ٛل َّتع ِّٗ٤ن َّدِٜةءزَّ ٛول ََّتصِج٤ن َّأجّعسَّ َِّٜٞ ٛدِيةرِكَّ ٛثَّ ٛأٓصر َّتٛ
ُ َُْ ْ َ َُ َُُْ َ َُْ َ ُ ْ َ ُْ
َْ
َ
َ َ ً ْ ُ
َّوَت ِص ُج٤ن َِّ ِصئة َّ٠ِٜس َّْ ِْٞ َّٜ ٛدِيَةرَِِّْٛ ٢
تؼ َُ ٣سون ََّّ 84ثَّ ٛأجذ٢َّ ٛؤلءِ َّتٔذ٤ٚن َّأجّعسٛ
ْ َُْ ُ ْ ُ َ َ َُ ُ ُ ْ َ ُ َ َُ ٌ َ َْ ُ
ََ َُ َ َ
سَّْٛ
َّيَٚيَّْ َّْٛ ٣ث ْ ْ َ ْ ُ ْ َ
ان َِّإَون َّيأد٤كَّ ٛأظةرى َّتّةدوَّ ٛ٢وَُّ ٤٢مصم َّيٚي
توة٢صون
ةْلز َِّ ٛواًٙسو ِ
ِ ِ ِ
ْ
َ َ َ َ ْ ُ ُْ ُ َ َ ُ
ر َص ُ
ََّعْ ٢ست ََّّ ْٛ ٣ُ ٠ِٜثََّ ٛحٔ٠ق٤ن َّخ َْ ٣سَّْٛ ٢
اج َُّْٛ ٣ﵞ [البقرة ،]ٖٓ-ْٖ:كقاؿ  :ﵟاَّلِيٞ
إِ
َْ ْ َ َ ّ ْ ْ َ َ ْ َ َ
ُّ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ
٤ن َََِّّ 56إٜة َّتَسْ َٔ َّْ ٣ُ َّ٠
ََّّ ْٞ ٜرَّْٛ ٣ُ ًَٚ َّٙ ْٛ ٣ُ َّّ ٚ
ّشد َّث ِ ِٛ٣
َِّ
ب
ص
َّاِل
َِّف
ٛ
َُّك َّمص ٍة َّوَّ ٛ٢ل َّحذٔ
ِِف َِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
يَشٖ ُصونَّ57ﵞ [األنفاؿ.]ٕٓ-ٓٔ:

كمن نقض عهد اهلل



فقد ضل عن الصراط ا٤بستقيم ،فكاف مستح نقا

ْ َ َ
َََ ْ َ َ َ ُ َ َ
َ
ي٘ﵞ َّ
لنزكؿ العذاب ،قاؿ اهلل  :ﵟؤٙسَّأرشَّاَّللَِّٜيسةقَّث ِِنَّإَِسان ِ َّ
ََ ْ َََ ََْ َ َ ْ ُ ْ ََ ْ َ
َّف٘ َ
َّظ ََ ٤
ي٘ﵞ [ا٤بائدة.]ُِ:
اءَّالعب ِ َِّ
إَلَّأنَّٓةلَّ:ﵟذَّٞٝزّصَّبًسَّذل َِّٕ٠ِٜسَّٛذٔس

كنقض العهد من أعظم ا١بنايات على النفس ،فمن نقض العهد فقد أكرد نفسو
َ َ َ
َ َُ ُ َ َ َ َُ ُ َ
٤ن َ
َّاَّلل َّيَ ُس َّاَّلل َِِّ ْ٤ق ََّّأيْسِي َِّْٛ ٣
ا٤بهالك ،قاؿ اهلل َّ :ﵟإِن َّاَّلِيَّ ٞحجةيًَِّ ٕٟ٤إِجٝةَّحجةيًِ
ََ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ
َ
ْ ُ ُ ََ َْ
َّاَّلل ََِّ َع ُي ْؤت ِيَّ ١أ َ ْ
ُ
َ
ْ
جصاًَّ
عَّ ِ١وَّ ٜٞأوِف َّثِٝة ََّع٢س َّيٚي١
ِ
ذ ََّٟ ْٞ ٝسر َِّإِج َٝة ََّحٗ٠ر َّلَع َّجّ ِ
َ
ي ِو ً
يٝةﵞ [الفتح ،]َُ:أم :فمن نكث ٓب يضر بنكثو غّب نفسو ،كٓب ينكث إال عليها.
َّ
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كالوفاء بالوعد كالعهد يدخل ُب باب :الصدؽ ،كىو من صفات ا٤بتقْب
ا٤بهتدين ،كما يقابلو من اإلخبلؼ يدخل ُب باب :الكذب ،كىو من صفات ا٤بنافقْب
كالفاسقْب.
الكذب من قبائح الذنوب ،كفواحش العيوب ،كىو من السبل ا٤بوصلة إٔب الشر
ك ى
كالفساد ،كإٔب النار ُب اآلخرة إف كاف عن عمد ،كما جاء ُب ا٢بديث(( :عليكم
ِ
الص ْد َؽ يَػ ْه ِدي إلى الْبِ ّْرَّ ،
الر ُج ُل
ْجنَّة ،وما يز ُ
الص ْدؽ؛ فَِإ َّف ّْ
بِ ّْ
اؿ َّ
وإف الْبِ َّر يَػ ْهدي إلى ال َ
ِ
الص ْد َؽ حتى يكْتَب عند اهلل ِ
والكذب؛ َّ
فإف
صدّْي ًقا .وإيَّاكم
ص ُد ُؽ
ويتحرى ّْ
َّ
يَ ْ
ُ َ
ِ
يكذب
الرجل
ور يهدي إلى النَّار ،وما يز ُ
اؿ َّ
ُ
الكذ َ
ب ْيهدي إلى الْ ُف ُجور ،وإِ َّف الْ ُف ُج َ
ويتح َّرى الكذب حتى يكتب عند ِ
اهلل َك َّذابًا))(ُ).
َ
َ
ُ َ

كقد عرب با٤بضارع ُب (يصدؽ) ك(يكذب) ك(يتحرل)؛ ليفيد التجدد ،كأف ذلك
الصدؽ يوصل إٔب
ىو شأنو الذم يتكرر منو .كا٤بعُبٛ :بسكوا بالصدؽ كالزموه؛ فإف ٍّ
العمل الصاّب ا٣بالص من كل مذموـ ،كإف العمل الصاّب يوصل إٔب ا١بنة ،كإف الرجل
ليتكرر منو الصدؽ ،كيتكرر منو تعمد الصدؽ كالقصد إليو كالتزامو حٌب يكتب عند اهلل
 كتابة خاصة :صدي نقا فيثاب ثواب الصديقْب كيرضى عليو رضاىم .ك(احذركا
الكذب كاجتنبوه)؛ فإف الكذب يوصل إٔب الشر كاالنبعاث فيو ،كأف الشر يوصل إٔب

النار .كأف الرجل ليتكرر منو الكذب كيتكرر منو تعمده كالقصد إليو حٌب يكتب عند
اهلل كتابة خاصة :كذابنا ،فيؤٍب إٍب الكذابْب ،كيسخط عليو سخطهم(ِ).
ََْْ َ َ َ
يم َّ= َِّإَونَّ
قاؿ ا٣بطايب  :ىذا تأكيل قولو  :ﵟإِن َّاْلثصار َِِّ ٙف ٍَّ ًِٟ
ُْ

َ

َ
اّٙج َ
يمَّ>ﵞ [االنفطار.]ُْ-ُّ:
ةرَِِّ ٙفَّج ِ
د ٍ

(ُ) أخرجو البخارم [َْٗٔ] ،كمسلم [َِٕٔ] ُب صحيحهما ،كاللفظ ٤بسلم.
(ِ) انظر٦ :بالس التذكّب من حديث البشّب النذير ،عبد ا٢بميد بن باديس (ص.)ُُْ:
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كأصل الفجور :ا٤بيل عن الصدؽ ،كاال٫براؼ إٔب الكذب"(ُ).
كجاء ُب حديث ا٤بناـ الذم ركاه ى٠بيىرية بٍ ين يجٍن يدب  عن رسوؿ اهلل

 :بياف عاقبة الكذاب الذم تبلغ كذبتو اآلفاؽ ،قاؿ(( :فانطلقنا ،فأتينا
على رجل ُم ْستَػل ٍْق لَِق َفاهُ ،وإذا آخر قائم عليو بِ َكلُّ ٍ
وب من حديد(ِ) ،وإذا ىو يأتي
ِ ِ
ِ
وعْيػَنو إلى قفاه،
ومْن ِخ َره إلى قفاهَ ،
أحد ش َّق ْي َو ْج ِهو فَػيُ َش ْرش ُر ش ْدقَوُ إلى قفاهَ ،
شقُّ ،ثم يَػتَ َح َّو ُؿ إلى الجانب اآلخر فيفعل بو مثل ما فعل بالجانب األوؿ ،فما
فَػيَ ُ
من ذلك الجانب حتى ي ِ
الجانب كما كاف ،ثم يعود عليو فيفعل مثل ما
ص َّح ذلك
َ
ُ
ً
ً
اب الذم:
فعل المرة األولى)) .كجاء ُب ٛباـ ا٢بديث بيا يف حاؿ ذلك الرجل بأنو الكذ ي
ّْث بالك ْذبَة(ّ) ،فَػتُ ْح َم ُل عنو حتى تَػْبػلُ َغ اآلفَاؽ))(ْ) .كذلك يوجب ا٢بذر من
((يُ َحد ُ
ىذه ا٤بعصية.
قاؿ ابن ا١بوزم " :كىذا ٙبذير من الكذب إال أنو ىنا بأمور الشريعة
(ٓ)
ض إلى
أخص"  .كُب ا٢بديث :عن عائشة  قالت(( :ما كاف ُخلُ ٌق أَبْػغَ َ
ّْث عند النَّبِ ّْي
رسوؿ اهلل  من الكذب ،ولقد كاف َّ
جل يُ َحد ُ
الر ُ
 بال ِ
اؿ في نَػ ْف ِسو حتى يعلم أنو قد أحدث منها توبة))(ٔ).
ْك ْذبَِة فما يَػ َز ُ

(ُ) معآب السنن (ْ.)ُّّ/
(ِ) أم :حديدة معوجة الرأس.
(ّ) (( بالكذبة)) بكسر الكاؼ ،كيقاؿ بفتحها ،كأنكر بعضهم الكسر إال إذا أراد ا٢بالة كا٥بيئة .مشارؽ األنوار
ب ىك ٍذبىة ،كما تقوؿ :ىرىك ىع ىرٍك ىعة .انظر :فتح البارم
على صحاح اآلثار (ُ .)ّّٕ/تقوؿ :ىك ىذ ى
(ٔ ،)ُّٗ/مرقاة ا٤بفاتيح (ٗ ،)ّّٕٔ /فيض القدير (ٓ.)َُٔ/
(ْ) صحيح البخارم [ُّٖٔ.]َْٕٕ ،َٔٗٔ ،
(ٓ)كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب (ِ.)ّٖ/
أيضا :البزار [َِّ]،
(ٔ) أخرجو إسحاؽ بن راىويو [ُِْٓ] ،كالَبمذم [ُّٕٗ] كقاؿ" :حسن" ،كأخرجو ن

كابن حباف [ّٕٔٓ] ،كا٢باكم [َْْٕ ] ،كقاؿ" :صحيح اإلسناد" ،ككافقو الذىيب ،كما أخرجو
البيهقي ُب (السنن الكربل) [َُِِٖ] ،كُب (شعب اإلٲباف) [ْْٕٓ].
311

ِ
أصحاب رسوؿ اهلل
ض إلى
كُب لفظ(( :ما َكاف ُخلُ ٌق أَبْػغَ َ
الكذب ،ولقد كاف الرجل يكذب عند رسوؿ اهلل  الكذبة ،فما تزاؿ


من

في نفسو حتى يعلم أنو أحدث منها توبة))(ُ).

معرضا عنو حتى يحدث توبة))(ِ).
كُب لفظ(( :لم يزؿ ً

كزجرا عن
قولو((" :لم يزؿ
ً
معرضا عنو))؛ ن
إظهارا لكراىتو الكذب ،كتأديبنا لو ،ن

العود ٤بثلها(( .حتى يحدث توبة)) من تلك الكذبة الٍب كذُّا"(ّ).

كعن ابن مسعود  رفع ا٢بديث إٔب النيب (( :إف الكذب ًل
يصلح منو َج ّّد وًل َى ْزٌؿ ،وًل أف يَِع َد الرجل ابنو ثم ًل يُػْن ِج ُز لو.)ْ())..

كيأٍب ا٤بخرب إذا علم بذلكٍ ،ب إف علم الضرر فيو ،كاف من الكبائر ،كإال فمن

الصغائر ،كإف كانت فيو مصلحة تقاكـ ذلك الضرر ،صار مندكبنا تارة ،ككاجبنا
أخرل(ٓ).
نصوص الكتاب كالسنة على ٙبرٙب
قاؿ اإلماـ النوكم " :قد تظاىرت
ي
الكذب ُب ا١بملة ،كىو من قبائح الذنوب ،كفواحش العيوب.
كإٝباع األمة منعق هد على ٙبرٲبو مع النصوص ا٤بتظاىرة ،فبل ضركرة إٔب نقل
أفرادىا ،كإ٭با ا٤بهم بياف ما ييستثُب منو ،كالتنبيو على دقائقو ،كيكفي ُب التنفّب منو
ا٢بديث ا٤بتفق على صحتو الذم ركاه أبو ىريرة  عن  أنو قاؿ:

((آية المنافق ثالث :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤتمن خاف))(ٔ).

(ُ) أخرجو معمر بن راشد [َُِٓٗ] ،كأٞبد [ُِّٖٓ].
(ِ) كنز العماؿ [ُُّٖٖ] ،صحيح ا١بامع الصغّب كزياداتو [ْٕٓٔ].
(ّ) فيض القدير (ٓ.)َُٔ/
أيضا:
(ْ) أخرجو ا٢باكم [َْْ] كقاؿ" :صحيح اإلسناد على شرط الشيخْب" ،ككافقو الذىيب ،كأخرجو ن
البيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [ّْْٓ].
(ٓ) دليل الفا٢بْب لطرؽ رياض الصا٢بْب ،البن عبلف (ٖ.)ُّٕ/
(ٔ) صحيح البخارم [ّّ ،]َٔٗٓ ،ِْٕٗ ،ِِٖٔ ،مسلم [ٗٓ].
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كعن عبد اهلل بن عمرك  أف النيب  قاؿ(( :أربع من كن فيو
صلَةٌ من النفاؽ حتى
كاف مناف ًقا
ص َلةٌ منهن كانت فيو َخ ْ
خالصا ،ومن كانت فيو َخ ْ
ً
ث كذب ،وإذا عاىد غدر ،وإذا خاصم
يدعها :إذا اؤتمن خاف ،وإذا َح َّد َ

فجر))(ُ).

أخلف)) بدؿ(( :وإذا ائتُ ِمن خاف))(ِ).
كُب ركاية مسلم(( :إذا وع َد
َ

قاؿ [أعِب :اإلماـ النوكم  :]كأما ا٤بستثُب منو :فقد ركينا ُب (صحيحي
البخارم كمسلم) :عن أـ كلثوـ  أهنا ٠بعت رسوؿ اهلل  يقوؿ:
خيرا))(ّ) .ىذا
((ليس ال َك َّذ ُ
خيرا ،أو يقوؿ ً
اب الذي يصلح بين الناس فَػيَػْنمي ً
القدر ُب (صحيحيهما) .كزاد مسلم ُب ركاية لو :قالت أـ كلثوـ  :كٓب أ٠بعو
ص ُب شيء ٩با يقوؿ الناس إال ُب ثبلث :يعِب :ا٢برب ،كا ًإلصبلح بْب الناس،
يي ٍّ
رخ ي
كحديث الرجل امرأتو كا٤برأة زكجها(ْ) .فهذا حديث صريح ُب إباحة بعض الكذب
اإلماـ
للمصلحة ،كقد ضبط العلماء ما يباح منو .كأحسن ما رأيتيو ُب ضبطو ،ما ذكره ي
(ٓ)
و
و
٧بمود
مقصود
الكبلـ كسيلةه إٔب ا٤بقاصد ،فكل
فقاؿ:
أبو حامد الغزإب 
ي
ٝبيعا ،فالكذب فيو حراـ؛ لعدـ ا٢باجة إليو ،كإف
يٲبكن
التوصل إليو بالصدؽ كالكذب ن
ي
مباح إف كاف ٙبصيل
أمكن التوصل إليو بالكذب ،كٓب ٲبكن بالصدؽ،
فالكذب فيو ه
ي
ى
اجبا ،فإذا اختفى مسلم من ظآب
اجب إف كاف ا٤بقصود ك ن
مباحا ،كك ه
ذلك ا٤بقصود ن

الكذب بإخفائو ،ككذا لو كاف عنده أك عند غّبه كديعة كسأؿ عنها
كجب
ي
كسأؿ عنو ،ى
و
بوديعة عنده فأخذىا
كجب عليو الكذب بإخفائها ،حٌب لو أخربه
ظآبه يير ي
يد أخذىا ،ى
(ُ) صحيح البخارم [ّْ.]ِْٓٗ ،
(ِ) صحيح مسلم [ٖٓ].

(ّ) صحيح البخارم [ِِٗٔ] ،مسلم [َِٓٔ].
(ْ) صحيح مسلم [َِٓٔ].
(ٓ) انظر :إحياء علوـ الدين (ّ.)ُّٕ /
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لف
لزمو أف ىٰب ى
قهرا ،كجب ضما يهنا على ا٤بودع ا٤بخرب ،كلو استحلفو عليها ،ى
الظآبي ن
ٰبنث ،ككذلك لو
حنث على
ٍّ
حلف كٓب ٍّ
ٍّ
األصح ،كقيل :ال ي
يور ،ى
كيورم ُب ٲبينو ،فإف ى
إصبلح ً
مقصود حر و
ذات البْب ،أك استمالة قلب اَِّب عليو ُب العفو عن
ب ،أك
كاف
ً
ي ىٍ
الغرض إال
فالكذب ليس ٕبراـ ،كىذا إذا ٓب ٰبصل
ا١بناية ال ٰبصل إال بكذب،
ي
ي
مقصودا
يقصد بعبارتو
يورم ،كمعُب التورية :أف
بالكذب ،كاالحتيا ي
ط ُب ىذا كلٍّو أف ٍّ
ى
ن
صحيحا ليس ىو كاذبنا بالنسبة إليو ،كإف كاف كاذبنا ُب ظاىر اللفظ .كلو ٓب يقصد
ن
ىذا ،بل أطلق عبارة الكذب ،فليس ٕبراـ ُب ىذا ا٤بوضع.
مقصود صحيح لو أك
غرض
ه
قاؿ اإلماـ الغزإب " :ككذلك كل ما ارتبط بو ه
ينكره ،أك
مثل أف يأخ ىذه ظآبه ،كيسألىو عن مالو؛ ليأخ ىذه ،فلو أف ى
لغّبه ،فالذم لو ،ي
ينكرىا كيػقوؿ :مػا
يسألىو السلطا يف عن فاحشػة بينػو كبي ىػن اهلل  ارتػكبىها ،فػلػو أف ى
ػثبل.-
ػت -م ن
نيت ،أك مػا شػرب ي
ز ي
كقد اشتهرت األحاديث بتلقْب الذين أقركا با٢بدكد الرجوع عن اإلقرار.
فينكرهي ،ك٫بو ذلك ،كينبغي أف
غرض غّبه ،فمثل أف يي ى
سأؿ عن ٍّ
كأما ي
سر أخيو ى
ييقابً ىل بْب مفسدة الكذب كا٤بفسدة ا٤بَبتبة على الصدؽ ،فإف كانت ا٤بفسدةي ُب
الكذب ،كمٌب
عكسو ،أك شك ىح يرىـ عليو
ضررا ،فلو
ي
ي
الصدؽ أشد ن
الكذب ،كإف كاف ي
يكذب ،كمٌب كاف
غرضا يتعل يق بنفسو ،فيستحب أف ال
جاز
ا٤ببيح ن
ى
ى
ي
الكذب ،فإف كاف ي
يبيح ،إال إذا كاف
ا٢بزـ تركو ُب كل
و
متعلقا بغّبهٓ ،ب ٘بز ا٤بسا٧بةي ٍّ
ن
ٕبق غّبه ،ك ي
موضع أ ى
كاجبنا"(ُ).
ً
كل ذى ٍّـ؛ لسوء
أص يل ٍّ
اع ٍّ
قاؿ اإلماـ ا٤باكردم " :كالكذب ٝبى ي
كل ىشٍّر ،ك ٍ
عواقبو ،كخب ً
ث نتائجو؛ ألنو يػيٍنتً يج النميمة ،كالنميمة تيػٍنتً يج البغضاءى ،كالبغضاءي تؤكؿ إٔب
يٍ
(ِ)
ً
ص ًد ييقو" .
العداكة ،كليس مع العداكة أ ٍىم هن كال راحة؛ كلذلك قيل :من قىل ص ٍدقيوي قىل ى
(ُ) األذكار ،لئلماـ النوكم (ص.)ّٕٖ -ّٕٕ :
(ِ) أدب الدنيا كالدين (ص.)ُِٔ:
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قاؿ القاضي أبو بكر ابن العريب " :حقيقة الكذب :اإلخبار عن الشيء
على خبلؼ ما ىو عليو .حرمتو الشرائع ،ككرىتو النفوس؛ ٤با فيو من فساد القانوف ُب
القوؿ كالفعل لو توصل إٔب غرضو بو ،فكيف إذا ٓب يوصل إٔب غرض؟! كأشده:
ُ -الكذب على اهلل .
ِ -كثانيو :الكذب على رسوؿ اهلل  .كىو ىو ،أك ٫بوه.
ّ -كثالثو :الكذب على الناس .كىي شهادة الزكر ُب إثبات ما ليس بثابت
على أحد ،أك إسقاط ما ىو ثابت ،ففيو الكذب كا٤بضرة ،كتصوير الباطل ُب صورة
ا٢بقُ ،ب ٦بلس ا٢بق ،عند نائب ا٢بق؛ كلذلك حذر النيب  من قوؿ الزكر
أشد التحذير كما جاء ُب ا٢بديث :عن أيب بكرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل
:

((أًل أنبئكم بأكبر الكبائر؟)) ،قلنا :بلى ،يا رسوؿ اهلل .قاؿ:

((اإلشراؾ باهلل وعقوؽ الوالدين)) -ككاف متكئنا فجلس ،فقاؿ(( -:أًل وقوؿ الزور،
أًل وشهادة الزور)) .فما زاؿ يكررىا ،حٌب قلنا :ليتو سكت(ُ).

ْ -كرابعها :الكذب للنفس .كىو أمر طويل؛ لكثرة متعلقاتو ،كمن أشده:
الكذب ُب ا٤بعامبلت ،كىو أحد أركاف الفساد الثبلثة فيها ،كىي( :الكذب ،كالعيب،
كالغش)"(ِ).
كيقوؿ ابن القيم " :الكذب متضمن لفساد ا٤بعاش كا٤بعاد ،كمفاسد
الكذب البلزمة لو معلومة عند خاصة الناس كعامتهم ،كيف كىو منشأ كل شر .فكم
أزيلت بالكذب من دكؿ ك٩بالك ،كخربت بو من ببلد ،كاستلبت بو من نعم ،كتقطعت
بو من معايش ،كفسدت بو مصاّب ،كغرست بو عداكات ،كقطعت بو مودات ،كافتقر
بو غِب ،كذؿ بو عزيز ،كىتكت بو مصونة ،كرميت بو ٧بصنة ،كخلت بو دكر كقصور،
عدكا مبيننا ،كرد الغِب
كأفسد بو بْب االبن كأبيو ،كبْب األخ كأخيو ،كأحاؿ الصديق ًّ
(ُ) صحيح البخارم [ِْٓٔ ،]ُٔٗٗ ،ِّٕٔ ،مسلم [ٕٖ].
(ِ) بتصرؼ عن (عارضة األحوذم) (ٓ.)َِٖ/
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العزيز مسكيننا؟! كىل ملئت ا١بحيم إال بأىل الكذب الكاذبْب على اهلل  ،كعلى
رسولو  ،كعلى دينو ،كعلى أكليائو ،ا٤بكذبْب با٢بق ٞبية كعصبية جاىلية؟!
َ
كىل عمرت ا١بناف إال بأىل الصدؽ الصادقْب ا٤بصدقْب با٢بق؟ قاؿ  :ﵟذ ََّْٞ ٝ

ْ َ َ َ ََ
َْ َ
ب َّث ّ
َّج ََ َٛ ٠٣
َّجةءَهُ ََّأَٙي ْ َط َِّف َ
ةلؿ ْسق َّإذْ َ
َِّو َكشَّ َ
َ
َّٜسْ ً٤ىَّل ََِ ْٚكِ ِص َ
ُ
يَّPَّ ٞ
َّاَّلل
َّلَع
ب
ش
َّٖ
ٞ
ِٝ
م
َّ
ٛ
أهٚ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ َ ّ ْ َ َ
َُ ْ َ َ َ ُ َ
ُ َ َ ُ ْ ُ َ
َ َ
ون َّيَِ ْ٠س َ
َّربّ ِ َِّ ْٛ ٣ذل َِّٕ
َّو َؾسق َّثَِِّ ١أوٙهِٕ ََّّ ُٛ ٢ال ُٝذٔ٤ن ََّّ Qلَّٜ ٛ٣ةَّيؼةء
ةلؿس ِق
َواَّلِيَّجةء َّث ِ ِ
َ ُ ََ ْ َُ ْ َ ْ ُ ْ َ
ُ َُْ ْ َْ َ
َّ
ْ
َج َض ُ ْ ْ
عن َ
َ
َ
ْي َِِّ َّ Rلُس ِّ َص َّاَّللَّخََّّ ٛ٣٠أظ َ٤أ َّاَّلِيَّي ِ٤ٚٝاَّويج ِضيَّ ٛ٣أجصَّ ٛ٢ثِأخع َِّ ٞاَّلِيَّ
اء َّال ُٝد ِ ِ
َ ُ ََُْ َ
٤نَّSﵞ [الزمر.)ُ("]ّٓ-ِّ:
َك٤ٟاَّحًٚٝ

ككما أف الصدؽ خصلة ٞبيدة ،كىو من خصاؿ أىل اإلٲباف فإف الكذب من
ا٣بصاؿ القبيحة ،كىو من صفات أىل النفاؽ.
كقد أمر اهلل  عباده أف يبلزموا الصدؽ ُب ٝبيع األحواؿ ،كأف يكونوا مع
الصادقْب؛ ألف الصدؽ سبيل النجاة من خزم الدنيا كعذاب اآلخرة .قاؿ اهلل :
َ
ُ
َّو ُكَ ُٟ٤
ِيَ ٞ
َ
٤اَّاَّلل َ
ﵟيَةَّأ ُّح َ٣ةَّاَّل َ
ِْيﵞ [التوبة" ،]ُُٗ:أم :اصدقوا ،كالزموا
٤اََّ ٜى َّالؿةدِر ََّ
َّآ٤٠ُ ٜاَّاتٔ
ك٨برجا"(ِ).
فرجا من أموركم ن
الصدؽ تكونوا مع أىلو ،كتنجوا من ا٤بهالك ،كٯبعل لكم ن
قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب " :الصدؽ خصلة ٧بمودة؛ ك٥بذا كاف بعض
الصحابة ٓ ب ٘برب عليو كذبة ال ُب ا١باىلية كال ُب اإلسبلـ ،كىو عبلمة على
اإلٲباف ،كما أف الكذب أمارة على النفاؽ ،كمن صدؽ ٪با"(ّ).
كرسولنا  ىو األسوة ا٢بسنة لؤلخبلؽ الفاضلة فهو الصادؽ األمْب
بشهادة من آمن كمن ٓب يؤمن استكبارا أك خوفنا على الزعامة أك ا٤بكانة أك العتبار و
ات
ن
أخرل.

(ُ) بتصرؼ عن (مفتاح دار السعادة) (ِ.)ّْٕ -ّٕ /
(ِ) تفسّب ابن كثّب (ْ.)َِّ/
(ّ) ا٤بصدر السابق (ٔ.)ُْٖ/
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َْ
كقد جاء ُب ا٢بديث :عن ابن عباس  ،قاؿ٤ :با نزلت :ﵟ َوأٟش ِْرَّ
َ ََ َ ْ َْ
ْيﵞ [الشعراء ،]ُِْ:كرىطك منهم ا٤بخلصْب ،خرج رسوؿ اهلل
ْيدٕ َّاْلٓ َصب ِ ََّ
يؼِ


حٌب صعد الصفا فهتف(( :يا صباحاه)) ،فقالوا :من ىذا؟ فاجتمعوا

خيال تخرج من سفح ىذا الجبل ،أكنتم
إليو ،فقاؿ(( :أرأيتم إف أخبرتكم أف ً
مصدقي؟)) ،قالوا :ما جربنا عليك كذبنا ،قاؿ(( :فإني نذير لكم بين يدي عذاب
شديد))(ُ).

كخيانة العهد يعد كذلك من الغدر ا٤بتوعد عليو بالعذاب ُب اآلخرة –كما
سيأٌب بياف ذلك ُب ا٢بديث عن الغدر.-
كقد ذكر أىل العلم للعهود الٍب ٯبب احَبامها كالوفاء ُّا ،الشركط االتية ،فمن
ذلك:
حكما من األحكاـ الشرعية ا٤بتفق عليها.
ُ  -أال ٚبالف ن
ِ  -أف تكوف عن رضا كاختيار؛ فإف اإلكراه يسلب اإلرادة.
تأكيبل يكوف
ّ  -أف تكوف بينة كاضحة ،ال لبس فيها كال غموض حٌب ال تؤكؿ ن

مثارا لبلختبلؼ عند التطبيق.
ن
كال تنقض العهود إال ُب إحدل ا٢باالت االتية:
ُ  -إذا كانت مؤقتة بوقت ،أك ٧بددة بظرؼ معْب ،كانتهت مدهتا ،كانتهى
ظرفها.
ِ  -إذا أخل العدك بالعهد.
ّ  -إذا ظهرت بوادر الغدر كدالئل ا٣بيانة(ِ).

*** ***

(ُ) صحيح البخارم [َْٕٕ ،]ُْٕٗ ،مسلم [َِٖ].
)ِ( انظر ذلك ُب (فقو السنة) (ِ.)َْٕ -َِٕ/
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لطيفة:
رجبل ليقتلو فقاؿ :أيها األمّب عندم كدائع للناس
ٰبكى أف ا٢بجاج طلب ن
فأمهلِب حٌب أردىا ،فأعرض عنو كقاؿ :ال أطلقك إال بكفيل ،فخرج الرجل يطلب
كفيبل يكفلو كمعو ٝباعة ا٢بجاج ،فوجد رج نبل ٝبيل الوجو من أقارب ا٢بجاج فقالو
ن
لو :ما ا٠بك؟ فقاؿ :عبد الكرٙب ،فأخربه بقصتو مع ا٢بجاج ،فقاؿ :أنا أكفلك عنده.
ككفلو عند ا٢بجاج ،فقاؿ لو ا٢بجاج :إف ٓب يأت أقتلك مكانو كإف بيِب كبينك قرابة.
قاؿ :نعم ،فذىب الرجل كرد كدائع الناس فلما أبطأ على ا٢بجاج طلب الكفيل ،كأمر
بقتلو فقاؿ لو :دعِب أصلي ركعتْب ٍب أفعل ما أردت ،فصلى ركعتْب ٍب قاؿ :يا رب إف
الرجل اطمأف إٕب؛ أل٘ب عبد الكرٙب كأنت الكرٙبٍ .ب رفع السياؼ سيفو كأراد ضربو،
كإذا بالرجل قد أقبل فقاؿ لو السياؼ :كيف رجعت إٔب القتل؟ كا٢بجاج يسمع فقاؿ:
ُ
ََُْ
ََُْ
َ َ َ ُْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
وفَّ
رد٘ب قولو  :ﵟوأوِ٤ا َّثًِِ ٣س َّاَّلل َِّإِذا ََّع٢ست َّٛﵞ [النحل ،]ُٗ:ﵟوأوِ٤ا َّثًِ٣سِي َّأ ِ
ُ
ث ِ ًَ ْ٣سِك َّْٛﵞ [البقرة .]َْ:كالوفاء بالعهد من اإلٲباف ،فبل أخرج من اإلٲباف ألجل حياة
زائلة ،فقاؿ ا٢بجاج :اذىبا فقد عفوت عنكما(ُ).
اضصورة ػاضرابطظ :ػاضخغاظظ ػسي ػاضططاطالت ،ػواضصدب ػزغرػ
اضطذروع:
كا٣بيانة ُب ىذا الباب تعد من خيانة النفس –كما تقدـ.-
كال ٱبفى ما يَبتب على الكسب غّب ا٤بشركع من اإليذاء كاإلضرار باآلخرين،
فهو يدخل ُب صور خيانة العبد مع الناس ،كاإلضرار ُّم؛ ألنو ال يصدؽ ُب تعاملو
الناس ،بل يغش ،كيزكر ،كيدلس ،كيكذب...اْب.

(ُ) انظر :اَّالس الوعظية ُب شرح أحاديث خّب الربية (ِ.)ٔٔ-ٔٓ /
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كقد كضع اإلسبلـ ضوابط للمعامبلت ا٤بالية ،فأحل البيع ،كحرـ الربا ،كالرشوة،
كالغش ،كا٣بداع ،كالتزكير ،كالتغرير ،كا٤بكر ،كا٤بكس ،كا٢بلف الكاذب ،كالتلبيس،
كالغلوؿ كاالختبلس ،كالتطفيف ُب الكيل ،كالبخس ُب ا٤بيزاف ،كأكل أمواؿ الناس
بالباطل ،كهنى عن التبذير كاإلسراؼ(ُ) ،فهذه األفعاؿ كاألكصاؼ القبيحة ال تكوف
ٕباؿ؛ ألف طهارة ً
خلينقا للمسلم و
نفسو مكتسبة من عقيدتو كإٲبانو باهلل  ،كاإلٲباف
ي
يقتضي العمل الصاّب ،كحسن ا٣بلق ،كال يتجانس مع تلك األفعاؿ كاألخبلؽ
الذميمة.
الصدؽ ُب ا٤بعاملة كالربٍّ كالتقول،
كقد جاءت التشريعات ٙبث التجار على ٍّ
مفصبل.
كتنهى عن الغش كا٣بداع كالتضليل ،كقد تقدـ بياف ذلك
ن

(ُ) ال ٱبفى أف اإلسراؼ ُب اإلنفاؽ يخلي هق مذموـ ،كىو من األمراض االجتماعية كاالقتصادية ا٣بطّبة الٍب هتدد
ىدر للماؿ ُب غّب فائدة ،كيؤثر على طبقات اَّتمع األخرل من
األمم كالشعوب؛ فإف البذخ كالَبؼ ه

فضبل عن تسببو ُب معاصي ك٨بالفات ،كقصد السمعة كالرياء ،كالتقصّب ُب
الفئة ا٤بتوسطة كالفقّبة .ن
طلب ا٢بق ،كالتكاسل عن أداء الطاعات ،كقد يؤدم إٔب تضييع كثّب من ا٢بقوؽ كالواجبات ،من حيث
ْ َ
االنشغاؿ ٗبلذات الدنيا كنعيمها ،كالغفلة عن اآلخرة .كقد ٠بى اهلل ٍّ 
ا٤ببذرين للماؿ :ﵟإِر َ٤انَّ

ِْيﵞ [اإلسراء]ِٕ:؛ ألهنم يفسدكف نظاـ ا٤بعيشة بإسرافهم ،كيكفركف النعمة بعدـ حفظها ،كعدـ
الؼ َيةل َِّ
َ

َ

َْ ُ
َ
ةن َّل َِص ّبً ُّ َِّٖ١
٤راﵞ ،أم" :إف الشيطاف
كضعها ُب مواضعها باالعتداؿ ،كلذلك قاؿ عقبو :ﵟ َوَكن َّالؼيم
ِ

يعمل ،كأعمالو كلها ُب الضبلؿ كاإلضبلؿ ،فقد ضيع أعمالو ُب الباطل ،كقد كاف ٲبكنو أف ٯبعلها ُب
ا٣بّب .كىو جاد ُب ذلك ،ضا ور عليو؛ لرسوخو ُب نفسو .ك ٍّ
ا٤ببذر يضيٍّع أموالو ُب الباطل ،كقد كاف ٲبكنو
أف ٯبعلها ُب ا٣بّب .كقد أخذت عادة التبذير ٖبناقو كاستولت عليو؛ فهو أخو الشيطاف؛ ٤بشاركتو لو ُب
كصفو ،كمشاركة األخ ألخيو .كىو أخوه بامتثالو ألمره ،كصحبتو لو ُب ا٢باؿ كُب ا٤بآؿ ،كُب سوء العاقبة

مفصبل
ُب العاجل كاآلجل .آثار ابن باديس (ُ ،)ِّْ/كانظر :تفسّب ا٤بنار (ُُ .)َِٓ/كانظر ذلك
ن
ُب كتاب( :عقبات ُب طريق ا٥بداية) ،د .عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف (ص.)ّٖٖ-ٖٓٓ:
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اضصورةػاضخاطدظػ:ػاضطصرػواضخداعػواضعشػ:
إف من معا٘ب ا٣بيانة :ا٤بكر كا٣بداع كاالحتياؿ كالغش –كما تقدـ ُب غّب

موضع ،-ػكقد جاء ُب ا٢بديث(( :المكر والخديعة في النَّار)) .كُب لفظ(( :المكر

والخديعة والخيانة في النَّار))(ُ).
(ماكر)
قاؿ ا١بوىرم (" :ا٤بكر) :االحتياؿ كا٣بديعة ،كقد مكر بو فهو
ه
ك(مكار)"(ِ).
ى
ً
مثل :ىس ىحىرهي يى ٍس ىح يرهي ًس ٍحنرا ،أم :ىختىػلىوي كأراد بو ا٤بكركه من
ى
كخ ىد ىعوي ىٱبٍ ىد يعوي خ ٍد نعا ي
حيث ال يعلم .كاالسم :ا٣بديعة .كا٣ب ٍدعةي ا٤برةي الواحدة .ك ً
الرضا با٣بى ٍدع.
اال٬بداعٍّ :
ى ى
ى
(ّ)
جل ا٤بخدكع" .
كالت ي
خادع :الت ىشبو با٤بخدكع .كا٣بي ٍد ىعة :الر ي
كا٣بداع يشبو الكيد إال أف ٜبة فرقنا بينهما .قاؿ العسكرم" :الفرؽ بْب ا٣بدع
كالكيد :أف ا٣بدع ىو إظهار ما يبطن خبلفو ،أراد اجتبلب نفع أك دفع ضر ،كال
يقتضي أف يكوف بعد تدبر كنظر كفكر .أال ترل أنو يقاؿ :خدعو ُب البيع :إذا غشو
من جشع ،كأكٮبو االنصاؼ"(ْ).
كقاؿ" :ا٤بكر مثل :الكيد ُب أنو ال يكوف إال مع تدبر كفكر إال أف الكيد أقول
من ا٤بكر.)ٓ("..

(ُ) أخرجو ا٢باكم [ٕٖٓٗ ] عن أنس ،كسكت عنو الذىيب ُب (التلخيص) .كركاه أبو داكد ُب (مراسيلو)
٨بتصرا .كا٢بديث إسناده حسن ،كقد تقدـ ٚبرٯبو.
سبل
[ُٓٔ] عن ا٢بسن [البصرم] مر ن
ن
(ِ) الصحاح ،للجوىرم ،مادة( :مكر) (ِ ،)ُٖٗ/كانظر :مقاييس اللغة ،البن فارس ،مادة( :مكر)
(ٓ٦ ،)ّْٓ/بمل اللغة (ُ.)ّٖٖ/
(ّ) الصحاح ،مادة( :خدع) (ّ ،)َُُِ/العْب (ُ.)ُُٓ/
(ْ) الفركؽ اللغوية (ص.)ِٖٓ:
(ٓ) انظر :ا٤بصدر السابق (ص.)َِٔ:
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ً
با٤بم يكور بو ُب غفلة منو عما يراد بو ،كعدـ
كقيل :ا٤بكر :إر ىادة ا٤باكر ف ٍعل السوء ٍ
شر يأتيو من جهة ا٤باكًر .أما ا٣بداع فهو تدبّبي فً ٍع ول ىخ ًف ٍّي يقوـ بو ا٤بخادع؛
حذ ًره من ٍّ
الشر با٤بخدكع من حيث ٓب ٰبذر كيتنبو ،كأف يرقب ا٤بخدكع قدكـ
ً
إليقاع الضرًر ك ٍّ
السوء من و
باب فيفجأه من باب آخر.
كقد جاء ُب ا٢بديث :عن ابن عباس  ،قاؿ :كاف النيب 
رب أ ِ
َعنّْي وًل تُِعن َعلَ َّي ،وانْ ِ
وام ُك ْر لي وًل
يدعو يقوؿّْ (( :
ص ْر َعلَ َّيْ ،
ص ْرني وًل تَػْن ُ
ُ
ْ
تَ ْم ُك ْر َعلَ َّي ))..ا٢بديث(ُ).
قاؿ ابن األثّب (" :مكر اهلل) :إيقاع ببلئو بأعدائو دكف أكليائو .كقيل :ىو
استدراج ا لعبد بالطاعات ،فيتوىم أهنا مقبولة كىي مردكدة .كا٤بعُب :أ٢بق مكرؾ
مكرا"(ِ).
بأعدائي ال يب .كأصل ا٤بكر :ا٣بداع .يقاؿ :مكر ٲبكر ن
كقاؿ الراغب " :ا٤بكر كا٣بديعة :متقارباف ،كٮبا ا٠باف لكل فعل يقصد
فاعلو ُب باطنو خبلؼ ما يقتضيو ظاىره ،كذلك ضرباف:
أحدىما :مذموـ :كىو األشهر عند الناس كاألكثر ،كذلك أف يقصد فاعلو إنزاؿ

مكركه با٤بخدكع ،كىو الذم قصده النيب  بقولو(( :المكر والخديعة في

النَّار))(ّ) .كا٤بعُب :أهنما يؤدياف بقاصدٮبا إٔب النار.

والثاني :على عكس ذلك ،كىو أف يقصد فاعلهما إٔب استجرار ا٤بخدكع
كا٤بمكور بو إٔب مصلحة ٥بما ،كما يفعل بالصيب إذا امتنع من تعلم خّب.
(ُ) أخرجو ابن أيب شيبة [َِّٗٗ] ،كأٞبد [ُٕٗٗ] ،كعبد بن ٞبيد [ُٕٕ] ،كالبخارم ُب (األدب ا٤بفرد)
[ٓٔٔ] ،كابن ماجو [َّّٖ] ،كأبو داكد [َُُٓ] ،كالَبمذم [ُّٓٓ] ،كقاؿ" :حسن صحيح".
أيضا :النسائي ُب (الكربل) [َُّٖٔ] ،كُب (عمل اليوـ كالليلة) [َٕٔ] ،كابن حباف
كأخرجو ن
[ْٕٗ] ،كالطربا٘ب ُب (الدعاء) [ُُُْ] ،كا٢باكم [َُُٗ] ،كقاؿ" :صحيح اإلسناد".

(ِ) النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ،مادة( :مكر) (ْ.)ّْٗ /
(ّ) سيأٌب ٚبرٯبو.
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كقد قاؿ بعض ا٢بكماء :ا٤بكر كا٣بديعة ٧بتاج إليهما ُب ىذا العآب ،كذلك أف
السفيو ٲبيل إٔب الباطل كال ٲبيل إٔب ا٢بق كال يقبلو؛ ٤بنافاتو لطبعو ،فيحتاج أف ٱبدع عن
باطلو بزخارؼ ٩بوىة كما ٱبدع الطفل عن الثدم عند الفطاـ .كليس ىذا حث على
تعاطي ا٣ببث ،بل ىو حث على جذب الناس إٔب ا٣بّب باالحتياؿ.
ه
ُ َ
كلكوف ا٤بكر كا٣بديعة ضربْب :سيئا كحسنا قاؿ اهلل  :ﵟ َواَّل َ
ِيَ َح ٍْه ُرون
ن
ن

ه ّ َ َُ ْ َ َ ٌ َ ٌ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ
ُ
َ
ُ
َ
ات لًٓ غذاب شدِيد وٌهر أوىهِم ْٔ حتٔرﵞ [فاطر.]َُ:
الصيِئ ِ
ْ َْ
كقاؿ  :ﵟَََِّٝٚة َ
ةء ََُّٟ ْٛ ٢ش ٌ َ َ َ ُ ْ
ْ َْ ً
ُُ ً
َّج َ
َِّف َّاْلر ِضَّ
ِيص َّٜة َّزادَّ ٛ٢إِل َّجّ٤را ََّّ 42اظذِٗجةرا ِ
ّ ََ َ ُ َْ ْ
ْ
َْ
ٗ ُصَّالع ّي ُ
ئَّإِلَّثِأِ١َّ ِ ٚ٢ﵞ [فاطر.]ّْ-ِْ:
َو ََ ٜٗصَّالعيِئَِّولَُّيِيَّْالٝ
ِ
َََ
َ َ َ
َ ْ َْ َ
ُ ُ َْ َ
ّ َ
ضﵞ
َّاْل ْر َّ
ةت َّأن َُّيعُِ َّاَّلل َّث ِ َِّ ٛ٣
كقاؿ  :ﵟأِأَّ َِٞ ٜاَّل
ِيُ َّٜٗ ٞصوا َّالعيِب ِ
[النحل.]ْٓ:

فقاؿ:

تنبيها على جواز ا٤بكر ا٢بسن(ُ)،
فخص ُب ىذه اآليات :السيء من ا٤بكر؛ ن
َ

َ

َ ْ ْ

اَّللَّر ُ
َّو ُ
واَّو ََ ٜٗص ُ
َّاَّلل َ
ﵟ َو َُ ٜٗص َ
يٞﵞ [آؿ عمراف.]ْٓ:
ْيَّال َٝةٖ ِِص ََّ

كأما الكيد :فإرادة متضمنة الستتار ما يراد عمن يراد بو ،كأكثر ما يستعمل ذلك
ُب الشر ،كمٌب قصد بو الشر فمذموـ ،كمٌب قصد بو خّب فمحمود ،كعلى الوجو
احملمود.
ْ
َ
َ
قاؿ  :ﵟ َن َذل َِم ن ِْدَُا َِلُ ُ
ٔش َف ٌَا ََك َن َِلَأ ُخ َذ أ َخاهُ ِف دِيَ ال ْ ٍَي ِِم إ هَل أ ْن ي َ َش َ
اء
ِ
ِ
ِ

هُ
اَّللﵞ [يوسف.]ٕٔ:

َ َ ْ َْ ُُ ْ ْ َ ُ َ
خيْد َل
أيضا ٫بو قولو  :ﵟشنصخدرِجًٓ ٌَِ
كعلى ُذلك االستدراج منو ن
ََُْ َ
ٔن َ 182وأ ْمِل ل َ ُٓ ًْ إ هن َنيْدِي ٌَخ ِ ٌ
ْي 183ﵞ [األعراؼ.)ِ("..]ُّٖ-ُِٖ:
حػيٍ
ِ
ِ

(ُ) ٯبوز ا٤بكر ٗبن ٯبوز إدخاؿ األذل عليو ،كىم الكفار كاحملاربوف ،كما قاؿ النيب (( :ا٢برب
خدعة)) .جامع العلوـ كا٢بكم (ِ .)ِٔٓ/كا٢بديث متفق عليو.
(ِ) الذريعة إٔب مكارـ الشريعة (ص.)ِٓٓ -ِْٓ :
322

كما يعنيا ىنا :ا٤بذموـ من ا٤بكر ،كا٤بتوعد عليو بالعذاب ُب اآلخرة.
كمن اآليات الٍب تدؿ على ثبوت العذاب ُب اآلخرة عقوبة للمكر كا٣بداع
َ َ َ ُ ُ َ ه ََ َ ْ َ ََْ ْ َ ْ ُه َْ َ ً َه ُ َ
خذون
كالغش قولو  :ﵟوَل حسُٔٔا َكى ِِت جلظج غزلٓا ٌَِ بػ ِد كٔةٍ أُساذا تخ ِ
ََ َه ُ َْ َ َ ُ ْ َ َ ً
َْ َ َ ُ ْ َ َ ً ََْ ُ
ْ
خذوا أحٍاُسً دخًل
أحٍاُسً دخًل ةيِسًﵞ [النحل ،]ِٗ:كقاؿ  :ﵟوَل تخ ِ

ه ََ ُ
ََْ ُ
س ًْ َذ ََت هل كَ َد ٌم بَ ْػ َد ثُ ُتٔح َِٓا َوحَ ُذوكُٔا ُّ
ٔء ة ٍَا َص َددْ ُت ًْ َخ َْ َ
س ًْ َغ َذ ٌ
الص َ
اب
يو اَّلل ِ وى
ب
ش
ة يِ
ِ
ِ
ِ ِ
َغ ِظ ٌ
يًﵞ [النحل.]ْٗ:
َه ُ َ َْ َ َ ُ ْ َ َ ً
(ُ)
مكرا كخديعة كغشًّا كخيانة .
قولو  :ﵟتخ ِخذون أحٍاُ ًسً دخًلﵞ ،أم :ن
َ َ ََْ ُ
س ًْﵞ" ،أم :مفسدة كدغبل"(ِ).
كقاؿ الز٨بشرم  :ﵟدخًل ةيِ

ن

كقاؿ الواحدم  :أم :غشًّا كخديعة(ّ).
مكرا كخديعة"(ْ).
كقاؿ ا١بوىرم " :أم:
ن
َ َ ً
"مكرا كخيانة"(ٓ).
:
ﵞ
َّ
ًل
كقاؿ اإلماـ البخارم  :ﵟدر
ًن
َ َ
مكرا كخيانة ىو من تفسّب
:
ﵞ
َّ
ًل
ر
كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر " :قولو :ﵟد
ن

قتادة كسعيد بن جبّب  . أخرجو عبد الرزاؽ عن معمر عن قتادة قاؿ :خيانة
مكرا
ن
كغدرا .كأخرجو بن أيب حاًب من طريق سعيد بن جبّب  قاؿ :يعِب :ن
(ٔ)
كخديعة .كقاؿ الفراء  :يعِب :خيانة .

(ُ) بصائر ذكم التمييز ،بصّبة ُب (الدخل) (ِ.)َٓٗ/
(الد ىخل)"
ساد ،مثل :ى
(ِ) الكشاؼ (ِ .)ُّٔ/قاؿ ا١بوىرم  :ى
"(الد ىغل) –بالتحريك :-ال ىف ي
الصحاح ،مادة( :دغل) (ْ.)ُٕٔٗ/
(ّ) الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز (ص ،)ُٕٔ:كانظر :تفسّب النيسابورم (ْ.)َُّ/
(ْ) الصحاح ،مادة( :دخل) (ْ.)ُٔٗٔ/
(ٓ) صحيح البخارم (ٖ.)ُّٕ/
ً
َ َ َ َْ ُ ْ
"د ىغبل كخديعة".
(ٔ) ُب (معا٘ب القرآف) ،للفراء (ِ :)ُُّ/ﵟدخًل ةيِسًﵞ :ى
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كقاؿ أبو عبيدة ( :الدخل) :كل أمر كاف على فساد(ُ) .كقاؿ الطربم
 :معُب اآلية :ال ٘بعلوا أٲبانكم الٍب ٙبلفوف ُّا على أنكم توفوف بالعهد ٤بن
كغدرا؛ ليطمئنوا إليكم كأنتم تضمركف ٥بم الغدر.
دخبل ،أم :خديعة
عاىدٛبوه ن
ن
انتهى"(ِ).
ْ
َ َُ ُ َ َ َ ُ
َّوَّ٤َ ٢
كا٣بداع من صفات ا٤بنافقْب ،قاؿ اهلل  :ﵟإِن َّال ُ٠َ ٝةِِِْٔي َُّيةدِي٤ن َّاَّلل
َرةد ُِخ َُّْٛ ٣ﵞ [النساء .]ُِْ:قاؿ الواحدم  :أم :يعملوف عمل ا٤بخادع ٗبا يظهركنو
ََُ َ ُُ ْ
نورا
كيبطنوف خبلفو .ﵟوَّ ٤٢رةدِخَّٛ ٣ﵞ٦ :بازيهم جزاءى خداعهم ،كذلك أهنم ييعطوف ن
قليبل أطفئ نورىم كبقوا ُب الظلمة"(ّ).
كما ييعطى ا٤بؤمنوف ،فإذا مضوا ن
كا٤بكر ا٤بذموـ مراتب ،أعبلىا :ما ٰبمل على الكفر باهلل  ،كيكوف سببنا ُب
الضبلؿ كاإلضبلؿ ،كقد دلت النصوص على ثبوت العذاب ُب اآلخرة عقوبةن ٥بذا ا٤بكر
ُّ َ َْ َ َ َ ُْ َ َ ْ ُ
كما ُب قولو  :ﵟ َو َك َذل َِم َج َػيْ َ
ِيٓا َوٌاَ
ه ُروا ذ َ
ُك كري ٍث أزاةِر ُم ِرٌِيٓا َِلٍ
ِف
ا
ِ
ِ
ِ

ُْ َ َْ
َ َ َْ
ْ
َ
ُ َ ه َُْ
ٌ َ ُ َ ُْ
اءت ُٓ ًْ آيَث كالٔا ى َْ ُؤٌ ََِ َخ هِت ُؤَت ٌِرو ٌَا
ص ِٓ ًْ َو ٌَا يَش ُػ ُرون ِ 123إَوذا ج
َح ٍْه ُرون إَِل ةِأجف ِ
ُ َ ُ ُ ُ ه هُ َ َُْ َْ ُ ََُْ َ َ
ُ ه َ َ َُْ َ َ ٌ َْ ه
ُ
َ
ُ
َ
وَت رشو اَّلل ِ اَّلل أغيً خيد َيػو رِشاِلّ شي ِصيب اَّلِيَ أجرمٔا صغار غِِد اَّلل ِ
أ ِ
ُ َ
َ ُ
اب َشد ٌ
َو َغ َذ ٌ
ِيد ة ِ ٍَا َكُٔا َح ٍْه ُرون 124ﵞ [األنعاـ.]ُِْ-ُِّ:

قاؿ أبو جعفر " :يقوؿ جل ثناؤه :ككما زينا للكافرين ما كانوا يعملوف،

كذلك جعلنا بكل قرية عظماءىىا ٦برميها ،يعِب :أىل الشرؾ باهلل  كا٤بعصية لو.
َْ ُ
ه ُروا ذ َ
ِيٓاﵞ ،بغركر من القوؿ ،أك بباطل من الفعل ،بدين اهلل 
ﵟ َِلٍ
ََ َْ ُُ َ
ونﵞ :أم ما ٰبيق مكرىم ذلك إال بأنفسهم؛ ألف اهلل
كأنبيائو  .ﵟوٌا حٍهر
ََ َْ ُُ َ
ونﵞ ،يقوؿ :ال
تعأب ذكره من كراء عقوبتهم على صدىم عن سبيلو .ﵟوٌا يشػر
(ُ) ُب (٦باز القرآف) ،أليب عبيدة (ُ" :)ّٕٔ/كل شيء كأمر ٓب يصح فهو دخل".
(ِ) فتح البارم ،البن حجر (ُُ ،)ٓٓٔ/عمدة القارم شرح صحيح البخارم (ِّ ،)ُّٗ/كانظر :تفسّب
الطربم (ُٕ ،)ِٖٔ/تفسّب القرآف العظيم ،البن أيب حاًب (ٕ ،)ََِّ/الدر ا٤بنثور (ٓ.)ُّٔ/
(ّ) الوجيز ،للواحدم (ص.)ِٕٗ :
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كعتوىم على اهلل
يدركف ما قد أعد اهلل ٥ بم من أليم عذابو ،فهم ُب غيٍّهم ٍّ
يتماد ٍكف"(ُ).
ى
كلو نظركا بعْب البصّبة إٔب سوء فعلهم كعاقبتهم لردعهم ذلك عن قبيح فعلهم،
القلوب الٍب ُب الصدكر.
كلكن ٍتع ىمى
كلكنها ال تىػ ٍعمى
ي
األبصار ٍ
ي
َْ ُ
ه ُروا ذ َ
ِيٓاﵞ،
كقاؿ الز٨بشرم " :ككما جعلنا ُب (مكة) صناديدىا؛ ﵟ َِلٍ
ُّ َ َْ َ َ َ ُ
كذلك ﵟ َج ًََ٠ْٚ
َُّمْصَ ٜ
ِي٣ةﵞ لذلك .كمعناه :خليناىم؛ ليمكركا ،كما
ص
ث
ة
ز
َّأ
ح
ي
ص
َّٓ
َُّك
ةَِّف
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
كففناىم عن ا٤بكر .كخص األكابر؛ ألهنم ىم ا٢باملوف على الضبلؿ كا٤باكركف


بالناس"(ِ).
َََ
مكر السيٍّئىات .قاؿ اهلل  :ﵟأفأٌ ََِ
كمن أنواع ا٤بكر ا٤بتوعد عليها بالعذاب :ي
ُ َْْ َ َْ َْ َُ ُ َْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ
ة ِ ًِٓ اْلرض أو يأت ِيًٓ اىػذاب ٌَِ خيد َل
َ ْ ُ َ ُ ََ ََ
َ ه
ُْ ًْ ة ٍُ ْػجز َ
يَ  46أ ْو يَأخذْ ًْ لَع َت ُّٔ ٍف فإِن
ِ ِ ِ

ه َ َ َ
َ ْ َْ َ
ه
ه َّ
اَّللُ
ات أن َيصِف
اَّل
ِيَ ٌه ُروا الصيِئ ِ
ْ
َ
َ َ ُّ
َ
ْ
َ
ُ َ ُ
يَش ُػ ُرون  45أ ْو يَأخذْ ًْ ِِف تليت ِ ِٓ ًْ ذ ٍَا
َه ُ ْ ََ ُ ٌ
وف َرخ ٌ
ِيً 47ﵞ [النحل.]ْٕ-ْٓ:
ربسً لرء

قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب " :ٱبرب  عن ًحٍل ًمو كإً ٍم ىهالو كإنٍظىا ًره العصاة
ً
كٞبٍلً ًه ٍم
الذين يعملوف السيئات ،كيى ٍد يعو ىف إليها ،كٲبكركف
اىم ى
بالناس ْ ُب يد ىعائ ًهم إي ي
ُ َ
اَّلل ةٓ ًُ ْاْلَ ْر َض أ َ ْو يَأت َِي ُٓ ًُ اىْ َػ َذ ُ
عليها ،مع قدرتو على ﵟأ َ ْن ََيْص َِف ه ُ
اب ٌ َِْ َخيْد َل
ِِ

َْ ُُ َ
ونﵞ ،أم :من حيث ال يعلموف ٦بيئو إليهم"(ّ).
يشػر
فدلت اآليات على أف الوعيد قد يناؿ الذم ٲب يك يرك ىف السيٍّئات ُب الدنيا،
فيعاجلهم اهلل  بالعقوبة ،فبل يأمنوف أف يأتيهم العذب ُب تقلبهم بالليل أك النهار،
َ
أك ُب سعيهم ُب ا٤بعايش ،كأثناء أسفارىم للتجارة كاشتغا٥بم بالبيع كالشراء .ﵟأ ْو

(ُ) تفسّب الطربم (ُِ.)ّٗ/
(ِ) الكشاؼ (ِ.)ّٔ/
(ّ) تفسّب ابن كثّب (ْ.)ٕٓٓ/
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ْ َ

َ

َ

يَأ ُخذ ُْ ًْ لَع َتَ ُّٔ ٍفﵞ ،أم :توقع للهبلؾ ك٨بافة لو ،فإنو يكوف أبلغ كأشد ،أك على
عجل ،أك يعاقبهم بالنقص من أموا٥بم كٜبارىم.
ك٥بم العذاب الشديد ُب اآلخرة كما أخرب اهلل ُ ب آية أخرل ،حيث قاؿ
َُ ْ َ َ ٌ َ ٌ َ َ ْ ُ ُ َ َ
ُ َ ه َّ
م ُْ َٔ َح ُت ُ
 :ﵟ َو هاَّل َ
ٔرﵞ
ِيَ َح ٍْه ُرون الصيِئ ِ
ات لًٓ غذاب شدِيد وٌهر أوىه ِ

[فاطر ،]َُ:أم :الذين ٰبتالوف با٤بكر كا٣بديعة؛ إلطفاء نور اهلل  ،كالكيد ل ًئلسبلـ
كا٤بسلمْب ،كإفساد صبلح األمة ،كقياـ عمراهنا٥ :بم ُب اآلخرة عذاب شديد ُب نار
جهنم.
ك٤با توعدىم اهلل  بالعذاب الشديد على مكرىم أنبأىم أف مكرىم ال يركج
كال ينفق ،كأف اهلل  سيبطلو ،فبل ينتفعوف منو ُب الدنيا ،كيضركف بسببو ُب اآلخرة،
ََ ُْ ُ َ َ ُ
ُ
َ
ُ
َ
فقاؿ :ﵟوٌهر أوىهِم ْٔ حتٔرﵞ ،أم :كمكر ىؤالء ا٤بفسدين يظهر زيفو عن قريب
ألكٔب البصائر؛ فإنو ما أسر أح هد سريرةن إال أبداىا اهلل  على صفحات
خّبا فخّب ،كإف
كجهو ،كفلتات لسانو ،كما أسر أح هد سريرنة إال كساه اهلل رداءىا ،إف ن
شرا فشر.
ًّ
ْ
ْ
َ
َ
ْ ه
ُ
ُ
كقاؿ اهلل  مبيننا ًعظىم خط ًر ا٤بكر :ﵟ َوك ْد ٌَه ُروا ٌَه َرْ ًْ َوغِِ َد اَّلل ِ ٌَه ُرْ ًْ
ْ َ َ

ْ ُ

َ َ

ْ

ْ ُ

ُ
َ ُ ْ ُ
اْل َتالﵞ [إبراىيم.]ْٔ:
ِإَون َكن ٌهرًْ ى َِتول ٌِِّ ِ

كالقصد أف مكرىم ٓب يغن عنهم شيئنا ،كٓب يضركا اهلل
أنفسهم.



شيئنا ،كإ٭با ضركا

كُب ا٢بديث(( :المكر والخديعة في النَّار))(ُ).

(ُ ) ا٢بديث لو طرؽ كثّبة ال ٱبلو كل كاحد منها من ضعف ،فقد ركم من حديث :قيس بن سعد ،كأنس بن
مالك ،كأيب ىريرة ،كعبد اهلل بن مسعود ،ك٦باىد ،كا٢بسن .كا٢بديث يقول ٗبجموع طرقو؛ كلذلك قاؿ
ا٢بافظ ابن حجر ُب (الفتح) (ْ" :)ّٓٔ/كأما حديث(( :ا٣بديعة ُب النار)) فركيناه ُب (الكامل)،
البن عدم من حديث :قيس بن سعد بن عبادة ،قاؿ :لوال إ٘ب ٠بعت رسوؿ اهلل  يقوؿ:
((ا٤بكر كا٣بديعة ُب النار)) لكنت من أمكر الناس ،كإسناده ال بأس بو .كأخرجو الطربا٘ب ُب (الصغّب)
من حديث :بن م سعود .كا٢باكم ُب (ا٤بستدرؾ) من حديث :أنس .كإسحاؽ بن راىويو ُب (مسنده)=
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قاؿ العبلمة ا٤بناكم " :يعِب :صاحب ا٤بكر كا٣بداع ال يكوف تقيًّا كال
خائفا هلل ؛ ألنو إذا مكر غدر ،كإذا غدر خدع ،كذا ال يكوف ُب تقى ،ككل خلة
ن
جانبت التقى فهي ُب النار"(ُ).
كقاؿ (( :أىل النَّا ِر خمسة :الض ِ
يف الذي ًل َزبْػ َر لو ،الّذين
َّع ُ
ُ
ماًل ،والخائِ ُن الذي ًل يَ ْخ َفى لو طَ َم ٌع ،وإف َد َّؽ
أىال وًل ً
ىم فيكم تَػبَػ ًعا ًل يَػْبتَػغُو َف ً
إًل َخانَو ،ورجل ًل يصبِح وًل يم ِسي إًل وىو ي َخ ِ
ك)).
ك عن أَىلك ومالِ َ
اد ُع َ
ُْ
ُ
ٌ ُْ ُ
(ِ)
ِ
بّْ .
والشْن ِظير :الْ َف َّحاش)) .
كذكر(( :الْبُ ْخ َل أو ال َكذ َ
كعن معاكية بن أيب سفياف  قاؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل  يقوؿ:
اح ُمو َف في النَّا ِر كما
((ستكوف أئمة من بعدى يقولوف فال يُػ َرُّد عليهم قولهم ،يَػتَػ َق َ
اح ُم ال ِْق َرَدة))(ّ).
تَػتَػ َق َ
قولو(( :ستكوف أئمة من بعدي يقولوف)) ،أم :ا٤بنكر من القوؿ ،بدليل قولو:
((فال يرد عليهم قولهم))؛ مهابة ٥بم ،كخوفنا من بطشهم.

األمر العظيم.
((يَػتَػ َق َ
اح ُمو َف في النَّار)) ،أم :يقعوف فيها كما يقتحم اإلنسا يف ى
نفسو فيو من غّب ىرًكية كتىثبت .كٰبتمل أف الضمّب ُب (يتقاٞبوف)
ك(تىػ ىقح ىموي) :إذا رمى ى
أصبل .كقد
=من حديث :أيب ىريرة ،كُب إسناد كل منهما مقاؿ ،لكن ٦بموعهما يدؿ على أف للمًب ن
ركاه بن ا٤ببارؾ ُب (الرب كالصلة) عن عوؼ عن ا٢بسن ،قاؿ :بلغِب أف رسوؿ اهلل  قاؿ
فذكره" .انتهى .كقد علقو البخارم ُب (صحيحو) بصيغة ا١بزـ .فقاؿ ُب كتاب (البيوع) :باب النجش،

كمن قاؿ( :ال ٯبوز ذلك البيع) ،كقاؿ ابن أيب أكَب :الناجش :آكل ربا خائن ،كىو خداع باطل ال
ٰبل .قاؿ النيب (( :ا٣بديعة ُب النار)) صحيح البخارم (ّ.)ٔٗ/
(ُ) فيض القدير (ٔ.)ِٕٓ/
(ِ) صحيح مسلم [ِٖٓٔ] .كقد تقدـ.
(ّ) أخرجو أبو يعلى [ِّٖٕ] ،كالطربا٘ب ُب (الكبّب) [ِٓٗ] ،ك(األكسط) [ُُّٓ] ،كأبو الشيخ األصبها٘ب
ُب (األمثاؿ) [ُِٕ] ،كابن عساكر (ٗٓ .)ُٖٔ/قاؿ ا٥بيثمي (ٓ" :)ِّٔ/ركاه الطربا٘ب ُب (الكبّب)
ك(األكسط) ،كأبو يعلى ،كرجالو ثقات".
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لؤلئمة ك٤بن ٓب يرد عليهم؛ مداىنة ،كهتاكنا بالدين .كىذا الوعيد الشديد بسبب ما يقع
من ىؤالء من ا٤بكر كا٣بداع كالتلبيس كالتضليل.
قاؿ بعض أىل العلم :إذا اتصف القلب با٤بكر كا٣بديعة كالفسق ،كانصبغ بذلك
صبغة تامة صار صاحبو على خلق ا٢بيواف ا٤بوصوؼ بذلك من القردة كا٣بنازير
بدكا خفيًّا،
كغّبٮباٍ ،ب ال يزاؿ يتزايد ذلك الوصف فيو حٌب يبدك على صفحات كجهو ًّ
ظاىرا جليًّا ،فمن لو فراسة تامة يرل على صور الناس
ٍب يقول كيتزايد حٌب يصّب ن
مكارا
مسخا من صور ا٢بيوانات الٍب ٚبلقوا بأخبلقها ُب الباطن .فقل أف ترل ن
ن
٧بتاال ن
٨بادعا إال على كجهو مسخة و
قرد ،كأف ترل ش ًرنىا هنًما إال على كجهو مسخة و
كلب،
ن
ن
فالظاىر مرتبط بالباطن أًب ارتباط(ُ).
قاؿ الشوكا٘ب " :ذـ اهلل  أىل ا٣بداع كا٤بكر ،كأخرب أف ا٤بنافقْب
ٱبادعونو كىو ٱبادعهم .كأخرب عنهم ٗبخالفة ظواىرىم لبواطنهم كسرائرىم لعبلنيتهم.
كثبت عن ابن عباس  أنو جاءه رجل فقاؿ :إف ىع ٍّمي طىل ىق امرأتو ثبلثنا
اد ِع اهلل ي َخ ِ
أٰبلها لو رجل؟ فقاؿ(( :من ي َخ ِ
ً
اد ْعو))(ِ).
َُ
ُ
ي ى
كصح عن ابن عباس  كأنس  أهنما سئبل عن العينة(ّ) ،فقاال:
إف اهلل ال ٱبدع(ْ).
كقد عاقب اهلل  ا٤بتحيلْب على ا٤بساكْب كقت ا١بذاذ بإىبلؾ ٜبارىم حٌب
أصبحت كالصرٙب.

(ُ) انظر :فيض القدير (ٔ ،)ِٕٓ/التنوير شرح ا١بامع الصغّب ،للصنعا٘ب (ٔ ،)ُّٗ/إغاثة اللهفاف ،البن
القيم (ُ.)ِٕٔ/
(ِ) أخرجو عبد الرزاؽ ُب (مصنفو) [َُٕٕٗ] ،كابن أيب شيبة [ُٖٕٕٗ] ،كالبيهقي ُب (الكربل)
[ُُْٖٗ].
(ّ) تقدـ تعريف العينة ُب (الربا).
(ْ) انظر :إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب (ّ ،)ُِٖ/ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية (ُٖ.)ّّّ/
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كصح أف النيب  قاؿ(( :البػيّْػعاف ِ
بالخيَار ما لم يَػتَػ َف َّرقَا إًل أف تكوف
َ َ
(ُ)
صفقة خيار ،وًل يَ ِح ُّل لو أف يفارؽ صاحبو؛ َخ ْشيَةَ أف يَ ْستَ ِقي َلو)) .
كصح عنو  النهي ٤بن عليو الزكاة أف ٯبمع بْب متفرؽ ،أك يفرؽ بْب
٦بتمع؛ خشية الصدقة(ِ).
كاألدلة ُب منع ا٢بيل كإبطا٥با كثّبة جدًّا(ّ) .ك٦برد تسميتها حيلو يؤذف بدفعها
كعقبل .كىذا ا٤بتحيل إلسقاط فرض من
شرعا ن
كإبطا٥با؛ فإف التحيل عل عمومو قبيح ن
فرائض اهلل  ،أك ٙبليل ما حرمو اهلل  ىو ناصب لنفسو ُب مدافعة ما
حبلال ،كما أحلو
شرعو اهلل  لعباده ،مريد ألف ٯبعل ما حرمو اهلل  ن
حر ناما .فهو من ىذه ا٢بيثية معان هد هلل ٨ ،بادع لعباده ،مندرج ٙبت عموـ قولو
َُ

ُ َ

ه

ه

ُ

َْ ُ َ ه َُْ

َْ

َ

ِيَ َ
 :ﵟَيادِغٔن َ
اَّلل َواَّل َ
آٌِٔا َو ٌَا َي َدغٔن إَِل أجف َص ُٓ ًْ َو ٌَا يش ُػ ُرونﵞ [البقرة،]ٗ:

َ
َُ ُ َ هَ ُ َ ُ
اَّلل َوْ َٔ خادِخ ُٓ ًْﵞ [النساء ،]ُِْ:كقولو  :ﵟ َو ٌَه ُروا
كقولو  :ﵟَيادِغٔن
ََ َ
اَّلل َخ ْ ُ
ه َر ه ُ
اَّلل َو ه ُ
ري ال ْ ٍَانِر َ
يَﵞ [آؿ عمراف.)ْ("]ْٓ:
وٌ
ِ
ََ َ
كلقد ذـ اهلل  اليهود على ٙبايلهم على ا٢براـ فقاؿ  :ﵟ َوىل ْد غي ٍِْ ُخ ًُ
ه َ ََْ ْ ْ ُ
الصتْج َذ ُليْ َِا ل َ ُٓ ًْ ُنُُٔٔا ك َِر َدةً َخا ِشه َ
س ًْ ِف ه
ْيﵞ [البقرة ،]ٔٓ:فلقد حرـ
اَّلِيَ اخخدوا ٌِِ
ِ
ِ
ِ

هنرا إٔب
على اليهود أف يعملوا ُب السبت شيئنا ،فكاف بعضهم ٰبفر ا٢بفّبة ،كٯبعل ٥با ن
البحر ،فإذا كاف يوـ السبت فتح النهر ،فأقبل ا٤بوج با٢بيتاف يضرُّا حٌب يلقيها ُب

(ُ) أخرجو أٞبد [ُِٕٔ] ،كأبو داكد [ّْٔٓ] ،كالَبمذم [ُِْٕ] ،كقاؿ" :حسن" .كما أخرجو النسائي
[ّْْٖ].
أنسا  حدثو :أف أبا بكر  كتب لو الٍب فرض رسوؿ اهلل
(ِ) جاء ُب (الصحيح) عن ٜبامة أف ن
(( :كال ٯبمع بْب متفرؽ ،كال يفرؽ بْب ٦بتمع خشية الصدقة)) صحيح البخارم
[َُْٓ.]ٔٗٓٓ ،
مفصبل ُب (إعبلـ
(ّ) قاؿ ابن القيم  :إف ا٢بيل احملرمة ٨بادعة هلل ،ك٨بادعة اهلل حراـ .انظر ذلك
ن
ا٤بوقعْب) (ّ.)ُِٖ/
(ْ) كالية اهلل كالطريق إليها ،للشوكا٘ب (ص.)ّٓٓ:
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ا٢بفّبة ،فإذا كاف يوـ األحد ،جاءكا فأخذكا ما ٘بمع ُب ا٢بفّبة من حيتاف ،كقالوا :إ٭با
صدناه يوـ األحد ،فعوقبوا با٤بسخ قردة؛ ألهنم استحلوا ا٢براـ با٢بيلة(ُ).
كقد أخرج ابن بطة عن أيب ىريرة  أف رسوؿ اهلل  قاؿً(( :ل

ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارـ اهلل بأدنى الحيل))(ِ).
كمعُب أدٗب ا٢بيل ،أم :أسهلها كأقرُّا ،كما ُب الٍ يمطىلٍّ ىق ثبلثنا ،فمن السهل عليو

ماال ٤بن ينكح مطلقتو؛ ليحلها لوٖ ،ببلؼ الطريق الشرعي الٍب ىي نكاح
أف يعطي ن
ألفا بألف
الرغبة ،فإهنا يصعب معها عودىا إليو .ككذلك من أراد أف يقرض ن
كٟبسمائة ،فمن أدٗب ا٢بيل أف يعطيو ألفا إال درٮبا باسم القرض ،كيبيعو ًخ ٍرقىةن تساكم
درٮبنا ٖبمسمائة درىم كدرىم ،فإهنا من أدٗب ا٢بيل إٔب الربا كأسهلها ،ككذلك حيلة
اليهود بنصب الشباؾ يوـ ا١بمعة كأخذ ما كقع فيها يوـ السبت من أسهل ا٢بيل.

ككذلك إذابتهم الشحم كبيعو كأكل ٜبنو"(ّ).
كقد حرـ الشارع الوسائل ا٤بفضية إٔب ا٢براـ ،كبيع (العًٍينة) -بكسر العْب ا٤بهملة
ٍب ياء ٙبتية ساكنة ٍب نوفُ -ب قوؿ أكثر أىل العلم؛ فإنو موصل إٔب الربا -كما
تقدـ.-
كا٢باصل أف ا٤بتحيل على احملرـ كاقع فيو ،كال تنفعو ا٢بيلة ،كاألعماؿ تابعة
٤بقاصدىا كنياهتا ،كأنو ليس للعبد من ظاىر قولو كعملو إال ما نواه كأبطنو ،ال ما أعلنو
كأظهره ،فمن نول الربا بعقد البيع ُب الربويات كأدل إٔب الربا كاف مرابينا ،ككل عمل
حق كاف ٧برنما(ْ).
قصد بو التوصل إٔب تفويت ٍّ

(ُ) إعبلـ ا٤بوقعْب (ّ ،)ُِٗ/كانظر :إغاثة اللهفاف (ُ ،)ّْْ/تفسّب الطربم (ِ ،)ُُٕ/تفسّب ابن كثّب
(ُ.)ُِٗ/
(ِ) أخرجو ابن بطة ُب (إبطاؿ ا٢بيل) (ص .)ْٔ:قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب " :)ّْٗ/ّ( إسناده جيد".
كانظر :الدر ا٤بنثور (ّ.)ِٓٗ/
(ّ) إعبلـ ا٤بوقعْب (ّ.)ُُّ/
(ْ) انظر :ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية (ُٖ ،)ّّٓ -ّّْ/فتح البارم ،البن حجر (ُِ.)ِّٖ/
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كمن أنواع ا٣بداع :ما يفعلو بعض التجار من الَبكيج لسلعتو باألٲباف الكاذبة،
حق ا٤بخادع ُب البيع :ما جاء ُب ا٢بديث:
تفيد الوعيد الشديد ُب ٍّ
فمن األحاديث الٍب ي

عن أيب ىريرة



قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل

:

((ثالثة ًل ينظر اهلل إليهم

يوـ القيامة ،وًل يزكيهم ،ولهم عذاب أليم ،رجل كاف لو فضل ماء بالطريق ،فمنعو
إماما ًل يبايعو إًل لدنيا ،فإف أعطاه منها رضي ،وإف لم
من ابن السبيل ،ورجل بايع ً

يعطو منها سخط ،ورجل أقاـ سلعتو بعد العصر ،فقاؿ :واهلل الذي ًل إلو غيره لقد

ه ه َ َْ َُ َ
ُّتون ة ِ َػ ْٓ ِد
أعطيت بها كذا وكذا ،فصدقو رجل))ٍ .ب قرأ ىذه اآلية :ﵟإِن اَّلِيَ يش
ه َ
َ َ ً
اَّللِ َوأ ْح ٍَاُ ِ ِٓ ًْ ث ٍَ ًِا كي ِيًلﵞ [آؿ عمراف.)ُ(]ٕٕ:

كسيأٌب بياف ذلك ُب (الكذب للنفس ُب ا٤بعامبلت ك٫بوىا ،كتأكيده باألٲباف
الكاذبة).
كمن أنواع ا٣بداع :ما تستخدمو بعض النساء من أدكات لتغيّب ا٣بلق بقصد:
التدليس كا٤بخادعة كما جاء ُب ا٢بديث :عن ابن عمر  :أف رسوؿ اهلل
ِ
ِ
 قاؿ(( :لعن اهلل ِ
والم ْستَػ ْو ِش َمة))(ِ).
والواش َمة ُ
الواصلَةَ ُ
والم ْستَػ ْوصلَةَ ،
َ
قولو(( :لعن اهلل الواصلة)) ىي الٍب تصل الشعر بشعر آخر سواء اتصل بشعرىا
أك بشعر غّبىا(( .والمستوصلة)) الٍب تأمر من يفعل ُّا ذلك ،ككذلك الوامشة
كحبل أك غّبه .كاللعنة على
كا٤بستومشة .ك(الوشم) :غرز اإلبرة ُب الوجو ٍب ٰبشى ن
الشيء تدؿ على ٙبرٲبو ،كعلة التحرٙب ما فيو من التدليس كالتلبيس بتغّب خلق اهلل
 كا٤بخادعة.
قاؿ القاضي عياض " :كأما ربط خيوط ا٢برير ا٤بلونة ك٫بوىا ٩با ال يشبو
الشعر فليس ٗبنهي عنو؛ ألنو ليس بوصل ،كال ٤بعُب مقصود من الوصل ،كإ٭با ىو

(ُ) صحيح البخارم [ِّٖٓ ،]ُِِٕ ،مسلم [َُٖ].
(ِ) صحيح البخارم [ّٕٗٓ ،]ْٕٓٗ ،َْٓٗ ،مسلم [ُِِْ].
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للتجمل كالتحسْب"(ُ)  .كمراده من ا٤بعُب ا٤بناسب ىو ما ُب ذلك من ا٣بداع للزكج،
مغايرا للوف الشعر فبل خداع فيو(ِ).
فما كاف لونو ن
"كحرمة الوصل ال تتقيد بالنساء؛ ٤با فيو من تغيّب خلق اهلل  ،كإ٭با خص
النساء؛ ألهنن البلٌب يغلب منهن ذلك"(ّ).
ِ ِ
والموتَ ِش َمات،
الواش َماتُ ،
كعن ابن مسعود  قاؿ(( :لَ َع َن اهللُ َ
والمتَػنَ ّْمصات ،والمتَػ َفلّْجات؛ لِلْحس ِن المغَيّْػر ِ
ْق اهلل))(ْ).
ات َخل َ
ُ َ
ُ َ
ُْ ُ َ
كركاه أٞبد  بإسناد صحيح بلفظ(( :نهى عن النامصة والواشرة
والواصلة والواشمة إًل من داء))(ٓ).

ً
صة) -بالصاد ا٤بهملة -فهي الٍب تزيل
قاؿ اإلماـ النوكم " :كأما (النام ى
صة) الٍب تطلب فعل ذلك ُّا ،كىذا الفعل حراـ إال إذا
الشعر من الوجو .ك(الٍ يمتىػنى ٍّم ى
نبتت للمرأة ٢بية أك شوارب ،فبل ٙبرـ إزالتها ،بل يستحب عندناٍ .ب قاؿ :النهي إ٭با
ىو ُب ا٢بواجب كما ُب أطراؼ الوجو"(ٔ).
ٍّماص) :إزالة شعر الوجو با٤بنقاش .كيسمى
كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر (" :الن ى
الٍ ًمٍنػ ىق ً
اص ٱبتص بإزالة شعر ا٢باجبْب؛ لَبفيعهما أك
اش :مٍن ىم ن
ي
ٍّم ى
اصا لذلك .كيقاؿ :إف الن ى
(ٕ)
تسويتهما" .

(ُ) إكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلم ،للقاضي عياض (ٔ.)ِّٖ/
(ِ) سبل السبلـ (ِ.)ُِِ /
(ّ) الفواكو الدكا٘ب (ِ ،)ُّْ/حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الربا٘ب (ِ.)ْٓٗ -ْٖٓ/
(ْ) صحيح البخارم [ْٖٖٔ ،]ْٖٓٗ ،ّْٓٗ ،ّٓٗٗ ،ُّٓٗ ،مسلم [ُِِٓ].
(ٓ) مسند اإلماـ أٞبد [ّْٓٗ].
(ٔ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ُْ.)َُٔ/
(ٕ) فتح البارم (َُ )ّٕٕ/كانظر :عمدة القارم شرح صحيح البخارم (ِِ ،)ٔٔ/شرح صحيح البخارم،
البن بطاؿ (ٗ.)ُٕٔ/
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ُب (السنن)" :الن ًامصة :الٍب تىػٍنػ يقش ٍ ً
ب حٌب
ى
ي
ا٢بىاج ى

كقاؿ أبو داكد
تيًرقو"(ُ).
ً
ً
اش
اص) :الٍمٍنػ ىق ي
كقاؿ ابن عابدين " :النمص :نتف الشعر ،كمنو( :الٍمٍن ىم ي
اىػ .كلعلو ٧بموؿ على ما إذا فعلتو؛ لًتىتىػىزي ىن لؤلجانب ،كإال فلو كاف ُب كجهها شعر
ينفر زكجها عنها بسببو ،ففي ٙبرٙب إزالتو بػي ٍع هد؛ ألف الزينة للنساء مطلوبة؛ للتحسْب ،إال
أف ٰبمل على ما ال ضركرة إليو ٤با ُب نتفو با٤بنماص من اإليذاء .كُب (تبيْب احملارـ):
إزالة الشعر من الوجو حراـ إال إذا نبت للمرأة ٢بية أك شوارب فبل ٙبرـ إزالتو ،بل


تستحب اىػ .كُب (التتارخانية) عن (ا٤بضمرات) :كال بأس بأخذ ا٢باجبْب كشعر كجهو
ما ٓب يشبو ا٤بخنث اىػ .كمثلو ُب (اَّتىب)"(ِ).
ك(ا٤بتفلجات) -بالفاء كا١بيمٝ -بع متفلجة ،كىي الٍب تربد ما بْب أسناف الثنايا
كالرباعيات ،كىو من الفلج -بفتح الفاء كالبلـ :-كىو الفرجة بْب الثنايا كالرباعيات،
إظهارا للصغر كحسن األسناف؛ ألف ىذه
تفعل ذلك العجوز كمن قارُّا ُب السن؛
ن
الفرجة اللطيفة بْب األسناف تكوف للبنات الصغّبات ،فإذا عجزت ا٤برأة كربت سنها
فتربدىا با٤بربد؛ لتصّب لطيفة حسنة ا٤بنظر ،كتوىم كوهنا صغّبة(ّ).
كقاؿ القرطيب  :ك"(الٍ ىو ًاشىرات) ٝبع :ىك ًاشىرة ،كىي الٍب تى ًش ير أسناهنا ،أم:
تصنع فيها أى ٍشرا ،كىي التح ًزيزات الٍب تكوف ُب أسناف الشب ً
اف ،تفعل ذلك ا٤برأةي الكبّبة
ٍ ى ي
ن
تى ىشبػ نها بالشابة .كىذه األمور يكل ىها قد شهدت األحاديث بلعن فاعلها ،كأهنا من
الكبائر .كاختلف ُب ا٤بعُب الذم هني ألجلها ،فقيل :ألهنا من باب التدليس .كقيل:
من باب تغيّب خلق اهلل  ،كما قاؿ ابن مسعود  ،كىو أصح ،كىو
يتضمن ا٤بعُب األكؿٍ .ب قيل :ىذا ا٤بنهي عنو إ٭با ىو فيما يكوف باقينا؛ ألنو من باب
)ُ( سنن أيب داكد [َُْٕ] (ْ.)ٕٖ/
(ِ) رد احملتار على الدر ا٤بختار (ٔ.)ّّٕ/
(ّ) نيل األكطار (ٔ ،)ِِٖ/كانظر :فتح البارم ،البن حجر (َُ.)ِّٕ/
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تغيّب خلق اهلل  ،فأما ماال يكوف باقيا كالكحل كالتزين بو للنساء فقد أجاز
العلماء ذلك :مالك  كغّبه ،ككرىو مالك  للرجاؿ"(ُ).
كقاؿ ابن رشد القرطيب



ُب (ا٤بقدمات) :قولو



((لعن اهلل

الواصلة والمستوصلة ،والواشرة والمستوشرة ،والواشمة والمستوشمة،
والمتنمصات المتفلجات؛ للحسن ،المغيرات خلق اهلل)) :ا٤بعُب ُب ا٤بنع من ذلك:
كتدليسا .فالوشم ا٤بنهي عنو ىو أف ا٤برأة كانت تغرز ظهور كفيها ،أك
غركرا
أف فيو ن
ن
معصمها بإبرة ،أك مسلة حٌب تؤثر فيوٍ ،ب ٙبشوه بالكحل فتخضر بذلك .ك(الوشر)
ىو أف تنشر أسناهنا حٌب تفلجها كٙبددىا .كٯبوز ٥با أف ٚبضب يديها كرجليها
با٢بناء"(ِ).
كقاؿ ا٤بالكية" :ال بأس بإزالة شعر ا١بسد ُب حق الرجاؿ فقط ،كأما النساء
فيجب عليهن إزالة ما ُب إزالتو ٝباؿ ٥با -كلو شعر اللحية إف نبت ٥با ٢بية -كإبقاء
ما ُب بقائو ٝباؿ ،فيحرـ عليها حلق شعر رأسها؛ كلذلك يتعْب ُب حقها التقصّب عند

(ّ)
نصا ،ك٥با ٙبسْب شعرىا كٙبمّبه ك٫بو
ٙبللها من إحرامها"  .كللمرأة حلق الوجو كحفو ًّ
ذلك من كل ما فيو تزيْب للزكج .قاؿ ابن قدامة " :كأما ىحف الٍ ىو ٍج ًو ،فقاؿ
ف؟ فقاؿ :ليس بو بأس للنساء ،كأكرىو للرجاؿ"(ْ).
ا٢بى ٍّ
يم ىهنا :سألت أبا عبد اهلل عن ٍ

(ُ) تفسّب القرطيب (ٓ.)ّّٗ/
(ِ) ا٤بقدمات ا٤بمهدات (ِ.)ْٓٗ/
(ّ) انظر :الفواكو الدكا٘ب على رسالة ابن أيب زيد القّبكا٘ب (ِ ،)َّٔ/حاشية العدكم على شرح كفاية
الطالب الربا٘ب (ِ.)ْْْ/
(ْ) ا٤بغِب (ُ ،)ٖٔ /الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع (ُ.)َُٕ/
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كأما ا٤برأة فتنتف عانتها ،بل ٯبب عليها ذلك عند أمر الزكج ٥با بو ُب األصح،
قطعا ،ك(العانة) :الشعر النابت حوإب ذى ىك ًر الرجل كقيػبي ًل ا٤برأة،
فإف تفاحش كجب ن
كقيل :ما حوؿ الدبر .كاألكٔب حلق ا١بميع(ُ).
كا٢باصل أف علة التحرٙب فيما تقدـ :التغيّب الذم يتضمن التدليس كالتزكير
غركرا
كا٣بداع .كقد تقدـ قوؿ ابن رشد  أف ا٤بعُب ُب ا٤بنع من ذلك :أف فيو ن
كتدليسا .ككذلك قوؿ القرطيب ُ ب (تفسّبه).
ن
قاؿ اإلماـ ٧بمد الطاىر بن عاشور " :كأما ما كرد ُب السنة من لعن:
ً
صات كالٍ يمتىػ ىفلٍّ ىجات؛ لًٍل يح ٍسن فمما أشكل تأكيلو .كأحسب تأكيلو:
الٍ ىواص ىبلت كالٍ يمتىػنى ٍّم ى
أف الغرض منو النهي عن ً٠ب و
ات كانت تيػ ىعد من ٠بات العواىر ُب ذلك العهد ،أك من
ى
حد لعن فاعبلت
٠بات ا٤بشركات ،كإال فلو فرضنا ىذه ىمٍن ًهيًّا عنها ٤با بلغ النهي إٔب ٍّ
ذلك .كمبلؾ األمر :أف تغيّب خلق اهلل  إ٭با يكوف إ٭با إذا كاف فيو ىح ٌّ
ظ من طاعة
الشيطاف ،بأف ٯبعل عبلمة لنحلة شيطانية ،كما ىو سياؽ اآلية كاتصاؿ ا٢بديث
ُّا"(ِ).

اضصورةػاضداددظػ:ػػاضعدرػ:
إف من معا٘ب ا٣بيانة :الغدر ،فهو ضد الوفاء .كىو من الذنوب ا٤بتوعد عليها
بالعذاب ُب اآلخرة.
قاؿ ا١بوىرم " :الغى ٍد ير :ترؾ الوفاء"(ّ).

(ُ) انظر :اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع (ُ ،)ُْٖ/مغِب احملتاج (ُٙ ،)ّٓٔ/بفة احملتاج ُب شرح ا٤بنهاج
(ِ ،)ْٕٔ/أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب (ُ.)َٓٓ/
(ِ) التحرير كالتنوير (ٓ.)َِٔ -َِٓ/
(ّ) الصحاح ،للجوىرم ،مادة( :غدر) (ِ ،)ٕٔٔ/كانظرٝ :بهرة اللغة (ِ ،)ّّٔ/ا٤بخصص (ُ.)ِٖٔ/
335

كقاؿ ابن فارس " :الغدر :نقض العهد كترؾ الوفاء بو"(ُ).
كقاؿ أبو عبد اهلل ا٢بى ًميدم " :الغدر ضد الوفاء ،كىو نقض العهد كالزكاؿ
عنو كإبطالو"(ِ).
كقاؿ ابن سيده " :الغى ٍدر :ضد الوفاء بالعهد .كقد ىغ ىدره ،ك ىغدر بو ،يىػ ٍغ ًدر
ىغ ٍد نرا .كرجل غادر ،كغدار ،كغدٍّير ،ك ىغ يدكر ،ككذلك األنثى بغّب ىاء ،ك يغ ىدر"(ّ).
كقاؿ ا١باحظ :الغدر" :الرجوع عما يبذلو اإلنساف من نفسو ،كيضمن الوفاء بو.
كىذا ا٣بلق مستقبح كإف كاف لصاحبو فيو مصلحة كمنفعة ،كىو با٤بلوؾ كالرؤساء أقبح
ك٥بم أضر؛ فإف من عرؼ من ا٤بلوؾ بالغدر ٓب يسكن إليو أحد ،كٓب يثق بو ،كإذا ٓب
يسكن إليو فسد نظاـ ملكو"(ْ).
كقد جاء ُب ا٢بديث :عن ابن عمر  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل :

(( إذا جمع اهلل األولين واآلخرين يوـ القيامة ،يرفع لكل غادر لواء ،فقيل :ىذه
غدرة فالف بن فالف))(ٓ).
كعن أنس



عن النيب



قاؿ(( :لكل غادر لواء يوـ القيامة

يعرؼ بو))(ٔ).
ً
ك(الغادر) :الذم يػو ً
ترفع لو رايةه تي ىسج يل عليها
اع يد على أمر كال يفي بو.
فالغادر ي
ي
يى
يوـ القيامة .ك٘بعل ىذه الراية عند مؤخرتو ،كما جاء ُب
ىغ ٍد ىرتيو،
فيفضح بذلك ى
ي

(ُ) مقاييس اللغة ،مادة( :غدر) (ْ.)ُّْ/
(ِ) تفسّب غريب ما ُب الصحيحْب (ص.)ُِْ:
(ّ) احملكم كاحمليط األعظم ،مادة( :غدر) (ٓ ،)ْٓٗ -ْٖٓ/ا٤بخصص (ُ.)ِٖٔ/
(ْ) هتذيب األخبلؽ ،للجاحظ (ص.)ُّ -َّ:
(ٓ) صحيح البخارم [ُّٖٖ ،]ُُُٕ ،مسلم ،كاللفظ لو [ُّٕٓ].
(ٔ) صحيح البخارم [ُّٖٔ] ،مسلم [ُّٕٕ].
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(الصحيح) عن أيب سعيد  عن النيب  قاؿ(( :لكل غادر لواء عند
استِ ِو يوـ القيامة))(ُ).
ْ

ككلما كانت الغدرة كبّبة عظيمة كلما ارتفعت الراية الٍب يفضح ُّا ُب يوـ
ا٤بوقف العظيم ،كما جاء ُب (الصحيح) عن أيب سعيد  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل
(( :لِ ُك ّْل غادر لواء يوـ القيامة ،يػرفَع لو بَِق ْد ِر غَ ْد ِرهِ ،أًل وًل غَ ِ
اد َر
ُْ ُ
(ِ)
ِ
ضىريرهي إٔب ىخٍل وق كثّبين؛ ألنو ٲبلك
أَ ْعظَ ُم غَ ْد ًرا من أَمي ِر َع َّامة)) ؛ ألف ىغ ٍد ىرهي يىػتىػ ىعدل ى
القوة كالسلطاف ،كال حاجة لو إٔب الغدر ،لقدرتو على الوفاء.
كمن األحاديث ُب التحذير من الغدر ما جاء :عن أيب ىريرة  عن النيب
 قاؿ(( :قاؿ اهلل  :ثالثة أنا خصمهم يوـ القيامة ،رجل أعطى بي

أجيرا فاستوفى منو ولم يعطو
ثم غدر ،ورجل باع حرا فأكل ثمنو ،ورجل استأجر ً
أجره))(ّ).
اضصورةػاضدابطظػ:ػاضتجدسػ:
كال ٱبفى أف من ا٣بيانة كالغدر :التجسس ،كىو يتفاكت بتفاكت خطره.
٘بسسا على األمة؛ ألف ضرره يتعدل إٔب عامة الناس ،كىو من صفات
كأعظمو :ما
ن
ا٤بنافقْب.
فمن التجسس ما يكوف على فرد أك أفراد ،كمنو ما يكوف على اَّتمع كالدكلة.
كعلى ذلك فإف التجسس ا٤بنهي عنو كالذميم لو صور متعددة كمتفاكتة من
حيث ا٣بطر ٕبسب مفاسد كل صورة ،كىي على النحو التإب:
(ُ) صحيح مسلم [ُّٖٕ] (ُٓ).
(ِ) صحيح مسلم [ُّٖٕ] (ُٔ).
(ّ) صحيح البخارم [ِِِٕ.]َِِٕ ،
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أوًل :نقل األخبار لألعداء:
ً

كىو أعبلىا؛ لعظم خطره ،كعموـ أثره ،كىو من عمل ا٤بنافقْب من ذكم الكيد
َ َ
َ َُ ُ َ
ْ ُ
ُ ُ َ َُْْ َ
ُّ
َ
س ّْصَََِّّٞ ٜاَّلِيََّٞ
َِّفَّاٙ
كا٤بكر .قاؿ اهلل  :ﵟيةَّأح٣ةَّالصظ٤لَّلَُّيضَّٕٟاَّلِيَّٞيعةرِي٤ن ِ
ِ
َ َ ُ َ ُ َ ْ َ
َ ُ َ َ
َٓةل ُ َ
َّول َ َّْ ٛدُ ْؤ٤َُُّٚٓ ِْٞ ٜبُ َُ ْٛ ٣
٤اَّآ٠ٜةَّثأَِْ َ٤اَ ْٛ ٣ِ٢
َّوَ ٜ
َّظٝةي٤ن ٍََّّ ٤َّْ ِٔ ٙمَّ
ِب
ش
ٗ
ِٚ
ل
َّ
٤ن
ةي
ٝ
واَّظ
ةد
َّ٢
ِيٞ
َّاَّل
ِٞ
ِ
ِ
ِ
َ َ َْ َُْ َ َُُّ َ ْ َ
َُ ُ َ ْ ُ ُْ َ َ َ ُ ُ ُ ْ
ْ
َ
َ
َِّإَون َّل َ ََّّْٛ
ْ
َ
َ
افًَِِّ ١حٔ٤ل٤ن َّإِن َّأود ِيذ٢َّ ٛشاَِّزشوه
آر ِصيَّ ٞلَّ ٛيأد٤ك َُّي ِصِ٤ن َّاُٙك َِّ َِّٜٞ ٛبً ِس َّمِ ٤
ُ
ُ ََُْ ََ ْ َ
َ ًْ َ َ
دُ ْؤدَ ْ٤هُ ََِّ ْ
ِيَّ ٞل َ ََّّْ ٛيُص َّدِ َّ ُ
واَّو ََّ ْٞ ٜيُ
َّت ُْ َ َِٕ ٚٝ
ةخ َش ُر َ
ٕ َّاَّل َ
َِّل ََّ ٜ
اَّللَّ
ه
وٙ
ةَّأ
ب
ي
َِّػ
َّاَّلل
ِٞ
ٞ
ٚ
َِّ
١
ذ
ن
ِذ
ِ
َّ
َِّاَّلل
د
ص
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
أ َ ْن َُّح َم َّ ٣ص َُّٓ٤ُٚبَ َُّ ْٛ ٣ل َ َُِّ ْٛ ٣ف ُّ
َّول َُِّ ْٛ ٣ف َّاْلر َِصة َِّيش ٌ
َّاِلجيَةَّر ِْض ٌي َ
يٛﵞَّ[ا٤بائدة ،]ُْ:أم:
اب َّي ِو ٌَّ
ِ
ِ
ِ

٠باعوف إٔب رسوؿ اهلل

؛

ألجل أف يكذبوا عليو بأف ٲبزجوا ما ٠بعوا منو

بالزيادة كالنقصاف كالتبديل كالتغيّب٠ ،باعوف من رسوؿ اهلل
آخرين من اليهود ،كىم عيوف ليبلغوىم ما ٠بعوا منو(ُ).
ُ َ ْ َ
ِبﵞ ،أم قائلوف لو ،كقيل:
كقاؿ الراغب " :قولو :ﵟ َظٝةي٤ن َّل ِٗٚش َِّ
٠باعوف كبلمك؛ ألجل أف يكذبوا عليك ،كيسمعوف ذلك ألجل قوـ آخرين .كقولو:
َُُّ َ َْ
٤نَّاُٙك ََِّٛﵞ ،أم :كبلـ النيب  ،كالقرآف ،كيكذبوف عليو"(ِ).
ﵟُي ِصِ
كقد كاف فريق من ا٤بنافقْب يزعموف أهنم مسلموف؛ ألجل التجسس كنقل أخبار
ا٤بسلمْب إٔب أعدائهم.
َ
َ
َ ََ
ََْ َُ َ ْ ُْ ُ َ ُ ْ ََْ َ َ َ ٌ ْ
يْ ََّّ ْٛ ٣ُ ٠ِٜي َ ْع َ٤ًُ ٝن َّّلَك َمَّ
قاؿ اهلل  :ﵟأذذم٤ًٝن َّأن َّيؤ٤٠ِٜاَّٙسَّ ٛوٓس ََّكن َِّ ِص
؛

ألجل قوـ

َ
َ
َ َ
ُ َُُّ َُ ْ َْ َ َ َ ُ ُ َ ُ
َّآ٤٠ُ ٜآََّةل ُ َ
ِيَ ٞ
ِإَوذاَّ٤ُٔ َٙاَّاَّل َ
٤اَّآ٠ٜةَِّإَوذاَّ
َّوََّ ْٛ ٢ح ًْ٤ُٝ ٚن ََّّ 75
َّٜةَّخ َّٔ٤ٚه
اَّلل َِّثَُّ ٛي ِصَِّ َِّٜٞ ١ٟ٤بً ِس َّ
َ ُ َ ُ َ ّ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ُّ ُ
َْ َ ُ
َر ًَلَّبَ ًْ ُق َُّْٛ ٣إ ََل َ ْ
َّربِّس ََّّْٛ
ةج٤ك َّْٛثَِِّ١يِ٠س
َِّلد
َّبً ٍـَّٓةل٤اَّأَتسِز٤جَّٛ٣ثِٝةَّذذحَّاَّللَّيٚيسِ ٛ
ِ
َََ َ ْ ُ َ
٤نﵞ [البقرة.]ٕٔ-ٕٓ:
أًِلَّتًَِّٔ ٚ

(ُ) انظر :الكشاؼ (ُ ،)ّّٔ/مفاتيح الغيب (ُُ ،)ّٓٗ/تفسّب أيب السعود (ّ ،)ّٕ/فتح القدير،
للشوكا٘ب (ِ ،)ْٖ/ركح ا٤بعا٘ب (ّ.)َّٔ/
(ِ) تفسّب الراغب األصفها٘ب (ْ.)ِّٓ/
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ُْ َ ََ
َّلةن َّ ٌح ََّّ ِْٞ ٜأ َ َّْ ٘٢اَ ْٗٙ
ِيَ ٞ
ََ َ ْ َ
َّلَع َّاَّل َ
َّآ٤٠ُ ٜاَّ
ةب َّآ٤٠ُِ ٜاَّثِةَّلِيَّأِ ٟضل
ِذ
ِ
كقاؿ  :ﵟوٓةٙخ ِ
ِ
َ
َ َْ َ َ ْ
از ُّ ُصواَّآر َِصهََُّّْٛ ٣ُ ًَٚ َٙي َ ْ
٤نﵞ [آؿ عمراف.]ِٕ:
ج ًُ َّ
ص
وجَّ١اَل٣ةرَِّو
ِ

كالتجسس لصاّب األعداء ىو أعلى صور التجسس ا٤بنهي عنو ُب عموـ قوؿ اهلل
َ ََ

ََّتع ُع٤اﵞ [ا٢بجرات.]ُِ:
 :ﵟ َول َّ

ثانيا :التجسس على بيوت الناس ،واًلطالع على عوراتهم من خالؿ
ً

مسارقة النظر أو استراؽ السمع:
كسيأٌب بيانو.

ثالثًا :اقتحاـ البيوت بغير وجو حق ،ومن غير مسوغ.

ابعا :اقتحاـ ما يعد من الخصوصيات :من ٫بو :الرسائل ،كالكتب
رً
ا٣باصة ،كا٤بواقع ،كالكمبيوتر ،كا٥باتف ،كسائر أجهزة التواصل االجتماعي ،كتصوير
النساء ُب ا٢بفبلت خفية ،ك٫بو ذلك.

ٍ
معاص وسيئات اقترفت في الماضي :كىو من
خامسا :التقصي عن
ً
األفعاؿ احملرمة كا٤بنكرة الٍب تتناَب مع الشرع كاألخبلؽ ا٢بميدة.
قاؿ ُب (منظومة اآلداب):
ً
بًًفس وق كم ً
اضي الٍ ًف ٍس ًق إ ٍف ىٓبٍ يٍٯب ىدد
يس ىعلىى يمتى ىس ػ ػ ػ ػ ٍّوَب
ٍ ىى
ىكىٍٰبػ ػ ػ ػ يريـ ىٍ٘بس ػ ه
قاؿ الشيخ السفاريِب ا٢بنبلي " :كٰبرـ ٘بسيس على ماضي الفسق ،أم:
ما يفسق بو ُب الزمن ا٤باضي ،أك الفسق ا٤باضي ،مثل :أف يشرب ا٣بمر ُب الزمن الذم
مضى ،كتبحث عنو أنت بعد مدة؛ ألف ذلك إشاعة للمنكر ٗبا ال فائدة فيو ،كال عود
على اإلسبلـ ،كإ٭با ىو عيب كنقص ،فينبغي كفو كنسيانو دكف إذاعتو كإعبلنو ،كإ٭با
ٰبرـ التجسس عن ذلك (إف ٓب ٯبدد) العود عليو كاإلتياف بو ثانيا ،فإف عاكده فبل
حرمة إذف .قاؿ ُب (الرعاية) :كٰبرـ التعرض ٤بنكر فعل خفية على األشهر ،أك ماض،
339

أيضا :ال إنكار فيما مضى كفات إال ُب
أك بعيد .كقيل :ٯبهل فاعلو ك٧بلو .كقاؿ ن
العقائد أك اآلراء .انتهى"(ُ).
كاألصل أف ٰبسن ا٤بسلم الظن بأخيو ا٤بسلم إال أف تظهر أمارة من أمارات
سسا على ا٤بسلمْب لصاّب
السوء ،كتتفاكت األمارات من حيث األثر ،فيعظم إذا ٘ب ن
أعدائهم ،فيتعْب أخذ ا٢بيطة كا٢بذر ،كتتبع حالو ،كدكف ذلك من أمارات سوء ا٢باؿ:
الَبدد على أماكن الفسق كالفجور ،كدكف ذلك :الَبدد على أماكن الشبهات.
ُّه َم ِة فال
سوُ لِلتػ ْ
كقد كرد عن عمر بن ا٣بطاب  أنو قاؿ(( :من َع َّر َ
ض نَػ ْف َ
وم َّن من أساء بو الظَّ َّن))(ِ) ،كُب ا٢بديث(( :دع ما يريبك إلى ما ًل يريبك))(ّ).
يَػلُ َ

كقد أرشد النيب  إٔب البعد الشبهات؛ حٌب ال يصادؼ السالك ا٢براـ
احملض فيعثر كيضل ،كألجل أف ال ييظن بو السوء ،فيبتعد الناس عنو.
الشبػه ِ
ات استبرأ لدينو وعرضو ،ومن وقع في
قاؿ (( :فمن اتقى ُّ ُ َ
الشبػه ِ
ات وقع في الحراـ ،كالراعي يرعى حوؿ الحمى يوشك أف يرتع فيو ،أًل
ُّ ُ َ
وإف لكل ملك ِح َمى ،أًل وإف ِح َمى اهلل محارمو))(ْ).
(ُ) غذاء األلباب ُب شرح منظومة اآلداب (ُ.)ِّٔ/
)ِ( كرد عن عمر بن ا٣بطاب  موقوفان من طرؽ متعددة ،منها :ما أخرجو ابن أيب الدنيا ُب (الصمت)
[ْٕٕ ] ،من طريق عكرمة ،كا٣برائطي ُب (مكارـ األخبلؽ) [ْٕٕ ] من طريق بديل بن كرقاء ،كأبو

داكد ُب (الزىد) [ّٖ] ،من طريق قبيصة بن جابر.
)ّ( ركاه ٝبع من الصحابة منهم :ا٢بسن بن علي  .أخرجو عنو :الطيالسي [ُِْٕ] ،كعبد الرزاؽ
ُب (مصنفو) [ْْٖٗ] ،كأٞبد [ُِّٕ] ،كالدارمي [ِْٕٓ] ،كالَبمذم [ُِٖٓ] ،كقاؿ" :حديث
صحيح" .كما أخرجو البزار [ُّّٔ] ،كالنسائي [ُُٕٓ] ،كأبو يعلى [ِٕٔٔ] ،كابن خزٲبة
[ِّْٖ] ،كابن حباف [ِِٕ] ،كالطربا٘ب ُب (الكبّب) [َِٖٕ] ،كا٢باكم [ُِٗٔ] ،كقاؿ" :صحيح
اإلس ناد" ،ككافقو الذىيب .كما أخرجو أبو نعيم ُب (ا٢بلية) (ٖ ،)ِْٔ/كالبيهقي ُب (الكربل)
[َُُٖٗ].
(ْ) صحيح البخارم [ِٓ] ،صحيح مسلم [ُٗٗٓ].
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فإذا ٓب تظهر أمارة من أمارات السوء كا٤بكر فقد هنى التجسس كإساءة الظن؛
َ
َ َُ َْ ُ َ
٤اَّٖس ِ ً
ْياََّّ َِٞ ٜاٙو َِّّ ٞإِنَّ
ةَّاَّليَّ ٞآ٤٠ٜاَّاجذنِج
ألنو خبلؼ األصل .قاؿ اهلل  :ﵟيَةَّأ ُّح ََِّ ٣
ْ
َب ًْ َـَّاٙو َِّّٞإِث ٌَّٛﵞ [ا٢بجرات ،]ُِ:قاؿ القرطيب ُ ب (تفسّبه)" :أم :ال تظنوا بأىل
ا٣بّب سوءنا إف كنتم تعلموف من ظاىر أمرىم ا٣بّب.
كثبت ُب (الصحيحْب) :عن أيب ىريرة  أف النيب  قاؿ:
((إياكم والظن؛ فإف الظن أكذب الحديث وًل تحسسوا وًل تجسسوا وًل تناجشوا

وًل تحاسدوا وًل تباغضوا وًل تدابروا وكونوا عباد اهلل إخوانًا)) [لفظ البخارم](ُ).

قاؿ علماؤنا :فالظن ىنا كُب اآلية ىو التهمة .ك٧بل التحذير كالنهي إ٭با ىو هتمة ال
مثبل كٓب يظهر عليو ما يقتضي
سبب ٥با يوجبها ،كمن يتهم بالفاحشة أك بشرب ا٣بمر ن
َ
َ
َ
ذلك .كدليل كوف الظن ىنا ٗبعُب :التهمة :قوؿ  :ﵟ َول ََّتع ُع٤اﵞ َّ[ا٢بجرات،]ُِ:

كذلك أنو قد يقع لو خاطر التهمة ابتداء كيريد أف يتجسس خرب ذلك كيبحث عنو،
كيتبصر كيستمع لتحقق ما كقع لو من تلك التهمة .فنهى النيب  عن
ذلك"(ِ) .قاؿ الز٨بشرم " :كالذم ٲبيز الظنوف الٍب ٯبب اجتناُّا عما سواىا،
أف كل ما ٓب تعرؼ لو أمارة صحيحة كسبب ظاىر كاف حر ناما كاجب االجتناب.
كذلك إذا كاف ا٤بظنوف بو ٩بن شوىد منو السَب كالصبلح ،كأكنست منو األمانة
ُب الظاىر ،فظن الفساد بو كا٣بيانة ٧برـٖ ،ببلؼ من اشتهره الناس بتعاطي الريب
كاَّاىرة با٣ببائث"(ّ).
كقد ذكر اإلماـ الغزإب  :الشركط الٍب ُّا يتحقق التصدم لئلنكار على
النحو التإب:

)ُ( صحيح البخارم [ُّْٓ ،]ِْٕٔ ،َٔٔٔ ،َْٔٔ ،مسلم [ِّٔٓ].
)ِ( تفسّب القرطيب (ُٔ.)ِّّ -ُّّ/
)ّ( الكشاؼ (ْ.)ِّٕ-ُّٕ/
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منكرا ،كنعِب بو :أف يكوف ٧بذكر الوقوع ُب الشرع.
[الشرط] "األكؿ :كونو ن
كعدلنا عن لفظ :ا٤بعصية إٔب ىذا؛ ألف ا٤بنكر أعم من ا٤بعصية؛ إذ من رأل صبينا أك
٦بنونا يشرب ا٣بمر فعليو أف يريق ا٣بمر ،ككذا إف رأل ٦بنونا يز٘ب ٗبجنونة ،أك ُّيمة
فعليو أف ٲبنعو منو ،كليس ذلك معصية ُب حق اَّنوف.
كال ٱبتص ا٤بنكر بالكبائر ،بل كشف العورة ُب ا٢بماـ ،كا٣بلوة باألجنبية ،كإتباع
النظر للنسوة األجنبيات ،كل ذلك من الصغائر كٯبب النهي عنها.
ظاىرا بغّب ٘بسس ،فكل من سَب معصية ُب داره،
الثاني :أف يكوف ا٤بنكر ن
كأغلق بابو ال ٯبوز الدخوؿ عليو بغّب إذنو؛ لتعرؼ ا٤بعصية ،كال أف يتجسس عليو ،كقد
َ
هنى اهلل  عنو ُب قولو :ﵟولََّتَع ُع٤اﵞ [ا٢بجرات ،]ُِ:ككذا لو رئي فاسق كٙبت
ذيلو شيء ٓب ٯبز أف يكشف عنو.

معلوما بغّب اجتهاد ،فكل ما ىو ُب ٧بل االجتهاد
منكرا ن
الثالث :أف يكوف كونو ن

فبل نكراف فيو ،فليس للحنفي أف ينكر على الشافعي ما ىو من ٦بارم االجتهاد،
قطعا بل ظنًّا ،فبل
يعِب :ا٤بسائل ا٤بختلف فيها بْب األئمة؛ إذ ال يعلم خطأ ا٤بخالف ن
متفقا عليو .ككذا إ٭با ينكر على الفرؽ ا٤ببتدعة ُب خطئهم ا٤بعلوـ
بد أف يكوف ا٤بنكر ن
على القطعٖ ،ببلؼ ا٣بطأ ُب ٍّ
مظاف االجتهاد"(ُ).
مشتهرا با٤بعاصي ،معلننا ُّا ،ال
كذكر ا٢بافظ ابن رجب " أف من كاف
ن
يبإب ٗبا ارتكب منها ،كال ٗبا قيل لو ،فهذا ىو الفاجر ا٤بعلن ،كليس لو غيبة ،كما نص
على ذلك ا٢بسن البصرم  كغّبه ،كمثل ىذا ال بأس بالبحث عن أمره؛ لتقاـ
عليو ا٢بدكد .صرح بذلك بعض أصحابنا"(ِ).

)ُ( إحياء علوـ الدين (ِ ،)ِّْ/موعظة ا٤بؤمنْب (ص ،)َُٔ:كانظر٨ :بتصر منهاج القاصدين
(ص.)ُِٕ:
)ِ( جامع العلوـ كا٢بكم (ِ.)ِّٗ /
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ُ

َْْ

ُْ

ُْ

َ ْ ْ

َ

ْ

َ

ف َ
 :ﵟرشَِّاَ ٤َ ًّٙ
َّوأيصض َّيَ ٞ
ِْيﵞ َّ [األعراؼ:
َّاْلةَّ ِٚ٢
َّوأم ْص َّثِةْ ًٙص ِ
ِ
ِ

كقد قاؿ اهلل
ُٗٗ] .ركل الطربم كابن أيب حاًب  عن ٦باىد  أنو قاؿ ُب تفسّب قوؿ
ْ
ْ
اهلل  :ﵟ َّ ُر ِش َّاَّ ٤َ ّْ ًَ ٙﵞ قاؿ :قولو  :ﵟ َّ ُر ِش َّاَّ ٤َ ّْ ًَ ٙﵞ من أخبلؽ الناس
س أك ىٙبىس و
كأعما٥بم من غّب ى٘بىس و
س(ُ).
كذكر بعض أىل العلم أف من شرط إزالة ا٤بنكر :ظهوره من غّب ٘بسيس ،كال
اسَباؽ ٠بع ،كال استنشاؽ ريح ،كال ٕبث عما أخفى بيد أك ثوب أك حانوت؛ فإنو
حراـ(ِ).

َ َ ُّ َ ه
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
كقد هنى اهلل  عن التجسس فقاؿ  :ﵟيا أحٓا اَّلِيَ آٌِٔا اجخنِتٔا
ً َُ
ه
َ ً َ ه ّ ه َْ َ
ُ ُ
اىظ َّ إثْ ًٌ َو ََل َُتَ هص ُصٔا َو ََل َح ْغخَ ْ
ب بَ ْػظس ًْ بَ ْػظا أُي ُِّب
ض
نرِريا ٌَِ اىظ َِ إِن بػ
ِ ِ
َ
َ َ ُ ُ ْ َْ َْ ُ َ َ
ًَْ َ َ ُُْ ُ َ هُ
هَ ه هَ َ
ٌ
َ
ه
َ
ٌ
ْ
أخدزً أن يأزو ِلً أخِيِّ ٌيخا فه ِرْخٍٔه واتلٔا اَّلل إِن اَّلل حٔاب رخِيًﵞ
[ا٢بجرات.]ُِ:

قاؿ اإلماـ الغزإب " :اعلم أف كل ظلم صدر من شخص فبل ٯبوز
مقابلتو ٗبثلو ،فبل ٘بوز مقابلة الغيبة بالغيبة ،كال مقابلة التجسس بالتجسس ،كال السب
بالسب ،ككذلك سائر ا٤بعاصي ،كإ٭با القصاص كالغرامة على قدر ما كرد الشرع بو"(ّ).
كحذر النيب  من ىذا الفعل الذم يورث التباغض التدابر ،كما جاء
ُب ا٢بديث :عن أيب ىريرة  أف رسوؿ اهلل  قاؿ)) :إياكم َوالظَّ َّن؛
سوا ،وًل تناجشوا ،وًل
سوا ،وًل تَ َج َّ
فإف الظَّ َّن أكذب الحديث ،وًل تَ َح َّ
سُ
سُ
تحاسدوا ،وًل تباغضوا ،وًل تدابروا ،وكونوا عباد اهلل إخوانًا))(ْ).

(ُ) تفسّب الطربم (ُّ ،)ِّٖ -ِّٕ/تفسّب القرآف العظيم ،البن أيب حاًب (ٓ ،)ُّٕٔ/كانظر :تفسّب
ابن كثّب (ّ ،)ُّٓ/تفسّب البغوم (ِ ،)َِٔ/عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،لئلماـ العيِب
(ُٖ.)ِِْ/
(ِ) انظر :شرح ٨بتصر خليل ،للخرشي (ّ ،)َُُ/منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل ،البن عليش (ّ.)ُّٗ/
)ّ( إحياء علوـ الدين (ّ.)ُٕٗ/
(ْ) تقدـ .
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َ

كقولو :ﵟول ََّتَع ُع٤اﵞ قاؿ ا٣بطايب " :معناه :ال تبحثوا عن عيوب
الناس ،كال تتبعوا أخبارىم ،ك(التحسس) –با٢باء :-طلب ا٣برب ،كمنو قولو :
ْ ُ ُ َ ََ
َ
َْ
دع ُع٤ا ََّّ ِٜٞي٤ظُ َّوأرِي َِّ١ﵞ [يوسف ،]ٖٕ:كيقاؿ٘ :بسست ا٣برب،
ﵟيَة َّثَ ِِن َّاذُ ٢ج٤ا َّذ َذ ََّ
كٙبسست ٗبعُب كاحد"(ُ).
"كقد اختلف ُب التجسس كالتحسس؟ ىل ٮبا ٗبعُب كاحد ،أك ٗبعنيْب؟ كالثا٘ب
أشهر .فقيل :ىو با١بيم :البحث عن بواطن األمور ،كأكثر ما يكوف ُب الشر ،كمنو:
ا١باسوس ،كىو صاحب سر الشر .كبا٢باء :البحث عما يدرؾ با٢بس؟ بالعْب أك
باألذف .كقيل :با١بيم :طلب الشيء لغّبؾ ،كبا٢باء :طلبو لنفسك .قالو ثعلب .كاألكؿ
أعرؼ"(ِ).
كقاؿ ا٢بافظ ابن كثّب " :التجسس غالبنا يطلق ُب الشٍّر ،كمنو :ا١باسوس.
إخبارا عن يعقوب  أنو
كأما التحسس فيكوف غالبا ُب ا٣بّب ،كما قاؿ
َ ن
َ
َ
َُْ َ
َ َ
َّذذَ َ
دع ُع٤ا ََّّ ِْٞ ٜيُ ُ
َّتيْأ ُظ٤ا ََّ ِْٞ ٜ
٤ظ َُ َ
َّاَّلل ِﵞ
َّر ْو ِح َّ
َّوأرِيَّ ِ١ول
قاؿ :ﵟيَة َّثَ ِِن َّاذ٢ج٤ا
[يوسف ،]ٖٕ:كقد يستعمل كل منهما ُب الشر ،كما ثبت ُب (الصحيح) :أف رسوؿ اهلل
 قاؿً(( :ل تجسسوا ،وًل تحسسوا ،وًل تباغضوا ،وًل تدابروا ،وكونوا

عباد اهلل إخوانا))"(ّ).

تأكيدا،
(ُ) معآب السنن (ْ .)ُِّ/قاؿ قوـ  -منهم أبو عبيدة :-ا١بيم كا٢باء ٗبعُب ،فعلى ىذا إ٭با ذكره ن
فخالف بْب اللفظتْب ،كقوؿ الشاعر.....( :كألفى قو٥با كذبنا كمينا) .انظر :كشف ا٤بشكل (ّ-ُْٓ/
ُٓٓ)٦ ،باز القرآف (ِ.)َِِ/
(ِ) ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ٔ ،)ّٓٓ/كانظر :كشف ا٤بشكل (ّ ،)ُٓٓ -ُْٓ/شرح
النوكم على صحيح مسلم (ُٔ ،)ُُٗ/النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ،مادة( :جسس )
(ُ.)ِِٕ/
)ّ( تفسّب ابن كثّب (ٕ ،)ّٕٗ/كا٢بديث ُب (الصحيحْب) -كقد تقدـ.-
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كقاؿ اإلماـ األكزاعي " :التجسس :البحث عن الشيء ،كالتحسس:
االستماع إٔب حديث القوـ كىم لو كارىوف ،أك يتسمع على أبواُّم"(ُ).
َ
ع٤اﵞ -با٢باء -كا٤بعنياف متقارباف.
ََّتَعَّ َُّ
كقاؿ الز٨بشرم " :كقرئ :ﵟ ََّول َّ
يقاؿ٘ :بسس األمر إذا تطلبو كٕبث عنو :تفعل من ا١بس ،كما أف التلمس ٗبعُب:
التطلب من اللمس؛ ٤با ُب اللمس من الطلب .كقد جاء ٗبعُب :الطلب ُب قولو :
َ َ
ٝةءﵞ [ا١بن .]ٖ:كالتحسس :التعرؼ من ا٢بس ،كلتقارُّما قيل ٤بشاعر
ﵟ َوأٟةَّل َْ ٝع َ٠ةَّالع ََّ
اإلنساف :ا٢بواس -با٢باء كا١بيم ،)ِ(-كا٤براد :النهي عن تتبع عورات ا٤بسلمْب
كمعايبهم كاالستكشاؼ عما سَبكه"(ّ).
كُب (تفسّب الشيخ ا٤براغي " :)التجسس :البحث عن العورات كا٤بعايب،
كالكشف عما سَبه الناس"(ْ).
َ
كركل ابن أيب ٪بيح ،عن ٦باىد  ،قولو  :ﵟ َول ََّتَع ُع٤اﵞ قاؿ:
خذكا ما ظهر لكم كدعوا ما سَب اهلل .)ٓ(

(ُ) انظر :تفسّب القرآف العظيم ،البن أيب حاًب (َُ ،)َّّٓ/تفسّب ابن كثّب (ٕ ،)ّٕٗ/ركح ا٤بعا٘ب
(ُّ ،)َّٗ/اإلكليل ُب استنباط التنزيل (ص.)ِِْ:
س :مس العرؽ كتعرؼ بنبضو؛ للحكم بو على الصحة كالسقم ،كىو
(ِ) قاؿ الراغب " :أصل ا١بى ٍّ
س -بفتح ا٢باء-؛ فإف ا٢بس :تعرؼ ما يدركو ا٢بس ،كا١بىس -با١بيم :-تعرؼ حاؿ ما
أخص من ا٢بى ٍّ
ا١بس اشتق :ا١باسوس" .ا٤بفردات ُب غريب القرآف ،مادة( :جسس)
من ذلك ،كمن لفظ
ٍّ
(ص ،)ُٗٔ:كانظر :حاشية الطييب على الكشاؼ (ُْ.)ََٓ/
(ّ) الكشاؼ (ْ.)ّّٕ/
(ْ) تفسّب ا٤براغي (ِٔ.)ُّٔ/
(ٓ) انظر :تفسّب الطربم (ِِ ،)َّْ/الدر ا٤بنثور (ٕ ،)ٕٓٔ/الكشاؼ (ْ ،)ِّٕ/تفسّب القرطيب
(ُٔ ،)ّّّ/االستذكار ،البن عبد الرب (ٖ ،)ُِٗ/التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد
(ُٖ ،)ِِ/طرح التثريب (ٖ.)ٗٓ/
345

كُب ا٢بديث :عن معاكية



قاؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل



يقوؿ:

(( إنك إف اتبعت عورات الناس أفسدتهم ،أو كدت أف تفسدىم)) ،فقاؿ أبو
الدرداء

:

ُّ ا(ُ).

كلمة ٠بعها معاكية



من رسوؿ اهلل



نفعو اهلل

كقاؿ  (( :يا معشر من آمن بلسانو ولم يدخل اإليماف قلبوً :ل

تغتابوا المسلمين ،وًل تتبعوا عوراتهم؛ فإنو من اتبع عورة أخيو المسلم يتبع اهلل
عورتو ،ومن يتبع اهلل عورتو يفضحو ولو في جوؼ بيتو))(ِ).

كُب ركاية(( :يا معشر من أسلم بلسانو ولم يفض اإليماف إلى قلبوً :ل تؤذوا
المسلمين ،وًل تعيروىم ،وًل تتبعوا عوراتهم؛ فإنو من يتبع عثرات أخيو المسلم

يتبع اهلل عورتو ،ومن يتبع اهلل عورتو يفضحو ولو في جوؼ رحلو))(ّ).

(ُ) أخرجو أبو داكد [ْٖٖٖ] ،كأبو يعلى [ّٖٕٗ] ،كا٣برائطي ُب (مكارـ األخبلؽ) (ُ ،)ُْٔ/كابن حباف
[َٕٔٓ] ،كالطربا٘ب [َٖٗ] ،كالبيهقي [ُِّٕٔ] .قاؿ العراقي (ص" :)َٔٔ:أخرجو أبو داكد
بإسناد .صحيح من حديث معاكية".
(ِ) ا٢بديث مركم عن ال رباء ،كعن أيب برزة األسلمي .حديث الرباء :أخرجو ابن أيب الدنيا ُب (الصمت)
[ُٕٔ] ،كأبو يعلى [ُٕٓٔ] ،كالركيا٘ب [َّٓ] ،كٛباـ [ِِْ] ،كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف)
[ُِّٗ] .قاؿ ا٥بيثمي (ٖ" :)ّٗ/ركاه أبو يعلى ،كرجالو ثقات" .حديث أيب برزة :أخرجو أٞبد
[ُٕٕٔٗ] ،كأبو داكد [َْٖٖ ] ،كابن أيب الدنيا ُب (الصمت) [ُٖٔ] ،كأبو يعلى [ِّْٕ]،
كالركيا٘ب [ُُِّ] .كالبيهقي [ُُِْٔ].
(ّ) ا٢بديث مركم عن ابن عمر ،كابن عباس .حديث ابن عمر :أخرجو الَبمذم [َِِّ] كقاؿ" :حسن
غريب .حديث ابن عباس :أخرجو الطربا٘ب [ُُْْْ] .قاؿ ا٥بيثمي (ٖ" :)ْٗ/ركاه الطربا٘ب ،كرجالو
ثقات".
346

ً
كعن زيد بن كىب ،قاؿ :أًيٌبى ابن مسعود  فقيل :ىذا فبلف تىػ ٍقطيير ٢بٍيىتيوي
س ِ
س ،ولكن إف يظهر لنا شيء نأخذ
َّج ُّ
ٟبىٍنرا ،فقاؿ عبد اهلل(( :إنا قد نهينا عن الت َ
بو))(ُ).
كقاؿ بعضهم :أدركنا السلف كىم ال يركف العبادة ُب الصوـ كال ُب الصبلة،
كلكن ُب الكف عن أعراض الناس .كقاؿ ابن عباس  :إذا أردت أف تذكر
عيوب صاحبك فاذكر عيوبك(ِ).
كال ٱبفى أف التجسس دليل على فساد األخبلؽ ،كدناءة النفس ،كىو يورث
الصبلت ،ككشف
البغضاء كالتقاطع كالتدابر بْب الناس ،كفقداف الثقة ،كتقطع ٍّ
العورات.
كيستثُب منو ما لو تعْب طر نيقا إلنقاذ ٧بَبـ من ىبلؾ أك ٫بوه ،كأف ٱبرب ثقة بأف
فبلنا خبل برجل ليقتلو ،أك امرأة ليز٘ب ُّا ،فيشرع التجسس ،كما نقلو اإلماـ النوكم
 عن (األحكاـ السلطانية) ،كاستجاده(ّ).
َ َ
كقاؿ ابن بطاؿ  " :قولو  :ﵟ َولََّتَع ُع٤اﵞ ليس على العموـ ،كإ٭با
ا٤براد بو عن التجسس على من ٓب ٱبش منو القدح ُب الدين ،كٓب يضمر الغل
للمسلمْب ،كاستَب بقبائحو ،فهذا الذل حالو التوبة كاإلنابة ،كأما من خشى منو مثل:

(ُ) أخرجو عبد الرزاؽ ُب (مصنفو) [ُْٖٓٗ] ،كابن أيب شيبة [ِٖٔٓٔ] ،كأبو داكد [َْٖٗ] ،كاللفظ لو،
أيضا :البيهقي
كالطربا٘ب [ُْٕٗ] ،كا٢باكم [ُّٖٓ] ،كقاؿ" :صحيح اإلسناد كٓب ٱبرجاه" ،كأخرجو ن

ُب (شعب اإلٲباف) [ُِْٗ] .قاؿ اإلماـ النوكم ُ ب (رياض الصا٢بْب) (ص: )ْْٔ:
"حديث حسن صحيح .ركاه أبو داكد بإسناد على شرط البخارم كمسلم".
(ِ) انظر :إحياء علوـ الدين (ّ ،)ُّْ /الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر (ِ.)ُٖ/
(ّ) فتح البارم ،البن حجر (َُ ،)ِْٖ/فيض القدير (ّ ،)ُِِ/دليل الفا٢بْب (ٖ ،)ُِْ/كانظر ذلك ُب
(ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب) ،لئلماـ النوكم (َُ ،)َِِ -ُِِ/األحكاـ السلطانية ،للماكردم
(ص ،)ّٔٔ:شرح النوكم على صحيح مسلم (ِٙ ،)ِٔ/بفة احملتاج ُب شرح ا٤بنهاج (ٗ ،)ُِٗ/غاية
البياف شرح زبد ابن رسبلف (ص ،)ُِ:األحكاـ السلطانية ،للفراء (ص.)ِٗٔ:
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ما خشى من ابن صياد ،أك من كعب بن األشرؼ كأشباىهما ٩بن كاف يضمر الفتك
بأىل اإلسبلـ ،فجائز التجسس عليو ،كإعماؿ ا٢بيلة ُب أمره إذا خشى منو .كقد ترجم
صياد ُب (كتاب ا١بهاد) باب( :ما ٯبوز من االحتياؿ كا٢بذر على من
٢بديث ابن ى
ٚبشى معرتو)"(ُ).
كالتجسس لصاّب العدك يعد من ا١برائم الٍب تضر با٤بصلحة العامة ،ك٘بر إٔب
٨باطر كثّبة يصيب ضررىا عامة الناس.
فمن الواجب أخذ ا٢بيطة كا٢بذر ،كالتحرز من جواسيس األعداء الذين يتلقفوف
األخبار ،كيدبركف كٲبكركف ،كاٚباذ الوسائل ا٤بناسبة؛ لكشف غدرىم كمكرىم ،كإنزاؿ
العقاب ُّم؛ ليكونوا عربة لغّبىم ،كحٌب يسلم العباد من شرىم.
كمن التجسس :مسارقة النظر كمسارقة النظر ،كىو يدخل ٙبت النهي عن
َ َ
التجسس ُب قولو  :ﵟ َولََّتَع ُع٤اﵞ.
كُب ا٢بديث(( :ومن استمع إلى حديث قوـ ،وىم لو كارىوف ،أو يفروف منو،

ب في أذنو اآلنك يوـ القيامة))(ِ).
ص َّ
ُ

كقاؿ الطربم " :إف سأؿ سائل عن معُب قولو (( :من استمع

إلى حديث قوـ وىم لو كارىوف ))..ا٢بديث ،فقاؿ :أرأيت إف استمع إٔب حديث
قوـ ال ضرر على احملدثْب ُب استماعو إليهم ،كللمستع فيو نفع عظيم ،إما ُب دينو أك
دنياه ،أٯبوز استماعو إليو ،كإف كره ذلك ا٤بتحدثوف؟ قيل :ا٤بستمع ال يعلم ىل لو فيو
نفع إال بعد استماعو إليو ،كبعد دخولو فيما كره لو رسوؿ اهلل  ،فغّب جائز
لو استماع حديثهم كإف كاف ال ضرر عليهم فيو؛ لنهي النيب  عن
عاما ،فبل ٯبوز ألحد من الناس أف يستمع إٔب حديث قوـ
هنيا ًّ
االستماع إٔب حديثهم ن
يكرىوف استماعو ،فإف فعل ذلك فأمره إٔب خالقو إف شاء غفر لو كإف شاء عذبو .فإف
(ُ) شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ّ ،)ّّْ -ِّْ/صحيح اإلماـ البخارم (ْ.)ْٔ/
)ِ( صحيح البخارم [َِْٕ].
348

قيل :أفرأيت من استمع إٔب حديثهم كىو ال يعلم ىل يكرىوف ذلك ،ىل ىو داخل
فيمن يصب ُب أذنيو اآلنك يوـ القيامة؟ قيل :إف ا٣برب إ٭با كرد بالوعيد ٤بستمع ذلك
كأىلو لو كارىوف ،فأما من ٓب يعلم كراىتهم لذلك فالصواب أال يستمع حديثهم أال
بإذهنم لو ُب ذلك؛ للخرب الذم ركل عن النيب  :أنو هنى عن الدخوؿ بْب
ا٤بتناجيْب ُب كراىية ذلك إال بإذهنم(ُ) .كاآلنك :الرصاص ا٤بذاب"(ِ).
قاؿ ابن عبد الرب " :ال ٯبوز ألحد أف يدخل على ا٤بتناجيْب ُب حاؿ
تناجيهما"(ّ).
كُب (اآلداب الشرعية)" :يكره أف يدخل أحد ُب سر قوـ ٓب يدخلوه فيو كا١بلوس
سرا بدكف إذنو ،كقيلٰ :برـ .كيكره إف كاف إذنو استحياء(ْ).
كاإلصغاء إٔب من يتحدث ًّ

(ُ) جاء عن ابن عمر  أنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :إذا كاف اثناف يتناجياف فبل تدخل
بينهما)) أخرجو الديلمي ُب (الفردكس) [ََُْ] ،كابن عساكر ُب (تاريخ دمشق) (ُِ،)َِٖ/
كأخرجو أبو نعيم ُب (ا٢بلية) (ٖ )ُٖٗ/عن عبد العزيز بن أيب ركاد عن نافع عن ابن عمر 

قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  (( :ال ٯبلس الرجل إٔب الرجلْب إال على إذف منهما إذا كانا
يتناجياف)) .كقاؿ" :غريب من حديث عبد العزيز ،كعمراف أخي سفياف تفرد بو إبراىيم بن يوسف فيما
سرا.
ذكره أبو ا٢بسن ا٢بافظ الدارقطِب" اىػ .قاؿ العبلمة ا٤بناكم" :قولو(( :يتناجياف)) أم :يتحادثاف ًّ

((فبل تدخل)) أنت كجوبنا(( .بينهما)) أم :ال تشاركهما فيما أسرا بو ،كال تصغ إليهما .زاد ُب ركاية
أٞبد(( :إال بإذهنما)) ،كعللو ُب خرب أيب يعلى بأنو يؤذم ا٤بؤمن ،كاهلل يكره أذل ا٤بؤمن[ .قاؿ :أخرجو]
ابن عساكر [ُب] (تارٱبو) عن ابن عمر ،كلو شواىد" فيض القدير (ُ )ِْٔ/فأشار إٔب تقويتو.
(ِ) شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ٗ.)ٓٓٔ -ٓٓٓ /
(ّ) التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد (ُٓ ،)ِِٗ/كانظر :فتح البارم ،البن حجر (ُُ ،)ْٖ/طرح
التثريب (ٖ.)ُْْ/
(ْ) انظر :اآلداب الشرعية كا٤بنح ا٤برعية ،البن مفلح (ِ.)ِٕٔ/
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كمن األحاديث الٍب تفيد التغليظ كالوعيد ُب ىذا الباب :ما جاء عن أيب ىريرة
رجال اطَّلَ َع عليك بغير إذف،
 أف رسوؿ اهلل  قاؿ(( :لو أف ً

ْت عينو ما كاف عليك من جناح))(ُ).
فَ َخ َذفْػتَوُ بحصاة ،فَػ َف َقأ َ

كقولو(( :فخذفتو)) ا٣بذؼ -با٣باء ا٤بعجمة :-الرمي با٢بصاة ،كأما

-

با٢باء ا٤بهملة -فهو بالعصا ال با٢بصى.
قاؿ اإلماـ النوكم " :قاؿ العلماء٧ :بموؿ على ما إذا نظر ُب بيت الرجل
فرماه ٕبصاة ففقأ عينو .كىل ٯبوز رميو قبل إنذاره؟ فيو كجهاف ألصحابنا ،أصحهما:
جوازه؛ لظاىر ىذا ا٢بديث -كاهلل أعلم.)ِ("-
كذىب ا٢بنفية كا٤بالكية إٔب أنو ال ٯبوز الرمي على الناظر ،كيضمن إف فقأ عينو.
كقد جاء ُب (تبصرة ا٢بكاـ)" :كلو نظر من يكوةو أك من باب فىػ ىف ىقأى عينو صاحبو
ف ،كلو قصد زجره بذلك فأصاب عينو كٓب
ىخ ٍّ
ضمن؛ ألنو قادر على زجره كدفعو بً ٍاأل ى
يقصد فقأىا ففي ضمانو خبلؼ"(ّ).
كُب حديث آخر عن أنس بن مالك  أف رجبل اطلى ىع من بعض يح ىج ًر
النيب  فقاـ إليو النيب ٗ بًً ٍش ىق و ً ً
ص ،فكأ٘ب أنظر إليو
ص ،أك ٗبى ىشاق ى
ىٱبٍتً يل الرجل لًيىطٍ يعنىو(ْ).
قولو(( :اطلع)) ،أم :نظر .ك((حجر)) ٝبع حجرة ،كىي غرؼ أزكاج النيب
 .ك((يَ ْختِلُو)) -بفتح أكلو ككسر التاء -أم :يراكغو كيستغفلو .كقولو:
((ليطعنو)) -بضم العْب كفتحها ،كالضم أشهر.-

(ُ) صحيح البخارم [ٕٖٖٔ ،]َِٔٗ ،مسلم [ُِٖٓ].
)ِ( شرح النوكم على صحيح مسلم (ُْ.)ُّٖ/
)ّ( تبصرة ا٢بكاـ ُب أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ (ِ.)ّْٖ/
)ْ( صحيح البخارم [ِِْٔ  ،]ََٔٗ ،مسلم [ُِٕٓ].
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ص هل عريض ،كقولو ٱبتلو معناه يراكده
قاؿ اإلماـ ا٣بطايب (" :ا٤بشقص) :نى ٍ
كيطلبو من حيث ال يشعر.
قاؿ أبو داكد :حدثنا موسى بن إ٠باعيل حدثنا ٞباد عن سهيل عن أبيو حدثنا
أبو ىريرة  أنو ٠بع رسوؿ اهلل  يقوؿ(( :من اطَّلَ َع في دار قوـ
بغير إذنهم ففقؤوا عينو فقد ىدرت عينو))(ُ).

قاؿ الشيخُ :ب ىذا بياف إبطاؿ القود كاسقاط الدية عنو ،كقد ركم عن عمر بن
ا٣بطاب  أنو أىدرىا ،كعن أيب ىريرة  مثل ذلك ،كإليو ذىب اإلماـ
الشافعي .
كقاؿ اإلماـ أبو حنيفة  :إذا فعل ذلك ضمن ا١بناية؛ كذلك ألنو قد ٲبكنو
أف يدفعو عن النظر كاالطبلع عليو باالحتجاب عنو كسد ا٣بصاص كالتقدـ إليو
بالكبلـ ك٫بوه فإذا ٓب يفعل ذلك كعمد إٔب فقء عينو كاف ضامننا ٥با كليس النظر بأكثر
من الدخوؿ عليو بنفسو ،كتأكؿ ا٢بديث على معُب التغليظ كالوعيد.
كقد قاؿ بعض من ذىب إٔب ا٢بديث :إ٭با يكوف لو فقء عينو إذا كاف قد زجره،
كتقدـ إليو فلم ينصرؼ عنو ،كاللص إ٭با يباح لو قتالو كدفعو عن نفسو ،كإف أىب ذلك
عليو إذا ٓب ينصرؼ عنو بدكف ذلك"(ِ) .كا٤بسألة مبسوطة ُب مظاهنا من كتب الفقو.
ك٩با يدخل ُب ىذا الباب :اسَباؽ السمع .كا٤بسارقة ،كاالسَباؽ ،كالتسرؽ:
اختبلس النظر كالسمع .كالسرؽ مصدر فعل السارؽ ،تقوؿ :ب ًرئٍت إًلىيك من ً
اإلباؽ
ٍ
ى
ى
كالس ً
سرا ،ىكالذم يى ٍس ىًَب يؽ
ا٣بت يل ًّ
رؽ ُب بيع العبيد .ك(السرقة) االسم .ك(االسَباؽ)ٍ :
السمع(ّ).
ٍ
)ُ( سنن أيب داكد [ُِٕٓ] ،كأخرجو ا٣برائطي ُب (مساكئ األخبلؽ) [ْٕٓ] ،كالبيهقي ُب (السنن الكربل)
[ُٕٕٓٔ].
)ِ( معآب السنن (ْ.)ُّٓ-ُِٓ/
(ّ) انظر :انظر :العْب (ٓ ،)ٕٔ/هتذيب اللغة (ٖ ،)َّٕ/احملكم كاحمليط األعظم ،مادة( :سرؽ) (ٔ.)ُِّ/
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كالسرقة ُب اللغة :أخذ الشيء من الغّب على سبيل ا٣بيٍفيىة كاال ٍستً ٍسىرار ،كمنو:
اسَباؽ السمع؛ .ألنو يسمع كبلـ ا٤بتكلم على ًغرةو منو .قاؿ اهلل  :ﵟإل َ
ََِّّٞ ٜ
ِ
ْاظ َ ََت َقَّالع ََّْ ٝىﵞ [ا٢بجر.)ُ(]ُٖ:
كقد قيل ُب الفرؽ بْب اسَباؽ السمع كالتجسس:
ُ  -إ ف التجسس ىو التنقيب عن أمور معينة ،يبغي ا٤بتجسس ا٢بصوؿ عليها،
أما اسَباؽ السمع فيكوف ٕبمل ما يقع لو من معلومات.
ِ  -إف التجسس مبناه على الصرب كالتأ٘ب للحصوؿ على ا٤بعلومات ا٤بطلوبة،
أما اسَباؽ السمع فإف مبناه على التعجل.
ّ – التجسس :البحث عن العورات ،كأكثر ما يقاؿ ُب الشر ،كأما اسَباؽ
شرا.
خّبا كانت أـ ًّ
السمع فيكوف فيو ٞبل ما يقع لو من أقواؿ ،ن
أما التحسس فهو أعم من اسَباؽ السمع.
كٰبرـ اسَباؽ السمع؛ لقولو

:

((من استمع إلى حديث قوـ وىم

لو كارىوف ))..ا٢بديث ،كقد تقدـ بيانو.
كلقولو

:

((إياكم والظن ،فإف الظن أكذب الحديث ،وًل

تحسسوا وًل تجسسوا)).
كيستثُب من ىذا النهي :ا٢باالت الٍب يشرع فيها التجسس ٩با تقدـ بيانو.
كما يستثُب من ذلك :اسَباؽ كٕب األمر السمع بنية معرفة ا٣بلل الواقع ُب
اَّتمع؛ ليقوـ بإصبلحو ،فيحل للمحتسب اسَباؽ السمع ،كما ٰبل لو أف ينشر
عيونو؛ لينقلوا لو أخبار الناس كأحواؿ السوقة؛ ليعرؼ أالعيبهم كطرؽ ٙبايلهم ،فيضع
٥بم من أساليب القمع ما يدرأ ضررىم عن اَّتمع ،قاؿ ُب (هناية الرتبة ُب طلب
ا٢بسبة)" :كيبلزـ احملتسب األسواؽ كالدركب ُب أكقات الغفلة عنو ،كيتخذ لو فيها
(ُ) انظر :ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم (ِ ،)ِّٔ/االختيار لتعليل ا٤بختار (ْ ،)َُِ/تبيْب ا٢بقائق شرح
كنز الدقائق (ّ ،)ُِِ/اللباب ُب شرح الكتاب (ّ.)ََِ/
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عيونا يوصلوف إليو األخبار كأحواؿ السوقة اىػ" .كقد كاف عمر بن ا٣بطاب
ليبل يسَبؽ السمع ،كيتسقط أخبار ا٤بسلمْب؛ ٤بعرفة
يعس ُب شوارع ا٤بدينة ا٤بنورة ن
أحوا٥بم ،كيعْب ذا ا٢باجة ،كيرفع الظلم عن ا٤بظلوـ ،كيكتشف ا٣بلل؛ ليسارع إٔب
إصبلحو ،كقصصو ُب ذلك كثّبة ال ٙبصى.
كال خبلؼ بْب الفقهاء ُب أف (مسارقة السمع) ُب غّب ما يشرًع ٩با يوجب


العقاب ُب اآلخرة؛ ٢بديث(( :من استمع إلى حديث قوـ وىم لو كارىوف أو يفروف

منو صب في أذنيو اآلنك يوـ القيامة)) .كلكن ال ٯبوز رميو؛ لعدـ كركد نص ُب
مشركعية الرمي فيو؛ كألف السمع ليس كالبصر ُب االطبلع على العورات"(ُ).
كعن معاكية بن أيب سفياف  يقوؿ :قاؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل 

يقوؿ (( :إنك إف اتبعت عورات الناس أفسدتهم ،أو كدت أف تفسدىم)) ،فقاؿ
أبو الدرداء

:

تعالى بها))(ِ).

((كلمة سمعها معاوية من رسوؿ اهلل



نفعو اهلل

(ُ) بتصرؼ عن (ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية) (ّ ،)ُُِ-ُُُ/ّٕ( ،)ُِٖ -ِٕٗ /كانظر :هناية الرتبة
ُب طلب ا٢بسبة (ص ،)َُ:طبع ١بنة التأليف كالَبٝبة كالنشر [ُّٓٔىػ] ،سّبة عمر بن ا٣بطاب،
البن ا١بوزم (ص ،)ُٕ:ا٤بغِب (ٕ ،)َُّ/ا٣براج ،أليب يوسف (ص ،)ُُْ:مغِب احملتاج (ِ،)ٓٔ/
(ْ.)ُٖٗ/
(ِ) أخرجو أبو داكد [ْٖٖٖ] ،كابن حباف [َٕٔٓ] ،قاؿ اإلماـ النوكم ُ ب (الرياض) (ص:)ْْٔ:
"ركاه أبو داكد بإسناد صحيح" .قاؿ العراقي ( ص" :)َٔٔ:أخرجو أبو داكد بإسناد صحيح
من حديث معاكية" .كما أخرجو الطربا٘ب ُب (الكبّب) [ٖٗٓ] ،بلفظ :إ٘ب ٠بعت من رسوؿ اهلل
كبلما نفعِب اهلل بو٠ ،بعتو يقوؿ (( :أعرضوا عن الناس ،أٓب تر أنك إف اتبعت الريبة ُب
 ن

الناس أفسدهتم أك كدت تفسدىم؟)) ،قاؿ العبلمة ا٤بناكم " :ركاه الطربا٘ب عن معاكية،..
أيضا :أبو داكد بإسناد صحيح" فيض القدير (ُ.)ٓٓٗ/
كإسناده حسن ،كركاه عنو ن
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قاؿ العبلمة ا٤بناكم

:

"قولو(( :أفسدتهم)) ،أم :أكقعتهم ُب الفساد.

((أو كدت)) أم :قاربت أف ((تفسدىم))؛ لوقوع بعضهم ُب بعض بنحو :غيبة ،أك

٢بصوؿ هتمة ال أصل ٥با ،أك ىتك عرض ذكم ا٥بيئات ا٤بأمور بإقالة عثراهتم(ُ) .كقد
يَبتب على التفتيش من ا٤بفاسد ما يربو على تلك ا٤بفسدة الٍب يراد إزالتها .كا٢باصل
أف الشارع ناظر إٔب السَب مهما أمكن"(ِ).
كعن جبّب بن نفّب ،كعمرك بن األسود ،عن ا٤بقداد بن األسود ،كأيب أمامة ،قاال:
إف رسوؿ اهلل  قاؿَّ (( :
الريبَةَ في الناس
إف األمير إذا ابتغى ّْ

أفسدىم))(ّ).

قاؿ ُب (النهاية)" :أم :إذا اهتمهم كجاىرىم بسوء الظن فيهم أداىم ذلك إٔب
ارتكاب ما ظن ُّم ففسدكا"(ْ) .كقاؿ الطييب " :فإف األمّب إذا كاف ذا دغل
كدخل ُب قلبو من الرعية ابتغى عيوُّم كيتهمهم با٤بعايب فيتجسس أحوا٥بم
كمفاسدىم؛ فإف اإلنساف قلما يسلم من عيب ،فلو عاملهم بكل ما قالوا كفعلوا
الشتدت عليهم األحواؿ ،بل ينبغي أف يسَب عليهم عيوُّم كيعفو عنهم"(ٓ).

(ُ) جاء ُب ا٢بديث(( :أقيليوا ذكم ا٥بيئى ً
ات ىعثىػىراهتم)) أخرجو أبو داكد كالنسائي من حديث عائشة 
ٍ
مسلما ،سَبه اهلل ُب الدنيا كاآلخرة)) -كسيأٌب.-
كسيأٌب .-كُب ا٢بديث نأيضا(( :كمن سَب ن

(ِ) فيض القدير (ُ.)ٓٓٗ/

(ّ) أخرجو أٞبد [ُِّٖٓ] ،كأبو داكد [ْٖٖٗ] ،كابن أيب عاصم ُب (السنة) [َُّٕ] ،كُب (اآلحاد
كا٤بثا٘ب) [ِْْٗ] ،كالطربا٘ب ُب (الكبّب) [ُٕٔٓ] ،ك(األكسط) [َٕٔٗ] ،كا٢باكم [ُّٕٖ] ،قاؿ
أيضا :البيهقي ُب (السنن
ا٥بيثمي " :)ُِٓ/ٓ( ركاه أٞبد كالطربا٘ب ،كرجالو ثقات" ،كأخرجو ن
الكربل) [ُِْٕٔ].
(ْ) النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ،مادة( :ريب) (ِ.)ِٖٔ/
(ٓ) انظر :شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح (ٖ٤ ،)ِِٖٓ/بعات التنقيح (ٔ ،)ْٕٔ/ا٤بفاتيح ُب شرح
ا٤بصابيح (ْ.)َّٕ/
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دفعا لدرء ا٢بد عنو(ُ).
أال ترل ُب ا٢بدكد من تلقْب ا٤بعَبؼ بالذنب ن
قاؿ العبلمة ا٤بناكم " :كمقصود ا٢بديث :حث اإلماـ على التغافل كعدـ
تتبع العورات؛ فإف بذلك يقوـ النظاـ ،كٰبصل االنتظاـ.)ِ("..
قاؿ اإلماـ الغزإب " :كمن ٜبرات سوء الظن :التجسس؛ فإف القلب ال
أيضا منهي عنو ،قاؿ اهلل
يقنع بالظن كيطلب التحقيق ،فيشتغل بالتجسس ،كىو ن
َ َ
 :ﵟ َول ََّتَع ُع٤اﵞ ،فالغيبة ،كسوء الظن ،كالتجسس منهي عنو ُب آية كاحدة.
كمعُب التجسس :أف ال يَبؾ عباد اهلل ٙ بت سَب اهلل  ،فيتوصل إٔب
مستورا عنو كاف أسلم لقلبو
االطبلع ،كىتك السَب حٌب ينكشف لو ما لو كاف
ن
كدينو"(ّ).
قاؿ ابن رجب " :كاعلم أف الناس على ضربْب:
مستورا ال يعرؼ بشيء من ا٤بعاصي ،فإذا كقعت منو ىفوة،
أحدىما :من كاف
ن

أك زلة ،فإنو ال ٯبوز كشفها ،كال ىتكها ،كال التحدث ُّا؛ ألف ذلك غيبة ٧برمة ،كىذا
ه ه َ ُ َ َْ
ِيَ ُي ُِّتٔن أن
ىو الذم كردت فيو النصوص ،كُب ذلك قد قاؿ اهلل  :ﵟإِن اَّل
ْ
اب أ َ َِل ًٌ ِف ُّ
ِيَ َ
آٌ ُِٔا ل َ ُٓ ًْ َغ َذ ٌ
تَشِ َ
يع اىْ َفاخ َِش ُث ِف هاَّل َ
ادلجْ َيا َواْلخ َِرة ِﵞ [النور .]ُٗ:كا٤براد:
ِ
ِ
إشاعة الفاحشة على ا٤بؤمن ا٤بستَب فيما كقع منو ،أك اهتم بو كىو برمء منو ،كما ُب
(قصة اإلفك)  .قاؿ بعض الوزراء الصا٢بْب لبعض من يأمر با٤بعركؼ :اجتهد أف تسَب
العصاة ،فإف ظهور معاصيهم عيب ُب أىل اإلسبلـ ،كأكٔب األمور سَب العيوب ،كمثل
نادما كأقر ٕبد ،كٓب يفسرهٓ ،ب يستفسر ،بل يؤمر بأف يرجع كيسَب
ىذا لو جاء تائبنا ن
ماعزا كالغامدية ،ككما ٓب يستفسر الذم قاؿ:
نفسو ،كما أمر النيب  ن
(ُ) مرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح (ٔ.)ُِّْ/
(ِ) فيض القدير (ِ.)ِّّ/
(ّ) إحياء علوـ الدين (ّ ،)ُِٓ/كانظر :الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر (ِ٨ ،)ِّ/بتصر منهاج القاصدين
(ص ،)ُِٕ:مفتاح السعادة كمصباح السيادة (ّ.)ُّٔ/
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ت ىحدًّا فىأىقً ٍموي ىعلىي"(ُ) .كمثل ىذا لو أخذ ٔبرٲبتو ،كٓب يبلغ اإلماـ ،فإنو يشفع لو
ىصٍب ي
"أ ى
حٌب ال يبلغ اإلماـ.
كُب مثلو جاء ا٢بديث عن النيب (( :أقيلُوا ذوي الهيئَ ِ
ات
ْ
َعثَػ َراتهم)) .خرجو أبو داكد كالنسائي من حديث عائشة .)ِ(
مشتهرا با٤بعاصي ،معلننا ُّا ال يبإب ٗبا ارتكب منها ،كال ٗبا
والثاني :من كاف
ن
قيل لو فهذا ىو الفاجر ا٤بعلن ،كليس لو غيبة ،كما نص على ذلك ا٢بسن البصرم
كغّبه ،كمثل ىذا ال بأس بالبحث عن أمره لتقاـ عليو ا٢بدكد .صرح بذلك بعض

أصحابنا ،كاستدؿ بقوؿ النيب (( :واغد يا أنيس على امرأة ىذا ،فإف

اعترفت ،فارجمها))(ّ) .كمثل ىذا ال يشفع لو إذا أخذ ،كلو ٓب يبلغ السلطاف ،بل
يَبؾ حٌب يقاـ عليو ا٢بد لينكف شره ،كيرتدع بو أمثالو .قاؿ مالك

:

من ٓب

(ُ) كنص ا٢بديث :عن أنس بن مالك  قاؿ :كنت عند النيب  فجاءه رجل فقاؿ :يا
رسوؿ اهلل ،إ٘ب أصبت حدًّا فأقمو علي ،قاؿ :كٓب يسألو عنو ،قاؿ :كحضرت الصبلة ،فصلى مع النيب
 ،فلما قضى النيب  الصبلة ،قاـ إليو الرجل فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،إ٘ب أصبت
حدًّا ،فأقم ُب كتاب اهلل ،قاؿ(( :أليس قد صليت معنا)) قاؿ :نعم ،قاؿ(( :فإف اهلل قد غفر لك
ذنبك ،أك قاؿ :حدؾ)) صحيح البخارم [ِّٖٔ] ،مسلم [ِْٕٔ.]ِٕٔٓ ،
(ِ ) كُب لفظ(( :زالهتم)) .كا٢بديث أخرجو إسحاؽ بن راىويو ُب (مسنده) [ُُِْ] ،كأٞبد [ِْْٕٓ]،
كالبخارم ُب (األدب ا٤بفرد) [ْٓٔ] ،كأبو داكد [ّْٕٓ] ،كالنسائي ُب (الكربل) [ِّٕٓ] ،كابن
حباف [ْٗ] ،كالطربا٘ب ُب (األكسط) [ُّّٗ] ،كالدارقطِب [ّّْٕ] ،كأبو نعيم ُب (ا٢بلية)
(ٗ ،)ّْ/كالبيهقي ُب (الكربل) [ُِِٕٗ] .كُب (شعب اإلٲباف) [ٕٔٓٗ] ،قاؿ ا٢بافظ ُب
(التلخيص ا٢ببّب) (ْ" :)ُِٖ/قاؿ العقيلي :لو طرؽ كليس فيها شيء يثبت" .كقاؿ ابن حجر
[ا٥بيتمي] ُب (التحفة) (ٗ" :) ُٕٔ/للحديث ا٤بشهور من طرؽ رٗبا يبلغ درجة ا٢بسن ،بل صححو ابن
حباف "..انظر :كشف ا٣بفاء (ُ .)ُّٖ -ُّٖ/كا٢باصل أف ا٢بديث جيد بطرقو كشواىده.
ك((أقيلوا))  :من اإلقالة ،كىي الَبؾ كا٤بسا٧بة .ك((ذكم ا٥بيئات)) :ا٤براد أىل ا٤بركءة كا٣بصاؿ ا٢بميدة.
((عثراهتم)) :زالهتم ،أم :ذنوُّم.
(ّ) صحيح البخارم [ُِّْ ،]َِٕٔ ،ُّٕٗ ،ٖٔٓٗ ،ّٖٔٓ ،ِٖٕٔ ،ِِْٕ ،ِٔٗٓ ،مسلم
[ُٕٗٔ].
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يعرؼ منو أذل للناس ،كإ٭با كانت منو زلة ،فبل بأس أف يشفع لو ما ٓب يبلغ اإلماـ،
كأما من عرؼ بشر أك فساد ،فبل أحب أف يشفع لو أحد ،كلكن يَبؾ حٌب يقاـ عليو
ا٢بد ،حكاه ابن ا٤بنذر كغّبه"(ُ).
مسلما ،ستره اهلل في الدنيا واآلخرة))(ِ).
كُب ا٢بديث(( :ومن ستر ً

مسلما))" :السَب عليو أف يسَب زالتو ،كا٤براد بو :السَب على ذكم
((ومن ستر
ً

ا٥بيئات ك٫بوىم ٩بن ليس معركفنا باألذل كبالفساد ،كىذا ُب سَب معصية كقعت
كانقضت.
أما إذا علم معصيتو كىو متلبس ُّا فيجب ا٤ببادرة باإلنكار عليو ،كمنعو منها،
كٕب األمر إف ٓب يَبتب على ذلك مفسدة.
فإف عجز لزمو رفعها إٔب ٍّ
فا٤بعركؼ بذلك ال يسَب عليو؛ ألف السَب على ىذا يطمعو ُب الفساد،
كاإليذاء ،كانتهاؾ احملرمات ،كجسارة غّبه على مثل ذلك ،بل يستحب أف يرفعو إٔب
اإلماـ إف ٓب ٱبف من ذلك مفسدة.
ككذلك القوؿ ُب جرح الركاة كالشهود ،كاألمناء على الصدقات كاألكقاؼ
كاأليتاـ ك٫بوىم ،فيجب ٘برٰبهم عند ا٢باجة ،كال ٰبل السَب عليهم إذا رأل منهم ما
يقدح ُب أىليتهم ،كليس ىذا من الغيبة احملرمة ،بل من النصيحة الواجبة"(ّ).
و
فاحشة أك زلة من شخص من أىل ا٤بركءة كا٣بصاؿ
فينبغي ٤بن ىعلًم باقَباؼ
ا٢بميدة أف يسَب عليو ،كينصحو ،كٲبنعو عن ا٤بنكر بالوسيلة الٍب يستطيعها.

(ُ) جامع العلوـ كا٢بكم (ِ ،)ِّٗ -ِِٗ/كانظر :منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل (ٖ.)ُْٕ/
لما سَبه اهلل
(ِ) أخرجو مسلم [ِٗٗٔ ] عن أيب صاّب ،عن أيب ىريرة .كىو ُب (الصحيحْب)(( :كمن سَب مس ن
يوـ القيامة)) عن الزىرم ،عن سآب ،عن أبيو .صحيح البخارم [ِِْْ] ،مسلم [َِٖٓ].

(ّ) شرح األربعْب النوكية ،للحافظ ابن حجر ،بتحقيق األخ الدكتور رياض منسي العيسى (ص،)َِْ:
كانظر :مواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر خليل (ٔ.)ُْٔ /
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قاؿ ابن ا٤بنذر " :كيستحب ٤بن اطلع من أخيو ا٤بسلم على عورة أك زلة
توجب حدًّا ،أك تعز نيرا ،أك يلحقو ُب ذلك عيب أك عار أف يسَبه عليو؛ رجاء ثواب اهلل
 ،كٯبب ٤بن بلى بذلك أف يستَب بسَب اهلل  ،فإف ٓب يفعل ذلك الذم
أصاب ا٢بد ،كأبدل ذلك لئلماـ ،كأقر با٢بد ٓب يكن آٜبنا؛ ألنا ٓب ٪بد ُب شيء من
األخبار الثابتة عن النيب  أنو هنى عن ذلك ،بل األخبار الثابتة دالة على
أف من أصاب حدًّا كأقيم عليو فهو كفارتو"(ُ).
كقد جاء ُب ا٢بديث :عن عبد اهلل بن عمر  أف رسوؿ اهلل 
قاؿ (( :المسلم أخو المسلم ًل يظلمو وًل يسلمو ،ومن كاف في حاجة أخيو كاف

اهلل في حاجتو ،ومن فرج عن مسلم كربة ،فرج اهلل عنو كربة من كربات يوـ
القيامة ،ومن ستر مسلما ستره اهلل يوـ القيامة))(ِ).
كعن أيب ىريرة  عن النيب

،

في الدنيا ،إًل ستره اهلل يوـ القيامة))(ّ).

قاؿً(( :ل يستر اهلل على عبد

القوؿ ُب ذلك ُب كتاب( :هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو
لت ى
كقد فص ي
بالنار).

(ُ) شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ٔ .)ِٕٓ/كقد تقدـ حديث :عبادة بن الصامت  أف رسوؿ
اهلل  قاؿ ،كحولو عصابة من أصحابو (( :بايعو٘ب على أف ال تشركوا باهلل شيئنا،
كال تسرقوا ،كال تزنوا ،كال تقتلوا أكالدكم ،كال تأتوا ببهتاف تفَبكنو بْب أيديكم كأرجلكم ،كال تعصوا ُب
معركؼ ،فمن ىك ىَب منكم فأجره على اهلل ،كمن أصاب من ذلك شيئنا فعوقب ُب الدنيا فهو كفارة لو،
كمن أصاب من ذلك شيئنا ٍب سَبه اهلل فهو إٔب اهلل ،إف شاء عفا عنو كإف شاء عاقبو)) فبايعناه على
ذلك .متفق عليو.

(ِ) صحيح البخارم [ِِْْ] ،مسلم [َِٖٓ].
(ّ) صحيح مسلم [َِٗٓ].
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كا٢باصل أف التجسس ىو (البحث عن عورات الناس ومعايبهم ،والكشف
عما ستروه من أسرارىم ،وذلك باستراؽ السمع والبصر أو بأحدىما دوف إذف ،أو
نقل األخبار لألعداء ،أو نقل أخبار األعداء).
ك٧برما.
كمشركعا ،كقد يكوف
٧بمودا
ن
كبناء على ما تقدـ ،فإنو قد يكوف ن
مذموما ن
ن
مشركعا
كعلى ذلك فإف ا٢بكم عليو ٱبتلف باختبلؼ القصد كالنية ،فقد يكوف
ن
كمندكبنا إليو ،كيكوف كاجبنا ُب بعض األحواؿ على البعض ،أك غّب مشركع كمذموـ؛
ألف الباعث على التجسس ٱبتلف ،فقد يكوف ألجل نصرة ا٢بق ،كٞباية الدين كالنفس
كا٤باؿ كالعرض كالوطن ،كُب ا٤بقابل قد يكوف ألجل مطامع دنيوية من ٫بو :ا٤باؿ كا١باه
كا٤بصلحة الشخصية كالسلطة ،كقد يكوف الباعث عليو :إ٢باؽ الضرر با٤بتجس ً
س عليو،
اتباعا ٥بول نفسو ،كىو كذلك ٩با
كقد يكوف شهوانينا من حيث االطبلع على العورات ن
يلحق الضرر با٤بتجس ً
س عليو كأىلو.
كمن األلفاظ ذات الصلة( :التحسس ،كالتنصت ،كالَبصد ،كاسَباؽ السمع،
كاسَباؽ النظر).
كيطلق على ا١باسوس لفظ :العْب.
كالتشريعات اإلسبلمية إ٭با تقوـ على أساس من األخبلؽ الفاضلة الٍب تؤلف بْب
القلوب ،كتورث احملبة ،كٙبفظ ا٢بقوؽ ،كٙبَبـ ا٣بصوصيات.
كاألسرار الشخصية للناس ٧بَبمة ال ٯبوز انتهاكها إال ٕبق مشركع.
كُب ا٤بقابل فإف الشريعة ٙبرـ ما يكوف سببنا لتفرؽ القلوب ،كما يورث البغضاء
كالتنافر ،من ٫بو :التجسس كتتبع العورات ،كإساءة الظن.
الظن ،كأثر من آثار ضعف اإلٲباف ،كدليل على
كالتجسس من مظاىر سوء ٍّ
دناءة النفس ،كقلة ا٤بركءة ،كسوء األخبلؽ  ،كىو يورث الكراىية ،كيقطع الصبلت،
كيقوض العبلقات ،كفيو جرأة كجسارة على ا٤بعصية ،كإشاعة للفاحشة بْب ا٤بسلمْب،
كانتشار السوء بينهم ،كإظهار ٤با خفي من العيوب كا٤بساكئ.
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قاؿ اإلماـ الغزإب " :فسَب العيوب كالتجاىل كالتغافل عنها شيمة أىل
الدين .كال يتم إٲباف ا٤برء ما ٓب ٰبب ألخيو ما ٰبب لنفسو ،كأقل درجات األخوة :أف
يعامل أخاه ٗبا ٰبب أف يعاملو بو ،كال شك أنو ينتظر منو سَب العورة كالسكوت على
ا٤بساكم كالعيوب..
كمنشأ التقصّب ُب سَب العورة أك السعي ُب كشفها :الداء الدفْب ُب الباطن،
كىو ا٢بقد كا٢بسد.
قاؿ بعض ا٢بكماء :ظاىر العتاب خّب من مكنوف ا٢بقد ،كال يزيد لطف ا٢بقود
إال كحشة منو ،كمن ُب قلبو سخيمة على مسلم فإٲبانو ضعيف ،كأمره ٨بطر ،كقلبو
خبيث ال يصلح للقاء اهلل .)ُ("
كقاؿ أبو حاًب " :الواجب على العاقل :لزكـ السبلمة بَبؾ التجسس عن
عيوب الناس مع االشتغاؿ بإصبلح عيوب نفسو؛ فإف من اشتغل بعيوبو عن عيوب
غّبه أراح بدنو ،كٓب يتعب قلبو ،فكلما اطلع على عيب لنفسو ىاف عليو ما يرل مثلو
من أخيو ،كإف من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسو عمى قلبو ،كتعب بدنو،
كتعذر عليو ترؾ عيوب نفسو"(ِ).
كقاؿ" :التجسس من شعب النفاؽ ،كما أف حسن الظن من شعب اإلٲباف،
كالعاقل ٰبسن الظن بإخوانو كينفرد بغمومو كأحزانو ،كما أف ا١باىل يسيء الظن
بإخوانو ،كال يفكر ُب جناياتو كأشجانو"(ّ).
كقاؿ" :الواجب على العاقل :مباينة العاـ ُب األخبلؽ كاألفعاؿ بلزكـ ترؾ
التجسس عن عيوب الناس؛ ألف من ٕبث عن مكنوف غّبه ٕبث عن مكنوف نفسو،

)ُ( إحياء علوـ الدين (ِ )ُٕٖ/بتصرؼ.
(ِ) ركضة العقبلء كنزىة الفضبلء (ص.)ُِٓ:
(ّ) ا٤بصدر السابق (ص.)ُِٔ:
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كرٗبا طم مكنونو على ما ٕبث من مكنوف غّبه ،ككيف يستحسن مسلم ثلب مسلم
بالشيء الذم ىو فيو؟!"(ُ).
اضصورةػاضثاطظظػ:ػاضدرشظػ:
إف ٩با يندرج ٙبت مفهوـ ا٣بيانة :السرقة كالنهب كالغلوؿ .فإف كاف الغلوؿ مطلق
ا٣بيانة فهو أعم من السرقة ،كإف كاف من ا٤بغنم خاصة فبينو ،كبينها عموـ ،كخصوص

مفصبل.-
من كجو(ِ)- .كسيأٌب تعريف الغلوؿ
ن
كقد ذكر ا٢بافظ ابن حجر  ما كقف عليو ٩با صرح بأنو من الكبائر،
فذكر ما يندرج ٙبت اسم ا٣بيانة من ٫بو :النهبة كالغلوؿ.
قاؿ " :فهذا ٝبيع ما كقفت عليو ٩با كرد التصريح بأنو من الكبائر أك من
مرفوعا ،كموقوفنا .كقد تتبعتو غاية التتبع ،كُب بعضو
صحيحا،
أكرب الكبائر،
ن
كضعيفا ،ن
ن
خاصا ،كيدخل ُب عموـ غّبه ،كالتسبب ُب لعن الوالدين كىو داخل ُب
ما كرد ًّ
العقوؽ ،كقتل الولد كىو داخل ُب قتل النفس ،كالزنا ٕبليلة ا١بار كىو داخل ُب الزنا،
كالنهبة كالغلوؿ ،كاسم ا٣بيانة يشملو ،كيدخل ا١بميع ُب السرقة......اْب"(ّ).
كقطع يد السارؽ من ىدم القرآف للٍب ىي أقوـ ،كذلك أف ىذه اليد ا٣ببيثة
ا٣بائنة ،الٍب خلقها اهلل  لتحق ا٢بق ،كتكتسب ُب كل ما يرضيو من امتثاؿ أكامره
كاجتناب هنيو ،كا٤ب شاركة ُب بناء اَّتمع اإلنسا٘ب ،فمدت أصابعها ا٣بائنة إٔب ماؿ الغّب
لتأخذه بغّب حق ،كاستعملت قوة البطش ا٤بودعة فيها ُب ا٣بيانة كالغدر ،كأخذ أمواؿ
الناس على ىذا الوجو القبيح ،يد ٪بسة قذرة ،ساعية ُب اإلخبلؿ بنظاـ اَّتمع ،إذ ال
نظاـ لو بغّب ا٤باؿ ،فعاقبها خالقها بالقطع كاإلزالة ؛ كالعضو الفاسد الذم ٯبر الداء
(ُ) ا٤بصدر السابق (ص.)ُِٖ:
(ِ) انظر :طرح التثريب ُب شرح التقريب (ٕ.)ِْٔ/
)ّ( فتح البارم (ُِ.)ُّٖ/
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لسائر البدف ،فإنو يزاؿ بالكلية؛ إبقاء على البدف كتطهّبا لو من ا٤برض ،كلذلك فإف
قطع اليد يطهر السارؽ من دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة ،مع الردع البالغ
بالقطع عن السرقة(ُ).
ه ََْ َْ َْ َ ْ
َْ ّ َ ْ ُ َ َ ْ
اس ة ٍَا أ َ َراكَ
َ
َ
َ
ه
كقاؿ اهلل  :ﵟإُِا أُزنلا إ َِلم اىهِخاب ةِاِل ِق ِلِ دسً بْي انل ِ ِ

َ
هُ ََ َ ُ ْ ْ َ
يٍا َ 105و ْ
خانِ َ
اَّلل إ هن ا ه َ
اش َخ ْغفِر ه َ
ٔرا َرخ ً
َّلل ََك َن َد ُف ً
ِْي َخ ِص ً
ِيٍا َ 106وَل
ِ
اَّلل وَل حسَ ل ِي ِ
ِ
َ
َ
ُْ َ
َُ ْ َ ه َ ََْ ُ َ
ٔن أجْ ُف َص ُٓ ًْ إ هن ه َ
اَّلل ََل ُُي ُِّب ٌَ َْ ََك َن َخ هٔاًُا أث ً
ِيٍا  107ي َ ْصخَخفٔن ٌ ََِ
ُتادِل غ َِ اَّلِيَ َيخاُ
ِ
ََ َ ْ َ ْ ُ َ َ ه َ ُ َ َ َ ُ ْ ْ َُُّ َ
ٔن ٌَا ََل يَ ْر ََض ٌ ََِ اىْ َل ْٔل َو ََك َن ه ُ
اَّلل ة ِ ٍَا
اس وَل يصخخفٔن ٌَِ اَّلل ِ ؤْ ٌػًٓ إِذ يبيِخ
انله ِ
ِ
َ َْ ََُ
ََُْ َ
ْ َ َ ِ ُّ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ ه َ َ ْ
َْ َ ْ
ٔن ُُم ً
اَّلل خِ ُٓ ًْ
ِيػا ْ 108ا أجخُ ًْ ْؤَلءِ َجادِلُ ًْ خِ ُٓ ًْ ِِف اِلياة ادلجيا ذٍَ َيادِل
حػٍي
َ
ً
ُ ُ ََ
ََْ ْ َ َ ْ
اٌثِ أم ٌَ َْ يَسٔن غييِْٓ ًْ َوك ِيًل 109ﵞ [النساء.]َُٗ-َُٓ:
ئم اىلِي
َ
َ ُ ْ َ َ َ
ص ً
يٍاﵞ [النساء .]َُٓ:قد نزؿ
كقد تقدـ أف قولو  :ﵟ َوَل حس َْ ل ِيخانِِ ِْي خ ِ

ُب طعمة بن أبّبؽ ،كاف عنده درع فخاهنا.
فقد أخرج ابن جرير كابن أيب حاًب من طريق العوُب عن ابن عباس  قاؿ:

نفرا من األنصار غزكا مع النيب ُ ب بعض غزكاتو ،فسرقت درع
إف ن
(ِ)
رجبل من األنصار  ،فأتى صاحب الدرع رسوؿ اهلل 
ألحدىم ،فأظىن ُّا ن
فقاؿ :إف طعمة بن أبّبؽ سرؽ درعي ،فلما رأل السارؽ ذلك عمد إليها فألقاىا ُب
بيت رجل برمء ،كقاؿ لنفر من عشّبتو :إ٘ب غيبت الدرع كألقيتها ُب بيت فبلف،
كستوجد عنده ،فانطلقوا إٔب النيب  فقالوا :يا نيب اهلل إف صاحبنا برمء،
علما ،فاعذر صاحبنا على رؤكس الناس،
كإف سارؽ الدرع فبلف ،كقد أحطنا بذلك ن
كجادؿ عنو ،فإنو إف ال يعصمو اهلل بك يهلك ،فقاـ رسوؿ اهلل  فربأه
ه ََْ َْ َْ َ ْ
َْ ّ َ ْ ُ
َ
َ
سًَ
كعذره على رؤكس الناس ،فأنزؿ اهلل  :ﵟإُِا أُزنلا إَِلم اىهِخاب ةِاِل ِق ِلِ د
(ُ) بتصرؼ يسّب عن (أضواء البياف) (ّ.)ّّ-ِّ/
ً
ْب) :الٍ يمتػ ىهم ،ك(الظٍّنةي) :التهمة .يقاؿ :منو( :اطنو) ك(اظنو) -بالطاء كالظاء :-إذا اهتمو .انظر:
(ِ) (الظن ي
الصحاح ،للجوىرم ،مادة( :ظن) (ٔ.)َُِٔ/
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َ

اس ة ٍَا أ َر َ
اك ه ُ
ََْ ه
اَّللﵞ [النساء .]َُٓ:يقوؿٗ :با أنزؿ اهلل إليك إٔب قولو
بْي انل ِ ِ
ﵟ َخ هٔاًُا أَث ً
ليبل:

اهلل
رسوؿ
ا
و
أت
للذين
قاؿ
ٍب
].
َُٕ
[النساء:
ﵞ
ا
ِيٍ
ن
ً
ُْ َ
اسﵞ [النساء .]َُٖ:إٔب قولو  :ﵟ َوك ِيًلﵞ [النساء ،]َُٗ:يعِب:
ﵟي َ ْصخَخفٔن ٌ ََِ انله ِ
الذين أتوا رسوؿ اهلل  مستخفْب ٯبادلوف عن ا٣بائنْب(ُ).
َ
قاؿ اإلماـ الرازم " :فإف قيلٓ :ب قاؿ :ﵟ َخ هٔاًُا أث ًِيٍاﵞ مع أف الصادر عنو
خيانة كاحدة كإٍب كاحد؟ قلنا :علم اهلل  أنو كاف ُب طبع ذلك الرجل ا٣بيانة
الكثّبة كاإلٍب الكثّب ،فذكر اللفظ الداؿ على ا٤ببالغة بسبب ما كاف ُب طبعو من ا٤بيل
:

إٔب ذلك ،كيدؿ عليو :ما ركيناه أنو بعد ىذه الواقعة ىرب إٔب مكة ،كارتد ،كنقب
حائط إنساف ألجل السرقة ،فسقط ا٢بائط عليو كمات ،كمن كاف خاٛبتو كذلك ٓب
أيضا :طلب من النيب  أف يدفع السرقة عنو كيلحقها
يشك ُب خيانتو ،ك ن
باليهودم ،كىذا يبطل رسالة الرسوؿ  ،كمن حاكؿ إبطاؿ رسالة الرسوؿ
 كأراد إظهار كذبو فقد كفر ،فلهذا ا٤بعُب كصفو اهلل  با٤ببالغة ُب
ا٣بيانة كاإلٍب"(ِ).
ََْ ُ َ َُْ
ُ
َ
ْ
كقاؿ الز٨بشرم " :قولو " :ﵟَيخأُن أجفصًٓﵞ :ٱبونوهنا با٤بعصية،
َ َ هُ َه ُ ْ ُ ُْ ْ ََْ ُ َ َ ُْ َ ُ
ْ
كقولو  :ﵟغي ًِ اَّلل أُسً نِخً َتخأُن أجفصسًﵞ [البقرة .]ُٖٕ:يجعلت
ظلما ٥با؛ ألف الضرر راجع إليهم.
معصية العصاة خيانة منهم ألنفسهم ،كما
جعلت ن
ََْ ُ َ َ
ْ َ
خانِ َ
ٔن أجْ ُف َص ُٓ ًْﵞ ،ككاف السارؽ طعمة كحده؟
ِْيﵞ كﵟَيخاُ
فإف قلتٓ :ب قيل :ﵟل ِي ِ
قلت :لوجهْب:

(ُ) انظر :تفسّب الطربم (ٗ ،)ُٕٔ/تفسّب القرآف العظيم ،البن أيب حاًب (ْ ،)َُّٔ/الدر ا٤بنثور
(ِ ،)ِٕٔ/تفسّب ابن كثّب (ِ ،)َْٓ/النكت كالعيوف (ُ ،)ِٖٓ/الوسيط ،للواحدم (ِ،)ُُُ/
زاد ا٤بسّب (ُ ،)ْٔٓ/نزىة األعْب النواظر (ص ،)ِِٖ:بصائر ذكم التمييز (ِ.)ُِٓ/
(ِ) مفاتيح الغيب (ُُ.)ُِّ/
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أحدىما :أ ٌف بِب ظف ور شهدكا لو بالرباءة كنصركه ،فكانوا شركاء لو ُب اإلٍب.

والثاني :أنو ٝبع؛ ليتناكؿ طعمة ككل من خاف خيانتو ،فبل ٚباصم ٣بائن قط،
كال ٘بادؿ عنو.
َ
فإف قلتٓ :ب قيل :ﵟ َخ هٔاًُا أث ًِيٍاﵞ على ا٤ببالغة؟ قلت :كاف اهلل  عا٤با من
طعمة باإلفراط ُب ا٣بيانة كركوب ا٤بآٍب ،كمن كانت تلك خاٛبة أمره ٓب يشك ُب حالو.
سيئة فاعلم أف ٥با أخو و
كقيل :إذا عثرت من رجل على و
ات"(ُ).
قاؿ الطييب ُ ب (حاشيتو على الكشاؼ)" :كٲبكن أف ٰبمل على ٦برد
ا٤ببالغة ،كأف تلك السرقة كانت عظيمة بالغة حدىا حٌب خوطب بسببها أفضل ا٣بلق
َ َ ُ ْ َ َ َ
ص ً
يٍاﵞ"(ِ).
 بقولو  :ﵟ َوَل حس َْ ل ِيخانِِ ِْي خ ِ
كإرداؼ ا٣بواف باألثيم قيل :للمبالغة.
كقيل :إف األكؿ باعتبار السرقة أك إنكار الوديعة ،كالثا٘ب باعتبار هتمة الربمء،
كركم ذلك عن ابن عباس  .كقدمت صفة ا٣بيانة على صفة اإلٍب؛ ألهنا سبب
لو ،أك ألف كقوعهما كاف كذلك ،أك لتواخي الفواصل على ما قيل(ّ).
كيتبْب لك ٩با تقدـ :الصلة بْب ا٣بيانة ُب عموـ معناىا ،كبْب السرقة كما يندرج
ٙبتها ،كأف ا٣بيانة تشملها.
كالسرقة ُب اللغة :أخذ الشيء خفية .قاؿ ابن فارس " :السْب كالراء
كالقاؼ أصل يدؿ على أخذ شيء ُب خفاء كسَب"(ْ).

(ُ) الكشاؼ (ُ.)ّٓٔ -ِٓٔ/
)ِ( فتوح الغيب ُب الكشف عن قناع الريب (حاشية الطييب على الكشاؼ) (ٓ.)ُْٗ/
(ّ) ركح ا٤بعا٘ب (ّ.)ُّٓ/
(ْ) مقاييس اللغة ،مادة( :سرؽ) (ّ.)ُْٓ/
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كالسىرؽ بالتحريك ٗبعُب :السرقىة ،كىو ُب األصل مصدر ،يقاؿ :ىسىر ىؽ يى ٍس ًر يؽ
ىسىرقنا(ُ).
كُب االصطبلح :أخذ ما ليس لو أخذه ُب خفاء من حرز مثلو ،بشركط ذكر
الفقهاء.
قاؿ الراغب  :السرقة :أخذ ما ليس لو أخذه ُب خفاء ،كصار ذلك ُب
الشرع لتناكؿ الشيء من موضع ٨بصوص ،كقدر ٨بصوص[ ،على كجو ٨بصوص](ِ).
كقاؿ ٝبع من الفقهاء :السرقة :أخذ الشيء أك ا٤باؿ خفية من حرز مثلو ببل
ظلما.
شبهة .كيعترب ُب اإلٍب :كونو ن
عمدا ن
ماال يمتى ىمونال ،كُب القطع كوف ا٤باؿ نصابنا(ّ).
كُب الضماف :كونو ن
كقاؿ الكفوم " :السرقة :أخذ ماؿ معترب من حرز أجنيب ال شبهة فيو
خفية ،كىو قاصد للحفظُ ،ب نومو أك غيبتو"(ْ).
كقاؿ ا١برجا٘ب " :أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراىم مضركبة ٧برزة
ٗبكاف أك حافظ ،ببل شبهة ،فإذا كانت قيمة ا٤بسركؽ أقل من عشرة مضركبة ال يكوف
شرعا ،حٌب يرد العبد بو على بائعو ،كعند الشافعي
سرقة ُب حد القطع ،كجعل سرقة ن
 :يقطع ٲبْب السارؽ بربع دينار ،حٌب سأؿ الشاعر ا٤بعرم اإلماـ ٧بم ندا :
م ػػا با٥با قطعت ُب ربع دينار؟!
يد ٖبمس مئْب عس ػػجد كديت

(ُ) انظر :النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ،مادة( :سرؽ) (ِ.)ِّٔ/
(ِ) ا٤بفردات ُب غريب القرآف ،مادة( :سرؽ) (ص ،)َْٖ:التوقيف على مهمات التعاريف (ص.)ُّٗ:
(ّ) انظر :حاشيتا قليويب كعمّبة (ْ ،)ُٖٕ/أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب (ْ ،)ُْٔ/حاشية
البجّبمي على ا٣بطيب (ْ ،)َُِ/إعانة الطالبْب (ْ ،)ُٕٖ/ا٤بهذب (ِ ،)ِٕٕ/فتح القدير
(ٓ ،)ُُِ/ا٣برشي (ٖ ،)ُٗ/كشاؼ القناع (ٔ.)ُِٗ/
(ْ) الكليات (ص.)ُْٓ:
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فقاؿ ٧بمد
ىانت(ُ).
فذؿ ا٣بيانة أسقطت حرمتها بعد عز الصيانة .فافهم حكمة البارم .)ِ(
فحكمة مشركعية القطع :ا١بزاء على السرقة جزاء يقصد منو :الردع كعدـ العود،
تعويضا عن
أم :جزاء ليس بانتقاـ ،كلكنو استصبلح .كضل من حسب القطع
ن
ا٤بسركؽ ،فقاؿ من بيتْب ينسباف إٔب ا٤بعرم ،كليسا ُب (السقط)(ّ) كال ُب
(اللزكميات)(ْ):


ُب ا١بواب٤ :با كانت أمينة كانت ٜبينة ،فلما خانت

مػ ػ ػا ب ػ ػا٥ب ػ ػ ػا قطػ ػ ػعت ُب ربع دينػار
يد ٖبمػ ػس مئْب عسجدا كديت
كنسب جوابو لعلم الدين السخاكم :)ٓ(
ذؿ ا٣بيانة فافهم حكمة البارم(ٔ).
عػ ػ ػز األم ػ ػ ػانة أغبلىا كأرخصػ ػ ػها
كشرح ذلك :أف الدية لو كانت ربع دينار لكثرت ا١بنايات على األيدم(ٕ) ،كلو
كلو كاف نصاب القطع ٟبسمائة دينار لكثرت ا١بنايات على األمواؿ ،فظهرت ا٢بكمة
ُب ا١بانبْب ،ككاف ُب ذلك صيانة من الطرفْب(ٖ).

(ُ) التعريفات (ص ،)ُُٖ:كانظر :تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الش ً
ٍّليب (ّ ،)ُُِ/البحر الرائق
(ٓ ،)ْٓ/درر ا٢بكاـ (ِ٦ ،)ٕٕ/بمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر (ُ.)ّٕٖ/
)ِ( انظر :البحر ا٤بديد ُب تفسّب القرآف اَّيد (ِ.)ّٗ/
(ّ) يعِب :ديواف ا٤بعرم (سقط الزند).
)ْ( يعِب :ديواف( :اللزكميات) ،كىو أشهر مؤلفات ا٤بعرم ُب الشعر.
)ٓ( انظر :معاىد التنصيص على شواىد التلخيص (ُ ،)ُّْ/ركح ا٤بعا٘ب (ّ ،)َّْ/كنسب إٔب القاضي
عبد الوىاب  .انظر :منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل (ٗ ،)ََّ/تفسّب ابن كثّب (ّ،)َُُ/
فتح البارم ،للحافظ ابن حجر (ُِ ،)ٖٗ/فيض القدير (ُ.)ُِّ/
)ٔ( التحرير كالتنوير (ٔ ،)ُّٗ /كانظر :ركح ا٤بعا٘ب (ّ.)َّْ/
(ٕ) لسهولة الغرـ ،لكن الشارع ا٢بكيم غلظ الغرـ على األطراؼ؛ حفظنا ٥با ،ككقاية للنفوس.
(ٖ) فتح البارم (ُِ.)ٖٗ/
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قاؿ ا٤بازرم  :كقد صاف اهلل  األمواؿ بإٯباب قطع سارقها ،كخص
السرقة؛ لقلة ما عداىا بالنسبة إليها من االنتهاب كالغصب ،كلسهولة إقامة البينة على
ما عدا السرقة ٖببلفها .كشدد العقوبة فيها؛ ليكوف أبلغ ُب الزجر ،كٓب ٯبعل دية ا١بناية
على العضو ا٤بقطوع منها بقدر ما يقطع فيو ٞباية لليدٍ ،ب ٤با خانت ىانت(ُ).
كقد قاؿ اإلماـ أبو حنيفة كأصحابو  :كإذا سرؽ العاقل البالغ عشرة
دراىم أك ما يبلغ قيمتو عشرة دراىم مضركبة من حرز ال شبهة فيو كجب عليو القطع.
كبو قاؿ ابن مسعود .)ِ(
كقد حدد ا٤بالكية كا٢بنابلة النصاب الذم يقطع بو السارؽ بالنسبة للدراىم
بثبلثة دراىم ،أك ما قيمتو ثبلثة دراىم؛ ٤با صح عن عبد اهلل بن عمر  ،أف
رسوؿ اهلل (( :قَطَ َع في ِم َج ٍّن ثمنو ثالثة دراىم))(ّ).
فصاعدا يقطع فيو ،كال
كذىب اإلماـ الشافعي  إٔب أنو مقدر بربع دينار
ن
يقطع فيما نقص منو .كقد استدؿ ٗبا ثبت ُب (الصحيحْب) من حديث عائشة
السا ِر ِؽ َّإًل في ُربْ ِع دينار
 أف النيب  قاؿً(( :ل تُػ ْقطَ ُع يَ ُد َّ

فصاع ًدا))(ْ).

(ُ) فتح البارم ،للحافظ ابن حجر (ُِ ،)ٖٗ/فيض القدير (ُ.)ُِّ /
(ِ) ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم (ِ .)ِّٔ/مًب بداية ا٤ببتدم (ص ،)َُُ:العناية شرح ا٥بداية (ٓ،)ّٓٓ/
(ٓ ،)ّٓٓ/البناية شرح ا٥بداية (ٕ ،)ْ/درر ا٢بكاـ (ِ.)ٕٖ/
(ّ) صحيح البخارم [ٕٓٗٔ .]ٕٖٔٗ ،ٕٕٔٗ ،ٕٔٗٔ ،قولوُ(( :ب ً٦بى ٍّن)) بكسر ا٤بيم كفتح ا١بيم
كتشديد النوف ،كىو الَبس ،كيقاؿ لو٦ً :بنة بكسر ا٤بيم أيضاً ،
كجنىا هف ىك يجنىانىة بضمهما.
ن
ى
(ْ) صحيح البخارم [ٖٕٗٔ ،]ُٕٔٗ ،َٕٔٗ ،مسلم [ُْٖٔ] .كالدينار يساكم أربعة غرامات كربع،
فإذا قبض على سارؽ ،فإف القاضي ينظر ُب أسعار الذىب ذلك اليوـ ،فإف ثبت أف قيمة ا٤بسركؽ يوـ
بع رب ًع الغراـ من الذىب ذلك اليوـ ،فقد استحق السارؽ حد القطع ،كإف
ا١برٲبة تبلغ قيمة غراـ كر ى
نقصت قيمة ا٤بسركؽ عن ذلك فإنو يستحق التعزير.
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كقاؿ ُب التوفيق بينو كبْب حديث عبد اهلل بن عمر
(( :قَطَ َع في ِم َج ٍّن ثمنو ثالثة دراىم)) :كىذاف ا٢بديثاف متفقاف؛ ألف
ثبلثة دراىم ُب زماف النيب  كانت ربع دينار كذلك أف الصرؼ كاف على
عهد رسوؿ اهلل  اثِب عشر درٮبا بدينار"(ُ) .كا٤بسألة فيها تفصيل ينظر ُب
مظانو.
كمن حكمة الشارع ُب قطع يد السارؽ دكف يد ا٤بختلس كا٤بنتهب كالغاصب؛
ألف السارؽ ال ٲبكن االحتزاز منو؛ فإنو ينقب الدكر ،كيهتك ا٢برز ،كيكسر القفل،
كال ٲبكن صاحب ا٤بتاع االحَباز بأكثر ٩با قاـ بو ،فلو ٓب يشرع قطعو ،لسرؽ الناس
بعضا ،كعظم الضرر ،كاشتدت احملنة بسبب السراؽٖ ،ببلؼ ا٤بنتهب
بعضهم ن
،

أف رسوؿ اهلل

كا٤بختلس ،فإف ا٤بنتهب :ىو الذم يأخذ ا٤باؿ جهرة ٗبرأل من الناس ،فيمكنهم أف
يأخذكا على يديو ،كٱبلصوا حق ا٤بظلوـ ،أك يشهدكا لو عند ا٢باكم.
كأما ا٤بختلس :فإنو إ٭با يأخذ ا٤باؿ على حْب غفلة من مالكو كغّبه ،فبل ٱبلو
من نوع تفريط ٲبكن بو ا٤بختلس من اختبلسو ،كإال فمع كماؿ التحفظ كالتيقظ ال
ٲبكنو االختبلس ،فليس كالسارؽ ،بل ىو با٣بائن أشبو .كأيضان فا٤بختلس إ٭با يأخذ
ا٤باؿ من غّب حرز مثلو غالبنا ،فإنو الذم يغافلك كٱبتلس متاعك ُب حاؿ ٚبليك عنو،
كغفلتك عن حفظو ،كىذا ٲبكن االحَباز منو غالبنا ،فهو كا٤بنتهب.
كأما الغاصب ،فاألمر فيو ظاىر ،كىو أكٔب بعدـ القطع من ا٤بنتهب .كإذا ٓب
تقطع يد ىؤالء ،يكف عدكاهنم بالضرب كالنكاؿ كالسجن الطويل ،كالعقوبة بأخذ
ا٤باؿ(ِ).

(ُ) األـ ،لئلماـ الشافعي (ٔ ،)َُْ/كانظرٙ :بفة احملتاج (ٗ ،)ُِٔ/حاشيتا قليويب كعمّبة (ْ،)ُٖٕ/
ا٢باكم الكبّب (ُّ ،)َِٕ/البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي (ُِ.)ّْٕ/
(ِ) إعبلـ ا٤بوقعْب ،البن القيم (ِ ،)ْٕ/كانظر :الفقو اإلسبلمي كأدلتو (ٕ.)ُّٔ/
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كُب ا٢بديث :عن جابر



عن النيب

خائن ،وًل منتهب ،وًل مختلس قطع))(ُ).
قاؿ ابن ا٥بماـ

:



قاؿ(( :ليس على

"((خائن)) ىو اسم فاعل من ا٣بيانة ،كىو أف يؤٛبن

على شيء بطريق العارية كالوديعة فيأخذه ،كيدعي ضياعو ،أك ينكر أنو كاف عنده
كديعة ،أك عارية .كعليو صاحب( :ا٥بداية) بقصور ا٢برز؛ ألنو قد كاف ُب يد ا٣بائن
كحرزه ال حرز ا٤بالك على ا٣بلوص كذلك ألف حرزه كإف كاف حرز ا٤بالك فإنو أحرزه
بإيداعو عنده لكنو حرز مأذكف للسارؽ ُب دخولو(ِ).
كقاؿ ا٤بظهر  :ليس على ا٤بغّب كا٤بختلس كا٣بائن قطع -كلو كاف ا٤بأخوذ
نصابنا أك قيمتو-؛ ألف شرطو :إخراج ما ىو نصاب أك قيمتو من ا٢برز ،أمٖ :بفية(ّ).
كقاؿ القاضي عياض  :صاف اهلل  األمواؿ بإٯباب القطع على
السارؽ كٓب ٯبعل ذلك ُب غّب السرقة كاالختبلس كاالنتهاب كالغضب؛ ألف ذلك قليل
بالنسبة إٔب السرقة؛ كألنو ٲبكن اسَبجاع ىذا النوع باالستدعاء إٔب كالة األمور،
كتسهل إقامة البينة عليوٖ ،ببلؼ السرقة ،فإنو تندر إقامة البينة عليها ،فعظم أمرىا،
كاشتدت عقوبتها؛ ليكوف أبلغ ُب الزجر عنها"(ْ).
كالسرقة من الذنوب ا٤بتوعد عليها بالنار ،فقد جاء ُب ا٢بديث :عن جابر
 قاؿ :انكسفت الشمس ُب عهد رسوؿ اهلل  ،يوـ مات إبراىيم
ابن رسوؿ اهلل  ،فقاؿ الناس :إ٭با انكسفت ٤بوت إبراىيم ،فقاـ النيب
 ،فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات ،بدأ فكربٍ ،ب قرأ ،فأطاؿ
(ُ) أخرجو الَبمذم [ُْْٖ] ،كقاؿ" :حديث حسن صحيح ،كالعمل على ىذا عند أىل العلم" كأخرجو
أيضا :ابن حباف [ْْٕٓ].
ن
(ِ) انظر :فتح القدير ،لكماؿ الدين بن ا٥بماـ (ٓ ،)ّّٕ/مرقاة ا٤بفاتيح (ٔ.)ِّٖٓ/
(ّ) انظر :ا٤بفاتيح ُب شرح ا٤بصابيح٤ ،بظهر الدين (ْ ،)ِْٔ/شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح
(ٖ ،)ِِّٓ/مرقاة ا٤بفاتيح (ٔ.)ِّٖٓ/
(ْ) إكماؿ ا٤بعلم ،للقاضي عياض (ْ ،)ِْٔ/شرح النوكم على صحيح مسلم (ُُ.)ُُٖ -َُٖ/
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٫بوا ٩با قاـٍ ،ب رفع رأسو من الركوع ،فقرأ قراءة دكف القراءة األكٔبٍ ،ب
القراءةٍ ،ب ركع ن
٫بوا ٩با
٫بوا ٩با قاـٍ ،ب رفع رأسو من الركوع ،فقرأ قراءة دكف القراءة الثانيةٍ ،ب ركع ن
ركع ن
أيضا
قاـٍ ،ب رفع رأسو من الركوعٍ ،ب ا٫بدر بالسجود فسجد سجدتْبٍ ،ب قاـ فركع ن
٫بوا من
ثبلث ركعات ليس فيها ركعة إال الٍب قبلها أطوؿ من الٍب بعدىا ،كركوعو ن
سجودهٍ ،ب تأخر ،كتأخرت الصفوؼ خلفو ،حٌب انتهينا ،كقاؿ أبو بكر :حٌب انتهى
إٔب النساءٍ ،ب تقدـ كتقدـ الناس معو ،حٌب قاـ ُب مقامو ،فانصرؼ حْب انصرؼ،
كقد آض ً
ت الشمس ،فقاؿ(( :يا أيها الناس :إنما الشمس والقمر آيتاف من آيات
ى
ش ٍر -فإذا
اهلل ،وإنهما ًل ينكسفاف لموت أحد من الناس -وقاؿ أبو بكر :لموت بَ َ
رأيتم شيئًا من ذلك فصلوا حتى تنجلي .ما من شيء توعدونو إًل قد رأيتو في
صالتي ىذه ،لقد جيء بالنار ،وذلكم حين رأيتموني َّ
رت؛ مخافة أف يصيبني
تأخ ُ
صبَوُ في النار ،كاف يَ ْس ِر ُؽ
من لَْف ِح َها ،وحتى رأيت فيها
صاحب ال ِْم ْح َج ِن يَ ُج ُّر قُ ْ
َ
اج بِ ِم ْح َجنِ ِو ،فإف فُ ِط َن لو قاؿ :إنما تَػ َعلَّ َق بِ ِم ْح َجنِي ،وإف غُِف َل عنو ذىب بو،
ْح َّ
ال َ
وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ،ولم تدعها تأكل من
جوعا ،ثم جيء بالجنة ،وذلكم حين رأيتموني تقدمت
خشاش األرض ،حتى ماتت ً
حتى قمت في مقامي ،ولقد مددت يدي وأنا أريد أف أتناوؿ من ثمرىا؛ لتنظروا
إليو ،ثم بدا لي أف ًل أفعل ،فما من شيء توعدونو إًل قد رأيتو في صالتي

ىذه))(ُ).

(ُ) صحيح مسلم [َْٗ] .قولو(( :كقد آضت الشمس)) :قاؿ اإلماـ النوكم  :ىو ٮبزة ٩بدكدة،
ىكذا ضبطو ٝبيع ال ركاة بببلدنا ،أم :رجعت إٔب حا٥با األكؿ قبل الكسوؼ ،كىو مصدر من آض
يئيض .ك((لفحها)) :بفتح فسكوف(( .ك٨بافة)) منصوب على العلة ،أم :خشية إصابة لفحها إيام.
كُب (النهاية) :لفح النار بالفاء كا٢باء :كىجها كحرىا(( .صاحب احملجن)) :بكسر ا٤بيم كسكوف ا٢باء
ا٤بهملة كفتح جيم :عصا ُب رأسو اعوجاج اعوجاج كالصو١باف كا٤بيم زائدة .كقيل :خشب طويل على
ب :الٍ ًم ىعى،
رأسو حديدة معوجة(( .ٯبر قصبو))  :بضم فسكوف ،أم :يسحبو ((ُب النار)) :كالٍ يق ٍ
صي
ب اسم لؤلمعاء كلها .كقيل :أمعاء أسفل البطن(( .ككاف يسرؽ ا٢باج))=:
كٝبعو أقصاب ،كقيل :الٍ يق ٍ
صي
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فالسرقة الذنوب العظيمة الٍب حرمها اهلل
َ ه ُ َ ه َُ َ ْ
الصارِكث فار َػ ُػٔا
عليها ا٢بد ُب الدنيا ،كالعقوبة ُب اآلخرة .قاؿ اهلل  :ﵟوالصارِق و


كرسولو

،

كرتب

َْ َُ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ ً َ ه َ هُ َ
َ
ٌ
ٌ
أيدِحٍٓا جزاء ةٍِا نصتا ُساَل ٌَِ اَّلل ِ واَّلل غ ِزيز خهِيًﵞ [ا٤بائدة.]ّٖ:

كعن أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :لعن اهلل السارؽ،

يسرؽ البيضة فتقطع يده ،ويسرؽ الحبل فتقطع يده))(ُ).
كعن عبادة بن الصامت
عصابة من أصحابو

:



أف رسوؿ اهلل



قاؿ ،كحولو

((بايعوني على أف ًل تشركوا باهلل شيئًا ،وًل تسرقوا،

وًل تزنوا ،وًل تقتلوا أوًلدكم ،وًل تأتوا ببهتاف تفترونو بين أيديكم وأرجلكم ،وًل
تعصوا في معروؼ ،فمن َوفَى منكم فأجره على اهلل ،ومن أصاب من ذلك شيئًا
فعوقب في الدنيا فهو كفارة لو ،ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره اهلل فهو إلى

اهلل ،إف شاء عفا عنو وإف شاء عاقبو))،

فبايعناه على ذلك(ِ).

َ َ َ ُْ ْ َ ُ َُ َْ َ ََ َ
َ َ
ُّ
َ
ه
لَع أ ْن ََل ي ُ ْْش ْكََ
َ
ُّ
كقاؿ اهلل  :ﵟيا أحٓا انل ِِب إِذا جاءك الٍؤٌِِات حتايِػِم
ِ
ه
ِْي ة ُت ْٓخَان َح ْف َُّت َ
يِ ُّ َب ْ َ
ِْي َو ََل َح ْل ُخيْ ََ أ َ ْو ََل َد ُْ هَ َو ََل يَأْت َ
اَّلل ِ َشيْئًا َو ََل ي َ ّْس ْر ََ َو ََل ي َ ْزج َ
ْي
ةِ
ِ ٍ
ِ
ِ
َ
َْ ه َ ْ ُ ه ََ َ ْ َ َ
م ِف ٌَ ْػ ُروف َذ َتاي ْػ ُٓ هَ َو ْ
اَّلل إ هن ه َ
اش َخ ْغفِ ْر ل َ ُٓ هَ ه َ
اَّلل َد ُفٔرٌ
ٍ
ِ
أيدِي َِٓ وأرجي ِ َِٓ وَل حػ ِصيِ ِ
ِ
َرخ ٌ
ِيًﵞ [ا٤بمتحنة.]ُِ:

=أم :متاعوٗ(( .بحجنو ،فإف فطن لو)) أم :علم بو(( .قاؿ :إ٭با تعلق)) :أم :الشيء ا٤بسركؽ
((ٗبحجِب ،كإف غفل عنو))  ،أم :ذىل كجهل بو ذىب بو .انظر :مرقاة ا٤بفاتيح (ٓ-ُُٕٗ/
ُِٕٗ) ،شرح النوكم على صحيح مسلم (ٔ ،) َِٗ/النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ،مادة( :لفح)
(ْ.)َِٔ/
(ُ) صحيح البخارم [ّٖٕٔ ،]ٕٔٗٗ ،مسلم [ُٕٖٔ].
(ِ) صحيح البخارم [ُٖ ،]ْٕٖٔ ،ُِّٕ ،َُٖٔ ،ْٕٖٔ ،ْْٖٗ ،ِّٖٗ ،مسلم [َُٕٗ].
ك((كَب)) :ثبت على العهد .كا٢بديث قد تقدـ.
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كُب (الصحيح) :عن أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ النيب ً(( :ل يزني
الزاني حين يزني وىو مؤمن ،وًل يشرب الخمر حين يشرب وىو مؤمن ،وًل يسرؽ
ب نُػ ْهبَة ،يرفع الناس إليو فيها أبصارىم حين
حين يسرؽ وىو مؤمن ،وًل يَػْنتَ ِه ُ

يَػْنتَ ِهبُػ َها وىو مؤمن))(ُ) .كُب ركاية(( :وًل ينتهب نهبة ذات شرؼ))(ِ) ،أم :ذات
قدر.

قاؿ القرطيب " :كا٢بديث يتضمن التحذير عن ثبلثة أمور ،كىي من أعظم
ؤدم
الفركج احملرمة ،كما يي ٍّ
أصوؿ ا٤بفاسد ،كأضدادىا من أصوؿ ا٤بصاّب ،كىي :استباحة ي
كخص ا٣بى ٍمر ٍّ
بالذ ٍكر؛ لكوهنا أغلب الوجوه ُب ذلك ،كالسرقة
إٔب اإلخبلؿ بالعقوؿ .ى
ى
حق"(ّ).
بالذكر؛ لكوهنا أغلب الوجوه الٍب ييؤخذ ُّا ماؿ الغّب بغّب ٍّ
كقاؿ ابن بطاؿ



ُب قولو(( :وًل ينتهب نهبة))" :االنتهاب الذم أٝبع

العلماء على ٙبرٲبو ىو ما كانت العرب عليو من الغارات ،كانطبلؽ األيدم على أمواؿ
الناس بالباطل ،فهذه النهبة ال ينتهبها مؤمن ،كما ال يسرؽ كال يزٗب مؤمن ،يعِب:
مستكمل اإلٲباف ،على ىذا كقعت البيعة ُب حديث عبادة .)ْ("
(ٓ)

كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر " :قولو(( :وًل ينتهب نهبة)) -بضم النوف-

قهرا .كأشار برفع البصر إٔب حالة ا٤بنهوبْب؛
جهرا ن
ىو ا٤باؿ ا٤بنهوب .كا٤براد بو :ا٤بأخوذ ن
فإهنم ينظركف إٔب من ينهبهم ،كال يقدركف على دفعو -كلو تضرعوا إليو .-كٰبتمل أف
يكوف كناية عن عدـ التسَب بذلك ،فيكوف صفة الزمة للنهبٖ ،ببلؼ السرقة

(ُ) صحيح البخارم [ِْٕٓ ،]َُٖٔ ،ِٕٕٔ ،ٕٖٓٓ ،مسلم [ٕٓ].
(ِ) صحيح البخارم [ٖٕٓٓ] ،مسلم [ٕٓ].
(ّ) ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ُ ،)ِْٔ/كانظر :فتح البارم ،البن حجر (ُِ.)ِٔ/
(ْ) شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ٔ.)َّٔ/
(ٓ) بالضم مفعوؿ بو ،كبالفتح مصدر.
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كاالختبلس؛ فإنو يكوف ُب خفية .كاالنتهاب أشد؛ ٤با فيو من مزيد ا١براءة ،كعدـ
ا٤بباالة"(ُ).
ك٫بوه قوؿ العبلمة السندم (" :النهب) :األخذ على كجو العبلنية كالقهر.
ك(النهبة) بالفتح مصدر ،كبالضم ا٤باؿ ا٤بنهوب .كالتوصيف بالشرؼ باعتبار متعلقها
الذم ىو ا٤باؿ .كالتوصيف برفع أبصار الناس؛ لبياف قسوة قلب فاعلها ،كقلة رٞبتو
كحيائو"(ِ).
كقاؿ القاضي عياض " :أشار بعض العلماء إٔب أف ما ُب ىذا ا٢بديث
تنبيو على ٝبيع أنواع ا٤بعاصي كالتحذير منها ،فنبو بالزٗب على ٝبيع الشهوات؛ إذ كرد
أف ٝبيع ا١بوارح تز٘ب .كبالسرقة على الرغبة ُب الدنيا ،كا٢برص على ا٢براـ .كبا٣بمر
على ٝبيع ما يصد عن اهلل  ،كيوجب الغفلة عن حقوقو .كباالنتهاب ا٤بوصوؼ
على االستخفاؼ بعباد اهلل  ،كترؾ توقّبىم كا٢بياء منهم ،كٝبع أمور الدنيا من
سرا أك علننا بذكر السرقة كالنهبة"(ّ).
غّب كجهها ًّ
قاؿ ابن شهاب  :نكل اهلل  بالقطع ُب سرقة أمواؿ الناس .ﵟ َو ه ُ
اَّلل
يزﵞ ُب انتقامو من السارؽ .ﵟ َخه ٌ
َغز ٌ
ِيًﵞ فيما أكجبو من قطع يده(ْ).
ِ
ٌ
كقد عد الذىيب  السرقة من الكبائر .كقاؿ" :كال تنفع السارؽ توبتو إال
بأف يرد ما سرقو ،فإف كاف مفلسان ٙبلل من صاحب ا٤باؿ"(ٓ).

(ُ) فتح البارم (ُِ.)ٓٗ /
(ِ) حاشية السندم على سنن النسائي (ٖ.)ْٔ /
(ّ) إكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلم ،للقاضي عياض (ُ ،)ُِِ/كانظر :شرح النوكم على صحيح مسلم
(ِ.)ْٓ/

(ْ) انظر :الوسيط ُب تفسّب القرآف اَّيد (ِ ،)ُٖٓ/الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر (ِ.)ِّٕ/
(ٓ) الكبائر ،للذىيب (ص ،)ِِٓ:بتحقيق :أيب عبيدة مشهور بن حسن.
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كقاؿ ابن بطاؿ " :كقد ثبت أف السرقة من الكبائر"(ُ).
كقد دؿ على ذلك :كركد الوعيد الشديد ُب السارؽ ،ككجوب ا٢بدٍّ.
فصاعدا -كما تقدـ ،-كما
كقيد ٝباعة من الفقهاء ذلك ٗبا يبلغ يربٍع دينار
ن
يقطع بو ُب السرقة .قاؿ مشس الدين السفّبم الشافعي " :كإ٭با تكوف السرقة
من الكبائر إذا سرؽ ما قيمتو ربع دينار .أما سرقة ما دكف ذلك فهو من الصغائر ،إال
إذا كاف ا٤بسركؽ منو مسكيننا ال غُب لو عن ذلك ،فيكوف كبّبة ال من جهة السرقة ،بل
من جهة األذل"(ِ).
كقاؿ ابن حجر ا٥بيتمي " :عد السرقة –من الكبائر -ىو ما اتفقوا عليو،
كىو صريح ىذه األحاديث .كالظٌاىر أنٌو ال فرؽ ُب كوهنا كبّبة بْب ا٤بوجبة للقطع،
ماال
حل األخذ ،كأف سرؽ حصر مسجد ،أك سرؽ ن
كعدـ ا٤بوجبة لو لشبهة ال تقتضي ٌ
غّب ٧برز .كقاؿ ا٢بليمي :كسرقة الشيء التافو صغّبة ،فإف كاف ا٤بسركؽ منو مسكيننا ال
غُب بو عما أخذ منو صارت كبّبة كإف ٓب توجب ا٢بد ..قاؿ :كأخذ أمواؿ الناس بغّب
كرىا ،أك على
فقّبا أك ن
قهرا ،أك ن
حق كبّبة ،فإف كاف ا٤بأخوذ مالو ن
أصبل لآلخذ أك أخذ ن
تافها كا٤بأخوذ منو غنيًّا ال يتبْب عليو
سبيل القمار فهو فاحشة ،فإف كاف ا٤بأخوذ شيئنا ن
من ذلك ضرر ،فذلك صغّبة"(ّ).
فتبْب أف السرقة تتفاكت ،كٱبتلف ا٢بكم فيها باختبلؼ ا٤بقدار كاألحواؿ،
كللحدكد الشرعية موانع ٛبنع من اقامتها ،فليس كل سرقة يكوف فيها القطع ،كمن سرؽ
ُب حاؿ اَّاعة كاالضطرار ،فهي شبهة تدرأ ا٢بد ،كا٢بدكد ٓب تشرع إال لصيانة
(ُ) شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ٗ.)ُٗٔ/
(ِ) اَّالس الوعظية (ُ ،)ِْٖ/كانظرٙ :بفة احملتاج ُب شرح ا٤بنهاج (َُ ،)ُِْ/مغِب احملتاج إٔب معرفة
معا٘ب ألفاظ ا٤بنهاج (ٔ ،)ّْٔ/أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب (ِ ،)ّّٔ/إعانة الطالبْب على
حل ألفاظ فتح ا٤بعْب (ْ.)ُِّ/
(ّ) الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر (ِ.)ِّٕ/
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الدين ،كالنفس ،كالنسب ،كالعقل ،كا٤باؿ) ،كٞباية ىذه ا٢بقوؽ
الضركرات ا٣بمسٍّ ( :
اإلنسانية كلها ،كما ىو مقرر ُب أصوؿ التشريع اإلسبلمي.
كقد علم أف السارؽ ُب حاؿ اَّاعة مضطر إٔب ما ٰبفظ بو نفسو ،كأف من
الواجب على ا٤بسلمْب إطعامو.
م عن عمر  أنو ٓب يقم حد السرقة عاـ الرمادة؛ ألنو جعل من
كقد يرًك ى
اَّاعة العامة قرينة على االضطرار ،كاالضطرار شبهة ُب السرقة ٛبنع ا٢بد عن السارؽ،
بل تبيح لو السرقة ُب حدكد الضركرة.
كقد ذكر األئمة أف من أخذ من ماؿ أبيو خفية ظنًّا منو أنو يباح لو ذلك ال حد
عليو ..إٔب غّب ذلك ٩با أفاض الفقهاء ُب بيانو.
كاإلسبلـ ال يقيم حد السرقة إال بعد إقامة البينة القاطعة ،كالتثبت من كقوعها.
حد السرقة تتناكؿ( :السارؽ،
ط إلقامة ٍّ
كقد ذكر الفقهاء شركطنا كضواب ى
كا٤بسركؽ ،كا٤بوضع ا٤بسركؽ منو ،ككيفية السرقة).
فبل بد أف يستجمع السارؽ ،كا٤بسركؽ منو ،كا٤باؿ ا٤بسركؽ ،ككيفية السرقة
أكصافنا ٧بددة ذكرىا الفقهاء مٌب اختل كصف منها؛ انتفى القطع.
فبل ييقاـ ٌّ
حد إال بتوفر الشركط ،كانتفاء الشبهات ،كما يدرأ ا٢بد.
كالقائم على إقامة ا٢بدكد :الدكلة الٍب تستند إٔب القانوف كالتشريعات ،فبل يٰبكم
بإقامة حد من قبل أفراد أك ٦بموعات ،كال يقاـ حد إال بعد استيفاء الشركط ،كانتفاء
ا٤بوانع -كما تقدـ -كال ىٰبكم بذلك إال القضاة الراسخوف ُب العلم ،كا٤بعركفوف بالورع
كالتقول.
طرا :السرقة من بيت ا٤باؿ كاألمواؿ العامة،
كإف من أعظم أنواع السرقة خ ن
كالقائموف على بيت ا٤باؿ إ٭با ىم أمناء ُب حفظو ،كٙبصيلو ،كصرؼ ألىلو ،فبل ىًٰبل
ً
ًأل و
يأخ ىذ منو ما ال يستحق.
م عليو ،أك ي
ى
ىحد أف يىعتىد ى
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كقد جاء ُب ا٢بديث :عن خولة األنصارية


القيامة))(ُ).

،

قالت٠ :بعت النيب

ار يوـ
يقوؿ(( :إف ً
رجاًل يَػتَ َخ َّو ُ
ضو َف في ماؿ اهلل بغير َحقٍّ ،فلهم النَّ ُ

ضو َف في ماؿ اهلل بغير َح ٍّق))،
قاؿ ا٢بافظ ابن حجر " :قولو(( :يَػتَ َخ َّو ُ
أم :يتصرفوف ُب ماؿ ا٤بسلمْب بالباطل ،كىو أعم من أف يكوف بالقسمة كبغّبىا.
كقاؿ :كفيو ردع الوالة أف يأخذكا من ا٤باؿ شيئنا بغّب حقو ،أك ٲبنعوه من أىلو"(ِ).
كقد جاء كذلك ُب ا٢بديث عن سعيد ا٤بقربم ،عن أيب الوليد ،قاؿ٠ :بعت
خولة بنت قيس ،ككانت ٙبت ٞبزة بن عبد ا٤بطلب  تقوؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل
 يقوؿ(( :إف ىذا الماؿ َخ ِ
ض َرةٌ ُحل َْوة ،من أصابو َح ّْق ِو بُوِر َؾ لو فيو،
ب ُمتَ َخ ّْو ٍ
ض فيما شاءت بو نفسو من ماؿ اهلل ورسولو ليس لو يوـ القيامة إًل
ور َّ
ُ
النَّار))(ّ).
كال شك أف لبيت ا٤باؿ حرمة عظيمة ،كالسرقة منو خيانة لعامة الناسٖ ،ببلؼ
سرقة أك خيانة رجل معْب؛ ألف ا٤بعْب ٲبكن التحلل منو.
كمن أنواع السرقة الٍب ينبغي التنبو إٔب خطرىا :من يسرؽ صبلتو كما جاء ُب
ا٢بديث :عن عبد اهلل بن يمغىف ول  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :إف

(ُ) صحيح البخارم [ُُّٖ].
(ِ) فتح البارم (ٔ.)ُِٗ/
أيضا :الطربا٘ب ُب (الكبّب) [ٖٕٓ] .كقد
(ّ) أخرجو الَبمذم [ِّْٕ] ،كقاؿ" :حسن صحيح" ،كأخرجو ن
أخرجو كذلك الطربا٘ب ُب (الكبّب) عن عبد اهلل بن عمرك .قاؿ ا٥بيثمي (ّ" :)ِْٔ/َُ( ،)ٗٗ/ركاه
الطربا٘ب ُب (الكبّب) ،كرجالو ثقات".
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أسرؽ الناس :من سرؽ صالتو)) قيل :يا رسوؿ اهلل ،ككيف يسرؽ صبلتو؟ قاؿً(( :ل

يتم ركوعها وًل سجودىا ،وأبخل الناس من بخل بالسالـ))(ُ).
قيل " :يجعً ىل جنس السرقة نوعْب :متعارفنا كغّب متعارؼ ،كىو ما ينقص من
الطمأنينة كا٣بشوعٍ ،ب جعل غّب ا٤بتعارؼ أسوأ من ا٤بتعارؼ .ككجو كونو أسوأ :أف
السارؽ إذا كجد ماؿ الغّب قد ينتفع بو ُب الدنيا كيستحل صاحبو ،أك ٰبد فينجو من
عذاب اآلخرةٖ ،ببلؼ ىذا فإنو سرؽ حق نفسو من الثواب ،كأبدؿ منو العقاب ُب
الع قىب .قاؿ ا٢برا٘ب :كأكثر ما يفسد صبلة العامة هتاكهنم بعلم الطمأنينة كالعمل ُّا ُب
أركاف الصبلة"(ِ).
كقد جاء ُب ركاية :عن النػعم ً
اف بٍ ًن يمرة أف رسوؿ اهلل  قاؿ(( :ما
ٍى
تَػ َرْو َف في َّ
والزانِي؟)) ،كذلك قبل أف ينزؿ فيهم ،قالوا :اهلل كرسولو
والسا ِرؽ َّ
الشا ِربَّ ،
ِ
احش ،وفِي ِه َّن ُع ُقوبة .وأَسوأُ َّ ِ
صالَتَو))،
الس ِرق َة الذي يَ ْس ِر ُؽ َ
َ
أعلم .قاؿُ (( :ى َّن فَػ َو ُ َ
َْ
صبلىتىوي يا رسوؿ اهلل؟ قاؿً(( :ل يتم ركوعها وًل سجودىا))(ّ).
قالوا :ككيف يى ٍس ًر يؽ ى

قاؿ ابن عبد الرب " :كأما السرقة كالزٗب فقد أحكم اهلل حدكدٮبا ُب كتابو
كعلى لساف رسولو ٗ با ال مدخل للرأم فيو .كفيو دليل على أف ترؾ
الصبلة أك ترؾ إقامتها على حدكدىا من أكرب الذنوب .أال ترل أنو ضرب ا٤بثل لذلك
بالزا٘ب كالسارؽ ،كمعلوـ أف السرقة كالزنا من الكبائرٍ .ب قاؿ(( :وشر السرقة)) أك

(ُ) أخرجو الطربا٘ب ُب (األكسط) [ِّّٗ] .ك(الصغّب) [ّّٓ] .قاؿ ا٥بيثمي (ِ" :)َُِ/ركاه الطربا٘ب ُب
الثبلثة ،كرجالو ثقات" .كا٢بديث مركم كذلك عن أيب قتادة بسند صحيح .قاؿ ا٥بيثمي (ِ:)َُِ/
"ركاه أٞبد كالطربا٘ب ُب (الكبّب) ك(األكسط) كرجالو رجاؿ الصحيح".
(ِ) فيض القدير (ُ ،)ُّٓ/كانظر :مرقاة ا٤بفاتيح (ِ.)ُٕٕ/
(ّ) أخرجو مالك ُب (ا٤بوطأ) [ِٕ] ،قاؿ ابن عبد الرب ُب (التمهيد) (ِّٓ" :)َْٗ/ب ٱبتلف الركاة عن مالك
ُب إرساؿ ىذا ا٢بديث عن النعماف بن مرة ،كىو حديث صحيح يستند من كجوه من حديث أيب ىريرة
كأيب سعيد".
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((أسوأ السرقة الذي يسرؽ صالتو)) كأنو قاؿ :كشر ذلك سرقة من يسرؽ صبلتو

فبل يتم ركوعها كال سجودىا"(ُ).
كالسارؽ إف أفلت من عقاب الدنيا ،فلن ييفلًت من عقاب اآلخرة ،كىو أشد
كأنكى ،كما جاء ُب ا٢بديث :عن أيب ىريرة  أف رسوؿ اهلل  قاؿ:
((أتدروف ما المفلس؟)) ،قالوا :ا٤بفلس فينا من ال درىم لو كال متاع ،فقاؿ(( :إف
المفلس من أمتي يأتي يوـ القيامة بصالة ،وصياـ ،وزكاة ،ويأتي قد شتم ىذا،
وقذؼ ىذا ،وأكل ماؿ ىذا ،وسفك دـ ىذا ،وضرب ىذا ،فيعطى ىذا من
حسناتو ،وىذا من حسناتو ،فإف فنيت حسناتو قبل أف يقضى ما عليو أخذ من

خطاياىم فطرحت عليو ،ثم طرح في النار))(ِ).

((من كانت لو

كعن أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل
َمظْلَ َمةٌ ألخيو من عرضو أو شيء ،فَػلَْيتَ َحلَّلْوُ منو اليوـ ،قبل أف ًل يكوف دينار وًل
درىم ،إف كاف لو عمل صالح أخذ منو بقدر َمظْلَ َمتِو ،وإف لم تكن لو حسنات
أخذ من سيئات صاحبو فحمل عليو))(ّ).
:

اضصورةػاضتادطظػ:ػاضعضولػواالختالسػ:
تقدـ أف السرقة كالنهب كالغلوؿ من األلفاظ ذات الصلة با٣بيانة ،ك٩با يندرج
ٙبت مفهومها العاـ ،كتقدـ أف الغلوؿ مطلق ا٣بيانة ،فهو أعم من السرقة ،كإف كاف
من ا٤بغنم خاصة فبينو ،كبينها عموـ ،كخصوص من كجو.

(ُ) التمهيد (ِّ ،)ُِْ -ُُْ/االستذكار (ِ.)ّّّ/
(ِ) صحيح مسلم [ُِٖٓ].
)ّ( صحيح البخارم [ِْْٗ.]ّْٔٓ ،
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أوًل :تعريف الغلوؿ:
ً
ٔ  -تعريف الغلوؿ في اللغة:

وؿ ُب الٍغيٍنم،
قاؿ ابن فارس " :الٍغىلىل :ا٤باء ا١بارم بْب الشجر .كمنو :الٍغيلي ي
كىو أف يٱبٍ ىفى الشيء فبل يػرد إٔب الٍ ىقس ًم ،كأف ً
صاحىبوي قد ىغلوي بْب ثيابو .كمن الباب:
ٍ
ٍ ي يى
(ُ)
الض ٍغ ين يىػٍنػغىل ُب الص ٍدر" .
الٍغًل ،كىو ٍّ

كقاؿ ا١بوىرم  (" :ىغل) من ا٤بغنم يىػغيل –بالضم ( -يغلي نوال) :خاف،
ئ :ﵟ َو ٌَا
ك(أى ىغل) مثلو .كقاؿ ابن ٍّ
الس ٍّكيت ٓ :ب نسمع ُب ا٤بغنم إال ( ىغل) .ىكقيًر ى
َ
ه
ََك َن نلِ َ ّ
ِب أ ْن َح ُغوﵞ [آؿ عمراف ،]ُُٔ:ك(يػيغىل) .قاؿ :فمعُب يىػغيل :ىٱبيو يف .ك(يػيغىل) ٰبتمل
ٍِ
معنيْب:
أحدىما :ٱباف ،يعِب :يؤخذ من غنيمتو.

واآلخر :يٱبىو يف ،أم :ينسب إٔب الغلوؿ .قاؿ أبو عبيد ( :الٍغيليوؿ) من
يبْب ذلك أنو يقاؿ من ا٣بيانة( :أ ىغل
ا٤بغنم خاصة ال من ا٣بيانة كال من ا٢بقد ،ك٩با ٍّ
ييغًل) ،كمن ا٢بقد ( :ىغل يىغًل) -بالكسر ،-كمن الغيلوًؿ ( :ىغل يىػغيل) بالضم"(ِ).
كا٢باصل أف الغلوؿ ُب األصل :ا٤باء ا١بارم بْب الشجرٍ ،ب نقل ألخذ شيء من
الغنيمة قبل حوزىا ،إلدخاؿ الغاؿ ما يأخذه بْب متاعو ليخفيو عن غّبه(ّ).

ٕ  -تعريف الغلوؿ في اًلصطالح:
الغلوؿ :أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة -كلو قل -بدكف إذف أمّب ا١بيش.
مطلقا.
كيطلق الغلوؿ على ا٣بيانة ُب ا٤باؿ ن
(ُ) معجم مقاييس اللغة ،مادة( :غل) (ْ٦ ،)ّٕٔ/بمل اللغة (ُ.)ٕٔٗ/
(ِ) الصحاح ،للجوىرم ،مادة( :غلل) (ٓ.)ُْٕٖ/
(ّ) منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل (ّ.)ُٓٓ/
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قاؿ الراغب  :الغلوؿ :تناكؿ ماؿ الغّب بضرب من ا٤بكيدة ،ككثر استعمالو
ُب الغنيمة(ُ).
كقاؿ ابن قدامة " :ىو الذم يكتم ما يأخذه من الغنيمة ،فبل يطلع اإلماـ
عليو ،كال يضعو مع الغنيمة"(ِ).
كقاؿ اإلماـ النوكم " :كالغلوؿ :ا٣بيانة ،كأصلو :السرقة من ماؿ الغنيمة
قبل القسمة"(ّ).
مطلقاٍ ،ب غلب اختصاصو ُب
كقاؿ ُب موضع آخر" :كأصل الغلوؿ :ا٣بيانة ن
االستعماؿ با٣بيانة ُب الغنيمة"(ْ).
كقاؿ ابن ا١بوزم " :كأصل الغلوؿ :أخذ شيء من ا٤بغنم ُب خفية ،ٱباف
فيو من لو فيو حق"(ٓ).
كقاؿ القاضي أبو بكر بن العريب " :الغلوؿ ىو ا٣بيانة بأخذ الشيء للغّب
على االختفاء"(ٔ).
كقاؿ األزىرم  :الغلوؿ :ا٣بيانة ُب بيت ماؿ ،أك زكاة ،أك غنيمة .كقيده
أبو عبيدة بالغنيمة فقط(ٕ).

(ُ) تفسّب الراغب األصفها٘ب (ّ.)ٕٗٓ /
(ِ) ا٤بغِب ،البن قدامة (ٗ ،) َّٓ/كانظر :الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع (َُ ،)ِّٓ/شرح الزركشي على
٨بتصر ا٣برقي (ُ.)ُُُ/
(ّ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ّ.)َُّ /
(ْ) ا٤بصدر السابق (ُِ.)ُِٔ/
(ٓ) كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب (ِ.)َّٔ/
(ٔ) عارضة األحوذم بشرح صحيح الَبمذم ،أليب بكر ابن العريب (ٕ.)ٕٔ/
(ٕ) الكليات (ص ،)ُٕٔ:كانظر :هتذيب اللغة ،مادة.)ِّ-َِ/ٖ( :
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كعرفو ابن عرفة  بقولو :أخذ ما ٓب يبح االنتفاع بو من الغنيمة قبل ىح ٍوًزىىا،
فهو أخص منو لغة(ُ).
كقاؿ ابن حجر ا٥بيتمي " :اختصاص أحد الغزاة سواء األمّب كغّبه بشيء
من ماؿ الغنيمة قبل القسمة من غّب أف ٰبضره إٔب أمّب ا١بيوش؛ ليخمسو كإف قل
ا٤بأخوذ ،نعم ٯبوز عندنا التبسط بأخذ بعض ا٤بأكوؿ لو أك لدابتو من ماؿ الغنيمة قبل
القسمة بشركط مذكورة ُب ٧بلها"(ِ).
مطلقا ،كىو يعم أخذ شيء من
كا٢باصل أف الغلوؿ يطلق على ا٣بيانة ُب ا٤باؿ ن
الغنيمة قبل القسمة -كلو قل -بدكف إذف أمّب ا١بيش ،ككذلك الغلوؿ ُب الزكاة،
كاغتصاب األرض أك العقار كما أشبو ذلك ،كغلوؿ العماؿ -كما سيأٌب.-
غلوال؛ ألف األيدم مغلولة منها ،أم٩ :بنوعة(ّ).
كقد قيل٠ :بيت ن
َ
ه
قاؿ األلوسي ُ ب تفسّب قولو  :ﵟ َو ٌَا ََك َن نلِ َ ّ
ِب أ ْن َح ُغوﵞ أم :ما
ٍِ
صح كال استقاـ لنيب من األنبياء أف ٱبوف ُب ا٤بغنم؛ ألف ا٣بيانة تناُب النبوة .كأصل
الغل :األخذ ٖبفية؛ كلذا استعمل ُب السرقةٍ ،ب خص ُب اللغة بالسرقة من ا٤بغنم قبل
أيضا .قيل :ك٠بيت بذلك؛ ألف األيدم فيها مغلولة ،أم:
القسمة ،كتسمى ن
غلوال ن
٩بنوعة ٦بعوؿ فيها غل ،كىي ا٢بديدة الٍب ٘بمع يد األسّب إٔب عنقو ،كيقاؿ ٥با :جامعة
أيضا .كقاؿ الرما٘ب كغّبه :أصل الغلوؿ :من الغلل ،كىو دخوؿ ا٤باء ُب خلل الشجر،
ن

(ُ) ا٤بختصر الفقهي ،البن عرفة (ّ ،)ُّٗ/حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب (ِ ،)ُٕٗ/شرح ٨بتصر
خليل ،للخرشي (ّ ،)ُُٔ/بلغة السالك ألقرب ا٤بسالك (ِ ،)ِٕٗ/منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل
(ّ.)ُٓٓ/
(ِ) الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر (ِ.)ِْٗ/
(ّ) انظر :النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ،مادة( :غلل) (ّ ،)َّٖ/كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب،
الصحيحْب ،البن ا١بوزم (ّ ،)ِّٔ/تفسّب القرطيب (ْ ،)ِٓٓ/شرح اإلماـ النوكم على صحيح
مسلم (ُِ.)ُِٔ/
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غلوال؛ ألهنا ٘برم ُب ا٤بلك على خفاء من غّب الوجو الذم ٰبل ،كمن
ك٠بيت ا٣بيانة ن
ذلك :الغل للحقد ،كالغليل ٢برارة العطش.)ُ("..
كقاؿ ُب (النهاية) "ىو ا٣بيانة ُب ا٤بغنم كالسرقة من الغنيمة قبل القسمة .يقاؿ:
ىغل ُب ا٤بغنم يىػغيل غيلي نوال فهو ىغ ٌّ
اؿ .ككل من خاف ُب شيء خفية فقد ىغل.
ك٠بيت يغلي نوال؛ ألف األيدم فيها مغلولة :أم ٩بنوعة ٦بعوؿ فيها غل ،كىو
أيضا"(ِ).
ا٢بديدة الٍب ٘بمع يد األسّب إٔب عنقو .كيقاؿ ٥با :جامعة ن
فإف كاف الغلوؿ مطلق ا٣بيانة ،فهو أعم من السرقة ،كإف كاف من ا٤بغنم خاصة
فبينو ،كبينها عموـ كخصوص من كجو(ّ).

ثانيا :صور الغلوؿ:
ً

للغلوؿ صور عديدة منها:

ُ  -الغلوؿ ُب الفيء أك الغنائم ،كىذا ىو ا٤بشهور.
ِ  -الغلوؿ ُب الزكاة.
ّ  -ىدايا العماؿ.
ْ  -االختبلس من األمواؿ العامة.
ٓ  -اغتصاب األرض أك العقار ،كما أشبو ذلك.

(ُ) ركح ا٤بعا٘ب (ِ.)ُِّ -َِّ/
(ِ) النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ،مادة ( :ىغلى ىل) (ّ.)َّٖ/
(ّ) انظر :طرح التثريب ُب شرح التقريب (ٕ.)ِْٔ /
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ثالثًا :حكم الغلوؿ:

قاؿ اإلماـ النوكم
الكبائر"(ُ).
إٝباعا(ِ).
كقاؿ ابن جزم  :الغلوؿ حراـ ن
إٝباعا.
كُب (ا٤بختصر) ،البن عرفة " :األكثر على أنو حراـ ن
كقاؿ ابن العريب  :إنو كبّبة.
كقاؿ القاضي عياض  :ال خبلؼ أنو من الكبائر"(ّ).
كعده الذىيب  كذلك من الكبائر(ْ) ،ككذلك ابن حجر ا٥بيتمي
.)ٓ(
أما حكم الغاؿ ُب الدنيا فقد قاؿ اإلماـ النوكم " :كأٝبع ا٤بسلموف على
تغليظ ٙبرٙب الغلوؿ ،كأنو من الكبائر ،كأٝبعوا على أف عليو رد ما غلو ،فإف تفرؽ
:

"كأٝبع ا٤بسلموف على تغليظ ٙبرٙب الغلوؿ ،كأنو من

ا١بيش كتعذر إيصاؿ حق كل كاحد إليو ففيو خبلؼ للعلماء ،قاؿ الشافعي
كطائفة :ٯبب تسليمو إٔب اإلماـ أك ا٢باكم كسائر األمواؿ الضائعة ،كقاؿ ابن مسعود
كابن عباس كمعاكية كا٢بسن كالزىرم كاألكزاعي كمالك كالثورم كالليث كأٞبد
كا١بمهور :يدفع ٟبسو إٔب اإلماـ كيتصدؽ بالباقي.
كاختلفوا ُب صفة عقوبة الغاؿ فقاؿ ٝبهور العلماء كأئمة األمصار :يعزر على
حسب ما يراه اإلماـ كال ٰبرؽ متاعو ،كىذا قوؿ مالك كالشافعي كأيب حنيفة 
كمن ال ٰبصى من الصحابة كالتابعْب كمن بعدىم .كقاؿ مكحوؿ كا٢بسن كاألكزاعي


(ُ) شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم (ُِ.)ُِٕ/
(ِ) القوانْب الفقهية (ص.)ٗٗ:
(ّ) ا٤بختصر الفقهي ،البن عرفة (ّ ،)ُّٗ/إكماؿ ا٤بعلم ،للقاضي عياض (ٔ ،)ُُِ/عارضة األحوذم
بشرح صحيح الَبمذم ،أليب بكر ابن العريب (ٕ.)ٔٗ/
(ْ) الكبائر (ص ،)ُُِ:بتحقيق :أيب عبيدة مشهور بن حسن.
(ٓ) الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر (ِ.)ُِٗ /
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ٰ :برؽ رحلو كمتاعو كلو .قاؿ األكزاعي  :إال سبلحو كثيابو الٍب عليو.
كقاؿ ا٢بسن  :إال ا٢بيواف كا٤بصحف .كاحتجوا ٕبديث :عبد اهلل بن عمر
ُ ب ٙبريق رحلو .قاؿ ا١بمهور :كىذا حديث ضعيف؛ ألنو ٩با انفرد بو صاّب
بن ٧بمد عن سآب ،كىو ضعيف .قاؿ الطحاكم  :كلو صح ٰبمل على أنو كاف
إذا كانت العقوبة باألمواؿ كأخذ شطر ا٤باؿ من مانع الزكاة ،كضالة اإلبل ،كسارؽ
التمر ،ككل ذلك منسوخ -كاهلل أعلم.)ُ("-
قاؿ العبلمة ٧بمد الطاىر بن عاشور " :كمن غل ُب ا٤بغنم يؤخذ منو ما
غلو ،كيؤدب باالجتهاد ،كال قطع فيو باتفاؽ ،ىذا قوؿ ا١بمهور .كقاؿ األكزاعي،
كإسحاؽ ،كأٞبد بن حنبل ،كٝباعةٰ :برؽ متاع الغاؿ كلو عدا سبلحو كسرجو ،كيرد ما
غلو إٔب بيت ا٤باؿ ،كاستدلوا ٕبديث ركاه صاّب بن ٧بمد بن زائدة أبو كاقد الليثي ،عن
عمر بن ا٣بطاب

:

أف النيب



قاؿ(( :إذا وجدتم الرجل قد غل

(ِ)
٧بمدا –
فاحرقوا متاعو واضربوه)) ،كىو حديث ضعيف ،قاؿ الَبمذم سألت ن
يعِب :البخارم -عنو فقاؿ :إ٭با ركاه صاّب بن ٧بمد ،كىو منكر ا٢بديث .على أنو لو
صح لوجب تأكيلو؛ ألف قواعد الشريعة تدؿ على كجوب تأكيلو ،فاألخذ بو إغراؽ ُب
التعلق بالظواىر ،كليس من التفقو ُب شيء"(ّ).

(ُ) شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم (ُِ ،)ُِٖ -ُِٕ/كانظر :شرح ابن بطاؿ على صحيح
البخارم (ٓ ،)ِّٓ/عمدة القارم شرح صحيح البخارم (ُٓ ،)ٕ/تفسّب القرطيب (ْ.)َِٔ/
(ِ) سنن الَبمذم [ُُْٔ].
(ّ) التحرير كالتنوير (ْ.)ُٓٔ/
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ابعا :التحذير من الغلوؿ وبياف عاقبتو :
رً

ُْْ ْ
َ َه ََْ ْ َ َ ُ
قاؿ اهلل  :ﵟ َو ٌَا ََك َن نلِ َ ّ َ ْ ُ ه َ
اٌثِ ث هً
ت ةٍِا غو ئم اىلِي
ِب أن َحغو َوٌ َْ َحغيو يَأ ِ
ٍِ
َ َ
ُ ه ُ ُّ َ ْ
ْ ُ َ ْ َ َ
ح ََّٔف ُك جف ٍس ٌا ن َصتَج َوْ ًْ َل ُحظي ٍُٔنﵞ [آؿ عمراف.]ُُٔ:

قرأ ابن كثّب كأبو عمرك كعاصم( :أف يغل) -بفتح الياء كضم الغْب .-كقرأىا
آخركف( :أف يغل) -بضم الياء كفتح الغْب ،-كا٤بعُب على القراءة األكٔب :ٱبوف ،كعلى
الثانية ٰبتمل أمرين ،األكؿ :ٱباف ،يعِب :أف يؤخذ من غنيمتو ،كالثٌا٘ب :يٱبىوف ،أم:
ينسب إٔب الغلوؿ(ُ).
كقد عظم النيب  أمر الغلوؿ ،كجعلو من الكبائر(ِ) ،كما جاء بياف
ذلك ُب أحاديث كثّبة ،فمن ذلك :ما ركاه ثوباف  عن رسوؿ اهلل 

أنو قاؿ(( :من فارؽ الروح جسده وىو بريء من ثالث دخل الجنة :الكبر والدين

والغلوؿ))(ّ).

كعن ابن عباس  ،عن رسوؿ اهلل  قاؿً(( :ل يَػغُ ُّل
مؤمن))(ْ)" ،أم :كامل اإلٲباف ،فالغلوؿ داللة على نقص اإلٲباف؛ كلذلك عده الذىيب
 كغّبه من الكبائر"(ٓ).

(ُ) انظر :بصائر ذكم التمييز (ْ ،)ُْٓ -ُْْ/تفسّب القرطيب (ْ.)ِٓٓ/
(ِ) انظر :تفسّب الرازم (ٗ.)ُِْ /
(ّ) أخرجو أٞبد [ِِّٗٔ] ،كالدارمي [ِّْٔ] ،كابن ماجو [ُِِْ] ،كالَبمذم [ُِٕٓ] ،كالنسائي ُب
(الكربل) [ُُٕٖ] ،كالطربا٘ب ُب (األكسط) [ُٕٕٓ] ،كا٢باكم [ُِِٕ] كقاؿ :تابعو أبو عوانة عن
أيضا:
قتادة ُب إقامة ىذا اإلسناد .قاؿ الذىيب" :تابعو أبو عوانة على شرط البخارم كمسلم" .كأخرجو ن
كالبيهقي [َُْٔٗ].
(ْ) أخرجو الطربا٘ب ُب (الكبّب) [ُُٖٕٓ] ،ك(األكسط) [ِٕٓ] .قاؿ ا٥بيثمي (ٓ" :)ّّٗ/ركاه الطربا٘ب ُب
(الكبّب) ك(األكسط) ،كفيو ركح بن صبلح ،كثقو ابن حباف كا٢باكم كضعفو ابن عدم ،كبقية رجالو
ثقات".
(ٓ) فيض القدير (ٔ.)ُْٓ /
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صلى بنا رسوؿ اهلل  يوـ
كعن عبادة بن الصامت  قاؿ :ى
ً ً
ً
ْب ،إٔب جٍن ً ً
يحنىػ ٍ و
ىخ ىذ منو قىػىرىد نة ،يعِب:
ب بىع وّب من الٍ ىم ىقاسم ،يٍب تىػنى ىاكىؿ ىشٍيئنا م ىن الٍبىعّب ،فىأ ى
ى

ىكبىػىرنة(ُ) ،فى ىج ىع ىل بْب إصبعيوٍ ،ب قاؿ(( :يا أيها الناس إف ىذا من غنائمكم ،أَدُّوا
ط ،فما فوؽ ذلك ،وما دوف ذلك؛ َّ
ار ،على أىلو يوـ
فإف الْغُلُ َ
طَ ،وال ِْم ْخيَ َ
ْخْي َ
ال َ
وؿ َع ٌ
ار))(ِ).
ار َونَ ٌ
القيامةَ ،و َشنَ ٌ
م ،قاؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل  يقوؿ(( :من
م بن ىع ًم ىّبةى الٍ ًكٍن ًد ٍّ
كعن ىع ًد ٍّ
غلوًل يأتي بو يوـ
استعملناه منكم على عمل ،فكتمنا مخيطًا ،فما فوقو كاف ً

القيامة))(ّ).

يب  ىر يج هل
كعن عبد اهلل بن عمرك  قاؿ :كاف على ثىػ ىق ًل النً ٍّ
فمات فقاؿ رسوؿ اهلل ُ (( :ى َو في النَّار)) ،ف ىذ ىىبيوا
اؿ لىو :كًٍركًىرة،
يػي ىق ي
ى
يػٍنظيرك ىف إًلىٍي ًو ،فىػوج يدكا ىعباء نة قد ىغلها ،قاؿ أبو عبد اهلل :قاؿ ابن و
سبلـ :ىك ٍرىكىرةي -يعِب
ى
ىى
ي
ىى
ى ي
بفتح الكاؼ :-كىو مضبوط كذا(ْ).
الوبىر كالصوؼ ،أك نيفايتيو .انظر :القاموس احمليط (ص .)َّٗ:كقاؿ ابن األثّب:
(ُ) ال ىقىريد٧ ،بركة :ما ٛبىىع ىط من ى
القردة من كبر البعّب :القطعة ٩با ينسل منو ،كٝبعها :قرد ،بتحريك الراء فيهما ،كىو أردأ ما يكوف من

الوبر كالصوؼ كما ٛبعط منهما .النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ،مادة( :قرد) (ْ )ّٕ-ّٔ/بتصرؼ
يسّب.
(ِ) أخرجو ابن ماجو [َِٖٓ] كاللفظ لو .قاؿ البوصّبم " :)ُّٕ/ّ( ىذا إسناد حسن"( .قىػىرىد نة)

ضبط بفتحتْب (ىذا من غنائمكم) الٍب تشملها ا٢برمة ببل قسمة (كشنار) ىو العيب كالعار .حاشية

السندم على سنن ابن ماجو (ِ .)ُٕٗ/قاؿ ابن عبد الرب " :كا٢بديث يدؿ على أف القليل
كالكثّب ال ٰبل ألحد أخذه ُب الغزك قبل ا٤بقاسم إال ما أٝبعوا عليو من أكل الطعاـ ُب أرض العدك من
االحتطاب كاالصطياد .كىذا أكٔب ما قيل بو ُب ىذا الباب" التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد
(ِ.)ُٖ/
(ّ) صحيح مسلم [ُّّٖ].
(ْ) صحيح البخارم [َّْٕ]( .ثقل ال نيب) ىو بفتح الثاء كالقاؼ ،كىو متاع ا٤بسافر كما ٰبملو على دكابو.
ك(كركرة) قيل :بكسر الكافْب ،أك فتحهما كىو األكثر كقاؿ النوكم :بفتح الكاؼ األكٔب ككسرىا=،
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كعن أيب ىريرة  قاؿ :خرجنا مع رسوؿ اهلل  يوـ خيرب ،فلم
نغنم ذىبنا كال فضة ،إال األمواؿ كالثياب كا٤بتاع ،فأىدل رجل من بِب الضبىػٍيب ،يقاؿ
غبلما ،يقاؿ لو ًم ٍد ىع هم ،فىػ ىوجوى رسوؿ اهلل
لو :رفاعة بن زيد ،لرسوؿ اهلل  ن
القىرل ،بينما ًم ٍد ىع هم ىٰبيط ىر ٍح نبل
الق ىرل ،حٌب إذا كاف بوادم ي
 إٔب كادم ي
لرسوؿ اهلل  ،إذا سهم ىعائًهر فقتلو ،فقاؿ الناس :ىنيئا لو ا١بنة ،فقاؿ رسوؿ
اهلل َ (( :ك َّال ،والذي نَػ ْف ِسي بِيَ ِدهَِّ ،
إف َّ
َخ َذ َىا يوـ خيبر من
الش ْملَةَ التي أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
نارا)) ،فلما ٠بع ذلك الناس جاء رجل
المغَانم ،لم تُصْبػ َها الم َقاسم ،لَتَ ْشتَع ُل عليو ً
َ
اؾ من نار -أوِ :شػ ػػرا َك ِ
اف
بً ًشىر واؾ -أك ًشىرا ىك ٍْب -إٔب النيب  فقاؿِ (( :ش ػ َػر ٌ
َ
من ن ػ ػػار.)ُ())-
كقاؿ اإلماـ النوكم " :قولو (( :شراؾ أو شراكاف من نار))
تنبيو على ا٤بعاقبة عليهما ،كقد تكوف ا٤بعاقبة ُّما أنفسهما فيعذب ُّما كٮبا من نار،
كقد يكوف ذلك على أهنما سبب لعذاب النار -كاهلل أعلم.)ِ("-
كُب ا٢بديث دليل تعظيم الغلوؿ ،كتعظيم الذنب فيو ،كأنو من الكبائر ،كىو من
حقوؽ اآلدميْب ،فبل بد فيو من القصاص ُب الدنيا -كما تقدـ .-قاؿ ابن عبد الرب
األميْب كلها كذلك ُب التعظيم ،كإف ٓب يػي ٍقطى ٍع على أنو يأٌب بو
حقوؽ
" :كأظين
ى
ى

حامبل لو كما يأٌب بالغلوؿ -كاهلل أعلم.)ّ("-
ن

= كأما الثانية فمكسورة فيهما .حاشية السندم على سنن ابن ماجو (ِ ،)ُٕٗ/شرح النوكم على
صحيح مسلم (ِ.)ُٔ/ٗ( ،)َُّ -ُِٗ/
(ُ) صحيح البخارم [ِّْْ ،]َٕٕٔ ،مسلم [ُُٓ ] .ك(الشملة) بفتح فسكوف كساء يشتمل بو ،كقد
أخذىا قبل القسمة غلوال .قاؿ ُب (النهاية) :ىو كساء يتغطى بو كيتلفف فيو .ك(الشراؾ) بكسر
ا٤بعجمة كٚبفيف الراء :سّب النعل على ظهر القدـ .انظر :نيل األكطار (ٕ ،)ُّٓ/حاشية السندم
على سنن النسائي (ٕ ،)ِْ/النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ،مادة( :مشل) (ِ.)َُٓ/
(ِ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ِ.)ُِٗ/
(ّ) التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد (ِ.)ُِ/
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كُب ا٢بديثً(( :ل يحل ًلمرئ ،يؤمن باهلل واليوـ اآلخر أف يسقي ماءه زرع
غيره ،وًل أف يبتاع مغنما حتى يقسم ،وًل أف يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى

إذا أخلقو رده فيو ،وًل يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردىا

فيو))(ُ).

رجبل من
كعن أيب ٞبيد الساعدم  قاؿ :استعمل النيب  ن
األ ٍىزد ،يقاؿ لو :ابن األيتٍبًية(ِ) على الصدقة ،فلما قدـ قاؿ :ىذا لكم كىذا أىدم ٕب،
قاؿ(( :فَػ َه َّال جلس في بيت أبيو أو بيت أمو ،فينظر يُػ ْه َدى لو أـ ًل؟ والذي نفسي
بعيرا
بيده ًل يأخذ أحد منو شيئًا إًل جاء بو يوـ القيامة يحملو على رقبتو ،إف كاف ً
لو ُرغَاءٌ ،أو بقرة لها ُخ َو ٌار ،أو شاة تَػْيػ َع ُر))ٍ ،ب رفع بيده حٌب رأينا يع ٍفىرىة إًبٍطىٍيو:
((اللهم ىل بلغت ،اللهم ىل بلغت)) ثبلثنا(ّ).
كعن أيب ىريرة  قاؿ :قاـ فينا رسوؿ اهلل  ذات يوـ ،فذكر

الغلوؿ ،فعظمو كعظم أمرهٍ ،ب قاؿً(( :ل ألفين أحدكم يجيء يوـ القيامة على رقبتو

بعير لو رغاء ،يقوؿ :يا رسوؿ اهلل ،أغثني ،فأقوؿً :ل أملك لك شيئًا ،قد أبلغتك،
ًل ألفين أحدكم يجيء يوـ القيامة على رقبتو فرس لو حمحمة ،فيقوؿ :يا رسوؿ

اهلل ،أغثني ،فأقوؿً :ل أملك لك شيئًا ،قد أبلغتكً ،ل ألفين أحدكم يجيء يوـ
القيامة على رقبتو شاة لها ثغاء ،يقوؿ :يا رسوؿ اهلل ،أغثني ،فأقوؿً :ل أملك لك
شيئًا ،قد أبلغتكً ،ل ألفين أحدكم يجيء يوـ القيامة على رقبتو نفس لها صياح،
(ُ) أخرجو ابن أيب شيبة [ّٕٓ] ،كأٞبد [َُٗٗٔ] ،كالبزار [ُِّْ] ،كقاؿ" :ىذا ا٢بديث ال نعلم أحدا
أيضا :أبو داكد [ُِٖٓ] ،كركل الَبمذم
ركاه إال ركيفع بن ثابت كحده فإسناده حسن" .كأخرجو ن
أيضا :ابن حباف [َْٖٓ] ،كالطربا٘ب [ِْْٖ] ،كالبيهقي
صدره كحسنو [ُُُّ] ،كأخرجو ن
[ُٖٖٓٓ] .ك((أخلقو)) :أم :أببله كأتلفو .ك((أعجفها)) :أم :أىز٥با كأضعفها.
(ِ ) عند مسلم(( :رجبل من األسد ،يقاؿ لو :ابن اللتبية)) .ك(األسد) كيقاؿ لو :األزدم من (أزد) شنوءة.
كيقاؿ ٥بم :األسد كاألزد .ك((تيعر)) معناه :تصيح ،كاليعار :صوت الشاة.
(ّ) صحيح البخارم [ِٕٗٓ ،]ُْٕٕ ،ّٔٔٔ ،مسلم [ُِّٖ].
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فيقوؿ :يا رسوؿ اهلل ،أغثني ،فأقوؿً :ل أملك لك شيئًا ،قد أبلغتكً ،ل ألفين
أحدكم يجيء يوـ القيامة على رقبتو رقاع تخفق ،فيقوؿ :يا رسوؿ اهلل ،أغثني،
فأقوؿً :ل أملك لك شيئًا ،قد أبلغتكً ،ل ألفين أحدكم يجيء يوـ القيامة على
رقبتو صامت ،فيقوؿ :يا رسوؿ اهلل ،أغثني ،فأقوؿً :ل أملك لك شيئًا ،قد
أبلغتك))(ُ).

كعن عبد اهلل بن عباس  ،قاؿ :حدثِب عمر بن ا٣بطاب  ،قاؿ:
٤با كاف يوـ خيرب ،أقبل نفر من صحابة النيب  ،فقالوا :فبلف شهيد ،فبلف
شهيد ،حٌب مركا على رجل ،فقالوا :فبلف شهيد ،فقاؿ رسوؿ اهلل :
ٍ َّ
اءةٍ ))-ب قاؿ رسوؿ اهلل
((كال ،إني رأيتو في النار في بُػ ْرَدة غَل َها  -أو َعبَ َ
 (( :يا ابن الخطاب ،اذىب فناد في الناس ،أنو ًل يدخل الجنة إًل
المؤمنوف)) ،قاؿ :فخرجت فناديت :أال إنو ال يدخل ا١بنة إال ا٤بؤمنوف(ِ).
ا٣بىثٍػ ىع ًم ٍّي ،أف النيب  سئل أىم األعماؿ
كعن عبد اهلل بن يحٍب ًش ٍّي(ّ) ٍ
أفضل؟ قاؿ(( :إيماف ًل شك فيو ،وجهاد ًل غلوؿ فيو ،وحجة مبرورة))

ا٢بديث(ْ).

(ُ) صحيح البخارم [َّّٕ] ،مسلم كاللفظ لو [ُُّٖ].
(ِ) صحيح مسلم [ُُْ].
(ّ) "(حبشي) بضم ا٤بهملة كسكوف ا٤بوحدة بعدىا معجمة كياء كياء النسب" فتح البارم (ُّ.)َٓٗ/
(ْ) أخرجو أٞبد بإسناد قوم [َُُْٓ] ،كالدارمي [ُْْٔ] ،كالنسائي [ِِٔٓ] ،كابن أيب عاصم ُب
(اآلحاد كا٤بثا٘ب) [َِِٓ] ،كابن األعرايب ُب (معجمو) [ُُٕٓ] ،كأبو نعيم ُب (ا٢بلية) (ِ،)ُْ/
كالبيهقي [َْٗٔ] ،كالضياء [ُِّ].
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اضصورةػاضطاذرةػ:ػاضحرابظػوشطعػاضطرغقػ:
إف من األلفاظ ذات الصلة با٣بيانة ،ك٩با يندرج ٙبت مفهومها العاـ :ا٢برابة
كقطع الطريق –كما تقدـ بياف ذلك.-
إف ا٢بياة ال ٚبلو من ا٣بيانة كالظلم كالفساد ،كىي ُب ا٤بقابل ال ٚبلو من أىل
الصدؽ كالوفاء ،كمن ا٤بصلحْب الذم ٰبذركف من ا٣بيانة كاإلفساد ،كٰبرصوف على ما
فيو صبلح أنفسهم ،ك٦بتمعهم ،حيث يدعوف إٔب اإلٲباف ،كالرشد ،كاحملبة كالتآلف،
استيعاب ألحكاـ النوازؿ ،و
و
و
و
عاجل أك
كفقو للمآالت ،كتبص ور بكل خطر
ٕبكمة ،ك
آجل ،كعل وم بآثار كل قوؿ كفعل.
َّو َل َّدَتجىَّْ
كقد أمر اهلل  العباد باإلصبلح ُب األرض فقاؿ  :ﵟ َوأ َ ْؾِْ ٚح َ
ِ
ى
َ ْ ْ
َ ُ
َ ََ ْ ُ َ َ
ِيٞﵞ [األعراؼ ،]ُِْ:كقاؿ  :ﵟِةتٔ٤ا َّاَّلل َّوأؾِ ٚد٤ا َّذاتَّ
عس ََّ
َظبِي٘ َّال ُِ ّٝ
َ ُْ
ُ
ثَيِْ ٠س َّْٛﵞ [األنفاؿ .]ُ:كهنى عن الفساد كاإلفساد ُب األرض فقاؿ  :ﵟ َولَّتّع ُِسواَّ
َْْ ََْ ْ َ
َ
ضَّبًسَّإِؾًلخِ٣ةﵞ [األعراؼ.]ٓٔ:
ِِفَّاْلر ِ

كىي دعوة الرسل  إٔب أقوامهم .فقد جاءت الرسل
باإلصبلح ،كناىية عن الفساد كاإلفساد ،كاآليات ُب ذلك كثّبة.



آمرة

َ ُ َ ُ
اَّلل َّل َُّي ُِّتَّ
كأخرب ا٢بق  أنو ال ٰبب الفساد كا٤بفسدين فقاؿَّ :ﵟو َّ
َ ُ َ ُ
ْ ْ
َْ َ
ِيٞﵞ [ا٤بائدة ،]ْٔ:أم:
عس ََّ
ةدﵞ [البقرة ،]َِٓ:كقاؿ  :ﵟو
اَ ّٙع َّ
اَّلل َّل َُّي ُِّت َّال ُِ ّٝ

يبغض الفساد ،كال ٰبب ا٤بفسدين" .بل كل ما أمر اهلل  بو فهو صبلح .كقد أثُب
اهلل  على الصبلح كا٤بصلحْب ،كالذين آمنوا كعملوا الصا٢بات ،كذـ ا٤بفسدين
ُب غّب موضع"(ُ).

(ُ) ٦بموع الفتاكل (ِٖ ،)ُِٔ/األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ،البن تيمية (ص.)َُ:
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َ ْ ْ
كأكضح  أف ا٤بفسد ليس كا٤بصلح فقاؿ :ﵟ َو ُ
اَّلل ََّح ًَّْ ُٛ ٚال ُّٝع َِس َََِّّٞ ٜ
ْ
َ َْ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ََْ ُ َ َ ً َ َ َ
َّه َُّّ ٞاَّل َ
ِيَّٞ
ال ُْ ٝؿَِِّ ٚحﵞ [البقرة ،]َِِ:ﵟ َو َٜةَّرَ٠ٔٚةَّالعٝةء َّواْلرض َّوٜةَّثيٝ٣٠ةَّثةلًِل َّذل ِٕ
َ َُ َ َ ُ
َْ ََُْ
َ ٌ
َ ََ
ََ
َ
ةرِ ََّّ Kأم َّْنً٘ َّاَّلِيَّ ٞآ٤٠ٜا َّوي ِ٤ٚٝا َّالؿ ِ
ةتَّ
ِيَّ ٞزّ ُصوا ََّّ َِٞ ٜاَل َّ
زّ ُصوا َِّ َ٤يْ٘ َّل َِّل
ةِل ِ
َْْ َْ ََُْ ْ
َ ُْ ْ
َ َ ُْ
عس َ
ضَّأمَّْنًَّ٘ال ُٝذِْٔيََّكّٙجةرَِّLﵞ [ص.]ِٖ-ِٕ:
َِّفَّاْلر ِ
ِيٞ
ّ
َكلٝ
ِ
ِ
َ
كحذر الشارع من آثار الفساد كاإلفساد ُب األرض ،فقاؿ  :ﵟه ََ ٣صَّ
َّْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ
ُ َُ ْ َْ َ
َ
َْ َ ُ
ْ
َّي ِ٤ُٚٝا ََّّْٛ٣ُ ًَٚ َٙ
َِّلشِئَّ ٛ٣بًـ َّاَّلِي
َّٖعجخ َّأيسِي َّاَل ِ
ِب َّواْلَدصِ َّثِٝة َّ
ةس ِ
اّٙعةد ِ
َِّف َّاِ ٙ
َ
َْ
٤نﵞ [الركـ ،]ُْ:فالفساد كثر ُب الرب كالبحر بسبب ذنوب ا٣بلق ،فعاد عليهم
ج ًُ َّ
يص ِ
َ
ُ
ذلك بفساد معايشهم كنقصها ،كحلوؿ اآلفات ُّا ،كما قاؿ  :ﵟ َو َٜةَّأ َؾةثَس َّْٛ
ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ
ُ ْ ََُْ َ ْ َ
ْ
ْيﵞ [الشورل.]َّ:
عجخَّأيسِيسَّٛويًَّّ٤خَّٖٞس ِ ٍَّ
َِّٜٞم ِؿيج ٍحَِّجِٝةَّٖ َّ
ةسَّ
كبْب اهلل  أف اإلفساد ُب األرض من صفات ا٤بنافقْب فقاؿ :ﵟ َوَّ َِٞ ٜاَل ِ
َ ْ َ ُ َ َ َ ُّ ْ
َ َ
َ ْ ُْ ُ َ
َ
ََّٕٓ ُِْ ُ ٤لَِّف ْ َ َ ُّ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ
َ
َِّفَّٓٚجَِِّ١وَّ٤٢أِلَّاْل ِؿ ِ
ِإَوذاَّدِ٤لَّ
ةمََّّ َّ204
جج
َّاِليةةَِّاِلجيةَّويؼ ِ٣سَّاَّللَّلَعَّٜة ِ
ِ
َّٜٞحً ِ
َ
ْ
ْ
ُْ َ َ َُْ َ َْ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ
َ َ
َْ َ
َ َ
ِي٘ َ ُ
َِّلَّ
اَّللَّلَُّي ُِّتَّاَ ّٙعةدََِّّ205إَوذاَّر
َِّلّعِسَّذِي٣ةَّويَِّٕ ٚ٣اِلصثَّواٙنعَّ٘و
َِّفَّاْل ْر ِض ِ
ظْع ِ
َ َ َ َُْ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ ُُ َ َ ُ ََ ْ
ْ ُ
َّوْلِئ َط َّال ِ٣َ ٝةد َّ206ﵞ [البقرة.]َِٔ-َِْ:
ةْلز َِِّ ٛدعجَّ ١جٛ٠٣
اد ِْ َّاَّلل َّأرشدَّ ١اًِٙضة َّث ِ ِ
َ ُ َ ُ
َْ َ
ةدﵞ ،أم :ال ٰبب عملو ،كال يرضى
اَّلل َّل َُّي ُِّت َّاَ ّٙع َّ
كالسعي ىاىنا ىو :القصد .ﵟو

كخ ٍفوي ُب إفسادؾ ُب ٍأرض
بو .يعِب بذلك جل ثناؤه :كإذا قيل ٥بذا ا٤بنافق :اتق اهلل ى
كسعيك فيها ٗبا حرـ اهلل عليك من معاصيو ،كإىبلكك حركث ا٤بسلمْب كنسلهم
اهلل،
ى
كٞبية ٗبا حرـ اهلل  عليو ،كٛبادل ُب غيٍّو كضبللو .قاؿ اهلل
استكرب كدخلتو ًعزة ى
ً
ًً
صالً ىيها(ُ).
جل ثناؤه :فكفاه عقوبة من غيو كضبللو ،صلي نا ًر جهنم ،كلبئس ا٤بهاد ل ى
كاإلفساد ُب األرض بقطع الطريق ،كسلب األمواؿ ،كانتهاؾ األعراض ،كإتبلؼ
النفوس ٧برـ ،كعقوبتو منصوص عليها ُب القرآف الكرٙب ،كمتوعد عليها بالعذاب ُب
َْ
َ َُ ُ َ َ َ َ ُ َُ َ َ ْ َ ْ َ
ْ
َ ََ ُ
َِّفَّاْلر ِضَّ
اآلخرة كما قاؿ اهلل َّ :ﵟإِجٝةَّجضاءَّاَّلِيَُّٞيةرِب٤نَّاَّللَّورظِ٤لَّويعً٤ن ِ
َْ
َ
َ َ ً َ ْ َُ ُ َْ ُ َ ُ َْ َُ َ َْ ْ ََ ُ
َ َْ
ف َّأ ْو َُّح٤ْ ّ٠اََّّ َِٞ ٜاْل ْر ِضَّ
َّوأ ْر ُجَّ ِْٞ َّٜ ْٛ ٣ُ ٚرًِل ٍ َّ
ِعةداَّأن َّحٔذ٤ٚاَّأو َّيؿٚج٤اَّأو َّتٔمى َّأيسِي ِٛ٣

(ُ) انظر :تفسّب الطربم (ْ.)ِْْ/
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َ َْ
َ َ
ْ َ َ َ ٌ َ
ُّ ْ َ َ َ ُ ْ
َّي ِو ٌ
َ َ َُ ْ ْ ٌ
ِيَّ ٞدةثُ٤اََّّ ِْٞ ٜرجْ ِ٘ َّأنَّ
يَّ Qَّ ٛإِل َّاَّل
َِّف َّاْلرِصة َِّيشاب
َِّف َّاِلجيةَّولِ ٛ٣
ذل ِٕ َّلَّ ٛ٣رِضي ِ
َ
َ َْ
ََ
َ َ
َْ
٤ر َّ َ
َّد ُّ ٌ
َّرخ ٌ
ِيRَّ ٛﵞ [ا٤بائدة .]ّْ -ّّ:قاؿ أبو جعفر
تٔس ُِروا َّيٚيْ َِِّ ْٛ ٣ةي٤ُٝ ٚا َّأن َّاَّلل

 " :كىذا بياف من اهلل عز ذكره عن حكم (الفساد ُب األرض) ،الذم ذكره ُب
ْ َ ْ َ َ َ َ َْ ََ
ْ َ َ َ ُ َ ْ َََ َْ ً َْ َ
َّج ّْط َّأ َ ْو ََِّ َ
ةَّلَع َّثَ
َِّفَّ
د
ة
ع
ْي
َ
ث
ةَّ
ع
ّ
َّج
٘
ذ
َّر
ٞ
َّٜ
١
ٟ
َّأ
ي٘
ان
َس
إ
َّ
ِن
قولو :ﵟَّ ِٜٞأج ِ٘ َّذل ِٕ َّٖذب٠
ٍ ِ
ِ ِ ٍ
ِ ِ ِ
ْاْلَ ْ
ا٤بفسد ُب األرض من العقوبة
يستحق
الذم
ما
عباده:
أعلم
].
ِّ
[ا٤بائدة:
ﵞ
َّ
ض
ِ
ر
ي
الرجل
كقطع اليد ك ٍّ
القتل ،كالصلب ،ي
كالنكاؿ ،فقاؿ  :ال جزاء لو ُب الدنيا إال ي
و
ً
يتب ُب الدنيا،
خبلؼ ،أك النفي من
من
األرض ،خزينا ٥بم .كأما ُب اآلخرة إف ٓب ٍ
فعذاب عظيم"(ُ).
ك(ا٢برابة) :الربكز ألخذ ماؿ أك لقتل أك إلرعاب على سبيل اَّاىرة(ِ) مكابرة
اعتمادا على الشوكة(ّ) مع البعد عن الغوث(ْ) ،من كل مكلف ملتزـ لؤلحكاـ ،كلو
ن
تدا(ٓ) .كتسمى :قطع الطريق ،كالسرقة الكربل.
كاف ذميًّا أك مر ن

(ُ) ا٤بصدر السابق (َُ.)ِّْ/
اختبلسا ال سرقة؛ ألف
(ِ) يسمى األخذ على سبيل اَّاىرة مغالبة أك هنبة ،أك خلسة ،أك غصبنا ،أك انتهابنا ك ن
ركن السرقة األخذ على سبيل االستخفاء .انظر :بدائع الصنائع ،للكاسا٘ب (ٕ ،)ٔٓ/كاإلغارة ُب باب
السرقة غّب الئقة؛ ألف السرقة أخذ ماؿ ُب خفاء كحيلة فلذلك ٠بى السارؽ بو؛ ألنو يسارؽ عْب
ا٤بسركؽ منو ،أك عْب أعوان و على ا٢بفظ ،كاإلغارة أخذ ُب اَّاىرة مكابرة كمغالبة .انظر :ا٤ببسوط
(ٗ ،)ُّّ/كانظر :البناية شرح ا٥بداية (ٕ ،)ّْ/العناية (ٓ ،) ّٖٕ/البحر الرائق شرح كنز الدقائق
(ٓ.)ْٓ/
(اعتمادا على الشوكة) :ما لو كاف االعتماد على ا٤بغافلة كا٥برب ،أك على ضعف اَِّب عليو،
(ّ) خرج بقيد:
ن
فبل يسمي ذلك ُب االصطبلح الشرعي حرابة ،كإ٭با ىو من قبيل النهبة ك٫بوىا ،كلو حكمو ا٣باص بو.
(ْ ) خرج بقيد( :البعد عن مسافة الغوث) كىي ا٤بسافة القريبة من ا٤بدينة أك القريةٕ ،بيث لو استغاث اإلنساف
منها لبلغ صوتو أىلها :ما لو كانت ا٤بسافة داخلة ُب حدكد الغوث ،فبل يسمي العدكاف حينئذ حرابة.
(ٓ ) خرج بقيد( :ملتزـ لؤلحكاـ) :الكافر ا٢بريب ،فهو كإف قتل كأخذ ا٤باؿ ،ال يدخل ُب ىذا الباب ،كإ٭با ىو
كافر حريب مهدر الدـ على كل حاؿ ،فإف دخل ُب اإلسبلـ ٓب يؤاخذ ٔبناية جناىا من قبل؛ ألف
اإلسبلـ ٯبب ما قبلو.
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ٝبيعا
كيدخل ُب التعريف :العبد ،كا٤برأة ،كالسكراف ا٤بتعدم بسكره؛ ألهنم ن
مكلفوف.
أيضا :الواحد كا١بماعة ،إذا ٙبققت ُّم بقية الصفات.
كيدخل ُب ذلك ن
كيطلق على أرباب ىذا الشأف :قطاع الطريق ،ك٠بوا بذلك؛ ألف الناس ٲبتنعوف
من سلوؾ الطريق الٍب يكوف ُّا ىؤالء ،فكأهنم قد قطعوىا حقيقة(ُ).
كيفرؽ بينها كبْب السرقة بأف ا٢برابة ىي الربكز ألخذ ماؿ أك لقتل أك إرعاب
اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث ،أما السرقة فهي أخذ ا٤باؿ خفية.
مكابرة
ن
فا٢برابة تكتمل با٣بركج على سبيل ا٤بغالبة كإف ٓب يؤخذ ماؿ ،أما السرقة فبل بد فيها
من أخذ ا٤باؿ على كجو ا٣بفية(ِ).
كا٢برابة مأخوذة من حارب ٰبارب ٧باربة كحرابة.
كعرب ا٢بنفية كالشافعية كا٢بنابلة عن ا٢برابة :بقطع الطريق ،كقالوا :إنو ا٣بركج
على ا٤بارة ألخذ ا٤باؿ على سبيل ا٤بغالبة ،على كجو ٲبنع ا٤بارة من ا٤بركر ،فينقطع
الطريق ،سواء أكاف القطع من ٝباعة أـ كاحد ،بعد أف يكوف لو قوة القطع ،كسواء
أكاف القطع بسبلح أـ بغّبه من العصا كا٢بجر ك٫بو ذلك .كتسمى ا٢برابة بالسرقة
الكربل.

(ُ) انظر :الفقو ا٤بنهجي على مذىب اإلماـ الشافعي (ٖ.)ّٖ-ِٖ/
(ِ) انظر :أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب (ْ ،)ُْٓ/الغرر البهية (ٓ ،)َُُ/فتح الوىاب بشرح منهج
الطبلب (ِ ،)ُٗٗ/اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع (ِ ،)ُْٓ/مغِب احملتاج (ٓ ،)ْٖٗ/غاية البياف
شرح زبد ابن رسبلف (ص ،)َِّ:هناية احملتاج (ٖ ،)ّ/حاشيتا قليويب كعمّبة (ْ ،)ََِ/فتوحات
الوىاب بتوضيح شرح منهج الطبلب (ٓ ،)ُِٓ/حاشية البجّبمي على ا٣بطيب (ْ،)ُِِ-ُُِ/
إعانة الطالبْب (ْ ،)ُٖٔ/السراج الوىاج على مًب ا٤بنهاج (ص.)ُّٓ:
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أما كوهنا سرقة؛ فباعتبار أف قاطع الطريق يأخذ ا٤باؿ خفية عن عْب اإلماـ الذم
عليو حفظ األمن .كأما كوهنا كربل؛ فؤلف ضرره يعم ،حيث يقطع الطريق على ا١بماعة
بزكاؿ األمن(ُ) .فالسرقة الٍب عقوبتها ا٢بد نوعاف:
األوؿ :سرقة صغرل :كىي الٍب ٯبب فيها قطع اليد.

الثاني  :سرقة كربل :كىي أخذ ا٤باؿ على سبيل ا٤بغالبة .كيسمى :ا٢برابة .كالفرؽ
بْب ا٢برابة كالبغي ىو أف البغي يستلزـ كجود تأكيل ،أما ا٢برابة فالغرض منها :اإلفساد
ُب األرض.
ٍب قد احتج بعموـ ىذه اآلية ٝبهور العلماء ُب ذىاُّم إٔب أف احملاربة ُب
َْ
َ َ ً
ْ
األمصار كُب السببلف على السواء؛ لقولو ََّّ:ﵟ َوي َ ْع ًَ َْ ٤ن َِِّفَّاْلر ِضَِّعةداﵞ .كىذا
مذىب مالك ،كاألكزاعي ،كالليث بن سعد ،كالشافعي ،أٞبد بن حنبل  ،حٌب
قاؿ مالك ُ- ب الذم يغتاؿ الرجل فيخدعو حٌب يدخلو بيتا فيقتلو ،كيأخذ ما
معو :-إف ىذا ٧باربة ،كدمو إٔب السلطاف ،ال إٔب كٕب ا٤بقتوؿ ،كال اعتبار بعفوه عنو ُب
إنفاذ القتل.
كقاؿ أبو حنيفة كأصحابو  :ال تكوف احملاربة إال ُب الطرقات ،فأما ُب
األمصار فبل؛ ألنو يلحقو الغوث إذا استغاثٖ ،ببلؼ الطريق؛ لبعده ٩بن يغيثو كيعينو
كاهلل أعلم.)ِ("-(ُ) انظر :ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية (ٖ )ُُّ/بدائع الصنائع (ٕ ،)َٗ/حاشية الشليب على تبيْب ا٢بقائق
(ّ ،)ِّٓ/البناية شرح ا٥بداية (ٕ .)َٖ/كمواىب ا١بليل (ٔ ،)ُْٗ/الشرح الصغّب (ْ.)ُْٗ/
ليبل
ليبل حٌب سرؽ متاعو ن
(ِ) تفسّب ابن كثّب (ّ .)ٗٗ/قاؿ مشس األئمة السرخسي " :لو كابر إنسانا ن
ليبل؛ فإف الغوث بالليل قل ما يلحق صاحب البيت ،كىو
فعليو القطع؛ ألف سرقتو قد ٛبت حْب كابره ن
عاجز عن دفعو بنفسو ،فيكوف ٛبكنو من ذلك بالناس كالسارؽ قد استخفى فعلو من الناس ٖببلؼ ما
ماال فإنو ال يلزمو القطع استحسا نا؛ ألف الغوث ُب ا٤بصر بالنهار
هنارا حٌب أخذ منو ن
إذا كابره ُب ا٤بصر ن

يلحقو عادة ،فاآلخذ ٦باىر بفعلو غّب مستخف لو ،كذلك ٲبكن نقصانا ُب السرقة" .ا٤ببسوط
جهرا ،فإف أخذكه ٨بتفْب فهم سراؽ ،كإف=
(ٗ .)ُُٓ/فمن شركط ا٢برابة :اَّاىرة بأف يأخذكا ا٤باؿ ن
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َ

َ

َ ُ ْ ْ
ُّ ْ َ
شر كعار
قاؿ ابن جرير ُ ب قولو :ﵟذل ِٕ َّلَّ ٛ٣ر َِّض ٌي َِِّف َّاِلجيةﵞ ،يعِبٌّ :
ْ
َ
كذلةه ،كنكاؿ كعقوبة ُب عاجل الدنيا قبل اآلخرة .ﵟ َول َُِِّ ْٛ ٣فَّاْلر َِصَّة ِﵞ ،أم :إذا ٓب يتوبوا
من فعلهم ذلك حٌب ىلكوا ُب اآلخرة ،مع ا٣بزم الذم جازيتهم بو ُب الدنيا ،كالعقوبة
َ َ ٌ َ
يٛﵞ ،يعِب :عذاب جهنم(ُ).
ابَّي ِو ٌَّ
الٍب عاقبتهم ُّا فيها .ﵟيش
قاؿ الواحدم " :معُب ٰباربوف اهلل  كرسولو  :يعصوهنما
َْ
َ
كال يطيعوهنما .كل من عصاؾ فهو ٧بارب لك .ﵟ َوي َ ْع ًَ َْ ٤ن َِِّف َّاْل ْر ِض َِّ َع ًةداﵞ ،أم:
بالقتل كالسرقة كأخذ األمواؿ ،فكل من أخذ السبلح على ا٤بسلمْب فهو ٧بارب هلل

كرسولو ،كإف كاف ُب بلد كا٤بكابر ُب الببلد(ِ) ،كىذا قوؿ مالك ،كاألكزاعي ،كمذىب
الشافعي .)ّ("
كقاؿ ابن عباس ُ ب اآلية :من شهر السبلح ُب فئة اإلسبلـ ،كأخاؼ
السبيلٍ ،ب ظفر بو كقدر عليو ،فإماـ ا٤بسلمْب فيو با٣بيار إف شاء قتلو كإف شاء صلبو،

= اختطفوه كىربوا ،فهم منتهبوف ،ال قطع عليهم ،ككذلك إف خرج الواحد كاالثناف على آخر قافلة،
فسلبوا منها شيئنا؛ ألنو ال يرجعوف إٔب منعة كقوة ،كإف خرجوا على عدد يسّب فقهركىم ،فهم قطاع
طريق .كىذا مذىب ا٢بنفية كالشافعية كا٢بنابلة .كخالف ُب ذلك ا٤بالكية كالظاىرية .قاؿ ابن العريب
ا٤بالكي  :كالذم ٬بتاره أف ا٢برابة عامة ُب ا٤بصر كالقفر ،كإف كاف بعضها أفحش من بعض،
كلكن اسم ا٢برابة يتناك٥با ،كمعُب ا٢برابة موجود فيها .انظر :ا٤بغِب ،البن قدامة (ٗٙ ،)ُْٓ/بفة احملتاج
(ٗ ،)ِّّ/الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع (َُ ،)َّْ/اإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل
(ْ ،)ِٖٕ/كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع (ٔ ،)َُٓ/أحكاـ القرآف ،للقاضي أيب بكر بن العريب
(ِ ،)ٗٓ/فقو السنة (ِ.)ْٔٗ -ْٖٔ/
(ُ) تفسّب الطربم (َُ ،)ِٕٕ -ِٕٔ/تفسّب ابن كثّب (ّ.)َُُ/
(ِ) تأخذ ا٤بكابرة حكم ا٢برابة باعتبارىا كص نفا من أكصاؼ ا٢برابة.
(ّ) الوسيط ُب تفسّب القرآف اَّيد (ِ.)ُُٖ/
395

كإف شاء قطع يده كرجلو(ُ) ،ككذا قاؿ سعيد بن ا٤بسيب ك٦باىد كالضحاؾ
كمستند ىذا القوؿ أف ظاىر (أك) للتخيّب كما ُب نظائر ذلك ُب القرآف ،كقولو ُب
َ ٌَْ ْ َ َْ َ َ َ َْ ُ
ُ
ٕﵞ [البقرة ،]ُٗٔ:ككقولو ُب كفارة
َّؾية ٍم َّأو َّؾسٓ ٍح َّأو َّنع ٍ َّ
كفارة الفدية :ﵟِِّسيح َِّ ِٜٞ
َ
َ
َ
َ
ُ ْ ْ ْ َُُ ْ ْ َ
َ ْ َْ َ ُْ ُ َ ْ
ْ َ ُ َ
ّشة ِ َ
َّي َ َ
ََّتْص ُ
يصَّ
و
َّأ
ٛ
٣
ت
٤
ِع
ٖ
َّ
و
َّأ
ٛ
ِيس
ٚ
٢
٤ن َّأ
َّم َعةِْٖي ََّّ ِٜٞأوظ ِك َّٜةَّتمًَِّ ٝ
اليمْب :ﵟإِلًةم
ِ
َ
َرر َج ٍَّحﵞ [ا٤بائدة .]ٖٗ:كىذه كلها على التخيّب ،فكذلك فلتكن ىذه اآلية.
كقاؿ ا١بمهور :ىذه اآلية منزلة على أحواؿ ،كما قاؿ الشافعي  عن ابن
عباس ُ ب قطاع الطريق:
،

ُ  -إذا قتلوا كأخذكا ا٤باؿ قتلوا كصلبوا.
ِ  -كإذا قتلوا كٓب يأخذكا ا٤باؿ قتلوا كٓب يصلبوا.
ّ  -كإذا أخذكا ا٤باؿ كٓب يقتلوا قطعت أيديهم كأرجلهم من خبلؼ.
ْ  -كإذا أخافوا السبيل كٓب يأخذكا ا٤باؿ نفوا من األرض .كىكذا قاؿ غّب كاحد
من السلف كاألئمة .كاختلفوا ،ىل يصلب حيًّا كيَبؾ حٌب ٲبوت ٗبنعو من الطعاـ
كتشديدا لغّبه من
تنكيبل
كالشراب ،أك يقتلو برمح أك ٫بوه ،أك يقتل أكنال ٍب يصلب ،ن
ن
ا٤بفسدين؟ ُب ذلك كلو خبلؼ ٧برر ُب موضعو ،كباهلل  الثقة ،كعليو التكبلف.
َْ
َْ َُْ
ْ
ْ
َ
ضﵞ فقد قاؿ بعضهم :ىو أف يطلب حٌب يقدر
كأما قولو  :ﵟأو َّح٤ّ٠اََّّ ِٜٞاْلر ِ َّ
عليو فيقاـ عليو ا٢بد أك يهرب من دار اإلسبلـ(ِ).
كقاؿ آخركف :ىو أف ينفى من بلده إٔب بلد آخر ،أك ٱبرجو السلطاف أك نائبو
من معاملتو بالكلية.

(ُ) انظر :تفسّب الطربم (َُ ،)ِّٔ/تفسّب ابن كثّب (ّ ،)ََُ/الناسخ كا٤بنسوخ ،أليب جعفر النحاس
(ص .)ِّٗ:قاؿ السيوطي " :أخرجو :ابن جرير كابن ا٤بنذر كابن أيب حاًب كالنحاس ُب
(ناسخو) عن ابن عباس" الدر ا٤بنثور (ّ.)ٖٔ/
(ِ) انظر :تفسّب الطربم (َُ.)ِٖٔ/
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كقاؿ عطاء ا٣براسا٘ب  :ينفى من جند إٔب جند سنْب كال ٱبرج من دار
اإلسبلـ ،ككذا قاؿ سعيد بن جبّب كمقاتل بن حياف  :إنو ينفى كال ٱبرج من
أرض ا إلسبلـ .كقاؿ آخركف :ا٤براد بالنفي ىهنا السجن ،كىو قوؿ أيب حنيفة كأصحابو
 ،كاختار ابن جرير  :أف ا٤براد بالنفي ىهنا :أف ٱبرج من بلده إٔب بلد
آخر فيسجن فيو(ُ).
تكب الكبّبة ،فكيف إذا أخذ
قاؿ الذىيب " :فمجرد إخافتو السبيل ىو مر ه
ا٤باؿ؟! ككيف إذا جرح ،أك قتل ،أك فعل عدة كبائر؟! مع ما غالبهم عليو من ترؾ

الصبلة ،كإنفاؽ ما يأخذكنو ُب ا٣بمر كالزنا؟!"(ِ).
كقد بسط األحكاـ ذات الصلة الفقهاء ُب مصنفاهتم.
كيسقط حد ا٢برابة عن احملاربْب بالتوبة قبل القدرة عليهم ،كذلك ُب شأف ما
كجب عليهم حقًّا هلل  ،كىو ٙبتم القتل ،كالصلب ،كالقطع من خبلؼ ،كالنفي،
كىذا ٧بل اتفاؽ بْب أصحاب ا٤بذاىب األربعة.
ََ
َْ َْ َْ
َ َ
ِيَّ ٞدةثُ٤اََّّ ِْٞ ٜرج ِ٘ َّأن َّتٔس ُِرواَّيٚيْ َِّْٛ ٣ﵞ ،فاهلل 
كاستدلوا بقولو  :ﵟإِل َّاَّل
قد أكجب عليهم ا٢بدٍ ،ب استثُب التائبْب قبل القدرة عليهم.
أما حقوؽ اآلدميْب فبل تسقط بالتوبة .فيغرموف ما أخذكه من ا٤باؿ عند
ا١بمهور .قالوا :فأما ا٤بسلم إذا حارب ا٤بسلمْب أك ا٤بعاىدين ،كأتى بعض ما ٯبب
عليو العقوبة ،فلن تضع توبتو عنو عقوبة ذنبو ،بل توبتو فيما بينو كبْب اهلل  ،كعلى
اإلماـ إقامة ا٢بد الذم أكجبو اهلل  عليو ،كأخذه ٕبقوؽ الناس(ّ).

(ُ) انظر :تفسّب ابن كثّب (ّ.)َُُ-ََُ/
(ِ) الكبائر ،للذىيب (ص ،)ِِٕ:بتحقيق :أيب عبيدة مشهور بن حسن.
(ّ) انظر :تفسّب الطربم (َُ.)ِٕٕ/
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قاؿ القرطيب " :أما القصاص كحقوؽ اآلدميْب فبل تسقط"(ُ).
اضصورةػاضحادغظػرذرةػ:ػػاضبخسػسيػاضصغلػواضطغزانػ:
إف من األلفاظ ذات الصلة با٣بيانة ،ك٩با يندرج ٙبت مفهومها العاـ :البخس ُب
الكيل كا٤بيزاف –كما تقدـ بياف ذلك.-

أوًل :تعريف التطفيف:
ً

ً
ً
ا٤بكياؿ ،كىو أال ٛبىٍىؤلىهي إٔب
ص
قاؿ ا١بوىرم (" :التطٍف ي
يف) :نىػ ٍق ي
أىصبا ًره"(ِ) .كمنو قولو  :ﵟ َويْ ٌ٘ َّل َِ ُٝ ْٚم ّّّ َ
ْيﵞ [ا٤بطففْب .]ُ:فالتطٍ ً
ص ىٱبيو يف
ق
ػ
ن
:
يف
ف
َّ
ِِ
ٍ
ى
ي
ه
ٍى
(ّ)
بو صاحبيو ُب ىكٍي ول أك ىكٍزف .
كقاؿ ابن فارس " :الطاء كالفاء يدؿ على قلة الشيء .يقاؿ :ىذا شيء
طفيف .كيقاؿ :إناء طىفا يف ،أم :مآلف .كالتطفيف :نقص ا٤بكياؿ كا٤بيزاف .قاؿ بعض
طفيفا .كيقاؿ ٤با فوؽ اإلناء:
صوي منو يكوف ن
أىل العلم :إ٭با ٠بي بذلك ألف الذم يىػٍنػ يق ي
اؼ كالط ىفافىة"(ْ).
الطٍّىف ي
الكيل :قلل نصيب ا٤بكيل لو ُب إيفائو
ف
كقاؿ الراغب " :طىف ى
ى
كاستيفائو"(ٓ).

(ُ) تفسّب القرطيب (ٔ.)ُٖٓ /
(ِ) الصحاح ،مادة( :طفف) (ْ ،)ُّٗٓ/كانظر :معجم ديواف األدب (ّ .)ُُٕ/يقاؿ :مؤل الكأس إًٔب
أىصبارىا ،أم :إٔب أعاليها كرأسها.
(ّ) انظر :احملكم كاحمليط األعظم ،مادة( :طفف) (ٗ ،)ُّّ/ا٤بخصص (ّ ،)ُِ/لساف العرب (ٗ.)ِِِ/
(ْ) مقاييس اللغة ،مادة( :طىف) (ّ.)َْٓ/
(ٓ) ا٤بفردات ،مادة( :طىف) (ص.)ُِٓ:
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كقاؿ العبلمة ا٤بناكم " :التطفيف :التقليل ،كمنو قيل :طفف ا٤بيزاف
تطفيفا ،كال يستعمل إال ُب اإلٯباب ،فبل يقاؿ :ما طففت"(ُ).
كا٤بكياؿ ن
ً
الشيء الط ًفيف ،كىو القليل النػ ٍزير،
كقاؿ الطربم " :كأصل ذلك من
ا٢ب ٍّق عما لو من ً
ك(الٍمطىفٍّف) :الٍم ىقلٍّل حق ص ً
اح ً
الوفاء كالت ىم ًاـ ُب و
كيل أك ىكٍزوف؛
ب ٍى ى
ي ي ى ى
ي
كمنو قيل ً
ف الصاع ،يعِب
للقوـ الذم يكونوف سواءن ُب ًح ٍسبى وة أك ىع ىد ود :ىم سواءه ىكطى ٍّ
ى
ً ً (ِ)
ً
ً
بذلك :ىك يقر ً
ص عن الٍم ٍلء" .
ب الٍ يم ٍمتىل ًئ منو نىاق ه
ٍ
كقاؿ الز٨بشرم " :التطفيف :البخس ُب الكيل كالوزف؛ ألف ما يبخس
شيء طفيف حقّب"(ّ).
مطففا؛ ألنو ال يكاد يأخذ إال الشيء الطفيف ،كذلك
كعلى ىذا فإ٭با ٠بي ن
ضرب من السرقة كا٣بيانة كالدناءة ،كىو من أكل أمواؿ الناس بالباطل ُب األخذ
كالدفع .كمن استساغ أخذ القليل؛ لدناءة نفسو فإنو ال يقعده عن التوثب إٔب الكثّب
عجز أك رقابة.
إال ه
قاؿ ا٤بهاٲبي ٠" :بيت بو لداللتو على أف من أخل بأدٗب حقوؽ ا٣بلق،
استحق أعظم كيل من ا٢بق .فكيف من أخل بأعظم حقوؽ ا٢بق ،من اإلٲباف بو
كبآياتو كرسلو؟"(ْ).
كىو من التوسع ُب مفهوـ التطفيف –كما سيأتيك بيانو.-

(ُ) التوقيف على مهمات التعاريف (ص.)ٗٗ:
(ِ) تفسّب الطربم (ِْ.)ِٕٕ /
(ّ) الكشاؼ (ْ.)ُٕٖ /
(ْ) تفسّب ا٤بهاٲبي (تبصّب الرٞبن كتيسّب ا٤بناف) (ِ ،)ِّٗ/طبع ٗبطبعة بوالؽ ٗبصر.
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كقاؿ ا٢بافظ ابن كثّب " :التطفيف :البخس ُب ا٤بكياؿ كا٤بيزاف ،إما
باالزدياد إف اقتضى من الناس ،كإما بالنقصاف إف قضاىم"(ُ) ،أم :أنو إذا أخذ لنفسو
أخذ أكثر من حقو ،كإذا أعطى أعطى أقل من القدر الواجب.
كقاؿ ابن جزم " :التطفيف ُب اللغة ىو البخس كالنقص ،كفسره بذلك
الز٨بشرم(ِ) ،كاختاره ابن عطية(ّ).
كقيل :ىو ٘باكز ا٢بد ُب زيادة أك نقصاف ،كاختاره ابن الفرس.
[قاؿ ابن جزم كالسيوطي  :]كىو األظهر؛ ألف ا٤براد بو ىنا ٖبس
حقوؽ الناس ُب ا٤بكياؿ كا٤بيزاف ،بأف يزيد اإلنساف على حقو أك ينقص من حق
غّبه"(ْ).
شرعا؛ ألنو إذا أعطى للمشَبم أكثر من
كقولو٘ :باكز ا٢بد ،أم :ا٤بسموح بو ن
القدر الواجب فهذا من اإلحساف ،كال إٍب ُب الزائد ،فهو ٓب يأخذ لنفسو أكثر من
حقو ،كإ٭با زاد ا٤بشَبم أكثر من القدر الواجب؛ لبلحَباز عن النقصاف بالفضل
كاإلحساف .كسيأتيك بياف أف الكيل على ثبلثة أضرب :كاؼ ،كطفيف ،كزائد.

ثانيا :خطورة التطفيف وبياف عاقبتو:
ً

إف التطفيف من الصفات الذميمة ،كا٣بصاؿ القبيحة ،كىو من كبائر الذنوب
ا٤بتوعد عليها بالعذاب ُب الكتاب كالسنة ،كىو أكل ألمواؿ الناس بالباطل ،كقد أرسل
رسوال ،كىو شعيب  ألجل التحذير من ىذه ا٣بصلة الٍب تفشت ُب
اهلل  ن
(ُ) تفسّب ابن كثّب (ٖ.)ّْٔ /
(ِ) تقدـ قولو.
(ّ) قاؿ ابن عطية " :التطفيف :النقصاف ،أصلو ُب الشيء الطفيف ،كىو النزر ،كا٤بطفف إ٭با يأخذ
با٤بيزاف شيئنا طفي نفا" احملرر الوجيز (ٓ.)ْْٗ/
(ْ) تفسّب ابن جزم (ِ ،)َْٔ/معَبؾ األقراف ،للسيوطي (ِ.)ُْٓ/
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قومو ،فدعاىم إٔب اإلٲباف ،كترؾ ما ىم عليو من ىذه الفعلة القبيحة ،فلما أبوا أىلكهم
بسوء فعلهم من ٖبس ا٤بكياؿ كا٤بيزاف .كألٮبية ىذا ا٤بوضوع فقد جاءت (سورة
األبرز ُب السورة؛ فلذلك كانت التسمية
ا٤بطففْب) مصدرنة بتحذي ور بال وغ ،كىو ا٤بوضوع ي
للسورة ُّذا االسم.
كمن اآليات الٍب ٍّ
ٙبذر من التطفيف ،كتأمر بإيفاء ا٤بكياؿ كا٤بيزاف ،كتنهى عن
ََ ََُْ َ َ ْ
َُ
َِّه َّأ َ ْ
خ َع َُ ٞ
َّاِلَتِي َِّ ٛإِل َّثِةِٙت ِ َ
َّخِت ََّحجٌَّْٚ
التطفيف فيهما قولو  :ﵟول َّتٔصب٤ا َّٜةل
ِ

َُ ُ ََُْ ْ َ َْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َ ُّ َْ
ُ ْ َ َ َ ُ ُْ ْ َ ْ
ً
٤اَّولََّْ٤
ةيسِل ُ َ
أػسه َّوأوِ٤اَّاٗٙي٘ َّوال ِٝزيان َّثِةِٔٙع ِك َّل َّٟسَُِّ ٚجّعةَّإِل َّوظً٣ةَِّإَوذآَّٚذَِّ ٛ
َ
ُ ََ
َ َ َ
َ
ُ
َُْ َ ُ
ِس َْ ٛ
َّذآَُّ ْص َّب َ
ونﵞ [األنعاـ.]ُِٓ:
َّوؾةز َّْٛثًَِٚ َِّٙ١س َّْٛدشٖ ُص َّ
َّوب ِ ًَ ْ٣سَِّاَّللَِّأوِ٤اَّذٙ
َكن
َ
َ
َ َ
َ
ْ
َ َ ُ ُ
َ َ َ ُ
ِإَوَل َ
َّٜةَّٙس َّْ ِْٞ َّٜ ٛإ ِ ٍِلَّ
َّْ ٜس َح ََّ ٞأرةَّ ْٛ ٢ػ ًَيْ ًجةَّٓةل َّيَةَّٓ ِْ ٤م َّاخ ُج ُسواَّاَّلل
كقاؿ  :ﵟ
َ
َ
َ ُُْ َ ْ َ َْ ُ ْ ٌََّ ْ َ ّ ُ ْ َ ُْ ْ َ َْ َ ْ َ َ ََ َ َ
َ َْ َُ
ةءَّْٛ ٢
َّول َّتجْز ُع٤اَّاَلةس َّأػي
ْيه َّٓس َّجةءدسَّ ٛثيِ٠ح ََّّ ِٜٞربِسَِّ ٛأوِ٤اَّاٗٙي٘ َّوال ِٝزيان
د َّ
َ
ْ
ُ
َ
ََ ُ
َ َ ُ ْ َ ٌْ َ ُ ْ ْ ُْ ْ ُ ْ
َّت ّْع ُِسوا َِّف َّاْل ْر ِض َّبَ ًْ َس َّإ ْ
ِْيﵞ
َّمؤ ََِّ ٠ٜ
ؾًلخِ٣ة َّذِ ٙسَّ ٛرْي َّٙسَّ ٛإِن َّٖ٠ذٛ
ول
ِ
ِ
[األعراؼ.]ٖٓ:

َ َ
َ َ َ َ
ْ
َ َ َ ُ
س َّْ ِْٞ َّٜ ٛإ ِ ٍِل َّد ْ ُْيَّهُﵞ ،ىذه دعوة الرسل
ةَّٓ ِْ ٤م َّاخ ُج ُسواَّاَّلل َّٜةَّٙ
قولو  :ﵟٓةل َّي َّ
َ ْ َ َْ ُ ْ ٌََّ ْ َّ ُ
س َّْٛﵞ ،أم :قد أقاـ اهلل  ا٢بجج كالبينات
كلهم .ﵟٓس َّجةءدسَّ ٛثيِ٠ح ََّّ ِٜٞرب ِ

على صدؽ ما جئتكم بوٍ .ب كعظهم ُب معاملتهم الناس بأف يوفوا ا٤بكياؿ كا٤بيزاف ،كال
يبخسوا الناس أشياءىم ،أم :ال ٱبونوا الناس ُب أموا٥بم كيأخذكىا على كجو البخس،

كتدليسا(ُ).
كىو نقص ا٤بكياؿ كا٤بيزاف خفية
ن
َ
َ
َ
َ َ
َ
ْ
َ ُ ُ
َ َ َ ُ
ِإَوَل َ
َّٜةَّٙس َّْ ِْٞ َّٜ ٛإ ِ ٍِلَّ
َّْ ٜس َح ََّ ٞأرةَّ ْٛ ٢ػ ًَيْ ًجةَّٓةل َّيَةَّٓ ِْ ٤م َّاخ ُج ُسواَّاَّلل
كقاؿ َّ :ﵟ
ْ َْ َ َ ْ َ َ ّ ََ ُ ْ َ
َ ُُْ ََ َُْ
ّ َ َ ُ َ َْ ُ ْ َ
ََّب ْ
َّي َش َ
اب َّيَ ٍْ ٤مَّ
َِّإَوّن َّأرةف َّيٚيسٛ
ْي
َّول َّتُ ٔ٠ؿ٤اَّال ِٗٝيةل َّوال ِٝزي َّ
دْيه
ان َّإ ِ ِّن َّأرازِ ٍ ِ ٛ
ُ
ََ َِْ َُْ ْ َْ َ َ ْ َ َ ْ ْ ََ َ َ
َ ََْ َُ ْ ََ َ َ
َّولَّت ًْس ْ٤اَّ
َّولَّتجْز ُع٤اَّاَلةسَّأػيةءٛ٢
ِيكََّّ84ويةَّٓ٤مَّأوِ٤اَّال ِٗٝيةلَّوال ِٝزيانَّثِةِٔٙع ِك
ُم ٍ
َْ
ُْ
َ ٌْ َ ُ ْ ْ ُ ُْ ْ ُ ْ َ َ َ ََ َ َْ ُ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ينَّ
عسِيَّ 85َّ ٞثِٔيخ َّاَّلل َِّرْي ََّّ ٙ
ِِف َّاْلر ِض َِّ ّٜ
سَّٛإِن َّٖ٠ذَّ ٛمؤ ِِْ ٠ٜي َّوٜةَّأٟةَّيٚيسِ ٛ
ََّبِّ ٍ

86ﵞ [ىود.]ٖٔ -ْٖ:

(ُ) تفسّب ابن كثّب (ّ.)ْْٕ /
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أرسل اهلل  إٔب مدين أخاىم شعيبنا – كما تقدـ -يأمرىم بإصبلح
االعتقاد ،كصبلح األعماؿ كالتصرفات ُب العآب بأف ال يفسدكا ُب األرض.
كخص بالنهي ما كاف فاشينا فيهم من نقص ا٤بكياؿ كا٤بيزاف ،حٌب نسوا ما فيو
من قبح كفساد.
فابتدأ باألمر بالتوحيد؛ ألنو أصل الصبلحٍ ،ب أعقبو بالنهي عن مظلمة كانت
متفشية فيهم ،كىي خيانة ا٤بكياؿ كا٤بيزاف .كىي مفسدة عظيمة؛ ألهنا ٘بمع خصلٍب
السرقة كالغدر؛ ألف ا٤بكتاؿ مسَبسل مستسلم .كهناىم عن اإلفساد ُب األرض ،كعن
نقص ا٤بكياؿ كا٤بيزاف ،كعززه باألمر بضده ،كىو إيفاؤٮبا.
كنقص ا٤بكياؿ يشمل معنيْب :بأف ينقص ُب اإليفاء من القدر الواجب ،كيزيد
ُب االستيفاء على القدر الواجب ،فيلزـ ُب كبل ا٢بالْب نقصاف حق الغّب.
ّ َ ُ ْ َ
ْ
ْيﵞ ،أم :بثركة كسعة تغنيكم عن
ََّب ٍَّ
ٍب علل النهي بقولو :ﵟإ ِ ِّن َّأرازِ ٛ
التطفيف ،أك بنعمة من اهلل  حقٍّها أف تشكر؛ لتزداد ال أف تكفر فتزاؿ(ُ).
كقد كاف شعيب  يأمرىم بَبؾ التطفيف كالبخس ،كاالقتناع با٢ببلؿ
القليل ،كأنو خّب من ا٢براـ الكثّب.
كقاؿ ٥بم :إ٘ب أخاؼ أف تسلبوا ما أنتم فيو من ا٣بّب كالسعة ُب معيشتكم
كرزقكم بانتهاككم ٧بارـ اهلل  ،فيتغّب ا٢باؿ ُب الدنيا ،كٰبيط بكم العذاب ُب
َ َ َ َ ُ ًََ ًََْ َ
ََّكْ َ ٟ
ةَّر ٍَساًَّ
خَّآً ٠َِ ٜح ُ
َّْ ٜم َٝهً ٠حَّيَأْت َ
ِي٣ةَّر ْز ُر ََ ٣
اآلخرة .كما قاؿ  :ﵟوضبَّاَّللَّٜسًلَّٓصيح
ِ
ِ
َ ْ
َََ ََ ُ َ َ ْ
ْ ُّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ َ ُ َ ْ َُ َ
َ
ُ
ْ
ُ
ِ
٤نﵞ
فَّثِٝةََّك٤ٟاَّيؿَّ ً٠
َُّكََّٜك ٍنَِّسّصتَّثِأجً َِّٛاَّللَِِّأذار٣ةَّاَّللَّْلَِّةسَّاْل٤عَّواْلِ ٤
ِ ِٜٞ
[النحل.]ُُِ:

َ َ َ ْ َ ُ َْْ َ ْ
ْ َ َ َُ ْ ُ َ ْ ٌ ََ َ ُ َ
ّ َ ُ
َ
َ
سَّْٛ
ْ
ُ
ﵟٖشبَّأؾدةبَّاْليسحَِّالٝصظِْ ٚيََّّ176إِذَّٓةلَّلَّٛ٣ػًيتَّألَّتذٔ٤نََّّ177إ ِ ِّنَّٙ
ََ
َُ ٌ
َ ُ
ََ َ ْ َُ ُ ْ َ
جص َّإ ْن َّأ َ ْ
َّي ََّٚيَّْ ِْٞ َِّٜ ١أ َ ْ
َّوأَل ُ
َ
٤ل َّأٌَ ٜ
٤اَّاَّلل َ
جص َ
ي َّإِل َّلَعَّ
ٛ
س
ٙ
أ
ظ
ةَّأ
ٜ
و
َّ
179
َّ
٤ن
ِيً
ٔ
ةت
ِ
َّ
178
َّ
ِْي
رظ
ٍ ِ
ِ
ِ

(ُ) غرائب القرآف (ْ ،)ْْ/تفسّب الرازم (ُٖ.)ّْٖ /
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ْ
ُ ْ
َُْ ْ َ َْ ََ َ ُ ُ َ ُْ ْ
َر ّبَّاًَ ْٙةلََ ٝ
ز ِْس َ
ةسَّال ُْ ٝع َذِٔي َِّٛ
يَ َّ17;َّٞوزِ٤ٟاَّثِةْ ِٔٙع َم ِ
ْيََّّ17:أوِ٤اَّاٗٙيَّ٘ولَّدس٤ٟ٤اََِّّٜٞالٝ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُْ
َ َْ َ ُ
َ ْ َ َ ُ ْ َ ََْْ
عس َ
ِي17=َّٞﵞ [الشعراء.]ُّٖ-ُٕٔ:
َِّفَّاْل ْر ِض
َِّ ّٜ
<َّ17ولَّتجزع٤اَّاَلةسَّأػيةءَّٛ٢ولَّتًس٤ا ِ
َ ُْ ْ
َُْ ْ ََْ ََ َ ُ ُ
َ
يٞﵞ ،أم :إذا دفعتم إٔب الناس
ْس َّ
قولوَّ :ﵟأوِ٤ا َّاٗٙي٘ َّول َّدس٤ٟ٤ا ََّّ ِٜٞالٝز ِ ِ

تاما
ناقصا ،كتأخذكه -إذا كاف لكم ًّ -
فكملوا الكيل ٥بم ،كال ٚبسركا الكيل فتعطوه ن
ْ
ُ ْ
ةسَّال ُْ ٝع َذِٔي َِّٛﵞ:
ع َم ِ
كافينا ،كلكن خذكا كما تعطوف ،كأعطوا كما تأخذكف .ﵟ َوزِ٤ٟاَّثِةَّْ ِٔٙ
ك(القسطاس) ىو :ا٤بيزاف .كقيل :القباف .قاؿ بعضهم :ىو معرب من الركمية .قاؿ:
٦باىد  :القسطاس ا٤بستقيم :العدؿ بالركمية .كقاؿ قتادة  :القسطاس:
َ َ َ
َ َ َ
(ُ)
َ ََْ َُ
ةءَّْٛ ٢ﵞ ،أم :تنقصوىم أموا٥بم"  .ﵟ َولَّت ًَّْس ْ٤اَّ
العدؿ .كقولو :ﵟ َولَّتجْز ُع٤اَّاَلةسَّأػي
َْْ ُْ
ِيٞﵞ ،كذلك ٫بو قطع الطريق ،كالغارة ،كإىبلؾ الزركع.
عس ََّ
ِِفَّاْلر ِض
َِّ ّٜ
قاؿ بعض أىل العلم :الكيل على ثبلثة أضرب :كاؼ ،كطفيف ،كزائد .فأمر
َ ُ ْ َ َ
بالواجب الذم ىو اإليفاء بقولو  :ﵟأ ْوِ٤ا َّاٗٙيْ َّ٘ﵞ ،كهنى عن احملرـ الذم ىو
ْ ْ
َ َ ُ ُ
يٞﵞ ،كٓب يذكر الزائد؛ ألنو إف فعلو
ْس ََّ
التطفيف بقولو  :ﵟ َول َّدس٤ٟ٤اََّّ َِٞ ٜال ُٝز ِِ
فقد أحسن كإف ٓب يفعلو فبل إٍب عليو ،كالوزف ُب ذلك كالكيل ،ك٥بذا عمم ُب النهي
َ
َ ََْ َُ
ْ
عن النقص بقولو :ﵟ َول ََّتجْ َز ُع٤اﵞ ،أم :تنقصوا ،ﵟاَلةسَّأػيةءَّٛ ٢ﵞ ،أمُ :ب كيل أك
كزف أك غّب ذلك(ِ).
ْ
ْ َ
َ ََ ْ ْ َ
َ َ ُْ ْ َ
َ
َّاْلن َعةن ََّّ 3يَّ ١ُ َٝ ٚاْلَيَةن ََّّ4
ْ
ٚ
ر
َّ
2
َّ
آن
َح َُّ 1َّ ٞيَّ ٛٚأٙص
كقاؿ  :ﵟالص ََّ
ِ

َ َ َ ََََ ََ َ َ ْ َ َ
َ ُ َْ ُ َ
َّواُ َٝ َٔ ْٙص ُ ْ َ
َ ْ ُ َ
الؼ ُْ ٝط َ
زيانَّ
ان ََّّ 6والعٝةء َّرذً٣ةَّووفى َّال ِٝ
ِ
ةن ََّّ 5واَلجَّ ٛوالؼجص َّيعجس ِ
ََّبعج ٍ
ََ ُ َْ ْ َ ْ ْ َ َ ُْ ُ ْ َ َ
َ َّ 7أل َّتَ ْم ََ ْ٤اَِّف َّالَْ ٝ
زيان َّ9ﵞ [الرٞبن-ُ:
ع ِك َّول ََّت ِْسواَّال ِٝ
ان ََّّ 8وأرِي٤ٝاَّال٤زن َّثِةَّ ِٔٙ
زي
ِ ِ ِ
ٗ].

(ُ) تفسّب ابن كثّب (ٔ.)ُٓٗ/
(ِ) انظر :الكشاؼ (ّ ،)ِّّ/تفسّب الرازم (ِْ ،)ِٖٓ/السراج ا٤بنّب (ّ ،)ُّ/ابن عادؿ (ُٓ.)ٕٓ/
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َ ُْ

ْ

َ َ
قولو :ﵟ َول ََّت ِ ُ
انﵞ ،أم :ال تىػٍب ىخ يسوا الوزف ،بل ًزنيوا با٢بق كالقسط(ُ)،
زي َّ
ْسواَّال ِٝ
ْ
ْ
ََْ ُ ْ َ َْ َ ُْ ْ َ ُ
َ َ َ
َّر ْ ٌ
ْيَّ
ةس َّال ُْ ٝع َذِٔي َِّ ٛذل ِٕ
َّوزِ٤ٟاَّثِةْ ِٔٙع َم ِ
كما قاؿ  :ﵟوأوِ٤اَّاٗٙي٘ َّإِذاَُّكِ ذٛ
ََ ْ َ ُ َْ ً
يًلﵞ [اإلسراء ،]ّٓ:أم :من غّب تطفيف ،كال تبخسوا الناس أشياءىم.
وأخعَّ ٞد َّأوِ َّ
ْ
ُ
ةسﵞ ،قرئ بضم القاؼ ككسرىا ،كالقرطاس كىو ا٤بيزاف .كقاؿ ٦باىد
ﵟ َوزِ٤ٟاَّثِةْ ِٔٙع َم ِ َّ
ْ
 :ىو العدؿ بالركمية .كقولو :ﵟال ُْ ٝع َذِٔي َِّٛﵞ ،أم :الذم ال اعوجاج فيو كال
ا٫براؼ كال اضطراب.
ْ
َ
َ ً
َ َ َ
ْيﵞ ،أم :لكم ُب معاشكم كمعادكم؛ ك٥بذا قاؿ :ﵟ َوأ ْ
يًلﵞ،
خ َع َُّ ٞدأوِ َّ
ﵟذل ِٕ َّر ْ ٌَّ

أم :مآال كمنقلبنا ُب آخرتكم(ِ).
قاؿ اإلماـ الرازم " :كاعلم أف التفاكت ا٢باصل بسبب نقصاف الكيل
كالوزف قليل ،كالوعيد ا٢باصل عليو شديد عظيم ،فوجب على العاقل االحَباز منو.
كإ٭با عظم الوعيد فيو؛ ألف ٝبيع الناس ٧بتاجوف إٔب ا٤بعاكضات كالبيع كالشراء ،كقد
غافبل ال يهتدم إٔب حفظ مالو ،فالشارع بالغ ُب ا٤بنع من التطفيف
يكوف اإلنساف ن
كمنعا من تلطيخ النفس بسرقة ذلك
كالنقصاف؛ سعينا ُب إبقاء األمواؿ على ا٤ببلؾ ،ن
ا٤بقدار ا٢بقّب"(ّ).
َ َ ْ ُ ََ
َ
ُ َ
كقاؿ  :ﵟ َويْ ٌ٘ َّل َِ ُٝ ْٚم َّّّّ َ
ةس َّي َ ْع َذ ْ٤ِ٤ن ََِّّ 2إَوذاَّ
ِيَّ ٞإِذاَّاٖ َذةل٤اَّلَع َّاَل ِ
ْي ََّّ 1اَّل
ِِ

َ َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
َ ُ ُ ْ َْ َ َُ ُ ْ ُْ ُ َ
َْ َ
يم ََّّ 5يَ َْ ٤مَّ
و
َّي
م
٤
ِل
َّ
4
َّ
٤ن
٤ز
ً
ج
َّٜ
ٛ
٣
ج
َّأ
ٕ
ه
وٙ
َّأ
ٞ
و
َّح
ل
أ
َّ
3
َّ
ون
َكلَّ ٛ٢٤أو َّوزَُّ ٛ٢٤ٟي ِْس
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
٤مَّاَل ُ
َح ُٔ ُ
ةسَّل َِص ّبَّاًَ ْٙةلََ ٝ
ْيَّ6ﵞ [ا٤بطففْب.]ٔ-ُ:
ِ
ِ

قاؿ الطربم " :يقوؿ تعأب ذكره :الوادم الذم يسيل من صديد أىل
صو ىف الناس ،ىكيىػٍب ىخ يسونىػ يه ٍم حقوقهم
جهنم ُب أسفلها للذين ييطىففوف ،يعِب :للذين يىػٍنػ يق ي
ُب ىم ىكايًيلً ًه ٍم إذا كالوىم ،أك ىم ىوا ًزينً ًه ٍم إذا ىكىزنىػ ٍوا ٥بم عن الواجب ٥بم من الوفاء ،كأصل

(ُ) تفسّب ابن كثّب (ٕ.)َْٗ/
(ِ) ا٤بصدر السابق (ٓ.)ْٕ/
(ّ) تفسّب الرازم (َِ ،)ّّٖ/كانظر :ا٣بازف (ّ.)ُِٗ/
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ً
ا٢بق
حق صاحب ٍّ
ذلك من الشيء الطفيف ،كىو القليل النػ ٍزير ،كالٍ يمطىف ي
ٍّف :الٍ يم ىقلٍّ يل ٌ
عما لو من الوفاء كالتماـ ُب كيل أك كزف؛ كمنو قيل للقوـ الذم يكونوف سواء ُب ًح ٍسبى وة
ً
ً
أك و
ف الصاع ،يعِب بذلك :ىك يقر ً
ص عن
عدد :ىم سواء ىكطى ٍّ
ب الٍ يم ٍمتىل ًئ منو نىاق ه
ٍ
الٍ ًم ٍل ًء"(ُ).
قاؿ الشيخ ٧بمد األمْب الشنقيطي " :قاؿ بعض العلماء :كيل كاد ُب
جهنم.
كاألظهر أف لفظة( :كيل) كلمة عذاب كىبلؾ ،كأهنا مصدر ال لفظ لو من فعلو،
كأف ا٤بسوغ لبلبتداء ُّا مع أهنا نكرة :كوهنا ُب معرض الدعاء عليهم با٥ببلؾ(ِ).
ك٫بوه قوؿ الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب  أف كلمة( :كيل) -كإف كاف
قد ركم أهنا كاد ُب جهنم -لكن الصواب أهنا كلمة هتديد ككعيد(ّ) ،أم :بالعذاب
كا٥ببلؾ.
كُب (اإلكليل)ُ" :ب اآلية ذـ التطفيف كا٣بيانة ُب الكيل كالوزف"(ْ).
كقاؿ النيسابورم ُ ب (تفسّبه)" :صدر اهلل  ىذه السورة بالنعي
على قوـ آثركا ا٢بياة الزائلة على ا٢بياة الباقية ،كهتالكوا ُب ا٢برص على استيفاء أسباُّا،
حٌب اتسموا بأخس السمات ،كىي :التطفيف" .كقاؿ" :كاعلم أف أمر ا٤بكياؿ كا٤بيزاف
عظيم؛ ألف مدار معامبلت ا٣بلق عليهما؛ ك٥بذا جرل على قوـ شعيب  بسببو
ما جرل.

(ُ) تفسّب الطربم (ِْ.)ِٕٕ /
(ِ) أضواء البياف (ٕ.)َُٗ/
(ّ) تفسّب ا٢بجرات كا٢بديد (ص.)ُُٖ:
(ْ) اإلكليل ُب استنباط التنزيل (ص.)ِْٖ :
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كذىب بعض العلماء إٔب أف ا٤بطفف ال يتناكلو الوعيد إال إذا بلغ تطفيفو نصاب
السرقة.
كاألكثركف على أف قليلو ككثّبه يوجب الوعيد.
كبالغ بعضهم حٌب عد العزـ عليو من الكبائر"(ُ).

كعن جابر بن عبد اهلل  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :إذا َوَزنْػتُ ْم
فَأ َْرِج ُحوا))(ِ).
كعن ابن عباس  ،قاؿ٤ :با قى ًد ىـ النيب  ا٤بدينة كانوا من أخبث
الناس كيبل ،فأنزؿ اهلل  :ﵟ َويْ ٌ٘ َّل َِ ُٝ ْٚم ّّّ َ
ىح ىسنيوا الكيل بعد
أ
ف
]،
ُ
[ا٤بطففْب:
ﵞ
َّ
ْي
ِِ
ن
ى ٍ
ذلك(ّ).
كعن عبد اهلل ،قاؿ :قاؿ لو رجل :يا أبا عبد الرٞبن إف أىل ا٤بدينة ليوفوف
الكيل ،قاؿ :كما ٲبنعهم من أف يوفوا الكيل ،كقد قاؿ اهلل
ُ َ ّ ْ َ
ََْ َُ ُ
ْيﵞ(ْ).
بَّاًَ ٙةل ََِّ ٝ
حٌب بلغ :ﵟي٤مَّحٔ٤مَّاَلةسَّل ِص ِ

ٌْ

ْ

ّ

ْيﵞ،
َّ :ﵟ ََّوي٘ َّل َِ ُٝ ٚم ِِّّ ََّ

(ُ) غرائب القرآف (ٔ ،)ْْٔ -ِْٔ/كانظر :تفسّب الرازم (ُّ،)ٖٓ /
(ِ) أخرجو ابن ماجو [ِِِِ] ،قاؿ البوصّبم " :)ِِ/ّ( :ىذا إسناد صحيح على شرط البخارم".
أيضا :أبو عوانة [ْٖٓٔ] ،كالقضاعي [ٕٗٓ].
كأخرجو ن

أيضا:
(ّ) أخرجو ابن ماجة [ِِِّ] .قاؿ البوصّبم ُب (زكائده) (ّ" :)ِّ/إسناده حسن" ،كأخرجو ن
النسائي ُب (الكربل) [َُُٗٓ] ،كابن حباف [ُْٗٗ] ،كالطربا٘ب [َُُِْ] ،كا٢باكم [َِِْ]،
كقاؿ" :حديث صحيح" ككافقو الذىيب .كما أخرجو البيهقي [ُُُٓٔ] .كقاؿ ا٢بافظ ُب (الفتح)
(ٖ" :)ٔٗٔ -ٔٗٓ/أخرجو النسائي كابن ماجة بإسناد صحيح".
(ْ) أخرجو ابن جرير ُب (تفسّبه) (ِْ ،)ِٕٕ/كىناد بن السرم ُب (الزىد) [ِّٖ] عن ضرار بن مرة ،عن
عبد اهلل الٍ يمكٍتًب ،عن عبد اهلل بن عمر ،كانظر :فتح البارم ،للحافظ ابن حجر (ُُ .)ِّٗ/كتفسّب
ابن كثّب (ٖ.)ّْٔ/
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كعن ىبلؿ بن طٍل وق قاؿ :بينا أنا أ ًىسّبي مع ابن عمر  فقلت :من أحسن
٠بعت اهللى يقوؿ:
كيبل؟ أىل مكةى أك ا٤بدينة؟ قاؿ :يحق ٥بم ،أما
الناس ىيئةن ك ٍأكفىاهي ن
ى
ٌ ْ ّ
ْيﵞ(ُ).
ﵟ َويَّْ٘ل َِ ُٝ ٚم ِِّّ ََّ
كقد ركم أف أبا ىريرة  قى ًد ىـ ا٤بدينة ُب رىط من قومو ،كالنيب 
ً
اع بٍ ىن يع ٍرفيطىةى على ا٤بدينة ،قاؿ :فانتهيت إليو كىو يقرأ ُب
ٖبيرب ،كقد استخلف سبى ى
ٌ ْ ّ
ْيﵞ،
صبلة الصبح ُب الركعة األكٔب بػ :ﵟٖ٣يًؽﵞ [مرٙب ،]ُ:كُب الثانية :ﵟ َويْ٘ َّل َِ ُٝ ٚم ِِّّ ََّ
قاؿ :فقلت لنفسي :كيل لفبلف إذا ا ٍكتى ىاؿ ا ٍكتى ىاؿ بًالٍ ىو ًاُب ،كإذا ىك ىاؿ ىك ىاؿ بًالناقً ً
ص ،قاؿ:
صلى ىزكىدنىا شيئنا حٌب أتينا خيرب ،كقد افتتح النيب  خيرب ،قاؿ :فى ىكل ىم
فلما ى
ا٤بسلمْب فأشركونا ُب سهامهم(ِ).
كقد توعد اهلل  ا٤بطففْب بعقوبات ُب الدنيا كاآلخرة كما جاء ُب القرآف
كالسنة:
أما ُب الدنيا فهم معرضوف ٤بقت اهلل  كلئلىبلؾ ُب الدنيا كما فعل اهلل
ٗ بدين قوـ شعيب  .قاؿ اهلل  عن عاقبة قوـ شعيب :

َ
ََ َ َْ َ ُ
ْ َْ َ
ُ ْ ً ََ ُ َ
َُْْ ُ
َ ََ
َ
ً
ْ
ونَََِّّ90أ َر َشتْ َُُّٛ٣
ُ
ةَس
ﵟوٓةلَّالَٝلَّاَّلِيَّٞزّصواََِّّٙ١ِٜ ٤َِّٜٓٞه ِ َِّٞاتجًذَّٛػًيجةَّإِٟسََّّٛإ ِذاَّْل ِ
َ َ ُ ُ ًَْ َ
َ
الص ْ
َّجةزَِ ٝ
َّدارَ ِْٛ ٢
ج َّ ُح ََِّأ َ ْؾجَ ُ
َّٖأ َ ْن َّل َ ََّْ ٛح َْ َ٤ْ ٠ا َّذ َ
ِي٣ة َّاَّل َ
ِيَّٞ
ْي ََّّ 91اَّلِيَّٖ ٞشث٤ا َّػًيجة
َِّف
٤ا
د
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
َََ َ ُْ ْ ََ َ َ ََ ْ ََُْْ ُ
ُ َ َ ُ ُ َْ
ةَس َ
َّر ِّبَّ
ت
يَّ92َّٞذذِ٤لَّخٛ٣٠
َّوٓةلَّيَةَّٓ ِْ ٤مَّٔٙس ََّّأثَٚذس َّْٛرِ َظةل ِ
ٖشثُ٤اَّػًيْ ًجةََّك٤ٟاََُّّٛ ٢اْل ِِ
َ ََ َْ َ
ََ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ََْ
ََّكِ ِص َ
ي93َّ ٞﵞ [األعراؼ ،]ّٗ-َٗ:كقاؿ اهلل :
م
٤
َّٓ
َّلَع
َّآَس
ُ
وٟؿدخ َّٙسَِّٗ ٛي
ٍ
ِ
َ
َ َ َ
َ َ َ
ْ َُ
ََ َ َ َْ َُ َ َْ ُ
٤اََّّ ١ُ ًَ ٜث َص ْ َ
َّآَ ٠ُ ٜ
ِيَ ٞ
ةَّػ ًَيْ ًج َ
ةَّواَّل َ
دحَّ
ِيَّ ٞه٤ُٝ ٚاَّالؿَّي
ت َّاَّل
َح ٍح َّ٠ِٜ
ﵟولٝةَّجةء َّأمصٟةَّْني٠
ةَّوأرش ِ
ِ
َ
َ
ََ
َ ْ َْ ََْْ َ َ ًُْ َ َْ َ َ َ َ َ ْ َُ ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َِّف َّدِيةرَِّ ِٛ٢جةز ِ ِْٝي ََّّٖ 94أن َّلَّ ٛحَ٤٠ا َّذِي٣ة َّأل َّبًسا َّل ِٝسحَّٖٝ ٞة َّثًِست َّث٤ٝدَّ
َِّأؾجد٤ا ِ
(ُ) تفسّب القرآف العظيم ،البن أيب حاًب (َُ ،)َّْٗ/كانظر :تفسّب ابن كثّب (ٖ.)ّّْ/
٨بتصرا ،كالفسوم ُب (ا٤بعرفة)
(ِ) أخرجو أٞبد [ِٖٓٓ] ،كالبخارم ُب (التاريخ الصغّب) (ُ)ّْ /
ن
٨بتصرا ،قاؿ ا٥بيثمي (ٕ" :)ُّٓ/ركاه البزار ،كرجالو رجاؿ الصحيح غّب
(ِ ،)ّٕٗ/كالبزار [َُْٖ]
ن

أيضا :ابن حباف [ُٕٔٓ] ،كا٢باكم [ّّْٕ]
إ٠باعيل بن مسعود ا١بحدرم ،كىو ثقة" .كأخرجو ن
أيضا :البيهقي ُب (دالئل النبوة) (ْ.)ُٖٗ/
٨بتصرا ،كقاؿ" :صحيح" .ككافقو الذىيب .كأخرجو ن
ن
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َ
َ َ ُ ُ ََ َ
ر َشتْ َُّ ُٛ ٣الص ْ
ج َّ ُح ََِّأ َ ْؾجَ ُ
َِّف َّدارَِِّْٛ ٢
٤ا
د
95ﵞ [ىود ،]ٗٓ-ْٗ:كقاؿ اهلل  :ﵟِٗشث٤ه َِّأ
ِ
ْيﵞ [العنكبوت.]ّٕ:
َجةز ِ ََِّ ٝ

كإذا تفشى التطفيف ُب الناس فإهنم معرضوف لعقاب اهلل
بالقحط كا١بدب كجور السلطاف ،كما جاء ُب ا٢بديث :عن عبد اهلل بن عمر 


ُب الدنيا

قاؿ :أقبل علينا رسوؿ اهلل  فقاؿ(( :يا معشر المهاجرين خمس إذا
وى َّن :لم تظهر الفاحشة في قوـ قَ ُّ
ط ،حتى يعلنوا
ابتليتم بهن ،وأعوذ باهلل أف تُ ْد ِرُك ُ

بها ،إًل فشا فيهم الطاعوف ،واألوجاع التي لم تكن مضت في أسالفهم الذين
مضوا ،ولم يػْنػ ُقصوا المكياؿ والميزاف ،إًل أ ِ
ُخ ُذوا بالسنين ،وشدة المئونة ،وجور
َ ُ
السلطاف عليهم ،ولم يمنعوا زكاة أموالهم ،إًل منعوا الْ َقط َْر من السماء ،ولوًل

البهائم لم يمطروا ،ولم ينقضوا عهد اهلل ،وعهد رسولو ،إًل سلط اهلل عليهم عدوا
من غيرىم ،فأخذوا بعض ما في أيديهم ،وما لم تحكم أئمتهم بكتاب اهلل،

ويتخيروا مما أنزؿ اهلل ،إًل جعل اهلل بأسهم بينهم))(ُ).
كعن ابن عباس



أنو قاؿ ألصحاب ا٤بكياؿ كا٤بيزاف(( :إنكم قد وليتم

أمرين ىلكت فيو أمم سالفة قبلكم))(ِ).

ٌ
أما ُب اآلخرة فينا٥بم العذاب كما تقدـ ُب تفسّب قوؿ اهلل  :ﵟ َويَّْ٘
ْ ّ
ْيﵞ [ا٤بطففْب.]ُ:
ل َِ ُٝ ٚمِِّّ ََّ

(ُ) أخرجو ابن ماجو [َُْٗ] ،كالبزار [ُٕٓٔ] ،قاؿ ا٥بيثمي " :)ُّٖ/ٓ( ركاه البزار كرجالو
أيضا :الطربا٘ب ُب (األكسط) [ُْٕٔ] ،كا٢باكم [ِّٖٔ] ،كقاؿ" :صحيح
ثقات" .كأخرجو ن
اإلسناد" .كما أخرجو أبو نعيم (ٖ ،)ّّّ/كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [َِّْ] ،كابن عساكر

(ّٓ .)َِٔ/كأخذكا بالسنْب :أم :أقحطوا كأجدبوا.
(ِ) قاؿ الَبمذم [ُُِٕ]" :ركم ىذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفنا".
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قاؿ(( :القتل في

ككما جاء ُب ا٢بديث :عن زاذاف ،عن ابن مسعود
يكفر ُّ
سبيل اهلل ّْ
الذنوب كلَّها إًل األمانة))ٍ .ب قاؿ(( :يؤتى بالعبد يوـ القيامة ،وإف


رب كيف وقد ذىبت الدنيا؟
قتل في سبيل اهلل ،فيقاؿّْ :
أد أمانتك فيقوؿ :أي ّْ
قاؿ :فيقاؿ :انطلقوا بو إلى الهاوية ،فينطلق بو إلى الهاوية ،وتُ َمثَّل لو أمانتو

كهيئتها يوـ دفعت إليو ،فيراىا فيعرفها ،فيهوي في أثرىا حتى يدركها ،فيحملها
ظن أنَّو خارج زلت عن منكبيو فهو يهوي في أثرىا أبد
على منكبيو حتى إذا نظر َّ

اآلبدين))ٍ ،ب قاؿ(( :الصالة أمانة ،والوضوء أمانة ،والوزف أمانة ،والكيل أمانة
وأشياء ع ّدىا ،وأشد ذلك الودائع)) ،قاؿ -يعِب زاذاف :-فأتيت الرباء بن عازب
 فقلت :أال ترل ما قاؿ ابن مسعود؟ قاؿ :كذا قاؿ ،كذا .قاؿ :صدؽ .أما
ْ

َ

َْ َ

َ َْ

َْ

َ َ

َ َ
ْ ُ َ ُّ
َ ُ ُ
ةت َّإَِل َّأ ْ٣َِ ٚ٢ةﵞ [النساء.)ُ(]ٖٓ:
٠بعت اهلل يقوؿ :ﵟإِن
َّاَّلل َّيَأم ُصز َّْ ٛأن َّدؤدوا َّاْلٜةِ ٟ
فاإلنساف عندما يزف كيبيع للناس ،فهذا العمل أمانة ،كالوديعة كذلك أمانة ،كالصبلة
أمانة ،كالصوـ أمانة ،كٝبيع التكاليف الشرعية أمانة ،كأمواؿ الناس أمانة ،كأعراض
الناس أمانة ،ككل عمل يوكل إليك أمانة ،كأكالدؾ كأىلك أمانة ،كبيتك أمانة ،كٝبيع
حقوؽ العباد أمانة .كمن خاف األمانة أصابو ذلك الوعيد ،كنزؿ بو العذاب الشديد.
َ َ ْ َ ََْ ََ ََ
َ ْ َ ََََْ َ ْ
َّو ْاْلَ ْ
ات َ
َّلَع َّالع ََ ٝ
اْلجة ِل َِّأبْي َّأنَّ
َّو
ض
ِ
َّ
ر
٤
كقد قاؿ اهلل  :ﵟإِٟة َّيصف٠ة َّاْلٜةٟح
ِ
ِ
َْ ََْ ََ ْ َ ْ َ َْ َ ََ ََ ْ َْ ُ ُ َ َ َ ُ ً َ ُ ً
٤لﵞ [األحزاب ،]ِٕ:كقاؿ:
َّاْلنعةن َّإََِّ ١ٟكن َّهٜ٤ٚة َّجَّ ٣
ُي ِ٣٠ٚٝة َّوأػّٔ٣٠َِّٜ ٞة َّوَح٣ٚة ِ
ْ

ُ َ ْ ُ َ ُّ

َ
ﵟإن َ ُ
ةتَّإَِلَّأ٣َِ ٚ٢ةﵞ [النساء.]ٖٓ:
َّاَّللَّيَأم ُصز َّْٛأنَّدؤدواَّاْلٜةِ ٟ
ِ

(ُ) أخرجو أبو نعيم ُب (ا٢بلية) (ْ ،)َُِ/كالبيهقي ُب (الكربل) [ُِِٗٔ] ،كُب (السنن الصغّب)
[ِّّٖ] ،كُب (شعب اإلٲباف) [ْٖٖٓ] .كانظر :الزكاجر (ُ ،)ْْٔ/كقاؿ فيو ا٥بيتمي :
"كصح عن ابن مسعود  أنو قاؿ ..فذكره .قاؿ ا٤بنذرم ُ ب (الَبغيب) (ِ:)ّٖٓ/
مرفوعا كا٤بوقوؼ أشبو" .كقاؿ ا٤بنذرم ُب موضع آخر
"ركاه البيهقي موقوفنا ،كركاه ٗبعناه ىو كغّبه
ن
(ْ" :)ْ/كذكر عبد اهلل ابن اإلماـ أٞبد أنو سأؿ أباه عنو ،فقاؿ :إسناده جيد".
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فالتطفيف من حيث عموـ معناه يدخل ٙبت عنواف ا٣بيانة لعموـ ما أؤٛبن عليو
اإلنساف من ا٢بقوؽ كالواجبات ،ككل أنواع الغش من التطفيف ،كاإلسبلـ ليس ٦برد
اعتقاد ،كلكنو كذلك معامبلت كأخبلؽ كتكاليف تنظم حياة الناس ،كترتقي ُّم.

مضار التطفيف:
ثالثًا :إجماؿ ّْ

ُ  -سبب ٤بقت اهلل  كمعاجلة العقاب ُب الدنيا.
ِ  -التطفيف سبب للعذاب ُب اآلخرة –كما تقدـ.-
شح النٍّفس با٣بّب.
ّ  -دليل على ٍّ
ْ  -سبب لتعل ًق القلب بالكسب ا٣ببيث.
ٓ  -إف تفشي التطفيف ٩با يضر باالقتصاد ،كيوقع الببلء العاـ ،من القحط
السلطاف -كما تقدـ.-
كا١بدب كجور ٍّ
ٔ  -ا٤بطفف خائن ٤ب ا أؤٛبن عليو من إيفاء الكيل كالوزف ،كحسبو أنو قد كقع ُب
جرٲبة :ا٣بيانة كالسرقة ،كأكل ا٤باؿ بالباطل.
ٕ  -ال يثق الناس ٗبن ال يتقي اهلل ُ ب البيع كالشراء ،كينفركف عنو ،فبل
٧بتقرا ُب ٦بتمعو.
يبارؾ لو ُب رزقو ،كيكوف ن
ٖ  -سبب ُب فساد العبلقات بْب أفراد اَّتمع القائمة على قيم الَباحم
كالتعاطف ك٧ببة ا٣بّب لآلخرين ،كالعطاء كالكرـ كاإليثار.
ٗ  -سبب حملبة الدنيا كالتعلق ُّا ،كالزىد فيما عند اهلل .
َُ  -التطفيف دليل على عدـ التورع عن الوقوع ُب ا٢براـ ،كاستهانة العبد
بعموـ التكاليف.
ُُ  -التطفيف دليل على استهانة العبد بوعيد اهلل  كعقابو ُب اآلخرة.
ُِ  -ا٤بطفف قدكة سيئة ،كداعية فساد كإفساد ٤بن يتبعو ُب ىذا األمر؛ كلذلك
فإنو يتحمل كزره ككزر من اتبعو.
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دتَذَارَػ:
اضصورةػاضثاظغظػرذرةػ:ػخغاظظػاضْطُ ْ
ال شك أف مشاكرة العقبلء من أسباب سداد الرأم؛ ألف ا٤بستشار قد ينبهك
إٔب أم ور قد غفلت عنو(ُ).

حق العاقل أف يضيف إٔب رأيو آراء العلماء ،كٯبمع إٔب
قاؿ بعض ا٢بكماء" :من ٍّ
عقلو عقوؿ ا٢بكماء؛ فالرأم الفذ رٗبا زؿ ،كالعقل الفرد رٗبا ضل"(ِ).
كقد قيل:
الرأم كػ ػ ػػالل ػيػػل مس ػ ػ ػ ػ ػػود ج ػ ػ ػ ػوانبػ ػ ػػو كاللي ػ ػػل ال ينج ػ ػ ػ ػػلي إال بإصبػ ػػاح
(ّ)
فاضمم مصابيػ ػ ػػح آراء الرج ػػاؿ إٔب رأي ػ ػػك تزدد ضػ ػ ػ ػػوء مػ ػ ػ ػ ػػصب ػ ػ ػػاح
قاؿ سفياف الثورم " :كاف يقاؿ :اجتماع آراء ا١بماعة كعق ً
و٥بىا ىمٍبػىرىمةه
يي
األمور"(ْ).
كعن ابن عباس  قاؿ :إف كنت ألسأؿ عن األمر الواحد ثبلثْب من
أصحاب النيب .)ٓ(
كقاؿ عمر بن عبد العزيز " :إف ا٤بشورة كا٤بناظرة بابا رٞبة ،كمفتاحا بركة
ال يضل معهما رأم كال يفقد معهما حزـ"(ٔ).
يبصر خطأى نفسو ،كيهتدم
فعندما يستشّب اإلنساف غّبه فهو ٍّ
ٲبح ي
ص رأيو ،كقد ي
للصواب؛ كلذلك قيل :ما خاب من استشار.

(ُ) انظر :درر السلوؾ ُب سياسة ا٤بلوؾ (ص.)ْٕ:
(ِ) انظر :أدب الدنيا كالدين ،للماكردم (ص.)ََّ:
(ّ) انظر :العقد الفريد ،البن عبد ربو األندلسي (ُ ،)َٔ/هناية األرب ُب فنوف األدب ،للنويرم (ٔ.)ِٕ/
(ْ) العقل كفضلو ،البن أيب الدنيا (ص.)ْٔ:
(ٓ) قاؿ الذىيب " :إسناده صحيح" .سّب أعبلـ النببلء (ّ.)ّْْ/
(ٔ) أدب الدنيا كالدين ،للماكردم (ص.)ََّ:
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كُب ا٢بديث(( :المستشار مؤتمن))(ُ).
فقولو(( :إف المستشار)) :من استشاره طلب رأيو فيما فيو ا٤بصلحة.
((مؤتمن)) اسم مفعوؿ من األمن أك األمانة.
قاؿ الطييب " :معناه أف ا٤بستشار أمْب فيما يسأؿ من األمور ،فبل ينبغي
أف ٱبوف ا٤بستشّب بكتماف مصلحتو"(ِ).
كدكدا،
عاقبل -كما تقدـ،-
كلكن ينبغي أف يكوف ا٤بستشار تقيًّا ،ن
ناصحا ،ن
ن
صاحب ٘بربة ،كأف يكوف حاؿ طلب االستشارة سليم الفكر من و
آفة جسدية أك
ى
نفسية.
قاؿ شيخنا إ٠باعيل اَّذكب حفظو اهلل" :الشورل من أعظم األبواب ُب ٙبصيل
ا٣بّب ،كُب السبلمة من الشر.
كأعظم ما تكوف أٮبيتها ُب القضايا الٍب تتعلق بالشؤكف العامة؛ ألف الضرر كالشر
الذم ٰبصل بإٮباؿ الشورل يكوف فوؽ التصورات ،كأكرب من التقديرات"اىػ.
فينبغي أف ٘بتمع ُب ا٤بستشار الصفات الٍب تؤىلو لبلستشارة كالنصح ،كأف يكوف
ا٤بستشار أميننا ،فإف أفشى ما أؤٛبن عليو ،أك ٓب ٱبلص لو ُب النصيحة فقد خانو.
كالغش من أشد اإليذاء؛ ٤با فيو من ا٣بداع ،كاإلضرار باآلخرين ،كإيصاؿ الشر
إليهم ،كتزينو ٥بم من غّب علمهم.

(ُ) أخرجو ابن ماجو [ّْٕٓ] ،كأبو داكد [ُِٖٓ] ،كالَبمذم [ِِِٖ] ،كقاؿ" :حسن" .كما أخرجو:
البزار [ْٖٓٔ] ،كالبيهقي ُب (السنن الكربل) [َِِِّ] عن أيب ىريرة  .كللحديث أطراؼ
أخرل كثّبة.
(ِ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح ا٤بسمى بػ (الكاشف عن حقائق السنن) (َُ.)ِِّٓ/
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كقد جاء ُب ا٢بديث :عن أيب ىريرة



أف رسوؿ اهلل



((من حمل علينا السالح فليس منا ،ومن غشنا فليس منا))(ُ).
ش))(ِ).
كُب لفظ(( :ليس ِمنَّا من غَ َّ

قاؿ:

ش فليس ِمنّْي))(ّ) –كقد تقدـ.-
كعند مسلم(( :من غَ َّ

أظهر خبلؼ ما أضمر.
قاؿ ُب (القاموس) " :ىغشويٓ :ب ٲبىٍ ىح ٍ
ضوي الن ٍ
ص ىح ،أك ى
ك(ا٤بغشوش) :الغّب ا٣بالص .كاالسم :الغًش –بالكسر.)ْ("-
اضصورةػاضثاضثظػرذرةػ:ػخغاظظػاضطجاضسػوإسذاءػأدرارعاػ:
اَّالس ٝبع٦ :بلس ،كا٤براد :كل مكاف ٯبلس فيو اإلنساف ،سواء كاف ُب
البيوت ،أـ الطرقات ،أـ األسواؽ ،أـ أماكن العمل ،أـ ا٢بدائق كا٤بتنزىات.
كإف من أنواع األمانة الٍب ينبغي أف ٰبرص عليها ا٤بؤمن :أمانة اَّالس ،كحفظ
أسرارىا ،فهناؾ من األمور ما يقتضي الكتماف؛ ألف اإلفشاء يَبتب عليو مفاسد كثّبة
–كما سيأٌب.-
َ َُ َ َْ ُ ْ ُ َْ َ ََ ْ َ
ةك َّلَع َّإِر َ٤د َِّٕ
كقد قاؿ يعقوب ليوسف  :ﵟية َّبِن َّل َّتٔؿؽ َّرؤي
َ

َ َ َ

ذ َيٗ ُ
ِيسواَّلَّٕٖيْ ًساﵞ [يوسف.]ٓ:

(ُ) صحيح مسلم [َُُ].
(ِ) أخرجو أٞبد [ِِٕٗ] ،كابن ماجو [ِِِْ] ،كأبو داكد [ِّْٓ] ،كالَبمذم [ُُّٓ] بلفظ( :من
أيضا :البيهقي ُب (الكربل) [َُِّٕ] .ك(الغش):
غش فليس منا) ،كقاؿ" :حسن صحيح" ،كأخرجو ن
بالكسر ىو ضد النصح من الغشش ،كىو ا٤بشركب الكدر ،أم :ليس على خلقنا كسنتنا .حاشية
السندم على سنن ابن ماجو (ِ)ِٔ/
(ّ) صحيح مسلم [َُِ].
(ْ) القاموس احمليط (ص.)ََٔ:
413

إف حفظ أسرار اَّالس عنواف ا٤بركءة ،كمن األخبلؽ الفاضلة النبيلة الٍب اىتم ُّا
الدين ،كعدىا من األمانات ،كعد اإلفشاء من ضركب ا٣بيانة.
كيَبتب على إفشاء األسرار آفات كثّبة ،كآثار ليست باليسّبة ،فمن ذلك:
ُ – الوقوع ُب ا٣بيانة الٍب يَبتب عليها ُب الدنيا :آفات سيأٌب بياهنا ،كُب
اآلخرة :اإلٍب كا٤بعصية.
ِ – اإلفساد بْب الناس من حيث إيغار الصدكر ،كقطع أكاصر احملبة ،كفقداف
الثقة ُب التعامبلت.
ّ – انتهاؾ حرمات الغّب كخصوصياتو؛ ألف إفشاء األسرار يهتك السَب،
كيبدم للناس ما خفي عنهم ٩با ٲبكن أف يٰبمل على أسوء احملامل ،فيَبؾ من األثر ما
مستورا.
عرضا ،أك يفضح
ال ٱبفى ،كرٗبا يهتك ن
ن
ْ  -إف إفشاء أسرار اَّالس قد يفرؽ ا١بماعات ،ك ٍّ
كيؤدم إٔب
ٲبكن األعداءٍّ ،
خراب الببلد.
كا٤بؤمن يتصف ٗبكارـ األخبلؽ كيكره سفاسفها ،كيتطلع إٔب رضواف ربو ،
فهو يسعى إٔب اإلصبلح بْب ا٤بتخاصمْب ،كإٔب نشر ثقافة احملبة بْب ا٤بختلفْب ،ال
يغتاب كال ينم كال يكذب ،كا٤بؤمن يسَب زالت أخيو كال يفضحو ،كينفعو كال يضره،
كينصحو كيرشده ،كٰبب لو ما ٰبب لنفسو ،كال ٲبكر بو ،كال يغدر كال ٱبوف ،كىو
يعمل على لى ٍّػم الشمل ،ككحدة الكلمة.
كُب ا٢بديث :عن جابر بن عبد اهلل  ،عن النيب  قاؿ(( :إذا

ث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة))(ُ).
َح َّد َ

(ُ) أخرجو ابن أيب شيبة [ِٖٗٓٓ] ،كأبو داكد [ْٖٖٔ] ،كالَبمذم [ُٗٓٗ] ،كقاؿ" :حديث حسن"
أيضا :أبو يعلى [ُِِِ] ،كا٣برائطي ُب (اعتبلؿ القلوب) [ُٗٔ] ،كُب (مكارـ األخبلؽ)
كأخرجو ن
[َٕٓ] ،كالطربا٘ب ُب (األكسط) [ِْٖٓ] ،كالبيهقي ُب (الكربل) [ُُُِٔ] .قاؿ ا٢بافظ ابن=
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فقولو(( :إذا حدث الرجل)) أم :عندؾ أك عند أحد ،كىو األظهر.
((الحديث)) أم :الذم يريد إخفاءه.
كالتفاتو إعبلـ ٤بن ٰبدثو أنو ٱباؼ أف يسمع حديثو أحد ،كأنو قد خصو سره،
قائما مقاـ :اكتم ىذا عِب ،أم :خذه عِب كاكتمو ،كىو عندؾ أمانة.
فكاف االلتفات ن
كقيل :غاب عنك أك عنو ٗبفارقة اَّلس(ُ).
كقد قاؿ عمر بن عبد العزيز حملمد بن كعب القرظي " :أم خصاؿ
الرجل أكضع لو؟ قاؿ :كثرة كبلمو ،كإفشاؤه سره ،كالثقة بكل أحد"(ِ).
كينبغي على ا٤بؤمن أف ٰبرص على النصح كاإلرشاد ُب أم ٦بلس جلس،
كليحَبز عن الغيبة كالنميمة كعن حضور ٦بالس السوء كاللهو كالشر؛ فإهنا مضيعة
لؤلعمار كاألكقات ،كجالبة لسخط ا٤بؤب .
كقد هنى اهلل



كذلك نبيو



عن ٦بالسة ا٣بائضْب ُب آياتو،

َ ََ
َ َُ ُ َ
َُ ُ
َ َ ََ ْ ْ َْ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َِّفَّ
َِّف َّآيةد ِ٠ة َِّأيصِض َّخَّ ٛ٣٠خِت َُّي٤ف٤ا ِ
فقاؿ  :ﵟِإَوذا َّرأيخ َّاَّلِيَُّ ٞي٤ف٤ن ِ
َ ْ
َ
ْيَّه ِﵞ اآلية [األنعاـ" .]ٖٔ:كٓب يبْب كيفية خوضهم فيها ،الٍب ىي سبب منع
خس ٍ
ِير َّد ِ

٦بالستهم ،كٓب يذكر حكم ٦بالستهم ىنا ،كبْب ذلك كلو ُب موضع آخر ،فبْب أف
َْ َ
ََْ َ َ َ َْ ُ
س َِّْ ٛف َّاَ ْٗٙ
ةب َّأن َّإِذاَّ
ِذ
خوضهم فيها بالكفر كاالستهزاء بقولو  :ﵟوٓس َّٟضل َّيٚي
ِ
ِ
ُ ْ َ ُ َ َ ُْ ََُْ َ ََ َْ
ُْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ةت َّاَّللَِّيسّص َّثِ٣ةَّويعذَّ ٣ضأ َّثِ٣ةًَِّل َّتًٔسواََّّٛ ٣ًٜﵞ اآلية [النساء .]َُْ:كبْب
َظ ًِٝذ َّْ ٛآيَ ِ
ُ ً
أف من جالسهم ُب كقت خوضهم فيها مثلهم ُب اإلٍب ،بقولو  :ﵟإِٟس َّْ ٛإِذاَّ

=حجر " :أخرجو بن أيب شيبة كأبو داكد كالَبمذم ،كلو شاىد من حديث أنس عند أيب يعلي"
فتح البارم (ُُ.)ِٖ/
(ُ) انظر :عوف ا٤بعبود (ُّ ،)ُْٖ/شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح (َُ ،)ِِّٓ/مرقاة ا٤بفاتيح
(ٖ ،)ُّٔٔ/ا٤بفاتيح ُب شرح ا٤بصابيح (ٓ.)ِْٕ/
(ِ) العزلة ،أليب سليماف ا٣بطايب (ص.)َٔ:
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ُْ
ْ
ُ
َ
عيََّ ٕ٠الؼيْ َمةنَّ
ِٜسَّْٛ ٣ُ ٚﵞ ،كبْب حكم من جالسهم ناسيناٍ ،ب تذكر بقولو ىنا :ﵟِإَوٜةَّيُن ِ
ََ َْ ُ ْ َ ْ َ ّ ْ َ َ َْ
ْيﵞ [األنعاـ.)ُ("]ٖٔ:
ىََّ ٜىَّاِ ٤ْ ٔٙمَّاٙوةل ِ ََِّ ٝ
َّاَّلٖص
ًِلَّتًٔسَّبًس َِّ

مظهرا ٥با ،فبل ٯبالس كقت بدعتو كدعوتو،
كمن كاف ن
مبتدعا ،داعينا إٔب بدعتو ،ن
كال يسمع منو إال إذا كاف ُب حاؿ ٍّ
ا٢بق؛ ألف
الذكرل كا٤بناقشة كا٤بناكرة كالبحث عن ٍّ
ََْ َ َ َ َْ ُ ْ
َِّفَّ
٦بالستو –كا٢بالة ىذهٗ -بثابة التشريع لو ،كما قاؿ اهلل َّ :ﵟوٓس َّٟضل َّيٚيسِ ٛ

ْ َ َْ َ
ُ ْ َ ُ َ َ ُْ َْ َُ َ ََ َْ ُ ُ َ َُ ْ َ َُ ُ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ةتَّاَّلل َِّيسّص َّثِ٣ةَّويعذ٣ضأ َّثِ٣ةًَِّل َّتًٔسواََّّ ٛ٣ًٜخِتَُّي٤ف٤اَّ
ةب َّأن َّإِذاَّظ ًِٝذَّ ٛآي ِ
اِٗٙذ ِ
َ َ َْ
ََ َ َ
َ ْ
َ َ ُ ُْ َ
ََّج ً
َ
ُ ْ ً ُُْ ْ
َ
ِيًةﵞ
َِّف َّجٛ٠٣
ِِف َّخس ٍ
ِير َّدْيِه َِّإِٟسَّ ٛإِذاَِّٜسَّ ٛ٣ٚإِن َّاَّلل َّجةِٜى َّال٠ٝةَِِِّْٔي َّواَٙكِ ِِصيِ ٞ
َ
َ َُ ُ َ
ََ ْ ْ َْ
َّر َأي ْ َ
ِإَوذا َ
َِّف َّآيَةد َِ٠ة َِّأيصِض َّخَّْٛ ٣ُ ٠
٤ن
٤ف
َُّي
ِيٞ
َّاَّل
خ
[النساء ،]َُْ:كقاؿ  :ﵟ
ِ
َ
ْ
َْ ُ ََ َْ ُ ْ َْ َ ّ ْ َ َ َْ
َ
َ َُ ُ
َّد ْ
َ
ىََّ ٜى َّاِ ٤ْ َّٔ ٙمَّ
عيََّ ٕ٠الؼيمةن ًَِّل َّتًٔس َّبًس َّاَّلِٖص
ْيه َِِّإَوٜةَّيُن ِ
٤اَِّف َّخس ٍ
خِت َُّي٤ف ِ
ِير ِ
ْيﵞ [األنعاـ.]ٖٔ:
اٙوةل ِ ََِّ ٝ
ّ ْ
فقولو  :ﵟ َب ًْ َسَّاَّلِٖ َصىﵞ ،أم :بعد أف تذكر النهي" .فتعم اآلية كل ظآب،

فبل ٘بوز ألحد ٦بالستهم مع ترؾ النكّب عليهم ،كال يكفي أف ينكر كٯبلس؛ ألنو
يكوف ببقائو معهم قد أظهر ما يدؿ على الرضا بفعلهم ،كنقض بالفعل إنكاره عليهم
بالقوؿ"(ِ).
كينبغي االحَباز عن ٠باع الكذابْب كا٤بنافقْب؛ ألف كثرة السمع تيػ ٍف ً
ضي إٔب التأثر
ُّمً ،
هم منها :اإلقرار ،كذلك من أسباب ٛبادم
كنقل كذُّم ،كألف كثرة السماع قد يػي ٍف ي
الكذابْب ُب كذُّم ،كتأثر الناس ُّم.
فينبغي لطالب ا٥بداية كالتوفيق :أف يتخّب األخبلء الصا٢بْب الذين ٍّ
يذكركنىو كلما

ىغ ىفل ،كيعينونو على طاعة اهلل  ،كالتفقو ُب دينو ،كعلى ٙبرم ا٢ببلؿ ،كاجتناب
ا٢براـ ،كيصونوف لساهنم عن الفحش ،كالس ً
ب ،كبذمء الكبلـ.

(ُ) ا٤بصدر السابق (ُ.)ْٖٓ/
(ِ) تفسّب ابن باديس (ص.)ُِّ:
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كإف صحبة الصا٢بْب كالصادقْب ،كمبلزمة اَّدين تبعث ُب النفس ا٥بمة؛
لتقليدىم ،كا لتشبو ُّم ،كالسّب على هنجهم .كبا٤بقابل؛ فإف صحبة الكاذبْب كأىل
ض النفس على متابعتهم ،كاقتفاء أثرىم؛
السوء قد تثّب ُب النفس الشبىوى كالشكوؾٍّ ،
كٙبر ي
با٤بقارف يقتدم.
فإف الصاحب ساحب ،كا٤برء على دين خليلو ،ككل قري ون ى
كقد يكوف للصداقة من األثر ُب ا٤بنهج كالسلوؾ ما يفوؽ أم عاطفة أخرل ،فإف
الصدؽ
نظّبا لو ُب ٍّ
كاف الصديق صادقنا كصا٢بنا كرٙب ا٣بلق غدا القرين بعد ا٤بخالطة ن
لئيما اقتفى أثره ،كسار على هنجو .قاؿ
كالصبلح كالكرـ ،كإف كاف كاذبنا كسيء ا٣بلق ن

الشاعر:
كس ٍل عن قى ًرينو
عن ا٤برء ال تى ٍسػأ ٍىؿ ى

ف يكػل قري ون با٤بقػػا ًرف يقتدم

(ُ)

كُب ا٢بديث (( :مثل الجليس الصالح والسوء ،كحامل المسك ونافخ الكير،

(ّ)
(ِ)
يحا
فحامل المسك :إما أف يحذيك  ،وإما أف تبتاع منو  ،وإما أف تجد منو ر ً

(ْ)
يحا خبيثة))(ٓ).
طيبة ،ونافخ الكير  :إما أف يحرؽ ثيابك ،وإما أف تجد ر ً

فالصديق إذا كاف صا٢بنا كصاحب ٮبة هنض ٕباؿ صاحبو.

(ُ) ديواف طرفة بن العبد (ص.)ِّ:
(ِ) معُبٰ(( :بذيك)) :يعطيك كزنا كمعُب ،كىو با٢باء ا٤بهملة كالذاؿ.
(ّ) مضارع من باب االفتعاؿ للمبالغة ،أم :تطلب البيع.
(ْ ) ىو بكسر الكاؼ كسكوف التحتية .قاؿ ابن األثّب " :كّب ا٢بداد ،كىو ا٤ببِب من الطْب .كقيل:
الزؽ الذم ينفخ بو النار ،كا٤ببِب :الكور" النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ،مادة( :كّب) (ْ،)ُِٕ/
مفصبل ُب
كانظر :احملكم كاحمليط األعظم (ٕ ،)َُٖ/ا٤بخصص ،البن سيده (ّ ،)ّْٔ/كانظر ذلك
ن
(فتح البارم) ،للحافظ ابن حجر (ْ.)ٖٖ/
(ٓ) صحيح البخارم [َُُِ ،]ّْٓٓ ،مسلم [ِِٖٔ].
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قاؿ اإلماـ النوكم " :كفيو :فضيلة ٦بالسة الصا٢بْب كأىل ا٣بّب كا٤بركءة
كمكارـ األخبلؽ كالورع كالعلم كاألدب ،كالنهي عن ٦بالسة أىل الشر ،كأىل البدع،
كمن يغتاب الناس ،أك يكثر فجره(ُ) كبطالتو ،ك٫بو ذلك من األنواع ا٤بذمومة"(ِ).
كقاؿ العبلمة ا٤بناكم " :كالقصد بو :النهي عن ٨بالطة من تؤذم ٦بالستو
ُب دين أك دنيا ،كالَبغيب ُب ٦بالسة من تنفع فيهما"(ّ).
كقاؿ ابن القيم ٦" :بالسة العارؼ تدعوؾ من ست إٔب ست :من الشك
إٔب اليقْب ،كمن الرياء إٔب اإلخبلص ،كمن الغفلة إٔب الذكر ،كمن الرغبة ُب الدنيا إٔب

الرغبة ُب اآلخرة ،كمن الكرب إٔب التواضع ،كمن سوء الطوية إٔب النصيحة"(ْ).
كلقد حذر اهلل  من صحبة أىل الشر كالفساد ،كأمر بصحبة أىل الفضل
َ
ُ
َّاَّلل َّ َو ُك٤ُٟ٤ا َ
ِيَ ٞ
كالرشاد كالصبلح ،فقاؿ عز من قائل :ﵟيَة َّأ ُّح َ٣ة َّاَّل َ
ََّ ٜىَّ
َّآ٤٠ُ ٜا َّاتٔ٤ا ََّ
َ ْ ْ َْ َ َ
ٕ َ
ََّ ٜىَّ
ِْيﵞ [التوبة]ُُٗ:؛ فإف اإلنساف يتأثر ٗبن ٱبالطو ،كقاؿ :ﵟواؾ ِِب َّجّع
الؿةدِر ََّ
َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ َْ َ َ َْ ّ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ََ َ ْ ُ َ َْ َ َ ُْ ْ ُ ُ ََ
ي٠حَّ
ِش َّي ِصيسون َّوجَّ ١٣ول َّتًس َّخي٠ةك َّخَّ ٛ٣٠د ِصيس َّزِ
اَّلِيَّ ٞيسي٤ن َّربَّ ٛ٣ثِةَٙساة َِّواِ ِ ًٙ
َ
ُّ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ُ
ً
ُ
َْ
ل َّد ِمى ََّّ ٜٞأدّ٠ٚة َّٓٚجَّ ١خَّ ٞذِٖ ِصٟة َّواتجى َّ٤٢اه َّوَكن َّأمصه َِّصلةﵞ
اِل َيةة ِ َّاِلجية َّو َّ
[الكهف.]ِٖ:

كُب ا٢بديثً(( :ل تصاحب َّإًل مؤمنًا ،وًل يأكل طعامك َّإًل تقي))(ٓ).

(ُ) يقاؿ( :فجر) :إذا كذب ،كأصلو :ا٤بيل .ك(الفاجر) :ا٤بائل.
(ِ) شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم (ُٔ.)ُٕٖ/
(ّ) التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب (ُ.)ّْٔ/
(ْ) مدارج السالكْب (ّ.)ِِّ/
(ٓ) أخرجو ابن ا٤ببارؾ [ّْٔ] ،كالطيالسي [ِِّٕ] ،كأٞبد [ُُّّٕ] ،كالدارمي [َُُِ] ،كأبو داكد
[ِّْٖ] ،كالَبمذم [ِّٓٗ] ،كقاؿ" :حسن" .كما أخرجو :أبو يعلى [ُُّٓ] ،كابن حباف
[ْٓٓ] ،كالطربا٘ب ُب (األكسط) [ُّّٔ] ،كا٢باكم [ُٕٗٔ] ،كقاؿ" :صحيح اإلسناد" ،ككافقو
أيضا :البيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [ّٕٖٗ].
الذىيب ،كأخرجو ن
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كأخرب اهلل



عن ندـ أىل النار؛ بسبب صحبتهم ألىل الفساد ،فقاؿ

َ ً
ُ ََ ََ ْ َُ ُ
َ َ
ُّ
َ ْ ُ
ت َ
َّظبِيًل ََّّ Kيَةَّ
ََّ ٜى َّالص ُظِ ٤ل
َِّحٔ٤ل َّيَةَِّلْت ِِن َّاَتش
 :ﵟ َويَ َْ ٤م ََّح ًََّـ َّاٙوةل َِّ ٛلَع َّيسي١
َََْ ََْ َْ َ ْ َُ ً َ ً
َْ ُ
ّ ْ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ
َ
ََ ْ َ َ
ويِٚتَِّلت ِِنَّلَّٛأَتِشًَِّلٟةَّرِ ٚيًلََّّٔٙLسَّأفِِ ٚنَّي َِّٞاَّلِٖصَِّبًسَّإِذَّجةء ِّنَّوَكنَّالؼيمةنَّ
ََََْ َْ ُ ُ ْ ََ
َ ُ ً
َّلَع َ
ْ َْ
َّب ًْ ٍـَّ
ةن َّرشول َّMﵞ [الفرقاف ،]ِٗ-ِٕ:كيقوؿ اهلل  :ﵟِأرج٘ َّبًقٛ٣
ل ِِْلنع ِ
َ َ َ ٌ ُْ ْ ّ َ
َ َ
ََ َ َُ َ
َُ ُ َ َ
ٕ َّلََّ َٞ ٝال ْ َُ ٝؿ ّ ِسر َ
ََّك َن ََّل ََّٓص ٌ
ِْي ََّّ 52أإِذاَّ
يََّّ 51َّ ٞحٔ٤ل َّأإِٟ
ّن
إ
َّ
ٛ
٣
ِ٠
ٜ
َّ
٘
ةن
َّٓ
ةل
ٓ
َّ
50
َّ
٤ن
يتعةءل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ َ َ ْ ُْ ْ ُ ُ َ
ََ ُ َ
ةَّوي َِو ً
٤ن َََِّّ 54ةلَ َٚى ََِّ َصآهُ َِّف َ
ةَّو ُك٠ةَّدُ َصاثً َ
ِٜذْ ََ ٠
َّظ َ٤اءَِّ
ََّّ ٘٢أجذَّٜ ٛمًِ ٚ
ِي٤٠ن ََّّٓ 53ةل َّ
ةٜةَّأإِٟةَّلٝس
ِ
ْ
َََْ ْ َ ُ َ ّ َ ُ
ََ
َ َ َ
ْ ْ َ
خَََِّّٞ ٜال ْ ُْ ٝ
ُٗ ْ٠
تَّْ ُ َٙ
د َْض َ
َ
يَّ57َّٞأذ َٝةَّ
َّٙ
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َّر
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ٝ
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ٟ
َّ
ل
٤
ل
و
َّ
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ٖ
َّ
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إ
َّ
ةَّلل
َّد
ةل
ٓ
َّ
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ٛ
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د
اْل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّو َٜةََّنْ َُّٞث ًَُ ٝشَّب َ
ْيََّّ58إل َ
ََنْ َُّٞث َٝيّت َ
َّم ْ٤دَتََ٠ةَّاْلوِل َ
َّ٢شاَّل َُّ٤َ ٣اُ ٤ْ َّ ٙزَّاِ ًَ ٙو ُ
يَّ5:َّٛل ِ ِٝس َِّ٘
ْيََّّ59إِن
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َْ
َ
َ َُ ُ َ
ْ ُ َ
اَّرأي ْ َ
ِإَوذ َ
ِيَُّٞي٤ف٤نَّ
خَّاَّل
٢شاََِّ ٚي ًْ ََِّ٘ ٝاًَ ٙةمِ٤ٚنَّ;5ﵞ [الصافات ،]ُٔ-َٓ:كقاؿ  :ﵟ
َ
ُ ََ َْ
ْ
َ
َ َ ََ ْ ْ َ ُْ ْ َ َُ ُ
َ
ٕ َّالؼيْ َمةن ًَِّل َّتٔ ًُ ْسَّ
ِير َّد ْْيِه َِِّإَوٜةَّيُنعِيََّ ٠
٤اَِّف َّخس ٍ
ِِف َّآيةد ِ٠ةَِّأيصِض َّخَّ ٛ٣٠خِت َُّي٤ف ِ
َ ْ َ ّ ْ َ َ َْ
ْيﵞ [األنعاـ .]ٖٔ:فهذا تنفّبه من صحبة أىل السوء
ََّ ٜى َّاِ ٤ْ ٔٙم َّاٙوةل ِ ََِّ ٝ
بًس َّاَّلِٖصى

كالباطل.
كخّب اَّالس٦ :بالس العلم كالفقو كالذكر ،كقد جاء ُب فضل ىذه اَّالس
أحاديث كثّبة ،فمن ذلك :ما جاء عن أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل
ي
(( :إف هلل مالئكة يطوفوف في الطرؽ يلتمسوف أىل الذكر ،فإذا وجدوا

قوما يذكروف اهلل تنادوا :ىلموا إلى حاجتكم)) ،قاؿ(( :فيحفونهم بأجنحتهم إلى

السماء الدنيا)) ،قاؿ(( :فيسألهم ربهم ،وىو أعلم منهم ،ما يقوؿ عبادي؟ قالوا:
يقولوف :يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك)) ،قاؿ(( :فيقوؿ :ىل
رأوني؟)) ،قاؿ(( :فيقولوفً :ل واهلل ما رأوؾ؟)) ،قاؿ(( :فيقوؿ :وكيف لو
رأوني؟)) ،قاؿ(( :يقولوف :لو رأوؾ كانوا أشد لك عبادة ،وأشد لك تمجي ًدا

تسبيحا)) ،قاؿ(( :يقوؿ :فما يسألوني؟)) ،قاؿ(( :يسألونك
وتحمي ًدا ،وأكثر لك
ً

الجنة)) ،قاؿ(( :يقوؿ :وىل رأوىا؟)) ،قاؿ(( :يقولوفً :ل واهلل يا رب ما رأوىا))،
قاؿ(( :يقوؿ :فكيف لو أنهم رأوىا؟)) ،قاؿ(( :يقولوف :لو أنهم رأوىا كانوا أشد
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حرصا ،وأشد لها طلبا ،وأعظم فيها رغبة ،قاؿ :فمم يتعوذوف؟)) ،قاؿ:
عليها ً
((يقولوف :من النار)) ،قاؿ(( :يقوؿ :وىل رأوىا؟)) ،قاؿ(( :يقولوفً :ل واهلل يا
رب ما رأوىا)) ،قاؿ(( :يقوؿ :فكيف لو رأوىا؟)) ،قاؿ(( :يقولوف :لو رأوىا كانوا
أشد منها فر ًارا ،وأشد لها مخافة)) ،قاؿ(( :فيقوؿ :فأشهدكم أني قد غفرت
لهم)) ،قاؿ(( :يقوؿ ملك من المالئكة :فيهم فالف ليس منهم ،إنما جاء لحاجة.
قاؿ :ىم الجلساء ًل يشقى بهم جليسهم))(ُ).

كعند مسلم :عن أيب ىريرة  عن النيب (( :إف هلل



مجلسا فيو ذكر قعدوا
فضال يتتبعوف مجالس الذكر ،فإذا وجدوا
مالئكة سيارةً ،
ً
بعضا بأجنحتهم ،حتى يملئوا ما بينهم وبين السماء الدنيا،
معهم ،وحف بعضهم ً

فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء ،قاؿ :فيسألهم اهلل  ،وىو أعلم بهم:
من أين جئتم؟ فيقولوف :جئنا من عند عباد لك في األرض ،يسبحونك ويكبرونك
ويهللونك ويحمدونك ويسألونك ،قاؿ :وماذا يسألوني؟ قالوا :يسألونك جنتك،
قاؿ :وىل رأوا جنتي؟ قالواً :ل ،أي رب قاؿ :فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا:

ويستجيرون ك ،قاؿ :ومم يستجيرونني؟ قالوا :من نارؾ يا رب ،قاؿ :وىل رأوا
ناري؟ قالواً :ل ،قاؿ :فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا :ويستغفرونك ،قاؿ :فيقوؿ :قد
غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا ،وأجرتهم مما استجاروا ،قاؿ :فيقولوف :رب فيهم
فالف عبد خطاء ،إنما مر فجلس معهم ،قاؿ :فيقوؿ :ولو غفرت ىم القوـ ًل

يشقى بهم جليسهم))(ِ).

(ُ) صحيح البخارم [َْٖٔ].
(ِ) صحيح مسلم [ِٖٗٔ].
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كعن األغر أيب مسلم ،أنو قاؿ :أشهد على أيب ىريرة كأيب سعيد ا٣بدرم



أهنما شهدا على النيب



أنو قاؿً(( :ل يقعد قوـ يذكروف اهلل

إًل حفتهم المالئكة ،وغشيتهم الرحمة ،ونزلت عليهم السكينة ،وذكرىم

اهلل فيمن عنده))(ُ).

كعن أيب سعيد ا٣بدرم  قاؿ :خرج معاكية على حلقة ُب ا٤بسجد ،فقاؿ:
ما أجلسكم؟ قالوا :جلسنا نذكر اهلل ،قاؿ آهلل ما أجلسكم إال ذاؾ؟ قالوا :كاهلل ما
أجلسنا إال ذاؾ ،قاؿ :أما إ٘ب ٓب أستحلفكم هتمة لكم ،كما كاف أحد ٗبنزلٍب من
رسوؿ اهلل  أقل عنو حديثا مِب ،كإف رسوؿ اهلل  خرج على
حلقة من أصحابو ،فقاؿ(( :ما أجلسكم؟)) ،قالوا :جلسنا نذكر اهلل ك٫بمده على ما
ىدانا لئلسبلـ ،كمن بو علينا ،قاؿ(( :آهلل ما أجلسكم إًل ذاؾ؟)) ،قالوا :كاهلل ما
أجلسنا إال ذاؾ ،قاؿ(( :أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ،ولكنو أتاني جبريل

فأخبرني ،أف اهلل عز وجل يباىي بكم المالئكة))(ِ).

كعن أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :ما من قوـ يقوموف
من مجلس ًل يذكروف اهلل فيو ،إًل قاموا عن ِمثْ ِل ِجي َف ِة ِح َما ٍر وكاف لهم

حسرًة))(ّ).

(ُ) صحيح مسلم [ََِٕ].
(ِ) صحيح مسلم [َُِٕ].
(ّ ) ا٢بديث مركم عن أيب ىريرة كعن عبد اهلل بن مغفل .حديث أيب ىريرة :أخرجو أٞبد [َِٓٗ] كأبو داكد
[ْٖٓٓ] ،كالبزار [َُِٗ] ،كالنسائي ُب (الكربل) [َُُٗٔ] ،كا٢باكم [َُٖٖ] ،كالبيهقي ُب
(شعب اإلٲباف) [ّٕٓ] .قاؿ اإلماـ النوكم ُ ب (األذكار) (ص )ِٗٗ:ك(الرياض)
(ص" :) ِٔٗ:إسناده صحيح" .حديث عبد اهلل بن مغفل :قاؿ ا٥بيثمي (َُ" :)َٖ/أخرجو الطربا٘ب
ُب (الكبّب) ،كُب (األكسط) [ّْْٕ] رجا٥بما رجاؿ الصحيح".
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فقولو(( :مثل جيفة حمار ))) أم :مثلها ُب النًب كالقذارة كالبشاعة؛ ٤با صدر
شرعا؛ إذ اَّلس ا٣بإب من ذكر اهلل  إ٭با يعمر
منهم من ردمء الكبلـ كمذمومو ن
َ ُ
ََ َ
ةذ َ
اَّب ًْ َس ْ َ
َّاِل ّ ِْ َّإِل َّالقًل َّلﵞ فحيث ٓب ٱبتموه ٗبا يكفر لغطو قاموا
ٗبا ذكر ك٫بوه ،ﵟذٝ
عن ذلك.
((وكاف ذلك المجلس)) أم :ما كقع فيو.

((عليهم حسرة يوـ القيامة)) أم :ندامة الزمة ٥بم من سوء آثار كبلمهم

فيو"(ُ).

مجلسا لم
كعن أيب ىريرة  عن النيب  قاؿ(( :ما جلس قوـ
ً
صلُّوا على نَبِيّْ ِه ْم ،إًل كاف عليهم َترًة ،فإف شاء عذبهم وإف
يذكروا اهلل فيو ،ولم يُ َ
شاء غفر لهم))(ِ).

قولو(( :عليهم َترةً)) أم :نقص كتبعة كحسرة كندامة(ّ)؛ لتفرقهم كٓب يأتوا ٗبا
يكفر لفظهم من ٞبد اهلل  كالصبلة على نبيو ٧بمد .

(ُ) فيض القدير (ٓ.)ّْٗ /
(ِ) أخرجو الطيالسي [َِّْ] ،كأٞبد [ّْٖٗ] ،الَبمذم [َّّٖ] ،كقاؿ" :حديث حسن" ،كأبو نعيم
ُب (ا٢بلية) (ٖ ،)َُّ/كقد ركم عن أيب ىريرة  عن النيب  من غّب كجو .كقد
أخرجو الطربا٘ب ُب (الكبّب) عن أيب أمامة [ُٕٕٓ] ،قاؿ ا٥بيثمي " :)َٖ/َُ( ركاه الطربا٘ب،
كرجالو كثقوا".
(ّ) قاؿ اإلماـ النوكم (" :الَبة) -بكسر التاء ا٤بثناة من فوؽ -كىي :النقص .كقيل :التبعة" رياض
الصا٢بْب (ص .)ِٔٔ:قاؿ ابن األثّب" :كالتاء فيو عوض من الواك احملذكفة ،مثل :كع ٍدتو عً ىدة" النهاية
ُب غريب ا٢بديث كاألثر ،مادة( :تره) (ُ .)ُٖٗ/كقاؿ العبلمة ا٤بناكم((" :عليهم ترة)) ٗ-بثناة فوقية

كراء مهملة مفتوحتْب -أم :تبعة .كذا ضبطو بعضهم .كقاؿ ُب (الرياض)- :بكسر ا٤بثناة فوؽ -كىي:
النقص .كقيل :التبعة" فيض القدير (ٓ.)ّْٗ/
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قاؿ الطييب " :يعِب :من فَب ساعة من األزمنة ،كُب مكاف من األمكنة
كاف عليو حسرة كندامة؛ ألنو ضيع رأس مالو ،كفوت رٕبو ،كأية حسرة أعظم من
ىذا!".
كقولو(( :فإف شاء عذبهم)) قاؿ :ىو "من باب التشديد ،كالتغليظ ،كٰبتمل أف

يصدر من أىل اَّلس ما يوجب العقوبة من حصائد ألسنتهم"(ُ).
كحٌب تكوف ىذه اَّالس ٦بالس خّب كنفع كأجر فينبغي على ا١بالس أف يعرؼ
ا٢بدكد الٍب ينبغي أف يقف عندىا ،كأف يتأدب بآداب اَّلس كضوابطو ،فمن ذلك:
ُ – البعد عن الغيبة كالنميمة كالكذب كاللغو كالطعن ُب الناس ،كاالبتعاد عما
يؤذم ا١بالسْب من قوؿ أك فعل أك ىيئة ،كالكف عن ذكر الناس ٗبا يكرىوف ،سواء
كاف ذلك فيهم ،أك ليس فيهم ،كاعلم أنك إذا نشرت عيوب أخيك فإف اهلل
سيسلط عليك من ينشر عيوبك ،جزاءن كفاقنا(ِ).



كقد جاء ُب ا٢بديث(( :يا معشر من آمن بلسانو ولم يدخل اإليماف قلبوً :ل

تغتابوا المسلمين ،وًل تتبعوا عوراتهم؛ فإنو من اتبع عورة أخيو المسلم يتبع اهلل

عورتو ،ومن يتبع اهلل عورتو يفضحو ولو في جوؼ بيتو))(ّ).

(ُ) الكاشف عن حقائق السنن (ٓ.)ُّٕٔ/
(ِ) انظر :تفسّب ا٢بجرات كا٢بديد٧ ،بمد بن صاّب العثيمْب (ص.)ِٓ:
(ّ ) ا٢بديث مركم عن الرباء ،كعن أيب برزة األسلمي .حديث الرباء :أخرجو ابن أيب الدنيا ُب (الصمت)
[ُٕٔ] ،كأبو يعلى [ُٕٓٔ] ،كالركيا٘ب [َّٓ] ،كٛباـ [ِِْ] ،كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف)
[ُِّٗ] .قاؿ ا٥بيثمي " :)ّٗ/ٖ( ركاه أبو يعلى ،كرجالو ثقات" .حديث أيب برزة :أخرجو
أٞبد [ُٕٕٔٗ] ،كأبو داكد [َْٖٖ] ،كابن أيب الدنيا ُب (الصمت) [ُٖٔ] ،كأبو يعلى [ِّْٕ]،
كالركيا٘ب [ُُِّ] .كالبيهقي [ُُِْٔ].
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كُب ركاية(( :يا معشر من أسلم بلسانو ولم يفض اإليماف إلى قلبوً :ل تؤذوا
المسلمين ،وًل تعيروىم ،وًل تتبعوا عوراتهم؛ فإنو من يتبع عثرات أخيو المسلم
يتبع اهلل عورتو ،ومن يتبع اهلل عورتو يفضحو ولو في جوؼ رحلو))(ُ).

كقاؿ بعضهم :أدركنا السلف كىم ال يركف العبادة ُب الصوـ كال ُب الصبلة،
كلكن ُب الكف عن أعراض الناس .كقاؿ ابن عباس  :إذا أردت أف تذكر
عيوب صاحبك فاذكر عيوبك(ِ).
ِ  -سَب ذكم الزالت ك٫بوىم ٩بن ليس معركفنا باألذل كبالفساد:
كسيأٌب بياف ذلك.
ّ  -صيانةي أعراض الناس ،كمنع إشاعة الفاحشة ُب ا٤بؤمنْب؛ ألف شيوع ىذا
ٯبرئ السفهاء على ا٣بوض ُب أعراض الناس.
الفعل ٍّ
ْ  -أف يذكد ا٤بسلم عن عرض أخيو.
ٓ – ينبغي أف ال ٚبلو ىذه اَّالس من تناكؿ مسائل العلم كالفقو ،كقراءة آيات
من القرآف ،كأحاديث من السنة ،كذكر اهلل  ،كالتذكّب با٤بوت كاآلخرة ،كمعا١بة
النوازؿ ٕبكمة كتبصر من خبلؿ النصح كاإلرشاد ،كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.
ٔ  -ا٢برص ُب ىذه اَّالس على ٝبع الكلمة ،كإصبلح ذات البْب ،كتقريب
كجهات النظر ،كالبعد عن التحريض كالغمز كاللمز كتأجيج الصراعات ،كإذكاء
النعرات.
ٕ – أف يتخّب ا١بالس أطايب الكبلـ ،كأف يبتعد أف ألفاظ التجريح:

(ُ) ا٢بديث مركم عن ابن عمر ،كابن عباس .حديث ابن عمر :أخرجو الَبمذم [َِِّ] كقاؿ" :حسن
غريب .حديث ابن عباس :أخرجو الطربا٘ب [ُُْْْ] .قاؿ ا٥بيثمي (ٖ" :)ْٗ/ركاه الطربا٘ب ،كرجالو
ثقات".
(ِ) انظر :إحياء علوـ الدين (ّ ،)ُّْ /الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر (ِ.)ُٖ/
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ٖ ٦ -بالسة العلماء كالصا٢بْب ،كالتقاط أطايب ٜبرات كبلمهم كما ينتقى
أطايب الثمر.
كقد أخرج الطربا٘ب عن عمرك بن عبسة  قاؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل
رجاؿ ليسوا بأنبياء كال شهداء،
 يقوؿ :عن ٲبْب الرٞبن -ككلتا يديو ٲبْب -ه
يغشى بياض كجوىهم نظر الناظرين ،يغبطهم النبيوف كالشهداء ٗبقعدىم كقرُّم من اهلل
 .قيل :يا رسوؿ اهلل ،من ىم؟! قاؿ(( :ىم ِج َماعٌ من نَػ َوازِع القبائل ،يجتمعوف
على ذكر اهلل ،فينتقوف أطايب الكالـ كما ينتقي آكِ ُل التمر أطايبو))(ُ).

كركم عن أيب الدرداء  أنو قاؿ :لوال ثبلث ما أحببت البقاء ساعة :ظمأ
ا٥بواجر ،كالسجود ُب الليل ،ك٦بالسة أقواـ ينتقوف جيد الكبلـ كما ينتقى أطايب
ُ ُ
(ِ)
ةس ُ
َّخ ْع ً٠ةﵞ [البقرة ،]ّٖ:كقاؿ  :ﵟاَّل َ
ِيَّٞ
الثمر  .كقد قاؿ اهلل  :ﵟ َوٓ٤ل٤اَّل ِِ ٠ٚ
َ َ َ ُ ُ ُ َُ َ َ ُ ُ ُ ْ َْ
َْ َ ُ َ َْ َْ ََ ُ َ
ُ َ َ
٤ن َّأ َ ْ
ةبﵞ
َّوأوٙهِٕ ََّّ ْٛ ٢أولَّ ٤اْلْلَ َِّ
خ َع ََّ ١ُ ٠أوٙهِٕ َّاَّلِي٢َّ ٞساَّ ٛ٢اَّلل
يعذ٤ًِٝن َّا٤ٔٙل َّذيتجًِ

[الزمر.]ُٖ:

زلة.

ٗ  -أف ٰبرص كل مسلم قبل أف يقوـ من ٦بلسو على كفارة اَّلس:
يصا على قوؿ ا٢بق ،كالكلمة الطيبة ،فقد تقع منو ىفوة أك
كا٤بسلم مهما كاف حر ن

كقد أرشد النيب  ا٤بسلم إٔب ما ينبغي أف يقولو قبل أف يقوـ من
٦بلسو ،فيختم ٦بلسو ٗبا يكوف سببنا حملو خطيئتو ،كما جاء ُب ا٢بديث :عن أيب ىريرة

 قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :من جلس في مجلس فكثر فيو لغطو،

(ُ) قاؿ ا٥بيثمي (َُ" :)ٕٕ/ركاه الطربا٘ب ،كرجالو موثقوف" ،كقاؿ ا٤بنذرم (ِ" :)ُِٔ/ركاه الطربا٘ب كإسناده
مقارب ال بأس بو".
(ِ) انظر :تاريخ دمشق (ْٕ ،)ُٓٗ/سّب أعبلـ النببلء (ِ ،)ّْٗ/تاريخ ابن معْب (ركاية الدكرم)
(ْ ،)َّْ/إحياء علوـ الدين (ْ ،)َْٗ/الكشف كالبياف (ٖ.)ِِٕ/
425

فقاؿ قبل أف يقوـ من مجلسو ذلك :سبحانك اللهم وبحمدؾ ،أشهد أف ًل إلو

إًل أنت أستغفرؾ وأتوب إليك ،إًل غفر لو ما كاف في مجلسو ذلك))(ُ).
َُ  -إلقاء السبلـ عند الدخوؿ كعند ا٣بركج:

كعن أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :إذا انتهى أحدكم
إلى المجلس ،فليسلم ،فإذا أراد أف يقوـ ،فليسلم ،فليس األولى بأحق من

اآلخرة))(ِ) .كإفشاء السبلـ من أقول األسباب الٍب ٘بلب احملبة كا٤بودة.

كُب ا٢بديثً(( :ل تدخلوف الجنة حتى تؤمنوا ،وًل تؤمنوا حتى تحابوا ،أوًل

أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالـ بينكم))(ّ).
كُب ركاية(( :أفشوا السالـ بينكم تحابوا))(ْ).

(ُ) أخرجو الَبمذم [ّّّْ ] ،كقاؿ" :كُب الباب :عن أيب برزة ،كعائشة :ىذا حديث حسن صحيح غريب".
كلو طرؽ كثّبة ،منها :ما ركاه رافع بن خديج .قاؿ ا٥بيثمي (َُ" :)ُُْ/ركاه الطربا٘ب ُب الثبلثة،
كرجالو ثقات" .كقاؿ ا٢بافظ العراقي ( ص" :)ّٖٓ:أخرجو النسائي ُب (اليوـ كالليلة) من
حديث :رافع بن خديج بإسناد حسن" .كمنها :ما ركاه إ٠باعيل بن عبد اهلل بن جعفر قاؿ :بلغِب أف
رسوؿ اهلل  قاؿ(( :ما من إ نساف يكوف ُب ٦بلس فيقوؿ حْب يريد أف يقوـ :سبحانك
اللهم كٕبمدؾ ،ال إلو إال أنت ،أستغفرؾ كأتوب إليك ،إال غفر لو ما كاف ُب ذلك اَّلس)) .فحدثت
ىذا ا٢بديث يزيد بن خصيفة فقاؿ :ىكذا حدثِب السائب بن يزيد ،عن رسوؿ اهلل  .قاؿ
ا٥بيثمي (َُ :)ُُْ/ركاه أٞبد كالطربا٘ب ،كرجا٥بما رجاؿ الصحيح" .كمنها :ما ركاه جبّب بن مطعم.
قاؿ ا٥بيثمي " :)ُِْ/َُ( ركاه الطربا٘ب ،كرجالو رجاؿ الصحيح".
(ِ) أخرجو أٞبد [ُِْٕ] ،كالبخارم ُب (األدب ا٤بفرد) [ََُٕ] ،كأبو داكد [َِٖٓ] ،كالَبمذم
أيضا :البزار [َُٖٓ] ،كالنسائي ُب (الكربل)
[َِٕٔ] ،كقاؿ" :حديث حسن" .كأخرجو ن
[َُُِٗ] ،كأبو يعلى [ٔٔٓٔ] ،كابن حباف [ّْٗ] ،كالطربا٘ب ُب (الصغّب) [ُّٕ] ،كالبيهقي ُب
(شعب اإلٲباف) [َْٖٔ].
(ّ) صحيح مسلم [ْٓ].
(ْ) أخرجو ا٢باكم [َُّٕ ] ،كقاؿ" :ىذا حديث صحيح اإلسناد" ،ككافقو الذىيب.
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قاؿ اإلماـ النوكم " :كالسبلـ أكؿ أسباب التآلف ،كمفتاح استجبلب
ا٤بودة .كُب إفشائو ٛبكن ألفة ا٤بسلمْب بعضهم لبعض ،كإظهار شعارىم ا٤بميز ٥بم من
غّبىم من أىل ا٤بلل ،مع ما فيو من رياضة النفس ،كلزكـ التواضع ،كإعظاـ حرمات
ا٤بسلمْب"(ُ).
ُُ  -االبتسامة كطبلقة الوجو كا٢برص على األسباب ا١بالبة للمحبة:
كقد جاء ُب ا٢بديثً(( :ل تحقرف من المعروؼ شيئًا ،ولو أف تلقى أخاؾ
بوجو طلق))(ِ) .كقد بينت األسباب ا١بالبة للمحبة ُب كتاب( :احملبة صورىا

كأحكامها).
ُِ – يستحب التوسع ُب اَّالس ،كىو من أسباب زيادة احملبة كا٤بودة:
كآمرا ٥بم أف ٰبسن بعضهم إٔب بعض ُب
يقوؿ اهلل  مؤدبنا عباده ا٤بؤمنْب ،ن

َ
َ َ َ ُ
ِيَ ٞ
اَّالس ،بأف يفسح ا٤برء ألخيو كيتنحى؛ توسعة لو :ﵟيَةَّأ ُّح َ٣ةَّاَّل َ
َّآ٤٠ُ ٜاَّإِذاَّرِي٘ َّٙس َّْٛ
َ
د٤ا َِّف َّال ْ ََ ٝ
َت َّع ُ
ِطﵞ ،كقرئ :ﵟِف َّاٝٙجٚطﵞ [بفتح البلـ ،كىو ا٤بصدر](ّ)،
جةل ِ َّ
ِ
َ ْ َ ُ َْ
ُ َ ُ
س َّْٛﵞ [اَّادلة ،]ُُ:كذلك أف ا١بزاء من جنس العمل(ْ).
٤اَّحّ َعحِ َّاَّللَّٙ
ﵟِةِعد

فبعد أف هنى اهلل  عباده ا٤بؤمنْب عما يكوف سببنا للتباغض من التناجي
باإلٍب كالعدكاف أمرىم ٗبا يكوف سبب التو ٍّاد كالتوافق بْب بعض ا٤بؤمنْب كبعض من
التوسع َب اَّالس حْب إقباؿ الوافد ،فإذا فعلتم ذلك كسع اهلل  منازلكم ُب
ا١بنة.

(ُ) شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم (ِ.)ّٔ/
(ِ) صحيح مسلم [ِِٔٔ ](( .بوجو طلق)) ضد :العبوس ،كىو الذم فيو البشاشة كالسركر.
(ّ) قاؿ الواحدم " :كالوجو التوحيد ،ألنو يعُب بو ٦بلس النيب  "الوسيط ُب تفسّب القرآف
اَّيد (ْ .)ِٔٓ/كعلى كلتا القراءتْب ٯبوز كوف البلـ للعهد ككوهنا للجنس ،كأف يكوف ا٤بقصود ٦بالس
النيبء  كلما تكررت ،أك ما يشمل ٝبيع ٦بالس ا٤بسلمْب ،كعلى كلتا القراءتْب يصح أف
َ ْ
يكوف األمر ُب قولو  :ﵟفاف َص ُدٔاﵞ للوجوب أك للندب" .التحرير كالتنوير (ِٖ.)ّٗ/
(ْ) تفسّب ابن كثّب (ٖ.)ْٓ/
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كُب (الصحيح) :عن نافع ،عن ابن عمر  ،عن النيب (( :أنو
نهى أف يقاـ الرجل من مجلسو ويجلس فيو آخر ،ولكن تفسحوا وتوسعوا)) ككاف

ابن عمر  يكره أف يقوـ الرجل من ٦بلسو ٍب ٯبلس مكانو(ُ).

فقولو(( :ولكن تفسحوا)) أم :ليفسح بعضكم عن بعض من قو٥بم :فسح

عِب ،أم :تنح .كقولو(( :وتوسعوا)) تأكيد كمعناه :ال تتضاموا ،بل يقرب بعضكم من
بعض ليتسع اَّلس.
ُّ  -جلوس اإلنساف حيث ينتهي بو اَّلس:
كقد جاء ُب ا٢بديث :عن أيب كاقد الليثي  أف رسوؿ اهلل 
بينما ىو جالس ُب ا٤بسجد كالناس معو إذ أقبل ثبلثة نفر ،فأقبل اثناف إٔب رسوؿ اهلل
 كذىب كاحد ،قاؿ :فوقفا على رسوؿ اهلل  ،فأما أحدٮبا:
فرأل فرجة ُب ا٢بلقة فجلس فيها ،كأما اآلخر :فجلس خلفهم ،كأما الثالث :فأدبر
ذاىبا ،فلما فرغ رسوؿ اهلل



قاؿ(( :أًل أخبركم عن النفر الثالثة؟ أما

أحدىم فأوى إلى اهلل فآواه اهلل ،وأما اآلخر فاستحيا فاستحيا اهلل منو ،وأما اآلخر

فأعرض فأعرض اهلل عنو))(ِ).

ُْ  -احَباـ الكبار بالعلم أك السن:

كقد جاء ُب ا٢بديث(( :ليس منا من لم يرحم صغيرنا ،ويعرؼ حق

كبيرنا))(ّ).

(ُ) صحيح البخارم [ُُٗ ،]َِٕٔ ،ِٔٔٗ ،مسلم [ُِٕٕ].
(ِ) صحيح البخارم [ٔٔ].
(ّ) أخرجو أٞبد [ّّٕٔ] ،كاللفظ لو ،كالبخارم ُب (األدب ا٤بفرد) [ّْٓ] ،كأبو داكد [ّْْٗ] ،كالَبمذم
أيضا :ا٢باكم [َِٗ] ،كقاؿ" :صحيح على
[َُِٗ ،]ُُِٗ ،كقاؿ" :حسن صحيح" .كأخرجو ن
شرط مسلم" ،ككافقو الذىيب.
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إٔب غّب ذلك من اآلداب الٍب ذكرىا العلماء ُب مصنفاهتم.
اضصورةػاضرابطظػرذرةػ:ػخغاظظػاضوطنػ:
إف من شأف ا٤بسلم أف يكوف كفينا ألىلو ك٧بارمو كجّبانو ك٦بتمعو كبلده.
كالوطن من أعظم األمانات الٍب أمر ا٤بكلف ٕبفظها ،كىو من النٍّعم الٍب أنعم
كيأمن فيو على نفسو
اهلل  على اإلنساف ،فهو ا٤بكاف الذم يستقر كيعيش فيو ،ي

كأىلو ،كيطلب العلم ُب مدارسو كمعاىده كجامعاتو ،كيسعى ُب طلب الرزؽ ،كيأكل
من خّباتو ،كيتعاِب ُب مشافيو ،كيتزكج كيتعاىد أكالده بالَببية كالتعليم...إٔب غّب ذلك.
كاإلنساف مد٘ب بفطرتو ،ال يستطيع أف يعيش ٗبفرده ،فبل بد لو من التعامل مع
من حولو من أىلو ك٧بارمو كجّبانو كأبناء كطنو على أساس من الصدؽ كاحملبة.
كينبغي على العبد أف يقابل تلك النعم باإلحساف كالوفاء ،ال با١بحود كالكيد
كالنكراف.
كل
كخيانة الوطن من أقبح كأشنع صور ا٣بيانة ،فإهنا خيانة ي٘بىٍّرد
ا٣بائن من ٍّ
ى
معا٘ب الوفاء لدينو كأرضو كأبناء ٦بتمعو.
كيَبتب على خيانة الوطن آثار عظيمة ،كآفات جسيمة تناؿ ا٣بائن ،كالوطن،
كالناس.
كا٣بائن لوطنو خائن هلل  ،كلرسولو  ،كلدينو كأىلو كأبناء
٦بتمعو.
خطرا؛ فإف النفاؽ إ٭با يبُب على
كخيانة الوطن من ضركب النفاؽ ،كأكثرىا ن
الكذب كا٤بكر كا٣بداع ،كأف يقوؿ الرجل بلسانو ما ليس ُب قلبو ،كأف يظهر اإلنساف
خبلؼ ما يبطن ،كا٤بنافق يظهر اإلٲباف كاإلسبلـ الوالء لوطنو كيبطن الكفر كالغدر
عظيما ،فبل
كا٤بكر ،كالناس تأمنو كال تشك فيو ،فيغدر ُّا؛ ك٥بذا كاف ضرر ا٤بنافقْب ن
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خيانة أعظم من خياهتم ،كال جرـ فوؽ جرمهم؛ فإهنم يتسللوف بْب صفوؼ ا٤بسلمْب؛
ليفرقوا ٝبعهم ،كيضعفوا قوهتم ،كيهددكا كحدهتم.
كا٣بيانة سبلح يستخدمو األعداء منذ القدـ ،حيث يزرعوف ُب ٦بتمع ا٤بسلمْب
منافقْب مأجورين من ضعاؼ اإلٲباف ،كيستخدموهنم للتجسس على ا٤بسلمْب،
كإضعاؼ جبهتهم.
كما أىوهنم على من استخدمهم إذا ما انتهت ا٤بهمة ا٤بوكلة إليهم ،فهم يدفعوف
ٜبننا باىظنا ُب حياهتم  ،فبل قيمة ٥بم كال كرامة كال احَباـ ،كرٗبا افتضح أمرىم ،كانكشف

مكرىم قبل ذلك فلحقهم العقاب ُب الدنيا ،كحقت عليهم كلمة العذاب ُب اآلخرة،
ْ َْ
ََْ َ
قاؿ اهلل :ﵟإن َّال ْ ُ٠ََّ ٝةِِٔ َ
ََّت َس َّل َ ََُّٟ ْٛ ٣ؿ ً
َّاْل ْظ َّ٘ ََّ ٜ
ْياﵞ
ٞ
ٙ
َّو
ةر
َّاَل
ِٞ
ك
ر
َّاِل
َِّف
ْي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
[النساء.]ُْٓ:

ا٤بؤمنْب من ا٤بنافقْب ،كجاء ُب
كقد حذر اهلل  كرسولو الكرٙب 
ى
الكتاب كالسنة بياف صفاهتم كأحوا٥بم كعاقبتهم.
فينبغي التنبو ٣بطرىم ،كأخذ ا٢بيطة كا٢بذر ،كالبعد عن الغفلة.
كمن الوفاء٧ :ببة الوطن ،كىي فطرهة ثابتةه ُب حنايا النفوس ،ك ٍّ
متجذرهة ُب شغاؼ
القلوب .كقد بينت ذلك ُب كتاب( :احملبة صورىا كأحكامها).
ك٧ببةى الوطن تقتضي القياـ ٗبسؤكلياتو ،كحفظ أماناتو ،كا٤بساٮبة ُب هنوضو ُب
ً
اَّاالت ا٤بفيدةً كالنافعة ،كالدفاع عنو ،كحفظ نظامو ك٩بتلكاتو ،كالتناصح بْب
شٌب
الرب كالتقول كاإلصبلح ،كحفظو من
كح ٍس ىن ا٣بيلق ،كالتعاكف على ٍّ
أفراده ،كاالحَب ىاـ ي
مقدما على الوالء للقبائل كالعوائل.
االضرابات كالغوائل ،كأف يكوف الوالء للوطن ن
كإف ا٢برص على سبلمة أمنو ،كالنهوض بو ىو ا٤بيزاف الذم توزف بو التحالفات
كاالنتماءات كاألحزاب .فينبغي على ا٤بواطن الصاّب أف يضع يده ُب أيدم الصادقْب
ا٤بخلصْب ،ا٢بريصْب على مصاّب أمتهم ،كأف يتعاكنوا على الرب كالتقول كالنهوض
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كالرقي بوطنهم .فالوطنية :علم كفكر كتقدـ كازدىار ،كاخَباعات كمبتكرات ،كعقوؿ
نّبة تتسلح بالعلم كا٤بعرفة.
كمن خيانة الوطن :مواالة أعداء اهلل  كمداىنتهم ،كالركوف إليهم،
كالتجسس على ا٤بسلمْب ،كنقل األخبار لؤلعداء.
كقد تقدـ بياف (خطر التجسس) ،كىو من أشد صور خيانة الوطن؛ ألف الضرر
فيو يعم.
َ
َ
ْ ْ َ َْ
َ ْ َ َ ْ ُ
َّدون َّال ْ ُْ ٝؤ َِ ٠ٜ
ِْي َ
َّو ََّْٞ ٜ
ز ِش َّال ُٝؤ٤٠ُِ ٜن َّاَٙكِ ِِصيََّّ ٞأو ِِلةء َِّٜٞ
قاؿ اهلل  :ﵟل ََّحذ ِ
ِ
َْ َ ُ
ُْ ْ َُ ً
ََْْ َ َ َََْ
َ
َِّف َ ْ
ََّش ٍء َّإِل َّأن َّتذٔ٤ا ََّّ ٛ٣٠ِٜتٔ َّةةﵞ [آؿ عمراف ،]ِٖ:كقاؿ
حًّ٘ َّذل ِٕ َِّٚيط ََّّ ِٜٞاَّلل ِ ِ
ْ
َ ْ
َ َ َ
َ َ َ ُ َُ َ َ َ ُ
ُ َ ُّ َ
ْ َ
ََّ ْٞ ٜ
ون َ
َّول ََّْ ٤ك٤ٟاَّ
ظِ٤ل
َّخةد َّاَّلل َّور َّ
َِّواِلَ ِْ ٤م َّاْلر ِِص َّي٤اد
ََّت ُس َّٓ ًْٜ ٤ةَّيُؤ٤٠ُِ ٜن َّثِةَّلل
 :ﵟل ِ
َ
َ
َ َ ُ ْ َْ َ َْ َ ُ ْ ْ ْ َ َُ ْ ْ َ َ َ
ُ
ْ
آثةءَّٛ٢أوَّأب٠ةءَّٛ٢أوَّإِر٤اجَّٛ٣أوَّيؼِْيتَّٛ ٣ﵞ [اَّادلة.]ِِ:

كمن خيانة الوطن :ا٤بساٮبة ُب غرس بذكر الفساد ،كإعانة ا٤بفسدين كالعابثْب ُب
مقدراتو كنظامو.
كمن خيانة الوطن :تقدٙب الوالء للقبائل كالعوائل ،كا٤بساٮبة ُب خلق نزاعات
كاضطرابات ُب اَّتمع تكوف من أسباب ضعفو كتفككو كالطمع فيو من قبل األعداء.
ً
ً
ا٤بفيدة كالنافعة من
اَّاالت
كمن خيانة الوطن :عدـ ا٤بساٮبة ُب هنوضو ُب شٌب
قادر ،كعدـ الدفاع عنو عند ا٢باجة كالقدرة ،كعدـ احَباـ قوانينو كتشريعاتو ،كعدـ
حفظ ٩بتلكاتو ،كالتفريط فيما أنيط إٔب الفرد من مسؤكليات كمهاـ ،كعدـ التناصح بْب
أفراده ،كعدـ االحَب ىاـ كالتعاكف فيما بينهم.
كمن خيانة الوطن :البعد عن الدين كقيمو كتعاليمو ،كالبعد عن دين اهلل 
كش ًّحا ُب الرزؽ.
كيدا ن
كضعفا كٚبل نفا ،ي
ضياعا كا٫برافنا ك ن
يورث ن
كمن خيانة الوطن :كفراف نًىعم اهلل  كتضييع أم ًره ،فما أىوف ا٣بلق على اهلل
 إذا عصوا أمره ،كقابلوا ما أسبغ عليهم من النٍّعم بالكفراف كا١بحود.

431

َ َ َ َ ُ ًََ ًََْ َ َ ْ ًَ ُ ْ َ ً َْ َ َُْ َ َ
ةَّرٍ ًساََِّّْٞ ٜ
قاؿ اهلل  :ﵟوضبَّاَّللَّٜسًلَّٓصيحََّكٟخَّآ٠ِٜحَّٜمٝهِ٠حَّيأت ِي٣ةَّرِزر٣
ْ
َ
َ ُ
ُّ َ َ َ َ َ َ ْ
َّاَّلل َّْلِ َ َ
َّو ْ َ
ت َّث َأجْ ًُ َِّ ٛاَّلل ََِِّأ َ َذ َار َ٣ة ُ
٤ع َ
ةس َّاْلُ ِ
٤نﵞ
ف َّث ِ َٝة ََّك٤ٟا َّيَ ْؿ ََّ ًُ ٠
اْل ِْ ٤
ُك ََّٜك ٍن َِّسّص ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ ٌَ َ َ
َ ْ
َ ْ َ َ َ
َّخ َّْ ٞيَ َِ َ ٝ
ةلَّ
ةن
[النحل ،]ُُِ:كقاؿ  :ﵟٔٙس ََّكن َّل ِعج ٍإ ِ
َِّف َّمعَّٗ ٛ٣ِ ِ ٠آيح َّج٠ذ ِ
ْي َّوػٍِ ٝ
ٍ
ُُ
ََ ْ ُ ََ ْ َ َ
ْ ْ َ ّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ َ ْ َ ٌ َ ّ َ ٌ َ َ  ٌّ َ
َّد ُّ ٌ
٤ر َّ? َِّأي َصف٤اَِّأ ْر َظ٠َ ٚةَّيٚيْ َِّْٛ ٣
ُك٤اََّّ ِٜٞرِز ِق َّربِسَّ ٛواػٗصواَِّل ََّّثْلة َّليِجح َّورب
َ َْ َْ َ َ َْ ُ ْ َ َْ ْ َ َْ ََ َْ ُ ُ َ
ْ ْ َ
َّو َأزْ٘ َ
ََّخْك َ
َّو َ ْ
ِي٘ َّ@َّ
ٚ
َّٓ
ر
ِس
ظ
َّ
ِٞ
ٜ
َّ
ء
َش
ْي َّذواَت َّأز ٍ٘
ٍ
ظي٘ َّاِ ًٙص ِم َّوبسَلةِ ٛ٢
ٍ
َِّب٠تي َِّ ٛ٣ج٠ت ِ
ٍ
ٍ
ٍ
َ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ
ْ َ
ٗ ُّ َ
٤رَّAﵞ [سبأ.]ُٕ-ُٓ:
واَّوَّْ٘٢نَةزِيَّإِلََّّاٙ
ذل َِّٕجضي٠ةَّٛ٢ثِٝةَّزّص

كبا٤بقابل فإف اإلٲباف كالتقول ٲبنحاف :األمن كاألماف ،كيورثاف :القناعة كالرضا،

َُ َ َ
َ َ َ َْ ُْ
٤اَّواتٔ ْ٤اَّ
كٮبا من أسباب الرزؽ ،كالربكة فيو .قاؿ اهلل  :ﵟ َول َّْ ٤أن َّأَّ ٘٢اَ ٔٙصىَّآ٠ٜ
َ َ َْ
ََ
َ
َ َّ َٙذ ْ
ضﵞ [األعراؼ ،]ٗٔ:كقاؿ  :ﵟ َذ ُْٔٚخَُّ
ْ
د َ٠ة َّيٚيْ َِّ ْٛ ٣ثَ َصَك ٍت ََّّ َِٞ ٜالعٝةءِ َّواْلر ِ َّ
َُْ ْ ُ َ
َْْ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ
َ َ ََ ُ
َّدّ ً
ز َّْٛثأ ْم َ
الَّ
٤
ةءَّيٚيْس ِْْ َّٜٛس َر ًاراَّ;َّويٝسِد
ةراََّّ:يُ ْصظ َِِّ٘العٝ
اظذَِّصواَّربسَّٛإََِّ١ٟكن
ِ ٍ
َ
ََ ْ َْ َ ُ
ََ َ ََ ْ َْ َ ُ ْ َ
س َّْٛأجْ ًَ ٣
ةراَّ<ﵞ [نوح.]ُِ-َُ:
ةتَّويجًَّ٘ٙ
وبنِْيَّويجًَّ٘ٙسَّٛجٍ ٠

كمن خيانة الوطن :ترؾ األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر؛ فإف ترؾ ىذا الواجب

يؤدم إٔب شيوع الفساد ،قاؿ اإلماـ الغزإب  مبيننا مكانة األمر با٤بعركؼ كالنهي
عن ا٤بنكر ،كخطر إغفاؿ ىذا الواجب" :إف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ىو
القطب األعظم ُب الدين ،كىو ا٤بهم الذم ابتعث اهلل  لو النبيْب أٝبعْب ،كلو
طوم بساطو كأٮبل علمو كعملو؛ لتعطلت النبوة ،كاضمحلت الديانة ،كفشت
الضبللة ،كشاعت ا١بهالة ،كاستشرل الفساد ،كاتسع ا٣برؽ ،كخربت الببلد ،كىلك
العباد"(ُ).
كقد جاء ُب ا٢بديث :عن النعماف بن بشّب  ،عن النيب 
قاؿ(( :مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها ،كمثل قوـ استهموا على سفينة،
فأصاب بعضهم أعالىا وبعضهم أسفلها ،فكاف الذين في أسفلها إذا استقوا من
الماء مروا على من فوقهم ،فقالوا :لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من
(ُ) انظر :إحياء علوـ الدين ،لئلماـ الغزإب (ِ.)َّٔ/
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ميعا ،وإف
فوقنا))ٍ ،ب قاؿ (( :فإف يتركوىم وما أرادوا ىلكوا ج ً
جميعا))(ُ).
أخذوا على أيديهم نجوا ،ونجوا ً
اضصورةػاضخاطدظػرذرةػ:ػػاضخغاظظػسيػاضذؼادةػ:
ٙبملها
تقدـ أف من ا٣بيانة :طي األخبار إذا ندب لتأديتها ،كٙبريف الرسائل إذا ٌ

كصرفها عن كجوىها ،كىذا ا٣بلق ،أعِب :ا٣بيانة مكركه من ٝبيع الناس ،يثلم ا١باه،
كيقطع كجوه ا٤بعايش.
َْ
َ ه
ْ
َ َ ْ
ه ََ
كقد قاؿ اهلل  :ﵟ َوَل حس ُخ ٍُٔا الش َٓادة َو ٌَ َْ يَس ُخ ٍْ َٓا فإُِ ُّ آذ ًٌِ كي ُت ُّﵞ
[البقرة .]ِّٖ:فالنهي عن كتماف الشهادة با٢بق؛ ٤با فيو من التعمية كالتلبيس كإخفاء
ا٢بق ُب كقت ا٢باجة إٔب البياف ،ككذلك فإف الكتماف –كا٢بالة ىذه -يتضمن :إعبلء
الباطل كنصرتو ،كقد يؤكؿ إٔب اإلضرار باحملكوـ ،كإضبلؿ القاضي با٢بكم.
ََ ْ َْ َُ ه ْ َََ َ َ ًَ َُْ َ ه ََ هُ َ
َ
اَّلل ةِغاف ٍِو خ هٍا
يقوؿ اهلل  :ﵟوٌَ أظيً مٍَِ نخً شٓادة غِِده ٌَِ اَّلل ِ وٌا
َْ ُ َ

تػ ٍَئنﵞ [البقرة.]َُْ:

اضصورة ػاضداددظ ػرذرة :ػاضعغبظ ػواضظطغطظ ػواإلسكػ
واضبؼتان:
تقدـ أف من األلفاظ ذات الصلة با٣بيانة :النفاؽ ،كالغدر ،كالغلوؿ ،كا٤بكر
كا٣بداع ،كالكيد ،كالتجسس ،كالغيبة ،كالنميمة ،كاإلفك كالبهتاف.
كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كل من كتاب( :هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد
عليو بالنار) ،ككتاب( :آفات اللساف).
ا٤بد ًى ًن ُب حدكد
(ُ) صحيح البخارم [ِّْٗ] ،كىو كذلك ُب (صحيح البخارم) [ِٖٔٔ] بلفظ(( :مثل ٍ
اهلل)) ا٢بديث.
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أوًلُّ :
حد الغيبة:
ً

أما الٍغًيبىة فقد جاء تعريفها ُب ا٢بديث ا٤بركم عن أيب ىريرة
اهلل  قاؿ(( :أتدروف ما الغيبة؟)) ،قالوا :اهلل كرسولو أعلم ،قاؿ(( :ذكرؾ


أف رسوؿ

أخاؾ بما يكره)) ،قيل :أفرأيت إف كاف ُب أخي ما أقوؿ؟ قاؿ(( :إف كاف فيو ما

تقوؿ ،فقد اغتبتو ،وإف لم يكن فيو فقد بهتو))(ُ) .كال ييقتىصر ُب تعريف الغيبة ُب
ا٤بسلم أخاه ا٤بسلم ٗبا يكره –كما
قوال باللساف يى ٍذ يك ير فيو
االصطبلح على ما كاف ن
ي
سيأٌبُ -ب بياف صور الغيبة.

ثانيا :صور الغيبة:
ً

الغيبة :ذكرؾ أخاؾ ٗبا يكره -كما تقدـ ،-كلكنها ال تقتصر على اللساف .قاؿ
اإلماـ الغزإب " :اعلم أف الذكر باللساف إ٭با حرـ؛ ألف فيو تفهيم الغّب نقصاف
أخيك كتعريفو ٗبا يكرىو ،فالتعريض بو كالتصريح ،كالفعل فيو كالقوؿ كاإلشارة كاإلٲباء
كالغمز كا٥بمز كالكتابة كا٢بركة ككل ما يفهم ا٤بقصود فهو داخل ُب الغيبة كىو حراـ.
فمن ذلك :قوؿ عائشة  :دخلت علينا امرأة فلما كلت أكمأت بيدم أهنا
قصّبة فقاؿ (( :اغتبتيها))(ِ) .فمن أكمأ بيده إٔب قصر أحد ،أك طولو ،أك

(ُ) صحيح مسلم [ِٖٗٓ].
(ِ) أخرجو أٞبد [َِٖٕٓ] ،كأبو داكد [ْٕٖٓ] ،كالَبمذم [َِِٓ] .قاؿ العراقي (ص:)َُّٔ:
"حديث عائشة  :أهنا ذكرت امرأة فقالت :إهنا قصّبة ،فقاؿ(( :اغتبتيها)) .ركاه أٞبد ،كأصلو
عند أيب داكد ،كالَبمذم كصححو بلفظ آخر .ككقع عند ا٤بصنف عن حذيفة عن عائشة ،ككذا ىو ُب
(الصمت) ،البن أيب الدنيا .كالصواب عن أيب حذيفة كما عند أٞبد كأيب داكد كالَبمذم .كاسم أيب
حذيفة :سلمة بن صهيب" .قاؿ اإلماـ النوكم " :كركينا ُب سنن أيب داكد كالَبمذم عن عائشة
 قالت :قلت للنيب  :حسبك من صفية كذا ككذا .قاؿ بعض الركاة :تعِب قصّبة،
فقاؿ(( :لقد قلت كلمة لو مزجت ٗباء البحر ٤بزجتو)) ،قالت :كحكيت لو إنسانا فقاؿ(( :ما أحب أ٘ب
حكيت إنسانا كأف ٕب كذا ككذا)) قاؿ الَبمذم :حديث حسن صحيح" .األذكار (ص.)ّّٕ:
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حاكاه ُب ا٤بشي كما ٲبشي(ُ) ،فهو غيبة ،كالكتابة عن شخص ُب عيب بو غيبة؛ ألف
القلم أحد اللسانْب ،ككذا من يفهم عيب الغّب بصيغة الدعاء كقولو :ا٢بمد هلل الذم
ٓب يبتلنا بكذا" .إٔب غّب ذلك(ِ).
كقاؿ اإلماـ النوكم ُ ب (باب ٙبرٙب الغيبة كالنميمة)" :اعلم أف ىاتْب
انتشارا ُب الناس ،حٌب ما يسلم منهما إال القليل
ا٣بصلتْب من أقبح القبائح ،كأكثرىا
ن
من الناس .فأما الغيبة :فهي ذكرؾ اإلنساف ٗبا فيو ٩با يكره ،سواء كاف ُب بدنو ،أك
دينو أك ،دنياه أك نفسو ،أك خلقو ،أك خلقو ،أك مالو ،أك كلده ،أك كالده ،أك زكجو ،أك
خادمو ،أك ٩بلوكو ،أك عمامتو ،أك ثوبو ،أك مشيتو ،كحركتو كبشاشتو كخبلعتو،
كعبوسو ،كطبلقتو ،أك غّب ذلك ٩با يتعلق بو ،سواء ذكرتو بلفظك أك كتابك ،أك
رمزت ،أك أشرت إليو بعينك ،أك يدؾ ،أك رأسك أك ٫بو ذلك.
أما البدف ،فكقولك :أعمى ،أعرج ،أقرع ،قصّب ،طويل .كأما الدين ،فكقولك:
بارا بوالده ،ال يضع الزكاة
فاسق ،متهاكف بالصبلة ،متساىل ُب النجاسات ،ليس ن
مواضعها ،ال ٯبتنب الغيبة .كأما ا٣بلق ،فكقولو :سيء ا٣بلق ،متكرب ،متهور ،عبوس،
خليع ،ك٫بوه .كأما الثوب :فواسع الكم ،كسخ الثوب ك٫بو ذلك ،كيقاس الباقي ٗبا
ذكرناه .كضابطو :ذكره ٗبا يكره.
كمن صور الغًيبة الٍب يغفل عنها كثّب من الناس :اإلصغاء للمغتاب ،دكف ترؾ
٦بلسو ،أك زجره كهنيو –كلو كاف أقرب الناس-؛ فإف اإلصغاء للمغتاب ٗبثابة اإلقرار،
كالتشجيع لو على التمادم ُب اإليذاء.
كمن صور الغًيبة الٍب يغفل عنها كثّب من الناس :االستماع إٔب كل ما يشاع
كيقاؿ عن فبلف من الناس ،كنقلو دكف تبْب كتبصر.

متعارجا مر نيدا حكاية ىيئة من ينتقصو بذلك.
(ُ) بأنو –مثبل -ٲبشي
ن
(ِ) انظر :إحياء علوـ الدين (ّ ،)ُْْ/موعظة ا٤بؤمنْب (ص.)ُٖٗ:
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كمن صور الغًيبة :التعريض ٗبا يلحق النقص أك العيب با٤بغتاب ،كأف يقوؿ عند
ذكر شخص ُب غيبتو :نعوذ باهلل  من قًلة ا٢بياء ،أك نعوذ باهلل  من
الضبلؿ ،أك ٫بو ذلك.
كمن صور الغًيبة :أف يقوؿ عن شخص ُب غيبتو :ىذا ىندم ،أك عجمي ،أك
ىذا عامل نظافة ،أك خادـ ..إٔب غّب ذلك ،كىو يريد االنتقاص كالتحقّب.
كمن صور الغًيبة :أف يذكر حاؿ شخص ،فيمدحو ُب جانب ،كيعيب عليو ُب
آخر ،كأف يقوؿ :فبلف عنده فتور عن بعض العبادات ،أك بو تكاسل عن بعض
األعماؿ ..إٔب غّب ذلك ،كىو يريد االنتقاص كالتحقّب.

ثالثًاُّ :
حد النميمة:

النميمة :نقل ا٢بديث من قوـ إٔب قوـ ،على جهة اإلفساد كالشر .كقيل :إفشاءي
كىتك السَب عما ييكره كش يفو(ُ).
ٍّ
السر ،ي
كعرفها اإلماـ الغزإب  بأهنا" :كشف ما يكره كشفو ،سواء كرىو ا٤بنقوؿ
عنو أك ا٤بنقوؿ إليو ،أك كرىو ثالث ،كسواء كاف الكشف بالقوؿ ،أك بالكتابة ،أك
بالرمز ،أك باإلٲباء ،كسواء كاف ا٤بنقوؿ من األعماؿ أك من األقواؿ ،كسواء كاف ذلك
كنقصا ُب ا٤بنقوؿ عنو أك ٓب يكن .بل حقيقة النميمة :إفشاء السر ،كىتك السَب
عيبنا ن
عما يكره كشفو"(ِ).
كيدخل ُب ىذا الباب :التحريش بْب الناس بقصد اإلفساد -كما سيأٌب.-
كالنميمة من أسباب العذاب ُب اآلخرة ،كىي طريق موصل إٔب النار .كمن
آفاهتا :أهنا تذكي نار العداكة بْب ا٤بتآلفْب ،ك٘بلب ا٣بصاـ كالنفور ،كتزيل احملبة
كالتآلف ،كتقطع األرحاـ ،كتوغر الصدكر ،كتعكر صفو النفوس.
(ُ) انظر :األذكار ،لئلماـ النوكم (ص.)ّْٖ:
(ِ) إحياء علوـ الدين (ّ.)ُٓٔ /
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ابعا :صور النميمة:
رً

ُ  -السعي بْب الناس بالفتنة ،كالعمل على التفريق بينهم ،كإيغار الصدكر،
كإذكاء نار العداكة كالبغضاء بْب ا٤بتحابْب.
أثرا إذا كانت عند
خطرا ك ن
ِ  -إظهار ا٢بديث بالوشاية ،كتكوف الوشاية أعظم ن
صاحب سلطة قادر على البطش كإ٢باؽ الضرر ٗبا ال يقدر عليو غّبه.
ّ  -نقل ا٢بديث من قوـ إٔب قوـ ،على جهة اإلفساد كالشر.
ْ  -كشف ما يكره كشفو ،سواء كرىو ا٤بنقوؿ عنو أك ا٤بنقوؿ إليو ،أك كرىو
ثالث ،كبأم طريقة كاف الكشف من ٫بو :الكشف عن سوءات الناس ،سواء كاف
ذلك باللساف ،أك بالغمز ،أك باإلٲباء.
ٓ  -إفشاء السر ،كىتك السَب.
ٔ  -التحريش بْب الناس بقصد اإلفساد.
كالغيبة كالنميمة من الذنوب احملرمة بالكتاب كالسنة كاإلٝباع ،كقد فصلت القوؿ
ُب ذلك كل من كتاب( :هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو بالنار) ،ككتاب( :آفات
اللساف).

خامسا :البهتاف واإلفك:
ً

قاؿ ابن ا١بوزم " :الغيبة :ذكر الغائب ٗبا فيو ٩با يكرىو ،كإذا ٓب يكن
ذلك فًيو كاف ُّتانا ،كالبهت :الكذب الذم يتحّب منو كيعجب من إفراطو"(ُ).
كىو ا٤براد من قولو

:

((وإف لم يكن فيو ما تقوؿ فقد بهتو)):

بفتح ا٥باء ا٤بخففة كتشديد التاء على ا٣بطاب.

(ُ) كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب (ّ.)ٖٕٓ/
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ت لو .يقاؿ :بىػ ىهتوي بىػ ٍهتنا ىكبىػ ىهتنا ىكبػي ٍهتىانا إذا قاؿ عليو ما ٓب يفعٍلو.
فىػىرٍم يي الربمء بىػ ٍه ه
ً
ً
ش
ات كا٤بقوؿ لو ىمٍبػ يه ه
كىو بىػهػ ػ ػ ه
وت .كيقاؿ :ىُّ ى
ت الرجػ ػل –بالكسر بوزف علم -إذا ىدى ى
ً
ت ،كما قاؿ اهلل :
ى
ت -بالض ٍّم -ظرؼ مثليو ،كأفصح منهما :يُّ ى
كٙبىّب .كبىػ يه ى
َُ َ ه
َ
ز َف َرﵞ [البقرة]ِٖٓ:؛ ألنو يقاؿ :رجل مبػهوت ،كال يقاؿ :ب ً
ت كال
اى
ِي
اَّل
ﵟذت ِٓج
ى ه
ىٍ ي
ىًُّيت .قالو الكً ىسائي .)ُ(
كقد قيل :إف البهتاف :الكذب الذم يدىش كيوقع ُب الفضيحة ،كالرمي بالزنا
ك٫بوه ،فهو أخص من مطلق الكذب؛ ألف البهتاف ال بد أف يكوف معو فضيحة،
ٖببلؼ الكذب فإنو أعم من أف يكوف معو فضيحة أك ال.
كقد جاء ُب ا٢بديث :عن عبادة بن الصامت




أف رسوؿ اهلل

قاؿ(( :بايعوني على أف ًل تشركوا باهلل شيئًا ،وًل تسرقوا ،وًل تزنوا،

وًل تقتلوا أوًلدكم ،وًل تأتوا ببهتاف تفترونو بين أيديكم وأرجلكم ،وًل تعصوا في

معروؼ)) ا٢بديث(ِ) .فقولو(( :تفترونو))؛ أمٚ :بتلقونو كتتقولونو من عند أنفسكم.

َ َ َ ُْ ْ َ ُ َُ َْ َ ََ َ
َ َ
ُّ
َ
ه
لَع أ ْن ََل ي ُ ْْش ْكََ
َ
ُّ
كقاؿ اهلل  :ﵟيا أحٓا انل ِِب إِذا جاءك الٍؤٌِِات حتايِػِم
ِ
ه
ِْي ة ُت ْٓخَان َح ْف َُّت َ
يِ ُّ َب ْ َ
ِْي َو ََل َح ْل ُخيْ ََ أ َ ْو ََل َد ُْ هَ َو ََل يَأْت َ
اَّلل ِ َشيْئًا َو ََل ي َ ّْس ْر ََ َو ََل ي َ ْزج َ
ْي
ةِ
ِ ٍ
ِ
ِ
َ
َْ ه َ ْ ُ ه ََ َ ْ َ َ
م ِف ٌَ ْػ ُروف َذ َتاي ْػ ُٓ هَ َو ْ
اَّلل إ هن ه َ
اش َخ ْغفِ ْر ل َ ُٓ هَ ه َ
اَّلل َد ُفٔرٌ
ٍ
ِ
أيدِي َِٓ وأرجي ِ َِٓ وَل حػ ِصيِ ِ
ِ
َرخ ٌ
ِيًﵞ [ا٤بمتحنة.]ُِ:
َ ه َ ُْ ُ َ
ون ال ْ ٍُ ْؤٌِِ َ
ِْي
كالبهتاف إ٭با يكوف ُب الباطل كما قاؿ اهلل  :ﵟواَّلِيَ يؤذ
ََ َْ ُ َْ ً ْ
َْ
َوال ْ ٍُ ْؤٌ َِِات ة َغ ْ
ً
ري ٌَا انت َص ُتٔا ذل ِد اخخ ٍَئا ُبٓخاُا ِإَوث ًٍا ٌُتِيِاﵞ [األحزاب.]ٖٓ:
ِ ِ ِ

(ُ) انظر :تفسّب القرطيب (ٓ ،)ُّٖ/كانظر :مادةُّ( :ت) ُب (الصحاح) ،للجوىرم (ُ ،)ِْْ/هتذيب
اللغة ،لؤلزىرم (ٔ.)ُِّ/
(ِ) صحيح البخارم [ُٖ.]ْٕٖٔ ،ُِّٕ ،َُٖٔ ،ِّٖٗ ،
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قاؿ اإلماـ النوكم " :كأصل البهت :أف يقاؿ لو الباطل ُب كجهو"(ُ).
كقاؿ صاحب (العْب) " :البىػ ٍهت :استقبالك بأمر ت ٍق ًذفيو بو كىو منو برمء ال
يعلمو"(ِ) .كقد يكوف البهت ُب غيبة.
قاؿ ا٢بسن  :الغيبة ثبلثة أكجو كلها ُب كتاب اهلل  :الغيبة كاإلفك
كالبهتاف.
فأما (الغيبة) :فهي أف تقوؿ ُب أخيك ما ىو فيو.

كأما (اإلفك) :فأف تقوؿ فيو ما بلغك عنو.

كأما (البهتاف) :فأف تقوؿ فيو ما ليس فيو(ّ).
كعن شعبة  قاؿ٠ :بعت معاكية بن قيرة  يقوؿ :لو مر بك رجل
أقطع ،فقلت :ىذا أقطع كاف غيبة .قاؿ شعبة  :فذكرتو أليب إسحاؽ فقاؿ:
صدؽ(ْ).
قاؿ اإلماـ الغزإب " :اعلم أف كل ظلم صدر من شخص فبل ٯبوز
مقابلتو ٗبثلو ،فبل ٘بوز مقابلة الغيبة بالغيبة ،كال مقابلة التجسس بالتجسس ،كال السب
بالسب ،ككذلك سائر ا٤بعاصي ،كإ٭با القصاص كالغرامة على قدر ما كرد الشرع بو"(ٓ).

(ُ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ُٔ.)ُِْ/
(ِ) العْب (ْ ،)ّٓ/كانظر :هتذيب اللغة (ٔ ،)ُِّ/عمدة القارم (ُ.)ُْٓ/
(ّ) انظر :تفسّب ا٤باكردم (النكت كالعيوف) (ٓ ،)ّّْ/تفسّب القرطيب (ُٔ.)ّّٓ/
(ْ) انظر :تفسّب الطربم (ِِ ،)َّٕ/احملرر الوجيز (ٓ ،)ُُٓ/اَّالسة كجواىر العلم (ٔ.)ّّْ/
)ٓ( إحياء علوـ الدين (ّ.)ُٕٗ/
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اضصورةػاضدابطظػرذرةػ:ػظضمػاإلظدانػضعغرهػ:
ظلم اإلنساف لغيره:
أوًل :ظلم الوالدين.
ً

ثانيًا :ظلم األكالد.
ثالثًا :ظلم الزكج كالزكجة.
ابعا :ظلم األرحاـ.
رً

خامسا :ظلم الناس.
ً

سادسا :ظلم ا٢باكم كالوإب كالقاضي.
ً

كيتفرع إٔب فرعْب:

الفرع األكؿ :من جهة من أيسند إليو الفرع الثا٘ب :من جهة من أىسند الفعل
إٔب غّب أىلو.
الفعل كىو غّب كفء.
سابعا :ظلم ا٢بيواف.
ً
وىذا رسم توضيحي لصور ظلم اإلنساف لغيره.
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توطئظػ:

ال ٱبفى أف الظلم من أعظم أنواع ا٣بيانة ،كىو يدخل ُب كثّب من صورىا ،كىو
ينقسم إٔب قسمْب على النحو التإب:
األوؿ :ظلم اإلنساف لنفسو :كىو ٗبعُب :خيانتها من حيث ما يَبتب على

ذلك من سوء العاقبة -كما تقدـ.-
والثاني :ظلم اإلنساف لغيره.

قاؿ الراغب  :قاؿ بعض ا٢بكماء الظلم ثبلثة.

أحدىا :بين اإلنساف وبين اهلل :كأعظمو :الكفر كالشرؾ كالنفاؽ.
والثاني :ظلم بينو وبين الناس.
والثالث :ظلم بينو وبين نفسو.

كىذه الثبلثة ُب ا٢بقيقة للنفس(ُ).
كقاؿ ابن رجب " :ىو نوعاف:

ه ّ ْ َُ ْ
الْش َك ىظي ًٌ
أحدىما :ظلم النفس :كأعظمو :الشرؾ ،كما قاؿ  :ﵟإِن ِ

َغ ِظ ٌ
يًﵞ [لقماف]ُّ:؛ فإف ا٤بشرؾ جعل ا٤بخلوؽ ُب منزلة ا٣بالق ،فعبده كتأ٥بو ،فهو
كضع األشياء ُب غّب موضعها ،كأكثر ما ذكر ُب القرآف من كعيد الظا٤بْب إ٭با أريد بو
َْ
َ
ه
َ ُ
 :ﵟ َواىَكف ُِرون ْ ًُ اىظال ٍُِٔنﵞ [البقرة،]ِْٓ:

ا٤بشركوف ،كما قاؿ
على اختبلؼ أجناسها من كبائر كصغائر.

ٍب يليو :ا٤بعاصي

والثاني :ظلم العبد لغّبه(ِ) اىػ" –كما سيأٌب.-

كظلم اإلنساف لغّبه من ا٤بخلوقات قد يقع منو على أبناء جنسو ،كقد يكوف
ظلما لغّبه من غّب أبناء جنسو –كما سيأٌب.-
ن
مفصبل ُب (ا٤بفردات) ،مادة( :ظلم) (ص ،)ّٖٓ -ّٕٓ:بصائر ذكم التمييز (ّ-َْٓ/
(ُ) انظر ذلك
ن
ْْٓ).
(ِ) انظر :جامع العلوـ كا٢بكم (ِ.)ّٔ/
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كصور الظلم كثّبة ،كدرجاتو متفاكتة ،كا١بزاء من جنس العمل ،كمن ظلم ظيلم،
كمن أساء ندـ.
كقد فصلت القوؿ ُب تعريف الظلم كالتحذير منو كبياف أسبابو كأنواعو كعاقبتو ُب
كل من كتاب( :هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو بالنار) ،ككتاب( :عقبات ُب
طريق ا٥بداية).
والحاصل أف ظلم اإلنساف لغيره لو صور متعددة ،وىي على النحو التالي:

أوًل :ظلم الوالدين:
ً

كقد تقدـ ا٢بديث عنو.

ثانيا :ظلم األوًلد:
ً

كقد تقدـ ا٢بديث عنو.

ثالثًا :ظلم الزوج والزوجة:
كقد تقدـ ا٢بديث عنو.

ابعا :ظلم األرحاـ:
رً

كقد تقدـ ا٢بديث عنو.
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خامسا :ظلم الناس:
ً

تقدـ أف الظلم قد يكوف من العبد لنفسو ،كقد يكوف من العبد لغّبه من أبناء
جنسو أك من غّب أبناء جنسو.
كقد حذر النيب  من ظلم الناس ُب خطبتو ُب حجة الوداع ،حيث

قاؿ ((فإف دماءكم وأموالكم وأعراضكم ،عليكم حراـ ،كحرمة يومكم ىذا ،في
شهركم ىذا ،في بلدكم ىذا))"(ُ).

قاؿ سلماف الفارسي ١برير بن عبد اهلل  :يا جرير! أتدرم ما ظلمة النار؟
بعضا ُب األرض(ِ).
بعضهم ن
قاؿ :قلت :ال .قاؿ :فإنو ظلم الناس ي
م عن أنس  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :الظلم ثالثة:
كقد يرًك ى

فظلم ًل يتركو اهلل ،وظلم يغفر ،وظلم ًل يغفر ،فأما الظلم الذي ًل يغفر فالشرؾ
ًل يغفره اهلل ،وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينو وبين ربو ،وأما الظلم

الذي ًل يترؾ فظلم العباد فيقتص اهلل بعضهم من بعض))(ّ).

قاؿ العبلمة ا٤بناكم  " :الظلم ثبلثة من األنواع كاألقساـ؛ فظلم ال يغفره
اهلل  ،كظلم يغفره ،كظلم ال يَبكو.
ه
فأما األوؿ :كىو الظلم الذم ال يغفره اهلل  فالشرؾ ،قاؿ اهلل  :ﵟإِن
ِّ ْ
الْش َك ىَ ُظيْ ًٌ َغ ِظ ٌ
يًﵞ [لقماف.]ُّ:

(ُ) صحيح البخارم [َُٓ ،]ْْٕٕ ،َٕٕٖ ،َٓٓٓ ،َْْٔ ،مسلم [ُٕٗٔ].
(ِ) انظر :سّب أعبلـ النببلء (ّ ،)ّّٔ-ّّٓ/تاريخ دمشق (ُِ ،)ّْٖ/تاريخ اإلسبلـ (ِ،)ِٖٔ/
اَّالسة كجواىر العلم (ّ ،)َِٓ/إحياء علوـ الدين (ّ.)ُّْ/
(ّ) أخرجو الطيالسي [ِِِّ] ،كالبزار [ّْٗٔ] ،قاؿ ا٥بيثمي (َُ" :)ّْٖ/ركاه البزار عن شيخو :أٞبد
أيضا :أبو نعيم ُب (ا٢بلية)
بن مالك القشّبم كٓب أعرفو ،كبقية رجالو قد كثقوا على ضعفهم" .كأخرجو ن
(ٔ.)َّٗ/
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وأما الثاني :كىو الظلم الذم يغفره اهلل  فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم
ه

َ َ ُ

َ

ً َ

َ

َ

كبْب رُّم .ﵟ َواَّل َ
ِيَ إِذا ذ َػئا فا ِخ َشث أ ْو َظي ٍُٔا أجْ ُف َص ُٓ ًْﵞ [آؿ عمراف ،]ُّٓ:قالوا :نكرة
َ
ُب سياؽ الشرط فعم كل ما فيو ظلم النفس .كقاؿ :ﵟف ٍِِْ ُٓ ًْ َظال ًٌِ نلِ َ ْف ِصِّﵞ ،فهذا ال
َ ْ
ِيَ َ
يدخل فيو الشرؾ األكرب :قاؿ ابن مسعود ٤ :با نزلت :ﵟ هاَّل َ
آٌ ُِٔا َول ًْ يَيب ِ ُصٔا
ْ
إ ِ َيٍ َاج ُٓ ًْ ة ِ ُظي ٍمﵞ [األنعاـ ]ِٖ:شق ذلك على الصحب ،كقالوا :يا رسوؿ اهلل أينا ٓب يظلم
ه ّ ْ َُ ْ
الْش َك ىظي ًٌ
نفسو؟! قاؿ :إ٭با ىو الشرؾ ،أٓب تسمعوا قوؿ العبد الصاّب :ﵟإِن ِ
َغ ِظ ٌ
يًﵞ"(ُ).

وأما الثالث :كىو الظلم الذم ال يَبكو اهلل



بعضا
فظلم العباد بعضهم ن

حٌب يدير لبعضهم من بعض علم من ىذا ما نقلو الذىيب  عن بعض ا٤بفسرين
َ َْ ُ َ ُ ُ ه ُ َ
ٔنﵞ [البقرة ،]ِْٓ:فبل شفيع
أف الظلم ا٤بطلق ىو الكفر ا٤بطلق .ﵟواىَكف ِرون ًْ اىظال ٍِ
َ

َُ ُ
َ
َ ه
َ ْ َ
اعﵞ [غافر .]ُٖ:كالظلم ا٤بقيد قد ٱبتص
يع حػ
ِيم َوَل شفِ ٍ
غدا .ﵟٌا ل ِيظال ِ ٍِْي ٌَِ َح ٍ
٥بم ن
(ِ)
بعضا ،فاألكؿ من الثا٘ب مغفور إف شاء اهلل .كالثا٘ب
بظلم العبد نفسو ،كظلم بعضهم ن
تنصب لو موازين العدؿ ،فمن سلم من أصناؼ الظلم فلو األمن التاـ كمن ٓب يسلم
من ظلمو لنفسو فلو األمن كال بد أف يدخل ا١بنة"(ّ).
كمن الناس من يظلم نفسو با١بهل كا٤بعاصي ،كتعدم حدكد اهلل  ،قاؿ
ْ َ ُ ُ ُ ه ََ ََُْ َ ََ ْ َََ ه ُ ُ َ ه َُ َ َ ُ ُ ه ُ َ
 :ﵟح ِيم خدود اَّلل ِ فًل تػخدوْا وٌَ حخػد خدود اَّلل ِ فأوىهِم ًْ اىظال ٍِٔنﵞ
[البقرة.]ِِٗ:

كمن الناس من يظلم أكالده كأىلو فبل يأمرىم ٗبعركؼ ،كال ينهاىم عن منكر،
كال ٰبملهم على ما فيو صبلح حا٥بم من العلم كالعمل كالعوف كاإلرشاد.

(ُ) ا٢بديث ُب الصحيحْب ،صحيح البخارم [ِّ،]ّٕٔٗ ،ُٖٔٗ ،ْٕٕٔ ،ِّْٗ ،ِّْٖ ،َّّٔ ،
مسلم [ُِْ].
أكال.
(ِ) كالثا٘ب الذم ىو ظلم العبد لغّبه من التصنيف الثالث الذم ذكره ن
(ّ) فيض القدير (ْ.)ِٗٓ/
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كمنهم من يظلم زكجتو بضرُّا بغّب حق ،أك التقصّب ُب حقها ،من صداقها
كنفقتها ككسوهتا(ُ) ،أك تظلمو ىي بتقصّبىا ُب حقو ،أك تظلم أكالدىا بتقصّبىا ُب
حقهم.
فمن الظلم :ظلم الزكجة للزكج ،كالزكج للزكجة ،أك ظلم إحدل الزكجات أك
األكالد بالتميز بينهم ُب العطايا كا٤بنح.
مفصبل ُب كل من كتاب( :هنج األبرار ُب اجتناب
كقد تقدـ بياف ذلك ،كجاء
ن
ما توعد عليو بالنار) ،ككتاب( :عقبات ُب طريق ا٥بداية).
كمن الناس من يظلم أقاربو بقطع الصلة ،أك اإلساءة إليهم بقوؿ أك فعل.
كقد تقدـ بياف ذلك.
كمن الناس من يظلم إخوانو بَبؾ نصرهتم نصرهتم ،كعدـ نصحهم أك أمرىم
با٤بعركؼ كهنيهم عن ا٤بنكر.
كمن العلماء من يظلم الناس بكتمانو مع حاجتهم إٔب البياف ،أك ٗبداىنتو
كتلبيسو ،فمن أعظم الظلم كأشنعو :ظلم العلماء لؤلمة من خبلؿ نفاقهم كمداىنتهم،
ككتماهنم للحق –كما سيأٌب.-
كما التبس ا٢بق على كثّبين إال بسبب ركوف بعض من ا٤بنتسبْب لطلب العلم إٔب
الظا٤بْب كمداىنتهم ،كتأثر العامة ُّم؛ فلذلك حذر ا٢بق سبحانو من ذلك أٲبا ٙبذير
ه
ََ َْ َُ َ ه َ َ َُ َََ ه ُ ُ ه ُ ََ َ ُ ْ ْ ُ
ون اَّلل ِ ٌ َِْ
د
فقاؿ  :ﵟوَل حرنِٔا إَِل اَّلِيَ ظئٍا ذخٍصسً انلار وٌا ىسً ٌَِ ِ

َْ َ َ ُه َ ُْ َ ُ َ
أو َِلاء ثً َل تِصونﵞ [ىود.]ُُّ:

فهذه اآلية الكرٲبة أصل عظيم ُب النهي عن الوقوؼ مع الظآب كتأييده ،كقد
ا٤بفسرين ُب تفسّبىا إٔب أف اهلل  ينهى ا٤بؤمنْب عن ٦برد ا٤بيل إٔب
ذىب أكثر ٍّ

الظا٤بْب ،كىو معُب قليب خفي ،لو مظاىره كآثاره ،كمعلوـ أف ذلك يقتضي من باب
أكٔب النهي عما فوؽ ذلك من ا٤بواالة للظآب كتأييده ُب أعمالو ،كنصرتو كإعانتو.
الو ًاجد يًٰبل عقوبتو كعرضو)) كسيأٌب.
(ُ) كىو داخل ُب قولو  :ى
((ٕب ى
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يسّبا -كما جاء ُب ا٢بديث :عن أيب أمامة
كالظلم ٧برهـ -كلو كاف شيئنا ن

أف رسوؿ اهلل





قاؿ(( :من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينو ،فقد أوجب

يسّبا يا رسوؿ اهلل؟
اهلل لو النار ،وحرـ عليو الجنة)) ،فقاؿ لو رجل :كإف كاف شيئنا ن

قاؿ(( :وإف قضيبا من أراؾ))(ُ) .كُب ركاية :قا٥با ثبلث مرات(ِ) .قاؿ الشيخ الزرقا٘ب

" :قا٥با ثبلث مرات :زيادة ُب التنفّب؛ لئبل يتهاكف بالشيء اليسّب ،كال فرؽ بْب
قليل ا٢بق ككثّبه ُب التحرٙب ،أما ُب اإلٍب فالظاىر أنو ليس من اقتطع القناطّب ا٤بقنطرة
من الذىب كالفضة كمن اقتطع الدرىم كالدرٮبْب ،كىذا خرج ٨برج ا٤ببالغة ُب ا٤بنع
كتعظيم األمر كهتويلو ،بدليل تأكيد ٙبرٙب ا١بنة كإٯباب النار ،كأحدٮبا يستلزـ اآلخر،
كا٢باؿ يقتضي ىذا التأكيد؛ ألف فاعل ذلك أبلغ ُب االعتداء الغاية حيث اقتطع حق
امرئ ٓب يكن لو فيو سبيل ،كاستخف ٕبرمة كاجبة الرعاية ،كىي حرمة اإلسبلـ ،كأقدـ
على اليمْب الفاجرة"(ّ).
كُب ا٢بديث(( :من حلف على يمين يقتطع بها ماؿ امرئ مسلم ،ىو عليها

ه ه َ َْ َُ َ
ه
فاجر ،لقي اهلل وىو عليو غضباف)) ،فأنزؿ اهلل  :ﵟإِن اَّلِيَ يش
ُّتون ة ِ َػ ْٓ ِد اَّلل ِ
ََْ َ ْ َ َ ً َ ً ُ َ َ َ َ َ َ َ
ْ َِ ََ ُ َ
سيّ ٍُِ ُٓ ًُ ه ُ
ُ
اَّلل َو ََل َحِْ ُظ ُر إ ََلًْْٓ
ْ
وأحٍاُ ِ ًِٓ ثٍِا كي ِيًل أوىهِم َل خًلق لًٓ ِِف اْلخِرة وَل ي
ِ ِ
َْ َ ْ َ َ َ َ ُ ّ ْ َ َُ ْ َ َ ٌ َ
اب أ َِل ًٌﵞ [آؿ عمراف .]ٕٕ:قاؿ :فدخل األشعث بن
ئم اىلِياٌثِ وَل ي َزك ِي ًِٓ ولًٓ غذ

قيس ،كقاؿ :ما ٰبدثكم أبو عبد الرٞبن؟ قلنا :كذا ككذا ،قاؿًُ :ب أنزلت كانت ٕب بئر

ُب أرض ابن عم ٕب ،قاؿ النيب (( :بينتك أو يمينو)) ،فقلت :إ نذا ٰبلف
صْب ٍر ،يقتطع بها ماؿ
يا رسوؿ اهلل ،فقاؿ النيب (( :من حلف على يمين َ
امرئ مسلم ،وىو فيها فاجر ،لقي اهلل وىو عليو غضباف))(ْ).

(ُ) صحيح مسلم [ُّٕ].
(ِ) انظر :السنن ا٤بأثورة للشافعي ،للمز٘ب [ْٓٓ] ،مسند اإلماـ أٞبد [ٕٓ] ،شرح مشكل اآلثار [ْْٖ].
(ّ) شرح الزرقا٘ب على موطأ اإلماـ مالك (ْ.)ِٓ/
(ْ) صحيح البخارم [ِّٔٓ ،]ٕٔٔٔ ،ٔٔٓٗ ،ْْٓٗ ،مسلم [ُّٖ].
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كُب الركاية األخرل :جاء رجل من حضرموت كرجل من كندة إٔب النيب
 ،فقاؿ ا٢بضرمي :يا رسوؿ اهلل ،إف ىذا قد غلبِب على أرض ٕب كانت
أليب ،فقاؿ الٍ ًكٍن ًدم :ىي أرضي ُب يدم أزرعها ليس لو فيها حق ،فقاؿ رسوؿ اهلل


للحضرمي(( :ألك بينة؟)) ،قاؿ :ال ،قاؿ(( :فلك يمينو)) ،قاؿ :يا

رسوؿ اهلل ،إف الرجل فاجر ال يبإب على ما حلف عليو ،كليس يتورع من شيء ،فقاؿ:
((ليس لك منو إًل ذلك)) ،فانطلق ليحلف ،فقاؿ رسوؿ اهلل ٤ با أدبر:
ِ
ظلما ،لَيَػ ْل َقيَ َّن اهللَ وىو عنو ُم ْع ِرض))(ُ).
((أما لئن حلف على مالو ليَأْ ُكلَوُ ً
كمن أعظم الظلم :أخذ شيء من األرض بغّب حق كما جاء ُب ا٢بديث :عن

سعيد بن زيد



قاؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل

األرض شيئًا طُّْوقَوُ من سبع أرضين))(ِ).



كُب ركاية :عن أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل

يقوؿ(( :من ظلم من

:

((ًل يأخذ

شبرا من األرض بغير حقو ،إًل طوقو اهلل إلى سبع أرضين يوـ القيامة))(ّ).
أحد ً

كعن ٧بمد بن إبراىيم ،أف أبا سلمة ،حدثو ،ككاف بينو كبْب قومو خصومة ُب
أرض ،كأنو دخل على عائشة  فذكر ذلك ٥با ،فقالت :يا أبا سلمة :اجتنب

األرض؛ فإف رسوؿ اهلل  قاؿ(( :من ظلم قيد شبر من األرض ،طوقو من

سبع أرضين))(ْ).

(ُ) صحيح مسلم [ُّٗ].
(ِ) صحيح البخارم [ِِْٓ] ،مسلم [َُُٔ].
(ّ) صحيح مسلم [ُُُٔ].
(ْ) صحيح البخارم [ِّْٓ ،]ُّٗٓ ،مسلم [ُُِٔ].
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كقد جاء عن سعيد بن ا٤بسيب  أنو قاؿ :ال ٛبلؤكا أعينكم من أعواف
الظلمة إال بإنكار من قلوبكم ،لكيبل ٙببط أعمالكم(ُ).
كجاء رجل خياط إٔب سفياف الثورم  فقاؿ :إ٘ب رجل أخيط ثياب
السلطاف ىل أنا من أعواف الظلمة؟ فقاؿ سفياف :بل أنت من الظلمة أنفسهم ،كلكن
أعواف الظلمة من يبيع منك اإلبرة كا٣بيوط(ِ).
كقاؿ أبو بكر الٍ ىم ٍرىكًذم ٤ :با حبسوا أٞبد بن حنبل ُب السجن جاءه
السجاف ،فقاؿ :يا أبا عبد اهلل ا٢بديث الذم ركم ُب الظلمة كأعواهنم صحيح؟ قاؿ:
نعم ،قاؿ السجاف :فأنا من أعواف الظلمة؟ قاؿ لو :أعواف الظلمة من يأخذ شعرؾ،
كيغسل ثوبك ،كيصلح طعامك ،كيبيع كيشَبم منك ،فأما أنت فمن الظلمة
أنفسهم(ّ).

ْل
كمن الظلم :ا٤بماطلة ٕبق الغّب مع القدرة على الوفاء ،كُب ا٢بديثَ (( :مط ُ
الغَنِ ّْي ظُلْم))(ْ).

كمن الظلم :أكل أمواؿ الناس بالباطل:
كقد تقدـ بيانو.-كمن أعظم الظلم :ظلم األجراء كا٤بستخدمْب ببخسهم حقوقهم ،أك تأخّب
أجرىم ،أك إىانتهم بقوؿ أك فعل .كقد تقدـ بيانو.

(ُ) سّب أعبلـ النببلء (ْ ،)ِِّ/صفة الصفوة (ُ ،)ّْٔ/الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر (ِ ،)َِِ/كفيات
األعياف (ِ.)ّٕٖ/
(ِ) الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر (ِ.)َِِ/
(ّ) انظر :سّب السلف ،إل٠باعيل بن ٧بمد األصبها٘ب (ص ،)َُٓٗ :صيد ا٣باطر (ص.)ّْٓ:
(ْ) صحيح البخارم [ِِٕٖ ،]ََِْ ،ِِٖٖ ،مسلم [ُْٔٓ].
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ا٤بعاىد أك انتقاصو ،أك تكليفو فوؽ طاقتو كما جاء ُب
كمن الظلم :ظلم ى
ا٢بديث(( :أًل من ظلم معاى ًدا ،أو انتقصو ،أو كلفو فوؽ طاقتو ،أو أخذ منو شيئًا
بغير طيب نفس ،فأنا حجيجو يوـ القيامة))(ُ).
كمن أعظم الظلم كذلك ما جاء مبيننا ُب اآليات ،فمن ذلك :الصد عن بيوت
اهلل  ،ككتماف الشهادة عند طلبها كا٢باجة إليها ،كقوؿ الزكر ،كافَباء الكذب على
اهلل  ،كاإلعراض عن آياتو:
جرما :من يصد عن بيوت اهلل  ،كٲبنع ذكر اهلل
إف من أعظم الظا٤بْب ن
تعأب ،كدركس العلم النافع ،كإقامة الصلوات ،كغّبىا من الطاعات .قاؿ اهلل :

َ َ
ََ ْ َْ َُ ه ْ َََ َ َ َ ه
ُ َ َ
َ
ِيٓا ْ
اَّلل ِ أ َ ْن يُ ْذ َن َر ذ َ
اش ٍُ ُّ َو َش ََع ِِف خ َراة ِ َٓا أوىهِم ٌَا َكن
جد
ﵟوٌَ أظيً مٍَِ ٌِع مصا ِ
َ
َ َ
ُّ ْ
ْ َِ َ َ ٌ َ
َ َْ ْ ُ ُ َ ه َ
اب غ ِظي ًٌﵞ
ادلج َيا خ ِْز ٌي َول ُٓ ًْ ِِف اْلخِرة غذ
ْي ل ُٓ ًْ ِِف
ل ُٓ ًْ أن يَدخئْا إَِل خانِفِ

جرما ٩بن منع مساجد اهلل
[البقرة ،]ُُْ:أم :ال أحد أظلم كأشد ن
 فيها ،كإقامة الصبلة كغّبىا من الطاعات.
ﵟ َو َش ََعﵞ أم :اجتهد كبذؿ كسعو .ﵟ ِِف َخ َراة ِ َٓاﵞ ا٢بسي كا٤بعنوم ،فا٣براب
ا٢بسي :ىدمها كٚبريبها ،كتقذيرىا ،كا٣براب ا٤بعنوم :منع الذاكرين السم اهلل فيها،
كىذا عاـ ،لكل من اتصف ُّذه الصفة(ِ).


عن ذكر اهلل

(ُ) أخرجو أبو داكد [َِّٓ ] كإسناده ال بأس بو .انظر :الآللئ ا٤بنثورة ُب األحاديث ا٤بشهورة ،للزركشي
أيضا :البيهقي [ُُّٕٖ] .كزاد(( :أال
(ص ،)ّّ:ا٤بقاصد ا٢بسنة ،للسخاكم (ص .)ُٔٔ:كأخرجو ن
معاىدا لو ذمة اهلل كذمة رسولو حرـ اهلل عليو ريح ا١بنة ،كإف رٰبها لتوجد من مسّبة سبعْب
كمن قتل
ن
خريفا)).
(ِ) تيسّب الكرٙب الرٞبن ُب تفسّب كبلـ ا٤بناف (ص.)ّٔ:
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سادسا :ظلم الحاكم والوالي والقاضي:
ً

ظلم ا٢باكم كالوإب كالقاضي كا٤بسؤكؿ يدخل فيما تقدـ من (ظلم الناس) ،كىو
ظلما من ا٢باكم كالوإب كالقاضي
أخص من حيث إنو يتناكؿ من صور الظلم ما كاف ن
كا٤بسؤكؿ فحسب ،كقد أفرد؛ لعظم خطره كآثاره اَّتمع ،حيث يورث :الفقر،
كالتخلف ،كالتبعية ،كالفساد كاإلفساد ،كالوىن.
كا٣بيانة ُب ىذا الباب تعد من خيانة اهلل  كرسولو  كالناس؛
فإف اهلل  قد أمر بالعدؿ ،كهنى عن الظلم ،كتوعد الظا٤بْب ،كأرسل رسلو
 إٔب العا٤بْب؛ لئبل يكوف للناس على اهلل حجة بعد الرسل ،
كليخرجوا الناس من ظلمات ا١بهل كا١بور كالنزاع كا٣ببلؼ إٔب نور ا٥بداية كالعدؿ،
كعدال؛ ليقوـ الناس بالقسط ،فيسّبكا على
فأنزؿ الكتب ىدل كرٞبة
كنورا كشفاء ن
ن
َ
َ
ْ ْ
ََ ْ
ََ ْ َّ
َْ
ات َوأُ َزنلَا
صراط اهلل ا٤بستقيم ،كشرعو القوٙب .قاؿ اهلل  :ﵟىلد أ ْر َشيِا ُر ُشيِا ة ِاْلَيِِ ِ

َ
َ َُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ
ٔم انله ُ
ان َِلَ ُل َ
اِلد َ
ِيد ذِيّ ِ ةَأ ْ ٌس َشد ٌ
اس ةاىْلِ ْص ِع َوأُ ْ َز ْنلَا ْ َ
ِيد َو ٌَ َِاف ُِع
ٌػًٓ اىهِخاب وال ٍِزي
ِ
ُ ْ ََ
صهُ َو ُر ُشيَ ُّ ةاىْ َغيْ
اس َو َِلَ ْػيَ ًَ ه ُ
اَّلل ٌَ َْ َحِْ ُ ُ
بﵞ [ا٢بديد ،]ِٓ:كقاؿ  :ﵟكو أم َر
ل هِيِ ِ
ِ
ِ
ّ ْ ْ
عﵞ [األعراؼ.]ِٗ:
َر ِّب ةِاىلِص ِ

قاؿ ابن تيمية " :فأخرب أنو جل ذكره أرسل الرسل  كأنزؿ
الكتاب كا٤بيزاف؛ ألجل قياـ الناس بالقسط .كذكر أنو أنزؿ ا٢بديد الذم بو ينصر ىذا

كنصّبا؛ ك٥بذا كاف قواـ
ا٢بق ،فالكتاب يهدم ،كالسيف ينصر ،ككفى بربك ىادينا
ن
الناس بأىل الكتاب كأىل ا٢بديد كما قاؿ من قاؿ من السلف :صنفاف إذا صلحوا
ُ َ َُ
اَّلل َوأَغ ُ
صلح الناس :األمراء كالعلماء .كقالوا ُب قولو تعأب :أَغ ُ
ِيػٔا ه َ
ِيػٔا ه
وِل
أ
و
ٔل
ش
الر
ِ
َْْ ْ ُ
ْ
اْلم ِر ٌِِسً[ النساء ]ٓٗ:أقو ناال ٘بمع العلماء كاألمراء؛ ك٥بذا نص اإلماـ أٞبد كغّبه
على دخوؿ الصنفْب ُب ىذه اآلية؛ إذ كل منهما ٘بب طاعتو فيما يقوـ بو من طاعة
اهلل  .ككاف نواب رسوؿ اهلل ُ ب حياتو كعلي كمعاذ كأيب موسى
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كعتاب بن أسيد كعثماف بن أيب العاص كأمثا٥بم ٯبمعوف الصنفْب ،ككذلك خلفاؤه من
بعده كأيب بكر كعمر كعثماف كعلي كنواُّم"(ُ).
ككردت ن صوص قرآنية كأحاديث نبوية كثّبة تأمر بالعدؿ كترغب فيو ،كٛبدح من
يقوـ بو .كالعدؿ يشمل العدؿ ُب ا٢بكم كالقضاء ،فقد فرض على ا٢بكاـ كالقضاة
ه ه َ ْ ُ َ ْ ُ َ ُّ
اَّلل يَأ ُم ُرز ًْ أن حؤدوا
العدؿ ُب ا٢بكم ،كعدـ ا١بور كالظلم فقاؿ  :ﵟإِن

ْ
َ ْ َْ ُ
ََْ َ
َ َْ َ َ َ َ ُْْ َْ
ْ
َ
َ
ُ
ه
اس أن َتهٍٔا ةِاىػد ِلﵞ [النساء.]ٖٓ:
ات إَِل أْي ِٓا ِإَوذا خهٍخً بْي انل ِ
اْلٌاُ ِ
َ
ُ َ َ َ ه َ ََ
َ ُّ َ ه َ َ ُ ُ ُ َ ه َ ْ
اء َِّلل ِ َول ْٔ لَع
ِْي ةِاىلِ ْص ِع شٓد
كقاؿ اهلل  :ﵟيا أحٓا اَّلِيَ آٌِٔا نُٔٔا كٔاٌ
َ
ْ
َ
ََ َه
َُْ
ُ ْ َ َْ َ ْ َ ْ َْ َ َ ْ َ ُ
ريا فَ ه ُ
س َْ َغِ ًِّيا أ َ ْو فَلِ ً
اَّلل أ ْوِل ة ِ ِٓ ٍَا فًل حتت ِ ُػٔا ال َٓ َٔى
أجفصِسً أوِ الٔ ِادلي َِ واْلكربِْي إِن ي
َْ َْ ُ
ْ َُْ َْ ُْ ُ َ ه هَ َ َ َ ََْ ُ َ
رياﵞ [النساء ،]ُّٓ:ﵟيَا َأ ُّحٓاَ
ٔن َخت ً
أن تػدِلٔا ِإَون حئوا أو تػ ِرطٔا فإِن اَّلل َكن ةٍِا تػٍي
ِ
َ
ْ
ُ َ ُ َ ََ ه َ ُ
ه َ َُ ُ ُ َه َ ه ُ
َ َْ
ِْي َِّلل ِ ش َٓ َداءَ ةِاىلِ ْص ِع َوَل َيرِ ٌَ هِس ًْ ش َِآن ك ْٔ ٍم لَع أَل ت ْػدِلٔا
اَّلِيَ آٌِٔا نُٔٔا كٔاٌ
َ
ْ
ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ
س ًْ ةَيْ َِ ُٓ ًْ ةاىْلِ ْصع إ هن ه َ
اغدِلُٔا ُْ َٔ أكْ َر ُب ل هِيخ ْل َ
اَّلل
اخ
ف
ج
ٍ
ه
خ
ِإَون
ﵟ
]،
ٖ
[ا٤بائدة:
ﵞ
ى
ٔ
ِ
ِ
ِ
ه هَ َُْ ُ َْ ْ َ ْ
ْ
ُُي ُِّب ال ْ ٍُ ْل ِ َ
َ
انﵞ [النحل.]َٗ:
اْلخص ِ
ص ِػْيﵞ [ا٤بائدة ،]ِْ:ﵟإِن اَّلل يأمر ةِاىػد ِل و ِ

كقد هنى عن الظلم ،كحذر من عاقبتو كمآلو ،كتوعد ُب آيات كثّبة الظا٤بْب
بالعذاب الشديد ُب اآلخرة ،كالظلم يشمل ا١بور ُب ا٢بكم.
كجاء ُب ا٢بديث :الوعيد بالعذاب الشديد ُب نار جهنم للذين ال ٰبكموف
با٢بق كالعدؿ ،كما صح عن ابن بريدة ،عن أبيو ،عن النيب  قاؿ:

(( القضاة ثالثة :واحد في الجنة ،واثناف في النار ،فأما الذي في الجنة فرجل
عرؼ الحق فقضى بو ،ورجل عرؼ الحق فجار في الحكم ،فهو في النار ،ورجل

قضى للناس على جهل فهو في النار))(ِ).
(ُ) ٦بموع الفتاكل (ُٖ.)ُٖٓ -ُٕٓ /

(ِ) أخرجو ابن ماجو [ُِّٓ] ،كأبو داكد [ّّٕٓ] ،كالَبمذم [ُِِّ] ،كالنسائي ُب (الكربل)
[ُٖٗٓ] ،كالركيا٘ب [ٔٔ] ،كالطربا٘ب ُب (الكبّب) [ُُْٓ] ،كاألكسط [ُّٔٔ] ،كا٢باكم [َُِٕ]
أيضا :البيهقي ُب (السنن الكربل) [َِّْٓ] .قاؿ ا٢بافظ=
كقاؿ" :صحيح اإلسناد" .كأخرجو ن
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كُب ركاية :عن ابن عمر



قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :القضاة

ثالثة :قاضياف في النار ،وقاض في الجنة؛ قاض قضى بالهوى فهو في النار،
وقاضي قضى بغير علم فهو في النار ،وقاضي قضى بالحق فهو في الجنة))(ُ).

كُب جاء الوعيد الشديد ٤بن تؤب أمارة أك ائتمن على أمر من سائر أمور
أىبل لذلك ،فعن أيب ىريرة  عن النيب  أنو قاؿ:
ا٤بسلمْب كٓب يكن ن
اـ يوـ القيامة َّ
أف َذ َوائِبَػ ُه ْم
ويل لأل َُمنَاء ،لَيَتَ َمنػَّيَ َّن أَقػ َْو ٌ
ويل ُ
للع َرفَاءٌ ،
ويل لأل َُم َراءٌ ،
(( ٌ
َّ
الس َماء واألرض ،ولم يكونوا عملوا على
ُّريَّا ،يَػتَ َذبْ َذبُو َف بين َّ
كانت ُم َعل َقةً بالثػ َ
شيء))(ِ).
م عن أيب ىريرة  عن النيب  قاؿ(( :إنَّكم
كعن سعيد ا٤ب ٍق يًرب ٍّ
ستحرصوف على اإلمارة ،وستكوف ندامةً يوـ القيامة ،فنعم المر ِ
ض َعة ،وبئست
َ
َ ُْ
ال َف ِ
اط َمة))(ّ).
ِ
ِ
ٍ
ِ
يح ٍة،
استَػ ْر َع ُ
كقاؿ َ (( :ما م ْن َعْبد ْ
اه اللَّوُ َرعيَّةً ،فَػلَ ْم يَ ُحط َْها بِنَص َ
ِ ِ
الجن َِّة))(ْ).
إًَِّل لَ ْم يَج ْد َرائ َحةَ َ

=العراقي ( ص" :)ٕٖ:أخرجو أصحاب السنن من حديث بريدة كىو صحيح" ،كقاؿ ا٥بيثمي
" :)ُٗٓ/ْ( ركاه الطربا٘ب ُب (األكسط) ،كرجالو رجاؿ الصحيح".
(ُ) أخرجو الطربا٘ب ُب (الكبّب) [َُُّٖ] ،كالقضاعي [ُّٕ] ،كالديلمي [ْٓٗٔ] .قاؿ ا٥بيثمي
(ْ" :)ُّٗ/ركاه الطربا٘ب ُب (األكسط) ك(الكبّب) ،كرجاؿ الكبّب ثقات .كركاه أبو يعلى بنحوه".
أيضا:
(ِ) أخرجو الطيالسي [ِْٔٔ] ،كأٞبد [ِٕٖٔ] ،قاؿ ا٥بيثمي (ٓ" :)ََِ/رجالو ثقات" .كأخرجو ن
أبو يعلى [ُِٕٔ] ،كابن حباف [ّْْٖ] ،كا٢باكم [َُٕٔ] كقاؿ" :صحيح اإلسناد" .ككافقو
الذىيب .كما أخرجو البيهقي [َِِِْ].
(ّ) صحيح البخارم [ُْٖٕ].
(ْ) صحيح البخارم [َُٕٓ] ،مسلم [ُِْ].
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ِ ٍ ِ ِ ِ
ِِ
اش لَ ُه ْم ،إًَِّل
وت َو ُى َو غَ ّّ
ين ،فَػَي ُم ُ
كُب لفظَ (( :ما م ْن َواؿ يَلي َرعيَّةً م َن ُ
الم ْسلم َ
ِ
الجنَّةَ))(ُ).
َح َّرَـ اللَّوُ َعلَْيو َ

كالغش -بالكسر -ضد النصح ،كيتحقق غشو بظلمو ٥بم ،بأخذ أموا٥بم،
كسفك دمائهم ،كانتهاؾ أعراضهم ،كاحتجابو عن خلتهم كحاجتهم ،كحبسو عنهم ما
جعلو اهلل ٥ بم من ماؿ اهلل  ا٤بعْب للمصارؼ ،كترؾ تعريفهم ٗبا ٯبب
عليهم من أمر دينهم كدنياىم ،كإٮباؿ ا٢بدكد كردع أىل الفساد كإضاعة ا١بهاد ،كغّب
ذلك ٩با فيو مصاّب العباد .كمن ذلك توليتو ٤بن ال ٰبوطهم كال يراقب أمر اهلل فيهم
كتوليتو من غّبه أرضى هلل عنو مع كجوده(ِ).
كالنصيحة فرض على الوإب لرعيتو ،كقد قاؿ (( :األمير الذي على

الناس راع ومسؤوؿ عن رعيتو))(ّ).

كقد جاء ُب ا٢بديث :عن أيب الٍ ىملًيح أف عبيد اهلل بن زياد عاد معقل بن يسار
ك بو٠ ،بعت
يح ٍّدثٍ ى
ُب مرضو ،فقاؿ لو معقل :إ٘ب ي٧بى ٍّدثي ى
ك ٕبديث لوال أ٘ب ُب ا٤بوت ٓب أ ى
رسوؿ اهلل  يقوؿ(( :ما من أمير يَلِي أمر المسلمين ،ثم ًل يَ ْج َه ُد لهم،
ص ُح ،إًل لم يدخل معهم الجنة))(ْ).
َويَػْن َ
قاؿ القاضي عياض " :كمعناه بىػ ٍّْب ُب التحذير من غش ا٤بسلمْب ٤بن قلده
اهلل شيئنا من أمرىم ،كاسَبعاه عليهم ،كنصبو خليفة ٤بصلحتهم ،كجعلو كاسطة بينو
كبينهم ُب تدبّب أمورىم ُب دينهم كدنياىم .فإذا خاف فيما اؤٛبن عليو ،كٓب ينصح فيما
قيػلٍّده كاستخلف عليو ،إما بتضييع لتعريفهم ما يلزمهم من دينهم كأخذىم بو ،كالقياـ
ٗبا يتعْب عليو من حفظ شرائعهم ،كالذب عنها لكل متص ٍّد إلدخاؿ ً
داخلى وة فيها ،أك
يى ى

(ُ) صحيح البخارم [ُُٕٓ] ،مسلم [ُِْ].
(ِ) سبل السبلـ (ِ.)ٔٔٔ/
(ّ) صحيح البخارم [ّٖٗ ،]ُّٕٖ ،ََِٓ ،ُِٕٓ ،ِٖٓٓ ،ِْٓٓ ،َِْٗ ،مسلم [ُِٖٗ].
(ْ) صحيح مسلم [ُِْ].
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ٙبريف ٤بعانيها ،أك إٮباؿ حدكدىم ،أك تضييع حقوقهم ،أك ترؾ ٞباية حوذهتم ك٦باىدة
عدكىم ،أك ترؾ سّبة العدؿ فيهم فقد غشهم .كقد نبو  أف ذلك من
كبائر الذنوب ا٤بوبقة ا٤بباعدة عن ا١بنة"(ُ).
كعن أيب سعيد



قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل

:

((لكل غادر لواء

غدرا من أمير عامة))(ِ) ،أم:
يوـ القيامة ،يرفع لو بقدر غدره ،أًل وًل غادر أعظم ً
من غدر صاحب الوالية العامة؛ ألف غدره يتعدل ضرره إٔب خلق كثّب.

كقاؿ عمرك بن يمرىة ٤بعاكية :إ٘ب ٠بعت رسوؿ اهلل  يقوؿ(( :ما من
الخلَّة ،والمسكنة إًل أغلق اهلل أبواب السماء
إماـ يُػ ْغلِ ُق بابو دوف ذوي الحاجةَ ،و َ
رجبل على حوائج الناس(ّ).
دوف َخلَّتِو ،وحاجتوَ ،وَم ْس َكنَتِو)) ،فجعل معاكية ن
كُب ركاية :عن أيب مرٙب األزدم قاؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل  يقوؿ(( :من
َوًَّلهُ اهلل عز وجل شيئًا من أمر المسلمين فاحتجب دوف حاجتهمَ ،و َخلَّتِ ِه ْم
وفقرىم ،احتجب اهلل عنو دوف حاجتو َو َخلَّتِ ِو ،وفقره))(ْ).
ش َرةٍ إًل
كعن أيب ىريرة  عن النيب  قاؿ(( :ما من أمير َع َ
ْج ْور))(ٓ).
يؤتى بو يوـ القيامة مغلوًلً ،ل يَػ ُف ُّكوُ إًل العدؿ أو يُوبُِقوُ ال َ
(ُ) إكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلم ،للقاضي عياض (ُ.)ِٗٓ /
(ِ) صحيح مسلم [ُّٖٕ].
(ّ) أخرجو أٞبد [َُّّٖ] ،كالَبمذم [ُِّّ ] ،كاللفظ لو .كقاؿ" :غريب ،كقد ركم ىذا ا٢بديث من غّب
أيضا :أبو يعلى [ُٔٔٓ] ،كعند أٞبد
ىذا الوجو ،كعمرك بن مرة ا١بهِب يكُب أبا مرٙب" .كأخرجو ن
بلفظ(( :ما من إماـ أك كاؿ)) .كعند أيب يعلى بلفظ(( :ما من أمّب كال كاؿ)).
(ْ) أخرجو أبو داكد [ِْٖٗ] ،كا٢بارث [َٗٔ] ،كالطربا٘ب [ِّٖ] ،كا٢باكم [َِٕٕ] ،كقاؿ :صحيح
اإلسناد ،ككافقو الذىيب.
(ٓ) قاؿ ا٥بيثمي " :)ُّٗ -ُِٗ/ْ( ركاه أٞبد [ّٕٓٗ] ،كرجالو رجاؿ الصحيح ،كركاه أبو يعلى
[ُْٔٔ ] ،إال أنو قاؿ(( :حٌب يفك عنو العدؿ أك يوبقو ا١بور)) .كقولو(( :ما من أمّب عشرة)) أم:
فما فوقها.
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قاؿ ابن بطاؿ " :فمن ضيع من اسَبعاه اهلل أمرىم أك خاهنم أك ظلمهم؛
فقد توجو إليو الطلب ٗبظآب العباد يوـ القيامة فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة
عظيمة؟ كىذا ا٢بديث بياف كعيد شديد على أئمة ا١بور"(ُ).
كعن ىشاـ بن عركة ،عن أبيو ،قاؿ :مر ىشاـ بن حكيم بن حزاـ على أناس
من األنباط بالشاـ ،قد أقيموا ُب الشمس ،فقاؿ :ما شأهنم؟ قالوا :حبسوا ُب ا١بزية،
ب الذين
فقاؿ ىشاـ :أشهد لسمعت رسوؿ اهلل  يقوؿ(( :إف اهلل يُػ َع ّْذ ُ

يُػ َع ّْذبُو َف الناس في الدنيا))(ِ).

قاؿ بعض األدباء :ليس لًٍل ىجائًًر ىجار ،كال تىػ ٍع يم ير لو ىدار .كقاؿ بعض البلغاء:
ً
الس ىهاـ :دعوةي الٍ ىمظٍليوـ(ّ).
ص ٍر ىعةي الظليوـ ،كأىنٍػ ىف يذ ٍّ
أقرب األشياء :ى
ش َّق
كقاؿ نيب الرٞبة (( :اللهم ،من َولِ َي من أمر أمتي شيئًا فَ َ
عليهم ،فَا ْش ُق ْق عليو ،ومن َولِ َي من أمر أمتي شيئًا فَػ َرفَ َق بهم ،فَ ْارفُ ْق بو))(ْ).
اف من ُب األرض ًمن دي ً
ً ً
اف ىم ٍن ُب
ٍ ى
كيل ل ىدي ى ٍ
كقاؿ عمر بن ا٣بطاب  :ه
با٢بق ،كٓب ً
ىول ،كال على
ضى ٍّ
السماءٍ ،يوىـ يلقونو ،إال ىم ٍن ىأمىر بالعدؿ ،كقى ى
يقض على ن
ً
و
و
اب اهللً ًم ٍرآةن بْب ىعٍيػنىػٍيو(ٓ).
كجعل كتى ى
قىػىرابىة ،كال على ىر ىغب كال ىرىىب ،ى
كمن الظلم :ا٢بكم بغّب ما أنزؿ اهلل  ،كا١بور ُب ا٢بكم ،قاؿ اهلل :

ََ ْ َْ َْ ُ ْ َ َََْ هُ َُ َ َ ُ ُ ه ُ َ
ﵟوٌَ لً ُيسً ةٍِا أُزل اَّلل فأوىهِم ًْ اىظال ٍِٔنﵞ [ا٤بائدة.]ْٓ:

(ُ) شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ٖ.)ُِٗ/
(ِ) صحيح مسلم [ُِّٔ] .ك(األنباط) ىم فبلحو العجم.
(ّ) انظر :أدب الدنيا كالدين (ص.)َُْ:
(ْ) صحيح مسلم [ُِٖٖ].
(ٓ) أخرجو ابن أيب شيبة [ِِِٔٗ] ،كأٞبد ُب (الزىد) [ّٔٔ] ،كالبيهقي [َِّٗٓ] ،كابن عساكر
(ٔٓ.)ُُّ/
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جورا ُب
كا١بىٍور ىو الظلم كا٤بيل ،كىو نقيض العدؿ .يقاؿ :جار عليو ٯبور ن
كجار ا٤بسافر عن الطريق :ماؿ عنها كا٫برؼ.
ا٢بكم :أم :ظىلى ىم كماؿ عن ا٢بق .ى
فا١بور ضد القصد ،أك ا٤بيل عنو ،أك تركو ُب السّب ،ككل ما ماؿ فقد جار .قاؿ
كجار عليو ُب
جار عن الطريق ،ى
ا١بوىرم " :ا١بور :ا٤بيل عن القصد .يقاؿ :ى
ا٢بكم"(ُ).
نعوذ باهلل من ا١بور ،كمن ا٢بور بعد الكور(ِ).
كال شك أف ا١بور سبب ُب شيوع الفساد ،كمتابعة الضبلؿ بالنسبة لكثّبين من
ضعاؼ النفوس؛ كلذلك فإف ا١بائر ُب ا٢بكم إ٭با ٰبمل أكز نارا مضاعفة ،فهو ٰبمل إٍب
ا١بور ،كإٍب الضبلؿ ،كإٍب اإلضبلؿ.
ويتفرع ظلم الحاكم والوالي والقاضي إلى فرعين:

الفرع األوؿ :من جهة من أُسند إليو الفعل وىو غير كفء:
كال ٱبفى أف من أيسند إليو أمر كىو غّب أىل لو فإنو معتد أثيم؛ ألنو قد رضي ٗبا
ال يستحقو ،كٗبا ال يصلح لو ،كألنو قد اعتدل على الغّب ٩با ىو أصلح منو كأنفع.
كحيث إنو قد كصل بطريق غّب مشركع ،فرٗبا كاف ذلك مسو نغا لو على
االستطالة ُب الفساد ،كالتمادم ُب االعتداء.

(ُ) الصحاح ،مادة( :جور) (ِ.)ُٕٔ /
(ِ) أم :من النقصاف بعد الزيادة .كُب الدعاء(( :نعوذ باهلل من ا٢بور بعد الكور)) [كسيأٌب] إذ ينبغي
للسالك ،كا٤بريد أف يكوف طالبنا للمزيد ،كلذا قيل :من ٓب يكن ُب زيادة فهو ُب نقصاف ،كمن استول

يوماه فهو مغبوف  ،كا٤براد زيادة العلم كالعمل ال ا٤باؿ كا١باه كاألىل ،كما قاؿ ،كنعم من قاؿ( :زيادة ا٤برء
ُب دنياه نقصاف***كرٕبو غّب ٧بض ا٣بّب خسراف) .مرقاة ا٤بفاتيح (ّ.)َّٗ/
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الفرع الثاني :من جهة من أَسند الفعل إلى غير أىلو:
كىو أعظم مداخل الفساد؛ ٤با فيو من استغبلؿ السلطة ،كتشريع الفساد دكف
رقابة كال ٧باسبة.
كيَبتب على ذلك :كثرة ا٤بفسدين ،كشيوع الفساد ،كاالعتداء على ا٢بقوؽ،
كعدـ االستفادة من علم كخربة ذكم االختصاص ،كىجرة أصحاب الكفاءات ،كىذا
كاقع مشاىد ُب كثّب من البلداف.
كمن كضع األمور ُب غّب أىلها خاف األمانة ،فصبلح األعماؿ ال يتأتى إال من
أىل الكفاءة كالقدرة كاإلتقاف .عن أيب ىذ ٍّر  قاؿ :قلت :يا رسوؿ اهلل ،أال
تستعملِب؟ قاؿ :فضرب بيده على منكيبٍ ،ب قاؿ(( :يا أبا َذ ٍّر ،إنك ضعيف ،وإنها
ِ
ي وندامةٌ ،إًل من أخذىا بِ َح ّْق َها ،وأَدَّى الذي عليو
أمانة ،وإنها يوـ القيامة خ ْز ٌ

فيها))(ُ).

قاؿ اإلماـ النوكم " :ىذا ا٢بديث أصل عظيم ُب اجتناب الواليات ،ال
سيما ٤بن كاف فيو ضعف عن القياـ بوظائف تلك الوالية.
أىبل كٓب يعدؿ
أىبل ٥با ،أك كاف ن
كأما ا٣بزم كالندامة فهو ُب حق من ٓب يكن ن
فيها ،فيخزيو اهلل  يوـ القيامة ،كيفضحو ،كيندـ على ما فرط.
أىبل للوالية ،كعدؿ فيها فلو فضل عظيم تظاىرت بو األحاديث
كأما من كاف ن

الصحيحة ،كحديث(( :سبعة يظلهم اهلل .)ِ())..كا٢بديث ا٤بذكور ىنا عقب ىذا:
((أف المقسطين على منابر من نور))(ّ) ،كغّب ذلك .كإٝباع ا٤بسلمْب منعقد عليو،

(ُ) صحيح مسلم [ُِٖٓ].
(ِ) صحيح البخارم [َٔٔ ،]ُِّْ ،مسلم [َُُّ].
(ّ) كٛبامو(( :إف ا٤بقسطْب عند اهلل على منابر من نور ،عن ٲبْب الرٞبن  ،ككلتا يديو ٲبْب ،الذين يعدلوف
ُب حكمهم كأىليهم كما كلوا)) صحيح مسلم [ُِٕٖ].
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كمع ىذا فلكثرة ا٣بطر فيها حذره  منها ،ككذا حذر العلماء ،كامتنع منها
خبلئق من السلف ،كصربكا على األذل حْب امتنعوا"(ُ).
كقد جاء ُب ا٢بديث ما يدؿ كقوع ذلك بكثرة ُب آخر الزماف ،كما جاء عن أيب

ات
ىريرة  أنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :سيأتي على الناس َسنَػ َو ٌ
ب فيها الصادؽَ ،ويُػ ْؤتَ َم ُن فيها الخائن،
اع ُ
َخ َّد َ
ص َّد ُؽ فيها الكاذبَ ،ويُ َك َّذ ُ
ات ،يُ َ
ضة)) ،قيل :كما الركيبضة؟ قاؿ(( :الرجل
َويُ َخ َّو ُف فيها األمين ،وينطق فيها ُّ
الرَويْبِ َ
التَّافِوُ في أمر العامة))(ِ).
كعن بعض أصحاب النيب



قاؿ(( :يوشك أف يغلب على الدنيا

يمتَػْين))(ّ).
لُ َك ُع بن لكع ،وأفضل الناس مؤمن بين َك ِر َ

عمر بن ا٣بىطاب  قاؿ :بينما ٫بن عند رسوؿ اهلل
كعن ى
ذات يوـ ،إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ،شديد سواد الشعر ،ال يرل عليو
أثر السفر ،كال يعرفو منا أحد ،حٌب جلس إٔب النيب  ،فأسند ركبتيو إٔب
ركبتيو ،ككضع كفيو على فخذيوٍ .ب ذكر ا٢بديث إٔب أف قاؿ :فأخرب٘ب عن الساعة،


قاؿ(( :ما المسؤوؿ عنها بأعلم من السائل)) ،قاؿ :فأخرب٘ب عن أمارهتا ،قاؿ(( :أف
تلد األمة ربتها ،وأف ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولوف في البنياف))(ْ).

(ُ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ُِ.)ُُِ -َُِ/
(ِ) تقدـ.
(ّ) أخرجو أٞبد [ُِّٓٔ] ،قاؿ ا٥بيثمي " ،)َِّ/ٕ( :ركاه أٞبد كٓب يرفعو ،كرجالو ثقات .قلت:
كيأٌب ٥بذا ا٢بديث طرؽ ُب أمارات الساعة من حديث عمر بن ا٣بطاب كأنس كأيب ذر .
كقاؿ (ٕ" :)ِّٓ/ركاه الطربا٘ب ُب (األكسط) بإسنادين ،كرجاؿ أحدٮبا ثقات" .كقولو(( :بْب كرٲبتْب))
قاؿ السندم  :أم :بْب نفسْب كرٲبتْب ،أك ا٤براد :بْب كرٲبْب .قيل :أم بْب أبوين مؤمنْب،
كقيل :بْب و
أب مؤمن كاب ون مؤم ون ،فهو بْب مؤمنْب ٮبا طرفاه كىو مؤمن ،كالكرٙب :ىمن كرـ نفسو عن
التدنس بشيء من ٨بالفة ربٍّو .

(ْ) صحيح مسلم [ٖ].
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فمضمو يف ما ذيكر من أشر ً
اط الساعة ُب ىذا ا٢بديث يى ًرج يع إٔب أف األمور تيػ ىوس يد
إٔب غّب أىلها ،كما قاؿ النيب ٤ بن سألو عن الساعة(( :إذا أ ْ ِ
األمر
ُسن َد ُ
إلى غير أىلو فانتظر الساعة))(ُ).
قاؿ ا٢بافظ ابن رجب " :فإنو إذا صار ا٢بفاة العراة رعاء الشاء -كىم
أىل ا١بهل كا١بفاء -رؤكس الناس ،كأصحاب الثركة كاألمواؿ ،حٌب يتطاكلوا ُب البنياف،
عائبل،
فقّبا ن
فإنو يفسد بذلك نظاـ الدين كالدنيا ،فإنو إذا كاف رأس الناس من كاف ن
خاصا ُب بعض األشياء ،فإنو ال
عاما أك ًّ
فصار مل نكا على الناس ،سواء كاف ملكو ًّ
يكاد يعطي الناس حقوقهم ،بل يستأثر عليهم ٗبا استؤب عليو من ا٤باؿ ،فقد قاؿ
بعض السلف :ألف ٛبد يدؾ إٔب فم التنْب ،فيقضمها خّب لك من أف ٛبدىا إٔب يد غِب
قد عاِب الفقر.
جاىبل جافينا فسد بذلك الدين؛ ألنو ال يكوف لو ٮبة ُب
كإذا كاف مع ىذا ن
إصبلح دين الناس كال تعليمهم ،بل ٮبتو ُب جباية ا٤باؿ كاكتنازه ،كال يبإب ٗبا فسد من
دين الناس ،كال ٗبن ضاع من أىل حاجاهتم"(ِ).
كالشعوب ا٤بتقدمة إ٭با تقوـ على كضع معايّب كمقومات تعمل على النهضة
باَّتمع ،كمن أىم ىذه ا٤بقومات :كضع الشخص ا٤بناسب كالكفء ُب مكانو الذم
يناسبوٗ ،با ٱبدـ بالدرجة األكٔب الصاّب العاـ ،كما تعمل على ترشيد القيادات،
كاالرتقاء ُّا ،ك٧باسبة ا٤بفسدين.
كال ٱبفى أف ٦بتمعاتنا قد استشرل فيها داء احملسوبيات كالواسطات ،كباتت
ا٤بصاّب الشخصية ىي رأس األمر كعموده ،فاعتلى ا٤بناصب ُب سائر اَّاالت من ليس
بكفء ،فأصبحنا نرل أطباء غّب أكفاء ،كمعلمْب غّب مؤىلْب ،كقضاة فاسدين ،كقي ٍل
مث ىل ذلك ُب سائر اَّاالت ،فاستشرل الفساد ،كعسر العبلج.
(ُ) صحيح البخارم [ٗٓ ،]ْٔٗٔ ،كقد تقدـ.
(ِ) جامع العلوـ كا٢بكم (ُ.)ُّٗ/
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كاإلصبلح إ٭با يبدأ من الوالة كالقيادات ،فصبلح حا٥بم صبلح ٢باؿ الرعية،
األصلح كاألتقى ،دكف ٧باباة لقريب أك صديق،
ككل مسؤكؿ مؤٛبن ،فينبغي أف ىٱبٍتى ىار
ى
أك تأثر ٔبهات ،فيكوف مقصده األ٠بى :الصاّب العاـ كفق ما شرع اهلل  لعباده ٩با
فيو صبلح حا٥بم.
حق من فرط ُب األمانة فؤب من يظلم الناس ،أك من
كقد جاء الوعيد الشديد ُب ٍّ
حق من رضي بالوالية كىو يعلم أنو ليس بكفء ،كأنو
ليس بأىل للوالية ،ككذلك ُب ٍّ
حق من ىو أصلح منو كأعلم كأقوـ
أىبل ٤با ككل إليو ،كأنو بذلك قد اعتدل على ٍّ
ليس ن

كعاما.
كأنفع للخلق ،فكاف ضرره بذلك ًّ
خاصا ًّ
فقد جاء ُب ا٢بديث :عن أيب ىريرة  عن النيب

 أنو قاؿ:
اـ يوـ القيامة َّ
أف َذ َوائِبَػ ُه ْم
ويل لأل َُمنَاء ،لَيَتَ َمنػَّيَ َّن أَقػ َْو ٌ
ويل ُ
للع َرفَاءٌ ،
ويل لأل َُم َراءٌ ،
(( ٌ
َّ
الس َماء واألرض ،ولم يكونوا عملوا على
ُّريَّا ،يَػتَ َذبْ َذبُو َف بين َّ
كانت ُم َعل َقةً بالثػ َ
شيء))(ُ) .كاألحاديث ُب ذلك كثّبة.

كمن أعظم صور التفريط ُب أمانة ا٢بكم :سوء استخداـ موارد الدكلة ،ككسائل
اإلعبلـ ،كظلم الناس ،كاستغبلؿ السلطة ُب أكل األمواؿ بالباطل ،كاإلفساد ُب
األرض.

سابعا :ظلم الحيواف:
ً

ال يقف قبح الظلم كٙبرٲبو ُب اإلسبلـ على ظلم ا٤برء لنفسو كإخوانو من أبناء
جنسو ،كلكنو يشمل ا٤بخلوقات األخرل ،كىو من ا٣بيانة ٤با أؤٛبن عليو اإلنساف من
العدؿ كالرٞبة كاإلحساف.
(ُ) أخرجو الطيالسي [ِْٔٔ] ،كأٞبد [ِٕٖٔ] ،قاؿ ا٥بيثمي " :)ََِ/ٓ( رجالو ثقات" .كأخرجو
أيضا :أبو يعلى [ُِٕٔ] ،كابن حباف [ّْْٖ] ،كا٢باكم [َُٕٔ] كقاؿ" :صحيح اإلسناد" .ككافقو
ن
الذىيب .كما أخرجو البيهقي [َِِِْ].
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فكما ٰبرـ على كل مكلف أف يظلم غّبه من أبناء جنسو ،فكذلك ٰبرـ عليو
إيذاء ا٢بيواف كتعذيبو كالقسوة عليو ،كىو من أسباب كلوج النار ُب اآلخرة ،كما جاء
ُب ا٢بديث :عن عبد اهلل بن عمر  :أف رسوؿ اهلل  قاؿ:
(( دخلت امرأة النار في ىرة ربطتها ،فلم تطعمها ،ولم تدعها تأكل من خشاش

األرض))(ُ).

َ
كعآب ا٢بيواف لو خصائصو كطبائعو كشعوره كما قاؿ اهلل  :ﵟ َو ٌَا ٌ َِْ داةه ٍث ِِف
َْ
َ
َ ُ ََ َ ْ ه َُ ٌ ََْ ُ ُ
س ًْﵞ [األنعاـ ،]ّٖ:أمُ :ب ا٣بلق كا٤بوت
اْل ْر ِض َوَل َغان ِ ٍر ي ِػري ِِبِاخيِّ إَِل أمً أٌراى

كالبعث كاالحتياج إٔب مدبر يدبر أمرىا ،كُب كوهنا دالة على الصانع كمسبحة لو كما
ْ
ِإَونَّْ َ ِْٞ ٜ
ََّش ٍءَّإِلَّي ُ َعجّ ِ ُح ََِّبَ ِْ ٝس َّه ِﵞ [اإلسراء ،]ْْ:أم :يسبح بلساف القاؿ
قاؿ اهلل  :ﵟ
أك ا٢باؿ ،حيث يدؿ على الصانع كعلى قدرتو كحكمتو كتنزيهو عما ال ٯبوز عليو،

فبالنظر إٔب ىذا ا٤بعُب ،ال ٯبوز التعرض ٥با بالقتل كاإلفناء ،إال إذا كاف لدفع مضرة،
كقتل الفواسق ا٣بمس ،أك جلب منفعة ،كذبح ا٢بيوانات ا٤بأكولة كما جاء ذلك مبيننا
ُب النصوص.
كقد جاء ُب ا٢بديث :عن أيب ىريرة  عن رسوؿ اهلل (( :أف

نملة قرصت نبيًا من األنبياء ،فأمر بقرية النمل فأحرقت ،فأوحى اهلل إليو :أفي أف

قرصتك نملة أىلكت أمة من األمم تسبح؟))(ِ).

كمن األحاديث الدالة على أف عآب ا٢بيواف لو خصائصو كشعوره :ما جاء عن
ىسر
عبد اهلل بن جعفر  قاؿ :أردفِب رسوؿ اهلل  ذات يوـ خلفو ،فىأ ى
ىحب ما استَب بو رسوؿ اهلل
ٍّث بو ن
يحد ي
أحدا من الناس ،قاؿ :ككاف أ ى
ىإٕب حديثنا ال أ ى
ً
ش ى٬بٍ ول ،فدخل حائطنا لرجل من األنصار ،فإذا
٢ باجتو ىى ىدفنا أك ىحائ ى
ت عيناه ،فأتاه النيب 
ٝبل ،فلما رأل النيب  ىحن إليو ،ىكذى ىرفى ٍ
(ُ) صحيح البخارم [ِّٓٔ ،]ِّْٖ ،ُّّٖ ،مسلم [ِِِْ].
(ِ) صحيح البخارم [َُّٗ] ،مسلم ،كاللفظ لو [ُِِْ].
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ب ىذا الجمل ،لمن ىذا الجمل؟)) قاؿ :فجاء
فمسح ًذفٍػىراهي فسكن ،فقاؿ(( :من َر ُّ
فٌب من األنصار فقاؿ :ىو ٕب يا رسوؿ اهلل فقاؿ(( :أًل تَػت َِّقي اهلل في ىذه البهيمة
ن
(ُ)
ِ
ِ
ك اهلل إياىا ،فإنو شكا لي أنك تُج ُيعوُ َوتُ ْدئبُو)) .
التي َملَّ َك َ
كإف تعذيب ا٢بيواف كالقسوة عليو من أسباب كلوج النار ،كما جاء ُب ا٢بديث:
عن عبد اهلل بن عمر  :أف رسوؿ اهلل  قاؿ(( :دخلت امرأة النار
في ىرة ربطتها ،فلم تطعمها ،ولم تدعها تأكل من خشاش األرض))(ِ).

كمن أنواع التعذيب ا٤بنهي عنها :صرب البهائم كما صح عن ىشاـ بن زيد ،قاؿ:
دخلت مع أنس ،على ا٢بكم بن أيوب ،فرأل غلمانا ،أك فتيانا ،نصبوا دجاجة
صبىػىر البهائم(ّ) -بضم أكلو:-
يرموهنا ،فقاؿ أنس  :هنى النيب  أف تي ٍ
أم ٙببس لَبمى حٌب ٛبوت ،كأصل الصرب :ا٢ببس .قاؿ النوكم  :قاؿ العلماء:
صرب البهائم أف ٙببس كىي حية؛ لتقتل بالرمي ك٫بوه ،كىو معُبً(( :ل تتخذوا شيئًا

(ْ)
غرضا ترموف إليو كالغرض من
فيو الروح ً
غرضا))  ،أم :ال تتخذكا ا٢بيواف ا٢بي ن

(ُ) أخرجو ابن أيب شيبة [ُّٕٔٓ] ،كأٞبد [ُْٕٓ] ،كأبو داكد [ِْٗٓ] ،كأبو يعلى [ٕٖٕٔ] ،كالطربا٘ب
ُب (الكبّب) [ُّٗ] ،كأبو عوانة [ْٕٗ] ،كا٢باكم [ِْٖٓ] كصححو ،ككافقو الذىيب .كأخرجو=
أيضا :البيهقي [ُُْٖٓ] ،كالضياء [ُّٓ] .قولو( :ىدفا) كل ما كاف لو شخص مرتفع من بناء
= ن
كغّبه( .أك حائش ٬بل) ىو النخل ا٤بلتف اَّتمع كأنو اللتفافو ٰبوش بعضو بعضا .كقاؿ ا٣بطايب:
ا٢بائش ٝباعة النخل الصغار( .حائطا) أم :بستا نا( .كذرفت) أم :جرت .ك(ذفراه) قاؿ ا٣بطايب:
(الذفرل من البعّب) :مؤخر رأسو ،كىو ا٤بوضع الذم يعرؼ من قفاه .كقاؿ ُب (النهاية) ذفرل البعّب:
أصل أذنو ،كىي مؤنثة ،كٮبا ذفرياف ،كألفها للتأنيث .ك(تدئبو) أم :تكده كتتعبو ُب العمل .انظر:
معآب السنن (ِ ،)ِْٖ/كشف ا٤بشكل (ْ ،)ُِ/عوف ا٤بعبود (ٕ ،)ُٖٓ/النهاية ُب غريب ا٢بديث
كاألثر (ِ.)ُُٔ/
(ِ) صحيح البخارم [ِّٓٔ ،]ِّْٖ ،ُّّٖ ،مسلم [ِِِْ].
(ّ) صحيح البخارم [ُّٓٓ] ،مسلم [ُٔٓٗ].
(ْ) صحيح مسلم [ٖٓ] عن ابن عباس.
462

ا١بلود كغّبىا .كىذا النهي للتحرٙب ،كيدؿ على ذلك ما كرد من لعن من فعل ذلك
كما ُب حديث ابن عمر ..،)ُ(
..كألف األصل ُب تعذيب ا٢بيواف كإتبلؼ نفسو كإضاعة ا٤باؿ التحرٙب(ِ).
كتصّب ميتة ال ٰبل أكلها ،كٱبرج جلدىا عن االنتفاع بو.
كعن أيب صاّب ا٢بنفي عن رجل من أصحاب النيب - أ ىيراهي ابن عمر
 ،-قاؿ ٠بعت رسوؿ اهلل



يتب َمثَّ َل اهلل بو يوـ القيامة))(ّ).

َّل بذي روح ،ثم لم
قاؿ(( :من َمث َ

كعن جابر  أف النيب  مر عليو ٞبار قد يك ًس ىم ُب كجهو فقاؿ:

((لعن اهلل الذي َو َس َمو))(ْ).

كُب ركاية عن جابر  أف النيب  يمر عليو ٕبمار قد يك ًس ىم ُب
كجهو ،فقاؿ(( :أما بَػلَغَ ُك ْم أني قد لعنت من َو َس َم البهيمة في وجهها أو ضربها في

وجهها؟)) فنهى عن ذلك(ٓ).

(ُ ) كا٢بديث ُب (الصحيحْب) عن سعيد بن جبّب ،قاؿ :كنت عند ابن عمر ،فمركا بفتية ،أك بنفر ،نصبوا
دجاجة يرموهنا ،فلما رأكا ابن عمر تفرقوا عنها ،كقاؿ ابن عمر  :من فعل ىذا؟ إف النيب
 لعن من فعل ىذا .صحيح البخارم [ُٓٓٓ] ،مسلم [ُٖٓٗ] .ك٫بوه عن ا٤بغّبة بن
غرضا)).
شعبة أف النيب  مر على نفر من األنصار يرموف ٞبامة فقاؿ(( :ال تتخذكا الركح ن

أخرجو الطربا٘ب ُب (الكبّب) [َٓٗ] ،ك(األكسط) [َِِٖ] .قاؿ ا٥بيثمي (ْ" :)ُّ/ركاه الطربا٘ب ُب
(األكسط) ،ك(الكبّب) ،كإسناده حسن".
(ِ) نيل األكطار (ٖ ،)ٗٗ/شرح النوكم على صحيح مسلم (ُّ،)َُٖ-َُٕ/
(ّ) أخرجو أٞبد [ُٔٔٓ] ،كابن ا١بعد [ِِْٔ] .قاؿ ا٥بيثمي " :)ِّ/ْ( ركاه أٞبد ،كرجالو
ثقات".
(ْ) صحيح مسلم [ُُِٕ].
(ٓ) أخرجو أبو داكد بسند صحيح [ِْٔٓ].
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كعند الطربا٘ب ُب (الكبّب) عن ابن عباس  ،أف رسوؿ اهلل
لعن من يسم ُب الوجو(ُ).
كقاؿ اإلماـ النوكم " :كأما الضرب ُب الوجو فمنهي عنو ُب كل ا٢بيواف
احملَبـ من اآلدمي كا٢بمّب كا٣بيل كاإلبل كالبغاؿ كالغنم كغّبىا ،لكنو ُب اآلدمي أشد؛
ألنو ٦بمع احملاسن مع أنو لطيف؛ ألنو يظهر فيو أثر الضرب ،كرٗبا شانو(ِ) ،كرٗبا آذل
بعض ا٢بواس.
كأما الوسم ُب الوجو فمنهي عنو باإلٝباع"(ّ).
:

كقاؿ ُب (اَّموع)" :الوسم على الوجو منهي عنو باالتفاؽ ،كىو من أفعاؿ
ا١باىلية"(ْ).
كيدخل ُب ىذا الباب :التحريش بْب ا٢بيوانات .كالتحريش :اإلغراء بْب القوـ،
أك البهائم ،كالكبلب كالثّباف كا١بماؿ كالكباش كالديوؾ كغّبىا بتهييج بعضها على
بعض .ككجو النهي أنو إيبلـ للحيوانات ،كإتعاب ٥با بدكف فائدة ،بل ٦برد عبث(ٓ).
كمن أقبح أنواع التعذيب :التحريق بالنار .كىو غّب جائز ُب شريعتنا ،كقد علل
ب بالنار إال رب النار(ٔ).
الرسوؿ  عن ىذا بأنو ال يػي ىع ٍّذ ي
(ُ) أخرجو الطربا٘ب ُب (الكبّب) [ُُِٔٗ] .قاؿ ا٥بيثمي (ٖ" :)َُُ/ركاه الطربا٘ب ،كرجالو ثقات".
(ِ) قاؿ ا١بوىرم " :الشْب :خبلؼ الزين .يقاؿ :شانو يشينو .كا٤بشاين :ا٤بعايب كا٤بقابح" الصحاح،
مادة( :شْب) (ٓ.)ُِْٕ/
(ّ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ُْ.)ٕٗ/
(ْ) اَّموع شرح ا٤بهذب (ٔ.)ُٕٕ/
(ٓ) انظر :الصحاح ،مادة( :حرش) (ّ ،)َََُ/نيل األكطار (ٖ ،)ٗٗ/عوف ا٤بعبود (ٕٙ ،)ُٔٓ/بفة
األحوذم (ٓ.)ِٗٗ/
(ٔ ) ا٢بديث مركم عن ٞبزة بن عمرك األسلمي ،كعن أيب ىريرة .حديثٞ :بزة بن عمرك األسلمي :أخرجو
عبد الرزاؽ [ُْٖٗ] ،كسعيد بن منصور [ِّْٔ] ،كأٞبد [َُّْٔ] ،كأبو داكد [ِّٕٔ] ،كأبو
يعلى [ُّٔٓ] ،كالطربا٘ب [ِٔٗٗ] .حديث أيب ىريرة :أخرجو أبو داكد [ِْٕٔ] .قاؿ ا٥بيثمي =
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"كٛبضي الشريعة ُب تشريع الرٞبة با٢بيواف :فتي ىحٍّرـ ا٤بكٍث طويبلن على ظهره كىو

كاقف؛ فقد قاؿ

:

كراسي))(ُ).

((اركبوىا سالمة ،ودعوىا سالمة ،وًل تتخذوىا

كٙبرـ إجاعتو كتعريضو للضعف كا٥بيىزاؿ؛ فقد مر  بًبىعً وّب قد لصق
ظهره ببطنو ،فقاؿ(( :اتقوا اهلل في ىذه البهائم المعجمة ،فاركبوىا صالحة ،وكلوىا
(ّ)

صحاحا ،وكلوىا
صالحة))(ِ) .كُب لفظ(( :اتقوا اهلل في ىذه البهائم ،ثم اركبوىا
ً

سمانًا))(ْ).

كما ٰبرـ إرىاقو بالعمل فوؽ ما يىػتى ىحمل .كقد جاء ُب ا٢بديث -كما تقدـ -أف
ك
النيب  قاؿ لصاحب ا١بمل(( :أًل تَػت َِّقي اهلل في ىذه البهيمة التي َملَّ َك َ
اهلل إياىا ،فإنو شكا لي أنك تُ ِج ُيعوُ َوتُ ْدئِبُو))(ٓ).
كما ٰبرـ التػلى ٍّهي بو ُب الصيد ،كاٚباذه ىدفنا لتعليم اإلصابة كما جاء ُب
ا٢بديث :عن ابن عباس

غرضا))(ٔ).
الروح ً

،

أف النيب



قاؿً(( :ل تتخذوا شيئًا فيو

=(ٔ" :) ُِٓ/ركاه الطربا٘ب كالبزار كفيو سعيد الرباد كٓب أعرفو ،كبقية رجالو ثقات" .قاؿ البزار" :قد ركم
من كجوه ،كسعيد الرباد بصرم ،ركل عنو ٞباد بن زيد كسعيد" .كشف األستار (ِ.)ُُِ/
(ُ) أخرجو أٞبد [ُِٗٔٓ] ،كالدارمي [َُِٕ] ،كا٢بارث [ٖٖٔ] ،كابن خزٲبة [ِْْٓ] ،كابن حباف
[ُٗٔٓ] ،كالطربا٘ب [ِّْ] ،كا٢باكم [ِْٖٔ] كقاؿ" :صحيح اإلسناد" ،ككافقو الذىيب ،كأخرجو
أيضا :البيهقي [َُّّٔ] .قاؿ ا٥بيثمي (َُ" :)َُْ/ركاه أٞبد ،كإسناده حسن".
ن

(ِ) أخرجو أبو داكد بإسناد صحيح [ِْٖٓ] ،كابن خزٲبة [ِْٓٓ].
(ّ) ُب بعض النسخ" :كاركبوىا".
أيضا :ابن
(ْ) أخرجو أٞبد [ُِٕٓٔ] ،قاؿ ا٥بيثمي (ّ" :)ٗٔ/ركاه أٞبد ،كرجالو رجاؿ الصحيح" .كأخرجو ن
أيب عاصم ُب (اآلحاد كا٤بثا٘ب) [َِْٕ] ،كابن حباف [ْٓٓ] ،كالطربا٘ب ُب (الكبّب) [َِٔٓ] ،كُب
(الشاميْب) [ْٖٓ].
(ٓ) تقدـ.
(ٔ) صحيح مسلم [ٖٓ].
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كُب ركاية :عن سعيد بن جبّب  ،قاؿ :مر ابن عمر  بفتياف من
طّبا ،كىم يرمونو ،كقد جعلوا لصاحب الطّب كل خاطئة من نبلهم،
قريش قد نصبوا ن
فلما رأكا ابن عمر تفرقوا ،فقاؿ ابن عمر (( :من فعل ىذا لعن اهلل ،من فعل

غرضا))"(ُ).
ىذا؟ إف رسوؿ اهلل  لعن من اتخذ شيئًا فيو الروح ً

قاؿ اإلماـ النوكم " :ىذا النهي للتحرٙب؛ لقولو (( :لعن اهلل
من فعل ىذا))؛ كألنو تعذيب للحيواف ،كإتبلؼ لنفسو ،كتضييع لً ىمالًيتًو ،كتفويت
لذكاتو إف كاف يم ىذ ًّكى ،ك٤بنفعتو إف ٓب يكن يم ىذ ًّكى"(ِ).
فبل ينبغي أف ال تستعمل الد ىكاب إال فيما جرت العادة باستعما٥با فيو:
جاء ُب (الصحيح) عن أيب ىريرة  قاؿ :صلى رسوؿ اهلل 

صبلة الصبحٍ ،ب أقبل على الناس ،فقاؿ(( :بينا رجل يسوؽ بقرة إذ ركبها فضربها،
فقالت :إنا لم نخلق لهذا ،إنما خلقنا للحرث)) فقاؿ الناس :سبحاف اهلل بقرة

تى ىكلم ،فقاؿ(( :فإني أومن بهذا ،أنا وأبو بكر ،وعمر)) -كما ٮبا ىٍب.)ّ(-

ا٢بديث(ْ).
كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب( :هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو
بالنار) ،ككتاب( :اإلفساد ُب األرض صوره كأسبابو كسبل الوقاية منو ُب ضوء الكتاب
كالسنة).

(ُ) صحيح مسلم [ُٖٓٗ] .بتصرؼ عن كتاب( :من ركائع حضارتنا) د .مصطفى السباعي (ص.)ُٕٗ:
(ِ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ُّ ،)َُٖ/كانظر :مرقاة ا٤بفاتيح (ٔ.)َِٔٓ/
(ّ) (كما ٮبا ٍب) -بفتح ا٤بثلثة -أم :ليسا حاضرين .قاؿ العلماء :إ٭با قاؿ ذلك ثقة ُّما؛ لعلمو بصدؽ
إٲباهنما ،كقوة يقينهما ،ككماؿ معرفتهما؛ لعظيم سلطاف اهلل ،ككماؿ قدرتو .ففيو فضيلة ظاىرة أليب بكر
كعمر  .شرح النوكم على صحيح مسلم (ُٓ ،)ُٓٔ/كانظر :فتح البارم (ٔ.)ُٖٓ/
(ْ) صحيح البخارم [ُّْٕ ،]ّّٔٔ ،مسلم [ِّٖٖ].
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اضصورة ػاضثاطظظ ػرذرة :ػ ػظذر ػاضطخدرات ػواضطدصراتػ

واضتروغجػضؼا:
ال ٱبفى أف ٩با يندرج ٙبت مفهوـ ا٣بيانة العامة :ما يلحق اإليذاء كالضرر
بالغّب .كإيذاء الناس يتفاكت من حيث األثر كا٣بطر ،كإف أشد أنواع اإليذاء كاإلضرار:
تفتك
نشر ا٤بخدرات كا٤بسكرات كالَبكيج ٥با؛ فإف ا٣بمر من اآلفات العظيمة الٍب ي
ً
كهتدد حضارهتا باالضمحبلؿ ،كقيمها بالزكاؿ ،كثركاهتا بالتلف؛ فهي
ٔبسد األمة،
ي
تفتح أكسع أبواب الشر ،كتقود إٔب جرائم كبّبة ،و
كآثاـ خطّبة ،فتهدـ سياج األخبلؽ،
ي
ى
كتفسد الدين ،كهتلك األبداف ،كتضيع األمواؿ ،كتدمر العقوؿ ،كتؤذف با٥ببلؾ ،كتقتل
ُب اإلنساف األمل كالطموح ،كتعيق عن التوبة كا٥بداية كالتبصر .فما حلت ُب ٦بتمع إال
كانتشرت فيو الرذيلة ،كانعدمت الفضيلة عند من يتعاطى ىذه السموـ ،كمن يركج ٥با.
خطرا :ا٤بخدرات؛ ٤با
كال ٱبفى أف ا٤بسكرات تتفاكت من حيث األثر ،فأعظمها ن
تورث من اإلدماف ،ك٤با تَبؾ من األثر على متعاطيها ،فهي تسيطر عليو سيطرنة كاملة
تؤدم إٔب غياب الوعي ،كإٔب االهنيار النفسي كالبد٘ب كالعقلي ،فبل ىدؼ بعد ذلك
كال غاية ُب ا٢بياة سول الظفر ُّذه السموـ مهما كاف السبيل إٔب ذلك ،كمهما كاف
الثمن ،فأم خطر فوؽ ىذا؟!
كقد أمر اهلل  باجتناب ا٤بسكرات بكافة أنواعها يمبيٍّػننا ٝبلةن من أضرارىا
كمنىبٍّػ نها إٔب أف تزيْب يشرُّا كاإلغراء ُّا من عمل الشيطاف؛ لييوقع بو العدكاف
كأخطارىا ،ي

كالبغضاء بْب ا٤بسلمْب ،كيصدىم عن ذكر اهلل  ،كعن الصبلة ،فقاؿ  :ﵟيَا
َ ُّ َ ه َ َ ُ ه َ ْ
ه
اب َو ْاْلَ ْز ََل ُم ر ْ
الشيْ َ
ّس َو ْاْلَُ ْ َص ُ
ج ٌس ٌ َِْ َخ َ
اْلَ ٍْ ُر َوال ْ ٍَي ْ ِ ُ
ان
ػ
و
ٍ
أحٓا اَّلِيَ آٌِٔا إِجٍا
ِ
ِ
ِ
َ
ُ ْ
ُ ْ
َ ه ُ ُْ
هَ ُ ُ ه
َ
َ ْ ْ َ
فَ ْ
يد الشيْ َػان أن ئُك َِع ةَيْ َِس ًُ اى َػ َد َاوة َواْلَغظاءَ ِِف
اجخَن ِ ُتٔهُ ى َػيس ًْ تفي ُِدٔن  90إِجٍا ي ِر
ْ
ه َ َ ْ َْ
ْ َ
ه
َ
َ
ُ
ْ ْ
َْ
الصًلة ِ ذ َٓو أجخُ ًْ ٌُِ َخ ُٓٔن 91ﵞ
ّس َويَ ُص هدز ًْ خ َْ ذِن ِر اَّلل ِ َوغ َِ
اْل ٍْ ِر َوال ٍَي ِِ

[ا٤بائدة .]ُٗ -َٗ:كقد قرهنا بعظائم أفعاؿ ا١باىلية ككبائرىا؛ للتدليل على خطرىا،
كسوء مآؿ صاحبها.
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كقد بْب ا٢بق  أنو أحل الطيبات كحرـ ا٣ببائث ،كجعل ذلك من مقاصد
ه َ َه ُ َ ه ُ َ ه ُّْه ه
َ َ
بعثة الرسل  فقاؿ  :ﵟاَّلِيَ يتتِػٔن الرشٔل انل ه
َي ُدوُ ُّ
ِي
اَّل
ِب اْل ِّم
ِ
ِ

هَْ َ ْ ْ
َُْ ُ ُ ْ ْ
َ ْ
َ ََْ ُ ْ َ ُْ ْ َ
ْ
ُ
ه ُخٔبًا غِِْ َد ُْ ْ
َ
َ
د ُّو ل َ ًُُٓ
ُ
ِ
ْن
اْل
و
ة
ا
ر
ٔ
اِل
ِف
ً
ٌ
يو يأمرًْ ةِالٍػر ِ
وف ويِٓاًْ غ َِ الٍِهرِ وي ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
َُ َ ُّ َ َْ ُ َ َ
ه
اْلتَانِدﵞ [األعراؼ.]ُٕٓ:
ات ويد ِرم غيي ًِٓ
اىػ ّي ِ َت ِ

ا٣ببائث تتفاكت ،كا٣بمر أـ ا٣ببائث كما جاء ُب ا٢بديث(( :الخمر أـ
ك
ي
يوما ،فإف مات وىي في بطنو
الخبائث ،ومن شربها لم يقبل اهلل منو صالة أربعين ً

مات ميتة جاىلية))(ُ).

كإذا تقرر أف ا٣ببائث تتفاكت ،كأف ا٣بمر أـ ا٣ببائث ،فبل شك أف أعظم
خطرا( :ا٤بخدرات).
ا٤بسكرات ن
يشة فقد قاؿ ابن تيمية " :ك ً
أما ً
األص ٍّح ،كىي حراـ
ا٢بش ى
ا٢بش ى
يشة ٪بسة ُب ى
ً
ً
كضررىىا من بعض
ىسكىر منها أك ٓب يى ٍس ىك ٍر ،كالٍ يم ٍسك ير منها حراـ باتػ ىٍّفاؽ ا٤بسلمْب ،ي
أعظم من ضرر ا٣بمر"(ِ).
الوجوه ي
كىذه ا٢بشيشة ،كسائر أنواع ا٤بخدرات من أعظم ما يفتك اليوـ بشباب
ا٤بسلمْب ،كىي أعظم سبلح يصدره األعداء ضدنا ،كيركجها ا٤بفسدكف ُب األرض؛
ليفتكوا با٤بسلمْب ،كيفسدكا شباُّم ،كيعطلوىم عن اال٘باه للعمل َّتمعاهتم ،كا١بهاد
لدينهم ،كصد عدكاف ا٤بعتدين على شعوُّم كببلدىم ،حٌب أصبح كثّب من شباب
ا٤بسلمْب ٨بدرين ،عالة على ٦بتمعهم ،أك يعيشوف رىن السجوف ،كل ذلك من آثار

(ُ) أخرجو الطربا٘ب ُب (األكسط) [ّٕٔٔ] ،كالدارقطِب [َُْٔ] ،كالقضاعي [ٕٓ] ا١بملة األكٔب منو .قاؿ
ا٤بناكم (ّ" :) َٖٓ/فيو ا٢بكم بن عبد الرٞبن البجلي أكرده الذىيب ُب (الضعفاء) كقاؿ٨ :بتلف فيو".
قاؿ العجلو٘ب (ُ" :)ّْٗ/ركاه القضاعي بسند حسن".
(ِ) الفتاكل الكربل ،البن تيمية (ٓ.)ِٓٗ/
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ركاج تلك ا٤بخدرات كا٤بسكرات ُب ببلد ا٤بسلمْب؛ فبل حوؿ كال قوة إال باهلل العلي
العظيم(ُ).
عموما -من ا٤بضبلت ،كىي جالبة ألنواع من الشر ُب ا٢باؿ كا٤بآؿ.
كا٣بمر  -ن
كقد توعد اهلل  شارب ا٣بمر بالعذاب بالنار ُب اآلخرة ،كما جاء ُب
رج نبل قى ًد ىـ من ىجٍي ىشا ىف ،ىك ىجٍي ىشا يف من اليمن ،فسأؿ
ا٢بديث :عن جاب ور  أف ي
النيب  عن شر و
اب يشربونو بأرض ًهم من الذ ىرة ،يقاؿ لو :الٍ ًم ٍزير ،فقاؿ النيب
كل
(( :أ ََو ُم ْس ِك ٌر ىو؟)) ،قاؿ :نعم ،قاؿ رسوؿ اهلل ُّ (( :
ِ
اـَّ ،
الم ْس ِك َر أف يَ ْس ِقيَوُ من ِطينَة
إف على اهلل َ ع ْه ًدا لمن
ُم ْسك ٍر َح َر ٌ
ُ
يشرب ُ
ْخبَاؿ)) ،قالوا :يا رسوؿ اهلل ،كما طينةي ا٣بباؿ؟ قاؿَ (( :ع َر ُؽ أ َْىل النَّا ِر)) ،أك
ال َ
ارةُ أ َْىل النَّار))(ِ).
(( ُع َ
صَ
ص ىارةي أىل النار) أم :ما يسيل عنهم من الدـ كالصديد .ك(ا٣بباؿ) ُب
ك( يع ى
الفساد ،كيكوف ُب األفعاؿ كاألبداف كالعقوؿ(ّ).
األصل:
ي
كمن الوعيد الشديد الوارد فيها :ما جاء ُب ا٢بديث :عن عبد اهلل بن يسار ،عن
سآب بن عبد اهلل ،عن أبيو ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :ثالثة ًل ينظر اهلل
 إليهم يوـ القيامة :العا ُّؽ لوالديو ،والمرأةُ ال ُْمتَػ َر ّْجلَةَّ ،
والديُّوث .وثالثة ًل
ِ
يدخلوف الجنَّةُّ :
والمدم ُن على الخمر ،والمنَّا ُف بما أعطى))(ْ).
العاؽ لوالديو،

(ُ) انظر :ا٤بلخص الفقهي ،للشيخ صاّب الفوزاف (ِ.)ِْٓ -ُْٓ /
(ِ) صحيح مسلم [ََِِ].
(ّ) حاشية السيوطي على سنن النسائي (ٖ.)َُّ/
(ْ) أخرجو أٞبد [َُٖٔ] ،كالبزار [ََٓٔ] ،كالنسائي [ِِٔٓ] ،كأبو يعلى [ٔٓٓٓ] ،كالركيا٘ب
[ََُْ] ،كالطربا٘ب ُب (الكبّب) [َُُّٖ] ،ك(األكسط) [ِّْْ] ،كا٢باكم [ِْْ] ،كقاؿ:
"صحيح اإلسناد" .ككافقو الذىيب .قاؿ ا٥بيثمي (ٖ" :)ُْٖ/ركاه البزار بإسنادين كرجا٥بما ثقات".
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بيع ا٣بمر ،كما جاء ُب ا٢بديث :عن جاب ًر ب ًن عبد اهلل
كقد حرىـ الشارعي ى
 أنو قاؿ(( :إف اهلل ورسولو َح َّرَـ بيع الخمر)) .كُب لفظ(( :إف اهلل ورسولو
والمْيتَ ِة والخنزير واألصناـ))(ُ).
َح َّرَـ بيع الخمرَ ،
كعن عائشة



قالت(( :لما نزلت اآليات من آخر سورة البقرة في

الربَا ،قرأىا رسوؿ اهلل  على الناس ،ثم َح َّرَـ التجارةَ في الخمر))(ِ).
ّْ

كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب( :هنج األبرار).
سليما
كالوقاية من ىذا الداء العضاؿ خّبه من العبلج ،كتكوف ببناء األجياؿ بناءن ن
سليما إال بالرجوع إٔب
القيم كاألخبلؽ الفاضلة ،كال يكوف البناء ن
يغرس ُب الناشئة ى
العقيدة الصحيحة ،كاللجوء إٔب اهلل ؛ لطلب ا٥بداية كالعافية ،كاالستعانة بوٍ ،ب
األخذ بأسباب السبلمة من النأم عن مواطن الفتنة ،كقرناء السوء ،كاغتناـ األكقات،
بصناع
كملئها بالعلم النافع ،كالعمل الصاّب ،كتعقب أككار اإلجراـ ،كإنزاؿ العقاب ي
الفساد ،ك٘بار األركاح ،كا٤بركجْب ٥بذه السموـ.
كمن كسائل الوقاية من ىذا الداء :اإلسهاـ ُب ٞببلت توعية تبْب خطر ىذه
السموـ ،كتوضح آثارىا.
أما عبلج ا٤بريض ا٤بصاب ُّذا الداء فبل يقتصر فيو على ا١بانب ا١بسدم
فحسب ،بل ال بد من العبلج النفسي ،كالبحث عن الدكافع كا٤بسببات ،كإعادة تأىيل
ا٤بريض حٌب يكوف ذا نفع ُب ٦بتمعو.

(ُ) أخرجو البخارم [ِِّٔ ،]ِْٗٔ ،كمسلم [ُُٖٓ].
(ِ) أخرجو البخارم [َِْٖ ،]ّْْٓ ،ِْْٓ ،ُْْٓ ،َْْٓ ،ِِِٔ ،كمسلم [َُٖٓ].
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اضصورةػاضتادطظػرذرةػ:ػػخغاظظػاضطضمػ:
جاء عن مالك بن أنس ،عن ابن شهاب الزىرم -التابعي ا١بليل  -قاؿ:
ب النيب
ب بو نىبًيوي  ،كأد ى
ب اهلل  الذم أىد ى
"إف ىذا العلم أ ىىد ي
ً
م إليو ،فمن
 أمتىو بو  ،كىو أمانة اهلل  إٔب رسولو لييػ ىؤٍّديىوي على ما أ ٍّيد ى
علما فليجعلو أمامو يحجةن ،فيما بينو كبْب اهلل .)ُ("
٠بع ن
كبلـ اهلل  ،أك يقولوا ما ال يعلموف ،أك
ؼ
كخيانة العلم بأف يٰبٍّر ى
ي
البعض ى
يكتموا ما أنزؿ اهلل  ،أك ينافقوا ،أك يداىنوا ،أك يدلسوا على الناس.
كقد تقدـ أف من ا٣بيانة :التبليس على الناس كإضبل٥بم ،كذلك :بتحريف الكلم
عن مواضعو ،أك بالتصدر لئلفتاء من غّب رسوخ ُب العلم ،أك بسبب :سوء التبليغ.
كمن خيانة العلم :امتهاف(ِ) صنعة مع ا١بهل بفقهها ،كعدـ اإلتقاف٩ ،با يلحق
اإليذاء كالضرر بالناس ُب معاشهم كمعامبلهتم كأبداهنم ،كيعد ذلك من اإلفساد ُب
األرض.
وخيانة العلم تتفرع على النحو التالي:
أوًل :خيانة الكلمة من خالؿ القوؿ والكتابة ونحوىا ووسائل اإلعالـ.
ً
ثانيًا :كتماف الحق والتزوير ثالثًا:
بالعلم.
والتدليس على الناس.

عدـ

ابعا :اًلبتداع.
العمل ر ً

سادسا :سوء التبليغ.
خامسا :الجهل المركب
ً
ً
والمفاىيم الخاطئة.

سابعا:
ً

المهنة،

العمل بها.

الجهل بفقو

وعدـ

إتقاف

(ُ) ا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع (ُ ،)ٕٖ /اإل٤باع إٔب معرفة أصوؿ الركاية (ص ،)ُِّ:تاريخ
دمشق (ٓٓ ،)ّٓٗ/معرفة علوـ ا٢بديث ،أليب عبد اهلل ا٢باكم النيسابورم (ص.)ّٔ:
(ِ) يقاؿ( :امتهن) ،أم :اٚبذ مهنة.
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أوًل :خيانة الكلمة من خالؿ القوؿ والكتابة ونحوىا ووسائل
ً
اإلعالـ:

إف من أشنع صور ا٣بيانة( :خيانة العلم) من حيث من يَبتب عليها من
الضبلؿ ،كاإلضبلؿ ،كاإلفساد ُب األرض ،ك٣بيانة العلم صور متعددة ،منها( :خيانة
الكلمة) من خبلؿ التبليس على الناس كإضبل٥بم ،كذلك :بتحريف الكلم عن

مواضعو ،أك بالتصدر لئلفتاء من غّب رسوخ ُب العلم ،أك بسبب :سوء التبليغ..إٔب غّب
ذلك.
قاؿ اإلماـ الغزإب " :قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوء ،فاهلل
 ا٤بستعاف ،كإليو ا٤ببلذ ُب أف يعيذنا من ىذا الغركر"(ُ).
كقاؿ شيخنا إ٠باعيل اَّذكب حفظو اهللُ" :ب ظركفنا ا٢باضرة يكثر تعاطي
مهلكات قد تكوف من نوع(( :إف العبد لَيَتَ َكلَّ ُم بالكلمة ،ما يَػتَبَػيَّ ُن ما فيها ،يهوي
بها في النار ،أبعد ما بين المشرؽ والمغرب))(ِ).
كمن ىذا الباب :كبلـ ُب الدين بغّب علم .ككبلـ ُب أمور األمة يلبس ثوب
العصبيات مع قصر النظر كضيق األفق .ككبلـ فيو اهتاـ الناس كسوء الظن ُّم .ككبلـ
فيو إرجاؼ كٚبويف يؤدم إٔب اليأس كالقنوط .كأغلب ما تكوف ىذه ا٤بهلكات ُب
مناخ من الغركر بالنفس ،أك الغركر ٔبماعة ٨بصوصة ،أك الغركر ٗبنهج ٨بصوص"اىػ.

(ُ) إحياء علوـ الدين (ُ.)ُِ/
(ِ) أخرجو البخارم [ْٕٕٔ] ،كمسلم [ِٖٖٗ].
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ً
ىح ندا من ا٤بسلمْب و
بفعل كال قىػ ٍوؿ ،كما جاء ُب
مأى
كمن شأف ا٤بسلم أف ال يػي ٍؤذ ى
ا٢بديث :عن عبد اهلل بن عمرك  عن النيب  قاؿ(( :المسلم من
َسلِ َم المسلموف من لسانو ويده ،والمهاجر من ىجر ما نهى اهلل عنو))(ُ).
كُب ركاية :عن أيب موسى  قاؿ :قالوا يا رسوؿ اهلل ،أم اإلسبلـ أفضل؟
قاؿ(( :من َسلِ َم المسلموف من لسانو ،ويده))(ِ).
قاؿ اإلماـ النوكم " :معناه :ا٤بسلم الكامل ،كليس ا٤براد نفي أصل
اإلسبلـ عن من ٓب يكن ُّذه الصفة ،بل ىذا كما يقاؿ :العلم ما نفع ،أك العآب زيد،
أم :الكامل أك احملبوب ،ككما يقاؿ الناس العرب ،كا٤باؿ اإلبل ،فكلو على التفضيل ال
للحصر"(ّ).
كعبد اهلل بن مسعود  قاؿ :سألت رسوؿ اهلل  فقلت :يا
رسوؿ اهلل ،أم األعماؿ أفضل؟ قاؿ(( :الصالة على ميقاتها)) ،قلتٍ :ب ماذا يا

رسوؿ اهلل؟ قاؿ(( :بر الوالدين)) ،قلتٍ :ب ماذا يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ(( :أف يَ ْسلَم
الناس من لسانك))ٍ ،ب سكت ،كلو استزدتو لزاد٘ب(ْ).

(ُ) صحيح البخارم [َُ] .كُب ركاية عند مسلم [َْ ] عن أيب ا٣بّب ،أنو ٠بع عبد اهلل بن عمرك بن العاص
 يقوؿ :إف رجبل سأؿ رسوؿ اهلل  أم ا٤بسلمْب خّب؟ قاؿ(( :من سلم ا٤بسلموف
من لسانو كيده)).
)ِ( صحيح البخارم [ُُ] ،مسلم [ِْ].
)ّ( شرح النوكم على صحيح مسلم (ِ.)َُ/
)ْ( أخرجو الشاشي [َٕٔ] ،كالطربا٘ب [َِٖٗ] ،كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [ْٕٗٓ] .قاؿ ا٥بيثمي
" :) َُّ/َُ( ركاه الطربا٘ب ،كرجالو رجاؿ الصحيح غّب عمرك بن عبد اهلل النخعي ،كىو
ثقة".
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كعن سفياف بن عبد اهلل الثقفي



قاؿ :قلت :يا رسوؿ اهلل حدثِب بأمر

اؼ
ؼ ما ىٚبى ي
ىخ ىو ي
أعتصم بو ،قاؿ(( :قل َربّْ َي اهللُ ثم استقم)) ،قلت :يا رسوؿ اهلل ما أ ٍ
علىي ،فىأىخ ىذ بلس ً
اف نىػ ٍف ًسوٍ ،ب قاؿ(( :ىذا))(ُ).
ى
ى ى
كعن ا٤بغّبة بن شعبة  عن رسوؿ اهلل  قاؿ(( :إف اهلل 
ِ
ح َّرـ عليكم :عقو َؽ ْاأل َُّمهات ،ووْأ َد البنات ،ومْنػعا َ ِ
يل
َ
ًَ
َ َ
َ
وىات ،وَك ِره لكم ثالثًا :ق َ

وقَاؿ ،وكثرة السؤاؿ ،وإضاعة الماؿ))(ِ).
كُب ركاية :عن أيب ىريرة



قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل

:

((إف اهلل

يرضى لكم ثالثًا ،ويكره لكم ثالثًا ،فيرضى لكم :أف تعبدوه ،وًل تشركوا بو شيئًا،
جميعا وًل تفرقوا ،ويكره لكم :قيل وقاؿ ،وكثرة السؤاؿ،
وأف تعتصموا بحبل اهلل ً

وإضاعة الماؿ))(ّ).
ِ
يل وقَاؿ)) ىو اإلكثار من الكبلـ ،كاإلرجاؼ٫ ،بو قوؿ
قولو(( :وَك ِره لكم :ق َ
الناس :قاؿ فبلف ،كفعل فبلف ،كا٣بوض فيما ال ينبغي(ْ) .كقيل :فيو تنبيو على ترؾ
ا٣بوض ُب أخبار الناس ،كتتبع أحوا٥بم ،كحكاية أقوا٥بم كأفعا٥بم(ٓ).

)ُ( أخرجو الطيالسي [ُِّٕ] ،كأٞبد [ُُْٖٓ] ،كابن ماجو [ِّٕٗ] ،كالَبمذم [َُِْ] ،كقاؿ:
أيضا :ابن
"حديث حسن صحيح ،كقد ركم من غّب كجو عن سفياف بن عبد اهلل الثقفي" كأخرجو ن
حباف [ٗٗٔٓ] ،كالطربا٘ب ُب (الكبّب) [ّٔٗٔ] ،كا٢باكم [ْٕٖٕ] كصححو ،ككافقو الذىيب ،كما

أخرجو البيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [ِْٕٓ].
(ِ) صحيح البخارم [ُْٕٕ ،]ِِٕٗ ،ّْٕٔ ،ٕٓٗٓ ،َِْٖ ،مسلم [ّٗٓ].
كىات)) هنى أف ٲبنع الرجل ما توجو عليو من ا٢بقوؽ ،أك يطلب ما
(ّ) صحيح مسلم [ُُٕٓ].
ك((كمٍنػ نعا ى
ى
ال يستحقو.
(ْ) انظر :شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ٔ ،)ُّٓ/ا٤بنتقى شرح موطأ اإلماـ مالك (ٕ.)ُّٓ/
(ٓ) انظر :إكماؿ ا٤بعلم ،للقاضي عياض (ٓ ،)ِّٗ/شرح النوكم على صحيح مسلم (ُِ ،)ُُ/مرقاة
ا٤بفاتيح (ٕ.)َِّٖ/
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كقاؿ ابن عبد الرب " :كأما قولو(( :ويكره لكم قيل وقاؿ)) فا٤بعُب ُب قيل
ط،
كقاؿ -كاهلل أعلم :-ا٣بوض ُب أحاديث الناس الٍب ال فائدة فيها ،كإ٭با يجل ىها الٍغىلى ي
ً
ً
ا٤بستى ًم يع فيو من ىسيٍّئًو.
ى
القائل ،ك ٍ
كح ٍش هو ،كغيبىةه ،كما ال ييكٍتى ي
ب فيو ىح ىسنىةه ،كال ىسل ىم ي
قاؿ الشاعر:
(ُ)
ً
ك الشفت ً
بً يس ػػوء اللػ ٍفظ مػن قً ويل كقى ىاؿ
ػح ٍق
كمػن ال ٲبل ي
ْب يي ٍس ػ ى
كقاؿ أبو العتاىية:
يك من يك ٍّل ما تىػرل كبالصػم ً
ت إال عػن و
عليك ما يىػ ٍعنً ى
ى
ٝبيل تىػ يقوليوي
ٍ
ى
ضيف ً
يك ىرًحيليوي(ِ)"(ّ).
كش ه
تىػىزك ٍد من الػ ػػدنيا ب ػ ػز واد م ػػن الت ػ ىػقى ف ٌّ
ػكل ُّا ه
كقاؿ ابن دقيق العيد " :كىذا النهي ال بد من تقييده بالكثرة الٍب ال يؤمن
(ْ)

كا٣بطأ ،كالتسبب إٔب كقوع ا٤بفاسد من غّب تعيْب ،كاإلخبار

ا٣بىطىل
معها كقوع ٍ
باألمور الباطلة ،كقد ثبت عن النيب  أنو قاؿ(( :كفى بالمرء كذبًا أف
(ٔ)
(ٓ)
ِ
إماما من حدث بكل ما
يُ َحد َ
ّْث ّْ
بكل ما َسم َع))  ،كقاؿ بعض السلف  :ال يكوف ن
ما ٠بع"(ٕ).

(ُ) كقيل( :كقل خّبا أك اصمت كانو عما*** هناؾ الشرع من قيل ً
كقاؿ) .انظر :صيد األفكار ُب األدب
(ِ .)ّٓٔ/كقيل( :لقاء الناس ليس يفيد شيئنا***سول ا٥بذياف من قيل كقاؿ)( .فأقلل من لقاء الناس
إال***ألخذ العلم أك إصبلح حاؿ) .انظر :نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب (ِ ،)ُُْ/غذاء
األلباب ُب شرح منظومة اآلداب (ِ.)ْٕٔ/

)ِ( ديواف أيب العتاىية (ص ،)ّٕٔ:دار بّبكت للطباعة [َُْٔىػ].
(ّ) االستذكار (ٖ.)ٕٓٗ /
(ا٣بىطىل) :ا٤بنطق الفاسد ا٤بضطرب ،كقد ً
ىخطى ىل) أم :أىفٍ ىحش .انظر :الصحاح،
(خط ىل) ُب كبلمو ك(أ ٍ
ى
(ْ) ٍ ي
للجوىرم ،مادة (خطل) (ْ.)ُٖٔٓ/
(ٓ) صحيح مسلم (ُ.]ْ[ )َُ/
)ٔ( قاؿ مسلم ُب (صحيحو)" :أخربنا ابن كىب ،قاؿ :قاؿ ٕب مالك :اعلم أنو ليس يسلم رجل حدث بكل
ما ٠بع ،كال يكوف إماما أبدا كىو ٰبدث بكل ما ٠بع .صحيح مسلم (ُ.]ْ[ )ُُ/
)ٕ( إحكاـ األحكاـ (ُ.)ِِّ/
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م بن حاًب  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :أَيْ َم ُن ْام ِر ٍئ
كعن ىع ًد ٍّ

وأَ ْشأ َُموُ ما بين لحييو)) ،قاؿ كىب :يعِب :لسانو(ُ)" .أم :أعظم ما ُب جوارح
شرا .فقولو( :أٲبن) بضم ا٤بيم ،من
شؤما ،أمًّ :
اإلنساف ٲبننا ،أم :بركة ،كأعظم ما فيها ن
اليمن ،كىو الربكة ،ك(أشأـ) با٥بمزة بعد الشْب ،من الشؤـ ،كىو الشر"(ِ).
قاؿ ابن القيم " :كمن العجب أف اإلنساف يهوف عليو التحفظ كاالحَباز
من أكل ا٢براـ كالظلم كالزٗب كالسرقة كشرب ا٣بمر ،كمن النظر احملرـ كغّب ذلك،
كيصعب عليو التحفظ من حركة لسانو ،حٌب ترل الرجل يشار إليو بالدين كالزىد
باال ،ينزؿ بالكلمة
كالعبادة ،كىو يتكلم بالكلمات من سخط اهلل  ال يلقي ٥با ن
الواحدة منها أبعد ٩با بْب ا٤بشرؽ كا٤بغرب ،ككم ترل من رجل متورع عن الفواحش
كالظلم ،كلسانو يفرم ُب أعراض األحياء كاألموات ،كال يبإب ما يقوؿ.
كإذا أردت أف تعرؼ ذلك فانظر فيما ركاه مسلم ُب (صحيحو) من حديث
جبل قاؿ :كاهلل ال
ث أف ر ن
يجٍندب بن عبد اهلل  أف رسوؿ اهلل  ىحد ى
يغفر اهلل لفبلف ،كإف اهلل تعأب قاؿ(( :من ذا الذي يَػتَأَلَّى َعلَ َّي أف ًل أغفر لفالف،
فإني قد غفرت لفالف ،وأحبطت عملك))(ّ) .فهذا العابد الذم قد عبد اهلل



ما شاء أف يعبده ،أحبطت ىذه الكلمة الواحدة عملو كلو.
كُب حديث أيب ىريرة ٫ بو ذلكٍ ،ب قاؿ أبو ىريرة  :تكلم بكلمة
أكبقت دنياه كآخرتو"(ْ).

(ُ) أخرجو ابن ا٤ببارؾ ُب (الزىد) [ّّٕ] ،كابن حباف [ُٕٕٓ] ،كالطربا٘ب ُب (الكبّب) [ُٖٗ] .قاؿ ا٥بيثمي
(َُ" :)ََّ/رجالو رجاؿ الصحيح".
(ِ) فيض القدير (ّ.)ُٔٓ/

ك(األىلٍيىة) :اليمْب.
)ّ( صحيح مسلم [ُِِٔ] .ك(الٍ يمتىأ ٍّىٕب) :ا٢بالًفٍ ،
)ْ( انظر :ا١بواب الكاُب ،البن القيم (ص.)َُٔ -ُٓٗ:
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كقد جاء ُب ا٢بديث :عن أيب ىريرة ٠ بع رسوؿ اهلل  يقوؿ:
((إف العبد ليتكلم بالكلمة ،ما يتبين فيها ،يَ ِز ُّؿ بها في النار أبعد مما بين
المشرؽ))(ُ).

باًل ،يرفعو
كُب ركاية(( :إف العبد ليتكلم بالكلمة من رضواف اهللً ،ل يلقي لها ً

باًل ،يهوي
اهلل بها درجات ،وإف العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهللً ،ل يلقي لها ً

بها في جهنم))(ِ).

كعند مسلم (( :إف العبد ليتكلم بالكلمة ،ينزؿ بها في النار أبعد ما بين

المشرؽ والمغرب))(ّ) .كُب ركاية(( :إف العبد ليتكلم بالكلمة ،ما يتبين ما فيها،
يهوي بها في النار ،أبعد ما بين المشرؽ والمغرب))(ْ).

قولو(( :ما يتبين فيها )) معناه :ال يتدبرىا كيفكر ُب قبحها ،كال يتطلب معناىا،
أم :ال يثبتها بفكره كال يتأملها حٌب يتثبت فيها ،كال ٱباؼ ما يَبتب عليها ،كىذا
كالكلمة عند السلطاف كغّبه من الوالة ،أك معناه كالكلمة الٍب يَبتب عليها إضرار
مسلم ك٫بو ذلك(ٓ).
قاؿ ابن عبد الرب " :كال أعلم خبلفنا أف الكلمة ا٤بذكورة ُب ىذا ا٢بديث
من رضواف اهلل ،كمن سخط اهلل  .كا٤بعُب ُب ذلك ٩با يرضي اهلل ك٩با يسخطو أهنا
ا٤بقولة عند السلطاف با٣بّب ،فّبضى اهلل  أك بالشر كالباطل فيسخط اهلل"(ٔ).

(ُ) صحيح البخارم [ْٕٕٔ].
(ِ) صحيح البخارم [ْٖٕٔ].
(ّ) صحيح مسلم (ْٗ) [ِٖٖٗ].
(ْ) صحيح مسلم (َٓ) [ِٖٖٗ].
(ٓ) انظر :شرح النوكم على صحيح مسلم (ُٖ ،)ُُٕ/فتح البارم (ُُ.)َُّ/
(ٔ) االستذكار (ٖ.)ٓٓٓ -ْٓٓ/
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كقاؿ ابن بطاؿ " :كقاؿ أىل العلم :ىي الكلمة عند السلطاف بالبغي
كالسعي على ا٤بسلم ،فرٗبا كانت سببنا ٥ببلكو"(ُ) .كنقل عن ابن كىب  أهنا
التلفظ بالسوء كالفحش(ِ).

ب الناس في النار على وجوىهم أو على
كقاؿ (( :وىل يَ ُك ُّ
صائِ ُد ألسنتهم؟))(ّ).
مناخرىم إًل َح َ

قاؿ اإلماـ النوكم ُ" :ب ىذا ا٢بديث حث على حفظ اللساف ،فينبغي
٤بن أراد أف ينطق أف يتدبر ما يقوؿ قبل أف ينطق ،فإف ظهرت فيو مصلحة تكلم ،كإال
أمسك"(ْ).
كقاؿ ابن رجب " :ا٤براد ٕبصائد األلسنة :جزاء الكبلـ احملرـ كعقوباتو؛
فإف اإلنساف يزرع بقولو كعملو ا٢بسنات كالسيئاتٍ ،ب ٰبصد يوـ القيامة ما زرع ،فمن

شرا من قوؿ أك عمل ،حصد
خّبا من قوؿ أك عمل ،حصد الكرامة ،كمن زرع ًّ
زرع ن
غدا الندامة.
ن
كظاىر ا٢بديث يدؿ على أف أكثر ما يدخل بو الناس النار :النطق بألسنتهم؛
فإف معصية النطق يدخل فيها :الشرؾ ،كىي أعظم الذنوب عند اهلل  ،كيدخل
فيها :القوؿ على اهلل  بغّب علم ،كىو قرين الشرؾ ،كيدخل فيها :شهادة الزكر
الٍب عدلت اإلشراؾ باهلل  ،كيدخل فيها :السحر ،كالقذؼ ،كغّب ذلك من
(ُ) شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (َُ.)ُٖٕ -ُٖٔ/
(ِ) فتح البارم (ُُ.)ُُّ/
(ّ) أخرجو أٞبد [َُِِٔ] ،كابن ماجو [ّّٕٗ] ،كالَبمذم [ُِٔٔ] ،كقاؿ" :حسن صحيح" .كأخرجو
أيضا :النسائي ُب (الكربل) [َُُّّ] ،من ركاية أيب كائل عن معاذ .كا٢باكم [ّْٖٓ] ،كقاؿ:
ن
"صحيح على شرط الشيخْب" .ككافقو الذىيب .من ركاية ميموف بن أيب شبيب ،عن معاذ .كللحديث=
=طرؽ ،كقد أخرجو غّب كاحد .قاؿ العراقي ( ص" :)ٕٗٗ:أخرجو الَبمذم كصححو ،كابن
ماجو ،كا٢باكم ،كقاؿ :صحيح على شرط الشيخْب".
(ْ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ُٖ ،)ُُٕ/فتح البارم (ُُ.)ُُّ/
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الكبائر كالصغائر؛ كالكذب كالغيبة كالنميمة ،كسائر ا٤بعاصي الفعلية ال ٱبلو غالبنا من
قوؿ يقَبف ُّا يكوف معينا عليها"(ُ).
ط اهلل  :النطق باللساف ُب
فأكثر ما يدخل بو الناس النار ،كٯبلب يس ٍخ ى
ً
أيضا :حديث أيب ىريرة  قاؿ :سئل
الفحش كفيما ال ىٰبل ،كقد دؿ على ذلك ن

رسوؿ اهلل



عن أكثر ما يدخل الناس ا١بنة ،فقاؿ(( :تقوى اهلل ،وحسن

الخلق)) ،كسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار ،فقاؿ(( :الفم والفرج))(ِ).

قاؿ ابن بطاؿ " :كأكثر ببلء الناس من قبل فركجهم كألسنتهم ،فمن سلم
من ضرر ىذين فقد سلم"(ّ).
كمن آفات اللساف :ا٣بوض ُب الباطل ،قاؿ عبد اهلل بن مسعود :
خوضا في الباطل))(ْ).
))أكثر الناس خطايا يوـ القيامة :أكثرىم ً

يَبؾ ما ال يعنيو ،كأف ال
يكثر اإلنسا يف
الكبلـ ،كأف ى
ى
كمن السبلمة كالعافية :أف ال ى
ٱبوض ُب و
باطل ،كأف يػي ٍعرض عمن ٱبوض فيو .كقد جاء ُب ا٢بديث(( :من كاف يؤمن
ى

خيرا أو ليصمت))(ٓ).
باهلل واليوـ اآلخر فليقل ً

خّبا كليصمت عن الشر.
قيل( :أك) فيو ٗبعُب :الواك ،كا٤بعُب :فليقل ن

(ُ) جامع العلوـ كا٢بكم (ِ.)ُْٕ /
(ِ) أخرجو أٞبد [َٕٕٗ] ،كالبخارم ُب (األدب) [ِْٗ] ،كابن ماجو [ِْْٔ] ،كالَبمذم [ََِْ]
أيضا :ابن حباف [ْٕٔ] ،كا٢باكم [ُٕٗٗ] كقاؿ" :صحيح
كقاؿ" :صحيح غريب" .كأخرجو ن
اإلسناد" .ككافقو الذىيب .كما أخرجو البيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [َِٓٓ].
(ّ) شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ٖ.)ِْٖ/
(ْ) أخرجو أبو داكد ُب (الزىد) [َُٓ] ،كالطربا٘ب ُب (الكبّب) [ْٕٖٓ] ،كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف)
[َُُّٕ] .قاؿ ا٥بيثمي (َُ" :)َّّ/ركاه الطربا٘ب ،كرجالو ثقات" .كقاؿ العراقي (ص:)ََُْ:
"أخرجو الطربا٘ب موقوفنا على ابن مسعود بسند صحيح".
(ٓ) صحيح البخارم [َُٖٔ ،]ْٕٔٔ ،ْٕٔٓ ،ُّٖٔ ،ُّٔٔ ،ُّٔٓ ،َُٔٗ ،مسلم [ْٕ.]ْٖ ،
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خّبا يثاب عليو ،أك يسكت عن شر يعاقب عليو.
كقيل :معناه :فليقل ن

كُب ا٢بديث(( :من حسن إسالـ :المرء تركو ما ًل يعنيو))(ُ).

كالذم ال يعنيو :كل ما ال تعود عليو منو منفعة لدينو كال آلخرتو ،كالذم يعنيو ما
ٱباؼ فيو فوات األجر(ِ).
م  رفعو قاؿ(( :إذا أصبح
كقد جاء ُب ا٢بديث :عن أيب سعيد ا٣بي ٍد ًر ٍّ

ابن آدـ فإف األعضاء ُكلَّها تُ َك ّْف ُر اللّْسا َف فتقوؿ :اتَّ ِق اهلل فينا فإنما نحن بك ،فإف
استقمت استقمنا وإف اعوججت اعوججنا))(ّ).

عمبل ،فإف استقاـ استقامت ،كإف اعوج اعوجت.
"فاللساف أكثر األعضاء ن
كلكثرة الكبلـ مفاسد يتعذر إحصاؤىا .ال تتكلم ٗبا يهجس ُب نفسك من الوساكس؛
فإنك غّب مؤاخذ بو ما ٓب تتلفظ أك تصمم أك ال تتفوه ٗبا سَبه اهلل عليك؛ فإف التوبة
كقوعا .كىذا ما ٓب يتعلق بالكبلـ مصلحة كإببلغ
منو أرجى ن
قبوال ،كالعفو عنو أقرب ن
عن اهلل  كرسولو  ،كتعليم علم شرعي ،كأمر ٗبعركؼ كهني عن منكر،
)ُ( قاؿ العراقي (ص" :)ُُّٖ:أخرجو الَبمذم ،كقاؿ :غريب ،كابن ماجو من حديث :أيب ىريرة .كىو عند
مالك من ركاية علي بن ا٢بسْب مرسبل" اىػ .فا٢بديث مركم عن أيب ىريرة ،كعن علي بن ا٢بسْب
مرسبل .حديث أىب ىريرة :أخرجو ابن ماجو [ّٕٔٗ] ،كالَبمذم [ُِّٕ] ،كقاؿ" :غريب" .قاؿ
ن
أيضا :ابن حباف [ِِٗ] ،كالبيهقي ُب
اإلماـ النوكم" :حديث حسن" األذكار (ص ،)ّّْ:كأخرجو ن
(شعب اإلٲباف) [ّّْٔ] ،كابن عساكر (ُْ .)ِْٔ/حديث علي بن حسْب :أخرجو معمر بن أيب

عمرك راشد [َُِٕٔ] ،كمالك [ِّّٓ] ،كأٞبد [ُّٕٕ] ،كالَبمذم [ُِّٖ] ،كالطربا٘ب ُب
(الكبّب) [ِٖٖٔ] ،ك(األكسط) [ّٗٓ] ،ك(الصغّب) [ََُٖ] ،كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف)
[ِّْٔ] قاؿ ا٥بيثمي (ٖ" :)ُٖ/ركاه أٞبد كالطربا٘ب ُب (الثبلثة) كرجاؿ أٞبد ك(الكبّب) ثقات".
)ِ( انظر :حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الربا٘ب (ِ.)ُْٓ -ُْْ /
مرفوعا كموقوفنا .ا٤برفوع أخرجو الطيالسي [ِِّّ] ،كأٞبد [َُُٖٗ] ،كعبد بن ٞبيد
(ّ) ا٢بديث ركم
ن
[ٕٗٗ] ،كالَبمذم [َِْٕ] ،كأبو يعلى [ُُٖٓ] ،كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [ْٓٗٓ].

كا٤بوقوؼ أخرجو ىناد ُب (الزىد) (ِ ،)ِّٓ/كالَبمذم [َِْٕ] ،كقاؿ" :ا٤بوقوؼ أصح" .كأخرجو
أيضا :ابن أيب الدنيا ُب (الصمت كآداب اللساف) [ُِ].
ن
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كإصبلح بْب الناس ك٫بو ذلك من كل أمر ديِب أك دنيوم يَبتب على السكوت عنو
فوت مصلحة"(ُ).
كمن شرؼ اللساف -إف استعمل ُب ا٣بّب -أنو اآللة ُب إعطاء ا٤بعارؼ كالتوجيو
كاإلرشاد كالتوعية .قاؿ اإلماـ الغزإب " :كأما اللساف :فإ٭با خلق لتكثر بو ذكر
اهلل  كتبلكة كتابو ،كترشد بو خلق اهلل  إٔب طريقو ،كتظهر بو ما ُب ضمّبؾ
من حاجات دينك كدنياؾ .فإذا استعملتو ُب غّب ما خلق لو ،فقد كفرت نعمة اهلل
 فيو ،كىو أغلب أعضائك عليك كعلى سائر ا٣بلق ،كال يكب الناس ُب النار
على مناخرىم إال حصائد ألسنتهم .فاستظهر عليو بغاية قوتك حٌب ال يكبك ُب قعر
جهنم"(ِ).
كهلل ُ ب كل عضو من أعضاء اإلنساف أمانة .فأمانة اللساف :أف ال
يستعملو ُب الكذب ،كالغيبة ،كالنميمة ،كالكفر ،كالبدعة ،كالفحش ،كغّبىا(ّ).
قاؿ اإلماـ الغزإب " :اللساف من نعم اهلل العظيمة كلطائف صنعو الغريبة؛
ً
كج ٍريمو؛ إذ ال يستبْب الكفر كاإلٲباف إال بشهادة اللساف،
فإنو صغّب ج ٍريموي عظيم طاعتو ي
كٮبا غاية الطاعة كالعصياف.
كقاؿ :فمن أطلق ىع ىذبىةى اللساف(ْ) ،كأٮبلو مرخى العناف سلك بو الشيطاف ُب كل
اس ُب النار
ميداف ،كساقو إٔب شفا جرؼ ىار ،إٔب أف يضطره إٔب البوار ،كال يى يكب الن ى
على مناخرىم إال حصائد ألسنتهم ،كال ينجو من شر اللساف إال من قيده بلجاـ
(ُ) انظر :فيض القدير (ُ ،)ُْٗ/التيسّب (ُ ،)ُْٕ/شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح (الكاشف عن
حقائق السنن) (ِ.)ْٖٖ/
)ِ( بداية ا٥بداية ،أليب حامد الغزإب (ص.)ّٓ -ِٓ:
(ّ) انظر :مفاتيح الغيب (َُ ،)َُٗ/غرائب القرآف (ِ ،)ّّْ/ا٣بازف (ُ ،)ِّٗ/الزكاجر عن اقَباؼ
الكبائر (ُ.)ّْْ/
كع ىذبىةي اللساف :طىىرفيو الدقيق .انظر :الصحاح،
)ْ( يقاؿ :ما أ ىىرؽ ىع ىذبىةى لسانو ،كا٢بق على ىع ىذبىات ألسنتهم .ى
للجوىرم ،مادة( :عذب) (ُ ،)ُٕٖ/كانظر :أساس الببلغة (ُ.)ّٖٔ/
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الشرع ،فبل يطلقو إال فيما ينفعو ُب الدنيا كاآلخرة ،كيكفو عن كل ما ٱبشى غائلتو ُب
عاجلو كآجلو .كأعصى األعضاء على اإلنساف اللساف؛ فإنو ال تعب ُب إطبلقو ،كال
مؤنة ُب ٙبريكو .كقد تساىل ا٣بلق ُب االحَباز عن آفاتو كغوائلو ،كا٢بذر من مصائده
ْ ُ
(ُ)
كحبائلو ،كإنو أعظم آلة الشيطاف ُب استغواء اإلنساف"  .قاؿ اهلل  :ﵟ َٜةَّيَِّٚنَّ
َ
ََ ْ َ ٌ َ
َّيذ ِ ٌ
و
كشٍّر
ّب
خ
من
العبد
بو
م
تكل
ما
كاف
فإذا
].
ُٖ
[ؽ:
َّ
ﵞ
َّ
يس
ٍ ٤ْ َّٓ ِْٞ ٜل َّإِل َِّليَّ ِ ١ررِيت
ى
ي
مكتوبا ُب ديوانو مقررا عند حضور الٍملً ً
ضوؿ
ك ا٤بتعاؿ فالبلزـ لو اإلمساؾ عن في ي
ن
ى
ن
(ِ)
فضبل عن ا٢براـ .
الكبلـ؛ لئبل يعَبيو ا٣بجلة من اهلل  ن
َ ُ
َُّي ُِّت ُ
َّاَّلل ْ َ
َّاْل َْ ٣صَّ
كقد هنى اهلل  عن ا١بهر بالكبلـ السيء فقاؿ  :ﵟل
َْ
َ ْ ُ َ ََ َ ُ َ ً َ
ث ُّ
ةَّيً ٚ
ِيٝةﵞ [النساء .]ُْٖ:كقاؿ 
ةلع٤ءَََِِّّٞ ٜاِ ٤ْ ٔٙلَّإِلََّّٜٞهَِّٛ ٚو ََّكنَّاَّللَّظِٝيً
ِ

لعائشة (( :يا عائشة ،متى َع ِه ْدتِنِي فَ َّحا ًشا ،إف َش َّر الناس عند اهلل منزلة
اء َش ّْره))(ّ).
يوـ القيامة :من تركو الناس اتّْػ َق َ

فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب( :آفات اللساف).
كقد
ي
كمن أنواع ا٣بيانة ا٤بضلة( :خيانة الكلمة) من خبلؿ كسائل اإلعبلـ ،كىذه
ا٣بيانة تكوف من خبلؿ :الكذب كالتضليل كالتزكير كالتدليس.
كىي ت دخل فيما تقدـ من ظلم من أيسند إليو الفعل كىو غّب كفء ،كمن جهة
من أىسند الفعل إٔب غّب أىلو.
كاإلعبلـ يفقد دكره اإلٯبايب عندما يعمل على تزييف الوعي ،كالَبكيج ألفكار
مزيفة ،أك باطلة ،أك توجيو األحداث على خبلؼ مسارىا الطبيعي كا٤بوضوعي؛ فإف
اإلعبلـ السليب أك ا٤بصلحي لو سياسات ُب توجيو ا٢بدث ،مع أف ا٤بوضوعية
كا٤بصداقية تقتضي أف ا٢بدث ىو الذم ينبغي أف يوجو القناة أك اإلعبلـ.
)ُ( إحياء علوـ الدين (ّ.)َُٖ/
)ِ( انظر :بريقة ٧بمودية (ّ.)ُٖٓ/
(ّ) صحيح البخارم [َِّٔ].
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كتعمل الدعاية اإلعبلمية ا٢بديثة ٕبرص كدأب على إشاعة العقلية الٍب تيصدٍّؽ
كقليبل ما ٪بد ُب كسائل اإلعبلـ
كتستسلم ،كعلى ىدـ ركح النقد ،كنشر ركح االنقياد .ن
من يستهدؼ إٯباد أفضل الطرؽ لزيادة الوعي ،كتقوٙب األفكار ا٤بضللة.
طك ً
ا٤بضل من عوامل اإلفساد ُب األرض ،كبا٤بقابل فإف لئلعبلـ
كاإلعبلـ ا٥باب ي
كبّبا ُب نشر الوعي ،كالتآلف بْب أبناء اَّتمع ،كشرائحو ا٤بختلفة،
اإلٯبايب ا٥بادؼ ن
دكرا ن
دكرا ُب الَبشيد كالتثقيف ،كتنمية ا٤بعرفة ،كاإلسهاـ ُب اإلصبلح بكافة
كما أف لو ن
عامبل من عوامل
أشكالو كجوانبو .كحينما يسعى ٫بو ٙبقيق ىذه األىداؼ فإنو يعد ن

التجديد كاإلصبلح ،كالتوعية ،كا٥بداية.
فمن أسباب الوقاية من آفات اإلعبلـ ا٥بابط ،كاإلمدادات السرطانية للمذاىب
الفكرية ا٤بضلة ،كللغزك الفكرم كالثقاُب :الَببيةي السليمة لؤلكالد كالطبلب على الصدؽ
كتشمل
ا٢بي كا٤بدرسة،
كاألخبلؽ الفاضلة ،كالرقابة ا٢بكيمة على األكالد ُب البيت ك ٍّ
ي
التشجيع على متابعة اإلعبلـ ا٥بادؼ ،كالتحذير من
اؼ على كسائل التواصل ،ك
اإلشر ى
ى
للغلو ُب
ا٤بضل،
اإلعبلـ
كحظر ا٤بواقع الٍب تثّبي الغرائزٍّ ،
كتركج للفساد األخبلقي ،أك ٍّ
ٍّ
ى
الدٍّين .كزجرىم عن كل خلق أك قوؿ قبيح ،كالبحث عن احملاضن الَببوية الٍب تيعرؼ
باستقامة القائمْب عليها ،كحسن مناىجها؛ لتكوف نعم العوف على التبصر ُب أمر
الدين كالدنيا ،كإخبلص العمل هلل .
نطقا باللساف ،بل يشمل كذلك:
كال يػي ٍقتىصر ُب صور خيانة الكلمة على ما كاف ن
الكتابة كاإلشارة ،..كا٣بيانة بالكتابة يقاؿ فيها ما قيل ُب النطق باللساف من حيث إف
اإلنساف ييسأؿ عما خطو قلمو ،فبل ينبغي لغّب متأىل أف يتصدر للكتابة كالتأليف دكف
أف يفقو آليات كمناىج البحث ،كدكف دراية ٗبقدمات العلوـ ،كدكف أف يكوف قلمو قلم
صدؽ كعدؿ كإرشاد ،ال ألجل مصلحة دنيوية ،كال ألجل فبلف من الناس يوجهو
كٲبلي عليو.
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كا٣بيانة ُب الكتابة تشمل كذلك ما كاف كتابة ُب كسائل التواصل ،كنشر ٤بقاالت
دكف ٙبقق كال تبصر.

ثانيا :كتماف الحق والتزوير والتدليس على الناس:
ً

إف العآب ٰبمل أمانة عظيمة ،كىي :أمانة التبليغ للناس من غّب كتماف ،كال

تزكير ،كال ٙبريف.
كقد جاءت النصوص ٍّ
٧بذرة من أنو واع من الكتماف ا٤بذموـ؛ ٤با فيو من الغش
كا٣بداع ،كإخفاء ا٢بق ،كإضبلؿ الناس -كال سيما مع ا٢باجة إٔب البياف ،-فمن

الكتماف احملرـ( :كتماف الحق).

والباعث على كتماف الحق :اتباع ا٥بول ،كالرغبة ُب ٙبصيل ا٤بصاّب كا٤بنافع
الدنيوية ،أك ا٣بوؼ على ا٤بكانة أك القيادة أك ا٤بصاّب االقتصادية أك الشخصية.
ككتماف ا٢بق أعم أنواع الكتماف كأخطرىا ،فهو يشمل كتماف الشهادة ،ككتماف
العيب ُب البيع كالشراء ،ككتماف العلم ،ككتماف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.
كبياف ذلك على النحو التإب:
أما (كتماف الشهادة) فقد تقدـ بيانو.

كأما (الكتماف في البيع والشراء) فقد جاء ُب ا٢بديث(( :البَػيّْػ َعاف بالخيار ما

لم يَػتَػ َف َّرقَا- ،أو قاؿ :حتى يَػتَػ َف َّرقَا -فإف صدقا َوبَػيَّػنَا بورؾ لهما في بيعهما ،وإف
(ُ)
شرعا
كتما وكذبا محقت بركة بيعهما))  ،كا٤بعُب :إف كتما شيئنا ٩با ٯبب اإلخبار بو ن

كاف ذلك من الغش كا٣بداع ،كإخفاء ا٢بقيقة .كالقاعدة :أف الصدؽ أساس ُب
التعامل ،فبل ينبغي أف يتصف ا٤بؤمن ٗبا يقابل الصدؽ من الكذب كالغش كا٣بداع -
كال سيما مع ا٢باجة إٔب البياف.-

(ُ) صحيح البخارم [َِٕٗ ،]َُُِ ،َِِٖ ،مسلم [ُِّٓ].
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كأما (كتماف العلم) فقد جاءت النصوص ٍّ
٧بذرة من التقاعس أك السكوت عن
الصد
البياف -مع القدرة على ذلك ،كعند حاجة الناس-؛ ٤با فيو من إخفاء ا٢بق ،ك ٍّ
عن ا٥بداية ،كالسكوت عن الباطل كا٤بنكر كالظلم مع القدرة على البياف ،كحاجة الناس
إٔب ذلك .كقد يؤكؿ إٔب اإلضرار بالعامة ،كٛبادم الباطل ،كتشويو ا٢بقائق كا٤بفاىيم
كالقيم ،كزيادة الظلم.
جامعا للعلم ببل
فإذا ٚبلى العآب عن األمانة ،كساءى منو القصد كالدٍّيانة ،ككاف ن
عمل ،مفارقنا للقيم اإلنسانية ،يكتم ا٢بق ،كيغش ا٣بلق ،فمثل ىذا قد توعده اهلل
َ ْ
َ َ ْ ُ ُ َ َ ََْ َْ َ ْ
ْ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ةسَّ
ةتَّوال٣سىََِّّٜٞبًسَِّٜةَّثي٠ةهَّل ِِ ٠ٚ
 بقولو :ﵟإِنَّاَّلِيَّٞيسذ٤ٝنَّٜةَّأٟضَلةََِّّٜٞاْليِِ ٠
ُ َ ْ
ُ َ َ ْ
َ
ْ َ
٤نﵞ [البقرة .]ُٓٗ:كحذر منو النيب
َّويََّ ُٛ ٣ُ ٠ُ ًَ ٚالًلي َُِّ ٠
ةب َّأوٙهِٕ َّيََّ ُٛ ٣ُ ٠ُ ًَ ٚاَّلل
ِِف َّاَِّ ٗٙذ ِ
 بقولو(( :إنما أخاؼ على أمتي األئمة المضلين))(ُ) .كمن ىنا حرص

أسبلفنا أف ال يأخذكا العلم إال عن الثقات األمناء .قاؿ ابن سّبين " :إف ىذا
العلم دين ،فانظركا ىعمن تأخذكف دينكم"(ِ).
َ
َ َْ َُ َ
َ َ ُُْ َ
َّاَّلل ََّّ َِٞ ٜاَ ْٗٙ
٤ن َ
َّٜة ََّأَ ْ ٟض َل ُ
َتون َّثَِِّ ١ث َ٠ً ٝةَّ
ةب َّويؼ
ِذ
كقاؿ  :ﵟإِن َّاَّلِيَّ ٞيسذٝ
ِ

َ ََ ُ َ ُُّ ُ ُ ََْ ْ َ َ ََ ّ
َ ً ُ َ َ َ َْ ُ ُ َ
َِّول َّيُ ََّضك ِي ََِّّْٛ ٣
َِّف َّبُ ُمَّ ْٛ ٣ِ ِ ٟ٤إِل َّاَلةر َّول َّيسَّ ٛ٣ِٝ ٚاَّلل َّي٤م َّأِٙيةٜح
٤ن
ِٓ ٚيًل َّأوٙهِٕ َّٜةَّيأزِ ٚ
َ َُ ْ َ َ ٌ َ
ٌ
ولَّ ٛ٣يشاب َّأ ِِل َّٛﵞ [البقرة ،]ُْٕ:أم :إف الذين ٱبفوف ما أنزؿ اهلل ُ ب كتبو من

يٍ
صفة ٧بمد  ،كغّب ذلك من ا٢بق ،كٰبرصوف على أخذ عوض قليل من
عرض ا٢بياة الدنيا مقابل ىذا اإلخفاء ،ىؤالء ما يأكلوف ُب مقابلة كتماف ا٢بق إال نار
جهنم تتأجج ُب بطوهنم ،كال يكلمهم اهلل  يوـ القيامة؛ لغضبو كسخطو عليهم،
كال يطهرىم من دنس ذنوُّم ككفرىم ،ك٥بم عذاب موجع .كقد عاب ا٢بق  على

(ُ) أخرجو أٞبد [ِِّّٗ] ،كالدارمي [ُِٓ] ،كأبو داكد [ِِْٓ] ،كالَبمذم [ِِِٗ] ،كقاؿ" :حسن
أيضا :ابن أيب عاصم [ْٔٓ] ،كالركيا٘ب [ِٗٔ] ،كابن حباف [ُْٕٔ] ،كأبو نعيم
صحيح" ،كأخرجو ن

ُب (ا٢بلية) (ِ ،)ِٖٗ/كالشهاب [ُُٔٔ].
(ِ) مقدمة صحيح مسلم (ُ.)ُْ/
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َ
َْ َ
الذين يكتموف ما بينو للناس من البينات كا٥بدل فقاؿ  :ﵟ َو ََّ ْٞ ٜأهَّ ُٛ ٚمَِ َّٖ ْٞ ٝذ ََّٛ
ْ َ َ َ ُ َ َ
َ ًَ ْ
ِيَّ ٞأُودُ٤اَّاَِ ْٗٙذ َ
ةق َّاَّل َ
ةبَّ
َّاَّلل ِﵞ [البقرة .]َُْ:كيقوؿ :ﵟِإَوذ َّأرش َّاَّلل َِّٜيس
ػ َ٣ةدة َّيَِ ٠سهُ ََّّ َِٞ ٜ
َ ُ
ةس َ َ َ ْ ُ َ ُ
َّولَّدسذ ُ١َّ ٟ٤ٝﵞ [آؿ عمراف.]ُٖٕ:
ْلُبَيِّنَّ١ُ ٠ل ِِ ٠ٚ

كا٢باصل أف كتماف العلم الذم يبْب ا٢بق ٧بظور إذا أمكن إظهاره ،قاؿ النيب

(( :من سئل عن علم فكتمو ألجمو اهلل يوـ القيامة بلجاـ من نار))(ُ).

قاؿ ابن تيمية ُ ب بياف حاؿ أىل الكتاب من كتماف ما ُب كتاُّم:
"كىذه حاؿ أىل الكتاب ُب كتماف ما ُب كتاُّم من األلفاظ يتأك٥با بعضهم ،كٯبعلها
بعضهم متشاُّا ،كىي دالئل على نبوة ٧بمد  ،كغّب ذلك .فإف ألفاظ
التوراة كاإل٪بيل كسائر كتب األنبياء ،كىي بضع كعشركف كتابنا عند أىل الكتاب ال
ٲبكنهم جحد ألفاظها ،لكن ٰبرفوهنا بالتأكيل الباطل ،كيكتموف معانيها الصحيحة عن
عامتهم"(ِ).

َ ً
َ ََْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ ْ ُ َ ََْ َ ُ
ةءَِّْٛ ٢إَونَِّ ِصئةَّ
كقاؿ اهلل  :ﵟاَّلِيَّٞآدي٠ةَّٛ٢اِٗٙذةبَّحً ِصَِّٖٝ١ٟ٤ةَّحً ِصِ٤نَّأب٠
ْ َ ُّ ْ َ ّ َ َ َ َ ُ َ
ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
٤جَّ َِٞ َّٜ ٞال ْ ََُ ْٝ ٝت َ
ي147َّ ٞﵞ
س
َّد
ًل
َِّ
ٕ
ب
َّر
ِٞ
ٜ
َّ
ْ
اِل
َّ
146
َّ
٤ن
َّاِلْ َّوَّ ٛ٢حًٝٚ
َِّ ٛ٣٠ِٜلٗذ٤ٝن َّ
ِ
ِ
[البقرة.]ُْٕ -ُْٔ:

كركم عن عبد اهلل بن سبلـ -ككاف من علماء اليهود كأحبارىم -أنو قاؿ :أنا
أل٘ب لست أشك ُب و
٧بمد أنو نيب
أعلم بو مِب بابِب ،فقاؿ لو عمر ٓ :ب؟ قاؿٍّ :
ي ي

(ُ) ا٢بديث أخرجو غّب كاحد ،فقد أخرجو الطيالسي [ِٕٓٔ] ،كابن أيب شيبة [ِّْٓٔ] ،كأٞبد [ُٕٕٓ]
ُب غّب موضع ،كلو طرؽ حسنة كصحيحة ،كابن ماجو [ُِٔ] ،كأبو داكد [ّٖٓٔ] ،كالَبمذم
[ِْٗٔ] ،كقاؿ" :حسن" .كما أخرجو البزار [ِٕٗٗ] ،كأبو يعلى [ّّٖٔ] ،كابن األعرايب [ّٕ]،
أيضا:
كابن حباف [ٓٗ] ،كالطربا٘ب ُب غّب موضع ،كا٢باكم [ّْْ] كصححو ،ككافقو الذىيب .كأخرجو ن

البيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [ُُِٔ].
(ِ) ٦بموع الفتاكل (ُٔ)ُْٓ/
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اهلل .كأما كلدم فلعل كالدتو قد خانت(ُ) .فقد اعَبؼ من ىداه اهلل من أحبارىم كهذا
العآب ا١بليل ،كٛبيم الدارم  من علماء النصارل أهنم عرفوه  معرفة
َ َ
َ ً ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َْ َ ُ
٤نﵞ أنو ا٢بق الذم
َّوََّ ْٛ ٢ح ًَّْ ُٝ ٚ
ال يتطرؽ إليها الشك .ﵟِإَون َِّ ِصئةََِّّ ٛ٣٠ِٜلٗذ٤ٝن َّاِلْ
ال مرية فيو.
ككذلك فإف السكوت عن بياف ا٢بق كإظهاره قد يكوف سببنا ُب امتناع كصولو
إٔب كثّبين ،أك يصل ال على حقيقتو.
قاؿ ابن الوزير " :كلو أف العلماء  تركوا الذب عن ا٢بق؛ خوفنا من
حقّبا"(ِ).
كثّبا ،كخافوا ن
كبلـ ا٣بلق ،لكانوا قد أضاعوا ن
كقاؿ الشوكا٘ب " :كمنهم من يَبؾ التكلم با٢بق كاإلرشاد إليو ٨بافة الضرر
من تلك الدكلة كأىلها ،بل كعامتها؛ فإنو لو تكلم بشيء خبلؼ ما قد علموا عليو
كنشركه ُب الناس ٣بشى على نفسو كأىلو كمالو كعرضو ،كمنهم من يَبؾ التكلم با٢بق
٧بافظة على حظ قد ظفر بو من تلك الدكلة من ماؿ كجاه"(ّ).
كقاؿ الشاطيب  :إف سبب ركاج البدع" :أف يعمل ُّا العواـ كتشيع فيهم
كتظهر ،فبل ينكرىا ا٣بواص ،كال يرفعوف ٥با رؤكسهم ،كىم قادركف على اإلنكار فلم
أمرا ٯبهل حكمو يعمل العامل بو فبل ينكر عليو
يفعلوا ،فالعامي من شأنو إذا رأل ن
أحد ،اعتقد أنو جائز كأنو حسن  ،أك أنو مشركع ٖببلؼ ما إذا أنكر عليو فإنو يعتقد
أنو عيب ،أك أنو غّب مشركع ،أك أنو ليس من فعل ا٤بسلمْب .ىذا أمر يلزـ من ليس
بعآب بالشريعة؛ ألف مستنده ا٣بواص كالعلماء ُب ا١بائز أك غّب ا١بائز .فإذا ىع ًد ىـ

(ُ) انظر :تفسّب أيب السعود (ُ ،)ُٕٔ/ركح ا٤بعا٘ب (ِ ،)ُّ/الكشاؼ (ُ ،)َِّ/تفسّب البيضاكم
(ُ ،)ِْْ/تفسّب النسفي (ُ ،)ْٗ/الرازم (ْ ،)َُُ/غرائب القرآف (ُ ،)ّّْ/تفسّب ا٤بنار
(ِ.)ُٕ/
(ِ) العواصم كالقواصم ُب الذب عن سنة أيب القاسم (ُ.)ِِّ /ُ( )ِْ/
(ّ) أدب الطلب كمنتهى األرب (ص.)ِٔ:
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اإلنكار ٩بن شأنو اإلنكار ،مع ظهور العمل كانتشاره كعدـ خوؼ ا٤بنكر ككجود القدرة
عليو ،فلم يفعل ،دؿ عند العواـ على أنو فعل جائز ال حرج فيو"(ُ).
كا٤بداىنة أثرىا عظيم ُب التلبيس على كثّب من العامة ،كفيها ما فيها من الغش
منكرا كتقدر على دفعو كٓب تدفعو؛ حفظنا ١بانب
كالنفاؽ .كا٤بداىنة ىي أف ترل ن
مرتكبو ،أك جانب غّبه ،أك لقلة مباالة الدين(ِ).
قاؿ اإلماـ الذىيب " :فقد -كاهلل -عم الفساد ،كظهرت البدع ،كخفيت
السنن ،كقل القواؿ با٢بق ،بل لو نطق العآب بصدؽ كإخبلص لعارضو عدة من علماء
الوقت ،ك٤بقتوه كجهلوه -فبل حوؿ كال قوة إال باهلل.)ّ("-
كقاؿ عبد اهلل بن ا٤ببارؾ  :من ٖبل بالعلم ،ابتلي بثبلث :إما موت يذىب
علمو ،كإما ينسى ،كإما يلزـ السلطاف ،فيذىب علمو(ْ).
قاؿ القاضي أبو بكر بن العريب ُ ب (أحكاـ القرآف)" :كحقيقة اإلدىاف:
إظهار ا٤بقاربة مع االعتقاد للعداكة؛ فإف كانت ا٤بقاربة باللْب فهي مداىنة ،كإف كانت
مع سبلمة الدين فهي مداراة ،أم :مدافعة .كقد ثبت ُب الصحيح :عن عائشة


أنو استأذف على النيب



رجل فقاؿ(( :ائذنوا لو ،بئس أخو

العشيرة ىو ،أو ابن العشيرة)) ،فلما دخل أالف لو الكبلـ ،فقلت لو :يا رسوؿ اهلل؛
قلت ما قلتٍ ،ب ألنت لو ُب القوؿ؟ فقاؿ ٕب(( :يا عائشة إف شر الناس منزلة :من

تركو أو َو َد َعوُ الناس اتقاء فحشو))(ٓ).

(ُ) االعتصاـ (ِ.)ٕٓٗ/
(ِ) انظر :التوقيف على مهمات التعاريف (ص ،)ْٔٓ:دستور العلماء (ّ ،)ُْٔ/قواعد الفقو (ص.)ْْٕ:
(ّ) سّب أعبلـ النببلء (ُُ.)َُِ/
(ْ) انظر :حلية األكلياء ،أليب نعيم (ٖ ،)ُٔٓ/سّب أعبلـ النببلء (ٖ ،)ّٖٗ/هتذيب الكماؿ (ُٔ،)ِِ/
تاريخ دمشق (ِّ ،)ِْْ/تاريخ اإلسبلـ (ْ ،)ِٖٖ/ا٤بعجم ،البن ا٤بقرئ (ص.)ُٖٓ:
(ٓ) صحيح البخارم [ٖٓٔٓ.]َٕٖٓ ،َٕٕٓ ،
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كقد ثبت أف النيب



قاؿ(( :مثل المداىن في حدود اهلل والقائم

عليها كمثل قوـ استهموا في سفينة ،فأصاب بعضهم أعالىا ،وأصاب بعضهم
أسفلها ،فأراد الذين في أسفلها أف يستقوا الماء على الذين في أعالىا فمنعوىم،
فأرادوا أف يستقوا الماء في أسفل السفينة ،فإف منعوىم نجوا ،وإف تركوىم ىلكوا

جميعا))"(ُ).
ً

كما التبس ا٢بق على كثّبين إال بسبب ركوف بعض من ا٤بنتسبْب لطلب العلم إٔب
الظا٤بْب كمداىنتهم ،كثأثر العامة ُّم؛ فلذلك حذر ا٢بق  من ذلك فقاؿ

َ
ََ َْ َُ َ
َ َ َُ َ
ُ ََ َ ُ ْ ْ ُ
ُ
٤اَّذ َذ َ
سُ
ون َّاَّلل ََِّّ ِْٞ ٜأ ْو ِِلَةءََّ
َّد
ِٞ
ٜ
َّ
ٛ
س
ةَّٙ
ٜ
َّو
ةر
َّاَل
ٛ
ع
ٝ
ٝ
ٚ
ه
َّ
َّ
ِيٞ
َّاَّل
َل
 :ﵟول َّدصٖ٤٠اَّإ ِ
ِ
ُ َ ُْ َ ُ َ
ونﵞ [ىود.]ُُّ:
َص َّ
ثَّٛلَّت٠

فهذه اآلية الكرٲبة أصل عظيم ُب النهي عن الوقوؼ مع الظآب كتأييده ،كقد
ا٤بفسرين ُب تفسّبىا إٔب أف اهلل تعأب ينهى ا٤بؤمنْب عن ٦برد ا٤بيل إٔب
ذىب أكثر ٍّ
الظا٤بْب ،كىو معُب قليب خفي ،لو مظاىرىم كآثاره ،كمعلوـ أف ذلك يقتضي من باب
أكٔب النهي عما فوؽ ذلك من ا٤بواالة للظآب كتأييده ُب أعمالو ،كنصرتو كإعانتو.
قاؿ اإلماـ ابن عاشور " :كىذه اآلية أصل ُب سد ذرائع الفساد احملققة أك
ا٤بظنونة"(ِ).
كقاؿ القرطيب " :الركوف حقيقتو :االستناد كاالعتماد كالسكوف إٔب الشيء
كالرضا بو .قاؿ قتادة  :معناه :ال تودكىم كال تطيعوىم .ابن جريج :ال ٛبيلوا

(ُ) أحكاـ القرآف (ْ .)َّٓ/كا٢بديث ُب (صحيح البخارم) [ِٖٔٔ] بلفظ(( :مثل ا٤ب ٍد ًى ًن ُب حدكد
اهلل ))..ا٢بديث .كبلفظ(( :مثل القائم على حدكد اهلل كالواقع فيها كمثل قوـ استهموا على سفينة))
أيضا :ابن حباف [َُّ] ،كالطربا٘ب ُب
ا٢بديث( .صحيح البخارم) [ُِّٔ] .كا٢بديث أخرجو ن
(الصغّب) [ْٖٗ].
(ِ) التحرير كالتنوير (ُِ.)ُٕٖ/
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إليهم .أبو العالية :ال ترضوا أعما٥بم؛ ككلو متقارب .كقاؿ ابن زيد :الركوف ىنا:
اإلدىاف ،كذلك أال ينكر عليهم كفرىم"(ُ).
أيضا :اَّاملة ،كإعانة ىذا الظآب على ظلمو ،كأف تزيٍّن
كالركوف ىو ا٤بيل ،كىو ن
للناس ما فعلو ىذا الظآب .كآفة الدنيا ىي الركوف للظا٤بْب؛ ألف الركوف إليهم إ٭با
يشجعهم على التمادم ُب الظلم ،كاالستشراء فيو .كأدٗب مراتب الركوف إٔب الظآب أال
ٛبنعو من ظلم غّبه ،كأعلى مراتب الركوف إٔب الظآب أف تزيٍّن لو ىذا الظلم ،كأف تزيٍّن
للناس ىذا الظلم .كأنت إذا استقرأت كضع الظلم ُب العآب كلو ٘بد أف آفات
اَّتمعات اإلنسانية إ٭با تنشأ من الركوف إٔب الظآب ،لكنك حْب تبتعد عن الظآب،
كتقاطعو أنت كمن معك ،فلسوؼ يظن أنك ٓب تي ٍعرض عنو إال ألنك كاثق بركن شديد
آخر ،فيتزلزؿ ُب نفسو؛ حاسبنا حساب القوة الٍب تركن إليها ،كُب ىذا إضعاؼ لنفوذه،
كُب ىذا عزلة لو كردع لعلو يرتدع عن ظلمو(ِ).
ك٤با خالط الزىرم  السلطاف -كىو من ىو -كتب أخ لو ُب الدين إليو:
"عافانا اهلل كإياؾ أبا بكر من الفًب ،فقد أصبحت ٕباؿ ينبغي ٤بن عرفك أف يدعو لك
كبّبا ،كقد أثقلتك نعم اهلل ٗ با فهمك اهلل من كتابو
اهلل كيرٞبك ،أصبحت ن
شيخا ن
كعلمك من سنة نبيو  ،كليس كذلك أخذ اهلل  ا٤بيثاؽ على العلماء،
َ ُ
ََ َ ْ
س ُذ ُ١َُّ َٟ٤ٝﵞ [آؿ عمراف .]ُٖٕ:كاعلم أف أيسر ما
ةس َّول ََّّد
قاؿ اهلل  :ﵟْلُبَ ّيِنَّ ١ُ ٠ل ِِ ٠ٚ
بدنوؾ
تكبت كأخف ما احتملت :أنك آنست كحشة الظآب ،كسهلت سبيل الغي ٍّ
ار ى
باطبل ،حْب أدناؾ اٚبذكؾ قطبنا تدكر عليك رحى باطلهم،
يؤد حقًّا كٓب يَبؾ ن
٩بن ٓب ٌ

كسلما يصعدكف فيك إٔب ضبل٥بم ،ييدخلوف الشك
كجسرا يعربكف عليك إٔب ببلئهم ،ن
ن
بك على العلماء ،كيقتادكف بك قلوب ا١بهبلء ،فما أيسر ما عمركا لك ُب جنب ما

(ُ) تفسّب القرطيب (ٗ ،) َُٖ/كانظر :فتح القدير ،للشوكا٘ب (ِ ،)ٕٔٓ/ا٥بداية إٔب بلوغ النهاية
(ٓ ،)ّْٕٗ/فتح البياف ُب مقاصد القرآف (ٔ.)ِّٔ/
(ِ) انظر :تفسّب الشيخ الشعراكم (ُ .)ُّْٓ/
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خربوا عليك ،كما أكثر ما أخذكا منك ُب جنب ما أفسدكا عليك من دينك ،فما
َ ٌْ َ َ ُ ْ
َ َ
َ َ
زَ ََُّٜ َٚ
َِّٞب ًْ ِسَِّْٛ ٢رَُّٚأفةي٤اَّالؿ٤ٚاةَّ
يؤمنك أف تكوف ٩بن قاؿ اهلل  فيهم :ﵟِ
ُ ْ
َ َ َْ َُْ َ َ
٤ن َّد ًّيةﵞ [مرٙب]ٓٗ:؟ فإنك تعامل من ال ٯبهل ،كٰبفظ
٤ات َِّع٤ف َّئٚ
َوات َجً٤ا َّالؼ َِ ٣
عليك من ال يغفل ،فداك دينك فقد دخلو سقم ،كىٓبء زادؾ فقد حضر السفر
َْ
ََ ََْ ََ
َ
َّلَعَّاَّللَِّْ َ ِْٞ ٜ
ََّش ٍء َِِّفَّاْل ْر ِض ََّول َِِّفَّالع َٝةءَِّﵞ [إبراىيم.)ُ("]ّٖ:
البعيد ،ﵟوٜةَُّيِف
كقاؿ اإلماـ الغزإب " :قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوء ،فاهلل
تعأب ا٤بستعاف ،كإليو ا٤ببلذ ُب أف يعيذنا من ىذا الغركر"(ِ).
كقاؿ القرطيب " :ىذا ىو ذلك الزماف الذم قد استؤب فيو الباطل على
ا٢بق ،كتغلب فيو العبيد على األحرار من ا٣بلق ،فباعوا األحكاـ ،كرضي بذلك منهم
عكسا ال يوصل إليو كال يقدر عليو .بدلوا دين
مكسا ،كا٢بق ن
ا٢بكاـ ،فصار ا٢بكم ن
اهلل ،كغّبكا حكم اهلل٠ ،باعوف للكذب أكالوف للسحت"(ّ).
كقاؿ العبلمة ا٤بناكم " :كالناس ُب القرآف أقساـ :قوـ شغلوا بالَبدد على
الظلمة كأعواهنم عن تدبره ،كقوـ شغلوا ٗبا حبب إليهم من دنياىم ،كقوـ منعهم من
فهمو سابق معرفة آراء عقلية انتحلوىا ،كمذاىب حكمية ٛبذىبوا ُّا ،فإذا ٠بعوه تأكلوه
ٗبا عندىم ،فيحاكلوف أف يتبعهم القرآف ال أف يتبعونو ،كإ٭با يفهمو من تفرغ من كل ما
علوا من ا٣بطاب يعلو على قوانْب علو كبلـ اهلل  على كبلـ
سواه؛ فإف للقرآف ًّ
خلقو"(ْ).

(ُ) انظر :الكشاؼ (ِ ،)َْٗ/ركح ا٤بعا٘ب (ُِ ،)ُْٓ/السراج ا٤بنّب (ِ ،)ُٗ/صفة الصفوة (ِ،)َُٔ/
تاريخ دمشق (ِِ ،)ُْ/إحياء علوـ الدين (ِ ،)ُّْ/حلية األكلياء (ّ.)ِْٔ/
(ِ) إحياء علوـ الدين (ُ.)ُِ/
(ّ) التذكرة بأحواؿ ا٤بوتى كأمور اآلخرة (ص.)ُِِٖ:
(ْ) فيض القدير (ٔ.)َِْ/
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كقد قيل :صنفاف من الناس إذا صلحا صلح الناس ،كإذا فسدا فسد الناس:
العلماء كاألمراء.
كقاؿ عبد اهلل بن ا٤ببارؾ :
(ُ)
كأحبػ ػ ػػار سػ ػ ػ ػػوء كرىبػػاهنا؟
كىل أفس ػ ػػد الػػدين إال ا٤بل ػ ػ ػػوؾ
قاؿ ابن النحاس الدمشقي " :فإذا نظرنا إٔب فساد الرعية كجدنا سببو:
فساد ا٤بلوؾ ،كإذا نظرنا إٔب فساد ا٤بلوؾ كجدنا سببو :فساد العلماء كالصا٢بْب ،كإذا
نظرنا إٔب فساد العلماء كالصا٢بْب كجدنا سببو :ما استؤب عليهم من حب ا٤باؿ

كا١باه"(ِ) .كُب (تفسّب ا٤بنار)" :كأما أعماؿ النفاؽ الدنيوية ُب أياـ ا٤بلوؾ كاألمراء
كنتاجا من أعماؿ الصادقْب ا٤بخلصْب .كال
اجا ن
الظا٤بْب الفاسقْب ،فإهنا تكوف أكثر رك ن
دليل على فساد ا٤بلوؾ كاألمراء كالرؤساء أدؿ من تقريبهم للمنافقْب ا٤بتملقْب منهم،
كإبعادىم للناصحْب الصادقْب عنهم"(ّ).
كقاؿ ابن القيم " :العلماء ثبلثة :عآب استنار بنوره كاستنار بو الناس ،فهذا
من خلفاء الرسل ككرثة األنبياء  ،كعآب استنار بنوره ،كٓب يستنر بو غّبه ،فهذا
قاصرا على نفسو ،فبينو كبْب األكؿ ما بينهما ،كعآب ٓب يستنر
إف ٓب يفرط كاف نفعو ن
بنوره كال استنار بو غّبه ،فهذا علمو كباؿ عليو ،كبسطتو للناس فتنة ٥بم ،كبسطة األكؿ
رٞبة ٥بم"(ْ).
كمن تأمل حاؿ كثّب من ا٤بسلمْب ُب ىذا العصر كجد أهنم قد ركنوا إٔب الظلمة
ا٤بستكربين ،ككثقوا ُّم أكثر من ثقتهم برُّم  ،كمالوا إليهم كل ا٤بيل ،كتسابقوا
على إرضائهم -كلو بسحق إخواهنم ،-كىذا من أعظم أسباب الذؿ كا٣بذالف ،كٚبلف
(ُ) ديواف عبد اهلل بن ا٤ببارؾ (ص.)ٕٔ:
(ِ) تنبيو الغافلْب عن أعماؿ ا١باىلْب كٙبذير السالكْب من أفعاؿ ا١باىلْب (ص.)ٖٔ:
(ّ) تفسّب القرآف ا٢بكيم (تفسّب ا٤بنار) (َُ.)ْْٔ/
(ْ) مدارج السالكْب (ّ.)ِِٖ/
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نصر اهلل  عن ا٤بسلمْب ،كتسلط أعدائهم عليهم؛ فإف من عادة الظلمة
كجورا كلما زين ٥بم علماء السوء قبيح أفعا٥بم.
ا٤بستكربين أف يزدادكا ًّ
علوا ن
جبارا ،سفا نكا
قاؿ ا٢بافظ الذىيب " :قد كاف عبد اهلل بن علي مل نكا ن
للدماء ،صعب ا٤براس ،كمع ىذا فاإلماـ األكزاعي  يصدعو ٗبر ا٢بق ،ال ىك ىخٍلق
الع ٍسف ،كيقلبوف
من علماء السوء الذين يٰبى ٍّسنيوف لؤلمراء ما يقتحموف بو من الظلم ك ى
٥بم الباطل حقًّا -قاتلهم اهلل -أك يسكتوف مع القدرة على بياف ا٢بق"(ُ).
لقد أراد كفار (مكة) أف يصرفوا النيب  عن بعض األكامر كالنواىي
القرآنية ،فحذر اهلل  نبيو  من االفتتاف ُّم ،كالتنازؿ عن شيء من
الدين إرضاء ٥بم؛ ألف ذلك من الركوف إليهم ،كتوعده بتخلف النصر مع عذاب الدنيا
كاآلخرة ،كالنيب  معصوـ من الوقوع ُب ذلك ،كلكن خطاب اهلل  لو
بذلك ىو خطاب ألمتو؛ لئبل يَبكوا شيئنا من دينهم؛ إرضاء ألحد ،فيكوف ذلك ركونا
ْ َ ُ
إٔب غّب اهلل  يتخلف بو نصره  ،كيقع ا٣بذالف عليهم بسببو :ﵟِإَون ََّكدواَّ

َْ َ َْ َْ َ َْ َ َ َ ََْ َ َُْ ً َ َ ُ َ َ ً
َ َ َْ
َ ْ َ َ َ
وك َّرِ ٚيًل ََّ َّ 73ول ْ٤ل َّأنَّ
ِلَّذ ِ َُّ ٕٟ٤٠ي َِّ ٞاَّلِيَّأوخي٠ةَّإِِلٕ َّْلِ َّتِي َّيٚي٠ةَّدْيه َِّإَوذاَّلَتش
َ ًْ َ ً
َ َْ َ ََ ْ ْ َ َ َ َ
ً َََْ
َْ َ َ ْ َ
َْ
َ
َ
فًَُّ
َّفًُ َّاِليةة ِ َّو ِ
زبذ٠ةك َّٔٙس َِّٖست ََّّد ْصز َُّ ٞإِِلْ َِّ ْٛ ٣ػيبة َِّٓ ٚيًل ََّّ 74إِذا َّْلذر٠ةك ِ
ُ َ َ ُ َ َ َ
َّيَٚيْ َ٠ةََّٟؿ ً
ال ْ ََ ٝ
ْياَّ75ﵞ [اإلسراء.]ٕٓ-ّٕ :
ََّتسَّلٕ
َّل
ٛ
َّث
ةت
ٝ
ِ
ِ
ِ

كقاؿ اإلماـ الغزإب  مبيننا مكانة األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ،كخطر
إغفاؿ ىذا الواجب ":أما بعد :فإف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ىو القطب
األعظم ُب الدين ،كىو ا٤بهم الذم ابتعث اهلل  لو النبيْب أٝبعْب ،كلو طوم
بساطو كأٮبل علمو كعملو؛ لتعطلت النبوة ،كاضمحلت الديانة ،كفشت الضبللة،
كشاعت ا١بهالة ،كاستشرل الفساد ،كاتسع ا٣برؽ ،كخربت الببلد ،كىلك العباد"(ِ).

(ُ) سّب أعبلـ النببلء (ٕ.)ُِٓ /
(ِ) انظر :إحياء علوـ الدين ،لئلماـ الغزإب (ِ.)َّٔ/
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كا٢باصل أف من خيانة العلم :التزكير كالتدليس على الناس ،كإظهار الباطل ُب
ا٢بق :العمل على
ا٢بق بالباطل بالكتماف كالتعمية ،لكن منهج أىل ٍّ
كم ٍز يج ٍّ
صورة ٍّ
ا٢بق ،ى
بيانو كٛبييزه عن الباطل ،ىذا ىو منهجهم ُب تشخيص ا٤برضٍ ،ب ا٤بعا١بة بالدكاء
الشاُب؛ حيث يردكف ا٤بخالف إٔب أدلة كاضحة ،كحجج قاطعة ،كمقدمات مسلمة.
كأساس ذلك :رسوخ العقيدة الٍب ٙبمل الباحث على الصدؽ كا٤بوضوعية كاإلنصاؼ
كعموـ األخبلؽ الفاضلة ،كعلى االلتزاـ بآداب ا٣بطاب كا٤بناظرة .كٙبارب الغش
كا٣بداع كالتزكير كالتغرير كا٤بكر كالتلبيس كسائر ما يندرج ٙبت ا٣بيانة من ا٤بعا٘ب ذات
ٕباؿ؛ ألف طهارة ً
الصلة ،كىذه األكصاؼ القبيحة ال تكوف خلي نقا للمسلم و
نفسو
ي
تتجانس مع ىذه األخبلؽ الذميمة.
ا٤بكتسبة من اإلٲباف كالعمل الصاّب تأىب أف
ى
فينبغي على الباحث أف يفقو أدلة ا٤بخالف ،كمذىبو ،كتصوره للنصوص،
كمقصده م ن التأكيل من كاقع فكره ىو ،كمن أقوالو ككتاباتو .ىذا من اإلنصاؼ ُب
ا٢بوار كالنظر ،كىو الذم يكشف الغطاء عن ا٢بقيقة ٗبوضوعية كمصداقية.
"كينبغي أف يعلم أنو ليس كل من ٓب ٲبارس الشر كا١باىلية أقل معرفة ُّا ٩بن
بصّبا ُّا كإف ٓب ٲبارسها"(ُ) .يقوؿ ابن تيمية " :كليس
مارسها ،بل قد يكوف ن
ا٤براد أف كل من ذاؽ طعم الكفر كا٤بعاصي يكوف أعلم بذلك كأكره لو ٩بن ٓب يذقو
مطل نقا؛ فإف ىذا ليس ٗبطرد ،بل قد يكوف الطبيب أعلم باألمراض من ا٤برضى.
كاألنبياء  أطباء األدياف ،فهم أعلم الناس ٗبا يصلح القلوب كيفسدىا ،كإف
كاف أحدىم ٓب يذؽ من الشر ما ذاقو الناس ،كلكن ا٤براد أف من الناس من ٰبصل لو
بذكقو الشر من ا٤بعرفة بو كالنفور عنو ،كاحملبة للخّب إذا ذاقو ما ال ٰبصل لبعض الناس،
مثل من كاف مشرنكا أك يهوديًّا أك نصرانيًّا كقد عرؼ ما ُب الكفر من الشبهات كاألقواؿ
الفاسدة كالظلمة كالشرٍ ،ب شرح اهلل  صدره لئلسبلـ كعرفو ٧باسن اإلسبلـ ،فإنو
(ُ) انظر :الصوارؼ عن ا٢بق ،دٞ .بد العثماف (ص.)ُِِ:
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قد يكوف أرغب فيو ،كأكره للكفر من بعض من ٓب يعرؼ حقيقة الكفر كاإلسبلـ ،بل
ىو معرض عن بعض حقيقة ىذا كحقيقة ىذا ،أك مقلد ُب مدح ىذا كذـ ىذا"(ُ).
كال شك أف ً
الفطىر السوية تنفر من الباطل احملض ،أما الباطل ا٤بشوب بشيء من
ا٢بق فإنو يركج على كث وّب من الناس(ِ) .يقوؿ ابن تيمية " :الباطل ال يظهر لكثّب
ٍّ
من الناس أنو باطل؛ ٤با فيو من الشبهة ،فإف الباطل احملض الذم يظهر بطبلنو لكل
باطبل مشوبنا ٕبق كما قاؿ
قوال كمذىبنا لطائفة تذب عنو ،كإ٭با يكوف ن
أحد ،ال يكوف ن
َ
َ ْ
ْ
َْ
َ َ ْ ُ ُ َ َْ َ ْ َ َ َ
٤نﵞ [آؿ عمراف.)ّ("]ُٕ:
َّوأج ُذ َّْٛت ًَّْ ُٝ ٚ
 :ﵟَّل ِ ََّٛدٚب ِ ُع٤نَّاِلََّْثِةْلَةل َِِّ٘ودسذ٤ٝنَّاِلْ

يعِب :بالتحريف كإبراز الباطل ُب صورة ا٢بق ،فيلبسوف على الضعفاء ،كا٤براد
تلبيس دينهم ٗبا أدخلوا فيو من األكاذيب كا٣برافات كالتأكيبلت الباطلة حٌب ارتفعت
الثقة ٔبميعو .كقاؿ ابن تيمية " :الطرائق ا٤ببتدعة كلها ٯبتمع فيها ا٢بق
كالباطل"(ْ).
قاؿ الشاطيب " :يبعد ُب ٦بارل العادات أف يبتدع أحد بدعة من غّب
شبهة دليل ينقدح لو ،بل عامة البدع ال بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي"(ٓ).
كقاؿ" :إ٭با نشأ عن ا٥بول مع شبهة دليل"(ٔ).

(ُ) ٦بموع الفتاكل (َُ ،)َِّ/ا٤بصدر السابق (ص.)َُٔ:
(ِ) انظر :الصوارؼ عن ا٢بق ،دٞ .بد العثماف (ص.)ٖٗ:
(ّ) درء تعارض العقل كالنقل (ّ.)ّْٕ/
(ْ) االستقامة (ِ.)ُٕٖ/
(ٓ) االعتصاـ (ِ.)ُّٔ/
(ٔ) ا٤بصدر السابق (ِ.)ِِٖ/
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كيقوؿ ابن القيم " :كالشبهة كارد يرد على القلب ٰبوؿ بينو كبْب انكشاؼ
ا٢بق لو"(ُ).
كقاؿ سفياف الثورم " :ليس من ضبللة إال عليها زينة فبل تعرض دينك
إٔب من يبغضو"(ِ).
إف اهلل  أرسل الرسل ؛ ٥بداية خلقو ،كأيدىم بالبينات ،كىي كل
ما تبْب بو ا٢بق ،فكانوا يدعوف ا٣بلق با٢بجج كالرباىْب.
كالعلماء الربانيوف  كرثة األنبياء  يبينوف للناس أمر دينهم،
كيدعوهنم با٢بجة كالبياف ،كلكن قد يشتبو ا٢بق كيلتبس على كثّبين -كال سيما ُب
كثّب من الببلد النائية أك القرل البعيدة-؛ بسبب بعدىم عن الدعاة ا٤بستبصرين
كا٤بصلحْب؛ ك٤با ٰبدثو الغزك الفكرم كصراع الثقافات ،كتصدر كثّب من ا١بهاؿ منابر
الدعوة ،كىم يسيئوف أكثر ٩با يصلحوف ،كلذلك انتشرت ُب ٦بتمعاتنا أمراض خطّبة
من الغلو كالتعصب كالتكفّب كاإلقصاء كالقتل ،كعمل اإلعبلـ على إبراز كاقع ا٤بسلمْب،
كىي أمراض تفتك ٔبسد األمة ،كٛبزؽ كحدهتا ،مآب يقم ا٤بصلحوف من ىذه األمة ،من
أىل العلم كأصحاب البصائر كالقلوب بنشر العلم كاحملبة ،كإرشاد األناـ إٔب سبل
السبلـ ،كىدايتهم إٔب الطريق األقوـ ،كإٔب ا٤بنهج األحكم ،كالصدع با٢بق ،ك٧باجة
ا٤بغالْب ،الذين ٯبهدكف ُب طمس معآب ا٢بق ،كالتلبيس على العامة ،فّبفعوف رايات
الظبلـ ،كيستقطبوف فئة من العواـ ،كىذا كاقع مشاىد..فكاف لز ناما على ا٤بصلحْب:
التبصّب كالتنوير كالتحذير.

(ُ) مفتاح دار السعادة (ُ.)َُْ/
(ِ) اإلبانة الكربل ،البن بطة (ِ ،)ُْٔ/حلية األكلياء (ٕ ،) ِٗ/كانظر :الصوارؼ عن ا٢بق ،دٞ .بد
العثماف (ص.)ّٗ-ٖٗ:
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كالرؤكس ا١بهاؿ كزعماء الضبلؿ ٰبملوف الناس على الضبلؿ ،قاؿ اهلل

:

َ َْ َ َ َْ َ ُ ُْ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ََ
َ َ ََ ْ ٌ َُ ُ
ُ
اد ََّ َٜ َّ 6
ةَّظ ِ٠َ ًْ ٝةَّ
س َّْ ٛإِن َّ٢شاَّلِشء َّيص
ِبواَّلَع َّآل َِ٣ذ ِ َّ
ﵟواجمَّ ْٚالَٝل ََّّ ٛ٣٠ِٜأ ِن َّامؼ٤اَّواؾ ِ
ْ
ْ
ْ َ َ
َ َ
ْ َ ٌ
اَِّفَّال ِٚٝحَِّاْلر َِصةَِّإِنَّ٢شاَّإِلَّارذًِلقَّ7ﵞ [ص.]ٕ-ٔ:
ثِ٣ش ِ

كٙبتاج األمة ُب الفًب عندما يلتبس ا٢بق بالباطل أف ترجع ألىل العلم الراسخ،
(ُ)
يشوه ا٢بقائق ،كيغطي
كالنظر الثاقب ،كٙبذر من خطيب مصقع  ،ككاعظ جاىل ٍّ
العقل بلهب العواطف .ركم عن ا٢بسن البصرم  أنو قاؿ" :الفتنة إذا أقبلت
عرفها كل عآب ،كإذا أدبرت عرفها كل جاىل"(ِ) .ك"كاف ا٢بسن  يبصر من
الفتنة إذا أقبلت كما نبصر ٫بن منها إذا أدبرت"(ّ).
كقد جاء ُب ا٢بديث :عن عمر بن ا٣بطاب  أف رسوؿ اهلل 
قاؿَّ (( :
إف أخوؼ ما أخاؼ على أمتي كل منافق عليم اللساف))(ْ) .كعند أيب يعلى
عن عمر بن ا٣بطاب  قاؿ(( :كنا نتحدث أف ما يهلك ىذه األمة كل منافق

عليم اللساف))(ٓ).

قاؿ ابن القيم " :احذركا فتنة العآب الفاجر ،كالعابد ا١باىل؛ فإف فتنتهما
فتنة لكل مفتوف ،فإف الناس إ٭با يقتدكف بعلمائهم كعبادىم ،فإذا كاف العلماء فجرة،
كالعباد جهلة عمت ا٤بصيبة ُّما ،كعظمت الفتنة على ا٣باصة كالعامة"(ٔ).
ً
ص ىقع) بكسر ا٤بيم ،أم :بليغ ماىر با٣بطبة .ك(مسقع) بالسْب مثل مصقع.
(ُ) يقاؿ( :خطيب م ٍ
(ِ) أخرجو ابن سعد ُب (الطبقات) (ٕ ،)ُِِ/كالبخارم ُب (التاريخ الكبّب) (ْ ،)ُِّ/كأبو نعيم ُب
(ا٢بلية) (ٗ.)ِْ/
(ّ) اَّالسة (ٔ.)ٖٔ/
(ْ) أخرجو أٞبد [ُّْ] ،كابن ٞبيد [ُُ] ،كالبزار [َّٓ] ،كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [ُُْٔ] ،قاؿ
ا٥بيثمي (ُ" :)ُٖٕ/ركاه البزار كأٞبد كأبو يعلى ،كرجالو موثقوف" .كأخرجو البزار [ُّْٓ] ،كالطربا٘ب
ُب (الكبّب) [ّٗٓ] ،كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [ُّٗٔ] عن عبد اهلل بن بريدة ،عن عمراف بن
حصْب .قاؿ ا٥بيثمي (ُ" :)ُٖٕ/ركاه الطربا٘ب ُب (الكبّب) كالبزار ،كرجالو رجاؿ الصحيح".
(ٓ) معجم أيب يعلى [ّّْ].
(ٔ) مفتاح دار السعادة (ُ.)َُٔ/
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كقاؿ ابن تيمية
السفهاء"(ُ).
كقاؿ سفياف الثورم " :اتقوا فتنة العابد ا١باىل كالعآب الفاجر؛ فإف فتنتهما
فتنة لكل مفتوف"(ِ).
"كقد كاف يقاؿ :إف مثل الفتنة كمثل الدرىم الزيف يأخذه األعمى كيراه
البصّب"(ّ).
كقاؿ قتادة  :قد رأينا كاهلل أقو ناما يسرعوف إٔب الفًب ،كينزعوف فيها،
:

"كالفتنة إذا كقعت عجز العقبلء فيها عن دفع

كأمسك أقواـ عن ذلك ىيبة هلل  ،ك٨بافة منو ،فلما انكشفت إذ الذين أمسكوا
ظهورا من الذين أسرعوا إليها ،كينزعوف فيها،
نفسا ،كأثلج
صدكرا ،كأخف ن
ن
أطيب ن
كصارت أعماؿ أكلئك حزازات على قلوُّم كلما ذكركىا ،كاٙب اهلل لو أف الناس يعرفوف
من الفتنة إذا أقبلت كما يعرفوف منها إذا أدبرت لعقل فيها جيل من الناس كثّب ،كاهلل
ما بعثت فتنة قط إال ُب شبهة كريبة ،إذا شبت رأيت صاحب الدنيا ٥با يفرح ك٥با ٰبزف
ك٥با يرضى ك٥با يسخط ،ككاهلل لئن تشبث بالدنيا كحدب عليها ليوشك أف تلفظو
كتقضى منو"(ْ).

(ُ) منهاج السنة (ّّْ.)ّ/
(ِ) شعب اإلٲباف [ُِٕٓ] ،أخبلؽ العلماء (ص ،)ٖٕ:الزىد كالرقائق ،البن ا٤ببارؾ (ِ ،)ُٖ/ا٤بعجم ،البن
ا٤بقرئ [ٓٓ] ،أخبار الشيوخ كأخبلقهم (ص ،)ُٖٔ:صفحات مشرقة من حياة السلف (ص،)ُُْ:
موسوعة أقواؿ اإلماـ أٞبد بن حنبل [ِِْْ].
(ّ) تفسّب ابن أيب حاًب (ٗ ،)َّّّ/الدر ا٤بنثور ،للسيوطي (ٔ.)َْٓ/
(ْ) حلية األكلياء ،أليب نعيم األصبها٘ب (ِ.)ّّٔ/
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ثالثًا :عدـ العمل بالعلم:

إف من خيانة العلم :عدـ العمل بو؛ ألف االنتفاع بالعلم ال يكوف إال بالعمل؛
جاىبل
فالسبلح ال ينفع اإلنساف إف ملكو كٓب يستخدمو ،فإذا دٮبو خطر ،فإف كاف ن
ضره جهلو ،كإف كاف عا٤با ٓب ينفعو علمو؛ ألنو ٓب يعمل بو ،فبل خّب ُب قوؿ ال يصدقو
العمل.
كترؾ العمل بالعلم ىو من خيانة النفس كالناس؛ فإف العمل بالعلم ىو أبلغ
كسائل الدعوة كالتأثّب ،كىو أدعى لقبوؿ الناس؛ ألف لساف العمل أنطق كأبلغ من
لساف القوؿ ،كاألعماؿ أعلى صوتنا من األقواؿ؛ ألف القوؿ ٰبسنو كثّبكف ،كإ٭با
َ ْ
ََْ ُ
ْ
ُ
يتفاضل الناس باألعماؿ ،قاؿ اهلل  :ﵟإِن َّأز َص َٜس َّْ ٛيَِ ٠س َّاَّلل ِ َّأتٔةز َّْٛﵞ
[ا٢بجرات.]ُّ:

كالعامل بعلمو ٲبلك ٦بامع القلوب ،كيكتب لو القبوؿ.
َ ً
َ
كقد امتدح اهلل  من يصدٍّؽ عملو قػولو فقاؿ :ﵟ َو ََّ ْٞ ٜأ َ ْ
خ َع ُ٤ْ َّٓ ٞل َّمَِّ ْٞ ٝد ََعَّ
ى ٍ ي ى ي ى ىيي ىٍى
ي
َ ْ
َ
َ َ َ َ ً ََ َ
ْ
َ
ُ
ِ
ٍّؽ عملي يو
د
ص
ي
ال
ن
م
كذـ
].
ّّ
[فصلت:
ﵞ
َّ
ْي
ٝ
ٚ
ع
ٝ
َّال
ِٞ
ٜ
َّ
ِن
ٟ
إ
َّ
ةل
ٓ
ةَّو
ةِل
َّؾ
٘
ٝ
ي
َِّو
َّاَّلل
َل
ِ
ِ
ِ
ِ
إِ
ي
ِ
ْ
ْ ّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َى ْ ٍُ َ ي ْ ى َ َ ََ
َ
َ ُُ َ
ون َّاَل َ
ِب َّودنع٤ن َّأجّعسَّ ٛوأجذَّ ٛتذ٤ٚن َّاِٗٙذةب َّأًِلَّ
ةس َّثِةَِّ ِ ٙ
قىػ ٍولىو فقاؿ :ﵟأدأمص
َْ ُ َ

٤نﵞ [البقرة.]ْْ:
تًَِّٔ ٚ

ََُْ ُ َ
ونﵞ :ا٥بمزة للتقرير مع التوبيخ كالتعجيب من حا٥بم .
قولو  :ﵟأدأمص َّ
(ُ)

كالرب :سعة ا٣بّب كا٤بعركؼ .كمنو الرب؛ لسعتو ،كيتناكؿ كل خّب .كمنو قو٥بم :صدقت
كبررت .ككاف األحبار يأمركف من نصحوه ُب السر من أقارُّم كغّبىم باتباع ٧بمد
 كال يتبعونو.

(ُ) قاؿ ابن عرفة  " :فرؽ بعضهم بينهما بأف التقرير ٤بن أنعمت عليو كٓب ٰبسن إليك .كالتوبيخ ٤بن
ٙبقّبا ٥با؛ ألف اآلية خرجت ٨برج الذـ" تفسّب
أحسنت إليو كأساء إليك .كٝبع (األنفس) ٝبع قلة؛ ن
اإلماـ ابن عرفة (ُ.)َِٕ/
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فيها.

ليفرقوىا خانوا
كقيل :كانوا يأمركف بالصدقة كال يتصدقوف ،كإذا أتوا بصدقات ٍّ
ََْ َ ْ َ َُْ َ ُ
ْ
ﵟودنع٤نَّأجّعس َّٛﵞ :كتَبكوهنا من الرب كا٤بنسيات.
ََ ُْ ْ َْ ُ َ ْ
ََ ُْ ْ َ ْ َ ُ َ
َ
٤نﵞ ،يعِب :تتلوف
ةبﵞ :تبكيت مثل قولو :ﵟوأجذَّ ٛتًَّ ٝٚ
ﵟوأجذَّ ٛتذ٤ٚن َّاِٗٙذ َّ

التوراة كفيها نعت ٧بمد
القوؿ العمل.
ََ َ ْ ُ َ
٤نﵞ  :توبيخ عظيمٗ ،بعُب :أفبل تفطنوف لقبح ما أقدمتم عليو حٌب
ﵟأًِلَّتًَِّٔ ٚ
،

أك فيها الوعيد على ا٣بيانة ،كترؾ الرب ،ك٨بالفة

يصدكم استقباحو عن ارتكابو ،ككأنكم ُب ذلك مسلوبو العقوؿ؛ ألف العقوؿ تأباه
كتدفعو"(ُ).
كأخرج ابن مردكيو كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف) كابن عساكر :عن ابن عباس
 أنو جاءه رجل فقاؿ :يا ابن عباس إ٘ب أريد أف آمر با٤بعركؼ كأهنى عن
ا٤بنكر ،قاؿ :أك بلغت ذلك؟ قاؿ :أرجو ،قاؿ :فإف ٓب ٚبش أف تفتضح بثبلثة أحرؼ
َ ْ ّ ََْ َ
ََُْ ُ َ
َّودن َع ْ٤نَّ
ِب
ةٙ
ث
َّ
ةس
َّاَل
ون
ُب كتاب اهلل فافعل .قاؿ :كما ىن قاؿ :قولو  :ﵟأدأمص
ِ ِِ
َُْ َ ُ
ْ
أجّعس َّٛﵞ [البقرة ،]ْْ:أحكمت ىذه اآلية؟ قاؿ :ال ،قاؿ :فا٢برؼ الثا٘ب ،قاؿ قولو
ََُ َ ْ
َْ َُ ُ َ َ َْ ُ َ
َ َُ ُ َ َ َ َْ ُ َ
ْ
٤اَّٜةَّل َّتّ ًَ٤ٚن َّ3ﵞ
ن َّتٔ٤ل
ًَّ ٜٔذةَّيَِ ٠س َّاَّلل َِّأ َّ
َّٜةَّل َّتّ ًَ٤ٚن ََِّّٖ 2ب
 :ﵟل َِّ ٛتٔ٤ل٤ن
[الصف،]ّ-ِ:

أحكمت ىذه اآلية؟ قاؿ :ال ،قاؿ :فا٢برؼ الثالث ،قاؿ :قوؿ العبد

ََ ُ ُ َْ ُ َ َ ُ ْ َ َ ََْ ُ ْ َْ
ُ
الصاّب شعيب  :ﵟوٜة َّأرِيس َّأن َّأرةِّ ٙسَّ ٛإَِل َّٜة َّأج٣ةزَّ ٛخ١َّ ٠ﵞ [ىود،]ٖٖ:

أحكمت ىذه اآلية؟ قاؿ :ال ،قاؿ :فابدأ بنفسك(ِ).
ص لثبلث آيات :قولو
ص
كعن إبراىيم النخعي  قاؿ :إ٘ب ألكره الٍ ىق
ى
ى
ََْ
َ
َ
َ ْ ّ ََْ َ ْ َ َُْ َ ُ
س َّْٛﵞ [البقرة ،]ْْ:كقولو :ﵟيَةَّأ ُّح َ٣ةَّاَّل َ
ِيَّٞ
 :ﵟأدأ ُم ُصون َّاَلةس َّثِةِِ ٙبِ َّودنع٤ن َّأجّع
(ُ) الكشاؼ (ُ.)ُّّ/
(ِ) شعب اإلٲباف [ُِٕٔ] ،الدر ا٤بنثور (ُ ،)ُٖٓ/تفسّب ابن كثّب (ُ ،)ِْٗ/فتح القدير ،للشوكا٘ب
(ُ ،)ٗٓ/تفسّب الراغب (ُ.)ُٕٔ/
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ََُ َ ْ
َْ َُ ُ َ َ َْ ُ َ
َُ َ َُ ُ َ َ َ َْ ُ َ
ْ
َّل َّتّ ًَ٤ٚن َّ3ﵞ
َّٜٔذًة َّيَِ ٠س َّاَّلل َِّأن َّتٔ٤ل٤ا َّٜة َّ
َّٜة َّل َّتّ ًَ٤ٚن ََِّّٖ 2ب
آ٤٠ٜا َّل َِّ ٛتٔ٤ل٤ن
ََ ُ ُ َْ ُ َ َ ُ
س َّْ ٛإ ََل َ
َّٜةَّ
إخبارا عن شعيب  :ﵟوٜة َّأرِيس َّأن َّأرةِّ ٙ
[الصف ،]ّ-ِ:كقولو
ِ
ن
ََْ ُ ْ َُْ ْ ُ
َ َْ ََ ْ ُ َ
ْ ْ َ َ َ ََْ ْ ُ ََ َ
ُ
ْ
ْ
ِيَقَّإِل َّثِةَّللَِّيٚيَِّ١دَّ٤كخ َِّإَوِلَِّ١
أج٣ةزَّٛخَّ ١٠إِن َّأرِيس َّإِل ِ
َّاْلؾًلح َّٜةَّاظذمًخ َّوٜةَّد٤ذ ِ
ُ
ِيتﵞ [ىود.)ُ(]ٖٖ:
أج ُ َّ

كع ن بعض السلف أنو قيل لو :حدثنا ،فسكتٍ ،ب قيل لو :حدثنا ،فقاؿ:
ت اهلل .)ِ(
تأمركنِب أف أقوؿ ما ال أفعل فأستعجل ىم ٍق ى
ِ
غيرهُ عنها،
ولكن ىل يعني ىذا أف ُم ْرتَك َ
ب المعاصي والمبتَػلَى بها ًل يَػْنػ َهى َ
وًل يَِعظو وًل يُ َذ ّْكره؟

قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب " :كالغرض أف اهلل  ذمهم على ىذا الصنيع،
كنبههم على خطئهم ُب حق أنفسهم ،حيث كانوا يأمركف با٣بّب كال يفعلونو ،كليس
ا٤براد ذمهم على أمرىم بالرب مع تركهم لو ،بل على تركهم لو؛ فإف األمر با٤بعركؼ
معركؼ ،كىو كاجب على العآب ،كلكن الواجب كاألكٔب بالعآب أف يفعلو مع أمرىم بو،
ََ ُ ُ َْ ُ َ َ ُ ْ َ َ َْ ُ
َّٜةَّأج َ٣ةز َّْٛ
كال يتخلف عنهم ،كما قاؿ شعيب  :ﵟوٜةَّأرِيسَّأنَّأرةِّ ٙسَّٛإَِل
َ َْ َ ْ ُ َ ُ
َُْ ْ ُ
ْ ْ َ َ َ ََْ ْ ُ ََ َ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
يتﵞ
ِيَق َّإِل َّثِةَّلل َِّيٚيَِّ ١دَّ٤كخ َِّإَوِلَِّ ١أ َّج ِ َّ
خَّ ١٠إِن َّأرِيس َّإِل ِ
َّاْلؾًلح َّٜةَّاظذمًخ َّوٜةَّد٤ذ ِ

[ىود .]ٖٖ:فكل من األمر با٤بعركؼ كفعلو كاجب ،ال يسقط أحدٮبا بَبؾ اآلخر على
أصح قوٕب العلماء من السلف كا٣بلف .كذىب بعضهم إٔب أف مرتكب ا٤بعاصي ال
ينهى غّبه عنها ،كىذا ضعيف ،كأضعف منو ٛبسكهم ُّذه اآلية؛ فإنو ال حجة ٥بم
فيها .كالصحيح أف العآب يأمر با٤بعركؼ ،كإف ٓب يفعلو ،كينهى عن ا٤بنكر كإف ارتكبو.
قاؿ مالك عن ربيعة ٠ :بعت سعيد بن جبّب  يقوؿ لو :لو كاف
ا٤برء ال يأمر با٤بعركؼ كال ينهى عن ا٤بنكر حٌب ال يكوف فيو شيء ما أمر أحد ٗبعركؼ
كال هنى عن منكر .كقاؿ مالك  :كصدؽ من ذا الذم ليس فيو شيء؟
(ُ) تفسّب ابن كثّب (ُ ،)َِٓ/تفسّب القرطيب (ُ.)ّٕٔ/
(ِ) انظر :الكشاؼ (ْ ،)ِّٓ/تفسّب القرطيب (ُٖ ،)َٖ/ركح ا٤بعا٘ب (ُْ.)ِٕٖ/
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قلت :كلكنو -كا٢بالة ىذه-مذموـ على ترؾ الطاعة كفعلو ا٤بعصية؛ لعلمو ُّا،
ك٨بالفتو على بصّبة ،فإنو ليس من يعلم كمن ال يعلم؛ ك٥بذا جاءت األحاديث ُب
الوعيد على ذلك"(ُ).
كعن السلف :مركا با٣بّب كإف ٓب تفعلوا .كعن ا٢بسن أنو ٠بع مطرؼ بن عبد
كد الشيطاف لو ظفر ُّذه
اللو يقوؿ :ال أقوؿ ما ال أفعل ،فقاؿ :كأينا يفعل ما يقوؿ؟ ٌ
منكم فبل يأمر أحد ٗبعركؼ كال ينهى عن منكر(ِ).
قاؿ الشيخ الشنقيطي " :كاعلم أف التحقيق أف ىذا الوعيد الشديد ليس
على األمر با٤بعركؼ ،كإ٭با ىو على ارتكابو ا٤بنكر عا٤با بذلك ،ينصح الناس عنو،
فا٢بق أف األمر با٤بعركؼ غّب ساقط عن صاّب كال طاّب ،كالوعيد على ا٤بعصية ال على
األمر با٤بعركؼ؛ ألنو ُب حد ذاتو ليس فيو إال ا٣بّب ،كلقد أجاد من قاؿ:
(ّ)
عػ ػ ػ ػػار عليػ ػ ػػك إذا فع ػػلت عػ ػ ػػظيم
ال تنػ ػػو عن خل ػق كت ػ ػػأٌب مثػ ػ ػ ػػلو
كقاؿ اآلخر:
(ْ)
طبيب يداكم الناس كىو مريض
كغّب تقي يأمر النػ ػ ػ ػ ػػاس بالتقى

(ُ) تفسّب ابن كثّب (ُ.)ِْٖ/
(ِ) الكشاؼ (ُ ،)ّٖٗ/مفاتيح الغيب (ٖ ،)ُّٓ/تفسّب القرطيب (ُ ،)ّٕٔ/ا١بواىر ا٢بساف (ٓ.)ِْٓ/
(ّ ) كىذا البيت من (الطويل) يركل أليب األسود الدؤٕب ،كيركل للمتوكل الليثي ،كقيل :لؤلخطل ،كقيل
للطرماح ،كقيل :لسابق الرببرم ،كقيل :لغّبىم .كىو من شواىد سيبويو (ّ ،)ِْ/كُب (ديواف أيب
األسود) (ص .) ِّّ:شركة النشر كالطباعة العراقية احملدكدة ،بغداد [ُّّٕىػ].
(ْ) أضواء البياف (ُ .)ّْٔ/كُب بعض ا٤بصادر( :كىو عليل) .كُب (شعب اإلٲباف) [ُُٖٕ:]ُِٔٗ ،
أخربنا أبو حازـ ا٢بافظ ،أخربنا أبو عمرك بن مطر قاؿ :حضرت ٦بلس أيب عثماف ا٢بّبم الزاىد،
فسكت حٌب طاؿ سكوتوٍ ،ب أنشأ يقوؿ[ :من الطويل] (كغّب تقي يأمر الناس بالتقى***طبيب يداكم
كالطبيب مريض) .قاؿ :فارتفعت األصوات بالبكاء كالضجيج .كانظر :تفسّب ابن كثّب (ُ،)َِٓ/
كانظر :تفسّب القرطيب (ُ.)ّٕٔ/
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كمن الوعيد الشديد ُب علماء السوء الذين ٱبادعوف الناس :ما جاء عن أنس بن
مالك



قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل

:

((مررت ليلة أسرى بي على قوـ

تقرض شفاىهم بمقاريض من نار ،قلت لجبريل :من ىؤًلء؟ قاؿ :خطباء من أىل
الدنيا ممن كانوا يأمروف الناس بالبر وينسوف أنفسهم وىم يتلوف الكتاب ،أفال

يعقلوف))(ُ).

الر ُج ِل يَػ ْو َـ ال ِْقيَ َام ِة فَػيُػ ْل َقى فِي النَّا ِر ،فَػتَػْن َدلِ ُق
كقاؿ النيب (( :يُ َجاءُ بِ َّ
أَقػْتابو فِي النَّا ِر فَػي ُدور َكما ي ُد ِ
ار بَِر َحاهُ ،فَػَي ْجتَ ِم ُع أ َْى ُل النَّا ِر َعلَْي ِو ،فَػيَػ ُقولُو َف:
َ ُُ
ور الْح َم ُ
َ ُ َ َ ُ
ت تَأْمرنَا بِالْمعر ِ
ت
وؼ َوتَػْنػ َهانَا َع ْن ال ُْمْن َك ِر؟! قَ َ
َي فُال ُف َما َشأْنُ َ
اؿُ :كْن ُ
أْ
س ُكْن َ ُ ُ َ ْ ُ
ك؟! أَلَْي َ
آمرُكم بِالْمعر ِ
وؼ َوًل آتِ ِيو َوأَنْػ َها ُك ْم َع ْن ال ُْمْن َك ِر َوآتِ ِيو))(ِ).
ُُ ْ َ ْ ُ
كالعبد يسأؿ عن علمو فيم فعل فيو ،كما جاء ُب ا٢بديث عن أيب برزة األسلمي


قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل

:

((ًل تزوؿ قدما عبد يوـ القيامة حتى

يسأؿ عن عمره فيم أفناه ،وعن علمو فيم فعل فيو ،وعن مالو من أين اكتسبو

وفيم أنفقو ،وعن جسمو فيم أباله))(ّ).

(ُ) أخرجو الطيالسي [ََِٔ] ،كابن أيب شيبة [ّٕٔٓٔ] ،كأٞبد [ُُُِِ] ،كعبد بن ٞبيد [ُِِِ]،
كالبزار [ُِّٕ] ،كأبو يعلى [ِّٗٗ] ،قاؿ ا٥بيثمي (ٕ" :)ِٕٔ/أحد أسانيد أيب يعلى رجالو رجاؿ
أيضا :ابن حباف [ّٓ] ،كالطربا٘ب ُب (األكسط) [ِِّٖ] ،كأبو نعيم ُب (ا٢بلية)
الصحيح" .كأخرجو ن
(ِ ،)ّٖٔ/كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [ُّٕٔ] ،كالضياء [ِْٔٔ] كقاؿ" :إسناده صحيح".
(ِ) صحيح اإلماـ البخارم [َّْٗ ،]ٖٔٔٓ ،مسلم [ْٕٕٔ] .ك(األقتاب) :األمعاء .ك(االندالؽ) :خركج
الشيء من مكانو بسرعة.
(ّ) أخرجو الَبمذم [ُِْٕ ] ،كقاؿ" :حسن صحيح" .كما أخرجو أبو يعلى [ّْْٕ] ،كأبو نعيم ُب
(ا٢بلية) (َُ.)ِِّ/
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ككاف أبو الدرداء  يقوؿ(( :إنما أخشى من ربي يوـ القيامة أف يدعوني
على رؤوس الخالئق ،فيقوؿ لي :يا عويمر ،فأقوؿ :لبيك ربي ،فيقوؿ لي :ما
عملت فيما علمت؟))(ُ).

عالما حتى تكوف ُمتَػ َعلّْ ًما ،وًل تكوف بالعلم
كعنو  أنو قاؿً(( :ل تكوف ً

عامال))(ِ).
عالما حتى تكوف بو ً
ً

من عل وم ال ينفع ،فكاف

رسوؿ اهلل  يستعي يذ باهلل
كقد كاف ي
يقوؿ ُب دعائًو معلٍّ نما أمتىو ىذا الدعاء(( :اللهم إني أعوذ بك من العجز ،والكسل،
ي


والجبن ،والبخل ،والهرـ ،وعذاب ،القبر اللهم آت نفسي تقواىا ،وزكها أنت خير
من زكاىا ،أنت وليها وموًلىا ،اللهم إني أعوذ بك من علم ًل ينفع ،ومن قلب ًل

(ّ)
كل
كفيو:
.
يخشع ،ومن نفس ًل تشبع ،ومن دعوة ًل يستجاب لها))
ا٢برص من ٍّ
ي
ً
ينفعو ،بل
ينفعو ُب دنياه كآخرتًو،
كيصلح حالىو ،كاالحَب ياز عن عل وم ال ي
مسل وم على عٍل وم ي
ي
يضره كي ً
ضلو.
ي
العلم النافع ال بد فيو من اإلخبلص كما جاء ُب ا٢بديث :عن جابر بن عبد
ك ي

اهلل



أف النيب



قاؿً(( :ل تعلموا العلم لتباىوا بو العلماء ،وًل

لتماروا بو السفهاء ،وًل تخيروا بو المجالس ،فمن فعل ذلك فالنار النار))(ْ).

(ُ) شعب اإلٲباف [ُُُٕ] ،تعظيم قدر الصبلة ،للمركزم [ْٖٗ ] ،جامع بياف العلم كفضلو ،البن عبد الرب
[َُِْ] ،كسنده قوم.
أيضا :ابن عساكر (ْٕ.)ُْٕ/
(ِ) سنن الدارمي [َُّ] ،جامع بياف العلم كفضلو [ُِّٗ] ،كأخرجو ن
(ّ) صحيح مسلم [ِِِٕ].

(ْ) أخرجو ابن ماجو [ِْٓ] ،قاؿ البوصّبم ُب (زكائده) (ُ" :) ّٕ/ىذا إسناد رجالو ثقات على شرط
أيضا :ابن حباف [ٕٕ] ،كا٢باكم [َِٗ] ،كالبيهقي ُب (شعب اإلٲباف) [ُّٓٔ].
مسلم" .كأخرجو ن
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كعن جندب بن عبد اهلل



قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل

:

((مثل

العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسو كمثل السراج يضيء للناس ويحرؽ

نفسو))(ُ).

َ ُُّ
َ ُ
َُ
ِيََّٞحِ٤ٚاَّاْل َْ ٤راةَّثَّٛ
ذاما اليهود الذين علموا كٓب يعملوا :ﵟ َٜسَّ٘اَّل
كقاؿ اهلل ًّ 
َ
َ ُ َ
َ َ
ْ َ َْ ُ ْ َ ً ْ َ ََُ َْ
َ َْ ُ َ َ َ
اَّلل َّلَّ
ةت َّاَّلل َِّو َّ
َّٜس٘ َّاِ ٤ْ ٔٙم َّاَّل
ل َُّْ ٛي ِ٢٤ٚٝةَّٖ َٝس ِ٘ َّاِل ِٝةرَُِّيَّ ِ٘ٝأظّةراَّثِئط
ِيَّٖ ٞشثُ٤اَّثِآيَ ِ
َْ
ْيﵞ [ا١بمعة ،]ٓ:أم :مثل الذين ٞبلوا التوراة ،علموىا ككلفوا العمل
َح ْ٣سِيَّاَ ٤ْ ٔٙم َّاٙوةل ِ ََِّ ٝ

أسفارا ،أم :كتبنا من
ُّاٍ .ب ٓب يعملوا ُّا أك ٓب ينتفعوا ٗبا فيها .كمثل ا٢بمار ٰبمل ن
العلم يتعب ُب ٞبلها كال ينتفع ُّا .ككذلك ىؤالء –اليهودُ -ب ٞبلهم الكتاب الذم
حاال من ا٢بمّب؛ ألف
أكتوه ،كٓب يعملوا ٗبقتضاه ،بل أكلوه كحرفوه كبدلوه ،فهم أسوأي ن
َ
ُ
ْ
َ َ َ َْ ْ
ا٢بمار ال فهم لو ،كىؤالء ٥بم فهوـ؛ ك٥بذا قاؿ ُب اآلية األخرل :ﵟأوٙهِٕ ََّكْلجً ِ
ةم َّثََّ٘
ُ َ َ ُّ ُ َ َ ُ

َْ ُ َ

٤نﵞ [األعراؼ.]ُٕٗ:
َّْٛ ٢أفَّ٘أوٙهََُِّّٕٛ ٢اَٙةِ َِّ ٚ

قاؿ ابن القيم " :فهذا ا٤بثل كإف كاف قد ضرب لليهود فهو متناكؿ من
حيث ا٤بعُب ٤بن ٞبل القرآف فَبؾ العمل بو ،كٓب يؤد حقو ،كٓب يرعو حق رعايتو"(ِ).
كقد شبو اهلل  عآبى السوء الذم ٓب ينتفع بعلمو بالكلب فقاؿ :

َ ُْ َ َْ ْ َََ
ََْ ُ َ َ َ َْ َ َ َْ ََْ
َْ ُ ََ َ َ َْ
ُ
َ
َ
َ
ﵟواد٘ َّيٚي َِّ ٛ٣ججأ َّاَّلِيَّآدي٠ةه َّآيةد ِ٠ةَِّةنعٚذ َّ٣٠ِٜةَِّأتجًَّ ١الؼيمةن ََِّكن َّ ََِّّ ٜٞاَٙةوِيَّ175َّ ٞ
َ َْ َْ ََ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ ََ َ ْ
َ ََ ََ ُ َََُُ َ ََ َْْ
ْ َْ ْ
َّاْلَ ْ
ن ََّت َِّ٘ٝ
ت َّإ ِ َّ
ُك
َّاٙ
٘
س
ٝ
َّٖ
١
ٚ
س
ٝ
َّذ
اه
٤
َّ٢
ى
ج
ات
َّو
ض
ِ
ر
ولَّ ٤ػِئ٠ةَّلصذً٠ةه َّثِ٣ةَّوَّ ١٠ِٗٙأرْل َّإَِل
ِ
ِ
َ َْ ََْ ْ َْ َ ُْ ْ ُ ََْ ْ َ َ َ َُ ْ
َ َ
َ َ َ ْ
َْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
يٚيَّ ِ ١ي٣ٚر َّأو َّتَتَّٖ ١ي٣ٚر َّذل ِٕ َّٜس٘ َّاِ ٤ٔٙم َّاَّلِيَّٖ ٞشث٤ا َّثِآيةد ِ٠ة َِّةٓؿ ِؽ َّأٙؿؽَّ
َ
ََ ُ ْ َََ
َّحذّٗ ُصونَّ176ﵞ [األعراؼ.]ُٕٔ-ُٕٓ:
ٛ٣ًٚٙ

أيضا :الديلمي
(ُ) أخرجو الطربا٘ب ُب (الكبّب) [ُُٖٔ] .قاؿ ا٥بيثمي (ُ" :)ُٖٓ/رجالو موثقوف" .كأخرجو ن
[ُْٗٔ].
(ِ) إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب (ُ.)ُِٕ /

505

علمو عن القبيح،
قاؿ ابن رجب " :كا٤براد ُّذا ا٤بثل :أف من ٓب يزجره ي
علمو شيئنا ،فيصّب حالنو كحاؿ الكلب البلىث؛ فإنو
صار
القبيح عادة لو كٓب يؤثر فيو ي
ي
إف طيرد ٥بث ،كإف تيرؾ ٥بث ،فا٢بالتاف عنده سواء .كىذا أخس أحواؿ الكلب
علمو شيئنا،
كأبشعها ،فكذلك من يرتكب القبائح مع جهلو كمع علمو ،فبل يؤثر ي
ككذلك مثل من ال يرتدع عن القبيح بوعظ كال زجر كال غّبه ،فإف فعل القبيح يصّب
عادة ،كال ينزجر عنو بوعظ كال تأديب كال تعليم ،بل ىو متبع للهول على كل حاؿ،
فهذا كل من اتبع ىواه ،كٓب ينزجر عنو بوعظ كال غّبه"(ُ).
ض عن التذٍكً ًّب
قاؿ الشيخ الشنقيطي " :كأما اآلية الدالةي على أف الٍ يم ٍع ًر ى

َ َ َُ ْ َ
ْي ََّ َٖ َّ 49أج ُُ ُ ْٛ ٣
ًَِّْ ٜصف َ
َّيَّ ٞاْل ْشٖ َِصة ُ
ََّح ٌصَّ
ِ ِ
أيضا ،فهي قولو  :ﵟذٝة َّلِ ٛ٣
كا٢بمار ن
َ
َ ْ
َْ
ت َّْ َّٓ ِْٞ ٜع ََ ٤ر ٍة َّ51ﵞ [ا٤بدثر ،]ُٓ-ْٗ:كالعربة بعموـ األلفاظ ال ٖبصوص
ُم ْعتَ ِّ٠صةٌ ََِّّ 50ص َّ

األسباب ،فيجب على الٍ يم ىذ ٍّك ًر –بالكسر ،-كالٍ يم ىذك ًر –بالفتح -أف يعمبل ٗبقتضى
التذكرة ،كأف يىػتى ىحفظىا من عدـ ا٤بباالة ُّا؛ لئبل يكونا ًٞبى ىاريٍ ًن من يٞبيًر جهنم"(ِ).
كقد كاف الصحابة ٰ برصوف على العلم كا٢بفظ كالفهم ،كلكن اىتمامهم
بالعمل أبلغ.
كيدؿ على ذلك :ما جاء ُب (صحيح مسلم) :عن عمرك بن أ ٍىك وس ،قاؿ :حدثِب
عٍنبسةي بن أيب سفيافُ ،ب مرضو الذم مات فيو ًٕب ًد و
يث يىػتى ىسار إليو ،قاؿ٠ :بعت أيـ
ى
ىىى
صلَّى اثْػنَتَ ْي َع ْش َرَة
ىحبًيبىةى  تقوؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل  يقوؿَ (( :م ْن َ
رْكعةً فِي يػوٍـ ولَيػلَ ٍة ،بنِي لَو بِ ِه َّن بػي ٌ ِ
ْجنَّة)) .كُب ركاية(( :تَطَُّو ًعا))(ّ) .قالت
َْ َ ْ ُ َ ُ
َْ
ََ
ت ف ي ال َ
أيـ حبيبة(( :فما تَػ َرْكتُػ ُه َّن منذ َس ِم ْعتُػ ُه َّن من رسوؿ اهلل .))
(ُ) ٦بموع رسائل ا٢بافظ ابن رجب (ُ.)َِْ/
(ِ) أضواء البياف (ُ.)ّْٔ/
تطوعا بعد أدائو الفريضة حصل لو ىذا
(ّ) التطوع ٱبرج الفرض؛ يعِب :من صلى ثنٍب عشرة ركعة ُب يوـ كليلة ن
الوعد.
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كقاؿ ىعٍنبى ىسة" :فما تىػىرٍكتيػ يهن يمٍن يذ ىً٠ب ٍعتيػ يهن من أ ٍّيـ ىحبًيبىةى".
كقاؿ عمرك بن أ ٍىك وس" :ما تىػىرٍكتيػ يهن يمٍن يذ ىً٠ب ٍعتيػ يهن من ىعٍنبى ىسةى".
كقاؿ النػعماف بن ً
سآب" :ما تىػىرٍكتيػ يهن يمٍن يذ ىً٠ب ٍعتيػ يهن من ىع ٍم ًرك بٍ ًن أ ٍىكس"(ُ).
ٍى ي ي
أيضا :ما جاء عن أيب عبد الرٞبن السلمي قاؿ :حدثنا الذين
كيدؿ على ذلك ن
كانوا يقرئوننا القرآف -كعثماف بن عفاف كابن مسعود  -أهنم كانوا إذا تعلموا
عشر آيات ٓب ٯباكزكىا حٌب يتعلموا ما فيها من العلم كالعمل ،قالوا :فتعلمنا القرآف
كالعلم كالعمل ٝبيعا(ِ).
ث
كذكر اإلماـ مالك ُ ب (ا٤بوطأ) :أف عبد اهلل بن عمر  ىم ىك ى
ًً
ْب يىػتىػ ىعل يم ىها(ّ).
على سورة البقرة ،ىٜبى ًا٘بى سن ى
فينبغي لطالب العلم كا٥بداية كالنجاة أف ال يَبؾ العمل؛ ألف العربة بالعمل،
عم ول حجةه على صاحبًو ،فكم من أناس يىػ ٍعلى يموف كال يىػ ٍع ىملوف ،كقد غرىم ما
العلم ببل ى
ك ي
الع ٍجب سببنا لضبل٥بم؛ ألف
عندىم من بعض العلوـ كا٤بعارؼ؟! فكاف ذلك الغركر ك ي
الع ٍجب قد ٰبمل صاحبو على تعظيم نفسو حٌب تستوٕب عليو الغفلة ،كيفرح ٗبا ىو
ي
عليو ،كيستغِب ٗبا عنده ،كرٗبا يصل إٔب (غركر العلم) الصارؼ عن اآليات كا٢بجج،
سبب ُب خلق نزعة اإل٢باد كا١بحود ،كىو ما أشار إليو القرآف
ك ٍّ
الصاد عن ا٥بداية ،كىو ه
ْ
ْ ْ
ََ َ َُْ ْ ُ ُ
َ
َّ
ةت َِّصِ ُخ٤اَّث ِ َٝةَّيَِ ْ٠س َُّ ِْٞ َّٜ ْٛ ٢اَِّٛ ًِٚٙﵞ [غافر ،]ّٖ:كما
الكرٙب :ﵟِٝٚةَّجةءتٛ٣
َّر ُظَّ ْٛ ٣ُ ٚثِةْلَيِِ ٠
بيناه ُب كتاب (العقبات).

(ُ) صحيح مسلم [ِٖٕ].
(ِ) انظر :تفسّب الطربم (ُ ،)َٖ/تفسّب ابن كثّب (ُ ،)ٖ/احملرر الوجيز (ُ ،)ٗ/اإلكليل ُب ا٤بتشابو كالتأكيل
(ص ،)ْٕ:مقدمة ُب أصوؿ التفسّب ،البن تيمية (ص.)ٗ:
(ّ) موطأ اإلماـ مالك [ٓٗٔ].
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قاؿ اإلماـ الغزإب " :كقد كرد ُب العلماء السوء تشديدات عظيمة دلت
على أهنم أشد ا٣بلق عذابنا يوـ القيامة"(ُ) .كذلك بسبب متابعتهم للضبلؿ ،كتزينو،
كنفاقهم كمداىنتهم ،كإضبل٥بم للناس .كقاؿ اإلماـ الغزإب " :قد اندرس علم
الدين بتلبيس العلماء السوء ،فاهلل تعأب ا٤بستعاف ،كإليو ا٤ببلذ ُب أف يعيذنا من ىذا
الغركر"(ِ).
كقاؿ اإلماـ الغزإب " :فأما أىل العلم ،فا٤بغَبكف منهم فرؽ :منهم فرؽ
أحكموا العلوـ الشرعية كالعقلية ،كأٮبلوا تفقد ا١بوارح كحفظها عن ا٤بعاصي ،كإلزامها
الطاعات ،كاغَبكا بعلمهم ،كظنوا أهنم عند اهلل ٗبكاف ،لعلموا أف العلم إ٭با يراد ٤بعرفة
ا٢ببلؿ كا٢براـ ،كمعرفة أخبلؽ النفس ا٤بذمومة كاحملمودة ككيفية عبلجها كالفرار منها،
فهي علوـ ال تراد إال للعمل ،ككل علم يراد للعمل فبل قيمة لو دكف العمل .قاؿ اهلل
َْ ََْ َ َ ْ َ َ
 :ﵟٓسَّأِٚحََّّٜٞزَك٢ةﵞ [الشمس ،]ٗ:كٓب يقل :قد أفلح من تعلم كيف يزكيها ،فإف
تبل عليو الشيطاف فضائل أىل العلم ،فليذكر ما كرد ُب العآب الفاجر ،كقولو :
َََُُ َ ََ َْْ
ْ َْ ْ َ َْ ََْ ْ َْ َُْ ْ ْ ْ
رﵞ [األعراؼ ،]ُٕٔ:كقولو:
َتٖ َُّ ١يََّ ٣َ ٚ
ت َّإِن ََّتَّ ِ٘ٝيٚيَِّ١ي٣ٚر َّأو َّت
ﵟذٝسَّٖٝ ١ٚس ِ٘ َّاُٙك ِ
َ ََ ْ َ َْ ُ َْ َ
ً
ﵟٖٝس َِّ٘اِل ِٝةرَُِّي َِّ٘ٝأظّةراﵞ [ا١بمعة.]ٓ:

كفرقة أخرل أحكموا العلم كالعمل فواظبوا على الطاعات الظاىرة كتركوا
ا٤بعاصي ،إال أهنم ٓب يتفقدكا قلوُّم ليمحوا عنها الصفات الذميمة من الكرب كا٢بسد
كالرياء كطلب العبل كإرادة السوء لؤلقراف كالنظراء كطلب الشهرة ُب الببلد كالعباد،
فهؤالء زينوا ظواىرىم كأٮبلوا ،كنسوا قولو (( :إف اهلل ًل ينظر إلى صوركم

وأموالكم ،ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم))(ّ).

(ُ) إحياء علوـ الدين (ُ.)ٓٗ /
(ِ) ا٤بصدر السابق (ُ.)ُِ/
(ّ) صحيح مسلم [ِْٔٓ].
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كفرقة أخرل :علموا أف ىذه األخبلؽ الباطنة مذمومة من جهة الشرع إال أهنم
لعجبهم بأنفسهم يظنوف أهنم منفكوف عنها ،كأهنم أرفع عند اهلل من أف يبتليهم"(ُ).
كقاؿ ُب (بداية ا٥بداية)" :كاعلم أف الناس ُب طلب العلم على ثبلثة أحواؿ:
رجل طلب العلم ليتخذه زاده إٔب ا٤بعاد ،كٓب يقصد بو إال كجو اهلل  كالدار
اآلخرة؛ فهذا من الفائزين.
كرجل طلبو ليستعْب بو على حياتو العاجلة ،كيناؿ بو العز كا١باه كا٤باؿ ،كىو
عآب بذلك ،مستشعر ُب قلب ركاكة حالو كخسة مقصده ،فهذا من ا٤بخاطرين .فإف
عاجلو أجلو قبل التوبة خيف عليو من سوء ا٣باٛبة ،كبقي أمره ُب خطر ا٤بشيئة؛ كإف
كفق للتوبة قبل حلوؿ األجل ،كأضاؼ إٔب العلم العمل ،كتدارؾ ما فرط بو من ا٣بلل
التحق بالفائزين؛ فإف التائب من الذنب كمن ال ذنب لو.
كرجل ثالث استحوذ عليو الشيطاف؛ فاٚبذ علمو ذريعة إٔب التكاثر با٤باؿ،
كالتفاخر با١باه ،كالتعزز بكثرة األتباع ،يدخل بعلمو كل مدخل رجاء أف يقضى من
الدنيا كطره ،كىو مع ذلك يضمر ُب نفسو أنو عند اهلل ٗبكانة؛ التسامو بسمة العلماء،
ظاىرا كباطننا ،فهذا من
كتر٠بو برسومهم ُب الزم كا٤بنطق ،مع تكالبو على الدنيا ن
ا٥بالكْب ،كمن ا٢بمقى ا٤بغركرين؛ إذ الرجاء منقطع عن توبتو لظنو أنو من احملسنْب"(ِ).
كالفتنة كاالبتبلء ٘بعل الكثّبين على احملك ،فتسقط األقنعة ،كتربز ما كاف
ََ
ْ ْ
َِّف َّاِّٙذ َ٠حَِّ
ل
أقوما ،كرفعت آخرين؟! كما قاؿ  :ﵟأ ِ
خفيًّا..فكم أسقطت احملن ن
َ

َظٔ ُم٤اﵞ [التوبة.]ْٗ:

(ُ) إحياء علوـ الدين (ّ ،)ّٖٖ/بتصرؼ ،موعظة ا٤بؤمنْب (ص٨ ،)َِٔ:بتصر منهاج القاصدين
(ص.)ِّٗ:
(ِ) بداية ا٥بداية ،أليب حامد الغزإب (ص.)ِٕ -ِٔ:
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كثّبا ٩بن شغلتهم نوافل الصبلة كالصوـ عن
كقاؿ ابن ا١بوزم " :إ٘ب رأيت ن
نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح ُب األصوؿ.
ك٤با رأيت رأم نفسي ُب العلم حسننا ،فهي تقدمو على كل شيء،
إال أ٘ب رأيت نفسي كاقفة مع صورة التشاغل بالعلم ،فصحت ُّا :فما الذم
أفادؾ العلم؟! أين ا٣بوؼ؟! أين القلق؟! أين ا٢بذر؟! أك ما ٠بعت بأخبار أخيار
األحبار ُب تعبدىم كاجتهادىم؟!
(ُ)
أما كاف الرسوؿ  سيد الكلٍ ،ب إنو قاـ حٌب كرمت قدماه؟!
أما كاف أبو بكر  شجي النشيج(ِ) ،كثّب البكاء؟!
أما كاف ُب خد عمر  خطاف من آثار الدموع؟!
أما كاف عثماف  ٱبتم القرآف ُب ركعة؟!
أما كاف علي  يبكي بالليل ُب ٧برابو حٌب ٚبضل ٢بيتو بالدموع ،كيقوؿ:
يا دنيا غرم غّبم؟!(ّ).
ضرؾ"(ْ).
كقاؿ سفياف بن عيينة :
"العلم إف ٓب يىػٍنػ ىف ٍع ى
ك يى ي
ي

(ُ) جاء ُب ا٢بديث :عن ا٤بغّبة بن شعبة  أف النيب  صلى حٌب انتفخت قدماه ،فقيل
شكورا))
ف ىذا؟ كقد غفر اهلل لك ما تقدـ من ذنبك كما تأخر ،فقاؿ(( :أفبل أكوف عبدا
لو :أىتى ىكل ي
ن
صحيح البخارم [َُُّ ،]ُْٕٔ ،ّْٖٔ ،مسلم [ُِٖٗ] .كُب ركاية عن عائشة 

قالت :كاف رسوؿ اهلل  إذا صلى قاـ حٌب تفطر رجبله ،قالت عائشة  :يا رسوؿ
اهلل أتصنع ىذا ،كقد غفر لك ما تقدـ من ذنبك كما تأخر ،فقاؿ(( :يا عائشة أفبل أكوف عبدا
شكورا)) .صحيح البخارم [ّْٕٖ] ،صحيح مسلم [َِِٖ].
ن
(ِ) النشيج :صوت معو توجع كبكاء ،كما يردد الصيب بكاءه ُب صدره .كقد نشج ينشج.
(ّ) صيد ا٣باطر (ص.)ٖٓ:
(ْ) الزىد ،ألٞبد بن حنبل [ُُٔ] ،هتذيب الكماؿ ُب أ٠باء الرجاؿ (ُُ ،)ُِٗ/الطبقات الكربل
(ُ.)ْٖ/
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كقاؿ" :ليس العآب الذم يعرؼ ا٣بّب كالشر ،إ٭با العآب الذم يعرؼ ا٣بّب فيتبعو،
كيعرؼ الشر فيجتنبو"(ُ).
كقاؿ ككيع  :كنا نستعْب على حفظ ا٢بديث بالعمل بو ،ككنا نستعْب
على طلبو بالصوـ(ِ).
أيضا أنو قاؿ :استعينوا على ا٢بفظ بَبؾ ا٤بعصية(ّ).
كعنو ن
كعن الشعيب  ،أنو قاؿ :كنا نستعْب على حفظ ا٢بديث بالعمل بو(ْ).
كعن إبراىيم بن إ٠باعيل بن ي٦بى ٍّمع  قاؿ :كنا نستعْب على حفظ ا٢بديث

بالعمل بو(ٓ).
كعن أٞبد  أنو قاؿ :ما كتبت حديثنا إال كقد عملت بو حٌب ىمر يب ُب
أعطيت
دينارا،
فاحتجمت ك ي
ي
ا٢بديث أف النيب  احتجم كأعطى أبا طيبةى ن
دينارا(ٔ).
ا٢بج ىاـ ن

(ُ) حلية األكلياء (ٕ ،)ِْٕ /هتذيب الكماؿ ُب أ٠باء الرجاؿ (ُُ.)ُِٗ -ُُٗ/
(ِ) جامع بياف العلم كفضلو (ُ ،)َُُّ/ِ( ،)َٕٖ/ا٤بخلصيات (ِ ،)ُْٗ/ْ( ،)َُّ/فتح ا٤بغيث
(ّ.)ِِٖ/
(ّ) ركضة العقبلء كنزىة الفضبلء (ص.)ّٗ:
(ْ) جامع بياف العلم كفضلو (ُ ،)َٕٖ/فتح ا٤بغيث (ّ.)ِِٖ /
(ٓ) شعب اإلٲباف [ُٗٓٔ ،]ُُْٕ ،اقتضاء العلم العمل ،للخطيب (ص ،)َٗ:ا١بامع ألخبلؽ الراكم
كآداب السامع (ِ ،)ِٖٓ/الشذا الفياح (ُ ،)َْٔ/شرح التبصرة كالتذكرة (ِ ،)ّْ/فتح ا٤بغيث
(ِ .)ٖٖٓ/كزاد البيهقي كا٣بطيب عن ا٢بسن بن صاّب أنو قاؿ :كنا نستعْب على طلبو بالصوـ.
(ٔ) ا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع (ُ ،)ُْْ/سّب أعبلـ النببلء (ُُ ،)ِٗٔ/ُُ( ،)ُِّ/تاريخ
اإلسبلـ ككفيات ا٤بشاىّب كاألعبلـ (ٓ ،)َُِّ/الشذا الفياح (ُ ،)َْٔ/شرح التبصرة كالتذكرة
(ِ ،)ّْ/فتح ا٤بغيث (ّ ،)ِّٖ/تدريب الراكم (ِ.)ٖٖٓ/
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كقاؿ بعض ا٢بكماء :العلم خادـ العمل ،كالعمل غاية العلم ،فلوال العمل ٓب
جهبل بو أحب إٕب من أف أدعو
يطلب علم كلوال العلم ٓب يطلب عمل ،كألف أدع ا٢بق ن
زىدا فيو(ُ).
ن
كقاؿ سفياف الثورم  :العلم يهتف بالعمل فإف أجابو حل كإال ارٙبل(ِ).
كقاؿ إبراىيم النخعي  :كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذكا عنو نظركا إٔب صبلتو،
كإٔب ٠بىٍتًو ،كإٔب ىيئتوٍ ،ب يأخذكف عنو(ّ).
قاؿ ابن السماؾ  :كم من شيء إذا ٓب ينفع ٓب يضر ،لكن العلم إذا ٓب
ينفع ضر(ْ).
كقاؿ أبو عبد اهلل الركذبارم  :من خرج إٔب العلم يريد العلم ٓب ينفعو
العلم ،كمن خرج إٔب العلم يريد العمل بالعلم نفعو قليل العلم(ٓ).
كقاؿ بعض العلماء :خّب العلم ما نفع ،كخّب القوؿ ما ردع .كقاؿ بعض األدباء:
ٜبرة العلوـ العمل بالعلوـ(ٔ).
موقعهم من العلم بق ٍدر
كقاؿ اإلماـ الشافعي " :كالناس ُب العلم طبقات ،ي
درجاهتم ُب العلم بو .فحق على طلبة العلم بلوغي غاية ً
جهدىم ُب االستكثار من
علمو ،كالصربي على كل عارض دكف طىلىبًو ،كإخبلص النية هلل ُ ب استدراؾ علمو

(ُ) اقتضاء العلم العمل (ص.)ُٓ :
(ِ) جامع بياف العلم كفضلو (ُ ،)َٕٔ/فتح ا٤بغيث (ّ .)ِِٖ/كُب (اقتضاء العلم العمل) (ص،)ّٔ:
كتاريخ دمشق (ٔٓ٫ )ٔٔ/بوه عن ابن ا٤بنكدر.
(ّ) انظر :ا١برح كالتعديل ،البن أيب حاًب (ِ ،)ُٔ/صفة الصفوة (ِ ،)َٓ/التعديل كالتجريح ٤ ،بن خرج لو
البخارم ُب ا١بامع الصحيح ،للباجي (ُ ،)ُِٗ/اآلداب الشرعية ،البن مفلح (ِ.)ُْٗ/
(ْ) انظر :تاريخ بغداد (ٕ ،)َّّ/سّب أعبلـ النببلء (ٖ ،)ِّٗ/تاريخ اإلسبلـ ككفيات ا٤بشاىّب كاألعبلـ
(ْ.)ٗٓٗ/
(ٓ) انظر :تاريخ بغداد (ٓ ،)ِٓٓ/تاريخ دمشق (ٓ.)ُٖ/
(ٔ) أدب الدنيا كالدين (ص.)ٕٔ:
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درؾ خّبه إال بعونو .فإف من
ًّ
نصا كاستنباطنا ،كالرغبة إٔب اهلل ُب العوف عليو؛ فإنو ال يي ى
استدالال ،ككفقو اهلل  للقوؿ كالعمل ٗبا علًم
نصا ك
ن
أدرؾ علم أحكاـ اهلل ُب كتابو ًّ
الريىب ،كنىػورت ُب قلبو ا٢بكمة،
منو :فاز بالفضيلة ُب دينو كدنياه ،كانتفت عنو ٍّ
كاستوجب ُب الدين موضع اإلمامة.
ا٤ببتدئ لنا بنعمو قبل استحقاقها ،ا٤بدٲبىها علينا مع تقصّبنا ُب
فنسأؿ اهللى 
ى
اإلتياف إٔب ما أكجب بو من شكره ُّاً ،
ا١باعلىنىا ُب خّب أمة أخرجت للناس :أف يرزقنا
كعمبل يؤدم بو عنا حقو ،كيوجب لنا نافلة
كقوال
ن
فهما ُب كتابوٍ ،ب سنة نبيو ،ن
ن

مزيدة"(ُ).
كأخرج ابن أيب حاًب من طريق سفياف عن أيب حياف التيمي عن رجل قاؿ :كاف
يقاؿ العلماء ثبلثة :عآب باهلل كعآب بأمر اهلل ،كعآب باهلل ليس بعآب بأمر اهلل ،كعآب
بأمر اهلل ليس بعآب باهلل ،فالعآب باهلل كبأمر اهلل :الذم ٱبشى اهلل  كيعلم ا٢بدكد
كالفرائض .كالعآب باهلل ليس بعآب بأمر اهلل :الذم ٱبشى اهلل كال يعلم ا٢بدكد كال
الفرائض .كالعآب بأمر اهلل ليس بعآب باهلل :الذم يعلم ا٢بدكد كالفرائض كال ٱبشى اهلل
.)ِ(
كقد قيل :صنفاف من الناس إذا صلحا صلح الناس ،كإذا فسدا فسد الناس:
العلماء كاألمراء..كقد تقدـ بياف ذلك.
كا٢باصل أف العمل بالعلم من أعظم أسباب زيادة العلم كحفظو كثباتو ،كىو من
َ
التقول ،كىو أبلغ كسائل الدعوة كالتأثّب ُب ا٤بدعوين .قاؿ اهلل  :ﵟيَةَّأ ُّح َ٣ةَّاَّلِيََّٞ
ي
َ ََْْ َ ُ ْ َُْ ً َُ َ ّ ْ َْ ُ ْ َ ّ َ ُ ْ ََْ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ
ْ َ ُ
َ
اَّللَّذوَّ
سَّٛظيِبةد ِسَّٛويَ ِّصَّٙسَّٛو
آ٤٠ُ ٜاَّإِنَّتذٔ٤اَّاَّللََّيًَّ٘ٙسَِّٛصٓةٟةَّويس ِّصَّخَّ ٠

(ُ) الرسالة (ص.)ُٗ:
(ِ) تفسّب القرآف العظيم ،البن أيب حاًب (َُ ،)َُّٖ/كانظر :تفسّب ابن كثّب (ٔ ،)ْٓٓ/الدر ا٤بنثور
(ٕ ،)َِ/تاريخ ابن معْب (ركاية الدكرم) (ّ٦ ،)ّٕٓ/بموع الفتاكل (ٕ . )ّٓٗ/
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َ
ُ
َْ ْ
ِيَ ٞ
َ
٤اَّاَّلل َ
قَّ٘اِ ًَ ْٙوي َِّٛﵞ [األنفاؿ ،]ِٗ:كقاؿ  :ﵟيَةَّأ ُّح َ٣ةَّاَّل َ
ِ٤لَِّ
َّوآ٤٠ُِ ٜاَّث ِ َص ُظ ِ
َّآ٤٠ُ ٜاَّاتٔ
اِ ّٙ
ُْ ُ ْ ْ َْ ْ َ َْ ََ ْ َْ َ ُ ْ ُ ً َْ ُ َ
٤نَّث ِ َِّ١ﵞ [ا٢بديد.)ُ(]ِٖ:
ْيََِّّٜٞرَحذَِِّ١ويجًَّ٘ٙس٤َّٟٛراَّتٝؼ
يؤد ِسِ َِّّٖٚٛ

كالعمل بالعلم من أسباب النجاة ،كزيادة ا٢بسنات ،كرفعة الدرجات ،كيقي
َ َْ ْ
َص ََّّ1
اإلنساف من سوء ا٣باٛبة ،كمن ا٣بزم ُب الدنيا كاآلخرة .قاؿ اهلل  :ﵟواِ ًٙ

َ َُ َ َ ُ
ْ َْ َ َ
ُ
َّر ْ
َّودَ ََ ٤
َّودَ ََ ٤
ةِل ّْ َ
ةت َ
اؾ ْ٤ا َّث ْ َ
ةِلَ
ِ
اؾ ْ٤اَّ
َّ
َّالؿ
٤ا
ٚ
ٝ
ي
َّو
٤ا
٠
َّآٜ
ِيٞ
َّاَّل
ل
إ
َّ
2
َّ
ْس
ِف
ِ
ِ
ِ
إِن ِ
َّاْلنعةن َِّ ٙ
ِ ِ
ٍ
ْ
ً
اإلٲباف ك ً
العمل ُب نصوص كثّبة.
ِب َّ3ﵞ [العصر .]ّ-ُ:كقد ىقر ىف اهللي  بْب
ثِةلؿ ِ

كما أف ترؾ العمل بالعلم إضاعو لو ،فما استدر العلم كال استجلب ٗبثل العمل ،فَبؾ
العمل من أسباب الضبلؿ كاإلضبلؿ ،كالعذاب ُب اآلخرة.
ابعا :اًلبتداع في دين اهلل
رً

:

إف من خيانة العلم :االبتداع ُب دين اهلل ؛ فإف االبتداع ُب دين اهلل
مبِب على الغش كا٣بداع من حيث إنو إحداث ُب دين اهلل  ما ليس منو ،كادعاء
أنو منو؛ كىو ييفهم أف اهلل ٓ ب يكمل الدين ٥بذه األمة ،كأف الرسوؿ 
ٓب يبلغ عن ربو  ما ينبغي لؤلمة أف تعمل بو ٩با يقرُّا إٔب اهلل  ،كيقيها من
العذاب ُب اآلخرة ،كذلك من االعَباض على اهلل  كعلى شرعو كعلى رسولو


 ،كمن االستدراؾ عليهما ،كىو يتضمن اهتاـ الرسوؿ
بالكتماف كا٣بيانة ُب تبليغ الرسالة ،كحاشاه  عن ذلك ،فهو الصادؽ
األمْب ،كا٤بوصوؼ على لساف ربو  الذم أرسلو كاختاره لتبليغ رسالتو بقولو


ََ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ٌ ْ َُْ
ُ ْ َ ٌ َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ ٌ َ َ ْ ُ
سَّْٛ
 :ﵟٔٙس َّجةءزَّ ٛرظ٤ل ََّّ ِٜٞأجّعِسَّ ٛي ِضيض َّيٚيَّٜ ِ ١ة َّيِ ٠ذَّ ٛخ ِصيؽ َّيٚي
ُْ ْ َ َ ُ ٌ
وف َ
ِيٛﵞ [التوبة.]ُِٖ:
َّرخ ٌَّ
ثِةلٝؤ ِِْ ٠ٜيَّرء

ابن القيم ( االبتداع) العقبة الثانية ُب طريق ا٥بداية بعد الكفر
كقد عد ي
باهلل ؛ لعظم خطره .قاؿ " :العقبة الثانية :كىي عقبة البدعة ،إما باعتقاد

(ُ) مفتاح دار السعادة (ُ.)ُِٕ /
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خبلؼ ا٢بق الذم أرسل اهلل  بو رسولو  ،كأنزؿ بو كتابو ،كإما
بالتعبد ٗبا ٓب يأذف بو اهلل  من األكضاع كالرسوـ احملدثة ُب الدين ،الٍب ال يقبل اهلل
 منها شيئنا ،كالبدعتاف ُب الغالب متبلزمتاف ،قل أف تنفك إحداٮبا عن األخرل،
ت بً ىد ىعةي األقواؿ ببدعة األعماؿ ،فاشتغل الزكجاف بالعرس،
كما قاؿ بعضهم :تىػىزك ىج ٍ
فلم يػ ٍفجأٍىم إال كأكالد الزنا يعيثوف ُب ببلد اإلسبلـ ،تى ً
ضج منهم العباد كالببلد إٔب اهلل
ى ى يٍ
ت ا٢بقيقة الكافرة ،بالبدعة الفاجرة ،فتولد بينهما خسراف
 .كقاؿ شيخنا :تىػىزك ىج ٍ
الدنيا كاآلخرة .فإف قطع ىذه العقبة ،كخلص منها بنور السنة ،كاعتصم منها ٕبقيقة
ا٤بتابعة ،كما مضى عليو السلف األخيار ،من الصحابة كالتابعْب ٥بم بإحساف ،كىيهات
أىل
أف تسمح األعصار ا٤بتأخرة بواحد من ىذا الضرب! فإف ٠بحت بو نصب لو ي
ا٢بىبىائًل ،كبغوه الغى ىوائًل(ُ) ،كقالوا :مبتدع ٧بدث"(ِ).
البدع ٍ
كقد تقدـ ا٢بديث عن (االبتداع ُب الدين) ،كفصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب:
(عقبات ُب طريق ا٥بداية).
خامسا :الجهل المركب ،والمفاىيم الخاطئة:
ً

إف من خيانة العلم :األخذ عن أئمة الزيغ كالضبلؿ ،كالتأثر ُّم ،أك من عرؼ
الغلو كالتطرؼ ٩با يورث ا١بهل ا٤بركب ،كقد تقدـ أف ا١بهل يكوف بسيطنا كيكوف
ب ٍّ
مركبنا ،كأف ا١بهل البسيط يزكؿ بسرعة كسهولة ،كيعاِب بالتعليم كالتبصّب ،كأف ا١بهل
خطرا من البسيط ،كأف فساد النظر يؤدم إٔب ا١بهل
ا٤بركب يعسر عبلجو ،كىو أشد ن
ا٤بركب ،كيكوف بسبب سوء القدكة ،كالبيئة الفاسدة ،كالنهج ا٤بعرُب الذم ال يسلم من
اآلفات ،كىو يورث الشذكذ ُب النظر ،كاال٫براؼ ُب السلوؾ.
(ُ) "(الغوائل)ٝ :بع غائلة ،كىي ا٣بصلة الٍب تغوؿ ،أم :هتلك ُب خفية" .التوقيف على مهمات التعاريف
(ص .)ِْٓ:ك(الغوائل) الدكاىي .ك(بغى يبغي بغينا) :إذا تعدل كظلم.
(ِ) مدارج السالكْب (ُ.)ِّٖ -ِّٕ/
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كُب مقابل ذلك فإف األخذ عن العلماء الراسخْب ُب العلم كالربانيْب ،يورث
استقامةن ُب الفكر كالسلوؾ.
كالربانيوف :ا٤بعرفوف بالعلم كالتقول ،كىم عماد الناس ُب الفقو كالعلم كأمور الدٍّين
األحبار ىم العلماء.
كالدنيا؛ كلذلك قاؿ ٦باىد  :كىم فوؽ األحبار؛ ألف
ى
البصر بالسياسة كالتدبّب ،كالقياـ بأمور الرعية ،كما
كالربا٘ب:
ي
ا١بامع إٔب العلم كالفقو :ى
يصلحهم ُب يدنياىم كدينهم(ُ).
بالرب  .)ِ(قاؿ ابن عباس ُ ب تفسّب
كقيل٠ :بوا بذلك؛ لعلمهم ٍّ
ُ

قولو  :ﵟَٖ ُٟ٤
ْيﵞ [آؿ عمراف :]ٕٗ:حلماء فقهاء ،كيقاؿ :الربا٘ب الذم يػيىرٍّيب
٤اَّربةِ ٟيّ ِ ََّ
الناس بً ً
صغىار العلم قبل كًبىاره(ّ) ،أم :بالتدريج ،كقيل غّب ذلك.
قاؿ ا٢بافظ ابن حجر " :كا٤براد بصغار العلم :ما كضح من مسائلو،
كبكباره ما دؽ منها .كقيل :يعلمهم جزئياتو قبل كلياتو ،أك فركعو قبل أصولو ،أك
مقدماتو قبل مقاصده .كقاؿ ابن األعرايب  :ال يقاؿ للعآب ربا٘ب حٌب يكوف عا٤با
عامبل"(ْ).
معلما ن
ن
فالعآب الربا٘ب قائم على أمور الناس ،مصلح ألحوا٥بم ،كمرشد ٥بم إٔب ما فيو
صبلحهم.

كُب ا٢بديث(( :إنما العلم بالتعلم))(ٓ).

(ُ) انظر :تفسّب الطربم (ٔ.)ْْٓ /
(ِ) فتح البارم ،البن حجر (ُ.)ُُِ /
(ّ) انظر :صحيح البخارم (ُ ،)ِْ /شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ (ُ.)ُُٓ/
(ْ) فتح البارم ،البن حجر (ُ.)ُِٔ/
(ٓ) ركاه البخارم ُب (الصحيح) معل نقا (ُ .)ِْ/قاؿ ابن حجر :إسناده حسن؛ العتضاده باَّيء من كجو
آخر .انظر :فيض القدير (ِ ،)ِِْ/ٔ( ،)ٓٔٗ/تغليق التعليق على صحيح البخارم (ِ.)ٕٖ/
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فقولو(( :إنما العلم)) أمٙ :بصيلو(( ،بالتعلم)) -بضم البلـ -على الصواب.
كُب بعض النسخ :بالتعليم .كا٤بعُب :ليس العلم ا٤بعترب إال ا٤بأخوذ من األنبياء ككرثتهم
على سبيل التعلم(ُ).
كقاؿ الشيخ ٧بمد الشنوا٘ب ُ ب (حاشيتو على ٨بتصر ابن أيب ٝبرة):

"((إنما العلم بالتعلم)) "أم :بكوف اإلنساف يتعلم العلم من غّبه من العارفْب ،كليس

العلم با٤بطالعة ُب الكتب"(ِ) .كقد ركم أف لقماف ا٢بكيم أكصى ابنو ،فقاؿ :يا بِب
جالس العلماء ،كزاٞبهم بركبتيك؛ فإف اهلل ٰبيي القلوب بنور ا٢بكمة كما ٰبيي األرض
ا٤بيتة بوابل السماء(ّ).
كقد تقدـ أف ا١بهل ا٤بركب :اعتقاد الشيء على خبلؼ ما ىو عليو.
كالفرؽ بْب ا١بهل البسيط كا١بهل ا٤بركب أف صاحب ا١بهل البسيط يعلم أنو
جاىل ،كال يزعم أنو عآبٖ ،ببلؼ صاحب ا١بهل ا٤بركب فإنو مع جهلو يظن أنو عآب،
فجهلو مركب من جهلْب :ا١بهل بالشيء ،كا١بهل بأنو جاىل بو.
خطرا من ا١بهل
كقد قيل :فساد النظر يؤدم إٔب ا١بهل ا٤بركب الذم ىو أشد ن
البسيط ،كالببلىة أدٗب إٔب ا٣ببلص من فطانة بَباء(ْ).
قاؿ ابن القيم " :ا١بهل ا٤بركب ىو جهل أرباب االعتقادات الباطلة.
كا١بهل البسيط يطلب صاحبو العلم ،أما صاحب ا١بهل ا٤بركب فبل يطلبو"(ٓ).
كقد تقدـ بياف ا١بهل البسيط كما يقرب منو.
(ُ) انظر :فتح البارم ،البن حجر (ُ ،)ُُٔ/عمدة القارم شرح صحيح البخارم (ِ ،)ِْ/فيض القدير
(ِ.)ٓٔٗ/
(ِ) حاشية الشيخ ٧بمد الشنوا٘ب على ٨بتصر ابن أيب ٝبرة (ص.)ِْ:
(ّ) موطأ اإلماـ مالك [َّٕٔ] ،الزىد ،البن ا٤ببارؾ [ُّٕٖ] .الزىد ،ألٞبد [ِٓٓ].
(ْ) انظر :ا٤بواقف ،لعضد الدين اإلٯبي (ُ ،)ُّٔ -ُِٔ/كانظر :جواىر القرآف ،أليب حامد الغزإب
(ص.)ُٔ:
(ٓ) انظر :بدائع الفوائد (ْ.)َِٗ/
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ويتبين مما تقدـ أف مسببات الجهل المركب يمكن حصرىا فيما يلي:
ُ  -سوء القدكة.
ِ – الَببية السيئة كالبيئة الفاسدة.
ّ  -النهج ا٤بعرُب الذم ال يسلم من اآلفات.
ْ  -االكتفاء ٗبطالعة الكتب دكف األخذ على العلماء الراسخْب.
ٓ – عدـ التدرج ُب طلب العلم ،كعدـ األخذ بً ً
ص ىغار العلم قبل كًبىاره.
ٔ – غركر العلم الذم يؤدم إٔب طمس البصّبة:
سبب ُب خلق نزعة اإل٢باد
إف غركر العلم من أسباب الزيغ كالضبلؿ ،كىو ه
َ َُْ ْ ُ ُ
ََ
ْ َّ
ةتَّ
كا١بحود ،كما أخرب اهلل  عن ذلك ُب قولو :ﵟِٝٚة َّجةءتٛ٣
َّر ُظَّ ْٛ ٣ُ ٚثِةْلَيِِ ٠
َ

ْ ُ

ْ ْ

ِص ُ
خ٤اَّث ِ َٝةَّيَِ ٠سَِّْٞ َّْٜٛ ٢اَِّٛ ًِٚٙﵞ [غافر.]ّٖ:
ِ

كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب( :عقبات ُب طريق ا٥بداية).

ٕ – اتباع سبل متفرقة ،كاالفتتاف بعلوـ الفلسفة:
إف اتباع السبل ا٤بتفرقة ،كاالفتتاف بعلوـ الفلسفة ،كبكل قًٍي ول كقىاؿ من اآلفات
العمر دكف
الٍب تصيب العقل ،كُب ذلك ما فيو من ضياع الوقت كا١بهد ،كانقضاء ي
التبْب كالوضوح ،كىو من أسباب السقوط ُب أكدية الضبلؿ ،كما أخرب اهلل  عن
ُّ َ َ َ َ
ُ َ
ََ َ َ َ ِ ُ ْ َ ً َ ُ ُ ََ َ
٤اَّالع ُج٘ َّذ َذّصق َّثِس َّْ ٛخ َّْٞ
َّول َّدتج ِ ًُ
اَِّصاِط َّمعذ ِٔيٝةَِّةدجًِ٤ه
ذلك ُب قولو :ﵟوأنَّ َّ٢ش ِ

َظبِيِ١َّ ِ ٚﵞ [األنعاـ.]ُّٓ:

اضح كا٤بختصر ،كأف ينأل بنفسو
فمن أراد ا٥بداية فعليو أف
يق ٍّ
ى
يسلك طر ى
ا٢بق الو ى
و
عن و
لكل سالك من االستضاءة
طرؽ
كمتاىات ملتوية قد ًّ
يضل ُّا كيشقى .كال بد ٍّ
بنور الوحي ،كاتباع منهج اهلل  ،كأف يصوف نفسو عما يضر ُب اآلخرة ،بالوقوؼ
عند حدكد اهلل  ،كالتزاـ ما أمر ،كاجتناب ما هنى ،كال يتحقق ذلك إال بالعلم
كسن ًة نبيٍّو .
كالفقو كالتبصر ،كالتمسك بكتاب اهلل  ،ي
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َََ ْ َ َْ ُْ َ ّ ْ
ْسٟةَّاْ ٔٙصآ َن َّل َِّلِٖ ِصَّ
كا٢بق طريقو كاضح كبْب كميسر كما قاؿ  :ﵟؤٙس َّي
َ ْ
ُ
ذ ََِّْٜٞ َّٜ٘٣سٖ ٍَِّصﵞ [القمر.]ُٕ:

كقاؿ النيب (( :الحالؿ بين ،والحراـ بين ،وبينهما مشبهات))(ُ)،

أما طريق الباطل فهو شائك كمهلك كمعسر.
ا٢بق ال يكوف إال باإلخبلص كالتجرد ،كاالىتداء بأنوار الوحي،
لكن الوصوؿ إٔب ٍّ
و
متاىات م ً
ضلة ،كدركب ملتوية ،حيث تنقضي األعماؿ كال
كاالحَباز من التفرؽ ُب
ي
يتبْب للباحث الطريق الصحيح ،بل يتيو ُب أقواؿ الفبلسفة كا٤بفكرين الذين توسعوا ُب
البحث ،كىدـ البلحق ما أتى بو السابق ،فتشعبت األقواؿ كاختلفت ،كانغمس
الباحثوف ُب ١بة تلك الصراعات الفكرية الٍب ال تنتهي ،فسقطوا ُب أكدية الضبلؿ.
رسوؿ اهلل  خطًّا كخط عن ٲبْب ذلك ا٣بط
كُب ا٢بديث" :خط ي
مستقيما ،وىذه السبل على كل سبيل
كعن مشالو خطًّاٍ ،ب قاؿ(( :ىذا صراط ربك
ً

ُّ ُ َ
ََ َ َ َ ِ ُ ْ َ ً َ ُ ُ ََ َ
ُ
اَِّصاِطَّمعذِٔيٝةَِّةدجًِ٤هَّولَّدتجًِ٤اَّالعجَّ٘
منها شيطاف يدعو إليو))ٍ ،ب قرأ :ﵟوأنَّ٢ش ِ َّ
َ َ َ
ُ ْ َ
َّخ َْ ٞ
َّظبِيِ١َّ ِ ٚﵞ"(ِ).
ذ َذّصقَّثِسٛ

كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب( :عقبات ُب طريق ا٥بداية).

كقد تقدـ ُب غّب موضع أف العآب ٰبمل أمانة التبليغ دكف تلبيس أك كتماف ،كأف
يعمل على مكافحة الغلو كالتطرؼ ،كا٤بفاىيم ا٣باطئة الٍب تتسلل إٔب اَّتمع كالٍب
تؤذف با٣بطر أك اال٫براؼ إٔب مزالق خطّبة.
(ُ) صحيح البخارم [ِٓ ،]ُْٗٔ ،مسلم [ُُْٖ].
(ِ) أخرجو ا٢باكم كصححو [ِّٖٗ] ،ككافقو الذىيب .قاؿ اإلماـ الزيلعي " :ركاه النسائي ُب
(التفسّب) أخربنا ٰبٓب بن حبيب ثن ا ٞباد عن عاصم عن أيب كائل عن عبد اهلل بن مسعود..اْب .كركاه
ابن حباف ُب (صحيحو) ُب النوع ا٢بادم عشر من القسم الثالث ،كا٢باكم ُب (مستدركو) كقاؿ:
صحيح اإلسناد كٓب ٱبرجاه .كركاه أٞبد كأبو داكد الطيالسي كإسحاؽ بن راىويو كالبزار ُب (مسانيدىم).
قاؿ البزار :كركاه عن أيب كائل غّب كاحد .كركاه أبو يعلى ا٤بوصلي ُب (مسنده) كسنده عن ٞباد بن زيد
عن عاصم ابن أيب النجود بوٚ .بريج األحاديث كاآلثار الواقعة ُب تفسّب الكشاؼ ،للزيلعي (ُ.)ْْٔ/
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فينتج عن ذلك
سوء الفهم
ينعكس على السلوؾ كالتطبيق العملي ،ي
كال شك أف ى
ي
كضبلؿ ُب الفه ًم كالتصور كالسلوؾ كالتطبيق .فينبغي على العآب أف يرفع
اؼ
ه
ا٫بر ه
اللب س ،كأف ٰبذر الناس من أئمة الضبلؿ ،كمن دعاة التطرؼ ،كمن سائر اآلفات الٍب
هتدد أمن اَّتمع حٌب ال يستفحل ا٣بطر ،كيعسر العبلج.
طباضعاتػسيػاضغؼمػواضتطبغق :ػ
وقد وقعت من البعض مبالغات في الفهم والتطبيق كانت سببًا للتطرؼ
واًلنتكاس ،ومن أىمها:
ُ  -ا٤ببالغة ُب ا١بوانب الشكلية.
الغلو ،أك التسرع ُب
ِ  -ا٤بوقف السليب من اَّتمع من ٫بو ا٤ببالغة ُب التشدد ك ٍّ
و
حكمة أك فه وم للواقع ،أك مراعاةو ألحواؿ الناس.
اإلنكار من غّب
ّ  -ا٤بوقف السليب من الدنيا من ٫بو ا٤ببالغة ُب الزىد ،كتعطيل قواه عن عمارة
األرض أك السعي كالعمل فيها ،أك الَبكيز على ا١بوانب الشرعية دكف االستفادة من
العلوـ األخرل ،كمواكبة ا٢بضارة.
ْ  -الوقوؼ عند ظواىر النصوص دكف فهم مقاصدىا.
ٓ  -تضخيم صغّب القضايا ،كعكسو.
ٔ  -ا٢بكم من زكاية كاحدة.
ٕ ٙ -بجّب كاسع الشرع.
ٖ  -إعبلء الطائفية أك ا٢بزبية أك القبلية ٕبيث يعقد الوالء كالرباء على طائفة
معينة ،أك على حزب معْب.
ٗ  -الَبكيز على العبادات الظاىرة كإٮباؿ العبادات القلبية.
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َُ  -الَبكيز على نصوص الَبىيب كالوعيد كالتخويف كإٮباؿ نصوص
الَبغيب كالوعد كالرجاء.
ُُ  -ا١بمود كالتقليد دكف تبصر.
ُِ  -الزيغ ُب العقيدة ،كإتباع ا٥بول ،كأخذ بعض القرآف كترؾ بعضو.
سادسا :سوء التبليغ:
ً

كمن خيانة العلم :سوء التبليغ ،كقد يكوف بسبب أئمة الضبلؿ ،أك تصدر غّب
متأىل:
فمن سوء التبليغ( :التصدر قبل التمكن كالرسوخ كالتأىل)؛ ألنو يورث و
آفات
لدل ا٤بتلقي ،كقد يكوف سببنا النصرافو عن ا٢بق ،كلو كذلك أثر ال ٱبفى على
صاحبو ،فهو ٩با يورث ً
الكرب كالعجب كالغركر ،كالشذكذ الفكرم .ك"التصدر قبل
التأىل ىو آفة ُب العلم كالعمل .كقد قيل :من تصدر قبل أكانو ،فقد تصدل ٥بوانو"(ُ).
كقد ذكر القاضي ابن ٝباعة  أف من آداب ً
العآب ُب ىد ٍرًسو" :أف ال
أىبل لو ،كال يذكر الدرس ًم ٍن ًعٍل وم ال يعرفو ،سواء أشرطو
ينتصب للتدريس إذا ٓب يكن ن
الواقف أك ٓب يشرطو؛ فإف ذلك لعب ُب الدين ،كازدراء بْب الناس .قاؿ النيب
(( :المتشبع بما لم يعط كالبس ثوبي زور))(ِ).

(ُ) ا٤بصدر السابق (ص ،)ُٖٗ:كانظر :تاريخ اإلسبلـ ،لئلماـ الذىيب (ِٖ ،)َُِ/سّب أعبلـ النببلء
(ُّ ،)ُِ/طبقات الشافعية الكربل ،للسبكي (ْ ،)ّٖٗ/طبقات الشافعية ،البن قاضي شهبة
(ُ ،)ُُٖ/شذرات الذىب (ٓ.)ِٕ/
(ِ) صحيح البخارم [ُِٗٓ] ،مسلم [ُِِٗ .]َُِّ ،قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب ُ ب تفسّب قولو

َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ُّ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ
َْ َ
ََّت ْ َعبََّْٛ ٣ُ ٠ث ََ َّ ٝ
ةز ٍةَََِّّٞ ٜ
د َّج٤نَّأنَُّيٝسواَّثِٝةَّلَّٛحًّ٤ٚاًَِّل
 :ﵟلََّت َعَبَّاَّلِيَّٞحّصخ٤نَّثِٝةَّأد٤اَّوي ِ
ِ
ْ َ
ابﵞ اآلية [آؿ عمراف ،]ُٖٖ :يعِب :بذلك ا٤برائْب ا٤بتكثرين ٗبا ٓب يعطوا ،كما جاء ُب (الصحيح)
اًَ ٙش َِّ

عن رسوؿ اهلل (( :من ادعى دعول كاذبة؛ ليتكثر ُّا ٓب يزده اهلل إال قلة)) صحيح مسلم
[َُُ ] ،كُب (الصحيح)(( :ا٤بتشبع ٗبا ٓب يعط كبلبس ثويب زكر)) .تفسّب ابن كثّب (ِ .)ُُٖ/قاؿ=
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كعن الشبلي  :من تصدر قبل أكانو فقد تصدل ٥بوانو .كعن أيب حنيفة
 :من طلب الرياسة ُب غّب حينو ٓب يزؿ ُب ٍّ
ذؿ ما بقي"(ُ) .كذكر اإلماـ
البخارم ُ ب (صحيحو) كتاب ا ًإلٲبىاف باب (االغتباط ُب العلم كا٢بكمة) :كقاؿ
س َّو ُدوا)) ،قاؿ أبو عبد اهلل(ِ) :كبعد أف تي ىسو يدكا ىكقى ٍد
عمر (( :تَػ َف َّق ُهوا قبل أف تُ َ
تىػ ىعل ىم أصحاب النيب ُ ب كًىًرب ًسنٍّ ًه ٍم(ّ).
قولو( :كقاؿ عمر  :تىػ ىفق يهوا قبل أف تي ىسو يدكا) ىو بضم ا٤بثناة كفتح ا٤بهملة
كتشديد الواك ،أم :يٍ٘ب ىعليوا ساد نة(ْ).
كمن أسباب سوء التبليغ :قلة العلم بأصوؿ التشريع ،كاختبلؼ العلماء .قاؿ
علما باختبلؼ العلماء،
أيوب السختيا٘ب " :أجسر الناس على الفتيا أقلهم ن
كأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختبلؼ العلماء"(ٓ).
كركل ابن عبد الرب ا٢بافظ  بإسناده ،عن مالك ،قاؿ :أخرب٘ب رجل أنو
دخل على ربيعة بن أيب عبد الرٞبن ،فوجده يبكي ،فقاؿ لو :ما يبكيك؟ كارتاع
لبكائو .فقاؿ لو :أمصي بة دخلت عليك؟ فقاؿ :ال كلكن استفٍب من ال علم لو ،كظهر
بالس ٍجن من السراؽ.
ىحق ٍّ
ُب اإلسبلـ أمر عظيم .قاؿ ربيعة :كلبعض من يػي ٍف ًٍب ىهنا أ ى

=العبلمة ا٤بناكم " :ينبغي للعآب أف ال ينتصب للتدريس كاإلفادة حٌب يتمكن من األىلية،
كال يذكر الدرس من علم ال يعرفو ،سواء شرط الواقف أـ ال؛ فإنو لعب ُب الدين ،كإزراء بو" فيض
القدير (ٔ.)َِٔ/
(ُ) تذكرة السامع كا٤بتكلم ُب أدب العآب كا٤بتعلم ،للقاضي بدر الدين ابن ٝباعة (ص.)ُٕ-َٕ:
(ِ) أم :البخارم.
(ّ) صحيح اإلماـ البخارم (ُ.)ِٓ/
(ْ) فتح البارم ،البن حجر (ُ.)ُٔٔ/
(ٓ) ذكره ابن ا٤ببارؾ ُب (الزىد) (ِ ،)ُِٓ/كابن عبد الرب ُب (جامع بياف العلم كفضلو) (ِ.)ُٖٔ/
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رحم اهلل ربيعة .كيف لو أدرؾ زماننا؟ كما شاء اهلل كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي
العظيم ،كحسبنا اهلل كنعم الوكيل(ُ).
كاالجتهاد لو أىلو من العلماء الراسخْب ،كاإلفتاء مقاـ خطّب؛ كلذلك كاف
األجرؤ على التصدر من غّب تأىل األجرؤ على النار.
َ
َ
َ
ُْ َ ُْ ْ َ ََْ ُ َ ُ
َّاَّلل َّٙس َّْٛ
قاؿ الز٨بشرم ُ ب تفسّب قوؿ اهلل  :ﵟٓ٘ َّأرأحذَّٜ ٛةَّأٟضل
ُ َ َ َ ُ ْ َْ ََ
ْ ْ َ َ َ ُْ ْ ُْ َ َ ً َ َ َ ً ُْ
َْ َُ َ
ونﵞ
ل َّٓ٘ َّآَّلل َّأذ ِن َّٙسَّ ٛأم َّلَع َّاَّلل ِ َّتَّت َّ
َّ ِٜٞرِز ٍق َِّجًٚذَّ ١٠َِّٜ ٛخصاٜة َّوخًل َّ

بليغا عن التجوز فيما يسئل عنو من
زجرا ن
[يونس" :]ٓٗ:ككفى ُّذه اآلية زاجرة ن
األحكاـ .كباعثة على كجوب االحتياط فيو ،كأف ال يقوؿ أحد ُب شيء جائز أك غّب
جائز إال بعد إيقاف كإتقاف ،كمن ٓب يوقن فليتق اهلل كليصمت ،كإال فهو مفَب على اهلل
.)ِ("
ً
كقاؿ اإلماـ النوكم " :اعلم أف اإلفتاء
عظيم ا٣بطر ،كبّبي ا٤بوقع ،كثّبي
ي
ً
ً
األنبياء صلوات اهلل كسبلمو عليهم ،كقائم بفرض الكفاية،
ارث
الفضل؛ ألف ا٤بفٍب ك ي
ً
ا٤بنكدر
لكنو معرض للخطأ؛ ك٥بذا قالوا :ا٤بفٍب يموقٍّ هع عن اهلل تعأب ،كركينا عن اب ًن
قاؿ :العآب بْب اهلل ً 
يدخل بينىهم ،كركينا عن السلف
ي ى
كخٍلقو ،فلينظير كيف ي
ى
أحرفا تربنكا .كركينا
كفضبلء ا٣بىلىف من التوقف عن ي
الفتيا أشياء كثّبة معركفة نذكر منها ي
عن عبد الرٞبن بن أيب ليلى قاؿ :أدركت مائة كعشرين من األنصار من أصحاب
رسوؿ اهلل  ييسأؿ أحدىم عن ا٤بسألة فّبدىا ىذا إٔب ىذا كىذا إٔب ىذا
حٌب ً
ترج ىع إٔب األكؿ .كُب ركاية :ما منهم من يٰبدٍّث ٕبديث إال ىكد أف أخاهي كفاهي إياه،
و
الفتيا.
ستفٌب عن شيء إال كد أف أخاه كفاه ي
كال يي ى
(ُ) أدب ا٤بفٍب كا٤بستفٍب ،البن الصبلح (ص ،)ٖٓ :كانظر :صفة الفتول كا٤بفٍب كا٤بستفٍب ،ألٞبد بن ٞبداف
النمّبم ا٢برا٘ب ا٢بنبلي (ص ،)ُُ:شرح الكوكب ا٤بنّب (ْ ،)ْْٓ/ا٤بدخل إٔب مذىب اإلماـ أٞبد بن
حنبل (ص.)ِّٗ:
(ِ) الكشاؼ (ِ ،)ّْٓ/تفسّب النسفي (مدارؾ التنزيل) (ِ.)ِٗ /
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كعن ابن مسعود كابن عباس  :من أىفٍػ ىٌب ُب يك ٍّل ما ييسأؿ فهو ٦بنوف.
صْب التابعًيػ ٍْب قالوا :إف أحدكم لييفٍب ُب ا٤بسألة ،كلو
كعن الشعيب كا٢بسن كأيب يح ى
ىكىرىدت على عمر بن ا٣بطاب ١ بمع ٥با أىل بدر.
كت أقو ناما ييسأؿ أحدىم عن الشيء
كعن عطاء بن السائب
ٍّ
التابعي  :أدر ي
فيتكلم كىو يػرعد .كعن ابن عباس ك٧بمد بن عجبلف :إذا أى ٍغفل ً
العآبي (ال أدرم)
ىٍ ى
ىى
ً
ً
لما.
ىجس ير الناس على ي
أيصيبى ٍ
ت ىم ىقاتليو .كعن يس ىفياف بن عيينة ى
الفتيا أقىػلهم ع ن
كسحنيوف :أ ى
مسألة فلم يًٯبب -فىً
و
يل لو فقاؿ :حٌب أدرم أف
ق
كعن الشافعي - كقد يسئًل عن
ى
ً
السكوت أك ُب ا١بواب.
الفضل ُب
ى
ً
٠بعت أٞبد بن حنبل  ييكثًر أف يقوؿ :ال أدرم ،كذلك فيما
األثرـ :ي
كعن ى
األقاكيل فيو.
ؼ
ىعىر ى
ى
و
ً
مسألة،
بعْب
كعن ا٥بيثم بن ٝبيل:
شهدت مال نكا  يسئ ىل عن ٜباف كأر ى
ي
ً
أيضا أنو رٗبا كاف ييسأؿ عن ٟبسْب
فقاؿ ُب ثنتىْب كثبلثْب منها :ال أدرم .كعن مالك ن
و
مسألة فينبغي قبل ا١بواب
مسألة فبل يٯبيب ُب كاحدةو منها ،ككاف يقوؿ :ىمن أجاب ُب
ً
كسئًل عن مسألة ،فقاؿ:
نفسو على ا١بنة كالنار ،ك ى
كيف ىخ ي
بلصوي ،يٍبٌ يٯبيب ،ي
أف يعرض ى
خفيف.
ه
ال أدرم ،فقيل :ىي مسألةه خفيفة سهلة ،فغضب كقاؿ :ليس ُب العلم شيءه
ٝبع اهلل تعأب فيو من آلة ال يفتيا ما ىٝبىع ُب ابن
أيت ن
كقاؿ الشافعي  :ما ر ي
أحدا ى
(ُ)
الفىرؽ
أيت]
الفتيا  .كقاؿ أبو حنيفة  :لوال ى
أسكت منوي على ي
ى
يعيىػٍيػنىة[ ،كما ر ي
ضيع العلم ما أفتيت ،يكوف ٥بم ا٤بهنأ كعلي ال ًو يزر،
(كىو ا٣بوؼ) من اهلل  أف يى ى
كأقوا ي٥بيم ُب ىذا كثّبة معركفة"(ِ).

(ُ) كُب (الكامل).." :كما رأيت أكقف أك أجنب عن الفتيا منو" الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ (ُ.)ُّٖ/
(ِ) آداب الفتول كا٤بفٍب كا٤بستفٍب ،لئلماـ النوكم (ص.)ُٔ -ُّ:
524

كقد حذرنا الرسوؿ  من (سوء التبليغ) أٲبا ٙبذير ،فحذر من الرؤكس
ا١بهاؿ ،كأئمة الضبلؿ .فمن تكلم ُب العلم بغّب أمانة فقد مس العلم بقرحة ،ككضع
ُب سبيل فبلح األمة حجر عثرة.
منابر الدعوة كاإلعبلـ ،كتبوؤا ا٤بناصب
كيعظم الفساد كا٣بطر إذا تصدر ا٤بنافقوف ى
العالية ،فأشاعوا الباطل كركجوا لو ،كأٟبدكا صوت ا٢بق ،فاغَب ُّم خلق كثّب ،فضلوا
كأضلوا ،كقد حذرنا النيب  داعية يظهر خبلؼ ما يبطن ،فقاؿ
َّ (( :
إف أخوؼ ما أخاؼ على أمتي :كل منافق عليم اللساف))(ُ).
كُب ا٢بديث(( :سيخرج قوـ في آخر الزماف ،أحداث األسناف ،سفهاء
األحالـ ،يقولوف من خير قوؿ البريةً ،ل يجاوز إيمانهم حناجرىم ،يمرقوف من

الدين ،كما يمرؽ السهم من الرمية ))..ا٢بديث(ِ).
قاؿ اإلماـ النوكم
:

:

"معناه :صغار األسناف ،ضعاؼ العقوؿ .قولو

((يقولوف من خير قوؿ البرية)) معناهُ :ب ظاىر األمر ،كقو٥بم :ال

حكم إال هلل ،كنظائره من دعائهم إٔب كتاب اهلل -كاهلل أعلم.)ّ("-

كعند مسلم(( :يخرج قوـ من أمتي يقرءوف القرآف ،ليس قراءتكم إلى

قراءتهم بشيء ،وًل صالتكم إلى صالتهم بشيء ،وًل صيامكم إلى صيامهم
بشيء ،يقرءوف القرآف يحسبوف أنو لهم وىو عليهمً ،ل تجاوز صالتهم تَػ َر ِاقيَػ ُهم،
الرِميَّة))(ْ).
يَ ْم ُرقُوف من اإلسالـ كما يَ ْم ُر ُؽ السهم من َّ

(ُ) تقدـ.
(ِ) صحيح البخارم [ُُّٔ ،]َّٔٗ ،َٕٓٓ ،مسلم [َُٔٔ].
(ّ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ٕ ،)ُٔٗ/كانظر :حاشية السندم على سنن النسائي (ٕ.)ُُٗ/
(ْ) صحيح مسلم [َُٔٔ].
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"فقولو

:

((يحسبوف أنو لهم)) كاضح فيما قلناٍ ،ب إهنم يطلبوف

اتباعو بتلك األعماؿ؛ ليكونوا من أىلو ،كليكوف حجة ٥بم ،فحْب ابتغوا تأكيلو كخرجوا
عن ا١بادة كاف عليهم ال ٥بم"(ُ) ،أم :أهنم يفهمونو على غّب كجهو ،فهم يظنوف أهنم
على شيء كىم ٖببلؼ ما ظنوا؛ يظنوف أهنم على حق كىم على باطل؛ للشبو الٍب
عرضت ٥بم ،كللباطل الذم أشربتو قلوُّم.
ومن أسباب سوء التبليغ :الجهل بمقاصد التشريع من عدـ مراعاة أحواؿ
المدعوين:
مثبل إذا أتيت
قاؿ الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب " :ال تقل للكفار ن
أكالٍ ،ب فىػٍّرع
أص ًل
األصل ن
لتدعوىم :اتركوا ا٣بمر ،اتركوا الزنا ،اتركوا الربا ،ىذا غلطٍّ ،
ى
الفركع ،فأكؿ ما تدعو :أف تدعوا إٔب التوحيد كالرسالة :أف يشهدكا أف ال إلو إال اهلل،
٧بمدا رسوؿ اهللٍ ،ب بعد ذلك عليك ببقية أركاف الدين األىم فاألىم"(ِ).
كأف ن
ككل من كقف على طريقة الشارع ُب التشريع ،كاستقرأ منهجو ُب التبليغ ،كتدبر
مسالكو ُب إنزاؿ األحكاـ يتأكد لو أف التدرج يسنة من سنن الشريعة كالطبيعة.
فعن عائشة أـ ا٤بؤمنْب " :إ٭با نزؿ أكؿ ما نزؿ منو سورة من ا٤بفصل،
فيها ذكر ا١بنة كالنار ،حٌب إذا ثاب الناس إٔب اإلسبلـ نزؿ ا٢ببلؿ كا٢براـ ،كلو نزؿ
أبدا ،كلو نزؿ :ال تزنوا ،لقالوا :ال
أكؿ شيء :ال تشربوا ا٣بمر ،لقالوا :ال ندع ا٣بمر ن
أبدا"(ّ).
ندع الزنا ن

(ُ) االعتصاـ ،للشاطيب (ص.)ُٕٔ:
(ِ) شرح رياض الصا٢بْب (ِ.)َّٓ/
(ّ) صحيح البخارم [ّْٗٗ].
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كىذا ىو ا٤بنهج النبوم ُب الدعوة ،فعن معاذ



قاؿ :بعثِب رسوؿ اهلل

قوما من أىل الكتاب ،فادعهم إلى شهادة أف ًل
 ،قاؿ(( :إنك تأتي ً
إلو إًل اهلل وأني رسوؿ اهلل ،فإف ىم أطاعوا لذلك ،فأعلمهم أف اهلل افترض عليهم
خمس صلوات في كل يوـ وليلة ،فإف ىم أطاعوا لذلك ،فأعلمهم أف اهلل افترض
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ،فإف ىم أطاعوا لذلك فإياؾ

وكرائم أموالهم ،واتق دعوة المظلوـ ،فإنو ليس بينها وبين اهلل حجاب))(ُ).
ً و
قوما حديثنا ال تىػٍبػليغيوي
كعن عبد اهلل بن مسعود  قاؿ" :ما أنت ٗبي ىحدٍّث ن
يع يقوي٥بي ٍم ،إًال كاف لبعضهم فًٍتػنىةن"(ِ) .قاؿ العبلمة ا٤بناكم " :ألف العقوؿ ال ٙبتمل
إال على قدر طاقتها ،فإف أزيد على العقل فوؽ ما ٰبتملو استحاؿ ا٢باؿ من الصبلح
إٔب الفساد"(ّ).
ومن أسباب سوء التبليغ :اإلجهاض الفكري:

كا٤براد من اإلجهاض الفكرم:إخراج الفكرة قبل نضوجها(ْ).
مشوىا،
مسخا ن
كاإلجهاض الفكرم ٩با يربز الفكرة من التسرع الذم يربز الفكرة ن
إقناعا ،كال يثمر ىداية.
فبل يورث ن

(ُ) صحيح البخارم [ُْٔٗ ،]ّْْٕ ،ِْْٖ ،صحيح مسلم [ُٗ].
(ِ) صحيح مسلم [ٓ] (ُ.)ُُ/
(ّ) فيض القدير (ٓ.)ِْٕ /
(ْ) انظر :حلية طالب العلم ،لبكر بن عبد اهلل أبو زيد (ص.)َُِ:
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ِ
ِ
األحكاـ من
إطالؽ
الفكري :التسرع في
الجنوح
ومن أسباب سوء التبليغ و ِ
ّْ
تبص ٍر وًل رويَّة:
تأم ٍل وًل ُّ
غير ُّ

قاؿ ابن القيم " :ككاف السلف من الصحابة كالتابعْب يكرىوف( :التسرع
ُب الفتول) ،كيود كل كاحد منهم أف يكفيو إياىا غّبه :فإذا رأل ُّا قد تعينت عليو
بذؿ اجتهاده ُب معرفة حكمها من الكتاب كالسنة أك قوؿ ا٣بلفاء الراشدين ٍب أفٌب.
كقاؿ عبد اهلل بن ا٤ببارؾ  :حدثنا سفياف عن عطاء بن السائب عن عبد
الرٞبن بن أيب ليلى قاؿ :أدركت عشرين كمائة من أصحاب رسوؿ اهلل 
ٍّث إال كد أف أخاه كفاه ا٢بديث ،كال م ٍف و
ت
ي
أراه قاؿُ :ب ا٤بسجد ،فما كاف منهم ي٧بىد ه ى
إال ىكد أف أخاه كفاه الفتيا.
كقاؿ اإلماـ أٞبد  :حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرٞبن بن

أيب ليلى قاؿ :أدركت عشرين كمائة من األنصار من أصحاب رسوؿ اهلل
ٍّث حديثنا إال كد أف أخاه
ما منهم رجل يي ٍسأ يىؿ عن شيء إال ىكد أف أخاه كفاه ،كال يٰبىد ي
كفاه.
ىج ىس ير الناس على الٍ يفٍتػيىا أىقىػل يه ٍم ًعٍل نما ،يكوف
كقاؿ سحنوف بن سعيد  :أ ٍ
ا٢بىق يكلوي فيو.
عند الرجل الباب الواحد من العلم يىظين أف ٍ
معلقا" :ا١برأةي على الفتيا تكوف من قًل ًة العلم كمن غزارتو
قاؿ ابن القيم  ن
كسعتو ،فإذا قىل علمو أفٌب عن كل ما يسأؿ عنو بغّب علم ،كإذا ات ىس ىع علمو اتسعت
أيضا
فتياه؛ ك٥بذا كاف ابن عباس من أكسع الصحابة فتيا .ككاف سعيد بن ا٤بسيب ن
كاسع الفتيا ،ككانوا يسمونو كما ذكر ابن كىب عن ٧بمد بن سليماف ا٤برادم عن أيب
إسحاؽ قاؿ :كنت أرل الرجل ُب ذلك الزماف كإنو ليدخل يسأؿ عن الشيء فيدفعو
الناس عن ٦بلس إٔب ٦بلس حٌب يدفع إٔب ٦بلس سعيد بن ا٤بسيب كراىية للفتيا ،قاؿ:


ككانوا يدعونو سعيد بن ا٤بسيب ا١برمء.
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كقاؿ سحنوف  :إ٘ب ألحفظ مسائل منها ما فيو ٜبانية أقواؿ من ٜبانية أئمة
من العلماء ،فكيف ينبغي أف أعجل با١بواب قبل ا٣برب؟ فلم أالـ على حبس
ا١بواب؟"(ُ).
قاؿ ابن الصبلح " :ال ٯبوز للمفٍب أف يتساىل ُب الفتول ،كمن عرؼ
بذلك ٓب ٯبز أف يستفٍب .كذلك قد يكوف بأف ال يثبت كيسرع بالفتول قبل استيفاء
حقٍّها من النظر كالفكر ،كرٗبا ٰبملو على ذلك توٮبو أف اإلسراع براعة ،كاإلبطاء عجز
كمنقصة ،كذلك جهل ،كلىئً ٍن يبطئ كال ٱبطئ أكمل بو من أف يعجل فيضل
كيضل"(ِ).
كقاؿ اإلماـ النوكم " :اعلم أف اإلفتاء عظيم ا٣بطر ،كبّب ا٤بوقع ،كثّب
الفضل؛ ألف ً
ا٤بفٍب ىكا ًرث األنبياء صلوات اهلل كسبلمو عليهم ،كقائم بفرض الكفاية
لكنو معرض للخطأ؛ ك٥بذا قالواً :
ا٤بفٍب موقٍّع عن اهلل تىػ ىع ىأب..إٔب أف قاؿٰ" :برـ
التساىل ُب الفتول ،كمن عرؼ بو حرـ استفتاؤه ،فمن التساىل :أف ال يتثبت ،كييسرع
استً ىيفاء حقٍّها من النظر كالفكر"(ّ).
بالفتول قبل ٍ
"ككاف السلف يهابوهنا كيشددكف فيها ،كيتدافعوهنا .كأنكر أٞبد كغّبه على من
هتجم ُب ا١بواب ،كقاؿ :ال ينبغي أف ٯبيب ُب كل ما يستفٌب فيو.
كٰبرـ التساىل فيها كتقليد معركؼ بو ،أم :بالتساىل؛ ألف أمر الفتيا خطر،
كثّبا ،كقد قاؿ اإلماـ أٞبد
فينبغي أف يتبع السلف ُب ذلك ،فقد كانوا يهابوف الفتيا ن
 :إذا ىاب الرجل شيئنا ال ينبغي أف ٰبمل على أف يقولو.

(ُ) إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب (ُ ،)ِٖ-ِٕ/كانظر :الفقيو كا٤بتفقو ،للخطيب (ِ.)ّْٗ /
(ِ) أدب ا٤بفٍب كا٤بستفٍب (ص.)ُُُ:
(ّ) اَّموع شرح ا٤بهذب (ُ ،)ْٔ-َْ/كانظر :صفة الفتول كا٤بفٍب كا٤بستفٍب ،البن ٞبداف ا٢برا٘ب ا٢بنبلي
(ص.)ُّ:
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كقاؿ بعض الشافعية :من اكتفى ُب فتياه بقوؿ أك كجو ُب ا٤بسألة ،من غّب نظر
ُب ترجيح كال تقيد بو :فقد جهل كخرؽ اإلٝباع"(ُ).
ث و
ً
ً
آفات لدل ا٤بتلقي ،كقد
إطبلؽ
كيتبْب ٩با تقدـ أف التسرع ُب
األحكاـ يي ٍّور ي
أثر ال ٱبفى على صاحبو ،من حيث إنو قد
يكوف سببنا النصرافو عن ٍّ
ا٢بق ،كلو كذلك ه
ىضل؛ كلذلك كاف السلف من الصحابة كالتابعْب
تكلم بغّب ًعٍل وم أك بغ ًّب ٍّ
ضل كأ ى
ا٢بق فى ى
يكرىوف :التسرع ُب الفتول ،كإطبلؽ األحكاـ .كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب:
(عقبات ُب طريق ا٥بداية).
ومن أسباب سوء التبليغُّ :
عكس ما يبطن:
يظهر
تصدر داعية ُ
َ
و
ً
عكس ما يبطن ،فيظهر القبوؿ
يظهر
إف من أسباب سوء التبليغ :تصد ير داعية ي
ى
صرفىاتًًو ك ى٢بٍن
لدين اهلل  ،كاإلذعاف لشرعو ،كلكنو يػي ٍعرض بقلبو ،كيػي ٍعىر ي
ؼ ذلك ُب تى ى
َْ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ
ْ
َ ََ ْ َ ُ ْ
َِّفَِّل َِّٞاِ ٤ٔٙلَّواَّللَّحًَّٛٚأخٝةٙس َّٛﵞ [٧بمد.]َّ:
قىػ ٍولو .قاؿ اهلل  :ﵟوْلً ِصذِ ٛ٣َّ٠
ً
ين ُب الد ٍرؾ األسفل من النار" .كيقاؿ
كىذه حاؿ ا٤بنافقْب ى
نفاؽ الٍ يكفار الٍ يم ىخلد ى
َ ُ ْ
اَّلل َّيَؼ َُ ٣سَّ
٤با عدموا صدؽ األحواؿ ٓب ينفعهم صدؽ األقواؿ؛ فإف اهلل  قاؿ :ﵟو
َ ََ
َ
ْ َ
٤نﵞ [ا٤بنافقوف ،]ُ:فكانوا يقولوف :نشهد إنك لرسوؿ اهلل ،ككذلك من
ْيََّٙكذِثُ َّ
إِنَّال ُ٠ٝةِِِٔ
َُ ُ َ
٤ن َ
َّاَّللَّ
أظهر من نفسو ما ٓب يتحقق بو افتضح عند أرباب التحقيق ُب ا٢باؿ .ﵟُيةدِي
ْ
َ
َ َ َُ ََ ََْ ُ َ
٤ن َّإل ََّأجْ ُّ َع َُ ْٛ ٣
ونﵞ [البقرة ]ٗ:عاد كباؿ خداعهم
َّو َٜة َّيَؼ ًُ ُص َّ
واَّلِيَّ ٞآ٤٠ٜا َّوٜة َُّيسي
ِ
كالعقوبة عليو إٔب أنفسهم فصاركا ُب التحقيق كأهنم خادعوا أنفسهم ،فما استهانوا إال
بأقدارىم ،كما استخفوا إال بأنفسهم ،كما ذاؽ كباؿ فعلهم سواىم"(ِ).

(ُ) شرح الكوكب ا٤بنّب (ْ.)ٖٖٓ/
(ِ) لطائف اإلشارات (ُ.)ُٔ /
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كقد حذر النيب  داعية يظهر خبلؼ ما يبطن ،فيظهر اإلذعاف ،بل
كينتحل صفة العلماء ،فيتصدر للدعوة ،كىو يبطن ما يبطن من مك ور كإعراض ،فمثل
ٌّ ً
و
معرض ظاىر اإلعراض؛ لكونو يتسبب ُب
خطرا من
أكثر ن
ىذا ضاؿ يمضلٌّ ،فهو ي
إعراض غّبه؛ لسوء فهمو ،كخب ً
ث غايتو كقصده .جاء ُب ا٢بديث عن عمر بن
يٍ
ا٣بطاب  أف رسوؿ اهلل  قاؿَّ (( :
إف أخوؼ ما أخاؼ على أمتي
كل منافق عليم اللساف))(ُ) .كعند أيب يعلى عن عمر بن ا٣بطاب

((كنا نتحدث أف ما يهلك ىذه األمة كل منافق عليم اللساف))(ِ).



قاؿ:

قولو(( :كل منافق عليم اللساف)) "أم :كثّب علم اللساف ،جاىل القلب
كالعمل ،اٚبذ العلم حرفة يتأكل ُّا ،ذا ىيبة كأُّة يتعزز كيتعاظم ُّا ،يدعو الناس إٔب
اهلل كيفر ىو منو ،كيستقبح عيب غّبه كيفعل ما ىو أقبح منو ،كيظهر للناس التنسك
كالتعبد ،كيسارر ربو بالعظائم إذا خبل بو ذئب من الذئاب لكن عليو ثياب ،فهذا ىو
حذرا من أف ٱبطفك ٕببلكة لسانو ،كٰبرقك
الذم حذر منو الشارع  ىنا؛ ن
أخبث
بنار عصيانو ،كيقتلك بنًب باطنو كجنانو .قاؿ الز٨بشرم  :كا٤بنافقوف
ي

كتدليسا،
الكفرة كأبغضهم إٔب اهلل تعأب كأمقتهم عنده؛ ألهنم خلطوا بالكفر ن
ٛبويها ْ َ ن
َ
كبالشكر استهزاء كخداعا؛ كلذلك أنزؿ فيهم :ﵟإن َّال ْ ُ٠َ ٝةِِٔ َ
٘ﵞ
َِّف َّاِل ْركِ َّاْل ْظّ َِّ
ْي
ِ
ِ
ِ
ن
[النساء ]ُْٓ:انتهى.
ككاف ٰبٓب بن معاذ  يقوؿ لعلماء الدنيا :يا أصحاب القصور قصوركم
قيصرية ،كبيوتكم كسركية ،كأبوابكم ظاىرية ،كأخفافكم جالوتية ،كمراكبكم قاركنية،
كأكانيكم فرعونية ،كمآٜبكم جاىلية ،كمذاىبكم شيطانية ،فأين احملمدية كالعا٤بية؟!
منكب على حطاـ الدنيا ال ٲبل من ٝبعو ،كتراه
كأكثر علماء الزماف ضرباف :ضرب
ه
شهره كدىره يتقلب ُب ذلك كا٥بج ُب ا٤بزابل يطّب من عذرة إٔب عذرة ،كقد أخذت
(ُ) تقدـ.
(ِ) تقدـ.
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دنياه ٗبجامع قلبو ،كلزمو خوؼ الفقر كحب اإلكثار ،كاٚبذ ا٤باؿ عدة للنوائب ،ال
يتنكر عليو تغلب الدنيا ،كضرب ىم أىل تصنع كدىاء كخداع كتزين للمخلوقْب كٛبلق
شحا على رئاستهم ،يلتقطوف الرخص ،كٱبادعوف اهلل با٢بيل ،ديدهنم ا٤بداىنة
للحكاـ؛ ن
كساكن قلوُّم ا٤بُب ،طمأنينتهم إٔب الدنيا ،كسكوهنم إٔب أسباُّا ،اشتغلوا باألقواؿ عن
األفعاؿ ،كسيكافئهم ا١ببار ا٤بتعاؿ"(ُ).
ومن أسباب سوء التبليغ :إىماؿ فقو الواقع ومقاصد التشريع.
ومن أسباب سوء التبليغ :انعداـ الشفقة وكذلك التساىل في الوقوؼ عند
الضوابط الشرعية:
من صفات الداعية الصادؽ ُب دعوتو :رٞبة ا٤بدعوين ،كمراعاة مصا٢بهم،
كالشفقة عليهم ،كالفرح ٗبا يسرىم مع كقوفو عند ا٢بدكد كالضوابط الشرعية الفاصلة
بْب اإلفراط كالتفريط.
والتمس ِ
ك
ومن أسباب سوء التبليغ :تتبع الحيل المحرمة أو المكروىة،
ُّ

ُّ
بالشبَو:
ا٢بيل احملرمة ىي ا٢بيل الٍب تتخذ للتوصل ُّا إٔب ٧برـ ،أك إٔب إبطاؿ ا٢بقوؽ ،أك
أصبل شرعيًّا ،أك تناقض
لتمويو الباطل ،أك إدخاؿ الشبو فيو .كىي ا٢بيل الٍب هتدـ ن
مصلحة شرعية.

(ُ) فيض القدير (ِ ،)ُْٗ/الكشاؼ ،للز٨بشرم (ُ.)ْٓ/
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كا٢بيل احمل رمة تقوـ على ا٤بخادعة ،كالتلبيس ،كالتدليس ،كعلى اٚباذ الوسائل
ا٤بشركعة ،كغّب ا٤بشركعة؛ للوصوؿ إٔب ا٢براـ(ُ).
قاؿ ابن القيم " :كاهلل  مسخ الذين استحلوا ٧بارمو با٢بيل قردة
كخنازير جزاء من جنس عملهم؛ فإهنم ٤با مسخوا شرعو كغّبكه عن كجهو مسخ
كجوىهم كغّبىا عن خلقتها ،كاهلل  ذـ أىل ا٣بداع كا٤بكر ،كمن يقوؿ بلسانو ما
ليس ُب قلبو ،كأخرب أف ا٤بنافقْب ٱبادعوف اهلل كىو خادعهم ،كأخرب عنهم ٗبخالفة
ظواىرىم لبواطنهم كسرائرىم لعبلنيتهم كأقوا٥بم ألفعا٥بم .كىذا شأف أرباب ا٢بيل
احملرمة ،كىذه األكصاؼ منطبقة عليهم؛ فإف ا٤بخادعة ىي االحتياؿ كا٤براكغة بإظهار
أمر جائز ليتوصل بو إٔب أمر ٧برـ يبطنو"(ِ).
متساىبل ُب الفتيا ،كال من يبتغي ا٢بيل احملرمة ،كال من يذىب إٔب
كال يقلد
ن
األقواؿ الشاذة الٍب ينكرىا ا١بمهور من العلماء.
"كالتساىل قد يكوف بأف ال يثبت كيسرع بالفتول ،أك ا٢بكم قبل استيفاء حقها
من النظر كالفكر ،كرٗبا ٰبملو على ذلك :تىػ ىوٮبيوي أف اإلسراع براعة ،كاإلبطاء عجز
ضل كي ً
ً
ضل،
كمنقصة ،كذلك جهل ،فؤلف يبطئ كال ٱبطئ أٝبل بو من أف يعجل فىػيى ى ي
كقد يكوف تساىلو كا٫ببللو بأف ٙبملو األغراض الفاسدة على تتبع ا٢بيل احملظورة ،أك
ً
ً
كـ نىػ ٍف ىعو ،أك التغليظ على من
ا٤بكركىة ،كالت ىمسك بًالشبىو؛ طلبنا للَبخيص على من يىػ ير ي
ضره .قاؿ ابن الصبلح  :كمن فعل ذلك فقد ىاف عليو دينو ،كنسأؿ اهلل
ييًر ي
يد ى
 العفو كالعافية"(ّ).

(ُ) ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية (ُٖ ،)َّّ/إعبلـ ا٤بوقعْب (ّ.)ُِٖ/
(ِ) إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب (ّ.)ُِٕ/
(ّ) تبصرة ا٢بكاـ ُب أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ (ُ ،) ْٕ/كانظر :اَّموع شرح ا٤بهذب ،لئلماـ النوكم
(ُ ،)ْٔ /فتاكل ابن الصبلح (ص.)ْٔ:
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ا٢بق ،حيث إف
كُب ا٣بتاـ فبل ٱبفى أف سوءى التبليغ ٩با يضل عن االىتداء إٔب ٍّ
مشفوعا با٢بجة كاإلقناع ،أك ال ترد الفكرة على ذىنو ُب
يرد ا٢بق على فكره
ن
ا٤بتلقي ال ي
صورة كاملة من غّب إجهاض ،أك سوء تأكيل ،أك ال ييراعى فيها حاؿ ا٤بتلقي؛ كذلك أف
الداعي الذم ال يتقن فن الدعوة ال ينهج هنج التشريعات الٍب تتبلءـ مع حاؿ ا٤بتلقي
األىم إٔب ما دكنو ،كاعتبار حالو من حيث االستجابة أك
من حيث التدرج ن
مثبل من ٍّ
بعيدا عن ا٢بكمة الٍب أمر اهلل ُّ ا من يتصدل للدعوة
عدمها ،كبذلك يكوف ن
إٔب اهلل .

خامسا :الجهل بفقو المهنة ،وعدـ إتقاف العمل بها:
ً

تقدـ أف من (خيانة العلم) :امتهاف ا٤بكلف صنعة مع ا١بهل بفقهها ،كعدـ
إتقاف العمل ُّا٩ ،با يلحق اإليذاء كالضرر بالناس ُب معاشهم كمعامبلهتم كأبداهنم،
كيعد ذلك من اإلفساد ُب األرض.
كالعمل ٰبتاج إٔب علم كخربة كمهارة كحذؽ ٗبمارستو.
مسؤكؿ عن علمو ُب فقو حرفتو كمهنتو ،كطالب بإتقاهنا،
كما تقدـ أف ا٤بسلم
ه

ب ولم يعلم منو
كيلزمو كذلك تعلم فقهها كآداُّا الشرعية .كُب ا٢بديث(( :من تَطَبَّ َ
ب فهو ضامن))(ُ).
ِط ّّ
كينبغي ٧باسبة من امتهن صنعة من غّب مؤىل ،كمن غّب تصريح أك شهادة تدؿ
على علمو كخربتو كإجازتو ،فبل ضرر كال ضرار ،كالضرر يزاؿ.

(ُ) تقدـ.
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خاتطظػصور اضخغاظظػ:
كا٢باصل أف صور ا٣بيانة كثّبة ،كأبواُّا متعددة ،كموضوعات متشعبة كمتداخلة،
كل عاقل يطلب
كىي -كما تقدـ -متفاكتة ٕبسب مفاسدىا كآثارىا .فينبغي على ٍّ
السبلمة لنفسو كألىلو كلوطنو ك٤بن ٰبب أف ٰبَبز عن كل ما يوصل إٔب ا٣بيانة ،كأف
ينأل بنفسو عن كل ٧برـ ،حٌب ال يورد نفسو ا٤بهالك ،كحٌب يكوف من األكفياء
الصادقْب ،كمن عباد اهلل  ا٤بخلصْب ،فيحيا حياة طيبة مبينة على احملبة كاإليثار،
كٯبزل يوـ القيامة بأحسن ما كاف يعمل ،فيغنم خّب الدنيا ،كثواب اآلخرة.
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فرغت من الكتاب ٕبمد اهلل  يوـ الثبلثاء ُب السادس
من شهر شعباف [ُُْْىػ] ،ا٤بوافق [ََُِِّ/ّ/ـ].

فرغت منو كقد ضرب الوباء أصقاع األرض ،كعم الببلء ،ككثر
البغي كالفساد ،كتبدلت األحواؿ ،كشاع ا٣بوؼ ،كليس ٥با من
دكف اهلل كاشفة.

كا٢بمد هلل على منو كفضلو ككرمو.
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 المصادر والمراجع
ُ .اإلبانة الكربل ،البن بطة ،ط ،ُ:دار الراية ،الرياض [ُُْٖىػ].
ِ .ا٘باىات التفسّب ُب القرف الرابع عشر ،أ.د فهد الركمي ،ط ،ُ:رئاسة إدارات البحوث العلمية
كاالفتاء كالدعوة كاالرشاد ُب ا٤بملكة العربية السعودية [َُْٕىػػ].
ّ .آثار ابن باديس ،دار كمكتبة الشركة ا١بزائرية [ُّٖٖى ػ].
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.

االجتهاد ،للجويِب ،دار القلم ،دارة العلوـ الثقافية ،دمشق  ،بّبكت [َُْٖىػ].
اإلٝباع  ،البن ا٤بنذر النيسابورم ،ط ،ُ:دار ا٤بسلم للنشر كالتوزيع [ُِْٓىػػ].
إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ ،البن دقيق العيد ،مطبعة السنة احملمدية ،بدكف تاريخ.
األحكاـ السلطانية ،أليب ا٢بسن ا٤باكردم ،دار ا٢بديث ،القاىرة.

ٖ .األحكاـ السلطانية ،للفراء ،ط ،ِ:دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُِْىػػ].
ٗ .أحكاـ القرآف ،أليب بكر بن العريب ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُِْْىػػ].
َُ .أحكاـ القرآف ،للكيا ا٥براسي الشافعي ،ط ،ِ:دار الكتب العلمية ،بّبكت [َُْٓىػ].
ُُ .إحياء علوـ الدين ،أليب حامد الغزإب ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت.
ُِ .اختبلؼ األئمة العلماءٰ ،بٓب بن يىبىػٍيػىرة ،ط ،ُ:دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُِّْىػػ].

ُّ .االختيار لتعليل ا٤بختار ،لعبد اهلل بن ٧بمود ا٤بوصلي ا٢بنفي مطبعة ا٢بليب ،القاىرة [ُّٔٓىػػ].
ُْ .األخبلؽ كالسّب ُب مداكاة النفوس ،البن حزـ ،ط ،ِ:دار اآلفاؽ ا١بديدة ،بّبكت [ُّٗٗىػػ].
ُٓ .اآلداب الشرعية كا٤بنح ا٤برعية ،البن مفلح ،عآب الكتب.
ُٔ .آداب الفتول كا٤بفٍب كا٤بستفٍب ،لئلماـ النوكم ،دار الفكر ،دمشق [َُْٖ].
ُٕ .أدب الدنيا كالدين ،أليب ا٢بسن ا٤باكردم ،دار مكتبة ا٢بياة ،بدكف طبعة [ُٖٔٗـ].
ُٖ .أدب الطلب كمنتهى األرب ،للشوكا٘ب ،دار ابن حزـ ،لبناف [ُُْٗىػػ].
ُٗ .أدب ا٤بفٍب كا٤بستفٍب ،البن الصبلح ،مكتبة العلوـ كا٢بكم ،ا٤بدينة ا٤بنورة [ُِّْىػػ].
َِ .األذكار ،لئلماـ النوكم ،دار الفكر ،بّبكت [ُُْْىػػ].
ُِ .إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم ،ألٞبد بن ٧بمد القسطبل٘ب ،ا٤بطبعة األمّبية ،مصر
[ُِّّىػػ]
ِِ .إرشاد الفحوؿ٧ ،بمد بن علي الشوكا٘ب ،دار الكتاب العريب [ُُْٗىػػ].
ِّ .اإلرشاد إٔب صحيح االعتقاد ،لصاّب الفوزاف ،دار ابن ا١بوزم [َُِْىػػ].
ِْ .أساس الببلغة ،للز٨بشرم ،ط ،ُ:دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُْٗىػػ].
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ِٓ .االستذكار ،البن عبد الرب ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُِْىػػ].
ِٔ .االستقامة ،البن تيمية ،جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود ،ا٤بدينة ا٤بنورة [َُّْىػ].
ِٕ .األشباه كالنظائر ،البن ٪بيم ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُْٗىػػ].
ِٖ .األشباه كالنظائر ،للسيوطي ،ط ،ُ:دار الكتب العلميةُُُْ[ ،ىػ].
ِٗ .أضواء البياف٧ ،بمد األمْب بن ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي ،دار الفكر ،بّبكت [ُُْٓىػػ].
َّ .إعانة الطالبْب على حل ألفاظ فتح ا٤بعْب أليب بكر (ا٤بشهور بالبكرم) بن ٧بمد شطا الدمياطي،
ط ،ُ:دار الفكرُُْٖ[ ،ىػػ].
ُّ .االعتصاـ ،للشاطيب ،دار ابن عفاف ،السعودية [ُُِْىػػ].
ِّ .إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب ،البن القيم ،دار الكتب العلمية ،يّبكت [ُُُْىػ].
ّّ .إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف ،البن قيم ا١بوزية ،مكتبة ا٤بعارؼ ،الرياض.
ّْ .آفات على الطريق ،للدكتور السيد ٧بمد نوح ،دار الوفاء للطباعة ،مصر ،ا٤بنصورة [ُّّْىػ].
ّٓ .اإلفساد ُب األرض صوره كأسبابو كسبل الوقاية منو ُب ضوء الكتاب كالسنة ،د .عبد القادر ٧بمد
ا٤بعتصم دٮباف ،العبيكاف ،الرياض [َُْْىػ].
ّٔ .االقتصاد ُب االعتقاد ،للغزإب ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُِْْىػػ].
ّٕ .اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع ،للخطيب الشربيِب ،دار الفكر ،بّبكت.
ّٖ .اإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل٤ ،بوسى بن أٞبد ا٢بجاكم ا٤بقدسيٍ ،ب الصا٢بي ،دار ا٤بعرفة،
بّبكت.
ّٗ .اإلقناع ،البن ا٤بنذر ،طَُْٖ[ ،ُ:ىػػ].
َْ .اإلكليل ُب استنباط التنزيل ،للسيوطي ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [َُُْىػػ].
ُْ .إكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلم ،ل لقاضي عياضٙ ،بقيق :األستاذ الدكتور ٰبٓب إ٠باعيل ،دار
الوفاء ،ا٤بنصورة ،مصر [ُُْٗىػ].
ِْ .اإل٤باع إٔب معرفة أصوؿ الركاية ،عياض بن موسى اليحصيب ،ط ،ُ:دار الَباث ،ا٤بكتبة العتيقة،
القاىرة/تونس [ُّٕٗىػ].
ّْ .اإل٤باع ،للقاضي عياض ،دار الَباث ،ا٤بكتبة العتيقة ،القاىرة/تونس [ُّٕٗىػػ].
ْْ .أمإب القإب ،ط ،ِ:دار الكتب ا٤بصرية [ُّْْىػ].
ْٓ .اإليضاح لقوانْب االصطبلح ُب ا١بدؿ كا٤بناظرة ،البن ا١بوزم ،مكتبة مدبوٕب ،القاىرة [ُُْٓىػػ].
ْٔ .إيقاظ ٮبم أكٕب األبصار ،لصاّب بن ٧بمد العمرم ا٤بعركؼ بالفبل٘ب ا٤بالكي ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت.
ْٕ .الباعث على إنكار البدع كا٢بوادث ،أليب شامة ،دار ا٥بدل ،القاىرة.
ْٖ .البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،البن ٪بيم ،ط ،ِ:دار الكتاب اإلسبلمي ،بدكف تاريخ.
ْٗ .البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو ،للزركشي ،ط ،ُ:دار الكتيب [ُُْْىػػ].
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َٓ .البحر ا٤بديد ُب تفسّب القرآف اَّيد ،أليب العباس أٞبد بن ٧بمد بن عجيبة ،ط ،ِ:دار الكتب
العلمية ،بّبكت [ُِّْىػػ].
ُٓ .بداية ا٥بداية ،أليب حامد الغزإب ،مكتبة مدبوٕب ،القاىرة [ُُّْىػػ].
ِٓ .البداية كالنهاية ،البن كثّب ،دار إحياء الَباث العريب [َُْٖىػ].
ّٓ .بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ،عبلء الدين ،أبو بكر بن مسعود الكاسا٘ب ،ط ،ِ:دار الكتب
العلمية ،بّبكت [َُْٔىػػ].
ْٓ .بدائع الفوائد ،البن القيم ،دار الكتاب العريب ،بّبكت.
ٓٓ .الرب كالصلة ،أليب عبد اهلل ا٤بركزم ،ط ،ُ:دار الوطن ،الرياض [ُُْٗىػ].
ٔٓ .بريقة ٧بمودية ،أليب سعيد ٧بمد بن ٧بمد بن مصطفى ا٣بادمي ا٢بنفي ،مطبعة ا٢بليب [ُّْٖى ػػ].
ٕٓ .بصائر ذكم التمييز ُب لطائف الكتاب العزيز ،للفّبكزآبادم ،اَّلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية١ ،بنة
إحياء الَباث اإلسبلمي ،القاىرة [ُّّٗىػػ].
ٖٓ .البصائر كالذخائر ،أليب حياف التوحيدم ،ط ،ُ:دار صادر ،بّبكت [َُْٖىػػ].
ٗٓ .بلغة السالك ألقرب ا٤بسالك ا٤بعركؼ ٕباشية الصاكم على الشرح الصغّب ،أليب العباس أٞبد بن
٧بمد ا٣بلوٌب ،الشهّب بالصاكم ،دار ا٤بعارؼ ،بدكف تاريخ.
َٔ .البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ،أليب ا٢بسْب ٰبٓب بن أيب ا٣بّب العمرا٘ب ،ط ،ُ:دار ا٤بنهاج ،جدة
[ُُِْىػػ].
ُٔ .البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل ٤بسائل ا٤بستخرجة ،أليب الوليد ابن رشد القرطيب ،ط،ِ:
دار الغرب اإلسبلمي ،بّبكت [َُْٖىػػ].
ِٔ .تاريخ ابن معْب (ركاية الدكرم) ،أليب زكريا ٰبٓب بن معْب ،ط ،ُ:مركز البحث العلمي كإحياء الَباث
اإلسبلمي ،مكة ا٤بكرمة [ُّٗٗىػ].
ّٔ .تاريخ اإلسبلـ ككفيات ا٤بشاىّب كاألعبلـ ،للذىيب ،دار الكتاب العريب ،بّبكت [ُُّْىػػ].
ْٔ .التاريخ الكبّب ،حملمد بن إ٠باعيل البخارم ،دائرة ا٤بعارؼ العثمانية ،حيدر آباد.
ٓٔ .تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادم دار الغرب اإلسبلمي ،بّبكت [ُِِْىػ].
ٔٔ .تاريخ دمشق ،البن عساكر ،دار الفكر [ُُْٓىػػ].
ٕٔ .تأكيل مشكل القرآف ،البن قتيبة الدينورم ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.
ٖٔ .تبصرة ا٢بكاـ ُب أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ ،إلبراىيم بن علي بن ٧بمد ،ابن فرحوف ،برىاف
الدين ،ط ،ُ:مكتبة الكليات األزىرية [َُْٔىػػ].
ٗٔ .التبصرة ،البن ا١بوزم ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [َُْٔىػ].
َٕ .تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق ،للزيلعي ،ط ،ُ:ا٤بطبعة الكربل األمّبية ،بوالؽ ،القاىرة
[ُُّّىػػ].
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ُٕٙ .برير ألفاظ التنبيو ،لئلماـ النوكم ،ط ،ُ:دار القلم ،دمشق [َُْٖىػ].
ِٕ .التحرير كالتنوير ،حملمد الطاىر بن عاشور ،الدار التونسية [ُْٖٗىػػ].
ّٕٙ .بفة احملتاج إٔب أدلة ا٤بنهاج  ،البن ا٤بلقن ،ط ،ُ:دار حراء ،مكة ا٤بكرمة [َُْٔىػ].
ْٕٙ .بفة احملتاج ُب شرح ا٤بنهاج ،البن حجر ا٥بيتمي ،ا٤بكتبة التجارية الكربل ،بدكف طبعة [ُّٕٓىػػ].
ٕٓ .تذكرة ا٢بفاظ ،للذىيب ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُْٗىػ].
ٕٔ .التذكرة ا٢بمدكنية ،حملمد بن ا٢بسن بن ٞبدكف ،دار صادر ،بّبكت [ُُْٕىػػ].
ٕٕ .تذكرة السامع كا٤بتكلم ُب أدب العآب كا٤بتعلم ،للقاضي بدر الدين ٧بمد بن إبراىيم ابن ٝباعة
الكنا٘ب الشافعي ،دار البشائر اإلسبلمية ،بّبكت [ُّّْىػػ].
ٖٕ .التذكرة الفخرية ،للصاحب ُّاء الدين اإلربلي ،طُ ،دار البشائر ،دمشق [ُِْٓىػ].
ٕٗ .الَبغيب كالَبىيب ،للمنذرم ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُْٕىػ].
َٖ .التصاريف لتفسّب القرآف ٩با اشتبهت أ٠بائو كتصرفت معانيو ،ليحٓب بن سبلـ بن أيب ثعلبة ،الشركة
التونسية للتوزيع [ُٕٗٗـ].
ُٖ .التعريفات ،للجرجا٘ب ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [َُّْىػػ].
ِٖ .تغليق التعليق ،البن حجر ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،دار عمار ،بّبكت ،عماف/األردف [َُْٓىػ].
ّٖ .تفسّب ابن أىب حاًب ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،الرياض [ُُْٗىػ].
ْٖ .تفسّب ابن باديس ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُْٔىػػ].
ٖٓ .تفسّب ابن عادؿ (اللباب ُب علوـ الكتاب) ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األكٔب ،بّبكت
[ُُْٗىػ].
ٖٔ .تفسّب ا بن عطية (احملرر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز) ،طبع دار الكتب العلمية ،بّبكت
[ُُّْىػ].
ٕٖ .تفسّب ابن فورؾ ،جامعة أـ القرل ،ا٤بملكة العربية السعودية [َُّْىػ].
ٖٖ .تفسّب أيب السعود (إرشاد العقل السليم إٔب مزايا القرآف الكرٙب) ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت.
ٖٗ .تفسّب البحر احمليط ،أليب حياف ،دار الفكر ،بّبكت [َُِْىػػ].
َٗ .التفسّب البسيط ،أليب ا٢بسن الواحدم ،النيسابورم ،ط ،ُ:جامعة ٧بمد بن سعود اإلسبلمية
[َُّْىػػ].
ُٗ .تفسّب البغوم (معآب التنزيل ُب تفسّب القرآف) ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت [َُِْىػػ].
ِٗ .تفسّب البقاعي (نظم الدرر) ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُْٓىػ].
ّٗ .تفسّب البيضاكم ،دار الفكر ،بّبكت [ُُْٔ].
ْٗ .تفسّب الثعاليب (ا١بواىر ا٢بساف ُب تفسّب القرآف) ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بّبكت.
ٓٗ .تفسّب الثعليب (الكشف كالبياف عن تفسّب القرآف) ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت [ُِِْىػ].
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ٔٗ .تفسّب الثورم ،أليب عبد اهلل سفياف بن سعيد الثورم الكوُب ،ط ،ُ:دار الكتب العلمية ،بّبكت
[َُّْىػػ].
ٕٗ .تفسّب ا٢بجرات كا٢بديد٧ ،بمد بن صاّب العثيمْب ،دار الثريا للنشر كالتوزيع ،الرياض [ُِْٓىػػ].
ٖٗ .تفسّب الراغب األصفها٘ب ،جزء ،ُ:ط ،ُ:كلية اآلداب ،جامعة طنطا [َُِْىػػ] ،جزء، ّ ،ِ:
ط ،ُ:دار الوطن ،الرياض [ُِْْىػػ] ،جزء ،ٓ ،ْ:ط ،ُ:كلية الدعوة كأصوؿ الدين ،جامعة أـ القرل
[ُِِْىػػ].
ٗٗ .تفسّب الز٨بشرم (الكشاؼ) ،دار الكتاب العريب ،بّبكت [َُْٕىػ].
ََُ .تفسّب السيوطي (الدر ا٤بنثور) ،دار الفكر ،بّبكت [ُّٗٗ].
َُُ .تفسّب الطربم (جامع البياف ُب تأكيل القرآف) ،مؤسسة الرسالة [َُِْىػػ].
َُِ .تفسّب القا٠بي (٧باسن التأكيل) ،دار الكتب العلميو ،بّبكت [ُُْٖىػػ].
َُّ .تفسّب القرآف العظيم ،البن كثّب ،دار طيبة للنشر كالتوزيع [َُِْىػػ].
َُْ.
َُٓ.
َُٔ.
َُٕ.

التفسّب القرآ٘ب للقرآف ،لعبد الكرٙب ا٣بطيب ،دار الفكر العريب ،القاىرة.
تفسّب القرطيب (ا١بامع ألحكاـ القرآف) ،دار الشعب ،القاىرة [ُِّٕ].
تفسّب القشّبم (لطائف اإلشارات ) ،ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب ،مصر.
التفسّب الكبّب (مفاتيح الغيب) ،لفخر الدين الرازم ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت ،مصورة عن

النسخة األصلية من ا٤بطبعة البهية ا٤بصرية [َُِّىػ].
َُٖ .تفسّب ا٤براغي ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباىب ا٢بليب كأكالده ٗبصر [ُّٓٔىػػ].
َُٗ .تفسّب ا٤بنار ،حملمد رشيد بن علي رضا ،ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب [َُٗٗـ].
َُُ .تفسّب ا٤بهاٲبي (تبصّب الرٞبن كتيسّب ا٤بناف) ،طبعة بوالؽ ٗبصر.
ُُُ .تفسّب النسفي ،دار الكلم الطيب ،بّبكت [ُُْٗىػػ].
ُُِ .تفسّب النيسابورم (غرائب القرآف كرغائب الفرقاف) ،دار الكتب العلميو ،بّبكت [ُُْٔىػػ]
ُُّ .تفسّب آيات األحكاـ٧ ،بمد علي السايس ،ا٤بكتبة العصرية [ََِِ].
ُُْ .تفسّب عبد الرزاؽ ،أليب بكر عبد الرزاؽ بن ٮباـ ا٢بمّبم اليما٘ب الصنعا٘ب ،ط ،ُ:دار الكتب
العلمية ،بّبكت [ُُْٗىػػ].
ُُٓ .تفسّب ٦باىد ،ط ،ُ:دار الفكر اإلسبلمي ا٢بديثة ،مصر [َُُْىػػ].
ُُٔ .التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد ،البن عبد الرب ،كزارة عموـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية،
ا٤بغرب [ُّٕٖىػ].
ُُٕ .تنبيو الغافلْب عن أعماؿ ا١باىلْب كٙبذير السالكْب من أفعاؿ ا١باىلْب ،البن النحاس الدمشقي،
دار الكتب العلمية ،بّبكت [َُْٕىػ].
ُُٖ .التنوير شرح ا١بامع الصغّب٧ ،بمد بن إ٠باعيل الصنعا٘ب ،مكتبة دار السبلـ ،الرياض [ُِّْىػػ].
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ُُٗ .هتذيب اللغة ،لؤلزىرم ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت [ََُِـ].
َُِ .هتذيب سنن أيب داكد كإيضاح مشكبلتو ،البن القيم ،مكتبة ا٤بعارؼ ،الرياض [ُِْٖىػ].
ُُِ .التوابْب ،البن قدامة ا٤بقدسي ،دار ابن حزـ [ُِْْىػػ].
ُِِ .التوقيف على مهمات التعاريف ،للمناكم ،عآب الكتب ،القاىرة [َُُْىػ].
ُِّ .تيسّب الكرٙب الرٞبن ُب تفسّب كبلـ ا٤بناف ،لعبد الرٞبن بن ناصر السعدم ،مؤسسة الرسالة
[َُِْى ػػ].
ُِْ .جامع العلوـ كا٢بكم ،البن رجب ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت [ُِِْىػػ].
ُِٓ .جامع بياف العلم كفضلو ،البن عبد الرب ،دار ابن ا١بوزم ،ا٤بملكة العربية السعودية [ُُْْىػ].
ُِٔ .ا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ،للخطيب البغدادم ،مكتبة ا٤بعارؼ ،الرياض.
ُِٕ .ا١برح كالتعديل ،البن أيب حاًب٦ ،بلس دائرة ا٤بعارؼ العثمانية ٕبيدر آباد الدكن ،ا٥بند [ُُِٕىػػ].
ُِٖٝ .بهرة اللغة ،البن دريد ،ط ،ُ:دار العلم للمبليْب ،بّبكت [ُٕٖٗـ].
ُِٗ.
َُّ.
ُُّ.
ُِّ.

ا١بواب الصحيح ٤بن بدؿ دين ا٤بسيح ،البن تيمية ،دار العاصمة ،السعودية [ُُْٗىػ].
ا١بواب الكاُب ،البن قيم ا١بوزية ،دار ا٤بعرفة ،ا٤بغرب [ُُْٖىػػ].
جواىر القرآف ،أليب حامد الغزإب ،دار إحياء العلوـ ،بّبكت [َُْٔىػػ].
حاشية البجّبمي على ا٣بطيب ،دار الفكر [ُُْٓىػ].

ُّّ .حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب ،البن عرفة الدسوقي ا٤بالكي ،دار الفكر ،بّبكت ،بدكف تاريخ.
ُّْ .حاشية السندم على سنن ابن ماجو ،دار ا١بيل ،بّبكت ،بدكف طبعة.
ُّٓ .حاشية السندم على سنن النسائي ،مكتب ا٤بطبوعات اإلس ػ ػ ػػبلمية ،حلػ ػ ػ ػ ػػب [َُْٔىػ].
ُّٔ .حاشية السيوطي على تفسّب البيضاكم (نواىد األبكار كشوارد األفكار) ،جامعة أـ القرل ،كلية
الدعوة كأصوؿ الدين ،ا٤بملكة العربية السعودية [ُِْْىػ].
ُّٕ .حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب البيضاكم ،دار صادر ،بّبكت.
ُّٖ .حاشية الشيخ ٧بمد الشنوا٘ب على ٨بتصر ابن أيب ٝبرة ،مصطفى البايب ا٢بليب ،مصر [ُّّٓىػ].
ُّٗ .حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الربا٘ب ،أليب ا٢بسن الصعيدم العدكم ،دار الفكر ،بّبكت
[ُُْْىػػ].
َُْ .حاشيتا قليويب كعمّبة ،دار الفكر ،بّبكت [ُُْٓىػ].
ُُْ .ا٢باكم الكبّب ،أليب ا٢بسن ا٤باكردم ،ط ،ُ:دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُْٗىػػ].
ُِْ .حجة اهلل البالغة ،كٕب اهلل الدىلوم ،ط ،ُ:دار ا١بيل ،بّبكت [ُِْٔىػػ].
ُّْ .حقوؽ آؿ البيت ،البن تيمية ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.
ُْْ .حلية طالب العلم ،لبكر بن عبد اهلل أبو زيد ،ط ،ُ:دار العاصمة ،الرياض [ُُْٔىػػ].
ُْٓ .ا٢بماسة البصرية ا٢بماسة البصرية ،لعلي بن أيب الفرج ،عآب الكتب ،بّبكت.
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ُْٔ .ا٢بوادث كالبدع ،أليب شامة ،مطبعة النهضة ا٢بديثة ٗبكة [َُُْىػػ].
ُْٕ .ا٢بيواف ،للجاحظ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُِْْىػ].
ُْٖ .الدر ا٤بصوف ُب علوـ الكتاب ا٤بكنوف ،للسمْب ا٢بليب ،دار القلم ،دمشق.
ُْٗ .درء تعارض العقل كالنقل ،البن تيمية ،جامعة ٧بمد بن سعود اإلسبلمية ،السعودية [ُُُْىػػ].
َُٓ .درر ا٢بكاـ شرح غرر األحكاـ٧ ،بمد بن فرامرز الشهّب ٗببل خسرك ،دار إحياء الكتب العربية،
بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
ُُٓ .درر السلوؾ ُب سياسة ا٤بلوؾ ،أليب ا٢بسن اا٤باكردم ،دار الوطن ،الرياض.
ُِٓ .درر ا٤بعرفة من تفسّب اإلماـ ابن عرفةٝ ،بعها :نزار ٞبادم ،دار اإلماـ ابن عرفة ،تونس ،كدار
الضياء ُب الكويت [ُّْْى ػ ػػ].
ُّٓ .دستور العلماء (جامع العلوـ ُب اصطبلحات الفنوف) ،ط ، ُ:دار الكتب العلمية ،لبناف
[ُُِْى ػػ].
ُْٓ.
ُٓٓ.
ُٔٓ.
ُٕٓ.

دقائق أكٕب النهى ،منصور بن يونس البهوٌب ،ط ،ُ:عآب الكتب ،بّبكت [ُُْْىػػ].
دالئل النبوة ،للبيهقي ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [َُْٓىػ].
دليل الفا٢بْب لطرؽ رياض الصا٢بْب٧ ،بمد علي بن عبلف البكرم ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت [ُِْٓىػ].
ديواف ابن الركمي ،ط ،ّ:دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُِّْىػػ].

ُٖٓ .ديواف أيب األسود الدؤٕب ،شركة النشر كالطباعة العراقية احملدكدة ،بغداد [ُّّٕىػ].
ُٗٓ .ديواف أيب العتاىية ،دار بّبكت للطباعة [َُْٔىػ].
َُٔ .ديواف األعشى (ميموف بن قيس) ،ا٤بطبعة النموذجية ،ا٢بلمية ا١بديدة.
ُُٔ .ديواف طرفة بن العبد ،ط ،ّ:دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُِّْىػػ].
ُِٔ .ديواف عبد اهلل بن ا٤ببارؾ ،دار اليقْب ،مصر ا٤بنصورة.
ُّٔ .الذخّبة ،أليب العباس شهاب الدين القراُب ،ط ،ُ:دار الغرب اإلسبلمي ،بّبكت [ُْٗٗـ].
ُْٔ .الذريعة إٔب مكارـ الشريعة ،أليب القاسم الراغب األصفها٘ب ،دار السبلـ ،القاىرة [ُِْٖىػ].
ُٓٔ .ذـ الكبلـ كأىلو ،أليب إ٠باعيل عبد اهلل بن ٧بمد األنصارم ا٥بركم ،ط ،ُ:مكتبة العلوـ كا٢بكم،
ا٤بدينة ا٤بنورة [ُُْٖىػػ].
ُٔٔ .ذـ ا٥بول ،البن ا١بوزم ،نسخة مصطفى عبد الواحد.
ُٕٔ .ربيع األبرار كنصوص األخيار ،للز٨بشرم ،ط ،ُ:مؤسسة األعلمي ،بّبكت [ُُِْىػػ].
ُٖٔ .رد احملتار على الدر ا٤بختار ،البن عابدين ،دار الفكر ،بّبكت [ُُِْى ػػ].
ُٗٔ .الرسالة القشّبية ،لعبد الكرٙب بن ىوازف القشّبم ،دار ا٤بعارؼ ،القاىرة.
َُٕ .الرسالة ،لئلماـ الشافعي ،مكتبو ا٢بليب ،القاىرة [ُّٖٓىػػ].
ُُٕ .ركح البياف ،إ٠باعيل حقي ،دار الفكر ،بّبكت.
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ُِٕ .ركح ا٤بعا٘ب ،لشهاب الدين ٧بمود بن عبد اهلل األلوسي ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُْٓىػػ].
ُّٕ .ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب ،لئلماـ النوكم ،ط ،ّ:ا٤بكتب اإلسبلمي ،بّبكت ،دمشق ،عماف
[ُُِْىػػ].
ُْٕ .ركضة العقبلء كنزىة الفضبلء ،أليب حاًب ٧بمد بن حباف ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.
ُٕٓ .ركضة احملبْب كنزىة ا٤بشتاقْب ،البن القيم ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [َُّْىػػ].
ُٕٔ .رياض الصا٢بْب ،لئلماـ النوكم ،ط ،ّ:مؤسسة الرسالة ،بّبكت [ُُْٗىػػ].
ُٕٕ .زاد ا٤بسّب ُب علم التفسّب ،البن ا١بوزم ،دار الكتاب العريب ،بّبكت [ُِِْىػ].
ُٖٕ .زاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد ،البن القيم ا١بوزية ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت [ُُْٓىػػ].
ُٕٗ .الزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي ،أليب منصور األزىرم ا٥بركم ،دار الطبلئع.
َُٖ .الزىد كالرقائق ،البن ا٤ببارؾ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.
ُُٖ .الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر ،البن حجر ا٥بيتمي ،دار الفكر [َُْٕى ػػ].
ُِٖ .سبيل الوصوؿ إٔب عنواف األصوؿ (ُب األصوؿ) ،كىو شرح كٙبقيق كدراسة لعنواف األصوؿ ُب أصوؿ
الفقو ،أليب حامد ا٤بطرزم .مطبوع ُب دار الضياء ،الكويت ،د .عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف،
كمصطفى ٧بمود سليخ ،الطبعة األكٔب [ُّْٔىػ].
ُّٖ .السراج ا٤بنّب ،للخطيب الشربيِب الشافعي ،مطبعة بوالؽ (األمّبية) ،القاىرة [ُِٖٓىػ].
ُْٖ .سّب أعبلـ النببلء ،للذىيب ،ط ،ّ:مؤسسة الرسالة ،بّبكت [َُْٓىػػ].
ُٖٓ .شجرة ا٤بعارؼ ،عز الدين بن عبد السبلـ ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُِْْىػػ].
ُٖٔ .الشذا الفياح ،إلبراىيم بن موسى ،مكتبة الرشد [ُُْٖىػ].
ُٕٖ .شرح ابن عباد على ا٢بكم ،مركز األىراـ ،القاىرة [َُْٖى ػػ].
ُٖٖ .شرح الزرقا٘ب على ا٤بوطأ ،ط ،ُ:مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة [ُِْْىػ].
ُٖٗ .شرح السنة ،للبغوم ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،دمشق ،بّبكت [َُّْىػػ].
َُٗ .شرح الطييب على مشك اة ا٤بصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) ،مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة،
الرياض) [ُُْٕىػ].
ُُٗ .شرح الكوكب ا٤بنّب ،أليب البقاء ٧بمد بن أٞبد الفتوحي ،مكتبة العبيكاف [ُُْٖىػػ].
ُِٗ .الشرح ا٤بمتع على زاد ا٤بستقنع ،حملمد بن صاّب العثيمْب ،دار ابن ا١بوزم [ُِِْىػ].
ُّٗ .شرح رياض الصا٢بْب ،حملمد بن صاّب العثيمْب ،دار الوطن ،الرياض [ُِْٔى ػػ].
ُْٗ .شرح صحيح البخارم ،البن بطاؿ ،مكتبة الرشد ،السعودية ،الرياض [ُِّْى ػػ].
ُٓٗ .شرح ٨بتصر خليل للخرشي ،دار الفكر ،بّبكت ،بدكف تاريخ.
ُٔٗ .الشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى ،للقاضي عياض ،دار الفيحاء ،عماف [َُْٕى ػػ].
ُٕٗ .شفاء العليل ،البن القيم ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت [ُّٖٗىػػ].
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ُٖٗ .الصحاح ،للجوىرم الفارايب ،ط ،ْ:دار العلم للمبليْب ،بّبكت [َُْٕىػػ].
ُٗٗ .صفة الصفوة ،البن ا١بوزم ،دار ا٢بديث ،القاىرة [ُُِْىػػ].
ََِ .صفة الفتول كا٤بفٍب كا٤بستفٍب ،البن ٞبداف ا٢برا٘ب ا٢بنبلي ،ط ،ّ:ا٤بكتب اإلسبلمي ،بّبكت
[ُّٕٗىػ].
َُِ .صفحات مشرقة من حياة السلف ،سفياف الثورم ،أليب ياسر الزىرا٘ب ،دار ا٣بضّبم ،ا٤بدينة النبوية
ا٤بنورة.
َِِ .الصوارؼ عن ا٢بق ،للدكتور ٞبد العثماف ،دار اإلماـ أٞبد.
َِّ .صيد ا٣باطر ،البن ا١بوزم ،دار القلم ،دمشق [ُِْٓىػ].
َِْ .طبقات الشافعية الكربل ،للسبكي ،ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع [ُُّْىػػ].
َِٓ .طبقات الشافعية ،البن قاضي شهبة ،عآب الكتب ،بّبكت [َُْٕىػػ].
َِٔ .طبقات الشافعيْب ،البن كثّب ،مكتبة الثقافة الدينية [ُُّْىػػ].
َِٕ .الطبقات الكربل ،البن سعد ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [َُُْىػػ].
َِٖ .طرح التثريب ُب شرح التقريب ،أليب الفضل زين الدين عبد الرحيم بن ا٢بسْب العراقي ،كأكملو ابنو،
الطبعة ا٤بصرية القدٲبة.
َِٗ .طلبة الطلبة ،أليب حفص ٪بم الدين النسفي ،ا٤بطبعة العامرة ،كمكتبة ا٤بثُب ببغداد ،بدكف طبعة
[ُُُّىػ].
َُِ .عارضة األحوذم بشرح صحيح الَبمذم ،البن العريب ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.
ُُِ .عآب ا١بن كالشياطْب ،للدكتور عمر بن سليماف األشقر ،مكتبة الفبلح ،الكويت [َُْْى ػػ].
ُِِ .عقبات ُب طريق ا٥بداية ،اإلصدار الثا٘ب ،د .عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف ،العبيكاف ،الرياض
[َُْْىػ].
ُِّ .العقد الفريد ،البن عبد ربو األندلسي ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [َُْْىػػ].
ُِْ .العلم ،حملمد بن صاّب العثيمْب ،مكتبة نور ا٥بدل ،ا٤بملكة العربية السعودية.
ُِٓ .عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،لبدر الدين العيِب ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت.
ُِٔ .العناية شرح ا٥بداية ،ألكمل الدين البابرٌب ،دار الفكر ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.
ُِٕ .العواصم كالقواصم ُب الذب عن سنة أيب القاسم ،البن الوزير٧ ،بمد بن إبراىيم بن علي بن ا٤برتضى
بن ا٤بفضل ا٢بسِب ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت [ُُْٓىػػ].
ُِٖ .عوف ا٤بعبود ،حملمد مشس ا٢بق العظيم آبادم أبو الطيب ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُْٓ].
ُِٗ .عيوف األخبار ،البن قتيبة الدينورم ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُْٖىػ].
َِِ .غذاء األلباب ُب شرح منظومة اآلداب ،للسفاريِب ا٢بنبلي ،مؤسسة قرطبة ،مصر [ُُْْىػػ].
ُِِ .غريب ا٢بديث ،البن قتيبة الدينورم ،مطبعة العا٘ب ،بغداد [ُّٕٗىػ].
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ِِِ .غريب ا٢بديث ،أليب سليماف ا٣بطايب ،دار الفكر [َُِْىػ].
ِِّ .غريب ا٢بديث ،أليب عبيد القاسم بن سبلـ ،ط ، ُ:مطبعة دائرة ا٤بعارؼ العثمانية ،حيدر آباد -
الدكن [ُّْٖىػػ].
ِِْ .الفائق ُب غريب ا٢بديث كاألثر  ،للز٨بشرم ،ط ،ِ:دار ا٤بعرفة ،لبناف.
ِِٓ .الفتاكل ا٢بديثية ،البن حجر ا٥بيتمي ،دار الفكر ،من غّب تاريخ.
ِِٔ .معاىد التنصيص على شواىد التلخيص ،أليب الفتح العباسي ،عبد الرحيم بن عبد الرٞبن ،عآب
الكتب ،بّبكت.
ِِٕ .فتح البارم شرح صحيح البخارم ،البن حجر ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت [ُّٕٗق].
ِِٖ .فتح البارم شرح صحيح البخارم ،البن رجب ،مكتبة الغرباء األثرية ،ا٤بدينة النبوية [ُُْٕى ػػ].
ِِٗ .فتح البياف ُب مقاصد القرآف ،حملمد صديق خاف ،ا٤بكتبة العصرية ،صيدا ،بّبكت [ُُِْىػػ].
َِّ .فتح العلي ا٤بالك ُب الفتول على مذىب اإلماـ مالك٧ ،بمد بن أٞبد بن ٧بمد عليش ،دار ا٤بعرفة،
بدكف تاريخ.
ُِّ .فتح ا٤بغيث ،للسخاكم ،مكتبة السنة ،مصر [ُِْْىػ].
ِِّ .فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منهج الطبلب ،لسليماف بن عمر العجيلي األزىرم ،ا٤بعركؼ
با١بمل ،دار الفكر ،بدكف تاريخ.
ِّّ .الفركع ،البن مفلح ا٢بنبلي ،مؤسسة الرسالة [ُِْْىػػ].
ِّْ .الفركؽ اللغوية ،أليب ىبلؿ العسكرم ،طبعة دار العلم كالثقافة للنشر كالتوزيع ،القاىرة.
ِّٓ .الفقيو كا٤بتفقو ،للخطيب البغدادم ،ط ،ِ:دار ابن ا١بوزم ،السعودية [ُُِْىػ].
ِّٔ .الفواكو الدكا٘ب على رسالة ابن أيب زيد القّبكا٘ب ،ألٞبد بن غنيم النفراكم ،مكتبة الثقافة الدينية،
القاىرة.
ِّٕ .الفوائد ،البن قيم ا١بوزية ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُّّٗىػػ].
ِّٖ .فيض القدير شرح ا١بامع الصغّب ،لعبد الرؤكؼ ا٤بناكم ،ا٤بكتبة التجارية الكربل ،مصر [ُّٔٓ].
ِّٗ .قطف الثمر ُب بياف عقيدة أىل األثر٧ ،بمد صديق خاف ،ط ،ُ:كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ
كالدعوة كاإلرشاد ،ا٤بملكة العربية السعودية [ُُِْىػػ].
َِْ .قواطع األدلة ُب األصوؿ ،أليب ا٤بظفر ،منصور بن ٧بمد ا٤بركزل السمعا٘ب ،ط ،ُ:دار الكتب
العلمية ،بّبكت [ُُْٖىػػ].
ُِْ .القواعد كالفوائد األصولية ،عبلء الدين البعلي ا٤بعركؼ بابن اللحاـ ،ا٤بكتبة العصرية [َُِْىػػ].
ِِْ .الكبائر ،للذىيب ،ط ،ِ:بتحقيق :أيب عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف ،مكتبة الفرقاف
[ُِْْىػػ].
ِّْ .الكسب ،أليب عبد اهلل ٧بمد بن ا٢بسن الشيبا٘ب ،عبد ا٥بادم حرصو٘ب ،دمشق [ََُْ].
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ِْْ .كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع٤ ،بنصور بن يونس البهوٌب ا٢بنبلي ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.
ِْٓ .الكليات ،أليب البقاء الكفوم ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت.
ِْٔ .الكواكب الدرارم ُب شرح صحيح البخارم ،حملمد بن يوسف الكرما٘ب ،دار إحياء الَباث العريب،
بّبكت [َُُْىػػ].
ِْٕ .اللباب ُب شرح الكتاب ،عبد الغِب الغنيمي الدمشقي ا٤بيدا٘ب ،ا٤بكتبة العلمية ،بّبكت.
ِْٖ٤ .بعات التنقيح ُب شرح مشكاة ا٤بصابيح ،لعبد ا٢بق الدىلوم ،دار النوادر ،دمشق [ُّْٓىػ]
ِْٗ .ا٤ببسوط ،لشمس األئمة السرخسي ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت [ُُْْى ػػ].
َِٓ .مًب القصيدة النونية ،البن القيم ،مكتبة ابن تيمية ،القاىرة [ُُْٕىػػ].
ُِٓ .مًب بداية ا٤ببتدم ُب فقو اإلماـ أيب حنيفة : ،لربىاف الدين علي بن أيب بكر ا٤برغينا٘ب ،مكتبة
كمطبعة ٧بمد علي صبح ،القاىرة.
ِِٓ٦ .باز القرآف ،أليب عبيدة ،مكتبة ا٣با٪بي ،القاىرة [ُُّٖىػػ].
ِّٓ٦ .بالس التذكّب من حديث البشّب النذير ،لعبد ا٢بميد ٧بمد بن باديس ،ط ،ُ:مطبوعات كزارة
الشؤكف ،الدينية ،ا١بزائر [َُّْىػػ].
ِْٓ .اَّالس الوعظية ،لشمس الدين ٧بمد بن عمر السفّبم الشافعي ،ط ،ُ:دار الكتب العلمية ،بّبكت
[ُِْٓىػ].
ِٓٓ .اَّالسة كجواىر العلم ،أليب بكر أٞبد بن مركاف الدينورم ا٤بالكي ،دار ابن حزـ ،بّبكت
[ُُْٗىػ].
ِٔٓ٦ .بمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر ،عبد الرٞبن بن ٧بمد شيخ زاده ،ا٤بعركؼ بداماد أفندم ،دار
إحياء الَباث العريب ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
ِٕٓ٦ .بمل اللغة ،البن فارس ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت [َُْٔىػػ].
ِٖٓ٦ .بموع الفتاكل  ،البن تيمية٦ ،بمع ا٤بلك فهد ،ا٤بدينة النبوية ،ا٤بملكة العربية السعودية [ُُْٔ].
ِٗٓ٦ .بموع رسائل ا٢بافظ ابن رجب ،دار الفاركؽ ا٢بديثة للطباعة كالنشر [ُِْٓىػػ].
َِٔ .اَّموع شرح ا٤بهذب ،لئلماـ النوكم ،دار الفكر.
ُِٔ .احملبة صورىا كأحكامها ،د .عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف ،اإلصدار الثالث بإصبلحات جديدة،
العبيكاف ،الرياض [َُْْىػ].
ِِٔ .احملرر الوجيز ،البن عطية ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُِِْىػػ].
ِّٔ .احملكم كاحمليط األعظم ،أليب ا٢بسن علي بن إ٠باعيل بن سيده ا٤برسي ط ،ُ:دار الكتب العلمية،
بّبكت [ُُِْىػػ].
ِْٔ .ا٤بختصر الفقهي ،البن عرفة ،ط ،ُ:مؤسسة خلف أٞبد ا٢ببتور [ُّْٓىػ].
ِٓٔ٨ .بتصر ا٤بز٘ب (مطبوع ملح نقا باألـ للشافعي) ،إل٠باعيل بن ٰبٓب بن إ٠باعيل ،أبو إبراىيم ا٤بز٘ب ،دار
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ا٤بعرفة [َُُْىػػ].
ِٔٔ٨ .بتصر منهاج القاصدين ،البن قدامة ا٤بقدسي ،مكتبة دار البياف ،دمشق [ُّٖٗىػػ].
ِٕٔ .ا٤بخصص ،البن سيده ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت [ُُْٕىػػ].
ِٖٔ .مدارج السالكْب ،البن القيم ،دار الكتاب العريب ،بّبكت [ُُْٔىػ].
ِٗٔ .مرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح ،علي بن سلطاف ا٤ببل ا٥بركم القارم ،ط ،ُ:دار الفكر،
بّبكت [ُِِْىػػ].
َِٕ .مسائل اإلماـ أٞبد بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو ،للكوسج ،ط ،ُ:مكتبة ابن تيمية ،مصر
[َُِْىػػ].
ُِٕ .ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب ،ألٞبد بن ٧بمد الفيومي ٍب ا٢بموم ،ا٤بكتبة العلمية ،بّبكت.
ِِٕ .مطالب أكٕب النهى ُب شرح غاية ا٤بنتهى ،مصطفى بن سعد الرحيبا٘ب مولدا ٍب الدمشقي ،ط،ِ:
ا٤بكتب اإلسبلمي ،بّبكت [ُُْٓىػػ].
ِّٕ.
ِْٕ.
ِٕٓ.
ِٕٔ.

معآب السنن ،أليب سليماف ا٣بطايب ،ا٤بطبعة العلمية ،حلب [ُُّٓىػػ].
معا٘ب القرآف كإعرابو ،للزجاج ،عآب الكتب ،بّبكت [َُْٖىػ].
معا٘ب القرآف ،أليب جعفر النحاس ،ط ،ُ:جامعة أـ القرل ،مكة ا٤بكرمة [َُْٗىػ].
معا٘ب القرآف ،للفراء ،ط ،ُ:دار ا٤بصرية للتأليف كالَبٝبة ،القاىرة.

ِٕٕ .معرفة علوـ ا٢بديث ،أليب عبد اهلل ا٢باكم النيسابورم ،ط ،ِ:دار الكتب العلمية ،بّبكت
[ُّٕٗىػ].
ِٖٕ .ا٤بعلم بفوائد مسلم ،حملمد بن علي الت ًميمي ا٤بازرم ا٤بالكي ،ط ،ِ:الدار التونسية للنشر ،كا٤بؤسسة
الوطنية للكتاب با١بزائر [ُُٗٗـ].
ِٕٗ .ا٤بغرب ،للمطرزم ،دار الكتاب العريب ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.
َِٖ .مغِب احملتاج إٔب معرفة معا٘ب ألفاظ ا٤بنهاج ،للخطيب الشربيِب ،دار الكتب العلمية [ُُْٓىػ].
ُِٖ .ا٤بغِب ،البن قدامة ،مكتبة القاىرة [ُّٖٖىػػ].
ِِٖ .مفتاح السعادة كمصباح السيادة ُب موضوعات العلوـ ،لطاش كربل زاده ،دار الكتب العلمية،
بّبكت لبناف ،طَُْٓ[ ،ُ:ىػػ].
ِّٖ .مفتاح دار السعادة ،البن القيم ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.
ِْٖ .ا٤بفردات ُب غريب القرآف ،للراغب األصفها٘ب،
[ُُِْىػػ].

دار القلم ،الدار الشامية ،دمشق بّبكت

ِٖٓ .ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،أليب العباس أٞبد بن عمر بن إبراىيم القرطيب ،دار ابن
كثّب ،كدار الكلم الطيب ،دمشق ،بّبكت [ُُْٕىػػ].
ِٖٔ .مقدمة ُب أصوؿ التفسّب ،البن تيمية ،مكتبة ا٢بياة ،بّبكتَُْٗ[،ىػػ].
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ِٕٖ .ملتقى األٕبر ،إلبراىيم ا٢بليب ،ط ،ُ:دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُْٗىػػ].
ِٖٖ .ا٤بلخص الفقهي ،لصاّب الفوزاف ،دار العاصمة ،الرياض [ُِّْىػػ].
ِٖٗ .منار القارم شرح ٨بتصر صحيح البخارم٢ ،بمزة ٧بمد قاسم ،مكتبة دار البياف ،دمشق ،كا٤بؤيد،
السعودية [َُُْىػػ].
َِٗ .ا٤بنتقى شرح ا٤بوطأ ،أليب الوليد الباجي ،مطبعة السعادة ،مصر [ُِّّىػػ].
ُِٗ .ا٤بنثور ُب القواعد الفقهية ،للزركشي ،ط ،ِ:كزارة األكقاؼ الكويتية [َُْٓىػ].
ِِٗ .منهاج السنة البن تيمية ،ط ،ُ:جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية [َُْٔىػػ].
ِّٗ .منهاج الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب ُب الفقو ،لئلماـ النوكم ،ط ،ُ:دار الفكر [ُِْٓىػ].
ِْٗ .ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج ،لئلماـ النوكم ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت
[ُِّٗىػػ].
ِٓٗ .ا٤بهذب ُب اختصار السنن الكبّب ،للذىيب ،ط ،ُ:دار الوطن للنشر [ُِِْىػػ].
ِٔٗ .ا٤بوافقات ،للشاطيب ،دار ابن عفاف ،السعودية [ُُْٕىػػ].
ِٕٗ .ا٤بواقف ،لعضد الدين اإلٯبي ،ط ،ُ:دار ا١بيل ،بّبكت [ُُْٕىػػ].
ِٖٗ .مواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر خليل ،لشمس الدينا ا٢بطاب الرعيِب ا٤بالكي ،دار الفكر
[ُُِْىػػ].
ِٗٗ .موسوعة اإلٝباع ُب الفقو اإلسبلمي ،طُ ،دار الفضيلة للنشر كالتوزيع ،الرياض [ُّّْىػ].
ََّ .موسوعة األعماؿ الكاملة ،للعبلمة ٧بمد ا٣بضر حسْبٝ ،بعها كضبطها :ابن أخيو :احملامي علي
الرضا ا٢بسيِب ،الطبعة األكٔب ،دار النوادر [ُُّْى ػػ].
َُّ .ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،الكويت [ُِْٕىػػ].
َِّ .ا٤بيسر ُب شرح مصابيح السنة ،لشهاب الدين التوًربًشٍب ،ط ،ِ:مكتبة نزار مصطفى الباز
[ُِْٗىػػ].
َّّ .الناسخ كا٤بنسوخ ،أليب جعفر النحاس ،ط ،ُ:مكتبة الفبلح ،الكويت [َُْٖىػ].
َّْ .نزىة األ عْب النواظر ،البن ا١بوزم ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت [َُْْىػػ].
َّٓ .نضرة النعيم ُب مكارـ أخبلؽ الرسوؿ الكرٙب  ،دار الوسيلة ،جدة.
َّٔ .هناية احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج ،للرملي ،دار الفكر ،بّبكت [َُْْىػ].
َّٕ .هناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب ،إلماـ ا٢برمْب عبد ا٤بلك ا١بويِب ،ط ،ُ:دار ا٤بنهاج [ُِْٖىػػ].
َّٖ .النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ،البن األثّب ،ا٤بكتبة العلمية ،بّبكت [ُّٗٗىػػ].
َّٗ .هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو بالنار ،د .عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف ،العبيكاف ،الرياض
[َُْْىػ].
َُّ .نيل األكطار ،للشوكا٘ب ،ط ،ُ:دار ا٢بديث ،القاىرة [ُُّْىػػ].
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ُُّ .ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم ،لربىاف الدين علي بن أيب بكر ا٤برغينا٘ب ،دار احياء الَباث العريب،
بّبكت.
ُِّ .الوابل الصيب من الكلم الطيب ،دار ا٢بديث ،القاىرة [ُٗٗٗـ].
ُّّ .الوسيط ُب تفسّب القرآف اَّيد ،أليب ا٢بسن الواحدم ،دار الكتب العلمية ،بّبكت [ُُْٓىػػ].
ُّْ .كالية اهلل كالطريق إليها٧ ،بمد بن علي الشوكا٘ب ،دار الكتب ا٢بديثة ،القاىرة.
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ابعا :صور أكل الماؿ الحراـٔٙٛ......................................
رً

ُ – السرقةٔٙٛ .......................................................
ِ  -الغلوؿ كالتعدم علي ا٤باؿ العاـٔٙٛ ................................
553
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ا٤بعاكمة كبيع الثػٍنػيىإٓٔ..................................................

بيع ا٢بصاة ،كبيع الغررٕٓٔ..............................................
بيع ا٢باضر للبادم ،بيع الرجل على بيع أخيو ،كالشراء من الركباف أك ا١بلب

كاالحتكارٕٖٓ...............................................................
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ّ  -إفشاء األسرار الزكجيةٕٜٚ..........................................
ليبل يتخويهنمٕٛٓ...............................
ْ  -أف يطرؽ الرجل أىلو ن
ٓ  -أف ال يقوـ الرجل بواجبو ٘باه زكجتوٕٕٛ.............................
ٔ  -أف ال تقوـ ا٤برأة بواجبها ٘باه زكجهإٖٛ.............................
ٕ  -أف ال يأمر الرجل أىلو با٤بعركؼ ،كال ينهاىم عن منكرٕٛٗ............
الصورة الرابعة :خيانة األكالدٕٛٗ......................................
اضطبحثػاضدادس:ػخيانة العبذ للياسٕٛٚ...........................
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الصورة الثالثة :خيانة العهود كا٤بواثيقٕٜٓ..............................

أكال :تعريف العهد كا٤بيثاؽ كاأللفاظ ذات الصلةٕٜٓ.......................
ن

ثانينا :ما جاء ُب األمر بالوفاء بالعهد كالوعدٕٜٚ...........................

الصورة الرابعة :ا٣بيانة ُب ا٤بعامبلت ،كالكسب غّب ا٤بشركعٖٔٛ..........
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الصورة الخامسة :ا٤بكر كا٣بداع كالغشٖٕٓ..............................

الصورة السادسة :الغدرٖٖ٘...........................................

الصورة السابعة :التجسسٖٖٚ.........................................
أكال :نقل األخبار لؤلعداءٖٖٛ...........................................
ن
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ثالثنا :اقتحاـ البيوت بغّب كجو حق ،كمن غّب مسوغٖٖٜ....................

ابعا :اقتحاـ ما يعد من ا٣بصوصياتٖٖٜ................................
رن
خامسا :التقصي عن و
معاص كسيئات اقَبفت ُب ا٤باضيٖٖٜ................
ن

الصورة الثامنة :السرقةٖٙٔ............................................

الصورة التاسعة :الغلوؿ كاالختبلسٖٚٛ.................................
أكال :تعريف الغلوؿٖٜٚ................................................
ن
ثانينا :صور الغلوؿٖٕٛ..................................................

ثالثنا :حكم الغلوؿٖٖٛ.................................................
ابعا :التحذير من الغلوؿ كبياف عاقبتوٖٛ٘................................
رن

الصورة العاشرة :ا٢برابة كقطع الطريقٖٜٓ...............................

الصورة الحادية عشرة :البخس ُب الكيل كا٤بيزافٖٜٛ....................
أكال :تعريف التطفيفٖٜٛ...............................................
ن

ثانينا :خطورة التطفيف كبياف عاقبتوٗٓٓ...................................

مضار التطفيفٗٔٓ.........................................
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الصورة الخامسة عشرة :ا٣بيانة ُب الشهادةٖٖٗ.........................

الصورة السادسة عشرة :الغيبة كالنميمة كاإلفك كالبهتافٖٖٗ..............
أكال :حد الغيبةٖٗٗ.....................................................
ن
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ثالثنا :حد النميمةٖٗٙ...................................................
ابعا :صور النميمةٖٗٚ.................................................
رن

خامسا :البهتاف كاإلفكٖٗٚ.............................................
ن
الصورة السابعة عشرة :ظلم اإلنساف لغّبهٗٗٓ..........................

توطئةٗٗٔ.............................................................

أكال :ظلم الوالدينٕٗٗ..................................................
ن

ثانينا :ظلم األكالدٕٗٗ .................................................
ثالثنا :ظلم الزكج كالزكجةٕٗٗ ............................................
ابعا :ظلم األرحاـٕٗٗ .................................................
رن

خامسا :ظلم الناسٖٗٗ.................................................
ن
سادسا :ظلم ا٢باكم كالوإب كالقاضيٗ٘ٓ.................................
ن
الفرع األكؿ :من جهة من أيسند إليو الفعل كىو غّب كفءٗ٘ٙ..............

الفرع الثا٘ب :من جهة من أىسند الفعل إٔب غّب أىلوٗ٘ٚ.....................
سابعا :ظلم ا٢بيوافٗٙٓ.................................................
ن
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ثالثنا :عدـ العمل بالعلمٜٜٗ.............................................

ابعا :االبتداع ُب دين اهلل ٘ٔٗ.....................................
رن

خامسا :ا١بهل ا٤بركب ،كا٤بفاىيم ا٣باطئة٘ٔ٘..............................
ن
مسببات ا١بهل ا٤بركب٘ٔٛ..............................................

مبالغات ُب الفهم كالتطبيقٕ٘ٓ..........................................
سادسا :سوء التبليغٕ٘ٔ................................................
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سابعا :ا١بهل بفقو ا٤بهنة ،كعدـ إتقاف العمل ُّاٖ٘ٗ......................
ن
خاٛبة صور ا٣بيانةٖ٘٘..................................................
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ل
امىلف في سطىر
الأسم  :عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف.

الميلأد  :من مواليد مدينة ٞبص ُب سوريا.
مخل الأقامة  :الكويت٧ ،بافظة الفركانية ،ضاحية عبد اهلل ا٤ببارؾ الصباح.

المىهل وا لخبزات :
ُ  -حاصل على شهادة ا٤بعهد العلمي الشرعي التابع ١بمعية العلماء ُب مدينة
(ٞبص) بتاريخ (ُُُّْٓ/ُِ/ىػ) ،بتقدير( :امتياز) .كعلى شهادة الثانوية األزىرية
(القسم األديب) من (القاىرة).
ِ  -حاصل على درجة اإلجازة العالية (الليسانس) من كلية أصوؿ الدين ٔبامعة
األزىر ُب (القاىرة) ،بتاريخ (ِ) من ربيع اآلخر [ُُْٖىػ]/ٔ( ،أغسطسُٕٗٗ/ـ)
بتقدير :جيد جدًّا ،قسم التفسّب كعلوـ القرآف.
الدراسات العليا (ا٤باجستّب) ُب التفسّب كعلوـ
ّ  -حاصل على درجة دبلوـ ٍّ
ا٤بفسر)،
القرآف ،كذلك بعد مناقشة رسالة بعنواف( :اإلقناع بْب طريقة القرآف كعرض ٍّ
كذلك يوـ األربعاء الواقع ُب (ٕ/ذم ا٢بجةُِْْ/ىػ) ،ا٤بوافق (ََِِْٗ/ُ/ـ).
كقد طبعت رسالة ا٤باجستّب مع ٙبقيقات كزيادات كتعديبلت جديدة بعنواف (كسائل
اإلقناع ُب القرآف) ُب دار الفتح للدراسات كالنشر ،عماف ،األردف [َُِٔـ].
ْ  -حاصل على درجة الدكتوراه ُب التفسّب كعلوـ القرآف ،بعد مناقشة رسالة
بعنواف( :أساليب ا٣بطاب ُب القرآف الكرٙب) .دراسة ٙبليلية شاملة ألساليب ا٣بطاب
كالطلب ُب القرآف الكرٙب .كذلك يوـ السبت الواقع ُب (َّ ،)َُُِ/ٕ/ا٤بوافق
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(ِٗ/شعبافُِّْ/ىػ) .كقد طبعت رسالة الدكتوراه ُب ٦بلدين مع ٙبقيقات كزيادات
كتعديبلت جديدة ُب كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ُب دكلة الكويت ،قطاع
الشؤكف الثقافية٦ ،بلة الوعي اإلسبلمي ،اإلصدار مائة كأحد عشر ،غراس للنشر
كالتوزيع ،الكويت [ُّْٔىػػ].
كمدر نسا ُب (سوريا) ،ككذلك ُب (الكويت) كال يزاؿ .كعمل
إماما كخطيبنا ٍّ
عمل ن
يم ىو ٍّج نها فنيًّا ُب ا٤براقبة الثقافية ُب كزارة األكقاؼ إدارة مساجد ٧بافظة (الفركانية)ٍ ،ب
عاما ُب (ا٤براقبة الثقافية ُب إدارة
باحثنا شرعيًّا متفر نغا للبحث كالدراسة كالتحقيق [ُْ] ن
عاما ،كال يزاؿ.
كإماما كخطيبنا ُب ٧بافظة (الفركانية) [ُٓ] ن
مساجد ٧بافظة الفركانية) ،ن
كمدرسا ُب كلية الَببية األساسية ُب ا٥بيئة العامة للتعليم التطبيقي ،قسم
ن
الدراسات اإلسبلمية (الكويت  -العارضية).

ل
الكيب وامىلكات :
ُ  -اإلرشادات ا٤بنهجية إٔب تفسّب اآليات الكونية (إضاءات على تعريف
التفسّب العلمي كضوابطو ،كمبادئو العشرة) ،العبيكافَُْْ[ ،ىػ] ،ا٤بوافق
[َُِٗـ] ،دار اللؤلؤة ،ا٤بنصورة ،مصر [ُُْْىػ] ،ا٤بوافق [ََِِـ].
ِ – كسائل اإلقناع ُب القرآف الكرٙب ،دار الفتح للدراسات كالنشر ،عماف،
األردف [َُِٔـ].
ّ – أساليب ا٣بطاب ُب القرآف الكرٙب ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ُب
دكلة الكويت ،قطاع الشؤكف الثقافية٦ ،بلة الوعي اإلسبلمي ،اإلصدار مائة كأحد
عشر ،غراس للنشر كالتوزيع ،الكويت [ُّْٔىػػ].
ْ – أخطار هتدد األسرة ،كزارة األكقاؼ ،إدارة مساجد ٧بافظة الفركانية،
الكويت [ُّْٓىػ].
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ٓ – احملبة صورىا كأحكامها ،كزارة األكقاؼ ،دكلة الكويت ،إدارة مساجد
٧بافظة الفركانية ،مطبعة النظائر [ُّْٕىػ] .أعيد طبع الكتاب بإصبلحات كإضافات
كٙبقيقات جديدة ُب (دار اللؤلؤة) ،ا٤بنصورة ،مصر [ُّْٗىػ ،ا٤بوافق َُِٖـ]،
اإلصدار الثالث بإصبلحات جديدة ،العبيكاف [َُْْىػ] ،ا٤بوافق [َُِٗـ].
ٔ – عقبات ُب طريق ا٥بداية ،كسبل الوقاية منها ،كالكتاب يتناكؿ ٟبسة
موضوعا من حيث التعريف كبياف ا٣بطر كالَببية الوقائية .طبع ُب (دار
كٟبسْب
ن
اللؤلؤة) ،ا٤بنصورة ،مصر [ُّْٗىػ] ،ا٤بوافق [َُِٖـ] ،اإلصدار الثا٘ب ،العبيكاف،
الرياض [َُْْىػ] ،ا٤بوافق [َُِٗـ].
ٕ – دركس كعرب من رحلة سيد البشر  .كتيب .كزارة األكقاؼ،
دكلة الكويت ،إدارة مساجد ٧بافظة الفركانية ،الطبعة األكٔب [ُّْٗىػ]َُِٖ[ ،ـ]،
اإلصدار الثا٘ب ،العبيكاف ،الرياض [َُْْىػ] ،ا٤بوافق [َُِٗـ].
ٖ  -هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو بالنار .كالكتاب يتناكؿ موضوعات
كثّبة من حيث التعريف كبياف ا٣بطر كالَببية الوقائية .العبيكافَُْْ[ ،ىػ] ،ا٤بوافق
[َُِٗـ] ،دار اللؤلؤة ،ا٤بنصورة ،مصر [ُُْْىػ] ،ا٤بوافق [ََِِـ].
ٗ  -سبيل الوصوؿ إٔب عنواف األصوؿ (ُب األصوؿ) ،كىو شرح كٙبقيق كدراسة
لعنواف األصوؿ ُب أصوؿ الفقو ،أليب حامد ا٤بطرزم .مطبوع ُب دار الضياء ،الكويت،
الطبعة األكٔب [ُّْٔىػ].
َُ – اإلرشاد إٔب أسباب النجاةٓ ،ب يطبع.
ُُ  -آيات النداء ُب القرآف الكرٙب ،دراسة ٙبليلية آليات النداء تتناكؿ
ً
ا٤بنادل) ،العبيكاف ،الرياض [َُْْىػ]،
ا٤بنادل ،كا٤بنادم ،كما كٕب األداة ك ى
(األداة ،ك ى
ا٤بوافق [َُِٗـ] ،دار اللؤلؤة ،ا٤بنصورة ،مصر [ُُْْىػ] ،ا٤بوافق [ََِِـ].
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ُِ  -تنوير ا٤بستبصر الفائز ببياف أحكاـ ا١بنائز ،شرح كٙبقيق كتاب ا١بنائز
للفقّب إٔب رٞبة ربٍّو العلي إبراىيم بن يوسف البولوم ،توُب سنو [َُُْىػ] .مطبوع ُب
دار الضياء ،الكويت ،الطبعة األكٔب [ُّْٓىػ].
ُّ – مذكرة ُب علوـ القرآف .مقرر الفصل الثا٘ب للعاـ ا١بامعي [َُِٕ –
َُِٔـ] ُب ا٥بيئة العامة للتعليم التطبيقي ،قسم الدراسات اإلسبلمية ،كلية الَببية
األساسية( ،الكويت  -العارضية).
ُْ  -آفات اللساف كسبل الوقاية كالعبلج منها ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف
اإلسبلمية ،دكلة الكويت [َُْْىػَُِٗ ،ـ] ،العبيكاف ،الرياض [َُْْىػ]،
ا٤بوافق [َُِٗـ].
ُٓ – كتب عليكم الصياـ ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،دكلة الكويت
[َُْْىػَُِٗ ،ـ].
ُٔ  -ثبلث رسائل ُب الفقو ،للعبلمة حسن الشرنببلٕب ا٤بتوَب سنة
[َُٗٔىػ] ،كىي على النحو التإب:
أ .يدر ال يكنوز فمن عمل ُّا بالسعادة يفوز .كىي منظومة ُب أحكاـ الصبلة.
ب .سعادة ا٤باجد بعمارة ا٤بساجد.
ج .إٙباؼ ذكم اإلتقاف ٕبكم الرىاف .مطبوع ُب دار الضياء ،الكويت ،الطبعة
األكٔب [ُّْٔىػ].
ُٕ  -عنواف األصوؿ ،أليب حامد ا٤بطرزم .مع شرحنا لو ،مطبوع ُب دار
الضياء ،الكويت ،الطبعة األكٔب [ُّْٔىػ].
ُٖ  -أحكاـ ا١بنائز ،إلبراىيم بن يوسف البولوم ،توُب سنو [َُُْىػ].
مطبوع ُب دار الضياء ،الكويت ،الطبعة األكٔب [ُّْٓىػ].
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ُٗ  -إٙباؼ ا٤بهتدين ٗبناقب أئمة الدٍّين ٨بتصر (تنوير بصائر ا٤بقلدين ُب
مناقب األئمة اَّتهدين) للعبلمة الشيخ مرعي ا٢بنبلي ،للعبلمة الشيخ أٞبد
الدمنهورم ا٤بتوَب سنة [َُُُىػ] ،الطبعة األكٔب ،دار الضياء ،الكويت [ُّْٓىػ].
َِ – ٙبقيق كدراسة كشرح منظومٍب الشهداء (أ .داعي ا٥بدل بشرح منظومة
الشهدا ،لئلماـ أٞبد بن عبد الرزاؽ ا٤بغريب الرشيدم .كشرح منظومة الشهداء ،لئلماـ
علي بن ٧بمد األجهورم) ،الطبعة األكٔب ،دار الضياء ،الكويت [ُّْْىػ].
ُِ ٙ -بقيق كدراسة رسالتاف ُب األصوؿ ،إل٠باعيل بن غنيم ا١بوىرم ا٤بتوَب
سنة [ُُٓٔ ىػ]( .أ .رسالة ُب جواز النسخ .ب .الكلم ا١بوامع ُب مسألة األصوٕب
١بمع ا١بوامع) ،الطبعة األكٔب ،دار الضياء ،الكويت [ُّْْىػ].
ِِ – دراسة كٙبقيق (سورة الفاٙبة) من التيسّب ُب التفسّب ا٤بسمى ببحر علوـ
التفسّب ،لنجم الدين عمر بن ٧بمد النسفي [ّٕٓىػ]ٓ ،ب يطبع.
ِّ – ٙبقيق كدراسة كشرح لكتاب( :إٛباـ الدراية شرح نقاية العلوـ) ،كىي
علما ،لئلماـ جبلؿ الدين السيوطي ،ا٤بتوَب سنة
خبلصة ٨بتارة من أربعة عشر ن
[ُُٗ ىػ] ،دار الضياء ،الكويت ،طبع ُب ٦بلدين ،كقد شارؾ ُب ٙبقيق (إٛباـ الدراية)
الدكتور عبد الرقيب صاّب الشامي ،كفضيلة الشيخ مصطفى ٧بمود سليخ.
ِْ  -اإلفساد ُب األرض صوره كأسبابو كسبل الوقاية منو ُب ضوء الكتاب
كالسنة ،العبيكاف [َُْْىػ] ،ا٤بوافق [َُِٗـ] ،دار اللؤلؤة ،ا٤بنصورة ،مصر
[ُُْْىػ] ،ا٤بوافق [ََِِـ].
ِٓ  -ا٣بػػيانة صورىا كأحكامها كآثارىا ُب ضوء الكتاب كالسنة ،العبيكاف
[َُْْىػ] ،ا٤بوافق [َُِٗـ] ،دار اللؤلؤة ،ا٤بنصورة ،مصر [ُُْْىػ] ،ا٤بوافق
[ََِِـ].
ِٔ – تذكرة كبياف من علوـ القرآفٓ ،ب يطبع بعد.
األٕباث:
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ُ  -مبادئ التفسّب العلمي لنصوص القرآف الكرٙب كضوابط التعريف٧( ،بكم)،
جامعة النيلْب ،السوداف.
ِ  -ضوابط التفسّب العلمي فيما ٱبص الظ ً
ا٤بفسىر كالنص.
اىىرىة العلميةى الكونية ك ٍّ
ّ  -ا٢بوار كا٤بناظرة كا١بدؿ من خبلؿ نصوص القرآف الكرٙب.
ْ  -فقو التمثيل بْب اإلقناع كاإلمتاع.
ٓ  -األقٍ ىساـ بْب ٙبقيق ا٣برب كتوجيو النظر.
ٔ – الَببية الوقائية من آفات التفكك األسرم.
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