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 إلى ... أمي الغاليـــة  التي رآني قلبها قبل عينيها.
 إلى ... أبي الــــعزيز اللهم اكرمه في االخرة كما اكرمني في الدنيا .
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 .زوجي العزيز وابنائي االعزاء إلى ... 
 البريئة.إلى ... القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس 

 إلى ... األرواح التي سكنت تحت تراب الوطن الحبيب، والشهداء العظام.
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من حق النعمة الذكر، وأقل الجزاء لممعروف الشكر ... فبعد شكر المولى عز ان 
متنان، بي أن أتقدم ببالغ اال رميل النعم، وعظيم الجزاء ... يجدوجل، المتفضل ج

وجزيل العرفان إلى كل من وجيني، وعممني، وأخذ بيدي في سبيل إنجاز ىذا 
الرفاعي، التي قومت، ياسين طو البحث ... وأخص بذلك مشرفتي الدكتورة شيماء 

 وتابعت، وصوبت، بحسن إرشادىا لي في كل مراحل البحث.
لو مني رس المساعد: مازن محمد والتقدير إلى المد كما أتقدم بخالص الشكر

 خالص الشكر والتقدير، وفقو اهلل.
كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الدكتور: أحمد خزعل فجزاه اهلل عني خير 

 الجزاء.
 م.وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكأشكركم جميعًا وأتمنى من اهلل عز 
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 تهـــــــدقــامل         


عمىفضمِواآلخرالحمدالذيَأنعموَأجزل،وتكرموتفضل،َأحمدُهسبحانو
واألول،وأشكرهعمىعطائوالمتقبل،وخيرهالمتبذل،وأشيدأنالإلوإاّلاوحدهال

ألولي والنصر دول، السنين جعل واألول، اآلخر لو، وتأمل،شريك تدبر لمن ائو
لمنكفروتنصل،والويللمنتبعخطواتالشيطانوسول.وسوفراغوالذلةوالص

عبداورسولوفيالتوبةوطولذ لكوعدالمنقرأوتأصل،وأشيدأنمحمدًا
طو الممول، الصادق والرسول المبجل، عميياالنبي التي بسنتو تمسك لمن بى

عو مال وتأول، لمننبذىا وحسرة وعمىآلووصحبوومنول، صمىاعميووسمم
لوطريقواألمثلإلىيومالجزاءوالفصل.متمسكبيديواألك

أمابعد:
﴿ التنزيل: فيقولاتعالىفيمحكم َوِليٌّ َكَأن ُو َعَداَوٌة َوَبْيَنُو ال ِذيَبْيَنَك َفِإَذا
.ٔ﴾َحِميمٌ
ىذاىواألصلالذيتقومعميوشريعةاإلسبلموىذاىوالمبدأوالشعارالذي

عرفتوالبشريةفيمجالاآلدابيمتفحولوالمسممون،وأنىذاالمبدأمنأرقىما
االجتماعية الرسول عمى تنزل إليي توجيو فإنو غرو وال والعبلقاتاإلنسانية

ليكونمنيجًاخاصًالووألمتوفيالحياةالدنياكمايكونمبدأعامًالمناسكافةألن
المنزلعميورسولإلىالناسكافة.

حثالمسممينإلىالتحميباألخبلقوالمتأملفيىذاالنصالقرآنييجدأنوي
الفاضمةفموكانجميعالناسفيالسفاىةوقمةاألدبسواءفيذايجيلعمىىذا،
وىذايردعمىىذا،فمنسيكونالمحسنإذن،منىوالقريبإلىاتعالىفيذه
دعوةإلىكلمنُيساءإليوأنيمتزمبالرفقوالمينفيذهأصلمنأصولالشريعة

بلمية،حثتعميو،وكافأتالمتصفينبوبأجزلالعطاءوأعظمالثواب.اإلس


                                           
.ٖٗسورةفصمت:اآليةٔ



ٕ 

حياةو في وجدت لما العمل بيذا القيام عمى العزم وعقدت با استعنت
المسمميناليوممناشتدادفيالخصوماتالسيمامعكثرةابتعادالناسعنتعاليم

،اوتوجيياتوالتي بيا انالتزموا الكبلمعدموقووالأتبعدىمما عياقصدبيذا
اطبلقافنحنبشرنخطئونصيبفميسالميمانتقعالخصومةولكنالميمكيف
القميل الشيء إال فييا أجد فمم الكتب في أبحث فرحت الخصومة، ىذه نعالج
فتوسمتفينفسيالشجاعةاناكتبفيىذاالموضوعلعمنياصلالىماينفعني

السميعالعميم.وينفعغيريبإذنا
منيجالبحثفقداعتمدتفيوعمىاالستقراءوبيانأقوالالعمماءوأدلتيم أما

 مؤصمة واألئمة الصحابة أفعال من عممية تطبيقات من ورد ما منوذكر ذلك
مخشريمزالفائقفيغريبالحديثواالثرلالمصادروالمراجعوالتيكانمنأبرزىا

،حميةاالولياءوطبقاتاالصفياءلؤلصبيانيووشرحالسنةلمبغويوالعينلمفراىيدي
واستعنتبالوسائلالحديثةمنالمواقعااللكترونيةذاتاالختصاصبالموضوع.

قتضتخطةالبحثإلىتقسيمالبحثإلىمقدمةوثمانيةمباحثوخاتمة،اوقد
.تائجأىمماأسفرعنوالبحثمننذكرتفييا

فتناولتفيالمبحثاألولبيانمفيومآدابالخصومةثمذكرتاآلياتواألحاديث
بعضالتفاسيرالقديمةوالحديثة.ثمبدأتبتفسيرىامعتمدةبذلكعمى

وقدنيجتفيالمبحثالثانيالنيجذاتوببيانمامنصوصعميوفيالقرآن
آدابلمخصومة من الشريفة النبوية والسنة خمسةالكريم خبلل من تحميمو وبيان

والثالث الخصومة في لمشرع االحتكام والثاني تعالى، ا مراقبة األول مطالب،
والخامس الحقفيالخصومة االقتصارعمىأخذ والرابع فيالخصومة االعتدال

ضبطالمسانفيالخصومة.
نعندالزوجياوبّينتفيالمبحثالثالثكلاآلدابالتييجبأنيتأدببي

وذكرت فيالخصومة معزوجيا األولأدبالمرأة منخبللمطمبين، الخصومة
الخصومة في زوجتو مع أدبالرجل الثاني والمطمب آياتوأحاديثدلتعميو،
وماذايتوجبعميوأنيفعللتأديبياحسبمامنصوصعميوفيالقرآنالكريموكما

.عممناإياهالمعمماألولرسولا
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لممنيجوبد وفقًا بينيما المتخاصمينفيما أتفيالمبحثالرابعببيانمعاممة
السمحلئلسبلموكانمضمونالمبحثالخامسالفجورفيالخصومةوبيانحكمو.

فيتربيةالصحابةوكيفتكونالخصومةفيالمسجدوماذاكانفعلرسولا
قموب من الخصام بذرة ونزع جميعًا عنيم ا فيرضوان تناولتو ما ىذا وكان يم

المبحثالسادس.
أماالمبحثالسابعفكانعبارةعننماذجمشرفةمنخصومةالخمفاءواألئمة

فياإلسبلم.
عمى الخصومة في الشرع بآداب التمسك َأثر الثامن المبحث في وبّينت

المجتمع.
الوقت وضيق والمراجع المصادر قمة مثل الصعوبات بعض القيت وقد

والظروفالعامةالتييمربياالبمد،كلىذاوذاكجعمنيَأشعربأنيلمأكتبإاّل
النزراليسيروليسباإلمكاناإلحاطةبكلجوانبالموضوعفيبحثبسيط.

وفيالختامفإنيَأشكراشكرًايميقبجبللوعمىماتفضلعمّيبوِمننعم
الجيدا إتمامىذا لذيإنوفقتفيوفمناأواًلوأخيرًا،التعدوالتحصىومنيا

﴿ تعالى، بقولو نأخطأتفمننفسيمتمسكة َتَوك ْمُتوا  َعَمْيِو ِبالم ِو َتْوِفيِقيِإال  َوَما
َلْيِوُأِنيبُ .ٔ﴾َواِ 

الميمىيئليذهاأُلمةالنصروالتمكينعمىاألعداءوالمتربصين،الميمياقوي
،اأحصيمعددًا،واقتميمبددًا،واألرضأىمكالكفارالسمواتياعزيز،ياجبار

ين.ــــــــــــــــــوالتغادرمنيمأحدًا،آم
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المبحث األول
 تعريف آداب الخصومة


البدمنبيانتعريفمفيومياآلدابوالخصومةلغًةقبلالخوضفيالبحث

.واصطبلحاً
:تعريفاآلدابفيالمغةواالصطبلح.األولالمطمب 

اآلدابلغًة:-أ
،أذكروىوفيالمغةعمىعدةمعانٍد َب()أَلفظمشتقمنالفعلىو
-منيا:

:ٔالتعميم-ٔ
َخيرٌن"أل:ومنوحديث منَأنيتصدقَيؤدبأحدكمولدُه يومبنصفلُو كِل

.ٖأي:عمموىموأرشدوىمٕ"صاععمىالمساكينِ
                                           

لسانالعرب،محمدبنمكرمبنعمي،أبوالفضل،جمالالدينابنمنظوراألنصاريالرويفعياألفريقي،ٔ
،صٔـ،قسمالغريبوالمعاجمولغةالفقو،باباليمزة،جىٗٔٗٔ،ٖبيروت،ط–ىـ،دارصادرٔٔٚت:
،والمصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير،أحمدبنمحمدبنعميالفيوميثمالحموي،البوعباس،ت:ٕٙٓ
العمميةٓٚٚ المكتبة دب(،ج–ىـ، باب)ء الفقو، ولغة الغريبوالمعاجم والقاموسٜٓ،صٔبيروت، .

ىـ،تحقيقمكتبتحقيقالتراثفيٚٔٛلدينأبوطاىرمحمدبنيعقوبالفيروزيآبادي،ت:المحيط،مجدا
،ٔمؤسسةالرسالةبإشرافمحمدنعيمالعرقسوس،مؤسسةالرسالةلمطباعةوالنشروالتوزيع،فصلاليمزة،ج

والقاموسالفقييلغةواصطبلحًا،ٛ٘ص دمشق،سوريةد.سعدي. دارالفكر، الثانيةأبوحبيب، الطبعة ،
ٔٗٓٛ حرفاليمزة،جٜٛٛٔىـ، الفقو، ولغة الغريبوالمعاجم د.ٚٔ،صٔ، المعاصرة، العربية والمغة ،

 األولى الطبعة عمل، فريق بمساعدة عمر، مختار -أحمد الكتب عالم األولٕٛٓٓ–القاىرة، المجمد م،
بنعبدٗٚص بنمحمد محمد القاموس، وتاجالعروسمنجواىر الممقب، الفيض، أبو الرزاقالحسيني،

ىـ،مجموعةمنالمحققين،داراليداية،قسمالغريبوالمعاجمولغةالفقو،بابٕ٘ٓٔبمرتضىالزبيدي،ت:
 .ٕٓ،صٕأدب،ج

إ بنعبيد الخالقبنخبلد بنعبد بنعمرو أحمد بكر أبو الزخار، البحر باسم المنشور البزاز مسند
العتكيالمع الخالقٕٜٕروفبالبزاز،ت: المحققمحفوظالرحمنزيناوعادلبنسعدوحبريعبد ىــ،

 والحكم العموم مكتبة بدأت–الشافعي، األولى) الطبعة المنورة، وانتيتٜٛٛٔالمدينة متونٜٕٓٓم ،) م
مرسل.،قالالترمذي،غريبٕٗٚٗ،الرقم:ٜٓٔ،صٓٔ،جالحديث،بابمسندجابربنسمرة

السادسة،ٖ الطبعة بنقاسم، الرحمنبنمحمد عبد األعبلم، نجد عمماء النجدية، فياألجوبة الدررالسنية
 .ٜٗ،ص٘ٔم،الفتاوىالباباألول:فياألمربالمعروفوالنييعنالمنكرجٜٜٙٔ-ىـٚٔٗٔ
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بِوكبيرًا"منَأدَبولدُهصغيراً"وقالبعُضالحكماِء: .ٔسرًّ

 .ٖومنوقولالشاعرطرفةبنالعبد: 4الدعوة إلى الطعام -ٕ

ٗالترىاألدبفيناينتقرُنحنفيالمشتاةندعواالجفمى
 .1أيالدعوةإلىمأدبةالطعام





                                           
ٔ بناحمد بنمحمد السمفياحمد أبوطاىر الدين، صدر انتخاب، سمفوالطيوريات، بنإبراىيم بنمحمد

أبوالحسينالمباركبنعبدالجبارالصيرفيالطيوري،ت:ٕٚ٘األصبياني،ت: ىـ،ٓٓ٘ىـ،منأصول:
-ىـٕ٘ٗٔسمانيحيىمعالي،عباسصخرالحسن،مكتبةأضواءالسمف،الرياض،الطبعةاألولىتحقيقد.
.٘ٓ٘،الرقم:ٗٛ٘،صٕم،بابالجزءالسابع،جٕٗٓٓ

ىـ،د.ميديٓٚٔكتابالعين،أبوعبدالرحمنالخميلبناحمدبنعمروبنتميمالفراىيديالبصري،ت:ٕ
المخزومي،د.إبراىيمالسامرائي،دارومكتبةىبلل،الغريبوالمعاجمولغةالفقو،بابالدالوالباءو)واي(

.٘ٚمالمغةالعربيةالمعاصرة،ص.ومعجٚٔ،صٔ.والقاموسوالفقيي،ج٘ٛ،صٛمعيادب،بدو،ج
لحروفيااألولى.جبرانمسعود،دارالعمملممبليينمؤسسةالثقافة–والرائد معجمعصريرتبتمفرداتووفقًا

 .ٖٙم،صٕٜٜٔ-مارس-آذار،لبنان،الطبعةالسابعة–لمتأليفوالترجمةوالنشر،بيروت
البكريالواٖ ولدفياألولىعمرو:شاعر،جاىمي،منالطبقةأبوئمي،طرفةبنالعبدبنسفيانبنسعد،

المكعبرإلىبكتابأرسلباديةالبحرينوتنقلفيبقاعنجد،واتصلبالممكعمروبنىندفجعموفيندمائو،ثم
المكعبر، فقتمو بيا، بقتموألبياتبمغالممكأنطرفوىجاه فيو يأمره في)عامموعمىالبحرينوعمان( شابًا،

ىجر(قيل:أبنعشرينعامًا،وقيلابنستةوعشرين،أشيرمعمقاتوومطمعيا:)لخولةأطبلٌلببرقةثيمِد()
الفرنسية،وكانإلىترجم–ط(صغير-وقدشرحياكثيرونمنالعمماء،وجمعالمحفوظمنشعرهفي)ديوان

لمزركمي.األعبلمعنشعرهنقبًلأكثرعمىلسانوفيالحكمةىجاءًاغيرفاحشالقول،تفيض
ديوانطرفةبنالعبد،طرفةبنالعبدبنسفيانبنسعدالبكريالوائمي،م(ٗٙ٘–ٜٖ٘ىـ(=)ٓٙ–ٙٛ)

ىـ،ٖٕٗٔم،ميديمحمدناصرالدين،دارالكتبالعممية،الطبعةالثالثة)ٗٙ٘عمرالشاعرالجاىمي،ت:أبو
.ٖٗ،صٔكمعاتبًا)الرمل(،جبابولقدكنتعميوالببلغة،واألدبم(،ٕٕٓٓ

.ٖٗ،صٔنفسالمصدرالسابق،جٗ
ىـ،محمدبنفؤادٕ٘ٛفتحالباريشرحصحيحالبخاري،أحمدبنعميبنحجرأبوالفضلالعسقبلني،ت:٘

،ٜىـ،شروحالحديث،بابقولوبابحقإجابةالوليمةوالدعوة،جٜٖٚٔبيروت،-عبدالباقي،دارالمعرفة
.ٕٕٗص
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 :ٔكثير وبر الوجو -ٖ

تخرُجفتنبحيا،بباألدصاحبالجمليتكنأليتشعري":ومنوقولالنبي
 بعدمابالجوأكبلب تنجو ثم كثير، قتمى يسارىا وعن يمينيا عن يقتل ،
،ٕ"كادت

.ٖكثيروبرالوجو:أي

:ٗالعقوبة-ٗ

.ٙوقومعوجوُإساءتوبمعنىعاقبةوجازاهعمى٘ومنوقولنا:َأد َبالمسيء

 تعريف أن تقدم مما وحسناألدبونجد والتيذيب التعميم بمعنى لغًة

.موضوعيالذيأرومالكتابةفيوإلىاألقربوىواألخبلق
قال:شيدُت.بنشريكأساموجاءفيالحديثالشريفعنزيادعنومنوما

يا،يسألونوواألعراب.رسولاصمىاعميووسمم : ما،لارسوقالوا
.ٚخيرماُأعِطَيالعبُد؟قال:"ُخمٌقَحَسٌن"





                                           
.ٖٛ،صٔ،والقاموسالمحيط،فصلالدالة،جٖٖٚ،صٔلسانالعرب،فصلالدالةالميممة،جٔ
ىـ،عميٕٜٕ:مسندالبزاز،أبوبكرمحمدبنعمروالبصري،صاحبالمسندالكبيرالذيتكممأسانيده،تٕ

البخاري:حكم،ٚٚٚٗ،الرقم:ٙٙٔ،صٕ،جونالحديث،بابمسندابنعباسمتبننايفالشحود،
.مرسل

المصدرنفسو.ٖ
.ٖٙ،والرائدصٚٔ،صٔ.والقاموسالفقييجٜ،صٔالمصباحالمنير،جٗ
.ٗٚمعجمالمغةالعربيةالمعاصرة،المجمداألول،ص٘
.المصدرنفسوٙ
لرحمنىـ،عبدآ٘ٔمسندأبيحنيفةروايةالحصكفي،أبوحنيفةالنعمانبنثابتبنزوطيبنماه،ت:ٚ

اآلداب محمود. -حسن جمتمصر، الباب، كتاب الباب: الحديث، صٔون ،ٛ الرقم: األلبانيٙ، حكم ،:
 صحيح.
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:اصطبلحاًاآلدابتعريف-ب
-فياالصطبلحوكمايأتي:األدبتنوعتعريف

 .ٔالخطأأنواعفعرفبأنو:معرفومايحترزبومنجميع-ٔ

التيتبعثفينفسالقارئالجميمةفيالعبارةالجميمةوقالواأيضًاأنو:)الفكرة-ٕ
حساساتمتعووسرورًاوتثيرفيوانفعاالتعاطفيو .ٕجميمو(وا 

فنمنالفنون-ٖ أنو: التيالرفيعةاإلنسانيةوذكروا العبارة بوساطة يحققىدفو
 .ٖجماليةإحساساتأوتثيرفيناصياغتياانفعاالتعاطفية

)ويوردالدكتورمحمدمندورتعريفينلؤلدبيعتبرىمامنأكثرالتعاريفشمواًل
 عند أدباءوانتشارًا التعريف الغرب: ومفكري )األولونقاد األدبإنيقول:

الغربتشملصياغةفنيةلتجربةبشرية(ويبينمندورأنالتجربةالبشريةعند
.والخياليةجتماعيةواالواألسطوريةريخيةوالتاالتجربةالشخصية

.ٗنقُدالحياة(األدبيقول:)إّنوالتعريفالثاني
هىذأيامنا"بتطورالحياةالعربيةمنالجاىميةحتىأدبتطورمفيومكممة"

إلىفيالجاىميةتعني:الدعوةأدبفقدكانتكممة،المتعاقبةاألدبيةعبرالعصور
كممةأدببمعنىجديد:ىو استعملالرسولاإلسبلميوفيالعصر...الطعام

.٘التيذيبوالتربية

                                           
الشيخ)صالحبنعبدبإشراف،المؤلفعددمنالمختصينالرسولالكريمأخبلقنضرةالنعيمفيمكارمٔ

،واألذكارواآلدابة،الطبعةالرابعة،الرقاقجد-،دارالوسيمةلمنشروالتوزيع(وخطيبالحرمالمكيإماما
 .ٕٗٔ،صٕبابواصطبلحًا،ج

ربيع-ٕٛعبيرعبدالحميمالبينساوي،إعدادالعربيوتقويمعممو،د.نجبلءاحمدالمحبلوي،األدبتعريفٕ
.pptىـ،الجمعةٕٖٗٔاألول

االتحاد–واألدباءاألدبحولمفيومٖ االثنين–جريدة النفس،حمدةخميس،تاريخالنشر: ٗٔفيىدأة
م.ٕٛٓٓيوليو

ٗ د.األدبمفيوم السويكت.عبدالعربي، خميفة بن والرمزmu.edu.sq@   aetalswikا
.ٕٖٜٔٔالبريدي:

،واحةالثقافةوالمعرفةwww.airssforum.com،اإلستراتيجيةمنتدياتالمعيدالعربيلمبحوثوالدراسات٘
مٜٕٓٓ/ٓٔ/ٕٗ

http://www.airssforum.com/
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.ٔفيالحديثالشريف"أدبنيربيفأحسنتأديبي"كما
كممةأدبمعنىتعميمييتصلبدراسةاكتسبتفقداألمويأمافيالعصر
الكريم،والفقو،التاريخ .والحديثالشريف،والقرآن تعممأدبوصارتكممة تعني

والنثر الشعر من .المأثور العصر وىما:األمويوفي المتقدمين المعنيين نجد
كممةال ابتداءمفيوم وىكذا الناسليما يتقاببلنفياستخدام األدبتيذيبوالتعميم

 ليشملسائرصفوفالمعرفة عمووألوانيايتسع اليوموالسيما أما والمغة الببلغة م
تأثيرفيالبميغالجميلالذييقصدبوالاإلنشائيمىالكبلم"عاألدبكممة"قطمتف

 ٕ.عواطفالقراءوالسامعين
.واصطبلحاًالخصومةلغًة:المطمب الثاني

:الخصومةلغةً–أ
منالفعل)َخِصَم(وىيفيالمغةعمىعدةمعاٍناذكر مشتقُ وىولفظٌ
-منيا:

 :ٖجانبالعدلوزاويتو-ٔ

مٍّكلشيٍءجانبُووناحيتوُومنوقولنا .ٗ:ُخصُمبالض 
                                           

دليلالفالحينلطرقرياضالصالحين،محمدبنعميبنمحمدبنعبلنبنابراىيمالبكريالصديقئ
لبنان،الطبعة-بيروته،خميلمأمونشيحا،دارالمعرفةلمطباعةوالنشروالتوزيع،ٚ٘ٓٔالشافعي،ت:

،حكمالسيوطئٕٙٔ،الرقم:ٚٚ،ص٘بابحسنالخمق،ج-ٖٚم،شروحالحديث،ٕٗٓٓ-هٕ٘ٗٔالرابعة،
:صحيح.

 .اإلستراتيجيةمنتدياتالمعيدالعربيلمبحوثوالدراساتٕ

،ٔٚٔ،صٔوالمصباحالمنيرج،ٖٗٛ،صٔلسانالعرب،جٖ أبووالصحاحتاجالمغةوصحاحالعربية،
-ىـ،احمدبنعبدالغفورعطار،دارالعمملممبليينٖٜٖبنحمادالجواىريالفارابي،ت:إسماعيلصرن

ٚٓٗٔبيروت،الطبعةالرابعة .ٖٜٔٔ،ص٘م.الغريبوالمعاجمولغةالفقو،باب)خصم(،جٜٚٛٔ-ىـ
–خاطر،مكتبةلبنانالقادرالرازي،محمودبكربنعبدأبيومختارالصحاحتمحمودخاطر،محمدبن

 –ناشرون الجديدة الطبعة ٘ٔٗٔبيروت، جٜٜ٘ٔ-ىـ الخاء، باب الفقو، ولغة والمعاجم الغريب ،ٔم،
اعميالكبير+محمداحمدحسبا+ىاشم.ولسانالعربطدارالمعارف،ابنالمنظور،عبدٜٙٔص

 .ٛٚٔٔ،صٕولغةالفقو،بابلسانالعرب،جالقاىرة،الغريبوالمعاجم–محمدالشاذلي،دارالمعارف
ىـ،يوسفٙٙٙيالرازي،ت:فبكربنعبدالقادرالحنأبيعبدامحمدبنأبومختارالصحاح،زينالدينٗ

 العصرية الكتبة محمد، بيروت–الشيخ النموذجية، –الدار الخامسة الطبعة ٕٓٗٔصيدا، م،ٜٜٜٔ-ىـ
.ٜٔ،صٔبابخصم،جالغريبوالمعاجمولغةالفقو،
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يَأنسيُتيافيُخْصِمالفراِشماَفَعمِتالدنانيُرالت":ومنوحديثٔخصمالفراش-ٕ
ولمُأقِسميابف .ٖأيخصمالمزادِةوالفراشوغيرىما.ٕ"تٌّ

األقربتعريفالخصومةبمعنىجانبالعدلوزاويتوىيأنومماتقدمنجد
.موضوعالبحثإلى

تعريفالخصومةاصطبلحًا:–ب
-يأتي:عرفتالخصومةفياصطبلحالفقياءبتعريفاتمتعددةأذكرمنياما

 -بأنيا:-رحموا–سيخعرفياالسر

 .ٗاسمكبلميجريبينأثنينعمىسبيلالمنازعةوالمشاّحةِ-ٔ

 .٘الجواببـنعمأوال-:بأنيا–رحموا–وعرفياأبننجيمالحنفي-ٕ







                                           
صٗجكتابالعين،ٔ جٜٔٔ، المعجمة الخاء بابفصل العرب، ولسان صٕٔ، العروس،.ٕٛٔ، وتاج
ىـ،محمدٖٛ٘القاسم،محمودعمروبناحمد،الزمخشريجارا،ت:أبوالببلغة،أساس.ٖٓٔ،صٕٖج

م،الغريبوالمعاجمولغةٜٜٛٔ-ٜٔٗٔىاألوللبنان،الطبعة-باسلعيونالسود،دارالكتبالعالمية،بيروت
.ٕٔ٘،صٔ،بابخضد،جالفقو

واألثرالفائقفيغريبالحديثٕ الزمخشريجارا،أبو، بناحمد بنعمرو محمود ىـ،ٖٛ٘ت:القاسم
 عميالبجاويومحمد إبراىيمالفضلأبومحمد دارالمعرفة الثانية، الطبعة ولغة–، الغريبوالمعاجم لبنان،

،قالالييثمي:صحيح.ٖ٘ٚ،صٔلفقو،بابحرفالخاء،جا
ٖ بناحمد األزىريتيذيبالمغة،محمد ت:أبواليروي، دارٖٓٚمنصور، إحياءىـ،محمدعوضمرعب،

،ٚجم،الغريبوالمعاجمولغةالفقو،خصمخمصمصخصمخ،ٕٔٓٓاألولىبيروت،الطبعة-التراثالعربي
.ٕٚص

بيروت،بدونطبعة–،دارالمعرفةٖٛٗمةالسرخسي،ت:ئاحمدبنسيلشمساألالمبسوط،محمدبنٗ
 .٘،صٜٔم،فقوالحنفي،بابكتابالوكالة،جٖٜٜٔ-ىـٗٔٗٔ

بابنفبنمحمد،المعروإبراىيمالبحرالرائقشرحكنزالدقائقومنحةالخالقوتكممةالطوري،زينالدينبن٘
ت: المصري، حنفٜٓٚنجيم فقو ىـ، وفي الطوريآخرهي، عمي بن حسين بن لمحمد الرائق البحر تكممة :

.ٗٗٔ،صٚىـ،بابصفةالوكالة،جٖٛٔٔالحنفيالقادري،توفيبعد
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حيثقال:–رحموا–وبنحوهعرفوابنعابدين
:آخروقالفيموضع.الجوابالصريحبـنعمأوالأوىيالدعوةالصحيحة"

.ٔ"ىيالدعوةوالجوابعنيا"
أبوحامدالغزالي-ٖ :لجاجفيالكبلمليستوفيبو–رحموا–وعرفيا بأنيا

.ٕيكوناعتراضاًوتارةيكونابتداءتارةمالأوحقمقصود،وذلك
.ٗوالمناويٖوتبعوعمىىذامالكبنأنس












                                           
،عبلءالدينمحمدبن)محمداألبصارلتكممةردالمختارعمىالدرالمختاروشرحتنويراألخيارقرةعينٔ

معروف بابنأمين بن عمر أبن ) ت:عبدعابدين الدمشقي، الحسيني عابدين الفكرٖٙٓٔالعزيز دار ىـ،
.ٖ،صٛلبنان،فقوحنفي،كتابالدعوى،ج–لمطباعةوالنشروالتوزيع،بيروت

بيروت،الرقاق–ىـ،دارالمعرفة٘ٓ٘حامدمحمدبنمحمدالغزاليالطوسي،ت:أبوأحياءعمومالدين،ٕ
 .ٛٔٔص،ٖ،آفاتالمسان،جواألذكارواآلداب

ىـ،تحقيقٜٚٔااألصبحي،ت:مالكروايةمحمدبنالحسنالشيباني،مالكبنأنسأبوعبداإلمامموطأٖ
العربيةالمتحدة،دارالقمم،متونالحديث،اإلماراتدكتورتقيالدينالندويأستاذالحديثالشريففيجامعة

.ٕٓٗ،صٖ(والرجل،جٔبابالخصومةفيالدين)–ٖٖ–
فبنتاجالعرافينبنعميبنزينوفيضالقديروشرحالجامعالصغير،زينالدينمحمدالمدعوبعبدالرؤٗ

ت: المناويالقاىري، الحداديثم الكبرىىـ،ٖٔٓٔالعابدين التجارية حرف-المكتبة الحديث، شروح مصر،
.ٔٔٔص،ٙالميم،ج
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.ٔإضافياًمركبًاباعتبارهومة(:تعريف)أدبالخص
ال البيان م)من لمفيومي واالصطبلحي لنايتضح،والخصومةاألدبغوي

 أدباإلجماليالمفيوم المفظالمركبمنكممتي) خصومة(وىوتركيب-ليذا
إليوإذ،أضافي المضاف في المقصود يوضح منو المضاف غ،معنى ايةوىو

أماممطمقمقيدوعاملبحثااالبحثوعمدتوفيىذ ،وعمىمنيجالمتكممينفأننا
لكيينتج،قيدوخصصبالخصومةاألدبومانعنيوبالمطمقالعالم:ىو.خصصم

 المركب ليذا محددًا ومدلوالًاإلضافيمفيومًا ومعنى سبق،لفظًا والمعنى فالمفظ
:"اإلسبلمدبالخصومةفي"أوأمامدلولوفيتضحمنىذاالتعريف،شرحيما
فيحالةنشوبالخبلفةسبلميإلوالقيماواألخبلقباآلدابىوااللتزاموالتقيد"

."الحقمنغيرتشديدوالتعصبوالتحايلإلىوالوصول
وااللتزامبشرعووالتقيدبسنة،واليأتيىذاالسموكإالبالتحاكمإلىكتابا

 المصطفى السمف ذا.الصالحونيج نتيجةوا  إال تحدث ال الخصومة كانت
التعارضخبلفوتعارض،فبليندفعى الخبلفواليزولىذا بأتباعالطرقإالّذا

العبلقةالقائمةبيناحتراممع،لمخصموالمقنعةوالقواعدالمذلمة،ساليبالميذبةألاو
 اواإلبقاءالمتخاصمين وعدم والمواصمة الود االعمى في تعصبالرغبة نتصار

.ٕوجيالة(
لمستمدةمنشريعةاالسبلمالموثقةانوقدتبينلنابعدىذهالدراسةوأحسبأ

.التيذيب-ٔ:اناالدبلغةىووتأريخو
.التعميم-ٕ

وحسنالخمق.-ٖ
.الخطأنواعايحترزبومنجميعامعرفةمواصطبلحا

والتعريف فييجانبالعدلوزاويتو لغة الخصومة كبلماما االصطبلحيىو
يجريبيناثنينعمىسبيلالمنازعةوالمشاحة.

                                           
ٔ في الخصومة اإلسبلمأدب التوزيع تريسالقمزي، بن راشد د.سالم ،– دار –اآلدابمكتبة –الشارقة

 .ٔٗم،صٜٜٛٔ-ىـٜٔٗٔالعربيةالمتحدة،دارالوساملمطباعةوالنشر،الطبعةاألولىاإلمارات
.ٔٗادبالخصومةفياالسبلم،صٕ
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 المبحث الثاني
 من آداب في الخصومة وبيان تحميموالمنصوص عميو في القرآن والسنة 


 المطمب األول:

 مراقبة اهلل تعالى في الخصومة.            
 

ْنَساُنَأْنُيْتَرَكُسًدى ﴿قالتعالى:  .ٔ﴾َأَيْحَسُباإْلِ
)فمعنىالمراقبةدوامعممكبأناتعالىاليخفىعميوشيءمنأمرك،قال

بنالمباركلرجل:راقباتعالى،فسألوعنتفسيرىا،فقال:كنأبدًاكأنكترىا
.ٕعزوجل.وسئلالحارثالمحاسبيعنالمراقبةفقال:عممالقمببقرباتعالى(

لعبادتو،والعبادةقائمةعمىأمرين،أمرونييولوالإناتعالىخمقالخمق
.ٖمراقبةالعبدلربولماتأتىلوفعلاألمروالكفعنالمحرمات

الشافعي رحمة–قال يؤمر–ا وال"ال يثاب "ال غيره وقال ينيى" وال
.ٗيعاقب"








                                           
 (.ٖٔلقيامة:)أ
ٔصصيدالفوائد،د.ميرانماىرعثمان،–مراقبةإ

WWW.Saaid. net/Doat/mehran/85.htm. 
المصدرنفسو.ٖ
الجوزية،ت:ٗ بنأبيبكربنأيوببنسعدشمسالدينابنقيم محمد )ابنالقيم(، تفسيرالقرآنالكريم

ٚ٘ٔ إبراىيم الشيخ بإشراف اإلسبلمية العربية والبحوث الدراسات مكتب ىــــ، اليبلل مكتبة دار –رمضان،
 .ٖٜ،صٔىـــ،التفاسيرفصل،جٓٔٗٔالطبعةاألولى،–بيروت

http://www.saaid/
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،ٔ﴾بٍُّكْمَتْخَتِصُمونَثُم ِإن ُكْمَيْوَماْلِقَياَمِةِعْنَدرَ﴿قالتعالى:
أيأيياالضالونالمكذبون،وياأيياالمؤمنونالصادقون،ستموتونثمتبعثون

بعضكم يشكو يديو وبين ا أمام خصومة بينكم وسيكون القيامة، يوم ربكم إلى
بعضًاوينازعبعضكمبعضًا،فسيكونالحكمإذذاكجلجبللو.

 تعالى: ﴿قال النزاع﴾ِإن ُكمْثُم  الخصام: )تختصمون( الموت، بعد أي:
وأناالأعمممعنىىذهاآليةقالابنعمر:طالعمّيالدىروالخبلففيأمر.

المسممينوكيفنتخاصم؟فنحننعبدربًاأانخاصم ىلالكتاب،أمنخاصمإخواننا
ونؤمن قال:حتىرأواحدًا نبرسالةواحدة، اآلخر،تضارببالسيفيقتيتنا لأحدنا

،وماحدثمنوىويشيرلماحدثلممسممينمنقتالوفتنةبعدموتعمر
 عمي المؤمنين أمير عمى أنفسيمتمرد في أصبحتالخصومة وىكذا قالٕ، ،

عنعبداٖخصمينيومالقيامةجاران(:)أول-عميوالصبلةوالسبلم–النبي
بنعباس:أولمنيتقدملمخصومةولمنزاعوطمبالحكمجارانطغىأحدىماعمى

.ٗاآلخرفيدارالدنياولمينتصفلآلخر،فيحكماجلجبللوبالعدلبينيما
أنالنبي بنعامر: –وروىعقبة والسبلم الصبلة –عميو التتركوا"قال:

بع إلىما الالخصومةوالحقوقبينكم فإنىناكالدرىموالدينارد يردموت، قد
.٘"لقيامةكنتمقدتباعدتموتعاديتمالظالمالحقلممحق،حتىإذاجئتميوما

                                           
 (.ٖٔ)الزمر:ٔ
ىــ،دارٜٔٔالدرالمنثوربالتفسيربالمأثورطدارىجر،عبدابنأبيبكر،جبللالدينالسيوطي،ت:ٕ

.ٓٙٙ،صٕٔبيروت،التفاسير،المجمدالثانيعشر،ج–الفكر
تالٖ الطبراني، القاسم بنايوببنمطيرالمخميالشاميابو سميمانبناحمد الكبيرلمطبراني، معجم
القاىرة،الطبعةالثانية،متونالحديث،عمروبن–ه،حمديبنعبدالمجيدالسمفي،مكتبةابنتيميةٖٓٙ:

.،حكمااللباني:حسنٖٙٛ،الرقم:ٖٖٓ،صٚٔالحارث/عنابيعشانة،ج
ىــ،دروسٜٔٗٔتفسيرالقرآنالكريم،محمدالمنتصربابنمحمدالزمريالكتانياألدريسيالحسني،ت:ٗ

صوتيةقامبتفريغياموقعالشبكةاإلسبلمية.
http://www.islamweb.net 

ن ُيْمَميٍُّتونَِإن َكقسمالتفاسير،بابالتفاسيرقولوتعالى:﴿ .ٕ،صٕٗٚ﴾،جَميٌٍّتَواِ 
 .ٕ،صٕٗٚتفسيرالقرانالكريم،ج٘

http://www.islamweb.net/
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وعبادة القيامةومعوصبلة يأتيالرجليوم أنو والسبلم الصبلة وأخبرعميو
وأكلمالىذا،فيأخذامنحسناتوإل وشتمىذا ىمنولكنويأتيوقدظممىذا
.ٔظمميم،حتىإذاانتيتأخذمنسيئاتيمفطرحتعميوفيؤمربحمموإلىالنار

والسبلم الصبلة عميو النبي سأل القيامةوفيرواية: المفمسيوم )من قال:
رجلجاءبعبادةوبصبلةوبحج.ولكنوجاءوقدشتمىذاوسبىذاوأكلمالىذا،

انتيتحسناتويؤخذمنفيؤخذمنحسناتووتضمإلىأولئكالمظموم ين،حتىإذا
.ٕسيئاتأولئكالمظمومينفيحممياىذاالظالمويقذفبوإلىالنار(

ولذلكفإنالرجلالظالمالذييريدأنيقبلعمىاوىوبرئالذمةمنحقوق
مضىعمييا ولو الحقوقألصحابيا ويعيد نفسو الحقمن يأخذ دنياه الناسفي

لكنفي مضىعمىالجريمةزمن، إذا القوانينالجائرةحتىفيالعالماإلسبلمي:
ولكن يطالببيا، وال المتابعة تسقط قتبًل كانتالجريمة ن حتىوا  عامًا عشرون
والباطلباطل بلالحقحقطالالزمانأوقصر، ليستكذلك، اإلسبلم شريعة

طالالدىرأوقصروماضاعحقوراءهطالب.
 لم يطمبولذلكفمن أو الحقوقألصحابيا ويرد الدنيا الحقفيالحياة يؤد

منيمالسماحوالمغفرة،سيؤتىبويومالقيامةحيثالدرىموالدينار،وسيكونمدينًا
اليكونىناكدنانيروالدراىم لزيدأولعمرومنالناسبدينارأوأكثر،وعندما

ذلكالمظمومويحممياىذاالظالميعطيبذلكفيحسناتو،ثمإذاانتيتتزالسيئات
فيخرجالمظموموكأنواشترىحسناتىذابدراىممعدودةالتكادتغنيووالتسمنمن

.ٖجوعوالترويومنعطش

                                           
 .ٕ،صٕٗٚتفسيرالقرانالكريم،جٔ

ه،ٕٔٗمسنداالماماحمدبنحنبل،ابوعبدااحمدبنمحمدبنحنبلبنىبللبناسدالشيباني،ت:ٕ 
 االرنؤوط الطبعة–شعيب الرسالة، مؤسسة ، التركي المحسن عبد بن ا عبد د. واخرون. مرشد، عادل

.ٜٕٓٛ،الرقم:ٜٜٖ،صٖٔم،متونالحديث،مسندابيىريرة،جٕٔٓٓ–هٕٔٗٔاالولى،
بتفريغياٖ قام دروسصوتية المنصوريالمصري، مندوه الزىيريآل األشبالحسن أبو شرحصحيحمسمم،

كةاإلسبلمية،موقعالشب
http://www.islamweb.net 

.ٓٔ،ص٘ٔجلو،شروحالحديث،شرححديثالمرأةالتيأتترسولاتسأ

http://www.islamweb.net/
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منكانتلومظممةألحد)قال:وفيالبخاريعنأبيىريرةأنرسولا
والدرىمإنكانلوعملمنعرضوأوشيءفميتحممومنواليومقبلأاليكوندينار

نلمتكنلوحسناتأخذمنسيئاتصاحبوفحمل صالحأخذمنوبقدرمظممتووا 
.ٔ(عميو
يصونو الذي جانبو )عرضو( فعل. أو بقول أحد ظمم قد أي مظممة( )لو

ويحاميعنومننفسووحسبو.)فميتحممو(يطمبمنوالعفووالمسامحةأويؤديإليو
.ٕو(ألقىعميوالظالمعقوباتسيئاتالمظموممظممتو.)فحملعمي

ِإن ُكْمَيْوَماْلِقَياَمِةِعْنَدَربٍُّكْم﴿وعنعبدابنالزبيرعنأبيوقاللمانزلت ثُم 
قالالزبير:يارسولاأتكررعميياالخصومةبعدالذيكانبيننافي﴾َتْخَتِصُمونَ

.ٖلشديدالدنيا؟قال:نعم.فقال:إناألمرإذاً
قال:يختصمالناسيوم–رضياعنيما–ندهعنابنعباسوأخرجابنم

القيامةحتىيختصمالروحمعالجسد،فتقولالروحلمجسدأنتفعمتويقولالجسد
لمروحأنتأمرتوأنتسولت،فيبعثاتعالىممكًافيقضيبينيمافيقولليما:إن
إنيأرى فقالالمقعدلمضرير: رجلمقعدبصيروآخرضريردخبلبستانًا مثمكما
فتناوليا فركبو أركبنيفتناوليا الضرير: فقاللو ولكنالأصلإلييما، ثمارًا ىينا

مافيقولليماالممك:فإنكماقدحكمتماعمىأنفسكما،فأييماالمعتديفيقوالن:كبلى
.ٗيعنيإنالجسدلمروحكالمطيةوىوراكبو

                                           
الجامعالصحيحالمختصر،صحيحالبخاري،طابنكثير،محمدبنإسماعيلأبوعبداالبخاريالجعفي،ٔ

 ديب مصطفى د. الشريعة كمية في الحديثوعمومو أستاذ –البنا الثالثة: الطبعة دمشق، -ٚٓٗٔجامعة
 .ٖٕٚٔ،الرقم:٘ٙٛ،صٕبابمنكانتلومظممةعندالرجل،ج-ٔٔم،متونالحديث،ٜٚٛٔ

 المصدرنفسو.ٕ
الترمذيالسمميٖ عيسى أبو عيسى بن محمد التراث، إحياء طدار الترمذي، سنن الصحيح ت:الجامع ،

الزمر،ج–ىــ،أحمدمحمدشاكروآخرون،دارإحياءالتراثالعربيٜٕٚ ،٘بيروت،متونالحديث،سورة
ٖٓٚص الرقم: الزخارٖٕٖٙ، والبحر اإلسناد. حسن األلباني: حكم الحديث–، جامع موقع البزاز، مسند

http//www.alsunnah.comحتىيؤدي ليكررذلكعميكم نعم متونالحديث، ج، ،ٖإلىكلذيحق،
.ٙٙٛ،الرقم:ٜ٘ٔص

-ىــٕٗٗٔمصر،–الدرالمنثورفيالتفسيربالمأثورطدارىجر،تحقيقمركزىجرلمبحوث،دارىجرٗ
.ٓٙٙ،صٕٔم،جٖٕٓٓ
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 :5ومن ثمرات المراقبة

اإليمان:-ٔ

:"ثبلثمنفعميّنقال:قالالنبي)فعنعبدابنمعاويةالفاخري
وأعطىزكاةمالوفقدَطِعمطعَماإليمان:منعبداوحدهوأنوالإلوإالا.

الشرط وال الد ركة وال يعطياليركة ولم كلعام عميو رافدة نفسو، بيا طيبة
البل ئمةوالالمريضة،ولكنمنأوسطأقوالكم،فإناعزوجللميسألكمخيره

.فقاَلرجُل:وماتزكيوالمرءنفسويارسولٕولميأمركمبشره،وزكىعبدنفسُو"
.ٗ.وقالغيره:والالشرطالمئيمة"ٖ"مأنامعوحيُثماكانا،قال:"يعم

البعد عن المعصية:-ٕ
سبعةيظميمافيظمويومال،عنالنبي)ودليموحديثأبيىريرة

معمقفي اورجلقمبو فيعبادة وشابنشأ العادل، اإلمام ظمو: ظلإاّل
المساجدإذاخرجمنوحتىيعودإليوورجبلنتحاّبافيااجتمعاعمىذلك
منصب ذات امرأة دعتو ورجل عيناه، ففاضت خاليًا ا ذكر ورجل وتفرقا

فاربالعالمينورجلتصدقبصدقةفأخفاىاحتىوجمالفقال:إنيأخا
.٘التعممشمالوماتنفقيمينو(




                                           
 .ٔ،صد.ميرانماىرعثمان–صيدالفوائد–مراقبةأ
موسىالخسروجرديالخراساني،أبوبكرالبييقي،ت:السننالكبرىلمبييقي،أحمدبنالحسينبنعميبنٕ

الثالثةٛ٘ٗ الطبعة لبنان، بيروت، دارالكتبالعممية، القادرعطا، متونٖٕٓٓ-ىــٕٗٗٔىــ،محمدعبد م،
 .ٕ٘ٚٚ،الرقمٔٙٔ،صٗالحديث،باباليؤخذالسعيفيمايأخذمريضًا،وال،ج

،ٜ٘،صٗباباليأخذالساعيفيمايأخذ،ج-ٓٔنقي،السننالكبرىلمبييقيوفيذيموالجوىرالٖ
 .ٕ٘٘ٚالرقم:

 المصدرنفسو.ٗ

٘ مالك،ت: اإلمام ابنالقاسم، مالكبنأنسرواية اإلمام بنعمويبنعباسٜٚٔموطأ السيدمحمد ىــ،
عبدالرحمن،م،متونالحديث،حبيببنٕٗٓٓ-ىــٕ٘ٗٔالمالكي،منشوراتالمجمعالثقافي،الطبعةاألولى

 ،حكمااللباني:ضعيف.٘٘ٔ،الرقمٚ٘ٔ،صٔج
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تحسين العبادة وأداؤىا عمى أكمل وجو:-ٖ
ببعضجسدي،فقال:"عبدا)وعنعبدابنعمرقال:أخذرسولا

.ٔكأن كتراه،وكنفيالدنياكأنكغريب،أوعابرسبيل(
اإلخالص:تورث -ٗ

قالالحسنرحموا:"رحماعبدوقفعندىمٍّو،فإن ُوليسمنعبديعمل
نكانشرًاكفعنوُ .ٕحتىييمفإنكانخيرًاأمضاه،وا 

الطير والعفاف:-٘
ذاذكرتمراقبةاوماتفضيإليومنطيروعفافُذكرالكريمابنالكريم )وا 

ابنالكريمابنالكريم،يوسفبنيعقوببنإسحاقبنإبراىيمعمييمالصبلة
قالو–والسبلم،فمقدراودتوامرأةالعزيزوكانتذاتمنصبوجمال عمىما

 التفسير وأل–أىل الطمبمنيا وجاء سيدتو، وكررتوىي مسألتيا حتفي
طمبيا،وكانالكريُمعميوالسبلمشابًاقويًا،واألنبياءمنأقوىخمقا،وكان
توعدتو والمرأة غيره، احتشام يحتشم ال والغريب غريبًا لو، زوجة ال أعزب

.ٖوىددتو(
:"يوسفعميوالسبلملوكانوافقىواه،من-رحموا–قالابنالجوزي

.ٗ"كانيكون؟



                                           
ىــ،ٕٔٗ،أبوعبداأحمدبنمحمدبنحنبلبنىبللبنأسدالشيباني،ت:مسنداإلمامأحمدبنحنبلٔ

 األولى الطبعة الرسالة، مؤسسة وآخرون، مرشد عادل األرنؤوط، الحديث،ٕٔٓٓ-ىــٕٔٗٔشعيب متون م،
 .ٙ٘ٔٙ،الرقمٜٕٚ،صٓٔ،جمسندعبدابنعمر

ىـــــ،محمدٖٕ٘-ٜ٘ٔبنأبيشيبةالعبسيالكوفي،ت:بنأبيشيبة،أبوبكرعبدابنمحمدامصنفٕ
 .ٖٖٖٗٙ،الرقم:ٜٛٗ،صٖٔ،ج-رحموا–كبلمالحسنالبصري-ٕٙعوامة،متونالحديث،

 صيدالفوائد،د.ميرانماىرعثمان.–مراقبةاٖ
ىــ،حسنالمساحيٜٚ٘صيدالخواطر،جمالالدينأبوالفرجعبدالرحمنبنعميبنمحمدالجوزي،ت:ٗ

م،الرقاقواآلدابواألذكار،انييالاالبتبلءعمىٕٗٓٓ-ىــٕ٘ٗٔدمشق،الطبعةاألولى–سويدان،دارالقمم
 .ٖٚ،الرقم:ٖٚٔ،صٔالمؤمن،ج
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الجنة:-ٙ
ال ِذيَنَيْخَشْوَنَرب ُيْمِباْلَغْيِبَلُيْمَمْغِفَرٌةَوَأْجٌرَكِبيرٌ﴿قالتعالى: ،)جاءتٔ﴾ِإن 

أن والمعنى كبيرًا. وأجرًا مغفرة اآلخرة في ليم بأن المتقين لتبشر اآلية ىذه
مستقبل أوغائبينعنوألنو عنيم غائبًا وغيبالالذينيخافونعذابربيم

أو لربيم أوغائبينعنأعينالناسغيرمرائينبخشيتيم سبيلإلىرؤيتو،
يخشونوبماخفيمنيموىوقموبيم،ليممغفرةعظيمةلذنوبيموثوابكبيرال

.ٕحدلكبرِه(
 ا–وقالابنالقيم ا–رحمو "وأربابالطريقمجمعونعمىأنمراقبة

.ٖيافيحركاتالظواىرتعالىفيالخواطرسببلحفظ
المطمب الثاني

 كام لمشرع في الخصومةتاألح
اَلَيِجُدوا﴿قالتعالى: َفبَلَوَربٍَّكاَلُيْؤِمُنوَنَحت ىُيَحكٍُّموَكِفيَماَشَجَرَبْيَنُيْمثُم 

.ٗ﴾ِفيَأْنُفِسِيْمَحَرًجاِمم اَقَضْيَتَوُيَسمٍُّمواَتْسِميًما
فيحتىيحكمالرسولبنفسوالكريمةالمقدسةأنواليؤمنأحدٌيقسمتعالى

جميعاألمور،فماحكمبوفيوالحقالذييجباالنقيادلوباطنًاوظاىرًا،وليذاقال
َتْسِميًما﴿ َوُيَسمٍُّموا َقَضْيَت ِمم ا َحَرًجا َأْنُفِسِيْم ِفي َيِجُدوا اَل حكموك﴾ثُم  إذا أي

يمفبليجدونفيأنفسيمحرجًامماحكمتبو،وينقادونلوفييطيعونكفيبواطن
،٘الظاىروالباطن،فيسممونلذلكتسميمًاكميًامنغيرممانعةوالمدافعةوالمنازعة

                                           
 (.ٕٔ)الممك:ٔ
 .ٕٔ،الرقم:ٔٔ٘ٔ،صٓٔالتفسيرالوسيطلمقرآنالكريم،بابأسماءالسورةوفضميا،جٕ
ياكنستعين،محمدبنأبيبكربنأيوببنسعدشمسالدينابنالساجمدارٖ لكينبينمنازلإياكنعبدوا 

بيروت،الطبعةالثالثة:–ىــ،محمدالمعتصمباالبغدادي،الناشردارالكتابالعربئ٘ٚالقيمالجوزية،ت:
 .ٙٙ،صٕسير،جم،كتبابنالقيم،الدرجةاألولىمراقبةالحقتعالىفيالٜٜٙٔ-ىــٙٔٗٔ

 (.٘ٙ)النساء:ٗ
تفسيرابنكثيرطالعممية،تفسيرالقرآنالكريم)ابنكثير(،أبوالفداءإسماعيلبنعمربنكثيرالقرشي٘

 ت: الدمشقي، ثم عميٗٚٚالبصري محمد منشورات العممية، الكتب دار الدين، شمس حسين محمد ىــ،
 .ٖٙٓ،صٕ(،ج٘ٙإلىٗٙ(:اآليات)ٗىــ،التفسير،سورةالنساء)ٜٔٗٔبيضون،بيروت،الطبعةاألولى،



ٜٔ 

ِلَم تبعًا حتىيكونىواه اليؤمنأحدكم "والذينفسيبيده فيالحديث: ورد كما
.ٔجئُتبِو"
:"اسِقياعنعروة:قال:خاصمالزبيررجبًلفيشراجالحر ة،فقالالنبي

زبيرثمأرسلالماءإلىجارك"،فقالاألنصاري:يارسولاإنكانابنعمتك،
ثمقال:"اسقيازبيرثماحبسالماءحتىيرجعإلىالجدرفتمّونوجوالرسول

.ٕثمأرسلالماءإلىجارك"
غريبجدًا:قالابنأبيحاتم:اختصمرجبلنإلىرسولذكرسببآخر
فقضىبينيما،فقالالمقضيعميو:ردناإلىعمربنالخطاب،فقالرسولا
الخطابقضىليا ابن يا الرجُل: فقال إليو، أتيا فمما إليو، انطمقا "نعم"،

خطاب،فردناإليك:فقال:أكذاك؟عمىىذا،فقال:ردناإلىعمربنالرسولا
إلييما فخرج بينكما، فأقضي إليكما أخرج حتى مكانكما عمر: فقال نعم. قال:
إلىعمرفقتمو،وأدبراآلخرفأتىإلى مشتمبًلعمىسيفوفضربالذيقال:ُرد نا

.ٖفقال:يارسولاقتلعمرواصاحبي،ولوالإنيَأعجزتولقتمنيرسولا
كنتأظنأنيجترئعمرعمىقتلمؤمن"فقالرسولا "ما فأنزلاٗ: .

،فيدردمذلكالرجلوبرئعمر﴾....اآليةَفبَلَوَربٍَّكاَلُيْؤِمُنوَنَحت ىُيَحكٍُّموكَ﴿
.٘منقتموِ



                                           
قرةالعينينفيرفعاليدينفيالصبلة،محمدبناسماعيلبنابراىيمبنالمغيرةالبخاري،ابوعبدا،ت:ٔ

لحديثم،متوناٖٜٛٔ-هٗٓٗٔه،احمدشريف،داراالرقملمنشروالتوزيع،الكويتالطبعةاالولىٕٙ٘
 ،حكمااللباني:ضعيف.ٖٗ،الرقم:ٖٚ،صٔ،اقطعلوأرض،ج

،الرقم:ٗٚٙٔ،صٗصحيحالبخاريطابنكثير،الجامعالصحيحالمختصر،متونالحديث،جٕ
،حكمالبخاري:صحيح.ٜٖٓٗ

 .ٖٚٓ،صٕتفسيرابنكثير:العممية،جٖ
مطان(محمد،أبوالحسننورالدينالمبلاليرويالقاري،مرقاةالمفاتيحشرحمشكاةالمصابيح،عميبن)سٗ

 بيروتٗٔٓٔت: الفكر، دار –ىــ، األولى، الطبعة بابمناقبٕٕٓٓ-ىــٕٕٗٔلبنان، شروحالحديث، م،
 غريب.:،حكمابنكثيرٜٖٔٓ،صٜ،جعمر

 .ٖٛٓ،صٕتفسيرابنكثيرطالعممية،ج٘



ٕٓ 

ِلُيَطاعَ﴿يقولتعالى: أي:فرضتطاعتوعمىمنٔ﴾َوَماَأْرَسْمَناِمْنَرُسوٍلِإال 
.ٕأرسمُوإلييم

أخبرالنبي بينأمتولما أمرىمعندوجود–بوقوعاالختبلفالكثيربعده
أنو:"،فقالٖاالختبلفبالتمسكبسنتووسنةالخمفاءالراشدينالميديينمنبعده
الراشدينالميديينمنيعيشمنكمسيرىاختبلفًاكثيرًا،فعميكمبسنتيوسنةالخمفاء

بعدي، بالنواجذمن عمييا وعضوا بيا كلتمسكوا فإن ومحدثاتاألمور، ياكم وا  ،
.ٗ"بدعةضبللة

إلىماعميوأكثر–عندالتنازعواالختبلف–ولميأمرنااوالرسولو:بالرد
الناسولميقلاوالرسولو عميوأكثرأىلزمانيملينظرأىلكلزمانإلىما

نماالواجبعمىالناسالردإلىكتابفيتبعونيموالإلىأىلمصرمعين أوإقميم.وا 
اوسنةنبيووسنةالخمفاءالراشدينالميديين،ومامضىعميوالصحابةوالتابعون
ليمبإحسان.فيجبعمىاإلنسانااللتفاتإلىكتاباوسنةنبيووطريقةأصحابو

والتابعينوأئمةاإلسبلم.
أترانالمنقاللو:والحقاليعرفبالرجال،كماقالعميبنأبيطالب

نرىأنالزبيروطمحةكانامخطئينوأنتالمصيب.فقاللوعمي:ويحك:يافبلن:
.٘إنالحقاليعرفبالرجال.أعرفالحقتعرفأىمو




                                           
 .ٗٙالنساء:ٔ
 .ٖٚٓ،صٕالعممية،جتفسيرابنكثيرطٕ

االنتصارلحزباالموحدينوالردعمىالمجادلعنالمشركين،عبدابنالرحمنبنعبدالعزيزبنعبدٖ
ىــ،الوليدبنعبدالرحمنالفريان،ٕٕٛٔالرحمنبنعبدابنسمطانبنخميسالممقببــ"ابابطين"،ت:

م،العقيدة،فصل)مايتعينٜٜٛٔ-ىــٜٓٗٔالمممكةالعربيةالسعودية،–الرياض–دارطيبةلمنشروالتوزيع
 .ٛٛ،صٔعمىمننصحنفسو(،ج

 ،حكمابنتيمية:صحيح.ٚٓٙٗ،الرقم:ٙٔ،صٚسننابيداوودتاالرنؤوط،بابفيلزومالسنة،جٗ
 .ٛٛ،صٔنتصارلحزباالموحدينوالردعمىالمجادلعنالمشركين،جاال٘



ٕٔ 

 من الناس نقاذ وا  البشرية، إلسعاد واألنبياء الرسل ا إلىأرسل الظممات
ولتحقيق واألخبلقالقويمة الكريمة إلىالفضائل واإلرشاد العقيدة وتصحيح النور،
عمى والقضاء بينالناسوانتزاعاألحقاد والمودة المحبة شاعة االستقرارواألمنوا 
الحقمن يعمم يكن لم بأنو القيامة يوم أحد ولئبليحتج المنازعاتوالخصومات،

لشروالعبادةالصحيحةالمرضيةتعالىمنالعبادةالباطمةأوالباطلوالخيرمنا
.ٔالفاسدة
،ٕ﴾َوَمْنَلْمَيْحُكْمِبَماَأْنَزَلالم ُوَفُأوَلِئَكُىُماْلَكاِفُرونَ﴿قالتعالى:

 تعالى: قولو من يأتي وما اآلية الظ اِلُمونَ﴿ىذه ُىُم تعالى:ٖ﴾َفُأوَلِئَك وقولو ،
نزلتكميافيالكفاروعمىىذارأيأكثرالمفسرين.وقالٗ﴾وَلِئَكُىُماْلَفاِسُقونََفأُ﴿

المسممين امن أنزل بما يحكم لم من فيكل ىيعامة والحسن: ابنمسعود
مرتكب أنو منمثلذلكوىومعتقد وأما لو، ذلكمستحبًل والكفارمعتقدًا والييود

.٘وعصاتيممحرمًا.فيومنفساقالمسممين









                                           
ٔ األولى الطبعة دمشق، الفكر دار الزحيمي، مصطفى بن وىبة د. لمزحيمي، الوسيط ىــ،ٕٕٗٔ–التفسير

 .ٜٖٖ،صٔ(،ج٘ٙ-ٗٙ(:اآليات)ٗالتفسير،سورةالنساء)
 .٘ٔٔ،صٗٗالمائدة:ٕ
.٘ٔٔ،ص٘ٗالمائدة:ٖ
.ٙٔٔ،صٚٗالمائدة:ٗ
 .ٓٛٓٔ،صٕالعقودأيضًا،جالتفسيرالوسيطلمقرآنالكريم،بابتسمىسورة٘



ٕٕ 

َبْيَنالن اِسِبَماَأَراَكالم ُوَواَل﴿قالتعالى: ِلَتْحُكَم ِإن اَأْنَزْلَناِإَلْيَكاْلِكَتاَبِباْلَحقٍّ
،ٔ﴾َتُكْنِلْمَخاِئِنيَنَخِصيًما

ةشاعرًاطعمأي:والتكنلمخائنينخصيمًاوالتكنلمسارقينمعينًا،وكانأبا
وذاتليمةسرقطعاموسبلحوكانقوموومنافقًاوكانييجوأصحابرسولا

يتيمونيم منا بيت أىل إلى عمدوا أخيو وابن رفاعة إن فقالوا: وبين لسان أىل
َواَلَتُكْنِلْمَخاِئِنيَن﴿موقعًا،فبيناخيانتيمفنزل:بالسرقة،فوقعقوليمعندالنبي

﴾َخِصيًما ابن إوىو بن طعمة سرق الضحاك: وقال درعًاطعمة، الييودي بيرق
لمزبيربنالعوام،فاختصماإلىالنبي

فقاللمزبير:"البدلكمنأنتأتيعمىٕ
صحيحٍة" وشيادٍة قيمٍة بحجٍة ٖذلك لقولو: تصديقًا تعالى ا َتُكْن﴿فأنزل َواَل

.ٗ﴾ِلْمَخاِئِنيَنَخِصيًما
واستغفراعنجدالكعنطعمةحينجادلتعنوإناكانقولوتعالى:

قالتعالى: ثم رحيمًا، َأْنُفَسُيمْ﴿غفورًا َيْخَتاُنوَن ال ِذيَن َعِن ُتَجاِدْل يقول:وال٘﴾َواَل .
تخاصمعنالذينيضرونأنفسيمبالسرقةإنااليحبمنكانخوانًاأثيمًا.أي

.ٙقةفاجرًابرميوعمىغيرهخائنًابالسر






                                           
 .ٜ٘،ص٘ٓٔالنساء:ٔ
السمرقنديٕ =تفسير السمرقندي،ت: إبراىيم بن بنأحمد الميثنصربنمحمد أبو العموم، ىــ،ٖٖٚبحر

.ٖٖٙ،صٔ(،جٜٓٔإلى٘ٓٔ(:اآليات)ٗالتفاسير،سورةالنساء)
 المصدرنفسو.ٖ
المصدرنفسو.ٗ
.ٜ٘،صٚٓٔالنساء:٘
السمرقندي=بحرالعمومطدارالفكر،ابوالميثنصربنمحمدبناحمدبنابراىيمالسمرقنديالفقوتفسيرٙ

.ٖٔٙ،صٔسورةالنساء،جالتفاسير،،محمودمطرجيبيروت،د.-الحنفي،دارالفكر



ٕٖ 

إنمجتمعًا ا، بشريعة بينالناسبالحكم )حصولاألمنواالستقرارواأللفة
والجزاءوالحسابالشكأنو اإليمانباعزوجلواليقينباآلخرة بينأىمو يسود
مجتمعتسودهالمحبةويعموالسبلم،ألنتعظيماسبحانوسيجعلىذهالنفوسال

بدورهترضىبغيرشرعاعزوجبلبديبلً وىذا لحكمو إاّل االستسبلم تقبل وال ،
الفصل يوم يخافون أىميا المجتمعاتألن ىذه عمىمثل واألمان سيضفياألمن
والجزاء،فبلتحاكمإاّللشرعا،والتعاملإاّلبأخبلقاإلسبلمالفاضمة،فبلخيانة

فيالمجتمعاتالمسممة أنواليوجد واليعنيىذا أووالغشوالظمم منيظمم
ىذه لكن الراشدة، الخبلفة وال النبوة عصر منو يسمم لم فيذا يغش، أو يخون
المعاصيتبقىفردية،يؤدبأفرادىابحكماعزوجلوحدودهإذالميردعيموازع
الوازع يقل عندما أما ليستعامة. تمك الفردية والحاالت ا والخوفمن الدين

ويكونالتحاكمإلىأىواءالبشروحكميمفيذاىوالببلءالدينيوالخوفمناآلخرة
العظيموالفسادالكبير:حيثتداسالقيموالحرمات،ويأكلالقويالضعيفوبالتالي

والأمواليموالأعراضيموكفىبذلكسببًافياليأمنالناسعمىأديانيموالأنفسيم
.ٔةالناس(عدماألمنواالستقرار،وانتشارالخوف،واختبللحيا











 
                                           

لمبحثالثالثثمرات،الباحثفيالقرآنوالسنة،العقيدة،ااإليمانبيومالقيامةوأىوالو،عميبننايفالشحودٔ
 .ٖ،صٔاإليمانباليوماآلخر،ج



ٕٗ 

 ب الثالثالمطم
االعتدال في الخصومة


َوِمَنالن اِسَمْنُيْعِجُبَكَقْوُلُوِفياْلَحَياِةالدُّْنَياَوُيْشِيُدالم َوَعَمىَما﴿قالتعالى:

.ٔ﴾ِفيَقْمِبِوَوُىَوَأَلدُّاْلِخَصامِ
سمي نما أبيوا  واسمو بنيزىرة نزلتفياألخنسبنشريفالثقفيحميَف

األخنسألنوخنسيومبدربثبلثمائةرجلمنبنيزىرة،عنقتالرسولا
وذلكأنوأشارعمىبنيزىرةالرجوعيومبدر،وقالليم:إنمحمدًاابنأختكمفإن

نيكصادقًاكنتم :نعممارأيتقالأسعدالناسبو،قالوايككاذبًاكفاكموهالناسوا 
الكبلمإنيسأخنسبكم فاتبعونيفخنسفسمياألخنسبذلكوكاناألخنسحمو

ويجالسوويظيراإلسبلمويقول:إنيألحبكحموالمنظر،وكانيأتيرسولا
يدنيمجمسووكاناألخنسمنافقًانزلتويحمفباعمىذلكوكانرسولا

ومنالناسمنيعجبكقولو،أييروقكوتستحسنويعظمفيقمبكفيالحياةفيو،
الدنيايعنيأنحبلوةكبلموفيمايتعمقبأمرالدنياويشيداعمىمافيقمبويعني
قولو:واإنيبكمؤمنولكمحبوىوألدالخصامأيشديدالجدالفيالباطل،

ا شديد ىو وقيل: القول كاذب ىو يتكمموقيل: بالباطل جدل المعصية في لقسوة
بالخطيئة ويعمل المسانٕبالحكمة حمو الناسقوم ومن جبللو: جل الحق يقول ،

.ٖخرابالجنانإذاتكممفيشأنالدنيايعجبكقولوفييالرونقووفصاحتو



                                           
 .ٕٖ،صٕٗٓالبقرة:ٔ
تفسيرالخازن:لبابالتأويلفيمعانيالتنزيل،عبلءالدينعميبنمحمدبنإبراىيمبنعمرالشيميأبوٕ

األولىىــ،تصحيحمحمدعميشاىين،دارالكتبالعممية،بيروت،الطبعةٔٗٚالحسنالمعروفبالخازن،ت:
 .ٖٙٔ،صٔ(،جٕٚٓإلىٕ٘ٓ(:اآلياتٕىــ،التفاسير،سورةالبقرة)٘ٔٗٔ–
 .ٖٕ٘،صٔ(،جٕالبحرالمديدفيتفسيرالقرآنالمجيد،سورةالبقرة)ٖ



ٕ٘ 

نفيبعضالكتب:)إنعبادًاألسنتيمأحمىمنالعسل،وقموبيمأمرمن وا 
 قالاالصبر، بالدين، ويجترونالدنيا أنمنالمين، الض  ويمبسونلمناسُمُسوَك

ت وبي تجترئون عمي تتعالى: فتنة عمييم ألبعثن وعزتي منيمفترون؟ الحميم ترك
الناس.حيران( ويفر ليخدع والسيول المين إظيار إن كناية )... )يمبسون وقولو

يدعيموافقةظاىرهلباطنو.وىوشديدليتوصلإلىحظنفسومنالدنيا،ومعذلك
ذاتولىعنكاشتغلبالعاصيوالذنوب .ٔالخصومةألىلا.وا 

فقالمحمدبنكعب:ىذافيكتابا،فقالسعيد:وأينىومنكتابا؟قال،
.﴾َوِمَنالن اِسَمْنُيْعِجُبَكَقْوُلُوِفياْلَحَياِةالدُّْنَيا﴿قولوتعالى:

تعالىأو قولو َقْمِبوِ﴿  :ما ِفي َما َعَمى الم َو لمناس ﴾َوُيْشِيُد يظير انو ومعناه
امافيقمبومنالكفروالنفاق.سبلمويبارزاإل

ٿ     ٺ  ٿ  چ األلدفيالمغة:األعوج﴾َوُىَوَأَلدُّاْلِخَصامِ﴿وأماقولوتعالى:

  چٿ
المنافقفيحالخصومتويكذبويزورعنالحقوالٕ أيعوجًا،وىكذا

ثبتفيالصحيحعنرسولاٖيستقيممعوبليفتريويفجر أنوقال:.كما
فجر خاصم ذا وا  غدر عاىد ذا وا  كذب، حدث إذا ثبلث: المنافق يعنيٗ"آية "

حتىيصيرالحقباطبًلوالباط ممابالفجورأنيخرجعنالحقعمدًا وىذا لحقًا
.٘يدعواإليوالكذب






                                           
.ٖٕ٘،صٔالبحرالمديدفيتفسيرالقرانالمجيد،جٔ
.ٜٚمريم:ٕ
اٖ عمي محمد وتحقيق( )اختصار كثير، ابن تفسير لبنان،مختصر بيروت، الكريم، القرآن دار لصابوني،

 .ٖٛٔ،صٔم،التفاسير،سورةالبقرة،جٜٔٛٔ-ىــٕٓٗٔالطبعةالسابعة،
 ،حكماأللباني:صحيح.ٕٖٕٚ،الرقمٚٙٛ،صٕصحيحالبخاريطابنكثير،بابإذاخاصمفجر،جٗ
،دارٜ٘ٚنأحمدبنرجبالحنبمي،ت:جامعالعموموالحكم،ابنرجبالحنبمي،أبوالفرجعبدالرحمنب٘

 .ٕٖٗ،صٔىــ،متونالحديث،أولالكتاب،جٛٓٗٔبيروت،الطبعةاألولى،–المعرفة



ٕٙ 

 عباس ابن مكةوعن بين بالرجيع خبيب أصحاب سرية أصيبت لما
ىموالمدينة،فقالرجالمنالمنافقين:ياويحىؤالءالمفتونينالذينىمكواىكذا،ال

فيذلكمنقول فأنزلاعزوجل صاحبيم، رسالة والأدوا فيبيوتيم، قعدوا
اْلِخَصامِ﴿قينوماأصابأولئكالنفرمنالشيادةوالخيرمنا.المناف َأَلدُّ ﴾َوُىَو

وىوشديدفيخصومةالرسولوأصحابوكاذبٔأي:ذوجدالإذاكممكوراجعك
.قالٕأبغضالناسإلىا–بذلكالنفاق–فيمايتظاىربومنحبووالٍء،وىو

الشديدالخصومة.فأماإذاغمبمنخاصمة.فإنماأبوجعفر:"األلد"منالرجال:
يقالفيو:لدوتيافبلنفبلنًافأنتتمُدُهلدًا،ومنوقولالشاعر:

َٖتُمُدأقراَنالخصوِمالُمدٍّثمأرديبيممنتردى
"أبغضالرجالقالرسولا–رضياعنياوعنأبييا–وعنعائشة

.٘ي:الشديدفيالخصومة.أٗإلىااأللدالخصم"







                                           
موسوعةالصحيحمنالتفسيربالمأثور،أ.دحكمتبنبشيربنياسين،دارالمآثرلمنشروالتوزيعوالطباعةٔ
 .ٖٛٔ،صٔ،جٕٗٓم،التفاسير،بابٜٜٜٔ-ىــٕٓٗٔالمدينةالنبوية،الطبعةاألولى،–
 .ٕٕٖ،صٔالتفسيرالوسيطلمقرآنالكريم،سببالنزول،جٕ
 .ٖٕ٘،صٗ،جٕٗٓتفسيرالطبري:جامعالبيانفيتأويلالقرآن،ٖ
وسننووأيامو،محمدبنإسماعيلارسولصحيحالبخاري:الجامعالمسندالصحيحالمختصرمنأمورٗ

ىــ،محمدزىيربنناصرالناصر،دارطوقالنجاة،الطبعةاألولى:ٕٙ٘أبوعبداالبخاريالجعفي،ت:
جٕٕٗٔ الخصام(، ألد تعالى)وىو بابقولو متونالحديث، الرقمٖٔٔ،صٖىــ، األلباني:ٕٚ٘ٗ، حكم ،
 صحيح.

 .ٖٙٔ،صٔمعانيالتنزيل،جتفسيرالخازن:لبابالتأويلفي٘



ٕٚ 

محاسنوم بيا خمطوا التي األخبلق مذام من العرب إلى اإلشراك جره ما
أخبلقيمأنيمربماتمدحوابالمدد،قالبعضيمفيرثاءالبعض:

بلق.ِمغوخصيمًاألّدذاإنتحتاألحجارحزمًاوعزماً
مقابمةالمتقينبقوملّد،ألنالتقوىامتثااًلوطاعةوالشركعصيانوقدحسن

ىوولدد.وفيوتعريضبأنكفرىمعنعنادوىميعممونأنماجاءبومحمد
التي الصفة وىو شأنيم المدد أن إلى لئلشارة عمييم القوم لفظ يقاع وا  ... الحق

.ٔتقومتمنياقوميتيم
 زينوا قسم قسمين: عمى جميلالناس ظاىرىم بواطنيم، وخربوا ظواىرىم

ذاوباطنيمقبيحإذاتكمموافيالدنياأوفيال حس،أعجبكقوليموراقكمنظرىم،وا 
ف والدىشة.والقسماآلخر:قومزينواياآلخرةأوفيالمعنىأخذتيمالحتكمموا بسُة

مرضاتا،بواطنيموخربواظواىرىم،عمرواقموبيمبمحبةا،وبذلواأنفسيمفي
النبيين مع المقربون فأولئك سافمين أسفل في وأشباحيم عميين، أعمى في قموبيم
قمبكسماء أرضًا،سما والمرسمين،قالبعضالعارفين:كمماوضعتنفسكأرضًا

،وفيالحديث:"منتواضعدونٕ،وكلمانقصمنحسكزادفيمعناكسماء
.ٖقدرهرفعوافوققدره"

لميزلفيسخطاقالرسولا :)منجادلفيخصومةبغيرعمم
.ٗحتىينزع(

                                           
ٔ والتنوير )ت:–التحرير التنونسي عاشور بن الطاىر بن محمد بن الطاىر محمد التونسية، الطبعة

 .ٚٚٔ،صٙٔمـالتفاسير،سورةمريم،جٜٚٚٔ–ىــ(،دارسحنونلمنشروالتوزيعتونسٖٜٖٔ
أبوالعباسأحمدبنمٕ حمدبنالميديبنعجيبةالحسنياألنجريالبحرالمديدفيتفسيرالقرآنالمجيد،

الناشرد.حسنعباسزكيٕٕٗٔالفاسيالصوفي،ت: القاىرة،-ىــ،أحمدبنعبداالقرشيرسبلن،
 .ٖٕٗ،صٔ(،جٜٕٓإلىٕٛٓ(:اآليات)ٕىــ،التفاسير)سورةالبقرةٜٔٗٔالطبعة:

 .ٖٕ٘،صٔالمصدرنفسو،جٖ
ىــ،فريقمنالباحثينبإشرافد.ٜٔٔحمنبنأبيبكر،جبللالدينالسيوطي،ت:جامعاألحاديث،عبدالرٗ

ج الميم، حرف والزوائد، التخريج كتب زكي، عباس حسن د. المصرية(، الديار )مفتي جمعة ،ٕٓعمي
،حكماأللباني:ضعيف.ٖٜٕٚٔ،الرقم:ٕٛٔص



ٕٛ 

قولو:لميزلفيسخطاىذاذمشديدلوشرطان:أحدىماأنتكونالمخاصمة
نكان وا  الشرطينفبلوعيد، فإناختلأحد باطل، أنو فيباطلوالثانيأنيعمم

)منمشىمعظالمليعينووىووقوُلُو:ٔيبلًاألولىتركالمخاصمةماوجدإليوسب
.ٖأي:انقمَبورجعَٕيعممأنوظالمفقدخرجمناإلسبلم(

خاصمورعقطوقالبعضيم:)إياكوالخصومةفإنياتمحقالدين(ويقالما
وقالابنقتيبةمربيبشربنعبدابنأبيبكرةفقال:مايجمسك.فيالدين

نيأريدأنىينا،قمت:خصومةبي نيوبينابنعمليفقالإنألبيكعندييدًاوا 
نيوامارأيتشيئًاأذىبلمدينوالأنقصلممروءةوالأضيعلمذةوال أجزيكبياوا 
أشغللمقمبمنالخصومة،قال:فقمتألنصرففقالليخصميمالك،قمت:ال

سيعنىذا.قال:أخاصمك،قال:إنكعرفتأنالحقليقمت:الولكنأكرمنف
ئلنسانحقفبلبدلومنالخصومةفي.فإذاكانلفإنيالأطمبمنكشيئًاىولك

ٗ.طمبوأوفيحفظوميماظمموظالمفكيفيكونحكمووكيفتذمخصومتو





                                           
ىــ،عصامالدينالصبابطي،ٕٓ٘ٔاليمني،ت:نيلاألوطار،محمدبنعميبنمحمدبنعبداالشوكانئ

ٖٔٗٔدارالحديث،مصر،ط فيأمانةالوكبلء،جٖٜٜٔ-ىــ اعتماده يمزم ،ٛم،شروحالحديث،بابما
.ٕٖٔص

ت:ٕ الطبراني، القاسم أبو الشامي المخمي مطير أيوببن بن أحمد بن سميمان لمطبراني، الكبير المعجم
الٖٓٙ ابنتيميةىــ،حمديبنعبد مكتبة السمفي، بابلمن–مجيد متونالحديث، الثانية، الطبعة القاىرة،

 ،حكماأللباني:ضعيف.ٜٔٙ،الرقمٕٕٚ،صٔأعانظالمًافيالعقوبة،ج
يضاحعمموومشكبلتو،محمدٖ عونالمعبودشرحابنداود،ومعوحاشيةابنالقيم:تيذيبسننأبيداودوا 

ىــ،دارٜٕٖٔعميبنحيدر،أبوعبدالرحمنشرفالحقالصديقيالعظيماألبادي،ت:أشرفبنأميربن
الطبعةالثانية ،ٓٔىـــ،شروحالحديث،بابفيالرجليعينعمىخصومة،ج٘ٔٗٔالكتبالعممية،بيروت،

 .ٜٖٛ٘،الرقم٘ص
الرقاقواآلداببيروت،-ةدارالمعرفه،٘ٓ٘ابوحامدمحمدالغزاليالطوسي،ت:احياءعمومالدين،ٗ

 .ٜٔٔ،صٕواالذكار،كتابافاتالمسان،ج



ٕٜ 

فاعممأنىذاالذميتناولالذييخاصمبالباطلوالذييخاصمبغيرعمممثل)
ىويتوكلفيالخصومةبإنالحقفيأيجانوكيلالقاضيفإنوقبلأنيتعرف

صرعمىقدرالحاجةبلتفيخاصمبغيرعممويتناولالذييطمبحقوولكنواليق
الذي ويتناول اإليذاء عمىقصد التسمطأو عمىقصد فيالخصومة المدد يظير

ن في إلييا ليسيحتاج كمماتمؤذية بالخصومة الحقيمزج ظيار وا  الحجة صرة
.ٔ(ويتناولالذييحمموعمىالخصومةمحضالعنادلقيرالخصموكسرهِ















 
 
 
 
 

                                           
ٔ الغزاليالطوسي،ت: أبوحامدمحمد الدين، دارالمعرفة٘ٓ٘إحياءعموم الرقاقواآلداب–ىــ، بيروت،

 .ٜٔٔ،صٕواألذكار،كتابآفاتالمسان،ج



ٖٓ 

 المطمب الرابع
 االقتصار عمى أخذ الحق في الخصومة


اْلُحك اِمِلَتْأُكُمواَواَلَتْأُكُمواَأْمَواَلُكْمَبْيَنُكْمِباْلَباِطِلَوُتْدُلواِبَياِإَلى﴿قالاتعالى:

ْثِمَوَأْنُتْمَتْعَمُمونَ .ٔ﴾َفِريًقاِمْنَأْمَواِلالن اِسِباإْلِ
نزلتىذهاآليةفيامرئالقيسبنعابسالكنديادعىعميوربيعةبنعبدان

لمحضرمي:ألكبينو؟قال:ال،فقالالنبيٕأرضاًالحضريعندرسولا
:)أماإنحمفعمىمالكليأكمُوطمقليحمف،فقالرسولاقال:فمكيمينو،فان

اوىوعنومع َليمِقين  .أي:إنىواقتطفيابيمينوظممًاكانممنالٖض(رظممًا
ينظراإليويومالقيامةواليزكيوولوعذابأليم،قال:وورعاآلخرفردىا،وعن

قال:كنانعدمنالذنبالذيليسلوكفارةاليمينالغموس،قيل:ابنمسعود
الرجل مال بيمينو يقتطع الرجل فقال: الغموس، اليمين كالداللةٗوما أدبر( )لما .
إلىالمسجِدواُأعمم اأَليماَنكانتتُنقلبالمدينِة :إنماأقضي.قال٘عمىأن 

.ٙبينكمابرأيفيمالمينزلعمّيفيو




                                           
 .ٜٕ،صٛٛٔالبقرة:ٔ
إحياءالتراث،محييالسنةأبومحمدحسينبنمسعودبن–سيرالبغويمعالمالتنزيلفيتفسيرالقرآن:تفٕ

بيروت،الطبعة–ىــ،عبدالرزاقالميدي،دارإحياءالتراثالعربيٓٔ٘محمدبنالفراءالبغويالشافعي،ت:
 .ٖٖٕ،صٔ،جٛٛٔ(:آيةٕىــ،التفاسير،سورةالبقرة)ٕٓٗٔاألولى

ٖ باب: الكبرىلمبييقي، جالسنن الفاجرة، اليمين في صٓٔالتشديد ،ٖٓٔ الرقم: األلبانيٜٕٓٚٓ، حكم ،
 صحيح.:
 .ٕٙٗ،صٕ،جٚٚالدرالمنثورفيالتفسيربالمأثور،بابٗ
 .ٖٔٓ،صٓٔالسننالكبرىلمبييقي،ج٘
 .ٖٛ٘،صٕ(،جٜٓٔ-٘ٓٔ(:اآليات)ٗتفسيرابنكثيرطالعممية،سورةالنساء)ٙ



ٖٔ 

 اآلية: اتعالىىذه ِباْلَباِطلِ﴿فأنزل َبْيَنُكْم َأْمَواَلُكْم َتْأُكُموا ال﴾...َواَل أي:
وأصل ا أباحو الذي الوجو غير من أي: بعضبالباطل، مال بعضكم يأكل
الباطل:الشيءالذاىبواألكلبالباطلأنواع:قديكونبطريقالغصبوالنيب،وقد

وكالقماروأجرةالمغنيونحوىما،وقديكونبطريقالرشوةوالخيانةيكونبطريقالمي
.ٔوتدلوابياإلىالحكام

جماعمايحلأنيأخذهالرجلمنقال:–رحمواتعالى-وعنالشافعي
الرجلالمسممثبلثةوجوه:

ماوجبعمىالناسفيأمواليممماليسليمدفعومنجناياتيموجناياتأحدىما:
أشبومن وما والكفارات، والنذور، بالزكاة، وجبعمييم وما يعقمونعنو.
ذلك.

وماأوجبواعمىأنفسيممماأخذوابوالعوضمنالبيوعواألجاراتواليباتثانييما:
لمثوابومافيمعناه.

وماأعطوامتطوعينمنأمواليمالتماسواحدمنوجيين:ثالثيما:
أحدىما:طمبثواباتعالى.

واآلخر:طمباالستحمادممنأعطوهإياه.وكبلىمامعروفحسن.
ثمماأعطىالناسمنأمواليممنغيرىذهالوجوه،ومافيمعناىاواحدمن

وجيين:أحدىما:حقواآلخر:باطل،فماأعطوهمنالباطلغيرجائزليم،واللمن
.ٕاآلية﴾َواَلُكْمَبْيَنُكْمِباْلَباِطلَِواَلَتْأُكُمواَأمْ﴿-عزوجل–أعطوهوذلكقولوا

.ٖالظالمخصمةاتعالىيومالقيامة

                                           
 .ٖٖٕ،صٔتفسيرالقرآن:تفسيرالبغوي،جمعالمالتنزيلفئ
االملمشافعي،الشافعيابوعبدامحمدبنادريسبنالعباسبنعثمانبنشافعبنعبدالمطمببنعبدٕ

م،فقوالشافعي،ٜٜٓٔ–هٓٔٗٔبيروت،–ه،دارالمعرفةٕٗٓمنافالمطمبيالقرشيالمكي،ت:
.ٕٕٗص،ٗكتابالسبقوالنضال،ج

 .٘ٔ،صٔظمماتالظمم،مكتبةمشكاة،كتبإسبلمية،ظمماتالظمم،جٖ



ٖٕ 

قالعميوالصبلةوالسبلم:)قالاتعالى:ثبلثةخصميميومالقيامة:ومن
فأكلثمنوورجل غدرورجلباعجرًا رجلأعطيبيثم كنتخصموخصمتو:

.ٔيوفو(استأجرأجيرًافاستوفيمنوولم
.ٕأي:أعطياألمانباسميأوبماشرعتوكأنيقول:عميكعيداوذمتو

قالالشاعر:
 وا لؤمأأما الظمم ن

إلىديانيومالديننمضي
ستـــــعمــــمفــــيالـــحســـابإذا

الظموم ىو المسيء ومازال
الخصوم تجتمع ا وعند

ٖالممومغدًاعنداإللومناـــالتقين
حتىيقتصلمشاة:قالرسولا القيامة يوم الحقوقإلىأىميا )لتؤّدّن
.ٗءمنالشاةالقرناءنطحتيا(محاالج

فإذالمنؤدالحقوقفيالدنيافإنناسنؤدييايومالقيامةمنحسناتناأوبأننأخذ
أي:التي–منسيئاتأصحابياحيثتوضععمييا،بلأنوسيقادلمشاةالجمحاء

فكيف–منغيرقرن منأختيا، كانايقتصلمبييمة فإذا القرناء. منالشاة
إليو وأرسل الكتب عميو وجل عز ا أنزل والذي يتكمم، الذي العاقل باإلنسان
الرسل؟!فإذاكانتالشاةالجمحاءستأخذحقيامنالشاةالقرناء،فإناإلنسانسيأخذ

.٘ولىحقومناآلخرمنبابأ

                                           
السننالصغيرلمبييقي،أحمدبنالحسينبنعميبنموسىالخسروجرديالخراساني،أبوبكرالبييقي،ت:ٔ

ٗ٘ٛ كراتشي اإلسبلمية، الدراسات جامعة قمعجي، أمين المعطي عبد األولى–ىــ، الطبعة ،باكستان،
 ،حكماأللباني:ضعيف.ٕٚ٘ٔ،الرقمٕٖٓ،صٕ-م،متونالحديث،باباإلجارة،ٜٜٛٔ-ىــٓٔٗٔ

الجامعالصغيرمنحديثالبشيرالنذير،اإلمامجبللالدينعبدالرحمنبنأبيبكربنمحمدبنسابقٕ
 .ٜٖٗٗ،الرقم:ٖٙٔ،صٔالدينالسيوطي،كتبالتخريجوالزوائد،باب:حرفالثاء،ج

.٘ٔ،صٔظمماتالظمم،جٖ
شرحأصولاعتقادأىلالسنةوالجماعة،أبوالقاسمىبةابنالحسنبنمنصورالطبريالرازيالبللكائي،ٗ

الطبعةالثامنة:–ىــ،أحمدبنسعدبنحمدانالغامدي،دارطيبةٛٔٗت: م،ٖٕٓٓ-ىــٖٕٗٔالسعودية،
 .،حكمشعيب:صحيحٕٕٕٛ،الرقم:ٕٗ٘ٔ،صٙ،جمتونالحديث،سياقماروىعنالنبي

،ٕشروحالحديث،األمربأداءالحقوق،ج–الشيخالطيبأحمدحطيبة–حطيبة–شرحرياضالصالحين٘
 .٘ص
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.ٔةيومالقيامةومنالعقوباتفضح
قالعميوالصبلةوالسبلم:)وااليأخذأحدمنكمشيئًابغيرحقوإاّللقيا

يرًالورغاُءأوبقرًةلياخواريحممُويومالقيامةفؤلعرفّنأحدًامنكملقيايحملبع
رفع ثم تيعُر(. إبطيوأوشاًة حتىرؤىعفرُة ثبلثًايديو ىلبمغت( )الميم فقال: ،

.ٕمتفقعميو
الحديثدليلعمىأنىدايةالعمالراجعةإلىبيتالمال،وأنما وفيىذا

.ٖأخذهبغيرحقويجيءبويحممويومالقيامةتعذيبًالووزيادةفيفضيحتو
الظممةبدخولالنارفقال:)إنرجااًليتخوضونفيمالاوتوعدالنبي

.ٗبغيرحقفميمالناريومالقيامة(
وضنأصابوبحقوبوركلوفي،وربمتخأي:)إنىذاالمالخضرةحموة،م

.٘ليسلويومالقيامةإاّلالنار(فيماشاءتنفسومنمالاورسولو
َيْغُمْل﴿قالتعالى: اْلِقَياَمةَِوَمْن َيْوَم أي:ومنيخنيأتبماٙ﴾َيْأِتِبَماَغل 

خانفيويومالقيامة،يحمموأمامأىلالحشر،ليفتضحأمره،وقدوردأحاديثكثيرة
منصبلةالجنازةعمىفيعاقبةالغمولوأنومنالكبائر.وقدامتنعرسولا

.ٚمنغل

                                           
 .٘ٔ،صٔظمماتالظمم،جٔ
،مسممبنمسممبنالحجاجأبوالحسنالمسندالصحيحالمختصربنقلالعدلعنالعدلإلىرسولإ

 ت: متونالحديث،ٕٔٙالقشيريالنيسابوري. بيروت، التراثالعربي، إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد ىــ،
 ،حكمشعيب:صحيح.ٕٕٛ٘،الرقم:ٜٜٚٔ،صٗبابتحريمالظمم،ج-٘ٔ
ىــ،د.عبدٖٙٚٔتطريزرياضالصالحين،فيصلبنعبدالعزيزابنأحمدالمباركالحريمميالنجدي،ت:ٖ
ا والتوزيع لمنشر العاصمة دار حمد، آل الزير إبراىيم بن ا عبد بن األولى،–لعزيز الطبعة الرياض،

 .ٜٕٓ،الرقم:ٙٙٔ،صٔبابتحريمالظممواألمربردالمظالم،ج-ٕٙم،شروحالحديث،ٕٕٓٓ-ىــٖٕٗٔ
 ح.،حكمالترمذي:حسنصحيٜٕٓ٘،الرقم:ٖ٘ٔٔ،صٖصحيحالبخاريطابنكثير،جٗ
عمدةالقارئشرحصحيحالبخاري،ابومحمدمحمودبناحمدبنموسىبناحمدبنحسينالغيتابيالحنفي٘

بيروت،شروحالحديث،بابقولاتعالى:فان–ه،داراحياءالتراثالعربي٘٘ٛبدرالدينالعين،ت:
 .ٓٗ،ص٘ٔخمس،ج

 .ٔٙٔآلعمران:ٙ
 .ٜٗٙ،صٕالكريم،جالتفسيرالوسيطلمقرآنٚ



ٖٗ 

القصاصمنالظالم اقتص:،يقولالنبئوكذا )منضرببسوطظممًا
.ٕمنويومالقيامة(

.ٖأي:الذييعتديعمىغيرهبالضرب،يقتصمنوبالضربفييومالقيامة
:)منأعانظالمًابباطلليدحضبباطموحقًافقدبرئمنقالرسولا

لحمونبتذمةرسولو،ومنأكلدرىمًامنربافيومثلثبلثوثبلثينزنية،ومن
بو( أولى فالنار السحت أعانٗمن )من التسميم: وأتم الصبلة أفضل عميو قال .

بباطلليدحضبباطموحقًافقدبرئمنذمةاوذمةرسولوومنمشىإلىسمطان
اليذلوأذلوامعمايدخرلومنالخزييومالقيامةسمطاناكتاباوسنة

اءالمسممينشيئًافاستعملعمييمرجبًلوىويعممأنفييممننبيوومنتولىمنأمر
وجميع ورسولو ا خان فقد رسولو وسنة ا بكتاب منو وأعمم بذلك أولى ىو
حوائجيم يقضي حتى حاجتو في ا ينظر الناسلم حوائج ترك ومن المؤمنين

ننبتلحمومنويؤديإلييمبحقيمومنأكلدرىمربافيوثبلثوثبلثينزنيةوم
.٘سحتفالنارأولىبو(






                                           
 .٘ٔ،صٔظمماتالظمم،جٔ
الدينعميبنٕ عبلء بنالحسينبنعميالبييقي، أحمد بكر أبو النقي، الجوىر السننالكبرىوفيذيمو

عثمانالماردينيالشييربابنالتركماني،مجمسدائرةالمعارفالنظاميةالكائنةفياليندببمدةحيدآباد،الطبعة
 صحيح.:،حكماأللبانيٕٙٗٙٔ،الرقم٘ٗص،ٛ.بابشبوالعمد،ج٘٘ىــ،متونالحديث،ٖٗٗٔاألولى:

اإليمانبيومالقيامةوأىوالو،عميبننايفالشحودالباحثفيالقرآنوالسنة،العقيدة،الفصلالخامسكيفٖ
 .ٓٗ،صٔيكوناالقتصاص،ج

المٗ أيوببنمطير بن أحمد بن سميمان األوسط، المعجم ت: الطبري، القاسم أبو الشامي، ىــ،ٖٓٙخمي
القاىرة،متونالحديث،باب-طارقبنعوضابنمحمد،عبدالمحسنبنإبراىيمالحسيني،دارالحرمين

 ،حكماأللباني:صحيح.ٜٕٗٗ،الرقم:ٕٔٔ،صٖمناسموإبراىيم،ج
 ،حكمااللباني:ضعيف.ٕٙٔٔٔلرقم:،آٗٗ،صٕٔالمعجمالكبيرلمطبري،عطاءبنابيرباح،ج٘
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رسوَلاِ–رضياعنيا–عنُأمسممة نُكمأن  قاَل:)إّنماأنابشٌروا 
تختصموَنإلّيفمعّلبعضكمأنيكوَنَألحَقبحجتومنبعٍضفأقضيلوعمىنحو
ماأسمعمنو،فمنقضيتلوبشيءمنحقأخيوفبليأخذمنُو(وقالفيموضع

وفيىذاالحديثمنالفقوأن.ٔآخر:)فبليأخذنُو،فإّنماأقطُعلُوقطعًةمَنالناِر(
قالال ألنو غيبعنيموسترمنالضمائروغيرىا فيىذابشراليعممونما

عندي تتحاكمونفيو بشرأيإنيمنالبشروالأدريباطنما أنا الحديثإنما
نماأقضيبينكمعمىظاىرماتقولونوتدلونبومنالحجاج وتختصمونفيوإليوا 

يصحدعوىذلكألحدغيرىممنفإذاكاناألنبياءاليعممونذلكفغيرجائزأن
نمايعمماألنبياءمنالغيبماأعمموابوبوجوهمنوجوهالوحي .ٕكاىنأومنجموا 

رجبًلز-رحمواتعالى–قالالشافعي َربينًةعمىآخَرفشيدواوّ:فموأن 
عممياأّنلوعميومائَةديناٍرفقضىبياالقاضيلميحللممقضيلوأنيأخذىاإذا

الحبلل يجعل وال والمقضيعميِو، عمىالمقضيلُو الحاكم واليحلحكم باطبًل،
يزيل أبدًا فموكانحكم حبلاًل منيما والالحرامعمىواحٍد حرامًا منيما عمىواحٍد
عممالمقضيلووعميوحتىيكونماعمموأحدىمامحرمًاعميوفأباحولوالقاضي،

عم فحرمو القاضيعنعممأوعمموحبلاًل بحكم حائبًل القاضيبالظاىرعنده يو
الخصمينفحكمرسولاأولىاألحكامأنيكونىكذافقدأعمميمأنويحكمبينيم

يم،فأصلىذاماوضعتلكبالظاىروأنحكمواليحلليمماحرماتعالىعمي
ل عميكفحكم حرم وما أخذتو لكبو حللكفإنحكم لممنأنتنظرما كبو

.ٖتأخذه

                                           
سنداالمامالشافعي،الشافعيابوعبدامحمدبنادريسبنعباسبنعثمانبنشافعبنعبدالمطمبمٔ

ه،محمدعابدالسندي،محمدزاىدبنالحسينالكوثري،دارٕٗٓبنعبدمنافالمطمبيالقرشيالمكي،ت:
ٕم،متونالحديث،كتاباحكاماالقضيةجمعقضاءالمد،جٜٔ٘ٔ-هٖٓٚٔلبنان،-الكتبالعممية،بيروت

 ،حكمالبخاري:صحيح.ٕٙٙ،الرقم:ٛٚٔ،ص
التمييدلمافيالموطأمنالمعانيواألسانيد،أبوعمريوسفبنعبدابنمحمدبنعبدالبربنعاصمٕ

 ت: القرطبي، عبدٖٙٗالنمري محمد العموي، أحمد بن مصطفى األوقافىــ، عموم وزارة البكري، الكبير
 .ٕ٘ٔ،صٕٕىــ،شروحالحديث،الحديثالحاديوالثبلثون،جٖٚٛٔوالشؤوناإلسبلمية،المغرب،

 .ٕٗ،صٚاألملمشافعي،فيحكمالحاكم،جٖ
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ني ورويناعنابنسيرينعنشريح،أنوكانيقوللمرجل:)إنيألقضيلَكوا 
ألظنكظالمًاولكناليسعنيإاّلأنأقضيبمايحضرنيمنالسنةوأنقضائيال

.ٔيحُللكحرامًا(



 المطمب الخامس
ضبط المسان في الخصومة


 تعالى: ِبَأْلسِ﴿قال َتَمق ْوَنُو ِعْمٌمِإْذ ِبِو َلُكْم َلْيَس َما ِبَأْفَواِىُكْم َوَتُقوُلوَن َنِتُكْم

.ٕ﴾َوَتْحَسُبوَنُوَىيًٍّناَوُىَوِعْنَدالم ِوَعِظيمٌ
وتركيم عنيا بالسوء ألسنتيم وبسط االعتراض إلى المبادرة عمى عاتبيم

النبي لماإلعراضعنحرم ذا وا  بالشيداء؟ قالوا عمىما قال:وىبلجاءوا ثم
.ٖيجدواذلكفيبلسكتواعنبسطالمسان؟

 قمبالرسول تأذىبو بما عميو أقدموا لما فيم الشكاية في وقموببالغ
مين.)إذَتمُقوَنو(:أي:لمسكمالعذابالعظيموقتتمقيومجميعالمخمصينمنالمس

منالمخترعي غيرأنإياكم بمعنىواحد، وتمقفو، وتمقنو، تمقىالقول، يقال: نلو،
.ٗالتمقف:فيومعنىالخطفواألخذبسرعة

                                           
 .ٜ٘٘ٛٔ،الرقم:ٕٛ٘،صٗٔمعرفةالسننواآلثار،جٔ

 .ٖٔ٘،ص٘ٔالنور:ٕ
ٖ تفسير اإلشارات: لطائف ت: القشيري، الممك عبد بن ىوازن بن الكريم عبد إبراىيم٘ٙٗالقشيري، ىــ،

،ٕ،ج٘ٔ(:آيةٕٗمصر،الطبعةالثالثة،التفاسير،سورةالنور)–البسيوني،الييئةالمصريةالعامةلمكتاب
 .ٜٛ٘ص

يبةالحسنياألنجريالبحرالمديدفيتفسيرالقرآنالمجيد،أبوالعباسأحمدبنمحمدبنالميديبنعجٗ
 ت: حسنعباسزكيٕٕٗٔالفاسيالصوفي، د. االقرشيرسبلن، بنعبد أحمد الطبعة–ىــ، القاىرة،

 .ٜٔ،صٗ،جٛٔإلىٗٔىــ،التفاسير،سورةالنوراآلياتٜٔٗٔ
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القول،ق(ويقولوىوولوَنُوِبَأْلِسَنِتُكمْقُِإْذَتمِعنابنأبيممكية،إنياكانتتقرأ)
.ٔأعممبومنغيرىا-رضياعنيا–عائشةوقالابنأبيممكية:ىي

بعض من بعضكم وقتتمقي بعضيم: ورحمتوٕوقال تفضمو ولوال وقالوا: ،
لمسكمذلكالعذابوقتتمقيكمماأفضتمفيومناإلفكوأخذبعضكمإياهمنبعض

.ٖبالسؤالعنو،وقولكمباألفواهدونأنيكونلومنشأفيالقموبيؤيده
ىينًا(أي:التبعةلووال)بألسنتكموتقولونبأفواىكمماليسلكمبوعمموتحسبونو

فيالوزرواستجرار أيوالحالأنوعظيم اعظيم عقوبةعمىمشيعووىوعند
العذاب.قالالميايمي:ألنالجراءةعمىرسولاوعمىأوليائِو،تشبوالجراءةعمى
معنىقولو:بأفواىكموالقولاليكونإالّ اتعالى،قالالزمخشري:فإنقمت:ما
المسان عنو فيترجم فيالقمب، يكونعممو المعموم الشيء أن معناه لقمت: بالفم؟
وىذااإلفكليسإاّلقواًليجريعمىألسنتكمويدورفيأفواىكم،منغيرترجمةعن

عممبوالقمب.
إنو وقيل عداه. عما نفيو ليفيد بل بعينو( )كنظر صرفًا تأكيدًا ليس فالقيد

.ٗالوبملءفيو(فإنالقائلربمارمزورّبماصرحوتشّدقتوبيخ،كماتقول)ق
ويقولبعضكملبعض:ىلبمغكحديثعائشة،حتىشاعفيمابينكموانتشر،

٘فمميبقبيتوالناٍدإاّلطارفيو،)وتقولونبأفواىكمماليسلكمبوعمٌم(.


                                           
التمٔ المنذر بن إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو حاتم، أبي البن العظيم القرآن يمي،تفسير

المممكةالعربية–ىــ،أسعدمحمدالطيب،مكتبةنزارمصطفىالبازٕٖٚالحنظمي،الرازيابنأبيحاتم،ت:
 .ٖٕٗٗٔ،الرقم:ٖٛٗ٘،صٛىـــ،التفاسير،قولوتعالىإذتمقونوبألسنتكم،جٜٔٗٔالسعودية،الطبعةالثالثة،

بنقٕ ىــ،محمدباسلٕٖٖٔاسمالحبلقالقاسمي،ت:محاسنالتأويل،محمدجمالالدينبنمحمدسعيد
التفاسير،القولفيتأويلقولوتعالى،-ىــٛٔٗٔ–بيروت،الطبعةاألولى–عيونالسود،دارالكتبالعممية

 .ٖٖٛ،صٚسورةالنور،ج
ٖ بنمصطفىالمراغي،ت: أحمد مكتبةومطبعةمصطفىالبابيالحمبئٖٚٔتفسيرالمراغي، ىــ،شركة

 .٘ٛ،صٛٔم،التفاسير،اإليضاح،جٜٙٗٔ-ىــٖ٘ٙٔوأوالدهبمصر،الطبعةاألولى،
 .ٖٖٛ،صٚمحاسنالتأويل،جٗ
.ٜٔ،صٗالبحرالمديدفيتفسيرالقرانالمجيد،ج٘
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معأنالكبلماليكون باألفواه، قواًلالحقيقةلووقيده بالفمألنالشيءأي: إاّل
المسان عنو يترجم يكونفيالقمبثُّم فيالمعموم يدور قواًل اإلفكليسإاّل وىذا

األفواه،منغيرترجمةعنعممبوفيالقمب.)وتحسبونوىينًا(أي:وتظنونأن
والحالأنوعنداخوضكمفيعائشةَسيٌلالتبعةفيو،وىوعنداعظيٌم،أي

درقدرهفياستجبلبالعذاب.جزعبعضالصالحينعندالموت،فقيليقكبير،ال
.ٔلوفيذلك،فقال:أخافذنبًالميكنمنيعمىبالوىوعنداعظيم

وىبلحينسمعتموهممنبدأبووانتحموأوممنتابعوفيالقولقمتمتكذيبًالو
أنن ارتكبومنالجرم:اليحللسنا أنوتيويبًللشأنما والينبغيلسنا تكممبيذا

ىذاكذبصراحيحيرالسامعينأمره،لمافيومنجرأةعمى–نتفوهبوسبحانكرب
بيتكريمشييربالعفافوالطير،ولمافيومنمسعرضبيتالنبوةالذيىوفي

.ٕالذروةالعميامناإلجبللواالحتراموعظيمالمكانة
وعندىاحسانبن–رضياعنيا–عنمسروققال:دخمتعمىعائشة

ثابتينشدشعرًاُيشبٍُّببأبياٍتلو،وقال:
وتصبُحغرثىمنلحُوِمالقواِفلِحصاٌنرزاٌنماتزُنبريبةٍ

:لكنكلستكذلك،قالمسروقفقمت-رضياعنيا–فقالتلوعائشة
 قالاتعالى: تأذنينلوأنيدخلعميكوقد ِلَم َلُووَ﴿ليا: ِمْنُيْم ال ِذيَتَول ىِكْبَرُه

؟قالت:وأيعذابأشدمنالعمى،وقالت:أنوكانينافعأويياجيٖ﴾َعَذاٌبَعِظيمٌ
عنرسولا

ٗ.

                                           
 .ٜٔ،صٗالبحرالمديدفيتفسيرالقرآنالمجيد،جٔ
 .٘ٛ،صٛٔغي،جاتفسيرالمرٕ
.ٖٔ٘،صٔٔالنور:ٖ
التنزيلفيتفسيرالقرآن:تفسيرالبنوي،محييالسنة،أبومحمدالحسينبنمسعودبنمحمدبنالفراءمعالمٗ

ىــ،ٕٓٗٔىــ،عبدالرزاقالميدي،دارإحياءالتراثالعربيبيروت،الطبعةاألولى،ٓٔ٘البغويالشافعي،ت:
.ٖٓ٘ٔ،الرقمٖٜٖ،صٖ،جٛٔإلىٕٔ،اآلياتٖٓ٘ٔ،الرقمٖٜٖص



ٖٜ 

ا والكبائرعند منالعظائم وىو بو، اليعبأ سيبًل ىينًا إياه قالٔوظنكم ،
معتمسممبنزياديقولقاسمالجوعي:والحصنالحصينضبطالمسان،وقال:س

.ٕمكتوبفيالتوراة:منَشاَتَمُشِتم
 َأنالتزالمخاصمًا(قالرسولاِ ٖ)أكفىبكَأثمًا جاءعنعمّي .

.ٗقال:إنلمخصوماتقحمًا،قمت:الُقحَم:ىيالميالك
التقعيُرفيالكبلمبالتشدُِّقوتكمفالسجعوالفصاحةوالتصنع بالمقدماتيكرُه

وكذلك فكلذلكمنالتكمفالمذموم، المتخاصمونوزخارفالقول، التييعتادىا
مخاطبة فيحال المغة التمريفيدقائقاإلعرابووحشي وكذلك تكمفالسجع،

.٘العوام،بلينبغيأنيقصدفيمخاطبتولفظًايفيموصاحبوفيمًاجميًاواليستثقمو
أي:المتعمقفيالكبلمالغاليويكون.ٙياثبلثاً:)ىمكالمتنطعون(قالقال

.ٚالذييتكممبأقصىحمقةمأخوذمنالنطع

                                           
 .٘ٛ،صٛٔفسيرالمراغي،جتٔ
ميرانٕ بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن ا عبد بن أحمد نعيم أبو األصفياء، وطبقات األولياء حمية

م،دارالكتابالعربي،دارالفكرٜٗٚٔ-ىــٜٖٗٔبجوارمحافظةمصر،–ىــ،السعادةٖٓٗاألصبياني،ت:
 والتوزيع والنشر –لمطباعة طبعة نعيمىــٜٓٗٔبيروت، أبو الشيخ قال بنعثمان، القاسم الحديث، متون ،

 .ٖٕٖ،صٜرحمو،ج
ىــ،ٛ٘ٗشعباإليمان،أحمدبنالحسينبنعميبنموسىالخسروجرديالخراساني،أبوبكرالبييقي،ت:ٖ

األولى، الطبعة ببومباي، السمفية الدار صاحب الندوي، أحمد مختار حامد، الحميد عبد العمي عبد د.
جٖٕٓٓ-ىــٖٕٗٔ كميا، األمور في والرفق والتؤدة الحم في فصل الحديث، متون صٔٔم، الرقم:ٙٔ، ،
 ،حكماأللباني:ضعيف.ٗٚٓٛ

ىــ،عبدالقادراألرنؤوطٙٚٙاألذكارلمنوويتاألرنؤوط،أبوزكريامحييالدينيحيىبنشرفالنووي،ت:ٗ
م،الرقائقواآلدابواألذكار،ٜٜٗٔ-ىــٗٔٗٔلبنان،–ع،بيروترحموا،دارالفكرلمطباعةوالنشروالتوزي

 .ٜٔٔٔ،الرقمٕٖٚ،صٔبابفيألفاظيكرهاستعماليا،ج
 المصدرنفسو.٘
سننأبيداود،أبوداودسميمانبناألشعثالسجستاني،دارالكتابالعربي،بيروت،متونالحديث،بابفيٙ

 ،حكماأللباني:صحيح.ٓٔٙٗ،الرقم:ٖٖٓ،صٗلزومالسنة،ج

بنالغراءالبغويالشافعي،ت:ٚ بنمحمد الحسينبنمسعود أبومحمد لمبغوي،محييالسنة، شرحالسنة
المكتباإلسبلميالطبعةالثانية،ٙٔ٘ م،متونٖٜٛٔ-ىــٖٓٗٔىـــ،شعيباألرنؤوط،محمدزىيرالشاويش،

 .حكماأللباني:صحيح.ٜٖٖٙلرقم،إٚٙ،صٕٔالحديث،بابذمالبيانوالتنطع،ج



ٗٓ 

 ا رسول القيامة،قال يوم مجمسًا مني وأقربكم ، إلي  َأحبكم ِمْن "إن 
وأبعدكممنييومالقيامة،الثرثارونوالمتشدقون نأبغضُكمإلي  أحاسنكمأخبلقًا،وا 
والمتفيقيون"قال:يارسولاقدعممناالثرثارونوالمتشدقون،فماالمتفيقيون؟قال:

.ٔالمتكبرون
ثيرالكبلم،والمتشدق:منيتطاولعمىالناسفيالكبلمقال:والثرثار:ىوالك

.ٕويبذوعمييمويتكممبممئفاه
الرجَلليتكممبالكممةمنسخطااليدريمابمغت:قالرسولا "إن 

الرجُلليتكممبالكممةمنرضواناال ن  فيكتُباَُلُوبياسخطُوإلىيوِميمقاُه،وا 
أي:َأنالرجَلليتكممبالكممةٖغتفيكتُباُلوبيارضاُهإلىيومَيمقاهُ"يدريمابم

عندالسمطانيقربوبعدولوويطمبأذاه،فربماقتموالسمطانأوأخذمالوأوعاقبو
أشدالعقوبةوالمتكممبيااليعتقدأنالسمطانيبمغبوكلذلكفيسخطاعميوإلى

.٘﴾َوَتْحَسُبوَنُوَىيًٍّناَوُىَوِعْنَدالم ِوَعِظيمٌ﴿قولوتعالى:.وىذاكٗيوِمالقيامة
ذاقالالحسُن :المسانأميرالبدن،فإذاجنىعمىاألعضاءشيئًاَجَنْت،وا 

َعف ت .ٙعف 



                                           
 ،حكماأللباني:صحيح.ٕٛٔٓ،الرقمٖٓٚ،صٗالجامعالصحيحسننالترمذي،معالياألخبلق،جٔ
.ٜٕ٘،صٔالحديثالموضوعي،مناىججامعةالمدينةالعالمية،شروحالحديث،الوفاءبالعيد،جٕ
ماٖ اإلمام القاسم، بن مالكبنأنسرواية اإلمام موطأ ت: بنعمويبنعباسٜٚٔلك، محمد السيد ىــ،

م،متونالحديث،ٕٗٓٓ-ىــٕ٘ٗٔاإلمارات،الطبعةاألولى،–المالكي،منشوراتالمجمعالثقافي،أبوظبي
 ،حكماأللباني:صحيح.ٖٓٔ،الرقمٖٕٔ،صٔمحمدبنعمروبنعمقمة،ج

ىــ،أبوتميمٜٗٗبنخمقبنعبدالممك،ت:شرحصحيحالبخاريالبنبطال،ابنبطالأبوالحسنعميٗ
 السعودية الرشد مكتبة –ياسربنإبراىيم، الثانية: الطبعة ٖٕٓٓ-ىــٖٕٗٔالرياض، شروحالحديث، -٘م،

 .ٕٔٓ،صٜبابعقوقالوالدينمنالكبائر،ج
 .٘ٔالنور:٘
عبدالرحمنبنأحمدبنرجببنجامعالعموموالحكمفيشرحخمسينحديثًامنجوامعالكمم،زينالدينٙ

إبراىيمباجس،مؤسسةالرسالةبيروت،–ىــ،شعيباألرنؤوطٜ٘ٚالحسن،السبلميالبغداديالحنبمي،ت:
 .ٛٗٔ،صٕم،شروحالحديث،الحديثالتاسعوالعشرونيارسولا،جٕٔٓٓ-ىــٕٕٗٔالطبعةالسابعة



ٗٔ 

وقاليحيىبنأبيكثير:ماصمحمنطقرجٍلإاّلعرفتذلكفيسائرعممِو
.ٔعرفتذلكفيسائرعممووالفسدمنطقرجٍلإاّل

 ا رسول حصائد:قال إاّل النار في مناِخرِىم عمى الّناس يكُب "ىل
،ٕألسنتيم"
الحسنات وعممو بقولو يزرع اإلنسان فإن وعقوباتو المحرم الكبلم جزاء أي:

عملحصد أو قول من فمنزرعخيرًا زرع ما القيامة يوم يحصد ثم والسيئات،
.ٖمنزرعشرًامنقولأوعملحصدغدًاالندامةالكرامةو
المس ضبط توغراإن  والخصومة متعذر االعتدال حد عمى الخصومِة في ن

بين الحقد وبقي فيو المتنازع نسَي الغضب ىاج ذا وا  الغضب وتييج الصدر
المتخاصمينحتىيفرحكلواحدبمساءِةصاحبوويحزنبمسرتِوويطمقالمسانفي

بدأبالخصومةفقدتعرضليذهالمحذوراتوأقلمافيوتشويشخاطرهعرضوفمن
الواجب حد عمى األمُر يبقى فبل خصمو بمحاجة يشتغل صبلتو في إنو حتى

.ٗفالخصومُةمبدأكلشر
"منالنتكممتووجبتمحبتووقيموكلامرئ:وقالعميبنأبيطالب

.٘ماُيحسن


                                           
 .ٛٗٔ،صٕجوامعالكمم،ججامعالعموموالحكمفيشرحخمسينحديثمنٔ
إ بنعبيد الخالقبنخبلد بنعبد بنعمرو أحمد بكر أبو الزخار، البحر باسم المنشور البزار مسند

المدينةالمنورة،الطبعة–ىــ،محفوظالرحمنزينا،مكتبةالعموموالحكمٕٜٕالعتكيالمعروفبالبزار،ت:
 الحديث،ٜٕٓٓ-مٜٛٛٔاألولى، متون وام، والعشرون الخامس جأول المعين، صٚ الرقمٜٛ، ،

 ،حكمااللباني:حسن.ٖٕٗٙ:
جامعالعموموالحكمفيشرحخمسينحديثًامنجوامعالكمم،تاألرنؤوطالحديثالتاسعوالعشرونيارسولٖ

.ٛٗٔ،صٕا،ج
بيروت،الرقاق–ـ،دارالمعرفةىـ٘ٓ٘إحياءعمومالدين،أبوحامدمحمدبنمحمدالغزاليالطوسي،ت:ٗ

 .ٜٔٔ،صٕواآلدابواألذكار،كتابآفاتالمسان،ج
كتابمعرفةاشتقاقأسماءنطقبياالقرآنوجاءتبياالسننواألخباروتأويلألفاظمستعممة،أبيبكرمحمد٘

 اعويضة، د.جميلعبد القرآن،اشتقاقأسماءم،عمومٕٛٓٓ-ىــٜٕٗٔبنعزيرالسجستانيرحموا،
 .ٖ٘ٔ،صٔنطقبياالقرآنلمسجستاني،ج



ٕٗ 

النبي الحالقة"َأن  فإن يا ذاتالبيِن وُسوَء "إّياكم )إياكموسوءٔقال: أي: .
بحيث قبيمتين أو اثنين بين والمشاجرة المخاصمة في التسبب أي: البينة(، ذات
يحصلبينيمافرقةأوفسادوالبينمناألضدادالوصلوالفراق،)فإنياالحالقة(أي:

ال أو العقاب إلى المؤدية لمثواب قتلالماحية أي بعضًا بعضيم حمق من ميمكة
،وقالالزمخشري:الحالقةقطيعةالرحموالتظالمألنياتجتاحٕمأخوذمنحمقالشعر

.ٖالناسوتيمكيمكمايحمقالشعريقال:وقعتفييمحالقةلمتدعشيئًاإاّلأىمكتو


وسالمحبةفينفدليلعمىغرسالقرآنيذنخبلصةالقولانىذااالسموبإ
ملبانفييمالخيرالكثيروانالشرليسمنطبعيمفبلبدانالناسواعطائيماأل

يذعنالعاصيوالمخالفلمقولالحسنويراقبافيجميعافعالوواقوالووانال
كانتقدرتووقوتوفقدحصناالمسممواحاطوبحواجز ميما يتجاوزعمىغيره

تدىعميو،وىكذانجدكيفانلغيراوانيععتديعمىاحصينولحمايتومناني
ىيالقرآ تصبح ألنيا الخصومة اشتداد وقت الغضب عن االبتعاد الى يدعوا ن

والمصافحة بالصمح ينتيي موقفحاسم فييا يتخذ لم النفوساذا عمى المسيطرة
والعفووتقضيعمىذاتالبينكأنياالحالقة.






                                           
سننالترمذيتشاكر،محمدبنعيسىبنسورةبنموسىبنالضحاك،الترمذي،أبوعيسى،ت:ٔ

براىيمعطوةعوضالمدرسفياألزىرٖ،ومحمدفؤادعبدالباقي،جٕ،صٔىــ،أحمدمحمدشاكرجٜٕٚ ،وا 
-ىــٜٖ٘ٔمصر،الطبعةالثانية،–مكتبةومطبعةمصطفىالبابيالحمبي،شركة٘،صٗالشريف،ج

،حكماأللباني:حسن.ٕٛٓ٘،الرقم:ٖٙٙ،صٗم،متونالحديث،باب،جٜ٘ٚٔ
 المصدرنفسو.ٕ

الرؤوفبنتاجالعارفينبنعميبنزينالعابدينٖ فيضالقديرطالعممية،زينالدينمحمدالمدعوبعبد
 الحداديثم ت: بيروتٖٔٓٔالمناويالقاىري، الكتبالعممية دار –ىــ، األولى، الطبعة -ىــ٘ٔٗٔلبنان،

.ٕٜٕٔ،الرقم:ٖٙٔ،صٖ،جٖم،شروحالحديث،الجزءٜٜٗٔ



ٖٗ 

 المبحث الثالث
 الزوج والزوجةآداب الخصومة بين 

 المطمب األول: أدب المرأة مع زوجيا في الخصومة


ِناْمَرَأٌةَخاَفْتِمْنَبْعِمَياُنُشوًزاَأْوِإْعَراًضاَفبَلُجَناَحَعَمْيِيَماَأْن﴿قالتعالى: َواِ 
َوا ِ اأْلَْنُفُسالشُّح  َوُأْحِضَرِت َخْيٌر ْمُح َوالصُّ ُصْمًحا َبْيَنُيَما ُيْصِمَحا َفِإن  َوَتت ُقوا ُتْحِسُنوا ْن

.ٔ﴾الم َوَكاَنِبَماَتْعَمُموَنَخِبيًرا
قيلنزلتفيعمرةبنتمحمدبنمسممةويقالاسمياخولةوفيزوجياسعد

امرأة كبرتتزوجعمييا بنالربيعويقاللورافعبنخديجتزوجياوىيشابةفمما
فنزلتىذهاآلية.وقيلكانىرسولاأخرىشابةوآثرىا،فأتتتشكوزوجياإل

رجللوامرأةقدكبرتولومنياأوالدفأرادأنيطمقياويتزوجغيرىافقالتالتطمقني
لي، نشئتفبلتقسم ليكلشيرينإنشئتوا  ودعنيأقومعمىأوالديواقسم

.ٕفذكرلوذلكفأنزلاىذهاآليةفأتىرسولا
سزواجكانمناألسا–رضياعنيا–منسودةإنزواجرسولا

َرغبة زواج ال ورأفة منرحمة درجة إلى المؤمنين أم وصمت زمن بعد ولكن
أنيعطيياكاملحقوقياويصعبعميياالشيخوخةيصعبمعياعمىرسولا

يذرىا ال كي بيا رأفًة تطميقيا فأراد الزوج بحقوق تقوم أن السن ىذا في أيضًا
.ٖكالمعمقة




                                           
 .ٕٛٔالنساء:ٔ
لبابالتأويلفيمعانيالتنزيل،عبلءالدينعميبنمحمدبنإبراىيمبنعمرالشيميأبوالحسن،المعروفٕ

ىــ،٘ٔٗٔ–بيروت،الطبعةاألولى–ىــ،تصحيحمحمدعميشاىين،دارالكتبالعمميةٔٗٚازن،ت:بالخ
 .ٖٖٗ،صٔ،جٕٛٔ(:آيةٗالتفاسير،سورةالنساء)

 .ٜٔ،صٔشبياتالنصارىحولاإلسبلم،وليدكمالشكر،العقيدة،شبياتالنصارىحولاإلسبلم،جٖ



ٗٗ 

 الرسول أن ويقولوا فيعصرنا الجيال يأتي ال بينوكي يعدل يكن لم
أريدأنأزواجو،فقالترضياعنيا:"فإنيقدكبرتوالحاجةليبالرجالولكني

أبعثبيننسائكيومالقيامة".فأنزلاتعالىىذهاآلية.وعممتناىذهاآليةالمباركة
أنالمرأةإذاخافتمنزوجياأنينفرعنياأويعرضعنيافمياأنتسقطعنو
بعضحقوقياسواًءنفقةأوكسوةأوبيتولوأنيقبلذلكفبلحرجعمييافيبذليا

ع حرج وال لو ذلك ا رسول فراجعيا قبولو، في كلميو إلييا يحسن وكان
.ٔاإلحسان
ويعنيعممتوقيلظنتوقيلبلالمرادنفسالخوفألنالخوفاليحصل

إاّلعندظيوراألماراتالدالةعمىوقوعومنبعميايعنيمنزوجيا،وسميبعبًل
واصمةمنالنشزوىوألنوسيدالمرأةنشوزًايعنيبغضًاوقيلىوتركمضاجعتيا

منيما واحد كل يكره أن الزوجينوىو من يكون قد األرضوالنشوز من المرتفع
.ٕصاحبو
فراشوفإنأرادىالفراشوتمتنعوأوللونمنالنشوز:ىوعدمطاعةالزوجفي
أوعندىاعمل،اءةخمقوأوألنولميقدمخيرًاأوألنياكانتحزينةأومرىقةأماإلس
وحكمالناشزأنياالينفقلمرأةإذاطمبيازوجيالمفراشوامتنعتفييناشز،لكنا

.ٖوفيانتظارىاعقوبةوخيمةعميياألنياعصتاجلفيعبله





                                           
 .ٜٔ،صٔشبياتالنصارىحولاإلسبلم،جٔ
 .ٖٖٗ،صٔلبابالتأويلفيمعانيالتنزيل،جٕ
مخالفاتتقعفييابعضالناس،محمدحسنعبدالغفار،دروسصوتيةقامبتفريغياموقعالشبكةاإلسبلمية،ٖ

            www.islam web.net 
.ٗ،صٚبحوثومسائل،كفرانالعشير،ج

http://www.islam/


ٗ٘ 

إذادعاالرجلامرأتوإلىفراشوفأبتباتتالمبلئكةتمعنياحتىقال:"فالنبي
.ٔتصبح"
عمييا لممباشرةوتمنعتعميو،وباتساخطًا دعاىازوجيا إذا أي:إنالمرأة

بالطردمنرحمةاحتىالصباح عمييا المبلئكةحتىتصبح.أي:تدعوا لعنتيا
الشرعي حقو ومنعتو زوجيا عصت "لعنتيإألنيا البخاري بعضروايات وفي ،

.ٖالمبلئكةحتىترجع"
نكانتعمىفعمىالمرأةالمبيبةأن تطيعزوجياوأنتتقيافيوفإنأرادىاوا 
نكانسيءالخمق،كماقالالنبي–تنور فبلبدأنتقول:سمعتوأطعت،وا 

ومقصرًافيحقيا،فبلبدأنتسمعوتطيع،ألنوأمرمناجلفيعبلهأنتسمع
.ٗلمزوجوتطيع

:"يكفرنالعشيرويكفرنالمونالثانيمنالنشوز:ىوكفرانالعشير،قال
اإلحسانلوأحسنتإلىإحداىنالدىرثمرأتمنكشيئًاقالتمارأيتمنكخيرًا

أعرضالنبي٘قط" وقد .ىو بما باتعالىفأجابو أيكفرن القائل عنالسائل
.ٙليسمنالمخرجعنالممةبلمنالذنوبالتييستقرمعياحكماإلسبلم

ترىمنوومعنىكفران ثم الدىر، الزوجأمد إلييا يحسن المرأة أن العشير:
غضبًاأونقيصةأوتقصيرًافيشيءمافتقول:مارأيتمنوخيرًاقط،وتقول:كنت
عزيزةفأذلني،كنتغنيةفأفقرني،كنتكريمةفأىانني،وتبدأتعددمساوئووتنشرىا

.ٚبينالناس
                                           

 ،٘ٙٗٚ،الرقم:ٕٙٙ،صٚاحمدتشاكر،ابتداءمسندابيىريرة،جمسندٔ
.ٜٗٓ،الرقم:ٔٙٔ،صٗبابذكرالمبلئكة،ج-ٜٓٚمنارالقارئشرحمختصرصحيحالبخاري،ٕ
 ،حكماأللباني:صحيح.ٖٕٖٚ،الرقم:ٙٔٔ،صٗصحيحالبخاري،بابإذاقالأحدكم:آمين،جٖ
 .٘،صٚجكفرانالعشير،النساء،مخالفاتتقعفييابعضٗ
األوسطالبنالمنذر،ابنالمنذر،موقعجامعالحديث،متونالحديث،ذكرقدرالقراءةفيصبلةالكسوف٘

طالة،ج  .حكماأللباني:صحيح.ٖٕٕٛ،الرقم:ٖٚٗ،صٛوا 
أولياأللبابفيطريقالشيخٙ العراقوتذكره األخبلقفيجوابأىل بنعبدالتوضيحعنتوحيد محمد

 ت: الوىاب، عبد بن ابنمحمد عبد بن سميمان العربيةٖٖٕٔالوىاب، المممكة الرياض، طيبة دار ىــ،
 .ٕٖٔ،صٔم،العقيدة،كفريقكفر،جٜٗٛٔ-ىــٗٓٗٔالسعودية،الطبعةاألولى،

 .٘،صٚمخالفاتتقعفييابعضالنساء،كفرانالعشير،جٚ



ٗٙ 

قووردتبعضاآلثارعنالنبي أنو إلىالمرأة "إناالينظر الال:
.ٔتشكرلزوجياوىيالتستغنيعنو"

رسولا قدسماه وجحودىا، تناسيالزوجةفضلزوجيا أيأنمجرد
.ٕكفرًا،وجعمواسببًالدخولفاعمتونارجينم

أنتأفضلمنأبي منليغيرك؟ تقول: طمقيا فييتشتكيمنوحتىإذا
ٖتي،تقولذلكالتستغنيعنووأميوأخيوأخ

أستمر ذا وا  النشوز إلى أّدى استمر، فإذا عادة، النشوز واإلعراضيسبق
.ٗالنشوز،انتيىإلىالطبلق،كماىومعروففيعاداتالناس

من يعنيفبلحرجوالإثمعمىالزوجوالمرأةأنيصمحا )فبلجناحعمييما(
عباس ابن عن خشالمصالحة، قال: أنو ا رسول يطمقيا أن يتسودة

فقالتالتطمقنيوامسكنيواجعليوميلعائشة،فكانرسولايقسملعائشةيومين
.٘سودةليومياويوم

يقتضيأنالصمحالحقيقيالذيتسكنإليو مطمٌق عاٌم لفٌظ )والصمحخير(
الفرقة من أيخير و)خير( عمىاإلطبلق، الخبلفخير بو فإنالنفوسويزول

التماديعمىالخبلفوالشحناءوالمباغضةىيقواعدالشر.وقالعميوالسبلمفي
.ٙالبغضة:)إنياالحالقة(يعنيحالقةالدينالحالقةالشعر

                                           
ٔ الصحيحين عمى يوسف–المستدرك د. النيسابوري، الحاكم ا عبد أبو الحافظ اإلمام المعرفة، دار

،ٕ،كتابالنكاح،جٖٕبيروت،دارالكتبالعممية،متونالحديث،–ىــ،دارالمعرفة٘ٓٗت:،المرعشمي
 حديثصحيحاإلسنادولميخرجاه.حكمااللباني:،ٕٔٚٚ،الرقمٜٓٔص

إسماعٕ أحمد محمد الحجاب، عودة طيبة دار المقدم، –يل العاشرة ابنٕٚٓٓ-ىــٕٛٗٔالطبعة دار م،
،ٜٛٗ،صٕم،بحوثومسائل،ثالثًاحقوقالزوجعمىزوجتو،جٕ٘ٓٓ-ىــٕٙٗٔالطبعةاألولى،–الجوزي
 .ٓٔالرقم:

 .٘،صٚمخالفاتتقعفييابعضالنساء،جٖ
 .ٕٜٛ،صٕمجمعالبحوث،األحكام،ج–التفسيرالوسيطٗ

 .ٖٖٗ،صٔلبابالتأويلفيمعانيالتنزيل،ج٘
الجامعألحكامالقرآن:تفسيرالقرطبي،أبوعبدامحمدبنأحمدبنأبيبكربنفرحاألنصاريالخزرجيٙ

 ت: القرطبي، الدين الطبعةٔٚٙشمس القاىرة، المصرية، الكتب دار اطفيش، براىيم وا  البردوني أحمد ىــ،
 .ٖٓٗ،ص٘م،التفاسير،سورةالنساء،جٜٗٙٔ-ىــٖٗٛٔالثانية،



ٗٚ 

بعقدالنكاحخير ويعني:والصمحبتركبعضالحقاستدامةلمحرمةوتماسكًا
.ٔمنطمبالفرقةوالطبلق

اتفعموإلصبلحمابينياوبينزوجيا،منإعفائومنفبلإثمعمىالزوجةفيم
صداقياأونفقتياأوبعضيما،أممامنمسكنأوكسوةأوفيماتعطيومنماليا،

.ٕضراتياأوفيماتنزللوعنومننصيبيافيالقسم،ليعطيوإلحدى
.ٖ)وأحضرتاألنفسالشح(فقدأثبتأنلكلنفسشحًاولميردبوواحدبعينو

من واحد كل أن اآلية ومعنى عمييا مطبوعة ألنيا لمنفوس البلزم كاألمر وألنو
الزوجينيشحبنصيبومناآلخرفالمرأةتشحعمىمكانيامنزوجياوالرجليشح

.ٗعمييابنفسوإذاكانغيرىاأحبإليومنيا
خمقتو بحكم يشح أن البد اإلنسان وأنو أحد كل في الشح بأن إخبار وىو
المرأةوجبمت شح ىو جبير: ابن قال يكره. بعضما عمى صاحبة يحمل حتى و

بالنفقةمنزوجياوبقسمولياأيامياوقالابنزيد:الشحىنامنوومنيا،وقالابن
عطية:فإنالغالبعمىالمرأةالشحبنصيبيامنزوجياوالغالبعمىالزوجالشح

اإلرادةوفياليممواألموالونحوبنصيبومنالشابةوالشحالضبطعمىالمعتقداتو
بعض ففيو غيره في منو أفرط وما محمود فيو الدين عمى منو أفرط فما ذلك

.٘المذمة



                                           
جامعالبيانلتأويلالقرآنالكريم،محمدبنجريربنيزيدبنكثيربنغالباألممي،أبوجعفرالطبري،ت:ٔ

ٖٔٓ األولى، الطبعة الرسالة، مؤسسة شاكر، محمد أحمد ٕٓٓٓ-ىــٕٓٗٔىــ، التفاسير، جٕٛٔم، ،ٜ،
 .ٕٛٙص

 .ٕٜٛ،صٕلبحوث،األحكام،جالتفسيرالوسيط،مجمعإ
تفسيرابنعطية:المحررالوجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،أبومحمدعبدالحقبنغالببنعبدالرحمنٖ

 ت: المحاربي، األندلسي عطية بن تمام ٕٗ٘بن الكتبالعممية دار الشافيمحمد، عبد السبلم عبد –ىــ،
 .ٕٓٔ،صٕ،جٜٕٔإلىٕٛٔ(:اآلياتٗسورةالنساء)ىــ،التفاسير،ٕٕٗٔبيروت،الطبعةاألولى،

 .ٖٗٗ،صٔلبابالتأويلفيمعانيالتنزيل،جٗ
 .ٖٓٗ،ص٘الجامعألحكامالقرآن:تفسيرالقرطبي،ج٘



ٗٛ 

األزواج أييا يحسنوا ن وا  يعني لؤلزواج خطاب ىذا وتتقوا( تحسنوا ن )وا 
نتحسنواباإلقام ةالصحبةوتتقواافيحقالمرأةفإنياأمانةعندكموقيلمعناهوا 

عمييا،فإناكانبماتعممونخبيرًايعنيمعياعمىالكراىةوتتقواظممياوالجور
.ٔفيجازيكمبأعمالكم

أنعقيلبنأبيطالب فياألثر: ورد زوجتوولقد وبين وقعبينو قد
عثمان بأمره عمم فمما الحكمينبينيماخبلف، حكم كاناألمرفيعيده وقد

فيكلنفرةبينالزوجين،اليعممسببيا،جعبل–رحميما–وأوجبومالكوأحمد
ذلكالزمًاعمىالقضاءإذاترافعالزوجانإليوفيذيشيءمنشئونالزوجيةتبين
منورائوالقاضيأنذلكالخبلفيكشفعننفرةوليسبينيديومنالظواىرما

جوكانالتفريقأمرًاالبدمنويعرفبوسببيا.حتىإذاكانتالنفرةغيرقابمةلمعبل
لكأنجعلالقرآنالكريمالتفريقتدريجيًاالقطعيًابالنسبةلمزوجةالمدخولبيا.وذ

النفرةإنكانتقبلالدخولفإناإلسبلمجعمياقاطعةمنغيرتدرجألنيمااختمفا
إلىفيأولالطريقوكانمنالمصمحةاالجتماعيةأاّليستمراوأنيتجوكلمنيا

وجيتوكالرفيقينفيسفرإناختمفافيأولالطريق.
قبلابتداءالسيرعداًلالعنالرفقةولميوغبلفيالطريقواتجوكلواحدإلى

.ٕوجيتووجعلالفرقةبائنةفاصمة








                                           
 .ٖ٘ٗ،صٔلبابالتأويلفيمعانيالتنزيل،جٔ
 .ٙ،صٚمخالفاتتقعفييابعضالنساء،جٕ



ٜٗ 

ثمختمسبحانواآليةالكريمةباألمربخشيتوومراقبتووالسيرفيطريقالصمح
وأن بأنوالوفاق. افيين: ويتقوا إلىنسائيم وأفعاليم الرجالفيأقواليم يحسنوا

التعاليعمييمواإلعراضعنينويصبرواعمىمااليرضونومنينفالجممة يتركوا
معاممة وحسن وترغيبيم استمالتيم خطابلؤلزواجبطريقااللتفاتلقصد الكريمة

تيأخذىاالعمماءمنىذهاآليةنسائيموسموكطريقالصمحمعين.ومناألحكامال
الكريمة:إنعمىالزوجينأنيحسناالعشرةالزوجيةكلواحدمنيمامنجانبووأن
يصبركلواحدمنيماعمىمايكونمنصاحبومنىفواتومخالفاتالتخمومنيا
تنازلعنبعضحقوقولآلخربقصد الزوجينإذا نأحد الزوجيةوا  الحياة طبيعة

.ٔمىالحياةالزوجيةجازذلكاإلبقاءع
 تعالى: ِمْن﴿وقال َوَحَكًما َأْىِمِو ِمْن َحَكًما َفاْبَعُثوا َبْيِنِيَما ِشَقاَق ِخْفُتْم ْن َواِ 
.رغباإلسبلمفيالزواجوحثعمىالمبادرةإليووبينأسسبقاءالزوجيةٕ﴾َأْىِمَيا

ضبط إلى األمر وتعدى الزوجين بين لمعبلقة وضوابط أحكامًا وشرع ومقوماتو
.ٖبينيماوتضييقدائرتوبالنصحوبعثالحكمينالخبلف
 وشاىدينوذلكإذا تداراأييكونانعدلينعمييما وتنازعا إلىالرجلوالمرأة

منأىلالمرأةيكونان منأىلالرجلوحكمًا السمطانجعلعمييماحكمين:حكمًا
المرأة قبل من كان فإن الفساد يكون أييما من وينظران جميعًا، عمييما أمينين
ُأجبرتعمىطاعةزوجياوُأِمَرأنيتقياويحسنصحبتياوينفقعمييابقدرما

نكانتاإلساءةمنقبلالرجل.ُأمرآتاهاإمساكبمعروفأوتسري حبإحسان.وا 
نمايميذلكمنيما سبيميا"وا  باإلحسانإلييافإنلميفعلقيللو:"أعطياحقياوَخلٍّ

.ٗالسمطان

                                           
ىــ،دارنيضةمصرلمطباعةوالنشروالتوزيعٖٔٗٔمحمدسيدطنطاوي،ت:التفسيرالوسيطلمقرآنالكريم،ٔ
 .ٕٖٖ،صٖ،جٖٓٔإلىٕٚٔم،التفاسير،سورةالنساء:اآلياتٜٜٚٔ–القاىرة،الطبعةاألولى–
.ٖٗالنساء:ٕ
،العقيدة،(ديحوارالحضارات)دراسةعقديةفيضوءالكتابوالسنة،فيدبنعبدالعزيزبنعبداالسنيٖ

 .ٖٕٚ،صٔدفعالشبياتحولاألسرة،ج
 .ٕٖٛ،صٛ،جٖٗتفسيرالطبري:جامعالبيانتشاكر،بابٗ



٘ٓ 

نخفتمالفراقبينيماوالتدرونمنأييمايقع نعممتمخبلفًابينالزوجينوا  وا 
ع رجبًل يعني أىميا من حكمًا فابعثوا وتمييزالنشوز عقل لو الزوج أىل من داًل

يذىبإلىالرجلويخموبوويقوللو:أخبرنيمافينفسكأتيواىاأمال؟حتىأعمم
وبينيا بيني استطعتوفرق ما ليا مني خذ بيا لي حاجة ال قال: فإن بمرادك،
نقال:فإنيأىواىافأرضييامنماليبماشئت فيعرفأنمنقبموجاءالنشوز.وا 

تفرقبينيوبينيافيعرفأنوليسبناشز،ويخمووليالمرأةبياويقول:أتيوينوال
ماأراد،عممأنالنشوززوجكأمال؟فإنقالت:فرقبينيوبينووأعطومنمالي

نقالت:التفرقبينناولكنح م،عمثوحتىيزيدفينفقتيويحسنإليمنقبميا.وا 
ليماالذيكانالنشوزمنقبمويقببلنعميوأنالنشوزليسمنقبميا،فإذاظير

.ٔبالعظةوالزجروالنيي
إلىعميبنأبيطالب وامرأٌة منوجاءرجٌل فئاٌم ومعكلواحدمنيما

عمي فأمرىم قاللمحكمين:الناس، ثم منأىميا منأىمووحكمًا حكمًا فبعثوا
نرأيتماأنتفرقافرقتماقالتالمرأُة تدريانماعميكما؟عميكماإنرأيتماأنتجمعاوا 

الفرقةفبل،فقالعمي :رضيُتبكتابابماعميفيوولي،فقالالرجل:أما
لمرجل:حتىمرادمنقولعميكذبتواحتىتقربمثلالذيأقرتبو.ليسال

تقرأنرضاهشرطبلمعناهأنالمرأةلمارضيتبمافيكتابافقالالرجل:أما
حتىأنكرتأن كذبت، فقالعمي: فيكتابا، يعنيليستالفرقة فبل، الفرقة
تكونالفرقةفيكتابا.بلىيفيكتابا،فإنقولوتعالىيوفقابينيما
يشتملعمىالفراقوغيرهالنالتوفيقأنيخرجكلواحدمنيمامنالوزروذلكتارة

.ٕيكونبالفراقوتارةبإصبلححاليما




                                           
 .ٖٓٓ،صٔتفسيرالسمرقندي،بحرالعموم،جٔ
 .ٗٔٙ،صٔ،جٖٙإحياءالتراث،سورةالنساء:آية–معالمالتنزيلفيتفسيرالقرآن:تفسيرالبغويٕ
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ويقالعمييماالطاعةبالبدن.فأّماالمحبةوالميلإليكبالقمبفذلكإلىافبل
يشاءويبغضإليياتكمفيامااليرزقكامنيافإنالقموببقدرةايحببإلييامن

يعود فربما الحال في يبدو جفاء بنادر الماضي في وفاءىا تنسى وال يشاء، من
.ٔاألمرإلىالجميل

–وعنعائشة "خميفةاتعالىعمىالمرأة–رضياعنيا كانتتقول:
ذاسخزوجيافإذارضي طاطعمييازوجياسخعنيازوجيارضياعنياوا 

.ٕبلئكتوألنياتحملزوجياعمىمايحللياعميياوم
فقالت:يارسولأنامرأةمنخشعمأتترسولاوعنابنعباس

جمست اّل وا  استطعت فإن أيم امرأة فإني الزوجة عمى الزوج حق ما أخبرني ا
،قال:"فإنحقالزوجعمىزوجتوأنسأليانفسياوىيعمىظيربعيرأنالٖأيماً
إالبإذنوفإنفعمتتمنع ونفسياومنحقالزوجعمىزوجتوأنالتصومتطوعًا

جاعتوعطشتواليقبلمنياوالتخرجمنبيتوإاّلبإذنوفإنفعمتلعنتيامبلئكة
.ٗالسماءومبلئكةالرحمةومبلئكةالعذابحتىترجع"






                                           
تٔ اإلشارات: لطائف ت: القشيري، الممك عبد بن ىوازن بن الكريم عبد القشيري، إبراىيم٘ٙٗفسير ىــ،

 لمكتاب العامة المصرية الييئة –البسيوني، آية النساء: سورة التفاسير، الثالثة، الطبعة جٖٚمصر، ،ٔ،
 .ٖٖٔص

ىارٕ بن سممان بنحبيببن الممك عبد والنياية، بكتابالعناية المرسوم األلبيريأدبالنساء السممي ون
 ت: مروان، أبو ٖٕٛالقرطبي، األولى، الطبعة اإلسبلمي، الغرب دار التركي، المجيد عبد -ىــٕٔٗٔىــ،

 .ٕٓٓ،الرقم:ٖٕٙ،صٔم،األجزاءالحديثية،بابماجاءفيحقالرجلعمىالمرأة،جٕٜٜٔ
 .ٕٜٖ،صٗجر،المجمدالرابع،ىجالدرالمنثورفيالتفسيربالمأثور،طدارٖ
،جٗ عمينا فيبيانحقو جاء الكبرىلمبييقيبابما صٚالسنن ،ٗٚٚ الرقم: حكمٖٔٚٗٔ، الطبري:،

 ضعيف.
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كانعميياحقالزوجعمىالزوجةأنالتمنعنفسياولوعمىقتبفإذافعمت
نالتعطيشيئًامنبيتِوإاّلبإذنوولفظحديثابنعمرأنالتمنعونفسيا إثموا 
إاّلبإذنوفإنفعمتأثمتولم نكانتعمىظيرقتبوأنالتصوميومًاواحدًا وا 
يتقبلمنياوأنالتعطيشيئًامنبيتوإاّلبإذنوفإنفعمتأثمتولميتقبلمنياوأن

الغضبحتىتتوبأوالتخرجمن اومبلئكتو فإنفعمتلعنيا بإذنو إاّل بيتو
نتبر قالحقالزوجعمىزوجتوأنالتيجرفراشووا  نكانظالمًا ترجعقيلوا 

.ٔقسمووأنتطيعوأنالتخرجإاّلبإذنووأنالتدخلعميومنيكره
حوالءوىيتجريمجرياتالروايةعمىأنالوالءمعرسولاحقصةال

فنيرتو،فسخطعمييازوجياعطارةآلبيتنبيا طمبًا ،طمبتمنيازوجيا
وتداويوعسىأنيصفحتستمطفوسخطًاشديدًاولميعديكممياأويردعمييافأخذت

وترضىنفسو،لكندونجدوى..حلالميلونامولميزلساخطعمييا..فحزنت
أنأتىالصبا وما شديدًا تطمبمنوححتىسارتإلىمنزلرسولاحزنًا

.ٕالنصحوالمشورة
جاءأبوبكر يستأذنعمىالنبيعنالنعمانقال: –فسمععائشة

؟فأذنلو،فدخل،فقال:-وىيرافعةصوتياعمىرسولا–رضياعنيا
قال:النبيبينو،َأترفعينصوتكعمىرسولا–وتناوليا–ياابنةأمرومان

"أالترين–يتراضيا–يقولليا-جعلالنبيٖوبينيا.قال:فمماخرجأبوبكر
.ٗإنيقدحمتبينالرجلوبينك"



                                           
 .ٕٗٗٔ،الرقمٔٔٓٔ،صٕ،قالتعائشةرضياعنيا،جٔٗٗٔتخريجأحاديثإحياءعمومالدين،ٔ
-اقصةالحوالءمعرسول–زاويةالمفتيالعبلمةالسيدميدياألمينٕ

Sayyedmahdi.blogsport.com 
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 .ٜٖٗٛٔ،الرقم:ٖٔٗ،صٖٓالرسالة،الجزءالثبلثون،جٕمسنداحمدطٖ
 حكماأللباني:صحيح.،ٕٖٗ،صٖٓالمصدرنفسو،جٗ
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قال:ثمجاءأبوبكرفاستأذنعميو،فوجدهيضاحكيا،فأذنلو،فدخل،فقال
لوأبوبكر:يارسولا،أشركانيفيسممكما،كماأشركتمانيفيحربكما.وزاد

.ٔ:قدفعمنا،قدفعمنا"أبيإسحاقفيآخره:"فقالالنبي
دعاأباثمروىعبدالرزاقعنمعمر:وأخبرنيرجلمنعبدالقيسأنالنبي

قالت:إنكلتقول:إنكنبي!فقامإلييمافستعذرهبكر ىماعنده منعائشة،فبينما
.ٕ"موياأبابكر!ماليذادعوناك":أبوبكر،فضربخدىا،فقالالنبي

نِ﴿قالتعالى: ِمْن ُيْؤُلوَن الم َوِلم ِذيَن َفِإن  َفاُءوا َفِإْن َأْشُيٍر َتَربُُّصَأْرَبَعِة َساِئِيْم
كانأىلالجاىميةإذاطمبالرجلمنامرأتوشيئًا:قالابنعباس.ٖ﴾َغُفوٌرَرِحيمٌ

فأبتأنتعطيوحمفأناليقربياالسنةوالسنتينوالثبلثفيدعياالأيماوالذات
ٗأربعةأشيرفأنزلاىذهاآلية.ذلكبعلفمماكاناإلسبلمجعلا











                                           
 ،حكمااللباني:اسنادهضعيف.ٜٖٗٛٔ،الرقم:ٕٖٗ،صٖٓالرسالة،جٕمسنداحمدطٔ
ابوجامعٕ الرزاق(،معمربنابيعمروراشداالزديموالىم، معمربنراشد)منشورممحقبمصنفعبد

 ت: ، اليمن نزيل البصري، وتوزيعٖ٘ٔعروة ، بباكستان المجمسالعممي ، االعظمي الرحمن حبيب ه،
 الثانية الطبعة ببيروت، االسبلمي آٖٗٔ-المكتب صمى النبي ازواج باب ، الحديث ،متون عميوه 

 اسنادهضعيف.،حكماأللباني:ٕٜٕٗٓ،الرقم:ٖٔٗ،صٔٔوسمم،ج
.ٕٕٛالبقرة:ٖ
ه،مطابعاخباراليوم،التفاسير،ٛٔٗٔالخواطر،محمدمتوليالشعراوي،ت:–تفسيرالشعراويٗ

.ٜٚٚ،صٕ،جٕٕٙ
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وقالسعيدبنالمسيبكاناإليبلءضرارأىلالجاىميةوكانالرجلاليريد
فجعلاتعالىاألجل أبدًا المرأةواليحبأنيتزوجياغيرهفيحمفأناليقربيا

 أشيروأنزلىذه أربعة الرجلفيالمرأة عند ما بو ويحمفونأاّلاآلية.الذييعمم
يقربواأزواجينفيالعمميةالمخصومةويريدالرجلأحيانًاأنيؤدبزوجتوفييجرىا
فيالفراشببليمينوبدونأنيحمفوبعضالناساليستطيعونأنيمتنعواعن

يقربوىنحتىيكوناليمين لونسائيممنتمقاءأنفسيمفيحمفونأاّل ومشجعًا مانعًا
ذااألمرمألوفًاعندالعربقبلاإلسبلم..وقبلأنينتييىذاالزمنوكانىذلك.

أصبحتالمسألةعمميةإذالليحمفيمينًاآخرليزيدالمدةفترةأخرى.وىكذاحتى
عضاللممرأة ليا،وامتناععنأداءحقيافيالمعاشرةالزوجيةوكانذلكإىدارًاوا 

.ٔلحقالزوجةفياالستمتاعبزوجيا
آلىالرجلمنامرأتوفمضت)فإن فاؤوا(:كانعميوابنعباسيقوالن:إذا

ن وا  أمسكتأوطمقتفإنأمسكفييامرأتو يوقففيقاللو: األشيرفإنو أربعة
.ٕطمقفييطالق

تحريررقبة أو مساكينأوكسوتيم عشرة بإطعام يمينو كفر نكحيا فإنىو
.ٖفمنلميجدفصيامثبلثةأيام

فيالتعاملمعاآلخروقدإنا وآدابًا لكبلالزوجينحدودًا تعالىقدحدد
فعمى االختبلف إلى بينيما األمر وصل ن وا  زوجيا بطاعة الزوجة الشارع أمر
الزوجةأنتطيعزوجيافيمايأمربوباعتبارأنالقوامةلووىوالقائدالمسئولعن

بأنيراقباجبلوعبلفيمعاممتوقيادةاألسرة،وفيمقابلىذافإنالزوجمأمور
رسولاٗلزوجتووالعنوانالعامفيتمكالمعاممةىيالمودةوالرحمةوتنفيذوصية

"استوصوابالنساءخيرًا":٘.
                                           

،ٕ،جٕٕٙمطابعأخباراليوم،التفاسير،ىــ،ٛٔٗٔتفسيرالشعراوي،الخواطر،محمدمتوليالشعراوي،ت:ٔ
 .ٜٚٚص

 .٘٘ٙٗ،الرقم:ٜٙٗ،صٗ،جٕٕٚتفسيرالطبري:جامعالبيان:تشاكر،ٕ
 .ٕٙ،صٗتفسيرالطبري،جامعالبيانطىجر،القولفيتأويلقولوتعالى:فإناغفور،جٖ
.ٖمعاممةالزوجالسيئةلزوجتو،منتدياتعالمالمرأة،صٗ
صحيح.:،حكمااللبانئ٘ٛٔ،الرقم:ٜٗ٘،صٔبابحقالمرأةعمىزوجيا،جٖسننابنماجة،٘
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عميينضىايانالحديثفيوالحضعمىالرفقبينومدارتين،وااليتق 
ٔفياخبلقينوانحرافطباعين.

ظرفيالعبلقةالزوجيةألنياأسرةوليستمجردعبلقةعابرةبينرجلوعميناأننن
لممرأة فبليجوزأنيكونالرجلندًا والسكينة والرحمة عمىالمودة بلتقوم وامرأة
ويقومبضربياوتعنيفياخصوصًاأمامأوالدىابلإناإلسبلممنعالزوجأنيخاصم

أبنائووجعلىجرالزوجةفيال أمام النومواليميقزوجتو بيتفقطأيفيغرفة
.ٕبالزوجأنيظيرخصومتولزوجتوأمامأبنائو
 

 المطمب الثاني
َأدب الرجل مع زوجتو في الخصومة

 َعَمىَبْعٍض﴿قالتعالى: َبْعَضُيْم الم ُو َل َفض  ِبَما َعَمىالنٍَّساِء َقو اُموَن الرٍَّجاُل
 ِمْن َأْنَفُقوا ِتيَوِبَما َوالبل  الم ُو َحِفَظ ِبَما ِلْمَغْيِب َحاِفَظاٌت َقاِنَتاٌت اِلَحاُت َفالص  َأْمَواِلِيْم

َفِإْنَأَطْعَنُكْمَفبَلَتْبُغوا ِفياْلَمَضاِجِعَواْضِرُبوُىن  َواْىُجُروُىن  َفِعُظوُىن  َتَخاُفوَنُنُشوَزُىن 
الم َوَكانَ َسِبيبًلِإن  .ٖ﴾َعِميًّاَكِبيًراَعَمْيِين 

الرجالعمىالنساء،ولميخصذلكبوقت اآليةقيام أطمقسبحانوفيىذه
دونوقت،وىوسبحانويعمممايكونفيآخرالزمان،فموكانالحكميتغيرلبين

فيسنتوفممالميقعشيءمنذلكعممذلكسبحانو،ولمييمموأولبينورسولو
.ٗالنساءحكممستمرإلىيومالقيامةأنقيامالرجالعمى

                                           
شرحصحيحمسمملمقاضيعياضالمسمىاكمالالمعممبفوائدمسمم،عياضبنموسىبنعياضبنٔ

،ت: الفضل ،ابو السبتي اليحصبي والنشرٗٗ٘عمرون لمطباعة الوفاء ،دار اسماعيل يحيى د. ه،
الطبعةاالولى-التوزيعو ٗبالنساء،جبابالوصية-ٛٔم،شروحالحديث،ٜٜٛٔ–هٜٔٗٔمصر،

 .ٜٙٗٔ،الرقم:ٓٛٙ،ص
 ،حكماأللباني:صحيح.ٖٖٛٙ،الرقم:ٛٚٔ،صٗدارالجيل،بابالوصيةبالنساء،ج–صحيحمسممٕ
 .ٗٛ،صٖٗالنساء:ٖ
ىــ،الجامعةاإلسبلميةٕٓٗٔالعزيزعبدابنباز،ت:حكماإلسبلمفيمنزعمأنالقرآنمتناقض،عبدٗ

رجب األول، العدد السابعة، الطبعة المنورة، فيٜٗٚٔ-ىــٜٖٗٔبالمدينة المذكورة الشبة كشف العقيدة، م،
 .ٖٚ،صٔالخطابالمنسوب،ج
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والقيام بمسؤوليتيا القيام نما وا  والتحكم السيطرة تعني ال قوامون كممة فإن
أنجسم اإلسبلم يعتبر ما وكل وجمبحاجياتيا وطفميا أثقاليا وحمل بمساعدتيا

.ٔالمرأةوكرامتياالتسمحانبذلك
بامرأةلوفقالت:يارسولرجلمناألنصارقال:أتىالنبيعنعمي

اإنزوجيفبلنبنفبلناألنصاريَوَأنوضربنيفأثرفيوجييوجئتألتمس
.ٕبينيماالقصاصالقصاصفجعلالنبي

.ٖفنزلت)والتعجلبالقرآنمنقبلأنيقضيإليكوحيو(
 ا فسكترسول القرآن النٍَّساءِ﴿ونزل َعَمى َقو اُموَن بغير﴾الرٍَّجاُل فرجعت

.ٗقصاص
بالتأديبوالتعميم، قال: النساء( عمى قوامون )الرجال قولو في مجاىد وعن

وعنابنعباس:يعنيالمرأةعميياأنتطيعوفيماأمرىاابومنطاعتو،وطاعتو
المرأة عمى قائم الرجل الضحاك: وعن لحالو، حافظة إلىأىمو محسنة تكون أن

فموأنيضربياضربًاغيرمبرحولوعميياالفضلبنفقتوإنأبتيأمرىابطاعةاف
.٘وسعيو.وعنالسدي:يأخذونعمىأيديينويؤدبونين








                                           
ماركسوحقوقاإلنساناإلسبلمبينكينزوماركسوحقوقاإلنسانفياإلسبلم،العقيدة،اإلسبلمبينكنيزؤ

 .ٕ٘ٔ،صٔفياإلسبلم،ج
 .ٖٔ٘،صٕ،جٖٗالدرالمنثوربالتفسيربالمأثور،ٕ
 .ٗٔٔطو:ٖ
 .ٖٔ٘،صٕ،جٖٗالدرالمنثوربالتفسيربالمأثور،ٗ
 .ٖٔ٘،صٕ،جٖٗالدرالمنثوربالتفسيربالمأثور،٘



٘ٚ 

فضلابعضيمعمىبعض(والشكفيأنحقوقكلمنالزوجين )بما
لكل الفطري التكوين الختبلف تبعًا وواجباتو اآلخر حقوق عن تختمف وواجباتو

بوظيفتومنيم كلمنيما يتطمبقيام استقرارىا ودوام والشكأنمصالحاألسرة. ا،
–بطبيعتو–التيتبلئمطبيعتو.معالتعاونالتام،واالحترامالمتبادل.والرجلأقدر

سعيدة حياة ليييئليا ورزقأسرتو، عمىالسعيوالكدحفيسبيلتحصيلرزقو
عّبرعنوالقرآنسرةوحممةمسئوليتيا.وىوماىانئة.وليذاناطبوالشارعرعايةاأل

َدَرَجٌةَوالم وُ﴿بقولوسبحانو:ٔالكريم .ٕ﴾َوِلمرٍَّجاِلَعَمْيِين 
اِلَحاُتَقاِنَتاٌتَحاِفَظاٌت﴿:رآنعنالنوعاألولبقولوتعالى)وقدعّبرالق َفالص 

فيطعنأزواجينفوصفينبالصالحات،ألنينيمتثمنأمرا﴾ِلْمَغْيِبِبَماَحِفَظالم وُ
الحاالت. جميع في وأعراضيم أمواليم األزواج عمى ويحفظن بواجباتين، ويقمن

ويقومبينالمجتمعاإلسبلمياألمثل.تحقيقًالشرعالمدبراألعمى.
 تعالى: قولو في عنو فالحديث الثاني، النوع َتَخاُفونَ﴿أما ِتي َوالبل  ُنُشوَزُىن 

ِفياْلَمَضاِجِعَواْضِرُبوُىن  َواْىُجُروُىن  .ٖ(﴾َفِعُظوُىن 
( إلى إرجاعين في المثمى الطريقة ا بين األسرةفقد تؤدي الصوابحتى

رسالتياالمنوطةبياوكانارحيمًابيا.عمىالرغممنتمردىا.
عبلجالشقاقبينالزوجينعمىمرحمتين:–سبحانووتعالى–وجعل
فيالمضاجع:يتوالىاالزوج.فيقومأواًلبوعظيافإنلميفدانتقلإلىىجرىااألولى

انتقلإلىضربًاغيرمبرحمعاتقاءالوجوعمياتثوبإلىرشدىافإنلميجدذلك
وز،والتماسًاوالمواضعالتييظيرفيياأثرالضربغيرالمبرح:عبلجًالمرضالنش

.ٗلمطاعةوحياةاالستقرارواليدوء(

                                           
 .ٙٓٛ،صٕمجمعالبحوث،أىممقاصدالسورة،ج–التفسيرالوسيطٔ
 .ٕٕٛالبقرة:ٕ
.ٚٓٛ،صٕمجمعالبحوث،أىممقاصدالسورة،ج–التفسيرالوسيطٖ
 .ٚٓٛ،صٕالتفسيرالوسيط،جٗ



٘ٛ 

.واختمفأىلٔقال:"فإنخفتمنشوزىنفاىجروىنفيالمضاجع"إنالنبي
التفسيرفيالمرادباليجران،فالجميورعمىأنوتركالدخولعميينواإلقامةعندىن

 ال أنو وظاىره البعد، وىو اليجران من وىو اآلية ظاىر وقيليضاجعيا.عمى
المعنىيضاجعياويوليياظيره،وقيليمتنععنجماعيا.وقيليجامعياواليكمميا،
وقيلاىجروىنمشتقمنالُيجربضمالياءوىوالكبلمالقبيحأياغمظوالينفي

.ٖ:"فإذاضربتمفاضربواضرباغيرمبرح"وقالرسولا.ٕالقول
قال:يارسولعمرإلىالنبي.فجاءٗقال:"التضربنإماءا"عنو

 محمد بآل فطاف فضربين بضربين فأمر أزواجين عمى النساُء ذِئَر قد ا
طائفنساءكثيٍر،فمماأصبح،قال:"لقدطافالميمةبآِلمحمٍدسبعونامرأًة،كل

.٘امرأٍةتشتكيزوجيا،فبلتجدونأولئكخياركم"
فيحتم النبي نيى يكون أن ذئرل لما ثم اآلية، نزول قبل عنضربين

لو،ثملمابالغوافيالضربأخبرأن النساء،أذنفيضربينونزلالقرآنموافقًا
نكانمباحًاعمىشكاسةأخبلقين،فالتحملوالصبرعمىسوءأخبلقين الضربوا 

.ٙوتركالضربأفضلوأجمل
ايستحيأحدكمأنقال:"أمعنالنبي–رضياعنيا–وعنعائشة

.ٚيضربامرأتوكمايضربالعبديضربياأولالنيارثميضاجعياآِخره"



                                           
 ،حكماأللباني:حسن.ٕ٘ٗٔ،الرقم:ٕ٘ٗ،صٕسننأبيداود،بابفيضربالنساء،جٔ
آبادي،عبدالرحمنمحمدعثمان،عونالمعبودشرحسننأبيداود،أبوالطيبمحمدشمسالحقالعظيمٕ

 الثانية: الطبعة المنورة، المدينة السمفية جٜٛٙٔ-ىــٖٛٛٔالمكتبة السادس، الجزء الحديث، شروح ،ٙم،
 .ٖٛٔص

،حكمااللباني:حسن.ٕٙ٘،الرقم:ٙ٘،صٕمسندابنابيشيبة،حديثعمروبناالحوص،جٖ
،حكمااللباني:حسنصحيح.ٜ٘ٛٔ،الرقم:ٖٛٙص،ٔبالنساء،جسننابنماجة،بابضرٗ
 ،حكماأللباني:حسنصحيح.ٜ٘ٛٔ،الرقم:ٖٛٙ،صٔسننابنماجة،بابضربالنساء،ج٘
 .ٖٕٙٗ،الرقم:ٙٛٔ،صٜشرحالسنةلمبغوي،متونالحديث،بابىجرانالمرأةوضربياعندالنشوز،جٙ
 .ٜٜ٘،صٕالرجالقوامونعمى،جتفسيراإلمامالشافعي،قالاعزوجل:ٚ



ٜ٘ 

فيعبلجالشقاقبينالزوجين.فقديشتدالخبلفبينيماوربما:المرحمةالثانية
التبسأمرهفبليعرفالمحقمنالمبطلوالالمسمممنالمشاكسإلدعاءكلمنيما

ك لما ناآلخرعميو وا  األمرعد والة اسبحانو فيىذه–اناألمركذلكأمر
الحالة.أنيقيمواحكمًامنأىلالزوجوحكمًامنأىلالزوجةلمتعرفعمىأسباب
الزوجين بين الزوجية الحياة إعادة عمى والعمل عمييا والخبلفوالقضاء الشقاق

.ٔالمتنازعيننقيةمنكلمايكدرصفوىا
عراضوعنزوجتوبأسبابمنغيرجيتيا،كتأثيروقديكوننشوزالزوج وا 

ضرةعميوفيكراىيتياأوظيورامرأةأخرىلمتكنمنقبلفيجوىمافمماتزوجيا
أو نشوز من تشتيي ما غير عمى األمور معيا وجرت حياتيما مجرى غّيرت

.ٕإعراض
َبْيَن﴿قالتعالى: َتْعِدُلوا َأْن َتْسَتِطيُعوا َوَلْن ُكل  َفبَلَتِميُموا َحَرْصُتْم َوَلْو النٍَّساِء

.ٖ﴾اْلَمْيِلَفَتَذُروَىاَكاْلُمَعم َقةِ
حرماإلسبلمأنيميلالرجلإلىإحدىزوجاتوعمىحساباألخريات،وحذر

.ٗمنذلكأشدالتحذير







                                           
 .ٛٓٛ،صٕالتفسيرالوسيط،مجمعالبحوث،جٔ
 .ٕٜٛ،صٕالتفسيرالوسيط،األحكام،جٕ
 .ٜٕٔالنساء:ٖ
دفعٗ العقيدة، االسنيدي، العزيزبنعبد بنعبد فيد حوارالحضارات)دراسةعقديةفيضوءالكتاب(،

 .ٕٕ٘،صٔالشبياتحولاألسرة،ج



ٙٓ 

ناالذيفطرالنفسالبشريةيعمممنفطرتياأنياذاتقبولالتمم كيافيكونوا 
ميموإليياأكثرمناألخرياتأواألخرى،وىذاالميلالحيمةلوفيوواليممكمحوه
يعاقبوعميو إثمًا أوقتمو.إناإلسبلماليحاسبوعمىأمراليممكوواليجعلىذا
لن الناسبأنيم يصارح بلأنو وأمراليطيقو، بينميلاليممكو موزعًا فيدعو

لكنألناألمرخارجعنإرادتيمو–ولوحرصوا–لوابينالنساءيستطيعواأنيعد
العدلفيالقسمةالعدلفيالنفقةىنالكماىوداخلفيإرادتيمالعدلفيالمعاممة

.ٔالعدلفيالحقوقالزوجيةكمياحتىاالبتسامةفيالوجووالكممةالطيبةبالمسان
العدلسائيمبقدراستطاعتيمومنألوانواآليةمشعرةبتوبيخالذيناليعدلونبينن

"فمقد كانتليامرأتان: قال: عنجابر التيكانالسمفالصالحيحرصعمييا،
كنتأعدلبينيماحتىأعدالقبل"وعنمجاىدقال:كانوايستحيونأاّليسووابين
الضرائرفيالطيبيتطيبليذهكمايتطيبليذهوعنابنسيرينفيالذيكانلو

.ٕرأتان:يكرهأنيتوضأفيبيتإحداىمادوناألخرىام
الشابة إلى والقسمة بالنفقة الميل كل تميموا فبل والنفقة القسمة في واعدلوا

.ورويعنأبيىريرةٖفتذروىاكالمعمقةبغيرقسمةكالمسجونةالأيموالذاتبعل
أنوقال:"منكانلوامرأتانفمالإلىإحداىماجاءيومالقيامةوشقةعنالنبي

.النالجزاءمنجنسالعمل،فيويأتييومالقيامةوشقةمائلألنومالفيٗمائٌل"
.٘الدنياإلىواحدةدونالثانية

                                           
م،العقيدة،ٜٕٓٓ-ىــٖٓٗٔالخبلصةفيخصائصالعقيدةاإلسبلمية،عميبننايفالشحود،الطبعةاألولىٔ

 .ٕٙٔ،صٔتقترنبالعواطفاإلنسانيةوتوجييا،ج
 .ٖٖٗ،صٖالتفسيرالوسيطلمقرآنالكريم،تفسيرسورةالنساء،جٕ
 .ٖٖٗ،صٔ:بحرالعموم،جيتفسيرالسمرقندٖ
 ،حكماأللباني:صحيح.ٖٖٕٔ،الرقم:ٛٗٙ،صٔبابفيالقسمبينالنساء،جسننأبيداود،ٗ
٘ داود أبي سنن –شرح داود، أبي سنن شرح الحديث، شروح العباد، المحسن جٕٖ-ٖٔٗعبد ،ٕٔ،

 .ٔٓٔص



ٙٔ 

يقسمفيعدلويقول:"الميمىذاقسميفيماأممكفبلتممنيوكانرسولا
تممك المودةإلحدىالزوجاتٔوالأممك"فيما يكونفيالقمبمنزيادة يعنيما .

نكانموجودًا عمىغيرىامنالزوجاتفإنىذااليممكوإاّلاعزوجلوىذاوا 
فيقموبالرجالإاّلأنالواجبعمييممعذلكالعدلوأنيحذروامنأنيقعوافي

لىالجو .ٕروعدمالقسطوالعدلالميلالذييؤديإلىبخسالحقوقوا 
عنحكيمبنمعاويةعنأبيوقالقمت:يارسولاماحقزوجةأحدناعميو

والتقبحوال اكتسيتوالتضربالوجو إذا طعمتوتكسوىا إذا "أنتطعميا قال:
.ٖتيجرإاّلفيالبيت"

لك بلىيشريكة دونيا، والبالطعام دونيا، يعنيالتخصنفسكبالكسوة
بعميكأنتنفقعميياكماتنفقعمىنفسكحتىإنكثيرًامنالعمماءيقول:إذايج

لمينفقالرجلعمىزوجتووطالبتبالفسخعندالقاضي،فممقاضيأنيفسخالنكاح،
ألنوقصربحقياالواجبليا.قالالتضربالوجووالتقبحفبلتضربياإاّللسبب

ذاضربتيافاجتنبالوجووليكنضر ذارأىمنامرأتونشوزًاوترفعًاوا  بًاغيرمبرح،وا 
نياالتقومبحقووعظياأواًل،ثمىجرىافيالمضجعثمضربياضربًاغير عميو،وا 

.ٗمبرحفإذاحقلوأنيضربيالوجودالسببفإنواليضربالوجو
باعتبارىا بالمرأة االىتمام في بالغت االسبلمية الشريعة ان تقدم مما يتضح

مراتب اعمى في المسممة المرأة صنفت وقد االسبلمي المجتمع في فعال عضو
الرفعةوالطيارة.وقدوضعاالسبلماالسسالصحيحةوحددالوسائلوالسبلالكفيمة

 اذا الخبلف بمعالجة الزوجين بين وجد القرآما سمك التيذيبيفقد المسمك ن
واالرشاديلكييبقىالبناءاالسريمتماسكاوقويايصمدفيوجوالعواصفوالرياح

التياججياالخبلفوالنزاع.
                                           

ىــ،محمدبنعبدامكتبةٛ٘ٗالقضاءوالقدر،أحمدبنالحسينبنعميبنموسى،أبوبكرالبييقي،ت:ٔ
نىذاصراطي،جٕٓٓ-ىــٕٔٗٔالسعودية،الطبعةاألولى،–العبيكان ،الرقم:ٖٗ،صٔم،متونالحديث،وا 

 ،حكماأللباني:ضعيف.ٖ٘ٓ
 .ٗٓٔ،صٕٔشرحسنأبيداود،جٕ
 ،حكماأللباني:حسنصحيح.ٕٗٗٔ،الرقم:ٕٓٔ،صٕسننأبيداود،فيحقالمرأةعمىزوجيا،جٖ
 .ٖٔٔ،صٖ،بابالوصيةبالنساء،جشرحرياضالصالحينٗ



ٕٙ 

 المبحث الرابع
 معاممة المتخاصمين فيما بينيما وفقًا لممنيج السمح لإلسالم

 
 تعالى: ﴿قال َواَل اْلَحَسَنُة َتْسَتِوي ال ِذياَل َفِإَذا َأْحَسُن ِىَي ِبال ِتي اْدَفْع الس يٍَّئُة

َحِميمٌ .ٔ﴾َبْيَنَكَوَبْيَنُوَعَداَوٌةَكَأن ُوَوِليٌّ
قيلنزلتفيأبيسفيانبنحربوذلكحيثاَلْنلممسممينبعدشدةعداوتو

 النبي وبين بينو حصمت التي بابالمصاىرة حميمًا باإلسبلم وليًا لقرابةفصار
مايمقاىا"أي:ومايمقيىذهالخصمةوالفعمةوىيدفعالسيئةبالحسنة)إاّلالذينو"

صبروا(أي:عمىتحملالمكارهوتجرعالشدائدوكظمالغيظوتركاالنتقامومايمقاىا
إاّلذوحظعظيم،أي:منالخيروالثوابوقيل)الحظالعظيم(الجنةيعنيمايمقاىا

.ٕجبتلوالجنةإاّلمنو
وكانلومبغضًاوأبيجيلحينجيلعمىالنبيوقيلنزلتفيالنبي

الذيبينك فعمتذلكفإذا فإذا يقول: اتعالىبالعفووالصفح، َفَأمره رؤيتو يكره
.ٖوبينوعداوةيعنيأباجيلكأنووليفيالدنياحميملكفيالنسبوالشفيقعميك

سنعمىثبلثدرجات،أدناىاأنتصفحعنمسيئتووماوالدفعبالتيىيأح
.ٗفوقياأنتحسنإليوإحسانًاماوأعبلىاأنتجزلاإلحسانإليو







                                           
.ٖٗفصمت:ٔ
 .ٜٛ،صٗ،جٖٗٔإلىٜٖٔ(:اآلياتٔٗتفسيرالخازن:لبابالتأويلفيمعانيالتنزيل،سورةفصمت)ٕ
 .ٜٕٖٛٔ،الرقم:ٔٚ،صٚالسننالكبرىلمبييقي،بابماأمرهاتعالىبومنأنيدفع،جٖ
 .ٜٕٖٔ،صٙمقاصدىا،جمجمعالبحوث،–التفسيرالوسيطٗ



ٖٙ 

عن وبالعفو الجيل عند الغضبوبالحمم عند بالصبر عباسأمره ابن قال
اإلساءة،"فإذاالذيبينكوبينوعداوةكأنووليحميم"أي:صديققريب،قيلنزلت

التييأبيسفيانبنحربوذلكحيثالنلممسممينبعدشدةعداوتوبالمصاىرةف
فصاروليًاباإلسبلمحميمًابالقرابةو"مايمقاىا"أي:وماحصمتبينووبينالنبي

عمى أي: الذينصبروا، إاّل بالحسنة السيئة دفع وىي والفعمة الخصمة ىذه يمقي
حظ ذو إاّل يمقاىا وما االنتقام وترك الغيظ وكظم الشدائد وتجرع المكاره تحمل

ي الجنة العظيم الحظ والثوابوقيل الخير من أي: منعظيم، إاّل يمقاىا ما عني
.ٔوجبتلوالجنة

التيىي عننفسكبالخصمة التيتأتيكمنقومكوامنعأثرىا قابلالسيئة
أحسنمنمقابمةالسيئةبمثمياوالدفعبالتيىيأحسنعمىثبلثدرجات.أدناىا
أنتصفحعنسيئِةومافوقياأنتحسنإليوإحسانًاماوأعبلىاأنتجزلاإلحسان

.ٕيوإل
قالمجاىدأنويسممعمىمنيؤذيو،واليقابموباألذى،وعنابنعباسىو

فغفرا إنكنتصادقًا أذاكإنسانوشتمكونسبكإلىالقبيحتقوللو: أنوإذا
نكنتكاذبًافغفرالك .ٖلي،وا 

وقالىوأمربالصبرعندالغضبوبالحممعندالجيلوبالعفوعنداإلساءة،
.ٗفعمتذلكخضعلكعدوكوصارالذيبينكوبينوعداوةكالصديقالقريبفإذا

ذافعلالمؤمنىذهالفضائلعصموامنالشيطانوخضعلوعدوه.وىي وا 
.٘آيةجمعتمكارماألخبلقوأنواعالحمم



                                           
 .ٛٛ،صٗ،جٖٛ-ٖٗ(اآلياتٔٗلبابالتأويلفيمعانيالتنزيل،فصمت)ٔ
 .ٕٖٚٔ،صٙالتفسيرالوسيطلمقرآنالكريم،مقاصدىا،جٕ
 .ٕ٘،ص٘،جٖٖتفسيرالقرآن:تفسيرالسمعاني،ٖ
 .ٖٗٔ،صٗمعالمالتنزيلفيتفسيرالقرآن،تفسيرالبغوي،جٗ

،٘(،جٜٖ-ٖٙ(:اآليات)ٔٗفيتفسيرالكتابالعزيز:تفسيرابنعطية،سورةفصمت)المحررالوجيز٘
 .ٙٔص



ٙٗ 

رجلمنالييود شكا فعندما المعامبلت، ليذه وقدسجلالتاريخنماذجرائدة
أبيطا الخطابعميبن بن عمر –لبلمخميفة فقالعمر–رضياعنيما

لعمي:قمياأباالحسنفاجمسبجوارخصمك.فقامعميوجمسبجوارهولكنبدت
أكرىتيا قاللعمي: أنانتيىالفصلفيالقضية التأثرفبعد عمىوجيوعبلمة

تألنكعميأننسويبينكوبينخصمكفيمجمسالقضاء؟قال:ال،ولكنيتألم
ناديتنيبكنيتيفممتسويبينناففيالكنيةتعظيمفخشيتأنيظنالييودأنالعدل

.ٔضاعبينالمسممين
والواقعةالتيحدثتبيناإلمامعميبنأبيطالبوبينرجلمنأىلالكتاب

درعو،ثموجدىاعندىذاالرجلالكتابي،فجاءبووذلكعندمافقداإلمامعمي
إلىالقاضيشريحقائبًل:"إنيادرعيولمأبعولمأىب".فسألالقاضيشريحالرجل
الكتابيقائبًل:)ماتقولفيمايقولأميرالمؤمنين؟(فقالالرجل:ماالدرعإاّلدرعي

القاضيش فالتفَت بكاذب. المؤمنينعنديإاّل أمير عميوما إلىاإلمام ريح
،ليبينةيسألو:ياأميرالمؤمنينىلمنبينة؟فضحكعميوقال:أصابشريحما

أنالرجللم إاّل إليو، ينظر المؤمنين ومشىوأمير وأخذىا فقضىبالدرعلمرجل،
يخطخطواتحتىعادويقول:أماأنافأشيدأنىذهأحكامأنبياء..أميرالمؤمنين

عبدهيديننيإلىق أنمحمدًا اوأشيد إاّل إلو أنال أشيد فيقضيعميو؟ اضيو
أسممت إذا أما المؤمنين: فقالأمير المؤمنين. أمير الدرعوادرعكيا ورسولو.
فييلك.إنياصورةمنصورالقضاءفيقمةعدالتياوصورةسماحةاإلسبلمفي

اللو.وأنمثلىذهالمعادلةذروتياحيثكانالحكمبالظاىرعمىأميرالمؤمنين
السمحةمعغيرالمسممينىيالتيقربتاإلسبلمإلىالناسوجعمتيميدخمونفي

.ٕديناأفواجاً


                                           
الرسولفيتعاممومعأىلالشرائعاألخرىٔ العالمالعربياألديانوالمعتقداتالمسيحية،–سماحة اإلسبلم

 .ٖم،صٕٕٔٓمسممولؤلبد،
 .٘المصدرنفسو،صٕ



ٙ٘ 

رضياعنيما–روىابنخمكانأنوداربينسيدناالحسنوسيدناالحسين
سنًا(،فقال:فإن،)لوأتيتأخاكفيوأكبرمنككبلمًافتقاطعا،فقيللمحسين–

.ٔالفضللممبتدئوأناأكرهأنيكونليالفضلعمىأخي،فبمغذلكالحسنفـأتاه
إنىذهالحادثةدلتعمىأخبلقرفيعةوفكرنيرمنيروممادلتعمىفقوالحسين

ليذاالفضلولكل–رضياعنيما–جعموينتظرويترقبسبقأخيوالحسن
يتقد أن في ورغبة السيدشوق الحسن من كان وما كمو الفضل ليحوز الحسن م

وأنوسيصمحابوبينفئتينعظيمتينالمصمحالذيأخبرعنوجدهالمصطفى
منالمسممينإاّلأنيبادرمنفورهولمجردسماعولمقولةأخيوالحسينالتيلمتكن

.ٕلتغيبعنوأوأنيجيميا
َأحُبإلىقالاألوزاعي:" فيإصبلحذاتاعزوجلمنخطوةماخطوٌة

.ٖاثنينكتبالوبراءةمنالنار"البينومنأصمحبين
إلىىذهالخصمةالجميمةلماسمعأنبعضأصحابومنوقدسارعالنبي

.ٗ:"اذىبوابنانصمحبينيم"أىلقباءاقتتمواحتىتراَموابالحجارةفقال
خر مشروعية عمى الحديث ىذا والخصامدل النزاع حدوث عند اإلمام وج

.٘وتفاقماألمرلئلصبلحبينالطرفينالمتنازعين


                                           
مان،أبوالعباسشمسالدينأحمدبنمحمدبنإبراىيمبنأبيبكرابنخمكانوفياتاألعيانوأنباءأبناءالزٔ

،ٕبيروت،التراجموالطبقات،الحسنالبصري،ج–ىــ،إحسانعباس،دارصادرٔٛٙالبرمكياألزبمي،ت:
 .٘٘ٔ،الرقم:ٜٙص

.ٕالفضللممبتدئ،شعبةديوانتراثاآللواألصحاب،صٕ
Alaal-walasshaab@yahoo.com. 

–سمسمةدعوةالحق)كتابشيريمحكم(–الدينالمعاممة،منقذبنمحمدالسقار،رابطةالعالماإلسبلميٖ
 .ٕٕ٘،صٔم،السيرةوالشمائل،سبلمةالمجتمعمنالشقاق،جٜٕٓٓ-ىــٖٓٗٔ،عامٖٕٚ.العددٕٗالسنة

 .ٖٜٕٙ،الرقم:ٖٛٔ،صٖبخاري،بابقولاإلمامألصحابو،اذىبوابنانصمح،جصحيحٗ
محمد٘ بشير األرناؤوط، القادر الشيخعبد قاسم، محمد حمزة البخاري، القارئشرحمختصرصحيح منار

مم،شروحالحديثبابقولاإلمآٜٜٔ-ىــٓٔٗٔمكتبةالمؤيد،الطائف،–عيون،مكتبةدارالبيان،دمشق
 .ٖ٘،صٗألصحابو:اذىبوابنا،ج

mailto:Alaal-walasshaab@yahoo.com


ٙٙ 

منالتواضعوالخضوعوالحرصعمىقطعالخبلفوحسمدواعيوماكان
.ٔالفرقةعنأمتوكماوصفواتعالى

أعطتوعائشة:والتَنَيين –أوعطاء–إنعبدابنالزبيرقالفيبيع
عائشةأوألحجرنعمييا،فقالت:أىوقالىذا؟قالوا:نعم،قالتعائشة:فيوا
نذرأنالأكممابنالزبيركممةأبدًا.فاستشفعالمياجرينحينطالتىجرتياإياه.
فقالت:واالأشفعفيوأحدًاأبدًا.والأحنثنذريالذينذرتأبدًا.فكممالمسوربن

وعبدالرحمنبناألسودبنيغوثوىمامنبنيزىرة،فقالليما:أنشدكمامحزمة
باأاّلأدخمتمانيعمىعائشة،فإنيااليحللياأنتنذرقطيعتي.فأقبلبوالمسور
السبلم فقاال: عائشة. عمى استأذنا حتى بأرديتيما، عميو مشتممين الرحمن وعبد

لتعائشة:ادخموا،قاال:كمناياُأمالمؤمنين؟عميكورحمةاوبركاتو.أندخل؟فقا
دخموادخلابنقالت:نعم،ادخمواكمكموالتعممعائشةأنمعيماابنالزبير،فمما

وعبد المسور وطفق ويبكي يناشدىا وطفق عائشة واعتنق الحجاب في الزبير
لاالرحمنيناشدانعائشةإاّلكممتووقبمتمنو.ويقوالن:قدعممتأنرسو

اليجرة عممتمن قد فوقثبلث،ٕنيىعّما أخاه ييجر أن لمرجل "اليحل وأنو
ريجطفقتتذكرىموتبكيوتقول:إنيقدنذرت.قال:فمماأكثرواالتذكيروالتحٖلياٍل"

والنذرشديد،فمميزالوابياحتىكممتو.ثمأعتقتبنذرىاأربعينرقبة،ثمكانتتذكر
.ٗعينرقبةفتبكيحتىتبلدموعياخمارىابعدماأعتقتأرب

                                           
عمدةالقارئشرحصحيحالبخاري،أبومحمدمحمودبنأحمدبنموسىبنأحمدبنحسينالغيتابيالحنفئ

،ٖٔبيروت،شروحالحديث،أنيصمحابينكما،ج–ىــ،دارإحياءالتراثالعربي٘٘ٛبدرالدينالعيني،ت:
 .ٕٓٚص

 .ٕٚ،صٕ،جٕٓٚبالمأثور،الدرالمنثورفيالتفسيرٕ
،بيجت-حفظواتعالى–فيمااتفقعميوالبخاريومسمم،أبيعبدامصطفىالعدويميراثالنبيٖ

.ٛ٘،الرقم:ٚ،صٔبنفاضلبنبيجت،متونالحديث،ميراثالنبي،ج
ىــ،محمدٕٙ٘وعبدا،ت:األدبالمفردمخرجًا،محمدبنإسماعيلبنإبراىيمبنالمغيرةالبخاري،أبٗ

م،متونالحديث،بابىجرةٜٜٛٔ-ىــٜٓٗٔبيروت،الطبعةالثالثة،–فؤادعبدالباقي،دارالبشائراإلسبلمية
 .ٖٗٔ،صٔالرسول،ج



ٙٚ 

إذاكانَٔأنوقال:"منىجرأخاهسنةفيوكسفكدمو"عنالنبي .فأما
لماليجرألجلالدينفإنىجرأىلالبدعفينبغيأنيدومعمىمرور الزمانما

امتنعيظيرمنوتوبةورجوعإلىالحقوكذلكالمبارزونبالمعاصي.فإنالنبي
 وجلمن  اعز أنزل حتى كبلميم الناسعن ونيى خمفوا الذين الثبلثة كبلم
تجوزٕتوبتيم تأديبًا ذلك معنى في كان وما لزوجتو والزوج لولده الولد وىجران .

ىجرنساءهشيرًاواختمفواىلينقطعاليجرانالزيادةفيوعمىالثبلثألنالنبي
أنو،وفيحديثأبيىريرةعنالنبيٗ.ويكفيفيقطعاليجرةالسبلمٖبالسبلم

في فميسممعميو.فإنردعميوالسبلمفقداشتركا مرتثبلثةأيامفمَيمقُو قال:"فإذا
نلميردعميوفقدبرئالمسمممناليجرة" .فبليحللمسممأنييجرأخاه٘األجروا 

ناكبانعنالحقمادا عمىحرفوقثبلثفإنيما شيئما فأوليما يكونسبقواميما ًا
نسممعميوفمميقبلوردعميوسبلموردعمىىذاالممكوردعمىبالفيء كفارةلووا 

نماتاعمىحراميمالميدخبلالجنةأبداً .ٙىذاالشيطانوا 
فيو وتكثر الخبلفات تنشأ المسمم المجتمع في النصوصان ىذه من نتفيم

النظربينافرادهولكنسرعانماالخصوماتوالمنازعاتوتتشعبوتختمفوجيات
انالعدليكونعمىاالرضاعدلمنحكماإليمانيمتتبلشىويتقمصحجميا

ورسولووليذاحسمتالكثيرمنالخصوماتفيغايةاليسروالبساطةخوفامنا
وتجنبالعقاباالخرة.

                                           
 ،حكماأللباني:صحيح.ٜ٘ٔٗ،الرقم:ٜٚ،صٗسننأبيداود،فيمنييجرأخاهالمسمم،جٔ
الرحمنبنعميبنمحمدالجوزي،ت:كشفالمشكلمنحديثالصحيحيٕ ن،جمالالدينأبوالفرجعبد

الوطنٜٚ٘ دار البواب، عميحسين -ىـــ، أيوب أبي مسند من كشفالمشكل الحديث، شروح الرياض،
 .٘ٚٙ/ٓٙ٘،الرقم:ٚٛ،صٕاألنصاري،ج

–رجبالحنبمي،دارالمعرفةابنرجبالحنبمي،أبوالفرجعبدالرحمنبنأحمدبن–جامعالعموموالحكمٖ
 .ٖٖٔ،صٔىــ،متونالحديث،أولالكتاب،جٛٓٗٔبيروت،الطبعةاألولى،

 .ٙٛ،صٕكشفالمشكلمنحديثالصحيحين،جٗ
عميعبد٘ االبخاريالجعفي، بنإسماعيلأبوعبد محمد المقصود، وعميعبد عميفريد األدبالمفرد

الطبعةاألولىوعميعبدالمقص–الباسطفريد م،متونٖٕٓٓ-ىــٖٕٗٔودرضوان،مكتبةالخانجيمصر،
 ،حكماأللباني:ضعيف.ٗٔٗ،الرقم:ٖٜٔ،صٔ،جٔالحديث،الجزء

.ٜٜٕٚٗٔ،الرقم:ٕٕٓ٘ٓ،صٔموسوعةالتخريج،كتبالتخريجوالزوائد،جٙ



ٙٛ 

 المبحث الخامس
 جور في الخصومة وبيان حكموالف


ِباْلِقْسِطَواَلَيْجِرَمن ُكْميَ﴿قالتعالى: ُشَيَداَء َقو اِميَنِلم ِو ُكوُنوا ال ِذيَنَآَمُنوا َأيَُّيا ا

ِبَما َخِبيٌر الم َو ِإن  الم َو َوات ُقوا ِلمت ْقَوى َأْقَرُب ُىَو اْعِدُلوا َتْعِدُلوا َأال  َعَمى َقْوٍم َشَنَآُن
.ٔ﴾َتْعَمُمونَ
يحملالمؤمنينبغضيملمكفارعمىعدمالعدلفييمفكيفإذافنيىتعالىأن

وأنال أولىبوجوبالعدلمعو فيو مبتدعفتأول، كانالبغضلفاسقمؤمنأو
يحملبغضوعمىظممو.والسبلمجاءلتأليفالقموبوجمعياعمىالحقومناصرة

.ٕالمؤمنينومعاونتيم
النبي ذىبإلييم العامريينلوقيلنزلتفيالييود، فيدية يستعينبيم

فأالمذينقتميماعمرو بغدرِه ثمىموا عممواسبحانوبذلكفخرجبنأميةفوعدوه
عنيموأمرهاسبحانوأاّليحمموماكانوامنالحالةالمبغضةليمعمىأنيخرج

.ٖعنالحقفيياقضاءأوشيادة






                                           
 .ٛالمائدة:ٔ
مٕ ابن عبد الكتابوالسنة، واالختبلففي الفرقة المنورة،ذم بالمدينة اإلسبلمية الجامعة الغنيمان، حمد

م،العقيدة،لمشيخعبدابنمحمدالغنيمان،ٜ٘ٛٔىــ/٘ٓٗٔجمادىاآلخرة–محرم–الطبعةالسابعةعشرة
 .ٕٚ،صٔج
محمدىــ،ٖٗ٘أحكامالقرآن،القاضيمحمدبنعبداأبوبكربنالعربيالمعافرياألشبيميالمالكي،ت:ٖ

م،عمومالقرآن،مسألةٕٗٓٓ-ىــٕٗٗٔلبنان،الطبعةالثالثة،–عبدالقادرعطا،دارالكتبالعممية،بيروت
 .ٔٚ،صٕنفوذحكمالعدوعمىعدوهفيا،ج



ٜٙ 

قيللمنبي ابنوقيل: لوأتيتعبد فانطمقإليو،وركبحمارًا،: أبي،
وانطمقالمسممونيمشون،وىيأرضسبخة،فمماانطمقإليو،قال:إليكعنيفو
أذانيريححماركفقالالرجلمناألنصار:والحماررسولاأطيب القد
منك،فغضبلعبدارجالمنقومووغضبلؤلنصاريآخرونمنقومو، ريحًا

.ٔضرببالجريدواأليديوالنعالفكانبينيم
لزيارةسعدبنعبادةفيمرضوفمرعمىعبدوقيل:كانالنبي متوجيًا

ابنأبيبنسمولفقالماقالفردعميوعبدابنرواحةفتعصبلكلأصحابو
.ٕفتقاتموا
وقيل:إنيانزلتفيرجلمناألنصاريقاللوعمرانوكانتحتوامرأةيقال

لياأمزيد،وقدأرادتأنتزورأىميافحبسيازوجياوجعميافيعميةلواليدخل
عميياأحدمنأىميافبعثتالمرأةإلىأىميافجاءقوميافأنزليالينطمقوابياواستعان

بين ليحولوا فجاؤوا بقومو فبعثالرجل معركة، بينيم وكان فتدافعوا وأىميا المرأة
.ٖفأصمحبينيموفاؤواإلىأمرارسولا

والخطابفياآليةالكريمةلوالةاألمور،واألمرفييالموجوب،فيجباإلصبلح
فإنرجعتعنبغييا قاتمت، ما البغيوجبقتاليا إاّل بالنصحفإنأبتإحداىما

.ٗتركتوالتزمتحكما
ُكوُنواَقو اِميَنِلم ِوُشَيَداَءِباْلِقْسِطَواَلَيْجِرَمن ُكمْ﴿ويقولتعالىفيصفةالبغض:

اآلية ...﴾٘ سبحانو: اْلُمْقِسِطينَ﴿ويقول ُيِحبُّ الم َو ِإن  تعالى:ٙ﴾َوَأْقِسُطوا ويقول
.ٚ﴾َوَأم ااْلَقاِسُطوَنَفَكاُنواِلَجَين َمَحَطًبا﴿

                                           
تفسيرآياتاألحكام،محمدعميالسايساألستاذباألزىرالشريف،ناجيسويدان،المكتبةالعصريةلمطباعةٔ

 .ٗٓٚ،صٔ(،جٕٔإلىٙم،عمومالقرآن،سورةالحجرات،اآليات)ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٔوالنشر:
 .ٗٓٚ،صٔتفسيرآياتاألحكام،جٕ
 المصدرنفسو.ٖ
 المصدرنفسو.ٗ
 .ٛالمائدة:٘
 .ٜالحجرات:ٙ
 .٘ٔالجن:ٚ



ٚٓ 

من وىم العادلون ىم والمقسطون جينم حطب من وىم الجائرون ىم القاسطون
أنوقال:"إنالمقسطينعنداوفيالحديثالصحيحعنالنبي،ٔأحبابا

عمىمنابرمننورعنيمينالرحمنعزوجلوكمتايديويمين:الذينيعدلونفي
.ٕحكميموأىمييموماولوا"

الذي يتبعَأمرابوضعكلشيءفيموضعوبغيرإفراطوالتفريط،َأي:إن 
.ٖوقدموفيالذكرلعمومالنفعبو

:"أىلالجنةثبلثةذوسمطانمقسطمتصدقموفقورجلرحيمرقيقوقال
.ٗالقمبلكلذيقربىومسمموعفيفمتعففذوعيال"

ُحكموبمعنىأي:أىلالجنةثبلثةأجناسمناألشخاص)ذوسمطان(أي:
منالسبلطةوىيالتمكنمنالقير،وقيل:ذوحجٍة سمطان،ألنوذوقيروغمبٍة
ألنويقامالحججبو)مقسط(أي:عادلومحسنإلىالناس)موفق(أي:الذيىيئ
لوأسبابالخيروفتحلوأبوابالبر)ورجلرحيم(أي:عمىالصغيروالكبير)رقيق

 يرقالقمبلكلذيقربى(خصوصًا أي: )رحيم( عمومًا لكلمسمم أي: )ومسمم(
.٘قمبو،ويرحملكلمنبينووبينولحمةالقرابةأوصمةاإلسبلم

                                           
امةإلداراتىــ،الرئاسةالعٕٔٗٔالضياءالبلمعمنالخطبالجامع،محمدبنصالحبنمحمدالعثيمي،ت:ٔ

 األولى، الطبعة واإلرشاد، والدعوة واإلفتاء فيٜٛٛٔ-ىــٛٓٗٔالبحوثالعممية الرقائقواآلدابواألذكار، م،
 .ٔٔٙ،صٛأمانةاختبارالطبلب،ج

جٕ أعدألىميا، مما فييا وما ذكرفيالجنة ما الرقم:ٜٖ،صٚمصنفابنأبيشيبة، حكمٖٖ٘ٓٗ، ،
 األلبانيصحيح.

لفالحينلطرقرياضالصالحين،محمدعميبنمحمدبنعبلنبنإبراىيمالبكريالصديقالشافعي،دليلاٖ
 ٚ٘ٓٔت: بيروت والتوزيع، والنشر لمطباعة المعرفة دار شيما، مأمون خميل الرابعة،–ىــ، الطبعة لبنان،

 .ٕٚٗ،صٖم،شروحالحديث،بابفضلالحب،جٕٗٓٓ-ىــٕ٘ٗٔ
صحيحابنحبان،محمدبنحبانبنأحمدبنحبانبنمعاذبنمعبد،التميمي.أبواإلحسانفيتقريبٗ

ىــ،شعيباألرنؤوط،ٜٖٚىــ،األميرعبلءالدينعميبنبمبانالفارسي،ت:ٖٗ٘حاتم،الدارمي،الُبستي،ت:
مونالجنةمنم،متونالحديث،ذكروصفثبلثةيدخٜٛٛٔ-ىــٛٓٗٔمؤسسةالرسالة،بيروت،الطبعةاألولى

 ،حكماأللبانيصحيح.ٖ٘ٗٚ،الرقم:ٜٓٗ،صٙٔىذهاآلية،ج
مرقاةالمفاتيحشرحمشكاةالمصابيح،عميبنسمطانمحمد،أبوالحسننورالدينالمبلاليرويالقاري،ت:٘

والرحمةم،شروحالحديث،بابالشفقةٕٕٓٓ-ىــٕٕٗٔلبنان،الطبعةاألولى:–ىــ،دارالفكر،بيروتٗٔٓٔ
 .ٕٙٓٔ،صٚعمىالخمق،ج



ٚٔ 

فكونكتكرهإنسانًاليسمعناهأنتظممىذااإلنسانفرقبينأنتكرهفبلنًاألن
دموثقيلعمىقمبكوالتحبووبينمتخاصممعفبلنيقوللك:احكمبيننا،فتجعميا

إذًا:احكمبماأنزلا:ياالنتقاممنوفبليحللكىذاالشيءاتقدعوةالمظموم.ف
لكونك عميو فتحكم إنسان تكره أنك والتمادي الظمم في يجري وال يجرمنكم( )وال

.ٕيقول:"اتِقدعوةالمظمومفإنوليسبينياوبيناحجاب"فإنالنبي،ٔتبغضو
والأيإنىؤالءالقوم قديؤمنونوقداليؤمنونوفيكبلالحالتينالتظمممسممًا

بالحقوبالعدلالذيفرضواسبحانووالمسمم الجزية منو فالكتابيسيأخذ كتابيًا
.ٖستأخذمنوزكاةالمالبالحقوالعدلالذيفرضواسبحانو

السماء تبمغ المظموم من "اتٗالدعوة اآلخر: الحديث في جاء دعوةكما قوا
.ٙوفيحديث:"ولوكانكافرًا"٘المظمومولوكانفاجرًا"

،ٚويحرمظممغيرالمسممينطالماأنيمتحتحكماعزوجلوحكماإلسبلم
،ٛ:"إاّلمنظمممعاىدًا"عنالنبي



                                           
 .ٚ،صٔشرحرياضالصالحين،تحريماإلسبلملمظممواألمربردالمظالم،جٔ
وزيادتو،محمدناصرالديناأللباني،المكتباإلسبلمي،كتباأللباني،–صحيحوضعيفالجامعالصغيرٕ

 .ٕٙٓٗ،الرقم:ٚٓٗ،صٔأولالكتاب،ج
 .ٚ،صٔشرحرياضالصالحين،جٖ
 المصدرنفسو.ٗ
لميخرجوالبخاريومسممفيصحيحيا،ضياء٘ االحاديثالمختارةاوالمستخرجمناالحاديثالمختارةمما

ه،معالياالستاذالدكتورعبدالممكبنعبداٖٗٙالدينابوعبدامحمدبنعبدالواحدالمقدسي،ت:
م،متونٕٓٓٓ–هٕٓٗٔبعةالثالثة،لبنان،الط–بندىيش،دارخضرلمطباعةوالنشروالتوزيع،بيروت

،حكمالبخاريمرسل.ٖٛٗٚ،الرقم:ٖٜٕ،صٚالحديث،ابوعبدااالسدي،ج
المقدسي،ت:األٙ الضياء النيضةٖٗٙحاديثالمختارة، مكتبة دىيش، بن ا عبد بن الممك عبد ه،

 ،حكمااللباني:صحيح.ٜٕٗ،صٚث،جم،متونالحديٕٓٓٓمكةالمكرمة،الطبعةالثالثة،–الحديثة
 .ٚ،صٔشرحرياضالصالحين،جٚ
،عبدٛ٘ٗمعرفةالسننواآلثار،أحمدبنالحسينبنعميبنموسىالخسروجردي،أبوبكرالبييقي،ت:ٛ

م،متونالحديث،ٜٜٔٔ-ىــٕٔٗٔالمعطيأمينقمعجي،دارالوفاء،دارقتيبة،دارالوعي،الطبعةاألولى،
 ،حكماأللباني:صحيح.٘ٚ٘ٛٔ،الرقم:ٖٗٛ،صٖٔوصاةبأىلالذمةخيرًا،جال



ٕٚ 

يعيشتحتظلاإلسبلم كانأونصرانيًا كالذيييوديًا معاىدًا الذييظمم
.ٔوتحتحكماعزوجلويؤديماعميو

يقول:"منظمممعاىدًاأوانتفضوأوكمفوفموجاءإنسانظمموفإنالنبي
.ٕفوقطاقتوأوأخذمنوشيئًابغيرطيبنفسفأناحجيجويومالقيامة"

خصم أنا أي: بالعدل جاء ألنو القيامة يوم أنو بالحقواأمره وجاء
حك بينالناسبالعدلفإذا بالعدلالذيأمراعزميحكم بينالناسفاحكموا تم

يقول:"الظممظمماتيومألنالنبي،ٖوجلبوفبلبدلئلنسانأنيحذرمنالظمم
.ٗالقيامة"
لواسموىنيعمىالحمىومنموافقةعمربنالخطاب استعملمولًى

الذييستخدمفيالجيادأي:إنعمركانفيعيدهحمىلفقراءالمسممينولمخيل
ىذه وتجعل أرضكبيرة تؤخذ أن تعني، )حمى( وكممة وجل. اعز فيسبيل
جيش وخيول وأنعام أغنام فييا يرعى أن أجل من العشب أي: لمكؤل األرض

٘المسممين.









                                           
 .ٗإياكوالفجرفيالخصومة،صٔ
 ،حكماأللباني:صحيح.ٕٖ٘ٓ،الرقم:ٓٚٔ،صٖسننأبيداود،بابفيتعشيرأىلالذمةإذااختمفوا،جٕ
 .ٚ،صٔشرحرياضالصالحين،جٖ
 .ٖٕٖ،صٖجمسندأحمدطقرطبة،مسندجابربنعبداٗ

.ٖٚ،صٕاحكامالقرآن،ج٘



ٖٚ 

ىذاالحمىيمنعالناسمنالرعيفيووكانتنصيحةعمرلــ)ىني(الذيىو
العاملالتابعلوأنقاللو:ياىنيأضممجناحكعنالمسممينأي:كفيدكعن

ظممالمسممين.
من أحدًا تظمم أن واحذر الحمى أنتحارسليذا أي: المظمم، دعوة واتق

يايونعمالمسممينفإندعوةالمظموممستجابة وادخلربالصريمةوربالغنيمة،وا 
وزرع.ابنعوفونعمابنعفاف،فإنيماإنتيمكماشيتيمايرجعاإلىنخل

فيذافيوغايةالعدلوالرحمةعمىالمسممينومعرفةالحقلصاحبو،فالحمى:
وفييا األرضالواسعة من أحد يممكيا ال التي المسممين أراضي أرضمن أخذ

 الخيلعشبكثير فييا فترعى األنعام، التيىيبييمة لمزكاة تكونمرعى لعميا
التابعةلممسممينوأيضًالفقراءالمسممينفبلمانعلمفقيرأنيرعىفيو.

فإذاقالقائل:أليستاألرضأرضاوىذامرعى،فمماذاتحجرىذهاألرض
الصريمةوربالغنيمة،عنالغني؟فينابينكبلموليذاالرجلفيقوللو:ادخلرب
.ٔأي:إنالذيعندهماشيةقميمةالمانعأنيدخلفيرعىفييا

يايونعمابنعوفونعمابنعفان"،إنعبدالرحمنبنعوفأحد قال:"وا 
العشرةالمبشرينبالجنة،وكذلكبنعفانأحدالعشرةالمبشرينبالجنة،واالثنانكانوا

أغن وكانوا الصحابة مياسير فيومن يرعى الذي لممرعى محتاجين ليسا جدًا ياء
.ٕالمسممون










                                           
 .ٖٚص،ٕأحكامالقرآن،جٔ
.ٗٚ،صٕاحكامالقرآن،جٕ



ٚٗ 

نماالمقصود وليسالمعنىأنوبماأنيماغنيانفبليسمحليمابالرعيمطمقًا،وا 
لوكانمنالضرورياالختياربينرعيأغناميماوبينرعيغنمسائرالمسممين

الرحمنبنعوفوعثمانبنعفانأنتيمكالفقراءفيقدمالفقراءفيذلك،ألنعبد
ماتتالغنيمات لكنالفقيرإذا كثيرة، يممكاننقودًا الرعيفيما منعدم ماشيتيما

التابعةلوفسيأتيإلىعمرويقول:ياعمرأعطني.
وليسفيبيتالمالأموالوالذىبوالفضةكينعطيىؤالء،إذًا:إذاضاق

المرعى،وليسفيونظرلحسبوالنسبوالأنىؤالءالمرعىفالفقراءيقدمونفي
منأىلالجنةوالأنىؤالءبينيموبينوقرابة.

يقولعمر قاتمواثم لببلدىم نيا وا  ظممتيم ليرونإنيقد اأنيم "وأيم :
.ٔعمييافيالجاىميةوأسممواعمييافياإلسبلم"

مؤمنينليسمعناهإننيآخذاألرضفبلبدمنمعرفةالحقفعندماأكونأناأميرال
بأمريونيييفإننيالأتحكمباألرضالتابعةليم،فيمالذينقاتمواعمىىذه كميا

األرضوىمالذينفتحوىاحيثفتحيااعزوجلعمىأيدييم.
فعمىذلكأناأعدلفقط،حتىأجعلالغنييعيشوالفقيريعيشبجوارهفمذلك

ا معترفًا: ليم ألجلأقول شيئًا أحمي ألني أنا أرضي وليست أرضكم ألرض
:"اتِقدعوةالمظمومفإنوبماقالوالنبيالمصمحةوالمقصودىنا:قولعمر

.ٕليسبينياوبيناحجاب"





                                           
بلالسبلم،محمدبنإسماعيلبنصبلحبنمحمدالحسني،الكحبلنيثمالصنعانيأبوإبراىيمعزالدينسٔٔ

 باألمير، كأسبلفو المعروف تحريمٕٛٔٔت: الحديث، شروح تاريخ، وبدون طبعة بدون الحديث، دار ىــ،
.ٕٔٔ،صٕالضرر،ج

 ،حكمااللباني:صحيح.ٕٙٓٗ،الرقم:ٚٓٗ،صٔوزيادتو،جصحيحوضعيفالجامعالصغيرٕ



ٚ٘ 

منعبلماتالنفاقالخالص ونيىاإلسبلممنالفجرفيالخصومةوجعميا
خالصًاوذكرإذاخاصمفجر،وىو:الميلقالأربعمنكنفيوكانمنافقًاوعنو

غير السبل كل فعل أحدًا خاصم إذا أنو والمراد رده. في واالحتيال الحق عن
المشروعةواحتالفيياحتىيأخذالحقمنخصمووىوبذلكمائلعنالصراط

.ٔالمستقيم
الن اِسَوِمَن﴿ولقدسمىافيكتابوالفجرفيالخصومةلددًا،قالتعالى:

اْلِخَصامِ َأَلدُّ َوُىَو ِفيَقْمِبِو َعَمىَما الم َو َوُيْشِيُد الدُّْنَيا ِفياْلَحَياِة َقْوُلُو ُيْعِجُبَك ٕ﴾َمْن
.ٖقال:"إنأبغضالرجالإلىااأللدالخصم"وعنالنبي

:ٗوالفجرفيالخصومةيؤديإلى
نيىالنبي.ٔ  لقد والتباغض: اعنالتحاسد قالرسول "دبذلك، :

ولكنإليكمداءاألممقبمكمالحسدوالبغضاءىيالحالقةالأقولتحمقالشعر
.فالحسديؤديإلىتجاوزالحدفيالخصومةوتدبيرالشرلمخمق٘مقالدين"تح

وقدره. ا قضاء اعتراضعمى فيو وذلك التعامل. في والمراءاة والتصنع
م الحاسد يمنع المحسود،والحسد طريق عن جاء إذا خاصة الحق قبول ن

منإبميسلمويحمموعمىاالستمرارفيالباطلالذيفيوىبلكوكماحصل
احسدآدمفحمموذلكعمىالفسقعمىأمراواالمتناععنالسجودفسببلو

.ٙالحسدالطردمنرحمةا




                                           
 إياكوالفجرفيالخصومة،د.بدرعبدالحميدىميسو.ٔ
 .ٕٖ،صٕٗٓالبقرة:ٕ
،حكمٕٕٗٔ،الرقم:ٖ٘ٙ،صٖ،مايروىعنعبدابنعبيدابنأبي،جمسندإسحاقبنواىويةٖ

 شعيب:إسنادهصحيحعمىشرطالشيخين.
www.saaid.net،ٔإياكوالفجرفيالخصومة،د.بدرعبدالحميدىميسو،صيدالفوائد،صٗ
الزبيربنالعوام،ج٘ الرقم:ٕٖ،صٕمسندأبييعميالموصمي،منمسند ،حكمااللباني:حسنٜٙٙ،

 لغيره.
 .ٔإياكوالفجرفيالخصومة،صٙ

http://www.saaid.net/
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:-رحموا–قالالشافعي
 ال الــمرُء تكمــــفاًإذا إاّل يـــرعـــاَك

ففيالناسإبدالوفيالترِكراحةٌ
قمبــــو يــــيواك تــــيواه من كل فما
يـــــكنصفـــوالودادطبيعـــة لم إذا
والخيــــــرفــــيخـــــليخــــونخميـــــلُ
تقــــــادمعــــــيُدهُ قــــد وينكــــــرعـــــيشًا

لدنياإذالميكـــــنىــــــافسبلٌمعمىا

التأسفـــــا عميــــــِو تكثر وال فدعـــــُو
جفـــــا ولو لمحبيب صبٌر القمــــِب وفي
صفـــــا قد لك صافيتـــــو من كــــــل وال
تكمفـــــا يجـــــيُء وٍد في خيــــــَر فبل
بالجفـــــ المـــــودِة بـــــــعِد من ــاويمقــــــاُه
خفا قد باألمِس كان سرًا ويظيُر

ٔادقالوعدمنصفاــــــصديقصدوقص
يكونذلكلؤلرحامواألقاربوالواجبعمىالمسممأن.ٕ التقاطعوالتدابر:وربما

نقطعتبو "ليسالواصلبالمكافئ،ٕيصلرحمووا  فيالحديث: فإنوكما ،
.ٖولكنالواصلالذيإذاقطعترحمووصميا"

ألثرأنوإذاكانيومالقيامةنادىمناٍد:ليقيمأىلالفضل،فيقومأناسوفيا
إلى ليم فيقولون المبلئكة فتتمقاىم الجنة، إلى انطمقوا ليم: الناسفيقال من
أين؟فيقولونليمإلىالجنة،قالوا:قبلالحساب؟قالوا:نعم،قالوا:ومنأنتم؟

ضمكم؟قالوا:كناإذاجيلعميناحممناقالوا:نحنأىلالفضل،قالوا:وماكانف
ذأسيءإليناغفرنا،قالوا:ادخمواالجنةفنعمأجرالعاممين .ٗوا 





                                           
الرقائقٔ الكويسالحمداني، الحمد أبي بن أحمد بن محمود بن أحمد بن ياسر واآلداب، الرقائق موسوعة

 .ٙٚٚٔ،صٔل،جواآلدابواألذكار،بحرالكاملوالطوي
 .ٕإياكوالفجرفيالخصومة،صٕ
،تعميقشعيب:ٖٖٕٔ،الرقم:ٗٙ،صٗمختصرصحيحاإلمامالبخاري،رحموالولدوتقبيموومعانقتو،جٖ

 إسنادهصحيحعمىشرطالبخاري.
 .ٜٖٔ،صٖحميةاألولياءوطبقاتاألصفياء،زينالعابدينعميبنالحسين،جٗ
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:ٔقالالشاعر
اـــــمدروعــــوانحسبتيـــــوأخ

اتــــًاصائبــــــدخمتيمسيام
وقالواقدصفتمناقموب

دسعيناكلسعيــوقالواق

ولـــــفكانوى ـــــا اديــــلؤلعكن
ولــــفكانوى فـــا فـــكن ؤاديــــي
دقواولكنعنوداديـــفقدص

ٕلقدصدقواولكنفيفسادي
في.ٖ الحد تجاوز إلى يؤديان بنفسو المرء عجاب وا  فالكبر والُعجب: الكبر

لىردالحقوغمطالناس .قالعميوالصبلةوالسبلم:"اليدخلٖالخصومةوا 
قمبومثقالذرةمنكبرفقالرجلأنالرجليجبأنيكونالجنةمنكانفي

ثوبوحسنًاونعموحسنةقالإناجميليحبالجمالالكبربطرالحقوغمط
ٗ.الناس"

روىأنمطرفبنعبدابنالشخيررأىالميمببنأبيصفرةيتبخرفي
ضياا،فقالطرفخزوجبةخزفقاللو:ياعبداماىذهالمشيةالتييبغ

بينذلك وأنتفيما قذرة وآخركجيفة مذرة ألكنطفة قالنعم أتعرفني؟ لو:
.٘تحملالعذرةفمضىالميمبوتركمشيتو

فنظمالكبلممحمودالوراقفقال:
بصورتو معجب من عجبت
وىـــوغـــــدًابعدحسنصورتو
وىوعمىتييوونخـــــوتومـــــــا

األصـــــلنطفـــــةمذرهوكانفي
قــــذره جيفـــــة فيالمــــــحد يصير
ٙبيــــــنثوبيـــــــويحمــــــــلالــــــــعذره

                                           
،مختصرٜٚٗالبنعميالمجاشعيالقيروانيإمامالمغةوالنحووالتفسيروالسير،ت:األبياتلعميبنفضٔ

،ٕٜٚالتحريرشرحالكوكبالمنير،تقيالدينأبوالبقاءمحمدبنأحمدالمعروفبابنالنجارالحنبمي،ت:
،ٗية،قوادحالعمة،جم،أصولالفقووالقواعدالفقيٜٜٚٔ-ىــٛٔٗٔمحمدالزحيميونزيوحماد،الطبعةالثانية

 .ٖٔٗص
بنعثمانبنقايمازٕ بنأحمد امحمد شمسالدينأبوعبد ووفياتالمشاىيرواألعبلم، تاريخاإلسبلم

 ت: ٛٗٚالذىبي، األولى، الطبعة اإلسبلمي، الغرب دار معروف، عواد بشار د. التراجمٖٕٓٓىــ، م،
 .ٖٗٗ،ٓٔوالطبقات،عميبنالفضل،ج

 .ٖلفجرفيالخصومة،صإياكواٖ
 ،حكمااللباني:صحيح.ٜ٘،الرقم:ٕٕ،صٔبابفيااليمان،ج-ٜسننابنماجة،ٗ

 .ٖإياكوالفجرفيالخصومة،ص٘
.ٜٕ٘نصٛٔالجامعألحكامالقرآن،سورةالمعارج،جٙ
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يجعل ال وأن والتسامح العفو وخمق فضيمة يتعمم أن المسمم عمى والواجب
ذلك فإن األذىليم الناسومحاولة إلىمعاداة سبيبًل ليسمن،ٔالخصومة

أخبلقالكراميقولالشاعر:
نأذىـــريمإذاتمكنمـــإنالك

وترىالمئيمإذاتمكنمنأذى
فأقمعا الكرام أخبلق جاءتو

ٕيطغىفبليبقىلصمحموضعا
:"مانقصتصدقةمنمالومازاداعبدًابعفٍوإاّلعزًا،وقالرسولا

.ٖا"وماتواضعأحدإاّلرفعو
طمبأحدالصالحينمنخادملوأنيحضرلوالماءليتوضأفجاءالخادم

الرجل فقاللو الخادمعمىالرجل، فوقعمنيد جدًا بماءوكانالماءساخنًا
الخيرومؤدب معمم يا فقالالخادم: وىوغاضب:أحرقتني،وأرادأنيعاقبو،

قالاتعالى قالتعالى؟–الناس،أرجعإلىما قالالرجلالصالح:وماذا
اْلَغْيظَ﴿قالالخادم:لقدقالتعالى: قالالرجل:كظمتغيظي.﴾َواْلَكاِظِميَن

قالالخادم:)والعافينعنالناس(قالالرجل:عفوتعنك،قالالخادم:)وا
.ٗيحبالمحسنين(قالالرجل:أنتحرلوجوا

عزوجل–ًاوىوقادرعمىأنينفذهدعاها:"منكظمغيظويقولالنبي
.٘عمىرؤوسالخبلئقحتىيخبرهامنالحورماشاء"–

.ٙفإياكوالفجرفيالخصومةفإنالدنيازائمةوعندايجتمعالخصوم
                                           

 .ٗإياكوالفجرفيالخصومة،صٔ
محمداألمينبنمحمدالمختاربنعبدالقادرالجكنيالشنقيطي،أضواءالبيانفيإيضاحالقرآنبالقرآن،ٕ

،ٕم،التفاسير،البابٜٜ٘ٔ-ىــ٘ٔٗٔلبنان،–ىــ،دارالفكروالطباعةوالنشروالتوزيع،بيروتٖٜٖٔت:
 .ٕٓ٘،صٛج
ٖ بنأيوببنمطيرالمخميالشامي،ت: سميمانبنأحمد األخبلقلمطبراني، أحمدشمٖٓٙمكارم سىــ،

م،متونالحديث،فضلالعفوعنٜٜٛٔ-ىــٜٓٗٔلبنان،الطبعةاألولى،–الدين،دارالكتبالعممية،بيروت
،رواهمسمم.ٖٙ،الرقم:ٖٖٗ،صٔالناس،ج

 .ٗإياكوالفجرفيالخصومة،صٗ
إسناده،تعميقشعيب:ٖٚٙ٘ٔ،الرقم:ٜٖٛ،صٗمسندأحمدطالرسالة،حديثمعاذبنأنسالجيني،ج٘

 حسن.
 .ٗإياكوالفجرفيالخصومة،صٙ
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لسانؤ عدلو، وظممو حممو وطيشو عقمو لسانو يسبق الخصومة في )الفاجر
يتمذ دنيٌء وقمبو فيبذيٌء الفاجر المقصود. عن والخروج والتطاول بالتيم ذ

الخصومةيزيدعمىالحقمائةكذبةوترونوكالذباباليقعإاّلعمىالمساوئينظر
بعينعداوةلوأنياعينالرضاالستحسنمااستقبحاليعدمحاسنالناسإاّلذنوبًا

لؤلعراضى َأكااًل ترونو الغر؟ كيفيعتذرمنىذا معتديًافيا بنميم مشاًء مازًا
أوقذره. أفسده لوطبعكطبعالدوداليقععمىشيءإاّل والفجرىوالميلأثيمًا

وتجاوزالحدوالحق.
الفاجرفيالخصومةالأمانلووالسترلديوفيوطبعالمئامفإناختمفتمعو

يشيءحقيركشفأسراركوىتكأستاركوأظيرالماضيوالحاضر.ف
كانالنفاقلؤمًاصارالفجورفيالخصومةثمثىذاالمؤمفيجمعدمامةطبعولما
ؤملسان،وكذلكالمؤمتتبعوالدمامةليسالعيبفيمجردالخصومة،إذىيواقعول

الذي ذا من إذ واألعراضوالدين واألموال والعقول النفوس في مناصمنو ال
سيرضىعنوالناسكميم؟
ةليسلديوحدوالضابطفييا،غايتوتبرروسيمتوسواءفإنالفاجرفيالخصوم

الفاجرفيالخصومةفيبابالحقوقأوالعقائدأواألخبلقومننظر أكانىذا
إلىواقعالمسمميناليومومايكونفييامنالتراشقالمقروءوالمرئيوالمسموعليجد

لتصبح المعرة، ويسمعرجعصدىليذه وألوانًا أولذلكأشكااًل ثقافةطالبالعمم
ولينشر النوايا إلى ليصل التطاول تبيح الخصومة إن اإلعبلمي أو الصحفي
ىوعينالرضا القموبالمريضة عمىمثلىذه الوحيد ويصبحالحاكم المستور،

عينالعداوةالتيتستقبحاإلحسان(.التيتسترالقبيحأو





                                           
www.alharamain.gov.sa،د.سعودالشريم،بوابةالحرمينالشريفين-خطبة–الفجورفيالخصومةٔ

.ٔىــ،صٖٔٗٔ/ٖ/ٕٔ،فيالمسجدالحرام

http://www.alharamain.gov.sa/
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نستنتجمماسبقاننظامالتشريعجاءوحدةواحدةألنووجدليكوننظامحياة
فواجبعمينااننؤوبالىشريعةاالسبلمالصحيحونتركالشجارشاممةومتكاممة،

تنقية الى نسعى ان وعمينا ، والدمار اليبلك اال وراءه يخمق ال الذي والخبلف
األقبالعمىاوالعملالصالحواخبلصالنيةمجتمعنامنىذهالرذائلوالمفاسدب

وحسنالخمقوالتعاونعمىالبروالتقوىفانذلكخير..وخيرالزادالتقوى.
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 المبحث السادس
الخصومة في المسجد


 تعالى: ﴿قال اْسُمُو ِفيَيا َوُيْذَكَر ُتْرَفَع َأْن الم ُو َأِذَن ُبُيوٍت ِفيَياِفي َلُو ُيَسبٍُّح

َواآْلََصالِ .ٔ﴾ِباْلُغُدوٍّ
الدنيا حرث دون الخير، ألعمال رفعت إنما المساجد أن عمى اآلية دلت

.ٕواكتسابيا
)فيبيوت(أي:ذلكالمصباحيوقدفيبيوتوالمرادبالبيوتجميعالمساجد،

بيوتافياألرضتضيءألىلالسماء المساجد تضيءقالابنعباس: كما
النجومألىلاألرضوقيل:المرادبالبيوتأربعةمساجدلميبنياإاّلنبيالكعبةبناىا
سماعيلفجعمياقبمةوبيتالمقدسبناهداودوسميمانومسجدالمدينةبناه إبراىيموا 

َأِذَنالم ُوَأْنأيضًا.)ومسجدقباءأسسعمىالتقوىوبناهرسولارسولا
تعظيمفبليذكرفيوالخنىمنالقولوتطيرعناألنجاسَفعَُترْ (أيتبنىوقيل:

أي: فييا( لو )يسبح كتابو فييا عباسيتمى ابن قال اسمو فييا ويذكر واألقذار
واآلصال(بالغداةوالعشيقالأىلالتفسير:أرادبوالصبلة يصميلوفييا)بالغدوٍّ

صبلة بالغداة تؤدي فالتي الظيرالمفروضة تؤديباآلصالصبلة  والتي الفجر
.ٖوالعصروالعشاءينألناسماألصليقععمىىذاالوقتكمو



                                           
.ٖٙالنور:ٔ
الوليدبنمحمدبنخمفالقرشيالفيرياألندلسي،أبوبكرالطرطوشيالمالكي،الحوادثوالبدع،محمدبنٕ

 الطبعةالثالثة،ٕٓ٘ت: العقيدة،فصلفيٜٜٛٔ-ىــٜٔٗٔىــ،عميبنحسنالحمبي،دارابنالجوزي، م،
 .ٖٔٔ،صٔالقصصفيالمساجد،ج

 .ٜٕٛ،صٖ،جٖٙ،آيةٕٗلبابالتأويلفيمعانيالتنزيل،سورةالنورٖ
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:ماأمراأنترفعبالبناء،ولكنبالتعظيمويذكرفييااسمووعنالحسن
.ٔأوفقلو
والذكرإذاومناألمورالتيينبغي عدمرفعالصوتحتىبالقراءة مراعاتيا

والقارئكانبحضرة والخشوع التدبر إلى يحتاج المصمي ألن القارئمنيصمي،
صوتو برفع ٕيشغمو يقول وليذا ،يجير فبل ربو، يناجي كمكم الناس "أييا :

.ٖبعضكمعمىبعضفيالقراءة"
ىو الحديث ورود وسبب النبي يصمونأن وىم أصحابو عمى خرج

.ٗويجيرونبالقراءة
قالالنووي:)يجوزالتحدثبالحديثالمباحفيالمسجد،وبأمورالدنياوغيرىا

نحصلمافيوضحكونحوهماداممباحًا،لحديثجابربنسمرة منالمباحاتوا 
اليقوممنصبلةالذيصمىفيوالصبح،حتىتطمعالشمس)كانرسولا

.٘فيضحكونويبتسمون"فإذاطمعتقام،وكانوايتحدثونفيأمرالجاىمية
التييوحد ىيأحبالبقاعإلىاتعالىفياألرضوىيبيوتو والمساجد

واألقوالواألفعال منالدنسوالمغو وتطييرىا وأمراتعالىبتعاىدىا ويعبد فييا
التيالتميقفييا،كماقالابنعباس:نيىاسبحانوعنالمغوفييا،وقالقتادة:

لمساجدأمراسبحانووتعالىببنائياوعمارتياورفعياوتطييرىاوقدذكرىيىذها
لناأنكعبًاكانيقول:مكتوبفيالتوراة:أنبيوتيفياألرضالمساجدألنومن

.ٙتوضأفأحسنوضوءهثمزارنيفيبيتيأكرمتووحقعمىالمزوركرامةالزائر
                                           

أبوالقاسمٔ التأويل،تفسيرالزمخشريطإحياءالتراث، الكشافعنحقائقالتنزيلوعيونالتأويلفيوجوه
–ىــ،عبدالرزاقالميدي،دارإحياءالتراثالعربيٖٛ٘محمودبنعمروبنأحمدالزمخشريجارا،ت:

 .ٕٚٗ،صٖبيروت،التفاسير،)سورةالنور(،ج
وٕ الخطب والمساجد،موسوعة األصوات ونحوىا، والمجبلت الجوامع الشحود، نايف عمي الشيخ الدروس،
 .ٔ،صٖٕٔج
ٖ الكاممة المجمدات الصحيحة ٜ-ٔالسمسمة األلباني، كتب األلباني، الدين ناصر محمد جٖٓٙٔ، ،ٔٔ،

 .ٖٙٔ،الرقم:ٛٔص
www.alimam.ws/ref/1068رفعالصوت،موقعإمامالمسجد،ٗ
 .ٔ،صٖٕٔموسوعةالخطبوالدروس،ج٘
 .ٔموسوعةفقوالعبادات،عميبننايفالشحود،بحوثومسائل،مسجد،ج،صٙ

http://www.alimam.ws/ref/1068
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المسجد.وكرهالشافعيةلمقاضيوقالالزركشي:يكرهالمغطورفعالصوتفي
:"جنبواقال:قالالنبي،لماروىأنمعاذًأأنيجمسلمقضاءفيالمسجد

سيوفكم وسل وحدودكم وخصوماتكم أصواتكم ورفع ومجانينكم صبيانكم مساجدكم
.ٕوشراءكموبيعكم"

رحبةبناحيةالمسجدتسمىالبطيحاء،وقال:منوبنىعمربنالخطاب
.ٖكانيريدأنيمفظأوينشدشعرًاأويرفعصوتوفميخرجإلىىذهالرحبة

وكانعمريضربالناسعمىذكرالدنيافيالمسجدواتخاذالبطحاءلمنأراد
.ٗالمغطفيو
رج عصبني المسجد في قائمًا كنت قال: الكندي، يزيد بن السائب ٌلوعن

فنظرتفإذاىوعمربنالخطابفقال:اذىبفأتنيبيذينفجئتوبيمافقال:من
البمد أىل من كنتما لو قال: الطائف، أىل من قاال: أنتما؟ أين ومن أنتما؟

فيمسجدرسولا ترفعانَأصواتكما ُعَمُرألوجعتكما، َسِمَع وقالالنسائي: ،
.٘أنت؟صوترجلفيالمسجدفقال:َأتدريَأين

.ٙفضربالمتحدثالذييرفعصوتوفيالمسجدسنةعمرية



                                           
 .ٙموسوعةفقوالعبادات،ج،صٔ
 فيالزوائدإسنادهضعيف.حكمااللباني:،ٖٜٚٚٔ،الرقم:ٕٕٕ،صٗٔمعرفةالسننواآلثار،جٕ
البيانوالتحصيلوالشرحوالتوجيووالتعميللمسائلالمستخرجة،أبوالوليدمحمدبنأحمدبنرشدالقرطبي،ٖ

 ٕٓ٘ت: بيروت اإلسبلمي، الغرب دار وآخرون، حجي محمد د. –ىــ، الثانية، الطبعة -ىــٛٓٗٔلبنان،
 .ٖٕٚ،صٔالقرىيتخذونيا،جم،فقوالمالكي،المساجدالتيتكونفيٜٛٛٔ

المسالكفيشرحموطأمالك،القاضيأبيبكرمحمدبنعبدابنالعربيالمعافري،ابنالعربي،محمدٗ
األولى الطبعة بيروت، اإلسبلمي، الغرب دار السميماني، الحسين بنت عائشة + السميماني الحسين بن

 .ٗٔ،صٖ،ج-ٖم،شروحالحديث،ٕٚٓٓ-ىــٕٛٗٔ
.ٚٓٙ،صٕسورةالنور،ج-ٕٗمختصرتفسيرابنكثير،٘
.ar.islamway.netماىوحكمارتفاعاألصواتفيالمسجد،مشيورحسنسممان،طريقاإلسبلم،ٙ



ٛٗ 

وقدعارضىذاالخبربعضالناسبحديثأبيىريرةأنحسانبنثابتلماأنكر
عميوعمرإنشادهالشعرفيالمسجدقال:قدكنتأنشدفيووفيومنىوخيٌرمنك

.ٔفسكتُعَمرُ
خرج قال الصامت بن عبادة أنسعن حدثنا القدرالنبي بميمة ليخبرنا

بميمةالقدرفتبلحىفبلنوفبلننمنالمسممينفقال"خرجتألخبركمفتبلحىرجبل
.ٕفرفعتوعسىأنيكونخيرًالكمفالتمسوىافيالتاسعةوالسابعةوالخامسة"

وفي والمشاتمة، والمنازعة المخاصمة وىي ووقعتمبلحاة، خرجعمينا أي:
 "فجاء فحجزرواية المسجد سدة عند ولقييما الشيطان" معيما يختصمان رجبلن

أيقظنيبعضأىميفنسيتيا" ثم "أريتليمةالقدر، أنوقال: ،ٖبينيما.وروىأيضًا
سببآخر فيحديثأبيىريرةوىذا بأنتكونالرؤيا أنيحملعمىالتعدد فإما

في الرؤية تكون وأن اإليقاظ، فيكونسببالنسيان اليقظةمنامًا في حديثغيره
ويكون القصة أويحملعمىاتحاد ذكرمنالمخاصمة، فيكونسببالنسيانما
النسيانرفعمرتينعنسببينويحتملأنيكونالمعنىأيقظنيبعضأىميفسمعت

لرجبلنقيلىماعبدتبلحيالرجمينفقمتألحجزبينيمافنسيتيالبلشتغالبيما.وا
.ٗببنمالكدردوكعابنأبيح







                                           
ىــ،سالمٖٙٗاالستذكار،أبوعمريوسفبنعبدابنمحمدبنعبدالبربنعاصمالنمريالقرطبي،ت:ٔ

مع عمي محمد عطا، محمد العممية الكتب دار –وض، األولى، الطبعة شروحٕٓٓٓ-ىـٕٔٗٔبيروت، م،
 .ٖٛٙ،صٕالحديث،بابجامعالصبلة،ج

 .ٖٕٕٓ،الرقم:ٚٗ،صٖصحيحالبخاري،بابرفعمعرفةليمةالقدرلتبلحيالناس،جٕ
،تعميقٕٛ٘ٛم:،الرقٙٓ٘،صٗالسننالكبرىلمبييقي،بابالترغيبفيطمبيافيالعشراالواخر،جٖ

المحقق:اسنادهضعيفولكنالحديثصحيح.
.ٚ٘،صٖٜٔ،جٖٜٔفتحالباريشرحصحيحالبخاري،شروحالحديث،ٗ



ٛ٘ 

أنكعبأخبره:أنوتقاضعنابنشيابحدثنيعبدابنكعببنمالك
لوعميوفيعيدرسولاابنأبيح فيالمسجدفارتفعتأصواتيمادرددينًا

ا رسول حتىسمعيا ا رسول إلييما فخرج بيتو في حتىكشفوىو
سجفحجرتوونادى)ياكعببنمالكياكعب(.قاللبيكيارسولافأشاربيده

)قمأن)ضعالشطرمندينك(قالكعبقدفعمتيارسولا.فقالرسولا
.ٔفاقضو(
الحديثمنيجيزرفعاألصواتبالخصوماتفيالمسجدعند ويستدلبيذا

لمينكرذلكعمييما،إنماأصمحبينيماوأمرصاحبالحكاموغيرىم،فإنالنبي
.ٕالحقبأنيضعشيئًامنوثمأمرالمدينبالقضاءلمابقيعميو،وىذاإصبلح

وفي وصوتو فيحركاتو سكينة والوقار، بالسكينة يتحمى أن ينبغيلئلنسان
ْدُعواا﴿،قالتعالى:ٖوىومنأعظمالعباداتتصرفاتوكميا،حتىفيحالالدعاء

.٘﴾ِإْذَناَدىَرب ُوِنَداًءَخِفيًّا﴿يووعبدهزكريا:بوقالمادحًانٗ﴾َرب ُكْمَتَضرًُّعاَوُخْفَيةً






                                           
،حكماأللباني:ٜ٘ٗ،الرقم:ٜٚٔ،صٔبابرفعصوتفيالمسجد،ج-ٜٗصحيحبخاريطابنكثير،ٔ

 صحيح.
الرحمنبنأحمدبنرجببنالحسنالسبلميالبغداديثمفتحالباريشرحصحيحالبخاري،زينالدينعبدٕ

ىــ،محمودبنشعبانبنعبدالمقصودومجديبنعبدالخالقالشافعي،إبراىيمبنٜ٘ٚالدمشقيالحنبمي،ت:
 .ٓٓٗ،صٖإسماعيلالقاضي،ج

ٖ اإلسبلم، طريق سممان، حسن مشيور الصوت، رفع وأحكام، فتاوى ar.islamway.netالتصنيف: ،ٗ
.ٔم،صٜٕٓٓ/ٗ/ٜٕ-ىــٖٓٗٔجمادياألولى

.٘٘األعراف:ٗ
 .ٖ٘ٓ،صٖمريم:٘



ٛٙ 

خفاءالصوتمشعربالضعفواالنكسار ألنرفعالصوتمشعربالقوةوالجبلدةوا 
عمىفضل واالعتماد النفسوقوتيا االنكساروالتبريعنحول الدعاء اوعمدة

ويؤمر بالدعاء والصياح الصوتوالنداء رفع يكره جريج: بن قال حسانو تعالىوا 
بالتضرعواالستكانة،وروىعنقيسبنعبادةأنوقال:"كانأصحابرسولا

وىيمنأفضلالعباداتوفييا الصبلة الذكرفيمقام يكرىونرفعالصوتعند
فييا بخفضالصوت أمر أنو إاّل الكبلم بأجمل ٔينطق تعالى: قال َتْجَيْر﴿: َواَل

.ٕ﴾ِبَصبَلِتَكَواَلُتَخاِفْتِبَيا
فرفعالصوتوالصخبليسمنأخبلقالمؤمنينسواءفيالعباداتأوغيرىا
ل شرعيةإاّل ٖمصمحة تعالى: ا قال وقد َأْنَكَر﴿. ِإن  َصْوِتَك ِمْن َواْغُضْض

.ٗ﴾اأْلَْصَواِتَلَصْوُتاْلَحِميرِ
ماجعمولمحمير.وقالسفيانالثوري: قالابنزيد:لوكانرفعالصوتىوخيرًا

الحمار،فإنوينيقببلفائدة.وقال–عزوجل–صياحكلشيءتسبيح إاّل
القرطبي:فياآليةدليلعمىتعريفقبحرفعالصوتفيالمخاطبةوالمبلحاة،بقبح
أصواتالحمير،ألنياعالية.وقالالسعدي:فموكانفيرفعالصوتالبميغفائدة

.٘ومصمحةلمااختصبذلكالحمارالذيقدعممتخستووببلدتو
"لميكنفاحسألتعائشةعنخمقرسولا والفقالت: والمتفحشًا شًا

أي: فياألسواقواليجريبالسيئةالسيئةولكنيعفوويصفح".والصخابًا صخابًا
.ٙصياحاً



                                           
 .ٕالتصنيف:فتاوىوأحكام،رفعالصوت،صٔ
.ٖٜٕ،صٔٔاإلسراء:ٕ
 .ٖالتصنيف:فتاوىوأحكام،رفعالصوت،صٖ
.ٖٔٗ،صٜٔلقمان:ٗ
 .ٖالتصنيف:فتاوىوأحكام،ص٘
بيروت،متون–بنداودأبوداودالفارسيالبصريالطيالسي،دارالمعرفةمسندأبيداودالطيالسي،سميمانٙ

 .ٕٓ٘ٔ،الرقم:ٕٗٔ،صٔالحديث،األفرادعنعائشةرضياعنيا،ج



ٛٚ 

قالالعمماء:إنالنيياليتناولرفعالصوتالذيليسباختيارالمكمفوال
الذيينطبوصبلحفيحربأوجدالمعاندأوإرىابعدوففيالحديثأنو

وكان بالناس. أصرخ حنين: الناسيوم انيزم لما المطمب عبد لمعباسابن قال
روىانغارةاتتيمفصاحالعباس:ياصباحاهفأسقطتالعباسأجيرالناسصوتاً

وفيوقالنابغةبنيجعدة.الحوامللشدةصوتو
أشفقأنيختمطنبالغنمزجرابنعروةالسباعإذا

.ٔزجرالسباععنالغنمفيشقمرارةالسبعفيجوفووزعمتالرواةأنوكاني
نتكمفرفعاألذانبأكثرمنطاقتو:لقدخشيتأنينشقوقدقالعمرلمؤذ

معير بن سمرة محذورة أبو ىو والمؤذن لكصوتي َأحسنُت إني قال: مريطاؤك
.ٕوالمريطاء:مابينالسرةإلىالعانة

إلىالسماءشاكيًامنأىمويتكممونفيوأنمسجدًامنالمساجدارتفعوقدروى
يشكون وروىأنالمبلئكة بيبلكيم". "بعثنا فقالوا: المبلئكة، فاستقبمتو الدنيا بكبلم
وروىأن الدنيا. بكبلم المغتابينوالقائمينفيالمساجد فم إلىاتعالىمننتن

بنياألفاعي!المسيحمرعمىقوميتنازعونفيالمسجدفجعليضربيمويقول:"يا
.ٖاتخذتممساجداأسواقًا،إنماىذاسوقاآلخرة"







                                           
غرائبالقرآنورغائبالفرقان،تفسيرالنيسابوري،نظامالدينالحسنبنمحمدبنحسينالقميالنيسابوري،ٔ

ىــ،التفاسير،التفسير،ٙٔٗٔ–بيروت،الطبعةاألولى–يرات،دارالكتبالعمميةىــ،الشيخزكرياعمٓ٘ٛت:
 .ٛ٘ٔ،صٙج
 .ٕٙٛٔ،الرقم:ٗٛ٘،صٔالسننالكبرىلمبييقي،متونالحديث،بابرفعالصوتباألذان،جٕ
الطرطوٖ بكر أبو بنخمفالقرشيالفيرياألندلسي، بنمحمد بنالوليد محمد ت:الحوادثوالبدع، شي،

ٕ٘ٓ الثالثة، الطبعة الجوزي، ابن دار الحمبي، حسن بن عمي فيٜٜٛٔ-ىــٜٔٗٔىــ، فصل العقيدة، م،
 .ٖٔٔ،صٔالقصصفيالمساجد،ج



ٛٛ 

صوتخصومقالت:"سمعرسولا–رضياعنيا-وعنعائشة
ذاأحدىمايستوضحاآلخرويسترفقوفيشيء".وفيو:إن بالبابعاليةأصواتيماوا 
امرأةوابنيايستوضعانالرجلويسترفقانو،يعني:أرفقبنا.حطعنامنالثمنقميبًل،
فحمفالرجلأنولنيفعل.وقالتالمرأة:إنىذاالطعامالذيأخذناهمانقصإاّل

أكمناهفق قدأكبلبعضًاقدرما طفحطعنا،كأنياتريدأنترجعلوأشياءاشترتيا
منيا،والرجليقول:َأكمتممنيالنأرجعيا،فبلىوالذيرشيأنيرجعالسمعةوال

فخرجيسأل:.وسمعالنبئىوالذيحطعنياالثمنوحمفليم:والنأفعل
 يفعلالخير"المتآلي"أينىذا ل:أنارسولاولوأيذلكأحبقإعمىاأاّل

.ٖبينالرجلوبيناآلخرينفأصمحالنبي
اْمَتَحَن﴿قالتعالى: ال ِذيَن ُأوَلِئَك الم ِو َرُسوِل ِعْنَد َأْصَواَتُيْم وَن َيُغضُّ ال ِذيَن ِإن 

.ٗ﴾الم ُوُقُموَبُيْمِلمت ْقَوىَلُيْمَمْغِفَرٌةَوَأْجٌرَعِظيمٌ
عند كانوا إذا ألولئكالذينيخفضونأصواتيم جاءتمدحًا اآلية وكأنىذه

أيحافظونرسولا بيا، التقوىوابتبلىم الذينقذفافيقموبيم ىم بأنيم
.٘عميياويمتثمونبحدودىا،أميضيعونياواليراعواواجباتياوحدودىا

المؤمنينمالكًافيمسجدوماذكرهالقاضيعياضقال:ناظرأبوجعفرأمير
المسجدفإنارسولا أميرالمؤمنينالترفعصوتكفيىذا يا فقاللو:
﴿،ومدحقومًافقال:ٚ﴾اَلَتْرَفُعواَأْصَواَتُكْمَفْوَقَصْوِتالن ِبيٍّ﴿فقال:ٙأّدبقوماً ِإن 

وَنَأْصَواَتُيْمِعْنَدَرُسوِلالم وِ .ٛ﴾ال ِذيَنَيُغضُّ

                                           
 .ٜ،صٛحطيبة،الصمحفيالمسامحةببعضالدين،ج–شرحرياضالصالحينٔ
 .ٕ٘ٔٔ،رقم:ٕٕٗصٕجبابالصمحبينالغرماءوأصحاب،–ٖٔمختصرصحيحاإلمامالبخاري،ٕ
 .ٜ،صٛحطيبة،ج–شرحرياضالصالحينٖ
 .٘ٔ٘،صٖالحجرات:ٗ
 .٘ٔأدبالخصومةفياإلسبلم،ص٘
عبدٙ بن محمد الشيخ األلبابفيطريقة أولي وتذكره العراق فيجوابأىل الخبلق توحيد التوضيحعن

 .ٖٕٗ،صٔالوىاب،ج
 .٘ٔ٘،صٕالحجرات:ٚ
.٘ٔ٘ص،ٖالحجرات:ٛ



ٜٛ 

 فقال: قومًا َيْعِقُمونَ﴿وذم اَل َأْكَثُرُىْم اْلُحُجَراِت َوَراِء ِمْن ُيَناُدوَنَك ال ِذيَن نٔ﴾ِإن  وا  ،
.ٕحرمتوميتًاكحرمتوحيًافاستكانلوأبوجعفر


نكانفيالعممأوفمماسبقنستش قراءةكرهرفعاألصواتفيالمسجدوا 

الدعاء أو عمى،قرآن تشويش من فييا لما فيو الخصومة منع َأولى باب فمن
عبلماتمناننستنتجقدسيةوحرمةالمكانالذيىمفيو،المصمينوعدماحترام

لصمىاالطاعةالمطمقةلمصحابةتتبينمنالردالجميللكعبعمىامرالرسو
قاللو اذ يقللو:عميووسمم، الماضيولم فعمتبصيغة فيسأف:قد علمبالغة

سرعةاالمتثاللؤلمروثبوتو،ومنادبوانولميجادلفياالمرولميطمبمنوان
يأمرمدينوبحسنالقضاءوسرعتووىذاغايةاالدبومنتيىالطاعةكماانالمدين

الرسولصمىاعميووسممحيثانولميعقبعمىاالمر.امتثلايضاألمر








 
 
 
 
 

                                           
.٘ٔ٘،صٗالحجرات:ٔ
التوضيحعنتوحيدالخبلقفيجوابأىلالعراقوتذكرهأولياأللبابفيطريقةالشيخمحمدعبدالوىاب،ٕ
 .ٖٕٗ،صٔج



ٜٓ 

 السابعالمبحث 
 نماذج مشرفة من خصومة الخمفاء واألئمة في اإلسالم


 تعالى: َبَغْت﴿قال َفِإْن َبْيَنُيَما َفَأْصِمُحوا اْقَتَتُموا اْلُمْؤِمِنيَن ِمَن َطاِئَفَتاِن ْن َواِ 

ِإْنَفاَءْتَفَأْصِمُحواِإْحَداُىَماَعَمىاأْلُْخَرىَفَقاِتُمواال ِتيَتْبِغيَحت ىَتِفيَءِإَلىَأْمِرالم ِوفَ
اْلُمْقِسِطينَ الم َوُيِحبُّ .ٔ﴾َبْيَنُيَماِباْلَعْدِلَوَأْقِسُطواِإن 

فقال بينيما فيحق ُمَداَراٌة بينيما نزلتفيرجمينمناألنصار قتادة: قال
ندعاهليحاكموإلىالنبي أحدىمالآلخر:آلخذنحقيمنكعنوةلكثرةعشيرتو،وا 

حتىتدافعواوتناولبعضيمبعضًاباأليديٕأنيتبعوفمميزلاألمربينيمافأبى
َطاِئَفَتاِنِمَناْلُمْؤِمِنيَن﴿والنعال،ولميكنقتالبالسيوف.فأنزلاعزوجل: ْن َواِ 

َبْيَنُيَما َفَأْصِمُحوا فيوليماوعمييما.﴾اْقَتَتُموا بما كتاباوالرضا إلىحكِم بالدعاِء
تعدتإحداىماعمىاألخرىوَأبتاإلجابةإلىحكمكتابا﴾َفِإْنَبَغْتِإْحَداُىَما﴿
أي﴾َفِإْنَفاَءتْ﴿أيترجعإلى)أمرا(فيكتابو﴾َفَقاِتُمواال ِتيَتْبِغيَحت ىَتِفيءَ﴿

َبْيَنُيَماِباْلَعْدلِ﴿رجعتإلىالحق والرضابحكمبحمميماعمىاإلنصاف﴾َفَأْصِمُحوا
.ٖا

المسممين من فريقان اقتتل إذا المسممين. جميع في عامة اآلية صارت ثم
فإنو الفريقينظالم وجبعمىالمؤمنيناإلصبلحبينالفريقينفإنظيرأنأحد

.ٗيقاتلذلكالفريقحتىيرجعإلىحكماعزوجل




                                           
.ٜالحجرات:ٔ
 .ٜٚٔ،صٗ،جٓٔ(:اآليةٜٗتفسيرالخازن:لبابالتأويلفيمعانيالتنزيل،سورةالحجرات)ٕ

.ٖٔٗ،صٚ،جٓٔطيبة،–تفسيرالبغويٖ
.ٕٖٙ،صٖ،جٔٔ-ٜ(:اآلياتٜٗتفسيرالسمرقندي:بحرالعموم،سورةالحجرات)ٗ
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منينبالعدلوعدمالتحيزإلىيكوناإلصبلحبينالطائفتينالمتقاتمتينمنالمؤ
نفوسيما ترضى وبذلك المساواة دين اإلسبلم دين فإن حساباألخرى، عمى فئة
بينيماومنوسائلالصمحالتنازلعنحقاإلمارة،فقدبويعالحسنبن ويزولما

بعدقتلأبيو،ثمتنازلعنحقوفياإلمارةوالخبلفةحقنًاعمي)رضياعنيما(
الم أخبرالنبيلدماء وقد لكممتيم روىسممينوجمعًا الحسن، بذلكفيطفولة

أ رسول أن بكرة أبي ،عن عميٍّ بن الحسن المنبر عمى ومعو خطبيومًا
لىالناسأخرى .ٔفجعلينظرإليومرةوا 

أنيصمحبوبينفئتينعظيمتين–تعالى–ويقول:)إنابنيىذاسيٌد،ولعلا
قالٕمنالمسممين( فإنوكما .بعد أصمحابوبينأىلالشاموأىلالعراق.

.ٖالحروبالمدمرةالتيكانتبينأبيوومعاوية
أبيطالب بن لعمي قال:وقيل والجمل؟ أىلصفين منأمشركون ال.

فقيناليذكروناإالقميبل.قيل؟قال:ال.ألنالمناالشركفروا.قيلأفمنافقون
.ٗفماحاليم؟قال:إخواننابغواعمينا

وأنالمسممينلمااقتتمواكانالواجباإلصبلحبينيمكماأمراتعالىفمما
.٘لميعملبذلكصارتفتنةوجاىمية

فجعميمأخوةمعوجودالقتالوالبغيوأمرباإلصبلحبينيمفميتدبرالمؤمن:أن
نأعطاكال وا  نظممكواعتدىعميكوالكافرتجبمعاداتو مؤمنتجبمواالتووا 

وأحسنإليك،فإناسبحانوبعثالرسلوأنزلالكتبليكونالدينكموفيكون
.ٙالحبألوليائووالبغضألعدائوواإلكراموالثوابألوليائوواإلىانةوالعقابألعدائو

                                           
.ٖٙٓٔ،صٜالتفسيرالوسيطلمقرآنالكريم،األسبابالخاصةلنزولآياتيا،جٔ
ضعيف.:حكماأللبانيٜٕٓٗ،الرقم:ٔٔ٘،صٕسننأبيداودطدارالفكر،كتابالميدي،جٕ
.ٛٗٔ،ص٘التفسيرالوسيطلمقرآنالكريم،جٖ
(.ٜٗتفسيرابنعطية:المحررالوجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،سورةالحجرات)ٗ
.ٖٖٔ،ص٘مجموعفتاوىابنتيمية)التفسير(،التفاسير،فصلفياالحتجاجبـ)سورةاإلخبلص(،ج٘
السمف،ٙ محمدبنسعيدبنسالمالقحطاني،فضيمةالشيخعبدالوالءوالبراءفياإلسبلممنمفاىيمعقيدة

الرياض طيبة، دار عفيفي، السنة–الرزاق أىل عقيدة العقيدة، األولى، الطبعة السعودية، العربية المممكة
.ٖ٘ٔ،صٔوالجماعةفيالوالءوالبراء،ج
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ي االقتتال السمففي كان يعادونوليذا ال الدين مواالة بعضًا بعضيم والي
بعض، من العمم بعضيم ويأخذ بعض، بشيادة بعضيم فيقبل الكفار، كمعادات
كان ما بعضمع مع بعضيم المسممين بمعاممة ويتعاممون ويتناكحون ويتوارثون

.ٔبينيممنالقتالوالتبلعنوغيرذلك
 عمي المؤمنين أمير مافسعى كل عن البعد ويفرقإلى األحقاد يثير

جيش عنلعنوشتم كانفيجيشو السيئفنيىمن القول الصفوفومنذلك:
.ٕمعاويةبنأبيسفيان،معحدوثالقتالفيمابينيم

من كثيرة نماذج نجد الموضوع ىذا في الصالح سمفنا سيرة إلى نظرنا إذا
ابنعب ىو فيا موفقة جيود الذينكانتليم واألعبلم يذىبإلىاسالعمماء

ويناظرىمويزيلشبياتيمفيرجعمنيممنشاءالواليدايةالخوارجإلىعقردارىم
 فقط القميل ويبقى عمييم،والسبلمة، أىوائيم لسيطرة بدعتيم اإلمامعمى ىو وىا

يثبتفيالميدانوحده،ويعمنعقيدةالسمفويظيرىا–رحموا–أحمدبنحنبل
فيأحمكالظروفوأصعبياويناظرخصوموبالكتابوالسنةدونأنيخشىفيا
السمطان،ويفرضعمى لومةالئم،حتىلوكانالرأيالمخالفألىلالسنةيتبناه

.ٖالمسممينفرضًابالقوة
–رحموا–ٗوىاىوعبدالعزيزالكناني


                                           

.ٜٖٔ،صٔالوالءوالبراءالقبمي،جٔ
.ٕٖ،صٕحود،العقيدة،الردعمىأصولالرافضةمفيرسًا،جالردعمىأصولالرافضة،عمينايفالشٕ
العقديةٖ –الموسوعة القادرالسقاف،-الدررالسنية منالباحثينبإشرافالشيخعمويبنعبد مجموعة ،

المطمباألول:األدلةمنالكتابعمىلزوم،ٖٖٗٔ،ربيعاألولdorar.netموقعالدررالسنية العقيدة، ىـ،
.ٓٗٗ،صٛج
عبدالعزيزبنيحيىبنعبدالعزيزبنميمونالكنانيالمكي،فقيومناظركانمنتبلميذاإلمامالشافعيٗ

ىـ،فجرتبينووبينبشرالمريسيمناظرةفيٕٓٗيمقببالغوللدمامتووقدمبغدادفيايامالمأمونتوفيسنة
يمناظرةلبشرالمريسي.ويمقبأبوالحسنالحيدةط"رسالةف–القرآن،لوتصانيفعديدة،قيل:منيا"الحيدة

بنميمونالكناني أبوالحسنعبدالعزيزبنيحيىبنمسمم واالعتذارفيالردعمىمنقالبخمقالقرآن،
م،العقيدة،ٕٕٓٓىـ،ٖٕٗٔىـ،عميبنمحمدبنناصرالفقيي،مكتبةالعموم،الطبعةالثانية،ٕٓٗالمكي،ت:
.ٚ،صٔمقدمة،ج
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–شيخاإلسبلمابنتيميةودعةاليصبرلحظةواحدةعندمايسمعبخبرظيورب
.ٔيناظرالمبتدعةبكلطوائفيموفرقيمجماعاتوأفراداً–رحمواتعالى

 تعالى: َلَعم ُكْم﴿قال الم َو َوات ُقوا َأَخَوْيُكْم َبْيَن َفَأْصِمُحوا ِإْخَوٌة اْلُمْؤِمُنوَن ِإن َما
.ٕ﴾ْرَحُمونَتُ

فيالدينوالواليةذلكأناإليمانوقدعقدبينأىموفي﴾ِإن َمااْلُمْؤِمُنوَنِإْخَوةٌ﴿
النسبوالقرابةكعقدالنسبالمبلصقوأنبينيممابيناألخوةمنالنسبواإلسبلم

ليمكاألبقالبعضيم:
إذاافتخروابقيسأوتميمأبياإلسبلمالأبليسواه

َأَخَوْيُكمْ﴿ َبْيَن وال﴾َفَأْصِمُحوا اأيفبلتعصوه واقتتبلواتقوا اختمفا أيإذا
.ٖتخالفواأمرهلعمكمترحمون

وجب لو، ثمرة ال عقيمًا إخاء فميسىو تبعياتوحقوقًا يستمزم اإلخاء ىذا
وأنيحافظكلفردعمىكرامة بعضًا بعضيم اإلسبلمعمىالمسممينأنيحترموا

يومنأنيعيبوأويحطمنقدره،أويطعنفيشخصيتوأويمقبوبمقبيكرىوأخ
فيذهالسيئاتتقطعالصمةوتمزقروابطالمودةوتزرعالبغضاءفيالقموبوتنشر

.ٗالعداوةفيالنفوس
وفي بعض. عمى بعضيم وبغى االقتتال مع أخوة وجعميم مؤمنين فسماىم

جبًليشربالخمريقاللوعبدافأتىبوأنرالبخاريعنعمربنالخطاب
.٘:)التمعنوفإنويحباورسولو(شاربًافمعنورجلفقالرسولا

                                           
.ٓٗٗ،صٛالموسوعةالعقدية،جٔ
.ٓٔالحجرات:ٕ
.ٜٚٔ،صٗتفسيرالخازن:لبابالتأويلفيمعانيالتنزيل،جٖ
ىـ،٘ٓٗٔكتابالتوحيدالمسمىبـ"التخميعنالتقميدوالتحميباألصلالمفيد"،عمرالعرباويالحمبلوي،ت:ٗ

.ٕٓٗ،صٔالمجتمعاتاإلسبلميةالحالية،ج،العقيدة،إصبلحٜٗٛٔ-ىـٗٓٗٔمطبعةالوراقةالقصرية،
عبد٘ بن محمد الشيخ األلبابفيطريقة أولي وتذكرة العراق فيجوابأىل الخبلق توحيد التوضيحعن

ىـ،دارطيبة،الرياض،المممكةالسعودية،ٖٖٕٔالوىاب،سميمانبنعبدابنمحمدبنعبدالوىاب،ت:
.ٗٚ،صٔم،العقيدة،جوازالعفوعنالمذنبين،جٜٗٛٔ-ىـٗٓٗٔالطبعةاألولى،
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والفتنإنمايعرففييامنالشرإذاأدبرت،فأماإذاأقبمتفإنياتزينويظنأن
مبي ذلك صار والببلء والمرارة الشر من فييا الناسما ذاق فإذا خيرًا ليمفييا نًا

،كماأنشدبعضيم:ٔمضرتياوواعظًاليمأنيعودوافيمثميا
فتية تكون ما أول  الحرب
حتىإذاحميتوشبضراميا
شمطاءجذبترأسيــــاوتنكرت

جيولٍ لكل بزينتيا تبدو
ذا غير عجوزًا خميلٍعادت ت

ٕلمشــــــــــــــموالتقبيلمكروىـــــــــــــــــــــــــــــة
وكانممنوكانمسطحبنأثاثةمنالمياجرينوالمجاىدينمعرسولا

ينفقعميووكانأبوبكرالحدعميووجمده،سعىباألفكفأقامرسولا
فأنزلاعزٖأبوبكرأنالينفقعميوبعدماقاللعائشةماقالفآليلقرابتووفقره

 اْلَفضْ﴿وجل: ُأوُلو َيْأَتِل َواْلَمَساِكيَنَواَل اْلُقْرَبى ُأوِلي ُيْؤُتوا َأْن َوالس َعِة ِمْنُكْم ِل
.فقالأبوٗ﴾َواْلُمَياِجِريَنِفيَسِبيِلالم ِوَوْلَيْعُفواَوْلَيْصَفُحواَأاَلُتِحبُّوَنَأْنَيْغِفَرالم ُوَلُكمْ

.٘بكر:بمىوا،وأنيأحبأنيغفرالي،فأعادعميونفقتو
 ا رسول منيما(قال اآلخر فاقتموا لخميفتين بويع )إذا عمىٙ: ويدل ،

.وقدكانبويعلعميبنأبيٚوجوبوجودرئيسواحدلمدولةاإلسبلميةيسمىخميفة
.ٛطالب،ثمخرجعميومنخرجرضواناعمييمأجمعين

                                           
كشفشبياتوردمفتريات،شحاتومحمدمعاويةبنأبيسفيانأميرالمؤمنينوكاتبوحيالنبياألمينٔ

األصولي مكتبة االسكندرية، الراشدين، دارالخمفاء –صقر، العموم دار مكتبة )مصر(،–دمنيور، البحيرة
 .ٙٚٔ،صٔمسةقالوا:قاتلعميًا،جالعقيدةالشبيةالخا

المصدرنفسو.ٕ
كشفغياىبالظبلمعنأوىاموبراءةالشيخمحمدعبدالوىابعنمفترياتىذاالممحدالكذاب،سميمانبنٖ

سحمانبنمصمحبنحمدانبنمصمحبنحمدانبنمسفربنمحمدبنمالكبنعامرالخثعني،النجدي،
.ٕٖٓ،صٔ،الطبعةاألولى،العقيدة،الحبوالبغض،جىـ،أضواءالسمفٜٖٗٔت:

.ٕٕالنور:ٗ
.ٕٖٓ،صٔكشفغياىبالظبلمعنأوىاموبراءةالشيخمحمدعبدالوىاب،ج٘
.ٖ٘ٛٔ،الرقم:ٓٛٗٔ،صٖبابإذابويعلخميفتين،ج–٘ٔصحيحمسمم،ٙ
بوعمية،رسالةمقدمةلنيلدرجةالعمميةشوائبالتفسيرفيالقرنالرابععشراليجري،عبدالرحيمفارسأٚ

)الدكتوراه(فيالدراساتاإلسبلميةمنكميةالشريعةبجامعةبيروتاإلسبلمية،عمومالقرآن،شوائبالتفسيرفي
.ٕٚٔ،صٕمعنىواحدة،ج

.ٚٔ،صٔفضائلآلبيتالنبوة،مقبلالوادعي،العقيدة،فضائلآلبيتالنبوة،جٛ



ٜ٘ 

عمىأحدوال:)إناأوحىإليأنتواضعواحتىاليبغيأحدومنياقولو
.ٔيفخرأحدعمىأحد(

وأنيحافظكلفرد بعضيمبعضًا أوجباإلسبلمعمىالمسممينأنيحترموا
يمقبو أو أويطعنفيشخصيتو أويحطمنقدره عمىكرامةأخيومنأنيعيبو

 فيذه فيالسيئاتبمقبيكرىو البغضاء وتزرع المودة روابط وتمزق الصمة تقطع
.ٕداوةفيالنفوسالقموبوتنشرالع

نماحدثمنجانبالصحابة فيىذهالفتنةيحملعمى–رضياعنيم–وا 
حسنالنيةواالختبلففيالتقديرواالجتياد،كمايحملعمىوقوعالخطأواإلصابة،

وفييولكنيمعمىكلحالكانوامجتيدينوىمإلخبلصيمفياجتيادىممثابونعم
نكانثوابالمصيبضعفثوابالمخطئألنكلفئةحالتياإلصابةوالخطأ،و ا 

كانتلياوجيةنظرتدافععنيابحسننية،حيثأنالخبلفبينيملميكنبسبب
نماكاناجتيادًامنكلمنيمفيتطبيقشرائعاإلسبلم ،ٖتنافسعمىالدنياوا 

 التيوقعتبينعميومعاوية الفتنة المباركعن ابن سئل ارضي–وقد
فقال:"فتنةعصمامنياسيوفنافمنعصممنياألسنتنا".يعنيفيالتحرز–عنيما

.ٗمنالوقوعفيالخطأوالحكمعمىبعضيمبمااليكونمصيبًافيو




                                           
،ٕٗٔٙٔ،الرقم:ٖٕٗ،صٓٔلمبييقيوفيذيموالجوىرالنقي،بابشيادةأىلالعصبية،جالسننالكبرىٔ

حكماأللباني:صحيح.
ىـ،٘ٓٗٔكتابالتوحيدالمسمىبـ)التخميعنالتقميدوالتحميباألصلالمفيد(،عمرالعرباويالحمبلوي،ت:ٕ

.ٕٓٗ،صٔلمجتمعاتاإلسبلميةالحالية،جم،العقيدة،إصبلحاٜٗٛٔ-ىـٗٓٗٔمطبعةالوراقةالعصرية،
ٖ األمين النبي وحي وكاتب المؤمنين أمير سفيان أبي بن جمعاوية مفتريات، ورد كشفشبيات ،ٔ،

.ٙ٘ص
.ٜ٘،صٔالمصدرنفسو،جٗ




ٜٙ 

وغبنا،وسئلالحسنالبصريعنقتاليمفقال:"قتالشيدهأصحابمحمد
.ٔوعممواوجيمنا،واجتمعوافأتبعنا،واختمفوافوقفنا"

اليقربالعبدإلى–رضياعنيم–إنالبحثفيماشجربينالصحابة
ازلفى،فيمقدلقواربيموىوأعممبماشجربينيم،فإنكاناألمراليقربكإلى
قديقودكإلىالناروأنتالتعمم،فتجنبوأولىإالفيحالةواحد، نما ازلفىوا 

.ٕوىيإنظيرمبتدعمبطليقدحفييمبالباطلفيجبالدفاععنيمبحقوعدل
تعالى: َخْيٌر﴿قال َلُيَو َصَبْرُتْم َوَلِئْن ِبِو ُعوِقْبُتْم َما ِبِمْثِل َفَعاِقُبوا َعاَقْبُتْم ْن َواِ 

اِبِرينَ .ٖ﴾ِلمص 
فعل ما رأوا لما المسممين أن وذلك أحد شيداء سبب في اآلية ىذه نزلت

يبقى السيئةحتىلم منتبقيرالبطونوالمثمة أحد المشركونبقتمىالمسممينيوم
أحدمنقتمىالمسممينإالمثلبوغيرحنظمةبنأبيعامرالراىب،وذلكأنأباه
عامرالراىبكانمعأبيسفيانفتركواحنظمةلذلكفقالالمسممينحينرأواذلك:
من أحد يفعميا لم مثمة بيم ولنمثمن عمىصنيعيم لنزيدن عمييم ا أظيرنا لئن

عموحمزةبنعبدالمطمبوقدجدعواأنفوعمىالعرببأحد،ووقفرسولا
استرطبتيا ثم فمضغتيا قطعةمنكبده بنتعتبة وأخذتىند بطنو وبقروا وأذانو

فممانظررسولافبمغذلكالنبيٗلتأكميافممتزلفيبطنياحتىرمتبيا
.٘إلىعموحمزةنظرإلىشيءلمينظرإلىشيءقطكانأوجعلقمبومنو





                                           
.ٓٗٓٔ،صٜتفسيرالوسيطلمقرانالكريم،قتالعميومعاوية،جٔ
.ٖٙ،صٔ،جمعاويةبنابيسفيانٕ
.ٕٙٔالنمل:ٖ
 .ٚٓٔ،صٖ(،جٕٛٔإلىٕٗٔ(:)اآلياتٙٔلبابالتأويلفيمعانيالتنزيل:تفسيرالخازن،سورةالنمل)ٗ

.ٚٓٔ،صٖلبابالتأويلفيمعانيالتنزيل،ج٘



ٜٚ 

:)رحمةاعميكفإنكماعممناماكنتإالفعااًللمميزاتفقالرسولا
ولوالحزنمنبوركعميكلسرنيأنأدعكحتىتحشرمنأفواج لمرحم وصواًل

.فأنزلاعزوجلٔشتىأماوالئنأظفرنيابيمألمثمنبسبعينمنيممكانك(
.ٕاآلية
.وىذهالسورةتسمىسورةالنعم،وقيلسورةٖلنصبر(:)بفقالرسولا
.ٗاآلالء
 ا رسول أن فماذاويروى أمرت كما فأصبر أنا )أما ألصحابو: قال

.٘تصنعون(.قالوا:نصبريارسولاكماندبنا
 عباس ابن لنمثمنوعن منيم ا أمكننا لئن قالوا: المسممين إن قال:

باألحياءفضبًلعناألمواتفنزلتىذهاآلية،يقول:إنكنتمفاعمينفمثمواباألموات
بأمواتكم مثموا منٙكما أحسن شيء ىناك ولكن زيادة، فييا ليس عقوبة أي: .

.ٚالمعاقبةبالمثلواالنتصارلمنفسوىوالصفحوالتجاوز



                                           
.ٖٜٕٚ،الرقم:ٖٗٔ،صٖ،جالمعجمالكبيرلمطبراني،وآخىرسولأ
ٚٓٔ،صٖلبابالتأويلفيمعانيالتنزيل،جٕ
ىــ،محمدٖٕ٘–ٜ٘ٔمصنفابنأبيشيبة،أبوبكرعبدابنمحمدبنأبيشيبةالعبسيالكوفي،ت:ٖ

.ٜٜٖٛٚ،الرقم:ٜٖٛ،صٗٔىذاماحفظأبوبكرفيأحد،ج–ٕٙعوامة،متونالحديث،
تفسيرالقرآن،أبوالمظفر،منصوربنمحمدبنعبدالجبارابنأحمدالمروزيالسمعاني–تفسيرالسمعانيٗ

–الرياض–ىـ،ياسربنإبراىيموغنيمبنعباسبنغنيم،دارالوطنٜٛٗالتميميالحنفيثمالشافعي،ت:
 .ٛ٘ٔ،صٖ،جٜٜم،التفاسير،ٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔالسعودية،الطبعةاألولى،

.ٕٖٗ،صٖطية:المحررالوجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،جتفسيرابنع٘
ىـ،عبدٜٚ٘زادالمسيرفيعممالتفسير،جمالالدينأبوالفرجعبدالرحمنبنعميبنمحمدالجوزي،ت:ٙ

(:اآلياتٙٔىـ،التفاسير،سورةالنمل)ٕٕٗٔ–بيروت،الطبعةاألولى-الرزاقالميدي،دارالكتابالعربي
..ٛٛٛ،الرقم:ٖٜ٘،ٕ،جٕٛٔلىإٕٙٔ

،ٛ٘٘شرحسننأبيداودلمعباد،شرححديث)بينمارسولاجالسومعوأصحابووقعرجلبأبيبكر(،ٚ
.ٖص



ٜٛ 

رسولا وبينما )أبيبكر( فآذاهجالسومعوأصحابووقعرجلبـ
فصمتعنوأبوبكرثمآذاهالثانيةفصمتعنوأبوبكرثمآذاهالثالثةفانتصرمنو

فقامرسولا حينانتصرأبوبكرفقالأبوبكر:أوجدتعميياأبوبكر،
رسولا؟

انتصرت:)نزلممكمنفقالرسولا فمما قاللك، السماءيكذبوبما
.ٔوقعالشيطانفممأكنألجمسإذوقعالشيطان(

ومن ليا االنتصارلمنفسواالنتقام الترجمة: المقصودمناالنتصارفيىذه
ما يجازيبمثل أن فمو أيشيء، أذىأو لو يحصل أناإلنسانعندما المعموم

المطم ىو ولكنصبره واليزيد المرغوبجوزيبو األولىواألفضلوىو وبوىو
.ٕفيو

 عائشة المؤمنين –قالتأم اعنيا ا-رضي عميرسول "دخل :
–وعندنازينببنتجحش بيده،فقمتبيده–رضياعنيا فجعليصنعشيئًا

فأبتأنتنتيي، فنياىا، )عائشة( لـ وأقبمتزينبتقسم فأمسك، ليا، حتىفطنتو
ع لـ فقال فانطمقتزينبإلىعمي فغمبتيا، فسبتيا، سبييا، إنائشة: فقالت:
رضياعنيا–وقعتبكم،وفعمت،فجاءتفاطمة–رضياعنيا–عائشة

فقالليا:إنياحبةأبيكوربالكعبة!فانصرفت،فقالتليم:إنيفعمتلوكذا–
.ٖوكذا







                                           
.ٖ،صٛ٘٘شرحسننأبيداودلمعباد،جٔ
.ٖ،صٛ٘٘شرحسننابيداوودلمعباد،جٕ
.ٛ،صٛ٘٘سننأبيداودلمعباد،جٖ



ٜٜ 

فقاللي:"وحشي".فقمت:نعم،قال:"قتمتوعنوحشيقال:أتيتالنبي
قريش: فقالتلو بيده، ييني بيديولم الذيأكرمو والحمد نعم قمت: حمزة"؟.
أُنحبُووىوقاتلحمزة؟فقمت:يارسولا،استغفرلي.فتفلفياألرضثبلثةودفع

عنسبيلصدريثبلثةوقال:ياوحشيأخرجفقاتلفيسبيلاكماقاتمتلتصد
.ٔا

ويروىأنكعببنمالكاألنصاريكانعمىالمقسمفكانبينووبينعبدا
بنالحدرداألسمميبعضالكبلم،فقاللو:ياأعرابي،فقاللوعبدا:ياييودي،

افأخبرالنبي انطمقعبد ثم
النبيٕ ييودي(فقاللو يا ؟ٖ)لعمكقمتلو

)التدخبلذلكإذلقبنيأعرابيًا،وأنامياجر،فقاللوالنبيقال:نعمقدقمتلو
،فأوثقاأنفسيماإلىساريةالمسجدإلىجنبالمنبر.ٗعمّيحتىينزلاتوبتكما(

من أنفسيما وحبّل قوليما من تعالى ا إلى تابا أمرىما وبين توبتيما ا فأنزل
.٘الوثاق

ال ذِ﴿قالتعالى: َأيَُّيا الم َوَيا ِإن  الم َو َوات ُقوا َوَرُسوِلِو َيَدِيالم ِو َبْيَن تَُقدٍُّموا اَل َآَمُنوا يَن
.ٙ﴾َسِميٌعَعِميمٌ



                                           
،دارالفكر،بيروتٚٓٛبعالفوائد،نورالدينعميبنأبيبكربنسميمانالييثمي،ت:مجمعالزوائدومنٔ
كتبالتخريجوالزوائد،ٕٔٗٔ– -ٗىـ، الرقم:ٕٚٔ،صٙ،جبابمقتلحمزة قالالييثميٗٓٔٓٔ، ،
إسنادهحسن.:
ٕ سميمان بن مقاتل األزد–تفسير بشير بن سميمان بن مقاتل الحسن أبو ت:العممية، البمخي، بالوالء ي

ٕٗٗٔ–بيروت–لبنان–ىـ،أحمدفريد،دارالكتبالعمميةٓ٘ٔ الطبعةاألولى،التفاسير،ٖٕٓٓ-ىـ م،
.ٕٕٙ،صٖسورةالحجرات،ج

ىـ،عبدآ٘ٔتفسيرمقاتلبنسميمان،أبوالحسنمقاتلبنسميمانبنبشيراألزديبالوالءالبمخي،ت:ٖ
التراث دارإحياء شحاتو، –محمود الحجرات)ٖٕٗٔبيروت، سورة التفاسير، اآلياتٜٗىـ، ،ٛٔإلىٔ(:

.ٜ٘،صٗج
المصدرنفسو.ٗ
.ٕٕٙ،صٖالعممية،ج–تفسيرمقاتلبنسميمان٘
.٘ٔ٘،صٔالحجرات:ٙ



ٔٓٓ 

،أمرالقعقاعبنمعبدفقالأبوبكر:أنوقِدمركٌبمنتميمعمىرسولا
بلأمراألقرعبنحابس أردتإالخبلفي،وقالعمر: ما وقال،فقالأبوبكر:

.ٔفنزلفيذلكقولوتعالى،فتمارياحتىارتفعتأصواتيما،عمر:ماأردتخبلفك
.ٕقالأبوبكر:فآليتعمىنفسيأنالأكممرسولاإالكأخيالسرار

.ٖبعدىذهاآليةحتىيستفيموُوقالالزبير:فماكانعمرُيسِمُعرسولا
بالتحقيقمعخالدفي وفياألثركتبعمرإلىقائدهالعامأبيعبيدةيأمره

عنالعملفي وعزلو الغامرة، األشعثتمكاإلجازة المالالذيأجازمنو مصور
الجيش،..ولماعممخالدبعزلوودعأىلالشاموأظيرأسفوعمىىذاالعزلالذي

يرالمؤمنيناستعممنيعمىالشامحتىفرقبينالقائدوجنودهأنقاللمناس:إنأم
إذاكانتبثنيتةوعسبلعزلنيفقامإليورجلفقال:اصبراييااألمير،فإنياالفتنة
لم القبلب، القاىر اإليمان من لون وىذا فبل، الخطابحي وابن إما خالد: فقال

:فأيةقوةروحيةسيطرتعمىيرزقوإالالمصطفونمنأخصاءأصحابمحمد
صابخالدفيالموقفالخطير،وأيإليامألقىعمىلسانخالدذلكالرداليادئأع

.ٗالحكيم
ولكن عنسخطووالخيانة، إنيلمأعزلخالدًا وكتبعمرإلىاألمصار:

ىو ا أن يعمموا أن فأحببت بو ويبتموا إليو يوكموا أن فخفت بو، فتنوا الناس
.٘الصانع،وأاليكونوابعرضفتنة

                                           
أسبابالنزولتالحميدان،أبوالحسنعميبنأحمدبنمحمدبنعميالواحديالنيسابوري،الشافعي،ت:ٔ

م،عمومٕٜٜٔ-ىـٕٔٗٔالدمام،الطبعةالثانية،–ىـ،عصامبنعبدالمحسنالحميدان،داراإلصبلحٛٙٗ
.ٖ٘ٛ،صٔالقرآن،سورةالحجرات،ج

 .ٖٚٛ،صٔنفسو،جالمصدرٕ

 .ٖٖٛٔ،صٗصحيحالبخاريطابنكثير=الجامعالمسندالصحيحالمختصر،سورةالحجرات،جٖ

االنترنت،ٗ عمى المؤلف موقع الصبلبي، محمد محمد عمي الخطاب، ابن سيرة في الخطاب فصل
www.slaaby.comصٔت،متابعةالوالةومحاسبةعمر،ج،التراجموالطبقا،ٖٚٙ.

.ٖٚٚ،صٔالمصدرنفسو،ج٘

http://www.slaaby.com/
http://www.slaaby.com/


ٔٓٔ 

جعمتوصيتيو وقد جاءفييا: أنيقومعمرعمىوصيتووقد أوصىخالد
نفاذعيديإلىعمربنالخطابفبكىعمر فقاللوطمحةبنعبيدوتركتيوا 

ياهكماقالالشاعر: ا:إنكوا 
ٔوفيحياتيمازودتنيزاديالألفينكبعدالموتتندبني

 شيء حدث –ويومًا طبيعي ا–وىو ببلل ذربين وأبي األسود لحبشي
فغضبالنبيالغفاري،فقاللوأبوذر،ياابنالسوداء،فشكاهببللإلىالنبي

لو: وقال عاتبو، ذر أبو جاء ولما شديدًا "غضبًا إنك بأمو؟ فيكأمرؤأعيرتو
ٕ"جاىمية النبي بموقف ذر أبو فتأثر .:وقال كثيرًا، وندم وتحسر شديدًا تأثرًا
ووضعلوضربعنقيبالسيفوماسمعتذلكمنرسولا–وا–وددت

ببلل،ضعقدمكعمىخدي،الأرفعوحتىتضعو، يا قال: عمىالترابثم خده
فذرفتعيناببللبالدموع،وقال:يغفرالكياأباذر،واماكنتألضععمى

.ٖفيالقموبجبيةسجدتربالعالمينويتعانقانويبكيان،وقدذىبما
 وعنأبيىريرة فاطمة "َأن  :– قالتألبيبكر:من–رضياعنيا

قال:سمعتالنبييرثكإذامت؟قال:ولديوأىمي،قمت:فمالناالنرثالنبي
يقول:)إنالنبياليورثولكنأعولعمىمنكانرسولايٌعول،وأنفق

.ٗينفق(عمىمنكانرسولا
وقالعنمنازعةفاطمةألبيبكرفيميراثأبييا:"ليسبمنكر،ألنيالمتعمم

قالورسولا بقولوما أخبرىا فمما آباءىم، يرثاألوالد ترثوكما وظنتأنيا
.٘كفت"


                                           

 .ٖٔٛ،صٔجفصلالخطابفيسيرةابيالخطاب،ٔ

 .ٕٓ،الرقم:ٕٓ،صٔصحيحالبخاريطابنكثير،بابالمعاصيمنامرالجاىمية،جٕ
ٖ الرسول شخصية التفاسير، نايفالشحود، بن عمي الدين، في إكراه ال آية شرح في جالمفصل ،ٔ،

.ٜٙٗص
 .ٜٓ٘ٔ،الرقم:ٜٔ،صٙنيلاألوطار،بابأنالقاتلاليرث،جٗ

الناس،رسائلجامعية،قسمالقرآنجامعة٘ موىمالتعارضبينالقرآنوالسنةمنأولسورةالنملإلىسورة
 .ٜٕٙ/صٔ،موىمالتعارضبينالقرآنوالسنة،جاإلمام



ٕٔٓ 

 نبيو بعد وسمم-وكأنااختارمنخمقو الصحابةىؤالء-صمىاعميو
او بالدور ليقوموا الذيالعمماء الحق الى وىدايتيا المحمدية االمة دعوة في لكبير

انلمعمماءمكانورفيعةفياالسبلمفيممصابيحالنوروانزلواتعالىفيكتابو،
ومشاعلاليدىجعميماالبطانةالصالحةالئمةالمسممينوحكاميمكماجعميما

المن بحل كمفيم ا وان انبيائو وورثة كتابو الخصوماتاىل بين ازعاتوالفصل
ونشرالعدلوالسبلم،فوجبعميناالسمعوالطاعةليمواحتراميموتوقيرىم.

فينبغيعمىعممائنافيىذاالعصرالدعوةالىاتحادالصفوفوجمعالكممةوان
الينازعواخصوميمبجيالةوعنجييةبلالبدمناستخدامالقولالمينمعالخصم

قموبسميمةوالنواياصافيةواليفسدالنزاععبلقةالودواالحترام.حتىتكونال













 
 
 
 
 



ٖٔٓ 

 المبحث الثامن
 أثر التمسك بآداب الشرع في الخصومة عمى المجتمع


الم َوُيَداِفُعَعِنال ِذيَنَآَمُنواقالتعالى:﴿ :عنقتادةقال:وامايضيعرجبًلٔ﴾ِإن 

،إنايدافععنحزبو،ويقال:إنأىلمكةآذواالمسممينقبلٕقطحفظلودينو
.ٖفيقتاليمفيالسرفنياىماعزوجلعنذلكاليجرةفاستأذنواالنبي

وعن العصيان خطرات قموبيم وعن الشيطان نزغات صدورىم عن ويدفع
قا ِإن ال:﴿أرواحيمطوارقالنسيان،وخصالمؤمنينبدفعوعنيمونصرتوليمكما

َآَمُنوا َوال ِذيَن ُرُسَمَنا ﴿ٗ﴾َلَنْنُصُر اْلَمْنُصوُرونَوقال: َلُيُم ﴿٘﴾ِإن ُيْم وقال: َوُأْخَرى،
،وجعلالعمةفيذلكأنواليحبأضدادىم:ٙ﴾ُتِحبُّوَنَياَنْصٌرِمَنالم ِوَوَفْتٌحَقِريبٌ

الذينيخونوناوالرسولويخون الكفرة الخونة اوىم ويكفرونبنعم ونأماناتيم
.ٚويغمطونيا

قدر فعمى وتعالى سبحانو فيو وصدقيم بحسبإيمانيم عنيم المدافعة وىذه
.ٛاإليمانتكونالمدافعة،فإنقوياإليمانقويتالمدافعةوالعكسبالعكس





                                           
 ٖٛالحج:ٔ
 .ٜٖٛ٘ٔ،الرقم:ٜٕ٘ٗ،صٛتفسيرابنحاتم،محققًا،قولوتعالى:إنايدافععنالذينآمنوا،جٕ
 .ٙٗ٘،صٕ،جٖٛ(:اآليةٕٕلطائفاإلشارات،تفسيرالقشيري،سورةالحج)ٖ
 .ٖٚٗ،صٔ٘غافر:ٗ
 .ٕ٘ٗ،صٕٚٔالصافات:٘
 .ٕ٘٘،صٖٔالصف:ٙ
.ٔٙٔ،صٖالكشافعنحقائقالتنزيلوعيوناألقاويلفيوجوهالتأويل،سورةالحج،جٚ
ىــ،مكتبةٜٜٖٔاألجوبةالمفيدةلميماتالعقيدة،عبدالرحمنبنمحمدبنخمفبنعبداالدوسري،ت:ٛ

 .ٜٙٔ،صٔ،جوابعنوجوبالجياد،جم،العقيدة،سٕٜٛٔ-ىــٕٓٗٔداراألرقم،الكويتالطبعةاألولى،



ٔٓٗ 

يثبتيم ضعفيم حال ففي حاالتيم جميع في معيم يستمر أنو عمى دّل كما
الشوكةويعين وجود وعند يتشككون وال يرتدون فبل قموبيم ويقوي الصبر عمى يم

وبعد عمييم. لتسمطاألعداء ودفعًا ليم نصرًا عنيم دفاعو يتجمى األعداء ومنازلة
دخالالرعب انتصارىموتمكينيمفياألرضيستمردفاعوعنيمبخذالنأعدائيموا 

السر مخططاتيم وكشف كممتيم وتفريق قموبيم أسبابفي بصرف يكون كما ية.
.ٕ.فاإليمانباسببلدفاعاعنأىمؤالضبللعنيم

يحب، ما وأحبوا وأحبوه ووالوه بو آمنوا لمذين وجل اعز من كرامة فيذه
بو، يأمر بما وأمروا يسخط، بما يرضىوسخطوا بما يبغضورضوا ما وأبغضوا

لمنيحبأنيع نيىعنووأعطوا عّما منيحبأنيمنعفمنونيوا طي،ومنعوا
.ٖأحلذلكأحاطيمابعنايتِوورعايتوِ

عنيم ويدفع والنصر بالعز ويؤيدىم والخذالن الذل عنيم يدفع الدنيا وفي
الضبللويدفععنيمكيدالعدووالكربويدفععنيمالضرواألذىويدفععنيماليم

الضيقوالكربعندنزعالروحمنوالسقمويدفععنيمالسوءوالفحشاءويدفععنيم
.ٗالجسد





                                           
أثراإليمانفيتحصيناألمةاإلسبلميةضداألفكاراليدامةعبدابنعبدالرحمنالجربوع،عمادةالبحثٔ

 األولى، الطبعة السعودية، العربية المممكة المنورة، المدينة اإلسبلمية، بالجامعة م،ٖٕٓٓ-ىــٖٕٗٔالعممي
 .ٕٕٚ،صٔي:مظاىرواليةالمجماعة،جالعقيدة،المبحثالثان

م،العقيدة،األسسالتييقومعمييإٓٔٓ-ىــٖٔٗٔعميبننايفالشحوذ،الطبعةالرابعة،فريدةومنقحة،ٕ
 .ٚٔ،الرقم:ٚٗ،صٔتوحيدالذاتوالصفات،ج

عمومأخرى،المبحثالثامن،المواالةوالمعاداةفيالشريعةاإلسبلمية،محماسبنعبدابنمحمدالجمعود،ٖ
 .ٖٕٕ،صٔمكانةمواالةومعاداة،ج

ىــ،بكربنٖٚٔٔفتحاالحميدالمجيدفيشرحكتابالتوحيد،حامدبنمحمدبنحسينبنمحسن،ت:ٗ
الطبعةاألولى، دارالمؤيد، اأبوزيد،  يكفرمنٜٜٙٔ-ىــٚٔٗٔعبد بابفضلالتوحيدوما العقيدة، م،

 .ٙٓٔ،صٔب،جالذنو



ٔٓ٘ 

إنأكثراألوامرالقرآنيةوالسننالنبويةقدىجرتوتركتظيريًا،وكلالمناىي
لم بما المسممون ُأصيب قد بل انتيكتوارتكبت قد عنيا ورسولو ا نيى التي

وظمميميصببوالييودوالنصارىمنالعداوةوالقسوةوالغمظةبسفكدمائيموبغييم
من فجردوا محسنين وال متقين ليسوا المسممين أكثر أن عمى يدل وىذا لبعضيم
المعيةاآلليةالخاصةبالمتقينوالمحسنينوليذاساءتحاليم،وىويدلأيضًاداللة

.ٔواضحةعمىسكوتالعمماءونوميمعنأداءماكمفوابووطوقوابتبميغو
ف منجديد الشتاتاستعادتالبشريةحياتيا الحنيفبعدىذا يظلاإلسبلم
.ٕوالتمزق
وجاءاإلسبلمفاستقامتبوالعقيدةواصطمحتبوالنفوس،وتآلفتبوالقموب،

والتفالناسحولقانونتشريعيواحد،كانمنمقاصدهأنعملعمىقتلروح
فأوجد عامة، بصفة اإلنسان وعند خاصة بصفة المسمم عند الشر ونزعة العداوة

المسممأنيشعربغيرهمنالمسممينكأخلوفيال وسائلالتييستطيعمنخبلليا
.ٖالعقيدة،ويكفيىذاالرباطاألخويالمتينأنيفخربوالمسمموسطمجتمعووأمتو

الحروب من سمسمة عن عبارة لوجدناىا االجتماعية العرب حالة تتبعنا ولو
 وبين بل المجاورة، القبائل األسباب،والغاراتبين أتفو وعمى الواحدة القبيمة أفراد

بجانبذلككانتتنتشربينيمعاداتجاىميةكوأدالبناتوشربالخمر،باإلضافة
.ٗإلىالنظامالطبقيالسائدفيالقبيمةمنتميزالسادةعمىالعبيد

ليذاأحاطالديناإلسبلميةأتباعوبسورمنيعمنالحمايةوالرعايةوالمسؤولية
.٘رديةوالجماعيةالف


                                           
السننوالمبتدعاتالمتعمقةباألذكاروالصموات،محمدبنأحمدعبدالسبلمخضرالشقيريالحوامدي،ت:ٔ

 .ٖٚٛـصٔىــ،محمدخميلىراس،دارالفكر،العقيدة،فصل،جٕٖ٘ٔبعد
 .ٕٗ٘آدابالخصومةفياإلسبلم،صٕ
 .ٕٗ٘المصدرنفسو،صٖ
 .ٕٕ٘المصدرنفسو،صٗ
 .ٕٔٚنفسو،صالمصدر٘



ٔٓٙ 

فيقموب معانيالوحدة يجسد وىو الدنيا أنحكم فإنالديناإلسبلميمنذ
.ٔأتباعوويترجمآثارىاعمىاألرض

جاءاإلسبلمليربطالمسممينبرباطاألخوةالتيالتنفصمعراىابحيثيزول
من الناس عميو درج مما ذلك غير لى وا  وجاه ومال نسب من الفوارق أماميا

.ٕالمميزات
ِإْخَوةٌقالتعالى:﴿ اْلُمْؤِمُنوَن فميسٖ﴾ِإن َما اإلخاءيستمزمتبعاتوحقوقًا ،ىذا

.ٗىوإخاءعقيمًاالثمرةلو
 وقفعمر األثر فانتدبلووفي وأطيعوا، اسمعوا يخطبالناس، يومًا

اسيومئذسممانالفارسي،فقال:السمعلكاليومعميناوالطاعة،ولعلبعضالن
لقد نكانسممان، النحووا  الذييكممعمرعمىىذا أوذعروا،فمنذا قدذىموا

ميابةذاتأثرممحوظفيقموبالناس،إنيكنسببياضخامةوىبالعمر
األسباب، من ذلك غير أو عنو، المعروفة شدتو أو صوتو، ضخامة أو جسمو

يقول:كناابنعمرسولاعميًافالناسترىب"عمر"رىبةتمقائية،حتىأن
إلىكعوبنا، نسيرذاتيومخمف)عمر(فعنلوأمرفالتفتوراءهفسقطتقموبنا
فيقوللوسممان:السمعلك وأطيعوا، تمكيقوللمناس:اسمعوا ولكنومعميابتو

إنلوالحقاليومعميناوالطاعة.ولميغضبعمر...وأيشخصفيمكانوكان
٘:ولمو؟قالضبفيواليطالبالناسإاّلبأمرقدفرضواورسولو،فإذارديغ


                                           
 .ٕٗٚ،صآدابالخصومةفياالسبلمٔ
بـــ"ٕ المسمى التوحيد ت:كتاب المحبلوي، العرباوي عمر المفيد"، باألصل والتحمي التقميد عن التخمي

ٔٗٓ٘ العصرية، الوراقة مطبعة الحالية،جٜٗٛٔ-ىــٗٓٗٔىــ، إصبلحالمجتمعاتاإلسبلمية العقيدة، ،ٔم،
 .ٕٓٗص

 .ٙٔ٘،صٓٔالحجرات:ٖ
.ٕٓٗ،صٔكتابالتوحيدالمسمىبـــ"التخميعنالتقميدوالتحميباألصلالمفيد"،جٗ
سماحةاإلسبلم،د.عمربنعبدالعزيزقريشي،د.عبدالرحمنالعشماوي،د.عائضالقرني،مكتبةاألديب٘
.ٙٙم،صٕٙٓٓ-ىــٕٙٗٔالذىبيةلمنشروالترجمة،الطبعةالثالثة–




ٔٓٚ 

قالسممان:حتىتبينلنامنأينلكىذاالردالذيائتزرتبو،وأنترجل
طوالاليكفيكالردالذينالككبقيةالمسممين.واآلنتحددتالقضية،فكأنسممان

استأثربمترمنالقماشزيادةعّمانالويمقياتيامًا،أوعمىاألقلشبوأنعمر
فيىذاالموقفلحقلوأنيغضب..كفردمنعامةالمسممين،ولوغضبعمر

يناديولده)عبدابنعمر(فيقوللو:شدتك ولكنومرةأخرىاليغضب،إنما
ا،ىذاالبردالذيائتزرتبوأىوبردك؟

فيقول)عبدابنعمر(نعمىوبرديأعطيتوألميرالمؤمنينحتىيأتزر
ال المسممين كعامة نالو الذي البرد ألن يقولبو، عندئذ طوال، رجل ألنو يكفيو

.ٔسممان:اآلنمر!نسمعونطع
إلييموأنمن اليوممنمعاقبةأىلالحقوالدينأواإلساءة نشاىده ما وأما

التأدبمعالعمماءوقادةاإلسبلموحكامالمسمميناألدبالمتصلبشخصالنبي
ٕالعادلين ا رسول األنقال ورثة العمماء "وأن معيمٖبياء": التأدب فيجب

ظياراالحتراموالتوقيرفيحضرتيمحيثىم .ٗوا 
وقدارتعدتفرائصيمحينوموقفو معكفارقريشحيندخلمكةفاتحًا

ناداىموسأليمعّمايدورفيخواطرىمبعداستسبلميموخضوعيملوبعدقتالدام
المؤامراتتموالمؤامراتعمىقتموو فييا بينالقبائللنصرةسنينعقدوا راقةدمو ا 

شركيموأصناميم،فنضرةاعمييمبالحقالذيرأوهرأيالعين،فأذعنوالووأعمنوا
..٘يقولليم:"اذىبوافأنتمالطمقاء"بدخوليمفيولماسمعواالمصطفى




                                           
 .ٙٙاإلسبلم،صسماحةٔ
 .٘ٔآدابالخصومةفياإلسبلم،صٕ
جٖ بابالحثعمىطمبالعمم، أبيداود، صٖسنن ،ٖٔٚ الرقم: العسقبلني،ٖٔٗٙ، ابنحجر حكم ،

 حسن.
 .٘ٔآدابالخصومةفياإلسبلم،صٗ
،ٜٖٚٛٔم:،الرقٛٔٔ،صٜبابفتحمكةحرسيااتعالى،د-ٜٜالسننالكبرىوفيذيموالجوىرالنقي،٘

 حكماأللباني:ضعيف.



ٔٓٛ 

نعمكممةجمعتمعانيالسماحةوالخمقالعظيمواألدبالرفيعالذيلوتمثمتبو
كلاإلنصافأمتو فيحالالخصوماتوالنزعات، بو وازدادتتمسكًا بينيم فيما

وصفاء حب إلى والعداوة الخصومة وانقمبت ورسولو ا بحكم الطرفان ورضى
.ٔوتقارب

يقولالشاعر:
رفيق برأي الناس عامل
 فــــــإذاأنـــــــتجــــــميـــــلالثنـــــــاء

طميق  بوجو تمقى من وألق
 ٕذاأنـــــــتكثيـــــــرالصــــــديــــــــــقوا 

الحرب إلى أمرىم وآل النزاع فييم واشتد المسممين بين خبلف وجد فإذا
عمىىذهالحال،إاّلبالقيامبالصمحإخوانيموالقتال،فبليجوزلممسممينأنيتركوا

بينالمتخاصمين والحكم ومنعومنالتعديعمىالحقوق، الظالم، واألخذعمىيد
 ا رسول ووضحو كتابو في وتعالى اسبحانو بّينو الذي فيسنتوبالعدل

المطيرة،ودعوةالخصمإلىالحكماإلسبلمي،والرجوعإلىالحقخيرمنالتمادي
.ٖالباطلفي

الخبلفةبعداستشيادوالدهعميبنأبيطالبفعندماتولىالحسن
أشيروخمسة ستة ومكثتخبلفتو الكوفة أىل من ألفًا أربعين من أكثر بايعو إذ
معاوية: إلى الخبلفة عن تنازل دمائيم وحقن المسممين وحدة عمى وحفاظًا أيام،

أنيكونالحسن بعدموتمعاويةوأنيعيشالعراقيونبشروطمنيا: حاكمًا
.ٗآمنينوأنيستمرالعطاءمنبيتالمالألىلالعراق




                                           
 .ٖٔٗآدابالخصومةفياإلسبلم،صٔ
 .ٕٛٔ،صٔديوانأبيالعتاىية،الدواوينالشعرية،جٕ
 .ٕٔآدابالخصومةفياإلسبلم،صٖ
التربيةاإلسبلمية،لمصفاألولالمتوسط،د.حمدعبيدالكبيسي،عبدالجبارعبدااآللوسيويوسفثامرٗ

 .ٜٗم،صٕٓٔٓ-ىــٖٔٗٔالطبعةالمنقحةأحمد،



ٜٔٓ 

كانلمخصومةشرفوكانالخصومشرفاء،فيذاأبوسفيانقبلأنيسممسألو
 العربمحمد نبي عن –ىرقل عميو وسبلمو أشد–صمواتربي من كان وقد
لحق.أمااليومفماأنتختمفمعشخصمنأبناءأعدائوإاّلأنولميكذبوقالا

عرضك في ويدخل ويكشفسرك سترك وييتك إاّل رأي في جمدتك وبني ممتك
فيإيذائكويتجاوزكلالخطوط القذرة كلالوسائل ويطعنكفيظيركويستخدم
الحمراءوالصفراءوالفوقالبنفسجيةواليرقبفيكأالوالذمةباسمالدينتارةوباسم

.ٔرحماالشرفوالخصومالشرفاء–الوطنيةتارةأخرى
ثوابتاألخبلقوعمو من وشرفالخصومة الشرفاء باألعداء مميء والتأريخ

العيود احترام الخصومة شرف ومن واإلسبلم، الجاىمية في العرب عند اليمم
.ٕوالمواثيقوعدمالغموفيالعداءوتركمجالدائمًالمصمحأوالمراجعة

يقول:فإذاساببتمالمسممٖقال:"سباُبالمسممفسوقوقتالوكفر"عنالنبي
.ٗوسخرتممنوولمزتموه،استحققتمأنتسّموافّساقاً

ودّلعمىأنالفاسقاليسمىمؤمنًا،فدلذلكعمىأنىؤالءاألعرابمن
.٘جنسأىلالكبائرالمنجنسالمنافقين





                                           
 .ٔص،صٓٔ:ٕٚ،ٕٗٔٓآذار–مارسٛٔقبيمياتلمخصومةشرف،أحبلمالقبيمي،الثبلثاءٔ
 .ٔ،صٖٕٔٓديسمبر،ٕٗحينماينعدمشرفالخصومة،أحمدمنصور،الثبلثاء،ٕ
بنعميالخراساني،النسائي،المجتبىمنالسنن،السننالصغرىلمنسائي،أبوعبدالرحمنأحمدبنشعيبٖ

م،ٜٙٛٔ-ىــٙٓٗٔحمب،الطبعةالثانية:–ىــ،عبدالفتاحأبوغدة،مكتبةالمطبوعاتاإلسبلميةٖٖٓت:
 ،حكماأللباني:صحيح.ٕٔٔٗ،الرقمٕٕٔ،صٚمتونالحديث،قتالالمسمم،ج

نعبدابنأبيالقاسمبنمحمدابناإليمان،تقيالدينأبوالعباسأحمدبنعبدالحميمبنعبدالسبلمبٗ
األردن،–ىــ،محمدناصرالديناأللباني،المكتبةاإلسبلمية،عمانٕٛٚتيميةالحرانيالحنبميالدمشقي،ت:

 .ٜ٘ٔ،صٔم،العقيدة،اإليمان،جٜٜٙٔ-ىــٙٔٗٔالطبعةالخامسة،
.ٜٚٔالمصدرنفسو،ص٘
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التقيااليزاليكونبينيماقال:وكانفيالقومر إذا جبلنسابانقال:وكانا
إني فقاللو: فجاءحتىأشرفعميووىوساكت، لسانو، اآلخريسَتعِد شروأخذ

يقول:"سبابالمسممفسوقوقتالوكفر"فحمفتأنيالأساُبسمعترسولا
.ٔبعدىذاأبدًا،وقالاآلخر:وأناالُأساببعدىذاأبداً

م،توجيوالسبلحمنالمسممعمىالمسممكفرمابعدهكفراليقدمعميوإاّلنع
مناليمتزمبشرعاومنيجوومابعدالكفرمنذنب،ومابعدأدبالقرآنإاّلظممة
الجيلوخسةالنفاق،وكأنحربالجاىميةولدتمنجديدفكممنمسممجعلمن

عمىأعراضالناسو مسمطًا كراماتيم،وكممنبيوتخربت؟وكممنلسانوسيفًا
المسممين وكان وشتات؟ فرقة من وكم إلىٕأناسشردوا؟ منأدبالقرآن تحولوا

دعوةالكفروالضبللتحتشعارالغيوالفجور،يتمثمونبأمثالمنالدينليموال
واحد دين يجمعيم أخوة بين من؟ وبين تسد! فرق الشيطان: قول ويطبقون خمق

.ٖواحدةوعقيدة









                                           
امحمدٔ أبوعبد قدرالصبلة، تعظيم عبدالرحمنعبدٜٕٗبننصربنالحجاجالمروزي،ت: د. ىــ،

 الدار مكتبة الفريوائي، –الجبار األولى: الطبعة المنورة، التيٙٓٗٔالمدينة األخبار ذكر الحديث، متون ،
 ،حكمالبخاري:صحيح.ٓٓٔٔ،الرقم:ٕٗٓٔ،صٕجاءتفيأنسبابالمسمم،ج

 .ٕٗآدابالخصومةفياإلسبلم،صٕ
 .ٕٗآدابالخصومةفياإلسبلم،صٖ
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وأمن استقرار عمى اإلسبلم أبناء بين والشحناء واليجر الخصومة أثر من
المجتمعألنويفككاألواصرويشتتالجيودويضيعاألفكار.فبلتقوملوقائمةمع
وجودالمنازعاتوالخصوماتبينأفراده،ألنكلحزبيذىبفرحًابملديوفيتفرق

واحدليواه،ويغاليكلإنسانفيالكيدوالخصومةألخيو،الناسشيعًا،وينظركل
التنافر روح تسود ىنا ومن قريبًا، حتى أو العمل في زميبًل أو جارًا أكان سواء
فيتأريخنا لنا ويجبأنيكون القواعد. من التيتأتيعمىبنياناألمة والعداوة

الحبواأللفة تحقيق أجل من الحسنة القدوة األولين حتىوسيرة األمة أبناء بين
سادواالعالم،ومضوافيأركانوإلىأعمىالقمم،ونحنلننكونكذلكإاّلإذاعدنا

.ٔإلىتعاليمدينناالحنيف
وقدنيىاإلسبلمعنالخصومةوالنزاعبينالمسممينوشددعمىأىميةوحدة

عمىأعدائيمالصفلبلعتصامبحبلاونبذالفرقةوالخصامحتىيفوتواالفرصة
الذينيتحينونالفرصةلمرقيعةبينيموالتخمصمنيمفالمدققلحياةالمسمميناليومية
جميع عمى واالنشقاقات بالنزاعات مدججة يجدىا حواراتيم وفي تعامبلتيم في

.ٕالمستويات
الوطني العمل سبلمة إلى يؤدي سواء كممة عمى الرأي في فاالتحاد

 الوصول لى وا  منواالجتماعي وعمقوا اختمفوا إذا أما المرجوة، األىداف إلى
فيتحقيقالغرضالذييسعون خبلفاتيمضعفالرأيالذييدافعونعنووفشموا

.ٖإليو
الجاىمية ظبلم الظبلم يبدد اإلليي النور معو وانبثق اإلسبلم جاء عندما

.محمدالعمياء،وجاءتمعواليدايةوالرحمةالتيبعثبياحاملىذهالرسالة

                                           
عمرانلؤلعمالٔ تريم مؤسسة يوسفالقرضاوي، د. المغفرة، من وتحرم .. ثوابالصيام تضيع الخصومة

 /www.alkaleej.aeم،ٜٕٓٓ/ٛ/ٖٓالثقافيةواإلنسانية،
صٕ اليومي، األىرام الفتاح، عبد أحمد المسمم، المجتمع َأمن ييدد خطر ،ٔالخصومة

digital.ahram.org.eg.
.ٔالخصومةخطرييددأمنالمجتمعالمسمم،صٖ

http://www.alkaleej.ae/
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وكانمنأىدافىذااإلسبلمأنقضىعمىروحالعداوةالسائدةبينالبشرية
قبلظيوره،وألفبينقموبيمبعدتمكالتفرقة،وحبببعضيملبعضبعدتمكالعداوة
والكراىيةفكأنماحصلفيالدنياانقبلبأسفرعنانتياءعيدالطغيانوالتكبرفبل

الطاغوت،والأصناموالأوثان.ولذلكنجدالقرآنيصفسادةوالعبيد،والجبتو
حالةالعربومنحوليممنالبشروماكانواعميومنشتاتوتناحر،وكيفغير

.ٔاإلسبلممنحياتيم
ُقواَواْذُكُرواِنْعَمَةالم وِفقالتعالى:﴿ .ٕ﴾َواْعَتِصُمواِبَحْبِلالم ِوَجِميًعاَواَلَتَفر 

بينيم،وطرقالعبلج والمتأملفيأحوالالناسوعبلقاتيم،والخبلفاتالدائرة
بحياة مقارنتيا في شاسعًا يممسبونًا الخبلفات، ىذه حل في بيا يتعاممون التي

ا رسول وسنة القرآنخمقيم الذينكان المسممين األولمن طريقتيمالرعيل
نحناليومفبليجمعناأدبالقرآنوالومنيجيمعاشواعميياوماتواعمىذلك،أ ما

بالجدلوالمراءمنغير تيذيبالسنة،فيمايجريبيننامنخبلف،امتؤلتحياتنا
مناظراتنا في حتى والقطيعة الفجور لحد الخصومة في وبالغنا برىان، وال دليل

ابأدبالعمميةفقدناميزاتالتأدبوالتيذيبكلذلكوكأنالقرآنالكريملميوجين
.ٖولميرشدناإلىخمقوكأنولميتسعإلخمادىذاالجدالوتمكالخصومات

ويتضحمماسبقأنندعواإلىإظيارالمنيجالقرآنيالمتعمقبأدبالمنازعات
،ميمتأدبقائمعمىالكتابوالسنةالناتجةعناالختبلفوالشقاقفيأسموبعم
بارفيالدنيالكيينالالمرتبةالعاليةوعمىالمؤمنانيضعرضاافوقكلاعت

توجيو من بو ا أمر بما يمتزم أن بد وال ، االخرة مؤمنافي يكون وأدبحتى
.صحيحا




                                           
 .ٖٕ٘آدابالخصومةفياإلسبلم،صٔ
  .ٖٙ،صٖٓٔآلعمران،ٕ

آدابالخصومةفياإلسبلم،صىــ.ٖ
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كموإنمنالجوانبالَفريدةوالعجيبةالتيقصرالمسممون وخبلصةليذا
الرجل ببعضفنجد بمعامبلتالناسبعضيم يرتبط ما فيو نبييم إتباع في
عابدًامصميًاقائمًاصائمًامتبعالسننالظاىرةكميالكنوإذاخاصمفجروكان

ءإلىالدينمنحيثأرادقاسيًااليعرفالرأفةوالرحمةطريقًاإلىقمبوفيسي
 ا برسول نتأسى أن عمينا واجبًا فكأن يحسن. فيأن قدوتنا ونجعمو

تعاممنامعبعضنا.والعبرةمنىذهالمواقفتتجمىفيصورةالحوارثمحسن
وذلكإلىمجموعةمنالنتائجاالستماع،وقدتوصمتمنخبللىذهالدراسة

عمىالنحواآلتي:
ٔ. األدب بمعنىإن جاء األخبلق-ٖ.التيذيب-ٕ.التعميم-ٔ:لغة ،حسن

اصطبلحًاىوالكبلماإلنشائيالبميغالجميلالذييقصدبوالتأثيرفيعواطف
القراءوالسامعين.

لغةجاءتبمعنىجانبالعدلوزاويتو..ٕ ىوااللتزاوإنالخصومة ماصطبلحًا
باآلدابواألخبلقوا اإلسبلميةفيحالةنشوبالخبلفوالوصولوالقيملتقيد

ل.تعصبوالتحايإلىالحقمنغيرتشديدوال
عمىالمسممأنالينازعخصموبجيالةوعنجييةبلالبدمناستخدامالقول.ٖ

المينمعالخصمحتىتكونالقموبسميمةالنواياصافية.
ثيرمنالخصوماتوتجعميافيمالكقوةإيمانالمسممبعدالةاتعالىتحس.ٗ

غايةاليسروالبساطةخوفًامنووتجنبًالعقاباآلخرة.
إنالشريعةاإلسبلميةقدبالغتفياالىتمامبالمرأةباعتبارىاعضوفعالفي.٘

المجتمعاإلسبلمي.
رينالمحبةوجعلفييمالخيرالكثيغرساألسموبالقرآنيفينفوسالمؤمن.ٙ
واالبتعادعنالغضبواليكونالمسيطروقتاشتدادالغضب.
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اليدى.ٚ ومشاعل النور مصابيح فيم اإلسبلم في رفيعة مكانة لمعمماء إن
 نبيو بعد خمقو بين من ا وحسنفاختارىم طاعتيم وا  توقيرىم فوجب

تابِو.معاممتيمألنيمدعاةاألمةالمحمديةإلىالحقالذيأنزلواتعالىفيك
إناإلسبلمقدوضعاألسسالصحيحةوحددالوسائلوالسبلالكفيمةبمعالجة.ٛ

الخبلفإذاماوجدبينالمسممين،فقدسمكالقرآنالمسمكالتيذيبيواإلرشادي
لتقويةأواصرالبناءاإلسبلميالرصين.

ياتنبيوالمسممينإلىخصوصيةالمساجدووجوبااللتزامبحرمتياوعدمجعم.ٜ
محبًللمبيعوالشراءوالثرثرةونشدالضالةفإذاكانرفعالصوتبالقرآنمكروه

فكيفبناإذاجعمناهمكانلحلجميعمشاكلحياتنااليومية.


منالذينيعتذرونإلىإخوانيمويعذرونيمويقبمونأعذارىمابتغاءاجعمنامالمي
تباعًالسنةنبيكالعظيمياربالعالمين. وجيكالكريموا 
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 املصادر واملراجع

 
 .القرآن الكريم

 -:بحوثالرسائل و الالكتب و 
والنحو .ٔ المغة إمام القيرواني المجاشعي عمي بن فضال بن لعمي األبيات

 ت: والسير، تقيٜٚٗوالتفسير المنير، الكوكب شرح التحرير مختصر ،
الدين المعروفبابنالنجارالحنبمي،ت: ،ٕٜٚأبوالبقاءمحمدبنأحمد

 م.ٜٜٚٔ-ىــٛٔٗٔمحمدالزحيميونزيوحماد،الطبعةالثانية
ابن .ٕ عبد اليدامة األفكار ضد اإلسبلمية اإليمانفيتحصيناألمة أثر

 المدينةعبد اإلسبلمية، بالجامعة العممي البحث عمادة الجربوع، الرحمن
 م،ٖٕٓٓ-ىــٖٕٗٔالمنورة،المممكةالعربيةالسعودية،الطبعةاألولى،

األجوبةالمفيدةلميماتالعقيدة،عبدالرحمنبنمحمدبنخمفبنعبدا .ٖ
 ت: األولٜٜٖٔالدوسري، الطبعة الكويت األرقم، دار مكتبة ى،ىــ،

 .مٕٜٛٔ-ىــٕٓٗٔ
االحاديثالمختارةاوالمستخرجمناالحاديثالمختارةممالميخرجوالبخاري .ٗ

الواحد عبد بن محمد ا عبد ابو الدين ضياء صحيحيا، في ومسمم
 ابنٖٗٙالمقدسي،ت: الممكبنعبد الدكتورعبد معالياالستاذ ه،

بعةالثالثة،لبنان،الط–دىيش،دارخضرلمطباعةوالنشروالتوزيع،بيروت
 .مٕٓٓٓ–هٕٓٗٔ

ه،عبدالممكبنعبدابنٖٗٙحاديثالمختارة،الضياءالمقدسي،ت:األ .٘
 م.ٕٓٓٓبعةالثالثة،مكةالمكرمة،الط–دىيش،مكتبةالنيضةالحديثة

اإلحسانفيتقريبصحيحابنحبان،محمدبنحبانبنأحمدبنحبانبن .ٙ
أبو التميمي. معبد، بن معاذ ت: الُبستي، الدارمي، األميرٖٗ٘حاتم، ىــ،

ىــ،شعيباألرنؤوط،مؤسسةٜٖٚعبلءالدينعميبنبمبانالفارسي،ت:
 م.ٜٛٛٔ-ىــٛٓٗٔالرسالة،بيروت،الطبعةاألولى
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المعافري .ٚ العربي بن بكر أبو ا عبد بن محمد القاضي القرآن، أحكام
القادرعطا،دارالكتبالعممية،ىــ،محمدعبدٖٗ٘األشبيميالمالكي،ت:

م.ٕٗٓٓ-ىــٕٗٗٔلبنان،الطبعةالثالثة،–بيروت
ىـ٘ٓ٘احياءعمومالدين،ابوحامدمحمدبنمحمدالغزاليالطوسي،ت: .ٛ

بيروت.–،دارالمعرفة
مكتبة–أدبالخصومةفياإلسبلم،د.سالمراشدبنتريسالقمزي،التوزيع .ٜ

 اآلداب –دار لمطباعة–الشارقة الوسام دار المتحدة، العربية اإلمارات
 م.ٜٜٛٔ-ىـٜٔٗٔوالنشر،الطبعةاألولى

االدبالمفردعميمزيدوعميعبدالمقصود،محمدبناسماعيلابوعبدا .ٓٔ
، رضوان المقصود وعميعبد ، مزيد عميعبدالباسط ، الجعفي البخاري

 م.ٖٕٓٓ-ىـٖٕٗٔمصر،الطبعةاالولى–مكتبةالخانجي
األدبالمفردمخرجًا،محمدبنإسماعيلبنإبراىيمبنالمغيرةالبخاري،أبو .ٔٔ

 ت: ا، ٕٙ٘عبد اإلسبلمية البشائر دار الباقي، عبد فؤاد محمد –ىــ،
م.ٜٜٛٔ-ىــٜٓٗٔبيروت،الطبعةالثالثة،

عبدالممكبنحبيببنسممانأدبالنساءالمرسومبكتابالعنايةوالنياية، .ٕٔ
 ت: أبومروان، المجيدٖٕٛبنىارونالسممياأللبيريالقرطبي، عبد ىــ،

 .مٕٜٜٔ-ىــٕٔٗٔالتركي،دارالغرباإلسبلمي،الطبعةاألولى،
األذكارلمنوويتاألرنؤوط،أبوزكريامحييالدينيحيىبنشرفالنووي، .ٖٔ

 رحموٙٚٙت: األرنؤوط القادر عبد والنشرىــ، لمطباعة الفكر دار ا،
 م.ٜٜٗٔ-ىــٗٔٗٔلبنان،–والتوزيع،بيروت

اساسالببلغة،ابوالقاسم،محمودعمروبناحمدالزمخشريجارا، .ٗٔ
لبنان،-بيروتيونالسود،دارالكتبالعالمية،ىـ،محمدباسلعٖٛ٘ت:

م.ٜٜٛٔ-ىـٜٔٗٔالطبعةاالولى
عميأسبابالنزولتالحم .٘ٔ بن بنمحمد الحسنعميبنأحمد أبو يدان،

 ت: الشافعي، النيسابوري، المحسنٛٙٗالواحدي عبد بن عصام ىـ،
 .مٕٜٜٔ-ىـٕٔٗٔالدمام،الطبعةالثانية،–الحميدان،داراإلصبلح



ٔٔٚ 

البربنعاصم .ٙٔ أبوعمريوسفبنعبدابنمحمدبنعبد االستذكار،
 ت: ٖٙٗالنمريالقرطبي، دارىــ، عميمعوض، محمد عطا، محمد سالم

م.ٕٓٓٓ-ىـٕٔٗٔبيروت،الطبعةاألولى،–الكتبالعممية
 اإلسبلمبينكينزوماركسوحقوقاإلنسانفياإلسبلم. .ٚٔ
أضواءالبيانفيإيضاحالقرآنبالقرآن،محمداألمينبنمحمدالمختاربن .ٛٔ

 ت: الشنقيطي، الجكني القادر ؤٖٜٖعبد الفكر دار والنشرىــ، الطباعة
 م.ٜٜ٘ٔ-ىــ٘ٔٗٔلبنان،–والتوزيع،بيروت

األملمشافعي،الشافعيأبوعبدامحمدبنإدريسبنالعباسبنعثمان .ٜٔ
الق المطمبي مناف عبد بن المطمب عبد بن شافع ت:ربن الممكي، شي

 م(.ٜٜٓٔ-ىــٓٔٗٔبيروت،)–ىــ،دارالمعرفةٕٗٓ
والردعمىالمجادلعنالمشركين،عبدابناالنتصارلحزباالموحدين .ٕٓ

ابنسمطانبنخميس الرحمنبنعبد العزيزبنعبد الرحمنبنعبد
ىــ،الوليدبنعبدالرحمنالفريان،دارطيبةٕٕٛٔالممقببــ"ابابطين"،ت:

 م.ٜٜٛٔ-ىــٜٓٗٔالمممكةالعربيةالسعودية،–الرياض–لمنشروالتوزيع
 طالبنالمنذر،ابنالمنذر،موقعجامعالحديث.األوس .ٕٔ
 إياكوالفجرفيالخصومة،د.بدرعبدالحميدىميسو. .ٕٕ
القرآن .ٖٕ في الباحث الشحود، نايف بن عمي وأىوالو، القيامة بيوم اإليمان

 والسنة.

اإليمان،تقيالدينأبوالعباسأحمدبنعبدالحميمبنعبدالسبلمبنعبد .ٕٗ
القاس أبي بن ت:ا الدمشقي، الحنبمي الحراني تيمية ابن محمد بن م

عمانٕٛٚ اإلسبلمية، المكتبة األلباني، الدين ناصر محمد األردن،–ىــ،
 .مٜٜٙٔ-ىــٙٔٗٔالطبعةالخامسة،

البحرالرائقشرحكنزالدقائقومنحةالخالقوتكممةالطوري،زينالدينبن .ٕ٘
ىـ،فقوحنفي،وفيٜٓٚري،ت:إبراىيمبنمحمد،المعروفبابننجيمالمص

 آخره:تكممةالبحرالرائقلمحمدبنحسينبنعميالطوريالحنفيالقادري.



ٔٔٛ 

البحرالمديدفيتفسيرالقرانالمجيد،أبوالعباساحمدبنمحمدبنلميدي .ٕٙ
 ت: الحسنياالنجريالفاسيالصوفي، بنعبدٕٕٗٔبنعجيبو احمد ىـ،

 ىـ.ٜٔٗٔالقاىرة،الطبعة–د.حسنعباسزكياالقرشيرسبلن،الناشر
الوليد .ٕٚ أبو المستخرجة، لمسائل والتعميل والتوجيو والشرح والتحصيل البيان

ىــ،د.محمدحجيوآخرون،دارٕٓ٘محمدبنأحمدبنرشدالقرطبي،ت:
 م.ٜٛٛٔ-ىــٛٓٗٔلبنان،الطبعةالثانية،–الغرباإلسبلمي،بيروت

القاموس،محمدبنمحمدبنعبدالرزاقالحسيني،تاجالعروسمنجواىر .ٕٛ
 ت: ، الزبيدي بمرتضى الممقب ، الفيض منٕ٘ٓٔابو مجموعة ، ىــ

 المحققينداراليداية.
تاريخاإلسبلمووفياتالمشاىيرواألعبلم،شمسالدينأبوعبدامحمدبن .ٜٕ

عروف،دارىــ،د.بشارعوادمٛٗٚأحمدبنعثمانبنقايمازالذىبي،ت:
 م.ٖٕٓٓالغرباإلسبلمي،الطبعةاألولى،

الطبعةالتونسية،محمدالطاىربنمحمدبنالطاىربن–التحريروالتنوير .ٖٓ
 )ت: التنونسي ٖٜٖٔعاشور تونس والتوزيع لمنشر سحنون دار –ىــ(،

 م.ٜٚٚٔ
ٖٔ. ( الِعراقي الدين، عموم إحياء أحاديث السبكيٓٙٛ-ٕ٘ٚتخريج ابن ىــ(،

ىـ(،أبيعبدامحمودبنمحمدٕ٘ٓٔ-٘ٗٔٔىــ(،الزبيدي)ٔٚٚ-ٕٚٚ)
 ت ٖٗٚٔالحداد، لمنشر العاصمة دار -ىــ، األولى الطبعة الرياض،

 م.ٜٚٛٔ-ىــٛٓٗٔ
عبد .ٕٖ الكبيسي، عبيد حمد د. المتوسط، األول لمصف اإلسبلمية، التربية

 ا عبد الاأللوسيالجبار الطبعة أحمد، ثامر ويوسف -ىــٖٔٗٔمنقحة
 .مٕٓٔٓ

تطريزرياضالصالحين،فيصلبنعبدالعزيزابنأحمدالمباركالحريممي .ٖٖ
ىــ،د.عبدالعزيزبنعبدابنإبراىيمالزيرآلحمد،ٖٙٚٔالنجدي،ت:

 .مٕٕٓٓ-ىــٖٕٗٔالرياض،الطبعةاألولى،–دارالعاصمةلمنشروالتوزيع



ٜٔٔ 

عبيرتعريفاألدبالعربيوتقويمعممو .ٖٗ إعداد المحبلوي، نجبلءاحمد د. ،
 ىـ.ٕٖٗٔربيعاألول-ٕٛعبدالحميمالبينساوي،

تعظيمقدرالصبلة،أبوعبدامحمدبننصربنالحجاجالمروزي،ت: .ٖ٘
منورة،المدينةال–ىــ،د.عبدالرحمنعبدالجبارالفريوائي،مكتبةالدارٜٕٗ

 .ٙٓٗٔالطبعةاألولى:
ية:المحررالوجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،أبومحمدعبدتفسيرابنعط .ٖٙ

الحقبنغالببنعبدالرحمنبنتمامبنعطيةاألندلسيالمحاربي،ت:
بيروت،الطبعة–ىــ،عبدالسبلمعبدالشافيمحمد،دارالكتبالعمميةٕٗ٘

 .ىــٕٕٗٔاألولى،
ٖٚ.  الكريم القرآن تفسير العممية،  ط كثير ابن الفداءتفسير أبو كثير(، )ابن

ىــ،محمدٗٚٚإسماعيلبنعمربنكثيرالقرشيالبصريثمالدمشقي،ت:
بيضون، عمي محمد منشورات العممية، الكتب دار الدين، شمس حسين

 ىــ.ٜٔٗٔبيروت،الطبعةاألولى،
تفسيرالخازن:لبابالتأويلفيمعانيالتنزيل،عبلءالدينعميبنمحمد .ٖٛ

إبراىيم بن ت: بالخازن، المعروف الحسن أبو الشيمي عمر ىــ،ٔٗٚبن
األولى الطبعة بيروت، دارالكتبالعممية، عميشاىين، –تصحيحمحمد

 ىـ.٘ٔٗٔ
تفسيرالسمرقندي،بحرالعموم،أبوالميثنصربنمحمدبنأحمدبنإبراىيم .ٜٖ

 ىــ.ٖٖٚالسمرقندي،ت:
ٗٓ.  السمعاني المظ–تفسير أبو القرآن، عبدتفسير بن محمد بن منصور فر،

ت: الشافعي، ثم الحنفي التميمي السمعاني المروزي أحمد ابن الجبار
–الرياض–ىـ،ياسربنإبراىيموغنيمبنعباسبنغنيم،دارالوطنٜٛٗ

م.ٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔالسعودية،الطبعةاألولى،
ٗٔ.  ت: الشعراوي، متولي محمد الخواطر، الشعراوي، مطٛٔٗٔتفسير ابعىــ،

 أخباراليوم.



ٕٔٓ 

بن .ٕٗ بنمحمد الرحمن عبد محمد أبو أبيحاتم، البن العظيم القرآن تفسير
 ت: حاتم، أبي ابن الرازي الحنظمي، التميمي، المنذر ىــ،ٕٖٚإدريسبن

المممكةالعربيةالسعودية،–أسعدمحمدالطيب،مكتبةنزارمصطفىالباز
 ىــ.ٜٔٗٔالطبعةالثالثة،

لكريم)ابنالقيم(،محمدبنأبيبكربنأيوببنسعدشمستفسيرالقرآنا .ٖٗ
 ت: الجوزية، قيم ابن العربيةٔ٘ٚالدين والبحوث الدراسات مكتب ىــــ،

 اليبلل مكتبة دار رمضان، إبراىيم الشيخ بإشراف –اإلسبلمية –بيروت
ىـــ.ٓٔٗٔالطبعةاألولى،

دالزمريالكتانياألدريسيتفسيرالقرآنالكريم،محمدالمنتصربابنمحم .ٗٗ
ىــ،دروسصوتيةقامبتفريغياموقعالشبكةاإلسبلمية.ٜٔٗٔالحسني،ت:

ٗ٘.  ت: المراغي، مصطفى بن أحمد المراغي، مكتبةٖٔٚٔتفسير شركة ىــ،
 األولى، الطبعة بمصر، مصطفىالبابيالحمبيوأوالده -ىــٖ٘ٙٔومطبعة

 .مٜٙٗٔ
بنمصطفىالزحيمي،دارالفكردمشق،التفسيرالوسيطلمزحيمي،د.وىبة .ٙٗ

 ىــ.ٕٕٗٔ–الطبعةاألولى
ىــ،دارنيضةٖٔٗٔالتفسيرالوسيطلمقرآنالكريم،محمدسيدطنطاوي،ت: .ٚٗ

 م.ٜٜٚٔ–القاىرة،الطبعةاألولى–مصرلمطباعةوالنشروالتوزيع
ناجي .ٛٗ الشريف، باألزىر السايساألستاذ عمي محمد األحكام، آيات تفسير

 م.ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٔويدان،المكتبةالعصريةلمطباعةوالنشر:س
أبوالحسنمقاتلبنسميمانبنبشير–تفسيرمقاتلبنسميمان .ٜٗ العممية،

–لبنان–ىـ،أحمدفريد،دارالكتبالعمميةٓ٘ٔاألزديبالوالءالبمخي،ت:
م،الطبعةاألولى.ٖٕٓٓ-ىـٕٗٗٔ–بيروت

معانيواألسانيد،أبوعمريوسفبنعبدابنالتمييدلمافيالموطأمنال .ٓ٘
 ت: النمريالقرطبي، البربنعاصم بنعبد ىــ،مصطفىبنٖٙٗمحمد

والشؤون األوقاف عموم وزارة البكري، الكبير عبد محمد العموي، أحمد
 .ىــٖٚٛٔاإلسبلمية،المغرب،



ٕٔٔ 

ت: .ٔ٘ منصور، أبو اليروي، األزىري احمد بن محمد المغة، ىـ،ٖٓٚتيذيب
العربي التراث إحياء دار عوضمرعب، األولى-محمد الطبعة بيروت،

م.ٕٔٓٓ
التوضيحعنتوحيداألخبلقفيجوابأىلالعراقوتذكرهأولياأللبابفي .ٕ٘

طريقالشيخمحمدبنعبدالوىاب،سميمانبنعبدابنمحمدبنعبد
ةالسعودية،الطبعةىــ،دارطيبةالرياض،المممكةالعربئٖٖٕالوىاب،ت:

 .مٜٗٛٔ-ىــٗٓٗٔاألولى،
ت: .ٖ٘ السيوطي، الدين جبلل بكر، أبي بن الرحمن عبد األحاديث، جامع

ىــ،فريقمنالباحثينبإشرافد.عميجمعة)مفتيالديارالمصرية(،ٜٔٔ
 د.حسنعباسزكي.

بجامعالبيانلتأويلالقرآنالكريم،محمدبنجريربنيزيدبنكثيربنغال .ٗ٘
ىــ،أحمدمحمدشاكر،مؤسسةالرسالة،ٖٓٔاألممي،أبوجعفرالطبري،ت:

 م.ٕٓٓٓ-ىــٕٓٗٔالطبعةاألولى،
بن .٘٘ محمد ، كثير ابن ط البخاري صحيح ، المختصر الصحيح الجامع

 االبخاريالجعفي،ت: عبد ابو مصطفىديبٕٙ٘اسماعيل د. ه،
جامعةدمشق،الطبعةالثالثة–يعةالبغااستاذالحديثوعمومةفيكميةالشر

 م.ٜٚٛٔ–هٚٓٗٔ–
بنعيسىأبو .ٙ٘ محمد طدارإحياءالتراث، الجامعالصحيحسننالترمذي،

ىــ،أحمدمحمدشاكروآخرون،دارإحياءٜٕٚعيسىالترمذيالسممي،ت:
 .بيروت–التراثالعربي

الدينعبدالرحمنبنالجامعالصغيرمنحديثالبشيرالنذير،اإلمامجبلل .ٚ٘
 ي.أبيبكربنمحمدبنسابقالدينالسيوط

جامعالعموموالحكمفيشرحخمسينحديثًامنجوامعالكمم،زينالدينعبد .ٛ٘
ت: الحنبمي، البغدادي السبلمي الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن

إبراىيمباجس،مؤسسةالرسالةبيروت،الطبعة–ىــ،شعيباألرنؤوطٜ٘ٚ
 .مٕٔٓٓ-ىــٕٕٗٔلسابعةا



ٕٕٔ 

جامعالعموموالحكم،ابنرجبالحنبمي،أبوالفرجعبدالرحمنبنأحمدبن .ٜ٘
 ىـ.ٛٓٗٔبيروت،الطبعةاألولى،–،دارالمعرفةٜ٘ٚرجبالحنبمي،ت:

لجامعألحكامالقرآن:تفسيرالقرطبي،أبوعبدامحمدبنأحمدبنأبيا .ٓٙ
بكربنفرحاألنصاريالخزرجيشم ىــ،أحمدٔٚٙسالدينالقرطبي،ت:

الثانية، الطبعة القاىرة، المصرية، الكتب دار اطفيش، براىيم وا  البردوني
 م.ٜٗٙٔ-ىــٖٗٛٔ

بنابي .ٔٙ معمر الرزاق(، )منشورممحقبمصنفعبد بنراشد معمر جامع
نزيلاليمن،ت: البصري، ابوعروة ه،ٖ٘ٔعمروراشداالزديموالىم،

اال الرحمن المكتبحبيب وتوزيع ، بباكستان العممي المجمس ، عظمي
ه.ٖٓٗٔ-االسبلميببيروت،الطبعةالثانية

لحديثالموضوعي،مناىججامعةالمدينةالعالمية.ا .ٕٙ
حكماإلسبلمفيمنزعمأنالقرآنمتناقض،عبدالعزيزعبدابنباز،ت: .ٖٙ

السابعة،العدداألول،ىــ،الجامعةاإلسبلميةبالمدينةالمنورة،الطبعةٕٓٗٔ
 م.ٜٗٚٔ-ىــٜٖٗٔرجب

بن .ٗٙ أحمد بن ا عبد بن أحمد نعيم أبو وطبقاتاألصفياء، األولياء حمية
 ت: األصبياني، ميران بن موسى بن ٖٓٗإسحاق السعادة بجوار–ىــ،

م،دارالكتابالعربي،دارالفكرلمطباعةٜٗٚٔ-ىــٜٖٗٔمحافظةمصر،
 ىــ.ٜٓٗٔبيروت،طبعة–والنشروالتوزيع

الفيري .٘ٙ القرشي خمف بن محمد بن الوليد بن محمد والبدع، الحوادث
ىــ،عميبنحسنالحمبي،ٕٓ٘األندلسي،أبوبكرالطرطوشيالمالكي،ت:

 م.ٜٜٛٔ-ىــٜٔٗٔدارابنالجوزي،الطبعةالثالثة،
والسنة .ٙٙ  الكتاب ضوء في عقدية )دراسة الحضارات عبد(حوار بن فيد ،

 العزيزبنعبداالسنيدي.
ٙٚ.  واألدباء األدب مفيوم –حول االتحاد حمدة–جريدة النفس، ىدأة في

م.ٕٛٓٓيوليوٗٔخميس،تاريخالنشر:االثنين



ٕٖٔ 

الطبعة .ٛٙ نايفالشحود، عميبن اإلسبلمية، فيخصائصالعقيدة الخبلصة
 م.ٜٕٓٓ-ىــٖٓٗٔاألولى

طدا .ٜٙ بالمأثور بالتفسير المنثور جبللالدر أبيبكر، ابن عبد رىجر،
 بيروت.–ىــ،دارالفكرٜٔٔالدينالسيوطي،ت:

الدررالسنيةفياألجوبةالنجدية،عمماءنجداألعبلم،عبدالرحمنبنمحمد .ٓٚ
م.ٜٜٙٔ-ىـٚٔٗٔبنقاسم،الطبعةالسادسة،

دليلالفالحينلطرقرياضالصالحين،محمدبنعميبنمحمدبنعبلنبن .ٔٚ
ابر ت: الشافعي، الصديقي البكري شيحا،ٚ٘ٓٔاىيم مأمون داره،خميل

لمطباعةوالنشروالتوزيع،بيروت -المعرفة الرابعة، الطبعة -هٕ٘ٗٔلبنان،
 م.ٕٗٓٓ

سمسمةدعوة–الدينالمعاممة،منقذبنمحمدالسقار،رابطةالعالماإلسبلمي .ٕٚ
 محكم( شيري )كتاب –الحق ٕٗالسنة العدد .ٕٖٚ عام -ىــٖٓٗٔ،

 م.ٜٕٓٓ
ديوانطرفةبنالعبد،طرفةبنالعبدبنسفيانبنسعدالبكريالوائميأبو .ٖٚ

ت: الجاىمي، الشاعر الكتبٗٙ٘عمر دار الدين، ناصر محمد ميدي م،
م(،واألدبوالببلغة.ٕٕٓٓ-ىـٖٕٗٔالعممية،الطبعةالثالثة)

الغنيمان،الجامعةذمالفرقةواالختبلففيالكتابوالسنة،عبدابنمحمد .ٗٚ
جمادىاآلخرة–محرم–ةاإلسبلميةبالمدينةالمنورة،الطبعةالسابعةعشر

.مٜ٘ٛٔ-ىــ٘ٓٗٔ
ٚ٘.  جبرانمسعود،–الرائد األولى. لحروفيا وفقًا عصريرتبتمفرداتو معجم

لبنان،–دارالعمملممبليينمؤسسةالثقافةلمتأليفوالترجمةوالنشر،بيروت
م.ٕٜٜٔ-مارس-ة،آذارالطبعةالسابع

الردعمىأصولالرافضة،عمينايفالشحود. .ٙٚ
رفيعممالتفسيرطالمكتب،جمالالدينأبوالفرجعبدالرحمنيزادالمس .ٚٚ

 ت: الجوزي، محمد بن عمي ٜٚ٘بن اإلسبلمي المكتب بيروت،–ىــ،
ىــ.ٗٓٗٔالطبعةالثالثة:



ٕٔٗ 

حمدالحسني،الكحبلنيثمسبلالسبلم،محمدبناسماعيلبنصبلحبنم .ٛٚ
 .ٕٛٔٔمعروفكأسبلفوباالمير،ت:الصنعانيابوابراىيمعزالدينال

سماحةاإلسبلم،د.عمربنعبدالعزيزقريشي،د.عبدالرحمنالعشماوي، .ٜٚ
األديب مكتبة عائضالقرني، الثالثة–د. الطبعة لمنشروالترجمة، الذىبية

 .مٕٙٓٓ-ىــٕٙٗٔ

اإلسبلمالعالمالعربي–تعاممومعأىلالشرائعاألخرىسماحةالرسولفي .ٓٛ
 م.ٕٕٔٓاألديانوالمعتقداتالمسيحية،مسممولؤلبد،

،ابنماجةابوعبدامحمدبنيزيدالقزويني،وماجةاسمسننابنماجة .ٔٛ
،محمدفؤادعبدالباقي،داراحياءالكتبالعربية،ٖٕٚابيويزيد،ت: ىـ

بيالحمبي.فيصلعيسىالبا
ٕٛ.  السجستاني، األشعث بن سميمان داود أبو داود، أبي :سنن ه،ٕ٘ٚت

مٜٕٓٓ-هٖٓٗٔشعيباالرنؤوط،محمدكاملقرهبمميالطبعةاالولى
 دارالكتابالعربي،بيروت،متونالحديث،بابفيلزومالسنة.،

سننالترمذيتشاكر،محمدبنعيسىبنسورةبنموسىبنالضحاك، .ٖٛ
ال ت: عيسى، أبو عبدٜٕٚترمذي، فؤاد ومحمد شاكر، محمد أحمد ىــ،

مكتبة شركة الشريف، األزىر في المدرس عوض عطوة براىيم وا  الباقي،
 الحمبي البابي مصطفى –ومطبعة الثانية، الطبعة -ىــٜٖ٘ٔمصر،

 م.ٜ٘ٚٔ
السننالصغيرلمبييقي،أحمدبنالحسينبنعميبنموسىالخسروجردي .ٗٛ

ىــ،عبدالمعطيأمينقمعجي،جامعةٛ٘ٗالخراساني،أبوبكرالبييقي،ت:
 م.ٜٜٛٔ-ىــٓٔٗٔباكستان،الطبعةاألولى،–الدراساتاإلسبلمية،كراتشي

وفيذيموالجوىرالنقي،أبوبكرأحمدبنالحسينبنلمبييقيالسننالكبرى .٘ٛ
ييربابنالتركماني،عميالبييقي،عبلءالدينعميبنعثمانالماردينيالش

حيد ببمدة اليند في الكائنة النظامية المعارف دائرة الطبعةرمجمس آباد،
 ىــ.ٖٗٗٔاألولى:



ٕٔ٘ 

الحسينبنعميبنموسىالخسروجرديا .ٙٛ بن أحمد الكبرىلمبييقي، لسنن
ىــ،محمدعبدالقادرعطا،دارالكتبٛ٘ٗالخراساني،أبوبكرالبييقي،ت:

م.ٖٕٓٓ-ىــٕٗٗٔبنان،الطبعةالثالثةالعممية،بيروت،ل
 شبياتالنصارىحولاإلسبلم،وليدكمالشكر. .ٚٛ
شرحأصولاعتقادأىلالسنةوالجماعة،أبوالقاسمىبةابنالحسنبن .ٛٛ

 ت: البللكائي، الرازي الطبري حمدانٛٔٗمنصور بن سعد بن أحمد ىــ،
 م.ٖٕٓٓ-ىــٖٕٗٔالسعودية،الطبعةالثامنة:–الغامدي،دارطيبة

شرحالسنةلمبغوي،محييالسنة،أبومحمدالحسينبنمسعودبنمحمدبن .ٜٛ
ىـــ،شعيباألرنؤوط،محمدزىيرالشاويش،ٙٔ٘الغراءالبغويالشافعي،ت:

 م.ٖٜٛٔ-ىــٖٓٗٔالمكتباإلسبلميالطبعةالثانية،
ٜٓ.  رياضالصالحين –شرح حطيبة.–حطيبة أحمد الطيب دروسالشيخ

 تيةقامبتفريغياالموقعاالسبلمي.صو
الحسنعميبنخمقبن .ٜٔ ابنبطالأبو شرحصحيحالبخاريالبنبطال،

–ىــ،أبوتميمياسربنإبراىيم،مكتبةالرشدالسعوديةٜٗٗعبدالممك،ت:
 م.ٖٕٓٓ-ىــٖٕٗٔالرياض،الطبعةالثانية:

بفوا .ٕٜ المعمم اكمال المسمى عياض لمقاضي مسمم صحيح مسمم،شرح ئد
الفضل ،ابو السبتي اليحصبي عمرون عياضبن بن موسى عياضبن

مصر،-ه،د.يحيىاسماعيل،دارالوفاءلمطباعةوالنشروالتوزيعٗٗ٘،ت:
 م.ٜٜٛٔ–هٜٔٗٔالطبعةاالولى

شرحصحيحمسمم،ابواألشبالحسنالزىيريالمندوةالمنصوريالمصري، .ٖٜ
  www.islamweb.netشبكةاالسبلمية،دروسصوتيةقامبتفريغياموقعال

الخسروجردي .ٜٗ موسى بن عمي بن الحسين بن أحمد اإليمان، شعب
ىــ،د.عبدالعميعبدالحميدحامد،ٛ٘ٗالخراساني،أبوبكرالبييقي،ت:

األولى الطبعة ببومباي، السمفية الدار صاحب الندوي، أحمد ،مختار
 م.ٖٕٓٓ-ىــٖٕٗٔ

http://www.islamweb.net/


ٕٔٙ 

شوائبالتفسيرفيالقرنالرابععشراليجري،عبدالرحيمفارسأبوعمية، .ٜ٘
رسالةمقدمةلنيلدرجةالعممية)الدكتوراه(فيالدراساتاإلسبلميةمنكمية

الشريعةبجامعةبيروتاإلسبلمية.
الصحاحتاجالمغةوصحاحالعربية،ابونصراسماعيلبنحمادالجواىري .ٜٙ

،احمدبنعبدالغفورعطار،دارالعمملممبليينٖٜٖالفارابي،ت:، –ىـ
 م.ٜٚٛٔ-ىـٚٓٗٔبيروت،الطبعةالرابعة

رسول .ٜٚ امور من المختصر الصحيح المسند الجامع = البخاري صحيح
عبدا ابو اسماعيل بن محمد وايامو، وسننو وسمم( عميو ا ا)صمى

 ت: الجعفي، طوقىـ،ٕٙ٘البخاري دار الناصر، ناصر بن زىير محمد
 ىـ.ٕٕٗٔالنجاة،الطبعةاالولى:

ٜٛ.  الصغير وضعيفالجامع األلباني،–صحيح الدين ناصر محمد وزيادتو،
 المكتباإلسبلمي.

محمد .ٜٜ بن عمي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال الخواطر، صيد
دمشق،الطبعة–ىــ،حسنالمساحيسويدان،دارالقممٜٚ٘الجوزي،ت:

 م.ٕٗٓٓ-ىــٕ٘ٗٔاألولى

الضياءالبلمعمنالخطبالجامع،محمدبنصالحبنمحمدالعثيمي،ت: .ٓٓٔ
ىــ،الرئاسةالعامةإلداراتالبحوثالعمميةواإلفتاءوالدعوةواإلرشاد،ٕٔٗٔ

 م.ٜٛٛٔ-ىــٛٓٗٔالطبعةاألولى،
حمدبناحمدصدرالدين،أبوطاىرالسمفياحمدبنمالطيورياتانتخاب .ٔٓٔ

ىـ،منأصول:أبوالحسينٕٚ٘بنمحمدبنإبراىيمسمفواألصبياني،ت:
 ت: الطيوري، الصيرفي الجبار عبد بن د.سمانٓٓ٘المبارك تحقيق ىـ،

يحيىمعالي،عباسصخرالحسن،مكتبةأضواءالسمف،الرياض،الطبعة
 م.ٕٗٓٓ-ىـٕ٘ٗٔاألولى

 .سبلميةمشكاة،كتبإظمماتالظمم،مكتبة .ٕٓٔ



ٕٔٚ 

عمدةالقارئشرحصحيحالبخاري،ابومحمدمحمودبناحمدبنموسىبن .ٖٓٔ
ىـ،دارإحياء٘٘ٛاحمدبنحسينالغيتابيالحنفيبدرالدينالعيني،ت:

 بيروت.–التراثالعربي
ٔٓٗ.  طيبة دار المقدم، إسماعيل أحمد محمد الحجاب، العاشرة–عودة الطبعة

 .مٕ٘ٓٓ-ىــٕٙٗٔالطبعةاألولى،–م،دارابنالجوزيٕٚٓٓ-ىــٕٛٗٔ
عونالمعبودشرحابنداود،ومعوحاشيةابنالقيم:تيذيبسننأبيداود .٘ٓٔ

يضاحعمموومشكبلتو،محمدأشرفبنأميربنعميبنحيدر،أبوعبد وا 
 ت: األبادي، العظيم الصديقي الحق شرف الكتبٜٕٖٔالرحمن دار ىــ،

 ىـــ.٘ٔٗٔالعممية،بيروت،الطبعةالثانية
العظيم .ٙٓٔ شمسالحق الطيبمحمد أبو داود، أبي سنن شرح المعبود عون

الطبعة المنورة، المدينة السمفية المكتبة عثمان، محمد الرحمن عبد آبادي،
 م.ٜٛٙٔ-ىــٖٛٛٔالثانية:

بن .ٚٓٔ الحسن الدين نظام النيسابوري، تفسير الفرقان، ورغائب القرآن غرائب
ىــ،الشيخزكرياعميرات،دارٓ٘ٛسابوري،ت:محمدبنحسينالقميالني

 ىــ.ٙٔٗٔ–بيروت،الطبعةاألولى–الكتبالعممية
احمد .ٛٓٔ بن عمرو بن محمود القاسم أبو واألثر، الحديث غريب في الفائق

ت: ا، جار الفضلٖٛ٘الزمخشري أبو ومحمد البجاوي عمي محمد ىـ،
نان.لب–إبراىيم،الطبعةالثانية،دارالمعرفة

فتحالباريشرحصحيحالبخاري،زينالدينعبدالرحمانبناحمدبنرجب .ٜٓٔ
ىـ،محمودبنٜ٘ٚبنالحسنالسبلميالبغداديثمالدمشقيالحنبمي،ت:

شعبانبنعبدالمقصودومجديبنعبدالخالقالشافعي،ابراىيمبناسماعيل
 القاضي.

ب .ٓٔٔ عمي بن أحمد البخاري، صحيح شرح الباري الفضلفتح أبو حجر ن
ت: دارالمعرفةٕ٘ٛالعسقبلني، الباقي، عبد بنفؤاد محمد بيروت،-ىـ،

ىـ.ٜٖٚٔ



ٕٔٛ 

فتحاالحميدالمجيدفيشرحكتابالتوحيد،حامدبنمحمدبنحسينبن .ٔٔٔ
ىــ،بكربنعبداأبوزيد،دارالمؤيد،الطبعةاألولى،ٖٚٔٔمحسن،ت:

.مٜٜٙٔ-ىــٚٔٗٔ
سعودالشريم،بوابةالحرمينالشريفينفيخطبة،د.–الفجرفيالخصومة .ٕٔٔ

 ىــ.ٖٔٗٔ/ٖ/ٕٔالمسجدالحرام
تاج .ٖٔٔ بن الرؤف بعبد المدعو محمد الدين زين ، العممية ط فيضالقدير

ىـٖٔٓٔالعارفينبنعميبنزينالعابدينالحداديثمالمناويالقاىري،ت:
 م.ٜٜٗٔ-ىـ٘ٔٗٔلبنان،الطبعةاالولى-،دارالكتبالعمميةبيروت

الرؤوف .ٗٔٔ المدعوبعبد فيضالقديروشرحالجامعالصغير،زينالدينمحمد
القاىري، المناوي ثم الحدادي العابدين زين بن عمي بن العرافين تاج بن

 مصر.-ىـ،المكتبةالتجاريةالكبرىٖٔٓٔت:
-ب،دارالفكر،دمشقسعديابوحبيلغةواصطبلح،د.القاموسالفقيي .٘ٔٔ

م.ٜٛٛٔ-ىـٛٓٗٔسوريا،الطبعةالثانية
القاموسالمحيط،مجدالدينابوطاىرمحمدبنيعقوبالفيروزيأبادي، .ٙٔٔ

نعيمٚٔٛت: بأشرافمحمد الرسالة مؤسسة مكتبالتراثفي تحقيق ، ىـ
 العرقسوس،مؤسسةالرسالةلمطباعةوالنشر.

العينينفيرفعاليدين .ٚٔٔ بناسماعيلبنابراىيمبنقرة ،محمد فيالصبلة
احمدشريف،داراالرقملمنشره،ٕٙ٘المغيرةالبخاري،ابوعبدا،ت:

 م،ٖٜٛٔ-هٗٓٗٔوالتوزيع،الكويتالطبعةاالولى
قرةعيناألخيارلتكممةردالمختارعمىالدرالمختاروشرحتنويراألبصار، .ٛٔٔ

أمينمعروفبابنعابدين(أبنعمربنعبدعبلءالدينمحمدبن)محمد
ت: والنشرٖٙٓٔالعزيزعابدينالحسينيالدمشقي، لمطباعة الفكر دار ىـ،

لبنان.–والتوزيع،بيروت
القضاءوالقدر،أحمدبنالحسينبنعميبنموسى،أبوبكرالبييقي،ت: .ٜٔٔ

ٗ٘ٛ العبيكان مكتبة ا عبد بن محمد ا–ىــ، الطبعة ألولى،السعودية،
 م.ٕٓٓٓ-ىــٕٔٗٔ



ٕٜٔ 

عمر .ٕٓٔ والتحميباألصلالمفيد"، "التخميعنالتقميد المسمىبـ كتابالتوحيد
 ت: الحمبلوي، ٘ٓٗٔالعرباوي القصرية، الوراقة مطبعة ٗٓٗٔىـ، -ىـ

ٜٔٛٗ.
كتابالعين،أبوعبدالرحمنالخميلبناحمدبنعمروبنتميمالفراىيدي .ٕٔٔ

 ت: ٓٚٔالبصري، ميديىـ، دارالد. السامرائي، إبراىيم د. مخزومي،
ومكتبةىبلل،الغريبوالمعاجمولغةالفقو.

واألخبار .ٕٕٔ السنن بيا وجاءت القرآن بيا نطق أسماء اشتقاق معرفة كتاب
د. بنعزيرالسجستانيرحموا، أبيبكرمحمد وتأويلألفاظمستعممة،

 م.ٕٛٓٓ-ىــٜٕٗٔجميلعبداعويضة،
قالتنزيلوعيونالتأويلفيوجوهالتأويل،تفسيرالزمخشريالكشافعنحقائ .ٖٕٔ

طإحياءالتراث،أبوالقاسممحمودبنعمروبنأحمدالزمخشريجارا،
 بيروت.–ىــ،عبدالرزاقالميدي،دارإحياءالتراثالعربيٖٛ٘ت:

كشفالمشكلمنحديثالصحيحين،جمالالدينأبوالفرجعبدالرحمنبن .ٕٗٔ
ب عمي ت: الجوزي، محمد ٜٚ٘ن الوطن دار البواب، حسين عمي -ىـــ،

 الرياض.
كشفغياىبالظبلمعنأوىاموبراءةالشيخمحمدعبدالوىابعنمفتريات .ٕ٘ٔ

ىذاالممحدالكذاب،سميمانبنسحمانبنمصمحبنحمدانبنمصمحبن
ت: النجدي، الخثعني، عامر بن مالك بن محمد بن مسفر بن حمدان

 ـ،أضواءالسمف،الطبعةاألولى.ىٜٖٗٔ

بن .ٕٙٔ بنإبراىيم الدينعميبنمحمد عبلء لبابالتأويلفيمعانيالتنزيل،
 ت: المعروفبالخازن، الحسن، أبو الشيمي محمدٔٗٚعمر تصحيح ىــ،

 ىــ.٘ٔٗٔ–بيروت،الطبعةاألولى–عميشاىين،دارالكتبالعممية
ٕٔٚ.  الدين جمال الفضل، أبو عمي، بن مكرم بن محمد العرب، لسان  ابن

 دارصادرٔٔٚمنظوراألنصاريالرويفعياألفريقي،ت: بيروت،–ىـ،
 ه.ٗٔٗٔ،ٖط



ٖٔٓ 

الممك .ٕٛٔ عبد بن ىوازن بن الكريم عبد القشيري، تفسير اإلشارات: لطائف
 ت: الع٘ٙٗالقشيري، المصرية الييئة البسيوني، إبراىيم لمكتابىــ، –امة

 ة.مصر،الطبعةالثالث
،دارىـٖٛٗالمبسوط،محمدبناحمدبنسيلشمساألئمةالسرخسي،ت: .ٜٕٔ

 م.ٖٜٜٔ-ىـٗٔٗٔبيروت،بدونطبعة–المعرفة

بن .ٖٓٔ أحمد الرحمن عبد أبو لمنسائي، الصغرى السنن السنن، من المجتبى
 ت: النسائي، الخراساني، عمي الفتآٖٖشعيببن  عبد غدة،ىــ، أبو ح

.مٜٙٛٔ-ىــٙٓٗٔحمب،الطبعةالثانية:–مكتبةالمطبوعاتاإلسبلمية
مجمعالزوائدومنبعالفوائد،نورالدينعميبنأبيبكربنسميمانالييثمي، .ٖٔٔ

.ىـٕٔٗٔ–،دارالفكر،بيروتٚٓٛت:
مجموعفتاوىابنتيمية)التفسير(،فصلفياالحتجاجبسورةاالخبلص. .ٕٖٔ
التأويل،محمدجمالالدينبنمحمدسعيدبنقاسمالحبلقالقاسمي،محاسن .ٖٖٔ

 ٕٖٖٔت: العممية الكتب دار السود، عيون باسل محمد بيروت،–ىــ،
 .-ىــٛٔٗٔ–الطبعةاألولى

مخالفاتتقعفييابعضالنساء،محمدحسنعبدالغفار،دروسصوتيةقام .ٖٗٔ
 بتفريغياموقعالشبكةاالسبلمية.

القادرمختارا .ٖ٘ٔ بنأبيبكربنعبد لصحاح،زينالدينأبوعبدامحمد
ت:فالحن الٙٙٙيالرازي، يوسفالشيخمحمد، مىـ، العصرية الدار–كتبة

 م.ٜٜٜٔ-ىـٕٓٗٔصيدا،الطبعةالخامسة–النموذجية،بيروت
دار .ٖٙٔ الصابوني، عمي محمد وتحقيق( )اختصار كثير، ابن تفسير مختصر

 م.ٜٔٛٔ-ىــٕٓٗٔبيروت،لبنان،الطبعةالسابعة،القرآنالكريم،
ياكنستعين،محمدبنأبيبكربنجمدار .ٖٚٔ السالكينبينمنازلإياكنعبدوا 

ىــ،محمدالمعتصمٔ٘ٚأيوببنسعدشمسالدينابنالقيمالجوزية،ت:
 العربي الكتاب دار الناشر البغدادي، الثالثة:–با الطبعة بيروت،

األٜٜٙٔ-ىــٙٔٗٔ الدرجة القيم، ابن كتب فيم، تعالى الحق مراقبة ولى
 .السير



ٖٔٔ 

مرقاةالمفاتيحشرحمشكاةالمصابيح،عميبن)سمطان(محمد،أبوالحسن .ٖٛٔ
لبنان،–ىــ،دارالفكر،بيروتٗٔٓٔنورالدينالمبلاليرويالقاري،ت:

 .مٕٕٓٓ-ىــٕٕٗٔالطبعةاألولى،
قاضيأبيبكرمحمدبنعبدابنالعربيلمسالكفيشرحموطأمالك،الا .ٜٖٔ

بنتالحسين بنالحسينالسميماني+عائشة محمد ابنالعربي، المعافري،
 م.ٕٚٓٓ-ىــٕٛٗٔالسميماني،دارالغرباإلسبلمي،بيروت،الطبعةاألولى

دارالمعرفة،اإلمامالحافظأبوعبداالحاكم–المستدركعمىالصحيحين .ٓٗٔ
ىــ،دار٘ٓٗبيروت،ت:–د.يوسفالمرعشمي،دارالمعرفةالنيسابوري،

 الكتبالعممية.
،أبوحنيفةالنعمانبنثابتبنزوطيبنروايةالحصكفيمسندأبيحنيفة .ٔٗٔ

مصر،فنونالحديث.-ىـ،عبدالرحمنحسنمحمود.اآلدابٓ٘ٔماه،ت:
ٕٔٗ.  الفارسي داود أبو داود بن سميمان الطيالسي، داود أبي البصريمسند

 بيروت.–الطيالسي،دارالمعرفة
ابويعمياحمدبنعميبنالمثنىبنيحيىبنمسندأبييعميالموصمي، .ٖٗٔ

ه،حسينسميماسد،دارٖٚٓعيسىبنىبللالتميمي،الموصمي،ت:
 م.ٜٗٛٔ-هٗٓٗٔدمشق،الطبعةاالولى–المأمونلمتراث

حمدمختارضرارالمفتي،داره،مٖٕٛ،ت:اىويةرمسندإسحاقبن .ٗٗٔ
 م.ٕٕٓٓ–هٖٕٗٔالكتبالعربي،الطبعةاالولى

مسنداإلمامأحمدبنحنبل،أبوعبداأحمدبنمحمدبنحنبلبنىبلل .٘ٗٔ
 ت: الشيباني، أسد وآخرون،ٕٔٗبن مرشد عادل األرنؤوط، شعيب ىــ،

 م.ٕٔٓٓ-ىــٕٔٗٔمؤسسةالرسالة،الطبعةاألولى
االمامالشافعي،الشافعيابوعبدامحمدبنادريسبنعباسبنسندم .ٙٗٔ

عثمانبنشافعبنعبدالمطمببنعبدمنافالمطمبيالقرشيالمكي،ت:
ه،محمدعابدالسندي،محمدزاىدبنالحسينالكوثري،دارالكتبٕٗٓ

 م.ٜٔ٘ٔ-هٖٓٚٔلبنان،-العممية،بيروت
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الب .ٚٗٔ البزازالمنشورباسم بنعمروبنعبدمسند أبوبكرأحمد حرالزخار،
ىــ،المحققٕٜٕالخالقبنخبلدبنعبيداالعتكيالمعروفبالبزاز،ت:

محفوظالرحمنزيناوعادلبنسعدوحبريعبدالخالقالشافعي،مكتبة
 والحكم –العموم )بدأت األولى الطبعة المنورة، وانتيتٜٛٛٔالمدينة م

 م(.ٜٕٓٓ
،مسممبندالصحيحالمختصربنقلالعدلعنالعدلإلىرسولاالمسن .ٛٗٔ

 ت: الحسنالقشيريالنيسابوري. بنالحجاجأبو فؤادٕٔٙمسمم محمد ىــ،
 عبدالباقي،دارإحياءالتراثالعربي،بيروت.

احمدبنمحمدبنعميالفيوميثم،فيغريبالشرحالكبيرالمصباحالمنير .ٜٗٔ
بيروت–ه،المكتبةالعمميةٓٚٚباس،ت:الحموي،ابوالع

العبسي .ٓ٘ٔ شيبة أبي بن محمد بن ا عبد بكر أبو شيبة، أبي بن مصنف
 ،محمدعوامة.ىـــــٖٕ٘-ٜ٘ٔالكوفي،ت:

إحياءالتراث،محييالسنة–تفسيرالبغوي=معالمالتنزيلفيتفسيرالقرآن .ٔ٘ٔ
ت: الشافعي، البغوي الفراء بن محمد بن مسعود بن حسين محمد أبو

التراثالعربيٓٔ٘ إحياء دار الميدي، الرزاق عبد الطبعة–ىــ، بيروت،
 ىـ.ٕٓٗٔاألولى

ٕٔ٘.  األمين النبي وكاتبوحي المؤمنين أمير سفيان أبي بن كشفمعاوية
مفتريات،شحاتومحمدصقر،دارالخمفاءالراشدين،االسكندرية،شبياتورد

البحيرة)مصر(.–دمنيور،مكتبةدارالعموم–مكتبةاألصولي
أبو .ٖ٘ٔ المعجماألوسط،سميمانبنأحمدبنأيوببنمطيرالمخميالشامي،

ىــ،طارقبنعوضابنمحمد،عبدالمحسنٖٓٙالقاسمالطبري،ت:
 القاىرة.-الحسيني،دارالحرمينبنإبراىيم

المعجمالكبيرلمطبراني،سميمانبنأحمدبنأيوببنمطيرالمخميالشامي .ٗ٘ٔ
ىــ،حمديبنعبدالمجيدالسمفي،مكتبةابنٖٓٙأبوالقاسمالطبراني،ت:

القاىرة،الطبعةالثانية.–تيمية
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اعدةفريقعمل،احمدمختارعمر،بمس،د.معجمالمغةالعربيةالمعاصرة .٘٘ٔ
م،المجمداالول.ٕٛٓٓ-القاىرة،عالمالكتب–طبعةاالولى

الخسروجردي .ٙ٘ٔ موسى بن عمي بن الحسين بن احمد واالثار، السنن معرفة
ىـ،عبدالمعطيامينالقمعجي،جامعةٛ٘ٗالخرساني،ابوبكرالبييقي،ت:

 م.ٜٜٔٔ-ىـٕٔٗٔالدراساتاالسبلمية،الطبعةاألولى،
د. .ٚ٘ٔ العربي، األدب السويكتمفيوم خميفة بن ا ،عبد

a.alswiket@mu.edu.sq ، :ٕٖٜٔٔالرمزالبريدي. 
المخمي .ٛ٘ٔ مطير بن أيوب بن أحمد بن سميمان لمطبراني، األخبلق مكارم

 ت: ٖٓٙالشامي، العممية، الكتب دار الدين، شمس أحمد ىــ، –بيروت
 .مٜٜٛٔ-ىــٜٓٗٔلبنان،الطبعةاألولى،

والمجبلت .ٜ٘ٔ الجوامع الشحود، نايف عمي الشيخ والدروس، الخطب موسوعة
 ونحوىا،األصواتوالمساجد.

موسوعةالرقائقواآلداب،ياسربنأحمدبنمحمودبنأحمدبنأبيالحمد .ٓٙٔ
 الكويسالحمداني.

حكمتبنبشيربنياسين،دارموسوعةالصحيحمنالتفسيربالمأثور،أ.د .ٔٙٔ
ىــٕٓٗٔالمدينةالنبوية،الطبعةاألولى،–المآثرلمنشروالتوزيعوالطباعة

 م.ٜٜٜٔ-
اإلماممالكروايةمحمدبنالحسنالشيباني،مالكبنأنسأبوعبد .ٕٙٔ موطأ

ت: األصبحي، الحديثٜٚٔا أستاذ الندوي الدين تقي دكتور تحقيق ىـ،
 ةاإلماراتالعربيةالمتحدة،دارالقمم.الشريففيجامع

ٖٔٙ. ، النساء سورة الى النحل سورة اول من والسنة القران بين التعارف موىم
 رسائلجامعية،قسمالقرآنجامعةاالمام.

فيمااتفقعميوالبخاريومسمم،أبيعبدامصطفىالعدويميراثالنبي .ٗٙٔ
 يجت.،بيجتبنفاضلبنب-حفظواتعالى–
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،المؤلفعددمنالمختصيننضرةالنعيمفيمكارمأخبلقالرسولالكريم .٘ٙٔ
،دارالوسيمة(بإشرافالشيخ)صالحبنعبداإماموخطيبالحرمالمكي

 جدة،الطبعةالرابعة.-لمنشروالتوزيع
ت: .ٙٙٔ االشوكانياليمني، بنعبد بنعميبنمحمد محمد نيلاألوطار،

عصامٕٓ٘ٔ ىــ، ط مصر، الحديث، دار الصبابطي، ٖٔٗٔالدين -ىــ
م.ٖٜٜٔ

فيكلشيءمنأحوالنا،عميبننايفالشحود،وجوبتحكيمالرسول .ٚٙٔ
 أبوحمزةالشامي،بحوثومسائل.

وفياتاألعيانوأنباءأبناءالزمان،أبوالعباسشمسالدينأحمدبنمحمد .ٛٙٔ
البرمكياأل ابنخمكان بكر أبي بن إبراىيم بن ت: إحسانٔٛٙزبمي، ىــ،

 بيروت.–عباس،دارصادر
الوالءوالبراءفياإلسبلممنمفاىيمعقيدةالسمف،محمدبنسعيدبنسالم .ٜٙٔ

المممكة–القحطاني،فضيمةالشيخعبدالرزاقعفيفي،دارطيبة،الرياض
العربيةالسعودية،الطبعةاألولى.
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موقع .ٕ الصبلبي، محمد ابنالخطاب،عميمحمد فصلالخطابفيسيرة
 www.slaaby.com.المؤلفعمىاالنترنيت.
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 .forum.mn66.com.معاممةالزوجالسيئةلزوجتو،منتدياتعالمالمرأة .٘
 دروسالشيخعبدالحييوسف،أبوعمرعبدالحيبنيوسف، .ٙ

www.islamweb.net. 
،د.سعودالشريم،بوابةالحرمينالشريفين-خطبة–الفجورفيالخصومة .ٚ
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 .ٕٗٔٓاذار–مارسٛٔقبيميات،لمخصومةشرف،احبلمالقبيمي،الثبلثاء .ٛ

 ديسمبر.ٕٗالخصومة،احمدمنصور،الثبلثاء،حينماينعدمشرف .ٜ

 .www.alimam.ws/ref/1068رفعالصوت،موقعإمامالمسجد، .ٓٔ
ٔٔ.  العقدية –الموسوعة السنية بإشرافالشيخ-الدرر الباحثين من مجموعة ،

 dorar.neعمويبنعبدالقادرالسقاف،موقعالدررالسنية
 صحاب.الفضللممبدئ،شعبةديوانتراقاآللواأل .ٕٔ
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