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 المقدمة

منَّ،َّئاتَّأعمالناومنَّسي َّ،َّونعوذَّباهللَّمنَّشرورَّأنفسنا،َّالحمدَّهللَّنحمدهَّونستعينهَّونستغفرهَّإن َّ
،َّمحمدًاَّعبدهَّورسولهَّوأشهدَّأن َّ،ََّّاهللوأشهدَّأنَّالَّإلهَّإال ََّّ.ومنَّيضللَّفالَّهاديَّله،َّلهَّيهدَّاهللَّفالَّمضل َّ

َّأماَّبعد:َّ

لماَّفيهَّمنََّّةهالكهاَّواندثارهاَّأمرَّغايٌةَّفيَّاألهمي ََّّأحوالَّاألممَّوالوقوفَّعلىَّأسبابدراسةََّّفإن َّ
َّعينَّعلىَّتجن َّالعبرَّوالعظاتَّالتيَّت َّالس َّبَّاألخطاءَّالتيَّوقعتَّفيها َّقالَّتَّإلىَّهالكهاوأد َّابقةَّاألمم ،

ََّّبي َّلذلكَّحرصَّالن ََّّ، [١١١]يوسف:ََّّڇۇئََّّۇئََّّوئََّّوئََّّەئََّّەئََّّائڇَّتعالى:
َّ،ابقةمنَّاألسبابَّالتيَّجلبتَّالهالكَّعلىَّاألممَّالس ََّّوبي نةَّهذاَّالمنهجَّلتكونَّعلىَّبصيرةتعليمَّأم تهََّّعلى

َّفتأمنَّمنَّالوقوعَّفيها،َّوتحفظَّكيانهاَّمنَّاالندثارَّوالفناء.

معانيَّالهالكَّفيَّاللغةَّوالقرآنَّوالس ن ة،َّثمَّيبي نَّاألسبابَّوءَّعلىَّطَّالض َّولقدَّجاءَّهذاَّالبحثَّليسل َّ
َّالتيَّ َّالهالك َّوصور َّالسابقة، َّالس َّالتيَّأهلكتَّاألمم َّبيان َّوأخيرًا َّتنزلتَّبها، َّالتي عينَّعلىَّتجنبَّبل

َّ.الوقوعَّفيَّأسبابَّالهالك

تاحَّاتبعتَّفيَّكتابةَّالبحثَّمنهجَّاالستقراءَّالن اقصَّ)للكتبَّالس تة(َّوذلكَّبالبحثَّفيَّمف:َّمنهج البحث
ماجستيرَّلتشملها،َّوالتيَّتحتاجَّإلىَّأطروحةَّالد الةَّعلىَّالهالكََّّفاهيمَّوالمعانيالموذلكَّلكثرةََّّ(هلك)كلمة

َّالموضوع َّعن َّعام َّبتصور َّللخروج َّسبق َّعلىَّما َّالبحثَّمقتصرًا َّفكان َّاعتمدتَّفيَّفهم َّثم أحاديثَّ،
َّ.الموضوعَّعلىَّالمنهجَّالتحليلي

َّي ََّّمنهج التخريج: َّما َّعلى َّاألحاديث َّتخريج َّفي َّدونََّّستدل َّاقتصرت َّالحديث َّدرجة َّعلى َّخالله من
ذاَّكانَّالحديثَّفيَّالصحيحينَّأوَّأحدهماَّاقتصرتَّعليهَّفإَّ.تجنبًاَّإلطالةَّالبحث،َّاالستقصاءَّوالتطويل

ذاَّلمَّيكنَّفيهماَّفإن َّ،َّولمَّأتعداهماَّإلىَّغيرهما وأماَََّّّ.ًأَّببقيةَّالستةَّثمَّغيرهاةَّكتبَّالسنةَّمبتديَّأنتقلَّلبقي َّوا 
نَّلمَّأجدَّ،َّفإنَّوجدتَّحكمًاَّعليهَّألحدَّمنَّأهلَّهذاَّالشأنَّفإنيَّأعتمدَّعليه:َّعنَّبيانَّدرجةَّالحديث وا 

بعدَّدراسةَّرجالهَّواتصالَّسندهَّحسبَّالقواعدَّ،َّعلىَّظاهرَّإسنادهَّفيماَّيبدوَّليَّ-عندهاَّ-أحكمَّفإنيَّ
َّالمعروفةَّعندَّأهلَّالحديث.

َّ.وخاتمةَّضمنتهاَّنتائجَّالبحثَّبحثينوقدَّجاءَّهذاَّالبحثَّفيَّمقدمةَّوم:َّخطة البحث
َّ
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 ألولا بحثالم

 هالك األمم

 المطلب األول: تعريف الهالك:

َّحولَّهذاَّاألصل،تدورَّجميعهاََّّعد ةَّمعان َّلهاَّوََّّ،(١)قوطس َّوََّّعلىَّكسر ََّّدل َّلَّك(َّيَّةَّ)َّهـماد َّأصلَََََََّّّّّّّ
:َّة َّكََّل َّه َّالت َّوَّ،َّكةل َّه َّسهَّفيَّتََّف َّنَََّّنسان َّاإل ََّّي َّم َّ:َّرََّك َّاَلَّت َّااله َّ،َّوَّ(2)إذاَّماتَّ،َّيقال:ََّهَلَكَّالر جل َّالموتَّ:نَّمعانيهافم َّ
َّ.(3)شيء َّيصيرَّعاقبتهَّإلىَّالهالكََّّل َّك َّ

َّ:َّ(4)الهالكَّعلىَّأربعةَّأوجهَّأن َّاغبَّالر ََّّذكرَّوََََّّّّ
َّ.[22]الحاقة:َّ ڇىئَّىئَّېئڇَّٹَّٹكَّوهوَّعندَّغيركَّموجود،َّيءَّعن َّافتقادَّالش ََّّاألول:
َّ[.202َّالبقرة:] ڇ ژ ڈ ڈ ڇَّٹَّٹَّ،وفساد ََّّيءَّباستحالة َّهالكَّالش ََّّالثاني:
َّ.[١61]النساء:َّ ڇ ڀ پ پ ڇَّٹَّٹالموت،ََّّالثالث:
َّالش َّط َّب ََّّالرابع: َّالن َّالعالم، َّمن َّرأ َّيء َّالمسم َّوعدمه َّوذلك َّفناءًَّسًا، َّبقولهَّى َّإليه َّڳڳڇَّٹَّالمشار
َّ.[88]القصص:َّ ڇڱَّڳَّڳ

 المطلب الثاني: تعريف األمة.
َّي ضَََّّاألصل،َّفكل ََّّ:عد ةَّمنهاَّعلىَّمعان ََّّة(َّيدل َّةَّ)أم َّأصلَّماد َّ َّإليهَّسائرَّماَّيليهَّفاسمهَّشيء  م 

َّن َّاألم َّ َّقوم  َّ.(2)وأضيفواَّإليهَّـَّكافرهمَّومسلمهمَّـَّهمَّأم ةَّبواَّإلىَّنبي َّس َّ،َّفكل 
َّفإبراهيمَّ َّالد ين، َّأيضًا َّمعانيها َّواحد َّ َّومن َّدين  َّعلى َّكان َّألن ه َّلوحده َّلسائرََّّأم ٌة مخالف 

َّ.(6)َّ[١20النحل:َّ]َّڇَّٹََّّٹََّّٹَّٿَّڇَّزمان،َّقالَّتعالى:األديانَّالموجودةَّفيَّذلكَّال
َّجيلَّمنَّالن اسَّقَّعلىلََّطي َّوَّ َّجنسَّمنَّالمخلوقاتوكذاَّ،َّةأم ََّّكل   ڃ ڄ ڄ ڄ ڇَّقالَّتعالى:َّ،(1)كل 

َّ.(8)َّ[38األنعام:َّ]َّڇ ڇ چ    چ چ چ  ڃ ڃ ڃ

                                                           

َّ)هلك(.(َّمادة6/62َّعجمَّمقاييسَّاللغة،َّأحمدَّبنَّفارسَّ)انظر:َّم١))
َّ(َّمادةَّ)هـَّلَّك(.4/١32)األعظم،َّعليَّبنَّسليمانَّبنَّسيدهَّانظر:َّالمحكمَّوالمحيط2َّ))
َّ(َّبابَّالهاءَّوالكافَّوالالم.3/311انظر:َّالعين،َّالخليلَّبنَّأحمدَّالفراهيديَّ)3))
َّ(.244َّ،242المفرداتَّفيَّغريبَّالقرآن،َّأبوَّالقاسمَّحسينَّبنَّمحمدَّ)4))
َّيم.(َّبابَّاللفيفَّمنَّالم8/221،228انظر:َّالعينَّ)2))
َّالمرجعَّالسابق.6))
َّ(.١0/460المحيطَّفيَّاللغة،َّإسماعيلَّبنَّعبادَّالطالقانيَّ)1))
َّ( باب اللفيف من حرف الميم.11/714انظر: تهذيب اللغة )8))
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َّجماعة َّ»اغبَّفقال:َّماَّذهبَّإليهَّالر َّوأجمعهاََّّةألم َّعريفَّاتماَّقيلَّفيََّّفضلوأ يجمعهمََّّاألم ة:َّكل 
َّدينََّّأمرَّ َّإم ا َّزمانَّواحدٌََّّما، َّأو َّمكانَّواحدٌََّّ، َّأو َّواحدٌََّّ، َّذلك َّكان َّسواء َّأوَّ، َّتسخيرًا َّالجامع األمر

«اختياراًَّ
(١).َّ

 : الهالك في السُّنة.المطلب الثالث
َّتحد ََّّتوردََََََََّّّّّّّّ َّكثيرة َّمواضع َّالس ن ة َّافي َّباألمم َّالذيَّنزل َّالهالك َّجاءتَّهذهَّلس َّثتَّعن َّوقد ابقة،

َّ:َّنذكرَّمنهاَّماَّيناسبَّسياقَّالبحثَّسياقاتَّمختلفةَّأد تَّإلىَّتغايرَّمعانيهاَّالمواضعَّفي
 َّرهــهمَّألوامـتـفـالــخــلىَّمــمَّعــهـابًاَّلـقــعَّةــأوَّأم ََّّوم َّـقـاهللَّبَّهـزلـنـي َّيع،َّــجمـنيَّالـفـ َّيذيَّـالَّويـيــند َّـالَّذابـالع .1

ون؟َّقال:َّح َّال َّاَّالص َّينََّف َّوَََّّك َّل َّه َّنََّأَََّّياَّرسولََّّ:قالتجحشَّزينبَّبنتكماَّفيَّحديثََّّواستخفافهمَّبعقابه
،َّإ َذاََّكث َرَّالَخَبث»  .(2)«َنَعم 

ََّّأن ََّّع،َّإال َّـميـجـلكَّالـفأهَّ،ذابـعـاهللَّالزلَّـاصي،َّأنـمعـتَّالـنـكرَّوأ علـنـمـرَّالــإذاَّظه»قالَّابنَّبط ال:َََََّّّّّ
«ونقمةَّللفاسقينَّ،هرةَّللمؤمنينيكونَّط ََّّذلكَّالهالكَّالعام َّ

َّحديثَّعبدَّاهللَّبنَّعمرويؤيدَّهذاَّالقولََّّ،(3)
َّاهللَّأن َّ َّ»َّقال:ََّّرسول َّاهلل ََّأَراَد ََّعَذاباًَّإ َذا م  ََّعَلىََّّ،ب َقو  ث وا َّب ع  َّث م  ، َّف يه م  ََّكاَن ََّمن  َّال َعَذاب  َأَصاَب

َمال ه م َّ َّ.(4)«َأع 
عــالَّنـجَّعـاتـوالَّنز َّـالَّازي،َّألن َّـجـىَّمـنـعـمـذاَّالــوهَّ،انـطـسلـارَّالــحسـانزوالَّالملكَّوَّ .2  ذيَّالَّـالَّفــض 

َّ.،َّفأشبهَّالموتجلبَّمصلحةَّأوَّدفعَّضر َّقدرَّمعهَّعلىَّي َّ
َّالن بي ََّّحديثَّجابرَّبنَّسمرةَّكماَّفيََّّبعضَّالن ماذجعنََّّملسو هيلع هللا ىلصوقدَّأخبرَّرسولَّاهللََّّ اَّذََّإ َّ»قال:َّ أن 

َّفََّذََّا  ََّّك س َرىََّبع َده ،َّوََّاَلََّهَلَكَّك س َرىَّفََّ َّ.(2)«ََّقي َصَرََّبع َده َّاَلَّاََّهَلَكََّقي َصر 
ارًا،ََّّ َّيأتونَّالش امَّوالعراقَّتج  َّكانوا َّقريشًا َّإليهماَّوسببَّالحديث:َّأن  َّانقطاعَّسفرهم َّخافوا َّأسلموا فلم ا

َّــقــيَّاإلسالم،َّفــمَّفــولهــدخــل َّم َّـمَّبـرًاَّلهـيـشـبـم،َّوتـوبهـلـقـبًاَّلـيـيـطـمَّتــهـذلكَّلَّالَّالن بي  َّماَّسيزولَّعنَّـلكهـأن 
َّ

                                                           

َّ(.22،23)المفرداتَّفيَّغريبَّالقرآن١))
(2َّالحدود،َّبابَّ)(،َّومسلمَّفي6402َّإقامةَّالحدودَّعلىَّالشريفَّوالوضيعَّرقم)َّ(١١)أخرجهَّالبخاريَّفيَّالحدود،َّباب2))

َّ(.١688قطعَّالسارقَّالشريفَّوغيرهَّوالنهيَّعنَّالشفاعةَّفيَّالحدودَّرقم)
انظر:َّالتمهيدَّلماَّفيََّّبَّالكسبَّواألصل،َّوهوَّاسمَّجامعَّيجمعَّالزناَّوغيرهَّمنَّالشرَّوالفساد.الخبث:َّماَّكانَّغيرَّطي َّ

َّ(َّمادةَّ)خبث(.6-2/4غريبَّالحديثَّواألثر)(،َّالنه ايةَّفي24/301َّالموطأَّمنَّالمعانيَّواألسانيد،َّيوسفَّبنَّعبدَّالبر)
َّ(.١0/23انظر:َّشرحَّصحيحَّالبخاريَّالبنَّبطال)3))
(،َّومسلمَّفيَّالجنةَّوصفةَّنعيمهاَّوأهلها،َّباب662١َّ(َّإذاَّأنزلَّاهللَّبقومَّعذابًاَّرقم)١8أخرجهَّالبخاريَّفيَّالفتن،َّبابَّ)4))
َّ(.2812(األمرَّبحسنَّالظنَّباهللَّتعالىَّعندَّالموتَّرقمَّ)١2)
(َّواللفظَّله،َّومسلمَّفيَّالفتن2222َّأحلتَّليَّالغنائمَّرقم)َّ(َّقولَّالنبي8َّالبخاريَّفيَّأبوابَّالخمس،َّباب)َّأخرجه2))

َّالرجلَّبقبرَّالرجلَّرقم)١8وأشراطَّالساعة،َّباب) َّ(.22١8(الَّتقومَّالساعةَّحتىَّيمر 
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َّ.(١)اإلقليمينَّالمذكورين
َّ ،ََّفَأعلمَّ امَّكماَّكانَّفيَّزمنهَّمعناهَّالَّيكونَّكسرىَّبالعراق،َّوالَّقيصرَّبالش َّ»َّ:افعي َّقالَّالش ََّّ

وزالتَّمملكتهَّمنَّجميعََّّ،بانقطاعَّملكهماَّفيَّهذينَّاإلقليمين،َّوكانَّكماَّقال،َّفأم اَّكسرىَّفانقطعَّملكه
ام،َّودخلَّأقصىَّوأم اَّقيصرَّفانهزمَّمنَّالش َّ،ََّّبي َّبدعوةَّالن ََّّق،َّواضمحل َّممز ََّّقَّملكهَّكل َّاألرض،َّوتمز َّ

«بالده
(2).ََّّ
 ماَّــبَّيَّاألم ةـةَّفنهيارَّالمنظومةَّاألخالقي َّاَّإلىَّيقودَّ،َّوهوَّمعنىَّمجازي،َّذلكَّأن هاألخالقي َّالفسادَّ .3

َّاللئيمةوََّّ،يئةالكثيرَّمنَّالقيمَّالس ََّّوانتشارَّهاـقرَّـفـضيَّإلىَّتــفـي َّ َّمَّ،كالظلم،َّوالحسدَّ:الش يم َّم َّوغيرها عَّـيوقا
ي ديثَّـحلَّ،طَّفيَّحياةَّقلقةَّدونَّاستقرارَّأوَّتوازنتتخب َّقَّوالش قاء،َّويجعلهاَّـاألممَّوالمجتمعاتَّفيَّنارَّالض 

ََّرس َّ عبدَّاهللَّبنَّعمر َّفيَّال ك َتاب َََّّهَلَكََّمن ََّّإ ن َما»قال:َّ  وَلَّالل هـأن  ت اَلف ه م  َّب اخ  َلك م  حديثَّوََّّ،(3)«َكاَنََّقب 
َّف يَهاََّرس ولَََّّعائشةَّ َّي َكل م  ،ََّفَقاَلوا:ََّوَمن  َّال ت يََّسَرَقت  ي ة  وم  ز  َّال َمخ  َّال َمر َأة  ََّشأ ن  َّق َري ًشاََّأَهم ه م  َََّّأن  َّ؟اهلل 

َّاهلل َّ ََّرس ول  ،َّح ب  ََّزي د  َّإ ال َّأ َساَمة َّب ن  َتر ئََّعَلي ه  ََّيج  َّأ َساَمة ، َفَقال وا:ََّوَمن  ََّفَكل َمه  ،ََّّ َّاهلل  ََّرس ول  :َََّّفَقاَل
:ََّأن ه م َّ» َلك م  يَنََّقب  َّقال:َّإ ن َماََّأه َلَكَّال ذ  َتَطَب،َّث م  ََّقاَمََّفاخ  َّاهلل؟َّث م  د ود  َّح  َّم ن  َفع َّف يََّحد  َكان واَّإ َذاََّسَرَقَّف يه م َََّّأَتش 

ََّعَلي ه َّ ََّأَقام وا يف  ع  َّالض  َّف يه م  ََّسَرَق ََّوا  َذا ََّتَرك وه ، ،ََّّالش ر يف  ََّسَرَقت  َّم َحم د  َّب ن َت َمَة ََّفاط  ََّأن  ََّلو  َّالل ه  ََّوَأي م  ال َحد ؛
ََّيَدَها َّ.(4)«َلَقَطع ت 
علىَّاختالفَّالَّيجوز،َّأوَّاختالفَّمحمولَّوهذاَّاالختالفَّ»:َّفيَّشرحهَّلحديثَّابنَّعمرَّوويقالَّالن َّ

االجتهاد،َّأوَّاختالفَّيوقعَّيوقعَّفيماَّالَّيجوز،َّكاختالفَّفيَّنفسَّالقرآن،َّأوَّفيَّمعنىَّمنهَّالَّيسوغَّفيهَّ
«وخصومةَّأوَّشجارَّونحوَّذلكَّأوَّفتنة ََّّأوَّشبهة ََّّفيَّشك َّ

(2).َّ
اسَّلمخالفتهمَّأوامرهَّاهللَّبجماعةَّمنَّالن ََّّانزلهي ََّّةبعقوَّ»يمكنَّأنَّنعرفَّهالكَّاألممَّبأنه:َّوعلىَّهذاَّ

َّ.«والتفككاالنهيارَّالتدريجيَّللمجتمعَّبماَّي فضيَّإلىَّالض عفَّ،َّأوَّباإلفناءَّبالت اماَّوذلكَّإم َّ
 

 

 

                                                           

َّ(.6/626فتحَّالباري)١))
َّ(َّبتصرف.4/١1١ََّّاألم،َّمحمدَّبنَّإدريسَّالشافعي)2))
َّ(.2666(الن هيَّعنَّات باعَّمتشابهَّالقرآنَّوالتحذيرَّمنَّمتبعيهَّرقم)١العلم،َّباب)َّأخرجهَّمسلمَّفي3))
(َّقطعَّالسارقَّالشريفَّوغيرهَّوالنهي2َّ(،َّومسلمَّفيَّالحدود،َّباب)3288)(َّرقم24لبخاريَّفيَّاألنبياء،َّباب)أخرجهَّا4))

َّ(َّواللفظَّله.١688عنَّالشفاعةَّفيَّالحدودَّرقم)
َّ(.1/١12،١80طبته.َّشرحَّمشكاةَّالمصابيح،َّعليَّبنَّسلطانَّالقاري)اختطب:َّأيَّبالغَّفيَّخطبتهَّأوَّأظهرَّخ

َّ(َّمادةَّ)أيم(.١/86أيم:َّبفتحَّالهمزةَّوكسرتها،َّمنَّألفاظَّالقسمَّعندَّالعرب.النهايةَّفيَّغريبَّالحديثَّواألثر)
َّ(.١6/2١8،2١2شرحَّصحيحَّمسلمَّبنَّالحجاجَّ)َّفيالمنهاج2َّ))
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 الثاني المبحث
 الهالك

 وسبل تجنبه ، صوره،أسبابه
 أسباب الهالك.: المطلب األول

َّمنَّالحقائقَّالتيَّيقر َََََََََّّّّّّّّّ َّالقرآنَّإن  َّاهللَّرها َّأن  َّوقوانينََّّالكريمَّوالس ن ةَّالمطه رة لتنظيمَّخلقَّسننًا
ننَّوالقوانينَّثابتةَّ،َّوهذهَّالس َّالبشرةَّبينَّالحياة،َّوضبطَّالعالقةَّبينَّالمخلوقاتَّعلىَّوجهَّاألرضَّوخاص َّ

اَّ[،َّومم 43َّ]فاطر:َّ ڇىئَّىئَّېئَّېئَّېئَّۈئۈئَّۆئَّۆئَّۇئَّۇئڇتعالى:ََّّلقولهلَّرَّوالَّتتبد َّالَّتتغي َّ
َّهذهَّتقرر َّ أوامرَّاهللَّوتتعد ىَّالحدودَّالتيََّّتخالفَّة َّم َّأَّفأي َّ،َّتجريَّعلىَّالجميعننَّوالقوانينَّالس ََّّأيضًاَّأن 

َّ َّ.تنزلَّبهااهللَّباإلهالكََّّةسن َّخ ط تَّلهاَّفإن 
َّماَّيلي:األسبابَّالتيَّت هلكَّاألممََّّهم َّومنَّأ
 .حُّ الشُّ أواًل:      

َّاإليثارَّ د  َّ(١)ض  َّالط ََّّوصفَّوهو، َّلإلنسانَّمنَّق َبل  َّوحقيقته(2)بعَّوالجب ل ةالزٌم صَّالن فسَّعلىَّماَّر َّح ََّّ:،
َّورغبتهاَّفيَّتحصيلَّماَّفيَّأيديَّالن ََّّ،وبخلهاَّبهَّملكت ل  َّالر َّشََّ،َّي قال:َّتََّ(3)والحراماسَّبالح  جالنَّعلىَّاح 

 .(4)واحدَّمنهماَّالفوزَّبه،َّومنعهَّعنَّصاحبهَّاألمر،َّإذاَّأرادَّكل َّ
َّالش ََّّفيَّكتابهَّغريبَّالحديثَّلحربي َّوذكرَّأبوَّإسحاقَّاَََََّّّّّ َّ:(2)وجوهَّعلىَّثالثةَّح َّأن 

َّمالَّاآلخرينَّبغيرَّحق ََّّاألول:ََّّ ذ  َّرجاًلَّجاءَّويََّكماَّر َّ،ََّأخ  :َّياَّأباَّفقالَّإلىَّعبدَّاهللَّبنَّمسعودَََّّأن 
َّالرحمن َّإن َّعبد َّأن َّ، َّأخشى َّاآلية:َّي َّهذه َّأصابتني َّتكون َّيئَّمئىئَّحئَّجئَّیڇَّال
َّتأكلَََّّأن ََّّح َّماَّالش َّ،َّإن َّح َّليسَّذلكَّبالش َّ»قال:ََّّ.هأستطيعَّمنعَََّّعطيَّشيئاًَّواهللَّماَّأ َّ[2َّ]الحشر: ڇجب

َّ.(6)«همالَّأخيكَّبغيرَّحق َّ

                                                           

َّ(.3/١60،١6١بدائعَّالت فسير،َّمحمدَّبنَّأبيَّبكر)١))
َّ(.2/83)الخطابيمعالمَّالسنن،َّحمدَّبنَّمحمدَّالبستي2َّ))
َّ(.20/310،َّالجامعَّألحكامَّالقرآن،َّمحمدَّبنَّأحمدَّالقرطبيَّ)(2/482)انظر:َّالمحكمَّوالمحيطَّاألعظم3))
َّمادةَّ)شح(.َّ(3/١18)مقاييسَّاللغة4))
َّالن صَّنقلهَّالعينيَّفي2َّ)) َّالقاري،َّبحثتَّعنَّقولَّالحربيَّفيَّكتابهَّغريبَّالحديثَّفلمَّأجده،َّوهذا َّانظر:َّعمدة كتابه.

َّ(.8/212محمودَّبنَّأحمدَّالعينيَّ)
َّ(.2060(َّرقم)2/2١8المعجمَّالكبير،َّسليمانَّبنَّأحمدَّالطبراني)6))

قالَّالهيثمي:َّرواهَّالطبرانيَّعنَّشيخهَّعبدَّاهللَّبنَّمحمدَّبنَّسعيدَّبنَّأبيَّمريمَّوهوَّضعيف.َّمجمعَّالزوائدَّومنبعَّالفوائد،َّ
َّ(.1/١23عليَّبنَّأبيَّبكرَّالهيثمي)
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و َيَّماَّلَّكاة،راجَّالز َّعدمَّإخَّ:الثاني «خارَّالحرامكاة،َّواد َّمنعَّالز ََّّح َّالش َّ»قال:ََّّأن هََّّعنَّأبيَّسعيدر 
(١).َّ

َّخوفًاَّمنَّالفقررغبةَّالن ََّّ:الثالث فيَّالغنىَّكماَّفيَّحديثَّأبيَّهريرةََّّورغبةًَّ،َّفسَّفيَّعدمَّالت صد قَّبشيء 
 ََّّ:ََّتَصد َقََّوَأن َتَّ»قال:ََّّ؟راًَّجََّأَََّّم َّظََّعََّأَََّّة َّقََّدََّالص ََّّي َّأَََّّ،اهللَّسولََّاَّرََّيَََّّ:فقالََّّبي َّجاءَّرجلَّإلىَّالن َّقال َأن 

يحَّ يٌحََّشح  «ل َّه َّم ََّّت َّاَلَّىَّوََّنََّالغ ََّّل َّمََّأ َّتََّوَََّّ،رق َّىَّالفََّشََّخ َّتََََّّصح 
(2). َّ

َّويفترقََََََّّّّّّ َّعنَّالبخلَّبعد ةَّفروقَّوهي:الش ح 
َّأب َّ -َّأ  .(3)عَّمنَّالبخل،َّفالشحَّبمنزلةَّالجنس،َّوالبخلَّبمنزلةَّالن وعفيَّالمن ََّّلغ َّالش ح 
َّيكونَّبالحرص ََّّ-بََّّ َّالبخلَّفيكونَّ،َّأم َّهغيرَّماَّعندَّتحصيلََّّعلىَّالش ح  َّباالمتناعَّعنَّإخراجَّماَّهوَّا

 .(4)َّلديهَّموجود
َّعامٌَّّفيَّكل ََّّ -َّج  .(2)األشياءَّشيء،َّبخالفَّالبخلَّالذيَّيكونَّفيَّأفرادَّاألمورَّوخواص ََّّالش ح 
َّالحالةَّالنفسانيةَّالتيَّتقتضيَّذلكَّالمنعَّنفسهالبخلَّ -َّد  .(6)المنع،َّوالش ح 
 .(1)البخلَّمطلقَّالمنع،َّوالش حَّمنعَّمعَّظلم -َّذ
َّٿڇ:َّهوةَّوالحرص،َّقالَّتعالىكالش ََّّاإلنسانأصلَّخلقَّفيَّباعَّالس يئةَّالموجودةَّمنَّالط ََّّالش ح َّوَّ
١28َّالنساء:] ڇٹَّٿ ََّّأن ََّّ:اآليةَّومعنى»َّمخشري:قالَّالز َّ[، َّحاضرًا َل ع  َّج  الَّيغيبََّّللن فسالش ح 

                                                                                                                                                                                     

َّأسانيدهاَّضعيفةَّالختالطَّالمسعودي.َّانظر:َّتهذيبَّاآلثارَّوتفصيلَّالثابتَّ=َّ قلت:َّوأخرجهَّالطبريَّمنَّطرقَّأخرىَّإالَّأن 
(،َّالكواكبَّالنيراتَّفيَّمعرفةَّمنَّاختلطَّمنَّالرواة١/١١2،١20َّعنَّرسولَّاهللَّمنَّاألخبار،َّمحمدَّبنَّجريرَّالطبريَّ)

َّ(.24الثقات،َّمحمدَّبنَّأحمدَّبنَّالكيال)
َّهذاََّّلمَّأجد١)) لهذاَّالقولَّإسنادًاَّصحيحًاَّمت صاًل،َّسواءَّكانَّعنَّأبيَّسعيدَّالخدريَّأوَّعنَّغيره،َّفهوَّضعيف،َّويبدواَّأن 

َّمنَّحديثَّأنسَّبنَّمالكَّ َّف هم ََّّملسو هيلع هللا ىلصأنَّرسولَّاهللََّّالمعنىَّقد ََّمال ه َّ»قال: َّأد ىََّزَكاَة ََّمن  َّالش ح  َن َّم  وفيَّإسنادهَّ«.َبر َئ
ح،َّولهَّمتابعةَّمنَّعبدَّاهللَّبنَّالمبارك،َّإال َّأنَّابنَّحب انَّةفينَّضعروايتهَّعنَّالحجازييوَّإسماعيلَّبنَّعياشَّ َّإرسالهَّرج 

َّبنَّجريرَّالطبري) َّمحمد َّعنَّتأويلَّآيَّالقرآن، َّالبيانَّ َّجامع َّبنَّحبان)22/230انظر: َّمحمد َّالثقات، َّرقم4/202َّ(، )
(2428.)َّ
َّباب)2)) َّالبخاريَّفيَّالزكاة، َّأيَّالص ١0َّأخرجه َّالصحيحَّالشحيحَّ( َّأفضلَّوصدقة َّفيَّالز كاة،١323َّرقم)دقة َّومسلم ،)

َّأفضلَّالصدقةَّصدقةَّالصحيحَّالش حيحَّرقم)3١باب) َّ.(َّمنَّحديثَّأبيَّهريرة١032َّ(َّبيانَّأن 
ته،َّحينَّيغلبَّالشح،َّرجاءَّالبقاءَّوخوفَّالفقرَّوتأملَّالغنى،َّكانَّ َّاإلنسانَّإذاَّتصد قَّفيَّحالَّصح  ومعنىَّالحديث:َّأن 

َّ(.1/١23ي ته،َّوأعظمَّألجره.انظر:َّالمنهاجَّفيَّشرحَّصحيحَّمسلمَّبنَّالحجاج)أصدقَّفيَّن
َّ(.8/48(،َّإكمالَّالمعلمَّبفوائدَّمسلم،َّعياضَّبنَّموسى)2/83)انظر:َّمعالمَّالسنن3))
َّ(.8/48)انظر:َّإكمالَّالمعلم4))
َّ(.2/83انظر:َّمعالمَّالسنن)2))
َّ(.22/288َّ،282مفاتيحَّالغيب،َّمحمدَّبنَّعمرَّالرازي)6))
َّ(.١/١34لقديرَّشرحَّالجامعَّالصغير،َّعبدَّالرؤوفَّالمناوي)فيضَّا1))
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َّأبداًَّ َّمطبوعةٌَّيعنيَّأن ََّّ،عنهَّوالَّتنفك ََّّ،عنها »عليهَّها
َّويقولَّابنَّعطي ة:(١) َّخلقتهَّ»، َّلإلنسانَّبحكم الَّبد 

َّيشح َّ َّبي َّقولَّالن َّ،َّڇٹَّٿَّٿڇقولهَّتعالى:ََّّأحد ََّّفيَّكل ََّّح َّالش ََّّن َّلىَّأََّعَّكََّل َّد َّويََّ،َّ...وجبل تهَّأن 
يحَّ»: يٌحََّشح  ََّتَصد َقََّوَأن َتََّصح  «بهَّواحدًاَّبعينهَّرد َّوهذاَّلمَّي ََّّ،«َأن 

(2).َّ
َّقَّبينَّأمرين:لكنَّيجبَّأنَّنفر َََََََََّّّّّّّّّ

َّهَّأمرَّليسَّلهَّعليهَّقدرة.عليهَّألن ََّّفهذاَّالَّي ذم ََّّخلقَّاإلنسان،َّفيَّأصلَّالش ح َّأنَّيكونَّل:َّاألو ََََّّّّ
هًاَّلكل ََّّكونيوََّّ،فينفيَّمنهَّاإليمانَّ،نسانعلىَّقلبَّاإلقَّلََّهذاَّالخ َّستوليَّاني:َّأنَّيالث ََََّّّّ فعلَّمذمومََّّموج 

ََّأَبًدااَلَّوََّ»:َّبقولهََّّوهذاَّالذيَّعناهَّرسولَّاهلل،َّفَّقبيحوتصر َّ ََّعب د  َّفيََّقل ب  يَمان  ََّواإل   َتم ع َّالش ح  َّ،(3)«ََّيج 
َّإذاَّانتهىَّسلطانهَّإلىَّالقلب،َّذلكَّ َّالش ح  َّاعةبالط ََّّهَّيشح َّألن َّ،َّواستولىَّعليه،َّعر ىَّالقلبَّعنَّاإليمانأن 

َّإنَّالد ََّّ،(4)ألمرَّاهللَّتعالىَّيبذلَّاالنقياد،َّوالَّافالَّيسمحَّبه َّالخوفَّمنَّالفقر،اثم  وهذاَّجهلََّّفعَّإلىَّالش ح 
َّ.َّ(2)وهذاَّيخالفَّمعنىَّاإليمانَّباهللََّّوعدمَّوثوقَّبوعدهَّوضمانه،َّ،باهلل

َّ َّاألم ةَّالتيَّيتفش ىَّفيها،َّماَّينشأَّعنهَّمنَّأخالق َّمذمومة ،َّوشيم  َّي ه لك  َّالش ح  لئيمة ،َّوالس ببَّفيَّأن 
َّخيرَّفيه،َّفالَّي رجىَّفيهَّصالحَّبعدَّذلك. َّكل  َّالقواعدَّاألخالقيةَّللمجتمع،َّوتجتث  ََََََّّّّّّتن خر 

 نيا.نافس على الدُّ الت   ثانيًا:
َََََََّّّّّّّ َّاهللَّاستخلفَّلقد َّفيها،وسخ ََّّاألرض،َّفياإلنسان َّما َّجميع َّله َّمنََّّر َّواالستفادة َّبعمارتها، ليقوم

َّللد َّمر َّ،َّومر،َّفتكونَّبذلكَّمزرعةَّألعمالَّالخيَّةَّهللام َّةَّالت َّقَّالعبودي َّخيراتهاَّبماَّيحق َّ َّ.ارَّاآلخرةًا إال َّأن 
منَّأجلهَّئيسَّالذيَّفت شغلهَّعنَّالهدفَّالر ََّّبحالوةَّمذاقها،َّوجمالَّصورتها،َّنياالد ََّّقدَّتفتنهالن اسَّبعضَّ
َّالد ن َياَّ»:َّعلىَّذلكَّفقالََّّبي َّهَّالن َّفجاءَّتنبيَّ،تعاقبَّاألجيالَّعليهاَّسيهَّحقيقةََّن َّ،َّوت َّفيهاََّّفَّل َّاست خ َّ إ ن 

ََّكي َفََّتع َمل وَن،ََّفات ق واَّالد ن َيا َّفيهاََّفَين ظ ر  ل ف ك م  َتخ  َّالل َهَّم س  َرٌة،ََّوا  ن  ل َوٌةََّخض  َّبنىََّّن َّإ َّفَََّّ،َوات ق واَّالن َساءَََّّ،ح  َلَّف ت َنة  َأو 
َرائ يَلَّكََّ َّ.(6)«يَّالن َساء َّف ََّّت َّانََّإ س 
َّالد َََّّّبي َّولقدَّعلمَّالن ََََََََّّّّّّّّ ظمَّخطورة هَّنيا،َّوسرعةَّاستيالئهاَّعلىَّقلبَّاإلنسانَّوالس يطرةَّعلىَّلب َّع 
َّالش ََّّخوفهَّمنَّكثرَّأََّعلىَّأم تهََّّمنَّشر هاَّلذاَّكانَّخوفهََّّ،وفؤاده جاءَّفيَّحديثَّركَّوخطرهَّكماَّمنَّشر 

                                                           

َّ(.2/١21الكش افَّعنَّحقائقَّغوامضَّالتنزيلَّوعيونَّاألقاويل،َّمحمودَّبنَّعمرَّالزمخشري)١))
َّ(.2/١20عبدَّالحقَّبنَّغالبَّبنَّعطية)المحررَّالوجيزَّفيَّتفسيرَّالكتابَّالعزيز،2َّ))

َّ.2هامش6َّوالحديثَّصحيح،َّسبقَّتخريجهَّص
((3َّ 8460َّ)رقمَّ(2/340)فيَّالمسندَّأحمدأخرجه َّبإسناد َّالمؤدبَّعن( َّعنََّّحسنَّعنَّيونسَّبنَّمحمد الليثَّبنَّسعد

ََّّ.محمدَّبنَّعجالنَّعنَّسهيلَّبنَّأبيَّصالحَّعنَّأبيهَّعنَّأبيَّهريرةَّمرفوعاًَّ
َّ(.6/226مرعاةَّالمفاتيحَّشرحَّمشكاةَّالمصابيح،َّعبيدَّاهللَّبنَّمحمدَّالمباركفوري)4))
َّ(.4/١60انظر:َّفيضَّالقديرَّ)2))
(َّمنَّحديثَّأبي2142َّ(َّأكثرَّأهلَّالجن ةَّالفقراءَّ...رقم)26،َّباب)والت وبةَّواالستغفاررجهَّمسلمَّفيَّالذكرَّوالد عاءَّأخ6))

َّ.سعيدَّالخدريَّ
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َّبنَّعامر َّاهللََّّعقبة َّرسول ََّّأن  ن َبَر َّال م  َّفَطَلَع َّ»قال: ََّبي َن َّإ ن ي ََّوا  ن  ََّشه يٌد، ََّعَلي ك م  ََّوَأَنا ََّفَرٌط، يك م  َأي د 
َّت ش ر ك واَّوََّ ََّأن  َشىََّعَلي ك م  ََّأخ  ََّمَقام يََّهذا،ََّوا  ن يََّلس ت  َّم ن  َّإ َلي ه  ،ََّوا  ن يَّأَلَن ظ ر  َّال َحو ض  َدك م  َشىََّعَلي ك م ََّمو ع  َلك ن يََّأخ 

ََّتَناَفس وَها َّ.(١)َّ«الد ن َياََّأن 
َّعلىَّاالستمتاعَّبم،َّقَّأن اَّنجدَّنصوصًاَّأخرىَّتعارضَّماَّسبإال َََََََََّّّّّّّّّ نياَّوطي باتها،َّالد ََّّاتلذ َّفهيَّتح ض 

َّ َّوهجرانها،َّمنَّذلكَّقوله َّتركها  ڇ ڀ  ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ڇََّّٹوعدم

م،َّلكنَّحينَّن َّ[11]القصص:َّ ڇَّۆئَّۆئَّۇئََّّۇئَّوئَّڇوقولهَّأيضًا:َّ،َّ[3١]األعراف: الن ظرََّّن ع 
،َّنياعالقةَّاإلنسانَّبالد َّماَّينبغيَّأنَّتكونَّعليهَّوهوََّّ،مَّعنَّمعنىَّواحدنجدهاَّتتكل ََّّ،فيَّالن صوصَّمعاًَّ

َّيست َّخليفة َّفيها َّويتمت َّفهو َّخيراتها، َّمن َّبفيد َّليحق َّطي َّع َّعبدًاَّباتها َّوليس َّإعمارها، َّوهو َّوجوده َّغاية ق
َّ.ينقادَّلهاَّوينصاعَّألمرهااتها،َّلشهواتهاَّوملذ َّ

َّقوَََََََََّّّّّّّّّ َّد  َّللهالكَّالنبيعد  َّالمؤدية َّمنَّأسبابَّالت عاسة َّللد نيا َّفيَّحديثَّأبيََّّ،العبودية فقالَّكما
َسَّعََّ»:هريرة يَصة ََّّد َّب ََّتع  َّال َخم  ََّوَعب د  َّالد ر َهم  ََّوَعب د  َيَّرَََّّن َّإ ََّّ،الد يَنار  ط  َّلَََّّ،يََّض َّأ ع  طَََّّم ََّوا  ن  ََّسخ  َسََّّ،ي ع َط َتع 

َّفََّذََّا  َّوَََّّ،َوان َتَكَسَّ يَك َّش  َّان تََقَشَّا َّالطيبي:َّ،(2)«ال َّالعبدََّ»قال َّمحب َّبالذ ََّّخص  َّفي َّبانغماسه َن ذ  َّل ي ؤ  َّالد َّكر نياَّة
َّالعبودي ََّّوالس بب،َّ(3)«وشهواتها،َّكاألسيرَّالذيَّالَّيجدَّخالصاًَّ عليهاَّلحيازةََّّنافسالت ََّّيَّإلىةَّللد نياَّتؤد َّأن 

رَّ»َّ:م َتعهاَّوشهواتهاَّلقولهَّ ،ََّأب ش  َّواََّوَأم ل واََّماََّيس ر ك م  ََّأن  ََّأَخَشىََّعَلي ك م  ،ََّوَلك ن  َشىََّعَلي ك م  َّاَلَّال َفق َرََّأخ  َفَوالل ه 
،ََّفتََناَفس وَهاََّكَماَّتََناَفس وَها،ََّوت ه ل َكك م َّ َلك م  ََّكاَنََّقب  ََّعَلىََّمن  َطت  َّالد ن َياََّكماَّب س  َلَكت ه م َّأَكَماَََّّّت ب َسَطََّعَلي ك م  َّ.(4)«ه 

َّ
َّ

                                                           

(َّإثباتَّحوض2َّ(َّواللفظَّله،َّومسلمَّفيَّالفضائل،َّباب)38١6(غزوةَّأحدَّرقم)١4أخرجهَّالبخاريَّفيَّالمغازي،َّباب)١))
َّ(.2226وصفاتهَّرقم)َّنبيناَّ

َّ َّالن َّالفرط: َّيتقدم َّالماء.الذي َّلشرب َّإليه َّيحتاجون َّما َّلهم َّليهيأ َّالماء َّإلى َّالحديثََّّاس َّغريب َّفي َّالنهاية انظر:
َّ(َّمادةَّ)فرط(.3/434واألثر)

َّ(.2130(َّالحراسةَّفيَّالغزوَّفيَّسبيلَّاهللَّرقم)62أخرجهَّالبخاريَّفيَّالجهادَّوالس ير،َّباب)2))
َّأوَّ َّط ويت.انظر:َّالخميصة:َّثوٌبَّأسودَّمعل م،َّمنسوجَّمنَّالخز  َّإذا َّولينهاَّوصغرَّحجمها الص وف،َّوسمي تَّبذلكَّلرق تها

َّ(َّمادةَّ)خمص(.2/8١(،النهايةَّفيَّغريبَّالحديثَّواألثر)2/١61الفائقَّفيَّغريبَّالحديث،َّمحمودَّبنَّعمرَّالزمخشري)
َّشيكَّفالَّانتقش:َّ»وقوله ذا َّفيمتنعَّالسعيَّللدينارَّوا«َّوا  َّبمنقاشها، َّأصابتهَّشوكةَّفالَّأخرجها َّإذا َّفيهَّأي: لدرهم،َّوهذا

َّ(.2/83دعاءَّعلىَّمنَّاستعبدتهَّالدنيا.انظر:َّشرحَّصحيحَّالبخاريَّالبنَّبطال)
َّ(.١١/224فتحَّالباري)3))
َّ.(َّمنَّحديثَّعمروَّبنَّعوف2288َّ(َّالجزيةَّوالموادعةَّمعَّأهلَّالحربَّرقم)١أخرجهَّالبخاريَّفيَّالجزية،َّباب)4))

َّالمنافسة َّبهمحبةَّوَّ،َّيءغبةَّفيَّالش َّالر َّ: َّفيَّنوعهفيسَّالجي َّالن ََّّيء َّوهوَّمنَّالش ََّّلمغالبةَّعليه،واَّاالنفراد َّد وذكرَّالقاضيَّ،
َّأصلَّالت نافسَّ (،َّالنهايةَّفيَّغريب8/2١3َّ.َّانظر:َّإكمالَّالمعلمَّبفوائدَّمسلم)الًَّذهَّأو َّخ َّهمَّيأ َّي َّأَََّّيء َّسابقَّإلىَّالش َّالت َّعياضَّأن 

َّ(.١١/242(َّمادة)نفس(،َّفتحَّالباري)2/24الحديثَّواألثرَّ)
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 : غياب العدل.اً ثالث
َّجاءتَّالش ََََََّّّّّّ َّاإلسالمي َّلقد َّالن َّريعة َّتقود َّبمبادئَّسامية َّالش َّة َّوتقضيَّعلىَّعوامل َّالفالح، َّر َّاسَّإلى
َّالمبادئوالفساد َّومنَّهذه َّالقانونََّّ، َّأمام َّالجميع َّمساواة دونَّتمييزَّبسببََّّفيَّتطبيقَّاألحكامالعظيمة
َّامتيازاتَّأوَّطبقات.َّأوَّالمكانة،َّأوَّاالعترافَّبأيةَّ،أوَّالغنىَّ،المولد
َّالعظيمََّّبي َّولقدَّحرصَّالن ََََََّّّّّّ َّالمبدأ َّالمخزوميةَّخيرَّدليلََّّ،علىَّتطبيقَّهذا َّالمرأة فكانتَّحادثة

يَّف ََّّع َّفََّش َّتََّأَََّّ»وقال:َّمنهََّّغضبََّّعندَّرسولَّاهلللهاَّيستشفعََّّبنَّزيدََّّجاءَّأسامةاَّلم َّإذََّّعلىَّذلك،
َّإ ََّّاهلل؟َّود َّد َّح ََّّن َّم ََّّد َّحََّ ََّكان وا ََّأن ه م  َلك م  ََّقب  يَن َّال ذ  ََّأه َلَك َّإنما َّقال: َّث م  َتَطَب، ََّفاخ  ََّقاَم َّف َّذََّث م  ََّسَرَق ََّّم َّه َّيا الش ر يف 

َّعََّذََّا  َّوَََّّ،َتَرك وه َّ ََّأَقام وا يف  ع  َّالض  َّف يه م  ََّسَرَق َّلَََّّم َّي َّأََّوَََّّ؛ال َحد ََّّه َّي َّلََّا َّم َحم ََّّو َّالل ه  َّب ن َت َمَة ََّفاط  ََّسَرقَََّأن  ََّلَقَطع ت َّد  ، َّت 
َّ.(١)«َيَدَها
َّ،لهاَّالعقلَّالسليمَّيهش ََّّقاعدةٌََّّـــعَّمنهايبتنيَّعليهاَّويتفر َّوماَّـــََّّفيَّإقامةَّالحدودَّالمساواةَّأن ََّّوالَّشك ََََََّّّّّّ

َّالس َّوتتقب َّ َّالفطرة َّاألمورَّ،ليمةلها َّبها َّاألحوالوتن ََّّ،وتستقيم َّاألم ن،َّ،صلح َّالخيرَّويسود :َّلقولهَّويع م 
َّ.(2)«ل َّجََّوَََّّز َّاهللَّعَََّّالد َّيَّب َّف ََّّة َّلََّي َّلَََّّينَّع َّبََّر َّأَََّّر َّطََّمَََّّن َّم ََّّرَّي َّخََّاهللََّّود َّد َّح ََّّن َّم ََّّد َّحَََّّة َّامََّقََّإ َّ»

َّإقامةَّالحدودَّعلىَّالجميعَّتحقيقَّللعدالةَّبينَّالن اس،َّوالعدلَّخيرَّمنَّالمطرَّ ووجهَّاالستدالل:َّأن 
َّ َّوجهين: ل:من ََّّاألو  َّأصحابها، َّيحيى َّالعدل َّاألرضَّبينما َّيحيي َّالمطر َّالمطرَّالثاني: أن  َّدوام أن 

ََّّ.(3)واستمرارهَّقدَّي فسدَّاألرضَّبخالفَّالعدلَّالذيَّفيَّدوامهَّصالحَّمحق ق
َّوفقدانََّّوفيَََََّّّّّ َّللحقوق، َّوتضييع َّاآلثام، َّفي َّاالنهماك َّعلى َّتشجيع َّبها َّوالت هاون َّالحدود َّعن العفو

َّيمثلَّمحاربةَّهللَّ ََّأَمرَّبهَّللعدل،َّوهذا َّما َّيؤد يَّإلىَّم َّمَّوسعيَّفيَّضد  ةَّالتيَّالعذابَّباألم َّنزولَّا
َّه َّت َّاعََّفََّشَََّّت َّالََّحَََّّن َّمََّ»:يقولََّّسمعتَّرسولَّاهللقال:َّ لحديثَّعبدَّاهللَّبنَّعمرَّ،يكونَّفيهاَّهذاَّاألمر

َّ.(4)«"َّفيَّأمره"َّاهللَّاد َّضَََّّد َّقََّاهللَّفَََّّود َّد َّح ََّّن َّم ََّّد َّحَََّّونَّد َّ

                                                           

(َّقطعَّالسارقَّالشريفَّوغيرهَّوالنهي2َّ(،َّومسلمَّفيَّالحدود،َّباب)3288(َّرقم)24البخاريَّفيَّاألنبياء،َّباب)أخرجه١َّ))
َّ(َّواللفظَّله.١688عنَّالشفاعةَّفيَّالحدودَّرقم)

َّ.(َّمنَّحديثَّعبدَّاهللَّبنَّعمر2231(َّإقامةَّالحدودَّرقمَّ)3ابنَّماجهَّفيَّالحدود،َّبابَّ)أخرجه2َّ))
،َّولهَّشاهدَّمنَّحديثَّضعفهَّابنَّمعينَّوأبوَّحاتمَّوالبخاريَّوالنسائيَّ،سعيدَّبنَّسنانفيهََّّ،إسنادهَّضعيفقالَّالبوصيري:َّ

حَّالدارقطنيَّوقفهَّعلىَّأبيَّهريرة.َّالعللَّالواردةَّفيَّاألحاديثَّالنبوية) (،َّمصباحَّالزجاجة١١/2١2َّأبيَّهريرةَّبنحوهَّورج 
ََّّ(.١02(َّرقمَّ)١02/3)
َّ(.2/26انظر:َّفتحَّالقديرَّ)3َّ))
(َّبدونَّقوله:3221َّ(َّفيمنَّيعينَّعلىَّخصومةَّمنَّغيرَّأنَّيعلمَّأمرهاَّرقمَّ)١4قضية،َّبابَّ)أبوَّداودَّفيَّاألأخرجه4َّ))

حَّأبوَّحاتمَّوقفهَّعلىَّعبدَّاهللَّبنَّعمر.َّانظر:َّعللَّالحديث) َّ(.2042(َّرقمَّ)2/١83فيَّأمره.َّورج 
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ن َّيبي:َّقالَّالط ََّّ ومنََّّ،ىَّطورهتعد ََّّ،مىَّاهللومنَّاستباحَّح ََّّ،ماهحدودَّاهللَّح ََّّاهللَّألن ََّّفقدَّضاد َّ»َّ:ماَّقالوا 
«اهللَّنازعَّاهللَّتعالىَّفيماَّحماهَّفقدَّضاد َّ

(١).َّ
 الّدين. الغلو في: رابعاً 
َّ.(4)عرومنهَّغالءَّالس ََّّ،(3)يءالش ََّّفيَّمجاوزةَّالحد َّعلىََّّدل َّتهَّتوأصلَّماد ََّّ،(2)رقصينقيضَّالت َّ:َّالغلو َََّّّ
َََّّّ َّأم ا َّاالصطالح َّفي َّعر َّفهو َّاطبي َّالش ََّّفهكما :«َّ َّاألمر، َّفي َّالحد َّالمبالغة َّحي زََّّومجاوزة َّإلى فيه

«اإلسراف
وبنحوَّهذاَّعر فهَّابنَّحجرَّوالعيني،َّ(2)

(6).َّ
ََََّّيَّبالغاليَّإلىؤد َّيَّ،َّوهوَّمااهتطبيقالد ينَّوَّتعاليمََّّشاذ ٌةَّفيَّفهمَّظاهرةٌََّّوالغلو َََََّّّّّ ةَّرعي َّتجاوزَّالحدودَّالش 

فيََّّألهلَّالكتابَّبدعوتهمَّللت وق فَّعنَّالغلو ََّّباني َّالخطابَّالر َّجاءََّّراطَّالمستقيم،َّلذاواالنحرافَّعنَّالص َّ
 ٻ ٱ ڇَّ:حتىَّالَّيقعَّبهمَّمثلَّماَّوقعَّبمنَّسبقهم،َّقالَّتعالىَّ،دينهم،َّوعدمَّمتابعةَّمنَّسبقهمَّفيَّذلك

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

َّ ڇ ٹ ََّّ[،11]المائدة: َّألم َّالخطابَّوفيَّهذا َّمحم َّتوجيه َّمنَّتجاربَّاألممَََّّّد َّة َّاإلفادة بضرورة
َّتهَّكماَّفيَّحديثبَّأم َّطافخَّ،األمرعلىَّهذاََّّالن بي ََّّدوعَّفيَّأخطائهاَّالقاتلة،َّوقدَّأك َّابقة،َّوعدمَّالوقالس َّ

َّفيَّالد ين»:قالَّ َّرسولَّاهللَّأن ََّّاسبنَّعب َّعبدَّاهللَّ ََّوالغ ل و  ََّّانَّكَََّّن ََّفإ ن َماََّأه َلَكَّمَََّّ،إ ي اك م  َّال غ ل و  َلك م  َقب 
َّ.(1)«يَّالد ين َّف َّ

َّالش َّ َّ»اطبي َّقال َّالن َّ: َّالن ََّّبي َّأشار َّفي َّـ َّاآلية َّأن  َّالغلو َّإلى َّعن َّكل ََّّهي َّعلى َّمعناها َّيشتمل َّغلو ََّّـ
فراط ََّّ.(8)«وا 

َََّّّ
                                                           

َّ(.1/١8١مرقاةَّالمفاتيحَّ)١))
َّ(.١2/61التفسيرَّالكبير)2))
َّالغينَّوالالمَّوماَّيثلثهما.بابَّكتابَّالغين،ََّّ(4/381َّ،388مقاييسَّاللغة)3))
َّ)غَّلَّو(.مادةَّ(6/21المحكمَّوالمحيطَّاألعظمَّ)انظر:4َّ))
َّ(.١/304)الشاطبيَّالموافقاتَّفيَّأصولَّالشريعة،َّإبراهيمَّبنَّموسى2))
َّ(.2١/264(،َّعمدةَّالقاري)١3/218فتحَّالباري)6))
َّباب)1)) َّالحج، َّمناسك َّفي َّالنسائي َّرق201أخرجه َّالحصى َّالتقاط 3021َّم)( َّماجه َّوابن َّله، َّواللفظ َّالمناسك،َّ( في

ََََََّّّّّّبنحوه.َّ(3022قدرَّحصىَّالرميَّرقم)(63َّ)باب
َّعبدََّّ َّبن َّمحمد َّالصحيحين، َّعلى َّالمستدرك َّمسلم. َّشرط َّعلى َّالنووي َّوصححه َّالشيخين، َّشرط َّعلى َّالحاكم صححه

َّ(.8/١38(،َّالمجموعَّشرحَّالمهذ ب،َّمحيىَّالدينَّبنَّشرف)١1١١(َّرقمَّ)١/631اهلل)
َّالبخاريَّلمَّي خرجَّلزيادَّبنَّحصين.انظر:َّتسميةَّمنَّأخرجهمَّالبخاريَّومسلمَّوماَََََّّّّّ قلت:َّوكالمَّالنوويَّهوَّالص واب،َّفإن 

َّ(.48١(َّرقمَّ)١١2انفردَّكلَّواحدَّمنهما،َّمحمدَّبنَّعبدَّاهللَّبنَّحمدويه)
َّ(.١22االعتصامَّ)8))
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َّهاَّتحتَّقسمينَّرئيسينَّوهما:تندرجَّكل ََّّ،وللغلوَّأشكالَّوصورَّعديدةَََََّّّّّ
 فيَّاالعتقادَّ:َّالغلو ََّّ -َّأ

َّكالبحثَّفيَّمعانيَّأسماءَّاهللَّوصفاتهَّوماَّتدل َّبأصولَّالعقيدةَّوكل ياتها،َّماَّكانَّمتعلقًاََّّوهوَََََََََََّّّّّّّّّّّ
وصفاتهَّاألزليةَّكماََّّصوره:َّنفيَّأسماءَّاهللََّّومن.العباد،َّوغيرَّذلك القدر،َّوأفعالوالجدالَّفيََّّعليه،
َّاهللَّ»قالوا:حيثََّّالمعتزلةَّفعلتَّ ذاتهَّأوَّصفاتهَّبصفاتََّّأوَّتشبيه،َّ«لمَّيكنَّلهَّفيَّاألزلَّاسٌمَّوالَّصفةإن 
َّ.(١)ةَّلمشب هةَّوالسبئي َّفعلتَّاَّامغيرهَّك

ورفعَّمكانتهمَّحتىَّي خرجواََّّ،والمبالغةَّفيَّتعظيمهمَّ،األشخاصَّفيَّالغلو َّصورهَّأيضًا:َّومنََََََََََََّّّّّّّّّّّّ
َّحي َّ َّالبشري َّمن َّاأللوهي َّز َّمرتبة َّإلى َّغالَّ،ةة َّالع ََّّكمن َّأو َّزيرفيَّعيسى َّتعالى، َّڱڇَّ:قال
تهَّأم َََّّّبي َّلذلكَّنهىَّالن ََّّ[ 30]التوبة: ڇۀَّڻَّڻَّڻَّڻَّںَّںَّڱَّڱ
:َّقالَّ ابكماَّفيَّحديثَّعمرَّبنَّالخط َّابقةَّالس َّالَّتقعَّفيماَّوقعتَّبهَّاألممََّّىريقَّحت َّسلوكَّهذاَّالط َّعنَّ

َّ َّالن ب ي  ون يَّكََّال»يقول:ََّسم ع ت  َّأََّمَََّّت ط ر  ََّفإ ن َما َيَم، ََّمر  َّالن َصاَرىَّبن ََّأط َرت  ََّعب د ه َّنََّا الل ه ََّّد َّب َّعَََّّ:َفق ول واَّ،ا
َّ.(2)«َوَرس ول ه َّ
 فيَّالعملَّ:َّالغلو َّ -َّب

فَّالقيامَّبالمندوباتَّتكل َّةَّمنها:َّوصورهَّعد َّاتها،َّريعةَّوجزئي َّالش ََّّبتطبيقَّفروعقًاَّمتعل َّوهوَّماَّكانَََََََََّّّّّّّّّ
َّتحريمَّالمباحَّأوَّالحاللَّتعب َّ،َّياموالوصالَّفيَّالص َّ،َّكل هيلَّكقيامَّالل ََّّ،وجوبالعلىَّسبيلَّ دًاَّومنهاَّأيضًا
واج َّالز  َّكترك َّالفراش، َّعلى َّالن وم َّوترك َّوَّ، َّبعضَّالط يبات، َّأكل َّوترك َّكذلك َّاألخذ بالر خصَّعندَّترك

َّ.الحاجةَّالض روريةَّإليها
َّالن ََّّ،ريقحابةَّهذاَّالط َّلكَّفيهاَّبعضَّالص َّسََّّبي َّزمنَّالن َّفيَّقدَّوقعتَّحوادثَّلوَََََََََّّّّّّّّّ ََّّبي َّإال َّأن 
ََّنَفرََّّفيَّحديثَّأنسَّبنَّمالكََّّمنَّذلكَّماََّّجاءََّّ،وأوضحَّلهمَّالص وابَّ،خطأَّفعلهمبي نَّلهمَّ منََّّاًََّأن 

َّالن َّ َحاب  َّالن ََّّبي ََّأص  َواَج ََّأز  ََّّن َّعََََّّّبي ََّسَأل وا : ه م  َّفقالََّبع ض  ، َّفيَّالس ر  َّوقالََََّّّأَتَزو ج َّال»َعَمل ه  الن َساَء،
:َّال ه م  :َّالََّّآك ل ََّبع ض  ه م  َم،َّوقالََّبع ض  َّعََّالل ح  «لىَّف َراش َََّّأَنام 

َأم اَّ»َّفقالَّأحدهم:،َّوفيَّروايةَّعندَّالبخاريَّ(3)
ر َّ:َّالل ي َلََّأَبًدا،َّوقالَّآَخراََّفإ ن يَّأ َصل يَّنََّأََّ َّالد ه َرَّوالَّأ ف ط  وم  َّ:َّوقالَّآَخر َّ،َّأناََّأص  َّالن َساَءَّفالََّأَتَزو ج  َتز ل  أناََّأع 

َبَّعََّ:»َّ،َّفقالَأَبًدا ََّرغ  َّالن َساَءََّفَمن  ََّوَأَتَزو ج  ر  وم ََّوأ ف ط  ن يَّن ََّلك ن يَّأ َصل يََّوَأَنام ََّوَأص  َّ.(4)«س ن ت يََّفَلي َسَّم 
َّ

                                                           

َّ(.١04َّ،١02َّ،١28َّ،١22انظر:َّالفرقَّبينَّالفرق،َّعبدَّالقاهرَّبنَّطاهرَّالبغدادي)١))
َّ(.326١رقم)َّچ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڃ چچ (42أخرجهَّالبخاريَّفيَّاألنبياء،َّباب)2))

َّ(َّمادة)طرا(.3/١23اإلطراء:َّمجاوزةَّالحدَّفيَّالمدحَّوالكذبَّفيه.َّالنهايةَّفيَّغريبَّالحديثَّواألثر)
َّ(.١40١رقم)َّ...َّاستحبابَّالن كاحَّلمنَّتاقتَّنفسهَّإليهَّووجدَّمؤنهَّ(١مسلمَّفيَّالنكاح،َّباب)أخرجه3َّ))
ََّّ.(4116الترغيبَّفيَّالنكاحَّرقم)َّ(١أخرجهَّالبخاريَّفيَّالن كاح،َّباب)4))
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 .وانتشار المنكرات غياب اإلصالح:خامساً 
ماَّيمث لهَّمنَّأداةَّتقيَّلي عتبرَّغيابَّاإلصالحَّمنَّأهم َّاألسبابَّالمؤد يةَّلهالكَّاألممَّوالمجتمعات،ََّّ

َّغابَّوف قدَّكانَّ َّفإذا َّكانَّبحاجةَّإلىَّإصالح، المجتمعَّمنَّاألمراض،َّوتصونهَّمنَّالفساد،َّوت صلحَّما
َّةَّوهالكها.َََّّّذلكَّإيذانًاَّبانهيارَّاألم َّ

حت ىََّّالمعاصييَّتفش َّنوبَّوَّالذ ََّّانتشارالظ واهرَّالتيَّتبرزَّفيَّاألم ةَّعندَّغيابَّاإلصالحَّومنَّ
َّبينَّالن اس،َّ َّمألوفًا َّوشيئًا َّطبيعيًا غابََّّألقوامَّسابقة،َّعنَّنماذجَّرسولَّاهللََّّأخبرناوقدَّتصبحَّأمرًا

َّف َّفيها، َّوتعد َّاإلصالح َّالمحارم، َّارتكبت َّوجاهرت َّالحدود، َّالعذابت َّبهم َّفنزل بهمََّّوحل ََّّ،بالعصيان،
َّ.بصارمار،َّفصارواَّبذلكَّعبرةَّألوليَّاألالد َّ

المعاصيَّوتفش تَّحت ىَّأصبحتَّشيئًاَّمألوفًا،ََّّالتيَّكثرتَّفيهاَّأم ةَّبنيَّإسرائيلمنَّتلكَّالنماذجَََََََََّّّّّّّّّ
َيَةَّبنَّأبيماَّجاءَّفيَّحديثَّكؤهمَّوصلَّالش عرَّالتيَّارتكبتهاَّنساَّمعصيةَّمنها وقفَّهَّأن ََّّس ف َيانََّّم َعاو 

يَنة ،،َّففيَّأحدَّأعوامَّالحج ََّّعلىَّالمنبر ،َّفقال:َّياََّأه َلَّال َمد  ي  ََّحَرس  َّفيََّيَدي  ،ََّوَكاَنت  ًةَّمنََّشَعر  َّتَناَوَلَّق ص 
َلَماؤ ك م َّ َّع  َّالن ََّّ؟َأي َن َّعََََّّّبي َّسمعت :َّن ََّين َهى ََّوَيق ول  َّهذه ث ل  َّن َّإ َّ»م  َرائ يَل َّإ س  ََّبن و ََّهَلَكت  َّات َخَذَهاَّما يَن ح 

َّ.(١)«ن َساؤ ه م َّ
تَّدل َّبقرائنَّتَّمعصيتهمََّّحينَّاحتف َّالعذابَّلمَّينزلَّببنيَّإسرائيلَّإال ََّّن َّأفيَّهذاَّالحديثََّّونالحظََََََََّّّّّّّّ

َّوهيَّكماَّيلي:،َّوعدمَّاكتراثهمَّبوعيدَّاهللََّّبها،َّعلىَّاستخفافهم
َّفيَّتفش ي.١ َّحت َّرَّاشانتالمجتمعَّوََّّالمعصية َّالن ََّّةمألوفَّظاهرةَّصبحىَّتها َّاسبين ،َّ َّمنََّّتصيروَّبل جزًء

يَنَّات خَذَهاَّن َساؤ ه م َّ»بقوله:َََّّّبي َّة،َّوهذاَّماَّأشارَّإليهَّالن َّحياتهمَّاليومي َّ َّ«.ح 
ةَّوالعام َّ»يقولَّالمناوي:َََََّّّّّ ذاَّظهرتَّضر تَّالخاص  َّإالَّصاحبها،َّوا  َّالمعصيةَّإذاَّخفيتَّلمَّتضر  ََّّ.(2)«ةإن 
عيَّوالس ََّّعنَّالمعصيةَّلن هيبواجبَّاَّمنَّأفرادَّالمجتمعَّعدمَّقيامَّأحدوََّّالت هاونَّبالقيامَّبواجبَّاإلصالحَّ.2

ىَّلََّعَََّّص َّق َّالن ََّّلََّخََّاَّدََّمَََّّلََّو َّأَََّّن َّإ َّ»َّ:قالَّرسولَّاهللََّّ:قالَّعبدَّاهللَّبنَّمسعودَّلحديثَّ،(3)للت خلصَّمنها
َّنَّم ََّّاه َّقََّل َّيَََّّم َّث ََّّ،كََّلَََّّل َّح َّالَّيَََّّه َّن َّإ َّفَََّّ،عنََّص َّاَّتََّمَََّّع َّدََّاهللَّوَََّّق َّات ََّّ،ياَّهذاَّ:ول َّق َّيََّفَََّّلََّج َّىَّالر َّقََّل َّيَََّّل َّج َّالر ََّّانَّكَََّّيلََّرائ َّس َّيَّإ َّن َّبََّ

                                                           

َّالبخاريَّفيَّأحاديثَّاألنبياء،باب)١َّ)) َّ)َّ(23أخرجه َّرقم َّبابَّ)328١حديثَّالغار َّفيَّاللباسَّوالزينة، َّومسلم ،)33)َّ
َّ(.2١21تحريمَّفعلَّالواصلةَّوالمستوصلةَّ....رقمَّ)

َّالحراسَّ َّمفردَّوجمعها : ي  َّالسلطانَّالمرتبونَّلحفظهَّوحراستهَّ،الحرسوَّالَحَرس  َّالنهايةَّفيَّغريبَّالحديثَّوهمَّخدم .انظر:
َّ)حرس(.مادةَّ(١/361واألثرَّ)

ةَّمنَّالشعر:َّ َّمادةَّ)قصص(.َّ(4/1١.المرجعَّالسابقَّ)منتهىَّشعرَّالرأسَّحيثَّيؤخذَّبالمقصالق ص 
َّمعاويةَّ أنكرَّعلىَّأهلَّالمدينةَّإهمالهمَّإنكارَّهذاَّالمنكر،َّوغفلتهمَّعنَّتغييره،َّفحذ رهمَّمنَّعواقبََّّومعنىَّالحديث:َّأن 

َّ(.١4/١08هذاَّالفعلَّوالسكوتَّعنهَّ.انظر:َّالمنهاجَّفيَّشرحَّصحيحَّمسلمَّبنَّالحجاجَّ)
َّ(.١/266فيضَّالقديرَّ)2))
َّ(.2/448عمرَّالقرطبيَّ)(،َّالمفهمَّلماَّأشكلَّمنَّتلخيصَّكتابَّمسلم،َّأحمدَّبن6/682َّانظر:َّإكمالَّالمعلمَّ)3))
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َّم َّث ََّّ،ض َّع َّبََّب ََّّم َّه َّض َّع َّبَََّّوبَّل َّاهللَّق ََّّبَّرََّضَََّّلكََّواَّذََّل َّعََّاَّفََّم َّلََّفَََّّ،ه َّيدََّع َّقََّهَّوََّريبََّشََّوَََّّهََّيلََّك َّأَََّّونَّك َّيَََّّن َّأَََّّكََّل َّهَّذََّع َّن َّم ََّّيََّاَلَّفَََّّد َّالغََّ
ڇ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹ ڇ :الََّقََّ

َّدي َّىَّيََّلََّعَََّّن َّذ َّخ َّأ َّتََّلََّوَََّّ،ر َّكََّن َّنَّالم َّعَََّّن َّو َّهََّن َّتََّلََّوَََّّ،وف َّر َّع َّمََّال َّب ََّّن َّر َّم َّأ َّتََّواهللَّلَََّّ،ال َّكَََّّ:الََّقَََّّم َّث َّ،َّڇھ  ڇ:إلىَّقوله
َّ(١)«راًَّص َّقَََّّق َّىَّالحََّلََّعَََّّه َّن َّر َّص َّق َّتََّلََّوَََّّ،راًَّط َّأَََّّق َّىَّالحََّلََّعَََّّه َّن َّر َّط َّأ َّتََّلََّوَََّّ،م َّال َّالظ َّ
َّتكونَّجديدةَّ.3 َّال َيه ودََّ»:لقولَّمعاوية،َّإليهاَّأحدَّلمَّيسبقأن  ََّأَحًداََّيف َعل ه َّإ ال  َّأ َرىََّأن  َّ.«ماَّك ن ت 

َّاليهودَّوصلَّبهمَّاالستخفافَّوعدمَّاالكتراثَّبوعيدَّاهللَّأنَّصارواَّيبتدعونَّ ووجهَّاالستدالل:َّأن 
َّدة.واَّعلىَّذلكَّعقوبةَّمشد َّأشكااًلَّوصورًاَّجديدةَّللمعاصيَّلمَّيسبقهمَّإليهاَّأحد،َّفاستحق َّ

 .في الّدين االختالف سادسًا:
َّعلىَّأصولَّثالثة،َّأحدها:َّأنَّيجيءَّشيءٌََََََّّّّّّ ََّّ،اسبعدَّشيء،َّومنهَّاختلفَّالن ََّّمادةَّ)خَّلَّف(َّتدل  ألن 
َّي ََّّكل َّ َّمنهما َّالذيَّنح َّح َّنََّواحد َّكلَّ(2)اهيَّقولَّصاحبه،َّويقيمَّنفسهَّمقام َّمنَّالضد ،َّألن  َّوالخالفَّأعم  ،
َّ.(3)ينمختلفينَّضد ََّّينَّمختلفان،َّوليسَّكل َّضد َّ

َّ.(4)فق َّأوَّالمو ََّّئة َّأوَّالهي ََّّأوَّالحالة ََّّأي َّأوَّالر ََّّول َّفيَّالقَََّّالمغايرة ََّّطلق َّأم اَّفيَّاالصطالحَّفهو:َّم َّ
َّواالختالفَّفيَّالد ينَّقسمان:َّ

َّواحد،َّومنَّذلكَّماََّّقسٌمَّمحمود:َّوهوَّعبارٌةَّعنَّاآلراءَّالمتعددةَّ َّفيَّمشرب  ي عرفَّبالخالفَّالتيَّتصب 
َّوالخالفَّاالعتباري َّوالخالفَّاللفظي، َّأسبابَّفكرية.الص وري، َّإلى َّاالختالفاتَّمردها َّواختالفَّوهذه ،

َّالتيَّالََّّوجهاتَّالنظر َّكالخالفَّفيَّفروعَّالشريعة،َّوبعضَّمسائلَّالعقيدة َّالعلمية، فيَّبعضَّالقضايا
 .(2)األصولَّالقطعيةَّتمس َّ

                                                           

(َّواللفظَّله،َّوالترمذيَّفيَّتفسيرَّالقرآن،َّباب4336َّ(َّفيَّاألمرَّوالن هيَّرقمَّ)١1أخرجهَّأبوَّداودَّفيَّالمالحم،َّباب)١))
(6(َّ َّرقم َّالمائدة َّسورة َّومن َّفي3048َّ( َّالواردة َّالعلل َّانظر: َّالهذلي. َّعبيدة َّأبي َّعن َّإرساله َّالدارقطني ح َّورج  َّبمثله. )

َّ(.2/222َّاألحاديثَّالنبويةَّ)
َّ َّببعض»ومعنى َّبعضهم َّقلوب َّاهلل َّبسببَّ«ضرب َّالرحمة َّأو َّوالخير َّالحق َّقبول َّعن َّبعيدة َّقاسية َّصارت َّقلوبهم َّأن  :

َّ(.١١/321المعاصيَّومخالطةَّبعضهمَّبعضا.َّعونَّالمعبودَّ)
َّ َّالحديث َّغريب َّفي َّالنهاية َّانظر: َّللحق. َّاإلذعان َّعلى َّالظالم َّإجبار َّومعناه َّالعطف، َّاألطر َّأصل َّ واألثرَّلتأطرن ه:

َّ(َّمادةَّ)أطر(.23/١)
َّ(َّمادة)خلف(.2/2١0َّ،2١3مقاييسَّاللغةَّ)2))
َّ(.2١أدبَّاالختالفَّفيَّاإلسالم،َّطهَّجابرَّالعلواني)3))
َّ(.22المرجعَّالسابق)4))
َّ(.١8آدابَّالحوارَّوقواعدَّاالختالف،َّعمرَّعبدَّاهللَّكامل)2))
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وَيَّوقدَّر ََّّوعدمَّإيقاعهاَّفيَّالحرج،َّ،ةوسعةَّعلىَّاألم َّالت َّحمةَّوَّالر َّمحمودَّلماَّفيهَّمنَّخالفَّالَّوهذاَََََّّّّّ
َمة»َّ:فيَّذلكَّحديثَّاشت ه رَّعلىَّاأللسنةَّلكنَّالَّي عرفَّلهَّسندَّوهوَّقولهَّ َّأ م تيََّرح  قالََّّ،(١)«اختالف 

َّ....واالختالفَّفيَّالد َّ»َّ:ابي َّالخط َّ َّأقسام: َّفهذاََّّ:الثوالث ََّّ،ينَّثالثة َّوجوهًا، َّالمحتملة َّالفروع فيَّأحكام
َّ.(2)«ةٌَّمََّح َّيَّرََّت َّم َّأ ََّّالف َّت َّاخ َّ»للعلماء،َّوهوَّالمرادَّبحديثَّوكرامةًََّّجعلهَّاهللَّتعالىَّرحمةًَّ

بينهم،َّرحماءَّواَّإخوانًاَّمؤتلفينَّهمَّظل َّلكن ََّّبينَّأصحابَّرسولَّاهللََّّوقدَّوقعَّمثلَّهذاَّاالختالف
َّ َّمن َّطائفة َّمنهم َّفريق َّكل َّبقول َّوكلٌَّّوتمس ك َّبعدهم، َّالعلم َّالحق ََّّأهل َّطلب َّالر ََّّفي َّسبيل شدَّوسلوك

ََّأَحٌدَّاَلَّي َصل يََّ»:ألصحابهَقاَلَّالن ب ي ََّّحينَّحصلَّفيَّنهايةَّغزوةَّاألحزاب،َّمثالَّذلكَّماَّ(3)مشتركون ن 
َّف يََّبن ي َّإ ال  َر َّ.«ق َري َظةَََّّال َعص  ه م  ََّبع ض  َرَك َّف يَفَأد  َر :َّال َعص  ه م  ََّبع ض  ََّفَقاَل َّن َصل يَّالط ر يق ، َحت ىََّنأ ت َيَها،ََّّاَل

ه م َّ ن اََّذل َك،َبلَّن َصل يَّ:َوَقاَلََّبع ض  َّم  َّي َرد  ََََّّّفذ ك َرَّل لن ب ي ََّّ،ََّلم  نه م  ًداَّم  ََّواح  َّي َعن ف  َفَلم 
(4).َّ

َّالش َََََََّّّّّّّ َّهذاَّالن وعَّواقع،َّأتىَّإال َّأن  والَّيكونَّلألهواءَّ،َّمورضبطَّاأللت ََّّي رجع َّإليهَّبَأصل َّارعَّلم اَّعلمَّأن 
 ڇختَّحتَّجتَّيبَّىبَّمبَّخبَّحبَّجبَّيئَّىئَّمئَّحئَّجئَّڇ،َّفقالَّتعالى:َّفيهاَّمدخل

َّ َّ(2)[22]النساء: َّعد َّ، َّالن ََّّالمناوي ََّّوقد َّوَّهذا َّخ ص َّمم َّع َّاستنبطهاَّاألم ََّّبهَّتا َّالتي َّالمذاهب َّواعتبر ة،
َّ.(6)دةَّلهوأفعالهَّكشرائعَّمتعد َََّّّبي َّأصحابهاَّمنَّأقوالَّالن َّ

َََََََََّّّّّّّّّ َّمذمومٌََّّقسمٌَّثانيًا: :َّ َّول َّوهو َّما َّالمختلفينالش َّد َّبين َّوالبغضاء َّالت َّحت ََّّحناء َّبينهم َّيوقع فرقَّى
فقالََّّ،فيهابقةَّمنَّمتابعةَّاألممَّالس َّةَّاألم ََّّروحذ َّمنَّاالختالف،َّوعَّارعَّعنَّهذاَّالن َّىَّالش َّوقدَّنه،َّواالنقسام
ماَّإن َّ:»ملسو هيلع هللا ىلص،َّوقالَّ[١02ران:آلَّعم] ڇےَّےَّھَّھَّھَّھَّہَّہَّہَّہڇتعالى:َّ
َقة ََّّانَّكَََّّن ََّأه َلَكَّمََّ َلك م َّال ف ر  َّ.(1)«َقب 

                                                           

َّالبيهقيَّأخـرجهَّفيَّرسالتهَّاألشعـرية.َّوأخرجَّالبيهقيَّفيَّالمدخلَّعنَّابنَّعباسَّمرفوعًاَّبنحوهَّولفظه:١َّ)) َّذكرَّالـعراقيَّأن 
َمة» ََّرح  َحاب يََّلك م  ََّأص  تاَلف  حاكَّ«...َواخ  َّإسناده،َّوبي نَّالس خاويَّأوجهَّالض عفَّوهي:َّاالنقطاعَّبينَّالض  ،َّوضع فَّالعراقي 

(،َّالمغني١/١62َّلش ديدَّلحالَّجويبر.انظر:َّالمدخلَّإلىَّالسننَّالكبرى،َّأحمدَّبنَّالحسينَّالبيهقي)وابنَّعب اس،َّوالض عفَّا
َّ(.62(،َّالمقاصدَّالحسنةَّفيَّاألحاديثَّالمشتهرةَّعلىَّاأللسنة،َّمحمدَّبنَّعبدَّالرحمنَّالس خاوي)23،24عنَّحملَّاألسفار)

َّ(.١١/22المنهاجَّفيَّشرحَّصحيحَّمسلمَّبنَّالحجاج)2))
َّ(.١/222،230حسينَّبنَّمسعودَّالبغوي)شرحَّالس نة،َّال3))
َّ(.3823منَّاألحزابَّومخرجهَّإلىَّبنيَّقريظةَّرقم)َّ(َّمرجعَّالنبي28َّأخرجهَّالبخاريَّفيَّالمغازي،َّباب)4))
َّ(.343انظر:َّاالعتصامَّ)2))
َّ(.١/202فيضَّالقديرَّ)6))
َّ.(منَّحديثَّسعدَّبنَّأبيَّوقاص١232َّرقمَّ)َّ(١/١18أخرجهَّأحمدَّفيَّالمسندَّ)1))

َّ(.6/66مجمعَّالزوائدَّ)َّفيهَّالمجالدَّبنَّسعيدَّوهوَّضعيفَّعندَّالجمهور.قالَّالهيثمي:َّ
َّأبيَّ َّبن َّوسعد َّعالقة َّبن َّزياد َّبين َّاالنقطاع َّسعيد.والثانية، َّبن َّضعفَّالمجالد َّاألولى، َّلعلتين: َّضعيف، َّإسناده قلت:

َّ=ََّّوقاص،َّلكنَّمعناهَّصحيح،َّدل َّعليهَّمجموعَّاآلياتَّالتيَّتحضَّعلىَّاالجتماعَّوتحذرَّمنَّالفرقة.
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ََّّ:ومنَّأهمَّاألسبابَّالمؤديةَّإلىَّاالختالفَّالمذمومَّماَّيليََََََََّّّّّّّّ
َّابتغاءَّالفتنةَّباعَّالمتشابهات َّ.١َََََّّّّّ َّالَّسبيلَّإلىَّالوقوفَّعلىَّحقيقته: بعهَّأهلَّالذيَّيت ََّّوهذاَّ،وهوَّما
َّۓَّےَّےَّھَّھَّھَّھَّہَّہَّہَّہَّۀڇَّ:قالَّتعالىَّ،(١)يغَّفيطلبونَّتأويلهالز َّ
َّ.[1عمران:َّ]آلڇۓ

َّحذ ََّّ َّأم َََّّّرسولَّاهللَّرولقد األممََّّهالكأفضىَّإلىََّّألن هَّالخوضَّفيَّتأويلَّالمتشابهَّمنته
َّإلىَّرسولَّالل هَّعبدَّاهللَّبنَّعمرََّّكماَّفيَّحديثَّالسابقة َََّّّقال:ََّهج ر ت  َلي ن  َواَتََّرج  َعََّأص  ًما،ََّفَسم  َيو 

َّفيَّآَية ، َتَلَفا َّرسولَّالل هَّاخ  ََّعَلي َنا ََّفَقاَل:َََّّفَخَرَج ، َّال َغَضب  ه ه  َّفيََّوج  َّ»ي ع َرف  َلك م  َّمنَّكانََّقب  ََّهَلَك إ ن َما
َّفيَّال ك َتاب َّ ت اَلف ه م  َّالخالفَّبينَّالر ََّّوقدَّذكرَّالقرطبي َّ،َّ(2)«ب اخ  هَّمعلومَّلهمَّفيَّالقراءةَّألن َّجلينَّلمَّيكنَّأن 

َّ.(3)ماَّاختلفاَّفيَّتأويلَّاآليةَّوكانتَّمنَّالمتشابهاتن َّضرورة،َّإ
َّالد ين:الم َّ.2َََََّّّّّ َّفي َّوََّّراء َّالقائم َّالجدال َّالش َّهو َّ(4)يبةكَّوالر َّعلى َّوَّ، َّفيَّكالم َّحقيقته: َّالم جاَدلَّالط عن

ظهارََّّبغرضَّخللَّفيهالإلظهارَّ القلوبَّباألحقادََّّماَّيمأل ََّّوهذاَّمنَّأعظم ََّّ،(2)عليهيةَّمز َّال َّتحقيرَّقائلهَّوا 
ٌمَّ:َّ»ملسو هيلع هللا ىلصقال:َّقالَّرسولَّاهللََّّ،َّلحديثَّأبيَّأمامةَّاللالمفضيةَّإلىَّالفرقةَّوالض َّغائنَّوالض َّ ََّقو  َماََّضل 

َّإ ال َّأ وت واَّال َجَدلََّ ََّتاَلَّ.«َبع َدَّه ًدىََّكان واََّعَلي ه  ه َّاآلَيةَََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّاهللَّث م  َّ، [28الزخرف:] (6)ڇ وئ  وئ ەئ ەئ ڇَهذ 
وصفاتهَّفيَّمعانيهاَّالعباد،َّوالمراءَّفيَّأسماءَّاهللَّ كالجدالَّفيَّالقدر،َّوأفعالَّ،ينَّكلهاأمورَّالد ََّّيعم ََّّوهو

َّ.،َّوغيرَّذلكعليهَّوماَّتدل َّ
َّماَّأن ََّّوهوَّإتباعَّالهوى،.3ََََّّّّ َّفيميلَّإليهَّويختارهَّ،تغلبَّإرادةَّالن فسَّعلىَّقلبَّاإلنسانَّفيَّمحبةَّأمر 

 ٿ ڇواب،َّلذاَّكانَّاتباعَّالهوىَّواتخاذهَّمنهجَّحياةَّمهلكًاَّلإلنسانَّلقولهَّتعالى:َّحتىَّلوَّكانَّخالفَّالص َّ

َّ.[ 28]الكهف:َّ ڇ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

                                                                                                                                                                                     

َّ َّالضعفاءا= َّالبخاري)َّنظر: َّإسماعيل َّبن َّمحمد َّرقم)١١2الصغير، َّأبو368َّ( َّالمراسيل، َّفيَّأحكام َّالتحصيل َّجامع ،)
َّ(١/١18سعيدَّخليلَّالكيكلديَّالعالئي)

َّ(.8/2١١فتحَّالباريَّ)١))
َّمادة)هجر(.َّ(2/242هجير:َّالتبكيرَّإلىَّالشيء.النهايةَّفيَّغريبَّالحديثَّواألثر)والت ََّّ.4صحيح،َّتقد مَّتخريجهَّص2))
َّ(.6/628،622انظر:َّالمفهمَّلماَّأشكلَّمنَّتلخيصَّكتابَّمسلمَّ)3))
َّمادةَّ)مرا(.َّ(4/322النهايةَّفيَّغريبَّالحديثَّواألثرَّ)4))
َّ(.4/١26انظر:َّسبلَّالسالمَّ)2))
َّبابَّ)6)) َّالترمذيَّفيَّتفسيرَّالقرآن، َّالزخرفَّرقمَّ)44أخرجه َّبابَّ)3223(َّومنَّسورة َّوابنَّماجهَّفيَّالمقدمة، ،)1َّ)

َّ(.41لجدلَّرقمَّ)اجتنابَّالبدعَّوا
َّقالَّالترمذي:َّحسنَّصحيح.



16 
 

َّوتتجل ىَّعواقبَّاتباعَّالهوىَّفيَّأمرين:
َّ[.26]ص:َّ  ڇحئمئىئيئجبحبخبڇ،َّقالَّتعالى:الضاللَّواالنحرافَّعنَّالصراطَّالمستقيم .َّأ
ََّّ.بَّ َّالحق  والت كب رَّعليه،َّواإلقامةَّعلىَّالباطلَّوالت شب ثَّبهَّحت ىَّلوَّظهرَّلهَّفسادَّماَّهوَّمقيمَّعليه،َّرد 

َّ.[23الجاثية:َّ] ڇ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ    ٻ ٻ ٻ ٱ ڇَّقالَّتعالى:
َّباألممَّالسابقةةَّلتتجنبَّاألم َّوقدَّحذ رَّالشارعَّمنَّاالختالفَّالمذمومَََََََََّّّّّّّّّ َّفقالََّّالهالكَّالذيَّحل 

ق ينَّ:»ألصحابهَّالذينَّبعثهمَّفيَّسريةَّفاختلفواَّفيماَّبينهمَّعلىَّأمرَّ َّم تََفر  ئ ت م  يعًاََّوج  َّمنَّعنديََّجم  ََّأَذَهب ت م 
َقة ََّّانَّكَََّّن َّماََّأه َلَكَّمََّإن َّ، َلك م َّال ف ر  َّ.(١)«َقب 

 المطلب الثاني: صور الهالك.
 ،َّومنها:إلىَّصورَّشت ىَّالتيَّاستوجبتَّعقابَّاهللََّّلَّباألممتتنوعَّصورَّالهالكَّالتيَّتنزَّ    

 واألعاصيرََّّوالبراكينَّالزالزلـواهرَّطبيعيةَّكـةَّالعاصيةَّمنَّظـنزلهَّاهللَّباألمذيَّي َّـذابَّالـالع .١

ٌزََّّو ََّعَذاٌبَّأَََّّوَّه َّ:َّ»عنَّالط اعونقولهكَّاكةواألمراضَّالفت َّ َسَله َّاهللَّعََّأََّر ج  ـلََّر  ـَرائ يَلَّأَََّّن َّىََّطائ َفة َّم  َّو ََّبن ـيَّإ س 
َلك م َّ ـــب  ـــان واََّق ََّك ـــاس  َّالط ـــ،َّ(2)«َن قـــعَّبســـببَّالمعاصـــيَّوالمخالفـــاتَّالتـــيَّتقـــعَّمـــنَّياعونَّوذكـــرَّابـــنَّحجـــرَّأن 

ــاس َّ(3)الن  ــحهَّالن بــي  ــهَّقــالكمــاَّفــيَّحــديثَّآخــرََّّ،َّوهــذاَّمــاَّوض  ويَّعنــهَّأن  ر يَنََّيــَّ:َّ»ر  اََّمع َشــَرَّال م هَــاج 
ٌسَّإ َّ َّذَََّخم  َّت د ر ك وه ن َّاَّاب ت ل يت م  ََّوَأع وذ َّب الل ه ََّأن  ََّقط َّحَََّّم َّلَََّّ:ب ه ن  م  َشة َّفيََّقو  َّال َفاح  ل ن واَّب َّت ََّتظ َهر  َّال َّهاَّإ َّىَّي ع  ََّفَشاَّف يه م 

َجاع َّالت َّ َو  ََّواأل  يَنََّمَضو اَّم َّيَّلََّالط اع ون  َّال ذ  اَلف ه م  َّفيََّأس  ََّمَضت  َّ.(4)«َتك ن 
 سوءَّالعـذابَّوسومَّأهلهاويكونَّذلكَّباحتاللَّأرضهاَّونهبَّخيراتهاََّّ،عليهاتسل طَّاألعداءَّ .2

                                                           

َّ.1هامش١4َّإسنادهَّضعيف،َّتمَّتخريجهَّص١))
(َّالطاعونَّوالط يرةَّوالكهانةَّونحوها32َّ(،َّومسلمَّفيَّالس الم،َّبابَّ)3286(َّرقم)22أخرجهَّالبخاريَّفيَّاألنبياء،َّباب)2))

َّ(َّواللفظَّله.22١8رقمَّ)
َّ(َّبتصرف.١0/١22،١23فتحَّالباريَّ)3))
َّ.(َّمنَّحديثَّعبدَّاهللَّبنَّعمر40١2َّ(َّالعقوباتَّرقم)22أخرجهَّابنَّماجهَّفيَّالفتن،َّبابَّ)4))

رواهَّالحاكمَّبنحوهَّوقال:َّصحيحَّاإلسناد،َّوقالَّالبوصيري:َّاختلفَّفيَّتصحيحَّإسنادهَّوتضعيفهَّمنَّقبلَّعبدَّالرحمنَّبنَّ
(َّ َّالمستدرك َّبه. َّللعمل َّصالح َّحديث َّوهو َّوأبيه، َّمالك َّ)4/283أبي َّمصبا8623(رقم ،)(َّ َّالزجاجة َّرقم4،١86َّح )

(4١4١.)َّ
قلت:َّإسنادهَّضعيف،َّعطاءَّبنَّأبيَّرباحَّلمَّيسمعَّمنَّعبدَّاهللَّبنَّعمرَّكماَّذكرَّأبوَّحاتمَّواإلمامَّأحمد،َّوخالدَّبنَّيزيدَّ

َّالرازيَّ) َّالرحمنَّبنَّمحمد َّعبد َّالمراسيل، َّانظر: َّالرحمنَّصدوقَّيخطئ. (،262َّ(رقمَّ)١24ضعيف،َّوسليمانَّبنَّعبد
(َّ َّوالتعديل َّ)222رقم)َّ(4/١22الجرح َّالرجال َّضعفاء َّفي َّالكامل َّرقم)١١،١0/3(، )211(َّ َّالكمال َّتهذيب ،)8/١26َّ)

َّ(.2288(َّرقمَّ)223(،َّتقريبَّالتهذيبَّ)١663رقم)
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َّكََّ»َّ:قــــالَّرســــولَّالل ــــهَّ:قــــالثوبــــانلحــــديثَّ َّتَــــَداَعىََّعَلــــي ك م  َّاأل  َمــــم ََّأن  ــــك  ََكَلــــة َّإلــــىََّمــــي وش  اَّتَــــَداَعىَّاأل 
ــَعت َها ــ»،َّقــالَّالقــاري:(١)«َقص  ــاللَّتتجم  َّ،وكســرَّشــوكتكمَّيــدعوَّبعضــهمَّبعضــًاَّلمقــاتلتكمفعَّفــرقَّالكفــرَّوالض 

«يارَّواألموالوسلبَّماَّملكتموهَّمنَّالد َّ
(2).َّ

 ََّّحديثَّجابرَّبنَّعبدَّاهللل:َّىَّسفكَّالد ماءـؤد يَّإلـالمالد اخليَّبينَّأفرادَّالمجتمعََّّالقتتالا .3

َّرسولَّاهلل َّالظ ل َمَّظ ل َماٌتََّيوَمَّال ق َياَمة ،َّات ق واَّ»قال:ََّّ أن  ََّكـاَنََّوات ق واَّالظ ل َم،ََّفإ ن  ََّأه َلَكََّمن  َّالش ح  ،َّفإن  الش ح 
َتَحل واََّمَحار َمه م َّ ،ََّواس  َماَءه م  ََّسَفك واَّد  ََّعَلىََّأن  ،ََّحَمَله م  َلك م  َّرسولَّاهلل،َّوحديثَّعقبةَّبنَّعامر(3)«َقب   أن 

َشى»قال:َّ  ََّتَناَفس واَّفيهاََّوَتق َتت ل واََّوَلك ن يََّأخ  َّالد ن َياََّأن  َلك م َََّّعَلي ك م   َّ.(4)«َفَته ل ك واَّكماََّهَلَكَّمنَّكانََّقب 

 ََّّالل ه ََّّول َّس ََّبَّرََّـطََّـخَََّّ:الـقَّورَّـمـنَّعـدَّالل ه َّبـبـعَّثـديـحـلمجتمع،َّـيَّالـفَّورـجـفـشارَّالـتـان .4

ََّوالش ح َّ:»الََّقََّفََّ َّب الش ح ََّّانَّكَََّّن ََّفإ ن َماََّهَلَكَّمَََّّ،إ ي اك م  َلك م  ََّّ،َقب  ََّفَقَطع ـواََّوَأَمـَره م  يَعـة  َّب ال َقط  ل واََّوَأَمَره م  ََّفَبخ  ل  َّب ال ب خ  َأَمَره م 
وا ََّفَفَجر  ور  َّالمرادَّبَّابي َّالخط ََّّوذكر،َّ(2)«ب ال ف ج  (6)هناَّالكذبالفجورَّأن 

. 
َّأصــلهَّقلــت:َّالمــرادَّبــالفجورَّأعــم َّمــنَّالكــذب، َّميــل َّ،َّفحق َّـنَّالـــدولَّعـــعــالميــلَّأوَّالَّإذَّإن  عــنََّّكــل 

،َّومــنَّصــورهَّأيضــًاَّنشــرَّالرذيلــةَّفــيَّالمجتمــعَّوذلــكَّبتزيينهــاَّ(1)والكــذبَّإحــدىَّصــورهَّالحــقَّي ســم ىَّفجــورًا،
وكذلكَّمنَّصورهَّأيضًاَّسرقةَّاألموالَّوغصبهاَّونحوَّذلكَّمنَّالوسائلَّالتيَّيدعواََّّ،وتسهيلهاَّوالد عوةَّإليها

َّوالتنافسَّعلىَّالد نياَّلجلبَّالمزيدَّمن ََّّ.(8)واالستئثارَّبهااألموالَّوتحقيقَّاألرباحَّالكبيرةََّّإليهاَّالش ح 

 َتَتَناَفس وَنَّ»قال:ََّّرسولَّاهللََّّأن َّحديثَّعمروَّبنَّالعاصل:َّالقطيعةَّبينَّأفرادَّالمجتمع .5

ــونَّث ــم َّ وَنَّث ــم ََّتَتَباَغض  َّحــبَّاالســتكثارَّمــنَّالــد نياََّّاإلنســانَّقــدَّطبــعَّعلــىَّ،َّذلــكَّأن َّ(2)«َتَتَحاَســد وَنَّث ــم ََّتتَــَداَبر 
ــلَّعليــهَّفي طلبــتَّنفســهَّمثــلَّذلــك،َّواستصــغرَّمــاَّعنــدهَّمــنَّنعمــةَّاهللَّتعــالى،َّوحــرصََّّهــافــإذاَّرآىَّمــنََّفض 

                                                           

َّ(.4221فيَّتداعيَّاألممَّعلىَّاإلسالمَّرقمَّ)َّ(2أخرجهَّأبوَّداودَّفيَّالمالحم،َّبابَّ)١))
ََّّ(.١١/212عونَّالمعبودَّ)َّفقال:َّالَّنعرفه.قالَّالمنذري:َّفيَّإسنادهَّصالحَّبنَّرستمَّالهاشميَّسئلَّعنهَّأبوَّحاتمَّ

َّبتصرف.َّ(2/22١مرقاةَّالمفاتيحَّ)2))
َّ(.2218تحريمَّالظلمَّرقم)َّ(١2أخرجهَّمسلمَّفيَّالبرَّوالصلةَّواآلداب،َّبابَّ)3))
َّ.1صحيح،َّتقد مَّتخريجهَّص4))
(،َّوالنســــائيَّفــــيَّالســــننَّالكبــــرىَّفــــيَّالتفســــير،َّســــورة١628َّ(َّفــــيَّالشــــحَّرقــــم)41أخرجــــهَّأبــــوَّداودَّفــــيَّالزكــــاة،َّبــــاب)2))

َّ(.١١2١2َّرقم)َّڇڭَّڭَّۓڭڇقولهَّتعالىََّّ-١0(22الحشر)
حَّإسنادهَّالحاكمَّوأقر هَّالعراقي.َّصحيحَّابنَّحبان) (،َّالمسـتدرك2١16َّ(َّرقم)١١/212أخرجهَّابنَّحب انَّفيَّصحيحه،َّوصح 

َّ(.33١2(َّرقم)2/2١0(،المغنيَّعنَّحملَّاألسفار)١2١6رقم)(216َّ/١)
َّ(.3/١22(َّفيضَّالقديرَّ)2/84انظر:َّمعالمَّالسننَّ)6))
َّ(.2/212(،َّغريبَّالحديثَّللخطابيَّ)١/366انظر:َّغريبَّالقرآن،َّمحمدَّبنَّعزيزَّالسجستانيَّ)1))
َّ(.3/١22انظر:َّفيضَّالقديرَّ)8))
َّ(.2262رقمَّ)ََّّ،أخرجهَّمسلمَّفيَّالز هدَّوالرقائق2))
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ــعلــىَّاالزديــادَّليلحــقَّبغيــرهَّأوَّيقاربــه،َّوهــذاَّي ول ــدَّالحســدَّبــينَّالن ــاس،َّثــمَّيرتقــيَّاألمــرَّلي َّ ضَّأحــدهمَّعــنَّر َّع 
َّالبغضــاءَّفــيَّالقلــوبَّوتتــَّاآلخــر،َّثــم َّ َّمقط ــعََّّعنهــاَّالخــالفحت ــىَّيكــونََّّ،راكمت بــث  فيصــبحَّالمجتمــعَّعندئــذ 

 ََّّ.(١)الروابطَّواألوصال
 : سبل تجنُّب الهالك.الثالث المطلب
َّيمكنَّلألم ةَّأنَّتتجن بَّوقوعَّالهالكَّبهاَّمنَّخاللَّاتباعَّسبلَّشت ىَّأهمهاَّماَّيلي:َّ 
 ماَّيلي:َّمنَّخاللوذلكَّظرةَّإلىَّالد نياَّوزينتهاَّقةَّبالن َّالمفاهيمَّالمتعل ََّّتغيير .١

 بالمفهومَّالقائمَّعلىَّأساسَّأنَّهذهَّالدنياَّدارَّفناءَّوأنهَّمجردَّمسافرَّسيرتحلََّّاإلنسانربطَّ .َّأ

َّفيَّوقتَّقريب.َّاعنه
َّاهللَّخلقَّ .َّب َّالكونَّوليسَّالعكس.َّحياةَّالدنياَّوملذاتهاَّلتكونَّوسيلةَّإلعمارَّمتعَّالأن 

 ويؤلفَّالقلوب،َّمنَّذلك:َّالمحبةجوعَّإلىَّماَّيوجدَّيَّإليه،َّوالر َّبَّماَّي حدثَّاالختالفَّويؤد َّتجن َّ .2

فاتَّواألفعال،َّوَّ،َّكالكالمَّفيَّالمتشابهاتَّراءَّوالجدالتركَّالم ََّّ .َّأ  متشابهاتَّالقرآنَّمنَّالص 

َّبنَّعبدَّالل هََّّلحديثَّ(2)َّوغيرها ن َدب  َّق ل وب ك م َّ:»قالَّعنَّالنبيََّّج  َّذََّإ َّفَََّّ،اقرؤواَّال ق ر آَنَّماَّائ َتَلَفت  َتَلف ت م  اَّاخ 
َّ.(3)«هن ََّفق وم واَّعََّ

 أهلَّالز يغَّواألهواء،َّوعدمَّاالستماعَّألقوالهمَّوآرائهم،َّلماَّت دخلَّعلىَّمخالطةَّاالبتعادَّعنَّ .َّب

ةالقلوبَّمنَّالش كوكَّعلىَّدينَّ َّقالت:ََّتاَلََّّالعوامَّمنهم،َّكماَّفيَّحديثَّعائشةََّّالن اسَّوا  يمانهمَّوبخاص 
َّالل ه َّاآليةَّرسول ََّّۀہہۀڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻڇَّهذه
يَنََّيت ب ع وَنَّمَََّّاََّرَأي ت َّذََّإ َّفََّ»قال:َّم َّث َّ ڇۓََّّۓََّّےََّّےََّّھََّّھََّّھََّّھََّّہََّّہ اَّال ذ 
وه م ََّّه َّن ََّتَشاَبَهَّم َّ َذر  يَنََّسم ىَّاهللََّفاح  َّال ذ  َّ.(4)«َفأ وَلئ ك 
 يَّإلىرقَّالتيَّتؤد َّننَّوالط َّىَّمناحيَّالحياة،َّوتركَّغيرهاَّمنَّالس َّفيَّشت ََََّّّّبي َّةَّالن َّالتزامَّسن َّ .3

طريقتهَّهيََّّأن ََّّيباتَّالتيَّأباحهاَّاهلل،َّولقدَّأخبرَّفسَّبإثقالهاَّفيَّالعبادة،َّوتحريمَّالط َّعلىَّالن ََّّشديدالت ََّّ
باتَّاآلخرة،َّوهذاَّواضحَّفيَّقولهَّحينماَّنيويةَّومتطل َّفسَّالد َّمحةَّالتيَّتوازنَّبينَّحاجاتَّالن َّالحنيفيةَّالس َّ

وم ََّوأ ف ط َّ»ائلينَّعنَّعبادتهَّهطَّالس َّهَّالر َّوج َّ ق د ،َّلك ن يََّأص  ،ََّوأ َصل يََّوَأر  َّالن َساءََّر  َّس ن ت يََّوَأَتَزو ج  َبََّعن  ََّرغ  ؛ََّفَمن 
ن ي َّ.(2)«َفَلي َسَّم 

                                                           

َّ(.١8/21رحَّصحيحَّمسلمَّبنَّالحجاجَّ)انظر:َّالمنهاجَّفيَّش١))
َّ(.4/١28انظر:َّشرحَّصحيحَّالبخاريَّالبنَّبطالَّ)2))
َّ(.4113(اقرؤواَّالقرآنَّماَّائتلفتَّعليهَّقلوبكمَّرقمَّ)31أخرجهَّالبخاريَّفيَّفضائلَّالقرآن،َّبابَّ)3))
(الن هيَّعن١َّ(،َّومسلمَّفيَّالعلم،َّبابَّ)4213رقمَّ)َّچںََّّڱََّّڱَّڇ(22أخرجهَّالبخاريَّفيَّالت فسير،َّبابَّ)4َّ))

َّ(.2662اتباعَّمتشابهَّالقرآنَّوالتحذيرَّمنَّمت بعيهَّ...رقمَّ)
(استحباب١َّبابَّ)َّ،(واللفظَّله،َّومسلمَّفيَّالنكاح4116(الترغيبَّفيَّالنكاحَّرقمَّ)١بابَّ)َّ،أخرجهَّالبخاريَّفيَّالن كاح2))

ومََّّرقمَّ)َّالن كاحَّلمنَّتاقتَّنفسهَّإليهَّووجدَّمؤنهَّواشتغالَّمن َّ(.١40١عجزَّعنَّالمؤنَّبالص 
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 تفعيلَّدورَّاإلصالحَّوالمصلحينَّفيَّالمجتمعَّعلىَّاعتبارَّأنهمَّصم امَّاألمانَّلألمةَّوطوق .4

َّ لحديثَّالهالكَّويحفظهَّمنالن جاةَّالذيَّيحميَّالمجتمعَّ ير  َّ»َّ:قالََّّبي َّعنَّالن ََّّالن ع َماَنَّبنََّبش  َمَثل 
َّعََّ َّف َّلََّال َقائ م  ََّوال َواق ع  َّالل ه  د ود  َّيهََّىَّح  م  ََّقو  ََّكَمَثل  َتَهم واا ََّسف يَنة ََّّاس  اَلَهاَّ،على ََّأع  ه م  ََّبع ض  ََّّ،َفَأَصاَب ه م  َوَبع ض 
َفَلَها واَّعَََّّ،َأس  ََّمر  َتَقو اَّمنَّال َماء  َفل َهاَّإذاَّاس  يَنَّفيََّأس  َقه م ََّّن َّىَّم َّلَََّفَكاَنَّال ذ  يب َناََّّو َّلَََّّ:َفَقال واَّ،َفو  َأن اََّخَرق َناَّفيََّنص 
َّوََّ ًقا َّمَََّّم َّلَََّخر  ذ  َقَناَّن َّن ؤ  َّوَََّّ،َفو  ََّيت ر ك وه م  َّجََّمَََّفإ ن  ََّهَلك وا ََّأَراد وا َّعَََّّ،يعاًَّم َّا ََّأَخذ وا َّأََّلَََّوا  ن  ََّوَنَجو اَّى ََّنَجو ا يه م  ي د 

 .(١)«يعاًَّم َّجََّ
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َّ.(236١رقمَّ)َّهلَّي قرعَّفيَّالقسمةَّواالستهامَّفيه(6بابَّ)َّلشركة،أخرجهَّالبخاريَّفيَّا١))
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َّوأهم النتائج: ، الخاتمة

لىَّدونَّتمييزَّألحدَّعسن ةَّإلهيةَّتجريَّعلىَّاألفرادَّواألممَّإذاَّارتكبواَّماَّيوجبَّهالكهم،ََّّاإلهالك .١

 آخر.

األخالقي،َّوالف رقةَّكاالنهيارَّلهَّصورَّأخرىََّّ،َّبلَّهناكالَّينحصرَّبصورةَّاإلبادةَّواإلفناءالهالكَّ .2

 .واالنقسام،َّوالض اللَّعنَّالصراطَّالمستقيم

َّنابعَّمنَّ .3 فاتَّالسيئةهالكَّاألمم ََّّاألخالقَّوالص  تستوليَّعلىَّقلبَّوالتيَّفيَّالن فسَّاإلنسانية،

 وتصرفاته.َّهتصبحَّالموجهَّوالد افعَّألفعالاإلنسانَّوَّ

َّليس .4 َّأحداثََّّتهالكَّاألمم َّمجرد َّهيََّّلبَّ،وقعتَّوانقضتعابرة َّمنها كثيرَّمنَّالوقائعَّي ستفاد

َّباألممَّالسابقة  .الدروسَّوالعبرَّل تجن بَّماَّحل 

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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َّالمصادر والمراجع

نما  مرتبًة ترتيبًا هجائيًا حسب اسم الشهرة للمؤلف مع عدم اعتبار:) "ال" التعريف، أبو، أبي، ابن( وا 
 ُيْنظر للحرف الذي يليها

َّ َّاألثير، َّابن َّالسعدات َّأبو َّالدين َّالجزريمجد َّمحمد َّبن َّالمبارك َّواألثرَّ: َّالحديث َّغريب َّفي النهاية
َّ.دارَّإحياءَّالتراثَّالعربيَّ:بيروتَّ.ظاهرَّالزاويَّومحمدَّالطناحي:َّتحقيقَّأجزاء(2)

َّالبخاري َّبنَّإسماعيل، َّ:َّمحمد َّتحقيق6َّصحيحَّالبخاري.) َّأجزاءَّ( َّالثالثةَّ.مصطفىَّالبغا.د: ،َّالطبعة
 م.١281هـ/١401َّ.اليمامة،َّردارَّابنَّكثي:َّبيروت

َّالعتكيَّ،البزار َّعمرو َّبن َّأحمد َّبكر َّأبو َّالبزار: َّتحقيقَّجزءًا(١2).مسند َّاهلل.َّ.محفوظد: َّزين َّالرحمن
َّم.١288هـ/١402َّ.والحكمَّمكتبةَّالعلوم:َّالمدينةَّالمنورة،َّالطبعةَّاألولى

َّ.محمدَّزهيرَّالشاويشَّ–جزءا(َّتحقيق:َّشعيبَّاألرناؤوط١6ََّّ).:َّشرحَّالس نةالبغوي،َّالحسينَّبنَّمسعود
َّم.١283/هـ١403َّ.المكتبَّاإلسالميَّ:بيروتَّ.الطبعةَّالثانية

(َّتحقيق:َّمحمدَّضياءَّجزء١َّالمدخلَّإلىَّالسننَّالكبرىَّ)َّالبيهقي،َّأبوَّبكرَّأحمدَّبنَّالحسينَّبنَّعلي:
َّهـَّ.١404َّ.يدارَّالخلفاءَّللكتابَّاإلسالمَّ:الكويتََّّ.الرحمنَّاألعظمي

َّ َّالنيسابوري: َّاهلل َّعبد َّبن َّمحمد َّاهلل َّعبد َّأبو َّالصحيحينالحاكم، َّعلى َّتحقيق:4ََّّ).المستدرك أجزاء(
َّم.١220َّدارَّالكتبَّالعلمية.:َّبيروتَّ.الط بعةَّاألولىَّ.مصطفىَّعبدَّالقادرَّعطا

َّمنَّأخرجَّالبخاريَّومسلم َّتسمية َّاهللَّالنيسابوري: َّبنَّعبد َّاهللَّمحمد َّأبوَّعبد َّتحقيق:١َّ).الحاكم، جزء(
 .َّهـ١401َّ.دارَّالجنان:َّبيروتَّ.الطبعةَّاألولىَّ.كمالَّيوسفَّالحوت

عبدَّالعزيزَّ:َّتحقيقَّجزءًا(١3َّ).فتحَّالباريَّبشرحَّصحيحَّالبخاري:َّأحمدَّبنَّعليَّالعسقالني،َّابنَّحجر
َّ.دارَّالمعرفة:َّبيروت،َّبنَّباز

َّ َّالبستيالخطابي، َّمحمد َّبن َّحمد َّسليمان َّأبو َّالسنن: َّوصح ََّّ.أجزاء(4).معالم َّطبعه َّرَّحه: اغبَّمحمد
َّم.١232هـ/١32١.المطبعةَّالعلميةالطبعةَّاألولى،َّحلب:َّ.الطباخ

عزتَّالد عاسَّ:َّ(َّإعدادَّوتعليقأجزاء2).سننَّأبيَّداود:َّسليمانَّبنَّاألشعثَّاألزديَّالسجستاني،َّأبوَّداود
َّم.١221هـ/١4١8َّ.دارَّابنَّحزم:َّبيروتَّ.الطبعةَّاألولى.وعادلَّالس يدَّ
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بيروتََّّ.األولىجزءا(َّالطبعة32ََّّ)َّأوَّمفاتيحَّالغيبَّالتفسيرَّالكبيرَّأبوَّعبدَّاهللَّمحمدَّبنَّعمر:َّالرازي،
َّ.م١28١/هـ١40١ََّّ.دارَّالفكرَّ:

َّ.جزء(َّتحقيق:َّمحمدَّسيدَّكيالني١).أبوَّالقاسمَّالحسينَّبنَّمحمد:َّالمفرداتَّفيَّغريبَّالقرآنَّالر اغب،
َّبيروت:دارَّالمعرفة.

الزمخشري،َّأبوَّالقاسمَّجارَّاهللَّمحمدَّبنَّعمر:َّالكشافَّعنَّحقائقَّغوامضَّالتنزيلَّوعيونَّاألقاويلَّفيَّ
َّ َّالتأويل َّوآخرون6َّ)وجوه َّالموجود َّعبد َّعادل َّأحمد َّتحقيق: َّاألولى.أجزاء( مكتبةََّّ:الرياضَّ.الطبعة

َّم.١228/هـ١4١8َّ.العبيكان

َّعلىَّ َّفيَّاألحاديثَّالمشتهرة َّالحسنة َّالمقاصد َّالرحمنَّبنَّمحمد: َّبنَّعبد َّالخيرَّمحمد َّأبو السخاوي،
َّ.هـ١402.َّالكتابَّالعربيدارَّ:َّبيروتَّ.الطبعةَّاألولى.جزءا(َّتحقيق:َّمحمدَّعثمانَّالخشت١األلسنةَّ)

َّابنَّسيده َّالمرسي، َّالحسنَّعليَّبنَّإسماعيل َّأبو َّوالمحيطَّاألعظم): َّتحقيقَّ.جزءًا(١١المحكم د.عبدَّ:
َّم.2000هـ/١42١َّ.دارَّالكتبَّالعلميةَّ:بيروتَّ.الطبعةَّاألولىَّ.الحميدَّهنداوي

َّوَّهيثمَّطعيمي:َّجزء(َّاعتنىَّبهَّوراجعه١َّاالعتصام)مَّبنَّموسىَّاللخمي،َّأبوَّإسحاقَّإبراهيالشاطبي:َّ
 م.2002/هـ١423َّ.المكتبةَّالعصرية:بيروتَّ.محمدَّالفاضلي

محمدَّ:َّتحقيقَّ.أجزاء(4َّ)َّالموافقاتَّفيَّأصولَّالشريعة،َّأبوَّإسحاقَّإبراهيمَّبنَّموسىَّاللخميَّالشاطبي،
َّم.2001/هـ١428َّ.المكتبةَّالعصرية:بيروتَّ.عبدَّالقادرَّالفاضلي

أجزاء(َّتحقيق:َّمحمد4ََّّ)َّبلوغَّالمرامَّمنَّأدلةَّاألحكامَّمحمدَّبنَّإسماعيل:َّسبلَّالسالمَّشرح،َّالصنعاني
َّهـ.١312.َّدارَّإحياءَّالتراثَّالعربيَّ:بيروتَّ.الطبعةَّالرابعةالخولي.َّعبدَّالعزيز

تحقيق:َّعبدََّّجزءا(26َّعَّالبيانَّعنَّتأويلَّآيَّالقرآنَّ)جامَّ:أبوَّجعفرَّمحمدَّبنَّجريرَّبزَّيزيدَّالطبري،
َّم.200١/هـ١422ََّّ.دارَّهجرَّ:القاهرةََّّ.اهللَّالتركي

أجزاء(َّتحقيق:2ََّّابنَّعطية،َّأبوَّمحمدَّعبدَّالحقَّبنَّغالب:َّالمحررَّالوجيزَّفيَّتفسيرَّالكتابَّالعزيزَّ)
َّ.هـ١422َّ.دارَّالكتبَّالعلميةَّ:بيروتَّ.الطبعةَّاألولى.عبدَّالسالمَّعبدَّالشافيَّمحمد

المعهدَّالعالميَّ:َّفيرجينياَّ.الطبعةَّاألولى.جزء(١)االختالفَّفيَّاإلسالمَّبالعلواني،َّطهَّجابرَّالعلواني:َّأد
َّم.١281:َّهـ١401َّ.للفكرَّاإلسالمي

ل مَّبفوائدَّمسلم) تحقيق:ََّّ.أجزاء(2َّالقاضيَّعياض،َّأبوَّالفضلَّعياضَّبنَّموسىَّاليحصبي:َّإكمالَّالم ع 
َّ.م١228هـ/١4١2َّ.الطبعةَّاألولى،َّالمنصورة:َّدارَّالوفاءَّ.يحيىَّإسماعيل.د
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َّبنَّالحسيني:َّالعراقي، َّالرحيم َّالفضلَّعبد َّأشرفَّعبد2ََّّالمغنيَّعنَّحملَّاألسفار)َّأبو َّتحقيق: جزء(
َّم.١222/هـ١4١2َّ.مكتبةَّطبرية:َّالرياض.الطبعةَّاألولىَّ.المقصود

ضبطهَّوصححهََّّ.جزءًا(22َّ)َّعمدةَّالقاريَّشرحَّصحيحَّالبخاري:َّأبوَّمحمدَّمحمودَّبنَّأحمد،َّالعيني
َّم.200١هـ/١420َّ.دارَّالكتبَّالعلمية:َّبيروتَّ.الطبعةَّاألولىَّ.عبدَّاهللَّعمر

عبدَّالسالمَّ:َّتحقيقَّ.أجزاء(6َّ)َّمعجمَّمقاييسَّاللغة،َّأبوَّالحسينَّأحمدَّبنَّفارسَّبنَّزكريا،َّابنَّفارس
َّم.١222/هـ١422َّ.دارَّالجيلَّ.بيروتَّالطبعةَّالثانية.َّ.محمدَّهارون

محييَّ:َّتحقيق.أجزاء(1َّالمفهمَّلماَّأشكلَّمنَّتلخيصَّكتابَّمسلم):َّأبوَّالعباسَّأحمدَّبنَّعمر،َّالقرطبي
َّ َّمستو َّاألولىَّالطبعةَّ.وآخرونالدين َّبيروتَّ،دمشق. َّالطيب: َّالكلم َّودار َّكثير َّابن َّ.دار

َّم.١226هـ/١4١1

الطبعةَّ.تحقيق:َّعبدَّاهللَّالتركيَّ.جزءا(24)دَّبنَّأحمد:َّالجامعَّألحكامَّالقرآنالقرطبي،َّأبوَّعبدَّاهللَّمحم
َّ.م2006/هـ١421َّ.ـَّمؤسسةَّالرسالةَّبيروت.األولى

َّالقي م َّابن َّبن، َّالتفسيرَّمحمد َّبدائع َّأيوب: َّبن َّبكر َّالسيدََّّ.أجزاء(3)أبي َّيسري َّأحاديثه: َّوخر ج جمعه
َّهـ.١421َّ.دارَّابنَّالجوزي.المملكةَّالعربيةَّالسعودية.الطبعةَّاألولى.محمد

َّماجه َّابن َّالقزويني، َّالربعي َّيزيد َّبن َّمحمد َّاهلل َّعبد َّأبو َّماجه: َّابن َّتحقيق6َّ)َّسنن َّأجزاء( بشارَّ:
َّم.١228هـ/١4١8َّ.دارَّالجيل:َّبيروتَّ.الطبعةَّاألولىَّ.معروف

َّ َّالنيسابوريمسلم، َّالحجاج َّبن َّمسلم َّالحسين َّأبو َّمسلم): َّ(2َّصحيح َّتحقيق.أجزاء َّعبدَّ: َّفؤاد محمد
َّبيروت.دارََّّإحياءَّالتراثَّالعربي..الباقي

َّالرؤوفَّالمناوَّ َّعبد َّالصغيرالمناوي، َّالجامع َّشرح َّفيضَّالقدير َّاألولى6َّ)ي: َّالطبعة َّ:مصرَّ.أجزاء(
َّهـ.١326َّ.المكتبةَّالتجاريةَّالكبرى

َّ.عبدَّالفتاحَّأبوَّغد ةتحقيق:َّ.أجزاء(8َّالنسائي،َّأبوَّعبدَّالرحمنَّأحمدَّبنَّشعيب:َّالمجتبىَّمنَّالسنن)
َّم.١286هـَّـ١406ََّّحلب:َّمكتبَّالمطبوعاتَّاإلسالمية.َّ.الط بعةَّالثانية

َّ.حسنَّعبدَّالمنعمَّشلبيتحقيق:ََّّ.جزءا(١2َّالنسائي،َّأبوَّعبدَّالرحمنَّأحمدَّبنَّشعيب:َّالسننَّالكبرى)
َّم.200١َّ-هـ١42١ََّّ.مؤسسةَّالرسالة:َّبيروتَّ.الطبعةَّاألولى

َّالمهذ ب) َّالمجموعَّشرح َّيحيىَّبنَّشرفَّبنَّمر ي: َّزكريا َّأبو َّنجيبََّّ.جزءا(23َّالنووي، َّمحمد تحقيق:
َّ.مكتبةَّاإلرشاد:َّجد ةَّ.المطيعي
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َّالنووي َّزكريا، َّمر يَّأبو َّيحيىَّبنَّشرفَّبن َّالحجاجَّنهاجَّفيَّشرحَّصحيحالم: َّبن َّ.جزءًا(١8)َّمسلم
 دارَّإحياءَّالتراثَّالعربي.َّ:بيروتَّ.الطبعةَّالثانية


