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الول الفصل
حديثية مباحث         
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الحديث - تخريج1
ًا البخححاري أخرجححه الحححديث كتححاب فححي أيضحح

)2686(  المشححكلت فححي القرعححة الشححهادات،بححاب
َنا قال حيث َث ّد ْفِص ْبُن ُعَمُر : َح َنا ِغياٍث ْبِن َح َث ّد ِبححي َححح أ

َ

َنا َث ّد ْعَمُش َح َل ِني َقاَل ا َث ّد ِبّي َح ْع ّنُه الّش َع َأ ْعَمححاَن َسِم ّن ال
ٍر ْبَن ّلُه َرِضي َبِشي ُهَما ال ْن ُقوُُل َع ِبّي َقاَل َي ّن ّلىَّ ال ّلححُه َص ال

ِه ْيحح َل ّلَم َع َـثـُل:  َوَسحح ْدِهِن (َم ْلـُمـ ُدوِد ـِفـي ا ّـلـِه ـُحـ ال
ْلَواـِقـِع َـثـُل ِفيـَهـا َوا ٍم َم َتَهُموا ـَقـْو َنًة اـْسـ ـَسـِفي

ِلَها ِفي َبْعُضُهْم َفَصاَر ـِفـي َبْعُضُهْم َوَصاَر َأْسَف
َكاَن َأْعلَْها ّلِذي َف ِلَها ِفي ا ْلَمــاِء َيُمّروَن َأْسَف ِبا

َلى ّلِذيَن َع ّذْوا َأْعلَْها ِفي ا َأ َت َذ ِـبـِه َف َأخـَآـ ْأـًسـا َف َف
ْنُقُر َفَجَعَل َنِة َأْسَفَل َي ُه الّسِفي َتْو َأ ُلوا َف َمــا َفَقا

ُتْم َقاَل َلَك ْي ّذ َأ ّد َولَ ِبي َت ْلـَمـاِء ـِمـَن ِـلـي ُب ِإْن ا ـَفـ
ُذوا َلى َأخَآ ْيِه َع َد ُه َـيـ ْنـَجـْو َنـّجـْوا َأ ْنُفـَسـُهْم َو ِإْن َأ َو
ُه ُكو ُه َتَر ُكو َل ُكوا َأْه َل َأْه ْنُفَسُهْم َو .)  َأ
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) بلفظ:2173الفتن(  في الترمذي وأخرجه
ْدِهن الله حدود على القائم ( مثل والم

أعلْها: لَ في الذين ( فقال:   وزادفيها...)
.) فتؤذوننا تصعدون ندعكم

الترمذي رواية ) بنحو4/268ُ(  أحمد وأخرجه
حدود على القائم ( مثل ) بلفظ4/269(  ،وفي
ّدهن أو فيها والواقع الله ،وفي(فيها) الم

)4/270( لفظه،وفي تمام يذكر ) ولم4/269-270
والراتع الله حدود على القائم ( مثل بلفظ
ّدهن فيها بعضهم ( فأصاب وفيه:) فيها والم

وأوعرها أسفلها بعضهم وأصاب أعلْها
: بعضهم ( فقال)وفيه:274-4/273( ،وفي)

.) نصيبه في يخرق إنما
) وفيه:2/409(  مسنده في الحميدي وأخرجه

يخرق الله أبعده : اتركوه بعضهم ( فقال
تدعوه : لَ بعضهم فقال ، يشاء ما حقه في

 .) نفسه ويهلك فيهلكنا يخرقها
( )،10/91( الكبرى السنن في البيهقي وأخرجه

).92-6/91) (7576( اليمان شعب )،وفي10/288
)-1/532)(297حبححححححان[( ابححححححن وأخرجححححححه

: )] بلفححححظ534-1/533)(298إحسححححان)]وفححححي[(
الـلـه ـحـدود والراكب الله حدود في (المداهن

استهموا قوم كمثل عنها والناهي بها والمر
ـــل)] بلفحححححظ: 1/537)(301[(  ،وفحححححي...) (مـث

والـنـاهي بـهـا والـمـر الله حدود في المداهن
 ....) سفينة استهموا قوم كمثل عنها
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(9306( الوسححط فححي الطححبراني وأخرجححه  (
(849الصحححغير( )،وفحححي10/144 -الحححروض2/96)حح 
الداني) .
).475) (ص:1349( الزهد في المبارك وابن

) ،14/342) (4151( السنة شرح في والبغوُي
)4152) (14/343.(

)3250) ،(3249)،(3248( مسنده في والبزار
)،3251)،(3252 .(

)،(62)،(61( الحديث أمثال في والرامهرمزي
63. (

)،(317( المثال في الصبهاني الشيخ وأبوُ
الله حدود على القائم ( مثل) بلفظ:348

نفر ثالْثاة مثل الله حدود في والمداهن
والخآر صدرها في أحدهم سفينة في جلسوا

. وسطها...) في والخآر أسفلها في
(6765( الفححردوس مسححند فححي والححديلمي  (

4/433-434       . (
     

إسنادي برجال -التعريف2
البخاري

هححذا أخححرج قححد البخححاري أن سححبق ممححا علمنححا
( برقححم الشححركة فححي :الول موُضححعين فححي الحححديث

) وفححي2686( برقححم الشهادات في ) ،والثاني2493
السنادين: برجال موُجز تعريف يلي ما

ً  ففيه الول السناد : أما أولَ
ـبـن الفـضـل نعـيـم : أبو البخاري - شيخ1
(نسححبة الُملئاححي التححاجر الكوُفي الثبت الحافظ دكين
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عبيححد بححن طلحححة مححوُالي من الملءا) الحوُل بيعه إلىَّ
زهير بن حماد بن عمرو أبيه لقب ،ودكين التيمي الله
زائاححدة أبححي بححن وزكريححا العمححش عن ،روى درهم بن

البخححاري عنححه ،وروى وخلئاححق ومالك والثوُري وشعبة
قبله مات إذ تقدمه مع المبارك ابن عنه وروى فأكثر،
بححن ويحيححىَّ وإسحححاق أحمححد عنححه طوُيححل،وروى بدهر
.    وغيرهم والدارمي معين

وفضله؛فقد وإتقانه حفظه علىَّ العلم أهل أجمع    
الحححديث فححي يقظححان كان : ثقة أحمد المام عنه قال

ًا . غيححره يقححم لححم ما المتحان أمر في قام ثم به عارف
ًا نعيم أبوُ كان داود لبي : قلت الجري وقال ؟ حافظحح
ًا قال هححذا وافقنححي : إذا القطححان يحيححىَّ . وقححال : جد

عبححد بححن محمححد . وقححال خححالفني من أبالي ما الحوُل
هيبححة مححن أشححد نعيححم أبححا نهححاب : كنححا الفححراءا الوُهاب
يقوُلححوُن : سححمعتهم الفححراءا أحمححد أبححوُ وقححال الميححر

بححن الفضححل يعنححوُن وإنما المؤمنين أمير قال بالكوُفة
دكين.

خلححق محنححة فححي مححوُقفه العظيمححة موُاقفه ومن
الححوُالي علححىَّ ُأدخححل لمححا قححوُله مححن كححان القرآن،وقد

كلهححم شيخ سبعمئة وبها الكوُفة أدركت : لقد ليمتحنه
فقطعححه زره أخححذ ثححم اللححه كلم القححرآن : إن يقوُلوُن

هذا. زري من علّي أهوُن : رأسي وقال
ًا ومححات ، ومئحة ثلثين سنة ولد سحنة فححي شححهيد

ومئححتين عشرة ثماني في ، وقيل ومئتين عشرة تسع
.

الحفاظ تذكرة ) ،491-4/488( التهذيب [ تهذيب   
)1/372-373 [ (
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الححوُادعي الهمداني:  زائدة أبي بن - زكريا2
وقححد السححتة، لححه ،أخححرج الكححوُفي يحيححىَّ أبححوُ مححوُلهم
بححن ميمححوُن بن خالد فقيل زائادة أبي اسم في اختلف
فيروز. ،وقيل هبيرة وقيل ، فيروز

الشححعبي وعححامر السبيعي إسحاق أبي عن روى
وشححعبة والثححوُري يحيححىَّ ابنححه ،وعنه حرب بن وسماك

. وغيرهم والقطان المبارك وابن
وابححن والنسححائاي داود وأبححوُ حنبححل بن أحمد وثقه

. يدلس كان أنه إل ، وغيرهم سعد
ثمححان وقيححل ومئححة وأربعيححن سححبع سححنة تححوُفي

.   ومئة وأربعين تسع وقيل ومئة وأربعين
( التهذيب تقريب ) ،2/195( التهذيب [ تهذيب

1/261[ (
عمححرو أبححوُالشعبي:  شراحيل بن - عامر3

الحححافظ المححام، التححابعين علمححة الكححوُفي الهمححداني
سححنين - لسححت المشححهوُر - علححىَّ موُلده ،كان الفقيه
عشححرة التاسححعة السنة في (أي عمر خلفة من خلت

). للهجرة
بححن وسححعيد وقاص أبي بن وسعد علي عن روى

، وغيرهححم الجدع بن ومسروق قيس بن وعلقمة زيد
شيخ أكبر وهوُ– حنيفة وأبوُ السبيعي إسحاق أبوُ وعنه

زائاححدة أبححي بححن وزكريححا خالححد أبححي بن له- وإسماعيل
.  وغيرهم والعمش
ابححن ،وقححال وغيرهححم زرعححة وأبوُ معين ابن وثقه

عبححاس ابححن الصحححابة بعححد تقوُل الناس : كانت عيينة
زمححانه. فحي والثححوُري زمحانه فححي والشعبي زمانه في

.  منه أفقه رأيت : ما مكحوُل وقال
15



فححي وآخححر هوُ ولد ، الجسم ضئيل الشعبي وكان
. الرحم في زوحمت : إني يقوُل فكان بطن

غيححر وقيل ومئة أربع وقيل ومئة ثلث سنة توُفي
. ذلك

التهححذيب( ) ،تقريححب49-3/46(  التهححذيب [ تهححذيب
)]88-1/79(  الحفاظ تذكرة )،1/387
: بنبشير بن النعمان الحديث - صحابي4

اللم) وتخفيف الجيم (بضم ُجلس بن ثعلبة بن سعد
، صحبة ولبوُيه له ، الله عبد أبوُ الخزرجي النصاري

الكثرين- قوُل في – ،ولد رواحة بنت عمرة وأمه
ًا عشر أربعة رأس علىَّ أول وكان الهجرة من شهر

.    النبي قدوم بعد النصار من موُلوُد
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للحديث البخاري ترجمتي في نظرات-3

 الشركة في البخاري قوُل- 1 القسمة  يقرع هل : 
لستهام     حيث من إشكال  ،  وا

 َّمعنى      أجاب ،وقد  
        أخذ  

)1(النصيب    الحافظ     
  )2( .   :))    

 ((       ... ))   ((.
ًا-2      () :    وأيض
      َقْسم     ال
 )3(     :))     

     (()4(.
    :))  بمعزل   الصوُاب؛

           
         

(()5(.
   :        اللغة
  القرآن   : في أنزلناه  إنا
 : القدر ليلة  ) ( فالهاءا   ( عائادة( أنزلناه
    )6(      

) .11/58( البخاري صحيح علىَّ الكرماني ) شرح1(
) .5/133( الباري ) فتح2(
) .11/58( الكرماني ) شرح3(
) .5/133(  الباري ) فتح4(
).13/56( القاري ) عمدة5(
.135: ص الذهب شذور شرح ) انظر6(
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) .13/365( القاري ) عمدة7(
.) 5/293( الباري ) فتح8(
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.398:  ص حجر لبن الساري هدي ) انظر9(
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وقد المطبوُع الفتح من ) ساقط ذلك في : (والمرائاي قوُله لكن )،5/295( الباري ) فتح10(
). 4/414(   للقسطلني الساري إرشاد من استدركته

) .5/295( الباري ) فتح11(
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) .11/211( الكرماني ) شرح12(
) .5/295( الباري ) فتح13(
) .13/263( القاري ) عمدة14(
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) .130-2/129( العتراض ) انتقاض15(
لكن موُجوُدة تكوُن فقد ، المجتمع في وجوُد لها يكوُن ل الثالثة الفئة أن هذا معنىَّ ) ليس16(

، لهم وجوُد ل المداهنين فكأن ظاهرين الحق أهل يكوُن الولىَّ الحالة ففي ؛ تذكر ل لضعفها
.   لهم وجوُد ل المنكر عن الناهين فكأن المداهنوُن ويكثر الباطل أهل يقوُى الثانية الحالة وفي
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) .3/8: ( القلم وحي ) انظر17(
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         (()
(.

    : تصيبن ل فتنة واتقوُا
  ) : (   :) خاصة منكم ظلموُا الذين

            
       ()(.

) .5/296( الباري ) فتح18(
ماجه وابن ، صحيح : حسن ) وقال3057( ) ،2168( ) والترمذي4338( داود أبوُ ) أخرجه19(
) ،128،131( يعلىَّ وأبوُ ) ، - إحسان304،305( حبان ) ،وابن1/2،5،7،9( )،وأحمد4005(

بكر أبي الصديق حديث من كلهم) ،3( مسنده في ) والحميدي1886( الوسط في الطبراني
) .1564( الصحيحة في اللباني الشيخ صححه والحديث عنه الله رضي
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الثاني الفصل
لغوية تأملْت       
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)1(المفردات -معاني1

اللححه نهححىَّ مححا هنححا بالحححدود : المراد الله حدود
بيححن والفصححل المنححع اللغححة فححي الحححد ،وأصححل عنححه

مححن الغيححر يمنححع مححا وهححوُ الححدار حححد ،ومنححه الشححيئين
. والبوُاب الحاجب والحداد فيها، الدخوُل

والمحاباة المصانعة وهوُ الدهان : من المدهن
:  وجل عز قوُله ومنه حق غير في    

  ) :. (
  :      

           
           .




. الحديث وشراح اللغة أهل كلم من ) منتخب1(
30



   

 :      .

  :        
       .

    :    .

   -
-  :  :  )


 (    

      :) ( 

  

     

    




            :
 )    


  (     )

 /  (           
   :

       *   
 
     )) :     





 :  




      . ((

     ) :/ )) : ( 
           
     . ((

31



 -  :)     

  :(

      : 

     

  ) (       .
      : به ذهبوُا ولما
إليححه وأوحينححا الجححب غيابححة فححي يجعلححوُه أن وأجمعححوُا
  : )( يشعرون ل وهم هذا بأمرهم لتنبئنهم

       )     ( 
   )  (      : 

  وناديناه للجبين وتله أسلما فلما  ) :-
 (   ) ()(.

  - :) (  :   
  )  (      
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) .3/10(  للشوُكاني القدير ) فتح2(
) .11/58(  الكرماني ) شرح3(
) .13/57( القاري ) عمدة4(
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) .4/288( الساري ) إرشاد5(
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) .2/44( والتبيين ) البيان6(
  كلمه أن ،والمعنىَّ والضم : الشد ) الرصف7(     





      

  .
المضطرب.   الفاسد : المنطق ) الخطل8(
 .325ص:  النبوُية والبلغة القرآن ) إعجاز9(

35



        
 .

         
     :     

       . 
 :

         
         
           

       
         

.
 :

     :   
)  () (): ()( ):

.()(
       







   

       

     .
           




  -  –

 


     

   

     


    





       
         .

  :

36



        :
-    :)    (
         
       
         .

     :) (.
        

        
         
            .

-   :  )   (   
          
   :)  


  


 ()(  :

))  )   (        
  (()(        .

-    : )   
 (. . .         

        
          

          
           

.
        

          
. أنس حديث ) من4815( داود ) وأبو2121ُ( ) ومسلم6229)،(2465( البخاري ) أخرجه10(
) .5/98( الباري ) فتح11(
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: ص مطلوُب لحمد البلغية المصلحات )،ومعجم373-2/371( للقزويني اليضاح ) انظر12(
333 .
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 .325: ص النبوُية والبلغة القرآن ) إعجاز13(
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الثالث الفصل
 أصولية نظرة

فقهية وأحكام

44



أصولية -نظرة1
القياس إثابات

فرع إلحاق هوُ الصوُليين عند القياس أن معلوُم
حكمححه علىَّ منصوُص بأصل حكمه علىَّ منصوُص غير

الحكححام أدلححة مححن الحكححم،وهححوُ علححة في لشتراكهما
حجيتححه فححي وخححالف العلححم أهل جمهوُر عند الشرعية
علححىَّ وجمححدوا النصححوُص تعليححل نفوُا الذين الظاهرية
. ظوُاهرها
،وعليححه الصححوُاب هححوُ الجمهححوُر قوُل أن شك ول

. والعقلية النقلية الدلة تضافرت

45



به يحتج ما جملة من بصدده نحن الذي والحديث
. الجمهوُر لمذهب

فححي المثححال ضححرب قححد وجححل عز الله أن وذلك
عبححاده بهححا ينبححه عقليححة أقيسححة  وكلهححا((الكريم، كتابه
كلهححا المثححال ؛فححإن مثلححه حكححم الشيءا حكم أن علىَّ

ّثل حكم منها يعلم قياسات ّثل من المم ،وقححد بححه المم
ً وأربعيححن بضححعة علححىَّ القححرآن اشححتمل تتضححمن مثل

الحكححم فححي بينهمححا والتسححوُية بنظيححره الشيءا تشبيه
(()1(.

،فقححد المطهححرة النبوُيححة السنة في المر وكذلك
       النبي قرب

        :   
 


 


   .   :  ) 

       :  
 :. ()(.

   :))       
       (()(.

          
            

          
           

 )(.
) .1/177(  القيم لبن الموُقعين ) إعلم1(
)4/218،261(  ) والبيهقي1724( ) والدارمي2385( داود ) وأبو1/21،52ُ( أحمد ) أخرجه2(

حديث ) من3/245( خزيمة ،وابن ) وصححه1/431( ) والحاكم -إحسان8/313( حبان وابن
صحيح في  ) واللباني1/83( المسند شرح في شاكر أحمد صححه والحديث ، الخطاب بن عمر
) .2089( داود أبي

) .2/780(  داود أبي سنن بهامش المطبوُع السنن ) معالم3(
) .1/257( الموُقعين إعلم ) انظر4(
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( ) والترمذي2260( داود ) وأبو1500ُ( ) ومسلم7314(  ) ،5305( البخاري ) أخرجه5(
) .2002( ماجه ) وابن179-6/178( ) والنسائاي2128

) .1/259( الموُقعين إعلم ) انظر6(
) .5/392(  مسلم صحيح ) شرح7(
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 . 95ص: للسيوُطي والنظائار ،والشباه94ص: نجيم لبن والنظائار الشباه ) انظر8(
)327-5/326(المسند:  زوائاده في أحمد المام بن الله )وعبد2340( ماجه ابن ) أخرجه9(

)2341( ماجه ابن ،وأخرجه الصامت بن عبادة حديث ) من10/133( )،6/156والبيهقي(
) من6/69( ) والبيهقي58-2/57( الحاكم وأخرجه عباس، ابن حديث ) من1/313وأحمد(
عائاشة،وأخرجه حديث )من1037( الوسط في الطبراني وأخرجه الخدري، سعيد أبي حديث
10/157ً)،(6/69البيهقي( طريقه ) ومن2/745مالك( المازني يحيىَّ بن عمرو عن ) مرسل

ًا بعضها يقوُي طرق له أبيه،والحديث عن ابن حسنه الربعين،وقد في النوُوي قال كما بعض
العلوُم جامع ( انظر به واحتجوُا العلم أهل جماهير تقبله :وقد وقال طرقه بمجموُع الصلح
) .266: ص رجب لبن والحكم

52: ص الجامعة والصوُل ) القوُاعد10(
49
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 .96: ص نجيم ابن وأشباه ،61ص:  السيوُطي أشباه ) انظر11(
درويش الوُفاءا لبي الفقهية والمباديءا ،31ص:  باز رستم لسليم العدلية المجلة ) شرح12(

.23ص: 
 .31ص: المجلة وشرح  ،96ص:  نجيم ابن ) أشباه13(
 .62:  ص والسيوُطي ،98ص: نجيم ابن ) أشباه14(
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.31ص:  المجلة ) شرح15(
 .32ص:  السابق ) المصدر16(
) .21/154( الكبير ) التفسير17(
) .21/160( السابق ) المصدر18(
) .21/36( القرآن لحكام ) الجامع19(
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  -    

      :
-        
     : إلىَّ يدعوُن أمة منكم ولتكن

وأولئك المنكر عن وينهوُن بالمعروف ويأمرون الخير
 المفلحوُن هم  )  :   .(   :  )  

 

            

      () (.

)،(1275( ماجه ) وابن2172( ) والترمذي4340)،(1140( داود ) وأبو49ُ( مسلم ) أخرجه20(
الخدري. سعيد أبي حديث ) من3/54( ) وأحمد112-8/111( ) والنسائاي4013
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) .1/299( مسلم صحيح ) شرح21(
) .4/586( الجرار ) السيل22(
) .2/1314( الحديث ) أعلم23(
ًا البخاري ) أخرجه24( والجرية -فتح)،5/292( المشكلت في القرعة باب الشهادات في تعليق

الله رحمه شاكر محموُد الستاذ تعليق [ من : التيار اليوُم كتابنا يسميه والذي الجريان حالة هي
].6/349الطبري:  تفسير علىَّ
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        :
إذ لحديهم كنححت ومحا إليححك نحوُحيه الغيب أنباءا من ذلك

إذ لححديهم كنححت ومححا مريححم يكفل أيهم أقلمهم يلقوُن
 )  :.(    يختصموُن

        )  : 
    




   


     ()(.

 :  أبق إذ المرسلين، لمن يوُنس وإن
المدحضححين من فكان فساهم المشحوُن، الفلك إلىَّ

:) -.(
   :))     

          (()(.
  :       

        
  .

        :
المدحضين من فكان فساهم      

         
:))         

      (()(.
   :        

 :      
        
           

)

.287ص:  الحكمية ) الطرق25(
) .5/294( الباري ) فتح26(
)
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) . 1970( ماجه ) وابن2138(  داود ) وأبو2770ُ( ) ومسلم2593( البخاري ) أخرجه27(
) .1/269( ) والنسائاي225( ) والترمذي437( ) ومسلم615( البخاري ) أخرجه28(
) .11/59( الكرماني ) شرح29(
.288:  ص القيم لبن الحكمية ) الطرق30(
باعتبار فتقسم قسمتها المراد الشياءا تقوُم أن التعديل )،ومعنى5/294َّ( الباري فتح ) انظر31(

. بمقدارها ل قيمتها
) .5/294( السابق ) المصدر32(
) وابن4/64( ) والنسائاي1364( ) والترمذي3958( داود ) وأبو1668ُ( مسلم ) أخرجه33(

 .)2345( ماجه
)

)
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.293-292: ص الحكمية الطرق ) انظر34(
.299: ص السابق ) المصدر35(
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الرابع الفصل
عقدية مسائل           

59



 الرابع الفصل
60



عقدية مسائل
مححا الحححديث هححذا فححي العتقححاد بأموُر يتعلق مما

يأتي:
ـفـي العقوـبـة اـسـتحقاق الـحـديث -في1

: لنالـقـدرة ـمـع المنـكـر تغيـيـر ـبـترك الخـآـرة
الهلك يشححمل عححام الحححديث فححي إليه المشار الهلك

الخرة. في والخسران الدنيا في
بححذنوُب العامححة تعححذيب  وفيححه((: الكرمححاني قال
بححالمعروف المححر بححترك العقوُبححة واسححتحقاق الخاصة
المهلححب عححن حجححر ابححن ،ونقل)1())المنكر عن والنهي
أنححه الخاصححة،غيححر بححذنب العامة بتعذيب القوُل وغيره
فححي وقححع إذا المححذكوُر التعذيب لن نظر  وفيه((قال: 
مححن ذنححوُب مححن يكفححر فإنه يستحقه ل من علىَّ الدنيا
.)2()) درجته من يرفع أو به وقع

أن علححىَّ وغيححره الحححديث هححذا دل : قححد قلححت
فححي والخسححران الهلك فإن يغير ولم شاع إن المنكر
. عنه سكت ومن المنكر فعل ،من الجميع يعم الدنيا

بيححن التفريحق محن فلبححد الخحرة فحي شأنهم أما
: حالتين
لضححعفه المنكححر عححن سححكت من :حال الولى 
أشححار الححذي ،وهححوُ نيتححه علححىَّ يبعححث حيلته،فهذا وقلة

مححن ُيرفححع أو ذنححوُبه مححن عنححه ُيكفححر أنححه إلىَّ الحافظ
ومححن منه، جريرة بل عليه وقع لذي هذا بسبب درجته
( عـبـث: قححالت عائاشححة حححديث ذلححك علححىَّ الدلححة

:         الله رسول
) .11/59( الكرماني ) شرح1(
) .5/296(  الباري ) فتح2(
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) .2884( مسلم ) أخرجه3(
في الهيثمي ) .قال23/325،377( الكبير في ) والطبراني6/294،304( أحمد ) أخرجه4(

)).   الصحيح رجال أحدهما رجال بإسنادين أحمد ): (( رواه7/268( المجمع
62



   

    : عليكم نزل وقد

ويستهزأ بها يكفر الله آيات سمعتم إذا أن الكتاب في
غيححره حححديث فححي يخوُضححوُا حتىَّ معهم تقعدوا فل بها

ًا إنكم ):)  ... مثلهم إذ
          

  

      :))   

          
          :

مثلهم إذن إنكم         
      (()(       .
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) .5/418( القرطبي ) تفسير5(
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         : الذي
ً أحسححن أيكححم ليبلححوُكم والحيححاة المححوُت خلححق  عمل

  ) :  (  :))     
        : يرجوُ كان فمن

ً فليعمل ربه لقاءا ًا عمل ربححه بعبححادة يشححرك ول صالح
ًا .) ...(()أحد

     

      

     

    

     ))     
    


  


   

            
 (()(     .

          


         

     .

).170-2/169( القيم لبن الموُقعين إعلم ) انظر6(
 .72ص:  الغزالي محمد للشيخ المسلم ) عقيدة7(
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، الكبير في ) للطبراني1/181( الزوائاد مجمع  في الهيثمي وعزاه) ،207( الدارمي ) أخرجه8(
) .2005( الصحيحة السلسلة في اللباني الشيخ ذكر كما صحيح وهوُ

( ) والحاكم95( ) والدارمي4/126( ) وأحمد42( ماجه ) وابن4607( داود أبوُ ) أخرجه9(
)) علة له ليس صحيح حديث :((هذا الحاكم ،وقال سارية بن بن العرباض حديث ) من1/95-96

) . 2455( الرواءا في اللباني الشيخ صححه .والحديث
66



          
   )(. 

             
         
          
   : ًا إل أردنا إن ًا إحسان  وتوُفيق

 )   . (
 ))


         

      
         

     
       

    

    (()( . 

  

) للكاتب الرهاب (أمراءا كتاب ،ضمن القيامة يوُم مرافعة عنوُانه مقال في ذلك ) جاءا10(
.130-123:   ص  الطوُيلة الستار عبد الماركسي

) .2/695( القرآن ظلل ) في11(
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الخامس الفصل
ومضات           

دعوية

69



الخامس الفصل
دعوية ومضات

ما الدعوُة فقه قضايا من الحديث هذا يثيره مما
يلي:

ً المثلة لضرب الدعوية :الهمية أولَ
وأنححه المثححل ضححرب أهميححة الحححديث من يستفاد

إلىَّ الدعوُة أساليب من حكيم وأسلوُب مهمة وسيلة
أن علححىَّ مفطححوُرة البشححرية النفححوُس أن ،وذلححك الله

تشحححبيهية صحححوُرة فحححي جحححاءا إذا بحححالقوُل تحححأنس
ٍة ثقافححة تخححُل لححم تمثيليححة،ولححذلك المثلححة مححن أمحح

فححي يجدون الزمان قديم من  والناس((، والتشبيهات
يكححوُن فقححد بالمثححل الستشححهاد إلححىَّ الميححل طبائاعهم

70



مثححل فيحضححره يسححمعها أو يحكيهححا حال بصدد أحدهم
يزيححد الكلم لن ،ل بححه فيستشهد المعنىَّ في يشابهها

ًا به فححي ويلتمححع بالمثل تستأنس النفس لن بل صدق
.)1()) وحكمته وضوُحه من ضوُءا جوُانبها

يحققهححا أن يمكححن الححتي الدعوُيححة الهححداف ومن
: يأتي ما المثل

(( لن : وذلك للسامعين المعنى - تقريب1

ًا الموُر بأقرب حالة تشبيه هوُ إنما المثل ضرب شححبه
حركة الذهن في ُيحدث وذلك ، لها مماثلة وأكثرها بها

المجححرد المعنححىَّ من الفكر فيها ينتقل سريعة التفات
مححن بينهمححا مححا فيلمححس المضروب، المثل صوُرة إلىَّ

إلححىَّ العقححل يسححتريح ذاك فعنححد التطححابق أو التشححابه
.   )2()) الفهم حق ويفهمه فيعيه المقصوُد المعنىَّ

: الجرجححاني يقححوُل كمححا موُقححوُف النفححوُس سفححأن
،وتأتيهححا جلححي إلححىَّ خفححي مححن تخرجهححا أن (( علححىَّ
إيححاه تعلمها الشيءا في تردها ،وأن مكني بعد بتصريح

فححي بححه ،وثقتهححا أعلححم بشححأنه هححي آخححر شححيءا إلححىَّ
إلححىَّ العقححل عححن تنقلهححا أن ،نحححوُ أحكححم المعرفححة
بالضححطرار يعلم ما إلىَّ بالفكر يعلم ،وعما الحساس

أو الحححوُاس طححرق مححن المسححتفاد العلم ؛لن والطبع
الضحرورة حححد وعلحىَّ، الطبححع جهححة مححن فيها المركوُز

القححوُة فححي والفكححر النظححر جهححة من المستفاد يفضل
: قححالوُا ،كما التمام غاية فيه الثقة ،وبلوُغ والستحكام

) ،فلهححذا كححاليقين الظححن ول كالمعاينححة الخححبر ( ليس
جهححة مححن النححس أعنححي النس هذا العلم بهذا يحصل

.66:  ص الخوُلي للبهي الدعاة ) تذكرة1(
.  بتصرف68-67: ص السابق ) المصدر2(
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مححا وهححوُ النححس مححن آخححر ،وضرب والقوُة الستحكام
للحححبيب إل القلححب : مححا قيححل كمححا اللف تقدم يوُجبه
]106ص:  البلغة [ أسرار)) . الول

تشححبيه فححي بالتأمححل الثححر هححذا تلمححس ولعلححك
         الرسوُل

   )(      
           

 

           
       


  

  

       .

 -   
        

         
   


      

    .
   : الله ضرب ً ً مثل فيه رجل
ً متشاكسوُن شركاءا ًا ورجل يسححتوُيان هل لرجل سلم

ً : يعلموُن ل أكثرهم بل لله الحمد مثل  )
(        

 

          

         
          

    :))      
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لله الحمد           (()(.

 .48ص:  تخريجه ) سبق3(
).4/53( كثير ابن ) تفسير4(
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.162ص:  الصدقاءا تكسب ) كيف5(
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.68: ص الدعاة ) تذكرة6(
.96-92:  ص البلغة ) أسرار7(
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 132:  ص كارنيجي لدايل الخطابة ) فن8(
. العلمية الكتب دار ) .ط10/295( الحوُذي ) عارضة9(
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-إحسان) .297( حبان ) وابن4/269( المسند في ) كما10(
.175: ص الخاطر ) صيد11(
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).3/233( الفوُائاد ) بدائاع12(
.113-112: ص الخطابة ) فن13(
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) .53-13/52( الباري ) فتح14(
( ) والترمذي4791( داود ) وأبو2591ُ( ) ومسلم6054)،(6032( البخاري ) أخرجه15(

). 6/38( ) وأحمد1996
).10/454( الباري فتح ) انظر16(
).8/389( للنوُوي مسلم شرح ) انظر17(
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) .6/573(  مسلم تلخيص من أشكل لما ) المفهم18(
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السادس الفصل
تربوية لمحات

81



السادس الفصل
تربوية لمحات

   الكريم الرسوُل أن فيه شك ل مما
        
 :  ُالميين في بعث الذي هو ً يتلوُا منهم رسوُل

وإن والحكمححة الكتححاب ويعلمهححم ويزكيهم آياته عليهم
) .  ) : مبين ضلل لفي قبل من كانوُا
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. عائاشة حديث ) من1478( مسلم ) أخرجه1(
) . 17-3/14( ) والنسائاي930( داود ) وأبو537ُ( مسلم ) أخرجه2(
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.11-10:  ص غدة أبي الفتاح لعبد التربية في وأساليبه المعلم ) الرسوُل3(
الرحمن لعبد السلمية التربية أصوُل كتاب في جاءا بما الهداف هذه تحديد في ) استعنت4(

. 253-249:  ص النحلوي
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-       
        : ولتكن

بححالمعروف ويححأمرون الخيححر إلححىَّ يححدعوُن أمححة منكححم
:  ) المفلحوُن هم وأولئك المنكر عن وينهوُن

.(   :)   

   

        
 ()(.
 -        

    .

ص: رزق لمحمد التعليمية الهداف صياغة إلىَّ المعلم : دليل في التقسيم هذا ) انظر5(
مصطفىَّ للدكتوُر النبوُي القصص لبعض النبوُي القصص لبعض التربوُية : الهداف ،وفي27

 .56-49:  ص رجب
 .54:  ص تخريجه ) سبق6(
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السابع الفصل
اجتماعية قضايا
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السابع الفصل
اجتماعية قضايا

علححم موُضححوُعات بعححض الحححديث بهححذا يتعلححق
الموُضوُعات:  تلك أهم الجتماع،ومن

. الجتماعي الضبط -فكرة1
89



. المجتمعات خراب في المعاصي انتشار -أثر2
. الجرامي السلوُك - تفسير3

مححن بشححيءا الموُضححوُعات هذه نتناول يلي وفيما
: التفصيل

ً . الَجتماعي الضبط : فكرة أولَ
 )social control(  الجتماعي الضبط فكرة تشير

الترتيبححات تلححك إلححىَّ المعاصححرين الجتماع علماءا عند
المجتمححع فححي يقححع قححد ما لمنع ما جماعة تتخذها التي
فكححرة المعنححىَّ بهححذا ،وهححي)1(وانحرافححات توُترات من

هححذه أن  ذلححك((؛ النسححانية الجماعححات قححدم قديمححة
حيحاة كحل بحأن القائاحل البسيط المبدأ من تنبع الفكرة

،وأن التنظيم من نوُع علىَّ بالضرورة ترتكز اجتماعية
ًا بالضرورة يتضمن تنظيم كل .)2()) الضبط من نوُع

الجتمححاع علمححاءا بيححن اتفححاق الن حححتىَّ يوُجد ول
طلح الحدقيق المعنحىَّ علىَّ الجتمحاعي، الضحبط لمص

فكححرة أن يححرون الجتمححاع علمححاءا بعححض نجد  فبينما((
والقحححوُة والسحححلة التحححدخل معنحححىَّ تتضحححمن الضحححب

ًا نجحححد والسحححيطرة الضحححبط أن يحححرون آخحححر بعضححح
والشححراف الرشححاد معححاني إلححىَّ يشححير الجتمححاعي

. )3()) والتوُجيه
وحمايته المجتمع ضبط علىَّ السلم حرص وقد

المحححر فريضحححة خلل محححن النححححراف،وذلحححك محححن
حححديثنا إليهححا أشار التي المنكر عن والنهي بالمعروف

ّثل حيث ؛ ووضوُح بجلءا هذا  )) رسوُلنا م  
        

 .139: ص الخوُلي د. سناءا الجتماع علم إلىَّ مدخل ) انظر1(
.201:  ص الحسيني د. سيد الجتماع علم ) مفاهيم2(
. الصفحة نفس السابق ) المصدر3(
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) .2/479(  علوُان ناصح الله لعبد السلم في الولد ) تربية4(
 .54:  ص تخريجه ) سبق5(
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         :
 لمهلكهححم وجعلنححا ظلموُا لما أهلكناهم القرى وتلك

ًا   موُعد  ) :  (    
    


         

  :))     (()(.
  :  أمرنا قرية نهلك أن أردنا وإذا
فححدمرناها القححوُل عليححه فحححق فيهححا ففسححقوُا مترفيها
ًا ).  ) : تدمير
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) .3/92( العظيم القرآن ) تفسير6(
).429-6/428( ) وأحمد3953( ماجه ) وابن2187( ) والترمذي2880( مسلم ) أخرجه7(
) .9/26(  الحوُذي ) عارضة8(
)
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:  ليعبدون إل والنس الجن خلقت وما 
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    :  عظيم لظلم الشرك إن 
) :(      

) .743-3/741(  خلدون ابن ) مقدمة9(
) .3/743(  السابق ) المصدر10(
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  : العرم سيل عليهم فأرسلنا فأعرضوُا

وأثححل خمححط أكححل ذواتححي جنححتين بجنححتيهم وبححدلناهم
   : ) (    قليل سدر من وشيءا
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) .2/1038( القرآن ظلل ) في11(
 .13:  ص الحياة ) صناعة12(
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 .99: ص العنف إلىَّ ) الهجرة13(
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) .3/1339( القرآن ظلل ) في14(
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  لسنة تجد فلن الولين سنة إل ينظرون فهل
ً الله ً الله لسنة تجد ولن تبديل ).  ) : تحوُيل

 .5: ص الطريق في ) معالم15(
100




  :  

    

 


  

      
        
       

    ))     
          
        
      

         
      (()( .

        
      
         
         
         

.213: ص الجتماع علم ) مفاهيم16(
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. هح18/11/1418 عدد الميدان ) جريدة17(
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الثامن الفصل
قانونية مقارنات
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الثامن الفصل
قانونية مقارنات

هححذا يقابححل مححا بعححض الفصححل هححذا فححي نتنححاول
،ليسححتبين المعاصححرة الوُضححعية القححوُانين في الحديث

قححد الخالححدة السححلم شححريعة أن كيححف يعلححم ل لمححن
106



فيححه يححدانيها أن يمكححن ل الذي المطلق بالعدل جاءات
الوُضعية. تشريعاتهم من الناس عرف ما أعدل

قضححيتين علححىَّ كلمنححا سينصححب الطار هذا وفي
الحححق اسححتعمال فححي التعسححف : فكرة هما قانوُنيتين
. الشخصية الحريات ،وقضية

ً استعمال في التعسف : نظرية أولَ
الحق

الحححديث هححذا يثيرهححا الححتي المهمححة القضححايا من
حقححه، اسححتعمال فححي النسححان إساءاة الشريف،قضية

الوُضححعية القححوُانين أربححاب عححرف فححي يسمىَّ ما وهوُ
. الحق استعمال في التعسف بنظرية

القححوُم أن إلححىَّ يشححير الحديث أن نلحظ أننا ذلك
فححي يتصححرفوُن كححانوُا إنما السفينة خرق أرادوا الذين

وذلححك غيرهم نصيب إلىَّ يتعدوا ،ولم ونصيبهم ملكهم
نـصـيبنا ـفـي خآرقـنـا أـنـا ( لو قححوُلهم مححن واضححح
ًا فإنما :دعه الخآر ( وقال حبان ابن ،وعند) خآرق
( فقال: أحمححد عنححد روايححة ،وفي)1() مكانه يخرق

.)2() نصيبه في يخرق :إنما بعضهم
محع القحوُم بهحؤلءا لحححق قححد الحذم أن والمقصوُد

كححان لمححا ،لكححن حقهححم فححي يتصححرفوُن كححانوُا أنهححم
ًا سححيلحق لحقهححم اسححتعمالهم وجححب بغيرهححم ضححرر

حريححة أن ذلححك ،ومعنححىَّ أيححديهم علححىَّ والخححذ منعهححم
الضححرار بعححدم مقيححدة حقه في التصرف في النسان
.  بالخرين

) . -إحسان297( حبان ابن ) صحيح1(
) .274-4/273( ) المسند2(

107



المعنححىَّ هححذا تؤيححد أخححرى نصححوُص جححاءات وقححد
.)3(ضرار) ولَ ضرر (لَ حديث منها وتقوُيه،

عححن البححاقر جعفححر أبححي عن داود أبي سنن وفي
نـخـل ـمـن عـضـد ـلـه كانت ( أنه جندب بن سمرة

الرجل : ومع قال النصار من رجل حائط في
نخـلـه إـلـى ـيـدخآل ـسـمرة ،ـقـال: فـكـان أهـلـه

ـيـبيعه أن إلـيـه فطـلـب عليه ويشق به فيتأذى
 النبي ،فأتى فأبى يناقله إليه ،فطلب فأبى
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 .50:  ص تخريجه ) سبق3(
( داود أبي سنن مختصر في المنذري ) ،وقال6/157( ) والبيهقي3636( داود أبوُ ) أخرجه4(

ما سمرة ووفاة موُلده من ُنقل وقد نظر جندب بن سمرة من الباقر سماع ) : (( في5/240
ضعفه والحديث )) ، أعلم وجل عز والله منه السماع يمكن ما فيه منه،وقيل سماعه معه يتعذر

) . 785(  داود أبي سنن ضعيف في اللباني
) .5/52( قدامة لبن المغنىَّ ) انظر5(
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.

).4/474(  الكبرى ) المدونة6(
) .5/52(  ) المغني7(
. الصفحة :نفس السابق ) المصدر8(
. الموُضع :نفس السابق ) المصدر9(
).13/411( ) المجموُع10(
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فرج حسن د. توُفيق القانوُنية للعلوُم : المدخل من بتصرف مأخوُذ التاريخي السرد ) هذا11(
د.سعيد العام الدولي القانوُن في الحق استعمال في التعسف ،ومبدأ بعدها  وما846:  ص

 .51-45،ص: 16-14:  ص جوُيلي سالم
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التوُاب عبد معوُض للمستشار المدني القانوُن نصوُص علىَّ التعليق في :المرجع ) انظر12(
 .39ص: 

) . بعدها  وما2/180( القيم لبن الموُقعين إعلم ) انظر13(
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1138ً:  ص كيرة لحسن القانوُن ) أصوُل14( حسن لتوُفيق القانوُنية للعلوُم المدخل عن ،نقل
 .857ص: فرج

.385:  ص الحلوُ راغب لماجد الدستوُري ) القانوُن15(
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 .50:  ص تخريجه ) سبق16(
) .9-3/7(  للرافعي القلم ) وحي17(
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.  المحرم أو المقدس به يقصد غربي ) اصطلح18(
. الذكوُرة المجلة  من8/4/1996 عدد في عليها والرد الرسالة ) نشرت19(
 .34ص:  الرهاب ) أمراءا20(
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  : في يحكموُك حتىَّ يؤمنوُن ل وربك فل
ًا أنفسححهم فححي يجححدوا ل ثم بينهم شجر ما ممححا حرجحح

ًا ويسلموُا قضيت ).              : ) تسليم
 -    


 


     

         : عند الدين إن
غبر يبتغ ومن   ) : (  :  السلم الله

ًا السححلم مححن الخححرة فححي وهححوُ منححه يقبححل فلححن دينحح
) . )  :الخاسرين
         

          
        
         

            .

 .35:  ص السابق ) المصدر21(
117



          
            
    :)    ()(.

  -        
     


 


    

          
          

))          
         

     ((   
           
     .

         
       :))     
        

 ((         
      .

  -     

    :

ل حيححث من ويرزقه ، مخرجا له يجعل الله يتق ومن
  )  :-(     يحتسب

         
      .

          
         

( ) والنسائاي1485( ) والترمذي4351(  داود ) وأبو6922ُ) ،( 3017( البخاري ) أخرجه22(
. عباس ابن حديث ) من2535(  ماجه ) وابن7/104
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    :  المسلمين أفنجعل

) .   : )-تحكموُن كيف لكم ما كالمجرمين،
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.275:  ص عمري غلطة كتاب ضمن ) منشوُر تتسلىَّ جاءات ( واحدة بعنوُان له مقال ) في23(
ًا القاريءا ليرى المقال في وردت كما العامية اللفاظ بعض إيراد علىَّ ) حرصنا24( نموُذج

. التلفزيوُن شاشة خلل من وبناتنا لبنائانا قدوة ليكوُنوُا أصحابها ُيختار التي للعقلية
 .282-275: ص السابق ) المصدر25(
)
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 .298-296: ص السابق ) المصدر26(
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التاسع الفصل
عالم من عبر

الحيوان
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التاسع الفصل
الحيوان عالم من عبر

جماعححاٍت فححي والعيححش التجمححع فكححرة ليسححت
الحيححوُان فيهححا يشححاركهم بححل النسححان، ببنححي خاصححًة
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أمثالنححا أمححم الكل ؛إذ الله خلق مما ذلك وغير والطير
طائار ول الرض في دابة من  وما : تعالىَّ قال كما

الكتححاب فححي فرطنححا ما أمثالكم أمم إل بجناحيه يطير
) . ) . : يحشرون ربهم إلىَّ ثم شيءا من
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قتيبة ابن وأخرجه ) ،3/2/367(  الكبير التاريخ ) وفي3849( الصحيح في البخاري ) أخرجه1(
) .255:  (ص الحديث مختلف تأويل في

) .1/199( القيم لبن العليل ) شفاءا2(
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) .7/160(  الباري ) فتح3(
. الموُضع : نفس السابق ) المصدر4(
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) . 188-1/187( العليل ) شفاءا5(
) .1/186( السابق ) المصدر6(
) .1/187( السابق ) المصدر7(
) .249-1/248( السعادة دار ) مفتاح8(
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(()(           
   :))        
 (()(  .
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 : من للشمس يسجدون وقوُمها وجدتها
عححن فصححدهم أعمححالهم الشيطان لهم وزين الله دون

يخححرج الححذي للححه يسجدوا أل ، يهتدون ل فهم السبيل
ومححا تخفححوُن مححا ويعلم والرض السموُات في الخبءا
.(  العظيم العرش رب هوُ إل إله ل الله ، تعلنوُن

:-.(
     :))    


 

      

    

           : )

) .1/243( السابق ) المصدر9(
) .1/190( العليل ) شفاءا10(
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           (() (.
    ثم خلقه شيءا كل أعطىَّ الذي
) .   ) : هدى

        
         

))           
           
         إن
ً يضرب أن يستحيي ل الله  فوُقها فما بعوُضة ما مثل

) : (        
  (() (.

   

 


   


    


 

     

     : أم

)3224( ماجه ) وابن5267( داود ) ،وأبو1/332،347ُ( أحمد اللفظ بهذا ) أخرجه11(
-إحسان)،5646( حبان ) ،وابن9/317( ) والبيهقي8415( الرزاق ) وعبد1999( والدارمي

)2490( لللباني الغليل إرواءا [انظر صحيح حديث وهوُ هريرة، أبي ل عباس ابن حديث من لكنه
سنده )وفي ( النحلة ) مكان (الضفدع ) بلفظ3223( ماجه ابن عند فهوُ هريرة أبي حديث ]،أما

) .1/41 ( التقريب : متروك الحافظ قال المخزومي الفضل بن إبراهيم
) .3/362( العظيم القرآن ) تفسير12(
) .7/161( الباري ) فتح13(
) .1/244( السعادة دار ) مفتاح14(
)
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إل هححم إن يعقلححوُن أو يسححمعوُن أكححثرهم أن تحسححب
ً أضل هم بل كالنعام ) .  ) : سبيل
   : 



        


            

العاشر الفصل
المر أهمية

بالمعروف
المنكر عن والنهي
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العاشر الفصل
بالمعروف المر أهمية

المنكر عن والنهي
بيححان هوُ الحديث لهذا العظم المقصوُد كان لما

ل وأنححه المنكححر عححن والنهححي بححالمعروف المححر أهمية
هححذا أختححم أن رأيحت بحه،فقحد إل المحة ححال تسححتقيم
عححن والنهححي بححالمعروف المححر حححوُل بكلمححة الكتححاب
السلم. شريعة في العظمىَّ وأهميته المنكر

أهححم مححن المنكححر عححن والنهي بالمعروف فالمر
الغزالححي: حامححد أبححوُ قححال كمححا هححوُ ،بححل الدين شعائار

الله ابتعث الذي والمهم الدين في العظم  القطب((
.)1()) أجمعين النبيين له

أخرجحت أمححة خيحر المححة هححذه اللحه جعحل ولقحد
المحة تكحوُن أن الخيريحة لتلحك اشحترط للنحاس،لكنحه

بححالله اليمححان بعححد المنكححر عن ناهية بالمعروف آمرة
للنححاس أخرجححت أمححة خيححر كنتححم تعححالىَّ: قححال كمححا

) .2/306( الدين علوُم ) إحياءا1(
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بححالله وتؤمنوُن المنكر عن وتنهوُن بالمعروف تأمرون
  )  :. (

         
          

  :))           
          

         
        

         (()( .
     


    

     :  من كفروا الذين لعن
ذلححك مريم بن وعيسىَّ داود لسان علىَّ إسرائايل بني
منكححر عححن يتنححاهوُن ل يعتدون،كححانوُا وكانوُا عصوُا بما

). ) :- يفعلوُن كانوُا ما لبئس فعلوُه
          
     ))     

          (()(.
      


  

    : والمنافقات المنافقوُن
عححن وينهححوُن بححالمنكر يححأمرون بعححض مححن بعضححهم

( : ... المعروف  .(   :
يححأمرون بعححض أوليححاءا بعضهم والمؤمنات والمؤمنوُن
). : (   المنكر عن وينهوُن بالمعروف

-   :-))       

 ).5-4: (ص المنكر عن والنهي بالمعروف المر ) وجوُب2(
 .11:  ص شاكر أحمد للشيخ الحق ) كلمة3(
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) .4/47( القرآن لحكام ) الجامع4(
ً قوُله علىَّ علق ثم هذا القيم ابن كلم المعاصرين فضلءا بعض ) نقل5( : (( كذلك (الثلثة) قائال

لم إذا أنه القاعدة ،فإن الوُجهين جوُاز الصوُاب : بل )) . قلت : الثلث والصوُاب المطبوُع في
تعالىَّ: (أربعة قوُله في ،كما والمخالفة الموُافقة        صحت العدد علىَّ تقدم أو المعدود يذكر
ًا) ،إذ أشهر لما ،لكن العدد تأنيث للزم العدد بعد اليام ذكرت ولوُ ، أيام عشرة المقصوُد وعشر

ّكر أن صح اليام تذكر لم ًا ومثاله ، يؤنث وأن العدد ُيذ ( مسلم عند أيوُب أبي حديث أيض
ًا أتبعه ثم رمضان صام ) : (( من1164 شرح أيام. [انظر ستة المقصوُد )) ،فإن شوُال من ست
( القيم لبن الفوُائاد  )،وبدائاع3/45( واللغات السماءا ) ،وتهذيب4/313(             للنوُوي مسلم
) ]526-4/524( حسن لعباس الوُافي )،والنحو4/21ُ

135



            
     (()( .
 ))      –  –

        – 
 -        

           
  :  تفتني ول لي ائاذن يقوُل من ومنهم
 بالكححافرين لمحيطة جهنم وإن سقطوُا الفتنة في أل
...(()(  .

         
           
    : أقاموُا الرض في مكناهم إن الذين

عححن ونهححوُا بححالمعروف وأمححروا الزكححاة وآتححوُا الصححلة
).   ) :الموُر عاقبة ولله المنكر

        
         
          

            :))    
 –        - 
            
 


          

           
              فليحذر
يصححيبهم أو فتنححة تصيبهم أن أمره عن يخالفوُن الذين

) .165-2/164(  الموُقعين ) إعلم6(
 .99:  ص الغربة دفع ئال وسا ) من7(
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        أليم عذاب
             
          
     ينصره من الله ولينصرن ...(()(.

       
            
         

          



          
   


      

       
        

          
          


 

    :))...        
       :      :
            
      (()(.

         
           
          
       


  .

) .1/301(  مسلم ) شرح8(
) .55: (ص المحموُدية ) المجموُعة9(
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      : الصلة أقم بني يا
مححا علححىَّ واصححبر المنكححر عححن وانححه بححالمعروف وأمححر

) ) . :الموُر عزم من ذلك إن أصابك
         

    : أصابك ما علىَّ واصبر  .
  : الله بآيات يكفرون الذين إن
بالقسححط يأمرون الذين ويقتلوُن بغير النبيين ويقتلوُن

)  ) .  : أليم بعذاب فبشرهم الناس من
           :
))      :     

         ...   
          

           
            

(()(. 
         


 

    : ))   (()(.
          

        
         

 

     :)  

         

) .267-1/266( القرآن ) أحكام10(
 .23:  ص للخلل المنكر عن والنهي بالمعروف ) المر11(
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 ()(.
             السبيل يهدي وهوُ الحق يقوُل والله 
)  :      . (

) من1411( يعلىَّ ) وأبو4903ُ)،(2825( الوسط في ) والطبراني3/50( أحمد ) أخرجه12(
رجال ورجاله يعلىَّ أبوُ ): (( رواه7/274( المجمع في الهيثمي الخدري،قال سعيد أبي حديث

.11:  ص حق كلمة كتابه في شاكر أحمد الشيخ )) ،وصححه الصحيح
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	الفوائد المنتقاة
	من حديث
	مثل القائم على حدود الله
	بسم الله الرحمن الرحيم
	
	إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
	فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل،وخير الهدي هدي محمد  ،وشر الأمور محدثاتها،وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة،وكل ضلالة في النار.
	ثم أما بعد :
	فإن من أوجب الواجبات على أمة الإسلام الاعتناء بحديث رسول الله  بدراسته والعمل به،فهو بعد القرآن الكريم أساس كل فلاح وشرط كل نجاح .
	ولقد اعتنى علماؤنا منذ القدم بسنة رسول الله  ؛فحفظوها،واهتموا بتدوينها وشرحها واستنباط الأحكام منها.
	وإذا كانت الأمة في كل عصورها مأمورة بتدبر الكتاب والسنة والعمل بهما فنحن اليوم أحوج ما نكون إلى ذلك الأمر؛ ذلك أننا نعيش في عصر غلبت فيه الفتن وعم فيه الفساد،وتجرأ على شرع الله المبطلون،وعبث به العابثون .
	وفي محاولة للقيام بشيء من هذا الواجب أقدم للقراء الكرام هذه الفصول حول حديث واحد من أحاديث رسول الله  ،وهو حديث النعمان بن بشير : ( مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ...) إلخ الحديث.
	ذلك أني وجدت من علمائنا من أفرد بعض الأحاديث الشريفة بشرح مستقل،وذلك مثلما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية حيث أفرد بالشرح حديث ( إنما الأعمال بالنيات)،وله رحمه الله أيضاً (شرح حديث عمران بن حصين: كان الله ولم يكن شيء قبله )،ولابن رجب الحنبلي ( شرح حديث ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم ) و( شرح حديث :من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً) ،وللشوكاني ( قطر الولي على حديث الولي) وهو شرح لحديث ( من عادى لي ولياً )، وغير ما ذكرنا كثير.
	وقد أحببت أن أقتدي بأولئك الأعلام-مع بعد الشقة بيني وبينهم- فأفردت بالشرح والبيان هذا الحديث الشريف،رغبة في خدمة حديث خير الأنام،ونصحاً للأمة بإشاعة علوم القرآن والسنة ،عسى الله أن يغفر لنا بها ما أسرفنا فيه على أنفسنا من الذنوب والآثام .
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