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 لخصامل

 منهج القرآن الكريم يف الوقاية من جريمة القذف.  عنوان البحث:

  وتوضيح   به، بيان مفهوم املنهج، والوقاية، والقذف، والتعريف  أهداف البحث:

 منهج القرآن الكريم يف الوقاية من جريمة القذف. 

  ، ه ت وأمهي موضوع البحث،  البحث عىل مقدمة ذكرت فيها:    اشتمل   البحث: خطة  

ثم التمهيد وفيه بيان معاين مصطلحات البحث،    ، وخطته،البحث   ومنهج   وأهدافه، 

ا للوقاية  ثم  الكريم  القرآن  فيها منهج  الرئيس، وقسمته إىل مطالب فصلت  ملبحث 

  الفواحش،  وعن إشاعة من الوقوع فقي القذف، من ذلك النهي عن إيذاء املسلمني،  

اللسان، وآفات  والتجسس  الظن  سوء  الغض  وحتريم  واوحتريم  واحلقد  حلسد،  ب 

األمر باالستئذان، ثم ختمت  وحتريم اخللوة، واألمر بالسرت والتثبت يف األخبار، و

 :ومنهاالبحث بذكر أهم النتائج، 

متكاماًل  منهجًا  بوضعه  وأخالقيًا  روحيًا  وتطهريه  املسلم  برتبية  اإلسالم  عناية 

بع   واهتاممه  املعايص،  يف  الوقوع  من  امليقيه  وعدْرض  اسلم،  تطاله  لس  م  بأن  امح 

اآلداب كاالستئذان والسرت والورع يف الشبهات، واعتامده منهجًا وقائيًا عىل إشاعة  

القول والعمل، وحفظ اللسان عن الغيبة، والنميمة، واهلمز واللمز، والتحذير من  

و الظن،  بسوء  وغض  األمر  اللسان،  التجسس،  والتثب ت،  ،  البرصصدق  وحتريم 

أمراض  لتحذير موا و  ،بلولقا ن  العقوبة عىل جريمة والتحرز من اخللوة،  تشديد 

ملا   ونرٍش  القذف،  للسمعة،  تشويٍه  من  واملجتمع،  الفرد  عىل  كبرٍي  سلبي  أثٍر  من  هلا 

 . للبغضاء بني املسلمني، وغري ذلك

 منهج، الوقاية، جريمة، القذف.  الكلمات املفتاحية:
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 قدمةامل

 آله وصحبه ومن وااله، وبعد: ىل عواهلل رسول  م عىللصالة والسالبسم اهلل وا 

الد   اخلمس،  الرضورات  بحفظ  اإلسالم  اهتم  والد  فقد  والعقل  م  والعرض  ين 

يؤد   ما  بحفظ  وأمر  قال  واملال،  ذلك،  إىل  الوداع:    ×ي  حجة  دماء  »يف  كم فإّن 
م بلدك  م هذا، يف  ك  م هذا، يف شهر  ك  يوم    ةم ر  ح  ، ك  م  كم حراكم بين  كم وأعراض  وأموال  

ة والعقول  وي  ر الس  ط  عند أصحاب الف    رض رضورة  وال شك أن حفظ الع    ،(1)«هذا

ت   مما  له  السليمة، وهو  الضوابط وحد   له اإلسالم  لذا وضع  الناس،  به كرامة  صان 

فحذ   مْس احلدود،  وسلوك  الشيطان  خطوات  اتباع  من  عباده  اهلل  نرْش ر  يف    لكه 

أ  فواحش  ال أد  وإشاعتها، قال تعاىل بعد   ىل مل﴿  يف حادثة اإلفك:  هب عباد  ن 
 ين ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه
[21النور:]  ﴾ مئ زئ رئ ِّّٰ

وعظ  (2)  أمْ ،  اهلل  وعظ  م  الفاحشة،  ذ  ر  كرها  م 

 جل مك لك خك حك جك مق حق﴿  قال تعاىل:  ،(3) هبا  وإشاعتها واحلديث  
 ، [19النور:]  ﴾هن من خن حن جن خممم حم جم هل مل خل حل

استحقااآلنت  فبي   داللة  ق  ية  هذا  ويف  الفاحشة،  إشاعة  ملحبتهم  للعذاب  عىل   هم 

عام   اجلوارح  كف   ووجوب  القلب،  سالمة  يرض  وجوب  كام(4)باملؤمنني    ر حذ    ، 

 
حديث   ،«ر ّب مبلٍغ أوعى من سامع»:×باب: قول النبي    العلم،  ، كتاب:اري يف صحيحهأخرجه البخ  (1)

( )67رقم  والقصاص(،  1/24(،  واملحاربني  القسامة  كتاب:  مسلم يف صحيحه،  والديات،    وأخرجه 

 (.3/1306(، )30م )، حديث رقباب: تغليظ حتريم الدماء واألموال واألعراض

 (. 14/303عادل )ابن تفسري ينظر:  (2)

 (.7/351لقاسمي )تفسري ا ر:ينظ (3)

 (.23/345لرازي )اينظر: تفسري  (4)
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أمراً  واعتباره  ذلك  احتقار  من  عنده    هيناً   سبحانه  ق(1) عظيم وهو  تعاىل: ،   ين﴿  ال 
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
قي ل  هللا، ال يـ    ان  و  ض  ر    من    ة  م  ل  لك  ب    م  كلّ يت  ل    د  ب  الع  إنّ »:  ×، وقال  [15ر:النو]  ﴾خب

ي ق  ل  هللا، ال يـ    ط  خ  ن س  م    ة  م  ل  لك  ب    م  كلّ يت  ل    د  العب  ات، وإن  رج  عه هللا هبا د  ف  ، ير  هلا بالا 
ه مسبحانه قذْ   موعظ    ،(2) «منّ ه  وي هبا يف ج  ، يه  هلا بالا    بائر، ن الكف املؤمنني، وعد 

عل الورت ب  تعاىل:  وباقعيه  قال  الشديدة،   لك اك يق ىق يف ىف﴿ت 
 ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
 ي    ولْ   ،[4النور:]  ﴾ين

ٍ
من املعايص تغليظه يف   غل ظ اهلل تعاىل يف القرآن يف يشء

 (3) . هذا األمرم ظ  ما ذلك إال لع  ، و إفك عائشة

د عقوبتها حرم القذف بي  ومن حكمة اهلل تعاىل أنه ملـــ  ما قد    كل    م، ثم حر  نه وحد 

قولٍ يؤد   من  إليه  وأم    ي  بكل  وفعل،  عن   ر  تعاىل  فنهى  فيه،  الوقوع  من  حيمي  ما 

تي واألفعال، وال ة يف األقوال  اإلرضار باملسلم، وظن  السوء به، كام جاء األمر بالعف  

خْش  مظاهر  أعظم  من  وتقْ هي  تعاىل  اهلل  فأ م  ية  امل واه،  لساحفْ ب    سلمر  عنظ    نه 

سخريةٍ املحر   من     مات 
ٍ
  وتعيريٍ   وملزٍ   ومهزٍ   وهبتانٍ   وكذٍب   ونميمةٍ   وغيبةٍ   واستهزاء

يؤد   الفاحشة بني املسلمني والط  وغريه، مما  الناس، كام ي إىل إشاعة  عن يف أعراض 

  م اهلل من ظر فيام حر  ظ برصه عن الن عه عن القيل والقال، وأن حيف  فظ سمْ ر بأن حيأ م  

وتتبع  التجس   الس  التعورات  جاء  كام  واذحناس،  الغضب  من  واحلسد، ير  حلقد 

رت، وغض  البرص، واالستئذان، والتثب ت يف األمور، وكل ها خصال  ر بالس  األمْ جاء  و

 
 (. 6/26(، وتفسري ابن كثري )23/342رازي ): تفسري الرينظ (1)

 (.8/011(، )7864اب: الرقاق، باب: حفظ اللسان، حديث رقم )كت، صحيحه أخرجه البخاري يف  (2)

 (. 2/497ينظر: تفسري النسفي ) (3)
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تتم  هبا صالح عمل العبديْس 
 معات، ولعدم وجودعراض واملجتفظ هبا األ، وحت  (1) 

يف القذف عمدت   وقوعاحلامية من ال دراسة فيام أعلم تتحدث عن منهج القرآن يف  

ا بكلإىل  فيه مستعينة  ميته:  تابة  القرآن الكرمي يف الوقاية من جرمية  "منهج  اهلل وس 
أحدٍ ،  "القذف عىل  خيفى  يف   وال  الناس  استهان  فقد  أمهية،  من  املوضوع  هلذا  ما 

وجترالتعد   األعراض  عىل  قذْ ؤي  يف  ونرش  وا  االهتام  وأصبح  وسب هم،  الناس  ف 

داالشا أمرًا  يفئعات  ولألسف  ورجًا  املجالس  وقد س و  االجتامعي،  التواصل  ائل 

 البحث موضحة كام ييل: جاءت أهداف 

 بيان مفهوم املنهج، والوقاية، والقذف، والتعريف به.  •

 ريمة القذف. توضيح منهج القرآن الكريم يف الوقاية من ج •

 رئيس، وخامتة. وفصلٍ وقد اشتمل البحث عىل مقدمة، ومتهيد، 

فقمأ املقدمة  عىلا  اشتملت  البح:  د  ومنهج وأمهيته  ،ثموضوع  وأهدافه،   ،

   البحث، وخطته.

التمهـوأم علـفيشت   د،ـي ـا  بـمل  مـيـى:  مصـعـان  البـحـطلـاين  املنهج،  ـح ـات  ث: 

 الوقاية، القذف. 

 : التالية باحثملاثم 

 القذف وبيان عقوبته. حترمي   األول:  املبحث
 هي عن إيذاء املسلمني. النّ   الثاين:  املبحث

 .الظنّ  حترمي سوء  :الثالث  املبحث
 س.حترمي التجسّ  الرابع:  ثاملبح

 رت والنهي عن إشاعة الفاحشة.األمر بلسّ  اخلامس:  املبحث

 
 (.8/66) ة األولياء أليب نعيمليينظر: ح (1)
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 ت يف األخبار.األمر بلتثبّ  السادس:  املبحث

 :مطالب اللسان، وفيه التحذير من آفات   السابع:  املبحث
 . حترمي الغيبة املطلب األول:

 تان. كذب والبه الحترمي املطلب الثاين:

 فحش يف القول. الحترمي ث:الثال املطلب

 حترمي السخرية واهلمز واللمز والتنابز بأللقاب.  املطلب الرابع:

 حترمي النميمة. املطلب اخلامس:

 .ناألمر بالستئذا  الثامن:  املبحث
 حترمي الغضب واحلقد واحلسد.  اسع:لت ا  املبحث

 حترمي اخللوة. العاشر:  بحثامل

 . نتائجأهم الوفيها : امتةاخل  مث
يف البحث عىل املنهج االستقرائي التحلييل    فقد اعتمدت    ة العلمية:أما املنهجي

تتبعت   حيث  تكل    االستنباطي،  التي  إشاعة    مْت اآليات  أو  األعراض  حفظ  عن 

منها املنهج القرآين    بتحليلها، ثم استنبطت    ارت إىل ذلك، وقمت  الفواحش، أو أش 

استخرجته من ما    بت  ت  ر  قد القذف، و  مةوقوع يف جرياحلامية من ال الذي هيدف إىل  

ر أو فيها باألمْ   مبحٍث فت يف كل  ، عر  مباحثجاء هبا القرآن الكريم يف    وقائيةٍ   أمورٍ 

الالن  من  للوقاية  القرآن  إليه  دعا  الذي  بي  هي  ثم  القذف،  يف  هبذه  وقوع  صلته  نت 

 .لعلميةائل االرس  بعة يف ة املت الفني   ت يف كتابة البحث باألمورمْ اجلريمة، واهتم  

العلمية وأما   يتعلق    اإلضافة  السابقة: بوما  دراساٍت   لدراسات  وجدت   فقد 

 : تتشابه مع هذا البحث يف العنوان ولكن اختلفت معه يف الفكرة واملضمون، وهي

ة، للباحث: خالد  ــة تأصيليـم دراس ـ ريـرآن الكـي القـي فـائ ـج الوقـهـ منـال  -1

 حممد عطية.
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والوعظية،    قرآن وأساليبه اللفظيةاملنهج الوقائي يف ال  التاحتدثت عن م   دراسة  

 ق إىل جريمة القذف. وفوائده وثمراته، ول تتطر  

 باحث: حازم زيود.الرتبية الوقائية يف القرآن الكريم، لل -2

ت    دراسة   التي  األسس  وأبرز  وأمهيتها،  الوقائية،  الرتبية  معنى  عن  بنى  حتدثت 

الوقائة عامة يف  يامذج قرآنت نعليها، ثم ذكر ق إىل احلديث عن ية، ول تتطر  الرتبية 

 جريمة القذف. 

للباحثة:    -3 وفقهية،  لغوية  دراسة  واللعان  القذف  القرآن  أحكام  سناء من 

 فضل حسن. 

 . لغوية فقهية، ل تتحدث عن املنهج الوقائي جلريمة القذف دراسة  

 . فر عايد بدويعجمة، للباحث: األسلوب الوقائي يف القرآن ملنع اجلري -4

إشارةً   ارتأش   دراسة   ثناياها  احلد    يف  يف  القرآن  أساليب  بعض  عن  من   بسيطة 

ا يف هذا البحث فقد استقصيت  ناسب مع أمهية املوضوع، أم  جريمة القذف، مما ال يت

الكريم،   القرآن  آيات  من  الوقائي  استنباطهاوتوس  املنهج  يف  طريقة  عت  أن  كام   ،

  الرسالة.البحث عام يف تلفا يف هذام املنهج كان  العرض هلذا

ن أكون قد  ، كام أرجو ألذا أرجو أن يكون بحثي إضافة علمية يف املكتبة القرآنية

 ه من البحث والدراسة بام يتناسب مع أمهيته، وباهلل التوفيق. طيت املوضوع حق  أع
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 متهيد

 ئي: أوالا: مفهوم املنهج الوقا
لغةالنّ  أصال  :هج  واجليم  واهلاء  والثاينالنون  الطريق،  األول  ،  (1)االنقطاع  ن، 

اج، وهو املنهج، واجلمع مناهج، وهو    واجلمع هنوج   الطريق الواضح املستقيم،  وهن 

الث   أهْنج  أْخ يقال:  إذا  إهناجًا  ينهج  وفالن  وب  سلكته،  إذا  الطريق  وهنْجت  لق، 

 نن  من زن رن﴿ىل:  اقال تع  ،(2)كهلأي يسلك مس  يستنهج طريق فالنٍ 
  (3)ق.إىل احليوصل   ينالدأي طريقًا واضحًا يف  ،[48:املائدة] ﴾ىن 

 الغاية. وملوصل إىل اهلدف هو الطريق الواضح ا املنهج اصطلحاا:

تدل   كلمة  والياء  والقاف  الواو   ، ي 
وق  من  لغة:     الوقاية 

ٍ
دفع يشء    عىل 

ٍ
  عن يشء

ق(4)بغريه والو  قاية  والو  وااية و،  قاء  قالو  اليشواقالو  ءالو  يقي من  ما  اهلل  ية  ء، ووقاه 

 (5) نك وبني عذابه وقاية. ي: حفظه، واتق اهلل أي: اجعل بيأ

 فظ اليشء وسالمته.  ن حضام :الوقاية اصطلحاا 

احلفظ  إىل  املوصل  الواضح  الطريق  الوقائي:  املنهج  معنى  يكون  هذا  وعىل 

 واحلامية والسالمة. 

 القذف: اثنياا: مفهوم 
رح، تقول: قذفت مي والط  عىل الر    ل  اف والذال والفاء أصل يدقلا  ة:القذف لغ

 
 (. 5/361ينظر: مقاييس اللغة ) (1)

 (.2/383لسان العرب )، و( 1/346الصحاح )، و(1/984ينظر: مجهرة اللغة ) (2)

 (.1/452سري النسفي )تف، و(10/384لطربي )ينظر: تفسري ا (3)

 (. 6/131غة )قاييس الل ينظر: م (4)

 (.15/402(، ولسان العرب ) 6/2527اح )(، والصح1/245مجهرة اللغة ) ينظر: (5)
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أقذ   إذا  اليشء  قذفًا،  أ (1) رميته فه  بالسهم  مي  الر  والقذف:  است عري  (2) و احلىص،  ثم   ،

، ومنه: الر  القذف للر    (3) مي بالزنا أو ما كان يف معناه.مي بالكالم وهو السب 

و قطع  نا، أبالز  بالغاً   عفيفاً   لامً سم  راً  حكلفاً مكلٍف م  هو رمي  :القذف اصطلحاا 

 (4) النسب، ويدخل فيه الترصيح والتلويح. 

ك غري مبارش بأن يشك    بشكلٍ أو    ويكون ذلك بأن يرميه بالزنا أو اللواط مبارشةً 

 (5).باإلشارةيف نسبه أو ينسبه إىل غري أبيه، ولو 

يف   ضواخل  هومعنا  األنساب:  وقد جاء هذا الفعل يف السّنة بلفظ الطعن يف

ها تنقصًا واحتقارًا، وهو من القذف.   ح فيهاأعراض الناس، والقد وذم 
 (6) 

 

 

 

 
 

 

 
 (. 5/68مقاييس اللغة ) ينظر: (1)

 (. 9/75اللغة )، وهتذيب (5/135ينظر: العني ) (2)

 (.24/241عروس )(، وتاج ال9/277ينظر: لسان العرب ) (3)

اعينظر: رشح حد  (4) د والرسوم للسيوطي ومعجم مقاليد العلوم يف احلدو  ،(497)ص    ود ابن عرفة للرص 

 (.57ص )

 (.21/270)  املوسوعة الفقهية الكويتيةينظر:  (5)

 (.13/266ن العرب )(، ولسا190ينظر: متار الصحاح )ص  (6)
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 األول املبحث
 (1)  اجملتمععقوبته وأثره على الفرد و حتريم القذف وبيان 

 حترمي القذف والطعن يف األنساب: 
القذف والطعن يف األنساب، م اإلسالم  د  ذلك   ،راضوالوقوع يف األع  حر  وع 

ق الكبائر،  تعاىل:  من   نن من زن رن مم ام يل ىل﴿ال 
السّ ب  ن  ت  اج  »:  ×وقال    ،[23النور:]  ﴾زي ري ٰى ين ىن ع ب  وا 

ذلك    ، وبني  أن  (2)   «تل  ف  اات الغ  ن  م  ؤ  م  ـ ال  ات  ن  ص  ح  ـ  امل  ف  قذ  »، وذكر منها:  «اتق  املوب  

يف  ن  ع  ر: الطّ ف  م ك  ا هب   ه     اس  نّ ال  يف   ان  ت  نـ  اثـ  »وله: من أخالق اجلاهلية وأعامل الكفرة بق
أنساب  ، ونفى كامل اإليامن عن كثري الطعن يف  (3)«تيّ م  ـ لى الع    ة  اح  ي  ب، والنّـ س  النّ 

والس الصالة  عليه  بقوله  اللّ ال  و    ان  عّ لطّ ب    ن  م  املؤ    س  ي  ل  »   الم:املسلمني   وال    ان  عّ  
 (4).«يءذ   الب  ال  و    ش  اح  ف  ال  

 
 .(251بيان مفهوم القذف يف التمهيد )ص  تم (1)

الوصا  (2) كتاب:  صحيحه،  يف  البخاري  تعا  قولباب  يا،  أخرجه   زث  رث يت ىت﴿ىل:  اهلل 
حديث  [10النساء:]  ﴾مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث  ،

 (.4/10(، )2677رقم )

 (.1/92)(، 145ها، حديث رقم )اإليامن، باب: بيان الكبائر وأكربحه، كتاب: وأخرجه مسلم يف صحي

إكامل    (3) مسلم  املعلمينظر:  عياض  بفوائد  مل 1/326)  للقايض  الفاحلني  ودليل  يقي الصد  حمد(، 

باب: إطالق اسم الكفر عىل الطعن يف صحيحه، كتاب: اإليامن،  واحلديث أخرجه مسلم يف  .  (4/912)

 (.1/82(، )121حديث رقم )عىل امليت، النسب والنياحة 

، ورشح رياض الصاحلني البن ( 7/150 األذكار النووية ملحمد الصديقي )نظر: الفتوحات الربانية عىل ي  (4)

( واحل6/201عثيمني  أخرجه (،  أبواب    ديث  سننه،  يف  جاءالرتمذي  ما  باب:  والصلة،  اللعنة،   الرب  يف 

اب:  أخرجه ابن حبان يف صحيحه، كت(، و 4/350)  (،1977وقال: حديث  حسن  غريب، حديث رقم )

باب: فرض اإل  كتاب (، وأخرجه  1/421(، )192يامن، حديث رقم )اإليامن،  املستدرك يف  احلاكم يف 

 صحيح (، وصححه األلباين يف1/57)(،  29الشيخني، حديث رقم )عىل رشط    : صحيح  اإليامن، وقال 

 (.2/949اجلامع الصغري وزيادته )
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بيانو جاء  القوبعق  قد  والسن يف  ذفة  الكريم  القرآن  و  املطهرة  التشديد ة    جاء 

وءته  اإلنسان ومرعىل كرامة    رصيح    فاعلها، وما ذلك إال ألنه اعتداء    التشنيع عىلو

وسبب   امل  وخلقه،  بني  والبغضاء  العداوة  هبم  حلصول  اإلرضار  من  وهو  سلمني، 

تعاىل:  قال   ىل  مل يك ىك مك لك اك﴿   وإيذائهم، 
الط  الو»،  [58حزاب:األ]  ﴾زن رن مم ام يل  أن  يف  شبهة  يف     عن 

    د الرازيوقد أك  ،  (1)«سب من أعظم أنواع األذى، فاآلية تشمله شمواًل بي ناً الن 

أسباب وجوب االمتناع عن احلديث  ح أن من  يف تفسريه عىل هذا املعنى حني وض  

للن   أن    ×رض رسول اهلل  يف ع   ة   لعائش وإيذاءً   والسالم،بي عليه الصالة  فيه إيذاًء 

   (2)ب.ناية وال سبمن غري ج    اوأبوهي

 التشديد يف عقوبة القذف: 
د عىل اجلاين يف العقوبة، وجعلها قريبًة من   الرشع ح  بعد أن بني   كم القذف شد 

فجاء ودينية،  وأدبيًة  جسديًة  عقوبًة  القاذف  عىل  فأوقع  الزنا،  جريمة  احلد     عقوبة 

جلدة، ثامنني  شهادته  بجلده  قبول  اعتباره    وعدم  واهتامه نيبوسقوط  الناس،   

 لك اك يق ىق يف ىف﴿تعاىل:  قال    ،(3)اإليامنق واالنحراف عن  بالفس
 ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
كل    ،[4النور:]  ﴾ين بعد ذلك  للقاذف يف اآلخرة يف ثم  الشديد  الوعيد  كان  ه 

تعاىل: اهلل    ﴾جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني﴿  قول 
ي مثل هذا  مر  حتى عن    ء النهياجبل    ،[24النور:] ه  احلديث بكالم باللسان ولاد تلق 

 
 (. 1/885ي )ز رياض الصاحلني لفيصل النجدينظر: تطري، (8/421صديقي )ني ملحمد الدليل الفاحل( 1)

 (.23/344)ينظر: التفسري الكبري ( 2)

املحىل    (3) ) ينظر:  باآلثار البن حزم  املرام  (، و21/219  البالغة  (،  375)ص    البن حجربلوغ  اهلل  وحجة 

 (. 2/025للدهلوي )



 (ه1441 جةاحل ذو)               ونــــــثل ـثالدد ـــعلا       ة   ــيـنرآـلقات اـسللدرااطيب ـلشام اـمد اإلـهـة معـلـجـم

255 

 جف﴿  تعاىل: يف قوله  املسلم عن القول بال علم،    اهلل  هىاملجالس وعدم إنكاره، فنيف  
  ﴾جم هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف حف

 حض جض خص حص مس خس  ﴿:سبحانهيف قوله    ذلك  جر عنجاء الز  ، و(1)  [36اإلرساء:]

ولو  »،  (2) رنكمع ول ي  ومن س    ذلك من قال  ويدخل حتت ،[17ر:النو ]  ﴾مض خض

القرآن  فل   العصاة ل تر اهلل تعاىل قد غل    ه وفتشت عام  لكيت  به من  ظ يف يشء  أوعد 

تغليظه يف إفك عائشة رضوان اهلل عليها، وال أنزل من اآليات القوارع، املشحونة  

والعت الشديد  واس بالوعيد  العنيف  والزجر  البليغ  ماب  ركب  ما  ذلك،  تعظام  ن 

مواستفظا عليه،  أقدم  ما  فيه    اع  متلفةأنزل  طرق  مفتن  عىل  واحدٍ وأساليب  كل    ة 

كاٍف  القذ    منها  جعل  حيث  هبا،  لكفى  الثالث  هذه  إال  ينزل  ل  ولو  بابه،  فة  يف 

وتوعد   مجيعا،  الدارين  يف  وب ملعونني  اآلخرة،  يف  العظيم  بالعذاب  ألسنتهم    أن  هم 

وأرجلهم بام  وأيدهيم  عليهم  وهبتشهد  أفكوا  جز  يوف يهم  وأنه  احلق  ءاتوا،  هم 

هم  ا الذي  يعللواجب  أن  أهله، حتى  ذلك  عند  املبني  موا  احلق  يف    ،اهلل هو  فأوجز 

ر، وجاء بام ل يقع يف وعيد املرشكني عبدة  د وكر  ل وأمجل، وأك  ذلك وأشبع، وفص  

القرآن  صحاب اإلفك يف  وقد جاء وصف أ  ،(3)«الفظاعة  األوثان إال ما هو دونه يف

ر    وتشنيع    م  الكريم باخلبث، ويف هذا ذ املؤمنني الذين    اء وصف، كام جللنفوس  منف 

 جخ مح﴿عوا عن اخلوض يف احلادثة بالطيبني مدحًا هلم، قال تعاىل:امتن
 خض حض جض خصمص حصمس خس جسحس مخ
رت    ،[26النور:]  ﴾جغ مع جع مظ مضحط اجلثم  اجلزاء  باملب  هلم  غفرة،  ميل 

 
 (.7/351) تفسري القاسميينظر: ( 1)

 (.23/344)  لرازيافسري ينظر: ت (2)

 (. 23/345ازي )ينظر: تفسري الر (.3/223سري الزمرشي )تف (3)
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ال فاملعنى(1) اجلنةكريم وهو  والرزق  الكالم اخلب  أن    :،  ال يرتضيه وال    ثيمثل هذا 

   (2) ي الناس وقذفهم ال يليق إال هبم. بيثني واخلبيثات، فرمْ  اخلله إاليقو

 :على الفرد واجملتمع أثر جرمية القذف
مع، فهي وعىل املجت  عىل صاحبها  ما هلذه اجلريمة من آثارٍ   ال خيفى عىل ذي عقلٍ 

 م  و   يـ  ت   ي   ت  مّ أ  ن  م    س  ل  ف  م  ـال  إنّ »:  ×امة، قال  ات يوم القيلضياع احلسن  أوالً سبب  
ا، ذ  ه    ال  م    ل  ك  أ  ا، و  ذ  ه    ف  ذ  ق  ا، و  ذ  ه    م  ت  ش    د   ق  ت  ي   ، و  اةٍ ك  ز  ، و  امٍ ي  ص  ، و  ةٍ ل  ص  ب    ة  ام  ي  الق  
 ن  إ  ه، ف  ات  ن  س  ن ح  ا م  ذ  ه  و  ه،  ات  ن  س  ن ح  ا م  ذ  ى ه  ط  ع  فيـ    ،اذ  ه    ب  ر  ض  ا، و  ذ  ه    م  د    ك  ف  س  و  
 ح  ط ر    ، مث ّ ه  لي  ع    ت  ح  ط ر  ف    م  ه  اي  ط  خ    ن  م    ذ  خ  أ    ه  لي  ا ع  م  ى  ض  يـ ق    ن  أ    ل  ب  ه قـ  ت  ان  س  ح    ن ي ت  ف  

  فيها انتهاك    للعداوة والبغضاء بني املسلمني، ألن    سبب    القذف  أن    ، كام(3)«اريف النّ 

وتعد   واملسلامت،  املسلمني  أعراحلرمات  عىل  وتشوي  أهن    هٍ ضهم،  كام  ا لسمعتهم، 

 تزانه وطمأنينته واستقراره. ملجتمع واختالل اك األرس، وفساد اك  إىل تف يتؤد  

 

 

 

 

 
 (. 2/497سري النسفي )ينظر: تف (1)

 (.4/21سري الشوكاين )(، تف4/174ينظر: تفسري ابن عطية ) (2)

كت  أخرجه  (3) صحيحه،  يف  )مسلم  رقم  حديث  الظلم،  حتريم  باب:  واآلداب،  والصلة  الرب  (، 59اب: 

(4/1997.) 
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 الثاني املبحث
 النهي عن إيذاء املسلمني

اإليذاء: أنفس  مفهوم  يف  باآلخرين  الرضر  إحلاق  كان  هو  سواًء  أمواهلم  أو  هم 

 (1) ل. ول أو العم قذلك بال

 :إبيذاء املسلمني علقة القذف
املسلم  اإلسالم من ش   مظ  ع قدأن  له  التعرض وجعل  م  رًا وحرمًة ومحاية، وحر 

ية إىل احلفاظ عليها، فنهى اهلل عن إيذاء  هلذه احلرمة، وجاء باآلداب واألحكام املؤد  

لم سامليؤذي    ما قد  صورة، واهتم بالتنبيه عىل كل  املسلمني واملسلامت بأي شكٍل و

مشاعره،   يف  حتى  يشملويضايقه  واألفعاألا  مما  القبيحة  قوال  الل  ل  واهلمز من  مز 

ل  عن يف األنساب، وإشاعة النقائص واملعايب عن الناس، والتدخ  والسخرية والط  

اإلرضار  من  ذلك  وجعل  أرسارهم،  ونرش  أحواهلم،  ونقد  خصوصياهتم،  يف 

  (2) اإليذاء املحرم. و

كثرية عن   يٍث داحأذي املسلم يف  ما قد يؤ  كل  من    لتحذيربيه واوقد جاء هذا التن

م×النبي   ذ،  النبي  ن  ئل  س  ملا  س  »قال:    ؟ْل ض  فْ أ    م  ال  اإلْس   ي  أ    ×لك   م  ل  م ن  
 عىل تْرك  ، واملراد املسلم الكامل اإلسالم، وفيه حث  (3)«ه  د  ي  و   ه  ان  س  ل   ن  م   ون  م  ل  س  م  ـ ال

واللساإيذاء   باليد  كام  املسلمني  حرمته   أن  ن،  عىل  دليل   يف  حابس   بني    كام  ،(4) فيه  نه 

 
املعارصة للدكتور أمحد متار )العراللغة    ينظر: معجم  (1) ا، و(1/80بية  ملؤصل أللفاظ  املعجم االشتقاقي 

 (.2/696القرآن الكريم للدكتور حممد جبل )

 (.4/348لشوكاين )، وتفسري ا(41/240سري القرطبي )تف، و(4/398ابن عطية )تفسري  ينظر: (2)

 (.1/11(، )11، حديث رقم )م أفضل؟ سالباب: أي اإل  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: اإليامن، (3)

  حديث رقم   يامن، باب: بيان تفاضل اإلسالم وأي  أموره أفضل،حيحه، كتاب: اإل وأخرجه مسلم يف ص

(66( ،)1/66.) 

جامع العلوم  ، و(2/10رشح النووي عىل مسلم )، و(1/62طال )اري البن بينظر: رشح صحيح البخ  (4)

 .(1/289واحلكم البن رجب )
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ثام املوجبة للعقاب يف اآلخرة بسبب  املؤمنني واملؤمنات من أعظم اآل  كتابه أن  إيذاء

حرماهتم وانتهاك  عليهم،  النبي  (1) التعدي  بحرمة  حرمتهم  أ حلقت  حيث   ،× 
بشأهنم   مل  يك  ىك  مك  لك  اك ﴿ تعاىل:  قال    ،(2) اهتاممًا 

أو [58زاب:ح األ]  ﴾ زن  رن  مم  ام  يل  ىل  إثم  بغري  أي   ،

، وقد نزلت اآلية عىل أحد  (3)  حقهم ص والعيب يفالتنق     سبيلىلع  ارتكبوه،   ذنٍب 

 . ( 4) من يؤذي املسلمني بغري حق    وهي عامة يف كل   األقوال يف أمر عائشة وصفوان 

أن   و يف  املسل رمْ ال شك  يمني يف  ي  قد  ما  أعظم  من  أذيتأعراضهم  إىل  هم ؤدي 

جاء التوجيه للمؤمنني    دعداوة والبغضاء فيام بينهم، وق حصول ال، وهبمواإلرضار  

عليهم االمتناع عن الكالم يف احلادثة   سورة النور يف حادثة اإلفك بأنه كان واجباً يف 

أن    ألسباٍب » إيذاءً   منها:  غ   فيه  من  وأبوهيا  س للنبي وعائشة  بٍب وال جناية وهو  ري 

وأ بحرام،  إتيان   ين ه  أن  جيوز  االستغناء سبن  كوام  مع  للغري  والرضر  لإليذاء    بًا 

 ( 5) .«هنع

        

 

 

 
 (. 671تفسري السعدي )ص ، و(3/271ني )الرشبي فسريتينظر:  (1)

 (. 22/105ابن عاشور )تفسري : ينظر (2)

أيب  تفسري  ينظر:    (3) بن  )مكي  ا(9/8685طالب  وتفسري  )لز،  و(3/559مرشي  كث،  ابن  ري  تفسري 

(6/424.) 

 (.3/72ينظر: تفسري السمرقندي ) (4)

 (.23/344تفسري الرازي ) (5)



 (ه1441 جةاحل ذو)               ونــــــثل ـثالدد ـــعلا       ة   ــيـنرآـلقات اـسللدرااطيب ـلشام اـمد اإلـهـة معـلـجـم

259 

 الثالث املبحث

 حتريم سوء الظن 

 : سوء الظنّ  مفهوم
وء اسم  جامع   (1) لآلفات والداء.الس 

االعـه»:  ن  ـ والظ الراجـقـتـو  احتم ـاد  مع  وي  ـح  النقيض،  يف  ال  اليقني  ستعمل 

 ( 2) .«لشكوا

امتالء القلب بالظ نون    :و، وقيل ه(3)«هلا  هو أهل    عدم  الث قة بمنْ »  :وسوء الظن

اللسان واجلالسيئة ب ن التهمة والتخ»، وقيل: هو  (4) وارح  الناس حتى يطفح عىل  و 

حمل   غري  يف  والناس  واألقارب  الغري  (5)«هلألهل  عىل  واحلكم  القلب  عْقد  واملراد   ،

ا مرد اخلبالسوء،     ( 6) امء.واطر وحديث النفس فال إثم فيه بإمجاع العلأم 

 القذف:ن جبرمية  ظلعلقة سوء ا 
حق   ع  من  املؤمناملؤمن  حيسن    ىل  يكذ    الظن    أن  وأن  ي  به،  ما  به،  ب  ه وكأن  تهم 

ن األدب الذي ينبغي أن يكون عىل حقيقته، وهذا من حْس   لع  مط  ومن براءته    متيقن  

املؤمنني،   اه  بلبني  من  صالو  حر    ،(7) العبد ح  ستتامم  ظن  وقد  اإلسالم    السوء   م 

 
 (.1/127لعروس )تاج ا، و(7/273ينظر: العني ) (1)

 (. 144التعريفات )ص ( 2)

 (. 186دين )صوال أدب الدنيا (3)

 (. 238ينظر: الروح )ص ( 4)

 (. 7/352ثري )سري ابن كتف (5)

 (.14/330بن عادل )ا وتفسري(، 547ص ينظر: األذكار )( 6)

 (.8/66: حلية األولياء أليب نعيم )ينظر( 7)
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والصال  بأهل كل  (1) حاخلري  أساس  ألنه  يدعو    ،  فهو  التجس  رش  تبدأ حيث  س  إىل 

وتعقب العورات    ،والبحث والنظر  ،تواالستامع والتنص    ،والتقص    مرحلة البحث

والنم   ،قطاتوالس   الغيبة  إىل  يؤدي  النيات، مما  الدخول يف  واللمز،   يمة، واهلمزثم 

تثب  و بال  والقال  وتبيني،  القيل  الس  ععنه  ينتج  ف ت  الباطلةت  لاورت  دم  وبالتايل هم   ،

الف احدوث  بني  واالختالف  تعاىل:،  ملؤمننيرقة   يل ىل مل خل﴿  قال 

أعراض    [:12احلجرات:]  ﴾جن يم ىم مم خم حم جم انتهاك  اجتنبوا  أي 

السوء   بظن   هو  »  (2) هبماملسلمني  الظن   فيام  الس  ألن  م وعبب  القبائح، تقد  ت بنى  ليه 

  أحدٍ ام يتيقن يف  وره عىل اليقني فقل  مألقائل إذا أوقف  وا  شح،ومنه يظهر العدو املكا

به  عيباً  فاشياً ي    عظيم    تأديب  »اآلية  يف  و ،  (3)   «فيلمزه  كان  ما  من    بطل  اجلاهلية  يف 

وأن  الظ   الباطلة،  والتهم  السيئة  تنشأ    نون  السيئة  ا  الظنون  الغرية   ، ملفرطةعنها 

واالغتياالت األنسابوالط    ، واملكائد  يف  بالقتال    ،عن  اعتداء    راً ذحواملبادأة  من 

إن  (4)«باطالً   اً ظن   مظنونٍ  بل  والت»  ،  الظن  التباغض  أصلهام سوء  أن  حاسد  وذلك   ،  

واملم  ـال يتأو  ـ باغض  وقد  حاسد  التأويل،  أسوأ  عىل  وحيسده  يبغضه  من  أفعال  ل 

أبًدا  ن ظن   تعاىل أن يكوأوجب اهلل  ×ي  بلنر ا، هلذا حذ  (5) « املؤمن باملؤمن حسنًا 
السوء   ظن   وأتبعهنو من  عنه  التجس  ى  عن  بالنهي  والتباغض والتحس    سه  س 

فقال:   ببعض،  بعضهم  الظّ إ  ف    ، نّ الظ  و    م  ك  يّ إ  »التصال  أ  ّن  و  د  احل    ب  ذ  ك  ّن   ال  يث، 
 

 (.3/821) مرشيالز(، وتفسري 5/522ينظر تفسري السمعاين ) (1)

 (. 8/93طرح التثريب ) ينظر: (2)

 (. 17/550ابن عادل ) تفسريينظر:  (.28/110لزمرشي )ا تفسري (3)

 (. 26/251)ابن عاشور تفسري  ( 4)

 (.9/261اري البن بطال )لبخرشح صحيح ا (5)



 (ه1441 جةاحل ذو)               ونــــــثل ـثالدد ـــعلا       ة   ــيـنرآـلقات اـسللدرااطيب ـلشام اـمد اإلـهـة معـلـجـم

261 

ء سوي إياكم وأ،  (1) «ان  و  خ  هللا إ    اد  ب  وا ع  ون  ك  وا، و  ض  اغ  ب   تـ  ال  وا، و  س  سّ  حت   ال  وا، و  س  سّ ت   

الته(2) الظن  أو  سب  ةم ،  تعادي    :ومعناه»،  (3) ببال  وصديقأن  ظن  أهلك  عىل   ك 

ر    ،(4)«ه به دون حتقيق تظن  ينبغي ظن  السوء ملن كان اخلري غالبًا عليه، وقد  وي  فال 

ا هب     ن  ظ  ي    نْ أ    ةً م  ل  ك    ه  يْ خ  أ    نْ ع م  م  ْس ي    مٍ ل  ْس مل     ل   حي   ال  »ل:  أنه قا  عن عمر بن اخلطاب  

ْ ا يف  هل     د  جي     و  ه  و    ءوس     يش 
ٍ
«ًراد  ْص م    رْي  اخل    ن  م    ء

من علم من »  قال:  عيل    ، وعن(5)

فنحن   عالنيته  نت  حس  ومن  الرجال،  مقاالت  فيه  يسمعن   فال  مجيلًة  مروءًة  أخيه 

بأنه أكذب احلديث أي: (6) «أرجىته  لرسير الظن   الظن   »  ، وقد جاء احلكم عىل  أن 

الكذبمن أكثر  الظن     ىلوع،  (7) «شأ  فإن  هو  يسلاهذا  بل  اإليامن  بأهل  جيوز  ال  ء 

النفاق،  اللة  عىل ضعفهد الترصيح بلفظ اإليامن يف  ، فهو من صفات أهل  لذا جاء 

اإلفك:   حادثة  عن  حكاية  تعاىل  اهلل   نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿قول 

 فاالشرتاك يف لفظ اإليامن موجب    [،21النور:]   ﴾ نب مب زب رب يئ ىئ

البعد باملسم  بالسوء  س   لمني،ظن  عند  املقحتى  فيهملاامع  التكذيب    ة  وجب 

 
أخ(  1) خطبة  عىل  خيطب  ال  باب:  النكاح،  كتاب:  صحيحه،  يف  البخاري  يدع،  أخرجه  أو  ينكح  حتى  يه 

تنا  "حه، بزيادة لفظة  خرجه مسلم يف صحيوأ،  (7/19)  ،(5143رقم )حديث   كتاب:   "فسوا  وال  يف 

(،  28ونحوها، حديث رقم )  داب، باب: حتريم الظن والتجسس والتنافس والتناجشالصلة واآل الرب و

(4/1985 .) 

 (.4/123ينظر: معال السنن للخطايب ) (2)

 (.135النبوي ملحمد اخلويل )ص ينظر: األدب   (3)

 (.7/162لباجي )ل ح املوطأاملنتقى رش (4)

الرب يف اال  أورده  (5) نافع بن عمر، )أيب مل ي  ستذكار عن ابنابن عبد  التمهيد  8/291كة عن  (، وأورده يف 

(81/20.) 

 (. 8/94(، وطرح التثريب )9/260رشح صحيح البخاري البن بطال )ينظر: 

 (.9/261البخاري البن بطال )ينظر: رشح صحيح  (6)

 (.23/232يني )الع  الدينلبدر  عمدة القاري: ينظر (7)
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  ظن    بأن    ،  وفيه تعريض  (1) هبم وعدم اإلرساع يف هتمتهم  حسان الظن  واالشتغال بإ

ه املسلمني يف حادثة اإلفك  الذي وقع من بعض  التي و من خالسوء  النفاق  صال 

إال  م  وا بإخواهن يظن م أالـ هـبر  ـدي ـجـ ان الـ، وك(2)وقلة بصرية  ت فيهم عن غرورٍ رس  

بقو  ،(3)خريًا   يثق  ن ال  م  الناس حاالً  به أحد  د قيل: أسوأ  يثق  أحٍد لسوء ظن ه وال 

 (4) . هلسوء فعل

 

 

 

 
 

 

 
 ، وتفسري ( 4/15لشوكاين )، وتفسري ا( 6/161 السعود )تفسري أيبو،  (32/341ينظر: تفسري الرازي )  (1)

 (.81/175ابن عاشور )

 (. 18/175ابن عاشور )تفسري ينظر:  (2)

 (. 6/27: تفسري ابن كثري )ينظر (3)

حممدية  ينظر:    (4) طريقة  رشح  يف  حممودية  نبويبريقة  سورشيعة  يف  أري ة  اخلادمي   سعيد  أليب  محديةة 

(2/279.) 
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 الرابع املبحث

 حتريم التجسس 

التج األمور،    ّسس: مفهوم  باطن  عن  عالبحث  عن  الناس  والسؤال  ورات 

ص األخبا    (2) ذلك يف الرش.، وأكثر ما يقال (1) ر ومعايبهم، وتفح 

 جبرمية القذف: التجسس قة لع
اإلسالم س  هنى  التجس  معايبهم    عن  وطلب  اآلخرين  عن رسائر  البحث  وهو 

عنها تعاىل:  والبحث  قال  ظهر »أي:    ،[12احلجرات:]  ﴾من خن﴿،  ما  خذوا 

سرت ما  توال  ،ودعوا  عورات  ت    أن  »،  (3) «املسلمنيبعوا  عنه  النهي  من ووجه  ه 

جاء    املسلمني  تحلرما  فعيل    انتهاك    وهو،  (4) «الكيد وقد  وكراماهتم،  وحياهتم 

عند أْمره سبحانه بطلب اإلذن    س يف القرآن الكريم بقوله تعاىللوعيد ألهل التجس  ا

د توع  »  ةاآلي  ففي  :[28النور:]  ﴾ىي مي خي حي﴿ :  عند الدخول عىل البيوت 

ما ال  ظر إىل  معايص، والن لل   س عىل البيوت وطلب الدخول عىل غفلةٍ التجس    هلأل

   (5) .«حمظورريهم مما يقع يف غلو ل  حي

س حتى لو كان هبدف األمر باملعروف والن هي عن اإلسالم    بل قد حرم  التجس 

فإن  من ش ـمنكـال الـر،  ف ـمنكـ روط  ر عىل  نك  ي  الذي  من غري    ه أن يكون ظاهراً ـعلـر 

 
تاج  ، و(6/38العرب )  لسان، و(1/160مشارق األنوار )، و(1/83)  للخطايب  يث غريب احلدينظر:    (1)

 (.15/499لعروس )ا

)ينظر:    (2) السمرقندي  للخطا (،  3/328تفسري  احلديث  )غريب  مسلم (1/83يب  عىل  النووي  رشح   ،

(16/119.) 

 (. 9/28الثعلبي )تفسري  (3)

 (.26/253بن عاشور ) اتفسري (4)

 (. 4/176)عطية  تفسري ابن (5)
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س جتس 
بتتب  كيف  ،(1)  تصي  ف  لغرض  العورات  األخطاء  ع  الناسد  ،  وقذفهم  وفضح 

  (2) . «يبة يف الناس أفسدهمابتغى الرّ ري إذا  مألإن ا»: ×قال 

الظن   سوء  ثمرات  من  س  والتجس  له خاطر    والتت بع  يقع  اإلنسان  فإن   باملسلم، 

إىل يسعى  بل   ، الظن  بمجرد  يقنع  فال  ابتداًء  حتقالتهمة  ذلك    خرب  س  فيتجس  يقه، 

ق  ليحق  ه،  السرت  ويتبرص  إىل هتك  يؤدي  نفسه، مما  من    عالمة    هأن    كام،  (3) ما وقع يف 

وكثرة الزلل، فإن  من اشتغل بنفسه الن قص واجلهل ، وداللة  عىل (4) عالمات الن فاق 

أوجب   من  إن   بل  اآلخرين،  أخطاء  عن  للبحث  وقتًا  جيد  ل  معايبه  وإصالح 

 ل اإلنسان بنفسه وتقويمها.ات اشتغاالواجب

ة يف سن   رينخآلوقد جاءت املبالغة يف الزجر عن التامدي يف االشتغال بعيوب ا

يف عني أخيه وينسى اجلذع يف   (5)القذىكم  صر أحد يب  »، ففي احلديث:  ×النبي  
ن أقبح ينشغل اإلنسان عن عيب نفسه ويدق ق يف عيب أخيه، وهذا م  ، فقد(6)«عينه

  ن  امي   اإل   ل  خ  د  ي   مل   و   ه  ان  س  ل  ب   ن  آم   ن  م   ر  ش  ع   م  ي  »ليه الصالة والسالم:  ، قال ع(7) ح القبائ
 

 .(365ينظر: األحكام السلطانية للاموردي )ص (1)

وأبو داود يف سننه، كتاب: األدب، باب: ،  (39/237(، )23815رقم )أخرجه أمحد يف مسنده، حديث    (2)

)  يف رقم  حديث  التجسس،  عن  )4889النهي  يفوا،  (4/272(،  املحلاكم  احلد   ستدرك،  ود،  كتاب: 

)  حديث )8137رقم  األل  ،(419/ 4(،  والرتهيب:  باينقال  الرتغيب  صحيح  يف  لغريه"  ، "صحيح 

(2/589   .) 

  (.26/253ابن عاشور )، وتفسري (8/535لقاسمي )(، وتفسري ا8/93طرح التثريب )ينظر:  (3)

 (.126ر: روضة العقالء ونزهة الفضالء البن حبان )ص ينظ (4)

 ووسخ. ٍب اب من تراع يف العني واملاء والرش، وهي ما يقى: مجع قذاةقذال (5)

 (.11/193اجلامع الصغري لألمري الصنعاين )(، والتنوير رشح 6/456ينظر: فيض القدير )

(6)  ( رقم  حديث  مسنده،  يف  القضاعي  )610أخرجه  امل،  (1/356(،  رقموابن  حديث  الزهد،  يف   بارك 

 (. 1328/ 2وزيادته )امع الصغري يف صحيح اجلين وصححه األلبا، (70(، )ص 212)

 (. 6/456ض القدير )ينظر: في (7)
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تـ  ال    ه  ب  ل  قـ   ال  اب  ت  غ    تـ  ال  و    ،  ني  ل م  س  م  وا  ع  ع  بـ  تـ    ف  ات   ر  و  وا  يـ  ات   ر  و  ع    ع  ب  تـ  تـ    ن  م    نّه  إ  م،  هللا   ع  ب  تـ  م 
أن  من يسعى يف طلب   ، (1) «ه  ت  ي   بـ  يف    ه  ح  ض  ف  يـ    ه  ت  ر  و  هللا ع    ع  ب  تـ  يـ    ن  م  و    ،ه  ت  ر  و  ع   واملعنى: 

  شف اهلل عيبه وعورته، ومن تتبعها فضحه اهلل يك  نعورة أخيه أو عيب أخيه املؤم

القيامة يفعل ذلك ل  «ه  ب  ل  قـ    ان  مي   اإل    ل  خ  د  ي    مل   »، ويف قوله:  (2)يوم  أن  مْن  : إشارة  إىل 

ل اإليام ية إىل إيفاء حقوق  هلل حق معرفته، ول يؤد  حقولم يعرف ا ن قلبه فيص  قه املؤد 

واإلرضا إيذائهم  يف  فوقع  عليهمهب   راملسلمني،  والتجسس  وتعيريهم  وما  (3) م   ،

واهلمز ألن  التجسس سبيل إىل الوقوع يف الغيبة والنميمة  ر والوعيد إال  ذلك الزج

الناس وهتك ح الوقوع يف أعراض  ثم  يؤدي إىل حصول   وهو ما  رماهتم،واللمز، 

 بينهم.  التباغض والتدابر 

 

 

 

 
 

 

 
اب: األدب، باب:  وأبو داوود يف سننه، كت،  ( 33/20(، )19776رقم )أخرجه أمحد يف مسنده، حديث    (1)

 (.240أللباين يف غاية املرام، )ص وحسنه ا، (4/270(، )4880يف الغيبة، حديث رقم )

 (. 6/153ذي )وحتفة األحو(، 8/3157) املفاتيح مرقاة ينظر: (2)

 (. 8/7315اة املفاتيح ): مرقينظر (3)
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 اخلامس املبحث

 إشاعة الفاحشة والنهي عن رتسلاألمر با 

السرت: احلياءتاالْس   مفهوم  وهو  ما    ،(1)تار،  يذكر  ل  إذا  فالنًا  فالن   سرت  يقال: 

 ( 2)اط لع عىل عثراته وعوراته.

   مفهوم إشاعة الفاحشة:
 (3) رب ونرشه بني الناس. خلاي: إذاعة اإلشاعة ه
 ( 4) .كل  ما اشتد  ق بحه من الذنوبوالفاحشة: 
الفا إذاعةت  ةشحوإشاعة  املتع  وإظهار  عني  الناس  أخبار  بعثراهتم  قلونرْش  ة 

 .وعوراهتم، بأي طريقة كانتوذنوهبم 
 رت وإشاعة الفواحش جبرمية القذف: علقة السّ 

رتأمر   بالس  املعاهلل  وتغطية  ا  وإخفاء  الفاحشة  ايب،  إشاعة  عن  وهنى  لعورات، 

استرت من   فيام  املؤمنني  الوقيعة  (5) أمرهمعىل  م  الناس وعأ  يف، وحر  يؤدي  راض  ما 

ذلك تعاىل:   ،(6) إىل   خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق﴿  قال 
هذه اآلية    يف  :[19النور:]  ﴾هن من خن حن جن خممم حم جم هل مل

لعب إذا سمعوه  يشيعوا  اده ودعوة  هلم بأن ال  تأديب  من اهلل  الكالم اليسء  شيئًا من 

 
 (.12/265هتذيب اللغة )(، و7/236ينظر: العني ) (1)

 (. 1/623ينظر: الفروق اللغوية ) (2)

ة (، ومعجم اللغة العربية املعارص21/033(، وتاج العروس )2/216ينظر: املحكم واملحيط األعظم )  (3)

(2/6251.) 

مشا  (4) األنوار  ينظر:  وا2/148)رق  غريب    لنهاية(،  واملغرب يف3/415احلديث )يف  املعرب    (،  ترتيب 

 (.352)ص 

 (.2/292) ينظر: جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبيل (5)

 (.93)ص مترص شعب اإليامن للقزويني  (6)
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ث  لوا فضيحة املسلمني، وأن يسرتوا عليهم،  يتعج  يذيعوه، وال  بحانه  س   بت  رم  وال 

ن   العقوبات عىل م  ، بل ودعا اإلسالم إىل أن يسرت اإلنسان  (1) ذلك فعل  بعد ذلك 

الذنب وقوع  عند  عي  نفسه  يغط ي  وأن  به،  رب  خي  ال  قال  وأن  الناس،  عن  :  ×وبه 
ت  ي  ل   فـ  مل   أ    ن  م  ا، ف  ه  نـ  ى هللا ع   ن   ت  الّ   ة  ور  اذ  الق    ه  ذ  وا ه  ب  ن  ت  اج  »  ل  ب إ  ت  ل يـ  و    هللا   رت   س   ب  رت  س 

  ن أتى بام، أي: م  (3)«لّ ج  و    ز  هللا ع    اب  ت  ك    ه  ي  ل  م  ع  ن ق    (2) ه  ت  ح  ف  ا ص  ن  ل    د  ب  يـ    ن  م    ه  نّ إ  هللا، ف  

ظهره لنا،   وْليتب وال ي  نا أو القذف أو الرشب فْليسترتي ستقبح من قول أو فعل كالز 

احلد   عليه  أقمنا  عليه  اهلل  ما سرته  لنا  أظهر  ن  ا  ألن    ،(4)   فم  إىل    ق  لذنب طريإعالن 

  ل  ك  »عليه الصالة والسالم:  ، وقال(5) فل  منهه ك  عان عىل اإلثم كان لانتشاره، ومن أ
م  ت  م  أ   إ  اف  ع    ال  اّل   م  إ  و  ،  ين ر  اه  ج  م    مث ّ م  ع    ل  ي  للّ ب    ل  ج  الرّ   ل  م  ع  يـ    ن  أ    ة  ر  اه  اجمل    ن  ّن   لا، 

 ت  ب    د  ق  ا، و  ذ  ك  ا و  ذ  ك    ة  ح  ار  الب    ت  ل  م  ن، ع  ل  ف     ول: ي  ق  يـ  ، فـ  ه  ي  ل  ع    هللا  ه  رت   س    د  ق  و    ح  ب  ي ص  
و  ه  ب  ر    ه  رت   س  ي   ع    رت   س    ف  ش  ك  ي    ح  ب  ص  ي  ،  وامل (6) «ه  ن  هللا  أظهروا   جاهرون،  الذين    هم 

منها،   عليهم  اهلل  سرت  ما  وكشفوا  إظهار  (7)هبا  فتحدثوا  معاصيهم،  قصد  فمن   ،

ف  بضغْ أفقد    معاصيه التسرت  هبا  لماهلل عليه  حياًء من اهلل ومن   يسرته، ومن قصد 

 
 (.9/1221)(، والتفسري القرآين للخطيب 6/27ينظر: تفسري ابن كثري ) (1)

 يه. لذي خيفا أي: فعله به وناحيته،أي: وجهه وجان (2)

 (.3/597األصول البن األثري ) (، وجامع4/235)ينظر: رشح الزرقاين عىل املوطأ 

واحلاكم يف ،  (7/319(، )13336جم واإلحصان، حديث رقم )أخرجه الصنعاين يف مصنفه، باب: الر  (3)

اب: ى، بن الكربهقي يف السنوالبي،  (4/272(، )7615يث رقم )كتاب: التوبة واإلنابة، حد  املستدرك،

يف  م جاء  عز    ارتستاال ا  اهلل  )جل،  وبسرت  رقم  )60117حديث  ص،  (8/572(،  يف  األلباين    حيح قال 

 (.2/613، )" صحيح لغريه "الرتغيب والرتهيب: 

 (.4/235ينظر: رشح الزرقاين عىل املوطأ ) (4)

 (. 7/355لقاسمي ) اتفسري (5)

األد  (6) كتاب:  صحيحه،  يف  البخاري  سرْت أخرجه  باب:  ع  ب،  )ىلاملؤمن  رقم  حديث  نفسه،   6069  ،)

(8/20.) 

 (.2/211ع الصغري )(، والتيسري برشح اجلام7/3034ة املفاتيح )مرقاينظر:  (7)
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 مغفرة الذنوب.، فاملجاهرة من إشاعة الفواحش املانعة من (1) الناس سرته اهلل

رت حتى  وقد أوجب اإلسال الس  التجاوز عن عوراهتم،  م  العصاة، ودعا إىل  عىل 

رت   الس  أن  ة مع ماعز والغامدي  ×  يالنب  عليهم من أوجب احلقوق، كام فعلوبني  

و بحد   أقر   عليه  حني  واكان  احلديث:  الصالة  ففي  مرارًا،  ه  ويرد  عنه  يشيح  لسالم 

ماع» بـأن  مـز  أتـن  النبـالك  إين    ×ي  ـى  فأفقال:  فاحشة،  أصبت  ه   فرد  عيل،  قْمه 

وحيك، ار جع فاستغفر هللا، »قال له:    ×، ويف رواية أن النبي  (2) « مراراً   ×النبي  
ابن حجر  ،  (3)«هيإلوت ب   ث م  »  :قال  ملن  ومن  ي ندب  ناد  وأقر  جاءه  ولْ    م   بحد  

يستفرس أال  ه  والغامديةيفرس  ماعزًا  النبي  أمر  كام  نفسه  بسرت  يأمره  بل  ال  ق،  (4) «ه 

الذنوب أصحاب  رت عىل  الس  اإليامن  عب  ش  من  إن   العلامء:  بعض  (5) بعض  وكان   ،

أهل احلسب باالجالوزراء والعلامء يويص  الع  يفاد  هتة  فإن ظهور ذنوهبم سرت  صاة، 

كام أن لشيوع أخبار املعايص والفواحش بني    ،(6) سالم أهل اإل م عيب  يفومعاصيه

 الوقوع فيها، يف حني أن    منب  عن الناس التهي  ه  ز  املسلمني مفاسد أخالقية، فإهنا تن

 (7) الن فوس.و صورهتا من ي إىل نسياهنا وحمْ السكوت عنها يؤد  

ا  هللاتوعد  د  وق نرْش  حيب  بني  من  إذاعتها  ويتمن ى  كان سواءً   لناس،الفاحشة   

 
 (. 22/138اري )ينظر: عمدة الق( 1)

ن    (2) م  باب:  احلدود،  كتاب:  صحيحه،  يف  مسلم  نفسهأخرجه  عىل  )  اعرتف  رقم  حديث  (،  20بالزنا، 

(3/1320.) 

صحمسل  أخرجه(  3) يف  كتاب:  يحم  بالزنا،ه،  نفسه  عىل  اعرتف  ن  م  باب:  )ح  احلدود،  رقم  (،  22ديث 

(3/1321.) 

 (.569برشح األربعني البن حجر )ص  ينظر: الفتح املبني (4)

 (.13ينظر: مترص شعب اإليامن للقزويني )ص ( 5)

العلو(  6) جامع  واحلينظر:  )م  رجب  البن  والتعي12/292كم  النصيحة  بني  والفرق  ر  ري(،  جب  البن 

(1/17-18.) 

 . (18/185ابن عاشور )تفسري ينظر:  (7)
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ا اإلباحية  واألمور  للخالعة  بالرتويج  ق  ذلك  هتدم  ذلك  لتي  كان  أو  اإلسالم،  يم 

سبحانه أن ه داخل  يف اإلثم، مستحق  للعقوبة  لفضائح وتت بع العورات، وبني   بنرش ا

إشاعتها حمبة  من  ه  أرس  م(1) بام  فإن   ش ،  أحب  فعكم   اً ئين  يف  شارك  د (2) له ن  وهد   ،

القاذفني   بذنوب أر  ومنسبحانه  يتسامع  أن  الدنيا،   املؤمنني  اد  يف  باحلد   وعيوهبم 

 حق﴿اهلل تعاىل:    تعقيبًا عىل قول  تيمية    ابن  قال  ،( 3)اآلخرة  والعذاب األليم يف  
 جن خممم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
ملن  وهذا»  :[19النور:]   ﴾هن من خن حن ذ  ذم   وكلحيب  يكون   لكذ، 

ن يتكلم بالفاحشة أو  وارح، وهو ذم  مللك باللسان واجلبالقلب فقط، ويكون مع ذ

إما  خيرب هب املؤمنني،  للفاحا، حمبة لوقوعها يف  ا حمبًة  أو بغضًا، وإم  شة وإرادًة  حسدًا 

ن أحب فعله  (4) .«ا ذكرهاهلا، وكالمها حمبة للفاحشة وبغضًا للذين آمنوا، فكل  م 

 

 

 

 
 

 
 (.7/357لقاسمي )وتفسري ا(، 23/345لرازي )تفسري اينظر:  (1)

 . (14/329) تفسري ابن عادلينظر:  (2)

 (. 4/17لشوكاين )تفسري اينظر:  (3)

 (.15/332مموع الفتاوى ) (4)
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 السادس املبحث

 ارخبت يف األبالتثّب مراأل 

التثبت اخلرب:  مفهوم  قبوله،    من  يف  االستعجال  وعدم  منه،  ق  والتحق  د  التأك 

 (1) حتى يكون علاًم يقينيًا.

 دور التثبت يف الوقاية من جرمية القذف:
وهو   أصيل،  إسالمي   مبدأ   األخبار  يف  والتبني   دفع  التثب ت  يف  ،  فتنلاسبب  

والت او األعراض،  عن  اإلشاعات،  قليل  لذب   اونرشمن  د    أك  وقد  والقال،  لقيل 

وا احلجة  مفهوم  عىل  الكريم  يف القرآن  والتثب ت  التبني   وأوجب  والربهان،    لبي نة 

النبي   نب ه  كام  تعاىل:    ×األخبار،  قال  وسريته،  أحاديثه  يف  ذلك   ين ىن﴿ إىل 
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه

ا  عامل يف تأصل  عظيم    فاآلية  ،[6ت:اراحلج]  ﴾ٍّ لبعض، الناس مع بعضهم 

رب  وفيها حث    بتمحيص األخبار   ، وأْمر(2) به  عىل عدم اإلصغاء إىل كل ما ي قال وخي 

احلكم بال بصرية، حتى    قبل  ونْس   نكف  عن رشورٍ بمحتواها  لم من هدر  عظيمة، 

األ  قاالدماء وسفك  الفواحش،   جئ يي  ىي ني﴿ :  تعاىل  لرواح وإشاعة 

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 مس خس حس مخجس جخ مح  جح مج حج مث هت

  ﴾ جغ  مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص

وال    [،94النساء:] تتثب تون،  ال  جاهليتكم  يف  حالتكم  كانت  هذه  حتى أي:  تتبي نون، 

 
(1)  ( الطربي  تفسري  السم22/286ينظر:  وتفسري   ،)( أيب  (،3/325رقندي  )  وتفسري  (، 2/218السعود 

 (. 1/310ربية املعارصة )ومعجم اللغة الع 

 (. 26/228ابن عاشور )تفسري ينظر:  (2)



 (ه1441 جةاحل ذو)               ونــــــثل ـثالدد ـــعلا       ة   ــيـنرآـلقات اـسللدرااطيب ـلشام اـمد اإلـهـة معـلـجـم

271 

واآل عليكم،  ومن   باإلسالم،  اهلل  من  جاء  التحذير  تتضمن  احلكم،  ية  يف  ل  التعج 

   ( 1) .ملنقول  املسموع وايف بتثتلاوالتأكيد والتعظيم والتوصية ب 

يف حادثة اإلفك وعن فهم بقوله:      قبلوا القول يف عائشةوقد وب خ اهلل الذين  

  ﴾يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب﴿
، وجعلهم يف حكم الكاذبني إْذ ل يتثبتوا (2) ينكروه  فلم يدفعوا اخلرب ول    ،  [13النور:]

بال بي نة، ووجوب    يب القاذفكذب توجو  ة  عىلذا دالل، ويف ه(3)ويطلبوا الشهود  

إذا به  املسلامتقذْ   التنكيل  املحصنات  عمالً    ،(4) ف  املنافقني  عىل  سبحانه  أنكر  كام 

رشها دون  ستعجال يف إذاعة األخبار ونن أعامهلم الفاسدة وعاتبهم عليه وهو االم

د من صحتها يف قوله تعاىل:    يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث﴿التأك 
 زي  ري ينٰى ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل

هروه ، أي أظ(5)   [83النساء:]﴾خئ  حئ جئ  يي ىي ني  مي

وا اخلرب إىل(6)فشوه غري متثبتني من صحتهوأ رسول اهلل ول خيربوا به    ، ولو أهنم رد 

الرأي  ح أو أصحاب  نبيهم  به  ث  أوىل تى حيد  لكان  كثري  ،  منهم  ابن  يف   يقول 

هبا ويفشيها وينرشها وقد رب  خي فقها  قبل حتق  ألمور  عىل من يبادر إىل ا  إنكار  »اآلية:  

يكون هلا   السعدي  و ،  (7)«صحةال  الشيخ  اآلية:    يقول    أديب  هذا ت»يف تفسري 

 
 (. 3/278اسمي )(، وتفسري الق2/97تفسري ابن عطية ) ينظر: (1)

 (. 3/219ينظر: تفسري الزمرشي ) (2)

 (.23/342لرازي )اينظر: تفسري  (3)

 (. 3/219)الزمرشي ينظر: تفسري  (4)

 (. 5/140ر )ابن عاشوتفسري (، و1/201الكلبي ) (، وتفسري10/153ازي )لرا تفسري: ينظر (5)

تفسري (، و2/84عطية )ابن  تفسري  (، و1/321(، وتفسري السمرقندي )7/252ينظر: تفسري الطربي )  (6)

 (.5/139ابن عاشور )

 (. 2/223تفسري ابن كثري ) (7)
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هلم إذا جاءهم أمر من األمور  وأنه ينبغي    ،من اهلل لعباده عن فعلهم هذا غري الالئق 

أ املؤمنني،  ورسور  باألمن  يتعلق  ما  العامة  واملصالح  الذيباو  املهمة  فيه    خلوف 

يتثب  ه يعل  ةبمصي أن  يرد    توا وال يستعجلوا بإشاعة ذلك اخلرب، م  الرسول  بل  ونه إىل 

الرزانة، الذين يعرفون ، أهل  الرأي والعلم والنصح والعقل ووإىل أويل األمر منهم

هااألمور ويعرفون املصالح    ث  د ّ حي     ن   أ  ب ا ذ  ك    ء  ر  م  ل  ى ب  ف  ك  »  ويف احلديث:،  (1)«وضد 
ث  ث بكل ما ي سمع مفسدة  للصدق،  وذلك ألن التحد    ،(2)«عا س   م    لّ ك  ب   فمن حد 

 (3)لة.الكذب ال حمابكل ما ي سمع وقع يف 

قول الناس بعضهم ببعض، ثم   قبول  ر  من الغلط الفاحش اخلط  »:    يقولو

حباً   ييبن السامع  بغضاً   عليه  ومدحاً أو  ا  ،وذماً   ،  هبذا  أمور فكم حصل  من    لغلط 

ية، أو هلا  ال حقائق هلا بالكل اع الناس عن الناس أموراً أش م وك  ،دامةالن بتها ر عاقصا

املباالة بالنقل،  رفوا بعدم  ممن ع    لزور، وخصوصاً كذب وايت باليقة فنم  بعض احلق

ع، وهبذا  رف منهم اهلوىأو ع   ز وعدم الترس  ، فالواجب عىل العاقل التثب ت والتحر 

 ( 4).«وعقلهه العبد ورزانتي عرف دين 

كان   الدلي  اماً زللذا  وطلب  التثب ت  من  يتخذوا  أن  املؤمنني  لقطع عىل  شعارًا  ل 

ما   كل   عىل  هتْ الطريق  شأنه  والوقيعةمن  األستار،  من   ك  للوقاية  األعراض،  يف 

ق،  والتفر  التشتت  من  األرس  فظ  حت  وهبذا  وغريها،  القذف  كبرية  يف  الوقوع 

 ق.ن التنازع والتفر  واملجتمعات م

 
 

 (.901تفسري السعدي )ص (1)

مع، حديث رقم ) احلديث بكل مالنهي عن ا أخرجه مسلم يف صحيحه، باب: (2)  (.1/10(، )5س 

 (. 5/2(، وفيض القدير )2/207(، والتيسري للمناوي )3/550املشكل البن اجلوزي ) ينظر: كشف (3)

 (. 234عدي )ص لزاهرة للسرياض النارضة واحلدائق النرية اال (4)
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  السابع حثاملب

 التحذير من آفات اللسان

والتقليل   مت  الص  اللحث اإلسالم عىل  آفات  والتحذير من  الكالم،  ان، سمن 

عوة إىل حفظه؛ ألن ه من أعظم اآلفات    ووردت األحاديث الصحيحة يف ذلك، والد 

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل﴿تعاىل:  ال  قوأكرب املهلكات،  
ن م  ؤ  يـ    ان  ك    ن  م  و  »:  ×  لوقا  ،[411النساء:]  ﴾جه ين  ىن من خن حن
ها   آفاتو ،  (1) «ت  م  ص  ي  ل    و  أ    اا ري  خ    ل  ق  يـ  ل  فـ    ر  اآلخ    م  و  اليـ  هلل و  ب   اللسان وهي كثرية، عد 

القيل   منها:  إليها،  ومؤد   القذف  بجريمة  الصلة  وثيق  بعضها  كتبهم،  يف  العلامء 

ال وكثرة  تموالقال  والش  ب  والس  القول،  يف  والفحش  والكذسؤال،  يبة،  غل وا  ،ب، 

واالست خرية  والس  واللمز،  واهلمز  يفوالن ميمة،  والط عن  امتة األ  هزاء،  والش  نساب، 

األمور  ،والتعيري من  بعض،  وغريها  إىل  بعضها  قال و  املوصل   لألعامل،  املحبطة 

 م  ت  ش    د  ق    ت  ي   اٍة، و  ك  ياٍم، وز  ص  ٍة، و  ل  ص  ب    ة  ام  ي  الق    م  و   يـ  ت   ي   ّمت  أ    ن  م    س  ل  ف  م  ّن ال  إ  »:×
ا ذ  ى ه  ط  يـ ع  ا، فـ  ذ  ه    ب  ر  ض  ا، و  ذ  ه    م  د    ك  ف  س  ا، و  ذ  ه    ال  م    ل  ك  أ  ا، و  ذ  ه    ف  ذ  ق  ا، و  ذ  ه  
 ذ  خ  أ    ه  ي  ل  ا ع  ى م  ض  يـ ق    ن  أ    ل  ب  قـ    ه  ات  ن  س  ح    ت  ي  ن  ن  ف  إ  ، ف  ه  ات  ن  س  ح    ن  ا م  ذ  ه  ، و  ه  ات  ن  س  ح    ن  م  
 (2).«ار النّ يف   ح   ط ر  ، مث  ه  ي  ل  ع    ت  ح  ط ر  ف    م  ه  اي  ط  خ    ن  م  

 قوع يف قذف املؤمنني قد تكون سببًا للو  أهناان  وبيوفيام ييل توضيح  هلذه اآلفات  

 : واملؤمنات

 
يف صحي  أخرجه  (1) كتاب:البخاري  باهلل  حه،  يؤمن  كان  م ن  باب:  اآل   األدب،  فالواليوم  جاره،    يؤذ    خر 

( رقم  مس،  ( 8/11(، )6018حديث  إكرام وأخرجه  احلث  عىل  باب:  اإليامن،  كتاب:  لم يف صحيحه، 

 (.1/68)(، 74اجلار والضيف، حديث رقم )

 جتمع.عىل الفرد واملرة: أثر جريمة القذف (، فق256( )ص 3)تم خترجيه حاشية  (2)
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   :الغيبة  املطلب األول:
، سواء (1)يف غيبتهبأن تذكر أخاك بام يكره  ذكر العلامء حد  الغيبة    مفهوم الغيبة:

لقكان بذكر عيب يف بد أو خ  ن  هنه  أو  أو  أو فعله،  أو سبه، أو يف قوله  ثوبه  حتى يف 

ض بالغيبة حلي  ان ذلك بالقول أو الكتابة،  داره أو دابته، وسواء ك وسواء كان التعر 

أو ملي ت.
 (2)   

 علقة الغيبة جبرمية القذف:
ويف منه وب، وأشد  آفات اللساالغيبة من كبائر الذن ن خطورة، ومرض  قل  من ع 

ا فمن  عان  إملسلمني،  بأعراض    دة  ه  التفك  الناس  مه  (3) الناس معظم  حر  وقد   ،

من ر  وحذ  فاعله  اإلسالم  وتشبيه  تصوير  فجاء  حلم  ه  أكل  كمن  الكريم  القرآن  يف 

 ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن﴿قال تعاىل:    ،(4) أخيه ميتًا  
يف    وقد   ،[12احلجرات:]  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي صح  

عائشة   أن   هتتاب اغ  احلديث  للنبي  وهلبق    ةا صفيت رض  ح  ×ا     ك  ب  ْس : 
  نْ م 

 ص  
النبي  فقال هل  ة،قصريا، تعني أهنا  ذ  ا ك  هن   أ    ة  ي  ف   ت  ج  م ز    و  ةا ل  م  ل  ك    ت  ل  قـ    د  ق  ل  »  :×ا 

الغيبةاحلهذا  ف،  (5)«ت ه  ج  ز  م  ل    ر  ح  الب    اء  ب    عن  الزواجر  أبلغ  من  هذا  ف  ،ديث  كان  إذا 

فيها  وقد  صفية  يف    الكلمةشأن   قت  عىلمن  بال  حلايف  ك ف،  حتق  غريه    يفرتي 

الكالم بالكذب حني قال:  ب كثري  املغتا  ×بي  وصف النوقد  ،  (6) ليس فيه ٍم  بكال

 
 (.3/355وتفسري النسفي )  (،5/226) ينفسري السمعا (، وت3/328ينظر: تفسري السمرقندي ) (1)

 (.145-3/143م الدين )ينظر: إحياء علو (2)

 (.2/122عثيمني ) (، ورشح رياض الصاحلني البن2/228ينظر: إحياء علوم الدين ) (3)

 (.336ينظر: األذكار للنووي )ص  (4)

 (.4/926) (،8754ه، كتاب: األدب، باب: يف الغيبة، حديث رقم )ود يف سنندا أبو  أخرجه (5)

 (.3/77لباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، )صححه األ

 (. 5/411(، وفيض القدير )1/380)رشح البخاري للسفريي  (6)
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 ( 2) ، ومن معانيه النهي عن ذلك. (1)«عا س   م    لّ ك  ب   ث  د ّ حي     ن   أ  ب ا ذ  ك    ء  ر  م  ل  ى ب  ف  ك  »

ك بأن ه  الن ور  سورة  يف  عباده  اهلل  أد ب  باملؤمنني    انوقد  يتالأاألجدر  يف  كلمو  ا 

رْ  رسول  ع  عل×اهلل  ض  له  إيذاء   ففيه  والسالم،  ،  الصالة  لعائشة  إويه   يذاء  
وهو حر يف  (3)اموأبوهيا،  ن خاض  م  عىل  الواقع  العذاب  سبب  أن  سبحانه  وبني    ،

 ٰى ين﴿  : ، قال تعاىل( 4) حادثة اإلفك كان بسبب القول بالباطل، والقول بال علم
  ﴾خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

ال]سور سبحانه:  ،[15نور:ة   مك لك خك جكحك مق حق مف خف حف جف﴿  وقال 
م بال  اآلية هني عن التكل  ففي    ،[63رساء:إلا]  ﴾جم هل مل خل حل جل

هني   وهو  مجيع    عام    علم  وذم  (5) األخباريف  اإلفك   ،  أصحاب  استخفاف  سبحانه 

تعاىل:   بقوله  ألمره  وهتوينهم  الذنب    ﴾ خب حب جب هئ مئ خئ﴿ هبذا 
، كام عد  (6) «عن يف الناسوالط  غيبة  وا الم استخف  ألهن    اً نهي    هوإنام حسبو»  ،[15النور:]

امل يف تابني  غاهلل  الفاحشة  تشيع  أن  حيبون  الذين  من  الناس  أعراض  يف  املتكل مني 

: ×يوم القيامة بقول النبي    الشديد بعذاب املغتابالذين آمنوا، وقد جاء الوعيد  
 ،م  ه  ور  د  ص  و    م  ه  وه  ج  و    ون  ش  م  ، ي   اسٍ ن     ن  م    ار  ف  ظ  أ    م  هل     مٍ و  ق  ب    ت  ر  ر   م  ّب  ر  ب    ج  ر  ع    ام  ل  »
 يف    ون  ع  ق  يـ  ، و  اس  النّ   وم  حل     ون  ل  ك  ي     ن  ي  ذ  الّ   ء  ال  ؤ  : ه  ال  ق    يل؟ رب    ج  ي    ء  ال  ؤ  ه    ن  : م  ت  ل  ق  فـ  
ويتكل مون  ،(7)«م  ه  اض  ر  ع  أ   يغتابوهنم  والوع(8)أعراضهم  يف  أي  الزجر  هذا  وما   دي، 

 
  (.227(، )ص 2) قمحاشية رادس السيف املبحث سبق خترجيه  (1)

 (.3/475البخاري للكوراين )حاديث اض أ ينظر: الكوثر اجلاري إىل ري (2)

 (.32/344)  ينظر: تفسري الرازي (3)

 (.7/351لقاسمي )اتفسري نظر: ي (4)

 املرجع السابق.ينظر:  (5)

 (.18/781ابن عاشور )تفسري  (6)

أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب: األدب، و   (،21/53(، )13340أمحد يف مسنده، حديث رقم )  أخرجه  (7)

 . ( 79/ 3هيب، ) رتغيب والرت (، وصححه األلباين يف صحيح ال 269/ 4(، ) 4878) م  ث رق لغيبة، حدي باب: يف ا 

 (.8/353حمد البكري الصديقي )(، ودليل الفاحلني مل8/3158رقاة املفاتيح )ينظر: م (8)



 رث ــويـاحـامل بـت سـنـي بـانـهـت .د                     ذف       ــقـة الـمـريـن جـة مــــايـم يف الوقـريـرآن الكـقج ال ـهـنـم

276 

جرم    ألن  إال م  الغيبة  هلع  ْض   ومفسد   املسلمني  إيذاء  ف  ألخوة  وفيه  وإرضار  ا،  هلم     

ض  لعوراهتم، وهو مما قد يؤول  هبم، وفيه اشتغال  بأحواهلم، وهتك  ألرسارهم،   وتعر 

 ( 1) إىل كبرية القذف رصاحًة. 

 : انحترمي الكذب والبهت املطلب الثاين:
الف  مفهوم الكذب:     (2).الصدق خ 

قذف  يس فيه، بأن ي  يف اإلنسان ما ل، وهو أن ي قال  ( 3) هو الكذب  ن:اتلبهم او ه فم

م هو  بريءبأمٍر  احلديث:  (4) نه  ويف  ف  ك  ي    مل     ن  إ  و  »،  تـ  م    يه  ن   فـ  ق  ا  هب   ق  ول  أي «ّتهد   ،

   (5) بت عليه.وكذ   ت  رتيْ افْ 
اهلل (6) كذب لاهو    اإلفك:مفهوم   الكذب عىل  مثل  الكذب،  أقبح  هو  وقيل:   ،  

 (7) ف املحصنات. ، أو قذْ × سولهىل رعو
 علقة الكذب والبهتان جبرمية القذف: 

ي   حتر  عىل  اإلسالم  به،  حث   واالعتناء  الكذب  الصدق،  من  ر  وحذ  وقْصده، 

ي د  ه  ور يـ  ج  الف    نّ ور، وإ  ج   الف  ل  ي إ  د  ه  يـ    ب  ذ  الك    نّ إ  و  » :  ×، قال  (8) والتساهل فيه  
النّ ل  إ   و    حّت ذ  ك  ي  ل    ل  ج  لرّ ا  نّ إ  ار،  ي  ب  منه (9)«ّذاب  هللا ك    د  ن  ع    ب  ت  ك    ر  يتكر  أي:   ،

 
 (. 26/253ابن عاشور )تفسري  :ينظر (1)

 (.6/790(، واملحكم واملحيط األعظم )5/167للغة )مقاييس اينظر:  (2)

 (. 2/12العرب )(، ولسان 6/132(، وهتذيب اللغة )4/35)ينظر: العني  (3)

 (. 2/12(، ولسان العرب )1/74للغوية )ر: الفروق اينظ (4)

 (. 2/13ن العرب )(، ولسا1/165 غريب احلديث واألثر )ينظر: النهاية يف (5)

 (.10/390العرب )(، ولسان 7/96كم واملحيط األعظم )(، واملح5/416 )ينظر: العني (6)

 (. 1/45اللغوية )  وقينظر: الفر (7)

 .(16/160رشح النووي عىل مسلم ) ينظر: (8)

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿ حيحه، كتاب: األدب، باب: قول اهلل تعاىل:  لبخاري يف ص ا أخرجه   (9)
صحيحه، كتاب: الرب  وأخرجه مسلم يف  (،  25/ 8(، ) 6094) ، حديث رقم  [ 119التوبة: ]   ﴾ يئ ىئ

 . ( 2012/ 4(، ) 103)  وفضله، حديث رقم الكذب وحسن الصدق  باب: قبح    والصلة واآلداب، 
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به  الكذب ي عرف  حتى 
يتجرأ  (1)  وال  الزور،  وقول  الكذب  يستحيل  ال  فاملؤمن   ،

دظم شأْ ة  عىل ع  ، ويف احلديث دالل(2)عليه، وال يقصده حتى يكون له عادة ق ن الص 

ايوص  وأنه   وق بح  اجلنة،  إىل  صاحبه  يولكذب  ل  الناربصاح  لصوأنه  إىل   ، (3) ه 

تعاىل   اهلل  قرن  حيث  املؤمن  أفضل صفات  من  التقوىفالصدق  وبني  بقوله:   بينه 

 . [119التوبة:] ﴾يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿

 ث  د  ا ح  ذ  إ  :  ثل  ث    ق  اف  ن  م  ال    ة  آي  »:  ×أما الكذب فهو من صفات املنافقني، قال  
أ  ذ  إ  و  ف،  ل  خ  أ    د  ع  ا و  ذ  إ  ب، و  ذ  ك   وهو(4)«انخ    ن  مت   ؤ  ا  ه   ،  وأشد  الذنوب،  قبائح  من 

، وقد  (5) وأبلغهة النور إفكًا وهو أسوأ الكذب  اإلفك، لذا سميت اجلريمة يف سور

القرطبي   يقول  الغيبة،  أنواع  من  د   ك»  : ع  كلها يف  أوجه  ثالثة  اهلل: الغيبة  تاب 

 إلفك ما اأون تقول يف أخيك ما هو فيه،  والبهتان، فأما الغيبة فهو أفك  الغيبة واإل

ليس ما  فيه  تقول  فأن  البهتان  وأما  عنه،  بلغك  ما  فيه  تقول  ف رس   (6) «فيه  فأن  كام   ،

اهلل قذف عائشة   ى  لذا سم  بالباطل،  مي  والر  بالقْذف  ، (7) هبتانًا عظياًم    البهتان 

ال الكل  بال  نكذب والبهتافعالقة  بي نة، فهي   بج غيبة واضحة، وعالقة  القذف  ريمة 

ل ية  القذف رصاحًة يف بعض صوقد  ذف،  قلقبائح مؤد  ورها، فال يكاد خيلو  تكون 

أمور  تؤد ي إىل فساد املجتمعات، وتقطيع   ، وكل ها(8)وهبتاٍن وغيبة  قذف  من كذٍب  

 ام، وانتهاك األعراض. األرح

 
 (.9/812ن بطال )رشح صحيح البخاري الب (1)

 (.  16/255نيد البن عبد الرب ): التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألساينظر (2)

 (.2/686حالين )ينظر: سبل السالم ملحمد الك (3)

كتاب:  هأخرج  (4) صحيحه،  يف  حديث  اإليامن،    البخاري  املنافق،  عالمة  )باب:  )33رقم   ،)1/16 ،)

 (.1/78(، )107، حديث رقم )صال املنافق باب: بيان خه مسلم يف صحيحه، كتاب: اإليامن، وأخرج 

 (. 14/318ابن عادل )تفسري (، و2/491لنسفي )ينظر: تفسري ا (5)

 (.16/335لقرطبي )تفسري ا  (6)

 (.2/409)  ابن رجب احلنبيلريينظر: تفس (7)

 (. 112/ 9(، وتفسري القاسمي ) 274/ 14سري األلويس ) (، وتف 189/ 8ي ) حاشية الشهاب عىل البيضاو : ينظر (8)



 رث ــويـاحـامل بـت سـنـي بـانـهـت .د                     ذف       ــقـة الـمـريـن جـة مــــايـم يف الوقـريـرآن الكـقج ال ـهـنـم

278 

 :وللق ا  الفحش يف  رميحت املطلب الثالث:
القو  يف  الفحش  القبح  هو  : (1) ل مفهوم  شديد  ق(2) الكالم  كل  وهو:  ل لٍ و،     

 (3) ق احلق.فيوا

 علقة الفحش يف القول جبرمية القذف: 
اإلسالم عنه،  حْ الف    ذم   الن هي  يف  الصحيحة  األحاديث  وتواترت  القول،  يف  ش 

حيب   واهلل  ،(4)«شحّ  ف  تـ  م  ـالو    ش  اح  الف    بّ  حي   ال  هللا    نّ إ  ف  ،  ش  ح  والف    م  ّيك  إ  »:  ×قال  

  نم    ان  ز   امليـ  ل يف  ق  ثـ  ٍء أ  ي  ش    ن  ا م  م  »:  ×حسن اخللق ويبغض فاحش اللسان، قال  
وقد  (5)«ق ل  اخل    ن  س  ح   يف،  نفْ   جاء  الذي احلديث  وهو  ان  الطع  عن  اإليامن  كامل  ي 

ا وعن  وغيبة،  بذم   الناس  أعراض  يف  ويقدح  السب   كثري  ان  وعن  للع  الشتم، 

ا ينطق  لبذ الفاحش  الذي  وهو  الكالم،  يء   ان  طّعّ لب    ن  م  املؤ    س  ي  ل  »:  ×قال  بقبيح 
باب للمسلمني  ، وجاء  (6)«يءذ   الب  ال  و    ش  اح  ف   ال  وال    ان   الّلعّ ال  و   احلكم عىل كثري الس 

قال   و  س  ف    م  ل  املس    اب  ب  س  »:  ×بالفسق،  ا(7) « رف  ك   ه  ال  ت  ق  وق،  ع رض  ألن  ملسلم  ، 

 
 .(626ص املبحث اخلامس ) ة يفشحاتعريف الفسبق  (1)

ا مشارق  )ينظر:  )2/148ألنوار  احلديث  غريب  يف  والنهاية  املعرب  3/415(،  ترتيب  يف  واملغرب   ،)

 (.235)ص 

 (.397غوية )ص الفروق اللينظر:  (2)

 (. 3/96: العني )ينظر (3)

، حديث م والفحش وازجر عن الظلابن حبان يف صحيحه، كتاب: الغصب، باب: ذكر الرجه  أخ  (4) لشح 

(،  28يث رقم )يف املستدرك عىل الصحيحني، كتاب: اإليامن، حد(، واحلاكم  11/580(، )5177رقم )

 (.2/700ب، )يب والرتهييف صحيح الرتغ (، وصححه األلباين1/56)

 (.4/532(، )4799دب، باب: يف حسن اخللق، حديث رقم )، كتاب: األأبو داود يف سننه  أخرجه (5)

الفاينظر  (6) دليل   :( الصديقي  البكري  ملحمد  وتطريز8/396حلني  النجدي    (،  لفيصل  الصاحلني  رياض 

واحلديث  (،  112لخويل )ص  ب النبوي ل(، واألد2/677بل السالم ملحمد الكحالين )(، وس1/868)

 م القذف والطعن يف األنساب.ريفقرة: حت ،( 253 (، )ص4تم خترجيه حاشية )

كت البخاري يف  أخرجه  (7) أن حيبط عمله وهو ال  اب: اإليامن صحيحه،  املؤمن من  باب: خوف    =يشعر،، 
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 (1) ه.حرمة دمه ومالحرام ك

عالق السب   أما  فالفحش  ة  جلية،  فواضحة   بالقذف    األمورعن    بري  عتوالشتم 

كر أن  (2) الناس  ة بني  القبيحة بعباراٍت رصحية، يستخدمها أهل الفساد للوقيع ، بل ذ 

نسب   يف  القْدح  باب  الس  أنواع  رصاحةً من  بام (3)اإلنسان  عرضه  يف  والتكل م   ،

 ( 4) يعيبه.

 : تنابزوال واللمز اهلمز حترمي السخرية و  املطلب الرابع:
خرية، واال(5)اللستذالا حتقاٍر واال مفهوم السخرية:    (6) .سم: الس 

اهلمز: ز    مفهوم  العي ابهو  اهلام 
هيم  (7)  من  وقيل:  خلفه  ،  من  قفاه  يف  أخاه  ز 

 ( 8) بعيب.

، (11)جهشارة بالو، وأصله اإل(10)، كالغمز يف الوجه(9) لعيب هو ا  مفهوم اللمز:

 (12)ال من خلفه.وجهه  وقيل: من يعيب أخاه يف

 
:  ×ل النبي  بيان قو  مسلم يف صحيحه، كتاب: اإليامن، باب:   وأخرجه(،  1/19(، )48حديث رقم )=
 (.1/81(، )116، حديث رقم )«ملسلم فسوق وقتاله كفرسباب ا»

 (.9/241ال )ينظر: رشح صحيح البخاري البن بط (1)

 (. 3/122وم الدين )ينظر: إحياء عل (2)

 (. 201للراغب األصفهاين )ص ينظر: الذريعة إىل مكارم الرشيعة  (3)

 (.2/53: رشح النووي عىل مسلم )ينظر (4)

 (. 3/144للغة )ا ينظر: مقاييس (5)

 (. 2/209ينظر: مشارق األنوار ) (6)

 (. 6/66اللغة )مقاييس  ينظر: (7)

 (.6/96ذيب اللغة )(، وهت4/71ينظر: العني )( 8)

 (. 5/209) قاييس اللغةينظر: م( 9)

 (. 13/151للغة )(، وهتذيب ا7/372ينظر: العني )( 10)

 (. 284ينظر: متار الصحاح )ص ( 11)

 (. 13/151غة )هتذيب الل(، و7/372): العني ينظر( 12)
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اً (1)األلقابعي بلتداا  هو مفهوم التنابز بأللقاب:     (2).، وهو يكثر فيام كان ذم 

 نابز جبرمية القذف: هلمز واللمز والتعلقة السخرية وا 
الكبائ من  العلامء  ها  عد  حمرمات  تعاىل:   ،(3) ر كل ها   جع مظ حط مض﴿   قال 

 ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع
 مي خي حي ٰهجي مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم

إشارة  إىل ثالثة أموٍر يرتت ب بعضها   يةآلاففي    ،[11احلجرات:]  ﴾هئ مئ هي

خرية هي احت ، واالستهانة به والتنبيه عىل  (4) واستصغارهقار اآلخر  عىل بعض، فالس 

قال    ،(6) أخيه يف غيبته ذكر الرجل عيب     ، وأما اللمز فهو(5) الغيبةمعايبه، وفيه معنى  

ال    ،[11رات:احلج] ﴾خم حم جم﴿  عاىل:ت بعضاً يطعن  أي:  و(7) بعضكم   ال، 

أن  العاقل ال  ، وفيه تنبيه  عىل  (9)   ، وال يلعن بعضكم بعضاً (8) بعضكم بعضًا  ب  يعي

كنفسه  يعيب ألنه  املؤمن  أخاه  يعيب  أال  فعليه  تعا  ،(10) نفسه،   خض﴿ىل:  قال 
 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
وقد جاء الوعيد    ،[97لتوبة:ا]  ﴾جل مك لك خك حك جك مق حق

اٍز ل  . [1زة:اهلم]  ﴾جي يه ىه مه﴿ :ملاٍز يف قوله تعاىلكل مه 

 
 (.5/8احلديث واألثر ) (، والنهاية يف غريب 10/4766ينظر: شمس العلوم )( 1)

 (.15/342س )ينظر: تاج العرو( 2)

ية واملنح املرعية البن  ع(، واآلداب الرش209(، والكبائر للذهبي )ص  503للنووي )ص  ينظر: األذكار  (  3)

 (. 2/8حجر )ف الكبائر البن ر عن اقرتا(، والزواج1/11مفلح احلنبيل )

 (.28/108)  نظر: تفسري الرازيي( 4)

 (. 3/131الدين ) ينظر: إحياء علوم( 5)

 (.28/108الرازي ) (، وتفسري031يه أليب الشيخ األصبهاين )ص ينظر: التوبيخ والتنب( 6)

 (. 16/327بي )(، وتفسري القرط9/81(، وتفسري الثعلبي )3/327) مرقنديينظر: تفسري الس (7)

 (.5/222ين )ينظر: تفسري السمعا (8)

 (. 16/327فسري القرطبي )ينظر: ت (9)

 (. 16/327قرطبي )ال ينظر: تفسري (10)



 (ه1441 جةاحل ذو)               ونــــــثل ـثالدد ـــعلا       ة   ــيـنرآـلقات اـسللدرااطيب ـلشام اـمد اإلـهـة معـلـجـم

281 

التـوأم جـق ـفز  ـابـنـ ا  ذ كْ ـد  فــاء  القـره  الك ـي   ﴾حن جن مم﴿ :  مـ ريـرآن 
 (1) بأحب األسامء إليه.: أي ال تدعوا الرجل إال  [11احلجرات:]

اهلمز   من  والتنابزوكل   امل   واللمز  الغيبة  معنى  يف  ألهن  يدخل  تعريف حرمة؛  ا 

لك  يف الغيبة، والتعريض يف ذكام صان قنيكره، وتنبيه  إىل ما فيه من عيٍب واآلخر بام 

ءٍة أو إشارة، أو مهٍز أو غمز، أو كتابٍة  ل، أو إيامـوٍل أو فعـان بقـواء كـكالترصيح، س 

 ( 2) .أو حركة

حتر كل  وعل ة  ذلك  أنهيم  املسلمسبب     ه  قال(3) ألذية   لك اك﴿تعاىل:    ، 
  ﴾زن رن مم ام  يل  ىل مل يك ىك مك

فيه    ،[85اب:ألحزا] أن   لعرض مكام  لمؤتناول   التوحيد، مة  ه حرٍن  فيه من  بام  ة  وذم 

والعرض واملال  الدم  حرام  يقول(4)فهو  عاب  ،  اهلل  »:  ثيمني  ن  محاية  ا  أم 

 حط مض﴿  :سورة احلجرات يف قوله  جانبًا كبريًا منها يفلألعراض فقد ذكر اهلل  
 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
 خي حي ٰهجي مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم ملهل
، بل قد يكون بعضها قذفًا لألعراض  (5)«[11ت:جراحلا ]  ﴾هئ مئ هي مي

 .ابقةنابز باأللقاب كام ورد يف تعريفاته السبشكٍل رصيح كام هو احلال يف الت

 :النميمة  طلب اخلامس:ملا
، (6) ادواإلفس  الرش  وٍم عىل جهة  ن قوٍم إىل قنقل احلديث مهي    مفهوم النميمة:

 
 (.976(، والكليات )ص 1/743ينظر: لسان العرب ) (1)

 (.28/225ع الفتاوى )(، وممو3/144لوم الدين ): إحياء عظرين (2)

 (. 209ائر للذهبي )ص (، والكب3/311ينظر: إحياء علوم الدين ) (3)

 (.95ص للرتمذي ) ينظر: املنهيات (4)

 (.8/578الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع )( 5)

 (. 5/120ينظر: النهاية )( 6)
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النميمة   سواء  فحد   كشفه،  ي كره  ما  ااك  كشف   الكلكشن  أو  بالقول،  أو ف  تابة، 

يامء، أو الرمز، وسواء ، فحقيقة النميمة إفشاء   قوال أو األعاملاملنقول من األ  كان  اإل 

، رت.  الرس  وهتك  الس 
 (1)  

 قة النميمة جبرمية القذف:لع
  الذي  ، ففي الوقت(2) قبحها من صور الغيبة، وهي من أكرب الذنوب وأيمة  النم 

النميمة،   ثالٍث ل  أخيه  ناملسلم ع فيه  حيكي   العداوة والبغضاء كانت  بينهام  يوقع  بام 

أهن   تنفك  كام  ال  والغدر  ا  الكذب  واخليانة  ، عن  وا  ،واخلديعة    ، حلسدوالنفاق 

 رداءةً   ة الغيبةميمة أن جيمع إىل مذم  الن »:  املاوردي  ، قال(3)  الناس واإلفساد بني

تضم  ورشا   أو  دناءةً   ،  لؤمها  هعو  ،(4) «وغدراً   إىل  فىل  يف    وزجرٍ   حتذيرٍ   كل  ذا  وردا 

أمرالرشع   الن   يف  عىل  يقعان  فهام  الز  ة،  ميم الغيبة،  يف  ورد  من  ومما  والتحذير  جر 

 : أي   ،[11القلم: ]  ﴾ مص خص حص﴿ىل:  د يف قوله تعاالوعيد الوار   ميمة رصاحةً الن

ناقالً  الناس  النبي  (5) بعضأخبارهم بعضهم يف    يميش بني  السن ة قول  :  ×، ومن 
،  (8)«اا ض  ع  بـ   م  ك  ض  ع  ه بـ  ض  ع   يـ  ال  »:  ×وقوله    ،(7)م، أي: نام  (6) «اتت  قـ   ة  نّ ل اجل   خ  د  ي   ال  »

 ن  ــ ي ـ ة ب  ــال  ـــ ة الق  ــم  ـ ي ــ م  الن    ي  ـة؟ ه  ــ ض  ـا الع  ــ م    م  ـك  ـ ئ  ـ ب  ـ ن   أ  ال  أ  »  الم: ـوالس الة  ـ ه الصـيـال علـق
 

 (. 3/156علوم الدين ): إحياء ينظر (1)

 (.336ووي )ص األذكار للنينظر: ( 2)

 (.10/302) املغريبملرام للحسني رشح بلوغ االبدر التامم (، و3/156ينظر: إحياء علوم الدين )( 3)

 (. 267ين )ص لدأدب الدنيا وا (4)

 (. 9/298(، وتفسري القاسمي )4/586(، وتفسري الزمرشي )23/534: تفسري الطربي )ينظر (5)

 (. 17/ 8(، ) 6056كره من النميمة، حديث رقم ) ما ي  ألدب، باب:  البخاري يف صحيحه، كتاب: ا   جه أخر  (6)

مسوأ  صحيحخرجه  يف  حلم  النميمة،  حتريم  غلظ  بيان  باب:  اإليامن،  كتاب:  رقه،  )ديث  (،  169م 

(1/101.) 

 (. 7/3029مرقاة املفاتيح ) (7)

حديث   أخرجه أبو عوانه يف املستخرج،و،  (1/473(، )581 يف مسنده، حديث رقم )أخرجه الطياليس  (8)

 (.2/1278)وزيادته،  امع الصغرياجلصححه األلباين يف صحيح ، (4/154(، )6349رقم )
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م(1) «اسالن   وهي  ل،  اوجبة   مر   فقد  القرب،  فقال:  ×بي  نل عذاب  ا م  ن   إ  »   بقربين، 
ت   ي  ال    ن  اك  ا ف  ه   د  ح  ا أ  م  ، أ  ري  ب   ك  يف    ن  ب  ذ  ع  ا يـ  م  ن، و  ب  ذ  ع  يـ  ل    ر  ا اآلخ  م  أ  ، و  ل  و  البـ    ن  م    رت   س 
 )2) .«ةم  ي  لّنم  ي ب  ش  مي     ان  ك  ف  

ا لشؤم  إال  والوعيد  الزجر  هذا  تؤد  وما  فهي  وآثارها،  التبالنميمة  إىل   ضغي 

املسلمني،    اسدلتحوا حر  بني  تعاىلوقد  قال  عليهم،  ذلك  اهلل   مل  خل﴿  :م 
 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

كام أن انتشار النميمة    ،[91املائدة: ]  ﴾جي يه ىه جهمه ين ىن من

  عن   الظنون السيئة بينهم، مما يؤول إىل التحري والبحث  ني املسلمني سبب  لتفيش  ب

التجس   املنهي عنه رشعحقائق األمور وهو  لل  أسباب    هاكل  ، واً س  لذا  مؤدية  قذف، 

أرشدوا ، واإلصغاء إليهعدم تصديقه أو  وصوا بامم وأحذير من الن  تيف ال  العلامءبالغ  

       (3) امت األمور.العه عىل مهمنه وعدم إطْ اإلنكار عليه، بل واحلذر إىل 

 

 

 

 
وا  (1) الرب  كتاب:  مسلم يف صحيحه،  واآلدابأخرجه  )لصلة  رقم  حديث  النميمة،  باب: حتريم   ،102  ،)

(4/2012.) 

البخ  (2) جاأخرجه  ما  باب:  الوضوء،  كتاب:  صحيحه،  يف  )اري  رقم  حديث  البول،  غسل  يف  (،  821ء 

(1/53.) 

الطهارة،   كتاب:  مسلم يف صحيحه،  الدلبابوأخرجه  نجا:  منه، يل عىل  االسترباء  البول ووجوب  سة 

 (. 1/240(، )111حديث رقم )

)  :ينظر  (3) الدين  علوم  والسري )ص  3/156إحياء  واألخالق  ا37(،  والرياض  للسعدي )ص  (،  لنرضة 

234.) 
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 الثامن املبحث

 األمر باالستئذان 

 ( 1)ن.كاٍن ال يملكه املستأذإلذن يف الدخول ملب اطل وه االستئذان:مفهوم 

 دور االستئذان يف الوقاية من جرمية القذف: 
والطمأنينة،لنا    اهللجعل   واألمان  والسكينة  الراحة  مكان  م  وعظ    البيوت 

استباحتها، ووحر  تها،  حرم وكر  م  نا  الدخول  خص  من  ومنعنا  فيها،  هبا، وسرتنا  منا 

 جف﴿تعاىل:    ، قال(2)عورة أخيه    لع أحدنا عىل يط    ال  حتى   ،بال إذن أصحاهباإليها  

 جم هل مل حلخل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف

 خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مم خم حم

، [28-27النور:]  ﴾ىي مي خي حي يهجي ىه مه ينجه ىن من

اإلس فأوج يستب  أن  للمسلم  ثالثاً الم  غريه  عىل  الدخول  عند  يقول:  أذن  بأن   ،

البعض قول  السالم عليكم، و  الً  ج  ر    ن  أ  »ديث:  ، ففي احل(3) أأدخل؟  :نأذتسامل  زاد 

 ب    نْ م  
ع  ن  ب  يف    و  ه  و    ×  ي  ب  الن   ن  ذ  أْ ت  اْس   رٍ ام  ي  أ  ق  ف    ه  ل    ٍت يْ   ف  ج  ل  أ  ال:    ×  ي  ب  الن   ال  ق  ؟ 
  
،  «؟ل  خ  د  أ  ، أ  م  ك  ي  ل  ع    م  ل  س  ال   ل  ق   : ه  ل   ل  ق  و  ان،  ذ  ئ  ت  س  اال    ه  م  ل ّ ع  ا فـ  ذ   ه  ل  ج إ  ر  خ  ا»:  ه  م  د  اخل 
 س  ف  

 (4) .«لخ  د  ، ف   × ي  ب  الن  ه  ل   ذ ن  أ  ف   ؟ْل خ  دْ أ  ، أ  مْ ك  يْ ل  ع    م  ال  س  الْ ال: ق  ف   ل  ج  ر  لْ ا ه  ع  م 

 
 (.6/566 للكحالين ) التيسريعاين(، والتحبري إليضاح م11/3ري )ينظر: فتح البا (1)

 (.12/212وتفسري القرطبي ) (،3/228ي )رشلزمتفسري اينظر:  (2)

 (.394-1/393ة واملنح الرشعية البن مفلح )(، واآلداب املرعي11/27ينظر: فتح الباري ) (3)

مسند  (4) يف  أمحد  )أخرجه  رقم  حديث  )23127ه،  وأخرجه  38/206(،  املفرد،  (،  األدب  يف  البخاري 

النسائي يف السنن الكربى، أخرجه  (، و 372(، )ص  1084دخل ول يسلم، حديث رقم ): إذا قال أباب

صححه األلباين يف  ،  (126/ 9(، )10075رقم )، باب: كيف يستأذن، حديث  كتاب: عمل اليوم والليلة

 (. 3/159ة، )سلسلة األحاديث الصحيح
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يستقب أال  للمستأذن  اإلسالم  سن   وجهه،  كام  تلقاء  من  الباب  احلديث: ل  ففي 

أ  ذ  إ    ×اهلل    ول  س  ر    ان  ك  » ب  ت  ا  ْ   مٍ وْ ق    اب  ى   قْ ت  ْس ي    ل 
 ق  لْ ت    نْ م    اب  ب  ال  ل  ب 

 
 ه  ْج و    اء

 ل  و    ه 
  نْ م    نْ ك 

 كْ ر  
  ر  وْ  الد  ن  أ    ك  ل  ذ  ، و    مْ ك  يْ ل  ع    م  ال  س  الْ ،    مْ ك  يْ ل  ع    م  ال  س  الْ ول:  ق  ي  ، و  رس   يْ اأْل    وْ ن أ  م  يْ اأْل    ه  ن 

 ْ ي  ه  يْ ل  ع    نْ ك  ي    ل   م  وْ ا 
« روْ ت  س    ذٍ ئ 

ويس(1)  أن  ـ ،  أيضا  املن   لسه  ذن  ستأجيلس  جي  حيث 

 ( 2) يت.الب بصاح

ذا األدب الرشعي بالوقاية من جريمة القذف، وأن  عاقٍل عالقة هوال خيفى عىل  

إىل    آلخرين عىل غفلٍة واالطالع عىل عورات أصحاهبا ربام أد ىالدخول إىل بيوت ا

ف ـالوق أعـوع  مـه ـف   هم،ـراض ـي  ي ـم ـذا  الفتن  ـفتـا  وإشاعة  والقال  للقيل  الباب  ح 

 ذكر  والقذف رشع يف  لزجر عن الزنا حانه من ذكر اغ سب فرام  لـ»ا  ذل،  (3)واألخبار  

لرجال بالنساء فربام  ملا يف ذلك من مالطة ا  ؛نالزجر عن دخول البيوت بغري استئذا

األمرين  يؤد أحد  إىل  فقد(4) « املذكوريني  بعضيؤد    ،  فضول  إىل  ي  إفشاء   الناس 

 ، هلذه   رمة البيوت دفعاً م ح  ا باحرتريم  فجاء النص الك »ة الزنى  أرسار البيوت لتأكيد مظن 

 حك جك مق حق مف﴿ البيوت وانتهاك حرمتها وصيانة األرس فقال:  لغشيان ومنعا  
 ( 5) . « [ 27النور: ]   ﴾ خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك

 فبني  أن    ،تعاد عن الريبةر واالبعىل سالمة الصدو  اإلسالم يف حرصه  بل وبالغ

 
سننه،  (  1) يف  داود  أبو  مرأخرجه  كم  باب:  األدب،  يسل  كتاب:  يفة  الرجل  رقم   م  حديث  االستئذان، 

(5186) ( ،4/834.) 

 (. 2/849أللباين يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته، )ه اصحح

البن(  2) املرعية  اآلداب  )  ينظر:  للقسطالين 1/401مفلح  البخاري  صحيح  لرشح  الساري  وإرشاد   ،)

(9/132.) 

مترص صح(  3) القاري رشح  منار  قينظر:  حلمزة  البخاري  )يح  و5/257اسم  ملحمد   التفسري(،  احلديث 

 (. 8/395عزت دروزة )

 . (9/328األلويس ) تفسري (، وينظر: 4/23لشوكاين )اري تفس (4)

 (.10/5175زهرة التفاسري )( 5)
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اح يف طلب اإلحلسلم  ملليق بافال ي  الرجوع عند طلب صاحب البيت أطهر وأنفع،

 مه ينجه ىن من خن حن﴿واب، قال تعاىل:  ف عىل األب ل أو الوقوالدخو
[28النور:]  ﴾يه ىه

لع  د الدخول إىل البيوت عىل غفلة فيط  د من يتعم  وتوع    ،(1) 

 مي خي حي﴿ه:  ـولـق ـه بـل لـحـ ا ال يـىل م ظر إـنـ ا، ويـه ـابـحـ أص  وراتـع  عىل
 ( 2) .[28النور:] ﴾ىي

 

 

 

 
 

 
 (. 3/228الزمرشي )تفسري ظر: ين( 1)

 (.4/176ابن عطية )تفسري ينظر: ( 2)
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 التاسع حثبامل

 لغضب واحلقد واحلسدم احتري 

ال مفهو  الرضا  غضب:م  ضد  وهو(1)الغضب  دم  »  :،  غليان  عند  حيصل  تغري  

االنتق  بشهوة  ما  القلب  كثريًا  لكن  للصدر،  الشفاء  عنه  ليحصل  منه  حيصل  ام؛ 

الاملر الذي  أعنيض  له،  شفاء  وحص    واحلرمة،  والعز   العقل  الندامة زوال  ول 

 ( 2) .«واخلرسان

العداو»:  وهو  ،(3) ة الضغين  هو  احلقد:وم  مفه  وإمساك  القلب  يف  الرتب ص ة 

 ( 4) .«لفرصتها

احلسد: املحسوهو  مفهوم  عن  النعمة  زوال  متني  احلاسد:  إىل  وانتقاهلا  ، (5)د 

مت تعني  التي  الغبطة  البخالف  زواهلا  نعمة  ني  حب   غري  فاحلسد من  املغبوط،  عن 

  (6) ملحسود. ل احا نسوالكراهة ملا يراه من ح   هو: البغض

 رمية القذف:حلقد واحلسد جبالغضب و علقة ا
وحذ   الرشع  حرمها  التي  الذنوب  وكبائر  القلوب  أمراض  من  العلامء  ها  ر  عد 

منها، وبني  أن  هلا رضرًا عىل صاحبها قبل غريه
 يؤد ي حسده إىل رضراسد  ، فاحل(7) 

يفسبدنه مما  املحسود،  نعمة  من  وألٍ  وهم   غم   يف  فهو  دعلي  د ،  ساخط  ه  فهو  ينه 

 
 (. 1/354ينظر: مجهرة اللغة ) (1)

 (. 6/ 3للقايض نكري ) لعلامء دستور ا (2)

 (. 2/466)والصحاح (، 2/89س اللغة )ينظر: مقايي (3)

 (.3/415(، وينظر: لسان العرب )3/40)  العني (4)

 (.1/212(، وغريب احلديث )2/465ينظر: الصحاح ) (5)

 (. 10/111ينظر: مموع الفتاوى ) (6)

 (.23ؤها البن تيمية )صينظر: أمراض القلوب وشفا (7)



 رث ــويـاحـامل بـت سـنـي بـانـهـت .د                     ذف       ــقـة الـمـريـن جـة مــــايـم يف الوقـريـرآن الكـقج ال ـهـنـم

288 

ق  معرتض   اهللعىل  وقدرضاء  وقد    قال  ه،  احلسد،  من  باالستعاذة  سبحانه  اهلل  أمر 

وأن ه   ،[5الفلق:]  ﴾ىب نب مب زب رب﴿تعاىل:   تبعاته  من  التحذير  وجاء 

سام   كام  للحسنات،  النبي  مزيل   م  ×ه  ر  وحذ  قوله:داء  يف  إ  ب  د  »  نه،  د  ك  ي  ل      اء  م 
 ة  ق  ال   ح  ال    ن  ي  الدّ    ة  ق  ال  ، ح  ة  ق  ال  احل   :  ي  ه    اء  ض  غ  بـ  ال  ، و  اء  ض  غ  بـ  ال  د، و  س  حل   ا:  م  ك  ل  بـ  قـ    م  م  األ   
و  ع  ش  ال   نـ  ذ  الّ ر،  ب  مّ م     س  ف  ي  ال  ه  د  ي  ٍد  تـ  ،  ح  ن  م  ؤ    حت   ت  وا  ب  ك  ئ  ب ّ ن  أ    ل  ف  أ    وا،اب    إ  ي  ش  م  ا ذ  ٍء 
لنعمة عن ني زوال ان هي عن مت، وفيه ال(1)«م  ك  ن  يـ  بـ    م  ل  س  وا ال  ش  ف  ، أ  م  ت  بـ  ابـ  حت     وه  م  ت  ل  ع  فـ  

إال  (2) آلخرينا املسلم  ألخيه  حمبته  ق  حيق  ال  املسلم  أن   عىل  وداللة   من ،  سل م  إذا 

يف السنة مرارًا،    د جاء التحذير منهغضب فقأما ال،  (3) احلسد والغش والغل  واحلقد 

ما يف القلب وإضامر السوء، وأ  قد حلاه بعالجه ورْصفه؛ ألنه داء  يول د  وجاء التوجي

اللسـأث  عىل  فيكون  ره  والفحشان  احلديث:  (4) بالشتم  ففي  ً ج  ر    ن  أ  »،  ج  ال   ىل  إ    اء   

ق  ن  ص  وْ أ  :  ال  ق  ف    ×  يب  ن الْ  تـ  ال  »:  ال  ي،  ق  ار  ر  م    د  د  ر  ف  ،  «ب  ض  غ    تـ  ال  »:  ل  اًا  ، (5)«ب  ض  غ   

الغ  ففي احلديث داللة   ظم مفسدة  ي فسد  (6)أ عنهشن ي  امضب وعىل ع  عىل  ، وأن ه قد 

يف وصيته للرجل   ×، حيث اقترص النبي (7) عيشته؛ ألنه يؤذي ويؤذ ىاملرء دينه وم

ال عىل   عن  احلالنهي  ويف  قال  غضب،  إ  ة  ع  ص ر  ل  ب    د  ي  د  ش  ال    س  ي  ل  »  :×ديث   اّن   ، 
 

ه  وأخرج ،  (3/43(، )3014قم )(، وحديث ر3/92(، )1412مسنده، حديث رقم )د يف  أخرجه أمح  (1)

سننه يف  والالرتمذي  القيامة  صفة  أبواب   ،( رقم  حديث  والورع،  )2510رقائق  حسنه  ،  ( 4/664(، 

 (.1/634 صحيح اجلامع الصغري وزيادته )األلباين يف

 (.9/259ري البن بطال )ينظر: رشح صحيح البخا (2)

 (. 1/45ري ): فتح الباينظر (3)

 (. 10/520ي )ينظر: فتح البار (4)

 (. 28،8)   (،  6116غضب، حديث رقم ) : احلذر من ال اب كتاب: األدب، بالبخاري يف صحيحه،  أخرجه (5)

 (.16/631ينظر: رشح النووي عىل مسلم ) (6)

 . (7/214ينظر: املنتقى رشح املوطأ أليب الوليد األندليس ) (7)
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أي:(1)«ب  ض  غ  ال    د  ن  ع    ه  س  ف  نـ    ك  ل  ي مي   ذ  الّ   د  ي  د  ش  ال   القوي  من يرصع  ليس    ،  الشديد 

وقد جاء  ، (2) د الغضب ويكتم غيظه سه عنلشديد من يغلب نفويغلبهم، إنام ا الناس

م  األمراض  هذه  عن  النبي  الن هي  قول  يف  تـ  ال  وا، و  د  اس   حت   ال  »:  ×تمعة  وا، ش  اج  ن   
و  ض  اغ  ب  تـ    ال  و   ت  ال  وا،  و  ر  ابـ  د    ي  ال  وا،  بـ  ل  ع    م  ك  ض  ع  بـ    ب ع    و  ع  بـ    ع  ي  ى  ع  ون  ك  ض،  هللا   اد  ب  وا 
  ، (3) «ان  اه  ى ه  و  ق  لتـ  ا  ه  ر  ق   حي   ال  ، و  ه  ل  ذ   ي   وال    ه  م  ل  ظ   ي  م، ال  ل  س  م  و ال  خ  أ    م  ل  س  م  ، ال  ان ا و  خ  إ  

عىل  وقد اهلل  لسالأثنى  األنصار  صدور  تعاىل:ف  هممة   مض خض حض﴿   قال 
 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
قلوهبم   ،[9:احلرش]  ﴾مل خل حل جل مك لك خك يف  جيدون  ال  أي: 

  (4) .حسدا عىل إخواهنم 

بني   أن  شك  عىل  وال  بعضها  يرتتب  حيث  تالزم،  واحلسد  واحلقد  الغضب 

 الذي هو أحد بواعث  احلسدؤد  إىل احلقد الذي يؤدي بدوره إىل  بعض، فالغضب م

يف  الغيبة   واحتقاره  منه  والسخرية  حمسوده،  مساوئ  بذكر  غيظه  يشفي  فاحلاسد 

وهو  ملغضوب عليه،عىل احلقد ثار الغضب االظاهر من آكام أن ، (5)  بتهوغي هحضور

احلسد،   إىل  واملؤدي  الرش   إىلأصل  امل  املوصل  حلزن  امتةالفرح  والش   حسود، 

 
البخاري(  1) األد  أخرجه  كتاب:  صحيحه،  حديثيف  الغضب،  من  احلذر  باب:  )ر  ب،    ، (6114قم 

(8/28.) 

الرب كتاب:  والصلةوأخرجه مسلم يف صحيحه،  الغضب،     نفسه عند  باب: فضل من يملك  واآلداب، 

 (. 4/2014(، )107حديث رقم )

 (.10/519حجر )(، وفتح الباري البن 9/296ينظر: رشح صحيح البخاري البن بطال )( 2)

ك (  3) صحيحه،  يف  مسلم  واآلداب،  أخرجه  والصلة  الرب  حتريمباتاب:  والتنافس    ظنال  ب:  والتجسس 

 (.4/1986)(، 23والتناجش، حديث رقم )

 (. 29/508لرازي )ا (، وتفسري5/401(، وتفسري السمعاين )3/428: تفسري السمرقندي )ينظر( 4)

 (. 266ينظر: أدب الدنيا والدين )ص ( 5)
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و بمصيبته،  ي  وهوالتشف  وشتمه،  به،  فيه،   تكاالستهزاء  والط عن  وغيبته  سرته، 

ته بالقول والفعل، وغريها من ال عي يف أذي  ازع املؤدية إىل الضغينة والتن،  ئحابق والس 

 ( 1) .بني املسلمني

 

 

 

 
 

 

 
ا  ينظر:  (1) الفضالء )ص  روضة  ونزهة  )(، و234لعقالء  والدين  الدنيا  وإح662أدب  اليا(،  علوم  ن  ديء 

لــايـد الرعـمقاصو  (،9/181(، )3/146(، )3/192(، )3/181) وق اهلل عز وجل للعز بن  ـق ــح ـة 

 (.1/96(، )1/84الكبائر البن حجر ) (، والزواجر عن اقرتاف154عبد السالم )ص 



 (ه1441 جةاحل ذو)               ونــــــثل ـثالدد ـــعلا       ة   ــيـنرآـلقات اـسللدرااطيب ـلشام اـمد اإلـهـة معـلـجـم

291 

 العاشر املبحث

 حتريم اخللوة 

مكان ال  جل مع امرأٍة ال حتل  له يف يف املفهوم الرشعي: وجود الر مفهوم اخللوة:

 ( 1) يرامها فيه أحد.

 قذف:لوة جبرمية ال علقة اخل
ية، واخللوة هبا، قال  ل عىل املرأة األجنب دخوال  نعجاء التحذير الشديد والن هي  

ع  و  خ  الد  و    م  ك  ي  إ  »:  × ال  ل  ل     ل  ج  ر    ال  ق  ف    «اء  س  نّ  ى 
ي  ار  ص  نْ اأْل    ن  م  ر  :  اهلل،   ول  س  ا 

ق  م  احْل    ت  يْ أ  ر  ف  أ   ال  م  احل   »  ال:و؟  النبي  (2) «ت  و  م  و  ى  وسم  موتًا،    ×،  احلمو  دخول 

  ه أكرب؛ لتمكنه من قع  منه أكثر من غريه، والفتنة معمتو  الرشمبالغة يف التحذير، فإن   

من الدخول عىل  ، ومعنى احلديث: قوا أنفسكم(3)ه الدخول وهو ما ال يتمكن لغري

ن م  ال  »ديث:  وىل، بداللة احللوة هبا بطريق األ نع الدخول عليها اخلالنساء، وتضم 
الوقوع يف    ، وسبب التحريم أن  اخللوة مظن ة(4)«مر  م     ي  ذ    ع   م  اّل ٍة إ  أ  مر  ل  ب  ج   ر  ن  و  ل  ي   

التهمة،  ،(5) شةالفاح إليقاع  الطريق  ل  تسه  فهي  الشبهة،  وانعدام    وسبب  حلصول 

 
 (. 1/693املعارصة )  بيةينظر: معجم اللغة العر (1)

يف  أ  (2) البخاري  النخرجه  كتاب:  باب:  صحيحه،  رجل    ال كاح،  رقم    خيلون   حديث  حمرم،  ذو  إال  بامرأة 

(2523( باألجنبية ،  (27،7(،  اخللوة  حتريم  باب:  السالم،  كتاب:  صحيحه،  يف  مسلم  وأخرجه 

 (.4/1711(، ) 20عليها، حديث رقم )والدخول 

م  (، وإحكا14/154(، ورشح النووي عىل مسلم )7/358ن بطال )اري الب ينظر: رشح صحيح البخ  (3)

 (.2/811)األحكام 

 .(9/331ري )(، وفتح البا7/40: طرح التثريب )ينظر (4)

إال   بامرأة  باب: ال خيلون  رجل  النكاح،  كتاب:  البخاري يف صحيحه،  أخرجه  مع ذي حمرم،  واحلديث 

ك   وأخرجه مسلم يف،  (7/37(، )5233حديث رقم ) املرأة مع حمرم صحيحه،  تاب: احلج، باب: سفر 

 (.2/978(، )244ديث رقم )حج وغريه، ح إىل

 (.9/323الباري ) (، وفتح7/41نظر: طرح التثريب )ي (5)
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ني ، ويف احلديث عن عيل بن احلسالتحريم لسد  منافذ الرش الثقة بني الناس، فكان  

  :«  ر  ىل  إ    ْت اء  ج  ا  هن   أ    ه  تْ رب   ْخ أ    ×  ي  ب  ن الْ   ج  وْ ز    ة  ي  ف  ص    ن  أ ْ   ه  ر  وْ ز  ت    ×اهلل    ول  س      يف 
ْ   د  ج  ْس  املْ  يف    ه  اف  ك  ت  اعْ   و  اأْل    رْش  ع  الْ   يف 

   ْت ث  د  ح  ت  ان، ف  ض  م  ر    نْ م    ر  اخ 
  ْت ام  ق    م  ، ث  ةً اع  س    ه  د  نْع 

ف  (1)ْب ل  ق  نْت   ي  ه  ع  م    ×  ي  ب  ن  الْ   ام  ق  ،  ب  قْ ا 
ح  ه  ل  إ  ت  ا،  ب  ذ  ى  ع  ج  ْس املْ    اب  ب    ْت غ  ل  ا    م  أ    اب  ب    د  نْد 

م  م  ل  س   ر  ر  ة،   ال  ج   
ع  ام  ل  س  ف  ،  ار  ص  نْ اأْل    ن  م    ن  ر  ىل     وْ س   

ف    ×اهلل    ل  الْ ام  هل     ال  ق  ،  : ×  ي  ب  ن  
ر  ل  ع  » ل ك  ى  ه  ّنّ  إ  ،  (2)ام  س  ب  يّ ف  ص    ي  ا  ف  «  ّييّ ح    ت  ن  ة  س  اال  ق  ،  ي    ن  اح  بْ :  ر  اهلل  اهلل،   ول  س  ا 

ام  ه  يْ ل  ع    رب   ك  و  
ّ إ  م، و  د  ال    غ  ل  بـ  م    ان  س  ن  اإل     ن  م    ل غ  بـ  يـ    ان  ط  ي  الش    ن  إ  »:  ×  ي  ب  ن  الْ   ال  ق  ، ف  (3)   ين 

 أن  احلادثة    هذهل من روايات  واملحص  »،  (4)«ائ  يـ  ا ش  م  ك  ب  و  ل   قـ  يف    يـ ق ذ ف    ن  أ    ت  ي  ش  خ  

ولكن    ، دق إيامهنامن ص  ه مر عندملا تقر    ؛ان به سوءاً ن ام يظإىل أهن    ل ينسبهام  ×النبي  

الش فقد يفيض هبام    ،ام غري معصومنيألهن    ؛ان ذلكيطخيش عليهام أن يوسوس هلام 

ملن بعدمها إذا وقع له مثل    وتعليامً   ،للامدة  فبادر إىل إعالمهام حسامً   ،كذلك إىل اهلال 

االتعر  ز من  التحر  ويف احلديث    ،  (5) «لكذ لسوء  يقع يفلظن  ض  التهمة مما    ، ونفي 

 (6) وهم نسبته إىل اإلنسان مما ال ينبغي. ال

 

 
 (.15/174ينظر: عمدة القاري ) تنقلب: من االنقالب، وهو الرجوع. (1)

 (.5/194ينظر: رشح السيوطي عىل مسلم ) هنا يشء تكرهانه.أي: ما ها (2)

 (.9/364ل )ي البن بطابخارينظر: رشح صحيح ال عجبا واستعظام األمر. أي: ت (3)

البخارأ  (4) اال خرجه  كتاب:  باب: هل خيرج  ي يف صحيحه،  املسجد، عتكاف،  باب  إىل  املعتكف حلوائجه 

أنه يستحب   (، وأخرجه مسلم يف صحيحه،3/49(، )5203حديث رقم ) بيان  كتاب: السالم، باب: 

رقم   يث السوء به، حد؛ ليدفع ظن  نةنت زوجته أو حمرمًا له أن يقول: هذه فالئي خاليا بامرأة وكاملن ر  

(24 ،)(4/1712.) 

 (. 4/280اري )فتح الب (5)

 (. 15/175(، وعمدة القاري )2/45حكام األحكام ): إينظر (6)
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 امتة اخل
 د هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، م احل

 نتائج هذا البحث:  فإن من أهم
اإلسالم    -1 بوعناية  وأخالقيًا  روحيًا  وتطهريه  املسلم  منهجبرتبية  ًا ضعه 

ي املعايص، ويرمتكاماًل  الوقوع يف  ، وي سهم يف  عن االنحرافات  املجتمعدع  قيه من 

 التخلص منها. 

امح بأن تطملاهتامم اإلسالم بع ْرض ا -2 اله الشبهات؛ ألن  ذلك  سلم، وعدم الس 

 سافر عىل كرامة اإلنسان وآدميته. اعتداء 

اآل  -3 إشاعة  عىل  الوقائي  اإلسالم  منهج  اإلس اعتامد  كاالستئذان الداب  مية 

ل، فإن  من عالمات الورع حفظ اللسان عن الغيبة، لعم والسرت والورع يف القول وا

خرية هبم، وصدق  وجتن ب سوء الظن باملسلمني،  ( 1) البرص.اللسان، وغض  والس 

ي بعضها إىل بعض، فإذا ل البحث أن كثريًا من املحرمات يؤد  ظهر من خال   -4

بعٍض يف  ىل  إىل وقوعه يف اآلخر، لذا رت ب اهلل بعضها ع  أد ىا  انزلق املسلم إىل أحده

 مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿مواضع كثرية من القرآن، قال تعاىل:  
 ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم
األمر  [12احلجرات:]  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي جاء  فقد   ،

ق ذلك الظن  عن طريق التج باجتناب الظن  أوالً، ثم   س، ثم الن الن هي عن حتق   هي س 

الت بطريق  اإلنسان  إليه  يصل  قد  ما  ذكر  واهلمز جس  عن  الغيبة  ذلك  ويشمل  س 

 (2) .واللمز والتنابز باأللقاب

العقوبة    -5 التشديد  عىل  كبرٍي  سلبي  أثٍر  من  هلا  ملا  القذف،  جريمة  فرد  عىل 

 
 (.347األنبياء واملرسلني للسمرقندي )ص  ينظر: تنبيه الغافلني بأحاديث سيد (1)

 (. 9/521ن )أيب حياتفسري ينظر:  (2)
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لل اتضح بغضاء بني املسلمني، وغري ذلك مما  واملجتمع، من تشويٍه للسمعة، ونرٍش 

 . ا البحث ثنايا هذ يف

املسلمني  -6 يؤذي  قد  ما  أعظم  من  من   هو  إن  كان  لذا  أعراضهم  هتمتهم يف 

 هي عن إيذاء املؤمنني واملؤمنات. للحامية من الوقوع يف القذف الن  منهج القرآن

 . سوء الظن؛ ألنه سبب للوقوع يف أعراض الناسحتذير الرشع من  -7

األم  -8 القذمن  يف  الوقوع  من  املانعة  اور  حتريم  يكون ف  قد  الذي  لتجسس 

 سبيال إليه. 

 لسرت وهنى عن إشاعة معايب الناس وفضائحهم. با أمر اهلل -9

بالت ـأم   -10 اهلل  مـثـر  األخـ بت  الطـطـلق  ارـبـن  الوقـ ريـع  عىل  فـق  ي  ـوع 

 ن. ـلميـمس ـراض الـأع

اإلسال   من  كان  -11 ام  منهج  من  الوقاية  اآلداب   القذف  لوقوع يفيف  إشاعة 

كاال والعمل،    ستئذاناإلسالمية  القول  يف  ذلكوالورع  احف  ومن  عن  ظ  للسان 

باأللقاب،  الغيبة،   والتنابز  واللمز،  واهلمز،  بوالنميمة،  خرية  الس   ، املسلمنيوجتن ب 

 .البرصوصدق اللسان، وغض 

واحل  -12 الغضب  اإلسالم  واحلحرم  أمراض  قد  من  وهي  القلوب سد، 

قد الذي يؤدي بدوره إىل إىل احلالقذف، فالغضب يؤدي    بجريمةرتباط  شديدة اال

 كر مساوئ املحسود واملغضوب عليه. حد بواعث الغيبة وذ  و أاحلسد الذي ه

سباب، منها: التحرز من الوقوع يف  جاء حتريم خلوة الرجل باألجنبية أل  -13

 يف األعراض.  ملوصلة إىل الوقوعاالتهمة وسوء الظن، 

 : التوصيات
القرآن ومناهجه   الوقوع يف  الوقائياالهتامم بأساليب  فاملحرماتة من  م أجد ل، 

والدراسةبحثي  ل  خال البحث  من  أخذت حقها  اجلانب    جريمة  هذا  كجريمة  يف 

 ني هبذا املوضوع يف اجلرائم املختلفة. الزنا، لذا وجب اهتامم الباحث
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 فهرس املصادر واملراجع
اإل . 1 األحكام:إحكام  عمدة  شرح  م  حكام  العيد،  دقيق  الرسالة،  ابن  حتقيق:  ؤسسة 

 هـ. 1426،  سندس، الطبعة: األوىل  ثردممصطفى شيخ،  

 . القاهرة   –  يث د احل املاوردي، دار أبو احلسن عيل بن حممد  األحكام السلطانية: . 2

 بريوت.  –مد الغزايل، دار املعرفة  بن حمأبو حامد حممد  الدين:إحياء علوم   . 3

و املعاطي، دار  املحقق: عادل أبعيل بن أمحد لن حزم األندليس،    ق والسري: األخل . 4

 هـ. 1408: األوىل، عام  بعة املرشق العريب، القاهرة، الط

املرعية . 5 واملنح  الشرعية  مفلح    : اآلداب  بن  أ  حلنبيل، احممد  شعيب    رنؤوط، حتقيق: 

 . هـ1419الطبعة: الثالثة،  بريوت،  مؤسسة الرسالة، 

 م. 8619ياة، الطبعة: عيل بن حممد املاوردي، دار مكتبة احل ين: أدب الدنيا والد  . 6

 هـ. 1423بريوت، الطبعة: الرابع،    –دار املعرفة  ،  حممد عبد العزيز اخل ْويل  األدب النبوي: . 7

الدين    :األذكار  . 8 القادرحيحميي  النووي، حتقيق: عبد  دار   يى بن رشف    األرنؤوط، 

 م. 1994  -هـ 1414بنان، طبعة جديدة منقحة،  والنرش والتوزيع، بريوت، ل الفكر للطباعة  

البخاريإرشاد الساري لشر  . 9 امل  :ح صحيح  القسطالين،  الكربى  طبأمحد بن حممد  عة 

 هـ. 1323عة،  األمريية، مرص، الطبعة: الساب

ل حممد  الرب القرطبي، حتقيق: سا مر يوسف بن عبد اهلل بن عبد  عأبو    :االستذكار  . 10

 م. 0020  –1421  األوىل، :  الطبعة   بريوت،   –علمية  عطا، حممد عيل معوض، دار الكتب ال 

حيي  د. حتقيق:   ، بيالعالمة القايض عياض اليحص  م شرح صحيح مسلم: إكمال املعل . 11

 هـ. 1419طبعة األوىل:  ل وفاء للطباعة والنرش والتوزيع، مرص، ا ، دار ال إسامعيل 

ا . 12 بابن مالكاملعرو  حممد بن عبد اهلل اجلياين  : ملؤتلفةاأللفاظ املختلفة يف املعاين  ،  ف 

 هـ. 1411ت، الطبعة: األوىل، بريو  –دار اجليل املحقق: د. حممد حسن عواد،  

  –ابن تيمية احلنبيل: املطبعة السلفية  أمحد بن عبد احلليم    :هافاؤ أمراض القلوب وش . 13

 هـ. 1399ية،  ة، الطبعة: الثانرالقاه
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ود مصطفى،  بن عيل بن حممد اجلوزي، املحقق: مجال حمم   عبد الرمحن  حبر الدموع: . 14

 م.2004-ـه1425بعة األوىل  دار الفجر للرتاث، الطبعة: الط 

 . حتقيق: د.حممود مطرجي ،  بريوت   ، ار الفكر د،  نرص بن حممد السمرقندي حبر العلوم:  . 15

التفسري: . 16 يف  احمليط  حيان  بأ  البحر  املحقق: صدقي  و  األندليس،  يوسف  بن  حممد 

 بريوت.  –يل، دار الفكر حممد مج 

شرح   . 17 التمام  املرام:البدر  بامل    بلوغ  املعروف  حممد  بن  املحقق:احلسني  يب،  عيل    غر 

 الزبن، دار هجر. 

أمحدية طري ممودية يف شرح    بريقة  . 18 سرية  يف  نبوية  وشريعة  ممدية  حممد    : قة  بن  حممد 

 هـ. 1348احللبي، الطبعة: بدون طبعة،   ة اخلادمى، مطبع

املع   زوائد مسند احلارث:   الباحث عن   بغية  . 19 بابن أيب أسامة أبو حممد احلارث  ،  روف 

البا حتقيق:   حسني  ا،  كريد.  خدمة  النبوية مركز  والسرية  املنورة ا  ،لسنة  ،  ملدينة 

 م. 1992 – 1413: األوىل،  بعةالط

األحكام:  . 20 أدلة  من  املرام  الفض  بلوغ  أمحأبو  املحقق:  ل  العسقالين،  حجر  بن  د 

دا الفحل،  ماهر  الرياض  الدكتور  والتوزيع،  للنرش  القبس  العربية    اململكة  -ر 

 م.  2014  -هـ  1435السعودية، الطبعة: األوىل،  

القاموس  اتج . 21 جواهر  من  ال   :العروس  حممد  بن  د  مز  حمم  املحقق:  من  بيدي،  موعة 

 املحققني، دار اهلداية. 

حي،  حممد بن إسامعيل الصنعاين، حققه: حممد صب  :  التيسري ين  إليضاح معاالتحبري  . 22

الرياض   الرشد،  مكتبة  األوىل اململك  -النارش:  الطبعة:  السعودية،  بي ة  ر  اْلع  ،  ة 

 . م2012  -هـ  1433

  : اجلديد من تفسري الكتاب اجمليدر العقل  نويالتحرير والتنوير =حترير املعىن السديد وت . 23
 هـ. 1984تونس، سنة النرش:   –التونسية للنرش   رهر بن عاشور، الداحممد الطا 

األ . 24 الرتمذيحتفة  جامع  بشرح  الرمحنحوذي  عبد  حممد  الكتب    :  دار  املباركفورى، 
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قق: الدكتور عبد  حاملأبو القاسم، حممد ابن جزي الكلبي،    التنزيل:التسهيل لعلوم   . 25

 هـ. 1416  -وت، الطبعة: األوىل  بري  –ألرقم بن أيب األرقم  رشكة دار ا اهلل اخلالدي،  

د العزيز آل  فيصل بن عبد العزيز النجدي، املحقق: د. عب  تطريز ريض الصاحلني:  . 26
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من العلامء بإرشاف النارش، دار  بن حممد اجلرجاين، املحقق: مجاعة يل  ع  :ات التعريف . 27

 م. 3198-هـ 1403لبنان، الطبعة: األوىل  -ب العلمية بريوت  تالك

  : رميإرشاد العقل السليم إل مزاي الكتاب الك تفسري أب السعود تفسري أب السعود =   . 28
 .وت بري –ريب حممد بن حممد، دار إحياء الرتاث العأبو السعود 

 هـ. 1383  ة،  ر القاه   -  ، دار إحياء الكتب العربية دروزة   حممد عزت  : التفسري احلديث . 29

الكرمي الرمح . 30 تيسري  املنان تفسري السعدي=  ن  :ن يف تفسري كلم  بن  الرمحن  ارص  عبد 

معال   بن  الرمحن  عبد  املحقق:  الرسالة،السعدي،  مؤسسة  الطبعة:    اللوحيق، 

 م. 2000-هـ  1420األوىل  

القرآ  . 31 ا تفسري  البرصي،  أبو    لعظيم، ن  القريش  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء 

عيل امل حممد  منشورات  العلمية،  الكتب  دار  حسني،  حممد  بيضون  حقق:   –  

 . هـ1419 -بريوت، الطبعة: األوىل  

القرآن  . 32 حمم  :تفسري  بن  منصور  املظفر  يارسأبو  املحقق:  السمعاين،  إبراهيم د  بن     

ال دار  غنيم،  بن  عباس  بن  الريا وطنوغنيم  األوىل،    –ض  ،  الطبعة:  السعودية، 

 م.  1997  -هـ1418

للقرآن: ري التفس  . 33 القرآين  التفسري  القرآين  يونس      الكريم  الفكر  عبد  دار  اخلطيب، 

 القاهرة.  –العريب 

التأويلتفسري  . 34 وحقائق  التنزيل  مدارك  النسفي=  ب  ،   اهلل  عبد  الربكات  أمحد أبو    ن 

وي، دار الكلم الطيب، بريوت،  يبد  النسفي، حققه وخرج أحاديثه: يوسف عيل 

 . م1998 -هـ  1419الطبعة: األوىل،  

املعاين واألسانيد  . 35 من  املوطأ  ملا يف  القرطبي،  أبو    :التمهيد  اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر 
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مصط األوحتقيق:  عموم  وزارة  البكري،  حممد  العلوي،  والشؤون  فى  قاف 

 هـ. 1387املغرب، عام النرش:   –اإلسالمية 

،    دي ن نرص بن حممد السمرق أبو الليث    حاديث سيد األنبياء واملرسلني: أب  افلني تنبيه الغ . 36

دمشق   كثري،  ابن  دار  بديوي،  عيل  يوسف  الثالثة،  بري  –حققه:  الطبعة:  وت، 

 م. 2000  -هـ  1421

د ، املح األمري الصنعاين  حممد بن إسامعيل  : نوير شرح اجلامع الصغريالت . 37   قق: د. حمم 

د إبراهي   -هـ  1432السالم، الرياض، الطبعة: األوىل،    دارم، مكتبة  إسحاق حمم 

 م. 2011

دار إحياء  حممد بن أمحد بن األزهري، املحقق: حممد عوض مرعب،   : ةتذيب اللغ  . 38

 م. 2001األوىل،  بريوت، الطبعة: –الرتاث العريب 

والتنبيه:  . 39 حم  التوبيخ  عبدأبو  أل  مد  حممد  بن  الساهلل  مدي  املحقق:  يد  صبهاين، 

 القاهرة.  –فرقان ال  إبراهيم، مكتبة

الصغري . 40 اجلامع  بشرح  امل  :التيسري  الرؤوف  الشافعي  نعبد  اإلمام  مكتبة   –اوي، 

 م. 1988  -هـ  1408ة،  الرياض، الطبعة: الثالث

ري، حتقيق: عبد  ثاملبارك بن حممد اجلزري ابن األ :الرسول  جامع األصول يف أحاديث . 41

 تبة دار البيان، الطبعة: األوىل. مك   -مطبعة املالح    -لواين  مكتبة احل األرنؤوط،   القادر

حممد بن جرير أبو جعفر الطربي، املحقق: أمحد حممد   :جامع البيان يف أتويل القرآن  . 42

 م.  2000  -هـ  1420اكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، ش

نبيل، النارش: دار  بن رجب احل  فرج عبد الرمحن بن أمحدأبو ال  :جامع العلوم واحلكم . 43

 ه. 1408الطبعة األوىل،  وت بري –املعرفة 

أمور   . 44 من  املختصر  الصحيح  املسند  هللا ر اجلامع  وأيمه   ×   سول  صحيح   وسننه   =  

إسالبخاري بن  دار  ، حممد  النارص،  املحقق: حممد  البخاري،  النجاة،  امعيل  طوق 

 هـ. 1422الطبعة: األوىل،  

ألحكام اجل . 45 تف  امع   = القرطيبالقرآن  أمحد  سري  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  ي،  رطبالق: 
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ا الكتب  دار  النارش:  أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين  أمحد  القاهرة،    –رصية  مل حتقيق: 

 م.  1964  -هـ  1384الطبعة: الثانية، 

اللغة:  . 46 األزد  مجهرة  دريد  بن  حممد  بكر  دار  أبو  بعلبكي،  منري  رمزي  املحقق:  ي، 

 م. 1987عة: األوىل، بريوت، الطب  –للماليني العلم 

على   . 47 الشهاب  تفسري يضاوي=البتفسري  حاشية  على  الراضي  وكفاية  القاضي    عناية 

 بريوت.  –دين أمحد اخلفاجي، دار صادر لشهاب ا البيضاوي:

السيد سابق، دار اجليل،  أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي، املحقق:    غة: حجة هللا البال . 48

 م. 2005  -هـ   1426بع:  ة: األوىل، سنة الطلطبع لبنان، ا –بريوت 

، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين،  ياء وطبقات األصفياء وللياء حلية األحلية األو  . 49

 م. 1974  -هـ  1394بجوار حمافظة مرص،   -سعادة  لا

 بريوت.  –الفكر  عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار نثور: الدر امل . 50

شر  . 51 املضيئة  الدالدراري  البهية:ح  عيل   رر  بن  الع  حممد  الكتب  دار  لمية،  الشوكاين، 

 م. 1987 -هـ 1407األوىل  ة عالطبعة: الطب

العلماء = جامع العلوم يف اصطل . 52 القاضي نكري، عرب عباراته حدستور    ات الفنون: 

العلمية  حسن    الفارسية:  الكتب  دار  فحص،  بري  -هاين   / الطبعة:  لبنان  وت، 

 م. 0002  -هـ 1421األوىل،  

خليل    ا: البكري الصديقي، اعتنى هب  حممد عيل   :الصاحلنييل الفاحلني لطرق ريض  دل . 53

بريو  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  املعرفة  دار  شيحا،  الطبعة:    –  تمأمون  لبنان، 

 م.   2004  -هـ 1425الرابعة،  

الشريعة: الذريع . 54 مكارم  إل  ا  ة  احلسني  القاسم  األصفهاينأبو  بالراغب  ،  ملعروف 

ـ    1428القاهرة،    –، دار السالم  و اليزيد أبو زيد العجمي . أب حتقيق: د  م.   2007  -ه

املثاين:  روح  . 55 العظيم والسبع  القرآن  تفسري  الدين  املعاين يف  األلويس،  حم  شهاب  مود 

عـقـمحـال عيل  البـبـق:  عطيـد  الكــ اري  دار  العلمية  ة،  الطبعة:    –تب  بريوت، 

 هـ. 1415األوىل،  
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حممد بن   : لسنة كتاب وا واألحياء بلدالئل من الم على أرواح األموات  الروح يف الكل . 56

 م. 1975 – 1395بريوت،   -ية، دار الكتب العلمية  اجلوزأيب بكر ابن قيم 

العقلء ونز  . 57 االفضلء   هة روضة  املحقق: حممد حمي  الدارمي،  لدين  : حممد بن حبان 

 وت. بري –عبد احلميد، دار الكتب العلمية 

الز الريض   . 58 النرية  واحلدائق  للسعدي الناضرة  املنها   ،اهرة  بعة  طال   ،القاهرة  ،جدار 

 م 2005  األوىل،

والالزه  . 59 الرمح  رقائق:د  حبيب  املحقق:  املبارك،  بن  اهلل  عبد  الرمحن  عبد  ن  أبو 

 بريوت.   –األعظمي، دار الكتب العلمية  

اهلي   رتاف الكبائر:الزواجر عن اق . 60 الطبعة:  ي، دامثأمحد بن حممد بن حجر  الفكر،  ر 

 م. 1987  -هـ 1407األوىل،  

 ر احلديث. ، داد بن إسامعيل الصنعاين، املعروف باألمريحمم السلم: سبل  . 61

حممد بن أمحد    : ا احلكيم اخلبريبنالسراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كلم ر  . 62

 هـ.   1285:  القاهرة، عام النرش –عة بوالق )األمريية( اخلطيب الرشبيني، مطب

الصحيحة: . 63 األحاديث  نارصحم  سلسلة  األلباين،مد  الدين  للنرش      املعارف  مكتبة 

 بعة: األوىل. ، الطوالتوزيع، الرياض 

حمم  السنة:  . 64 املحقق:  الشيباين،  عاصم  أيب  بن  بكر  األلباين،  د  أبو  الدين  نارص 

 هـ. 1400عة: األوىل،  بريوت، الطب –املكتب اإلسالمي 

ما . 65 ابن  عب  جه: سنن  حم أبو  حتقيق:  القزويني،  يزيد  بن  حممد  اهلل  عبد  د  فؤاد  مد 

 البايب احللبي. عيسى فيصل  -نارش: دار إحياء الكتب العربية  الباقي، ال

داود:  . 66 أب  السجست  سنن  األشعث  بن  سليامن  داود  حميي  اينأبو  حممد  املحقق:   ،

 بريوت.  –كتبة العرصية، صيدا الدين عبد احلميد، النارش: امل

د  محد حممد شاكر، حممد فؤاأ   : حتقيق وتعليقممد بن عيسى الرتمذي،    سنن الرتمذي،  . 67

كة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب  : رشعبد الباقي، إبراهيم عطوة عوض، النارش

 م.   1975  -هـ  5391مرص، الطبعة: الثانية،    –احللبي 
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للبيهقي  . 68 الصغري  احلسنيالسنن  بن  أمحد  امل،  البيهقي،  بكر  أبو  املعطي    عبد  حقق: 

جامعقل النرش:  دار  اإلسالمعجي،  الدراسات  اة  باكستان،  ـ  كراتيش  لطبعة:  ية، 

 م. 1989  -هـ 1410األوىل،  

النسائي، حققه وخرج أحاديثه:    : ىالكرب السنن   . 69 أمحد بن شعيب  الرمحن  أبو عبد 

  -هـ   1421وىل، بريوت، الطبعة: األ  –عبد املنعم شلبي، مؤسسة الرسالة  ن  حس

 م.   0120

حممد عطا، النارش: دار  بو بكر البيهقي، املحقق:  د بن احلسني أأمح  ، السنن الكربى . 70

 م.   2003  -هـ   1424ثة،  الثاللبنات، الطبعة:  –لكتب العلمية، بريوت ا

، حممد بن  من صحيح اإلمام البخاري  ×  ة اجملالس الوعظية يف شرح أحاديث خري الربي  . 71

السفريي  الكتب ، حققعمر  دار  الرمحن،  عبد  فتحي  أمحد  بريوت  العلم  ه:    –ية، 

 م. 2004 -ه 5142لبنان، الطبعة: األوىل،  

بن يوسف الزرقاين، دار    لباقيحممد بن عبد ا   على موطأ اإلمام مالك:الزرقاين   شرح . 72

 هـ، بريوت. 1411الكتب العلمية،  

السن . 73 حتقيق  ، ة شرح  البغوي،  مسعود  بن  احلسني  حممد  األرأبو  شعيب  -نؤوط : 

النا  الشاويش،  زهري  احممد  املكتب  الطبعة:    -إلسالمي  رش:  بريوت،  دمشق، 

 م. 1983  -هـ  1403،  الثانية

احلجاجالديب . 74 بن  مسلم  صحيح  على  الرمح  : اج  جال عبد  السيوطي،  ن  الدين  ل 

عفا  ابن  دار  األثري،  احلويني  اسحق  أبو  والتوزيع  ن  املحقق:  اململكة    -للنرش 

 م.  9961هـ   1416الطبعة: األوىل   اخلرب،  –عودية العربية الس

ريض . 75 دار    : الصاحلني  شرح  العثيمني،  صالح  بن  الرياض،  حممد  للنرش،  الوطن 

 هـ.  1426طبعة: ال

ابن بطال أبو احلسن عيل بن خلف، حتقيق: يارس    :بطال شرح صحيح البخاري البن   . 76

مكتبة إبراهيم،  الطبع  -لرشد  ا  بن  الرياض،  الثانية،  السعودية،    -هـ  1423ة: 

 م.  2003
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حامد،  بكر البيهقي، حققه: الدكتور عبد العيل    أمحد بن احلسني أبو  ،شعب اإلميان  . 77

الر مكتبة  واالنارش:  للنرش  معشد  بالتعاون  بالرياض  السلفية  الدا  لتوزيع  ر 

 م.   2003  -هـ  1423ببومباي باهلند، الطبعة: األوىل،  

العرب   سمش . 78 ودواء كلم  الكلوم:  العلوم  سعيد    من  بن  املحقق:  نشوان  احلمريى، 

العم.د اهلل  بن عبد  يوسف حممد  حسني  د  اإلرياين،  اهلل،  ري، مطهر بن عيل  عبد 

امل الفكر  )بريدار  )دمشق  -وت  عارص  الفكر  دار  الطبعة:  سو  -  لبنان(،  رية(، 

 م.  1999  -هـ   1420األوىل،  

اللغة وصحا  . 79 إسام  العربية: ح  الصحاح اتج  الفارايب، حتقيق:  أبو نرص  اجلوهري  عيل 

  هـ 1407بريوت، الطبعة: الرابعة    –  أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني

 م.   9871  -

م . 80 حبان،  ابن  الدارميمصحيح  حامت  أبو  حبان  بن  املحقق:  د  األرنؤوط،  شعيب  ، 

 . 1993 – 1414بريوت، الطبعة: الثانية،   –النارش: مؤسسة الرسالة 

ا . 81 والرتهيب: صحيح  األلب  لرتغيب  نارص  بن  الرياض  حممد  املعارف،  مكتبة    -اين، 

 م.   2000 -  هـ 1421ربية السعودية، الطبعة: األوىل، اململكة الع 

 ملكتب اإلسالمي. ين، احممد نارص الدين األلبا   :لصغري وزيدته امع اصحيح اجل . 82

سني العراقي، الطبعة  يم بن احلرح أبو الفضل عبد ال :طرح التثريب يف شرح التقريب  . 83

 املرصية القديمة. 

الع  الطلبة:   طلبة  . 84 املطبعة  النسفي،  حممد  بن  ببغداد، عمر  املثنى  مكتبة    امرة، 

 م. 1994هـ، 1414

بدر    البخاري:  القاري شرح صحيح   عمدة  . 85 أمحد  بن  ،  يالعين  الدينأبو حممد حممود 

 بريوت.  –دار إحياء الرتاث العريب 

أ   العني: . 86 بن  د  دمحاخلليل  املحقق:  د  . الفراهيدي،  املخزومي،  إبراهيم    . مهدي 

 لسامرائي، دار ومكتبة اهلالل. ا

املرام . 87 واحلرام  غاية  احللل  أحاديث  ختريج  املنارصحممد    :يف  األلباين،  الدين  كتب   

 هـ. 4051 -ة  بريوت، الطبعة: الثالث –اإلسالمي 
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احلديث:  . 88 امل   غريب  اخلطايب،  حممد  بن  محد  سليامن  عأبو  إبراهيم    بدحقق:  الكريم 

القيوم   عبد  أحاديثه:  خرج  الفكر  الغرباوي،  دار  النبي،  رب  دمشق،    –عبد 

 م. 1982  -هـ  1402

ب احلنبيل، حتقيق:  بد الرمحن بن أمحد بن رجع  اري: فتح الباري شرح صحيح البخ . 89

قيق  املدينة النبوية، احلقوق: مكتب حت -الغرباء األثرية   مكتبةمموعة من العلامء، 

 م. 1996 -هـ 1417القاهرة، الطبعة: األوىل،   –مني ر دار احل

القدير،ف . 90 النارش:   تح  الشوكاين،  الطي   حممد بن عيل  الكلم  ابن كثري، دار    -ب  دار 

 هـ. 1414 -بريوت، الطبعة: األوىل  دمشق، 

بأ   الفتح املبني بشرح األربعني:  . 91 اهلي محد  املنهاج، جدة  ثن حممد بن حجر    -مي، دار 

 م. 2008  -هـ  1428سعودية، الطبعة: األوىل، الاململكة العربية 

 والتأليف األزهرية. يقي، مجعية النرش  حممد الصد   : الربنية على األذكار النووية   الفتوحات  . 92

والتعيري: ال . 93 النصيحة  بني  دار  عب  فرق  احلنبيل،  رجب  بن  أمحد  بن  الرمحن    عامر، د 

 م. 1988 -هـ 1409عامن، الطبعة: الثانية،  

القدير شرح . 94 امل  : جلامع الصغريا  فيض  الرؤوف  بعبد  املدعو  الدين حممد  ناوي،  زين 

 هـ.1356طبعة: األوىل،  المرص،  –املكتبة التجارية الكربى 

  اح مبة هللا جل وعز وعلماتا: الفياح قوت القلوب وغذاء األرو   قوت القلوب=الزهر . 95

 حممود، دار ابن خزيمة. أمحد أزهري 

 بريوت.  –دار الندوة اجلديدة  ي،أيب عبد اهلل حممد الذهب  :الكبائر  . 96

ق: كامل يوسف  شيبة، املحقأبو بكر بن أيب    : اديث واآلاثرالكتاب املصنف يف األح . 97

 هـ.1409اض، الطبعة: األوىل،  الري –احلوت، مكتبة الرشد 

التنزيلال . 98 غوامض  حقائق  عن  القا كشاف  أبو  حم،  الزمسم  عمرو  بن  رشي،  مود 

 .  ـه1407  -الطبعة: الثالثة   ت،بريو –النارش: دار الكتاب العريب 

عيل     اجلوزي، املحقق: عبد الرمحن بن عيل   : حيحنيكشف املشكل من حديث الص . 99

 الرياض.  –حسني البواب، دار الوطن 
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القرآن . 100 تفسري  عن  والبيان  اإلمام    :الكشف  حتقيق:  الثعلبي،  حممد  بن  أيب  أمحد 

بن عا حم العريب، بريوت  مد  الرتاث  إحياء  دار  األوىل  اللبنان،    –شور،  طبعة: 

 م. 2002  -هـ  1422

ا . 101 يف  معجم  والفرو الكليات=  اللغويةملصطلحات  أيو ق  البقاء  أبو  الكفوي،  ،  ب 

 بريوت.  –رصي، مؤسسة الرسالة املحقق: عدنان درويش، حممد امل

إسامعيل الكوراين، املحقق:    بند  : أمحثر اجلاري إل ريض أحاديث البخاريالكو  . 102

لبنان، الطبعة: األوىل،    –ء الرتاث العريب، بريوت  يا الشيخ أمحد عناية، دار إح

 م. 8200  -هـ  2914

الكتاب، . 103 علوم  يف  عادل أ  اللباب  بن  عيل  بن  عمر  الدين  رساج  حفص  بو 

املوجا عبد  أمحد  عادل  املحقق:  الكتب  حلنبيل،  دار  معوض،  حممد  عيل  ود، 

 م. 1998-هـ 1419وت، لبنان، الطبعة: األوىل، بري -ية العلم

الثالثة    عة:بريوت، الطب  –حممد بن مكرم ابن منظور، دار صادر    رب:لعلسان ا  . 104

 هـ. 1414  -

يثمي، املحقق: حسام  أبو احلسن عيل بن أيب بكر اهل  ع الفوائد: جممع الزوائد ومنب . 105

 ة القديس، القاهرة. الدين القديس، مكتب

  م، عبد احلليم بن تيمية، املحقق: عبد الرمحن بن قاسد بن  أمح  : جمموع الفتاوى . 106

املدينة الرشيف،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  العربية  النب  ممع  اململكة  وية، 

 م.9519-هـ1416السعودية،  

حممد القاسمي، املحقق: حممد باسل، دار    حممد مجال الدين بن  ماسن التأويل، . 107

 هـ. 8141  -بريوت، الطبعة: األوىل  الكتب العلمية، 

العزيز . 108 الكتاب  الوجيز يف تفسري  بن غالب بن عطية  حم   أبو  ، احملرر  مد عبد احلق 

تب العلمية  السالم عبد الشايف حممد، النارش: دار الك  ، املحقق: عبداألندليس

 هـ.  4221  -بريوت، الطبعة: األوىل  –

ميد  احل   د  بن إسامعيل بن سيده، املحقق: عب سن عيل أبو احل   احملكم واحمليط األعظم: . 109

ـ  1421األوىل،  :  بريوت، الطبعة   –هنداوي، دار الكتب العلمية    م. 2000  -ه
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 بريوت.  –عيل بن حزم األندليس، دار الفكر  أبو حممد : احمللى بآلاثر . 110

الصحاح  . 111 الراز   : خمتار  حممد  اهلل  عبد  املكتبة أبو  حممد،  الشيخ  يوسف  املحقق:    ي، 

 م. 1999  -هـ  1420: اخلامسة،  لطبعة صيدا، ا   –الدار النموذجية، بريوت    -ية  العرص 

اإلميا . 112 شعب  الرمح  ن: خمتصر  عبد  بن  القادر  عمر  عبد  املحقق:  القزويني،  ن 

 هـ.1405ثانية،  دمشق، الطبعة: ال –رناؤوط، دار ابن كثري األ

مشكا . 113 شرح  املفاتيح  املصابيح:مرقاة  اهل  ة  سلطان  بن  دعيل  القاري،  ار  روي 

 م.  2002 -هـ 4221ىل،  لبنان، الطبعة: األو –الفكر، بريوت 

عوانة:  . 114 أب  عوانة  مستخرج  إي  أبو  بن  عارف  عقوب  بن  أيمن  حتقيق:  سحاق، 

 م. 9981  -هـ 1419بريوت، الطبعة: األوىل،  –عرفة الدمشقي، دار امل

ا  املستدرك على الصحيحني،  . 115 النيسابوري،  هلل احلاكم حممد بن عأبو عبد  بد اهلل 

بريوت، الطبعة: األوىل،    –  علمية قيق: مصطفى عطا، النارش: دار الكتب الحت

 م. 1990 – 1411

شيبة: ا د  مسن . 116 أب  ال  بن  عادل  املحقق:  شيبة،  أيب  بن  بكر  أمحد  أبو  عزازي، 

 م.  1997الطبعة: األوىل،   الرياض، –املزيدي، دار الوطن 

سني سليم أسد، دار  محد بن عيل املوصيل، املحقق: ح أبو يعىل أ  :مسند أب يعلى  . 117

 م.1984  – 1404لطبعة: األوىل، شق، ادم –املأمون للرتاث 

اإلم . 118 أمحمسند  حنبل:  د ام  شعيب    بن  املحقق:  حنبل،  بن  أمحد  اهلل  عبد  أبو 

عب د  إرشاف:  وآخرون،  مرشد،  عادل  مؤسسة  األرنؤوط،  الرتكي،  اهلل  د 

 م.    2001  -هـ  1421األوىل،  الرسالة، الطبعة: 

بالبزار، املحقق:  عروف  ، أبو بكر أمحد بن عمرو امللبحر الزخارمسند البزار= ا  . 119

بن سعد صربي عبد اخلالق الشافعي، النارش:  ل  اهلل، عادحمفوظ الرمحن زين  

 وىل. املدينة املنورة، الطبعة: األ -وم واحلكم  مكتبة العل

سالمة القضاعي، املحقق: محدي بن عبد    أبو عبد اهلل حممد بن  مسند الشهاب:  . 120

 م. 1986 –1407انية،  الث :بريوت، الطبعة–د السلفي، مؤسسة الرسالةاملجي
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املختصر  . 121 الصحيح  هللا ب  املسند  رسول  إل  العدل  عن  العدل  بن  ،  ×  نقل  مسلم 
 العريب، بريوت. دار إحياء الرتاث  املحقق: حممد فؤاد عبد الباقي،  ، القشريي   احلجاج

أ . 122 الطيالسيمسند  داود  الطياليس،    : ب  داود سليامن  الدكتور حممد  أبو  املحقق: 

 م. 1999  -هـ  1419، الطبعة: األوىل، مرص –الرتكي، دار هجر 

حبي  :نفاملص . 123 املحقق:  الصنعاين،  مهام  بن  الرزاق  عبد  بكر  الرمحن  أبو  ب 

العلمي املجلس  اإلاهلند،    -األعظمي،  الطبعة:    –سالمي  املكتب  بريوت، 

 هـ. 1403ية،  الثان

السنن: . 124 حمم  معامل  بن  محد  سليامن  العلمية  أبو  املطبعة  اخلطايب،  حلب،    –د 

 م. 1932 -ـه 1351األوىل بعة: الط

  –داب  د. حممد جبل، مكتبة اآل   : ملؤصل أللفاظ القرآن الكرميا  املعجم االشتقاقي  . 125

 م. 2010القاهرة، الطبعة: األوىل، 

األوسط، ا . 126 القاس  ملعجم  أبو  أمحد  بن  بن  سليامن  طارق  املحقق:  الطرباين،  م 

 هرة. القا  –ر احلرمني ن احلسيني، النارش: داعوض اهلل، عبد املحس

الق  ،املعجم الكبري  . 127 أبو  السلفي،  اسسليامن بن أمحد  الطرباين، املحقق: محدي  م 

 ية. القاهرة، الطبعة: الثان –ابن تيمية دار النرش: مكتبة 

املعاصرة:مع . 128 العربية  اللغة  مت  جم  أمحد  األوىل،  د.  الطبعة:  الكتب،  عال  ار، 

 م.   2008  -هـ  1429

م . 129 والرسمعجم  احلدود  يف  العلوم  السيوطي،  ع   وم:قاليد  بكر  أيب  بن  الرمحن  بد 

رص، الطبعة:  القاهرة / م   -. د حممد إبراهيم عبادة، مكتبة اآلداب  أ   املحقق:

 م.   2004  - هـ 1424األوىل،  

اللغة: معج . 130 مقاييس  املحقق:    م  بن فارس،  دار  أمحد  السالم حممد هارون،  عبد 

 م. 1979  -هـ  9913الفكر، عام النرش:  

 ريب. لع بن عبد السيد اخلوارزمي، دار الكتاب ا نارص املغرب يف ترتيب املعرب: . 131

ازي، دار إحياء  مد بن عمر الر، أبو عبد اهلل حم مفاتيح الغيب = التفسري الكبري  . 132

 هـ.   1420  -يب، بريوت، الطبعة: الثالثة  الرتاث العر 
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لدين بن عبد السالم، املحقق:  أبو حممد عز ا :مقاصد الرعاية حلقوق هللا عز وجل . 133

 م. 1995 -هـ 4161  دمشق، الطبعة: األوىل،   –اع، دار الفكر الطب إياد خالد

حممد قاسم، راجعه: الشيخ عبد  محزة   :منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري . 134

دمشق    القادر البيان،  دار  مكتبة  السورية،  ا   -األرناؤوط،  العربية  جلمهورية 

ـ  0141:  اململكة العربية السعودية، عام النرش   -مكتبة املؤيد، الطائف    م. 1990  -ه

املو  . 135 السعادة  ا  أبو  :طأاملنتقى شرح  القرطبي، مطبعة  بن خلف    -لوليد سليامن 

 . ـ ه1332حمافظة مرص، الطبعة: األوىل،  بجوار

اهليثمي  : ىنتقامل . 136 بكر  أيب  بن  عيل  احلسن  أمحد صالح  أبو  د. حسني  املحقق:   ،

ا املنورةالباكري، مركز خدمة  املدينة  النبوية،  الطلسنة والسرية  بعة: األوىل،  ، 

 . م1992 – 1413

ي، دار  ف النووحميي الدين حييى بن رش  صحيح مسلم بن احلجاج:  رحاملنهاج ش . 137

 هـ.  1392عة: الثانية، بريوت، الطب –إحياء الرتاث العريب 

ب  املنهيات:  . 138 لقرآن  ن عيل الرتمذي، املحقق: حممد عثامن اخلشت، مكتبة احممد 

 م. 1986هـ، 1406  مرص،   القاهرة،-للطبع والنرش والتوزيع 

احلد  . 139 غريب  يف  ابن  :واألثر   يثالنهاية  اجلزري  حممد  بن  املكتب  املبارك  ة  األثري، 

حممود    -  الزاوي: طاهر أمحد  م، حتقيق1979  -هـ  1399بريوت،    -العلمية  

 ي. حممد الطناح

، وأحكامه، ومجل من فنون  وتفسريهاهلداية إل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن   . 140

سائل جامعية بكلية  ر  بن أيب طالب، املحقق: مموعةحممد مكي  أبو    علومه: 

العل العلميالدراسات  والبحث  أ.جا -يا  بإرشاف  الشارقة،  الشاهد  معة  د: 

امعة الشارقة، الطبعة:  ج  -، كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  البوشيخي 

 م. 2008  -هـ 1429األوىل،  
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