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مع القزايا التي أثيخت ملسو هيلع هللا ىلص ييجؼ البحث إلى بياف كيفية  تعامل الشبي      
عمى عيجه كشسمت قاعجة عخيزة مغ الشاس ككػنت رأيًا عامًا، كإبخاز الفكخ 

ليحه القزايا. كتحكيقًا ليحا اليجؼ تشاكؿ ملسو هيلع هللا ىلص  السقاصجؼ الشبػؼ خالؿ تشاكلو
البحث الشقاط اآلتية: التعخيف بالفكخ السقاصجؼ كمقػماتو، التعخيف بالخأؼ 
العاـ ككضائفو، كاألسذ الستختبة عميو، كالسؤثخة فيو، كأقداـ الخأؼ العاـ باعتبار 

خة ال يتعامل مع ضاىملسو هيلع هللا ىلص الدمغ)الجائع كالسؤقت(، كخمز البحث إلى أف الشبي 
الخأؼ العاـ مغ مشصمق التخضية ألصحاب الخأؼ فحدب أك السرمحة 
الذخرية لفئة معيشة، إنسا مغ مشصمق الػحي اإلليي كالبالغ عغ هللا عد 
كجل، كربى الشبي أصحابو كأباف لمجعاة بفكخه السقاصجؼ تقخيخ مبادغ ىي: 

ة التي الخالؼ في الفخكع حكسة ربانية كتذخيعية، كاحتخاـ السعارضة الشديي
تخجـ السرمحة العامة، كالترخيح بالخأؼ كالتذاكر كإلداـ العسل بالسذػرة بعج 
الفرل فييا، إقامة الحجكد بالبيشة الطاىخة، كتأليف القمػب بالعصاء أقخب 
شخيق لقبػؿ الجعػة كأمغ السكخ كإقامة السرمحة، كأىسية القجكة العسمية في 

 ملسو هيلع هللا ىلص.اعة هلل كلخسػلو األثخ كالتأسي، الثبات عمى اإليساف كالص
  الفكخ، السقاصج، الشبي، قزايا، الخأؼ العاـالكمسات السفتاحية:  
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Abstract: 

The research aims to show how the Prophe dealt with the 
issues raised during his reign and included a broad base of 
people and formed a public opinion, and to highlight the 
prophetic thinking of the Prophet during his handling ملسو هيلع هللا ىلص 
these issues. To achieve this goal, the research dealt with the 
following points: Definition of Makassed thought and its 
components, definition of public opinion and its functions, 
and the foundations and implications of it, and sections of 
public opinion as time (permanent and temporary), and 
concluded that the Prophet does not deal with the 
phenomenon of public opinion in terms of satisfaction For 
proponents only or the personal interest of a particular 
group, but in the spirit of divine revelation and reporting on 
God Almighty, and the Prophet raised his companions and 
the proponents of his preachers Makassed thought to 
determine the principles are: The statement of opinion and 
consultation and the obligation to work advice after the 
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adjudication, the establishment of boundaries with the 
apparent evidence, and the formation of hearts to give the 
earliest way to accept the invitation and the security of 
deception and the establishment of interest, and the 
importance of practical role model in the impact and despair, 
stability on faith and obedience to God and His Messenger. 

Keywords: Thought, purposes, prophet, issues, public 
opinion 
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 املكدوــــــــٛ

بدع هللا كالحسج هلل كالرػالة كالدالـ عمى سيجنا رسػؿ هللا كآلو 
 ٔبعــد؛؛؛كصحبو كمغ كااله ... 

فيعتبخ إبجاء الخأؼ مطيخًا مباشخًا لػجػد الجساعات اإلندانية الي 
 تتخح قػانيغ كسياسيات تديخ عمييا كفق نطاميا الحكسي كاإلدارؼ . 

ركث الثقافي لجػ كبشذأة الػعي الفكخؼ، كاستشادًا إلى السػ 
الجساعة، تتخح مغ كسائل التعبيخ كإبجاء الخأؼ حػؿ ما يثار مغ قزايا 
أكثخ مغ زاكية، كيكػؼ الخأؼ الغالب لمجساعة حيشئٍح رأيًا عامًا لو تأثيخه 
عمى القػػ الدياسية كالخقابة االجتساعية في السحافطة عمى مجسػعة 

 الكيع التي انتيجيا السجتسع . 

اتدع بالربغة السجنية،  شة بعج ىجخة الشبي كمجتسع السجي
، فجسع أفخاد قاششيو تحت مطمة السػاششة، كرئيذ الجكلة ىػ الشبي 

كرسست أصػؿ الحكع مغ الحقػؽ كالػاجبات بيغ الخاعي كالخعية كالتي 
مشيا مبجأ األخح بالسذػرة كحخية التعبيخ عغ الخأؼ في إشار السرمحة 

الجسعي لجساعة السػاششيغ )الخأؼ العاـ( كاف العامة. كإزاء ىحا التعبيخ 
يتعامل معو حدب ما تقتزيو السرمحة. الجيشية أك  الخسػؿ 

 :الجنيػية، انصالقًا مغ زاكيتيغ في شخرية الشبي 
 أنو رسػؿ هللا مؤيج بالػحي اإلليي . أٔالِىا:
أنو رئيذ دكلة يقخر السرمحة انصالقًا مغ نطختو  ثاٌّٗىا:

 الكيادية كالدياسية .
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السقاصجؼ في تعاممو مع  كفي ىحا البحث: أبيغ فكخ الشبي 
كقائع كأحجاث غمب عمييا شابع الخأؼ العاـ لمجساعة، كمتى قجـ الشبي 

  رأيو استشادًا إلى الػحي كقرجًا لمسرمحة التي غابت عغ رؤية
 تجمت ليع الحكسة مشيا بعج ذلظ . الجساىيخ، ثع

رأؼ الجساعة تغميبًا لمسرمحة كتأليفًا لمقمػب  كمتى قجـ الشبي 
كاعتبارًا لمخأؼ الجسعي، كذلظ فيسا ليذ فيو تػجيو سساكؼ فاصٌل في 

 األمخ .
 

 وشكمـٛ البخــح:

تتحجد مذكمة البحث في إبخاز الجكافع األساسية التي شكمت لجػ 
ًا عامًا في بعس السػاقف كاألحجاث، ككيفية تعامل جسيػر الرحابة رأي

مع الرحابة تجاه ىحا الخأؼ، كمػجػ تشػع التشاكؿ الشبػؼ لمخأؼ  الشبي 
 .    العػػاـ قبػاًل كردًا انصالقًا مغ فكخه السقاصجؼ 
 أِىٗـٛ البخــح:

 تتحجد أىسية البحث في الشقاط التالية:

 كصحبو الكخاـ . بي ػ تشاكلو جدءًا أصياًل مغ سيخة الش ٔ
 ػ فاعمية قزايا الخأؼ العاـ كأثخىا في مجخيات األحجاث .  ٕ
 ػ بياف كيفية التعامل الشبػؼ تجاه قزايا الخأؼ العاـ . ٖ
ػ أىسية استشباط الفكخ السقاصجؼ الشبػؼ في تشاكلو لكل قزية  ٗ

 عمى حجه . 
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 أِـداف البخـــح:

 ييجؼ البحث إلى:

في تعاممو مع  ػ إبخاز أكجػو االستفادة مغ مشيجيػة الشبي  ٔ
 قزايػا الخأؼ العاـ . 

لقزايا الخأؼ العاـ  ػ تفريل األسباب في اختالؼ تشاكلو  ٕ
 . 

ػ إبخاز دكر السعارضة الشديية التي تخجـ السرمحة العامة،  ٖ
 كإلداـ العسل بالسذػرة .

كخاـ في استجابتيع لمخسػؿ ػ تجمية السػاقف السذخفة لمرحابة ال ٗ
  . 

 ػ تجمية الفكخ السقاصجؼ لمشبي تجاه قزايا الخأؼ العاـ .  ٘
ػ بياف كيفية استفادة الجعاة مغ الفكخ السقاصجؼ الشبػية في  ٙ

 تعامميع مع األحجاث. 
ػ العسل عمى بمػرة نطخية فكخية إسالمية في التعامل مع  ٚ

 الػقائع كاألحجاث .
 ح:تضـاؤالت البخـــ

 يحاكؿ البحث اإلجابة عغ التداؤالت اآلتية:
 ػ ما السقرػد بالفكخ السقاصجؼ . 
 ػ ما مقػمات الفكخ السقاصجؼ . 
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 ػ ما السقرػد بالخأؼ العاـ . 
 ػ ما أىع القػاعج التي تحكع تعخيف الخأؼ العاـ .

 ػ ما األسذ السختبصة بالخأؼ العاـ كالسؤثخة فيو . 
 ػ ما كضائف الخأؼ العاـ . 

 . ػ ما مػاقف الخأؼ العاـ التي ندؿ فييا الرحابة عمى رأؼ الشبي 

 عمى رأؼ أصحابو . ػ ما مػاقف الخأؼ العاـ التي ندؿ فييا الشبي 
 ػ ما األسباب كراء تغايخ التشاكؿ الشبػؼ لقزايا الخأؼ العاـ .

ػ ما الجركس السدتفادة مغ الفكخ السقاصجؼ الشبػؼ في مػاقفو تجاه 
 عاـ . الخأؼ ال

 وٍّــج البخـــح:

 انتيجت في تشاكؿ ىحا البحث مشيجيغ:
كذلظ بتتبع األحجاث كالسػاقف التي  األٔه: وٍّج االصتكزاٞ:

تبشى فييا الرحابة رأيًا عامًا غمب عمييع في مدألة مغ مدائل الجيغ 
كالحياة، بدخد الحجث، كتفريل مالمحو، كإبخاز الخأؼ الغالب، ثع بياف 

 إزاء ىحا الخأؼ بشفاذه أك بخده . كيفية تعامل الشبي 
كالجكافع كراء  كذلظ بتحميل األسباب وٍّج التخمٗن: الجاٌ٘:

ليحا الخأؼ  انتياج الرحابة لكل رأؼ عاـ، ثع بتحميل معالجة الشبي 
 في تعاممو لكل رأؼ مغ ىحه اآلراء .  كبياف الفكخ السقاصجؼ لمشبي 
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 الدراصات الضابكٛ

السقاصجػ لمشبي صمى  مغ خالؿ البحث كاالستقراء حػؿ ما كتب عغ الفكخ
أؼ العاـ لمرحب الكخاـ، أحج شيئا مكتػبا ىحا هللا عميو كسمع تجاه قزايا الخ 

السػضػع لكغ ىشاؾ دراسات تخاكسية في مػضػع السقاصج ففيسا كفكخا مغ 
 ذلظ:
مقاصج الذخيعة اإلسالمية ومكارميا اعالل الفاسي،دار الغخب  -1

 م1991اإلسالمي الطبعة الخامدة
مقاصج الذخيعة اإلسالمية دمحم الطاىخ بؼ دمحم بؼ دمحم الطاىخ بؼ  -2

ىـ( تحقيق دمحم الحبيب بؼ الخؽاجو، وزارة 1393عاشؽر التؽندي)ت
 م2004ىـ/1425االوقاف والذئؽن اإلسالمية قطخ 

الفكخ السقاصجي قؽاعجه وفؽائجه د/ أحسج الخيدؽني، دار الكمسة  -3
 م2014لمشذخ والتؽزيع 

 دراسات نخامية كثيخة ججا في مؽضؽع الخأى العام مؼ ذلغ:كسا أن ىشاك 
الخأى العام كيف يقاس وكيف يداس، د/ دمحم عبج القادر حاتػ/  -1

 م1971مكتبة االنجمؽ السرخية الطبعة األولى 
الخأى العام بيؼ الكمسة والسعتقج د/ جسال سالمة عمي ، دار الشيزة  -2

 م2010العخبية لمشذخ والتؽزيع
العام األسذ الشعخية والجؽانب السشيجية د/ سسيخ دمحم حديؼ  الخأى -3

 م 1997عالػ الكتب ط األولى 
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 خطـٛ البخــح:

 كفييا مقجمة كأربعة مباحث كخاتسػػة .
أما السقجمة: فتتشاكؿ مذكمة البحث، كأىسية البحث، كأىجاؼ 

 البحث، كتداؤالت البحث، كمشيج البحث، كخصة البحث .
 كخ السقاصجؼ كمقػماتػػو كفيو مصمباف:السبحث األكؿ: الف

 السصمب األكؿ: تعخيف الفكخ السقاصجؼ
 السصمب الثاني: مقػمات الفكخ السقاصجؼ

 
 السبحث الثاني: الخأؼ العاـ كمقػماتو كفيو مصمباف:

 السصمب األكؿ: تعخيف الخأؼ العاـ
 السصمب الثاني: مقػمات الخأػ العاـ

قزايا الخأؼ  رد الشبي  السبحث الثالث: الفكخ السقاصجؼ في
 العاـ، كفيو ثالثة مصالب:

 قتل السشافقيغ بالسجيشة . السصمب األكؿ: تخكو 
 السصمب الثاني: صمح الحجيبيػة . 

 السصمب الثالث: تػزيع الغشائع في حشيغ .

قزايا  السبحث الخابع: الفكخ السقاصجؼ في قبػؿ الشبي 
 الخأؼ العاـ، كفيو مصمباف:



ٔٔٗ 

 

 : غدكة أحج .السصمب األكؿ
 السصمب الثاني: ال ترمػا العرخ إال في بشي قخيطة . 

أما الخاتسة: فتتشاكؿ: أىع الشتائج كالتػصيات، مخاجع البحث، 
 كالفيخست .

 وهللا أسأؿ التػفيق كالدجاد؛؛؛
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 املبخح األٔه

 

 الفكز املكاصدٙ ٔوكٕواتــْ

 

 ٔفْٗ وطمباُ

 

 املكاصدٙاملطمب األٔه :تعزٖـف الفكـــز 

 املطمب الجاٌ٘: وكٕوات الفكز املكاصدٙ
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 املبخح األٔه
 الفكز املكاصدٙ ٔوكٕواتــْ

 املطمب األٔه :تعزٖـف الفكـــز:
 الفكز لغٛ:

ُد القمب بالشطخ كالتجبخ لصمب  "ؼ ؾ ر" الِفْكُخ بالكدخ تخدُّ
السعاني، َكِلي في األمخ فكٌخ أؼ نطٌخ كَركّية كالَفْكُخ بالفتح مرجر فكخت 
في األمخ مغ باب ضخب ... كجسع فكخة ِفَكٌخ مثل سجرٍة كِسَجر كيقاؿ 

ُتػصل بيا إلى مصمػب يكػف عمسًا  ِِ أك الفكُخ تختيب أمػٍر في الحىغ ِؼ
 .  (1)ضشًا 

كالَفْكُخ  (2)كالتفكخ التأمل كاالسع الِفكخ كالِفكخة كالسرجر الَفْكُخ 
كالِفْكُخ: إعساؿ الخاشخ في الذيء؛ قاؿ سيبػيو: كال يجسع الِفكُخ كال العمع 

 .   (3)كال الشطخ 
كفكخ في األمخ: أعسل العقل فيو كرتب بعس ما يعمع ليرل بو 

فكخ فيو فيػ مفكخ ... كافتكخ: تحكخ ...  إلى مجيػؿ، كأفكخ في األمخ:
كالتفكيخ: إعساؿ العقل في مذكمة لمتػصل إلى حميا، كالفكخ إعسػاؿ العقل 

 في السعمـػ لمػصػػؿ إلى معخفة مجيػؿ ... 
كالفكخة:الفكخ كالرػرة الحىشية ألمخ ما ... كالفكيخ: الكثيخ 

 . (4)التفكيخ
                                                             

 . 479ص  2ادلصباح ادلنًن يف غريب الشرح الكبًن، ف ك ر، ج (1)
 . 242ص  1سلتار الصحاح، ف ك ر، ج(2)
 . 65ص  5لسان العرب، فصل: الفاء، ج (3)
 . 698ادلعجم الوسيط، ابب: الفاء، ص  (4)
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 (1)في عذخيغ مػضعًا  ػ كقج كردت مادة "فكخ" في القخآف الكخيع
 كلكشيا بريغة الفعل، كلع تخد بريغة االسع أك السرجر . 

 الفكز يف االصطالح:

يتػافق معشى الفكخ اصصالحًا مع ما ذكخه أىل المغة في التعخيف 
. 

 فعشج ابغ مشطػر: ىػ : أعساؿ الخاشخ في الذيء .
كفي السعجع الػسيط: ىػ أعساؿ العقل في السعمـػ لمػصػؿ إلى 

 معخفة مجيػؿ .
 ، ػ كعشج الخاغب األصفياني: "الفكخة قػة ُمصخقة لمعمع إلى السعمـػ
كالتفكخ جػالف تمظ القػة بحدب نطخ العقل، كذلظ لإلنداف دكف الحيػاف، 
كال يقاؿ إال فيسا يسكغ أف يحرل لو صػرة في القمب ... قاؿ بعس 

لسعاني كىػ األدباء: الفكخ مقمػب عغ الَفْخؾ لكغ يدتعسل الفكخ في ا
 .  (2)فخؾ األمػر كبحثيا شمبًا لمػصػؿ إلى حكيقتيا"

 .  (3)ػ كعشج الجخجاني: "تختيب أمػر معمػمة لمتأدؼ إلى مجيػؿ" 
 الفكز يف املعادي احلدٖجٛ:

عخفو جسيل صميبا: "كجسمة القػؿ أف الفكخ يصمق عمى الفعل 
الحؼ تقـػ بو الشفذ عشج حخكتيا في السعقػالت أك يصمق عمى السعقػالت 
نفديا، فإذا أشمق عمى فعل الشفذ دؿ عمى حخكتيا الحاتية كىي الشطخ 

                                                             

 . 667ادلعجم الفهرس أللفاظ القرن الكرمي، دمحم فؤاد عبد الباقي، مادة: ف ك ر، ص  (1)
 . 292معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص  (2)
 . 168كتاب التعريفات، ابب: الفاء، ص   (3)
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كالتأمل، كإذا أشمق عمى السعقػالت دؿ عمى السفيـػ الحؼ تفكخ فيو 
   . (1)الشفذ" 

كسا عخفو شو جابخ العمػاني بأنو: "اسع لعسمية تخدد القػػ العاقمة 
السفكخة في اإلنداف سػاء كاف قمبًا أك ركحًا أك ذىشًا، بالشطخ كالتجبخ لصب 
السعاني السجيػلة مغ األمػر السعمػمة أك الػصػؿ إلى اإلحكاـ أك 

 .  (2)الشدب بيغ األشياء" 
 يخاد بيا: كمغ ذلظ يتبيغ أف إشالقات الفكخ 

ػ عسمية التفكيخ كالشطخ بالكيفية التي تشصمق مغ ممكات الشفذ 
 كقػتيا العقمية كالشفدية .

 ػ نتاج التفكيخ كىػ الفكخة ذاتيا )السعاني السجيػلة( .
ػ كقج يتدع مفيـػ الفكخ فيذتسل عمى السػركث الفكخؼ لإلنداف 

لثقافة بسفيػميا في جسيع مياديغ العمـػ الشطخية كاألنذصة التصبيكية )ا
 الذامل( . 

ػ كقج تزيق دائخة الفكخ حتى تشحرخ في مجخد الشطخ العقمي في 
أمخ ما، فيكػف الفكخ عشجئٍح مشدػبًا إلى مبجأ أك محىب أك شائفة أك 

 . (3)عرخ أك ديغ 
 كيدتفاد مغ التعخيفات الدابقة أف الفكخ:

                                                             

 .  156ص 2ادلعجم الفلسفي، ج (1)
 . 27األزمة الفكرية ادلعاصرة تشخيص ومقرتحات عالج، ص  (2)
م، 29/12/2216يراجع تعريف الفكر: مسًن مثىن على األابرة شبكة األلوكة الثقافية، (3)

https://www.alukah.net/culture/0/108911/ 

https://www.alukah.net/culture/0/108911/
https://www.alukah.net/culture/0/108911/
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ػ إعساؿ الشطخ كالتأمل في مجسػعة مغ السعارؼ بيجؼ  ٔ
 ػصػؿ إلى تحقيق معخفة ججيجة .ال

 ػ الثسخة التي تشتج مغ عسمية التفكيخ . ٕ
ػ عسمية تدتخجـ فييا كل الػسائل السداعجة لمػصػؿ إلى  ٖ
 الحكيقة .
ػ يشصمق مغ مجسػعة السعارؼ كاأليجكلػجيات الشطخية،  ٗ

 كالتصبيكية كالسػركث الثقافي كالجيشي كاألخالقي . 
 :تعزٖف املكاصد

القاؼ كالرادر كالجاؿ أصػٌؿ ثالثة، يجؿ أحجىا عمى لغــٛ: 
إتياف شيء كأّمو، كاآلخخ عمى اكتشاز في الذيء، فاألصل: قرجتو 

 قرجًا كمقرجًا .

 . (1)كمغ الباب: أقرجه الديع إذا أصابو فُقتل مكانو 
 .  (2)كالقرج: استقامة الصخيق كاالعتساد ... كضجه اإلفخاط

كقرج يقرج قرجًا فيػ قاصج، كقػلو تعالى: 
أؼ عمى هللا تبييغ الصخيق السدتكيع ...  (3)ژڤڤڦڦژ

 .   (4)كالقرج: العجؿ 

                                                             

 . 95ص  5معجم مقاييس اللغة، ج  (1)
 . 312ص  1القاموس احمليط، فصل: القاف، ج (2)
 ( .9سورة النحل، جزء من اآلية ) (3)
 . 353ص  3لسان العرب، فصل: القاف، ج (4)
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 . (1)كالقرج: بيغ اإلسخاؼ كالتقتيخ 
 كالقاصج مغ األسفار: الديل، كالسقِرج: مػضع القرج .

كالسقّرج: الػجيػة، كاالقتراد: عمع يبحث في الطػاىخ الخاصة 
 .  (2)باإلنتاج كالتػزيع 

 كعمى ىحا فيخاد بسادة ) ؽ ػ ص ػ د( في المداف ما يمي:
أ  ػ االستقامػة كاالعتجاؿ، كفق قػلػو تعالى: 

 . (4)ژڤڤڦڦژ، كقػلو: (3)ژىبيبجتژ

كمشو: قرجت ب ػ التػجو نحػ الذيء كاإلتياف كاألـ كاإلصابة، 
 قرجه، أؼ نحػت نحػه، كأقرج الديع، أصاب كقتل مكانو .

 جػ ػ االكتشاز كاالمتالء .. تقػؿ العخب ناقة قريج: أؼ مكتشدة . 
 د   ػ العجؿ كالػسط .

 . (5)ژٹٹژىػ ػ الديػلة ... كمشو قػلو تعالى: 
 تعزٖف املكاصد اصطالحـًا:

لع يكغ عشج العمساء األكؿ تعخيف خاص لمسقاصج، كلكغ عبخكا 
عشيا بألفاظ دلت في معشاىا عمى مخاعاة السقاصج الذخعية مشيا: األمػر 

                                                             

 . 525ص  2الصحاح يف اللغة، ج (1)
 . 738ادلعجم الوسيط، ابب: القاف، ص  (2)
 ( .19سورة لقمان، جزء من اآلية ) (3)
 ( .9سورة النحل، جزء من اآلية ) (4)
 ( .42سورة التوبة، جزء من اآلية ) (5)
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بسقاصجىا، مخاد الذارع، أسخار الذخيعة، العمل الجدئية لألحكاـ الفقيية، 
السشفعة، رفع الحخج كغيخ ذلظ مغ السرصمحات الفقيية التي أباف بيا 

 قياء مخاعاة الذخيعة لسرالح العباد . الف
 كمسغ تشاكؿ مرصمح السقاصج مغ السعاصخيغ:

ػ ابغ عاشػر: مقاصج الذخيعة: "ىي السعاني كالحكع السمحػضة  ٔ
 . (1)لمذارع في جسيع أحػاؿ التذخيع أك معطسيا" 

ػ عالؿ الفاسي: السخاد بسقاصج الذخيعة: "الغاية مشيا كاألسخار  ٕ
 .  (2)ارع عشج كل حكع مغ أحكاميا" التي كضعيا الذ

كقج صخح الجكتػر/ أحسج الخيدػني بأف تعخيفو لمسقاصج مبشي 
عمى التعخيفيغ الدابقيغ إذ قاؿ: "كبشاًء عمى ىحه التعخيفات كالتػضيحات 
لسقاصج الذخيعة لكل مغ ابغ عاشػر كعالؿ الفاسي، كبشاًء عمى مختمف 

عمساء الحيغ تحجثػا عغ مػضػع االستعساالت كالبيانات الػاردة عشج ال
السقاصج، يسكغ القػؿ: إف مقاصج الذخيعة ىي الغايات التي كضعت 

 .  (3)الذخيعة ألجل تحكيقيا لسرمحة العباد" 
"مسا ال غشى ليع عشيا، بحيث لػ اختمفت أك تعصمت كميا أك 
بعزيا الختل نطاـ صمتيع كاضصخبت أحػاليع كانتذخ الفداد كعست 

 . (4)الفػضى، كلسا تسثمو مغ ضخكرة لمشاس فقج ركعيت في كل ممة" 
                                                             

 . 251مقاصد الشريعة، البن عاشور، ص  (1)
 . 3مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، د/ عالل الفاسي، ص  (2)
 . 132الفكر ادلقاصدي، قواعده وفوائده، د/ أمحد الريسوين، ص  (3)
مقاصد الشريعة اإلسالمية، أ.د/ زلمود بالل مهران، أحد حبوث موسوعة التشريع  (4)

، القاىرة، 622األعلى للشئون اإلسالمية، وزارة األوقاف ادلصرية، ص اإلسالمي، اجمللس 



ٕٕٔ 

 

 تعزٖـف الفكز املكاصــدٙ:

يقػؿ الجكتػر/ الخيدػني: "فإف كل ما يقجـ في تعخيف مقاصج 
خيعة يسيج لسعخفة السخاد بالفكخ السقاصجؼ كيديل بياف خرائرو الذ

كمسيداتو ... باعتباره فكخًا متذبعًا بسعخفة ما تقجـ كغيخه مغ معاني 
مقاصج الذخيعة كأسديا كمزاميشيا مغ حيث االشالع كالفيع 

 .  (1)كاالستيعاب" 
بل إنو فػؽ ذلظ ىػ الحؼ آمغ كاستقيغ مقرجية الذخيعة في 

 .  (2)كجدئياتيا كأف لكل تكميف مقرجه أك مقاصجه  كمياتيا
كقج خمز الجكتػر/ الخيدػني إلى أف: "الفكخ السقاصجؼ ىػ 

 .  (3)الفكخ الستبرخ بالسقاصج السعتسج عمى قػاعجىا السدتثسخ لفػائجىا" 
فالفكخ السقاصجؼ ىػ األسذ الشاضسة لمسقاصج، كالقػاعج التي 

 ع .تبشى كتختكد عمييا مقاصج التذخي
كىػ الحؼ يختبط بالػاقع السعاش كيخاعي السرمحة، كيفدخ 
الشرػص الذخعية تفديخًا تعميميًا غائبًا مدتخخجًا العمة كالسرمحة التي 
يحرميا السكمف جخاء قيامو بيحا التكميف، كسا يػازف بيغ الشرػص 
كيخجح معشى مغ السعاني التي تتداحع عمى نز مغ الشرػص حدب 

 السرمحة . 

                                                                                                                                             

 م .2213ىـ/ 1434
 . 34الفكر ادلقاصدي، قواعده وفوائده، ص  (1)
 . 34السابق، ص  (2)
 . 35السابق: ص  (3)
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كسا يمحع الدشغ اإلليية في الكػف كيخبط بيغ الدبب كالسدبب 
 . (1)كبيغ العمة كاألثخ، كيخاعي مرمحة الشاس كتغيخ الدماف كالسكاف 

كمغ ذلظ يتزح أف الفكخ السقاصجؼ ضخكرة شخعية كضساف 
 لحساية الجيغ ثػابتو كقصعياتو كإبخاز محاسغ التذخيع اإلسالمي . 

 الفكز املكاصدٙ الٍبٕٙ:

فالفكخ السقاصجؼ بكل ما يخاعى فيو مغ قػاعج كضػابط إذا 
كىػ السعرـػ بالػحي اإلليي يسكغ القػؿ بأنو:  أضيف إلى الشبي 

السدتشيخ بشػر الػحي اإلليي الستبرخ بالسقاصج الذخعية  فكخ الشبي 
لتحقيق غاياتيا لسرمحة الفخد كالجساعة، كنذخ اإلسالـ كالسحافطة عميو 

 . 
  

                                                             

يراجع ابختصار: ما الفكر ادلقاصدي: طارق يوسف احمليميد،  (1)
www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=7638 الشبكة ،

 م .12/11/2225الفقهية 

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=7638
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=7638
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 لجاٌ٘ : وكٕوات الفكز املكاصدٙ:املطمب ا

 ٖكًٕ الفكز املكاصدٙ عم٘ ثالخ وكٕوات أصاصٗٛ ِ٘:
 ـ تعمل الفكز املكاصدٙ بفكْ الٍص: 1

لسا كانت أحكاـ الذخيعة راجعة إلى الشرػص، كلسا كانت 
الذخيعة مبشية عمى تحقيق مرالح الشاس، فيسكغ القػؿ أف الشرػص 
الذخعية إنسا جاءت لتحقيق السرالح، كاستشباط األحكاـ كالفتاكػ مغ 
الشرػص الذخعية إنسا ىي لسرمحة الشاس سػاء أخحت ىحه األحكاـ مغ 

 كحيا أك مقاصجىا العامة .  الشرػص الجدئية أك مغ ر 
كىحا عسل السجتيج الحؼ يتجاكز نطخه كفيسو مشصػؽ الشز إلى 
مفيػمو كركحو كيتجاكز نطخه أحػاؿ األلفاظ إلى أحػاؿ الشاس، كسا يعالج 
التعارض بيغ السرمحة كالسفدجة، كالتعارض بيغ الطاىخ كالسؤكؿ، كالعاـ 

سجاز، كيجفع تعارض الشز كالخاص، كالسصمق كالسقيج، كبيغ الحكيقة كال
مع السرمحة بالتخجيح أك الجسع ... فعسل السفكخ السقاصجؼ ال يبشى 

 .  (1)عمى الشز )المفع( فقط بل يتجاكزه إلى ركحو كمعشاه 
 فكْ الٕاقع:ـ ارتباط الفكز املكاصدٙ ب 2

إف غاية تشديل الشرػص ىػ تحقيق السرالح التي جاءت مغ 
س تختمف باختالؼ أزمشتيع كأمكشتيع، كىػ أجميا، كالشظ أف مرالح الشا

ما يعشي ضخكرة فقو كل ذلظ حتى يكػف الحكع مػافقًا لمسقرػد الذخعي 
مشو، كىػ ما يصمق عميو بفقو الػاقع، بإشكالياتو السعقجة كالسخكبة، 

، ألف "الػاقع ليذ إال مجسػع الػقائع (2)كضخكفو الستغيخة باستسخار" 
                                                             

 . 5يراجع: حاجة اجملتهد إىل االجتهاد ادلقاصدي، د/ ماىر حامد دمحم احلويل، ص  (1)
 17، منار اإلسالم، الفكر ادلقاصدي، مفهومو وضرورتو، ومقوماتو، د/ عبد الصمد ادلسايت (2)



ٕٔ٘ 

 

كالجساعية، الخاصة كالعامة، كمغ ثع فإف فيع تمظ الػقائع كاستيعابيا، 
كتبيغ شبيعتيا كخرائريا، حتى يديل تشديل الحكع الذخعي عمييا، 

 .  (1)كىحا ىػ الحؼ عبخ عشو األصػليػف بتحقيق السشاط الخاص كالعاـ" 
 ـ اعتبار الفكز املكاصدٙ لمىآالت: 3

فقو الػاقع كاعتبار األحػاؿ، ذلظ أف  اعتبار السآالت مدتقل ندبيًا عغ
اعتبار السآالت إنسا يقـػ عمى تػقع مآؿ راجح انصالقًا مغ حاؿ معيشة بالشطخ 
إلى العالقات التي تتحرل تمقائيًا بيغ السقجمات كنتائجيا بحكع الذخع أك العقل 

، ذلظ أف "السدببات ىي مآالت األسباب، فاعتبارىا في جخياف (2)أك العخؼ 
 .    (3)اب مصمػب، كىػ معشى الشطخ في السآالت" األسب

 
  

                                                                                                                                             

 .  Islamanar.com/archives/912م، 2218مايو 
ص  2االجتهاد ادلقاصدي، حجيتو، ضوابطو، رلاالتو: نور الدين بن سلتار اخلادمي، ج  (1)
68. 
 الفكر ادلقاصدي، مفهومو، وضرورتو، ومقوماتو . (2)
 .141ص  4ج  2ينظر: ادلوافقات، للشاطيب، مج (3)
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 املبخح الجاٌـ٘

 

 الزأٙ العاً ٔوكٕواتـــْ ٔفْٗ وطمباُ

 تعزٖـف الزأٙ العـاً:املطمب األٔل٘: 

 املطمب الجاٌ٘: وكٕوات الزأٝ العاً

 
  



ٕٔٚ 

 

 املبخح الجاٌـ٘

 الزأٙ العاً ٔوكٕواتـــْ
 تعزٖـف الزأٙ العـاً:

 االعتقاد كالعقل كالتجبيخ كالشطخ كالتأمل . الزأٙ لغٛ:
استشباط األحكـا الذخعية في صػر قػاعج مقخرة،  ٔعٍـد األصٕلٗني:

 . (1)كالجسع آراء 
الذامل كخالؼ الخاص، كالعامة مغ الشاس: خالؼ  العاً لغٛ:

، عمى ىحا فإف كصف الخأؼ (2)الخاصة، كاألعع: الجسع الكثيخ مغ الشاس
إلى الذسػؿ الشاشئ عغ كجػد الجساعة مغ الشاس الحيغ بأنو عاـ يذيخ 

 يتعمق بيع الخأؼ العاـ  .
عمى الخغع مغ اتفاؽ رجاؿ الدياسة كاالجتساع كاالقتراد كعمع 
الشفذ االجتساعي بأىسية الخأؼ العاـ، فإنيع قج اختمفػا حػؿ تعخيفو 

 .  (3)كإيجاد تعخيف محجد كدقيق ليحا السرصمح 
جـ اتفاؽ الباحثيغ عمى مفيػـػ الخأؼ العاـ كيخجػع الدبب في ع

 : (4)إلى عػامل كثيخة مشيا
أ  ػ أف الخأؼ العاـ مغ الرعب كصفو كمغ السدتحيل رؤيتو كمغ 

 غيخ السيدػر قياسو . 

                                                             

 . 322ادلعجم الوسيط، ص  (1)
 . 629ادلعجم الوسيط، ص  (2)
 . 3الرأي العام، مقوماتو وأثره يف النظم السياسية ادلعاصرة، د/ سعيد سراج، ص  (3)
 . 13، 12أساسيات الرأي العام، د/ دمحم منًن حجاب، ص  (4)
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ب ػ اختالؼ الشطخة لمخأؼ العاـ تبعًا الختالؼ تخررات 
 الباحثيغ . 

تجاه  جػ ػ التبايغ في كجيات الشطخ االجتساعية كالدياسية
 الذعػب كمجػ اإليساف بجكرىا الحكيقي في السذاركة .

 د  ػ اختالؼ الفكخ كالعقيجة كاالرتباط بأيجيػلػجيات مختمفة . 
ىػ ػ اختالؼ اىتسامات الباحثيغ كتقجيخىع لكيسة الخأؼ كرؤيتيع 
لحخكتو، فالبعس اعتبخ الخأؼ ىػ االتجاه كأخخكف يشطخكف إليو باعتباره 

 . حكسًا أك سمػكًا 
ك ػ الخمط بيغ الخأؼ العاـ كالخأؼ الشػعي أك بيغ رأؼ األغمبية 

 كرأؼ الرفػة السثقفة أك الصػائف األخخػ .
ز  ػ التخكيد عمى جػانب لمخأؼ العاـ دكف أخخػ فبيشسا ركد 
بعس الباحثيغ عمى الصخيقة التي تتكػف بيا آراء األفخاد، ركد أخخكف 

عشيا أك عمى قػة اآلراء أك عمى مجػ عمى نػعية اآلراء التي يتع التعبيخ 
 تأثيخ اآلراء أك أؼ خرائز أخخػ  . 

 تعزٖـف الزأٙ العاً:

تعجدت التعخيفات حػؿ مفيـػ الخأؼ العاـ كقج ارتأيت تعخيفًا 
/ شاىيشاز شمعت: "الخأؼ هشاماًل يجسع كل جػانب الخأؼ العاـ لمجكتػر 

، أك الخأؼ العاـ في مجتسع ما ىػ خالصة آراء مجسػعة مغ الشاس
الغالب، أك االعتقاد الدائج، أك إجساع اآلراء، أك االتفاؽ الجساعي لجػ 
أغمبية فئات الذعب أك الجسيػر تجاه أمخ ما أك ضاىخة أك مػضػع أك 
قزية مغ القزايا الججلية الخالفية قج تكػف اجتساعية، أك ثقافية، أك 
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ػف ذات شابع اقترادية، أك سياسية، أك تخبػية، أك فشية، كسا قج تك
محمي أك كششي أك إقميسي أك دكلي، كأف تكػف ذات أىسية لجػ معطع 
أفخاد الجسيػر كيثػر حػليا الججؿ، كيكػف ليحا اإلجساع قػة كتأثيخ عمى 

 .  (1)القزية، أك السػضػع الحؼ يتعمق بو"
 :(2)أِي الكٕاعد اليت حتكي تعزٖف الزأٙ العاً

  زاء مدألة إالخأي ىؽ السؽقف االختياري الحي يتخحه الفخد
 أو قزية متشازع عمييا قابمة لمججل . 

 ل مؼ يء والجسيؽر شيء آخخ، فالجساعة أقالجساعة ش
 الجسيؽر فزاًل عؼ أنيا ال تذكل رأيًا عامًا جساىيخيًا .

  يذتخط لقيام الخأي الذعبي أن تكؽن كل الجساعات مشطؽية
 لؽاحج .داخل الجسيؽر ا

  الخأي الخاص شيء والقيػ والسعتقجات والعادات السدتقخة
 راسخة الجحور شيء آخخ .

  الخأي العام ىؽ جساع اآلراء التي ىي مؽاقف يتخحىا
األفخاد إزاء مدألة معيشة أو قزية متشازع عمييا قابمة 

 لمججل . 
  اآلراء التي تفخضيا التشعيسات والييئات ذات الدمطة عمى

                                                             

 . 171، 172الرأي العام، د/ شاىيناز طلعت، ص  (1)
وما بعدىا  49الرأي العام: كيف يقاس، كيف يساس، د/ دمحم عبد القادر حامت، ص  (2)

 24ابختصار، وانظر: الرأي العام، األسس النظرية واجلوانب ادلنهجية، د/ مسًن دمحم حسٌن، ص 
 . 26ـ 
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 ًا ال تذكل رأيًا عامًا .األفخاد قيخ 
 لإلثارة والتيييج الستعسجيؼ  الخأي العام الحي يتؽلج نتيجة

خف معيؼ ال يجوم طؽياًل ألنو يذكل عجوى رأي في ظ
 وليذ مؽقف رأي .

  ،الخأي العام شيء ووسائل ترؽيخ الخأي العام شيء آخخ
الخطأ الذائع في وصف وسائل اإلعالم  يويجب تحاش

 بأنيا رأي عام .
 تج الخأي العام عؼ اختيار بيؼ البجائل أو رفزيا كميا يش

 فيشاك رأي عام إيجابي ورأي عام سمبي .
  التؽافق الشاتج عؼ القيخ واالستبجاد ال يذكل رأيًا عامًا، بل

 ىؽ انرياع لمدطؽة. 
  الخأي العام حريمة معخفة الفخد، فكمسا كانت معخفتو عسيقة

 وحخة ، كان رأيو انتقائيًا وحخًا . 
  الخأي العام ليذ رأي شعب بأكسمو، بل يرح أن نعتبخه رأي

 طبقة ليا الغالبية والقؽة بيؼ طبقات الذعب كميا.
 :(1)عٍاصز الزأٙ العــاً

يتكػف الخأؼ العاـ في السجتسع سػاء كاف عمى مدتػػ بيئة عسل 
 أك دكلة مغ مجسػعة مغ العشاصخ:

                                                             

م، 12/4/2216مفهوم الرأي العام، رلد خضر، موضوع أكرب موقع عريب ابلعامل  (1)
https://mawdoo3.com/  

 . 118وانظر: مدخل إىل اإلعالم والرأي العام، د/ دمحم عبد ادللك ادلتوكل، ص

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
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صخ الخأؼ العاـ، كىع العشرخ الفعاؿ كالسيع مغ عشا أ  ـ األفزاد:
كأف أؼ رأؼ عاـ ميسا كانت شبيعتو مختبط ارتباشًا مباشخًا باألفخاد الحيغ 

 يدعػف إلى تصبيقو ضسغ السجاؿ الخاص فيو . 
كىػ االتفاؽ عمى رأؼ كاحج بيغ كافة األفخاد  ب ـ الزأٙ املشرتك:

 فيحخصػف عمى الجفاع عشو، كنذخه عشج أشخاص آخخيغ .
كىي كافة التفاصيل التي يتكػف فييا  ات:ج ـ األفكار ٔاالجتاِ

الخأؼ العاـ، كالتي تعج بشػدًا مغ البشػد الخاصة بو، كالتي يشز تصبيقيا 
 عمى تصبيق الخأؼ العاـ .

كىػ أف يربح الخأؼ العاـ جدءًا مغ الػاقع  د ـ التٍفٗذ الٕاقع٘:
 أؼ أف يستمظ دكرًا أساسيًا كحكيكيًا كرسسيًا في السجتسع

 :(1)أٙ العاًتبطٛ بالزاألصط املز

ػ الخأؼ العاـ ىػ مجسػع آراء الشاس ككجية نطخىع في الحياة  ٔ
 العامة .

ػ الخأؼ العاـ فيو كجيات كتيارات مختمفة كأفكار متعجدة  ٕ
 كمشقدسة كلكل تيار حجتو .

ػ لمخأؼ العاـ أثخ في الحياة الدياسية، كيتختب عمى اتجاه الخأؼ  ٖ
االجتساعية كالجساعات كسيخ الحكػمات في تذخيعاتيا العاـ تصػر الحياة 

 كترخفاتيا .

                                                             

مذكرات يف الرأي العام، تعريفو ومفاىيمو، أنواعو وخصائصو، مشكالت قياسو، حبوثو  (1)
 . 11ومناىجو، د/ مسًن دمحم حسٌن، ص 
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ػ يتسيد الخأؼ العاـ بػجػد درجة عالية مغ الحداسية فيو تجاه  ٗ
 األحجاث اليامة.

ػ يتأثخ الخأؼ العاـ أيزًا بسؤثخات خارجية كعػامل ثقافية  ٘
 كاقترادية كتخبػية كحياة الجساعة كمػقف الفخد فييا .

 العاـ ديشاميكي أؼ دائع الحخكة كالتبجؿ كالتصػر .ػ الخأؼ  ٙ
ػ الخأؼ العاـ ىػ الطاىخة الفكخية الشاجسة عغ الحذج الحىشي  ٚ

لمجساعات التي يتختب عمييا أقػػ العالقات االجتساعية كالشفدية لمفخد ثع 
 الجساعة .
ػ الخأؼ العاـ نتاج اجتساعي لعسمية اتراؿ كتأثيخ متبادؿ بيغ  ٛ

 جساعات كاألفخاد في السجتسع .عجيج مغ ال
 

 :(1)العٕاوـن املؤثـزٚ يف الزأٙ العــاً

 ػ العامل الجيشي .
 ػ الذائعات .

 ػ اإلعالـ كالجعاية .
 ػ األحجاث كالسذكالت .

 ػ الشدق الدياسي .
 ػ الثقافة .

                                                             

 https://political-، دمحم هتامي، ادلوسوعة السياسية،public opinionالرأي العام  )1(

 encyclopedia.org/dictionary/ . 

https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
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 ػ العػامل الشفدية . 
 ػ العػامل الفديػلػجية .
 :(1)ٔظاٟـف الزأٙ العــاً

العاـ مخآة تشعكذ مغ خالليا قيع السجتسع كسمػكيات ػ الخأؼ  ٔ
أفخاده، إذ إف الخأؼ العاـ سيخفس ػ بال شظ ػ أؼ ترخؼ ال أخالقي 
يسكغ أف يرجر مغ قبل أؼ فخد مغ أفخاد السجتسع كيزعو في الجائخة 

 الحسخاء كبسعدؿ عغ السجتسع .
ػ دعع الييئات كالسشذآت االجتساعية كاالقترادية، فالسشذأة  ٕ

التي ال يدشجىا الخأؼ العاـ يرعب عمييا أف تحرل عمى الجعع السالي 
 كاألدبي الحؼ يؤيجه الخأؼ العاـ .

ػ دعع الجساىيخ معشػيًا، كالحفاظ عمى الخكح السعشػية مغ األدكار  ٖ
، فقج أضيخت ندبة كبيخة مغ األبحاث أف  الخئيدة السشػشة بالخأؼ العـا

تعتقج ببداشة أنيا تتفق مع رأؼ األغمبية  الجساىيخ تعتشق بعس اآلراء ألنيا
 أك الخأؼ الذائع حتى لػ كاف غيخ صحيح . 

ػ مخاقبة الحكاـ، حيث يقـػ الخأؼ العاـ في العرخ الحجيث  ٗ
بسخاقبة الحكاـ حياؿ القزايا السجتسعية الجاخمية كالخارجية مغ خالؿ 

 السجالذ التذخيعية كالشيابية ككسائل اإلعالـ السختمفة .
  بني الزأٙ العاً ٔاالجتآ العاً: 

االتجاه العاـ في حج ذاتو ال يعجك كػنو مشصمقًا فكخيًا أك دافعًا 

                                                             

 ابختصار وتصرف . 27ـ  22ينظر: الرأي العام اإللكرتوين، د/ فتحي حسٌن عامر، ص  (1)
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سمػكيًا لألفخاد، كيذيخ االتجاه العاـ إلى ما تػارثو السجتسع مغ قيع 
اجتساعية )معتقجات، ميخاث ثقافي كحزارؼ، عادات كتقاليج( تمظ الكيع ك 

ألفخاد في أؼ مجتسع، كتديع في نياية العػامل تعسل كسػجو أك محفد ل
األمخ في تحجيج أك تكػيغ آراء األفخاد برجد القزايا الستعجدة )مختمفة 
كانت أـ متذابية( التي تختبط باىتساماتيع كمرالحيع الخئيدية، إذف 
فاالتجاه العاـ ىػ مجخد ميل يعكذ خمفية ثقافية كرصيجًا قيسيًا غالبًا ما 

 خه كتقييسو لمسػاقف كاألحجاث السحيصة . يدتخجمو الفخد في تقجي
كاالتجاه قج يكػف مرجرًا أساسيًا لمخأؼ، كسا أنو يسيل إلى الثبات 
الشدبي كاالستقخار، بيشسا الخأؼ العاـ متغيخ ندبيًا كقج يقـػ جدئيًا عمى 

 . (1)االتجاه كيختبط بو
 

 أقضـاً الزأٙ العــاً:

لباحثػف بتقديسات مختمفة شبقًا تػجج أنػاع متعجدة لمخأؼ العاـ يقدسيا ا
لسعاييخ متشػعة مشيا معيار الشصاؽ الجغخافي، كمعيار الدمغ، كمعيار درجة 
الطيػر، كمعيار درجة الثبات، كمعيار الحخكة، كمعيار عسق التأثيخ كنحػ 

 ذلظ .
كسا أف ىشاؾ بعس الباحثيغ لع يتقيجكا بيحه السعاييخ كأشمقػا 

 أيسّا كاف .مدسى لمخأؼ العاـ حدب نػعو 
كقج عّغ لي في بجاية البحث تقديع قزايا الخأؼ العاـ لمرحابة 

                                                             

وانظر: الرأي العام، األسس  16الرأي العام بٌن الكلمة وادلعتقد، د/ مجال سالمة علي، ص (1)
 . 24النظرية واجلوانب ادلنهجية، د/ مسًن دمحم حسٌن، ص 
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باعتبار الدمغ )الجائع، كالسؤقت، كالعفػؼ( ثع انثشيت عغ الفكخة 
 العتباريغ: 

األكؿ: أنو مغ الرعب قياس الخأؼ العاـ قياسًا دقيقًا، كسا أنو مغ 
لخأؼ العاـ في غيخ السيدػر تحجيج البعج الدمشي لكل قزية مغ قزايا ا

العيج الشبػؼ، خاصة أف كل قزية تشتيي انتياء سخيعًا بانتياء السعالجة 
 الشبػية ليا .

الثاني: أف األصل في تشاكؿ البحث ىػ التخكيد عمى الفكخ 
 السقاصجؼ كإبخاز الِحَكع في تشػع التشاكؿ الشبػؼ لقزايا الخأؼ العاـ . 

لمخأؼ  ػؿ الشبي لحلظ ارتأيت أف يكػف التقديع عمى أساس قب
العاـ تغميبًا لمسرمحة، أك رده لمخأؼ العاـ كانفاذ رأيو مع التعميع كالتفييع 

 كحا لمسرمحة . 
 فيكػف تقديع البحث عمى الشحػ التالي:

 قزايا الخأؼ العاـ .  ػ الفكخ السقاصجؼ في رد الشبي 

 قزايا الخأؼ العاـ .  ػ الفكخ السقاصجؼ في قبػؿ الشبي 
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 املبخح الجالح

 قضاٖا الزأٙ العاً الفكز املكاصدٙ يف رد الٍيب 
 املطمب األٔه

 قتن املٍافكني باملدٍٖــٛتزكْ 

في السجيشة إلى جانب عجاء الييػد مػقعًا  كاجو الخسػؿ 
ججيجًا لع يكغ لمسدمسيغ عيج بو في مكة، كىػ الشفاؽ. ففي مكة كاف 
اإلسالـ مغمػبًا عمى أمخه ككاف السذخكػف أقػياء مدتبجيغ يديصخكف عمى 
كل شيء كيحاربػف السدمسيغ كيؤذكنيع كجيًا لػجو، فمع يكغ ىشاؾ مجاؿ 

 لمشفاؽ كالسخاكغة .    
ما في السجيشة فقج أصبح لمسدمسيغ دكلة، كدخل كثيخ مغ أىميا أ

في اإلسالـ كأصبح تيار السدمسيغ فييا كاسحًا غالبًا، فمع يكغ مغ الديل 
 السجاىخة بالعجاء لمسدمسيغ كإبخاز كجو الخرػمة سافخًا .

كمغ ىشا كُجج السشافقػف الحيغ أضيخكا اإليساف كأبصشػا الكفخ 
 دانجة لمسدمسيغ كأضسخكا العجاء كالكيج ليع .كأعمشػا الػالء كالس

ككاف عمى رأسيع عبج هللا بغ أبي بغ سمػؿ الحؼ لع يفتح اإليساف 
قمبو كلع يرجؽ كيخمز هلل كرسػلو كضل أسيخًا لذيػات نفدو كأحقادىا 

 .  (1)كزعامتو الفانية 

السجيشة كسيج أىميا عبج هللا  قاؿ ابغ إسحاؽ: "قجـ رسػؿ هللا 
بغ أبي بغ سمػؿ ... لع تجتسع األكس كالخدرج قبمو كال بعجه عمى رجل 

                                                             

 . 398ص  14يراجع: التفسًن الوسيط، ج (1)
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غيخه مغ أحج مغ الفخيقيغ حتى جاء اإلسالـ، ككاف قػمو قج نطسػا لو 
كىع عمى  الخخز ليتػجػه ثع يسمِّكػه عمييع، فجاءىع هللا تعالى بخسػلو 

 سالـ ضغغ كرأػ أف رسػؿ هللا ذلظ، فمسا انرخؼ قػمو عشو إلى اإل
قج استمبو ممكًا، فمسا رأػ قػمو قج أبػا إال اإلسالـ دخل فيو كارىًا مرخًا 

 .  (1)عمى نفاؽ كضغغ 
كقج تدعع ابغ سمػب جبية السشافقيغ الحيغ ضمػا يبثػف اإلشاعات 
كاألراجيف بيغ السدمسيغ ككانػا خصخًا كأؼ خصخ عمى ىحا السجتسع 

كالسدمسيغ مشيػع عمى ححر دائػع سا جعل الخسػؿ الججيج الشاشئ م
 ألنيع أشج خصػخًا عمى اإلسػالـ كالسدمسيغ مغ األعجاء السحاربيغ . 

كقج بمغ عجدىع في السجيشة ما يقارب ثالثسائة كسبعيغ رجاًل 
كامخأة، معطسيع مغ أىل الكتاب الحيغ يزسخكف العجاكة لإلسالـ، بعزيع 

غ أحبار الييػد، كفخيق مشيع األعخاب مغ األكس كالخدرج، كبعزيع م
 . (2)السجاكريغ لمسجيشة 

كقج فزح القخآف الكخيع أساليب السشافقيغ في بث الفتشة كنذخ 
األراجيف كتخحيل السشافقيغ في الحخب كمشيا غدكة األحداب التي اندحب 
مشيا السشافقػف، كقج صػر القخآف الكخيع ذلظ في سػرة األحداب في ثساني 

 آيات .
قاؿ 

                                                             

 ، نبذ من ذكر ادلنافقٌن ؟8ص  3الروض األنف، السهيلي، ج (1)
م، شبكة األلوكة الشرعية، 3/2/1217ادلنافقون يف ادلدينة، أسامة بدوي  (2)

https://www.alukah.net/sharia/0/111995/ 
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ھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷ژتعالى:

 ﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁

ڭڭڭڭۇ

ٱٻٻۇۆۆۈۈٴۇۋجئحئمئىئيئجب

ٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿ

ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃ

ڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈ

ڈژژڑڑککککگگگگڳڳ

ڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہ

ہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴ڭۇ

ۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉې

 .  (1)ژېېېىىائائەئەئوئ

حذخ، قاؿ تعالػػى: كسا ندلت سػرة السشافقػف فييع كاممة، كاآليات مغ سػرة ال
ٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃژ

ڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍ

ڌڌڎڎڈڈژژڑڑکککک

گگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںں

                                                             

 ( .22ـ  13سورة األحزاب، اآلايت ) (1)



ٖٜٔ 

 

ڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھے

﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾ ےۓ﮲ۓ

﮿﯀﯁وئ

وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئیی

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀییجئ

 .  (1)ژڀ
 ق تعالى:قػؿكفي سػرة الشػر في بياف حادثة اإلفظ مغ 

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿژ

ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄ

ڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍ

ڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑکککک

گگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻ

ڻڻڻۀۀہہہہھھھھے

ےۓۓ﮲﮳﮴ڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋ

ۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئ

ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئیییی

                                                             

 ( .17ـ 11سورة احلشر، اآلايت ) (1)



ٔٗٓ 

 

 .  (1)ژجئحئمئىئيئجبحبخبمب

كسا ندلت آيات أخخػ مغ القخآف تفزح أفعاليع كنػاياىع الديئة 
 كتححر الخسػؿ مشيع.

تخمػ سػرة مغ الدػر السجنية مغ الحجيث عغ كالحق أنو ال تكاد 
 السشافقيغ كعغ سػء أخالقيع ككجػب ابتعاد السؤمشيغ عشيع .

كالدؤاؿ الحؼ يصخح نفدو: ىل قتل ابغ سمػؿ كمغ تبعو مغ 
؟ ىحا ما السشافقيغ كاف رأيًا عامًا شمبو السدمسػف مغ رسػؿ هللا 
ثيخ، فقاؿ ما يدتبيغ مغ سبب ندكؿ سػرة السشافقػف، فرميا ابغ ك

السجيشة بعج غدكة أحج قاـ عبج هللا بغ  ممخرو: "إنو لسا قجـ الشبي 
يخصب الجسعة، فقاؿ أييا الشاس، ىحا رسػؿ هللا  أبي كالخسػؿ 

 أكخمكع هللا بو.  
فأخح بعس السدمسيغ بثيابو مغ نػاحيو كقالػا لو: اجمذ يا عجك 

مخجعو بثمث الشاس دكف  هللا، لدت ليحا السقاـ بأىل، كقج صشعت ػ يعشػف 
أف يذتخكػا في غدكة أحج ػ فخخج يتخصى رقاب الشاس، كىػ يقػؿ: وهللا 

 لكأنسا قمت َبْجخًا أف قست أشجد أمخه . 
فمكيو رجاؿ مغ األنرار بباب السدجج فقالػا لو: كيمظ، ما لظ؟ 
ارجع لمشبي يدتغفخ لظ رسػؿ هللا. فقاؿ: وهللا ما ابتغي أف يدتغفخ لي، 

 اية فجعل يمػؼ رأسو كيحخكو استيداء . كفي رك 

 كفي غدكة بشي السرصمق: كاف غالـ لعسخ بغ الخصاب 
                                                             

 ( .19ـ  11سورة النور، اآلايت ) (1)



ٔٗٔ 

 

اسسو الجيجاه بغ سعيج الغفارؼ تداحع عمى ماء مع رجل مغ األنرار 
 اسسو سشاف بغ كبخ .

فقاؿ سشاف: يا معذخ األنرار، كقاؿ الجيجاه: يا معذخ 
فييع زيج بغ أرقع،  السياجخيغ، فغرب بغ سمػؿ كعشجه رىط مغ قػمو

 كقاؿ: أكقج فعمػىا؟!!
قج نافخكنا ككاثخكنا في بالدنا. وهللا ما مثمشا كجالبيب قخير ػ 
يعشي السياجخيغ ػ إال كسا قاؿ القائل "سسغ كمبظ يأكمظ" وهللا لئغ رجعشا 

 إلى السجيشة ليخخجغ األعد مشيا األذؿ . 

 فأخبخه الخبخ .  فحىب زيج إلى رسػؿ هللا 
 سخ: يا رسػؿ هللا ائحف لي أف أضخب عشق ىحا السشافق . فقاؿ ع

كفي ركاية: قاؿ عسخ يا رسػؿ هللا: مخ عباد بغ بذخ فميزخب 
: فكيف إذا الشاس تحجث يا عشق عبج هللا بغ أبي بغ سمػؿ، فقاؿ 

 عسخ أف دمحمًا يقتل أصحابو؟ ال، كلكغ ناد يا عسخ في الشاس بالخحيل . 

أتاه فاعتحر إليو كحمف  لظ بمغ الشبي فمسا بمغ ابغ سمػؿ أف ذ
 باهلل ما قاؿ . 

ميجخًا في ساعة ال يخكح فييا ليذغل الشاس  كراح رسػؿ هللا 
 عغ الحجيث .

إلى زيج فقخأىا عميو ثع قاؿ:  كلسا ندلػت الدػرة بعث الشبي 



ٕٔٗ 

 

 .(1)"إف هللا قج صجقظ"
يقػؿ ابغ إسحاؽ: "كبمغشي أف عبج هللا بغ عبج هللا بغ أبي بمغو 

فقاؿ لو: يا رسػؿ هللا بمغشي  ما كاف مغ أمخ أبيو، فأتى رسػؿ هللا 
أنظ تخيج قتل أبي ... فإف كشت فاعاًل فسخني بو، فأنا أحسل إليظ رأسو، 
فػ هللا لقج عمست الخدرج ما كاف مغ رجل أبخ بػالجه مشي، كإني أخذى 
أف تأمخ غيخؼ بقتمو، فال تجعشي نفدي أف أرػ قاتل أبي يسذي عمى 

: بل األرض فأقتمو، فأكػف قج قتمت مؤمشًا بكافخ، فأدخل الشار، فقاؿ 
 . (2)نتخفق بو كنحدغ صحبتو، ما بقي معشا" 

كذكخ: أف الشاس لسا قفمػا راجعيغ إلى السجيشة، كقف عبج هللا بغ 
يشة، كاستل سيفو، فجعل الشاس يسخكف عبج هللا بغ أبي عمى باب السج

عميو، فمسا جاء أبػه قاؿ لو: كراءؾ، فقاؿ لو أبػه: كيمظ ما لظ؟ فقاؿ: 
فإنو العديد كأنت  وهللا ال تجػز مغ ىا ىشا حتى يأذف لظ رسػؿ هللا 

 الحليل .

ككاف يديخ في مؤخخة الجير شكا إليو  فمسا جاء رسػؿ هللا 
عبج هللا بغ أبي ما فعمو ابشو عبج هللا معو، فقاؿ ابشو: وهللا يا رسػؿ هللا 

. فقاؿ عبج هللا ألبيو:  ال يجخميا حتى تأذف لو، فأذف لو رسػؿ هللا 

                                                             

، وذكر البخاري احلادثة بنصوص 129، 128ص  8تفسًن القرآن العظيم، البن كثًن، ج   (1)
متقاربة يف صحيحو، كتاب: تفسًن القرآن، ابب: إذا جاءك ادلنافقون قالوا نشهد .. اآلية، 

ص  6نستغفر لكم رسول هللا، ج وابب: اختذوا أمياهنم جنة .. اآلية، وابب: وإذا قيل ذلم تعالوا 
 .   4924، 4922، 4921، 4922، برقم: 153، 152

 . 294ص  2السًنة النبوية، البن ىشام، ج (2)



ٖٔٗ 

 

 .  (1)فجد األف  أما إذ أذف لظ رسػؿ هللا 
 

 لمىٍافكني: الزأٙ العاً يف قتن الٍيب

أف يقتل ابغ سمػؿ أك يأمخ  الشبي  يتزح مغ سؤاؿ عسخ ك  
 عباد بغ بذخ بقتمو . 

كمخاجعة عبج هللا بغ عبج هللا بغ أبي لمشبي في أف يتػلى ىػ 
بشفدو قتل أبيو لسا رأػ كسسع مغ السدمسيغ أف مجازاة السشافقيغ في سػء 

قتميع كالقزاء عمييع،  شػيتيع كأقػاليع كفعاليع يقتزي مغ الخسػؿ 
داللة عمى كجػد رأؼ عاـ مدتقخ في ضسيخ الشاس يطيخ في بعس 
تعبيخاتيع كأسئمتيع عمى ضخكرة التخمز مغ السشافقيغ كرأسيع ابغ سمػؿ 

 . 
 الفكز املكاصدٙ يف عفٕ الٍيب عَ املٍافكني:

 يتجمى لشا أمخاف في ىحا الذأف:
أف عامة السشافقيغ لع يكغ ما يتكمسػف بو مغ الكفخ مسا  األٔه:

يثبت عمييع بالبيشة، بل كانػا يطيخكف اإلسالـ، كنفاقيع يعخؼ تارة 
، فيحمفػف بالكمسة يدسعيا مشيع الخجل السؤمغ، فيشقميا إلى الشبي 

باهلل ما قالػا، فزاًل عغ فعاليع التي أبانيا القخآف الكخيع مغ تأخخىع عغ 
كالجياد كاستثقاليع الدكاة ككاف الخسػؿ يعخفيع مغ لحغ قػليع  الرالة

يقبل  كلكشيع أضيخكا اإلسالـ متخحيغ أيسانيع جشة، فكاف الخسػؿ 
                                                             

 . 268، 267، الرحيق ادلختوم، ص 428، 427ص  14يراجع: التفسًن الوسيط، ج (1)



ٔٗٗ 

 

أف يكيع عمييع الحجكد بعمسو  عالنيتيع كبأحػاليع ىحه لع يكغ لمشبي 
بيع كال بخبخ الػاحج كال بسجخد الػحي حتى يثبت السػجب إلقامة الحج 

أك اإلقخار، فكاف عجـ ضيػر الكفخ مشيع بحجة شخعية سببًا في  بالبيشة
 تخؾ قتميع .  

معيع داللة أف القاضي ال يحكع بسجخد عمسو بل  كفي سيختو 
 البج مغ بيشة ضاىخة يحتكع إلييا .

قاؿ ابغ قجامة: ضاىخ السحىب أف الحاكع ال يحكع بعمسو في حج 
بعجىا، ىحا قػؿ شخيح، كالذعبي، كال غيخه، ال فيسا عمسو قبل الػالية كال 

كمالظ، كإسحاؽ، كأبي عبيج، ودمحم بغ الحدغ كىػ أحج قػلي الذافعي 
... 

كقاؿ أبػ حشيفة: ما كاف مغ حقػؽ هللا، ال يحكع فيو بعمسو، ألف 
 .  (1)حقػؽ هللا تعالى مبشية عمى السداىمة كالسدامحة 

كألف تجػيد القزاء بعمسو يفزي إلى تيسة، كالحكع بسا اشتيى، 
أما في حقػؽ األدمييغ فيكػف حكع القاضي بالشطخ كالجالئل كالدساع 

 كالذيادة كغيخىا . 

تخؾ عقابيع لسرمحة تأليف القمػب،  أف الشبي الجاٌ٘:
كإخساد الفتشة كلعجـ تشفيخ الشاس عغ اإلسالـ، فقج ركػ البخارؼ بدشجه 

، قاؿ عبج هللا بغ أبي بغ سمػؿ: قج تجاعػا عميشا، لئغ جابخ  عغ
رجعشا إلى السجيشة ليخخجغ األعد مشيا األذؿ، فقاؿ عسخ: أال نقتل يا 

                                                             

 . 48ص  12ادلغين، البن قدامة احلنبلي، مسالة حكم احلاكم بعلمو، ج  (1)



ٔٗ٘ 

 

ال يتحجث الشاس   :رسػؿ هللا ىحا الخبيث؟ لعبج هللا، فقاؿ الشبي 
أنو كاف يقتل أصحابو 

(1)   . 

نقتميع؟، لع يقل: ما  لسا قيل لو: أال قاؿ ابغ الكيع: كالشبي 
 قامت عمييع بيشو، بل قاؿ: ال يتحجث الشاس أف دمحمًا يقتل أصحابو .

فالجػاب الرحيح إذف: أنو كاف في تخؾ قتميع في حياة الشبي 
  مرمحة تتزسغ تأليف القمػب عمى رسػؿ هللا كجسع كمسة ،

 الشاس عميو، ككاف في قتميع تشفيخ، كاإلسالـ في غخبة، كرسػؿ هللا 
أحخص شيء عمى تأليف الشاس، كأتخؾ شيء لسا يشفخىع عغ الجخػؿ في 

 .  (2)شاعتو 
يخذى أف يتػلج مغ قتميع مغ الفداد أكثخ مسا في  فكاف 

استبقائيع، أك يغزب لقتل بعزيع قبيمتو أك ناس آخخكف كيكػف ذلظ 
سببًا في الفتشة. شاىج ذلظ لسا عخض سعج بغ معػاذ بقتل ابغ سمػؿ 

 .  أناس صالحػف كأخحتيع الحسية حتى سكتيع رسػؿ هللا خاصع لو 
كحتى ال يخاؼ مغ يخيج الجخػؿ في اإلسالـ أف يقتل مع إضيار إسالمو 

 . (3)كسا قتل غيخه 

                                                             

، برقم:     183ص 4صحيح البخاري، كتاب: ادلناقب، ابب: ما ينهى من دعوة اجلاىلية، ج  (1)
، وكتاب: تفسًن القرآن، ابب: قولو: يقولون لئن رجعنا إىل ادلدينة ليخرجن األعز منها األذل، 

 . 4927، برقم: 154ص  6ج 
 . 497ص  3زاد ادلعاد يف ىدي خًن العباد، ج  (2)
م، 31/8/2215ادلنافقٌن، اإلسالم سؤال وجواب  يراجع يف ذلك: دلاذا مل يعاقب النيب  (3)

https://islamqa.info/ar/answers/234071/  

https://islamqa.info/ar/answers/234071/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86
https://islamqa.info/ar/answers/234071/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86


ٔٗٙ 

 

 إذًا فيشاؾ مقرجاف شخعياف في استبقاء الشبي لمسشافقيغ: 
 ػ عجـ إقامة البيشة عمى الكفخ البػاح .  ٔ
 الكمسة كدرء الفتشة .ػ تأليف القمػب كجسع  ٕ

 
  



ٔٗٚ 

 

 املطمب الجاٌـ٘
 صمــح احلدٖبٗــٛ

كاف في شيخ ذؼ القعجة آخخ سشة ست لميجخة. كسببو أف الشبي 
  أعمغ في السدمسيغ أنو متػجو إلى مكة معتسخًا، فتبعو جسع كبيخ مغ

 السياجخيغ كاألنرار بمغ عجدىع ألفًا كأربع مئة تقخيبًا، كأحـخ الشبي 
الصخيق، كساؽ معو اليجؼ ليأمغ الشاس مغ حخبو كليعمسػا أنو  بالعسخة في

 إنسا خخج زائخًا البيت كمعطسًا لو .  

كىػ عشج ذؼ الحميفة عيشًا لو مغ خداعة  كأرسل الشبي 
فخجعت بخبخ إف قخيذًا جسعت لظ جسػعًا، كقج جسعػا لظ األحابير، 

يخكا عمي أييا كىع مقاتمػؾ كصادكؾ عغ البيت كمانعػؾ، فقاؿ الشبي: أش
الشاس، فقاؿ أبػ بكخ: يا رسػؿ هللا، خخجت عامجًا ليحا البيت ال تخيج قتل 
أحج كال حخب أحج، فتػجو لو، فسغ صّجنا عشو قاتمشاه، قاؿ: امزػا عمى 

 اسع هللا . 
ثع سمظ الشبي كمغ معو شخيقًا غيخ شخيقيع كعخًا بيغ الذعاب. 
كلسا كاف بثشية السخار بخكت ناقتو كلع تقع فقالػا خألت القرػاء، فقاؿ 

  ما خألت كما ذلظ ليا بخمق كلكغ حبديا حابذ الفيل، كالحؼ نفذ
دمحم بيجه ال تجعػني قخير لخرمة فييا تعطيع حخمات هللا إال أجبتيع إلييا 

 . 
ثع أمخىع الشبي بالشدكؿ أقرى الحجيبية، كأرسمت قخير رساًل 
كاحجًا تمػ اآلخخ تدأؿ كتشطخ سبب مجيء دمحم، كميع يخجعػف إلييع بخبخ 

 سمسو كأمانو . 



ٔٗٛ 

 

اختار عثساف بغ عفاف رسػاًل إلى قخير  ثع إف الخسػؿ 
يعمسيع مقرجه كمعو عذخة مغ الرحب استأذنػا الشبي في زيارة أقاربيع، 
فجخل عثساف في جػار أباف بغ سعيج األمػؼ فبمغ ما حسل، فقالػا: إف 
دمحمًا ال يجخميا عميشا عشػة أبجًا ثع أنيع حبدػه فذاع عشج السدمسيغ مقتل 

 : )ال نبخح حتى نشاجدىع الحخب(. ؿ قخير عثساف، حيشيا قا
كدعا الشاس لمبيعة عمى القتاؿ فبايعػه تحت الذجخة عمى السػت، 

 فذاع أمخ البيعة في قخير فجاخميع مشيا رعب عطيع .

أف الحؼ بمغو مغ  كلسا تست البيعة: انتيى إلى رسػؿ هللا 
 مقتل عثساف باشل .

 الخسػؿ  كعشجما خافت قخير أرسمت سييل بغ عسخك ليكمع
 في الرمح كتع الرمح ككتبت شخكشو كىي:

 ػ كضع الحخب بيغ السدمسيغ كقخير عذخ سشػات . ٔ
ػ مغ جاء السدمسيغ مغ قخير يخدكنو، كمغ جاء قخيذًا مغ  ٕ

 السدمسيغ ال ُيمدمػف بخده .
ػ أف يخجع الشبي مغ غيخ عسخة ىحا العاـ ثع يأتي العاـ السقبل  ٖ

ا قخير فيكيع بيا ثالثة أياـ ليذ مع أصحابو بأصحابو بعج أف تخخج مشي
 مغ الدالح إال الديػؼ في القخب.

ػ مغ أراد أف يجخل في عيج دمحم مغ غيخ قخير دخل فيو كمغ  ٗ
 أراد أف يجخل في عيج قخير دخل فيو .

مغ الرمح كالكتابة، أشيج عمى الكتاب رجااًل مغ  كلسا فخغ 
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 .(1)السدمسيغ كالسذخكيغ
  وضللٛ اللمح:الزأٙ العاً يف

 :ـ وٕقف عىز بَ اخلطاب 1

 في الرحيحيغ أف عسخ بغ الخصاب قاؿ: فأتيت نبي هللا 
فقمت: ألدت نبي هللا حقًا؟ قاؿ: بمى، فقال: ألدت عمى حق كعجكنا عمى 
باشل؟ قاؿ: بمي، قمت: أليذ قتالنا في الجشة كقتالىع في الشار؟ قاؿ: 
بمى، قمت: فمساذا نعصي الجنية في ديششا إذف؟ قاؿ: إني رسػؿ هللا كلدت 

ػؼ أعريو كىػ ناصخؼ، قمت: أكلدت كشت تحجثشا أنا سشأتي البيت فشص
بو؟، قاؿ: بمى، أفأخبختظ أنظ تأتيو العاـ ىحا؟قاؿ: قمت: ال قاؿ فإنظ أتيو 
كمصػؼ بو، قاؿ: فأتيت أبا بكخ فقتل: يا أبا بكخ أليذ ىحا نبي هللا 
حقًا؟، قاؿ: بمى، قمت: ألدشا عمى الحق كعجكنا عمى الباشل، قاؿ: بمى، 

 نو لخسػؿ قمت: فمع نعصي الجنية في ديششا إذا، قاؿ: أييا الخجل إ
كليذ يعري ربو كىػ ناصخه فاستسدظ بغخزه فػ هللا إنو عمى الحق، 
قمت أليذ كاف يحجثشا أنا سشأتي البيت كنصػؼ بو؟، قاؿ: بمى، أفأخبخؾ 

 .  (2)أنظ تأتيو العاـ، قمت: ال، قاؿ: فإنظ أتيو كمصػؼ بو 

 كفي ركاية: فسا ىػ إال أف ندلت سػرة الفتح عمى رسػؿ هللا 

                                                             

ص  2، السًنة النبوية، البن ىشام، ج38ـ  32ص  4يراجع يف ذلك: الروض األنف، ج  (1)
(، الباب الثاين والعشرون يف 5وما بعدىا، سبل اذلدى والرشاد يف سًنة خًن العباد، رللد ) 329

 وما بعدىا .  33غزوة احلديبية، ص 
البخاري، كتاب: الشروط، ابب: الشروط يف اجلهاد وادلصاحلة مع أىل احلرب وكتابة  (2)

 . 2731، برقم: 193ص  3الشروط، ج
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إلى عسخ فأقخأه إياىا. فقاؿ: يا رسػؿ هللا. أك فتح ىػ؟! قاؿ: نعع، فأرسل 
 .  (1)فصابت نفدو كرجع 

 قاؿ الدىخؼ: قاؿ عسخ: فعسمت لحلظ أعسااًل .
 وٕقـف اللخابٛ بعد اللمــح:ـ  2

ألصحابو قػمػا  فمسا فخغ مغ قزية الكتاب قاؿ رسػؿ هللا 
فانحخكا ثع أحمقػا، قاؿ عسخ: فػ هللا ما قاـ مشيع رجل حتى قاؿ ذلظ 
ثالث مخات، فمسا لع يقع مشيع أحج دخل عمى أـ سمسة فحكخ ليا ما لقي 
مغ الشاس، فقالت أـ سمسة: يا نبي هللا أتحب ذلظ، أخخج ثع ال تكمع أحجًا 

فخخج فمع يكمع أحجًا  مشيع كمسة حتى تشحخ ُبجنظ كتجعػ حالقظ فيحمقظ،
مشيع حتى فعل ذلظ، نحخ ُبجنو كدعا حالقو فحمقو، فمسا رأكا ذلظ قامػا 

 (2)فشحخكا كجعل بعزيع يحمق بعزًا حتى كاد يقتل بعزيع بعزًا غسًا 
    . 

 :البٗـاُ التخمٗمـــ٘

ػ لقج عد عمى الرحب الكخاـ رجػعيع إلى السجيشة بعجما عدمػا 
 ألداء العسخة كزيارة البيت الحخاـ .أمخىع كساقػا ىجييع 

كسا ضيخت معارضة شجيجة بيغ السدمسيغ لذخكط الرمح مع قخير 
بسػجبيسا بخد مغ جاء مغ السدمسيغ  خاصة البشجيغ المحيغ يمتـد الشبي 
                                                             

، 1411ص  3صحيح مسلم، ابب: اجلهاد والسًن، كتاب: صلح احلديبية يف احلديبية، ج (1)
 . 94برقم: 

صحيح البخاري، كتاب: الشروط، ابب: الشروط يف اجلهاد، وادلصاحلة مع أىل احلرب،  (2)
 . 2731، برقم: 193ص  3ج



ٔ٘ٔ 

 

الجئًا، كال تمتـد قخير بخد مغ جاءىا مغ السدمسيغ مختجًا، كالبشج الحؼ يقزي 
ية إلى السجيشة دكف أف يجخمػا مكة ذلظ العاـ، بأف يعػد السدمسػف مغ الحجيب

كقج كاف أشج الشاس معارضة ليحه االتفاقية كانتقادًا ليا عسخ بغ الخصاب كسا 
 ُبيغ، كأسيج بغ حزيخ سيج األكس، كسعج بغ عبادة سيج الخدرج . 

كقج كاف الرجيق ناصحًا أميشًا لمفاركؽ بأف يتخؾ االحتجاج 
، فإني أشيج أنو رسػؿ هللا كأف الحق ما أمخ كالسعارضة بقػلو: الـد غخزه

 . (1)بو، كلغ يخالف أمخ هللا كلغ يزيعو هللا 

كخىًا كال  ػ كالرحب الكخاـ ما كانػا يمػكف أنفديع عغ الشبي 
عريانًا، بل كانػا يتبادركف إلى شاعتو انصالقًا مغ محبتو، كشاىج ذلظ 

ػد الثقفي سيج أىل مغ مػقف الحجيبية حيشسا أرسمت قخير عخكة بغ مدع
الصائف ليتفاكض مع الشبي في أمخ الخجػع إلى السجيشة. كأراد أف يبث في 
الشبي كصحبو ىديسة نفدية مغ كثخة عجد قخير كعتادىا كأف أصحابو 

  سػؼ يشكذفػف عشو كيدمسػه، فسا كاف مغ الرجيق إال أف أغمع لو
 القػؿ كناؿ مشو . 

شاء حجيثو معو فقخع السغيخة يجه كحيشسا حاكؿ عخكة مذ لحية الشبي أث
كنقمو إلى  إذا أراد ذلظ، ثع إنو رأػ ما يرشع الرحب الكخاـ بالخسػؿ 

قخير فقاؿ: ال يتػضأ دمحم كضػًء إال كادكا يقتتمػف عميو يتسدحػف بو، كإذا 
تكمسػا خفزػا أصػاتيع عشجه، كال يحجكف الشطخ إليو، فقاؿ: وهللا يا معذخ 
قخير جئت كدخػ في ممكو كقيرخ في عطستو، فسا رأيت ممكًا في قػمو 

                                                             

 . 832ص  2ينظر: السًنة النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث، د/ دمحم علي الصاليب، ج (1)
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 .(1)نو لذيء أبجاً مثل دمحم في أصحابو، كلقج رأيت قػمًا ال يدمسػ 
فإذا كاف ىحاحاؿ الرحب الكخاـ مع رسػؿ هللا، فيكف إذا اجتسع 
رأييع العاـ عمى عجـ قبػؿ الرمح كمو أك بعزو، كإحجاميع عغ التحمل 
مغ العسخة كذبح اليجؼ كقفػليع إلى مكة بعجما أمخىع الشبي بحلظ ثالث 

 مخات . 
لديارة البيت  إنيا السفاجئة كتييئ الشفذ لغيخ ذلظ كاشتياقيع

، كذلظ بسشصق الشفذ البذخية كالعقل كإضيار قػتيع بخسػؿ هللا 
في  اإلنداني: ضانيغ بحلظ أف األمخ لو عػدة، فمسا رأكا عـد الشبي 

حدع الججؿ كالتحمل مغ العسخة مغ ذبح ىجيو كحمق رأسو تبادركا جسيعًا 
 اد .   كشاعة أمخه، كتغيخ رأييع إلى شاعة كانكي إلى التأسي بو 

 الفكز املكاصدٙ الٍبٕٙ يف صمح احلدٖبٗٛ:

مؤيج بالػحي مغ هللا تعالى كأمخه كنييو بالغ عغ  ػ الشبي  ٔ
.كالسؤمشػف يقجمػف أمخه (2)ژڀڀڀٺٺژربو تعالى، قاؿ تعالى:

عمى فكخىع كحع نفػسيع، قاؿ تعالى:  كنييو 
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺژ

 .  (3)ژٿٿٿٿٹٹٹٹڤ

كالحؼ يطيخ لشا أف أمخ صمح الحجيبية إنسا ىػ بأمخ هللا تعالى 
                                                             

 . 194يراجع: نور اليقٌن يف سًنة سيد ادلرسلٌن، الشيخ/ دمحم اخلضري، ص  (1)
 ( .3سورة النجم، اآلية ) (2)
 ( .33سورة األحزاب، اآلية ) (3)
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 تتجمى مشو حكسة الثبات عمى اإليساف كالصاعة هلل كرسػلو . 
ػ ىشاؾ مقاصج أخخػ أضيخت حكسة الشبي في أفزيمة الرمح  ٕ

 : (1)كالخجػع عغ زيارة البيت كمشازلة قخير، مشيا 
أ  ػ دخػؿ السدمسيغ مكة بالقػة يعشي حجكث سفظ دماء كإزىاؽ 
أركاح مغ كال الصخفيغ، فسغ مرمحة الفخيقيغ مشع ذلظ، كقج كاف الخسػؿ 

  حخيرًا عمى الدالـ فقج قاؿ: )كالحؼ نفدي بيجه، ال يدالػني خصة
 .  (2)يعطسػف فييا حخمات هللا إال أعصيتيع إياىا( 

ؿ األذػ كالقتل كالتذخيج عمى أيجؼ ب ػ إف مغ السحتسل أف يشا
السؤمشيغ بعس السدتزعفيغ مغ إخػانيع مغ السدمسيغ في مكة، كىحا 
فيو مغ السعخة ما ال يميق بسدمع، قاؿ تعالى: 

ٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄژ

ڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇ

ڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑک

 .  (3)ژککک

ج ػ باليجنة التي في بشػد الرمح، يزسغ حياد قخير كيعدليا عغ أؼ 
صخاع يحجث في الجديخة العخبية سػاء كاف ىحا الرخاع مغ الكبائل العخبية 

                                                             

 وما بعدىا . 812يراجع: السًنة النبوية، الصاليب، ص  (1)
ص  3البخاري، كتاب: الشروط، ابب: الشروط يف اجلهاد وادلصاحلة مع أىل احلرب، ج (2)

 .2731، برقم: 193
 ( .25سورة الفتح، اآلية ) (3)
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 األخخػ أك مع الييػد .

عمى أف يبقى االتراؿ مفتػحًا بيشو  د  ػ حخص الخسػؿ 
ء، كفي ىحا كبيغ قخير، ليدسع مشيع كيدسعػا مشو بػاسصة الخسل كالدفخا

 تقخيب لمشفػس كإضعاؼ حساسيع نحػ القتاؿ كفتح باب الجعػة كالبالغ .   
ىػ ػ أف العقالء الحيغ يفكخكف بعقػليع حيغ يدسعػف كالـ الخسػؿ 

  ،كأنو جاء معطسًا لمبيت، كالسذخكػف يخدكنو، كىػ يرخ عمى تعطيسو
قخير  سيقف ىؤالء بجانبو كيتعاشفػف معو فيقػؼ مخكده، كيزعف مخكد

 اإلعالمي كالجيشي في نفػس الشاس .   
ك ػ كمغ السقاصج الشبػية كالحكع الباىخة في صمح الحجيبية أنو 
كاف بابًا كمفتاحًا لفتح مكة كلئغ لع يشتبو السدمسػف ليحا في حيشو، فحلظ 

 ألف السدتقبل غائب عشيع . 
فقج اختمط السدمسػف بالكفار بعج عقج الرمح كىع في أماف, 

ال ‘ع إلى هللا كأسسعػىع القخآف كلع ُيكمع أحج باإلسالـ يعقل شيئًا كدعػى
 دخل فيو، كدخل في سشتيغ مثل ما كاف في اإلسالـ قبل ذلظ بل أكثخ .

إلى الحجيبية في ألف كأربعسائة، ثع خخج  فقج خخج رسػؿ هللا 
عاـ فتح مكة بعج عاميغ في عذخة آالؼ، كىحا ما بذخ بو رسػؿ هللا 

  أثشاء رجػعو إلى السجيشة بعج عقج السعاىجة كالرمح حيشسا أصحابو
قاؿ: ُأندلت عمي الميمة سػرة ليي أحب إلي مسا شمعت عميو الذسذ ثع 

 .  (1)ژٱٻٻٻٻپژقخأ: 
                                                             

 ( .1سورة الفتح، اآلية ) (1)
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: )إنكع تعجكف الفتح فتح مكة كنحغ نعج قاؿ ابغ مدعػػد 
 . (1)الفتح صمح الحجيبية( 

 كال يفػتشي في ىحا السقاـ بياف دركسًا ىامة في الجعػة اإلسالمية: 

ذلظ بقػلو  ػ قاعجة احتخاـ السعارضة الشديية، حيث قخر الشبي  ٔ
، كإنسا أراد الشبي بيحا الفعل إرشاد القادة مغ كفعمو مع سيجنا عسخ 

بعجه إلى احتخاـ السعارضة الشديية مغ أتباعيع كذلظ بتذجيعيع عمى 
 إبجاء اآلراء الدميسة التي تخجـ السرمحة العامة . 

أـ سمسة فأشارت عمى الشبي  ػ أىسية الذػرػ حيشا استذار الشبي  ٕ
عمى أف استحداف مذاكرة  بخأؼ مػفق كمذػرة مباركة، كمغ ذلظ دليل

السخأة الفاضمة مادامت ذات ْفكخ صائب كرأؼ سجيج، قاؿ تعالى: 
  (2)ژڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀژ

صحبو إلى التحمل  ػ أىسية القجكة العسمية، فحيشسا دعا الخسػؿ  ٖ
ككخر ذلظ ثالثًا كفييع أكابخ الرحابة كلع يدتجيبػا، قجـ الشبي عمى 

ا بيا أـ السؤمشيغ أـ سمسة فتحقق السخاد، الخصػة العسمية التي أشارت عميي
داللة عمى أف القجكة في مثل ىحه السػاقف كفي حياة الجاعية عامة أنفع 

 الػسائل كأعطسيا أثخًا في القبػؿ كالسحاكاة . 
                                                             

الفتح الرابين لرتتيب مسند افمام أمحد بن حنبل الشيباين، القسم الثالث من الكتاب فيما - (1)
 . 275ص 18خيتص ابلقرآن، ج

صلح احلديبية دروس وعرب، موقع إسالم ويب، مقاالت، السًنة النبوية، من بدر إىل احلديبية  -
  https://www.islamweb.net/ar/article/1م، 11/1/22111
 ( .38سورة الشورى، اآلية ) (2)

https://www.islamweb.net/ar/article/158201/%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%B1
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 املطمب الجالح
 تٕسٖـع الغٍاٟي يف حٍـني

بعج أف كتب هللا الشرخ لمسدمسيغ يـػ حشيغ بعج أف كادت أف 
 لمسذخكيغ، غشع السدمسػف يػمئح غشائع كثيخة .تكػف الغمبة 

أف يقدسيا بيغ األعخاب كالصمقاء تأليفًا لقمػبيع  ػ فخأػ الشبي 
 كلحجاثو عيجىع باإلسالـ . 

زعساء قخير كغصفاف كتيع عصايا كثيخة،  فأعصى الشبي 
فأعصى مائة مغ اإلبل لكل مغ: أبي سفياف بغ حخب، كسييل بغ 
عسخك، كحكيع بغ حداـ، كصفػاف بغ أمية، كعييشة بغ حرغ الفدارؼ، 
كاألقخع بغ حابذ، كمعاكية كيديج ابشي أبي سفياف، كقيذ بغ عجؼ، 

 .  (1)كأعصى دكف السائة رجااًل أخخ مغ قخير 
كانت كجية نطخ الشبي بيحه العصايا ىػ تحػيل قمػبيع مغ حب ك 

الجنيا إلى حب اإلسالـ، قاؿ أنذ بغ مالظ: )إف كاف الخجل ليدمع ما 
يخيج إال الجنيا، فسا يدمع حتى يكػف اإلسالـ أحب إليو مغ الجنيا كما 

 . (2)عمييا( 
، فالسخء أسيخ الشعسة  ىحا كتأليف القمػب بالعصاء معمـػ

 :كصاحبيا
 فصالسا استعبج اإلنداف إحدافٌ  أحدغ إلى الشاس تدتعبج قمػبيع 

                                                             

 . 154ص  4يراجع: الروض األنف، ج  (1)
ص  4شيئاً قط فقال ال وكثرة عطائو، ج  مسلم، ابب: الفضائل، كتاب: ما سئل رسول هللا  (2)

 .58، برقم: 1826
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كعبخ عغ ىحا صفػاف بغ أمية بقػلو: )لقج أعصاني رسػؿ هللا 
  ما أعصاني كإنو ألبغس الشاس إلّي فسا بخح يعصيشي حتى أنو

 . (1)ألحب الشاس إلّي( 
 الزأٙ العاً لألٌلار يف احلادثـٛ:

كقج تأثخ مغ ىحا العصاء حجثاء األنرار حدب شبيعتيع البذخية 
كتخددت بيشيع مقالة: إذا كانت الحخب كالبأس دعي األنرار، كإذا كانت 
الغشيسة كالفيء لع يعط األنرار شيء، كتكػف لجييع رأؼ عاـ تجاه قدسة 

 .   الشبي 
 قاؿ ابغ ىذاـ: عغ أبي سعيج الخجرؼ، قاؿ: لسا أعصى رسػؿ هللا

  ما أعصى مغ تمظ العصايا، في قخير كفي قبائل العخب، كلع يكغ
في األنرار مشيا شيء، كجج ىحا الحي مغ األنرار في أنفديع، حتى 

قػمو،  كثخت مشيع القالة حتى قاؿ قائميع: لقج لقى وهللا رسػؿ هللا 
فجخل عميو سعج بغ عبادة، فقاؿ: يا رسػؿ هللا، إف ىحا الحي مغ 

ججكا عميظ في أنفديع، لسا صشعت في ىحا الفيء الحؼ األنرار قج ك 
أصبت، قدست في قػمظ، كأعصيت عصايا عطاما في قبائل العخب، كلع 
يظ في ىحا الحي مغ األنرار مشيا شيء، قاؿ: فأيغ أنت مغ ذلظ يا 
سعج؟. قاؿ: يا رسػؿ هللا، ما أنا إال مغ قػمي. قاؿ: فاجسع لي قػمظ في 

سعج، فجسع األنرار في تمظ الحطيخة. قاؿ:  ىحه الحطيخة. قاؿ: فخخج
فجاء رجاؿ مغ السياجخيغ فتخكيع. فجخمػا، كجاء آخخكف فخدىع؛ فمسا 
اجتسعػا لو أتاه سعج، فقاؿ: قج اجتسع لظ ىحا الحي مغ األنرار، فأتاىع 
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، فحسج هللا كأثشى عميو بسا ىػ أىمو، ثع قاؿ: يا معذخ رسػؿ هللا 
عشكع؛ كججة كججتسػىا عمي في أنفدكع؟ ألع األنرار: ما قالة بمغتشي 

آتكع ضالاًل فيجاكع هللا، كعالة فأغشاكع هللا، كأعجاء فألف هللا بيغ قمػبكع! 
قالػا: بمى، هللا كرسػلو أمغُّ كأفزل، ثع قاؿ: أال تجيبػني يا معذخ 
األنرار؟ قالػا: بساذا نجيبظ يا رسػؿ هللا؟ هلل كلخسػلو السغ كالفزل. 

: أما وهللا لػ شئتع لقمتع، فمرجقتع كلرجقتع: أتيتشا مكحبًا قاؿ 
فرجقشاؾ، كمخحكاًل فشرخناؾ، كشخيجًا فآكيشاؾ، كعائاًل فآسيشاؾ، أكججتع 
يا معذخ األنرار في أنفدكع في لعاعة مغ الجنيا تألفت بيا قػمًا 
ليدمسػا، كككمتكع إلى إسالمكع، أال تخضػف يا معذخ األنرار أف تحىب 

بالذاة كالبعيخ، كتخجعػا بخسػؿ هللا إلى رحالكع؟ فػ الحؼ نفذ دمحم  الشاس
بيجه، لػال اليجخة لكشت امخءًا مغ األنرار كلػ سمظ الشاس شعبًا كسمكت 
األنرار شعبًا، لدمكت شعب األنرار، الميع ارحع األنرار، كأبشاء 

، األنرار، كأبشاء أبشاء األنرار. قاؿ: فبكى القـػ حتى أخزمػا لحاىع
، كقالػا: رضيشا بخسػؿ هللا قدسًا كحطًا، ثع انرخؼ رسػؿ هللا 

 .            (1)كتفخقػا 
كبديادة في ركاية مدمع )أنكع ستمقػف بعجؼ أثخة، فاصبخكا حتى 

 . (2)تمقػني عمى الحػض( 
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 الفكز املكاصدٙ الٍبٕٙ جتآ رأٙ األٌلار:

ا شفق لقج تكػف عشج حجثاء الدغ مغ األنرار رأؼ عاـ حيشس
يعصي رجااًل مغ قخير السائة مغ اإلبل، فقالػا: يغفخ هللا  الخسػؿ 

لخسػؿ هللا! يعصي قخيذًا كيتخكشا كسيػفشا تقصخ مغ دمائيع، غيخ راضيغ 
بيحه القدسة شالبيغ بحقيع في الغشيسة، أما مذيخة األنرار كفقياؤىع فمع 

 يقػلػا شيئًا . 
جػابًا عمى ىحه فكاف جػاب الشبي عمييع بعج أف جسعيع، 

الػساكس، ليفيس بسعاني الخقة كمذاعخ السحبة الذجيجة لألنرار، 
كيفيس في الػقت ذاتو بجالئل التألع مغ أف يتيع مغ  قبل أحب الشاس 

 إليو بشديانيع كاإلعخاض عشيع . 

فالمذ  جػاب ضسشو أدؽ خفقات قمبو كألصف إحداسو 
عمق بيا مغ الػساكس بحلظ مذاعخ األنرار كىدىا، كنفس مشو كاف قج 

كاليػاجذ، فارتفعت أصػاتيع بالبكاء فخحًا بشبييع كابتياجًا بقدستيع 
 .   (1)كنريبيع 

  أما السقرج الذخعي في عطاء كبخاء قخير، فيؽ إغخاؤىػ
وتذجيعيػ بالعطاء حتى يخالط اإليسان بذاشة قمؽبيػ 

 ويحوقؽن حالوتو .
يػضح الذيخ/ دمحم الغدالي حكيقة ىحا األمخ ؼ مثاؿ محدػس 
فيقػؿ: )...أف في الجنيا أقػامًا كثيخيغ يقادكف إلى الحق مغ بصػنيع ال 
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مغ عقػليع، فكسا تيجػ الجكاب إلى شخيقيا بحدمة بخسيع تطل تسج إليو 
فسيا حتى تجخل حطيختيا آمشة، فكحلظ ىحه األصشاؼ مغ البذخ تحتاج 

 .  (1)اإلغخاء حتى تدتأنذ باإليساف كتير لو( إلى فشػف 
كبسثل ىحه الػاقعة كغيخىا مغ نساذج عصايا الخسػؿ لتأليف 

مشياجًا لألئسة كالجعاة أف العصاء أقخب شخيق  القمػب، يخسع الشبي 
 لتأليف القمػب كقبػؿ الجعػة، كأمغ السكخ، كدفع الذخ كإقامة السرمحة .

أف يتألف أعجاءه الستجالبيع إليو، بل إنو قج يتعيغ عمى اإلماـ 
 كدفع شخىع عغ السدمسيغ .

يقػؿ ابغ الكيع: "اإلماـ نائب عغ السدمسيغ يترخؼ لسرالحيع، 
كقياـ الجيغ، فإنو يتعيغ ذلظ ػ أؼ التأليف ػ لمجفع عغ اإلسالـ، كالحب عغ 
حػزتو، كاستجالب رؤكس أعجائو إليو ليامغ السدمسػف شخىع، ساغ لو 

يغ عميو ... فإنو كإف كاف في الحخماف مفدجة، فالسفدجة ذلظ، بل يتع
الستػقعة مغ فػات تأليف ىحا العجك أعطع، كمبشى الذخيعة عمى دفع 
أعمى السفدجتيغ باحتساؿ أدناىا، كتحريل أكسل السرمحتيغ بتفػيت 

 .  (2)أدناىا، بل بشاء مرالح الجنيا كالجيغ عمى ىحيغ األصميغ" 

 في قدستو: إذا فيشاؾ مقرجاف شخعياف لمشبي 
 األكؿ: تذجيع القخشييغ كالصمقاء كتحبيبيع في اإلسالـ بالعصاء . 
الثاني: تأليف قمػبيع كترفية نػاياىع مغ الذخ كالحقج عمى 
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اإلسالـ ليأمغ السدمسػف شخىع مغ باب الجفع عغ اإلسالـ كالحب عغ 
 حياضو . 

مغ ثبات األنرار كحبيع هلل  كذلظ كمو بعج استيثاؽ الشبي 
كرسػلو كديشو الحؼ ىػ أعطع مغ حبيع لمجنيا لسا في قمػبيع مغ الخيخ 

 كالغشى . 

 أعصى رسػؿ هللا  قاؿ:  ركػ البخارؼ عغ عسخك بغ تغمب 
قػمًا كمشع آخخيغ، فكأنيع عتبػا عميو، فقاؿ: إني أعصي قػمًا أخاؼ 

هللا في قمػبيع مغ الخيخ كالغشى  ىمعيع كجدعيع، كأكل أقػامًا إلى ما جعل
مشيع عسخك بغ تغمب، فقاؿ عسخك بغ تغمب: ما أحب أف لي بكمسة 

ُحْسخ الشَّعع  رسػؿ هللا 
(1)  . 
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 املبخح الزابع

 قضاٖا الزأٙ العاً الفكز املكاصدٙ يف قبٕه الٍيب 
 املطمب األٔه

 غــشٔٚ أحــد

كسببيا أف بكية مغ زعساء قخير مسغ لع يقتمػا في غدكة بجر، 
اجتسع رأييع عمى الثأر لقتالىع في بجر، كأف يدتعيشػا بعيخ أبي سفياف 

فاجتسعت كمسة  كما فييا مغ أمػاؿ لتجييد جير قػؼ لقتاؿ رسػؿ هللا 
قخير عمى ذلظ، كانزع إلييع غيخىع أيزًا مسغ يدسػف باألحابير، 

عجد كبيخ مغ الشدػة كي يسشعغ الخجاؿ مغ الفخار إذا أحجؽ كاستعانػا ب
 . (1)بيع السدمسػف، كخخجػا مغ مكة كقج بمغػا ثالثة آالؼ مقاتل 

 اخلزٔج:لعدٔ بعد وشأرٚ الٍيب أصخابْ يف الزأٙ العاً لمكاٞ ا

السعمػمات الكاممة عغ جير كفار قخير  بعج أف جسع الشبي 
جسع أصحابو كشاكرىع في البقاء بالسجيشة كالتحرغ فييا أك الخخكج 

 لسالقاة السذخكيغ . 

 :رأٙ الٍيب 

رأػ الشبي أفزمية البقاء بالسجيشة كقاؿ: إنا في ُجشة حريشة، فإف رأيتع أف 
إف دخمػا عميشا تكيسػا كتجعػىع حيث ندلػا، فإف أقامػا أقامػا بذخ مقاـ، ك 

رأؼ عبج هللا بغ أبي بغ سمػؿ، الحؼ رجع  قاتمشاىع فييا،ككافق رأيو 
 .  (2)بثمث الجير بعجما ندؿ الخسػؿ عمى رأؼ األكثخية في الخخكج 
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ككانت كجية الشطخ الشبػية في البقاء بالسجيشة مبشية عمى 
 :(1)التخصيط الحخبي اآلتي

أ  ػ أف جير مكة لع يكغ مػحج العشاصخ، فيدتحيل عميو البقاء زمشًا 
 بجكف خالؼ.  

ب ػ أف مياجسة السجف السرسسة عمى الجفاع عغ حياضيا كقالعيا 
 أمخ صعب الشػاؿ خاصة إذا تذابو الدالح عشج كال الجيذيغ . 

 استبداؿ أىل السجيشة في الجفاع عشيا إذا كاف فييا نداؤىع كأبشاؤىع . ج  ػ 

بسذاركة الشداء كاألشفاؿ في القتاؿ يدداد بو عجد السقاتميغ مغ د   ػ 
 .السدمسيغ 

 ىػ ػ سيػلة تشاكؿ صفػؼ العجك مغ بعيج كسيػلة االحتخاز مشيع  .
 رأٙ عىــًٕ املضمىني:

س إال الخخكج إلى العجك كلع قاؿ ابغ كثيخ: كأبى كثيخ مغ الشا
كرأيو، كلػ رضػا بالحؼ أمخىع كاف ذلظ،  يتشاىػا إلى قػؿ رسػؿ هللا 

كلكغ غمب القزاء كالقجر، كعامة مغ أشار عميو بالخخكج رجاؿ لع 
 .  (2)يذيجكا بجرًا، قج عمسػا الحؼ سبق ألىل بجر مغ الفزيمة 

الحؼ كاف مغ  كقاؿ ابغ إسحاؽ: فمع يدؿ الشاس بخسػؿ هللا 
بيتو، فمبذ ألمتو،  أمخىع حب لقاء القـػ حتى دخل رسػؿ هللا 
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بأمخ كعخضتع بغيخه، فاذىب يا  فتالـك القـػ فقالػا: عخض نبي هللا 
: أمخنا ألمخؾ تبع فأتى حسدة فقاؿ لو: يا نبي هللا حسدة فقل لشبي هللا 

: إنو ليذ هللا  أف القـػ تالكمػا، فقالػا: أمخنا ألمخؾ تبع، فقاؿ رسػؿ
 .  (1)لشبي إذا لبذ ألمتو أف يزعيا حتى يقاتل 

 :(2)كلقج بشى أصحاب رأؼ الخخكج رأييع عمى أمػر كىي
ػ أف األنرار قج تعاىجكا في بيعة العكبة الثانية عمى نرخة  ٔ
فكاف أغمبيع يخػ أف السكث داخل السجيشة تقاعذ عغ  الخسػؿ 

 الػفاء بيحا العيج .
السياجخيغ يخكف أنيع أحق مغ األنرار في الجفاع عغ ػ أف  ٕ

 السجيشة مغ مياجسة قخير .
ػ أف مغ فاتتيع غدكة بجر كانػا يتحخقػف شػقًا لمقاء األعجاء  ٖ

 شسعًا في إحجػ الحدشيغ كالبجرييغ . 
ػ أنيع كانػا يخكف في حرار قخير لمسجيشة ضفخًا ألىل مكة ال  ٗ

 يدتأىمػنو .
ػقعػف شػؿ كقت الحرار فيربحػف ميجديغ بقصع ػ أنيع كانػا يت ٘

 السؤف عشيع  .
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 الفكز املكاصدٙ يف ٌشٔه الزصٕه عمٜ راٙ األغمبٗٛ:

 ـ تكزٖز وبدأ التشأر ٔإلشاً املشٕرٚ: 1

ربّى أصحابو عمى الترخيح بآرائيع  مغ السعمـػ أف الخسػؿ 
ال نز عشج مذاكرتو ليع حتى كلػ خالفػا رأيو، فيػ إنسا يذاركىع فيسا 

 فيو تعػيجًا ليع عمى التفكيخ في األمػر العامة كمعالجة مذكالت األمة . 

 . (1)ژںںڻژفإف التذاكر أمخ معمـػ مغ الجيغ، 

فإذا رأػ الشبي إجساعًا أك شبية مغ السدمسيغ عمى رأػ كأصبح 
رأيًا عامًا ماؿ الشبي إلى ذلظ الخأؼ ما لع يكغ في األمخ تذخيع أك بياف 

 سساكؼ .
أخح بو كرجح رأؼ الجساعة، كبحلظ يفرل الشبي أمخ السذػرة ثع 

 بشفاذ رأؼ الجساعة كالتي يكػف رأييا ممدمًا بعج فرل الشبي فيو .
 كبحلظ يتزح لشا مقرجاف:

ػ مقرج األخح بالسذػرة ممـد لإلماـ، قاؿ تعالى:  ٔ
پڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹژ

ڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃ

 .  (2)ژچچ

لفرل في السذػرة، الذخكع في التشفيح ػ مقرج عجـ التخدد بعج ا ٕ
 كىحا مغ صفات الكيادة الشاجحة .
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فإف التخدد بعج العديسة يدعدع الثقة كيثيخ الفػضى، حيث 
 : إنو ليذ لشبي إذا لبذ ألمتو أف يزعيا حتى يقاتل . قاؿ

 املطمب الجاٌ٘
 ال تلمٕا العلز إال يف بين قزٖعٛ

مغ الخشجؽ ككضع  قالت: )لسا رجع الشبي  عغ عائذة 
فقاؿ: قج كضعت الدالح وهللا ما  الدالح كاغتدل أتاه جبخيل 

كضعشاه فاخخج إلييع، قاؿ: فإلى أيغ؟، قاؿ: ىا ىشا كأشار إلى بشي 
 .    (1)إلييع(  قخيطة فخخج الشبي 

أصحابو إلى الخخكج لقتػاؿ بشي قخيطة كنيدىع  فانتجب الشبي 
 بتعجيل الػصػؿ إلييع . 

لشا: )لسا رجع مغ األحداب ال  قاؿ الشبي  فعغ ابغ عسخ 
يرميغ أحٌج العرخ إال في بشي قخيطة، فأدرؾ بعزيع العرخ في الصخيق 
فقاؿ بعزيع ال نرمي حتي نأتييا، كقاؿ بعزيع: بل نرمي لع يخد مشا ذلظ، 

 .  (2)فمع يعشف كاحجًا مشيع( فحكخ لمشبي 
 لزأٙ العاً يف احلادثٛ:ا

صحبو نحػ بشي قخيطة سخاعًا لمقائيع  س الشبي لسا أني
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كالشيل مشيع ليكتسل الشرخ لمسؤمشيغ ككاف ذلظ قبل صالة العرخ، أباف 
ليع مجػ شمبو ليع باإلسخاع فقاؿ: ال يرميغ أحجكع العرخ إال في بشي 

 قخيطة . 

. كنفح بعزيع مشصػؽ الشبي  ففيع بعزيع مخاد الشبي 
 مؤقت نحػ تصبيق األمخ .كتكػف لكل فخيق رأؼ عاـ 

فأخح بعس الرحابة بسفيـػ لفع الشبي كمعشاه، كتكػف لجييع رأؼ 
عاـ مفاده اإلسخاع كالتعجيل فرمػا العرخ في الصخيق قبل كصػليع بشي 
قخيطة مخافة فػات كقت الرالة ... كأخح بعزيع بطاىخ نز حجيث 

مع يرمػا الشبي كمشصقػه فتكػف عشجىع رأؼ عاـ كىػ التشفيح لألمخ، ف
 العرخ إال في بشي قخيطة بعج أف دخل الميل .  

 ككال الفخيقيغ مريب في رأيو كاجتياده كلػع يعشف الشبي 
 أحجًا عمى ما أرتأػ كفعل . 

 :الفكخ السقاصجي الشبؽي في الحادثة

 بعج اختالؼ الرحابة في الفيع كالعسل لحجيث الخسػؿ 
ق، يتبيغ لشا بعس ليع فيسا فعل كل فخي كعجـ تعشيف الشبي 
 السقاصج الشبػية كىي:

 ػ تقخيخ مبجأ الخالؼ في الفخكع .  ٔ
يقػؿ الذيخ/ البػشي: "كفي اختالؼ الرحابة في فيع كالـ 

: "أال ال يرميغ أحًج العرخ إال في بشي قخيطة" مع عجـ رسػؿ هللا 
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أحجًا مشيع أك معاتبتو، داللة ىامة عمى أصل مغ  تعشيف الشبي 
األصػؿ الذخعية الكبخػ، كىػ تقخيخ مبجأ الخالؼ في مدائل الفخكع، 
كاعتبار كل مغ السخالفيغ معحكرًا كمثابًا، كفيو ما يجؿ عمى أف استئراؿ 
الخالؼ في مدائل الفخكع التي تشبع مغ دالالت ضشية أمٌخ ال يسكغ أف 

. كأف الدعي في محاكلة القزاء عمى الخالؼ في يترػر أك يتع ...
مدائل الفخكع معانجة لمحكسة الخبانية كالتجبيخ اإلليي في تذخيعو، عجا أنو 

 .   (1)ضخب مغ العبث الباشل" 
ػ أنو ال يعاب عمى مغ أخح بطاىخ حجيث نبػؼ أك آية مغ  ٕ

 كتاب هللا، كسا ال يعاب عمى مغ استشبط مغ الشز معشى يخرو .
أف السختمفيغ في الفخكع مغ السجتيجيغ ال أثع عمى السخصئ،  ػ ٖ

: )إذا حكػع الحاكع فاجتيج ثع أصاب فمو أجخاف، كإذا حكػع قاؿ 
 . (2)فاجتيج ثع أخصأ فمو أجخ( 

 
  

                                                             

 بتصرف . 226يراجع: فقو السًنة، السيوطي، ص  (1)
البخاري، كتاب: االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب: أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو  (2)

 .7352، برقم: 128ص  9أخطأ، ج
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 اخلامتــــٛ
 أِـي ٌتاٟج البخح:

ال يتعامل مع ضاىخة الخأؼ العاـ مغ مشصمق  ػ أف الشبي  ٔ
التخضية ألصحاب الخأؼ فحدب أك السرمحة الذخرية لفئة معيشة، إنسا 

 . مغ مشصمق الػحي اإلليي كالبالغ عغ هللا 
فإذا كاف في السدألة كحيِّ إليي، أك إلياـ نبػؼ ككاف في ضاىخه 

حابو كأقخه كأفيع بو أص معارض لخأؼ الرحابة عسل بو الشبي 
 كضيخت حكستو ليع بعج حيغ قخيب.

عمى راؼ الجساعة جسعًا  ػ إذا كاف في ندكؿ الشبي  ٕ
لمذسل، كتأليفًا لمقمػب كفيو مرمحة ضاىخة، كلع يكغ فيو تجخل سساكؼ، 

 عسل الشبي بخأؼ الجساعة إيثارًا لحقيا.
تجاه الخأؼ  ػ ربى الشبي أصحابو كأباف لمجعاة بفكخه السقاصجؼ ٖ

 العاـ تقخيخ السبادغ التالية:
 أ ػ الخالؼ في الفخكع حكسة ربانية كتذخيعية .

 ب ػ احتخاـ السعارضة الشديية التي تخجـ السرمحة العامة .
 ج ػ الترخيح بالخأؼ كالتذاكر كإلداـ العسل بالسذػرة بعج الفرل فييا .

 د  ػ إقامة الحجكد بالبيشة الطاىخة . 
 جعػة كأمغ السكخ كإقامة السرمحة لقمػب بالعصاء أقخب شخيق لقبػؿ التأليف اىػ ػ 

 ك  ػ أىسية القجكة العسمية في األثخ كالتأسي . 
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 .  ز  ػ الثبات عمى اإليساف كالصاعة هلل كلخسػلو 
 :التٕصٗــات

ػ تػجيو االىتساـ بجراسة قجر صالح مغ الفكخ السقاصجؼ  ٔ
 بالكميات الذخعية . 

ػ تػجيو مديج االىتساـ بالجراسات العمسية في مجاؿ الفكخ  ٕ
 السقاصجؼ .

ػ ضخكرة عشاية الجعاة كالسخشجيغ بقزايا الخأؼ العاـ لسا ليا  ٖ
 مغ قػػ التأثيخ عمى السجتسع، كالتعامل معيا بالتػجو األمثل . 

ػ عمى القائسيغ بذؤكف الجعػة في العالع اإلسالمي تصبيق نتائج  ٗ
 فكخ السقاصجؼ في السجاؿ الجعػؼ . أبحاث ال
ػ االستخشاد في كضع السخصصات الجعػية بالفكخ السقاصجؼ  ٘

 في العيج الشبػؼ كفي العرػر األكلى لإلسالـ . 
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ٔٚٚ 

 

 فّزظ املٕضٕعات
 المحتويات

 501 ............................................................................................ :ملخص

 501 ........................................................................................المقدمــــــــة

 501 ....................................................................................مشكلـة البحــث:

 501 .................................................................................... أهمٌـة البحــث:

 550 .................................................................................. أهـداف البحـــث:

 550 ................................................................................ تسـاؤالت البحـــث:

 555 ................................................................................... منهــج البحـــث:

 551 ...................................................................................الدراسات السابقة

 551 ..................................................................................... خطـة البحــث:

 551 ...................................................................................... المبحث األول

 551 .................................................................. الفكـــر: المطلب األول :تعرٌـف

 511 ....................................................... المطلب الثانً : مقومات الفكر المقاصدي:

 511 ..................................................................................... المبحث الثانـً

 511 .............................................................................. م:تعرٌـف الرأي العـا

 511 ............................................................................... تعرٌـف الرأي العام:

 511 ...................................................................................... المبحث الثالث

 511 ...................................................................................... المطلب األول

 511 ............................................................ للمنافقٌن: الرأي العام فً قتل النبً

 511 .................................................... الفكر المقاصدي فً عفو النبً عن المنافقٌن:

 511 ..................................................................................... المطلب الثانـً

 511 ................................................................................... صلــح الحدٌبٌــة

 511 ..................................................................... الرأي العام فً مسألة الصلح:

 511 ....................................................... ر المقاصدي النبوي فً صلح الحدٌبٌة:الفك

 511 ...................................................................................... المطلب الثالث

 511 ........................................................................... توزٌـع الغنائم فً حنـٌن

 511 ..................................................... مقاصدي النبوي تجاه رأي األنصار:الفكر ال



ٔٚٛ 

 

 511 ...................................................................................... المبحث الرابع

 511 ...................................................................................... المطلب األول

 511 ....................................................................................... غــزوة أحــد

 511 .......................................... الفكر المقاصدي فً نزول الرسول على راي األغلبٌة:

 511 ...................................................................................... المطلب الثانً

 511 ...............................................................فً بنً قرٌظة ال تصلوا العصر إال

 511 .......................................................................................... الخاتمــــة

 511 .................................................................................. أهـم نتائج البحث:

 510 ......................................................................................... التوصٌــات

 515 .......................................................................................... المراجـــع

 511 ............................................................................... فهرس الموضوعات

 

 


