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 ملخص البحث                                        

األعداء من اليهود مع معامبلت النيب صلى ا عليو كسلم يقـو ىذا البحث على صبع 
 صلى ا عليو اعاىا رسوؿ اكالنصارل كاؼبشركْب بقصد دراستها من جهة اؼبقاصد الٍب ر 

يم مل يشرع شيئا إال كمن كراء ىذا التشريع كذلك؛ ألف الشارع اغبكسلم ُب ىذه اؼبعامبلت، ك 
مقاصد، ككاف من بْب ىذه التشريعات معامبلت جرت بْب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم 

إىل يهدؼ فالباحث  ،اعاىا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، ككاف فيها مقاصد قد ر أعداءه
عٌلها  ىذه اؼبعامبلتسلم ُب و ك إبراز اؼبقاصد الشرعية الٍب راعاىا رسوؿ ا صلى ا علي

كعلى ىذا تقتضي طبيعة البحث أف ينتهج  بْب أجناس األمة، ديعبا التعامل قيقرباىم ُب تس
ع ىذه اؼبعامبلت كصبعها، ٍب اؼبنهج التحليلي االستقرائي اؼبنهج اؼبكتيب كاالستقرائي لتتبٌ 

 بل ىذه اؼبعامبلت.لدراستها كاستخراج اؼبقاصد الٍب ركعيت من قً 

معهم  سلم قد راعى ُب معامبلتوىل أف رسوؿ ا صلى ا عليو ك لت الدراسة إكقد توص  
خاصة كجزئية، كل حسب الظرؼ كاغباؿ، فقد يراعي اؼبصلحة مقاصد كمصاحل، منها عامة ك 

اػبالصة على اؼبفسدة اػبالصة، كقد يراعي اؼبصلحة الراجحة على اؼبفسدة اؼبرجوحة، كقد 
ألخرل، كقد يراعي أدىن اؼبفسدتْب على األخرل كأخفها ، كما يراعي أصلح اؼبصلحتْب على ا

اىا فيما بينهم ُب بعض أنو راعى اؼبقاصد اػبمسة الضركرية ُب ىذه اؼبعامبلت، بل كراع
، كمقصد التيسّب كرفع اغبرجمقصد  -أيضا  -اؼبقاصد العامة  كما أنو راعى من،األحواؿ

كما راعى من اؼبقاصد   لتعريف باإلسبلـ،سماحة، كمقصد العدؿ كمقصد التدرج كمقصد اال
الجتماع كاعبماعية، كمقصد ااػباصة مقصد اغبرية كمقصد الوطن كاؼبواطنة، كمقصد السلم، 

 .كمقصد اعبهاد، بب كالتوددمقصد التحساكاة، ك كمقصد األمن كمقصد اؼب

 رفاكلاك  ملسؼبا ْبب ةقبلعلاسلم ؽبذه اؼبقاصد أف صلى ا عليو ك ينتج من خبلؿ مراعاة النيب ك 
ُب معاملتو ىذه اؼبقاصد  يراعيأف اؼبسلم  علىك  ،ةيعر شلا دصاقؼباك  حلاصؼبا ىلع ةطبتر مك  ةدو جو م

 تابلقت ُب انبّب ثأتػل ،ة الظرؼ كاغباؿراعامع م أّ قيلي امُب كل معاملة يوازف فمع العدك، 
 كا كيل التوفيق كالسداد. ،حلاصؼبا قيقحتل فاسنإلا
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ABSTRACT 

This research seeks to study the method used by the Prophet  in dealing with enemies. 
The researcher collected data on some of those methods and studied the Islamic objectives 
observed by the Prophet . Thereafter he highlighted the main principles applied by the 
Prophet  in his actions regarding the enemies. This is because the legislator out of His 
infinite wisdom has placed an objective behind every legislation that He gave the Prophet , 
inclusive of his way of dealing with the enemies such as the Jews, Christians and Idolaters.  
The purpose of this is to see how those objectives can be used to bring ease in the dealings 
and affairs of the Ummah.  The research shows that when the Prophet  dealt with an 
enemy he aimed for certain objectives and benefits, whether they were collective or 
selective based on the situation in which an event took place.  Sometimes he favoured a 
pure benefit over a clear evil.  In some occasions the greater benefit was favoured over a 
small harm.  And in other circumstances he took the lesser of the two evils.  In all cases he 
took into account the five indispensable Islamic objectives which are known as maqasedu 
al-Sharee’eh. Those general objectives are: the concept of removing difficulty and bringing 
ease upon the Ummah, kindness and leniency, justice, and a gradual approach in 
establishing laws. There is another category of objectives observed by the Prophet  which 
are specifically designed to serve individuals within the Muslim community. These are: 
freedom, residence and citizenship, peace, solidarity, cooperation and help in achieving 
good, unity, the rejection of oppression and injustice, security and equality.  There is a 
category made up of timely objectives: such as love and affection, introducing Islam to 
others and documentation.   
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 شكر وتقدير

 ـ بالشكر اعبزيل لؤلستاذبعد شكر ا سبحانو كضبده، أف أتقدٌ  إنو من كاجب الفضل كاؼبٌنة
ل بو ور سعيد أضبد صاحل فرج )حفظو ا(، اؼبشرؼ على الرسالة، على ما تفضٌ الدكت اؼبساعد

علىٌي من اإلشراؼ على الرسالة، كما قاـ بو من اإلرشادات كالتصحيحات كإبداء اؼببلحظات 
 القٌيمة، مقٌدما النفيس الغايل من الوقت إىل أف كصلت الرسالة إىل موقعها.

الدكتور األستاذ اؼبساعد بو إىل األستاذين الفاضلْب  ـأف أتقدٌ  الشكركما ال يفوتِب من 
عناء  لواربمٌ كانا فبن الدكتور أنيس الرضبن )حفظهما ا(، لقد   اؼبساعد موسى كيتا كاألستاذ
 ؿ أيامنا ّٔا، فجزانبا ا عنا خّبا.اتدريسنا باعبامعة طو 

األستاذ الدكتور ؿبمد بن  كما أتقدـ بالشكر إىل جامعة اؼبدينة العاؼبية متمثلة ُب مديرىا
خليفة التميمي )حفظو ا(، كاألستاذ اؼبساعد الدكتور دكورم ماسّبم )حفظو ا( عميد 
ـ و الدراسات العليا، ك األستاذ اؼبساعد الدكتور مهدم عبد العزيز )حفظو ا( عميد كلية العل

عة العزيزة ملرعاية على ىذه اعباى ما قاموا بو من الاإلسبلمية، فلهم عنا من ا اعبزاء اغبسن ع
 ُب قلوبنا.

كما أتقدـ بالشكر كالدعاء لكل من أسدل إيل معركفا من الزمبلء كاألحباب فلهم من ا 
 حسن اعبزاء.
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 اإلىداء 

 إىل ركح الوالد اؼبرحـو الذم مل تنقطع أنفاسو إال كىو يوٌد أف يرل مستقببل نٌّبا لفلذات
كىو يصلي  تبدك اصورهتكما أف تطٌل ضحى إال ك  اىدجس غاب ٍبالالركح  هأكباده، إىل ىذ

              ر لو قربه.  الركح أىدم ىذه الرسالة عسى ا أف يغفر لو كيرضبو كينوٌ  هالضحى بالعتبة، إىل ىذ
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة

من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا، إف اغبمد  كبمده كنستعينو كنستغفره ، كنعوذ با 
من يهده ا فبل مضل لو ، كمن يضلل فبل ىادم لو ، كأشهد أف ال إلو إال ا ، كحده ال 
شريك لو ، كأشهد أف ؿبمدا عبده كرسولو ، صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو كأتباعو ، كسلم 

 كثّبا. تسليما 

 أما بعد:

عنايتو ، كذلك ألنو يفتح ـ الٍب ينبغي للمجٌد أف يويل لو فإف علم اؼبقاصد من أعظم العلو 
، كينّب الدركب للمجتهدين ، فكم من مسألة أعيت آّتهد من أف ىبرج ؽبا حكما؛ البصائر

كلكنو ؼبا أدرؾ مقاصد الشارع ُب تنصيب األحكاـ على الوقائع من النصوص ، ذبلى لو حكم 
ابعة النهار ، نعم ؛ إنو من اؼبقرر أف فهم اؼبسألة ؛ فكانت أكضح من كضوح الشمس ُب ر 

أمتو كعصره ، من غّب أف يتضايق نفسيا أك اصد الشارع يربط اإلنساف بزمنو كمكانو كحالو ك مق
ا اجتماعيا ، كما أف فهم مقاصد الشرع ُب األحكاـ نعمة كربل تدؿ على مشوؿ معاين كتاب 

ل اؼبنصوصة منها كغّب اؼبنصوصة ، اؼباضية سنة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم عبميع اؼبسائك 
 منها كالواقعة كالنازلة ، حيث يرجع إليها األصويل كالفقيو ُب زبريج حكم اؼبسائل النازلة .

اختلط اغبابل كؼبا كاف ىذا العلم ّٔذه اؼبثابة ، ك قد كنا نعيش زمنا اختلفت فيو  اؼبعايّب ، ك 
مل على ركابط اؼبصاحل الزائفة ، كآخركف تضايقوا؛ ك كاف  ع الناس ُب بلدنا ُب التعاتوسٌ ، ك بالنابل

للباحث بعد اؼبشورة  د تعاملو إىل الشرع اؼبطهر ، تراءلعي كصبل بليلى ، فيسنكل فرد منهم يدٌ 
مراعاة المقاصد في معاملة  ك االستخارة أف يكوف موضوع رسالتو ُب مقاصد الشريعة بعنواف "

كذلك؛ ألف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم تعامل عداء" ، النبي صلى اهلل عليو وسلم مع األ
ؽبذه اؼبعامبلت من مقاصد  كراءىا ،  ال بدٌ طن متعددة ، كُب ظركؼ ـبتلفة ، ك مع الكفار ُب موا
 ةلك اؿبدراسة مقاصدية حٌب تكوف ها دراستكحة صبع أنواع ىذه اؼبعامبلت ، ك فكانت األطر 
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أنواع اؼبعامبلت مع األعداء ،  من اي أف يبُب عليهما ينبغمقاصدىا ك تضيئ الطريق ؼبعرفة  دهجك 
 ، كا أسأؿ التوفيق كالسداد .اما ال يبُب عليهك 

 مشكلة البحث

تنازؿ اؼبسلمْب عن كثّب من اؼبقاصد كاؼبصاحل  ْبملسؼبا نم ّبثك ىلع ةدئاسمن القضايا ال
ينبغي أف يبُب  امفيمفاىيم خاطئة من كثّب من اؼبسلمْب الشرعية ترضية للغرب، كما أف شبت 

 ْبملسؼبمن ا طيلخالٍب تعيش شعؤّا  كلتعليو من اؼبعامبلت بْب اؼبسلمْب كالكفار، كخصوصا 
، فمن اؼبسلمْب من يرل أف الكافر مطلقا ال حرمة لو، ال ُب نفسو كال ُب مالو، كما أنو رافكلاك 

راد الباحث فأ إطبلقا ال يبكن استخدامو آلة ُب حالة من األحواؿ لتحقيق مصلحة شرعية ما، 
صبع معامبلت جرت بْب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كاألعداء، ليبْب اؼبقاصد كاؼبصاحل الٍب 

 اهيف تر ج ٍبلاراعاىا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب ىذه اؼبعامبلت، ٍب يقـو بإبراز األحواؿ 
 ،اهيلع ـاكحألا ءانبل اهتيحبلص فايب عم ،دصاقؼبا هذى ىلع ومدع نم اىّب ثأتك  ثادحألا هذى
  :ةيتآلا طاقنلا ىلع ثحبلا ةلكشم صخلتت ساسألا اذى ىلعف

ما ىي اؼبعامبلت الٍب جرت بْب رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم ك بْب  -1
 أعدائو؟
 ما ىي اؼبقاصد اعبزئية كاػباصة كالعامة من كراء ىذه اؼبعامبلت؟ -2
  ىل ىذه اؼبقاصد صاغبة لبناء األحكاـ عليها أـ ال؟ -3
ىل شبت ظركؼ ؿبيطة باؼبعاملة أـ ال؟ كىل ىي ذات أثر ُب جرياف ىذه  -4

 اؼبعاملة أـ ىي أكصاؼ طردية ال أثر ؽبا كإمبا ىي أكصاؼ كنبية ملغاة؟
 كىل ىذه اؼبقاصد ؽبا أصوؿ تعود إليها أـ ال؟ فإف كانت فما ىي ؟ -5

إف  -اؼبتواضع ىذه ىي صبلة األسئلة الٍب وباكؿ الباحث أف هبيب عنها ُب ىذا البحث 
 سائبل ا التوفيق كالسداد. -شاء ا 
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 أىم أىداف البحث

 أىم أىداف البحث

 .األعداءك رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  ْبب تعقك  صبع اؼبعامبلت الٍب -1
 بياف اؼبقاصد من كراء ىذه اؼبعامبلت. -2
 كمناسبتها لبناء األحكاـ عليها أك عدمو. إبراز صبلحيتها -3
  اؼبؤثرة على جرياف ىذه اؼبعامبلت مع غّبىا. الظركؼالتفريق بْب  -4
 بياف األصوؿ الٍب تعود إليو ىذه اؼبقاصد من األصوؿ اؼبتفق عليها. -5
 . عِب التنازؿ عن اؼببادئأف مراعاهتا ال تباتية اؼبقاصد ك ربقيق ث -6

 حدود البحث

ا ؛ فدراسة الباحث سوؼ تقتصر على صبع ما تيسر من معامبلت جرت بْب رسوؿ ا إذن 
الستقصاء ، ك بياف مقاصدىا صلى ا عليو كسلم كبْب أعداء اإلسبلـ ؛ لكن ليس على سبيل ا

اعبزئية كاػباصة ك العامة معتمدا ُب اعبمع على صحيح البخارم ك بعض كتب السّبة ككتاب 
السّبة النبوية الصحيحة ألكـر العمرم، كالسّبة النبوية من اؼبصادر األصلية للدكتور مهدم رزؽ 

 ة النبوية لؤللباين ك أمثاؽبا.صحيح السّب سّبة النبوية إلبراىيم العلي ، ك ا أضبد ، كصحيح ال

 منهجية البحث

، حيث سيتتبع االستنباطي لتحليلياك  يئار قتسالا يبتكؼباسوؼ يعتمد الباحث على اؼبنهج 
بها عبمعها كترتيكغّبىا إف اقتضى اغباؿ ذلك، مظاف مسائل اؼبعاملة ُب الكتب اؼبذكورة سابقا 

إف شاء ا  -لعلمي سس كالقواعد للبحث ا؛ حسب األكدراستها كربليلها كاستخراج مقاصدىا
 إف فبا يركز عليو الباحث أثناء حبثو ما يلي :، ىذا ؛ ك  -

 زبريج اآليات ببياف اسم السورة كالرقم . -1
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مع ذكر الرقم كالباب كبياف صحتها  مصادرىا زبريج األحاديث كعزكىا إىل -2
 من ضعفها من أقواؿ أىل العلم.

صحأّا مع ذكر الكتب كالطبعات أرقاما ك نسبة األقواؿ اؼبنقولة إىل أ -3
 سنوات .
التعريف باؼبصطلحات العلمية سواء اللغوية كاألصولية كالفقهية مع عزكىا إىل  -4

 مصادرىا إف كانت كإال فمراجعها .
 بياف أكجو االستدالؿ من الدليل  . -5
 ترصبة األعبلـ غّب اؼبشهورين إال إف تعذر الوقوؼ عليها . -4

 الدراسات السابقة

عد البحث كاالطبلع اؼبتواضع عن اؼبوضوع فلم يقف الباحث على دراسة عن اؼبوضوع ب
العدك معاملة كاقعية مع دبعناه اؼبقاصدم ، حيث ينحصر ُب معاملة النيب صلى ا عليو كسلم 

من جانب مراعاة اؼبقاصد ،كما مل يقف على كتاب صبع فيو ىذه اؼبعامبلت اػباصة الٍب جرت 
ىذا اعبانب بالدراسة أك  ص، دكف أف زبصٌ حبوث عامة عن اؼبقاصدى كتابات ك عل، إال أنو كقف 

حوث اؼبتعلقة بف زبدـ شيئا من حبثو، كىي العثر على حبوث يبكن من جانب أ و إال أن ،اإلشارة
 : دبعاملة اؼبسلمْب مع غّب اؼبسلْب ُب آّتمع اؼبسلم، كمن بْب ىذه البحوث

ب: غّب اؼبسلمْب ُب آّتمع اإلسبلمي، طبعة: دار يوسف القرضاكم، الكتا الدكتور -1
، 3شارع اعبمهورية القاىرة، مصر، ط:14الرشد، الناشر: مكتبة الوىبة، 

 ـ(. 1993ق 1413)سنة:

أىل الذمة،  من ربدث فيو مصنفو عن آّتمع اإلسبلمي، كدستور عبلقتو مع غّب اؼبسلمْب
اؼباؿ كالدـ كالعرض كحرية التدين كربدث عن حقوؽ أىل الذمة من حق اغبماية كحرمة 

كالتكسب ك ضمانات الوفاء ّٔذه اغبقوؽ كاعبزية كاػبراج كأحكامها كدرجات التسامح كحظ 
 اؼبسلمْب منها.
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كىم يعيشوف ربت سلطة الدكلة اإلسبلمية،  كما تعرض للحديث عما هبب على أىل الذمة
ىم، كال ُب حاؿ تكافئ القوة، كما عامبلت اؼبسلمْب ُب حاؿ الضعف مع غّب أنو مل يتعرض ؼبإال 

 أنو مل يكتبو على أنو كتاب مقاصدم كإف أكرد بعض اؼبقاصد على أهنا من حقوؽ أىل الذمة.

ْب بإحساف اإلسبلـ إليهم، كتفهيم اؼبسلمْب بعض ما مفالكتاب عبارة عن تفهيم غّب اؼبسل
بهات تشاؾ ضد اإلسبلـ ُب هبب عليهم ذباه غّب اؼبسلمْب فبن يساكنوهنم، ك ؿباكلة إزالة  ش

 ْب، كبياف ما هبب على غّب اؼبسلمْب ُب آّتمع اؼبسلم.ممعاملتو مع غّب اؼبسل

خر، دراسة عن كضعية غّب اؼبسلْب ُب ، الكتاب: اإلسبلـ كاآلالدكتور صابر طعيمة -2
 ق.1428دار الرشد، الرياض، الطبعة األكىل، السنة: ؾبتمعات اؼبسلمْب، 

كضع غّب اؼبسلمْب ُب ؾبتمع اؼبسلمْب، كتسلسل ُب التعامل تارىبيا من مصنفو عن فيو ربدث 
، ٍب تطرؽ دعوتو ايةبدكيف كنت حياة رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم، ككيف عاش دبكة ك 

للحديث عن تأسيسو لدكلة اإلسبلـ، كموقف اليهود من إقامة الدكلة اإلسبلمية، ٍب تناكؿ 
الكتاب، كحقوقهم مع عرض مباذج حية من ىذا التعامل  اغبديث عن تعامل اإلسبلـ مع أىل

اصيل عن ىذه اؼبعامبلت على عامبلت، كال لتفيتطرؽ للجانب اؼبقاصدم من ىذه اؼبإال أنو مل 
، فهو أشبو ـ أماـ الغّبن صورة اإلسبلأف وبسٌ  ما سيتطرؽ إليو ىذا البحث، فهو وباكؿ ُب كتابو

 مْب كشبهاهتم عن اإلسبلـ كأىلو  ٍب الرد عليهم.بكتاب ُب الرد على ادعاءات غّب اؼبسل

تعامل النيب صلى ا عليو ك سلم مع غّب اؼبسلمْب، موقع نصرة الرسوؿ صلى ا عليو  -3
 .www.rasoulallah.net)ك سلم ، )

ىذا الكتاب استطاعت مؤسستو أف تبْب أحكاـ التعامل مع غّب اؼبسلمْب من خبلؿ معامبلت 
ك سلم مع غّب اؼبسلمْب، فتحدثت عن اإلحساف ُب معاملتهم، كحكم رد  النيب صلى ا عليو

السبلـ ؽبم أك عليهم، كالدعاء كاالستغفار كالصرب على أذاىم كاستعماؿ أدكاهتم كف أكاف 
كمبلبس كاألكل كالشرب من مآكلهم كمشارّٔم ككزيارهتم كصلة أرحامهم كعيادة مرضاىم 

قهم ُب موتاىم كالزكاج منهم كاالختبلط ّٔم اجتماعيا، كالتهادم بينهم كبْب اؼبسلمْب، كحقو 
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دكف التعرض ؼبقاصد ذلك، كما لكن مصنفو كاف يركز على جانب األحكاـ كاألخبلؽ اغبسنة 
حكم اؼبعايشة ربت إياه ك  أنو ترؾ جوانب كثّبة من اؼبهمات كدعوهتم لئلسبلـ كتعريفهم

 قوقهم كأحكامو كغّبىا من اؼبسائل.سلطتهم كأحكاـ ذلك، كاالستعانة ّٔم عند اغباجة كح

 الخالصة
ب مراعاة اؼبقاصد كاؼبصاحل ُب معامبلت النيب صلى أف ىذا البحث  يتعلق جبان -1

 ا عليو كسلم مع األعداء.
أف ىذا البحث ينحصر فيما جرل بْب رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم مع  -2

 األعداء من الوقائع اغبية.
لة النيب صلى ا عليو ك سلم مع األعداء ُب حاؿ بْب معام أف ىذا البحث هبمع -3

ضعف اؼبسلمْب كمعاملة النيب صلى ا عليو ك سلم  مع األعداء ُب حاؿ قوة 
 اؼبسلمْب، كمعاملة النيب صلى ا عليو ك سلم ُب حاؿ تكافئ القوة، حٌب يتسُب

 .ا كيل التوفيق ك  كمتّبات األجواء، للمسلم التكيف دبتقلبات اغبياة
 التأصيل ؼبا افتقر إىل التأصيل من اؼبقاصد، كا كيل التوفيق كالسداد. -4

 
 ىيكل البحث و تقسيماتو

 أما عن ىيكل البحث ك تقسيماتو فكالتايل: 
 خاسبة كفهارس:البحث يقع على فصل سبهيدم كفصلْب رئيسيْب ك 

ثبات اؼبقاصد ك : التعريف دبفرادات اؼبوضوع عبلقة اؼبصاحل باؼبقاصد كإالفصل التمهيدي 
 ك فيو مباحث :تقسيماتو ، 

 .دقة اؼبصاحل باؼبقاصاؼببحث األكؿ : التعريف دبفردات اؼبوضوع كعبل
  .اؼببحث الثاين : إثبات اشتماؿ الشريعة للمقاصد

 .بحث الثالث : تقسيمات اؼبقاصداؼب
  .صدع : خصائص اؼبقااؼببحث الراب

 .الكشف عن اؼبقاصد اؼببحث اػبامس : مسالك
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المقاصد الضرورية في معاملتو بي صلى اهلل عليو وسلم للمصالح و الفصل األول 3 مراعاة الن
 مع العدو 

 . معاملتو مع العدكاؼبفاسد ُبك  اؼببحث األكؿ : مراعاة النيب صلى ا عليو كسلم للمصاحل
ؽبا ُب  مراعاة النيب صلى ا عليو ك سلم ؼبقاصد اػبمسة الضركرية ك اؼببحث الثاين : ا

  .معاملتو مع العدك
في معاملتو الخاصة اهلل عليو وسلم للمقاصد العامة و الفصل الثاني 3 مراعاة النبي صلى 

 .فيو مبحثانالعدو، و 
 .ُب معاملة العدكمة قاصد العااؼببحث األكؿ : اؼب

 .اصة ُب معاملة العدكاؼببحث الثاين : مراعاة النيب صلى ا عليو كسلم للمقاصد اػب
 .الخاتمة

 .النتائج والتوصيات
 .فهرسة اآليات

 .فهرسة األحاديث الواردة
 .فهرسة الموضوعات

 .الفهرسة العامة
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 التمهيديالفصل 

    التعريف بمفردات الموضوع، وعالقة المصالح بالمقاصد، وإثبات               

                  المقاصد،                                           

  خمسة مباحث 3وتقسيماتها وخصائصها ومسالك الكشف عنها، وفيو             

 المبحث األول 3                                         

 ، وفيو    الموضوع وعالقة المصالح بالمقاصدالتعريف بمفردات                

 أربعة مطالب.                                       

 المبحث الثاني 3                                       

 يو مطلبان3إثبات الشريعة للمقاصد، وف                            

 المبحث الثالث 3                                      

 فيو أربعة مطالب. تقسيمات المقاصد ، و                           

 المبحث الرابع 3                                   

 خصائص المقاصد ، وفيو خمسة مطالب .                      

 المبحث الخامس 3                                   

 مسالك الكشف عن المقاصد ، وفيو أربعة مطالب .                  
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 الفصل التمهيدي                          

ثباهتا، كما أف إللكشف عنها كأدلة لللمقاصد تعريفات كتقاسيم كخصائص، كمسالك 
و الباحث لوضع إيضاحات أكلية ؽبذه للمقاصد عبلقة باؼبصاحل ، ففي ىذا الفصل يتعرض في

العناكين، ليكوف سبهيدا ؼبا سيقـو بالدراسة حولو، سائبل ا التوفيق كالسداد، كسيكوف ىذا 
 ما على اؼبباحث التالية: الفصل مقسٌ 

 المبحث األول 3 التعريف بمفردات الموضوع وعالقة المقاصد بالمصالح 

، كىي: اؼبقاصد، ك اؼبعاملة، ك العدك، كما أف ؼبوضوع البحث جزئيات ينبغي التعرؼ عنها
للمقاصد عبلقة باؼبصاحل، ففي ىذا اؼببحث يَبكز البحث عن معاين ىذه اؼبفردات، كبياف العبلقة 

 على اؼبطالب اآلتية:   -إف شاء ا  -بْب اؼبقاصد كاؼبصاحل، 

 المطلب األول 3 المقاصد في اللغة واالصطالح

كمعُب ُب االصطبلح، فعلى ىذا األساس ينقسم ىذا اؼبطلب على للمقاصد معُب ُب اللغة 
 -فرعْب:

 3 الفرع األول3 المقاصد لغة
صبع مقصد بكسر اؼبيم ، فهو مصدر ميمي من قصد يقصد قصدا، بتسكْب  مقاصد :

ة، يدؿ أحدنبا على إتياف الشيء الصاد، قاؿ ابن فارس: "القاؼ ك الصاد كالداؿ أصوؿ ثبلث
 . (1)ُب الشيء" نازو تً على اكٍ  اآلخرو، ك مٌ أى ك 

قاؿ الزبيدم : "كُب صناعة سر العربية البن جِب : أصل ؽ ص د كمواقعها ُب كبلـ العرب 
االعتزاـ ك التوجو كالنهود ك النهوض كبو الشيء على اعتداؿ كاف ذلك أك جور، ىذا أصلو ُب 

 ( 1)اغبقيقة"
                                                           

( ابن فارس، أضبد ابن الفارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة،  ربقيق: عبد السبلـ ؿبمد ىاركف، )لبناف، دار الفكر للطباعة ك النشر ك 1)
، لساف العرب، ربقيق: عبد ا العلي الكبّب5/95ـ(،1979-ىػ1399التوزيع،  كغّبه، ، كانظر: ابن منظور، صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر

 .3644-39/3642)دار اؼبعارؼ، القاىرة(، 
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 .(2)أك حبسب ما تعدل بو ،تتنوع معانيو بتعديو من عدموك 
كاؼبقصد بفتح العْب: كجهة الشيء، أما اؼبقصد : بكسر العْب ، فهو موضع القصد ، ك 

 .(3) يقاؿ: إليو مقصدم ؛ أم كجهٍب
 كللكلمة معاف أخر حبسب تصاريفها . 

 الفرع الثاني 3 المقاصد اصطالحا

كمضاؼ إليو ٍب نعت كمنعوت، مضاؼ مقاصد الشريعة اإلسبلمية،  أصلها "قاصد"اؼبكلمة 
إمبا يقاؿ: اؼبقاصد من باب االختصار بعد العلم ب: مقاصد الشريعة اإلسبلمية، ك اؼبركٌ آّموع ف

 باذكؼ، كلقد عرفها األصوليوف بتعريفات متعددة ، فمن ىذه التعريفات ما يلي:

: "ىي اؼبعاين ك اغبكم اؼبلحوظة للشارع ُب صبيع (4)تعريف ابن عاشور -1
ال زبتص مبلحظتها بالكوف ُب نوع خاص من أحكاـ  أحواؿ التشريع أك معظمها، حبيث

 .(5)الشريعة"
فقاؿ: "ىي اؼبعاين اؼبلحوظة ُب األحكاـ  (6)كعرفها نور الدين اػبادمي -2

الشرعية، كاؼبَبتبة عليها، سواء أكانت تلك اؼبعاين حكما جزئية، أـ مصاحل كلية، أـ ظبات 
 .(1) ك مصلحة اإلنساف ُب الدارين"إصبالية، كىي تتجمع ضمن ىدؼ كاحد ىو تقرير عبودية 

                                                                                                                                                                              

ـ(، 1971-ىػ1391الزبيدم، ؿبمد مرتضى اغبسيِب، تاج العركس ربقيق:عبد الستار أضبد فراج، )مطبعة حكومة الكويت، راجع:(1)
9/36. 
، لساف العرب، رب38-9/35الزبيدم، اؼبصدر السابق ، )  (2) قيق: عبد ا العلي الكبّب كغّبه، (. كبن منظور، صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر

، قصد، )مصر، مكتبة 4، ؾبمع اللغة العربية، إشراؼ: شوقي ضيف، اؼبعجم الوسيط، ط:3644-39/3642)القاىرة، دار اؼبعارؼ(، 
 .738(، ص2004-ىػ1425الشركؽ الدكلية، 

 .738ؾبمع اللغة العربية، اؼبرجع السابق، ص  (3)
أديب خطيب، مشارؾ ُب علـو الدين، من طبلئع النهضة اغبديثة النأّْب، ُب تونس. مولده لطاىر ابن عاشور، ( ىو ؿبمد الفاضل بن ؿبمد ا4)

ـ(، كقد توىل منصب مفٍب اعبمهورية ُب زمنو، لو مؤلفات ُب 1970ىػ اؼبوافق: 1390ـ، كتوُب: 1909ق اؼبوافق 1327ّٔا، كلد عاـ )ككفاتو 
. ا  .6/326ألعبلـ للزركلي التفسّب كعلومو، غّبىا من العلـو

، )عماف، بّبكت، دار النفائس، 2ابن عاشور: ؿبمد بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسبلمية، ربقيق: ؿبمد الطاىر اؼبيساكم، ط  (5)
 .251ـ(،  ص:2001-ىػ1421

كتوراة ُب أصوؿ الفقو، لو ـ، حصل على الد 1963( ىو الشيخ األصويل نور الدين بن ـبتار اػبادمي، من مواليد تالة ُب تونس، عاـ 6)
الدين بالرياض، مؤلفات كثّبة أكثرىا ُب أصوؿ الفقو، درس ُب اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة ككلية اؼبعلمْب دبكة ككلية الشريعة كالدعوة كأصوؿ 
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ىي اؼبعاين ك اغبكم ك كبوىا الٍب راعاىا الشارع ُب فقاؿ: "(2)اليويب كعرفها -3
 .(3)التشريع عموما ك خصوصا ، من أجل ربقيق مصاحل العباد"

ىذه بعض التعريفات ، كالظاىر أهنا تعود كلها ؼبعُب كاحد، كإف كاف أحسنها من حيث 
ربقيق ا تقرير العبودية  ك فإنو قرر ُب تعريفو الغايتْب من التشريع كنب ،ادميالغاية تعريف اػب

 مصلحة العباد ُب الدارين.

كمعُب ىذه التعريفات أف للتشريع اإلؽبي علبل ك حكما بُب عليها الشارع األكامر كالنواىي، 
قد تكوف اؼبصلحة ، ك لحتها للعباد ُب الدنيا ك اآلخرةغبكمة تعود مصرع شيء إال لعلة ك فما شي 
قد تكوف خاصة ، فالسعي إلدراؾ ىذه العلل ك األسرار حٌب يتسُب للعبد ربقيق العبادة عامة ك 

على الوجو اؼبرضي من رب العباد ، كليحصل على السعادة ُب الدارين ىو حقيقة ما يسعى من 
 كرائو ىذا العلم.

 المطلب الثاني 3 تعريف المعاملة

 ُب اصطبلح الفقهاء ، كعلى ىذا ينقسم اؼبطلب إىل فرعْب:  للمعاملة تعريف ُب اللغة ك

 الفرع األول 3 المعاملة في اللغة 
اؼبعاملة لغة : مصدر عامل كىو مأخوذ من مادة )ع ـ ؿ(، قاؿ : "كعامىلىوي : سامىوي  
" ًبعىمىلو
(4). 

                                                                                                                                                                              

ع: جامعة اؼبعرفة بتونس. موق -حاليا –ككلية القانوف بتونس، كىو عضو ُب ىيئات علمية كثّبة، ككزير الشؤكف الدينية 
 .24/5/2012(، تاريخ النقل:www.kiu.orgالعاؼبية،)

 . 17ـ(، ص:2001-ىػ1421، )الرياض، مكتبة العبيكاف، 1اػبادمي، نور الدين بن ـبتار اػبادمي، علم اؼبقاصد الشرعية، ط  (1)
و باعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة، كلد باألبواء، كلو مؤلفات ُب اؼبقاصد كرسالتو مقاصد ىو ؿبمد سعد بن أضبد، أستاذ الفقو ك أصول (2)

الشريعة اإلسبلمية، ككتاب ضوابط التيسّب ُب الفتول ك منظومة ُب اؼبقاصد ك غّبىا، كارجع موقع ملتقى أىل اغبديث 
(lhdeeth.comahlawww.)  صباحا.12:19ساعة:ـ ، ال3/4/2012ق اؼبوافق12/6/1433بتاريخ 
-36ـ(، ص1998 -ىػ1418، )دار اؽبجرة، الرياض،  1اليويب، ؿبمد سعد بن أضبد، مقاصد الشريعة اإلسبلمية ك عبلقتها باألدلة، ط  (3)

37. 
 .1339ـ(، ص1986)بّبكت، مؤسسة الرسالة،  3الفّبكز آبادم، ؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب، القاموس ايط،، ط  (4)

http://www.kiu.org/
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 .(1)قاؿ ابن فارس: "العْب ك اؼبيم كالبلـ أصل كاحد صحيح ، كىو عاـ ُب كل فعل يفعل"
اؼبعاملة ُب كبلـ أىل العراؽ ىي معاملة ، ك  عاملت الرجل أعاملوقاؿ ابن منظور : "ك 
 .(2)اؼبساقاة ُب كبلـ اغبجازيْب"

 الفرع الثاني 3 المعاملة اصطالحا
اؼبعاملة اصطبلحا : قاؿ التهانوم : "ىي عند الفقهاء عبارة عن العقد على العمل ببعض 

 . (3)كذا ُب فتاكل العاؼبكّبية  اػبارج من سائر شرائط جوازىا ،
نيا باعتبار بقاء على األحكاـ الشرعية اؼبتعلقة بأمر الد -أيضا  –كتطلق اؼبعامبلت 

 .(4)الشراء ك اإلجارة ككبوىا"الشخص كالبيع ك 

لكن مقصد الباحث باؼبعامبلت ُب البحث أقرب إىل اؼبعُب اللغوم للكلمة، كىو كل فعل 
، ك اؼبترٌب ذم أثر هبرم بْب اثنْب فصا ع عدا، البلـز منو للطرفْب أك لطرؼ دكف آخر، كغّب البلـز

منو من أحد الطرفْب أك كليهما أك غّب متربع، فيدخل فيها كل أنواع العقود، سواء كاف ىذا 
العقد الزما من الطرفْب أـ من طرؼ كاحد ، ك سواء كاف دنيويا أـ أخركيا ، ك سواء كاف تربعا 

 أـ ال.

ؿ أنواع اؼبعامبلت اؼبختلفة الٍب جرت بْب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ك فالباحث يتناك 
ىذه اؼبعامبلت ، كا كيل   صلى ا عليو ك سلم للمقاصد مناألعداء ليستخلص مراعاة النيب

 التوفيق.

 

                                                           

 (.4/140س، اؼبصدر السابق، )ابن فار   (1)
 (.34/3108ابن منظور، اؼبصدر السابق، )  (2)
، )بوالؽ، مصر، اؼبطبعة الكربل األمّبية، 2ىي اؼبعركفة بالفتاكل اؽبندية ُب مذىب اإلماـ أيب حنيفة، انظر: الفتاكل العاؼبكّبية، ط  (3)

 . 1/1ىػ(، 1310
ـ(، 1996)لبناف، مكتبة لبناف، 1بلحات الفنوف، ربقيق: د. علي دحركج، طالتهانوم، ؿبمد بن علي، موسوعة كشاؼ اصط  (4)
2/1573  . 
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 المطلب الثالث 3 األعداء لغة واصطالحا

 :طلب على فرعْبلذلك ينقسم اؼب لكلمة األعداء معُب ُب اللغة ك معُب ُب إطبلقات الشرع،

 الفرع األول3 األعداء في اللغة 
: ضدُّ الوىيلّْ؛ كاعبمع: األعداءي ، كىو  صبع عدك، قاؿ اعبوىرم: :األعداء ُب اللغة "العىديكُّ

يعاداًة، كاألنثى: عىديكَّةه ، كالًعدا
بكسر  -كصفه كلكٌنو ضارع االسمى ، يقاؿ: عىديكّّ بْبّْ العىداكىًة كاؼب

 : األٍعداءي، كىو صبعه ال نظّبى لو. -العْب
قاؿ ابن السكيت : فعوؿ إذا كاف ُب تأكيل فاعل كاف مؤنثو بغّب ىاء، كبو رجل صبور 

 كامرأة صبور، إال حرفا كاحدا جاء نادرا، قالوا: ىذه عدكة ا. 
 . (1)على ضده" كقاؿ الفراء: كإمبا أدخلوا فيها اؽباء تشبيها ؽبا بالصديقة، ألف الشيء قد يبُب

 الفرع الثاني3 األعداء اصطالحا
ال أف اؼبقصود بو ىهنا ىو العدك ُب اصطبلح الشرع يطلق على أنواع عدة من الناس ، إ

كمشركي مكة ، كسواء ؛ سواء كاف صاحب كتاب كاليهود ك النصارل ، أك مشركا كثنيا  الكافر
﴿كىأىًعدُّكا  ، فقاؿ ُب مشركي مكة: بو أعداءن ظباىم ا تعاىل ُب كتاغّب اغبريب ، كقد اغبريب منو ك 

ديكهًنًٍم الى  ؽبىيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّةو كىًمٍن رًبىاًط اػٍبىٍيًل تػيٍرًىبيوفى بًًو عىديكَّ اللًَّو كىعىديكَّكيٍم كىآخىرًينى ًمنٍ 
تػىٍعلىميونػىهيمي اللَّوي يػىٍعلىميهيٍم ﴾
(2) . 

راد بعدٌك ا كعدكىم ىم اؼبشركوف من أىل مكة ، كغّبىم قاؿ الشوكاين ُب تفسّبه: "كاؼب
 .(3)من مشركي العرب"

ًتًو كىريسيًلًو كىًجرٍبًيلى كىًميكىاؿى فىًإفَّ اللَّوى  كقاؿ تعاىل ُب حق اليهود :﴿ مىٍن كىافى عىديكِّا لًلًَّو كىمىبلًئكى
اًفرًينى ﴾  عىديكّّ لًٍلكى
(4). 

                                                           

 .2420-6/2419ـ(، 1990)بّبكت، دار العلم للمبليْب،  4اعبوىرم، إظباعيل بن ضباد، الصحاح  ت: أضبد عبد الغفور عطار، ط  (1)
 .60سورة األنفاؿ، اآلية:  (2)
ـ(، 1994-ىػ1415فتح القدير، ربقيق: عبد الرضبن عمّبة، )االسكندية، مصر، دار الوفاء،  الشوكاين، ؿبمد بن علي بن ؿبمد،  (3)
2/460. 
 .98سورة البقرة، اآلية:  (4)
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فر بن جرير الطربم رضبو ا: "أصبع أىل العلم بالتأكيل قاؿ ابن كثّب: قاؿ اإلماـ أبو جع
 .(1)صبيعا على أف ىذه اآلية نزلت جوابنا لليهود من بِب إسرائيل..."

اءي اللًَّو ًإىلى النَّاًر فػىهيٍم ييوزىعيوفى ﴾  كقاؿ تعاىل ُب حق الكفار صبيعا : ﴿كىيػىٍوـى وبيٍشىري أىٍعدى
(2). 

 . (3) ﴾  ىم الكفار اؼبخالفوف ألمره"قاؿ ابن عطية :" ك ﴿ أعداء ا
 بناء على ما سبق ، فاؼبقصود باألعداء ُب ىذا البحث ما عدا اؼبسلمْب .

 المطلب الرابع 3 عالقة المصالح بالمقاصد 
اؼبصاحل ك اؼبقاصد مرتبطاف ارتباطا كثيقا، كذلك؛ ألف اؼبقاصد ىي اؼبصاحل الٍب جاءت 

لحة أعم مقصد جاءت الشريعة للسعي لو، كيبكن أف يتبْب الشريعة باغبفاظ عليها، كأف اؼبص
أما اؼبصلحة فهي فنا عن حقيقة اؼبصاحل، كقد عرؼ اإلماـ الغزايل اؼبصاحل فقاؿ: "ذلك إذا تعرى 

 عبارة ُب األصل عن جلب منفعة أك دفع مضرة.
صيل كلسنا نعِب بو ذلك، فإف جلب اؼبنفعة كدفع اؼبضرة مقاصد اػبلق كصبلح اػبلق ُب رب

 مقاصدىم.
لكنا نعِب باؼبصلحة: اافظة على مقصود الشرع، كمقصود الشرع من اػبلق طبسة: كىو أف 

 وبفظ عليهم دينهم كنفسهم كعقلهم كنسلهم كماؽبم.
فكل ما يتضمن حفظ ىذه األصوؿ اػبمسة فهو مصلحة، ككل ما يفوت ىذه األصوؿ فهو 

 .(4)مفسدة كدفعها مصلحة"
لتشريع اؼبعاين كاغبكم ك كبوىا الٍب راعاىا الشارع ُب اقاصد بأهنا كقد سبق أف عرفنا اؼب

من أجل ربقيق مصاحل العباد، فمن خبلؿ ىذين التعريفْب ذبد أف اؼبصلحة ىي  عموما كخصوصا
جلب نفع أك درء مفسدة، بيد أف اؼبقاصد ىي ما ربققت عليها مصلحة العباد، كتسعى الشريعة 

                                                           

ـ(، 2000-ق1420، )بّبكت، لبناف، 1ابن جرير، ؿبمد بن جرير الطربم، جامع البياف ُب تأكيل القرآف، ربقيق: أضبد ؿبمد شاكر، ط (1)
2/377. 
 .19لت، اآلية:سورة فص  (2)
 1ابن عطية، أبو ؿبمد عبد اغبق بن غالب األندلسي، ارر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز، ربقيق:عبد السبلـ عبد الشاُب ؿبمد، ط  (3)

 .5/10ـ(، 2001-ىػ1422)دار الكتب العلمية، بّبكت لبناف، 
قيق: ؿبمد عبد السبلـ عبد الشاُب، )بّبكت، دار الكتب العلمية، الغزايل، أبو حامد ؿبمد بن ؿبمد، اؼبستصفى ُب علم األصوؿ، رب  (4)

 . 174ق(،1413



24 

 

اتفاؽ، فكل مصلحة مقصد، ككل مقصد مصلحة، كإف كانت للحفاظ عليها، فكاف بينهما 
فهو داخل فيها غّب  اؼبصلحة أعم مقصد من مقاصد الشريعة ، بل كل ما عداىا من مقصد

ذلك لعمـو لفظ اؼبصاحل ك اؼبفاسد، فالشريعة جاءت بكل خّب كمنفعة، كهنت خارج عنها، ك 
 .(1)ا ك اآلخرةعن كل شر كمفسدة، ك ألف اؼبقصود باؼبصاحل مصاحل الدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ـ، 3/5/2012ق24/6/1433انظر: عبد الرضبن بن علي إظباعيل، مقاصد الشريعة، حبوث ك دراسات، بتاريخ: )  (1)
(.(www.islamtoday.net  
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 المبحث الثاني 3 إثبات الشريعة للمقاصد

جاءت الشريعة اإلسبلمية ؼبصلحة العبد، لتجلب لو اؼبصاحل ، كتدرأ عنو اؼبفاسد، فما من 
ي عنو إال ؼبصلحتو ، ال لذات اؼبأمور بو أك اؼبنهي ما من منهي هني مر بو إال ؼبصلحتو، ك مأمور أي 

وجىز القوؿ ه، كأدلة الشرع فبلوءة ّٔذا التبياف ، ك حٌب ال يطوؿ اغبديث يي عنو ، بل ألمر كراء
 : عقوؿ، كذلك على أربعة مطالبإلصباع كاؼببات اؼبقاصد من الكتاب كالسنة كابإيراد أدلة إث

 المطلب األول 3 من الكتاب 

 ينحصر لقد ثبتت اؼبقاصد باستقراء آم القرآف الكرًن ، فكاف منها الشيء الكثّب حبيث ال
كالقرآف كسنة رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم  جبانب من اآلم، يقوؿ ابن القيم )رضبو ا(:"

فبلوآف من تعليل األحكاـ باغبكم كاؼبصاحل كتعليل اػبلق ّٔما ، كالتنبيو على كجوه اغبكم الٍب 
 ألجلها شرع تلك األحكاـ ، كألجلها خلق تلك األعياف.

كالسنة ُب كبو مائة موضع أك مائتْب لسقناىا، كلكنو يزيد على ألف كلو كاف ىذا ُب القرآف 
موضع بطرؽ متنوعة، فتارة يذكر الـ التعليل الصروبة .....إىل أف قاؿ... كال يبكن من لو أدىن 

 (          1)اطبلع على معاين القرآف إنكار ذلك....".

 سبحانو شرع أحكامو ؼبصاحل يقوؿ البيضاكم )رضبو ا(:"إف االستقراء دؿ على أف اك 
 . (2)العباد...."

 كمن األكجو الٍب سلكوىا ُب استقرائهم آلم القرآف ُب إثبات اؼبقاصد ما يلي :

أف ا تعاىل كصف نفسو بأنو حكيم فهذا دليل بأنو ال يضع شيئا إال أنو  -1
وى اٍلعىزًيزي اغبٍىًكيمي ﴾ُب موضعو اؼبناسب ك يكوف لكل حكم غاية، كقولو تعاىل:﴿ الى إًلىوى ًإالَّ ىي 

(1) 

                                                           

، )اػبرب، اؼبملكة العربية 1ح دار السعادة، ربقيق علي بن حسن اغبليب، طابن القيم، ؿبمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد ا، مفتا  (1)
 .2/363ـ(، 1996-ىػ1416السعودية، دار ابن عفاف، 

 .3/24ـ(، 1983-ق1403، )بّبكت، دار الكتب العلمية، 2( البيضاكم، منهاج الوصوؿ بشرح هناية السوؿ، ط2)
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ك قولو تعاىل:﴿ كىىيوى اغبٍىًكيمي اػٍبىًبّبي ﴾
كقولو:﴿ ًإنَّوي ىيوى اغبٍىًكيمي اٍلعىًليمي ﴾ (2)

، كغّبىا من  (3)
 اآليات. 
أف ا تعاىل كصف نفسو بأنو رحيم ك أف رضبتو كسعت كل شيء ، كذلك  -2

ده الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى الرَّضٍبىني الرًَّحيمي ﴾ُب مثل قولو تعاىل:﴿ كىًإؽبىيكيٍم إًلىوه كىاحً 
كقولو:﴿ كىرىضٍبىًٍب كىًسعىٍت   (4)

كغّبىا من اآليات، كىذه الرضبة تقتضي أف اليشرع للعباد إال ما وبقق مصاغبهم  (5)كيلَّ شىٍيءو ﴾
 كيدرء عنهم اؼبفاسد.

م األدلة اؼبتضافرة الٍب تدؿ على أف األحكاـ إمبا شرعت لغايات كحك -3
ى لىكيٍم كىيػىٍهًديىكيٍم سينىنى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم  ربانية، كقولو تعاىل بعد آيات النكاح :﴿ييرًيدي اللَّوي لًييبػىْبّْ

كىيػىتيوبى عىلىٍيكيٍم كىاللَّوي عىًليمه حىًكيمه ﴾ 
، كُب آخر آية الصياـ يقوؿ سبحانو: ﴿ ييرًيدي اللَّوي ًبكيمي (6)

بػّْريكا اللَّوى عىلىى مىا ىىدىاكيٍم.. ﴾  اٍلييٍسرى كىالى ييرًيدي  ًبكيمي اٍلعيٍسرى كىلًتيٍكًمليوا اٍلًعدَّةى كىلًتيكى
ُب آية ، ك  (7)
يىاةه يىا أيكيل اأٍلىٍلبىاًب لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى ﴾  ، كغّبىا (9)" (8)القصاص يقوؿ :﴿ كىلىكيٍم ُب اٍلًقصىاًص حى

تعطيل جاءت بتحصيل اؼبصاحل كتكميلها ك عة إمبا من اآليات كثّبة تدؿ على أف ىذه الشري
 اؼبفاسد كالقبائح كتقليلها.

 المطلب الثاني3 من السنة

ال تنحصر بنوع من األدلة كما أشار إىل ذلك ابن القيم ُب  - أيضا –أما من السنة فكثّبة 
 قولو السابق، كمن أنواع ىذا األدلة:

                                                                                                                                                                              

 .6سورة آؿ عمراف، اآلية: (1)
 .73اآلية:سورة األنعاـ،  (2)
 .30( سورة الذاريات، اآلية:3)
 .163سورة البقرة، اآلية:  (4)
 .156سورة األعراؼ، اآلية:  (5)
 .26النساء، اآلية:  (6)
 .185( البقرة، اآلية:7)
 .179البقرة، اآلية:  (8)
الشبيلي،  و منها اؼبذكورة ىهنا ،، فقد ذكر سبعة أكج118-107كاليويب، اؼبرجع السابق،، 358-3/357، اؼبصدر السابق،  اآلمدم  (9)

 . ، بتصرؼ 5، ص )www.shubily.com(يوسف بن عبد ا ، مذكرة ُب مقاصد الشريعة، ،

http://www.shubily.com/
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عمبل كذلك كقولو صلى ا عمـو األدلة الٍب دلت على يسر الشريعة قوال ك  - أ
عليو ك سلم فيما أخرجو البخارم من حديث أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو ك 

إف الدين يسر كلن يشاد الدين أحد إال غلبو فسددكا كقاربوا كأبشركا كاستعينوا بالغدكة سلم: ))
 (1).كالركحة كشيء من الدعبة((

 ريعة كسهولتها كعدـ اؼبشقة فيها.فاغبديث يدؿ بعمومو على يسر الش

عمـو األحاديث الٍب تدؿ على نفي الضرر عن النفس كالغّب كالشريعة كقولو  - ب
 (2).صلى ا عليو ك سلم : ))ال ضرر كالضرار((

فإف ا مل يكلف عباده فعل ما فاغبديث بعمومو يدؿ على نفي الضرر ُب الشريعة، "
 صبلح دينهم كدنياىم، كما هناىم عنو ىو عْب فساد يضرىم البتة، فإف ما يأمرىم بو ىو عْب

 .(3)دينهم كدنياىم"

 كغّب ىذين اغبديثْب من األدلة العامة كثّبة ُب غّب نوع من الباب.

 المطلب الثالث3 من اإلجماع

كذلك  كقد ثبتت اؼبقاصد باإلصباع، كفبن حكى اإلصباع اإلماـ اآلمدم )رضبو ا( فقد قاؿ"
شرعت ؼبقاصد العباد ؛ أما أهنا مشركعة ؼبقاصد كحكم فيدؿ عليو اإلصباع  ألف األحكاـ إمبا

                                                           

إليباف، باب ـ(،  كتاب ا2006ق 1426)الرياض، دار طيبة، 1صحيح البخارم، مع الفتح، ربقيق: أبو قتيبة نظر ؿبمد الفاريايب، ط  (1)
 .39، رقم اغبديث:1/173الدين يسر، 

، 2865، رقم اغبديث: 5/55ـ(،1999-ق 1420)دمشق، مؤسسة الرسالة، 2أضبد، اؼبسند، ربقيق: شعيب األرناؤكط كآخركف، ط  (2)
 كحسنو األرناؤط.

ق(، 1408كت، لبناف، دار اؼبعرفة، )بّب 1ابن رجب، أبو الفرج عبد الرضبن بن أضبد بن رجب اغبنلي، جامع العلـو كاغبكم، ط  (3)
 .309ص:
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كاؼبعقوؿ ؛ أما اإلصباع فهو: أف أئمة الفقو ؾبمعة على أف أحكاـ ا تعاىل ال زبلو عن حكمة 
 .(1)كمقصود....(( 

ينازع د استقراء ال ك يقوؿ اإلماـ الشاطيب: "ك اؼبعتمد أنا استقرينا أهنا كضعت ؼبصاحل العبا
 .(2)ال غّبه...."فيو الرازم ك 

 فدؿ ىذا على أف األمة ؾبمعة على أف للشارع مقاصد كراء تشريعو.

 3 من المعقولالمطلب الرابع

كما أنو قد ثبتت اؼبقاصد باؼبعقوؿ كذلك من أكجو فمنها "أف ا راعى مصاحل العباد ُب 
ألحكاـ الشرعية، فدؿ على اعتبار مبدئهم كمعاشهم، كمن ااؿ حينئذ أف يهمل مصاغبهم ُب ا

 . (3)الشارع للمقاصد"

 أف نفي اؼبقاصد ـبالفة للمعقوؿ من الدين.على فدؿ ىذا 

 

 

 

 

 

                                                           

-ىػ1424، )الرياض، دار الصميعي،  1اآلمدم، علي بن ؿبمد، اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ، تعليق: الشيخ عبد الرزاؽ العفيفي، ط  (1)
2003 ،)3/357-358 . 

 .2/12الشاطيب، اؼبصدر السابق   (2)
 . 111ـ(، ص:2002-ق 1423، )الرياض، مكتبة اؼبلك فهد، 1علم مقاصد الشارع ط عبد العزيز بن عبد الرضبن بن علي بن ربيعة،  (3)



29 

 

 المبحث الثالث 3 تقسيمات المقاصد

اعتبارات ، إال أف الباحث يقتصر  ةتنقسم اؼبقاصد باعتبارات متعددة ، قد تبلغ إىل شباني
 ي اآلتية على اؼبطالب التالية:اعتبارات، كى ةعلى أنبها كىي أربع

 المطلب األول 3 تقسيم المقاصد باعتبار ذاتها

 تنقسم اؼبقاصد باعتبار ذاهتا إىل ثبلثة أقساـ:

 اؼبقاصد الضركرية -1
 اؼبقاصد اغباجية -2
 اؼبقاصد التحسينية -3

 :المقاصد الضرورية

 . (1)لدارين"اؼبقاصد الضركرية قد عرفوىا فقالوا "ىي الٍب ال بد منها ُب قياـ مصاحل ا

كىي الكليات اػبمس: حفظ الدين ك النفس ك العقل ك النسل ك اؼباؿ، ك الٍب ثبتت 
 .(2)باالستقراء ك التنصيص ُب كل أمة ك ملة ، كُب كل زماف ك مكاف

فاؼبقصد الضركرم فقدانو يودم حبياة صاحبو ، أك يقرب من ذلك ، فجعلت لو الشريعة 
طر إىل أكل ميتة إذ مل هبد غّبىا، كتركها يودم حبياتو ـبرجا حفاظا للمقاصد، كذلك كاؼبض

 فأبيح لو أكلها ُب اغباؿ حفاظا ؽبذا اؼبقصد.

 

                                                           

-ىػ1421)مكتبة العبيكاف، الرياض،1، اػبادمي، نور الدين بن ـبتار، علم اؼبقاصد الشرعية، ط2/17الشاطيب، اؼبرجع السابق،   (1)
 . 72-71ـ(، 2001

 .72-71لسابق، ، اػبادمي ، اؼبرجع ا2/20(الشاطيب، اؼبرجع السابق، 2)
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 المقاصد الحاجية 
كاؼبقاصد اغباجية قد عرفوىا فقالوا"ىي ما كاف مفتقرا إليها من حيث التوسعة كرفع الضيق 

 اؼبؤدم إىل اغبرج ك اؼبشقة البلحقة، بفوت اؼبطلوب.
اغبرج ك اؼبشقة، ك لكنو ال يبلغ مبلغ  -على اعبملة –ع دخل على اؼبكلفْب فإذا مل ترا 

 .(1)الفساد العادم اؼبتوقع ُب اؼبصاحل العامة"

دم وٍ ىذا اغبرج ال يػي  فطبيعة مقصد اغباجيات أهنا إذا فقدت دخل الناس ُب حرج ، لكنٌ 
، الناس يتحرجوف كيتضايقوفص للناس بيع السلم ، فحبياهتم ك ال ىبطر ّٔا، ك ذلك كما لومل يرخٌ 

ال كل الناس يبلك السلعة حاال، فحينما تبيح الشريعة ىذا البيع إذ ليس كل الناس يبلك نقدا ، ك 
لعة، فقد رفع عن الطرفْب اغبرج حيث ينتفع اؼبسلم إليو بالثمن كينتفع اؼبسلم لو بالرخصة ُب الس

 يودم باإلنساف للهبلؾ.اؼبشقة، كىذا خببلؼ الضركرة ، فإف فقداف الشيء منها  ك 

ككذلك ؼبا رخصت الشريعة للمسافر اإلفطار كىو قادر عليو خببلؼ ما يودم الصـو حبياتو 
 فيتحوؿ إىل منزلة الضركرة. 

 المقاصد التحسينية

الٍب ال يؤدم حاسن العادات كمكاـر األخبلؽ، ك أما اؼبقاصد التحسينية فهي"الٍب تليق دب
 .(2)ة"تركها غالبا إىل الضيق كاؼبشق

جانب  باؼبقاصد التكميلية ، إمبا ربتلٌ  –أيضا  –فاؼبقاصد التحسينينة كىي الٍب يعرب عنها 
، الٍب ينتظم ّٔا كماؿ آّتمع الكماليات ك اؼبركءات من األخبلؽ اغبميدة ك العادات اغبسنة 

طبيعة كإزالة النجس فس ك اؼبراكب لؤلكساط من الناس، ك اإلنساف، كذلك كالتعدد ُب اؼببلبك 
 النفس أهنا تنفر منها، إذ بقاؤىا مل تألفها الطباع اغبساف، كأمثاؿ ذلك.

                                                           

 .2/16الشاطيب، اؼبصدر السابق،   (1)
 .72اػبادمي، اؼبرجع السابق،   (2)
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 فهذه ىي أقساـ اؼبقاصد باعتبار ذاهتا.

 المطلب الثاني3 تقسيم المقاصد باعتبار الشمول

 تنقسم اؼبقاصد باعتبار مشوؽبا من عدمو إىل ثبلثة أقساـ:

 اؼبقاصد العامة -1
 اؼبقاصد اػباصة -2
 اؼبقاصد اعبزئية -3

 المقاصد العامة

اغبكم اؼبلحوظة للشارع ُب صبيع أحواؿ التشريع أك ك  اؼبقاصد العامة فقد عرفوىا بأهنا "اؼبعاين
 .(1)معظمها "

رفع اغبرج ، فما من باب من أبواب الشريعة إال كيدخلو التيسّب فاؼبقاصد العامة كالتيسّب ك 
لب مصلحة ن حكم شرع إال عبك رفع اغبرج ، ك كقاعدة جلب اؼبصلحة كدرء اؼبفسدة، فما م

، فهذه اؼبعاين كاغبكم العامة اؼبفهومة من ىذه التشريعات ىي اؼبقصودة باؼبقاصد كدرء مفسدة
 العامة.

اغبكم اؼبلحوظة للشارع ُب بعض أحواؿ التشريع ، أك ُب : "ىي اؼبعاين ك  المقاصد الخاصة
 .(2)عْب"باب معْب من أبواب الشريعة ، أك ُب مسائل متجانسة ُب باب م

فاؼبقاصد اػباصة إذا؛ ىي ما زبتص بأبواب معينة كأبواب الصبلة ؛ فاؼبعاين ك اغبكم الٍب 
لوحظت ُب تشريع أحكاـ الصبلة أك العبادات ىي من اؼبقاصد اػباصة، أك زبتص بأحواؿ من 

                                                           

 .51ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسبلمية، اؼبصدر السابق،   (1)
 .194(، 2002-ىػ1423)مكتبة العبيكاف، الرياض،  1عبد العزيز بن عبد الرضبن بن علي بن ربيعة، علم مقاصد الشارع، ط  (2)
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 التشريع، كاؼبقاصد من أحواؿ معاملة النيب صلى ا عليو ك سلم مع األعداء، فهذه اؼبعاين
 اؼبلحوظة كلها تدخل ُب باب اؼبقاصد اػباصة.

 : المقاصد الجزئية

أما اؼبقاصد اعبزئية فهي "اؼبعاين ك اغبكم اؼبلحوظة للشارع ُب مسألة خاصة دكف غّبىا أك 
 .(1)دليل خاص "

فاؼبقاصد اعبزئية إذا؛ تعِب ما استنبط من اغبكم ك اؼبعاين ُب تشريع حكم ما ؼبسألة 
 ثبل للدين، ك كالويل ُب عقد النكاح ككبو ذلك.ما،كتشريع الرىن م

 المطلب الثالث 3 تقسيم المقاصد باعتبار مرتبها في القصد

 تنقسم اؼبقاصد باعتبار مرتبتها ُب القصد إىل قسمْب: 

 مقاصد أصلية . -1
 مقاصد تابعة. -2

عرفها ك  ،(2)الٍب يراد ربقيقها ك رعايتها أصالة كابتداء""قد عرفوىا بأهنا فالمقاصد األصلية 
 ك اقتصرىا على اؼبقاصد اػبمس . (3)فيها للمكلف" الشاطيب بقولو: "ىي الٍب ال حظٌ 

: "ىي الٍب تكوف تابعة للمقاصد األصلية ك كسيلة إليها ، ك قد تكوف  و المقاصد التابعة
                       .        (5)عرفها الشاطيب بقولو: "فهي الٍب ركعي فيها حظ اؼبكلف"، ك (4)مقارنة ؽبا أك الحقة"

                                                           

 .195عبد العزيز بن عبد الرضبن ، اؼبرجع السابق،   (1)
 .133ـ(، 2000، )األردف، دار النفائس، 1البدكم، يوسف أضبد ؿبمد، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، ط  (2)
 .2/300الشاطيب، اؼبصدر السابق،   (3)
 .133البدكم، اؼبصدر السابق،   (4)
 .2/302الشاطيب، اؼبصدر السابق،   (5)



33 

 

كىذا اؼبقصد ىو الداخل ربت القاعدة الفقهية: ماال يتم الواجب إال بو فهو كاجب ،  
األصلي كنهي الصبلة عن كالطهارة للصبلة، ك كالسفر للحج ، ك كذلك ما يتولد من اؼبقصد 

       .(1)أمثاؿ ذلكشهوة بالنكاح ؼبن أراد النسل ، ك كقضاء الالفحشاء كاؼبنكر، ك 

 المطلب الرابع 3 تقسيم المقاصد باعتبار محل صدورىا 

 كتنقسم اؼبقاصد باعتبار ؿبل صدكرىا إىل قسمْب:

 مقاصد الشارع  -1

ي أما مقاصد الشارع فقد عرفوىا بأهنا "اؼبقاصد الٍب قصدىا الشارع بوضعو الشريعة، كى
أكضح: "ىي اؼبقاصد الٍب بتعبّب ، ك (2")درء اؼبفاسد ُب الدارينتتمثل إصباال ُب جلب اؼبصاحل ك 

 . (3)قصدىا الشارع من كراء أكامره كنواىيو"

فما شرع  فجلب اؼبصلحة كدرء اؼبفسدة ىي اؼبقصد األساسي اإلصبايل من كضع الشريعة،
هنى عن الشرؾ إال ؼبصلحة العبد ُب ربقيق العبودية ، كنيل ثواب الدنيا ا اإليباف كأمر بو ك 

ؼبصلحة للعبد ُب كجود الثوابْب، كدرء اؼبفسدة ُب اغبجز عن دخوؿ كاآلخرة، ففي ذلك جلب ا
النار، كما شرع ا الزكاة إال إلهباد العاكف بْب األغنياء كالفقراء كإذىاب الضغائن ، ففي ذلك 

 جلب اؼبصلحة كدرء اؼبفسدة، كأمثاؿ ذلك كثّب.

 مقاصد اؼبكلف -2

ا اؼبكلف ُب سائر تصرفاتو اعتقادا كأما مقاصد اؼبكلف فقالوا "ىي اؼبقاصد الٍب يقصدى
ىو معاملة، ك بْب ما  مالفعل ك فساده، كبْب ما ىو تعبد ك كقوال كعمبل، كالٍب تفرؽ بْب صحة ا

 .(1)بْب ما ىو موافق للمقاصد كما ىو ـبالف ؽبا"ىو ديانة كما ىو قضاء، ك 

                                                           

 .363-358انظر: اليويب، اؼبصدر السابق،   (1)
 .71، اػبادمي ،اؼبصدرالسابق، 12-2/7(الشاطيب، اؼبصدر السابق، 2)
 . 123البدكم، اؼبصدر السابق،   (3)
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رآف دبعُب اإلرادة كما كرد ُب استعماؿ الق  -أيضا  –كىذا الذم يصطلح عليو الفقهاء بالنية 
إثابة فاعلو من عدمو، كالذم يتوضأ ببل علية صحة الفعل من عدمو، ك أك اإلخبلص، كيَبتب 

غّب  (2)ق كىو سكراف فطبلقو عند بعض أىل العلمقصد، فوضوؤه ال تصح ّٔا الصبلة، أك يطلٌ 
عل اما كجنافذ لعدـ القصد، ككالذم يغتسل للراحة أك يغتسل للجنابة فالقصد ىو الفاصل بينه

 أحدنبا عبادة كاآلخر عادة، كما أف القصد ىو الفاصل ُب اإلثابة من عدمها، كأمثاؿ ذلك كثّب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                              

 .71، اػبادمي، اؼبرجع السابق، 12-2/7الشاطيب، اؼبصدر السابق،   (1)
(، 1993-ق 1414، )الكويت، مطابع دار الصفوة، 1فقهية الكويتيتة، طكزارة األقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية الكويتية، اؼبوسوعة ال (2)

 .9/344، )دمشق، سوريا، دار الفكر(، 4، الزحيلي، كىبة الزحيلي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ط29/202-203
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 المبحث الرابع 3 خصائص المقاصد 

ذلك ألف ّٔا تميز ّٔا عن غّبىا شرفا كقيمة، ك سم ّٔا، ك تللمقاصد الشرعية خصائص تتٌ 
ل القوؿ عنها مى حٌب تربز ىذه السمات هبي بده ، ك رع ُب تشريعو فيعبد حق تعيعرؼ مقاصد الشا
 ُب اؼبطالب التالية :

 المطلب األول 3 كونها ربانية المصدر

فبا تتسم بو اؼبقاصد الشرعية أهنا ربانية اؼبصدر ، تنزلت من حكيم خبّب، كقد قاؿ عن  
اتًًو كىىيوى السًَّميعي اٍلعىًليمي ﴾ كىسبىٍَّت كىًلمىتي رىبّْكى ًصٍدقنا كىعىٍدالن الى ميبىدّْؿى ًلكىًلمى كلماتو:﴿

، كقاؿ: (1)
يدو ﴾  ٍلًفًو تػىٍنزًيله ًمٍن حىًكيمو ضبًى ٍيًو كىالى ًمٍن خى ﴿الى يىٍأتًيًو اٍلبىاًطلي ًمٍن بػىٍْبً يىدى
(2). 

قاؿ السعدم )رضبو ا(: "﴿  تىنزيله ًمٍن حىًكيمو ﴾  ُب خلقو كأمره، يضع كل شيء 
يده ﴾  على ما لو من صفات الكماؿ، كنعوت اعببلؿ، كعلى ما لو موضعو، كينزلو منزلو، ﴿ ضبىً 

من العدؿ كاإلفضاؿ، فلهذا كاف كتابو، مشتمبل على سباـ اغبكمة، كعلى ربصيل اؼبصاحل 
 .(3)كاؼبنافع، كدفع اؼبفاسد كاؼبضار، الٍب وبمد عليها"

صفات؛ علمت الفإذا كاف ىذا الكتاب فبن اتصف ّٔذه الصفات، ك اتصفت كلماتو ّٔذه 
أهنا منضبطة غّب ـبتلفة، كأهنا تامة غّب ناقصة، كأهنا تها كأصالتها ك عظمخاصية ىذه اؼبادة ك 
أهنا مستقيمة غّب معوجة، كأهنا منسجمة غّب أهنا ؿبَبمة غّب مهانة، ك ؿبفوظة غّب منسية، ك 

 متناقضة.
 
 

                                                           

 .115( سورة األنعاـ، اآلية: 1)
 .42سورة فصلت، اآلية:  (2)
، )بّبكت، لبناف، مؤسسة الرسالة، 1ّب الكرًن اؼبناف، ربقيق: عبد الرضبن بن معبل اللووبق، طالسعدم، عبد الرضبن بن ناصر السعدم، تيس  (3)

 . 750ـ(، 2002-ىػ1423
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                                                    المطلب الثاني 3 كونها مطردة عامة 
دـ لزكاؿ زماف أك مكاف أك من اػبصائص ؼبقاصد الشريعة أهنا مطردة عامة، حبيث أهنا ال تنع

ال ربكم على فرد دكف فرد آخر ، بل تشمل صبيع أنواع التكليف كاؼبكلفْب كاألحواؿ، حاؿ، ك 
 األخركية كالدنيوية، إذا ثبت أف الشارع قد قصد بالتشريع إقامة اؼبصاحلكُب ذلك قاؿ الشاطيب:"

كذلك على كجو ال ىبتل ؽبا بو نظاـ، ال حبسب الكل كال حبسب اعبزء، كسواء ُب ذلك ما كاف 
من قبيل الضركريات أك اغباجيات أك التحسينيات، فإهنا لو كانت موضوعة حبيث يبكن أف ىبتل 

حل إذ ذاؾ بأكىل من  نظامها أك زبتل أحكامها،مل يكن التشريع موضوعان ؽبا، إذ ليس كوهنا مصا
كوهنا مفاسد، لكن الشارع قاصد ّٔا أف تكوف تلك مصاحل على اإلطبلؽ، فبل بد أف يكوف 
كضعها على ذلك الوجو أبديان ككليان، كعامان ُب صبيع أنواع التكليف كاؼبكلفْب كصبيع األحواؿ، 

ككذلك كىجىٍدنا األمر فيها"
(1). 

طراد كالعمـو بأف عدـ االطراد ك العمـو هبعل فالشاطيب يعلل ضركرة اتصاؼ اؼبقاصد باال
النظاـ ىبتل فتبطل كتصّب مفاسد بدؿ كوهنا مصاحل، كذلك كرفع التيسّب ُب بعض األحواؿ عن 
اؼبسافر لئلفطار كالقصر، فلو أنو رفع عنو التيسّب ُب بعض األحواؿ كىو على سفر، لردبا كقع ُب 

 نها قد رفعت عنو.حالة من اغبرج أحوج ما يكوف إىل الرخصة كلك

 المطلب الثالث 3 كونها ثابتة غير زائلة 

ىذا الصدد يقوؿ الشاطيب كىو ك فبا تتسم بو اؼبقاصد، أهنا ثابتة غّب زائلة تبعا ألصلها، كُب 
خصائص الشريعة: " الثبوت من غّب زكاؿ؛ فلذلك ال ذبد فيها بعد كماؽبا نسخان كال  يبْب

طبلقها، كال رفعان غبكم من أحكامها ال حبسب عمـو اؼبكلفْب، زبصيصان لعمومها، كال تقييدان إل
كال حبسب خصوص بعضهم، كال حبسب زماف دكف زماف كال حاؿ دكف حاؿ، بل ما أثبت 
سببا؛ فهو سبب أبدا ال يرتفع، كما كاف شرطا؛ فهو أبدا شرط، كما كاف كاجبا؛ فهو كاجب 

                                                           

 .2/62الشاطيب، اؼبصدر السابق،   (1)
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 زكاؿ ؽبا كال تبدؿ، كلو فرض بقاء أبدا، أك مندكبا فمندكب، كىكذا صبيع األحكاـ؛ فبل
 .(1)التكليف إىل غّب هناية؛ لكانت أحكامها كذلك"

كلو قيل بزكاؽبا كعدـ ثبوهتا الحتيج إىل تشريع جديد، كالوحي قد انقطع، فكاف من حكمة 
 الشارع أف جعلها ثابتة ال تتغّب بتغّب األحواؿ ك الظركؼ كاألماكن كاألفراد. 

  ا مراعية للفطرة غير مخالفةالمطلب الرابع 3 كونه

كفبا تتسم بو اؼبقاصد أهنا مراعية للفطرة، كمن اؼبعهود أف ـبالفة الفطرة خلل يؤثر ُب النظاـ 
كقد يؤدم للدمار، كما فطر ا اإلنساف إال على فطرة اإلسبلـ، فلذلك ؼبا خالف الكافر الفطرة 

) ككبن إذا أجدنا النظر ُب اؼبقصد يقوؿ ابن عاشور:) ره ، كُب ىذا الصددُب أم ضل كاحتار
العاـ من التشريع....، قبده ال يعدك أف يساير حفظ الفطرة، كاغبذر من خرقها كاختبلؽبا، كلعل 
ما أفضى إىل خرؽ عظيم فيها يعد ُب الشرع ؿبذكرا كفبنوعا كما أدل إىل حفظ كياهنا يعد كاجبا، 

ب ُب اعبملة ك ما ال يبسها مباح، ٍب إذا كما كاف دكف ذلك ُب األمرين فهو منهي عنو أك مطلو 
تعارضت مقتضيات الفطرة كمل يبكن اعبمع بينها ُب العمل، يصار إىل ترجيح أكالىا كأبقاىا على 

 .(2)استقامة الفطرة((

فالكفر ؿبذكر ألنو خرؽ للفطرة، ك الزنا فبنوع ألنو خرؽ للفطرة، كالتدين باإلسبلـ كاجب 
لزكاج قد يكوف كاجبا كقد يكوف مباحا على األصل كقد يكوف ألنو حفظ لكياف الفطرة، ك ا

    غبفظ كياف الفطرة. -أيضا–ح الوجوب ألنو سبيل جٌ َب مكركىا ، كقد ي

 

 
                                                           

اليويب،  ،233، كانظر: عبد العزيز بن عبد الرضبن، علم مقاصد الشارع ، اؼبصدر السابق، ص:110-1/109الشاطيب، اؼبصدر السابق،   (1)
 .439-435اؼبصدر السابق، 

ـ(، 2001-ىػ1421، )دار النفائس، بّبكت،2ابن عاشور، ؿبمد الطاىر، مقاصد الشريعة اإلسبلمية، ربقيق: ؿبمد الطاىر اؼبيساكم، ط  (2)
266. 
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 طة طة و ال مفر  المطلب الخامس 3 كونها وسطية غير مفر  

كفبا تتسم بو اؼبقاصد أهنا حاملة على التوسط دكف غلو كال تفريط ، فالغلو يؤدم إىل 
كفتور، كالتفريط يؤدم إىل التضييع كالتقصّب ُب الواجبات بل كالضركريات، فالغلو  انقطاع

كىكىذىًلكى جىعىٍلنىاكيٍم كالتفريط مهلكة، لذا أمر ا سبحانو كتعاىل بالتوسط ُب األمور كلها فقاؿ:﴿ 
اءى عىلىى النَّاًس كىيىكيوفى الرَّسيوؿي عىلىٍيكي  ك ما ذلك إال ألف  ،(1)ٍم شىًهيدنا﴾أيمَّةن كىسىطنا لًتىكيونيوا شيهىدى

كُب ىذا الصدد يقوؿ الشاطيب: "مقصد الشارع من ، الشريعة شريعة كسط ك الدين دين كسط
كالوسط ىو معظم الشريعة كأـ … اؼبكٌلف اغبىٍمل على التوسُّط من غّب إفراط كال تفريط 

 .(2)الكتاب، كمن تأمل موارد األحكاـ باالستقراء التاـ عرؼ ذلك"

أم: عدال " :ُب تفسّب اآلية السابقة كتأكيدا لقوؿ الشاطيب يقوؿ اإلماـ السعدم )رضبو ا(
خيارا، كما عدا الوسط، فأطراؼ داخلة ربت اػبطر، فجعل ا ىذه األمة، كسطا ُب كل أمور 
الدين، كسطا ُب األنبياء، بْب من غبل فيهم، كالنصارل، كبْب من جفاىم، كاليهود، بأف آمنوا 

م كلهم على الوجو البلئق بذلك، ككسطا ُب الشريعة، ال تشديدات اليهود كآصارىم، كال ّٔ
هتاكف النصارل....إىل أف قاؿ: فلهذه األمة من الدين أكملو، كمن األخبلؽ أجلها، كمن 

 .(3)األعماؿ أفضلها"

 ّٔذه الصفة من الوسطية كاف مقصود الشارع للمكلف أف يكوفكلها فإذا كانت الشريعة  
 كسطيا ُب كل أموره، كإال كقع فيما ال يؤمن لو.

 

 

 
                                                           

 .143سورة البقرة، اآلية:  (1)
 .5/276الشاطيب، اؼبصدر السابق،   (2)
 .239، كراجع: عبد العزيز بن عبد الرضبن بن علي بن ربيعة، اؼبصدر السابق، ص:70السعدم، اؼبصدر السابق، ص:  (3)
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 المبحث الخامس 3 مسالك الكشف عن المقاصد 

تستكشف من النصوص كاألحكاـ، سالك كطرؽ الٍب ّٔا يتعرؼ عنها ك للمقاصد الشرعية م
 كأىم ىذه اؼبسالك اآلتية على اؼبطالب التالية:

 المطلب األول 3 مسلك االستقراء  

ك الشيء، ناىج العلمية اؼبعتمدة للقطع باؼبقاصد االستقراء كىو منهج من اؼب من مسالك معرفة
تنباط اؼبقاصد الشرعية، كيراد على رأسهم اإلماـ الشاطيب ُب اسقد اعتمد عليو علماء اؼبقاصد ك 

 .(1): "تقرير أمر كلي بتتبع جزئياتو" بو

صبلة منها  كجود إىل ك التتبعالشرعية حبيث يفضي ذل كاؼبعُب أف يتتبع مفردات أدلة األحكاـ
اشَبكت ُب علة كاحدة ، فيحصل من ذلك يقْب بأف تلك العلة الٍب اشَبكت فيها األحكاـ ىي 

 مقصد الشارع.

كمثالو؛ النهي عن بيع الطعاـ قبل قبضو كالنهي عن بيع الطعاـ بالطعاـ نسيئة، كالنهي عن 
يها ضبيعا ما تؤدم إليو من عرقلة الطعاـ االحتكار الطعاـ، ىي أحكاـ شرعية علتها الٍب تشَبؾ ف

عن أف يركج ُب األسواؽ، فتكوف ىذه العلة معينة ؼبقصد الشارع كىو ركاج الطعاـ كتيسّب تناكلو 
 .  (2)بْب الناس

اف تاما، كتارة يكوف حجة ظنية  االستقراء تارة يكوف حجة قطعية باإلصباع، ك ذلك إذا كك 
 . (3)ذلك إذا كاف ناقصا ك 

                                                           

 .63ىػ(، ص33،1428اػبادمي، نور الدين بن ـبتار، اؼبقاصد االستقرائية، )ؾبلة العدؿ، العدد  (1)
لـو اإلالمية، ؾبلة دكرية، العدد الثاين، عبد اغبميد النجار، مسالك الكشف عن اؼبقاصد الشرعية، )اعبزائر، جامعة اؼبلك عبد القادر للع  (2)

 .44ـ(، ص:1987-ىػ1407
، كرؤل بنت طبلؿ، مقاصد الشريعة 74-56، اػبادمي، اؼبقاصد االستقرائية، اؼبصدر السابق،129-125انظر: اليويب، اؼبصدر السابق،  (3)

 .32-30ُب القرآف الكرًن،)جامعة أـ القرل، مكة(،
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يكوف حجة إذا استوُب أكثر اعبزئيات، قاؿ األصفهاين:" العمل بالظن  قراء الناقصاالستك 
 .(1)كاجب، كال ىبفى أف الظن إمبا وبصل إذا كاف ثبوتو ُب أكثر اعبزئيات"

 مجرد األمر و النهي االبتدائي التصريحي المطلب الثاني3

 كؽبذا اؼبسلك قيداف كما بينهما الشاطيب )رضبو ا(: 

النهي ابتدائيا، كمعُب كونو ابتدائيا احَبازا من اؼبقصود بالقصد الثاين أف يكوف األمر ك األكؿ: 
قولو تعاىل:  ﴿ فىاسىعىٍوا ًإىلى ذًٍكًر اللًَّو كىذىريكا اٍلبػىٍيعى ﴾ ، كالنهي عن البيع ُب 

؛ فإف النهي عن (2)
قصود بالقصد الثاين، فالبيع البيع ليس هنينا مبتدأ، بل ىو تأكيد لؤلمر بالسعي؛ فهو من النهي اؼب

 ليس منهيِّا عنو بالقصد األكؿ.... .

ك الثاين: أف يكوف تصروبيا احَبازا من األمر الذم ال يتم األمر إال بو، أك األمر خببلؼ 
 .(3)النهي

أف يكوف األمر كالنهي ؾبرد عن تعلقو بسبب آخر بأف كاف األمر أك النهي ليس كاؼبعُب 
رد ألمر آخر، فالنهي عن البيع ُب اآلية ليس أصالة كإمبا ىو من أجل أصيبل، كلكنو تابع ككا

 السعي لذكر ا، فمثل ىذا النهي ال يكوف مقصودا بذاتو شرعا كلكنو مقصودا لغّبه.  

 كؽبذا اؼبطلب مسلكاف:

األكؿ: تبْب اؼبقصد اإلؽبي من ؾبرد األمر ك النهي الواردين، فاألمر داؿ بذاتو على أف 
 وع اؼبأمور بو، كالنهي داؿ بذاتو على أف اؼبقصد االنتهاء عن اؼبنهي عنو.اؼبقصد كق

                                                           

، )الياض، 1مود عبد الرضبن، شرح اؼبنهاج للبيضاكم ُب علم األصوؿ، ربقيق: عبد الكرًن بن علي النملة، طاألصفهاين، مشس الدين ؿب  (1)
 .2/760ـ(، 1999-ىػ1420مكتبة الرشد، 

 .9سورة اعبمعة، اآلية:  (2)
، 2، السنة2القادر،قسنطينة، العددعبد آّيد النجار، مسالك الكشف عن اؼبقاصد، )العلـو اإلسبلمية، ؾبلة دكرية ، جامعة اؼبلك عبد   (3)

 .135-3/134بتصرؼ، كانظر : الشاطيب: اؼبصدر السابق، 40-37ـ(،1987-ىػ1407
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الثاين: أف يتعدل إىل اعتبار العلل ُب األمر كالنهي ، كىذا البحث يعود إىل مباحث العلل 
 ُب أصوؿ الفقو، لكن على سبيل االختصار، فعلل األمر يعرؼ من إحدل ثبلث طرؽ:

إصباع ؾبتهدم عصر من العصور على أف العلة ُب األمر  األكىل: اإلصباع ؛ كذلك بأف يقع
بكذا أك النهي عنو إمبا ىو لعلة كذا... ، كإصباعهم على أف الصغر علة لثبوت الوالية على 

 الصغّب ُب التصرؼ ُب مالو.

الثانية: النص على العلية: كذلك بأف يصرح الشارع على علة أمر ما ، أك هني ما قد طلبو،  
علة إهباب االستئذاف، فقد قاؿ صلى ا عليو ك سلم فيما أخرجو البخارم كالتنصيص على 

 (1)))إمبا جعل االستئذاف من أجل البصر((. من حديث سهل بن سعد )رضي ا عنو(:

فقد علل رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم سبب إهباب االستئذاف كىو كقوع البصر على 
 عورات البيت.

باغبكم كصف لو مل يكن ىو أك نظّبه للتعليل لكاف ذكره حشوا  الثالثة: كذلك بأف يقَبف
كىالسَّارًؽي كىالسَّارًقىةي فىاٍقطىعيوا أىٍيًديػىهيمىا... ﴾ال فائدة فيو، كقولو تعاىل: ﴿ 

، فرتب الشارع اغبكم  (2)
 ، أم رتب حكم قطع اليد على كصف السارؽ، فدؿ على أف السرقة ىي العلة.على الوصف

 .  (3)يس ىذا ؾباؽباكشبت تفاصيل ل
 3 صيغ  يستفاد منها المقاصدالمطلب الثالث

شبت تعبّبات يستفاد منها مقاصد شرعية، ك ذالك كالتعبّب بلفظ اإلرادة الدينية الشرعية  
ييرًيدي اللَّوي ًبكيمي اٍلييٍسرى كىالى ييرًيدي ًبكيمي اٍلعيٍسرى ﴾ كقولو تعاىل:﴿ 

اؼبقصد من اآلية التيسّب ، ك (  4)
 مة.لؤل

                                                           

 .6241، رقم اغبديث: 14/163البخارم،مع  الفتح، اؼبصدر السابق،   (1)
 .38سورة اؼبائدة، اآلية:  (2)
، )بّبكت، لبناف، دار البشائر اإلسبلمية، 2س عند األصوليْب، طالسعدم، عبد اغبكيم عبد الرضبن أسعد، مباحث العلة ُب القيا  (3)

 .164-129، ك اليويب، اؼبرجع السابق، 518-339ـ(، 2000 –ق 1421
 .185سورة البقرة، اآلية:  (4)
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ى لىكيٍم كىيػىٍهًديىكيٍم سينىنى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم كىيػىتيوبى عىلىٍيكيٍم كىاللَّ  وي ك كقولو تعاىل:﴿ ييرًيدي اللَّوي لًييبػىْبّْ
عىًليمه حىًكيمه ﴾
       ، كاؼبقصد من اآلية اؽبداية إىل سواء السبيل كالتوفيق إليها. (1)

بُّ اٍلفىسىادى ﴾ككالتعبّب بنفي اغبب عن الشيء كقولو  تعاىل:﴿ كىاللَّوي الى وبًي
، كاؼبقصد من  (2)

 عن الفساد. اآلية البعد

 .(3)فهذه العبارات تدؿ على قصد الشارع إف مل تكن ىي قصد الشارع

، (4)كمنها : التعبّب عن اؼبصاحل ك اؼبفاسد بلفظ اػبّب ك الشر ك النفع ك الضر كما شأّها
رب عن اؼبصاحل كاؼبفاسد باػبّب كالشر ، كالنفع ك الضر، ك يعقاؿ العز بن عبد السبلـ: "ك 

اغبسنات ك السيئات؛ ألف اؼبصاحل كلها خيور نافعات حسنات، ك اؼبفاسد بأسرىا شركر 
 مضرات سيئات.

 . (5)ك قد غلب ُب القرآف استعماؿ اغبسنات ُب اؼبصاحل ك السيئات ُب اؼبفاسد"

يػٍره ﴾ك من األمثلة على ذلك؛ قولو تعاىل: ﴿ كى  الصٍُّلحي خى
، كاؼبقصد منها إهباد الصلح  (6)

 ن إليو فهو مقصد من مقاصد الشريعة ألف ا أخرب عنو باػبّبية.كٌ مهما سبيي 

اًر كىزيلىفنا ًمنى اللٍَّيًل ًإفَّ اغبٍىسىنىاًت ييٍذًىٍْبى السَّيّْئىاًت ذى  ةى طىرىُبًى النػَّهى ًلكى ككقولو تعاىل:﴿ كىأىًقًم الصَّبلى
رىل لًلذَّاًكرًينى ﴾ذًكٍ 

(7)  . 

                                                           

 .26سورة النساء، اآلية:  (1)
 .205سورة البقرة، اآلية:  (2)
 .171-168اليويب، اؼبصدر السابق،   (3)
 صدر السابق، الصفحة نفسها.اليويب، اؼب  (4)
، )دار القلم، 1عز الدين، عبد العزيز بن عبد السبلـ، قواعد األحكاـ ُب إصبلح األناـ، ربقيق:نزير كماؿ ضباد ك عثماف صبعة ضمّبية، ط  (5)

 .171، ك اليويب، اؼبصدر السابق، 1/7ـ(،2001-ىػ1421دمشق،
 .125سورة النساء، اآلية:  (6)
 .114ية:سورة ىود،اآل  (7)
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فا سبحانو كتعاىل أمر بإقامة الصلوات اػبمس، ٍب أخرب عنها بأهنا حسنات تذىب 
 الذنوب فدؿ على أف الصلوات اػبمس من مقاصد الشريعة.

يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّاًس تىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمي  ٍنكىًر كىتػيٍؤًمنيوفى ككقولو:﴿ كيٍنتيٍم خى
يػٍرنا ؽبىيٍم ًمنػٍهيمي اٍلميٍؤًمنيوفى كىأىٍكثػىريىيمي اٍلفىاًسقيوفى﴾ بًاللًَّو كىلىٍو آمىنى أىٍىلي اٍلًكتىاًب لىكىافى خى
(1) . 

فاآلية دلت على أف األمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر  كاإليباف با من مقاصد ىذه 
 ية إال ؽبذه الصفات الٍب ربلت ّٔا.الشريعة، ألف األمة مل توصف باػبّب 

ككقوؿ النيب صلى ا عليو ك سلم فيما أخرجو اغباكم ُب اؼبستدرؾ عن أيب سعيد اػبدرم 
ىو مضيف ك سلم قاـ عاـ تبوؾ خطب الناس ك  رضي ا عنو : أف رسوؿ ا صلى ا عليو

خّب الناس رجل عمل ُب  شر الناس ؟ إف منفقاؿ : أال أخربكم خبّب الناس ك  ظهره إىل لبلة
إف من شر الناس أك على قدميو حٌب يأتيو اؼبوت، ك سبيل ا على ظهر فرسو أك على ظهر بعّبه 

 .(2)رجل فاجر جرمء يقرأ كتاب ا ال يرعوم إىل شيء منو((

فاغبديث دؿ على أف اعبهاد ُب سبيل ا مقصد من مقاصد ىذه الشريعة لوصف صاحبو 
 باػبّب.

بن عمرك الذم أخرجو البخارم ُب ا  ى ا عليو ك سلم من حديث عبدككقولو صل
سلم فاحشا كال متفحشا"، ككاف يقوؿ: ))خياركم ؿ:"مل يكن النيب صلى ا عليو ك األدب قا

 . (3)أحاسنكم أخبلقا((

                                                           

 .110سورة آؿ عمراف، اآلية:  (1)
، )بّبكت، لبناف، دار 1اغباكم، أبو عبد ا ؿبمد بن عبد ا النيسابورم، اؼبسَبؾ على الصحيحْب، ربقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط  (2)

 ه ككافقو الذىيب. ، قاؿ اغباكم: صحيح اإلسناد كمل ىبرجا2280، رقم اغبديث:2/77ـ(، 1999ق ػ1411الكتب العلمية، 
، رقم 103ـ(، ص:1989 –ق 1409، )بّبكت، دار البشائر اإلسبلمية، 3البخارم، األدب اؼبفرد، ربقيق: ؿبمد فؤاد عبد الباقي، ط  (3)

 ، كصححو األلباين، نفس اؼبصدر.271اغبديث: 
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فدؿ اغبديث على أف حسن اػبلق من مقاصد الشريعة، ألف رسوؿ ا صلى ا عليو ك 
 و باػبّبية.سلم كصف ذكي

 كغّب ىذه من األمثلة. 

 3 سكوت الشارع عن شرعية العمل مع قيام المقتضي لوالمطلب الرابع

اؼبراد ّٔذا اؼبسلك :ىو عدـ فعل الشارع الشيء مع كجود ما يدعو إىل الفعل، فعدـ الفعل 
يب مع كجود الداعي لو يدؿ على أف الشارع مل يقصده كلو قصده لفعلو، كُب ذلك يقوؿ الشاط

أف يسكت عنو كموجبو اؼبقتضي لو قائم، فلم يقرر فيو حكما عند نزكؿ النازلة زائدا على ما   :))
كاف ُب ذلك الزماف؛ فهذا الضرب السكوت فيو كالنص على أف قصد الشارع أف ال يزاد فيو كال 

داللة ينقص، ألنو ؼبا كاف ىذا اؼبعُب اؼبوجب لشرع اغبكم العملي موجودنا؛ ٍب مل يشرع اغبكم 
عليو؛ كاف ذلك صروبنا ُب أف الزائد على ما كاف ىنالك بدعة زائدة، كـبالفة ؼبا قصده الشارع؛ 

 .(1)إذا فهم من قصده الوقوؼ عند ما حٌد ىنالك، ال الزيادة عليو كال النقصاف منو((

ف فعلو يعترب و، إذ إفعلي  مطلوبو  غّبى  اصد مقصدامن اؼبق فبناءن على ىذا يكوف ىذا النوع
 عند أىل العلم بالبدعة. كىو اؼبصطلح عليو ،ا ًلما مل يؤذف بوجديد اتشريع

قاؿ اليويب: ))كىذا الطريق أضيق ؾباال فبا قبل من الطرؽ لكونو خاصا دبعرفة قصد الشارع 
 .(2)فيما سكت عنو((

ة كقد مثلوا لو دبثل ترؾ النيب صلى ا عليو كسلم لؤلذاف ُب العيدين، ك عدـ تقديبو اػبطب
 على األذاف فيهما ككبو ذلك.

 

                                                           

 .158-3/157الشاطيب، اؼبصدر السابق،   (1)
 .175اليويب، اؼبصدر السابق نفسو،  (2)
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 الفصل األول 3                                          

 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم للمصالح والمقاصد الضرورية في                  

 يو مبحثان3معاملتو مع العدو ، وف                              

 المبحث األول 3                                         

 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم للمصالح والمفاسد                      

 في معاملتو مع العدو، وفيو أربعة مطالب.                             

 اني 3 المبحث الث                                        

     ي صلى اهلل عليو و سلم  لهابمراعاة النالمقاصد الخمسة الضرورية و                

 في معاملتو مع العدو، وفيو خمسة مطالب .                            
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الفصل األول 3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم للمصالح والمقاصد الضرورية في     
 معاملتو مع العدو

عليها قياـ الدين كالدنيا، كإف اختلفت مفاىيم الناس ُب ماىية  ةاؼبصاحل كاؼبقاصد اػبمس
لكن اإلسبلـ  ، كاختلف الناس ُب كسائل ربقيقها،اؼبصاحل، كاتفقت األدياف ُب اؼبقاصد اػبمس

كضع لؤلمرين ضوابط ؼباىيتها كطرؽ ربقيقها، كلقد عاش رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم مع 
ئو ُب ظركؼ ـبتلفة، كاستطاع ُب كل ظرؼ أف وبقق اؼبصلحة كوبافظ على اؼبقاصد اػبمس، أعدا

دبا ال يتعارض مع الشرع، راعى ُب اؼبعاملة اؼبقاصد كاؼبصاحل، ففي ىذا الفصل يتطرؽ الباحث 
لعرض مباذج من اؼبعامبلت الٍب جرت بْب رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم ك أعدائو، ككيف 

ُب تعاملو معهم، كسيكوف ربت ىذا  ةاؼبصاحل كرجح بينها ككيف راعى اؼبقاصد اػبمس راعى فيها
 الفصل اؼبباحث اآلتية:  

المفاسد في معاملتو مع بي صلى اهلل عليو وسلم للمصالح و المبحث األول 3 مراعاة الن
 العدو

اؼبصاحل كاؼبفاسد درجات، فقد تكوف اؼبصلحة خالصة كقد تكوف راجحة، كقد تكوف 
اؼبفسدة خالصة،كقد تكوف مرجوحة، كما أف اؼبصاحل كاؼبفاسد رتب، فقد تكوف مصلحة أعلى 

فإف من مصلحة، كقد تكوف اؼبفسدة أخف من من مفسدة، يقوؿ اإلماـ القراُب )رضبو ا( "
أكامر الشرع تتبع اؼبصاحل اػبالصة أك الراجحة، كنواىيو تتبع اؼبفاسد اػبالصة أك الراجحة حٌب 

دىن اؼبصاحل يَبتب عليو الثواب، ٍب تَبقى اؼبصلحة كالندب كتعظم رتبتو حٌب يكوف أعلى يكوف أ
رتب اؼبندكبات تليو أدىن رتب الواجبات، كأدىن رتب اؼبفاسد يَبتب عليها أدىن رتب اؼبكركىات، 
ٍب تَبقى اؼبفاسد كالكراىة ُب العظم حٌب يكوف أعلى رتب اؼبكركىات يليو أدىن رتب ارمات، 

 .(1)ىذا ىو القاعدة العامة"

                                                           

 .2/126( القراُب، شهاب الدين أضبدبن إدريس، الفركؽ كمعو إدرار حاشية الفركؽ، ط )عامل الكتب، د ت( 1)
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مع األعداء ُب مواطن متعددة ، كظركؼ ـبتلفة،  لقد تعامل النيب صلى ا عليو كسلمك   
لكنو ُب كل معاملتو معهم يراعي فيها اؼبصاحل، ك يبِب عليها معامبلتو معهم، حسب الظركؼ ك 

اغبالة لتحقيق اؼبصلحة  ك األحواؿ، كُب كل حالة وباكؿ أف وبقق فيها اؼبصاحل ، ك قد تطيق لو
اػبالصة، ك قد ال تسنح لو اغبالة إال أف وبقق اؼبصلحة الراجحة، كُب بعض األحواؿ إمبا يرتكب 
أخف الضررين ذبنبا من الضرر األعظم مصداقا لقولو تعاىل:﴿ فىاتػَّقيوا اللَّوى مىا اٍستىطىٍعتيٍم كىاظٍبىعيوا 

يػٍرنا أًلىنٍػفي  ،  فهو يفعل ُب كل حالة ما يقدر عليو،  ففي ىذا  (1)ًسكيٍم ﴾ كىأىًطيعيوا كىأىٍنًفقيوا خى
 اؼببحث عرض مباذج من مراعاتو اؼبصاحل ُب تعامبلتو معهم على اؼبطالب اآلتية:

المطلب األول 3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم للمصالح الخالصة على المفاسد 
 في معاملتو مع العدو

من مقاصد الشريعة اإلسبلمية، كىو مصلحة خالصة ال  توحيد ا بالعبادة أعظم مقصد
 تشؤّا مفسدة أيا كانت.

أما كونو مقصدا فلكثرة أمر ا بو ، كإخباره بأنو اؼبستحق كحده بأف يعبد، كأنو مل يرسل 
 الرسل إال لو، كمل ىبلق اػبليقة إال من أجل ذلك.

، كأما كونو مصلحة خالصة كأما كونو أعظم مقصد فؤلنو اغبكمة من إهباد اعبن كاإلنس
فؤلف تسوية غّب ا با باطل ، قاؿ تعاىل:﴿ كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ُب كيلّْ أيمَّةو رىسيوالن أىًف اٍعبيديكا اللَّوى 

كىاٍجتىًنبيوا الطَّاغيوتى ﴾ 
(2). 

 .(3)﴾وي الى إًلىوى ًإالَّ أىنىا فىاٍعبيديكفً كقاؿ تعاىل:﴿ كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ نيوًحي إًلىٍيًو أىنَّ 

الرَّضٍبىًن آؽًبىةن كقاؿ تعاىل: ﴿ كىاٍسأىٍؿ مىٍن أىٍرسىٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى ًمٍن ريسيًلنىا أىجىعىٍلنىا ًمٍن ديكًف 
يػيٍعبىديكفى﴾
(1). 

                                                           

 .16سورة التغابن، اآلية:  (1)
 .36سورة النحل، اآلية:  (2)
 .25سورة األنبياء، اآلية:  (3)
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وى ىيوى اٍلعىًليُّ نًًو اٍلبىاًطلي كىأىفَّ اللَّ كقاؿ تعاىل:﴿ ذىًلكى بًأىفَّ اللَّوى ىيوى اغبٍىقُّ كىأىفَّ مىا يىٍدعيوفى ًمٍن ديك 
 .(2)﴾ اٍلكىًبّبي 

ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكًف ﴾  كقاؿ:﴿ كىمىا خىلىٍقتي اعبًٍنَّ كىاإٍلً
(3). 

قاؿ اإلماـ القاظبي ) رضبو ا( ُب تفسّب ىذه اآلية: "ؽبذه اغبكمة ، كىي عبادتو تعاىل دبا 
 . (4)صبلح كال تناؿ سعادة ُب الدارين إال ّٔا" أمر على لساف رسولو ؛ إذ ال يتمُّ 

كؼبا كاف التوحيد أعظم اؼبقاصد ك أخلص اؼبصاحل، فقد راعاه رسوؿ ا صلى ا عليو ك 
سلم ُب صبيع معامبلتو كمفاكضاتو كمساكماتو مع أعداء ا، فلم يلن ؽبم ُب موقف أك يتنازؿ ُب 

واقف ُب ذلك؛ ما أخرجو أىل السّب من حديث شيء منو صلى ا عليو كسلم، كمن أبرز اؼب
اجتمعت قريش للنيب صلى ا عليو كسلم يوما فقالوا: عبد ا )رضي ا عنو( قاؿ: ))جابر بن 

انظركا أعلمكم بالسحر ك الكهانة ك الشعر، فليأت ىذا الرجل الذم قد فرؽ صباعتنا، ك شتت 
 عليو.أمرنا، ك عاب ديننا، فليكلمو، كلينظر ما يرد 

قالوا: ما نعلم أحدا غّب عتبة بن ربيعة، قالوا: أنت يا أبا الوليد، فأتاه، فقاؿ: يا ؿبمد أنت 
خّب أـ عبد ا؟ فسكت النيب صلى ا عليو كسلم ، قاؿ: تزعم أف ىؤالء خّب منك، فقد 

؛ ما عبدكا اآلؽبة الٍب عبت، كإف كنت تزعم أنك خّب منهم فتكلم حٌب نسمع قولك، أما كا
أشأـ على قومك منك، فرقت صباعتنا، كشتت أمرنا، كعبت ديننا، كفضحت ُب  (5)رأينا سخلة

العرب، حٌب طار فيهم أف ُب قريش ساحرا، كأف ُب قريش كاىنا، ما ينتظر إال مثل صيحة اغببلى 
 بأف يقـو بعضنا لبعض بالسيوؼ حٌب نتفاىن.

                                                                                                                                                                              

 .45سورة الزخرؼ، اآلية:  (1)
 .30سورة لقماف، اآلية:  (2)
 .56اآلية: سورة الذاريات،  (3)
ـ(، 1957-ىػ1376، )الناشر: عيسى البايب اغبليب، 1القاظبي، ؿبمد صباؿ الدين، ؿباسن التأكيل، ربقيق: ؿبمد فؤاد عبد الباقي، ط  (4)

15/5533. 
 (.11/332السخلة: الذكر كاألنثى من كلد اؼبعز كالضأف حْب يولد، اللساف، مادة: سخل، )  (5)
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أموالنا حٌب تكوف أغُب قريش رجبل، كإف   أيها الرجل؛ إف كاف إمبا بك اغباجة صبعنا لك من
 كاف إمبا بك الباءة فاخَب أم نساء قريش فنزكجك عشرا.

فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: أفرغت؟ قاؿ: نعم، قاؿ: فقاؿ رسوؿ ا صلى ا 
ٍرتيكيٍم ( تػىٍنزًيله ًمنى الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم ﴾ حٌب بلغ:﴿  فىًإٍف أىٍعرىضيو 1عليو كسلم:﴿ حم ) ا فػىقيٍل أىٍنذى

صىاًعقىةن ًمٍثلى صىاًعقىًة عىادو كىشبىيودى ﴾
 ، فقاؿ عتبة: حسبك ما عندؾ غّب ىذا؟ قاؿ: ال.(1) 

فرجع إىل قريش، فقالوا: ماكراءؾ؟ فقاؿ: ما تركت شيئا أرل أنكم تكلمونو بو إال كلمتو، 
يئا فبا قاؿ غّب أنو قاؿ: ما فهمت ش 2قالوا: ىل أجابك؟ قاؿ:نعم، قاؿ: كالذم نصبها بنية

 أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد كشبود، قالوا: كيلك؛ يكلمك بالعربية فبل تدرم ما قاؿ؟!

 .(3)قاؿ: ال كا؛ ما فهمت فبا قاؿ غّب ذكر الصاعقة(

كُب ركاية عند البيهقي كغّبه عن اغباكم زيادة، كمنها:) كإف كنت إمبا بك الرياسة عقدنا 
 .(4)رأسا ما بقيت .....إىل آخرىا ( ألويتنا لك فكنت

 وجو تقديم المصلحة الخالصة على المفسدة الخالصة من ىذه القصة

عندما نلقي نظرة بسيطة ُب ىذه القصة، قبد أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قد راعى 
 .اؼبصلحة اػبالصة كىي التوحيد على اؼبفسدة اػبالصة كىي الشرؾ با كمصاحل كمقاصد أخرل

                                                           

 .13-1سورة فصلت، اآلية:  (1)
 ( إقساـ منو برب الكعبة.  2)
، )بّبكت، لبناف، 2اغباكم، أبو عبد ا ؿبمد بن عبد ا النيسابورم، اؼبستدرؾ على الصحيحْب، ربقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط  (3)

و الذىيب فقاؿ: ، قاؿ اغباكم: صحيح اإلسناد كمل ىبرجاه، ك كافق3002، رقم اغبديث:2/278(، 2002 -ىػ1422دار الكتب العلمية، 
، ك إبراىيم العلي، 160-159،)اؼبكتبة اإلسبلمية، عماف ، األردف(، 1صحيح. ك األلباين، ؿبمد ناصر الدين، صحيح السّبة النبوية،ط

 .64-63ـ(، 1995-ىػ1415،)دار النفائس، األردف، 1صحيح السّبة النبوية، ط
 .162-161األلباين، صحيح السّبة النبوية،  اؼبرجع السابق،   (4)
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على أف يتنازؿ عن كىو مفسدة خالصة ككجو ذلك؛ أف كفار مكة قد عرضوا عليو الشرؾ 
كىو مصلحة خالصة إال أنو راعى التوحيد كقدمو على الشرؾ فدؿ على  ،الدعوة إليوالتوحيد ك 

 مراعاة النيب صلى ا عليو ك سلم ؼبقصد التوحيد ُب معاملتو مع األعداء.

 فائدة3 

معاملتهم مع النيب صلى ا عليو ك سلم بعض اؼبقاصد كاؼبصاحل  لقد عرض األعداء ُب
 :كىي

 اؼباؿ.   - أ
 ك النساء    - ب
 ك اؼبنصب. - ت
، كىي مفسدة إف ربققت، ككل ىذه األمور إما -بزعمهم  -كما عابوا عليو تفرقة اعبماعة   

قاصد مقاصد كإما كسائل غبفظ اؼبقاصد، فاؼباؿ من اؼبقاصد اػبمس الضركرية، كالزكاج من اؼب
التابعة إذ ال تتحقق حفظ النسل بدكنو ككما حث عليو الشارع كامًب بو على الناس، كاؼبنصب 
من كسائل حفظ اؼبقاصد، عرضوا عليو من أجل أف يتنازؿ عن التوحيد كالدعوة إليو، لكنو صلى 

على أف  أيضا على اؼباؿ كالزكاج كغّبنبا فدؿا عليو كسلم مل يتنازؿ، بل قدـ التوحيد ك راعاه 
مراعاة النيب  -أيضا  –ُب ذلك ك  مقصد حفظ الدين مقدـ عند التعارض على غّبه من اؼبقاصد،

 سلم ؼبراتب اؼبقاصد كالَبجيح بينها ُب معاملتو مع األعداء.صلى ا عليو ك 

المطلب الثاني 3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم للمصالح الراجحة على المفاسد 
 المرجوحة

ت بْب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كأعدائو كقائع، رجح فيها جانب اؼبصلحة لقد كقع
على جانب اؼبفسدة، ك من أبرز تلك الوقائع؛ صلح اغبديبية، كذلك أف رسوؿ ا صلى ا 
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، فقد أخرج اإلماـ (1)عليو كسلم خرج عازما للعمرة  ُب ذم القعدة للسنة السادسة من اؽبجرة
حديث عركة بن الزبّب عن اؼبسور بن ـبرمة كمركاف بن اغبكم قاال : )خرج من  أضبد ُب مسنده

رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم عاـ اغبديبية يريد زيارة البيت ال يريد قتاال، كساؽ معو اؽبدم 
سبعْب بدنة، ككاف الناس سبعمائة رجل، فكانت كل بدنة عن عشرة، قاؿ: كخرج رسوؿ ا 

حٌب إذا كاف بعسفاف، لقيو بسر بن سفياف الكعيب قاؿ: يا رسوؿ ا؛ صلى ا عليو ك سلم 
؛ قد لبسوا جلود النمور، يعاىدكف (2)ىذه قريش قد ظبعت دبسّبؾ، فخرجت معها العوذ اؼبطافيل

ا أف ال تدخلها عليهم عنوة أبدا، كىذا خالد بن الوليد ُب خيلهم قد قدموا إىل كراع الغميم، 
ى ا عليو ك سلم: ))يا كيح قريش؛ لقد أكلتهم اغبرب، ماذا عليهم لو خلوا فقاؿ رسوؿ ا صل

ف أظهرين ا عليهم دخلوا ُب اإلسبلـ بيِب كبْب سائر الناس، فإف أصابوين كاف الذم أرادكا، كإ
كىم كافركف، كإف مل يفعلوا قاتلوا كّٔم قوة، فماذا تظن قريش، كا؛ إىن ال أزاؿ أجاىدىم على 

 ((.(3)بعثِب ا لو حٌب يظهره ا لو أك تنفرد ىذه السالفةالذم 

، على طريق زبرجو على ثنية اؼبرار (4)ٍب أمر الناس فسلكوا ذات اليمْب بْب ظهرم اغبمض    
كاغبديبية من أسفل مكة، قاؿ: فسلك باعبيش تلك الطريق، فلما رأت خيل قريش فَبة اعبيش، 

إىل قريش، فخرج رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم حٌب  قد خالفوا عن طريقهم نكصوا راجعْب
سلم: فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو ك  ،(5)إذا سلك ثنية اؼبرار بركت ناقتو، فقاؿ الناس: خؤلت

))ما خؤلت كما ىو ؽبا خبلق، كلكن حبسها حابس الفيل عن مكة، كا؛ ال تدعوين قريش اليـو 
  أعطيتهم إياىا((، ٍب قاؿ للناس: "انزلوا".....كفيو...إىل خطة يسألوين فيها صلة الرحم إال

                                                           

-ىػ1412)الرياض، مركز اؼبلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية،1مهدم رزؽ ا أضبد، السّبة النبوية من اؼبصادر األصلية، ط (1)
 .481ـ(،1992

ستعارة، تفسّب غريب العوذ اؼبطافيل: النوؽ ذكات اللْب معها أكالدىا، ك اؼبراد: خرجوا كمعهم النساء كاألكالد لئبل يفركا عنهم كىو على اال  (2)
 .        190ما ُب الصحيحْب، مدبن أيب نصر  األزدم، ص

 ، باب السْب.2/981السالفة: صفحة العنق، النهاية ُب غريب اغبديث كاألثر أليب السعادات اعبزرم،   (3)
 .4/443( مهبط اغبديبية من أسفل مكة، إرشاد السارم بشرح صحيح البخارم للقسطبلين، 4)
، 2/136يث، اػًببلء للنُّوؽ كاإًلغٍباح للجماؿ كاغبًراف للٌدكاٌب . يقاؿ : خىؤلًت الناقة كأىحلٌى اعبمل كحىرىفى الفىرس. النهاية ُب غريب اغبد( 5) 

 باب اػباء.
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فقالوا:  -أحد بُب عامر بن لؤم -قاؿ ؿبمد فحدثِب الزىرم: أف قريشا بعثوا سهيل بن عمرك 
ائت ؿبمدا فصاغبو، كال يكوف ُب صلحو إال أف يرجع عنا عامو ىذا، فوا؛ ال تتحدث العرب 

يل بن عمرك، فلما رآه النيب صلى ا عليو ك سلم قاؿ: "قد أنو دخلها علينا عنوة أبدا، فأتاه سه
 أراد القـو الصلح حْب بعثوا ىذا الرجل".

فلما انتهى إىل رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم تكلما، كأطاال الكبلـ كتراجعا حٌب جرل    
با بكر، بينهما الصلح، فلما التأـ األمر كمل يبق إال الكتاب، كثب عمر بن اػبطاب، فأتى أ

فقاؿ: يا أبا بكر؛ أك ليس برسوؿ ا صلى ا عليو كسلم؟ أك لسنا باؼبسلمْب؟ أك ليسوا 
 باؼبشركْب؟ قاؿ: بلى، قاؿ: فعبلـ نعطى الذلة ُب ديننا؟

فقاؿ أبو بكر: يا عمر؛ الـز غرزه حيث كاف، فإين أشهد أنو رسوؿ ا، قاؿ عمر: كأنا    
 : يا رسوؿ ا؛ أك لسنا باؼبسلمْب؟ أك ليسوا باؼبشركْب؟أشهد، ٍب أتى رسوؿ ا، فقاؿ

 قاؿ: ))بلى((، قاؿ: فعبلـ نعطى الذلة ُب ديننا؟   

فقاؿ:))أنا عبد ا كرسولو، لن أخالف أمره كلن يضيعُب((، ٍب قاؿ عمر: ما زلت أصـو 
أف  كأتصدؽ كأصلي كأعتق من الذم صنعت ـبافة كبلمي الذم تكلمت بو يومئذ حٌب رجوت

 يكوف خّبا.

قاؿ: كدعا رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم علي بن أيب طالب، فقاؿ لو رسوؿ ا صلى 
ا عليو ك سلم:"اكتب بسم ا الرضبن الرحيم" فقاؿ سهيل بن عمرك: ال أعرؼ ىذا، كلكن 
ما اكتب باظبك اللهم، فقاؿ لو رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم:"اكتب باظبك اللهم، ىذا 

صاحل عليو ؿبمد رسوؿ ا سهيل بن عمرك" فقاؿ سهيل بن عمرك: لو شهدت أنك رسوؿ ا 
مل أقاتلك، كلكن اكتب ىذا ما اصطلح عليو ؿبمد بن عبد ا كسهيل بن عمرك على كضع 
اغبرب عشر سنْب، يأمن فيهن الناس، كيكف بعضهم عن بعض، على أنو من أتى رسوؿ ا 
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م من أصحابو بغّب إذف كليو رده عليهم، كمن أتى قريشا فبن مع رسوؿ ا صلى ا عليو ك سل
 .(2)كأنو ال إسبلؿ كال إغبلؿ (1)صلى ا عليو ك سلم مل يردكه عليو، كإف بيننا عيبة مكفوفة

ككاف ُب شرطهم حْب كتبوا الكتاب: أنو من أحب أف يدخل ُب عقد ؿبمد كعهده دخل 
ع قريش كعهدىم دخل فيو، فتواثبت خزاعة، فقالوا: كبن م فيو، كمن أحب أف يدخل ُب عقد
سلم كعهده، كتواثبت بنو بكر، فقالوا، كبن ُب عقد قريش عقد رسوؿ ا صلى ا عليو ك 

كعهدىم، كأنك ترجع عنا عامنا ىذا فبل تدخل علينا مكة، كأنو إذا كاف عاـ قابل، خرجنا عنك 
سبلح الراكب ال تدخلها بغّب السيوؼ ُب فتدخلها بأصحابك، كأقمت فيهم ثبلثا معك 

 .(3)القرب....إىل آخر اغبديث((

 وجو مراعاة المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة من ىذه القصة

فلو تتبعنا ىذه اغبادثة للموازنة بْب جوانب اؼبفسدة ك جوانب اؼبصلحة يتبْب لنا داعي 
 ى كفة اغبرب.الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ُب ترجيح كفة الصلح عل

 جوانب اؼبفسدة:

 عدـ السماح ؽبم باالعتمار ُب ىذا العاـ كقد خرجوا معتمرين. -1
 لكفار.رد من أتى ىاربا من اؼبسلمْب ل -2
 الذلة كاؼبهانة الظاىرة الٍب يرجع ّٔا اؼبسلموف لعدـ االعتمار ُب ىذه السنة. -3
 إراقة الدماء من الطرفْب. -4

 جوانب اؼبصلحة:
                                                           

 عيبة مكفوفة: صدر نًقي من الغٌل كاػبداع ، مطوم على الوفاء بالٌصلح.  (1)
 ، كقيل الرشوة. اإلغبلؿ كاإلسبلؿ: اػبيانة كالسرقة  (2)
-31/212ـ(،1999-ىػ1420)بّبكت، لبناف، مؤسسة الرسالة، 1(  اإلماـ أضبد بن حنبل، اؼبسند، ربقيق شعيب األرؤكط كغّبه، ط3)

. قاؿ الباحث: كإمبا آثر ركاية اإلماـ أضبد ألهنا صبعت بنود الصلح ُب مكاف كاحد خببلؼ ركايات البخارم كمسلم 18910، رقم اغبديث220
قاؿ شعيب األرنؤكط : إسناده حسن، ؿبمد   .320نبا فقد ركهتا غّب ؾبموعة كما نبو على ذلك إبراىيم العلي   ُب صيحيح السّبة النبوية كغّب 

بن إسحاؽ كإف كاف مدلسا كقد عنعن إال أنو قد صرح بالتحديث ُب بعض فقرات ىذا اغبديث فانتفت شبهة تدليسو، ٍب إنو قد توبع ....كبقية 
 .221-220/ 31ثقات رجاؿ الشيخْب، راجع حاشيتو على اؼبسند: اؼبصدر السابق، رجالو 
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أمن فيهن الناس، كُب ذلك فرصة صاغبة للدعوة كضع اغبرب لعشر سنْب ي -1
 كاعَباؼ من اؼبشركْب بكياف اؼبسلمْب.

 دخوؿ اؼبسلمْب مكة للعمرة ُب العاـ القابل آمنْب. -2
 الكفار على سواء.جواز عقد العهود مع اؼبسلمْب ك  -3
 حقن الدماء بقدر اؼبستطاع. -4

غبرب مع قدرتو ا لكن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم رجح جانب الصلح على جانب
سلم  ة أصحابو صلى ا عليو ك سلم على مواجهتهم ُب اغباؿ، كذلك بعد مبايعصلى ا عليو ك 

 لو على القتاؿ حٌب اؼبوت ألمور:

 اتباع أمر ا كما قاؿ لعمر رضي ا عنو. -1
 تعهده صلى ا عليو ك سلم  على الصلح مع كفار مكة ما طلبوه. -2
 خرجوا للعمرة. أهنم ما خرجوا لقتاؿ كإمبا -3
عدـ اللجوء إىل العنف إال بعد سد صبيع طرؽ الصلح كلو مع التنازؿ عن  -4

 بعض اؼببادئ اعبزئية.

فهذه اؼبرجحات ّٔا رجح رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم جانب الصلح على جانب اغبرب 
سلم مع قدرتو على مواجهتهم ُب اغباؿ ، كُب ذلك دليل على مراعاة النيب صلى ا عليو ك 

 للمصاحل الراجحة على اؼبفاسد ُب معاملتو مع أعدائو.

 .-أيضا –كُب ىذا الَبجيح منو صلى ا عليو كسلم عبانب الصلح مراعاة ؼبقصد السلم 

 المطلب الثالث 3 تقديم النبي صلى اهلل عليو وسلم أعظم المصلحتين على أدناىا

اب كل كاحدة من  اؼبصاحل اؼبصاحل مراتب بعضها أرفع درجة من بعض، كإف كاف ارتك
جائزة إذا تزاضبت ال على سواء، ككاف من ىدم النيب صلى ا عليو كسلم تقدًن أعلى 
اؼبصلحتْب على األخرل ما مل تكن إشبا، فقد أخرج البخارم من حديث عائشة رضي ا عنها 

ختار أيسرنبا ما مل أهنا قالت: )ما خّب رسوؿ ا صلى ا صلى ا عليو كسلم بْب أمرين إال ا
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، فاأليسر ىو األفضل، كلوال ذلك ؼبا اختاره (1)يكن إشبا، فإف كاف إشبا كاف أبعد الناس منو،....(
رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كألنو مراد ا، قاؿ تعاىل:﴿ ييرًيدي اللَّوي ًبكيمي اٍلييٍسرى كىالى ييرًيدي ًبكيمي 

اٍلعيٍسرى ﴾
 يد لعباده إال األفضل.، كما كاف ا لّب (2)

كؼبا كاف تقدًن األصلح ك األفضل بْب جائزين من سيماه صلى ا عليو كسلم، فقد راعى 
ىذه السيما حٌب ُب معاملتو مع أعدائو ُب غّب موطن؛ كمن أبرز تلك اؼبواطن، ما أخرج البخارم 

ليو كسلم خيبل قبل ُب صحيحو بسنده إىل أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ: بعث النيب صلى ا ع
قبد، فجاءت برجل من بِب حنيفة، يقاؿ لو شبامة بن أثاؿ، فربطوه بسارية من سوارم اؼبسجد، 
فخرج إليو النيب صلى ا عليو كسلم فقاؿ: ))ما عندؾ يا شبامة؟((، فقاؿ: عندم خّب، يا 

فسل منو ما ؿبمد؛ إف تقتلِب تقتل ذا دـ، كإف تنعم تنعم على شاكر، كإف كنت تريد اؼباؿ 
 شئت.

فَبؾ حٌب كاف الغد، ٍب قاؿ لو: ))ما عندؾ يا شبامة؟(( قاؿ: ما قلت لك، إف تنعم تنعم 
على شاكر، فَبكو حٌب كاف بعد الغد، فقاؿ: ))ما عندؾ يا شبامة؟(( فقاؿ: عندم ما قلت لك، 

، فقاؿ: فقاؿ: ))أطلقوا شبامة((، فانطلق إىل لبل قريب من اؼبسجد، فاغتسل ٍب دخل اؼبسجد
أشهد أف ال إلو إال ا، كأشهد أف ؿبمدا رسوؿ ا، يا ؿبمد؛ كا؛ ما كاف على األرض كجو 
أبغض إيل من كجهك؛ فقد أصبح كجهك أحب الوجوه إيل، كا؛ ما كاف من دين أبغض إيل 
من دينك؛ فأصبح دينك أحب الدين إيل، كا؛ ما كاف من بلد أبغض إيل من بلدؾ؛ فأصبح 

دؾ أحب الببلد إيل، كإف خيلك أخذتِب كأنا أريد العمرة فماذا ترل؟ فبشره رسوؿ ا صلى بل
 ا عليو كسلم، كأمره أف يعتمر.

فلما قدـ مكة، قاؿ لو قائل: صبوت، قاؿ: ال؛ كلكن أسلمت مع ؿبمد رسوؿ ا صلى 
فيها النيب صلى ا عليو  ا عليو كسلم، كال كا؛ ال يأتيكم من اليمامة حبة حنطة؛ حٌب يأذف

 .(1)كسلم(
                                                           

 (.2327، ك مسلم)6/6126البخارم، مع الفتح، اؼبصدر السابق  (1)
 .185سورة البقرة، اآلية  (2)
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 وجو مراعاة النبي صلى اهلل عليو و سلم ألصلح األمرين

أف لرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  ُب حق شبامة قبل  من اؼبعلـو كما ىو كاضح ُب اؼبعاملة
 إسبلمو أف يعاملو بإحدل ثبلث خيارات : 

 أف يقتلو . - أ
 أك أف يسمح لو بافتداء نفسو باؼباؿ.  - ب
 .(2)أك أف يبن عليو فيطلق سراحو من غّب مقابل رجاء أف يسلم - ت

إال أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم راعى أعظم اؼبصاحل الثبلثة فأطلق سراحو من دكف 
 مقابل رجاء إسبلمو، كُب ذلك مراعاة لؤلصلح ُب معاملتو صلى ا عليو كسلم مع أعدائو.  

 رينأخف الضر ب المطلب الرابع 3 اإلتيان

عاش رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب ؾبتمع كثِب مظلم ال أخبلقي، يدعوىم إىل توحيد 
ا ك نبذ الشرؾ، ك التخلق بالفعاؿ اغبميدة، كقد كانت الكعبة الٍب يعظموهنا فبلوءة باألصناـ 
ا الٍب يتقرب إليها اؼبشركوف من دكف ا، يطوؼ ّٔا من كاف خارج اغبـر عاريا، يتمسحوف ّٔ
كيتقربوف ؼبعبوداهتم من دكف ا ، بل يؤدكف ّٔا الصبلة حسبما ىوت إليو أفئدهتم،كما قاؿ 

تعاىل: ﴿ كىمىا كىافى صىبلتػيهيٍم ًعٍندى اٍلبػىٍيًت ًإال ميكىاءن كىتىٍصًديىةن ﴾ 
(3). 

أخرج بن كثّب بسنده عن ابن جرير عن عطية، عن ابن عمر قاؿ: اؼبكاء: الصفّب، 
 فيق.كالتصدية: التص

 قاؿ قرة: كحىكىى لنا عطية فعل ابن عمر، فصفر ابن عمر، كأماؿ خده، كصفق بيديو.

                                                                                                                                                                              

-ىػ1426) الرياض، دار طيبة، 1البخارم، أبو عبد ا ؿبمد بن إظباعيل، مع فتح البارم، ربقيق: أبو قتيبة نظر ؿبمد الفاريايب، ط  (1)
 .4372، رقم اغبديث:9/518ـ(،كتاب اؼبغازم، باب كفد بِب حنيفة، 2005

 .60-13/59انظر: ابن كثّب، تفسّب القرآف العظيم، اؼبصدر السابق،   (2)
 .35سورة األنفاؿ، اآلية:  (3)
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أنو قاؿ: كانوا يضعوف خدكدىم على األرض كييصىفّْقيوف  -أيضنا –كعن ابن عمر 
كييصىفّْريكف
(1). 

كاف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم حباجة أف يقيم شعائر ا بالكعبة اؼبشرفة، إال أنو ال ك 
يبكن لو كاغباؿ ىذه أف يزيل ما ّٔا من اؼبنكرات الفظيعات، كما أف التعبد ّٔا أمر يفتقر إليو ُب 
حياتو، إذ ىي ال األصلي ؽبذا التعبد من صبلة ك طواؼ كغّبىا ، ففي البخارم كمسلم من 
ي حديث عمرك بن ميموف أف عبد ا بن مسعود حدثو: أف النيب صلى ا عليو كسلم كاف يصل

عند البيت كأبو جهل كأصحاب لو جلوس إذ قاؿ بعضهم لبعض: أيكم هبيء بسلى جزكر بِب 
فبلف، فيضعو على ظهر ؿبمد إذا سجد، فانبعث أشقى القـو فجاء بو، فنظر حٌب سجد النيب 
صلى ا عليو كسلم كضعو على ظهره بْب كتفيو، كأنا أنظر ال أغِب شيئا لو كاف يل منعة، قاؿ: 

حكوف كوبيل بعضهم على بعض كرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ساجد ال يرفع فجعلوا يض
رأسو، حٌب جاءتو فاطمة فطرحت عن ظهره، فرفع رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم رأسو، ٍب 
قاؿ: ))اللهم عليك بقريش(( ثبلث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم، قاؿ: ككانوا يركف أف 

، ٍب ظبى: ))اللهم عليك بأيب جهل، كعليك بعتبة بن ربيعة كشيبة الدعوة ُب ذلك البلد مستجابة
بن ربيعة كالوليد بن عتبة كأمية بن خلف كعقبة بن أيب معيط((، كعد السابع فلم وبفظ، قاؿ: 
فوالذم نفسي بيده؛ لقد رأيت الذين عد رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم صرعى ُب القليب؛ 

 .(2)قليب بدر((

 

 

                                                           

 .7/71ابن كثّب، تفسّب القرأف العظيم، اؼبصدر السابق،   (1)
، أبو عبد ا ؿبمد بن إظباعيل، صحيح البخارم مع الفتح،  اؼبصدر السابق، كتاب الطهارة، باب إذا ألقي على ظهر اؼبصلي البخارم  (2)

، ك مسلم، اؼبسند الصحيح اؼبختصر من السنن، ربقيق: أبو قتيبة نظر ؿبمد 240، رقم اغبديث:1/592قذر أك جيفة مل تفسدعليو صبلتو، 
، رقم 863ـ(،  اعبهاد ك السّب، باب ما لقي النيب صلى ا عليو كسلم من األذل، 2006-ىػ1427ة، الرياض، ، )دار طيب1الفاريايب، ط
 .1794اغبديث:
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 أخف الضررين من ىذه المعاملةبسلم بي صلى اهلل عليو و الن وجو إتيان

الذم عاشو الرسوؿ صلى ا عليو  ىذه الواقعة موقف من مواقف ُب حاؿ ضعف اؼبسلمْب
كسلم ربت السلطة الكافرة، كلو أننا ألقينا نظرة بسيطة ُب ىذه الواقعة قبد أف رسوؿ ا صلى 

 د:ا عليو كسلم بْب ثبلث خيارات من اؼبفاس

 التعبد ُب مكاف بو أصناـ كىو مفسدة.  -1
 . -أيضا  –ترؾ التعبد بو كىو مفسدة   -2
 . -أيضا  –إزالة اؼبنكرات ٍب التعبد بو كىي مفسدة  -3

كإذا كازنا بْب ىذه اؼبفاسد الثبلثة، قبد أف بعضها أخف من بعض، لذا قدـ رسوؿ ا 
كىي التعبد ّٔا من صبلة كطواؼ مع  صلى ا عليو كسلم  إحدل اؼبفاسد الثبلثة على الثنتْب،

عدـ إزالة اؼبنكرات؛ كذلك ألف ُب التعبد ّٔا إظهارا لشعائر ا على الوجو اؼبرضي عند ا كإف 
ُب  س اؼبسجد اؼبشركوف، كُب عدـ التعبد ّٔا عدـ إظهار اغبق اؼبخفي، كترؾ غّب اق يسرحدنٌ 

فس للمهالك الٍب تقضي على الدعوة برمتها، إذا؛ اإلزالة إيقاع النالباطل كما شاء، كُب اؽبدـ ك 
ففي تعبده صلى ا عليو كسلم باؼبسجد كىو على حالو مراعاة للمفسدة األدىن على اؼبفسدة 

 العظمى ُب تعاملو مع األعداء. 
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 لها الضرورية و مراعاة النبي صلى اهلل عليو و سلم ةالمبحث الثاني 3 المقاصد الخمس
 األعداء في معاملتو مع

الدين كالنفس كالعقل حفظ ؛ ةمقاصد طبسعلى اغبفاظ ب الشرائع السماكية لقد اتقفت
، كحينما نتتبع معامبلت النيب صلى ا عليو كسلم مع األعداء قبده وبافظ على (1)كالنسل كاؼباؿ

ىذه اؼبقاصد بكل فبكن أطاقو، سواء من جانب الوجود أك من جانب العدـ، كقد كقعت منو 
 ظركؼ ـبتلفة، كلنعرض لذلك أمثلة ُب اؼبطالب التالية: عليو كسلم ُب مواقف متعددة ك ا صلى

 المطلب األول 3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم لمقصد حفظ الدين

لقد افتًب أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم ك ضاقت ّٔم مكة كما ضاقت بالنيب صلى 
يب طالب، كمل هبد دبكة منعة كال ناصرا ينتصر لو ُب دعوتو، ا عليو كسلم مكة بعد كفاة عمو أ

فازبذ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب كل موقف ما يليق بو من األعراؼ السائدة كقتئذ، حٌب 
 ال يفتنوا عن دينهم ؛ فمن ىذه اؼبواقف:

ؼبا ما ركل ابن إسحاؽ من حديث أـ سلمة )رضي ا عنها( قالت: )   -1
فتنوا، كرأكا ما يصيبهم من الببلء رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ك  ذم أصحابأك ضاقت مكة، ك 

كالفتنة ُب دينهم ، كأف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ال يستطيع دفع ذلك عنهم، ككاف رسوؿ 
ا صلى ا عليو كسلم ُب منعة من قومو كمن عمو ال يصل إليو شيء فبا يكره، كفبا يناؿ 

م رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:))إف بأرض اغببشة ملكا ال يظلم أحد عنده أصحابو، فقاؿ ؽب
فاغبقوا بببلده، حٌب هبعل ا لكم فرجا كـبرجا فبا أنتم فيو((، فخرجنا إليها إرساال حٌب اجتمعنا 

 .(2)ّٔا، فنزلنا خبّب دار إىل خّب جار، أمنا على ديننا، كمل لبش منو ظلما...(

                                                           

 .1/31الشاطيب، اؼبصدر السابق،   (1)
)عيسى البايب  2شليب، طابن ىشاـ، أبو ؿبمد عبد اؼبلك بن ىشاـ، السّبة النبوية، ربقيق: مصطفى السقا كإبرىيم اإلبياريو عبد العزيز ال  (2)

، ك منّب ؿبمد غضباف، )معهد اغبوث 197، كمهدم رزؽ ا أضبد، اؼبرجع السابق، 421-1/419ـ(، 1955-ىػ1375اغبليب، مصر، 
 .224-223(، 1419العلميةكإحياء الَباث اإلسبلمي، جامعة أـ القرل، اؼبملكة العربية السعودية،
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ُب سّبتو عن ؿبمد بن كعب القرظي قػاؿ: ؼبا انتهى  كأخرج ابن إسحاؽ  -2
رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم إىل الطائف، عمد إىل نفر من ثقيف ىم يومئذ سادة ثقيف 
كأشرافهم، ىم إخوة ثبلثة: عبد ياليل بن عمرك بن عمّب، كمسعود بن عمرك، كحبيب بن عمرك، 

هم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كعند أحدىم امرأة من قريش من بِب صبح، فجلس إلي
فدعاىم إىل ا، ككلمهم دبا جاءىم لو من نصرتو على اإلسبلـ، كالقياـ معو على من خالفو من 

 قومو، فقاؿ لو أحدىم: ىو يبرط ثياب الكعبة إف كاف ا أرسلك.

، لئن  كقاؿ اآلخر: أما كجد ا أحدا يرسلو غّبؾ؟ ، كقاؿ الثالث: كا ال أكلمك أبدا
كنت رسوال من ا كما تقوؿ: ألنت أعظم خطرا من أرد عليك الكبلـ، كلئن كنت تكذب 
على ا ما ينبغي يل أف أكلمك، فقاـ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم من عندىم كقد يئس من 

))إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عِب(( ، ككره رسوؿ  –فيما ذكر يل  –خّب ثقيف، كقد قاؿ ؽبم 
 ذلك عليو. (1) صلى ا عليو كسلم أف يبلغ قومو عنو، فيذئرىما

فلم يفعلوا، كأغركا بو سفهاءىم ، كعبيدىم يسبونو كيصيحوف بو حٌب اجتمع عليو الناس، 
كأعبؤه إىل حائط لعتبة بن ربيعة، كشيبة بن ربيعة، كنبا فيو، كابنا ربيعة ينظراف إليو، كيرياف ما لقي 

اؼبرأة الٍب من  –، كقد لقي رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فيما ذكر يل من سفهاء أىل الطائف
 .(2)بِب صبح، فقاؿ ؽبا:))مالقينا من أضبائك((

كركل اإلماـ أضبد عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن خالد بن أيب جبل العدكاين: )أنو أبصر    
حْب أتاىم  -ك عصىأ–رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب مشرؽ ثقيف كىو قائم على قوس 

حٌب ختمها، قاؿ : فوعيتها ُب اعباىلية   (3)يبتغي النصر، فسمعتو يقوؿ: ﴿ كالسماء كالطارؽ﴾

                                                           

 ( فينفرىم ذلك عنو كهبرأىم عليو.1)
، كمنّب ؿبمد غضباف، فقو السّبة النبوية، )معهد اغبوث العلميةكإحياء الَباث 1/419ابن ىشاـ، السّبة النبوية، اؼبصدر السابق،  (2)

 . 253-252(، 1419اإلسبلمي، جامعة أـ القرل، اؼبملكة العربية السعودية،
 1سورة الطارؽ، اآلية:  (3)
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كأنا مشرؾ، ٍب قرأهتا ُب اإلسبلـ، قاؿ : فدعتِب ثقيف فقالوا: ماذا ظبعت من ىذا الرجل؟ فقرأهتا 
 .(1)يقوؿ حقا التبعناه( كبن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما : من معهم من قريش؟عليهم، فقاؿ

قاؿ موسى بن عقبة عن الزىرم: )فكاف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب   -3
، ال يسأؽبم مع ذلك إال أف  تلك السنْب، يعرض نفسو على قبائل العرب، كيكلم كل شريف قـو
يؤكه كيبنعوه، كيقوؿ: ))ال أكره أحدا منكم على شيء ، من رضي منكم بالذم أدعوه إليو 

ك، كمن كره مل أكرىو، إمبا أريد أف ربوزكين فيما يراد يل من القتل، حٌب أبلغ رسالة ريب، فذل
كحٌب يقضي ا يل كؼبن صحبِب دبا شاء(( فلم يقبلو أحد منهم ، كما يأٌب أحدا من تلك 
القبائل إال قاؿ: قـو الرجل أعلم بو...أ تركف أف رجبل يصلحنا، كقد أفسد قومو كلفظوه؟! ك كاف 

 .(2)لك فبا ذخره ا لؤلنصار كأكرمهم بو(ذ
عن جابر بن عبد ا رضي ا عنو قاؿ : ))كاف النيب صلى ا عليو ك  -4

سلم يعرض نفسو على الناس باؼبوقف فيقوؿ: ))ىل من رجل وبملِب إىل قومو؟ فإف قريشا قد 
ن أنت؟ فقاؿ ((، فأتاه رجل من نبداف، فقاؿ: فب -عز ك جل  -منعوين أف أبلغ كبلـ ريب 

الرجل: من نبداف، قاؿ: فهل عند قومك من منعة؟ قاؿ: نعم، ٍب إف الرجل خشي أف وبقره 
قومو، فأتى رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم فقاؿ: آتيهم فأخربىم، ٍب آتيك من عاـ قابل، قاؿ: 

 . (3)))نعم((، فانطلق كجاء كفد األنصار ُب رجب(

 ذه المعامالتاعاة مقصد حفظ الدين من ىوجو مر 

 من كجوه: ى مقصد حفظ الدين من ىذه اؼبعامبلتكقد راع

أمره صلى ا عليو كسلم أصحابو باؽبجرة إىل اغببشة ضباية لدينهم من  - أ
 االفتتاف،

                                                           

، )جيزة، مصر، دار ىجر، 1، البداية كالنهاية، ربقيق: عبد ا بن عبد اسن الَبكي، طابن كثّب، أبو الفداء إظباعيل بن كثّب  (1)
 ،256، كمنّب ؿبمد غضباف، اؼبرجع السابق، 4/341ـ(، 1997-ىػ1417

 .266، كمنّب ؿبمد غضباف، اؼبرجع السابق، 4/348( ابن كثّب، البداية كالنهاية، اؼبصدر السابق،2)
 ، قاؿ األرناؤكط: إسناده صحيح على شرط البخارم.15192، رقم اغبديث:23/370صدر السابق، أضبد، اؼبسند، اؼب  (3)
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كقد كاف ملكها آنذاؾ كافرا، كقد صرح بالعلة من األمر باؽبجرة فقاؿ:)) إف بأرض اغببشة 
 ه، حٌب هبعل ا لكم فرجا كـبرجا فبا أنتم فيو((. ملكا ال يظلم أحد عنده فاغبقوا بببلد

طلب النيب صلى ا عليو ك سلم اغبماية كالنصرة لدينو من ثقيف، كؼبا أبوا  - ب
 طلب منهم أف يكتموا عنو.

طلب النيب صلى ا عليو ك سلم النصرة كاؼبنعة من قبائل العرب كؼبا  - ت
 العدكاين قاؿ: )حْب أتاىم يبتغي النصر(.يسلموا. كُب ركاية أضبد من أثر خالد بن أيب جبل 

كُب أثر موسى بن عقبة:))ال أكره أحدا منكم على شيء ، من رضي منكم بالذم أدعوه 
إليو فذلك، كمن كره مل أكرىو، إمبا أريد أف ربوزكين فيما يراد يل من القتل، حٌب أبلغ رسالة ريب، 

 كحٌب يقضي ا يل كؼبن صحبِب دبا شاء((.

 جابر قاؿ عليو السبلـ:)) فهل عند قومك من منعة؟((.كُب حديث 

كلها أنو صلى ا عليو ك سلم إمبا يطلب اؼبنعة كاغبماية   فوجو اؼبراعاة من ىذه اؼبعامبلت
كلوجد من بينهم راحة لنفسو،  ،ألجل أف يبلغ رسالة ربو ، كلوال الدين ما ضبل عليو أىل مكة

ؼبقصد حفظ الدين ُب  صلى ا عليو ك سلم  النيبىذه اؼبعامبلت  كلها على مراعاة  تفدل
 عداء، كأنو يقدـ على ما سواه من بقية الضركريات اػبمسة.تعاملو مع األ

 المطلب الثاني 3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم لمقصد حفظ النفس 

 كي ينجو  لقد ازبذ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم تدابّب أمنية ُب  معامبلتو مع أعداء ا
بنفسو كبأصحابو من غدر العدك ُب مواقف متعددة،كما ازبذ تدابّب أخرل للحفاظ على 

 أركاحهم من الذكباف، كمن بْب تلك اؼبواقف:

حينما تآمر أعداء ا لقتلو ك القضاء عليو ك على الدعوة كلها، كما أخرب   -1
فىريكا لًييٍثًبتيوؾى أىٍك يػىٍقتػيليوؾى أىٍك ىبيٍرًجيوؾى كىيبىٍكيريكفى ا عنها ُب كتابو إذ قاؿ:﴿كىًإٍذ يبىٍكيري ًبكى الًَّذينى كى 
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يػٍري اٍلمىاًكرًينى﴾  كىيبىٍكيري اي كىاي خى
، فأمره ا باؽبجرة إىل اؼبدينة ، إال أف الوسيلة غبفظ النفس (1)

ىرا، عارفا ُب ىذه اؽبجرة تفتقر إىل تدابّب حٌب تتحقق بتوفيق ا، فاستأجر أجّبا مشركا ما
دبسالك طرؽ الصحراء، قد أمنو لقودنبا إىل اؼبدينة ،كي ال يلحقهم أعداء ا فيقتلوىم، ففي 
البخارم من حديث عائشة  رضي ا عنها قالت: )كاستأجر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم 

باؽبداية  -كاػبريت اؼباىر -كأبو بكر رجبل من بِب الديل كىو من بِب عبد بن عدم ىاديا خريتا
ُب آؿ العاص ابن كائل السهمي، كىو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليو  (2)قد غمس حلفان 

راحلتيهما، ككاعداه غار ثور بعد ثبلث لياؿ براحلتيهما صبح ثبلث، كانطلق معهما عامر بن 
  .(3)فهّبة كالدليل، فأخذ ّٔم طريق السواحل(

ى ا علي كسلم إىل داره مكة الٍب شاء ا كقدر أف يعود رسوؿ ا صل -2
أعبأه قومو ؼبغادرهتا، كأف ينتصر فيها من دكف مقاكمة تذكر، لكن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم 
مل يعاملهم دبثل ما عاملوه، فأمن دمهم من أف هتدر، فعند النسائي كأيب داكد كغّبنبا من حديث 

لى ا عليو كسلم الناس إال أربعة نفر سعد قاؿ:)ؼبا كاف يـو فتح مكة أمن رسوؿ ا ص
 .(4)كامرأتْب، كقاؿ: ))اقتلوىم كلو كجدسبوىم متعلقْب بأستار الكعبة.....((

 كقد أمنهم النيب صلى ا عليو كسلم من حيثيات ـبتلفة:

تأمينهم قبل دخولو مكة: فقد أخرج مسلم من حديث أيب ىريرة )رضي ا  - أ
، عنو( قاؿ : فجاء أبو سفياف فق اؿ : يارسوؿ ا؛ قد أبيحت خضراء قريش، ال قريش بعد اليـو

فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:)) من أغلق بابو فهو آمن ، كمن دخل دار أيب سفياف فهو 
                                                           

 .30سورة األنفاؿ، اآلية:  (1)
أم كاف حليفا، ككانوا إذا حلفوا غمسوا أيباهنم ُب دـ أك خلوؽ أك ُب شيئ يكوف فيو تلويث فيكوف ذلك تأكيدا للحلف، ابن حجر،   (2)

 .7/238الفتح، اؼبصدر السابق،
، رقم 4/442البحارم، صحيح البخارم مع الفتح، اؼبصدر السابق، كتاب اإلجارة، باب استئجار اؼبشركْب عند الضركرة،   (3)

 .3905، رقم اغبديث232-7/230، ككتاب مناقب األنصار، باب ىجرة النيب صلى ا عليو ك سلم كأصحابو إىل اؼبدينة،2263اغبديث
ي، ربقيق: مكتب ربقيق الَباث اإلسبلمي،ط)دار اؼبعرفة، بّبكت لبناف(، كتاب ربرًن الدـ، اغبكم على النسائي، سنن النسائ  (4)

، كأبو داكد، سليماف بن األشعث، اعبستاين،سنن أيب داكد، ربقيق: عزت عبيد الدعاس كعادؿ 4078،رقم اغبديث122-7/106اؼبرتد
، بّبكت، 1السيد، ط ، ك 2683،رقم اغبديث3/93هاد، باب قتل األسّب كال يعرؼ عليو اإلسبلـ،  ـ(،اعب1997-ىػ1418،)دار ابن اغبـز

 ، كصححو ك كافقو الذىيب.3/3/45اغباكم، اؼبستدرؾ،
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حٌب أتاىم دبكة،  ، كُب حديث ابن عباس : فخرج أبو سفياف(1)قاؿ: فغلق الناس أبوأّم( (آمن(
صوتو:يا معشر قريش؛ ىذا ؿبمد جاءكم فيما ال ًقبىل لكم بو،  فجعل يصيح بأعلى صوتو بأعلى

فمن دخل دار أيب سفياف فهو آمن، فقامت إليو ىند بنت عتبة فأخذت بشاربو فقالت: اقتلوا 
.-تشبهو بالزؽ لسمنو-اغبميث الدسم األضبس   ، قبح من طليعة قـو

بل لكم بو، فمن دخل قاؿ: كيلكم! ال تغرنكم ىذه من أنفسكم؛ فإنو قد جاءكم ما ال ق
دار أيب سفياف فهو آمن، قالوا: قاتلك ا! كما تغِب عنا دارؾ؟! قاؿ: كمن أغلق عليو بابو فهو 

 .(2)آمن، كمن دخل اؼبسجد فهو آمن، كتفرؽ الناس إىل دكرىم كإىل اؼبسجد(

العفو العاـ: عفا عنهم عفوا عاما كىم ؾبتمعوف قرب الكعبة ينتظركف حكم  - ب
 عليو كسلم فيهم، فقاؿ: ))يا معشر قريش؛ ما تظنوف أين فاعل بكم؟(( فقالوا: الرسوؿ صلى ا

، قاؿ: ))ال تثريب عليكم اليـو يغفر ا لكم(( خّبنا أخه كرًنه كابن أخو كرًنو
كُب ركاية أنو قاؿ  (3)

  . (4)ؽبم: ))اذىبوا فأنتم الطلقاء((

حد قتل من األنصار أربعة كستوف كُب مسند أضبد عن أيب بن كعب قاؿ: ) ؼبا كاف يـو أ
سلم : لئن كاف لنا يـو مثل رسوؿ ا صلى ا عليو ك رجبل كمن اؼبهاجرين ستة، فقاؿ أصحاب 

: ال قريش بعد -ال يعرؼ  -عليهم، فلما كاف يـو الفتح، قاؿ رجل  ىذا من اؼبشركْب لنربْبٌ 
، فنادل منادل رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم: أمن األ سود كاألبيض إال فبلنا كفبلنا، اليـو

                                                           

، 2/856ـ(،اعبهاد، باب فتح مكة، 2006ىػ1426)دار طيبة، الرياض، 1مسلم، اؼبسند الصحيح اؼبختصر، ربقيق: أبو قتيبة نظر،ط  (1)
 .1780رقم اغبديث:

 .408اىيم العلي، اؼبرجع السابق إبر   (2)
-ق1428، ) اؼبنصورة، مصر، دار اؽبدم النبوم، 1أبو عبيدة، القاسم بن سبلـ، كتاب األمواؿ، ربقيق:أبو يونس سيد بن رجب، ط  (3)

اؼبدينة ،)مكتبة العلـو كاغبكم، 6، ك العمرم، أكـر ضياء العمرم، السّبة النبوية الصحيحة، ط322، رقم اغبديث: 200ـ(، 2007
: إسناده حسن لكنو مرسل.481ـ(،1994-ىػ1415اؼبنورة،  ، قاؿ أكـر
، )الرياض، مركز الفيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية، 1مهدم رزؽ ا أضبد، السّبة النبوية من اؼبصادر األصلية، ط  (4)

ا أضبد مهدم رزؽ ا أضبد:باحث كمؤلف ، قاؿ مهدم: من ركاية ابن إسحاؽ بإسناد فيو جهالة، كمهدم رزؽ 569ـ(، 1992ىػ1412
العلـو اإلسبلمية، ُب السّبة النبوية كالثقافة اإلسبلمية كعضو دائرة السنة كالشمائل دبركز حبوث القرآف الكرًن كالسنة النبوية، جامعة القرآف الكرًن ك 

ـ، زبرج من جامعة اػبرطـو كجامعةاألزىر، كمنح جائزة 1945السوداف، كخطيب صبعة، كلد ُب بلدة اعبابرية بالوالية الشمالية، السوداف، عاـ
 ـ.11/7/2012، تاريخ النقل:/www.kiu.orgالتميز العلمي مرتْب من جامعة اؼبلك سعود. موقع: جامعة اؼبعرفة العاؼبية، 

http://www.kiu.org/
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يػٍره ناسا ظباىم فأنزؿ ا تبارؾ كتعاىل ﴿ كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا دبًٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم بًًو كىلىًئٍن صىبػىٍرًبيٍ ؽبىيوى  خى
لًلصَّاًبرًينى ﴾
 .(2)))نصرب كال نعاقب(( :فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم  (1)

زاعة قتلت رجبل كما ُب حديث أيب شريح اػبزاعي )رضي ا ؼبا بلغو أف خ - ج
عنو( عند أضبد قاؿ: ) ؼبا بعث عمرك بن سعيد إىل مكة بعثو، يغزك ابن الزبّب، أتاه أبو شريح 
فكلمو كأخربه دبا ظبع من رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم، ٍب خرج إىل نادم قومو فجلس فيو، 

ع من رسوؿ ا صلى و كما حدث عمرك بن سعيد ما ظبفقمت إليو فجلست معو، فحدث قوم
كعما قاؿ لو عمرك بن سعيد، قاؿ: قلت: ىذا إنا كنا مع رسوؿ ا صلى ا  ،سلما عليو ك 

عليو كسلم حْب افتتح مكة، فلما كاف الغد من يـو الفتح، عدت خزاعة على رجل من ىذيل، 
سلم فينا خطيبا، فقاؿ : )) يا أيها الناس؛ يو ك فقاـ رسوؿ ا صلى ا عل فقتلوه كىو مشرؾ،

إف ا عز كجل حـر مكة يـو خلق السماكات كاألرض، فهي حراـ من حراـ ا تعاىل إىل يـو 
القيامة، ال وبل المرئ يؤمن با كاليـو اآلخر أف يسفك فيها دما، كال يعضد ّٔا شجرا، مل ربلل 

م، كمل ربًلٍل يل إال ىذه الساعة غضىبا على أىلها، ألحد كاف قبلي، كال ربل ألحد يكوف بعد
أال؛ ٍب قد رجعت كحرمتها باألمس، أال فليبلغ الشاىد منكم الغائب، فمن قاؿ لكم إف رسوؿ 

قد أحلها لرسولو كمل  -عز ك جل  -إف ا  :ا صلى ا عليو ك سلم قد قاتل ّٔا؛ فقولوا
و، ينٌ كم عن القتل، فقد كثر أف يقع، لئن قتلتم قتيبل ألدٌ وبللها لكم يا معشر خزاعة، كارفعوا أيدي

 فمن قتل بعد مقامي ىذا فأىلو خبّب النظرين إف شاؤكا فدـ قاتلو، كإف شاؤكا فعقلو((.

 .(3)ٍب كدل رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم الرجل الذم قتلتو خزاعة(

 

                                                           

 . 126سورة النحل، اآلية:  (1)
 ، قاؿ األرناؤكط: إسناده حسن.21229، رقم اغبديث: 35/152سابق، أضبد، اؼبسند، اؼبصدر ال  (2)
، قاؿ األرناؤكط: حديث صحيح، كىذا إسناد حسن من أجل ؿبمد بن إسحاؽ. 16377، 26/300أضبد، اؼبسند، اؼبصدر السابق،   (3)

، رقم 9/411باب حدثِب ؿبمد بن بشار،  قاؿ الباحث: كقد ركاه البخارم، ا صحيح البخارم مع الفتح ، اؼبصدر السابق، كتاب اؼبغازم،
 ، باختبلؼ فهذه الركاية أكَب.16377، رقم اغبديث:615، كمسلم، كتاب اغبج، باب ربرًن مكة، ص:4295اغبديث: 
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تو معهم من ىذه س في معاملسلم لمقصد حفظ النفمراعاتو صلى اهلل عليو و وجو 
 المعامالت

 من كجوه: راعى مقصد حفظ النفس من ىذه اؼبعامبلتكقد 

يقة ىجرتو حٌب ال سلم األجّب اؼبشرؾ  ليؤمن طر استئجاره صلى ا عليو ك  - أ
 مكة فيقتلوه. يدركو كفار
 سلم كل من دخل الكعبة أك دار أيب سفياف.تأمْب النيب صلى ا عليو ك  - ب
 ألىل مكة كأعلنو.العفو العاـ الذم أطلقو  - ت
 منع خزاعة من القتل بعد العصر.  - ث
 إعادة حرمة مكة بعد حلها لو ساعة من هنار. - ج
 توديتو للمشرؾ الذم قتلتو خزاعة بعد التحرًن. - ح

 كُب ذلك مراعاة ؼبقصد حفظ النفس ُب معاملتو مع األعداء.

 المطلب الثالث 3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم لمقصد حفظ العقل

"ًمٌنة كربل كنعمة عظمى، أنعم ا ّٔا حفظ العقل، كالعقلقاصد الضركرية اػبمس من اؼب
على اإلنساف، كميزه بو عن اغبيواف، فإذا فقد اإلنساف عقلو أصبح كالبهيمة يساؽ إىل حتفو كىو 

، كلقد سعى رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم (1)ال يشعر، كينفرط عليو أمره ، كتفسد عليو دنياه"
بلؿ معاملتو مع األعداء أف يراعي ؽبم ىذا اؼبقصد، كمن ذلك ما أخرجو البخارم كمسلم من خ

من حديث أنس رضي ا عنو قاؿ: "كنت ساقي القـو ُب منزؿ أيب طلحة، ككاف طبرىم يومئذ 
الفضيخ، فأمر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم مناديا ينادم: ))أال إف اػبمر قد حرمت(( قاؿ: 

و طلحة: اخرج فأىرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت ُب سكك اؼبدينة، فقاؿ بعض فقاؿ يل أب

                                                           

 .235اليويب، اؼبرجع السابق،   (1)
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: قد قتل قـو كىي ُب بطوهنم، فأنزؿ ا ﴿ لىٍيسى عىلىى الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاغبًىاًت جينىاحه  القـو
ًفيمىا طىًعميوا... ﴾ 
(1)"(2). 

ا عليو كسلم عن أيتاـ كرثوا طبرا  كعند اإلماـ أضبد عن أنس أف أبا طلحة سأؿ النيب صلى
 .(3)فقاؿ: أىرقها، قاؿ: أفبل قبعلها خبل ؟ قاؿ: ال(

 وجو مراعاة النبي صلى اهلل عليو و سلم لمقصد حفظ العقل من ىذه القصة 

سلم ؼبقصد حفظ العقل ُب معاملتو مع األعداء من ىذا جو مراعاة النيب صلى ا عليو ك ك ك 
 اغبديث من كجهْب: 

اليهود متواجدكف يتعاطوهنا، لذا جاء ُب بعض الركايات أهنم اػبمر ماؿ، ك أف  - أ
، سلم مل يأمر كلكن رسوؿ ا صلى ا عليو ك  ألقوا شبهة من مات كاػبمر ُب بطنو كؼبا ربـر

 ببيعهم إياىا. 
أف من ىذه اػبمر ما ىي ماؿ لؤليتاـ، كماؿ األيتاـ لو حرمة فوؽ حرمة ماؿ  - ب

 ذلك مل يبح صلى ا عليو ك سلم بأف تباع كلو لليهود.اإلنساف نفسو، كمع 

سلم ؼبقصد حفظ العقل ُب لى مراعاة النيب صلى ا عليو ك ففي ىذين الوجهْب دليل ع
 معاملتو مع األعداء.

سلم كاألعداء تدؿ بوضوح عاملة بْب النيب صلى ا عليو ك : مل هبد الباحث كاقعة متنبيو
عن طريق النهي العاـ ُب قضية اػبمر باعتبارىم من سكُب اؼبدينة   على مراعاة ىذا اؼبقصد إال

 كما سبق، كا أعلم.  

 

                                                           

 .93اؼبائدة، اآلية  (1)
 .1980، كمسلم، 5/2464البخارم، صحيح البخارم مع الفتح ، باب ليس على الذين آمنوا،   (2)
 ، قاؿ شعيب األرناؤكط: إسناده حسن من أجل السدم.12189، رقم اغبديث19/226أضبد، اؼبسند، اؼبصدر السابق،   (3)
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 المطلب الرابع 3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم لمقصد حفظ النسل

لقد راعى رسوؿ ا صلى عليو كسلم مقصد حفظ النسل ُب معامبلتو مع أعدائو، بصور 
 ذباىو أف يهدر نسلهم إىل االنقراض، فمن بْب ىذه اؼبواقف:متعددة، كمل ربملو سوء تصرفاهتم 

ما أخرجو البخارم من حديث عركة أف عائشة رضي ا عنها زكج النيب  -1
صلى ا عليو كسلم حدثتو: أهنا قالت للنيب صلى ا عليو كسلم: ىل أتى عليك يـو كاف أشد 

شد ما لقيت منهم يـو العقبة، إذ من يـو أحد؟، قاؿ: ))لقد لقيت من قومك ما لقيت، ككاف أ
عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كبلؿ، فلم هببِب إىل ما أردت، فانطلقت كأنا مهمـو 
على كجهي، فلم أستفق إال كأنا بقرف الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتِب فنظرت 

لك كما ردكا عليك، كقد بعث إليك فإذا فيها جربيل، فناداين؛ فقاؿ: إف ا قد ظبع قوؿ قومك 
ملك اعبباؿ لتأمره دبا شئت فيهم، فناداين ملك اعبباؿ، فسلم علي، ٍب قاؿ: يا ؿبمد؛ فقاؿ: 
ذلك فيما شئت، إف شئت أف أطبق عليهم األخشبْب، فقاؿ النيب صلى ا عليو كسلم: بل 

 .(1)ا((أرجو أف ىبرج ا من أصبلّٔم من يعبد ا كحده ال يشرؾ بو شيئ
كما أخرجو البخارم من حديث ابن عمر رضي ا عنهما قاؿ: )أٌب رسوؿ  -2

ا صلى ا عليو كسلم بيهودم كيهودية قد أحدثا صبيعا، فقاؿ ؽبم: ))ما ذبدكف حد الزنا ُب  
كتابكم؟(( قالوا: إف أحبارنا أحدثوا ربميم الوجو ك التحبية، قاؿ عبد ا بن سبلـ: ادعهم يا 

 بالتوراة، فأٌب ّٔا، فوضع أحدىم يده على آية الرجم، كجعل يقرأ ما قبلها كما بعدىا، رسوؿ ا
فقاؿ عبد ا بن سبلـ: ارفع يدؾ، فإذا آية الرجم ربت يده، فأمر ّٔما رسوؿ ا صلى ا عليو 

 كسلم فرصبا.

 .(2)قاؿ ابن عمر: فرصبا عند الببلط، فرأيت اليهودم أجنأ عليها(

                                                           

 .3231، رقم اغبديث6/312البخارم، صحيح البخارم مع الفتح ، اؼبصدر السابق، كتاب بدء اػبلق، باب إذا قاؿ أحدكم آمْب،  (1)
 .6819، رقم اغبديث12/128البخارم مع الفتح،  اؼبصدر السابق، كتاب اغبدكد، باب الرجم على الببلط، البخارم، صحيح  (2)
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ة النبي صلى عليو وسلم لمقصد حفظ النسل في معاملتو مع األعداء من وجو مراعا
 ىاتين المعاملتين

 كجو مراعاة مقصد حفظ النسل من ىذه القصتْب من كجهْب:ك 

إبقاء النيب صلى ا عليو ك سلم لثقيف مع إيذائهم لو رجاء أف يولد من  - أ
 نسل بعد.أصبلّٔم من يؤمن، كلو أىلكوا ؼبا بقي ؽبم أثر كال كجد ؽبم 

إقامة حد الزنا على اليهود مع كفرىم كربريفهم دليل على اؼبراعاة، ألف إقامة  - ب
 اغبد سبنع من انتشارىا،  كانتشارىا معرض النقراض النسل كاختبلطو.

ففي ذلك مراعاة ؼبقصد حفظ النسل من االنقراض  كاالختبلط، كإف كاف كافرا سلميا أك 
 معاىدا.

 نبي صلى اهلل عليو وسلم لمقصد حفظ المالالمطلب الرابع 3 مراعاة ال

لقد راعى رسوؿ ا صلى عليو كسلم مقصد حفظ اؼباؿ ُب معامبلتو مع أعدائو؛ فباع منهم 
كاشَبل، كساقاىم، كآجر ؽبم، كاستأجرىم، كاقَبض منهم، كافتدل منهم كافتدكا منو، كراىنهم ،  

 كل ذلك مراعاة ؼبقصد حفظ اؼباؿ، ك فبا يدؿ على ذلك:

ما أخرجو مسلم من حديث عبد ا بن عمر رضي ا عنهما  عن رسوؿ  -1
ا صلى ا عليو كسلم )أنو دفع إىل يهود خيرب لبل خيرب كأرضها، على أف يعتملوىا من 

 .(1)أمواؽبم، كلرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم شطر شبرىا(

 عليو كسلم نساءىم ك كُب ركاية عند أيب داكد كابن حباف: كسىب رسوؿ ا صلى ا
ذراريهم، كقسم أمواؽبم للنكث الذم نكثوا، كأراد أف هبليهم منها، فقالوا: يا ؿبمد؛ دعنا نكوف 

                                                           

، كمسلم،  اؼبسند الصحيح اؼبختصر، ربقيق أبو قتيبة 2499؛2285البخارم، صحيح البخارم مع الفتح، اؼبصدر السابق، رقم اغبديث  (1)
ـ(،كتاب اؼبساقاة ك اؼبزارعة، باب اؼبساقاة كاؼبعاملة جبزء من الثمر كالزرع 2006ىػ1426)دار طيبة، الرياض، 1نظر ؿبمد الفاريايب،ط

 ،5-1551، رقم اغبديث: 728/2
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ُب ىذه األرض نصلحها، كنقـو عليها، كمل يكن لرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ك ال ألصحابو 
م خيرب على أف ؽبم من كل غلماف يقوموف عليها، ككانوا ال يتفرغوف أف يقوموا عليها، فأعطاى

 .  (1)لبل ك زرع كشيء ما بدا لرسوؿ  صلى ا عليو ك سلم....(

كترجم لو البخارم فقاؿ: "باب استئجار اؼبشركْب عند الضركرة، أك إذامل يوجد أىل اإلسبلـ 
 .(2)كعامل النيب صلى ا عليو كسلم يهود خيرب"

ركرة كغّبىا جائز حسن ؛ ألف ذلك ذلة كصغار قاؿ ابن بطاؿ: "استئجار اؼبشركْب عند الض
عليو  -ؽبم ، كإمبا قاؿ البخارل َب ترصبتو : إذامل يوجد أىل اإلسبلـ ، كمن أجل أف النىب 

إمبا عامل أىل خيرب على العمل َب أرضها إذ مل يوجد من اؼبسلمْب من ينوب منأّم  -السبلـ 
كأجبلىم عمر بن اػبطاب ، كعامة َب عمل األرض ، حٌب قوم اإلسبلـ، كاستغُب عنهم 

 .(3)الفقهاء هبيزكف استئجارىم عند الضركرة كغّبىا"

 وجو مراعاة مقصد حفظ المال من ىذه المعاملة

 ما عامل رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم أىل خيرب إال لعلل أربعة،:

عدـ خربة اؼبسلمْب بالزراعة ، أما يهود خيرب كإف كانوا أعداء فهم أىل  - أ
 .خربة

انشغاؿ اؼبسلمْب باعبهاد مع العدك، كاغباؿ أهنم ُب حاجة ماسة إىل ما  - ب
 يتقوكف بو للجهاد كلنفقة العياؿ.

عدـ توفر ماؿ بيد اؼبسلمْب الذم يديركف بو األرض، كلوال ذلك لوفر ؽبم  - ت
 رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم ماال يعتملوف بو األرض، فيعاملوف معاملة اؼبكرين. 

                                                           

، )لبناف، بّبكت، مؤسسة الرسالة، 2ابن حباف، ؿبمد بن حباف أبو حاًب، صحيح ابن حباف بَبتيب ابن بلباف، ربقيق: شعيب األرناؤط، ط  (1)
 .5199رقم اغبديث:، 11/607ـ(، 1993-ىػ1414

 .6/29البخارم، صحيح البخارم مع الفتح ، اؼبصدر السابق، كتاب اإلجارة، باب استئجار اؼبشركْب،   (2)
 -ىػ1423)مكتبة الرشد، الرياض، 1ابن بطاؿ، أبو اغبسْب علي بن خلف، شرح صحيح البخارم، ربقيق: أبو سبيم ياسر بن إبراىيم، ط  (3)

 .6/387ـ(، 2003
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 فادحة الٍب تلحق اؼبسلمْب بإنباؿ األرض.اػبسارة ال - ث
فيتبْب من خبلؿ ىذه العلل مراعاة النيب صلى ا عليو ك سلم ؼبقصد حفظ اؼباؿ من 

 جانب الوجود ُب ىذه اؼبعاملة.
كما أخرجو مسلم من حديث ابن عباس رضي ا عنهما قاؿ: )... فلما  -2

يب بكر كعمر:))ما تركف ُب ىؤالء أسركا األسارل، قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أل
األسارل؟((، فقاؿ أبو بكر: يا نيب ا؛ ىم بنو العم كالعشّبة؛ أرل أف تأخذ منهم فدية فتكوف 
لنا قوة على الكفار، فعسى ا أف يهديهم إىل اإلسبلـ، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: 

وؿ ا، ما أرل الذم يراه أبو بكر، كلكن أرل ))ما ترل يا ابن اػبطاب؟((، قاؿ: ال كا؛ يا رس
 -أف سبكننا منهم، فنضرب أعناقهم؛ فتمكن عليِّا من عقيل فيضرب عنقو، كسبكنِب من فبلف 

فأضرب عنقو، فإف ىؤالء أئمة الكفر كصناديدىم، فهوم رسوؿ ا صلى ا عليو  -نسيبنا لعمر
  .  كسلم ما قاؿ أبو بكر، كمل يٍهوى ما قلتي

ما كاف من الغد جئت، فإذا رسوؿ صلى ا عليو كسلم كأبو بكر قاعدين يبكياف، قلت: فل
يا رسوؿ ا؛ أخربين من أم شيء تبكي أنت كصاحبك؟ فإف كجدت بكاء بكيت، كإف مل 
أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: ))أبكي للذم عرض عليَّ 

شجرة قريبة  -اء، كلقد عيًرض عليَّ عذأّم أدىن من ىذه الشجرة(( أصحابك من أخذىم الفد
كأنزؿ ا عز كجل: ﴿ مىا كىافى لًنىيبٍّ أىف يىكيوفى لىوي أىٍسرىل حىٌبَّ  -من نيب ا صلى ا عليو كسلم 

يػيٍثًخنى ُب األىٍرًض ﴾  إىل قولو: ﴿ فىكيليوا فبَّا غىًنٍمتيٍم حىبلىالن طىيّْبنا ﴾
 .(2)فأحل ا ؽبم الغنيمة(، (1)

قاؿ صلى ا عليو ك سلم بعد أف  –رضي ا عنو  -كُب حديث عبد ا بن مسعود 
كصف كبل من أيب بكر كعمر ُب مشورهتما بإبراىيم كموسى كعيسى ُب العطف كالشدة: ))أنتم 

 .(3)عالة، فبل ينفلًب منهم أحد إال بفداء أك ضرب عنق((
                                                           

 .69-67ة األنفاؿ، اآلية:سور   (1)
 .1763، رقم اغبديث2/843مسلم، اؼبصدر السابق، اعبهاد كالسّب، باب اإلمداد باؼببلئكة ُب غزكة بدر، كإباحة الغنائم   (2)
دار )1، ك اغباكم،أبو عبد ا النيسابورم، اؼبستدرؾ على الصحيحْب، ط3632، رقم اغبديث:6/138أضبد، اؼبسند، اؼبصدر السابق،   (3)

ـ(اؼبستدرؾ، كقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد كمل ىبرجاه،كتاب اؼبغازم كالسرايا، 1997-ىػ1417اغبرمْب للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة،
 .4363، رقم اغبديث:3/26
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 المال من ىذه المعامالتاعاة مقصد حفظ وجو مر 

 سلم من ىذه اؼبعامبلتجو مراعاة النيب صلى ا عليو ك كك 

 أف فبا علل بو أبو بكر رضي ا عنو ُب مشورتو قلة ذات اليد. - أ
أف علة قبوؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم للفدية العالة الٍب كاف فيها  - ب

 اؼبسلموف كقد صرح ّٔا.
يعلم، فيما بلغِب، خبركج رسوؿ ا صلى ا عليو  كما أخرجو ابن إسحاؽ قاؿ: )كمل -3

 كسلم 
 أحد حْب خرج إال على بن أىب طالب كأبو بكر الصديق كآؿ أىب بكر.

أما علي فإف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أمره أف يتخلف حٌب يؤدل عن رسوؿ ا 
صلى ا عليو كسلم  صلى ا عليو كسلم الودائع الٌب كانت عنده للناس، ككاف رسوؿ ا

 .(1)ليس دبكة أحد عنده شيء ىبشى عليو إال كضعو عنده، ؼبا يعلم من صدقو كأمانتو(
 

 وجو مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم لمقصد المال من ىذه المعاملة
أىل مكة غبفظها من الضياع لدليل على كدائع النيب صلى ا عليو كسلم  قبوؿُب 

 ُب معاملة النيب صلى ا عليو ك سلم مع األعداء. مراعة مقصد حفظ اؼباؿ
 

ما أخرجو البخارم كمسلم عن عائشة قالت: )اشَبل رسوؿ ا صلى ا عليو ك  -4
 كسلم 

 طعاما من يهودم، بنسيئة كرىنو درعا لو من حديد.
زاد سفياف: قالت: فتوُب النيب صلى ا عليو كسلم كدرعو مرىونة عند يهودم بثبلثْب صاعا 

 .(1)من شعّب (
                                                           

)طنطا، دار الصحابة،  ،1ابن ىشاـ، أبو ؿبمد عبد اؼبلك بن ىشاـ،  سّبة النيب صلى ا عليو ك سلم، ربقيق:ؿبمد فتحي السيد، ط  (1)
 .2/106ـ(، 1995 -ق1416
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قاؿ تعاىل: ﴿كىًإٍف كيٍنتيٍم عىلىى سىفىرو كىملىٍ  حٌب ال يضيع، كما شرع الرىن إال استيثاقا من الدين
نى أىمىانػىتىوي كىٍليىتَّقً  اتًبنا فىرًىىافه مىٍقبيوضىةه فىًإٍف أىًمنى بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضنا فػىٍليػيؤىدّْ الًَّذم اٍؤسبًي ديكا كى  اللَّوى رىبَّوي ﴾ذبًى

(2). 

قاؿ السعدم: "كؼبا كاف اؼبقصود بالرىن التوثق جاز حضرا كسفرا، كإمبا نص ا على 
 .(3)السفر، ألنو ُب مظنة اغباجة إليو لعدـ الكاتب فيو...."

كقاؿ ابن حجر: "إف الرىن شرع توثقة على الدين، لقولو تعاىل:﴿ فىًإٍف أىًمنى بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضنا 
 . (5)راد بالرىن االستيثاؽ"، فإنو يشّب إىل أف اؼب(4)﴾

كقاؿ أبو زىرة: "كاؼبعُب فيما يظهر: إذا كنتم مسافرين كمل ذبدكا كاتبا يكتب، أك قرطاسا 
يكتب فيو، أك مل تتيسر أسباب الكتابة ألم سبب من األسباب، فإنو يقـو مقاـ الكتابة رىن 

 .(6)ـو أيضنا مقاـ الشهادة"يستوثق بو ُب أداء الدين، كإنو الى يقـو مقاـ الكتابة فقط بل يق

 وجو مراعاة النبي صلى اهلل عليو و سلم لمقصد حفظ المال من ىذه المعاملة

ككجو مراعاة النيب صلى ا عليو ك سلم ؼبقصد حفظ اؼباؿ من ىذه اؼبعاملة إعطاؤه الرىن 
لضياع، ضمانا للشعّب الذم استداف من اليهودم إىل أف يوفيو كُب ذلك حفظ ؼباؿ اؼبدين من ا

ففي ذلك دليل على مراعاة النيب صلى ا عليو ك سلم ؼبقصد حفظ اؼباؿ ُب معاملتو مع 
 األعداء.

 

 
                                                                                                                                                                              

، كُب باب 2509، رقم اغبديث:6/328البخارم، صحيح البخارم مع الفتح، اؼبصدر السابق، كتاب الرىن، باب من رىن درعو،   (1)
 .2509، رقم اغبديث:6/333، كباب الرىن عند اليهود، 2508، رقم اغبديث:6/325الرىن ُب اغبضر، 

 .283قرة، اآلية:سورة الب  (2)
 .119السعدم، اؼبصدر السابق،   (3)
 اآلية السابقة نفسها.  (4)
 . 6/325ابن حجر، الفتح، اؼبصدر السابق:   (5)
 .2/1077أبو زىرة، اؼبصدر السابق،  (6)
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 الفصل الثاني 3                                       

     الخاصةوسلم للمقاصد العامة و  مراعاة النبي صلى اهلل عليو            

 ناثحبمفي معاملتو العدو وفيو                           

 المبحث األول 3                                   

 في معاملتو مع العدو، وفيو خمسة مطالب.المقاصد العامة             

 المبحث الثاني 3                                   

 د الخاصة في معاملة العدو، وفيو مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم للمقاص       

 ثمانية مطالب.                                   
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في معاملتو الخاصة و  الفصل الثاني 3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم للمقاصد العامة
 العدو

معامبلتو مع األعداء مقاصد  سلم ُباعاىا رسوؿ ا صلى ا عليو ك من اؼبقاصد الٍب ر 
صد العدؿ، كغّبىا من اؼبقاصد ، كمقصد رفع اغبرج كالتيسّب، ك مقصد السماحة، كمقعامة

العامة، كما أف شبت مقاصد خاصة ، منها ما تتعلق بأبواب التعامل مع العدك، كمنها ما تتعلق 
بأحواؿ ُب التعامل مع العدك كمقصد الوطن ك اؼبواطنة، كمقصد السلم كمقصد اغبرية كغّبىا من 

 معاملة العدك، كمقصد التوثيق اؼبقاصد اػباصة كغّبىا، كمقاصد جزئية أخرل راعاىا الشارع ُب
عليو ك سلم كمقصد التحابب كالتودد، كغّبىا، فكلها مقاصد شرعية راعاىا رسوؿ ا صلى ا 

حسب  -إف شاء ا  -، ففي ىذا الفصل يقـو الباحث باغبديث عنها ُب معامبلتو مع العدك
 اؼبباحث اآلتية: 

مع  توفي معاملد العامة لمقاصوسلم لمراعاة النبي صلى اهلل عليو المبحث األول 3 
 العدو

الٍب راعاىا رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم ُب معامبلتو مع العدك، كمن شبت مقاصد عامة 
بْب ىذه اؼبقاصد العامة غّب الضركرية، مقصد رفع اغبرج، كمقصد السماحة، كمقصد التيسّب، 

ؿ، كسوؼ يكوف اغبديث عن عرض مباذج ؼبراعاة النيب صلى ا كمقصد التدرج، كمقصد العد
مطلبا  –إف شاء ا  -عليو ك سلم ؽبذه اؼبقاصد ُب معامبلتو مع األعداء ُب ىذا  اؼببحث 

 مطلبا كاآلٌب:
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 رفع الحرجالمطلب األول 3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم لمقصد التيسير و 

صد من مقاصد الشريعة اإلسبلمية، فلم يشرع ا لنا ما يلحق بنا مق (1)التيسّب ك رفع اغبرج
يًن ًمٍن حىرىجو ﴾ حرجا أك مشقة أك ضررا، قاؿ تعاىل:﴿ كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم ُب الدّْ
كقاؿ تعاىل:﴿  (2)

مىا ييرًيدي اللَّوي لًيىٍجعىلى عىلىٍيكيٍم ًمٍن حىرىجو ﴾
اٍلييٍسرى كىالى ييرًيدي ًبكيمي  ، كقاؿ تعاىل:﴿ ييرًيدي اللَّوي ًبكيمي (3)

اٍلعيٍسرى ﴾
(4) . 

قاؿ السعدم )رضبو ا(:"يريد ا تعاىل أف ييسر عليكم الطرؽ اؼبوصلة إىل رضوانو أعظم 
تيسّب، كيسهلها أشد تسهيل، كؽبذا كاف صبيع ما أمر ا بو عباده ُب غاية السهولة ُب أصلو، 

، سهَّلو تسهيبل آخر، إما بإسقاطو، أك زبفيفو بأنواع كإذا حصلت بعض العوارض اؼبوجبة لثقلو
 التخفيفات.

كىذه صبلة ال يبكن تفصيلها، ألف تفاصيلها، صبيع الشرعيات، كيدخل فيها صبيع الرخص 
 .(5)كالتخفيفات"

كأخرج البخارم من حديث أيب ىريرة )رضي ا عنو( قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو ك 
ر، كلن يشاد الدين أحد إال غلبو، فسددكا كقاربوا، كأبشركا كاستعينوا سلم:)) إف الدين يس

 .(6)بالغدكة ك الركحة، كشيئ من الدعبة((

و ك سلم:)) إنكم كُب حديث ؿبجن بن األدرع من ركاية أضبد، قاؿ رسوؿ ا صلى ا علي
 .(1)سر((أمة أريد بكم الي

                                                           

ىو رفع اؼبشقة كاغبرج عن اؼبكلف بأمر التيسّب كرفع اغبرج مؤدانبا كاحد، فقد عرفوا التيسّب فقالوا: اليسر عمل فيو لْب كسهولة كانقياد أك   (1)
أك مآال.  من األمور ال هبهد النفس كال يثقل اعبسم، كعرفوا رفع اغبرج فقالوا: إزالة ما يؤدم إىل مشقة زائدة ُب البدف أك النفس أك اؼباؿ حاال

 .401، ك اليويب، اؼبرجع السابق:4/1400انظر: نضرة النعيم:
 78سورة اغبج، اآلية:  (2)
 6سورة اؼبائدة، اآلية:  (3)
 .86السعدم، اؼبصدر السابق، ص: (4)
 .86السعدم، اؼبصدر السابق، ص:  (5)
 .39، رقم اغبديث: 1/173البخارم،  صحيح البخارم مع الفتح، اؼبصدر السابق، كتاب اإليباف، باب الدين يسر،  (6)
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سّب عن األمة، سواء ُب العبادات أك فهذه نصوص صروبة ُب مقصدية رفع اغبرج ك التي   
اؼبعامبلت، كسواء ُب اؼبعامبلت بْب اؼبسلمْب بعضهم جنب بعض، أك ُب التعامل مع غّب 
اؼبسلمْب، كقد راعى رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم  مقصد رفع اغبرج كالتيسّب ُب معامبلتو مع 

 :ئو ُب مواقف عدة، كمن ىذه اؼبعامبلتأعدا

ارم من حديث عائشة رضي ا عنها قالت: توُب النيب ا صلى ا عليو ما أخرجو البخ 
 يعِب صاعا من شعّب. -كسلم كدرعو مرىونة عند يهودم بثبلثْب 

 وجو مراعاة مقصد التيسير ورفع الحرج من ىذه المعاملة

سلم  جرت بْب النيب صلى ا عليو ك لقد ربدث العلماء عن حكم كعلل ىذه اؼبعاملة الٍب
 كىذا اليهودم، فمنها:

عن معاملة مياسّب  -صلى ا عليو كسلم  -اغبكمة ُب عدكلو قاؿ ابن حجر )رضبو ا(: 
الصحابة إىل معاملة اليهود إما لبياف اعبواز، أك ألهنم مل يكن عندىم إذ ذاؾ طعاـ فاضل عن 

عليهم، فإنو ال حاجة غّبىم، أك خشي أهنم ال يأخذكف منو شبنا أك عوضا، فلم يرد التضييق 
يبعد أف يكوف فيهم إذ ذاؾ من يقدر على ذلك كأكثر منو، فلعلو مل يطلعهم على ذلك، كإمبا 

  .(2)أطلع عليو من مل يكن موسرا بو فبن نقل ذلك، كا أعلم"

فإف كاف لبياف جواز فوجو التيسّب كرفع اغبرج منو، أنو ليس كل شيء يوجد عند اؼبسلمْب 
كوف اؼبسلم ُب حاجة إىل شيء من اغباجيات اؼبباحة كال يوجد إال بيد من اغباجيات، فقد ي

الكفار، كقد يكوف عند اؼبسلم ماال يوجد عند الكافر من اغباجيات، أك كاف أحد الطرفْب ال 
 هبد نقدا ينقده حاال، فيسر للطرفْب كرفع عنهما اغبرج ُب التعامل بينهما كالتبادؿ.

                                                                                                                                                                              

، قاؿ اغبافظ: سنده صحيح. 20349، الرقم:33/458، ك18977، رقم اغبديث:31/310أضبد، اؼبسند، اؼبصدر السابق،   (1)
 .1/174الفتح:

 .6/327ابن حجر، الفتح، اؼبصدر السابق،   (2)
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الثمن أك ال يوجد عند أحدىم، ففي ذلك رفع اغبرج عنهم  كإف كاف خشية أف ال يقبلوا منو
، فقد ال يقبلوف منو الثمن كيكوف ألحدىم حاجة شديدة تركها ألجل رسوؿ ا  -أيضا -

صلى ا عليو ك سلم، أك ال يوجد عنده حاجة رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم فيجد حرجا ُب 
 ا صلى ا عليو ك سلم منو.نفسو ك يتضايق من أجل عدـ قضاء حاجة رسوؿ 

أنو ؼبا جاء  -كا تعاىل أعلم-كيقوؿ الشيخ عطية ؿبمد سامل )رضبو ا( :" كلكن أعتقد 
النهي، كجاء التحذير من اليهود، كقاؿ صلى ا عليو كسلم : )) ال هبتمع ديناف ُب جزيرة 

دنيوية، فتأٌب ىذه اغبادثة لتدؿ ، فهم من ذلك اؼبقاطعة الكلية، حٌب ُب األمور ال (1)العرب ((
، فيها  على أنو صلى ا عليو كسلم كاف يتعامل معهم ُب البيع كالشراء، كىكذا الدنيا اليـو
أسواؽ عاؼبية، أكركبية كأمريكية، كأسواؽ الشرؽ األكسط، كالشرؽ األقصى، كالشرؽ األدىن، 

مل أك معامبلت ال غبار عليها، كأسواؽ عاؼبية تتبادؿ فيها السلع بْب الدكؿ، فهذه أمور تعا
 كتقتضيها اغبياة، كما قيل: 

 الناس للناس من بدك كحاضرة #  بعض لبعض كإف مل يشعركا خدـ                

 .(2)فالتعاكف من ىذا القبيل ال شيء فيو"

فهذه بعض اغبكم الٍب استنبطتها العلماء كلها تعود إىل التيسّب كرفع اغبرج عن األمة، 
ناس إىل مثل ىذه التعامبلت ، كلو أغلق الباب دكهنا لوقع الناس ُب حرج شديد، فدؿ غباجة ال

 جوازه على إرادة رفع اغبرج ك التيسّب للجانبْب.

 -أيضا  –غّب ما ذكركه يبدك للباحث، ك ىو  -كا أعلم  -كجو آخر من اغبكمة كالعلة ك 
ي الشعور باؼبذلة الٍب تعود بصاحبو إىل ىو أف للدَّين طبيعة؛ كىإىل التيسّب كرفع اغبرج: عائد 

أخربتو:  -رضي ا عنها-الكذب كعدـ الوفاء بالعهد ،كما أخرج البخارم عن عركة أف عائشة 
                                                           

، )اإلمارات، أبو ظيب، مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف لؤلعماؿ اػبّبية كاإلنسانية، 1مالك، اؼبوطأ، ربقيق: ؿبمد مصطفى األعظمي، ط  (1)
 .671يث:، رقم اغبد5/1314ـ(، 2004-ىػ1425

، راجع: موقع الشبكة 231قالو ُب أحد دركسو باؼبسجد النبوم ُب شرح بلوغ اؼبراـ، الشريط رقم:   (2)
   (.www.islamweb.netاإلسبلمية،)
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كاف يدعو ُب الصبلة كيقوؿ: )) اللهم إين أعوذ بك من   -صلى ا عليو كسلم-"أف رسوؿ ا 
؟ قاؿ: إف الرجل إذا غـر اؼبأٍب كاؼبغـر ((، فقاؿ قائل: ما أكثر ما تستعيذ ي ا رسوؿ ا من اؼبغـر

 .(1)حدث فكذب ككعد فأخلف"

اليهودم ، ا صلى ا عليو كسلم من ىذا كقد كاف اإلسبلـ عزيزا كقت أف استداف رسوؿ 
مل يكن تنازال عن اؼببادئ، األعداء ما فكأنو يقوؿ: عزة اإلسبلـ كقوتو ال سبنع جرياف التعامل مع

 أفرادا كصباعات حرج الشعور باؼبذلة ُب أمثاؿ ىذه التعامبلت، كا تعاىل أعلم. فرفع عن األمة
 

 المطلب الثاني 3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم لمقصد السماحة
سلم من ة، لذلك ثبت عنو صلى ا عليو ك السماحة مقصد من مقاصد الشريعة اإلسبلمي
سوؿ ا صلى ا عليو ك سلم : أم األدياف حديث ابن عباس رضي ا عنهما قاؿ: قيل لر 

 . (2)أحب إىل ا ؟ قاؿ:)) اغبنفية السمحة((

كلقد تعامل النيب صلى ا عليو كسلم مع أعداء اإلسبلـ مراعيا السماحة ُب اؼبعاملة ُب غّب 
موقف، ككاف ؽبذا اؼبقصد دكم كبّب جعل الكثّبين يقبلوف إىل اإلسبلـ ، يقوؿ الشيخ ؿبمد 

 ( .3)ادؽ عرجوف: "تطبيق ظباحة اإلسبلـ من أعظم أسباب انتشار اإلسبلـ .."ص

 : كمن ىذه اؼبعامبلت

ما أخرجو البخارم من حديث جابر رضي ا عنو قاؿ: )كنا مع النيب صلى ا عليو كسلم 
بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناىا للنيب صلى ا عليو كسلم، فجاء رجل من 
اؼبشركْب كسيف النيب صلى ا عليو كسلم معلق بالشجرة، فاخَبطو، فقاؿ: زبافِب؟ قاؿ: )) ال 
(( ، قاؿ: فمن يبنعك مِب؟ قاؿ: )) ا ((، فتهدده أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم، 

                                                           

 .832، رقم اغبديث:3/62البخارم، صحيح البخارم مع الفتح ، اؼبصدر السابق:  (1)
 ، قاؿ شعيب األرناؤط: صحيح لغّبه.2107ث: ، رقم اغبدي4/16أضبد، اؼبسند، اؼبصدر السابق،   (2)
 . 6/2286نضرة النعيم، اؼبرجع السابق،  صاحل بن عبد ا بن ضبيد كغّبه،  (3)



81 

 

كأقيمت الصبلة، فصلى بطائفة ركعتْب ٍب تأخركا، كصلى بالطائفة األخرل ركعتْب، ككاف للنيب 
 (1)ا عليو كسلم أربع كللقـو ركعتاف(. صلى

كُب مسند أضبد عن جابر بن عبد ا رضي ا عنهما قاؿ: ) قاتل رسوؿ ا صلى ا 
عليو كسلم ؿبارب خصفة بنخل، فرأكا من اؼبسلمْب غرة، فجاء رجل منهم يقاؿ لو: غورث بن 

لسيف، فقاؿ: من يبنعك مِب؟ اغبارث، حٌب قاـ على رأس رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم با
قاؿ:  )) ا عز كجل ((، فسقط السيف من يده، فأخذه رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، 
فقاؿ: )) من يبنعك مِب؟ ((، قاؿ: كن كخّب آخذ، قاؿ: )) أتشهد أف ال إلو إال ا؟ ((، قاؿ: 

سبيلو، قاؿ: فذىب إىل ال؛ كلكِب أعاىدؾ أف ال أقاتلك، كال أكوف مع قـو يقاتلونك، فخلى 
 .(2)أصحابو، قاؿ: قد جئتكم من عند خّب الناس... (

 وجو مراعاة مقصد السماحة من ىذه المعاملة

للنيب صلى ا عليو ك سلم قتلو، كلكنو ساؿبو مع القدرة عليو كبعد أف استحق القتل، 
م ، ففي ذلك مراعاة يسلم، كمع كل ىذا؛ فلم يقتلو صلى ا عليو كسل اكطلب منو اإلسبلـ كؼب

 ؼبقصد السماحة ُب معاملتو مع األعداء.

 المطلب الثالث 3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم لمقصد العدل
ربقيق العدؿ مقصد من مقاصد الشريعة اإلسبلمية، لذلك يقوؿ اغبق تبارؾ كتعاىل ُب  

ا الًَّذينى آمىنيوا كيونيوا قػىوَّاًمْبى لًلَّ  اءى بًاٍلًقٍسًط كىالى هبىٍرًمىنَّكيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىالَّ كتابو:﴿ يىا أىيػُّهى ًو شيهىدى
تػىٍعًدليوا اٍعًدليوا ىيوى أىقػٍرىبي لًلتػٍَّقوىل كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى خىًبّبه دبىا تػىٍعمىليوفى ﴾
(3 ) . 

تىاًء ًذم اٍلقيٍرىبى كىيػىنػٍهىى عىًن اٍلفىٍحشىاًء كقاؿ تعاىل:﴿ إفَّ اللَّوى يىٍأميري بًاٍلعىٍدًؿ كىاإٍلًٍحسىاًف كىإًي
كىاٍلميٍنكىًر كىاٍلبػىٍغًي يىًعظيكيٍم لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى ﴾
(4). 

                                                           

 .4136، رقم اغبديث: 9/236البخارم، صحيح البخارم مع الفتح ، اؼبصدر السابق، كتاب اؼبغازم، باب غزكة ذات الرقاع  (1)
 14929، رقم اغبديث:23/193ق، أضبد، اؼبسند، اؼبصدر الساب  (2)
 .8سورة اؼبائدة، اآلية:   (3)
 .90سورة النحل، اآلية:  (4)
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 فأمره سبحانو كتعاىل بالعدؿ يدؿ على أنو مقصود شرعا.
يقوؿ ابن عاشور ُب تفسّبه ؽبذه اآلية:"كالعدؿ: إعطاء اغبق إىل صاحبو، كىو األصل 

وؽ الراجعة إىل الضركرم كاغباجي من اغبقوؽ الذاتية كحقوؽ اؼبعامبلت، إذ اؼبسلم اعبامع للحق
مأمور بالعدؿ ُب ذاتو، قاؿ تعاىل: ﴿ كىال تػيٍلقيوا بًأىٍيًديكيٍم ًإىلى التػٍَّهليكىًة﴾
، كمأمور بالعدؿ ُب (1)

ع اؼبخلوقات من اؼبعاملة؛ كىي معاملتو مع خالقو باالعَباؼ لو بصفاتو كبأداء حقوقو، كمعاملتو م
أصوؿ اؼبعاشرة العائلية كاؼبخالطة االجتماعية، كذلك ُب األقواؿ كاألفعاؿ، قاؿ تعاىل:﴿كىًإذىا قػيٍلتيٍم 

﴾ فىاٍعًدليوا كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍرىبى
، كقاؿ تعاىل:﴿كىًإذىا حىكىٍمتيٍم بػىٍْبى النَّاًس أىٍف ربىٍكيميوا بًاٍلعىٍدًؿ ﴾(2)

(3). 
ظاـ اؼبعامبلت االجتماعية من آداب، كحقوؽ كأقضية، كمن ىذا تفرعت شعب ن

كشهادات، كمعاملة مع األمم، قاؿ تعاىل:﴿كىال هبىٍرًمىنَّكيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىالَّ تػىٍعًدليوا اٍعًدليوا ىيوى 
أىقػٍرىبي لًلتػٍَّقوىل ﴾

)4(  ")5(. 
ة، كالواجب أك كيقوؿ أبو زىرة: "ذبرم ُب الشرائع كلمات ثبلث: اؼبصلحة أك اؼبنفع

الفضيلة، كالعدالة، كقبد أف كلمة العدالة أمشلها، بل ىي تشمل األمرين اآلخرين، فإف العدؿ 
يتضمن اؼبصلحة العامة كاؼبنفعة الشاملة، إذ يكوف اعبميع ُب أمن، كيبنع الظلم كالبغي كالعدكاف، 

لرذائل، فالرذائل ُب كىو بذلك يدفع أضرار ىذه اؼبوبقات، كالعدؿ فيو ضباية لؤلنفس، كقمع ل
صبلتها اعتداء، ككل دفع لبلعتداء يكوف عدال، كإف كل شيء ُب الشريعة قاـ على العدؿ، حٌب 

، فإذا دخل عقود اؼبعامبلت فإهنا قامت على اؼبساكاة، فأساس التعاقد ىو اؼبساكاة بْب العوضْب
التعامل غيْب أك تغرير أك فباكسة أثر ذلك ُب صحة العقد فبا أدل إىل كبلـ طويل بْب الفقهاء ُب 

 .(6)ذلك"

                                                           

 .195سورة البقرة، اآلية:   (1)
 .152سورة األنعاـ، اآلية:  (2)
 .58سورة النساء، اآلية:  (3)
 .8سورة اؼبائدة، اآلية:  (4)
 .205/ 13ـ(، 2000ىػ1420التاريخ العريب،  )بّبكت، لبناف، مؤسسة1ابن عاشور، التحرير كالتنوير، ط  (5)
 . 4251-8/4249ىػ(، 1394أبو زىرة، ؿبمد بن أضبد بن مصطفى، زىرة التفاسّب، )مصر، دار الفكر العريب،   (6)
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 معاملتو مع األعداء ُب غّب كلقد راعى رسوؿ ا ا صلى ا عليو كسلم ىذا اؼبقصد ُب
 :معاملة، كمن ىذه اؼبعامبلت

عوؼ رضي ا عنو قاؿ: قاؿ عليو أخرج أضبد من حديث عبد الرضبن بن ما  -1
السبلـ: ))شهدت حلف اؼبطيبْب مع عمومٍب كأنا غبلـ، فما أحب أف يل ضبر 

 (.1)النعم، كأين أنكثو((

كسببو أف رجبل من زبيد قدـ مكة ببضاعة فاشَباىا منو العاص بن كائل، كمنعو حقو 
هم، فوقف عند الكعبة فاستعدل عليو الزبيدم أشراؼ قريش، فلم يعينوه ؼبكانة العاص في

 كاستغاث بآؿ فهر كأىل اؼبركءة كنادل بأعلى صوتو:

 يا آؿ فهر ؼبظلـو بضاعتػػػػػػػػػػػػو #  ببطن مكة نائي الػدار كالنفػػػػػػػػػػر                   

 كؿبـر أشعث مل يقض عمرتو #   يا للرجاؿ كبْب اغًبجر كاغبىجىر                   

 إف اغبراـ مل سبػػػػػػػػػػػت كػػػػػػػرامػتػػػػػو #   كال حـر لثوب الفاجر الغيػػػػػػػػػدر                   

فقاـ الزبّب بن عبد اؼبطلب فقاؿ: ما ؽبذا مَبؾ، فاجتمعت بنو ىاشم، كزىرة، كبنو تػىٍيم بن 
عدة، مرة ُب دار عبد ا بن جدعاف، فصنع ؽبم طعامنا، كربالفوا ُب شهر حراـ، كىو ذك الق

ا كاحدة مع اؼبظلـو على الظامل حٌب ييرد إليو حقو، ما بل حبر  فتعاقدكا كربالفوا با ليكونيٌن يدن
 صوفة، كما بقي جىبىبل ثبّب كحراء مكاهنما.

 ٍب مشوا إىل العاص بن كائل، فانتزعوا منو سلعة الزبيدم، فدفعوىا إليو.

 (2)ىؤالء ُب فضل من األمر. كظبت قريش ىذا اغبلف حلف الفضوؿ، كقالوا: لقد دخل

 

                                                           

  ، قاؿ شعيب األرناؤط: إسناده صحيح.1655، رقم اغبديث:3/195أضبد، اؼبسند، اؼبصدر السابق،   (1)
 .60-59ـ(، 2004-ىػ1429، )بّبكت، لبناف، دار اؼبعرفة، 7لسّبة النبوية عرض كقائع كربليل أحداث، طالصبليب: علي ؿبمد، ا  (2)
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كما أخرجو أىل السّب، فعن ؿبمد بن إسحاؽ قاؿ: حدثِب الزىرم عن عركة بن  -2
 الزبّب عن 

اؼبسور بن ـبرمة كمركاف بن اغبكم أهنم حدثاه صبيعان قاال: كاف ُب صلح اغبديبية أنو من شاء أف 
دىم دخل، فتواثبت يدخل ُب عقد ؿبمد كعهده دخل، كمن شاء أف يدخل ُب عقد قريش كعه

خزاعة كقالوا: كبن ُب عقد ؿبمد كعهده، كتواثبت بنو بكر كقالوا: كبن ندخل ُب عقد قريش 
كعهدىم، فمكثوا ُب تلك اؽبدنة كبو السبعة أك الثمانية عشر شهران، ٍب إف بِب بكر كثبوا على 

بنا ؿبمد، كىذا الليل خزاعة ليبلن دباء يقاؿ لو الوتّب، كىو قريب من مكة، كقالت قريش: ما يعلم 
كالسبلح، كقاتلوىم معهم للضغن على رسوؿ ا  (1)كما يرانا من أحد، فأعانوىم عليهم بالكراع

صلى ا عليو كسلم، كأف عمرك بن سامل ركب عندما كاف من أمر خزاعة كبِب بكر بالوتّب، حٌب 
عر، فلما قدـ على رسوؿ قدـ على رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ىبرب اػبرب، كقد قاؿ أبيات ش

 ا صلى ا عليو كسلم أنشده إياىا:

 يا رب إين ناشد ؿبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ... حلف أبينا كأبيو األتلػػػػػػػػػػػدا                   

 قد كنتموا كيٍلدا ككنا كالػػػػػػػػػػػدا ... شبت أسلمنا فلم ننزع يػػػػػػدا                   

 فانصر رسوؿ ا نصران أيّْدا ... كادع عباد ا يأتوا مػػػػػػػػػػػػددا                   

 فيهم رسوؿ ا قد ذبػػػػػػػػػػػػػػردا ... إف ًسٍيم خسفان كجهو تربدا                   

 ُب فيلق كالبحر هبرم ميٍزًبدا ... إف قريشان أخلفوؾ اؼبوعػػػػػدا                   

 كنقضوا ميثاقػػػػػػػػػػك اؼبػػػػؤكػػػػػػػػػػدا ... كجعلوا يل ُب كىداء رىصىػػػػػدا                   

                                                           

اسم هبمع أنواع اػبيل ضبل على فرس ُب سبيل ا أم كقفو على آّاىدين، تفسّب غريب ما ُب الصحيحْب، ؿبمد بن أيب نصر ( 1)
 .1/6األزدم اغبميدم، 
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 كزعموا أف لست أدعوا أحدا ... فهػػػػػػػػػم أذٌؿ كأقػػػػػػػػػػػػػػػػػل عددا                   

 ػدا ... كقتلونا ركعػػػػػػػػػػػػان كسجػػػػػػػػػػػػػػداىم بيتونا بالوىتًػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ىيٌجػػػػػػػػ                   

فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: "نصرت يا عمرك بن سامل" فما برح حٌب مرت بنا 
عنانة ُب السماء، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: ))إف ىذه السحابة لتستهل بنصر بِب  

م الناس باعبهاز، ككتمهم ـبرجو، كسأؿ ا أف كعب((، كأمر رسوؿ ا صلى ا عليو كسل
ييعمّْي على قريش خربه، حٌب يبغتهم ُب ببلدىم(
(1). 

 كما أخرجو أىل السّب من إرساؿ النيب صلى ا عليو ك سلم سرية بئر معونة. -3

)أف رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم أرسل إىل قبد سبعْب من  (2)فقد ثبت ُب الصحيح
ضي ا عنهم( عرفوا بالقراء، كانوا وبتطبوف بالنهار كيصلوف بالليل، كينفقوف خيار الصحابة )ر 

 شبن حطبهم على أىل الصفة(.

أف سبب إرساؽبم ىو )أف أناسا جاؤا إىل رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم  (3)كذكر مسلم
 كطلبوا منو أف يبعث معهم رجاال يعلموهنم القرآف كالسنة(.

ال ىبتلف عن ىذا ُب جوىره، كىو أف بطونا من بِب سليم ، ىم:  كذكر البخارم سببا آخر
رعل كذكواف كعصية بِب غبياف استمدكا رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم على عدك، فأمدىم 

 .(4)بأكلئك السبعْب

                                                           

، كقاؿ حافظ بن 3/527ـ(، 1976-ق1395بوية، ربقيق: مصطفى عبد الواحد، )بّبكت، لبناف، دار اؼبعرفة، ابن كثّب، السّبة الن  (1)
ؿبمد عبد ا اغبكمي: كاغبديث ّٔذا اإلسناد حسن؛ ألف ابن إسحاؽ صرح فيو بالسماع كبقية رجالو رجاؿ الصحيح، كللحديث شواىد يرتفع 

 .1994ىػ(،1406ديبية صبع كزبريج كدراسة، )اؼبدينة اؼبنورة، مطابع اعبامعة اإلسبلمية،ّٔا إىل درجة الصحة، انظر: مركيات غزكة اغب
، رقم 9/171( البخارم، صحيح البخارم مع الفتح، اؼبصدر السابق، كتاب اؼبغازم، باب غزكة الرجيع كرعل، كذكواف كبئر معونة، 2)

 .4090اغبديث:
 .677، رقم اغبديث:918اب ثبوت اعبنة للشهيد، ص:صحيح مسلم، اؼبصدر السابق،كتاب اإلمارة، ب (3)
 .414ـ(، ص:1992 -ق1412، )الرياض، مركز اؼبلك فيصل، 1مهدم رزؽ ا أضبد، السّبة النبوية من اؼبصادر األصلية، ط (4)
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ك لفظ اغبديث عند البخارم  عن أنس بن مالك رضي ا عنو أف رعبل كذكواف كعصية 
ؿ ا صلى ا عليو كسلم على عدك، فأمدىم بسبعْب من األنصار،  كبِب غبياف، استمدكا رسو 

كنا نسميهم القراء ُب زماهنم ،كانوا وبتطبوف بالنهار، كيصلوف بالليل، حٌب كانوا ببئر معونة، 
قتلوىم كغدركا ّٔم، فبلغ النيب صلى ا عليو كسلم، فقنت شهرا، يدعو ُب الصبح على أحياء 

 عل كذكواف كعصية كبِب غبياف.من أحياء العرب، على ر 

قاؿ أنس: فقرأنا فيهم قرآنا، ٍب إف ذلك رفع: بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا 
 (1)كأرضانا(

كذكر ابن إسحاؽ: أف أبا براء عامر بن مالك ، اؼبدعو: مبلعب األسنة، قدـ على رسوؿ 
م يسلم كمل يبعد، كقاؿ: يا رسوؿ ا؛ ا صلى ا عليو ك سلم اؼبدينة، فدعاه إىل اإلسبلـ، فل

لو بعثت أصحابك إىل أىل قبد يدعوهنم إىل دينك، لرجوت أف هبيبوىم، فقاؿ: إين أخاؼ 
 .(2)عليهم أىل قبد، فقاؿ أبو براء: "أنا جار ؽبم"

 وجو مراعاة النبي صلى اهلل عليو و سلم لمقصد العدل من ىذه المعامالت 

 عليو ك سلم ؼبقصد العدؿ من ىذه اؼبعامبلت من كجوه: ككجو مراعاة النيب صلى ا

مشاركتو صلى ا عليو كسلم لرفع الظلم كالتعاكف ُب نصرة اغبق، كإشادتو ؽبذا  - أ
اغبلف ُب اإلسبلـ، كقد كقع ُب ؾبتمع مظلم، دليل على مراعاة مقصد العدؿ ُب 

 تعاملو مع األعداء.

                                                           

، رقم 9/171عونة، ( البخارم، صحيح البخارم مع الفتح، اؼبصدر السابق، كتاب اؼبغازم، باب غزكة الرجيع كرعل، كذكواف كبئر م1)
 .4090اغبديث:

 .2/184ابن ىشاـ، اؼبصدر السابق،   (2)
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لقة كليست نسبية، كأف الرسوؿ صلى ا يقوؿ أكـر العمرم: "كال شك أف العدؿ قيمة مط
عليو كسلم يظهر اعتزازه باؼبشاركة ُب تعزيز مبدأ العدؿ قبل بعثتو بعقدين، فالقيم اإلهبابية 

 .(1)تستحق اإلشادة ّٔا حٌب لو صدرت من أىل اعباىلية"

 سلم ػبزاعة ؼبا أعانت قريش بِب بكر فنقضت عهدىا.نتصار النيب صلى ا عليو ك ا - ب
 سلم ػبزاعة بعد الفتح لثبلث حٌب تثأر من بِب بكر.النيب صلى ا عليو ك  إمهاؿ - ج
 سلم لسرية بئر معونة ثأرا ؼبن غدر بو من اؼبسلمْب.ارساؿ النيب صلى ا عليو ك  - د
 سلم شهرا على قبائل رعل كذكواف كعصية.قنوت النيب صلى ا عليو ك  - ق

ى ا عليو ك سلم كخزاعة إمبا ىو على ك من اؼبعلـو أف اغبلف الذم كاف بْب رسوؿ ا صل
إمرة رسوؿ ا صلى ا عليو  أساس ما كاف اغبلف عليو ُب اعباىلية، فلم تكن خزاعة ربت

نصح لرسوؿ ا صلى ا عليو  كانوا كلهم عيبةك  ،يهم مشركوفسلم ، كإمبا فيهم مسلموف كفك 
 فع الظلم ُب معاملتو مع األعداء.سلم ، فانتصار رسوؿ ا ؽبا دليل على مراعاة مقصد ر ك 

العدؿ ُب معاملتو مع سلم ؼبقصد لى مراعاة النيب صلى ا عليو ك ففي ىذه األكجو دليل ع
 .األعداء

 المطلب الرابع 3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم لمقصد التدرج

سبا التدرج ُب التشريع مقصد من مقاصد الشريعة اإلسبلمية، كذلك حٌب يوجد جوا منا
للتطبيق الكامل لشرع ا عز كجل، كلذلك مل ينزؿ ا كتابو إال منجما قاؿ تعاىل:﴿ كىقػيٍرآننا 

فػىرىقػٍنىاهي لًتػىٍقرىأىهي عىلىى النَّاًس عىلىى ميٍكثو كىنػىزٍَّلنىاهي تػىٍنزًيبلن ﴾
، كقاؿ تعاىل:﴿ كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا لىٍوالى  (2)

صبيٍلىةن كىاًحدىةن كىذىًلكى لًنيثىبّْتى بًًو فػيؤىادىؾى كىرىتػٍَّلنىاهي تػىٍرتًيبلن ﴾ نػيزّْؿى عىلىٍيًو اٍلقيٍرآفي 
(3). 

                                                           

 .112أكـر العمرم، اؼبصدر السابق،   (1)
 .106سورة اإلسراء، اآلية:  (2)
 .32سورة الفرقاف، اآلية:  (3)
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كيقوؿ صلى ا عليو كسلم فيما أخرجو البخارم من حديث عائشة )رضي ا عنها(: )) 
يا عائشة؛ لوال أف قومك حديث عهد جباىلية؛ ألمرت بالبيت فهدـ، فأدخلت فيو ما أخرج 

 و باألرض، كجعلت لو بابْب؛ بابا شرقيا كبابا غربيا فبلغت بو أساس إبراىيم ((.منو، كألزقت

فذلك الذم ضبل ابن الزبّب )رضي ا عنهما( على ىدمو، قاؿ يزيد: كشهدت ابن الزبّب 
 حْب ىدمو كبناه كأدخل فيو من اغبجر، كقد رأيت أساس إبراىيم حجارة كأسنمة اإلبل.

ضعو؟ قاؿ: أريكو اآلف، فدخلت معو اغبجر، فأشار إىل قاؿ جرير: فقلت لو: أين مو 
 .(1)مكاف، فقاؿ: ىا ىنا، قاؿ جرير: فحزرت من اغبجر ستة أذرع أك كبوىا

: "كىذا من أصرح األدلة على التدرج ُب التطبيق، ألف النيب صلى ا (2)قاؿ ؿبمد الزحيلي
لٍب قد تقع من اؼبسلمْب، لقرب عليو كسلم ترؾ ىذا األمر الذم يراه األفضل، دفعا للمفسدة ا

عهدىم باإلسبلـ، كتأثرىم دبا ألفوه ُب بناء البيت، فيكوف التغيّب منفرا ؽبم كمفسدة ُب دينهم، 
 .(3)فدرء اؼبفسدة مقدـ على ربقيق اؼبصلحة"

مراعيا ىذا اؼبقصد، فلم يكن   صلى ا عليو كسلم مع أعداءهكلقد عامل رسوؿ ا
يتدرج ؽبم فيو، فأىل مكة تدرج ّٔم كأمهل ؽبم إىل أف قاتلهم عاـ الفتح  ليفاجئهم حبكم دكف أف

، كبنو قريظة تدرج ّٔم ُب دعوتو كأمنهم إىل أف نقضوا العهود فأجبلىم من اؼبدينة، كغّب ذلك  
 كثّب ُب عمـو دعوتو، كمن ىذه اؼبواقف:

لم معاذ بن ما أخرجو البخارم عن ابن عباس قاؿ: ؼبا بعث النيب صلى ا عليو كس
جبل إىل كبو أىل اليمن، قاؿ لو: ))إنك تقدـ على قـو من أىل الكتاب فليكن أكؿ ما 

                                                           

 .1586رقم اغبديث:، 4/483البخارم، صحيح البخارم مع الفتح، اؼبصدر السابق، كتاب اغبج، باب فضل مكة كبنياهنا،   (1)
ّٔا  ىو األستاذ الدكتور العبلمة الفقيو ؿبمد مصطفى الزحيلي،عميد كلية الشرية كالدراسات اإلسبلمية بالشارقة سابقا،كأستاذ الفقو اؼبقارف  (2)

ّب من اؼبؤسبرات ـ، لو مؤلفات كثّبة ككؿباضرات كحبوث،كمشاركات ُب كث10/4/1942حاليا،كلد ُب دير عطية،بريف دمشق ُب سوريا، سنة:
 ـ.5/5/2012( بتاريخ:www.aslein.netراجع: موقع األصلْب )العاؼبية، كعضو ُب كثّب من اؽبيئات الشرعية، 

 
،)الكويت، اللجنة االستشارية العليا للعمل على تكميل 1الزحيلي، ؿبمد مصطفى، التدرج ُب التشريع ك التطبيق ُب الشريعة اإلسبلمية، ط  (3)

 .78ـ(، ص:2000 -ىػ1420، تطبيق العربية
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تدعوىم إىل أف يوحدكا ا تعاىل، فإذا عرفوا ذلك، فأخربىم أف ا قد فرض عليهم طبس 
صلوات ُب يومهم كليلتهم، فإذا صلوا فأخربىم أف ا افَبض عليهم زكاة ُب أمواؽبم، تؤخذ 

 .(1)غنيهم فَبد على فقّبىم، فإذا أقركا بذلك فخذ منهم كتوؽ كرائم أمواؿ الناس(( من

 وجو مراعاة النبي صلى اهلل عليو و سلم مقصد التدرج من ىذه القصة

 ك كجو مراعاة النيب صلى ا عليو ك سلم ؼبقصد التدرج من ىذه القصة من كجوه:

 ىل التوحيد ابتداء.أمر النيب صلى ا عليو ك سلم بأف يدعوىم إ - أ
 ٍب أمره بأف يأمر بإقامة الصلوات ثانيا بعد أف أقركا بالتوحيد كأذعنوا لو. - ب
 ٍب أمره بأف يبْب ؽبم فرضية الزكاة ثالثا بعد أف أقاموا الصبلة. - ت

 كُب ذلك مراعاة ؼبقصد التدرج ُب معاملتو مع العدك. 

 التعريف باإلسالم المطلب الخامس 3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم لمقصد

التعريف باإلسبلـ كإقامة اغبجة عليو مقصد من مقاصد الشريعة اإلسبلمية، كذلك أف ىداية 
التوفيق حق خالص ، يلهمها من يشاء من عباده، كأما التعريف كإقامة اغبجة فتكليف كلف 

ـى اللًَّو ٍبيَّ  ا بو األمة، قاؿ تعاىل: ﴿ كىًإٍف أىحىده ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى اٍستىجىارىؾى  فىأىًجٍرهي حىٌبَّ يىٍسمىعى كىبلى
أىٍبًلٍغوي مىٍأمىنىوي ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قػىٍوـه الى يػىٍعلىميوفى ﴾
(2) . 

فجعل الشارع سبحانو لئلجارة غاية، كىي تبليغو دعوة اإلسبلـ، كتعريفو بو، فدؿ على أف 
 التعريف باإلسبلـ مقصد من مقاصد ىذه الشريعة.

                                                           

(  صحيح البخارم، صحيح البخارم مع الفتح ، اؼبصدر السابق، كتاب التوحيد، باب ما جاء ُب دعاء النيب صلى ا عليو ك سلم أمتو 1)
 .7372، رقم اغبديث: 17/289إىل توحيد ا تبارؾ كتعاىل، 

 .6سورة التوبة، اآلية:  (2)
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ا بػىلٍَّغتى كقاؿ تعاىل :﴿ يىا أىيػُّهىا الرَّسيوؿي بػىلٍّْغ مىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكى ًمٍن رىبّْكى كىًإٍف ملٍى تػىٍفعىٍل فىمى
رًسىالىتىوي﴾
(1) . 

غي اٍلميًبْبي  بيوا فػىقىٍد كىذَّبى أيمىمه ًمٍن قػىٍبًلكيٍم كىمىا عىلىى الرَّسيوًؿ ًإالَّ اٍلبىبلى كقاؿ تعاىل:﴿ كىًإٍف تيكىذّْ
﴾(2) . 

جعل ا إببلغ الرسالة كاملة ك البياف عنها ىو عمل الرسوؿ صلى ا عليو ك سلم، فدؿ ف
 على أنو مقصد من مقاصد الشريعة.

كلقد راعى رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ىذا اؼبقصد ُب كل معامبلتو مع األعداء، فكاف 
كما قاتلهم عن الدين إلكراىهم  ال يقاتلهم إال بعد إقامة اغبجة كتعريفهم باإلسبلـ كدعوتو إليو،

 للدخوؿ ُب الدين.

 كمن بْب مواقف معامبلتو ُب التعريف باإلسبلـ كإقامة اغبجة:

ما أخرجو البخارم كمسلم من حديث أيب ىريرة أنو قاؿ: ) بينا كبن ُب  -1
 اؼبسجد إذ خرج إلينا النيب صلى ا عليو كسلم فقاؿ: )) انطلقوا إىل يهود((، فخرجنا معو حٌب
جئنا بيت اؼبدارس، فقاـ النيب صلى ا عليو كسلم فناداىم، فقاؿ: )) يا معشر يهود؛ أسلموا 
تسلموا(( فقالوا لو: قد بلغت يا أبا القاسم، فقاؿ ؽبم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: )) ذلك 

جليكم من ىذه أريد ((، ٍب قاؽبا الثالثة، فقاؿ: )) اعلموا أف األرض  كلرسولو، كإين أريد أف أ
 .(3)األرض، فمن كجد منكم دبالو شيئان فليبعو، كإال فاعلموا أمبا األرض  كلرسولو((

كما أخرجو البخارم كمسلم من حديث  سهل رضي ا عنو يعِب ابن سعد  -2
قاؿ: قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم يـو خيرب: ))ألعطْب الراية غدا رجبل يفتح على يديو وبب 

كوببو ا كرسولو((، فبات الناس ليلتهم، أيهم يعطى، فغدكا كلهم يرجوه، فقاؿ:  ا كرسولو
                                                           

 .67سورة اؼبائدة، اآلية:  (1)
 .18سورة العنكبوت، اآلية:  (2)
، رقم 7/459البخارم، صحيح البخارم مع الفتح، اؼبصدر السابق، كتاب اعبزية، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب،   (3)

 .1765، رقم اغبديث:845، كصحيح مسلم، اؼبصدر السابق، كتاب اعبهاد، باب إجبلء اليهود من اغبجاز، ص:3167اغبديث:
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))أين علي؟((، فقيل: يشتكي عينيو، فبصق ُب عينيو كدعا لو فربأ كأف مل يكن بو كجع، 
فأعطاه، فقاؿ: أقاتلهم حٌب يكونوا مثلنا؟ فقاؿ: )) انفذ على رسلك حٌب تنزؿ بساحتهم ٍب 

كأخربىم دبا هبب عليهم فوا ألف يهدم ا بك رجبل خّب لك من أف ادعهم إىل اإلسبلـ 
 .(1)يكوف لك ضبر النعم((

كُب مسند أضبد عن جابر بن عبد ا رضي ا عنهما قاؿ: ) قاتل رسوؿ  -3
ا صلى ا عليو كسلم ؿبارب خصفة بنخل، فرأكا من اؼبسلمْب غرة، فجاء رجل منهم يقاؿ 

حٌب قاـ على رأس رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم بالسيف، فقاؿ: من  لو: غورث بن اغبارث،
يبنعك مِب؟ قاؿ:  )) ا عز كجل ((، فسقط السيف من يده، فأخذه رسوؿ ا صلى ا عليو 
كسلم، فقاؿ: )) من يبنعك مِب؟ ((، قاؿ: كن كخّب آخذ، قاؿ: )) أتشهد أف ال إلو إال ا؟ 

دؾ أف ال أقاتلك، كال أكوف مع قـو يقاتلونك، فخلى سبيلو، قاؿ: ((، قاؿ: ال؛ كلكِب أعاى
 (2)فذىب إىل أصحابو، قاؿ: قد جئتكم من عند خّب الناس... (.

 وجو مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم لمقصد التعريف باإلسالم

ككجو مراعاة النيب صلى ا عليو ك سلم ؼبقصد التعريف باإلسبلـ من ىذه األحاديث من 
 كجوه:

 عرض النيب صلى ا عليو ك سلم اإلسبلـ على اليهود قبل أف هبليهم. - أ
 أمر النيب صلى ا عليو ك سلم عليا بعرض اإلسبلـ قبل اؼبعركة. - ب
عرض الرسوؿ صلى ا عليو ك سلم اإلسبلـ على من أراد قتلو قبل أف  - ت
 يطلقو. 

م ؼبقصد التحبب كالتودد ُب ففي ىذه األجو دليل على مراعاة النيب صلى ا عليو ك سل
 معاملتو مع األعداء.

                                                           

 .4210، رقم اغبديث:9/313، صحيح البخارم مع الفتح، اؼبصدر السابق، كتاب اؼبغازم، باب غزكة خيرب، البخارم (1)
 .14929، رقم اغبديث:23/193أضبد، اؼبسند، اؼبصدر السابق،   (2)
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 المبحث الثاني 3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم للمقاصد الخاصة في معاملة العدو

سلم ُب معامبلتو مع األعداء بعض اؼبقاصد بقيود غّب ك لقد راعى رسوؿ ا صلى ا عليو  
د الوطن كاؼبواطنة، كمقصد ذه اؼبقاصد مقصمطلقة زبتلف ُب معاملتو مع اؼبسلم لئلسبلـ، كمن ى

 –كما سيأٌب   تحبب كالتودد كغّبىاقصد التعاكف على اػبّب كمقصد ال، كمقصد السلم ك ماغبرية
 على اؼبطالب التالية: -إف شاء ا 

 المطلب األول 3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم لمقصد الوطن والمواطنة

د الشريعة، كيقصد بو كجود كطن يستقر فيو األفراد، الوطن كاؼبواطنة مقصد من مقاص
هبتمعوف فيو كىبتلطوف لقضاء حوائج بعضهم بعضا، ك يتكاتفوف فيما بينهم لتحقيق السعادة ُب 

 حياهتم. 

 كلقد دؿ القرآف ك السنة على مقصدية الوطن كاؼبواطنة من حيثيات ـبتلفة، فمنها:

طن للهجرة قرينا لقتل النفس  ؼبا أف ا سبحانو كتعاىل جعل اػبركج من الو  -1
لكل من األمرين من اؼبشقة على النفس، مع أف حفظ النفس من اؼبقاصد الضركرية، قاؿ تعاىل: 

تػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم أىًك اٍخريجيوا ًمٍن ًديىارًكيٍم مىا فػىعىليوهي ًإال قىًليله مً  نىا عىلىٍيًهٍم أىًف اقػٍ نػٍهيٍم ﴾﴿ كىلىٍو أىنَّا كىتىبػٍ
(1) . 

أف ا سبحانو كتعاىل جعل اؼبقاتلة ُب الدين ك اإلخراج من الوطن سببْب  -2
يًن كىأىٍخرىجيوكيٍم ًمٍن ًديىا رًكيٍم يبنعاف اؼبواالة، قاؿ تعاىل:﴿ ًإمبَّىا يػىنػٍهىاكيمي اللَّوي عىًن الًَّذينى قىاتػىليوكيٍم ُب الدّْ

ٍن يػىتػىوىؽبَّيٍم فىأيكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى﴾كىظىاىىريكا عىلىى ًإٍخرىاًجكيٍم أىٍف تػىوىلٍَّوىيٍم كىمى 
(2).(3)  

إيراثهم أرض عدكىم، قاؿ امتناف ا تعاىل على اؼبسلمْب أف أنعمهم ب -3
( 1)﴾ كىأىٍكرىثىكيٍم أىٍرضىهيٍم كىًديىارىىيٍم كىأىٍموىاؽبىيٍم كىأىٍرضنا ملٍى تىطىئيوىىا كىكىافى اللَّوي عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديرناتعاىل: ﴿

. 

                                                           

 . 66سورة النساء، اآلية:  (1)
 . 9سورة اؼبمتحنة، اآلية:  (2)
 .203-193ـ(، 2004، )مصر، هنضة مصر، 2لغرب كاإلسبلـ، طانظر: ؿبمد عمارة، معركة اؼبصطلحات بْب ا  (3)
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سلم ىذا اؼبقصد ُب معاملتو مع األعداء فيغّب موقف، راعى رسوؿ ا صلى ا عليو ك  كلقد
كمن بْب تلك اؼبواقف؛ تركو لليهود باؼبدينة أكؿ قدكمو، ك كتابة موادعة فيما بينهم، كاعتبارىم 

أف النيب  (2)ّبأمة مع اؼبؤمنْب، كاغباؿ أهنم أعداء اإلسبلـ كنيب اإلسبلـ، فقد جاء ُب كتب الس
صلى ا عليو ك سلم كتب كتابا بْب اؼبهاجرين كاألنصار، كادع فيو يهود كعاىدىم كأقرىم على 
دينهم كأمواؽبم كشرط ؽبم كاشَبط عليهم، كفبا جاء ُب الكتاب: )) ىذا كتاب من ؿبمد النيب 

حق ّٔم كجاىد )رسوؿ ا( بْب اؼبؤمنْب كاؼبسلمْب من قريش )كأىل ( يثرب، كمن تبعهم فػىلى 
 معهم، إهنم أمة كاحدة من دكف الناس((.              

 كفيو: ))كإنو من تبعنا من يهود فإف لو النصر كاألسوة، غّب مظلومْب كال متناصر عليهم((.

كفيو: ))كإف يهود بِب عوؼ أمة مع اؼبؤمنْب، لليهود دينهم، كللمسلمْب دينهم، كمواليهم 
 أىًٍب فإنو ال يوتغ إال نفسو كأىل بيتو((.كأنفسهم إال من ظلم نفسو ك 

كفيو: )كإنو ال ىبرج منهم أحد إال بإذف ؿبمد صلى ا عليو كسلم، كإف على اليهود 
نفقتهم، كعلى اؼبسلمْب نفقتهم، كإف بينهم النصر على من حارب أىل ىذه الصحيفة كإف 

، كإف اليهود بينهم النصح كالنصيحة كالرب دكف اإلٍب، كإنو ال يأٍب امرؤ حبل يفو كإف النصر للمظلـو
ينفقوف مع اؼبؤمنْب ما داموا ؿباربْب، كإف يثرب حراـ جوفها ألىل ىذه الصحيفة، كإف اعبار  
كالنفس غّب مضار كال آٍب، كإنو ال ذبار حرمة إال بإذف أىلها، كإنو ما كاف بْب أىل ىذه 

، كإىل ؿبمد رسوؿ ا صلى ا الصحيفة من حدث أك اشتجار ىباؼ فساده فإف مردَّه إىل ا
عليو كسلم، كإف ا على أتقى ما ُب ىذه الصحيفة كأبره، كإف بينهم النصر على من دىم 

 .(3)يثرب((

                                                                                                                                                                              

 . 27سورة األحزاب، اآلية:  (1)
، كفبا 281-2/274أكـر العمرم، اؼبصدر السابق، فلعلو أحسن من ربدث عن الوثيقة صحة كضعفا، فقد أطاؿ النفس ُب بياف ذلك   (2)

. كيقوؿ: كلكن 142ك صيحيح السّبة النبوية:112غبسن لغّبه، آّتمع اؼبدين قاؿ: ككاف ؾبموع اآلثار يتقول بعضها ببعض فّبتقي إىل درجة ا
نصوصا من الوثيقة كردت ُب كتب األحاديث بأسانيد متصلة، كبعضها أكردىا البخارم ، فهذه النصوص ىي أحاديث صحيحة... ( السّبة 

 .2/275النبوية الصحيحة، اؼبصدر السابق، 
 .385-382/ 2ق،أكـر العمرم، اؼبصدر الساب  (3)
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 قصد الوطن والمواطنة من ىذه المعاملةوجو مراعاة النبي صلى اهلل عليو و سلم لم

 نة من ىذه الوثيقة من كجوه: ككجو مراعاة النيب صلى ا عليو ك سلم ؼبقصد الوطن كاؼبواط

 اعتبار اليهود أهنم أمة مع اؼبؤمنْب.  -1
 عطاؤىم حق النصرة كاؼبناصرة مع اؼبؤمنْب.إ -2
 هباب حق ضباية اؼبدينة عليهم مع اؼبؤمنْب.إ -3
 تشريكهم ُب حرمة اؼبدينة مع اؼبؤمنْب. -4
 تشريكهم مع اؼبؤمنْب ُب مقطع النزاع عند التشاجر. -5
 يو ك سلم ؽبم باؼبدينة على ما اشَبط ؽبم.إبقاء النيب صلى ا عل -6

"اعتربت الصحيفة اليهود جزءا من مواطِب الدكلة اإلسبلمية، كعنصران من (1)يقوؿ الصبليب
عناصرىا كلذلك قيل ُب الصحيفة: )) كأف من تبعنا من يهود، فإف لو النصر كاألسوة، غّب 

( كما يليها، 25كم إيضاحا ُب اؼبادة )( ٍب زاد ىذا اغب16مظلومْب، كال متناصر عليهم(( )اؼبادة 
 حيث نص فيها صراحة بقولو: )كإف يهود بِب عوؼ أمة مع اؼبؤمنْب...(.

كّٔذا نرل أف اإلسبلـ قد اعترب أىل الكتاب الذين يعيشوف ُب أرجائو مواطنْب، كأهنم أمة 
دبقتضى أحكاـ  -مع اؼبؤمنْب، ما داموا قائمْب بالواجبات اؼبَبتبة عليهم، فاختبلؼ الدين ليس

 .(2)سببان للحرمات من مبدأ )اؼبواطنة( " -الصحيفة 

ففي ىذه األكجو دليل على مراعاة مقصد الوطن كاؼبواطنة ُب معاملة النيب صلى ا عليو 
 كسلم مع األعداء السلميْب كاؼبعاىدين.  

                                                           

ـ، لو صوت ككلمة قبل الثورة كبعدىا، كلو مؤلفات كثّبة، 1963( ىو ؿبمد ؿبمد علي الصبليب، عامل ديِب لييب من مواليد بنغازم، عاـ 1)
اف. ارجع: حصل على ليسانس من اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة، كحصل على اؼباجستّب كالدكتوراة من جامعة أـ درماف اإلسبلمية بالسود

 ـ.20/5/2012بتاريخ:  .ar.wekipedia.org/wikiكيكيبيديا اؼبوسوعة اغبرة، 
 .  329ـ( 2004-ىػ1429، )بّبكت، لبناف، دار اؼبعرفة، 7الصبليب: علي ؿبمد، السّبة النبوية عرض كقائع كربليل أحداث، ط  (2)
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كىل أف يراعيو كباألحرل كاألكىل إف راعى مقصد الوطن كاؼبواطنة للكافر اؼبعاىد كالسلمي فأ
 للمسلم.

 المطلب الثاني 3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم لمقصد الحرية

من عبودية األسياد إىل دية غّب ا إىل عبودية ا، ك جاء اإلسبلـ ليحرر اإلنساف من عبو 
عبودية األحد الصمد، كمن عبودية آراء اآلخرين كأفكارىم إىل حرية االختيار،  سواء ُب 

دات أك التحرر من قيد العبودية لؤلسياد، لذلك حـر ا سبحانو كتعاىل إكراه أحد ُب االعتقا
ى الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيّْ فىمىٍن يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت  يًن قىٍد تػىبػىْبَّ قبوؿ اإلسبلـ فقاؿ تعاىل: ﴿ الى ًإٍكرىاهى ُب الدّْ

يعه عىًليمه  كىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىةً  ـى ؽبىىا كىاللَّوي ظبًى  .(1)﴾ اٍلويثٍػقىى الى اٍنًفصىا

قاؿ ابن عاشور: "كالتعريف ُب الدين للعهد، أم دين اإلسبلـ، كنفي اإلكراه خرب ُب معُب 
النهي، كاؼبراد نفي أسباب اإلكراه ُب حكم اإلسبلـ، أم: ال تكرىوا أحدا على اتباع اإلسبلـ 

قصد العمـو نصا، كىو دليل كاضح على إبطاؿ اإلكراه على الدين قسرا، كجيء بنفي اعبنس ل
 . (2)بسائر أنواعو، ألف أمر اإليباف هبرم على االستدالؿ، كالتمكْب من النظر، ك باالختيار"

يؤخذ من ىذه اآلية الكريبة: حرية االعتقاد؛ ليكوف " :3كيقوؿ العبلمة ؿبمد بن اػبطيب
 .(4)تناع العقلي"التدين قرين البحث الفكرم، كاالق

 فأما النفي الذم قررتو اعبملة األكىل فهو يتضمن أمرين: كيقوؿ أبو زىرة:"

                                                           

 .256سورة البقرة، اآلية:  (1)
 .2/499ـ(، 2000ىػ1420)بّبكت، لبناف، مؤسسة التاريخ العريب، 1ر، ط(  ابن عاشور، التحرير كالتنوي 2)
ـ(، عاش  1981ىػ اؼبوافق:1402ـ كتوُب عاـ: 1900ق اؼبوافق:1318ىو ؿبمد ؿبمد عبد اللطيف بن اػبطيب، كلد ُب القاىرة عاـ ) (3)

البتدائية، فحصل على شهادهتا مكتفينا ّٔا ليعكف على تثقيف ُب مصر كلبناف كالسعودية، حفظ القرآف الكرًن صغّبنا، ٍب التحق دبدرسة اغبسْب ا
ا من علماء عصره ُب التفسّب كعلـو القرآف الكرًن، كغّب ذلك من العلـو اإلسبلمية، لو عدد من  نفسو كفق منهج متكامل، حٌب أصبح كاحدن

( www.almoajam.orgنْب التاسع عشر كالعشرين، )اؼبؤلفات ُب ؾباؿ التفسّب كالفكر اإلسبلمي. موقع معجم البابطْب للشعراء ُب القر 
 ـ.11/7/2012تاريخ النقل:

 . 51ـ(، 1402-ىػ1383، )مصر، اؼبطبعة اؼبصرية، 6ؿبمد ؿبمد بن اػبطيب، أكضح التفاسّب، ط  (4)

http://www.almoajam.org/
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أحدنبا: تقرير حقيقة مقررة ثابتة، كىو أف اإلكراه ُب الدين الى يتأتى؛ ألف التدين إدراؾ 
كتلك فكرم، كإذعاف قليب، كاذباه بالنفس كاعبوارح بإرادة ـبتارة حرة إىل ا سبحانو كتعاىل، 

معاف الى يتصور فيها اإلكراه؛ إذ اإلكراه ضبل الشخص على ما يكره بقوة ملجئة حاملة، مفسدة 
لئلرادة اغبرة، كمزيلة لبلختيار الكامل، فبل يكوف إيباف كال تدين، إذ الى يكوف إذعاف قليب، كال 

 اذباه حر ـبتار بالنفس كاعبوارح إىل ا رب العاؼبْب.
ضمنو نفي اإلكراه ىو النهي عن كقوعو، فبل يسوغ للداعي إىل اغبق أف األمر الثاين: الذم ت

يكره الناس حٌب يكونوا مؤمنْب؛ ألف اإلكراه كالتدين نقيضاف ال هبتمعاف، كال يبكن أف يكوف 
أحدنبا شبرة لآلخر، كنتيجة لو؛ ألنو كلما ضبل اإلنساف على أمر بقوة قاىرة غالبة ازداد كرىنا 

 لو كنفورنا منو.
فالنفي عن اإلكراه إذف تضمن نفي تصوره ُب شئوف الدين، كنفي اؼبطالبة بو، أك باألحرل    

كليس من اؼبوعظة اغبسنة هني الداعي إىل اغبق عن سلوؾ سبيلو؛ ألنو ليس سبيل اؼبؤمنْب، 
ٍوًعظىًة اغبٍىسىنىًة كىجىادؽٍبيم ﴿ ُب شيء: ًة كىاٍلمى ًبيًل رىبّْكى بًاغبًٍٍكمى بًالًٍَّب ًىيى أىٍحسىني ًإفَّ رىبَّكى ادٍعي ًإىلى سى

ًبيًلو  .1﴾كىىيوى أىٍعلىمي باٍلميٍهتىدينى  ىيوى أىٍعلىمي دبن ضىلَّ عىن سى

 (2)"ىذه معاين اعبملة األكىل السامية

ككذلك كسع اإلسبلـ دائرة العتق كضيق دائرة الَبقيق، قاؿ تعاىل: ﴿ فىًإذا لىًقيتيمي الًَّذينى كىفىريكا 
اء حىٌبَّ تىضىعى اغبٍىٍربي فىضىٍربى ال نتيميوىيٍم فىشيدُّكا اٍلوىثىاؽى فىًإمَّا مىٌنان بػىٍعدي كىًإمَّا ًفدى رّْقىاًب حىٌبَّ ًإذىا أىٍثخى

أىٍكزىارىىىا... ﴾
(3) . 

سبيل اؼبشركْب ، إذا ضعفت شوكتهم، جواز زبلية  -أيضان  –قاؿ القاظبي: "من فوائد اآلية 
واـز اؼبن ، كقبوؿ الفداء ، كالقوؿ بإبادة خضرائهم من غّب ، ألف ذلك من لكأمنت مفسدهتم

                                                           

 .125سورة النحل، اآلية: (1)
 .2/944أبو زىرة، اؼبصدر السابق،   (2)
 .4سورة ؿبمد، اآلية: (3)
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تفصيل ، ينافيو نص ىذه اآلية ، كقبوؿ النيب صلى ا عليو كسلم اعبزية من ؾبوس ىجر كىم 
 . ، فتفٌهم مشركوف

كباعبملة ، فالذم عوؿ عليو األئمة اققوف رضي ا عنهم ، أف األمّب ىبٌّب ، بعد الظفر 
 . (1)ال شهوة ُب األسراء اؼبقاتلْب ، بْب قتاؿ كاسَبقاؽ ، كمٌن كفداء"زبيّب مصلحة 

فإعطاء الشارع لئلنساف حرية االعتقاد كالنهي عن إكراىو، كتوسيع دائرة التحرير، كتضييق 
 دائرة الَبقيق دليل كاضح على أف اغبرية مقصد من مقاصد الشريعة.

كسلم ىذا اؼبقصد ُب معامبلتو مع أعدائو،  كلقد راعى رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم عليو
ُب مواقف عدة، سواء ُب حرية االعتقاد ُب عدـ اإلكراه ُب دخوؿ اإلسبلـ، أك ُب اغبرية من الرؽ 

 كمن األمثلة على ذلك :

ما جاء ُب مسند أضبد عن جابر بن عبد ا رضي ا عنهما قاؿ: ) قاتل  -1
ة بنخل، فرأكا من اؼبسلمْب غرة، فجاء رجل منهم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ؿبارب خصف

يقاؿ لو: غورث بن اغبارث، حٌب قاـ على رأس رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم بالسيف، فقاؿ: 
من يبنعك مِب؟ قاؿ:  )) ا عز كجل ((، فسقط السيف من يده، فأخذه رسوؿ ا صلى ا 

ن كخّب آخذ، قاؿ: )) أتشهد أف ال إلو إال عليو كسلم، فقاؿ: )) من يبنعك مِب؟ ((، قاؿ: ك
ا؟ ((، قاؿ: ال؛ كلكِب أعاىدؾ أف ال أقاتلك، كال أكوف مع قـو يقاتلونك، فخلى سبيلو، 

 .(2)قاؿ: فذىب إىل أصحابو، قاؿ: قد جئتكم من عند خّب الناس... (

قصد اغبرية ُب سلم دكف أف يكرىو على اإلسبلـ مراعاة ؼبقد أطلقو الرسوؿ صلى ا عليو ك ف
 االعتقاد.

                                                           

 .15/5376( القاظبي، اؼبصدر السابق، 1)
 .14335، رقم اغبديث:22/238( أضبد، اؼبسند، اؼبصدر السابق،  2)
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ككذلك ُب إطبلقو أسارل بدر بفداء أك تعليم، بل  قاؿ كلمتو اؼبشهورة :  -2
 . (1)))لو كاف اؼبطعم بن عدم حيا ٍب كلمِب ُب ىؤالء النتُب لَبكتهم لو((

 كما أطلق شبامة بن أثاؿ كغّبىم من األسرل من دكف ترقيقهم. -3

 قصد الحرية من ىذه المعامالتلمسلم جو مراعاة النبي صلى اهلل عليو و و 

 من كجوه: ك سلم ؼبقصد اغبرية من ىذه اؼبعامبلت ككجو مراعاة النيب صلى ا عليو

 إطبلقو الذم أراد قتلو دكف أف يرققو أك يكرىو على اإلسبلـ. - أ
حرص النيب صلى ا عليو ك سلم ُب إطبلؽ أسارل بدر مكافأة على يد   - ب

 د منهم على قبوؿ اإلسبلـ.كانت للمطعم عنده، كعدـ إكراه أح
 إطبلقو شبامة كعدـ ترقيقو كما أنو مل يكرىو على اإلسبلـ. - ت

 ففي ىذه الوجوه مراعاة ؼبقصد اغبرية من الرؽ كاالعتقاد.

 المطلب الثالث 3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم لمقصد السلم

يع أبناء آّتمع، السلم مقصد من مقاصد الشريعة اإلسبلمية الٍب جاءت لتحقيقها بْب صب
لذلك أخرب ا عنو بأنو خّب، فدؿ على أنو مقصد، قاؿ تعاىل:﴿ كىًإًف اٍمرىأىةه خىافىٍت ًمٍن بػىٍعًلهىا 

يػٍره كىأيٍحًضرىًت اأٍلىنػٍ  نػىهيمىا صيٍلحنا كىالصٍُّلحي خى ا بػىيػٍ ا أىٍف ييٍصًلحى فيسي نيشيوزنا أىٍك ًإٍعرىاضنا فىبلى جينىاحى عىلىٍيًهمى
 .(2)﴾ الشُّحَّ 

يقوؿ السعدم )رضبو ا(: "كيؤخذ من عمـو ىذا اللفظ كاؼبعُب، أف الصلح بْب مىن بينهما 
حق أك منازعة ُب صبيع األشياء أنو خّب من استقصاء كل منهما على كل حقو، ؼبا فيها من 

 اإلصبلح كبقاء األلفة كاالتصاؼ بصفة السماح.

                                                           

صحيح البخارم، صحيح البخارم مع الفتح ، اؼبصدر السابق، كتاب فرض اػبمس، باب ما من النيب صلى ا عليو ك سلم على أسارل  (1)
 .1339، رقم اغبديث:7/417مس، من غّب أف ىب

 .125سورة النساء، اآلية:  (2)



98 

 

ا أك حرـٌ حبلال فإنو ال يكوف صلحا كإمبا كىو جائز ُب صبيع األشياء إال إذا أحٌل حرام
 يكوف جورا.

كاعلم أف كل حكم من األحكاـ ال يتم كال يكمل إال بوجود مقتضيو كانتفاء موانعو، فمن 
ذلك ىذا اغبكم الكبّب الذم ىو الصلح، فذكر تعاىل اؼبقتضي لذلك كنبو على أنو خّب، كاػبّب  

قد أمر ا بو كحٌث عليو ازداد اؼبؤمن طلبا  -ك مع ذل -كل عاقل يطلبو كيرغب فيو، فإف كاف 
 .(1)لو كرغبة فيو"

كلقد راعى رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم مقصد الصلح ُب معامبلتو مع أعدائو ُب كقائع 
 عدة، كمن بْب تلك الوقائع صلح اغبديبية منها:

ففي اؼبسند عن اؼبسور بن ـبرمة، كمركاف بن اغبكم؛ أهنم اصطلحوا على   -1
كضع اغبرب، عشر سنْب، يأمن فيهن الناس، كعلى أف بيننا عيبة مكفوفة، كأنو ال إسبلؿ، كال 

 .(2)إغبلؿ(

بل لقد قاؿ كلمتو اؼبشهورة قبل أف يلتقوا: )) كا؛ ال تدعوين قريش اليـو إىل خطة يسألوين 
 ، كىو بذلك يريد الصلح.(3)فيها صلة الرحم إال أعطيتهم إياىا((

ا عليو ك سلم يهود بِب النضّب على اعببلء، فقد أخرج كما صاحل صلى  -2
اغباكم ُب اؼبستدرؾ من حديث عائشة )رضي ا عنها( قالت: )) كانت غزكة بِب النضّب، كىم 
طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من غزكة بدر، ككاف منزؽبم ك لبلهم بناحية اؼبدينة، 

حٌب نزلوا على اعببلء، كعلى أف ؽبم ما أقلت اإلبل  فحاصرىم رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم
كاألمتعة كاألمواؿ إال اغبلقة يعِب السبلح_ فأنزؿ ا فيهم ﴿ سىبَّحى لًلًَّو مىا ُب السَّمىاكىاًت كىمىا ُب 

ا عليو ك  ، فقاتلهم النيب صلى (4)اأٍلىٍرًض ﴾ إىل قولو ﴿  أًلىكًَّؿ اغبٍىٍشًر مىا ظىنػىٍنتيٍم أىٍف ىبىٍريجيوا ﴾
                                                           

 .206السعدم، اؼبصدر السابق،   (1)
 سبق زبرهبو.   (2)
 سبق زبرهبو. (3)
 .2-1سورة اغبشر، اآلية:  (4)
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سلم حٌب صاغبهم على اعببلء فيما خبل، ككاف ا قد كتب عليهم ذلك، كلوال ذلك لعذّٔم ُب 
الدنيا بالقتل كالسيب، كأما قولو ﴿ أًلىكًَّؿ اغبٍىٍشًر ﴾ فكاف ذلك أكؿ اغبشر ُب الدنيا (
(1). 

ا عليو ك سلم كُب ركاية عند أيب داكد بإسناد حسنو األلباين عن ابن عمر أف النيب صلى 
قاتل أىل خيرب، فغلب على األرض كالنخل، كأعبأىم إىل قصرىم، فصاغبوه على أف لرسوؿ ا 
صلى ا عليو ك سلم الصفراء كالبيضاء، كاغبلقة، كؽبم ما ضبلت ركأّم، على أف ال يكتموه ك ال 

 . (2)يغيبوا شيئا، فإف فعلوا فبل ذمة ؽبم كال عهد،.....(

مرم:" كتقرر معاىدة اعببلء حقن دماء اليهود، كإجبلءىم عن ديارىم، قاؿ أكـر الع
 .(3)كالسماح ؽبم بأخذ ما ربملو إبلهم من اؼبتاع كاألمواؿ سول السبلح فيَبكونو للمسلمْب"

 وجو مراعاة النبي صلى اهلل عليو و سلم لمقصد السلم من ىذه المعامالت

 د السلم من ىذه اؼبعامبلت من كجوه:ككجو مراعاة النيب صلى ا عليو ك سلم ؼبقص

عقده الصلح كعزمو عليو مع قدرتو على اغبرب بعد مبايعة الصحابة لو على  - أ
 اؼبوت.
عقده الصلح مع اليهود مع ؿباربتهم ا كرسولو كقدرتو على القضاء عليهم  - ب

 ُب اغباؿ. 
 ففي ىذين الوجهْب مراعاة ؼبقصد السلم ُب معاملتو مع العدك.

 

                                                           

، 2/525(، 1990-ىػ1411، )بّبكت، لبناف، دار الكتب العلمية، 1اغباكم، اؼبستدرؾ، ربقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط  (1)
. كقاؿ: صحيح على شرط الشيخْب، كأقره الذىيب ، قاؿ إبراىيم العلي: كاغبديث صحيح إال أنو ليس على شرط الشيخْب ألهنما مل 3797رقم:

 . 244ىبرجا ليزيد بن اؼببارؾ كؿبمد بن ثور ككبلنبا ثقة. صحيح السّبة النبوية، حاشية،
ىػ( كتاب اػبراج، باب 1424، )الرياض، مكتبة اؼبعارؼ، 2ق:أبو عبيدة مشهور بن حسن، طأبو داكد، السنن، مع أحكاـ األلباين،ربقي  (2)

 .306، رقم اغبديث:539ما جاء ُب حكم أرض خيرب، 
 .310أكـر العمرم، اؼبصدر السابق،   3
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3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم لمقصد االجتماع و الجماعية في  ابعر المطلب ال
 معامالتو مع أعدائو

اجتماع كلمة الناس كمشاركة الناس ُب حيويتهم ضركرة من ضركريات اغبياة، كمقصد من 
مقاصد الشريعة اإلسبلمية، كذلك ألف اؼبرء ال يبكن أف يعيش دبفرده، فهو مدين بالطبع، كما أف 

الكلمة مفشل للحياة العامة فبل يبقى للجماعة قيمة كال قوة، فلذلك أمر ا سبحانو تشذذ 
كتعاىل األمة أف ذبتمع ك ال تتفرؽ، كأف ذبتنب أسباب الفرقة، كأف تتعاكف كال تتشذذ، فإمبا تأكل 

يعنا كىالى تػىفى  رَّقيوا كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى اللًَّو الذئب من الشاة القاصية، قاؿ تعاىل: ﴿كىاٍعتىًصميوا حًبىٍبًل اللًَّو صبًى
ًتًو ًإٍخوىاننا ﴾ اءن فىأىلَّفى بػىٍْبى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كيٍنتيٍم أىٍعدى
(1) . 

 ففي اآلية أمراف؛ أمر باالعتصاـ بكتاب ا، كأمر باجتماع الكلمة على كتاب ا.

ف األمر باالعتصاـ الى يؤدم غايتو كحقيقتو إال إذا قاؿ أبو زىرة: "كقد ذكر سبحانو أ
 .(2)اعتصمت األمة صبيعها"

كما أف ا امًب عليهم أنو ألف بْب قلؤّم بعد أف كانت ـبتلفة ، قاؿ ابن عاشور: "كقد   
امًب ا عليهم بتغيّب أحواؽبم من أشنع حالة إىل أحسنها: فحالة كانوا عليها ىي حالة العداكة 

 .(3)كالتقاتل، كحالة أصبحوا عليها كىيب حالة األخوة" كالتفاين

ففي األمر باالجتماع كاالمتناف بتأليف القلوب دليل على أف االجتماع كاعبماعية مقصد من 
 مقاصد ىذه الشريعة.

كلقد راعى رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم ىذا اؼبقصد كىو يعيش بْب ظهراين مشركي 
خرج أضبد من حديث عبد الرضبن بن عوؼ رضي ا عنو قاؿ: قاؿ مكة ُب معاملتو مهم، فقد أ

                                                           

 .103سورة آؿ عمراف، اآلية:  (1)
 .3/1339أبو زىرة، اؼبصدر السابق،   (2)
 .3/176تنوير، اؼبصدر السابق، ابن عاشور، التحرير كال  (3)
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عليو السبلـ: ))شهدت حلف اؼبطيبْب مع عمومٍب كأنا غبلـ، فما أحب أف يل ضبر النعم، كأين 
 (1)أنكثو((.

قاؿ ؿبمد بن إسحاؽ: "تداعت قبائل من قريش إىل حلف، فاجتمعوا لو ُب دار عبد ا بن 
حلفهم عنده بنو ىاشم، كبنو العبد اؼبطلب، كبنو أسد بن عبد  جدعاف، لشرفو كسنو، ككاف

العزل، ك زىرة بن كبلب، كتيم بن مرة، فتعاىدكا كتعاقدكا على أف ال هبدكا مظلوما من أىلها 
كغّبىم فبن كانوا معو، ككانوا على من ظلمو حٌب يردكا عليو مظلمتو، فسمت قريش ذلك اغبلف 

 . (2)حلف الفضوؿ"

 لنبي صلى اهلل عليو و سلم لمقصد االجتماع والجماعية من ىذه القصةوجو مراعاة ا

ككجو مراعاة النيب صلى ا عليو ك سلم ؼبقصد االجتماع كاعبماعية من ىذه القصة من 
 كجهْب:

مشاركة النيب صلى ا عليو ك سلم ُب عقد ىذا اغبلف مع كوف آّتمع  - أ
 ا للحق.تصار نؾبتمع مظلم، كلكنو تنازؿ كشاركهم فيو ا

 ذا اغبلف بعد النبوة.شادة النيب صلى ا عليو ك سلم ّٔإ  - ب

ففي ذلك دليل على مراعاتو ؼبقصد االجتماع ك اعبماعية ما داـ على حق ُب معامبلتو مع 
 األعداء. 

 

 

 

                                                           

  ، قاؿ األرناؤكط: إسناده صحيح.1655، رقم اغبديث: 3/193أضبد، اؼبسند، اؼبصدر السابق،   (1)
 .45إبراىيم العلي، اؼبرجع السابق،   (2)
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 3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم لمقصد األمن  لخامسالمطلب ا

أف أنعمهم بو  كلذلك امًب ا بو على عبادو  األمن مقصد من مقاصد الشريعة اإلسبلمية،
 من حاؽبم، يقوؿ الشنقيطي ُب قولو تعاىل  ﴿ أىكىملٍى يػىرىٍكا أىنَّا جىعىٍلنىا حىرىمان لكنهم كفركا بأنعمو فغٌّب 

آًمنان كىيػيتىخىطَّفي النَّاسي ًمٍن حىٍوؽبًًٍم ﴾ 
(1) . 

ش، بأنو جعل ؽبم حرمنا آمننا، يعِب: حـر امًٌب اللَّو جلَّ كعبل ُب ىذه اآلية الكريبة على قري
، يتخطفوف قتبلن  مكة، فهم آمنوف فيو على أمواؽبم كدمائهم، كالناس اػبارجوف عن اغبـر

كأسرنا...(
(2). 

ٍرنىا ًفيهىا  نػىهيٍم كىبػىٍْبى اٍلقيرىل الًٍَّب بىارىٍكنىا ًفيهىا قيرلن ظىاًىرىةن كىقىدَّ ك يقوؿ ابن عاشور:﴿ كىجىعىٍلنىا بػىيػٍ
ا لىيىايلى كىأىيَّامان آًمًنْبى ﴾  السَّيػٍرى ًسّبيكا ًفيهى
(3) 

كُب اآلية داللة كاضحة على أف تأمْب الطريق كتيسّب اؼبواصبلت كتقريب البلداف لتيسّب 
تبادؿ اؼبنافع كاجتبلب األرزاؽ من ىنا كمن ىناؾ نعمة إؽبية كمقصد شرعي وببو ا ؼبن وبب أف 

 .(4)يرضبو من عباده "

ؿ تعاىل:﴿ كىقىاليوا ًإٍف نػىتًَّبًع اؽٍبيدىل مىعىكى نػيتىخىطٍَّف ًمٍن أىٍرًضنىا أىكىملٍى مبيىكٍّْن ؽبىيٍم حىرىمان آًمنان ﴾كقا
(5) 

قاؿ ابن عاشور: "كقد حصل ُب خبلؿ الرد لقوؽبم إدماج لبلمتناف عليهم ّٔذه النعمة 
الكفر، ككازع التذكّب بنعمة  ليحصل ؽبم كازعاف عن الكفر بالنعم: كازع إبطاؿ معذرهتم عن

 .(6)اؼبكفور بو

                                                           

 .6سورة العنكبوت، اآلية:  (1)
 .6/163ـ(، 1995-ىػ1415لفكر،الشنقيطي، ؿبمد األمْب بن ؿبمد اؼبختار اعبكِب، )بّبكت، ليناف، دار ا  (2)
 .112سورة سبأ، اآلية:  (3)
 .22/47ابن عاشور، التحرير كالتنوير، اؼبصدر السابق،   (4)
 .57سورة القصص، اآلية:  (5)
 .20/82ابن عاشور، التحرير ك التنوير، اؼبصدر السابق،   (6)
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نعمة األمن دليل على أنو مقصد من مقاصد الشريعة ، كلقد بفامتناف ا تعاىل على عباده 
سوؿ ا صلى ا عليو ك سلم ىذا اؼبقصد ُب تعاملو مع أعدائو ُب غّب موقف ، كمن ر راعى 

 ىذه اؼبواقف:

صلح مع أىل مكة كي يأمن الناس، فقد قبوؿ النيب صلى ا عليو ك سلم لل -1
جاء ُب كثيقة الصلح: )كلكن اكتب ىذا ما اصطلح عليو ؿبمد بن عبد ا كسهيل بن عمرك 

 .(1)على كضع اغبرب عشر سنْب يأمن فيها الناس كيكف بعضهم عن بعض(
موادعتو اليهود باؼبدينة ؼبا جاءىا، فقد جاء ُب كثيقة اؼبدينة: )).. كإف   -2
 فقوف مع اؼبؤمنْب ما داموا ؿباربْب، كإف يثرب حراـ جوفها ألىل ىذه الصحيفة...((.اليهود ين

كفيها: ))..كإنو ال وبوؿ ىذا الكتاب دكف ظامل أك آٍب، إنو من خرج آمن ،كمن قعد آمن 
باؼبدينة، إال من ظلم كأٍب، كأف ا جار ؼبن بر كاتقى، كؿبمد رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم 

))(2). 

 و مراعاة مقصد األمن من ىذه الوثيقةوج

قبوؿ النيب صلى ا عليو ك سلم الصلح على أف كضع اغبرب عشر سنْب  -1
 ليأمن الناس فيها كيكف بعضهم عن بعض.

تأمْب النيب صلى ا عليو ك سلم كل من ُب داخل الوثيقة ما داـ التـز دبا  -2
 فيها كمنهم اليهود.

، كربريبها تأمْب لكل من فيها كمنهم ربرًن يثرب كلها ألىل ىذه الوثيقة -3
 اليهود.
 تشريك اليهود ُب النفقة دفاعا عن يثرب ألهنم جزء من سكاهنا. -4

                                                           

 سبق زبرهبو   (1)
 سبق زبرهبو  (2)
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ففي ىذه األجو دليل كاضح على مراعاة النيب صلى ا عليو ك سلم ؼبقصد األمن ُب 
 معامبلتو مع األعداء.

 اواة 3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم لمقصد المس المطلب السادس

اؼبساكاة ُب اغبقوؽ العامة مقصد من مقاصد الشريعة اإلسبلمية، فقد سول اإلسبلـ بْب 
صبيع أجناس البشر ُب اغبقوؽ العامة، فلم يفرؽ بينهم لعرؽ أك قبيلة أك لوف أك أك جاه أك أصل، 

ا النَّاسي ًإنَّا خىلىٍقنىاكيٍم ًمٍن ذىكىرو كىأينٍػثىى كىجىعى  ٍلنىاكيٍم شيعيوبان كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإفَّ قاؿ تعاىل:﴿ يىا أىيػُّهى
أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اللًَّو أىتٍػقىاكيٍم ﴾
(1). 

إف اغبكمة ُب جعلو بِب آدـ شعوبان كقبائل ىي التعارؼ فيما بينهم،  قاؿ الشنقيطي:"
 .(2)كليست ىي أف يتعصب كل شعب على غّبه، ككل قبيلة على غّبىا"

 .(3)ى استواء الناس ُب األصل، ألف أباىم كاحد كأمهم كاحدة": " يدؿ عل-أيضا-كقاؿ

فالناس ُب أصل اػبلقة سواسية، ال فضل لعريب على عجمي إال بالتقول، كال ألضبر على 
 أسود، كال لقبيلة على قبيلة كال عبنس على جنس إال بالتقول.

حد، كإف أباكم كاحد، قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: ))يا أيها الناس أال إف ربكم كا
أال ال فضل لعريب على عجمي، كال لعجمي على عريب، كال أضبر على أسود، كال أسود على 

أضبر إال بالتقول، أبػىلَّغت((
(4). 

كلقد راعى رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم ىذا اؼبقصد ُب معاملتو مع األعداء، كيبدك 
 ذلك جليا ُب:

                                                           

 .13سورة اغبجرات، اآلية:  (1)
 .3/49الشنقيطي، اؼبصدر السابق،   (2)
 .7/417الشنقيطي، اؼبصدر السابق،   (3)
 ، قاؿ األرناؤكط: إسناده صحيح.23489، رقم اغبديث:38/474أضبد، اؼبسند، اؼبصدر السابق،   (4)
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ا: ))كإنو من تبعنا من يهود فإف لو النصر كثيقة اؼبدينة، فإف فبا جاء فيه  -1
 كاألسوة، غّب مظلومْب كال متناصر عليهم((.
 ففي ىذا البند اؼبساكاة ُب النصرة العامة.

 كمنها: ))كإف اليهود ينفقوف مع اؼبؤمنْب ما داموا ؿباربْب.
اليهم كمنها: ))كإف يهود بِب عوؼ أمة مع اؼبؤمنْب، لليهود دينهم، كللمسلمْب دينهم، كمو 

 كأنفسهم إال من ظلم نفسو كأىًٍب فإنو ال يوتغ إال نفسو كأىل بيتو((.
كمنها: ))كإف على اليهود نفقتهم، كعلى اؼبسلمْب نفقتهم، كإف بينهم النصر على من 

 حارب أىل ىذه الصحيفة كإف بينهم النصح كالنصيحة كالرب دكف اإلٍب((.
يفة، كإف اعبار كالنفس غّب مضار كال كمنها: ))كإف يثرب حراـ جوفها ألىل ىذه الصح

آٍب، كإنو ال ذبار حرمة إال بإذف أىلها، كإنو ما كاف بْب أىل ىذه الصحيفة من حدث أك 
اشتجار ىباؼ فساده فإف مردَّه إىل ا، كإىل ؿبمد رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كإف ا على 

 ى من دىم يثرب((. أتقى ما ُب ىذه الصحيفة كأبره، كإف بينهم النصر عل
ففي ىذه البنود مراعاة ؼبقصد اؼبساكاة، كذلك أنو سول بينهم ُب النصرة كالنفقة كالنصح 

 كحرمة اؼبدينة، كمرجع قطع النزاع، كحق التعبد، كغّب ذلك من اغبقوؽ.
كراعى ؽبم ىذا اؼبقصد فيما بينهم، فقد جاء ُب الوثيقة: ))إف ليهود بِب النجار مثل ما 

عوؼ، كإف ليهود بِب اغبارث مثل ما ليهود بِب عوؼ، كإف ليهود بِب ساعدة مثل ما  ليهود بِب
جيشىم مثل ما ليهود بِب عوؼ، كإف ليهود بِب األكس مثل ما  ليهود بِب عوؼ، كإف ليهود بِب

ليهود بِب عوؼ، كإف ليهود بِب ثعلبة مثل ما ليهود بِب عوؼ إال من ظلم كأٍب، فإنو ال يتوتغ إال 
كأىل بيتو، كإف جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم، كإف لبِب الشُّطىيبة مثل ما ليهود بِب عوؼ نفسو 

 كإف الرب دكف اإلٍب، كإف موايل ثعلبة كأنفسهم، كإف بطانة يهود كأنفسهم((.

 

 

 



116 

 

 وجو مراعاة مقصد المساواة من ىذه المعاملة

النصرة ك  جعل الرسوؿ صلى ا عليو ك سلم اليهود أمة مع اؼبؤمنْب، ؽبم - أ
اؼبنعة، ك حق التدين كحق اؼبواطنة  كالنفقة كالنصح كحرمة اؼبدينة، كمرجع قطع النزاع، كغّب ذلك 

 من اغبقوؽ.. 
 سواىم ُب عدـ جواز اإلضرار بأحد فبن كاف باؼبدينة. - ب
 سواىم ُب النفقة على الدفاع عن اؼبدينة. - ت
 سواىم ُب ااكمة على من ظيلم منهم. - ث
 ضهم ببعض.كسول بْب اليهود بع - ج

ففي تسويتو بْب اؼبسلمْب كاليهود ُب اغبقوؽ العامة كبْب اليهود بعضهم ببعض دليل على 
 مراعاتو ؼبقصد اؼبساكاة ُب تعاملو معهم.

ككاف من مواقف قضائو بْب اليهود ما ركاه ابن عباس رضي ا عنهما عن   -2
نػىهيٍم ابن عباس )رضي ا عنهما( قاؿ: ) إف اآليات من اؼبائدة الٍب  قاؿ ا فيها: ﴿ فىاٍحكيٍم بػىيػٍ

إمبا أنزلت ُب الدية من بِب النضّب كقريظة ،   (1)أىٍك أىٍعًرٍض عىنػٍهيٍم ﴾  إىل قولو: ﴿ اٍلميٍقًسًطْبى ﴾
كذلك أف قتلى بِب النضّب كاف ؽبم شرؼ يريدكف الدية كاملة ، كأف بِب قريظة كانوا يريدكف 

رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ، فأنزؿ ا ذلك فيهم ، نصف الدية ، فتحاكموا ُب ذلك إىل 
 . (2)فحملهم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم على اغبق ، فجعل الدية سواء (

ك ُب ركاية عن ابن عباس  قاؿ : )كانت قريظة كالنضّب ، ككاف النضّب أشرؼ من قريظة ، 
ق من سبر ، كإذا قتل رجل من قريظة فكاف إذا قتل رجل من النضّب رجبلن من قريظة أدل مائة كس

رجبلن من النضّب قتل بو ، فلما بعث رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قتل رجل من النضّب رجبلن 

                                                           

 .42سورة اؼبائدة، اآلية:  (1)
، )القاىرة، مركز ىجر للبحوث 1د ا بن عبد اسن الَبكي، طالسيوطي، جبلؿ الدين عبد الرضبن السيوطي،الدر اؼبنثور، ربقيق: عب  (2)

 .5/315،  14ـ(، 2003-ىػ24كالدراسات العربية كاإلسبلمية، 
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من قريظة ، فقالوا : ادفعوه إلينا نقتلو ، فقالوا : بيننا كبينكم النيب صلى ا عليو كسلم فأتوه ، 
نػى  هيٍم بًاٍلًقٍسًط ﴾فنزلت ﴿ كىًإٍف حىكىٍمتى فىاٍحكيٍم بػىيػٍ

(1))....(2). 

 من ىذه المعاملة وجو مراعاة مقصد المساواة

ككجو مراعاة النيب صلى ا عليو ك سلم ؼبقصد التسوية من ىذه اؼبعاملة ىو تسوية رسوؿ 
ا صلى ا عليو ك سلم بْب يهود بِب قريظة  كبِب النضّب ُب الدية ، بعد أف كانوا يتفاضلوف 

 كُب ذلك مراعاة ؼبقصد اؼبساكاة ُب معاملتو معهم.  فيما بينهم ،

 3 مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم لمقصد التحبب و التودد سابعالمطلب ال 

التحبب كالتودد بْب الناس مقصد من مقاصد الشريعة اإلسبلمية، فهو ىبفف حدة التعامل 
ْب األفراد، قاؿ تعاىل:﴿ عىسىى اللَّوي بْب األفراد كآّتمع كإف اختلفت الرؤل كاؼببادمء إذا كجد ب

نىكيٍم كىبػىٍْبى الًَّذينى عىادىيٍػتيٍم ًمنػٍهيٍم مىوىدَّةن كىاللَّوي قىًديره كىاللَّوي غىفيوره رىًحيمه﴾ أىٍف هبىٍعىلى بػىيػٍ
(3)  . 

فامًب ا لعباده أنو ينعمهم تتبديل عداكة من كانوا يعادكهنم من الكفار باؼبودة، كذلك 
 فدؿ ىذا االمتناف على أف التودد مقصد من مقاصد الشريعة. بإسبلمهم

كقاؿ تعاىل: ﴿ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاغبًىاًت سىيىٍجعىلي ؽبىيمي الرَّضٍبىني كيدِّا ﴾
فبْب ا  (4)

، فدؿ سبحانو كتعاىل أف من جزاء اإليباف كالعمل الصاحل ُب الدنيا أف هبعل ؿببة العباد ؽبذا العبد
 على أنو مقصد من مقاصد الشريعة.

                                                           

 .42سورة اؼبائدة، اآلية:  (1)
 .5/316السيوطي، اؼبصدر السابق،   (2)
 .7سورة اؼبمتحنة، اآلية:  (3)
 .96سورة مرًن، اآلية:  (4)
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كقد قاؿ صلى ا عليو ك سلم فيما أخرج مسلم عن أىب ىريرة قاؿ : قاؿ رسوؿ ا صلى 
ا عليو كسلم: )) ال تدخلوف اعبنة حٌب تؤمنوا كال تؤمنوا حٌب ربابوا أكال أدلكم على شئ إذا 

 .(1)فعلتموه رباببتم ؟ أفشوا السبلـ بينكم ((

البخارم ُب األدب اؼبفرد بإسناد حسن عن أىب ىريرة عن النيب صلى ا عليو ك سلم  كأخرج
 . (2)يقوؿ : )) هتادكا ربابوا ((

فبْب النيب صلى ا عليو ك سلم أف الغاية من اؽبدية التحابب، فدؿ على أف التحابب 
 كالتودد مقصد من مقاصد الشريعة اإلسبلمية.

 عليو ك سلم ىذا اؼبقصد من خبلؿ معاملتو مع األعداء فمن كلقد راعى رسوؿ ا صلى ا
 اؼبواقف الشهّبة ُب ذلك، قبولو ىدايا األعداء كما قاـ بو من إىدائهم،

فقد أخرج البخارم  أنس رضي ا عنو قاؿ: أىدم للنيب صلى ا عليو   -1
ؿبمد بيده  كسلم جبة سندس ككاف ينهى عن اغبرير فعجب الناس منها فقاؿ: ))كالذم نفس

 ؼبناديل سعد بن معاذ ُب اعبنة أحسن من ىذا((.

 .(3)كقاؿ سعيد عن قتادة عن أنس إف أكيدر دكمة أىدل إىل النيب صلى ا عليو كسلم

كأخرج أبو داكد بسنده إىل عبد ا اؽبوزين، قاؿ: لقيت ببلال مؤذف رسوؿ  -2
كانت نفقة رسوؿ ا صلى ا ا صلى ا عليو كسلم حبلب، فقلت: يا ببلؿ حدثِب كيف  

عليو كسلم؟ قاؿ: ما كاف لو شيء، كنت أنا الذم أيل ذلك منو منذ بعثو ا إىل أف توُب، ككاف 
إذا أتاه اإلنساف مسلما، فرآه عاريا، يأمرين فأنطلق فأستقرض فأشَبم لو الربدة فأكسوه، 

                                                           

 .54، رقم اغبديث:44السابق، كتاب اإليباف، باب بياف أنو ال يدخل اعبنة إال اؼبؤمنوف، ص: صحيح مسلم، اؼبصدر  (1)
، 208ـ(، ص:1989-ق1409، )بّبكت، لبناف، دار البشائر اإلسبلمية، 3البخارم، األدب اؼبفرد، ربقيق: ؿبمد فؤاد عبد الباقي، ط  (2)

 ، قاؿ الشيخ األلباين : حسن .594رقم اغبديث:
، رقم 6/466ارم، صحيح البخارم مع الفتح، اؼبصدر السابق، كتاب اؽببة، باب قبوؿ اؽبدية من اؼبشركْب، ( البخ3)

 . 2615،2616اغبديث:
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ندم سعة، فبل تستقرض من كأطعمو، حٌب اعَبضِب رجل من اؼبشركْب، فقاؿ: يا ببلؿ، إف ع
أحد إال مِب، ففعلت، فلما أف كاف ذات يـو توضأت، ٍب قمت ألؤذف بالصبلة، فإذا اؼبشرؾ قد 
أقبل ُب عصابة من التجار، فلما أف رآين، قاؿ: يا حبشي، قلت: يا لباه فتجهمِب، كقاؿ يل قوال 

: إمبا بينك كبينو أربع، غليظا، كقاؿ يل: أتدرم كم بينك كبْب الشهر؟ قاؿ: قلت: قريب، قاؿ
فآخذؾ بالذم عليك، فأردؾ ترعى الغنم، كما كنت قبل ذلك، فأخذ ُب نفسي ما يأخذ ُب 
أنفس الناس، حٌب إذا صليت العتمة، رجع رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم إىل أىلو، فاستأذنت 

دين منو، قاؿ يل  عليو فأذف يل، فقلت: يا رسوؿ ا، بأيب أنت كأمي، إف اؼبشرؾ الذم كنت أت
كذا ككذا، كليس عندؾ ما تقضي عِب، كال عندم، كىو فاضحي، فأذف يل أف آبق إىل بعض 
ىؤالء األحياء الذين قد أسلموا، حٌب يرزؽ ا رسولو صلى ا عليو كسلم ما يقضي عِب، 
فخرجت حٌب إذا أتيت منزيل، فجعلت سيفي كجرايب كنعلي كؾبِب عند رأسي، حٌب إذا انشق 

مود الصبح األكؿ أردت أف انطلق، فإذا إنساف يسعى يدعو: يا ببلؿ؛ أجب رسوؿ ا صلى ع
 ا عليو كسلم.

فانطلقت حٌب أتيتو، فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أضباؽبن، فاستأذنت، فقاؿ يل رسوؿ 
اؼبناخات ا صلى ا عليو كسلم: ))أبشر فقد جاءؾ ا بقضائك(( ٍب قاؿ: ))أمل تر الركائب 

األربع؟ (( فقلت: بلى، فقاؿ: ))إف لك رقأّن كما عليهن، فإف عليهن كسوة كطعاما أىداىن 
إيل عظيم فدؾ فاقبضهن، كاقض دينك((، ففعلت، فذكر اغبديث، ٍب انطلقت إىل اؼبسجد، فإذا 
 رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاعد ُب اؼبسجد فسلمت عليو، فقاؿ: )) ما فعل ما قبلك؟((
قلت: قد قضى ا كل شيء كاف على رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، فلم يبق شيء، قاؿ: 
))أفضل شيء؟(( قلت: نعم، قاؿ: ))انظر أف تروبِب منو، فإين لست بداخل على أحد من 

 أىلي حٌب تروبِب منو((.

لك؟(( فلما صلى رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم العتمة دعاين، فقاؿ: )) ما فعل الذم قب
قاؿ: قلت: ىو معي مل يأتنا أحد، فبات رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، ُب اؼبسجد، كقص 

من الغد دعاين، قاؿ: ))ما فعل الذم قبلك؟(( قاؿ:  -يعِب  -اغبديث حٌب إذا صلى العتمة 
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قلت: قد أراحك ا منو يا رسوؿ ا، فكرب كضبد ا شفقا من أف يدركو اؼبوت، كعنده ذلك، 
 .(1)ٍب اتبعتو، حٌب إذا جاء أزكاجو فسلم على امرأة، امرأة حٌب أتى مبيتو فهذا الذم سألتِب عنو(

كعن أنس رضي ا عنو، قاؿ: )ؼبا كاف يـو حنْب التقى ىوازف، كمع النيب  -3
صلى ا عليو كسلم عشرة آالؼ كالطلقاء فأدبركا قاؿ: ))يا معشر األنصار((؛ قالوا: لبيك يا 

؛ كسعديك لبيك، كبن بْب يديك، فنزؿ النيب صلى ا عليو كسلم، فقاؿ: ))أنا عبد رسوؿ ا
 ا كرسولو((.

فاهنـز اؼبشركوف، فأعطى الطلقاء كاؼبهاجرين كمل يعط األنصار شيئا، فقالوا؛ فدعاىم 
فأدخلهم ُب قبة، فقاؿ: ))أما ترضوف أف يذىب الناس بالشاة كالبعّب كتذىبوف برسوؿ ا صلى 
ا عليو كسلم؟((، فقاؿ النيب صلى ا عليو كسلم: ))لو سلك الناس كاديا كسلكت األنصار 

 .(2)شعبا الخَبت شعب األنصار((

كُب حديث عبد ا بن مسعود رضي ا عنو، قاؿ: ؼبا كاف يـو حنْب آثر النيب صلى ا 
بل، كأعطى عيينة مثل ذلك، عليو كسلم أناسا ُب القسمة، فأعطى األقرع بن حابس مائة من اإل

كأعطى أناسا من أشراؼ العرب، فآثرىم يومئذ ُب القسمة؛ قاؿ رجل: كا؛ إف ىذه القسمة ما 
عدؿ فيها، كما أريد ّٔا كجو ا، فقلت: كا؛ ألخربف النيب صلى ا عليو كسلم، فأتيتو 

وسى، قد أكذم بأكثر من ىذا فأخربتو، فقاؿ: ))فمن يعدؿ إذا مل يعدؿ ا كرسولو رحم ا م
 .(3)فصرب((

كُب حديث عركة أف مركاف كاؼبسور بن ـبرمة أخرباه: )أف النيب صلى ا عليو كسلم قاـ 
حْب جاءه كفد ىوازف، فسألوه أف يرد إليهم أمواؽبم كسبيهم، فقاؿ: ))إف معي من تركف كأحب 

 ا السيب، كقد كنت استأنيت ّٔم((.اغبديث إيل أصدقو فاختاركا إحدل الطائفتْب إما اؼباؿ كإم

                                                           

أبو داكد، السنن، ربقيق: عزت عبيد دعاس، اؼبصدر السابق، كتاب اػبراج كاإلمارة كالفيء، باب ُب اإلماـ يقبل ىدايا اؼبشركْب،   (1)
 . 3055، رقم اغبديث:3/289
 .4333، رقم اغبديث:9/465( البخارم، صحيح البخارم مع الفتح، اؼبصدر السابق، كتاب اؼبغازم، باب غزكة الطائف، 2)
 .4336، رقم اغبديث:9/468( البخارم، صحيح البخارم مع الفتح، اؼبصدر السابق، كتاب اؼبغازم، باب غزكة الطائف، 3)
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ككاف النيب صلى ا عليو كسلم انتظرىم بضع عشرة ليلة حْب قفل من الطائف، فلما تبْب 
ؽبم أف النيب صلى ا عليو كسلم غّب راد إليهم إال إحدل الطائفتْب، قالوا: "فإنا لبتار سبينا"، 

ا دبا ىو أىلو، ٍب قاؿ: ))أما بعد؛ فإف فقاـ النيب صلى ا عليو كسلم ُب الناس، فأثُب على 
إخوانكم قد جاءكنا تائبْب، كإين رأيت أف أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أف يطيب ذلك، 
فليفعل، كمن أحب أف يكوف على حظو حٌب نعطيو إياه من أكؿ ما يفيء ا علينا فليفعل((، 

أذف منكم فبن مل يأذف، فارجعوا حٌب فقاؿ الناس: "طيبنا لك ذلك"، قاؿ: ))إنا ال ندرم من 
 يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم((.

فرجع الناس فكلمهم عرفاؤىم ٍب رجعوا إىل النيب صلى ا عليو كسلم، فأخربكه أهنم طيبوا 
 .(1)كأذنوا، فهذا الذم بلغنا عن سيب ىوازف(

 حاديثوجو مراعاة النبي صلى اهلل عليو و سلم لمقصد التحبب والتودد من ىذه األ

ككجو مراعاة النيب صلى ا عليو ك سلم ؼبقصد التحبب ك التودد من ىذه اؼبعامبلت من 
 كجوه:

 قبوؿ النيب صلى ا عليو كسلم ُب اغبالتْب ؽبدايا اؼبشركْب.  -1
إعطاء النيب صلى ا عليو ك سلم للمؤلفة قلؤّم من الطلقاء، كمن بينهم  -2

 سلمْب للغنائم.من أسلم كمن مل يسلم مع رغبة بعض اؼب
 رد النيب صلى ا عليو ك سلم ؽبوازف السيب. -3

كقد بْب النيب صلى ا عليو ك سلم العلة من ذلك فيما أخرجو البخارم من حديث أنس 
)رضي ا عنو( قاؿ: )صبع النيب صلى ا عليو كسلم ناسا من األنصار، فقاؿ: ))إف قريشا 

ف أجربىم كأتألفهم، أما ترضوف أف يرجع الناس حديث عهد جباىلية كمصيبة، كإين أردت أ
بالدنيا كترجعوف برسوؿ ا صلى ا عليو كسلم إىل بيوتكم؟(( قالوا: "بلى" إىل آخر 

                                                           

 2539، رقم اغبديث:6/471صدر السابق، كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقا، ( البخارم، صحيح البخارم مع الفتح، اؼب1)
 .4319ك  4318، رقم اغبديث:9/431، ككتاب اؼبغازم، باب قوؿ ا تعاىل:﴿ كيـو حنْب...﴾  كيـو 2540ك
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، ففي ذلك مراعاة ؼبقصد التحبب كالتودد، كذلك ؼبا للهدية قبوال كإعطاءن أثر ُب  (1)اغبديث...(
أثر ذلك ُب الكراىية، فكاف ُب ىذه األكجو مراعاة التقريب ك التأليف بْب متباعدين، كلو ردت لت

 ؼبقصد التحبب كالتودد ُب معاملة النيب صلى ا عليو ك سلم مع األعداء. 

 المطلب الثامن3 مقصد الجهاد

جهاد أعداء ا ُب سبيل ا باؼباؿ كالنفس، فقد تنٌوعت األدلة  ،من مقاصد الشريعة اػباصة
بو كالتحذير من تركو، كاغبث عليو كبياف فضل مقيميو، كمن بْب تلك  من القرآف كالسنة ُب األمر

ا الًَّذينى آمىنيوا ىىٍل أىديلُّكيٍم عىلىى ذًبىارىةو تػيٍنًجيكيٍم ًمٍن  اآليات الواردة ُب ذلك، قولو تعاىل: ﴿يىا أىيػُّهى
يػٍره ( تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىرىسيولًًو كىذبيىاًىديكفى ُب سى 10عىذىابو أىلًيمو ) ًبيًل اللًَّو بًأىٍموىاًلكيٍم كىأىنٍػفيًسكيٍم ذىًلكيٍم خى

ا اأٍلىنٍػهىاري 11لىكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم تػىٍعلىميوفى ) ( يػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىييٍدًخٍلكيٍم جىنَّاتو ذبىٍرًم ًمٍن ربىًٍتهى
نَّاًت عىٍدفو ذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي   .(2) ﴾كىمىسىاًكنى طىيّْبىةن ُب جى

فقد صبع ا ُب ىذه اآلية بْب اإليباف كالعمل الصاحل كاعبهاد ُب سبيل ا فأشركهم صبيعا ُب 
حكم جزاء كاحد، كىو اإلقباء من النار، ككصف اػبّبية، كغفراف الذنوب،  فدؿ ذلك على أف 

 اعبهاد ُب سبيل ا باؼباؿ كالنفس مقصد من مقاصد الشريعة اإلسبلمية.

يػٍره لَّكيٍم ًإف كينتيٍم كقاؿ تعاىل ًبيًل اللًَّو ذاًلكيٍم خى : ﴿كىجىاًىديكٍا بًأىٍموىاًلكيٍم كىأىنٍػفيًسكيٍم ُب سى
تػىٍعلىميوفى﴾
(3). 

أمر ا باعبهاد باؼباؿ كالنفس ُب سبيل ا أمر كجوب لعدـ ما يصرفو، ككصف اإلنفاؽ ُب 
 و مقصد من مقاصد الشريعة.ىذا السبيل كاػبركج  عبهاد العدك باػبّبية، فدؿ على أن

                                                           

 .4334، رقم اغبديث:9/464( البخارم، صحيح البخارم، كتاب اؼبغازم، باب غزكة الطائف، 1)
 .12-10سورة الصف، اآلية:  (2)

 .41سورة التوبة، اآلية:  (3)
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فيو األمر باعبهاد باألنفس كاألمواؿ كإهبابو على العباد، قاؿ أبو الطيب ؿبمد صديق خاف: "
فالفقراء هباىدكف بأنفسهم، كاألغنياء بأمواؽبم كأنفسهم، كاعبهاد من أكرب الفرائض كأعظمها، 

اف ال يقـو بالعدك إال صبيع كىو فرض كفاية مهما كاف البعض يقـو جبهاد العدك كيدفعو، فإف ك
 .(1)اؼبسلمْب ُب قطر من األرض أك أقطار كجب عليهم ذلك كجوب عْب"

كعن معاذ بن جبل )رضي ا عنو( أف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ: ))ذركة سناـ اإلسبلـ 
 . (2)اعبهاد ُب سبيل ا((

فبو تعلو كلمة  ،أعبله :ـ، أمفجعل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم اعبهاد ذركة سناـ اإلسبل
 من مقاصد الشريعة . مقصد التوحيد كينتشر الدين، كُب ذلك دليل على أنو 

كعن أيب ذر الغفارم رضي ا عنو عن النيب صلى ا عليو كسلم أنو قاؿ: ))أفضل العمل 
 .(3)اإليباف با، كاعبهاد ُب سبيلو((

ف أفضل األعماؿ بعد اإليباف با اعبهاد ُب سبيل ا قاؿ العز بن عبد السبلـ )رضبو ا(: "فإ
ؼبا فيو من سحق أعداء ا، كتطهّب األرض منهم، كجيرىمهم كأطفاؽبم، كارتفاؽ اؼبسلمْب دبا منحو 
ا من أراضي الكفار كأمواؽبم، كإرقاؽ حيريمهم كأطفاؽبم؛ كلذلك عٌظم ا فيو أجر الطالب من 

غالب كاؼبغلوب، كالقاتل كاؼبقتوؿ، كأحيا القتلى فيو بعد فباهتم، كعٌوضهم اؼبسلمْب كاؼبطلوب، كال
عن حياهتم الٍب بذلوىا ألجلو حبياة أبدية سرمدية، ال يصفها الواصفوف كال يعرفها 

 .(4)العارفوف...."

                                                           

-ق1412أبو الطيب ؿبمد صديق خاف، فتح البياف ُب مقاصد القرآف، دط، )صيدا، بّبكت، اؼبكتبة العصرية للطباعة كالنشر،   (1)
 .5/307ـ(، 1992

ح بطرقو كشواىده كىذا إسناد كط: صحي. قاؿ شعيب األرنؤ 22051، رقم اغبديث:36/375أضبد، اؼبسند، اؼبصدر السابق،   (2)
 ، اؼبصدر نفسو.ضعيف
 .2518رقم اغبديث:كتاب العتق، باب أم الرقاب أفضل، البخارم، صحيح البخارم مع الفتح،    (3)
-ق1417، )دمشق، دار الفكر اؼبعاصر، 1العز بن عبد السبلـ، أحكاـ اعبهاد كفضائلو، ربقيقإياد خالد الطباع،ط ( 4)

 .27ـ(ص:1996
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كلقد راعى رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ىذا اؼبقصد ُب معاملتو مع األعداء ُب معامبلت    
من حياتو، بل ىي اغبياة كلها، كذلك بعد اؽبجرة إىل اؼبدينة، كإقامة دكلة اإلسبلـ، كإذف كثّبة 

 ا لو بذلك.

قاؿ ابن كثّب )رضبو ا(:" كإمبا شرع ا تعاىل اعبهاد ُب الوقت األليق بو؛ ألهنم ؼبا كانوا دبكة، 
بقتاؿ الباقْب لشىقَّ عليهم؛  كاف اؼبشركوف أكثر عددنا، فلو أمرى اؼبسلمْب، كىم أقل من العشر،

كؽبذا ؼبا بايع أىلي يثرب ليلة العقبة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، ككانوا نٌيفا كشبانْب، قالوا: يا 
ليايل ًمُب فنقتلهم؟ فقاؿ رسوؿ ا  -يعنوف أىل ًمُبى -رسوؿ ا؛ أال مبيل على أىل الوادم 

لما بػىغىى اؼبشركوف، كأخرجوا النيب صلى ا عليو كسلم صلى ا عليو كسلم "إين مل أكمر ّٔذا"، ف
من بْب أظهرىم، كنٌبوا بقتلو، كشٌردكا أصحابو شىذرى مىذىر، فذىب منهم طائفة إىل اغببشة، 
كآخركف إىل اؼبدينة، فلما استقركا باؼبدينة، ككافاىم رسوؿي ا صلى ا عليو كسلم، كاجتمعوا 

م دار إسبلـ كمىٍعقبل يلجؤكف إليو شرع ا جهاد األعداء، فكانت عليو، كقاموا بنصره كصارت ؽب
ىذه اآلية أكؿ ما نزؿ ُب ذلك،  فقاؿ تعاىل: ﴿أيًذفى لًلًَّذينى يػيقىاتػىليوفى بًأىنػَّهيٍم ظيًلميوا كىًإفَّ اللَّوى عىلىى 

نىٍصرًًىٍم لىقىًديره . الًَّذينى أيٍخرًجيوا ًمٍن ًديىارًًىٍم ًبغىٍّبً حىٌق﴾
1"(2). 

مسلم بسنده  وأخرجكمن أكجز ما يدؿ على مراعاة النيب صلى ا عليو كسلم ؽبذا اؼبقصد ما 
عن بريدة عن أبيو قاؿ: "غزا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم تسع عشرة غزكة، قاتل ُب شباف 

 .(3)منهن"

قصد ما ُب ؾباكبتو ؽبذا اؼبكمن أحسن ما يدؿ على سرعة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم 
من حديث عائشة رضي ا عنها قالت: )ؼبا رجع النيب صلى ا عليو ك سلم  البخارم أخرجو

من اػبندؽ، ككضع السبلح، كاغتسل أتاه جربيل عليو السبلـ، فقاؿ: قد كضعت السبلح، كا 

                                                           

 .39سورة اغبج، اآلية:  (1)
 .5/434ابن كثّب، تفسّب القرآف العظيم، اؼبصدر السابق،   (2)
، رقم 880اعبامع الصحيح، اؼبصدر السابق، كتاب اعبهاد كالسّب، باب عدد غزكات النيب صلى ا عليو كسلم، ص:مسلم،   (3)

 .1814اغبديث:
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صلى ما كضعناه، فاخرج إليهم، قاؿ: ))فإىل أين؟( قاؿ: ىا ىنا، كأشار إىل قريظة، فخرج النيب 
 .(1)ا عليو كسلم  إليهم(

ككذلك أخرجو الطرباين كالبيهقي بإسناد صحيح إىل الزىرم، عن عبد الرضبن بن عبد ا بن  
كعب بن مالك، عن عمو عبيد ا بن كعب، أف رسوؿ ا صلى عليو كسلم ؼبا رجع من طلب 

عذيرؾ من ؿبارب، أال األحزاب كضع عنو البلمة، كاغتسل، كاستجمر فتبدل لو جربيل، فقاؿ: 
أراؾ قد كضعت الؤلمة كما كضعناىا بعد، قاؿ فوثب رسوؿ ا فزعان، فعـز على الناس أف ال 
يصلوا العصر حٌب يأتوا بِب قريظة، قاؿ: فلبس الناس السبلح، فلم يأتوا بِب قريظة حٌب غربت 

ة، كقالت: إنا الشمس قاؿ: فاختصموا عند غركب الشمس، فصلت طائفة العصر، كتركتها طائف
 .(2)ُب عزيبة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فليس علينا إٍب، فلم يعنف كاحدان من الفريقْب(

 وجو مراعاة النبي صلى اهلل عليو وسلم لمقصد الجهاد في معاملتو مع األعداء 

دينة ككجو مراعاة النيب صلى ا عليو كسلم ؼبقصد اعبهاد من ىذه اؼبعامبلت بعد استقراره باؼب
 كاإلذف لو من كجوه:

 مباشرتو صلى ا عليو كسلم عمره بعد اؽبجرة جبهاد أعداء ا. -1
 بعد عودتو من األحزاب كخلعو لؤلمة القتاؿ.سرعة استجابتو كفزعو إىل قتاؿ بِب قريظة  -2
 ربريضو الصحابة ُب كأخذه عليمو أف ال يصلوا العصر إال ُب بِب قريظة. -3

 مراعاة النيب صلى ا عليو كسلم ؼبقصد اعبهاد.ففي ىذه الوجوه دليل على 
 كا كيل التوفيق كالسداد.

 

 
                                                           

  . 4117، رقم اغبديث:9/206م، باب مرجع النيب صلى ا عليو كسلم، ، صحيح البخارم مع الفتح، كتاب اؼبغاز البخارم (1)
، )اؼبوصل، مكتبة العـو 2، سليماف بن أضبد أبو القاسم الطرباين، اؼبعجم الكبّب، ربقيق ضبدم بن عبد آّيد السلفي، طالطرباين  (2)

 .11/20ربقيق: شعيب األرناؤط اؼبصدر السابق،  كانظر صحيح ابن حباف بَبتيب ابن بلباف،، 160/ 19 ـ(،1983-ق1404كاغبكم، 
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 الخاتمة والنتائج

 بعوف ا كتوفيقو جاء اختتاـ البحث، كأبرز النتائج الٍب توٌصل إليها الباحث ما يلي:

اؼبعامبلت بْب اؼبسلم كالكافر ىي اؼبصاحل جلبا كاؼبفاسد درءا،  فوصف  أف رابط -
يبنع من جرياف تبادؿ اؼبعامبلت ما داـ أف ُب اؼبعاملة ربقيقا ؼبصلحة ما  الكفر ال

يا من تليق باغباؿ كالظرؼ من جلب نفع أك دفع ضر أك ارتكاب ؼبفسدة أدىن توقٌ 
 اؼبفسدة الكربل.

أف اؼبقاصد دراجات كمراتب، فمقصد التوحيد أعلى رتبة فبل يتقدـ عليو مقصد أيا   -
 نو حباؿ خببلؼ ما عداه من اؼبقاصد كاؼبصاحل.كاف، كما أنو ال يتنازؿ ع

 ز التنازؿ عن اؼبقاصد العليا.تراكم اؼبقاصد كاؼبصاحل ال هبوٌ  -
أف اؼبصاحل  تتكيف بالظركؼ كاألحواؿ، فقد تكوف اؼبصلحة مفسدة ُب كقت دكف  -

 كقت آخر، كقد تكوف اؼبفسدة مصلحة ُب كقت مقابل مفسدة أعظم منو.
صلحة اػبالصة، كإال فالراجحة، كإف تعذر فدفع أعظم يسعى اؼبسلم ُب ربقيق اؼب -

 اؼبفسدتْب بارتكاب أدناىا ُب معاملتو مع الكافر.
قد ذبتمع ُب اغباؿ مصلحتاف جائزتاف فأكثر، كيكوف إحدانبا أعلى رتبة من  -

األخرل كإف جازتا، فللمسلم أف يراعي األعلى على األدىن ُب معاملتو مع الكافر 
 ضعف.سواء ُب العز أك ال

أف مقاصد حفظ الدين كالنفس كالعقل كالنسل كاؼباؿ قد تراعى بسبلح العدك، كما  -
أنو يراعى لو ُب حقو ىذه مامل يكن حربيا كما تراعى ُب حق اؼبسلم مامل يكن 

 قصاصا.
أف الكفر ال يبنع اؼبسلم من مراعاة مقاصد السماحة كالتيسّب كرفع اغبرج كالعدؿ  -

 ملتو مع الكافر.كرفع الظلم كالتدرج ُب معا
فاؼبسلم يتسامح مع للكافر فيما ال يعود بالضرر ُب دينو، كما أنو قد يتبادالف 
اؼبنافع تيسّبا للمعاش، كقد تقتضي اغبالة أف يعْب اؼبسلم الكافر لتحقيق العدؿ لو 
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ُب ظلم كقع عليو، كما أف على اؼبسلم اف يتدرج بو ُب معامبلتو كي يفهمو حقيقة 
 يهديو لئلسبلـ. الدين لعل ا

شبت أحواؿ خاصة يراعى للكافر مقصد اغبرية كمقصد الوطن كاؼبواطنة، كمقصد  -
، كمقصد كمقصد االجتماع كاعبماعية، كمقصد األمن كمقصد اؼبساكاةلسلم، ا

إال أهنا تكوف جائزة ُب حاؿ غّب جائزة ُب حاؿ  كمقصد اعبهاد التحابب كالتودد
 أخرل.

اؼبسلم مع الكافر كمعاقدة الصلح بْب اؼبسلم كالكافر فقد تقتضي اغبالة ؼبواطنة 
كتواجد تعاكف كتكافل بْب اؼبسلم كالكافر كتوحيد كلمة حق ُب مواجهة باطل اتفق  

، كما أف اغبالة قد تقتضي دبقاكمة الظلم من اؼبسلم على الكافر أك الفريقاف عليو
ؽ العامة مع اؼبسلم، العكس كتوفّب األمن للكافر كتسويتو أماـ اكمة أك اغبقو 
 فاألحواؿ ؽبا تأثّب قوم ُب تكيف ىذه اؼبقاصد إهبابا كسلبا.

أك قد تقتضي اغبالة  اؼبسلم قد يعامل الكافر دبا يستجلب مودتو فينخف شره،ك   
لقتاؿ أعداء كتطهّب األرض منهم، فكل ىذا يكوف موازنا بالظرؼ كاغباؿ كمستول 

 .فقههاضعف األمة من قوهتا، كحكمة الدعوة ك 
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 التوصيات

 ىذا؛ كيوصي الباحث:

بأف اؼبعامبلت الٍب جرت بْب النيب صلى ا عليو ك سلم كاألعداء تستحق  -
ؼبقاصد بالوقائع ُب العصر اغبديث ألهنا أحداث جرت ُب اعبمع كالدراسة مقصديا مع ربط ا

 ـبتلف الظركؼ كاألحواؿ.
ؿ مسّبهتا، كيلحق حاضرىا دٌ أف علم اؼبقاصد كفيل بأف ييسر سّب األمة كيع -

 دباضيها.
أف علم اؼبقاصد حباجة شديدة إىل الدراسة فيو دراسة تقربو إىل الفهم  -

فركعو، كذلك الختبلؼ كجهات أنظار اؼبقاصديْب ُب طرؽ استنباطو، كتوسع ك كتضبط أصولو 
بعض البيد أف  ،عن دائرة حقيقة اؼبصلحة الشرعيةبو البعض ُب باب اؼبقاصد توسعا خرجوا 

 قا أفقد للمقاصد معنوياهتا. يفيو تضي اآلخر ضاقوا بو ذرعا فضيقوا

 كا كيل التوفيق كالسداد.
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 فهرس اآليات القرآنية الواردة
 الصفحة رقم اآلية السورة نص اآلية أو طرفها

ًتًو كىريسيًلًو كىًجرٍبًيلى ... ﴾  22 98 البقرة ﴿ مىٍن كىافى عىديكِّا لًلًَّو كىمىبلًئكى
اءى ...﴾﴿   38 143 ‘‘ ‘‘ كىكىذىًلكى جىعىٍلنىاكيٍم أيمَّةن كىسىطنا لًتىكيونيوا شيهىدى
 31 163 ‘‘ ‘‘ ﴾  كىًإؽبىيكيٍم إًلىوه كىاًحده الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى الرَّضٍبىني الرًَّحيمي ﴿ 

يىاةه يىا أيكيل اأٍلىٍلبىاًب ...﴾  26 179 ‘‘ ‘‘ ﴿ كىلىكيٍم ُب اٍلًقصىاًص حى
 26/41 185 ‘‘ ‘‘ ﴿ ييرًيدي اللَّوي ًبكيمي اٍلييٍسرى كىالى ييرًيدي ًبكيمي اٍلعيٍسرى ﴾

ًة.... ﴾  81 195 ‘‘ ‘‘ ﴿ كىال تػيٍلقيوا بًأىٍيًديكيٍم ًإىلى التػٍَّهليكى
بُّ اٍلفىسىادى ﴾  42 205 ‘‘ ‘‘ ﴿ كىاللَّوي الى وبًي

ى الرُّ  يًن قىٍد تػىبػىْبَّ  94 256 ‘‘ ‘‘ ٍشدي ًمنى اٍلغىيّْ ... ﴾﴿ الى ًإٍكرىاهى ُب الدّْ
اتًبنا فىرًىىافه.. ﴾ ديكا كى  73 283 ‘‘ ‘‘ ﴿ كىًإٍف كيٍنتيٍم عىلىى سىفىرو كىملىٍ ذبًى

 25 6    آؿ عمراف ﴿ الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى اٍلعىزًيزي اغبٍىًكيمي ﴾
يعنا كىالى تػىفىرَّقيوا... ﴾  100 103 ‘‘ ‘‘ ﴿ كىاٍعتىًصميوا حًبىٍبًل اللًَّو صبًى

يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّاًس تىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ...﴾  43 110 ‘‘ ‘‘ ﴿كنتم خى
ى لىكيٍم كىيػىٍهًديىكيٍم سينىنى الًَّذينى... ﴾  26/41 26 النساء ﴿ ييرًيدي اللَّوي لًييبػىْبّْ

ٍمتيٍم بػىٍْبى النَّاًس أىٍف ربىٍكيميوا بًاٍلعىدٍ   81 58 ‘‘ ‘‘ ًؿ ... ﴾﴿ كىًإذىا حىكى
تػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم.... ﴾ نىا عىلىٍيًهٍم أىًف اقػٍ  86 66 ‘‘ ‘‘ ﴿ كىلىٍو أىنَّا كىتىبػٍ

 42/95 128 ‘‘ ‘‘ ﴿ كىًإًف اٍمرىأىةه خىافىٍت ًمٍن بػىٍعًلهىا نيشيوزنا أىٍك ًإٍعرىاضنا... ﴾
..﴾ ﴿ كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلربّْ كىالتػٍَّقوىل كىالى تػىعىاكىنيوا  81/94 2 اؼبائدة عىلىى اإٍلًٍبًٍ

﴾ ....  76 6 ‘‘ ‘‘ ﴿ مىا ييرًيدي اللَّوي لًيىٍجعىلى عىلىٍيكيٍم ًمٍن حىرىجو
 80 8 ‘‘ ‘‘ ﴿ يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيونيوا قػىوَّاًمْبى لًلًَّو.... ﴾
 41 38 ‘‘‘‘  ﴿ كىالسَّارًؽي كىالسَّارًقىةي فىاٍقطىعيوا أىٍيًديػىهيمىا..... ﴾
نػىهيٍم أىٍك أىٍعًرٍض عىنػٍهيٍم .... ﴾  106 42 ‘‘ ‘‘ ﴿ فىاٍحكيٍم بػىيػٍ

 89 67 ‘‘ ‘‘ ﴿ يىا أىيػُّهىا الرَّسيوؿي بػىلٍّْغ مىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكى ًمٍن رىبّْكى .... ﴾
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 67 93 ‘‘ ‘‘ ﴿ لىٍيسى عىلىى الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاغبًىاًت جينىاحه... ﴾ 
..... ﴾﴿ كىسبىَّ   35  115 األنعاـ ٍت كىًلمىتي رىبّْكى ًصٍدقنا كىعىٍدالن

﴾ ...  82 152 ‘‘ ‘‘ ﴿ كىًإذىا قػيٍلتيٍم فىاٍعًدليوا كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍرىبى
 26 156   األعراؼ ﴿ كىرىضٍبىًٍب كىًسعىٍت كيلَّ شىٍيءو ﴾ 

... ﴾﴿ كىًإٍذ يبىٍكيري ًبكى الًَّذينى كىفىريكا لًييٍثًبتيوؾى أى   62 30 األنفاؿ ٍك يػىٍقتػيليوؾى
 57 35 ‘‘ ‘‘ ﴿ كىمىا كىافى صىبلتػيهيٍم ًعٍندى اٍلبػىٍيًت ًإال ميكىاءن... ﴾

 26 73 ‘‘ ‘‘ ﴿ كىىيوى اغبٍىًكيمي اػٍبىًبّبي ﴾
 22 60 ‘‘ ‘‘ ﴿ كىأىًعدُّكا ؽبىيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّةو... ﴾

 71 67 ‘‘ ‘‘ لىوي أىٍسرىل حىٌبَّ يػيٍثًخنى... ﴾ ﴿ مىا كىافى لًنىيبٍّ أىف يىكيوفى 
 88 6 التوبة ﴿ كىًإٍف أىحىده ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى اٍستىجىارىؾى فىأىًجٍرهي... ﴾
ًبيًل اللًَّو... ﴾  112 41 ‘‘ ‘‘ ﴿كىجىاًىديكاٍ بًأىٍموىاًلكيٍم كىأىنٍػفيًسكيٍم ُب سى

ٍيئنا ... ﴾ ﴿ ًإفَّ اللَّوى الى يىٍظًلمي النَّاسى شى  96 44 يونس كىلىًكنَّ النَّاسى
ةى طىرىُبًى النػَّهىاًر كىزيلىفنا ًمنى اللٍَّيًل ...﴾  42 114 ىود ﴿ كىأىًقًم الصَّبلى
ائًره.... ﴾  47 9 النحل ﴿ كىعىلىى اللًَّو قىٍصدي السًَّبيًل كىًمنػٍهىا جى

 65 126 ‘‘ ‘‘ ﴿ كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا دبًٍثًل ﴾ 
 47 36 ‘‘ ‘‘ لىقىٍد بػىعىثٍػنىا ُب كيلّْ أيمَّةو رىسيوالن أىًف اٍعبيديكا اللَّوى... ﴾﴿ كى 

 80 90 ‘‘ ‘‘ ﴿ إفَّ اللَّوى يىٍأميري بًاٍلعىٍدًؿ كىاإٍلًٍحسىاًف... ﴾
ٍوًعظىًة اغبٍىسىنىةً  ًبيًل رىبّْكى بًاغبًٍٍكمىًة كىاٍلمى  95 125 ‘‘ ‘‘ ادٍعي ًإىلى سى

 67 126 ‘‘ ‘‘ ٍم فػىعىاًقبيوا دبًٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم ًبًو... ﴾﴿ كىًإٍف عىاقػىٍبتي 
﴾ ...  86 106 اإلسراء ﴿ كىقػيٍرآننا فػىرىقػٍنىاهي لًتػىٍقرىأىهي عىلىى النَّاًس عىلىى ميٍكثو

 107 96 مرًن ﴿ ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاغبًىاًت سىيىٍجعىلي ؽبىيمي...﴾
 47 25 األنبياء ًمٍن قػىٍبًلكى ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ نيوًحي إًلىٍيًو...﴾ ﴿ كىمىا أىٍرسىٍلنىا

﴾ ... يًن ًمٍن حىرىجو  76 78 اغبج ﴿ كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم ُب الدّْ
 113 39 ‘‘ ‘‘ ﴿أيًذفى لًلًَّذينى يػيقىاتػىليوفى بًأىنػَّهيٍم ظيًلميوا... ﴾
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 86 32 الفرقاف عىلىٍيًو اٍلقيٍرآفي ...﴾﴿ كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا لىٍوالى نػيزّْؿى 
 102 57 القصص ﴿كىقىاليوا ًإٍف نػىتًَّبًع اؽٍبيدىل مىعىكى نػيتىخىطٍَّف ًمٍن أىٍرًضنىا...﴾
﴾ ...  101 67 العنكبوت ﴿أىكىملٍى يػىرىٍكا أىنَّا جىعىٍلنىا حىرىمان آًمنان كىيػيتىخىطَّفي النَّاسي

بيوا فػىقىٍد كىذَّبى   89 18 ‘‘ ‘‘ أيمىمه ًمٍن قػىٍبًلكيٍم... ﴾ ﴿ كىًإٍف تيكىذّْ
 107 21 الرـك ﴿كىًمٍن آيىاتًًو أىٍف خىلىقى لىكيٍم ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم أىٍزكىاجنا... ﴾

 48 30 لقماف ﴿ ذىًلكى بًأىفَّ اللَّوى ىيوى اغبٍىقُّ كىأىفَّ مىا يىٍدعيوفى... ﴾
 91 27 األحزاب ؽبىيٍم كىأىٍرضنا... ﴾﴿كىأىٍكرىثىكيٍم أىٍرضىهيٍم كىًديىارىىيٍم كىأىٍموىا

نػىهيٍم كىبػىٍْبى اٍلقيرىل الًٍَّب بىارىٍكنىا ًفيهىا... ﴾  102 18 سبأ ﴿ كىجىعىٍلنىا بػىيػٍ
 49 13-1 فصلت ( تػىٍنزًيله ًمنى الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم ...... ﴾1﴿ حم )

اءي اللًَّو ًإىلى النَّاًر فػىهيٍم ييو   23 19 ‘‘ ‘‘ زىعيوفى... ﴾﴿ كىيػىٍوـى وبيٍشىري أىٍعدى
ٍلًفًو... ﴾ ٍيًو كىالى ًمٍن خى  35 42 ‘‘ ‘‘ ﴿ الى يىٍأتًيًو اٍلبىاًطلي ًمٍن بػىٍْبً يىدى
 48 45 الزخرؼ ﴿ كىاٍسأىٍؿ مىٍن أىٍرسىٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى ًمٍن ريسيًلنىا ... ﴾
 95 4 ؿبمد ذىا... ﴾﴿ فىًإذا لىًقيتيمي الًَّذينى كىفىريكا فىضىٍربى الرّْقىاًب حىٌبَّ إً 

 103 13 اغبجرات ﴿ يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإنَّا خىلىٍقنىاكيٍم ًمٍن ذىكىرو كىأينٍػثىى... ﴾
 26 30 الذاريات ﴿ ًإنَّوي ىيوى اغبٍىًكيمي اٍلعىًليمي ﴾ 

ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكًف ﴾  48 56 ‘‘ ‘‘ ﴿ كىمىا خىلىٍقتي اعبًٍنَّ كىاإٍلً

 98 1 اغبشر مىا ُب السَّمىاكىاًت كىمىا ُب اأٍلىٍرًض ...﴾ ﴿ سىبَّحى لًلَّوً 
 91 9 اؼبمتحنة ﴿ ًإمبَّىا يػىنػٍهىاكيمي اللَّوي عىًن الًَّذينى قىاتػىليوكيٍم... ﴾

 111 10 الصف ﴿ىىٍل أىديلُّكيٍم عىلىى ذًبىارىةو تػيٍنًجيكيٍم... ﴾
 40 9 اعبمعة ... ﴾﴿ فىاسىعىٍوا ًإىلى ذًٍكًر اللًَّو كىذىريكا اٍلبػىٍيعى 

 47 16 التغابن ﴿ فىاتػَّقيوا اللَّوى مىا اٍستىطىٍعتيٍم كىاظٍبىعيوا كىأىًطيعيوا ... ﴾
اًء كىالطَّارًًؽ ﴾   60 1 الطارؽ ﴿ كىالسَّمى
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 فهرسة األحاديث واآلثار
 الصفحة أطراف األحاديث واآلثار م
 109 آثر النيب صلى ا عليو كسلم أناسا ُب القسمة 1
 48 اجتمعت قريش للنيب صلى ا عليو كسلم يوما 2
 64 اذىبوا فأنتم الطلقاء 3
 63 رجبل بكر كأبو سلم عليو ك  ا صلى ا رسوؿ استأجر 4
 72 اشَبل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم طعاما من يهودم 5
 63 اقتلوىم كلو كجدسبوىم متعلقْب بأستار الكعبة 6
 114 الؤلمة كما كضعناىا بعد أال أراؾ قد كضعت 7
 79 اللهم إين أعوذ بك من اؼبأٍب كاؼبغـر 8
 57 اللهم عليك بقريش 9

 89 انطلقوا إىل يهود 10
 108 أبشر فقد جاءؾ ا بقضائك 11
 94 ابشر، فوا  ال ىبزيك ا أبدا،....  12
 60 إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عِب 13
 112 ف باأفضل العمل اإليبا 14
 43 أال أخربكم خبّب الناس ك شر الناس 15
 66 أال إف اػبمر قد حرمت 16
 109 أما ترضوف أف يذىب الناس بالشاة كالبعّب 17
 أما علي فإف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أمره أف 18

 يتخلف حٌب يؤدم 
72 

 74 أنتم عالة، فبل ينفلًب منهم أحد إال بفداء أك ضرب عنق 19
 59 إف بأرض اغببشة ملكا 20
 27/76 إف الدين يسر، كلن يشاد الدين أحد إال غلبو 21
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 85  أف رعبل كذكواف كعصية كبِب غبياف 22
 111 إف قريشا حديث عهد جباىلية كمصيبة 23
 87 إنك تقدـ على قـو أىل كتاب 24
 77 إنكم أمة أريد بكم العسر 25
 41 البصرإمبا جعل االستئذاف من أجل  26
 106 إمبا أنزلت ُب الدية من بِب النضّب كقريظة 27
 99 أف النيب صلى ا عليو ك سلم قاتل أىل خيرب 28
 60 أنو أبصر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب مشرؽ ثقيف 29
 69 أنو دفع إىل يهود خيرب لبل خيرب كأرضها 30
 84 إف ىذه السحابة لتستهل بنصر بِب كعب 31
 98 أهنم اصطلحوا على كضع اغبرب، عشر سنْب، يأمن فيهن الناس 32

 85 إين أخاؼ عليهم أىل قبد 33
 67 أىرقها 34
 68 بل أرجو أف ىبرج ا من أصبلّٔم 35
 77 توُب النيب ا صلى ا عليو كسلم كدرعو مرىونة عند يهودم  36
 107 هتادكا ربابوا 37
 80 اغبنفية السمحة 38
 43 ياركم أحاسنكم أخبلقاخ 39
 101 سأؿ النيب صلى ا عليو كسلم عن أيتاـ كرثوا طبرا 40
 112 ذركة سناـ اإلسبلـ 41
 82/100 شهدت حلف اؼبطيبْب مع عمومٍب كأنا غبلـ 42
 114 غزا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم تسع عشرة غزكة  43
 80/90 خصفة بنخلقاتل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ؿبارب  44
 114 قد كضعت السبلح 45
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 98 كانت غزكة بِب النضّب، كىم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر  46
 106 كانت قريظة كالنضّب ، ككاف النضّب أشرؼ من قريظة 47
 59 كانوا يضعوف خدكدىم على األرض 48
 80 كنا مع النيب صلى ا عليو كسلم بذات الرقاع 49
 27 رر كالضرارال ض 50
 89 ألعطْب الراية غدا رجبل يفتح على يديو 51
 61 ال أكره أحدا منكم على شيء 52
 107 ال تدخلوف اعبنة حٌب تؤمنوا كال تؤمنوا حٌب ربابوا 53
 78 ال هبتمع ديناف ُب جزيرة العرب 54
 70 لقد لقيت من قومك ما لقيت، ككاف أشد ما لقيت منهم يـو العقبة 55
 91 و كاف اؼبطعم بن عدم حيا ٍب كلمِب ُب ىؤالء النتُب لَبكتهم لول 56
 68 ما ذبدكف حد الزنا ُب كتابكم؟ 57
 71 ما تركف ُب ىؤالء األسارل 58
 55 ما خّب رسوؿ ا صلى ا صلى ا عليو كسلم بْب أمرين 59
 56 ما عندؾ يا شبامة؟ 60
 63 من أغلق بابو فهو آمن 61
 65 ال نعاقبنصرب ك  62
 92 ىذا كتاب من ؿبمد النيب )رسوؿ ا(  67
 61 ىل من رجل وبملِب إىل قومو 68
 107 كالذم نفس ؿبمد بيده ؼبناديل سعد بن معاذ ُب اعبنة أحسن  69
 كسىب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم نساءىم ك ذراريهم، كقسم 70

 أمواؽبم للنكث الذم نكثوا... .
69 

 104 الناس؛ أال إف ربكم كاحدياأيها  71
 65 يا أيها الناس؛ إف ا عز ك جل حـر مكة  72
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 87 يا عائشة؛ لوال أف قومك حديث عهد جباىلية    73
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ابن بطاؿ، أبو اغبسْب علي بن خلف، شرح صحيح البخارم، ربقيق: أبو سبيم  -2

 ـ(.2003 -ىػ1423)مكتبة الرشد، الرياض، 1ياسر بن إبراىيم، ط
 تأكيل القرآف، ربقيق: أضبد ابن جرير، ؿبمد بن جرير الطربم، جامع البياف ُب   -3

 ـ(.2000-ق1420، )بّبكت، لبناف، 1ؿبمد شاكر، ط
ابن حباف، ؿبمد بن حباف أبو حاًب، صحيح ابن حباف بَبتيب ابن بلباف، ربقيق:  -4

 ـ(.1993-ىػ1414، )لبناف، بّبكت، مؤسسة الرسالة، 2شعيب األرناؤط، ط
إلسبلمية، ربقيق: ؿبمد ؿبمد الطاىر بن عاشور، مقاصد الشريعة ا ابن عاشور، -5

 ـ(.2001-ىػ1421، )عماف، بّبكت، دار النفائس، 2الطاىر اؼبيساكم، ط
)بّبكت، لبناف، مؤسسة 1ابن عاشور، ؿبمد الطاىر بن عاشور التحرير كالتنوير، ط -6

 ـ(.2000ىػ1420التاريخ العريب، 
 ابن عطية، أبو ؿبمد عبد اغبق بن غالب األندلسي، ارر الوجيز ُب تفسّب -7

)دار الكتب العلمية،  1الكتاب العزيز، ربقيق:عبد السبلـ عبد الشاُب ؿبمد، ط
 ـ(.2001-ىػ1422بّبكت لبناف، 

ابن فارس، أضبد ابن الفارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة،  ربقيق: عبد السبلـ  -8
 .ـ(1979-ىػ1399النشر كالتوزيع،كف، )لبناف، دار الفكر للطباعة ك ؿبمد ىار 

مد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد ا، مفتاح دار السعادة، ربقيق ابن القيم، ؿب -9
، )اػبرب، اؼبملكة العربية السعودية، دار ابن عفاف، 1علي بن حسن اغبليب، ط

 ـ(. 1996-ىػ1416
ابن كثّب، إظباعيل بن كثّب الدمشقي، تفسّب القرآف العظيم، ربقيق: مصطفى  -10

بة، الفاركؽ اغبديثة، جيزة، ، )مؤسسة قرط1السيد ؿبمد كؾبموعة، ط
 ـ(.2000-ىػ1421القاىرة،



127 

 

ابن كثّب، أبو الفداء إظباعيل بن كثّب، البداية كالنهاية، ربقيق: عبد ا بن عبد  -11
 ـ(.1997-ىػ1417، )جيزة، دار ىجر، 1اسن الَبكي، ط

، ابن كثّب، أبو الفداء إظباعيل بن كثّب، السّبة النبوية، ربقيق: مصطفى عبد الواحد -12
 ـ(.1976-ق1395)بّبكت، لبناف، دار اؼبعرفة، 

، لساف العرب، ربقيق: عبد ا العلي  -13 ابن منظور، صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر
 الكبّب ك ؿبمد أضبد حسب ا كىاشم ؿبمد شاذيل، )دار اؼبعارؼ، القاىرة(.

 ابن ىشاـ، أبو ؿبمد عبد اؼبلك بن ىشاـ، السّبة النبوية، ربقيق: مصطفى السقا -14
)عيسى البايب اغبليب، مصر،  2كإبرىيم اإلبيارم ك عبد العزيز الشليب، ط

 ـ(.1955-ىػ1375
اآلمدم، علي بن ؿبمد، اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ، تعليق: الشيخ عبد الرزاؽ  -15

 (.2003-ىػ1424، )الرياض، دار الصميعي،  1العفيفي، ط
-ىػ1415األردف، ،)دار النفائس، 1إبراىيم العلي، صحيح السّبة النبوية، ط -16

 ـ(.1995
، 2أبو داكد، السنن، مع أحكاـ األلباين،ربقيق:أبو عبيدة مشهور بن حسن، ط -17

 ىػ(.1424)الرياض، مكتبة اؼبعارؼ، 
أبو داكد، سليماف بن األشعث، اعبستاين،سنن أيب داكد، ربقيق: عزت عبيد  -18

، بّبكت، 1الدعاس كعادؿ السيد، ط  ـ(. 1997-ىػ1418،)دار ابن اغبـز
و زىرة، ؿبمد بن أضبد بن مصطفى، زىرة التفاسّب، )مصر، دار الفكر العريب، أب -19

 ىػ(.1394
أبو الطيب ؿبمد صديق خاف، فتح البياف ُب مقاصد القرآف، دط، )صيدا، بّبكت،  -20

 ـ(.1992-ق1412اؼبكتبة العصرية للطباعة كالنشر، 
)بّبكت، 1، طأبو عبد ا، أضبد بن حنبل، اؼبسند، ربقيق شعيب األرؤكط كغّبه -21

  ـ(.1999-ىػ1420لبناف، مؤسسة الرسالة، 
البيضاكم، أبو الفتوح، عبد ا بن ؿبمد، منهاج الوصوؿ بشرح هناية السوؿ،  -22

  ـ(.1983-ق1403، )بّبكت، دار الكتب العلمية، 2ط
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األصفهاين، مشس الدين ؿبمود عبد الرضبن، شرح اؼبنهاج للبيضاكم ُب علم  -23
، )الرياض، مكتبة الرشد، 1رًن بن علي النملة، طاألصوؿ، ربقيق: عبد الك

 ـ(.1999-ىػ1420
أبو عبيدة، القاسم بن سبلـ، كتاب األمواؿ، ربقيق:أبو يونس سيد بن رجب،  -24

 ـ(.2007-ق1428، ) اؼبنصورة، مصر، دار اؽبدم النبوم، 1ط
،)اؼبكتبة اإلسبلمية، عماف 1األلباين، ؿبمد ناصر الدين، صحيح السّبة النبوية،ط -25

 ، األردف(. 
، )األردف، دار 1البدكم ، يوسف أضبد ؿبمد، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، ط -26

 ـ(.2000النفائس، 
البخارم، أبو عبد ا ؿبمد بن إظباعيل، فتح البارم، ربقيق: أبو قتيبة نظر ؿبمد  -27

 ـ(.2005-ىػ1426) الرياض، دار طيبة، 1الفاريايب، ط
، )بّبكت، لبناف، دار 3مد فؤاد عبد الباقي، طالبخارم، األدب اؼبفرد، ربقيق: ؿب -28

                                ـ(.                1989-ق1409البشائر اإلسبلمية، 
التهانوم، ؿبمد بن علي، موسوعة كشاؼ اصطبلحات الفنوف، ربقيق: د. علي  -29

 ـ(. 1996)لبناف، مكتبة لبناف، 1دحركج، ط
)بّبكت،  4لصحاح  ت: أضبد عبد الغفور عطار، طاعبوىرم، إظباعيل بن ضباد، ا -30

 ـ(.1990دار العلم للمبليْب، 
اغباكم، أبو عبد ا ؿبمد بن عبد ا النيسابورم، اؼبستدرؾ على الصحيحْب،  -31

، )بّبكت، لبناف، دار الكتب العلمية، 2ربقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط
 (. 2002 -ىػ1422

)دار اغبرمْب 1م، اؼبستدرؾ على الصحيحْب، طاغباكم،أبو عبد ا النيسابور  -32
 ـ(.1997-ىػ1417للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة،

اغبكمي، حافظ بن ؿبمد عبد ا ، مركيات غزكة اغبديبية صبع كزبريج كدراسة،  -33
 ـ(.1994 -ىػ1406)اؼبدينة اؼبنورة، مطابع اعبامعة اإلسبلمية،
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، )الرياض، 1علم اؼبقاصد الشرعية، طاػبادمي، نور الدين بن ـبتار اػبادمي،  -34
 ـ(.2001-ىػ1421مكتبة العبيكاف، 

اػبادمي، نور الدين بن ـبتار، اؼبقاصد االستقرائية، )ؾبلة العدؿ،  -35
 ىػ(.33،1428العدد

ؤل بنت طبلؿ، مقاصد الشريعة ُب القرآف الكرًن،)مكة اؼبكرمة، جامعة أـ ر  -36
 القرل(. 

لعركس ربقيق:عبد الستار أضبد فراج، الزبيدم، ؿبمد مرتضى اغبسيِب، تاج ا -37
 ـ(.1971-ىػ1391)الكويت، مطبعة حكومة الكويت،

الزحيلي، ؿبمد مصطفى، التدرج ُب التشريع ك التطبيق ُب الشريعة اإلسبلمية،  -38
،)الكويت، اللجنة االستشارية العليا للعمل على تكميل تطبيق العربية، 1ط

 ـ(.2000 -ىػ1420
، )دمشق، سوريا، دار 4لفقو اإلسبلمي كأدلتو، طالزحيلي، كىبة الزحيلي، ا -39

 الفكر(.
السعدم، عبد اغبكيم عبد الرضبن أسعد، مباحث العلة ُب القياس عند األصوليْب،  -40

 ـ.2000 –ق 1421، )بّبكت، لبناف، دار البشائر اإلسبلمية، 2ط
السعدم، عبد الرضبن بن ناصر السعدم، تيسّب الكرًن اؼبناف، ربقيق: عبد الرضبن  -41

 ـ(. 2002-ىػ1423، )بّبكت، لبناف، مؤسسة الرسالة، 1بن معبل اللووبق، ط
السيوطي، جبلؿ الدين عبد الرضبن السيوطي،الدر اؼبنثور، ربقيق: عبد ا بن عبد  -42

، )القاىرة، مركز ىجر للبحوث كالدراسات العربية كاإلسبلمية، 1اسن الَبكي، ط
 ـ(.2003-ىػ24

م بن موسى اللخمي، ربقيق: أبو عبيدة، مشهور بن الشاطيب، أبو إسحاؽ إبراىي -43
 ـ(.1997-ىػ1417، )اػبرب، السعودية، دار بن عفاف، 1حسن آؿ سلماف، ط

الشوكاين، ؿبمد بن علي بن ؿبمد، فتح القدير، ربقيق: عبد الرضبن عمّبة، )دار  -44
 ـ(.1994-ىػ1415الوفاء، 
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، )بّبكت، 7أحداث، طالصبليب: علي ؿبمد، السّبة النبوية عرض كقائع كربليل  -45
 ـ(.2004-ىػ1429لبناف، دار اؼبعرفة، 

الشنقيطي، ؿبمد األمْب بن ؿبمد اؼبختار اعبكِب، )بّبكت، ليناف، دار  -46
 ـ(.1995-ىػ1415الفكر،

)الرياض،  1عبد العزيز بن عبد الرضبن بن علي بن ربيعة، علم مقاصد الشارع، ط -47
 (.2002-ىػ1423مكتبة العبيكاف، 

جار، مسالك الكشف عن اؼبقاصد، )اعبزائر، جامعة اؼبلك عبد عبد آّيد الن -48
، 2القادر للعلـو اإلسبلمية، ؾبلة دكرية ، جامعة اؼبلك عبد القادر،قسنطينة، العدد

 ـ(.1987-ىػ1407، 2السنة
عز الدين، عبد العزيز بن عبد السبلـ ، أحكاـ اعبهاد كفضائلو، ربقيقإياد خالد  -49

 ـ(.1996-ق1417ر اؼبعاصر، ، )دمشق، دار الفك1الطباع،ط
األناـ، ربقيق:  د السبلـ، قواعد األحكاـ ُب مصاحلعز الدين، عبد العزيز بن عب -50

-ىػ1421، )دار القلم، دمشق،1نزير كماؿ ضباد ك عثماف صبعة ضمّبية، ط
 ـ(.2001

،)مكتبة العلـو 6العمرم، أكـر ضياء العمرم، السّبة النبوية الصحيحة، ط -51
 ـ(.1994-ىػ1415نورة،كاغبكم، اؼبدينة اؼب

الغزايل، أبو حامد ؿبمد بن ؿبمد، اؼبستصفى ُب علم األصوؿ، ربقيق: ؿبمد عبد  -52
 ق(.1413السبلـ عبد الشاُب، )بّبكت، دار الكتب العلمية، 

)بّبكت،  3الفّبكز آبادم، ؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب، القاموس ايط،، ط -53
 ـ(.1986مؤسسة الرسالة، 

، 1الدين، ؿباسن التأكيل، ربقيق: ؿبمد فؤاد عبد الباقي، ط القاظبي، ؿبمد صباؿ -54
 ـ(.1957-ىػ1376)الناشر: عيسى البايب اغبليب، 

القراُب، شهاب الدين أضبدبن إدريس، الفركؽ كمعو إدرار حاشية الفركؽ، ط )عامل  -55
 الكتب، د ت( .
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، )اإلمارات، أبو ظيب، 1مالك، اؼبوطأ، ربقيق: ؿبمد مصطفى األعظمي، ط -56
-ىػ1425سة زايد بن سلطاف آؿ هنياف لؤلعماؿ اػبّبية كاإلنسانية، مؤس

 ـ(.2004
ؿبمد بن أيب نصر فتوح بن عبد ا بن فتوح بن ضبيد بن بن يصل األزدم  -57

اغبميدم، تفسّب غريب ما َب الصحيحْب البخارل كمسلم، ربقيق: الدكتورة : 
، مكتبة السنة، زبيدة ؿبمد سعيد عبد العزيز ، دار النشر: )مصر، القاىرة

 ـ(. 1995ق 1415
، )مصر، هنضة مصر، 2ؿبمد عمارة، معركة اؼبصطلحات بْب الغرب كاإلسبلـ، ط -58

 .ـ(2004
، )مصر، اؼبطبعة اؼبصرية، 6ؿبمد ؿبمد بن اػبطيب، أكضح التفاسّب، ط -59

 ـ(.1402-ىػ1383
، قصد، )مصر، 4ؾبمع اللغة العربية، إشراؼ: شوقي ضيف، اؼبعجم الوسيط، ط: -60

 (.2004-ىػ1425ة الشركؽ الدكلية، مكتب
مسلم، مسلم بن اغبجاج النيسابورم، اؼبسند الصحيح اؼبختصر من السنن،  -61

-ىػ1427، )الرياض، دار طيبة، 1ربقيق: أبو قتيبة نظر ؿبمد الفاريايب، ط
 ـ(.2006

)الرياض، مركز اؼبلك 1مهدم رزؽ ا أضبد، السّبة النبوية من اؼبصادر األصلية، ط -62
 ـ(.1992-ىػ1412بحوث كالدراسات اإلسبلمية،فيصل لل

منّب ؿبمد غضباف، فقو السّبة النبوية، )معهد اغبوث العلميةكإحياء الَباث  -63
 (.1419اإلسبلمي، جامعة أـ القرل، اؼبملكة العربية السعودية،

)بّبكت،  5النسائي، سنن النسائي، ربقيق: مكتب ربقيق الَباث اإلسبلمي،ط -64
 ق(.1420لبناف، دار اؼبعرفة،

نظاـ، الشيخ نظاـ كغّبه من علماء اؽبند، الفتاكل اؽبندية ُب مذىب اإلماـ أيب  -65
، )بوالؽ، مصر، اؼبطبعة الكربل األمّبية، 2حنيفة، كىي  الفتاكل العاؼبكّبية، ط

 ىػ(.1310
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، 1كزارة األقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية الكويتية، اؼبوسوعة الفقهية الكويتيتة، ط  -66
 (.1993-ق 1414الصفوة،  )الكويت، مطابع دار

،  1اليويب، ؿبمد سعد بن أضبد، مقاصد الشريعة اإلسبلمية ك عبلقتها باألدلة، ط -67
 ـ(.1998 -ىػ1418)دار اؽبجرة، الرياض، 
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