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 ھ ھ ھ ھ

 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو ،هرفغتسنو ،هنيعتسنو ،هدمحن ،هلل دمحلا نإ
 ال نأ دهشأو ،هل يداه الف َّللضي نمو ،هل َّلَّلضم الف هللا هدهي نم ،انلامعأ تائيسو
 .هلوسرو هدبع اًددمحم نأ دهشأو ،هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ

 تارودلل سوردلا ءاقلإ ءانثأ هتنود يذلا ثلاثلا باتكلا اذهف :دعب امأ 
 نوؤشلا ةرازو َّلبق نم اهيف ةكراشملاب يفيلكت ذنم ةيركفلا تاحصانملا يف ةيملعلا
 ةوخإلا َّلَّيلإ دنسأ دقو ،ـه(1426) ماع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيمالسإلا
 ،هطورش :ريفكتلا عوضوم سيردت - تارم  ةيملعلا تارودلا هذه ىلع نومئاقلا

 ىتح ،لّددعأو اهيف ديزأ تلز ام رمألا ئداب يف ةركذم تبتكف ،هتاهبشو ،هطباوضو
 مث ،هتعابطل اًدديهمت ؛هثيداحأ تجّدرخو ،هصوصن تقثوو ،هتعجار اًدباتك تلمتكا اذإ

 ـ ىلاعت هللا هظفح ـ نازوفلا نازوف نب حلاص خيشلا انخيش ىلع كلذ دعب هتضرع
 نمضت يذلا باتكلا ايانث يف اهارت ةميق تاظحالم -اًدروجأم اًدروكشم -ىدبأ يذلا
 ريفكتلا طورش اهعبت ،ريفكتلل ةيعرش طباوض مث ،هتروطخو ريفكتلا باب نع ةمدقم
 ةرشع سمخ ىلع درلل نمضتملا هحتفو باتكلا ةدبز مث ،ةنسلا َّلهأ دنع هعناومو
 ريفكت ىلع نيفوقوملا ضعب اهب جتحيو ،اهحرطي يتلا تاهبشلا مهأ يه ،ةهبش

 :تاهيبنت ةدع ىلع هبنأ انهو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 هل عضوو ةيملعلا تارودلا هذه يف َّلخد نم َّلك سيل هنأ :لوألا هيبنتلا *
 فلسلا ةديقع نايبل ةفاضإ - ضرغلا امنإو ،ةيجراخلا ريفكتلا ةديقع َّلمحي باتكلا

 ءالؤه ةدافتسا تناك دقو ،هنم نيصحتلاو ،فرحنملا ركفلا اذه نم ريذحتلا وه -
 ةفئاط ْتتَددِججو ،معن ،- دمحلا هللو - ةزاتمم ةيملع ةدافتسا باتكلا اذه نم نيفوقوملا

 ءالؤهو ،ملعلا َّلهأ ضعب اهعم اورفك امبرو ،ةلودلا رفكي يذلا لاضلا ركفلا َّلمحت
  :ماسقأ
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 ندال نبال ةعيبلا ىطعأ هنأب حرصي َّلب ،هركف ريغي ملو دفتسي مل نم مهنمف 
 ،ةحصانملا ءاضعأ ضعب هيلع مّدلس اذإ َّلب ،مالسلا دري الو ،هدعب نم يرهاوظلاو
 فنصلا اذهو .تيغاوطلا ناوعأ هدنع مهنأل ؛مكيلع درلا نع عنتمأ :يأ .تيبأ :لاق
 .َّليلق

 ةشقانملا دعب اهريفكت نع فقوتلا ىلإ ةلودلا ريفكت نم َّلقتنا نم مهنمو 
 .ةبعصلاو ةليوطلا

 ؛ةدحاو ةسلج لالخ ةسمخ هجوأ ىلع هانب يذلا هريفكت نع عجر نم مهنمو 
 .عجر هل نيبت ّداملف ،ملع ةلقو ،هنم ٍلَّلهج ىلع اًّيينبم ناك هريفكت نأل

 ام نوددري ،ريفكتلا يرظنم ضعب بتك ةءارق ءالؤه نم ريثك ملع ةياغو 
 رمألا َّلصو ىتح ،اًدرئاح يقب ةنسلا بقاوثو قحلا مراوصب فذق اذإف ،هنوبتكي
 مامإلاك ،ةمئألا ضعبب كيكشتلل - مهفقاومو ةمئألا لاوقأب جرحأ اّدمل - مهضعبب
  .نيرصاعملا ءاملعلا ضعب نع ًدالضف ،ةيميت نبا مالسإلا خيشو ،يعفاشلاو ،دمحأ

 يف هئالمز نم عمسمب يسورد دحأ ءانثأ يف حاص اًّيباش ىسنأ الف ىسنأ نإ ينإو 
 ،ةنجلا َّلخدأو رّدجَدفأس ينأ تننظ دقل ،تنجس ينأ هلل دمحلا :ًدالئاق ةيملعلا ةرودلا

  .؟ملعلا اذه نع نحن نيأ ،منهج قيرط يف انأ اذإو

 بابشلا ءالؤه ضعب لاوقأ نم ةديدع تارابع لوألا يباتك يف تلقن تنك دقو 
 ةقيقحلا» :لاقف تارودلا ىدحإ يف نيفوقوملا دحأ هبتك ام كلذ نمو ،مهتشقان نيذلا
 :تمهف ينأ يبلق يف اهقدص هناحبس هللا ملعي يتلا

 QM نود رفكلا اذه نوكي دق نيعم مكح ىلع رفك ةظفل اوقلطأ اذإ ءاملعلا نأ 
 هيلع قلطي نأ َّلبق لَدأْتسُيي نأ بجي اًدرفكم َّلعف اذإ صخشلا نأ بجي اًدضيأو ،رفك
 نوكي دقو ،ًدالوأتم نوكي دقو ،ًدالهاج نوكي دقف قحلا هل نيبيو ،لَدأْتسُيي ،رفكلا
 .اًدهركم
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 RM هنأو ،مهنيد ةبحم نع وهو ،ةلملا نم جرخملاو رافكلل ءالولا وه ام تفرعو 
 زوجي هنأ تدفتساو .«رفكب سيل» اذهف مهنيدل ٍّببح ريغ نم ةحلصمل اًديلاوم ناك اذإ
  .مهعم ءارشلاو عيبلاو رافكلا عم ةلماعملا

 SM مهؤاتفتساو ،َّلضفلاب مهل فارتعالاو ،ءاملعلل ناعذإلا بجي هنأو، 
  .لزاونلا يف مهل عوجرلاو

 TM دالب ىلع مهلضفب فارتعالاو ،دالبلا هذه ماكحل ءالولاو ةعاطلا بجي هنأو 
 الو ،نيملسملا اياضق ةرصنو ،هللا ىلإ ةوعدلا ىلإ مهريغ نود مهقبسو ،نيملسملا
  .ملظلا دوجو ىوعدل مهيلع جورخلا اًدغوسم نوكي

 UM ةوعدلا نمزلا اذه يف ىلوألا نأو ،تاعاشإلا عامس دنع تبثتلا بجي هنأو 
  .هللا ىلإ

 VM ـه.أ«نيدلاولاو ،رمألا َّيلو نذإو ،ةيارلا :هيف بجي داهجلا نأ تدفتساو.  

 قباسلا يباتكب  دمحلا هللو  ميظعلا عفنلا تيأر اّدمل ينأ :يناثلا هيبنتلا *
 اذه رشن يف تطشن «ةنسلاو باتكلا يف ءاربلاو ءالولا ةقيقح» تاحصانملا تارودل
 ،ةيباستحا تاعبط ثالث تيوكلاب يبهذلا مامإلا ةبتكم يف عبط يذلا ،باتكلا

 يف تعضو ،ةخسن فلأ ميصقلاو ضايرلا يف ةحصانملا يتنجل ىلع اهنم ُيتعزو
 .هللا َّلضفب - تاحصانملا ءانثأ هتيأر يذلا حضاولا رثألا هل راصف ،نيفوقوملا فرغ

 داهج» باتك وهو ،ًداميدق «تاحصانملا» يف فلأ يذلا ثلاثلا يباتك امأو 
 FNE- مويلا ىتح  هتعجارمل طشنأ ملف «نيفجرملا َّليذختو ةالغلا مهف نيب نيملسملا
 يرظنم دحأ ،يسدقملا مصاع ىلع درلل باتك فيلأتب ةكراشملاب َّيلاغشنا ببسب

                                                 
 امك .ةمداقلا رهشألا لالخ - هللا نذإب - ريرحتلاو ةعجارملا دعب هنم ىلوألا ةعبطلا ردصتس فوس (1)

 ىمسم يف َّلخاد حراوجلا لامعا نأ يف نافرعلا يوذ لاوقأ" يباتك نم ةيناثلا ةعبطلا هعم كلذك ردصتس
 .-هللا هظفح– نازوفلا حلاص انخيش ميدقتب ، تادايزب "ناميإلا
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 ،«ةيدوعسلا ةلودلا رفك يف ةيلجلا فشاوكلا» باتك بحاصو ،يجراخلا ريفكتلا
 تاساردلاو ثوحبلل ةريصب زكرم» ةطساوب ،ةيلخادلا ريزو ومس نم فيلكتب
 مث ،ةررحملا ريغ هتخسنب ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع هرشنب تمق يّدنكل ،«ةيركفلا
 ةكلمملا يف ولغلا َّلهأ تاهبش ىلع درلا» باتك نمض هثحابم نم اًدريثك تلخدأ
 ريزو ومس َّلبق نم هتعجارمب يفيلكت دنع «لوألا ءزجلا - ةيدوعسلا ةيبرعلا
 .«ةيركفلا تاساردلاو ثوحبلل ةريصب زكرم» ةطساوب ،ةيلخادلا

 تاحصانملاو تاعماجلاو سرادملا يف يسيردت لالخ نم هنأ :ثلاثلا هيبنتلا *
 نم ريثك يف ةفرحنملا راكفألا َّللغت َّيل نيبت دوقع ةثالث براقي ام لالخ دجاسملاو
 يذلا يكرحلا يركفلا وزغلا :اهرطخأ نم ةفلتخم قرطب -اًدثانإو اًدروكذ -انئانبأ لوقع
 نورثأتملا وأ اهئاضعأ ضعب ىلوتف ،اندالب يف ةيكرحلا تاعامجلا ضعب لوخد نم جتن

 امل ةفلاخم يهو ،مهروصت حضوت يتلا ةيركفلا بتكلا اورشنو ،داشرإلاو هيجوتلا اهب
 :هقنع لوح َّلبحلا فل نمك انرصف ،دالبلا هذه يف ةيحالصإلا ةوعدلا هيلع تماق

 ضعب اهالوت تقولا كلذ يف ةيسردملا تاطاشنلاو تايعمجلا ضعبف -
 الو ،هريغ يف باوصلا نوري الو ،هنع نولضاني يذلا يكرحلا ركفلا اذهب نيرثأتملا
  .FNEهلخدي نأ مهجهنم ىلع نكي مل نمل نوحمسي

                                                 
 اّدمل ينأ :كلذ نم ،اًدنايع كلذ تيأرف ،ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو سرادم يف ةيفيظولا يتايح لوأ تسرد دقل (1)

 ةرطيسلا عطتسأ مل ةيعوتلا ةيعمج ىلع ماعلا فارشإلاب ةسردملا ريدم َّلبق نم ضايرلا ةنيدم يف تفلك
  امأ .كلذ دعب ريدملا ىلع فتلا مث ،هعم الإ اولماعتي ال نأ بالطلا عنقأ اهيف رشابملا لوؤسملا نأل ؛اهيلع
 ماكحلا دض اوفقو نيذلا ءاملعلا ريس نع ةباتكلاو ثحبلاب بالطلا نوفلكي مهتيأرف ةقطنملل يتدوع دعب

 بالطلا نوبردي مهتيأرو .ةكلمملا يف ةنسلا ءاملع فقومب مههيركتل ،مهيلع لوخدلا نع اودعتباو
 ديشانألاو تاملكلاب ةمألا نع عافدلل ؛داهجلا ركفل ثب كلذ بحاصي ،ةبيرغ ةيركسع تابيردت

 حلاص نب دمحم خيشلا انخيش ينربخأ دقو .هعناومو ،هطورشو ،داهجلا طباوضل ةراشإلا نود ،حرسملاو
  =نب زعلا َّلضف نع ةوقب ملكتي مهسردم ماقف ،موي تاذ تايعمجلا ضعب رضح نأ ةرم  نيميثعلا
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 جهنم ىلع َّليج جارخإل تعضو اهنأ ضرتفي يتلا - تاعماجلا يف ىتحو
 ركفلا َّلصوي نمم ريذحتلا وه اهيف بلاغلا راص  هنطو مدخي لادتعالاو طسوتلا
 ،FOEةليسو يأب دعبي ريثأتو روضحو يملع طاشن هل ناك نإو ،FNEبالطلل حيحصلا
 ةيسردملا تابتكملاب ةلوادتملا بتكلا يه ةيكرحلا تاعامجلا زومر بتك تناك امنيب

  .ةيملعلا ثوحبلا نم ريثك يف عجارملاو ،ةيعماجلاو

                                                 
 ينأل ؛مهعامتجا ىهتنا ىتح تربصف :خيشلا لاق ،هرصع ماكح نم مراصلا هفقومب ديشيو ،مالسلا دبع=
 كسورد يف كعد :هدحول َّلفحلا ةياهن دعب سردملا اذهل تلقف ،َّلفحلا يف بالطلا ةحرف دسفأ نأ ديرأ ال
  .ةمألا ءاملع نم ىقتأو ملعأو هنم ربكأ وه نم هفلاخ دقف مالسلا دبع نب زعلا امأ ،هب تفلك امو

 ةيملعلا ةرودلا ةعاق يف تدجو (ـه1426) ةنس رئاحلا نجس يف ةيركفلا تاحصانملا تارود ىدحإ يف (1)
 سرد رخآ يفو ،ةرودلا تهتنا ىتح هتلهاجتو ،كلذل تنزحف ،ةعماجلا يف مهتسرد نيذلا يبالط دحأ

 لوأ كتفرع َّلب :تلقف ؟ينتفرع ام :لاق َّيلإ ءاج املف .هعد :هل تلقف ،طباضلا هعنمف ةعاقلا جراخ ينقحل
 عضوب تاونس َّلبق ةعماجلا يف مكبلاطأ ملأ ،نالف اي :هل تلقف .خيش اي انع متنأ نيأ :لاقف ،كتيأر ام
 :لاق ؟طاشنلا تاجرد َّلباقم «ءاربلاو ءالولا ةقيقح» نآلا كل هتسرد يذلا باتكلا اذه سفنل صخلم
 دهعملا يف نحنو ةعماجلا ىلإ يتأن نأ َّلبق اننأل ؛نطق اننذآ ىلع نأك ،اًددبأ ائيش كنم عمسن ال انك نكلو ،ىلب

 نجسلا يف ةرودلا يسردم يف كمسا تيأر امل هللاوو ،مهدحأ تنأو ،ةعماجلا يف صاخشأ نم رذحن انك
 نيحصانلا نم َّيلاثمأو ينعمست نأ كوعنم نيذلا نإ :هل تلقف .قحلا تفرع نآلا ينكلو ،فوخلا ينباصأ

 ،همزلاف قحلا تفرع نآلا تنك نإ ،نالف اي نكلو ،نجسلاب الإ هعمست ال كولعج نيذلا مه ةيلكلا يف
 قدصا نكلو ،مكنع تاهبشلا ةلازإ دعب جورخلل مكتئيهتل الإ مكل ملعلا بالطب اوتأي مل رمألا ةالوو
 يف تامولعم ىلع اونثأف ،هورصتخيل باتكلا بالطلا تيطعأ اّدمل ينأ ةرتفلا كلت يف ركذأ َّلب .كقدصي هللا
 هبتك ام :- ينوربخأ امك - ةرتف دعب روتكدلا مهل لاقف ،ةديقعلا ةرتاكد دحأ دنع هريغ يف اهودجي مل باتكلا
 هجو بالطلل فيلكتلا اذه َّلثم ببسبو .رصعلا اذه ماكح ىلع قبطني ال نكل ،حيحص ماصع روتكدلا

 .جهنملا جراخ لامعأب مهفيلكتل ّدّيلع اوكتشا دق اًدبالط نأب ديفي  هب ظفتحأ  ةيلكلا نم ٌبباطخ َّيل
 ماعلا ميلعتلا سرادم يف تارضاحملا ضعب ةماقإل اًدرارم تحشر دقف ،تاحصانملا ناجل يف وضع ينأ عم (2)

 ميلعتلا ةرادإ يف هيجوتلا نأب رذتعي ناك رمألا لوأ يف نكل ،ميلسلا حرطلا باحصأ ةوخإلا ضعب عم
 اّدملو .نييمسرلا ةوعدلا بتكم ءاضعأ الإ سرادملا يف تارضاحملا ميقي ال نأ ىلع اوقفتا ةوعدلا بتكمو
 ةيوناثلا ةسردملل باهذلا تدرأ اّدملو ،سرادملا ضعب يف ًدالودج َّيل عضو ٌبَّلقاع ٌبَّلجر ةوعدلا بتكم ىلوت

 اهحاتتفا ىلع يقاب ةيوناثلا هذه :كحضي وهو ،ةوخإلا دحأ َّيل لاقف ،اهنع تلأسو ،ددحملا تقولا يف
 دعأ ملو مهتكرتف ،ئراط فرظ دوجول ؛ةسردملا َّيل ترذتعاف باهذلا تدرأ ىرخأ ةرمو .رهشأ ةتس
 قلي مل ةرم نيرشع ىلع ديزت ةريثك تارضاحم هل عضو هنأ ةوخإلا دحأ ينربخأ دقو ،سرادملل باهذلل

 ةيراشتسالا ةنجللا يف وضعو ،تاحصانم وضعو ،عماج بيطخو ،ةعماجلا يف ذاتسأ هنأ عم ،اهنم ةدحاو
 .ميصقلا ةقطنم يف ةيمالسإلا نوؤشلا ةرازو يف
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 الو ،ةفرحنملا راكفألا نايب نع ثدحتت ال  ًداميدق اهبلغأف عمجلا ربانم امأو -
 َّلئاسمك ،دالبلا نمأ ىلع ةرثؤملا رومألا ثودح دنع مات حوضوب قحلا جهنملا ّيلجت

 ىتح ،داهجلا معزب لاتقلا قطانمل انبابش نم ريثك باهذو ،ريجفتلاو ،باهرإلا
 عماوجلا ءابطخل ةيجهنم تارضاحم جمارب عضول ةيمالسإلا نوؤشلا ةرازو ترطضا

 هذه يف قحلا نايب اهنم داري يتلا بطخلا ضعبل ةبقارم عم ،ةيجهنملا َّلئاسملا يف
  .FNEرومألا

 ناك ثادحألا ةيادب يف وهف هلئاسو فلتخمب مالعإلاو َّلصاوتلا َّلئاسو امأو -
 مايأ ،ناتسناغفأ يف ريخألا لاتقلا ىلع ةيفطاعلا ةراثإلاو جييهتلا جماربل اًدبصخ اًدعترم
 هلوقي وأ هبتكي ام قيرط نع ،حيرص ريغ وأ ،حيرص َّلكشب قارعلا مث FOEنابلاط ةلود
 مهباهذل ةيسيئرلا بابسألا دحأ اهنأب نيفوقوملا نم ةعامج رقأ يتلاو ،ةاعدلا ضعب
  .قطانملا كلتل

                                                 
 ةديرج) ةيمالسإلا نوؤشلا ةرازو يبوسنم عم ءاقل يف  فيان ريمألا يكلملا ومسلا بحاص لاق (1)

 يف نأ ةيمالسإلا نوؤشلا ريزو نم تملع ام بسح» :(12426 ددعلا-ـه5/1/1426 -ضايرلا
 ديكأتلاب .ةبطخو ربنم فلأ (15) اًدبيرقت رهشلا يف انيدل اًدذإ .ةعمج دجسم فلأ رشع ةعبرأ (ةكلمملا) دالبلا
 ال نكلو ،ًدالماك ًدالامهإ سيل) تلمهأو ،انعقاو ىلع تزكرو ،اهيلع بجاولاب ربانملا هذه َّلك تماق ول
 نم سانلا ريذحتو ،ءالؤه لالض حرش ىلع تزكر ول (نطولا جراخ ىرخأ عاضوأل ةيولوأ اهيطعت
 ةيلوؤسم مكيلع اًدذإ ،ريثك سانأ ىدتهال -ءالؤه عم نواعتلا وأ لوبقلا وأ ،عامتسالا وأ ،طارخنالا

 .مكداهجو مكلمعب عقاولا ضرأ ىلع رعشن نأ دب ال ،اهولمحتت نأ دب ال ،اهل َّلهأ متنا هللا ءاش نإو،ةريبك
 ،انرمأ ةالو مهسأر ىلعو ،نطولا اذه يف ناسنإ َّلك مكركشيسو ، هللا نم اذه ىلع نوباثتس ديكأتلابو
 نأ كش الو ،يركفلاو ينمألا َّلمعلا وهو ،نييساسأ نيروحم ىلع َّلمعن نأ بجي ام انلمع اننأ سحنسو
 .«اياونلا وأ ذيفنتلا تقو الإ رهظت ال ةميرجلاو ،اًدريثك رشتنيو ،ريثكلا معي ركفلا نأل ؛مهأو قدأ يركفلا َّلمعلا

 عم ناتسناغفأ يف لوألا لاتقلا نع لوقي هتوم ضرم يف  نيميثعلا حلاص نب دمحم انخيش تعمس (2)
 نيب هلمحت داكت مهدحأ ةفطاعو اوعجرف ،رافكلا داهجل ناتسناغفأل باهذلاب بابشلا انيتفأ» :نييعويشلا
 ءالقعو ءاملعف اذل .ـه.أ«جاعن وأ جاجد سانلا نأكو .اًدنالفو اًدنالف َّلتقأ ينتفأ :لوقيل ضرألاو ءامسلا

 اًدعترم نوكت ةنكمأل انئانبأ لاسرإ ةحابإ ىلع مهدحأ مدقي نأ َّلبق ةرم فلأ اذه دعب نوفقوتي دلبلا هذه
 .ةيباهرإلا ةيريفكتلا راكفألاب مهرثأتل اًدديدج
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 ةئفلا نم ريجفتلاو باهرإلا ةهجاومب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تأدب ّداملف
 تائف ضعب عم ةيبناجلا كراعملا َّلعتفي نم َّلئاسولا هذه ضعب قرتخا ةلاضلا
 .FNEهتمحل ككفت يف ديزي امم ،ةفلتخملا عمتجملا

                                                 
 تالاقملا ضعب هب اًدقفرم هديب هل هتملس اًدباطخ  فيان ريمألا يكلملا ومسلا بحاصل تبتك تنك (1)

 عم انتبرجت لالخ نمو ،اهتيادب ذنم ةحصانملا ناجل ءاضعأ نمض تنك نأ تفرشت دقف» :هيفو ،ةفرحنملا
 ،انقرؤي ناك يذلا رمألا نأ الإ ،اهنايب متو -دمحلا هللو -مهيدل هبشلا نم ريثكلا تجلوع نيفوقوملا ءالؤه
 ةهجلا يف نيفرحنملا ضعب هبتكي ام وه مهعنقي َّلكشب هيلع ةباجإلا عيطتسن الو ،هنع لاؤسلا دنع جرحنو
 َّلّدمحيف ،ةلودلا هذه هيلع تماق يذلا ديحوتلاو نيدلا اذه تباوثل ضقن نم ةيمويلا انفحص يف ىرخألا

 تاونس يف نوحصانملا هينبي ام نإ ...نيدلا يف اوحدقيل ؛مهل حامسلا ةيلوؤسم ةلودلا نوفوقوملا ءالؤه
 نيفوقوملا حصانن نيذلا نحن ،اندالب يف باهرإلا بابسأ نم مهنإ ،دحاو لاقمب باتكلا ءالؤه همدهي
 َّلهس هنيد ىلع موجهلا اذه أرق اذإ يذلا سمحتملا بابشلا رثكأب فيكف ،ملألا دشأ ءالؤه تالاقم نم ملأتن
 مداخل تالاقملا اذه َّلثم لاصيإل -هللا دعب -مكيلإ عزفن نحنو ...لاضلا ركفلا يرظنم َّلبق نم هدايطصا
 يذلاو ،مكيدي ىلع ىرج اذإ ركنملا راكنإ مظعأ نم اذهف اًّييصخش مكلبق نم دهعلا َّيلوو نيمرحلا

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ ىلاعت لوقي ،نيملاعلا نيب ركذلا هب مكل هللا بتكيس
 هب هللا نيدنو ،هدقتعن يذلاو .[62:جحلا]ژگ گ گ گک ک ک ک ڑ ڑ

 نأ نكمي َّلهف الإو ،َّلطابلاب قحلا سبلي نم كانه نكل ،هب اوضر امل مالكلا اذه َّلثمب اوملع ول مهنأ
 امنيح َّلعف دقو ،مهعنمل عيطتسي ام َّلعفب  هومس دعوف .(؟هتديقع يف نعطلا اذه َّلثمب ملسم ىضري

 ةفيحص :اهنمو)فحصلا عيمج يف رشن يذلا ـه54/5/4926 خيراتب (93/أ) مقرب يكلملا رارقلا ردص
 تاعوبطملا ماظن داوم ضعب َّليدعتب يضاقلا (62166:ددعلا ـه16/5/4926 :يف طسوألا قرشلا

 ،ةصتخملا ةمكحملل كلذب موقي نم ةلاحإو ،يمالسإلا نيدلا ىلإ ةءاسإلا رظح ىلع دكؤت يتلا رشنلاو
 َّلمحتو ،اهتنايصو ،ةملكلا ظفحب رهطملا انعرش يده نم اًدقالطناو) :هلوقب َّليدعتلا اذه ببس اًدنيبمو
 نم مالعإلا َّلئاسو ضعب ىلع هانظحال املو ،ةعامجلاو درفلا ىلع اهتروطخ نم ريذحتلاو اهتيلوؤسم
 [61/أ] مقر انرمأب نيلومشملا َّلضافألا انئاملعل ءاوس ،يصخشلا دقنلا وأ ةءاسإلاب رمألا اذه يف َّلهاستلا
 لاجر نم :مهضارعأ ةمرحو مهتمارك مهل ةعيرشلا تظفح نمم مهريغ وأ ،(ـه96/2/4926 خيراتب
 صنلاب حبصتل (ةعساتلا) ةداملا َّليدعت ءاج اممو .نينطاوملا نم مهريغ وأ ،اهيفظوم نم يأ وأ ،ةلودلا
 ىلإ دنتسملاو ،ةماعلا ةحلصملا ىلإ فداهلا ءانبلاو يعوضوملا دقنلاب ةعوبطملا يف لوؤسم َّلك مزتلي» :َّيلاتلا

 ةعيرشلا ماكحأ فلاخي ام -6 :يتأي امم ٌّييأ تناك ةليسو يأب رشنُيي نأ رظحيو ،ةحيحص دهاوشو عئاقو
 حلاصم مدخي ام وأ ،ماعلا اهماظن وأ دالبلا نمأب لالخإلا ىلإ وعدي ام -4 .ةذفانلا ةمظنألا وأ ،ةيمالسإلا
 وأ ،حيرجتلا وأ ،ةماركلا وأ ،ةعمسلاب ساسملا وأ ،ضرعتلا -9 .ةينطولا ةحلصملا عم ضراعتت ةيبنجأ
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 ةفرطتملا راكفألا هذه نم ةيدوعسلا دالبلا هذهل صالخ ال هنأ دقتعأ يننإف اذلو 
 ةداجلا راكفألاو ططخلا هل عضوت ،ينطولا يركفلا نمألل زاهج ءاشنإب الإ ةلسلستملا
 ،يتفملا ةحامس مهتمدقم يفو ،تاصصختلا فلتخم يف نيصتخملا َّلبق نم ةمزاحلا

 ةحفاكم زاهجك ةرشابم كلملاب طبتري ًّيالقتسم زاهجلا اذه نوكيو ،ءاملعلا رابك ةئيهو
 ،ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازوو ،مالعإلا ةزهجأ ىلع هجمارب ضرفت ثيحب ،داسفلا

 بساحي ةيلماكت ةطخب ةصاخلاو ةماعلا طشانملا عيمجو ،عمجلا ربانمو ،تاعماجلاو
 .FNEلادتعالاو ةيطسولا جهنم جهتني  ٌبنصحم  ٌبَّليج جرخيل ؛رصقملا هيف

 

                                                 
 نم ٍّبيأ وأ ةلودلا لاجر وأ ،ءاملعلا رابك ةئيه ءاضعأ وأ ،ةكلمملا ماع يتفم ىلإ ةيصخشلا ةءاسإلا
 .«ةصاخلا ةيرابتعالا وأ ،ةيعيبطلا ةفصلا يوذ نم صخش يأ وأ ،اهيفظوم

 خيراتب عساتلا ءاقللا يف ينطولا راوحلا رمتؤم يف اهتحرط يتلا َّلمعلا ةقرو يف عورشملا اذهل توعد تنك (1)
 تقولا كلذ يف ناكو ،ةيلبقتسملا هقافآو يدوعسلا باطخلا عقاو ءاقللا ناونع ناكو ،ـه5/6/6926
 :ةيمسرلا تاونقلا ىلع ًدالوقنم
(http://www.kacnd.org/center_videos.asp?step=1&vid_id= 58). 



 :لوألا لصفلا

 

:

::  

 رتسلا اهنم ةديدع ناعم هلو ،َدرَدفَدك رَددصَدم ،حتفلاب ِجرْتفَدكلا نم ِجرْتفُيكلا ُيَّلصَدأ
 ُيرِجفاكلا يم ُيس هنمو .اهاطغ :يأ (اهمامغ موجنلا َدرَدفَدك ةليل يف) :ديبل لوق هنم ،ةيطغتلاو
 يأ ،ُيهَدرَدفَدك دقف ائيش ىطغ ءيش َّلكو ،ءيش َّلك هتملظب رتس هنأل ؛ملظملا َّليللا
 .FNEبارتلاب رذبلا يطغي هنأل ؛عرازلا :رفاكلاو ،اهيطغي

 هيلع هللا معن رتسي رِجفاكلا نأل ؛يوغللا هانعم نم ذوخأم وه :عرشلا يفو
  .ناميإلل داضمو ضيقن وهف ،اهدحجب

 رفكلاو) :دايقنالاو رارقإلا هنأب ناميإلا فرع امل ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 مل نمف ،ضارعإ وأ ءابإ وأ رابكتسا وأ بيذكت هعم ناك ءاوس ،ناميإلا مدع وه
 .FOE(رفاك وهف دايقنالاو قيدصتلا هبلق يف َّلصحي

 رفكلا َّلصأو ،هلسرو هللا بتك عيمجب ناميإلا نمضتي هب ناميإلاف) :لاقو 
 هبحاص قحتسي يذلا رفكلا وه اذه نإف ،هب اوؤاج امبو َّلسرلاب رفكلا وه قافنلاو
 .FPE(ةرخآلا يف باذعلا

 وأ ،ةينادحولا وأ ،ةيبوبرلا دحج هببس يعرش مكح) :هلوقب يكبسلا هفرعو 
 .FQE(اًددحاج نكي مل نإو ،رفك هنأب عراشلا مكح َّلعف وأ ،لوق وأ ،ةلاسرلا

                                                 
 .(4/595)رينملا حابصملا ،(6/115)حاحصلا راتخم ،(26/65)سورعلا جات :رظنا (1)
 .1/391:ىواتفلا عومجم (2)

 .66/116:قباسلا عجرملا (3)

 .4/115:ىواتفلا (4)
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 ىلاعت هللا ضرتفا امم اًدئيش دحج نم ةفص :نيدلا يف وهو) :مزح نبا لاقو 
 نود هناسلب وأ ،هناسل نود هبلقب ،هيلإ قحلا غولبب هيلع ةجحلا مايق دعب هب ناميإلا
 .FNE(ناميإلا مسا نع كلذب هل جرخم هنأب صنلا ءاج ًدالمع َّلمع وأ ،اًدعم امهب وأ ،هبلق

:،: 

 ،رفكلاب ملسملا يمر ميظعتب  هللا لوسر نع ةحيحصلا صوصنلا تءاج
 ملظلاو ،ةنيب ريغب هلوسرو هللا مكح ىلع يدعتلا نم هيف امل ؛كلذ نم ريذحتلاو
 دسافملا نم كلذ ىلع بترتي املو ،مالسإلا فصو ريغب هفصوب ملسملل ميظعلا
 :هجوأ نم كلذو ،ةميظعلا

 ^ÿkwÜÍà=‹‚=^ÿk’Õ4=f…4=fÎ·ÔW  

 ُجُلُجُجَّررلا َذلاَذق اَذَذِإِإ» :َدلاَدق  هللا َدلوُيسَدر َّلنَدأ  َدةَدرْتيَدرُيه ِجيبَدأ ْتنَدع ناخيشلا ىور 
 .FOE«اَذُجَمُهُجدَذَحَذأ ِإهِإب َذءاَذب ْددَذقَذف ُجرِإفاَذك اَذي :ِإهيِإِخَذأل

  َذاَلَذو ، ِإِقوُجُسُجفْدلاِإب اًلالُجُجَذر ٌلُلُجُجَذر يِإمْدرَذي َذاَل» :ُيلوُيقَدي  َّليِجبَّلنلا َدعِجمَدس ُيهَّلنَدأ  ٍّبرَدذ ِجيبَدأ ْتنَدعو 
  .FPEيراخبلا ظفل «ِإ َذَكِإلَذَذَذك ُجهُجبِإَحاَذص ْدنُجكَذي ْدَذْمَل ْدنِإِإ ، ِإهْديَذلَذع ْدتَّردَذَتْدرا َّراَلِإِإ ِإرْدفُجكْدلاِإب ِإهيِإمْدرَذي

 َذاَل هللاَذو :َدلاَدق ًدالُيجَدر َّلنَدأ َدثَّلدَدح  هللا َدلوُيسَدر َّلنَدأ»  ٍلبَددْتنُيج ْتنَدع ٌبملسم ىورو 
 ْددَذق يِّنينِإِإَذف ؟ٍننَذالُجفِإل َذرِإفْدْغَذأ َذاَل ْدنَذأ َّرَذَّيَلَذع َّرىَلَذَأَذتَذي يِإَذَّرلا اَذَذ ْدنَذم : َذلاَذق َذىَلاَذعَذَت هللا َّرنِإِإَذو ، ٍننَذالُجفِإل هللا ُجرِإفْدْغَذي

 .FQE« َذَكَذلَذمَذع ُجُتْدْطَذبْدَحَذأَذو ٍننَذالُجفِإل ُجتْدرَذفَذْغ

                                                 
 .6/32:ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا (1)

 .َدلاَدق َدامَدك َدوُيهَدف ٍلَّليِجوْتأَدت ِجْتريَدغِجب ُيهاَدخَدأ َدرَّلفَدك ْتنَدم باَدب ،ِجبِجدَدألا باَدتِجك ،(9161-1/14)يراخبلا هاور (2)
 .ُيرِجفاَدك اَدي ِجمِجلْتسُيْتملا ِجهيِجخَدأل َدلاَدق ْتنَدم ِجنَداميِجإ ِجلاَدح  ِجناَديَدب باب ،ِجنَدامْتيِجإلا ُيباَدتِجك ،(244-6/15)ملسمو

-6/15)ملسمو .ِجنْتعَّلللاَدو ِجباَدبِّسسلا ْتنِجم ىَدهْتنُيي اَدم باَدب ،ِجبِجدَدألا باَدتِجك ،(5211-1/56)يراخبلا هاور (3)
 .ُيم َدلْتعَدي َدوُيهَدو ِجهيِجبَدأ ْتنَدع َدبِجغَدر ْتنَدم ِجنَداميِجإ ِجلاَدح ِجناَديَدب باب ،نَدامْتيِجإلا ُيباَدتِجك ،(144

 .َدىلاَدعَدت هللا ِجةَدْتمحَدر ْتنِجم ِجناَدسْتنِجإلا ِجطيِجنْتقَدت ْتنَدع ِجىْتهَّلنلا باب ،ِجباَددآلاو ةِجلِّسصلاو ِّسِجربلا ُيباَدتِجك ،(1211-1/19)ملسم حيحص (4)
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 ِجَدربَدخلا ِجرْتكِجذ ِجباَدب» يف ناَّلبِجح ُينباو ،« ِجيْتغَدبْتلا ْتنَدع ِجيْتهَّلنلا ِجيف باَدب» يف دواد وبأ ىورو 
  َدةَدرْتيَدرُيه ِجيبَدأ ْتنَدع «ةَدبوُيقُيعلا هْتيِجلَدع ُيفاَدُيخي ْتدَدق اَدم َدكَدل هللا ُيرِجفْتغَدي  َدال :ِجءْترَدملا َدلْتوَدق َّلنَدأ َدىلَدع ِجلاَّلدلا
ِإْرِصْدقَذأ» :رصقملل دهتجملا لاقف :هيفو ،ًدالوطم هوحن

 َّرَذَّيَلَذع َذُتْدثِإعُجبَذأ يِّنيِّبَذرَذو يِإنيِّنلَذِخ :َذلاَذقَذف ،ْد
 ،َذامُجهَذَحاَذوْدرَذأ َذَضَذبَذقَذف - َذةَّرن َذْدجلا هللا َذَكُجلِإِخْددُجي َذاَل ْدوَذأ - َذَكَذل هللا ُجرِإفْدْغَذي َذاَل هللاَذو :َذلاَذقَذف ؟ااًلبيِإقَذر
ِإَهِل َذلاَذقَذف ،َذَنيِإَذملاَذعْدلا يِّنِّبَذر َذدْدنِإع اَذعَذمَذتْدُجاَذف ِإملاَذع ِإيِّب َذُتْدنُجكَذأ :ِإدِإهَذتْدجُجْدملا اَذَذَذ  ي ِإدَذي ِإيف اَذم َذىَلَذع َذُتْدنُجك ْدوَذأ ،ااًل
 . ِإراَّرنلا َذىَلِإِإ ِإهِإب اوُجبَذه ْدَذا :ِإرَذِخآلِإل َذلاَذقَذو .يِإتَذْدَمْحَذرِإب َذةَّرنَذْدجلا ْدُلُجِخْدِداَذف ْدِبَذهْدَذا :ِإِبِإِنْدَذُجمْدلِإل َذلاَذقَذو ؟ااًلرِإِداَذق
  .FNE« ُجهَذَتَذرِإِخآَذو ُجهاَذيْدِنُجِد ْدُتَذقَذبْدوَذأ ٍنةَذمِإلَذكِإب َذمَّرلَذكَذتَذل ،ِإهِإدَذيِإب ِإيِسْدفَذِن يِإَذَّرلاَذو : َذَةَذرْديَذرُجه وُجبَذأ : َذلاَذق

 نأب مكحف ،مالكلاب زواجت امل حلاصلا َّلجرلا َّلمع طبحأ  هللا نأ ىرن انهف 
 يفو .ةيبوبرلا ماقم ىلع يدعتلا نم اذهو ،ةنجلا هلخدي ال وأ ،نالفل رفغي ال هللا
 ملسملا هاخأ ىمر نم ىلع ديدشتلا دشأ ددش  يبنلا ىرن هلبق يذلا ثيدحلا
 هب ىمر امب هسفن عقوأ يمارلا اذه َّلعج ىتح ،ةقيقحلا يف كلذك وه سيلو رفكلاب

 ؛هتروطخل ؛نأت ىلإ جاتحي ريطخ باب ديعولاو ريفكتلا باب نأ ىلع لدي امم ،هبحاص
 ضعبل ضرعنلو ،عدبلا َّلهأ ةقيرط نم بابلا اذه يف عرستلا ملعلا َّلهأ َّلعج اذلو
  :بابلا اذه يف ءاملعلا مالك

 حدامم نمو ،اًدضعب مهضعب ريفكت عدبلا َّلهأ بويع نمف) :مالسإلا خيش لاق 
 رفكب سيل ام نظي دق مهدحأ نأ كلذ ببسو ،نورفكي الو نوئطخي مهنأ ملعلا َّلهأ

 مل رخآلاو ،قـلاخلل بسو ،لوسرلل بيذكت هنأ هل نيبت هنأل ؛اًدرفك نوكي دقو ،اًدرفك
 ملعي مل نم رُيفْتكَدي نأ ،هلاق اذإ رُيفكَدي هلاحب ملاعلا اذه ناك اذإ مزلي الف ،كلذ هل نيبتي
 .FOE(هلاحب

                                                 
 َدنِجم هَدرْتكُيي اَدم ُيباَدتِجك ،(4615-96/14)نابح نباو .ِجبَددَدألا ُيباَدتِجك ،(6132-4/931)دواد وبأ هاور (1)

 .هَدرْتك ُيي َدال اَدمَدو ِجمَدالَدكلا

 .5/654:ةيوبنلا ةنسلا جاهنم (2)
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 امأو) :لاق ةنحملاو ُيةنتفلا هب تمظع ريفكتلا نأ يفنحلا زعلا يبأ نبا ركذ املو 
 ال اذهف ؟رفاك هنأو ،ديعولا َّلهأ نم هنأ نودهشت َّله :َّليق اذإ ،نيعملا صخشلا
 نأ نيعم ىلع دهشُيي نأ يغبلا مظعأ نم هنإف ،ةداهشلا هعم زوجت رمأب الإ هيلع دهشن
 .FNE(توملا دعب رفاكلا مكح اذه نإف ،رانلا يف هدلخي َّلب ،همحري الو ،هل رفغي ال هللا

 نيد نم هجورخب ملسملا َّلجرلا ىلع مكحلا نأ ملعا) :يناكوشلا ةمالعلا لاقو 
 هيلع مدقي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ملسمل يغبني ال ،رفكلا يف هلوخدو ،مالسإلا
 ةيورملا ةحيحصلا ثيداحألا يف تبث دق هنإف ،راهنلا سمش نم حضوأ ناهربب الإ
 .«اُجَمُهُجدَذَحَذأ اَذِإَهِب َذءاَذب ْددَذقَذف رِإفاَذك اَذي :هْديِإِخَذأل َذلاَذق ْدنَذم» :نأ ةباحصلا نم ةعامج قيرط نم
 وأ ، ِإرْدفُجكلاِإب اًلالُجُجَذر اَذعَذِد ْدنَذم» :امهريغو نيحيحصلا يف رخآ ظفل يفو ،حيحصلا يف اذكه
 :حيحصلا يف ظفل يفو .عجر :يأ .FOE«هْديِإلَذع َذراَذَح اَلِإ َذَكلِإَذَذك سيلو ،هللا ودَذع : َذلاَذق
 ربكأو ،رجاز مظعأ اهدروم درو امو ثيداحألا هذه يفف ،FPE«اُجَمُهُجدَذَحَذأ َذرَذفَذك ْددَذقَذف»
 .FQE(ريفكتلا يف عرستلا نع ظعاو

 ثيداحألا هذه دهاوش امأو) :ثيداحألا هذه َّلثم ركذو ريزولا نبا لاقو 
 ناكو ،مالسإلا نم جراوخلا قورم ثيداحأ اهنم ،ةرتاوتم ةريثكف اهظفل ريغب ةسمخلا
 امب نيملسملا ضعب ريفكت وه ،نتفلا يف نيلخادلا نيب نم هب اوصتخا يذلا مهنيد

 نيواود يف يهو ،ترتاوتو ،كلذب مهقورمب ثيداحألا تدروف ،اًدرفك هوبسح
 .FRE(ةتسلا مالسإلا

                                                 
 .6/334:ةيواحطلا حرش (1)

 . رمع نبا نع يتأيسو ،بدنجو رذ يبأو ةريره يبأ نع هجيرخت مدقت (2)

 نم باب ،(122-6/156:درفملا بدألا) هباتك يف يراخبلا هاور امنإو ،نيحيحصلا يف ظفللا اذه رأ مل (3)
 ْتدَدقَدف » :دعجلا نبا ظفلو ،نيحيحص نيدانسإب ،(11-6/14:هدنسم)يف دعجلا نباو .رفاك اي هيخأل لاق
 .« ِجمَدالْتسِجإلاِجب اُيمهُيدَدحَدأ َدرَدفَدك

 .2/115:رارجلا َّليسلا (4)

 .6/619:قلخلا ىلع قحلا راثيإ (5)
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 تضتقا نم ريفكت نم روهمجلا عروت اذإف) :جراوخلا ريفكت نع اًدضيأ لاقو 
 صن هرفك يف دري مل نم ريفكت نم دشأ عرولا نوكي ال فيكف ،هرفك صوصنلا

 .FNE(كلذ يف مهنم عرولا ملعتو ،انه روهمجلا عروت ربتعاف ،دحاو

 نَدم ريفكت ىلع ُيرُساجَّلتلا) :خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاقو 
 ملعلا ةمئأ هيلع ام فلاخي يضرم ناهرب الو ،يعرش دنتسم ريغ نِجم ُيمالسإلا هُيرهاظ
 مدُيع نمو ،لالضلاو عدبلا َّلهأ ةقيرط يه ةقيرطلا هذهو ،ةعامجلاو ةَّلنُّسسلا َّلهأ نم
 .FOE(لاعفألاو لاوقألا َدنم هنع ردصي اميف ىوقتلاو ةيشخلا

 ملكتي الأ هسفن حصن نم ىلع بجيف :ةلمجلابو) :نيطبابأ هللا دبع خيشلا لاقو 
 مالسإلا نم َّلجر جارخإ نم رذحيلو ،هللا نم ناهربو ملعب الإ ةلأسملا هذه يف

 -هيف هلاخدإ وأ -مالسإلا نم َّلجر جارخإ نإف ،هلقع ناسحتساو همهف درجمب
 .FPE(نيدلا رومأ مظعأ

 ءاقب مالسإلل بستني نَدميف َّلصألا) :نيميثعلا حلاص نب دمحم انخيش لاقو 
 َّلُيهاسَّلتلا زوجي الو ،يعرشلا َّليلدلا ىضتقمب ،هنع كلذ لاوز ققحتي ىتح ،همالسإ

 ،مكحلا يف ىلاعت هللا ىلع بذكلا ءارتفا :امهدحأ :نيروذحم كلذ يف نأل ؛هريفكت يف
 رفكلاب مَدكَدح ثيح حضاوف :لوألا امأ .هب ه َدزَدبَدن يذلا فصولا يف هيلع موكحملا ىلعو
 همدع وأ ،ريفكتلاب مكحلا نأل ؛هللا َّلحأ ام َدمَّلرَدح نَدمك وهف ،ىلاعت هللا هرفكي مل نَدم ىلع
 فصوب ملسملا فصو هنألف :يناثلا امأو .همدع وأ ،ميرحتلاب مكحلاك ؛هدحو هللا ىلإ
 رفكلا ُيفصو دوعي نأ هب ٌّييرحو ،كلذ نم ءيرب هنأ عم ،رفاك هنإ :لاقف ،ٍّبداضم
 اَذِإ» :لاق  يبنلا نأ  رمع نب هللا دبع نع ،«ملسم حيحص» يف تبث امل ؛هيلع

                                                 
 .119:قباسلا عجرملا (1)

 .16/942:ةينسلا رردلا (2)

 .16/519:قباسلا عجرملا (3)
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 ْدوَذأ ، ِإرْدفُجكلاِإب اًلالُجُجَذر اَذعَذِد ْدنَذمَذو» :ةياور يفو ،FNE«اُجَمُهُجدَذَحَذأ اَذِإَهِب َذءاَذب ْددَذقَذف ،هاَذِخَذأ ُجُلُجُجَّررلا َذرَّرفَذك
 ثيدح يف هلوقو .هيلع عجر :ينعي .FOE«هْديَذل َذع َذراَذَح َّراَلَذِإ ، َذَكِإلَذَذَذك َذسْديَذلَذو ،هللا وُجدَذع : َذلاَذق
 يبأ ثيدح يف هلوق كلذكو ،ىلاعت هللا مكح يف :ينعي .« َذلاَذق َذامَذك َذناَذك ْدنِإِإ» :رمع نبا
 دوع :ينعأ .يناثلا روذحملا وه اذهو ،ىلاعت هللا مكح يف :ينعي .« َذَكِإلَذَذَذك َذسْديَذلَذو» :رذ
 نأل ؛هب َدعقي نأ كشوي ،ميظع روذحم وهو ،هنم اًدئيرب هوخأ ناك نإ هيلع رفكلا فصو
 نوكيف ،هريغل اًدرقتحم ،هلمعب اًدبجعم ناك رفكلاب ملسملا فصوب َدعَّلَدرسَدت نَدم َّلنأ بلاغلا

 باذعل بجوملا ربكلا نيبو ،هطوُيبُيح ىلإ يدؤي دق يذلا ،هلمعب باجعإلا نيب اًدعماج
 ةريره يبأ نع ،دواد وبأو دمحأ هجرخأ يذلا ثيدحلا يف ءاج اـمك ؛رانلا يف ىلاعت هللا

ِإنَذعَذزاَذِن ْدنَذمَذف ،ي ِإراَذزِإِإ ُجةَذمَذَظَذعْدلاَذو ،ىِإئاَذِدِإر ُجءاَذيِإْدِرْبِإكْدلا : هللا لاق» :لاق  يبنلا نأ :  ي 
  .FPE)FQE« ِإراَّرنلا  ِإيف ُجهُجتْدفَذَذَذق َذامُجهْدنِإم ااًلدِإَحاَذو

^ÿkwÜÍà=‹‚=`‰⁄=^ÿk’Õ4W

 جراوخلا نم هريذحت ءاج ام َّلثم عدبلا َّلهأ نم دحأ يف  لوسرلا نع تأي مل
 نم ةزرابلا مهتفص ىلع  يبنلا دكأو ،نيملسملا ءامدل نيلحتسملا َّلطابلاب نيرفكملا
 :مالسإلا َّلهأ لاتق مهلالحتسا

 :لاق ،هللا دبع ابأ نأ ينامركلا َّليعامسإ نب برح ينربخأ) :لالخلا لاق 
 مهيف ثيدحلا حص :لاقو .مهنم اًّيرش اًدموق ضرألا يف ملعأ ال ،ءوس موق جراوخلا

  .FRE(هوجو ةرشع نمو ،يبنلا نع
                                                 

 .َدلاَدق َدامَدك َدوُيهَدف ٍلَّليِجوْتأَدت ِجْتريَدغِجب ُيهاَدخَدأ َدرَّلفَدك ْتنَدم باَدب ،ِجبِجدَدألا باَدتِجك ،(9161-1/14)يراخبلا هاور (1)
 .ُيرِجفاَدك اَدي ِجمِجلْتسُيْتملا ِجهيِجخَدأل َدلاَدق ْتنَدم ِجنَداميِجإ ِجلاَدح ِجناَديَدب باب ،ِجنَدامْتيِجإلا ُيباَدتِجك ،(544،244-6/15)ملسمو

 . رذ يبأ ثيدح جيرخت قبس (2)

 .(4191-46/199)دمحأو .ِجْتربِجكْتلا ِجيف َدءاَدج اَدم باب ،ساَدبّدلْتلا ُيباَدتِجك ،(1312-4/152)دواد يبأ ننس (3)
 .ِجْتربِجكْتلا ِجميِجرْتَدحت باب ،ِجباَددآلاو ةِجلِّسصلاو ِّسِجربلا ُيباَدتِجك ،(1211-1/59)ملسم حيحص يف وهو

 .996 /4:َّلئاسرو ىواتف عومجم (4)

 .6/526:ةنسلا (5)
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 ،مهفصو يف ةحيحصلا ثيداحألا تضافتسا دقو) :مالسإلا خيش لاقو 
 جراوخلا يف ثيدحلا حص :َّلبنح نب دمحأ لاق ، يبنلا نع مهلاتقب رمألاو ،مهمذو
 اهنأك ،هجوأ ةرشع نم مهثيدح «هحيحص» يف ملسم ىور دقو ،هجوأ ةرشع نم
 يراخبلا ىور دقو .دمحأ نع ذخأ ًداملسم نإف ،َّلبنح نب دمحأ اهيلإ راشأ يتلا يـه
  .FNE(هجوأ ةدع نم مهثيدح

 ىلع مذلا حبقأ تَّلمُيذو ،ةبوقع دشأ جراوخلا ِجتَدبِجقوُيع دقو) :ريزولا نبا لاقو 
 هللا مهميظعتو ىلاعت هللا يصاعمل كلذ يف مهميظعت عم ،نيملسملا ةاصعل مهريفكت
 نيدلا يف رَدطَدخ اذهو ،مهبنذ َّلثم يف عقي نأ رِّسفَدكُيملا نمأي الف ،هيصاع ريفكتب ىلاعت

  .FOE(َّليبن ميلح َّلك نِجم هيف زارتحالا ةدش يغبنيف ،َّليلج

 :كلذ نمف 

 اَذَذَذه ِإِئِإضْدئِإض ْدنِإم َّرنِإِإ» : هللا ُيلوُيسَدر َدلاَدق  ٍلديِجعَدس ِجيبَدأ ْتنَدع ناخيشلا ىور ام 
 ِإناَذَثْدوَذألا َذُلْدهَذأ َذنوُجعَذدَذيَذو ِإمَذالْدسِإإلا َذُلْدهَذأ َذنوُجلُجتْدقَذي ، ْدمُجهَذرِإُجاَذنَذَح ُجزِإواَذُجَجُي َذاَل َذنآْدرُجقْدلا َذنوؤَذرْدقَذي ااًلمْدوَذق
 .« ٍنِداَذع َذُلْدتَذق ْدمُجهَّرنَذلُجتْدقَذأل ْدمُجهُجتْدكَذرْدِدَذأ ْدنِإئَذل ، ِإةَّريِإمَّررلا َذنِإم ُجمْدهَّرُسلا ُجِقُجرْدمَذي َذامَذك ِإمَذالْدسِإإلا ْدنِإم َذنوُجقُجرْدمَذي
 .FPE« ِإقْدلَذْدَخْلا يِّنَذرشَذأ ْدنِإم ْدوَذأ ، ِإقْدلَذْدَخْلا ُّرَشَذرش ْدمُجه» :ملسم داز

 .FQE« ِإةَذقيِإلَذْدَخْلاَذو ِإقْدلَذْدَخْلا ُّرَشَذرش ْدمُجه» :ظفلب  ٍلرَدذ ِجيبأ ثيدح نم كلذك هجرخو 

 هللا ِإقْدلَذِخ ِإَضَذْغْدبَذأ ْدنِإم» :دازو  هللا ِجلوُيسَدر َدىلْتوَدم ٍلعِجفاَدر ىِجبَدأ ثيدح نم هوحنبو 
  .FRE« ِإهْديَذلِإِإ

                                                 
 .36/11:ىواتفلا عومجم (1)

 .6/912:قلخلا ىلع قحلا راثيإ (2)

 مثې ې ې ېنث َدىلاَدعَدت هللا ِجلْتوَدق باب ،ْتريِجسْتفَّلتلا ُيباَدتِجك ،(4921-3/146)يراخبلا هاور (3)
 .ْتمِجِجهتاَدفِجصَدو ِججِجراَدوَدْتخلا ِجرْتكِجذ باب ،ِجةاَدكَّلزلا باَدتِجك ،(3324-9/166)ملسمو .[2 :جراعملا]

 .ْتم ِجِجهتاَدفِجصَدو ِججِجراَدوَدْتخلا ِجرْتكِجذ باب ،ِجةاَدكَّلزلا باَدتِجك ،(1154-9/966)ملسم هاور (4)
 .ِججِجراَدوَدْتخلا ِجَّلْتتَدق َدىلَدع ِجضيِجرْتحَّلتلا باب ،ِجةاَدكَّلزلا باَدتِجك ،(1654-9/166)ملسم هاور (5)
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ِجّيلع نع امهلو
 ِإناَذمَّرَّزلا ِإرِإِخآ ِإيف ُجُجُجرْدْخَذيَذس» :ُيلوُيقَدي  هللا َدلوُيسَدر ُيتْتعِجمَدس :َدلاَدق  ٍّب

 َذاَل َذنآْدرُجقْدلا َذنوُجءَذرْدقَذي ، ِإةَّريِإَذِرْبْدلا ِإلْدوـَذق ِإْدِرْيَذِخ ْدنِإم َذنوُجلوُجقَذي ِإمَذالْدَحَذألا ُجءاَذهَذفُجس ِإناَذنْدسَذألا ُجُثاَذدْدَحَذأ ٌلمْدوَذق
 ْدمُجهوُجمُجتيِإقَذل اَذَذِإِإَذف ، ِإةَّريِإمَّررلا َذنِإم ُجمْدهَّرُسلا ُجِقُجرْدمَذي َذامَذك ِإنييِّندلا َذنِإم َذنوُجقُجرْدمَذي ، ْدمُجهَذرِإُجاَذنَذَح ُجزِإواَذُجَجُي
ِإمل ااًلرْدُجَذأ ْدمِإهِإلْدتَذق ِإيف َّرنِإِإَذف ؛ ْدم ُجهوُجلُجتْدقاَذف   .FNE« ِإةَذماَذيِإقْدلا َذمْدوَذي هللا َذدْدنِإع ْدمُجهَذلَذتَذق ْدنَذ

 ءالؤه نم ريذحتلا يف  يبنلا ديدشت هجو ةيميت نبا مالسإلا خيش نيب دقو 
 َذىَل ْدتَذق ُجْدِرْيَذِخ ،ِإءَذامَّرُسلا ِإميِإِدَذأ َذُتْدَذْحَت َذىَلْدتَذق ُّرَشَذرش» :مهنأ نم يور امو) :لاقف ريفكتلاب نيعراسملا
 رش مهنأ :يأ .FOEهريغو يذمرتلا هاور ،ةمامأ وبأ هاور يذلا ثيدحلا يف « ُجهوُجلَذتَذق ْدنَذم
 الو ،دوهيلا ال ،مهنم نيملسملا ىلع اًّيرش دحأ نكي مل مهنإف ؛مهريغ نم نيملسملا ىلع
 ءامدل نيلحتسم ،مهقفاوي مل ملسم َّلك َّلتق يف نيدهتجم اوناك مهنإف ،ىراصنلا
 مظعل ؛كلذب نينيدتم اوناكو ،مهل نيرفكم ،مهدالوأ َّلتقو ،مهلاومأو ،نيملسملا

 .FPE(ةلضملا مهتعدبو مهلهج
 باوثو ،مهلاتق ةحابإو ،مهبهذم ءوسو ،جراوخلا مذ باب» يف يرجآلا لاقو 

 هلل ةاصع ،ءوس موق جراوخلا نأ اًدثيدحو ًداميدق ءاملعلا فلتخي مل) :«هولتق وأ مهلتق نم
، عفانب كلذ سيلف ،ةدابعلا يف اودهتجاو ،اوماصو ،اوّدلص نإو ، هلوسرلو 

 مهنأل ؛مهل عفانب كلذ سيلو ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا اورهظأ نإو ،مهل
  هللا انرذح دقو ،نيملسملا ىلع نوهّدوميو ،نووهي ام ىلع نآرقلا نولوأتي موق
  ةباحصلا مهانرذحو ،هدعب نودشارلا ءافلخلا انرذحو ، يبنلا انرّدذحو ،مهنم
 ساجنألا ةارشلا مه جراوخلاو ،-مهيلع ىلاعت هللا ةمحر ناسحإب مهعبت نمو
 ًداميدق بهذملا اذه نوثراوتي ،جراوخلا رئاس نم مهبهذم ىلع ناك نمو ،ساجرألا

  .FQE(نيملسملا َّلتق نولحتسيو ،ءارمألاو ةمئألا ىلع نوجرخيو ،اًدثيدحو
                                                 

 َدنيِجدِجحْتلُيْتملاَدو ِججِجراَدوَدْتخلا ِجَّلْتتَدق باب ،ْتمِجِجهلاَدتِجقَدو َدنيِجدِجناَدعُيْتملاَدو َدنيِّسدَدتْترُيْتملا ِجةَدباَدتِجتْتسا باَدتِجك ،(1931-3/16)يراخبلا هاور (1)
 .ِججِجراَدوَدْتخلا ِجَّلْتتَدق َدىلَدع ِجضيِجرْتحَّلتلا باب ،ِجةاَدكَّلزلا باَدتِجك ،(6654-9/166)ملسمو .ْتمِجهْتيَدلَدع ِجةَّلج ُيْتحلا ِجةَدماَدقِجإ َددْتعَدب

 .نارمع لآ ةروس نمو باب ، هللا ِجلْتوُيسَدر ْتنَدع ِجنآْترُيقلا ِجْتريِجسْتفَدت ُيباَدتِجك ،(1119-5/144)يذمرتلا هاور (2)
 .نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق .(11444-19/425)دمحأو

 .5/124:ةنسلا جاهنم (3)
 .6/594:ةعيرشلا (4)
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 اًّيدج ةريطخ ةلأسم ريفكتلا ةلأسمو) :نيميثعلا حلاص نب دمحم انخيش لاقو 
 ةلحنلا هذه َّلحتنا نم لوأ نإف ،ةيمالسإلا ةمألا ىلع ةريبك ٍّبرش باوبأ اهب حتف
 مهنأ  يبنلا ربخأ نيذلا جراوخلا -جراوخلا مه نيملسملا ريفكت يهو -ةثيبخلا
 زواجتي ال نآرقلا نوؤرقي مهنأو ،ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك مالسإلا نم نوقرمي

 نأ  يبنلا ربخأ ىتح ،نآرقلا نوؤرقيو ،نوقدصتيو ،نولصي مهنأو ،مهرجانح
 اورفك -هللاب ذايعلاو -مهنكل ،FNEءالؤه ةالص دنع هتالص مهدحأ رقحي ةباحصلا
 اذه لازامو -ةيفاعلا هللا لأسن -مهءاسنو مهلاومأو مهءامد اولحتساو نيملسملا
 هرفكي مل نم رفكت ةثيبخ ةعدتبم ةلاض ةبعش كانه نإف ؛اذه انموي ىلإ اًددوجوم مكحلا
 .FOE(مهئاوهأب هلوسرو هللا

-: 

 هذه يف تعقو ةعدب لوأ نأ ةنيب ريغب ريفكتلا باب يف محقتلا مؤش ىلع لدي امم
 :ةلبقلا َّلهأ ءامد لالحتساو ،ريفكتلا ةعدب يه -ةعامجلا تقرفو ،ةمألا

 عدبلا َّلهأ نم نيملسملا ةعامج قراف نم لوأ ناك اذهلو) :مالسإلا خيش لاق 
  .FPE(نوقراملا جراوخلا

 ،بونذلاب نورفكي ،نيملسملا رفك نم لوأ مه جراوخلا) :اًدضيأ لاقو 
  .FQE(هل امو همد نولحتسيو ،مهتعدب يف مهفلاخ نم نورفكيو

 :لاق نيح ،جراوخلا مذ يف فنآلا  ديعس يبأ ثيدح يف كلذ نايب ءاج دق 
ِإْرِصْديَذوُجْدَخْلا يِإَذ ُجنْدب هللا ُجدْدبَذع َذءاَذُج ُجمِإُسْدقَذي  ُّرَشيِإبَّرنلا اَذن ْديَذب»

 َذلوُجسَذر اَذي ْدلِإدْدعا : َذلاَذقَذف ، ُّرَشيِإميِإمَّرتلا ِإَةَذ

                                                 
 .رطسأ دعب رخآ ظفلب يتأيسو ، ةباحصلا نم ةعامج نع ظافلألا هذه جيرخت مدقت (1)

 .2/519:نيحلاصلا ضاير حرش (2)

 .9/329:ىواتفلا عومجم (3)

 .9/314:قباسلا عجرملا (4)
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 ، ُجهَذقُجنُجع ْدِّبِإْدِرْضَذأ يِإنْدعَذِد : ِإِّباَّرْطَذْدَخْلا ُجنْدب ُجرَذمُجع َذلاَذق ؟ ْدلِإدْدعَذأ ْدَذْمَل اَذَذِإِإ ُجلِإدْدعَذي ْدنَذمَذو َذَكَذلْديَذو : َذلاَذقَذف !هللا
 ، ِإهِإماَذيِإص َذَعَذم ُجهَذماَذيِإصَذو ، ِإهِإَتَذالَذص َذَعَذم ُجهَذَتَذالَذص ْدمُجكُجدَذَحَذأ ُجرِإقْدَذْحَي ااًلباَذحْدصَذأ ُجه َذل َّرنِإِإَذف ، ُجهْدعَذِد : َذلاَذق
 يراخبلا هيلع بوبف ،ثيدحلا ركذو .« ِإةَّريِإمَّررلا َذنِإم ُجمْدهَّرُسلا ُجِقُجرْدمَذي َذامَذك ِإنييِّندلا ْدنِإم َذنوُجقُجرْدمَذي
 ةعدب لوأ هذهف .FNE«هْتنَدع ُيساَّلنلا َدرِجفْتنَدي َدال ْتنَدأَدو ،ِجفُّسلَدأَّلتلِجل ِججِجراَدوَدْتخلا َدلاَدتِجق َدكَدرَدت ْتنَدم باَدب»

 كلذ دعب تجرخ مث ،لاتق نود  يبنلا دهع يف ترهظ مالسإلا يف ترهظ
 : يبنلا ربخأ امك ةعامجلا اوقرافف ،نيدشارلا ءافلخلا دهع يف فيسلاب

 نم يه امنإ جراوخلا ةعدب َّلثم ىلوألا عدبلا تناكو) :اًدضيأ مالسإلا خيش لاقو
 هنأ اونظف ،هيلع لدي مل ام هنم اومهف نكل ،هتضراعم اودصقي مل ،نآرقلل مهمهف ءوس

 اًّيرب نكي مل نمف :اولاق ؛ىقتلا ربلا وه نمؤملا ناك ذإ ،بونذلا بابرأ ريفكت بجوي
 اوسيل امهالاو نمو ،ّيلعو ،نامثعو :اولاق مث ،رانلا يف دلخم وهو ،رفاك وهف اًّييقت
 نأ :ةدحاولا :ناتمدقم اهل مهتعدب تناكف ،هللا لزنأ ام ريغب اومكح مهنأل ؛نينمؤمب
 نمو اًّييلعو نامثع نأ :ةيناثلاو .رفاك وهف هيف أطخأ يأرب وأ ،َّلمعب نآرقلا فلاخ نم
 ،اياطخلاو بونذلاب نيملسملا ريفكت نم زارتحالا بجي اذهلو .كلذك اوناك امهالاو
 مهءامد اولحتساو ،نيملسملا اهلهأ رفكف ،مالسإلا يف ترهظ ةعدب لوأ هنإف
 .FOE(مهلاومأو

 هنوري امب َّلب ،بونذلاب ةلبقلا َّلهأ رفك نم لوأ مهو) :جراوخلا نع اًدضيأ لاقو 
 : يبنلا مهتعن امك اوناكف ،كلذب ةلبقلا َّلهأ ءامد اولحتساو ،بونذلا نم مه
  ،بلاط يبأ نب ّيلع اورفكو ،FPE« ِإناَذَثْدوَذألا َذُلْدهَذأ َذنوُجعَذدَذيَذو ، ِإمَذالْدسِإإلا َذُلْدهَذأ َذنوُجلُجتْدقَذي»
  هلتق ،هلتقل نيلحتسم بلاط يبأ نب ّيلع اولتقو ،امهالاو نمو ،نافع نب نامثعو
 يف نـيدهتجم جراوخلا نم هريغو وه ناكو ،مهنم يدارملا مجلم نب نمحرلا دبع

                                                 
 يف وهو .ْتمِجِجهلاَدتِجقَدو َدنيِجدِجناَدعُيْتملاَدو َدني ِّسدَدتْترُيْتملا ِجةَدباَدتِجتْتسا باَدتِجك ،(9931-16 /3):يراخبلا حيحص (1)

 .ْتمِجِجهتاَدفِجصَدو ِججِجراَدوَدْتخلا ِجرْتكِجذ باب ،ِجةاَدكَّلزلا باَدتِجك ،(5154-9/966)ملسم

 .96/19:ىواتفلا عومجم (2)

 .هجيرخت قبس (3)
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 نمؤم الإ سانلا ام :ءالؤه لاقف ،ةعامجلاو ةنسلا اوقراف ،ًدالاهج اوناك نكل ،ةدابعلا
 نكي مل نمف ،تامرحملا عيمج كرتو ،تابجاولا عيمج َّلعف نم نـمؤملاو ،رفاك وأ

 نإ :اولاقف ،كلذك مهلوق فلاخ نم َّلك اولعج مث .رانلا يف دلخم رفاك وهف كلذك
 .FNE(اًدرافك اوراصف ،اوملظو ،هللا لزنأ ام ريغب اومكح امهوحنو ،اًّييلعو ،نامثع

 باوثو ،مهلاتق ةحابإو ،مهبهذم ءوسو ،جراوخلا مذ باب» يف يرجآلا لاقو 
 ىلع نعط وه  هللا لوسر دهع ىلع مهنم علط نرق لّدوأ ( :«هولتق وأ مهلتق نم
 لاقف ،لدعت كارأ امف ،دمحم اي لدعا :لاقف ،ةنارعجلاب مئانغلا مسقي وهو  يبنلا

  يبنلا هعنمف ،هلتق  رمع دارأف ،«!؟ُجلِإدْدعَذأ ْدنَذكَذأ ْدَذْمَل اَذَذِإِإ ُجلِإدْدعَذي ْدنَذمَذف ،َذَكَذلْديَذو» :
 ُجهَذماَذيِإصَذو ،ِإهِإَتَذالَذص َذَعَذم ُجهَذَتَذالَذص ْدمُجكُجدَذَحَذأ ُجرِإقْدَذْحَي ُجهَذل ااًلباَذحْدصَذأو اَذَذَذه َّرنِإِإ» : ربخأو ،هلتق نم
 ريغ يف  رمأو ،FOE« ِإةَّريِإمَّررلا ْدنِإم ُجمْدهَّرُسلا ُجِقُجرْدمَذي َذامَذك ِإنييِّندلا َذنِإم َذنوُجقُجرْدمَذي ،ِإهِإماَذيِإص َذَعَذم

 نم اوجرخ كلذ دعب مّدهنإ مث .FPEهولتق وأ ،مهلتق نم َّلضف نيبو ،مهلاتقب ثيدح
 اومدق ىتح ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا اورهظأو ،اوعمتجاو ،ىتش نادلب
 يف ناك نمم  هللا لوسر باحصأ دهتجا دقو ، نافع نب نامثع اولتقف ،ةنيدملا
 ريمأ ىـلع كلذ دعب اوجرخ مث ، كلذ ىلع اوقاطأ امف ،نامثع َّلتقي ال نأ يف ةنيدملا
 مكح ال :اولاقو ،مهلوق اورهظأو ،همكحب اوضري ملو ، بلاط يبأ نب ّيلع نينمؤملا
 هللا همركأف ، ّيلع مهلتاقف ،FQE« َدَّلِجطاَدبلا اَدِجهب اوُيداَدرَدأ ٍّبقَدح ُيةَدمِجلَدك» : ّيلع لاقف ،هلل الإ

 ةباحصلا هعم َّلتاقو ،هولتق وأ ،مهلتق نم َّلضفب  يبنلا نع ربخأو ،مهلتقب 
  .FRE(ةعاسلا موقت نأ ىلإ قح فيس جراوخلا يف بلاط يبأ نب ّيلع فيس راصف ،

 أدبم لوأ اذه) :ةرصيوخلا يذ ةصق ركذو نازوفلا حلاص خيشلا لاقو 
 ةلتقم مهنم َّلتقو ،مهيلع هللا هرصنف ،ناورهنلا ةعقوم يف  ّيلع مهلتاقف ،ريفكتلا

                                                 
 .1/612:ىواتفلا عومجم (1)
 .هجيرخت قبس (2)
 .ظافلألا هذه جيرخت مدقت (3)
 ُيةَدمِجلَدك» هدنع هظفلو .ِججِجراَدوَدْتخلا ِجَّلْتتَدق َدىلَدع ِجضيِجرْتحَّلتلا باب ،ِجةاَدكَّلزلا باَدتِجك ،(1654-9/166)ملسم حيحص (4)

 .« ٌبَّلِجطاَدب اَدِجهب َدديِجرُيأ ٍّبقَدح
 .6/149:ةعيرشلا (5)
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 ،مالسإلا يف ريفكت لوأ اذه . هللا لوسر هب ربخأ يذلا رجألا كلذب لانف ،ةميظع
 لاز امو ،نيملسملا نورفكيو ،تقو َّلك يف نورهظي جراوخلا لازي ال نكلو
 يف اورهظو ، ةيواعم دهع يف اورهظ :َّلتق مهنم رهظ نم ٌّيَّلك ،مهنولتاقي نوملسملا

 اورهظ املكو ،مالسإلا لود يف ةفلتخم تاقوأ يف اورهظو ،ناورم نب كلملا دبع دهع
 َذنوُجكُجْدُرْتَذيَذو ، ِإمَذالْدسِإإلا َذُلْدهَذأ َذنوُجل ُجتْدقَذي» : يبنلا لاق امك مهو ،مهيلع نيملسملا هللا رصن
  .نيملسملا نولتاقي نكلو ،رافكلا نولتاقي الف ،FNE« ِإناَذَثْدوَذألا َذُلْدهَذأ

 رفكو نيملسملا رّدفكو بهذملا اذه ىنبت نمف ،تقو َّلك يف جراوخلا لاح هذه
 ،مهلاتق بجي ةلاضلا ةفئاطلا هذه نم هنإف ،نيملسملا ءاملع رّدفك وأ ،نيملسملا ماكح

 نب ّيلع مهلتاق امك نولتاقي مهنإف اوّدرصأ نإف ،قحلا ىلإ عوجرلا ىلإ اوعدي نأ دعب نكل
 .FOE(نيملسملا رومأ ةالو نم هدعب ءاج نمو  بلاط يبأ

::

 ةميظعلا ريذاحملا نم هيلع بترتي امل ؛قح ريغب نيملسملا ريفكت عرشلا مّدظع دقل
 ،هترخآو ،هلهأو ،هلامو ،هسفن يف قلعتت رومأب ملسملا ىلع مكحلا اهيلع بترتي يتلا
 :اهنم

^˚Ë€W=`rà^Ú=`v’_fl=^ÿ’Õà=ƒŸÎÊ=Ëd~à^rÊ=‹‚=‹ŸÔ=^ˇã˙fl=f…4=v“W=
 ،هيلع هتجوز ميرحتو ،هنم نيملسملا ةءاربو ،لاملاو مدلا لالحإ هيلع بترتي امم 

 رباقم يف ربقي الو ،هيلع ىلصي الو ،َّلسغي ال تام اذإف ،ثروي الو ،ثري ال هنأو
 ُجهَذنيِإِد َذلَّردَذب ْدنَذم» : ٍلساَّلبَدع ِجنْتبا ْتنَدع يراخبلا ىور اميف  هلوقل ؛نيملسملا
  .FPE« ُجهوُجلُجتْدقاَذف

                                                 
 .هجيرخت قبس (1)

 .116:هطباوضو ريفكتلا (2)

 ِجةَّلدَدتْترُيملاَدو ِّسدَدتْترُيملا ِجمْتكُيح ُيباَدب ،ْتمِجِجهلاَدتِجقَدو َدني ِجدِجناَدعُيْتملاَدو َدنيِّسدَدتْترُيْتملا ِجةَدباَدتِجتْتسا باَدتِجك ،(4431-3/56)يراخبلا هاور (3)
 .ْتمِجهِجتَدباَدتِجتْتساَدو
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 ّدريغ نم لاح َّلك ىلع بجوي ثيدحلا اذه رهاظ) :ربلا دبع نبا رمع وبأ لاق 
 ،باتتسي هنإ :اولاق ةباحصلا نأ الإ ،هقنع برضيو ،َّلتقيلف هلدب وأ ،مالسإلا نيد
  .FNE(َّلتق الإو بات ناف

 ،بونذلاب ةلبقلا َّلهأ رفك نم لوأ مه) :جراوخلا نع مالسإلا خيش لاق اذلو 
 .FOE(كلذب ةلبقلا َّلهأ ءامد اولحتساو ،بونذلا نم مه هنوري امب َّلب

^ÿo_‡ÏW=^•’fi=ƒŸ=^ªåŸfi=f_ÿŸ≈‚=Ë^ÿ�àÉ=‹‚=áπÔ=^!W==
 زاوج مدعو ،كلذ ىلع تام نإ رانلا يف يدبألا هدولخب مكحلا هيلع بترتي امم

 ٹ ٹ ٿٿ ٿژ :هباتك يف لاق ىلاعت هللا نأل ؛هيلع محرتلاو ،هل رافغتسالا
 ژڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
  .[966:ةبوتلا]

 هللاَذو» : هللا ُيلوُيسَدر َدلاَدق :َدلاَدق  نَدزَدح ِجنْتب ِجبَّليَدسُيْتملا نع نيحيحصلا يفو 
ْدَذْمَل اَذم َذَكَذل َّرنَذرِإفْدْغَذتْدسَذأل  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژ :هللا َذلَذَّزْدِنَذَأَذف .« َذَكْدنَذع َذهْدِنُجأ  

  .FPE[966:ةبوتلا] ژڤ
 مهيلع هعم اونمآ نيذلاو يبنلا نإف) :ةيآلا هذه ريسفت يف يدعسلا خيشلا لاق 

 ،هللا هاداع نم اوداعيو ،هللا هالاو نم اولاويو ،هبضغو هاضر يف مهبر اوقفاوي نأ
  .FQE(هل ضقانم ،كلذل فانم رانلا باحصأ نم هنأ نيبت نمل مهنم رافغتسالاو

^ÿo_ÿpW^¶àËu=ƒŸ=v’_fl=^ªåŸ›≤=Ëßk›≈_jÂfi=f_ÿå˙}W  
 تاعمتجمب رضت يتلا ةميظعلا نتفلا ةراثإو ،ءامدلا ةقارإ هيلع بترتي امم

 :اهنم ريذحتلا ءاج يتلاو ،نيملسملا
                                                 

 .1/656:راكذتسالا (1)

 .1/612:ىواتفلا عومجم (2)

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ ِجهِجلْتوَدق باب ،ريِجسْتفَّلتلا ُيباَدتِجك ،(5112-31 /1)يراخبلا هاور (3)
 .هللا َّلالِجإ َدهَدلِجإ َدال ُيلْتوَدق ِجنَداميِجإلا ُيلَّلوَدأ باب ،ِجن َدامْتيِجإلا ُيباَدتِجك ،(626-6/12)ملسمو .[966:ةبوتلا] ژڤ

 .959:نمحرلا ميركلا ريسيت (4)
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 َذأَذرَذق ٌلُلُجُجَذر ْدمُجكْديَذلَذع ُجع و َذَذَخَتَذأ اَذم َّرنِإِإ» : هللا ُيلوُيسَدر َدلاَدق :َدلاَدق  ُيةَدفْتيَدذُيح ْتنَدعف 
 خَذلَذُسْدِناَذف ،هللا َذءاَذش اَذم َذىَلِإِإ هَذَّرِرْيَذْغ ِإمَذالْدسِإإلل ااًلئْدِدِإر َذناَذكَذو هْديَذلَذع ُجهَذتَذجْدَذَهِب ْدُتَذيئُجر اَذَذَذِإ ىَّرتَذَح ، َذنآْدرَذقلا
 َذيبَذِن اَذي : ُجُت ْدلُجق : َذلاَذق . ِإِكِإيِّنرشلاب هاَذمَذرَذو ، ِإِفْدييِّنُسلاِإب ِإهِإراَذُج َذىَلَذع ىَذعَذسَذو ، ِإهِإرْدهَذَظ َذءاَذرَذو ُجهَذَذَذبَذِنَذو ، ُجهْدنِإم
  .FNE« ْديِإماَّررلا ْدُلَذب : َذلاَذق ؟ْديِإماَّررلا ْدمَذأ ُّرَشيِإمْدرَذملا : ِإِكْديِّنرشلاِإب َذىَلْدوَذأ َذامُجْدُهْيأ هللا

 يِإنْدعَذي - َذىَلوُجألا ُجةَذنْدتِإفْدلا ِإُتَذعَذقَذو» :َدلاَدق ِجبَّليسُيْتملا ِجنْتب ِجديِجعَدس ْتنَدع اًدقلعم يراخبلا ىورو 
 َذَةَّررَذْدَحْلا :يِإنْدعَذي – ُجةَذيِإِناَّرثلا ُجةَذنْدتِإفْدلا ِإُتَذعَذقَذو َّرمُجَث ،ااًلدَذَحَذأ ٍنرْددَذب  ِإِّباَذحْدصَذأ ْدنِإم ِإقْدبُجَت ْدمَذلَذف - َذنَذامْدثُجع َذُلَذتْدقَذم
 ِإِساَّرنلِإلَذو ْدَعِإفَذَتْدرَذَت ْدمَذلَذف ُجةَذثِإلاَّرثلا ِإُتَذعَذقَذو َّرمُجَث ،ااًلدَذَحَذأ ِإةَذيِإبْديَذدُجْدَحْلا ِإِّباَذحْدصَذأ ْدنِإم ِإقْدبُجَت ْدمَذلَذف -
 :FOE»FPE ٌلٌخاَذبَذَط

 بونذلاب نورفكي مهنأ) :لاق جراوخلا ةمالع مالسإلا خيش ركذ امل اذهلو 
 نأو ،مهلاومأو ،نيملسملا ءامد لالحتسا بونذلاب مهريفكت ىلع بترتيو ،تائيسلاو
  .FQE(ناميإلا راد يه مهرادو ،برح راِد مالسإلا راد

 كفس نم جراوخلا يف ناك رهاظلا داسفلا نكلو) :ةضفارلا ركذو اًدضيأ لاقو 
 مهلاتقب ةحيحصلا ثيداحألا تءاج اذهلف ،فيسلاب جورخلاو لاومألا ذخأو ءامدلا

 .FRE(ثيدحلا َّلهأ دنع ةرتاوتم ىهو ،اًّيدج ةريثك مهلاتقب رمألاو مهمذ يف ثيداحألاو

 

                                                 
 لاق .ِجقِجفاَدنُيملا َدلاَددِجج هِجتَّلمُيأ َدىلَدع  ُيفّدوَدخَدتي َدناَدك اَدم ِجرْتكِجذ ،ِجمْتلِجعلا باَدتِجك ،(61-6/614)نابح نبا هححص (1)

-14/11:ريبكلا مجعملا)يناربطلا هاورو .(نسح هدانسإ) :(131-6/116:دئاوزلا عمجم)يمثيهلا
 ،بشوح نب رهش هيفو) :(3563-5/144:قباسلا عجرملا) :يمثيهلا لاق ، ذاعم ثيدح نم ( 316
 .(هثيدح بتكي فيعض وهو

 دقو ،ةوق يأ هيناث فيفختو هلوأ حتفب (خاَدبَدط ِجساَّلنلاِجبَدو) هلوق) :(6/326:حتفلا)رجح نبا ظفاحلا لاق (2)
 .ـه.أ«َّلقع ال يأ نالفل خابط ال :لاقي اهريغ يف َّلمعتسي

  .اًدرْتدَدب ِجةَدكِجئالَدْتملا ِجدوُيهُيش باَدب ،يِجزاَدغَدملا ُيباَدتِجك ،(2412-5/11)يراخبلا حيحص (3)

 .(36/41:ىواتفلا عومجم (4)

 .96/59:قباسلا عجرملا (5)



 
 72 

 

:

: 

`Ëÿ�_W=`‰⁄=^ÿå·Ô=Ëãæ=Ω=f_i=^ÿk’Õ4W==

  :ديعولاو ريفكتلاو رفكلا باب يف ةافجلاو ةالغلا نيب طسو ةنسلا َّلهأ 

 نولحتسيو ،رانلا يف اهلهأ دولخب نولوقيو ،رئابكلاب نورفكي ُجراوَخْلاف 
 :اًدبجاو اًّيقح فلاخ اذإ ةمئألا ىلع جورخلا نوريو ،كلذب مهلاومأو مهءامد

 – رفك راد رادلا نإو ،رفك ةريبك َّلك نإ :لوقت) :جراوخلا نع يرعشألا لاق 
 ،اًددلخم اًددلاخ رانلا يفف ةريبك ةيصعم بكترم َّلك نإو - مهيفلاخم راد :نونعي

 ،ىسوم ابأ نيمكحلا :نورفكيو ،ميكحتلا يف هيلع هللا ناوضر اًّييلع نورفكيو
  .FNE(لافطألا َّلتق نوريو ،صاعلا نب ورمعو

 كرش راد رادلا :تلاقو ،ةيعرلا ترفك مامإلا رفك اذإ) :مهلاوقأ نم َّلقنو 
 َّلهأ َّلتق ىلإ تبهذو ،فرعت نم فلخ الإ ةالصلا تكرتو ،نوكرشم اًدعيمج اهلهأو
  .FOE(لاح َّلك ىلع يبسلاو َّلتقلا تلحتساو ،لاومألا ذخأو ،ةلبقلا

 بونذلاب نورفكي مهنإ) :جراوخلا نع ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 نأو ،مهلاومأو نيملسملا ءامد لالحتسا بونذلاب مهريفكت ىلع بترتيو ،تائيسلاو
 .FPE(ناميإلا راد يه مهرادو ،برح راد مالسإلا راد

 هوفنف .بنذب ةلبقلا َّلهأ نم رفكن ال :نولوقيف :رخآ فرط ىلعف ةئُجرملا امأو 
 رفكلا نودب دحأ رانلا َّلخدي الو ،بنذ ناميإلا عم مهدنع رضي ال هنأل ؛اًدقلطم اًديفن

                                                 
 .6/11 :نييمالسإلا تالاقم (1)

 .6/166 :قباسلا عجرملا (2)

 .36/41 :ىواتفلا عومجم (3)
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 ،يقشلا يصاعلا الو يقتلا دحوملا ناميإ نيب :ناميإلا يف مهدنع َّلضافت الو ،ةيلكلاب
 :فيسلاب ةمئألا ىلع جورخلاو ،َّلتقلا اهنمو ،يصاعملا رئاسل بابلا اوحتفف

 ةئجرملا لوق نإ :نالوقي يعازوألاو نايفس تعمس) :يرازفلا قاحسإ وبأ لاق 
  .FNE(فيسلا ىلإ جرخي

 ،َّليواقأ ةعبرأ ىلع فيسلا يف سانلا فلتخاو) :يرعشألا نسحلا وبأ لاقو 
 نأ اننكمأ اذإ ،بجاو كلذ :ةئجرملا نم ريثكو ،جراوخلاو ،ةيديزلاو ،ةلزتعملا :تلاقف
 .FOE(قحلا ميقنو ،يغبلا َّلهأ فيسلاب َّليزن

 يصاعملا َّلكب ىتأو نيتداهشلاب رقأ نم نإ :ةئجرملا تلاقو) :يزوجلا نبا لاقو 
 ،رانلا نم نيدحوملا جارخإ يف حاحصلا ثيداحألا اوفلاخو .ًدالصأ رانلا َّلخدي مل
 تابثإب ملاعلا حالص نإف ،اًدقيدنز ءاجرإلا عضاو نوكي نأ هبشأ ام :َّليقع نبا لاق
 سانلا روفن نم هيف امل ؛عناصلا دحج مهنكمي مل امل ةئجرملاف ،ءازجلا داقتعاو ديعولا

 ةسايس اومدهو ،-ةبقارملاو ةيشخلا يهو -تابثإلا ةدئاف اوطقسأ ،َّلقعلا ةفلاخمو
 .FPE(مالسإلا ىلع ةفئاط رش مهف ،عرشلا

 بهذُيت ال :مهقرف فالتخا ىلع ةئجرملا تلاقو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 هنم قبي مل هنم ءيش بهذ ول ذإ ،ناميإلا نم اًدئيش ةرهاظلا تابجاولا كرتو رئابكلا

 هباحصأو لوسرلا صوصنو ،رجافلاو ربلا هيف يوتسي اًددحاو اًدئيش نوكيف ،ءيش
 ُجلاَذقْدثِإم ِإهِإبْدل َذق ِإيف َذناَذك ْدنَذم ِإراَّرنلا ْدنِإم ُجُجَذرْدُجْخُي» :هلوقك ،هضعب ءاقبو هضعب باهذ ىلع لدت
 .FQE)FNE« ِإنَذاميِإِإ  ْدنِإم ٍنَةَّررَذَذ

                                                 
 .6/164دمحأ نب هللا دبعل ةنسلا يف امك (1)
 .6/652:نييمالسإلا تالاقم (2)
 .6/916:سيلبإ سيبلت (3)
 ظفللاو .ِجلَدامْتعَدألا ِجيف ِجنَداميِجإلا ِجَّلْتهَدأ ِجَّلُيضاَدفَدت باَدب ،ِجنَداميِجإلا باَدتِجك ،(44-6/96)يراخبلا هاور (4)

 اَدمَدو ،ِجنيَدسَدفَدن ِجراَّلنلل َّلنَدأ َدءاَدج اَدم ُيباَدب ، هللا ِجلْتوُيسَدر ْتنَدع َدمّدنَدهِجج ِجةَدفِجص ُيباَدتِجك ،(1354-2/261)يذمرتلل
 .ِجدْتيِجحْتوَّلتلا ِجَّلِجهَدأ ْتنِجم ِجراَّلنلا ْتنِجم ُيجُيرْتَدخي ْتنَدم َدرِجكُيذ
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 نيب ماكحألاو ،ءامسألاو ،ديعولا باب يف طسو مهف ةعامجلاو ةنُسلا ُلهأ امأو 
 دحوملا تام نإو ،FOEكرشلا نود يتلا بونذلاب نورفكي ال مهف ،جراوخلاو ةئجرملا
 الو ،اوملظو اوراج نإو ،ةمئألا ىلع فيسلاب نوجرخي الو ،ةئيشملا تحت وهف رصملا
 نيعم يف ماق نإف ،مهءامد اولحتساو نوفلاخملا مهرفك نإو ،مهيفلاخم نورفكي
 :عناوملا ءافتناو ةجحلا مايق اوطرتشا رفكلا بابسأ

 َّلهأ نم اًددحأ نإ :نولوقيو) :ةنسلا َّلهأ داقتعا ًدالقان ّيليعامسإلا ركب وبأ لاق 
 وأ رئاغص -ةريثك اًدبونذ وأ ،اًدبنذ بكترا ول نيملسملا ةلبق ىلإ ّيلصي نمو ،ديحوتلا

 ،هب رفكي ال هنإف ،هللا نع هلبقو همزتلا امب رارقإلاو ،هلل ديحوتلا ىلع ةماقإلا عم -رئابك
  .FPE([12:ءاسنلا] ژے ھ ھ ھ ھ ہ ژ :ىلاعت لاق ةرفغملا هل نوجريو

 ماد ام ،ةلزتعملا هتأر امك ،رفك راد ال مالسإ راد رادلا َّلنأ نوريو) :اًدضيأ لاقو 
 .FQE(نينكمم اهلهأو ،نيرهاظ اهب ةماقإلاو ،ةالصلاب ءادنلا

 ًدالاوقأ نوعدتبي مهنأ عدبلا َّلهأ نأش نم) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 نم نورفكيو ،هنم دب ال يذلا ناميإلا نم اهنولعجي َّلب ،نيدلا يف ةبجاو اهنولعجي
 ،ةلزتعملاو ،ةضفارلاو ،ةيمهجلاو ،جراوخلا َّلعفك ،همد نولحتسيو ،اهيف مهفلاخ
 ناك نإو ،أطخأف دهتجا نم نورفكي الو ،الوق نوعدتبي ال ةنسلا َّلهأو .مهريغو
 ،نامثعل مهريفكت عم ،جراوخلا ةباحصلا رفكت مل امك ،مهئامدل ًّيالحتسم مهل اًدفلاخم
 .FRE(مهل نيفلاخملا نيملسملا ءامدل مهلالحتساو ،امهالاو نمو ،ّيلعو

 ،بونذلاب نورفكي ،نيملسملا رفك نم لوأ مه جراوخلاو) :اًدضيأ لاقو
 عدبلا َّلهأ لاح هذهو ،هلامو همد نولحتسيو ،مهتعدب يف مهفلاخ نم نورفكيو

                                                 
 .1/944:ىواتفلا عومجم (1)
 .باتكلا اذه ىلع  هللا هظفح  نازوفلا حلاص خيشلا انخيش تاقيلعت نم :(كرشلا نود يتلا) ةرابع (2)
 .6/21:ثيدحلا ةمئأ داقتعا (3)
 .6/11:قباسلا عجرملا (4)
 .36/464:ىواتفلا عومجم (5)
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 باتكلا نوعبتي ةعامجلاو ةنسلا َّلهأو ،اهيف مهفلاخ نم نورفكيو ةعدب نوعدتبي
  .FNE(قلخلا نومحريو ،قحلا نوعبتيف ،هلوسرو هللا نوعيطيو ،ةنسلاو

n_‡Î�_W=‹·Ât=^˘ãkÑ˘€=ƒ·Ñ=^¶È^áu=Ω=^ÿk’Õ4I=Ë‹È–Œ=^ÿîw_fÔ=‹·ÊW==

 اوذخأ ثيح ،نآرقلل مهمهف ءوس ببسب ريفكتلا يف جراوخلا ةعدب تناك
 اوقحتساف ،رخأ عضاوم يف اهديق امل اورظني نأ نود ةقلطملا صوصنلا ضعب رهاوظب
 :ةلضملا ءاوهألاب نآرقلا اولوأت مث ،هباشتملا ىلإ مكحملا اودري ملو ،مذلا

  :اهدّليق امل رَظنلا نوِد ةقلْطملا صوصنلا رهاوَظب َذِخألا - أ

 هللا مالك نأل ؛ةنيبملا ىرخألا صوصنلل اهدر ىلإ جاتحي اًدصوصن نآرقلا يف نأل
 ہ ہ ہ ہ ۀ ژ :ىلاعت لاق ، هلوسر مالك كلذكو ،اًدضعب هضعب رسفي

 اذلو ؛[1:نارمع لآ] ژۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ژ :ىلاعت هللا لوقب اوجتحا ةلهجلا جراوخلاف

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ژ :ىلاعت هلوقو ،[94:نجلا] ژ ۈ ۆ
 اذه اوّددري ملو ،ةاصعلا رفك ىلع [61:ةرقبلا] ژہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ

 ،[12:ءاسنلا ]ژ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻژ :ىلاعت هلوق ىلإ
 :هلوق يف ديقلل اونطفي ملو ،[1:دعرلا] ژٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ژ :هلوقو

 ءيشلاب قادحإلا :ةطاحإلاو) :يوغبلا لاق ،FOE[61:ةرقبلا] ژڻ ڻ ںژ
 ،عيبرلاو ،ةيلاعلا وبأو ،كاحضلاو ،ءاطعو ،سابع نبا لاق .هيحاون عيمج نم
  .FPE(هيلع تومي كرشلا يه :ةعامجو

                                                 
 .9/314:قباسلا عجرملا (1)

 اونطفي ملو) :ةرابع ةيشاحلا يف بتك نيح - هللا هظفح - نازوفلا حلاص انخيش ةليضف ديقلا اذه ىلع هبن (2)
 .ژڻ ڻ ں ژ :هلوق يف ديقلل

 .6/166:َّليزنتلا ملاعم (3)
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 ،ِإناَذنْدسَذألا ُجُثاَذدْدَحَذأ ٌلمْدوَذق ِإناَذمَّرَّزلا ِإرِإِخآ ِإيف ُجُجُجرْدْخَذيَذس» :هلوقب  يبنلا مهفصو اذل 
 ، ْدمُجهَذرِإُجاَذنَذَح ُجزِإواَذُجَجُي َذاَل َذنآْدرُجقْدلا َذنوؤَذرْدقَذي ، ِإةَّريِإَذِرْبْدلا ِإلْدوـَذق ِإْدِرْيَذِخ ْدنِإم َذنوُجلوُجقَذي ،ِإمَذالْدَحَذألا ُجءاَذهَذفُجس
  :تافص عبرأب  يبنلا مهفصوف ،FNE« ِإةَّريِإمَّررلا َذنِإم ُجمْدهَّرُسلا ُجِقُجرْدمَذي َذامَذك ِإنييِّندلا ْدنِإم َذنوُجقُجرْدمَذي

  .لوقعلا ءاهفس :ىَلوألا
  .FOEنانسألا ثادحأ :ةيِناثلا
  .مهبولق ىلإ َّلصي نأ نود مهتنسلأ ىلع ملعلا نايرج :ةثلاثلا
 نوؤرقي مهنأل ؛ماهسلا ةعرسب نيدلا نم جورخلا كلذل ةجيتن يهو :ةعبارلا

  .مهبولق ىلإ َّلصي الو نآرقلا

 هرورم الإ ،ظح هيف مهل سيل مهنأ دارملا :يوونلا لاق) :رجح نبا ظفاحلا لاق 
 بولطملا نأل ؛مهبولق ىلإ َّلصي نأ نع ًدالضف مهقولح ىلإ َّلصي ال ،مهناسل ىلع
 ْدمُجُجُهُنَذاميِإِإ ُجزِإواَذُجَجُي َذاَل» :اضيأ مهيف هلوق َّلثم وهو :تلق .بلقلا يف هعوقوب هربدتو هلقعت

 ملسمل ةياور يف عقوو ،مهبولقب اهنوفرعي الو نيتداهشلاب نوقطني :يأ .FPE« ْدمُجهَذرَذُجاَذنَذَح
  .FQE)FRE«ااًلبْدَطَذر َذنآْدرُجقلا َذنْدوُجؤَذرْدقَذي»

  :هباشتملل مكحملا مهِدر مدع  – ِّب
 اَذمَذو ،ُجُجِإراَذوَذَخْلا  ٍنِساَّربَذع نْدبَذاَل َذرِإكُجَذ» :َدلاَدق ،سواط نع يرجآلا جرخأ دقف

 :هِإِإَهِباَذشَذتُجم َذدْدنِإع َذنْدوُّرَشلِإضَذيَذو ، ِإهِإمَذكْدحُجمِإب َذنْدوُجنِإمْدْؤُجي : َذلاَذقَذف ؟ِإنآْدرُجقلا ِإَةَذءاَذرِإق َذدْدنِإع مُجهُجبْديِإصُجي
  .FSE([1:نارمع لآ] ژۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭژ

                                                 
 هجيرخت قبس (1)
 .(نانسألا ثادحأ :ةيناثلا)  هللا هظفح - نازوفلا حلاص انخيش ةليضف فاضأف ،اًدثالث اهتعضو تنك (2)
 .هجيرخت قبس (3)
 حيحص يف وه َّلب .ْتمِجِجهتاَدفِجصَدو ِججِجراَدوَدْتخلا ِجرْتكِجذ باب ،ِجةاكَّلزلا باَدتِجك ،(1154-9/166)ملسم حيحص (4)

  ِجديِجلَدوْتلا ِجنْتب ِجدِجلاَدخَدو ٍلبِجلاَدط ِجيبَدأ ِجن ْتب ِّسِجّيلَدع ِجثْتعَدب باب ،يِجزاَدغَدملا ُيباَدتِجك ،(6592-5/916)كلذك يراخبلا
 .«اًدبْتطَدر هللا َدباَدتِجك َدنوُيلْتتَدي» هظفلو .ِجعاَددَدوْتلا ِجةَّلجَدح َدَّلْتبَدق ِجنَدمَديْتلا َدىلِجإ

 .46/934:يرابلا حتف (5)

 .ُيهوُيلَدتَدق ْتوَدأ ْتمُيهَدلَدتَدق ْتنَدم ِجباَدوَدثَدو ْتمِجِجهلاَدتِجق ِجةَدحاَدبِجإَدو  ْتمِجهِجبِجهاَدذَدم ِجءوُيسَدو ِججِجراَدوَدْتخلا ِّسمَدذ ُيباب ،(52-6/929)ةعيرشلا (6)
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 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژ :هلوق يف ةداتق نع) :يربطلا ريرج نبا جرخأو 
 ہ ہ ہ ۀ ژ :ةيآلا هذه أرق اذإ ةداتق ناكو ،[1:نارمع لآ] ژے ے ھ ھ

 يف ناك دقل يرمعلو ،مه نم يردأ الف ةيئبسلاو ةيرورحلا اونوكي مل نإ :لاق ژہ
 نيرجاهملا نم ناوضرلا ةعيب  هللا لوسر عم اودهش نيذلا ةيبيدحلاو ردب َّلهأ

 جراوخلا نإ ،رصبي وأ َّلقعي ناك نمل ربعتسا نمل ةربعو ،ربختسا نمل ربخ -راصنألاو
 هجاوزأو ،قارعلاو ،مأشلاو ،ةنيدملاب ريثك ذئموي  هللا لوسر باحصأو اوجرخ

 مه يذلا اوضر الو ،طق اًّييرورح ىثنأ الو ركذ مهنم جرخ نإ هللاو ،ءايحأ ذئموي
 يذلا هتعنو ،مهايإ  هللا لوسر بيعب نوثدحي اوناك َّلب ،هيف مهوؤلام الو ،هيلع
 مهيلع -هللاو -دتشتو ،مهتنسلأب مهنوداعيو ،مهبولقب مهنوضغبي اوناكو ،هب مهتعن
  .FNE(مهوقل اذإ مهيديأ

 هلل ةاصع ،ءوس موق جراوخلا نأ اًدثيدحو ًداميدق ءاملعلا فلتخي مل) :يرجآلا لاق 
 مهل عفانب كلذ سيلف ،ةدابعلا يف اودهتجاو ،اوماصو ،اوّدلص نإو ، هلوسرلو، 

 موق مهنأل ؛مهل عفانب كلذ سيلو ،ركنملا نع يهنلاو ،فورعملاب رمألا اورهظأ نإو
 .FOE(نيملسملا ىلع نوهّدوميو ،نووهي ام ىلع نآرقلا نولوأتي

 امنإ جراوخلا ةعدب َّلثم ىلوألا عدبلا تناكو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 ،هيلع لدي مل ام هنم اومهف نكل ،هتضراعم اودصقي مل ،نآرقلل مهمهف ءوس نم يه
 مل نـمف :اولاق ،ىقتلا ربلا وه نمؤملا ناك ذإ ،بونذلا بابرأ ريفكت بجوي هنأ اونظف
  .FPE(رانلا يف دلخم وهو ،رفاك وهف اًّييقت اًّيرب نكي

 ،تيبلا َّلهأ ةعيشلا تلحتناو ،هللا باتك جراوخلا تلحتناف) :اًدضيأ لاقو 
 ،اهعابتاب نآرقلا رمأ يتلا ةنسلا اوفلاخ جراوخلا نإف ،هلحتنا امل عبتم ريغ امهالكو

                                                 
 .1/116:نآرقلا َّليوأت يف نايبلا عماج (1)

 .6/594:ةعيرشلا (2)

 .96/19:ىواتفلا عومجم (3)
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 مهيف صاقو يبأ نب دعس لوأت اذهلو ؛مهتالاومب نآرقلا رمأ نيذلا نينمؤملا اورّدفكو
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ :ةيآلا هذه

 نوعبتتي اوراصو ،[14-14 :ةرقبلا] ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ
 خوسر الو ،هانعمب مهنم ةفرعم ريغ نم ،هليوأت ريغ ىلع هنولوأتيف نآرقلا نم هباشتملا

 .FNE(نآرقلا نومهفي نيذلا نيملسملا ةعامجل ةعجارم الو ،ةنسلل عابتا الو ،ملعلا يف

  :ةلضملا ءاوهألاب نآرقلا لوَأَت -ُج

 :مهدعب نمو  ةباحصلا مهفصو كلذبو

 ِجلْتوَدقَدو ،ْتمِجهْتيَدلَدع ِجةَّلجُيْتحلا ِجةَدماَدقِجإ َددْتعَدب َدنيِجدِجحْتلُيْتملاَدو ِججِجراَدوَدْتخلا ِجَّلْتتَدق باَدب) :يراخبلا لاق 
 ژڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کژ :َدىلاَدعَدت هللا
ِإرش ْدمُجهاَذرَذي َذرَذمُجع ُجنْدبا َذناَذكَذو» ،[566:ةبوتلا]

 ٍنتاَذيآ َذىَلِإِإ اوُجقَذلَذْطْدِنا ْدمُجَّرُهُنِإِإ : َذلاَذقَذو ،هللا ِإقْدلَذِخ َذراَذ
  .FOE(« َذَنيِإنِإمْدْؤُجْدملا َذىَلَذع اَذهوُجلَذعَذجَذف ِإراَّرفُجكْدلا ِإيف ْدُتَذلَذَّزَذِن

 ركذن مث ،ةالغلا ءالؤهل دسافلا مهفلا اذه ىلع نالدت نيتروص نآلا ركذنلو 
 :مهل ةباحصلا ةرظانمل نيلاثم

 :ِرْيفكتلا يف ُجراوَخْلا ِفقاوم نم روص -أ

 امنيح ،نينح مئانغ عيزوت  يبنلا ىلع ةرصيوخلا يذ راكنإ :ىَلوألا َةروصلا
 :مهناميإ ىلإ اًدموقأ َّلكوو ،مهفلأتي ًدالاجر  ىطعأ

 هللا ِإلوُجسَذر َذدْدنِإع ُجنْدحَذِن َذامَذنْديَذب» :َدلاَدق  ّديِجرْتدُيْتخلا ٍلديِجعَدس ِجيبَدأ ْتنَدع ناخيشلا ىور دقف 
ِإْرِصْديَذوُجْدَخْلا وُجَذ ُجهاَذَتَذأ ، اًلامْدُسِإق ُجمِإُسْدقَذي َذوُجهَذو 

 َذلوُجسَذر اَذي : َذلاَذقَذف ـ ٍنميِإَذِمَت يِإنَذب ْدنِإم ٌلُلُجُجَذر َذوُجهَذو ـ ِإَةَذ
ِإْرِسَذِخَذو َذُتْدبِإِخ ْددَذق !؟ْدلِإدْدعَذأ ْدَذْمَل اَذَذِإِإ ُجلِإدْدعَذي ْدنَذمَذو ،َذَكَذلْديَذو : َذلاَذقَذف ، ْدلِإدْدعا ،هللا

 ْدنُجكَذأ ْدَذْمَل ْدنِإِإ َذتْد

                                                 
 .96/164:قباسلا عجرملا (1)

 باَدتِجك ، ُيهْتنَدع ُيساَّلنلا َدرِجفْتنَدي َدال ْتنَدأَدو ِجفُّسلَدأَّلتلِجل ِججِجراَدوَدخلا َدلاَدتِجق َدكَدرَدت ْتنَدم ُيباب ،(9931-3/16)يراخبلا حيحص (2)
 .ْتمِجِجهلاَدتِجقَدو َدنيِجدِجناَدعُيْتملاَدو َدنيِّسدَدتْترُيْتملا ِجةَدباَدتِجتْتسا
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 ُجهَذل َّرنِإِإَذف ؛ُجهْدعَذِد : َذلاَذقَذف ، ُجهَذقُجنُجع َذِّبِإْدِرْضَذَأَذف ِإهيِإف ِإيل ْدنَذَذْدئا ،هللا َذلوُجسَذر اَذي : ُجرَذمُجع َذلاَذقَذف . ُجلِإدْدعَذأ
 َذاَل َذنآْدرُجقْدلا َذنوُجؤَذرْدقَذي ، ْدمـِإهِإماَذيِإص َذَعَذم ُجهَذماَذيِإصَذو ، ْدمِإِإِهِتالَذص َذَعَذم ُجهَذَتال َذص ْدمُجكُجدَذَحَذأ ُجرِإقْدَذْحَي ااًلباَذحْدصَذأ

 يذلا َّلجرلا اذهف .FNE« ِإةَّريِإمَّررلا َذنِإم ُجمْدهَّرُسلا ُجِقُجرْدمَذي َذامَذك ِإنييِّندلا ْدنِإم َذنوُجقُجرْدمَذي ، ْدمُجهَذيِإقاَذرَذَت ُجزِإواَذُجَجُي
 مهف مدع ىلع ينبملا جوهألا همهف نم يتأ امنإ جراوخلا لوأ ءاملعلا نم ريثك هدع
  :نآرقلا نم ةنسلا ةناكم مهف يف لالتخاو ،ةيعرشلا صوصنلل

 يأرب يضر هنأ هتفآو ،مالسإلا يف جرخ يجراخ لوأ اذهف) :يزوجلا نبا لاق 
 نيذلا مه َّلجرلا اذه عابتأو ،هللا لوسر يأر قوف يأر ال هنأ ملعل فقو ولو ،هسفن
 .FOE( بلاط يبأ نب ّيلع اولتاق

 نكل ،هعابتا بلطو ،نآرقلا ميظعت مهبهذم َّلصأو) :مالسإلا خيش لاقو 
 ،نآرقلا فلاخت اهنأ نونظي يتلا ةنسلا عابتا نوري ال مهف ،ةعامجلاو ةنسلا نع اوجرخ
 ،هيلع هللا لزنأ امب ملعأ لوسرلا نإف ،اولضف ،كلذ ريغو ،ةقرسلا باصنو ،مجرلاك
 .FPE(اًدملاظ نوكي نأ  يبنلا ىلع اوزوجو ،ةمكحلاو باتكلا هيلع لزنأ دق هللاو

 نم هررض عفد وأ ،هعفن ىجري نمل لاومألا رومألا ةالو لذب ةيعورشم ركذ اّدملو 
 :لاق ،مهملسمو مهرفاك مهبولق ةفلؤملا نينح موي ىطعأ  يبنلا نأل ؛رافكلا
 َّلعفي امك ،ءافعضلا كرتو ءاسؤرلا ءاطعإ هرهاظ ناك نإو ،ءاطعلا نم عونلا اذهو)
 نم ناك هلهأو نيدـلا ةحلصم كلذب دصقلا ناك اذإف ،تاينلاب لامعألاف ،كولملا

 نم ناك داسفلاو ضرألا يف ولعلا دوصقملا ناك نإو ،هئافلخو  يبنلا ءاطع سنج
 هركنأ يذلا ةرصيوخلا يذك -دسافلا نيدلا ووذ هركني امنإو ،نوعرف ءاطع سنج
 ريمأ ىلع اوركنأ -جراوخلا هبزح كلذكو ،لاق ام هيف لاق ىتح  يبنلا ىلع
 يبس نم هكرت امو ،همسا وحمو ميكحتلا نم ةحلصملا هب دصق ام  ٍّبّيلع نينمؤملا

                                                 
 .هجيرخت قبس (1)

 .6/666:سيلبإ سيبلت (2)

 .96/114:ىواتفلا عومجم (3)
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 ال اًددساف انيد مهعم نأل ؛مهلاتقب  يبنلا رَدمَدأ ءالؤهو ،مهنايبصو نيملسملا ءاسن
 .FNE(ةرخآ الو ايند هب حلصي

 :ميكحتلاب هورفك امنيح  ّيلع نم جراوخلا فقوم :ةيِناثلا َةروصلا

 ـ ْدُتَذُجَذرَذِخ اَّرَذمل َذةَّريِإروُجرَذْدَحْلا َّرنَذأ» : هللا ِجلوُيسَدر َدىلْتوَدم ٍلعِجفاَدر ِجيبَدأ ْتنَدع ملسم ىور دقف 
 اَذِإَهِب َذديِإرُجأ ٍّققَذَح ُجةَذمِإلَذك : ٌّيِلِإَّيَلَذع َذلاَذق .هلل َّراَلِإِإ َذمْدكُجَح َذاَل :اوُجلاَذق ـ  ٍنِبِإلاَذَط ِإيِّبَذأ ِإنْدب يِّنِإَّيَلَذع َذَعَذم َذوُجهَذو
 َّرقَذْدَحْلا َذنوُجلوُجقَذي : ِإءَذاَلُجْؤَذه ِإيف ْدمُجهَذتَذفِإص ُجع ِإرْدعَذأل يِّنين ِإِإ ،ااًلساَذِن َذِفَذصَذو  هللا َذلوُجسَذر َّرنِإِإ ، ٌلُلِإَطاَذب
  .FOE« ِإهْديَذلِإِإ هللا ِإقْدلَذِخ ِإَضَذْغْدبَذأ ْدنِإم - ِإهِإقْدلَذَح َذىَلِإِإ َذراَذشَذأَذو - ْدمُجهْدنِإم اَذَذَذه ُجزوُجَذَجُي َذاَل ْدمِإهِإتَذنِإُسْدلَذَأِإب

 ا َذم : ٌّيِلِإَّيَلَذع َذلاَذق ، ُجةيِإرْدوُجرَذَحْلا ْدُتمكَذَح َذاَذمل» :َدلاَدق قاحسإ يبأ نع قازرلا دبع ىورو 
 ْدمُجهَّرنِإكَذلَذو ، ٌلماَّركُجَح ِإِضْدرَذألا ْدِإيفَذو ،هلل ُجمْدكُجَحْلا : َذلاَذق ،هلل َّراَلِإِإ َذمْدكُجَح َذاَل : َذنْدوُجلْدوُجقَذي : َذُلْديِإق ؟َذنوُجلوُجقَذي
 ُجرِإُجاَذفلا اَذهْديِإف ُجَعِإتْدمَذتْدُسَذيَذو ، ُجنِإمْدْؤُجملا اَذهْديِإف ُجُلَذمْدعَذي ٍنَةَذراَذمِإِإ ْدنِإم ِإِساَّرنلِإل َّردُجب َذاَل ، َذَةَذراَذمِإِإ َذاَل : َذنْدوُجلْدوُجقَذي

  .FPE« َذُلَذُجَذألا اَذهْديِإف هللا ُجُغُجلْدبَذيَذو ، ُجرِإفاَذكلاَذو

 : َذنولْدوُجقَذي ؟ءاَلُجْؤَذه ُجلْدوُجقَذي اَذم َذنوُجرْددَذَت َذامَذف» :يرتخبلا يبأ نع ةبيش يبأ نباةياور يفو 
 ،هاَذنْدف َذرَذع ْددق ُّرَشَّرِرْبلا اَذَذَذه :اوُجلاَذق . ٌلرِإُجاف ْدوَذأ ٌّيِلرَذب ٌلْدِرْيِإمَذأ َّراَلِإِإ ْدمُجكُجحِإلْدصُجي َذاَل هَّرِنِإِإ ،ُجِساَّرنلا اْدُهْيَذأ ، َذَةَذراَذمِإِإ َذاَل
 ُجنَذمْدَأَذَتَذو ، َذُلْدُجَذألا هللا ُجُغُجلْدبَذيَذو ، ِإرِإُجاَذفلِإل ِإىَلْدمُجيَذو ، ُجنِإمْدْؤُجملا ُجُلَذمْدعَذي :لاَذقَذف ؟ِإرِإُجاَذفلا ُجلاَذب َذامَذف

 ْدنِإم ِإِفْديِإعَّرضلل ُجَذَذِخْدْؤُجيَذو ، ِإمُجكّلوُجدَذع ُجدَذهاَذُجَجُيَذو ، ْدمُجكُجئْديَذف ُجمَذُسْدقُجيَذو ، ْدمُجكُجقاَذوْدسَذأ ُجمْدوُجقَذَتَذو ، ْدمُجكُجلُجبُجس
  .FQE« يِّنيوَذقلا

 لوق هباشتملا نم ةيرورَحْلا َعبتي اممو» :لاق ٍلريبُيج ِجنْتب ِجدْتيِجعَدس ْتنَدع يرجآلا جرخأو 
 اهعم نوؤرقيو ،[22 :ةدئاملا]ژھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ : هللا

 قحلا ريغب مكحي مكاحلا مامإلا اوأر اذإف ،[6:ماعنألا ] ژٺ ٺ ڀ ڀ ڀژ
                                                 

 .6/52:ةيعرشلا ةسايسلا (1)

 .هجيرخت قبس (2)

 .ةّدي ِجرْتوُيرَدحلا ِجيف َدءاَدج اَدم ُيباَدب ،ِجةطَدقُّسللا ُيباَدتِجك ،(25116 -16/326) فنصملا (3)

 .ِججِجراَدوَدخلا ِجيف َدرِجكُيذ اَدم ُيباَدب ،َدَّلَدمَدجلا باَدتِجك ،(69319-1/415) فنصملا (4)
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 نوجرخيف ،نوكرشم ةمئألا ءالؤهف ،كرشأ دقف ،هبرب لدع رفك نمو ،رفك دق :اولاق
 .FNE«ةيآلا هذه نولوأتي مهنأل ؛تيأر ام نولعفيف

 ،راهطألا ةباحصلا نم رايخألا ريفكتل ؛نآرقلا اوذختا ةافجلا ءالؤه نأ ىرتف 
 ربصلاو ،ةعاطلاو عمسلا بوجوو ،ةعامجلا موزل نم ةنسلا هب تءاج ام اوركنأو
 ،انم سيلف حالسلا انيلع َّلمح نم نأو ،ةموصعملا ءامدلا ميرحتو ،ةمئألا روج ىلع
 ُجزِإواَذُجَجُي َذاَل َذنآْدرُجقْدلا َذنوُجؤَذرْدقَذي ، ِإةَّريِإَذِرْبْدلا ِإلْدوَذق ِإْدِرْيَذِخ ْدنِإم َذنوُجلوُجقَذي» : هفصو مهيف ققحتف

 :FOE« ِإةَّريِإمَّررلا َذنِإم ُجمْدهَّرُسلا ُجِقُجرْدمَذي َذامَذك ِإنييِّندلا َذنِإم َذنوُجقُجرْدمَذي ، ْدمُجهَذرِإُجاَذنَذَح

 نآرقلا نم :يأ :« ِإةَّريِإَذِرْبْدلا ِإلْدوـَذق  ِإْدِرْيَذِخ ْدنِإم َذنوُجلوُجقَذي» هلوقو) :رجح نبا ظفاحلا لاق 
 اهب اوجرخ ةملك لوأ ناكو ،« َذنآْدرُجقْدلا َذنوُجؤَذرْدقَذي» هلبق يذلا ديعس يبأ ثيدح يف امك
 .FPE(اهلمحم ريغ ىلع اهولمحو نآرقلا نم اهوعزتناو ،هلل الإ مكح ال :مهلوق

 تركنأ ميكحتلا ىلع ةيواعمو ّيلع قفتا املف) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 سابع نبا مهيلإ َّلسرأف ،نيملسملا ةعامج اوقرافو ،هلل الإ مكح ال اولاقو ،جراوخلا
 ،مهءامد اولحتساو ،سانلا ةيشام ىلع اوراغأ نورخآلاو ،مهفصن عجرف ،مهرظانف
 ، يبنلا مكحل اوذفني ملف  ٌّيّيلع مهلتاقف ،هلتق انلك :اولاقو ،بابخ نبا اولتقف
 لزنأ ام ريغب اومكح دق امهالاو نمو اًّييلعو نامثع نإ :اولاق َّلب هدعب ةمئألا مكحل الو
 ،هريغبو اذهب نيملسملا اورفكف ،نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو ،هللا

 اذه نأ :امهادحإ :نيتلطاب نيتمدقم ىلع ينبم عدبلا َّلهأ رئاس ريفكتو مهريفكتو
 اًددقتعم ،اًدبنذم وأ اًدئطخم ناك ولو ،رفكي نآرقلا فلاخ نم نأ :ةيناثلاو ،نآرقلا فلاخي
 .FQE(ميرحتلاو بوجولل

                                                 
 .ُيهوُيلَدتَدق ْتوَدأ ْتمُيهَدلَدتَدق ْتنَدم ِجباَدوَدثَدو ْتمِجِجهلاَدتِجق ِجةَدحاَدبِجإَدو  ْتمِجهِجبِجهاَدذَدم ِجءوُيسَدو ِججِجراَدوَدْتخلا ِّسمَدذ ُيباب ،(22-6/929) ةعيرشلا (1)

 .هجيرخت قبس (2)

 .1/361:يرابلا حتف (3)

 .96/114:ىواتفلا عومجم (4)
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 اوركنأ جراوخلا هبزح كلذكو) :ةرصيوخلا يذ ةصق ركذ نأ دعب اًدضيأ لاقو 
 نم هكرت امو ،همسا وحمو ميكحتلا نم ةحلصملا هب دصق ام  ٍّبّيلع نينمؤملا ريمأ ىلع
 اًددساف اًدنيد مهعم نأل ؛مهلاتقب  يبنلا رَدمَدأ ءالؤهو ،مهنايبصو نيملسملا ءاسن يبس
 .FNE(ةرخآ الو ايند هب حلصي ال

 :مَهِل ةباحصلا َةرَظانم نم روص -ِّب

 :جراوخلل  ٍلسابع نباو ٍّبّيلع ةرظانم :ىَلوألا َةروصلا

 ُجراوَذَخْلا َّرنأ» :ٍلداَّلدَدش ِجنْتب هللا ِجدْتبَدع نع هب سأب ال دانسإب دمحأ مامإلا ىور دقف 
 :اولاقف ،ميكحتلا ِّباتك نم َنينمْؤملا ِرْيمأ مسا وحمو ،ميكحتلا  ٍّقَّيَلع ىَلع اوركِنأ
 َذُتْدقَذلَذْطْدِنا َّرمُجَث ، ِإهِإب َذىَلاَذعَذَت هللا َذِكَّرامَذس ٍنمْدساَذو ،َذىَلاَذعَذَت هللا ُجهَذكَذُسَذبْدلَذأ ٍنٍصيِإمَذق ْدنِإم َذُتْدْخَذلَذُسْدِنا
 :مهعمج اَذمل ِإُجراوَذَخْلا نِإم ِإءاَذرُجقلِإل  ُّرَشَّيَلع لاقف .هلل َّراَلِإِإ َذمْدكُجَح َذالَذف ،هللا ِإنيِإِد ِإيف َذُتْدمَّركَذحَذف
 ِإيف ِإهِإباَذتِإك ِإيف َذىَلاَذعَذَت هللا ُجلوُجقَذي ،هللا ُجِّباَذتِإك ْدمُجهَذنْديَذبَذو يِإنْديَذب اوُجُجَذرَذِخ َذنيِإَذَّرلا ِإءَذاَلُجْؤَذه ْدمُجكُجبا َذحْدصَذأ
 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ : ٍنُلُجُجَذرَذو ٍنَةَذأَذرْدما

 ،ٍنُلُجُجَذرَذو ٍنَةَذأَذرْدما ْدنِإم اًلةَذمْدرُجَحَذو ااًلمَذِد ُجمَذَظْدعَذأ  ٍندَّرمَذُجحم ُجةَّرمُجَأَذف ،[59:ءاسنلا] ژک ڑ ڑ ژ
 وٍنرْدمَذع ُجنْدب ُجُلْديَذهُجس اَذِنَذءاَذُج ْددَذقَذو ، ٍنِبِإلاَذَط ِإيِّبَذأ ُجنْدب ُّرَشِإَّيَلَذع َذِبَذتَذك :َذةَذيِإواَذعُجم ُجُتْدبَذَتاَذك ْدنَذأ َّرَذَّيَلَذع اوُجمَذقَذِن َذو
 : هللا ُجلوُجسَذر َذِبَذتَذكَذف ،ااًلشْديَذرُجق ُجهَذمْدوَذق َذحَذلاَذص َذَنيِإَح ،ِإةَذيِإبْديَذدُجْدَحْلاِإب  هللا ِإلوُجسَذر َذَعَذم ُجنْدحَذِنَذو
 : َذلاَذقَذف ، ِإميِإَحَّررلا ِإنَذْدَمْحَّررلا هللا ِإمْدُسِإب :ْدِبُجتْدكَذَت َذاَل : ٌلُلْديَذهُجس َذلاَذقَذف ، ِإمي ِإَحَّررلا ِإنَذْدَمْحَّررلا هللا ِإمْدُسِإب

 ُجلوُجسَذر ٌلدَّرمَذُجحم :ْدِبُجتْدكاَذف : هللا ُجلوُجسَذر َذلاَذقَذف . َّرمهللا َذَكِإمْدساِإب ْدِبُجتْدكا : َذلاَذقَذف ؟ُجِبُجتْدكَذِن َذِفْديَذك
  ُجنْدب ُجدَّرمَذُجحم َذحَذلاَذص اَذم اَذَذَذه :َذِبَذتَذكَذف . َذَكْدفِإلاَذِخُجأ ْدَذْمَل هللا ُجلوُجسَذر َذَكَّرِنَذأ ُجمَذلْدعَذأ ْدوَذل : َذلاَذقَذف ،هللا

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئژ : ِإهِإباَذتِإك ِإيف َذىَلاَذعَذَت هللا ُجلوُجقَذي ،ااًلشْديَذرُجق هللا ِإدْدبَذع
  .FOE«[64:بازحألا] ژ ی ىئ ىئ ىئ

                                                 
 .6/52:ةيعرشلا ةسايسلا (1)

 .نسح هدانسإ :طوؤنرألا بيعش هققحم لاقو .(151-4/21)دمحأ دنسم (2)



 
 

 
 83 

 هوحنب جراوخلل  سابع نبا ةرظانم هححصو ،مكاحلاو قازرلا دبع ىورو 
 نيذلا ناك نئلف ،منغي ملو ،بسي ملو َّلتاق هنأ  ٍّبّيلع ىلع اوذخأ مهنأ دازو ،ًدالوطم
 نبا لاقف ،مهلاتق َّلح ام نينمؤم اوناك نإو ،مهتمينغو مهيبس َّلح دقل اًدرافك َّلتاق
 َّرمُجَث ، َذةَذشِإئاَذع ْدمُجكَذمُجأ َذنْدوُجبْدُسَذَتَذأ ، ْدمَذنْدْغَذي ْدَذْمَلَذو ،ِإِبْدُسَذي ْدمَذلَذف َذُلَذَتاَذق :مُجكُجلْدوَذق اَّرمأَذو» : سابع
 ْدنِإئَذلَذو ، ْدمُجكُّرَشمُجأ َذيْدهَذو ، ْدمُجَتْدرَذفَذك ْددَذقَذل ْدمُجتْدلَذعَذف ْدنِإئَذلَذف ،اَذهِإْدِرْيَذْغ ْدنِإم ُّرَشُلَذح َذتْدُسُجي اَذم اَذهْدنِإم َذنْدوُّرَشلِإحَذتْدُسَذَت
 ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ژ : َذلْدوُجقَذي َذىَلاَذعَذَت هللا َّرنِإِإَذف ، ْدمُّرَشَتْدرَذفَذك ْددَذقَذل اَذنيِّنمُجَأِإب ْدُتَذُسْديَذل :ْدمُجتْدلُجق

ِإْرِص َذام ُجُّرَشُهْيَذأ ،ِإْدَنيَذتَذلَذالَذض َذْدَنيَذب َذنْدوُجرْدوُجدَذَت ْدمُجتْدِنَذَأَذف ،[ 1:بازحألا] ژ ۋ ۋ
ِإْرِص اَذهْديَذلِإِإ ْدمُجَتْد

 ْدمُجَتْد
 ،ااًلفْدلَذأ َذنوُجْدرشِإع ْدمُجهْدنِإم َذَعَذُجَذرَذف» :قازرلا دبع داز .« ٍنَضْدعَذب َذىَلِإِإ مُجهُجضْدعَذب َذرَذَظَذنَذف ، ٍنةَذلَذالَذض َذىَلِإِإ

 .FNE«اوُجلِإتُجقَذف ، ٍنع َذاَلآ ُجةَذعَذبْدرَذأ ْدمُجهْدنِإم َذيِإقَذبَذو

 :مهل  رباج ةرظانم :ةيِناثلا َةروصلا

 ، ِإُجِإراَذوَذْدَخْلا ِإيْدأَذر ْدنِإم ٌليْدأَذر يِإنَذفَذْغَذش ْددَذق ُجُتْدنُجك» :َدلاَدق ِجريِجق َدفْتلا َدديِجزَدي ْتنع ملسم ىور دقف 
 َذىَلَذع اَذِنْدرَذرَذمَذف : َذلاَذق ، ِإِساَّرنلا َذىَلَذع َذُجُجرْدْخَذِن َّرمُجَث ،َّرجُجحَذِن ْدنَذأ ُجديِإرُجِن ،ٍنِدَذدَذع يِإوَذَذ ٍنةَذباَذصِإع ِإيف اَذنْدُجَذرَذْخَذف
 ، هللا ِإلوُجسَذر ْدنَذع - ٍنةَذيِإراَذس َذىَلِإِإ ٌلسِإلاَذُج - َذمْدوَذقْدلا ُجُثيِّندَذُجْحَي هللا ِإدْدبَذع ُجنْدب ُجرِإباَذُج اَذَذِإِإَذف ، ِإةَذنيِإدَذْدملا
 يِإَذَّرلا اَذَذَذه اَذم ،هللا ِإلوُجسَذر َذِبِإَحاَذص اَذي : ُجهَذل ُجُتْدلُجقَذف : َذلاَذق ، َذَنييِّنيِإمَّرنَذهَذْدجلا َذرَذكَذَذ ْددَذق َذوُجه اَذَذِإِإَذف : َذلاَذق

 وئ ەئ ەئ ژ ،[436:نارمع لآ] ژ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژ : ُجلوُجقَذي هللاَذو ؟َذنوُجَثيِّندَذُجْحَت
 ؟َذنآْدرُجقْدلا ُجأَذرْدقَذَتَذأ : َذلاَذقَذف : َذلاَذق ؟َذنوُجلوُجقَذَت يِإَذَّرلا اَذَذَذه َذامَذف ،[41 :ةدجسلا] ژ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 .ِإهيِإف هللا ُجهُجثَذعْدبَذي يِإَذَّرلا :يِإنْدعَذي ؟مَذالَّرُسلا ِإهْديَذلَذع ٍندَّرمَذُجحم ِإماَذقَذمِإب َذُتْدعِإمَذس ْدُلَذهَذف : َذلاَذق . ْدمَذعَذِن : ُجُتْدلُجق
 َّرمُجَث : َذلاَذق ، ُجُجِإرْدُجْخُي ْدنَذم ِإهِإب هللا ُجُجِإرْدُجْخُي يِإَذَّرلا ،ُجِدو ُجمْدحَذْدملا  ٍندَّرمَذُجحم ُجماَذقَذم ُجهَّرِنِإِإَذف : َذلاَذق .ْدمَذعَذِن : ُجُتْدلُجق
 : َذلاَذق ، َذِكاَذَذ ُجُظَذفْدَحَذأ َذنوُجكَذأ َذاَل ْدنَذأ ُجع اَذِخَذأَذو : َذلاَذق ، ِإهْديَذلَذع ِإِساَّرنلا َّررَذمَذو ،ِإطاَذيِّنْرِصلا َذَعْدضَذو َذُتَذعَذِن

 :- يِإنْدعَذي - : َذلاَذق ،اَذهيِإف او ُجِنوُجكَذي ْدنَذأ َذدْدعَذب ِإراَّرنلا ْدنِإم َذنوُجُجُجرْدَذْخُي ااًلمْدوَذق َّرنَذأ َذمَذعَذز ْددَذق ُجهَّرِنَذأ َذْدِرْيَذْغ
 ،ِإهيِإف َذنوُجلِإُسَذتْدْغَذيَذف ، ِإةَّرنَذْدجلا ِإراَذْدُهُنَذأ ْدنِإم ااًلرَذَذُهُن َذنوُجلُجِخْددَذيَذف : َذلاَذق ، ِإمِإسَذامَّرُسلا ُجناَذديِإع ْدمُجَّرُهُنَذَأَذك َذنوُجُجُجرْدْخَذيَذف

                                                 
 كردتسملاو .ةّديِجرْتوُيرَدحلا ِجيف َدءاَدج اَدم ُيباَدب ،ِجةطَدقُّسللا ُيباَدتِجك ،(11116-16/156)قازرلا دبع فنصم (1)

 .يِجغَّلبلا ِجَّل ْتهَدأ ِجلَداتِجق ُيباَدتِجك ،(1514-4/216)مكاحلل
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 ِإلوُجسَذر َذىَلَذع ُجِّبِإَذ ْدكَذي َذخْديَّرشلا َذنْدوَذرُجَتَذأ ْدمُجكَذْدْحَيَذو :اَذنْدلُجق اَذنْدعَذُجَذرَذف ،ُجسيِإَطاَذرَذقْدلا ْدمُجَّرُهُنَذَأَذك َذنوُجُجُجرْدْخَذيَذف
  .FNE« ٍندِإَحاَذو ٍنُلُجُجَذر ُجْدِرْيَذْغ اَّرنِإم َذُجَذرَذِخ اَذم ،هللاَذو َذالَذف اَذنْدعَذُجَذرَذف ؟ هللا

n_ÿo�_W=f—_Ú=‹·Ât=^¶È^áu=Ω=^˚‹Ô=d≥=–Î_fl=^ÿå_ƒÔW==

  ٍّبّيلع ىلع اوجرخ نيذلا يف عقو فصوب جراوخلا فصو  يبنلا ناك اذإ
 مهتافصب فصتا نم ّدَّلك َّلب ؛مهب  ٌبصاخ اذه نأ ينعي الف ،فصو امك فصولا عقوف
 يذلا ملعلا َّلهأ لاوقأو ،رثألاو ،ةنسلا نم كلذ َّليلدو ،مهنم وهف مهجهنم جهتناو
 :مهنع اًدعامجإ مالسإلا خيش هاكح

=Ãa‹_=^ÿå·Ô=هللا َدلوُيسَدر َّلنَدأ  َدرَدمُيع ِجنْتبا ْتنَدع نسح ٍلدانسإب هجام نبا ىور دقف 
 ُجنْدبا َذلاَذق . َذَعِإْطُجق ٌلنْدرَذق َذُجَذرَذِخ َذامَّرلُجك ، ْدمُجهَذيِإقاَذرَذَت ُجزِإواَذُجَجُي َذاَل َذنآْدرُجق ْدلا َذنوُجؤَذرْدقَذي ٌلءْدْشَذِن ُجَأَذشْدنَذي» :َدلاَدق 

 ـ اًلَةَّررَذم َذنيِإْدرشِإع ْدنِإم َذرَذثْدكَذأ ـ َذَعِإْطُجق ٌلنْدرَذق َذُجَذرَذِخ َذامَّرلُجك : ُجلوُجقَذي  هللا َذلوُجسَذر ُجُتْدعِإمَذس : َذرَذمُجع
  .FOE« ُجلاَّرُجَّردلا ُجمِإهِإضاَذرِإع ِإيف َذُجُجرْدَذْخُي ىَّرتَذَح

 ُجُتْدعِإمَذس» :لاق  ورمع نب هللا دبع نع ،مكاحلا هححصو ،دمحأ مامإلا هاورو 
 َذاَل َذنآْدرُجقْدلا َذنوُجؤَذرْدقَذي ،ِإِقِإْدرشَذْدملا ِإُلَذبِإق ْدنِإم يِإتَّرمُجأ ْدنِإم ٌلِساَذِنُجأ ُجُجُجرْدْخَذيَذس : ُجلوُجقَذي  هللا َذلوُجسَذر

 اَذهَّردَذع ىَّرتَذَح - َذَعِإْطُجق  ٌلنْدرَذق ْدمُجهْدنِإم َذُجَذرَذِخ َذامَّرلُجك ، َذَعِإْطُجق ٌلنْدرَذق ْدمُجهْدنِإم َذُجَذرَذِخ َذامَّرلُجك ، ْدمُجهَذيِإقاَذرَذَت ُجزِإواَذُجَجُي
 ِإيف ُجلاَّرُجَّردلا َذُجُجرْدَذْخُي ىَّرتَذَح ،َذَعِإْطُجق ٌلنْدرَذق ْدمُجهْدنِإم َذُجَذرَذِخ َذامَّرلُجك :- ٍنتاَّررَذم ِإَةَذْدرشَذع َذىَلَذع اًلَةَذِداَذيِإز
  .FPE« ْدمِإهِإتَّريِإقَذب

                                                 
 .اَدهيِجف ًدةَدلِجزْتنَدم ِجةَّلنَدْتجلا ِجَّلْتهَدأ ىَدنْتدَدأ باب ،ِجنَدامْتيِجإلا ُيباَدتِجك ،(932-6/946)ملسم هاور (1)
 حابصم) يريصوبلا ظفاحلا لاق .ِججِجراَدوَدخلا ِجرْتكِجذ ْتِجيف ُيباَدب ،ِجةنُّسسلا ُيباَدتِجك ،(216-6/61)هجام نبا ننس (2)

 .(هتاور عيمجب يراخبلا جتحا دقو ،حيحص هدانسإ) :(51-6/14:هجام نبا ننس دئاوز يف ةجاجزلا
 :تلق) :(5524-1 /6:ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس)رامع نب ماشه هدانسإ يف نأ ىلإ اًدريشم ينابلألا لاق
 ثيدحلا ناك نإف .« حصأ ميدقلا هثيدحف ،نقلتي راصف ربك ،ئرقم قودص» :ظفاحلا لاق رامع نبا نكل
 ثيدح هنأ َّيل ودبي نكل .عفان نم يعازوألا عامس يف فالخ ىلع ،حيحص وهف هنقلتي ملو ،هظفح دق

 .(نسح
 هيفو .ِجمِجحَدالَدملاَدو ِجنَدتِجفلا ُيباَدتِجك ،(1321 -2/995)مكاحلا كردتسم .(6111-66/552)دمحأ دنسم (3)

 =ثيدح يف دمحأ هاور) :(11216-1/144:دئاوزلا عمجم) يمثيهلا لاق ،هيف فلتخم بشوح نب رهش
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 :يأ .عطق نرق جرخ املك) :«هجام نبا ننس حرش ةجاحلا حاجنإ» يف لاق 
 نبا عامس نوكيف ،رمع نبا ةلوقم نوكي نأ َّلمتحي ةرم نيرشع ظفلو .رمدو كلهأ

 يبنلا ةلوقم نم نوكي نأ َّلمتحيو ،ةرم نيرشع نم رثكأ  هنم مالكلا اذه رمع
 نم رثكأ مهرباد نوعطقيو ،مهنولتاقي قحلا َّلهأ نأ :-ملعأ هللاو -هنم دارملاف ،

 مهضارع يف جرخي ىتح ،ةقرف مهنم ىقبي كلذ عمو ،نرق َّلك يف ةرم نيرشع
 دحاو نرق يف قحلا َّلهأ مهلتاق نإو ءاوهألا َّلهأ نأ َّلصاحلا .لاجدلا مهتهجاومو
 نوقبي مهنأ كلذ ىنعم سيل نكل .FNE(مهءاوهأ نوكرتي ال ةرم نيرشع نم رثكأ
 .FOEمهمكح همكح راص هقنتعا نم َّلكو ،مهبهذم ىقبي نكل مهنايعأب

=Ë`‹_=^˚nàW=َذلاَذق ، َذةَذميِّنكَذحُجملا ٌّيِلِإَّيَل َذع َذَعِإمَذس اَّرَذمل» :َدلاَدق ةداَدتق ْتنَدع قازرلا دبع ىور امكف : 
 َذاَل : َذنوُجلْدوُجقَذي مُجَّرُهُنِإ : َذُلْديِإق . َذنوُجباَّريَذعلا َذنوُجباَّريَذَخْلا ْدمُجه ْدُلَذب : َذلَذاق . ُجءاَّررٌلقلا ُجهَذل : َذُلْديِإق ؟ِإءَذاَلْؤَذه ْدنَذم

 هلل  ُجدْدمَذَحْلا : ٌلُلُجُجَذر َذلاَذق مُجهَذلَذتَذق امَّرلَذف : َذلاَذق . ٌلُلِإَطاَذب اَذِإَهِب َذيِإَّزُجع ٍّققَذَح ُجةَذمِإلَذك : َذلاَذق ،هلل َّراَلِإِإ َذمْدكُجَح
 ْدِإيف ْدنَذَذمل مُجهْدنِإم َّرنِإِإ ،هِإدَذيِإب ِإيِسْدفَذِن ْديِإَذَّرلاو ، َّرالَذك : ٌّيِلِإَّيَلَذع َذلاَذقَذف ،مُجهْدنِإم اَذنَذَحاَذرَذأَذو مُجهَذِداَذبَذأ يِإَذَّرلا
  .FPE»FQE َذنْديِإِداَّررَذُج ااًلصْدواًلصُجل مُجهُجرِإِخَذآ َّرنَذِنْدوُجكَذيَذلَذو ، ُجدْدعَذب ُجءاَذُسيِّننلا ُجهْدلِإمْدَذْحَت ْدَذْمَل ِإلاَذُجيِّنرلا ِإِّبَذالَذصَذأ

 لاق اذلو ؛ةباحصلا دعب جراوخلاب ةمئألا ىلع جرخ نم نومسي ءاملعلا لاز امو 
 نم هنأ اوملع نم َّلتق نوري اوناك مهنأ ىلع لدي امم و) :ةباحصلا نع مالسإلا خيش

  لاق ،روهشم وهو ،َّلسع نب غيبص ثيدح -اًددرفنم ناك نإو -جراوخلا كئلوأ

                                                 
 كردتسملا) مكاحلا هاورو :تلق .(حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو ،رضي ال مالك هيفو ،ةقث رهشو ،َّليوط=
 :لاقو ،هوحنب ورمع نب هللا دبع نع  ةريره يبأ ثيدح نم ،ِجمِجحَدالَدملاَدو ِجنَدتِجفلا ُيباَدتِجك ،(2/155-1551
 .هظفح ءاس ثيللا بتاك حلاص نب هللا دبع هيف نكل ،(هاجرخي ملو ،نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه)

(1) 6/16. 

 همكح راص هقنتعا نم َّلكو ،مهبهذم ىقبي نكل ،مهنايعأب نوقبي مهنأ كلذ ىنعم سيل) :ةرابع (2)
 .هللا هظفح  نازوفلا حلاص انخيش ةليضف تافاضإ نم (مهمكح

 .(اهنوُيبَدهْتنَديو مُيَدهبايث سانلا نورْتعُيي :يأ) :(6/154:رثألا بيرغ يف ةياهنلا)ريثألا نبا لاق (3)

 .ةّديِجرْتوُيرَدحلا ِجيف َدءاَدج اَدم ُيباَدب ،ِجةطَدقُّسللا ُيباَدتِجك ،(55116-16/156)فنصملا (4)
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 ِإِّباّلْطَذَخْلا َذنِإب َذرَذمُجع - ٍنمْديِإَذِمَت يِإنَذب ْدنِإم ْدوَذأ - ٍنٍعوُجبْدرَذي يِإنَذب ْدنِإم ٌلُلُجُجَذر َذلَذَأَذس» :يدهنلا نامثع وبأ
 ْدنَذع ْدَعَذض : ُجرَذمُجع َذلاَذقَذف ، ْدنِإهِإضْدعَذب ْدنَذع ْدوَذأ ،ِإتاَذعِإزاَّرنلاو ،ِإتَذالَذسْدرُجملاَذو ،ِإتاَذيِإراَّرَذلا ِإنَذع 

 ، َذِكاَذنْديَذع  ِإهْديِإف ْديِإَذّللا  ُجُتْدبَذَذَرَضَذل ااًلقوُجلْدَذحم َذَكُجتْديَذأَذر ْدوَذل هللا و امأ : ُجرَذمُجع َذلاَذقَذف ، ٌلَةَذرْدفَذو ُجهَذل اَذَذِإَذف ، َذَكِإسْدأَذر
 ُجنْدحَذِنَذو َذءاَذُج وُجلَذف : َذلاَذق ،هْدوُجُسِإلاَذُجَجُت َذاَل ْدنَذأ ـ اَذنْديلِإِإ :َذلاَذق ْدوَذأ ـ ِإَةَذْدْرِصَّربلا ِإُلْدهَذأ َذىَلِإِإ َذِبَذتَذك َّرمُجَث : َذلاَذق َّرمُجَث
 نيرجاهملا نيب فلحي رمع اذهف .FNEحيحص دانسإب هريغ و يومألا هاور ،«اَذنْدقّلرَذفَذَت ٌلةَذئاِإم
 ،هقنع برضل جراوخلا  يبنلا اهب فصو يتلا ةمالعلا هيف ىأر ول هنأ راصنألاو
 يبنلا لوق نم مهف هنأ ملعف ،ةرصيوخلا يذ َّلتق نع  يبنلا هاهن يذلا وه هنأ عم

 لاح ناك كلذ نع وفعلا نأو ،قلطملا َّلتقلا FOE« ْدمُجهوُجلُجتْدقاَذف ْدمُجهوُجمُجتيِإقَذل َذامَذنْديَذأ» :
 .FPE(فالئتسالاو فعضلا

=Ë`‹_=‹‚=`–È^€=`‰⁄=^ÿ≈Ÿfi=ƒŸ=^~k˙œ=`â‹_‡ÂfiI=ىلع جرخ نمو) :يراهبربلا لاقف 
 هتتيمو راثآلا فلاخو ،نيملسملا اصع قش دق ،يجراخ وهف نيملسملا ةمئأ نم مامإ
 لوسر نأل كلذو ،راج نإو هيلع جورخلا الو ،ناطلسلا لاتق َّلحي الو ،ةيلهاج ةتيم
 :راصنألل هلوقو ،FQE«ا ًّييِإشَذبَذَح ااًلدْدبَذع َذناَذك ْدنِإِإَذو ، ِإِرْبْدصا» :يرافغلا رذ يبأل لاق  هللا
 داسف هيف نإف ؛ناطلسلا لاتق ةنسلا نم سيلو .FRE« ِإِضْدوَذْدَحْلا َذىَلَذع ِإينْدوَذقْدلَذَت ىَّرتَذَح اوُجِإِرْبْدصا»
 .FSE(نيدلاو ايندلا

                                                 
-4/456:ةمكحملا ءابنألا يف ةمهبملا ءامسألا)يومألا ىيحي نب ديعس قيرط نم يدادغبلا بيطخلا هاور (1)

 :ةعيرشلا) يرجآلاو ،(1966-2/291:ةنسلا َّلهأ داقتعا لوصأ حرش)يئاكلاللا هاورو .(11
 .ىرخأ قرط نم (2114 - 5/1554

 .هجيرخت قبس (2)

 .316:لولسملا مراصلا (3)

 .(65564-59/192))دمحأ هاور (4)

 ىَّلتَدح اوُيِجربْتصا» ِجراَدصْتنَدألِجل  ِّسيِجبَّلنلا ِجلْتوَدق باَدب ،ِجراَدصْتنَدألا ِجبِجقاَدنَدم ُيباَدتِجك ،(4319-5/99)يراخبلا حيحص (5)
 ِجةَدالُيوْتلا ِجمْتلُيظ َددْتنِجع ِجْتربَّلصلاِجب ِجرْتمَدألا باب ،ِجةَدراَدمِجإلا ُيباَدتك ،(5112-1/36)ملسمو .« ِجضْتوَدْتحلا َدىلَدع ِجينْتوَدقْتلَدت

  .ْتمِجهِجراَدثْتئِجتْتساَدو

 .11:ةنسلا حرش (6)
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 ةحابإو ،مهبهذم نم ريذحتلل اًدباب -ةنسلا ءاملع نم هريغك -يرجآلا دقعو 
 جراوخلا مذ باب» يف لوألا ردصلا يف مهجورخ ركذ امل لاقف ،ةعاسلا مايق ىلإ مهلاتق
 نوثراوتي ،جراوخلا رئاس نم مهبهذم ىلع ناك نمو) :«مهلاتق ةحابإو مهبهذم ءوسو
 َّلتق نولحتسيو ،ءارمألاو ةمئألا ىلع نوجرخيو ،اًدثيدحو ًداميدق بهذملا اذه
 نأ ىلإ قح فيس جراوخلا يف بلاط يبأ نب ّيلع فيس راصف) :لاق ىتح (نيملسملا
 .FNE(ةعاسلا موقت

 نم لوأ ةمالع يه يبنلا اهركذ يتلا ةمالعلا هذهو) :مالسإلا خيش لاقو 
 مهنأ :ثيدحلا اذه ريغ يف ربخأ دق هنإف ،موقلا كئلوأب نيصوصخم اوسيل ،مهنم جرخي
 اوسيل جراوخلا نأ ىلع نوملسملا قفتا دقو ،لاجدلا نمز ىلإ نوجرخي نولازي ال
 اذهلو ؛ركسعلا كلذ ريغ معت اهفصو يتلا تافصلاف اًدضيأو ،ركسعلا كلذب نيصتخم
  .FOE(اًدقلطم ثيدحلا نووري ةباحصلا ناك

 ،كئلوأ ىنعم يف ناك نم َّلك لوانتي قورملاو جورخلا كلذكو) :اًدضيأ لاقو 
 نيدلا نع جورخلا ناك نإو ،كئلوأ لاتق بجو امك  يبنلا رمأب مهلاتق بجيو
 .FPE(ةفلتخم اًدعاونأ مالسإلاو

 ريفكت مهنع هغلب نمع ،خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاقو 
 خياشم نم مهبتاك نم طلاخ نم اورفك َّلب ،نييرصملا كولملا ةبتاكمب نيملسملا ةمئأ
 نيقراملا مكهابشأ نم نيلجر FQEنيتسو عبرأ ةنس تيأر دقو) :هرصع يف نيملسملا
 ،نيملسملا نم دالبلا كلت يف نم ارفكو ،ةعامجلاو ةعمجلا الزتعا دق ءاسحألاب

 ،زوريف نبا نوسلاجي ءاسحألا َّلهأ :نولوقي ،مكتجح سنج نم مهتجحو
                                                 

 .6/149:ةعيرشلا (1)

 .14/532:ىواتفلا عومجم (2)

 .14/332:قباسلا عجرملا (3)

 .(ءاسحألا يف اًديضاق ناك نيح ـه2146 ةنس ينعي) :انه  هللا هظفح  نازوفلا حلاص انخيش بتك (4)
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 ةوعد ّددر يذلا هدج ريفكتب حرصي ملو ،توغاطلاب رفكي مل نمم هلاثمأو وه هنوطلاخيو
 رفكي مل ،هللاب رفاك وهف هرفكب حرصي مل نمو :الاق .اهاداعو ،اهلبقي ملو ،دمحم خيشلا
 ام نيتلاضلا نيتبذاكلا نيتمدقملا نيتاه ىلع اوبترو .هلثم وهف هسلاج نمو ،توغاطلاب
 مهرمأ َّيلإ عفرف ،مالسلا در اوكرت ىتح ماكحألا نم ةحيرصلا ةدرلا ىلع بترتي
 خيشلا ةدـيقع ىلع مـهنأ :اًلاَلوأ :اومعزف لوقلا مهل تظلغأو ،متددهتو ،مهترضحأف

 مهتلالض تضحدأو ،مهتهبش تفشكف ،مهدنع هلئاسر نأو ،باهولا دبع نب دمحم
 ال هنأو ،بهذملاو دقتعملا اذه نم خيشلا ةءاربب مهتربخأو ،سلجملا يف ينرضح امب
 هللا تايآب رفكلاو ،ربكألا كرشلا نم هلعاف ريفكت ىلع نوملسملا عمجأ امب الإ رفكي

 ،نيحلاصلا دبع نم رـيفكتك ،رـبتعملا اهغولبو ةجحلا مايق دعب اهنم ءيشب وأ ،هلسرو
 .ةيهلإلاو تادابعلا نم ،هقلخ ىلع هقحتسي اميف هل اًددادنأ مهلعجو ،هللا عم مهاعدو
 نم اهومتننظ يتلا رومألا هذهب ريفكتلا امأو ...ناميإلاو ملعلا َّلهأ هيلع ٌبعِجمْتُيجم اذهو
 يبأ نب ّيلع ىلع نيجراخلا ،نيقراملا ةيرورحلا بهذم اذهف ،مالسإلا َّلهأ تارفكم
 ىسوم يبأ ميكحت هيلع اوركنأ مهنإف ،ةباحصلا نم هعم نمو ،نينمؤملا ريمأ بلاط
 ،ماشلا َّلهأو ةيواعم نيبو هنيب تعقو يتلا ةنتفلا يف صاعلا نب ورمعو يرعشألا
 ةفوكلا ءارق نم ،هباحصأ نم َّلصألا يف مهو ،كلذ هيلع جراوخلا تركنأف
 ،امهتيلوتو اًدرمعو ةيواعم تيلاوو ،هللا نيد يف لاجرلا تمّدكح :اوـلاقو ،ةرصبلاو
 .FNE([15 :ماعنألا] ژۓ ۓ ے ے ژ :ىلاـعت هللا لاق دقو

 ردصي مل -هللا دمحب -ةلودلا هذهو) :زاب نب زيزعلا دبع خيشلا ةحامس لاقو 
 مه يصاعملاب ةلودلا ىلع جورخلا حيبتسي يذلا امنإو ،اهيلع جورخلا بجوي ام اهنم
 َّلهأ نوكرتيو ،مالسإلا َّلهأ نولتاقيو ،بونذلاب نيملسملا نورفكي نيذلا ،جراوخلا
  .« ِإةَّريِإمَّررلا َذنِإم ُجمْدهَّرُسلا ُجِقُجرْدمَذي َذامَذك ُجهْدنِإم َذنوُجقُجرْدمَذي» مُيَّلهنِجإ : يبنلا مهيف لاق دقو ،ناثوألا
 

                                                 
 .6/112:ةينسلا رردلا (1)
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ِإمل ااًلرْدُجَذأ ْدمِإهِإلْدتَذق ِإيف َّرنِإِإَذف ؛ ْدمُجهوُجلُجتْدقاَذف ْدمُجهوُجمُجتيِإقَذل َذامَذنْديَذأ» :لاقو  َذمْدوَذي هللا َذدْدنِإع ْدمُجهَذلَذتَذق ْدنَذ
  .FOE(ةمولعم ةريثك مهنأش يف ثيداحألاو ،FNEهيلع قفتم .« ِإةَذماَذيِإقْدلا

 :ريفكتلا ةروطخو جراوخلا ةنتف ركذو نيميثعلا حلاص نب دمحم انخيش لاقو 
 ةثيبخ ،ةعدتبم ،ةلاض ةبعش كانه نإف ،اذه انموي ىلإ اًددوجوم مكحلا اذه لازامو)
 امو ،قساف اذه ،عدتبم اذه ،رفاك اذه :مهئاوهأب هلوسرو هللا هرفكي مل نم رفكت
 ،نيملسملا يف اًددوجوم ثيبخلا بهذملا اذه لاز ام مهيف لازام نكل ...كلذ هبشأ
 مارتحا عم مهءاسنو ،اهمارتحا عم مهلاومأو ،اهمارتحا عم نيملسملا ءامد نوحيبي
 برش نمو ،رفاك وهف قرُس نمو ،رفاك وهف ىنز نم :ًدالثم نولوقيف ،ضارعألا
 جرخي -هللاب ذايعلاو -رفك مهدنع وهف بونذلا رئابك نم بنذ َّلك ،رفاك وهف رمخلا
  يبنلا نأل ؛رافكلا مه مهنأ كش ال نيملسملا نورفكي نيذلا ءالؤهف ،ةلملا نم
 لاق امك ناك نإ ،دب ال امهدحأ اهب ءوبي هنإف رفاك اي :هيخأل لاق اذإ َّلجرلا نأ ربخأ

  .FPE)FQEَّلئاقلا وه رفاكلا ناك الإو ،رفاك وهف رفاك

 :نآلا نودوجوم مهنأو  يبنلا دهع ىلع مهدوجو نيب نأ دعب خيشلا لاقو 
 مهيف درو ،اهيف فقوتي نأ ناسنإلا ىلع بجي يتلا يه هذهف مهتفرعم ةيفيك امأ)
 يبأ نب ّيلع دهع يف عقو ام اهنم ،مهل تامالعب  لوسرلا مهنع ربخأ ،تامالع
 ىلع مكحن نأ عيطتسن ال نآلا نحن نكلو ،هريغو ةيدثلا يذ روهظ نم  بلاط

                                                 
 .هجيرخت قبس (1)

 زاب نبا ةمالعلا انخيش تعمس دقلو ،رطسألا هذه بتاك انأ :لوقأو .2/63:تالاقمو ىواتف عومجم (2)
 :دحاولا فرحلاب لاقف ،بابشلا نيب ةرشتنملا ةريطخلا تارابعلا ضعب ـ ةعبرأ انكو ـ هل انركذ امل لوقي 

 رمأو ،(اهريغو ،فئاطلاو ،ةدجو ،ةكم يفو ،انه جراوخلا ،ميصقلاب طقف مكدنع اوسيل جراوخلا)
 .(ءالمعلا رابك ةئيه نيميثع نباو اننومسي سيلأ) :ًدالئاق ربصلاب

 ُيهُيبِجحاَدص ْتن ُيكَدي ْتَدمل ْتنِجإ ،ِجهْتيَدلَدع ْتتَّلدَدتْترا َّلالِجإ ِجرْتفُيكْتلاِجب ِجهيِجمْترَدي َدالَدو ،ِجقوُيسُيفْتلاِجب ًدالُيجَدر ٌبَّلُيجَدر يِجمْترَدي َدال» :ظفلب هجيرخت قبس (3)
 .«ِج َدكِجلَدذَدك

 .2/519:نيحلاصلا ضاير حرش (4)



 
 54 

 

 مهنأ انفرع جراوخلا يأر مهيأر ناك اذإف ،مهيأر انملع اذإ الإ ،جراوخلا مهنأب ءالؤه
 ،نوملسم مه نيذلا ،نيملسملا ةمئأ ىلع جورخلا زاوج ىري نم :كلذ لاثم ،مهنم
 زواجتي مل مهنيد نكل ،هللا نيد يف نوددشتم ءالؤه نأ فرعن ،جراوخلا يأر اذه
  .FNE(ناميإلا نم ةيلاخو ةيواخ مهبولق ،مهرجانح

 بالط ىلع بجاولا) :ةالغلا نييريفكتلا ضعب َّلبق نم ربخلا ريجفت دعب :لاقو 
 ءامد اوحابتسا نيذلا جراوخلا جهنم ،ثيبخ جهنم جهنملا اذه نأ اونيبي نأ ملعلا
  .FOE(نيكرشملا ءامد نع اوّدفكو نيملسملا

á^f≈�_W=¢ÜÍà=ƒŸ›_Ú=^˚‹Ô=‹‚=‹·Ât=^¶È^áu=Ω=^ÿk’Õ4W==

 ءاملع ىنتعا ءامدلا هب تلحتسا يذلا ،َّلطابلا َّليوأتلاب ريفكتلا جهنم رهظ امل 
 جهنمل هتذبانمو ،هميرحت نايبو ،هتروطخ نايبب داقتعالاو ةنسلا يف مهتافنصم يف ةنسلا
 هب نوزيمتي ،مهلوصأ نم ًدالصأو ،ةنسلا َّلهأل اًدراعش راص ىتح ،ةعامجلاو ةنسلا َّلهأ

 َّلهأ نم ريثك بصن امك) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك ةلزتعملاو جراوـخلا نع
 نم مهريغو ،ةضفارلاو ،ةلزتعملاو ،جراوخلاك ،يهنلاو رمألل هسفن ءاوهألاو عدبلا

 ؛هحالص نم مظعأ هداسف ناكف ،كلذ ريغو ،داهجلاو يهنلاو رمألا نم هاتأ اميف طلغ
 ،ةالصلا اوماقأ ام مهلاتق نع ىهنو ،ةمئألا روج ىلع ربصلاب  يبنلا رمأ اذهلو
 ةنسلا َّلهأ لوصأ نم ناك اذهلو ...مكقوقح هللا اولسو مهقوقح مهيلإ اودأ :لاقو
 ءاوهألا َّلهأ امأو ،ةنتفلا يف لاتقلا كرتو ،ةمئألا لاتق كرتو ،ةعامجلا موزل ةعامجلاو
 :ةسمخ مهنيد لوصأ ةلزتعملا َّلعجيو ،مهنيد لوصأ نم ةمئألل لاتقلا نوريف ةلزتعملاك

                                                 
 .54لاؤس -66سلجم :حوتفملا بابلا ءاقل (1)

 نبا ةمالعلا انخيش تعمس دقلو :رطسألا هذه بتاك انأ لوقأ .6لاؤس  346سلجم :قباسلا عجرملا (2)
 ةدابع مهدنع جراوخلا ،جراوخلا نم ثبخأ ءالؤه) :ةيدوعسلا دالبلا يف نورجفي نيذلا نع لوقي نيميثع
 .(بذكلا مهنيد َّلب ،ةدابع مهدنع سيل ءالؤهو ،عروو
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 نيب ةلزنملاو ،ردقلاب بيذكتلا وه يذلا لدعلاو ،تافصلا بلس وه يذلا ديحوتلا
 لاتق هيف يذلا ركنملا نع يهنلاو ،فورعملاب رمألاو ،ديعولا ذافنإو ،نيتلزنملا
  :هجوأ نم ءاج ةمئألا ريذحتو .FNE(ةمئألا

  :مهجهنمو ُجراوَخْلا نم ريَذحتلا يف لوصفلاو ِّباوبألا دقع -1
 ِجَّلْتتَدق باَدب» :لاقف ،مِجهلاَدتِجقو نْتيِجدِجناَدعملاو َدني ِجدَدترملا ةَدباتِجتسا ِجباتك يف يراخبلا بوبف

 ِججِجراَدوَدْتخلا ِجرْتكِجذ باَدب» باب تحت ملسم مهثيداحأ عمج اذكو ،« َدنيِجدحْتلُيْتملاَدو ِججِجراَدوَدْتخلا
 ،« ِججِجراَدوَدْتخلا ِجَّلْتتَدق ِجيف باَدب» :نيباب يف ِجةنِّسسلا ِجباَدتِجك يف دواد وبأ اهركذو ،« ْتمِجِجهتاَدفِجصَدو
 نباو ،« ِجةَدقِجراَدْتملا ِجةَدفِجص ِجيف باَدب» يف ،نتفلا باتك يف يذمرتلاو ،« ِججِجراَدو َدْتخلا ِجلاَدتِجق ِجيف باَدب»و
 يف ةمدقتملا ثيداحألا ىلع اوبوبو ،« ِججِجراَدوَدْتخلا ِجرْتكِجذ ِجيف باَدب» يف ةمدقملا يف هجام
 َدوُيهَدف ٍلَّليِجوْتأَدت ِجْتريَدغِجب ُيهاَدخَدأ َدرَّلفَدك ْتنَدم باَدب» :يراخبلا لاقف ،رفكلاب ملسملا يمر نم ريذحتلا

 اَدي :ِجمِجلْتسُيْتملا ِجهيِجخَدأل َدلاَدق ْتنَدم ِجنَداميِجإ ِجلاَدح ِجناَديَدب باَدب» تحت ملسم اهثيداحأ عمجو ،« َدلاَدق َدام َدك
 اوركذو .« ٍلرْتفُيكِجب ُيهاَدخَدأ ىَدمَدر ْتنَدميِجف َدءاَدج اَدم باَدب» :لاقف اهيلع يذمرتلا بوبو ،« ُيرِجفاَدك
 َذاَل» :َدلاَدق يبنلا نع  ةباحصلا نم ةعامج ثيدح اهنم ةريثك ثيداحأ كلذك
 :لاقف يراخبلا هيلع بوبف ،« ٍنَضْدعَذب َذِّباَذقِإر ْدمُجكُجضْدعَذب ُجِّبِإْدَرَضَذي ااًلراَّرفُجك يِإدْدعَذب اوُجعِإُجْدرَذَت
 لاقو ،« ٍلضْتعَدب َدباَدقِجر ْتمُيكُيضْتعَدب ُيبِجْترضَدي اًدراَّلفُيك يِجدْتعَدب اوُيعِججْترَدت ال : ِّسيِجبَّلنلا ِجلْتوَدق باَدب»
 لاقو ،« ٍلضْتعَدب َدباَدقِجر ْتمُيكُيضْتعَدب ُيبِجْترض َدي اًدراَّلفُيك يِجدْتعَدب اوُيعِججْترَدت َدال َدءاَدج اَدم باَدب» :يذمرتلا
 .« ِجَّلْتتَدقْتلا ُيميِجرْتَدحت» :يئاسنلا

  :ةلوقنملا مهدئاقع يف ُجراوَخْلا جهنم نم ريَذحتلا ىَلع ةنُسلا ةمئأ صرَح -2
 يف عسوتو «ةنسلا َّلهأ داقتعا لوصأ حرش» هباتك يئاكلاللا ظفاحلا فلأ دقف

 ،اهداقتعاب نيملسملا نورمأيو ،اهب نونيدي يتلا فلسلا ةمئأ نم ريثك دئاقع َّلقن
 لالحتساو ريفكتلا جهنم مذو ،ةقرفلاو ذوذشلا ذبنو ةعامجلا موزلب رمألا ناكف
 :هركذ ىلع نوؤطاوتيو ،هيلع نوصني امم ءامدلا

                                                 
 .4/564:ةماقتسالا (1)
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 :لاق نيح ،يزارلا متاح يبأ نب نمحرلا دبع دمحم نع هلقن ام كلذ نمف 
 هيلع اكردأ امو ،نيدلا لوصأ يف ةنسلا َّلهأ بهاذم نع ةعرز ابأو يبأ تلأس)
 عيمج يف ءاملعلا انكردأ :الاقف ،كلذ نم نادقتعي امو ،راصمألا عيمج يف ءاملعلا
 نم ةلمج ركذف ،(...مهبهذم نم ناكف ،اًدنميو ،اًدماشو ،اًدقارعو ،اًدزاجح :راصمألا
 ةلبقلا َّلهأ رفكن الو ، هللا ةئيشم يف رئابكلا َّلهأو) :لاق مث داقتعالا َّلئاسم
 نيملسملا ةمئأ عم جحلاو داهجلا ضرف ميقنو ، هللا ىلإ مهرارُسأ َّلكنو ،مهبونذب

 عيطنو عمسنو ،ةنتفلا يف لاتقلا الو ،ةمئألا ىلع جورخلا ىرن الو ،نامزو رهد َّلك يف
 ذوذشلا بنتجنو ،ةعامجلاو ةنسلا عبتتن ةعاط نم اًددي عزنن الو ،انرمأ  هللا هالو نمل
 َّيلوأ عم ةعاسلا مايق ىلإ  هيبن  هللا ثعب ذم ضام داهجلا نإف ،ةقرفلاو فالخلاو
 مئاوسلا نم تاقدصلا عفدو ،كلذك جحلاو ،ءيش هلطبي ال ،نيملسملا ةمئأ نم رمألا
  .FNE(نيملسملا ةمئأ نم رمألا َّيلوأ ىلإ

  :ِداقتعاَلا يف ةصاَخْلا ةلوْطملا تافنصملا ِدارفِإ -3 

 موزل بوجو يف ةعامجلاو ةنسلا َّلهأ داقتعا نايبب ةنسلا ةمئأ اهيف ىنتعا يتلا
  :كلذ نمو ،رمألا ةالو ىلع جورخلا ميرحتو ،ريفكتلاو ،جراوخلا جهنم مذو ،ةعامجلا

 ةعاط عماج يف باب» :اهنم اًدباوبأ ركذف «ةنسلا باتك» لالخلا ركب وبأ فلأ *
 امو ةرامإلا باب» :مث ،«ءافولاو ربصلا يف باب» :مث ،«ةيعرلل هيلع بجي امو ،مامإلا
 باوبأ عيرفت باب» :مث ،«ناطلسلا ىلع جرخ نم ىلع راكنإلا باب» :مث ،«اهيف َّليق
 ،مهلاومأو ،مهئامد ماكحأو ،ناطلسلا ىلع جرخ نم لاتقو ،مهلاتقو جراوخلا رمأ

 .FOE«مهيرارذو

                                                 
 .6/116:ةنسلا َّلهأ داقتعا لوصأ حرش (1)

(2) (6/13)،(6/116)،(6/146)،(6/196)،(66/226). 
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 رمأ يف باب» :اهنم اًدباوبأ ركذف «ةنسلا باتك» مصاع يبأ نب ركب وبأ فلأو *
 موزلب هرمأ نم  يبنلا نع ركذ ام باـب» :مث ،«ةعامجلا قراف نمل َّلتقلاب  يبنلا
 جراوخلاو ،ةيرورحلاو ،ةقراملا باب» :مث ،«ةعامجلا ىلع هللا دي نأ هرابخإو ،ةعامجلا
 هب رمأ ام باب» :مث ،«ةعاطلاو عمسلا ركذ باب» :مث ،«اهقلاخ نالذخ اهل قباسلا
 ام باب» :مث ،«ةالولا اهلعفي يتلا رومألا نم ءرملا ىري ام دنع ربصلا نم  يبنلا
 .FNE«هتمأ ىلع جراخلا يف  يبنلا هب رمأ

 «ةنايدلاو ةنسلا لوصأ ىلع ةنابإلاو حرشلا باتك» يربكعلا ةطب نبا فلأو *
 ،«ةقرفلا ذبنو ،ةعامجلا موزل نم هباتك يف هركذو ،هب  هللا رمأ ام» :اهنم اًدباوبأ ركذف
 فيسلاب جرخن الو ،ةنتفلا يف دوعقلاو فكلا» :مث ،«بونذلا يبكترم مكح» :مث

 .FOE«ةمئألا ىلع

  :مهنم ريَذحتلا يف تاَلوْطملا َكلَت راصتِخا -4
 ظفح َّليهستل ؛ةرصتخم دبزب تالوطملا هذه راصتخاب ةنسلا ةمئأ ضعب ماق نيح

 ،اًدعيمج هركذب اومزتلا امم هلهأو ريفكتلا نم ريذحتلا ناكف ،نيملسملا ىلع ةديقعلا هذه
 :بتك ةثالث اًدطسبو اًدحرش انؤاملع اهب ىنتعا يتلا ةديقعلا تارصتخم نمو

 ىرن الو) :اهيفو ،«ةيواحطلا» ـب ةامسملا يواحطلا رفعج يبأ ظفاحلا ةديقع *
 نم اًددي عزنن الو ،مهيلع اوعدن الو ،اوراج نإو ،انرومأ ةالوو انتمئأ ىلع جورخلا

 مهل وعدنو ،ةيصعمب اورمأي مل ام ،ةضيرف  هللا ةعاط نم مهتعاط ىرنو ،مهتعاط
 ،ةقرفلاو فالخلاو ذوذشلا بنتجنو ،ةعامجلاو ةنسلا عبتنو ،ةافاعملاو حالصلاب

 نايضام داهجلاو جحلاو ،ةنايخلاو روجلا َّلهأ ضغبنو ،ةنامألاو لدعلا َّلهأ بحنو
 .FPE(ةعاسلا مايق ىلإ -مهرجافو مهرب -نيملسملا نم رمألا َّيلوأ عم

                                                 
(1) (6/91)،(6/11)،(4/441)،(4/331)،(4/391)،(4/921).  

 .(114) ،(514)،(216):ص (2)

(3) (6/619). 
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 َّلهأ نم اًددحأ رفكن الو) :اهيفو ،يسدقملا ةمادق نبا ظفاحلل «داقتعالا ةعمل» *
 َّلك عم ايضام داهجلاو جحلا ىرنو ...َّلمعب مالسإلا نع هجرخن الو بنذب ةلبقلا
 ةعاطلاو عمسلا ةنسلا نمو ...ةزئاج مهفلخ ةعمجلا ةالصو ،اًدرجاف وأ ناك اًّيرب ،مامإ

 ال هنإف ،هللا ةيصعمب رمأي مل ام -مهرجافو مهرب -نينمؤملا ءارمأو نيملسملا ةمئأل
 وأ ،هب اوضرو ،سانلا هيلع عمتجاو ،ةفالخلا َّيلو نمو ،هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط
 تمرحو ،هتعاط تبجو -نينمؤملا ريمأ يمسو ،ةفيلخ راص ىتح هفيسب مهبلغ
 .FNE(نيملسملا اصع قشو ،هيلع جورخلاو هتفلاخم

  :اهيفو ،دواد يبأ نب ركب يبأ ظفاحلل «ةيئاحلا ةموظنملا» *

 نإو ةالـــصلا َّلـــهأ نرـــفكت الو
 اوصع

 حفـصي شرعلا وذو يصعي مهلكف **
 هــنإ جراوــــخلا يأر دـــقتعت الو 

 
 حــضفيو يدرـي هاوـهي نـمل لاقم **

 هـــنيدب اًدــــبوعل اــيجرم كــت الو 
 

 نيدـــــلاب يــــجرملا اـــــمنإ الأ **
 FOE(حزــــــــــــــــــــــــــمي
 

  

                                                 
(1) (49،99) 

(2) (19) 
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 :يناثلا لصفلا

 

 ماكحألا نم هنأل ؛ هلوسرلو ىلاعت هلل قح وه ام ٍلصخش ىلع رفكلاب مكحلا
 : هلوسر مالكو  هللا مالك صنب ،ملع ريغب مالكلا اهيف زوجي ال يتلا ةيعرشلا

=Ã›‚=Öÿ÷=‡îÈñ=ƒ_‹ÔW==
 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژ :اهيف ىلاعت هلوقك 

 نبا لاق :[99 :فارعألا] ژڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک
 ؛اًدـمثإ اهمظعأو ،ًداميرحت تامرحملا هذه دشأ وهف ملع الب هللا ىلع لوقلا امأو) :ميقلا

 الو ،نايدألاو عئارشلا اهيلع تقفتا يتلا تامرحملا نم ةعبارلا ةبترملا يف ركذ اذهلو
 حابي يذلا ريزنخلا محلو ،مدلاو ،ةتيملاك تسيلو ،ةمرحم الإ نوكت ال َّلب ،لاحب حابت

 ًداميرحت مرحمو ،لاحب حابي ال هتاذل مرحم :ناعون تامرحملا نإف ،لاح نود لاح يف
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژ :هتاذل مرحملا يف ىلاعت هللا لاـق ،تقو نود تقو يف اًدضراع

 َّلقتنا مث ،ژ ڑ ڑ ژ ژژ :لاقف هنم مظعأ وه ام ىلإ هنم َّلقتنا مث ،ژڎ ڎ
 تامرحملا مظعأ اذهف ،ژڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ :لاقف هنم مظعأ وه ام ىلإ هنم
 رييغتو ،هب قيلي ال ام ىلإ هتبسنو ،هللا ىلع بذكلا نمضتي هنإف ،امثإ اهدشأو ،هللا دنع
 ،هققح ام لاطبإو ،هلطبأ ام قيقحتو ،هافن ام تابثإو ،هتبثأ ام يفنو ،هليدبتو ،هنيد
 امب هفصوو ،هبحأ ام ضغبو ،هضغبأ ام بحو ،هاداع نم ةالاومو ،هالاو نم ةوادعو
 هناحبس هفاصوأ ىلإ بسن نمب فيكف ،هلاعفأو ،هلاوقأو ،هتافصو ،هتاذ يف هب قيلي ال
 :فلسلا ضعب لاق ،هسفن هب فصو ام اهنم هنع ىفن وأ ،هسفن هب فصي مل ام ىلاعتو
 َّلحأ مل تبذك :هللا لوقيف ،اذك هللا مرحو ،اذك هللا َّلحأ :لوقي نأ مكدحأ رذحيل

 .FNE(اذه مرحأ ملو ،اذه
=

                                                 
 .6/419:نيكلاسلا جرادم (1)
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Ëf·îÈñ=~_ìÔW  
 مل اميف ىلاعت هللا قوقح ىلع يدعتلا مظعأ نم قح ريغب ملسملا ريفكت نأ ىلع لدت

 :هلقي وأ ،هعرشي

 اَذَذ ْدنَذم» :هل ىلاعت هللا لاقف .نالفل هللا رفغي ال :هلوقب ىلاعت هللا ىلع ىلأت يذلاك 
 لوقو ،« َذَكَذلَذمَذع ُجُتْدْطَذبْدَحَذأَذو ٍننَذالُجفِإل ُجتْدرَذفَذْغ ْددَذق يِّنينِإِإَذف ؟ ٍننَذالُجفِإل َذرِإفْدْغَذأ َذاَل ْدنَذأ َّرَذَّيَلَذع َّرىَلَذَأَذتَذي يِإَذَّرلا
 ،َذلاَذق َذامَذك َذناَذك ْدنِإِإ ،اَذُجَمُهُجدَذَحَذأ اَذِإَهِب َذءاَذب ْددَذقَذف ، ُجرِإفاَذك اَذي : ِإهيِإِخَذأل َذلاَذق ٍنٍئِإرْدما َذامُّرَشيَذأ» :لاق  يبنلا

 :FNE« ِإهْديَذلَذع ْدُتَذعَذُجَذر َّراَلِإِإَذو

 اذإ رفاكلا نأ هانعمو .اهرزو َّلمتحا :يأ :«اَذِإَهِب َذءاَذب») :ربلا دبع نبا رمع وبأ لاق 
 لوقلا كلذكو .هل كلذ َّلئاق ىلع جرح الو ،هرفك رزو َّلماح وهف ،رفاك اي :هل َّليق
 ،ةملكلا رزوب كلذ َّلئاق ءاب دقف .رفاك اي :نمؤملل َّليق اذإو .قساف اي :قسافلل

 كرتب الإ نوكي ال رفكلا نأل ؛كلذب رفكي ال هنأ الإ ،ًداميظع اًدناتهبو ،اًدنيبم ًدامثإ َّلمتحاو
 .FOE(ناميإلا هب نوكي ام

 كلذ سيل ،ةيعرش ماكحأ قسفلاو رفكلا نإف) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 قسافلاو ،اًدرفاك هلوسرو هللا هلعج نم رفاكلا ،َّلقعلا اهب َّلقتسي يتلا ماكحألا نم
 اًدنمؤم هلوسرو هللا هلعج نم ملسملاو نمؤملا نأ امك ،اًدقساف هلوسرو هللا هلعج نم
 هلوسرو هللا هلعج نم مدلا موصعملاو ،ًدالدع هلوسرو هللا هلعج نم لدعلاو ،ًداملسمو
 .FPE(مدلا موصعم

 ناك نإو ،مهفلاخ نم نورفكي ال ةنسلا و ملعلا َّلهأ ناك اذهلف) :اًدضيأ لاقو 
 ،هلثمب بقاعي نأ ناـسنإلل سيلف ،يعرش مكح رفكلا نأل ؛مهرفكي فلاخملا كلذ
 بذكلا نأل ؛هلهأب ينزتو هيلع بذكت نأ كل سيل ،كلهأب ىنزو كيلع بذك نمك

                                                 
 .باتكلا لوأ يف نيثيدحلا جيرخت قبس (1)

 .1/125:راكذتسالا (2)

 .5/43:ةيوبنلا ةنسلا جاهنم (3)
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 هللا هرفك نم الإ رفكي الف ،هلل قح ريفكتلا كلذكو ،ىلاعت هللا قحل مارح انزلا و
  .FNE(هلوسرو

=Ë`‹_=^ÿå·Ô=^ÿÕ≈ŸÎÔ=ÿŸ·::  
  َذنْديَذأ» :ْتمُيهْتنِجم ٌبَّلِجئاَدق َدلاَدق نيح ، ٍلكِجلاَدم ِجنْتب َدناَدبْتتِجع نع ناخيشلا ىور امكف 

 : ُّرَشيِإبَّرنلا َذلاَذقف ، ُجهَذلوُجسَذرَذو هللا ُّرَشِبِإُجْحَي َذاَل ٌلق ِإفاَذنُجم َذَكِإلَذَذ : ْدمُجهُجضْدعَذب َذلاَذقَذف ؟ِإنُجشْدِخُّرَشدلا ُجنْدب ُجَكِإلاَذم
 ُجهُجلوُجسَذرَذو هللا : َذلاَذق .؟هللا َذهْدُجَذو َذَكِإلَذَذِإب ُجديِإرُجي ،هللا َّراَلِإِإ َذهَذلِإِإ َذاَل : َذلاَذق ُجهاَذرَذَت َذاَلَذأ ، َذَكِإلَذَذ ْدُلُجقَذَت َذاَل

 ِإراَّرنلا َذىَلَذع َذمَّررَذَح هللا َّرنِإِإَذف : َذلاَذقَذف ، َذَني ِإقِإفاَذنُجْدملا َذىَلِإِإ ُجهَذتَذحيِإصَذِنَذو ُجهَذهْدُجَذو ىَذرَذِن اَّرِنِإِإَذف :اَذنْدلُجق : َذلاَذق ، ُجمَذلْدعَذأ
 ههجو ناك  يباحصلا اذهف .FOE«هللا َذهْدُجَذو َذَكِإلَذَذِإب يِإْغَذتْدبَذي ،هللا َّراَلِإِإ َذهَذلِإِإ َذاَل : َذلاَذق ْدنَذم
 الإ قافنلاب هفصو نم هب َدَّلَدتعا ام روهظ عمو ،ةناطب مهذختاو ،نيقفانملل هتحيصنو
 تناك نإو نيقفانملل ةحيصنلا نإف ،قافنلا نم  يبنلا هأرب َّلب ،هنم َّلبقُيي مل هنأ

  ؟يردب وهو فيك ،لاح َّلكب رفكلا ىلع لدت الف ،أطخ

 قافنلا نم هتءاربو ،اًدنطاب هناميإ قدص ىلع  يبنلا صن دقو) :يوونلا لاق 
 هذهف ،«هللا َذهْدُجَذو َذَكِإلَذَذِإب ُجديِإرُجي ،هللا َّراَلِإِإ َذهَذلِإِإ َذاَل : َذلاَذق ُجهاَذرَذَت َذاَلَذأ» :يراخبلا ةياور يف  هلوقب

 هللا ىلإ اهب اًدبرقتم ،اهقدص اًددقتعم ،اهب اًدقدصم اهلاق هنأب هل  هللا لوسر نم ةداهش
 .FPE(فورعم وه امب ردب َّلهأل هتداهش يف هل دهشو ،ىلاعت

 ٻنث :ىلاعت هلوق دنع  نابتع ةصق ركذ دعب روشاع نب رهاطلا خيشلا لاقو 
 اذه نظف) :[126 :ءاسنلا]  مث ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .هلوسرو هللا بحي ال قفانم هنأب هفصوف ،نيقفانملل هتمزالمل ؛قفانم هنأ كلامب َّلئاقلا
  .FQE(اًدقفانم سيل نمب قافنلا نظب ةفزاجملا نع ِّسدصلل تلزن ةيآلا هذه َّلعلف

 

                                                 
 .4/432:يركبلا ىلع درلا (1)
 ،(1456-4/146)ملسمو .ِجتوُييُيبْتلا ِجيف ِجدِججاَدسَدْتملا باَدب ،ةَدالَّلصلا ُيباَدتِجك ،(542-6/43)يراخبلا هاور (2)

 .ٍلرْتذُيعِجب ِجةَدعَدامَدْتجلا ِجنَدع ِجفُّسلَدخَّلتلا ِجيف ِجةَدصْتخُّسرلا باب ،ِجدِججاَدسَدملا ُيباَدتِجك
 .6/924:ملسم حرش (3)
  .2/234:ريونتلاو ريرحتلا (4)
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 امك ،كشلاب لوزي ال نيقيلا نإ ذإ ،ةنيبب الإ َّلصألا اذه نع جرخي نأ زوجي الف
 :ةيعرملا دعاوقلاو ،ةيعرشلا ةلدألا كلذ ىلع لد

 َذُلَذبْدقَذتْدساَذو ،اَذنَذَتَذالَذص َّرىَلَذص ْدنَذم» : هللا ُيلوُيسَدر َدلاَدق :َدلاَدق  ٍلكِجلاَدم ِجنْتب ِجسَدنَدأ نع 
 ِإيف هللا اوُجرِإفْدُجَخَت اًلالَذف ، ِإهِإلوُجسَذر ُجةَّرمِإَذَذو ،هللا ُجةَّرمِإَذ ُجهَذل يِإَذَّرلا ُجمِإلْدُسُجْدملا َذَكِإلَذَذَذف ،اَذنَذتَذحيِإبَذَذ َذُلَذكَذأَذو ،اَذنَذتَذلْدبِإق
  .FNE« ِإهِإتَّرمِإَذ

 ،هللا َّراَلِإِإ َذهَذلِإِإ َذاَل :اوُجلوُجقَذي ىَّرتَذَح َذِساَّرنلا َذُلِإَتاَذقُجأ ْدنَذأ ُجتْدرِإمُجأ» : َدلاَدق :َدلاَدق  هنعو 
 اَذنْديَذلَذع ْدُتَذمُجرَذَح ْددَذقَذف اَذنَذتَذحيِإبَذَذ اوُجحَذبَذَذَذو ،اَذنَذتَذلْدبِإق اوُجلَذبْدقَذتْدساَذو ،اَذنَذَتَذالَذص اْدوَّرلَذصَذو ،اَذهوُجلاَذق اَذَذِإِإَذف
 .FOE«هللا َذىَلَذع ْدمُجُجَهِباَذُسِإَحَذو ،اَذهيِّنقَذحِإب َّراَلِإِإ ْدمُجُجَهِلاَذوْدمَذأَذو ْدمُجهُجؤاَذمِإِد

 : هلوق يف اًدبيرق ّدرم يذلا  كلام نب نابتع ثيدح ىلع يقهيبلا بوب دقو 
 َّلبقي ال باب» :لاقف «؟هللا َذهْدُجَذو َذَكِإل َذَذِإب ُجديِإرُجي هللا َّراَلِإِإ َذهَذلِإِإ َذاَل : َذلاَذق ُجهاَذرَذَت َذاَلَذأ ، َذَكِإلَذَذ ْدُلُجقَذَت َذاَل»
 سانلا نأل :يعفاشلا لاق .هب هحرجي ام ىلع فقي نأب الإ هتلادع تتبث نميف حرجلا

 .FPE«ءاوهألا يف نونيابتيو نوفلتخي

 نم - ملسملا :يأ – هتمذ ةءارب َّلصألا) :مالسلا دبع نب زعلا ةمالعلا لاقو 
 باستنالا نم هتءارب -تاريزعتلاو دودحلاو صاصقلا نم هدسج ةءاربو ،قوقحلا
 .FQE(اهرُسأب لاعفألاو ،اهلك لاوقألا نمو ،نيعم ٍلصخش ىلإ

                                                 
 .ِجةَدلْتبِجقْتلا ِجلاَدبْتقِجتْتسا ِجَّلْتضَدف باَدب ،ةَدالَّلصلا ُيباَدتِجك ،(639-6/11)يراخبلا هاور (1)

 يف هلصأو . سنأ نع ،ِجةَدلْتبِجقْتلا ِجلاَدبْتقِجتْتسا ِجَّلْتضَدف باَدب ،ةَدالَّلصلا ُيباَدتِجك ،(439-6/11)يراخبلا هاور (2)
 .هوحنب رباجو ةريره يبأو رمع نبا ثيدح نم :ةعامج ثيدح نم نيحيحصلا

 .31614-16/246:ننسلا (3)

 .4/49:ماكحألا دعاوق (4)
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 ،مالسإلا رهاظ مهنم َّلبقأ نأ ترمأ ينأ :هانعم) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 تماق و ،رفكلا ةملكب ملكت اذإ َّلتقي امنإ قفانملا و قيدنزلاو ،هللا ىلإ مهنطاوب َّلكأ و
  .FNE(نطابلاب ال رهاظلاب مكح اذه و ،ةنيب كلذب هيلع

 َّلثم :ةرهاظلا مالسإلا ماكحأ هبحاص ىلع يرجي رهاظلا مالسإلا لوبق) :لاقو 
 رارقإلا درجم هيف يفكي اذهو ،كلذ وحنو ،ةثوروملاو ،ةحكانملاو ،لاملاو ،مدلا ةمصع
 ييِّننِإم او ُجمَذصَذع اَذهوُجلاَذق اَذَذِإِإَذف» : لاق امك ناسنإلا نطاب يف ام ملعي مل نإو ،رهاظلا
 .FOE)FPE«هللا َذىَلَذع ْدمُجُجَهِباَذُسِإَحَذو ،اَذهيِّنقَذحِإب َّراَلِإِإ ،ْدمُجَذَهِلاَذوْدمَذأَذو ْدمُجهَذءاَذمِإِد

 يزخ نم ةاجنلا هب نوكي يذلا نيدلا مازتلا) :يمكح ظفاح خيشلا لاقو 
 ّيلع ناك ام وه امنإ ،رانلا نع حزحزيو ،ةنجلاب دبعلا زوفي هبو ،ةرخآلا باذعو ايندلا
 مل امو ،ثيداحألاو تايآلا نم هانعم يف امو ،َّليربج ثيدح يف ركذ ام َّلك يف ةقيقحلا
 يف نيملسملا ماكحأ هيلع تيرجأ هضقاني ام هنم رهظي ملو ،ةقيقحلا ّيلع هنم نكي
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ژ : هللا لاق ،ىلاعت هللا ىلإ هتريرُس تلكوو ،ايندلا

 ،[66:ةبوتلا] ژ ڻ ں ں ژ :ىرخألا ةيآلا يفو ،[5:ةبوتلا]  ژۋ ۋ ٴۇ
 هلإ ال :لاق نأ دعب ينهجلا هلتق يف ةماسأل  هللا لوسر لاقو .تايآلا نم اهريغو
 ،هللا َذلْدوُجسَذر اَذي : ُجُتْدلُجق : َذلاَذق ؟ُجهَذتْدلَذتَذقَذو هللا َّراَلِإِإ هلِإِإ َذاَل َذلاَذقَذأ» : هللا لوسر لاقف ،هللا الإ
 .FQE)FNE«؟ َذاَل ْدمَذأ اَذَهِلاَذقَذأ َذمَذلْدعَذَت ىَّرتَذَح ِإه ِإبْدلَذق ْدنَذع َذُتْدقَذقَذش َذالَذفَذأ : َذلاَذق ، ِإِحَذالَّرُسلا ْدنِإم ااًلفْدوَذِخ اَذَذَهِلاَذق َذامَّرِنِإِإ

                                                 
 .159:لولسملا مراصلا (1)

 ِجلاَدتِجقِجب ِجرْتمَدألا باب ،ِجنَدامْتيإلا ُيباَدتِجك ،(196-6/39)ملسم دنع رباج ثيدح ظفل ظفللا اذهو .هجيرخت قبس (2)
 اَدذِجإَدف ،هللا َّلالِجإ َدهَدلِجإ َدال اوُيلوُيقَدي ىَّلتَدح َدساَّلنلا َدَّلِجتاَدقُيأ ْتنَدأ ُيتْترِجمُيأ» :(هللا ُيلوُيسَدر ٌبدَّلمَدُيحم هللا َّلالِجإ َدهَدلِجإ َدال اوُيلوُيقَدي ىَّلتَدح ِجساَّلنلا
 نع ثيداحألا رثكأو .«هللا َدىلَدع ْتمُيُيهباَدسِجحَدو اَدهِّسقَدحِجب َّلالِجإ ْتمُيَدهلاَدوْتمَدأَدو ْتمُيهَدءاَدمِجد ىِّسنِجم اوُيمَدص َدع :هللا َّلالِجإ َدهَدلِجإ َدال :اوُيلاَدق
 .ةاكزلاو ةالصلا عم ةداهشلا عومجم ىلع ةمصعلا تقلع  سنأو ةريره يبأو رمع نبا

  .1/292:َّلقنلاو َّلقعلا ضراعت ءرد (3)

 .َدةَدنْتيَدهُيج ْتنِجم ِجتاَدقُيرُيْتحلا َدىلِجإ ٍلدْتيَدز َدنْتب َدةَدماَدسُيأ  ِّسيِجبَّلنلا ِجثْتعَدب باَدب ،يِجزاَدغ َدملا ُيباَدتِجك ،(3142-5/226)يراخبلا هاور (4)
 .ملسمل ظفللاو .هللا َّلالِجإ َدهَدلِجإ َدال َدلاَدق ْتنَدأ َددْتعَدب ِجرِجفاَدكْتلا ِجَّلْتتَدق ِجميِجرْتَدحت باب ،ِجنَدامْتيِجإلا ُيباَدتِجك ،(114-6/11)ملسمو
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 ءاقب ةلادعلا رهاظلا ملسملا يف َّلصألاو) :نيميثعلا حلاص نب دمحم انخيش لاقو 
 الو ،يعرشلا َّليلدلا ىضتقمب هنع كلذ لاوز ققحتي ىتح هتلادع ءاقبو ،همالسإ

 .FOE(هقيسفت وأ هريفكت يف َّلهاستلا زوجي

 

                                                 
 .4/111:لوبقلا جراعم (1)

 .11:ىلثملا دعاوقلا (2)
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 َّلهأف ،هيلع داع الإو ،رفكلاب ملسملا يمر نم رذحت ةمدقتملا صوصنلا نإ ثيح
 ،طورشلا مقت مل ام رفكلاب ملسملا يمر نم عرولا دشأ نوعروتي ةعامجلاو ةنسلا

 ريفكتلا قالطإب فزاجت يتلا - ةئجرملا ىوس - قرفلا رئاسل اًدفالخ ،عناوملا يفتنتو
 اهرهاظ لامعأ هناميإ يف قداصلا نمؤملا نم َّلصحي دق هنأل ؛طايتحا وأ ،عرو نود
 :هيلع اًدقبطنم مكحلا كلذ نوكي ال نكل ،قافنلا

 :لاقف اهيلع يراخبلا بوبو ،ناخيشلا اهاور يتلا  بطاح ةصق يفف 
 نيح ،«[6 :ةنحتمملا]  مثپ پ پ ٻ ٻنث :َدىلاَدعَدت هللا ِجلْتوَدقَدو ،ِجسوُيساَدْتجلا باَدب»
  هيبن  هللا ملعأف ،مهوزغ ىلع  يبنلا مزعب اًدشيرق ربخي ،ا ًّيرُس اًدباتك َّلسرأ
 ةيامح دارأ نكلو ، يبنلل هللا رصن نم هقوثوب هرذع نيبو ،هلأسو هاعدف ،كلذب
 ـ ِإمَذالْدسِإإلا َذدْدعَذب ِإرْدفُجكْدلاِإب ااًلضِإر َذاَلَذو ،ااًلِداَذدِإَتْدرا َذاَلَذو ،ااًلرْدفُجك ُجُتْدلَذعَذف اَذمَذو» :لاق مث ،ةكم يف هلهأ

 َذلاَذق . ْدمُجكَذقَذدَذص ْددَذقَذل : هللا لوسر لاقف ـ FNEاًّيبُجَح َّراَلِإِإ ِإمالْدسِإإلِإل ُجتْدِدَذِدْدزا َذاَلَذو :ةياور يفو
 اَذمَذو ،ااًلرْددَذب َذدِإهَذش ْددَذق ُجهَّرِنِإِإ : َذلاَذق ، ِإقِإفاَذنُجْدملا اَذَذَذه َذقُجنُجع ْدِّبِإْدِرْضَذأ يِإنْدعَذِد !هللا َذلوُجسَذر اَذي : ُجرَذمُجع
 ُجتْدرَذفَذْغ ْددَذقَذف ْدمُجتْدئِإش اَذم اوُجلَذمْدعا : َذلاَذقَذف ، ٍنرْددَذب ِإُلْدهَذأ  َذىَلَذع َذَعَذلَّرَطا ْددَذق َذنوُجكَذي ْدنَذأ هللا َّرُلَذعَذل ؟َذَكيِإرْددُجي
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱنث :َةروُسلا هللا لَّزِنَأف . ْدمُجكَذل

  .FOE«[6 :ةنحتمملا] مثڍ ڍ ڇ ڇنث :هلوق ىَلِإ مثٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 نأ ةجحب قافنلاب  نشخدلا نبا كلام مصو نمل  يبنلا لوق اهلثمو 

 ُجديِإرُجي ،هللا َّراَلِإِإ َذهَذلِإِإ َذاَل : َذلاَذق ُجهاَذرَذَت َذاَلَذأ ، َذَكِإلَذَذ ْدُلُجقَذَت َذاَل» : لاقف ،نيقفانملل هتحيصنو ههجو
  .FPE«؟هللا َذهْدُجَذو َذَكِإلَذَذِإب

                                                 
 .ِجةَّلمِّسذلا ِجَّلْتهَدأ ِجروُيعُيش ِجيف ِجرَدظَّلنلا َدىلِجإ ُيَّلُيجَّلرلا َّلرَدطْتضا اَدذِجإ ُيباَدب ،(6119-2/11)يراخبلا حيحص نم ةدايز (1)
 اوُيذِجخَّلتَدت َدال :َدىلاَدعَدت هللا ِجلْتوَدقَدو ،ِجسوُيساَدْتجلا باَدب ،ريسلاو داهجلا باتك ،(1119-2/35)يراخبلا حيحص (2)

 نم :باب ،ةباحصلا َّلئاضف باـتك ،(1551-1/116)ملسم حيحصو ،ءاَديِجلْتوَدأ ْتمُيكَّلوُيدَدعَدو يِّسوُيدَدع
 . ةعتلب يبأ نب بطاح ةصقو  ردب َّلهأ َّلئاضف

 .هجيرخت قبس (3)
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 ،ةجاح وأ محرل ؛مهتداوم َّلجرلل َّلصحت دقو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 ةـعتلب يبأ نب بطاح نم َّلصح امك ،اًدرفاك هب نوكي الو ،هناميإ هب صقني اًدبنذ نوكتف
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱنث :هيف هللا لزنأو ، يبنلا رابخأ ضعبب نيكرشملا بتاك امل

 امل ةدابع نب دعسل َّلصح امكو ،[6 :ةنحتمملا] مثڀ ڀ پ پ پ پ
 اَلَذو ، ُجهُجلُجتْدقَذَت َذاَل هللاو ، َذُتْدبَذَذَذك» :ذاعم نب دعسل لاـقف ،كفإلا ةـصق يف َديبُيأ نبال رصتنا
 ُجهْدتَذلَذمَذتْدَحا ْدنِإكَذلَذو ،ااًلِإَحْلاَذص اًلالُجُجَذر َذَكِإلَذَذ َذُلْدبَذق َذناَذكَذو : ُجةَذشِإئاَذع ْدُتَذلاَذق . ِإهِإلْدتَذق َذىَلَذع ُجرِإدْدقَذَت
  .FOE(اًدقفانم اًدبطاح رمع ىَّلمس ةهبشلا هذهلو ؛FNE« ُجةَّريِإمَذْدَحْلا

 ؛رهاظلا يف :ينعي مثڀ ڀ پ نث :ىلاعت هلوق) :يكلاملا يبرعلا نبا لاقو 
 ْدمُجكُجبِإَحاَذص اَّرمَذأ» :مهل لاق  يبنلا نأ َّليلدب ؛ديحوتلاب ًداميلس ناك بطاح بلق نأل
  .FPE(هداقتعا صولخو ،هداؤف ةمالس يف صن اذهو .« َذِقَذدَذص ْددَذقَذف

 لاق ،مالسإلا َّلهأ ريفكت يف طايتحالاو ،عروتلا ملسملا ىلع بجوي امم اذهف 
 :ناسحتسالاو نظلاب ريفكتلا نم اًدرذحم باهولا دبع نب دمحم نب هللا دبع خيشلا
 نم ناهربو ملعب ّدالإ ةلأسملا هذه يف ملكتي َّلالأ هسفن حصن نم ىلع بجيف ةلمجلابو)
 نإف ،هلقع ناسحتساو ،همهف درجمب مالسإلا نم َّلجر جارخإ نم رذحيلو ،هللا
 لزتسا دقو ...نيدلا رومأ مظعأ نم هيف هلاخدإ وأ ،مالسإلا نم َّلجر جارخإ
 تلد نم مالسإب اومكحف ةفئاطب رصقف ،ةلأسملا هذه يف سانلا رثكأ ناطيشلا
 مكح نم اورفكف ،نيرخآب ىدعتو ،هرفك ىلع عامجإلاو ةنسلاو باتكلا صوصن
 .FQE(ملسم هنأب عامجإلاو ،ةنسلاو ،باتكلا

                                                 
 ،(16-1/466)ملسمو .ِجكْتفِجإلا ِجثيِجدَدح باَدب ،ْتيِجزاَدغَدملا ُيباَدتِجك ،(6262-5/166)يراخبلا حيحص (1)

 .ِجفِجذاَدقْتلا ِجةَدبْتوَدت ِجلوُيبَدقَدو ِجك ْتفِجإلا ِجثيِجدَدح  ِجيف باب ،ِجةَدبْتوّدتلا ُيباَدتِجك

 .1/945:ىواتفلا عومجم (2)

 .2/544:نآرقلا ماكحأ (3)

 .1/164:ةينسلا رردلا (4)
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 نمل ةميظعلا ةمرحلا ىلع ددشو ،اهيف ركنأ ام  يبنلا ةنس نم انه ركذنلو * 
 لوأ يف ناسنإلل رهظ ول ىتح ؛هريفكت يف ديدشلا عروتلا بجوأو ،مالسإلا رهظأ
 :ريفكتلا قالطإ يف مهعرو نيبت مالسإلا ةمئأل فقاوملا ضعب ركذن مث ،هفالخ رمألا

=Ãa‹_=‹‚=^ÿå·ÔW==

 اَذنْدحَّربَذصَذف ،ِإةَذقَذرُجْدَحْلا َذىَلِإِإ  هللا ُجلوُجسَذر اَذنَذثَذعَذب» :لاق  ديز نب ةماسأ ثيدحف 
 اَذَذِإِإ :دمحأ ةياور يف - ْدمُجهْدنِإم اًلالُجُجَذر ِإراَذصْدِنَذألا ْدنِإم ٌلُلُجُجَذرَذو اَذِنَذأ ُجُتْدقِإَذَحْلَذو ، ْدمُجهاَذنْدمَذَّزَذهَذف ،َذمْدوَذقْدلا
 َذاَل : َذلاَذق ُجهاَذنيِإشَذْغ َّرامَذلَذف ،-FNE ْدمُجهَذتَذيِإماَذَح َذناَذك اوُجرَذبْدِدَذأ اَذَذِإِإَذو ،اَذنْديَذلَذع ْدمِإهيِّندَذشَذأ ْدنِإم َذناَذك ُجمْدوَذقْدلا َذُلَذبْدقَذأ
 ،  َّريِإبَّرنلا َذُغَذلَذب اَذنْدمِإدَذق َّرامَذلَذف ، ُجهُجتْدلَذتَذق ىَّرتَذَح يِإْدحمُجرِإب ُجهُجتْدنَذعَذْطَذف ، ُّرَشيِإراَذصْدِنَذألا َّرِفَذكَذف ،هللا َّراَلِإِإ َذهَذلِإِإ
 اَذهُجريِّنرَذكُجي َذلاَذز َذامَذف ،ااًلَذيِّنوَذعَذتُجم َذناَذك : ُجُتْدلُجق !؟هللا َّراَلِإِإ َذهَذلِإِإ َذاَل : َذلاَذق اَذم َذدْدعَذب ُجهَذتْدلَذتَذقَذأ !ُجةَذماَذسُجأ اَذي : َذلاَذقَذف

 َذلوُجسَذر اَذي» : ُجُتْدلُجق ملسمل ةياور يفو .« ِإمْدوَذيْدلا َذَكِإلَذَذ َذُلْدبَذق ُجُتْدمَذلْدسَذأ ْدنُجكَذأ ْدَذْمَل يِّنينَذأ ُجُتْديَّرنَذَذِمَت ىَّرتَذَح
 .«؟َذاَل ْدمَذأ اَذَذَهِلاَذقَذأ َذمَذلْدعَذَت ىَّرتَذَح ِإهِإبْدلَذق ْدنَذع َذُتْدقَذقَذش َذالَذفَذأ : َذلاَذق ، ِإِحَذاليِّنُسلا ْدنِإم ااًلفْدوَذِخ اَذَذَهِلاَذق َذامَّرِنِإِإ ،هللا

 وُجَذ ُجهَذلُجتْدقَذي ىَّرتَذَح اًلامِإلْدُسُجم ُجُلُجتْدقَذأ َذاَل ،هللاَذو اَذِنَذأَذو : ٌلدْدعَذس َذلاَذقَذف» :نايبظ وبأ يعباتلا لاق دازو
 ژچ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ :هللا ْدُلُجقَذي ْدَذْمَلَذأ : ٌلُلُجُجَذر َذلاَذق : َذلاَذق .- َذة َذماَذسُجأ :يِإنْدعَذي – ِإْدَنيَذْطُجبْدلا
 ْدنَذأ َذنوُجديِإرُجَت َذَكُجباَذحْدصَذأَذو َذُتْدِنَذأَذو ، ٌلةَذنْدتِإف َذنوُجكَذَت َذاَل ىَّرتَذَح اَذنْدلَذَتاَذق ْددَذق : ٌلدْدعَذس َذلاَذقَذف ،[936:ةرقبلا]
 .FOE ٌلةَذنْدتِإف ُجنوُجكَذَت ىَّرتَذَح اوُجلِإَتاَذقُجَت

 صوصنلا دوجو عم تاليوأتلا َّلخدي ال نأ ملسملا ىلع بجوي ثيدحلا اذهف 
 :ءيش اهلدعي ال ةمالسلاو ،كشلاب لوزي ال نيقيب تبث امف ةحيحصلا

 ،قافن هنم رهظ نم َّلتق كرت  يبنلا نأ ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ امل اذلو 
 مل نم لاح فيكف ،ةيعرشلا ةنيبلا ريغب هقافن رهظ نم لاح هذه تناك اذإف» :لاق
 َذقَّرشَذأ َذاَلَذو َذِساَّرنلا ِإِّبْدوُجلُجق ْدنَذع َذِبِإقَذِنُجأ ْدنَذأ رَذمْدوُجأ ْدَذْمَل يِّنين ِإِإ» : لاق اذهلو ؟هقافن رهظي

                                                 
 .(52164-19/91)دنسملا (1)

 .هجيرخت قبس (2)
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 نم َّلجر َّلتق يف اًدضيأ نذؤتسا امل و ،ةرصيوخلا يذ َّلتق يف َدنِجذْتؤُيتْتسا اَدمل FNE« ْدمِإِإُهُنوُجْطُجب
 .ىَلب :ُليق ؟ْديِّنَّيَلَذصُجي َذسْديَذلَذأ :لاق .ىَلب :ُليق ؟هللا َّراَلِإ هَذلِإِإ َذاَل ْدنَذأ ُجدَذهُجشَذي َذسْديَذلَذأ» :لاق نيقفانملا
 رهظأ نم َّلتق نع يهن هنأ  ربخأف ،.FOE«مِإهِإلْدتَذق ْدنَذع هللا ِإيناَذَذُهُن َذنْديِإَذَّرلاَذ ِإَكئَذلْدوُجأ : َذلاَذق
 هيلع ترهظو ،هب يمر و ،قافنلاب ركذ نإو ـ ةالصلا و نيتداهشلا نم مالسإلا
  .FPE(رفكلا رهظأ هنأ ةيعرش ةجحب تبثي مل اذإ ـ هتلالد

=Ë`‹_=‹‚=‹È^–Œ=`‰⁄=^ÿ≈Ÿfi=‹‚=ÿÑ„=^ÿîw_fÔ=Ã›‚=f≈Ñ‰fiW==

 نم مهقورمب ةحيحصلا صوصنلا ءيجم عم جراوخلا اورفكي مل  ةباحصلاف 
 :عرولا بناجل اًدبيلغتو ،َّلصألل اًدباحصتسا ؛نيدلا

 عدبلا باحصأ قرفلا ءالؤه ريفكت يف ةمألا تفلتخا دقو) :يبطاشلا لاق 
 ،مهريفكتب عطقلا مدع رثألا بسحبو ،رظنلا يف ىوقي يذلا نكلو ،ىمظعلا

 ؟جراوخلا يف  ّيلع عنص ىلإ ىرت الأ ،مهيف حلاصلا فلسلا َّلمع هيلع َّليلدلاو
 ڳ ژ :ىلاعت هللا لوق ىضتقم ىلع مالسإلا َّلهأ ةلماعم مهلاتق يف مهلماع هنوكو

 ةيرورحلا تعمتجا امل هنإف ،[3:تارجحلا] ژں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
 مل نيدترم مهجورخب اوناك ولو ،مهلتاق الو ،ّيلع مهجيهي مل ةعامجلا تقرافو
 ةدرلا َّلهأ لاتقل جرخ  ركب ابأ نألو ؛«هوُجلُجتْدقاف هَذنْديِإِد لَّردَذب ْدنَذم» : هلوقل ؛مهكرتي

 ينهجلا دبعم رهظ نيحف اضيأو .نيتلأسملا نيب ام فالتخا ىلع كلذ لدف ،مهكرتي ملو
 ،ةوادعلاو ،داعبإلاو ،درطلا الإ مهل حلاصلا فلسلا نم نكي مل ردقلا َّلهأ نم هريغو
 ،نيدترملا ىلع ماقملا دحلا مهيلع اوماقأل ضحم رفك ىلإ اوجرخ اوناك ولو ،نارجهلاو

                                                 
  ِجديِجلَدو ْتلا ِجنْتب ِجدِجلاَدخَدو ٍلبِجلاَدط ِجيبَدأ ِجنْتب ِّسِجّيلَدع ُيثْتعَدب باَدب ،ْتيِجزاَدغَدملا ُيباَدتِجك ،(6592-5/916)يراخبلا حيحص (1)

 .ْتمِجِجهتاَدفِجصَدو ِججِجراَدوَدْتخلا ِجرْتكِجذ باب ،ِجةاَدكَّلزلا ُيباَدتِجك ،(1154-9/166)ملسمو .ِجعاَددَدوْتلا ِجةَّلجَدح َدَّلْتبَدق ِجنَدمَديْتلا َدىلِجإ

 ُيباَدب ،ِجتاياَدنِججلا ُيباَدتِجك ،(6135-96/319)نابح نبا هححصو ،(11194-39/91)دمحأ هاور (2)
 .(16/416:ديهمتلا) :رظنا ،لاسرإلاب َّلَّلعُيأ هنكل .ِجتاياَدنِججلا

 .159:لولسملا مراصلا (3)
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 ىلع مهنع فكلاب رمأ َّلصوملاب ةيرورحلا هنامز يف جرخ امل اضيأ زيزعلا دبع نب رمعو
 .FNE(نيدترملا ةلماعم مهلماعي ملو ، ّيلع هب رمأ ام

 َّلهأ نم نيكرشملا ىلإ بتكي يذلا ملسملا نأ ركذ دقف يعفاشلا مامإلا امأو 
 نيب رفكب سيل -مهتاروع نم ةروعلاب وأ ،مهوزغ نوديري نيملسملا نأب :برحلا
 مكحلا حرط ـ كل انفصو ام عم ـ ثيدحلا اذه يف) :لاق مث بطاح ةصقب ًدالالدتسا
 هنأ نم لاق امك بطاح لاق ام نوكي نأ َّلمتحي باتكلا ناك امل هنأل ؛نونظلا لامعتساب

 نع ةبغر ال ،ةلز نوكي نأ َّلمتحيو ،هلهأ عنميل هلعف هنأو ،مالسإلا يف اًّيكاش هـلعفي مل
 لوسر مُيكُيحو ،هلعف َّلمتحا اميف هلوق لوقلا ناك -حبقألا ىنعملا َّلمتحاو ،مالسإلا
  .FOE(بلغألا هيلع َّلمعتسي ملو ،هلتقي مل نأب هيف هللا

 هب نيلئاقلا رفكي مل اًدرفك نآرقلا قلخب لوقلا َّلعج نيحف دمحأ مامإلا امأو 
 دق ًدالثم دمحأ مامإلا َّلنإف) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ،اًدعروو ،اًدطايتحا ؛مهنايعأب
 ءاملع رئاسو هونحتماو ،تافصلا يفنو ،نآرقلا قْتلخ ىلإ هوعد نيذلا ةَّليمهجلا رشاب

 ،سبحلاو ،برضلاب مهَدجَّلتلا ىلع مهوقفاوي مل نيذلا تانمؤملاو نينمؤملا اونتفو ،هتقو
 نم مهصيلخت كرتو ،ةداهشلا ِّسدرو ،قازرألا عطقو ،تايالولا ِجنع لزعلاو ،َّلتقلاو
 ةالولا َدنم - ةَّليمهجلا نم كاذ ذإ رمألا َّيلوأ نم ريثك ناك ثيحب ،ودعلا يديأ

 ،تافصلا يفن ىلع مهل اًدقفاوم اًّييِجمهج نكي مل نم َّلك نوُيرِّسفَدكُيي - مهريغو ةاضقلاو
 اعد دمحأ مامإلا َّلنإ مث ،رفاكلا يف مهمكحب هيف نومكحيو ،نآرقلا قلخب لوقلا َّلثم
 ِجملظلا نم هب هولعف امم مهللحو ،مهل َدرفغتساو ،هسبحو هَدبَدَدرض نمم هريغو ةفيلخلل

 رافغتسالا زُيَدجي مل ،مالسإلا نع نيدترم اوناك ولو ،رفُيك وه يذلا لوقلا ىلإ ءاعدلاو
 .FPE(عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب زوجي ال رافكلل رافغتسالا َّلنإف ،مهل

                                                 
 .4/231:ماصتعالا (1)

 .2/154:مألا (2)

 .96/112:ىواتفلا عومجم (3)
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 ملعي ينسلاج نمو امئاد ىنأ عم اذه) :لوقي ةيميت نبا مالسإلا خيش اذهو 
 ،ةيصعمو قيسفتو ريفكت ىلإ نيعم بسني نأ نع اًديهن سانلا مظعأ نم ينأ ىنم كلذ
 ،ةرات اًدرفاك ناك اهفلاخ نم يتلا ةيلاسرلا ةجحلا هيلع تماق دق هنأ ملع اذإ الإ

 كلذو ،اهأطخ ةمألا هذهل رفغ دق هللا نأ ررقأ ينإو ،ىرخأ اًديصاعو ،ىرخأ اًدقسافو
  .FNE(ةيلمعلا َّلئاسملاو ،ةيلوقلا ةيربخلا َّلئاسملا يف أطخلا معي

 ىلاعت هللا نأ اوفن نيذلا ةافنلاو ،ةيلولحلا نم ةيمهجلل لوقأ تنك اذهلو) :لاقو 
 ،رفك مكلوق نأ ملعأ ينأل ؛اًدرفاك تنك مكتقفاو ول انأ :مهتنحم تعقو امل شرعلا قوف
 ،مهتاضقو ،مهئاملعل اًدباطخ اذه ناكو ،لاهج مكنأل ؛نورفكت ال يدنع متنأو
 روصق يف مهسوؤرل تلصح ةيلقع تاهبش مهلهج َّلصأو ،مهئارمأو ،مهخويشو
  .FOE(هل قفاوملا حيرصلا لوقعملاو ،حيحصلا لوقنملا ةفرعم نم

 يف فلُيتخا) :لاق ثيدحلا يف رهظأ جراوخلا رفكب لوقلا نأ يبطرقلا ركذ اّدملو 
 هيلع مدقأ ،ريطخ باب ريفكتلا باب نأ هلاح هذه نم ريفكت يف فالخلا ببسو ،كلذ
  .FPE(اًدئيش ةمالسلاب لدعن الو ،اوملسف لوحفلا هيف فقوتو ،اوطقسف سانلا نم ريثك

 مولعم وه ام َّليوأت وأ ،دحجب ةلزتعملا تايرفك ركذو ،ريزولا نبا لاقو 
 امل ؛هلهأو مالسإلل اًدطايتحا مهرفكن ال انك نإو) :رفكلا هيف فاخي هنأو ،ةرورض

 مسح وه امنإ مهدصق نألو ،مدقت امك مهمالسإل ةبجوملا ةلدألا ةضراعملو ،يتأيس
 .FQE(هنم اورف ام َّلثم مازتلاب رظنلا اوؤاسأ مهنكل ،ىلاعت هللا ىلع ضارتعالا داوم

                                                 
 .9/344:قباسلا عجرملا (1)

 .4/232:يركبلا ىلع درلا (2)

 .9/666:ملسم باتك صيخلت نم َّلكشأ امل مهفملا (3)

 .6/944:قلخلا ىلع قحلا راثيإ (4)
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 اذإ روبقلا داّدبع ريفكت مدع ىلع باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش صن دقو 
 منصلاو ،رداقلا دبع ىلع يذلا ،منصلا دبع نم رفكن ال) :لاقف ،مههبني نم نكي مل
 .FNE(مههبني نم مدعو ،مهلهج َّلجأل ؛امهلاثمأو ،يودبلا دمحأ ربق ىلع يذلا

 مظعأ نم :دمحم خيشلاو) :خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاق 
 وعدي يذلا َّلهاجلا ريفكتب مزجي مل هنإ ىتح ،رفكلا قالطإ نع اًدماجحإو اًدفقوت سانلا

 يتلا ةجحلا هغلبيو ،هحصني نم هل رسيتي مل اذإ مهريغ وأ ،روبقلا َّلهأ نم هللا ريغ
 مدقتن ىتح زاوكلا ةبق دبعي نم َّلتاقن ال انك اذإو :هلئاسر ضعب يف لاق ،اهكرات رفكي
 اًدنمؤم ناك نإو ،انيلإ رجاهي مل نم رفكن فيكف ،هلل نيدلا صالخإ ىلإ هتوعدب
  .FOE(؟اًددحوم

 ىلع يذلا منصلا دبع نميف :خيشلا مالك اذه ناك اذإف) :اًدضيأ خيشلا لاقو 
 دالباهنإ :نيمرحلا ىلع قلطي فيكف ،ةجحلا هغلبيو هملعي نم هل رسيتي مـل اذإ روبقلا

 نم هبساني ام ماقم َّلك يطعي ،ميقتسم طارصو ،يوبن جاهنم ىلع خيشلاو رفك
  .FPE(َّليصفتلاو لامجإلا

 يف ررقي باهولا دبع نب دمحم انخيش ناكو) :نامحس نب ناميلس خيشلا لاقو 
 نيد فرع نمو ،ةيلاسرلا ةجحلا هيلع تماق نم الإ رفكي ال هنأ :هلئاسرو هسلاجم

 نم رفكن ال انك نإو :لوقي ةراتو .هتبسمو هتوادع يف نيبت هتفرعم دعبو ،لوسرلا
 يف لوقيو ؟انيلإ رجاهي مل نم رفكن فيكف ،مههبني نم مدعل ؛هوحنو ،زاوكلا ةبق دبعي
 .FQE(هلاح ام يردأ الف ،هاوه عبتاو ضرألا ىلإ دلخأ نم اـمأو :اهضعب

 

                                                 
6/16:ةينسلا رردلا (1) 2. 
 .13:سيسأتلا جاهنم (2)

 .92:مالظلا حابصم (3)

 .51:نيتهبشلا فشك (4)
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 ءاملعلا نأ دجن ،نيقيب الإ هنم جرخي ال نيقيب همالسإ تبث يذلا ملسملا نإ ثيح 
 نم اهبحاص جارخإ ىلع عمجملا رومألا ريغب ريفكتلا مدع اًدريثك مهمالك يف يتأي
 .هفلاخم رفكي يعطق رمأ ةمألا عامجإ نأ ىلإ اًددانتسا ؛صنلا ىلع ةينبملاو ،مالسإلا

 اهيلع عمتجم ةنس وأ ،انّديب باتك صن ناك ام امأ) :يعفاشلا مامإلا لاق اذلو 
  .FNE(بيتتسا هلوبق نم عنتما نمو ،امهنم دحاو يف كشلا  عسي الو ،عوطقم رذعلاف

 :هوحنو ،َّلتقلاو ،انزلا ميرحتو ،موصلاو ،ةالصلا بوجو نع اًدضيأ لاقو 
 هيف زوجي الو ،ُيَّليوأتلا الو ،ربخلا نِجم طلغلا هيف نكمي ال يذلا ماعلا ملعلا اذهو)
 .FOE(ُيعزانتلا

 وأ ،ميظعلا هللاب كرشلا الإ ،ءيش مالسإلا نم هجرخي الو) :دمحأ مامإلا لاقو 
  .FPE(اهب اًددحاج  هللا ضئارف نم ةضيرف دري

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ :ىلاعت هلوق ركذ دعب ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 ژ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 مهتفلاخم نأ ةهج نم ،ةجح نينمؤملا عامجإ نأ ىلع لدت ةيآلا هذهو) :[566:ءاسنلا]
 نع صن هيف نوكي نأ دب الف هيلع اوعمجأ ام َّلك نأو ،لوسرلا ةفلاخم ةمزلتسم
 هللا نيب امم اهنإف ،نينمؤملا نم عزانملا ءافتنابو عامجإلاب اهيف عطقي ةلأسم َّلكف ،لوسرلا
 ناك اذإ امأ ،ِّسنيبلا صنلا فلاخم رفكي امك ،رفكي عامجإلا اذه َّلثم فلاخمو ،ىدهلا هيف
 ةهج نم ىدهلا اهيف ّدنيبت امم اهنأب اًدضيأ عطقي ال دق انهف ،هب عطقي الو عامجإلا نظي
  .FQE(رفكي ال دق عامجإلا اذه فلاخمو ،لوسرلا

                                                 
 .112:ةلاسرلا (1)
 .159:قباسلا عجرملا (2)
 .6/229:ىلعي يبأل ةلبانحلا تاقبط :رظنا (3)
 .1/19:ىواتفلا عومجم (4)
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 ءاملعلا هيلع عمجأ ام الإ َّلتاقن الو) :باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش لاقو 
  .FNE(ركنأو فرع اذإ ،فيرعتلا دعب هرّدفكن ،اًدضيأو .ناتداهشلا :وهو ،مهلك

 نيذلا ةالغلا ضعب ىلع اًّيدر خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاق 
 رفكي ال هنأو ،بهذملاو دقتعملا اذه نم خيشلا ةءاربب مهتربخأ) :قح ريغب نورفكي
 ،هلسرو هللا تايآب رـفكلاو ،ربكألا كرشلا نم هلعاف ريفكت ىلع نوملسملا عمجأ امب الإ
 ،نيحلاصلا دبع نم رـيفكتك ،رـبتعملا اهغولبو ،ةجحلا مايق دعب اهنم ءيشب وأ

 ،ةيهلإلاو تادابعلا نم ،هقلخ ىلع هقحتسي اميف هل اًددادنأ مهلعجو ،هللا عم مهاعدو
 .FOE(ناميإلاو ملعلا َّلهأ هيلع ٌبعِجمْتُيجم اذهو

 :ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا مالك ىنعم اًدنيبم اًدضيأ فيطللا دبع خيشلا لاقو 
 اهلوق -تارفكملاب ريفكتلا يفن نأ يفاشلا نايبلا هيف عضوم َّلك يف نيخيشلا مالك)
 ريفكت يفن هب داري يفنلا نأو ،هلعاف ىلع ةجحلا مقت ملو ،هليلد ىفخي اميف -اهلعفو
 نيب عازنلا َّلئاسمب صوصخم ريفكتلا يفن نأو ،ةجحلا مايق َّلبق هباقعو ،َّلعافلا
  .FPE(ةمألا

 رفك بجوت ال اهيف فلتخملا رومألا نأ ىلع ءانب َكلَذ ءاملعلا ركَذ امِنِإو 
 :اهفلاخم رفكي ال يتلا ةقيقدلا َّلئاسملا نم اًدبلاغ هذه ةلاحلاو نوكت ذإ ؛فلاخملا

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀنث ىلاعت هلوق نع َّلئس امل دمحأ مامإلا لاق 
 نود هضعب ناميإلا َّلثم ،ةلملا نع َّلقني ال رفك) :؟رفكلا اذه ام :[22:ةدئاملا] مث ھ

  .FQE(هيف فلتخي ال رمأ كلذ نم ءيجي ىتح رفكلا كلذكف ،ضعب

                                                 
  .2/3:خيشلا تافلؤم نمض -َّلئاسمو ىواتف (1)

 .6/112:ةينسلا رردلا (2)

 .569:سيسأتلا جاهنم (3)

 .6/11:ميقلا نبال اهكرات مكحو ةالصلا،1/254:ةيميت نبال ىواتفلا عومجم رظنا (4)
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 نأ هل عفدم ال يذلا حيحصلا رظنلا ةهج نمو) :ربلا دبع نبا رمع وبأ لاقو 
 لوأت وأ ،اًدبنذ بنذأ مث ،نيملسملا نم عامجإب تقو يف مالسإلا دقع هل تبث نم َّلك
 ىنعم مهعامجإ دعب مهفالتخال نكي مل ،مالسإلا نم هجورخ يف دعب اوفلتخاف ،ًداليوأت
 ال ةتباث ةنس وأ ،رخآ قافتاب الإ ،هيلع قفتملا مالسإلا نم جرخي الو ،ةجح بجوي
 .FNE(اهل ضراعم

 ،اًدرفك هنوك يف ءاملعلا عزانت امف) :نيطبابأ نمحرلا دبع نب هللا دبع خيشلا لاقو 
 نع حيرص صن ةلأسملا يف نكي مل ام ،مادقإلا مدعو ،فقوتلا نيدلل طايتحالاف
  .FOE(موصعملا

 نظلاب ريفكتلا نم اًدرذحم باهولا دبع نب دمحم نب هللا دبع خيشلا لاقو 
 ّدالإ ةلأسملا هذه يف ملكتي َّلالأ هسفن حصن نم ىلع بجيف ةلمجلابو) :ناسحتسالاو
 همهف درجمب مالسإلا نم َّلجر جارخإ نم رذحيلو ،هللا نم ناهربو ،ملعب

 .FPE(هلقع ناسحتساو

 الو ،ااًلرهتشم نوكي ىتَح ٍعامجإلا ةفلاْخمب رفكي اَل هِنأ ىَلع اوصِن ءاملعلا نِإ ُلب 
 :ءاملعلاك صاوخلا ةهج نم الإ ملعت ال يتلا ةيفخلا رومألا نم نوكي

 ؟رفكي َّله :عامجإلا فلاخم يف سانلا عزانت دقو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 صنلا فلاخم رفكي امك ،هفلاخم رفكي مولعملا عامجإلا نأ :قيقحتلاو ،نيلوق ىلع
 .FQE(هريفكت عنتميف مولعملا ريغ امأو ..هكرتب

                                                 
 .16/64:ديهمتلا (1)

 .16/219:ةينسلا رردلا (2)

 .1/164:قباسلا عجرملا (3)

 .36/314 :ىواتفلا عومجم (4)
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 سيلو ،هيلع عمجملا دحاج ريفكتب لوـقلا يعفارلا مامإلا قلطأ) :يوونلا لاق 
 ةرهاظلا مالسإلا رومأ نم وهو ،صن هيف هيلع اًدعمجم دحج نم َّلب ،هقالطإ ىلع وه
 ميرحت وأ ،جحلا وأ ،ةاكزلا وأ ،ةالصلاك ،ماوعلاو صاوخلا اهتفرعم يف كرتشي يتلا
 الإ هفرعي ال هيلع اًدعمجم دحج نمو ،رفاك وهف -كلذ وحنو ،انزلا وأ ،رمخلا
 ،ةدتعملا حاكن ميرحتو ،بلصلا تنب عم سدسلا نبالا تنب قاقحتساك ،صاوخلا

  .FNE(رذعلل ؛رفاكب سيلف ،ةثداح مكح ىلع رصع َّلهأ عمجأ اذإ امكو

 دب ال َّلب ،قالطإلا ىلع رفكي هيلع عمجأ ام دحاج نأ دقتعي الو) :يفارقلا لاقو 
 عمجملا َّلئاسملا نم مكف ،اًّييرورض راص ىتح نيدلا يف اًدرهتشم هيلع عمجملا نوكي نأ

 ىفخي يتلا َّلئاسملا هذه َّلثم دحجف ،ءاهقفلا صاوخ الإ هملعي ال اًدعامجإ اهيلع
 .FOE(اًدرفك سيل اهيف عامجإلا

 َّلئاسملا يف ةفلاخملا) :خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاقو 
 ،اًدقسف الو ،اًدرفك يضتقت ال سانلا نم ريثك ىلع اهيف مكحلا ىفخي دق يتلا ةيداهتجالا

 مكحلا نوكي نيرخآ دـنعو ،سانلا ضعب دنع اًّييلج اًّييعطق اهيف مكحلا نوكي دقو
 يقتي نأ دحأ َّلك ىلع بجاولاو ،اهعسو الإ اًدسفن فلكي ال هللاو ،اًّييفخ اهبتشم اهيف
 تيفخ نم ىلع بجي ال  مولعلاو موهفلا نم سانلا صاوخل رهظي امو ،عاطتسا ام هللا

 دنع غوسي نأ هتياغ َّلب  ،بجاوب سيل ديلقتلاو ،اهتفرعم نع زجعلا دنع هيلع
 .FPE(ةجاحلا

 يتلا اهضعب ىلع عمجملا ةقيقدلا َّلئاسملا هذه ضعبل مالسإلا خيش َّلثم دقو 
 فلسلا نإف) :لاقف ،اهيف فلاخملا اورفك مهنأ ملعي ملو ،فلسلا ضعب اهيف فلاخ

                                                 
 .4/126:نيبلاطلا ةضور (1)

 .2/354 قورفلا (2)

 .49:فاحصلا ىلع درلا (3)
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 ام َّلثم ،كلذب ريفكتلا مدع ىلع اوقفتاو ،َّلئاسملا هذه نم ريثك يف مهنم ريثك أطخأ
 نوكي نأ مهضعب ركنأو ،يحلا ءادن عمسي تيملا نوكي نأ ةباحصلا ضعب ركنأ
 مالك َّليضفتلاو ةفالخلا يف مهضعبلو ،هبر دمحم ةيؤر مهضعب ركنأو ،ةظقي جارعملا
 لاوقأ ضعب ريفكت قالطإو ،ضعب نعلو ،ضعب لاتق يف مهضعبل كلذكو ،فورعم
 :تافاصلا] ژ َدنوُيرَدخْتسَديَدو َدتْتبِججَدع ْتَّلَدبژ :أرق نم ةءارق ركني حيرش يضاقلا ناكو ،ةفورعم
 رعاش حيرش امنإ :لاقف ،يعخنلا ميهاربإ كلذ غلبف ،بجعي ال هللا نإ :لوقيو ،[46
 :تافاصلا] ژڱ ڱ ڳژ :لوقي ناكف ،هنم هقفأ هللا دبع ناك ،هملع هبجعي

 ةمألا تقفتاو ،ةنسلاو باتكلا اهيلع لد ةفص ركنأو ،ةتباث ةءارق ركنأ دق اذهف ،[46
 َّلثم ،نآرقلا فورح مهضعب ركنأ فلسلا ضعب كلذكو ،ةمئألا نم مامإ هنأ ىلع
 مل وأ :يه امنإ :لاقو ،[69 :دعرلا] ژک ک ڑ ڑ ژ :هلوق مهضعب راكنإ
 ژڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ هلوق ةءارق رخآلا راكنإو ،اونمآ نيذلا نيبتي
 رخآو ،نيتذوعملا فذح ناك مهضعبو .كبر ىصوو :يه امنإ :لاقو ،[94:ءارُسإلا]
 مل املف اذه عمو ،رتاوتملا ،َّلقنلاو ،عامجإلاب مولعم أطخ اذهو ،FNEتونقلا ةروس بتكي
 هيلع تماق نم كلذب رفكي ناك نإو ،اورفكي مل كلذب مهدنع َّلقنلا رتاوت دق نكي
 .FOE(رتاوتملا َّلقنلاب ةجحلا

 

                                                 
 ،علخنو ،كرفكن الف ،كيلع ينثنو ،كرفغتسنو كنيعتسن انإ مهللا » :ءاعد يهو ،دفحلا ةروس ىمستو (1)

  ،كباذع ىشخن  ،دفحن و ىعسن كيلإو ،دجسنو ّيلصن كلو  ،دبعن كايإ مهللا ،كرجفي نم كرتنو
 هديناسأب كلذ (1/531:روثنملا ردلا)يطويسلا ظفاحلا ركذ .«قحلم رافكلاب كباذع نإ  ،كتمحر وجرنو
 .(6/116:نآرقلا مولع يف ناقتإلا) :رظناو .(دفحلا ةروسو علخلا ةروس يف درو ام ركذ) :ناونع تحت

 .46/432:ىواتفلا عومجم (2)
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:  

 الإ ،اًدرفك  هلوسرو ىلاعت هللا هدع ام ىلع رفكلا قالطإ بجي هنأ نم مغرلاب
 طورشلا رفوت مدعل ؛ةلملا نم هب جرخي نأ صخشلا نم رفكلا عوقو نم مزلي ال هنأ

 :عناوملا ءافتناو

 ،اًدرفك نوكي دق لوقلا نأ كلذ يف رمألا ةقيقحو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 نيعملا صخشلا نكل ،رفاك وهف اذك لاق نم :لاقيو ،هبحاص ريفكتب لوقلا قلطيف
 يف امك اذهو ،اهكرات رفكي يتلا ةجحلا هيلع موقت ىتح هرفكب مكحي ال هلاق يذلا
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژ :لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نإف ،ديعولا صوصن

 صوصن نم هوحنو اذهف ،[16:ءاسنلا] ژ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ
 َّلهأ نم نيعمل دهشي الف ،ديعولاب هيلع دهشي ال نيعملا صخشلا نكل ،قح ديعولا
 نوكي ال دقف ،عنام توبث وأ ،طرش تاوفل ؛ديعولا هقحلي ال نأ زاوجل ؛رانلاب ةلبقلا
 صوصنلا هغلبت مل َّلجرلا نوكي دق اهلئاق رفكي يتلا لاوقألا اذكهو ..هغلب ميرحتلا
 دقو ،اهمهف نم نكمتي مل وأ ،هدنع تبثت ملو هدنع نوكت دقو ،قحلا ةفرعمل ةبجوملا
 بلط يف اًددهتجم نينمؤملا نم ناك نمف ،اهب هللا هرذعي تاهبش هل تضرع دق نوكي
 وأ ،ةيرظنلا َّلئاسملا يف ناك ءاوس ،ناك ام اًدنئاك ،هأطخ هل رفغي هللا نإف أطخأو قحلا
 .FNE(مالسإلا ةمئأ ريهامجو ، يبنلا باحصأ هيلع يذلا اذه ،ةيلمعلا

 ،ةنسلاو ،باتكلاب رفك يه يتلا ةلاقملا نأ :كلذ َّلصأو) :اًدضيأ خيشلا لاقو 
 ناميإلا نإف ،ةيعرشلا َّلئالدلا كلذ ىلع لد امك ،ُيقَدلْتطُيي ًدالوق ٌبرفك يه :لاقي عامجإلاو
 مهنونظب سانلا هيف مكحي امم كلذ سيل ، هلوسرو هللا نع ةاقلتملا ماكحألا نم

                                                 
 .94/529:قباسلا عجرملا (1)
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 هقح يف تبثي ىتح رفاك هنأب كلذ لاق صخش َّلك يف مكحي نأ بجي الو ،مهئاوهأو
 هدهع برقل ؛لالح ابرلا وأ ،رمخلا نإ :لاق نم َّلثم ،هعناوم يفتنتو ،ريفكتلا طورش

 ،نآرقلا نم هنأ دقتعي ملو ،هركنأ اًدمالك عمس وأ ،ةديعب ةيداب يف هئوشنل وأ ،مالسإلاب
 تبثي ىتح ،ءايشأ ركني فلسلا ضعب ناك امك ، هللا لوسر ثيداحأ نم هنأ الو
 ريغو ،هللا ةيؤر َّلثم -ءايشأ يف نوكشي ةباحصلا ناك امكو ،هلاق  يبنلا نأ هدنع
 .FNE( هللا لوسر كلذ نع اولأسي ىتح -كلذ

 :فنآلا مالسإلا خيش مالك ىلع اًدقلعم نيميثعلا حلاص نب دمحم انخيش لاق 
 َّلعف وأ ،لوق َّلك سيلف ،َّلعافلاو َّلعفلا نيبو ،َّلئاقلاو لوقلا نيب قرفلا ملع اذهبو)
 وأ ةلاقملا نأ ملع اذهبو ...كلذب هلعاف وأ ،هلئاق ىلع مكحي اًدرفك وأ ،اًدقسف نوكي
 وأ ،اًدرفاك اهب مئاقلا نوكي نأ كلذ نم مزلي الو ،اًدقسف وأ ،اًدرفك نوكت دق ةلعفلا
 نمو ،هنم عنمي يعرش عنام دوجو وأ ،قيسفتلا وأ ريفكتلا طرش ءافتنال امإ ،اقساف
 وأ ،همظعي ناك عوبتم وأ ،هدقتعي ناك داقتعال اًدعبت هتفلاخم ىلع رصأف قحلا هل نيبت
 .FOE(قوسف وأ رفك نم ةفلاخملا كلت هيضتقت ام قحتسي هنإف ،اهرثؤي ناك ايند

 هاور ام : موصعملا نع ةنسلا نم هللا امهَمْحر ناْخيشلا هركَذ ام هليلِدو 
 َذىَلَذع ُجع ِإْدْرِسُجي ٌلُلُجُجَذر َذناَذك» :َدلاَدق  ِّسيِجبَّلنلا ْتنَدع ، َدةَدرْتيَدرُيه ِجيبَدأ نع ملسمو يراخبلا
 ِإيف ِإينوُّرَشرَذَذ َّرمُجَث ،ِإينوُجنَذحْدَطا َّرمُجَث ،ِإينوُجقِإرْدَحَذَأَذف ُّرَشُتُجم اَذِنَذأ اَذَذِإِإ : ِإهيِإنَذبِإل َذلاَذق ُجتْدوَذْدملا ُجهَذَذَرَضَذَح َّرامَذلَذف ، ِإهِإُسْدفَذِن
 ، َذَكِإلَذَذ ِإهِإب َذُلِإعُجف َذتاَذم َّرامَذلَذف .ااًلدَذَحَذأ ُجهَذبَّرَذَذع اَذم ااًلباَذَذَذع ييِّننَذبيِّنَذ َذعُجيَذل يِّنيِّبَذر َّرَذَّيَلَذع َذرَذدَذق ْدنِإئَذل هللاَذوَذف ، ِإحييِّنرلا
 َذَكـَذلَذَذَمْح اَذم : َذلاَذقَذف ، ٌلمِإئاَذق َذوُجه اَذَذِإِإَذف ، ْدُتَذلَذعَذفَذف ُجهْدنِإم ِإَكيِإف اَذم يِإعَذْدمجا : َذلاَذقَذف ، َذِضْدرَذألا هللا َذرَذمَذَأَذف
 ملو حاوبلا رفكلا لاق َّلجر اذهف ،FPE« ُجهَذل َذرَذفَذْغَذف . َذَكُجتَذيْدشَذِخ ،يِّنِّبَذر اَذي : َذلاَذق ؟َذُتْدعَذنَذص اَذم َذىَلَذع
  .هل هللا رفغي مل هتلاقمب رفك ول هنأل ؛رفكي

                                                 
 .59/516:قباسلا عجرملا (1)
 .63:ىلثملا دعاوقلا (2)
-1/13)ملسمو .ِجراَدغْتلا ِجثيِجدَدح باَدب ،ِجءاَديِجبْتنَدألا ِجثيِجداَدحَدأ ُيباَدتِجك ،(6129-2/116) يراخبلا هاور (3)

 .ُيهَدبَدضَدغ ْتتَدقَدبَدس اَدَّلهنَدأَدو َدىلاَدعَدت هللا ِجةَدْتمحَدر ِجةَدعَدس  ِجيف باب ،ةَدبوَّلتلا باَدتِجك ،(1561
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 ،يبنلا نع رتاوتم ثيدحلا اذهو) :ثيدحلا ركذو ،ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 رماع نب ةبقعو ،ةفيذحو ،ديعس يبأ ثيدح نم ديناسألاو ثيدحلا باحصأ هاور

 ملعلا مهديفت اهنأ ثيدحلا َّلهأ ملعي ةددعتم هوجو نم  يبنلا نع ،مهريغو ،
 َّلجرلا اذهف ،ملعلا بابسأ يف مهكرشي مل نمم مهريغل كلذ َّلصحي مل نإو ،ينيقيلا

 قرحأ امدعب مدآ نبا ةداعإ ىلع ىلاعت هللا ةردق يف َّلهجلاو كشلا هل عقو دق ناك
 :ناميظع نالصأ ناذهو ،كلذ هب َّلعف اذإ هرشحيو ،تيملا ديعي هنأ ىلعو ،يرذو
 مويلاب قلعتم :يناثلاو ،ريدق ءيش َّلك ىلع هنأب ناميإلا وهو ،ىلاعت هللاب قلعتم امهدحأ
 ناك املف اذه عمو ،هلامعأ ىلع هيزجيو ،تيملا اذه ديعي هللا نأب ناميإلا وهو ،رخآلا
 دعب بقاعيو بيثي هللا نأ وهو ،ةلمجلا يف رخآلا مويلاب اًدنمؤمو ،ةلمجلا يف هللاب اًدنمؤم
 امب هل هللا رفغ هبونذ ىلع هبقاعي نأ هللا نم هفوخ وهو ،اًدحلاص ًدالمع َّلمع دقو ،توملا

 يف تبث دقف اضيأو ،حلاصلا َّلمعلاو ،رخآلا مويلاو ،هللاب ناميإلا نم هنم ناك
 نم رانيد لاقثم هبلق يف ناك نم رانلا نم جرخي هللا نأ  يبنلا نع حيحصلا
 .FNE(ناميإ

 َّلك يف اًدموصعم دحأ سيلو) :هللا ولع يفنب لوقلا هل بسُين نمع كلذك لاقو 
 نإ :ًدامئاد هلوقن ام بجوي اذه َّلثم يف طلغلا عوقو معن ، هللا لوسر الإ هلوقي ام
 هل رفغي هللا نإف قحلا بلط يف هعسو غرفتسا نإ ،نينمؤملا نم اذه َّلثم يف دهتجملا

 قلطي ناك نإو ،رفكلا غلبي نأ بجي ال بنذ وهف ريصقت عون هنم َّلصح نإو ،هأطخ
 تالاقم ضعبب لاق نم ىلع رفكلا فلسلا قلطأ امك ،رفك مالكلا اذه نأب لوقلا
 راكنإ نود وه امم كلذ وحن وأ ،ةيؤرلا راكنإ وأ ،نآرقلا قلخب لوقلا َّلثم ،ةيمهجلا

 مهدنع ناك ةلاقملا هذه بحاص ريفكت نإف ،شرعلا قوف هنأو ،قلخلا ىلع هللا ولع
 صخشلا ريفكت مزلتسي ال قلطملا ديعولا َّلثم قلطملا ريفكتلا نإف ،رومألا رهظأ نم

                                                 
 .46/632:ىواتفلا عومجم (1)
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  يبنلا نع حاحصلا يف تبث امك ،اهكرات رفكت يتلا ةجحلا هيلع موقت ىتح ،نيعملا
 ،هللاَذوَذف ، ِإمَذيلا ِإيف ِإينوُّرَشرَذَذ َّرمُجَث ،ِإينْدوُجقَذحْدسا َّرمُجَث ،ِإينوُجقِإرْدَحَذَأَذف ُّرَشُتُجم اَذِنَذأ اَذَذِإِإ» :لاق يذلا َّلجرلا يف

 َذىَلَذع َذَكَذلَذَذَمْح اَذم :هل هللا َذلاَذقَذف . َذْدَنيَذملاَذعلا نم ااًلدَذَحَذأ ُجهُجبِإَذَذعُجي َذاَل ااًلباَذَذَذع ييِّننَذبيِّنَذَذع ُجيَذل َّرَذَّيَلَذع هللا َذرَذدَذق ْدنِإئَذل
 اذإ هعمج ىلع ردقي ال هللا نأ دقتعا َّلجرلا اذهف ،« ُجهَذل َذرَذفَذْغَذف .َذَكُجتَذيْدشَذِخ : َذلاَذق ؟َذُتْدلَذعَذف اَذم
 تماق نم رفكي رفك نيداقتعالا نيذه نم َّلكو ،هثعبي ال هنأو -كش وأ -كلذ َّلعف

 هدنع ناكو ،هلهج نع هدري امب ملعلا هغلبي ملو ،كلذ َّلهجي ناك هنكل ،ةجحلا هيلع
 ،هتيشخب هل هللا رفغف ،هباقع نم فاخف ،هديعوو ،هدعوو ،هيهنو ،هرمأبو ،هللاب ناميإ
 ،رخآلا مويلابو ،هلوسربو ،هللاب ناميإلا َّلهأ نم داقتعالا َّلئاسم ضعب يف أطخأ نمف
 هنم ناك نإ هبذعي وأ ،هأطخ هللا رفغيف ،َّلجرلا نم ًدالاح أوسأ نكي مل حلاصلا َّلمعلاو
 يف طلغلا درجمب هناميإ ملع صخش ريفكت امأو ،هنيد ردق ىلع قحلا عابتا يف طيرفت
 .FNE(ميظعف كلذ

 ،طباوضلل ةاعارم نود اًدرفكم هآر ام ُلكب رفكي نم َنيب طسو ةنُسلا ُلهَأف ااًلَذِإ 
 مالسإلا خيش ركذ امل اذل ؛داحلإلاب ىتأ نم ىلع ىتح رفكلا قلطي ال راص نم نيبو
 ،عدبلا َّلهأ عيمج يف عازنلا اذه يكحي مهعابتأ ضعب راصو) :لاق نيتفئاطلا نيتاه
 أطخلا نم اذه ىفو ،هنيعب عدتبم هنأ دقتعي نم َّلك مهديلخت مزتلا ىتح ،مهديلخت يفو
 نإو ،ءاوهألا َّلهأ نم ٍلدحأ رفك قلطي ال هنأ نظي راصف مهضعب هلباقو ،ىصحي ال ام
 لوقلا نأ اذه يف قيقحتلاو .داحتالاو َّليطعتلا َّلهأ لاوقأو ،داحلإلا نم اوتأ دق اوناك
 يف ىري الو ،ملكتي ال هللا نإ :اولاق نيذلا ةيمهجلا تالاقمك -اًدرفك نوكي دق
 امك ،َّلئاقلا ريفكتب لوقلا قلطيف ،رفك هنأ سانلا ضعب ىلع ىفخي دق نكلو -ةرخآلا
 ةرخآلا يف ىري ال هللا نإ :لاق نمو ،رفاك وهف قولخم نآرقلا لاق نم :فلسلا لاق
  .FOE(ةجحلا هيلع موقت ىتح نيعملا صخشلا رفكي الو .رفاك وهف

                                                 
 .6/916:ةماقتسالا (1)

 .1/361:ىواتفلا عومجم (2)
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 :ةنُسلا ُلهأل ميَظعلا ُلصألا اَذه ُتْحَت ةيعرفلا ُلئاُسملا َضعب انه ركَذنلو 
   :صاْخشألاو ناكملاو نامَّزلا ع التِخاب ِفلتْخُي ِرْيفكتلا -أ
 نأل ؛رفكي الو هلعفي وأ ،رفكلا لوقي دق َّلئاقلا نأ يف طباضلا اذه ىلع ينبني امم 

 صخش وأ ،ناكم نود ناكم وأ ،نامز نود نامز يف يرسي دق ريفكتلا مدعب رذعلا
 :عناوملا ءافتناو ،ةجحلا غولب ىلع ءانب ؛صخش نود

 ،مهفلأتي رافك مهيفو ءاقلطلا يف اهلعج نينح يف مئانغلا مسق امل  يبنلا اذهف 
 يف  ديعس يبأ ثيدح يف امك ةرصيوخلا وذ لاقف ،اًدئيش راصنألا طعي ملو
 ُجزِإواَذُجَجُي َذاَل َذنآْدرُجقْدلا َذنوُجؤَذرْدقَذي ُجهَذباَذحْدصَذأَذو اَذَذَذه َّرنِإِإ : َذلاَذقَذف . ْدلِإدْدعا هللا َذلوُجسَذر اَذي» :نيحيحصلا

 اَذَذِإِإَذف» : ٍّبّيلع ثيدح يف اداز .« ِإةَّريِإمَّررلا َذنِإم ُجمْدهَّرُسلا ُجِقُجرْدمَذي َذامَذك ُجهْدنِإم َذنوُجقُجرْدمَذي ، ْدمُجهَذرِإُجاَذنَذَح
ِإمل ااًلرْدُجَذأ ْدمِإهِإلْدتَذق ِإيف َّرنِإِإَذف ؛ ْدمُجهوُجلُجتْدقاَذف ْدمُجهوُجمُجتيِإقَذل   .FNE« ِإةَذماَذيِإقْدلا َذمْدوَذي هللا َذدْدنِإع ْدمُجهَذلَذتَذق ْدنَذ

 ، هللا ِإلوُجسَذرِإل هللا ُجرِإفْدْغَذي» : راصنألا بابش ضعب لاق فقوملا سفن يف 
 :اولاق يراخبلل ةياور يفو .« ْدمِإهِإئاَذمِإِد ْدنِإم ُجرُجْطْدقَذَت اَذنُجفوُجي ُجسَذو ، َذراَذصْدِنَذألا ُجِكُجْدُرْتَذيَذو ااًلشْديَذرُجق يِإْطْدعُجي
 ْدنَذأ َذنْدوَذضْدرَذَت اَلَذوَذأ» : َدلاَدقف .«اَذِنُجْدِرْيَذْغ َذةَذميِإنَذْغْدلا ىَذْطْدعُجيَذو ،ىَذعْددُجِن ُجنْدحَذنَذف ٌلَةَذديِإدَذش ْدُتَذِناَذك اَذَذِإِإ»
 ْدُتَذكَذلَذس ْدوَذل ؟ ْدمُجكِإَتوُجيُجب َذىَلِإِإ  هللا ِإلوُجسَذرِإب َذنوُجعِإُجْدرَذَتَذو ، ْدمِإِإِهِتوُجيُجب َذىَلِإِإ ِإمِإئاَذنَذْغْدلاِإب ُجِساَّرنلا َذَعِإُجْدرَذي
  .FOE« ْدمُجهَذبْدعِإش ْدوَذأ ِإراَذصْدِنَذألا َذيِإِداَذو ُجُتْدكَذلَذُسَذل ااًلبْدعِإش ْدوَذأ ااًليِإِداَذو ُجراَذصْدِنَذألا

 ُجراَذصْدِنَذألا ْدُتَذلاَذقَذف . ٌلنِإمآ َذوُجهَذف َذناَذيْدفُجس ِإيِّبَذأ َذراَذِد َذُلَذِخَذِد ْدنَذم» : يبنلا لاق ملسم يفو 
 يِّنينِإِإ َذالَذك : َذلاَذقف ، ِإهِإَتَذِرْيِإشَذعِإب ٌلةَذفْدأَذرَذو ،ِإهِإتَذيْدرَذق ِإيف ٌلةَذبْدْغَذر ُجهْدتَذكَذرْدِدَذَأ َذف ُجُلُجُجَّررلا اَّرمَذأ : ٍنَضْدعَذبِإل ْدمُجهُجضْدعَذب

 اوُجلَذبْدقَذَأَذف . ْدمُجكُجَتاَذَذمم ُجتَذامَذْدملاَذو ،ْدمُجكاَذيْدَذحم اَذيْدحَذْدملاَذو ، ْدمُجكْديَذلِإِإَذو هللا َذىَلِإِإ ُجتْدرَذُجاَذه ،ُجهُجلوُجسَذرَذو هللا ُجدْدبَذع
 هللا َّرنِإِإَذف :لاقف . ِإهِإلوُجسَذرِإبَذو هللاِإب َّرنيِّنضلا َّراَلِإِإ اَذنْدلُجق يِإَذَّرلا اَذنْدلُجق اَذم هللاَذو : َذنوُجلوُجقَذيَذو ، َذنوُجكْدبَذي ِإهْديَذلِإِإ

  .FPE« ْدمُجكِإِناَذرِإَذْدعَذيَذو ْدمُجكِإِناَذقيِّندَذصُجي ُجهَذلوُجسَذرَذو
                                                 

 .امهجيرخت قبس (1)

-9/116)ملسمو .ِجراَدصْتنَدألا ِجبِجقاَدنَدم باَدب ،ِجراَدصْتنَدألا ِجب ِجقاَدنَدم باَدتِجك ،(1119-5/19)يراخبلا هاور (2)
 .ُيهُينَداميِجإ َدىِجوَدق ْتنَدم ِجُّسربَدصَدتَدو ِجمَدالْتسِجإلا َدىلَدع ْتمُيُيهبوُيلُيق ِجةَدفَّللَدؤُيْتملا ِجءاَدطْتعِجإ باب ،ةاَدكّدزلا باَدتِجك ،(1124

 . ةريره يبأ نع ،ةكم حتف :باب ،داهجلا باتك ،(1116-1/526) ملسم هاور (3)
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 ةرصيوخلا يذ ىلع ددش نيح ،اًدفلتخم نيقيرفلا عم هلماعت يف  يبنلا ناك دقلف 
  :نيرمأل راصنألا رذعو ،ملظلاب همهتاو ، يبنلا يف نعط يذلا

 نبا مالسإلا خيش لاق اذل ؛ يبنلا لدعب اًّيكش كلذ اولوقي مل مهنأ :لوألا *
 نم ءيش يف نكي مل مهريغو ،راصنألاو ،شيرق نم نينمؤملا نم اًددحأ نإ) :ةيميت
 ةمسقلا يف ىباح هنأ هل ماهتا الو ،هيلع كلذ ريوجت الو ، هللا لوسرل ريوجت همالك
 وحنو ،ىلاعت هللا هجو ةمسقلاب دري مل هنأ ىلإ هل ةبسن الو ،كلملا بلطو سفنلا ىوهل
  .FNE(نيقفانملا مالك يف هلثم ءاج امم كلذ

 :ٍلردب َّلهأل َّليق ام ريظن ،نيدلا اذهل مهترصنو ،مهداهجو ،مهتقباسل :يناثلا *
 بحاصلو بحُيملل ىفعي هنإف) :ميقلا نبا لاق ،FOE« ْدمُجكَذل ُجتْدرَذفَذْغ ْددَذقَذف ْدمُجتْدئِإش اَذم اوُجلَذمْدعا»
  .FPE(هريغ هب حماسي ال امب حماسيو ،هريغل ىفعي ال ام ميظعلا ناسحإلا

 :رِخآلا نع ِفلتْخُي مكَح امهنم ُلكل ،ناصْخش هلوقي دَحاولا مالكلاف اَذلو 

 ،صخشلا لاح فالتخاب فلتخي ريفكتلاف) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 الو ،اًدقساف الو َّلب ،اًدرفاك نوكي لاض الو ،َّلهاج الو ،عدتبم الو ،ئطخم َّلك سيلف
  .FQE(اًديصاع

 ريثك اهيف سردني يذلا ةنمزألاو ةنكمألا يف أشني دق سانلا نم ريثكو) :لاقو 
 باتكلا نم هلوسر هب هللا ثعب ام غلبي نم ىقبي ال ىتح ،تاوبنلا مولع نم
 ،كلذ هغلبي نم كانه نوكي الو ،هلوسر هب هللا ثعبي امم اًدريثك ملعي الف ،ةمكحلاو
 ملعلا َّلهأ نع ةديعب ةيدابب أشن نم نأ ىلع ةمئألا قفتا اذهلو ؛رفكي ال اذه َّلثمو
 ةرهاظلا ماكحألا هذه نم اًدئيش ركنأف ،مالسإلاب دهعلا ثيدح ناكو ،ناميإلاو

                                                 
 .136:لولسملا مراصلا (1)

 .هجيرخت قبس (2)

 .6/149:نيكلاسلا جرادم (3)

 .46/116:ىواتفلا عومجم (4)
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 :ثيدحلا يف ءاج اذهلو ؛لوسرلا هب ءاج ام فرعي ىتح هرفكب مكحي ال هناف ،ةرتاوتملا
 َّراَلِإ ،اًّيجَذَح َذاَلَذو ،ااًلمْدوَذص َذاَلَذو ،اًلَةاَذكَذز َذاَلَذو ،اًلَةَذالَذص ِإهيِإف َذنوُجفِإر ْدعَذي َذاَل ٌلناَذمَذز ِإِساَّرنلا َذىَلَذع ِإيِتْدَأَذي»
 ،هللا َّراَلِإ َذهَذلِإ َذاَل : َذنوُجلوُجقَذي ْدمُجهَذو اَذِنَذءاَذبآ اَذنْدكَذرْدِدَذأ : ُجلوُجقَذي ُجَةَذِرْيِإبَذكْدلا ُجزوُججَذعْدلاَذو ،ُجِرْيِإبَذكْدلا ُجخْديَّرشلا

  .FNE)FOE«اًّيجَذَح َذاَلَذو ،اًلَةاَذكَذز َذاَلَذو ،اًلَةَذالَذص َذنوُجرْددَذي َذاَل ْدمُجهَذو

 :نوقفانم وأ رافك مهنأو ،ةدابعلا ديحوت يف نيكرشملا ضعب نع اًدضيأ لاقو 
 ،ناميإلاو ملعلا ةاعد ةلقلف ،نامزلا اذه يف اورثك دق اوناك نإو ،سانجألا ءالؤهو)
 ،ةلاسرلا راثآ نم مهدنع سيل ءالؤه رثكأو ،نادلبلا رثكأ يف ةلاسرلا راثآ روتفو
 تارتفلا تاقوأ يفو ،كلذ مهغلبي مل مهنم ريثكو ،ىدهلا هب نوفرعي ام ةوبنلا ثاريمو
 مقت مل نمل هيف هللا رفغيو ،َّليلقلا ناميإلا نم هعم ام ىلع َّلجرلا باثي تارتفلا ةنكمأو
 َذىَلَذع ِإيِتْدَأَذي» :فورعملا ثيدحلا يف امك ،هيلع ةجحلا تماق نمل هب رفغي ال ام هيلع ةجحلا
 ُجخْديَّرشلا َّراَلِإ ، اًلَةَذرْدمُجع اَلو ،اًّيجَذَح َذاَلَذو ،ااًلماَذيِإص اَلو ،اًلَةَذال َذص ِإهيِإف َذنوُجفِإرْدعَذي َذاَل ٌلناَذمَذز ِإِساَّرنلا
 َذُلْديِإقَذف .هللا َّراَلِإ َذهَذلِإ َذاَل : َذنوُجلوُجقَذي ْدمُجهَذو اَذِنَذءاَذبآ اَذنْدكَذرْدِدَذأ : َذنوُجلْدوُجقَذيَذو ، ُجَةَذِرْيِإبَذكْدلا ُجزوُججَذعْدلاَذو ،ُجِرْيِإبَذكْدلا

  .FPE(« ِإراَّرنلا ْدنِإم ْدمِإهيِإجْدنُجَت : َذلا َذقَذف ؟هللا َّراَلِإ َذهَذلِإ َذاَل ْدمُجهْدنَذع يِإنْدْغُجَت اَذم :ناميلا نب ةفيَذَحْل

 ،ةنمزألا فالتخاب فلتخي ةجحلا مايق نأ ثلاثلا َّلصألاو) :ميقلا نبا لاقو 
 يفو ،نامز نود نامز يف رافكلا ىلع هللا ةجح موقت دقف ،صاخشألاو ،ةنكمألاو
 هلقع مدعل امإ ،رخآ نود صخش ىلع موقت اهنأ امك ،ىرخأ نود ةيحانو ةعقب

 رضحي ملو ،باطخلا مهفي ال يذلاك ،همهف مدعل امإو ،نونجملاو ريغصلاك ،هزييمتو
 مهفلا نم نكمتي الو ،اًدئيش عمسي مل يذلا مصألا ةلزنمب اذهف ،هل مجرتي نامجرت

 .FQE(ةمايقلا موي ةجحلاب هللا ىلع نولدي نيذلا ةعبرألا دحأ وهو
                                                 

 هححصو .ِجمْتلِجعْتلاَدو ِجنآْترُيقْتلا ِجباَدهَدذ باَدب ،نَدتِجفلا باَدتِجك ،(3212-4/2296) هجام نبا هاور (1)
-2/236:ةجاجزلا حابصم)يريصوبلا لاق .محالملاو نتفلا باتك ،(1121-2/145)مكاحلا

 .(تاقث هلاجر حيحص دانسإ) :(6243
 .66/112:ىواتفلا عومجم (2)
 .59/516:قباسلا عجرملا (3)

 .661:نيترجهلا قيرط (4)
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 َّلئاسملا يف ةفلاخملا) :خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاقو 
  ،اًدقسف الو ،اًدرفك يضتقت ال سانلا نم ريثك ىلع اهيف مكحلا ىفخي دق يتلا ةيداهتجالا

 اهيف مكحلا نوكي نيرخآ دنعو ،سانلا ضعب دنع اًّييلج اًّييعطق اهيف مكحلا نوكي دقو
 .FNE(اهعسو الإ اًدسفن فلكي ال هللاو ،اًّييفخ اهبتشم

 ةنجلل ىوتف يف يفيفع قازرلا دبع خيشلاو ،زاب نب زيزعلا دبع خيشلا لاقو 
 يف َّلهجلاب رذعي هنأب ناسنإلا ىلع مكحلا فلتخي) :ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا
 اهسفن ةلأسملا فالتخابو ،همدعو غالبلا فالتخاب ،رذعي ال وأ ةينيدلا َّلئاسملا

  .FOE(اًدفعضو ةوق سانلا كرادم توافتو ،ءافخو اًدحوضو

 يف ع ارحِناَلاو لالضلا َةدش َعم مهعقاو يف َةدعاقلا هَذه نوِددجملا قبَط دقو 
 :ِسانلا

 ةيلولحلا نم ،ةيمهجلل لوقأ تنك اذهلو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق دقف 
 تنك مكتقفاو ول انأ :مهتنحم تعقو امل ،شرعلا قوف ىلاعت هللا نأ اوفن نيذلا ةافنلاو
 اذه ناكو ،لاهج مكنأل ؛نورفكت ال يدنع متنأو ،رفك مكلوق نأ ملعأ ينأل ؛اًدرفاك

 ةيلقع تاهبش مهلهج َّلصأ و ،مهئارمأو ،مهخويشو ،مهتاضقو ،مهئاملعل اًدباطخ
 قفاوملا حيرصلا لوقعملاو ،حيحصلا لوقنملا ةفرعم نم روصق يف مهسوؤرل تلصح

.FPE(هل
 منصلا دبع نم رفكن ال انك اذإو) :باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش لاقو 

 ،مهلهج َّلجأل ؛امهلاثمأو ،يودبلا دمحأ ربق ىلع يذلا منصلاو ،رداقلا دبع ىلع يذلا
 رفكي مل وأ ،انيلإ رجاهي مل اذإ هللاب كرشي مل نم رفكن فيكف ،مههبني نم مدعو
 .ةجحلا مهيلع ماقأ نأ دعب مهنايعأب اًدصاخشأ خيشلا رفك مث .FQE(؟َّلتاقيو

                                                 
 .49:فاحصلا ىلع درلا (1)

 .(92166)مقر ىوتف (4/126)ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا ىواتف (2)

 .4/232:يركبلا ىلع درلا (3)

 .6/216:ةينسلا رردلا (4)
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  :َنيعملاو قلْطملا ِرْيفكتلا َنيب ِقرفلا -ِّب

 ،لوقلا وأ ،داقتعالا ىلع مكحلا وهو ،قلطملا ريفكتلا نيب ةنسلا َّلهأ ءاملع قرفي 
 صخشلا ىلع مكحلا وه يذلا نيعملا ريفكت نيبو ،ةلملا نع جرخم رفك هنأب َّلعفلا وأ
 وأ ،ريفكتلا طورش ءافتنال ؛رفكلا مكح هقحلي ال دق هنأل ؛رفكلا كلذ هنم عقو يذلا

 .هعناوم دوجو

 ءاملعلا عمجأو ،[65 :ةدئاملا] مثٿ ٿ ٺ ٺ ٺنث :ىلاعت هللا لوقي نآرقلا يفف 
 .ةلملا نع جرخم رفك رافكلل ةقلطملا ةينيدلا ةالاوملا نأ

 نمو) :[65:ةدئاملا] مثٿ ٿ ٺ ٺ ٺنث :ىلاعت هلوق دنع ةيطع نبا لاق 
 ،رانلا يف دولخلاو ،ةمقنلا قاقحتساو ،رفكلا يف مهنم وهف هنيدو هدقتعمب مهالوت

 مهنم وهف -ناميإب لالخإ الو ،دقتعم نود ،هوحنو دضعلا نم هلاعفأب مهالوت نمو
 .FNE(هيلعو مهيلع ةعقاولا ةمذملاو ،تقملا يف

 مالسإلا ضقاون يف ةالاوملا هذه باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش ركذ دقو 
 لوق َّليلدلاو ،نيملسملا ىلع مهتنواعمو نيكرشملا ةرهاظم :نماثلا) :لاقف ،ةرشعلا
  .FOE([65 :ةدئاملا] ژڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژ :ىلاعت هللا

 اًدشيرق ربخي اًّيرُس اًدباتك َّلسرأ نيح ،ناخيشلا اهاور يتلا  بطاح ةصق يفف 
 ُجهَذلوُجسَذرَذو هللا َذناَذِخ ْددَذق ،هللا َذلوُجسَذر اَذي» :ُيرَدمُيع َدلاَدقَدف ،مهوزغ ىلع  يبنلا مزعب

 َذلاَذقَذف - قِإفاَذنُجْدملا اَذَذَذه َذقُجنُجع ْدِّبِإْدِرْض َذأ يِإنْدعَذِد :ةياور يف - ُجهَذقُجنُجع َذِّبِإْدِرْضَذَأَذف يِإنْدعَذِد ، َذَنيِإنِإمْدْؤُجْدملاَذو
 َذاَل ْدنَذأ ِإيل اَذم ،هللا َذلوُجسَذر اَذي : َذلاَذق ؟َذُتْدعَذنَذص اَذم َذىَلَذع َذَكلَذَذَمْح اَذم ،ُجِبِإَطاَذَح اَذي : هللا ُجلوُجسَذر
 ِإرْدف ُجكْدلاِإب ااًلضِإر َذاَلَذو ،ااًلِداَذدِإَتْدرا َذاَلَذو ،ااًلرْدفُجك ُجُتْدلَذعَذف اَذمَذو :ةياور يف - ِإهِإلوُجسَذرَذو هللاِإب ااًلنِإمْدْؤُجم َذنوُجكَذأ
 ، ِإيلاَذمَذو ِإَّيَلْدهَذأ ْدنَذع اَذِإَهِب ُجَعَذفْددُجي ٌلدَذي ِإمْدوَذقْدلا َذدْدنِإع ِإيل َذنوُجكَذي ْدنَذأ ُجتْدِدَذرَذأ ييِّننِإكَذلَذو - ِإمَذالْدسِإإلا َذدْدعَذب

                                                 
 .4/214:زيجولا ررحملا (1)

 .1/964:مامإلا خيشلا تافلؤم نمض-ةيصخشلا َّلئاسرلا (2)
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 : َذلاَذق ، ِإهِإلاَذمَذو ِإهِإلْدهَذأ ْدنَذع ِإهِإب هللا ُجَعَذفْددَذي ْدنَذم ِإهِإمْدوَذق ْدنِإم َذَكِإلاَذنُجه ُجهَذل َّراَلِإِإ ٌلدَذَحَذأ َذَكِإباَذحْدصَذأ ْدنِإم َذسْديَذلَذو
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱنث :َةروُسلا هللا لَّزِنَأف .ااًلْدِرْيَذِخ َّراَلِإِإ ُجهَذل اوُجلوُجقَذَت َذاَل َذِقَذدَذص

  مثڍ ڍ ڇ ڇنث :هلوق ىلإ مثٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 .FNE«[6 :ةنحتمملا]

 ؛هلوسرو هللا ةنايخو قافنلاب  اًدبطاح فصو  رمع نأ ةصقلا هذه يفف 
 ،ٍلدادترا نع سيل هلعف ام نأ  ٌببطاح ّدنيب نكل ،ةرفكملا ةالاوملا هلعف رهاظ نأل
 .هرذع ىدبأ امل  يبنلا هقدصف ،ٍلرفك الو

 َّلخدف) :ةيآلا هذه ركذو ،خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاق 
 صوصخ هلو ،همومعب يهنلا هلوانتو ،هب هفصوو ناميإلا مساب ةبطاخملا يف بطاح

 عون بطاح َّلعف نأ رعشي ام ةميركلا ةـيآلا يف نأ عم ،هتدارإ ىلع لادلا ببسلا
 :هلوق نكل ،َّليبسلا ءاوس َّلض دق كلذ َّلعاف نأو ،ةدوملاب مهيلإ غلبأ هنأو ،ةالاوم
 ،هلوسرو هللاب اًدنمؤم ناك اذإ كلذب رفكي ال هنأ يف رهاظ FOE« ُجهَذلْديِإبَذس اْدوُّرَشلَذِخ ، ْدمُجكَذقَذدَذص»
  اْدوُّرَشلَذِخ» :لاق امل رفك ولو ،يويند ضرغل كلذ َّلعف امنإو ،باترم الو ،ٍّبكاش ريغ
  .FPE(«  ُجهَذل ْديِإبَذس

 َذىَلَذع ُجع ِإْدْرِسُجي ٌلُلُجُجَذر َذناَذك» :اًدعوفرم ناخيشلا ىور اميف مدقَت ام َكلَذ نم حضوأو 
  ِإيف ِإينوُّرَشرَذَذ َّرمُجَث ،ِإينوُجنَذحْدَطا َّرمُجَث ،ِإينوُجقِإرْدَحَذَأَذف ُّرَشُتُجم اَذِنَذأ اَذَذِإِإ : ِإهيِإنَذبِإل َذلاَذق ُجتْدوَذْدملا ُجهَذَذَرَضَذَح َّرامَذلَذف ، ِإهِإُسْدفَذِن
 ، َذَكِإلَذَذ ِإهِإب َذُلِإعُجف َذتاَذم َّرامَذلَذف .ااًلدَذَحَذأ ُجهَذبَّرَذَذع اَذم ااًلباَذَذَذع ييِّننَذبيِّنَذَذعُجيَذل يِّنيِّبَذر  َّرَذَّيَلَذع َذرَذدَذق ْدنِإئَذل هللاَذوَذف ، ِإحييِّنرلا
 َذَكـَذلَذَذَمْح اَذم : َذلاَذقَذف ، ٌلمِإئاَذق َذوُجه اَذَذِإِإَذف ، ْدُتَذلَذعَذفَذف ،ُجهْدنِإم ِإَكيِإف اَذم يِإعَذْدمجا : َذلاَذقَذف ، َذِضْدرَذألا هللا َذرَذمَذَأَذف
 .FQE« ُجهَذل َذرَذفَذْغَذف ، َذَك ُجتَذيْدشَذِخ ،يِّنِّبَذر اَذي : َذلاَذق ؟َذُتْدعَذنَذص اَذم َذىَلَذع

                                                 
 .هجيرخت قبس (1)
 .هجيرخت قبس (2)

 .6/912:ةينسلا رردلا (3)

 .هجيرخت قبس (4)
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 عمو ،فالخ الو ،ةيرم الب رفك وهو ،ثعبلاو ةردقلا يف كش َّلجرلا اذهف 
 اًدرفك ءيشلا اذه نوك نيب اًدقرف كانه نأ ىلع لدي امم ،هل رفغو ،ىلاعت هللا هرذع كلذ
 طرش ءافتنال ؛اًدرفاك نوكي ال نأ ناكمإل ؛هلعف يذلا نيعملاب مكحلا اذه قوحل نيبو
 ركذنلو .ثعبلاو ةردقلل ركنملا ةصق يف امك عنام دوجو وأ ، بطاح ةصق يف امك

 :طباضلا اذه يف ملعلا َّلهأ مالك نم اًدئيش
 نأ امهدحأ :نيميظع نيلصأ دهمي مالكلا اذهف) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 

 ،قالطإلا ىلع رفك كلذ فالخ نأو ،لوسرلا هب ءاج اميف ىدهلاو ناميإلاو ملعلا
 نأ وأ ،شرعلا ىلع هنأ وأ ،ةرخآلا يف ىرُيي هللا نأب بيذكتلاو ،رفك تافصلا يفنف
 ناك ام كلذكو ،رفك - ًداليلخ ميهاربإ ذختا هنأ وأ ،ىسوم ملك هنأ وأ ،همالك نآرقلا

 نأ :يناثلا َّلصألاو .ثيدحلا َّلهأو ةنسلا ةمئأ مالك ىنعم اذهو ،كلذ ىنعم يف
 نيعملا ىلع مكحلا امأو ،همومعو هقالطإب لوقلا بجي ماعلا ديعولاك ماعلا ريفكتلا
 ىلع فقي مكحلا نإف ،نيعملا َّليلدلا ىلع فقي اذهف ،رانلاب هل دوهشم وأ ،رفاك هنأب
 .FNE(هعناوم ءافتناو نهطورش توبث

 عوقو معن ، هللا لوسر الإ ،هلوقي ام َّلك يف اًدموصعم دحأ سيلو) :لاقو 
 نإ ،نينمؤملا نم اذه َّلثم يف دهتجملا نإ :ًدامئاد هلوقن ام بجوي اذه َّلثم يف طلغلا
 وهف ريصقت عون هنم َّلصح نإو ،هأطخ هل رفغي هللا نإف قحلا بلط يف هعسو غرفتسا
 قلطأ امك ،رفك مالكلا اذه نأب لوقلا قلطي ناك نإو ،رفكلا غلبي نأ بجي ال بنذ
 وأ ،نآرقلا قلخب لوقلا َّلثم ،ةيمهجلا تالاقم ضعبب لاق نم ىلع رفكلا فلسلا
 ،شرعلا قوف هنأو ،قلخلا ىلع هللا ولع راكنإ نود وه امم ،كلذ وحن وأ ،ةيؤرلا راكنإ
 َّلثم قلطملا ريفكتلا نإف ،رومألا رهظأ نم مهدنع ناك ةلاقملا هذه بحاص ريفكت نإف
 رفكت يتلا ةجحلا هيلع موقت ىتح نيعملا صخشلا ريفكت مزلتسي ال ،قلطملا ديعولا
  .FOE(اهكرات

                                                 
 .46/132:ىواتفلا عومجم (1)

 .6/916:ةماقتسالا (2)
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 لاهجلا ءالؤه نم نيعملا ريفكت) :باهولا دبع نب دمحم نب هللا دبع خيشلا لاقو 
 موقت نأ دعب الإ ،هيلع مادقإلا زوجي ال -رافكلا عم هنأب هيلع مكحي ثيحب -مهلاثمأو
 تناك نإو ، لوسرلل نوفلاخم مهنأ مهل اهب نيبتي يتلا ةلاسرلاب ةجحلا مهدحأ ىلع
 يف ىرُيي ال هللا نأب بيذكتلاو ،رفك تافصلا يفن نإف ،رفك اهنأ بير ال هذه مهتلاقم
 هذه ضعبو ،رفك ردقلا راكنإو ،رفك شرعلا ىلع هللا نوكي نأ راكنإو ،رفك ةرخآلا
 .FNE(ضعب نم دشأ عدبلا

 اًدقدصم ،هلوسرو هللاب اًدنمؤم ناك نم َّلكف) :يدعسلا نمحرلا دبع خيشلا لاقو 
 لوسرلا نأ ملع مدع وأ ،ًدالهج لوسرلا هب ءاج ام ضعب ركنأو ،امهتعاط اًدمزتلم ،امهل
 هب ءاج امب َّلهجلا نأ الإ ،رفاك وهف هلعف نمو ،اًدرفك كلذ ناك نإو هنإف ،هب ءاج

 ةيلوصألا َّلئاسملا نيب قرف ريغ نم ،نيعملا صخشلا كلذ ريفكت نم عنمي لوسرلا
 ،كلذب ملعلا عم ،هضعب دحج وأ ،لوسرلا هب ءاج ام دحج رفكلا نأل ؛ةيعرفلاو
 ام ضعبل دحاجلا نمؤملا نيبو لوسرلاب رافكلا نم نيدلقملا نيب قرفلا تفرع اذهبو
 .FOE(اًددانعو ًداملع ال ،ًدالالضو ًدالهج هب ءاج

 :ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق ىنعم يف ،نيميثعلا حلاص نب دمحم انخيش لاقو 
 رفكلا نإ :لاقي نأ :مالسإلا خيش مالك ىنعمف) :(نيعم َّليلد ىلإ جاتحي نيعملا ريفكت)
 منصل دجس نم ،رانلا يف وهف هللاب رفك نم ،لاح َّلك ىلع هب مكحي ،فصولاب قلعم
 هيلع مكحت ال نيعملا صخشلا نكل ،رفاك وهف رخآ اًدهلإ هللا عم نإ :لاق نم ،رفاك وهف

 لاح كانه نوكي دقو ،ًدالوأتم نوكي دق ،يردي الو ًدالهاج نوكي دق ،رظنت ىتح
 ةبوتب اًدحرف دشأ هللا نأ  يبنلا ربخأ ،ةدارإ نودب ءيشلا اذه لوقي نأ يعدتست
 ،سيأف ،اهدجي ملف ،اهبلطف ،ربلا يف تعاضف ةلحار هل تناك َّلجر نم دبعلا

                                                 
 .16/124:ةينسلا رردلا (1)

 .915:ةيدعسلا ىواتفلا (2)
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 ذخأف ،ةرجشلاب قلعم هتقان ماطخب اذإف ،توملا رظتني ةرجش َّلظ تحت عجطضاف
 ؛رفك ةملك انه ةملكلا FNE.َدكُّسبَدر اَدنَدأَدو يِجدْتبَدع َدتْتنَدأ َّلمهللا :حرفلا ةدش نم لاقو ،ماطخلاب

 أطخأ امنإ ،اذه دصقي ال ناك امل نكل ،هلل ةيدوبعلا ىعداو ،هسفنل ةيبوبرلا ىعدا هنأل
 .FOE(هللا هذخاؤي مل - يبنلا لاق امك -حرفلا ةدش نم

  :نَطابلاو رهاَظلا َنيب مزالتلا -ُج

 ناميإ وه يذلا ،نطابلا َّلمع نيب مزالتلا ررقت ةعامجلاو ةنسلا َّلهأ ةديقع نأ امب
 داقتعا مهدنع ناميإلا ذإ ،حراوجلا َّلمع وه يذلا ،رهاظلا َّلمع نيبو ،بلقلا
 الإو ،اهدحأ فلخت نمؤملا قح يف روصتي ال ،حراوجلا َّلمعو ،ناسللا لوقو ،بلقلا

 َّلمع وأ ،ناسللا لوق فلخت اذإ اًدرابكتساو ءابإ وأ ،داقتعالا فلخت اذإ اًدقافن كلذ َّلدُيع
  :ناتفئاط ةنسلا َّلهأ فلاخ دقو ،حراوجلا

 نوكي نأ نكميف ،اًدقلطم نطابلاو رهاظلا نيب مزالتلا يفنت يتلا ةئجرملا :ىَلوألا
  .اًدقلطم حراوجلا ىلع َّلمعلا رهظي مل ولو ،هبلقب قيدصتلا درجمب اًدنمؤم

 اًّييرفك ًدالمع رهظأ نمف ،نطابلا نيب قلطملا مزالتلا تبثت يتلا ةيديعولا :ةيِناثلا
 يفن يف صنلا ءاج يتلا لامعألا نم اًدئيش كرت نمك ؛نطابلا يف اًدرفاك ناك رهاظلا يف

 هنإف ،صنلاب اًدرفاك اهلعاف َّلدُيع يتلا لامعألا نم اًدئيش َّلعف وأ ،اهلعاف نع ناميإلا
  .َّلمعلا اذه كرات وأ ،َّلعافل ناميإلا تبثت يتلا ىرخألا صوصنلل رابتعا نود ،رفكي

 صوصن يف ءاج ام ىلع ءانب نيقيرفلا نيب اوطسوت دقف ةعامجلاو ةنُسلا ُلهأ امأو 
 :ةعيرشلا

                                                 
-1/11)يراخبلا يف هلصأو .ِجةَدبْتوَّلتلا َدىلَدع ِّسضَدْتحلا ِجيف باب ،ِجةَدبْتوَّلتلا ُيباَدتِجك ،(1961-1/93) ملسم هاور (1)

 .« َدكُّسبَدر اَدنَدأَدو ي ِجدْتبَدع َدتْتنَدأ َّلمهللا :ِجحَدرَدفْتلا ِجةَّلدِجش ْتنِجم َدلاَدق َّلمُيث» :هلوق ركذ نود .ِجةَدبْتوَّلتلا باَدب ،ِجتاَدوَدعَّلدلا باَدتِجك ،(3191

 .96لاؤس-19سلجم:حوتفملا بابلا ءاقل (2)
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 ؛ناميإلا مكح تابثإ يف نطابلاو رهاظلا نيب مزالتلا وه َّلصألا نأ اوتبثأف 
 َّلنِجإَدو َدالَدأ» :لاق  يبنلا نع ، ٍلريِجشَدب َدنْتب َدنَدامْتعُّسنلا نع ناخيشلا ىور اميف  هلوقل

 َدالَدأ ،ُيهُّسلُيك ُيدَدسَدْتجلا َددَدسَدف ْتتَددَدسَدف اَدذِجإَدو ،ُيهُّسلُيك ُيدَدسَدْتجلا َدحَدلَدص ْتتَدحَدلَدص اَدذِجإ ًدةَدغْتضُيم ِجدَدسَدْتجلا ِجيف
 .FNE« ُيبْتلَدقْتلا َديِجهَدو

 ىور اميف  هلوقل ؛مالسإلا مكح تابثإ يف قلعتي اميف مزالتلا مدع اوتبثأو 
 َذهَذلِإِإ َذاَل ْدنَذأ اوُجدَذهْدشَذي ىَّرتَذَح َذِساَّرنلا َذُلِإَتاَذقُجأ ْدنَذأ ُجتْدرِإمُجأ» : ةباحصلا نم ةعامج نع ناخيشلا
 َذَكِإلَذَذ اوُجلَذعَذف اَذَذِإِإَذف ، َذَةاَذكَّرَّزلا اوُجَتْدْؤُجيَذو ، َذَةَذالَّرصلا اوُجميِإقُجيَذو ،هللا ُجلوُجسَذر ااًلدَّرمَذُجحم َّرنَذأَذو ،هللا َذاَلِإِإ

 :FOE«هللا َذىَلَذع ْدمُجُجَهِباَذُسِإَحَذو ، ِإمَذالْدسِإ َذإلا يِّنقَذحِإب َذاَلِإِإ ،ْدمُجَذَهِلاَذوْدمَذأَذو ،ْدمُجهَذءاَذمِإِد ييِّننِإم اوُجمَذصَذع

 يف ام ىلع ًداليلد عرشلا يف ةرهاظلا لامعألا تلعج انه نمو) :يبطاشلا لاق 
 ىلع مكح ًداميقتسم وأ ،كلذب نطابلا ىلع مكح اًدمرخنم رهاظلا ناك نإف ،نطابلا
 ،تايداعلا ماكحألا رئاسو ،هقفلا يف ماع َّلصأ وهو ،اًدضيأ كلذب نطابلا

 ةلدألاو ،اًّيدج ةعيرشلا ةلمج يف عفان هجولا اذه نم اهيلإ تافتلالا َّلب ،تايبيرجتلاو
 ،رفاكلا رفكو ،نمؤملا ناميإب مكاحلا هنأ ةدمع كلذب ىفكو .اًّيدج ةريثك هتحص ىلع
 دقعنت كلذبو ،حَّلرجُيملا ةحرجو ،لدعلا ةلادعو ،يصاعلا نايصعو ،عيطملا ةعاطو
 ةدمعو ،عيرشتلا ةيلك وه َّلب ،رومألا نم كلذ ريغ ىلإ قيثاوملا طبترتو ،دوقعلا
  .FPE(ةماعلاو ةصاخلا ةيمالسإلا رئاعشلا دودح ةماقإ ىلإ ةبسنلاب فيلكتلا

 يتلا ةيعرشلا صوصنلا دوجول ؛لاَح ُلكب َةدعاقلا هَذه اوِدرْطي ْمَل نكلو 
 :تالاحلا ضعب ينثتست

                                                 
 ،(1162-5/15)ملسمو .ِجهِجنيِجدِجل َدأَدْتربَدتْتسا ْتنَدم ِجَّلْتضَدف باَدب ،ِجنَدامْتيِجإلا ُيباَدتِجك ،(45-6/14)يراخبلا هاور (1)

 .ِجتاَدهُيبُّسشلا ِجكْترَدتَدو ِجلَدالَدْتحلا ِجذْتخَدأ باب ،ِجةاَدقاَدسُيملا ُيباَدتِجك

 .هجيرخت قبس (2)

 .6/119:تاقفاوملا (3)
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 اونثتسا نطابلاو رهاظلا نيب مزالتلا اهيف اوتبثأ يتلا :ىَلوألا ةلاَحْلا يفف *
 هطورشب ،رهاظلاب ايندلا يف مكحلا َّلب ،نطابلا ىلع رهاظلا امهيف لدي ال نيتلاح
  :نطابلاب ةرخآلا يفو ،هعناومو

 نوكي ،ريِّنفكُجم رمأ رهاَظلا يف هَحراوُج ىَلع يرَجُي نكل ،ااًلنمْؤم نوكي نأ -1
 :هب ااًلروَذعم

 يف اًّيكشو ،هتداعإ ىلع هللا ةردق يف اًّيكش ؛هوقرحي نأ هدالوأ رمأ يذلا َّلجرلاك 
 مويلاو هللاب اًدنمؤم ناك ثيح ،هل رفغ دق ىلاعت هللا نكل ،قافتالاب رفك وهو ،ثعبلا
 :FNE هللا نم هتيشخو ،هلهج وه هلعف ىلع هلمح يذلاو ،ةلمجلاب رخآلا

 اذه عمو) :نيهجو نم رفك َّلجرلا َّلعف نأ ركذو ،ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 بيثي هللا نأ وهو ،ةلمجلا يف رخآلا مويلاب اًدنمؤمو ةلمجلا يف هللاب اًدنمؤم ناك املف
 ىلع هبقاعي نأ هللا نم هفوخ وهو ،اًدحلاص ًدالمع َّلمع دقو ،توملا دعب بقاعيو
  .FOE(حلاصلا َّلمعلاو ،رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا نم هنم ناك امب هل هللا رفغ -هبونذ

 بطاح ةبتاكم َّلثمك ،همدعو رفكلا َّلمتحي رهاظ َّلعف يف عقي نم كلذ َّلثمو 
 جاتحاف ،همدعو رفكلل ًدالمتحم َّلمعلا رهاظ ناكف ،FPE يبنلا ربخب ةكم رافكل 

 .رهاظلاب همزلي مل هنطاب ةمالس ىدبأ املف ،نطابلا نع لاصفتسالل  يبنلا

 :رهاَظلا يف اًلاملُسم نَطابلاب ااًلرفاك نوكي نأ -2

 هيلع ىرجتف ،رئاعشلا ةماقإو ،نيتداهشلاب مالسإلا رهظأ يذلا قفانملا لاحك 
 ڤ ڤ ژ :ىلاعت هلوق يف امك ،ناميإلا نم هنطاب ولخ عم ،مالسإلا ماكحأ رهاظلا يف

  .[1:ةرقبلا] ژ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

                                                 
 .هجيرخت قبس (1)

46/32:ىواتفلا عومجم (2) 6. 

 .هجيرخت قبس (3)
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 اوُجمَذصَذع َذَكِإلَذَذ اوُجلَذعَذف اَذَذِإِإَذف»  يبنلا ثيدح ركذ دعب مالسإلا خيش لاق اذلو 
 نأ ترمأ ينأ هانعم) :FNE«هللا َذىَلَذع ْدمُجُجَهِباَذُسِإَحَذو ، ِإمَذالْدسِإ َذإلا يِّنقَذحِإب َذاَلِإِإ ،ْدمُجَذَهِلاَذوْدمَذأَذو ْدمُجهَذءاَذمِإِد ييِّننِإم
 اذإ َّلتقي امنإ قفانملا و قيدنزلاو ،هللا ىلإ مهنطاوب َّلكأ و ،مالسإلا رهاظ مهنم َّلبقأ
  .FOE(نطابلاب ال رهاظلاب مكح اذهو ،ةنيب كلذب هيلع تماقو ،رفكلا ةملكب ملكت

 اونثتسا ،نطابلاو رهاظلا نيب مزالتلا اهيف اوتبثي مل يتلا :ةيِناثلا ةلاَحْلا يفو *
 ةرخآلاو ايندلا يف امهيف مكحلاو ،نطابلا ىلع رهاظلا امهيف لدي كلذك نيتلاح

 :نطابلا ىلع هتلالدل ؛رهاظلاب

 :حلاص ُلمع نوِد ،نَطابلا يف ناميإلا ىعدي نأ -1

 لامعأ نم اًدحلاص َّلمعي ال نكلو ،هبلقب ناميإلا معزيو ،هناسلب مالسإلا رهظيف 
 :هبلقب ناميإلا دوجو عنتمي اذهف ،ةجحلا غولب دعب طق حراوجلا

 عنتمي هنأو ،َّلمعو لوق نم هيف دب ال نيدلا نأ نيبت دقو) :مالسإلا خيش لاق 
 ،اًدرهاظ اًدبجاو دؤي ملو -هناسلو هبلقب وأ -هبلقب هلوسرو هللاب اًدنمؤم َّلجرلا نوكي نأ

 َّلجرلا نوكي الف ...تابجاولا نم كلذ ريغ الو ،اًدمايص الو ،ةاكز الو ،ةالص الو
 .FPE( دمحم اهباجيإب صتخي يتلا تابجاولا نم ءيش مدع عم هلوسرو هللاب اًدنمؤم

 :َكلَذ وحِنو ، هلوسر وأ ،ىَلاعَت هللا ِبُسي وأ ،منصلل دجُسي نأ -2

 يف هاعدا نإو ،كلذب هبلق يف ناميإلا دوجو عانتمال ؛هرهظأ امب هرفك مزلي هنإف 
 :نطابلا

                                                 
 .هجيرخت قبس (1)

 .159:لولسملا مراصلا (2)

 .1/641:ىواتفلا عومجم (3)
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 اًدرهاظ رفك هلوسر بس وأ ،هللا بس نإ) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي اذلو 
 اذه ،هداقتعا نع ًدالهاذ ناك وأ ،مرحم كلذ نأ دقتعي باسلا ناك ءاوس ،اًدنطابو
  .FNE(َّلمعو لوق ناميإلا نأب نيلئاقلا ةنسلا َّلهأ رئاسو ءاهقفلا بهذم

 مالك هيف ام نأ دهشأ :لوقيو ،شحلا يف فحصملا يقلي ذخأ ول) :اًدضيأ لوقيو 
 نم كلذ وحنو ،هللا لوسر هنأ دهشأ :لوقيو ،ءايبنألا نم اًّييبن َّلتقي َّلعج وأ ،هللا
 اًدبذاك ناك لاحلا هذه عم .يبلقب نمؤم انأ :لاق اذإف ،بلقلا ناميإ يفانت يتلا لاعفألا
 نطابلاب رهاظلا طابترا فرع نمف هربدت يغبني عضوملا اذهف ،لوقلا نم هرهظأ اميف
 ،بوجولاب رقأ اذإ هنإ :ءاهقفلا نم لاق نم نأ ملعو ،بابلا اذه يف ةهبشلا هنع تلاز
 تلخد يتلا ةهبشلا هيلع تلخد هنإف .همالسإ عم َّلتقي وأ ،َّلتقي ال َّلعفلا نع عنتماو
 ةماتلا ةردقلا عم ةمزاجلا ةدارإلا َّلعج نم ىلع تلخد يتلاو ،ةيمهجلاو ةئجرملا ىلع
 ىلع هونب ءاهقفلا نم اذه َّلتق نم نوعنتمملا ناك اذهلو ؛َّلعفلا نم ءيش اهب نوكي ال
 سنج نأ مدقت دقو ،ناميإلا نم تسيل لامعألا نأو ،«ناميإلا ةلأسم» يف مهلوق
 لامعألا نم ءيش نودب ماتلا بلقلا ناميإ نأو ،بلقلا ناميإ مزاول نم لامعألا
 .FOE(ناميإلا نم اءزج وأ ،ناميإلا مزاول نم رهاظلا َّلعج ءاوس ،عنتمم ةرهاظلا

  :مزالب سيل لوقلا مزاَل -ِد

 قيرفتلا ةدعاق نمض ،همدع نم رفكلا لامتحا اهيف َّلصحي يتلا َّلئاسملا نمو 
 مزالب ريفكتلا وأ ،لآملاب ريفكتلا ةلأسم :َّلعافلاو َّلعفلا وأ ،َّلئاقلاو لوقلا نيب
 مزجي يتلا هيلع ةبترتملا يناعملا نم مالكلا ىلع ينبني ام وه انه هب دوصقملاو ،لوقلا
 وأ ءاوتسالاك ،ىلاعت هللا تافص ضعب نع لوقي نمك ،مالكلا اذهل اهموزلب نهذلا

 دصقي ال هنأ عم ،ضحملا رفكلا لوقلا اذه مزال نإف ،ةقيقحب تسيل زاجم اهنإ :هريغ
 :مزاللا اذه

                                                 
 .465:لولسملا مراصلا (1)

 .1/161:ىواتفلا عومجم (2)
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 نم َّلك ريفكت مزلل اًدبهذم بهذملا مزال ناك ولو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 لوقلا اذه مزال نإف .ةقيقحب سيل زاجم هنإ :تافصلا نم هريغ وأ ،ءاوتسالا نع لاق
 نيب تبثي مل نم َّلكو ،ةقيقح هتافص وأ ،هئامسأ نم ءيش نوكي ال نأ يضتقي
 هب رارقإلاو ،هتفرعمو هللاب ناميإلا نم ءيش نوكي ال نأ مزل اًدكرتشم اًدردق FNEنيمسالا
 لوق مزالو ،رخآلا يف لاقي ام ريظن هيف لاقيو الإ بلقلا هتبثي ءيش نم ام هنإف ،اًدناميإ

   .FOE (ىراصنلاو دوهيلا نم رفكأ مه نيذلا نيلطعملا ةدحالملا ةالغ لوق مزلتسي ءالؤه

 ريفكتلا نم وهو ،عدبلا َّلهأ لاوقأ نم وه مزاللاب ِرْيفكتلا نأ ءاملعلا َّردع دقو 
  .هقلطأ نم ىلع عجري دق يذلا

 لوق فلتخاو ،لآملاب نورفكي امنإ عدبلا َّلهأ رثكأو) :يكلاملا دشر نبا لاقف 
 ،رفك وه لوقب نوحرصي ال مهنأ :لآملاب ريفكتلا ىنعمو ،لآملاب ريفكتلا يف كلام
  .FPE(موزللا كلذ نودقتعي ال مهو ،رفكلا اهنع مزلي لاوقأب نوحرصي نكلو

 مظعأ نم مازلإلاب ريفكتلا نأ مالعألا نم ناك نم ملع دقو) :يناكوشلا لاقو 
  .FQE(ىنج هسفن ىلعف هنيدب ةرطاخملا دارأ نمف ،مادقألا قلازم

 رفكلا نم هظفل هيلع لد امب رفكلاب َنيعم ىَلع نومكْحَي الف ةنُسلا ُلهأ امأ 
  :هانبتي مل ام موزللاب

 ىلع بذك هنأل ؛أطخف مهلاوقأ هيلإ لوؤت امب سانلا رّدفَدك نم امأو) :مزح نبا لاق 
 ،طقف ضقانتلا ريغ ىلع َّلصحي ملف همزل نإو ،هب َّلقي مل ام هل َّليوقتو ،مصخلا

 الإ لوق سانلل سيل هنإف اًدضيأو ،رفكلا نم رف ذإ نسحأ دق َّلب ،اًدرفك سيل ضقانتلاو
 انيلإ بسنت ةلزتعملاف ،هدرطو هلوق داسف يف رفكلا همصخ مزلي لوقلا كلذ فلاخمو

                                                 
 .(قولخملا مساو ،قلاخلا مسا :يأ) :انه  هللا هظفح - نازوفلا حلاص انخيش لاق (1)

 .14/164:ىواتفلا عومجم (2)

 .2/424:دهتجملا ةيادب (3)

 .2/115:رارجلا َّليسلا (4)
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 ،ءاوسب ءاوس ،كلذ َّلثم مهيلإ بسنن نحنو ،هقلخب ههيبشتو ، هللا ريوجت
 .FNE(هقلخك نوقلخي مهنأ نومعزي مهنأو ، هللا زيجعت اضيأ مهمزلنو

 َّلهأ نم نيققحملا بهذم نأ خويشلا نم هعمسن انك يذلاو) :يبطاشلا لاقو 
 دشأ لآملا كلذ ركني رَّلفَدكُيملاو فيك ،لاحلا يف رفكب سيل لآملاب رفكلا نأ لوصألا
  .FOE(؟هب هفلاخم يمريو راكنإلا

 مل اذإ بهذمب سيل ناسنإلا بهذم مزال نأ باوصلا) :مالسإلا خيش لاقو 
 ىلع لدي كلذ َّلب ،هيلع اًدبذك هيلإ هتفاضإ تناك ،هافنو هركنأ دق ناك اذإ هنإف ،همزتلي
  .FPE(لاقملا يف هضقانتو هلوق داسف

‹_=Íåko·=‹‚=‰ÜÁ=^ÿ—_ƒÑÓW==
 رهظ اذإ الإ ،هلئاقل بسني هنإف قح همزال يذلا لوقلا نأب ةنسلا َّلهأ ءاملع ررق 

 رهظيو ،هيلع ضرعي ىتح همزلي الف ًدالطاب مزاللا ناك نإو ،مزاللا اذه نم عنتماف
 وأ ،هفني ملو اًّيقح مزاللا ناك نإ :نيتلاح يف هلئاقل اًدمزال نوكيف ،همزل همزتلا نإ ،هل
 .هتبثي ملو هفني مل وأ ،هافنف ًدالطاب ناك نإ :نيتلاح يف هل اًدمزال نوكي الو .همزتلاف ًدالطاب

 هلوق مزال :امهدحأ :ناعون ناسنإلا لوق مزال) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 اذإ هيلإ فاضي نأ زوجيو ،قح قحلا مزال نإف ،همزتلي نأ هيلع بجي امم اذهف ،قحلا

 بهذم ىلإ سانلا هفيضي امم ريثكو ،هروهظ دعب همازتلا نم عنتمي ال هنأ هلاح نم ملع
 ذإ ،همازتلا بجي ال اذهف ،قحب سيل يذلا هلوق مزال :يناثلاو .بابلا اذه نم ةمئألا
 نإ مث ،نييبنلا ريغ ملاع َّلك نم عقاو ضقانتلا نأ تنيب دقو ،ضقانت دق هنأ هيف ام رثكأ

 فاضي نأ زوجي الف الإو ،هيلإ فاضي دقف هل هروهظ دعب همزتلي هنأ هلاح نم فرع
 كلذ داسفب رعشي مل وهو ،همزلي ام لاق دق هنوكل ؛همزتلي مل هداسف هل رهظ ول  ٌبلوق هيلإ

                                                 
 .9/396:َّلحنلاو ءاوهألاو َّللملا يف َّلصفلا (1)

 .4/111:ماصتعالا (2)

 .14/164:ىواتفلا عومجم (3)
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 بهذم وه َّله بهذملا مزال يف سانلا فالتخا يف َّليصفتلا اذهو .همزتلي الو لوقلا
 َّلئاقلا هاضري مزاوللا نم ناك امف ،امهدحأ قالطإ نم دوجأ وه ؟بهذمب سيل وأ
 .FNE(هلوق سيلف هاضري ال امو ،هلوق وهف هل هحوضو دعب

 هيلع لدي يذلا قيقحتلاو ،باوصلاف) :يدعسلا نمحرلا دبع خيشلا لاقو 
 سيل همزتلي ملو هيلإ رشي ملو ،هبحاص هب حرصي مل يذلا بهذملا مزال نأ َّليلدلا
 ناهرب يأبف ،رصاق هنإف غلب امهم قولخملا ملعو ،موصعم ريغ َّلئاقلا نأل ؛اًدبهذم
 داسف ىلع مزاللا داسفب لدتسن اننكلو ؟هلقي مل ام هلِّسوقنو ،همزتلي مل امب َّلئاقلا مزلن
 ،اهداسف ىلعو ،اهفعضو ،اهتحص ىلع ةلدألا ةلمج نم لاوقألا مزاول نإف ،موزلملا
 ـ مزاللا داسفب لدتسيف ،هبسانت مزاول هل نوكي َّلطابلاو ،قح همزال قحلا نإف

 .FOE(موزلملا داسف ىلع ـ هداسفب َّلئاقلا فرتعي يذلا مزاللا :اًدصوصخ

 

                                                 
 .34/62:قباسلا عجرملا (1)

 .966:ةيفاشلا ةيفاكلا حرش (2)
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: 

 :ءاملعلا اهقلطي يتلا ةرابعلا ىنعم نيبتي نيقباسلا نيطباضلا يف قبس ام ىلع ءانب
 بالطو ءاملعلا ريفكتل ًداملس لاهجلا ضعب اهذختا يتلا (رفاك وهف رفاكلا رفكي مل نم)
 :ريفكتلا طباوضل ةاعارم نودب ءالؤه هرفكي نم ريفكت ىلع نوقفاوي ال نيذلا ،ملعلا

 َّلثمل باطخلا اًدهجوم ،خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاق امك 
 نم اورفك َّلب ،نييرصملا كولملا ةبتاكمب نيملسملا ةمئأ ريفكت مهنع انغلبو) :ءالؤه
 روحلاو ،ىدهلا دعب لالضلا نم هللاب ذوعن ،نيملسملا خياشم نم مهبتاك نم طلاخ

  .FNE(روكلا دعب

 ،كنولداجي عيقنلا َّلهأ نم كناوخإ نأ ركذتو) :كلذ َّلبق لاق ناكو 
 فرعت تنأو ،رومألا ضعب نع توكسلا ىلإ اننوبسني مهنأو ،اننأش يف كنوعزانيو
 مل نإو ،ةقيرطلا يف نعطلاو ،ةديقعلا يف حدقلا َّليبس ىلع اًدبلاغ اذه نوركذي مهنأ
 .FOE(ىمحلا لوح اوماح دقف ريفكتلاب اوحرصي

 امنإ (رفاك وهف رفاكلا رفكي مل نم) :ةلوقم يف ءاملعلا هدصق يَذلا ِرْيفكتلا امأ 
 ريفكت يف ةدراولا ،ةرتاوتملا ةتباثلا رابخألا دحجو بذك نم ريفكت ساسألا يف هب داري

 نمم نايعألا كلذب اودصقي ملو ،هرفك ىلع صوصنلا ةلالد يف فالخ ال نم مومع
 عضخي مهنايعأ ريفكت نأل ؛نييعتلا ال مومعلا َّليبس ىلع الإ ،ةلبقلا َّلهأل بستني

 مهريفكت يف فقوت نم رفكي الو ،عناوملا ءافتناو ،اهطورشب ةجحلا ةماقإل
 .عناوملا وأ طورشلا هذه ققحت يف فقوتلا وأ ،فالتخالل

                                                 
 .6/112:ةينسلا رردلا (1)

 .6/112:قباسلا عجرملا (2)
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 ال نم ريفكت يف نيتياور) دمحأ مامإلا نع ةيميت نبا مالسإلا خيش َّلقن امل اذلو 
 يف فالخلا اذه ضعبلا نظ ضحملا أطخلا نم َّلعج (رفكي ال هنأ امهحصأ ،رفكي
 دمحأو فلسلا نم ريثك دنع اوناك نإو ةيمهجلا نأل ؛اًدقلطم رِجفّدكُيي ال نم ريفكت

 قولخم نآرقلا لاق نم :نولوقي اوناك امنإ نكل ،ةقرف نيعبسو نيتنثلا نع نيجراخ
 :لاق ىتح ،كلذ وحنو ،رفاك وهف ةرخآلا يف ىرُيي ال هللا نإ :لاق نمو ،رفاك وهف
 يف نيلوألا باصأ ام ةمئألا مالك يف مومعلا ظافلأ يف مهباصأ مهنأ رمألا ةقيقحو)
 دقتعا ،رفاك وهف اذك لاق نم :اولاق مهوأر املك ،عراشلا صوصن يف مومعلا ظافلأ
 عناومو طورش هل ريفكتلا نأ اوربدتي ملو ،هلاق نم َّلكل َّلماش ظفللا اذه نأ عمتسملا
 تدجو اذإ الإ ،نيعملا ريفكت مزلتسي ال قلطملا ريفكت نأو ،نيعملا قح يف يفتنت دق
 هذه اوقلطأ نيذلا ةمئألا ةماعو دمحأ مامإلا نأ اذه نيبي ،عناوملا تفتناو ،طورشلا
 رشاب دق ًدالثم دمحأ مامإلا نإف ،هنيعب مالكلا اذهب ملكت نم رثكأ اورفكي مل تامومعلا
 ،هتقو ءاملع رئاسو هونحتماو ،تافصلا ىفنو نآرقلا قلخ ىلإ هوعد نيذلا ةيمهجلا

 هبرض نمم هريغو ةفيلخلل اعد دمحأ مامإلا نإ مث ،تانمؤملاو نينمؤملا اوـنتفو
 وه يذلا لوقلا ىلإ ءاعدلاو ،ملظلا نم هب هوـلعف امم مهللحو ،مهل رفغتساو ،هسبحو
 ال رافكلل رافغتسالا نإف ؛مهل رافغتسالا زجي مل مالسإلا نع نيدترم اوناك ولو ،رفك
 ةمئألا نم هريغ نمو هنم لامعألاو لاوقألا هذهو ،عامجإلاو ،ةنسلاو ،باتكلاب زوجي

 ،قولخم نآرقلا :نولوقي اوناك نيذلا ةيمهجلا نم نينيعملا اورفكي مل مهنأ يف ةحيرص
 ،نينيعم اًدموق هب رفك هنأ ىلع لدي ام دمحأ نع َّلقن دقو .ةرخآلا يف ىري ال هللا نأو
 :لاقيف ،َّليصفتلا ىلع رمألا َّلمحي وأ ،رظن هيفف ناتياور ةلأسملا يف هنع ركذي نأ امأف
 ،هعناوم تفتناو ،ريفكتلا طورش هيف تدجو هنأ ىلع َّليلدلا مايقلف هنيعب رفك نم
 َّليبس ىلع ريفكتلاب هلوق قالطإ عم اذه هقح يف كلذ ءافتنالف هنيعب هرفكي مل نمو
  .FNE(مومعلا

                                                 
 .46/112:ىواتفلا عومجم (1)
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 ىلإ ةلأسملا هذه يف ملعلا َّلهأ لاوقأ لالخ نم ماكَحألا مُسقِن نأ َعيْطتُسِن اَذَهِل 
 :نيمسق

=^ÿ—åfi=^˚Ë€W==‹‚=j·�g“=ƒŸÎÊ=^ÿ—_ƒÑÓI=ËÍÑ~⁄=ÃÎÂ_=ì·Õ_„W==
 ،دوهيلاك ،ّيلصألا رفاكلا ريفكت يف فقوت نم رفك :لوألا ِفنصلا *

 :ىراصنلاو
 فقو وأ ،َّللملا نم نيملسملا ةلم ريغب ناد نم رفكن) :ضايع يضاقلا لاق 

 دقتعاو ،هدقتعاو ،مالسإلا كلذ عم رهظأ نإو ،مهبهذم ححص وأ ،كش وأ ،مهيف
 .FNE(كلذ فالخ نم رهظأ ام هراهظإب رفاك وهف ،هاوس بهذم َّلك لاطبإ

 ريغب» نيدت :يأ «ناد نم رفكي مل نم») :«عانقإلا» نتم اًدحراش يتوهبلا لاق 
 ؛«رفاك وهف ،مهبهذم ححص وأ ،مهرفك يف كش وأ» دوهيلاو «ىراصنلاك مالسإلا

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦژ :ىلاعت هلوقل بذكم هنأل
 .FOE( [51:نارمع لآ]ژچ

 نيقفتم نوملسملا ناك اذهلو) :نوعرف رفك نع ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 ،بات نإف ،باتتسي نأ بجي هنإف ،رانلا َّلهأ نم هنوكو ،هرفك يف فقوت نم نأ ىلع
 هيفن وأ ،هرفك يف كشلاو ،اًدنمؤم تام هنإ :لوقي نمع ًدالضف ،اًّيدترم اًدرفاك َّلتق الإو
 .FPE(هوحنو بهل يبأ رفك يف هنم مظعأ

 ةفرعم دعب ءالؤه رفك يف كش نمو) :ةينطابلا ضعب رفك نع اًدضيأ لاقو 
 ىراصنلاو دوهيلا رفك يف كشي نمك ،رفاك وهف مالسإلا نيد ةفرعمو ،مهلوق
 .FQE(نيكرشملاو

                                                 
 .4/114:افشلا (1)

 .1/116:عانقلا فاشك (2)

 .6/914ىواتفلا عومجم (3)

 .4/119:قباسلا عجرملا (4)
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 :ثلاثلا) :مالسإلا ضقاون ركذ يف باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش لاقو 
 .FNE(اًدعامجإ رفك -مهبهذم ححص وأ ،مهرفك يف كش وأ ،نيكرشملا رفكي مل نم

 نم رفكي مل نمك ،هرفك ىلع عمجُيأ نم رفك يف كش نم رفك :يناثلا ِفنصلا *
 :نييعتلا ال مومعلا َّليبس ىلع ،هلوسرو هللا بس

 ءاملع نع هالقن اميف نييزارلا ةعرز يبأو متاح يبأ داقتعا يف يئاكلاللا َّلقن دقف 
 َّلقني اًدرفك ،ميظعلا هللاب رفاك وهف قولخم نآرقلا نأ معز نمو) :الاق امهنأ راصمألا

 .FOE(رفاك وهف مهفي نمم هرفك يف كش نمو ،ةلملا نع

 هل صقنتملاو ، يبنلا متاش نأ ىلع ءاملعلا عمجأ) :نونحس نب دمحم لاقو 
 هرفك يف كش نمو ،َّلتقلا ةمألا دنع همكحو ،هل هللا باذعب هيلع راج ديعولاو ،رفاك
  .FPE(رفك هباذعو

 ،ةرات لولحلاب نولوقي اذهلو) :ةينطابلا نع ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 ىلع نوسبلي اذهلو ؛هسفن يف ضقانتم بهذم هـنإف ،ةرات ةدحولابو ،ىرخأ داحتالابو
 رفك يف كش نمو ،ملسم َّلك عامجإب -اًدرهاظو اًدنطاب -رفك هلك اذهف ،همهفي مل نم
  .FQE(رفاك وهف ،مالسإلا نيد ةفرعمو ،مهلوق ةفرعم دعب ءالؤه

 اذهف) :مهتماع قسف هنأ وأ ،ًداليلق اًدرفن الإ ةباحصلا ةدرب مكح نمع اًدضيأ لاقو 
 مهنع اضرلا نم عضوم ريغ يف نآرقلا هصن امل بذكم هنأل ؛هرفك يف ـ اًدضيأ ـ بير ال
 .FRE(نيعتم هرفك نإف اذه َّلثم رفك يف كشي نم َّلب ،مهيلع ءانثلاو

                                                 
 .1/964:مامإلا خيشلا تافلؤم نمض-ةيصخشلا َّلئاسرلا(1)

 .6/116:ةنسلا َّلهأ داقتعا لوصأ حرش (2)

 .2:لولسملا مراصلا،4/564:ضايع يضاقلل افشلا :رظنا (3)

 .4/119:ىواتفلا عومجم (4)

 .115:لولسملا مراصلا (5)
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^ÿ—åfi=^ÿo_‡ÏW=‹‚=˘=j·�g“=ƒŸÎÊ=^ÿ—_ƒÑÓI=ËÍÑ~⁄=ÃÎÂ_=ì·Õ_„W=

 ،اهب ريفكتلا يف عطق ال يتلا ةقيقدلا َّلئاسملا يف هؤطخ ناك نم :لوألا ِفنصلا *
 نم هبيصن َّلق نم الإ ةدعاقلا هذه تحت اهلخدي الف ،ريفكتلا يف ءاملعلا فلتخيو
  .وه هرفك نم رفكي مل نم َّلك رفكف ملعلا

 ةجح ركذ نيح ،خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا تقو يف عقو امك 
 نبا نوسلاجي ءاسحألا َّلهأ :نولوقي) :لاقف ،نيملسملا نم دالبلا كلت َّلهأ رفك نم
 يذلا هدج ريفكتب حرصي ملو ،توغاطلاب رفكي مل نمم هلاثمأو وه هنوطلاخيو ،زوريف
 هللاب رفاك وهف هرفكب حرصي مل نمو :الاق .اهاداعو ،اهلبقي ملو ،دمحم خيشلا ةوعد ّددر
 نيتبذاكلا نيتمدقملا نيتاه ىلع اوبترو .هلثم وهف هسلاج نمو ،توغاطلاب رفكي مل
  .FNE(ماكحألا نم ةحيرصلا ةدرلا ىلع بترتي ام نيتلاضلا

 اًدرهتشم نوكي ىتح عامجإ يأ ةفلاخمب نوكي ال ريفكتلا نأ انل مدقت اذلو 
 ،قالطإلا ىلع رفكي هيلع عمجأ ام اًددحاج نأ دقتعي الو) :يفارقلا لاق امك ،اًّييرورض

  .FOE(اًّييرورض راص ىتح نيدلا يف اًدرهتشم هيلع عمجملا نوكي نأ دب ال َّلب

 ملو ،لاعفألا وأ ،فئاوطلا ضعب ءاملعلا ضعب اهيف رّدفك يتلا روصلا نم اذلو 
 ،ةالصلا كراتو ،جراوخلا مهنم رفك نم ريفكت :مهرفك يف كش نم اورفكي

  .مهرفك مدعب عطق نم َّلب ،مهرفك يف كش نم اورفكي مل مهنإف ،مهوحنو

 تضتقا نم ريفكت نم روهمجلا عروت اذإف) :جراوخلا ريفكت نع ريزولا نبا لاق 
 صن هرفك يف دري مل نم ريفكت نم دشأ عرولا نوكي ال فيكف ،هرفك صوصنلا

 .FPE(كلذ يف مهنم عرولا ملعتو ،انه روهمجلا عروت ربتعاف .دحاو

                                                 
 .6/112:ةينسلا رردلا (1)

 .2/354 قورفلا (2)

 .6/119:قلخلا ىلع قحلا راثيإ (3)
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 جراوخلا ريفكت يف نيلوقلا ىكح دقو) :نامحس نب ناميلس خيشلا لاقو 
 ،مهعابتأو ةعبرألا ةمئألا نع هلقنو ،ةيميت نبا مالسإلا خيش عدبلا َّلهأ نم مهريغو
 .FNE(جراوخلا ريفكت مدع راتخي  ناك نإو

 يف كش نم ريفكت ىرن ال نحنف ،هيف ءاملعلا فلتخا نم امأو) :اًدضيأ لاقو 
 .FOE(بيصم ريغ ئطخم اندنع وه َّلب ،مهنم هرفك

 ال يذلاو ،اهب رفكلاب عطقي يتلا َّلئاسملا نم ةلأسملا نوكت نأ :يناثلا ِفنصلا *
 ،ةجحلا مايق مدع هداقتعال ؛نيعملا ىلع مكحلا َّليزنت يف فقوتي هنكل ،كلذب ٌّيرقم رفكي
  .كلذ وحنو ،أطخلا هدمعت مدعو ،رفكلا اذه يف عقو نم ةناكمل وأ ،تماق ةهبشل وأ

 يف كش نم ريفكت يف نيتياور دمحأ مامإلا نع مالسإلا خيش َّلقن يتلا هذهو 
 دعب الإ ،نايعألا ىلع كلذ َّلمح ضحملا أطخلا نم نأو ،مومعلا َّليبس ىلع مهرفك
 ةمئألا نم هريغ نمو هنم لامعألاو لاوقألا هذهو) :لاقف ،عناملا ءافتناو ،ةجحلا ةماقإ

 ،قولخم نآرقلا :نولوقي اوناك نيذلا ةيمهجلا نم نينيعملا اورفكي مل مهنأ يف ةحيرص
 ،نينيعم اًدموق هب رفك هنأ ىلع لدي ام دمحأ نع َّلقن دقو ،ةرخآلا يف ىرُيي ال هللا نأو
 :لاقيف ،َّليصفتلا ىلع رمألا َّلمحي وأ ،رظن هيفف ناتياور ةلأسملا يف هنع ركذي نأ امأف
 ،هعناوم تفتناو ،ريفكتلا طورش هيف تدجو هنأ ىلع َّليلدلا مايقلف هنيعب رفك نم
 َّليبس ىلع ريفكتلاب هلوق قالطإ عم اذه ،هقح يف كلذ ءافتنالف هنيعب هرفكي مل نمو
  .FPE(مومعلا

 :ُلصألا اَذه ىَلع لدَت َعئاقو ركَذنلو 
 فورح مهضعب ركنأ فلسلا ضعب كلذكو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 

                                                 
 .6/11:سابتلالاو ماهوألا فشك (1)

 .6/11:قباسلا عجرملا (2)

 .46/312:ىواتفلا عومجم (3)
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 امنإ :لاقو ،[69:دعرلا] ژ ک ک ڑ ڑ ژ :هلوق مهضعب راكنإ َّلثم ،نآرقلا
 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ :هلوق ةءارق رخآلا راكنإو .«اونمآ نيذلا نيبتي ملوأ» يه

 ،نيتذوعملا فذح ناك مهضعبو .«كبر ىصوو» :يه امنإ :لاقو ،[94 :ءارُسإلا] ژڱ
 اذه عمو ،رتاوتملا ،َّلقنلاو ،عامجإلاب مولعم أطخ اذهو ،تونقلا ةروس بتكي رخآو
 تماق نم كلذب رفكي ناك نإو ،اورفكي مل كلذب مهدنع َّلقنلا رتاوت دق نكي مل املف

 .FNE(رتاوتملا َّلقنلاب ةجحلا هيلع

 وهف ،قولخم نآرقلا :لاق نمل رانلا يف ديلختلاو ،ريفكت يف فالتخالا اًدضيأ ركذو 
 :رفاك وهف ةرخآلا يف ىرُيي ال هللا نإ :لاق وأ ،رفاك

 قاحلإ بجوت ةلدأ نوري مهنإف ؛ةلدألا ضراعت عزانتلا اذه ببسو) :لاقف 
 نم هب ماق نم تالاقملا كلت اولاق نيذلا نايعألا نم نوري مهنإ مث ،مهب رفكلا ماكحأ
 .FOE(ناليلدلا مهدنع ضراعتيف ،اًدرفاك نوكي نأ عنتمي ام ناميإلا

 اهيف مكحلا نوكي دقو) :خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاقو 
 ال هللاو ،اًّييفخ اهبتشم اهيف مكحلا نوكي نيرخآ دـنعو ،سانلا ضعب دنع اًّييلج اًّييعطق
 .FPE(اهعسو الإ اًدسفن فلكي

 نع فقوت ءاملعلا نم اًددحأ نأ ردق ول مث) :نامحس نب ناميلس خيشلا لاقو 
 دابعل نيدلقملا لاهجلا وأ ،ةيمهجلل نيدلقملا لاهجلا ءالؤه نم دحأ رفكب لوقلا
 نم هتمصع مدعل ؛هرفكب لوقن الو ،روذعم ئطخم هنأب هنع رذتعن نأ نكمأ -روبقلا
 امأو ...هنم ريخ وه نم طلغ دقف طلغي نأ عدب الو ،يعطق كلذ يف عامجإلاو ،أطخلا
 رفكي مل هنإف ،َّلطابلا مازلإلاو بذكلا نم وهف - طلاغلاو ئطخملا :ينعأ – هريفكت

                                                 
 .46/432:ىواتفلا عومجم (1)

 .46/112:قباسلا عجرملا (2)

 .99:فاحصلا ىلع درلا (3)
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 ملاعلا اهب رذعي يتلا بابسألا نم ببسل دحأ رفك يف فقوت اذإ اًددحأ ءاملعلا نم دحأ
 ماق نم هب رفكي يذلا ،فصولا اذه هب ماق نم رفك ىلع َّليلد هدنع مقي ملو ،أطخأ اذإ
 .FNE(رصأو ،رباكو ،دناع كلذ دعب مث هل نيب اذإ َّلب ،هب

 

                                                 
 .6/11:سابتلالاو ماهوألا فشك (1)
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 ةدحاو ةبترم رفكلا نإ :مهلوق مهبراشم فالتخا ىلع عدبلا َّلهأ هيف فلاخ امم

  .صقني الو ديزي ال ةدحاو ةبترم ناميإلا نأ ىلع ءانب
 يصاعملا عيمج كرتو ،ةبجاولا تاعاطلا عيمج َّلعف ناميإلا اولعُج ُجراوَخْلاف 

 ةبعش دوجوب وأ ،ةبجاولا ناميإلا بعش نم ةبعش يأ لاوزب نوكي رفكلاف ،ةريبكلا
 تابثإ صوصنو ،ةعافشلا صوصن جراوخلا تلطبأف ،رفكلا بعش نم ةدحاو
 :ةرتاوتملا نيدحوملا ةاصعل ناميإلا

  .[12:ءاسنلا] ژے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ژ :ىلاعت هلوقك 
 ىلع لادلا ربخلا ركذ» نابح نبا هيلع بوبو ،ناخيشلا ىور اميف  هلوقو 

 ؛ءيشلا نع مسالا يفنت برعلا نإ :انلق ام رابخألا هذه يناعم نأ انركذ ام ةحص
 : ٍّبرَدذ ِجيبَدأ ْتنَدع «مامتلا نم برقلل ؛ءيشلا ىلإ مسالا فيضتو ،لامكلا نع صقنلل
 َذُلَذِخَذِد ااًلئْديَذش هللاِإب ُجِكِإْدرشُجي اًلاَل َذَكِإتَّرمُجأ ْدنِإم َذتاَذم ْدن َذم ُجهَّرِنَذأ ِإينَذَّررشَذبَذف مَذالَّرُسلا ِإهْديَذلَذع ُجُليِإْدِرْبِإُج ِإيناَذَتَذأ»
  .FNE« َذِقَذَذَرَس ْدنِإِإَذو ىَذِنَذز ْدنِإِإَذو : َذلاَذق ؟َذِقَذَذَرَس ْدنِإِإَذو ىَذِنَذز ْدنِإِإَذو : ُجُتْدلُجق : ٍنرَذَذ وُجبَذأ َذلاَذق . َذةَّرنَذْدجلا

 ،رمخلا براش نعل نم هركي ام» باب يف يراخبلا ىور اميف  يبنلا لوقو 
  ُجهُجمْدسا َذناَذك  يِّنيِإبَّرنلا ِإدْدهَذع َذىَلَذع اًلالُجُجَذر َّرنَذأ»  َدرَدمُيع نع «ةلملا نم جراخب سيل هنأو
 ْددَذق  ُّرَشيِإبَّرنلا َذناَذكَذو ، هللا َذلوُجسَذر ُجَكِإحْدضُجي َذناَذكَذو - ااًلراَذِإَمْح ُجِبَّرقَذلُجي َذناَذكَذو - هللا َذدْدبَذع
 اَذم ،ُجهْدنَذعْدلا َّرمهللا : ِإمْدوَذقْدلا ْدنِإم ٌلُلُجُجَذر َذلاَذقَذف ، َذدِإلُججَذف ِإهِإب َذرَذمَذَأَذف ااًلمْدوَذي ِإهِإب َذِإيِتُجَأَذف ، ِإِّباَذَّررشلا ِإيف ُجهَذدَذلَذُج

 هللا ُّرَشِبِإُجْحَي ُجهَّرِنِإِإ ُجُتْدمِإلَذع اَذم هللاَذوَذف ، ُجهوُجنَذعْدلَذَت َذاَل» : ُّرَشيِإبَّرنلا َذلاَذقَذف ، ِإهِإب ىَذَتْدْؤُجي اَذم َذرَذثْدكَذأ
  .FOE« ُجهَذلوُجسَذرَذو

                                                 
 َدالِجإ َدهَدلِجإ َدال ِجهِجمَدالَدك ُيرِجخآ َدناَدك ْتنَدمَدو ِجزِجئاَدنَدْتجلا ِجيف َدءاَدج اَدم باَدب ،زئانجلا باتك ،(1946-4/61)يراخبلا هاور (1)

  َدتاَدم ْتنَدمَدو َدةَّلنَدْتجلا َدَّلَدخَدد اًدئْتيَدش هللاِجب ُيكِجْترشُيي َدال َدتاَدم ْتنَدم باب ،نَدامْتيِجإلا ُيباَدتِجك ،(414-6/11)ملسمو .هللا
 .ِجنَداميِجإلا ُيباَدتِجك (536-6/942) نابح نبا حيحصو .َدراَّلنلا َدَّلَدخَدد اًدكِجْترشُيم

 . ِجدوُيدُيْتحلا باَدتِجك ،(1111-1/156)يراخبلا هاور (2)
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 وأ ،ةالغلا ةيمهجلا لوقك ،بلقلا ةفرعم درجم امإ :مهدنع ناميإلاف ةئُجرملا امأو 
 ،ءاهقفلا ةئجرم لوقك ،ناسللا لوق عم هداقتعا وأ ،ةرعاشألا لوقك ،هقيدصت

 نم ةبعش يأ مايق هيف رثؤي الو ،داقتعالا وأ ،قيدصتلا وأ ،ةفرعملا لاوز وه رفكلاو
 هلك هباهذب مهدنع اًدذإ ناميإلاف ،ناميإلا بعش نم ةبعش يأ لاوز الو ،رفكلا بعش

 ةبعش عامتجا نكمي الف ناميإلا ضيقن رفكلا نأ امبو ،صقني الو ديزي ال ،هلك هئاقب وأ
  .اًددبأ ملسم يف رفكلا بعش نم اهيفاني ام عم ناميإلا بعش نم

 امأو ،رفاك وأ ،نمؤم الإ مهدنع سيل هنإف ،ةدسافلا لوصألا هذه ىلع ءانبو 
 نل ةئجرملا دنع ناميإلا َّلماك امإف رفكلا بعش ضعب هب موقت يذلا ّيلملا قسافلا
 عم اوقفتا كلذل ؛جراوخلا دنع ًدالصأ رانلا نم جرخي نل رفاك وأ ،ًدالصأ رانلا َّلخدي
 قسافلا بلست يتلا ةرتاوتملا صوصنلا ةئجرملا تلطبأف .ةعافشلا يفن ىلع جراوخلا
 مهجارخإو ،بونذلا ضعبب رانلا ةاصعلا ضعب لوخد تبثتو ،َّلماكلا ناميإلا ّيلملا
 :ةعافشلاب اهنم

  ،[12:ءاسنلا]  ژے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻژ ىلاعت هلوقك 
 .[11:ناقرفلا] ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ژ هلوقو

 :نابح نبا هيلع بوبو ، َدةَدرْتيَدرُيه ِجيبَدأ ْتنَدع ناخيشلا ىور اميف  يبنلا لوقو 
 نع صقنلل ؛ءيشلا نع مسالا يفن اهدارم ةظفل قالطإب حرصي ناث ربخ ركذ باب»
 ،هناصقن و ناميإلا ةدايز يف لوقلا باب» :يقهيبلاو ،«هرهاظ ىلع مكحلا ال ،لامكلا

  ُجِقِإْدْرِسَذي َذاَلَذو ، ٌلنِإمْدْؤُجم َذوُجهَذو ِإينْدَّزَذي َذَنيِإَح ِإيناَّرَّزلا ِإينْدَّزَذي َذاَل» :«مهناميإ يف ناميإلا َّلهأ َّلضافتو
 .FNE« ٌلنِإمْدْؤُجم َذوُجهَذو اَذُجَهِبَذْدرشَذي َذَنيِإَح َذرْدمَذْدَخْلا ُجِّبَذْدرشَذي َذاَلَذو ، ٌلنِإمْدْؤُجم َذوُجهَذو ُجِقِإْدْرِسَذي َذَنيِإَح ُجِقِإراَّرُسلا

                                                 
 ،(164-6/55)ملسمو .ُيرْتمَدخلا ُيبَدْترشُيي َدال ُيباَدب ،ِجدوُيدُيْتحلا باَدتِجك ،(4111-1/156)يراخبلا هاور (1)

 .ِجنَداميِجإلا ُيباَدتِجك ،(116-6/262) نابح نبا حيحص . ِجيصاَدعَدْتملاِجب ِجنَداميِجإلا ِجناَدصْتقُين ِجناَديَدب باب ،ناميإلا باتك
 .ةَدمَّلدَدقُيملا ،(29-6/126) يقهيبلل ناميإلا بعش
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 َدال  ِّسيِجبَّلنلا ِجلْتوَدق باَدب» هفارطأ دحأ ىلع يراخبلا بوبو ،ناخيشلا ىور امو 
 ٍلَّلِجئاَدو اَدبَدأ ُيتْتلَدأَدس :َدلاَدق ٍلدْتيَدبُيز ْتنَدع « ٍلضْتعَدب َدباَدقِجر ْتمُيكُيضْتعَدب ُيبِجْترضَدي اًدراَّلفُيك يِجدْتعَدب اوُيعِججْترَدت

 ُجهُجلاَذتِإقَذو ، ٌلِقوُجُسُجف ِإم ِإلْدُسُجْدملا ُجِّباَذبِإس» :َدلاَدق  َّليِجبَّلنلا َّلنَدأ هللا ُيدْتبَدع يِجنَدثَّلدَدح :َدلاَدقَدف ،ِجةَدئِججْترُيْتملا ْتنَدع
 .FNE« ٌلرْدفُجك

 هجرخي ال ملسملا يف رفكلا بعش ضعب مايق نأ نوريف ةعامجلاو ةنُسلا ُلهأ امأو 
 نم جرخي ام اهنم ،رفكلا اذكف ،ةتوافتم بعش مهدنع ناميإلا نأ امكف ،مالسإلا نم
 صقنيو ةعاطلاب ديزي مهدنع ناميإلاف اذلو ؛ناميإلا عم عمتجي ام اهنمو ،ةلملا
 ال امبر ىتح ،ناميإ بعشو رفك بعش هيف عمتجي مهدنع ّيلملا قسافلاو ،ةيصعملاب
 مهليلدو ،هلصأ ءافتنا مزلتسي ال ناميإلا لامك ءافتنا نأل ؛ناميإلا َّلصأ الإ هعم ىقبي
 ةنسلا َّلهأ بهذمف اذلو ؛ةديقعلا هذه نايب يف ةنسلاو باتكلا يف ةرتاوتملا صوصنلا

 ،قراسلاو ،ينازلل ناميإلا َّلصأ نوتبثي مهف ،نيتلالض نيب ىدهو نيلطاب نيب قح
 ،اهانعم امبو ،جراوخلا اهلطبأو ةئجرملا اهب تجتحا يتلا صوصنلاب رمخلا براشو
 :ةئجرملا اهتلطبأو جراوخلا اهب جتحا يتلا صوصنلاب هلامك هنوبلسيو

 جاجتحاك ،صوصنلا ضعبب ةعدتبملا تاجاجتحا يبطاشلا ركذ امل اذلو 
 َذهْدُجَذو َذَكِإلَذَذِإب يِإْغَذتْدبَذي هللا َّراَلِإِإ َذهَذلِإِإ َذاَل : َذلاَذق ْدنَذم ِإراَّرنلا َذىَلَذع َذمَّررَذَح هللا َّرنِإِإَذف» : هلوقب ةئجرملا
 َذوُجهَذو ِإينْدَّزَذي َذَنيِإَح ِإيناَّرَّزلا ِإينْدَّزَذي َذاَل» : هلوقب مهيلع دري مهل فلاخملا نأو ،FOE«هللا
 ةقرفلا كلس يف ماظتنالا ىلع ـ مهمعز يف ـ نوعمجم عيمجلاو) :لاقف ،FPE« ٌلنِإمْدْؤُجم
  يبنلا هيلع ناك ام رظنلا يف عدتبملا ىلع َّلكشأ كلذك ناك اذإو ،ةيجانلا

 ةعفادتم اهنإف ،رهاوظلا هذه ىضتقم مهبهذم نوكي نأ نكمي الو ،هباحصأو
                                                 

-6/15)ملسمو .ِجنْتعَّلللاَدو ِجباَدبِّسسلا ْتنِجم ىَدهْتنُيي اَدم باَدب ،ِجبِجدَدألا باَدتِجك ،(2211-1/56)يراخبلا هاور (1)
 .ٌبرْتفُيك ُيهُيلاَدتِجقَدو ٌبقوُيسُيف ِجمِجلْتسُيْتملا ُيباَدبِجس : ِّسىِجبَّلنلا ِجلْتوَدق ِجنا َديَدب باب ،ِجنَدامْتيِجإلا ُيباَدتِجك ،(194

 .هجيرخت قبس (2)

 .هجيرخت قبس (3)
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 كلذ ىلإ رخآلا دريف ،ًدالصأ اهضعب َّلعج اذإ اهيف عمجلا نكمي امنإو ،ةضقانتم
  .FNE(َّليوأتلاب َّلصألا

 هعم نوكي سانلا ضعبف َّلصألا اذه ىلعو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 ريثك ةيمست يف  يبنلا نع درو اذه ىلعو ،اًدضيأ ناميإ هعمو ،رفكلا بعش نم ةبعش
 الف ،ناميإ نم ةرذ لاقثم نم رثكأ هعم نوكي دق اهبحاص نأ عم ،اًدرفك بونذلا نم

 اوُجعِإُجْدرَذَت َذاَل» :هلوقو ،FOE« ٌلرْدفُجك ُجه ُجلاَذتِإقَذو ، ٌلِقوُجُسُجف ِإمِإلْدُسُجْدملا ُجِّباَذبِإس» :هلوقك ،رانلا يف دلخي
 يف  يبنلا نع ضيفتسم اذهو ،FPE« ٍنَضْدعَذب َذِّباَذقِإر ْدمُجكُجضْدعَذب ُجِّبِإْدَرَضَذي ااًلراَّرفُجك يِإدْدعَذب
 ىمس دقف ،سانلا يف هب ىداني نأ عادولا ةجح يف رمأ هنإف ،هجو ريغ نم حيحصلا
 اذه عمو ،اًدرفك َّلعفلا اذه ىمسو ،اًدرافك قح الب ضعب باقر مهضعب برضي نم
 هلوق ىلإ [3:تارجحلا] ژڭ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژ :ىلاعت لاق دقف

 نكلو ،ةيلكلاب ناميإلا نم اوجرخي مل ءالؤه نأ نيبف ،[16:تارجحلا] ژۋ ٴۇ ۈژ
  .FQE(رفك نود رفك :ةباحصلا ضعب لاق امك ،ةلصخلا هذه ىهو ،رفك وه ام مهيف

 :ةنُسلا ُلهأ دنع ِرْيفكتلا ةلَأُسم طبضَت هيلع ٍعورف ٍعرفتَت ُلصألا اَذه ىَلع ءانبو 

  :هكُرْتب رفكي اَل ام ناميإلا ِبعش نم نأ ىَلع ُليلدلا -أ

 : هللا ُيلوُيسَدر َدلاَدق :َدلاَدق َدةَدرْتيَدرُيه ِجيبَدأ ْتنَدع ملسمل ظفللاو ناخيشلا ىور ثيح 
 اَذهاَذِنْدِدَذأَذو ،هللا َّراَلِإِإ َذهَذلِإِإ َذاَل ُجلْدوَذق اَذهُجلَذضْدفَذَأَذف - اًلةَذبْدعُجش َذنوُّرَشتِإسَذو ٌلَعْدضِإب ْدوَذأ - َذنوُجعْدبَذسَذو ٌلَعْدضِإب ُجنَذاميِإإلا»
 اَدم باَدب» يف يذمرتلا هركذ .FRE« ِإنَذاميِإإلا ْدنِإم ٌلةَذبْدعُجش ُجءاَذيَذْدَحْلاَذو ، ِإقيِإرَّرْطلا ْدنَذع ىَذَذَذألا ُجةَذَطاَذمِإِإ

                                                 
 .4/911:ماصتعالا (1)
 .هجيرخت قبس (2)
 ُيبِجْترضَدي اًدراَّلفُيك يِجدْتعَدب اوُيعِججْترَدت َدال»  ِّسيِجبَّلنلا ِجلْتوَدق باب ،ِجنَدتِجفلا ُيباَدتِجك ،(1111-3/15)يراخبلا حيحص (3)

 ُيبِجْترضَدي اًدراَّلفُيك ىِجدْتعَدب اوُيعِججْترَدت َدال» باب ،ِجنَدامْتيِجإلا بَداتِجك ،(294-6/15)ملسمو .« ٍلضْتعَدب َدباَدقِجر ْتمُيكُيضْتعَدب
 .« ٍلضْتعَدب َدباَدقِجر ْتمُيكُيضْتعَدب

 .1/559:ىواتفلا عومجم (4)
 ،(416-6/12)ملسم حيحصو .ِجنَداميِجإلا ِجروُيمُيأ باب ،ِجنَدامْتيِجإلا ُيباَدتِجك ،(3-6/66)يراخبلا حيحص (5)

 .هل ظفللاو ،ِجنَداميِجإلا ِجبَدعُيش باب ،ِجنَدامْتيِجإلا ُيباَدتِجك
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 نباو ،« ِجءاَدجْترِجإلا ِّسدَدر ِجيف باَدب» يف دواد وبأو ،« ِجهِجناَدصْتقُينَدو ِجهِجتَدداَديِجزَدو ِجنَداميِجإلا ِجلَدامْتكِجتْتسا ِجيف َدءاَدج
  .FNE«ىندأو ىلعأ اهل بعشو ءازجأ ناميإلا نأب نايبلا ركذ» يف نابح

 وه ام اهنم بعشلا هذه نأو ،ىندأو ىلعأ هل نأو ،ناميإلا توافت ةنسلا تتبثأف 
 نم وه ام اهنمو ،ءايحلا وهو ،بلقلا نم وه ام اهنمو ،ناتداهشلا وهو ،لوقلا نم
 نمف ،ناميإلا بعش َّلثمت اهعومجمب اهلكو ،قيرطلا نع ىذألا ةطامإ وهو ،حراوجلا
 كرتب الإ رفكي الو ،هناميإ صقنأ اًدئيش اهنم صقن نمو ،هناميإ َّلمكتسا اهلمكتسا
 :هضقني َّلصأ وأ هلك ناميإلا

 رارقإلا هلوصأ نمف ،عورفو لوصأ ناميإللو) :ربلا دبع نبا رمع وبأ لاق 
 اًددمحم نأو ،هللا الإ هلإ ال نأب ةداهشلا نم ناسللا هب قطن امب بلقلا داقتعا عم ناسللاب

 ناميإلاو ،توملا دعب ثعبلا نم قح هبر نع هب ءاج ام َّلك نأو ،هلوسرو هدبع
 يبنلا نع ةفاكلا هتلقنو ،هباتك يف هللا همكحأ ام َّلكو ،هلسرو ،هبتكو ،هللا ةكئالمب

 َّلمع َّلكف ،اذه دعب ضئارفلا رئاسو ،جحلاو ،مايصلاو ،ةاكزلاو ،ةالصلا نم 
 ،ناميإلا نم ةنامألا ءادأو ،ناميإلا نم نيدلاولا رـبف ،ناميإلا عورف نم وهف حلاص
 ،ناميإلا نم ريبكلا ريقوتو ،ناميإلا نم راوجلا نسحو ،ناميإلا نم دهعلا نسحو
 كرت نم عورفلا هذهف ،ناميإلا نم مالسلا ءاشفإو ماعطلا ماعطإ ىتح ،ريغصلا ةمحرو
 ،رئابكلا باكتراب ناميإلا صقان نوكي امك ،اهكرتب ناميإلا صقان نكي مل اهنم اًدئيش
 .FOE(اهب اًّيرقم ناك نإو ضئارفلا َّلمع كرتو

 بعش يذ ىنعمل مسا يعرشلا ناميإلا نأ نايب ثيدحلا اذه يفو) :يباطخلا لاقو 
 يضتقت ةقيقحلاو ،اهلكب قلعتي امك اهضعبب قلعتي مسالاف ،ىلعأو ىندأ هل ،ءازجأو

                                                 
 نباو .ِجةَدنُّسسلا ُيباَدتِجك ،(1112-4/191)دواد يبأ ننسو .ِجنَدامْتيِجإلا ُيباَدتِجك ،(4614-5/3)يذمرتلا ننس (1)

  .ِجنَدامْتيِجإلا ُيباَدتِجك ،(116-6/219) نابح

 .1/414:راكذتسالا (2)
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 مسالاو ،ءازجأو بعش اهل ،ةيعرشلا ةالصلاك اهئازجأ ةلمج يفوتستو ،اهبعش عيمج
 .FNE(اهيفوتستو اهئازجأ عيمج يضتقت ةقيقحلاو ،اهلكب قلعتي امك اهضعبب قلعتي

 ناميإلا بعش نم ةبعش لاوز نم مزلي ال هنأ اًدنيبم ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 يبنلا نإف ،بابلا اذه نم ناميإلا مسا نأ مولعمو) :بعشلاو ءازجألا رئاس لاوز

 ُجةـَذَطاَذمِإِإ اَذهاَذِنْدِدَذأَذو ،هللا َّراَلِإِإ َذهَذلِإِإ َذاَل ُجلْدوَذق اهَذالعَذأ ، اًلةَذبْدعُجش َذنوُجعْدبَذسَذو ٌلَع ْدضِإب ُجنَذاميِإإلا» :لاق 
 ةطامإلا تلاز اذإ هنأ مولعملا نم مث ،FOE« ِإنَذاميِإإلا ْدنِإم ٌلةَذبْدعُجش ُجءاَذيَذْدَحْلاَذو ، ِإقيِإرَّرْطلا ْدنَذع ىَذَذَذألا

 ِإراَّرنلا ْدنِإم ُجُجَذر ْدُجْخُي» :لاق هنأ نيحيحصلا يف هنع تبث دقو ،ناميإلا مسا لزي مل اهوحنو
 نم كاذ نأو ،هضعب ىقبيو ضعبتي هنأ ربخأف ،FPE« ٍننَذاميِإِإ ْدنِإم ٍنةَّربَذَح ُجلاَذقْدثِإم ِإهِإبْدلَذق ِإيف َذناَذك ْدنَذم
 ،ةدسافلا مهذخآم ضقني اذهو ،هضعب ىقبيو لوزي ناميإلا ضعب نأ ملعف ،ناميإلا

 هوحنو جحلا امأ ،كلذ وحنو جحلاو ةالصلاو نآرقلا مسا َّلثم ناميإلا مسا نأ نيبيو
 تيبملاو ،رامجلا يمرك ،َّلطبي الو ،بجاولا هلامك نع اهلاوزب جحلا صقني ءازجأ هيفف
 توصلا عفرك ،بحتسملا هلامك نم اهلاوزب صقني ءازجأ هيفو ،كلذ وحنو ،ىنمب
 ءازجأ اهيف ةالصلا كلذكو ،لوألا فاوطلا يف عابطضالاو ،َّلمرلاو ،لالهإلاب
 لامكلا نع اهلاوزب صقنت ةبجاو ءازجأ اهيفو ،بابحتسالا لامك نع اهلاوزب صقنت
 تلاز اذإ ءازجأ هل ام اهيفو ،كلامو دمحأو ةفينح ىبأ بهذم يف ةحصلا عم بجاولا

 فلتخت ءيشلا ءازجأ تيأر دقف ،كلذك تسيل رومأو ،وهسلا دوجسب اهصقن ربج
 .FQE(اًدعبطو اًدعرش اهماكحأ

 اهنم ةبعش َّلكو ،ةددعتم بعش هل ًدالصأ ناميإلا ناك املو) :ميقلا نبا لاقو 
 لامعألاو ،مايصلاو ،جحلاو ،ةاكزلا كلذكو ،ناميإلا نم ةالصلاف ،اًدناميإ ىمست

                                                 
 .2/469:ننسلا ملاعم (1)

 .هجيرخت قبس (2)

 .هجيرخت قبس (3)

 .1/165:ىواتفلا عومجم (4)
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 بعشلا هذه يهتنت ىتح ،هيلإ ةبانإلاو ،هللا نم ةيشخلاو ،َّلكوتلاو ،ءايحلاك ،ةنطابلا
 ام اهنم بعشلا هذهو ،ناميإلا بعش نم ةبعش هنإف ،قيرطلا نع ىذألا ةطامإ ىلإ
 ىذألا ةطامإ كرتك اهلاوزب لوزي ال ام اهنمو ،ةداهشلا ةبعشك اهلاوزب ناميإلا لوزي

 ،ةداهشلا ةبعشب قحلي ام اهنم ،ًداميظع اًدتوافت ةتوافتم بعش امهنيبو ،قيرطلا نع
 كلذكو .برقأ اهيلإ نوكيو ىذألا ةطامإ ةبعشب قحلي ام اهنمو ،برقأ اهيلإ نوكيو
 ءايحلاو ،رفك رفكلا بعشف ناميإ ناميإلا بعش نأ امكف ،بعشو َّلصأ وذ رفكلا

 بعش نم ةبعش قدصلاو ،رفكلا بعش نم ةبعش ءايحلا ةلقو ،ناميإلا نم ةبعش
 نم مايصلاو ،جحلاو ،ةاكزلاو ،ةالصلاو ،رفكلا بعش نم ةبعش بذكلاو ،ناميإلا

 ،ناميإلا بعش نم هللا لزنأ امب مكحلاو ،رفكلا بعش نم اهكرتو ،ناميإلا بعش
 نأ امك ،رفكلا بعش نم اهلك يصاعملاو ،رفكلا بعش نم هللا لزنأ ام ريغب مكحلاو
 .FNE(ناميإلا بعش نم اهلك تاعاطلا

  :ناميإلا َعم اَمُهاِنِدأ َعمتَجُيو ،نارفك رفكلا -ِّب

 نإف ،اهلاوزب ناميإلا لوزي ال ام اهنم ،ةددعتم بعش ناميإلا نأ تبث ثيح 
 الو ،اهلاوزب ناميإلا لوزي ال ام كلذك اهنم ،ةددعتم بعش وه يذلا رفكلا هلباقم

 ةلملا نم َّلقان ريغ رفك َّلجرلا يف عمتجي نأ نكمي هنإف كلذل ؛اهلعفب ةلملا نم جرخي
 عامجإو ،ةنسلاو ،باتكلا اهيلع ماق ةنسلا َّلهأ لوصأ نم َّلصأ اذهو .ناميإلا عم
 :عدبلا َّلهأ هيف مهفلاخ دق ،فلسلا

  ِإمِإلْدُسُجْدملا ُجِّباَذبِإس» :لاق  يبنلا نع  ٍلدوعسم نبا نع ناخيشلا ىور دقف 
 اوُجعِإُجْدرَذَت َذاَل» :لاق  هنأ  ةباحصلا نم ةعامج نع ايورو ،FOE« ٌلرْدفُجك ُجهُجلاَذتِإقَذو ، ٌلِقوُجُسُجف
 ڳژ :ىلاعت لاق كلذ عمو ،FPE« ٍنَضْدعَذب َذِّباَذقِإر ْدمُجكُجضْدعَذب ُجِّبِإْدَرَضَذي ااًلراَّرفُجك يِإدْدعَذب

                                                 
 .11:ةالصلا اهكرات مكحو ةالصلا (1)

 .هجيرخت قبس (2)

 .هجيرخت قبس(3)
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 ۋ ٴۇ ۈ ژ هلوق ىلإ [3:تارجحلا] ژڭ ں ڱ ڱ ڱڱ

 ڱ ڱ ڳ ژ :َّلتاقلا نم صاصقلا يف ىلاعت لاقو ،[16:تارجحلا] ژۅ ۅ ۋ

 ةيعرشلا صوصنلا تتبثأف ،[116 :ةرقبلا] ژڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
 ،ةيناميإلا ةوخألا ءاقبو ،ناميإلا مكح ءاقب مهل تتبثأ مث ،رفكلا مكح ًداملظ نيلتاقتملل
 :ناميإلا َّلصأ عم عمتجي َّلب ،ةلملا نع َّلقني ال رفكلا اذه نأ ىلع لدف

 الب ضعب باقر مهضعب برضي نم ىمس دـقف) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 ڱ ڱ ڳ ژ :ىلاعت لاق دقف اذه عمو ،اًدرفك َّلعفلا اذه ىمسو ،اًدرافك قح

 ژۋ ٴۇ ۈ ژ هلوق ىلإ [3:تارجحلا] ژڭ ں ڱ ڱ
 رفك وه ام مهيف نكلو ،ةيلكلاب ناميإلا نم اوجرخي مل ءالؤه نأ نيبف ،[16:تارجحلا]

  .FNE(رفك نود رفك :ةباحصلا ضعب لاق امك ،ةلصخلا هذه ىهو

 ْدنَذم ٌلَعَذبْدرَذأ» :َدلاَدق  َّليِجبَّلنلا َّلنَدأ  وٍلرْتمَدع ِجنْتب هللا ِجدْتبَدع نع ناخيشلا ىور ام هلثمو 
 ِإِقاَذفيِّننلا ْدنِإم ٌلةَذلْدصَذِخ ِإهيِإف ْدُتَذِناَذك َّرنُجهْدنِإم ٌلةَذلْدصَذِخ ِإهيِإف ْدُتَذِناَذك ْدنَذمَذو ،ااًلصِإلاَذِخ ااًلقِإفاَذنُجم َذناَذك ِإهيِإف َّرنُجك
 َذمَذصاَذِخ اَذَذِإِإَذو ، َذرَذدَذْغ َذدَذهاَذع اَذَذِإِإَذو ، َذِّبَذَذَذك َذُثَّردَذَح اَذَذِإِإَذو ، َذناَذِخ َذنِإُجِمَتْدؤا ا َذَذِإِإ :اَذهَذعَذدَذي ىَّرتَذَح
 .FOE« َذرَذجَذف

 اذإ نكلو ،ناميإلا َّلصأ عم عمتجي دق ،َّلمع قافن اذهف) :ميقلا نبا لاق 
 معزو ،ماصو ،ىلص نإو ،ةيلكلاب مالسإلا نع هبحاص خلسني دقف ،َّلمكو مكحتسا
  .FPE(ملسم هنأ

                                                 
 .1/559:ىواتفلا عومجم (1)

 ،ِجنَدامْتيِجإلا بَداتِجك ،(364-6/1)ملسمو .ِجقِجفاَدنُيْتملا ِجةَدمَدالَدع باَدب ،ِجنَدامْتيِجإلا بَداتِجك ،(29-6/16)يراخبلا هاور (2)
 .ِجقِجفاَدنُيْتملا ِجلاَدص ِجخ ِجناَديَدب باب

 .11:اهكرات مكحو ةالصلا (3)
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 مايق نم مزلي ال هنأ ىلع ةعامجلاو ةنسلا َّلهأ لدتسا اهريغو صوصنلا هذهبف 
 ةقيقح هب موقت ىتح ،قلطملا رفكلا اًدرفاك ريصي نأ ،دبعلاب رفكلا بعش نم ةبعش

 هب موقي ىتح ،اًدنمؤم ريصي ناميإلا بعش نم ةبعش هب ماق نم َّلك سيل هنأ امك ،رفكلا
 :ناميإلا َّلصأ

 َذءاَذب ْددَذقَذف ، ُجرِإفاَذك اَذي : ِإهيِإِخَذأل َذلاَذق ْدنَذم» : هلوق َّلثمو) :ربلا دبع نبا رمع وبأ لاق 
 َذاَل» : هلوقو ،FOE« ٌلرْدفُجك ُجهُجلاَذتِإقَذو ، ٌلِقوُجُسُجف ِإمِإلْدُسُجْدملا ُجِّباَذبِإس» : هلوق ،FNE«اَذُجَمُهُجدَذَحَذأ اَذِإَهِب
 ْدمُجكِإئاَذبآ ْدنَذع اوُجبَذْغْدرَذَت َذاَل» :هلوقو ،FPE« ٍنَضْدعَذب َذِّباَذقِإر ْدمُجكُجضْدعَذب ُجِّبِإْدَرَضَذي ااًلراَّرفُجك يِإدْدعَذب اوُجعِإُجْدرَذَت
 ظفلب تدرو يتلا راثآلا نم ريثك اذه َّلثمو ،FQE« ْدمُجكِإئاَذبآ ْدنَذع اوُجبَذْغْدرَذَت ْدنَذأ ْدمُجكِإب ٌل اًلرْدفُجك هَّرِنِإِإَذف
 نم اهنم ىوقأ اهعفدت لوصأل ،ملعلاو قحلا َّلهأ دنع اهرهاظ ىلع تسيلو ،ظيلغتلا
 تلض دقو ..دانسإلا ةهج نم اًدضيأ ةتباثلا راثآلاو ،اهيلع عمتجملا ةنسلاو باتكلا

 راثآلا هذهب اوجتحاف ،بابلا اذه يف ةلزتعملاو جراوخلا نم عدبلا َّلهأ نم ةعامج
 َّلثم :اهرهاظ ىلع تسيل تايآب هللا باتك نم اوجتحاو ،نيبنذملا ريفكت يف اهلثمو
 نع يورو .[22 :ةدئاملا]ژھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژ : هلوق
 :ةدئاملا]ژھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ : هللا لوق يف سابع نبا

 .FRE(رفك نود رفك هنكلو ،ةلملا نع َّلقني رفكب سيل :لاق ،[22

 رفكلا بعش نم ةبعش هب ماق نم َّلك سيل) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 هب ماق نم َّلك سيل هنأ امك ،رفكلا ةقيقح هب موقت ىتح ،قلطملا رفكلا اًدرفاك ريصي

 قرفو ،هتقيقحو ناميإلا َّلصأ هب موقي ىتح ،اًدنمؤم اهب ريصي ناميإلا بعش نم ةبعش
                                                 

 .هجيرخت قبس (1)

 .هجيرخت قبس (2)

 .هجيرخت قبس (3)

-6/15)ملسمو .ِجهيِجبَدأ ِجْتريَدغ َدىلِجإ ىَدعَّلدا ْتنَدم باَدب ،ِجضِجئاَدرَدفْتلا باَدتِجك ،(1111-1/156)يراخبلا هاور (4)
 .ُيمَدلْتعَدي َدوُيهَدو ِجهيِجبَدأ ْتنَدع َدبِجغَدر ْتنَدم ِجنَداميِجإ ِجلاَدح ِجناَديَدب باب ،ِجنَدامْتيِجإلا بَداتِجك ،(144

 .16/56:ديهمتلا (5)
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 - ِإِكْديِّنرشلا ْدوَذأ - ِإرْدفُجكْدلا َذْدَنيَذبَذو ِإدْدبَذعْدلا َذْدَنيَذب َذسْديَذل» : هلوق يف امك ماللاب فرعملا رفكلا نيب
 قلطملا مسالا ىنعم نيب اًدضيأ قرفو ،تابثإلا يف ٌبرَّلكنُيم رفك نيبو ،FNE« ِإَةَذالَّرصلا ُجِكْدرَذَتَذ َّراَلَذِإ
 َذاَل» هلوق يف امك ،هدراوم عيمج يف مسالل قلطملا ىنعملا نيبو ،نمؤم وأ ،رفاك :َّليق اذإ
 ْدمُجكُجضْدعَذب ُجِّبِإْدَرَضَذي» هلوقف ،FOE« ٍنَضْدعَذب َذِّباَذقِإر ْدمُجكُجضْدعَذب ُجِّبِإْدَرَضَذي ااًلراَّرفُجك يِإدْدعَذب اوُجعِإُجْدرَذَت
 ،ةديقم ةيمست اًدرافك نومسي ءالؤهو ،عضوملا اذه يف رافكلل ريسفت « ٍنَضْدعَذب َذِّباَذقِإر
 .FPE(نمؤم وأ ،رفاك :َّليق اذإ قلطملا مسالا يف نولخدي الو

 بعش نم ةبعش هعم نم مهيف نوكي دق سانلا نأ اذه مامتو) :اًدضيأ لاقو 
 ،دمحأ هيلع صن امك ،ًداملسم ىمسيو -قافنلا وأ -رفكلا بعش نم ةبعشو ،ناميإلا

 ،قافنلا بعش نم ةبعشو ناميإلا بعش نم ةبعش هيف نوكي دق ناسنإلا نأ اذه مامتو
 لاق امك ،ةيلكلاب مالسإلا نع َّلقني يذلا رفكلا نود رفك هيفو ًداملسم نوكي دقو
 يذلا وهو ،فلسلا ةماع لوق اذهو .رفك نود رفك :- هريغو سابع نبا - ةباحصلا
 يبنلا هيف لاق نمم مهوحنو ،براشلاو ،قراسلا يف لاق نمم هريغو دمحأ هيلع صن

 ةنسلاو نآرقلاب اولدتساو ،نونمؤم ال نوملسم :مهل لاقي هنإ ،نمؤمب سيل هنأ 
 هعمو ًداملسم نوكي دق َّلجرلا نأبو ،مالسإلا مسا تابثإ عم ناميإلا مسا يفن ىلع
 ۀ ژ :هلوق يف هباحصأو سابع نبا لاق امك ،رفك نود رفك َّلب ةلملا نع َّلقني ال رفك

 ،ةلملا نع َّلقني ال رفك :اولاق ،[22 :ةدئاملا]ژھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
 هب دهشتسا امم اًدضيأ اذهو .ملظ نود ملظو ،قسف نود قسفو ،رفك نود رفكو
 بهذم ررق «حيحصلا» هب حتتفا يذلا ناميإلا باتك نإف ؛«هحيحص» يف يراخبلا
 ةنسلا رصنب نيمئاقلا نم ناك هنإف ،ةئجرملا ىلع درلا هنمضو ،ةعامجلاو ةنسلا َّلهأ

 .FQE(ناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلا بهذم ةعامجلاو
                                                 

 .هوحنب ،َدةَدالَّلصلا َدكَدرَدت ْتنَدم َدىلَدع ِجرْتفُيكْتلا ِجمْتسا ِجقَدالْتطِجإ ِجناَديَدب باب ،نَدامْتيِجإلا ُيباَدتِجك ،(154-6/41)ملسم هاور (1)

 .هجيرخت قبس (2)

 .6/194:ميقتسملا طارصلا ءاضتقا (3)

 .1/159:ىواتفلا عومجم (4)
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 ،ناميإلا داضي ام هنم ،َّلمع رفك :ناعون رفكلا نأ ررق نيح ،ميقلا نبا لاقو 
 :هجو َّلك نم ناميإلا داضي دانعو دوحج رفكو ،هداضي ال ام هنمو ،منصلل دوجسلاك
 ، ٌلِقوُجُسُجف ِإمِإلْدُسُجْدملا ُجِّباَذبِإس» :حيحصلا ثيدحلا يف هلوق يف هانلق امب  يبنلا نلعأ دقو)
 رخآلاو هب رفكي ال اًدقوسف امهدحأ َّلعجو ،هبابسو هلاتق نيب قرفف ،FNE« ٌلرْدفُجك ُجهُجلاَذتِإقَذو
 نم هجرخي ال رفكلا اذهو ،يداقتعالا ال ّيلمعلا رفكلا دارأ امنإ هنأ مولعمو ،رفك
 ،ةلملا نم براشلاو ،قراسلاو ،ينازلا جرخي ال امك ،ةيلكلاب ةلملاو ةيمالسإلا ةرئادلا

 ةمألا ملعأ مه نيذلا ةباحصلا لوق وه َّليصفتلا اذهو ،ناميإلا مسا هنع لاز نإو
 نإف ،مهنع الإ َّلئاسملا هذه ىقلتت الف ،امهمزاولو رفكلاو مالسإلابو ،هللا باتكب
 رئابكلاب ةلملا نم اوجرخأ اًدقيرف :نيقيرف اومسقناف ،مهدارم اومهفي مل نيرخأتملا

 ،ناميإلا ّيلماك نينمؤم مهولعج اًدقيرفو ،رانلا يف دولخلاب اهباحصأ ىلع اوضقو
 طسولا لوقلاو ىلثملا ةقيرطلل ةنسلا َّلهأ هللا ىدهو ،اوفج ءالؤهو ،اولغ ءالؤهف
 ،قافن نود قافنو ،رفك نود رفك انه اهف ،َّللملا يف مالسإلاك بهاذملا يف وه يذلا

 .FOE(ملظ نود ملظو ،قوسف نود قوسفو ،كرش نود كرشو

  :هَتاَلاَلِدو رفكلا ظافلأ طبض -ُج

 فلس نم ةعامجلاو ةنسلا َّلهأ دنع ةنسلاو باتكلا يف رفكلا ظفل نإ ثيح 
 نم ةءاربلا بجت يذلا ةلملا نع جرخملا ربكألا رفكلا ىنعمب يتأي مهدعب نمو ةمألا
 رغصألا رفكلا ىنعمب اًدضيأ يتأيو ،رانلا يف دولخلاب هيلع مكحلاو ،ايندلا يف هلعاف
 ،رانلا يف دلخي الو ،ةماتلا ةءاربلا هنم أربتي الو ،ةلملا نم هبحاص هب جرخي ال يذلا
 يف ملسملا عقي ال ىتح ؛صوصنلا هذه يف يتأت يتلا ظافلألا هذه طبض بجوف
 قالطإ ىلع ءانب ةلملا نم رئابكلا َّلهأ اوجرخأ نيذلا ةلزتعملاو جراوخلا بهذم
 :رئابكلا كلت ضعب ىلع رفكلا صوصن

                                                 
 .هجيرخت قبس (1)

 .91:اهكرات مكحو ةالصلا (2)
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 فرع اذإ ثيدحلاو نآرقلا يف ةدوجوملا ظافلألا نأ مالسإلا خيش ركذ امل اذلو 
 الو ،ةغللا َّلهأ لاوقأب لالدتسالا ىلإ كلذ يف جتحي مل  يبنلا ةهج نم اهريسفت

 الكف ،مهلتقل نيدترم اوناك ولو) :لاقو ،مهريغو ةانزلا دلج ركذ مث ،مهريغ
 .لوسرلا نيد نم رارطضالاب هداسف ملعي امم ـ ةئجرملاو ،جراوخلا لوق :يأ ـ نيلوقلا

 اوراصو ،قيرطلا هذه نع اوضرعأ مهنأل ؛َّلخادلا مهيلع َّلخد امنإ عدبلا َّلهأو
 يف امإو ،ظافلألا ةلالد يف امإ :اهتحص نونظي تامدقم ىلع مالسإلا نيد نونبي
 هللا نايب فلاخت تامدقم َّلكو ،هلوسرو هللا نايب نولمأتي الو ،ةلوقعملا يناعملا

  .FNE(ًدالالض نوكت اهنإف هلوسرو

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ ىلاعت هلوق يف ءاج ام هلاثم مالسإلا خيش هركذ امو 
 ام ريغب مكحلاب ريفكتلا نأ ةنسلا ءاملع ركذ دقف ،[22 :ةدئاملا] ژھ ھ ھ

 ةلزتعملاو جراوخلا جهنم وه -ةيآلا يف دراولا رفكلا ظفل ىلع اًددامتعا اًدقلطم هللا لزنأ
 الو ،ةنسلاو نآرقلا ةلالد كلت تسيلو ،ناميإلل اًدداضم هَّللك رفكلا نولعجي يذلا
  :ةعامجلاو ةنسلا َّلهأ بهذم

 ِجهِجباَدشَدتُيملا ْتنِجم ُيةّديِجرْتوُيرَدحلا ُيعَدبْتتَدي اَّلِجممَدو) :لاق هنأ ٍلريبُيج ِجنْتب ِجدْتيِجعَدس ْتنَدع يرجآلا جرخأف 
 َدنْتوُيؤَدرَدقَديو ،[22:ةدئاملا]  مثھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀنث : هللا َدلْتوَدق
 ،ِجقَدحلا ِجْتريِجغِجب ِجمُيكْتَدحي َدماَدمإلا اْتوَدأَدر اَدذإِجف ،[6:ماعنألا] مثٺ ٺ ڀ ڀ ڀنث :اَدهَدعَدم
 ،َدنْتوُيجُيرْتخَديَدف ،َدنْتوُيكِجْترشُيم ُيةِجمَدئَدألا ءَدالُيؤَدهَدف ،َدكَدْترشَدأ َددَدقَدف ِجهِجبَدرِجب َدلَدد َدع َدرَدفَدك ْتنَدمَدو ،َدرَدفَدك ْتدَدق :اْتوُيلاَدق
 .FOE« َدةِجيآلا هِجذَده َدنْتوُيلْتوَدأَدتَدي ْتمُيَّلهنَدأل ؛َدتْتيَدأَدر اَدم َدنْتوُيلَدعْتفَديَدف

 جراوخلا نم ،عدبلا َّلهأ نم ةعامج تَّللض دقو) :ربلا دبع نبا رمع وبأ لاقو 
 هلوق َّلثم اهرهاظ ىلع تسيل هللا باتك نم تايآب اوجتحاف ،بابلا اذه يف ةلزتعملاو
  .FPE([22 :ةدئاملا]ژھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژ :ىلاعت

                                                 
 .114 /1:ىواتفلا عومجم (1)

  .22-6/629:ةعيرشلا (2)

 .16/16:ديهمتلا (3)



 
 911 

 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ هلوقو) :يبطرقلا سابعلا وبأ لاقو 
 ةجح الو ،جراوخلا مهو ،بونذلاب رفكي نم هرهاظب جتحي :[22 :ةدئاملا]ژھ

  .FNE(هيف مهل
 مل نم :نولوقيو ،ةيآلا هذهب نولدتسي جراوخلا نأ ملعاو) :يناعمسلا لاقو 

  .FOE(مكحلا كرتب رفكي ال :اولاق ةنسلا َّلهأو ،رفاك وهف هللا لزنأ امب مكحي
 امب مكحلا كرت نم ريفكت ىلع ةيآلا هذه جراوخلا تلوأت دقو) :صاصجلا لاقو 

  .FPE(ةريغص وأ ،ةريبكب هللا ىصع نم َّلك كلذب اور َّلفكو ،دوحج ريغ نم هللا لزنأ
 ريفكت ىلع جراوخلا اهب جتحي امم ةيآلا هذهو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 

  .FQE(هللا مكح وه مهداقتعا نأ نومعزي مث ،هللا لزنأ امب نومكحي ال نيذلا رمألا ةالو
 :ظافلألا هَذه تاَلاَلِد طبض ىَلع َنيعَت رومأ ةعبرَأب ةيانعلا نم دب اَل اَذلو
^˚Ë€W=^ÿàrÈ«=˚ìÈ€=`‰⁄=^ÿå·Ô=Ë^§›_ƒÔ=Ω=^ÿk’Õ4W==

  :ةلملا نع جرخملا رفكلا فيرعتب ءاملعلا ىنتعا ثيح
 رفكلاو) :دايقنالاو رارقإلا هنأب ناميإلا فرع امل ،ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 

 مل نمف ،ضارعإ وأ ،ءابإ وأ ،رابكتسا وأ ،بيذكت هعم ناك ءاوس ،ناميإلا مدع وه
 .FRE(رفاك وهف دايقنالاو قيدصتلا هبلق يف َّلصحي

 ىلاعت هللا ضرتفا امم اًدئيش دحج نم ةفص :نيدلا يف وهو) :مزح نبا لاقو 
 نود هناسلب وأ ،هناسل نود هبلقب ،هيلإ قحلا غولبب هيلع ةجحلا مايق دعب ،هب ناميإلا
 .FSE(ناميإلا مسا نع كلذب هل جرخم هنأب صنلا ءاج ًدالمع َّلمع وأ ،اًدعم امهب وأ ،هبلق

                                                 
 .5/166:ملسم باتك صيخلت نم َّلكشأ امل مهفملا (1)
 .4/42:نآرقلا ريسفت (2)

 .2/23:نآرقلا ماكحأ (3)

 .5/196:ةنسلا جاهنم (4)

 .1/391:ىواتفلا عومجم (5)

 .6/32:ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا (6)
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 عمتجملا لوصألاو ِرْبكألا رفكلل ع ورعملا دَحْلا اَذه ءاملعلا مدْختسا اَذلو 
  :كلذ نمف ،اهلعاف رفكب تفصو يتلا بونذلا ضعبب ريفكتلا مدع نايبل ؛اهيلع

 ةنسلا َّلهأ رثألاو هقفلا َّلهأ دنع هيف ىنعملاو) :ربلا دبع نبا رمع وبأ لاق 
 نم هجرخي ال َّليوأتب وأ ،بنذب ملسملا هاخأ ملسملا رفكي نأ نع يهنلا ةعامجلاو
 يتلا راثآلا نم ريثك اذه َّلثمو ...ملسملا ريفكت نع يهنلا دروف ،عيمجلا دنع مالسإلا

 اهعفدت لوصأل ،ملعلاو قحلا َّلهأ دنع اهرهاظ ىلع تسيلو ،ظيلغتلا ظفلب تدرو
 ةهج نم اًدضيأ ةتباثلا راثآلاو اهيلع عمتجملا ةنسلاو باتكلا نم اهنم ىوقأ
 .FNE(دانسإلا

 ملسملا) :هللا لزنأ ام ريغب مكحلا قلطمب رفك نّدمع يبطرقلا سابعلا وبأ لاقو 
 ،اًدرفاك ناك دحج نع ناك نإف ،هب مكحي مل مث اًدعطق ةيضق يف ىلاعت هللا مكح ملع اذإ

 قدصم هنأل ،ةريبك بكترم ،اًديصاع ناك دحج نع ال ناك نإو ،اذه يف فلتخي ال
 يف اذهو ،هب َّلمعلا كرتب ىصع هنكل ،هيلع هذيفنت بوجوب ملاعو ،مكحلا كلذ َّلصأب

 FOE.(همكح عرشلا ةرورض نم ملعُيي ام َّلك

 :ةالاوملا قلطمب رفك نمع ،خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاقو 
 نوملسملا عمجأ امب الإ رفكي ال هنأو ،بهذملاو دقتعملا اذه نم خيشلا ةءاربب مهتربخأ)
 دعب ،اهنم ءيشب وأ ،هلسرو هللا تايآب رـفكلاو ،ربكألا كرشلا نم ،هلعاف ريفكت ىلع
 .FPE(رـبتعملا اهغولبو ةجحلا مايق

 مث ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ نث ىلاعت هلوق روشاع نب رهاطلا خيشلا لوأتو 
 :لاق مث ،غيلبلا هيبشتلا ىلع وأ ،ةـلماكلا ةيالوـلا ىلع ةيالولا َّلمحب امإ [65:ةدئاملا]
 ال ةيالولا نم هيلع مهتالاممو ،رفكلاب اضرلا نود ام نأ ىلع ةنسلا ءاملع قفتا دقو)

                                                 
 .16/26:ديهمتلا (1)

 .5/166:ملسم باتك صيخلت نم َّلكشأ امل مهفملا (2)

 .6/112:ةينسلا رردلا (3)
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 ،ةوقلا يف بتارم وهو ميظع لالض هنكلو ،ةيمالسإلا ةقبرلا نم جورخلا بجوي
 .FNE(ةالاوملا ةوق بسحب

^ÿo_‡ÏW=‹≈àÃÔ=^ÿò_fæ=f≤=^ÿ’Õà=^˚ì…à=Ë^˚‘2W==

 ربكألا رفكلا نيب هب قرفي ٍّبدح عضو يف ةعامجلاو ةنسلا َّلهأ ءاملع ىنتعا دقل
 ىتح ،ةنسلاو ،باتكلا صوصن نم ناميإلا عم عمتجي امم ،هنود امو ،ةلملا نع جرخملا
 ءيش فرص نمضت ام -ربكألا كرشلا وأ -رفكلاف ،لاكشإلا دوجو دنع هل عجري
 ،نيقولخملا نم دحأل قلاخلاب ةصاخلا ةيلعفلا وأ ،ةيلوقلا وأ ،ةيداقتعالا تادابعلا نم
  :نادح هفصو يف مهلف -رغصألا رفكلا وأ -كرشلا امأو

 نم جرخم ريغ وهو ،كرشلا وأ رفكلا فصوب عرشلا يف فصو َّلمع َّلك :لوألا
  .ةلملا

 ىلإ ةليسو ناك امم كرشلا وأ رفكلا فصوب عرشلا يف فصو َّلمع َّلك هنأ :يناثلا
 :ربكألا كرشلا وأ ،يداقتعالا رفكلا

 يداقتعالا رفكلا ركذ دعب ،خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاق 
 ضعب هيلع قلطي يذلا ،يداقتعالا ريغ رفكلا عونلا اذه عبتيو) :ةلملا نم جرخملا
 جرخي ال يذلا :يأ -رغصألا رفكلا وأ ،رفك نود رفك وأ ،ةمعنلا رفك :هنأ ءاملعلا

 نود اًدرفكم ًدالوق وأ ،ًدالمع رهظأ نم ىلع رفكلاب مكحلا :وهو -ةلملا نع هبحاص
 مسقني مسقلا اذهو ،يداقتعالا رفكلا نع هفرصت ةيعرش عناوم دوجو عم ،هداقتعا
 لامعأ هنم ترهظ نم ىلع رفكلاب مكحلا وهو :ّيلمعلا ريفكتلا :امهلوأ :نيعون ىلإ
 :َّيلوقلا ريفكتلا :امهيناث .يداقتعالا رفكلا نع هفرصت ةيعرش عناوم دوجو عم ،ةيرفك
 يتلا ةيعرشلا عناوملا دوجو عم ةيرفك لاوقأب ظفلت نم ىلع رفكلاب مكحلا وهو
 .FOE(يداقتعالا رفكلا نع هفرصت

                                                 
 .5/696:ريونتلاو ريرحتلا (1)

 .6/356:َّلئاسرلا نويع (2)
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 عمجي يذلا هريسفتو ربكألا كرشلا دح نإ) :يدعسلا نمحرلا دبع خيشلا لاقو 
 َّلكف ،هللا ريغل ةدابعلا دارفأ نم اًددرف وأ ،اًدعون دبعلا فرصي نأ :هدارفأو هعاونأ
 ناميإو ديحوت هدحو هلل هفرص عراشلا نم هب رومأم هنأ تبث َّلمع وأ ،لوق وأ ،داقتعا

 ال يذلا ربكألا كرشلل طباضلا اذهب كيلعف ،رفكو كرش هريغل هفرصو ،صالخإو
 ىلإ اهنم قرطتي ةعيرذو ةليسو َّلك :وه رغصألا كرشلا دح نأ امك ،ءيش هنع ذشي
 .FNE(ةدابعلا ةبتر غلبت مل يتلا لاعفألاو ،لاوقألاو ،تادارإلا نم ربكألا كرشلا

 هيلع قلطأ ّيلعف وأ َّيلوق َّلمع َّلك) :نيميثعلا حلاص نب دمحم انخيش لاقو 
  .FOE(ةلملا نم جرخي ال هنكلو كرشلا فصو عرشلا

 نم جرخي ال وهو ،كرشلا مسا عراشلا هيلع قلطأ ام نأ طباضلاف) :اًدضيأ لاقو 
 لاؤس انيلع ىقبيو .ربكأ كرش وهف ةلملا نم جرخي ناك امو ،رغصأ كرش وهف ةلملا
 صنلا ىلع فقوتي اذه ؟جرخي ال يذلا وه امو ؟ةلملا نم جرخي يذلا وه ام :رخآ
 كلذ نود امو ،ربكأ كرش اذهف قلاخلا هب صتخي اًّيقح قولخملل َّلعج نمف ،دراولا
  .FPE(رغصأ كرش وهف

  :لاثملابو ،رومَأب رْغصألا رفكلا طباوض ِددحِن نأ َعيْطتُسِن َكلَذبف 
 َّلمعلا اذه فصوي نأ :يأ :كرشلا وأ ،رفكلاب اًدعرش بنذلا فصو :لوألا

 ، ٌلِقوُجُسُجف ِإمِإلْدُسُجْدملا ُجِّباَذبِإس» : يبنلا لوق يف امك كرشلا وأ ،رفكلاب يعرشلا صنلاب
 َذِّباَذقِإر ْدمُجكُجضْدعَذب ُجِّبِإْدَرَضَذي ااًلراَّرفُجك يِإدْدعَذب اوُجعِإُجْدرَذَت َذاَل» : هلوقو .FQE« ٌلرْدفُجك ُجهُجلاَذتِإقَذو
 ْدنَذع اوُجبَذْغْدرَذَت ْدنَذأ ْدمُجكِإب ٌل اًلرْدفُجك هَّرِنِإِإَذف ،ْدمُجكِإئاَذبآ ْدنَذع اوُجبَذْغْدرَذَت َذاَل» : هلوقو ،FRE« ٍنَضْدعَذب
 .FSE« ْدمُجكِإئاَذبآ

                                                 
 .25:ديحوتلا دصاقم يف ديدسلا لوقلا (1)
 .4/914:َّلئاسرو ىواتف عومجم (2)
 .16لاؤس -19سلجم:حوتفملا بابلا ءاقل (3)
 .هجيرخت قبس (4)
 .هجيرخت قبس (5)

 .هجيرخت قبس (6)
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 ةضحملا ةدابعلا نم نوكي ال نأب كلذو ،ربكألا كرشلل ةليسو نوكي نأ :يناثلا 
 ريغل باستنالا وأ ،َّلتقلا يف امك ،ةيبوبرلا قوقحل اًدبلس هللا ريغل اهفرص ربتعي يتلا
 سيل بألا ريغل باستنالا وأ ،ملسملا َّلتق نإف ،ةفنآلا ثيداحألا يف ةروكذملا بألا
 ،هلل ةيدوبعلا لامك يفانت ةليسو هنوكل ؛اًدرفك يمس هنكل ،هللا ريغل ةدابعلا فرص نم
 َّرىَلَذص ْدنَذم» : يبنلا لوق يف امك ، هتمذ ىلع ءادتعا ملسملا َّلتق َّلعج يذلا

 ، ِإهِإلوُجسَذر ُجةَّرمِإَذَذو هللا ُجةَّرمِإَذ ُجهَذل يِإَذَّرلا ُجمِإلْدُسُجْدملا َذَكِإلَذَذَذف ،اَذنَذتَذحيِإبَذَذ َذُلَذكَذأَذو ،اَذنَذتَذلْدبِإق َذُلَذبْدقَذتْدساَذو ،اَذنَذَتَذالَذص
 ،رغصألا رفكلا عون نم اهلك يصاعملا) :ميقلا نبا لاق َّلب .FNE« ِإهِإتَّرمِإَذ ِإيف هللا اوُجرِإفْدُجَخَت اًلالَذف
 ثلاث امإو ،رفك امإو ،ركش امإ :يعسلاف ،ةعاطلاب َّلمعلا وه يذلا ركشلا دض اهنإف

 .FOE(اذه نم الو اذه نم ال

  :ةلملا نم جرخي ال بنذلا اذه نوك ىلع ةباحصلا لوق وأ صنلا ةلالد :ثلاثلا

  :َّلتاقلا رفك مدع يف ّلَنيبلا ٍصنلا ةلاَلدك 

 ژڭ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژ :ىلاعت هلوق يف ءاج امك 
 ،[16:تارجحلا]  ژ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژ ىلاعت هلوق ىلإ [3:تارجحلا]

 ڳڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژ :هلوقو
 هذه فلس ذخأف ،[116:ةرقبلا] ژڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ةيناميإلا ةوخألا ءاقبو ،ناميإلا مكح ءاقب صوصنلا اذه نم مهعبت نمو ،ةمألا
  .مدقت امك ةلملا نع َّلقني ال رفكلا اذه نأ ىلع لدف ،لوتقملاو َّلتاقلل

 :ةباحصلا لوق ةلاَلِد امأو 

 ہ ہ ۀ ۀ ژ ىلاعت هلوق يف رفكلا رسف هنأ  سابع نبا نع ءاج دقف 
 ريرج نبا دنسأ دقف ،رفك نود رفكب [22 :ةدئاملا] ژھ ھ ھ ہ ہ

                                                 
 .هجيرخت قبس (1)

 .6/199:نيكلاسلا جرادم (2)
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 ٌلِإْمَلاَذَظ َذوْدهَذف ْدمُجك ْدَذْحَي ْدْمَلَذو ،ِإهِإب  َّررَذقَذأ ْدنَذمَذو ، َذرَذفَذك َذدَذقَذف هللا َذلَذَّزْدِنَذأ اَذم َذدَذحَذُج ْدنَذم» : هلوق يربطلا
 نبا لاق امك ،رفاك هللاب وه هب اًددحاج هللا لزنأ امب مكحي مل نم َّلك) :لاق مث ،FNE« ٌلقِإساَذف

 هيبن ةوبن هدوحج ريظن ،هباتك يف هلزنأ هنأ هملع دعب هللا مكح هدوحجب هنأل ؛سابع
 .FOE(يبن هنأ هملع دعب

ِإرش ُجَةَذَذِرْييِّنْطلا» :َدلاَدق  هللا ِجلوُيسَدر ْتنَدع ٍلدوُيعْتسَدم ِجنْتبا ْتنَدع ءاج ام هلثمو 
  ُجَةَذَذِرْييِّنْطلا ، ٌلِكْد

ِإرش
 دنسأو FPEيذمرتلا هححص .« ِإُلُّرَشكَذوَّرتلاِإب ُجهُجبِإهْدَذُجي هللا َّرنِإكَذلَذو ،َّراَلِإِإ اَّرنِإم اَذمَذو - ااًلَثَذالَذَث - ٌلِكْد

 ا َدذَده ِجيف ُيلوُيقَدي ٍلبْترَدح ُينْتب ُينَدامْتيَدلُيس َدناَدك :ُيلوُيقَدي َدَّليِجع َدامْتسِجإ َدنْتب َددَّلمَدُيحم تْتعِجمَدس :َدلاَدق» :هدعب
 .« ٍلدوُيعْتسَدم ِجنْتب هللا ِجدْتبَدع ُيلْتوَدق يِجدْتنِجع اَدذَده « ِإُلُّرَشكَذوَّرتلاِإب ُجهُجبِإهْدَذُجي هللا َّرنِإكَذلَذو ،اَّرنِإم اَذمَذو» :ِجثيِجدَدْتحلا

 عقت كرشلاب  يبنلا اهفصو يتلا ةريطلا نأ  دوعسم نبا نم تابثإ اذه يفو
 هل عقيو الإ انم امو :همالك ىنعم نأل ؛ناميإلا يفانت الو ،ةباحصلا ىتح ،عيمجلل

  .َّلكوتلاب هبهذي هللا نكل ،ريطتلا نم ءيش

 يبنلا نلعأ دقو) :َّلتاقلا نع ناميإلا مسا لاوز مدع ركذو ،ميقلا نبا لاق اذلو 
 ،FQE« ٌلرْدفُجك ُجهُجلاَذتِإقَذو ، ٌلِقوُجُسُجف ِإمِإلْدُسُجْدملا ُجِّباَذبِإس» :حيحصلا ثيدحلا يف هلوق يف هانلق امب 

 هنأ مولعمو ،رفك رخآلاو هب رفكي ال ا ًدقوسف امهدحأ َّلعجو ،هبابسو هلاتق نيب قرفف
 ةيمالسإلا ةرئادلا نم هجرخي ال رفكلا اذهو ،يداقتعالا ال ّيلمعلا رفكلا دارأ امنإ

 مسا هنع لاز نإو ،ةلملا نم براشلاو ،قراسلاو ،ينازلا جرخي ال امك ،ةيلكلاب ةلملاو
 ،هللا باتكب ةمألا ملعأ مه نيذلا ةباحصلا لوق وه َّليصفتلا اذهو ،ناميإلا

                                                 
 كلذب ثيدحلا حص دقو ،ةروهشملا هتفيحص نم وهو ،سابع نبا نع ةحلط يبأ نب ّيلع قيرط نم هاور (1)

 ثيداحألا ةلسلس» :اهتلالد يف مالكلاو عسوتب اهجيرختل رظناف ،ةريثك قرط نم  سابع نبا نع
 .(1/149)ةيميت نبا مالسإلا خيشل «ىواتفلا عومجم» و ،(4554-1/316)ينابلألل «ةحيحصلا

  .16/159:نآرقلا َّليوأت يف نايبلا عماج (2)
 يبأ ننسو .ِجةَدَدريِّسطلا ِجيف َدءاَدج اَدم ُيباَدب ، هللا ِجلْتوُيسَدر ْتنَدع َدريِّسسلا ُيباَدتِجك ،(2616-2/116)يذمرتلا ننس (3)

 ُيباَدتِجك ،(1959-4/1166)هجام نبا ننسو .ِجةَدَدريِّسطلا ِجيف ٌبباَدب ،ْتبَّلطلا ُيباَدتِجك ،(1639-4/312)دواد
 .ِجةَدَدريِّسطلا ُيهَدرْتكَديَدو لْتأَدفلا هُيبِججْتعُيي َدناَدك ْتنَدم ُيباَدب ،ْتبَّلطلا

 .هجيرخت قبس (4)
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 مل نيرخأتملا نإف ؛مهنع الإ َّلئاسملا هذه ىقلتت الف ،امهمزاولو ،رفكلاو مالسإلابو
 ىلع اوضقو رئابكلاب ةلملا نم اوجرخأ اًدقيرف :نيقيرف اوـمسقناف ،مهدارم اومهفي
 اولغ ءالؤهف ،ناميإلا ّيلماك نينمؤم مهولعج اًدقيرفو ،رانلا يف دولخلاب اهباحصأ

 يف وه يذلا ،طسولا لوقلاو ىلثملا ةقيرطلل ةنسلا َّلهأ هللا ىدهو ،اوفج ءالؤهو
 نود كرشو ،قافن نود قافنو ،رفك نود رفك انه اهف ،َّللملا يف مالسإلاك بهاذملا

 .FNE(ملظ نود ملظو ،قوسف نود قوسفو ،كرش

^ÿo_ÿpW=‹≈àÃÔ=`‡È^«=^ÿ’Õà=^˚‘2W==

 رفكلا ماسقأ ةفرعم ،رغصألاو ربكألا رفكلا نيب طلخلا يف عوقولا مدعل دب ال
 عيمج نأ ءاملعلا ضعب ركذ دقو ،اهَد ِّسدحو اهتلدأب مهبتك يف ءاملعلا اهركذ يذلا ربكألا
 ، يبنلا هب ءاج ام بيذكتو دوحجلا لوألا :نيرمأ ىلإ اهعجرم ربكألا رفكلا عاونأ

 :دايقنالا مدعو دانعلا :يناثلاو

 بيذكت ىلوألا :ناتلصخ هعمجيف هبعش تفلتخا نإو رفكلاو) :ميقلا نبا لاق 
 :نيلصأ ىلإ عجري ناميإلا نأ امك .هرمأل دايقنالا مدع :ةيناثلاو ،هربخ يف لوسرلا
  .FOE(ربخأ امب هقيدصت :ةيناثلاو ،رمأ اميف لوسرلا ةعاط ىلوألا

 :ِرْبكألا رفكلا ٍعاوِنأ نم ملعلا ُلهأ هركَذ ام ِقوُسنف ْرِصتْخملا ُليصفتلا ىَلع امأو 

  :راكِنإلاو ِبيَذكتلا رفك :لوألا *

 رومأ نم ٍلرمأ راكنإ وهو ،قيدصتلا هلباقي بيذكتلاو ،ةفرعملا هلباقي راكنإلاف
 :ىلاعت لاق امك ،هب ءاج امب  لوسرلا بذك داقتعا وأ ،اًّييعطق اًدتوبث ةتباثلا ةعيرشلا

 ڄ ڄ ڄ ڄ ژ :ىلاعت لاقو ،[31:نونمؤملا] ژ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےژ
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :ىلاعت لاقو ،[19:دعرلا] ژڃ

                                                 
 .91:اهكرات مكحو ةالصلا (1)

 .4/591:ةمذلا َّلهأ ماكحأ (2)
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 ژى ى ې ې ې ې ژ :ىلاعت لاقو ،[16 :نباغتلا]ژڀ ڀ ڀپ پ
  .[39:سنوي]

 ملعلا مدع عم بلقلا قيدصت ىفتنا نإو) :لاقف يمكحلا ظفاح خيشلا هَّلدحو 
 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ژ :ىلاعت هللا لاق ،بيذكتلاو َّلهجلا رفكف قحلاب

 ژے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ژ :ىلاعت لاقو ،[39:سنوي] ژەئ
 .FNE([21:َّلمنلا]

  :ِدوحجلا رفك :يناثلا *

 ؛نطابلا يف هقدصب هملع عم رهاظلا يف قحلل متكو ،راكنإو ،بيذكت وهو
 ۈ ۈ ۆ ۆ ژ :ىلاعت لاق امك ،قحلا ةفلاخم دصقو ،اًددانعو ،اًدرابكتسا

 مدع نراقي يذلا ،قباسلا بيذكتلا فالخب ،[99:ماعنألا] ژ ۅ ۋ ۋ ٴۇ
  :ةلفغلاو ملعلا

 هتدرب مكح ةرورض مالسإلا نيد نم ملعي ام دحج نم نإ) :يوونلا لاق 
 ىفخي نمم هوحنو ،ةديعب ةيدابب أشن وأ ،مالسإلاب دهع بيرق نوكي نأ الإ ،هرفكو
  .FOE(هرفكب مكح رمتسا نإف ،كلذ فرعيف ،هيلع

 .صاخ ديقم رفكو ،ماع قلطم رفك :ناعون دوحجلا رفكو) :ميقلا نبا لاقو 
 دحجي نأ :ديقملا صاخلاو ،لوسرلا هلاسرإو ،هللا هلزنأ ام ةلمج دحجي نأ :قلطملاف
 ،هسفن اهب هللا فصو ةفص وأ ،هتامرحم نم مرحم ميرحت وأ ،مالسإلا ضورف نم اًدضرف
  .FPE(ضارغألا نم ضرغل هيلع هفلاخ نم لوقل ًداميدقت وأ اًددمع ،هب هللا ربخأ اًدربخ وأ

                                                 
 .4/935:لوبقلا جراعم (1)

  .6/156:ملسم حيحص حرش (2)

 .6/199:نيكلاسلا جرادم (3)



 
 711 

 

 مهاطعأو ،هلسر ديأ ىلاعت هللا نإف ؛رافكلا يف َّليلق مسقلا اذهو) :اًدضيأ لاقو 
 ىلاعت هللا لاق ،ةرذعملا هب لازأو ،ةجحلا هب ماقأ ام مهقدص ىلع تايآلاو نيهاربلا نم
 ۆ ژ :هلوسرل لاقو ،[26:َّلمنلا] ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :هموقو نوعرف نع
 بيذكت رفك اذه يمس نإو ،[99:ماعنألا] ژ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ
 .FNE(ناسللاب بيذكت وه ذإ ،حيحصف اًدضيأ

  :رابكتساَلاو ءابإلا رفك :ثلاثلا *

 لامعأب هل داقني ال نكلو ،هناسلو هبلقب ،هماكحأو مالسإلاب قدصي يذلا وهو
 ىفتنا نإو) :لاقف يمكحلا ظفاح خيشلا هَّلدحو ،اًدعفرتو ،اًدرابكتسا ؛حراوجلاو بلقلا

 دانع رفكف ناسللاب فارتعالاو ،بلقلاب ةفرعملا عم ،حراوجلا َّلمعو بلقلا َّلمع
  .FOE(رابكتساو

 وحن ،FPEَّلسرلا ءادعأ رفك ىلع بلاغلا وه -ميقلا نبا لوقي امك -رفكلا اذهو 
 بلاط يبأ رفك هنمو ،رابكتسالاو ءابإلاب هاقلت امنإو هللا رمأ دحجي مل يذلا سيلبإ رفك
  :لاق امنيح اًددحاج ال اًدقدصم ناك هنإف

 دــمحم نــيد نأــب تــملع دــقلو
 

 اـــنيد ةـــيربلا ناـــيدأ ريـــخ نـــم **
 ةبـــسم راذـــح وأ ةـــمالملا الوـــل 

 
 اـًـدنيبم كاذــب احمــس ينتدــجول **

 ،[31:ةرقبلا ]ژٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ژ :ةنيدملا دوهي نع ىلاعت لاق اذلو 
 :[126:ةرقبلا] ژ پ پ ٻ ٻ ژ :لاقو

 ودع سيلبإ ةرجفلا مامإو ،رفكلا يعادو لالضلا خيش اذهو) :ميقلا نبا لاق 
 ةنعلب ءابو ،رمألا دناعو هفلاخف ،هيف كشي ملو ،مدآل دوجسلاب هل هللا رمأ ملع دق هللا

                                                 
 .6/199:قباسلا عجرملا (1)

 .4/935:لوبقلا جراعم (2)

 .6/199:نيكلاسلا جرادم (3)
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 هقلخ ىوغي هنأ هتزعب هل مسقأو ،هب هتفرعمو كلذب هملع عم ،مئادلا هباذعو هللا
 ثعبلا يفو ،هتينادحو يفو ،هللا يف كاش ريغ ناكف ،نيصلخملا مهنم هدابع الإ نيعمجأ
 ،هبضغو ،هللا ةنعل لامتحاو ،رانلا يف دولخلا راتخا كلذ عمو ،رانلاو ةنجلا يفو ،رخآلا

 اذهلو ؛سانلا نم ريثكل َّلصحي مل ةفرعمو ،كلذب ملع نع هتنجو هئامس نم هدرطو
 ،هب رارقإو ثعبلاب هنم فارتعا اذهو ،[26:فارعألا] ژڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ :لاق
 ال ،ضحم دانع رفك هرفك ناكف ،هعابتأ نمو هنم منهج نألميل هبر مسق ملع دقو
 .FNE(َّلهج رفك

 :ناميإلا نع َضحملا ِضارعإلا رفك :عبارلا *

 هبلقبو ، يبنلا اهب ءاج يتلا ةعيرشلا َّلئالدل عامتسالا نع هعمسب ضرعي نأب
 ژ ژژ :ىلاعت هلوقك :هتعيرشل دايقنالا نع هحراوجبو ،هبذكي الو هقدصي الف هنع

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
 ڀ ژ  ىلاعت لاقو ،[15:فهكلا] ژ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں

  :[44:ةدجسلا] ژ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 وه ناميإلا نإ :نولوقي نيذلا ةئُجرملا هيف ٍعزاني هلبق يَذلا مُسقلاو ،مُسقلا اَذهو
 :َّلمعي مل وأ َّلمع ،نمؤم وهف قدص اذإف ،قيدصتلا درجم

 رفكلا نم نوتبثي الو ،امهنوركني نيملكتملا رثكأ نامسقلا ناذهو) :ميقلا نبا لاق 
 هنأل ال ،لوألا ىلع هتالالدل ؛اًدرفك ثلاثلاو يناثلا نولعجيو ـ دوحجلا :يأ ـ لوألا الإ

 ريسو ،ةنسلاو ،نآرقلا َّلمأت نمو ،َّلهجلا درجم الإ رفكلا مهدنع سيلف ،رفك هتاذ يف
 اميف مالكلا َّلهأ أطخب مزج -مهعم مهل ىرج امو ،مهل مهتوعدو ،مهممأ يف ءايبنألا
 فيكف ..مهئايبنأ قدصب ةفرعمو ملعو ،نقيت نع ممألا رفك ةماع نأ ملعو ،هولاق
 رفكلاف ،ميظع ناتهب اذهو ؟اًدقلاخو اًّيبر مهل نأب طق نيرقم اونوكي مل موقلا نإ :لاقي

                                                 
 .6/13:ةداعسلا راد حاتفم (1)
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 سيل هنأ اومعزو ،ءالؤه هركنأ ام وه ظلغألا رفكلا َّلب ،َّلهجلا درجم ءارو رمأ
 .FNE(رفكب

  :َكشلا رفك :سماخلا *

  لوسرلا قدصب مزجي ال يذلاك ،بيذكتلاو قيدصتلا نيب ددرتلا نأ وهو
 ڑ ڑ ژژ :ىلاعت لاق :هعوقو مدع الو ،ثعبلا عوقوب مزجي الو ،هبذكب الو

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک
 هلوقو ،[15:تلصف] ژ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ :ىلاعت
 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 :[19-19:فهكلا] ژڍ ڍ ڇ ڇ

 الو هل ةداهش ال رفاك وهف هللا نع هب ءاج امو ،هلوسر يف وأ ،هللا يف كش نمف 
  .FOEنيقيلا ضيقن وهو ،همدعو ءيشلا دوجو نيب ددرتلا وه كشلا ظفل نأل ؛ناميإ

 ةيلك بلقلا تافتلا وه ضارعإلا رفك نأ ،كشلاو ضارعإلا رفك نيب قرفلاو 
 الو قدصي ال هنإف كشلا امأ ،بذكي الو قدصي الف ،نيهاربلاو ةلدألا يف رظنلا نع
 :كشلا رفك امأ) :ميقلا نبا لاق نكل ،ملعلا طرش لالتخا ببسب رظن نإو بذكي
 مزلأ اذإ الإ هكش رمتسي ال اذهو ،هرمأ يف كشي َّلب ،هبذكي الو هقدصب مزجي ال هنإف
 تفتلي الو ،اهعمسي الف ،ةلمج  لوسرلا قدص تايآ يف رظنلا نع ضارعإلا هسفن
 ةمزلتسم اهنأل ؛كش هعم ىقبي ال هنإف ،اهيف هرظنو اهيلإ هتافتلا عم امأو ،اهيلإ
 ىلع سمشلا ةلالدك قدصلا ىلع اهتلالد نإف ،اهعومجمب اميس الو ،قدصلل
  .FPE(راهنلا

                                                 
 .6/23:ةداعسلا راد حاتفم (1)

 .2/341:ميقلا نبال دئاوفلا عئادب ،6/526:حاحصلا راتخم رظنا (2)
  .6/199:نيكلاسلا جرادم (3)
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  :ِقافنلا رفك :سداسلا *

 قافنلا وه اذهف ،بيذكتلا ىلع هبلقب يوطنيو ،ناميإلا هناسلب رهظي نأ وهف
 ،ةينلا نم بلقلا َّلمع ىفتنا نإو) :لاقف يمكحلا ظفاح خيشلا هَّلدحو :ربكألا

 ءاوس ،قافن رفكف -ةرهاظلا حراوجلا دايقنا عم ،ناعذإلاو ،ةبحملاو ،صالخإلاو
 ڤ ژ :ىلاعت هللا لاق ،كش وأ بيذكتب ىفتنا ءاوسو ،ىفتنا وأ قلطملا قيدصتلا دجو

 ک ک ک ژ هلوق ىلإ [1 :ةرقبلا] ژ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
  .FNE([14:ةرقبلا] ژ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک

 نأ وهو ،َّلفسألا اهكرد يف رانلا يف دولخلا بجوي ربكألاف) :ميقلا نبا لاق 
 نطابلا يف وهو ،رخآلا مويلاو ،هلسرو ،هبتكو ،هتكئالمو ،هللاب هناميإ نيملسملل رهظي
  .FOE(هب بذكم هلك كلذ نم خلسنم

 نأ :انه دوصقملاو) :لاقف ،«قيدنزلا» ظفل عويش مالسإلا خيش ركذو 
 نأ وهو ، يبنلا دهع ىلع ناك يذلا قفانملا وه ،ءاهقفلا ءالؤه فرع يف «قيدنزلا»
 ،ىراصنلاو ،دوهيلا نيدك ،نايدألا نم اًدنيد نطبأ ءاوس ،هريغ نطبيو مالسإلا رهظي
  .FPE(ةحلاصلا لامعألاو ،داعملاو ،عناصلل اًددحاج ًدالطعم ناك وأ ،مهريغ وأ

 كلذكف ،ربكأو رغصأ :نيرفك ىلإ مسقني امك رفكلا نأ ملعلا َّلهأ ركذ اذلو 
 رهظي ثيحب ،داقتعالا نود َّلمعلا يف وهف رغصألا امأف ،ربكأو رغصأ :ناقافن قافنلا

 ،ءايرلا ريسيك كلذو ،رفكلا نود وه امم ةينالعلاو ةريرسلا نيب فالتخالا نم ءيش
 لاصخ ثيدح يف روكذم وه امك ،ةموصخلا يف روجفلاو ،دعولا فلخو ،بذكلاو
 :قفانملا

                                                 
 .4/935:لوبقلا جراعم (1)

 .6/129:نيكلاسلا جرادم (2)

 .1/612:ىواتفلا عومجم (3)



 
 21 1 

 

 رفك :لاقي ام اًدريثك اذهلو ؛قافن نود قافن ،رفكلاك قافنلا) :مالسإلا خيش لاق 
 :ناكرش كرشلا :لاقي امك ،رغصأ قافنو ربكأ قافنو ،َّلقني ال رفكو ةلملا نع َّلقني
 .FNE(ربكأو ،رغصأ

^ÿà^f∆W=^ÿ≈·_ÍÔ=fafÈ^i=`v’_fl=^ÿàÉÓ=Ω=`fÈ^i=^ÿÕ—ÊW==

 يتلا تارفكملا عاونأ َّليصفتب رفكلا لوصأ نايب دعب مالسإلا ءاملع ىنتعا دقل
 مهبتك يف اوبوب نيح ثيدحلا ءاملع َّلعف امك ،اهمكح ثيح نم لوصألا هذهب قحلت

 َدنيِّسدَدتْترُيْتملا ِجةَدباَدتِجتْتسا باَدتِجك» :لاثملا َّليبس ىلع يراخبلا دقعف ،بابلا اذه ىلع ةنُّسسلا يف
 َدءاَدج اَدم باَدب» :يذمرتلاو ،« ْتمِجهِجتَدباَدتِجتْتساَدو ِجةَّلدَدتْترُيْتملاَدو ِّسدَدتْترُيْتملا ِجمْتكُيح باَدب : ْتمِجِجهلاَدتِجقَدو َدنيِجدِجناَدعُيْتملاَدو

  .« ِجهِجنيِجد ْتنَدع ِّسدَدتْترُيْتملا باَدب» :هجام نباو ،« ِّسدَدتْترُيْتملا ِجيف ُيمْتكُيْتحلا» :يئاسنلاو ،« ِّسدَدتْترُيْتملا ِجيف

 اًّيصاخ اًدباب هقفلا بتك يف ةروهشملا بهاذملا باحصأ هقفلا ءاملع دقع اذكو 
 ،«ريبكلا دترملا باب» :لاقف «مألا» هباتك يف يعفاشلا مامإلاك ،دترملا ماكحأب

 دشر نباو ،«نيدترملا باب» :لاق نيح «طوسبملا» هباتك يف يفنحلا يسخرسلاكو
 هباتك يف ّيلبنحلا ةمادق نباو ،«دترملا مكح يف باب» :«دهتجملا ةيادب» هباتك يف يكلاملا
  .«دترملا باتك» :يف «ينغملا»

 اهيلع عمجأ يتلا اهظافلأو ،تارفكملا نايب يف ةصاخ اًدبتك ءاملعلا ضعب فلأ مث 
 نب دمحمل «رفكلا ظافلأ» باتكك :مهتمئأو نيملسملا ءاملع نم فلخلاو فلسلا
 نبال «مالسإلا عطاوقب مالعإلا» باتكو ،ديشرلا ردبب فورعملا دومحم نب َّليعامسإ

 ؛باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيشل «مالسإلا ضقاون» باتكو ،يمتيهلا رجح
 يف ةمئألاو ءاهقفلا مالك هل نيبتيل ؛بابلا اذه يف رظنلا ميدي نأ ملعلا بلاط ىلع اذلو
 :ةحضاولا تارفكملا

 ةعبرألا بهاذملا نم بهذم َّلك يف) :زاب نب زيزعلا دبع خيشلا ةحامس لاق
 وهو ،لالضلاو رفكلا عاونأ عيمج هيف اوحضوأ ،دترملا مكح باب :هومس اًدباب اوركذ

                                                 
  .1/245:قباسلا عجرملا (1)



 
 

 
 221 

 سبتلاو ،ةدرلا عاونأ هيف ترثك يذلا رصعلا اذه يف اميس الو ،ةيانعلاب ريدج باب
 ،مالسإلا ضقاون فرع ةيانعلا قح هب ينع نمف ،سانلا نم ريثك ىلع كلذ يف رمألا

  .FNE(لالضلاو رفكلا عاونأو ،ةدرلا بابسأو
 نم اهنأ ىلع عامجإلا ضايع يضاقلا َّلقن امم ةلمج ركذب ثحبملا اذه متخنلو 

  انيبن ىلإ فاضأ نم) :لاق نيح ،َّليثمتلا َّليبس ىلع مالسإلا نع ةدرلا بابسأ
 وأ ،غلبي مل هنإ :لاق وأ ،هبس وأ ،هقدص يف كش وأ ،هب ربخأو هغلب اميف بذكلا دمعت
 -هبراح وأ ،اًّييبن َّلتق وأ ،مهاذآ وأ ،مهيلع ىرزأ وأ ،ءايبنألا نم دحأب وأ ،هب فختسا
 وأ ،باتكلا صن عفد نم َّلك ريفكت ىلع عامجإلا عقو كلذكو ...عامجإلاب رفاك وهف

 ريفكتك ،هرهاظ ىلع هلمح ىلع اًدعمجم ،هب اًدعوطقم هلقن ىلع اًدعمجم اًدثيدح صخ
 الإ ردصي ال هنأ نوملسملا عمجأ َّلعف َّلكب رفكن كلذكو ...مجرلا لاطبإب جراوخلا
 دوجسلاك ؛َّلعفلا كلذ هلعف عم مالسإلاب اًدحرصم هبحاص ناك نإو ،رفاك نم
 نم َّلك ريفكتب عطقن كلذكو ...رانلاو ،بيلصلاو ،رمقلاو ،سمشللو ،منصلل
 َّلعف نم رتاوتملا َّلقنلاب اًدنيقي فرع امو ،عرشلا دعاوق نم ةدعاق ركنأو بذك
 ددع وأ ،سمخلا تاولصلا بوجو ركنأ نمك ،هيلع َّلصتملا عامجإلا عقوو ،لوسرلا

  .FOE(اهتادجسو اهتاعكر
 وأ ،امهبس وأ ،هنم ءيشب وأ ،فحصملا وأ ،نآرقلاب فختسا نم) :اًدضيأ لاقو 

 هيف هب حرص امم ءيشب بذك وأ ،هنم ءيشب وأ ،هب بذك وأ ،ةيآ وأ هنم اًدفرح وأ ،هدحج
 يف كش وأ ،كلذب هنم ملع ىلع ،هتبثأ ام ىفن وأ ،هافن ام تبثأ وأ ،ربخ وأ مكح نم

 .FPE(عامجإب ملعلا َّلهأ دنع رفاك وهف ،كلذ نم ءيش

 

                                                 
 .6/22:ةعونتم تالاقم و ىواتف عومجم (1)
 .114-4/214:افشلا (2)
.4/219:قباسلا عجرملا (3)



 :ثلاثلا لصفلا

 

 ىلاعت هللا باتك يف ءاج ام ىلع تينب يتلا ريفكتلا طباوض يف مدقت امم اًدقالطنا
 ةعامجلاو ةنسلا َّلهأ لوصأ نم نإف ،فلسلا ةمئأ هيلع عمتجا امو  هلوسر ةنسو
 طورش هيف ققحتت ىتح هنيعب هيلع عمجملا رفكلا يف عقو نم ىلع رفكلا قالطإ مدع
 ةطاحإلا يعدتسي اذهو ،مكحلا اذه قابطنا عناوم هنع يفتنتو ،رفكلاب هيلع مكحلا

 لاومأ حابتست ال ىتحو ،رفكب ملسم مهتي ال ىتح ؛ةقدب عناوملاو طورشلا هذهب
 هنم ترهظ نم قح يف تبثتلاب ىلاعت هللا رمأ اذلو ؛نظلا درجمب مهضارعأو سانلا

 مالسإلا َّلهأ نم ناك نمب فيكف نيملسم هلهأ نكي مل ناكم يف مالسإلا تامالع
 ؟مالسإلا رادب

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ :ىلاعت لاق 
 :[23:ءاسنلا]ژ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 يف اونأتف مكئادعأ داهج يف هلل اًدريسم مترُس اذإ :لوقي) :يربطلا ريرج نبا لاق 
 اولجعت الو ،هرفك الو همالسإ ةقيقح اوملعت ملف ،هرمأ مكيلع َّلكشأ نم َّلتق
 هومتملع نم َّلتق ىلع الإ دحأ َّلتق ىلع اومدقتت الو ،هرمأ مكيلع سبتلا نم اولتقتف
  .FNE(هلوسرلو هللو مكل اًدبرح انيقي

 ال نأو ،داهجلا يف تبثتلاو نيبتلاب مهرمأ) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 مهرابخإ نوكيف ،ايندلا ةايحلا ضرع نوغتبي ،اًدنمؤم تسل :هلاح لوهجملل اولوقي

 كلذ ناك نإو ،هلام اوذخأيل ؛مهسفنأ ىوهل َّلب ،َّليلد الب اًدربخ انمؤم سيل هنوك نع
 .FOE(ملسلا ىقلأ اذإ برحلا راد يف

                                                 
 .3/11:نآرقلا َّليوأت يف نايبلا عماج (1)

 .1/152:حيحصلا باوجلا (2)
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 ،انملسأ اولوقي نأ اونسحي مل نم َّلتَدق امل  ديلولا نب دلاخ َّلنَدأ يراخبلا يفو
 :َدلاَدقَدف ُيه َددَدي  ُّسيِجبَّلنلا َدعَدفَدرَدف ،مهنم هعم نم َّلتق نع  رمع نبا عنتماو ،انأبص :اولاقف
 ؛أطخ  دلاخ َّلعف  يبنلا َّلعجف .FNE« ِإْدَنيَذَتَّررَذم ، ٌلدِإلاَذِخ َذَعَذنَذص اَّرِإمم َذَكْديَذلِإِإ ُجأَذرْدبَذأ يِّنينِإِإ َّرمهللا»

  :صنلا َّلباقم يف داهتجا هنأل

 مهرمأ يف تبثتلا كرتو ،ةلجعلا هيلع ركنأ يباطخلا لاق) :رجح نبا ظفاحلا لاق 
  .FOE(انأبص :مهلوق نم دارملا ملعي نأ َّلبق

 وزغب اًدشيرق ربخي اًدباتك رسلا يف َّلسرأ نيح  بطاح ةصق ناخيشلا ىورو 
 اَذمَذو» :لاق مث هرذع ىدبأف ،«؟اَذَذَذه اَذم ُجِبِإَطاَذَح اَذي» : هللا ُيلوُيسَدر لاقف ،مهل  يبنلا
 ْددَذقَذل : هللا ُجلوُجسَذر َذلاَذقَذف ، ِإمَذالْدسِإإلا َذدْدعَذب ِإرْدفُجكْدلاِإب ااًلضِإر َذاَلَذو ااًلِداَذدِإَتْدرا َذاَلَذو ااًلرْدفُجك ُجُتْدلَذعَذف

 يِإنْدعَذِد ، َذَنيِإنِإمْدْؤُجْدملاَذو ُجهَذلوُجسَذرَذو هللا َذناَذِخ ْددَذق هللا َذلوُجسَذر اَذي» :لاق  رمع نأ عم .« ْدمُجكَذقَذدَذص
  .FPE«قِإفاَذنُجْدملا اَذَذَذه َذقُجنُجع ْدِّبِإْدِرْضَذأ يِإنْدعَذِد» :ةياور يف ،« ُجهَذقُجنُجع َذِّبِإْدِرْضَذَأَذف

 قافنلاب هفصو  رمع نأل ؛رفكلا بطاح َّلعف رهاظ نأ ةصقلا هذه يفف 
 ىتح هنم رهظ ام ىلع ءانب مكح يأ ىلع مدقي مل  يبنلا نكل ،هلوسرو هللا ةنايخو
  .هعناوم ءافتناو ،رفكلا طورش دوجو نم نيبتيل ؛ هلأسي

 رَّلفكُيملا ديلخت يف ءاملعلا ضعب فالتخا ةَّليميت نبا مالسإلا خيش ركذ اّدمل اذلو 
 ةقيقحو) :لاق كلذ وحنو ،رفاك وهف قولخم نآرقلا لاق نم :ةمئألا لوقب اًدجاجتحا
 ظافلأ يف نيلوألا باصأ ام ةمئألا مالك يف مومعلا ظافلأ يف مهباصأ مهنأ رمألا
 عمتسملا دقتعا ،رفاك وهف اذك لاق نم :اولاق مهوأر املك ،عراشلا صوصن يف مومعلا
 دق ،ُيعناومو طورش هل ريفكتلا َّلنأ اوربدتي ملو ،هلاق نم َّلكل َّلماش ظفللا اذه نأ

                                                 
 .َدةَدميِجذَدج يِجنَدب َدىلِجإ ِجديِجلَدوْتلا َدنْتب َددِجلاَدخ  ِّسيِجبَّلنلا ِجثْتعَدب باَدب ،يِجزاَدغَدْتملا باَدتِجك ،(3992-5/116)يراخبلا هاور (1)

 .1/15:يرابلا حتف (2)

 .هجيرخت قبس (3)
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 ِجتَددِججُيو اذإ َّلالإ ،َّلنيَدعُيملا َدريفكت مزلتسي ال قَدلطملا ريفكت نأو ،َّلنيعملا  ِّسقح يف يفتنت
 هذه اوقلطأ نيذلا ةمئألا ةَّلماعو ،َددمحأ مامإلا َّلنأ اذه ِّسنيَدبُيي ،عناوملا ِجتفتناو ،طورشلا
  .FNE(هِجنيعب مالكلا اذهب مَّللَدكَدت نَدم رثكأ اورِّسفَدكُيي مل تامومعلا

 هللا نأ اوفن نيذلا ،ةافنلاو ةيلولحلا نم ةيمهجلل لوقأ تنك اذهلو) :وه لاقو 
 مكلوق نأ ملعأ ينأل ؛اًدرفاك تنك مكتقفاو ول انأ :مهتنحم تعقو امل شرعلا قوف ىلاعت
  .FOE(لاهج مكنأل ؛نورفكت ال يدنع متنأو ،رفك

 ،عناوملا ءافتناو ،طورشلا دوجوب الإ ريفكتلا مدع ىلع ةمألا عامجإلا ىكح مث 
 .FPE(رابتعالاو ،عامجإلاو ،ةنسلاو ،باتكلا :َّلصألا اذه ىلع َّليلدلاو) :لاقف

                                                 
 .46/112:ىواتفلا عومجم (1)

 .4/232:يركبلا ىلع درلا (2)

 .46/312:ىواتفلا عومجم (3)
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:

:  

 هقفلا بتك يف اهيلع عمجملا مالسإلا ضقاون ركذب مالسإلا ءاملع ىنتعا دقف
 ،ةرورضلاب نيدلا نم اًدمولعم ركنأ نم رفكو ،هللا ريغل دجس نم ريفكتك ،دقتعملاو
 َّلمتحي امب وأ ،يصاعملا نم اهنود امب هبتشت ال ىتح ؛رتاوتملا عامجإلا فلاخ نم رفكو
  .همدعو رفكلا

 ِجنْتب َدةَدداَدبُيع نع ناخيشلا ىور اميف  يبنلا نع تبث ام :طرشلا اَذه ُلصأو 
 ِإَعْدمَّرُسلا َذىَلَذع اَذنَذعَذياَذب ْدنَذأ :اَذنْديَذلَذع َذَذَذِخَذأ َذاميِإف َذلاَذقَذف  ُجهاَذنْدعَذياَذبَذف  ُّرَشيِإبَّرنلا اَذِناَذعَذِد» :َدلاَدق  ِجتِجماَّلصلا

 ُجهَذلْدهَذأ َذرْدمَذألا َذٍعِإزاَذنُجِن َذاَل ْدنَذأَذو ،اَذنْديَذلَذع ٍنَةَذرَذَثَذأَذو ،اَذِنِإْدْرِسُجيَذو اَذِنِإْدْرِسُجعَذو ،اَذنِإهَذرْدكَذمَذو اَذنِإْطَذشْدنَذم ِإيف ِإةَذعاَّرْطلاَذو
  .FNE« ٌلناَذهْدرُجب ِإهي ِإف هللا ْدنِإم ْدمُجكَذدْدنِإع ااًلَحاَذوَذب ااًلرْدفُجك اْدوَذرَذَت ْدنَذأ َّراَلِإِإ

 ،اًديداب اًدرهاظ :ديري «ااًلَحاَذوَذب» هلوق ىنعم :يباطخلا لاق) :رجح نبا ظفاحلا لاق 
 يف تباث ركنأو ،هرهظأو هعاذأ اذإ اًدحاوبو ،اًدحوب هب حوبي ءيشلاب حاب :مهلوق نم
 ال حيحص ربخ وأ ةيآ صن :يأ ،« ٌلناَذهْدرُجب ِإهيِإف هللا ْدنِإم ْدمُجكَذدْدنِإع» هلوق ...اًدحاوب َّلئالدلا

  .FOE(َّليوأتلا َّلمتحي

 ْدنَذأ  َّلالِجإ» :هلوق دافأف) :ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ءاملعلا رابك ةئيه تلاقو 
 قوسفلا يفكي ال هنأ «ااًلرْدفُجك» :هلوق دافأو.ةعاشإلاو نظلا درجم يفكي ال هنأ «اْدوَذرَذَت

                                                 
 ملسمو .«اَدَدهنوُيرِجكْتنُيت اًدروُيمُيأ يِجدْتعَدب َدنْتوَدَدرتَدس» : ِّسيِجبَّلنلا ِجلْتوَدق باَدب ،نَدتِجفلا ،(5511-3/12)يراخبلا هاور (1)

 .ِجةَديِجصْتعَدْتملا  ِجيف اَدهِجميِجرْتَدحتَدو ٍلةَديِجصْتعَدم ِجْتريَدغ  ِجيف ِجءاَدرَدمُيألا ِجةَدعاَدط ِجبوُيجُيو باب ،ةَدرامِجإلا باَدتِجك ،(1/16-1112)

 .96/1:يرابلا حتف (2)
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 :هلوق دافأو.مرحملا راثئتسالاو ،رامقلا بعلو ،رمخلا برشو ،ملظلاك ربك ولو
 :هلوق دافأو.رهاظ حيرص :يأ .حاوبب سيل يذلا رفكلا يفكي ال هنأ :«ااًلَحاَذوَذب»
 حيحص نوكي ثيحب ،حيرص َّليلد نم دب ال هنأ :« ٌلناَذهْدرُجب ِإهيِإف هللا ْدنِإم ْدمُجكَذدْدنِإع»
 ضماغ الو ،دنسلا فيعض َّليلدلا يفكي الف ؛ةلالدلا حيرص ،توبثلا
 هتلزنم تغلب امهم ،ءاملعلا نم دحأ لوقب ةربع ال هنأ :«هللا ْدنِإم» :هلوق دافأو.ةلالدلا

 ةنس وأ ،هللا باتك نم حيحص حيرص َّليلد هلوقل نكي مل اذإ ،ةنامألاو ملعلا يف
 .FNE(رمألا ةروطخ ىلع لدت دويقلا هذهو ، هلوسر

 يف نيقي نود نظلاب مكحلا كرتو ،ُتبثتلا يف ُلصألا اَذه  يبنلا ررق دقو 
 ، ُجهَذلوُجسَذرَذو هللا ُّرَشِبِإُجْحَي َذاَل ٌلقِإفاَذنُجم َذَكِإلَذَذ» :َّلجر نع مهضعب لاق امنيح ،ةباحصلل هميلعت
 هركذ ،«؟هللا َذهْدُجَذو َذَكِإلَذَذِإب ُجديِإرُجي هللا َّراَلِإِإ َذهَذلِإِإ َذاَل : َذلاَذق ُجهاَذرَذَت َذاَلَذأ ، َذَكِإلَذَذ ْدُلُجقَذَت َذاَل : ُّرَشيِإبَّرنلا َذلاَذقف
 ههجو ناك يباحصلا اذهف .FOEملسم يف وهو ،«نيلوأتملا يف ءاج ام باب» يف يراخبلا

 هجرخي نظب قافنلا نم هب مصو ام  يبنلا َّلبقي مل كلذ عمو ،نيقفانملل هتحيصنو
 :هيلع وه يذلا ناميإلا َّلصأ نع

 دق ناك وأ ،قافنلا نم هب مهتا امم ءيرب هنأ ىلع لدف) :رجح نبا ظفاحلا لاق 
 هيلع ةباحصلا ركنأ امنإ ،رفكلا قافن سيل هب مهتا يذلا قافنلا وأ ،كلذ نع علقأ
  .FPE(بطاحل عقو امك كلذ يف اًدرذع هل َّلعلو ،نيقفانملل هددوت

 نم نأو ةمالسلا ملسملا يف َّلصألا نأ ِّبابلا اَذه يف َةدعاق ءاملعلا قلَطأ اَذلو 
 :حيحص حيرص َّليلدب َّلب ،كشلاب لوزي ال هنإف نيقيب همالسإ تبث

 الإ هنع لوزي ال هنإف مالسإلا دقع هل تبث نم َّلك نأ وه قحلا) :مزح نبا لاق 
 الإ هلاق لوقب دحأ رفكي ال نأ بجوف ،الف ءارتفالاو ىوعدلاب امأو ،عامجإ وأ ،صنب

                                                 
 .(4/2/3626)خيراتب نيعبرألاو ةعساتلا ةرودلا يف اهنايبب (1)

 .هجيرخت قبس (2)

 .6/645:يرابلا حتف (3)
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 زيجتسيف ،هلاق  هللا لوسر نأ وأ ،هلاق ىلاعت هللا نأ هدنع حص دق ام فلاخي نأب
 وأ ،ةلحن يف وأ ،نيد دقع يف كلذ ناك ءاوسو ، هلوسر فالخو ،ىلاعت هللا فالخ
 وأ ،اًدرتاوت عامجإ َّلقن ًدالوقنم  هللا لوسر نع كلذ نم حص ام ناك ءاوسو ،ايتف يف

 عطق يف رهظأ وهف هتحص ىلع عوطقملا نقيتملا عامجإلا فلاخ نم نأ الإ ،داحآ َّلقن
 .FNE(هتفلاخم ريفكت ىلعو ،عامجإلا ةفرعم ىلع عيمجلا قافتال ؛هريفكت بوجوو هتجح

 نم عامجإب تقو يف مالسإلا دقع هل تبث نم َّلك) :ربلا دبع نبا رمع وبأ لاقو 
 مل ،مالسإلا نم هجورخ يف دعب اوفلتخاف ،ًداليوأت لوأت وأ اًدبنذ بنذأ مث ،نيملسملا
 هيلع قفتملا مالسإلا نم جرخي الو ،ةجح بجوي ىنعم مهعامجإ دعب مهفالتخال نكي
  .FOE(اهل ضراعم ال ةتباث ةنس وأ ،رخآ قافتاب الإ

 نإ و ،نيملسملا نم اًددحأ رفكي نأ دحأل سيلف) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 لزي مل نيقيب هناميإ تبث نمو ،ةجحملا هل نيبتو ،ةجحلا هيلع ماقت ىتح ،طلغو أطخأ
 .FPE(ةهبشلا ةلازإ و ،ةجحلا ةماقإ دعب الإ لازي ال َّلب ،كشلاب هنع كلذ

 ىتأ هنأ اننظو ،مالسإلا رهظأ نم) :باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش لاقو 
 فرعن ال نم رفكن ال كلذكو ،نظلا هعفري ال نيقيلا نأل ؛نظلاب هرفكن ال ضقانب
 .FQE(هققحتن مل نحنو هنع ركذ ضقان ببسب ،رفكلا هنم

 مالسإلا نيد نم هجورخب ملسملا َّلجرلا ىلع مكحلا نأ ملعا) :يناكوشلا لاقو 
 ناهربب الإ هيلع مدقي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ملسمل يغبني ال رفكلا يف هلوخدو
  .FRE(راهنلا سمش نم حضوأ

                                                 
 .9/196:َّلحنلاو ءاوهألاو َّللملا يف َّلصفلا (1)

 .16/64:ديهمتلا (2)

 .46/115:ىواتفلا عومجم (3)

 .1/24:مامإلا خيشلا تافلؤم نمض-ةيصخشلا َّلئاسرلا (4)

 .2/115:رارجلا َّليسلا (5)
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 هللا ىلإ ريفكتلا مكح درم ناك املو) :مهلوق ءاملعلا رابك ةئيه نايب يف ءاجو 
 الف ،ةحضاو ةلالد هرفك ىلع ةنسلاو باتكلا لد نم الإ رفكن نأ زجي مل هلوسرو
 اذإو ،ةريطخلا ماكحألا نم كلذ ىلع بترتي امل ؛نظلاو ةهبشلا درجم كلذ يف يفكي
 - ريفكتلا َّلع بترتي امم َّلقأ اهيلع بترتي امم نأ عم  تاهبشلاب أردت دودحلا تناك
  .FNE(تاهبشلاب أردي نأ ىلوأ ريفكتلاف

 كش ال اًدينيقي اًدرفك رفكلا نكي مل اذإ  اًلاميَظع ااًلعروَت ِرْيفكتلا يف ءاملعلا ٍعروَت دقلو 
  :كلذ نمف ،ةيرم الو هيف

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀنث :ىلاعت هلوق نع َّلئس امل دمحأ مامإلا لاق 
 نود هضعب ناميإلا َّلثم ةلملا نع َّلقني ال رفك) :؟رفكلا اذه ام :[22:ةدئاملا]  مثھ

  .FOE(هيف فلتخي ال رمأ كلذ نم ءيجي ىتح رفكلا كلذكف ،ضعب

 ،اوطقسف سانلا نم ريثك هيلع مدقأ ،ريطخ باب ريفكتلا باب) :يبطرقلا لاقو 
 .FPE(ا ًدئيش ةمالسلاب لدعن الو ،اوملسف لوحفلا هيف فقوتو

 يف ءاملعلا فلتخا :يرزاملا لاق :ضايع يضاقلا لاق) :يوونلا لاقو 
 ،َّلئاسملا رئاس نم ًدالاكشإ دشأ نوكت ةلأسملا هذه تداك دقو :لاق .جراوخلا ريفكت

 مالكلا يف ىلاعت هللا امهمحر قحلا دبع هيقفلا هيلإ بغر دقو ،َّيلاعملا ابأ تيأر دقلو
 يف رفاك لاخدإ نأل ؛هعقوم بعصي اهيف طلغلا نأب رذتعاو ،كلذ نم هل بهرف اهيلع
 .FQE(نيدلا يف ميظع اهنم ملسم جارخإو ،ةلملا

 ةغللا َّلهأ دنع قورملاف) :نيدلا نم جراوخلا قورم ركذو ،لاطب نبا لاق 
 نم مهسلا قرمو ،ةلالض وأ ةعدبب جرخ :اًدقورم نيدلا نم قرم :لاقي ،جورخلا

                                                 
 .(4/2/3626) خيراتب ،نيعبرألاو ةعساتلا ةرودلا يف اهنايب يف (1)

 .6/11:ميقلا نبال اهكرات مكحو ةالصلا،1/254:ةيميت نبال ىواتفلا عومجم :رظنا (2)

 .9/666:ملسم باتك صيخلت نم َّلكشأ امل مهفملا (3)

 .1/116:ملسم حرش (4)
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 ىلع ءاملعلا روهمجو ،هجورخل قرم قرملل َّليق هنمو ،هرقن مث هباصأ اذإ :ضرغلا
 يف ىَذرَذامَذتَذيَذو» : هلوقل نينمؤملا ةلمج نم نيجراخ ريغ كلذ مهجورخ يف مهنأ
 جورخلاب مهيلع عطقي مل كلذ يف كشلا عقو اذإو ،كشلا يرامتلا نأل ؛FNE«ةَذقوُجفْدلا
 الإ هنم جورخلاب هل مكحي مل نيقيب مالسإلا دقع هل تبث نم نأل ؛مالسإلا نم ىلكلا
 .FOE(نيقيب

 ةضيرف كرتب رفكي :ءاملعلا ضعب لاق) :نيميثعلا حلاص نب دمحم انخيش لاقو 
 ةيناثلا تناك نإ نيتضيرف كرتب :لاق نم مهنمو .نيتضيرفب لاق نم مهنمو ،FPEةدحاو
 هنإف رهظلا كرت نإو ،اهتقو جورخب رفكي هنإف رجفلا كرت اذإف هيلعو .ىلوألا ىلإ عمجت

 ةالصلا كرتب الإ رفكي ال هنأ ةلدألا نم رهظي يذلاو ،رصعلا تقو جورخب رفكي
 الو ،اًدرصَدع الو ،اًدرهُيظ ِّسّيلصُيي الف ؛ةالَّلصلا كرت ىلع هَدسفن َدنَّلطو هَّلنأ ىنعمب ،ًدامئاد
 نيضرف وأ ،اًدضرف ِّسّيلصُيي ناك نإف ،رفكي يذلا وه اذهف ،اًدرجَدف الو ،ءاشِجع الو ،اًدبرغَدم
  َذْدَنيَذب» : ُّسيبنلا لاق دقو ؛ةالَّلصلا كرت هنأ هيلع ُيقُيدْتصَدي ال اذه َّلنأل ؛رفكي ال هَّلنإف
 َدَّلصألا َّلنألو ...« ًدةالص َدكَدرت» :َّلقي ملو ،FQE« ِإَةَذالَّرصلا ُجِكْدرَذَتَذ   ِإرْدفُجكْدلاو  ِإِكْديِّنرشلا ْد َذْدَنيَذبَذو  ِإُلُجُجَّررلا
 َّلصأف ،نيقيب الإ عفتري ال نيقيب تبث ام َّلنأل ؛نيقيب الإ هنم هجرخن الف ،مالسإلا ُيءاقب

 ىلإ هجرخي َّليلدب الإ نَّلقيتملا مالسإلا نم هجرخن الف ؛ٌبملسم هَّلنأ َّلنيَدعُيملا َّلُيجَّلرلا اذه
  .FRE(نيقيب رفكلا

 

                                                 
 ،ِجهِجفاَدصِجر َدىلِجإ ِجهِجلْتصَدن َدىلِجإ ِجهِجمْتهَدس َدىلِجإ ي ِجماَّلرلا ُيرُيظْتنَديَدف ،ِجةَّليِجمَّلرلا  َدنِجم ِجمْتهَّلسلا َدقوُيرُيم ِجنيِّسدلا َدنِجم َدنوُيقُيرْتمَدي» :ثيدح يأ (1)

  .اًدبيرق هجيرختو ظفللا اذه حرش يتأيسو .« ِجةَدقوُيفْتلا  ِجيف ىَدرَدامَدتَديَدف

 .1/515:يراخبلا حيحصل حرش (2)
 نأل ؛رظن هيف اذه) :لاقف انه قّدلع ثيح  هللا هظفح - نازوفلا حلاص خيشلا انخيش يأر وه اذه (3)

 اهيلع ىنب يتلا ةدعاقلا َّلصأ نايب كلذ نم ضرغلا نإف ؛ريض الو .(ضورفلا َّلثم دحاولا ضرفلا
  .«نيقيب الإ عفتري ال نيقيب تبث ام» : نيميثعلا خيشلا انخيش

 .هجيرخت قبس (4)

 .4/14:عتمملا حرشلا (5)
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 ىلاعت هلل قح رفكلا نأ نم ،اًدقباس هانركذ يذلا لوألا طباضلا نع عرفتم وهو
 ، هيبن ةنسو هللا باتك نم ةحيرص ةنيب ريغب ملسملا ريفكت زوجي الف ، هلوسرلو
 اْدوَذرَذَت ْدنَذأ َّراَلِإِإ» :نيخيشلا دنع قباسلا  ةدابع ثيدحل اًدقيقحت ؛َّليوأتلل اهيف َّلخدم ال
 :FNE« ٌلناَذهْدرُجب ِإهيِإف هللا ْدنِإم ْدمُجكَذدْدنِإع ااًلَحاَذوَذب ااًلرْدفُجك

 كلذ سيل ،ةيعرش ماكحأ قسفلاو رفكلا نإف) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
  .FOE(اًدرفاك هلوسرو هللا هلعج نم رفاكلا ،َّلقعلا اهب َّلقتسي يتلا ماكحألا نم

 وه َّلب ةيلقعلا رومألا نم سيل ،ناك رمأ يأ ،اًدرفك ام رمأ نوك) :يفارقلا لاقو 
 ناك ًدءاوس ،كلذك وهف ،رفك وه :ام رمأ يف عراشلا لاق اذإف ،ةيعرشلا رومألا نم
  .FPE(اًدرابخإ مأ ءاشنإ لوقلا كلذ

 يف اهتيمست ءاج ولو ،ةلملا نع اًدجرخم اًدرفك نوكت عرشلل ةفلاخم َّلك سيل هنألو 
 قلطأ دقف ،همدع نم رفكلل ةلمتحم تناك وأ ،اًدقافن وأ ،اًدكرش وأ ،اًدرفك صوصنلا
 باستنالاك :قافن وأ ،كرش وأ ،رفك اهنأ لاعفألا وأ لاوقألا ضعب ىلع  يبنلا
 رفكلا نم يه تسيلو ،ثيدحلا يف بذكلا وأ ،هللا ريغب فلحلا وأ ،بألا ريغل
 رومأ يف :لوألا :ريفكتلا مدع يف مالسإلا جهنم ىلع نيلاثم ذخأنلو ،ةلملا نع جرخملا

 هنأب َّلمعلا اذه َّلعاف فصت صوصن دوجو عم :يناثلا ،همدع نم رفكلا َّلمتحت
 :نيدلا نع ٌبجراخ

                                                 
 .هجيرخت قبس (1)

 .5/43:ةيوبنلا ةنسلا جاهنم (2)

 .2/136:قورفلا بيذهت (3)
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 َّلسرأ نيح ناخيشلا اهاور يتلا  بطاح ةصق يف مدقت اميف :لوألا لاثملا *
 :لاق نيح هيلع  رمع مكح  يبنلا رجي مل ،مهل  يبنلا وزغب اًدشيرق ربخي اًدباتك
 امم نيملسملا ىلع رافكلا ةناعإ وهو ،َّلعفلا اذه نأل .«قِإفاَذنُجْدملا اَذَذَذه َذقُجنُجع ْدِّبِإْدِرْضَذأ يِإنْدعَذِد»

 حيرص هيلع لد يذلا حيرصلا نيبلا رفكلا نم وه سيلو ،همدعو رفكلا َّلمتحي
 ؛هلهأو مالسإلا ضغبو هلهأو رفكلا بح هلعاف هيلإ مضي ىتح ،ةنسلاو باتكلا

 ْدُلَذجْدعَذَت َذاَل ،هللا َذلوُجسَذر اَذي : َذلاَذق ؟اَذَذَذه اَذم ُجِبِإَطاَذَح اَذي» :لاقف  هللا ُيلوُيسَدر هلأس اذلو
 َذناَذكَذو ـ اَذهِإُسُجفْدِنَذأ ْدنِإم ْدنُجكَذأ ْدَذْمَلَذو ااًلفيِإلَذَح ُجُتْدنُجك : ُجلوُجقَذي ـ ٍنْشْديَذرُجق ِإيف ااًلقَذصْدلُجم ا اًلء َذرْدما ُجُتْدنُجك يِّنينِإِإ ،َّرَذَّيَلَذع
 يِإنَذَتاَذف ْدَذِإِإ ُجُتْدبَذبْدَحَذَأَذف ، ْدمُجَذَهِلاَذوْدمَذأَذو ْدمِإهيِإلْدهَذأ َذنوُجمْدَذْحَي ٌلتاَذباَذرَذق ْدمُجَذَهِل ْدنَذم َذنيِإرِإُجاَذهُجْدملا ْدنِإم َذَكَذعَذم ْدنَذم
 ،يِإنيِإِد ْدنَذع ااًلِداَذد ِإَتْدرا ُجهْدلَذعْدفَذأ ْدَذْمَلَذو ،يِإتَذباَذرَذق َذنوُجمْدَذْحَي ااًلدَذي ْدمُجهَذدْدنِإع َذَذِإَّرَخَتَذأ ْدنَذأ ْدمِإهيِإف ِإِبَذُسَّرنلا ْدنِإم َذَكِإلَذَذ
 هللا َذلَذَّزْدِنَذَأَذف . ْدمُجكَذقَذدَذص ْددَذق ُجهَّرِنِإِإ اَذمَذأ : هللا ُجلوُجسَذر َذلاَذقَذف ، ِإمَذالْدسِإإلا َذدْدعَذب ِإرْدفُجكْدلاِإب ااًلضِإر َذاَلَذو
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱنث : َذَةَذروُّرَشُسلا

 .FNE«[6 :ةنحتمملا] مثڍ ڍ ڇ ڇنث :هلوق ىَلِإ مثٺ ٺ

 يف رهاظلا هيلع رجي ملف ،رافكلل ةالاوم  بطاح َّلعف ىمس  هللا نأ عمف 
 هنأل ؛ناميإلا مساب هبطاخ نيح ،[65:ةدئاملا] ژٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژ ىلاعت هلوق
  :ديحوتلاب ًداميلس هبلق ناك َّلب ،هلهأو رفكلا يف ٍّببح نع نكي مل هلعف

 يف :ينعي ،[6 :ةنحتمملا] مث ڀ ڀ پنث :ىلاعت هلوق) :يبرعلا نبا لاق 
 اَّرمَذأ» :مهل لاق  يبنلا نأ َّليلدب ،ديحوتلاب ًداميلس ناك ٍلبطاح بلق نأل ؛رهاظلا

  .FOE(هداقتعا صولخو ،هداؤف ةمالس يف صن اذهو .« َذِقَذدَذص ْددَذقَذف مُجكبِإَحاَذص

 يف بطاح َّلخدف) :خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاقو 
 ببسلا صوصخ هلو ،همومعب يهنلا هلوانتو ،هب هفصوو ،ناميإلا مساب ةبطاخملا

                                                 
 .هجيرخت قبس (1)

 .2/544:نآرقلا ماكحأ (2)
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 هنأو ،ةالاوم عون بطاح َّلعف نأ رعشي ام ةميركلا ةـيآلا يف نأ عم ،هتدارإ ىلع لادلا
 ،مُجكَذقَذدَذص» :هلوق نكل ،َّليبسلا ءاوس َّلض دق كلذ َّلعاف نأو ،ةدوملاب مهيلإ غلبأ

 الو ٍلكاش ريغ ،هلوسرو هللاب اًدنمؤم ناك اذإ كلذب رفكي ال هنأ يف رهاظ «هَذلْديِإبَذس اوُّرَشلَذِخ
  .FNE«هَذلْديِإبَذس اوُّرَشلَذِخ» :لاق امل رفك ولو ،يويند ضرغل كلذ َّلعف اـمنإو ،باترم

 مل اذإ ةمرحملا رافكلا ةناعإب ريفكتلا مهيفن يف ملعلا َّلهأل نيفقوم ىلإ رظننلو 
  :ةيداقتعالا ةيبلقلا ةالاوملا نمضتت

 ،مهل نيملسملا وزغب رافكلا نييبرحلا ىلإ بتكي ملسملا نع يعفاشلا مامإلا َّلئس 
 تتبث نم مد َّلحي ال) :يعفاشلا لاقف ؟همد كلذ َّلحي َّله ،مهتاروع ىلع ةلالدلاب وأ
 مث ،ناميإ دعب اًدنيب اًدرفك رفكي وأ ،ناصحإ دعب ينزي وأ ،َّلتقي نأ الإ ،مالسإلا ةمرح هل
 نأ رّدذُيحي نأب رفاك دييأت الو ،ملسم ةروع ىلع ةلالدلا سيلو ،رفكلا ىلع تبثي
 امب هُيتلق ...ٍلِّسنيَدب رْتفُيكب نيملسملا ةياكن يف مدقتي وأ ،اهرذحيل ًدةرغ هنم نوديري نيملسملا

 .FOE(باتكلاب لالدتسالا دعب ةصوصنملا ةنسلاب هفلاخي نأ يدنع هملع ًداملسم عسي ال
 . بطاح ةصق يف تايآلا يف ةجحلا ركذف

 ضقاون» يف هتلاسر خيشلا لآ باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش فلأ اّدملو 
 مهتنواعمو ،نيكرشملا ةرهاظم :نماثلا) :ًدالئاق ةالاوملا ضقان اهيف ركذو ،«مالسإلا

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژ :ىلاعت هللا لوق َّليلدلاو ،نيملسملا ىلع
 ،كلذ خيشلا ىفنف ،ةناعإلاو ةالاوملا قلطمب ريفكتلاب مهتاف .FPE([65 :ةدئاملا] ژڤ

 روهظ َّلجأل نيكرشملا ةرهاظم يه اهب رفكي يتلا ةرهاظملاو ةالاوملا نأ لاثملاب ّدنيبو
 نيح ،دسافلا مهنيد ىلع ةقفاوملا راهظإ عم مهب ةناعتسالا وأ ،َّلطابلا مهنيدو مهكرش

 هللا َّلعل ،ًدالاثم كل َّلثمأ انأو ...الكو اشاحو ،ةالاوملاب مهرّدفكأ ينأ :نوركذتو) :لاق
                                                 

 .6/912:ةينسلا رردلا (1)

 .2/324:مألا (2)
 .1/964:مامإلا خيشلا تافلؤم نمض-ةيصخشلا َّلئاسرلا (3)
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 يف اوركذ ام :اهنم ،نوفرعت امب نوجتحي مهنأو ،ةريبك ةنتفلا نأ يملعل ،هب كعفني نأ
 عفد اودصق امنإو ،كرشلا ءايحإو ،ديحوتلا در مكبرحب اودصقي مل مهنأ ،قاروألا
 َّلهأ ملظ ناطلسلا نأ رِّسدقُين ول :لوقنف .مهيلع يغبلا فوخ ،مهسفنأ نع رشلا
 ًداملظ مهدالب ىلع مهءاليتسا اوفاخ اذه عمو ،مهدالبو مهلاومأ يف ًداميظع ًداملظ برغملا

 ال جنرفلا نأ اوملعو ،جنرفلا داجنتساب الإ مهنوعفدي ال مهنأ اوأرو ،اًدناودعو
 نيدو ،قحلا وه مكنيدو ،مكايندو مكنيد ىلع مكعم نحن اولوقي نأ الإ ،مهنوقفاوي
 نـيد يف اولخدي مل مهنأ عم ،اًدراهنو ًداليل كلذب اورهاظتو ،َّلطابلا وه ناطلسلا
 ملظلا عفد مهدارمو ،انركذ امب اورهاظت امل نكل ،َّلعفلاب مالسإلا اوكرتي ملو ،جنرفلا

 اوحرص اذإ ؟ةدرلاو رفكلا نم نوكي ام ربكأ يف نودترم مهنأ دحأ كشي َّله ،مهنع
 وه جنرفلا نيد نأ اوحرصو ،قح هنأ مهملع عم ،َّلطابلا وه ناطلسلا نيد نأ
  .FNE(باوصلا

 ةدرب دحأ كشي ال ،ينيقي رمأب الإ ةالاوملا نم رفكي ال هنأ انه خيشلا حّدرصف 
 نالطبب حيرصتلاو ،نيكرشملا نيد حيحصتب حيرصتلل ةنمضتملا ةالاوملا يهو ،هلعاف
 .ديحوتلا

 ةالاوملا قلطمب رّدفك نمل خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاق اذلو 
 هنأو ،بهذملاو دقتعملا اذه نم خيشلا ةءاربب مهتربخأ) :ةوعدلا مامإلل كلذ بسنو
 هللا تايآب رـفكلاو ،ربكألا كرشلا نم هلعاف ريفكت ىلع نوملسملا عمجأ امب الإ رفكي ال
 ،نيحلاصلا دبع نـم رـيفكتك ،رـبتعملا اهغولبو ةجحلا مايق دعب اهنم ءيشب وأ ،هلسرو
 ،ةيهلإلاو تادابعلا نم هقلخ ىلع هقحتسي اميف هل اًددادنأ مهلعجو ،هللا عم مهاعدو
 نودرفي ةدلقملا بهاذملا َّلهأ نم ةفئاط َّلكو ،ناميإلاو ملعلا َّلهأ هيلع ٌبعِجمْتُيجم اذهو
 نوصنيو ،اهيضتقيو ةدرلا بجوي امو ،اهمكح هيف نوركذي ،ميظع بابب ةلأسملا هذه
 .FOE(كرشلا ىلع

                                                 
 .16/166:ةينسلا رردلا (1)

 .6/112:قباسلا عجرملا (2)
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 نم جراوخلا قورم نع ربخأ  يبنلا نأ نيحيحصلا يف تبث :يناثلا لاثملا *
 َذَعَذم ْدمُجكَذَتَذالَذص َذنوُجرِإقْدَذْحَت ٌلم ْدوَذق ـ اَدهْتنِجم ْتَّلُيقَدي ْتَدملَدو ـ ِإةَّرمُجألا ِإهِإَذَذه ِإيف ُجُجُجرْدَذْخُي» : هلوق يف امك نيدلا

 ِإنييِّندلا َذنِإم َذنوُجقُجرْدمَذي ـ ْدمُجهَذرِإُجاَذنَذَح ْدوَذأ ـ ْدمُجهَذقوُجلُجَح ُجزِإواَذُجَجُي َذاَل َذنآْدرُجقْدلا َذنوُجؤَذرْدقَذيَذف ، ْدمِإِإِهِتَذالَذص
 ِإيف ىَذرَذام َذتَذيَذف ، ِإهِإفاَذصِإر َذىَلِإِإ ِإهِإلْدصَذِن َذىَلِإِإ ِإهِإمْدهَذس َذىَلِإِإ يِإماَّررلا ُجرُجَظْدنَذيَذف ، ِإةَّريِإمَّررلا َذنِإم ِإمْدهَّرُسلا َذِقوُجرُجم
 ُجِقُجرْدمَذي َذامَذك ِإنييِّندلا َذنِإم َذنوُجقُجرْدمَذي» :ةياور يفو .FNE«؟ ٌلءْدَذْيَش ِإمَّردلا ْدنِإم اَذِإَهِب َذقِإلَذع ْدُلَذه : ِإةَذقوُجفْدلا
 َّلصنلا ىنعمو .FOE« ِإهِإقوُجف َذىَلِإِإ ُجمْدهَّرُسلا َذِدوُجعَذي ىَّرتَذَح ِإهيِإف َذنوُجِدوُجعَذي اَل َّرمُجَث ، ِإةَّريِإمَّررلا َذنِإم ُجمْدهَّرُسلا

 نم َّلصنلا َّلخدم وهو ،ةلمهملا داصلابو ءارلا رسكب :فاصرلاو .مهسلا ةديدح وه
 ءافلا مضب :قوفلاو ةقوفلاو ،كشلا وه يرامتلا :« ِإِقوُجفْدلا ِإيف ىَذرَذامَذتَذيَذف» ىنعمو .مهسلا

 .FPEرتولا هيف َّلعجي يذلا زحلا وه

 اذه ىلإو ،هل مهتدوع مدعو ،نيدلا نم جراوخلا جورخ صوصنلا هذه رهاظف
 :ءاملعلا نم عمج بهذ

 نيدحلملاو جراوخلا َّلتق باب» :لاقف ثيداحألا هذه ىلع يراخبلا ب ّدوب دقف 
 ،جراوخلا ريفكتب لاق نمل هب لدتسا) :رجح نبا ظفاحلا لاق ؛«مهيلع ةجحلا ةماقإ دعب

 نيلوأتملا مهنع درفأو ،نيدحلملاب مهنرق ثيح ،يراخبلا عينص ىضتقم وهو
  .FQE(ةمجرتب

 هذه نأ :َّليثمتلا اذه دوصقم) ثيدحلا حرش يف يبطرقلا سابعلا وبأ لاقو 
 نم مهسلا اذه جرخ امك ،ءيش هنم اهب قلعتي ملو ،مالسإلا نيد نم تجرخ ةفئاطلا

                                                 
931-3/16)يراخبلا هاور ظفللا اذهو ، ديعس يبأ نع هجيرخت مدقت (1)  َدنيِّسدَدتْترُيْتملا ِجةَدباَدتِجتْتسا باَدتِجك ،(6

 ،(9154-9/466)ملسمو .ْتمِجهْتيَدلَدع ِجةَّلجُيْتحلا ِجةَدماَدقِجإ َددْتعَدب َدنيِجدِجحْتلُيْتملاَدو ِججِجراَدوَدْتخلا ِجَّلْتتَدق ُيباَدب ،ْتمِجِجهلاَدتِجقَدو َدنيِجدِجناَدعُيْتملاَدو
 .ْتمِجِجهتاَدفِجصَدو ِججِجراَدوَدْتخلا ِجرْتكِجذ باب ،ِجةاَدكَّلزلا باَدتِجك

 ْتمُيُيهتَدوالِجتَدو ْتمُيُيهتاَدوْتصَدأَدو ِجقِجفاَدنُيْتملاَدو ِجرِججاَدفْتلا ِجةَدءاَدرِجق باَدب ،ِجدْتيِجحْتوَّلتلا ُيباتِجك ،(4151-3/416)يراخبلا اهجرخ (2)
 .ْتمُيهَدرِججاَدنَدح ُيزِجواَدُيجت َدال

  .1/516:ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش :رظنا (3)
 .46/334:يرابلا حتف (4)
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 ال ثيحب مدلا جورخ هجورخ قبسي ،مهسلا ةعرُسو عزنلا ةدشل يذلا ،ةيمرلا هذه
 كّدسمت هيبشتلا اذه رهاظبو ،FNE« َذمَّردلاَذو َذُثْدرَذفْدلا َذقَذبَذس» :لاق امك ،رهاظ ءيش هب قلعتي
  .FOE(انتمئأ نم مهريفكتب مكح نم

 عم ةلملا نم مهجارخإو ،مهريفكت نع اهروهمجو ةمألا ءاملع رثكأ ٍعروَت نكل 
 حيرصلا َّليلدلا مايق مدعل ؛مهلاتق بوجوو ،مهتعدب ظلغو ،مهلالض ىلع مهقافتا
 ،مهريفكت مدع ةباحصلا عينص رهاظ نألو ،مهريفكت ىلع هيف سبل ال يذلا ّدنيبلا
 :نيدترملا ةلماعم مهعم اولماعتي ملف

 ةاغب مهنأ نيرخأتملا انباحصأ نم ءاهقفلا لوق رهاظ) :يسدقملا ةمادق نبا لاق 
 َّلهأ نم ريثكو ،ءاهقفلا روهمجو ،يعفاشلاو ،ةفينح يبأ لوق اذهو ،مهمكح مهمكح

 ،مهرفك ىلع ال مهداسفإ ىلع اولتق الإو اوبات نإف ،مهتباتتسا ىري كلامو ،ثيدحلا
 ،نيدترملا مكح مهمكح ،نودترم رافك مهنأ ىلإ ثيدحلا َّلهأ نم ةفئاط تبهذو
 َّلهأ اوراص ةكوشو ةعنم مهل تناكو ،ناكم يف اوزيحت نإف ،مهلاومأو ،مهؤامد حابتو
 اوبات ناف ،نيدترملا ةباتتساك مهباتتسا مامإلا ةضبق يف اوناك نإو ،رافكلا رئاسك برح
 نبا لاق ...نوملسملا مهتثرو مهثري ال ،اًدئيف مهلاومأ تناكو ،مهقانعأ تبرض الإو
  .FPE(نيدترملاك مهلعجو مهريفكت ىلع ثيدحلا َّلهأ قفاو اًددحأ ملعأ ال :رذنملا

 ةلالد مدعل ؛جراوخلا ريفكت نع مهفقوَت يف ملعلا ُلهأ مالك َضعب ركَذنلو 
 :مهرفك ىلع ةحيرصلا صنلا

  ْدنِإم ُجمْدهَّرُسلا ُجُجُجر ْدَذْخُي َذامَذك» :هلوق يف ديبع وبأ لاق) :ربلا دبع نبا رمع وبأ لاق 
 ملو مالسإلا نم ءالؤه جرخ امك ،ءيشب كسمتي ملو مهسلا جرخي لوقي :لاق ،« ِإةَّريِإمَّررلا

                                                 
 هجرخ ،« َدمَّلدلاَدو َدثْترَدفْتلا َدقَدبَدس ْتدَدق ٌبءْتَديش ِجهيِجف ُيدَدجوُيي  َدالَدف ِجهِّسيِجضَدن ِجيف ُيرَدظْتنُيي َّلمُيث» :ثيدحلا ظافلأ دحأ هذه (1)

 ِججِجراَدوَدْتخلا َدلاَدتِجق َدكَدرَدت ْتنَدم باَدب ،ْتمِجِجهلاَدتِجقَدو َدنيِجدِجناَدعُيْتملاَدو َدنيِّسدَدتْترُيْتملا ِجةَدباَدتِجتْتسا باَدتِجك ،(9931-3/16)يراخبلا
154-9/466)ملسمو .ُيهْتنَدع ُيساَّلنلا َدرِجفْتنَدي َدال ْتنَدأَدو ِجفُّسلَدأَّلتلِجل  .ْتمِجِجهتاَدفِجصَدو ِججِجراَدوَدْتخلا ِجرْتكِجذ باب ،ِجةاَدكَّلزلا باَدتِجك (5

 .9/166:ملسم باتك صيخلت نم َّلكشأ امل مهفملا (2)

 .1/245:ينغملا (3)
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 ،كشلا :يرامتلاو ،كشت :يأ .« ِإِقْدوُجفْدلا ِإيف ىَذرَذامَذتَذَت» :هريغ لاقو ،ءيشب اوكسمتي
 نم جورخلاب عدبلا َّلهأ نم مهريغ ىلع الو ،جراوخلا ىلع عطقي ال نأ بجوي كلذو
 عطقلا نود هنع فقوتلا هليبسف هيف كشي ءيش َّلكو ،مهرمأ يف كشي نأو ،مالسإلا

 .FNE(هيلع

 نم نيجراخ ريغ كلذ مهجورخ يف مهنأ ىلع ءاملعلا روهمجو) :لاطب نبا لاق 
 كشلا عقو اذإو ،كشلا يرامتلا نأل ؛« ِإِقوُجفْدلا يف ىَذرَذامَذتَذيَذو» : هلوقل نينمؤملا ةلمج
 مالسإلا دقع هل تبث نم نأل ؛مالسإلا نم ىلكلا جورخلاب مهيلع عطقي مل كلذ يف

 .FOE(نيقيب الإ هنم جورخلاب هل مكحي مل نيقيب

 :لاق ثيدحلا يف رهظأ جراوخلا رفكب لوقلا نأ يبطرقلا سابعلا وبأ ركذ اّدملو 
 اذهو ،« ِإِقوُجفْدلا ِإيف ىَذرَذامَذتَذيَذف» : هلوقل ؛ءاملعلا نم ٌبريثك مهريفكت يف فقوت دقو)
 هلاح هذه نم ريفكت يف فالخلا ببسو ...مهيف فقوتيف ،مهرمأ يف  ُّسكشُيي هنأب يضقي
 لوحفلا هيف فقوتو ،اوطقسف سانلا نم ريثك هيلع مدقأ ،ريطخ باب ريفكتلا باب نأ
  .FPE(اًدئيش ةمالسلاب لدعن الو ،اوملسف

 الو) : ٍّبّيلع ريفكت ىلع جراوخلا عامجإ ركذو ،ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 امنإ كئلوأ نإف ،قيرطلا عاطق نم نيملسملا ىلع رضأ اوناكف ،لاتقلاب الإ مهرش عفدني
 ءالؤهو ،سانلا ضعبل نوضرعتي امنإو ،اولتاقي مل هوطعأ ولف ،لاملا مهدوصقم
 ةباحصلا عامجإو ،ةنسلاو ،باتكلاب تبث امع اوعجري ىتح نيدلا ىلع سانلا نولتاقي
 حرص دقف اذه عمو ،نآرقلل دسافلا مهمهفو ،َّلطابلا مهليوأتب ءالؤه هعدتبا ام ىلإ

 ضعب هلوقي ناك ام فالخب اذهو ،نيقفانم الو اًدرافك اوسيل نونمؤم مهنأب  ّيلع

                                                 
 .94/149:ديهمتلا (1)

 .1/515:يراخبلا حيحص حرش (2)
 .9/166:ملسم باتك صيخلت نم َّلكشأ امل مهفملا (3)
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 نإف .انرفكي نم الإ رفكن ال :نولوقي هعبتا نمو ينييارفسإلا قاحسإ يبأك ،سانلا
 ،هيلع بذكي نم ىلع بذكي نأ ناسنإلل سيلو ،هلل قح وه َّلب ،مهل اًّيقح سيل رفكلا

 .FNE(هلهأب ةشحافلا َّلعف نم َّلهأب ةشحافلا َّلعفي الو

 نولصي اوناك مهنأ جراوخلا اورفكي مل ةباحصلا نأ ىلع لدي اممو) :اًدضيأ لاقو 
 ةدجن فلخ نولصي ةباحصلا نم هريغو ، رمع نب هللا دبع ناكو ،مهفلخ

 ناك امك ،ملسملا ملسملا بطاخي امك ،مهنوبطاخيو ،مهنوثدحي اضيأ اوناكو ،يرورحلا
 يف هثيدحو ،َّلئاسم نع هلأسي هيلإ َّلسرأ امل يرورحلا ةدجن بيجي سابع نب هللا دبع
 يف هرظاني عفان ناكو ،ةروهشم َّلئاسم نع قرزألا نب عفان باجأ امكو ،يراخبلا
 مهولعج ام اذه ىلع نيملسملا ةريس تلاز امو ،ناملسملا رظانتي امك نآرقلاب ءايشأ
  .FOE(قيدصلا مهلتاق نيذلاك نيدترم

 صوصنلا رهاوظ تلد نم ريفكت يف اوفقوت ءاملعلا ناك اذإ هنأ ىلإ َّلصن اذهبو 
 هئاقبب صوصنلا رهاظ نم ريفكتب فيكف ،مهيف ةباحصلا جهنمل اًدعابتا ؛مهريفكت ىلع
 ؟مالسإلاو ةمالسلا َّلصأ ىلع

 ،هرفك صوصنلا تضتقا نم ريفكت نم روهمجلا عروت اذإف) :ريزولا نبا لاق 
 عروت ربتعاف !؟دحاو صن هرفك يف دري مل نم ريفكت نم دشأ عرولا نوكي ال فيكف
 .FPE(كلذ يف مهنم عرولا ملعتو ،انه روهمجلا

 

                                                 
 .5/924:ةيوبنلا ةنسلا جاهنم (1)

 .5/124:قباسلا عجرملا (2)

 .6/119:قلخلا ىلع قحلا راثيإ (3)
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:  
FNE 

 رفكلا ىنعمل َّلمتحم َّلعف وأ ،َّلمع هنم ردص نم نأ ىلع ةلدألا تَّللد ثيح
 ،كلذب رفكي ال هنإف -رايتخالا هجو ىلع همازتلاو رفكملا ىنعملا دصق نود همدعو
 اًدمرحم ًدالعف َّلعفي وأ ،هيلإ لوؤي امب ًدالهاج هلوقي ؛يناعم َّلمتحي ظفل هنم ردصي نأك
 :ًدالصأ هدصقي مل رفكم ىنعم ىلإ يدؤي هنكل ،رفكم ريغ

^˚Ë€W=ìÑËá=`ÿÕ_¿=¢k›⁄=^ª≈·=^ª’Õà=%=Í—îÑ‰_W==

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ :ىلاعت هلوق ريسفت يف امك 
 :[216:ةرقبلا] ژ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ

 نم هللا لوسر اي انعار :نولوقي اوناك نيملسملا نأ كلذو) :يوغبلا لاق 
 هاعرو ءيشلا ىلإ ىعرأ :لاقي .انمالكل كعمس غرف :يأ .كعمس انعرأ :يأ .ةاعارملا

 ،دوهيلا ةغلب اًدحيبق اًدئيش ةظفللا هذه تناكو ،هعمتساو هيلإ ىغصأ :يأ ،هاعارو
 نأ اودارأ اذإ ةنوعرلا نم يه :َّليقو .تعمس ال عمسا :مهدنع اهانعم ناكو :َّليقو
 نم ةظفللا هذه دوهيلا عمس املف ،قمحأ اي ىنعمب انعار :هل اولاق ،اًدناسنإ اوقمحي

  .FOE(نآلا هب اونلعأف اًّيرُس اًددمحم بسن انك :مهنيب اميف اولاق نيملسملا

 دوهيلا هب متشي رفكم ىنعم اهدحأ ،ةداضتم ناعم هل اًدظفل نولوقي اوناك انهف 
 ملو ،كعمس انعرأ وأ ،انلاوحأ عار :ينعت حيحص ةباحصلا هدصق ىنعمو ، يبنلا
 مل مهنأل ؛ءازهتسالا دصق يذلا ةبوتلا ةيآ يف ئزهتسملا رفك امك ،كلذب اورفكي
 .َّلطابلا ىنعملا اودصقي

                                                 
 .يتأيس امك اًدنطابو اًدرهاظ ضحم رفك يه يتلا لاوقألاو لامعألا هيف َّلخدت الف :يأ (1)

 .6/496:َّليزنتلا ملاعم (2)
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 هلقي مل لوق اذه) :ا ًدقلطم ةئيس ةرابعب رفك نمع ،ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 ىنعم ىنع اذإ ملسملا نأو ،هضيقن ىلع نوعمجم مه َّلب ،نيملسملا ةمئأ نم دحأ

 اًدظفل قلطأف ظافلألا ةلالدب اًدريبخ نكي ملو ،لوسرلا وأ ،ىلاعت هللا قح يف اًدحيحص
 ناك اذه َّلثم رفك نمو ،رفكي ال هنأ هريغ ىلع ًّيالاد ناكو ،ىنعملا كلذ ىلع ًّيالاد هنظي
 ڭ ژ ىلاعت لاق دقو ،نيملسملا عامجإو ،ةنسلاو ،باتكلل فلاخم هنإف ،رفكلاب قحأ

 ، يبنلا ءاذيإ دوهيلا هب دصقي امم تناك ةرابعلا هذهو ،[216:ةرقبلا]ژۇ ۇ
  .FNE(اهب مهرفكي ملو ،اهنع ىلاعت هللا مهاهنف ،كلذ اودصقي مل نوملسملاو

 هللا ىلع عقي كلذو ،مساب ىمسم وأ فصوب اًدفوصوم بس نإف) :اًدضيأ لاقو 
 امإ ،كلذ دصقي مل هنأ رهظ دق نكلو ،اًدمومع وأ اًدصوصخ هلسر ضعب وأ ،هناحبس
 ،هيلع هعوقو دقتعي ناك نإو هنأل وأ ،هيلع عقي ال مسالا وأ فصولا نأ هداقتعال

 لوقلا اذهف ،هريغ َّلب كلذ هب دصقي ال بلاغلا يف مسالا نوكل هدري مل هنأ رهظ نكل
 ملعلا عم رزعيو ،مارح هنأ ملعي مل نإ هنم هبحاص باتتسي ،ةلمجلا يف مارح ههبشو
 .FOE(رفكلا هيلع فاخي ناك نإو ،َّلتقي الو كلذب رفكي ال نكل اًدغيلب اًدزيزعت

 نمؤملا نم ردصي يذلا كرشلا امأ) :باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش لاقو 
 نم اذه هجرخي ال نأ وجرأف ،هلوسرو هللا رمأ عابتا يف اًددهتجم هنوك عم ،يردي ال وهو
 مهفلحو ،مهئابآب مهفلحك :بابلا اذه نم ءايشأ ةباحصلا نم ردص دقو ،دعولا
 اذإ نكلو ؛طاونأ تاذ انل َّلعجا :مهلوقو ،دمحم ءاشو هللا ءاش ام :مهلوقو ،ةبعكلاب
 يذلا امأو .تاداعلاو ءابآلا بهذمل ةيلهاجلا ةيمح هيف اولداجي ملو ،هوعبتا قحلا مهل ناب
 هللا تايآ هيلع تيلت اذإف ،ماظعلا رومألا كرشلا نم َّلعفي وهو مالسإلا يعدي
 .FPE(ملسملاب سيل اذهف -اهنع ربكتسا

                                                 
 .4/351:ىواتفلا عومجم (1)

 .415:لولسملا مراصلا (2)

  .2/19:خيشلا تافلؤم نمض -َّلئاسمو ىواتف (3)



 
 141 

 

 ةرفكم ظافلأ نم هنم ردصي ام :ظافلألا هيلِإ لوْؤَت امب ُلهاجلا مكَح يف ُلِخديو 
 وأ ،حرف ةدش وأ ،ناسل قبس وأ ،وهسل ؛اًدئطخم اهلاق امنإو ،رفكملا اهانعم دصقي مل

  :اًدهركم اهلوقي وأ ،نزح

 ركذ  يبنلا نأ  سَدنَدأ نع يراخبلا يف هلصأو ملسم ىور ام :أطخلا يفف 
 يِإدْدبَذع َذُتْدِنَذأ َّرمهللا» :حرفلا ةدش نم لاق هنأ توملاب هناقيتسا دعب هريعب دجو يذلا

  .FNE« َذَكُّرَشبَذر اَذِنَذأَذو

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چژ :ىلاعت هلوقف هركملا يف امأو 
 :[116:َّلحّدنلا ] ژڈ ڎ

 نم اذه َّلثم نم ناسنإلا لاق ام ّدنأ هيف) :ثيدحلا حرش يف ضايع يضاقلا لاق 
  .FOE(هللا ءاش نإ هب ذخاؤم ريغ لوهذو شهد

 .مكحلا بترت ةيلعفلا وأ ،ةيلوقلا ةلالّددلاو دصقلا عمتجا اذإف) :ميقلا نبا لاقو 
 رطاوخ نإف ،هتمحرو هتمكحو هللا لدع تايضتقم نم يهو ،ةعيّدرشلا ةدعاق هذه
 يف ناكل ماكحألا اهيلع تبترت ولف ،رايتخالا تحت َّلخدت ال سوفّدنلا ةدارإو بولقلا
 ،طلغلاو ،كلذ ىبأت هتمكحو هللا ةمحرو ،ةّدمألا ىلع ةّدقشمو جرح مظعأ كلذ
 هب ملكّدتلاو ،هفالخ ديري َّلب ،دبعلا هديري ال امب ناسللا قبسو ،وهسلاو ،نايسنلاو
 ءيش نم ناسنإلا كفني داكي ال ،ةيرشبلا مزاول نم ،هاضتقمل ٍلفراع ريغو ،اًدهركم
 اهنع عفرف ،ةّدقشملاو بعّدتلا ةياغ اهباصأو ،ةّدمألا تجرحل مكحلا هيلع بتر ولف ،هنم
 امك ركسلاو ،بضغلاو حرفلا ةّددش نم ظفللا يف أطخلا ىتح هّدلك كلذب ةذخاؤملا
 ناسللا قبسو ،ىنعملاب َّلهجلاو هاركإلاو نايسنلاو أطخلا كلذكو ،هدهاوش تمدقت
 اهب هللا ذخاؤي ال ءايشأ ةرشع هذهف ،نيميلا وغلو ،قالغإلا يف ملكّدتلاو ،هدري مل امب

                                                 
 .هجيرخت قبس (1)

 .1/524:ملعملا لامكإ (2)
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 :تلق .FNE(هب ذخاؤي يذلا هبلق دقعو ،هدصق مدعل ؛اهنم لاح يف ملكّدتلاب هدابع
 هنأ يردي ال وهو منص ءارو هلل ىلص نمك ،لاعفألا نم هانعمب ناك ام اذهب قحليو

 .َّلعفلا ةقيقح دصقي مل هنأل؛رفكي ال وهف ،منص

^ÿo_‡ÏW=ìÑËá=`Ã≈_€=jÈì⁄=d≥=‹≈·=‹�’Õ�à=%=Í—îÑÁW==

 ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژ :ىلاعت هلوق يف امك 
  [95:بازحألا] ژ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 سانلا يرحت  يبنلا جاوزأ ضارتعا  َدةَدمَدلَدس ُّسمُيأ تلَدقَدن اَّلمل يراخبلا يفو 
  .« َذةَذشِإئاَذع ِإيف يِإنيِإَذْدْؤُجَت َذاَل ،َذةَذمَذلَذس َّرمُجأ اَذي» :اهل  لاق ، ةشئاع موي مهايادهب

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ :ىلاعت لاقو 
  .[4:تارجحلا] ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ،ٍنرْدكَذب وُجبَذأ -اَذكِإلْدَذُهْي ْدنَذأ ِإناَذيِّنِرْيَذْدَخْلا َذِداَذك» :َدلاَدق ،َدةَدكْتيَدلُيم ِجيبَدأ ِجنْتبا نع اًدضيأ يراخبلا يفو 
 يِّنيِإميِإمَّرتلا ٍنسِإباَذَح ِإنْدب ِإٍعَذرْدقَذألاِإب اَذُجَمُهُجدَذَحَذأ َذراَذشَذأ ٍنميِإَذِمَت يِإنَذب ُجدْدفَذو  يِّنيِإبَّرنلا  َذىَلَذع َذمِإدَذق اَّرَذمل - ُجرَذمُجعَذو
 ، ِإيفَذالِإِخ َذتْدِدَذرَذأ َذامَّرِنِإِإ : َذرَذمُجعِإل ٍنرْدكَذب وُجبَذأ َذلاَذقَذف ، ِإهِإْدِرْيَذْغِإب ُجرَذِخآلا َذراَذشَذأَذو ، ٍنَعِإشاَذُجَجُم يِإنَذب يِإِخَذأ يِّنِإَّيَلَذَظْدنَذْدَحْلا
 ڻ ڻ ژ : ْدُتَذلَذَّزَذنَذف ، يِّنيِإبَّرنلا َذدْدنِإع َذامُجُجِهِتاَذوْدصَذأ ْدُتَذعَذفَذَتْدراَذف ، َذَكَذف َذالِإِخ ُجتْدِدَذرَذأ اَذم : ُجرَذمُجع َذلاَذقَذف

 .[9:تارجحلا] ژىژ هِإلوِإق َذىَلِإِإ [4:تارجحلا] ژہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
 :يِإنْدعَذي ، ِإهيِإبَذأ ْدنَذع َذَكِإلَذَذ ْدرُجكْدَذَذي ْدَذْمَلَذو ُجدْدعَذب - ُجرَذمُجع َذناَذكَذف : ِإْدِرْيَذبُّرَشَّزلا ُجنْدبا َذلاَذق : َذةَذكْديَذلُجم ِإيِّبَذأ ُجنْدبا َذلاَذق
 ىَّرتَذَح ُجهْدعِإمْدُسُجي ْدَذْمَل ، ِإراَذيِّنْرِسلا يِإِخَذَأَذك ُجهَذَثَّردَذَح ٍنثيِإدَذحِإب  َّريِإبَّرنلا َذُثَّردَذَح اَذَذِإِإ - ٍنرْدكَذب اَذبَذأ
  .FOE« ُجهَذمِإهْدفَذتْدُسَذي

 نم وه يذلا كفإلا نم  ةباحصلا ضعب ناسل ىلع ىرج امع ىلاعت لاقو 
 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ژ : يبنلل ىذألا مظعأ

                                                 
 .9/11:نيعقوملا مالعإ (1)
 ِجيف ِّسوُيلُيغْتلاَدو ِجمْتلِجعْتلا ِجيف ِجعُيزاَدنَّلتلاَدو ِجقُّسمَدعَّلتلا ْتنِجم ُيهَدرْتكُيي اَدم باَدب ،ِجماَدصِجتْتعالا ُيباتِجك ،(4191-3/13)يراخبلا هاور (2)

 .ِجعَددِجبْتلاَدو ِجنيِّسدلا
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 هاور يذلا ةشئاع ثيدح يف  يبنلا لاقو ،[56:رونلا] ژے ھ ھ ھ ھ
 كلذ عمو ،FNE« ِإَّيَلْدهَذأ ِإيف ُجهاَذَذَذأ يِإنَذْغَذلَذب ٍنُلُجُجَذر ْدنِإم ِإينُجرُجَذْدعَذي ْدنَذم» :هربك ىلوت نّدمع ناخيشلا

  .[16:رونلا] ژى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅژ :ىلاعت هلوقب هللا مهبطاخ

 يتلا لاعفألا نم ءيشب ةباحصلا عوقو ىلع لدت ثيداحألاو تايآلا هذهف 
 َّلثمب اورفك ةباحصلا نإ نيملسملا نم دحأ َّلقي ملو ،مهنم دصق نود  يبنلا يذؤت

 . يبنلا ةيذأ ىلإ َّلصوملا بابلا اذهل اًّيدس ؛اهنع ىهن هللا نكل ،لاعفألا هذه

 هبحاص ملعي نأ ريغ نم يبنلا ىذآ اذإ َّلعفلاو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 توصلا عفرك ،ةيصعم نوكيو ،هنع ىهني هـنإف ،هاذأ هبحاص دصقي ملو ،هيذؤي هنأ
 هيلع مدقأو ،هيذؤي هنأ ملعي هبحاصو هيذؤي امم ناكو ،هاذأ دصق اذإ امأف ،هتوص قوف
 .FOE(َّلمعلا طوبحو رفكلا بجوي يذلا اذهف ملعلا اذه راضحتسا عم

 كلذ مرحو ،كلذ نع اوهن هتوص قوف مهتاوصأ اوعفر نيذلا نإف) :اًدضيأ لاقو 
 اميف نيروذعم اوناك َّلب ،نيملسملا عامجإب اورفكي ملو ،بدأ ءوس كلذ ناكف ،مهيلع
 ؟رفكي فيك ةهوركم اهنأ ولو ،حيحص ىنعم اهل ةرابع قلطأ نمف ،يهنلا َّلبق اولعف
 قحأ وهف امهرفك نمو ،حيحصلا يف تبث امك رمعو ركب يبأ يف تلزن ةيآلا هذهو
 ـ هتوص عفري ناكو ـ سامش نب سيق نب تباث نأ حيحصلا يف تبث دقو ،رفكلاب

 وهو ،FPEةنجلاب  يبنلا هرشبف ،رانلا َّلهأ نم نوكي نأ ةيآلا هذه تلزن امل فاخ
 .FQE(ةنجلاب مهل دوهشملا دحأ

                                                 
 ،(16-1/466)ملسمو .ِجكْتفِجإلا ِجثيِجدَدح باَدب ،ْتي ِجزاَدغَدملا ُيباَدتِجك ،(6262-5/166)يراخبلا حيحص (1)

  .ِجفِجذاَدقْتلا ِجةَدبْتوَدت ِجلوُيبَدقَدو ِجكْتفِجإلا ِجثيِجدَدح  ِجيف باب ،ِجةَدبْتوّدتلا ُيباَدتِجك

 .35:لولسملا مراصلا (2)

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ باَدب ،ْتريِجسْتفَّلتلا ُيباَدتِجك ،(1212-1/196)يراخبلا هاور (3)
 .« ِجةَّلنَدْتجلا ِجَّلْتهَدأ ْتنِجم َدكَّلنِجكَدلَدو ،ِجراَّلنلا ِجَّلْتهَدأ ْتنِجم َدتْتسَدل َدك َّلنِجإ» : يبنلا لاق هيفو .َدةَديآلا ،ژہ

 .4/351:ىواتفلا عومجم (4)
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 لاق ،FNE« ِإَّيَلْدهَذأ ِإيف ُجهاَذَذَذأ يِإنَذْغَذلَذب ٍنُلُجُجَذر ْدنِإم ِإينُجرُجَذْدعَذي ْدنَذم» :لاق امل  يبنلا نأ) :لاقو 
 ،ةروهشم ةصقلاو .هقنع تبرض سوألا نم ناك نإ ،كرذعأ انأ :ذاعم نب دعس هل
 ،هقنع برض زوجي هصقنتو  يبنلا يذآ نم نأ ىلع لد ،هيلع كلذ ركني مل املف
 اهيف مالكلاب دصقي ناك هنأ ،ةشئاع نأش يف ملكت نمم هريغو ّديبأ نبا نيب قرفلاو
 ،هب هصقتني مالكب ملكتيو ،هب راعلا قاحلإو ،هيلع نعطلاو ، هللا لوسر بيع
 ملو ،كلذ اودصقي مل مهنإف ،ةنمحو حطسمو ناسح فالخب ،هلتقن :اولاق كلذلف
 .FOE(هريغ نود ّديبأ نبا نم  يبنلا رذعتسا امنإ اذهلو ؛كلذ ىلع لدي امب اوملكتي

 ژے ے ھ ھ ھ ھ ہ ژ :ىلاعت هلوق دنع يناكوشلا لاقو 
 َّلثم اًدرهج :يأ .فوذحم ردصم تعن اهنأ ىلع بصن َّلحم يف فاكلاو) :[4:تارجحلا]

 ىلع عقي ام وه لوقلا يف رهجلابو ،توصلا عفرب دارملا سيلو ،ضعبل مكضعب رهج
 ريغ هسفن يف توصلا نوكي نأ دارملا امنإو ،رفك كلذ نإف ،فافختسالا ةقيرط
 .FPE(هريقوتو هميظعت بجي نم فقاوم يف عقي امل بسانم

 َّلهأ لاوقأ :هدصقي ْمَل رفكم ىنعم ىَلِإ ةلصوملا لاعفألا رودص مكَح يف ُلِخديو 
 ىلإ يدؤت اهنأ عمف ،ىلاعت هللا تافص ضعب اوفن نيذلاك ،ىلاعت هللا قح يف عدبلا
  :مهلاوقأ هيلإ لوؤت امب مهورفكي مل ةنسلا َّلهأ ءاملع نإف ،اهودصقي مل ةيرفك مزاول

 نع لاق نم َّلك ريفكت مزلل اًدبهذم بهذملا مزال ناك ولو) :مالسإلا خيش لاق 
 نأ ىضتقي لوقلا اذه مزال نإف ،ةقيقحب سيل زاجم هنأ تافصلا نم هريغ وأ ءاوتسالا

 اًدردق نيمسالا نيب تبثي مل نم َّلكو ،ةقيقح هتافص وأ ،هئامسأ نم ءيش نوكي ال
 نم ام هنإف ،اًدناميإ هب رارقإلاو ،هتفرعمو ،هللاب ناميإلا نم ءيش نوكي ال نأ مزل اًدكرتشم

 مزلتسي ءالؤه لوق مزالو ،رخآلا يف لاقي ام ريظن هيف لاقيو الإ بلقلا هتبثي ءيش
 نأ ملعن نكل ،ىراصنلاو دوهيلا نم رفكأ مه نيذلا نيلطعملا ةدحالملا ةالغ لوق

                                                 
 .اًدبيرق هجيرخت قبس (1)
 .116:لولسملا مراصلا (2)
 .5/11:ريدقلا حتف (3)
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 الإ تسيل ةقيقحلا نأ مهوتي مهنم ريثك َّلب ،هلوق مزاول ملعي ال كلذ يفني نمم اًدريثك
 .FNE(نيقولخملا قئاقح ضحم

 j·gÎÊW=ƒÑfl=^‡�g_”=‰Ü^=^ÿò_fæ=ƒŸ=‹_=Í’È„=‘Õà�^=f≈Î·ÊW==

 دوجسلاك اهنيعب رفك يه يتلا لاوقألاو ظافلألا ىلع قبطني ال طباضلا اذه 
 هنإف اهدصق اذإ ،حيرص ظفلب نيدلاب ءازهتسالا وأ ،هلوسرو هللا بس وأ ،منصلل
 اًدمالك َّلقي مل هدصق ربَدتُيعي نم نأ :قرفلاو ،رفكلا دصقي مل هنأ معز ولو ،اهب رفكي

 َذُتْدِنَذأ َّرمهللا» لاق يذلاك ،هدصقي مل ناسل قبسب هلاق وأ ، ًدالمتحم َّلب اًدحيرص اًديرفك
 نمك ،هريغ َّلمتحي ال حيرص ظفلب ءاج امف هدصق ربتعي ال نمو ،FOE« َذَكُّرَشبَذر اَذِنَذأَذو يِإدْدبَذع
 وحنو ، ًدالزاه هتلق وأ ،رفك هنأ ملعأ مل وأ ،بسلا دصقأ مل :لاق مث ، لوسرلا بس
 :هنم َّلبقي ال هنإف ،كلذ

 مل نإو  كلذب رفك ،رفك وه ام َّلعف وأ ،لاق نمف ةلمجلابو) :مالسإلا خيش لاق 
  .FPE(هللا ءاش ام الإ ٌبدحأ رفكلا دصقي ال ذإ  ؛اًدرفاك نوكي نأ دصقي

 -دحأ هبس اذإف) : يبنلا بس نع نيميثعلا حلاص نب دمحم انخيش لاقو 
 هللا نيد مظعي نأو ،عنص امع علقيو ،هللا ىلإ بوتي نأ هيلعف ،رفكي هنإف -اًدحزام ولو

 قبس ٌبءيش امأ ،نيدلا اذه يف ءاج امب َّلمعلاب هلل داقنيو هب هللا نيدي ىتح ،هبلق يف 
 ىلع اًدقبس َّلب دصق نودب  ٍلبس ةملك لاقف ،نيدلا حدمي نأ ديري ناك نأب هناسل ىلع
 نإف ،حزمي وهو هدصقي يذلا فالخب ،بسلا دصق ام هنأل ؛رفكي ال اذهف ،ناسللا

 دصقلا نيب قرفلا فرعن نأ بجيف ...داجلا مكح هل راصف هبلق يف عقو اًددصق انه
 دصق نيب سيل ،مالكلا دصق مدعو مالكلا دصق نيب قرفلا فرعن نأ بجي ،همدعو
  :بتارم ةثالث انه نأل ؛هدصق مدعو بسلا

                                                 
 .14/164:ىواتفلا عومجم (1)
 .هجيرخت قبس (2)
 .116:لولسملا مراصلا (3)
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 ءادعأ عنصي امك داجلا َّلعف اذهو ،بسلاو مالكلا دصقي نأ :ىَلوألا ةبَترملا
 .مالسإلا بسب مالسإلا

 هنكل ،بسلا ىلع لدي ام دصقي :ىنعمب ،بسلا نود مالكلا دصقي نأ :يناثلا
 .ةيرخسو ءازهتسا هنأل ؛اًدرفاك نوكي لوألاك همكح اذهف ،داج ريغ ٌبحزام

 لدي امب ملكتي ،هناسل قبسي امنإو ،بسلا الو مالكلا دصقي ال نأ :ةثلاثلا ةبَترملا
 ال يذلا وه اذهف ،بسلا دصق الو ،مالكلا دصق ال ،اًدقالطإ ٍلدصق نود بسلا ىلع
  .FNE(هب ذخاؤي

 ڌ ڍژ ،ءازهتسا  ةباحصلاب اوملكت نميف ىلاعت هلوق كلذ نيبيو 
 گک ک کک ڑ ڑ ژ ژڈڈ ڎ ڎ ڌ

 :[51،11:ةبوتلا] ژڳ ڳ گ گ گ

 عم مهناميإ دعب اورفك مهنأ ىلاعتو هناحبس ربخأ) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 نأ نيبو ،بعلنو ضوخن انك َّلب ،هل داقتعا ريغ نم رفكلاب انملكت انإ :مهلوق
 ناك ولو ،مالكلا اذهب هردص حرش نمم الإ اذه نوكي الو ،رفُيك هللا تايآب ءازهتسالا
  .FOE(مالكلا اذهب ملكتي نأ هعنم هبلق يف ناميإلا

 كلذ نأ اونظ َّلب ،اًدرفك اوتأ دق مهسفنأ دنع اونوكي مل مهنأ ىلع ّدلدف) :لاقو 
 ،هناميإ دعب هبحاص هب رفكي رفُيك هلوسرو هتايآو هللاب ءازهتسالا نأ ّدنيبف ،رفكب سيل
 ،مرحم هنأ اوفرع يذلا مرحملا اذه اولعفف ،فيعض ناميإ مهدنع ناك هنأ ىلع ّدلدف
 .FPE(هزاوج اودقتعي مل مهنإف ،هب اورفك اًدرْتفُيك ناكو ،اًدرفك هونظي مل نكلو

 

                                                 
 :يمسرلا خيشلا عقوم) بردلا ىلع رون ىواتف نم (1)

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_ 777 .shtm 

 .1/144:ىواتفلا عومجم (2)

 .1/914:قباسلا عجرملا (3)
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: 

 نم ءيشب ةلملا نم جرخملا يداقتعالا ريفكتلا مدع ىلع ءاملعلا عمجأ دقف 
 مدع ىلع اوصن اذلو ؛ةيلاسرلا ةجحلا هتغلب دق نيعملا اذه نأ تبثي ىتح ،تارفكملا
 هغلبت ىتح ةديعب ةيدابب أشن وأ ،مالسإب دهع ثيدح ناك اذإ رفكلاب عقو نم ريفكت
 اذهو ،اهضراع ضراعمل وأ ،ةجحلا هب تبثت قيرطب هدنع تبثت ملو هتغلب وأ ،ةجحلا
 تاديعقتو ،ةرثاكتملا ةيعرشلا صوصنلا يف اًدنايبو اًدحوضو طورشلا رثكأ نم طرشلا
 :ملعلا َّلهأ

=Ãa‹_=‹‚=^ÿ—àb„ هلوقو ،[56:ءارُسإلا] ژەئ ەئ ائ ائ ى ى ژ :ىلاعت هلوقف 
 ،[516 :ءاسنلا] ژڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ :ىلاعت

 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ژ :ىلاعت هلوقو
  .[566 :ةبوتلا] ژڻ ڻ ڻ

 انك امو :هُيركذ ىلاعت لوقي) :ىلوألا ةيآلا ريسفت يف يربّدطلا ريرج نبا لاق 
 عطقت يتلا تايآلاب مهيلع ةّدجحلا ةماقإو ،َّلسّدرلاب مهيلإ راذعإلا دعب ّدالإ موق يكلهم
  .FNE(مهرذع

 َّلبق قلخلا بّدذعي ال هللا ّدنأ ىلع َّليلد هيفو) :ةيناثلا ةيآلا ريسفت يف يوغبلا لاقو 
  .FOE(َّلسّدرلا ةثعب

 هذه ضعبب ًدالهاج نوكي نم سانلا نم) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 غالب ةهج نم ةجحلا هيلع موقت ىتح دحأ رفكب مكحي الف ،هب رذعي ًدالهج ماكحألا
 لاقو ،[516 :ءاسنلا] ژڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ژ :ىلاعت لاق امك ،ةلاسرلا

                                                 
 .16/412:نآرقلا َّليوأت يف نايبلا عماج (1)

 .4/469:َّليزنتلا ملاعم (2)
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 نأ ملعي ملو َّلجر ملسأ ول اذهلو ؛[56:ءارُسإلا] ژ ەئ ەئ ائ ائ ى ىژ :ىلاعت
 اذه باجيإ داقتعا مدعب رفكي مل ،مرحي رمخلا نأ ملعي مل وأ ،هيلع ةبجاو ةالصلا

  .FNE(ةيوبنلا ةجحلا هغلبت ىتح بقاعي ملو َّلب ،اذه ميرحتو
 امك ،ةّدجحلا مايق دعب ّدالإ اًددحأ بّدذعي ال ىلاعتو هناحبس هللا ّدنإ) :ميقلا نبا لاقو 

 ڇژ :ىلاعت لاقو ،[56:ءارُسإلا] ژ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ژ :ىلاعت لاق
 يف ريثك اذهو ...[516 :ءاسنلا] ژڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 بنذملا وهو ،ةّدجحلا هيلع تماقو ،لوسّدرلا هءاج نَدم بّدذعي امنإ هّدنأ ربخي ،نآرقلا
  .FOE(هبنذب فرتعي يذلا

 َددْتعَدب َدنيِجدِجحْتلُيْتملاَدو ِججِجراَدو َدْتخلا ِجَّلْتتَدق باَدب» :لاقف ةثلاثلا ةيآلا ىلع يراخبلا بوب دقو 
    ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ    گ  گ  ک  ک ژ :َدىلاَدعَدت هللا ِجلْتوَدقَدو ،ْتمِجهْتيَدلَدع ِجةَّلجُيْتحلا ِجةَدماَدقِجإ

 .FPE«[566 :ةبوتلا] ژڱ  ڱ   ڱ  ڳ
 بجي ال نيدحلملاو جراوخلا لاتق نأ ىلإ ةميركلا ةيآلا هذهب راشأ) :ينيعلا لاق 

 اهنأل ؛ةيآلا هذه هيلع َّليلدلاو ،مهلئالد نالطب راهظإو مهيلع ةجحلا ةماقإ دعب الإ
 اهرسف اذكهو ،نورذي امو نوتأي ام مهل نيبي ىتح هدابع ذخاؤي ال هللا نأ ىلع لدت
 ام ءاج سانلا اهب َّلمعف ضئارفلا ىلاعت هللا لزنأ امل :يبلكلاو َّلتاقم لاقو ،كاحضلا
 ،ةلبقلا نم لوألا رمألا نولمعي اوناك مهو سان تام دقو ،نآرقلا نم اهخسن

 گ ک کژ ىلاعت هللا لزنأف هللا لوسر هنع اولأسف ،كلذ هابشأو ،رمخلاو
 مهل نيبي ىتح خوسنملاب اولمع موق َّلمع َّلطبيل هللا ناك امو :ينعي .ژگ گ

  .FQE(خسانلا

                                                 
 .66/112:ىواتفلا عومجم (1)

  .161:نيترجهلا قيرط (2)

 .ْتمِجِجهلاَدتِجقَدو َدنيِجدِجناَدعُيْتملاَدو َدنيِّسدَدتْترُيْتملا ِجةَدباَدتِجتْتسا باَدتِجك ،(3/16)يراخبلا حيحص (3)

 .24/21:يراقلا ةدمع (4)
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 ىتح) :ژڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ژ ىلاعت هلوق دنع يربطلا ريرج نبا لاقو 
 كلذ ةيهارك مكل نيبي نأ َّلبق امأف ،هنع ءاهتنالا اوكرتتف هنع يهنلاب مكيلإ مدقتي
 نأل ؛لالضلاب مكيلع مكحي ال هنإف ،هنع مكاهن ام ىلإ هيهن اودعتت مث هنع يهنلاب
 نئاك ريغف هني ملو رمؤي مل نم امأف ،يهنملاو رومأملا نم نانوكي امنإ ةيصعملاو ةعاطلا
  .FNE(هنع هني ملو هب رمؤي مل اميف ،اًديصاع وأ اًدعيطم

 مهيمسي الو ،موق ىلع لالضلا عقوي ال هناحبس هللا نأ :يأ) :يناكوشلا لاقو 
 نم ءيش ىلع اومدقي مل ام ،هعئارشب مايقلاو مالسإلا ىلإ مهاده نأ دعب ًدالالض

 الو ،مهيلع مثإ الف كلذ مهل نيبتي نأ َّلبق امأو ،مرحم هنأ مهل نيبتي نأ دعب تامرحملا
 .FOE(هب نوذخاؤي

=Ë`‹_=‹‚=^ÿå·Ô لاق :لاق  ةريره يبأ نع ملسم هاور اميف ، يبنلا لوقف : 
 َّرمُجَث ، ٌّيِلِإيناَذْدْرِصَذِن َذاَلَذو ٌّيِليِإِدوُجَذُهْي ِإةَّرمُجألا ِإهِإَذَذه ْدنِإم ٌلدَذَحَذأ ِإيِّب ُجَعَذمْدُسَذي َذاَل ،ِإهِإدَذيِإب ٍندَّرمَذُجحم ُجسْدفَذِن يِإَذَّرلاَذو»
 .FPE« ِإرا َّرنلا ِإِّباَذحْدصَذأ ْدنِإم َذناَذك َّراَلِإِإ ِإ -هِإب ُجُتْدلِإسْدرُجأ يِإَذَّرلاِإب ْدنِإمْدْؤُجي ْدَذْمَلَذو ُجتوُجمَذي

 َذمْدوَذي ٌلةَذعَذبْدرَذأ» :َدلاَدق  هللا َّليِجبَدن َّلنَدأ ٍلعيِجَدرُس ِجنْتب ِجدَدوْتسَدألا ِجنَدع دمحأ مامإلا ىورو 
 .َةَذْدُرْتَذف ِإيف َذتاَذم ٌلُلُجُجَذرَذو ، ٌلمَذرَذه ٌلُلُجُجَذرَذو ، ُجقَذْدَمْحَذأ ٌلُلُجُجَذرَذو ،ااًلئْديَذش ُجَعَذمْدُسَذي اَل ُّرَشمَذصَذأ ٌلُلُجُجَذر :ِإةَذماَذيِإقْدلا
 يِّنِّبَذر : ُجلوُجقَذيَذف ُجقَذْدَمْحَذألا اَّرمَذأَذو ،ااًلئْديَذش ُجَعَذمْدسَذأ اَذمَذو ُجمالْدسِإإلا َذءاَذُج ْددَذق َذل يِّنِّبَذر : ُجلوُجقَذيَذف ُّرَشمَذصَذألا اَّرمَذَأَذف
 ُجمالْدسِإإلا َذءاَذُج ْددَذقَذل يِّنيِّبَذر : ُجلوُجقَذيَذف ُجمَذرَذْدَهِلا اَّرمَذأَذو ، ِإرْدعَذبْدلاِإب ِإينوُجفِإَذْدَذْحَي ُجناَذيْدبيِّنصلاَذو ُجمالْدسِإإلا َذءاَذُج ْددَذقَذل

 ُجَذُجِخْدَأَذيَذف .لوُجسَذر َذَكَذل ِإيناَذَتَذأ اَذم يِّنِّبَذر : ُجلوُجقَذيَذف ِإَةَذْدُرْتَذفْدلا ِإيف  َذتاَذم يِإَذَّرلا اَّرمَذأَذو ،ااًلئْديَذش ُجُلِإقْدعَذأ اَذمَذو
  ْدوَذل ،ِإهِإدَذيِإب ٍندَّرمَذُجحم ُجسْدفَذِن يِإَذَّرلاَذوَذف : َذلاَذق ، َذراَّرنلا اوُجلُجِخْدِدا ْدنَذأ ْدمِإهْديَذلِإِإ ُجُلِإسْدُجِرْيَذف ، ُجهَّرنُجعيِإْطُجيَذل ْدمُجهَذقيِإَثاَذوَذم
 يبأو ،ةريره يبأ نع قرط نم ءاج ثيدحلاو .FQE«ااًلمَذالَذسَذو ااًلِدْدرَذب ْدمِإهْديَذلَذع ْدُتَذِناَذكَذل اَذهوُجلَذِخَذِد

                                                 
 .26/195:نآرقلا َّليوأت يف نايبلا عماج (1)
 .4/312:ريدقلا حتف (2)
َدُيحم اَدنِّسيِجبَدن ِجةَدلاَدسِجرِجب ِجنَداميِجإلا ِجبوُيجُيو باب ،ِجنَدامْتيِجإلا ُيباَدتِجك ،(912-6/93)ملسم حيحص (3)  ِجساَّلنلا ِجعيِجَدمج َدىلِجإ  ٍلدَّلم 

 .ِجهِجتَّللِجمِجب ِجَّلَدلِجْتملا ِجخْتسَدنَدو

 .(61916-14/144)دمحأ دنسم (4)
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 ،نابح نبا اهعومجمب هححص ،FNEةفيعض ديناسأب  نابوثو ،ذاعمو ،سنأو ،ديعس
 :FOEرجح نباو ،ميقلا نباو ،يسدقملا ءايضلاو ،يقهيبلاو

 فارطأ يف نَدم ّدنأ ىلع َّليلد هيف) :لوألا ثيدحلا حرش يف ضايع يضاقلا لاق 
 ّدنأ - يبنلا رمأ الو ،مالسإلا ةوعد هغلبت مل نَدِجمم ،ةعطقملا رحبلا رئازجو ،ضرألا
  .FPE(طقاس ناميإلا مدع يف هنع جرحلا

 هللا لوسر ةوعد هغلبت مل نَدم ّدنأ ىلع َّليلد هيفو) :يِجبطرقلا ساّدبعلا وبأ لاقو 
 ائ ائ ى ى ژ :ىلاعت لاق امك اذهو ،ةذخاؤم الو هيلع باقع ال ،هرمأ الو ،

 ثعبي مل هنأكف ،هتزجعم الو ،لوسرلا ةوعد هغلبت مل نَدمو ،[56:ءارُسإلا] ژ ەئ ەئ
  .FQE(لوسر هيلإ

 هسفن ةريره وبأو) :هوحنو مصألا ثيدح نع ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
  مهنم ،دحاو ريغ هاور ام هنع تبث دق  يبنلا نع ثيدحلا اذه ىور يذلا

 اًددحأ بذعي ال هللا نأ ةريره وبأ نيبف ...هريغو هريسفت يف متاح يبأ نب نمحرلا دبع
  .FRE(ايندلا يف ةلاسرلا هغلبت مل نم نحتمي ةرخآلا يف هنأو ،ًدالوسر هيلإ ثعبي ىتح

 هلوقي ال ذإ كلذ دضعي فوقوملا نأو ،عوفرملا ححص نأ دعب ميقلا نبا لاقو 
 امل َّليصفت يهف ،عرشلا دعاوقو نآرقلل ةقفاوملا يه) :داهتجالاو يأرلاب يباحصلا
 مهيلع مقت مل ءالؤهو ،هيلع ةجحلا مايق دعب الإ اًددحأ بذعي ال هنأ نآرقلا هب ربخأ

                                                 
 .(4/3266:ةمذلا َّلهأ ماكحأ )ميقلا نبا اهقاس (1)

 ثيداحألا،(521-6/619)يقهيبلل ردقلاو ءاضقلا ،(1591-16/159)نابح نبا حيحص :رظنا (2)
 حتف،(4/3266)ميقلا نبال ةمذلا َّلهأ ماكحأ ،(2526-4/914)يسدقملا ءايضلل ةراتخملا
 .(9/124)يرابلا

 .6/112:ملعملا لامكإ (3)

 .6/119:ملسم باتك صيخلت نم َّلكشأ امل مهفملا (4)

 .2/534:َّلقنلاو َّلقعلا ضراعت ءرد (5)
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 ةجحلا هيف ماقت نأ نطاوملا قحأو ،مهيلع هتجح ميقي نأ دب الف ،ايندلا يف هللا ةجح
 يدي نيب سانلا مصتخيو ،تانيبلا ماقتو ،ىواعدلا عمستو ،داهشألا موقي موي
 عفنتو ،مهترذعم نيملاظلا عفنت الف ،هترذعمو هتجحب دحأ َّلك قطنيو ،برلا

 .FNE(مهريغ

 :َنيعملا ِرْيفكَت مدع هيلع ىنبي اًلالصأ طرشلا اَذه ُلعجب ءاملعلا تاديعقَت نمو 

 هيبن اهب ربخأو ،هباتك اهب ءاج تافصو ءامسأ ىلاعت هلل) :يعفاشلا مامإلا لوق 
 ،اهب لزن نآرقلا ّدنأل ؛اهّددر ةّدجحلا هيلع تماق هللا قلخ نم اًددحأ عسي الو ،هتمأ

 دعب كلذ دعب فلاخ نإف ،لودعلا هنع ىور اميف اهب لوقلا  هللا لوسر نع  ّدحصو
 ملع ّدنأل ؛َّلهجلاب روذعمف هيلع ةّدجحلا توبث َّلبق امأف ،رفاك وهف هيلع ةّدجحلا توبث
 دعب ّدالإ اًددحأ َّلهجلاب رّدفكن الو ،ركفلاو ،بلقلاو ،ةيورلاب الو ،َّلقعلاب ردقي ال كلذ
 .FOE(هيلإ ربخلا ءاهتنا

 عئارش ملعي ملو ،ملسأ ول أرما ّدنأ فالخ الو) :يسلدنألا مزح نبا لاقو 
 مكح هغلبي مل وهو ،ةالص ناسنإلا ىلع سيل نأو ،لالح رمخلا ّدنأ دقتعاف مالسإلا
 ٍلذئنيح ىدامتف ةّدجحلا هيلع تماق اذإ ىتح ،هب دتعي فالخ الب اًدرفاك نكي مل ىلاعت هللا
 .FPE(رفاك وهف ةّدمألا عامجإب

 لوقلا ناك نإو هنإف ،ديعولا نم وه ريفكتلاو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 ةيدابب أشن وأ ،مالسإب دهع ثيدح َّلجرلا نوكي دق نكل ،لوسرلا هلاق امل اًدبيذكت
 نوكي دقو ،ةجحلا هيلع موقت ىتح هدحجي ام دحجب رفكي ال اذه َّلثمو ،ةديعب
 هدنع اهضراع وأ ،هدنع تبثت ملو اهعمس وأ ،صوصنلا كلت عمسي مل َّلجرلا
 يف يذلا ثيدحلا ركذأ امئاد تنكو ،اًدئطخم ناك نإو ،اهليوأت بجوأ رخآ ضراعم

                                                 
 .4/3266:ةمذلا َّلهأ ماكحأ (1)

 .6/23:ةيمالسإلا شويجلا عامتجا :رظنا (2)

 .46/596:ىلحملا (3)
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 ِإيف ِإينوُّرَشرَذَذ َّرمُجَث ،ِإينْدوُجقَذحْدسا َّرمُجَث ، ِإينوُجقِإرْدَحَذَأَذف ُّرَشُتُجم اَذِنَذأ اَذَذِإِإ» :لاق يذلا َّلجرلا يف نيحيحصلا
 ِإهِإب اوُجلَذعَذفَذف . َذْدَنيَذملاَذعلا نم ااًلدَذَحَذأ ُجهَذبَّرَذَذع اَذم ااًلباَذَذَذع ييِّننَذبيِّنَذَذعُجيَذل َّرَذَّيَلَذع هللا َذرَذدَذق ْدنِإئَذل ،هللاَذوَذف ، ِإمَذيلا
 َّلجر اذهف .FNE« ُجهَذل َذرَذفَذْغَذف . َذَكُجتَذيْدشَذِخ : َذلاَذق ؟َذُتْدلَذعَذف اَذم َذىَلَذع َذَكَذلَذَذَمْح اَذم :هل هللا َذلاَذقَذف ،َذَكِإلَذَذ

 قافتاب رفك اذهو ،داعي ال هنأ دقتعا َّلب ،يرُيذ اذإ هتداعإ يفو ،هللا ةردق يف كش
 هل رفغف هبقاعي نأ هللا فاخي اًدنمؤم ناكو ،كلذ ملعي ال ًدالهاج ناك نكل ،نيملسملا
 .FOE(كلذب

 هللاو ،هيلع ةجحلا مايق دعبو ،ملعلا دعب الإ دحأ مثأي الف) :يبهذلا لاقو 
 ناك دقو ،[56:ءارُسإلا]ژ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ژ :ىلاعت لاق ،مهب فوؤر فيطل

 دعب الإ مهغلبي الف  يبنلا ىلع ميرحتلاو بجاولا لزنيو ،ةشبحلاب ةباحصلا ةداس
 رذعي اذكو ،صنلا مهغلبي ىتح َّلهجلاب نوروذعم رهشألا كلت يف مهف ،رهشأ
 .FPE(صنلا عمسي ىتح ملعي مل نم َّلهجلاب

 هنإ) :ةوعدلا ددجم هدج نع خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاقو 
 هللا تايآب رـفكلاو ،ربكألا كرشلا نم هلعاف ريفكت ىلع نوملسملا عمجأ امب الإ رفكي ال
 ،نيحلاصلا دبع نم رـيفكتك ،رـبتعملا اهغولبو ،ةجحلا مايق دعب اهنم ءيشب وأ ،هلسرو
 ،ةيهلإلاو تادابعلا نم ،هقلخ ىلع هقحتسي اميف هل اًددادنأ مهلعجو ،هللا عم مهاعدو
 .FQE(ناميإلاو ملعلا َّلهأ هيلع ٌبعِجمْتُيجم اذهو

 يف ررقي باهولا دبع نب دمحم انخيش ناكو) :نامحس نب ناميلس خيشلا لاقو 
 نيد فرع نمو ،ةيلاسرلا ةجحلا تماق نم الإ رِّسفَدكُيي ال هنأ :هلئاسرو هسلاجم

 نم رفكن ال انك نإو :لوقي ةراتو .هتبسمو هتوادع يف ّدنيبت هتفرعم دعبو ،لوسرلا

                                                 
 .هجيرخت قبس (1)

 .9/694:ىواتفلا عومجم (2)

 .12:رئابكلا باتك (3)

 .6/112:ةينسلا رردلا (4)
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 يف لوقيو .انيلإ رجاهي مل نم رفكن فيكف ،مههبني نم مدعل هوحنو ،زاوكلا ةبق دبعي
 .FNE(هلاح ام يردأ الف ،هاوه عبتاو ضرألا ىلإ دلخأ نم امأو :اهضعب

 نمؤي يذلا ناسنإلا َّلعف اذإ) :باهولا دبع نب دمحم نب هللا دبع خيشلا لاقو 
 هلوسر هب هللا ثعب امب هنم ًدالهج ،اًدرفك هداقتعا وأ ،اًدرفك هلعف نوكي ام ،هلوسرو هللاب

 ةجحلا هيلع موقت ىتح رفكلاب هيلع مكحن الو ،اًدرفاك اندنع نوكي ال اذهف ،
 لوسرلا هب ءاج ام هل نيبو ،ةجحلا هيلع تماق اذإف ،اهفلاخ نم رفكي يتلا ،ةيلاسرلا

 .FOE(رفكي يذلا وه اذهف ،هيلع ةجحلا مايق دعب كلذ َّلعف ىلع رصأو ،

^ÿò_fæ=Ω=–Î_fl=^•sÔ=ÿk’Õ4=^ª≈≤W= 

 ةجحلا هذه دودح ةفرعم نم دب الف ،نيعملا ريفكت طورش دحأ ةجحلا مايق نأ امب
 رفكلا َّلعفب رذعي وأ ،هلوسرو هللا هرفكي مل نم رفكي الئل ؛هيلع تماق نم رفكي يتلا
  :نيطرشب موقت ةجحلا نإ :لوقن نأ عيطتسن اننإف اذلو ،هلوسرو هللا هرذعي مل نم

* ^ÿêàø=^˚Ë€W=fŸÈÀ=^•sÔ=ƒŸ=ËrÊ=Íåk�Î∆=ÃÂ›Â_=ÿÈ=`á^ÉFPE:  

 ةجحلا موقت ال ةمئألا قافتابف ،همهفي ٍلباطخبو ،هتغلب فلكملا ةجحلا غلبت نأب 
 ٍلةلالد مهف نآرقلا مهفي نأ دب ال َّلب ،همهفي ال يبرع ٍلناسلب يمجعألا ةبطاخمب

 ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳژ ىلاعت هلوق كلذ َّلـيلدو ،ٍلداشرإو
  :[2:ميهاربإ] ژھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 نم اهيناعم ىلع ةنسلاو نآرقلا ةلالد نإف) :برعلا ةغل ركذو ،ميقلا نبا لاق 
 صخي ال اذهو ،ةغللا كلت نم هنوداتعيو هنوفرعي ام ىلع موق َّلك ةغل ةلالد سنج

                                                 
 .51:نيتهبشلا فشك (1)

 16/394:ةينسلا رردلا (2)

 ىلع) ةرابع - هللا هظفح  نازوفلا حلاص خيشلا انخيش بتكف ،[اهمهفو ةجحلا غولب] :تبتك َّلصألا يف (3)
 .هيبنتلا يف يتأي ام قفاويل قدأ يهو ،(دارأ ول اهمهف عيطتسي هجو
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 ىلع مهظافلأ لولدمب ملعلا فقوتي مدآ ينب عيمجل يرورض رمأ وه َّلب ،برعلا
 ًدالوسر هللا َّلسري مل اذهلو ؛بطاختلا اهب مهنيب عقو يتلا ةغللا كلت َّلهأ نم مهنوك
  .FNE(مهل هباطخ نم هومهف امب ةجحلا مهيلع موقتف ،مهل نيبيل هموق ناسلب الإ

 نمم ناك اذإ ،اهمهفي يتلا هتغلب ِّباْطَخْلا ةمجُرْتب َنيعملا ىَلع موقَت ةجَحْلا نِإف اَذلو 
 :ةيبرعلا ةغللاب كلذ مهفي مل

 اونيبيل ؛مهتغلب :يأ ،[2:ميهاربإ] ژڱ ڱ ژ) :يبطرقلا هللا دبع وبأ لاق 
 سنج مسا يهف ،ةغللا دارملا نأل ؛موقلا ىلإ هفاضأ نإو ناسللا دحوو ،مهنيد رمأ مهل
 مجرت نم َّلك نأل ؛ةيآلا هذه يف مهريغو مجعلل ةجح الو ،ريثكلاو َّليلقلا ىلع عقي
  .FOE(ةجحلا هتمزل اهمهفي ةمجرت  يبنلا هب ءاج ام هل

 ،هموق ريغو هموق ىلإ اًددمحم ثعب كلذكف) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 :مهل نايبلا طسوتب مهريغل نايبلا َّلصحي مث ،مهل نيبيل هموق ناسلب ثعبي امنإ نكلو
 دوصقم َّلصحي مل ًدالوأ هموقل نيبتي مل ولو ،مهل ةمجرتلاب امإو ،مهناسلو مهتغلب امإ
  .FPE(مهريغل الو ،مهل ال ،ةلاسرلا

 :َةُرْتفلا ُلهأ ركَذ ِضرعم يف طرشلا اَذه ىَلع ءاملعلا ٍصِن دقو 

 ءالقعلا اهيلإ دتهي مل تارتفلا ةنمزأ يف تادبعتلا هوجو) :يبطاشلا لاق 
 ىلع يشملاو اهيف لالضلا مهيف بلاغلا تيأر دقف ،تاداعلا يناعم هوجول مهءادتها

 ةلالد لدي امم اذهو ،ةمدقتملا عئارشلا نم يقب اميف رييغتلا َّلصح مث نمو ،قيرط ريغ
 يف ةعيرشلا ىلإ انرقتفاف ،اهعضوب الو ،اهيناعم كردب َّلقتسي ال َّلقعلا نأ ىلع ةحضاو
 ى ژ :ىلاعت لاقف ،مهئادتها مدع يف تارتفلا َّلهأ رذع كلذك رمألا ناك املو ،كلذ

                                                 
 .4/421:ةلسرملا قعاوصلا (1)

 .3/129:نآرقلا ماكحأل عماجلا (2)

 .4/11:حيحصلا باوجلا (3)
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 ڇ ڇ ڇ ڇژ :ىلاعت لاقو ،[56:ءارُسإلا] ژەئ ەئ ائ ائ ى
 عرشلا اهتبثأ يتلا يه انهه ةجحلاو ،[516 :ءاسنلا] ژڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

  .FNE(قاطي ال ام فيلكت عفر يف

 حيحصلاو) :ًدالهج َّلصي ملو ملسأ نم ركذو ،ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 نم نكمتلا َّلبق دحأ قح يف تبثي ال باطخلا نأ :ةيعرشلا ةلدألا هيلع لدت يذلا

 ءافتنا ىلع مهقافتا عم اهرئاظنو ةروكذملا روصلا يف هيلع بجي ال ءاضقلا ناف ؛هعامس
 يف فيكف ميثأتلا يف اذه ناك اذإف ،نايسنلاو أطخلا نع ةمألا هذهل افع هللا نأل ؛مثإلا
 نم ريثك اهيف سردني يذلا ةنمزألاو ةنكمألا يف أشني دق سانلا نم ريثكو ،ريفكتلا

 ،ةمكحلاو باتكلا نم هلوسر هب هللا ثعب ام غلبي نم ىقبي ال ىتح ،تاوبنلا مولع
 ال اذه َّلثمو ،كلذ هغلبي نم كانه نوكي الو ،هلوسر هب هللا ثعبي امم اًدريثك ملعي الف
 ناكو ،ناميإلاو ملعلا َّلهأ نع ةديعب ةيدابب أشن نم نأ ىلع ةمئألا قفتا اذهلو ؛رفكي

 مكحي ال هناف ،ةرتاوتملا ةرهاظلا ماكحألا هذه نم اًدئيش ركنأف ،مالسإلاب دهعلا ثيدح
 ٌلناَذمَذز ِإِساَّرنلا َذىَلَذع ِإيِتْدَأَذي» :ثيدحلا يف ءاج اذهلو ؛لوسرلا هب ءاج ام فرعي ىتح هرفكب

 ُجزوُججَذعْدلاَذو ،ُجِرْيِإبَذكْدلا ُجخْديَّرشلا َّراَلِإ ،اًّيجَذَح َذاَلَذو ،ااًلمْدوَذص َذاَلَذو ،اًلَةاَذكَذز َذاَلَذو ،اًلَةَذالَذص ِإهيِإف َذنوُجفِإرْدعَذي َذاَل
 َذاَلَذو اًلَةَذالَذص َذنوُجرْددَذي َذاَل ْدمُجهَذو ،هللا َّراَلِإ َذهَذلِإ َذاَل : َذنوُجلوُجقَذي ْدمُجهَذو اَذِنَذءاَذبآ اَذنْدكَذرْدِدَذأ : ُجلوُجقَذي ، ُجَةَذِرْيِإبَذكْدلا

 .FOE)FPE«اًّيجَذَح َذاَلَذو اًلَةاَذكَذز

*^ÿêàø=^ÿo_‡ÏW=^ÿk›’‚=‹‚=‹≈àÃÔ=^•sÔW  

 نع اًدزجاع ناك نإف ،هللا لزنأ امب ملعلا ىلإ لوصولا نم نكمتي نمم نوكي نأب 
 راشتنا ةرثكل هلذب عم قحلا ىلإ لوصولا نم نكمتي مل نكل ًدالقاع ناك وأ ،نونجل كلذ
 :ةجحلا هيلع موقت الف قحلا هابتشا وأ َّلطابلا

                                                 
 .4/919:تاقفاوملا (1)

 .هجيرخت قبس (2)

 .66/112:ىواتفلا عومجم (3)
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 طرشب :نيئيشب موقت امنإ دابعلا ىلع ةجحلاو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 ملعلا نع زجاعلا امأف ،هب َّلمعلا ىلع ةردقلاو ،هللا لزنأ امب ملعلا نم نكمتلا

 ضعبب ملعلا عطقنا اذإو .يهن الو هيلع رمأ الف ،َّلمعلا نع زجاعلا وأ ،نونجملاك
 َّلمعلا وأ ملعلا نع زجاعلا قح يف كلذ ناك ،هضعب نع زجعلا َّلصح وأ ،نيدلا
  .FNE(ًدالثم نونجملاك هعيمج نع زجع وأ نيدلا عيمجب ملعلا نع عطقنا نمك ،هلوقب

 كلذكو ،ملقلا عفر يف اًدرذع نوكت َّلقعلا ةبيغ نأ مدقت دقو) :اًدضيأ لاقو 
  .FOE(رهاظلا يف اًدرذع نوكت دق ةجحلا مايق اهعم عفرت يتلا ةهبشلا

 ةّدجحلا نع ضارعإلا :امهدحأ :نيببسب قحتسي باذعلا ّدنإ) :ميقلا نبا لاقو 
 ةدارإ كرتو اهمايق دعب اهل دانعلا :يناّدثلا .اهبجومبو ،اهب َّلمعلاو اهتدارإ مدعو
 مايق مدع عم َّلهجلا رفك امأو .دانع رفك :يناّدثلاو .ضارعإ رفك :لّدوألاف .اهبجوم
 موقت ىتح ،هنع بيذعّدتلا هللا ىفن يذلا اذهف ،اهتفرعم نم نكمتلا مدعو ،ةّدجحلا

  .FPE(َّلسّدرلا ةجح

 :ملعلا ُلهأ اَمُهركَذ َنيلاثم ِقوُسِن انِنِإف ةلَأُسملا هَذه روصَت حضتيلو 

 يف هيلع ةجحلا مقت مل نم ىلع اوركني مل امنإ) : ةباحصلا نع مزح نبا لاق 
 مل فيكو .هيلع ةجحلا مايق دعب فلاخ نم ىلع راكنإلا دشأ اوركنأو ،طقف ةلأسملا
 ؟اذه نم دشأ راكنإ يأف ؟مهفلاخ نم فويسلاب كلذ ىلع اوبرض دقو اوركني
 ،ااًلَتْدوَذم اَذِنَذرِإِخآ َذنوُجكَذي ىَّرتَذَح ُجتْدوُجمَذي َذاَلَذو ، ُجلوُجسَذر َذتاَذم اَذم ،هللاَذو» :لاق دق رمع سيلوأ

 لاق ذإ ،هتلادع يف اذه حدق امف ،FQE؟« ْدم ُجهَذلُجُجْدرَذأَذو ٍنلاَذُجِإر َذيِإدْديَذأ َّرنَذعَذْطْدقَذيَذلَذف َّرنَذعِإُجْدَذِرْيَذلو

                                                 
 .14/35:قباسلا عجرملا (1)

 .4/112:قباسلا عجرملا (2)

 .661:نيترجهلا قيرط (3)

 .« ًداليِجلَدخ اًدذِجخَّلتُيم ُيتْتنُيك ْتوَدل»  ِّسيِجبَّلنلا ِجلْتوَدق ُيباَدب ،ِجةَدباَدحَّلصلا ِجَّلِجئاَدضَدف ُيباَدتِجك ،(1119-5/1)يراخبلا حيحص (4)
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 نإو ،[19:رمزلا] ژ يئ ىئ مئ حئ ژ :نآرقلا عمس ذإ قحلا ىلإ عجر مث ،اًدئطخم
 .FNE(رفاك هيلع ةجحلا مايق دعب لوقلا اذه ىلع يدامتملا

 ةكئالملاو يناسفن لايخ يحولا نأ يعّددي نم ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذو 
 ةمليسمو اًددمحم نأ دهشن :نولوقيو ةمليسمو ا ًددمحم نومظعي اوناك نمو ،تالايخ
 نيقفانم كانه نأ ركذو ،رفك هنأ َّلسرلا نيد نم رارطضالاب ملعي امم هللا الوسر
 هدصق نوكي ال نم ءالؤه نمو) :لاق مث ،يحولل اذه ةضقانم نوفرعي ةقدانز
 همظعي هنكلو ،هب ءاج ام ردقو لوسرلا لاحب اًدفراع نوكي ال نكل ،قافنلاو ةقدنزلا
 نع زجاع وهو ،مهمالكب اهتقيقحو ةوبنلا يف اوملكت دق ءالؤه ىريو ،ًدالمجم ًداميظعت
 يتلا تارتفلا نكامأ يف نورثكي ءالؤهو ،ةوبنلا يف اذه دقتعيف ،رمألا ةقيقح ةفرعم
 يف نونوكي ءالؤهو ،اهقئاقحب موقي نم كانه نكي مل اذإ ةوبنلا راثآ اهيف فعضت
 هللا رفغي نم ءالؤه نمو ،مهوحنو ،راتتلا ةلودو ،ديبع ينب ةلودك :ةيلهاجلا لودلا
 هل َّلصح امم رثكأ ىلع ةردق هل قبي ملو ،لوسرلاب ناميإلا يف هعسو دهتجا اذإ هـنإف ؛هل
 ،رفك هيلع ةجحلا مايق دعب هلوق ناك نإو ،اهعسو الإ اًدسفن هللا فلكي مل هب ناميإلا نم
 َّرَذَّيَلَذع هللا َذرَذدَذق ْدنِإئَذل ،هللاَذوَذف ، ِإمَذيلا ِإيف ِإينوُّرَشرَذَذ َّرمُجَث ، ِإينْدوُجق َذحْدساف ُّرَشُتُجم اَذِنَذأ اَذَذِإِإ» :هلهأل لاق يذلاك
 ،FOEهجو ريغ نم نيحيحصلا يف ثيدحلاو .« َذْدَنيَذملاَذعلا نم ااًلدَذَحَذأ ُجهُجبِإَذَذعُجي َذاَل ااًلباَذَذَذع ييِّننَذبيِّنَذَذعُجيَذل
 ،ةداعإلا نم هب ربخأ ام َّلهجب هديعي ال هنأ اجرو ،هتداعإ ىلع هللا ةردق َّلهج اذه نإف
 ناكو ،هباذع نم اًدفئاخ ،هديعوو هدعوو ،هيهنو هرمأو ،هللاب اًدنمؤم ناك امل اذه عمو
  .FPE(هل هللا رفغ -هلثم رفك بجوت يتلا ةجحلا هيلع مقت مل ًدالهج كلذب هلهج

=
                                                 

 .2/961:ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا (1)

 .هجيرخت قبس (2)

 .6/494:ةيدفصلا (3)
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 ،اهمهفب ال اهغولبب نوكي ةجحلا مايق نأ هللا مهمحر ةوعدلا ةمئأ مالك يف ءاج
 ،ةجحلا هتغلب يذلا َّلقاعلا ةلأسم يف يناثلا طرشلا يف مهدنع ةربع ال هنأ هنم مهفي امم
 :اهمهفي مل ولو ،رذعي ال هنإف

 وه ةجحلا هيلع مقت مل يذلا َّلنإف) :باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش لاق 
 ةلأسم يف كلذ نوكي وأ ،ةديعب ةيدابب أشن يذلاو ،مالسإلاب دهع ثيدح يذلا

 يتلا نيدلا لوصأ امأو  ،ُيفَّلرعُيي ىتح رفكي الف ،فطعلاو ،فرصلا َّلثم ،ةيفخ
 هتغلب دقف نآرقلا هغلب نمف ،نآرقلا وه هللا ةجح نإف هباتك يف اهمكحأو هللا اهحضوأ
 نإف ،ةجحلا مهف نيبو ةجحلا مايق نيب اوقرفت مل مكنأ لاكشإلا َّلصأ نكلو ،ةجحلا
 لاق امك ،مهيلع اهمايق عم هللا ةجح اومهفي مل نيملسملا نم نيقفانملاو رافكلا رثكأ
 ژٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :ىلاعت
  .FNE( [22:ناقرفلا]

 مدع نم ،اذه انموي ىلإ هنمز يف سانلا ضعب هركذ امع ثدحتي :مامإلا خيشلاف
 مهيف ماق وأ ،نوفرعي يتلا مهتغلب نآرقلا مهغلب نيذلا ةحرضألاو روبقلا دابع ريفكت
 ملو ،ةجحملا حاضيإو ،مهل نايبلاب ديحوتلا ءاملع مهل دمصف ،مهتغلب مهغلبي نم
 يف عسولا لذب عم زجع نع ئشانلا مهفلا يفن ةجحلا مايق طارتشا يف خيشلا دصقي

 نيح ميقلا نبا هركذ يذلا وهو ،ةجحلا مايقل عامجإلاب ءاملعلا هطرتشا يذلا ،هبلط
 ال ضرعم زجاع نيبو ،هبلط ىلع الو ،هيلع رداق ريغ ،ىدهلل بحم زجاع نيب قّدرف
 امل لوألاب قحلي نأ بجي ال اذهو) :لاقف ،هيلع وه ام ريغب هسفن ثدحي الو ،هل ةدارإ
 دعب هنع لدعف ،هب رفظي ملو ةرتفلا يف نيدلا بلط نمك :لوألاف ؛قرفلا نم امهنيب
 ،هكرش ىلع تام َّلب هبلطي مل نمك :يناثلاو .ًدالهجو اًدزجع هبلط يف عسولا غارفتسا

                                                 
 .1/224:خيشلا تافلؤم نمض-ةيصخشلا َّلئاسرلا (1)
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 اذه َّلمأتف ،ضرعملا زجعو بلاطلا زجع نيب قرفف ،هنع زجعل هبلط ول ناك نإو
 تماق نم الإ بذعي الو ،هلدعو همكحب ةمايقلا موي هدابع نيب يضقي هللاو ،عضوملا

 مالك نم كلذ حيضوتو .FNE(قلخلا ةلمج يف هب عوطقم اذهف َّلسرلاب هتجح هيلع
 :َنيهُجو نم ددجملا خيشلا

  :لوألا هُجولا*

 مدعو زجعلا نع ئشانلا بجاولا ةلالدلا مهف فني مل مامإلا خيشلا نأ
 نع ٍلضارعإلا نع ئشانلا عافتنالا مهف ةجحلا مايق طارتشا يف ىفن امنإو ،نكمتلا
 مهفي مل اذإ» :لاق نم ىلع اًّيدر ،ىوهلا عابتاو ،قحلا بلط يف طيرفتلاو ،صوصّدنلا
 مل -رمألا سفن يف قحلا هعم نيبتي  ٍلمهف ؛ملعلا َّلهأ مهفك ،هيف سبل ال ًدامهف بطاخملا
 هداسف ملعي رمأ اذهو ،«هاوهل اًدعبتم ،اًدطرفم ،اًدضرعم ناك ولو ،ةجحلا هيلع مقت
 :رارطضالاب

 عبطلاب هيفن نيبو ،ملعلاب ةجحلا مايق نيب يفانت ال هنأ ىلإ ميقلا نبا راشأ اّدمل اذلو 
 ھ ھ ژ ىلاعت هلوق يف امك ،اهل داقنيو ةجحلا بجومب َّلمعي ال نم بولق ىلع

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
 ىتح ،[52،12:ءارُسإلا]ژ ائ ائ ى ى ې ېې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ

 - ههقف نم هب عفتني يذلا كاردإلا وهو - همالك هقف مهعنم هنأ هناحبس ربخأف) :لاق
 هومهفي مل ول مهنإف ،مهيلع ةجحلا هب موقت يذلا كاردإلا نم مهل اًدعنام كلذ نكي ملو

 َّللد ديحوتلا ركذ دنع اولو املف ،هللا ديحوت ركذ دنع اًدروفن مهرابدأ ىلع اولو ام ةلمج
 ،مهناذآ يشغ يذـلاك مهبولق يشغ يذلا نأو ،باطخلا نومهفي اوناك مهنأ ىلع
 مهنع هناحبس ىفني كلذلو ،مصألاك اوريصيو ةلمج عمسلا اومدعي مل مهنأ مولعمو
 ژۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ژ :ىلاعت هللا لاق ،ىرخأ هتبثيو ،ةرات عمسلا

                                                 
 .161:نيترجهلا قيرط (1)
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 ۓ ے ے ھ ژ ،ىنعملاو ،هقفلاو ،مهفلا عمس مهنع يفنملا عمسلا اذهف ،[16:كلملا]
 دقف الإو ،هلقعو ىنعملا ههقف وهو ،هب نوعفتني اًدعمس :[94:لافنألا] ژ ڭ ۓ

 ،هتهاركو ،هضغب ةدش عم هوعمس امل نكلو ،ةـجحلا مهيلع هب موقت اًدعمس هوعمس
 مل هنع هترفنو مالكلل هتهارك تدتشا اذإ َّلجرلاو ،هولقعي ملو ،هومهفي مل هنع مهترفنو
  .FNE(هعمسي مل نم ةلزنم لزنيف ،هب داري ام مهفي

 :هليلدب لدتسا هِنأ ميقلا نبا هركَذ ام ديري مامإلا خيشلا نأ ىَلع لديو 

 مولعملا نمف ،ةّدجحلا هيلع تماق اذإ رّدفكي ّدنيعملا ناك اذإف) :مامإلا خيشلا لاق 
 َّلب ، قيدّدصلا ركب يبأ مهف َّلثم هلوسرو هللا مالك مهفي نأ هانعم سيل اهمايق ّدنأ
 مهلك رافكلا ناك امك ،رفاك وهف هب رذعي ءيش نم الخو هلوسرو هللا مالك هغلب اذإ
 ژٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژ :هللا لوق عم نآرقلاب ةجحلا مهيلع موقت
 .FOE([12:ءارُسإلا]

 ال ةجحلا نأ هتابثإ ىلع لدي (رفاك وهف هب رذعي ءيش نم الخو) :خيشلا لوقف
 رفكي ال نم فالخب ،هبلط يف هعسو لذب اذإ زجع نع اًدئشان ًدامهف مهفي مل اذإ موقت

 مصو ،نآرقلا ةلالد نع مهضارعإ عم اومهفي مل مهنأ ةجحب ؛روبقلاو ةحرضألا دابع
  .هججح نع مهناذآ

 َّلهاجلا نأ مدقت) :خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاق اذلو 
 رذعي ًداليوأت» :هلوقب ميقلا نبا خيشلا هديق كلذلو  ؛زجعلا عم الإ رذعي ال لوأتملاو

 َّليوأتلا ىرجي بنذ َّلك سيلو ،هبحاص رذعي َّلهج َّلكو َّليوأت َّلك سيلف  «هبحاص
 انتقو ىلإ حون دهع نم نيكرشملاو رافكلا ةماع نأ مدقت دقو  هب َّلهاجلا رذعيو ،هيف
  .FPE(اولوأتو اولهج اذه

                                                 
 .6/616:ةداعسلا راد حاتفم (1)

 .16/31:ةينسلا رردلا (2)

 .414:سيسأتلا جاهنم (3)
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 يف ركذ دق باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش) :نيميثعلا دمحم انخيش لاقو 
 ال هنأ «تاهبشلا فشك» يف ركذ دق ناك اذإو ،َّلهجلا عم اًددحأ رِّسفكي ال هنأ هلئاسر
 مدع يف طيرفت هبحاص نم ناك يذلا َّلهجلا كلذب دارملا نأ ىلع َّلَدمحيف ،َّلهجلاب رذع
 :نواهتيو ،طِّسرفي نكلو ،هيلع وه ام فِجلاخي اًدئيش كانه نأ فرعي نأ َّلثم ،ملعتلا
 .FNE(َّلهجلاب رذعُيي ال ٍلذئنيحف

 لالضلا دحأ لالدتسا خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا َّلقن اّدملو 
  مالسإلا خيش نمز يف ةجحلا مهيلع تماق نيذلا روبقلا دابع ريفكت مدع ىلع
 مدع نم ةيميت نبا مالسإلا خيش نع ءاج امب اًدجاجتحا ؛باهولا دبع نب دمحم
 ،بونذلا ةرفغمك :هللا الإ هيلع ردقي ال ام هنم بلطو ،هللا ريغ اعد نمل هريفكت

 نيبي ىتح ،ةلاسرلا راثآب ملعلا ةلقو ،َّلهجلا ةبلغل ؛قزرلا بلطو ،بولقلا ةيادهو
 اذه ررق دق انخيشو) :فيطللا دبع خيشلا لاقف ،هفلاخي امم لوسرلا هب ءاج ام مهل
 ،َّليلدلا روهظو ،ةجحلا مايق دعب الإ رفكي ملو ،مهب ءادتقاو ،ةمألا ءاملعل اًدقافو ؛هنيبو
 وه اذهو ،ههبني نم هل رسيتي مل اذإ روبقلا دابع نم َّلهاجلا ريفكت يف فقوت  هنإ ىتح

 َّلصح اذإف ،« لوسرلا هب ءاُج ام مَهِل َنيبي ىتَح» :ةيميت نبا خيشلا لوقب دارملا
 اذهب قرف نيبتو ّدنيب نيب سيلو ،هل نيبت دقف هلقعيو بطاخملا همهفي يذلا نايبلا
 ،بيجتسم ريغ وهف ،دناعو رصأو لوسرلا هب ءاج ام هل نيب نم َّلك نأل ؛رابتعالا

 ضعبو ىراصنلل عقو امك ،تضرع ههبشل هرارصإ ناك ءاوس ،هيلع ةمئاق ةجحلاو
 نوعرفل ىرج امك رابكتساو ،دوحجو ،دانع نع كلذ ناك وأ ،برعلا نم نيكرشملا

 يتلا ةجحلا تماق اذإ مهرفكب مكحي نافنصلاف .برعلا يكرشم نم ريثكو هموقو
 َّلب ،مهلاثمأو دوهيلا هتفرع امك رمألا سفن يف قحلا فرعي نأ مزلي الو ،اهعابتا بجي

  .FOE(َّلسرلا هب تءاـج ام لوبق مدعو ةجحلا در ريفكتلا يف يفكي
                                                 

 .أ هجو-3طيرش/ـه6626ماع:يكملا مرحلا ىواتفو سورد (1)

 .549:مالظلا حابصم (2)
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 :اًدضيأ لاقف ،ةجحلا مايق طارتشال يفنملا مهفلا كلذك فيطللا دبع خيشلا نيبو 
 دقف َّلسرلا ةوعد هتغلب نم نإف ،ةجحلا مهفو ةجحلا مايق نيب قرفلا ملعي نأ يغبنيو)
 نأ ةجحلا مايق يف طرتشي الو ،ملعلا هعم نكمي هجو ىلع ناك اذإ ؛ةجحلا هيلع تماق
 لوسرلا هب ءاج امل دايقنالاو ،لوبقلاو ،ناميإلا َّلهأ همهفي ام هلوسرو هللا نع مهفي

)FNE.  
 امك اًّييلج ًدامهف اهمهفي نأ ةجحلا مايقب دارملا سيلو) :رمعم نب دمح خيشلا لاقو 

 .FOE(هرمأل داقناو هقفوو هللا هاده نم اهمهفي
  :يناثلا هُجولا*
  ىلع يذلا ،منصلا دبع نم رفكن ال) :لاق نيح مامإلا خيشلا لوق مدقت

 نم مدعو ،مهلهج َّلجأل ؛امهلاثمأو ،يودبلا دمحأ ربق ىلع يذلا منصلاو ،رداقلا دبع
 نع ئشانلا مهفلا ءافتنا ةجحلا مايق يف خيشلا طارتشا ىلع ُّسلدي امم .FPE(مههبني
 ،تيغاوطلاك ،هللا ريغ اودبع موق مهف ،ةجحلا اومهفي مل ولو مهّدرفك نم امأ ،زجعلا

 مهل رذتعا نيبم يبرع ناسلب ةجحملا مهيلع تماقو ،ةجحلا مهتغلب املف ،ةحرضألاو
 :مهف مدعو َّلهج نع امنإو ،ةقاشم نع سيل مهلوبق مدع نأب ةلهجلا ضعب

 مظعأ نم دمحم خيشلاو) :خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاق
 يذلا َّلهاجلا هريفكتب مزجي مل هنإ ىتح ،رفكلا قالطإ نع اًدماجحإو اًدفقوت سانلا
 ةجحلا هغلبيو ،هحصني نم هل رسيتي مل اذإ ،مهريغ وأ ،روبقلا َّلهأ نم ،هللا ريغ وعدي
 ىتَح زاوكلا ةبق دبعي نم ُلَتاقِن اَل انك اَذِإو» :هلئاسر ضعب يف لاق ،اهكرات رفكي يتلا
 ااًلنمْؤم ناك نِإو ،انيلِإ رُجاُهْي ْمَل نم رفكِن ِفيكف ،هلل نيدلا صالِخِإ ىَلِإ هَتوعدب مدقتِن
 .FQE(«؟ااًلدَحوم

                                                 
 .654:سيسأتلا جاهنم (1)

 .166:ةفيرشلا ةذبنلا (2)

 .6/216:ةينسلا رردلا (3)

 .13:سيسأتلا جاهنم (4)
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 نب ناميلس خيشلاو ،فيطللا دبع انبا ميهاربإ هوخأو هللا دبع ناخيشلا لاقو 
 ،زاوكلا ةبق ىلع ناك نم رفكي ال هنأ هللا همحر دمحم خيشلا نع هلوق امأو) :نامحس
 اًددمحم خيشلا نإف ،معن :لاقيف ،ةجحلا هغلبتو ،هوعدي ىتح ينثولا رفكي الو ،هوحنو
 مدعو ،ةرتف نمز يف كاذ ذإ مهنأل ؛ةوعدلاو ةجحلا مايق دعب الإ ،ءادتبا سانلا رفكي مل
 الف ةجحلا تماق اذإ امأف ،مههبني نم مدعو مهلهجل :لاق كلذلو ؛ةلاسرلا راثآب ملع
 دق - مكتهج يف اًدصوصخ - نامزألا هذه يفو .اهومهفي مل نإو مهريفكت نم عنام
 وعدي نم دالبلا كلت يف لزي ملو ،ةجحملا مهل تحضتاو ،كانه نم ىلع ةجحلا تماق
 هيلع تلد امو ،فلسلا بهذم ررقيو ،هنع َّلضانيو ،هررقيو ،هللا ديحوت ىلإ
 عابتأ ضعب هب هبشي ام دريو ،ةيسدقلا ءامسألاو ،ةيلعلا تافصلا نم صوصنلا
 رهظأ دالبلا كلت يف َّلئاسملا هذه يف رمألا راص ىتح ،مهتقيرط ىلع نمو ،ةيمهجلا
 ةلاحلاو - لاكشإ الف ،ماوعلا ىلع ىتح ةلدألاو صوصنلا ىفخت الو ،اهريغ يف هنم
 ةقدانزلاو ،ةعدتبملا نم مكتهج يف نم ىلع اهغولبو ةجحلا مايق يف - هذه
  .FNE(لالضلا

 ءاملعلا نم طلغ نّدمع اًدرذتعم باهولا دبع نب دمحم نب هللا دبع خيشلا لاقو 
 نيب  انيبنو ،عمج مهو -ةباحصلا طلغ) :ةعافشلا كلأسأ :تيمل لاق نم رفكي ملف
 نإف .FOE« ٍنطاَذوْدِنأ تاَذَذ ْدمُجَذَهِل َذامَذك ٍنطاَذوْدِنأ َذتاَذَذ اَذنَذل ْدُلَذعْدُجا» :اولاقف -هرون مهيف راس ،مهرهظأ
 مالك ىلع علطاو ،ةلدألا ررح نميف لوقلا امف ،هبتنا هبن املف ،َّلهذ نميف اذه :تلق
 نمل رذتعن نأ عنام الو :تلق ؟تام ىتح كلذ ىلع اًّيرصم رمتساو ،ةودقلا ةمئألا
 نم مدعل ؛هئطخ ىلع رمتسا نإو ،ئطخم هنأ مدقت امل الو ،رفاك هنإ :لوقن الو ،ركذ
 الو ،ةجحلا هيلع مقت ملف ،هنانسو هفيسو هناسلب هتقو يف ةلأسملا هذه نع َّلضاني

                                                 
 .992 /16:ةينسلا رردلا (1)

 .«مُيكَدلْتبَدق َدناَدك ْتنَدم َدنَدنسَد نُيبَدكْتَدرتَدل» :َدءاَدج اَدم ، هللا ِجلْتوُيسَدر ْتنَدع ِجنَدتِجفلا ُيباَدتِجك ،(1164-2/512)يذمرتلا هاور (2)
 رابخإلا ركذ ،خْتيِجرَدأَّلتلا ُيباَدتِجك ،(4111-56/23)نابح نبا هححصو ،(13164-19/544)دمحأ دنسمو
 .«حيحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاقو .ممألا نم مهلبق نم ننس ةمألا هذه عابتا نع
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 مالك رجه ىلع ؤطاوتلا نيروكذملا نيفلؤملا نمز ىلع بلاغلا َّلب ،ةجحملا هل تحضو
 ملو ؛هبلق يف نكمتي نأ َّلبق ،هنع ضرعأ هيلع علطا نمو ،اًدسأر كلذ يف ةنسلا ةمئأ
 رقو نمل ةرهاق كولملا ةلوصو ،كلذ يف رظنلا قلطم نع مهرغاصأ ىهنت مهرباكأ لزي

 .FNE(مهنم هللا ءاش نم الإ ،كلذ نم ءيش هبلق يف

 

                                                 
 .6/594:ةينسلا رردلا (1)
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:

 لازنإ رادم هيلعو ،نيعملاب رفكلا قوحل عنمت يتلا ريفكتلا عناوم مظعأ نم وهو 
 ڇژ :ىلاعت لاق امك ،هللا ىلإ ةوعدلاو ،غيلبتلاب رمألاو ،َّلسرلا لاسرإو بتكلا

  :[516 :ءاسنلا] ژڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ،مالسإلا عئارش ملعي ملو ،ملسأ ول أرما نأ يف فالخ الو) :مزح نبا لاق 
 -ىلاعت هللا مكح هغلبي مل وهو ،ةالص ناسنإلا ىلع سيل نأو ،لالح رمخلا نأ دقتعاف
 عامجإب ،ذئنيح ىدامتف ةجحلا هيلع تماق اذإ ىتح ،هب دتعي فالخ الب اًدرفاك نكي مل
  .FNE(رفاك وهف ةمألا

 ةمالم ال ،روذعم هنإف نيدلا تابجاو نم بابلا هغلبي مل نمو) :اًدضيأ لاقو 
  هللا لوسرو ،ةشبحلا ضرأب  هباحصأو بلاط يبأ نب رفعج ناك دقو ،هيلع
 عاطقنال ؛ًدالصأ هباحصأو رفعج ىلإ غلبي الف ،عرشت عئارشلاو لزني نآرقلاو ،ةنيدملاب
 كلذ مهرض امف ،نينس تس كلذك اوقبو ،ةشبحلا ضرأ ىلإ ةنيدملا نم ةلمج قيرطلا

  .FOE(ضورفملا اوكرتو مارحلاب اولمع اذإ ،اًدئيش مهنيد يف

 هذه ضعبب ًدالهاج نوكي نم سانلا نم) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 غالب ةهج نم ةجحلا هيلع موقت ىتح دحأ رفكب مكحي الف ،هب رذعي ًدالهج ماكحألا
 لاقو ،[516 :ءاسنلا] ژڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ژ :ىلاعت لاق امك ،ةلاسرلا
 نأ ملعي ملو َّلجر ملسأ ول اذهلو ؛[56:ءارُسإلا] ژەئ ەئ ائ ائ ى ىژ :ىلاعت

                                                 
 .46/596:ىلحملا (1)

 .2/15:َّلحنلاو ءاوهألاو َّللملا يف َّلصفلا (2)
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 اذه باجيإ داقتعا مدعب رفكي مل -مرحي رمخلا نأ ملعي مل وأ ،هيلع ةبجاو ةالصلا
  .FNE(ةيوبنلا ةجحلا هغلبت ىتح بقاعي ملو َّلب ،اذه ميرحتو

 موقت الف لزنملا قحلا فالخب اًدداقتعا دقتعا وأ ،ًدالعف وأ ،ًدالوق نيعملا َّلعف اذإف 
 :نيهجو نم عناملا اذه ّيلجنسو ،َّلهجلا اذهل عفارلا ملعلا غولبب الإ هيلع ةجحلا

^ÿÈrÊ=^˚Ë€W اهنم ركذن ةريثك يهو ،عناملا اذه ةلدأ: 

  :لوألا ُليلدلا *

 ُجع ِإْدْرِسُجي ٌلُلُجُجَذر َذناَذك » :َدلاَدق هّدنأ  ِّسيِجبَّلنلا ْتنَدع  َدةَدرْتيَدرُيه ِجيبَدأ نع ناخيشلا هاور ام
 ِإينوُّرَشرَذَذ َّرمُجَث ، ِإينو ُجنَذحْدَطا َّرمُجَث ، ِإينوُجقِإرْدَحَذَأَذف ُّرَشُتُجم اَذِنَذأ اَذَذِإِإ : ِإهيِإنَذبِإل َذلاَذق ُجتْدوَذْدملا ُجهَذَذَرَضَذَح َّرامَذلَذف ، ِإهِإُسْدفَذِن َذىَلَذع
 ِإهِإب َذُلِإعُجف َذتاَذم َّرامَذلَذف .ااًلدَذَحَذأ ُجهَذبَّرَذَذع اَذم ااًلباَذَذَذع ييِّننَذبيِّنَذَذعُجيَذل يِّنيِّبَذر َّرَذَّيَلَذع َذرَذدَذق ْدنِإئَذل ،هللاَذوَذف ، ِإحييِّنرلا ِإيف
 اَذم : َذلا َذقَذف ، ٌلمِإئاَذق َذوُجه اَذَذِإِإَذف ، ْدُتَذلَذعَذفَذف .ُجهْدنِإم ِإَكيِإف اَذم يِإعَذْدمجا : َذلاَذقَذف ، َذِضْدرَذألا هللا َذرَذمَذَأَذف ، َذَكِإلَذَذ

 رفكلا لاق َّلجر اذهف .FOE« ُجهَذل َذرَذفَذْغَذف ، َذَكُجتَذيْدشَذِخ ،يِّنِّبَذر اَذي : َذلاَذق ؟َذُتْدعَذنَذص اَذم َذىَلَذع َذَكَذلَذَذَمْح
  .هل هللا رفغي مل هتلاقمب رفك ول هنأل ؛رفكي ملو حاوبلا

 ةفص َّلهج هنأ الإ ،هل فئاخ ،هب رقم ،هللاب نمؤم َّلجر اذهو) :ةبيتق نبا لاق 
 هل ىلاعت هللا رفغف ،ىلاعت هللا توفي هنأ حيرلا يف يِجرُيذو قرحأ اذإ هنأ نظف ،هتافص نم
 .FPE(هتافص نم ةفصلا هذهب هلهج هباذع نم هتفاخمبو ،هتينب ام هتفرعمب

 ثيدحلا اذه يف روكذملا َّلجرلا اذه َّلهج امأو) :ربلا دبع نبا رمع وبأ لاقو 
 نأ ىرت الأ ،ناميإلا نم هجرخمب كلذ سيلف هردقو هملع يف هللا تافص نم ةفصب

 نع  هللا لوسر اولأس ةباحصلا نم ةعامجو ،نيصح نب نارمعو باطخلا نب رمع

                                                 
 .66/112:ىواتفلا عومجم (1)

 .هجيرخت قبس (2)

 .116:ثيدحلا فلتخم َّليوأت (3)
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 نم دحأ دنع زئاج ريغو ،هب نولهاج مهو كلذ نع هولأس امنإ مهنأ مولعمو ،ردقلا
 ريغ هنع مهلاؤس نيح يف اونوكي وأ ،نيرفاك كلذ نع مهلاؤسب اونوكي نأ نيملسملا
 .FNE(نينمؤم

 نأ ىلإ َّلهج ناسنإ اذهف) :َّلجرلا اذه ثيدح ركذ نأ دعب ،مزح نبا لاقو 
 ،هلهجو هفوخو هرارقإل ؛هل رفغ دقو ،هئايحإو هدامر عمج ىلع ردقي  هللا نأ تام
 نئل :وه امنإ :« َّرَذَّيَلَذع َذرَذدَذق ْدنِإئَذل» ىنعم نأ هعضاوم نع ملكلا فرحي نم ضعب لاق دقو

 َّليوأت اذهو ،[16:رجفلا] ژ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ژ :ىلاعت لاق امك ،ىلع هللا قيض
 اًدضيأو .ىلع نقيضيل ّيلع هللا قيض نئل :ذئنيح هانعم نوكي ناك هنأل ؛نكمي ال َّلطاب
 هرمأ امنإ هنأ يف كش الو ،ىنعم هدامر رذيو قرحي نأب هرمأل ناك امل اذه ناك ولف
 .FOE(ىلاعت هللا باذع نم تلفيل كلذب

 هل عقو دق ناك َّلجرلا اذهف) :ثيدحلا ركذو ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 هنأ ىلعو ،يرذو قرحأ امدعب مدآ نبا ةداعإ ىلع ىلاعت هللا ةردق يف َّلهجلاو كشلا
 هللاب قلعتم امهدحأ :ناميظع نالصأ ناذهو ،كلذ هب َّلعف اذإ هرشحيو تيملا ديعي
 ناميإلا وهو ،رخآلا مويلاب قلعتم :يناثلاو .ريدق ءيش َّلك ىلع هنأب ناميإلا وهو ،ىلاعت
 ،ةلمجلا يف هللاب اًدنمؤم ناك املف اذه عمو .هلامعأ ىلع هيزجيو تيملا اذه ديعي هللا نأب

 َّلمع دقو ،توملا دعب بقاعيو بيثي هللا نأ وهو ،ةلمجلا يف رخآلا مويلاب اًدنمؤمو
 نم هنم ناك امب هل هللا رفغ ،هبونذ ىلع هبقاعي نأ هللا نم هفوخ وهو ،اًدحلاص ًدالمع
 يبنلا نع حيحصلا يف تبث دقف اضيأو ،حلاصلا َّلمعلاو ،رخآلا مويلاو ،هللاب ناميإلا

  .FPE)FNE« ِإنَذاميِإِإ ْدنِإم ٍنرانْديِإِد ُجلاَذقْدثِإم ِإهِإبْدلَذق ِإيف َذناَذك ْدنَذم ِإراَّرنلا ْدنِإم ُجُجَذرْدُجْخُي هللا َّرنَذأ» :
                                                 

 .16/12:ديهمتلا (1)

 .9/126:َّلحنلاو ءاوهألاو َّللملا يف َّلصفلا (2)

 .هجيرخت قبس (3)
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 هنأ دقتعا َّلب ،يرُيذ اذإ هتداعإ يفو ،هللا ةردق يف كش َّلجر اذهف) :اًدضيأ لاقو 
 اًدنمؤم ناكو ،كلذ ملعي ال ًدالهاج ناك نكل ،نيملسملا قافتاب رفك اذهو ،داعي ال
 .FOE(كلذب هل رفغف ،هبقاعي نأ هللا فاخي

 هللا هلزنأ ام ةلمج دحجي نأ :قلطملاف) :دوحجلا رفك نايب يف ميقلا نبا لاقو 
 ميرحت وأ ،مالسإلا ضورف نم اًدضرف دحجي نأ :ديقملا صاـخلاو .لوسرلا هلاسرإو
 ًداميدقت وأ ،اًددمع هب هللا ربخأ اًدربخ وأ ،هسفن اهب هللا فصو ةفص وأ ،هتامرحم نم مرحم
 ًداليوأت وأ ًدالهج كلذ دحج نم امأ و ،ضارغألا نم ضرغل هيلع هفلاخ نم لوقل
 رمأو ،هيلع هللا ةردق دحج يذلا ثيدحك ،هب هبحاص رفكي الف هبحاص هيف رذعي
 ناك ذإ ،هلهجل ؛همحرو هل هللا رفغ دقف اذه عمو ،حيرلا يف هورذيو هوقرحي نأ هلهأ
  .FPE(اًدبيذكت وأ اًددانع هتداعإ ىلع هللا ةردق دحجي ملو ،هملع غلبم هلعف يذلا كلذ

 كلذلو ؛داعملاو هللاب هناميإو ،هلهجل ؛ةمحرلا هتكردأ امنإو) :ريزولا نبا لاقو 
 ول الإ ،اًدرفك نوكي الف ًدالاحم هنظ ام ىلع ىلاعت هللا ةردقب هلهج امأ و ،باقعلا فاخ
 هلوقل مهنم اًددحأ وأ ،مهبذك مث ،رودقم نكمم هنأو ،كلذب اوؤاج ءايبنألا نأ ملع
 أطخلا َّلهأل ثيدح ىجرأ اذهو ،[56:ءارُسإلا] ژەئ ەئ ائ ائ ى ىژ :ىلاعت

 .FQE(َّليوأتلا يف

  :يناثلا ُليلدلا *

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ژ :ىلاعت هلوق يف
 نييراوحلا نأ ءاملعلا ركذ دقف ،[466:ةدئاملا] ژەئ ەئ ائ ائ ى ى ېې ې ې

 .مالسلا هيلع ىسيع مهظعوف ةدئاملا لازنإ ىلع ىلاعت هللا ةردق يف كلذك اوكش
                                                 

 .46/632:ىواتفلا عومجم (1)

 .9/694:قباسلا عجرملا (2)

 .6/199:نيكلاسلا جرادم (3)

 .6/239:قلخلا ىلع قحلا راثيإ (4)
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 لأست نأ عيطتست َّله :ةيآلا ىنعم نأ معز نم ىلع يربطلا ريرج نبا در اذلو 
 نع هركذ ىلاعت هللا ربخو) :لاقف .ناميإلا ىلإ مهاعدو ،مهباتتسا ىسيع نأل ؛كبر
 ائ ائ ى ى ژ :مهل لاق ذإ ىسيعل اولاق مهنأ كلذو ،كلذ فالخب ئبني موقلا

 ،[966:ةدئاملا]ژ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ژ :ژەئ ەئ
 تنأمطا الو ،مهقدص دق ىسيع نأ نوملعي اونوكي مل مهنأ :مهِجلْتيِجق نم اذه أبنأ دقف
 طلاخ دق اوناك موقلا نأ يف مالكلا اذه نم نيبأ نايب الف ،هتوبن ةقيقح ىلإ مهبولق
 ؛كلذ نم اولأس ام اولأس مهنأو ،مهلوسر قيدصتو مهنيد يف كشو ضرم مهبولق
 .FNE(َّليوأتلا َّلهأ لاق كلذ يف انلق يذلا وحنبو ،اًدرابتخا

 ۆ ۆ ۇژ :ىلاعت هللا لوق اذه يف ءيش نم نيبأو) :مزح نبا لاقو 
 ەئ ائ ائ ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
 نويراوحلا ءالؤهف ،[966:ةدئاملا]ژ ىئ ېئ ېئ ېئ ژ هلوق ىلإ [466:ةدئاملا]ژەئ

 ۅ ۋ ۋ ژ :مالسلا هيلع ىسيعل َّلهجلاب اولاق دق مهيلع  هللا ىنثأ نيذلا
 صلخم ال ام اذهو ،مهناميإ كلذب َّلطبي ملو ،[466:ةدئاملا]ژې ې ې ۉ ۉ ۅ
 .FOE(اهل مهنييبتو ةجحلا مايق دعب كلذ اولاق ول نورفكي اوناك امنإو ،هنم

 يف وه داهتجالا يف روفغملا أطخلا نأ ركذ دقو ،ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 ڎ ژ :هلوق يف فلسلا نم ةفئاط هركذ دق امكو) :ةيملعلاو ةيربخلا َّلئاسملا يعون

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ :نييراوحلا لوق يفو ،[ 5:دلبلا] ژژ ژ ڈ ڈ ڎ
 َذمْدوَذي اَذنَّربَذر ىَذرَذِن ْدُلَذه» :يبنلا اولأس نيذلا ةباحصلاكو ،[466:ةدئاملا] ژې ې

 هنأل امإ :كلذ ملعي ال سانلا نم ريثكو ،هنوري مهنأ نوملعي اونوكي ملف FPE«؟ ِإةَذماَذيِإقْدلا
 .FQE(طلغو بذك هنأ نظ هنأل امأو ،ثيداحألا هغلبت مل

                                                 
  .66/644:نآرقلا َّليوأت يف نايبلا عماج (1)
 .9/626:َّلحنلاو ءاوهألاو َّللملا يف َّلصفلا (2)
 ،(312-6/466)ملسمو .ِجدوُيجُّسسلا  ِجَّلْتضَدف ُيباَدب ،ِجناَدذَدألا ُيباتِجك ،(111-6/116)يراخبلا حيحص (3)

 .ِجةَديْتؤُّسرلا ِجقيِجرَدط ِجةَدفِجرْتعَدم باب ،ِجنَدامْتيِجإلا ُيباَدتِجك

 .14/19:ىواتفلا عومجم (4)
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 رُس) :لاقف ،[266:ةدئاملا] ژ پ ٻ ژ :ىسيع ءاعد ميقلا نبا ركذو 
 بيقع ناك لاؤسلا اذه نإف ،هل هميظعتو ،هبرب حيسملا ةفرعم لامك ىلع ٌّيلاد بيجع
 مهفوخف ،[466:ةدئاملا]ژې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ :هل هموق لاؤس

 يف اوحلأ املف ،هدري ناميإلا نأو ،هنع لأسي نأ قيلي ال امم اذه نأ مهملعأو ،هللا
 لاؤسلا يف أدب -اولأس ام ىلإ اوباجي مل نإ كشلا مهلخادي نأ حيسملا فاخو ،بلطلا
 .FNE(هتافصو هئامسأ عيمجب هللا ىلع ءانثلا ىلع لادلا «مهللا» مساب

  :ثلاثلا ُليلدلا *
 ُيلوُيسَدر َدلاَدق :َدلاَدق  ِجنَدامَديْتلا ِجنْتب َدةَدفْتيَدذُيح ْتنَدع مكاحلا هححصو هجام نبا هاور ام

 َذاَلَذو ،ٌلماَذيِإص اَذم ىَذرْددُجي َذاَل ىَّرتَذَح ِإِّبْدوَّرثلا ُجْدْيَشَذو ُجِسُجرْددَذي َذامَذك ُجمَذالْدسِإإلا ُجِسُجرْددَذي » : هللا
 ِإيف ىَذقْدبَذي َذالَذف ، ٍنةَذلْديَذل ِإيف  هللا ِإِّباَذتِإك َذىَلَذع ىَذْدْرِسُجيَذلَذو ، ٌلةَذقَذد َذص َذاَلَذو ،ٌلَكُجُسُجِن َذاَلَذو ،ٌلَةَذالَذص

 اَذنْدكَذرْدِدَذأ : َذنوُجلوُجقَذي ُجزوُججَذعْدلاَذو ُجِرْيِإبَذكْدلا ُجخْديَّرشلا ِإِساَّرنلا َذنِإم ُجِفِإئاَذوَذَط ىَذقْدبَذَتَذو ، ٌلةَذيآ ُجهْدنِإم ِإِضْدرَذألا
 َذهَذلِإِإ َذاَل ْدمُجهْدنَذع يِإنْدْغُجَت اَذم : ُجةَذلِإص ُجهَذل َذلاَذق .اَذُجَهِلوُجقَذِن ُجنْدحَذِن ،هللا َّراَلِإِإ َذهَذلِإِإ َذاَل : ِإةَذمِإلَذكْدلا ِإهِإَذَذه َذىَلَذع اَذِنَذءاَذبآ
 ُجهْدنَذع َذِضَذرْدعَذَأَذف ، ٌلةَذقَذدَذص َذاَلَذو ٌلَكُجُسُجِن َذاَلَذو ٌلماَذيِإص َذاَلَذو ٌلَةَذالَذص اَذم َذنوُجرْددَذي َذاَل ْدمُجهَذو ؟هللا َّراَلِإِإ

 ، ِإةَذثِإلاَّرثلا ِإيف ِإهْديَذلَذع َذُلَذبْدقَذأ َّرمُجَث ، ُجةَذفْديَذَذُجَح ُجهْدنَذع ُجِضِإرْدعُجي َذَكِإلَذَذ َّرُلُجك ،ااًلَثَذالَذَث ِإهْديَذلَذع اَذهَّرِدَذر َّرمُجَث ، ُجةَذفْديَذَذُجَح
 يف َّلهجلاب رذعلا ىلع لدي ثيدحلا اذهف .FOE«-ااًلَثَذالَذَث - ِإراَّرنلا ْدنِإم ْدمِإهيِإجْدنُجَت ُجةَذلِإص اَذي : َذلاَذقَذف
 .ةوبنلا مالعأ هيف َّلقتو ،َّلهجلا اهيف بلغي يتلا ةنمزألا يف مالسإلا ضئارف كرت

 يذلا نيدلا فلاخي نيدب نيدي نم ضعب ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ امل اذلو 
 ناك وأ ،هثيغي وأ ،هقزري هخيش نأ دقتعي نم َّلثم :اًدرهاظو اًدنطاب هلوسر هب هللا ثعب
 رافك ءالؤه نأ نيب  يبنلا ىلع هلضفي ناك وأ ،هل دجسيو هوعدي وأ ،هخيش دبعي
 دق اوناك نإو ،سانجألا ءالؤهو) :لاق مث ،هورهظي مل نإ نوقفانمو ،كلذ اورهظأ نإ

 ،نادلبلا رثكأ يف ةلاسّدرلا راثآ روتفو ،ناميإلاو ملعلا ةاعد ةّدلقلف ؛نامزلا اذه يف اورثك

                                                 
 .4/642:دئاوفلا عئادب (1)

 .هجيرخت قبس (2)
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 ريثكو ،ىدهلا هب نوفرعي ام ةّدوبّدنلا ثاريمو ةلاسّدرلا راثآ نم مهدنع سيل ءالؤه رثكأو
 هعم ام ىلع َّلجّدرلا باثي تارتفلا ةنكمأو ،تارتفلا تاقوأ يفو ،كلذ مهغلبي مل مهنم
ِجمل هيف هللا رفغيو ،َّليلقلا ناميإلا نم ِجمل هب رفغي ال ام هيلع ةّدجحلا مقت مل نَد  ةّدجحلا تماق نَد
 َذاَلَذو ،اًلَةَذالَذص ِإهيِإف َذنوُجفِإرْدعَذي َذاَل ٌلناَذمَذز ِإِساَّرنلا َذىَلَذع ِإيِتْدَأَذي» :فورعملا ثيدحلا يف امك ،هيلع
 اَذنْدكَذرْدِدَذأ : َذنوُجلوُجقَذي ُجَةَذِرْيِإبَذكْدلا  ُجزوُججَذعْدلاَذو ،ُجِرْيِإبَذكْدلا ُجخْديَّرشلا َّراَلِإ ،اًّيجَذَح َذاَلَذو ،ااًلمْدوَذص َذاَلَذو ،اًلَةاَذكَذز
 ُليقف .اًّيجَذَح َذاَلَذو ،اًلَةاَذكَذز َذاَلَذو ،اًلَةَذالَذص َذنوُجرْددَذي َذاَل ْدمُجهَذو ،هللا َّراَلِإ َذهَذلِإ َذاَل : َذنوُجلوُجقَذي ْدمُجهَذو اَذِنَذءاَذبآ

  .FNE(« ِإرا َّرنلا ْدنِإم ْدمِإهيِإجْدنُجَت :لاقف ؟هللا َّراَلِإِإ َذهَذلِإِإ َذاَل ْدمُجهْدنَذع يِإنْدْغُجَت اَذم :  ِإنَذامَذيْدلا ِإنْدب َذةَذفْديَذَذُجَحْل

 ةنمزألاو ةنكمألا يف ةرهاظلا ماكحألا كرت نم رفك مدع ركذو اًدضيأ لاقو 
 نم نأ ىلع ةمئألا قفتا اذهلو) :هغلبي نم دجي الو ، ُيملعَدي الف ملعلا اهيف سردني يذلا
 اًدئيش ركنأف ،مالسإلاب دهعلا ثيدح ناكو ،ناميإلاو ملعلا َّلهأ نع ةديعب ةيدابب أشن
 هب ءاج ام فرعي ىتح هرفكب مكحي ال هنإف ،ةرتاوتملا ةرهاظلا ماكحألا هذه نم
  .ثيدحلا ركذف .FOE(لوسرلا

  :َعبارلا ُليلدلا *
 ِإنْدب ِإميِإكَذَح َذنْدب َذماَذشِإه ُجُتْدعِإمَذس» :َدلاَدق  ِجباَّلطَدْتخلا ِجنْتب َدرَدمُيع نع ناخيشلا ىور اميف

 - اَذهيِإِنَذأَذرْدقَذأ  هللا ُجلوُجسَذر َذناَذكَذو - اَذهُجؤَذرْدقَذأ اَذم ِإْدِرْيَذْغ َذىَلَذع ِإناَذقْدرُجفْدلا َذَةَذروُجس ُجأَذرْدقَذي ٍنماَذَّزِإَح
 هللا َذلوُجسَذر ِإهِإب ُجُتْدئِإجَذف ِإهِإئاَذِدِإرِإب ُجهُجتْدبَّربَذل َّرمُجَث ، َذع َذَذْرِصْدِنا ىَّرتَذَح ُجهُجتْدلَذهْدمَذأ َّرمُجَث ، ِإهْديَذلَذع َذُلَذجْدعَذأ ْدنَذأ ُجتْددِإكَذو

 : ُجهَذل َذلاَذق َّرمُجَث .ُجهْدلِإسْدرَذأ : ِإيل َذلاَذقَذف ،اَذهيِإنَذَتْدأَذرْدقَذأ اَذم ِإْدِرْيَذْغ َذىَلَذع ُجأَذرْدقَذي اَذَذَذه ُجُتْدعِإمَذس يِّنينِإِإ : ُجُتْدلُجقَذف ،
  َّرنِإِإ ؛ ْدُتَذلِإَّزْدِنُجأ اَذَذَذكَذه : َذلاَذقَذف ، ُجتْدأَذرَذقَذف . ْدأَذرْدقا : ِإيل َذلاَذق َّرمُجَث . ْدُتَذلِإَّزْدِنُجأ اَذَذَذكَذه : َذلاَذق ، َذأَذرَذقَذف . ْدأَذرْدقا
  َدرمع نأ ثيدحلا اذه يفف .FPE« َذَّرْرِسَذيَذَت اَذم ُجهْدنِإم اوُجؤَذرْدقاَذف ، ٍنع ُجرْدَحَذأ ِإةَذعْدبَذس َذىَلَذع َذلِإَّزْدِنُجأ َذنآْدرُجقْدلا

 ناك اّدمل اًدرفاك كلذب نكي ملو ، هللا لوسر ىلع هللا اهلزنأ ةرتاوتم ةءارق ركنأ 
 .اهملع هغلبي مل اهب ًدالهاج

                                                 
 .59/516:ىواتفلا عومجم (1)
 .66/112:قباسلا عجرملا (2)
 ملسمو .ٍلضْتعَدب ِجيف ْتمِجهِجضْتعَدب ِجموُيصُيْتخلا ِجمَدالَدك باَدب ، ِجتاَدموُيصُيْتخلا باَدتِجك ،(3624-9/446)يراخبلا حيحص (3)

 .ُيهاَدنْتعَدم ِجناَديَدبَدو ٍلفُيرْتحَدأ ِجةَدعْتبَدس َدىلَدع َدنآْترُيقْتلا َّلنَدأ ِجناَديَدب باب ،ةَدالَّلصلا ُيباَدتِجك ،(4/414-1936)
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 نم َّلك نأ وهو ،مهنم دحأ نم فالخ الب ،اهلك ةعمجم ةمألا) :مزح نبا لاق 
 طقسأ وأ ،كلذ فالخب فحاصملا يف اهنأ يردي وهو ،اًددماع نآرقلا نم ةيآ لدب

 ءرملا نإ مث ،اهلك ةمألا عامجإب رفاك هنإف -اًددماع ةملك اهيف داز وأ ،كلذك ا ًددمع ةملك
 هنأ اًدردقم ًدالهاج همالك لدبيو ،ىرخأ صقنيو ،ةملك ديزيف ،ةوالتلا يف ئطخي
 دحأ دنع كلذب نوكي الو ،قحلا هل نيبتي نأ َّلبق رظانيو ،كلذ يف رباكيو ،بيصم
 نم كلذب هربخأ وأ فحاصملا ىلع فقو اذإف ،امثآ الو ،اًدقساف الو ،اًدرفاك ةمألا نم
 رفاك اهلك ةمألا دنع وهف FNE[هئطخ] ىلع ىدامت نإف ،هربخب ةجحلا موقت نم ءارقلا
  .FOE(ةلاحم ال كلذب

 هللا بذكو ،عامجإلا قراف دقف .نآرق هنإ :انآرق سيل اميف لاق نمو) :اًدضيأ لاقو 
 ةجحلا هيلع تماقو اذه زاجأ نمو ،ًدالهاج نوكي نأ الإ مالسإلا نع جرخو ،ىلاعت

  .FPE(ًدالصأ كلذ يف كشن ال ،لاملاو مدلا لالح ،دترم كرشم رفاك وهف عجري ملو
 وأ تاملكلا ضعب ركنأ نميف روفغملا أطخلا ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ اّدملو 

 نم دحاو ريغ نع َّلقن امك) :لاق ،هدنع َّلقنلا توبث مدعل ؛نآرقلا نم تايآلا
 ،[94:ءارُسإلا] ژ ڳ ڳ ژ مهضعب راكنإك نارقلا نم اًدظافلأ اوركنأ مهنأ فلسلا

 لآ] ژ ں ں ڱ ڱ ڱ ژ هلوق مهضعب راكنإو .كبر ىصوو :يه امنإ :لاقو

 راكنإو ،هللا دبع ةءارق يف يه كلذكو .َّليئارُسإ ينب قاثيم :وه امنإ :لاقو ،[61:نارمع
 امكو ،اونمآ نيذلا نيبتي ملوأ :يه امنإ ،[69:دعرلا] ژ ک ک ڑ ڑژ مهضعب
 ركنأ امكو ،اهأرق ام ريغ ىلع ناقرفلا ةروس أرقي هآر امل مكحلا نب ماشه ىلع رمع ركنأ

 ىلع نامثع مهعمج ىتح ،اهوفرعي مل فورحب ةءارقلا ضعب ىلع فلسلا نم ةفئاط
 مهنوكل ؛يصاعملا ديري هللا نأ فلخلاو فلسلا نم ةفئاط ركنأ امكو ،مامإلا فحصملا

                                                 
 .هاطخ ىلع :َّلصألا يف (1)

 .9/626:َّلحنلاو ءاوهألاو َّللملا يف َّلصفلا (2)

 .4/564:ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا (3)
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 َّلك قلاخ هللا نأ اوملع دقو ،اهقلخل ةئيشملا ىنعمب الإ نوكت ال ةدارإلا نأ اونظ
 ىنعملا اذهب ةدارإلا ظفلب ءاج دق نآرقلاو ،نكي مل أشي مل امو ناك ءاش ام هنأو ،ءيش

 .FNE(رخآلا تركنأو ،نيينعملا دحأ تفَدرَدع ةفئاط َّلك نكل ،ىنعملا اذهبو
  :سماَخْلا ُليلدلا *
 رظنتل ؛عيقبلا ىلإ  يبنلا تعبت نيح اهنع هللا يضر ةشئاع ةصق ملسم ىور

 َذِفيِإَذْحَي ْدنَذأ ِإُتْدنَذنَذَظَذأ» :اهل لاقف ،اهتارض ىدحإ ىلإ بهذي نأ ةيشخ ؛اهتليل يف بهذي نيأ
 ىلع َّليلد اذهف .FOE« ْدمَذعَذِن : َذلاَذق ؟هللا ُجهْدمَذلْدعَذي ُجِساَّرنلا ِإمُجتْدكَذي َذامْدهَذم :ْدُتَذلاَذق ؟ُجهُجلوُجسَذرَذو ِإَكْديَذلَذع هللا
 مظعأ نم يه ةفصب اهملع مدعب ةرفاك نكت مل اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نأ

 نم يبنلا لأس نم َّلك اذكهو ،سانلا همتكي امب ملعي هللا نأ يهو ،هللا تافص
 .ملعي نأ َّلبق هلاعفأ وأ ،برلا تافص ضعب نع  ةباحصلا

 ،نيصح نب نارمعو ،باطخلا نب رمع نأ ىرت الأ) :ربلا دبع نبا رمع وبأ لاق
 نع هولأس امنإ مهنأ مولعمو ،ردقلا نع  هللا لوسر اولأس ةباحصلا نم ةعامجو
 نع مهلاؤسب اونوكي نأ نيملسملا نم دحأ دنع زئاج ريغو ،هب نولهاج مهو كلذ
  .FPE(نينمؤم ريغ هنع مهلاؤس نيح يف اونوكي وأ ،نيرفاك كلذ

=ãÎ_”=`–È^€=`‰⁄=^ÿ≈Ÿfi=f≈Üá=^§_‰⁄=fÜÿ÷W=
 ملعي هنإف ،قولخم ريغ هنأ همالكب هللا فرعي مل نم َّلك) :يراخبلا مامإلا لاق 

 :ىلاعت هللا لاق ،اًددناعم ناك هب ملعلا دعب ىبأ نمف ،ةنسلاو باتكلا ىلإ هلهج دريو
 ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کژ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦژ :هلوقلو ،[566:ةبوتلا] ژڻ
  .FQE([566 :ءاسنلا] ژ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

                                                 
 .14/59:ىواتفلا عومجم (1)

 .اَدهِجلْتهَدأل ِجءاَدعُّسدلاَدو ِجروُيبُيقْتلا ِجلوُيخُيد َددْتنِجع ُيلاَدقُيي اَدم باب ،زِجئاَدنَدجلا ُيباَدتِجك ،(6194-9/21)ملسم حيحص (2)

 .16/12:ديهمتلا (3)

 .41:دابعلا لاعفأ قلخ (4)
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 نيديلاو هجولاك تافصلا صوصن ضعب اًدركاذ يربطلا ريرج نبا لاقو 
 دعب الإ دحأ َّلهجلاب رفكي الو ،ةيورلاو ركفلاب هملع ةقيقح تبثي ال امم ،لوزنلاو
 ،هتمأ  هيبن اهب ربخأو ،هباتك اهب ءاج تافصو ءامسأ هركذ ىلاعت هللو) :هيلإ اهئاهتنا

 لوق هدنع حصو ،هب لزن نآرقلا نأب ةجحلا هيلع تماق - هللا قلخ نم اًددحأ عسي ال
 توبث دعب كلذ فلاخ نإف ،هفالخ  هنم ربخلا هب هنع يور اميف  هللا لوسر
 الإ هملع ةقيقح كاردإ ىلإ َّليبس ال اميف تنيب ام ىلع ربخلا ةهج نم هب هيلع ةجحلا

 ةيورلاب الو ،َّلقعلاب كردي ال كلذ ملع نأل ؛َّلهاجلا هب َّلهجلاب روذعمف ،اًّيسح
 .FNE(ركفلاو

 ْدُلَذه» :يبنلا تلأس :نينمؤملا مأ ةشئاع هذه) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 ملعت نكت مل اهنأ ىلع لدي اذهو ،« ْدمَذعَذِن : ُّرَشيبَّرنلا اَذَذَهِل َذلاَذقَذف ؟ُجِساَّرنلا ُجمُجتْدكَذي اَذم َّرُلُجك هللا ُجمَذلْدعَذي
 ناك نإو ،ةرفاك سانلا همتكي ءيش َّلكب ملاع هللا نأب اهتفرعم َّلبق نكت ملو ،كلذ
 راكنإك ،ءيش َّلكب هملع راكنإو ناميإلا لوصأ نم ةجحلا مايق دعب كلذب رارقإلا
 اهزهل اذهلو ؛بنذلا ىلع موللا قحتسي نمم تناك اهنأ عم اذه ،ءيش َّلك ىلع هتردق
 يف طوسبم َّلصألا اذهو ،FOE«؟ُجهُجلوُجسَذرَذو ِإَكْديَذلَذع هللا َذِفيِإَذْحَي ْدنَذأ َذْدَنيِإفاَذَذَخَتَذأ» :لاقو ،يبنلا

 ىتح هب مكحي ال هلئاق ريفكت نكلو ،رفك لوقلا اذه نأ نيبت دقف ،عضوملا اذه ريـغ
  .FPE(اهكرات رفكي يتلا ةجحلا هيلع هب موقت ام ملعلا نم هغلب دق نوكي

 دنع اهيلع قلطي ال -هتردقو ،هملعك -هللا تافص نأ ركذ نأ دعب اًدضيأ لاقو 
 قلطي ال اذهلف) :هللا ريغ اهنأب اهيلع قلطي الو ،هللا اهنأب لوقلا ةمئألاو فلسلا
 ام َّلكف ،هريغ هللا ةفص تناك اذإ عدتبملا لوقي الئل ؛دارملا نايبب اًدنورقم الإ امهدحأ

 سيل همالكو هتردقو هللا ملع َّلعجي نأ ىلإ كلذب َّلسوتيف ،قولخم وهف هللا ريغ ناك

                                                 
 .496:نيدلا ملاعم يف ريصبتلا (1)

 ي ِجرْتدَدص  ِجيف  ِجينَددَدهَدلَدف .ْتمَدعَدن :ُيتْتلُيق .؟ي ِجماَدمَدأ ُيتْتيَدأَدر ي ِجذَّللا ُيداَدوَّلسلا ِجتْتنَدأَدف :  َدلاَدق» :هظفلو ،قباسلا ثيدحلا وه (2)
 .« ْتمَدعَدن ؟هللا ُيهْتمَدلْتعَدي ُيساَّلنلا ِجمُيتْتكَدي َدامْتهَدم :ْتتَدلاَدق .ُيهُيلوُيسَدرَدو ِجكْتيَدلَدع هللا َدفيِجَدحي ْتنَدأ ِجتْتنَدنَدظَدأ :َدلاَدق َّلمُيث ،ي ِجنْتتَدعَدجْتوَدأ ًدةَددْتَدهل

 .66/462:ىواتفلا عومجم (3)
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 دحجو قلاخلا تافص َّليطعت نم هيف اذه نإف ،هريغ يف ةقولخم َّلب ،هب ةمئاق ةفص وه
 ةمئألاو فلسلا مهرفك نيذلا ةيمهجلا لوق وهو ،داحلإلا مظعأ نم وه ام هلامك
 رفكي يتلا ةجحلا مايق دعب الإ رفكي ال نيعملا دحاولا ناك نإو ،اًدقلطم اًدريفكت
 .FNE(اهكرات

 وه ءايشألا دوجو َّلعج وهو) :داحتالاو لولحلا َّلهأ ةديقع نع كلذك لاقو 
 لولحلا َّلهأ بهاذم نم هانيب امك ،هدوجو نيع هسفن دوج وأ ،قحلا دوجو نيع
 نإو ،هيلع ةجحلا مايق دعب رفاك هبحاصو رفك اذه نإف ،عضوملا اذه ريغ يف داحتالاو
 َّرمُجَث ، ِإينوُجقِإرْدَحَذَأَذف ُّرَشُتِإم اَذِنأ اَذَذِإ» :لاق يذلاك ،ةجحلا هيلع مقت مل ًدالوأتم وأ ،ًدالهاج ناك
 .FPE(ىلاعت هللا ىلإ هرمأ اذهف ،FOE« ِإمَذيلا ِإيف ِإينوُّرَشرَذَذ

^ÿÈrÊ=^ÿo_‡ÏW رفكلا نم اًدعنام نوكي يذلا َّلهجلا ةقيقح:  

 عنمي ال امهدحأف ،نالهج َّلهجلا َّلب ،رفكلا نم اًدعنام نوكي َّلهج َّلك سيل 
  :يهو ،رفكلا يف عوقولا نم عناملا َّلهجلل اًدطورش ءاملعلا ركذ اذل ؛رفكلا يف عوقولا

  :لوألا طرشلا *

 نكمي ال زجع نع أشن يذلا وه ريفكتلا نم اًدعنام نوكي يذلا َّلهجلا نأ
 .ملعتلا يف طيرفتلا وأ ،ريصقتلا مدع عم ،هعفر فلكملا

 ال هعفر فلكملا نكمي َّلهج َّلك نأ ىلع تلد ةيعرشلا ةدعاقلا) :يفارقلا لاق 
 ملعُيي ال يذلا َّلنإف ،مايألا رارمتساو ،نامزلا لوط عم اميسال ،َّلهاجلل ةجح نوكي
 نوكي الف ،ٌبداسف ملعلا اذه ىلع فقوتي ام ريخأت نم مزلي الو ،ٍلدغ يف ملعُيي مويلا

  .FQE(اًدرذع
                                                 

 .4/459:قباسلا عجرملا (1)

 .هجيرخت قبس (2)

 .4/926:ةماقتسالا (3)

 .2/122:قورفلا (4)



 
 

 
 671 

 لاق نيح ملسم يف سابع نبا ثيدح ركذ اّدمل ،ربلا دبع نبا رمع وبأ لاقو 
 .FNE« َذاَل : َذلاَذق ؟اَذهَذمَّررَذَح ْددَذق هللا َّرنَذأ َذُتْدمِإلَذع ْدُلَذه» :رمخ ةيوار هيلإ ىدهأ نمل  هللا لوسر
 ى ىژ : هللا لاق ،ملعي مل نمع عوفرم مثإلا نأ ىلع َّليلد ثيدحلا اذه يفو) :لاق

  .FOE(مثأ ملعتي ملو ملعتلا هنكمأ نمو ،[56:ءارُسإلا] ژەئ ەئ ائ ائ
 يف جرخيف) :ًدالوأت تامّدرحملا ضعب َّلحتسا نم رفك يفن دعب ،ةمادق نبا لاقو 

 هرفكب مكحي ال ،هلهجي نأ نكمي ءيشب َّلهاج ّدَّلك كلذكو ،مهمكح مهلثم ناك نَدم
 .FPE(كلذ دعب هلحتسيو ،ةهب ّدشلا هنع لوزتو كلذ فرعي ىّدتح

 ةّدجحلا نع ضارعإلا :امهدحأ :نيببسب قحتسي باذعلا ّدنإ) :ميقلا نبا لاقو 
 ةدارإ كرتو ،اهمايق دعب اهل دانعلا :يناّدثلا .اهبجومبو اهب َّلمعلاو اهتدارإ مدعو
 مايق مدع عم َّلهجلا رفك امأو .دانع رفك :يناّدثلاو ،ضارعإ رفك :لّدوألاف .اهبجوم
 موقت ىتح ،هنع بيذعّدتلا هللا ىفن يذلا اذهف ،اهتفرعم نم نكمتلا مدعو ،ةّدجحلا

 .FQE(َّلسّدرلا ةجح
 نم رفكي ال نّدمع ،خيشلا لآ باهولا دبع نب دمحم نب هللا دبع خيشلا لاقو 

 امل الو ،رفاك هنإ :لوقن الو ،ركذ نمل رذتعن نأ عنام الو) :تيملا نم ةعافشلا لأسي
 ،هتقو يف ةلأسملا هذه نع َّلضاني نم مدعل ؛هئطخ ىلع رمتسا نإو ،ئطخم هنإ مدقت
 .FRE(ةجحملا هل تحضو الو ،ةجحلا هيلع مقت ملف ،هنانسو ،هفيسو ،هناسلب

 الإ مهللا) :كرشلا يف َّلهجلاب رذعلا مدع اًدررقم نامحس نب ناميلس خيشلا لاقو 
 ،هل هتبحم عم ،ٍللاحب هنم نكمتي ال هتفرعمو قحلا غولب نع اًدزجاع مهنم ناك نم
 أشن نم وأ ،مالسإلاب ٍلدهع ثيدح ناك نم وأ ،هيلإ دشرملا مدعو ،هبلطو ،هتدارإو

                                                 
 .ِجرْتمَدْتخلا ِجعْتيَدب ِجميِجرْتَدحت باب ،ِجةاَدقاَدسُيملا ُيباَدتِجك ،(1462-5/12)ملسم حيحص (1)

 .2/526:ديهمتلا (2)

 .3/46:ينغملا (3)

 .661:نيترجهلا قيرط (4)

 .6/594:ةينسلا رردلا (5)
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 رّدفَدكُيي الف  هيلع مقت مل ةجحلا نأل ؛ٌبروذعم هنأ ملعلا َّلهأ ركذ يذلا اذهف ،ٍلةديعب ٍلةيدابب
 .FNE(نايبلاب ةجحلا هيلع موقتو َدفِجرْتعَدي ىتح نيعملا صخشلا

 ىلع نوقفتم ءاملعلاف ،ملعلا يف طيرفتلاو ِضارعإلا نع َأشني يَذلا ُلهجلا امأو 
  :ملعلا نم نكمت نإ هب رذعلا مدع

 ال ،هعفد فلكملا نكمي َّلهج َّلك نأ ىلع تلد ةيعرشلا ةدعاقلا) :يفارقلا لاق 
 مهيلع بجوأو ،هلئاسرب هقلخ ىلإ هلسر ثعب ىلاعت هللا نإف ،َّلهاجلل ةجح نوكي

 ملعتلا كرت نمف ،نابجاو اهب َّلمعلاو ملعلاف ،اهب اولمعي مث ،اهوملعي نأ ةفاك
 .FOE(نيبجاو هكرتل ؛نيتيصعم ىصع دقف ،ًدالهاج يقبو ،َّلمعلاو

 َّله :مكحلا َّلهاجب قلعتت - َّلئاسم انههف) :ّيلبنحلا ّيلعبلا ماحللا نبا ّيلع لاقو 
 ِّسرصقُيي مل اذإ هلحم امنإف ،رذعُيي :انلق اذإف :ةدعاقلا هذه ىلع تبترت - ؟ال مأ ٌبروذعم وه
 .FPE(اًدمزج رذعي الف طَّلرف وأ ،رصق اذإ امأ ،مكحلا ملعت يف طِّسرفُييو

 ،داقتعاب ال مرحملا َّلعف وأ ،بجاولا كرت نم) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 هنكمت عم هيلع بجاولا ملعلا بلط نع اًدضارعإو ًدالهج نكلو ،هيف رذعي َّلهجب الو
 ،ةلاسرلاب اًدرفك ال اًدضارعإ همزتلي ملو ،اذه ميرحتو ،اذه باجيإ عمس هنأ وأ ،هنم
 ،بجاولا كرت ىتح ،هيلع بجاولا ملعلا بلط كرت نم اًدريثك ناعقي ناعون ناذهف
 ؛هعابتا مزتلي ملو كلذ يف باطخلا هغلب وأ ،هميرحتو هبوجوب ملاع ريغ مرحملا َّلعفو
 .FQE(يعرش رذع ريغب بجاولا داقتعالا كرت اذه نإف ،هاوهل اعابتا وأ ،هبهذمل اًدبصعت

 ،هبحاصل اًدرذع نوكي ٍلَّلهج ُّسَّلك سيلو) :نامحس نب ناميلس خيشلا لاقو 
 .FRE(ةمألا عامجإب ٌبرافك رفكلا َّلهأل نيدلقملا ُيلاهُيج ءالؤهف

                                                 
 .166:سابتلالاو ماهوألا فشك (1)

 .2/122:قورفلا (2)

 .6/15:ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا (3)

 .44/16:ىواتفلا عومجم (4)

 .166:سابتلالاو ماهوألا فشك (5)
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  :يناثلا طرشلا *

 هللا ديحوت اهسأر ىلعو ـ ةرتاوتملا ةرهاظلا ماكحألاب َّلهجلا ىعدا نم نأ
 دلب يف وهو ،مراحملا حاكنو ،رمخلا ميرحت وأ ،ةاكزلاو ،ةالصلا بوجوك ـ ةدابعلاب
 امنإو ،ملعلا نم هنكمت عم َّلهجلا ىوعد هنم َّلبقي الف -ملعلا روهظ عم مالسإلا
 دهع ثيدح نوكي وأ ،ةديعب ةيدابب أشن نم قح يف ريفكتلا نم اًدعنام َّلهجلا نوكي
 .ةلاسرلا راثآب ملعلا هيف سردنا تقو يف ناك وأ ،مالسإلاب

 يذلا كرشلا نم كلذ نإو) :هلوقب ةيميت نبا مالسإلا خيش اهنع ّدربع يتلا يهو 
 نم ريثك يف ةلاسرلا راثآب ملعلا ةلقو َّلهجلا ةبلغل نكلو ،هلوسرو ىلاعت هللا همرح

 امم  لوسرلا هب ءاج ام مهل نيبتي ىتح كلذب مهريفكت نكمي مل نيرخأتملا
  .FNE(هفلاخي

 دبع نم رفكن ال) :هلوقب هتوعد لوأ يف باهولا دبع نب دمحم مامإلا اهنع ّدربعو 
 ؛امهلاثمأو ،يودبلا دمحأ ربق ىلع يذلا منصلاو ،رداقلا دبع ربق ىلع يذلا منصلا

  .FOE(مههبني نم مدعو ،مهلهج َّلجأل

ãÎ_”=`–È^€=`‰⁄=^ÿ≈Ÿfi=Ω=j’Õ4=‹‚=^Éƒ=^§Â⁄=ÃÎ›_=˘=∑’‚=^§Â⁄=fÊ=ªoŸÊW=
 ؟ملعلا يف سانلا ىلع بجي امو ؟ملعلا ام :َّلئاق َّيل لاق) :يعفاشلا مامإلا لاق 

 :لاق .هلْتهج هلقع ىلع بولغم ريغ ،اًدغلاب عسي ال ةماع ملع :ناملع ملعلا :هل تلقف
 ،ناضمر رهش موص سانلا ىلع هلل نأو ،سمخلا تاولَّلصلا َّلثم :تلق ؟اذام َّلثِجمو
 ،َّلتقلاو ،انزلا مهيلع مرح هنأو ،مهلاومأ يف ةاكزو ،هوعاطتسا اذإ تيبلا َّلجحو
 ،هولمعيو ،هولقعي نأ دابعلا َدفِّسلُيك امم اذه ىنعم يف ناك امو ،رمخلاو ،ةقرسلاو
 هلك فنصلا اذهو ،هنم مهيلع مّدرح ام هنع اوُّسفُيكي نأو ،مهلاومأو مهسفنأ نِجم هوطعيو
 هلقني مالسإلا َّلهأ دنع اًّيماع [ٌبدوجومو] ،هللا باتك يف اًّيصن دوجوم ملعلا نم

                                                 
 .4/691:يركبلا ىلع درلا (1)

 .6/216:ةينسلا رردلا (2)
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 ،هتياكح يف نوعزانتي الو ،هللا لوسر نع هنوكحي ،مهماوع نم ىضم نمع مهماوع
 .FNE(مهيلع هبوجو الو

 نإف ،هيف رظن اهبوجول اًددحاج ناك نإف) :ةالصلا نع يسدقملا همادق نبا لاقو 
 فّدرُيع ،ةيدابب ئشانلاو ،مالسإلا ثيدحلاك كلذ َّلهجي نمم وهو ،هب ًدالهاج ناك
 -كلذ َّلهجي نمم نكي مل نإف ،روذعم هنأل ؛هرفكب مكحي ملو ،كلذ ملعو ،اهبوجو
 َّلهجلا ءاعدإ هنم َّلبقي ملو ،رذعي مل -ىرقلاو راصمألا يف نيملسملا نم ئشانلاك
 اهنولعفي نيملسملا و ،ةنسلاو باتكلا يف ةرهاظ بوجولا ةلدأ نأل ؛هرفكب مكحو
 ،ىلاعت هلل اًدبيذكت الإ اهدحجي الو ،هلاح اذه نم ىلع اهبوجو ىفخي الف ،ماودلا ىلع
  .FOE(اًدفالخ اذه يف ملعأ الو ،مالسإلا نع ا ًّيدترم ريصي وهو ،ةمألا عامجإو ،هلوسرو

 ،ةاكزلا ضرف نيملسملا نم ةفئاط تركنأ اذإ اننامز يف مويلا) :يباطخلا لاق 
 كئلوأ نيبو ءالؤه نيب قرفلاو ،نيملسملا عامجإب اًدرافك اوناك ،اهئادأ نم اوعنتماو
 مهنم قحلا جارختسا ىلع مهايإ نيملسملا لاتق ناكو ،مهرفكب عطقي مل ثيح موقلا
 َّليدبت هيف عقي ناك يذلا نامزلاب دهعلا يـبيرق اوناك مهنأ :مهئامد ىلإ دصقلا نود
 مهدهع ثودحل ؛نيدلا رومأب لاهج مهو  يبنلا تومب ةرتفلا تعقوو ،ماكحألا
 ةاكزلا بوجو ملع ضافتسا دقف ،مويلا امأو ،اورذعف ةهبشلا مهتلخادف ،مالسإلاب

 رمألا كلذكو ،اهراكنإ يف هلوأتي َّليوأتب دحأ رذعي الف ،ماعلاو صاخلا هفرع ىتح
 ،اًدرشتنم هملع ناك اذإ نيدلا رومأ نم ةمألا هيلع تعمتجا امم اًدئيش ركنأ نم َّلك يف
 ،انزلا ميرحتو ،ةبانجلا نم لاستغالاو ،ناضمر رهش مايصو ،سمخلا تاولصلاك
 ثيدح َّلجر نوكي نأ الإ ،ماكحألا نم اهوحن يف مراحملا تاوذ حاكنو ،رمخلاو
 هليبس ناكو ،رفكي مل ةلاهج اهنم اًدئيش ركنأ اذإف ،هدودح فرعي الو ،مالسإلاب دهع
  .FPE(موقلا كئلوأ َّليبس

                                                 
 .6/159:ةلاسرلا (1)
.4/349:ينغملا (2)
 .(6/514:ملسم حرش)يوونلاو .(5/432:ةنسلا حرش)يوغبلا هنع هلقن (3)
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 َّلهجلا ىعداو ،نيملسملا نيب مالسإلا راد يف أشن نم ىنز اذإ) :بجر نبا لاق 
 هملع مدع َّلصألا ناك نإو ،هبذكي رهاظلا نأل ؛هلوق َّلبقي مل ،انزلا ميرحتب
 .FNE(كلذب

 عمسي دالب يف شاع نمو) :ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا ىوتف يف ءاجو 
 مكح يف وهف ،هلهأ نم قحلا بلطي الو نمؤي ال مث ،هريغو مالسإلا ىلإ ةوعدلاب اهيف
 ،ةيمالسإ ريغ دالب يف شاع نم امأ ...رفكلا ىلع رصأو ،ةيمالسإلا ةوعدلا هتغلب نم
 ،هدوجو ريدقت ىلع اذهف ،مالسإلاو ميركلا نآرقلا نع الو ، يبنلا نع عمسي ملو
 ًدالوصأ مالسإلا ةعيرش هوغلبي نأ نيملسملا ءاملع ىلع بجي ،ةرتفلا َّلهأ مكح همكح
 يف فلكي مل نم ةلماعم َّلماعي ةمايقلا مويو ،هيلإ اًدراذعإو ،ةجحلل ةماقإ ؛اًدعورفو
  .FOE(هفيلكت مدعو ،هرغص وأ ،ههلب وأ ،هنونجل ؛ايندلا

  :ثلاثلا طرشلا *

 َّلهاجلا نأب ،ملعلا َّلهأ نم نيققحملاو ةيدجنلا ةوعدلا ةمئأ تاريرقت يف رقتسملا
 ريغب ةثاغتسالاو ،روبقلا ةدابع نم ،ربكألا كرشلا يف عقاو وهو شاع يذلا روذعملا
 قاقحتسا مدع :ينعي َّلهجلاب رذعلا نأل ؛يويندلا مكحلا يف ًداملسم ىمسي ال هللا

 هنع ىفني ال اذه نكل .ةرخآلا يف رانلا يف دولخلاو ،ايندلا يف َّلتقلا :نيتبوقعلل هبحاص
 ماكحأ هيلع تيرجأ اذه ىلع تام ولف ،ايندلا ماكحأ يف هب سبلت يذلا رفكلا فصو
 .نحتميو ربتخي تارتفلا َّلهأ مكحف ةرخآلا يف همكح امأو ،رافكلا

 هباتك يف خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا هّدنيبو كلذ َّلّدصف دقو 
 تاقبط» ـل هميسقت يف ميقلا نبا لوق َّلقنو ،FPE«سيدقتلاو سيسأتلا جاهنم»

                                                 
 .939:دعاوقلا (1)

 .(92166) مقر ىوتف (4/126)ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا ىواتف (2)

 .944:ص (3)
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 وهو :لاكشإلا لوزي هب َّليصفت نم ماقملا اذه يف دب ال) :هيف لاق يذلاو ،«نيفلكملا
 نم نكمتي مل دلقمو ،هنع ضرعأف قحلا ةفرعمو ملعلا نم نكمت دلقم نيب قرفلا
 بجاولل كرات طرفم ضرعملا نكمتملاف ،دوجولا يف ناعقاو نامسقلاو ،هجوب كلذ
 ملعلا نم نكمتي ال يذلا ملعلاو لاؤسلا نع زجاعلا امأو ،هللا دنع هل رذع ال ،هيلع
 الو هيلع رداق ريغ ،هل بحم ،هل رثؤم ،ىدهلل ديرم امهدحأ :اًدضيأ نامسق مهف هجوب

 هغلبت مل نمو ،تارتفلا بابرأ مكح همكح اذهف ،هدشري نم مدعل ؛هبلط ىلع
 :لوألاف ،هيلع وه ام ريغب هسفن ثدحي الو ،هل ةدارإ ال ضرعم :يناثلا .ةوعدلا
 نكلو ،هيلع انأ ام تكرتو ،هب تندل هيلع انأ امم اًدريخ اًدنيد كل ملعأ ول ،بر اي :لوقي

 .يتفرعم ةياهنو يدهج ةياغ وهف ،هريغ ىلع ردقأ الو ،هيلع انأ ام ىوس فرعأ ال
 هدنع قرف الو ،هاوس هسفن بلطت الو ،هيلع هريغ رثؤي ال هيلع وه امب ضار :يناثلاو
 نم امهنيب امل لوألاب قحلي نأ بجي ال اذهو ،زجاع امهالكو .هتردقو هزجع لاح نيب
 غارفتسا دعب هنع لدعف ،هب رفظي ملو ةرتفلا يف نيدلا بلط نمك :لوألاف ؛قرفلا
 ول ناك نإو ،هكرش ىلع تام َّلب هبلطي مل نمك :يناثلاو .ًدالهجو اًدزجع هبلط يف عسولا

 هللاو ،عضوملا اذه َّلمأتف ،ضرعملا زجعو بلاطلا زجع نيب قرفف .هنع زجعل هبلط
 هتجح هيلع تماق نم الإ بذعي الو ،هلدعو همكحب ةمايقلا موي هدابع نيب يضقي
 هيلع تماق ورمعو هنيعب ديز نوك امأو ،قلخلا ةلمج يف هب عوطقم اذهف ،َّلسرلاب
 .FNE(هيف هدابع نيبو هللا نيب لوخدلا نكمي ال ام كلذف ،ال مأ ةجحلا

 :هموقل لاق هنأ دوه نع ىلاعت هللا ربخأ) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 نيرتفم مهلعجف ،[15:دوه]ژۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭژ

 َّلبق تبث كرشملا مساف ،رخآ اًدهلإ هللا عم اولعج مهنوكل ؛هنوفلاخي مكحب مكحي نأ َّلبق
 َّلبق اًددادنأ هل َّلعجيو ،ىرخأ ةهلآ هعم َّلعجيو ،هب لدعيو ،هبرب كرشي هنإف ،ةلاسرلا
  .FOE(الف بيذعتلا امأو ،لوسرلا

                                                 
 .311:نيترجهلا قيرط (1)

 .14/19:ىواتفلا عومجم (2)
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 هريغ دبعي ؛هريغل اًددباع نوكي نأ دب الف هدحو هللا دبعي مل نم َّلك) :اًدضيأ لاقو 
 طلخ نم وأ ،كرشم وأ ،دحوم امإ َّلب ،ثلاث مسق مدآ ينب يف سيلو ،اًدكرشم نوكيف
 ىلإ نيبستنملا لالضلا نم مههبشأ نمو ،ىراصنلا َّللملا َّلهأ نم نيلدبملاك ،اذهب اذه
 .FNE(مالسإلا

 ،هل كيرش ال هدحو هتدابعو ،هللا ديحوت وه مالسإلاو) :ميقلا نبا لاقو 
 نإو ،ملسمب سيلف اذهب دبعلا تأي مل امف ،هب ءاج اميف هعابتاو ،هلوسربو ،هللاب ناميإلاو
 ريغ ،لاهج ،رافك مهنأ ةقبطلا هذه ةياغف ،َّلهاج رفاك وهف اًددناعم اًدرفاك نكي مل
 ديحوت دحج نم رفاكلا نإف ،اًدرافك مهنوك نع مهجرخي ال مهدانع مدعو ،نيدناعم
 هتياغ ناك نإو ،اذهف ،دانعلا َّلهأل اًدديلقتو ًدالهج وأ ،اًددانع امإ ،هلوسر بذكو ،هللا
  .FOE(دانعلا َّلهأل عبتم وهف ،دناعم ريغ هنأ

 نيد ريغ نيدب ناد نم َّلك نأ دقتعي نأ دبعلا ىلع بجاولا) :اًدضيأ لاق ىتح 
 هيلع ةجحلا مايق دعب الإ اًددحأ بذعي ال ىلاعتو هناحبس هللا نأو ،رفاك وهف مالسإلا
 ماكحأ يف اذه ،همكحو هللا ملع ىلإ لوكوم نييعتلاو ،ةلمجلا يف اذه ،لوسرلاب
 رافكلا لافطأف ،رمألا رهاظ ىلع ةيراج يهف ايندلا ماكحأ يف امأو ،باقعلاو باوثلا

  .FPE(مهئايلوأ مكح مهل ،ايندلا ماكحأ يف رافك مهنيناجمو

 َّلك) :تلاقف اًدديج ًداليصفت ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا تلصفو 
 ريغل كلذ دعب دجس اذإ ،ةعيرشلا يف هب ءاج ام رئاسو ، دمحم انيبن ةلاسرب نمآ نم
 اًدكرشم ،مالسإلا نع اًّيدترم اًدرفاك ربتعي -قيرط خيش وأ ،ربق بحاصو ،َّيلو نم ،هللا
 هلوق ضقني امب هنايتإل ؛هدوجس تقو نيتداهشلاب قطن ولو ،ةدابعلا يف هريغ هللا عم

                                                 
 .26/414:قباسلا عجرملا (1)

 .111:نيترجهلا قيرط (2)

 .311 :قباسلا عجرملا (3)
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 ماقتو ،ملعي ىتح ةبوقعلا هب لزنت الف ،هلهجل رذعي دق هنكلو ،هللا ريغل هدوجس نم
 رصأ نإف ،بوتي نأ ىسع هسفن عجاريل ؛هيلإ اًدراذعإ ؛مايأ ةثالث َّلهميو ،ةجحلا هيلع
 َّلبق هيلإ راذعإلل ةجحلا ةماقإو نايبلاف ..هتدرل َّلتق نايبلا دعب هللا ريغل هدوجس ىلع
 دوجس نم هنم ثدح امب اًدرفاك ىمسي هنإف ،نايبلا دعب اًدرفاك ىمسيل ال ،ةبوقعلا لازنإ
  .FNE(ًدالثم هللا ريغل

 ىلع فاوطلاك ،َةرهاَظلا ةيكرشلا دئاقعلا هَذه ىَلع تامو ،َأشِنو ،دلو نميف اَذه 
 راص ىتح ،نيقولخملاب ةثاغتسالا وأ ،ءايلوأللو اهل دوجسلا وأ ،روبقلاو ةحرضألا

 تايرفكلا ضعب يف عقوو مالسإلا َّلصأ هعم ناك نم امأ ،ةفئاطل اًدرهاظ اًدراعش
 ،روذعم وهف رهاظلا ديحوتلا َّلصأ فلاخي اًدرهاظ اًدنيد نوكت ال يتلا ةصاخلا ةيفخلا

  .رهاظلا يف ًداملسم ىمسيو

 ةيميت نبا مالسإلا خيش نع ،باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش َّلقن اذلو 
 وأ ،ريفكت ىلإ نيعم بسني نأ نع ايهن سانلا مظعأ نم انأ» :لاق) :لاق نيح كلذ
 نم يتلا ةيلاسرلا ةجحلا هيلع تماق دق هنأ ملع اذإ الإ ،ةيصعم وأ ،قيسفت وأ ،عيدبت

 ةفص اذهو .همالك ىهتنا .«ىرخأ اًديصاعو ،ىرخأ اًدقسافو ،ةرات اًدرفاك ناك اهفلاخ
 الإ نيعملا ريفكت مدع ركذي ال ،همالك نم هيلع انفقو عضوم َّلك يف ةلأسملا يف همالك
 اذإو ،ةجحلا هغلبت نأ َّلبق هريفكت نع فقوتلاب دارملا نأ لاكشإلا َّليزي امب هلصيو
 حرصو ،ةيصعم وأ ،قيسفت وأ ،ريفكت نم ةلأسملا كلت هيضتقت امب هيلع مكح هتغلب

 ىلع درلا يف لاقف ،ةرهاظلا َّلئاسملا ريغ يف اًدضيأ همالك نأ اضيأ هنع هللا يضر
 نإ اذهو» :لاق ،اًدريثك مالسإلا نع ةدرلا هنم دجوت مهتمئأ ضعب نأ ركذ امل نيملكتملا

 رفكي يتلا ةجحلا هيلع مقت مل ،لاض ئطخم اهيف هنإ :لاقي دقف ،ةيفخلا تالاقملا يف ناك

                                                 
 .(1122)مقر ىوتف (6/299) ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا ىواتف (1)
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 لوسر نأ نيملسملا نم ةماعلاو ةصاخلا ملعي رومأ يف مهنع ردصي اذه نكل .اهكرات
 هيهنو ،هل كيرش ال هدحو هللا ةدابعب هرمأ َّلثم ،اهفلاخ نم رفكو ،اهب ثعب  هللا

 ،مالسإلا رئاعش رهظأ اذه نإف ؛مهريغو نييبنلاو ةكئالملا نم هاوس دحأ ةدابع نع
 ،ابرلاو ،شحاوفلا ميرحت َّلثمو ،اهنأش ميظعتو ،سمخلا تاولصلا باجيإ َّلثمو
 نم غلبأو ،نيدترم اوناكف اهيف اوعقو مهسوؤر نم اًدريثك دجت مث ،رسيملاو ،رمخلاو
 ينعي - «يزارلا هللا دبع وبأ َّلعف امك ،نيكرشملا نيد يف فنص نم مهنم نأ كلذ
  .FOE(همالك ىهتنا .FNE«نيملسملا قافتاب ةحيرص ةدر هذهو» :لاق -يزارلا رخفلا

 ةفلاخملا نيب ةيميت نبا قيرفت اًدضيأ باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش ركذو 
 ةرهاظلا رومألا نيبو ،اهبحاص رفكي يتلا ةجحلا اهب مقت مل يتلا ةيفخلا تالاقملا يف

 مث ،هل كيرش ال هدحو هللا ةدابعك ،اهفلاخ نم رفك  اًددمحم نأ رافكلا ملعي يتلا
 ،نيعملا رفك يف هيف نحن ام نيبو ةيفخلا تالاقملا نيب ةقرفتلا يف همالك رظناف) :لاق
 هحيرصت َّلمأتو ،ةحيرص ةدر مهتدرو ،مهنايعأب اًدنالفو ،اًدنالف :مهسوؤر هريفكت َّلمأتو
 نم مكئاملع دنع هنوك عم ،مالسإلا نع يزارلا رخفلا ةدر ىلع عامجإلا ةياكحب
 اعد ولو ،رفكي ال نيعملا نأ :همالك نم تمهف امل اذه بساني َّله ،ةعبرألا ةمئألا

 عم ، ٌبنَدسَدح هنيد نأ معزو ،نوع نب هللا دبع بحأ ولو ،ةدشلاو ءاخرلا يف رداقلا دبع
 .FPE(ةديدح يبأ هتدابع

 

                                                 
 .2/25:ىواتفلا عومجم :رظنا (1)

 .1/669:ةينسلا رردلا (2)

 .16/41:قباسلا عجرملا (3)
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 :اًديكاح يزارلا لاق ،دصقلا هيف يفتني نكل باوصلا دض نوكي ام وهو 
  .FNE(هريغ ىلإ راصف باوصلا دارأ نم ُيئِجطْتخُيملا)

 ّددو وأ ،ةباصإلا مزع َّلب ،دمعت ريغ نع قحلا نع َّللزلا :أطخلا) :يوانملا لاقو 
  .FOE(ئطخي ال نأ

 نزوب ئطخ ردصم ،ءاطلا نوكسو ءاخلا رسكب :ءطِجخلاو) :روشاع نبا لاقو 
 ڇ ڇ ڇ ژ :ىلاعت لاق ،دمع نع الإ مثإلا نوكي الو ،ًدامثإ باصأ اذإ ،حرف

 .[16 :قلعلا] ژى ى ې ژ :لاقو ،[1:صصقلا] ژ ڌ ڍ ڍ
 ،ئطخم َّلعافلا مساو ،أطخأ :هلعفو ،دمعلا دض وهف ،ءاطلاو ءاخلا حتفب أطخلا امأو
 ،[5:بازحألا] ژۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ژ :ىلاعت لاق
  .FPE(اهتمئأ نم نوققحملا اهيلعو ،ةيبرعلا رُس يه ةقرفتلا هذهو

 نوكي أطخلاو) :لاقف ،نيمسق ىلإ عرشلا يف أطخلا مزح نبا ظفاحلا مسق دقو 
 اًدضرغ ىمر َّلجرك كلذو ،ًدالصأ ناسنإلا هدصقي مل َّلعف :امهدحأ :نيبرض ىلع
 ،مئاص وهو هقلح َّلخدف اًدبابذ رجتساف هسفن رج ناسنإكو ،هدصقي مل اًدناسنإ باصأف
 ؛دلوتلا مالكلا َّلهأ هيمسي يذلا وهو ،هجو اذهف ،هركذ سمف هذخف كح دارأ وأ

 الإ ،هلمع ناسنإلا َددصق َّلعف :يناثلا هجولاو .هلعف وه دصقي ملو هلعف نع دلوت هنأل
 ىلإ دصق الو ،هلعف نم ثدح ام كلذب ىون الو ،ةيصعم الو ةعاط كلذب وني مل هنأ
 وأ ،موطلملا ةينم قفاوف رخآ مطل ناسنإك ؛هب رمأ ام فالخ ىلإ الو ،هب رمأ ام ضعب

 اذهف ...هموص داسفإ دصاق الو هموصل ركاذ ريغ وهو َّلكألا دمع مئاص ناسنإك

                                                 
 .6/136:حاحصلا راتخم (1)

 .169:فيراعتلا تامهم ىلع فيقوتلا (2)

 .26/61:ريونتلاو ريرحتلا (3)
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 ،ًدامثإ بجوي الو ،اًدناميإ الو ،ًدالمع كلذ نم ءيش ضقني ال عوفرم امهالكو ،ناث هجو
 نوكيو ،هدنع فقويف ،انركذ امم ًدامكح بجوي هنأب صنلا ءاج ثيح الإ ،ًدامكح الو
 ؛ةلقاعلا ىلع ةيدلا باجيإ يف دراولا صنلاك ،اًدفرط اهنم انركذ يتلا ةلمجلا نم ىنثتسم

 وني ملو ،ناك َّلعف يأ َّلعف نم كلذكو ،ةيصعم وني مل نيروكذملا نيهجولا الك يف هنأل
 طبترملا دمعلا امأو .هب رمأ ام ىدأ الو ،اًدرجأ هل بجوم ريغ وهف ىلاعت هلل ةعاطلا هب
 ىلإ مئاصلا دصقك ،هيف وه ام ضعب ىلإ وأ ،دمعلا كلذ نم ثدحي ام ىلإ دصقلاب
 ،هب هبرضل اًددصاق ،هنم تامي امب اًدناسنإ هبرضكو ،[اًدضرف] ٌبمئاص هنأل ركاذ وهو َّلكألا

 يف كلذك سيل هنأب اًدملاع اًددماع نآرقلا هليدبتكو ،هلثم نم تامي دق هنأب اًدملاع
 هل تسيل اهنأ ملعي وهو ةيبنجأ هئطوكو ،اًدرمخ اهملعي وهو رمخلا هبرشكو ،فحصملا

  .FNE(مثإلاب مكحلا بجوي هلك اذهف ،نيمي كلم الو اًدجوز

 وه أطخلاب اندارم) :لاقف انه ءاملعلا هدصقي يذلا أطخلا ريزولا نبا ّدنيب دقو 
 ضراعتلا هرهاظ اميف ،هلوسرو ىلاعت هللا دارم يرحت يف أطخلا وهو ،صوصخم أطخ
 بيذكتو - كلذ نع هللا ىلاعت - هللا بيذكت اودمعت حيرصتلا رافكو ،هباشتلاو
 ةرثك تبرج دق أطخلا) :لاق ىتح  (دامتعا ريغ نم أطخ كلذ يف اوعقي ملو ،هلسر
 ،َّلقعلا يف مهب لاثمألا تبرض نيذلا فراعملا يف دارفألاو ءايكذألا نم هعوقو
 ،راثآلاو ،تايآلاو ،راظنألا ضراعت دنع كلذو ،ملعلاو ،مهفلاو ،ءاكذلاو
 يف ءايبنألا ضعب عقو ىتح ،تامومعلا رثكأ صيصختو ،تالمتحملاو ،تاهباشتملاو

 َّلخاد هنبا نأ نظ مالسلا هيلع حون اذه :ينابرلا دييأتلاو ةمصعلا عم كلذ نم ءيش
 ولو ،مومعلا اذه صيصخت ملعي ملو ،مهتاجنب ىلاعت هللا هدعو نيذلا هلهأ مومع يف
 هيلع ىسوم اذهو .اًدقفانم ناك هنبا نأ كلذ يف هجولا يف َّليق دقو ،لأس ام هملع
 هربص َّلْتيِجع ىتح ،تاهباشتملا نم مالسلا هيلع رضخلا نم عقو ام هعار مالسلا

 .FOE(هدعو فلخأو
                                                 

 .5/926:ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا (1)

 .6/139:قلخلا ىلع قحلا راثيإ (2)
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 َّلعفلا ردص اذإ ،ِرْيفكتلا َعِناوم نم ااًلعِنام َأْطَخْلا رابتعا ىَلع ءاملعلا َعمجأ اَذلو 
 .هدصق نودبو َّلعفلا هيلإ لوؤي امل ةدارإ نودب

 يف صوصنلا ىضتقمب َّلمعلا ىلع ةمألا تعمجأ دقو) :اًدضيأ ريزولا نبا لاق 
 وه َّلب ،ىلاعت هللا ءاش نإ أطخلا وهو ،امهثلاثو امهوخأ كلذكف ،نايسنلاو هاركإلا
 نوكت امنإ ةصخرلاو ،دشأ هب ىولبلاو ،ةنسلاو باتكلا يف دهاوشو اًدركذ امهنم رثكأ

  .FNE(ىولبلا ةدش ردق ىلع

 َّلهأ نم داقتعالا َّلئاسم ضعب يف أطخأ نمف) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 نم ًدالاح أوسأ نكي مل حلاصلا َّلمعلاو ،رخآلا مويلابو ،هلوسربو ،هللاب ناميإلا
 ،هنيد ردق ىلع قحلا عابتا يف طيرفت هنم ناك نإ هبذعي وأ ،هأطخ هللا رفغيف ،FOEَّلجرلا

 .FPE(ميظعف كلذ يف طلغلا درجمب هناميإ ملع صخش ريفكت امأو

 دصقو  دمحم ةمأ نم دهتجا نم هنأ باوصلاف :ريفكتلا امأو) :اًدضيأ لاقو 
 قاشف ،لوسرلا هب ءاج ام هل نيبت نمو ،هؤطخ هل رفغي َّلب ،رفكي مل أطخأف ،قحلا
 عبتا نمو ،رفاك وهف :نينمؤملا َّليبس ريغ عبتاو ،ىدهلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا

 ،اًدقساف نوكي دق مث ،بنذم صاع وهف ملع الب ملكتو ،قحلا بلط يف رصقو ،هاوه
  .FQE(هتائيس ىلع حجرت تانسح هل نوكت دقو

 :ئطخملا ةذخاؤم مدع ىلع ةلدألا نم اًدئيش ركذنلو 
  

                                                 
 .6/139:قباسلا عجرملا (1)

 .هلهجل هأطخ هل هللا رفغف ثعبلاو ةردقلا يف كش يذلا َّلجرلا يأ (2)

 .6/216:ةماقتسالا (3)

 .46/116:ىواتفلا عومجم (4)
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 :لوألا ُليلدلا *

 ہژ :ىلاعت هلوقك ،ئطخملا نع مثألا عفرت ىلاعت هللا باتك يف ةريثك تايآ
 ژڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژ :ىلاعت هلوقو ،[5:بازحألا]
 :َدلاَدق  ٍلساَّلبَدع ِجنْتبا ْتنَدع ملسم ىور ،[114:ةرقبلا ]ژ ائ ائ ى ى ې ې ې

  .FNE« ُجُتْدلَذعَذف ْددَذق :هللا َذلاَذق ،ژ ائ ائ ى ى ې ې ې ژ : ُجةَذيآلا ِإهِإَذَذه ْدُتَذلَذَّزَذِن اَّرَذمل»

 :يأ ،[5:بازحألا] ژ ۓ ے ے ھ ژ :ىلاعت هلوق) :يبطرقلا لاق 
 ژڭ ڭ ڭ ڭژ :هدعب لاق كلذلو ؛ملعأ هللاو ،حانجلا مكيلعف
 .FOE(أطخلا مثإ عفرب ًداميحرو ،دمعلل اًدروفغ :يأ ،[5:بازحألا]

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہژ :ىلاعت هللا لاق) :مزح نبا لاقو 
 ملو لوقب مكح نمف ،انع عوفرم أطخلا نأ صنلاب حصف ،[5:بازحألا] ژۓ ے

 هنأ يردي امب مكحلا دمعتي ملو ،أطخأ دقف ،أطخ ىلاعت هللا دنع وهو ،أطخ هنأ فرعي
 ،نوتفملا هيف َّلخد مومع ةيآلا هذهو ،ىلاعت هللا دنع كلذ يف هيلع حانج ال اذهف ،أطخ
 هولاق اميف نآرقلا صنب ءالؤه نع حانجلا عفتراف ،نودقتعملاو ،نولماعلاو ،ماكحلاو
 وأ ،ايتفلا هبلقب دمعت نم ىلع وه امنإ حانجلا نأ حصو ،هيف نوئطخم مه امم هب اولمع وأ
 ،ًدالصأ َّليلد هيلإ مدقي مل امب وأ ،اًّيقح سيل هنأ يردي نمب َّلمعلا وأ ،مكحلا وأ ،نيدتلا

 ؛حانج يف وهف هيلع ىدامتف لوق نالطب ىلع ناهرب هدنع ماق نم نأ ةيآلا هذهب حصو
  .FPE(كلذ هبلقب دمعت دق هنأل

  

                                                 
 .ژڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ژ  َدىلاَدعَدت ِجهِجلْتوَدق باب ،ِجنَدامْتيِجإلا ُيباَدتِجك ،(529-6/61)ملسم حيحص (1)

 .26/146:نآرقلا ماكحأل عماجلا (2)

  .1/135:ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا (3)
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 لدبف أرق نم نأ :ةمألا نم دحأ نيب فالخ ال هنأ ،عامجإلا نمو) :اًدضيأ لاقو 
 الو ،رفكي ال هنإف -اًدئطخم اًديهاس داز وأ ،اًدمالك طقسأ وأ ،رخآ ظفلب نآرقلا نم
 فلاخو [دنعف] ةجحلا هيلع تماق نميف نأشلا امنإو ،يصعي الو ،قسفي الو ،عدتبي
 اهفرع نأ دعب ةنسلا فلاخ وأ ،هاوهل اًدعبتم وأ ،اًددلقم اهيلع فقو نأ دعب ةيآلا

 ،كلذل مهفالخ بسح ىلع ،قيسفتلاو ريفكتلا مهيلع عقي نيذلا مه ءالؤهف ،كلذك
 .FNE(اوقسف نيلحتسم ريغ نيدناعم هوفلاخ نإو ،اورفك كلذ فالخ اولحتسا نإ

 ژۓ ے ے ھ ژ ىلاعت هلوق نأ ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذو 
 عفر ىلع هب لدتسي دق مث) :لاق مث ،أطخأ نم ىلع جرح ال هنأ يف صن [5:بازحألا]
 :لاقيو - اًدظفل مومعلاب امإ ،َّلمع وأ لوق نم ناسنإلا هب أطخأ ام عيمج يف حانجلا

 امإو - هيلع هرصق بجوي ال باطخلا يف هل نراقم ببس ىلع ماعلا ظفللا دورو
 َّلمع نوكيف ،بلقلا يف هل ريثأت ال ءاطخألا نأ نم كرتشملا عماجلاب يونعملا مومعلاب

 ُجدَذُسَذْدجلا َذحَذلَذص ْدُتَذحَذلَذص اَذَذِإِإ» :لاق امك َّلصألا وه بلقلاو ،بلقلا دمع الب ةحراج
 َّلمع رضي مل اًدئيش َّلمعي مل َّلصألا ناك اذإو ،FOE« ُجدَذُسَذْدجلا ُجرئاَذس َذدَذُسَذف ْدتَذدَذُسَذف اَذَذِإِإَذو ، ُجهُّرَشلُجك
 ،اًددساف نوكي الف ،اًدحلاص هلك دسجلا نوكيف ،هيف داسف ال حلاص هنأل ؛هنود عورفلا
 ةيآلا هذه نوكتو ،دسجلا يف داسف نع الإ نوكي ال مثإلا ذإ ،مثإ كلذ يف نوكي الف
 .FPE« ُجُتْدلَذعَذف ْددَذق» :لاق ،[114:ةرقبلا ] ژ ائ ائ ى ى ې ې ژ :هلوقل اًدفدر
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭژ :ناميألا يف هلوق هديؤيو

 امب الإ اهيف ذخاؤي ال - اهيف ام اهيفو - هللاب نيميلا ناك اذإ هنإف ،[31:ةدئاملا] ژٴۇ
 .FQE(ىلوأو كلذك لاوقألا نم اهريغف ،بلقلا بسك

                                                 
 .1/135:قباسلا عجرملا (1)

 .هجيرخت قبس (2)

 .اًدبيرق هجيرخت قبس (3)

 .6/652:ىواتفلا عومجم (4)



 
 

 
 191 

  :يناثلا ُليلدلا *

 يِإتَّرمُجأ ْدنَذع َذَعَذضَذو هللا َّرنِإِإ» :َدلاَدق  ِّسيِجبَّلنلا ْتنَدع ،ٍلساَّلبَدع ِجنْتبا ْتنَدع هجام نبا ىور ام
 مكاحلاو نابح نبا هححصو ،هجام نبا هاور .« ِإهْديَذلَذع اوُجهِإرْدكُجتْدسا اَذمَذو ، َذناَذيْدُسيِّننلاَذو َذَأَذْطَذْدَخْلا

  :FNEهريغو دمحأ مامإلا هفعضو ،ةعامجو

 ثيدح :« ِإهْديَذلَذع اوُجهِإرْدكُجتْدسا اَذمَذو ،َذناَذيْدُسيِّننلاَذو َذَأَذْطَذْدَخْلا يِإتَّرمُجأ ْدنَذع َذَعِإفُجر») :يبطاشلا لاق 
  .FOE(هتحص ىلع قفتم هانعمف اًددنس حصي مل نإو ،حيحص

 َّلعف َّلكف ،هب ةذخاؤملا مدع ىلع قفتم هنإف ،نايسنلاو أطخلا اهنمف) :اًدضيأ لاقو 
 كلت انضرفأ انيلع ءاوسو ،هنع يفع امم وهف ئطخم وأ ،سان وأ ،َّلفاغ نع ردص

 الو ،اهب اًدرومأم الو اهنع اًّييهنم نكت مل نإ اهنأل ؛ال مأ اهنع اًّييهنم وأ اهب اًدرومأم لاعفألا
 نإو ،وفعلا ىنعم وهو ،عرشلا يف هل مكح ال ام مسق ىلإ تعجر دقف ،اهيف اًدريخم
 ىلع ةردقلاو يهنلاو رمألا ركذ هب ةذخاؤملا طرش نمف يهنلاو رمألا اهب قلعت
 .FPE(لاحم َّلفاغلاو ،يسانلاو ،ئطخملا يف كلذو ،لاثتمالا

 وأ ،ةيسان وأ ،ةئطخم هب تملكت امع اهل زواجت) :ةمألا نع ميقلا نبا لاقو 
 اذإف ،هيلإ ةدصاق وأ ،هب تملكت ام ىنعمل ةديرم نكت مل اذإ هب ةملاع ريغ وأ ،ةهركم
 يهو ،ةعيرشلا ةدعاق هذه .مكحلا بترت ةيلعفلا وأ ةيلوقلا ةلالدلاو دصقلا عمتجا
 ال سوفنلا ةدارإو ،بولقلا رطاوخ نإف ،هتمحرو هتمكحو هللا لدع تايضتقم نم

                                                 
 نبا حيحص .ِجيسا َّلنلاو هرُيكُيملا ِجقَدالَدط ُيباَدب ،ِجقَدالَّلطلا ُيباَدتِجك ،(5214-6/351)هجام نبا ننس (1)

 هللا َدعَدضَدو ّدامَدع ِجراَدبْتخِجإلا ُيرْتكِجذ باب ،ةِجباَدحَّلصلا ِجبِجقاَدنَدم ْتنَدع  هِجراَدبْتخِجإ ُيباَدتِجك ،(3641-16/414)نابح
 َّللعلا)دمحأ مامإلا هركنأو .ِجقَدالَّلطلا ُيباَدتِجك ،(6114-4/164)مكاحلا كردتسم .ِجةِجمُيألا هِجذَده ْتنَدع ِجهِجلِجضَدفِجب

 اهركذ قرط هلو .(1346-4/246:ثيدحلا َّللع) متاح وبأو ،(1296-6/615:لاجرلا ةفرعمو
  .(4/19:ةيارلا بصن)يف يعليزلا

 .6/326:تاقفاوملا (2)

 .6/216:قباسلا عجرملا (3)
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 ةقشمو جرح مظعأ كلذ يف ناكل ماكحألا اهيلع تبترت ولف ،رايتخالا تحت َّلخدت
 قبسو ،وهسلاو ،نايسنلاو ،طلغلاو ،كلذ ىبأت هتمكحو ىلاعت هللا ةمحرو ،ةمألا ىلع
 -هاضتقمل فراع ريغو ،اًدهركم هب ملكتلاو ،هفالخ ديري َّلب ،دبعلا هديري ال امب ناسللا
 مكحلا هيلع بتر ولف ،هنم ءيش نم ناسنإلا كفني داكي ال ،ةيرشبلا مزاول نم

 ىتح ،هلك كلذب ةذخاؤملا اهنع عفرف ،ةقشملاو بعتلا ةياغ اهباصأو ،ةمألا تجِّسرُيحل
 كلذكو ،هدهاوش تمدقت امك ،ركسلاو ،بضغلاو ،حرفلا ةدش نم ظفللا يف أطخلا
 يف ملكتلاو ،هدري مل امب ناسللا قبسو ،ىنعملاب َّلهجلاو ،هاركإلاو ،نايسنلاو ،أطخلا
 لاح يف ملكتلاب هدبع اهب هللا ذخاؤي ال ءايشأ ةرشع هذهف ،نيميلا وغلو ،قالغإلا
 .FNE(هب هذخاؤي يذلا هبلق دقعو هدصق مدعل ؛اهنم

 امنإ ئطخملاو يسانلا نأ - ملعأ هللاو - رهظألاو) :بجر نبا ظفاحلا لاقو 
 يسانلاو ،تاينلاو دصاقملا ىلع بترم مثإلا نأل ؛امهنع مثإلا عفر ىنعمب امهنع يفع
 هذه نم اًددارم سيلف امهنع ماكحألا عفر امأو ،امهيلع مثإ الف ،امهل دصق ال ئطخملاو
 .FOE(رخآ َّليلد ىلإ اهيفنو اهتوبث يف جاتحيف ،صوصنلا

  :ثلاثلا ُليلدلا *

 :نيحيحصلا يف هدالوأل لاق يذلا ةصق يف  َدةَدرْتيَدرُيه ِجيبَدأ ثيدح نم مدقت ام
  :FPE«ااًلدَذَحَذأ ُجهَذبَّرَذَذع اَذم ااًلباَذَذَذع ييِّننَذبيِّنَذَذعُجيَذل يِّنيِّبَذر َّرَذَّيَلَذع َذرَذدَذق ْدن ِإئَذل»

 لوسر الإ هـلوقي ام َّلك يف اًدموصعم دحأ سيلو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 اذه َّلثم يف دهتجملا نإ :ًدامئاد هلوقن ام بجوي اذه َّلثم يف طلغلا عوقو معن ، هللا
 هنم َّلصح نإو ،هأطخ هل رفغي هللا نإف قحلا بلط يف هعسو غرفتسا نإ ،نينمؤملا نم

                                                 
 .9/11:نيعقوملا مالعإ (1)

 .519 :مكحلاو مولعلا عماج (2)

 .هجيرخت قبس (3)
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 مالكلا اذه نأب لوقلا قلطي ناك نإو ،رفكلا غلبي نأ بجي ال بنذ وهف ريصقت عون
 قلخب لوقلا َّلثم ،ةيمهجلا تالاقم ضعبب لاق نم ىلع رفكلا فلسلا قلطأ امك ،رفك
 هنأو ،قلخلا ىلع هللا ولع راكنإ نود وه امم ،كلذ وحن وأ ،ةيؤرلا راكنإ وأ ،نآرقلا
 نإف ،رومألا رهظأ نم مهدنع ناك ةلاقملا هذه بحاص ريفكت نإف ،شرعلا قوف
 هيلع موقت ىتح نيعملا صخشلا ريفكت مزلتسي ال ،قلطملا ديعولا َّلثم قلطملا ريفكتلا
 :لاق يذلا َّلجرلا يف  يبنلا نع حاحصلا يف تبث امك ،اهكرات رفكت يتلا ةجحلا
 َّرَذَّيَلَذع هللا َذرَذدَذق ْدنِإئَذل ،هللاَذوَذف ، ِإمَذيلا ِإيف ِإينوُّرَشرَذَذ َّرمُجَث ، ِإينْدوُجقَذحْدسا َّرمُجَث ، ِإينوُجقِإرْدَح َذَأَذف ُّرَشُتُجم اَذِنَذأ اَذَذِإِإ»
 : َذلاَذق ؟َذُتْدلَذعَذف اَذم َذىَلَذع َذَكَذلَذَذَمْح اَذم :هل هللا َذلاَذقَذف . َذْدَنيَذملاَذعلا نم ااًلدَذَحَذأ ُجهُجبِإَذَذعُجي َذاَل ااًلباَذَذَذع ييِّننَذبيِّنَذَذعُجيَذل

 وأ كلذ َّلعف اذإ هعمج ىلع ردقي ال هللا نأ دقتعا َّلجرلا اذهف ،« ُجهَذل َذرَذفَذْغَذف ، َذَكُجتَذيْدشَذِخ
 ،ةجحلا هيلع تماق نم رفكي رفك نيداقتعالا نيذه نم َّلكو ،هثعبي ال هنأو ،كش
 ،هللاب ناميإ هدنع ناكو ،هلهج نع هدري امب ملعلا هغلبي ملو ،كلذ َّلهجي ناك هنكل

 أطخأ نمف ،هتيشخب هل هللا رفغف ،هباقع نم فاخف ،هديعوو ،هدعوو ،هيهنو ،هرمأبو
 َّلمعلاو ،رخآلا مويلابو ،هلوسربو ،هللاب ناميإلا َّلهأ نم داقتعالا َّلئاسم ضعب يف

 طيرفت هنم ناك نإ هبذعي وأ ،هأطخ هللا رفغيف ،َّلجرلا نم ًدالاح أوسأ نكي مل -حلاصلا
 كلذ يف طلغلا درجمب هناميإ ملع صخش ريفكت امأو ،هنيد ردق ىلع قحلا عابتا يف
 .FNE(ميظعف

 اوقفتاو ،َّلئاسملا هذه نم ريثك يف مهنم ريثك أطخأ فلسلا نإف) :اًدضيأ لاقو 
 ءادن عمسي تيملا نوكي نأ ةباحصلا ضعب ركنأ ام َّلثم ،كلذب ريفكتلا مدع ىلع
 ،هبر دمحم ةيؤر مهضعب ركنأو ،ةظقي جارعملا نوكي نأ مهضعب ركنأو ،يحلا

 ،ضعب لاتق يف مهضعبل كلذكو ،فورعم مالك َّليضفتلاو ةفالخلا يف مهضعبلو
 ةءارق ركني حيرش يضاقلا ناكو .ةفورعم لاوقأ ضعب ريفكت قالطإو ،ضعب نعلو
 ميهاربإ كلذ غلبف ،بجعي ال هللا نإ :لوقيو ،[46 :تافاصلا] ژڱ ڳژ أرق نم

                                                 
 .6/916:ةماقتسالا (1)
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 :لوقي ناكف ،هنم هقفأ هللا دبع ناك ،هملع هبجعي رعاش حيرش امنإ :لاـقف ،يعخنلا
 َّللد ةفص ركنأو ،ةتباث ةءارق ركنأ دق اذهف ،[46 :تافاصلا] ژڱ ڱ ڳژ
 فلسلا ضعب كلذكو ،ةمئألا نم مامإ هنأ ىلع ةمألا تقفتاو ،ةنسلاو باتكلا اهيلع
 ژک ک ڑ ڑ ژ :هلوق مهضعب راكنإ َّلثم ،نآرقلا فورح مهضعب ركنأ
 :هـلوق ةءارق رخآلا راكنإو .اونمآ نيذلا نيبتي ملوأ :يه امنإ :لاقو ،[69 :دعرلا]

 مهضعبو .كبر ىصوو :يه امنإ :لاقو ،[94:ءارُسإلا] ژڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳژ
 عامجإلاب مولعم أطخ اذهو ،FNEتونقلا ةروس بتكي رخآو ،نيتذوعملا فذح ناك
 نإو ،اورفكي مل كلذب مهدنع َّلقنلا رتاوت دق نكي مل املف اذه عمو ،رتاوتملا َّلقنلاو
 .FOE(رتاوتملا َّلقنلاب ةجحلا هيلع تماق نم كلذب رفكي ناك

 امنإو) :رتاوتلا َّلدح غلب َّلب ،ثيدحلا ةحص ىلع قافتالا ركذو ،ريزولا نبا لاق 
 هللا ةردقب هلهج امأو ،باقعلا فاخ كلذل ؛داعملاو هللاب هناميإو هلهجل ؛ةمحرلا هتكردأ
 هنأو ،كلذب اوؤاج ءايبنألا نأ ملع ول الإ ،اًدرفك نوكي الف ًدالاحم هنظ ام ىلع ىلاعت

 ژەئ ەئ ائ ائ ى ىژ :ىلاعت هلوقل مهنم اًددحأ وأ ،مهبذك مث رودقم نكمم
 ثيداحأب مدقت ام دضعيو ،َّليوأتلا يف أطخلا َّلهأل ثيدح ىجرأ اذهو ،[56:ءارُسإلا]
 لاق اذهلو ؛حاحص ثيداحأ ةثالث يهو ،FPE« َذءاَذش اَذم ِإيِّب َّرنُجَظَذيْدلَذف ، ِإيِّب يِإدْدبَذع يِّننَذَظ َذدْدنِإع اَذِنَذأ»

 نأ الإ ،رفكلا ظافلأ نم هنم ردني امب ملسملا رفكي ال هنإ :مالسإلا ءاملع نم ةلج ةعامج
 .FQE(رفك اهنأ اهب ظفلتملا ملعي

                                                 
 .يطويسلا ظفاحلل (6/144) :نآرقلا مولع يف ناقتإلا ،(1/531) :روثنملا ردلا :رظنا (1)

 .46/432:ىواتفلا عومجم (2)

  ُيبُيَدجي ّدامَدع ِجراَدبْتخِجإلا ُيرْتكَدذ ،قِجئاَدقَّلرلا ُيباَدتِجك ،(991-4/612)نابح نبا هححصو ،(16116-54/139)دمحأ هاور (3)
 ُيباَدتِجك ،(9111-2/114:كردتسملا)مكاحلاو . ِجهِجب ٍللاَدوْتحَدأ ِجيف ِجنَّلظلا ِجنِجسُيحِجب الَدعو َّلَّلَدج هللاب ِجةِجقَّلثلا َدنِجم ِجءرَدملا َدىلَدع
-3/646)يراخبلا « ِجيب يِجدْتبَدع ِّسنَدظ َددْتنِجع اَدنَدأ» :طقف لوألا ظفللا جرخأو . ةلِجثاو ثيدح نم ِجةِجباَدنِجإلاو ِجةَدبْتوَّلتلا

 ،(6131-1/41)ملسمو .[14:نارمع لآ]ژۈئ ۈئ ۆئ ژ َدىلاَدعَدت هللا ِجلْتوَدق باَدب ،ِجريِجسْتفَّلتلا ُيباَدتِجكِج ،(5121
 . ةَدرْتيَدرُيه ِجيبَدأ ثيدح نم .َدىلاَدعَدت هللا ِجرْتكِجذ َدىلَدع ِّسثَدْتحلا باب ،ِجةَدبْتوَّلتلاو ِجءاَدعُّسدلاو ِجرْتكِّسذلا ُيباَدتِجك

  .6/239:قلخلا ىلع قحلا راثيإ (4)
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 مل نم ىلع قبطني اذه نأب :ُلهجلا ةلَأُسم يف ااًلقباس هاِنديق امب اَذه ديقي نأ يْغبنيو 
 نوربكتملا هيلع ام فالخب ،هدهج لذب عم قحلا بلط نع زجعو ،ةجحلا هيلع مقت

 :اًدفنآ نيخيشلا مالك هيلإ ريشي امك ،هلبقو انرصع يف قحلا يف ديحوتلا نع

 نيذلا نأ يف فالخ ال كلذكو) :باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش لاق 
 وه اذهو ،FNEاورفكل هيهن دعب طاونأ تاذ اوذختاو هوعيطي مل ول  يبنلا مهاهن
 كرشلا نم عاونأ يف عقي دق -ملاعلا َّلب -ملسملا نأ ديفت ةصقلا هذه نكلو ،بولطملا

 نأ :«هانمهف ديحوتلا» َّلهاجلا لوق نأ ةفرعمو ،زرحتلاو ملعتلا ديفتف ،اهنع يردي ال
 .FOE(ناطيشلا دئاكمو َّلهجلا ربكأ نم اذه

 جتحا امنيح ،سيجرج نبا ىلع اًّيدر ،نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاقو 
 خيش مالكو) :مالسإلا خيش مالك داريإب ثعبلاو ةردقلا يف كش يذلا ةصقب
 ريغ يف حّدرص دق هنإف ،هلوصأ فرعو همالك سرام نم هيرديو هفرعي امنإ مالسإلا
 َّلئاسم يف ةجحلا هيلع مقت ملو ،عرشلا هغلبي مل نمل رفغي دق أطخلا نأ عضوم

 داهتجالاو ىوقتلا نيأو ،هتقاط بسحب دهتجاو ،عاطتسا ام هللا ىقتا اذإ ،ةصوصخم
 يف ىلتي نآرقلاو فيك ؟نيبئاغللو ىتوملل نوعادلاو ،روبقلا دابع هيعدي يذلا
 ةحصلا ةمولعم ةنودم ةعومجم ةيوبنلا ةنسلا صوصنو ؟تويبلاو سرادملاو دجاسملا

 ةيشخ نم هب ماق تارتفلا َّلهأ نم َّلجر يف خيشلا هركذ يذلا ثيدحلاو .؟توبثلاو
 نم اذه نيأف ،هقيرحتب هلهأ رمأ نأ هل بجوأ ام هباقعو هباوثب ناميإلاو هفوخو هللا

 ىلع نيطايشلا اولتت ام اوعبتاو ،مهروهظ ءارو هللا باتك اوذبن نيذلا لالضلا ءالؤه
 لاض َّلكل اًددعبو ،يرتفملا َّلهاجلا اذهل اًدقحسف ؟نيملاعلا برب كرشلاو ،هللا ريغ ءاعد
 .FPE(يوغ

 

                                                 
 .« ٍلطاَدوْتنأ تاَدذ ْتمُيَدهل َدامَدك ٍلطاَدوْتنأ َدتاَدذ اَدنَدل ْتَّلَدعْتجا» :هظفلو .ثيدحلا جيرخت قبس (1)

 .6/516:خيشلا تافلؤم نمض:تاهبشلا فشك (2)

 .564:سيسأتلا جاهنم (3)
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 ىنعملا اذه ىلعو ،مالكلا هيلإ لوؤي ام ةقيقح :هب داريف :ناعم ةثالث هل َّليوأتلا
 ،[95 :فارعألا] ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ژ :ىلاعت هلوق يف امك ،ةنسلاو باتكلا يف ءاج
 هلوق َّليوأت يف لوقلا :نيرسفملا نم ريثك لوقب دارملا وهو ،ريسفتلا ىنعمب ءاجو
 يذلا هرهاظ نع ظفللا فرص ىنعمب مالكلا َّلهأ نم نيرخأتملا دنع ءاجو .ىلاعت
 وه اذهو ،ظفللا رهاظ هيلع لدي ال نكل ،ظفللا هلمتحي رخآ ىنعم ىلإ هيلع لدي
 :ةعامجلاو ةنسلا َّلهأ همذ يذلا َّليوأتلا

 نيملكتملا نم نيرخأتملا نم ريثك حالطصا وهو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 لامتحالا ىلإ حجارلا لامتحالا نع ظفللا فرص وه َّليوأتلا نأ :هلوصأو هقفلا يف

 َّليوأت يف نيرخأتملا نم ملكت نم رثكأ هانع يذلا وه اذهو ،هب نرتقي َّليلدل ؛حوجرملا
 وأ ،قح وأ ،مومذم وأ ،دومحم كلذ َّلهو ،اهليوأت كرتو تافصلا صوصن
  .FNE(؟َّلطاب

 عوقولا وهو :ريخألا مسقلا اذه نم وه ريفكتلا عناوم نم وه يذلا َّليوأتلاو 
 يف روصقل ؛اًدحيحص ًدامهف صنلا ةلالد مهف مدع نع أشنت ٍلةهبشل امإ ،رفكملا َّلعفلا يف

 اذإ كلذب رذعُيي هنإف ،هضراعي هنأ نظ رخآ صن دوجو نع أشنت ةهبشل امإو ،مهفلا
 َّلمتحي ةلأسم يف تناكو ،هيدل ةهبشلا هذه دوجو نكمي نمم صخشلا اذه ناك
 .رفك هلعف ىلع َّلرصأو ،ةجحلا هيلع تميقُيأو ،ةهبشلا هذه تليزأ ْتنإف .اهيف َّليوأتلا

 ريفكتلا عنم نايب يف ءاملعلا صوصن ضعب هذهو ،عناملا اذه ىلع عامجإلا يكح دقو
 :َّليوأتلاب

 وهو ،ةتباث قيرط نم ، هللا لوسر نع رمألا هغلب نمو) :مزح نبا لاق 
 يف ةجحلا هيلع مقت مل امف ،رخآ صنب هغلب ام ّددر يف وأ ،هايإ هفالخ يف لوأتف ،ملسم

                                                 
 .9/55:ىواتفلا عومجم (1)
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 ،قحلا ىلإ هدصقل ؛روذعم روجأم وهف ،ذخأ امب ذخألا يفو ،كرت ام كرت يف هئطخ
 وأ ريفكتلا نم َّلبق انركذ امكف ،دناعف كلذ يف ةجحلا هيلع تماق FNEنإو ،هب هلهجو
 .FOE(ةجحلا مايق دعب َّليوأت ال ؛قيسفتلا

 ،رفكي ال لوسرلا ةعباتم هدصق يذلا لوأتملا) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 امأو ،ةيلمعلا َّلئاسملا يف سانلا دنع روهشم اذهو ،أطخأف دهتجا اذإ قسفي الو َّلب
 دحأ نع فرعي ال لوقلا اذهو ،اهيف نيئطخملا رفك سانلا نم ريثكف دئاقعلا َّلئاسم
 يف وه امنإو ،نيملسملا ةمئأ نم دحأ نع الو ناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلا نم
 جراوخلاك مهفلاخ نم نورفكيو ةعدب نوعدتبي نيذلا عدبلا َّلهأ لاوقأ نم َّلصألا

  .FPE(ةيمهجلاو ةلزتعملاو
 لوأتملاو) :ثعبلاو ةردقلا يف هكش عم هل رفغ يذلا َّلجرلا ركذ دعب اًدضيأ لاقو 

  .FQE(اذه َّلثم نم ةرفغملاب ىلوأ  لوسرلا ةعباتم ىلع صيرحلا داهتجالا َّلهأ نم

 ىتح ،طلغو أطخأ نإو ،نيملسملا نم اًددحأ رفكي نأ دحأل سيلف) :اًدضيأ لاقو 
 َّلب ،كشلاب هنع كلذ لزي مل نيقيب هناميإ تبث نمو ،ةجحملا هل نيبتو ،ةجحلا هيلع ماقت

 .FRE(ةهبشلا ةلازإو ةجحلا ةماقإ دعب الإ لوزي ال

 هيف رذعي ًداليوأت وأ ،ًدالهج كلذ دحج نم امأو) :ضئارفلا نع ميقلا نبا لاقو 
 نأ هلهأ رمأ ،هيلع هللا ةردق دحج يذلا ثيدحك ،هب هبحاص رفكي الف ،هبحاص
 يذلا كلذ ناك ذإ ،هلهجل همحرو ،هل هللا رفغ دقف اذه عمو ،حيرلا يف هورذيو هوقرحي
 .FSE(اًدبيذكت وأ اًددانع هتداعإ ىلع هللا ةردق دحجي ملو ،هملع غلبم هلعف

                                                 
 .«تماق نأب» :عوبطملا َّلصألا يف (1)

 .262:هداقتعا بجي اميف ةردلا (2)

 .5/394:ةيوبنلا ةنسلا جاهنم (3)

 .9/694:ىواتفلا عومجم (4)

 .46/115:قباسلا عجرملا (5)

 .6/199:نيكلاسلا جرادم (6)
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 ژ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ژ ةميركلا ةيآلا هذه يف هلوقف) :ريزولا نبا لاقو
 وأ ،اًدعطق رفكلاب حرشنت مل مهرودص نأل ؛رافك ريغ نيلوأتملا نأ ديؤي ،[116:َّلحنلا]

 وهو ، نينمؤملا ريمأ مالك كلذب مهل دهشي دقو ،ًدالامتحا وأ ،اًدزيوجت وأ ،اًّينظ
 ِإرْدفُجكلا َذنِإم» :لاقف ،جراوخلا رفك نع َّلئس ثيح ،هنع روهشملا يف قودصملا قداصلا
 عدبلا شحفأ يف اوعقو نإو ،ةلملا َّلهأ نم َّليوأتلا َّلهأ عيمج كلذكف ،FNE«اوّلرَذف
 .FOE(جراوخلا لاح يه كلذ يف مهلاح نأ مهنم ملع دقف َّلهجلاو

 مدق ةلز هذه) :ةدرلا ىمسم يف َّليوأتلا رافك َّلخدأ نم ىلع اًّيدر يناكوشلا لاقو 
 ناكل اذه حص ولو ،رفتغت ال ةوفهو ،لاقت ال ةرثعو ،مفللو نيديلل اهدنع لاقي

  .FPE(نيدترم نيملسملا نم ةطيسبلا رهظ ىلع نم بلاغ

 اولض نيذلا ةلبقلا َّلهأ نم نيلوأتملا نإ) :يدعسلا نمحرلا دبع خيشلا لاقو 
 هقدص مهداقتعاو لوسرلاب مهناميإ عم ،ةنسلاو باتكلا هب ءاج ام مهف يف اوؤطخأو

 َّلئاسملا ضعب يف اوؤطخأ مهنكل ،كلذ اومزتلاو ،قح هلك هلاق ام نأو ،لاق ام َّلك يف
 ،نيدلا نم مهجورخ مدع ىلع ةنسلاو باتكلا َّللد دق ءالؤهف ،ةيلمعلا وأ ةيربخلا

 ةمئأ مهدعب نمو نوعباتلاو  ةباحصلا عمجأو ،نيرفاكلا ماكحأب مهل مكحلا مدعو
  .FQE(كلذ ىلع فلسلا

 قباسلا تايآلا نم هانركذ امل ةفاضإ ،عناملا اذه ىلع ةلدألا نم اًدئيش ركذنلو 
 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہژ :ىلاعت هلوقك أطخلا عنام يف اهركذ

 :[5:بازحألا] ژڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے

                                                 
 يبأ نباو .ةّديِجرْتوُيرَدحلا ِجيف َدءاَدج اَدم ُيباَدب ،ةطَدقّدلْتلا ُيباَدتِجك ،(15116 -16/156:فنصملا)قازرلا دبع هاور (1)

  .ِججِجراَدوَدخلا ِجيف َدرِجكُيذ اَدم ُيباَدب ،َدَّلَدمَدجلا باَدتِجك ،(42319-1/915:فنصملا)ةبيش

 .6/539:قلخلا ىلع قحلا راثيإ (2)

 .2/919:رارجلا َّليسلا (3)

 .2/155:ةلماكلا ةعومجملا نمض - ماكحألا ةفرعم ىلإ داشرإلا (4)
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  :لوألا ُليلدلا *

 يِإنْدعَذِد ،هللا َذلوُجسَذر اَذي» : ُيرَدمُيع لاق نيح  بطاح ةصق يف ناخيشلا ىور ام
 هيمرب ًدالوأتم ناك هنأل  رمع  يبنلا ذخاؤي ملو ،« ِإقِإفاَذنُجْدملا اَذَذَذه َذقُجنُجع ْدِّبِإْدِرْضَذأ
 اَذَذِإِإ» :َدلاَدق  هللا َدلوُيسَدر َّلنَدأ  َدةَدرْتيَدرُيه ِجيبَدأ ثيدح ىلع يراخبلا بوب اذلو ؛قافنلاب
 ريغب هاخأ رفكأ نم باب» :لاقف ،«اَذُجَمُهُجدَذَحَذأ ِإهِإب َذءاَذب ْددَذقَذف ُجرِإفاَذك اَذي :ِإهي ِإِخَذأل ُجُلُجُجَّررلا َذلاَذق
 :لاقف ،هل  رمع يمرو  بطاح ثيدح ىلع بوب مث ،FNE«لاق امك وهف َّليوأت
 :يأ) :رجح نبا ظفاحلا لاق ،FOE« ًدالهاج وأ ًدالوأتم كلذ لاق نم رافكإ ري مل نم باب»
  .FPE(هيف لوقملا لاحب وأ ،مكحلاب

 َذاَلَذأ ، َذَكِإلَذَذ ْدُلُجقَذَت َذاَل» : َدلاَدقف ،قافنلاب رخآ ىمر نميف  نابتع ثيدح هلثمو 
 يف ءاج ام باب» يف يراخبلا هركذ ،«؟هللا َذهْدُجَذو َذَكِإلَذَذِإب ُجديِإرُجي هللا َّراَلِإِإ َذهَذلِإِإ َذاَل : َذلاَذق ُجهاَذرَذَت
  .FQE«نيلوأتملا

 باتك نم «َّليوأت ريغب هاخأ رفكأ نم» باب يف مدقت) :رجح نبا ظفاحلا لاق 
 دارملا نايبو ،« ًدالوأتم كلذ لاق نم رافكإ ري مل نم» :هيلي يذلا بابلا يفو ،بدألا
 امبرو ،مذلا قحتسا َّليوأت ريغب ناك نإف ،رظن ملسملا رفكأ نم نأ َّلصاحلاو .كلذب

 َّلصي الو اًدضيأ مذلا قحتسا غئاس ريغ ناك نإ :رظن َّليوأتب ناك نإو ،رفاكلا وه ناك
 دنع لوألاب قحتلي الو ،هب قيلي امب رجزيو ،هئطخ هجو هل نيبي َّلب ،رفكلا ىلإ
 ىلإ عجري ىتح ةجحلا هيلع ماقت َّلب ،مذلا قحتسي مل غئاس َّليوأتب ناك ناو ،روهمجلا
  .FRE(باوصلا

                                                 
 .ِجبِجدَدألا باَدتِجك ،(9161-1/14)يراخبلا حيحص (1)
 .ِجبِجدَدألا باَدتِجك ،(1161-1/14)قباسلا عجرملا (2)
 .16/165:يرابلا حتف (3)
 .ْتمِجِجهلاَدتِجقَدو َدنيِجدِجناَدعُيْتملاَدو َدنيِّسدَدتْترُيْتملا ِجةَدباَدتِجتْتسا باَدتِجك ،(1931-3/16)يراخبلا حيحص (4)

46/19:يرابلا حتف (5) 2. 
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 َذءاَذب ْددَذقَذف ُجرِإفاَذك اَذي :ِإهيِإِخَذأل ُجُلُجُجَّررلا َذلاَذق اَذَذِإِإ» :ثيدح دنع ربلا دبع نبا رمع وبأ لاقو 
 نأ نع يهنلا ةعامجلاو ةنسلا َّلهأ ،رثألاو هقفلا َّلهأ دنع هيف ىنعملاو) :FNE«اَذُجَمُهُجدَذَحَذأ ِإهِإب
 دروف ،عيمجلا دنع مالسإلا نم هجرخي ال َّليوأتب وأ ،بنذب ملسملا هاخأ ملسملا رفكي
 ،ظيلغتلا ظفلب تدرو يتلا راثآلا نم ريثك اذه َّلثمو ...ملسملا ريفكت نع يهنلا

 باتكلا نم اهنم ىوقأ اهعفدت لوصأل ،ملعلاو قحلا َّلهأ دنع اهرهاظ ىلع تسيلو
 .FOE(دانسإلا ةهج نم اًدضيأ ةتباثلا راثآلاو اهيلع عمتجملا ةنسلاو

  :يناثلا ُليلدلا *

 ةفلؤملا يف نينح مئانغ مسق نيح ،راصنألا ضعب نع ناخيشلا ىور ام
 َّرنِإِإ ،ُجِبَذجَذعْدلا َذوُجَذَهِل اَذَذَذه َّرنِإِإ» :َّلبإلا نم ةئاملا شيرق نم ًدالاجر ىطعأ ىتح ،مهبولق

 اَذعَذدَذف ، َّريِإبَّرنلا َذَكِإلَذَذ َذُغَذلَذبَذف . ْدمِإهْديَذلَذع ُّرَشِدَذرُجَت اَذنُجمِإئاَذنَذْغَذو ، ٍنْشْديَذرُجق ِإءاَذمِإِد ْدنِإم ُجرُجْطْدقَذَت اَذنَذفوُجيُجس
 يِإَذَّرلا َذوُجه :اوُجلاَذقَذف - َذنوُجبِإَذْدكَذي َذاَل اوُجِناَذكَذو - ؟ْدمُجكْدنَذع يِإنَذْغَذلَذب يِإَذَّرلا اَذم : َذلاَذقَذف : َذلاَذق َذراَذصْدِنَذألا
 هللا ِإلوُجسَذرِإب َذنوُجعِإُجْدرَذَتَذو ، ْدمِإِإِهِتوُجيُجب َذىَلِإِإ ِإمِإئاَذنَذْغْدلاِإب ُجِساَّرنلا َذَعِإُجْدرَذي ْدنَذأ َذنْدوَذضْدرَذَت اَلَذو َذأ : َذلاَذق . َذَكَذْغَذلَذب

 ْدوَذأ ِإراَذصْدِنَذألا َذيِإِداَذو ُجُتْدكَذلَذُسَذل ااًلبْدعِإش ْدوَذأ ااًليِإِداَذو ُجراَذصْدِنَذألا ْدُتَذكَذلَذس ْدوَذل ؟ْدمُجكِإَتوُجيُجب َذىَلِإِإ 
 .FPE« ْدمُجهَذبْدعِإش

  .FQE«اَذِنُجْدِرْيَذْغ َذةَذميِإنَذْغْدلا ىَذْطْدعُجيَذو ىَذعْددُجِن ُجنْدحَذنَذف ٌلَةَذديِإدَذش ْدُتَذِناَذك اَذَذِإِإ» :اولاق ةياور يفو 

 ْدنَذمَذو ،ٌلنِإمآ َذوُجهَذف َذناَذيْدفُجس ِإيِّبَذأ َذراَذِد َذُلَذِخَذِد ْدنَذم» :ةكم حتف يف  يبنلا لاق ملسم يفو 
 ْددَذقَذف ُجُلُجُجَّررلا اَّرمَذأ : ُجراَذصْدِنَذألا ْدُتَذلاَذقَذف . ٌلنِإمآ َذوُجهَذف ُجهَذباَذب َذقَذلْدْغَذأ ْدنَذمَذو ، ٌلنِإمآ َذوُجهَذف َذِحَذاليِّنُسلا ىَذقْدلَذأ

                                                 
 .هجيرخت قبس (1)

 .16/26:ديهمتلا (2)

-9/116)ملسمو .ِجراَدصْتنَدألا ِجبِجقاَدنَدم باَدب ،ِجراَدصْتنَدألا ِجبِجقاَدنَدم باَدتِجك ،(1119-5/19)يراخبلا هاور(3)
 .ُيهُينَداميِجإ َدىِجوَدق ْتنَدم ِجُّسربَدصَدتَدو ِجمَدالْتسِجإلا َدىلَدع ْتمُيُيهبوُيلُيق ِجةَدفَّللَدؤُيْتملا ِجءاَدطْتعِجإ باب ،ةاَدكّدزلا باَدتِجك ،(1124

 ،(1124-9/116)ملسمو .ِجفِجئاَّلطلا ِجةَدوْتزَدغ باَدب ،يِجزاَدغملا باتك ،(1992-5/116) يراخبلا هاور (4)
 .ُيهُينَداميِجإ َدىِجوَدق ْتنَدم ِجُّسربَدصَدتَدو ِجمَدالْتسِجإلا َدىلَدع ْتمُيُيهبوُيلُيق ِجةَدفَّللَدؤُيْتملا ِجءاَدطْتعِجإ باب ،ةاَدكّدزلا باَدتِجك
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 اَّرمَذأ ْدمُجتْدلُجق : َذلاَذق ، هللا ِإلوُجسَذر َذىَلَذع ُجيْدَحَذوْدلا َذلَذَّزَذِنَذو ، ِإهِإتَذيْدرَذق ِإيف ٌلةَذبْدْغَذرَذو ، ِإهِإَتَذِرْيِإشَذعِإب ٌلةَذفْدأَذر ُجهْدَتَذَذَذِخَذأ
 اَذِنَذأ : ٍنتاَّررَذم َذُثَذالَذَث ؟ااًلَذِإِإ يِإمْدسا َذامَذف َذاَلَذأ ، ِإهِإتَذيْدرَذق ِإيف ٌلةَذبْدْغَذرَذو ِإهِإَتَذِرْيِإشَذعِإب ٌلةَذفْدأَذر ُجهْدَتَذَذَذِخَذأ ْددَذقَذف ُجُلُجُجَّررلا

 . ْدمُجكُجَتاَذَذمم ُجتَذامَذْدملاَذو ،ْدمُجكاَذيْدَذحم اَذيْدحَذْدملاَذف ،ْدمُجكْديَذلِإِإَذو هللا َذىَلِإِإ ُجتْدرَذُجاَذه ،ِإهِإلوُجسَذرَذو هللا ُجدْدبَذع ٌلدَّرمَذُجحم
 ْدمُجكِإِناَذقيِّندَذصُجي ُجهَذلوُجسَذرَذو هللا َّرنِإِإَذف : َذلاَذق .ِإهِإلوُجسَذرَذو هللاِإب اًّينِإض َّراَلِإِإ اَذنْدلُجق اَذم هللاَذو :اوُجلاَذق
 ناك مئانغلا مسق نأ نولوأتي اوناك مهنأل ؛ يبنلا مهرذعف :FNE« ْدمُجكِإِناَذر ِإَذْدعَذيَذو
 : هتلادعب اًّيكش ال ،ردب َّلهأ ءادف يف امك اًدداهتجا

 ريوجت مهمالك يف نكي مل هنأ ركذو ،لوألا نع ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
  يبنلا نأ اوأرف ،مهوحن و ،نانسألا ثادحأ نم اوملكت نيذلا امأ و) : يبنلل
 نم ىلوأ هيف هعضو نأل الإ َّلحم يف هعضي ال و ،مالسإلا حلاصمل لاملا مسقي امنإ

 يحولاب لاني دق ةحلصملا ةهجب ملعلا ناكو ،هيف نوكشي ال امم اذهو ،هريغ يف هعضو
 يحوب هنإ :لاقو ، يبنلا هلعف امم كلذ نأ اوملع اونوكي ملو ،داهتجالاب لاني دقو
 .بذكم رـفاك وهف ،كلذ لوقي نأ دعب هيلع ضرتعا وأ ،كلذ هرك نم نإف .هللا نم
 ةيويندلا رومألا يف داهتجالا يف هنوعجاري اوناكو ،اًدداهتجا همسق نوكي نأ اوزوجو
 امبرو ،ةمألا قافتاب هداهتجاب هيف َّلمعلا زوجي باب وهو ،نيدلا حلاصمب ةقلعتملا

 اوملعيو ،هننس يف اوهقفتيو ،ههجو اونيبتيل نكل ،هيف هتعجارمل ال رمألا نع هولأس
 .FOE(هتلع

 ،ةكم َّلهأب  يبنلا ةفأر اوأر مهنأ ةلمجلا هذه ىنعم) :يناثلا نع يوونلا لاق 
 مهنع َّلحريو ًدامئاد اهيف ماقملاو ةكم ىنكس ىلإ عجري هنأ اونظف ،مهنع َّلتقلا فكو
 لاقف ؛كلذب مهملعأف ، هيلإ ىلاعت هللا ىحوأو ،مهيلع كلذ قشف ،ةنيدملا رجهيو
 ،ةوبنلا تازجعم نم ةزجعم هذهف ،اذه انلق دق معن :اولاق ؟اذكو اذك متلق : مهل
 .FPE)FNE« ُجهُجلوُجسَذرَذو هللا ُجدْدبَذع  يِّنينِإِإ َّرالَذك» :لاقف

                                                 
 .ةكم حتف باب ،داهجلا باتك ،(2412-55/416) ملسم هاور (1)
 .136:لولسملا مراصلا (2)

 .4412-5/116:ملسمل ةياور (3)
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  :ثلاثلا ُليلدلا *

 :جراوخلا نع لاق  يبنلا نأ  ٍّبرَدذ ِجيبَدأ و ،ٍلديِجعَدس ِجيبَدأ ْتنَدع ناخيشلا ىور ام
 مل كلذ عمو .FOE« ِإهيِإف َذنوُجِدوُجعَذي َذاَل َّرمُجَث ،ِإةَّريِإمَّررلا َذنِإم ُجمْدهَّرُسلا ُجِقُجرْدمَذي  َذامَذك ِإنييِّندلا َذنِإم َذنوُجقُجرْدمَذي»
 :نيلوأتم مهنوكل ؛ءاملعلا رثكأو ةباحصلا مهرفكي

 ريغ اهّدلك قرفلا هذه ّدنأ ىلع ةلالد هيف) :ةّدمألا قارتفا ثيدح دنع يباطخلا لاق 
 نم جرخي ال لّدوأتملا ّدنأ :هيفو ،هتّدمأ مهّدلك  يبّدنلا مهلعج دق ذإ ؛نيّددلا نم ةجراخ

 .FPE(هليوأت يف أطخأ نإو ،ةّدلملا

 ةباحّدصلا نم ريثك ريفكت جراوخلا بهذم نم فرع دقو) :ةمادق نبا لاقو 
 ،مّدهبر ىلإ مهلتقب بّدرقّدتلا مهداقتعاو ،مهلاومأو مهئامد لالحتساو ،مهدعب نمو
 َّلَّلِجحُيتْتسا ٍلمَّلرَدُيحم ّدَّلك يف  ُيجَّلرَدُيخي كلذكو ،مهلّدوأتل ؛مهرفكب ءاهقفلا مكحي مل اذه عمو
 .FQE(اذه َّلثم َّليوأتب

 دهتجا نم نورفكي الو ،ًدالوق نوعدتبي ال ةنسلا َّلهأو) :مالسإلا خيش لاقو 
 عم جراوخلا ةباحصلا رفكت مل امك ،مهئامدل ًّيالحتسم مهل اًدفلاخم ناك نإو ،أطخأف
 .FRE(مهل نيفلاخملا نيملسملا ءامدل مهلالحتساو ،امهالاو نمو ،ّيلعو نامثعل مهريفكت

 مل عامجإلاب ةرهاظلا تامرحملا ضعب اولحتسا نم ضعب نأ :َعبارلا ُليلدلا
  ىور اـم :كلذ نمو ،مهدنع َّليوأتلا دوجول ؛مهدعب نمو فلسلا مهرفكي

 َدلاَدق ِجباّدطَدخلا َدنب َدرمع نأ ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع ،يقهيبلاو ،قازرلا دبع

                                                 
 .46/146:ملسم حرش (1)

 .امهجيرخت قبس (2)

 .2/534:ننسلا ملاعم (3)

 .3/46:ينغملا (4)

 .36/464:ىواتفلا عومجم (5)
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 : هللا ِإلْدوَذقِإل َذَكِإلَذَذ َكَذل َذسْديَذل : َذلاَذقَذف  .ِكّلدُجَحَذأ ْدنَذأ َذديِإرُجأ يِّنينِإِإ» :ْترِجكَدس اَّلمل نوُيعْتظَدم ِجنْتب َدةَدماَددُيقل
 تْدَأَذْطْدِخَذأ : َذلاَذقَذف .[93:ةدئاملا] ژ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژ

 َذمَّررَذَح اَذم ُتْدبَذنَذتْدُجِإا ُتْديَذقَّرَتِإا اَذَذِإِإ َكَّرِنِإِإَذف ،[93:ةدئاملا] ژ ک ک ک ژ :ةَذيآلا ةَّريِإقَذب َّرنِإِإَذف ،ُليِإوْدَأَّرتلا
 .FNE« َذدِإلُججَذف ِإهِإب َذرَذمَذأ َّرمُجَث .َكْديَذلَذع هللا

 ،نيعباتلاو ةباحصلا نم ةفئاط َّلحتسا امل) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 ام ىلع اًدحلاص َّلمع نمل حابت اهنأ اونظو ،رمخلا برش هباحصأو ،نوعظم نب ةمادقك
 مهنأ ىلع امهريغو ،ّيلعو ،رمعك ،ةباحصلا ءاملع قفتاو ،ةدئاملا ةيآ نم هومهف
 مهورفكي ملف ،اودلج هب اورقأ نإو ،اورفك لالحتسالا ىلع اورصأ نإف ،نوباتتسي
 .FOE(قحلا مهل نيبتي ىتح مهل تضرع يتلا ةهبشلا َّلجأل ؛ًدءادتبا لالحتسالاب

 نمك ،مدقت امك ةجحلا هيلع موقت ىتح نيعملا صخشلا رفكي الو) :اًدضيأ لاقو 
 كلت روهظ نإف ،لوأتو ،انزلاو ،رمخلا َّلحتساو ،ةاكزلاو ،ةالصلا بوجو دحج

 ال كلت يف ئطخملا لوأتملا ناك نإف ،هذه روهظ نم مظعأ نيملسملا نيب ماكحألا
 اولحتسا نيذلا ةفئاطلا يف ةباحصلا َّلعف امك هتباتتساو هل نايبلا دعب الإ هرفكب مكحي

 .FPE(ىرحأو ىلوأ كلذ ريغ يفف ،رمخلا

 أطخأ دقو ،داهتجالا دراوم نم نوكي يذلا لالحتسالاف) :اًدضيأ لاقو 
 هلوق يف أطخلا نم ةمألا هذهل هللا هرفغ امم وه -هتانسحو هناميإ عم هليوأت يف َّلحتسملا

 عاونأ ضعب مهضعب َّلحتسا امك ،[114:ةرقبلا] ژائ ائ ى ى ې ې ې ژ
 ،نهشوشح يف ءاسنلا نايتإ وهو ،ةشحافلا نم اًدعون مهضعب َّلحتساو ،ابرلا

                                                 
 ننسلاو . يبنلا ِجباَدحَدصَدأ ْتنِجم َّلدُيح ْتنَدم ُيباَدب ،ةَدبِجْترشَدألا ُيباَدتِجك ،(11116-3/124)قازرلا دبع فنصم (1)

  َدي ِجقُيل ْتوَدأ ٍلباَدَدرش ُيحيِجر ُيهْتنِجم َددِججُيو ْتنَدم ُيباَدب ،هيف ِّسدَدحلاو ةَدبِجْترشَدألا ُيباَدتِجك ،(11316-1/569)يقهيبلل ىربكلا
 .َدناَدرْتكَدس

 .432 /4:يركبلا ىلع درلا (2)

 .1/361:ىواتفلا عومجم (3)
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 َّلحتساو ،فزاعملا عامتسا مهضعب َّلحتساو ،رمخلا عاونأ ضعب مهضعب َّلحتساو
 ناميإلا َّلهأ نم عقت يتلا عضاوملا هذهف ،َّلحتسا ام َّليوأتلاب ضعب ءامد نم مهضعب

 نايب بجيف اذه عمو ،اًدروفغم أطخ وأ ،ةروفغم وأ ،ةرفكم تائيس نوكت حالصلاو
 هفالخ نع يهنلاو ،كلذب رمألاو ،قحلا نيدو يدهلا نم ةنسلاو باتكلا هيلع َّللد ام
 نيرخآ موق يف ظلغتتو رثكت كئلوأ نم تناك يتلا رومألا هذه مث ،ناكمإلا بسحب
 تظلغت اذإو ،هللا نيد نع جورخلاو ،هللا مراحم لالحتسا ىلإ مهب يهتنت ىتح ،مهدعب

 رمخلا نأ نظ ةباحصلا ضعب ناك دقو ،ءاشي امب اهباحصأ هللا بقاع رومألا هذه
 هرضحأف ،ًدالوأتم اهبرشف ،تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نود ةماعلا ىلع تمرح
 اهلالحتسا ىلع اورصأ نإ مهنأ ىلع ،هريغو ّيلعك ،ةباحصلا ةمئأو وه قفتاو ،رمع
  .FNE(ميرحتلاب اورقأف ،اودلج ميرحتلاب اورقأ ناو ،اورفك

èàËø=^ÿkaËÍ⁄=^ÿÜÌ=Í≈Üá=fÊI=ËÍ’È„=‹_‡≈�_=‹‚=‹È^‡∆=^ÿk’Õ4I=Ëƒ’åÊW==

 رذعي صوصنلا يف لوأت نم َّلك سيلف ،أطخلاو َّلهجلاب راذعإلا يف انمدق امك
 :نيطرش كلذ يف ءاملعلا طرتشا َّلب ،هليوأتب

  :لوألا طرشلا * 

 بلط يف عسولا لذب يف هبحاص قدصي داهتجا نع اًدرداص َّليوأتلا نوكي نأ
 ههبني نم دجي ملف ،هيدل ةهبشلا هذه دوجو نكمي نمم نوكيو ،َّليلدلا مهفو قحلا

 :ةيلاسرلا ةجحلا هيلع موقت ىتح

 دقع َّلهأ نم ناكو أطخأ اذإ لوأتملا) :يناهفصألا َّليعامسإ ةنسلا ماوق لاق 
 ،هللا باتك ضعب فالخ ىلإ هب يضفي رمأب قلعت دق ناك نإف ،هليوأت يف رظن ،ناميإلا
 اهب قلعتي يتلا ةهبشلا نأل ؛رذعي الو رفكي هنإف -عامجإ وأ ،رذعلا اهب عطقي ةنس وأ

                                                 
 .4/316:ةماقتسالا (1)
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 هنإف ،لوصألا هذه نم َّلصأ هل دهش ام نأل ؛اهب رذعي ةوق ىوقي ال ةفيعض اذه نم
 ،قحلا كرد هيلع بعصي ال ةلاقملا هذه بحاص ناك املف ،نايبلاو حوضولا ةياغ يف
 هفالخ َّلمع َّلب ،قحلا نع باهذلا يف رذعي مل ةجحلا عضوم ضعب هدنع ضمغي الو

 ناكو ،لوصألا هذه نم َّلصأ فالخ دمعت نمو ،رارصإو دانع هنأ ىلع كلذ يف
 الو ،رفكلا رايتخا دصقي مل هنأل ؛رفكي ال هنإف ،دانعلا قيرط نم هيلإ دصقي مل ًدالهاج
 ذخاؤي ال هنأ هناحبس هللا ملعأ دقو ،كلذ ريغ هل عقي ملف ،هدهج غلب دقو ،هب يضر
 گ گ گ ک ک ژ :ىلاعت لاقف راذنإلا دعب الإ بقاعي الو ،نايبلا دعب الإ

 يف َّلخدو ، هللا هاده نم َّلكف .[566:ةبوتلا]ژ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
  .FNE(نايبلا دعب الإ رفكلا ىلإ جرخي ال هنإف ،مالسإلا دقع

 وأ ،هتلاقم َّلئاق ىلع ظَّللغ دق اًدمامإ تيأر اذإف) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 يذلا طرشلا هيف َّلصح اذإ الإ ،اهلاق نم َّلك يف اًّيماع ًدامكح اذه ربتعي الف ،اهيف هرفك
 ناكو ،ةرهاظلا عئارشلا نم اًدئيش دحج نإف ،هل ريفكتلاو هيلع ظيلغتلا هب قحتسي

 ،ةيوبنلا ةجحلا هغلبت ىتح رفكي ال ،َّلهج دلبب اًدئشان وأ ،مالسإلاب دهعلا ثيدح
 مدعل ؛ترفتغاف ميدق مامإ نم تردص دق ةئطخملا ةلاقملا تيأر اذإ سكعلا كلذكو
 هتغلب نم عدبي اذهلف ؛لوألل رفتغا ام ةجحلا هتغلب نمل رفتغي الف ،هل ةجحلا غولب
 فرعي مل نمم اهوحنو ةشئاع عدبت الو ،كلذ ركنأ اذإ اهوحنو ربقلا باذع ثيداحأ
 يف رظني نأ وهو ،عفان هنإف هربدتف ميظع َّلصأ اذهف ،مهروبق يف نوعمسي ىتوملا نأب

 ًدالطاب ،رابتعاب اًّيقح نوكتف ،ميسقتلا َّلبقت مأ ؟َّلطاب مأ قح يه َّله :ةلاقملا يف نيئيش
 ،ًداليصفت وأ ،اًديفن وأ ،اًدتابثإ همكح يف :يناثلا رظنلا مث ،بلاغو ريثك وهو ؟رابتعاب

 ،ًدالمعو ًدالوق قحلا باصأ كلسملا اذه كلس نمف ،هيف سانلا لاوحأ فالتخاو
 .FOE(هدمحو هقاقحإو لوقلا لاطبإ فرعو

                                                 
 .4/655:ةجحملا نايب يف ةجحلا (1)

 .1/61:ىواتفلا عومجم (2)
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 ،عيمجلل ةرورض مولعملا كلذ دحج نم رفك يف فالخ ال) :ريزولا نبا لاقو 
 ،ىنسحلا ءامسألا عيمج َّليوأت يف ةدحالملاك ،هليوأت نكمي ال اميف َّليوأتلا مساب رتستو
 ،رانلاو ،ةنجلاو ،ةمايقلاو ،ثعبلا نم يورخألا داعملاو ،عئارشلاو ،نآرقلا عيمج َّلب

 مالسإ ىلع صوصنملا ةسمخلا مالسإلا ناكرأب ماق نم ريفكت يف لاكشإلا عقي امنإو
 ،لوأتو هل مولعملا ال ،رثكألل وأ ،ضعبلل ةرورض مولعملا فلاخ اذإ ،اهب ماق نم
 رهظأو ،هقح يف انيلع كلذ سبتلا وأ ،بيذكتلا دصق ام هنأ هلاوحأ نئارق نم انملعو
 ،داقتعالا يف شحافلا أطخلا عم ةينابرلا بتكلاو ءايبنألا عيمجب قيدصتلاو نيدتلا

 .FNE(ةمدقملا ةقدانزلا ةبترم غلبي مل نكلو ،ةيلجلا ةلدألا ةداضمو

 صوصنلا هب تتبث امل نوفلاخملا ةعدتبملا ءالؤه) :يدعسلا خيشلا لاقو 
 ةفلاخم هتعدب نأب اًدفراع مهنم ناك نم :عاونأ بابلا اذه يف مهنأ ،ةحيحصلاو ةحيرصلا
 دعب نم هلوسرو هللا قاشو ،هرهظ ءارو ةنسلاو باتكلا ذبنو اهعبتف ،ةنسلاو باتكلل
 نع اًدضرعم هتعدبب اًديضار مهنم ناك نمو .هريفكت يف كش ال اذهف ،قحلا هل نيبت ام
 َّلطابلاو قحلا نيب قرافلا ملعلا نم هيلع بجي ام بلطو ،ةيعرشلا ةلدألا بلط
 ،قحلا ىلع هنأ هداقتعاو ،هلالضو هلهج عم ةنسلاو باتكلا هب ءاج ام اًّيدار ،اهل اًدرصان
 .ىلاعت هللا مرح ام ىلع هئرجتو ،هيلع هللا بجوأ ام هكرت بسحب قساف ملاظ اذهف
 ،كلذ يف دهتجاو قحلا عابتا ىلع صيرح وه نم مهنمو ،كلذ نود وه نم مهنمو
 ريغ ،لوقلا نم باوص هنأ اًّيناظ ،هيلع وه ام ىلع ماقأف ،كلذ هل نيبي نم هل رسيتي ملو
 .ملعأ هللاو ،هؤطخ هل اًدروفغم ناك امبر اذهف ،هلعف الو هلوقب قحلا َّلهأ ىلع ئرجتم
 رفك يتلا َّليصافتلا ضعب دجو هنأل ؛ماقملا اذه يف ظحلملا اذه نم دب ال هنأ دوصقملاو
 نيب قرفلاو ،اهب هورفكي مل اهسنج نم رخأ مثو ،اهب فصتا نم اهيف ملعلا َّلهأ
 ضعبل ةميقملا ةهبشلا مدعو ،غوسملا َّليوأتلا مدعل ؛اهب هرفكب اومزج يتلا نأ نيرمألا
  .FOE(اهيف ةعقاولا تاليوأتلا ةرثكل ،لوقلا اهيف اولصف يتلاو ،رذعلا

                                                 
 .6/119:قلخلا ىلع قحلا راثيإ (1)

 .2/355:ةلماكلا ةعومجملا نمض -ماكحألا ةفرعم ىلإ داشرإلا (2)
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 :يناثلا طرشلا *

 يتلا تاليوأتلا فالخب صنلا هلمتحي ةغللا يف هجو هل َّليوأتلا نوكي نأ
 كلت اهلمتحت ال ثيحب اهتقيقح نع صوصنلاب جورخلاو ،نيدلا بيذكت اهتقيقح

 ال تاليوأتلا هذه َّلثم نإف ،هيلع عمجملا حيحصلا دقتعملا الو ،ةغللا الو ،صوصنلا
 ةكئالملاو ،رانلاو ةنجلا ةقيقح يفنل ةنمضتملا ةينطابلا تاليوأتك ،اهباحصأ رذعي

 طوقسب لوقلا وأ ،رشبلا ضعب ةيهولأب داقتعالا وأ ،داسجألا رشحو ،نيطايشلاو
 :فيلاكتلا

 اذهب تجرخ دقف ،هاقزر كدنع هادي هلوقف) :هللا تافص لوأت نمل يمرادلا لاق 
 برعلا تاغل عيمج نمو ،ءاهقفلا ههقفي ام دح نم وأ ،اهلك ةيبرعلا دح نم َّليوأتلا

 كنإف ؟ةيسرافلاو ةيبرعلاب ملعلا َّلهأ نم هتيور نمعو ؟هتفقلت نممف ،مجعلاو
 ةفرعملاو ملعلا َّلهأ نم اًددحأ ملعن الو ،يبرع الو يمجع هلقعي ال لاحمب تئج
 وأ ملع بحاص نم هرثأف ،اذه كريسفت يف اًدقداص تنك نإف ،ريسفتلا اذه ىلإ كقبس
 ام كدنع امهريسفت ناك نإو ،نيسلدملا نم امهب كرفك عم كنإف الإو ،ةيبرع بحاص

 اًدقزر هلل نأ تيعدا كنأل ؛اًدرفك نوكي نأ ىلع ًدالضف لاحم بذك هنإف ،هيلإ تبهذ
 ،نيطوسبم نانوكي فيكف ،ناطوسبم اًدعيمج هيقزر نإ تلق مث ،اًدرتقم اًدقزرو اًدعسوم
  .FNE(طوسبم ريغ برعلا مالك يف اًددبأ روتقملاو

 ضحم اذهف َّليوأتلا اذه ىلإ بهذ ضراعملا اذه ناك نإف) :رخآ َّليوأت نع لاقو 
 ،ءيش هلثمك سيل ،ءايشألا قلاخو ،ءايشألا مظعأو ،ءايشألا ربكأ هللا نأل ؛ةقدنزلا
 .FOE(ههجو رون نم ضرألاو تاومسلا رون

                                                 
 .6/624:يسيرملا ىلع درلا (1)
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 هنأ ىلع مالسإلا قرف عيمج عمجأ نم مالسإلا مساب ىمست دقو) :مزح نبا لاقو
 ةعكرو ،ةادغلاب ةعكر ةالصلا نإ :اولاقف ،اولغ جراوخلا نم فئاوط َّلثم ،ًداملسم سيل
 نب ّيلع [ةّديهولُيأب] :مهضعب لاقف ،اولغ مث ةعيشلا نم اوناك فئاوطو ...طقف يشعلاب
 يريمحلا ديسلاك ،حاورألا خسانتبو ،هتوبنب لاق نم مهنمو ،هدعب ةمئألاو بلاط يبأ
 ينب ىلوم بنيز يبأ نب دمحم باطخلا يبأ ةيهلإب مهنم ةفئاط تلاقو .هريغو ،رعاشلا
 روصنم يبأ ةوبنبو ،ةلجب ينب ىلوم ديعس يبأ نب ةريغملا ةوبنب ةفئاط تلاقو .دسأ
 مهنم نورخآ لاقو .مهريغو يميمتلا ناعمس نب نايبو ،كياحلا عيزبو ،ّيلجعلا
 هرهاظل نإ :اولاقو ،نآرقلا رهاظب لوقلا نم اوعنتماو ،ايندلا ىلإ ّدّيلع ةعجرب
 ژہ ہ ہ ژ و ،هباحصأ ضرألاو ،دمحم ءامسلا اولاق نأ :اهنمف ،تاليوأت
 لدعلا :اولاقو ،اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ :ينعي .ةنالف يه اهنأ :[11:ةرقبلا]

 رمعو ركب ابأ :نونعي ـ نالفو نالف :توغاطلاو [تبجلاو] ،ّيلع وه ناسحإلاو
 ،مامإلا يطعي ام يه ةاكزلاو ،مامإلا ءاعد يه :ةالصلا اولاقو ـ امهنع هللا يضر
 قلعتت ال قرفلا هذه َّلكو .نوخاضرو نوقانخ مهيفو ،مامإلا ىلإ دصقلا جحلاو
 الو ،بذكلاب ةرهاجملاو ،ةحقلاو ،ماهلإلا ىوعد الإ مهيديأب سيلو ،ًدالصأ ةجحب
 نم نيبو مكنيب قرفلا ام :مهل لاقي نأ مهيلع درلا نم يفكيو ،ةرظانم ىلإ نوتفتلي
 قرف عيمج نإف اًدضيأو ،اذه نم كاكفنالا ىلإ َّليبس الو ؟مكلوق نالطب مهلُيأ هنأ ىعدا
 نم هللاب ذوعن ،مالسإلا ريغ ىلع مهنأ ىلع نوعمجم ،مهل ةرفكم ،مهنم ةئربتم مالسإلا
  .FNE(نالذخلا

 وأ يدوهي وأ ينارصن نم مالسإلا َّلهأ ريغ نم ناك نم امأو) :اًدضيأ لاقو 
 نم دحأ ةوبن وأ ،سانلا نم ناسنإ ةيهلإب نيلئاقلا ةينطابلا وأ ،َّللملا رئاس وأ ،يسوجم

 َّلك ىلع نوكرشم رافك مه َّلب ،ًدالصأ َّليوأتب نورذعي الف ، هللا لوسر دعب سانلا
  .FOE(لاح

                                                 
 .4/13:َّلحنلاو ءاوهألاو َّللملا يف َّلصفلا (1)

  .622:هداقتعا بجي اميف ةردلا (2)
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 ىنعم وه سيل ءالؤه هيعدي يذلا َّليوأتلا) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 ةينطابو ةطمارق نيب ام :بتارم اوراصو ،هعضاوم نع ملكلا اوفرح مهنإف ؛نآرقلا
 هللا نع رابخألا ةماع نولوأتي ةفسالف ةبئاص نيب امو ،رماوألاو رابخألا نولوأتي

 ضعب نولوأتي ةلزتعمو ةيمهج نيب امو ،ءايبنألا لاوحأ رثكأ نع ىتح رخآلا مويلاو
 ضعب مهقفاو دقو ،تافصلا تايآ نولوأتيو ردقلا تايآ يفو ،رخآلا مويلا يف ءاج ام
 مويلا يف ءاج ام ضعب يف مهضعبو ،تافصلا ضعب يف ءاج ام ىلع ةيرعشألا يرخأتم
 اًدضيأ نولوأتي دقف ،ةنسلا مهيلع بلغت ناك نإو ،ةمألا فانصأ نم نورخآو ،رخآلا
 .FNE(هعضاوم نع ملكلا فيرحت نم مهليوأت نوكي عضاوم

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ژ ىلاعت هلوق ركذو هللا دبع نب ناميلس خيشلا لاقو 
 نع نورذتعي نيقفانملا لاح اذه ناك اذإف) :[41:ءاسنلا]ژ ک ک ڑ ڑ

 ،طخستلا وأ ، يبنلا مكحل ةفلاخملا اودصق مهنأ نظي الئل ؛هنوسبليو مهرمأ
 باتكلا مكح نم هنأ معزي ىتح ،هنورمضي نوقفانملا ناك امب حرصي نمب فيكف
 هركذ يذلا نيقفانملا َّلعفو .لاض عدتبم امإو ،رفاك امإ وهف ؟عازنلا دراوم يف ةنسلاو
 نيذلا ،هعضاوم نع ملكلل نوفرحملا هلعفي يذلا هنيعب وه ةيآلا هذه يف مهنع هللا
 مالكلاو ةفسلفلا يه يتلا مهمعزب ةيلقعلا عطاوقلا نيب قيفوتلا اندصق امنإ :نولوقي

 نودريو ،َّلصألا ةلالضو ةهافس يه يتلا ةفسلفلا نولعجي مث ،ةيلقنلا ةلدألا نيبو
 ةفسلفلا فلاخي كلذ نأ اومعز ،ةمكحلاو باتكلا نم هلوسر ىلع هللا لزنأ ام اهب
 ةغللا ذاوش ىلع هولمحو ،ةديعبلا تاليوأتلا هوجو هل اوبلطتف ،عطاوقلا اهنومسي يتلا
 .FOE(فرعت داكت ال يتلا

  

                                                 
 .96/114:ىواتفلا عومجم (1)

 .6/912:ديمحلا زيزعلا ريسيت (2)
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 چ چ ڃ ژ ىلاعت هلوق يف لاق نمك) :يمكحلا ظفاح خيشلا لاقو
 ىلع بوصنم ةلالجلا ظفل نإو ،ىسوم نم ميلكتلا نإ :[216:ءاسنلا] ژچ

 كلذ ضرع دقو ،ةلزتعملا و ةيمهجلا ضعب هلعف امك مالكلا تابثإ نم اًدرارف ؛ةيلوعفملا
 أرقو ،شمعألا ىلع تأرق ،رفاك الإ اذه أرق ام :ركب وبأ لاقف ،شايع نب ركب يبأ ىلع
 ،يملسلا نمحرلا دبع يبأ ىلع باثو نب ىيحي أرقو ،باثو نب ىيحي ىلع شمعألا

 ىلع بلاط يبأ نب ّيلع أرقو ،بلاط يبأ نب ّيلع ىلع يملسلا نمحرلا دبع وبأ أرقو
 ةلالجلا ظفل عفرب :ينعي ،[216:ءاسنلا] ژچ چ چ ڃ ژ : هللا لوسر
  نب رابجلا دبع نع هيودرم نبا كلذ ىور ،ءارقلا نيب هيلع عمجم وهو .ةيلعافلا ىلع
 خياشملا ضعب ىلع أرق ةلزتعملا ضعب نأ ريثك نبا ىورو .شايع نبا نع هللا دبع

 هلوقب عنصت فيك ءانخللا نبا اي :هل لاقف ،[216:ءاسنلا] ژچ چ چ ڃژ
 َّلبقي ال اذه نأ :ينعي ؟ [926:فارعألا] ژ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےژ ىلاعت
 ڈژ :ىلاعت هلوق يف -هللا هنعل -ناوفص نب مهج لاق امك ،َّليوأتلا الو فيرحتلا

 ،اهتككحل اهكح ىلإ ًداليبس تدجو ول :لاق ثيح ،[5:هط ]  ژڑ ژ ژ
 .FNE(هعضاوم نع ملكلا فيرحت يف دوهيلا فلس كلذ يف هلو ،ىلوتسا اهتلدبألو

 

                                                 
 .6/159:لوبقلا جراعم (1)
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^ª_‡∆=^ÿà^f∆W=^ˇ‘à^Á=

 هاركإلا رابتعا ىلع نيملسملا عامجإو ،ةمكحملا ةيعرشلا صوصنلا تءاج دق 
 هجو ىلع رفكلا َّلعف هيلع هركأ اميف دصقي ال رفكلا ىلع هركملا نأل ؛ريفكتلا عناوم نم
 ىلع ملسملا تبثي نأ مهدنع َّلضفألا ناك نإو ،هسفن نع باذعلا عفدل َّلب ،رايتخالا
  :كلذ ىلع ةلدألا نم اًدئيش نآلا ركذنلو ،هلتق ىلإ ىضفأ ولو ،هنيد

  :لوألا ُليلدلا *

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چژ :ىلاعت هلوق
 :َّلحّدنلا ةروس] ژگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

16  ةَددْتيَدبُيع ِجيبَدأ قيِجرَدط ْتنِجم مكاحلا هححصو ،يقهيبلاو ،دعس نباو ،يربطلا ىورو .[1
 َضْدعَذب ِإيف ْدمُجَذَهِبَذراَذق ىَّرتَذَح ،ُجهوُجبَّرَذَذعَذف ااًلرَّرامَذع َذنوُجكِإْدرشُجْدملا َذَذَذِخَذأ» :َدلاَدق ،ِجرُساَدي نْتب رَّلامَدع نْتب دَّلمَدُيحم نْتب
  ِإنَذاميِإإلاِإب اًّينِإئَذمْدْطُجم : َذلاَذق ؟َكبْدلَذق دِإَذَجُت ِفْديَذك : ُجه َذل َذلاَذقَذف  ّليِإبَّرنلا َذىَلِإِإ َذَكِإلَذَذ ىَذكَذشَذف ،اوُجِداَذرَذأ اَذم
 ،FNEرجح نبا ظفاحلا لاق امك هيوقت َّليسارم هلو ،َّلسرم وهو .« ْددُجعَذف اوُجِداَذع ْدنِإِإَذف : َذلاَذق
 :هدانسإ نع ةينغم هترهش نكل

 ىلع هركأ نم الإ هناميإ دعب نم هللاب رفك نم :نذإ مالكلا َّليوأتف) :يربطلا لاق 
 حيحص ،هتقيقحب نقوم ،ناميإلاب نئمطم هبلقو ،هناسلب رفكلا ةملكب قطنف رفكلا

 ،هراتخاف ،اردص رفكلاب حرش نم نكل ،رفكلاب ردصلا حوسفم ريغ ،همزع هيلع
 وحنبو ،ميظع باذع مهلو ،هللا نم بضغ مهيلعف اًدعئاط هب حابو ،ناميإلا ىلع هرثآو
  انثدح :لاق دواد نب ّيلع ينثدح :سابع نبا نع ربخلا درو كلذ يف انلق يذلا

 ڌ ڍ ژ :هلوق سابع نبا نع ،ّيلع نع ،ةيواعم ينثدح :لاق حلاص نب هللا دبع
 هيلعف هناميإ دعب نم رفك نم هنأ هناحبس هللا ربخأف ،ژڈ ڎ ڎ ڌ

                                                 
 46/469:حتفلا (1)
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 هبلق هفلاخو ،هناسل هب ملكتف هركأ نم امأف ،ميظع باذع هلو ،هللا نم بضغ
 امب دابعلا ذخأي امنإ هناحبس هللا نأل ؛هيلع جرح الف ،هودع نم وجنيل ؛ناميإلاب

 .FNE(مهبولق هيلع تدقع

 وهف ژڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژ :هلوق) :ريثك نبا ظفاحلا لاقو 
 ،ىذأو برض نم هلان امل اًدهركم هظفلب نيكرشملا قفاوو ،هناسلب رفك نمم ءانثتسا

 نبا نع يفوعلا ىور دقو ،هلوسرو هللاب ناميإلاب نئمطم وهو ،لوقي ام ىبأي هبلقو
 دمحمب رفكي ىتح نوكرشملا هبذع نيح ،رُساي نب رامع يف تلزن ةيآلا هذه نأ سابع

 .FOE(ةيآلا هذه هللا لزنأف ، يبنلا ىلإ اًدرذتعم ءاجو ،اًدهركم كلذ ىلع مهقفاوف ،

 فالخ ريغب - هَدركملا :يأ – هل زئاج كلذف ،هللاب رفكلا امأو) :يبرعلا نبا لاقو 
 ًدامثآ ناك هناسل رفكلا يف هبلق دعاس نإف ،ناميإلاب حرشنم هبلقو ظفلي نأ طرش ىلع
 .FPE(رهاظلا ىلع هناطلس امنإو ،نطابلا يف هل ناطلس ال هاركإلا نأل ؛اًدرفاك

  :يناثلا ُليلدلا *

 ى ى ې ې ې ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژ :ىلاعت هلوق
 :[14:نارمع لآ]ژىئ ېئ ېئ ېئۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 ؛رفكلا ىلع هَدركملا َّيلاوي نأ زوجي هّدنأ ىلع ءاملعلا قفّدتا) :ريثك نبا ظفاحلا لاق 
 هب نولعفي مهو مهيلع ىبأي  لالب ناك امك ،َّلتْتقَدتْتسَدي نأ زوجيو ،هتجهمل ًدءاقبإ
 هنورمأيو ،رحلا ةدش يف هردص ىلع ةميظعلا ةرخصلا نوعضيل مهنإ ىتح ،َّليعافألا
  .FQE(مهيلع ىبأيف هللاب كرشلاب

                                                 
 .16/519:نآرقلا َّليوأت يف نايبلا عماج (1)

 .2/511 :ميظعلا نآرقلا ريسفت (2)

 .9/116:نآرقلا ماكحأ (3)

 .2/111:ميظعلا نآرقلا ريسفت (4)
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 يف اونوكت نأ الإ :ژۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ژ) :ةيآلا ريسفت يف يربطلا لاقو 
 مهل اورمضتو ،مكتنسلأب ةيالولا مهل اورهظتف ،مكسفنأ ىلع مهوفاختف ،مهناطلس

  .FNE(ةوادعلا
 نأ الإ) :ژۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ژ ىلاعت هلوق دنع يبرعلا نب ركب وبأ لاقو 

 نم مكنع فرصي ام اولوقو مهولاوو مهودعاسف مهنم مُيتْتفِجخ نإف ،مهنم اوفاخت
 ڎ ڌ ڌ ڍ ژ ىلاعت ُيهُيلوق كلذ َّلنيب ،داقتعاب ال مكنم ٍلرهاظب مهاذأو مهِّسرش

 .FOE(ژڈ ڎ
 عنمب ةيضاقلا تايآلا َّلكل ٌبنايب اهيف ةميركلا ةيآلا هذهف) :يطيقنشلا لاقو 

 فوخلا دنع امأو ،رايتخالا ةلاح يف كلذ َّلحم نأ ٌبحاضيإو ،اًدقلطم رافكلا ةالاوم
 كلذ يف طرتشيو ،مهرش اهب ىفتكي يتلا ةارادملا ردقب مهتالاوم يف صخريف ةيقتلاو
 .FPE(ةالاوملا كلت نم نطابلا ةمالس

:ثلاثلا ُليلدلا *
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ :ىلاعت هلوق

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ
  ِجنْتب َدةَددْتيَدبُيع ِجيبَدأ ثيدح نم هححصو مكاحلاو هنسحو يذمرتلا ىورو ،[54:حتفلا]ژک

 :َدلاَدق ،ٍلرْتدَدب َدمْتوَدي ىَدراَدسَدألاِجب ِجيتُيأ اَّلَدمل  هللا َدلوُيسَدر َّلنأ  ٍلدوُيعْتسَدم ِجنْتب هللا ِجدْتب َدع ْتنَدع هللا ِجدْتبَدع
 اَذي : ُجُتْدلُجقَذف : ٍنِدوُجعْدُسَذم ُجنْدب هللا ُجدْدبَذع َذلاَذق . ٍنقُجنُجع ِإِّبْدَذِرْض ْدوَذأ ٍنءاَذدِإفِإب َّراَلِإِإ ٌلدَذَحَذأ ْدمُجهْدنِإم َّرنَذتِإلَذفْدنَذي َذاَل»
 َذُلْديَذهُجس َّراَلِإِإ : َذلاَذقف . َذمَذالْدسِإإلا ُجرُجكْدَذَذي ُجهُجتْدعِإمَذس ْددَذق يِّنينِإِإَذف ؛ َذءا َذضْديَذب َذنْدبا َذُلْديَذهُجس َّراَلِإِإ ،هللا َذلوُجسَذر
 :FQE« ِإءاَذضْديَذبْدلا َذنْدبا

                                                 
 .1/969:نآرقلا َّليوأت يف نايبلا عماج (1)

 .6/659:نآرقلا ماكحأ (2)

 .962 /6:نايبلا ءاوضأ (3)

-9/24)مكاحلا كردتسمو .لافنألا ةروس باب ،ريسفتلا باتك ،(2119-5/614)يذمرتلا ننس (4)
 ىلع نيثدحملا قاذح َّلمع ىرج نكل ،هيبأ نم عمسي مل هللا دبع نب ةديبع وبأو ،.يزاغملا باتك ،(2192
 .هب اًدملاع ناك هنوكل ؛هيبأ نع هثيدح لوبق
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 متكي نمم مهرهظأ نيب :يأ .ژڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ ) :ريثك نبا لاق 
 مهومتلتقف مهيلع مكانطلس اّدنكل ،مهموق نم مهسفنأ ىلع ةفيخ ؛مهنم هيفخيو ،هناميإ

 مهنوفرعت ال ماوقأ تانمؤملاو نينمؤملا نم مهئانفأ نيب نكلو ،مهءارضخ متدبأو
 .ژڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ژ :ىلاعت لاق اذهلو ؛َّلتقلا ةلاح

  .FNE(ةمارغو مثإ :يأ

 متكي نمؤم مهيفو نولتاقي دقو) :رافكلا نع ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 موي ثعبيو ،لاتقلا ىلع هركم وهو ،ةرجهلا هنكمي الو ،مهعم لاتقلا دهشي ،هناميإ
 ِإهْديَذلِإِإ ُجثَذعْدبُجيَذف ، ِإُتْديَذبْدلاِإب ٌلَذِإئاَذع ُجَذوُجعَذي» :لاق  يبنلا نع حيحصلا يف امك ،هتين ىلع ةمايقلا
 ْدنَذمِإب َذِفْديَذكَذف ،هللا َذلوُجسَذر اَذي : ُجُتْدلُجقَذف . ْدمِإِإَهِب َذِفِإُسُجِخ ِإِضْدرَذألا ْدنِإم َذءاَذدْديَذبِإب اوُجِناَذك اَذَذِإِإَذف ، ٌلثْدعَذب

  .FOE)FPE« ِإهِإتَّريِإِن َذىَلَذع ِإةَذماَذيِإقْدلا َذمْدوَذي ُجثَذعْدبُجي ُجهَّرنِإكَذلَذو ، ْدمُجهَذع َذم ِإهِإب ُجِفَذُسْدُجْخُي : َذلاَذق ؟ااًلهِإراَذك َذناَذك

 :لاق مث ،ةتبلا هبقاعي ال هللا نإف عاطتسا ام هللا ىقتا نم نأ مالسإلا خيش ركذو 
 نمآف هللا لوسر هنأ ملعو ،رفكلا راد يف  يبنلا ةوعد هتغلب نم رافكلا كلذكو)
 ناك نإو وه ،يشاجنلا كلذكو ...عاطتسا ام هللا ىقتاو ،هيلع لزنأ امب نمآو ،هب
 ؛مهنم رفن هعم َّلخد امنإ َّلب ،مالسإلا يف لوخدلا يف هموق هعطي ملف ،ىراصنلا كلم
 جرخ ،ةنيدملاب  يبنلا هيلع ىلصف ،هيلع ّيلصي نم كانه نكي مل تام امل اذهلو
 :لاقو ،تام موي هتومب مهربخأو ،هيلع  َّلىلصو ا ًدفوفص مهفصف ،ىلصملا ىلإ نيملسملاب
 اهرثكأ وأ ،مالسإلا عئارش نم ريثكو ،FQE« َذتاَذم ِإةَذشَذبَذْدَحْلا ِإُلْدهَذأ ْدنِإم ااًلِإَحْلاَذص ْدمُجكَذل ااًلِخَذأ َّرنِإِإ»
 دق َّلب ،تيبلا جـح الو ،دهاجي ملو ،رجاهي ملف ؛كلذ نع هزجعل ؛اهيف َّلخد نكي مل
 ةاكزلا يدؤي الو ،ناضمر رهش موصي الو ،سمخلا تاولصلا ّيلصي نكي مل هنأ يور

                                                 
 .1/229:ميظعلا نآرقلا ريسفت (1)

  .َدتْتيَدبْتلا ُّسمُيؤَدي ي ِجذَّللا ِجشْتيَدْتجلاِجب ِجفْتسَدْتخلا باب ،ِجةَدعاَّلسلا ِجطاَدْترشَدأَدو ِجنَدتفِجلا ُيباَدتِجك ،(6421-1/116)ملسم هاور (2)

 .5/646:ةيوبنلا ةنسلا جاهنم (3)

-9/55)ملسمو .ِّسِجيشاَدجَّلنلا ُيتْتوَدم باَدب ،ِجراَدصْتنَدألا ِجبِجقاَدنَدم باَدتِجك ،(1119-5/65)يراخبلا هاور (4)
 .ِجةَدزاَدنَدْتجلا َدىلَدع ِجريِجبْتكَّلتلا  ِجيف باب ،زِجئاَدنَدجلا ُيباَدتِجك ،9544
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 ،مهتفلاخم هنكمي ال وهو ،هيلع هنوركنيف هموق دنع رهظي ناك كلذ نأل ؛ةيعرشلا
  .FNE(نآرقلا مكحب مهنيب مكحي نأ هنكمي نكي مل هنأ اًدعطق ملعن نحنو

  :َعبارلا ُليلدلا *

  سَدنَدأ نع يراخبلا يف هلصأو ،ملسم ىور ام هاركإلا مكحل هب لدتسي اممو
 َّرمهللا» :توملاب نقيأ دقو حرفلا ةدش نم هريعب دجو امل ،لاق يذلا يف  يبنلا نع
 ريغب امهعوقو امهنيب عماجلا نأل ؛هركملا مكح همكح اذهف .FOE« َذَكُّرَشبَذر اَذِنَذأَذو يِإدْدبَذع َذُتْدِنَذأ
 :دصق

 .مكحلا بترت ةيلعفلا وأ ةيلوقلا ةلالّددلاو دصقلا عمتجا اذإف) :ميقلا نبا لاق 
 رطاوخ نإف ،هتمحرو ،هتمكحو ،هللا لدع تايضتقم نم يهو ،ةعيّدرشلا ةدعاق هذه
 ناكل ماكحألا اهيلع تبترت ولف ،رايتخالا تحت َّلخدت ال سوفّدنلا ةدارإو ،بولقلا

 ،طلغلاو ،كلذ ىبأت هتمكحو هللا ةمحرو ،ةّدمألا ىلع ةّدقشمو جرح مظعأ كلذ يف
 هب ملكّدتلاو ،هفالخ ديري َّلب ،دبعلا هديري ال امب ناسللا قبسو وهسلاو ،نايسنلاو
 ،هنم ءيش نم ناسنإلا كفني داكي ال ،ةيرشبلا مزاول نم هاضتقمل ٍلفراع ريغو ،اًدهركم
 اهنع عفرف ،ةّدقشملاو بعّدتلا ةياغ اهباصأو ،ةّدمألا تجرحل مكحلا هيلع بتر ولف
  .FPE(بضغلاو حرفلا ةّددش نم ظفللا يف أطخلا ىتح ،هّدلك كلذب ةذخاؤملا

 :هعناومو ريفكّدتلا طورش نع هثيدح قايس يف نيميثع نب دّدمحم انخيش لاقو 
 :اهنم :روص كلذلو ؛هنم ةدارإ ريغب قسفلا وأ رفكلا بجوي ام عقي نأ عناوملا نمو)
 ىلاعت هلوقل ذئنيح رفكي الف ،هب اًدنانئمطا ال ،هاركإلا يعادل هلعفيف ،كلذ ىلع هركي نأ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چژ

                                                 
 .5/666:ةيوبنلا ةنسلا جاهنم (1)

 .هجيرخت قبس (2)

 .9/11:نيعقوملا مالعإ (3)
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 نأ :اهنمو .[116:َّلحّدنلا ةروس] ژگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
 ،كلذ وحن وأ ،ٍلفوخ وأ ،ٍلنزح وأ ،ٍلحرف ةّددشل ؛لوقي ام يردي الف ،هركف هيلع قلغي

 .FNEثيدحلا ركذف ،(...كلام نب سنأ نع «ملسم حيحص» يف تبث ام هليلدو

 اهيف يفتخت تالاح ثالث نسح نب نمحرلا دبع نب قاحسإ خيشلا ركذو 
 ال نمؤملا بلقو ،ندبلاو ،ناسللاو ،بلقلاب ةعطاقملا ةءاربلا َّلصأ) :لاقف ،ةءاربلا

 -يعرش ببسل ىفخت دق اهنإف ،ةوادعلا راهظإ يف عازنلا امنإو ،رفاكلا ةوادع نم ولخي
 هَدرَدذع ،روذعم فَدعضتسم نم ةوادعلا ىفخت دقو -نانئمطالا عم هاركإلا وهو
 هنم رهظي مل نإ اذه ،قلخلا رثكأ ىلع بلاغلا وهو ،ّديويند ضرغل ىفخت دقو ،نآرقلا
 .FOE(ةقفاوم

 ةلأسم ريغ ةوادعلا راهظإ ةلأسم) :نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاقو 
 وئ وئ ەئ ژ :ىلاعت هـلوقل ؛فوخلاو زجعلا عم هب رَدذعي :لوألاف ،ةوادعلا دوجو

 هنيبو ،توغاطلاب رفكلا يف َّلخدي هّدنأل ؛هنم ّددب ال :يناثلاو .[14 :نارمع لآ] ژۇئ ۇئ
 راهظإ كرتب هللا ىصع نمف ،نمؤملا هنع ّدكفني ال ،ّيلك مزالت هلوسرو هللا ّدبح نيبو
.FPE(هلل صاع وهف ةوادعلا

^ˇ‘à^Á=^ÿÜÌ=Í≈Üá=fÊ=ËÍ’È„=‹_‡≈�_=‹‚=‹È^‡∆=^ÿk’Õ4W==

 :ريفكتلا عناوم نم اًدعنام نوكي هاركإ َّلك سيل هنإف ةقباسلا عناوملا يف امك

 هاركإلا طورش) :لاقف طورش ةعبرأ هاركإلل نأ رجح نبا ظفاحلا ركذ دقف 
  :ةعبرأ

 عفدلا نع اًدزجاع رومأملاو ،هب ددهي ام عاقيإ ىلع اًدرداق هلعاف نوكي نأ :لوألا
  .رارفلاب ولو

                                                 
  .31:ىلثملا دعاوقلا (1)

 .1/519:ةينسلا رردلا (2)

 .1/359:قباسلا عجرملا (3)
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  .كلذ هب عقوأ عنتما اذإ هنأ هنظ ىلع بلغي نأ :يناثلا

 دعي ال اًددغ كتبرض اذك َّلعفت مل نإ :لاق ولف ،اًّييروف هب دده ام نوكي نأ :ثلاثلا
  .فلخي ال هنأب ةداعلا ترج وأ ،اًّيدج اًدبيرق اًدنمز ركذ اذإ ام ىنثتسيو .اًدهركم

  .FNE(هرايتخا ىلع لدي ام رومأملا نم رهظي ال نأ :َعبارلا

 وأ َّلتقلاب ديدهتلاك ،باذعلا نم عونب نرتقا نإ ديعولا نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو 
 ،هلام عيمج فالتإب وأ ،هكاله ىلإ يضفي ديدش برضب وأ ،هئاضعأ نم وضع عطقب

 يف اوفلتخاو .هيلع هركأ ام َّلعف هل زاج -هيلع عقيس هب دده ام نأ هنظ ىلع بلغو
 ضعب فالتإ وأ ،سبحلا وأ ،ديقلا وأ ،برضلاب ديدهتلاك ،َّلعفلا نع درجت اذإ ديعولا
 نم عونب هنارتقاب الإ اًدهاركإ نوكي ال :َّليقو ،اًدهاركإ دعي هنأ ىلإ روهمجلا بهذف ،لاملا
 روهمجلا لوق حيحصلاو .هريغب دعوتلاو َّلتقلاب دعوتلا نيب قرفي :َّليقو .باذعلا
  :ديعولا درجمب عوقولا زوجي ال هنإف ،رفكلا يف الإ

 هعم ظفلتي نأ هل زوجي يذلا هاركإلا نوكي نأ بجي :ءاملعلا لاق) :نزاخلا لاق 
 برضلاو ،َّلتقلاب فيوختلا َّلثم ،هب هل ةقاط ال باذعب بذعي نأ رفكلا ةملكب
  .FOE(هوحنو ،رانلاب قيرحتلا َّلثم ،ةيوقلا تاماليإلاو ،ديدشلا

 فلتخي هاركإلا تدجوف بهذملا تلمأت) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 ةبهلا يف ربتعملا هاركإلاك رفكلا ةملك يف ربتعملا هاركإلا سيلف ،هركُيملا فالتخاب

 الإ نوكي ال رفكلا ىلع هاركإلا نأ ىلع عضوم ريغ يف صن دق دمحأ نإف ،اهوحنو
  .FPE(ديقو برض نم بيذعتلاب

 

                                                 
 .46/669:يرابلا حتف (1)

 .9/116:هريسفت (2)

 .5/132:ىربكلا ىواتفلا (3)
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:

 .ديلقتلاو عابتالا نيب اوقرف اذل ؛ةجح الب ريغلا لوق لوبق وه :ديلقتلاو

 لاوقأو ثيداحألا نم ءيش يف ءاج هفرعن الف ديلقتلا ظفل امأو) :يناعمسلا لاق 
 نإ :اولاق دقو ،عابتالاب ةنسلاو باتكلا درو امنإو ،نيدلا ىلإ عجري اميف فلسلا
 هلوقو ،هللا لوسر لوق اوعبتا امنإ ةنسلا َّلهأو ،ةجح ريغ نم ريغلا لوق لوبق ديلقتلا
  .FNE(ةجحلا سفن

 نأل ؛عابتالا ريغ ءاملعلا ةعامج دنع ديلقتلاو) :ربلا دبع نبا رمع وبأ لاقو 
 نأ :ديلقتلاو .هبهذم ةحصو هلوق َّلضف نم كل ناب ام ىلع َّلئاقلا عبتت نأ وه عابتالا
 نيبتي نأ وأ ،هاوس نم ىبأتو ،هانعم الو ،لوقلا هجو الو ،هفرعت ال تنأو هلوقب لوقت
 يف هب لوقلا مرحم اذهو ،هلوق داسف كل ناب دق تنأو ،هفالخ ةباهم هعبتتف هؤطخ كل
  .FOE(هناحبس هللا نيد

 :ماسقأ ىلع نآرقلا يف ةجح الب ديلقتلا مذ ءاج اذلو 

  :عاونأ ةثالث وه) :ديلقتلا نع ميقلا نبا لاق 

  .ءابآلا ديلقتب ءافتكا ؛هيلإ تافتلالا مدعو ،هللا لزنأ امع ضارعإلا :اهدَحأ

  .هلوقب ذخؤي نأل َّلهأ هنأ دلقملا ملعي ال نم ديلقت :يناثلا

 قرفلاو .دلقملا لوق فالخ ىلع َّليلدلا روهظو ةجحلا مايق دعب ديلقتلا :ثلاثلا
 دعب دلق اذهو ،ةجحلاو ملعلا نم هنكمت َّلبق دلق لوألا نأ :لوألا عونلا نيبو اذه نيب

 هذه هناحبس هللا مذ دقو ،هلوسرو هللا ةيصعمو مذلاب ىلوأ وهف ،هل ةجحلا روهظ
 ٻ ٻ ٱ ژ :ىلاعت هلوق يف امك هباتك نم عضوم ريغ يف ديلقتلا نم ةثالثلا عاونألا

                                                 
 .6/11:ثيدحلا باحصأل راصتنالا (1)

 .4/19:هلضفو ملعلا نايب عماج (2)
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 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :ىلاعت لاق ،[116:ةرقبلا]ژٹ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :ىلاعت لاقو ،[24-94:فرخزلا] ژ ڦ
 نم هيف مذي ريثك نآرقلا يف اذهو ،[216 :ةدئاملا]  ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

  .FNE(ءابآلا ديلقتب عنقو هلزنأ امع ضرعأ

 هبحاصو ،ةجحلا مايق دعب نوكي الو ،ِضارعإلا نع َأشني اَل ديلقَت ِكانه نكل 
 ةفرعم نع زجعي يذلا دلقملا ملسملا عقيف ،ملعلل َّلهأ هنأو ،هدلقي نم ةمامإ دقتعي
 ناك امبرو ،هل اًدديلقت تارفكملا نم ءيشب ةجحلا مهف نعو ،اهتلدأو ةيعرشلا ماكحألا
 الو ،رفكملا اذه غيوست يف َّلطابلا َّلهأل ةريثك اًدهبش نودروي نيذلا لالضلا ءاملع نم
 قيبطتب هدهج َّلعف دق اذهف ،قحلا وه اذه نأ نظيف ،َّلطابلا اذهل اًّيدر هريغ نع عمسي
 :ملعلا َّلهأ نم ريثك اهررق ام ىلع مهيلإ درلاو ركذلا َّلهأ لاؤسب يعرشلا رمألا

 ةماعلا نإف ،ةماعلا ريغل هلك اذه) :ديلقتلا هلاطبإ دعب ربلا دبع نبا رمع وبأ لاق 
 َّلصت الو ةجحلا عقوم نيبت ال اهنأل ،اهب لزنت ةلزانلا دنع اهئاملع ديلقت نم اهل دب ال

 َّلينب الإ اهالعأ ىلإ اهنم َّليبس ال تاجرد ملعلا نأل ،كلذ ملع ىلإ مهفلا مدعب
 فلتخت ملو -ملعأ هللاو -ةجحلا بلط نيبو ةماعلا نيب َّلئاحلا وه اذهو ،اهلفسأ
  .FOE(اهئاملع ديلقت اهيلع ةماعلا نأ ءاملعلا

 يف زئاج داهتجالا نأ ةمألا ريهامج هيلع يذلا) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 نومرحيو دحأ َّلك ىلع داهتجالا نوبجوي ال ،ةلمجلا يف زئاج ديلقتلاو ،ةلمجلا
 زئاج داهتجالا نأو ،داهتجالا نومرحيو دحأ َّلك ىلع ديلقتلا نوبجوي الو ،ديلقتلا
  .FPE(داهتجالا نع زجاعلل زئاج ديلقتلاو ،داهتجالا ىلع رداقلل

                                                 
 .4/346:نيعقوملا مالعإ (1)

 .4/266:هلضفو ملعلا نايب عماج (2)

.14/214:ىواتفلا عومجم (3)
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 فلتخا دقف داقتعالا َّلئاسم يف امأ ،ٍعورفلا ُلئاُسم يف هيف ع الِخ اَل اَذهو 
 :نيلوق ىلع يماعلا ديلقت زاوج يف ءاملعلا

 يرابلا دوجوب ةقلعتملا يهو ،ةيلقعلا َّلئاسملا يف اوفلتخا) :يناكوشلا لاق 
 نم ريثك نع «لوصحملا» يف يزارلا ىكحف ؟ال مأ اهيف ديلقتلا زوجي َّله :هتافصو
 بهذو ،يربنعلا نع الإ «رصتخملا» يف بجاحلا نبا هكحي ملو .زوجي هنأ :ءاهقفلا
 عامجإ نع «بيترتلا حرش» يف قاحسإ وبأ ذاتسألا هاكحو ،زوجي ال هنأ ىلإ روهمجلا
 ملعن ال :ناطقلا نب نيسحلا وبأ لاق ،فئاوطلا نم مهريغو قحلا َّلهأ نم ملعلا َّلهأ

 ،نيملكتملا عيمج نع يناعمسلا نبا هاكحو .ديحوتلا يف ديلقتلا عانتما يف اًدفالخ
 الإ لوصألا يف ديلقتلاب َّلقي مل :«َّلماشلا» يف نيمرحلا مامإ لاقو ،ءاهقفلا نم ةفئاطو
 روصنم وبأ مزجو .رهاظلا َّلهأ الإ هيف فلاخي ال :ينييارفسإلا لاقو .ةلبانحلا
 رثكأ لاقف ،هيف اوفلتخاف ،َّليلدلاب ةفرعم ريغ نم دقتعا ولف :لاق مث ،رظنلا بوجوب
 ةمئأ لاق هبو ،لالدتسالا كرتب قسف نإو ،ةعافشلا َّلهأ نم نمؤم هنإ :ةمئألا
 ةلمج نع اهيف جرخي ىتح ،اًدنمؤم نوكي ال :ةلزتعملا روهمجو يرعشألا لاقو .ثيدحلا
  .FNE(نيدلقملا

 :لامجإلا نم ءيشب نيلوقلا نيذهل ضرعنلو 

* :  

 هذه يف يماعلا دلق اذإ هنأو ،داقتعالا َّلئاسم يف ديلقتلا ميرحتب لوقلا وه
 باتكلا ةلدأ يف رظني نأ هيلع بجاولا نأل ؛رذعي ال هنإف رفكلا يف عقوف َّلئاسملا

 ال ام وهو ،ينيقيلا ملعلا دئاقعلا يف بولطملا نألو ،ةرهاظلا ةحضاولا ةنسلاو
 :لوصألا َّلهأو نيملكتملا رثكأ لوق وهو ،ديلقتلا نم َّلصحي

                                                 
 .4/624:لوحفلا داشرإ (1)
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 بجي ام ةفرعم يفو ،ىلاعت هللا ةفرعم يف لوعي نأ دحأل غوسي الف) :ينيوجلا لاق 
 ةلمج يف لوقلا كلذكو ،ديلقتلا ىلع هنع سدقتيو ،هيلع زوجيو ،فاصوألا نم هل
  .FNE(دئاقعلا دعاوق

 :اهنم ،ةلدأب اولدتساو 
 ی ىئ ىئژ :ىلاعت هلوقك ديلقتلا مذ اهيف يتلا ةريثكلا تايآلا :لوألا ُليلدلا

 :[44:فرخزلا] ژيئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی
 يف ديلقتلا مذف ،عورفلاو لوصألا ىلاعت هللا ركذ دقو) :ينييارفسإلا رهاط لاق 

 هلوق يفف لوصألا يف ديلقتلا ةمذم امأف ،عورفلا يف لاؤسلا ىلع ثحو ،لوصألا
 ژيئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئژ :ىلاعت لاق ىلاعت
 يف لاؤسلا ىلع ثحلا امأو ،[94:فرخزلا] ژٿژ ىرخأ ةيآ يف ،[44:فرخزلا]
  .FOE([92:َّلحنلا]ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀژ ىلاعت هلوق يفف عورفلا

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ ىلاعت هلوق ريسفت يف يبطرقلا هللا دبع وبأ لاقو 
 ڑ ڑ ژ ژ) :[916:فارعألا]ژگ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ

 الو ،اذه َّلعفت تسل :ىنعمب .ژگ گ ک ک ژ ،مهب انيدتقا :يأ :ژک
 .FPE(ديحوتلا يف دلقملل رذع

 يف ملعلاب رمأف ،[36:دمحم] ژىت مت خت حت جت يبژ ىلاعت هلوق :يناثلا ُليلدلا
  .ًداملع سيل ديلقتلا نأل ؛ديلقتلاب كلذ نوكي الو ،عطقلا هجو ىلع ديحوتلا ةلأسم

 ديفي ال ديلقتلا نأل ؛ةينادحولا يف نيقيلا بلط ّدنيعت هلقن دعب ،ينيرافسلا لاق 
 عنتمي مزجلا هيف بلطي ام َّلك :«نيئدتبملا ةياهن» يف نادمح نبا ةمالعلا لاق) :نظلا الإ
 .FQE(يعطق َّليلد هديفي امنإو ،هديفي ال هنأل ؛نظلاب هيف ذخألاو ،هيف ديلقتلا

                                                 
 .6/13:داهتجالا (1)

 .6/616:نيدلا يف ريصبتلا (2)

 .1/369:نآرقلا ماكحأل عماجلا (3)

  .6/114:ةيهبلا راونألا عماول (4)
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 يذلا رهاظلا رمألا وه ديلقتلا مهل زوجي ال هنإ :َّليق يذلا امنإو) :ةمادق نبا لاق 
 هللا ديحوتك :رظن الو ،ركف الو ،بعت ىلإ جايتحا ريغ نم هروهظل ؛هوملع دق

 ،ناضمر موصو ،سمخلا تاولصلا بوجو ةفرعمو ،دمحم ةلاسرو ،ىلاعتو هناحبس
 ىلإ هيف جاتحي الف ،اهيلع عامجإلاب كلذ ملعو ،اهبوجو رهتشا يتلا ناكرألا رئاسو
 ماكحأ َّليصافتو ،تاداقتعالا قئاقد امأو ،هيف مهديلقت زوجي ال اذهف ،رظن الو ثحب
 امب َّلطاب وهو ،َّلهاج الإ اهيف مهداهتجا بوجوب لوقي امف تاعايبلاو تادابعلا
  .FNE(هانركذ

 ؛ديلقتب َّلصحت الو ،ىلاعت هللا ةفرعم بوجو ىلع عامجإلاو) :ينيرافسلا لاقو 
 يف دلق نمكو ،ملاعلا ثودح يف دلق نمك ،اهلوصح ةلاحتساو ،ربخملا بذك زاوجل
 مزلتسيف ،رظنلاب امإو -َّلطاب وهو -ةرورضلاب امإف ،ًداملع دافأ ول ديلقتلا نألو ؛همدق
 نوناقلا ةاعارم مدعل أطخلا لامتحاو ،رظنلاب َّلصحي ملعلاو ،همدع َّلصألاو َّليلدلا
  .FOE(حيحصلا

 لاؤس يف  ٍلسنأ ثيدح نم ناخيشلا ىور اميف  يبنلا لوق :ثلاثلا ُليلدلا
 َذاَل : ُجلوُجقَذيَذف ؟ِإُلُجُجَّررلا اَذَذَذه ِإيف ُجلوُجقَذَت َذُتْدنُجك اَذم : ُجهَذل ُجلاَذقُجيَذف ُجرِإفاَذكْدلاَذو ُجقِإفاَذنُجْدملا اَّرمَذأَذو» : َدلاَدق ،ربقلا
 ْدنِإم َذِقِإراَذْطَذمِإب ُجِّبَذْدَرَضُجيَذو ، َذُتْديَذلَذَت َذاَلَذو َذُتْديَذرَذِد َذاَل : ُجلاَذقُجيَذف .ُجِساَّرنلا ُجلوُجقَذي اَذم ُجلوُجقَذأ ُجُتْدنُجك ،يِإرْدِدَذأ

  .FPE« ِإْدَنيَذلَذقَّرثلا ُجْدِرْيَذْغ ِإهيِإلَذي ْدنَذم اَذهُجعَذمْدُسَذي اًلةَذحْديَذص ُجحيِإصَذيَذف ،اًلةَذبْدَذِرْض ٍنديِإدَذَح

 تنك :لاق نم ةبقاعمل ؛تاداقتعالا يف ديلقتلا مذ هيفو) :رجح نبا ظفاحلا لاق 
  .FQE(هتلقف ائيش نولوقي سانلا عمسأ

                                                 
 .6/32:مالكلا بتك يف رظنلا ميرحت (1)

 .6/114:ةيهبلا راونألا عماول (2)

-1/616) ملسمو .ِجلاَدعِّسنلا َدقْتفَدخ ُيعَدمْتسَدي ُيتِّسيَدْتملا باَدب ،ِجزِجئاَدنَدْتجلا ُيباَدتِجك ،(1996-4/13)يراخبلا هاور (3)
 ِجتاَدبْتثِجإَدو ِجهْتيَدلَدع ِجراَّلنلا ِجوَدأ ِجةَّلنَدْتجلا َدنِجم ِجتِّسيَدْتملا ِجدَدعْتقَدم ِجضْترَدع ُيباَدب ،اَدهِجلْتهَدأَدو اَدهَدمْتيِجعَدن ِجةَدفِجصَدو ِجةَّلن َدجلا ُيباَدتِجك ،(5391
 .ُيهْتنِجم ِجذُّسوَدعَّلتلاَدو ِجْتربَدقْتلا ِجباَدذَدع

 .9/124:يرابلا حتف (4)
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 ثيدح هيف :ديلقتلا ميرحت) :باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش لاقو 
 ،انبجأو ،انمآف ىدهلاو تانيبلاب انءاج :لوقي معنملا نأ ربقلا ةنتف يف «نيحيحصلا»
 .FNE(هتلقف اًدئيش نولوقي سانلا تعمس :لوقي بذعملا نأو .انعبتاو

 :دئاقعلا يف ديلقتلا زاوج : *

 ةيلوصألا َّلئاسملا يف امأ) :لاقف ،ةمألا روهمج ىلإ مالسإلا خيش هبسن دقو 
 لالدتسالاو رظنلا بجوي نم مهريغو ،انباحصأ نم ءاهقفلاو ةملكتملا نم ريثكف
 اهيف عزانت يتلا َّلئاسملا يف هوبجوي ىتح ،ءاسنلاو ةماعلا ىلع ىتح ،دحأ َّلك ىلع
 امأ .صاخلا رظنلاب الإ ملعلا َّلصحي الو ،بجاو اهب ملعلا نأل :اولاق ،ةمألا ءالضف

 ىلع ردقي نم ىلع بجي امنإ هملع بجو ام نإف ،كلذ فالخ ىلعف ةمألا روهمج
 ملعلا فلكي فيكف ،قئاقدلا هذهب ملعلا نع زجاع سانلا نم ريثكو ،ملعلا َّليصحت
 ،فشكو ،رارطضا نم :رخأ قرطب َّلب ،صاخ رظن الب َّلصحي دق ملعلاف اًدضيأو ؟اهب
  .FOE(كلذ ريغو ،بيصم هنأ ملعي نم ديلقتو

 :اهنم ،ةلدأب اولدتساو 

 رومأ يف ملعلا َّلهأ ىلإ عوجرلاب ةماعلا رمأت ينلا ةريثكلا ةلدألا :لوألا ُليلدلا
 :ىلاعت هلوقو ،[92:َّلحنلا] ژٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ :ىلاعت هلوقك مهنيد

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئژ
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ژ :ىلاعت هلوقو ،[446:ةبوتلا] ژ ی

 ماكحأ ةفرعم يف ملعلا َّلهأ ىلع ىلاعت هللا لاحأف ،[91:ءاسنلا] ژ ں ں ڱ
 ،مهلوقب َّلمعلل الإ مهيلإ درلاو لاؤسلل ىنعم الو ،هلئاسم قيقد طابنتساو ،نيدلا
 ،عورفلا َّلئاسمو لوصألا َّلئاسم نيب هناحبس قرفي ملو ،ديلقتلا زاوج ىلع كلذ لدف

                                                 
 .396:ناميإلا لوصأ (1)

 .14/414:ىواتفلا عومجم (2)
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 :ةدعاقو .ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت زوجي ال :ةدعاقك ،مومعلا ديؤت دعاوقلا َّلب
  .لاقملا يف مومعلا ةلزنم لزني لامتحالا ماقم يف لاصفتسالا كرت

 ،اهئاملع ديلقت اهيلع ةماعلا نأ ءاملعلا فلتخت ملو) :ربلا دبع نبا رمع وبأ لاق 
 ،[92:َّلحنلا] ژٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ : هللا لوقب نودارملا مهنأو
 تلكشأ اذإ ةلبقلاب هزيمب قثي نمم هريغ ديلقت نم هل دب ال ىمعألا نأ ىلع اوعمجأو
 .FNE(هملاع ديلقت نم هل دب ال هب نيدي ام ىنعمب رصب الو هل ملع ال نم كلذكف ،هيلع

 نكمتي ال نمم دئاقعلا يف ديلقتلا زوجي) :نيميثعلا حلاص نب دمحم انخيش لاقو 
 ٱ ژ :ىلاعت هللا لاق دق َّلب ،نودلقي مهلك نآلا ةماعلا ىرن اذهلو ؛َّليلدلاب اهتفرعم

 ،[92 :َّلحنلا]ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
 ،مهلوقب ذخأنل ؛لوؤسملا دلقن نأ :هانعم َّلسرلا ءالؤه نع ركذلا َّلهأ انلاؤسف
 عيطتسي ال يذلاف ،اًدمامت ةيلمعلا َّلئاسملا يف ديلقتلاك ةيدقعلا َّلئاسملا يف ديلقتلاف
 .FOE(ديلقتلا هضرفف هسفنب قحلا ةفرعم

 ۇ ژ ىلاعت هلوقو ،[16:نباغتلا] ژ ھ ہ ہ ہ ژ :ىلاعت هلوق :يناثلا ُليلدلا
 َّليلدلا ةفرعم نع زجاعلا يماعلا نأ :هيفف ،[114:ةرقبلا] ژ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ماتلا زجعلا عم داهتجالاب همازلإو ،هتقاطو هدهج ةياغ اذه ناك اذإ ديلقتلا هل همهف وأ
 يف قرف الو ،هنع ماتلا هزجعو هعسو لذب عم ملعلاب َّلهاجلا مازلإك ،قاطي ال امب مازلإ
 ىلإ عجار هنأ ماد ام اًدئيش نثتست مل ةلدألا هذه مومع نأل ؛عورفلاو دئاقعلا نيب كلذ
 :زجعلا

 ،اًّييقيقح اًدرارطضا ىمعألا ديلقتلل رطضملا نأ ملعت اذهبو) :يطيقنشلا لاق 
 ًدالصأ هل ةردق ال هنوكل ؛طيرفتلا مدع عم ،هريغ ىلع ةتبلا هل ةردق ال نوكي ثيحب

                                                 
 .4/566:هلضفو ملعلا نايب عماج (1)

  .36لاؤس -23سلجم:حوتفملا بابلا ءاقل (2)
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 ءانثأ يف وه وأ ،ميلعتلا نع ةرهاق قئاوع هتقاع دق مهفلا ىلع ةردق هل وأ ،مهفلا ىلع
 وأ ،دحاو تقو يف هجاتحي ام َّلك ملعت ىلع ردقي ال هنأل ؛اًدجيردت ملعتي هنكلو ،ميلعتلا

 ال هنأل ؛ةرورضلل روكذملا ديلقتلا يف روذعم وهف -كلذ وحنو هنم ملعتي اًدئفك دجي مل
 نم ملع ام ىلع لاجرلا ءارآ مدقملاو ،هيف طرفملا ملعتلا ىلع رداقلا امأ ،هنع ةحودنم
 .FNE(روذعمب سيل يذلا اذهف ،يحولا

 لد ام ةفرعم ةلكشملا ثداوحلا يف نكمأ ىتمو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 زجع وأ ،تقولا قيضل كلذ نكي مل نإو ،بجاولا وه ناك ةنسلاو باتكلا هيلع
 .FOE(هنيدو هملع يضتري نم دلقي نأ هلف ،كلذ ريغ وأ ،هدنع ةلدألا ؤفاكت وأ ،بلاطلا

 نأ  ةباحصلا نم ةعامج نع ناخيشلا ىور اميف  هلوق :ثلاثلا ُليلدلا
 ُجلوُجسَذر ااًلدَّرمَذُجحم َّرنَذأَذو ،هللا َذاَلِإِإ َذهَذلِإِإ َذاَل ْدنَذأ اوُجدَذهْدشَذي ىَّرتَذَح َذِساَّرنلا َذُلِإَتاَذقُجأ ْدنَذأ ُجتْدرِإمُجأ» : يبنلا
 ،ْدمُجَذَهِلاَذوْدمَذأَذو ْدمُجهَذءاَذمِإِد ييِّننِإم اوُجمَذصَذع َذَكِإلَذَذ اوُجلَذعَذف اَذَذِإِإَذف ، َذَةاَذكَّرَّزلا اوُجَتْدْؤُجيَذو ، َذَةَذالَّرصلا اوُجميِإقُجيَذو ،هللا
 َّلك مالسإ َّلبقي  يبنلا نأ ىلع لدي اذهف .FPE«هللا َذىَلَذع ْدمُجُجَهِباَذُسِإَحَذو ، ِإمَذالْدسِإ َذإلا يِّنقَذحِإب َذاَلِإِإ
 نع مأ هليلدب قحلا فرع َّله :مهنم دحأ نم َّلصفتسي ملو ،نيتداهشلا رهظأ دحأ

  ،هل اًدعبت هموق وأ ،هتيب َّلهأ ملسي ناك ملسأ نم ضعب نإ َّلب ؟ديلقتلا قيرط
 ؛مهيطعي  يبنلا ناكف -برعلا ديدانصك -اًدفوخ وأ ،اًدعمط ملسأ مهضعبو
 گ گ گ ک کک ک ڑ ژ :بارعألا نع ىلاعت لاق َّلب ،ناميإلا ىلع مهفلأتيل

 ہ ہ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
 .[26:تارجحلا] ژھ ہ

                                                 
 .1/159:نايبلا ءاوضأ (1)

 .14/119:ىواتفلا عومجم (2)

 .هجيرخت قبس (3)
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 ڻ ژ :هلوقب ةعاطلا ىلع بارعألا ةباثإ ركذو - ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 اوناك نإو ،كلذل مهنع يفُينف بجاولا ناميإلاب اوتأي مل) :ژۀ ۀ ڻ ڻ

 مالسإلا يف نيلخادلا رثكأ لاح اذهو ،هيلع نوباثي ام ناميإلا نم مهعم نيملسم
 امك ملسأ ىتح َّلتوق اذإ َّلجرلا نإف ،ناميإلا قئاقح فرعي مل نم رثكأ لاح َّلب ،ءادتبا

 ءاجف مالسإلاب عمس وأ ،رُسألا دعب ملسأ وأ ،اوملسي ىتح نولتاقي رافكلا ناك
 ،ناميإلا قئاقحب ةفرعملا هبلق ىلإ َّلخدت ملو ،لوسرلا ةعاط مزتلم ملسم هنإف ،ملسأف
 َّلهأ ةرشابمب امإو ،نآرقلا مهفب امإ كلذ بابسأ هل ترسيت نمل َّلصحي امنإ اذه نإف
 هللا نم ةصاخ ةيادهب امإو ،لامعألاو لاوقألا نم مهنع ردصي امب ءادتقالاو ،ناميإلا

 .FOE«دئاوفلا عئادب» يف ميقلا نبال هوحنو .FNE(اهب هيدهي

 وأ ،هلقعب هتحص ملع اميف الإ  لوسرلا قدصي ال نم ركذو ،ميقلا نبا لاقو 
 :مهيف هللا لاق نيذلا نم اونوكي نأ ءالؤه لاوحأ نسحأو) :هاوه وأ هخيش ،هقفاو

 ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑژ
 َّلهأ فصو ركذ مث .[26:تارجحلا] ژ ھ ہ ہ ہ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھژ :لاقف ناميإلا
 ال ةعاطلاو قيدصتلاف .[56:تارجحلا]ژ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ

 نوكي نأ كشلا نم ملس نإ هلاوحأ ىلعأف ديقت اذإف ،اًدقلطم نوكي ىتح اًدناميإ نوكي
 .FPE(نينمؤملا صاوخ نم ال نيملسملا ماوع نم هبحاص نوكيو ،اًدمالسإ

 ةقيرط ىلع لالدتسالاو رظنلا تابجاولا لوأ نإ :لاق نم لوق يبطرقلا َّلقنو 
 نمل َّلصحي دق يذلا نيقيلاب حصي ناميإلا) :لاق يذلا دشر نبا در َّلقن مث .نيملكتملا

                                                 
 .1/924:ىواتفلا عومجم (1)

(2) 2/441. 

 .9/5166:ةلسرملا قعاوصلا (3)
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 ام ريغ يف هب رابتعالا ىلإ هللا دشرأ امب رابتعالا نم ةلهو لوأبو ،ديلقتلاب هللا هاده
 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :بابلا يف حيحصلا وه اذه) :لاق مث .(ةيآ
 اَذَذِإِإَذف ، ِإهِإب ُجُتْدئِإُج َذامِإبَذو ،ِإيِّب اوُجنِإمْدْؤُجيَذو ،هللا َّراَلِإِإ َذهَذلِإِإ َذاَل اوُجلْدوٌلقَذي ىَّرتَذَح َذِساَّرنلا َذُلِإَتاَذقُجأ ْدنَذأ ُجتْدرِإمُجأ»
 مجرتو ،FNE«هللا َذىَلَذع ْدمُجُجَهِباَذُسِإَحَذو ،اَذهيِّنقَذحِإب َّراَلِإِإ ،ْدمُجَذَهِلاَذوْدمَذأَذو ْدمُجهَذءاَذمِإِد ييِّننِإم اوُجمَذصَذع َذَكِإلَذَذ اوُجلَذعَذف
 هنع ظفحي نم َّلك عمجأ»FOE :ناميإلا لامك ةفص ركذ :«فارشإلا» باتك يف رذنملا نبا
 هدبع اًددمحم نأ دهشأو ،هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق اذإ رفاكلا نأ ىلع ملعلا َّلهأ نم
 وهو - مالسإلا نيد فلاخي نيد َّلك نم أربأو قح دمحم هب ءاج ام َّلك نأو ،هلوسرو
 .FPE(«اًددترم ناك رفكلا رهظأو كلذ دعب عجر نإو ،ملسم هنأ - َّلقعلا حيحص غلاب

 فلسلا نم ريهامجلاو نيققحملا بهذمل ةرهاظ ةلالد هيفو) :يوونلا لاقو 
 ،كلذ هافك هيف ددرت ال اًدمزاج اًدداقتعا مالسإلا نيد دقتعا اذإ ناسنإلا نأ فلخلاو
 ،اهب ىلاعت هللا ةفرعمو نيملكتملا ةلدأ ملعت هيلع بجي الو ،نيدحوملا نم نمؤم وهو
 هل نوكي ال هنأ معزو ،ةلبقلا َّلهأ نم هنوك يف اًدطرش هلعجو ،كلذ بجوأ نمل اًدفالخ
 انباحصأ ضعبو ،ةلزتعملا نم ريثك لوق وه بهذملا اذهو .هب الإ نيملسملا مكح

  يبنلا نألو ،َّلصح دقو مزاجلا قيدصتلا دارملا نإف ؛رهاظ أطخ وهو ،نيملكتملا
 اذهب ترهاظت دقف ،َّليلدلاب ةفرعملا طرتشي ملو ، هب ءاج امب قيدصتلاب ىفتكا
 .FQE(يعطقلا ملعلاو اهلصأب رتاوتلا اهعومجمب َّلصحي نيحيحصلا يف ثيداحأ

 ضماوغ يف ماوعلا نوتفي اولاز ام مهدعب نمو ةباحصلا نإف) :يناعمسلا لاقو 
 مهيلع اوركنأ الو ،كلذ ىلع هبن الو ،هتلدأ يماعلا فّدرع هنأ دحأ نع وري ملو ،هقفلا

                                                 
 .هجيرخت قبس (1)

 .خلإ (...عمجأ» :لاقف) :انه لاقي نأ دب ال ناك (2)

 .1/699:نآرقلا ماكحأل عماجلا (3)

 .6/164:ملسم حرش (4)
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 اذإ يماعلا نألو ؛ةلدألا نع اوربختسي نأ ريغ نم َّليواقألا درجم ىلع مهراصتقا
 ىتح هغولب دنع ملعتلا هانمزلأ نإف ،ءيشب اًددبعتم نوكي نأ دب الف ةثداح هل تثدح

 اذإ مهنأل ؛عمجأ ايندلا رومأ لامهإ ىلإ يدؤي دحأ َّلك ىلع اذه انبجوأ و ،اًددهتجم ريصي
 .FNE(اهحلاصم رمأو ايندلا رمأ َّلطعتي نأ دب الف كلذب اولغتشا

 ماوعلا رثكأ ريفكت ىلإ يضفي دئاقعلا يف ديلقتلا عنمب لوقلا نأ :َعبارلا ُليلدلا
 :مهئاملع نم هب نوقثي نم ديلقت مهنيد ةياغ َّلب ،ةفرعملا ىلع مهل ةردق ال نيذلا

 مجلا ريفكت ىلإ يدؤي هللاب ةفرعملا تابجاولا لوأ َّلعج نأ ركذو ،يبطرقلا لاق 
 يبارعألا لوق نم اذه نيأ) :لالدتسالاو ،رظنلاو ،ةفرعملا نع مهزجعل ؛ريثكلا
 َذاَلَذو ااًلدَّرمَذُجحمَذو يِإنْدَذَمْحْدرا َّرمهللا» : يبنلا باحصأ هرهتناو لوبيل هجرف نع فشك يذلا
 ،يراخبلا هجرخ ؟«ااًلعِإساَذو َذتْدرَّرجَذَح ْددَذقَذل : ُّرَشيبَّرنلا َذلاَذقَذف ،ااًلدَذَحَذأ اَذنَذعَذم ْدمَذَحْدرَذَت

 ،ناهربلاو َّليلدلاب هللا فرع يبارعألا اذه ىرتأ ،FOEةمئألا نم امهريغو ،يذمرتلاو
 َّلب ؟ناميإلاب هل موكحم هلثم نم مكو ؟ءيش َّلك تعسو هتمحر نأو ؟نايبلاو ةجحلاو
 ،كلذ يف ةراشإلاب ىفتكا هنإ ىتحو ،نيتداهشلاب قطنلاب ملسأ نمم ريثك نم  ىفتكا
 ُجلوُجسَذر َذُتْدِنَذأ : ْدُتَذلاَذق ؟اَذِنَذأ ْدنَذم : َذلاَذق . ِإءَذامَّرُسلا ِإيف : ْدُتَذلاَذق ؟هللا  َذنْديَذأ» :ءادوسلل لاق امل هارت الأ
 مهناميإب مكح َّلب ،لالدتسا الو ،رظن كانه نكي ملو ،FPE« ٌلةَذنِإمْدْؤُجم اَذَّرُهُنِإِإَذف اَذهْدقِإتْدعَذأ : َذلاَذق .هللا
 .FQE(ةلفغ ةفرعملاو رظنلا نع كانه ناك نإو ،ةلهو لوأ نم

 نكمتي ال نمم دئاقعلا يف ديلقتلا زوجي) :نيميثعلا حلاص نب دمحم انخيش لاقو 
 ٱ ژ ىلاعت هللا لاق دق َّلب ،نودلقي مهلك نآلا ةماعلا ىرن اذهلو ؛َّليلدلاب هتفرعم

                                                 
 .4/919:لوصألا يف ةلدألا عطاوق (1)

-6/514)يذمرتلاو .ِجمِجئاَدهَدبْتلاَدو ِجساَّلنلا ِجةَدْتمحَدر باَدب ،ِجبِجدَدألا باَدتِجك ،(1611-1/16)يراخبلا حيحص (2)
 .ِجضْترَدألا ُيبْتيِجصُيي ِجلْتوَدبلا ِجيف َدءاَدج اَدم ُيباَدب ،ةَدراَدهَّلطلا ُيباتِجك ،(12

 .ِجهِجتَدحاَدبِجإ ْتنِجم َدناَدك اَدم ِجخْتسَدنَدو ِجةَدالَّلصلا  ِجيف ِجمَدالَدكْتلا ِجميِجرْتَدحت باب ،ِجدِججاَدسَدملا ُيباَدتِجك ،(1446-4/11)ملسم حيحص (3)

  .1/499:نآرقلا ماكحأل عماجلا (4)



 
 

 
 822 

 ،[92 :َّلحنلا]ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
 ،هلوقب ذخأنو ،لوؤسملا دلقن نأ :هانعم َّلسرلا ءالؤه نع ركذلا َّلهأ انلاؤسف
 ال يذلاف ،قرف الو اًدمامت ةيلمعلا َّلئاسملا يف ديلقتلاك ةيدقعلا َّلئاسملا يف ديلقتلاف
 دلقملا ناميإ حصي ال :لاق نم امأو ،ديلقتلا هضرفف هسفنب قحلا ىلإ لوصولا عيطتسي
 ىلع مهناميإ اونب امنإ مهنأل ؛مهناميإ حصي ال سانلا نم ماوعلا نأ :هلوق ىضتقمف
  .FNE(ديلقتلا

 دلقملا رابتعاب ،مدقتملا ُلهجلا َعِنام يف لوقلاك ديلقتلا يف لوقلا نأ رهاَظلاو 
 ةفرعمو ملعلا نم نكمت دلقم نيب قرفو ،ةجحلا وأ َّليلدلا مهف نع زجعي ًدالهاج

 :هجوب كلذ نم نكمتي مل دلقمو ،اًدنواهت وأ ،اًددانع هنع ضرعأف قحلا
 نوفلاخم مهنكلو ،مالسإلا َّلهأ نوقفاوملا عدبلا َّلهأ امأف) :ميقلا نبا لاق اذلو 

 ،مهوحنو ،ةئجرملا ةالغو ،ةيمهجلاو ،ةيردقلاو ،ةضفارلاك :لوصألا ضعب يف
  :ماسقأ ءالؤهف

 درت الو ،قسفي الو ،رفكي ال اذهف ،هل ةريصب ال يذلا دلقملا َّلهاجلا :اهدَحأ
 ،لاجرلا نم نيفعضتسملا مكح همكحو ،ىدهلا ملعت ىلع اًدرداق نكي مل اذإ هتداهش
 هللا ىسع كئلوأف ،ًداليبس نودتهي الو ،ةليح نوعيطتسي ال نيذلا نادلولاو ،ءاسنلاو
  .ًداميحر اًدروفغ هللا ناكو ،مهنع وفعي نأ

 كرتي نكلو ،قحلا ةفرعمو ،ةيادهلا بلطو ،لاؤسلا نم نكمتملا :يناثلا مُسقلا
 قحتسم طرفم اذهف ،كلذ ريغو ،هشاعمو ،هتذلو ،هتسائرو ،هايندب ًدالاغتشا كلذ
 مكح همكح اذهف ،هتعاطتسا بسحب هللا ىوقت نم هيلع بجو ام كرتب مثآ ديعولل
 نم هيف ام ىلع ىوهلاو ةعدبلا نم هيف ام بلغ نإف ،تابجاولا ضعب يكرات نم هلاثمأ
  .هتداهش تلبق ىدهلاو ةنسلا نم هيف ام بلغ نإو ،هتداهش تدر ىدهلاو ةنسلا

                                                 
 .36لاؤس -23سلجم:حوتفملا بابلا ءاقل (1)
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 ،ا ًدبصعت وأ ،اًدديلقت هكرتيو ،ىدهلا هل نيبتيو ،بلطيو ،لأسي نأ :ثلاثلا مُسقلا
 داهتجا َّلحم هريفكتو ،اًدقساف نوكي نأ هتاجرد َّلقأ اذهف ،هباحصأل ةاداعمو اًدضغب وأ

  .FNE(َّليصفتو

 يف نودصقي مهنأل ؛انعم يَذلا ِّبابلا اَذه نم سيلف َنيملكتملا نع ُلقِن ام امأو 
 :لالدتسالاو رظنلا يف مه اهوعضو يتلا قرطلاب الإ َّلصحي ال ناميإلا نأ ديلقتلا عنم

 نم نأ ىلإ نيملكتملا نم نيمدقتملاو نيرخأتملا ضعب بهذ) :يبطرقلا لاق اذلو 
 ،هناميإ حصي مل اهوررح يتلا ثاحبألاو ،اهوقرط يتلا قرطلاب ىلاعت هللا فرعي مل
 هفالسأو هؤابآ هريفكتب أدبي نم لوأو ،نيملسملا رثكأ ريفكت اذه ىلع مزليف ،رفاك وهو
 امك وأ ،رانلا َّلهأ ةرثكب ّيلع عنشت ال :لاقف ،اذه مهضعب ىلع دروأ دقو ،هناريجو
 قيض هنأل ؛هيبن ةنسو ،هللا باتكب َّلهاج نم الإ ردصي ال لوقلا اذهو :تلق .لاق
 ةماع ريفكت يف اومحتقاو ،نيملكتملا نم ةريسي ةمذرش ىلع ةعساولا هللا ةمحر
 .FOE(نيملسملا

f≈ö=ƒg_á^m=èÎÅ=^ˇã˙fl=^f‚=jÎ›ÎÔ=Ω=^ÿ≈Üá=f_ÿk—ŸÎÑW==

 ضعبب نيعقاولا لاهجلا ضعب راذعإ اهنم مهفي تارابع مالسإلا خيش نع ءاج 
  :كلذ نمو ،ديلقتلاب تارفكملا

 ناك نم َّلكف) :يبرع نباو ضرافلا نباك ،داحتالاو لولحلا َّلهأ رفك نع لاق 
 نيذلا لاهجلا امأو ،اًدداحلإو اًدرفك رهظأ ناك ،هيلع مهقفاوو ،بهذملا اذه نطابب ربخأ

 خياشملا مالك سنج نم هنأ نودقتعيو ،هنومهفي الو ءالؤه لوقب نظلا نونسحي
 مهيف دجت ءالؤهف ،سانلا نم ريثك همهفي ال حيحص مالكب نوملكتي نيذلا نيفراعلا

                                                 
 .254:ةيمكحلا قرطلا (1)

 .1/499:نآرقلا ماكحأل عماجلا (2)
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 اًدرارقإ مهيف دجتو ،يديلقتلا مهناميإ بسحب ةنسلاو باتكلل ةعباتمو ،اًدناميإو ،اًدمالسإ
 نأ روصتي الو ،مهلالضو مهلهج بسحب مهل ًداميلستو ،مهب نظلل اًدناسحإو ،ءالؤهل
 .FNE(لاض َّلهاج وأ ،دحلم رفاك الإ ءالؤه ىلع ينثي

 ،كرشلا سنج نم تناك نإو) :كرشلا سنج نم وه اميف دلق نّدمع كلذك لاقو
 هعاونأ ضعب يف سانلا ضعب بسحي دق نكل ،هب رومأم ءيش هيف سيل سنجلا اذهف
 هذـهو ،اًّييعرش ًداليلد عبتي نأ دب ال دهتجملا نأل ؛اًددهتجم نوكي ال اذهو ،هب رومأم هنأ

 كلذ َّلعف نمل هديلقت وهو ،هلثم داهتجاب اهلعفي دق نكل ،يعرش َّليلد اهيلع نوكي ال
 ثيدحل وأ ،عفني هوأر مهنأل هولعف دق كلذ اولعف نيذلاو ،ءاملعلاو خويشلا نم
 .FOE(نوبذعي ال يهنلاب ةجحلا مهيلع مقت مل اذإ ءالؤهف ،هوعمس بذك

 رفاك مهنم ريثكف ،سنوي خيشلا ىلإ نوبستنملا امأو) :ةقدانزلا ضعب نع لاقو 
 جحو ،ناضمر رهش مايصو ،سمخلا تاولصلا بوجوب نورقي ال ،هلوسرو هللاب
 هللا بس يف مالكلا نم مهل َّلب ،هلوسرو هللا مرح ام نومرحي الو ،قيتعلا تيبلا

 ال مهتماع نم مهيف ناك نم امأ ،مهفرع نم هفرعي ام مالسإلاو نآرقلاو هلوسرو
 نم هدافتسا يذلا نيملسملا ةماع مالسإ هعم نوكي اذهف ،مهقئاقحو مهرارُسأ فرعي

 .FPE(مهنم ال ،نيملسملا رئاس

 ال ،ةنطاب ةقيقحو يفخ رُس مهلوقل نكلو) :ةيداحتالا ةدحالملا نع لاقو 
 هيف مهبهذم نإف ؛هرهاظ نم اداحلإو اًدرفك دشأ رسلا اذهو ،قلخلا صاوخ الإ اهفرعي
 َّلهأ ماوع نم اًدريثك دجت اذهلو ؛سانلا نم ريثك همهفي ال دق ءافخو ضومغو ةقد

                                                 
 .4/119:ىواتفلا عومجم (1)

 .14/49:قباسلا عجرملا (2)

 .4/116:قباسلا عجرملا (3)
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 اهنأ اًّيناظ ؛اهمظعيو اهيلع دجاوتيو ،ضرافلا نبا ةديصق دشني ةدابعلاو ريخلاو نيدلا
 ءالؤه مالك كلذكو ،اهلئاق دارم ملعي ال وهو ،ةفرعملاو ديحوتلا َّلهأ مالك نم
  .FNE(هتقيقح نومهفي الف ،نيدلاو ملعلاب نيروهشملا نم فئاوط هعمسي

 اذه عمو) :مهفلاخ نم اونحتماو ،ةيمهجلا اوقفاو نيذلا رمألا ةالو نع لاقو 
 نوبذكم مهنأ مهل نيبي [مل] مهنأب هملعل ؛مهل رفغتساو ،مهيلع محرت دمحأ مامإلاف
 مهل لاق نم اودلقو ،اوؤطخأف اولوأت نكلو ،هب ءاج امل نودحاج الو ،لوسرلل
 .FOE(كلذ

  

                                                 
 .4/319:قباسلا عجرملا (1)

 .94/329:قباسلا عجرملا (2)
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 :عبارلا لصفلا

 مدعل ةجيتن ؛َّلطابلا ريفكتلا يف اوعقو انبابش نم اًدضعب نأ عقاولا يف مولعملا نم
 يفو ،ملعلا يف ةعاضبلا ةلق عم ،ريفكتلا باب يف ةعامجلاو ةنسلا َّلهأ لوصأل مهمهف
 نيذلا بابشلا ءالؤه ةشقانم ءانثأ اهتعمس يتلا تاهبشلا مهأ ركذأ َّلصفلا اذه
 هدعب نمو ، يبنلا جهنمل ينم اًدعابتا ؛مهف ةلقو ،َّلهج نع ولغلا اذهب اوعقو
 حيحصلا مهفلا نع هل تأرط نم دعبت تاهبش نم ضرعي ام فشك يف  هباحصأ

  :ميوقلا نيدلاو

 ،مهفلأتي رافك مهيفو ،ءاقلطلا يف اهلعج نينح يف مئانغلا مسق امل  يبنلا اذهف 
 لاقف ، هنيب ىتح مهل مئانغلا ءاطعإ هجو سانلا مهفي ملو ،اًدئيش راصنألا طعي ملو
 هللا ُجهْدُجَذو اَذِإَهِب َذديِإرُجأ اَذم ٌلةَذمْدُسِإقَذل ِإهِإَذَذه َّرنِإِإ :ةياور يفو - هللا َذلوُجسَذر اَذي ْدلِإدْدعا» :ةرصيوخلا وذ
 : يبنلا لاق هلتق  رمع بلط املف .«؟ْدلِإدْدعَذأ ْدَذْمَل اَذَذِإِإ ُجلِإدْدعَذي ْدنَذمَذو َذَكَذلْديَذو : َذلاَذقَذف -
 .FNE« ُجهَذباَذحْدصَذأ ُجُلُجتْدقَذي ااًلدَّرمَذُجحم َّرنَذأ ِسانلا ُجُثَّردَذحَذتَذي َذاَل ، ُجهْدعَذِد»

 عم مهبولق ةفلؤملل ءاطعلا اذه ببس راصنألل ّدنيب فقوملا سفن يف  هنكل 
 ؛ْدمُجهُجفَّرلَذَأَذَتَذأ :ةياور يفو -  ٍنرْدفُجكِإب ْدمُجهُجدْدهَذع ٌلثيِإدَذَح اًلاَلاَذُجِإر يِإْطْدعُجأ يِّنينِإِإ» :لاقف ،راصنألا كرت

 َذىَلِإِإ اوُجعِإُجْدرَذَتَذو ِإلاَذوْدمَذألاِإب ُجِساَّرنلا َذِبَذهْدَذَذي ْدنَذأ َذنْدوَذضْدرَذَت اَذمَذأ -  ٍنةَّريِإلِإهاَذجِإب ٍندْدهَذع ُجثيِإدَذَح ْدمُجَّرُهُنَذأل
  .FOE« ِإهِإب َذنوُجبِإلَذقْدنَذي اَّرِإمم ٌلْدِرْيَذِخ ِإهِإب َذنوُجبِإلَذقْدنَذَت اَذم هللاَذوَذف ؟ هللا ِإلوُجسَذرِإب ْدمُجكِإلاَذَحِإر

                                                 
 .هجيرخت قبس (1)

 َدةَدفَّللَدؤُيْتملا يِجطْتعُيي  ُّسيِجبَّلنلا َدناَدك اَدم باَدب ،َدريِّسسلاو ِجداهِججلا ُيباتِجك ،(1269،1269-2/93)يراخبلا هاور (2)
 ِجةَدفَّللَدؤُيْتملا ِجءاَدطْتعِجإ باب ،ةاَدكّدزلا باَدتِجك ،(9124-9/516)ملسمو .ِجهِجوْتحَدنَدو ِجسُيمُيْتخلا َدنِجم ْتمُيهَدْتريَدغَدو ْتمُيُيهبوُيلُيق
 .ُيهُينَداميِجإ َدىِجوَدق ْتنَدم ِجُّسربَدصَدتَدو ِجمَدالْتسِجإلا َدىلَدع ْتمُيُيهبوُيلُيق
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 ةرامإلا مسا وحمو ،ميكحتلا  بلاط يبأ نب ِّسّيلع ىلع جراوخلا تركنأ اّدملو 
 ٍنَةَذأَذرْدما ِإيف ِإهِإباَذتِإك ِإيف َذىَلاَذعَذَت هللا ُجلوُجقَذي ،هللا ُجِّباَذتِإك ْدمُجهَذنْديَذبَذو يِإنْديَذب» : مهل لاق باتكلا نم
 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ : ٍنُلُجُجَذرَذو

 ، ٍنُلُجُجَذرَذو ٍنَةَذأَذرْدما ْدنِإم اًلةَذمْدرُجَحَذو ااًلمَذِد ُجمَذَظْدعَذأ  ٍندَّرمَذُجحم ُجةَّرمُجَأَذف ،[59:ءاسنلا] ژک ڑ ڑ ژ
 وٍنرْدمَذع ُجنْدب ُجُلْديَذهُجس اَذِنَذءاَذُج ْددَذقَذو . ٍنِبِإلاَذَط ِإيِّبَذأ ُجنْدب ُّرَشِإَّيَلَذع َذِبَذتَذك :َذةَذيِإواَذعُجم ُجُتْدبَذَتا َذك ْدنَذأ َّرَذَّيَلَذع اوُجمَذقَذِنَذو
 : هللا ُجلوُجسَذر َذِبَذتَذكَذف ،ااًلشْديَذرُجق ُجهَذمْدوَذق َذحَذلاَذص َذَنيِإَح ِإةَذيِإبْديَذدُجْدَحْلاِإب  هللا ِإلوُجسَذر َذَعَذم ُجنْدحَذِنَذو
 َذِفْديَذك : َذلاَذقَذف ، ِإميِإَحَّررلا ِإنَذْدَمْحَّررلا هللا ِإمْدُسِإب ْدِبُجتْدكَذَت  َذاَل : ٌلُلْديَذهُجس َذلاَذقَذف ، ِإميِإَحَّررلا ِإنَذْدَمْحَّررلا هللا ِإمْدُسِإب
 ،هللا ُجلوُجسَذر ٌلدَّرمَذُجحم ْدِبُجتْدكاَذف : هللا ُجلوُجسَذر َذلاَذقَذف . َّرمهللا َذَكِإمْدساِإب ْدِبُجتْدكا : َذلاَذقَذف ؟ُجِبُجتْدكَذِن
 هللا ِإدْدبَذع ُجنْدب ُجدَّرمَذُجحم  َذحَذلاَذص اَذم اَذَذَذه َذِبَذتَذكَذف ، َذَكْدفِإلاَذِخُجأ ْدَذْمَل هللا ُجلوُجسَذر َذَكَّرِنَذأ ُجمَذلْدعَذأ ْدوَذل : َذلاَذقَذف
 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئژ : ِإهِإباَذتِإك ِإيف َذىَلاَذعَذَت هللا ُجلوُجقَذي ،ااًلشْديَذرُجق

  .FNE«[64:بازحألا] ژ ی ىئ

 : سابع نبا لاق ،منغي ملو بْتسَدي ملو َّلتاق هنأ كلذك  هيلع اوركنأ اّدملو 
 اَذم اَذهْدنِإم َذنْدوُّرَشلِإحَذتْدُسَذَت َّرمُجَث ، َذةَذشِإئاَذع ْدمُجكَذمُجأ َذنْدوُجبْدُسَذَت َذأ . ْدمَذنْدْغَذي ْدَذْمَلَذو ِإِبْدُسَذي ْدمَذلَذف َذُلَذَتاَذق مُجكُجلْدوَذق اَّرمأَذو»
 ْددَذقَذل اَذنيِّنمُجَأِإب ْدُتَذُسْديَذل ْدمُجتْدلُجق ْدنِإئَذلَذو ، ْدمُجكُّرَشمُجأ َذيْدهَذو ، ْدمُجَتْدرَذفَذك ْددَذقَذل ْدمُجتْدلَذعَذف ْدنِإئَذلَذف ؟اَذهِإْدِرْيَذْغ ْدنِإم ُّرَشُلَذحَذتْدُسُجي

  ژۋ ۋ ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ژ : َذلْدوُجقَذي َذىَلاَذعَذَت هللا َّرنِإِإَذف ، ْدمُّرَشَتْدرَذفَذك
ِإْرِص َذامُجُّرَشُهْيَذأ ،ِإْدَنيَذتَذلَذالَذض َذْدَنيَذب َذنْدوُجرْدوُجدَذَت ْدمُجتْدِنَذَأَذف ،[1:بازحألا]

ِإْرِص اَذهْديَذلِإِإ ْدمُجَتْد
 َذرَذَظَذنَذف ، ٍنةَذلَذالَذض َذىَلِإِإ ْدمُجَتْد

 ، ٍنع َذاَلآ ُجةَذعَذبْدرَذأ ْدمُجهْدنِإم َذيِإقَذبَذو ،ااًلفْدلَذأ َذنوُجْدرشِإع ْدمُجهْدنِإم َذَعَذُجَذرَذف» :ةياور يفو .« ٍنَضْدعَذب َذىَلِإِإ مُجهُجضْدعَذب
  .FOE«اوُجلِإتُجقَذف

 يف  هباحصأو  يبنلا هنيب يذلا ملعلا نم وه اهتلازإو تاهبشلا فشكف 
  .اهريغو ،نيملسملا يبس كرتو ،ةرامإلا ةفص وحمو ،ميكحتلا ةلأسمو ،مئانغلا مسق

                                                 
 .هجيرخت قبس (1)

 .هجيرخت قبس (2)
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 ةرصيوخلا يذل ةهبشلا تضرع فيك اًدنيبم ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق اذلو 
 يوذل الإ نوكي ال ءاطعلا نأ مهدنع كلذ ىضتقاف) :مئانغلا مسق يف هلاثمأو
 نم اذهو ،مهمعزب هللا ريغل حلصي ال ءاينغألا نيعاطملا ةداسلا ءاطعإ نأو ،تاجاحلا

 هللا نيدلو ،عوطأ هلل ناك املكف ،هللا نيد ةحلصم بسحب وه امنإ ءاطعلا ناف مهلهج
 هراهظإو هئادعأ عمقو نيدلا ةماقإ يف هيلإ جاتحا ءاطعو ،ىلوأ هيف ءاطعلا ناك ،عفنأ

 .FNE(جوحأ يناثلا ناك نإو ،كلذك نوكي ال نم ءاطعإ نم مظعأ هئالعإو

 نم يه امنإ جراوخلا ةعدب َّلثم ىلوألا عدبلا تناكو) :مكحتلا نع اًدضيأ لاقو 
 هنأ اونظف ،هيلع لدي مل ام هنم اومهف نكل ،هتضراعم اودصقي مل نآرقلل مهمهف ءوس

 اًّيرب نكي مل نمف :اولاق ،ىقتلا ربلا وه نمؤملا ناك ذإ ،بونذلا بابرأ ريفكت بجوي
 اوسيل امهالاو نمو ّيلعو نامثعو :اولاق مث ،رانلا يف دلخم وهو ،رفاك وهف اًّييقت
 نأ :ةدحاولا :ناتمدقم اهل مهتعدب تناكف ،هللا لزنأ ام ريغب اومكح مهنأل ؛نينمؤمب
 نمو اًّييلعو نامثع نأ :ةيناثلاو ،رفاك وهف هيف أطخأ يأرب وأ ،َّلمعب نآرقلا فلاخ نم
 ،اياطخلاو بونذلاب نيملسملا ريفكت نم زارتحالا بجي اذهلو ؛كلذك اوناك امهالاو
 مهءامد اولحتساو نيملسملا اهلهأ رفكف مالسإلا يف ترهظ ةعدب لوأ هنإف
 .FOE(مهلاومأو

 درلا يف هدعب نم هباحصأو  انيبن َّليبس انكلس دق  هللا َّلضفب  نحنف اذلو 
 ضعبب مهرثأت ةجيتن ؛انئانبأ ضعب ةدئفأ يف ترقتساو تثدح يتلا تاهبشلا ىلع
 اهضعب انود مث ،نينسل «ةيركفلا تاحصانملا» يف ةهفاشم لالضلا ةاعد نم نيرظنملا

 ولغلا َّلهأ جهنم نم اوجنيل ؛نيملسملا انناوخإو انئانبأ نم ددع ربكأ ديفتسيل ؛انه
 ، مهيبن ةنسو هناحبس مهبر باتكل عابتالاو ةنسلا ةنج يف اولخديلو ،فارحنالاو
 :تاهبشلا هذه نمو ،ةمألا هذه فلس هيلع امو

                                                 
 .14/315:ىواتفلا عومجم (1)

 .96/19:قباسلا عجرملا (2)
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::

 ريجفتلاو َّلتقلاب ةيمالسإلا تاعمتجملا ىلع مهجورخ ولغلا َّلهأ ضعب ررب 
 لاق دقو ،هللا لزنأ ام ريغب نومكحي مهنأل ؛ءانثتسا الب ٌبرافك ماكحلا عيمج نأ ةجحب
 .[22 :ةدئاملا]ژ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ :ىلاعت

 ةعانشو ،هاوس نود هدحو هللا لزنأ امب مكحلا بوجوب ماتلا ميلستلا عمو 
 هلوقب هتيبوبر صئاصخ يف ىلاعت هلل ةعزانم هنأو ،هللا لزنأ ام ريغب مكحلا ميرحتو
 ريفكتلاب مزجلا :ءالؤه هيف عزاني يذلا نأ الإ ،[15 :ماعنألا] ژۓ ۓ ے ے ژ :ىلاعت
 يف دوجوملا فالخلا ةاعارم مدعلو ،رفكي ال امو ،هب رَّلفكُيي امل ةاعارم نود اًدقلطم كلذب
 قراوفلل ةاعارم نود عيمجلا ىلع ريفكتلا ميمعتبو ،ةمألا ءاملع رابك نيب هروص ضعب
  :هجوأ نم كلذ نايبو ،مكحلا يف ةرثؤملا ةيقيقحلا

* ^ÿÈrÊ=^˚Ë€W  

 هللا لزنأ امب مكحلا نأل :ُجراوَخْلا لوقَت امك يهنلا يف ُلِخاِد مكاْحَت نم ُلك سيل
 ملعملاو ،هلهأ عم َّلجرلا ىتح ،سانلا نم مهريغ مكح يفو ،ماكحلا مكح يف َّلخدي
  :هيسوؤرم عم سيئرلاو ،هبالط عم

 ناك ٌبءاوس ،ٍلضاق وهف نينثا نيب مكح نم َّلكو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 نع يهنلاو فورعملاب رمألاب باستحالل اًدبصتنم وأ ،ٍلناويد َّيلوتم وأ ،ٍلبرح بحاص

 نم هنوُّسدعي اوناك ةباحصلا نإف ،طوطخلا يف نايبصلا نيب مكحي يذلا ىتح ركنملا
  .FNE(ماكحلا

 مكح اذإف ،هدحو هلل وه َّلب ،اًدقلطم مكاحتلا زاوج نوري ال مهف جراوخلا امأ 
 نمم سانلا عيمج ريفكت هنم مزلي اذهو ،رفاك وهف لدع وأ راج ءاوس ،مكاحت وأ ،دحأ

 :لاثملا َّليبس ىلع كلذ نمو ،هميكحت رارقإب ةنسلاو نآرقلا يف ءاج
                                                 

 .16/116:قباسلا عجرملا (1)
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 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ :نيجوزلا نيب حالصإلا يف ىلاعت هلوق 
 .[59 :ءاسنلا]ژ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ
 ُجهَذِنوُجنْدكَذي ْدمُجهَذعِإمَذس ِإهِإمْدوَذق  َذَعَذم  هللا ِإلوُجسَذر َذىَلِإِإ َذدَذفَذو اَّرَذمل ُجهَّرِنَذأ» : دْتيِجزَدي نِجب ٍلئِجناَده ْتنَدعو 

 اَذبَذأ ىَذنْدكُجَت َذمِإلَذف ، ُجمْدكُجْدَحْلا ِإهْديَذلِإِإَذو ُجمَذكَذْدَحْلا َذوُجه هللا َّرنِإِإ : َذلاَذقَذف  هللا ُجلوُجسَذر ُجهاَذعَذدَذف ، ِإمَذكَذْدَحْلا  ِإيِّبَذَأِإب
ِإَيِضَذرَذف ْدمُجهَذنْديَذب ُجُتْدمَذكَذحَذف  ِإينْدوَذَتَذأ ٍنءْدَذْيَش ِإيف اوُجفَذلَذتْدِخا اَذَذِإِإ ي ِإمْدوَذق َّرنِإِإ : َذلاَذقَذف ؟ِإمَذكَذْدَحْلا

 َذالِإك  َذ
 .FNE«اَذَذَذه َذنَذُسْدَحَذأ اَذم : هللا ُجلوُجسَذر َذلاَذقَذف . ِإْدَنيَذقيِإرَذفْدلا

 يف ،جراوخلا بهذم بابلا اذه ِّسيفخ نم نوكي نأ نكميو) :يبطاشلا لاق 
 ٌّيينبم هنإف ،[15 :ماعنألا] ژۓ ۓ ے ے ژ ىلاعت هلوقب ًدالالدتسا ؛ميكحت ال نأ مهمعز
 هلوق نع اوضرعأ كلذلف ٌبصيصخت هقحلي الف مومعلا ةغيصب درو ظفللا نأ ىلع
 ۇئ وئ وئ ەئ ژ :هلوقو ،[59 :ءاسنلا]ژڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ژ ىلاعت

 هب دارُيي مومعلا نأ يف برعلا ةدعاق اًدقيقحت اوملع ولف الإو ،[53 :ةدئاملا]ژۇئ
 ٌبصوصخم ماعلا اذه َّلَّلعل :مهسفنأ يف اولاقلو ،راكنإلا ىلإ اوعرسي مل صوصخلا
  .FOE(نولوأتيف

 امل مهرظان سابع نبا كلذكو) :جراوخلا نع ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 ًدامكح ثعبي نأ امهنيب قاقش فيخ اذإ نيجوزلا يف لاق هللا نأب ،لاجرلا ميكحت اوركنأ
 رمأو ،[59 :ءاسنلا]ژک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ژ لاقو ،اهلهأ نم ًدامكحو هلهأ نم
 نمف ،مكنم لدع اوذ هب مكحي ،معنلا نم َّلتق ام َّلثم ءازجب ديصلا يف مكحي نأ اًدضيأ
 يف ميكحتلا نأ سابع نبا ركذو ،ىلاعت هللا باتك فلاخ دقف ،اًدقلطم ميكحتلا ركنأ
 مد َّلجأل ميكحتلاو ،نيجوزلا رمأ يف ميكحتلا نم ىلوأ ةمألا ءامد َّلجأل نيريمأ رمأ
 .FPE(نازيملا نم وهو ،ىلوألا سايقو رابتعالاب سابع نبا نم لالدتسا اذهو ،ديصلا

                                                 
 -1/144)يئاسنلاو .ِجحيِجبَدقْتلا ِجمْتسِجالا ِجريِجيْتغَدت ِجيف باب ،ِجبَددَدألا ُيباَدتِجك ،(5532-4/111)دواد وبأ اور (1)

-6/51:كردتسملا)مكاحلا هححصو .مهنيب ىضقف ًدالجر اومكح اذإ ،ِجةاضُيقلا ُيبادآ ُيباَدتِجك ،(1195
 .نَدامْتيِجإلا باَدتِجك ،(41

 .6/919:ماصتعالا (2)

 .36/13:ىواتفلا عومجم (3)
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 هرارقب عساتلا هرمتؤم يف يلودلا يمالسإلا هقفلا َعمَجُم سلَجُم ءاملع َنيب دقو 
 هعالطا دعب) :اولاقف ،يمالسإلا هقفلا يف ميكحتلا زاوج طباوض (1/3)63 :مقر
 هقفلا يف ميكحتلا أدبم عوضوم صوصخب عمجملا ىلإ ةدراولا ثوحبلا ىلع
 :ّيلي ام ررق ،هلوح تراد يتلا تاشقانملا ىلإ هعامتسا دعبو ،يمالسإلا

 ةعزانم يف َّلصفي نم ةيلوت ىلع ،ةنيعم ةموصخ يفرط قافتا ميكحتلا : اًلاَلوأ
 مأ دارفألا نيب ناكأ ءاوس ،عورشم وهو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا قبطي مزلم مكحب امهنيب

 .ةيلودلا تاعزانملا لاجم يف
 زوجيف ،مكحلاو نيمكتحملا نيفرطلا نم َّلكل مزال ريغ دقع ميكحتلا :ااًليِناَث

 لزعي نأ مكحلل زوجيو ،ميكحتلا يف مكحلا عرشي مل ام هيف عوجرلا نيفرطلا نم َّلكل
 نود هريغ فلختسي نأ هل زوجي الو ،همكح ردصي مل ماد ام  هلوبق دعب ولو  هسفن
 .هصخشب طبترم اضرلا نأل ؛نيفرطلا نذإ

 مزلتسا اميف الو ،دودحلاك ىلاعت هلل قح وه ام َّلك يف ميكحتلا زوجي ال :ااًلثلاَث
 ،هيلع مَدكَدحلل ةيالو ال نمم نيمكاحتملا ريغل ةبسنلاب هيفن وأ مكح تابثإ هيف ُيمكحلا

 ىضق اذإف ،هيف رظنلاب هريغ نود ءاضقلا درفني اميف الو ،هب دلولا قح قلعتل ،ناعللاك
 .FNEذفني الو َّلطاب همكحف ميكحتلا هيف زوجي ال اميف مكحلا

 .ءاضقلا طورش رفاوت َّلصألا بسحب مكحلا يف طرتشي :ااًلعبار
 ،نيمكتحملا دحأ ىبأ نإف ،ةيعاوط مّدكحُيملا مكح ذيفنت متي نأ َّلصألا :ااًلُسماِخ

 وأ ،اًدنيب اًدروج نكي مل ام ،هضقن ءاضقلل سيلو ،هذيفنتل ءاضقلا ىلع رمألا ضرع
 .عرشلا مكحل اًدفلاخم

                                                 
 ةمادق نبا َّلقن امك ،ميكحتلا يف عسوتلا هنع ةياور يف دمحأ مامإلا نع ءاج دقف هيلع قفتمب سيل اذه نكل (1)

 ام َّلك يف زوجي هميكحت نأ دمحأ مالك رهاظ :باطخلا وبأ لاق) :لاق (66/939:ريبكلا حرشلا) يف
 :(1/119:عانقإلا نتم نع عانقلا فاشك) يتوهبلا لاقو .(مامإلا يضاق ىلع اًدسايق نامصخلا هيف مكاحتي
 حاكنلاو دحلاو صاصقلاو لاملا يف همكح ذفن مكحف امهنيب ءاضقلل َّلجر ىلإ ناصخش مكاحت نإو)
 .(ضاق دوجو عم ىتح ،اهريغو ناعللاو
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 وأ لودلا ماكتحا زوجي ،ةيمالسإ ةيلود مكاحم كانه نكت مل اذإ:ااًلسِداس
 .FNE(اًدعرش زئاج وه امل ًدالصوت ؛ةيمالسإ ريغ ةيلود مكاحم ىلإ ةيمالسإلا تاسسؤملا

* ^ÿÈrÊ=^ÿo_‡ÏW  

 :ُجراوَخْلا جهنم نم هللا لَّزِنأ ام ِرْيْغب مكَحْلا يف قلْطملا ِرْيفكتلا اولعُج ءاملعلا نأ
 يف ىتح ،هيف اوراج مكح يأ يف نيملسملا ريفكت هنم مزلي ةيآلا مومعب ذخألا نأل

 :مئانغلا مسق نيح  يبنلل يجراخلا لاق امك ،تاحلاصملاو ،اياطعلاو ،تاموصخلا
 حلاص امل  ّيلعل جراوخلا تلاق امكو ،FOE«هللا ُجهْدُجَذو اَذِإَهِب َذديِإرُجأ اَذم ٌلةَذمْدُسِإقَذل ِإهِإَذَذه َّرنِإِإ»
 :اولاق اذلو ؛همكح يف راج هنأل ؛هللاب رفك هنأب اودارأ ،(هلل الإ مكح ال)  ةيواعم
 اَذمل ِإُجراوَذَخْلا نِإم ِإءاَذرُجقلِإل  ُّرَشَّيَلع لاقف .هلل َّراَلِإِإ َذمْدكُجَح  َذالَذف ،هللا ِإنيِإِد ِإيف َذُتْدمَّركَذحَذف َذُتْدقَذلَذْطْدِنا»

 ِإيف َذىَلاَذعَذَت هللا ُجلوُجقَذي ،هللا ُجِّباَذتِإك ْدمُجهَذنْديَذبَذو يِإنْديَذب اوُجُجَذرَذِخ َذنيِإَذَّرلا ِإءَذاَلُجْؤَذه ْدمُجكُجباَذحْدصَذأ :مهعمج
 ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ : ٍنُلُجُجَذرَذو ٍنَةَذأَذرْدما ِإيف ِإهِإباَذتِإك

 ُجمَذَظْدعَذأ  ٍندَّرمَذُجحم ُجةَّرمُجَأَذف ،[59 :ءاسنلا]ژ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
 :FPE« ٍنُلُجُجَذرَذو ٍنَةَذأَذرْدما ْدنِإم اًلةَذمْدرُجَحَذو ااًلمَذِد

 لوق هباشتملا نم ةيرورحلا عبتي اممو) :لاق ٍلريبُيج ِجنْتب ِجدْتيِجعَدس ْتنَدع يرجآلا جرخأ 
 نوؤرقيو ،[22 :ةدئاملا]ژھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ : هللا
 ريغب مكحي مكاحلا مامإلا اوأر اذإف ،[6:ماعنألا]ژٺ ٺ ڀ ڀ ڀژ :اهعم
 ،نوكرشم ةمئألا ءالؤهف ،كرشأ دقف هبرب لدع رفك نمو ،رفك دق :اولاق قحلا
 .FQE(ةيآلا هذه نولوأتي مهنأل ؛تيأر ام نولعفيف نوجرخيف

                                                 
 تارامإلا ةلودب يبظ وبأب دقعنملا ،عساتلا هرمتؤم يف ،ةدجب َّيلودلا يمالسإلا يهقفلا عمجملا تارارق نم (1)

 .(5ص-2ج-3:ددعلا)يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم رظنا .ـه5626 ةدعقلا يذ 6 خيرأتب ،ةدحتملا ةيبرعلا
 .مَدالَّلسلا َدامِجهْتيَدلَدع ىَدسوُيم َدعَدم ِجِجرضَدْتخلا ِجثيِجدَدح باَدب ،ْتريِجسْتفَّلتلا ُيباَدتِجك ،(5129-2/156)يراخبلا حيحص (2)

 .ُيهُينَداميِجإ َدىِجوَدق ْتنَدم ِجُّسربَدصَدتَدو ِجمَدالْتسِجإلا َدىلَدع ْتمُيُيهبوُيلُيق ِجةَدفَّللَدؤُيْتملا ِجءاَدط ْتعِجإ باب ،ِجةاكَّلزلا باَدتِجك ،(5324-9/316)ملسمو

 .هجيرخت قبس (3)

 .22-6/629:ةعيرشلا (4)
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 ھ ھ ہ ہہہۀۀژ هلوقو) :يبطرقلا سابعلا وبأ لاقو 
 ةجح الو ،جراوخلا مهو ،بونذلاب رفكي نم هرهاظب جتحي :[22 :ةدئاملا]ژھ

 يف ءاج امك ىلاعت هللا مالك نيفرحملا دوهيلا يف تلزن تايآلا هذه نأل ؛هيف مهل
 نايبو .لوزنلا ببس يف مهكراشي نم اهمكح يف مهكراشيف ،رافك مهو ،ثيدحلا

 نع ناك نإف ،هب مكحي مل مث اًدعطق ةيضق يف ىلاعت هللا مكح ملع اذإ ملسملا نأ :اذه
 بكترم ،اًديصاع ناك دحج نع ال ناك نإو ،اذه يف فلتخي ال ،اًدرفاك ناك دحج
 كرتب ىصع هنكل ،هيلع هذيفنت بوجوب ملاعو ،مكحلا كلذ َّلصأب قدصم هنأل ؛ةريبك
 نم اهريغو ةالصلاك ،مكح عرشلا ةرورض نم ملعُيي ام َّلك يف اذهو ،هب َّلمعلا
  .FNE(ةنسلا َّلهأ بهذم اذهو ،ةمولعملا دعاوقلا

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈژ ىلاعت لاق) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 :ءاسنلا]ژوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ال هنأ هسفنب هللا مسقأ دقف ؛مهنيب رجش اميف هلوسرو هللا ميكحت مزتلي مل نمف ؛[51
 ،هاوه عبتاو ىصع نكل ،اًدرهاظو اًدنطاب هلوسرو هللا مكحل اًدمزتلم ناك نم امأو ،نمؤي
 رمألا ةالو ريفكت ىلع جراوخلا اهب جتحي امم ةيآلا هذهو ،ةاصعلا نم هلاثمأ ةلزنمب اذهف
 .FOE(هللا مكح وه مهداقتعا نأ نومعزي مث ،هللا لزنأ امب نومكحي ال نيذلا

 امنإو ،FPEةنسلا َّلهأ دنع دارم ريغ ةيآلا رهاظ نأ لوحفلا ءالؤه مالك نم نيبتف 
 ريفكت مث نمو ،بونذلاب ريفكتلا ىلع جراوخلا اهب جتحي يتلا هباشتملا نم ةيآلا هذه
 ىصع نكل ،هللا مكحل اًدمزتلم ناك نم نأل ؛هيف مهل ةجح الو ،مكحلا كرتب ماكحلا

  .رئابكلا باحصأ نم ةاصعلا نم هلاثمأ ةلزنمب اذهف ،دحج نع ال هاوه عبتاو
                                                 

 .5/166:ملسم باتك صيخلت نم َّلكشأ امل مهفملا (1)
 .5/196:ةنسلا جاهنم (2)

 ماكحأ) صاصجلا لاقو .(مكحلا كرتب رفكي ال :اولاق ةنسلا َّلهأو) :(4/42:نآرقلا ريسفت) يناعمسلا لاق (3)
  .(دوحج ريغ نم هللا لزنأ امب مكحلا كرت نم ريفكت ىلع ةيآلا هذه جراوخلا تلوأت دقو) :(2/23:نآرقلا
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* ^ÿÈrÊ=^ÿo_ÿpW  

 دنع قرف الف :قباس ٍعامجِإب ِددحمو ،طبضنم هللا لَّزِنأ ام ِرْيْغب مكَحْلاب ِرْيفكتلا
 ىلإ هماسقناب ،يصاعملا ةماع نم هريغو ،هللا لزنأ ام ريغب مكحلا نيب مهعامجإب ءاملعلا

 :رغصأ رفكو ربكأ رفك

 :روص ثالث يف نوكيو :ِرْبكألا رفكلا لوألا -

  :ِدوحجلا :ىَلوألا َةروصلا

 دحج ءاوس ،ىلاعتو هناحبس هللا مكحل اًددحاج ،هللا لزنأ ام ريغب مكحي نأ وهو
 كرابت هلوق  سابع نبا رسف اذهبو ،هدحو مكحلاب هللا درفت دحج وأ ،اًددحاو ًدامكح
 نبا دنسأ ثيح ،[22 :ةدئاملا]ژھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژ :ىلاعتو
 ْدْمَلَذو ِإهِإب ْدرَذقَذأ ْدنَذمَذو ، َذرَذفَذك َذدَذقَذف هللا َذلَذَّزْدِنَذأ اَذم َذدَذحَذُج ْدنَذم» : سابع نبا لوق يربطلا ريرج
 ،رفاك هللاب وه هب اًددحاج هللا لزنأ امب مكحي مل نم َّلك) :لاق مث ،« ٌلقِإساَذف ٌلِإْمَلاَذَظ َذوْدهَذف ْدمُجكْدَذْحَي
 هدوحج ريظن ،هباتك يف هلزنأ هنأ هملع دعب هللا مكح هدوحجب هنأل ؛سابع نبا لاق امك
 .FNE(يبن هنأ هملع دعب هيبن ةوبن

  :لالحتساَلا :ةيِناثلا َةروصلا

 نأ دقتعا ءاوس ،هزاوجو كلذ َّلح اًددقتعم ؛هللا لزنأ ام ريغب مكحي نأ وهو
 نبا مالسإلا خيش هلمح ىنعملا اذه ىلعو ،هل اًديواسم وأ ،ًدالوضفم وأ ،ًدالضاف هللا مكح

 مَّلرح وأ ،هيلع عمجملا مارحلا َّلَّللح ىتم ناسنإلاو) :لاقف نيلوقلا دحأ يف ةيميت
 ،ءاهقفلا قافتاب اًّيدترم اًدرفاك ناك ،هيلع عمجملا عرشلا لدب وأ ،هيلع عمجملا لالحلا

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژ :نيلوقلا دحأ ىلع ىلاعت هلوق لزن اذه َّلثم يفو
 .FOE(هللا لزنأ ام ريغب مكحلل ُّسَّلحتسملا وه :يأ ،[22 :ةدئاملا]ژھ

                                                 
  .16/159:نآرقلا َّليوأت يف نايبلا عماج (1)
 .9/514:ىواتفلا عومجم (2)
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  :َّليدبتلا :ةثلاثلا َةروصلا

 :ىلاعت هلوق يف امك ،همعزب هلل مكح هنأ ىلع هللا لزنأ ام ريغب مكحي نأ وهو
 :يبرعلا نبا لاق ،[14 :فارعألا] ژڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھژ
 هاكح دقو .FNE(رفكلا بجوي هل َّليدبت وهف ،هللا دنع نم هنأ ىلع هدنع امب مكح نإ)

  .اًدعامجإ هنع فنآلا َّلقنلا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش

  :رْغصألا رفكلا يناثلا -

 ةمئألا تاملك تقفتا دقو ،َّليدبت وأ ،لالحتسا وأ ،دوحج نود نوكي ام وهو
 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژ :ىلاعت هلوق يف رفكلا نأ ىلع فلخلاو فلسلا نم ءاملعلاو

 ،دوحج اهطلاخ نإ الإ ،رغصألا رفكلا ىلع لومحم [22 :ةدئاملا]ژھ ھ ھ
  :َّليدبت وأ ،لالحتسا وأ

 كلذ َّلعف اذإ ةلملا نع َّلقني رفكب سيل :اولاق) :ةيآلا ركذو ،ربلا دبع نبا لاق 
 ،رخآلا مويلاو ،هلسرو ،هبتكو ،هتكئالمو ،هللاب رفكي ىتح ،ةمألا هذه َّلهأ نم َّلجر
 ،سوواطو ،سابع نبا :مهنم نآرقلا َّليوأتب ءاملعلا نم ةعامج نع ىنعملا اذه يور
  .FOE(ءاطعو

 ،هل اًددحاج هللا لزنأ امب مكحي مل نم نأ :باطخلا َّلصفو) :يزوجلا نبا لاقو 
 ىوهلا ىلإ ًداليم هب مكحي مل نمو ،رفاك وهف -دوهيلا تلعف امك هلزنأ هللا نأ ملعي وهو
 :لاق هنأ سابع نبا نع ،ةحلط يبأ نب ّيلع ىور دقو ،قساف ملاظ وهف دوحج ريغ نم
 .FPE(قساف ملاظ وهف هب مكحي ملو هبّدرقأ نمو ،رفك دقف هللا لزنأ ام دحج نم

 ،«رفكو ناميإ هيف نوكي هنإ» :مهلوق يف كلذكف) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 
 :ىلاعت هلوق يف هباحصأو سابع نبا لاق امك ،ةّدلملا نع َّلقني يذلا رفكلا وه سيل

                                                 
 .4/146:نآرقلا ماكحأ (1)

 .5/21:ديهمتلا (2)

 .4/119:ريسملا داز (3)
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 ال اًدرفك اورفك :اولاق ،[22 :ةدئاملا]ژھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژ
 .FNE(ةنسلا ةمئأ نم هريغو ،َّلبنح نب دمحأ كلذ ىلع مهعبّدتا دقو ،ةلملا نع َّلقني

* ^ÿÈrÊ=^ÿà^f∆W  

 روصعلا يف َّلصح اّدمل :مكَحْلا ِّباب يف لوألا مهعامجِإ نع ُجراِخ رمَأب ِرْيفكَت اَل
 ىلع ءاملعلا قفتا ،ةعيرشلا مكح ناكم عضوت يتلا ةيعضولا نيناوقلاب مكحلا ةرخأتملا

 ةدعاق ىلع اوشم ءاملعلا رثكأ نأ الإ ،اهقيبطت نم ديدشلا ريذحتلا بوجوو ،اهتعانش
 ال ،هللا لزنأ ام ريغب مكحلا عاونأ رئاسك ةيعضولا نيناوقلا َّلعجب ةعامجلاو ةنسلا َّلهأ
 كلذ ناك ءاوس ،مدقت ام ىلع ،َّليدبتلا وأ ،دوحجلا وأ ،لالحتسالاب الإ اهب رّدفكُيي
 جرخملا ريفكتلا تارابع اهلعاف ىلع اوقلطأ ءاملعلا ضعب َّلنأ الإ ،اًّييلك وأ اًّييئزج مكحلا

 نيب قرف ءالؤه ضعبو ،مهنع فالتخا ىلع دقتعي وأ ،َّلحتسي مل ولو ،ةلملا نع
 مكحلاو نوناقلاب هللا لزنأ ام ريغب مكحلا نيب اوقرف نورخآو ،يئزجلاو ماعلا عيرشتلا
 لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا :ةيعضولا نيناوقلاب ريفكتلا مهنع َّلقن نممو ،نوناق ريغب
 ضعب صوصن ضعب َّلقننلو ،FPEنيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا انخيشو ،FOEخيشلا
 وأ ،لالحتساو ،داقتعا نع تناك اذإ الإ ةيعضولا نيناوقلاب اورفكي مل نيذلا ءاملعلا
 :ءاملعلا رثكأ مهو ،َّليدبت

 اذإ ميكحتلا مُيرحي امنإو) :خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلا لاق 
 جنرفإلاو نانويلا ماكحأك ،ةنسلاو باتكلا فلاخت ةلطاب ةعيرش ىلإ دنتسملا ناك

                                                 
 .1/469:ىواتفلا عومجم (1)

 َّلعج يذلا امأو ،صاع هنأ داقتعا عم اهوحنو ةرملا َّلعفي يذلا ىلع رفكلا مدع َّلمحو .5:نيناوقلا ميكحت (2)
 .لدعأ عرشلا مكحو ،انأطخأ :اولاق نإو ،رفك وهف عيضختو بيترتب نيناوقلا

 فلاخت تاعيرشت نوعضي نيذلا نأ ركذو .1/616:نيميثع نبا خيشلا َّلئاسرو ىواتف عومجم (3)
 اهنأ نودقتعي مهو الإ تاعيرشتلا كلت اوعضي مل ،هيلع سانلا ريسي اًدجاهنم نوكتل ؛ةيمالسإلا تاعيرشتلا
 .قلخلل عفنأو حلصأ
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 ةيدابلا فلاوس كلذكو ،مهؤاوهأو مهؤارآ اهردصم يتلا مهنيناوقو ،رتتلاو
 :ىلاعت لاق ،رفاك وهف اهريغ وأ ءامدلا يف اذهب مكحلا َّلحتسا نمف ،ةيراجلا مهتداعو

 اهيف ركذ ةيآلا هذهو ،[22 :ةدئاملا]ژھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژ
 لوانتت اهنأ اومهف مهنأل ؛ربكألا رفكلا نود رفك :انه دارملا رفكلا نأ :نيرسفملا ضعب
 اهمومع يف نوعزاني ال مهنكل ،كلذل َّلحتسم ريغ وهو ،هللا لزنأ ام ريغب مكح نم
 .FNE(ةلملا نع جرخم هرفك نأو ،َّلحتسملل

 ام ريغب مكحلا مهنم َّلحتسا نم نأ :بارعألا يف هدقتعمب َّلجر هيلإ بتكو 
 مل نم امأو ،رفاك وهف -قحلا وه تاداعلاو فلاوسلا نم هيلع مه ام نأو ،هللا لزنأ
 اذهف ،قحلا وه هلوسرو هللا مكح نأو ،َّلطاب توغاطلا مكح نأ ىريو ،اذه َّلحتسي

 لاقف ،[496 :ماعنألا]ژٻ ٻ ٻ ٱ ژ مالسإلا نم جرخي الو ،رفكي ال
 ،هللا لزنأ ام ريغب مكحلا َّلحتسا نم نيب قرفلا نم بارعألا نع هَدتركذ امو) :خيشلا

 .FOE(ملعلا َّلهأ دنع عجرملا هيلإو ،َّلمعلا هيلع يذلا وهف ،َّلحتسي مل نَدمو

 ال نم امأو) :ةيعضولا نيناوقلاب مكحي نّدمع ناخ نسح قيدص خيشلا لاقو 
 دجي الو ،كلامملا رومأ يراجم يف روهقمو ،كلاملا ةهج نم هركم وهو كلذ ىلع ردقي
 َّلحتسي الو ،فختسي الو ،كلذ ةفلاخم يف دسافمو كانه حلاصمل هعابتألو هسفنل اًّيدب

 .FPE(نيرفاغلا ديسو ،نيمحارلا محرأ هللاف ،هللا لوسر هب ءاجو هللا هلزنأ امم اًدئيش

 عئارشلا نم نيملسملا نم ريثك ثدحتسا دقو) :اضر ديشر دمحم خيشلا لاقو 
 لزنأ ام ضعب - اهب مكحلاب - اوكرتو ،مهلبق نم نيذلا ثدحتسا ام وحن ماكحألاو
 نودقتعي َّليوأت ريغ نم ماكحألا نم هباتك يف هللا لزنأ ام نوكرتي نيذلاف ،مهيلع هللا

 بسحب ّدَّلك ،اهضعب يف وأ ،ثالثلا تايآلا يف هللا هلاق ام مهيلع قدصي هنإف ،هتحص

                                                 
 .61:سيسأتلا جاهنم (1)

 .9/669:ةيدجنلا َّلئاسملاو َّلئاسرلا ةعومجم (2)

 .9/114:صلاخلا نيدلا (3)
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 هل نعذم ريغ ،انزلا وأ ،فذقلا وأ ،ةقرسلا دحب مكحلا نع ضرعأ نمف :هلاح
 مل نمو ،اًدعطق رفاك وهف -هيلع رشبلا عاضوأ نم هريغ َّليضفتو ،هايإ هحابقتسال
 ةاواسملاو لدعلا كرت وأ ،قحلا ةعاضإ كلذ يف ناك نإ ملاظ وهف ،ىرخأ ةلعل هب مكحي
 .FNE(طقف قساف وهف الإو ،هيف

 فلتخت ،ماسقأ هللا لزنأ ام ريغب ماكحلا) :زاب نب زيزعلا دبع خيشلا لاقو 
 كلذ نأ ىري هللا لزنأ ام ريغب مكح نمف ،مهلامعأو مهداقتعا بسحب مهماكحأ
 نيناوقلا مّدكحي نم اذكهو ،نيملسملا عيمج دنع رفاك وهف هللا عرش نم نسحأ
 َّلضفأ ةعيرشلا ميكحت نإ :لاق ولو ،زئاج كلذ نأ ىريو هللا عرش نم ًدالدب ةيعضولا
 ،ىوهلل اًدعابتا ؛هللا لزنأ ام ريغب مكح نم امأ ،هللا مرح ام َّلحتسا هنوكل ؛رفاك وهف
 هنأ ملعي وهو ،ىرخأ بابسأل وأ ،هيلع موكحملا نيبو هنيب ةوادعل وأ ،ةوشرل وأ

 يصاعملا َّلهأ نم ربتعي اذهف -هللا عرش ميكحت هيلع بجاولا نأو ،كلذب هلل صاع
 ىنعملا اذه ءاج امك ،رغصأ اًدقسفو ،رغصأ ًداملظو ،رغصأ اًدرفك ىتأ دق ربتعيو ،رئابكلاو
 دنع فورعملا وهو ،حلاصلا فلسلا نم ةعامجو ،سوواط نعو ، سابع نبا نع
  .FOE(ملعلا َّلهأ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژ) :ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلا لاقو 
 ريغ هنأ وأ ؟ةلملا نع جورخلا وه َّله ؟اهيف رفكلاب دارملا امف ؛[22 :ةدئاملا]ژھ

 وهو ،ّيلمعلا رفكلا ينعت دق اهنإف ؛ةيآلا مهف يف ةقدلا نم دب ال :لوقأف ؟كلذ
 ةمألا ربح مهفلا اذه يف اندعاسيو ،مالسإلا ماكحأ ضعب نع لامعألاب جورخلا

 الإ  اًدعيمج نوملسملا عمجأ يذلا ،امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نآرقلا نامجرتو
 ذئموي هعمس قرط هنأكف ،ريسفتلا يف ديرف مامإ هنأ ىلع  ةلاضلا قرفلا نم ناك نم

                                                 
 .1/599:رانملا ريسفت (1)

 ةوعدلا باتك ةلسلس -زاب نبا ىواتف :رظناو .14/414،126:ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم (2)
(66):2/66.  
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 ،َّليصفت ريغ نم ،اًّييحطس ًدامهف ةيآلا هذه نومهفي اًدسانأ كانه نأ نم اًدمامت مويلا هعمسن ام
 ٌلرْدفُجك َذوُجه» و ،« ِإةَّرلِإملا ْدنَذع ُجُلُجقْدنَذي ااًلرْدفُجك َذسْديَذل » هنأو ،«هْديَذلِإِإ َذنْدوُجبَذهْدَذَذَت ْديِإَذّللا َذرْدفُجكلا َذسْديَذل» : لاقف
 مث ، ّيلع نينمؤملا ريمأ ىلع اوجرخ نيذلا جراوخلا كلذب ينعي هلعلو ،FNE« ٍنرْدفُجك َذنْدوُجِد
 ،نيكرشملاب اولعفي مل ام مهيف اولعفو ،نينمؤملا ءامد اوكفس مهنأ كلذ بقاوع نم ناك
 .FOE(رفك نود رفك وه امنإ ،اونظ امك وأ ،اولاق امك رمألا سيل :لاقف

 ،ةيعضولا نيناوقلا ىلإ مكاحتي نّدمع ءاتفإلل ةمئادلا ةيملعلا ةنجللا تلئسو 
 مكاحتلا بجاولا) :تباجأف ؟اهتلازإ ىلع َّلمعي الو ،اهبراحي الف ،اهنالطب ملعي وهو
 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ژ :ىلاعت لاق ،فالتخالا دنع  هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ

 :ىلاعت لاقو ،[35:ءاسنلا]ژ مث جث يت ىت متخت حت جت يب ىب مب خب حب
 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژ

 ىلإو ،ىلاعت هللا باتك ىلإ نوكي مكاحتلاو .[51 :ءاسنلا] ژوئ ەئ ەئ ائ
 ،رفاك وهف امهريغ ىلإ مكاحتلا ًّيالحتسم اهيلإ مكاحتي نكي مل نإف ، لوسرلا ةنس
 نيناوقلا نم امهريغ ىلإ مكاحتي هنكلو ،امهريغ ىلإ مكاحتلا َّلحتسي مل ناك نإو
 نود اًدقسف قسافو ،ةيصعم بكترم وهف ؛بصنم وأ لام يف عمط عفادب ةيعضولا
 .FPE(ناميإلا ةرئاد نم جرخي الو ،قسف

 ام ريغب مكحلا نأ نم ةمألا ءاملع روهمج هيلع يذلا حيحصلا لوقلا نيبتي اذهبو 
 ماع عيرشتب ناك ءاوس ،هريغب وأ نوناقب ناك ءاوس ،رغصألا رفكلا نم هلك هللا لزنأ
 .ةعامجلاو ةنسلا َّلهأ دنع فورعملا َّلصألا ىلع ءانب هلعاف هلحتسي مل ام ،ال مأ

                                                 
 .(4554:مقر-1/316)ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس :هباتك يف َّليصفتب خيشلا اهجرخ (1)

 :(11ص) لاقف هللا امهمحر ينابلألا خيشلا ةملك ىلع زاب نبا خيشلا قّدلعو .61:ريفكتلا ةنتف نم ريذحتلا (2)
 نم دحأل زوجي ال هنأ  هللا هقفو - حضوأو ،نينمؤملا َّليبس اهيف كلسو ،قحلا اهيف باصأ ةميق ةملك)
  .(هبلقب كلذ َّلحتسا هنأ ملعي نأ نود نم ،َّلعفلا درجمب هللا لزنأ ام ريغب مكح نم رفكي نأ سانلا

1) مقر ىوتفلا (6/611) :ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا ىواتف (3) 169). 
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 :رغصألا رفكلا نم هللا لزن ام ريغب مكحلا نأ نيبت هُجوأ ةيِنامَث

 وأ ،دوحجلاب الإ ،لزنأ ام ريغب مكاحلا رفك مدعب لوقلا اذه نأ :لوألا •
 دقف روصلا هذه ىلع داز نمف ،نورق ذنم ةمألا عامجإ هيلع َّليدبتلا وأ ،لالحتسالا

 جراوخلا جهنم وه اهريغب ريفكتلا اولعج ءاملعلا رباكأ نإ َّلب ،عامجإلا اذه قرخ
 :نيرخأتملاو نيمدقتملا لاوقأ نمف ،دوحج ريغ نم مكحلا كرتب نورفكي نيذلا

 مل نم :نولوقيو ،ةيآلا هذهب نولدتسي جراوخلا نأ ملعاو) :يناعمسلا لوق 
  .FNE(مكَحْلا ِكُرْتب رفكي اَل :اولاق ةنسلا َّلهأو ،رفاك وهف هللا لزنأ امب مكحي

 مكحلا كرت نم ريفكت ىلع ةيآلا هذه جراوخلا تلوأت دقو) :صاصجلا لوقو 
  .FOE(ةريغص وأ ةريبكب هللا ىصع نم َّلك كلذب اورفكأو ،ِدوحُج ِرْيْغ نم هللا لزنأ امب

 ىلع ةرفغملا هكردت بنذ وهف ةيصعمو ىوه هب مكح نإو) :يبرعلا نبا لاقو 
 .FPE(َنيبِنَذملل نارفْغلا يف ةنُسلا ُلهأ ُلصأ

 وهو نيناوقلا مكحي يذلا رفك مدع ركذ اّدمل ،زاب نب زيزعلا دبع خيشلا لاقو 
 دهاجمو  سابع نبا نع كلذ ىنعم حص امك) :عرشلل فلاخمو ئطخم هنأ ملعي

 ُجراوْخلل ااًلفالِخ ،ةعامجلاو ةنُسلا ُلهأ لوق وهو ،هللا مهمحر فلسلا نم ةعامجو
  .FQE(ناعتُسملا هللاو ،مهليبس َكلس نمو ةلَّزتعملاو

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ ىلاعت هلوق اولمح فلخ نع اًدفلس ءاملعلا نأ :يناثلا •
 ناك اذإ ربكأ رفك هللا لزنأ ام ريغب مكحلا نأ ىلع [22 :ةدئاملا]ژھ ھ ھ ہ

                                                 
 .4/42:نآرقلا ريسفت (1)

 .2/23:نآرقلا ماكحأ (2)

 .4/146:نآرقلا ماكحأ (3)

 .1/124:ةعونتم تالاقم و ىواتف عومجم (4)
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 اذه نع جرخ نمف ،رفك نود رفك وهف الإو ،َّليدبت وأ ،دوحج وأ ،لالحتسا نع
 هلوق يف ژ ْتن َدمژ نأل ؛ةيآلا رهاظ ىلع مكح َّلكب ريفكتلا همزليف ،ثراوتملا عامجإلا
 غيص نم :[22 :ةدئاملا] ژھ ھھ ہ ہ ہہ ۀ ۀژ :ىلاعت
 ناك ءاوس ،هللا لزنأ امب مكحي مل نم َّلك رفك ىلع لدت ،لوصألا َّلهأ دنع مومعلا
 مهصيصختف ،نيتلأسم وأ ةلأسم يف وأ ،يئزج وأ ماع عيرشتب وأ ،هريغب وأ نوناقب
 نأ ةصاخ ،مكحتو يأرلاب صيصخت عامجإ وأ رخآ صن نود هدارفأ ضعبب صنلا
 ااًلرْدفُجك اْدوَذرَذَت ْدنَذأ َّراَلِإِإ ُجهَذلْدهَذأ َذرْدمَذألا َذٍعِإزاَذنُجِن َذاَل ْدنَذأَذو» : ةباحصلا ىلع ذخأ اميف لاق  يبنلا
 حيحصلا حيرصلا هلوسرو هللا نم ناهربلا نيأف .FNE« ٌلناَذهْدرُجب ِإهيِإف هللا ْدنِإم ْدمُجكَذدْدنِإع ااًلَحاَذوَذب

 نيبو ةجحلا ماـقأ ىتح تمي مل  يبنلاو ؟اًدقلطم نوناقلاب مكحلاب ريفكتلا ىلع
 نم نوناقلاب مكحلا ةروص نوكت نأ َّلقعي َّلهف ،ناميإلاو رفكلا َّلئاسم يف ةجحملا
 فخأ يه ءايشأ نع ربخأ نع يذلا وهو ؟ يبنلا اهيلع صني الو ،ةدرلا بابسأ
 اّدمل َّلب ،هتنسب نونتسي الو ،هيدهب نودتهي ال ،هدعب نوتأيس ءارمأ هلعفي َّلمعلا اذه نم
 َذاَل : َذلاَذق ؟َذَكِإلَذَذ َذدْدنِإع ْدمُجهُجَذِإباَذنُجِن َذالَذفَذأ» :َّليقف ،مهداسفو ،مهملظو ،ةمئألا رارش نع ربخأ
 ااًلئْديَذش ِإيِتْدَأَذي ُجهآَذرَذف ٍنلاَذو ِإهْديَذلَذع َذِإيلَذو ْدنَذم َذاَلَذأ ،َذَةَذالَّرصلا ْدمُجكيِإف اوُجماَذقَذأ اَذم َذاَل ، َذَةَذالَّرصلا ْدمُجكيِإف اوُجماَذقَذأ اَذم
 ىلع لدف .FOE« ٍنةَذعاَذَط ْدنِإم ااًلدَذي َّرنَذعِإَّزْدنَذي َذاَلَذو ،هللا ِإةَذيِإصْدعَذم ْدنِإم ِإيِتْدَأ َذي اَذم ْدهَذرْدكَذيْدلَذف هللا ِإةَذيِإصْدعَذم ْدنِإم
 ىلع جورخلا اهيف زوجي ال يتلا بونذلا رئاسك هللا لزنأ ام ريغب مكحلا َّلعف درجم نأ
 يف ءاج ام ىلع اهِّسلح داقتعاب الإ اهلعاف رفكي ال يتلاو ،ةالصلل نيميقملا ماكحلا
  .مهدعب نمو ةباحصلا دنع رقتسملا عامجإلا

 نع ناك اذإ هللا لزنأ ام ريغب مكحلاب ريفكتلا ىلع مئاقلا عامجإلا نأ :ثلاثلا •
 وأ ةلأسم نيب قرف الف ،ةدحاو ةلأسمب مكح ولو ،َّليدبت وأ ،دوحج وأ ،لالحتسا
 مل اذإ امأ ،ميرحتلا وأ ،ةحابإلاب امإ ،همكح يف هلل ةعزانم ةدحاولا ةلأسملا يف نأل ؛رثكأ

                                                 
 .هجيرخت مدقت (1)

 .ْتمِجهِجراَدِجرشَدو ِجةَّلمِجئَدألا ِجراَديِجخ باب ،ِجةراَدمِجإلا ُيباتِجك ،(6632-1/24)ملسم هاور (2)
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 نيبو ،رثكأو ةلأسملا نيب قرف الف ،ميرحت وأ َّليلحتب هللا لزنأ ام ريغب مكحلا نكي
 مزلأ وأ ،ةلأسم ةئامب مكح اذإ هنإ :َّليق اذإف ،ماعلا عيرشتلا نيبو نيتلأسملاو ةلأسملا
 ةلأسم نيب هللا لزنأ ام ريغب مكحلا نيب قرف ال :لاقيف ،عيرشت هنأل ؛رفك وهف هب سانلا

 ةلدألاو ؛ةدحاولا يف عرشم كلذك وهف ةئاملا يف اًدعرشم ناك نإ هنأل ؛ةئامو ةدحاو
 ،َّليدبت وأ دوحج وأ لالحتساب نكي مل اذإ رثكأ وأ ةدحاو ةلأسم يف قرفت مل ةيعرشلا

 نيب نوقرفي فلسلا نأ معز نمو ،هيلع َّليلد ال ءيشب رفكلا قلعي نأ زوجي الو
 مهظافلأ نم َّلب ،َّليلدلا هيلعف هللا لزنأ ام ريغب مكحلا َّلئاسم يف ةلقلاو ةرثكلا
 امك دوحج ريغ نم مكحلا كرتب نورفكي ال جراوخلل اًدفالخ ةنسلا َّلهأ نأ :ةقلطملا
 ريفكتلا نع زاب نب زيزعلا دبع خيشلا لاق اذلو ؛اًدفنآ صاصجلاو يناعمسلا لاق
 ،هللا لزنأ ام ريغب مكح هنأ درجم امأ ،هلحتسا هنأ فرعي ىتح اذه يفكي ام) :نينقتلاب
 رفكي ام نالف َّلتق وأ ،نالف ىلع مكحلاب رمأ يذلا َّلثم ،كلذب رفكي ام كلذب رمأ وأ
 ىتح َّلتق ام َّلتق ولو كلذب رفكي ام فسوي نب جاجحلا ،هلحتسي ىتح كلذب
 ؛اذهب نورفكي ام ،مهريغو ،ةيواعمو ،ناورم نب كلملا دبعو ،ةهبش مهل نأل ؛َّلحتسي
 .FNE(ةوشرلاب مكحلا نم مظعأو ،انزلا نم مظعأ سوفنلا َّلتقو ،لالحتسالا مدعل

 طباض ريغب ماع عيرشتب ولو -نيناوقلاب ريفكتلا نم مزلي هنأ :َعبارلا •
 ،هلوسرو هللا هرفكي مل نم ريفكتب جراوخلا جهنم -َّليدبتلاو ،دحجلاو ،لالحتسالا

 كلذ ريغيو ،ءاطعلا يف ضعب ىلع سانلا ضعب َّليضفت لاملا تيب بحاص داتعي نأك
 تاجردلا يطعي الف ،مهملعي نم ملظ ملعملا داتعي وأ ،ةوشرل وأ ىوهل قاروألا يف

 َّلجرلا عنمي وأ ،همرحيف ًدالام هيطعي الو هعفني ال نمو ،ًدالام هبهي وأ ،هعفني نمل الإ
 كلذ بتكيو ،اًددمع ةبهلا وأ ،ثاريملا وأ ،ةقفنلا نم مهقح هدالوأ وأ ،هتاجوز ضعب
 عرشو نسحتسا اذإ عدتبملا ريفكت اًدضيأ كلذ نم مزلي َّلب ،ًداليحت وأ ةحارص هيضميف

                                                 
 .114:لوألا مسقلا-ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ولغلا َّلهأ تاعامج ىلع درلا باتك رظنا (1)
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 نورمأي نيذلا ريفكت هنم مزليو ،عرشلا ىلإ اهبسني ال وهو ،اهب نودبعتي اًدعدب هعابتأل
 نوملعي مهو ،ةماعلا نكامألاو تويبلا يف عضوتل َّليثامتلا عنصت يتلا عناصملا عضوب
 هللا لزنأ ام ريغب نومكاح ءالؤه َّلكف ،اهميرحت داقتعا عم هللا قلخل ةاهاضم اهنأ
 ةنسلا َّلهأ نم دحأ مهرفكب لوقي الو ،رارصإو دمع نع ًدامئاد اهيلع نوميقم
 :اهولحتسي مل ام ةعامجلاو

 ناك ٌبءاوس ،ٍلضاق وهف نينثا نيب مكح نم َّلكو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 نع يهنلاو فورعملاب رمألاب باستحالل اًدبصتنم وأ ،ٍلناويد َّيلوتم وأ ،ٍلبرح بحاص

 نم هنوُّسدعي اوناك ةباحصلا نإف ،طوطخلا يف نايبصلا نيب مكحي يذلا ىتح ركنملا
  FNE(ماكحلا

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ :لاق  هللا نإف) :يسلدنألا مزح نبا لاقو 
 :ةدئاملا]  ژ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ژ ،[22 :ةدئاملا]ژ ھ ھ

 نأ ةلزتعملا مزليلف .[52 :ةدئاملا] ژوئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېژ ،[12
 لزنأ امب مكحي ملف ةيصعملاب َّلماع َّلك نأل ؛قسافو ،ملاظو ،صاع َّلك رفكب اوحرصي
 .FOE(هللا

 نيقيب همالسإ تبث نم نأ :اًدفنآ مدقت امك ريفكتلا يف طباوضلا نم نأ :سماَخْلا •
 رومألاب الإ ريفكتلا مدعب نوحرصي ءاملعلا نأ دجن اذهلو ؛نيقيب الإ هنم جرخي ال

 عامجإلا وأ ،يعطقلا صنلا ىلع ةينبملاو ،مالسإلا نم اهبحاص جارخإ ىلع عمجملا
 انقبط ول اذلو ،ةهبشلل اًدعفد ؛اهيف فلتخملا رومألا ىلع ال ،هفلاخم رفكي يذلا يعطقلا

 ءاملع رثكأ نأ اندجول ماعلا عيرشتلاو نيناوقلاب ريفكتلا ةلأسم ىلع طباضلا هذه
 ةنسلا َّلهأ َّلصأ ىلع مئاقلا عامجإلا نمض اهنولخدي َّلب ،اهب نورفكي ال رصعلا

 نيلئاقلا نأو .َّليدبتلا وأ ،دحجلا وأ ،لالحتسالاب الإ ريفكتلا مدع نم ةعامجلاو
                                                 

 .16/116:ىواتفلا عومجم (1)

 .9/196:َّلحنلاو ءاوهألاو َّللملا يف َّلصفلا (2)
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 رفكي نم مهنمو ،نالوق هل نم مهنمف :مهلاوقأ يف نوبرطضم نيناوقلاب ريفكتلاب
 لادبتسالاب رفكي نم مهنمو ،ماعلا عيرشتلاب رفكي نم مهنمو ،ترثك اذإ َّلئاسملاب
 َّلهأ نأ انملع اذإف .لالحتسالا ىلع َّليلد هنأل ؛اًدرفك نينقتلا َّلعجي نم مهنمو ،ّيلكلا
 -طباوضلا يف مدقت امك -اًدرهتشم نوكي ىتح عامجإلا ةفلاخمب نورفكي ال ةنسلا
 ؟اهيف عزانتملا ةيفخلا ةلأسملا هذهب فيكف

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀنث ىلاعت هلوق نع دمحأ مامإلا َّلئس 
 هضعب ناميإلا َّلثم ةلملا نع َّلقني ال رفك) :لاقف ؟رفكلا اذه ام :[22:ةدئاملا] مثھ

  .FNE(هيف فلتخي ال رمأ كلذ نم ءيجي ىتح رفكلا كلذكف ،ضعب نود

 نم َّلك نأ هل عفدم ال يذلا حيحصلا رظنلا ةهج نمو) :ربلا دبع نبا لاقو 
 ،ًداليوأت لوأت وأ ابنذ بنذأ مث ،نيملسملا نم عامجإب تقو يف مالسإلا دقع هل تبث
 بجوي ىنعم مهعامجإ دعب مهفالتخال نكي مل ،مالسإلا نم هجورخ يف دعب اوفلتخاف

 ضراعم ال ةتباث ةنس وأ ،رخآ قافتاب الإ هيلع قفتملا مالسإلا نم جرخي الو ،ةجح
 .FOE(اهل

 َّليصفت الب اًدضحم اًدرفك ةيعضولا نيناوقلا قيبطت ناك ول هنأ :ِسِداُسلا •
 هموق يف رمتسا يذلا يشاجنلا ةشبحلا كلم مالسإ  يبنلا َّلبق امل منصلل دوجسلاك
 نأل ؛اًدزجعو اًدفوخ ؛ةعيرشلا نم ءيشب مكحي ملو ،ىراصنلا مكحب مكحي همالسإ دعب
 عناوم يف مولعملا هاركإلاب الإ ةجحلا غولب دعب هبحاص رذعي ال ربكألا رفكلا يف عقاولا
 مكحلا ناك ول - هيلع بجي ناك ذإ ،يشاجنلا قح يف اًدروصتم اذه سيلو ،ريفكتلا
 امك هنيدو هسفنب اًدرارف هسفنب رجاهي نأ - منصلل دوجسلاك ،اًدضحم اًدرفك لزنأ ام ريغب
 ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژ :ىلاعت لاق

 كلذ عمو ،[13 :ءاسنلا]  ژں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک

                                                 
 .6/11:ميقلا نبال اهكرات مكحو ةالصلا،1/254:ةيميت نبال ىواتفلا عومجم رظنا (1)

 .16/64:ديهمتلا (2)
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 كلذكو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ،اًدحلاص اًدخأ هامسو ، يبنلا هيلع ىلص
 امنإ َّلب ،مالسإلا يف لوخدلا يف هموق هعطي ملف ىراصنلا كلم ناك نإو وه يشاجنلا
  يبنلا هيلع ىلصف ،هيلع ّيلصي نم كانه نكي مل تام امل اذهلو ؛مهنم رفن هعم َّلخد
 موي هتومب مهربخأو ،هيلع  َّلىلصو ا ًدفوفص مهفصف ،ىلصملا ىلإ نيملسملاب جرخ ةنيدملاب
 عئارش نم ريثكو ،FNE« َذتاَذم ِإةَذش َذبَذْدَحْلا ِإُلْدهَذأ ْدنِإم ااًلِإَحْلاَذص ْدمُجكَذل ااًلِخَذأ َّرنِإِإ» :لاقو تام
 ،دهاجي ملو ،رجاهي ملف ؛كلذ نع هزجعل اـهيف َّلخد نكي مل -اهرثكأ وأ -مالسإلا

 رهش موصي الو ،سمخلا تاولصلا ّيلصي نكي مل هنأ يور دق َّلب ،تيبلا جح الو
 ،هيلع هنوركنيف هموق دنع رهظي ناك كلذ نأل ؛ةيعرشلا ةاكزلا يدؤي الو ،ناضمر
 مكحب مهنيب مكْحَي نأ هنكمي نكي ْمَل هِنأ ااًلعْطق ملعِن نحِنو ،مهتفلاخم هنكمي ال وهو
  .FOE(نآرقلا

 مدعب لوقلا مهنع درو دق اًدقلطم نيناوقلاب اورفك نيذلا ءاملعلا نأ :َعباُسلا •
 امو ،صوصنلا رهاظ ىلإ دري ىتح ملاعلا َّيلوق دحأ ىلع دامتعالا زوجي الف ،اهب ريفكتلا

 نم ةرخأتملا يه مهنع ةلوقنملا لاوقألا نأ ةصاخ ،ا ًدفلخو اًدفلس ةمألا ءاملع هيلع
 :خيرأتلا ثيح

 ،هتعيرش ميكحت) :FPEهيلوق رخآ يف خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاق 
 هللا لزنأ ام يتلا ءايشألا رئاسو ،عاضوألاو نيناوقلا نم اهفلاخ ام ذبنو ،اهب ديقتلاو
 وهف هزاوجو كلذ ةحص اًددقتعم اهيلإ مكاح وأ اهب مكح نم يتلاو ،ناطلس نم اهب
 رفاك وهف هزاوجو كلذ داقتعا نودب كلذ َّلعف نإف ،ةلملا نع َّلقانلا رفكلا رفاك
 .FQE(ةّدلملا نع َّلقني ال يذلا ّيلمعلا رفكلا

                                                 
 .هجيرخت مدقت (1)
 .5/966:ةيوبنلا ةنسلا جاهنم (2)
 :لاقف ،انه خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم هخيش مالك ىلع - هللا هظفح - نازوفلا حلاص انخيش قّدلع (3)

  .(اذه ىلع لومحم لوألا همالكو)
 ةلاسر ةعابط دعب :يأ ،(ـه3/6/5196) يف خرؤم انه خيشلا مالكو .6/11:خيشلا َّلئاسرو ىواتف (4)

 .نينس سمخب نيناوقلاب مكح نم ريفكتب اهيف حرصي يتلا نيناوقلا ميكحت
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 لزنأ ام ريغب مكحلاب قلعتي اميف امأ) :FNEنيميثعلا حلاص نب دمحم انخيش لاقو 
 ىلع .قسفو ،ملظو ،رفك :ماسقأ :ةثالث ىلإ مسقني زيزعلا باتكلا يف امك وهف ،هللا

 ؛هللا لزنأ ام ريغب مكحي َّلجرلا ناك اذإف ،مكحلا اذه اهيلع َدينُيب يتلا بابسألا بسح
 .ملاظو قساف نيب هنكل ،رفكي ال اذهف هب هللا ىضق اميف قحلا نأب هملع عم ،هاوهل اًدعبت

 سِّسبُيل دقو ،ةحلصملا نم كلذ نأ ىري ،ةمألا هيلع يشمت اًّيماع ًدامكح عَدْترشَدي ناك اذإ امأو
 َّلصتيو ،ةعيرشلا ملع يف َّلهج مهدنع ماكحلا نم اًدريثك نأل ؛اًدضيأ رفكي الف هيف هيلع
 .ةفلاخملا كلذب َّلصحيف اًدريبك اًدملاع هنوري مهو ،يعرشلا مكحلا فرعي ال نم مهب
 سانلا يشمي اًدروتسد هلعجو ،اذه عَدَدرش وأ ،اذهب مكح هنكلو َدعرشلا ملعي ناك اذإو
 ال اننإف ،ةنسلاو باتكلا هب ءاج اميف قحلا نأو ،كلذ يف ملاظ هنأ دقتعي وهو ،هيلع
 سانلا نوكي نأ ىلوأ هللا ريغ مكح نأ ىري نم رِّسفكن امنإو ،اذه رِّسفكن نأ عيطتسن

 :ىلاعتو كرابت هللا لوقل بذكم هنأل ؛رفاك اذه نإف ، هللا مكح َّلثم وأ ،هيلع
 حب جب يئ ىئ مئ حئجئ ی ی ژ :هلوقو ،[1 :نيتلا] ژ ڃ ڃ ڃ ڃژ

 .FOE([15:ةدئاملا]ژ مب خب

 لآ ميهاربإ نب دمحم هخيش هركذ ّدامع زاب نب زيزعلا دبع خيشلا َّلئس اّدمل اذلو 
 مهعضو نأل ؛رفكلا مهرهاظ ىري) :لاق ،«نيناوقلا ميكحت» هتلاسر يف خيشلا
 ،فقوت اهيف يدنع انأ نكل ،هتلاسر رهاظ اذه .لالحتساو ىضر ىلع َّليلد نيناوقلل
 رمأ وأ ،هللا لزنأ ام ريغب مكح هنأ درجم امأ ،هلحتسا هنأ فرعي ىتح اذه يفكي ام هنأ

                                                 
 رهش نم نيرشعلاو يناثلا ءاثالثلا مويلا اذه يفف) :لاقف عومسملا طيرشلا لوأ يف اهخيرأت خيشلا ركذ (1)

 ،عازنلا اهيف رثك ةلأسملا هذه نأ اهلوأ يف ركذ َّلئاسلا ناكو ،(فلأو ةئامعبرأو نيرشع ماع لوألا عيبر
 اهيف رفكي يتلا هاواتف عيمج يف  خيشلاو .نيناوقلا ةلأسمب  خيشلا ريفكتب بابشلا لالدتسا رثكو
 ،حلصألا اهنأ نودقتعي مهنأل الإ نيناوقلاب نومكحي ال مهنأ :يأ .مزاللاب الإ رفكي ال ةيعضولا نيناوقلاب
 ىفن خيشلا نأل ؛مازلإلا اذهب  عزاني نكل ،لالحتسالاب الإ نوكي ال ريفكتلا نأب ةعامجلا لوقك وهف

 .نولحتسي ال مهو اومكح امبر مهنأب انه همزال
  خيشلا اهلقنو ،تيوكلاب ميقلا نبا تاليجست رادصإ ،«ريفكتلا ةلأسم يف ريرحتلا» مساب طيرش نم (2)

 .«61:ةئداه ةيملع ةيليصأت ةشقانم ،هللا لزنأ ام ريغب مكحلا» هباتك يف يبيتعلا فيان نب ردنب
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 كلذب رفكي ام نالف َّلتق وأ ،نالف ىلع مكحلاب رمأ يذلا َّلثم ؛كلذب رفكي ام كلذب
 نأل ؛َّلحتسي ىتح َّلتق ام َّلتق ولو كلذب رفكي ام فسوي نب جاجحلا ،هلحتسي ىتح
 مدعل ؛اذهب نورفكي ام مهريغو ،ةيواعمو ،ناورم نب كلملا دبعو ،ةهبش مهل
  .FNE(ةوشرلاب مكحلا نم مظعأو ،انزلا نم مظعأ سوفنلا َّلتقو ،لالحتسالا

 ،رفك دقف كلذ َّلحتسا نم نأ تمدق امك ءاملعلا دنع رقتسم رمألا اذه) :لاقو
 اذإ امأ ،رفك نود رفك اذهف ؛اهوحنو ةوشرلاب مكحي نأك كلذ َّلحتسي مل نم امأ
 ىتح هللا لزنأ امب مكحي ال نم دهاجت نأ اهيلعف ،ةردقلا اهيدل ةيمالسإ ةلود تماق
 .FOE(كلذب همزلت

 ىلع مكحلا اذه مهنم دحأ لزني مل نيناوقلاب اورفك نيذلا ءاملعلا نأ :نماثلا •
 ريمدت كلذ يف ناك ول ىتح ،اًدداهج هولعجيو ،مهلاتقب اورمأيو ،ماكحلا نم نايعألا

 .ةئيربلا سفنألا قاهزإو ،تاكلتمملا ريجفتو

* ^ÿÈrÊ=^ÿå_ÉéW 

 ،ةيعضولا َنيِناوقلاب قلْطملا ِرْيفكتلاب َنيلئاقلا ءاملعلا لاوقَأب نوَذِخَأي نيَذلا نأ
 ،هللا لَّزِنأ ام ِرْيْغب مكَحْلا ِّباب يف ةعامجلاو ةنُسلا ُلهأ دعاوق َةاعارم مدعب مُهُنوفلاْخُي
  :اهنمو

 اهنيب ةميظع طورشب الإ مكاحلا رفكب مكحلا زوجي ال هنأ عم :ىَلوألا َةدعاقلا •
 ، ُجهاَذنْدعَذياَذبَذف  ُّرَشيِإبَّرنلا اَذِناَذعَذِد» :لاق نيح هنع  ِجتِجماَّلصلا ِجنْتب َدةَدداَدبُيع ثيدح يف  يبنلا
 ،اَذِنِإْدْرِسُجعَذو ،اَذنِإهَذرْدكَذمَذو ،اَذنِإْطَذشْدنَذم ِإيف ِإةَذعاَّرْطلاَذو ِإَعْدمَّرُسلا َذىَلَذع اَذنَذعَذياَذب ْدنَذأ :اَذنْديَذلَذع َذَذَذِخَذأ َذاميِإف َذلاَذقَذف
 هللا ْدنِإم ْدمُجكَذدْدنِإع ااًلَحاَذوَذب ااًلرْدفُجك اْدوَذرَذَت ْدنَذأ َّراَلِإِإ ُجهَذلْدهَذأ َذرْدمَذألا َذٍعِإزاَذنُجِن َذاَل ْدنَذأَذو ،اَذنْديَذلَذع ٍنَةَذرَذَثَذأَذو ،اَذِنِإْدْرِسُجيَذو

                                                 
 .114:لوألا مسقلا-ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ولغلا َّلهأ تاعامج ىلع درلا باتك رظنا (1)

 .14/614:ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم رظنا .( 41) ددعلا ،ناقرفلا ةلجم (2)
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 ىلع هللا لزنأ ام ريغب مكحلا يف عقو نم ماكحلا نم دجوي دق هنإف .FNE« ٌلناَذهْدرُجب ِإهيِإف
 نظي دق هنأل ؛هيلع ةجحلا ةماقإ دعب الإ هنيعب هريفكت زوجي ال نكلو ،ةرِّسفكُيملا هتروص

 مدعب يضقي ةعامجلاو ةنسلا َّلهأ داقتعاو ،FOEرّدفكُيملا عونلا نم سيل هيلع وه ام نأ
 ءافتناو نايعألا كلت يف ريفكتلا طورش ققحت دعب الإ نايعألا ىلع ماكحألا َّليزنت
 ،هيلع سَّلبل نم ءاملعلا نِجم هدنع وأ ،اًدهركم وأ ،ًدالِّسوأتم وأ ،ًدالهاج نوكي دقف ؛هعناوم
 :ىلوأ باب نم رفكلاف تاهبشلاب ُيأردُيت دودحلا تناك نئلو

 بجي ُّسمهملاف) :نيناوقلاب رفكي نم ركذو ،نيميثعلا حلاص نب دمحم انخيش لاق 
 نيبو ،ةلأسم يه ثيح نم ةلأسملا ىلع مكحلا نيب َدقرفلا اوفرعي نأ ملعلا ةبلط ىلع
 سِّسبلُيي نَدم ءوسلا ءاملع نم هدنع نوكي دق َّلنيعملا َدمكاحلا َّلنأل ؛اهب مكاحلا ىلع مكحلا

 ٌبنالف مهيتأيف ؛عرشلاب ٌبملع مهدنع سيل مويلا نيملسملا ماكُيح ُيبلاغو ،َدرومألا هيلع
 :لاق ،نيربتعملا نيملسملا ءاملع َدضعب َّلنأ ىلإ َدرت َدملأ ،مهيلع هِّسومُيي ٌبنالفو ،مهيلع هِّسومُيي

 ْدمُجتْدِنَذأ» : هلوقب رمألا مهيلع هبتشاو ؟َّلُّسخدت اهيف عرشلل سيل ةايحلا َّلئاسم عيمج
 َدملأ .مهيلع سَّلبلت نكلو ،حالصلاب مهل ُيدهشن ٌبلاجر اذه لاق .FPE« ْدمُجكاَذيْدِنُجِد ِإرْدمَذَأِإب ُجمَذلْدعَذأ
 ابرلا مَّلرحُيملا :اولاقو ؟ِّسيرامثتسالا ابِّسرلا اوحابأ ام دالب يف ءاملعلا ضعب اورت
 ژې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ژ :ىلاعت هلوق هُيتهبشو ،َّيلالغتسالا
 سيلأ ،ِجملاعلا اذه ُيَّلثم هءاجو ،ةعيرشلا ماكحأب ًدالهاج ناك اذإ مكاحلا .[314:ةرقبلا]
  .FQE(؟هُّسلضُيي

                                                 
  .عبارلا عرفلا يف هعناومو ،ثلاثلا عرفلا يف مدقت اميف ريفكتلا طورش رظناو .هجيرخت مدقت (1)
  نازوفلا حلاص خيشلا انخيش تاقيلعت نم (رّدفكُيملا عونلا نم سيل هيلع وه ام نأ نظي دق هنأل) :ةرابع (2)

  .باتكلا اذه ىلع  هللا هظفح
 ْتنِجم  ُيهَدرَدكَدذ اَدم َدنوُيد اًدعْتَدرش ُيهَدلاَدق اَدم ِجلاَدثِجتْتما ِجبوُيجُيو باب ،َّلِجئاَدضَدفلا باَدتِجك ،(1141-1/53)ملسم هاور (3)

 .« َدحُيلَدصَدل اوُيلَدعْتفَدت ْتَدمل ْتوَدل» :َدلاَدقَدف َدنوُيحِّسقَدلُيي ٍلمْتوَدقِجب َّلرَدم   َّلي ِجبَّلنلا َّلنَدأ  ٍلسَدنَدأ ْتنَدع ،ي ْتأَّلرلا ِجَّليِجبَدس َدىلَدع اَديْتنُّسدلا ِجشِجياَدعَدم
 .« ْتمُيكاَديْتنُيد ِجرْتمَدأِجب ُيمَدلْتعَدأ ْتمُيتْتنَدأ» :َدلاَدق اَدذَدكَدو اَدذَدك :َدتْتلُيق :اوُيلاَدق .« ْتمُيكِجلْتخَدنِجل اَدم» :َدلاَدقَدف ْتمِجِجهب َّلرَدمَدف ،اًدصيِجش َدجَدرَدخَدف َدلاَدق

 .116:رئازجلا يف ءامد نم ردهأ اميف رباكألا ءاملعلا ىواتف (4)
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 ةعدبب سانلا اونحتما نيذلا ءافلخلا ريفكت نم رابكلا ةمئألا عروت ببسلا اذهلو 
 عم اميس الو ،مهريفكت نم ةعناملا ةهبشلا مايقل ـ مهدنع ربكأ رفك يهو ـ نآرقلا قلخ

 :مهتاضقو مهيتفم َّلبق نم َّلطابلا نييزتو َّلهجلا ءارشتسا

 لوقي يذلا نم مظعأ لوقلا ىلإ وعدي يذلا نإف) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 
 نم مظعأ هفلاخم رفكي يذـلاو ،طقف وعدي يذلا نم مظعأ هفلاخم بقاعي يذلاو ،هب
 نآرقلا نأ ةيمهجلا لوقب نولوقي رومألا ةالو نم اوناك نيذلاف اذه عمو ،هبقاعي يذلا

 ،كلذ ىلإ سانلا نوعديو ،كلذ ريغو ،ةرخآلا يف ىرُيي ال هللا نأو ،قولخم
 اذإ اوناك مهنإ ىتح ،مهبجي مل نم نورفكيو ،مهوبيجي مل اذإ مهنوبقاعيو ،مهنونحتميو
 الو ،كلذ ريغو ،قولخم نآرقلا نأ ةيمهجلا لوقب رقي ىتح هوقلطي مل ريسألا اوكسمأ
 مامإلاف اذه عـمو ،كلذ لوقي نمل الإ ،لاملا تيب نم اًدقزر نوطعي الو ،اًديلوتم نولوي
 الو ،لوسرلل نوبذكم مهنأ مهل َّلنيبُيي مل مهنأب هملعل ؛مهل رفغتساو ،مهيلع محرت دمحأ

 .FNE(كلذ مهل لاق نم اودلقو ،اوؤطخأف اولوأت نكلو ،هب ءاج امل نودحاج

 نيخسارلا ءاملعلا َّلبق نم ربكألا رفكلا مكح تبث ول هنأ :ةيِناثلا َةدعاقلا •
 ىلع جورخلا زوجي الف -عناوملا ءافتناو ةجحلا مايق دعب نيسمحتملا بابشلا نم ال

  :يهو ،نظلاب ال اًدنيقي اهققحت بجي طورشب الإ مكاحلا

  .مكاحلا ةحازإ ىلع ةردقلا -1

  .مظعأ ٍلةدسفم بّدترت مدع -2

  .ربصلاو ّدفكلا بجو الإو ،هناكم ملسم لالحإ -3

 مهدنع اًدحاوب اًدرفك نوملسملا ىأر اذإ) :زاب نب زيزعلا دبع خيشلا ةحامس لاق 
 مهدنع ناك اذإ ،هتلازإل ناطلسلا اذه ىلع اوجرخي نأ سأب الف ناهرب هيف هللا نم

                                                 
 .94/129:ىواتفلا عومجم (1)
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 سيلف رثكأ اًّيرش بّدبسُيي جورخلا ناك وأ ،اوجرخي الف ةردق مهدنع نكي مل اذإ امأ ،ةردق
 زوجي ال» هنأ اهيلع عمجُيملا ةيعرشلا ةدعاقلاو ،ةماعلا حلاصملل ًدةياعر ؛جورخلا مهل
 ٍّبرشب ّدرشلا ءرد امأ ،هفّدفُيخي وأ هليزي امب ّدرشلا ءرد بجي َّلب ؛«هنم ّدرشأ وه امب ّدرشلا ةلازإ
 اذه ةلازإ ديرت يتلا - ةفئاطلا هذه تناك اذإف ،نيملسملا عامجإب زوجي الف رثكأ
 نم اًدبيط اًدحلاص اًدمامإ عضتو اهب هليزت ةردق اهدنع - اًدحاوب اًدرفك َّلعف يذلا ناطلسلا
 ،ناطلسلا اذه ّدرش نم مظعأ ّدرشو نيملسملا ىلع ريبك داسف اذه ىلع بترتي نأ نود
 ،سانلا ملظو ،نمألا لالتخاو ،ريبك داسف هيلع بترتي جورخلا ناك اذإ امأ .سأب الف
  .FNE(زوجي ال اذهف ،ميظعلا داسفلا نم اذه ريغ ىلإ لايتغالا ّدقحتسي ال نم لايتغاو

 هذه مث) :نيناوقلاب رفكي نم ركذو نيميثعلا حلاص نب دمحم انخيش لاقو 
 هيلع بترتي جورخلا نأل ؛هيلع جورخلا بجي هنإف اًددحأ انرفك اذإ اننأ ينعي ال ،َّلئاسملا
 يف عقو اميف ًدالاثمأ برضن نأ نآلا عيطتسن الو ،توكسلا نم ربكأ ةميظع دسافم
 نم دب ال هنإف اًدعرش هيلع جورخلا زاوج انققحت اذإ امنإو ،ةيبرعلا ريغو ةيبرعلا ةمألا
 نيكاكسلاب هيلع سانلا جرخي نأ امأو ،مظعأ وأ مكاحلا ةوق َّلثم نوكت ةوقو دادعتسا

 وهو ،كش الب هفسلا نم اذه نإف ؛اذه هبشأ امو ،تابابدلاو ،َّلبانقلا هعمو حامرلاو
 .FOE(عرشلل فلاخم

 ةعبار يف سمشلا َّلثم -رفاك هنأ ضرف ول) :مكاحلا نع اًدضيأ خيشلا لاقو 
 لالحتساو ،ءامِّسدلا ةقارإ مزلتسي ناك اذإ ،هيلع جورخلا زوجي الف -راهنلا
 .FPE(لاومألا

                                                 
 .1/914 :ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم (1)

  خيشلا اهلقنو ،تيوكلاب ميقلا نبا تاليجست رادصإ ،«ريفكتلا ةلأسم يف ريرحتلا» مساب طيرش نم (2)
 .«41:ةئداه ةيملع ةيليصأت ةشقانم ،هللا لزنأ ام ريغب مكحلا» هباتك يف يبيتعلا فيان نب ردنب

 .156:رئازجلا يف ءامد نم ردهأ اميف رباكألا ءاملعلا ىواتف (3)
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 مكحلا ةجحب ريفكتلا نأ ىري مايألا هذه رومألل رظانلا نأ :ةثلاثلا َةدعاقلا •
 نم دعاوق نودعقي ةالغلا ءالؤه راص َّلب ،ريفكتلا طورش هيف عاري مل هللا لزنأ ام ريغب

 اولحتساو ،نيملسملا نيب نتفلا اورشنف ،اودارأ نم اهب نورفكي مث ،مهسفنأ دنع
 ريفكتلاب لاوقأ مهل نيذلا ىتح - رابكلا رصعلا ءاملع فقو اذهلو ؛ةموصعملا ءامدلا
 نود نيناوقلاب مكاحلا ريفكت ةجحب اوجرخ نيذلا نيعرستملا ءالؤهل - نيناوقلاب
 تايرورضلا ىلع ظافحلا وأ ،حلاصملاو دسافملا دعاوق وأ ،ةيعرشلا طباوضلل ةاعارم

 :لاثملا َّليبس ىلعف ،مهلهجو مهلطاب اودرف ،َّلسنلاو ثرحلا اوكلهأ ىتح

 نم دحأ ناك نإ) :زاب نب زيزعلا دبع خيشلا ةحامس لاق رئازجلا ةنتف تعقو امل 
 يف حالّدسلا نولمعتسي وأ ،ةطّدرشلا نولاتغي :مهل تلق :ينع لاق رئازجلا يف ةاعدلا
 بولسألاب ةوعدلا نوكت امنإ ،بذك وه َّلب ،حيحصب سيل طلغ اذه ،هللا ىلإ ةوعدلا
 اذكه ،بيهرتلاو ،بيغرتلاو ،ظعولاو ،ريكذتلاب ،هلوسر لاق ،هللا لاق :نسحلا
 مهل نوكي نأ َّلبق ةمركملا ةكم يف هباحصأو  يبنلا ناك امك ،هللا ىلإ ةوعدلا

 مالكلاو ،ةينآرقلا تايآلاب ساّدنلا نوعدي ،حالسلاب سانلا نوعدي اوناك ام ،ناطلس
 امأ ،قحلا لوبق ىلإ برقأو ،حالصلا ىلإ برقأ اذه نأل ؛نسحلا بولسألاو ،بّديطلا
 نم الو ، يبنلا ةنس نم اذه سيلف برضلاب وأ ،َّلتقلاب وأ ،تالايتغالاب ةوعدلا

  .FNE(هباحصأ ةنس

  ّدنأب اًددبأو ًدامئاد انركذ نحنف ...) :ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلا لاقو 
 اًدعورشم سيل مهيلع جورخلا َّلنأ ،مهرفكب عوطقملا نم اوناك ول ماكحلا ىلع جورخلا
 ىلع ًدامئاق اًدجورخ نوكي نأ يغبني َّلدب الو ناك اذإ جورخلا اذه َّلنأل كلذ ؛اًدقالطإ
 يهو ،ةراهطلا ىلع ةمئاق نوكت نأ يغبني اَّلهنإ اًدفنآ انلق يتلا ةالصلاك ،عرشلا
 ۆئ ۇئ ۇئ وئژ :ىلاعتو كرابت هلوق َّلثمِجب ةلأسملا هذه َّلثم يف ُّسجتحن نحنو ،ءوضولا

                                                 
 .41:قباسلا عجرملا (1)
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 مّدكحت نم مويلا نوملسملا هب ُّسرمَدي يذلا َدرودلا َّلنإ .[64 :بازحألا]ژ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
 نيكرشملا رفكك ،حضاو ّيلج رفك مهرفك َّلنأ وأ ،مَّلهنأ ضارتفا ىلعو ـ ماكحلا ضعب

 اونوكي نأب نوملسملا هشيعي يذلا عضولا َّلنإ :لوقنف ةيضرفلا هذه انضرتفا اذإ ـ اًدمامت
 ؛ىنعم ال اًدظفل ريفكتلا ةعامجل ًدةاراجم ؛رافكلا :َّلُيقَدنْتلو ـ ماكحلا ءالؤه نم نيموكحم
 مويلا نوملسملا اهايحي يتلا ةايحلا َّلنإ :لوقنف ـ فورعملا َّليصفتلا كلذ يف انل َّلنأل
 ةالصلا هيلع هللا لوسر اهشاع يتلا ةايحلا نع جرخي ال ماكحلا ءالؤه مكح تحت
 .يكملا رصعلاب :ملعلا َّلهأ فرع يف ىمسُيي اميف ،ماركلا هُيباحصأو ،مَّللسو هلآ ىلعو
 ىبأت تناك يتلاو ،ةكرشملا ةرفاكلا تيغاوطلا مكح تحت مالسلا هيلع شاع دقل

 َّلالإ هلإ ال ) قحلا ةملك اولوقي نأو ،مالسلا هيلع لوسرلا ةوعدل بيجتست نأ ًدةحارص
 اهب ينِّسريعُيي نأ الول :هل لاق ـ هتايح نم قمر رخآ يفو ـ بلاط ابأ هَّلمع ّدنإ ىتح (هللا
 ةوعدل نودناعملا ،مهرفكب نوحِّسرصملا رافكلا كئلوأ .كَدنيع اهب ُيتررقأل يموق
 مهعم مَّللكتي الو ،مهماظنو مهمكح تحت شيعي مالسلا هيلع لوسرلا ناك ،مهِّسيبن
 ماكحألا تعباتت مث ،يندملا دهعلا ءاج مث .هل كيرش ال هدحو هللا اودبعا نأ :َّلالإ
 .ةيوبنلا ةريسلا يف فورعم وه امك ،نيكرشملا نيبو نيملسملا نيب لاتقلا أدبو ،ةيعرشلا
 نم ٌبريثك مويلا َّلعفي امك جورخ كلانه نكي مل ـ يكملا دهعلا ـ لوألا دهعلا يف امأ
 مالسلا هيلع لوسرلا يده ىلع سيل جورخلا اذهف ،يمالسإ دلب ام ريغ يف نيملسملا
  .FNE([64:بازحألا]ژېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئژ :هب ءادتقالاب انرمُيأ يذلا

 ةحَّللسملا تاعامجلا دييأت نم هيلإ ُيبسنُيي ّدامع نيميثعلا دمحم انخيش َّلئسو 
 بِّسلؤن نأ نكمُيي الو ،حيحصب سيل اذه) :لاقف ،ةيرئازجلا ةموكحلا ىلع ةجراخلا
 نأ نوديري نيذلا ءالؤه َّلنإ ذإ ،ةريبك ةنتف هب َّلصحت اذه َّلنأل ؛ةموكحلا ىلع اًددحأ
 َّلالإ ىقبي امف ،هب َدةموكحلا اوبلغي نأ نكمي ام ةردقلا نم مهدنع سيل ةموكحلا اولباقُيي
 .FOE (عقاولا وه امك ،ةنتفلاو ،ءامِّسدلا ةقارإو ،َّلتقلا

                                                 
 .61:قباسلا عجرملا (1)

 .526:قباسلا عجرملا (2)
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 :لوقت ةدعاق نم اهتمظنأل اهتبراحم يف تاعامجلا ضعب قلطنت :هل َّليقف َّلئس مث 
 لودلا َّلنأل ؛اًّييلصأ اًدرفك ةرفاكلا لودلا ةبراحم نم َدىلْتوَدأ ةيمالسإلا لودلا ةبراحم َّلنإ
 ؟ةدعاقلا هذه ةحص ىدم امف ،رفاكلا ىلع ةبراحملا يف ٌبمَّلدقم ُّسدترملاو ،ٌبةَّلدترم ةيمالسإلا

 نيملسملا نولتقي نيذلا جراوخلا ةدعاق يه ةدعاقلا هذه) :هلوقب خيشلا باجأف 
 نم أطخأ نم ِّسَّلكل رذعلا سمتلت نأ بجاولاو ،ةلطاب يهو ،نيرفاكلا نوعَددَديو
 ُّسمتتو ،ءافصلاو ةَّلدوملاو ةفلألا ىقبت ىتح ،اًدروذعم نوكي نأ نكمي ماد ام ،نيملسملا
  .FNE (ةحِّسصلا نم هل ساسأ ال لوقلا اذهف ،يغبني ام ىلع رومألا

  خيشلا وهو الأ ،رابكلا رصعلا اذه ءاملع دحأل ميظعلا هقفلا ىلإ رظنا َّلب 
 مهتيالو تحتو رافك دالب يف نيذلا نيملسملل زيجي نيح ،يدعسلا نمحرلا دبع
 ةاعارم ؛مهنع رشلا فيفختو ،حالصإلل ةليسوك ،ةيسايسلا تايلمعلا يف لوخدلا
 ىلاعت هلوق دنع كلذ ركذ نيح ،يمالسإ مكح ةماقإ ىلع نيملسملا ءالؤه ةردق مدعل

 ڇ ڇژ ىلاعت هلوقو ،[11:دوه] ژی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ژ
 ضعب َّلعف نيملسملا ىلع نيعتي امبر هنأو ،[63:دوه] ژڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ

 حالصإلا نأل) :ًداللعم لاق مث ،مهنع عفدلل - ةينطولا ةيلبقلا طباورلاك - بابسألا
 تحت نيذلا نوملسملا ىعس ول اذه ىلعف ،ناكمإلاو ةردقلا بسح ىلع بولطم
 مهقوقح نم دارفألا اهيف نكمتي ،ةيروهمج ةيالولا َّلعج ىلع اولمعو ،رافكلا ةيالو
  .FOE(مهقوقح ىلع يضقت ةلودل مهمالستسا نم ىلوأ ناكل

 نيب مزالتلا نم ٍلءيش ىلإ اًدريشُيم لاق نيح ةيميت نبا مالسإلا خيش هللا محرو 
 يف ناكو الإ ناطلس يذ ىلع تجرخ ةفئاط فرعي داكي ال هلعلو) :ةدسفملاو جورخلا

  .FPE(هتلازأ يذلا داسفلا نم مظعأ وه ام داسفلا نم اهجورخ
  

                                                 
 .126:قباسلا عجرملا (1)

 .119:نمحرلا ميركلا ريسيت (2)

.9/639:ةيوبنلا ةنسلا جاهنم (3)
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:

ألنه  ؛يرى الغالة التكفري بالرتخيص للحرام وحراسته كمؤسسات الربا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ژاستحالل احلرام عندهم لقوله تعاىل: 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 .[٧٣:]التوبة  ژڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ

 -فيقال: إن هذا يف احلقيقة يؤول إىل مذهب اخلوارج، وإن مل يكفر بالكبرية 

رصاحة، حني ُيلْبُس مرتكب الكبرية بعض الصفات إن اقرتن هبا فهو كافر،  -كالربا

كتكفري امُلرّص عىل املعصية الكبرية، أو الرتخيص هلا، أو محايتها، فإذا فعل فهو 

وَيُظنُّ أن ذلك هو داللة النص ومذهب  مستحل هلا، ومن استحل املعصية كفر،

 السلف، والنص والسلف من ذلك براء، وبيان ذلك من أوجه: 

  الوجه األول: *

أن جمرد فعل الذنب، أو األذن بفعله، أو محاية هذا الذنب ليس كفًرا عند أهل 

مل  اهللالسنة واجلامعة، حتى يقرتن مع ذلك اعتقاد حلِّ هذا الذنب بالقلب، وأن 

، وهو مقابل كفر اهللحيرمه، فأساس كفر االستحالل هو اعتقاد حل ما حرمه 

 عناًدا ومكابرة: اهللاجلحود الذي هو إنكار ما حرمه 

قال الشاطبي: )لفظ االستحالل إنام يستعمل يف األصل فيمن اعتقد اليشء  

 . (1)حالاًل(

هلا فهو كافر )من فعل املحارم مستحالا  :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

باالتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل حمارمه، وكذلك لو استحلها من غري فعل، 

 .(2)مل حيرمها( اهللواالستحالل اعتقاد أن 

                                                 
 .2/282االعتصام: (2)

 .225الصارم املسلول: (1)
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وقال أيًضا: )ومل يرد باالستحالل جمرد الفعل، فإن هذا مل يزل موجوًدا يف  

 . (1)اليشء حالاًل( الناس، ثم لفظ االستحالل إنام يستعمل يف األصل فيمن اعتقد

وأما الدليل الذي استدل به الغالة عىل التكفري باملعصية ومحايتها يف قوله تعاىل  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦڦ 

، فيقال: مع أن اآلية تتعلق بتغيري األشهر احلرم ال بالربا، [٧٣:]التوبة ژڄ

الغالة خمالٌف ملّا فهمه علامء اإلسالم، الذين ذكروا أن فإن ما قرره هؤالء 

زيادة يف  -االستحالل يف هذه اآلية إنام هو يف االعتقاد، حني أحل الكفار ألنفسهم 

تغيري األشهر احلرم بتأخريها، ال بمجرد فعل املعصية فيها، كالقتال؛ إذ  -الكفر 

  :معصية القتال فيها أو يف غريها ال يكون كفًرا بحال

تعاىل به املرشكني من ترصفهم يف  اهللقال ابن كثري يف تفسري اآلية: )هذا مما ذم  

بأهوائهم الباردة، وحتليلهم ما حرم  اهللبآرائهم الفاسدة، وتغيريهم أحكام  اهللرشع 

، فإهنم كان فيهم من القوة الغَضبِية، والشهامة، واحلمية اهلل، وحتريمهم ما أحل اهلل

مدة األشهر الثالثة يف التحريم املانع هلم من قضاء أوطارهم من قتال  ما استطالوا به

أعدائهم، فكانوا قد أحدثوا قبل اإلسالم بمدة حتليل املحرم وتأخريه إىل صفر، 

 .(2)فيحلون الشهر احلرام، وحيرمون الشهر احلالل، ليواطئوا عدة األشهر األربعة(

وقال ابن حزم: )فصح أن النيسء كفر، وهو عمل من األعامل، وهو حتليل ما  

تعاىل حرمه فهو كافر  اهللتعاىل وهو عامل بأن  اهللتعاىل، فمن أحل ما حرم  اهللحرم 

؛ ألن  اهللتعاىل فقد أحل ما حرم  اهللبذلك الفعل نفسه، وكل من حرم ما أحل 

وأما خالف اإلمجاع، فإن مجيع أهل  .اهللما أحل تعاىل حرم عىل الناس أن حيرموا  اهلل

                                                 
  .6/22الفتاوى الكربى: (2)

 .2/521تفسري القرآن العظيم: (1)
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، فإنه حمكوم له تعاىل، أو جحد رسوله  اهللاإلسالم ال خيتلفون فيمن أعلن جحد 

 . (1)بحكم الكفر قطًعا(

عنهم أنه  اهللوقال الشيخ عبد الرمحن السعدي، وذكر اآلية: )فهذا، كام أخرب  

زيادة يف كفرهم وضالهلم؛ ملا فيه من املحاذير: منها: أهنم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم، 

ورسوله بريئان منه، ومنها: أهنم قلبوا الِدْين،  اهللودينه، و اهللوجعلوه بمنزلة رشع 

 .(2)فجعلوا احلالل حراًما، واحلرام حالاًل(

 ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ڇ ڇ ڍ ڍژتبارك وتعاىل:  اهللومثل ذلك قول  

 :[525:]األنعام ژژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ

، أي: يف حتليل امليتة، ژگ گ ژالقرطبي: )قوله تعاىل:  اهللقال أبو عبد  

تعاىل صار به  اهللفدلت اآلية عىل أن من استحل شيئا مما حرم  ،ژگ گژ

ا، فإذا قبل حتليلها من غريه فقد أرشك، قال  اهللمرشًكا، وقد حرم  سبحانه امليتة نصا

ابن العريب: إنام يكون املؤمن بطاعة املرشك مرشًكا إذا أطاعه يف االعتقاد، فأما إذا 

أطاعه يف الفعل وعقده سليم مستمر عىل التوحيد والتصديق فهو عاص، 

 .(3)فافهموه(

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وذكر اآلية: )ومن هذا طاعة احلكام  

والرؤساء يف حتكيم القوانني الوضعية املخالفة لألحكام الرشعية يف حتليل احلرام، 

كإباحة الربا، والزنا، ورشب اخلمر، ومساواة املرأة للرجل يف املرياث، وإباحة 

ع تعدد الزوجات، وما أشبه ذلك من السفور واالختالط، أو حتريم احلالل، كمن

، واستبداهلا بالقوانني الشيطانية، فمن وافقهم عىل ذلك، وريض به، اهللتغيري أحكام 

 .(4)(اهللواستحسنه، فهو مرشك كافر والعياذ ب

                                                 
 .٧/552الفصل يف امللل واألهواء والنحل: (2)

 .٧٧6تيسري الكريم الرمحن: (1)

 .٣/٣8اجلامع ألحكام ِالقرآن: (2)

 .82اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد عىل أهل الرشك واإلحلاد: (4)
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، بل هم وثنيون يعلمون أن حتريم اهللفتبني أن اآلية نزلت يف كفار ال يؤمنون ب 

ا بقي علمه من ملة إبراهيم، ومع ذلك يتعمدون جعله مم اهللاألشهر احلرم هو حكم 

حالاًل؛ معاندة، ومشاقة هلل، وتبدياًل لدينه، وهذا ال ينطبق عىل املسلم الذي يعمل 

 الذنب ويرص عليه، أو يأذن به، وحيميه، مادام أنه ملتزم بتحريمه.

عمد تدل عىل كفر من ت -وكل ما يف معنامها  -فبني علامء األمة أن اآليتني  

معاندة، ومشاقة، وأن من أطاعه يف حتريم  اهللحتليل األشهر احلرم؛ تبدياًل لدين 

احلالل، أو حتريم احلرام، كاألشهر احلرم، أو امليتة، أو إباحة الربا، والزنا، ورشب 

اخلمر، فيكفر كذلك إذا كان قد وافقهم يف االعتقاد، فأما إذا أطاعهم يف الفعل وهو 

 اص:مقرٌّ باحلكم فهو ع

 اهللَكاَن اْسُمُه َعْبَد  َأنَّ َرُجًلا َعََل َعْهِد النَّبِيِّ : »ملا روى ُعَمَر ْبِن اخلَطَّاِب  

ا - ُب ِِحَارا َقْد َجَلَدُه ِِف  َوَكاَن النَّبِيُّ  -  اهللَوَكاَن ُيْضِحُك َرُسوَل  ،َوَكاَن ُيَلقَّ

ا َفَأَمَر بِِه َفُجلَِد  اِب، َفُأِِتَ بِِه َيْوما َ َما َأْكَثَر َما  ،مَّ الَعنْهُ الله :َفَقاَل َرُجٌل ِمْن الَقْومِ  ،الَّشَّ

ُه ُُيِبُّ  اهللََل َتلَعُنوُه َفوَ  النَّبِيُّ  :َفَقاَل  ،ُيْؤَتى بِهِ   .(1)«َوَرُسوَلهُ  اهللَما َعلِْمُت إِنَّ

َ ِزَناَها َفلَيْجلِْدَها َوََل : »وَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ   إَِذا َزَنِت األََمُة َفَتَبَّيَّ

ْب  ْب  ،ُيَثرِّ  َفلَيبِْعَها َوَلْو بَِحْبٍل ِمنْ  ،ُثمَّ إِْن َزَنِت الثَّالَِثةَ  ،ُثمَّ إِْن َزَنْت َفلَيْجلِْدَها َوََل ُيَثرِّ

 .(2)«َشَعرٍ 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )واملسلم إذا أتى الفاحشة ال يكفر، وإن كان  

ََل َيْزِِن »أنه قال:  كامل اإليامن الواجب قد زال عنه كام يف الصحيحني عن النبي 

اِِن ِحََّي َيْزِِن َوُهَو ُمْؤِمنٌ  ُق َوُهَو ُمْؤِمنٌ  ،الزَّ اِرُق ِحََّي َيْْسِ ُق السَّ ُب  ،َوََل َيْْسِ َوََل َيَّْشَ

ا َوُهَو ُمْؤِمنٌ  ُُبَ ٍف َيْرَفُع النَّاُس إَِلْيِه فِْيَها  ،اخَلْمَر ِحََّي َيَّْشَ َوََل َينَْتِهُب ُُنَْبةا َذاَت ََشَ

                                                 

 (، كِتَاب احلُُدودِ، َباب َما ُيْكَرُه ِمْن َلْعِن َشاِرِب اخلَْمِر َوإِنَُّه َليَْس بَِخاِرٍج ِمْن املِلَِّة.6٣81-8/528رواه البخاري) (2)

ُب َعىَل األََمِة إَِذا 68٧6-8/5٣2رواه البخاري) (1) ِة، َباب اَل ُيَثرَّ دَّ (، كتاب املَُحاِربنَِي ِمْن َأْهِل الُكْفِر َوالرِّ

َنا.2222-2/52٧َزَنْت َواَل ُتنَْفى. ومسلم) ِة يف الزِّ مَّ  (، ِكَتاب احلُُدوِد، باب َرْجِم الَيُهوِد َأْهِل الذِّ
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، فأصل اإليامن معه، وهو قد يعود إىل املعصية، ولكنه يكون (1)«َأْبَصاَرُهْم َوُهَو ُمْؤِمنٌ 

ا»صحيح مؤمنًا إذا فارق الدنيا، كام يف ال َوَكاَن  ،َعْن ُعَمَر َأنَّ َرُجًلا َكاَن ُيْدَعى ِِحَارا

با اخَلْمرَ  ََم ُأِِتَ بِِه إََل النَّبي  ،َيَّْشَ َما َأْكَثَر  اهللَلَعنَُه  :َفَقاَل َرْجٌل  ،َأَمَر بَِجلِدهِ  َوَكاَن َكلَّ

ه ُُيِبُّ  :َفَقاَل النِّبي  ،َما ُيْؤَتى بِِه إََل النَّبَِي  ، فشهد له «َوَرُسوَلهُ  اهللََل َتلَعنُْه َفإِنَّ

َوإِْن »ورسوله، وهنى عن لعنته كام تقدم يف احلديث اآلخر الصحيح:  اهللبأنه حيب 

َق  حرم ذلك، ومعه خشيه  اهلل، وذلك أن معه أصل االعتقاد أن (2)«َزَنى َوإِْن ََسَ

له  اهلليغفر الذنب، ويأخذ به، فيغفر  اهلل، وإيامنه بأن اهلل، ورجاء رمحة اهللعقاب 

 .(3)به(

ففي احلديث األول أن الصحايب كان مكرًرا لرشب اخلمر، ال ينزع يف وقت النبي  

ونزول القرآن، ومع ذلك كان مسلاًم بإرصاره عىل هذه الكبرية، بل مل يناف إرصاره  

رم ذلك، كام ذكر شيخ ح اهللعليها حمبته هلل ورسوله، ما دام أن معه أصل االعتقاد أن 

اإلسالم، ولو كان كافًرا بإقامته عىل رشب اخلمر، وممارسته له حتى صار عادة لقتل ردة، 

ع مل يفرق من حيث الكفر واإليامن بني من رشهبا، وبني من تعاونوا  ومن املعلوم أن الرشَّ

بتواطؤ، وإرصار، ورشاكة عىل صناعتها، كام جاء يف اخلمر لعن تسعة: عارصها 

معترصها، وشارهبا وساقيها، وحاملها واملحمولة إليه، وبائعها ومبتاعها، وآكل و

. وكل هؤالء متواطئون عىل إقامة مصنعها وتسويقها، وال شك أن ذلك يستلزم (4)ثمنها

 منهم حراستها ومحايتها، ومل يقل العلامء بكفر هؤالء إذا مل يستحلوها.

                                                 
 سبق خترجيه. (2)

 خترجيه.سبق (1)

 .2/585االستقامة: (2)

-2/5522(، كِتَاُب البُيُوِع، َباُب النَِّهي أَْن ُيتََخَذ اخلَْمر َخاًل. وابن ماجه)5262-٧/286رواه الرتمذي) (4)

ِة أَْوجه، من حديث أنٍس ٧٧85 بِة، َباٌب ُلِعنَْت اخلَْمُر َعىَل َعرْشَ . قال ابن امللقن )البدر (، كِتَاُب األرَْشِ

يف إسناده شبيب بن برش ومل تثبت عدالته، وقال فيه أبو حاتم: لني احلديث. قلت: لكن وثقه (: »8/666ري:املن

بِة، ذِكْر اْستِحَقاِق 2٧26-52/5٣8ابن معني، فينبغي إذن تصحيحه(. وصححه ابن حبان) (، كِتَاُب األرَْشِ

ْب. و (، كِتَاُب البُيُوِع، من َحديث 22٧٧-2/٧٣احلاكم)املستدرك:َلْعِن اهلل َجلَّ وَعال َمْن أََعاَن يف اخلَْمِر لِترُْشَ

. وله (، كِتَاُب البُيُوِع، من حديث ابن عمر22٧2-2/٧٣. وصححه احلاكم)املستدرك: ابن عباسٍ 

 شواهد أخرى بمجموعها يكون احلديث صحيًحا.
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ْب ُثمَّ إِْن َزَنْت »ويف احلديث الثاين:   دليل عىل أن  كذلك «َفلَيْجلِْدَها َوََل ُيَثرِّ

عىل الزنا يقام عليه احلد تطهرًيا له، ولو كان   اهللمكرر املعصية يف عهد رسول 

كافًرا بإقامته عىل الزنا، وممارسته له، حتى صار عادة لقتل ردة، بل مل يفرق العلامء 

 :بينه وبني من يكون قواًدا عىل البغايا؛ رغبة يف حتصيل املكاسب، كام يف قوله تعاىل

ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ

ومع شناعة الزنا فليس يف اآلية أن هذا الفعل ممن  ،[٧٧:نور]ال ژڳ ڳ ڳ 

أن أعلنوا البغاء، وأشهروه، وناضلوا عنه، بل أكرهوا عليه غريهم كفٌر، خاصة 

، إذ لو كانوا كفاًرا ملا ختمت اآلية باملغفرة، واملغفرة وإن اخلطاب كان ألهل اإلسالم

قطًعا، فإن بعض املفرسين  كانت خاصة باملُكرهات عىل البغاء إن أردن التحصن

 .(1)جعلوا املغفرة شاملة ملن أكرههن عىل البغاء، إما مطلًقا، أو برشط التوبة

هذا هو اعتقاد أهل السنة واجلامعة الذين ال يكفرون أهل الذنوب ما مل  

 يستحلوها:

شيًئا  اهللقال اإلمام مالك: )إن العبد لو ارتكب مجيع الكبائر بعد أن ال يرشك ب 

 . (2)وجبت له أرفع املنازل؛ ألن كل ذنب بني العبد وربه هو منه عىل رجاء(

 اهللوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن  

فهذا ليس بكافر، فأما إن اعتقد  -حرمه عليه، واعتقاد انقياده هلل فيام حرمه وأوجبه

لكن امتنع من قبول هذا التحريم، وأبى أن يذعن هلل  مل حيرمه، أو أنه حرمه اهللأن 

مستكرًبا كإبليس كفر  اهللوينقاد، فهو إما جاحد، أو معاند؛ وهلذا قالوا: من عىص 

باالتفاق، ومن عىص مشتهًيا مل يكفر عند أهل السنة واجلامعة، وإنام يكفره 

 .(3)اخلوارج(

                                                 

 .2/٧6انظر: فتح القدير للشوكاين: (2)

 .2/٣22انظر: االعتصام للشاطبى: (1)

 .225الصارم املسلول: (2)
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عصية، وإن حاول هؤالء وهذا بخالف عقيدة فرق اخلوارج الذين يكفرون بامل 

، فهم الغالة التنصل من مذهبهم بقرن التكفري باإلرصار، أو احلامية، أو التواطؤ

 : بذلك مل خيرجوا عن مذهبهم

: -وهم أصحاب نجدة بن عويم احلنفي -قال ابن حزم: )وقالت النجدات 

الوا: من ليس عىل الناس أن يتخذوا إماًما، إنام هم عليهم أن يتعاطوا احلق بينهم، وق

ضعف عن اهلجرة إىل عسكرهم فهو منافق واستحلوا دم القعدة وأمواهلم، وقالوا: 

فهو كافر مرشك،  من كذب كذبة صغرية، أو عمل عماًل صغرًيا فأرّص عىل ذلك،

 . (1)وكذلك أيًضا يف الكبائر، وأن من عمل من الكبائر غري مرصٍّ عليها فهو مسلم(

وقال البغدادي عن نجدة: )ومن ضالالته أنه قال: من نظر نظرة صغرية أو  

كذب كذبة صغرية وأرص عليها فهو مرشك، ومن زنى، ورسق، ورشب اخلمر، غري 

 .(2)مرص عليه، فهو مسلم إذا كان من موافقيه عىل دينه(

  الوجه الثاني: قواعد فيما يكفر به امُلستحل: * 

قواعد معروفة ومنضبطة يف بيان احلد الذي يكفر به  أهل السنة واجلامعة هلم 

 من استحل احلرام، أو حرم احلالل، وهي:

 أهنم يقررون أن االستحالل القلبي الذي يكفر به صاحب الذنب ال األول :

يمكن أن يطلع عليه أحد من اخللق، حتى يبني اإلنسان عن اعتقاده بالنطق، أو ما 

 تأويل كالكتابة:يدل عليها بشكل رصيح ال حيتمل ال

وسائر الذنوب: )إذ لو  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية، مفرًقا بني سب النبي  

كان الكفر املبيح هو اعتقاد أن السب حالل، مل جيز تكفريه وقتله حتى يظهر هذا 

 .(3)االعتقاد ظهوًرا تثبت بمثله االعتقادات املبيحة للدماء(

                                                 
 .2/522الفصل يف امللل واألهواء والنحل: (2)

 .5/525. وامللل والنحل للشهرستاين: 5/65. وانظر: مقاالت اإلسالميني لألشعري:68الفرق بني الفرق: (1)

 .25٣ الصارم املسلول: (2)
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وقال العراقي: )وأما االعتقاد بالقلب فال سبيل لنا إىل معرفته، لكنه ال يصري  

 .(1)يف الباطن مسلاًم بدونه، ولو اعرتف لنا باعتقاده حكمنا بكفره(

  :أن االستحالل املخرج عن اإلسالم هو االستحالل االعتقادي ال الثاِن

 ن صاحبه:العميل، وهو الذي ال يمكن االطالع عليه إال باإلبانة م

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )من فعل املحارم مستحالا هلا فهو كافر باالتفاق؛  

فإنه ما آمن بالقرآن من استحل حمارمه، وكذلك لو استحلها بغري فعل، واالستحالل 

حرمها، وهذا يكون خللل يف  اهللمل حيرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن  اهللاعتقاد أن 

اإليامن بالربوبية، أو خللل يف اإليامن بالرسالة، ويكون جحًدا حمًضا غري مبني عىل 

، ثم يمتنع اهللحرمها ويعلم أن الرسول إنام حرم ما حرمه  اهللمقدمة. وتارة يعلم أن 

ذا مع عن التزام هذا التحريم ويعاند املحرم فهذا أشد كفًرا ممن قبله، وقد يكون ه

وعذبه. ثم إن هذا االمتناع واإلباء إما  اهللعلمه أن من مل يلتزم هذا التحريم عاقبه 

خللل يف اعتقاد حكمة اآلمر وقدرته فيعود هذا إىل عدم التصديق بصفة من صفاته. 

وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به مترًدا أو إتباًعا لغرض النفس. وحقيقته كفر 

ورسوله بكل ما أخرب به ويصدق بكل ما يصدق به املؤمنون،  هذا ألنه يعرتف هلل

لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه؛ لعدم موافقته ملراده ومشتهاه، ويقول: أنا ال أقر 

بذلك وال ألتزمه وأبغض هذا احلق وأنفر عنه، فهذا نوع غري النوع األول، وتكفري 

ن تكفري مثل هذا النوع بل هذا معلوم باالضطرار من دين اإلسالم، والقرآن مملوء م

 .(2)عقوبته أشد(

  :فهذه مخسة أنواع من االستحالل التي حرصها شيخ اإلسالم

 مل حيرمها وهي حرام.  اهللاعتقاد أن  -1

 حرمها.  اهللأو بعدم اعتقاد أن  -2

 غري مبني عىل مقدمة. جحد حمض -3

                                                 
 .٣/585طرح التثريب: (2)

 .225الصارم املسلول: (1)
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حرمه خللل يف اعتقاده يف بعض  اهللعلمه أن امتناع من االلتزام بالتحريم مع -4

 الصفات. 

لغرض حرمه مترًدا، أو اتباًعا اهللعلمه أن امتناع من االلتزام بالتحريم مع -5

 النفس. 

ويدخل يف االستحالل االعتقادي صور قليلة من االستحالل العميل، والتي  

وله، أو إلقاء تعاىل ورس اهللأمجع املسلمون عىل أهنا كفر بذاهتا باطنًا وظاهًرا كسب 

املصحف يف القذر، أو السجود للصنم قاصًدا متعمًدا؛ ألنه ال يمكن أن تصدر إال 

 ، وللقرآن الكريم.من قلب خال من اإليامن، كاره هلل تعاىل، ولرسوله 

ويقول: أشهد  ،)لو أخذ يلقي املصحف يف احلش :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ،اهللأشهد أنه رسول  :ويقول ،أو جعل يقتل نبياا من األنبياء ،اهللأن ما فيه كالم 

أنا مؤمن بقلبي مع هذه  :فإذا قال ،ونحو ذلك من األفعال التي تنايف إيامن القلب

 . (1)احلال كان كاذًبا فيام أظهره من القول(

حممد بن صالح العثيمني عن ضابط االستحالل الذي يكفر به  شيخناوملّا سئل  

. وأما االستحالل الفعيل اهللالعبد، قال: )االستحالل: هو أن يعتقد ِحلَّ ما حرمه 

ر فهو كافر مرتد. فمثاًل: لو أن اإلنسان تعامل  فينظر: إن كان هذا االستحالل مما يكفِّ

فإنه ال يكفر؛ ألنه ال يستحله، ولكن لو  بالربا، وال يعتقد أنه حالل، لكنه يرص عليه،

، فإنه يكفر؛ ألنه مكذب هلل اهللقال: إن الربا حالل، ويعني ذلك الربا الذي حرمه 

ورسوله. االستحالل إًذا: استحالل فعيل واستحالل عقدي بقلبه. فاالستحالل 

به  الفعيل: ينظر فيه للفعل نفسه، هل يكفر أم ال؟ ومعلوم أن أكل الربا ال يكفر

اإلنسان، لكنه من كبائر الذنوب، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر، ملاذا؟ ألن الفعل 

ر، هذا هو الضابط(  . (2)ُيكفِّ

                                                 
 .٣/656جمموع الفتاوى: (2)

 .5٧سؤال - 21لقاء الباب املفتوح:جملس (1)
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املعصية؟  ما هي ضوابط استحالل وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: 

أن يرصح الشخص بأهنا حالل،  فقال: )الضوابط التي تدل عىل استحالل املعصية:

أو يشهد عليه  بأهنا حالل، أو يقول: إهنا حالل، بقلمه، بأن يكتب بلسانه أو إما

بأنه يقول بحل الزنا، أو بحل اخلمر، أو حل الربا، أو ما أشبه ذلك،  شاهدان فأكثر

 .(1)بإقراره كالمياا، أو كتابياا، وإما بالشهادة عليه( حينئذ حُيكم عليه باالستحالل: إما

  :املخرج من امللة ال يكون بكل  ياالعتقادأن الكفر باالستحالل الثالث

حمرم يستحله املسلم؛ إذ ال بد أن يكون هذا الذي استحله معلوًما حتريمه من الدين 

ختلف واحد منها مل يكفر من استحله،  اإذ ،بالرضورة، وهو ما تشرتط له رشوط

 ومنها:

ن األحكام : ألن أهل العلم ال يكفرون فيام كان مأن يقع اإلمجاع عَل حتريمه -1

؛ لعدم حتقق وجه  املختلف فيها؛ ألن املخالف يف هذه األحكام ال يكون مستحالا

 املعاندة فيها واجلحود؛ بل لتعارض األدلة، أو خلفائها، ونحوه: 

قال ابن قدامة: )من اعتقد حل يشء أمجع عىل حتريمه، وظهر حكمه بني  

لحم اخلنزير، والزنا، وأشباه املسلمني، وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه: ك

كفر؛ ملا ذكرنا يف تارك الصالة، وإن استحل قتل املعصومني  -هذا مما ال خالف فيه

وأخذ أمواهلم بغري شبهة وال تأويل فكذلك، وإن كان بتأويل كاخلوارج فقد ذكرنا 

أن أكثر الفقهاء مل حيكموا بكفرهم مع استحالهلم دماء املسلمني وأمواهلم، وفعلهم 

 .(2)تعاىل( اهللذلك متقربني به إىل ل

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )فاالستحالل الذي يكون من موارد االجتهاد  

هلذه األمة من اخلطأ  اهللوقد أخطأ املستحل يف تأويله مع إيامنه وحسناته هو مما غفره 

                                                 
، وطبعت برسالة بنفس «ظاهرة التفسيق والتبديع والتكفري وضوابطه»من رشيط حمارضة بعنوان  (2)

 هـ. 5226أمحد بالقاهرة، سنة  االسم: بمكتبة دار اإلمام

 .6/55املغني: (1)
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كام استحل بعضهم بعض  ،[286:]البقرة ژې ې ې ى ى ائ ائژ يف قوله 

 ،وهو إتيان النساء يف حشوشهن، واستحل بعضهم نوًعا من الفاحشة ،أنواع الربا

واستحل بعضهم بعض أنواع اخلمر، واستحل بعضهم استامع املعازف، واستحل 

بعضهم من دماء بعض بالتأويل ما استحل، فهذه املواضع التي تقع من أهل اإليامن 

 .(1)والصالح تكون سيئات مكفرة، أو مغفورة، أو خطأ مغفوًرا(

فانظر كيف مل يكفر السلف بعض من استحل قتل املعصومني، وأخذ أمواهلم  

بالتأويل، وال من استحل بعض أنواع الربا، أو استحل نوًعا من الفاحشة، أو 

استحل بعض أنواع اخلمر؛، لوجود شبهة التأويل يف هذا االستحالل، فكيف يكفر 

 هؤالء من مل يستحل أصاًل بل يراها معصية؟

: ألن بعض أهل العلم يدعي اإلمجاع، يكون اإلمجاع قطعيًّا َل ظنيًّاأن  -2

وينترش ذلك، لكن ال يكون هذا اإلمجاع قطعياا؛ لعدم تواتره تواتًرا يقطع به، أو 

يكون إمجاًعا سكوتياا؛ لعدم ظهور املخالف املنكر، فال يكفر من خالف يف هذا النوع 

 ا اإلمجاع:إذا كان املخالف مل تقم عنده قطعية هذ

قال أبو عمر ابن عبد الرب: )املحرم بآية جمتمع تأويلها، أو سنة جمتمع عىل القول  

هبا يكفر مستحله؛ ألنه جاء جميًئا يقطع العذر وال يسوغ فيه التأويل، وما جاء جميًئا 

 .(2)يوجب العمل، وال يقطع العذر، وساغ فيه التأويل؛ مل يكفر مستحله(

)اإلمجاعات نوعان: أحدمها تعلم صحته بالرضورة  :امينوقال ابن الوزير الي 

من الدين، بحيث يكفر خمالفه، فهذا إمجاع صحيح، ولكنه مستغنى عنه بالعلم 

 .(3)الرضوري من الدين. وثانيهام: ما نزل عن هذه املرتبة، وال يكون إال ظناا(

  

                                                 
 . 2/586االستقامة: (2)

 .5/52٣التمهيد: (1)

 .5/526إيثار احلق عىل اخللق: (2)
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مل يكفروا املستحل للمعصية، إال أن يكون  اهللفانظر كيف أن العلامء رمحهم  

قام عىل حتريمها اإلمجاع القطعي الذي يقطع العذر، بخالف من يكفر بالرتخيص 

للمعصية ومحايتها دون استحالل، مع أنه مل ينقل عن أحد من العلامء التكفري هبا، 

 فضاًل عن أن يدعي اإلمجاع القطعي، بل وال اإلمجاع الظني. 

ا، َل من اسمسالل اخلييةأن يكون اإل -3 ا متواترا : وذلك ألن اإلمجاع مجاع ظاهرا

 اخلفي ليس مما قامت به احلجة، فيكون دلياًل عىل التكذيب واجلحود:

قال النووي: )فأما ما كان اإلمجاع فيه معلوًما عن طريق علم اخلاصة: كتحريم  

ن للجدة السدس، وما نكاح املرأة عىل عمتها وخالتها، وأن القاتل عمًدا ال يرث، وأ

أشبه ذلك من األحكام، فإن من أنكرها ال يكفر، بل يعذر فيها؛ لعدم استفاضة 

 .(1)علمها يف العامة(

وقال القرايف: )وال يعتقد أن جاحًدا ما أمجع عليه يكفر عىل اإلطالق، بل ال  

ا، فكم من املسا ئل البد أن يكون املجمع عليه مشتهًرا يف الدين حتى صار رضوريا

املجمع عليها إمجاًعا ال يعلمه إال خواص الفقهاء، فجحد مثل هذه املسائل التي 

 .(2)خيفى اإلمجاع فيها ليس كفًرا(

فانظر إىل علامء األمة الذين ال يكفرون بارتكاب احلرام املجمع عليه حتى  

ا، وال يكون مما ال يعلمه إال خواص الفقهاء، ثم ي بني يكون مشتهًرا يف الدين رضوريا

استحالله له بام ظهر من لسانه ومقاله، بخالف أصحاب الفكر الغايل الذين 

يكفرون باإلرصار عىل املعصية، أو الرتخيص هلا، أو محايتها دون استحالل، مع أنه 

لو سلم هلم التكفري بام ذكروه تنزاًل، فإنه ليس ألحد التكفري به؛ ألنه ليس مما اشتهر 

من جهتهم وعند منظرهيم، دون علامء األمة الذين ال  علمه رضورة، بل ال يعلم إال

 يكفرون مرتكب املعصية إال باستحالل رصيح بني بدون تأويل وال شبهة.

                                                 
 .5/212رشح مسلم: (2)

 .2/226الفروق: (1)
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  الوجه الثالث: *

بناء عىل ما تقدم يتبني أن فعل الكبرية ليست كفًرا عند أهل السنة واجلامعة، 

 «:بالبنوك الربوية»ولو صاحبها إرصار وحراسة كام يف مؤسسات الربا املسامة 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ ژ تعاىل يقول خماطًبا أهل اإليامن: اهللفإن  

 .[5٧1:]آل عمران ژوئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

َأنَّه َسِمَع النَّبِيَّ  َأيِب َعاِمٍر، َأْو أَِ يب َمالٍِك األَْشَعِريُّ ويف صحيح البخاري عن  

تِي َأْقَواٌم »َيُقوُل:   ، (1)«َيْسَتِحلُّوَن احِلَر، َواحَلِريَر، َواخَلْمَر، َواسمََعاِزَف َلَيُكوَننَّ ِمْن ُأمَّ

َبا »ويف رواية مرسلة َعْن األَْوَزاعي رفعه:  َيْأِِت َعََل النَّاس َزَمان َيْسَتِحلُّوَن الرِّ

 . (2)«بِالَبْيعِ 

َبا  اهللَلَعَن َرُسوُل »َقاَل:   اهللوَعْن َجابٍِر بِِن َعْبِد    ،َوُموكَِلهُ  ،آكَِل الرِّ

 .(3)«ُهْم َسَواءٌ  :َوَقاَل  .َوَكاتَِبُه، َوَشاِهَدْيهِ 

فهذه األدلة متثل ما عليه اعتقاد أهل السنة واجلامعة خلًفا عن سلف، بأن  

املسلم ال يكفر إال باعتقاد أن الربا حالل، وأن من فعل الربا وهو يعتقد حرمتها، 

لشهادة فيه، سواء كان برتخيص أو وخياف ذنبه، فهو مسلم، وإن مارس كتابته وا

 بغريه، بحراسة أو بغريها، وبيان ذلك من أوجه:

 أن هذه األدلة مثلت الصور التي يكون فيها اعتقاد املرء مع معصية الربا:األول : 

                                                 
يِْه بَِغرْيِ اْسِمِه.2261 -٣/516صحيح البخاري ) (2) بَِة، بَاُب َما َجاَء فِيَْمْن َيْستَِحلُّ اخلَْمَر َوُيَسمِّ  (، كِتَاُب األرَْشِ

(: )فروى اإلمام أبو عبد اهلل بن بطة بإسناده عن 6/25قال شيخ اإلسالم ابن تيمية )الفتاوى الكربى: (1)

َبا بِالَبْيعِ »قال:  األوزاعي عن النبي  ، يعني: العينة، وهذا املرسل «َيْأِِت َعىَل النَّاس َزَمان َيْسَتِحلُّوَن الرِّ

الظاهر وحقيقتها ومقصودها حقيقة الربا، واملرسل  بني يف حتريم هذه املعامالت التي تسمى بيعَا يف

( بإسناده إىل 5/258صالح لالعتضاد به باتفاق الفقهاء(ا.هـ. واحلديث رواه اخلطايب)غريب احلديث:

 األوزاعي مرساًل.

َبا َوُمْؤِكِلِه.25٣٣-2/21رواه مسلم) (2)  (، ِكَتاب املَُساَقاِة، باب َلْعِن آِكِل الرِّ
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 اهلل: أن تفشوا معصية الربا بني من يرونه حالاًل مع معرفتهم بأن الصورة األوَل

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ژلقوله تعاىل حرمه، فهؤالء كفار، 

  .[5٧1:]آل عمران ژۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

فهذه اآلية وعيد بدخول النار التي أعدت للكافرين، فمن أكل الربا وهو يرى 

 ، فهو كافر ممن أعدت النار له خالًدا خملًدا فيها:اهللحله مع معرفته بتحريم 

)قال ابن عباس: هذا هتديد للمؤمنني؛ لئال يستحلوا  :قال أبو حيان األندليس 

 .(1)فتكفروا( اهللالربا. وقال الزجاج: واملعنى: واتقوا أن حتلوا ما حرم 

: فيه اإلرشاد إىل جتنب ما ژېئ ېئ ېئ ىئ ىئژوقال الشوكاين: ) 

يفعله الكفار يف معامالهتم، قال كثري من املفرسين: وفيه أنه يكفر من استحل 

 .(2)الربا(

: أن تفشوا معصية الربا بني من ال يرونه حالاًل، لكن يستحلون الصورة الثانية

فعله بالتحيل، فهؤالء ال يكفرون، لكن تعجل هلم العقوبة، وهم من ينطبق عليهم 

تِي َأْقَواٌم َيْسَتِحلُّوَن احِلَر، َواحَلِريَر، َواخَلْمَر، َواسمََعاِزَف » قوله  . ويف «َلَيُكوَننَّ ِمْن ُأمَّ

َبا بِالَبْيعِ »رواية مرسلة:  وهؤالء الذين ال  .(3)«َيْأِِت َعََل النَّاس َزَمان َيْسَتِحلُّوَن الرِّ

يرون الربا حالاًل، لكن يستحلون فعله بالتحيل، كام استحل اليهود الصيد يف يوم 

 السبت استحالل تأويل واحتيال، ال تكذيب وكفر:

تعاىل ملستحيل الصيد من اليهود  اهللمسخ  ذكر شيخ اإلسالم ابن تيميةلذا و 

)ثم إن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل مل يعاقبوا باملسخ كام  :بالتحيل، ثم قال

عوقب به مستحلو احلرام باحليلة، وإنام عوقبوا بيشء آخر من جنس عقوبات 

                                                 
 . ٧/28ط:البحر املحي (2)

 .5/2٧6فتح القدير: (1)

 سبق خترجيه. (2)
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أن يكون هؤالء، ملا كانوا أعظم جرًما؛ فإهنم بمنزلة  -أعلم  اهللو -غريهم، فيشبه 

املنافقني وهم ال يعرتفون بالذنب، بل قد فسدت عقيدهتم وأعامهلم، كام قال أيوب 

السختياين: لو أتوا األمر عىل وجهه كان أهون عيل كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة 

حرام، فقد اقرتن بمعصية اعرتافه  غريهم، فإن من أكل الربا والصيد املحرم عاملًا بأنه

، ورجاء مغفرته، اهللويرتتب عىل ذلك من خشية  ،وآياته اهللبالتحريم، وهو إيامن ب

وإمكان التوبة ما قد يفيض به إىل خري، ومن أكله مستحالا بنوع احتيال تأول فيه فهو 

فيض به إىل مرص عىل احلرام، وقد اقرتن به اعتقاده الفاسد يف حل احلرام، وذلك قد ي

 .(1) رش طويل(

: أن تفشو معصية الربا بني من يعتقدون حتريمه وال يستحلونه الصورة الثالثة

باحليل، ولو جعلوا له دوًرا خاصة به حيموهنا، فهؤالء حكمهم حكم سائر أهل 

املعايص، وهم من عناهم شيخ اإلسالم ابن تيمية آنًفا ممن اقرتن بمعصيتهم 

وآياته، فلم يعاقبوا باملسخ كام عوقب به مستحلو  اهللو إيامن باعرتافهم بالتحريم، وه

َبا  اهللَلَعَن َرُسوُل » :احلرام باحليلة، وهم كذلك من ينطبق عليهم قوله  ،آكَِل الرِّ

 :(2)«ُهْم َسَواءٌ  :َوَقاَل  .َوَشاِهَدْيهِ  ،َوَكاتَِبهُ  ،َوُموكَِلهُ 

وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية عدم جواز تعيني أعيان هؤالء اخلمسة  

باللعن، ثم قال: )واعلم أن هذه السبيل هي التي جيب سلوكها؛ فإن ما سواها 

طريقان خبيثان: أحدمها: القول بلحوق الوعيد لكل فرد من األفراد بعينه، ودعوى 

رج املكفرين بالذنوب أن هذا عمل بموجب النصوص، وهذا أقبح من قول اخلوا

واملعتزلة وغريهم، وفساده معلوم باالضطرار، وأدلته معلومة يف غري هذا املوضع. 

ظناا أن القول بموجبها   اهللالثاين: ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول 

 . (3)مستلزم للطعن فيام خالفها، وهذا الرتك جير إىل الضالل(

                                                 
 .6/28الفتاوى الكربى: (2)

 سبق خترجيه. (1)

 .21/286جمموع الفتاوى: (2)
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وسئل شيخنا حممد بن صالح العثيمني عن ضابط االستحالل الذي يكفر به  

، وأما االستحالل الفعيل اهللالعبد، فقال: )االستحالل: هو أن يعتقد ِحلَّ ما حرمه 

ر فهو كافر مرتد، فمثاًل لو أن اإلنسان تعامل  فينظر: إن كان هذا االستحالل مما يكفِّ

 . (1)ه يرص عليه، فإنه ال يكفر؛ ألنه ال يستحله(بالربا، وال يعتقد أنه حالل، لكن

 ويؤيد دخول من رخص للبنوك الربوية، وقام بحاميتها يف الصورة  :الثاِن

 أمران: -إذا اعتقد حتريمها  -الثالثة التي ال يكفر صاحبها 

تِي َأْقَواٌم َيْسَتِحلُّوَن احِلَر، » : يف قول النبي أحدها َواحَلِريَر، َلَيُكوَننَّ ِمْن ُأمَّ

َبا ». ويف الرواية املرسلة: «َواخَلْمَر، َواسمََعاِزَف  َيْأِِت َعََل النَّاس َزَمان َيْسَتِحلُّوَن الرِّ

أن أناًسا من أمته يستحلون ذنوًبا منها الربا، وحيث إنه ليس  خيرب  .(2)«بِالَبْيعِ 

املراد باحلديث أهنم استحلوه باعتقاد حلِّه عىل وجه املعاندة والشقاق، وإال لكانوا 

، لكنهم حتيلوا عىل فعله ففعلوه، كفعل املستحل، كفاًرا ومل يكونوا من أمته 

 ا؛ لعدم اعتقادهم أنه حالل:باملسخ، ومع ذلك فهؤالء مل يكفرو اهللفعاقبهم 

لذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عنهم: )فإهنم لو استحلوها مع اعتقاد أن  

. مع أنه قال عن استحالهلم (3)الرسول حرمها كانوا كفاًرا، ومل يكونوا من أمته(

للربا: )ومن أكله مستحالا بنوع احتيال تأول فيه فهو مرص عىل احلرام، وقد اقرتن به 

 .(4)ده الفاسد يف حل احلرام، وذلك قد يفيض به إىل رش طويل(اعتقا

فإذا كان الذي اقرتن بأكله الربا اعتقاده الفاسد يف حل احلرام، ففسدت  

عقيدته، وأعامله مل يكفر، فمن مل يستحله باعتقاده وال بفعله، بل اعتقد حتريمه مطلًقا 

أوىل بعدم الكفر، ولو فعله، ورخص له، وحرسه؛ ألنه قد اقرتن بمعصيته اعرتافه 

، ورجاء اهللوما يرتتب عىل ذلك من خشية  ،ياتهوآ اهللبالتحريم، وهو من اإليامن ب

 مغفرته، وإمكان التوبة ما قد يفيض به إىل خري، كام قال شيخ اإلسالم آنًفا. 

                                                 
 .5٧سؤال - 21لقاء الباب املفتوح:جملس (2)

 سبق خترجيه. (1)

 .6/26الفتاوى الكربى: (2)

 .6/22املرجع السابق: (4)
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أن من كّفر القائمني بالرتخيص لبنوك الربا، ومحايتها، واملواطأة عليها  :ثانيها

َبا  اهللَلَعَن َرُسوُل »عنهم:  يلزمه تكفري كل من قال النبي   ،َوُموكَِلهُ  ،آكَِل الرِّ

، ألن هؤالء اخلمسة الذين قد تشاركوا بمعاملة «ُهْم َسَواءٌ  :َوَقاَل  .َوَشاِهَدْيهِ  ،َوَكاتَِبهُ 

ال خيتلفون عّمن يقوم بالرتخيص  -اآلكل، واملوكل، والكاتب، والشاهدين -الربا

صون يف  الربا متواطئون عليه لبنوك الربا ومحايتها حقيقة وال حكاًم، إذ كلهم مرتخِّ

ويقومون بحاميته بداهة عن طريق هذا العقد الذي كتبوه، ولكنهم ملّا كانوا معتقدين 

 لتحريمه باطنًا، مل يستحلوه كاستحالل من استحله باحليل:

قال الشاطبي: )ومل يرد باالستحالل جمرد الفعل، فإن هذا مل يزل معمواًل يف  

 . (1) عمل يف األصل فيمن اعتقد اليشء حالاًل(الناس، ثم لفظ االستحالل إنام يست

فيقال هلؤالء الغالة: كيف ُتّكِفُرون من يرخص للربا أو حيرسه مع اعتقاد  

حتريمه؟ وال تكفرون الذين تعاملوا بالربا املحرم بعقد بحضور الكاتب 

والشاهدين؟ مع أن هذا املرخص للربا احلامي له ال خيتلف يف حقيقته يف عملية الربا 

صية، بل يشملهم الدخول يف قول ذين أعانا عىل هذه املعلعن الكاتب والشاهد ال

. أي: يف اإلثم ال يف «ُهْم َسَواءٌ »، ملا ذكر اخلمسة املشرتكني يف عقد الربا: النبي 

الكفر. بل قد يقال هلم: إن الشهادة عىل عقد الربا وكتابته أدلُّ عىل االستحالل من 

 احلامية واحلراسة.

 يروا أن انتشار الربا والتعامل : أن علامء امللة املتقدمني واملتأخرين مل الثالث

كفر، حتى يقارن ذلك استحالله مع العلم بتحريمه،  -ولو باإلذن به ومحايته -به

وإال للزم هؤالء الغالة وأتباعه تكفري األب الذي رخص ألوالده بجلب أجهزة 

ولزمه تكفري مدير  الفساد لبناته وأوالده، إذا محاها من اعتداء أحد أبنائه عليها،

سة الذي يرخص بوضع الصور والتامثيل فوق رؤوس الطالب، إذا محاها من املدر

                                                 
 .2/282االعتصام: (2)
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اعتداء بعض املتدينني يف املدرسة، بل يلزمه تكفري كل مبتدع رخص ببدعة جممع 

 عىل حتريمها مع القيام عىل محايتها وحراسة أهلها.

 قال العالمة ابن خويز منداد: )ولو أن أهل بلد اصطلحوا عىل الربا استحالاًل  

كانوا مرتدين، واحلكم فيهم كاحلكم يف أهل الردة، وإن مل يكن ذلك منهم استحالاًل 

 .(1)جاز لإلمام حماربتهم(

وملّا سئل سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز: هل وجود البنوك الربوية جُيَّوز  

اخلروج عىل والة األمر؟ فقال: )وجود املعايص ال جيّوز اخلروج، وجود املعايص من 

الوايل ومن الرعية ال جيوز اخلروج عىل والة األمور، ولكن جيب األمر باملعروف 

ر أن جيتهدوا يف إزالة املنكر... أما شق العصا، أو والنهي عن املنكر، وعىل والة األمو

فهذا من دين اخلوارج من  -الربا وغريه -اخلروج عىل والة األمور بسبب املعصية

 .(2)أعامل اخلوارج(

وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: هل وجود البنوك الربوية يف البالد  

 ربا ال يدل عىل استباحة الربادليل عىل استحالل الربا واستباحته؟ فقال: )أكل ال

والتعامل بالربا كبرية، وموبقة من املوبقات، لكن  أكل الربا كبرية من كبائر الذنوب

فهو  ،ال يدل هذا عىل كفر املرايب، إال إذا استحله ولو مل يأخذه، إذا قال: الربا حالل

وأخذه، فهذه  كافر، ولو مل يأخذ الربا، فإذا مجع بني اجلريمتني وقال: الربا حالل

 .(3): أكله كبرية وفسق، واستحالله كفر(- اهللوالعياذ ب -جريمتان 

  :َهِب »: أن الربا املجمع عىل حتريمه ما جاء يف قوله الرابع َهُب بِالذَّ  ،الذَّ

ةِ  ُة بِالِيضَّ ِعريِ  ،َوالُُبُّ بِالُُبِّ  ،َوالِيضَّ ِعرُي بِالشَّ ِمْثًلا  ،َواسمِلُح بِاسمِلِح  ،َوالتَّْمُر بِالتَّْمرِ  ،َوالشَّ

ا بَِيدٍ  َفإَِذا اْخَتَلَيْت َهِذِه األَْصَناُف َفبِيُعوا َكْيَف ِشْئُتْم إَِذا َكاَن  ،بِِمْثٍل، َسَواءا بَِسَواٍء، َيدا

                                                 
 .٧/٧26انظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي: (2)

 رشيط أهداف احلمالت اإلعالمية ضد حكام وعلامء بالد احلرمني.(1)

 .26اإلجابات املهمة يف املشاكل امللمة: (2)
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ا بَِيدٍ  . فمن تعامل بأحد هذه األصناف الستة بمثلها كالذهب بالذهب، أو (1)«َيدا

: التامثل مثاًل بمثل؛ خروًجا من ربا الفضل، التمر بالتمر بالبيع لزمه أمران

والتقابض قبل التفرق؛ خروًجا من ربا النسيئة. وأما إذا اختلف اجلنس، كبيع 

الذهب بالفضة، أو الرب بالشعري، فيشرتط رشط واحد هو: التقابض قبل التفرق، 

ستة، وجيوز التفاضل، وقد اختلف العلامء يف جريان الربا فيام عدا هذه األصناف ال

 نذكر ذلك يف مسألتني بعضها ينبني عىل بعض:

: أمجع اخلًلف ِف قياس غري األصناف الستة عليها: اسمسألة اخلًلفية األوَل -

العلامء عىل جريان الربا يف األصناف الستة املذكورة، لكنهم اختلفوا فيام عدا هذه 

ا غريها مما شاركها األصناف: هل حتريم الربا يف هذه األشياء لعلة فيها، فيقاس عليه

 يف هذه العلة، أو ألعياهنا؟ عىل قولني:

: أن حتريم الربا حمصور يف األصناف الستة، ال يتجاَوزها إىل القول األول

غريها، وقال هبذا القول قتادة، وطاوس، وعثامن البتّي، وهو قول أهل الظاهر، 

 واختاره من احلنابلة ابن عقيل:

)فذهب اجلمهور إىل ثبوته فيام عداها مما شاركها يف العلة،  :وقال الصنعاين 

ولكن ملا مل جيدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختالًفا كثرًيا، يقوي للناظر العارف أن 

وقد  احلق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه ال جيري الربا إال يف الستة املنصوص عليها،

 .(2)«(القول املجتبى»سميتها: أفردنا الكالم عىل ذلك يف رسالة مستقلة 

: وهو قول مجهور العلامء أصحاب املذاهب األربعة وغريهم أن القول الثاِن

 الربا يتجاوز هذه األصناف الستة إىل غريها مما شاركها يف العلة:

قال الشوكاين: )ومما يدل عىل أن الربا يثبت يف غري هذه األجناس حديث ابن  

ُجُل َثَمَر َحالِطِِه   اهللى َرُسوُل َُنَ »عمر يف الصحيحني قال:  َعْن اسُمَزاَبنَِة: َأْن َيبِيَع الرَّ

                                                 
َهِب بِالَوِرِق َنْقًدا.252٣-2/22رواه مسلم) (2) ِف َوَبْيِع الذَّ ْ َبا، باب الرصَّ  (، َباُب الرِّ

 .٧/٧8السالم:سبل  (1)
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ا َأْن َيبِيَعُه بَِكْيِل َطَعامٍ  ،إِْن َكاَن َنْخًلا بَِثْمٍر َكْيًلا  هِ  ،َوإِْن َكاَن َكْرما ويف « َُنَى َعْن َذلَِك ُكلِّ

احلديث يدل عىل ثبوت الربا يف الكرم فإن هذا  (1)«َعْن ُكلِّ َثَمٍر ََيُْرُصهُ »لفظ ملسلم: 

 . (2)ورواية مسلم تدل عىل أعم من ذلك( والزبيب،

: اخلًلف ِف العلة التي تقاس عليها األصناف الستة اسمسألة اخلًلفية الثانية: -

فاجلمهور الذين قالوا بالقياس أدخلوا يف حكم األصناف الستة كل ما شاركها يف 

ديد هذه العلة اختالًفا كبرًيا، ترتب عليه حتريم طائفة هذه العلة، ثم اختلفوا يف حت

منهم بيع صنف معني بجنسه متفاضاًل، أو بنسأ؛ بناء عىل جريان علة الربا فيه، وأباح 

 ذلك آخرون، وهلم يف علة الربا أقوال مخسة: 

 . (3): أن العلة الوزن والكيل، فكل موزون، أو مكيل جيري فيه الربافاألول

العلة الثمنية يف الذهب والفضة، واالقتيات واالدخار يف الرب، : أن الثاِن

 . (4)والشعري، وامللح، والتمر

: أن العلة الثمنية يف الذهب والفضة، ويف األربعة األخرى الطعم مطلًقا، الثالث

 . (5)أو الطعم مع الكيل والوزن

 . (6): الربا جيري فيام جتب فيه الزكاةالرابع

 . (7)يف كل ما كان من جنس واحد مطلًقا: الربا جيري اخلامس

                                                 
ْرِع بِالطََّعاِم َكْياًل. ومسلم)2212-٧/٣8صحيح البخاري) (2) -2/56(، ِكَتاُب الُبُيوِع، َباب َبْيِع الزَّ

َطِب بِالتَّْمِر إاِلَّ يف الَعَراَيا. والرواية األخرية مل أرها يف مسلم.٧681 ِريِم َبْيِع الرُّ  (، ِكَتاُب الُبُيوِع، باب حَتْ

 .5/٧16الدراري املضية: (1)

 .٧/65، واهلداية رشح البداية للمرغيناين:2/58٧بدائع الصنائع للكاساين: (2)

 .٧/22، وبلغة السالك للصاوي:٧/28الرشح الكبري للدردير: (4)

 .2/52، اإلنصاف للمرداوي:2/2، املغني:2/22، ومغني املحتاج:٧/٧٣٣روضة الطالبني: (2)

 . 2/6املغني: (6)

 رجع السابق. امل (2)
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ومذاهب األئمة األربعة أخذ كل منها بأحد األقوال الثالثة األوىل املتعارضة:  

فإما أن تكون العلة الوزن والكيل مطلًقا، سواء كان مطعوًما أو ال، أو عكسه، بأن 

قط، أو تكون بالطعم مطلًقا، سواء مكياًل موزوًنا، أو تكون بالطعم مع االدخار ف

بالطعم مع االدخار والكيل والوزن، وهبذا يعلم أن الربا ال جيري يف األوراق 

النقدية عىل مذهب الظاهرية القائلني بعدم القياس، وال عىل مذهب القياسيني 

القائلني بالقول األول: بأن علة الربا التقدير بالوزن والكيل مطلًقا، وهم احلنفية 

 .(1)واحلنابلة

ح الذي ال ريب فيه هو قول عامة العلامء املعارصين يف هيئات ومع أن الصحي 

العلامء يف اململكة العربية  كبار العلامء، واملجامع الفقهية السنية املعتربة، كهيئة كبار

املجمع الفقهي اإلسالمي يف دورته اخلامسة:  السعودية بأكثرية األعضاء، وجملس

والرشاء مدعومة من الدول تقوم يف  بأن األوراق النقدية حال كوهنا عملة البيع

عنه، أو بدالا عام حلت حمله من عمالت الذهب والفضة؛  الثمنية مقام ما تفرعت

ومعانيها، ال بألفاظها ومبانيها فقط، فيجري فيها  ألن األمور الرشعية بمقاصدها

بالبنوك التي جتري  لكن مرادنا هنا بيان أنه َل جيوز التكيري باسمعامًلتالربا بنوعيه، 

 اليوم، والتي نرى جريان ربا الفضل وربا النسيئة فيها عىل الراجح من وجهني:

 : أن مسألة جريان الربا مسألة خالفية مشهورة قدياًم وحديًثا:األول

فقتادة، وطاوس، وعثامن البتّي، وأهل الظاهر، وابن عقيل من احلنابلة،  -1

ف الستة، واألوراق النقدية خارج والصنعاين ال يرون جريان الربا يف غري األصنا

 هذه األصناف.

                                                 
، اإلنصاف 2/2، املغني:٧/65، واهلداية رشح البداية للمرغيناين:2/58٧بدائع الصنائع للكاساين: (2)

 .2/52للمرداوي:
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واحلنفية، واحلنابلة القائلون بالقياس، حيرصون علة الربا بالوزن والكيل  -2

 مطلًقا، واألوراق النقدية ال تدخل يف هذه العلة؛ ألهنا ليست بكيل وال وزن.

فمن تعامل يف هذه البنوك باملعامالت الربوبية وهو يرى حرمتها، فال جيوز  

تكفريه؛ ألن القاعدة املقررة أنه ال جيوز التكفري باملسائل املجمع عليها حتى تكون 

 ظاهرة معلومة من الدين بالرضورة، فكيف باملسائل املختلف فيها كام قدمنا؟

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ نثۀعن قوله تعاىل لذا سئل اإلمام أمحد  

)كفر ال ينقل عن امللة، مثل اإليامن  : ما هذا الكفر؟ فقال:[22:]املائدة ھمث

 .(1)فكذلك الكفر، حتى جييء من ذلك أمر ال خيتلف فيه( ،بعضه دون بعض

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )وما تنازع العلامء يف جوازه ال يكفر فاعله  

 .(2)باالتفاق(

أن من رأى جوازها اتباًعا الجتهاد من ال يرى جريان الربا يف تعامل  الثاِن:

البنوك اليوم؛ بناء عىل أصل الظاهرية يف نفي القياس، أو عىل رأي احلنفية واحلنابلة 

ر؛ ألهنا من موارد  يف العلة، فمثل هذا وإن أخًطا فال يؤثم، فضاًل عن أن ُيكفَّ

تعليل، ومن كّفر يف مسائل االجتهاد فقد االجتهاد التي يتعارض فيها الدليل وال

 خالف الكتاب والسنة واإلمجاع. 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )املتأول الذي قصده متابعة الرسول ال يكفر، بل  

وال يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس يف املسائل العملية، وأما 

يها، وهذا القول ال يعرف عن أحد مسائل العقائد فكثري من الناس كفر املخطئني ف

من الصحابة والتابعني هلم بإحسان، وال عن أحد من أئمة املسلمني، وإنام هو يف 

األصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة، ويكفرون من خالفهم، 

 . (3)كاخلوارج، واملعتزلة، واجلهمية(

                                                 
 .5/٣8، الصالة وحكم تاركها البن القيم:٣/222انظر جمموع الفتاوى البن تيمية: (2)

 .2٧/5٣6جمموع الفتاوى: (1)

 .2/2٧6منهاج السنة النبوية: (2)
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ملتعاملة بالربا عىل القول وعىل هذا فإن تكفري الغالة بإقامة البنوك املرصفية ا 

الراجح، والرتخيص هلا، ومحايتها هو مذهب اخلوارج الذين يكفرون بالذنوب، 

وقواعد أهل السنة واجلامعة املقررة أنه ال يكفر باملسائل املجمع عليها حتى تكون 

ظاهرة معلومة من الدين بالرضورة، وجريان الربا يف األوراق النقدية ليست مسألة 

 ومة من الدين بالرضورة، بل هي مسألة خالفية مشهورة قدياًم وحديًثا، إمجاع معل

 ال جيوز التكفري هبا عىل أصل أهل السنة واجلامعة والسلف الصالح.
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:

ر الغالة يف اململكة العربية السعودية بنظام العمل والعامل؛ ألنه من  يكفِّ

، واجلواب عن ذلك اهلل، ومن احلكم بغري ما أنزل اهللالترشيع الذي يضاد حكم 

 من أوجه:

 : الوجه األول *

أنه ليس كل ما يرشعه، أو يقننه والة األمر، أو من يفوضونه من الرشك الذي 

 ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے نثھجاء يف قوله تعاىل 

، بل إن [25 :]الشورى ېمث ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

بإلغاء  اهللاآلية تعني الترشيع، أو النظام، أو القانون الوضعي الذي يضاهي حكم 

، ووضع حكم آخر برشي بدله حتلياًل وحترياًم، أما الترشيعات، واألنظمة، اهللحكم 

والقوانني يف األمور احلادثة التي يراد هبا ضبط حياة البرش عىل وجه غري معارض أو 

أنه  مناقض للرشع أمر جائز بإمجاع املسلمني؛ ولذا ملّا اعرتض الرافيض عىل عمر 

، قال شيخ اإلسالم: )وأما قوله: وغري اهللحيلق شارب اخلمر وينفيه: بأنه غري حكم 

مثل إسقاط  اهللبام يناقض حكم  اهلليف املنفيني، فاجلواب أن التغيري حلكم  اهللحكم 

، والنفي يف اخلمر كان من باب التعزير الذي يسوغ اهلل، وحتريم ما أحله اهللما أوجبه 

ها: ال قدَره، وال صفته، بل جوز  وذلك أن اخلمر مل يقدر النبي  فيه االجتهاد، حدَّ

 . وهذه الترشيعات اجلائزة أنواع متعددة، منها: (1)فيها الرضب(

 القوانني واألنظمة الدنيوية التي تكون لتنظيم شؤون العمل النوع األول :

اجلائزة؛ ألن املسلمني والعامل وغريها مما ليس هلا عالقة بالدين، وهي من األمور 

، وليست هي داخلة يف (2)عىل رشوطهم، إال رشطَا أحل حراًما، أو حرًما حالاًل 

                                                 
 .6/٧8منهاج السنة النبوية: (2)

عبارة: )املسلمني عىل رشوطهم، إال رشًطا أحل حراًما أو حرًما حالاًل(: من تعليقات شيخنا الشيخ  (1)

 عىل هذا الكتاب.  حفظه اهلل  صالح الفوزان 
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  ۆمث ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے نثھقوله تعاىل: 

؛ ألن هذه األنظمة والترشيعات ليست من الدين، بل من أمور الدنيا [25 :]الشورى 

َوإَِذا َكاَن َشْيئاا  ،َأْمِر ُدْنَياُكْم َفَشْأَنُكْم بِهِ  إَِذا َكاَن َشْيئاا ِمنْ »: التي قال فيها النبي 

، بوب ابن حبان عىل (2)«َأْنُتْم َأْعَلُم بَِأْمِر ُدْنَياُكمْ »، وقوله: (1)«ِمْن َأْمِر ِدينُِكْم َفإَِلَّ 

أراد به من أمور  «َوإَِذا َأَمْرُتُكم بََِشءٍ » ذكر البيان بأن قوله »األول، فقال: 

بام عند غري املسلمني من األنظمة  بل أخذ النبي «. ال من أمور الدنياالدين، 

سمََّا َأَراَد : »والقوانني التي تعارف عليها الناس يف زمنه، كمـا قال َأَنُس ْبُن َمالٍِك 

وِم ِقيَل َلهُ  النَّبِيُّ  ا إَِلَّ َأنْ  :َأْن َيْكُتَب إََِل الرُّ ُْم ََل َيْقَرُؤوَن كَِتابا ا إُِنَّ  ،َيُكوَن ََمُْتوما

ةٍ  اا ِمْن فِضَّ َذ َخاََت َ ٌد َرُسوُل  ،َفَكَأِنِّ َأْنُظُر إََِل َبَياِضِه ِِف َيِدهِ  ،َفاَّتَّ . (3)«اهللَوَنَقَش فِيِه ُُمَمَّ

هنا أخذ بام عليه ملوك عرصه، من اعتامدهم عىل الكتب املختومة دون  فالنبي 

منه؛ لكونه نظاًما رومياا أو فارسياا؛ ما دام حيقق مصلحة  غريها، ومل يأنف 

 دنيوية عامة بالتوثق من الكتب حتى ال تنتحل وتزور.

ولذا ملّا ذكر شيخ اإلسالم بعض املعامالت الدنيوية، قال: )ال يؤخذ عن  

الفقهاء بخصوصهم؛ بل يؤخذ عن أهل اخلربة بذلك اليشء، وإنام املأخوذ عنهم ما 

، [٧:]البقرة ژڀ ٺ ٺژتعاىل:  اهللبه من معرفة األحكام بأدلتها، وقد قال انفردوا 

واإليامن باليشء مرشوط بقيام دليل يدل عليه، فعلم أن األمور الغائبة عن املشاهدة 

قد تعلم بام يدل عليها، فإذا قال أهل اخلربة: إهنم يعلمون ذلك كان املرجع إليهم يف 

 ذلك دون من مل يشاركهم يف ذلك، وإن كان أعلم بالدين منهم، كام قال النبي 

ثم يرتتب  .«َفََم َكاَن ِمْن َأْمِر ِدينُِكْم َفإَِلَّ  ،ُتْم َأْعَلُم بَِأْمِر ُدْنَياُكمْ َأنْ » هلم يف تأبري النخل:

 .(4)احلكم الرشعي عىل ما تعلمه أهل اخلربة(

                                                 
نِِة.22-5/215(، وصححه ابن حبان)22621-25/215رواه أمحد) (2)  (، املقدمة، َباُب االْعتَِصام بالسُّ

 تقدم خترجيه. (1)

(، ِكَتاب اجِلَهاِد، َباب َدْعَوِة الَيُهوِد َوالنََّصاَرى َوَعىَل َما ُيَقاَتُلوَن َعَلْيِه َوَما 26٧8-2/22رواه البخاري ) (2)

ْعَوِة َقْبَل الِقَتاِل.إِ  َكَتَب النَّبِيُّ  ى َوَقْيرَصَ َوالدَّ  ىَل ِكرْسَ

 .26/26٧جمموع الفتاوى: (4)
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فصار زعم هؤالء الغالة بأن هذه القوانني واألنظمة كفرية طاغوتية بإطالق،  

ال يؤيدها الدليل الرصيح، وال النظر الصحيح، بل إذا كانت يف أمور دنيوية تنظيمية 

لصالح الناس، فإهنا جائزة، نص عىل ذلك كبار علامء هذا العرص الذين هم أعلم من 

 هؤالء وأتقى هلل: 

)اعلم أنه جيب التفصيل بني النظام الوضعي الذي  نقيطي:الشيخ الشقال  

وبني النظام الذي ال يقتىض ذلكن  ،يقتىض حتكيمه الكفر بخالق السموات واألرض

أما اإلداري الذي يراد به ضبط  .ورشعي ،إداري :وإيضاح ذلك أن النظام قسامن

وال خمالف فيه من  ،فهذا ال مانع منه ،األمور، وإتقاهنا عىل وجه غري خمالف للرشع

من ذلك أشياء كثرية ما كانت يف زمن  فمن بعدهم وقد عمل عمر  ،الصحابة

ومعرفة من غاب ومن  ،ككتبه أسامء اجلند يف ديوان؛ ألجل الضبط ،النَّبي 

يف الكالم عىل العاقلة « بني إرسائيل»حرض، كام قدمنا إيضاح املقصود منه يف سورة 

ومل يعلم بتخلف كعب بن  ،مل يفعل ذلك ن النَّبي مع أ ،التي حتمل دية اخلطأ

 -أعني: عمر  –وكاشرتائه  ،مالك عن غزوة تبوك إال بعد أن وصل تبوك 

مل يتخذ سجنًا هو  مع أنه  ،دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجنًا يف مكة املكرمة

مما ال خيالف فمثل هذا من األمور اإلدارية التي تفعل إلتقان األمور  ،وال أبو بكر

وتنظيم إدارة األعامل عىل وجه ال خيالف  ،كتنظيم شؤون املوظفني ؛الرشع ال بأس به

وال خيرج عن قواعد الرشع من  ،فهذا النوع من األنظمة الوضعية ال بأس به ،الرشع

  .مراعاة املصالح العامة

وأما النظام الرشعي املخالف لترشيع خالق السموات واألرض فتحكيمه كفر 

كدعوى أن تفضيل الذكر عىل األنثى يف املرياث ليس  ،بخالق السموات واألرض

 وأن  ،وأهنام يلزم استواؤمها يف املرياث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم ،بإنصاف
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وأن الرجم، والقطع، ونحومها أعامل وحشية ال يسوغ فعلها  ،الطالق ظلم للمرأة

  .(1)ونحو ذلك( ،باإلنسان

د العزيز بن باز عن حكم سّن القوانني الوضعية، وهل يكفر سئل الشيخ عبو 

هبا؟: )إذا كان القانون يوافق الرشع فال بأس، إذا سّن قانوًنا للطرق ينفع املسلمني، 

وغري ذلك من األشياء التي تنفع املسلمني، وليس فيها خمالفة للرشع، ولكن لتسهيل 

ي ختالف الرشع فال جيوز سنُّها؛ إذا أمور املسلمني، فال بأس هبا. وأما القوانني الت

سّن قانوًنا يتضمن أنه ال حّد عىل الزاين، أو ال حّد عىل السارق، أو ال حّد عىل 

شارب اخلمر، فهذا قانون باطٌل، وإذا استحّله الوايل َكَفَر؛ لكونه استحل ما خيالف 

ليها فهو من املحرمات املجمع ع اهللالنص واإلمجاع، وهكذا كل من استحل ما حرم 

 .(2)يكفر بذلك(

إذا  -نظام الدولة -وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني: )ال تستهينوا بالنظام 

أمرنا  اهللرشعه، لكن ألن  اهللليس من الرشع ألن  ،مل خيالف الرشع فهو من الرشع

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ژ بطاعة والة األمور يف غري معصية: 

ب به احلائط، وال  ،[26:]النساء  ژی والدولة إذا َسنَّت قانوًنا، إن خالف الرشع رُضِ

ذه، لكن نناصُح الدولة بأن تعدل عنه، أما إذا كان ال خيالف الرشع،  جيوز لنا أن ننفِّ

ورأت الدولة من املصلحة سن هذا القانون فإنه جيب تنفيذه، ال ألن هذا من الرشع، 

  .(3)أمر بطاعة والة األمور( اهلللكن 

: التعزيرات والعقوبات: وهي التي جيعلها بعض الغالة من اختاذ النوع الثاِن

ملن قّدرها وقننها، كالسجود، والركوع، والصالة لغري  اهللاألرباب واآلهلًة دون 

                                                 
 .٧/261أضواء البيان: (2)

  .٣/522جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة: (1)

 .2٧سؤال - 2لقاء الباب املفتوح:جملس (2)



 
 

 

 122 

، بينام أمجع العلامء عىل مرشوعية هذه التعزيرات والعقوبات التي مل يرد فيها (1)اهلل

 يف تقديرها تقنينًا أو تنظياًم لإلمام بحسب املصلحة: حدُّ وال كفارٌة، وهي مفوضة

قال شيخ اإلسالم: )وقد أمجع العلامء عىل أن التعزير مرشوع يف كل معصية ال  

 .(2)حد فيها وال كفارة(

 .(3)وقال احلافظ ابن حجر: )وباإلمجاع عىل أن التعزير موكول إىل رأي اإلمام( 

ا يف ا  لرشيعة اإلسالمية، ضاق عنه فهم هؤالء وباب التعزيرات باب واسع جدا

 الغالة عنه حني كفروا بام دل اإلمجاع عىل جوازه:

قال شيخ اإلسالم: )وأما املعايص التي ليس فيها حد مقدر وال كفارة: كالذي  

يقبل الصبي واملرأة األجنبية، أو يبارش بال مجاع، أو يأكل ما ال حيل كالدم وامليتة، أو 

زنا، أو يرسق من غري حرز، ولو شيئا يسرًيا، أو خيون أمانته يقذف الناس بغري ال

كوالة أموال بيت املال، أو الوقوف، ومال اليتيم، ونحو ذلك إذا خانوا فيها، 

وكالوكالء والرشكاء إذا خانوا، أو يغش يف معاملته، كالذين يغشون يف األطعمة 

                                                 
كعصام الربقاوي املشهور باملقديس، الذي ألف يف تكفري مجيع حكام الدول اإلسالمية يف هذا العرص،  (2)

ومن أعاهنم من علامء، وجنود، ورجال دولة؛ بناء عىل قواعد فاسدة: منها: إدخاله يف نواقض التوحيد 

(، ولو كانت 62لنقاب:كل ما يستحدثه البرش من األنظمة لضبط حياهتم )كام يف رسالته املسامة: كشف ا

يف أمور دينوية جائزة مل يقل العلامء بتحريمها فضاًل عن التكفري هبا، كالعقوبات عىل خمالفة أنظمة املرور، 

ولوائح البلديات، أو العقوبات عىل خمالفة األسعار املحددة، أو العقوبة عىل من عاب األمري، وجيعلهم 

باًبا مع اهلل، ومعظمني ملرّشعهم ومعبودهم أكثر من تعظيم هبذه األنظمة قد وضعوا أنفسهم مرشعني وأر

(: أهنم هبذه األنظمة 6قريش آلهلتها. ثم يبني عىل هذا )كام يف رسالته املسامة: مسائل حماكمة أمن الدولة:

كمن صىل وصام لغري اهلل فيقول: )َمن يعبد اهلل منكم فهو ُيصيل هلل، ويصوم هلل، ويدعو اهلل، ويذبح هلل، 

نذر هلل، لكنّه يف أبواِب احلكم والترشيع يأخذ الترشيع من غري اهلل، فهو ُيرشُك مع اهلل أرباًبا وآهلًة وي

ي الترشيع  أخرى، ال يف الصالة والصيام ونحوها، لكن يف الترشيع، ومعلوٌم من دين املسلمني أنَّ َتلقِّ

 اهلل(.وقبوله من غري اهلل هو عبادة، كالسجود، والركوع، والصالة لغري 

 .٧1/٧6جمموع الفتاوى: (1)

 .52/5٣8فتح الباري: (2)
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الزور، أو يلقن شهادة والثياب، ونحو ذلك، أو يطفف املكيال وامليزان، أو يشهد ب

، أو يعتدي عىل رعيته، أو اهللالزور، أو يرتيش يف حكمه، أو حيكم بغري ما أنزل 

يتعزى بعزاء اجلاهلية، أو يلبي داعي اجلاهلية، إىل غري ذلك من أنواع املحرمات، 

فهؤالء يعاقبون تعزيًرا، وتنكياًل، وتأديًبا بقدر ما يراه الوايل عىل حسب كثرة ذلك 

، وعىل الذنب يف الناس وقلته، فإذا كان كثرًيا زاد يف العقوبة بخالف ما إذا كان قلياًل 

حسب حال املذنب، فإذا كان من املدمنني عىل الفجور زيد يف عقوبته بخالف املقل 

من ذلك، وعىل حسب كرب الذنب وصغره، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس 

 وأوالدهم بام ال يعاقب من مل يتعرض إال ملرة واحدة، أو صبي واحد. 

نسان من قول وفعل، وليس ألقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيالم اإل

وترك قول، وترك فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه واإلغالظ له، وقد يعزر 

 هبجره وترك السالم عليه حتى يتوب، إذا كان ذلك هو املصلحة، كام هجر النبي 

 وأصحابه الثالثة الذين خلفوا، وقد يعزر بعزله عن واليته، كام كان النبي 

د يعزر برتك استخدامه يف جند املسلمني، كاجلندي وأصحابه يعزرون بذلك، وق

املقاتل إذا فر من الزحف؛ فإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع أجره نوع تعزير 

له، وكذلك األمري إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته تعزيٌر له، وكذلك قد يعزر 

دابة مقلوًبا، كام  باحلبس، وقد يعزر بالرضب، وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه عىل

أنه أمر بمثل ذلك يف شاهد الزور؛ فإن الكاذب سود  روي عن عمر بن اخلطاب 

 .(1)الوجه فسود وجهه، وقلب احلديث فقلب ركوبه(

وقال ابن القيم، بعد ذكره ما ال يتغري يف األحكام كاحلدود: )والنوع الثاين: ما  

حااًل: كمقادير التعزيرات، يتغري بحسب اقتضاء املصلحة له زماًنا ومكاًنا و

وأجناسها وصفاهتا، فإن الشارع ينوع فيها بحسب املصلحة، فرشع التعزير بالقتل 

                                                 
 .28/٧2٧جمموع الفتاوى: (2)
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ملدمن اخلمر يف املرة الرابعة، وعزم عىل التعزير بتحريق البيوت عىل املتخلف عن 

حضور اجلامعة، لوال ما منعه من تعدي العقوبة إىل غري من يستحقها من النساء 

وعزر بحرمان النصيب املستحق من السلب، وأخرب عن تعزير مانع الزكاة والذرية، 

بأخذ شطر ماله، وعزر بالعقوبات املالية يف عدة مواضع، وعزر من مثَّل بعبده 

بإخراجه عنه، وإعتاقه عليه، وعزر بتضعيف الغرم عىل سارق ما ال قطع فيه، وكاتم 

رف أنه عزر بدرة، وال حبس، وال الضالة، وعزر باهلجر ومنع قربان النساء. ومل يع

سوط، وإنام حبس يف هتمة؛ ليتبني حال املتهم، وكذلك أصحابه تنوعوا يف 

حيلق الرأس وينفي، ويرضب، وحيرق حوانيت  التعزيرات بعده، فكان عمر 

اخلامرين والقرية التي تباع فيها اخلمر، وحرق قرص سعد بالكوفة، ملا احتجب فيه 

يف التعزيز اجتهاد وافقه عليه الصحابة؛ لكامل نصحه،  عن الرعية، وكان له 

ووفور علمه، وحسن اختياره لألمة، وحدوث أسباب اقتضت تعزيره هلم بام 

، أو كانت ولكن زاد الناس عليها  اهلليردعهم مل يكن مثلها عىل عهد رسول 

ن قلياًل وكا -وتتابعوا فيها، فمن ذلك: أهنم ملا زادوا يف رشب اخلمر وتتابعوا فيه 

ثامنني، ونفى فيه. ومن ذلك: اختاذه درة  جعله عمر  -  اهللعىل عهـد رسول 

يرضب هبا من يستحق الرضب، ومن ذلك: اختاذه داًرا للسجن، ومن ذلك: رضبه 

للنوائح حتى بدا شعرها. وهذا باب واسع اشتبه فيه عىل كثري من الناس األحكام 

تعزيرات التابعة للمصالح وجوًدا وعدًما، ومن الثابتة الالزمة، التي ال تتغري بال

ملا رأى الناس قد أكثروا من الطالق الثالث، ورأى أهنم ال ينتهون عنه  ذلك: أنه 

 .(1)إال بعقوبة، فرأى إلزامهم هبا عقوبة هلم ليكفوا عنها(

  :التحاكم فيام مل يثبت به نص أو إمجاع؛ ألن حياة الناس تتغري النوع الثالث

بتغري الزمان وتتعقد بتطور جماالهتا، فإن كثرًيا من األحكام االجتهادية التي ذكرها 

كانت تتنزل عىل حياهتم  -كالبيع مثاًل  -الفقهاء يف مؤلفاهتم يف أبواب املعامالت

                                                 
 .5/٧٧5إغاثة اللهفان: (2)
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ائع املتطورة ألنواع التعامالت البسيطة، وال جتيب عن كثري من املسائل والوق

املعارصة التي حتتاج لبيان أحكام الرشيعة فيها، سواء يف املجال الشخيص، أو يف 

املجال العام املحيل، أو العريب، أو الدويل؛ ولذا فقد جاءت الرشيعة بتفويض 

التحكيم بني األشخاص أو الدول يف األمور احلادثة فيام مل يثبت فيه نص رشعي 

رش، خالًفا للخوارج الذين ال يرون جواز التحاكم مطلًقا، بل هو هلل إىل الب

فهو كافر، وهذا يلزم منه  -سواء جار أو عدل -، فإذا حكم أحد، أو حتاكم(1)وحده

 تكفري مجيع الناس، فمام جاءت به الرشيعة من ذلك:

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ژ قوله تعاىل يف الزوجني املتخاصمني: -1

 .[٧2 :]النساء  ژک ک گ گ گ  ژ ڑ ڑ کک ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 تعاىل احلكم بني الزوجني للحكمني. اهللففّوض 

لذوي  -غري املنصوص  -وفّوض تعاىل يف احلكم يف حتديد جزاء الصيد  -2

 ژۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ژ عدل منا، فقال: 

 .[62:]املائدة

ففي  ،احلكم يف خيانة بني قريظة لسعد بن معاذ  وفوض النبي  -3

  اهللَفَقاَتَلُهْم َرُسوُل : »الصحيحني يف قصة غزوة بني قريظة قالت َعاِئَشةَ 

َفإِِنِّ  :َقاَل  ،احُلْكَم فِيِهْم إََِل َسْعدٍ   اهللَفَردَّ َرُسوُل   اهللَفنََزُلوا َعََل ُحْكِم َرُسوِل 

ُة َوالنَِّساءُ  ،َأْحُكُم فِيِهْم َأْن ُتْقَتَل اسمَُقاتَِلةُ  يَّ رِّ مْ  ،َوَأْن ُتْسَبى الذُّ ، زادا يف (2)«َوُتْقَسَم َأْمَواُُلُ

، بوب البخاري «َلَقْد َحَكْمَت فِيِهْم بُِحْكِم اسمَلِِك »: قال  حديث أيب سعيد 

 . (3)«باب إذا نزل العدو عىل حكم رجل»عىل احلديث فقال: 

                                                 
 انظر ما تقدم يف الشبهة األوىل من التكفري بالتحاكم بإطالق. (2)

ِمَن األَْحَزاِب َوخَمَْرِجِه إىَِل َبنِي  (، ِكتاُب املََغاِزي، َباب َمْرِجِع النَّبِيِّ 2522-2/552رواه البخاري) (1)

اُهْم. ومسلم) تِِه إِيَّ رَي، باب َجَواِز ِقَتاِل َمْن َنَقَض 266٣-2/561ُقَرْيَظَة َوحُمَارَصَ (، ِكَتاُب اجِلَهاد والسِّ

 الَعْهَد َوَجَواِز إِْنَزاِل َأْهِل احِلْصِن َعىَل ُحْكِم َحاِكٍم َعْدٍل َأْهٍل لِلُحْكِم. 

رَي. ومسلم)٧12٧-2/6٣صحيح البخاري) (2) (، ِكَتاُب اجِلَهاد 2662-2/561(، ِكَتاُب اجِلَهاد والسِّ

رَي، باب َجَواِز ِقَتاِل َمْن َنَقَض الَعْهَد َوَجَواِز إِْنَزاِل َأْهِل احِلْصِن َعىَل ُحْكِم َحاِكٍم َعْدٍل َأْهٍل لِ   لُحْكِم. والسِّ
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قائد اجليش أن ُينزَل األعداء عند الصلح عىل حكمه، ال عىل حكم  وأمر  -4

يقول ملن يرسله يف جيش، أو رسية:  إذا مل يعلمه، ففي صحيح مسلم كان  اهلل

ْم َعََل ُحْكِم » َت َأْهَل ِحْصٍن َفَأَراُدوَك َأْن ُتنِْزَُلُ َفًَل ُتنِْزُُلْم َعََل ُحْكِم  اهللَوإَِذا َحاََصْ

 . (1)«فِيِهْم َأْم ََل  اهللَفإِنََّك ََل َتْدِري َأُتِصيُب ُحْكَم  ؛َوَلكِْن َأْنِزُُلْم َعََل ُحْكِمَك  ،اهلل

القرطبي عند تفسري اآلية: )يف هذه اآلية دليل عىل إثبات  اهللقال أبو عبد  

تعاىل، وهذه  اهللالتحكيم، وليس كام تقول اخلوارج إنه ليس التحكيم ألحد سوى 

 .(2)ق، ولكن يريدون هبا الباطل(كلمة ح

وقال الطاهر بن عاشور كذلك: )وهذه اآلية أصل يف جواز التحكيم يف سائر  

 .(3)احلقوق(

)يستفاد منه: فيه لزوم حكم املحكم  :وقال العيني يف رشح احلديث األخري 

برضا اخلصمني، سواء كان يف أمور احلرب أو غريها، وهو رد عىل اخلوارج الذين 

عنه، وفيه أن النزول عىل حكم اإلمام أو غريه جائز،  أنكروا التحكيم عىل عيلٍّ 

وهلم الرجوع عنه ما مل حيكم، فإذا حكم فال رجوع، وهلم أن ينقلوا من حكم رجل 

 .(4)ىل غريه(إ

وقال الشاطبي: )ويمكن أن يكون من خفيِّ هذا الباب مذهب اخلوارج يف  

فإنه مبنيٌّ  ،[2٣ :]األنعام  ژے ے ۓ ۓژ زعمهم أن ال حتكيم؛ استدالاًل بقوله تعاىل 

عىل أن اللفظ ورد بصيغة العموم فال يلحقه ختصيٌص؛ فلذلك أعرضوا عن قوله 

ەئ وئ وئ ۇئ ژ  ، وقوله:[٧2 :]النساء ژڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ژتعاىل 

                                                 
رَي، باب َتْأِمرِي اإِلَماِم األَُمَراَء َعىَل الُبُعوِث َوَوِصيَّتِِه (، ِكتَ 2658-2/5٧6صحيح مسلم) (2) اُب اجِلَهاد والسِّ

َها. اُهْم بِآَداِب الَغْزِو َوَغرْيِ  إِيَّ

 .2/5٣6اجلامع ألحكام القرآن: (1)

 .2/525التحرير والتنوير: (2)

 .52/288عمدة القاري: (4)
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، وإال فلو علموا حتقيًقا قاعدة العرب يف أن العموم ُيراد به [62 :]املائدة ژۇئ

اخلصوص مل يرسعوا إىل اإلنكار، ولقالوا يف أنفسهم: لعلَّ هذا العام خمصوٌص 

 . (1)فيتأولون(

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن اخلوارج: )وكذلك ابن عباس ناظرهم ملا  

قال يف الزوجني إذا خيف شقاق بينهام أن يبعث حكاًم  اهللأنكروا حتكيم الرجال بأن 

، وأمر [٧2 :]النساء ژژ ڑ ڑ ک ڈ ژ ژمن أهله وحكاًم من أهلها، وقال: 

أيًضا أن حيكم يف الصيد بجزاء مثل ما قتل من النعم، حيكم به ذوا عدل منكم، فمن 

تعاىل، وذكر ابن عباس أن التحكيم يف  اهللأنكر التحكيم مطلًقا، فقد خالف كتاب 

أمر أمريين؛ ألجل دماء األمة أوىل من التحكيم يف أمر الزوجني والتحكيم ألجل دم 

 .(2)ابن عباس باالعتبار وقياس األوىل، وهو من امليزان( الصيد، وهذا استدالل من

وهلذا أقر شيخنا حممد بن صالح العثيمني يف حال ظلم العامل أن يلجأ إىل  

 .(3))يرفع األمر إىل نظام العمل والعامل، ويشكو كفيله( :نظام العمل

فإذا عرفت هذا التقرير الذي ضاق عطن هؤالء الغالة عن إدراكه، حتى  

أدخلوا يف حكم الردة كل من سن قانوًنا، أو نظم نظاًما، أو حتاكم فيام جيوز فيه 

التحاكم عرفت مقدار اجلناية التي جناها هؤالء عىل أنفسهم من تكفريهم 

 للمسلمني، واستحالهلم للدماء. 

 :الوجه الثاني *

أن العلامء، وإن اتفقوا عىل ثبوت احلدود الرشعية، فقد اختلفوا يف تفصيالت 

يتوقف عليها تطبيق هذه احلدود: فمثاًل اتفقوا عىل حتريم اخلمر، ولكن اختلفوا يف 

مع اتفاقهم عىل أصل احلدود، فقد اختلفوا هل وعقوبته، هل هو حدٌّ أو تعزير؟ 

                                                 
 .5/٧1٧االعتصام: (2)

 .56/61جمموع الفتاوى: (1)

 .8سؤال -٣لقاء الباب املفتوح:جملس (2)
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ثبوهتا باإلقرار والبينة، فقد اختلفوا يف ثبوهتا تدرأ بالشبهة أم ال؟ ومع اتفاقهم عىل 

بالقرائن واألمارات، ومع اتفاقهم عىل وجوب حدِّ الرسقة، فقد اختلفوا يف رشوطه 

التي جيب هبا القطع كغريها، فاختلفوا يف مقدار النصاب، ويف جنس املرسوق، ويف 

ثبت عند حتديد احلرز، وغري ذلك، فام ثبت به احلد الرشعي عند البعض ال ي

اآلخرين، فإذا كان أئمة الفقه اختلفوا فيام أصله توقيفي منصوص عليه مما يرتتب 

، أو عدمه، ومل يكن كل من املختلفني حاكمني بغري ما أنزل  إذا  اهللعليه ثبوت احلدِّ

اجتهدوا، فام مل يثبت بأصل رشعي توقيفي من األنظمة املستجدة التي جيتهد فيها 

تعاىل، خاصة أن هذه األنظمة  اهللباب احلكم بغري ما أنزل أوىل أن ال تدخل يف 

 احلادثة أكثر اشتباًها يف هذا الزمان مع توسع احلياة وجماالت العمل والتخصصات.

 :الوجه الثالث *

علم أصول أن من وضع هذه األنظمة أناس قد عرفوا بالعلم، وهلم مؤلفات يف 

 الدكتور الشيخ معروف الدواليبي،الفقه، وأصول الترشيع اإلسالمي، كاملستشار 

مرشوعية هذه األنظمة، فقد يلتبس األمر عىل احلكام بسببهم؛ إن ثبت  وهؤالء يرون

 خطأ ما وضعوه:

حممد بن صالح العثيمني، معتذًرا عن احلكام: )أمَل تَر إىل أنَّ بعَض  شيخناقال  

ل! واشتبه  علامء املسلمني املعتربين، قال: مجيع مسائل احلياة ليس للرشع فيها تدخُّ

، قال هذا رجاٌل نشهُد هلم (1)«َأْنُتْم َأْعَلُم بأمور ُدْنَياُكمْ : » عليهم األمر بقوله

با  بالصالح، ولكن تلبَّس عليهم... أمَل تروا بعض العلامء يف بالد ما أباحوا الرِّ

م الربا االستغاليل، وشبهُته قوله تعاىل:  ؟ وقالوا: املُحرَّ ڭ ڭ ڭ ۇ ژ االستثامريِّ

 ژۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

لرشيعة، وجاءه مثُل هذا العامِل، أليس . احلاكم إذا كان جاهاًل بأحكام ا[2٣6:]البقرة

 . (2)ُيضلُّه(

                                                 
 تقدم خترجيه. (2)

 .5٣6فتاوى العلامء األكابر فيام أهدر من دماء يف اجلزائر: (1)
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فكيف إًذا ُيكّفر هؤالء الغالة احلكام بمثل هذه األمور التي وضعها هلم هؤالء  

العلامء؟ وقد أحجم بسببه كبار العلامء، وأئمة الدين عن تكفريهم، يقول شيخ 

لكفر الرصيح، اإلسالم ابن تيمية عن حكام بني العباس الذين دعوا الناس إىل ا

وعذبوا الناس عليه: )ومع هذا فاإلمام أمحد ترحم عليهم، واستغفر هلم؛ لعلمه 

بأهنم مل ُيبنيَّ هلم أهنم مكذبون للرسول، وال جاحدون ملا جاء به، ولكن تأولوا 

 .(1)فأخطؤوا، وقلدوا من قال هلم ذلك(

  :الوجه الرابع *

أن هؤالء الغالة باإلضافة إىل عدم تفريقهم بني ما هو جائز أو ممنوع يف باب 

تعاىل  اهللاألنظمة، أو ما هو حمرم، أو كفٌر وردة يف موضوع التحاكم، فهم ال خيافون 

من االفرتاء والتزيد عىل اآلخرين، إذ هم يعرفون ويتجاهلون أن هذه األنظمة 

علم، وعرضت هذه األنظمة عىل علامء وضعها بعض من سبق وصفهم من طالب ال

اململكة العربية السعودية فغريوا ما ال يرونه جائًزا، قال الشيخ صالح بن حممد 

اللحيدان رئيس املجلس األعىل للقضاء سابًقا، ملا سئل عن نظام العمل والعامل 

)نظام العمل والعامل أول ما صدر اعرتض عليه، ثم الذي أقر كان  :وإصالح ما فيه

والشيخ عبد العزيز بن باز  عليه  اهللرمحة  بن محيد  اهللرض عىل الشيخ عبد عُ 

فأقراه، فإذا وجد أخطـاء فليس يف صلب النظام وإنام يف التطبيق، قد ال يطبق القائم 

عىل نظام العمل، ال يطبقه: إما عن هوى، وإما عن جهل، وال شك أن اهلوى هو 

حئ مئ ىئ يئ جب ژ يه داود عليه السالم: الرش العظيم، كام قال جل وعال لنب

. وإذا كان خفي عليه حكم ما ينبغي أن يوقع عىل العامل، أو عىل [26:]ص ژحب خب

اخلصم اآلخر وهو أراد اخلري وأخطأه فهذا أمٌر آخر، إنام نظام العمل الذي أقر يف 

تطبيق العقوبات التي يدخل العامل عىل أساس التزامها، ويدخل املستخدم عىل 

                                                 
 .2٧/٧28جمموع الفتاوى: (2)
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بن محيد  اهللأساس التزامها، فأخربكم أنه كان عرض يف األول فاعرتض الشيخ عبد 

والشيخ ابن باز، ثم جاء إليهام الدكتور معروف الدواليبي هبذا النظام، ودرساه وأقرا 

 . (1)ما اعتمد(

 : الوجه اخلامس *

أن مجيع هذه األنظمة خاضعة إىل الدستور العام للدولة، وهو التحاكم إىل 

، فعىل فرض وجود ما خيالفه يف مسألة، أو  اهللوسنة رسول  اهللكتاب 

مسألتني، أو أكثر، فليس هذا من الكفر باإلمجاع حتى عند من يكفرون بوضع 

احلرام املجمع  القوانني، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )واإلنسان متى حّلل

ل الشـرع املجمع عليه كان كافًرا  -عليه، أو حرم احلالل املجمع عليه، أو بدَّ

ا باتفاق الفقهاء، ويف مثل هذا نزل قوله عىل أحد القولني:  ۀ ۀ ہ ژ مرتدا

. أي: املستحل للحكم بغري ما أنزل [22:]املائدة ژہ ہ ہ ھ ھ ھ

 . فأين حتليل احلرام، أو حتريم احلالل، أو تبديل الرشع إن كانوا صادقني؟ (2)(اهلل

 :الوجه السادس *

أنه عىل فرض تصورهم اخلاطئ يف أن نظام العمل والعامل من احلكم بغري 

، فإننا قدمنا تقلد بعض أكابر علامء العرص عدم التكفري باحلكم بغري اهللما أنزل 

، وهو ظاهر نصوص األئمة، ككالم شيخ  اهللما أنزل  مطلًقا إال إذا كان مستحالا

 اإلسالم آنًفا:

)وإنام حيُرم التحكيم إذا  قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ: 

كان املستند إىل رشيعة باطلة ختالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان، واإلفرنج 

سوالف البادية  هم وأهواؤهم، وكذلكالتي مصدرها آراؤ والترت، وقوانينهم

                                                 
 من رشيط مفهوم حتكيم الرشيعة:الوجه األول. (2)

 .٧/26٣جمموع الفتاوى: (1)
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قال  وعادهتم اجلارية، فمن استحل احلكم هبذا يف الدماء أو غريها، فهو كافر،

، وهذه اآلية [22 :]املائدة ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھژ تعاىل:

 كفر دون الكفر األكرب؛ ألهنم :أن الكفر املراد هنا ذكر فيها بعض املفرسين

، وهو غري مستحل لذلك، لكنهم ال اهللفهموا أهنا تتناول من حكم بغري ما أنزل 

  .(2)((1)يف عمومها للمستحل، وأن كفره خمرج عن امللة ينازعون

ولذا فال يصح يف مثل هذا املقام التكفري، إذا كان ذلك يف مسألة خالفية، ومن  

بمعصية دون استحالل إال املسائل الدقيقة، وقد قدمنا أن أهل العلم ال يكفرون 

 بثالثة رشوط: 

 أن يقع اإلمجاع عىل حتريمه.  -1

 أن يكون اإلمجاع قطعياا ال ظنياا. -2

 .(3)أن يكون اإلمجاع متواتًرا، ال من املسائل اخلفية -3

  

 

                                                 
 .٣5منهاج التأسيس: (2)

 انظر للتوسع يف كالمهم: الشبهة األوىل: احلكم بغري ما أنزل اهلل.  (1)

 انظر جواب: الشبهة الثانية: التكفري باستحالل احلرام بالرتخيص واحلراسة كالربا. (2)
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:

بني املسلمني والكفار، وجيعلون ذلك من  يكفر الغالة بكل معاهدة، أو تعاون

وهذا معتقد فاسد؛ إذ ليس كل معاهدة أو تعاون  ،املواالة املخرجة من اإلسالم

مواالة، وليس كل مواالة للكفار كفًرا أكرب خمرًجا من امللة، إال عند اخلوارج الذين 

يزيد وال كان أصل ضالهلم يف مسألة اإليامن هو اعتقاد أن اإليامن يشء واحد، ال 

، (1)ينقص، وال يتبعض، وال يتجزأ، وال يرتكب، فإما أن يبقى مجيًعا أو يزول مجيًعا

فكذلك الوالء والرباء عندهم ال يتجزأ، وال يتبعض، فإما أن يبقى مجيًعا أو يزول 

كذلك تتمثل فيها حقيقة اإليامن،  اهلل، والرباءة يف اهللمجيًعا؛ ولذا قالوا: الوالية يف 

فهو املؤمن،  اهللوصاحب الدين ال بد وأن يكون عىل أحد أمرين: إما موالًيا ألولياء 

أو مبغًضا هلم فهو غري املؤمن. قال اجليطايل اخلارجي: )وكذلك عند أصحابنا 

فال دين  من حقيقة اإليامن، فمن مل يدن هبا اهللوالبغض يف  اهللالوالية يف  اهللرمحهم 

 . (2)له، وال والية له عندهم(

وإىل معتقد اخلوارج الفاسد نحا هؤالء الغالة يف باب الوالء والرباء، فالوالء  

والرباء عندهم ال يتجزأ، وال يتبعض، فإما أن يبقى مجيًعا أو يزول مجيًعا، وبام أن 

كفار فإنه مل الرباءة واجبة من كل كافر، فكل من رصف أي نوع من أنواع املواالة لل

يأت بالرباءة الواجبة، فيجب كذلك الرباءة منه؛ لردته، ثم يصمون من خالفهم 

 فاعتقد عقيدة أهل السنة واجلامعة بأنه من املرجئة:

أسند ابن جرير الطربي عن بعض اخلوارج أنه كتب لرجل يدعوه للتوبة: )أما  

ود، واالستئثار بالفيء، بعد، فقد نقمنا عىل قومنا اجلور يف األحكام، وتعطيل احلد

 اهلل، ووالية أيب بكر وعمر رضوان ، وسنة نبيه  اهللوإنا ندعوك إىل كتاب 

                                                 
 .٣/251، جمموع الفتاوى البن تيمية:٧/516انظر: الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم: (2)

 . 261، انظر كتاب: اخلوارج للدكتور غالب العواجي:ص22يطايل صقواعد اإلسالم للج (1)
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عليهام، والرباءة من عثامن وعيل؛ إلحداثهام يف الدين وتركهام حكم الكتاب، فإن 

تقبل فقد أدركت رشدك، وإال تقبل فقد بالغنا يف اإلعذار إليك وقد آذناك بحرب 

 .(1)ال حيب اخلائنني( اهللىل سواء، إن فنبذنا إليك ع

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بام  

 يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كام نعتهم النبي 

 . وكفروا عيل بن أيب طالب، (2)«َيْقُتُلوَن َأْهَل اإِلْسًلِم َوَيَدُعوَن َأْهَل األَْوَثانِ »

وعثامن بن عفان، ومن واالمها، وقتلوا عيل بن أيب طالب مستحلني لقتله، قتله عبد 

الرمحن بن ملجم املرادي منهم، وكان هو وغريه من اخلوارج جمتهدين يف العبادة، 

 لكن كانوا جهااًل، فارقوا السنة واجلامعة، فقال هؤالء: ما الناس إال مؤمن أو كافر،

واملؤمـن من فعل مجيع الواجبات، وترك مجيع املحرمات، فمن مل يكن كذلك فهو 

كافر خملد يف النار، ثم جعلوا كل من خالف قوهلم كذلك، فقالوا: إن عثامن، وعلياا، 

 .(3)وظلموا، فصاروا كفاًرا( اهللونحومها حكموا بغري ما أنزل 

عّمن كّفر حكام الدولة وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ  

السعودية بمكاتبة بعض امللوك املرصيني الذين يرون كفرهم، ثم كفروا من خالطهم 

من املشايخ بحجة مواالهتم وعدم الرباءة منهم: )وأما التكفري هبذه األمور التي 

ظننتموها من مكفرات أهل اإلسالم، فهذا مذهب احلرورية املارقني اخلارجني عىل 

الب أمري املؤمنني ومن معه من الصحابة، فإهنم أنكروا عليه حتكيم أيب عيل بن أيب ط

موسى األشعري وعمرو بن العاص يف الفتنة التي وقعت بينه وبني معاوية وأهل 

الشام، فأنكرت اخلوارج عليه ذلك، وهم يف األصل من أصحابه من قراء الكوفة 

                                                 
 . ٧/58٧تاريخ األمم وامللوك:(2)
، َباب َقْوِل اهلل ٧٧22-2/5٧٣رواه البخاري) (1)

ِ
ې   ې  ې  ې  ژ : (، ِكَتاب َأَحاِديِث األَْنبَِياء

َكاِة، باب ِذْكِر 2266-٧/551ومسلم) ،[6احلاقة: ] ژى    اخلََواِرِج َوِصَفاهِتِْم.(، ِكَتاِب الزَّ

 .٣/285جمموع الفتاوى: (2)
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، وواليت معاوية وعمًرا، وتوليتهام، اهللوالبرصة، وقالوا: حّكمت الرجال يف دين 

 .(1)([2٣ :]األنعام  نثے ے ۓ ۓ مثتعاىل:  اهللوقد قال 

وأما أهل السنة فقالوا: اإليامن يتبعض ويتجزأ، وجيتمع بعض الكفر مع  

اإليامن، فهناك كفر أكرب وكفر أصغر، ورشك أكرب ورشك أصغر، وفسق أكرب وفسق 

 ن معتقد أهل السنة يف هذا الباب من أوجه:أصغر، ووالء أكرب ووالء أصغر، وبيا

 :التكفري يف باب الوالء والرباء يعتمد على اعتقاد الباطن: الوجه األول *

يعتقد أهل السنة واجلامعة أن مناط التكفري يف باب الوالء والرباء عىل عمل 

القلب، ال عىل آثاره وثمراته؛ فإذا اجتامعا حكم به، وإن اختلفا فاحلكم لعمل القلب 

دون عمل اجلوارح؛ ألنه قد يظهر من املسلم نوع والء ظاهر للكافرين، أو ترك والء 

ا ال كافًرا، إذا مل يكن فعله صادًرا عن والء ظاهر للمسلمني، فيكون بذلك عاصيً 

وغريها، وبناء عىل هذا التقرير فقد قّسم علامء أهل  قلبي، كام يف قصة حاطب 

 السنة مواالة الكفار إىل قسمني: 

 هي املواالة العامة املطلقة التامة، املرتبطة بالعقيدة والدين، أو القسم األول :

ا خارًجا عن ما ُيعرُب عنه بعض أهل العلم ب التويل الذي يكون فاعله كافًرا مرتدا

 اإلسالم.

 هي املواالة املقيدة، أو اخلاصة التي ال يكفر مرتكبها، وهي القسم الثاِن :

مواالة الكفار لغرض دنيوي مع سالمة االعتقاد وبغض الكفر وأهله، أو إعانتهم 

يوية بينه وبني ويكون احلامل له عىل ذلك مصلحة شخصية، أو خوف، أو عداوة دن

من يقاتله الكفار من املسلمني، فهذه كبرية من كبائر الذنوب، ال خُترج صاحبها من 

ُر  اإلسالم؛ ألن جمرد النرصة العملية للكفار عىل املسلمني دون عقيدة القلب ال ُيَكفَّ

 هبا؛ الحتامل أن يكون ذلك عن ضعف إيامن مع بغض الكفر وأهله.

                                                 
 .5/266الدرر السنية: (2)
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: )ومن [25:]املائدة نثٺ ٺ ٺ ٿ ٿ مثعاىل: قال ابن عطية عند قوله ت 

توالهم بمعتقده ودينه فهو منهم يف الكفر، واستحقاق النقمة، واخللود يف النار، 

فهو منهم  -ومن توالهم بأفعاله من العضد ونحوه، دون معتقد، وال إخالل بإيامن

 .(1)يف املقت واملذمة الواقعة عليهم وعليه(

: )حيتمل وجهني: [25 :]املائدة نثٺ ٺ ٺ ٿ ٿمثوقال املاوردي:  

أحدمها: مواالهتم يف العهد، فإنه منهم يف خمالفة األمر. والثاين: مواالهتم يف الدين، 

 .(2)فإنه منهم يف حكم الكفر، وهذا قول ابن عباس(

فيه  [25 :]املائدة نث ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ مثوقال ابن اجلوزي: )قوله تعاىل  

قوالن: أحدمها: من يتوهلم يف الدين فإنه منهم يف الكفر، والثاين: من يتوهلم يف العهد 

 .(3)فانه منهم يف خمالفة األمر(

: [25 :]املائدة نث ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ مثوقال الطاهر بن عاشور عند قوله تعاىل:  

تقيم )وهذا بظاهره يقتيض أن واليتهم دخول يف ملتهم؛ ألن معنى البعضية هنا ال يس

إال بالكون يف دينهم، وملا كان املؤمن إذا اعتقد عقيدة اإليامن واتبع الرسول ومل ينافق 

كانت اآلية بحاجة إىل التأويل، وقـد تأوهلا املفرسون بأحـد  -كان مسلاًم ال حمالة

عىل الوالية الكاملة التي هي الرضا  نث ٺ ٺمثتأويلني: إما بحمل الوالية يف قوله 

عىل التشبيه البليغ.  نثٿ ٿمثيف دين اإلسالم، وإما بتأويل قوله  بدينهم، والطعن

أي: فهو كواحد منهم يف استحقاق العذاب... وقد اتفق علامء السنة عىل أن ما دون 

الرضا بالكفر ومماالهتم عليه من الوالية ال يوجب اخلروج من الربقة اإلسالمية، 

 . (4)ملواالة(ولكنه ضالل عظيم، وهو مراتب يف القوة بحسب قوة ا

                                                 
 .2/212املحرر الوجيز: (2)

 .2/26النكت والعيون: (1)

 .2/٧٣8زاد املسري: (2)
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 نث ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ مثوقال الشيخ حممود األلويس: )قولـه تعاىل:  

، أي: من مجلتهم، وحكمه حكمهم كاملستنتج مما قبله، وهو خرج خمرج [25 :]املائدة

التشديد واملبالغة يف الزجر؛ ألنه لو كان املتويل منهم حقيقة لكان كافًرا، وليس 

فإنه كافر مثلهم حقيقة، وحكى عن ابن  نث ٺ ٺ ٺمثبمقصود. وقيل: املراد 

، ولعل ذلك إذا كان توليهم من حيث كوهنم هيوًدا أو نصارى. وقيل: ال عباس 

 .(1)بل اآلية نزلت يف املنافقني، واملراد أهنم باملواالة يكونون كفاًرا جماهرين(

آل الشيخ، مبينًا معنى التويل العام: )إن كان  اهللوقال الشيخ سليامن بن عبد 

مواالهتم ألجل دنياهم، جيب عليه من التعزير باهلجر، واألدب، ونحوه ما يزجر 

 .(2)أمثاله، وإن كانت املواالة ألجل دينهم فهو مثلهم، ومن أحب قوًما حرش معهم(

ع عىل )مسمى املواالة يق :وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ

شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة وذهاب اإلسالم بالكلية، ومنها ما هو دون 

 . (3)ذلك من الكبائر واملحرمات(

نثٱ ، وقوله: [25:]املائدة نث ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ مثوقال أيًضا: )وأما قوله تعاىل 

، وقوله [22:]املجادلةٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀمث

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث ژ

، فقد فرسته السنة وقيدته وخصته باملواالة املطلقة [2٣:]املائدة ژمث ىث يث حج مج

 .(4)العامة(

نثڄ ڄ ڃ ڃ ڃ وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي عند قوله تعاىل  

ا كان [2٧ :]التوبة   ڃمث  : )وذلك الظلم يكون بحسب التويّل، فإن كان تولًيا تاما

                                                 
 . 6/52٣روح املعاين: (2)
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ذلك من املراتب ما هو غليظ، وما هو  ذلك كفًرا خمرًجا عن دائرة اإلسالم، وحتت

 .(2)((1)دونه

 : الوجه الثاني: معاقدة ومعاهدة الكفار ال يناقض عقيدة الوالء والرباء *

حيث أباح اإلسالم معاقدة ومعاهدة الكفار، ولو عىل رشوط فيها حيف عىل 

املسلمني، إذا كان يف ذلك مصلحة راجحة للمسلمني: كدفع رضر عنهم خاصة عند 

الضعف والعجز، وأوجب حفظ العهد الذي بيننا وبينهم، إذا وّفوا بعهدهم 

، [2 :]التوبة  نثڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہمثتعاىل:  اهللوذمتهم، قال 

وِط يِف اجِلَهاِد َوامُلَصاحَلَِة »ومما يبني معنى اآلية السابقة ما روى البخاري يف  ُ َباب الرشُّ

وطِ  ُ ب َعِلْيه: «َمَع َأْهِل احلَْرِب َوِكَتاَبِة الرشُّ ِذْكُر َما ُيْسَتَحبُّ »، ورواه ابن حبان، َوَبوَّ

 لإِِلَماِم اْستِْعاَمُل املَُهاَدَنِة َبْينَُه َوَبنْيَ 
ِ
، إَِذا َرَأى بِاملُْسِلِمنْيَ َضَعًفا َيْعَجُزْوَن اهلل َأْعَداء

: «َعنُْهمْ  َب َعَلْيه الَبْيَهِقيُّ َباب اهلُْدَنِة َعىَل َأْن َيُردَّ اإِلَماُم َمْن َجاَء َبَلَدُه ُمْسِلاًم ِمْن »، َوَبوَّ

ِكنْيَ   ،َوَمْرَواَن ِف ِقصِة احُلَدْيبَِيِة ِِف َحِديٍث َطوْيلٍ  َعْن اسمِْسَوِر ْبِن ََمَْرَمَة  (3)«املرُْشِ

ِحيمِ  اهللبِْسِم  :َفَقاَل النَّبِيُّ  ،الَكاتَِب  َفَدَعا النَّبِيُّ » :وفِْيه ِْحَِن الرَّ  :َقاَل ُسَهْيٌل  ،الرَّ

ِْحَُن َفوَ  ا الرَّ َفَقاَل  .مَّ َكََم ُكنَْت َتْكُتُب اللهبِاْسِمَك  :َوَلكِْن اْكُتْب  ،َما َأْدِري َما ُهوَ  اهللَأمَّ

ِحيمِ  اهللََل َنْكُتُبَها إَِلَّ بِْسِم  اهللوَ  :اسمُْسلُِمونَ  ِْحَِن الرَّ اْكُتْب بِاْسِمَك  :َفَقاَل النَّبِيُّ  .الرَّ

ٌد َرُسوُل  :ُثمَّ َقاَل  .مَّ الله ُكنَّا َنْعَلُم  َلوْ  اهللوَ  :َفَقاَل ُسَهْيٌل  .اهللَهَذا َما َقاََض َعَلْيِه ُُمَمَّ

ُد ْبُن َعْبِد  :َوَلكِْن اْكُتْب  ،َما َصَدْدَناَك َعْن الَبْيِت، َوََل َقاَتلنَاكَ  اهللَأنََّك َرُسوُل   .اهللُُمَمَّ

ْبُتُموِِن  اهلل! إِِنِّ َلَرُسوُل اهللوَ  :َفَقاَل النَّبِيُّ  ُد ْبـُن َعْبِد ، َوإِْن َكذَّ َفَقاَل  .اهللاْكُتْب ُُمَمَّ

لُّوا َبْينَنَا َوَبَّْيَ الَبْيِت َفَنُطوَف بِهِ  :َلُه النَّبِيُّ  ُث  اهلل. َفَقاَل ُسَهْيٌل: وَ َعََل َأْن َُّتَ ََل َتَتَحدَّ

                                                 
 .826تيسري الكريم الرمحن: (2)

« حقيقة الوالء والرباء يف الكتاب والسنة»وانظر األدلة الدالة عىل هذا املعتقد بتوسع يف: كتايب  (1)

 (.265-2٣8ص)

وِط. وصحيح ابن حبان)2٣٧5،2٣٧2-٧/56٧انظر: البخاري) (2) ُ (، 28٣2-55/256(، ِكَتاب الرشُّ

 (، كتاب اجلزية.58616-6/226وسنن البيهقي الكربى)كتاب السري، 
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ا ُأِخْذَنا ُضْغَطةا  َوَعََل  :ُسَهْيٌل  :َفَقاَل  .َفَكَتَب  ،َوَلكِْن َذلَِك ِمَن الَعاِم اسمُْقبِـلِ  ،الَعَرُب َأنَّ

هُ  ُسْبَحاَن  :إَِلَّ َرَدْدَتُه إَِلْينَا. َقاَل اسُمْسلُِمونَ  -َوإِْن َكاَن َعََل ِدينَِك  -ََل َيْأتِيَك ِمنَّا َرُجٌل  َأنَّ

كََِّي َوَقْد َجاَء ُمْسلَِما اهلل َباب َما جَيُوُز ِمَن »ويف رواية للبخاري يف  .! َكْيَف ُيَردُّ إََِل اسمَُّْشِ

وِط يِف اإِلْساَلِم  ُ َيْوَمئٍِذ َأَبا َجنَْدِل ْبَن   اهللَفَردَّ َرُسوُل » «:َواألَْحَكاِم َواملَُباَيَعةِ الرشُّ

ْ َيْأِت َرُسوَل  ،ُسَهْيٍل إََِل َأبِيِه ُسَهْيِل ْبِن َعْمٍرو ُه ِِف   اهللَوََل َجاِل إَِلَّ َردَّ َأَحٌد ِمَن الرِّ

ِة َوإِْن َكاَن ُمْسلَِما   . (1)«تِلَك اسمُدَّ

عن حتمل مثل هذه  - حاشا أبا بكر  -كيف عجز كبار الصحابة فانظر  

ُِموا َرْأَيُكْم، »كام يف رواية للشيخني: الرشوط، حتى قال َسْهُل ْبُن ُحنَْيٍف  اَّتَّ

 –رواه البخاري«. َلَرَدْدُتهُ  َوَلْو َأْسَتطِيُع َأْن َأُردَّ َأْمَر النَّبِيِّ  ،َرَأْيُتنِي َيْوَم َأِِب َجنَْدلٍ 

نثڌ ڎ ڎ ڈ : اهللإِْثِم َمْن َعاَهَد ُثمَّ َغَدَر َوَقْوِل »يف باب  –وهو يف مسلم 

  .(2) «[26 :]األنفال   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کمث

قال ابن قدامة: )ومعنى اهلدنة أن يعقد ألهل احلرب عقًدا عىل ترك القتال مدة  

 اهللبعوٍض وبغرِي عوٍض، وتسمى مهادنة وموادعة معاهدة، وذلك جائز بدليل قول 

نثی  وقال سبحانه: ،[5 :]التوبة نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ مث تعاىل:

  أن النبيوروى مروان ومسور بن خمرمة  ،[65 :]األنفال ی ی ی جئ مث

صالح سهيل بن عمرو باحلديبية عىل وضع القتال عرش سنني؛ وألنه قد يكون 

باملسلمني ضعٌف فيهادهنم حتى يقوى املسلمون، وال جيوز ذلك إال للنظر 

للمسلمني: إما أن يكون هبم ضعف عن قتاهلم، وإما أن يطمع يف إسالمهم هبدنتهم، 

  .(3)مللة، أو غري ذلك من املصالح(أو يف أدائهم اجلزية، والتزامهم أحكام ا

                                                 
 (، ِكَتاب اجِلَهاد.2٣55-٧/588صحيح البخاري) (2)

(، ِكَتاب اجِلَهاد، باب 2٣٧6-2/5٣6(، ِكَتاب اجِلَهاد. ومسلم)٧585-2/51٧صحيح البخاري) (1)

 ُصلِح احلَُدْيبَِيِة يِف احلَُدْيبِية.

 .6/266املغني: (2)
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وقال ابن القيم يف ذكر أحكام صلح احلديبية: )ومنها: أن مصاحلة املرشكني  

ببعض ما فيه ضيم عىل املسلمني جائزة؛ للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو رش منه، 

  .(1)ففيه دفع أعىل املفسدتني باحتامل أدنامها(

 :الكفار ال يناقض عقيدة الوالء والرباءالوجه الثالث: عقد األحالف مع  *

  فَعِن املِْسَوِر ْبِن خَمَْرَمةَ  ة بعض الكفار،بياحلدييف   فقد حالف النبي

طِِهْم ِحنَي َكَتُبوا »َوَمْرَواَن يِف حديثهم الطويل يف صلح احلديبية قاال:  َوَكاَن يِف رَشْ

ٍد َوَعْهِدِه َدَخَل فِيِه، َوَمْن َأَحبَّ َأْن  ُه َمْن َأَحبَّ َأْن َيْدُخَل يِف َعْقِد حُمَمَّ الِكَتاَب: َأنَّ

، َفَتَواَثَبْت ُخَزاَعُة َفَقاُلوا: َنْحُن َمَع َعْقِد َيْدُخَل يِف َعْقِد ُقَرْيٍش َوَعْهِدِهْم َدَخَل فِيهِ 

 .(2)«َوَعْهِدِه، َوَتَواَثَبْت َبنُو َبْكٍر َفَقاُلوا: َنْحُن يِف َعْقِد ُقَرْيٍش َوَعْهِدِهمْ   اهللَرُسوِل 

قال الشيخ حممد رشيد رضا: )يزعم الذين يقولون يف الدين بغري علم،  

ويفرسون القرآن باهلوى يف الرأي أن آية آل عمران، وما يف معناها من النهي العام 

يدل  [25 :]املائدة نثٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پمثواخلاص، كقوله تعاىل: 

ن كان احلالف، أو عىل أنه ال جيوز للمسلمني أن حيالفوا، أو يتفقوا مع غريهم، وإ

  .(3)كان حمالًفا خلزاعة وهم عىل رشكهم(  االتفاق ملصلحتهم، وفاهتم أن النبي

وَم  َيُقوُل:  اهللَسِمْعُت َرُسوَل »قال:   وعن ِذي خِمرَْبٍ   وَن الرُّ َسُتَصاحِلُ

ا ِمْن َوَرالُِكْم،  ا آِمناا، َفَتْغُزوَن َأْنُتْم َوُهْم َعُدوًّ وَن َوَتْغنَُموَن َوَتْسَلُموَن، ُثمَّ ُصلحا َفُتْنََصُ

لِيَب  انِيَِّة الصَّ َفُع َرُجٌل ِمْن َأْهِل النََّْصَ َتْرِجُعوَن َحتَّى َتنِْزُلوا بَِمْرٍج ِذي ُتُلوٍل، َفرَيْ

ُه، َفِعنَْد َذلَِك  لِيُب، َفَيْغَضُب َرُجٌل ِمَن اسُمْسلِِمََّي َفَيُدقُّ وُم، َفَيُقوُل: َغَلَب الصَّ َتْغِدُر الرُّ

َمُع لِلَملَحَمةِ    .(4)«َوََتْ

                                                 
 .٧/2٣2زاد املعاد: (2)

 ، بإسناد حسن.(58651-٧5/252أمحد) رواه (1)

 .٧/228تفسري املنار: (2)

ْوِم، وأمحد)2262-2/252رواه أبو داود) (4) -28/٧5(، ِكَتاُب املَاَلِحِم، َباُب َما ُيْذَكُر ِمْن َماَلِحِم الرُّ

باب ِذْكِر اإِلْخَباِر َعْن َوْصِف (، ِكَتاب التْأِرْيِخ، حتت 6٣18-52/515(. وصححه ابن حبان)56822

ْوَم.  ِكَتاُب الِفَتِن واملَاَلِحِم. (،8268-2/26٣واحلاكم)املستدرك: ُمَصاحَلَِة املُْسِلِمنْيَ الرُّ
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نت صحيفة احللف والتنارص   وقد حالف النبي  هيود املدينة ملا هاجر، فُدوِّ

َوإِّن َبْينَُهُم النّرْصَ »وجاء فيها:  ،بني املسلمني ومن تبعهم، وبني اليهود ومن تبعهم

  .(1)، وهذه الوثيقة جممع عليها عند أهل العلم«َعىَل َمْن َحاَرَب َأْهَل َهِذِه الّصِحيَفةِ 

الوجه الرابع: الدخول حتت محاية الكفار للحاجة ال يناقض عقيدة الوالء  *

 والرباء:

من الدخول حتت محاية ألن اإلسالم الذي جاء بالرباءة من الكفار ال يمنع 

للصحابة يف اهلجرة للحبشة، وكان ملكها كافًرا،   الكفار، فقد تواتر إذن النبي

 لكنه كان عاداًل، ففروا من حكم كفار قريش إىل حكم كفار النصارى.

ا ََل  : اهللفقال ُلم رسول » َقاَلْت:  فعن ُأمِّ َسَلَمةَ   إِنَّ بَِأْرِض احَلَبَشِة َملِكا

َّا َأْنُتْم فِيِه.  اهللُيْظَلُم َأَحٌد ِعنَْدُه، َفاحَلُقوا بِبًَِلِدِه َحتَّى جَيَْعَل  ا ِِم ا َوََمَْرجا َلُكْم َفَرجا

ا، َفنََزلنَا َِخرْيَ َداٍر إََِل َخرْيِ  َجاٍر، َأِمنَّا َعََل ِدينِنَا، َفَخَرْجنَا إَِلْيَها َأْرَساَلا َحتَّى اْجَتَمْعنَا ُِبَ

 .(2)«َوََلْ َنْخَش ِمنُْه ُظلَما 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: )وهكذا بعثه املهاجرين من مكة إىل بالد احلبشة  

ليس ذلك مواالة للنصارى، وإنام فعل ذلك ملصلحة املسلمني وختفيف الرش 

  .(3)عنهم(

 وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي: )بالد الكفر نوعان: بالد حرب واضطهاد، 

أذن ألصحابه أن هياجروا من   ويدل عىل هذا أن النبي وبالد عهد وهدنة وأمن.

مكة حيث كانت بالد كفر، واضطهاد، وأذية، وفتنة للمؤمنني إىل بالد احلبشة، وهي 

خف بكثري من بالد الفتنة، والرش بالد كفر، ولكنها بالد أمن واطمئنان، وهي أ

  .(4)من إظهار دينهم فيها(  وهلذا متكن الصحابة القليل أهون من الرش الكثري؛

                                                 
 .2/251للشافعي:« األم». و252أليب عبيد:« األموال»انظر:  (2)

-6/6( بإسناده الصحيح، ومن طريقه البيهقي)السنن الكربى:562رواه ابن إسحاق)السرية: (1)

، باب اإِلْذِن بِاهِلْجَرِة. ودالئل النبوة له)5٣252 رَيِ  (، باب اهلجرة األوىل إىل احلبشة. 2/٧15(، ِكَتاِب السِّ

 .٣/٧6٧جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة: (2)

 .62الفتاوى السعدية: (4)
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حتت محاية عمه أيب طـالب وكفار بني هاشم، فَعْن اْبِن   بل دخل النبي 

ا َرُسوُل »َقاَل:   مْسُعودٍ  ِه َأِِب َطالٍِب  اهللَفَمَنَعُه   اهللَفَأمَّ  .(1)«بَِعمِّ

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )وكان أبو طالب ينرص النبي، ويذب عنه مع  

نث ڱ  رشكه، وهذا كثري فإن املرشكني، وأهـل الكتاب فيهم املؤمتن، كام قال تعاىل:

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

 .(2)([٣2 :]آل عمران ۓمث

االستعانة بالكفار ملصلحة املسلمني جائٌز شرًعا، وال يناقض الوجه اخلامس:  *

  عقيدة الوالء والرباء:

بل قد يكون واجًبا إذا مل يتم ذلك إال به، وهذا املوضوع هو من مسائل 

السياسات الرشعية الدقيقة املنوطة بوالة األمور وأهـل الرسوخ من العلامء، وقد ال 

النصوص املحتملة التي خيتلف الناس يف  ختضع هذه املسألة ملجرد ظواهر بعض

داللتها، بل ختضع لقواعد الدين الكلية، ومقاصده التي ال يمكن أن تتبدل، أو 

تتغري، أو خيتلف عليها، كالقاعدة الكلية املجمع عليها: )أن تدرأ أعظم املفسدتني 

 باحتامل أدنامها(.

قه، ال يف أبواب االعتقاد، ولذا جتد أن العلامء يذكرون هذه املسألة يف أبواب الف 

وحتى من اختار منهم عدم االستعانة بالكفار مل يصم القائلني هبا بمواالة الكفار، أو 

 بالتهوين من شأهنا:

، «باب ذكر االختالف يف املرشك يستعان به عىل العدو»فابن املنذر يذكرها يف  

ام أعطوا أقل ما قيل، وخيتار عدم جواز االستعانة هبم، ثم يقول: )فإن استعان هبم إم

  .(3)وهو أن يرضخ هلم شيًئا، إذ ال نعلم حجة توجب أن يسهم هلم(

                                                 
(، كتاب املناقب، باب فضل سلامن وأيب ذر 521-5/2٧(، وابن ماجه)٧8٧2-6/٧82واه أمحد)ر (2)

عن مناقب الصحابة، باب ذكر  (، كتاب إخباره ٣18٧-52/228واملقداد، وصححه ابن حبان)

 (، كتاب معرفة الصحابة. 22٧8-٧/٧21، واحلاكم)بالل بن رباح املؤذن 

 .2/552جمموع الفتاوى: (1)

 .55/5٣٣األوسط: (2)
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وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: )ومما جيب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن  

أن االستعانة بأهل الرشك تعترب مواالة هلم، وليس األمر كذلك فاالستعانة يشء 

  .(1)واملواالة يشء آخر(

معه يف فتح مكة، وشهود كثري   ن ذلك قتال كفار خزاعة أحالف النبيوم 

 بدروع   واستعانة النبي ،يف جيشه  من املرشكني غزوة حنني مع النبي

فيام روى أمحد وأبو داود بإسناد صحيح:   وهو مرشك، وقوله صفوان بن أمية 

ا آِمناا، َفَتْغُزوَن » وَم ُصلحا وَن الرُّ وَن، َسُتَصاحِلُ ا ِمْن َوَرالُِكْم، َفُتنََْصُ َأْنُتْم َوُهْم َعُدوًّ

 .(2)«َوَتْغنَُموَن، َوَتْسَلُمونَ 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: )وال شك أن االستعانة بغري املسلمني يف الدفاع  

أمر جائز رشًعا، بل واجب  -عن املسلمني وعن بالدهم، ومحايتها من كيد األعداء

حمتم عند الرضورة إىل ذلك؛ ملا يف ذلك من إعانة للمسلمني، ومحايتهم من كيد 

وكانت خزاعة مسلمها وكافرها يف جيش  أعدائهم، وصد العدوان املتوقع عنهم...

  .(4)((3)يف غزوة الفتح ضد كفار أهل مكة  النبي

  

                                                 
 .٣/٧62جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة: (2)

 تقدم خترجيه. (1)

 6/5٣2جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة: (2)

 «.حقيقة الوالء والرباء يف الكتاب والسنة»انظر للرد عىل هذه الشبهة بتوسع كتايب  (4)
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:

يكفر الغالة املسلمني وحكامهم بعقد االتفاقات األمنية مع الكفار املتضمنة  

لتبادل املعلومات، وهي التي يطلقون عليها التجسس لصالح الكفار، واجلواب عىل 

ذلك: أن الرشيعة قد أقرت األحالف التي تكون بني املسلمني والكفار، والتي 

، وعقوبة من نصت املعاهدات عىل يكون هدفها حتقيق أمن النفوس، ونرص املظلوم

 جرمه بسبب غدر، أو نحوه، واألدلة عىل ذلك ما يأِت: 

 : األول *

نص يف كتابه عىل وجوب الوفاء بالعهود التي تكون بني املسلمني   اهللأن 

 وغريهم إذا تضمنت النرصة عىل احلق، ومنع الظلم فيام بينهم:

ۅ ۅ ژ يف قوله تعاىل:  سٍ ْبِن َعبَّا اهللروى البخاري َعْن َعْبِد 

َكاَن اسمَُهاِجُروَن سمََّا  :َقاَل  ،ژى ى ائژ  َوَرَثةا »، َقاَل: [٧٧:]النساء ژۉ

ِة الَّتِي آَخى النَّبِيُّ   َقِدُموا اسمَِدينََة َيِرُث اسمَُهاِجُر األَْنَصاِريَّ ُدوَن َذِوي َرِِحِِه؛ لأُِلُخوَّ

ى ى ژ :ُثمَّ َقاَل  ،َنَسَخْت  ژۅ ۅ ۉژَفَلَمَّ َنَزَلْت  ،َبْينَُهمْ 

َفاَدَة َوالنَِّصيَحةَ  :ژائ  . (1)«َوُيوِِص َلهُ  ،َوَقْد َذَهَب اسمرَِياُث  ،إَِلَّ النََّْصَ َوالرِّ

قال: كان  ژى ى ائ ائ ەئژ وقال جماهد بن جرب: ) 

حلٌف يف اجلاهلية، فأمُروا يف اإلسالم أن يعطوهم نصيبهم من العقل واملشورة 

 .(2)والنرصة، وال مرياث(

قال ابن جرير الطربي بعد ذكر األقوال يف تفسري اآلية: )وأوىل األقوال  

، قول من ژىى ائ ائ ەئژ بالصواب يف تأويل قوله: 

                                                 
ى ى ائ ژ (، كَتاُب احلَوااَلت، َباب َقْوِل اهلل َتَعاىَل 2262-٧/62رواه البخاري) (2)

 .[٧٧]النساء: ژائ ەئ

-5/55٧(. وسعيد بن منصور)السنن:62٣8-8/2٣8رواه الطربي )جامع البيان يف تأويل القرآن: (1)

 (، ِكتاب الفَراِئِض، َباُب اَل ُيّوَرُث احلَِمْيل إاِلَّ بَِبّينٍَة. 261
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وهم احللفاء. وذلك أنه معلوم عند مجيع قال: والذين عقدت أيامنكم عىل املحالفة، 

أهل العلم بأيام العرب وأخبارها، أّن عقد احللف بينها كان يكون باأليامن والعهود 

 . (1)واملواثيق(

تعاىل بالوفاء بالعهود التي بني املسلمني، إذا تضمنت  اهللففي هذه اآلية أمر  

نرصة املظلوم، واألخذ احلق والعدل: من حفظ النفوس املعصومة، وحفظ األمن، و

 عىل يد الظامل.

  :الثاني *

مدح حلف الفضول الذي تعاقد عليه بعض أهل اجلاهلية: عىل أْن  أن النبي 

َشِهْدُت ِحلَف : »ال جيدوا مظلوًما بمكة إال قاموا معه حتى ترد مظلمته، فقال 

َر النََّعمِ  ،اسمَُطيَّبََِّي َمَع ُعُموَمتِي َوَأَنا ُغًَلمٌ   ، وقال أيًضا:(2)«َوَأِنِّ َأْنُكُثهُ  ،َفََم ُأِحبُّ َأنَّ ِل ُِحْ

 . (3)«َولْو ُأْدَعى بِِه ِف اإِلْسًلِم ألََجْبت»

ََم  ،ََل ِحلَف ِِف اإِلْسًَلمِ »:  اهللَقاَل: َقاَل َرُسوُل  وَعْن ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعٍم   َوَأيُّ

ةا   . (4)«ِحلٍف َكاَن ِِف اجَلاِهلِيَِّة ََلْ َيِزْدُه اإِلْسًَلُم إَِلَّ ِشدَّ

القرطبي عن حلف الفضول: )وهذا احللف هو املعنى املراد  اهللقال أبو عبد  

ََم ِحلٍف َكاَن »يف قوله عليه السالم:  ةا  ِفَوَأيُّ ْ َيِزْدُه اإِلْسًَلُم إَِلَّ ِشدَّ ؛ ألنه «اجَلاِهلِيَِّة ََل

موافق للرشع؛ إذ أمر باالنتصاف من الظامل، فأما ما كان من عهودهم الفاسدة 

 .(5)وعقودهم الباطلة عىل الظلم والغارات، فقد هدمه اإلسالم(

                                                 
 .8/285جامع البيان يف تأويل القرآن: (2)

(، ِكَتاُب األَْياَمن، ِذْكر َخرَبِ فِْيه 2٧٣٧-51/256(. وصححه ابن حبان)5622-٧/56٧رواه أمحد) (1)

(، ِكَتاُب املَُكاتِب. والضياء 28٣1-2/2٧6ِحلَف امُلَطيَّبنَِي. واحلاكم)املستدرك: ُشُهوُد املصطفى 

 (.652-5/262املختارة:ملقديس)األحاديث ا

يَواِن َوَمْن َتَقُع 52826-6/٧6٣رواه البيهقي) (2)  َعىَل الدِّ
ِ
 الَفْىء

ِ
 والَغنِْيَمة، باب إِْعَطاء

ٍ
(، ِكتاُب َقْسِم الَفيء

 (.٣2بِِه البَِداَيُة، بإسناد مرسل صحيح، وصححه األلباين)ختريج فقه السرية:

َحاَبِة، باب ُمَؤاَخاِة النَّبِيِّ (، ِكَتاب َفَضائِ 6628-٣/58٧رواه مسلم) (4)  . َبنْيَ َأْصَحابِِه  ِل الصَّ

 .6/٧٧اجلامع ألحكام القرآن: (2)
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وذكر أبو العباس القرطبي إبطال اإلسالم حللف اجلاهلية بالنرصة عىل الظلم،  

ثم قال: )وبقي التعاقد والتحالف عىل نرصة احلق، والقيام به، وأوجب ذلك بأصل 

ا عىل من قدر عليه من املكلَّفني(  . (1)الرشيعة إجياًبا عاما

نت نرص املظلوم أحالف الكفار إذا تضم ففي هذه األحاديث يمتدح النبي  

واألخذ عىل يد الظامل، وأن هذه األحالف ال يزيدها اإلسالم إال قوة وثباًتا، إذا 

 تضمنت حفظ النفوس املعصومة، ورد احلقوق، واألخذ عىل يد الظامل.

 : الثالث *

فام تقوالن؟ فقاال: نقول  حني جاءه رسوال مسيلمة، فسأهلام  أن النبي 

ُسَل ََل ُتْقَتُل  اهللوَ » :فقال  -أي: من تصديقه بزعم النبوة  كام قال  َلْوََل َأنَّ الرُّ

ْبُت َأْعنَاَقُكََم   . (2)«َلََضَ

اعتامٌد منه عىل ما تعارف عليه الناس كافرهم ومسلمهم،  فهذا من النبي  

قبل اإلسالم وبعده من اتفاقات تعارفوا عليها؛ لتأمني من يشمله هذا العرف، ومل 

 هبذا الكفر الرّصاح.  هذا العرف العام حتى مع من واجهه  خيرق النبي 

قال الشوكاين، وذكر تأمني الرسل: )وهكذا كان األمر عند غري أهل اإلسالم  

كان يراسلهم من غري تقدم أمان منهم لرسله، فال  من ملوك الكفر، فإن النبي 

 .(3)يتعرض هلم متعرض(

ربام عمل هبذه األعراف واملواثيق املتعارف عليها، حني حيتاج  بل إن النبي  

 لد عدوه الذي خيشى منه عىل دمه، فقد أرسل النبي إليها عند دخوله لب 

من  ملطعم بن عدي وكان كافًرا: أن يدخل يف محايته؛ دفًعا للظلم الذي خيافه 

                                                 
 .6/282املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم: (2)

ُسِل.2٣65-2/62(، وأبو داود)52686-22/٧66رواه أمحد) (1)  (، ِكَتاُب اجِلَهاِد، باٌب يف الرُّ

 .2/261اجلرار:السيل  (2)
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اتباًعا ألعراف العرب يف  قريش، فأمنه املطعم حتى دخل مكة آمنًا، وهو منه 

 .(1)اجلاهلية يف محاية ونرصة املظلوم

 -أو ما يسمى باملجتمع الدويل اليوم -رفإذا تعارف املسلمون والكفا 

باتفاقيات أو بدوهنا عىل احلفاظ عىل أرواح من تشملهم هذه االتفاقيات واألعراف، 

فال يمنع من ذلك الرشع، فضاًل عن أن يكون كفًرا كام يزعم هؤالء الغالة، فكيف 

 وهو معدوٌد من حماسن اإلسالم؟ 

: )وأن يعرض عىل املستجري منهم ولذا ملّا ذكر ابن القيم املستأمنني قال 

اإلسالم والقرآن، فإن دخل فيه فذاك، وإن أحب اللحاق بمأمنه أحلق به، ومل يعرض 

 . (2)له قبل وصوله إليه، فإذا وصل مأمنه عاد حربياا كام كان(

سالم بغري اإلوقال عبد الرمحن بن أيب عمر بن قدامة عن احلريب يدخل دار  

مل يعرض له إذا  -وقد جرت العادة بدخول جتارهم إلينا -تاجرأمان: )وإن ادعى أنه 

  .(3)كان معه ما يبيعه؛ ألهنم دخلوا يعتقدون األمان، أشبه ما لو دخلوا بإشارة مسلم(

 :الرابع *

ملّا قدم املدينة عقد معاهدة بينه وبني اليهود الذين يف املدينة عىل  أن النبي 

املدينة، الذي يشمل املسلمني ومن دخل يف التنارص بينهم لتحقيق األمن داخل 

 حلفهم، واليهود ومن دخل يف حلفهم:

أن النبي  :التي ذكرها ابن إسحاق، وابن شهاب الزهريففي نص تلك الوثيقة  

ملا قدم املدينة هادن اليهود ووادعهم، فكان مما ذكراه مرساًل، واللفظ البن  

يَن »إسحاق:  َوإِّنُه َمْن َتبَِعنَا ِمْن ََيُوَد َفإِّن َلُه النَّْصَ َواألُْسَوَة َغرْيَ َمْظُلوِمََّي َوََل ُمَتنَاَِصِ

                                                 
 .٧/٧1، زاد املعاد:٣/٧22، فتح الباري:٧/55٣انظر: التمهيد: (2)
 .2/8٣2أحكام أهل الذمة: (1)

 .51/262الرشح الكبري: (2)
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َوإِّن َبْينَُهْم الّنْصَح،  ،َوإِّن َبْينَُهْم النَّْصَ َعََل َمْن َحاَرَب َأْهَل َهِذِه الّصِحيَيةِ  ،َعَلْيِهمْ 

ْ َيْأَثْم اْمِرٌؤ بَِحلِيِيهِ  ،إِلْثمِ َوالنِّصيَحَة، َوالُِبّ ُدوَن ا َوإِّن  ،َوإِّن الّنَْصَ لِلَمْظُلومِ  ،َوإِّنُه ََل

َوإِّن َيْثِرَب َحَراٌم َجْوُفَها ألَْهِل َهِذِه  ،الَيُهوَد ُينِْيُقوَن َمَع اسمُْؤِمنََِّي َما َداُموا ُُمَاِربَِّيَ 

 .(1)«الّصِحيَيةِ 

فإذا قام بعض حكام املسلمني بعقد اتفاقية أمنية كهذه االتفاقية، عىل أن من  

حالفنا له النرص غري مظلوم وال نارصين عليه، كام أن عليهم النرص عىل من حارب 

أطراف هذه املعاهدة، وأن من أحدث يف بالد أطراف هذه املعاهدة فإن ذلك حرام 

 . التي أبرمها الرسول الكريم  عليه، فال فرق بينها وبني هذه املعاهدة

 :اخلامس *

صالح كفار مكة صلح احلديبية الذي تضمن وضع احلرب عرش  أن النبي 

سنوات، يأمن الناس عىل دمائهم وأمواهلم يف مكة واملدينة، ويمتنع الطرفان عن 

 االعتداء عىل رعية الطرف اآلخر، أو من دخل يف حلفه:

ُ »فقد روى البخاري يف   ، «وِط يِف اجِلَهاِد َوامُلَصاحَلَِة َمَع َأْهِل احلَْرِب َباب الرشُّ

 »وابن حبان يف 
ِ
، إَِذا اهللباِب ِذْكِر َما ُيْسَتَحبُّ لإِِلَماِم اْستِْعاَمُل املَُهاَدَنِة َبْينَُه َوَبنْيَ َأْعَداء

َباب اهلُْدَنِة َعىَل َأْن َيُردَّ اإِلَماُم »، والَبْيَهِقيُّ يف «َرَأى بِاملُْسِلِمنْيَ َضَعًفا َيْعَجُزْوَن َعنُْهمْ 

ِكنْيَ  َعِن املِْسَوِر ْبِن خَمَْرَمَة َوَمْرَواَن، يف ِقصِة احُلَدْيبَِيِة يِف  «َمْن َجاَء َبَلَدُه ُمْسِلاًم ِمْن امُلرْشِ

ُه ََل َيْأتِيَك ِمنَّا َرُج  :ُسَهْيٌل  :َفَقاَل »َحِديٍث َطوْيٍل، وفِْيه:  َوإِْن َكاَن َعََل  -ٌل َوَعََل َأنَّ

وِط يِف ». ويف رواية للبخاري يف (2)«إَِلَّ َرَدْدَتُه إَِلْينَا -ِدينَِك  ُ َباب َما جَيُوُز ِمَن الرشُّ

َيْوَمئٍِذ َأَبا َجنَْدِل ْبَن ُسَهْيٍل إََِل َأبِيِه   اهللَفَردَّ َرُسوُل «: »اإِلْساَلِم َواألَْحَكاِم َواملَُباَيَعةِ 

                                                 
. مرسل (، بإسناد صحيح252(، وأبو عبيد)األموال:2/566رواه ابن إسحاق)سرية ابن هشام: (2)

(، 2/251العلامء عىل صحتها انظر: كتاب األم)(. واتفق ٧/2٣2وساقه ابن كثري)البداية والنهاية:

 (.62الصارم املسلول)

 سبق خترجيه. (1)
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ْ َيْأِت َرُسوَل  ،ِن َعْمٍروُسَهْيِل بْ  ِة َوإِْن   اهللَوََل ُه ِِف تِلَك اسمُدَّ َجاِل إَِلَّ َردَّ َأَحٌد ِمَن الرِّ

ُد ْبُن َعْبِد ». ويف رواية أمحد: (1)«َكاَن ُمْسلَِما  َوُسَهْيُل ْبُن  اهللَهَذا َما اْصَطَلَح َعَلْيِه ُُمَمَّ

 ،َوَيُكفُّ َبْعُضُهْم َعْن َبْعضٍ  ،َيْأَمُن فِيَها النَّاُس  ،نَِّيَ َعْمٍرو َعََل َوْضِع احَلْرِب َعَّْشَ ِس 

ُه َمْن َأَتى َرُسوَل  ُه َعَلْيِهمْ   اهللَعََل َأنَّ ا  ،ِمْن َأْصَحابِِه بَِغرْيِ إِْذِن َولِيِِّه َردَّ َوَمْن َأَتى ُقَرْيشا

َّْن َمَع َرُسوِل  وُه َعَلْيهِ   اهللِِم ْ َيُردُّ ُه ََل إِْسًَلَل َوََل  ،َوإِنَّ َبْينَنَا َعْيَبةا َمْكُيوَفةا  .ََل َوإِنَّ

طِِهْم ِحََّي َكَتُبوا الكَِتاَب  .إِْغًَلَل  ٍد  :َوَكاَن ِِف ََشْ ُه َمْن َأَحبَّ َأْن َيْدُخَل ِِف َعْقِد ُُمَمَّ َأنَّ

َفَتَواَثَبْت  ،ْيٍش َوَعْهِدِهْم َدَخَل فِيهِ َوَمْن َأَحبَّ َأْن َيْدُخَل ِِف َعْقِد ُقرَ  ،َوَعْهِدِه َدَخَل فِيهِ 

َنْحُن  :َوَتَواَثَبْت َبُنو َبْكٍر َفَقاُلوا ،َوَعْهِدهِ   اهللَنْحُن َمَع َعْقِد َرُسوِل  :ُخَزاَعُة َفَقاُلوا

 .(2)«ِِف َعْقِد ُقَرْيٍش َوَعْهِدِهمْ 

برشجها، والعيبة  املرشجة، وهي املشدودة«: َعْيَبةا َمْكُيوَفةا )»قال اخلطايب:  

هاهنا مثل. واملعنى: أن بيننا صدوًرا سليمة، وعقائد صحيحة يف املحافظة عىل العهد 

فإن اإلسالل من السلة، وهي «: ََل إِْسًَلَل َوََل إِْغًَلَل »الذي عقدناه بيننا. وقوله 

ة الرسقة، واإلغالل اخليانة، يقال: أغلَّ الرجل إذا خان إغالاًل، وَغلَّ يف الغنيم

ا  ُغلواًل. يقول: إن بعضنا يأمن بعًضا يف نفسه وماله، فال يتعرض لدمه وال ملاله رسا

 .(3)وال جهًرا، وال خيونه يف يشء من ذلك(

أقر يف هذه املعاهدة األمنية الصلح مع الكفار  ففي هذا احلديث أن النبي  

س من الطرفني بعهود ومواثيق مكتوبة بني املسلمني والكفار، بحيث يأمن فيها النا

عىل دمائهم وأمواهلم من اخليانة والغدر، ويكف بعضهم عن بعض، ويشمل هذا 

العهد إرجاع من أسلم من كفار مكة بعد الصلح ألهل مكة؛ حتقيًقا للمصلحة 

العامة لإلسالم، مع أهنم مل حيدثوا ومل يعتدوا، وهذا أصل يف وجوب الوفاء 

                                                 
 سبق خترجيه. (2)

  (، بإسناد حسن58651-٧5/252رواه أمحد ) (1)

 .2/٧٧2معامل السنن: (2)
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جرمني واإلرهابيني إذا احتاج هلا املسلمون، باملعاهدات األمنية اليوم يف تسليم امل

سلَّم املسلم الربيء من كل جناية  خاصة مع ضعف ونحوه؛ ألنه إذا كان النبي 

وفاء للعهد، فتسليم املسلم الذي اعتدى عىل املعاهدين وخفر ذمة املسلمني من باب 

كل معتٍد من أوىل بمقتىض املعاهدة امللجئة بني الطرفني، وإن كان األوىل أن يعاقب 

 الطرفني يف بلده ما استطعنا إىل ذلك سبياًل. 

قال ابن قدامة وذكر انقسام الرشوط يف عقد اهلدنة إىل قسمني: )رشط  

صحيح: مثل أن يشرتط عليهم مااًل، أو معونة املسلمني عند حاجتهم إليهم، أو 

ل أصحاب يشرتط هلم أن يرد من جاءه من الرجال مسلاًم أو بأمان، فهذا يصح، وقا

الشافعي: ال يصح رشط رد املسلم إال أن يكون له عشرية حتميه ومتنعه. ولنا أن 

َ هلم به؛ فرد أبا جندل بن سهيل، وأبا  النبي  رشط ذلك يف صلح احلديبية ووَّفَّ

بصري، ومل خيص بالرشط ذا العشرية؛ وألن ذا العشرية إذا كانت عشريته هي التي 

ة له، لكن ال جيوز هذا الرشط إال عند شدة احلاجة تفتنه وتؤذيه فهو كمن ال عشري

 إليه وتعني املصلحة
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:

يكفر الغالة املسلمني وحكامهم بعقد املعاهدات املتضمنة لالتفاقات  

. وربام ژٺ ٺ ٺ ٿٿژ العسكرية؛ بحجة أن ذلك من التويل هلم يف قوله: 

صوروا كل معاهدة أهنا مبنية عىل املحبة واإلخوة والتويل التام؛ ليتعاطف السامع مع 

هذا الطرح، وال يستند قوهلم هذا إىل رشع أو عقل؛ ألن التعاون العسكري مع 

 الكفار ليس حمرًما مطلًقا، بل له أحكام خمتلفة: 

 : األول *

ا ضد امل سلمني؛ ألجل حبِّ ظهور دينهم التعاون مع الكفار أمنياا وعسكريا

وبغض دين اإلسالم، فهذا من املواالة الكفرية التي ال تعرف إال بإخبار املتعاون 

 معهم وترصحيه: 

: )حيتمل وجهني: أحدمها: [25 :]املائدة نثٺ ٺ ٺ ٿ ٿمثقال املاوردي:  

فإنه منهم  مواالهتم يف العهد، فإنه منهم يف خمالفة األمر، والثاين: مواالهتم يف الدين،

 .(1)يف حكم الكفر، وهذا قول ابن عباس(

وقال ابن عطية: )ومن توالهم بمعتقده ودينه فهو منهم يف الكفر، واستحقاق  

النقمة، واخللود يف النار، ومن توالهم بأفعاله من العضد ونحوه دون معتقد، وال 

 . (2)إخالل بإيامن، فهو منهم يف املقت واملذمة الواقعة عليهم وعليه(

وقال الشيخ الطاهر بن عاشور: )وقد اتفق علامء السنة عىل أن ما دون الرضا  

بالكفر ومماالهتم عليه من الوالية ال يوجب اخلروج من الربقة اإلسالمية، ولكنه 

 . (3)ضالل عظيم، وهو مراتب يف القوة بحسب قوة املواالة(

                                                 
 .2/26النكت والعيون: (2)

 .2/212املحرر الوجيز: (1)

 .2/5٧5التحرير والتنوير: (2)
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 :الثاني*  

ا ضد املسلمني؛ ألجل أمٍر دنيوي دون اعتقاد  التعاون معهم أمنياا وعسكريا

حاطًبا  قبل، فهذا من املواالة التي ال خترج صاحبها من اإلسالم؛ ولذا سأل النبي 

يكتم ذلك؛ ليبغت  هلم، وكان  ملا كاتب أهل مكة خيربهم بغزو النبي  

َلَك َيا َحاطُِب َعََل » فقال: النبي بذلك، فدعاه  نبيه   اهللقريًشا، فأعلم  َما َِحَ

لُت  ،َوَرُسولِهِ  اهللَما ِِب إَِلَّ َأْن َأُكوَن ُمْؤِمناا بِ  :َقاَل  َما َصنَْعَت؟ ُت َوََل َبدَّ ْ َأَرْدُت  ؛َوَما َغريَّ

ا َعْن َأْهِِل َوَماِل  اهللَأْن َتُكوَن ِل ِعنَْد الَقْوِم َيٌد َيْدَفُع  َوَلْيَس ِمْن َأْصَحابَِك ُهنَاَك إَِلَّ  ،ُِبَ

اَقاَل:  ،بِِه َعْن َأْهلِِه َوَمالِهِ  اهللَوَلُه َمْن َيْدَفُع  . فدل عىل (1)«َصَدَق، َفًَل َتُقوُلوا َلُه إَِلَّ َخرْيا

 وجوب االستفصال من الفاعل عن الدافع الذي محله عىل ذلك:

يعني يف الظاهر؛  [5:]املمتحنة نثپ ڀ ڀمثقال ابن العريب: )قوله تعاىل:  

ا َصاِحبُكم »قال هلم:  ألن قلب حاطٍب كان سلياًم بالتوحيد؛ بدليل أن النبي  َأمَّ

 . (2)، وهذا نص يف سالمة فؤاده وخلوص اعتقاده(«َفَقْد َصَدَق 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ: )مع أن يف اآليـة الكريمة  

طب نوع مواالة، وأنه أبلغ إليهم باملودة، وأن فاعل ذلك قد ضل ما يشعر أن فعل حا

ظاهر يف أنه ال يكفر بذلك إذا كان  «َخلُّوا َسبِْيَله ،َصَدَقُكم»سواء السبيل، لكن قوله: 

 .(3)ورسوله، غري شاكٍّ وال مرتاب، وإنام فعل ذلك لغرض دنيوي( اهللمؤمنًا ب

ا مع الكفار: )وليس الداللة عىل عورة   وقال الشافعي عمن تعاون عسكريا

مسلم، وال تأييد كافر بأن حُيّذر أن املسلمني يريدون منه غرًة؛ ليحذرها، أو يتقدم يف 

) ٍ
 . . ثم استدل بقصة حاطب (4)نكاية املسلمني بُكْفر َبنيِّ

                                                 
يَن 66٧6-6/58سبق خترجيه من الصحيحني، لكن هذا اللفظ رواه البخاري) (2) (، ِكَتاب اْستَِتاَبِة املُْرَتدِّ

لنَِي. ْم، َباب َما َجاَء يِف املَُتَأوِّ  َواملَُعانِِديَن َوِقَتاهِلِ

 .2/222أحكام القرآن: (1)

 5/2٣٧الدرر السنية: (2)

 .2/226األم: (4)



 
 

 

 222 

 : الثالث *

ا ملصلحة  يراها اإلمام ال تكون ضد املسلمني، فقد التعاون معهم أمنياا وعسكريا

 دلت عىل جوازه النصوص الرشعية، ومن ذلك:

ملّا عاهد كفار قريش  أن خزاعة كافرهم ومسلمهم دخلوا يف حلف النبي  -1

 وفيهم مرشكون، فلاّم اعتدى أحالف قريش عىل أحالفه من خزاعة، هب 

يه جواز احللف ، ففلنرصهتم ففتح مكة، وكانت خزاعة يف جيش النبي 

 العسكري مع بعض الكفار عىل النرصة:

طِِهْم »َوَمْرَواَن يِف صلح احلديبية:  ففي حديث املِْسَوِر ْبِن خَمَْرَمَة   َوَكاَن ِِف ََشْ

ٍد َوَعْهِدِه َدَخَل فِيهِ  :ِحََّي َكَتُبوا الكَِتاَب  ُه َمْن َأَحبَّ َأْن َيْدُخَل ِِف َعْقِد ُُمَمَّ َوَمْن  ،َأنَّ

َنْحُن َمَع  :َفَتَواَثَبْت ُخَزاَعُة َفَقاُلوا ،َحبَّ َأْن َيْدُخَل ِِف َعْقِد ُقَرْيٍش َوَعْهِدِهْم َدَخَل فِيهِ أَ 

َنْحُن ِِف َعْقِد ُقَرْيٍش  :َوَتَواَثَبْت َبنُو َبْكٍر َفَقاُلوا ،َوَعْهِدهِ   اهللَعْقِد َرُسوِل 

 .(1)«َوَعْهِدِهمْ 

، َوَكاَنْت َبُنو َبْكرِ ٍ  اهللَكاَنْت ُخَزاَعُة ُحَلَياَء لَِرُسوِل »قال:  وعن ابن عمر 

اَم احُلَدْيبَِيةَ  :َقاَل  ،ُحَلَياَء ألَِِبْ ُسْيَيانَ  -َرْهٌط ِمْن َبنِْي كِنَاَنَة  -  ،َوَكاَنْت َبْينَُهْم ُمَواَدَعٌة َأيَّ

ْوَنهُ   اهللَفَبَعُثوا إََِل َرُسْوِل  ،ةِ َفَأَغاَرْت َبنُو َبْكٍر َعََل ُخَزاَعَة ِِفْ تِلَك اسمُدَّ   ،َيْسَتْمدُّ

م ِِفْ َشْهِر َرَمَضانَ   اهللَفَخَرَج َرُسْوُل  ا َُلُ ا ،ُِمُدًّ  :َقاَل  ،ُثمَّ َأْفَطرَ  ،َفَصاَم َحتَّى َبَلَغ ُقَدْيدا

َيِر َوُيْيطُِروا َوَمْن َأْفَطَر َوَجَب َعَلْيه  ،َفَمْن َصاَم َأْجَزَأ َعنُْه َصْوُمهُ  ،لَِيُصْم النَّاُس ِِفْ السَّ

ََم َدَخَلَها َأْسنََد َظْهَرُه إََِل الَكْعَبِة َفَقاَل  ،َمَكةَ  اهللَفَيَتَح  .الَقَضاءُ  ًَلَح إَِلَّ  :َفلَّ َوا السَّ  ُكيُّ

 .(2)«ُخَزاَعَة َعْن َبْكرٍ 

                                                 
 سبق خترجيه.  (2)

(، كتاب اجلنايات، ذكر نفي القصاص يف القتل وإثبات التوارث 2666-5٧/٧21ابن حبان) هصحح (1)

(، والشيخ شعيب 2662-8/٧62وحسنه الشيخ األلباين )التعليقات احلسان:  بني أهل ملتني.

 (.5٧/٧25األرنؤوط )حاشية صحيح ابن حبان: 
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استجاز غزو بني بكر بن وائل؛ لتعدهيم عىل  وذكر ابن القيم أن النبي  

حلفائه خزاعة، ثم قال: )وكان هديه وسنته، إذا صالح قوًما وعاهدهم فانضاف 

إليهم عدو له سواهم، فدخلوا معهم يف عقدهم، وانضاف إليه قوم آخرون، فدخلوا 

صار حكم من حارب من دخل معه يف عقده من الكفار حكم من  -معه يف عقده

 .(1)حاربه(

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز مستدالا عىل جواز التحالف مع الكفار حلامية  

املسلمني وبالدهم من كيد األعداء: )وكانت خزاعة مسلمها وكافرها يف جيش 

 .(2)يف غزوة الفتح ضد كفار أهل مكة( النبي 

يف آخر الزمان عن قتال املسلمني والروم مًعا يف حلف  إخبار النبي  -2

نهم لعدٍو من ورائهم، مما يدل عىل جواز التعاون العسكري مع بعض املعاهدين بي

 الكفار عىل قتال الكفار احلربيني: 

وَم : َيُقوُل   اهللَسِمْعُت َرُسوَل »، َقاَل: فعن ِذي خِمرَْبٍ   وَن الرُّ َسُتَصاحِلُ

ا آِمناا ا ِمْن َوَرالُِكمْ  ،ُصلحا وَن، َوَتْغَنُموَن، َوَتْسَلُمونَ  ،َفَتْغُزوَن َأْنُتْم َوُهْم َعُدوًّ  ،َفُتْنََصُ

لِيَب  ،ُثمَّ َتْرِجُعوَن َحتَّى َتنِْزُلوا بَِمْرٍج ِذي ُتُلولٍ  انِيَِّة الصَّ َفُع َرُجٌل ِمْن َأْهِل النََّْصَ  ،َفرَيْ

لِيُب  هُ َفَيْغَض  ،َفَيُقوُل: َغَلَب الصَّ وُم  ،ُب َرُجٌل ِمَن اسُمْسلِِمََّي َفَيُدقُّ َفِعنَْد َذلَِك َتْغِدُر الرُّ

َمُع لِلَملَحَمةِ   . (3)«َوََتْ

قال الشيخ عبد العزيز بن باز، مبينًا جواز عقد األحالف مع الكفار للدفاع عن  

ا »أنه قال:  بالد املسلمني: )وصح عنه  وَم ُصلحا وَن الرُّ ُثمَّ  ،آِمنااإِنَُّكم ُتَصاحِلُ

ا ِمْن َوَرالُِكمْ  ، فهذا معناه االستعانة هبم عىل قتال العدو «ُتَقاتُِلوَن َأْنُتْم َوُهْم َعُدوًّ

 .(4)الذي من ورائنا(

                                                 
 .٧/522زاد املعاد: (2)

 .6/5٣2جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة: (1)

 سق خترجيه. (2)

 .6/582جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة: (4)
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  :الرابع *

ا ملعاهدة عامة؛ لصد من كان معتدًيا، أو صائاًل  التعاون معهم أمنياا وعسكريا

معاهدة احتاجها اإلمام ملصلحة رعيته،  من الدول الكافرة، أو املسلمة، أو ملقتىض

خاصة يف هذا العرص الذي يكون فيه االعتداء من بعض حكام الدول اإلسالمية 

 عىل دول أخرى، فهذا جائز قد جاءت السنة بمثله:

مدح حلف الفضول الذي تعاقد عليه بعض أهل اجلاهلية، عىل  فالنبي  -1

 : رد مظلمته، حني قال أْن ال جيدوا مظلوًما إال قاموا معه حتى ت

َر النََّعمِ  ،َشِهْدُت ِحلَف اسمَُطيَّبََِّي َمَع ُعُموَمتِي َوَأَنا ُغًَلمٌ »  َوَأِنِّ  ،َفََم ُأِحبُّ َأنَّ ِل ُِحْ

 . (1)«َأْنُكُثهُ 

 . (2)«َولْو ُأْدَعى بِِه ِف اإِلْسًلِم ألََجْبت»وقال أيًضا:  

ََم ِحلٍف َكاَن »وقال:   ةا  ِفَوَأيُّ  .(3)«اجَلاِهلِيَِّة ََلْ َيِزْدُه اإِلْسًَلُم إَِلَّ ِشدَّ

القرطبي عن حلف الفضول: )وهذا احللف هو املعنى املراد  اهللقال أبو عبد  

ََم ِحلٍف َكاَن »: يف قوله  ةا  ِفَوَأيُّ ْ َيِزْدُه اإِلْسًَلُم إَِلَّ ِشدَّ ؛ ألنه موافق «اجَلاِهلِيَِّة ََل

باالنتصاف من الظامل، فأما ما كان من عهودهم الفاسدة وعقودهم للرشع؛ إذ أمر 

 .(4)الباطلة عىل الظلم والغارات فقد هدمه اإلسالم(

ملّا قدم املدينة عقد معاهدة بينه وبني اليهود؛ للتنارص لدفع أي  أن النبي  -2

 عدوان يوجه إىل املسلمني ومن دخل يف حلفهم، أو إىل اليهود ومن دخل يف حلفهم:

 ،َوإِّن َبْينَُهْم الّنَْصَ َعََل َمْن َحاَرَب َأْهَل َهِذِه الّصِحيَيةِ »ففي نص هذه الوثيقة  

ْ َيْأَثْم اْمِرٌؤ بَِحلِيِيهِ  ،َوالنِّصيَحَة َوالُِبّ ُدوَن اإِلْثمِ  َوإِّن َبْينَُهْم الّنْصَح  َوإِّن النَّْصَ  ،َوإِّنُه ََل

                                                 
 سبق خترجيه. (2)

 سبق خترجيه. (1)

 سبق خترجيه.  (2)
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َوإِّن َيْثِرَب َحَراٌم َجْوُفَها  ،َوإِّن الَيُهوَد ُينِْيُقوَن َمَع اسمُْؤِمنََِّي َما َداُموا ُُمَاِربَِّيَ  ،لِلَمْظُلومِ 

ُم » :ويف رواية .«ألَْهِل َهِذِه الّصِحيَيةِ  ْم َفإُِنَّ ْم إَِذا َدُعوا الَيُهوَد إََِل ُصلٍح َحلِْيٍف َُلُ َوَأُنَّ

وَنهُ  م َعََل اسمُؤْمنَِّْيَ  ،ُيْصاحِلُ ه َُلُ  .(1)«إَلَّ َمْن َحاَرَب الّدينَ  ،وإْن َدعْونا إََِل ِمْثِل َذلَِك َفإِنَّ

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )وقد بنّي فيها أن كل من تبع املسلمني من اليهود  

فإنه له النرص، ومعنى االتباع: مساملته وترك حماربته، ال االتباع يف الدين، كام بينه يف 

أثناء الصحيفة، فكل من أقام باملدينة وخمالفيها غري حمارٍب من هيود دخل يف هذا. ثم 

بطن من األنصار ذمة من املؤمنني، ومل يكن باملدينة أحد من اليهود بني أن ليهود كل 

 . (2)إال وله حلف، إما مع األوس أو مع بعض بطون اخلزرج(

: )فلام قدم النبي هادهنم ووادعهم مع إقراره هلم، وملن كان وقال ابن القيم 

كانوا حول املدينة من املرشكني من حلفاء األنصار، عىل حلفهم وعهدهم الذي 

 .(3)عليه، حتى إنه عاهد اليهود أن يعينوه إذا حارب(

وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز استعانة الدولة السعودية باحللف الدويل من  

املسلمني والكفار ضد عدوان حاكم العراق عىل دولة الكويت: )وقد صدر من هيئة 

ونرش يف الصحف،  بيان بذلك أذيع يف اإلذاعة، -وأنا واحد منهم -كبار العلامء 

وهذا ال شك يف جوازه، إذ ال بأس أن يستعني املسلمون بغريهم للدفاع عن بالد 

املسلمني، ومحايتهم وصد العدوان عنهم، وليس هذا من نرص الكفار عىل املسلمني 

الذي ذكره العلامء يف: )باب حكم املرتد(، فذاك أن ينرص املسلم الكافر عىل إخوانه 

الذي ال جيوز، أما أن يستعني املسلم بكافر؛ ليدفع رش كافر آخر  املسلمني، فهذا هو

 .(4)أو مسلم معتد، أو خيشى عدوانه، فهذا ال بأس به(
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وال شك أن التعاون العسكري مع الدول الكافرة يدخل يف النوع الثالث، أو  

من  الرابع، وهو مرشوع إال عند الغالة الذين جيعلون املرشوع الذي فعله النبي 

لتويل الكامل، بحجة أنه من نرصة الكفار، فيكفرون بالظواهر دون معرفة املقاصد، ا

وكل من خالفهم فقد حارب  ويبنون أحكامهم عىل سوء الظن، ويفرتضون الباطل،

 .[2:]املنافقون  ژ ەئ وئ وئ ۇئژ اإلسالم، كام قال تعاىل: 

بوجود وينبني عىل هذا البيان بطالن تكفري هؤالء الغالة للحكام ومن حتتهم  

للكفار يف الدولة اإلسالمية، أو العكس؛ ألن جوازها أو منعها  القواعد العسكرية

ينبني عىل جواز أو منع االتفاقيات األمنية والعسكرية، كام يف الرد عىل هذه الشبهة 

هدة مشرتكة بني املسلمني والكفار عىل النرصة والتي قبلها، فإذا كانت هناك معا

والدفاع املشرتك فيام بينهم، عىل من اعتدى وظلم من مسلم وكافر لرد عدوانه، فال 

إال بوجود القواعد  -خاصة يف احلروب املعارصة املعقدة  -يتصور أن يتم ذلك 

ىل ظاهر العسكرية؛ الستقبال طائراهتم وأسلحتهم الثقيلة؛ لدحر العدو املشرتك ع

ا آِمناا»اآلنف:  قول النبي  وَم ُصلحا وَن الرُّ ا ِمْن  ،َسُتَصاحِلُ َفَتْغُزوَن َأْنُتْم َوُهْم َعُدوًّ

، وكام حصل يف قتال حاكم العراق، وإخراجه من دولة الكويت؛ وألن «َوَرالُِكمْ 

صالح قريًشا عىل ما هو أعظم من ذلك وهو أن يرد هلم من جاء مسلاًم من  النبي 

ُه ََل َيْأتِيَك ِمنَّا َرُجٌل »أبنائهم؛ كام روى البخاري، يف الصلح:  َوإِْن َكاَن َعََل  -َوَعََل َأنَّ

ٍذ َأَبا َجنَْدِل ْبَن َيْوَمئِ   اهللَفَردَّ َرُسوُل ». ويف رواية له: (1)«إَِلَّ َرَدْدَتُه إَِلْينَا -ِدينَِك 

ْ َيْأِت َرُسوَل  ،ُسَهْيٍل إََِل َأبِيِه ُسَهْيِل ْبِن َعْمٍرو ُه ِِف   اهللَوََل َجاِل إَِلَّ َردَّ َأَحٌد ِمَن الرِّ

ِة َوإِْن َكاَن ُمْسلَِما  فعل اجتهاًدا  . ومل يقل أحد من العلامء أن النبي (2)«تِلَك اسمُدَّ

ا به  ، بل بوب البخاري عىل خاطًئا، فضاًل عن أن يكون كفًرا، ومل يعتربوه خاصا

وِط يِف اجِلَهادِ »احلديثني:  ُ وِط يِف اإِلْساَلمِ »، «َباب الرشُّ ُ ، «َباب َما جَيُوُز ِمَن الرشُّ

                                                 
 سبق خترجيه. (2)
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 : َب الَبْيَهِقيُّ ِكنْيَ َباب اهلُْدَنِة َعىَل َأْن َيُردَّ اإِلَماُم »َوَبوَّ «. َمْن َجاَء َبَلَدُه ُمْسِلاًم ِمَن املرُْشِ

ب ابن حبان:   »َوَبوَّ
ِ
، إَِذا اهللِذْكُر َما ُيْسَتَحبُّ لإِِلَماِم اْستِْعاَمُل املَُهاَدَنِة َبْينَُه َوَبنْيَ َأْعَداء

 .(1)«َرَأى بِاملُْسِلِمنْيَ َضَعًفا َيْعَجُزْوَن َعنُْهمْ 
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:

يكفر الغالة املسلمني وحكامهم بعقد املعاهدات املتضمنة لالتفاقات  

االقتصادية، وجيعلون ذلك من املواالة املخرجة من اإلسالم، وليس عىل ما ذكروه 

ات مستند من رشيعة رب العاملني، فإن التعاون املايل مع الكفار جيوز بناء عىل االتفاق

الثنائية والدولية، التي ذكرنا طرًفا منها يف الشبهتني السابقتني، ولزيادة البيان نوضح 

 أن الرشيعة جاءت ببذل األموال للكفار يف ثالثة مواطن:

 األول: الضعف *

وذلك حينام يكون املسلمون يف خوف مع كثرة أعدائهم، فيعطى هذا العدو؛ 

 دفًعا ملرضته عند احلاجة: 

ْ َقْد َعلِْمُت َأنَّ الَعَرَب َقْد َرَمْتُكْم َعْن »: َقاَل: َقاَل   ُهَرْيَرَة فَعْن َأيِب   إِِنِّ

َفإِْن َأَرْدُتْم َأْن َتْدَفُعوا إَِلْيِه  ،َوَأنَّ احَلاِرَث َيْسَأُلُكْم َأْن ُتَشاطُِرْوُه ََتَْر اسَمِدْينَةِ  ،َقْوٍس َواِحَدةٍ 

 . (1)«ِِفْ َأْمِرُكْم َبْعُد  َعاَمُكْم َهَذا َحتَّى َتنُْظُروا

أن يبذل املال للحارث الغطفاين؛ حلمله عىل  ففي هذا احلديث هّم النبي  

االنرصاف بقومه يف غزوة اخلندق؛ إضعاًفا جليش الكفار، وهذا يدل عىل جوازه عند 

  :احلاجة

القرطبي: )وجيوز عند احلاجة للمسلمني عقد الصلح بامل  اهللقال أبو عبد  

عيينة بن حصن الفزاري، واحلارث بن عوف املري  يبذلونه للعدو؛ ملوادعة النبي 

يوم األحزاب، عىل أن يعطيهام ثلث ثمر املدينة، وينرصفا بمن معهام من غطفان، 

وضة ومل تكن وخيذال قريًشا، ويرجعا بقومهام عنهم، وكانت هذه املقالة مرا

 .(2)عقًدا(

                                                 
(. قال 581٧-2/٧٧5(، والبزار)كشف األستار:2216-6/28رواه الطرباين)املعجم الكبري: (2)

 (: )فيهام حممد بن عمرو، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات(.51525-6/5٧2اهليثمي)جممع الزوائد:

 وللحديث شواهد صحيحة مرسلة تعضده.

 .8/25ألحكام القرآن: اجلامع (1)
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وذكر ابن قدامة أن منع بعض العلامء له حممول عىل غري حال الرضورة ثم قال:  

)وألن بذله املال إن كان فيه صغار، فإنه جيوز حتمله لدفع صغار أعظم منه، وهو 

القتل، واألرس، وسبي الذرية الذين يفيض سبيهم إىل كفرهم، ولوال أن ذلك جائز ملا 

 . (1)( بذله النبي

  :الثاني: املصلحة العامة للمسلمني *

لدفع الرش، أو جلب املصلحة، وذلك حينام يراد تأليف قلوب بعض الكفار، أو 

 دفع رشهم:

ڻ ڻ ڻ ۀ ژ تعاىل حينام ذكر أهل الزكاة:  اهلللقول  

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ 

 .[61:]التوبة ژڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ

َيْوَمئٍِذ   اهللَوَأْعَطى َرُسوُل »فقال:  ،ذكر غنائم حنني أنه وَعْن اْبِن ِشَهاٍب  

، ُثمَّ ِماَلةا  َثنِي َسِعيُد ْبُن  :َقاَل اْبُن ِشَهاٍب  .َصْيَواَن ْبَن ُأَميََّة ِماَلةا ِمَن النََّعِم، ُثمَّ ِماَلةا َحدَّ

ُه ألَْبَغُض   اهللَلَقْد َأْعَطاِِن َرُسوُل  اهللوَ  :اسمَُسيَِّب َأنَّ َصْيَواَن َقاَل  َما َأْعَطاِِن َوإِنَّ

ُه ألََحبُّ النَّاِس إَِلَّ  ،النَّاِس إَِلَّ   . (2)«َفََم َبِرَح ُيْعطِينِي َحتَّى إِنَّ

ْبُن ِذي  اهللَيْقِسُم َجاَء َعْبُد  َبْيَنا النَّبِيُّ »َقاَل:  وَعْن أيب َسِعِيٍد اخلُْدِري  

ِة التَِّميِميُّ  ؟ َوْيَلَك َوَمْن َيْعِدُل إَِذا ََلْ َأْعِدل :. َفَقاَل اهللاْعِدل َيا َرُسوَل  :َفَقاَل  ،اخُلَوْيَِصَ

ْب ُعُنَقُه. َقاَل:  :ُعَمُر ْبُن اخَلطَّاِب  :َقاَل  ِقُر َأَحُدُكْم  ؛َدْعهُ َدْعنِي َأْْضِ ا َُيْ َفإِنَّ َلُه َأْصَحابا

ْهُم ِمنَ  ،َوِصَياَمُه َمَع ِصَياِمهِ  ،َصًلَتُه َمَع َصًلتِهِ  يِن َكََم َيْمُرُق السَّ  َيْمُرُقوَن ِمَن الدِّ

ِميَّةِ    (3)«الرَّ

                                                 
 .6/268املغني: (2)

 َشْيًئا َقطُّ َفَقاَل: اَل.  (، ِكَتاُب الَفَضاِئِل، َباُب َما ُسِئَل َرُسوُل اهلل 6562-٣/٣2صحيح مسلم) (1)
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )واملؤلفة قلوهبم نوعان: كافر، ومسلم. فالكافر  

إما أن ُتْرَجى بعطيته منفعة: كإسالمه، أو دفع مرّضته إذا مل يندفع إال بذلك. واملسلم 

نفعة أيضا: كحسن إسالمه، أو إسالم نظريه، أو جباية املال املطاع ُيْرَجى بعطيته امل

ممن ال يعطيه إال خلوف، أو لنكاية العدو، أو كف رضره عن املسلمني إذ مل ينكّف إال 

بذلك. وهذا النوع من العطاء، وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء، كام 

ذلك مصلحة الدين وأهله كان من يفعل امللوك، فاألعامل بالنيات، فإذا كان القصد ب

وخلفائه، وإن كان املقصود العلو يف األرض والفساد كان من  جنس عطاء النبي 

جنس عطاء فرعون، وإنام ينكره ذوو الدين الفاسد كذي اخلويرصة الذي أنكره عىل 

حتى قال فيه ما قال، وكذلك حزبه اخلوارج أنكروا عىل أمري املؤمنني عيلٍّ  النبي 

قصد به املصلحة من التحكيم وحمو اسمه، وما تركه من سبي نساء املسلمني  ما 

بقتاهلم؛ ألن معهم دينا فاسًدا ال يصلح به دنيا وال  وصبياهنم، وهؤالء َأَمر النبي 

 .(1)آخرة(

وقال ابن القيم وذكر إعطاء مغانم حنني للمؤلفة قلوهبم: )فإن قيل: فلو دعت  

حاجة اإلمام يف وقت من األوقات إىل مثل هذا مع عدوه هل يسوغ له ذلك؟ قيل: 

اإلمام نائب عن املسلمني يترصف ملصاحلهم وقيام الدين، فإن تعني ذلك؛ للدفع عن 

أعدائه إليه؛ ليأمن املسلمون  اإلسالم، والذب عن حوزته، واستجالب رؤوس

الرشيعة غري هذا؟ فإنه وإن كان يف  زُ وِّ ساغ له ذلك، بل تعني عليه. وهل جُتَ  -رشهم

احلرمان مفسدة، فاملفسدة املتوقعة من فوات تأليف هذا العدو أعظم، ومبنى 

الرشيعة عىل دفـع أعىل املفسدتني باحتامل أدنامها، وحتصيل أكمل املصلحتني 

 .(2)دنامها، بل بناء مصالح الدنيا والدين عىل هذين األصلني(بتفويت أ
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وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عن حكم التربع للكفار باألموال: )إذا  

كان ملصلحة املسلمني فال مانع، ندفع رشهم؛ فالزكاة يعطى منها املؤلفة قلوهبم ممن 

ني يعطى من املال ومن يرجى كفُّ رشه؛ الكافر الذي يرجى كف رشه عن املسلم

الزكاة التي هي فرض، فكيف ال يعطى من املال الذي ليس بزكاة؛ ألجل دفع 

رضرهم عن املسلمني؟ وهذا أيًضا من املسائل التي يظنها بعض اجلهال من املواالة، 

 . (1)وإنام هي مداراة خلطرهم ورشهم عن املسلمني(

 : الثالث *

يف حالة التحالف بني الدولة املسلمة والكافرة عىل حماربة عدو صائل عىل 

 الطرفني، أو خطر عىل األمن العام فيهام كتتبع جتار املخدرات أو املجرمني: 

يف الوثيقة التي بينه وبني هيود املدينة، ومن كان حول  فحني ينص النبي  

َمْن َتبَِعنَا ِمْن ََيُوَد َفإِّن َلُه الّنَْصَ  َوإِّنهُ »املدينة من املرشكني من حلفاء األنصار: 

يَن َعَلْيِهْم، َوإِّن َعََل الَيُهوِد َنَيَقَتُهْم َوَعََل اسمُْسلِِمََّي  َواألُْسَوَة َغرْيَ َمْظُلوِمََّي َوََل ُمَتنَاَِصِ

  .(2)«َيةِ َوإِّن َبْينَُهُم النَّْصَ َعََل َمْن َحاَرَب َأْهَل َهِذِه الّصِحي ،َنَيَقَتُهمْ 

فيتبني من هذه الوثيقة أن النفقة واجبة عىل كٍل من الطرفني إذا اعتدى عدو  

حيث إن الوثيقة أوجبت النفقة عىل املسلمني واليهود إذا حصل  ،عىل الطرف اآلخر

وهذا مقتضاه التعاون املايل؛ لضامن أمن  ،حرب من عدو عىل أهل هذه الصحيفة

 .الطرفني

بحيث يكون يف هذا العرص بني دولتني مسلمة  ،ويمكن أن يتطور هذا التعاون 

وكافرة تشرتكان بالدعم االقتصادي بينهام؛ لتطوير األسلحة املناسبة للدفع عنهام 

                                                 
بعض أحرفها هنا  -حفظه اهلل  . وعّدل الشيخ صالح 562األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة: (2)

 بقلمه.
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الذي رواه ذْو خِمرَْبٍ  كام جاءت صورته يف حديث النبي  ،عند االعتداء من األعداء

ا آِمناا َيُقوُل:  اهللَسِمْعُت َرُسوَل »، َقاَل:  وَم ُصلحا وَن الرُّ َفَتْغُزوَن َأْنُتْم  ،َسُتَصاحِلُ

ا ِمْن َوَرالُِكمْ  وَن، َوَتْغَنُموَن، َوَتْسَلُمونَ  ،َوُهْم َعُدوًّ  . (1)«َفُتنََْصُ

ففي هذا احلديث يصطلح املسلمون مع دولة الروم عىل قتال عدو من ورائهم،  

هذا القتال، ثم النرص عىل هذا العدو إال بعد ومن البدهيي أنه ال يمكن أن يتم 

اإلعداد بتعاون مسبق بني املسلمني والروم يف املجال األمني، والعسكري، 

 واملخابراِت املعلوماِت واالقتصادي. 

دون  -ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية قسم غنائم حنني بني املؤلفة قلوهبم لذا و 

للمصلحة العامة بتأليف قلوهبم عىل اإلسالم، ثم قال:  -املهاجرين واألنصار 

)والذين أعطاهم منهم من ارتد عن اإلسالم قبل موته، وعامتهم أغنياء ال فقراء، 

حة العامة مل يعط النبي هؤالء فلو كان العطاء للحاجة مقدًما عىل العطاء للمصل

األغنياء السادة املطاعني يف عشائرهم، ويدع عطاء من عنده من املهاجرين واألنصار 

، وقال له الذين هم أحوج منهم وأفضل. وبمثل هذا طعن اخلوارج عىل النبي 

ْد، اْعِدل»أوهلم:  ا َوْجُه إِنَّ َهِذِه لَ » َوَقاَل:«. َفإِنََّك ََلْ َتْعِدل ،َيا ُُمَمَّ  اهللِقْسَمٌة َما ُأِريَد ُِبَ

َت إِْن  ؟َوْيَلَك، َوَمْن َيْعِدُل إَِذا ََلْ َأْعِدل»: حتى قال النبي  ،«َتعاَل َلَقْد ِخْبَت َوَخِْسْ

ُرْج  فقال له بعض الصحابة: دعني أْضب عنق هذا اسمنافق، فقال: .ََلْ َأْعِدُل  ُه ََيْ ِمْن  إِنَّ

َوقَراَءَته َمَع  ،َوِصَياَمُه َمَع ِصَياِمِهم ،ُْيِقُر َأَحُدُكْم َصًَلَتُه َمَع َصًَلَِّتِم َقْومٌ  ِضْئِضِئ َهَذا

ْهُم  ،َيْقَرُؤوَن الُقْرآَن ََل جُيَاِوُز َحنَاِجَرُهمْ  ،ِقَراَءَِّتمٍ  َيْمُرُقوَن ِمَن اإِلْسًَلِم َكََم َيْمُرُق السَّ

ِميَّةِ  ا ِعنَْد  ؛اْقُتُلوُهمْ َأْينَََم َلِقيُتُموُهْم فَ ، ِمَن الرَّ  سمَِْن َقَتَلُهْم َيْومَ  اهللَفإِنَّ ِِف َقْتلِِهْم َأْجرا

. وهؤالء خرجوا عىل عهد (2)«َلئِْن َأْدَرْكُتُهْم ألَْقُتَلنَُّهْم َقْتَل َعادٍ ». ويف رواية «الِقَياَمةِ 

، فقتل الذين قاتلوه مجيعهم مع كثرة صومهم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

                                                 
 سبق خترجيه. (2)
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وصالهتم وقراءهتم، َفُأْخِرُجوا عن السنة واجلامعة، وهم قوم هلم عبادة وورع وزهد 

لكن بغري علم، فاقتىض ذلك عندهم أن العطاء ال يكون إال لذوي احلاجات، وأن 

جهلهم، فان وهذا من  -بزعمهم -اهللإعطاء السادة املطاعني األغنياء ال يصلح لغري 

أنفع، كان  اهلل، فكلام كان هلل أطوع، ولدين اهللالعطاء إنام هو بحسب مصلحة دين 

العطاء فيه أوىل، وعطاء احتاج إليه يف إقامة الدين وقمع أعدائه وإظهاره وإعالئه 

 .(1)أعظم من إعطاء من ال يكون كذلك، وإن كان الثاين أحوج(

سلمني اليوم بالتعاون االقتصادي مع فيقال هلؤالء الغالة: أحوال حكام امل 

بعض دول الكفر ال خيرج عن هذه احلاالت املذكورة، خاصة الثالثة، ولكن تأبى 

عقول هؤالء الغالة أن تستوعب فهم هذه القواعد الرشعية، واملصالح املرعية يف 

هذا العطاء وغريه، حتى قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عنهم آنًفا: ينكره ذوو الدين 

بقتاهلم؛ ألن معهم دينا فاسًدا ال يصلح به دنيا وال آخرة؛  لفاسد ممن أمر النبي ا

، وعطاء احتاج إليه يف إقامة الدين، اهللألن العطاء إنام هو بحسب مصلحة دين 

وقمع أعدائه، وإظهاره، وإعالئه أعظم من إعطاء من ال يكون كذلك. ولو فرض 

ا عىل غري هذه  أن من حكام الدول اإلسالمية من يتعاون مع الكفار اقتصاديا

األحوال املرشوعة، فإن ذلك ال يقتيض كفر هذا احلاكم إذا كان أراد بذلك جمرد 

 .املصلحة الدنيوية، ال بغًضا لإلسالم وحباا يف الكفر عىل ما قدمنا يف قصة حاطب

وهنا مسألة مهمة هي أشد من جمرد التعاون االقتصادي، ويظن بعض  

أهنا من باب نرصة وحمبة الكفار، وذلك حني يقاتل الكفار دولة مسلمة املتحمسني 

ال عهد هلا، ويكون لدولة أخرى معاهدة اقتصادية ببرتول أو غريه مع هؤالء 

الكفار، فليس للدولة امُلعاِهدة أن تنقض هذه املعاهدة االقتصادية أو التجارية؛ ألن 

نهم بوطن إذا قاتلوا أهل عهدهم؛ منع نرصة املسلمني للمسلمني املنحازين ع اهلل
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نث ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ تعاىل  اهللألجل املعاهدة القائمة بقول 

كان يرد كل من جاءه مسلاًم من  ، وألن النبي [٣2 :]األنفال   ڻ ڻ ڻ ۀ مث

ُه ََل َيْأتِيَك ِمنَّا َرُجٌل »أبناء كفار مكة هلم؛ ملقتىض معاهدة صلح احلديبية:   -َوَعََل َأنَّ

، فإمتام االتفاقات االقتصادية والتجارية (1)«إَِلَّ َرَدْدَتُه إَِلْينَا -َكاَن َعََل ِدينَِك  َوإِنْ 

بعد صلح  بمقتىض املعاهدة السابقة أوىل وأوجب، بل إن أصحاب النبي 

ة كانوا هيدون لكفار مكة، ويقبلون هداياهم، يف الوقت الذي كان القتال قائاًم يبياحلد

، حني انحازوا بعد بني كفار مكة ومجاعة أخرى من املسلمني بقيادة أيب بصري 

الصلح إىل جهة البحر، بل ربام أتى هؤالء الكفار املعاهدون إىل املدينة يف تلك الفرتة 

 رغبة يف الصلة:

َكٌة ِِف َعْهِد » َقاَلْت: :فَعْن َأْساَمَء بِنِْت َأيِب َبْكرٍ   ي َوِهَي ُمَّْشِ َقِدَمْت َعَِلَّ ُأمِّ

َِّتِْم َمَع َأبِيَها  اهللُقَرْيٍش، إِْذ َعاَهُدوا َرُسوَل   :َفَقاَلْت   اهللَفاْسَتْيَتْت َرُسوَل  ،َوُمدَّ

ي َقِدَمْت َعَِلَّ اهللَيا َرُسوَل  ، ذكره «َنَعْم ِصلِيَها : َوِهَي َراِغَبٌة َأَفَأِصُلَها؟ َقاَل ، إِنَّ ُأمِّ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  اهللإِْثِم َمْن َعاَهَد ُثمَّ َغَدَر، َوَقْوِل »البخاري يف باب: 

  .(2)«[26 :]األنفال ژژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک

اقتىض جواز قال العيني: )تعلق هذا احلديث بام قبله من حديث: أن عدم الغدر 

 .(3)صلة القريب، ولو كان عىل غري دينه(

  

                                                 
 سبق خترجيه. (2)

َكاِة، 2٧٣5-٧/85ومسلم). (، ِكَتاُب اجِلْزَية واملَُواَدعةِ ٧58٧-2/51٧رواه البخاري) (1) (، ِكَتاُب الزَّ

ِكنيَ  ْوِج َواألَْواَلِد َوالَوالَِدْيِن َوَلْو َكاُنوا ُمرْشِ َدَقِة َعىَل األَْقَربنَِي َوالزَّ  .باُب َفْضِل النََّفَقِة َوالصَّ
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:

املوحدين، الذين  اهلليكفر هؤالء الغالة املسلمني وحكامهم بزعم حماربة أولياء 

سموهم باإلرهابيني واملتطرفني؛ مظاهرًة للمرشكني، ونرصة هلم عىل املوحدين، 

 والرد عىل هذا الزعم من أوجه:

 : الوجه األول *

أنه ال بد من حتديد حقيقة هؤالء املجاهدين املوحدين، الذين سامهم علامء 

كام حاربوهم وعقدوا املسلمني وحكامهم باإلرهابيني واملتطرفني، وهل هؤالء احل

، وحتكيم رشعه، كام اهللاالتفاقات ملالحقتهم؛ ألهنم أفنوا أعامرهم لنرصة دين 

يزعمون؟ أو ألهنم كفروا املسلمني، ومحلوا السالح، فقتلوا املسلمني يف بالدهم 

 ونقضوا عهودهم؟ 

الواقع أن هؤالء الغالة يامرسون مجيع أنواع القتل، والبغي، واملحاربة،  

روج عىل مجاعة املسلمني، ونقض العهود: فريون أن قتال حكام املسلمني ومن واخل

. ويرون أن (1)ينارصهم أوىل من قتال اليهود، بل هي فريضة معطلة جيب إحياؤها

عهود هؤالء احلكام مع غريهم ال تلزم املسلمني املقيمني حتت واليتها القهرية 

. وأن ساحة (2)امت قهرية غري اختياريةالسياسية، أو ما يسمى اليوم باملواطنة ما د

اجلهاد والقتال مع العدو املحارب ليست مقصورة عىل بقعة األرض التي غزاها أو 

احتلها من بالد املسلمني؛ بل املحارب حيارب وهيدر دمه وماله يف كل بقاع األرض 

غيت . ويرون ردة كل اجلنود الذين يقاوموهنم مع هؤالء احلكام الطوا(3)وحيثام وجد

، وأن اغتياهلم من اجلهاد الذي ينبغي أن يكون خمطًطا له؛ إلنزال أكرب (4)عندهم

                                                 
 .5٧2انظر رسالة لقاء من خلف قضبان املرتدين للمقديس: (2)

 .22الة نرصة املسلمني يف أفغانستان وكفر من ظاهر عليهم عبدة األصنام للمقديس:انظر رس (1)

 .52-8. وانظر رسالته: براءة املوحدين من عهود الطواغيت:28انظر رسالة املرجع السابق: (2)

 .6انظر رسالة الشهاب الثاقب للمقديس: (4)
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، بل يرون كفر العلامء الذين ال يرون رأهيم بتكفري احلكام (1)اهللنكاية يف أعداء 

 .(2)وجنودهم؛ بحجة أهنم صاروا من أولياء هؤالء الكفار

فهؤالء بذلك االعتقاد الفاسد ليسوا بمجاهدين، بل هم املفسدون املحاربون  

 هلل ورسوله قد ابتغوا يف اإلسالم سنة اجلاهلية، ولذلك يقال: 

ليس كل من قاتل، وعدَّ نفسه جماهًدا عند نفسه يقبل قوله؛ ألن من قاتل  -2

ا، وال املسلمني يف بالدهم: إما أن يكون باغًيا، أو صائاًل حمارًبا ، أو خارجياا حروريا

شك أن هؤالء املكفرين املفجرين مجعوا ذلك كله من البغي، واحلرابة، واخلروج 

باالعتقاد، فهل يعتقد هؤالء الغالة بعد ذلك أن حكام املسلمني، وعلامءهم، 

وجنودهم، وشعوهبم سيستقبلون هؤالء البغاة املحاربني أصحاب العقائد اخلارجية 

حيب، ويمدون هلم األعناق لقطعها باسم جهاد املرتدين؟ مع أهنم الفاسدة بالرت

أصبحوا وبااًل عىل اإلسالم واملسلمني بتكفريهم، وجعلهم بالد املسلمني ساحة 

ولذا جيب عىل  .جهادها بالتفجري واإلرهاب، وقتل املعاهدين فيها واملستأمنني

هبم عىل بالد املسلمني؛ املسلمني اّتباع كل وسيلة لدفع صولتهم، وإجرامهم، وإرها

لكف رشهم عن القتل والتفجري والتدمري، وخفر الذمم والعهود ملصلحة اإلسالم 

 واملسلمني، كام أفتى بذلك كبار العلامء يف السعودية يف أحداث التفجري فيها.

األمن مطلب رشعي؛ حلصول التكاليف الرشعية، وركيزة أساسية وقاعدة  -1

البرشية؛ ولذا قال تعاىل مبينًا جريمة من ال هّم له إال عظمى تستند عليها احلياة 

 إهالك احلرث والنسل بالقتل والتدمري، أو بالضالل املفيض إىل القتل والتدمري:

 ژڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک کژ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ژ  . وقال تعاىل:[212:]البقرة

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 . [٧2:]املائدة  ژڤ

                                                 
 .55انظر رسالة ال حتزن إن اهلل معنا للمقديس: (2)

 .22-21انظر رسالة حسن الرفاقة يف أجوبة سؤاالت سواقة للمقديس: (1)
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لذا وضع اإلسالم العقوبات الزاجرة ملن خيل بأمن الناس، كام قال تعاىل:  -2

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ  ژ

 :[٧٧:]املائدة  ژڱ ڱ ڱ ڱ ں

قال ابن جرير الطربي: )وأوىل هذه األقوال عندي بالصواب قول من قال:  

املحارب هلل ورسوله من حارب يف سابلة املسلمني وذمتهم، واملغري عليهم يف 

أمصارهم وقراهم حرابة. وإنام قلنا: ذلك أوىل األقوال بالصواب؛ ألنه ال خالف 

ه هلم أنه هلم حمارب، وال بني احلجة أن من نصب حرًبا للمسلمني عىل الظلم من

خالف فيه، فالذي وصفنا صفته ال شك فيه أنه هلم ناصب حرًبا ظلاًم، وإْذ كان ذلك 

كذلك فسواء كان نصبه احلرب هلم يف مرصهم وقراهم، أو يف سبلهم وطرقه، يف أنه 

ڇ ڍ ژورسوله عن حربه، وأما قوله:  اهللهلل ولرسوله حمارب بحربه من هناه 

باملعايص: من إخافة سبل عباده  اهللفإنه يعني: ويعملون يف أرض  ژڍ ڌ

املؤمنني به، أو سبل ذمتهم، وقطع طرقهم، وأخذ أمواهلم ظلاًم وعدواًنا، والتوثب 

 . (1)عىل حرمهم فجوًرا وفسوًقا(

چ چ چ ڇ ڇ ژ :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن قوله تعاىل 

تأول السلف هذه اآلية عىل : )وهلذا [٧٧:]املائدة ژ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

الكفار وعىل أهل القبلة، حتى أدخل عامة األئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون 

السالح ملجرد أخذ األموال، وجعلوهم بأخذ أموال الناس بالقتال حماربني هلل 

ورسوله، ساعني يف األرض فساًدا، وإن كانوا يعتقدون حتريم ما فعلوه ويقرون 

 .(2) ورسوله( اهللباإليامن ب

                                                 
 .51/226جامع البيان يف تأويل القرآن: (2)

 .28/2٣1جمموع الفتاوى: (1)
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وقال أيًضا: )ويقاتل من قاتل معهم ممن حيميهم ويعينهم، فهذا قتال وذاك  

إقامة حـد، وقتال هؤالء أوكد من قتال الطوائف املمتنعة عن رشائع اإلسالم، فإن 

هؤالء حتزبوا لفساد النفوس واألموال، وهالك احلرث والنسل، ليس مقصودهم 

 .(1)إقامة دين وال ملك(

إذا مل يكن خروج هؤالء اخلارجني بالسالح عن اعتقاد فاسد  وهذا -4

بالتكفري، وإنام عن بغي وقطع طريق، أما إن كان خروجهم بالتكفري العام 

 فحكمهم حكم اخلوارج الذين قال  -كهؤالء البغاة -واستحالل دماء املسلمني

َيْقُتُلوَن َأْهَل اإِلْسًَلِم، َوَيَدُعوَن َأْهَل  ،َيْقَرُؤوَن الُقْرآَن ََل جُيَاِوُز َحنَاِجَرُهمْ » :عنهم

ِميَّةِ  ،األَْوَثانِ  ْهُم ِمَن الرَّ َلئِْن َأْدَرْكُتُهْم ألَْقُتَلنَُّهْم َقْتَل  ،َيْمُرُقوَن ِمَن اإِلْسًَلِم َكََم َيْمُرُق السَّ

ِمْن »، وقال أيًضا: (3)«َأْو ِمْن َأََشِّ اخَللِق  ،ُهْم ََشُّ اخَللِق ». ووصفهم بقوله: (2)«َعادٍ 

 . (4)«إَِلْيهِ  اهللَأْبَغِض َخلِق 

ولذا ملّا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية شمول آية احلرابة ملن أشهر السالح ألخذ  

األموال، وإن كان يعتقد حتريم ذلك قال: )فالذي يعتقد حل دماء املسلمني، 

وأمواهلم، ويستحل قتاهلم أوىل بأن يكون حمارًبا هلل ورسوله، ساعًيا يف األرض فساًدا 

 .(5)من هؤالء(

اهلم فقال: )وال يندفع رشهم إال بالقتال، فكانوا أرض عىل وذكر سبب تأكد قت 

املسلمني من قطاع الطريق، فإن أولئك إنام مقصودهم املال، فلو أعطوه مل يقاتلوا، 

وإنام يتعرضون لبعض الناس، وهؤالء يقاتلون الناس عىل الدين حتى يرجعوا عام 

                                                 
  .62-61ص«: جهاد املسلمني بني فهم الغالة وختذيل املرجفني». انظر لذلك كتايب 28/٧5٣املرجع السابق: (2)

 سبق خترجيه. (1)

 سبق خترجيه (2)

 سبق خترجيه. (4)

 .28/2٣1جمموع الفتاوى: (2)
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الء بتأويلهم الباطل، ثبت بالكتاب، والسنة، وإمجاع الصحابة إىل ما ابتدعه هؤ

 .(1)وفهمهم الفاسد للقرآن(

فام أشبه حال هؤالء بام ذكره شيخ اإلسالم عن بعض اجلهمية، حني قال:  

من الغدر، واملُثلة، والغلول،  اهلل)يقاتلون العدو قتااًل مشتماًل عىل معصية 

والعدوان، حتى احتاجوا يف مقاتلة ذلك العدو إىل العدوان عىل إخواهنم املؤمنني 

بنوع مما كانوا يقاتلون به املرشكني، وربام رأوا قتال املسلمني أوكد، وهبذا وصف 

 . (3)((2)«َل األَْوَثانِ َيْقُتُلوَن َأْهَل اإِلْسًَلِم، َوَيَدُعوَن َأهْ »اخلوارج حيث قال:  النبي 

من الغدر، واملُثلة،  اهللفتأمل قوله: )يقاتلون العدو قتااًل مشتماًل عىل معصية  

والغلول، والعدوان(، وقوله )وصاروا يقاتلون إخواهنم املؤمنني بنوع مما كان 

يقاتلون به املرشكني، وربام رأوا قتال املسلمني أوكد(. ثم إدخاله هلؤالء يف قوله يف 

، «َيْقُتُلوَن َأْهَل اإِلْسًَلِم، َوَيَدُعوَن َأْهَل األَْوَثانِ »للخوارج بقوله  وصف النبي 

 وطبقه عىل قول وفعل هؤالء جتده ال خيرج عنه قيد أنملة.

  :الوجه الثاني *

إن حماربة طائفة من املسلمني مهام بلغ فسقها لطائفة أخرى من املسلمني مهام 

بلغ صالحها وعدهلا، ال يكون كفًرا بحال إال عند اخلوارج، الذين كفروا أصحاب 

بقتاهلم ألتباعهم بزعم أن من قتل منهم واحًدا فهو كافر؛ ألهنم   اهللرسول 

 املوحدون وغريهم الكافرون: 

؛ بسبب قتاله املوحدين األوابني يف اخلارجي يكفر علياا فالورجالين  

النهروان من اخلوارج، فيقول: )وقتل أربعة آالف أواب من أصحابه واعتذر، فقال: 

                                                 
 .2/22٧منهاج السنة النبوية: (2)

 سبق خترجيه. (1)

 .6/٧61الفتاوى الكربى:  (2)
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گ گ ژفيمن قتل مؤمنًا واحًدا:   اهللإخواننا بغوا علينا فقاتلناهم. فقد قال 

من سوء  - اهللفحرمه  ،[6٧:]النساء ژڻ ڻ ژإىل قوله  ژگ ڳ

احلرمني، وعوضه دار الفتنة العراقني، فسلم أهل الرشك من بأسه، وتورط يف –بخته 

 .(1)أهل اإلسالم(

مبينًا سبب تكفريه للحسن واحلسني « الكفاية»ويقول اخلارجي صاحب كتاب  

: )فإن قال: من أين أوجبتم عليهام ، وسيدي شباب أهل اجلنةاهللسبطي رسول 

؟ قلنا: أوجبنا عليهام الرباءة بواليتهام ألبيهام اهللالرباءة ومها ابنا فاطمة بنت رسول 

 .(2)(اهللعىل ظلمه وغشمه وجوره، وبقتلهام عبد الرمحن بن ملجم رمحه 

وهؤالء الغالة كذلك وافقوا اخلوارج، حني جعلوا أنفسهم، ومن تبعهم  

من احلكام، أو أعاهنم  - لرد بغيهم وصياهلم - املجاهدين، ومن قاتلهماملوحدين 

فهو كافر مرتد حيل دمه، واإلسالم براء من هذا الفكر الغايل؛  ؛من اجلنود والعلامء

ألن حماربة طائفة من املسلمني مهام بلغ فسقها لطائفة من املسلمني، مهام بلغ 

 ستحالل:ال يكون كفًرا بحال بدون ا -صالحها وعدهلا

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژتعاىل يقول عن املتقاتلني من املؤمنني  اهللف 

ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ 

 .[51:]احلجرات  ژې ې ې

اَعةُ »يقول عاّم حيصل من قتال بني الصحابة بالتأويل:  والنبي    ََل َتُقوُم السَّ

ا َواِحَدةٌ َحتَّى َتْقَتتَِل   .(3)«فَِئَتاِن َدْعَواُُهَ

                                                 
 . 2٣5. انظر كتاب: اخلوارج للدكتور غالب العواجي:ص28الدليل ألهل العقول: (2)

 . 2٣6. انظر كتاب: اخلوارج للدكتور غالب العواجي:ص288كشف الغمة: (1)

ْم، َباب َقْوِل النَّبِيِّ 66٧2-6/5٣صحيح البخاري) (2) يَن َواملَُعانِِديَن َوِقَتاهِلِ ال  (، ِكَتاب اْستَِتاَبِة املُْرَتدِّ

اَعُة َحتَّى َيْقَتتَِل فَِئَتاِن َدْعَوهُتُاَم َواِحَدٌة.   َتُقوُم السَّ
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َأْن ُيْصلَِح بِِه َبَّْيَ فَِئَتَّْيِ  اهللَوَلَعلَّ  ،اْبنِي َهَذا َسيٌِّد »: عن احلسِن  ويقول  

 . (1)«ِمَن اسمُْسلِِمَّيَ 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن اخلوارج: )وهلذا ملا ناظرهم من ناظرهم:  

كابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، وغريمها، بينوا هلم بطالن قوهلم بالكتاب 

وامليزان، كام بني هلم ابن عباس، حيث أنكروا عىل عيل بن أيب طالب قتاله ألهل 

حيهم، وغنيمة أمواهلم وذرارهيم، اجلمل، وهنيه عن اتباع مدبرهم، واإلجهاز عىل جر

إال مؤمن أو كافر، فإن كانوا مؤمنني مل  اهللوكانت حجة اخلوارج أنه ليس يف كتاب 

حيل قتاهلم، وإن كانوا كفارا أبيحت دماؤهم، وأمواهلم، وذرارهيم، فأجاهبم ابن 

 عباس بأن القرآن يدل عىل أن عائشة أم املؤمنني، وبني أن أمهات املؤمنني حرام،

، ومن استحل فرج أمه فقد خالف كتاب اهللفمن أنكر أمومتها فقد خالف كتاب 

. وموضع غلطهم ظنهم أن من كان مؤمنًا مل يبح قتاله بحال، وهذا مما ضل به من اهلل

ضل من الشيعة؛ حيث ظنوا أن من قاتل علياا كافر؛ فإن هذا خالف القرآن قال 

نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ تعاىل: 

 ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆمث

، فأخرب سبحانه أهنم [51:]احلجرات   نثۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ مث، [6:]احلجرات

 .(2)مؤمنون مقتتلون(

 اهللبل حّتى اخلوارج الذين كفروا وقاتلوا واستحلوا دماء أصحاب رسول  

 ،وحبهم إيامن وبغضهم نفاق ،وعليهم مدار الوالء والرباء ،الذين هم خواّص األمة

َيْقُتُلوَن » :هلم باملروق من الدين برسعة السهام حني قال  ومع وصف النبي 

ْهُم ِمَن  ،َأْهَل اإِلْسًَلِم، َوَيَدُعوَن َأْهَل األَْوَثانِ  َيْمُرُقوَن ِمَن اإِلْسًَلِم َكََم َيْمُرُق السَّ

                                                 
لِح، َباب َقْولِ 2٣12-٧/586صحيح البخاري) (2) اْبنِي : »لِلَحَسِن ْبِن َعيِلٍّ   النَّبِيِّ  (، ِكَتاب الصُّ

 «.َهَذا َسيٌِّد َوَلَعلَّ اهلل َأْن ُيْصِلَح بِِه َبنْيَ فَِئَتنْيِ َعِظيَمَتنْيِ 

 .56/86جمموع الفتاوى: (1)
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ِميَّةِ  . ومع ذلك مل يكفرهم بذلك كله أصحاب (1)«نَُّهْم َقْتَل َعادٍ َلئِْن َأْدَرْكُتُهْم ألَْقُتلَ  ،الرَّ

 : (2)ومجهور األمة من بعدهم اهللرسول 

: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية، بعد ذكر إمجاع اخلوارج عىل تكفري عيلٍّ  

بأهنم مؤمنون، ليسوا كفاًرا، وال منافقني، وهذا  )ومع هذا فقد رصح عيل 

بخالف ما كان يقوله بعض الناس كأيب إسحاق اإلسفراييني ومن اتبعه يقولون: ال 

ا هلم، بل هو حق هلل، وليس لإلنسان أن  نكفر إال من يكفرنا. فإن الكفر ليس حقا

 .(3)أهله(يكذب عىل من يكذب عليه، وال يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة ب

أضف لذلك أن هؤالء الغالة الذين يعدون أنفسهم املوحدين املجاهدين، ال  

يمثلون دولة، أو مجاعة ذات شوكة، ينطبق عليهم ما ينطبق عىل قتال اخلوارج 

 ،والبغاة، بل هم أفراد معدودون، وموزعون يف عدة دول مسلمة تعتربهم مواطنني

جبات، لكنهم صاروا أشبه بقطاع الطرق أو هلم وعليهم ما لغريهم من احلقوق والوا

العصابات الصائلة املحاربة، فصاروا أخبث من اخلوارج؛ من جهة أهنم يقتلون 

الناس غيلة عن طريق التفجريات واالغتياالت واالختطاف بالغدر واخليانة، 

وصاروا أخبث من البغاة؛ من جهة أنه اقرتن بقتاهلم التكفري لدوهلم، وجعل القتال 

أوىل من جهاد اليهود، فاجتمع فيهم خبث الطائفتني: البغي، والتكفري. ثم مع  فيها

ذلك يصيحون ولسان حاهلم يقول: دعونا نقتل جنودكم، ونغتال كرباءكم، ونقتل 

 من أمنتموهم، وإال فأنتم كفار حماربون هلل ورسوله.

 : الوجه الثالث *

يضيف هؤالء الغالة أن من أسباب تكفريهم للحكام، ومن أعاهنم من اجلنود 

والعلامء عقد االتفاقيات مع الكفار، التي تتضمن تسليم املطلوبني من املوحدين 

                                                 
 سبق خترجيه. (2)

يصلون  كانوايكفروا اخلوارج بل  ( حيث ذكر أن الصحابة مل2/22٣انظر: منهاج السنة لشيخ اإلسالم) (1)

 خلفهم، وخياطبوهنم خماطبة املسلم املسلم، وما زالت سرية املسلمني عىل هذا.

 .2/22٧املرجع السابق: (2)
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املجاهدين للكفار، فيقال: إن هؤالء الغالة هم الذي بدؤوا بقتال الدول اإلسالمية، 

الكفار، وبعضهم غدر بالكفار  واستحلوا دماء أهلها، ونقضوا عهودها مع

املعاهدين بعد أن أدخلهم املسلمون بعهد وأمان، فتكفريهم هنا مردود عليهم من 

 وجهني: 

 : األول من حيث العموم

 التكفري باالتفاقات األمنية مع الكفار( أننا قد قدمنا قريًبا يف )الشبهة اخلامسة:

ة: أوهلا: أمر اإلسالم أمًرا عقد مثل هذه االتفاقيات من أوجه مخسمفصاًل جواز 

ألحالف اجلاهلية، كحلف  مطلًقا حمكاًم بالوفاء بالعهود. ثانيها: مدح النبي 

امتنع عن  أن النبي الفضول التي فيها رفع الظلم، ومنع الغدر بني الناس. ثالثها: 

قتل رسويل مسيلمة مع كوهنام مرتدين رصحا بالكفر البواح؛ مراعاة لألعراف 

معاهدة بينه وبني اليهود  ني الناس بعدم قتل الناس. رابعها: عقد النبي العامة ب

عىل التنارص ضد من يريد اإلخالل بأمن أهل املدينة وأحالفهم. خامسها: أن النبي 

صالح كفار مكة صلح احلديبية الذي تضمن وضع احلرب عرش سنوات يأمن  

 الناس عىل دمائهم وأمواهلم يف مكة واملدينة. 

 : ِن بخصوص هذه اسمسألةالثا

اليهود أو  أنه حني يعاهد املسلمون بعض الكفار عىل مثل ما عاهد النبي 

الوثنني املرشكني بوضع احلرب؛ ليأمن املسلمون والكفار عىل دمائهم وأمواهلم، ثم 

يتوافقون عىل أن من اعتدى عىل رعية الطرف اآلخر فإنه يعاقب بعقوبٍة يف بلد كٍل 

جائز، حتى لو أدى ذلك لقتل املسلم الذي قتل كافًرا؛ بناء عىل واحد فإن ذلك 

الصحيح من أقوال العلامء بقتل املسلم بالذمي إذا كان قتله عن غدر وغيلة، حيث 

 اختلف العلامء يف ذلك عىل ثالثة أقوال: 
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 :قول الشافعية واحلنابلة بأن املسلم ال يقتل بالكافر مطلًقا؛  القول األول

 . (1)«ََل ُيْقَتَل ُمْسلٌِم بَِكافِرٍ » لقول النبي 

 قول احلنفية بقتل املسلم بالذمي؛ الستوائهام يف العصمة القول الثاِن :

وألن اإلمجاع قائم عىل قطع يد املسلم إذا رسق من مال الذمي، فإذا كانت املؤبدة؛ 

  حرمة ماله كحرمة مال املسلم فحرمة دمه كحرمة دمه.

 :باحليلة قول املالكية بأنه يقتل املسلم إذا قتل الذمي غيلة  القول الثالث

واخلداع، أو عىل وجه يأمن معه املقتول من غائلة القاتل، كأن خيدع إنسان شخًصا 

حتى يأمن منه ويأخذه إىل مكان ال يراه فيه أحد ثم يقتله، ومنه الذين يفجرون يف 

 البيوت التي يسكنها أهل الذمة، ونحو ذلك.

الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه  وهذا القول األخري هو الصحيح 

؛ ألنه داخل يف (2)ابن القيم وأفتى به هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية

احلرابة، وليس من القصاص الذي جاء يف سياقه حديث هني قتل املسلم بالكافر. يف 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ قوله تعاىل: 

 .[٧٧:]املائدة  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڈ ڈ ژ

)وال خالف يف أن احلرابة يقتل فيها من قتل، وإن مل  :القرطبي اهللقال أبو عبد  

ألنه قتل  ؛أهنا تعترب املكافأة :أحدمها :وللشافعي قوالن ،يكن املقتول مكافًئا للقاتل

ألن القتل هنا ليس عىل جمرد القتل  ؛وهذا ضعيف ،فاعترب فيه املكافأة كالقصاص

چ چ ژ :تعاىل اهللقال  ،وإنام هو عىل الفساد العام من التخويف وسلب املال

فأمر تعاىل  ،[٧٧:]املائدة ژچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

                                                 
َياِت، َباب اَل ُيْقَتُل املُْسِلُم بِالَكافِِر.6652-6/52رواه البخاري) (2)  (، ِكَتاب الدِّ

ما عدا  -قرارهم: )قرر املجلس باإلمجاع(. وجاء يف ٧8قرار رقم:-٧/2٧6أبحاث هيئة كبار العلامء) (1)

ا ال قصاًصا، فال يقبل وال يصح فيه العفو من  -الشيخ صالح بن غصون  أن القاتل قتل غيلة يقتل حدا

 أحد(.



 
 

242 
 

 

ومل  ،حماربة وسعًيا يف األرض بالفساد :بإقامة احلدود عىل املحارب إذا مجع شيئني

 .(1)وال رفيًعا من دينء( ،خيص رشيًفا من وضيع

إمجاع  ،)ومما يدل عىل عدم اعتبار املكافأة يف قتل احلرابة :وقال الشنقيطي 

وعىل احلاكم قتل املحارب  ،العلامء عىل أن عفو ويل املقتول يف احلرابة لغو ال أثر له

بل هناك تغليظ زائد من  ،فهو دليل عىل أهنا ليست مسألة قصاص خالص ،القاتل

  .(2)اربة(جهة املح

مل   اهلل) القتل غيلة ال يشرتط فيه إذن الويل، فإن رسول  :وقال ابن القيم 

إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حتاًم،  :ومل يقل (3)يدفعه إىل أوليائها

 .(4)واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية( ،وهذا مذهب مالك

لكن لو اشرتط الكفار تسليم املعتدي من الطرفني للطرف اآلخر، فينظر: إن  

كان باملسلمني قوة امتنعوا عن قبوله، إال أن يعاقب املسلم يف بلده، وإن كانوا يف 

حال ضعف حيتاجون معه للمعاهدة، فإنه جيوز للمصلحة الراجحة، برشوط 

وم بالرضورة من أحكام الرشيعة إجرائية معلومة مقرة من الطرفني، ال ختالف املعل

صالح كفار مكة املرشكني يف صلح احلديبية عىل رد من  اإلسالمية؛ ألن النبي 

ُد ْبُن َعْبِد » :ونصه ،جاء منهم إىل مكة مسلاًم  َوُسَهْيُل ْبُن  اهللَهَذا َما اْصَطَلَح َعَلْيِه ُُمَمَّ

 :َوَيُكفُّ َبْعُضُهْم َعْن َبْعضٍ  ،ُن فِيَها النَّاُس َيْأمَ  ،َعْمٍرو َعََل َوْضِع احَلْرِب َعَّْشَ ِسنَِّيَ 

                                                 
 .6/522اجلامع ألحكام القرآن: (2)

 .5/٧68أضواء البيان: (1)

ا. أي: حيل، رواه أي اجلارية التي قتلها اليهودي فرض رأسها بني حجرين عىل أوضاح هل (2)

ًة ُقتَِل بِِه. ومسلم)6882-6/6البخاري) َياِت، َباب إَِذا َأَقرَّ بِالَقْتِل َمرَّ (، 2228-2/512(، ِكَتاب الدِّ

ِه. وفيه: )َفَأَمَر بِِه َرُسوُل اهلل  َأْن ُيَرضَّ َرْأُسُه  ِكتاُب احلُُدد، باب ُثُبوِت الِقَصاِص يف الَقْتِل بِاحلََجِر َوَغرْيِ

 بِاحِلَجاَرِة(.

ال يصح »( عن شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه قال: 216 /2ونقل ابن مفلح)الفروع:(. 2/8زاد املعاد) (4)

 «.العفو يف قتل الغيلة؛ لتعذر االحرتاز كالقتل يف ُمَكاَبَرٍة 
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ُه َمْن َأَتى َرُسوَل  ُه َعَلْيِهمْ   اهللَعََل َأنَّ ا  ،ِمْن َأْصَحابِِه بَِغرْيِ إِْذِن َولِيِِّه َردَّ َوَمْن َأَتى ُقَرْيشا

َّْن َمَع َرُسوِل  وُه َعَلْيهِ   اهللِِم  . (1)«ََلْ َيُردُّ

وِط يِف اإِلْساَلِم َواألَْحَكاِم »ويف رواية للبخاري يف   ُ َباب َما جَيُوُز ِمَن الرشُّ

 ،َيْوَمئٍِذ َأَبا َجنَْدِل ْبَن ُسَهْيٍل إََِل َأبِيِه ُسَهْيِل ْبِن َعْمٍرو  اهللَفَردَّ َرُسوُل «: »َواملَُباَيَعةِ 

َجالِ   اهللَوََلْ َيْأِت َرُسوَل  ِة، َوإِْن َكاَن ُمْسلَِما  َأَحٌد ِمَن الرِّ ُه ِِف تِلَك اسمُدَّ  . (2)«إَِلَّ َردَّ

َخ َأُبو َجنَْدٍل بَِأْعََل َصْوتِهِ »ويف رواية:   وَننِي إََِل  :َوََصَ َيا َمَعاَِشَ اسُمْسلِِمََّي، َأَتُردُّ

ِك َفَيْيتِنُوِِن ِِف ِدينِي؟ َقاَل  ْ ا إََِل مَ  :َأْهِل الَّشِّ  : اهللَفَقاَل َرُسوُل  ،ا ُِبِمْ َفَزاَد النَّاُس ََشًّ

َجاِعٌل َلَك َوسمَِْن َمَعَك ِمَن اسُمْسَتْضَعِيََّي   اهللَفإِنَّ  ،َيا َأَبا َجنَْدٍل، اْصُِبْ َواْحَتِسْب 

ا ا َوََمَْرجا ا، َفَأْعَطْينَاُهْم َعََل َذلَِك َوَأْعَطْوَنا  ،َفَرجا ا َقْد َعَقْدَنا َبْينَنَا َوَبَّْيَ الَقْوِم ُصلحا إِنَّ

ا ا َلْن َنْغِدَر ُِبِمْ  ،َعَلْيِه َعْهدا  .(3)«َوإِنَّ

سلَّم املسلم الربيء من كل جناية الفار بدينه من الكفار؛  فإذا كان النبي  

وفاء للعهد، وجعل عدم تسليمه غدًرا، فتسليم املسلم اإلرهايب الذي اعتدى عىل 

املعاهدين، وخفر ذمة املسلمني، من باب أوىل بمقتىض املعاهدة بني الطرفني التي 

 عقدت ملصلحة راجحة مع ضعف املسلمني وحاجتهم للمعاهدة. 

قال ابن قدامة، وذكر انقسام الرشوط يف عقد اهلدنة إىل قسمني: )رشط  

صحيح: مثل أن يشرتط عليهم مااًل أو معونة املسلمني عند حاجتهم إليهم، أو 

 . (4)يشرتط هلم أن يرد من جاءه من الرجال مسلاًم أو بأمان، فهذا يصح(

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز عن معاهدة الدولة السعودية مع التحالف  

الدويل الذي يشمل املسلمني والكفار، عىل قتال حاكم دولة العراق، ملّا اعتدى عىل 

                                                 
 .سبق خترجيه (2)

 سبق خترجيه. (1)

 بإسناد حسن.، (58651-٧5/252أمحد) رواه (2)

 .6/٧11املغني: (4)
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دولة الكويت: )وليس هذا من نرص الكفار عىل املسلمني الذي ذكره العلامء يف: 

كافر عىل إخوانه املسلمني، فهذا هو )باب حكم املرتد(، فذاك أن ينرص املسلم ال

الذي ال جيوز، أما أن يستعني املسلم بكافر؛ ليدفع رش كافر آخر، أو مسلم معتد، أو 

 .(1)خيشى عدوانه فهذا ال بأس به(

واضحة حمكمة، وإن منعها مطلًقا بعض الفقهاء، وأما  فهذه سنة النبي  

فهم بذلك  ،لوالء والرباءحتذلق بعض املتحذلقني بزعم أن ذلك يناقض عقيدة ا

  .برتك العدل واحلق كام قال أول اخلوارج  اهللمتهمون رسول 

يف مصاحلته لكفار قريش يف  قال ابن القيم، وهو يتكلم عن سرية النبي 

احلديبية: )وأخذ األحكام املتعلقة باحلرب ومصالح اإلسالم وأهله، وأمره، وأمور 

السياسات الرشعية من سريه ومغازيه، أوىل من أخذها من آراء الرجال، فهذا لون 

 .(2)وتلك لون(

 : الوجه الرابع *

ني، وال تكفرييني أنه عىل فرض وقوع تسليم مطلوبني أبرياء ليسوا بإرهابي

معتدين، فإن ذلك غاية ما يكون معصية، ال ردة، كام يزعم هؤالء الغالة؛ ملا تقدم يف 

، وألنه مل يقل أحد من علامء املسلمني: إن تسليم فرٍد أو أكثر قصة حاطب 

 للكفار هو من أبواب الردة: 

َيْعنِى َيْوَم  -  اهلل َرُسوِل َخَرَج ِعْبَداٌن إََِل »ْبِن َأبِى َطالٍِب َقاَل:  َفَعْن َعيِلِّ  

لِح َفَكَتَب إَِلْيِه َمَوالِيِهمْ  -احُلَدْيبَِيِة  ُد، وَ  :َفَقاُلوا ،َقْبَل الصُّ َما َخَرُجوا إَِلْيَك  اهللَيا ُُمَمَّ

. َفَقاَل َناٌس  قِّ ا ِمَن الرِّ ََم َخَرُجوا َهَربا ُهْم  اهللَصَدُقوا َيا َرُسوَل  :َرْغَبةا ِف ِدينَِك، َوإِنَّ ُردَّ

                                                 
 .6/582جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة: (2)

 .٧/526زاد املعاد: (1)



 
 

 

 244 

 اهللَما ُأَراُكْم َتنَْتُهوَن َيا َمْعََّشَ ُقَرْيٍش َحتَّى َيْبَعَث  :َوَقاَل   اهللَفَغِضَب َرُسوُل  .إَِلْيِهمْ 

ُب ِرَقاَبُكْم َعََل َهَذا ُهمْ . َعَلْيُكْم َمْن َيَْضِ  . (1)«َوَأَبى َأْن َيُردَّ

من جاء من عبيد كفار مكة؛ ألهنم حينئذ  ففي هذا احلديث مل ُيرجع النبي  

مل يقل ألصحابه:  -مع ذلك   ال يزالون حربيني قبل صلح احلديبية، لكن النبي 

إن ردهم رّدٌة وكفر، ولو كان كذلك لوجب بيانه، كيف وقد رّد بعد الصلح كثرًيا 

أو  ممن أسلم؟ وما زال حكام املسلمني القدماء يسلمون بعض خمالفيهم باالعتقاد،

 يرتكوهنم أرسى عند الكفار، فال يستنقذوهنم عمًدا وقصًدا، فلم يكفروهم بذلك:

فقد ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية مثل ذلك عن حكام يف عرص اإلمام  

قد بارش اجلهميَّة الذين دعوه إىل  -مثاًل  -أمحد ومل يكفرهم، فقال: )فإنَّ اإلمام أمحد

ه وسائر علامء وقته، وفتنوا املؤمنني واملؤمنات خلق القرآن ونفي الصفات، وامتحنو

الذين مل يوافقوهم عىل التََّجهم بالرضب، واحلبس، والقتل، والعزل عِن الواليات 

وقطع األرزاق وردِّ الشهادة، وترك ختليصهم من أيدي العدو، بحيث كان كثري من 

ُرون كل من مل  -مَن الوالة والقضاة وغريهم  -أويل األمر إذ ذاك من اجلهميَّة  ُيَكفِّ

يكن جهِمياا موافًقا هلم عىل نفي الصفات، مثل القول بخلق القرآن، وحيكمون فيه 

َبه وحبسه،  بحكمهم يف الكافر، ثم إنَّ اإلمام أمحد دعا للخليفة وغريه ممن رَضَ

واستغفَر هلم، وحللهم مما فعلوه به من الظلِم والدعاء إىل القول الذي هو ُكفر، ولو 

ا مرتدين عن اإلسالم، مل جَيُز االستغفار هلم، فإنَّ االستغفار للكفار ال جيوز كانو

 .(2)بالكتاب والسنة واإلمجاع(

                                                 

ِكنَي َيلَحُقوَن بِاملُْسِلِمنَي َفُيْسِلُموَن. 2٣11-2/٣2رواه أبو داود) (2) (، ِكَتاُب اجِلَهاِد، باب يِف َعبِيِد املُرْشِ

. ، َباَب َمنَاِقِب َعيِلِ ْبِن َأيِب َطالٍِب (، ِكَتاُب املَنَاِقْب َعْن َرُسوِل اهلل ٧٣52-2/6٧2والرتمذي)

(، ِكَتاُب اجِلَهاِد. وكذا 22٣6-2/5٧6اكم)املستدرك:وقال: حسن صحيح غريب. وصححه احل

 (226-5/222الضياء املقديس)األحاديث املختارة:

 .5٧/288جمموع الفتاوى: (1)
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بل إن اإلمام الشافعي ال يكفر من كتب للكفار احلربيني؛ ليخربهم بعورة 

ليتقدموا للنكاية هبم، وهو أشد من تسليم بعضهم، فقال: )ليس  ؛مجاعة املسلمني

عورة مسلم، وال تأييد كافر بأن حُيّذر أن املسلمني يريدون منه غرًة؛  الداللة عىل

) ٍ
 -كام قال  -، ثم استدل عىل ذلك (1)ليحذرها، أو يتقدم يف نكاية املسلمني بُكْفر َبنيِّ

لكفار مكة  بام ال يسع مسلاًم أن خيالفه من السنة املنصوصة، وهو كتابة حاطب 

 بكفره. بغزوهم؛ ليحذروه، ومع ذلك مل حيكم النبي  اهللبخرب رسول 

 : الوجه اخلامس *

أن ما تقدم من باب التأصيل الرشعي، أما ما ذكره هؤالء الغالة من أن حكام 

املسلمني يسلمون املطلوبني إىل البالد الغربية بمقتىض املعاهدات، فهو غري صحيح 

ن يطالبون الدول الغربية هبؤالء الغالة إطالًقا، إذ إن كثرًيا من حكام املسلمني هم اآل

الذين سكنوا يف بالد الكفار، وساكنوهم بتسليمهم ملحاكمتهم، فرتفض تلك البالد 

بذلت جهوًدا كبرية  -كاململكة العربية السعودية  -الغربية، وبعض الدول 

لبلد، ومل السرتجاع مواطنيها الذين ذهبوا إىل قتاٍل مل يأذن به والة األمور، وال علامء ا

يف « أمريكا»يسلم الكثري منهم من األفكار التكفريية، كالذين سجنتهم دولة 

، فاستقدمتهم اململكة بطائراهتا بصحبة فرق طبية؛ للكشف عليهم «غونتنامو»

ا بعد إخضاعهم  صحياا، ثم اإلحسان إليهم عند عودهتم، ومساعدهتم ماديا

رج الكثري منهم مكرمني، ولكن للمناصحة الفكرية، وهذا معلوم مشهور، ثم خ

بعضهم أخذ بفتاوى هؤالء الغالة املنظرين بالغدر، ونقض ما تعهدوا به، وجمازاة 

 اإلحسان بالكفران، فهرب وشارك بعمليات إرهابية.

  

 

                                                 
 .2/226األم: (2)
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::

بطائفة واحدة معينة، قد الوالء والرباء يف اإلسالم حمصوًرا جيعل بعض الغالة  

ثم جيعلون من نواقض اإليامن عدم نرصة هذه الطائفة يف قتاهلا ملن  ،تكون طائفتهم

كّفروهم بقواعدهم الفاسدة، دون اعتبار لكون هذه الطائفة عىل احلق أم عىل 

أو مراعاة لرشوط وضوابط  ،الباطل، أو اعتبار ألسباب االمتناع عن هذه النرصة

 ،(1)، فصار عندهم ذلك سبًبا لتكفري الدول اإلسالميةسلمة ألخرىالنرصة لطائفة م

  :وبيان خطأ ذلك من أوجه

 : الوجه األول *

أن الوعيد الشديد إنام يلحق من ترك نرصة أهل اإلسالم والتوحيد عند تسلط 

الكفار األصليني، أو عباد القبور واألرضحة عليهم، مع قدرته وانتفاء املانع، وترتب 

عىل ذلك ظهور الكفر والرشك، أو ذُّل اإلسالم، أما من جعل املواالة الواجبة التي 

ة طائفة واحدة من املسلمني مطلًقا دون غريها، هي من لوازم اإليامن مرتبطة بنرص

فقد وافق بذلك اخلوارج الذين جعلوا أنفسهم ومن واالهم املسلمني، ومن مل 

، كام كفرت  اهللينرصهم، أو نارص غريهم فهو كافر، ولو كانوا أصحاب رسول 

 هبذه احلجة: اخلوارج علياا 

                                                 
يقول املقديس يف رسالته مكفًرا كل حكام املسلمني)نرصة املسلمني يف أفغانستان، وكفر من ظاهر عليهم  (2)

وجوب نرصة املسلمني يف أفغانستان بالنفس واملال، فيجب عىل املسلمني نرصة »عبدة األصنام(: 

ألعدائهم؛ فهذا إخواهنم عىل عدوهم الكافر وحلفائه الكفرة واملرتدين وعدم خذالهنم، أو إسالمهم 

واجب املواالة التي وصف اهلل به عباده املؤمنني، وهو من مقتضيات األخوة اإليامنية، ولوازم التوحيد 

: ال بد للمسلم من الترصيح بأنه من هذه وعـراه الوثقى... يقـول الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

ن ال يبلغون الغاية يف العداوة حتى يرصح الطائفة املؤمنة، حتى يقوهيا ويتقوى هبا ويفزع الطواغيت، الذي

ا.هـ من جمموعة التوحيد. فيجب عىل كل مسلم أن يعلن والءه هلل «هلم أنه من هذه الطائفة املحاربة هلم

وللمؤمنني؛ وأن ينحاز إىل هذه الطائفة املؤمنة وعدوهتا، وينرصها بكل ما يستطيع،  ولرسوله 

يربأ من شقهم وحدهم، ولو كانوا أقرب إليه وطنًا أو نسًبا؛ فوالء ويفارق عدوة الكفار املناوئني هلا، و

 «.وللمؤمنني املسلم إنام هو هلل ولرسوله 
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ارج يف النهروان: )وقتل أربعة بقتاله اخلو قال أحد اخلوارج مكفًرا لعيلٍّ  

 اهللآالف أواب من أصحابه، واعتذر، فقال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم، فقد قال 

ڻ ژإىل قوله  ژگ گ گ ڳژفيمن قتل مؤمنًا واحًدا:  

احلرمني، وعوضه دار الفتنة  -من سوء بخته -اهلل، فحرمه [6٧:]النساء ژڻ

 .(1)وتورط يف أهل اإلسالم(العراقني، فسلم أهل الرشك من بأسه، 

ا َواِحَدةٌ »قال:  مع أن النبي   اَعُة َحتَّى َتْقَتتَِل فَِئَتاِن َدْعَواُُهَ  . (2)«ََل َتُقوُم السَّ

َأْن ُيْصلَِح بِِه َبَّْيَ فَِئَتَّْيِ ِمْن  اهللَوَلَعلَّ  ،اْبنِي َهَذا َسيٌِّد »: عن احلسِن  وقال  

 . (3)«اسمُْسلِِمَّيَ 

 .(4)«ََتُْرُق َماِرَقٌة ِعنَْد ُفْرَقٍة ِمَن اسُمْسلِِمََّي َيْقُتُلَها َأْوََل الطَّالَِيَتَّْيِ بِاحَلقِّ » :وقال  

َوالَقالُِم فِيَها َخرْيٌ ِمَن  ،َسَتُكوُن فَِتٌن الَقاِعُد فِيَها َخرْيٌ ِمَن الَقالِمِ »أيًضا:  وَقاَل  

اِعيَواسمَاِش فِيَها َخرْيٌ ِمَن ال ،اسمَاِش   .(5)«سَّ

ََل َأْقُتُل ُمْسلَِما َحتَّى  اهللَوَأَنا وَ »يف هذا القَتاِل:  وَقاَل َسْعُد بن أيب َوّقاٍص  

ْ َيُقِل  :َقاَل َرُجٌل  :َقاَل  -َيْعنِى: ُأَساَمَة  –َيْقُتَلُه ُذو الُبَطَّْيِ  ڃ ڃ ڃ ڃ ژ :اهللَأََل

َوَأْنَت َوَأْصَحاُبَك  ،َقْد َقاَتلنَا َحتَّى ََل َتُكوَن فِْتنَةٌ  :َفَقاَل َسْعٌد  ،[56٧:]البقرة ژچ

 .(6)«ُتِريُدوَن َأْن ُتَقاتُِلوا َحتَّى َتُكوَن فِْتنَةٌ 

يف الفتنة مسلمني دعوامها واحدة، ال كام  -تأوياًل  -املتقاتلني  فسمى النبي  

تقول اخلوارج، ومدح من ترك القتال يف الفتنة مع الطائفتني، ومل جيعل القتال مع 

                                                 
 . 2٣5. وانظر كتاب: اخلوارج للدكتور غالب العواجي:ص28الدليل ألهل العقول: (2)

 سبق خترجيه.  (1)

 سبق خترجيه. (2)

كاِة، 221٣-٧/55٧صحيح مسلم) (4)  باب ِذْكِر اخلََواِرِج َوِصَفاهِتِْم.(، ِكَتاب الزَّ

(، ِكَتاب الِفَتِن، َباُب َتُكوُن فِْتنٌَة الَقاِعُد فِيَها َخرْيٌ ِمَن الَقاِئِم. ٣185-6/25رواه البخاري) (2)

 (، ِكَتاب الِفَتِن، باب ُنُزوِل الِفَتِن َكَمَواِقِع الَقْطِر.٣2٧5-8/566ومسلم)

ِريِم َقْتِل الَكافِِر َبْعَد َأْن َقاَل اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل.(، 28٣-5/6٣صحيح مسلم) (6)  ِكَتاُب اإِلْياَمن، باب حَتْ
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اخلوارج مع قتاهلم خليار هذه  أحدهم من لوازم التوحيد، بل مل يكفر الصحابة 

م بالفرقة املارقة، وعدم هل ، وتسمية النبي  اهللاألمة من أصحاب رسول 

 جعلهم مع املسلمني يف دعواهم الواحدة: 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )إذا كان هؤالء الذين ثبت ضالهلم بالنص  

بقتاهلم، فكيف بالطوائف املختلفني،  ورسوله  اهللواإلمجاع مل يكفروا مع أمر 

نهم؟ فال حيل إلحدى الذين اشتبه عليهم احلق يف مسائل غلط فيها من هو أعلم م

هذه الطوائف أن تكفر األخرى، وال تستحل دمها وماهلا، وإن كانت فيها بدعة 

حمققة، فكيف إذا كانت املكفرة هلا مبتدعة أيًضا؟ وقد تكون بدعة هؤالء أغلظ. 

 .(1)والغالب أهنم مجيًعا جهال بحقائق ما خيتلفون فيه(

 :الوجه الثاني *

قد نص العلامء عىل أن املواالة الواجبة ألهل اإلسالم تكون إذا كان أمرهم 

ورسوله، أما إذا اختلفوا يف أمور احلرب والسلم واملعاهدات،  اهللمتفًقا عىل طاعة 

فليس أحدهم بأوىل من اآلخر باملواالة حتى يرد ذلك إىل الدليل، خاصة مع ما 

د تفرق املسلمني إىل دول أن لكل حاكم دولة قدمنا من أن العلامء جممعون عىل أنه بع

 أحكامه وعهوده اخلاصة؛ للرضورة امللجئة لذلك:

َوَفاَرَق  ،َمْن َخَرَج عن الّطاَعةِ »: قال الصنعاين عند رشح حديث النبي  

. أي: طاعة اخلليفة الذي «عن الّطاَعةِ »: قوله (2)«َفِمْيَتُتُه ِميَتٌة جاِهلِّيةٌ  ،َوَماَت  ،اجَلََمَعةَ 

وقع االجتامع عليه. وكأن املراد خليفة أيِّ قطر من األقطار، إذ مل جُيْمع الناُس عىل 

خليفة يف مجيع البالد اإلسالمية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم 

بقائم بأمورهم، إذ لو محل احلديث عىل خليفة اجتمع عليه أهل اإلسالم لقلت 

                                                 
 .٧/282جمموع الفتاوى: (2)

 (، ِكَتاُب اإِلَمارة، َباُب وُجوِب ُمالزَمِة مَجَاعِة املُْسِلِمني ِعنَْد ُظُهوٍر الِِفتِِن.2862-6/21رواه مسلم) (1)
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. أي: خرج عن اجلامعة الذين اتفقوا عىل طاعة إمام «َوَفاَرَق اجَلََمَعةَ »ائدته. وقوله: ف

 . (1)انتظم به شملهم، واجتمعت به كلمتهم، وحاطهم عن عدّوهم(

)األئمة جممعون من كل مذهب،  :وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

يف مجيع األشياء، ولوال هذا ما له حكم اإلمام  -أو بلدان -عىل أن من تغلب عىل بلد

استقامت الدنيا؛ ألن الناس من زمن طويل قبل اإلمام أمحد إىل يومنا هذا، ما 

اجتمعوا عىل إمام واحد، وال يعرفون أحًدا من العلامء ذكر أن شيًئا من األحكام ال 

 .(2)يصح إال باإلمام األعظم(

يات متعددة فاختلفوا يف بعض وهلذا قرر العلامء أن املسلمني إذا كانوا حتت وال 

املسائل، كالعهود واملواثيق مع الكفار، بأن يعقدها بعضهم ويأبى غريهم من 

طوائف املسلمني فيقاتل، فليس أحدهم أوىل باملواالة من اآلخر، حتى يرد ذلك إىل 

 اهللالدليل؛ ألن املواالة الواجبة ألهل اإلسالم إذا كان أمرهم متفًقا عىل طاعة 

 :فمن خالفهم فقد اتبع غري سبيل املؤمنني، بخالف ما إذا اختلفوا ورسوله،

 ژې ې ې ى ى ائژقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ملَّا ذكر قوله تعاىل:  

ورسوله ال تتم إال  اهللورسوله، ومواالة  اهلل: )فجعل مواالهتم كمواالة [22:]املائدة

بطاعة أمره، وكذلك املؤمنون ال تتم مواالهتم إال بطاعة أمرهم، وهذا ال يكون إال 

إذا كان أمرهم أمًرا متفًقا، فإن أمر بعضهم بيشء وأمر آخر بضده مل يكن مواالة هذا 

 .(3)والرسول( اهللبأوىل من مواالة هذا، فكانت املواالة يف حال النزاع بالرد إىل 

 : الوجه الثالث *

بناء عىل ما تقدم، فإنه ليس ألحد أن يوجب عىل املسلمني الذين حتت حكم 

حاكم له عهوده وأحكامه اخلاصة نقض عهده، فضاًل عىل أن جيعل ذلك من لوازم 

                                                 
 .٧/228سبل السالم: (2)

 .6/2الدرر السنية: (1)

 . 525-552وانظر لذلك كتايب: حقيقة الوالء والرباء يف الكتاب والسنة:ص (.8/٧26منهاج السنة) (2)
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اإليامن؛ ألن النصوص الرشعية حترم عن املسلمني نقض عهودهم مع الكفار، ولو 

ڳ ژ  :هلم عهد مع هؤالء الكفار لقوله تعاىلقاموا بقتال بعض املسلمني ممن ليس 

. وألن أبا [٣2:]األنفال  ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

وأصحابه كانوا يقاتلون الكفار مع حتريم ذلك عىل من كان يف املدينة ممن  بصري 

، فإنه يتعنّي عليهم الكف عن هؤالء الكفار بمقتىض العهد كان حتت سلطة النبي 

الذي أبرم معهم يف احلديبية، والذي كان ينص عىل تسليم من جاء من مكة مسلاًم إىل 

 :الكفار بمكة كأيب بصري 

ُة اسمُْسلِِمََّي َواِحَدةٌ »قال ابن بطال: )معنى قوله:   . أي: من انعقدت عليه (1)«ِذمَّ

ذمة من طائفة من املسلمني أن الواجب مراعاهتا من مجاعتهم، إذا كان جيمعهم إمام 

واحد، فإن اختلفت األئمة والسالطني فالذمة لكل سلطان الزمة ألهل عمله، وغري 

الزمة للخارجني عن طاعته؛ ألن النبي إنام قال ذلك يف وقت إمجاعهم يف طاعته، 

أهل مكة، وقاضاهم  حديث أبى بصري، حني كان شارط النبي ويدل عىل ذلك 

عىل املهادنة بينهم وبني املسلمني، فلام خرج أبو بصري من طاعة النبي وامتنع، مل تلزم 

 .(2)النبي ذمته، وال طولب برد جنايته، وال لزمه غرم ما انتهكه من املال(

كان بني بعض ملوك : )وعىل هذا فإذا وقال ابن القيم عند قصة أيب بصري  

املسلمني وبعض أهل الذمة من النصارى وغريهم عهٌد جاز مللك آخر من ملوك 

املسلمني أن يغزوهم، ويغنم أمواهلم، إذا مل يكن بينه وبينهم عهد، كام أفتى به شيخ 

 . (3)اإلسالم يف نصارى ملطية وسبيهم؛ مستدالا بقصة أيب بصري مع املرشكني(

  

                                                 
ُة املُْسِلِمنَي َوِجَواُرُهْم َواِحَدٌة. ٧5٣2-2/511رواه البخاري) (2) (، ِكَتاب اجِلْزَيِة واملَُواَدَعِة، ِذمَّ

، باب َفْضِل املَِدينَِة، بلفظ: ٧٧62-2/552ومسلم) ُة املُْسِلِمنَي َواِحَدٌة َيْسَعى هِبَا »(، ِكَتاب احلَجٍّ ِذمَّ

 «.َأْدَناُهمْ 

 .2/٧21رشح صحيح البخاري: (1)

 .٧/2٣2زاد املعاد: (2)
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يخ عبد العزيز بن باز إىل الشيخ أمحد شاكر، حينام أوجب لذا كتب سامحة الش 

عىل كل مسلم يف أي بقعة من بقاع األرض قتل كل إنجليزي أثناء العدوان الثالثي 

(: جيب عىل كل مسلم يف أي بقعة من بقاع 5٧عىل مرص، قائاًل: )قلتم يف صفحة )

عسكريني الخ. أقول  األرض أن حيارهبم، وأن يقتلهم حيثام وجدوا، مدنيني كانوا أو

هذا التعميم واإلطالق فيه نظر؛ ألنه يشمل املسلمني املوجودين يف مرص وغريهم، 

والصواب أن يستثنى من ذلك من كان من املسلمني رعية لدولة أخرى من الدول 

املنتسبة لإلسالم التي بينها وبني اإلنجليز مهادنة؛ ألن حماربة اإلنجليز ملرص ال 

نة التي بينها وبني دولة أخرى من الدول اإلسالمية، وال جيوز توجب انتقاض اهلد

ألي مسلم من رعية الدولة املهادنة حماربة اإلنجليز؛ لعدواهنم عىل مرص وعدم 

جالئهم عنها. والدليل عىل ذلك قوله سبحانه يف حق املسلمني الذين مل هياجروا: 

 ،[٣2:]األنفال  ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀژ

ومن السنة قصة أيب جندل وأيب بصري ملا هربا من قريش وقت اهلدنة، والقصة ال 

 . (1)ختفى عىل فضيلتكم(

 : الوجه الرابع *

يتبني من هذا أن نرصة طائفة مسلمة لطائفة أخرى إذا اعتدى عليها الكفار 

القرآن عليها دلَّ متنع منها يف بعض احلاالت،  ،ليست مطلقة، بل مقيدة بقيود أربعة

 وهي:، أو السنة، وكالم أهل العلم

  :جود العهد لبعض حكام املسلمني مع هؤالء الكفار واحلالة األوَل

  كام تقدم تقريره يف الوجه الثالث قريًبا. املعتدين،

 :نرصة املستضعفني يف مكة   النبيعند العجز عن النرصة: فقد ترك  احلالة الثانية

 ملّا سألوه النرصة؛ لعدم قدرته، فأمرهم بالصرب، وهذا يطابق حال حكام املسلمني اليوم.

                                                 
 .26٧الرسائل املتبادلة بني الشيخ ابن باز والعلامء: (2)
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ٌد ُبْرَدةا َلُه ِِف  اهللَشَكْوَنا إََِل َرُسوِل » :عن َخبَّاِب ْبِن األََرتِّ َقاَل   ، َوُهَو ُمَتَوسِّ

َقْد َكاَن َمْن َقْبَلُكْم ُيْؤَخُذ  :َلنَا؟ َأََل َتْدُعو َلنَا؟ َفَقاَل  َأََل َتْسَتْنَِصُ  :َفُقلنَا ،ظِلِّ الَكْعَبةِ 

ُجُل، َفُيْحَيُر َلُه ِِف األَْرِض، َفُيْجَعُل فِيَها، َفُيَجاُء بِاسمِْنَشاِر، َفُيوَضُع َعََل َرْأِسِه،  الرَّ

ُه َذلَِك َعْن  ،َفُيْجَعُل نِْصَيَّْيِ  ِمِه َوَعْظِمِه، َفََم َيُصدُّ َوُيْمَشُط بَِأْمَشاِط احَلِديِد َما ُدوَن حَلْ

َمْوَت ََل ََيَاُف إَِلَّ  اهللوَ  ،ِدينِهِ  اكُِب ِمْن َصْنَعاَء إََِل َحَْضَ نَّ َهَذا األَْمُر َحتَّى َيِسرَي الرَّ َلَيتِمَّ

ْلَب َعََل َغنَِمِه، َوَلكِنَّ  اهلل   .(1)«ُكْم َتْسَتْعِجُلونَ َوالذِّ

، حني نرصة بعض أصحابه: كأيب بصري، وأيب جندل  وكذلك ترك النبي  

بل مل يكن ذلك جائًزا ألحد ممن حتت  ،قتاهلم لكفار مكة بسبب صلح احلديبية

قبل ذلك قد أسلم بعض هؤالء املسلمني لكفار مكة  كيف وقد كان  ،(2)حكمه

  وهذا أعظم من جمرد ترك نرصهتم إذا قوتلوا. بمقتىض تلك املعاهدة؟

 :اهللأن ال يكون قتال املسلمني للكفار قتااًل دينياا إلعالء كلمة  احلالة الثالثة ،

بل ملقاصد دنيوية: كتحرير األرض، أو لعصبية قبلية، أو لتحقيق طموح سيايس، 

النرصة هلؤالء أو لكون املسلم هو البادئ بالغدر، ففي مثل هذه احلاالت تكون 

 :(3)غري جائزة

 .[٣2 :]األنفال  نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںمثقال تعاىل:  

أي:  نثڳ ڱ ڱ ڱمث قال الشيخ عبد الرمحن السعدي: )قوله تعاىل: 

، والقتال معهم. وأما من نث ڱ ںمثألجل قتال من قاتلهم ألجل دينهم 

 .(4)قاتلوهم لغري ذلك من املقاصد فليس عليكم نرصهم(

                                                 
َب َوالَقْتَل َواهلََواَن َعىَل الُكْفِر.662٧-6/21رواه البخاري) (2) ْ  (، ِكَتاب اإِلْكَراِه، َباب َمِن اْخَتاَر الرضَّ

 سبق خترجيه. (1)

 فوقها:)غري جائزة(. حفظه اهلل  يف األصل كتبُت: )غري واجبة(، فكتب شيخنا الشيخ صالح الفوزان  (2)

 .٧2٣تيسري الكريم الرمحن: (4)
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 :إذا ترتب عىل القتال مفسدة أعظم من تركه: روى البخاري  احلالة الرابعة

 « َباب َغْزَوِة ُأُحدٍ ٍ »يف 
ِ
اء كََِّي َيْوَمئٍِذ َوَأْجَلَس النَّبِيُّ »أنه َقاَل: َعِن الرَبَ َلِقينَا اسُمَّْشِ

َر َعَلْيِهْم َعْبَد   َماِة َوَأمَّ ا ِمَن الرُّ ُحوا، إِْن  :َوَقاَل  ،اهللَجْيشا َرَأْيُتُموَنا َظَهْرَنا ََل َتُْبَ

ُحوا  ويف رواية أخرى: ،(1)«َوإِْن َرَأْيُتُموُهْم َظَهُروا َعَلْينَا َفًَل ُتِعينُوَنا ،َعَلْيِهْم َفًَل َتُْبَ

ُحوا َمَكاَنُكمْ َفَقاَل: » َطُينَا الطَّرْيُ َفًَل َتُْبَ  . (2)«إِْن َرَأْيُتُموَنا ََّتْ

متنع املسلم من نرصة أخيـه املسلم حتى يف ففي هذا احلديث داللة عىل أنه قد ي 

جهاد الدفع، إذا كان ثمَّ مصلحة أعظم متنع ذلك؛ فإن محاية ظهور املسلمني يف أحد 

أوىل من القتال معهم، وإن ظهر املرشكون، وختطفت املسلمني الطري؛ ولذا نص 

ليهم من الفقهاء عىل أن حمل تعني جهاد الدفع إذا تعنّي عىل من بقرب الذين ُهجم ع

إن مل خيشوا عىل نسائهم وبيوهتم من عدو بتشاغلهم بمعاونة من فجأهم  -املسلمني

 . (4)، فال تدفع املفسدة بأعظم منها(3)وإال تركوا إعانتهم العدو،

 

                                                 
 (، ِكَتاب اجِلَهاد.212٧-2/62صحيح البخاري) (2)

 تِالِف يِف احلَْرِب.(، ِكَتاب اجِلَهاد، َباب َما ُيْكَرُه ِمَن التَّنَاُزِع َواالْخ ٧1٧6-2/62صحيح البخاري) (1)

 (.2/5٣8(، بلغة السالك ألقرب املسالك)٧/522انظر: منح اجلليل رشح خمترص خليل) (2)

 (.28ص)«:جهاد املسلمني بني فهم الغالة وختذيل املرجفني»انظر: كتايب  (4)
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::

يكفر الغالة مجيع حكام املسلمني بحجة طاعتهم املرشعني الكفار يف  

ترشيعاهتم يف األمم املتحدة، وحمكمة العدل الدولية، ويستدلون بعموم اآليات التي 

ڳ ژكقوله تعاىل:  اهللجتعل طاعة املرشكني سبًبا للردة، لترشيعهم ما مل يأذن به 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

. [26-22:]حممد ژے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ھ ھ ے

، [25:]الشورى ژھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆژوقوله تعاىل: 

 والرد عىل هؤالء الغالة يف التكفري هبذا األمر عىل سبيل اإلطالق من أوجه متعددة:

 : الوجه األول *

أن هذا من االستدالل بآيات القرآن يف غري موضعها الذي نزلت ألجله، 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ژ تعاىل:فحملهم قوله 

حتى التي ال  -عىل التكفري بكل املعاهدات والترشيعات  [26:]حممد ژڭ ۇ

يدل عىل عدم فهمهم للطاعة املذكورة يف هذه اآلية؛ ألن هذه اآلية  -متنعها الرشيعة 

عند العلامء نزلت خاصة يف كفر املنافقني، أو اليهود، يف طاعة بعضهم لبعض فيام 

، والسعي يف توهني دينه، ثم إهنا بعمومها تتناول اإليامن بنبوة حممد  كرهوا من

 كارًها له: اهللكلَّ من أطاع كافًرا يف خمالفة حكم من أحكام 

قال املاوردي يف تفسري هذه اآلية: )ويف قائل ذلك قوالن: أحدمها: أهنم اليهود  

قالوا للمنافقني: سنطيعكم يف بعض األمر. وفيام أرادوا بذلك وجهان: أحدمها: 

سنطيعكم يف أال نصدق بيشء، من مقالته، قاله الضحاك. الثاين: سنطيعكم يف كتم 

قول الثاين: أهنم املنافقون قالوا لليهود: ما علمنا من نبوته، قاله ابن جريج. ال

سنطيعكم يف بعض األمر. وفيام أرادوه بذلك ثالثة أوجه: أحدها: سنطيعكم يف غري 

، والقعود عن نرصته، قاله السدي. الثاين: سنطيعكم يف القتال من بغض حممد 
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د . الثالث: سنطيعكم يف االرتداد بع اهللامليل إليكم، واملظاهرة عىل رسول 

 . (1)اإليامن(

آل الشيخ هذه اآلية عىل من أطاع عباد  اهللوقد نزل الشيخ سليامن بن عبد  

، وصحح فعلهم، وذم أهل التوحيد، فقال: اهللالقبور واألوثان يف تسويغ عبادة غري 

بطاعتهم يف بعض األمر كافًرا، وإن  اهلل)فإذا كان من وعد املرشكني الكارهني ملا نزل 

من األمر  اهللدهم به، فكيف بمن وافق املرشكني الكارهني ملا نّزل مل يفعل ما وع

بعبادته وحده ال رشيك له، وترك عبادة ما سـواه من األنداد، والطواغيت، 

واألموات، وأظهر أهنم عىل هدى، وأن أهل التوحيد خمطئون يف قتاهلم، وأن 

دة من أولئك الذين الصواب مساملتهم والدخول يف دينهم الباطل؟ فهؤالء أوىل بالر

وعدوا املرشكني بطاعتهم يف بعض األمر، ثم أخرب تعاىل عن حاهلم الفظيع عند 

نث ھ ھ ے ے ۓ  ، أي: األمر الفظيع عند الوفاةنثھمثاملوت ثم قال: 

 .(2)(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇمث

فاملاوردي هنا نقل تفسري السلف لآلية بتخصيص الطاعة فيها بالطاعة  

، أو املظاهرة عليه، أو يف االرتداد عن دينه. ونزهلا الشيخ الكفرية: كبغض النبي 

سليامن عىل الطاعة يف الكفر، والرشك، وترك التوحيد. أما من نزهلا عىل عموم 

الطاعة حتى يف املعاهدات واملصاحلات املرشوعة، فهذا من الغلو الذي ذمه أئمة 

ملعاهدات واملصاحلات الدعوة النجدية ملّا وجد يف زمنهم من يكفر احلكام ببعض ا

بينهم وبني الكفار، ويستدلون هبذه اآلية وأمثاهلا بجعل ذلك من الطاعة املخرجة 

أجاب الكفار  عن الدين، فرّدوا عليهم هذا االستدالل الفاسد، وبينوا أن النبي 

أثناء بعض املصاحلات إىل ما طلبوا بأشياء، منها تسليم بعض أبناء هؤالء الكفار إذا 

ىل املدينة مسلمني، ومل تكن هذه من طاعتهم املحرمة، فضاًل عن أن تكون جاؤوا إ

 ردة خمرجة من الدين:

                                                 
 .2/٧1٧النكت والعيون: (2)

 .21الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلرشاك: (1)
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قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ خماطًبا هؤالء: )وقد بلغني:  

نثھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ أنكم تأولتم قوله تعاىل يف سورة حممد: 

راء الوقت من عىل بعض ما جيرى من أم [26 :]حممد  ڭ ڭ ڭ ۇ مث

مكاتبة، أو مصاحلة، أو هدنة لبعض الرؤساء الضالني، وامللوك املرشكني، ومل تنظروا 

   نثڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ مثألول اآلية، وهى قوله: 

، ومل تفقهوا املراد من هذه الطاعة وال املراد من األمر املعروف املذكور يف [22 :]حممد

هذه اآلية الكريمة، ويف قصة صلح احلديبية، وما طلب املرشكون واشرتطوه، 

 .(1)ما يكفي يف رد مفهومكم، ودحض أباطيلكم(  اهللوأجاهبم إليه رسول 

 : الوجه الثاني *

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ أن استدالل الغالة بقوله تعاىل: 

، عىل تكفري كافة املرشعني بكل قانون أو نظام، ليس كام [25:]الشورى  ژۇ ۇ ۆ

 زعموا؛ ألمور:

: أن اآلية تعم كل من رشع أمًرا خيالف الكتاب والسنة، مما قد يكون األول

حمرًما، من املعايص أو البدع العملية واالعتقادية، وقد يكون كفًرا، من رشك، أو 

مع العلم والقصد، ومع أن اآلية نزلت يف كفار مكة املرشكني  اهللحتريم ما أحل 

يف حال أهل البدع الذين ال يكفروهنم  أصالة، فإن العلامء يذكرون هذه اآلية كثرًيا

يف ترشيعهم العقائد  اهلل، حني ضاهوا اهللببدعهم، مع أهنم رشعوا ما مل يأذن به 

الفاسدة يف العقائد أو العبادات، ومنهم من ُيلزم أتباعه وُمريديه بام يرشعه هلم من 

 بدع:

ا ومضاهًيا؛ قد صرّي نفسه نظريً  اهللقال الشاطبي: )فهذا الذي ابتدع يف دين  

 .(2)حيث رّشع مع الشارع(

                                                 
 .5/2٣6الدرر السنية: (2)

 .5/66االعتصام: (1)
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وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية وذكر اآلية: )فمن ندب إىل يشء يتقرب به إىل  

، فقد رشع من الدين ما مل يأذن به اهلل، أو أوجبه بقوله، أو فعله من غري أن يرشعه اهلل

، وقد يغفر اهللن به ، ومن اتبعه يف ذلك فقد اختذ رشيًكا هلل رشع يف الدين ما مل يأذاهلل

له؛ ألجل تأويل إذا كان جمتهًدا االجتهاد الذي يعفى معه عن املخطئ، لكن ال جيوز 

 .(1)اتباعه يف ذلك(

فإن كّفر هؤالء الغالة كل املبتدعة فقد خالفوا اإلمجاع، وإن أخرجوهم من  

عموم اآلية فقد خالفوا أصلهم احلروري الذي بنوا عليه، وإن رجعوا ألصل أهل 

فعليهم أن يفرقوا بني الترشيعات اجلائزة  -كام ذكرنا عن العلامء آنًفا -السنة وفهمهم

الكفرية، وبني الترشيعات الكفرية التي ينزل واملحرمة، وبني الترشيعات املحرمة و

 عىل فاعليها حكم الكفر، وما ال ينزل بسبب التأويل، ونحوه.

ھ ژأن هؤالء الغالة جلهلهم بأصول أهل السنة يدخلون يف قوله تعاىل:  الثاِن:

، كلَّ قانون ونظام [25:]الشورى ژے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

ة، أو العربية، أو الدولية، بحجة أن الترشيع يضعه الناس من خالل املجالس املحلي

حق خالص هلل تعاىل من نازعه فيه فقد أرشك؛ وبناء عليه يكفر من وضعه، ومن 

. وبناء عىل هذا األصل الفاسد (2)ريض به، ومن محاه، ومن عمل به، بال تفصيل

ت أدخلوا يف نواقض التوحيد ما يستحدثه البرش من األنظمة لضبط حياهتم، ولو كان

يف أمور دنيوية جائزة مل يقل العلامء بتحريمها، فضاًل عن التكفري هبا: كالعقوبات 

عىل خمالفة أنظمة املرور ولوائح البلديات، أو العقوبات عىل خمالفة األسعار 

، ويرون أن احلكام هبذه األنظمة قد جعلوا أنفسهم مرشعني وأرباًبا مع (3)املحددة

، وهذا من اجلهل والعامية؛ ألنه ليس كل ما يرشعه، أو يقننه والة األمر ومن اهلل

                                                 
 . 2/562جمموع الفتاوى: (2)
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يفوضونه حمرًما، فضاًل عىل أن يكون من الرشك، فاآلية تتناول كل ترشيع أو نظام أو 

عىل وجه املضاهاة حتلياًل وحترياًم، أما الترشيعات،  اهللقانون وضعي ُأبَدل به حكم 

ة، أو الدولية يف األمور احلادثة التي يراد هبا ضبط حياة واألنظمة، والقوانني املحلي

أمر جائز بإمجاع املسلمني؛ ولذا مّلا  -البرش عىل وجه غري معارض، أو مناقض للرشع

بحلقه لرأس شارب اخلمر ونفيه،  اهلل: بأنه غريَّ حكم اعرتض الرافيض عىل عمر 

فيني. فاجلواب أن التغيري حلكم يف املن اهللقال شيخ اإلسالم: )وأما قوله: وغري حكم 

، والنفي يف اهلل، وحتريم ما أحله اهللمثل إسقاط ما أوجبه  اهللبام يناقض حكم  اهلل

اخلمر كان من باب التعزير الذي يسوغ فيه االجتهاد، وذلك أن اخلمر مل يقدر النبي 

ز فيها الرضب(   . (1)حدها، ال قدره، وال صفته، بل َجوَّ

 اجلائزة أنواع متعددة، منها:  وهذه الترشيعات 

 :التعزيرات والعقوبات التي مل يرد فيها حدُّ وال كفارٌة، وهي  النوع األول

التي أمجع العلامء عىل مرشوعيتها، كام قال شيخ اإلسالم: )وقد أمجع العلامء عىل أن 

 . (2)التعزير مرشوع يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة(

وأمجعوا أهنا مفوضة يف تقديرها تقنينًا، أو تنظياًم لإلمام بحسب املصلحة، وأهنا 

تتغري بحسب اقتضاء املصلحة زماًنا، ومكاًنا، وحااًل، بخالف األحكام الثابتة من 

الواجبات، واملحرمات، واحلدود، قال ابن القيم: )وهذا باب واسع اشتبه فيه عىل 

الالزمة التي ال تتغري بالتعزيرات التابعة للمصالح  كثري من الناس األحكام الثابتة

قد أكثروا من الطالق الثالث،  (3)ملا رأى الناس وجوًدا وعدًما، ومن ذلك: أنه 

  .(4)ورأى أهنم ال ينتهون عنه إال بعقوبة، فرأى إلزامهم هبا عقوبة هلم؛ ليكفوا عنها(

                                                 
 .6/٧8منهاج السنة النبوية: (2)

 .٧1/٧6جمموع الفتاوى: (1)
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 :ب األنظمة والقوانني القوانني واألنظمة الدنيوية، وهي غال النوع الثاِن

التي يكون من أجلها وضع املجالس املحلية كالربملانات، أو العربية، كمجلس 

التعاون اخلليجي، واجلامعة العربية، أو الدولية، كهيئة األمم املتحدة، وهي من 

 ڭ ۓ ۓ ے ے نثھ األمور اجلائزة، وليست داخلة يف قوله تعاىل:

ألن هذه األنظمة والترشيعات ليست من  ،[25 :]الشورى ۆمث ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

إَِذا َكاَن َشْيئاا ِمْن َأْمِر ُدْنَياُكْم » :الدين، بل من أمور الدنيا التي قال فيها النبي 

َأْنُتْم َأْعَلُم بَِأْمِر »وقوله  ،(1)«َوإَِذا َكاَن َشْيئاا ِمْن َأْمِر ِدينُِكْم َفإَِلَّ  ،َفَشْأَنُكْم بِهِ 

َوإَِذا » ذكر البيان بأن قوله »بوب ابن حبان عىل األول، فقال:  .(2)«ُدْنَياُكمْ 

 
ٍ
وبوب عليه النووي يف «. أراد به من أمور الدين، ال من أمور الدنيا« َأَمْرُتُكم بيَِشء

ًعا، ُدوَن َما َذَكَرُه »، فقال: «صحيح مسلم» ِمْن  باب ُوُجوِب اْمتَِثاِل َما َقاَلُه رَشْ

ْنيَ  ْأيَمَعاِيِش الدُّ  «.ا َعىَل َسبِيِل الرَّ

ولذا ملّا ذكر شيخ اإلسالم بعض املعامالت الدنيوية، قال: )ال يؤخذ عن  

الفقهاء بخصوصهم؛ بل يؤخذ عن أهل اخلربة بذلك اليشء؛ وإنام املأخوذ عنهم ما 

  ژڀ ٺ ٺژ تعاىل: اهللانفردوا به من معرفة األحكام بأدلتها، وقد قال 

واإليامن باليشء مرشوط بقيام دليل يدل عليه، فعلم أن األمور الغائبة عن  ،[٧:]البقرة

املشاهدة قد تعلم بام يدل عليها، فإذا قال أهل اخلربة: إهنم يعلمون ذلك كان املرجع 

إليهم يف ذلك دون من مل يشاركهم يف ذلك، وإن كان أعلم بالدين منهم، كام قال 

 .«َفََم َكاَن ِمْن َأْمِر ِدينُِكْم َفإَِلَّ  ،َأْنُتْم َأْعَلُم بَِأْمِر ُدْنَياُكمْ » هلم يف تأبري النخل: النبي 

 .(3)ثم يرتتب احلكم الرشعي عىل ما تعلمه أهل اخلربة(

هذه األنظمة والقوانني التي تعارف عليها الناس يف زمنه،  وقد راعى النبي  

 :واحرتم العهود واملواثيق
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فأما ما تعارف عليه الناس عامة مما يسمى اليوم باألعراف الدولية، فقد قال  -1

وِم ِقيَل َلهُ  سمََّا َأَراَد النَّبِيُّ : »َأَنُس ْبُن َمالٍِك  ُْم ََل َيْقَرُؤوَن  :َأْن َيْكُتَب إََِل الرُّ إُِنَّ

ا ا إَِلَّ َأْن َيُكوَن ََمُْتوما اا ِمنْ  ،كَِتابا َذ َخاََت َ ةٍ  َفاَّتَّ َوَنَقَش  ،َفَكَأِنِّ َأْنُظُر إََِل َبَياِضِه ِِف َيِدهِ  ،فِضَّ

ٌد َرُسوُل   . (1)«اهللفِيِه ُُمَمَّ

بام عليه ملوك عرصه من اعتامدهم عىل الكتب املختومة  فهنا أخذ النبي  

من ذلك؛ لكونه نظاًما رومياا أو فارسياا، ما دام حيقق  دون غريها، ومل يأنف 

مصلحة دنيوية عامة بالتوثق من الكتب؛ حتى ال تنتحل وتزور. قال شيخ اإلسالم 

 ابن تيمية: )مل يكن له أيًضا خاتم، وال كانوا يلبسون اخلواتم، حتى كتب النبي 

توًما، فاختذ خامتًا من ورق كتاًبا إىل كرسى، فقيل له: إهنم ال يقبلون كتاًبا إال خم

 . (2)(اهللونقش فيها حممد رسول 

ُسوَلَّْيِ : »قال ُنَعْيِم ْبِن َمْسُعوٍد  -2 اِب َقاَل لِلرَّ  :ِحََّي َقَرَأ كَِتاَب ُمَسْيلَِمَة الَكذَّ

ُسَل ََل  اهللوَ  : اهللَنُقوُل َكََم َقاَل. َفَقاَل َرُسوُل  :؟ َقاََل َفََم َتُقوََلِن َأْنُتََم  َلْوََل َأنَّ الرُّ

ْبُت َأْعنَاَقُكََم   . (3)«ُتْقَتُل َلََضَ

عىل عدم قتل الّرسل  -كافرهم ومسلمهم -ملّا تعارف الناس  اهللفرسول  

 هبذا الكفر الرصاح. ملصلحة العالقات املتبادلة ترك قتلهم، مع مواجهتهم له 

قال الشوكاين، وذكر تأمني الرسل يف اإلسالم: )وهكذا كان األمر عند غري  

كان يراسلهم من غري تقدم أمان منهم  أهل اإلسالم من ملوك الكفر، فإن النبي 

لرسله، فال يتعرض هلم متعرض. واحلاصل أنه لو قال قائل: إن تأمني الرسل قد 

ان أيًضا معلوًما ذلك عند املرشكني اتفقت عليه الرشائع مل يكن ذلك بعيًدا، وقد ك

 .(4)أهل اجلاهلية عبدة األوثان(
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 ،ألسامء اجلند يف ديوان؛ ألجل الضبط كتابة عمر  الشيخ الشنقيطيوذكر  

)فهذا النوع من األنظمة  :مل يفعله ثم قال بعده وجعله داًرا للسجن، مع أن النَّبي 

وأما  .وال خيرج عن قواعد الرشع من مراعاة املصالح العامة ،الوضعية ال بأس به

النظام الرشعي املخالف لترشيع خالق السموات واألرض، فتحكيمه كفر بخالق 

 ،السموات واألرض: كدعوى أن تفضيل الذكر عىل األنثى يف املرياث ليس بإنصاف

وأن الطالق  ،وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم ،وأهنم يلزم استواؤمها يف املرياث

وأن الرجم، والقطع، ونحومها أعامل وحشية، ال يسوغ فعلها  ،ظلم للمرأة

  .(1)ونحو ذلك( ،باإلنسان

قال الشيخ عبد العزيز بن باز ملّا سئل عن حكم سّن القوانني الوضعية، وهل و 

يكفر هبا؟: )إذا كان القانون يوافق الرشع فال بأس، إذا سّن قانوًنا للطرق ينفع 

ني، وغري ذلك من األشياء التي تنفع املسلمني، وليس فيها خمالفة للرشع، املسلم

ولكن لتسهيل أمور املسلمني، فال بأس هبا. وأما القوانني التي ختالف الرشع فال 

جيوز سنُّها؛ إذا سّن قانوًنا يتضمن أنه ال حّد عىل الزاين، أو ال حّد عىل السارق، أو ال 

لكونه استحل ما  ؛نون باطٌل، وإذا استحّله الوايل َكَفرَ حّد عىل شارب اخلمر، فهذا قا

من املحرمات املجمع  اهللخيالف النص واإلمجاع. وهكذا كل من استحل ما حرم 

 .(2)عليها فهو يكفر بذلك(

 :التحاكم فيام مل يثبت به نص أو إمجاع؛ ألن حياة الناس تتغري  النوع الثالث

بتغري الزمان، وتتعقد بتطور جماالهتا، فإن كثرًيا من األحكام االجتهادية التي 

كانت تتنزل عىل  -كالبيع مثاًل  -ذكرها الفقهاء يف مؤلفاهتم يف أبواب املعامالت

وقائع املتطورة ألنواع حياهتم البسيطة، وال جتيب عن كثري من املسائل وال

التعامالت املعارصة التي حتتاج لبيان أحكام الرشيعة فيها، سواء يف املجال 
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الشخيص، أو يف املجال العام املحيل، أو العريب، أو الدويل؛ ولذا فقد جاءت 

الرشيعة بتفويض التحكيم بني األشخاص أو الدول يف األمور احلادثة فيام مل يثبت 

لبرش، خالًفا للخوارج الذين ال يرون جواز التحاكم مطلًقا، فيه نص رشعي إىل ا

بل هو هلل وحده، فإذا حكم أحد أو حتاكم، سواء جار أو عدل فهو كافر، وهذا 

 يلزم منه تكفري مجيع الناس، فمام جاءت به الرشيعة من ذلك:

، ففي قد فوض احلكم يف خيانة بني قريظة لسعد بن معاذ  أن النبي  -1

َفإِِنِّ  :َقاَل  ،احُلْكَم فِيِهْم إََِل َسْعدٍ   اهللَفَردَّ َرُسوُل : »قالت َعاِئَشةَ  الصحيحني

ُة َوالنَِّساءُ  ،َأْحُكُم فِيِهْم َأْن ُتْقَتَل اسمَُقاتَِلةُ  يَّ رِّ مْ  ،َوَأْن ُتْسَبى الذُّ ، زادا يف (1)«َوُتْقَسَم َأْمَواُُلُ

. بوب البخاري «فِيِهْم بُِحْكِم اسمَلِِك  َلَقْد َحَكْمَت »: قال  حديث أيب سعيد 

 .(2)«باب إذا نزل العدو عىل حكم رجل»عىل احلديث فقال: 

قائد اجليش أن ُينْزل األعداء عند الصلح عىل حكمه، ال عىل  وأمر النبي  -2

يقول ملن يرسله يف جيش، أو  إذا مل يعلمه، ففي صحيح مسلم كان  اهللحكم 

ْم َعََل ُحْكِم »رسية:  َت َأْهَل ِحْصٍن َفَأَراُدوَك َأْن ُتنِْزَُلُ ، َفًَل ُتنِْزُُلْم َعََل اهللَوإَِذا َحاََصْ

فِيِهْم َأْم  اهللَفإِنََّك ََل َتْدِري َأُتِصيُب ُحْكَم  ؛َوَلكِْن َأْنِزُُلْم َعََل ُحْكِمَك  ،اهللُحْكِم 

 . (3)«ََل 

قال الشاطبي: )ويمكن أن يكون من خفيِّ هذا الباب مذهب اخلوارج يف  

فإنه مبنيٌّ  ،[2٣ :]األنعام  ژے ے ۓ ۓژ زعمهم أن ال حتكيم؛ استدالاًل بقوله تعاىل 

عىل أن اللفظ ورد بصيغة العموم، فال يلحقه ختصيٌص؛ فلذلك أعرضوا عن قوله 

ەئ وئ وئ ۇئ ژ  ، وقوله:[٧2 :]النساء ژڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ژتعاىل 

، وإال فلو علموا حتقيًقا قاعدة العرب يف أن العموم ُيراد به [62:]املائدة ژۇئ

                                                 
 سبق خترجيه.  (2)

 سبق خترجيه.  (1)

 سبق خترجيه. (2)
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اخلصوص، مل يرسعوا إىل اإلنكار، ولقالوا يف أنفسهم: لعلَّ هذا العام خمصوٌص، 

 . (1)فيتأولون(

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن اخلوارج: )وكذلك ابن عباس ناظرهم ملا  

قال يف الزوجني إذا خيف شقاق بينهام أن يبعث حكاًم  اهللأنكروا حتكيم الرجال بأن 

، وأمر [٧2 :]النساء ژژ ڑ ڑ ک ڈ ژ ژمن أهله وحكاًم من أهلها، وقال: 

عم، حيكم به ذوا عدل منكم، فمن أيًضا أن حيكم يف الصيد بجزاء مثل ما قتل من الن

تعاىل، وذكر ابن عباس أن التحكيم يف  اهللأنكر التحكيم مطلًقا، فقد خالف كتاب 

أمر أمريين؛ ألجل دماء األمة أوىل من التحكيم يف أمر الزوجني، والتحكيم ألجل 

دم الصيد، وهذا استدالل من ابن عباس باالعتبار وقياس األوىل، وهو من 

 .(2)امليزان(

فإذا عرفت هذه األنواع التي ضاق عطن هؤالء الغالة عن إدراكها حتى  

أدخلوا يف حكم الردة كل من سن قانوًنا، أو نظم نظاًما، أو حتاكم فيام جيوز فيه 

التحاكم عرفت مقدار اجلناية التي جناها هؤالء عىل أنفسهم من تكفريهم 

 للمسلمني واستحالهلم للدماء.

 : الوجه الثالث *

بناء عىل ما تقدم يف الوجهني السابقني، فإن تكفري الغالة للدول باالنضامم هليئة 

ال يصح  اهللاألمم املتحدة؛ بحجة أهنا من طاعة املرشعني، واختاذهم أرباًبا من دون 

 من أوجه:

 ا لكافة الدول، إذ األول : أن االنضامم هليئة األمم املتحدة صار أمًرا رضوريا

ال تسري حياة الناس يف تبادل اخلربات العلمية، أو االستفادة الطبية، أو استرياد 

                                                 
 . 5/٧1٧االعتصام: (2)

 .56/61جمموع الفتاوى: (1)
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األجهزة واآلالت احلديثة، أو تنفيذ الصفقات التجارية، عىل املستوى الشخيص، 

فالعامل أصبح منظومة واحدة ال ينفك أو عىل مستوى الدول إال هبذا االنضامم، 

أن ينعزل املسلمون  -كام يتصور هؤالء السذج  -بعضه عن بعض، ولن يمكن 

عن العامل اآلخر بمثل هذه القواعد احلرورية التي يقعدوهنا؛ ولذا ملّا دخل النبي 

بدٌّ من وضع  املدينة وفيها ممن يساكن أهلها قبائل من اليهود، مل يكن للنبي  

اقية حتدد طبيعة العالقة وتنظم احلياة بني املسلمني واليهود املشرتكني معهم اتف

 بوطن واحد، وهذا يشبه ما يطلق عليه اليوم معاهدات حسن اجلوار: 

ملا قدم املدينة هادن  ذكر ابن إسحاق وابن شهاب الزهري أن النبي فقد  

َوإِّنُه َمْن َتبَِعنَا ِمْن » واللفظ البن إسحاق: ،اليهود ووادعهم فكان مما ذكراه مرساًل 

يَن َعَلْيِهمْ  َوإِّن الَيُهوَد  ،ََيُوَد َفإِّن َلُه النَّْصَ َواألُْسَوَة، َغرْيَ َمْظُلوِمََّي، َوََل ُمَتنَاَِصِ

َمَع اسُمْؤِمنََِّي، لِلَيُهوِد َوإِّن ََيُوَد َبنِي َعْوٍف ُأّمٌة  ،ُينِْيُقوَن َمَع اسُمْؤِمنََِّي َما َداُموا ُُمَاَربَِّيَ 

إَلَّ  (1)ِدينُُهْم، َولِلُمْسلِِمََّي ِدينُُهْم، َمَوالِيهْم َوَأْنُيُسُهْم، إَلَّ َمْن َظَلَم َوَأثَِم َفإِّنُه َل ُيْوتِغ

إِّن َبْينَُهْم الّنَْصَ وَ  ،َوإِّن َعََل الَيُهوِد َنَيَقَتُهْم، َوَعََل اسُمْسلِِمََّي َنَيَقَتُهمْ  ،َنْيَسُه َوَأْهَل َبْيتِهِ 

 ،َوإِّن َبْينَُهْم النّْصَح َوالنِّصيَحَة، َوالُِبّ ُدوَن اإِلْثمِ  ،َعََل َمْن َحاَرَب َأْهَل َهِذِه الّصِحيَيةِ 

ْ َيْأَثْم اْمِرٌؤ بَِحلِيِيهِ  ََّي َما َوإِّن الَيُهوَد ُينِْيُقوَن َمَع اسمُْؤِمنِ  ،َوإِّن النَّْصَ لِلَمْظُلومِ  ،َوإِّنُه ََل

 زاد ابن شهاب: .«َوإِّن َيْثِرَب َحَراٌم َجْوُفَها ألَْهِل َهِذِه الّصِحيَيةِ  ،َداُموا ُُمَاِربَِّيَ 

وَنهُ » ُم ُيْصاحِلُ ْم َفإُِنَّ ْم إَِذا ُدُعوا الَيُهوَد إََِل ُصلٍح َحلِْيٍف َُلُ وإْن َدعْونا إََِل ِمْثِل  ،َوَأُنَّ

م َعََل اسمؤُ  ه َُلُ  .(2)«إَلَّ َمْن َحاَرَب الّدينَ  ،ْمنَِّْيَ َذلَِك َفإِنَّ

ملا قدم املدينة وادع مجيع اليهود الذين  )النبي  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

كانوا هبا موادعة مطلقة، ومل يرضب عليهم جزية، وهذا مشهور عند أهل العلم 

مل أعلم خمالًفا من أهل العلم بالسري أن  :بمنزلة املتواتر بينهم، حتى قال الشافعي

                                                 
 (: )الَوَتُغ بالتحريك اهلاَلُك، َوتَِغ َيْوَتُغ وَتًغا فَسَد وهَلَك وَأثَِم(.52/218يف لسان العرب) (2)

 . 5٣٧سبق خترجيه، وانظر لذلك كتايب: حقيقة الوالء والرباء يف الكتاب والسنة:ص (1)
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. وهو كام قال (1)ملا نزل املدينة وادع اليهود كافة عىل غري جزية  اهللرسول 

الشافعي، وذلك أن املدينة كان فيام حوهلا ثالثة أصناف من اليهود، وهـم: بنو 

خلزرج، قينقاع، وبنو النضري، وبنو قريظة. وكان بنو قينقاع، وبنو النضري حلفاء ا

هادهنم ووادعهم مع إقراره هلم  وكانت قريظة حلفاء األوس، فلام قدم النبي 

وملن كان حول املدينة من املرشكني من حلفاء األنصار عىل حلفهم، وعهدهم الذي 

 . (2)كانوا عليه، حتى إنه عاهد اليهود عىل أن يعينوه إذا حارب(

فحاجة املسلمني اليوم يف العامل للمعاهدات الدولية ضمن منظمة عاملية،  

وأصحابه يف املدينة وما حوهلا لعقد العهد مع أحالف األنصار من  كحاجة النبي 

األوس واخلزرج يف املدينة وخارجها؛ إذ أصبح العامل كبلد واحد من حيث التعلم، 

، واالستطباب، واالسترياد لألجهزة وتبادل اخلربات العلمية، والسفر، والتجارة

واآلالت احلديثة، فال بد من وجود أنظمة ومعاهدات تضبط أحوال الناس؛ ولذا 

 نشأت هيئة األمم املتحدة، كأمر رضوري هلذا الواقع. 

 أن االنضامم إىل األمم املتحدة ليس مقصوده التحاكم فيه إىل أمور الثاِن :

لضبط كثري من العالقات الدولية املعارصة ؛ثةرشعية نصية، بل غالبها يف أمور حاد

املنظمة حلياة البرش السياسية، والعلمية، واالقتصادية، والتجارية، والطبية، وغريها 

بني الدول، وتنظيم األمور اإلدارية التي يراد هبا ضبط األمور عىل وجه مل يرد مثله 

لثاين باألحكام املفوضة يف الرشيعة، والتي عرب عنها شيخ اإلسالم آنًفا يف الوجه ا

إىل اإلمام، وهي القوانني اجلائزة أو التعزيرات والعقوبات، والتي ذكر ابن القيم 

أهنا تتغري بحسب اقتضاء املصلحة له زماًنا، ومكاًنا، وحااًل. وهذه قد يتفق عليها 

اخلاتم يف  املسلمون وغريهم لعمل ما حيقق العدل، كام تقدم آنًفا من اختاذ النبي 

املخاطبات اخلارجية، وتركه قتل الرسل؛ تسلياًم ومراعاة لألعراف العامة بني 

 الدول، وملصلحة العالقات املتبادلة، ومن ذلك:

                                                 
 .2/251انظر: كتاب األم: (2)

 .٧/5212. وانظر: كتاب ابن القيم: أحكام أهل الذمة:62الصارم املسلول: (1)
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وأصحابه وكفار   اهللما جاء يف وثيقة صلح احلديبية التي كانت بني رسول  

وِط يِف اجِلَهاِد َواملَُصاحَلَِة َمَع َأْهِل احَلْرِب »البخاري يف  امكة، والتي رواه ُ َباب الرشُّ

وطِ  ُ  :َفَقاَل »، َعْن املِْسَوِر ْبِن خَمَْرَمَة َوَمْرَواَن يِف َحِديٍث َطوْيٍل، وفِْيه: «َوِكَتاَبِة الرشُّ

ُه ََل َيْأتِيَك ِمنَّا َرُجٌل  :ُسَهْيٌل  . ويف (1)«إَِلَّ َرَدْدَتُه إَِلْينَا -َعََل ِدينَِك َوإِْن َكاَن  -َوَعََل َأنَّ

وِط يِف اإِلْساَلِم، َواألَْحَكاِم، َواملَُباَيَعةِ »رواية للبخاري يف  ُ «: َباب َما جَيُوُز ِمَن الرشُّ

َوََلْ َيْأِت  ،َأَبا َجنَْدِل ْبَن ُسَهْيٍل إََِل َأبِيِه ُسَهْيِل ْبِن َعْمٍرو -َيْوَمئِذٍ  - اهللَفَردَّ َرُسوُل »

ِة َوإِْن َكاَن ُمْسلَِما   اهللَرُسوَل  ُه ِِف تِلَك اسُمدَّ َجاِل إَِلَّ َردَّ ، ويف رواية (2)«َأَحٌد ِمَن الرِّ

ُد ْبُن َعْبِد »اإلمام أمحد:  َوُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو َعََل َوْضِع  اهللَهَذا َما اْصَطَلَح َعَلْيِه ُُمَمَّ

ُه َمْن َأَتى  :َوَيُكفُّ َبْعُضُهْم َعْن َبْعضٍ  ،َيْأَمُن فِيَها النَّاُس  ،احَلْرِب َعَّْشَ ِسنَِّيَ  َعََل َأنَّ

ُه َعَلْيِهمْ   اهللَرُسوَل  َّْن َمَع َرُسوِل  ،ِمْن َأْصَحابِِه بَِغرْيِ إِْذِن َولِيِِّه َردَّ ا ِِم َوَمْن َأَتى ُقَرْيشا

وُه َعَلْيِه، َوإِنَّ َبْينَنَا َعْيَبةا َمْكُيوَفةا   اهلل ْ َيُردُّ ُه ََل إِْسًَلَل َوََل إِْغًَلَل  ،ََل َوَكاَن ِِف  .َوإِنَّ

طِِهْم ِحََّي َكَتُبوا الكَِتاَب  ٍد َوَعْهِدِه َدَخَل فِيهِ  :ََشْ ُه َمْن َأَحبَّ َأْن َيْدُخَل ِِف َعْقِد ُُمَمَّ  ،َأنَّ

َنْحُن  :َفَتَواَثَبْت ُخَزاَعُة َفَقاُلوا ،َيْدُخَل ِِف َعْقِد ُقَرْيٍش َوَعْهِدِهْم َدَخَل فِيهِ  َوَمْن َأَحبَّ َأنْ 

َنْحُن ِِف َعْقِد ُقَرْيٍش  :َوَتَواَثَبْت َبنُو َبْكٍر َفَقاُلوا ،َوَعْهِدهِ   اهللَمَع َعْقِد َرُسوِل 

 .(3)«َوَعْهِدِهمْ 

)املكفوفة: هي املشدودة برشجها، والعيبة ها هنا مثل، والعرب  :قال البغوي 

تكني عن القلب والصدر بالعيبة؛ ألن الرجل يضع يف عيبته حر ثيابه، شبهت 

الصدور هبا؛ ألهنا مستودع الرسائر، ومعناه: أن بيننا صدوًرا سليمة، وعقائد 

التي كانت  (4)لذحولصحيحة يف املحافظة عىل العهد الذي عقدناه. وقيل: معناه أن ا

بينهم قد اصطلحوا عىل أن ال ينرشوها، بل يتكافُّون عنها، كأهنم قد جعلوها يف 

                                                 
 سبق خترجيه. (2)

 سبق خترجيه. (1)

 سبق خترجيه. (2) 

ْحُل: الثأر، وقيل: طلب مكافأة بجناية جنيت عليك أو عداوة 55/226جاء يف )لسان العرب:  (4) (: )الذَّ

 وقيل: هو العداوة واحلقد، ومجعه أذحال، وذحول(.أتيت إليك. 
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لة، وهي: الرسقة. واإلغالل: اخليانة،  وعاء، فأرشجوا عليها. واإلسالل من السِّ

يقال: أغلَّ الرجل: إذا خان، إغالاًل، وغلَّ يف الغنيمة غلواًل، يقول: إن بعضنا يأمن 

ا وال جهًرا(بعًضا،   .(1)فال يتعرض لدمه، وال ماله رسا

لثالثة أمور تدخل ضمن أهداف هيئة  ففي هذا احلديث بذل الرسول  

 األمم املتحدة: 

الركون إىل الصلح بعهود ومواثيق مكتوبة حيصل هبا كف الرشِّ فيام بني  -1

 البرش كافرهم ومسلمهم، حتى يأمن بعضهم من بعض من اخليانة والغدر. 

شمول هذا امليثاق كل من أراد الدخول فيه، وهذا هو أصل مرشوعية إنشاء  -2

هذه املنظمة العاملية، كام نصت عليه يف ميثاقها، ويؤكد أن اإلسالم هو السابق هلذه 

املواثيق التي من أجلها أقيمت هيئة األمم املتحدة؛ حتى يأمن الناس بعضهم ظلم 

 بعض يف هذا اجلانب.

فيه إرجاع من أسلم من أبناء كفار مكة بعد الصلح ألهل  إقرار النبي  -3

مكة حتقيًقا للمصلحة العامة لإلسالم، ومنه ما يسمى اليوم بمعاهدة تبادل املجرمني 

 أو اإلرهابيني، بتسليمهم لبالدهم األصلية إذا هربوا لغريها. 

 أن يف الدخول يف األمم املتحدة مصلحة عظيمة مع عجز املسلمني الثالث :

أخذ حقوقهم من الدول القوية، ودفع الظلم عن مظلوميهم  عن اليوم وضعفهم

، وظلم الرصب «األفغان»كام حصل من دفع ظلم الروس الشيوعيني عىل بالد 

، ودفع اجتياح حاكم العراق عن دولة «البوسنة»النصارى عن املسلمني يف بالد 

 ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. «الكويت»

حلف الفضول الذي تعاقدت بطون من قريش عىل أْن  ملّا ذكر النبي ولذا  

ال جيدوا مظلوًما بمكة من أهلها، أو من غري أهلها إال قاموا معه حتى ترد مظلمته، 

                                                 
 .55/526رشح السنة: (2)
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َر النََّعمِ  ،َشِهْدُت ِحلَف اسمَُطيَّبََِّي َمَع ُعُموَمتِي َوَأَنا ُغًَلمٌ : »قال   ،َفََم ُأِحبُّ َأنَّ ِل ُِحْ

 . (2)«َولْو ُأْدَعى بِِه ِف اإِلْسًلِم ألََجْبت»، وقال أيًضا: (1)«ِنِّ َأْنُكُثهُ َوأَ 

ََم ِحلٍف َكاَن ِف اجَلاِهلِيَِّة ََلْ َيِزْدُه  ،ََل ِحلَف ِف اإِلْسًَلمِ »:  اهللوَقاَل َرُسوُل   َوَأيُّ

ةا   .(3)«اإِلْسًَلُم إَِلَّ ِشدَّ

. أي: ال يتحالف «ََل ِحلَف ِف اإِلْسًَلمِ »قال أبو العباس القرطبي: )وقوله:  

أهل اإلسالم كام كان أهل اجلاهلية يتحالفون، وذلك أن املتحالفني كانا يتنارصان يف 

كل يشء، فيمنع الرجل حليفه وإن كان ظاملًا، ويقوم دونه، ويدفع عنه بكل ممكن، 

ع باالنتصاف فيمنع احلقوق، وينترص به عىل الظلم والبغي والفساد، وملا جاء الرش

من الظامل، وأنه يؤخذ منه ما عليه من احلق، وال يمنعه أحد من ذلك، وحد احلدود 

أبطل ما كانت اجلاهلية عليه من ذلك، وبقي التعاقد، والتحالف  -وبني األحكام

ا عىل من قدر  عىل نرصة احلق، والقيام به، وأوجب ذلك بأصل الرشيعة إجيابا عاما

 . (4)عليه من املكلَّفني(

َوإِّن َبْينَُهْم النَّْصَ َعََل َمْن َحاَرَب »ليهود املدينة:  وجاء يف صحيفة معاهدته  

ْ َيْأَثْم اْمِرٌؤ  ،َوإِّن َبْينَُهْم الّنْصَح َوالنِّصيَحَة َوالُِبّ ُدوَن اإِلْثمِ  ،َأْهَل َهِذِه الّصِحيَيةِ  َوإِّنُه ََل

 .(5)«َوإِّن الَيُهوَد ُينِْيُقوَن َمَع اسُمْؤِمنََِّي َما َداُموا ُُمَاِربَِّيَ  ،َوإِّن النَّْصَ لِلَمْظُلومِ  ،بَِحلِيِيهِ 

فإذا كان سبب قيام حلف الفضول نتيجة ملا ظهر يف العرص اجلاهيل من ظلم  

 بعد البعثة، وأنه لو دعي إليه ألجاب،  اهللوأشاد به رسول  األقوياء للضعفاء،

ومنها احلربان العامليتان  -فإن احلروب التي أصطىل الناس بنارها يف العرص احلديث 

                                                 
 سبق خترجيه. (2)

 سبق خترجيه. (1)

 سبق خترجيه.  (2)

 .6/282املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم: (4)

 سبق خترجيه.  (2)
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جعلت الدول تفكر يف إنشاء منظمة دولية عاملية، تعمل عىل ختليص الضعفاء من  -

خطر احلروب املبيدة ملاليني البرش ملصلحة بعض األقوياء، فإذا كانت هذه األهداف 

 ا جتد من اإلسالم التأييد واملوافقة.هي سبب نشأة األمم املتحدة فإهن

وقد جاء يف افتتاحية ميثاق األمم املتحدة: )نحن شعوب األمم املتحدة، وقد  

آلينا عىل أنفسنا، أن ننقذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب التي يف خالل جيل 

 .(1)واحد جلبت عىل اإلنسانية مرتني أحزاًنا يعجز عنها الوصف(

وأن  ،أن نأخذ أنفسنا بالتسامح :سبيل هذه الغايات اعتزمنا)ويف  :وجاء فيه

وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم واألمن  ،يف سالم وحسن جوار انعيش معً 

وأن نكفل بقبولنا مبادئ معّينة ورسم اخلطط الالزمة هلا أالّ تستخدم القوة  ،الدويل

 .(2) املسلحة يف غري املصلحة املشرتكة(

 أن مقاصد قيام منظمة هيئة األمم املتحدة بميثاقها املكتوب ال الرابع :

 ذلك باملقارنة ، وسنبنيَّ خيرج باجلملة عن مقاصد املعاهدات التي أبرمها النبي 

 :من خالل أنواع املعاهدات النبوية

 : معاهدات احلَمية :األوَل

ا ََل بَِأْرِض إِنَّ »وقال: ، للصحابة يف اهلجرة للحبشة أذن  فقد  احَلَبَشِة َملِكا

 . (3)«ُيْظَلُم َأَحٌد ِعنَْدهُ 

 ففي احلديث: ، حتت محاية عمه أيب طالب وكفار بني هاشم ودخل النبي 

ا َرُسوُل » ِه َأِِب َطالٍِب  اهللَفَمنََعُه   اهللَفَأمَّ  . (4)«بَِعمِّ

                                                 
 http://www.un.org/ar/documents/charter/index.shtmlهلذا الوثيقة موقع األمم املتحدة:  انظر (2)

 املرجع السابق. (1)

 سبق خترجيه. (2)
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هري:  َع َبنِي َعْبِد اَقْوِم لَفَلَمَّ َرَأى َأُبو َطالٍِب َعَمَل ا»َقاَل الزُّ طَّلِِب، َوَأَمَرُهْم سمُ مَجَ

َّْن َأَراَد َقْتَلُه، َفاْجَتَمُعوا َعََل َذلَِك   اهللَأْن ُيْدِخُلوا َرُسوَل  ِشْعَبُهْم، َوَيْمنَُعوُه ِِم

 .(1)«ُمْسلُِمُهْم َوَكافُِرُهمْ 

وهذا املقصد قد كفلته منظمة هيئة األمم املتحدة جلميع شعوب األرض 

بميثاقها الذي وقعت عليه دول العامل للقيام بحاميتها والدفاع عنها عند حصول 

 :التعدي عليها

 :مقاصد  فقد جاء يف ميثاق األمم املتحدة يف الفصل األول املادة األوىل(

 اهليئة ومبادئها: 

هلذه الغاية تتخذ اهليئة التدابري  احفظ السلم واألمن الدويل، وحتقيقً  -1

وتقمع أعامل  ،املشرتكة الفّعالة ملنع األسباب التي هتدد السلم وإلزالتها

العدوان وغريها من وجوه اإلخالل بالسلم، وتتذّرع بالوسائل السلمية، 

ملبادئ العدل والقانون الدويل، حلل املنازعات الدولية التي قد  اوفقً 

 . (لم أو لتسويتهاتؤدي إىل اإلخالل بالس

 اسلميً  يف حل املنازعات حاًل  :ثم جاء يف الفصل السادس: 

)ملجلس األمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إىل  :٧2مادة  -

لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو  ؛اأو قد يثري نزاعً  ،احتكاك دويل

 املوقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم واألمن الدويل(.

  :٧2مادة  - 

أن ينبه جملس األمن أو اجلمعية العامة إىل  «األمم املتحدة»لكل عضو من  -1

 أي نزاع أو موقف من النوع املشار إليه يف املادة الرابعة والثالثني. 

                                                 
طالب،  أيب شعب أصحابه من بقي من مع  النبي دخول (، باب2/٧55النبوة: رواه البيهقي)دالئل (2)

 مرساًل.
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أن تنبه جملس األمن أو  «األمم املتحدة»يف  الكل دولة ليست عضوً  -2

يف  افيه إذا كانت تقبل مقدمً  ااجلمعية العامة إىل أي نزاع تكون طرفً 

خصوص هذا النزاع التزامات احلل السلمي املنصوص عليها يف هذا 

 . (1) امليثاق(

 معاهدات وضع احلرب:  الثانية:

  ، رب حول مكة، ومنه صلحه لكفار مكةأكثر قبائل الع فقد صالح النبي 

   . (2)«ْرِب َعَّْشَ ِسنََِّي، َيْأَمُن فِيَها النَّاُس، َوَيُكفُّ َبْعُضُهْم َعْن َبْعضٍ حَل َوْضِع ا»: وفيه

وهذا هو الذي من أجله وضع ميثاق هيئة األمم املتحدة ليتحقق بعد توقيع    

 الدول عليه:

  املادة الثاين -د األمم املتحدة األول: )مقاصلذا جاء يف الفصل : 

َيُفضُّ مجيع أعضاء اهليئة منازعاهتم الدولية بالوسائل السلمية عىل وجه ال  -3

 األمن والعدل الدويل عرضة للخطر.جيعل السلم و

يف عالقاهتم الدولية عن التهديد باستعامل القوة  ايمتنع أعضاء اهليئة مجيعً  -4

أو استخدامها ضد سالمة األرايض أو االستقالل السيايس ألية دولة أو 

 . (3) عىل أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة(

 الثالثة: معاهدات التحالف والتعاون: وهي أقسام:

 : اسمعاهدات العسكرية -1

فقال ، شهده يف اجلاهلية لنرصة املظلوم حلف الفضول الذي مدح  فقد

َر النََّعمِ »:  َولْو ُأْدَعى بِِه يف »: ا، وقال أيًض (4)«َوَأِنِّ َأْنُكُثهُ  ،َفََم ُأِحبُّ َأنَّ ِل ُِحْ

                                                 
 http://www.un.org/ar/documents/charter/index.shtmlهلذا الوثيقة موقع األمم املتحدة:  انظر (2)
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َوإِّن َبْينَُهْم النَّْصَ َعََل َمْن »لليهود:  . وكتب يف معاهدته (1)«اإِلْسالِم ألََجْبت

 . (2)«َحاَرَب َأْهَل َهِذِه الّصِحيَيةِ 

ولذا فميثاق هيئة األمم املتحدة ينص رصاحة أن عىل مجيع الدول املوقعة عىل 

يف أي عمل عسكري هيدد أحد أعضاء املنظمة  اواحدً  اميثاقها أن يقفوا صفً 

 والسلم العاملي:

  السلم فقد جاء يف الفصل السابع فيام يتخذ من األعامل يف حاالت هتديد

إذا رأى جملس األمن أن التدابري  :41اسمادة : )واإلخالل به ووقوع العدوان

جاز له  ،أو ثبت أهنا مل تف به ،ال تفي بالغرض (3)«25املادة »املنصوص عليها يف 

أن يتخذ بطريق القوات اجلوية والبحرية والربية من األعامل ما يلزم حلفظ السلم 

واألمن الدويل أو إلعادته إىل نصابه. وجيوز أن تتناول هذه األعامل املظاهرات 

واحلرص والعمليات األخرى بطريق القوات اجلوية أو البحرية أو الربية التابعة 

 ألعضاء األمم املتحدة(.

 ء يف الفصل األول: مقاصد األمم املتحدة يف املادة الثاين: )يقّدم مجيع وجا

يف أي عمل تتخذه وفق  «األمم املتحدة»األعضاء كل ما يف وسعهم من عون إىل 

 كام يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ األمم املتحدة إزاءها عماًل  ،هذا امليثاق

 . (4) من أعامل املنع أو القمع(

 اسمعاهدات األمنية:  -2

ففي نص الوثيقة مع هيود املدينة بعد ذكر أن املدينة حرام للطرفني رشط 

َوإِّن »ففيها: ، ذل النصح للحفاظ عىل أمن املدينةالتعاون يف النفقة وب النبي 

                                                 
 سبق خترجيه.(2)

 سبق خترجيه.(1)

اختاذه من التدابري التي ال تتطلب استخدام القوات املسلحة ملجلس األمن أن يقرر ما جيب : )25مادة  (2)

 (.لتنفيذ قراراته
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ْ َيْأَثْم اْمِرٌؤ لَبْينَُهْم النّْصَح َوالنِّصيَحَة َوا بَِحلِيِيِه، َوإِّن النَّْصَ ُِبّ ُدوَن اإِلْثِم، َوإِّنُه ََل

 . (1)«ْؤِمنََِّي َما َداُموا ُُمَاِربَِّيَ سمُ َيُهوَد ُينِْيُقوَن َمَع الَمْظُلوِم، َوإِّن اللِ 

 اوعهده كان كفارهم عيونً  وحني دخلت قبيلة خزاعة يف حلف النبي 

 َوَبَعَث َعْيناا َلُه ِمنْ »ففي حديث صلح احلديبية: ، عىل كفار قريش للنبي 

 . (2)«ُخَزاَعةَ 

هي أصل يف املعاهدات األمنية يف رد من نصت  اوعقد مع قريش صلحً 

ُه َلَ َيْأتِيَك ِمنَّا َرُجٌل َوإِْن َكاَن َعََل ِدينَِك إَِلَّ » :جاء فيها، عىل ردهاملعاهدات  َوَعََل َأنَّ

 .(3)«َرَدْدَتُه إَِلْينَا

  :األمم املتحدةوهذا التعاون األمني جاء ما يؤكده يف ميثاق 

 فيام يتخذ من األعامل يف حاالت هتديد السلم  :فقد جاء يف الفصل السابع

 «املتحدة األمم»( يتعهد مجيع أعضاء 5) :42اسمادة واإلخالل به ووقوع العدوان: )

أن يضعوا حتت ترصف جملس  ،يف سبيل املسامهة يف حفظ السلم واألمن الدويل

التفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات املسلحة  ااألمن بناء عىل طلبه وطبقً 

واملساعدات والتسهيالت الرضورية حلفظ السلم واألمن الدويل ومن ذلك حق 

 املرور(. 

  وجاء يف الفصل األول: مقاصد األمم املتحدة يف املادة الثاين: )يقّدم مجيع

ل تتخذه وفق يف أي عم «األمم املتحدة»األعضاء كل ما يف وسعهم من عون إىل 

 هذا امليثاق، كام يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ األمم املتحدة إزاءها عماًل 

 . (4) من أعامل املنع أو القمع(

                                                 
 سبق خترجيه. (5)

 .باب غزوة احلديبية(، كتاب املغازي، 25٣8-2/526صحيح البخاري)رواه  (2)

 خترجيه. سبق(٧)
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  :اَلتياقات اَلقتصادية وبذل األموال -3

َيُهوِد َنَيَقُتُهْم َوَعََل لَعََل ا» وبني هيود املدينة: بني النبي  التي ففي الوثيقة

ُمْسلِِمََّي لَيُهوِد ِدينُُهْم َولِ لْؤِمنََِّي لِ سمُ .. َوإِّن ََيُوَد َبنِي َعْوٍف ُأّمٌة َمَع ا.ْسلِِمََّي َنَيَقُتُهمْ سمُ ا

 . (1)«ِدينُُهمْ 

ثم رشعت اجلزية يف اإلسالم يف حال القوة عىل الدول التي ختضع للدولة 

ففي الوثيقة: ، مع نصارى نجران اإلسالمية مقابل احلامية كام يف صلحه 

ُة » تِِهْم،  اهللَولِنَْجَراَن َوَحاِشَيتَِها ِذمَّ ْم، َوِملَّ ُة َرُسولِِه َعََل ِدَمالِِهْم، َوَأْمَواُِلِ َوِذمَّ

 . (2)«َوَبْيِعِهْم، َوَرْهَبانِيَّتِِهْم َوَأَساقَِيتِِهْم، َوَشاِهِدِهْم َوَغالِبِِهمْ 

أن يصالح بعض قبائل العرب بدفع املال  وأما يف حال الّضعف فقد هّم 

ْ َقْد َعلِْمُت »: ليرصفهم عن املدينة يف غزوة األحزاب، فقال للصحابة  ؛هلم إِِنِّ

َأنَّ الَعَرَب َقْد َرَمْتُكْم َعْن َقْوٍس َواِحَدٍة، َوَأنَّ احَلاِرَث َيْسَأُلُكْم َأْن ُتَشاطُِرْوُه ََتَْر 

 .(3)«َأَرْدُتْم َأْن َتْدَفُعوا إَِلْيِه َعاَمُكْم َهَذا َحتَّى َتنُْظُروا ِِفْ َأْمِرُكْم َبْعُد اسَمِدْينَِة، َفإِْن 

وقد جاء يف ميثاق األمم املتحدة ما يؤكد عىل أن من أهم أهدافها تعزيز   

 :األمور االقتصادية بني األعضاء

 22)املادة : يف التعاون الدويل االقتصادي واالجتامعي :ففي الفصل التاسع: 

رغبة يف هتيئة دواعي االستقرار والرفاهية الرضوريني لقيام عالقات سليمة ودية 

بني األمم املتحدة مؤسسة عىل احرتام املبدأ الذي يقيض بالتسوية يف احلقوق بني 

 الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريها، تعمل األمم املتحدة عىل: 

                                                 
 سبق خترجيه. (5)

، (2/٧65)للبيهقي النبوة ، دالئل(2/22٣)زنجويه البن ، األموال(222أليب عبيد) انظر: األموال (2)

 نجران. وفد ، باباهلل  رسول مغازي أبواب مجاع

 سبق خترجيه. (٧)
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 ،وتوفري أسباب االستخدام املتصل لكل فرد ،حتقيق مستوى أعىل للمعيشة -أ

 والنهوض بعوامل التطور والتقدم االقتصادي واالجتامعي.

تيسري احللول للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتامعية والصحية وما  -ب

 وتعزيز التعاون الدويل يف أمور الثقافة والتعليم.  ،يتصل هبا

ان واحلريات األساسية للجميع أن يشيع يف العامل احرتام حقوق اإلنس -ج

، (1)بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين، وال تفريق بني الرجال والنساء

 .(2) (ومراعاة تلك احلقوق واحلريات فعاًل 

 أن احلاكم املسلم ال يكفر إذا شارك الكفار يف منظمة واحدة اخلامس :

مشرتكة، ما دام هذا احلاكم يعارض ما خيالف اإلسالم وال ينفذه، فقد تقلد 

ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ ژ الوزارة يف مرص، فقال للملك:  يوسـف 

مع أن أهل مرص من شعب وحاكم كانوا كفاًرا، ال حيّكمون  ،[22:]يوسف ژچ

أنه قال:  رشيعة، وال يعرفون توحيًدا، كام قد حكى تعاىل عن يوسف 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ژ

ژڑ ڑ ک ک  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ

  .[25-21:]يوسف ژک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 ،فام الضري إذا بقيت الدول اإلسالمية يف هذه املنظمة ملصلحتها الراجحة 

فاألمم املتحدة قررت منع القتل،  ،وامتنعت عن قبول ما يعارض رشيعة اإلسالم

ومل تزل بعض البالد اإلسالمية كاململكة العربية السعودية  ،والصلب، وقطع األيدي

زالت مجعيات حقوق اإلنسان تدرج  وما ،تطبق حدود الرشيعة التي جاءت بالقرآن

مبادئ  اململكة ضمن الدول املنتهكة حلقوق اإلنسان لذلك، وقل مثل ذلك عن

                                                 
 هذه من العبارات املجملة التي يرد منها ما خيالف الرشيعة اإلسالمية كام يأِت يف الوجه اخلامس.(5)

 http://www.un.org/ar/documents/charter/index.shtmlهلذا الوثيقة موقع األمم املتحدة:  انظر (2)



 
 

 

 226 

األنظمة التي رفضت األمم املتحدة املتعلقة باملرأة، وما يتعلق بحرية األديان، ومن 

  :اململكة العربية السعودية قبوهلا

كال التمييز ضد املرأة. االتفاقية التي تنص عىل القضاء عىل مجيع أش -1

فتحفظت اململكة العربية السعودية عىل هذه االتفاقية، بأهنا ال تلزم نفسها بام 

 .(1)يتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية

مل توافق اململكة العربية السعودية عىل املادة السادسة عرشة يف حقوق  -2

احلق بالتزوج بدون قيد بسبب للرجل واملرأة متى بلغا سن الزواج »اإلنسان القائلة: 

فجاء يف مذكرة أرسلتها اململكة العربية السعودية إىل األمم املتحدة: )إن « الدين

، أمر حرمه اإلسالم، وأيًضا اهللزواج املسلم من امرأة وثنية وغري مؤمنة بوجود 

مسيحية أباحه اإلسالم، أما زواج غري املسلم  وزواج املسلم من كتابية هيودية أ

 .(2)بمسلمة فغري مباح(

مل توافق اململكة العربية السعودية عىل املادة العارشة من اإلعالن العاملي  -3

 .(3)حلقوق اإلنسان، التي أعطت كل شخص حرية تغيري دينه

األوىل  أن اململكة العربية السعودية مل تنضم إىل املعاهدتني الدوليتني: -4

اخلاصة باحلقوق االقتصادية، واالجتامعية، والثقافية. والثانية املتعلقة باحلقوق 

السياسية، واملدنية؛ بسبب احتواء كل من هاتني املعاهدتني عىل مواد ال تساير تعاليم 

 . (4)الرشيعة اإلسالمية السمحة

                                                 
 .585حاشية كتاب اململكة العربية السعودية واملنظامت الدولية: (2)

مذكرة احلكومة السعودية إىل منظمة األمم املتحدة حول تطبيق حقوق اإلنسان يف اململكة عماًل  (1)

، وانظر كتاب موقف اململكة العربية 582بالرشيعة اإلسالمية. نرش يف العدد األول من املجلة العربية:

 .68القضايا العاملية يف هيئة األمم املتحدة: السعودية من

 .68املرجع السابق: (2)

 .22. وانظر لذلك كتاب: الربهان املنري للشيخ عبد العزيز الريس:68املرجع السابق: (4)
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 أنه عىل فرض خضوع بعض الدول اإلسالمية لبعض أنظمة هيئة السادس :

األمم املتحدة التي ختالف رشيعة اإلسالم، فإنه يتجاوز عن املسلمني، يف حال 

ضعفهم وقوة أعدائهم وتسلطهم، أو وجود مفسدة راجحة يف تطبيق بعض 

ما ال يتجاوز يف غريه، ويدل عىل ذلك إضافة لألدلة العامة يف رفع  -األحكام

 احلرج عند الرضورات:

ْبُن  اهللَيْقِسُم َجاَء َعْبُد  َبْينَا النَّبِيُّ »َقاَل:  ي ما روى َأُبو َسِعيٍد اخلُْدرِ  -1

ِة التَِّميِميُّ  َوْيَلَك، َوَمْن َيْعِدُل إَِذا ََلْ  :. َفَقاَل اهللاْعِدل َيا َرُسوَل  :َفَقاَل  ،ِذي اخُلَوْيَِصَ

ْب ُعنَُقهُ  :ُعَمُر ْبُن اخَلطَّاِب  :؟ َقاَل َأْعِدل ِقُر  ؛َدْعهُ َقاَل:  .َدْعنِي َأْْضِ ا َُيْ َفإِنَّ َلُه َأْصَحابا

ْهُم  ،َوِصَياَمُه َمَع ِصَياِمهِ  ،َأَحُدُكْم َصًلَتُه َمَع َصًلتِهِ  يِن َكََم َيْمُرُق السَّ َيْمُرُقوَن ِمَن الدِّ

ِميَّةِ  ا َيْقُتُل َأْصَحاَبهُ  ،َدْعهُ »، ويف رواية: (1)«ِمَن الرَّ دا ُث الناس َأنَّ ُُمَمَّ . بّوب (2)«ََل َيَتَحدَّ

 .(3)«َباب َمْن َتَرَك ِقَتاَل اخلََواِرِج لِلتََّألُِّف، َوَأْن اَل َينِْفَر النَّاُس َعنْهُ »عليه البخاري 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )فحيثام كان للمنافق ظهور خُياف من إقامة احلد  

، كام أنه حيث عجزنا [28:]األحزاب  ژڃ ڃ ژ فتنة أكرب من بقائه عملنا بآية: عليه 

عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح، وحيثام حصل القوة والعز 

. فهذا يبني أن اإلمساك عن [٣٧:]التوبة  ژٻ ٻ ٻژ خوطبنا بقوله: 

بعده، ومل نّدع أن ، إذ ال نسخ عىل عهد رسوله  اهللقتل من أظهر نفاقه بكتاب 

احلكم تغيـر بعده لتغري املصلحة من غري وحي نزل، فإن هذا ترصف يف الرشيعة، 

وحتويل هلا بالرأي، ودعوى أن احلكم املطلق كان ملعنى وقد زال، وهو غري جائز، 

، ومل يأت عىل انقطاعه «إن حكم املؤلفة انقطع»كام قد نسبوا ذلك إىل من قال: 

 . (4)ادعاء تغري املصلحة(بكتاب وال سنة، سوى 

                                                 
 سبق خترجيه. (2)

 سبق خترجيه. (1)

يَن َواملَُعانِدِ 66٧٧-6/5٣صحيح البخاري:) (2) ْم.(، ِكَتاب اْستَِتاَبِة املُْرَتدِّ  يَن َوِقَتاهِلِ

 .٧26الصارم املسلول: (4)
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؛ عجًزا، اهللوهذا النجايش كان قد أسلم، ومل حيكم يف قومه بيشء مما أنزل  -2

 ، وسامه أًخا صاحلًا: ومع ذلك صىل عليه النبي 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )وكذلك النجايش هو وإن كان ملك النصارى،  

فلم يطعه قومه يف الدخول يف اإلسالم، بل إنام دخل معه نفر منهم؛ وهلذا ملا مات مل 

باملدينة، خرج باملسلمني إىل املصىل  يكن هناك من يصيل عليه، فصىل عليه النبي 

ا »بموته يوم مات وقال:  عليه، وأخربهم ا وصىلَّ فصفهم صفوفً  ا َلُكْم َصاحِلا إِنَّ َأخا

، وكثري من رشائع اإلسالم، أو أكثرها مل يكن دخل فيها؛ (1)«ِمْن َأْهِل احَلَبَشِة َماَت 

لعجزه عن ذلك؛ فلم هياجر، ومل جياهد، وال حج البيت، بل قد روي أنه مل يكن 

يصيل الصلوات اخلمس، وال يصوم شهر رمضان، وال يؤدي الزكاة الرشعية؛ ألن 

ن نعلم قطًعا ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه، وهو ال يمكنه خمالفتهم، ونح

أنه مل يكن يمكنه أن حيكم بينهم بحكم القرآن(، حتى قال: )وكثرًيا ما يتوىل الرجل 

بني املسلمني والتتار قاضًيا بل وإماًما، ويف نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل هبا 

 . (2) نفًسا إال وسعها( اهللفال يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، وال يكلف 

خ عبد الرمحن السعدي أجاز للمسلمني الذين يف بالد كفار، وحتت بل إن الشي 

واليتهم الدخول يف العمليات السياسية كوسيلة لإلصالح، وختفيف الرش عنهم؛ 

مراعاة لعدم قدرة هؤالء املسلمني عىل إقامة حكم إسالمي، فقال عند قوله تعاىل 

يدفع عن املؤمنني  اهلل: )أن [65:]هود ژڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎژ

بأسباب كثرية، قد يعلمون بعضها، وقد ال يعلمون شيئا منها، وربام دفع عنهم 

عن شعيب رجم قومه بسبب  اهللبسبب قبيلتهم، أو أهل وطنهم الكفار كام دفع 

رهطه، وأن هذه الروابط التي حيصل هبا الدفع عن اإلسالم واملسلمني ال بأس 

ك؛ ألن اإلصالح مطلوب عىل حسب القدرة بالسعي فيها، بل ربام تعني ذل

واإلمكان، فعىل هذا لو سعى املسلمون الذين حتت والية الكفار، وعملوا عىل جعل 

                                                 
 تقدم خترجيه. (2)

 .2/55٧منهاج السنة النبوية: (1)
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الوالية مجهورية، يتمكن فيها األفراد من حقوقهم، لكان أوىل من استسالمهم لدولة 

  .(1)(تقيض عىل حقوقهم

مع ضعفهم، وقوة  -وحال املسلمني وحكامهم يف النظام العاملي املعارص 

ال خيرج ّعام ذكره الشيخان إذا وقعوا فيام فيه ترك بعض  -أعدائهم يف واقع احلال

ًها ال اختياًرا، فكيف إذا انضم لذلك ما تقدم عن السلف االرشائع؛ خوًفا؛ أو إكر

خمرًجا من اإلسالم، إال أن يكون عن واخللف من العلامء أن ذلك ال يكون كفًرا 

 .(2)جحود أو تبديل أو استحالل

 كثرًيا من العلامء أجازوا التحاكم إىل قوانني الكفار الوضعية يف : أن السابع

حالة استحالة الوصول إىل احلق أو دفع الظلم بحكم رشعي خاصة يف األحكام 

 بالد ال حيكم فيها بالرشيعة املفوضة غري املقدرة، كام يف حالة املسلمني املقيمني يف

كبالد الغرب، أو بعض بالد املسلمني اليوم، أو يف حالة بعض الدول التي هلا 

حقوق سلبت بخصومة عىل حدود ونحوها، فيمتنع أن تصل إىل حقها الثابت إال 

عن طريق املحاكم الغربية، أو الدولية، التي ال حتكم إال بالقوانني الوضعية؛ ألن 

 ري عىل أيدي بعض الكفار:العدل قد جي

اَعُة  :َيُقوُل   اهللَسِمْعُت َرُسوَل »قال:  فعن املُْسَتْوِرِد الُقَرِشىِّ   َتُقوُم السَّ

وُم َأْكَثُر النَّاسِ  َصاَلا  :َفَقاَل َلُه َعْمِرو ْبُن الَعاِص  .َوالرُّ َلئِْن ُقلَت َذلَِك إِنَّ فِيِهْم خَلِ

ا ُْم ألَْحَلُم النَّاِس ِعنَْد فِْتنَةٍ  :َأْرَبعا ُعُهْم إَِفاَقةا َبْعَد ُمِصيَبةٍ  ،إُِنَّ ةا َبْعَد  ،َوَأَْسَ َوَأْوَشُكُهْم َكرَّ

ةٍ  ُهْم سمِِْسكٍَِّي َوَيتِيٍم َوَضِعيٍف  ،َفرَّ َوَأْمنَُعُهْم ِمْن ُظلِم  :َوَخاِمَسٌة َحَسنٌَة مَجِيَلةٌ  ،َوَخرْيُ

 .(3)«اسمُُلوكِ 

                                                 
 .٧88تيسري الكريم الرمحن: (2)

 انظر: الشبهة األوىل: التكفري بمطلق احلكم بغري ما أنزل اهلل. (1)

وُم َأْكَثُر النَّاِس.٣265-8/5٣6مسلم) (2) اَعُة َوالرُّ  (، ِكَتاب الِفَتِن، باب َتُقوُم السَّ
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أذن للصحابة يف اهلجرة للحبشة وكان ملكها كافًرا لكنه  وقد تواتر أن النبي 

ُة، َوُأوِذَي َأْصَحاُب »َقاَلْت:  كان عاداًل، فعن ُأمِّ َسَلَمةَ  سمََّا َضاَقْت َعَلْينَا َمكَّ

 اهللَوَأنَّ َرُسوَل  ،ينِِهمْ َوُفتِنُوا، َوَرَأْوا َما ُيِصيُبُهْم ِمَن الَبًَلِء َوالِيْتنَِة ِف دِ   اهللَرُسوِل 

ِه، ََل َيِصُل   اهللَوَكاَن َرُسوُل  ،ََل َيْسَتطِيُع َدْفَع َذلَِك َعنُْهمْ  ِِف َمنَْعٍة ِمْن َقْوِمِه َوَعمِّ

َّا َينَاُل َأْصَحاَبهُ  َّا َيْكَرُه َِم ٌء ِِم ْم َرُسوُل  .إَِلْيِه َشْ ا إِنَّ بَِأْرِض احَلَبَش  : اهللَفَقاَل َُلُ ِة َملِكا

َّا َأْنُتْم فِيهِ  اهللَحتَّى جَيَْعَل  ،َفاحَلُقوا بِبًَِلِدهِ  ،ََل ُيْظَلُم َأَحٌد ِعنَْدهُ  ا ِِم ا َوََمَْرجا  .َلُكْم َفَرجا

ا  ،َأِمنَّا َعََل ِدينِنَا ؛َفنََزلنَا َِخرْيَ َداٍر إََِل َخرْيِ َجارٍ  ،َفَخَرْجنَا إَِلْيَها َأْرَساَلا َحتَّى اْجَتَمْعنَا ُِبَ

 .(1)«َوََلْ َنْخَش ِمنُْه ُظلَما 

وملَا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية عدم استقامة أمور الناس إال بالعدل، قال:  

يقيم الدولة العادلة، وإن كانت كافرة، وال يقيم الظاملة، وإن  اهلل)وهلذا قيل: إن 

كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، وال تدوم مع الظلم 

واإلسالم... وذلك أن العدل نظام كل يشء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن مل 

 . (2)يكن لصاحبها يف اآلخرة من خالق(

 : ِف العصور اسمتأخرة ين رخصوا ِف مثل هذا التحاكمومن العلَمء الذ 

الفقهي اإلسالمي، الذين قالوا عند هتجم أحد الزنادقة عىل  املجمععلامء  -1

بدعوى قضائية  )يعلن املجلس أنه جيب مالحقة هذا الشخص :اإلسالم يف بريطانيا

املحاكم املختصة  يف ،وعىل دار النرش التي نرشت له هذه الرواية ،جزائية تقدم عليه

اإلسالمي التي متثل  وأن تتوىل رفع هذه الدعوة عليه منظمة املؤمتر ،يف بريطانيا

يف القضايا  الدول اإلسالمية، وأن توكل هذه الدعوى أقوى املحامني املتمرسني

الشيخ  :وقد وقع عىل هذه الفتوى من العلامء .اجلنائية أمام حماكم اجلزاء الربيطانية(

والشيخ صالح بن فوزان  ،املجلس بن باز املفتي العام رئيس اهللبن عبد عبد العزيز 

                                                 
 سبق خترجيه. (2)

  .28/526جمموع الفتاوى: (1)
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 ،السبيل اهللوالشيخ حممد بن عبد  ،أبو زيد اهللوالشيخ بكر بن عبد  ،الفوزان

 .(1)بن عبد الرمحن البسام اهللوالشيخ عبد 

إقامة دعوى يف حمكمة طاغوتية  وهذا القرار نص يف املسألة، فاملجلس طلب 

ومن أجاز هذه الصورة  !اهلل عن سيد املرسلني، التي انتهكها هذا املرتد لعنهللدفاع 

  .لزمه إجازة غريها

( بشأن 8/6)65جاء يف قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم: و 

التحكيم يف الفقه اإلسالمي: )إذا مل تكن هناك حماكم دولية إسالمية، جيوز احتكام 

اإلسالمية إىل حماكم دولية غري إسالمية؛ توصاًل ملا هو جائز الدول، أو املؤسسات 

 .(2)رشًعا(

عن حكم حتكيم سئلت اللجنة الدائمة للفتوى يف اململكة العربية السعودية  -2

والتجارة، وغريها من  القضاء األمريكي يف النزاع بني املسلمني بأمور الطالق،

الوضعية، إال عند الرضورة  املحاكم األمور، فأجابت: )ال جيوز للمسلم التحاكم إىل

له أخذه(. وقد قع عليها  إذا مل توجد حماكم رشعية، وإذا قيض له بغري حق له فال حيل

الشيخ،  آل اهللبن باز، عبد العزيز بن عبد  اهللمن علامء اللجنة: عبد العزيز بن عبد 

 .(3)أبو زيد اهللبكر بن عبد  صالح بن فوزان الفوزان،

إن  ،)ومن ُحِكَم عليه بغري الرشيعة املحمدية :ّصديق حسن خانقال الشيخ  -3

 ،فال جيوز له قبوله، وال امتثاله ،كان يلزم عليه حتليل حرام، أو حتريم حالل رشًعا

وإن ُحكم عليه بام  ،وعليه َرّد ذلك وكراهته، إال أن ُيْكَره عليه بام يسمى إكراًها رشًعا

وليس له أن يمتهن نفسه بتعريضها  ،قبل رضورة يوافق الرشيعة املحمدية

                                                 
 من قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة، يف دورته احلادية عرشة، (2)

 .222قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي: هـ. انظر:5216رجب  5٧بتأريخ 

من قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي الدويل بجدة، يف مؤمتره التاسع، املنعقد بأيب ظبي بدولة اإلمارات  (1)

 (.2ص-2ج-6هـ. انظر جملة املجمع )العدد:5252ذي القعدة  5العربية املتحدة، بتأريخ 

 (.56212( الفتوى رقم)2٧/212واإلفتاء: )فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  (2)
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وإال كان يف ذلك إذالل للدين واستخفاف  -وهو يقدر عىل اهلجرة  -ألحكامهم 

 ژڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ  :تعاىل يقول اهللو ،باإلسالم واملسلمني

[525 :]النساء
(1).  

قال الشيخ حممد رشيد رضا يف شأن هذا التحاكم: )إذا غلب العدّو عىل  -4

فهل الصواب أن يرتكوا له مجيع  ،بعِض بالد املسلمني، وامتنعت عليهم اهلجرة

األحكام؟ وال يتوّلوا له عماًل أم ال؟ يظن بعض الناس أّن العمل للكافر ال حيّل 

ال ينبغي أن حيكم املسلم إال املسلم، والظاهر لنا أّن املسلم الذي يعتقد أنه  ،بحال

وأّن مجيع األحكام جيب أن تكون موافقة لرشيعته، وقائمة عىل أصوهلا العادلة، 

بإقامة ما يستطيع إقامته من هذه األحكام، وأن  ،ينبغي له أن يسعى يف كّل مكان

و حيول دون حتكم غري املسلمني باملسلمني قدر اإلمكان، وهبذا القصِد جيوز له، أ

جيب عليه أن يقبل العمل يف دار احلرب، إال إذا علم أن عمله يرّض املسلمني وال 

ينفعهم، بل يكون نفعُه حمصوًرا يف غريهم، وُمعينًا للُمتغلب عىل اإلجهاز عليهم. 

ولذلك جتب اهلجرة  ،ومجلة القوِل: أّن دار احلرب ليسْت حمالا إلقامة أحكام اإلسالم

ة للمسلمني، ُيؤمُن معها من الفتنة يف الدين، وعىل من أقام منها، إال لعذر أو مصلح

أن خيدم املسلمني بقدر طاقته، ويقّوي أحكام اإلسالم بقدر استطاعته، وال وسيلة 

لتقوية نفوذ اإلسالم، وحفِظ مصلحة املسلمني مثل تقّلد أعامل احلكومة، السّيام إذا 

األمم وامللل كاحلكومة  كانِت احلكومة متساهلة قريبة من العدل بني مجيع

اإلنجليزّية، واملعروف أّن قوانني هذه الدول أقرب إىل الرشيعة اإلسالمّية من 

 غريها، ألهّنا تفّوض أكثر األمور إىل اجتهاد القضاة. 

ولنا العربة من ذلك بام جيري عليه األوربّيون يف بالد املسلمني؛ إذ يتوّسلون 

تقلدوها حافظوا عىل مصالح أبناء ملتهم ومتى  ،بكل وسيلة إىل تقلد األحكام

وجنسهم، حّتى كان من أمرهم يف بعض البالد أن صاروا أصحاب السيادة احلقيقية 

فيها، وصار حكامها األولون آالت يف أيدهيم، والظاهر مع هذا كله أّن قبول املسلم 

                                                 
 .222العربة مما جاء يف الغزو والشهادة واهلجرة: (2)
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بقانوهنا، وحكمه  -ومثله ما هو يف معناها  -للعمل يف احلكومة اإلنجليزّية يف اهلند 

هو رخصة تدخل يف قاعدة ارتكاب أخفِّ الرضرين، إن مل يكن عزيمة؛ ُيقصُد هبا 

 . (1)تأييد اإلسالم، وحفظ مصلحة املسلمني(

إىل املحاكم  حكم التحاكم قال سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز ملّا سئل عن -5

وال يستطيع الوصول إىل حقه إال إذا حتاكم  ،الوضعية إذا كانت كلها حتكم بالقوانني

ولكن ليس له  ،)إذا اضطر إىل ذلك ال يكون كافًرا :إليها هل يكون كافًرا؟ فأجاب

 ،إال عند الرضورة، إذا مل يتيرس له احلصول عىل حقه إال بذلك أن يتحاكم إليهم

 .(2)حيله الرشع املطهر( وليس له أن يأخذ خالف ما

ما حكم التحاكم إىل املحاكم التي حتكم  :رزاق عفيفيسئل الشيخ عبد ال -6

وأما إذا كان ال يمكن  ،)بقدر اإلمكان ال يتحاكم إليها :بالقوانني الوضعية؟ فأجاب

 .(3)أن يستخلص حقه إال عن طريقها فال حرج عليه(

 ،)إذا مل نجد حمكمة حتكم بالرشيعةقال شيخنا حممد بن صالح بن عثيمني:  -7

 ،فإننا نتحاكم إليهم ال عىل أن حكمهم رشع ،املال ستضيع وصارت حقوقه من

ال يتحاكم  -الحظ هذا القيد  ،نستخرج هبم حقوقنا ولكن نجعلهم بمنزلة الرشط

فال بأس أن  -رشط يأخذون حقوقه  ولكن كأهنم ،إليهم عىل أن حكمهم رشع

فإنه ال جيوز أن  ،ًعارش ولكن لو حكموا له بباطل ،يتحاكم إليهم الستخراج حقه

 ،حيكمون بالقانون ألنه ال يمكن أن يضيع حقوق الناس بحجة أن هؤالء ؛يأخذ به

قوهلم فصل  أنا ال أحتاكم إليهم عىل أن :يقول ،ورسوله اهلل إىل وال جيد حتاكاًم 

 .(4)(لكن أحتاكم إليهم عىل أهنم رشط خيرجون حقي، أو أستخرج هبم حقي ،وحكم

                                                 
 .٣/265جمّلة املنار: (2)

 .2٧/252جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة: (1)

 .5/566فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي: (2)

 .56سؤال -521لقاء الباب املفتوح:جملس (4)
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فمن هذا يتبني أن هؤالء العلامء أجازوا التحاكم إىل القوانني الوضعية برشط  

أن ال جيد حكاًم رشعياا يصل إىل حقه عن طريقه، وأن ال يأخذ ما ليس له إذا حكم 

والكفر الرصاح  اهللبه. ولو كان هذا التحاكم إىل القوانني الوضعية يف منزلة الرشك ب

ملا جاز إال يف حالة واحدة، وهي حالة اإلكراه، ال ملجرد الوصول إىل احلق مع تعذر 

 الطريق املرشوع.

 أن علامء األمة الكبار، الذين أمجع الناس عىل إمامتهم وورعهم مل الثامن :

 يروا أن جمرد انضامم الدول اإلسالمية لألمم املتحدة حمرًما، فضاًل أن يكون كفًرا

 كام يعتقد الغالة، ولو كان ذلك كام يقول الغالة ملا سكت هؤالء العلامء:

فمفتي اململكة العربية السعودية األسبق سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل  

الشيخ يقول عن اململكة العربية السعودية مع انضاممها لألمم املتحدة وحمكمة 

ال حتتكم  -بتوفيقه ورعايته اهللدها أي -العدل الدولية يف وقته: )احلكومة السعودية

 .(1)إىل قانون وضعي مطلًقا(

بن باز، مع علمه  اهللويقول املفتي بعده سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد  

مل  -اهللبحمد  -بانضامم اململكة العربية السعودية هليئة األمم املتحدة: )وهذه الدولة

 . (2)يصدر منها ما يوجب اخلروج عليها(

الشيخ حممد بن صالح بن عثيمني: بعض الناس يقول إن  شيخناا سئل بل ملّ  

سبحانه وتعاىل، فهل هذا  اهللاالنضامم إىل األمم املتحدة حتاكم أيًضا إىل غري 

صحيح؟ فأجاب: )هذا ليس بصحيح، فكل حيكم يف بلده بام يقتضيه النظام عنده، 

 قوانينهم، وال جترب األمم فأهل اإلسالم حيتكمون إىل الكتاب والسنة، وغريهم إىل

املتحدة أحًدا أن حيكم بغري ما حيكم به يف بالده، وليس االنضامم إليها إال من باب 

 .(3)املعاهدات التي تقع بني املسلمني والكفار(

 

                                                 
 .52/222فتاوى ورسائل: (2)

 .2/65جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة: (1)

 هـ.51/2/5258بتأريخ5618جملة الدعوة:ع (2)



 
 

222 
 

 

:

ومما يكفر به الغالة اجلهلة عامة جنود وعساكر املسلمني بالتحية العسكرية،  

ومع استحضار أن العلامء الكبار يف اململكة العربية السعودية قد حرموا هذه التحية؛ 

ألهنا من باب املشاهبة للكفار، أو من التعظيم الذي ال ينبغي إال هلل، فإن الكالم يف 

ستسهله هؤالء اجلهلة؛ لعدم فهمهم لعبارات جمملة لبعض التقحم يف التكفري الذي ا

 أهل العلم، وبيان ذلك من أوجه:

 : الوجه األول *

أن التحية العسكرية هي عرف عسكري عام دويل يف مجيع عساكر الدول 

 املختلفة، حيث حييي األدنى األعىل من باب االحرتام والتقدير:

قال يف املوسوعة العربية: )التحية سلوك يبدأ به الناس مقابالهتم وجتمعاهتم،  

واألصل فيها قول القادم: السالم عليكم كام أمر بذلك اإلسالم فريّد السامع: 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ ژوبركاته؛ لقول القرآن:  اهللوعليكم السالم ورمحة 

. وابتداء السالم سنة، ورده فرض، وإذا كانوا مجاعة فابتداؤه [86:]النساء ژجب حب

سنة عىل الكفاية ورده فرض كذلك، والتحية هبذه الطريقة فيها نرش للربكة، وتعميم 

، وللتحية آداب عامة حددها اهللللخري، وإبداء رغبة يف السالم وطلب الرمحة من 

قيم، والراكب عىل املايش، والواقف الرشع احلكيم من نحو َبْدء القادم بالتحية عىل امل

عىل اجلالس، والصغري عىل الكبري، وغري ذلك من اآلداب التي فصلتها السنة النبوية 

الرشيفة، وقد حرص القرآن الكريم يف بعض مواضعه عىل ذكر أمهية السالم 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ژوالتحية، وما هلا من آثار، فقال تعاىل: 

، وقال أيًضا: [2٣:النور]  ژېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ 

 . [65:]النور  ژٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىژ
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ا  هناك أنواع أخرى للتحية بني البرش ال تتعدى كوهنا نظاًما، أو أسلوًبا عاما

تضعه وتفرضه بعض اجلامعات النظامية، منها: التحية العسكرية وهي تعرب عن 

االحرتام لضابط، أو لَعَلم أو لبلد، وهناك أنواع أخرى من التحية تتضمن املصافحة 

  باأليدي واحلركات املتقنة للمتبارزين.

تبنت بعض األنظمة السياسية أشكااًل حمددة من التحية التي جيب عىل اجلميع  

أداؤها، يف إيطاليا الفاشية، وأملانيا النازية كان املدنيون واجلنود يؤدون التحية برفع 

الساعد األيمن إىل األمام يف زاوية، بحيث تتجه الكف إىل أسفل، أما الروس، 

فإهنم كانوا أحياًنا يستخدمون قبضتهم يف التحية واألسبان العسكريون واملدنيون، 

 .(1)باليد اليمنى(

فهذه التحية العسكرية عرف عسكري، ال يقصد من يلقيها التدين هبا، أو  

التعبد ملن يلقيها له، فربام يلقي التحية العسكرية عىل من ال حيبه وال يبغضه، أو عىل 

ته هلا، ومن املعلوم أن العبادة ال من يبغضه أشد البغض، ويلزم اجلندي هبا مع كراه

التي  – تكون إال مع املحبة والتعظيم؛ لذا فّرق العلامء يف التكفري بمثل هذه األعامل

بني ما كان جمرد حتية دون تعظيم واعتقاد،  -هي ليست كفًرا حمًضا كالسجود للصنم 

 :فيكون حراًما، وبني ما إذا كان عىل وجه التعبد

ن تيمية، وذكر أن االبتداع بتعظيم بعض األوقات قال شيخ اإلسالم اب 

واألماكن مستلزم لالعتقاٍد والتدين: )هذا االعتقاد يتبعه أحوال يف القلب: من 

، ولو ُفِرض أن اهللالتعظيم واإلجالل، وتلك األحوال أيًضا باطلة، ليست من دين 

احلال الذي يف  الرجل قد يقول: أنا ال أعتقد الفضل، فال يمكنه مع التعبد أن يزيل

قلبه من التعظيم واإلجالل، والتعظيم واإلجالل ال ينشأ إال بشعور من جنس 

َم أو َظنَّ أن هذا أمر رضوري، فإن النفس لو خَلْت عن  االعتقاد، ولو أنه تَوهَّ

 .(2)الشعور بفضل اليشء امتنع مع ذلك أن تعظمه(

                                                 
 .5/566املوسوعة العربية العاملية: (2)

 .2/552اقتضاء الرصاط املستقيم: (1)
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 ،فمثل أن ينذر لألوثان والكنائس ،اهلل)أما عقدها لغري  :وقال أيًضا عن اليمني 

ونحو  ،إن فعلت كذا فعيل للكنيسة كذا، أو لقرب فالن كذا :أو حيلف بذلك فيقول

إذا كان يقول ذلك عىل  ؛وإن كان يمينًا فهو رشك ،فهذا إن كان نذًرا فهو رشك ،ذلك

وأما إذا قاله عىل وجه  .إن فعلت كذا فعيل هدي :وجه التعظيم، كام يقول املسلم

فهذا ليس  ،إن فعلت كذا فأنا هيودي أو نرصاين :كام يقول املسلم ،البغض لذلك

  .(1)ويف لزوم الكفارة له قوالن معروفان للعلامء( ،مرشًكا

وفّرق الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ بني ما كان حتية، وبني ما كان عبادة يف  

فقال: )االنحناء عند السالم  ،قرب للتعظيم من التحية العسكريةأاالنحناء، مع أنه 

 .(2)حرام إذا قصد به التحية، وأما إن ُقصد به العبادة فكفر(

وقال الشيخ عبد الرمحن بن حسن، بعد ذكره لكراهة تقبيل اليد التي سامها  

السجدة الصغرى: )هذا إذا مل يفض إىل التعظيم واخلضوع وتغيري السنة، أما إذا 

دخل يف نوع من الرشك والبدع، فال جيوز أن ينسب إىل اقرتن بمثل هذه األمور التي ت

 .(3)أحد من األئمة جتويزه(

  :فقد قرر العلامء هنا أموًرا 

 الذي ال ينشأ  أن التعبد ال بد أن يكون مقرتًنا بالتعظيم واإلجالل، :أحدُها

التعبد  والتحية العسكرية ال يعلم أنه يوجد يف نفس فاعلها قصدإال عن اعتقاد، 

  بذلك.

 أنه حتى بعض أنواع العبادة كاليمني إذا كان عىل وجه حمرم ال يكون  :الثاِن

كفًرا إال إذا كان عىل وجه التعبد والتعظيم، وكذلك التحية العسكرية، أو حتية 

 .فإهنا ال تكون كفًرا؛ المتناع وجه التعبد فيها ،العلم مع القول بحرمتها

                                                 
 .٧٧/28جمموع الفتاوى: (2)

 .516فتاوى ورسائل:/ (1)

 .٣/2٧5الدرر السنية: (2)
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 :اليد التي سميت بالسجدة أن االنحناء عند السالم، وتقبيل  الثالث

 الصغرى ال تكون كفًرا إال إذا ُقصد هبا العبادة، فكذلك التحية العسكرية.

 : الوجه الثاني *

 اهللأن التحية العسكرية ال تبلغ ما بلغ السجود يف بيان داللتها عىل الرشك ب

مه، ، وإمجاع األمة عىل حترياهللتعاىل يف رشيعتنا؛ للنهي الرصيح عن السجود لغري 

ومع ذلك فقد توقف بعض العلامء عن تكفري فاعل السجود إذا كان عىل وجه التحية 

أجاز يف رشع من قبلنا السجود لغريه، كام يف  اهللال العبادة والتعظيم، واستدلوا بأن 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ژقوله تعاىل 

 ژژ ڑ ڑ ک ک ک ژژ، وقوله تعاىل: [٧2:]البقرة ژڭ

 اهللولو كان هذا الفعل رشًكا حمًضا من كل وجه ينايف التوحيد ملّا أباحه  ،[511:]يوسف

 :يف بعض الرشائع

قال ابن كثري: )وقال بعض الناس كان هذا سجود حتية، وسالم، وإكرام، كام  

ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ژژقال تعاىل: 

وقد كان هذا مرشوًعا يف األمم املاضية، ولكنه نسخ يف  ،[511:]يوسف  ژڱ ڱ ڱ

اَم َفَرَأيُتُهم يْسُجُدوَن ألََساِقَيتِِهْم َوُعَلََملِِهم»ملتنا، قال معاذ:  فأنت يا  ،َقِدْمُت الشَّ

ا َأْن َيْسُجَد لَِبََّشٍ ألََمْرُت  :فقال ،أحق أن يسجد لك اهللرسول  ا َبََّشا َل، َلْو ُكنُْت آِمرا

ِه َعَلْيَهااسمَْرأَ  ، ورجحه الرازي. وقال بعضهم: بل (1)«َة َأْن َتْسُجَد لَِزْوَجَها ِمْن ِعَظِم َحقِّ

                                                 
( فقال أيوب السختياين: عنه عن عبد اهلل بن أيب 5احلديث اختلف فيه عن القاسم بن عوف الشيباين: ) (2)

( وقال هشام 2(. )582٧-5/262(، وابن ماجه)5621٧-522/ ٧2. خرجه أمحد )أوَّف 

-21/22، خرجه الطرباين)املعجم الكبري:الدستوائي مرة: عنه عن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن معاذ 

( وقال قتادة: ٧(. )٣٧22-2/561. خرجه احلاكم )املستدرك:(، وقال أخرى: عنه عن معاذ 61

-5٧٧/  2(، والبزار)2556-2/218. خرجه الطرباين)املعجم الكبري:عنه عن زيد بن أرقم 

. خرجه ه، عن صهيب ( وقال النهاس بن قهم: عنه، عن ابن أيب ليىل، عن أبي2(. )2٧5٣

، وابن حبان من وقد صححه احلاكم من طريق معاذ  (.٣262-8/٧5الطرباين)املعجم الكبري:
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 ژڤ ڦ ڦ ڦژكانت السجدة هلل، وآدم قبلة فيها، كام قال تعاىل: 

، ويف هذا التنظري نظر، واألظهر أن القول األول أوىل، والسجدة آلدم [٣8:]اإلرساء

 .(2)((1)؛ ألهنا امتثال ألمره تعاىلإكراًما وإعظاًما واحرتاًما وسالًما، وهي طاعة هلل 

ا عىل من جعل كل سجود مالزًما للعبادة ومقرًرا أن   وقال شيخ اإلسالم ردا

سجود ترشيف: )أبو يوسف وإخوته السجود عىل رضبني: سجود عبادة حمضة، و

خروا له سجًدا، ويقال: كانت حتيتهم. فكيف يقال: إن السجود حرام مطلقا؟ وقد 

، فكيف يقال: يلزم من السجود اهللوالبهائم ال تعبد  كانت البهائم تسجد للنبي 

ا َأْن َيْسُجَد ألََحٍد » ليشء عبادته؟ وقد قال النبي  ا َأَحدا ألََمْرُت اسَمْرَأَة َلْو ُكنُْت آِمرا

ِه َعَلْيَها ، ومعلوم أنه مل يقل: لو كنت آمرا أحًدا أن «َأْن َتْسُجَد لَِزْوِجَها لِِعَظِم َحقِّ

تعاىل أن نسجد له، ولو أمرنا  اهلليعبد. وأما السجود فرشيعة من الرشائع، إذ أمرنا 

ب أن نعظم إذ أح أن نسجد ألحد من خلقه غريه لسجدنا لذلك الغري؛ طاعة هلل 

من سجدنا له، ولو مل يفرض علينا السجود مل جيب ألبتة فعله، فسجود املالئكة آلدم 

عبادة هلل، وطاعة له، وقربة يتقربون هبا إليه، وهو آلدم ترشيف، وتكريم، وتعظيم، 

 .(3)وسجود إخوة يوسف له حتية وسالم(

كان جائًزا يف الرشائع السابقة، إذا سلَّموا عىل  -ال العبادة -فسجود التحية 

ا الكبري يسجدون له، فحرم هذا يف رشيعة حممد  ، حيث أصبح السجود خمتصا

، إال اهللبجناب الرب سبحانه وتعاىل، لكن مع إمجاع األمة عىل حتريم السجود لغري 

                                                                                                                            
(: 5282-2/55٣. وكذا رجح أبو زرعة الرازي فقال)علل ابن أيب حاتم:طريق ابن أيب أوَّف 

 (: 2221-٧/٧6)أيوب أحفظهم(. أما أبو حاتم الرازي فذكر االختالف، ثم قال )علل ابن ايب حاتم:

)القاِسُم بن َعوٍف ُمضَطِرُب احلَِديِث، َوَأخاُف َأن َيُكوَن االضطِراُب ِمَن القاِسِم(. قلت: أصح ما فيه 

 كام قال أبو زرعة؛ إذ مل خيتلف عليه مع تتابع احلفاظ عىل الرواية عنه. حديث عبد اهلل بن أيب أوَّف 

: )سجود حتية وتكرمة [26]احلجر:ژۆئ ۆئ ۈئژ ) (:5٣/515كذا قرر الطربي فقال)جامع البيان: (2)

 ال سجود عبادة(.

 .5/2٧2تفسري القرآن العظيم: (1)

 .2/٧61جمموع الفتاوى: (2)
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ر هبذا السجود إذا كان أن طائفة من العلامء منهم الذهبي والشو كاين قالوا: ال يكفَّ

 :(1)بنية التحية؛ لعدم توفر قصد الكفر

فقد جاء يف املوسوعة الفقهية بعد ذكر اإلمجاع عىل كفر الساجد للصنم  

والشمس ونحومها: )كام أمجعوا عىل أن السجود لغري صنم ونحوه، كأحد اجلبابرة، 

مات، وكبرية من كبائر الذنوب، فإن أراد أو امللوك، أو أي خملوق آخر هو من املحر

الساجد بسجوده عبادة ذلك املخلوق كفر وخرج عن امللة بإمجاع العلامء، وإن مل يرد 

هبا عبادة فقد اختلف الفقهاء، فقال بعض احلنفية: يكفر مطلًقا سواء كانت له إرادة 

ر هبا، وإن مل تكن له أو مل تكن له إرادة، وقال آخرون منهم: إذا أراد هبا التحية مل يكف

 . (2)إرادة كفر عند أكثر أهل العلم(

« مطالب أويل النهى»ملرعي احلنبيل ورشحه « غاية املنتهى»ويف كتاب  

أو سجد لصنم أو كوكب( كشمس أو قمر كفر؛ »)للرحيباين يف بيان حكم املرتد: 

ادة كفر( ألنه أرشك به سبحانه وتعاىل. )ويتجه السجود للحكام واملوتى بقصد العب

قواًل واحًدا باتفاق املسلمني، )والتحية( ملخلوق بالسجود له )كبرية( من الكبائر 

العظام، والسجود ملخلوق حي أو ميت )مع اإلطالق( العاري عن كونه خلالق أو 

 .(3)«خملوق )أكرب( إثاًم، وأعظم جرًما، إذ السجود ال يكون إال هلل، وهو اجتاه حسن(

املجمع عىل حتريمه يف رشيعتنا ال ُيكّفر به  اهللجود لغري فإذا كان هذا يف الس 

فكيف يكفر هؤالء الغالة بام هو دون  ،طوائف من علامء األمة إذا كان حتية ال عبادة

ذلك، كالتحية العسكرية، مما ال مل يرد فيه نص وال إمجاع، وال يراد به العبادة قطًعا 

 وجزًما.

                                                 
(: )وأما إذا مل يقصد إال جمرد التعظيم، كام يقع كثرًيا ملن دخل عىل 2/281قال الشوكاين)السيل اجلرار: (2)

ملوك األعاجم أنه يقبل األرض تعظياًم له، فليس هذا من الكفر يف يشء(. وانظر كذلك: انظر معجم 

 .٣2-5/٣٧الشيوخ للذهبي:

 .22/255املوسوعة الفقهية الكويتية: (1)

 .6/2٣8ب أويل النهى رشح غاية املنتهى:مطال (2)
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 :الوجه الثالث *

العسكرية أمٌر حادث يف األزمان املتأخرة، وال يعلم عن أحد من أهل أن التحية 

العلم التكفري هبا حتى عند من حيرموهنا، بل قد جاء عن بعضهم الرد عىل هذا الغلو، 

 وجاء عن آخرين عدم اعتبارها حمرمة أصاًل؛ بناء عىل أهنا حتية كسائر التحايا:

عند سؤاهلم عن حتية العلم: )ال قال علامء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  

َمْن َأْحَدَث ِِف َأْمِرَنا َهَذا َما »: جتوز حتية العلم، بل هي بدعة حمدثة وقد قال النبي 

، رواه البخاري ومسلم، وأما تعظيم الضباط باحرتامهم، (1)« ٌَلْيَس فِيِه َفُهَو َردّ 

نوا ضباًطا أم غري وإنزاهلم منازهلم فجائز، أما الغلو يف ذلك فممنوع، سواء كا

 .(2)عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم( اهللضباط، وصىل 

وقالوا أيًضا عن القيام للعلم تعظياًم: )هي منافية لكامل التوحيد الواجب،  

وإخالص التعظيم هلل وحده، وذريعة إىل الرشك، وفيها مشاهبة للكفار وتقليد هلم يف 

عاداهتم القبيحة، وجماراة هلم يف غلوهم يف رؤسائهم ومراسيمهم، وقد هنى النبي 

 .(3)عن مشاهبتهم، أو التشبه هبم( 

وأنا سمعُت  -وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني: )وألن من الناس  

ره  -اهللوالعياذ ب -من يقول: التحية العسكرية كفر -بنفيس ر َمن ال يكفِّ  اهللفيكفِّ

ورسوله، أمل يعلم هذا أنه سُيسأل يوم القيامة عامَّ قال؟ أمل يعلم أن َمن دعا رجاًل 

. فاملسألة ليست جاء احلديث عن الرسول  بالكفر وليس كذلك فهو كافر؟ هكذا

هينة، فكونه يصف اإلنساَن ويقول: هذا كافر، وهذا فاسق. فهذا غلط، من الذي له 

                                                 
لُح َمْرُدوٌد. 266٣-٧/582رواه البخاري) (2) لِح، َباب إَِذا اْصَطَلُحوا َعىَل ُصلِح َجْوٍر َفالصُّ (، ِكَتاب الصُّ

 (، ِكَتاُب األَْقِضيِة، باب َنْقِض األَْحَكاِم الَباطَِلِة َوَردِّ حُمَْدَثاِت األُُموِر.2286-2/5٧2ومسلم)

(، وقد وقع عليهـا: سامحة 266٧( برقم )5/2٧6فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء) (1)

الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد اهلل بن غديان، والشيخ عبد اهلل بن 

 قعود.

 .5/2٧2املرجع السابق: (2)
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ر  اهللاحلكم؟  ره فال جيوز أن نكفر بمجرد  اهلل، فإذا كفَّ أحًدا فهو كافر، وإذا مل يكفِّ

 . (1)أذواقنا وأهوائنا(

برشك، هل  فال نسلِّم أهنا رشك، حتية الَعَلم ليست: )أما حتية الَعَلم أيًضابل قال  

 سجد له؟ هل ركع له؟ هل ذبح له؟ حتى التعظيم بالسالم هل هو رشك؟ ليس

، نعم الكالم اهللبرشك. ثم بإمكان اإلنسان أن يقول كذا للعلم وهو يقول: قبحك 

 .(2)النية( عىل

التحية عالمة عىل  بن جربين عن التحية العسكرية: )هذه اهللوقال الشيخ عبد  

االحرتام والتوقري من التابع للمتبوع، وأرى أن العمل فيها راجع إىل النية والعادة، 

تعاىل، وتكون كالسالم باإلشارة  اهللوأهنا ال تدخل يف التعظيم الذي هو من حق 

 . (3)أعلم( اهللو

 : الوجه الرابع *

عىل أهنم يكفرون  أن الغالة يوردون نصوًصا عن بعض العلامء يستدلون هبا

 بالتحية العسكرية، ومن ذلك:

حني سئل « فتاواه»تقرير الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ املفتي السابق يف  

عن االنحناء ووضع اليد عىل اجلبهة، فقال: )االنحناء عند السالم حرام إذا قصد به 

السجود، ويدخل التحية، وأما إن ُقصد به العبادة فكفر، ووضع اليد عىل اجلبهة مثل 

 .(4)يف الرشك. تقرير(

وقول الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ: )واعلم أن هؤالء املرشكني مل  

يف  اهلليرضوا من هذا وأمثاله بمجرد املواالة والنرصة، دون عبادهتم وتسويتهم هلم ب

                                                 
 .55سؤال -68لقاء الباب املفتوح: جملس (2)

 .55٣موقع روح اإلسالم:ص -رشح العقيدة السفارينية ضمن مكتبة الشيخ ابن عثيمني اإللكرتونية  (1)

 .2٧22الفتوى رقم: -موقع الشيخ  (2)

 .5/516فتاوى ورسائل: (4)
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 التعظيم، واإلجالل، والتودد إليهم، فمن ذلك االنحناء هلم، واإلشارة باليد إىل

أرشف أعضاء السجود، وهو اجلبهة واألنف، وكل ذلك من خصائص اإلهلية 

 .(1)وذلك أمر ال حميد هلم عنه(

 ويرد عىل هذا االستشهاد الباطل بأمور: 

 تعاىل مل يقصدا فيام ذكراه من إطالق الرشك  اهلل: أن الشيخني رمحهام األول

التحية العسكرية، بل أرادا مسألة أخرى يذكر العلامء أهنا من صور السجود لغري 

 ، وهي عىل صورتني:اهلل

: أن يأخذ الرجل يد من يريد حتيته بعد تقبيلها، فيضع جبهته الصورة األوَل

، كام اهللعليها كهيئة الساجد، وهذا نص العلامء عىل حتريمه، وأنه من السجود لغري 

قال سامحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز: )أما السجود عىل اليد كونه يسجد عىل 

يسميه أهل العلم السجدة اليد ويضع جبهته عىل اليد هذا السجود حمرم، و

 .(2)الصغرى، هذا ال جيوز كونه يضع جبهته عىل يد اإلنسان سجوًدا عليها ال جيوز(

: هي نوع آخر من التعظيم دون مصافحة أو تقبيل يد، وإنام الصورة الثانية

ينحني أمام من يريد حتيته، ويف أثناء انحنائه له يضع يد نفسه، أو كلتا يديه عىل 

عىل هيئة الساجد بإشارة رسيعة، وهو املراد بقول الشيخ حممد بن جبهته وأنفه 

إبراهيم آل الشيخ: )ووضع اليد عىل اجلبهة مثل السجود، ويدخل يف الرشك(، 

وقول الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ: )فمن ذلك االنحناء هلم، واإلشارة 

ن خصائص باليد إىل أرشف أعضاء السجود وهو اجلبهة واألنف، وكل ذلك م

 اإلهلية وذلك أمر ال حميد هلم عنه(. 

                                                 
مطبوع ضمن جمموعة الرسائل واملسائل  -املورد العذب الزالل يف نقض شبه أهل الضالل  (2)

 .2/٧52النجدية:

 http://www.binbaz.org.sa/mat/9739موقع الشيخ الرسمي: -فتاوى نور عىل الدرب (1)
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فالصورة األوىل يضع جبهته عىل يد من حيييه، والثانية يضع جبهته عىل يد  

 نفسه؛ تعظياًم ملن حيييه. 

 كام زعم  -: أنه عىل فرض أن هؤالء العلامء قصدوا التحية العسكريةالثاِن

ما كان حتية وبني ما كان  فإهنم كسائر أهل السنة واجلامعة يفرقون بني -الغالة

عبادة، وليسوا كهؤالء الغالة الذين شاهبوا اخلوارج الذين يكفرون باملعايص دون 

 استحالل.

يف االنحناء عىل  -كام تقدم  ولذا فّرق الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ  

مذهب أهل السنة واجلامعة، فقال: )االنحناء عند السالم حرام إذا قصد به التحية، 

 وأما إن ُقصد به العبادة فكفر(. 

سامه  -وملّا ذكر الشيخ عبد الرمحن بن حسن من أجاز تقبيل اليد ومن كرهه 

السجدة الصغرى، ثم قال: )هذا إذا مل يفض إىل التعظيم واخلضوع وتغيري السنة، أما 

إذا اقرتن بمثل هذه األمور التي تدخل يف نوع من الرشك والبدع، فال جيوز أن ينسب 

 .(1)ىل أحد من األئمة جتويزه(إ

 أن سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ توىل منصب املفتي يف الثالث :

اململكة العربية السعودية مدة طويلة، ومل يكن يكفر بالتحية العسكرية، ومل ينقل 

ذلك عنه أحد كام ينسبه له هؤالء الغالة، بل كان يثني عىل اململكة العربية 

 ،مع وجود التحية العسكرية بني عساكرها (2) اهللدستورها كتاب ون السعودية؛ لك

كام  -فلو كان الشيخ يرى التحية العسكرية من نواقض اإلسالم وأسباب الردة

ملّا قال ما قال يف دولة هو يتوىل رأس الفتوى فيها، لكنهم  -يزعم هؤالء الغالة

حني ينسبون له هذا القول ظلاًم وزوًرا يظهرونه بصورة املتناقض، أو املداهن يف 

 أحرى. مسألة من مسائل الردة، وهم بذلك أوىل و

  

                                                 
 .٣/2٧5الدرر السنية: (2)

 .288،222انظر: فتاوى ورسائل: (1)
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:

مما يكفر به الغالة الدول بالعموم الرتخيص للمستهزئني بالدين يف الصحافة  

ژ ڑ ڑ ک ک ژوغريها، ومحايتهم من املحاسبة؛ لقوله تعاىل: 

(. وجياب عىل التكفري [66  62 :]التوبة  ژککگ گ گ گ ڳ ڳ

 بالباطل من أوجه: 

 : الوجه األول *

أن ما حيصل من تسلط وقوة املنافقني وغريهم من أهل البدع عىل أهل اإلسالم 

إنام هو بسبب هؤالء الغالة، ومن تأثر هبم الذين شوهوا صورة الدين، فإننا مل نعرف 

ضعف جتاههم إال اجلرأة عىل الدين وحرماته يف الصحف وغريها، وما حصل من 

بعد أن خرج هؤالء الغالة عىل اجلامعة، وجتاوزا احلدود باستحالل الدماء وتدمري 

 املمتلكات، فبذنوهبم حصل ضعف للدين وأهله، وبذنوهبم جترأ املنافقون عليهم:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الرش  

والعدوان، فقد يذنب الرجل أو الطائفة، ويسكت آخرون عن األمر والنهي، فيكون 

ذلك من ذنوهبم، وينكر عليهم آخرون إنكارا منهياا عنه فيكون ذلك من ذنوهبم؛ 

م الفتن والرشور قدياًم وحديًثا؛ فيحصل التفرق واالختالف والرش، وهذا من أعظ

إذ اإلنسان ظلوم جهول، والظلم واجلهل أنواع، فيكون ظلم األول وجهله من نوع، 

وظلم كل من الثاين والثالث وجهلهام من نوع آخر وآخر، ومن تدبر الفتن الواقعة 

رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بني أمراء األمة وعلامئها، ومن دخل يف ذلك من 

 .(1)كها ومشاخيها، ومن تبعهم من العامة من الفتن هذا أصلها(ملو

ڤ ڤ ڦ ڦ ژ  : اهللوقال الشيخ عبد الرمحن السعدي، عند تفسري قول  

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

                                                 
 .28/522جمموع الفتاوى: (2)
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ژڑ ڑ ک  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ

: )وال يزال األمر إىل قيام الساعة مهام قاموا [22:]النور ژک ک ک گ گ 

، وإنام يسلط عليهم الكفار اهللباإليامن والعمل الصالح، فال بد أن يوجد ما وعدهم 

واملنافقني، ويديلهم يف بعض األحيان، بسبب إخالل املسلمني باإليامن والعمل 

 . (1)الصالح(

مل به، فأوىل هلم أن يبدؤوا والع اهللفإذا كان هؤالء الغالة إنام يطلبون رشع  

بأنفسهم، ويطبقوه عىل أفعاهلم وأحكامهم؛ ألن ما هم عليه من الغلو رشٌّ مما عليه 

أهل الذنوب والكبائر، وإال فقد انقلب األمر عليهم، وأصبحوا حمل الذم؛ لكوهنم 

ورسوله، ومل يقم دليل عليه من كتاب، وسنة، أو إمجاع  اهلليكفرون من مل يكفره 

ة، وليس عند هؤالء الغالة يف تسويغهم التكفري إال األهواء، والتشهي، األم

واالنفعاالت، والعواطف غري املنضبطة، واستعامل األدلة عىل غري وجهها، وال 

ال يقتيض كفر من  عاّم ذكر  -الكتاب  رجوع إىل أهل الفقه والبصرية، ثم عدم منع

 .(2)مل يمنعهم، بل هو من عدم إنكار املنكر

  :الوجه الثاني *

أن والة األمور ال يعرفون كل صغري وكبري يكتب يف الصحف، أو حيصل يف 

البالد، وليس كل يشء يصل لصاحب القرار، ونظام الدول اإلسالمية يمنع اإلساءة 

للدين، وينص عىل العقوبات يف ذلك، وقد وضعت الدول جلان ملحاسبة 

 لكة العربية السعودية، ودليل ذلك:املتجاوزين والتقصري، ومن أشدها يف ذلك املم

                                                 
 .2٣٧تيسري الكريم الرمحن: (2)

عبارة: )عدم منعهم ال يقتيض كفر من مل يمنعهم، بل هو من عدم إنكار املنكر(: من تعليقات شيخنا  (1)

 عىل هذا الكتاب.  حفظه اهلل  الشيخ صالح الفوزان 

 

 



 
 

222 
 

 

أن النظام األسايس للحكم يف اململكة العربية السعودية أكد عىل محاية  -1

 العقيدة:

 :ينص النظام عىل: )أن دين الدولة اإلسالم، ودستورها  فيي مادته األوَل

 (. وسنة رسوله اهللكتاب 

 :يستمد احلكم يف اململكة العربية السعودية سلطته من  وِف اسمادة السابعة(

، ومها احلاكامن عىل هذا النظام، ومجيع أنظمة تعاىل، وسنة رسوله  اهللكتاب 

 الدولة(. 

 :حتمي الدولة عقيدة اإلسالم، وتطبق رشيعته،  وِف اسمادة الثالثة والعَّشين(

 (. اهللإىل وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، وتقوم بواجب الدعوة 

 :يقوم امللك بسياسة األمة سياسة رشعية،  وِف اسمادة اخلامسة واخلمسَّي(

طبًقا ألحكام اإلسالم، ويرشف عىل تطبيق الرشيعة اإلسالمية، والسياسة العامة 

 .(1)للدولة ومحاية البالد والدفاع عنها(

ملّا ظهرت بعض التجاوزات من قبل بعض الصحفيني عىل أجهزة الدولة  -2

( 6٧)أ/ الرشعية: كهيئة كبار العلامء، وجهاز احلسبة، صدر القرار امللكي برقم

هـ القايض بتعديل بعض مواد نظام املطبوعات والنرش التي 22/2/52٧2بتاريخ 

يقوم بذلك للمحكمة تؤكد عىل حظر اإلساءة إىل الدين اإلسالمي، وإحالة من 

ومبينًا سبب هذا التعديل بقوله: )وملا الحظناه عىل بعض وسائل  ،(2)املختصة

اإلعالم من التساهل يف هذا األمر باإلساءة، أو النقد الشخيص، سواء لعلامئنا 

هـ، أو غريهم ممن 5٧/2/52٧2( بتاريخ ٣5األفاضل املشمولني بأمرنا رقم )أ/

وحرمة أعراضهم من رجال الدولة، أو أي من  حفظت الرشيعة هلم كرامتهم،

 موظفيها، أو غريهم من املواطنني(، فمام جاء من تعديل يف األمر امللكي: 

                                                 
(، وموقع هيئة اخلرباء 52-٧/أ5انظر املوسوعة احلديثة يف األنظمة السعودية للدكتور سليامن الشايقي) (2)

 بمجلس الوزراء عىل اإلنرتنت. 

 ذكر ذلك يف تعديل املادة )الثامنة والثالثني(. (1)



 
 

 

 222 

تعديل املادة التاسعة؛ لتصبح بالنص التايل: )يلتزم كل مسؤول يف املطبوعة  - 

اهد بالنقد املوضوعي، والبناء اهلادف إىل املصلحة العامة، واملستند إىل وقائع وشو

ما َيالف أحكام الَّشيعة صحيحة، وحيظر أن ينرش بأي وسيلة كانت، أي مما يأِت: 

، أو األنظمة النافذة، ما يدعو إىل اإلخالل بأمن البالد، أو نظامها العام، أو اإلسًلمية

ما خيدم مصالح أجنبية تتعارض مع املصلحة الوطنية، التعرض أو املساس بالسمعة 

، أو اإلساءة الشخصية إىل مفتي عام اململكة، أو أعضاء هيئة أو الكرامة، أو التجريح

كبار العلامء، أو رجال الدولة، أو أي من موظفيها، أو أي شخص من ذوي الصفة 

الطبيعية، أو االعتبارية اخلاصة. إثارة النعرات وبث الفرقة بني املواطنني، تشجيع 

د، وقائع التحقيقات أو اإلجرام أو احلث عليه، ما يرض بالشأن العام يف البال

 .(1)املحاكامت، دون احلصول عىل إذن من اجلهة املخولة نظاًما(

وكان صاحب السمو امللكي األمري نايف بن عبد العزيز آل سعود ويل  -3

العهد ووزير الداخلية قد أظهر امتعاضه الشديد قبل ذلك من بعض هذه املقاالت 

)أنتم  :الكالم إلحدى الصحف املحلية التي فيها تلك التجاوزات، حني قال موجًها

ا لكم توجه ونوايا ال أعرف ملاذا تنفرد هبا  ،يف صحيفة الوطن لكم توَجه سيٌئ جدا

أما أن تستكتب، أو  ،أرجو أن تغري هذا التوجه ملا هو واجب عليها ،صحيفة الوطن

أو تستكتب أناًسا أصحاب أهواء ضدَّ العقيدة  ،تأت بأخبار ال أساس له من الصحة ٍ

حتى كاتب  ،فهذا أمٌر ال يليُق بأي صحيفة، وال بأيِّ مواطن يعمل ،وضدَّ الوطن

 .(2)اآللة واملحرٍر(

نتيجة لذلك أحيل الكثري من املتجاوزين جلهة االختصاص، كام يف قضية  -4

مع أنه مل يقل ذلك  ،املدعو محزة كاشغري، الذي تكلم بكالم فاسد عن النبي 

                                                 
 .55825هـ العدد:56/2/52٧2نرش يف مجيع الصحف، ومنها: صحيفة الرشق األوسط يف:  (2)

لشبكة العنكبوتية بالصوت والصورة: ا (1)

(http://www.youtube.com/watch?v=n8bPO1cgE3Q.) 
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، فاستعادته «التويرت»عرب الصحف الرسمية، بل يف قنوات التواصل االجتامعي 

الدولة بعد هروبه إىل اخلارج، وأحالته إىل جهة القضاء، وال زالت قضيته يف دوائر 

 القضاء الرشعي حتى كتابة هذا املوضوع.

الكتابة؛ بسبب قبل صدور هذا القرار وبعده منع الكثري من الكتاب عن  -5

بن بجاد  اهللجتاوزاهتم، وبعضهم مل يكتب يف الصحف منذ سنني، مثل الكاتب عبد 

 العتيبي، وغريه. 

ثبت يل شخصياا، ولغريي من أهل العلم والغرية استجابة والة األمر إلزالة  -6

كثري من املنكرات واملقاالت بطريق النصيحة الرشعية املبارشة، فلو قام كل واحد 

بواجبه من النصيحة، واألمر باملعروف بدل إثارة الفتن وإيغار الصدور، لزال أكثر 

 الرش. 

ا بالدولة ا -7 وإن كانت هي النموذج األكمل يف  -لسعودية ليس هذا خاصا

، أو لرسوله بل يف عامة الدول اإلسالمية ال يسمح باإلساءة هلل  -هذا العرص 

، أو للرشيعة، ففي مرص عىل سبيل املثال حيال لألزهر كل من أساء للدين 

اإلسالمي ورموزه، ثم جلهات القضاء، وما قصة فرج فودة عنا ببعيد، عندما صدر 

 كم عليه، ثم هرب من مرص، ومات طريًدا يف منفاه. احل

 : الوجه الثالث *

أن االدعاء بكون هذه املقاالت كفرية حتتاج إلثبات، فإن كثرًيا من الناس يعتقد 

يف كثرٍي من املحرمات أهنا كفر، وليست كذلك، وربام يكون الكاتب املعني ال يقصد 

يثق به. وكم رأينا من هؤالء الغالة ما قاله، أو له شبهة عرضت، أو قلد فيها من 

التكفري بام ال يكون كفًرا، بل بام يكون مباًحا أو مرشوًعا، وربام أراد الكاتب نقد 

بعض الغالة وفهمهم للنصوص، فوقع يف خطأ األلفاظ، وهو معظٌم للدين وال 

من اإلفك  يقصد اإلساءة له، كام قال تعاىل عام جرى عىل لسان بعض الصحابة 
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ں ڻ ڻ ڻ ڻ ژ يف قوله تعاىل:  هو من أعظم األذى للنبي  الذي

 اهلل، ومع ذلك خاطبهم [52:]النور ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

. فهذه اآليات [5٣:]النور ژۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ژ بقوله تعاىل: 

دون قصد منهم،  واألحاديث تدل عىل وقوع بعض الصحابة بأفعال تؤذي النبي 

هنى عنها  اهللومل يقل أحد من املسلمني أن الصحابة كفروا بمثل هذه األفعال، لكن 

ا هلذا الباب املوصل إىل قصد أذية النبي   املخرج من امللة: سدا

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )والفعل إذا آذى النبي من غري أن يعلم صاحبه  

فإنـه ينهى عنه ويكون معصية، كرفع الصوت  أنه يؤذيه، ومل يقصد صاحبه أذاه،

فوق صوته، فأما إذا قصد أذاه، وكان مما يؤذيه، وصاحبه يعلم أنه يؤذيه، وأقدم عليه 

 .(1)فهذا الذي يوجب الكفر، وحبوط العمل( -مع استحضار هذا العلم

 اهللوقال أيًضا: )وهلذا كنُت أقول للجهمية من احللولية والنُّفاة، الذين نفوا أن  

تعاىل فوق العرش، ملا وقعت حمنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافًرا؛ ألين أعلم أن 

ال وكان هذا خطاًبا لعلامئهم، ، قولكم كفر، وأنتم عندي ال تكفرون؛ ألنكم ُجهَّ

وقضاهتم، وشيوخهم، وأمرائهم، وأصُل جهلهم شبهاٌت عقلية حصلت لرؤوسهم 

 .(2)عقول الرصيح(يف قصور من معرفة املنقول الصحيح، وامل

 : الوجه الرابع *

أنه لو ثبت أهنا مقاالت كفرية وُسِكت عنها كام زعموا، فقد يعذر الساكت عنه 

 من والة األمور وغريهم يف بعض األوقات؛ لضعف فيه وقت نفوذ الكفار 

وتسلطهم، أو كوهنم يفرضون عليه أموًرا يعجز عن دفعها فيحتاج للمصانعة 

 واملداراة:

  

                                                 
 .26الصارم املسلول: (2)

 .2/262الرد عىل البكري: (1)
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)فحيثام كان للمنافق ظهور خُياف من إقامة احلد عليه فتنة  :قال شيخ اإلسالم 

كام أنه حيث عجزنا عن جهاد  [،28:]األحزاب ژڃ ڃ ژ أكرب من بقائه عملنا بآية 

الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح، وحيثام حصل القوة والعز خوطبنا بقوله: 

. فهذا يبني أن اإلمساك عن قتل من أظهر [٣٧:]التوبة ژٻ ٻ ٻژ

، إذ ال نسخ بعده، ومل نّدع أن احلكم تغري بعده عىل عهد رسوله  اهللنفاقه بكتاب 

لتغري املصلحة من غري وحي نزل، فإن هذا ترصف يف الرشيعة، وحتويل هلا بالرأي، 

ا ذلك إىل ودعوى أن احلكم املطلق كان ملعنى وقد زال، وهو غري جائز، كام قد نسبو

من قال: إن حكم املؤلفة انقطع، ومل يأت عىل انقطاعه بكتاب وال سنة، سوى ادعاء 

 .(1)تغري املصلحة.(

: )وكثري من وقال أيًضا عن النجايش ملك النصارى الذي صىل عليه النبي  

رشائع اإلسالم، أو أكثرها مل يكن دخل فيها؛ لعجزه عن ذلك، فلم هياجر، ومل 

البيت، بل قد روي أنه مل يكن يصيل الصلوات اخلمس، وال يصوم  جياهد، وال حج

شهر رمضان، وال يؤدي الزكاة الرشعية؛ ألن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه 

عليه، وهو ال يمكنه خمالفتهم، ونحن نعلم قطًعا أنه مل يكن يمكنه أن حيكم بينهم 

انوا مل يلتزموا مع رشائع بحكم القرآن، فالنجايش وأمثاله سعداء يف اجلنة، وإن ك

اإلسالم ما ال يقدرون عىل التزامه، بل كانوا حيكمون باألحكام التي يمكنهم احلكم 

 . (2)هبا(

مع ضعفهم  -وبعض حكام العامل اإلسالمي اليوم يف النظام العاملي املعارص 

قد يشبه هذا، يف بعض ما يفرضونه اليوم من مبادئ كمبدأ حرية  -وقوة أعدائهم

 الرأي والتعبري ونحوها. 

                                                 
 .٧26الصارم املسلول: (2)

 .2/55٧منهاج السنة النبوية: (1)
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 : الوجه اخلامس *

لقد فهم األئمة داللة القرآن والسنة، وفهم السلف الصالح للتعامل مع احلكام 

عىل خمتلف العصور عند نرصة احلكام لبعض طوائف الضالل؛ مراعاة جللب 

املصالح ودرء املفاسد: كاملحافظة عىل الدماء، واألعراض، واحلفاظ عىل األمن، 

ة هذه املفاسد بالرفق واحلكمة. معاجلو ولزوم اجلامعة، مع مراعاة النصيحة الرشعية،

  والقاعدة الواحدة من هذه القواعد تقيض عىل شبهات الغالة، فكيف هبا كلها؟

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن داعية الضالل املختار بن أيب عبيد: )وكان  

بن عمر وغريه من الصحابة يصلون خلف احلجاج بن يوسف، وكان  اهللعبد 

لون خلف ابن أيب عبيد، وكان متهاًم باإلحلاد، وداعًيا إىل الصحابة والتابعون يص

 . (2)((1)الضالل

وقد ذكر اخلالل أنه جاء اإلمام أمحد رجاٌل من أهل بغداد يكفرون احلاكم؛  

لنرصته اجلهمية، وإظهاره لعقيدهتم بالقول بخلق القرآن، وإلزام الناس هبا يف 

املدارس واملساجد بالسيف، فقالوا: )هذا األمر قد تفاقم وفشا ـ يعنون: إظهاره 

: فام تريدون؟ قالوا: أن نشاورك يف أنا اهلل خللق القرآن وغري ذلك ـ فقال هلم أبو عبد

ساعة، وقال هلم: عليكم  اهلللسنا نرىض بإمرته وال سلطانه. فناظرهم أبو عبد 

بالنكرة بقلوبكم، وال ختلعوا يًدا من طاعة، وال تشقوا عصا املسلمني، وال تسفكوا 

يسرتيح بر دماءكم، ودماء املسلمني معكم، انظروا يف عاقبة أمركم، واصربوا حتى 

أو يسرتاح من فاجر(. وسأله أبو احلارث عن اخلروج معهم فأنكر ذلك عليهم، 

! الدماء الدماء، ال أرى ذلك وال آمر به، الصرب عىل ما اهللوجعل يقول: )سبحان 

                                                 
(: )فإن املختار كّذاب ادعى النبوة، وقد ثبت 2/٧26قال شيخ اإلسالم ابن تيمية )منهاج السنة النبوية: (2)

اٌب َوُمبرِيٌ »، قال: يف الصحيح أن النبي  ، فالكذاب هو املختار، واملبري هو «َيُكوُن يِف َثِقيٍف َكذَّ

 احلجاج(.

 .٧/285جمموع الفتاوى: (1)
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نحن فيه خري من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها األموال، وينتهك فيها 

اس فيه؟ يعني: أيام الفتنة. قلت: والناس اليوم، أليس املحارم، أما علمت ما كان الن

؟ قال: وإن كان، فإنام هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف اهللهم يف فتنة يا أبا عبد 

عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصرب عىل هذا، ويسلم لك دينك خري لك، ورأيته 

 . (1)به(ينكر اخلروج عىل األئمة، وقال: الدماء، ال أرى ذلك، وال آمر 

لذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )فإنَّ اإلمام أمحد مثاًل قد بارش اجلهميَّة الذين  

دعوه إىل خلق القرآن، ونفي الصفات، وامتحنوه وسائر علامء وقته، وفتنوا املؤمنني 

واملؤمنات الذين مل يوافقوهم عىل التََّجهم، بالرضب، واحلبس، والقتل، والعزل عِن 

قطع األرزاق، وردِّ الشهادة، وترك ختليصهم من أيدي العدو، بحيث الواليات، و

 -مَن الوالة والقضاة وغريهم  -كان كثري من أويل األمر إذ ذاك من اجلهميَّة 

ُرون كل من مل يكن جهِمياا موافًقا هلم عىل نفي الصفات، مثل القول بخلق  ُيَكفِّ

اإلمام أمحد دعا للخليفة وغريه ممن  القرآن، وحيكمون فيه بحكمهم يف الكافر، ثم إنَّ 

َبه وحبسه، واستغفَر هلم، وحللهم مما فعلوه به من الظلِم، والدعاء إىل القول  رَضَ

الذي هو ُكفر، ولو كانوا مرتدين عن اإلسالم، مل جَيُز االستغفار هلم، فإنَّ االستغفار 

 .(2)للكفار ال جيوز بالكتاب والسنة واإلمجاع(

الرمحن السعدي: )كذلك املعَتِزلة ونحوهم، معروف معاملة وقال الشيخ عبد 

األئمة هلم، وأهنم مع شدة إنكارهم لبدعهم مل خيرجوهم من دائرة اإلسالم، 

وحيكموا هلم بأحكام الكافرين، مع أن بدعهم مشتملة عىل تكذيب نصوص كثرية 

األصول وعلوه عىل خلقه، وما أشبه هذا من  اهللمن الكتاب والسنة، ونفي صفات 

العظيمة التي قررها الكتاب والسنة، مع إنكارهم، وحتريفهم، ومعاملتهم ألئمة أهل 

                                                 
 .5٧2-5/5٧٧السنة للخالل: (2)

 .5٧/288جمموع الفتاوى: (1)
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السنة تلك املعاملة القبيحة مل يكفروهم، مع أهنم رصحوا أن مقاالهتم كفر، 

 . (1)ومشتملة عىل الكفر؛ وذلك ألجل تأويلهم وجهلهم(

فعىل فرض وقوع بعض احلكام بام ذكره الغالة مع تزيدهم فيام ذكر، فإن منهج  

السلف وعلامء األمة لزوم السنة، ونرشها بدون ضعف، أو خور، مع عدم اختاذ 

األخطاء التي تكون يف املجتمع وتضخيمها وسيلة لتدمريه، ونرش الفوىض فيه، بل 

لرضوريات، ودفًعا ألعىل املفسدتني، يالزمون اجلامعة؛ مراعاة ملصلحة احلفاظ عىل ا

مع السعي يف إزالة املنكر بكل طريق مرشوع يستطيعونه، كام قال اإلمام أمحد آنًفا: 

)وال تسفكوا دماءكم ودماء املسلمني معكم، انظروا يف عاقبة أمركم، واصربوا حتى 

 يسرتيح بر، أو يسرتاح من فاجر(. 

  

 

                                                 
 .2/226ضمن املجموعة الكاملة: -اإلرشاد إىل معرفة األحكام  (2)
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:

جيعل الغالة من الكفر البواح الرصيح سن القوانني التي تقيض بأخذ الرضائب  

، والرد عىل هذا (1)«ََل َيْدُخُل اجَلنََّة َصاِحُب َمْكسٍ »من الناس؛ مستدلني بحديث: 

 الباطل من أوجه متعددة:

 : الوجه األول *

اعتنى ببيان وجوب السمع والطاعة لألئمة، أبراًرا أو فجاًرا،  أن النبي 

وحتريم اخلروج عليهم، ولو حصل منهم بعض االستئثار والظلم من أخذ األموال 

، اهللَيا َرُسوَل  :َقاُلوا .َسَتُكوُن َأَثَرٌة َوُأُموٌر ُتنْكُِروَُنَا» :فقال النبي ، ونحوه باجلور

وَن احَلقَّ الَِّذي َعَلْيُكمْ  :َقاَل َفََم َتْأُمُرَنا؟   . (2)«الَِّذي َلُكمْ  اهللَوَتْسَأُلوَن  ،ُتَؤدُّ

، َأَرَأْيَت إِْن َقاَمْت َعَلْينَا ُأَمَراُء َيْسَأُلوَنا اهللَيا َنبِىَّ » :وقال له َسَلَمُة اجلُْعِفىُّ  

نَا، َفََم َتْأُمُرَنا؟ َفَأْعَرَض  ُهْم، َوَيْمنَُعوَنا َحقَّ ُثمَّ َسَأَلُه ِف  ،ُثمَّ َسَأَلُه َفَأْعَرَض َعنْهُ  .َعنْهُ َحقَّ

ََم َعَلْيِهْم َما ُِحُِّلوا َوَعَلْيُكْم َما  ،اْسَمُعوا َوَأطِيُعواَفَقاَل:  ،الثَّانَِيِة َأْو ِِف الثَّالَِثةِ  َفإِنَّ

 . (3)«ُِحِّلُتمْ 

عن حكام يمنعون احلقوق  ففي هذه األحاديث خيربنا فيها النبي  

إىل الصرب عىل جورهم، وأداء  ويستأثرون باألموال، ومع ذلك أرشد النبي 

احلقوق مع النصيحة هلم وقول احلق هلم، وأن من خرج عليهم فقتل عىل ذلك فإنه 

                                                 
(، ِكَتاُب اخلََراج والَفْيء واإِلَماَرة، باب 26٧٣-2/52٣(، وأبو داود)5٣262-28/226رواه أمحد) (2)

َدَقِة. وصححه ابن خزيمة) َعاَيِة َعىَل الصَّ ِر التَّْغِلْيظ َعىَل الّسَعاَيِة، (، َباُب ِذكْ 2٧٧٧-2/25يف السِّ

َكاة.5266-5/262واحلاكم)املستدرك:  (، ِكتاُب الزَّ

ِة يِف اإِلْساَلِم. ومسلم)٧61٧-2/566رواه البخاري) (1) -6/5٣(، ِكَتاِب املَنَاقِب، َباب َعاَلَماِت النُُّبوَّ

 األَ 2885
ِ
 بَِبْيَعِة اخلَُلَفاء

ِ
ِل.(، ِكتاُب اإِلَمارِة، باب الَوَفاء ِل َفاألَوَّ  وَّ

 َوإِْن َمنَُعوا احلُُقوَق.2886-6/56رواه مسلم) (2)
ِ
 (، ِكتاُب اإِلَمارِة، باب يف َطاَعِة األَُمَراء
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يموت ميتة اجلاهلية؛ ولذا صار هذا شعاًرا ألهل السنة واجلامعة، يتميزون به عن 

 الطاعة لألئمة، أبراًرا أو فجاًرا، عدلوا أم ظلموا: أهل البدع: السمع و

أن األمراء يظلمون  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )فقد أخرب النبي  

احلق  اهللويفعلون أموًرا منكرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم احلق الذي هلم، ونسأل 

ويف  ،الذي لنا، ومل يأذن يف أخذ احلق بالقتال، ومل يرخص يف ترك احلق الذي هلم

ِه َشْيئاا َيْكَرُهُه »قال:  عن النبي  الصحيحني عن ابن عباس َمْن َرَأى ِمْن َأِمرْيِ

ا َفََمَت إَِلَّ َماَت ِمي ،َفلَيْصُِبْ َعَلْيهِ  ُه َمْن َفاَرَق اجَلََمَعَة ِشُْبا ُه ». ويف لفظ «َتةا َجاِهلِيَّةا َفإِنَّ َفإِنَّ

ا َفََمَت َماَت ِميَتةا َجاِهلِيَّةا  لَطاِن ِشُْبا ، واللفظ للبخاري. وقد تقدم (1)«َمْن َخَرَج ِمَن السُّ

َكْيَف َأْصنَُع »ملا ذكر أهنم ال هيتدون هبديه، وال يستنون بسنته، قال حذيفة:  قوله 

َب َظْهُرَك َوُأِخَذ  :إِْن َأْدَرْكُت َذلَِك؟ َقاَل  اهللَيا َرُسوَل  َتْسَمُع َوُتطِيُع لأَِلِمرِي، َوإِْن ُْضِ

َمْن َوِلَ » :، فهذا أمر بالطاعة مع ظلم األمري. وتقدم قوله (2)«َماُلَك َفاْسَمْع َوَأطِعْ 

ا اهللَفلَيْكَرْه َما َيْأِِت ِمْن َمْعِصَيِة  اهللَعَلْيِه َواٍل َفَرآُه َيْأِِت َشْيئاا ِمْن َمْعِصَيِة  ، َوََل َينِْزَعنَّ َيدا

. وهذا هني عن اخلروج عن السلطان وإن عىص، وتقدم حديث عبادة (3)«ِمْن َطاَعةٍ 

َنا   اهللَباَيَعنَا َرُسْوَل : » ْمِع َوالطَّاَعِة ِِف َمنَْشطِنَا َوَمْكَرِهنَا، َوُعْْسِ َعََل السَّ

َنا، َوَأَثَرٍة َعَلْينَا ا ِعنَْدُكْم ِمَن  ،َوَأْن ََل ُننَاِزَع األَْمَر َأْهَلهُ  ،َوُيْْسِ ا َبَواحا  اهللإَِلَّ َأْن َتَرْوا ُكْيرا

َلْوَمَة  اهللَنُقوَم بِاحَلقِّ َحْيُثََم ُكنَّا، ََل َنَخاُف ِِف َوَأْن َنُقوَل َأْو »ويف رواية:  ،«فِيِه ُبْرَهانٌ 

، فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ويل األمر، وذلك ظلم منه، وهنى عن منازعة (4)«ََللِمٍ 

وذلك هني عن اخلروج عليه؛ ألن أهله هم أولو األمر الذين أمر  ،األمر أهله

وليس املراد من يستحق أن ُيوىّل وال  بطاعتهم، وهم الذين هلم سلطان يأمرون به،

                                                 
ْوَن َبْعِدي أُُموًرا ُتنْكُِروهَنَا.  (، كِتَاُب الِفتَِن، َباب َقْوِل النَّبِيِّ ٣12٧-6/2٣رواه البخاري) (2) َسرَتَ

َعاةِ إىَِل الُكْفِر.286٣-6/25ومسلم)   (، كِتاُب اإِلَمارِة، باب األَْمِر بُِلُزوِم اجلاََمَعِة ِعنَْد ظُُهوِر الِفتَِن َوحَتِْذيِر الدُّ

َعاِة (، ِكَتاُب اإِلَمارِة، باب األَْمِر بُِلُزوِم اجلَاَم 2865-6/21رواه مسلم) (1) ِذيِر الدُّ َعِة ِعنَْد ُظُهوِر الِفَتِن َوحَتْ

 إىَِل الُكْفِر.

اِرِهْم. 2655-6/22رواه مسلم) (2) ِة َورِشَ  (، ِكتاُب اإِلَمارِة، باب ِخَياِر األَِئمَّ

 سبق خترجيه. (4)
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العادل؛ ألنه قد ذكر أهنم يستأثرون، فدل عىل أنه هنى عن  وال املتويل سلطان له،

 .(1)منازعة ويل األمر وإن كان مستأثًرا(

بدفع الصائل  ولذا أمجع العلامء عىل استثناء السلطان من عموم إذن النبي  

، َأَرَأْيَت إِْن َجاَء اهللَيا َرُسوَل » فقال: عىل املال بالقتال، حني سأل رجٌل النبي 

 :. َقاَل َقاتِلهُ  :َأَرَأْيَت إِْن َقاَتَلنِي؟ َقاَل  :. َقاَل َفًل ُتْعطِِه َماَلَك  :َرُجٌل ُيِريُد َأْخَذ َماِل؟ َقاَل 

  .(2)«ُهَو ِِف النَّارِ  :َأَرَأْيَت إِْن َقَتلُتُه؟ َقاَل  :. َقاَل ْنَت َشِهيٌد َفأَ  :َأَرَأْيَت إِْن َقَتَلنِي؟ َقاَل 

قال احلافظ ابن حجر: )قال ابن املنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن  

يدفع عام ذكر إذا أريد ظلاًم بغري تفصيل، إال أن كل من حيفظ عنه من علامء احلديث 

كاملجمعني عىل استثناء السلطان لآلثار الواردة باألمر بالصرب عىل جوره وترك القيام 

 .(3)عليه(

َب َظْهُرَك َوُأِخَذ َماُلَك َفاْسَمْع َوَأطِعْ »قوله: وقال الشوكاين: )  . فيه «َوإِْن ُْضِ

دليل عىل وجوب طاعة األمراء، وإن بلغوا يف العسف واجلور إىل رضب الرعية، 

ک ک ک ک گ ژ وأخذ أمواهلم، فيكون هذا خمصًصا لعموم قوله تعاىل: 

 .(4)([21:الشورى] ژھ ھ ے ےژ وقوله:  ،[562:البقرة] ژگ گ گ ڳ

 : الوجه الثاني *

أن أول خروج يف اإلسالم عىل اإلمامة واجلامعة كان شعاره رفع االستئثار 

ْبُن ِذي  اهللَيْقِسُم َجاَء َعْبُد  َبْينَا النَّبِيُّ »َقاَل:  فَعْن أيب َسِعِيٍد اخلُْدِري  ،والظلم

ِة التَِّميِميُّ   ؟َوْيَلَك، َوَمْن َيْعِدُل إَِذا ََلْ َأْعِدل :. َفَقاَل اهللاْعِدل َيا َرُسوَل  :َفَقاَل  ،اخُلَوْيَِصَ

                                                 
 .٧/٧62منهاج السنة النبوية: (2)

ِه بَِغرْيِ َحقٍّ َكاَن ٧٣٣-5/8٣صحيح مسلم) (1) لِيِل َعىَل َأنَّ َمْن َقَصَد َأْخَذ َماِل َغرْيِ (، ِكَتاُب اإِلْياَمن، باب الدَّ

ِه. ِم يف َحقِّ  الَقاِصُد ُمْهَدَر الدَّ

 .2/522فتح الباري: (2)

 .٣/21٣نيل األوطار: (4)
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ْب ُعُنَقهُ  :ُعَمُر ْبُن اخَلطَّاِب  :َقاَل  ِقُر َأَحُدُكْم  ،َدْعهُ َقاَل:  ،َدْعنِي َأْْضِ ا َُيْ َفإِنَّ َلُه َأْصَحابا

ْهُم ِمَن  ،َوِصَياَمُه َمَع ِصَياِمهِ  ،َصًلَتُه َمَع َصًلتِهِ  يِن َكََم َيْمُرُق السَّ َيْمُرُقوَن ِمَن الدِّ

ِميَّةِ   .(1)«الرَّ

للمؤلفِة قلوهبم: )وهذا  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية وذكر عطاء النبيِّ  

النوع من العطاء، وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كام يفعل امللوك 

مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء  فاألعامل بالنيات، فإذا كان القصد بذلك

وخلفائه، وإن كان املقصود العلو يف األرض والفساد كان من جنس عطاء  النبي 

 فرعون، وإنام ينكره ذوو الدين الفاسد، كذي اخلويرصة الذي أنكره عىل النبي 

ما  حتى قال فيه ما قال، وكذلك حزبه اخلوارج أنكروا عىل أمري املؤمنني عيلٍّ 

قصد به املصلحة من التحكيم وحمو اسمه، وما تركه من سبي نساء املسلمني 

بقتاهلم ألن معهم دينا فاسًدا، ال يصلح به دنيا وال  وصبياهنم، وهؤالء َأَمر النبي 

 .(2)آخرة(

بالصرب عىل جور األئمة، وهنى عن قتاهلم ما  وقال أيًضا: )وهلذا أمر النبي  

حقوقكم. وقد بسطنا القول يف  اهللأدوا إليهم حقوقهم وسلوا أقاموا الصالة، وقال: 

ذلك يف غري هذا املوضع؛ وهلذا كان من أصول أهل السنة واجلامعة لزوم اجلامعة 

فريون  -كاملعتزلة  -وترك قتال األئمة وترك القتال يف الفتنة. وأما أهل األهواء 

 .(3)القتال لألئمة من أصول دينهم(

 : الوجه الثالث *

أن أخذ الرضائب ليس مما أمجع العلامء عىل منعه كام يفهم من هتويل هؤالء 

الغالة، بل إن املذاهب األربعة أجازت ذلك برشوط ختتلف عبارهتم فيها، إما 

 كالنوائب، أو للمصلحة العامة، وبعضهم خصها باألغنياء: للظروف خاصةٍ 

                                                 
 سبق خترجيه. (2)

 .28/261جمموع الفتاوى: (1)

 .28/528رجع السابق:امل (2)
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ة سواء كانت بحق: قال ابن عابدين مبينًا صحة الكفالة بالنوائب: )النائب 

ككري النهر املشرتك للعامة، وأجرة احلارس للمحلة املسمى بديار مرص اخلفري، وما 

وظف لإلمام؛ ليجهز به اجليوش، وفداء األسارى بأن احتاج إىل ذلك، ومل يكن يف 

بيت املال يشء، فوظف عىل الناس ذلك والكفالة به جائزة اتفاًقا، أو كانت بغري حق 

 . (1)ا، فإهنا يف املطالبة كالديون بل فوقها(كجبايات زمانن

ا عىل بيت املال: )إن كان معدوًما سقط   وقال أبو يعىل الفراء عاّم يكون مستحقا

من فروض الكفاية عىل كافة  -وإن عم رضره  -وجوبه عن بيت املال. وكان 

ه: املسلمني حتى يقوم به منهم من فيه كفاية كاجلهاد، وإن كان مما ال يعم رضر

كوعورة طريق قريب جيد الناس غريه طريًقا بعيًدا، أو انقطاع رشب جيد الناس غريه 

رشًبا، فإذا سقط وجوبه عن بيت املال بالعدم سقط وجوبه عن الكافة؛ لوجود 

 .(2)البدل(

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )اخلفارة جتوز عند احلاجة إليها يف الدفع عن  

 . (3)حلاجة إليها، كام يأخذه السلطان من الرعايا(املخفر، وال جتوز مع عدم ا

 :الوجه الرابع *

أن العلامء حينام حّرموا الرضائب التي تكون بالظلم وعدم تبني املصلحة مل يقل 

 أحد منهم بكفر احلاكم هبا:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عاّم يأخذه السلطان من الكلف عىل وجه الظلم:  

)وليس له أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك املال، امتناًعا يؤخذ به قسطه من سائر 

الرشكاء، فيتضاعف الظلم عليهم؛ فإن املال إذا كان يؤخذ ال حمالة وامتنع بجاه، أو 

ذ منه القسط الذي خيصه، وليس هذا بمنزلة رشوة، أو غريمها كان قد ظلم من يؤخ

                                                 
 .2/٧٧6حاشية رد املحتار ابن عابدين: (2)

 . 5/22٧األحكام السلطانية: (1)

 .2/٧62، كشاف القناع:٧/21٣انظر: اإلنصاف: (2)
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أن يدفع عن نفسه الظلم من غري ظلم لغريه، فإن هذا جائز، مثل أن يمتنع عن أداء 

 ما خيصه، فال يؤخذ ذلك منه وال من غريه(.

وملّا سئل سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز عّمن يرى اخلروج عىل األنظمة  

فقال بعد بيان أن هذا باطل ومنكر:  -امرككاجل -العامة التي يضعها ويل األمر

كالرضيبة التي يرى ويل األمر أهنا جائزة، فهذه يراجع فيها  )اليشء الذي هو منكر،

ال بيده يرضب هذا أو  ، وبالتوجيه إىل اخلري،اهللويل األمر؛ للنصيحة والدعوة إىل 

عنده  بل ال بد أن يكون يسفك دم هذا، أو يعاقب هذا بدون حجة وال برهان،

سلطان من ويل األمر يترصف به حسب األوامر التي لديه، وإال فحسبه النصيحة 

 .(1)والتوجيه(

وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني، بعد تقريره لتسليم الرضائب املحرمة  

لوالة األمور إذا طلبوا تسليمها: )الواجب علينا السمع والطاعة من والة األمور، 

َب َظْهُرَك َوُأِخَذ َماُلَك  اْسَمعْ »: قال النبي  ، وال جيوز أن نتخذ (2)«َوَأطِْع َوإِْن ُْضِ

من مثل هذه األمور وسيلة إىل القدح يف والة األمور، وسبهم يف املجالس، وما 

 .(3)أشبه ذلك، ولنصرب، وما ال ندركه من الدنيا ندركه يف اآلخرة(

فلم حيكموا بكفر هؤالء احلكام بذلك، ومل جييزوا جعل هذه املخالفة وسيلة  

 ملنابذهتم والقدح هبم، بل بمناصحتهم املناصحة الرشعية. 

 : الوجه اخلامس *

عىل تكفري احلكام يلزم  «ََل َيْدُخُل اجَلنََّة َصاِحُب َمْكسٍ »أن استدالهلم بحديث: 

ممن يأخذون أموال الناس  -راًدا، أو مجاعاتأف -منه تكفري غريهم من عامة الناس

 وينتقصوهنا، فيدخل فيه:

                                                 
 .8/216جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة: (2)

 سبق خترجيه. (1)

 .55سؤال - 62لقاء الباب املفتوح:جملس  (2)
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العشار الذي يأخذ الزكاة فينتقص من حق أهلها أو ينتقص من حق  -1

الفقراء، قال البيهقي: )املكس النقصان: فإذا انتقص العامل من حق أهل الزكاة فهو 

 . (1)صاحب مكس(

صدي الذي يرصد الناس، ويراقبهم يف الطريق؛ ليأخذ منهم شيًئا ظلاًم  -2 الرَّ

)وأما من كان ال يقطع الطريق، ولكنه يأخذ  :بجامعته، أو قبيلته، قال شيخ اإلسالم

خفارة، أو رضيبة من أبناء السبيل عىل الرؤوس، والدواب، واألمحال، ونحو ذلك 

 . (2)اختلف الفقهاء يف جواز قتله(فهذا مكاس، عليه عقوبة املّكاسني، وقد 

)واملكاس فيه شبه من قاطع  وكل من أعاهنم عىل ظلمهم، قال الذهبي: -3

فهو  ،فإن من عسف الناس وجّدد عليهم الرضائب ،وهو رٌش من اللص ،الطريق

وآخذه: من  ،وجايب املكس وكاتبه ته،أظلم وأغشم ممن أنصف يف مكسه، ورفق برعي

 .(3)(آكلون للسحت ،جندي، وشيخ، وصاحب زاوية، رشكاء يف الوزر

بل سيدخل يف ذلك كل من ظلم غريه بأخذ ماله بالقهر والغلبة، ولو كان  -4

 . (4)والًدا أو موظًفا؛ ألن أصل املكس يف اللغة: النقص والظلم

ألن كل  ومل يقل بتكفري هؤالء إال اخلوارج، ومن نحا نحوهم من الغالة؛ 

بنفي دخول اجلنة بسبب بعض الذنوب، فهو  النصوص التي جاءت عن النبي 

حممول عىل الوعيد الذي ال يكفر صاحبه وال يلزم نفوذه عند أهل السنة واجلامعة، 

بل إما أن يمنع من دخول اجلنة مع أول الداخلني، أو حيمل عىل املستحل له، أو يعفو 

 ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ڻژبمشيئته يف قوله تعاىل:  اهلل

، فيدخله اجلنة، فال ينفذ الوعيد يف حقه؛ خالًفا للخوارج الذين يقولون [28:النساء]

 بنفوذ الوعيد وال بد.

                                                 
 .6/226انظر: فيض القدير: (2)

 .28/٧56جمموع الفتاوى: (1)

 .516الكبائر: (2)

 .22:51. وانظر هتذيب اللغة:2٣2القاموس املحيط: (4)



 
 

 

 421 

ويف هذا قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ، بعد تقريره عدم  

لعلم من لزوم نفوذ الوعيد ألهل الكبائر: )وهذا عند السلف، الراسخني يف ا

الصحابة والتابعني، معروف يف هذا الباب ويف غريه، وإنام أشكل األمر، وخفيت 

املعاين، والتبست األحكام عىل خلوف من العجم واملولدين الذين ال دراية هلم هبذا 

عنه: من  اهللالشأن، وال ممارسة هلم بمعاين السنة والقرآن؛ وهلذا قال احلسن ريض 

ملا ناظره يف مسألة خلود أهل  -بن العالء لعمرو بن عبيد العجمة أتوا، وقال عمرو

يشري إىل ما يف  .ال خيلف وعده اهللالكبائر يف النار، واحتج ابن عبيد: أن هذا وعد و

فقال له ابن العالء:  -دالقرآن من الوعيد عىل بعض الكبائر والذنوب بالنار واخللو

 من العجمة أتيت، هذا وعيد ال وعد، وأنشد قول الشاعر: 

 . (1)وإين وإن أوعدته أو وعدته... ملخلف إيعادي ومنجز موعدي(

وهذه بعض أقوال األئمة يف النصوص التي رتبت عدم دخول اجلنة عىل بعض  

 الذنوب:

ألحاديث، وما كان مثلها قال أبو عمر ابن عبد الرب عند حديث الغلول: )هذه ا 

حيتج هبا أهل األهواء املكفرين للناس بالذنوب، ومن قال بإنفاذ الوعيد، وهي 

أحاديث قد عارضها من صحيح األثر ما أخرجها عن ظاهرها، وليس هذا موضع 

 .(2)ذكرها(

« ََل َيْدُخُل اجَلنَّة»وقال النووي عند ذكر حديث مؤذي جريانه: )ويف معنى:  

 يان يف كل ما أشبه هذا: جوابان جير

: أنه حممول عىل من يستحل اإليذاء مع علمه بتحريمه، فهذا كافر ال أحدُها

 يدخلها أصاًل. 

                                                 
 .5/2٣2الدرر السنية: (2)

 .2/62االستذكار: (1)



 
 

422 
 

 

: معناه: جزاؤه أن ال يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبواهبا والثاِن

 هلم، بل يؤخر، ثم قد جيازى، وقد يعفى عنه فيدخلها أواًل. 

ويلني؛ ألنا قدمنا أن مذهب أهل احلق أن من مات عىل وإنام تأولنا هذين التأ

ا عىل الكبائر فهو إىل  تعاىل، إن شاء عفا عنه فأدخله اجلنة أواًل، وإن  اهللالتوحيد مرصا

 . (1)شاء عاقبه ثم أدخله اجلنة(

ََل َيْدُخُل »وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية، عند حديث من يف قلبه كرب: )قوله:  

ا هلا، لكن إن تاب، أو كانت له  «اجَلنَّة متضمن لكونه ليس من أهلها، وال مستحقا

ر هبا خطاياه، ونحو ذلك اهللحسنات ماحية لذنبه، أو ابتاله  زال ثمرة  -بمصائب كفَّ

له بفضل رمحته من ذلك الكرب من  اهللهذا الكرب املانع له من اجلنة، فيدخلها، أو غفر 

 . (2)الكرب(نفسه، فال يدخلها ومعه يشء من 

  

 

                                                 
 .2/5٣رشح مسلم: (2)

 .٣/6٣8جمموع الفتاوى: (1)
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:

وعىل رأسها اململكة العربية  -ومما يكفر به الغالة الدول اإلسالمية بعموم 

سجن بعض الدعاة، والتضييق عليهم حماربة هلل ورسوله، بينام أهل  -السعودية 

الفسق واملجون ال يسألون، وهذا خمالف للواقع، وبيان فساد هذا القول الباطل من 

 أربعة أوجه: 

 : الوجه األول* 

إن نظام احلكم يف الدولة السعودية ينص عىل أن من أهم أهداف الدولة نرش 

 الدعوة اإلسالمية: 

ففي املادة الثالثة والعرشين للنظام األسايس للحكم: )حتمى الدولة عقيدة  

اإلسالم، وتطبق رشيعته، وتأمر باملعروف، وتنهى عن املنكر، وتقوم بواجب الدعوة 

 . (1)(اهللإىل 

؟ بل كيف تكون اهللفكيف تكون حرًبا هلل ورسوله دولة قامت عىل الدعوة إىل  

حرًبا هلل ورسوله دولة ترعى العلم الرشعي وأهله، وترعى شؤون الدعوة، وتشجع 

الدعاة، وتوظفهم، وتوفر هلم اإلمكانات، فأنشأت وزارات بميزانيات ضخمة يمتد 

كيف تكون حرًبا هلل ورسوله نشاطها الدعوي والعلمي يف الداخل واخلارج؟ 

ومراكز الدعوة واإلرشاد متتد يف طول البالد وعرضها، وحلق حتفيظ القرآن الكريم 

تعم مساجدها؟ كيف وآالف العلامء والدعاة وأهل احلسبة مستمرون يف نشاطهم 

 بأموال وأجهزة الدولة يف الداخل واخلارج؟ لكنه الفكر املنحرف واملنهج الفاسد.

سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: ما نصيحتكم ملن يقول ولذا ملّا  

إن هذه الدولة حتارب الدين وتضيق عىل الدعاة؟ قال: )الدولة السعودية منذ نشأت 

                                                 
 هـ.2٣/8/5252وتاريخ:  - 61، برقـم:أ/هـ5252النظام األسايس للحكم  (2)
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وهي تنارص الدين وأهله، وما قامت إال عىل هذا األساس، وما تبذله اآلن من 

املراكز اإلسالمية،  منارصة املسلمني يف كل مكان باملساعدات املالية، وبناء

واملساجد، وإرسال الدعاة، وطبع الكتب وعىل رأسها القرآن الكريم، وفتح املعاهد 

العلمية، والكليات الرشعية، وحتكيمها للرشيعة اإلسالمية، وجعل جهة مستقلة 

لألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف كل بلد، كل ذلك دليل واضح عىل منارصهتا 

نارص دينه  اهللجى يف حلوق أهل النفاق وأهل الرش والشقاق، ولإلسالم وأهله، وش

ولو كره املرشكون واملغرضون. وال نقول: إن هذه الدولة كاملة من كل وجه وليس 

أن يعينها عىل إصالح  اهللهلا أخطاء، فاألخطاء حاصلة من كل أحد، ونسأل 

ا يقرص لسانه عن األخطاء، ولو نظر هذا القائل يف نفسه لوجد عنده من األخطاء م

 .(1)الكالم يف غريه، وخيجله من النظر إىل الناس(

  :الوجه الثاني *

إذا منع أحد من الدعاة أو اثنان مهام علت مكانتهم ال يعترب ذلك حرًبا هلل 

خاصة وأن مئات العلامء، والدعاة، وأهل احلسبة مستمرون  -كام يزعمون -ورسوله

 يف نشاطهم بأموال وأجهزة الدولة يف الداخل واخلارج: 

حتى إنه مّلا   الذي جهر بآرائه يف املسائل املالية يف عهد عثامن فهذا أبو ذر  

ْ َينَْهَك َأِمرْيُ اسُمْؤِمنَِّْيَ َعِن الُيْتَيا»قال له رجٌل:  َأَرِقْيٌب َأْنَت  :ُثمَّ َقاَل  ،َفَرَفَع َرْأَسهُ  ؟َأََل

ْمَصاَمَة َعََل َهِذِه  ؟ َلْو َوَضْعُتُم الصَّ  ُثمَّ َظَننُْت َأِنِّ ُأْنِيُذ  -َوَأَشاَر بَِيِدِه إََِل َقَياُه  -َعَِلَّ

ا ،َقْبَل َأْن َُتِْيُزوا َعَِلَّ   اهللَكلَِمةا َسِمْعُتَها ِمْن َرُسْوِل   . (2)«ألَْنَيْذَُّتَ

ِسُبنِي ِمْن َقْوٍم َيْقَرُؤوَن الُقْرآَن ََل من الشام قال له: ) ملّا قدم عىل عثامن   َأحَتْ

ْهمِ  يِن ُمُروَق السَّ ِميَّةِ  جُيَاِوُز َحنَاِجَرُهْم؟ َيْمُرُقوَن ِمَن الدِّ ُثمَّ ََل َيُعوُدوَن فِيِه َحتَّى  ،ِمَن الرَّ

                                                 
 . 212األجوبة املفيدة: (2)

وتعليم السنن. وذكره  (، ِكَتاُب الِعلِم، باب البالغ عن رسول 222-5/526رواه الدارمي) (1)

 ( يف ِكَتاُب الِعلِم، َباب الِعلُم َقْبَل الَقْوِل َوالَعَملِ 5/22البخاري معلًقا)
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ْهُم َعََل ُفوِقِه؟ ُهْم ََشُّ اخَللِق َواخَللِيَقةِ  َوالَِّذي َنْيِِس بَِيِدِه، َلْو َأَمْرَتنِي َأْن  .َيُعوَد السَّ

َوَلْو َرَبْطَتنِي َعََل  ،ْتنِي ِرْجًَليَ َوَلْو َأَمْرَتنِي َأْن َأُكوَن َقالَِما َلُقْمُت َما َأْمَكنَ  ،َأْقُعَد سمََا ُقْمُت 

َبَذةَ  ،َبِعرٍي ََلْ ُأْطلِْق َنْيِِس َحتَّى َتُكوَن َأْنَت الَِّذي ُتْطلُِقنِي  ،َفَأِذَن َلهُ  ،ُثمَّ اْسَتْأَذَنُه َأْن َيْأِِتَ الرَّ

 .(1)(َفَأَتاَها

قال شيخنا حممد بن صالح العثيمني، مبينًا أن احلق ال يعلق بأشخاص: )احلق  

يقوم بالغري، وال يعني أهنم إذا منعوين قد منعوا الناس كلهم، ولنا يف ذلك أسوة، 

أنه يأمر اجلنب أن يتيمم،  كان حيدث عن الرسول عليه  فإن عامر بن يارس 

ت يوم، فقال: ما هذا احلديث الذي وكان عمر بن اخلطاب ال يرى ذلك فدعاه ذا

حتدث الناس به؟ يعني يتيمم اجلنب إذا عدم املاء. فقال: أما تذكر حني بعثني النبي 

وأخربته، وقال:  وإياك يف حاجة، فأجنبت ومترغت بالصعيد، وأتيت النبي  

املؤمنني، إين بام ، وذكر له التيمم، ولكن يا أمري (2)«َيْكِييَك َأْن َتُقوَل بَِيَدْيَك َهَكَذا»

أكرب صحايب  اهلللك عيل من الطاعة إن شئت أن ال أحدث به فعلت.  اهللجعل 

بأمر اخلليفة الذي له الطاعة، فقال له:   اهللجليل يمسك عن احلديث عن رسول 

 .(3)ال أنا ال أمنعك، لكن أوليك ما توليت(

 : الوجه الثالث *

هو املسؤول عن واليات  وهو الناظر يف مصالح الرعية  -أن ويل األمر 

الدولة العامة دون غريه، فليس ألحد أن ينصب نفسه دونه، أو يفتات عليه، وجيب 

 عليه أن يمنع غري املؤهلني، أو املتجاوزين للمصلحة:

                                                 
ن عىل املرء عند وقوع الفتن باب ذكر البيان بأ ،(، كتاب الفتن5٧/٧15رواه ابن حبان يف صحيحه) (2)

 السمع والطاعة ملن ويل عليه ما مل يأمره بمعصية.

ُم َهل َينُْفُخ فِيِهاَم. ومسلم)٧٧8-5/٣2رواه البخاري) (1) ِم، َباب املَُتَيمِّ (، 822-5/562(، ِكَتاُب التََّيمُّ

ِم.  ِكَتاُب احلَْيِض، باب التََّيمُّ

 .28ة:اإلجابات املهمة يف املشاكل امللم (2)
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قال الراغب األصفهاين: )ال يشء أوجب عىل السلطان من مراعاة املتصدين  

للرياسة بالعلم، فمن اإلخالل هبا ينترش الرش، ويكثر األرشار، ويقع بني الناس 

 .(1)التباغض والتنافر(

وقال اخلطيب: )ينبغي لإلمام أن يتصفح أحوال املفتني، فمن صلح للفتيا  

اه أن يعود، وتواعده بالعقوبة إن عاد، وطريق اإلمام أقره، ومن ال يصلح منعه وهن

 .(2)إىل معرفة من يصلح للفتيا أن يسأل علامء وقته، ويعتمد أخبار املوثوق هبم(

وقال ابن القيم: )من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، ومن 

ويلزم »أقره من والة األمور عىل ذلك فهو آثم أيًضا. قال أبو الفرج ابن اجلوزي: 

وهؤالء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم «. ويل األمر منعهم، كام فعل بنو أمية

إىل القبلة، وبمنزلة من ال معرفة له بالطريق، وبمنزلة األعمى الذي يرشد الناس 

بالطب وهو يطب الناس، بل هو أسوأ حاال من هؤالء كلهم، وإذا تعني عىل ويل 

األمر منع من مل حيسن التطبب من مداواة املرىض، فكيف بمن مل يعرف الكتاب 

شديد اإلنكار عىل هؤالء، فسمعته  والسنة ومل يتفقه يف الدين؟،وكان شيخنا 

يل بعض هؤالء: َأُجِعلت حمتسًبا عىل الفتوى؟ فقلت له: يكون عىل يقول: قال 

 .(3)اخلبازين والطباخني حمتسب، وال يكون عىل الفتوى حمتسب(

والة األمور أن ينظروا يف هذه  حق وقال سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز: )من 

أن حياسبوا من  التي جيب اّتباعها، وعليهم األمور، وأن يوقفوا من ال يلتزم بالطريقة

  .(4)خرج عن الطريق حتى يستقيم، هذا من باب التعاون عىل الرّب والتقوى(

  

                                                 
 . 582الذريعة إيل مكارم الرشيعة: (2)

 .5٣انظر: آداب الفتوى واملفتي واملستفتي للنووي:  (1)

 .2/566إعالم املوقعني: (2)

 .8/215جمموع فتاوى ومقاالت: (4)
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بل نص الفقهاء عىل أنه ليس للقايض أن حيكم يف قضاء مل جيعله ويل األمر له،  

عموم النظر يف عموم  -أي القايض  -قال الشيخ البهوِت: )وجيوز لإلمام أن يوليه 

ا يف أحدها، أو العمل بأن يوليه سائر ا ألحكام بسائر البالد، وجيوز أن يوليه خاصا

ا ا فيها، فيوليه عموم النظر بمحلة خاصة، أو يوليه خاصا كعقود األنكحة  -خاصا

ويف طارئ إليها  -أي: تلك املحلة  –بمحلة خاصة، فينفذ حكمه يف مقيم هبا  -مثاًل 

أي: يويل  –من غري أهلها؛ ألنه يصري من أهلها يف كثري من األحكام، أو يوليه 

احلكم يف املداينات خاصة، أو يوليه احلكم يف قدر من  -اإلمام، أو نائبه فيه القايض 

األنكحة  عقود -أي: القايض  –املال ال يتجاوزه، أو جيعل اإلمام أو نائبه فيه إليه 

 .(1)دون غريها يف مجيع البالد، أو يف بلد خاص؛ ألن ذلك إىل اإلمام(

وقال أيًضا: )وإذا واله ببلد معني نفذ حكمه يف مقيم به وطارئ إليه فقط، وإن  

. فمنع والة األمور بعض الدعاة؛ لعدم (2)واله بمحل معني مل ينفذ حكمه يف غريه(

 ك كله.تأهيل، أو لتجاوز أوىل وأحرى من ذل

  :الوجه الرابع *

أن ويل األمر يف الواقع مل يمنع يف الدعوة إال من اختذ املحارضة واملنرب لإلثارة 

 والتهييج، متنكًبا للطريق الرشعي يف النصيحة، وأقر العلامء ذلك:

كام قال أحدهم معرًضا يف تكفري والة األمر: )مل يبق للرشيعة عندنا إال ما  

الوضعي: األحوال الشخصية، وبعض احلدود التي يسميه أصحاب الطاغوت 

 غرضها ضبط األمن(.

  

                                                 
 .٧/261رشح منتهى اإلرادات: (2)

 .٧/٧82الروض املربع رشح زاد املستقنع: (1) 
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ويقول آخر كذلك دون أن يستثني: )الرايات املرفوعة اليوم يف طول العامل  

 . (1)اإلسالمي وعرضه إنام هي رايات علامنية(

ثم يرفع عقريته بدعوة مبطنة للخروج عىل والة األمور: )إنَّني أعتقد أّن زمن  

الشكوى املجّردة قد انتهى، أو كاد ينتهي. أعني: أّن َدْوَر اخلريين واخلريات ال جيوز 

ة(.   أبًدا أن يتوّقف عند جمّرد الشكوى للجهات املختصَّ

قال أحدهم عن هيئة كبار وملا أفتى كبار العلامء بام خيالف توجهات هؤالء  

العلامء، دون أن يستثني منهم أحًدا: )األحداث التي حدثت يف اخلليج مل تزد عىل أهّنا 

م  كشفت النقاب عن علل وأدواء خفية، كان املسلمون يعانون منها، وأّكدت عىل أهنَّ

ليسوا عىل مستوى مواجهة مثل هذه األحداث الكبرية، وكشفت كذلك عن عدم 

ا حترص نطاق وجود مرجعي ة علمية صحيحة وموثوقة للمسلمني، بحيث إهنَّ

 . (2)اخلالف، وتستطيع أن تقّدم هلم حالا جاهًزا صحيًحا، وحتلياًل ناضًجا(

ر هلم كل يشء، ال نقول:   وقال اآلخر: )علامؤنا يا إخوان، كفاهم كفاهم، ال نربِّ

، عندهم أشياء هم معصومون. نحن نقول: نعم، عندهم تقصري يف معرفة الواقع

 -، وهم ما عاشوها انحن نستكملهم، ليس من فضلنا عليهم، لكن عشنا أحداثً 

ومع ذلك أقول: املسؤولية  -بحكم الزمن الذي عاشوا، أو بأحكام أوضاع أخرى 

                                                 
وذكر له بعض هذه العبارات  قد ذكرت سابًقا يف هذا الكتاب أين سمعت سامحة شيخنا ابن باز  (2)

اخلطرية، فقال باحلرف الواحد ومل يسم أحًدا: )اخلوارج ليسوا عندكم فقط بالقصيم، اخلوارج هنا، ويف 

 مكة وجدة والطائف وغريها(.

هداه اهلل  يقول عن أحد هؤالء الدعاة املمنوعني  ولقد سمعت شيخنا حممد بن صالح العثيمني  (1)

يوًما: )لقد أفسد عيل طاليب، ربيتهم سنني، ثم أفسدهم عيّل، لكني سأقودهم إىل اجلنة  -وعفا عنا وعنه 

بالسالسل(. وسمعته أخرى يذكر أنه هناهم عن توزيع بعض النرشات، فذكر أن هذا الداعية احتج: بأن 

أذن هلم، فاتصل الشيخ ابن عثيمني بالشيخ ابن باز، فنفى إذنه بذلك، فقال يل  سامحة الشيخ ابن باز 

شيخنا ابن عثيمني عندها: )هؤالء اإلخوان املسلمون يكذبون ويتخذون الكذب دينًا(. وقد ذكرت 

يقول آمًرا بالصرب: )أليس يسموننا وابن عثيمني هيئة كبار  سابًقا أين سمعت سامحة الشيخ ابن باز 

 ء(.العمال
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األساس علينا نحن طلبة العلم بالدرجة األوىل. وبعض هؤالء العلامء قد بدأ يسلِّم 

 . (1)يف السن، أو إىل مرحلة( انتهوا -يعني  -األمر؛ ألنه 

فال يالم ويل األمر إذا منع أمثال هؤالء؛ بل الواجب عليه منع من يفتات عليه؛  

محاية ملنصب العلم والفتوى من املثبطني واملهيجني؛ لئال حيصل الرش املستطري، 

امء وليس هذا منًعا مطلًقا هلم، بل منع له من بعض الترصفات، فإذا التزم بام أقره العل

 أو تأهل للفتوى عاد إىل نشاطه: 

قال الراغب األصفهاين: )وترشح قوم للزعامة يف العلم من غري استحقاق  

منهم هلا، فأحدثوا بجهلهم بدًعا استغروا هبا العامة، واستجلبوا هبا منفعة ورياسة، 

ووجدوا من العامة مساعدة؛ ملشاكلتهم هلم، وقرب جوهرهم منهم، فكل قرين إىل 

طرًقا منسدة، ورفعوا هبا ستوًرا شكله، كأنس اخلنافس بالعقرب، وفتحوا بذلك 

عوا  مسبلة، وطلبوا منزلة اخلاصة، فوصلوا إليها بالوقاحة، وبام فيهم من الرشة، فبدَّ

العلامء، وكفروهم؛ اغتصاًبا لسلطاهنم، ومنزاعة يف مكاهنم، فأغروا هبم أتباعهم 

 .(2)حتى وطؤوهم بأخفافهم وأظالفهم، فتولد من ذلك البوار واجلور العام(

يبعد َأن يظهر أهل نحل مبتدعة، ومذاهب  قال العالمة املاوردي: )ثمَّ الو 

خمرتعة، يزوقون كالًما مموها، ويزخرفون مذهًبا مشوًها، خيلبون بِِه قلوب األغامر، 

الناس إليهم، وينعطفوا عليِهم  ُب ْص ويعتضدون عىل نرصته بالسفلة األرشار، َفيَ 

ة، ولكل مستحدث صبوة،  لكلبخالبة كالمهم، وحسن ألطافهم، مع أن  جديد لذَّ

تِي ُكلُّ ُمنَافٍِق َعلِيِم اللَِّسانِ »: وقال النَّبِي  ، فتصري (3)«إِنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعََل ُأمَّ

                                                 
: )مل توثق األقوال(. فأقول: ينظر ملعرفة مصادر هذه األقوال -حفظه اهلل  كتب شيخنا صالح الفوزان  (2)

(، وكتاب القطبية هي الفتنة ٧65،٧56،2٣5وغريها بتوسع كتاب: مدارك النظر يف السياسة الرشعية)

 (.65،61فاعرفوها)

 . 58٧الذريعة إيل مكارم الرشيعة: (1)

، وصححه من هذا الوجه الضياء ( عن عمر بن اخلطاب 522-5/286رواه أمحد) (2)

( عن 26٧-58/2٧٣(. ورواه الطرباين)املعجم الكبري:2٧2-5/5٧6املقديس)األحاديث املختارة:

(، كتاب العلم، ذكر ما كان 81-5/285، وصححه من هذا الوجه ابن حبان)عمران بن حصني 

 عىل أمته جدال املنافق. يتخوف 
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فاشية ومذاهب احلق واهية، ثم ُيفيِض هبم األمر إىل التحزب والعصبة،  حينئذ البدع

عز القوة، ونخوة الكثرة، فتضافر  رأوا كثرة مجعهم وقوة شوكتهم داخلهم فإذا

ذلك زامحوا  جهال نساكهم، وفسقة علامئهم بامليل عىل خمالفيهم، فإذا استتب هلم

انفتق ما ال يرتق، فإن  السلطان يف رئاسته، وقبحوا عند العامة مجيل سريته، فربام

 .(1)كبار األمور تبدو صغاًرا(

ا صحة توجه والة األمر بإيقاف ولذا قال سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز مبينً  

يوقف ألجل خطئه يف بعض  )كون بعض الناس هؤالء املتجاوزين أو غري املتأهلني:

ويستقيم عىل الطريق السوي ال  املسائل ما يمنع من الدعوة، كل إنسان يلزم الطريق،

 أو ُيمنَع، وإذا ُمنع أحد أو ُأوقف أحد؛ ألجل أنه خرج عن السبيل يف بعض املسائل،

أخطأ حتى يتأدب ويلتزم، ومن حق والة األمور أن ينظروا يف هذه األمور، وأن 

يوقفوا من ال يلتزم بالطريقة التي جيب اتباعها، وعليهم أن حياسبوا من خرج عن 

  .(2)الطريق حتى يستقيم(

وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني يف نفس السياق: )إذا كان الذي يأكل  

بمن يفسد عىل الناس دينهم، أفال  من دخول املسجد، فكيف الثوم والبصل ُيمنع

 .(3)يكون أحق باملنع؟(

ولذا ملّا كثرت املالحظات عىل أمثال هؤالء الدعاة يف اململكة العربية  

السعودية، وجه وزير الداخلية لسامحة الشيخ عبد العزيز بن باز خطاًبا، تضمن 

لس هيئة كبار العلامء يف دورته توجيًها من امللك بعرض هذه التجاوزات عىل جم

هـ، فأجاب 58/٧/5252احلادية واألربعني املنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ 

سامحة الشيخ متحدًثا بلسان هيئة كبار العلامء قائاًل: )وبعد الدراسة واملناقشة رأى 

 مواجهة املذكورين باألخطاء التي عرضت عىل املجلس »املجلس باإلمجاع: 

                                                 
 .521درر السلوك يف سياسة امللوك: (2)

 .8/215جمموع فتاوى ومقاالت: (1)

 ٧8رشح األربعني النووية: (2)
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بواسطة جلنة تشكلها احلكومة، ويشرتك  -ن األخطاء التي تقدمها احلكومةوغريها م

فيها شخصان من أهل العلم، خيتارمها معايل وزير الشئون اإلسالمية واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد، فإن اعتذرا عن تلك التجاوزات، والتزما بعدم العودة إىل يشء 

 منعا من املحارضات، والندوات، منها وأمثاهلا فاحلمد هلل ويكفي، وإن مل يمتثال

 اهللواخلطب، والدروس العامة، والتسجيالت محاية للمجتمع من أخطائهام، هدامها 

 .(1)اهـ. وقد طلب إيل املجلس إبالغ سموكم رأيه هذا(«وأهلمهام رشدمها

  الوجه اخلامس: *

يكفر لو فرض أن احلاكم أخطأ يف منع بعض الدعاة أو العلامء، فليس هذا مما 

به احلكام، وما زال العلامء والقضاة يعزلون بحق وبباطل، بل ويرضبون من قبل 

احلكام يف تأريخ املسلمني، ومل جيعل العلامء ذلك سبًبا للردة واحلكم باخلروج من 

امللة، فقد منع حكام بني العباس أئمة اإلسالم من تقرير االعتقاد الصحيح يف 

بخلق القرآن ونفي الصفات، وامتحنوا العلامء  القرآن، ومحلوا الناس عىل القول

بالرضب، واحلبس، والقتل، والعزل عن الواليات، وقطع األرزاق، ومل ينقل عن 

أحد من األئمة الذين منعوا من العلم ونرشه أنه كفر هؤالء احلكام بذلك، وال نقل 

 هذا يف كالمهم، وال عرف يف أقواهلم.

أهل بغداد، فقالوا: )هذا األمر قد تفاقم  فحينام جاء اإلمام أمحد رجاٌل من 

: فام تريدون؟ اهللوفشا ـ يعنون: إظهاره خللق القرآن وغري ذلك ـ فقال هلم أبو عبد 

ساعة،  اهللقالوا: أن نشاورك يف أنا لسنا نرىض بإمرته وال سلطانه، فناظرهم أبو عبد 

وال تشقوا عصا وقال هلم: عليكم بالنكرة بقلوبكم، وال ختلعوا يدا من طاعة، 

املسلمني، وال تسفكوا دماءكم ودماء املسلمني معكم، انظروا يف عاقبة أمركم، 

 .(2)واصربوا حتى يسرتيح بر، أو يسرتاح من فاجر(

                                                 
هـ. انظر صورته يف كتاب: مدارك النظر يف السياسة ٧/2/5252وتاريخ  625/2خطاب الشيخ برقم  (2)

 .2٧5الرشعية لعبد املالك الرمضاين:

 .5٧2-5/5٧٧ل:السنة للخال (1)
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قد بارش اجلهميَّة  -مثاًل  -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )فإنَّ اإلمام أمحد 

سائر علامء وقته، وفتنوا الذين دعوه إىل خلق القرآن، ونفي الصفات، وامتحنوه و

املؤمنني واملؤمنات الذين مل يوافقوهم عىل التََّجهم بالرضب، واحلبس، والقتل، 

والعزل عِن الواليات، وقطع األرزاق، وردِّ الشهادة، وترك ختليصهم من أيدي 

مَن الوالة والقضاة  -العدو، بحيث كان كثري من أويل األمر إذ ذاك من اجلهميَّة 

ُرون كل من مل يكن جهِمياا موافًقا هلم عىل نفي الصفات، مثل القول يُ  -وغريهم  َكفِّ

بخلق القرآن، وحيكمون فيه بحكمهم يف الكافر، ثم إنَّ اإلمام أمحد دعا للخليفة 

َبه وحبسه، واستغفَر هلم، وحللهم مما فعلوه به من الظلِم والدعاء إىل  وغريه ممن رَضَ

مرتدين عن اإلسالم، مل جَيُز االستغفار هلم، فإنَّ  القول الذي هو ُكفر، ولو كانوا

 .(1)االستغفار للكفار ال جيوز بالكتاب، والسنة، واإلمجاع(

وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني: )هل نحن أعلم، وأدين، وأفقه من  

اإلمام أمحد، كان اإلمام أمحد يرضب، وجير بالبغلة، ويرضب بالسياط حتى يغمى 

عليه، ومع ذلك يقول: لو أعلم أن يل دعوة مستجابة لرصفتها للسلطان، وكان يدعو 

ظيمة للقول بخلق القرآن، حتى املأمون بأمري املؤمنني، واملأمون يدعو لبدعة ع

جعلوه يدرس يف املدارس ـ القول بخلق القرآن ـ ونحن هل رأينا من والة أمورنا 

مثل ذلك؟ هل علمتم أهنم دعوا إىل بدعة؟ وقالوا: من ضادنا فيها فسوف نقتله، أو 

 .(2)نحبسه، أو نرضبه؟ أنا ال أعرف(

  

 

                                                 
 .5٧/288جمموع الفتاوى: (2)

 .28اإلجابات املهمة يف املشاكل امللمة: (1)
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:

ُر به الغالة الدول اإلسالمية، ويستحلون به التفجري، واستحالل دماء  ومما ُيكفِّ

يف الطائفة املمتنعة التي حيكم بكفرها إذا  اهللاملسلمني بأن ما يفعلونه هو تنفيذ حلكم 

قاتلت عىل ترك الرشائع، فإذا عطل املجتمع وحكامه الرشائع وجب قتاهلم 

 وجهادهم، والرد عىل هذا الغلو والتحريف من أوجه:

  الوجه األول: *

أن هؤالء مل يفهموا املراد بالطائفة املمتنعة؛ ألهنم زعموا أن كل من ترك شيًئا 

الدين فهو ممتنع، دون معرفة ملعنى هذا االمتناع، وال ضوابطه الرشعية، من أمور 

كسائر األلفاظ الرشعية التي محلها الغالة عىل املعاين املطلقة، دون مراعاة لتقييدات 

 العلامء هلذه األلفاظ؛ ولذا فمن الضوابط الرشعية ليحكم عىل طائفة بأهنا ممتنعة:

 عة هي املجموعة من الناس التي خرجت : أن الطائفة املمتنالضابط األول

عىل مجاعة اإلمام ومجاعة احلق فامتنعت برتك شعرية من شعائر اإلسالم الظاهرة، 

ال جحًدا، وإنام باعتقاد أن اخلطاب ال يتناوهلا، فعكس هؤالء الغالة املسألة 

وهذا قلب  ،فجعلوا اإلمام هو الطائفة املمتنعة وهم اجلامعة التي تقيم احلق

هوم الرشعي، إذ مل جير يف كالم أهل العلم بأن لفظ الطائفة املمتنعة ينطبق عىل للمف

األئمة واحلكام، بل إمجاع السلف الصالح عىل السمع والطاعة لألئمة مهام بغوا 

وفجروا، ما دام أن فجورهم مل خيرجهم من دائرة اإلسالم، اتباًعا لألدلة الرشعية 

وارتكاهبم  -غري الصالة  -ن أمور الدين التي أخربت عن ترك احلكام لكثري م

 للمنكرات، ومع ذلك هنت عن نزع اليد من طاعتهم: 

ُه َلْيَس َأَحٌد ِمَن  ،َمْن َكِرَه ِمْن َأِمرِيِه َشْيئاا َفلَيْصُِبْ َعَلْيهِ »: فقد قال النبي   َفإِنَّ

ا َفََمَت َعَلْيِه إَِلَّ مَ  لَطاِن ِشُْبا  . (1)«اَت ِميَتةا َجاِهلِيَّةا النَّاِس َخَرَج ِمَن السُّ

                                                 
 سبق خترجيه.  (2)
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تُِكْم الَِّذيَن ُتْبِغُضوَُنُْم َوُيْبِغُضوَنُكمْ : »وَقاَل   اُر َألِمَّ َوَتلَعُنوَُنُْم  ،َِشَ

ََل َما َأَقاُموا فِيُكْم  :َأَفًَل ُننَابُِذُهْم ِعْنَد َذلَِك؟ َقاَل  :اهللُقلنَا َيا َرُسوَل  :َقاُلوا .َوَيلَعنُوَنُكمْ 

ًَلةَ  ًَلَة، َأََل َمْن َوِلَ َعَلْيِه َواٍل َفَرآُه َيْأِِت َشْيئاا ِمْن َمْعِصَيِة  ،الصَّ  اهللََل َما َأَقاُموا فِيُكْم الصَّ

ا ِمْن َطاَعةٍ اهللَفلَيْكَرْه َما َيْأِِت ِمْن َمْعِصَيِة   . (1)«، َوََل َينِْزَعنَّ َيدا

ُه ُيْسَتْعَمُل : »وقال   َفَمْن َكِرَه َفَقْد َبِرَئ،  ،َعَلْيُكْم ُأَمَراُء َفَتْعِرُفوَن َوُتنْكُِرونَ إِنَّ

َل  :َأََل ُنَقاتُِلُهْم؟ َقاَل  اهللَقاُلوا َيا َرُسوَل َوَلكِْن َمْن َرِِضَ َوَتاَبَع.  ،َوَمْن َأْنَكَر َفَقْد َسلِمَ 

ْوا  . (2)«َما َصلَّ

 :، َفََم َتْأُمُرَنا؟ َقاَل اهللَيا َرُسوَل  :َقاُلوا .َوُأُموٌر ُتنْكُِروَُنَاَسَتُكوُن َأَثَرٌة » :وَقاَل  

وَن احَلقَّ الَِّذي َعَلْيُكمْ   . (3)«الَِّذي َلُكمْ  اهللَوَتْسَأُلوَن  ،ُتَؤدُّ

قال اإلمام أمحد: )وال حيل قتال السلطان، وال اخلروج عليه ألحد من الناس،  

 .(4)فمن فعل ذلك فهو مبتدع عىل غري السنة والطريق(

وقال الربهباري: )وليس يف السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين  

 .(5)والدنيا(

عة واملعتزلة وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )فأهل البدع من اخلوارج والشي 

وغريهم يرون قتاهلم، واخلروج عليهم، إذا فعلوا ما هو ظلم، أو ظنوه هم ظلاًم، 

 ويرون ذلك من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر(.

بل جاء األمر النبوي الواضح بقتال كل من خرج عىل السلطان حتى لو كان  

عىل أنفسهم وأعراضهم  ظاملًا، ما دام أن الناس قد اجتمعوا عىل طاعته فأمنوا

                                                 
 سبق خترجيه.  (2)

 سبق خترجيه. (1)

 سبق خترجيه. (2)

 .5/565. وانظر رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة للاللكائي:26أصول السنة: (4)

 .٣8رشح السنة: (2)
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َمْن َأَتاُكْم َوَأْمُرُكْم مَجِيٌع َعََل َرُجٍل َواِحٍد ُيِريُد َأْن َيُشقَّ »: وأمواهلم: فقال النبي 

َق مَجَاَعَتُكْم َفاْقُتُلوهُ   . (1)«َعَصاُكْم، َأْو ُيَيرِّ

وقد قسم الفقهاء اخلارجني عىل اإلمام إىل أقسام: قطاع الطرق، واخلوارج،  

بغاة. والبغاة أهل مطالب مرشوعة ومظامل، وال يستحلون الدماء، ومع ذلك ملّا وال

خرجوا عىل إمامهم هبذا الطريق وجب عىل املسلمني قتاهلم مع إمامهم إذا أرصوا 

 عىل االمتناع بالشوكة:

)الصنف الرابع: قوم من أهل احلق «: قتال أهل البغي»قال ابن قدامة يف كتاب  

لتأويل سائغ، وفيهم منعة حيتاج يف  ؛ويرومون خلعه ،خيرجون عن قبضة اإلمام

كفهم إىل مجع اجليش، فهؤالء البغاة الذين نذكر يف هذا الباب حكمهم، وواجب 

ذكرنا يف أول الباب، وألهنم لو تركوا عىل الناس معونة إمامهم يف قتال البغاة؛ ملا 

معونته لقهره أهل البغي وظهر الفساد يف األرض، فمن خرج عىل من ثبتت إمامته 

باغًيا وجب قتاله، وال جيوز قتاهلم حتى يبعث إليهم من  (2)بأحد هذه الوجوه

يسأهلم، ويكشف هلم الصواب إال أن خياف كلبهم، فال يمكن ذلك يف حقهم، فأما 

ن تعريفهم عرفهم ذلك، وأزال ما يذكرونه من املظامل، وأزال حججهم، فان إن أمك

 .(3)جلّوا قاتلهم حينئذ(

 أن تكون هذه الطائفة هلا منعة وقوة وشوكة متتنع به عن إقامة  :الضابط الثاِن

شعرية اإلسالم فال يمكن إلزامهم إال بالقتال، كمن امتنع يف عهد أيب بكر الصديق 

، فلم يمكن إلزامهم إال بنصب لإلمام بعد موت النبي  عن أداء الزكاة 

. أما لو امتنع عن الشعرية فرد، أو مجاعة ال القتال، فقاتلوا، فقاتلهم أبو بكر 

شوكة هلم، فال ينطبق عليهم حكم الطائفة املمتنعة من حيث القتل أو الكفر، بل 

 يلزمون بفعل الشعرية أو ترك املحرم بالقوة:

                                                 
 سبق خترجيه. (2)

 أي: االختيار من قبل أهل احلل والعقد، أو االستخالف والعهد، أو التغلب بالسيف. (1)

 .8/226املغني: (2)
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أو الزكاة إال إذا كان  (1)قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )وال يقتل من ترك الصالة 

 .(2)يف طائفة ممتنعة، فيقاتلهم؛ لوجود احلراب كام يقاتل البغاة(

وأما هؤالء الغالة فحتى لو سلمنا بصحة زعمهم يف تنزيل حكم الطائفة  

املمتنعة عىل األئمة، فإهنم خالفوا جهاًرا هذا الرشط، بوصف الطائفة املمتنعة، 

فأدخلوا يف الطائفة املمتنعة عامة املسلمني: كاجلنود الذين يعملون يف حفظ األمن يف 

كومية، أو يف حراسة أمن املجمعات الطرقات العامة، أو يف بعض الدوائر احل

السكنية األهلية، ومل يسلم من ذلك عندهم العامل، واملوظفون فيها، واملارة من 

الناس يف الشوارع؛ ملجرد أهنم داخل هذه البالد التي يرون كفرها وامتناعها عاّم 

ح جعلوه من الشعائر الظاهرة، ولو كان هؤالء اجلنود، والعامل، واملوظفون من أصل

الناس، وأقوم من هؤالء الغالة بشعائر اإلسالم، بل حتى العلامء الذين خالفوا 

 . (3)هؤالء الغالة يف غلوهم أدخلوهم يف حكم الطائفة املمتنعة

ولذا فالصواب عكس املسألة عىل هؤالء الغالة، بأهنم هم من ينطبق عليهم  

وقراهم كام يف قوله تعاىل حكم احلرابة هلل ولرسوله، إذا قتلوا املسلمني يف بالدهم 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ژقال تعاىل: 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ  ڈ ڈ ژ

 :[٧٧:]املائدة ژڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

                                                 
ليس هذا من باب قتل املرُّص املمتنع عن الصالة الذي يدخل يف باب مقاتلة الطائفة املمتنعة، بل ذلك من  (2)

 . 5/٣6ك: فتح الباري البن حجر:باب القتل الذي يدخل يف باب القضاء. وانظر لذل

 . 21/511جمموع الفتاوى:(1)

. ورسالة براءة املوحدين من 22-21انظر رسالة حسن الرفاقة يف أجوبة سؤاالت سواقة للمقديس: (2)

مقال لرضوان حممود نموس يف . وانظر كذلك 6، ورسالة الشهاب الثاقب:52-8عهود الطواغيت:

ويظهر بادي الرأي أن املوظفني بمرتبة عامل عند هذه الطوائف املمتنعة هلم موقع أرض الرباط حني قال: )

حكم هذه الطوائف إن إجياًبا أو سلًبا، سيام وأّنا نراهم يربرون أفعال هذه الطوائف ويدافعون عنها، فهم 

 جزء ال يتجزأ من هذه الطوائف، وربام يكون أحياًنا أهم من أجهزة األمن أو اإلعالم(.

http://www.ardalrebat.info/2112-11-28-11-73-2102112-11-28-11-23-12022-2112-12-10-17-21-02.html  
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قال ابن جرير الطربي: )وأوىل هذه األقوال عندي بالصواب قول من قال:  

املحارب هلل ورسوله من حارب يف سابلة املسلمني وذمتهم، واملغري عليهم يف 

أمصارهم وقراهم حرابة، وإنام قلنا: ذلك أوىل األقوال بالصواب؛ ألنه ال خالف 

ه هلم أنه هلم حمارب، وال بني احلجة أن من نصب حرًبا للمسلمني عىل الظلم من

خالف فيه، فالذي وصفنا صفته ال شك فيه أنه هلم ناصب حرًبا ظلاًم، وإذ كان ذلك 

كذلك فسواء كان نصبه احلرب هلم يف مرصهم وقراهم، أو يف سبلهم وطرقهم، يف 

ڇ ژورسوله عن حربه، وأما قوله:  اهللأنه هلل ولرسوله حمارب، بحربه من هناه 

باملعايص: من إخافة سبل عباده  اهللني: ويعملون يف أرض فإنه يع ژڍ ڍ ڌ

املؤمنني به، أو سبل ذمتهم، وقطع طرقهم، وأخذ أمواهلم ظلاًم وعدواًنا، والتوثب 

 . (1)عىل حرمهم فجوًرا، وفسوًقا(

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن املحاربني: )فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه  

ن فامتنعوا عليه، فإنه جيب عىل املسلمني قتاهلم باتفاق العلامء إلقامة احلد بال عدوا

حتى يقدر عليهم كلهم، ومتى مل ينقادوا إال بقتال يفيض إىل قتلهم مجيًعا قوتلوا، وإن 

أفىض إىل ذلك، سواء كانوا قد قتلوا أو مل يقتلوا، ويقتلون يف القتال كيفام أمكن، 

هم، فهذا قتال وذاك إقامة حـد، وقتال ويقاتل من قاتل معهم ممن حيميهم ويعين

هؤالء أوكد من قتال الطوائف املمتنعة عن رشائع اإلسالم، فإن هؤالء حتزبوا لفساد 

النفوس واألموال، وهالك احلرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين وال 

 .(2)ملك(

وملّا ذكر أيًضا شمول آية احلرابة ملن أشهر السالح ألخذ األموال وإن كان  

يعتقد حتريم ذلك قال: )فالذي يعتقد حل دماء املسلمني، وأمواهلم، ويستحل قتاهلم 

 .(3)أوىل بأن يكون حمارًبا هلل ورسوله، ساعًيا يف األرض فساًدا من هؤالء(

                                                 
 .51/226جامع البيان يف تأويل القرآن: (2)

 . 28/٧5٣جمموع الفتاوى: (1)

 .28/2٣1املرجع السابق: (2)
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 ال تكون الطائفة ممتنعة حتى ترتك الرشائع الظاهرة املجمع  :الضابط الثالث

. أو ترتكب املحرمات جالزكاة، أو احل وأعليها: كالصلوات اخلمس، أو األذان، 

الظاهرة املجمع عليها: كوضع القبور باملساجد، أو الطواف عليها، أو رشب 

 اخلمر، أو ممارسة الزنا، والربا املجمع عليه: 

 ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈژ قال ابن العريب املالكي عند قوله تعاىل:  

ا: نعم، وفيمن فعله، فقد اتفقت : )فإن قيل: ذلك فيمن يستحل الربا، قلن[2٣6:]البقرة

األمة عىل أن من يفعل املعصية حيارب، كام لو اتفق أهل بلد عىل العمل بالربا، وعىل 

 .(1)ترك اجلمعة واجلامعة(

القرطبي: )وقال ابن خويز منداد: ولو أن أهل بلد اصطلحوا  اهللوقال أبو عبد  

عىل الربا استحالاًل كانوا مرتدين، واحلكم فيهم كاحلكم يف أهل الردة، وإن مل يكن 

تعاىل قد أذن يف ذلك،  اهللذلك منهم استحالاًل جاز لإلمام حماربتهم، أال ترى أن 

 .(2)؟([2٣6:]البقرة  ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈژفقال: 

ا عىل قتال التتار بقتال الصحابة ملانعي   وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية حمتجا

الزكاة واخلوارج: )فأيام طائفة امتنعت من بعض الصلوات املفروضات، أو الصيام، 

أو احلج، أو عن التزام حتريم الدماء، واألموال، واخلمر، والزنا، وامليرس، أو عن 

جهاد الكفار، أو رضب اجلزية عىل أهل الكتاب، نكاح ذوات املحارم، أو عن التزام 

 -وغري ذلك من واجبات الدين وحمرماته، التي ال عذر ألحد يف جحودها وتركها 

فإن الطائفة املمتنعة تقاتل عليها، وإن كانت مقرة هبا،  -التي يكفر اجلاحد لوجوهبا 

 . (3)وهذا مما ال أعلم فيه خالًفا بني العلامء(

                                                 
 .2/62أحكام القرآن: (2)

 .٧/٧62اجلامع ألحكام القرآن: (1)

 .28/212جمموع الفتاوي: (2)
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وجبوا قتال احلكام عىل قاعدة الطائفة املمتنعة بأمور ليست وهؤالء الغالة أ 

هي من الشعائر الظاهرة املتواترة، بل إما بأمور خفية قياسية، اختلف العلامء يف 

التكفري هبا؛ الختالفهم بدخوهلا يف داللة النص الرشعي، كالتعامل باألوراق النقدية 

ر ال تتعدى أن تكون من املظامل التي ، أو بأمو(1)تفاضاًل ونسيئة يف البنوك املرصفية

أمر معها بالصرب وعدم نزع اليد من الطاعة: كالرضائب، والرسوم التي يفرضها 

. بل هنجوا منهج اخلوارج حني جعلوا احلكام من الطوائف املمتنعة لفعلهم (2)احلكام

، (4)حدة، والدخول باألمم املت(3)أموًرا مرشوعة هلم: كاملعاهدات اإلقليمية، والدولية

. أو بسن القوانني املباحة، وجعلها بمنزلة (5)وجعلهم بذلك موالني للكفار بذلك

: كأنظمة حتديد األسعار، وجعل العقوبات اهللالسجود لألوثان، واختاذ األرباب مع 

، مما ال يضاهيه يف الغلو (6)عليها، وتقنني الغرامات يف قانون املرور، أو لوائح البلدية

يف  اهللوالصحابة بزعم أهنم مل حيكموا بام أنزل  ج حني كفروا علياا إال غلو اخلوار

. وملّا اعتدى هؤالء الغالة عىل البالد اإلسالمية بالقتل والتفجري، (7)قضية التحكيم

فوقف احلكام ملنع إفساد هؤالء عن التدمري واستحالهلم الدماء، جعل هؤالء الغالة 

ومن املجاهدين يف  اهللاحلكام كفاًر؛ا ملقاومة هؤالء الذين جعلوا أنفسهم أولياء 

 . (8)سبيله

                                                 
 انظر للرد عىل التكفري بذلك: الشبهة الثانية: التكفري باستحالل احلرام بالرتخيص واحلراسة كالربا. (2)

 انظر للرد عىل تكفريهم بذلك: الشبهة الثالثة عرشة: التكفري بأخذ الرضائب. (1)

الشبهة اخلامسة: التكفري باالتفاقات األمنية مع انظر للرد عليهم يف التكفري باالتفاقيات واملعاهدات:  (2)

الكفار. والشبهة السادسة: التكفري باالتفاقات والقواعد العسكرية مع الكفار. والشبهة السابعة: التكفري 

 باالتفاقات االقتصادية مع الكفار.

 يف األمم املتحدة.الشبهة العارشة: طاعة املرشعني الدوليني والدخول  انظر للرد عىل تكفريهم بذلك: (4)

 انظر للرد عىل تكفريهم بمطلق املواالة: الشبهة الرابعة: التكفري بمواالة الكفار واالستعانة هبم. (2)

 .65 ،٧5 ،22نظر كتاب املقديس: كشف النقاب عن رشيعة الغاب:ا (6)

احلكم بغري ما أنزل اهلل انظر لبحث مسألة التكفري باحلكم بغري ما أنزل اهلل: الشبهة األوىل: التكفري  (2)

 بإطالق.

 انظر للرد عليهم بذلك: الشبهة الثامنة: التكفري بمحاربة املجاهدين وتسليم املطلوبني منهم. (2)
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 أمور اجلهاد، والقضاء، وإقامة احلدود أن املخاطب ب :الضابط الرابع

إذا حتقق ذلك هو احلاكم املسلم الذي له  -ومنها قتال الطائفة املمتنعة  -الرشعية 

أن يقاتل أصناف اخلارجني عىل الرشيعة: من اخلوارج، والبغاة، وقطاع الطرق. 

ن ذلك وال يعلم يف تأريخ املسلمني أن قام بذلك غريه، بل مل يقل أحد من العلامء أ

لغريه، كهؤالء الذين خرجوا عىل املسلمني هبذه الذريعة؛ لتكفري املسلمني 

 واستحالل دمائهم:

بن اإلمام أمحد: )سمعُت أيب  اهللفقال عبد أما ِف حكم اجلهاد معه أو بدونه:  

القوُم يأتيهم النفري فال بأس أن خيرجوا. قلُت أليب: فإن  يقول: إذا أذن اإلمامُ 

 .(1)إال أن يأذن اإلمام( إذن اإلمام؟ قال: الخرجوا بغري 

وقال ابن قدامة: )وأمر اجلهاد موكول إىل اإلمام ويلزم الرعية طاعته فيام يراه  

 . (2)من ذلك(

، حاكًيا مذهب أهل السنة واجلامعة: )ويرون شيخ اإلسالم ابن تيميةوقال  

 .(3)فجاًرا(إقامة احلج واجلهاد واجلمع مع األمراء، أبراًرا كانوا أو 

فقال اإلمام الشافعي وذكر قتال أيب : وأما ِف قتاله الطوالف اسممتنعة، أو البغاة 

عليه فلم   اهللملانعي الزكاة: )ففي هذا الدليل عىل أن من منع ما فرض  بكر 

 . (4)يقدر اإلمام عىل أخذه منه بامتناعه قاتله، وإن أتى القتال عىل نفسه(

يف قتال البغاة؛ ملا ذكرنا  (5)وقال ابن قدامة: )وواجب عىل الناس معونة إمامهم 

يف أول الباب؛ وألهنم لو تركوا معونته لقهره أهل البغي، وظهر الفساد يف 

 .(6)األرض(

                                                 
 .628-5/228مسائل عبداهلل: (2)

 .8/٧22املغنى: (1)

 .٧/528جمموع الفتاوى: (2)

 .2/252األم: (4)

ذكر أن اإلمام من ثبتت إمامته بأحد ثالث طرق: االختيار من قبل أهل احلل والعقد، أو االستخالف  (2)

  والعهد، أو التغلب بالسيف.

 .8/226املغني: (6)
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وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية، عّمن َيْقُتل غيلة، أو َيْقُتل السلطان، هل هم  

ا، أو أمرهم إىل أولياء الدم: )وهذا كله إذا ُقِدَر عليهم، فأما  كاملحاربني فيقتلون حدا

جيب عىل  فامتنعوا عليه، فإنه إذا طلبهم السلطان، أو نوابه إلقامة احلد بال عدوان

 .(1)فاق العلامء حتى يقدر عليهم كلهم(املسلمني قتاهلم بات

كام يؤول إليه رأي  -لو سلمنا بعدم وجود إمام رشعي عىل وجه األرضثم  

جهاد  -واحلالة هذه  -فإنه ال يقوم  -هؤالء الغالة املكفرين جلميع حكام األرض

 وال قتال طوائف ممتنعة؛ ألن اجلهاد ال ينعقد إال مع إمام ذي شوكة، فإن مل يكن إمام

ملّا وصف  برتك القتال مع أي فرقة من الفرق؛ ألن النبي  فقد أمر النبي 

عن املخرج قال  الدعاة عىل أبواب جهنم الذين يأتون آخر الزمان، فسأله حذيفة 

ْم مَجَاَعٌة َوََل إَِماٌم؟ َقاَل  :ُقلُت  .َتلَزُم مَجَاَعَة اسمُْسلِِمََّي َوإَِماَمُهمْ : » ْ َيُكْن َُلُ  :َفإِْن ََل

َها َوَلْو َأْن َتَعضَّ بَِأْصِل َشَجَرٍة َحتَّى ُيْدِرَكَك اسمَْوُت َوَأْنَت َعََل  ،َفاْعَتِزل تِلَك الِيَرَق ُكلَّ

 . (2)«ةٌ َباب َكْيَف األَْمُر إَِذا مَلْ َتُكْن مَجَاعَ »، وبّوب عليه البخاري فقال: «َذلَِك 

قال ابن جرير الطربي: )والصواب أن املراد من اخلرب لزوم اجلامعة الذين يف  

طاعة من اجتمعوا عىل تأمريه، فمن نكث بيعته خرج عن اجلامعة. قال: ويف احلديث 

أنه متى مل يكن للناس إمام فافرتق الناس أحزاًبا فال يتبع أحًدا يف الفرقة، ويعتزل 

خشية من الوقوع يف الرش، وعىل ذلك يتنزل ما جاء يف  اجلميع إن استطاع ذلك؛

 . (3)سائر األحاديث، وبه جيمع بني ما ظاهره االختالف منها(

وقال الشيخ بكر أبو زيد: )البيعة يف اإلسالم واحدة من ذوي الشوكة: أهل  

احلل والعقد لويل أمر املسلمني وسلطاهنم، وأن ما دون ذلك من البيعات الطرقية 

ية يف بعض اجلامعات اإلسالمية املعارصة، كلها بيعات ال أصل هلا يف الرشع، واحلزب

                                                 
 .28/٧5٣جمموع الفتاوى: (2)

(، ِكَتاب اإِلماَرة، باب األَْمِر 2861-6/21(، ِكَتاب الِفَتن. ومسلم)٣182-6/25رواه البخاري) (1)

َعاِة إىَِل الُكْفِر. ِذيِر الدُّ  بُِلُزوِم اجلَاَمَعِة ِعنَْد ُظُهوِر الِفَتِن َوحَتْ

 .5٧/٧٣نقله عنه احلافظ ابن حجر:فتح الباري: (2)
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فهي بيعات  -، وال عمل صحايب، وال تابعي، وال سنة رسوله اهللال من كتاب 

 .(1)مبتدعة، وكل بدعة ضاللة(

 وجود القدرة والقوة، فمع أنه ال جيوز احلكم بكفر احلاكم  :الضابط اخلامس

ا »: إال برشوط عظيمة؛ لقول النبي  َوَأْن ََل ُننَاِزَع األَْمَر َأْهَلُه، إَِلَّ َأْن َتَرْوا ُكْيرا

ا ِعنَْدُكْم ِمَن  . ألنه قد يوجد من احلكام من وقع يف ببعض (2)«فِيِه ُبْرَهانٌ  اهللَبَواحا

يكفر بعينه إال بعد إقامة احلجة عليه؛ ألنه قد يكون جاهاًل، أو  املكفرات، فال

اًل، أو مكرًها، أو عنده ممّن ينسب للعلم من لبَّس عليه، ومع ذاك فلو فرض  متأوِّ

ثبوت حكم الكفر األكرب من قبل العلامء الراسخني، ال من منظري اجلامعات 

 - فإنه ال ينطبق عليه، اء املوانعاملنحرفة الضالة عىل حاكم ما بعد قيام احلجة، وانتف

، وإنام بحث العلامء يف حكم خلعه وإبداله (3)حكم الطائفة املمتنعة -واحلالة هذه 

بخري منه برشوط جيب حتققها يقينًا ال بالظن، منها: القدرة والقوة التي يستطاع 

معها خلعه، ثم إبداله بحاكم صالح، ودون أن يرتتب عليه مفاسد عظمى من قتل، 

وتدمري املمتلكات، وضياع لألمن، كام حيصل من قبل هذه اجلامعات املنحرفة 

الضالة التي فسد تصورها فساء عملها، فأفسدوا يف األرض؛ ولذا قرر علامؤنا 

 ذلك تقريًرا وتنزياًل:

 :فأما ِف جمال تقرير عدم اخلروج عَل احلكام إَل ُبذه الَّشوط -1

قال سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز، مقرًرا عدم جواز ذلك إذا ترتب عليه  

)إذا رأى املسلمون  :اختالل األمن، وظلم الناس، واغتيال من ال يستحّق االغتيال

فيه برهان فال بأس أن خيرجوا عىل هذا السلطان إلزالته  اهللكفًرا بواًحا عندهم من 

                                                 
 .5٧٧حكم االنتامء إىل الفرق واجلامعات اإلسالمية: (2)

 سبق خترجيه. وانظر رشوط التكفري فيام تقدم.  (1)

نعم لو فرض وجود دولة مسلمة قوية ملتزمة بأحكام اهلل، ومعها دول ممتنعة منتسبة لإلسالم دوهنا  (2)

بالقوة والسطوة، وجب عىل هذه الدولة القوية قتال من امتنع عن أداء الشعائر الظاهرة من هذه الدول 

 بالرشوط املذكورة.
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كن عندهم قدرة فال خيرجوا، أو كان اخلروج ُيسّبب إذا كان عندهم قدرة، أما إذا مل ي

ا أكثر فليس هلم اخلروج؛ رعايًة للمصالح العامة. والقاعدة الرشعية املُجمع  رشا

بل جيب درء الرّش بام يزيله أو خُيّففه. «. ال جيوز إزالة الرّش بام هو أرّش منه»عليها أنه: 

 . (1)سلمني.(أما درء الرّش برشٍّ أكثر فال جيوز بإمجاع امل

وقال شيخنا حممد بن صالح العثيمني عن احلاكم: )لو فرض أنه كافر مثل  

ماء،  الشمس يف رابعة النهار، فال جيوز اخلروج عليه، إذا كان يستلزم إراقة الدِّ

 .(2)واستحالل األموال(

  :وأما ِف جمال تنزيل ذلك عَل الواقع -2

 حكام هذا العرص، حتى لو فلم يوافق كبار علامء عرصنا عىل اخلروج عىل

فرض ثبوت كفرهم؛ ملا يف ذلك من الفتن التي تنتهي غالًبا بتدمري البالد، 

 واملمتلكات، وإهالك األنفس.

فحني وقع القتال بني اجلامعات املسلحة وحاكم اجلزائر يف اجلزائر قال سامحة  

قلت هلم: (3)عني: الشيخ عبد العزيز بن باز: )إن كان أحد من الدعاة يف اجلزائر قال 

. هذا غلط ليس بصحيح، اهلليغتالون الرّشطة، أو يستعملون الّسالح يف الدعوة إىل 

، قال رسوله، بالتذكري اهللبل هو كذب، إنام تكون الدعوة باألسلوب احلسن: قال 

وأصحابه  ، كام كان النبي اهللوالوعظ، والرتغيب والرتهيب، هكذا الدعوة إىل 

يف مكة املكرمة قبل أن يكون هلم سلطان، ما كانوا يدعون الناس بالسالح، يدعون 

النّاس باآليات القرآنية، والكالم الطّيب، واألسلوب احلسن؛ ألن هذا أقرب إىل 

الصالح، وأقرب إىل قبول احلق، أما الدعوة باالغتياالت، أو بالقتل، أو بالرضب 

 . (4)وال من سنة أصحابه(، فليس هذا من سنة النبي 

                                                 
 .8/21٧جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة:  (2)

 .52٣ء األكابر فيام أهدر من دماء يف اجلزائر:فتاوى العلام (1)

العبارة بأن كتب هنا )أين(. أي: الكالم ال يستقيم  حفظه اهلل  صوب شيخنا الشيخ صالح الفوزان  (2)

 إال هبا فتكون العبارة: )قال عني: أين قلت هلم(. 

 .62املرجع السابق: (4)
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وقال الشيخ حممد نارص الدين األلباين: )فنحن ذكرنا دائاًم وأبًدا بأّن اخلروج  

عىل احلكام، لو كانوا من املقطوع بكفرهم، أنَّ اخلروج عليهم ليس مرشوًعا إطالًقا؛ 

ذلك ألنَّ هذا اخلروج إذا كان وال بدَّ ينبغي أن يكون خروًجا قائاًم عىل الرشع، 

ا ينبغي أن تكون قائمة عىل الطهارة، وهي الوضوء، ونحن  كالصالة التي قلنا آنًفا إهنَّ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ژنحتجُّ يف مثل هذه املسألة بمثل قوله تبارك وتعاىل: 

. إنَّ الدوَر الذي َيمرُّ به املسلمون اليوم من حتّكم بعض احلكام [25 :]األحزاب ژېئ

م، أو أنَّ كفرهم كفر جيل واضح، ككفر املرشكني متاًما ـ إذا  ـ وعىل افرتاض أهنَّ

افرتضنا هذه الفرضية فنقول: إنَّ الوضع الذي يعيشه املسلمون بأن يكونوا حمكومني 

راًة جلامعة التكفري لفًظا ال معنى؛ ألنَّ لنا يف من هؤالء احلكام ـ ولنَُقل: الكفار؛ جما

ذلك التفصيل املعروف ـ فنقول: إنَّ احلياة التي حيياها املسلمون اليوم حتت حكم 

عليه الصالة وعىل آله  اهللهؤالء احلكام ال خيرج عن احلياة التي عاشها رسول 

املكي. لقد عاش  وسلَّم، وأصحاُبه الكرام فيام ُيسمى يف عرف أهل العلم: بالعرص

عليه السالم حتت حكم الطواغيت الكافرة املرشكة، والتي كانت تأبى رصاحًة أن 

( حتى اهللتستجيب لدعوة الرسول عليه السالم، وأن يقولوا كلمة احلق ) ال إله إالَّ 

ين هبا قومي  ه أبا طالب ـ ويف آخر رمق من حياته ـ قال له: لوال أن ُيعريِّ إّن عمَّ

حون بكفرهم، املعاندون لدعوة نبيِّهم كان ألقررُت هب ا عينَك. أولئك الكفار املرصِّ

: أن اعبدوا  الرسول عليه السالم يعيش حتت حكمهم ونظامهم، وال يتكلَّم معهم إالَّ

وحده ال رشيك له. ثم جاء العهد املدين، ثم تتابعت األحكام الرشعية، وبدأ  اهلل

كام هو معروف يف السرية النبوية. أما يف العهد القتال بني املسلمني وبني املرشكني، 

مل يكن هنالك خروج كام يفعل اليوم كثرٌي من املسلمني يف  -العهد املكي  -األول 

غري ما بلد إسالمي، فهذا اخلروج ليس عىل هدي الرسول عليه السالم الذي ُأمرنا 

 . (1)([25:]األحزاب ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئژباالقتداء به: 

  

                                                 
 .85املرجع السابق: (2)
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وسئل شيخنا حممد بن صالح العثيمني عاّم ما ُينسُب إليه من تأييد اجلامعات  

املسلَّحة اخلارجة عىل احلكومة اجلزائرية، فقال: )هذا ليس بصحيح، وال ُيمكن أن 

نؤلِّب أحًدا عىل احلكومة؛ ألنَّ هذا حتصل به فتنة كبرية، إذ إنَّ هؤالء الذين يريدون 

ندهم من القدرة ما يمكن أن يغلبوا احلكومَة به، فام يبقى أن ُيقابلوا احلكومة ليس ع

ماء والفتنة، كام هو الواقع(  .(1) إالَّ القتل وإراقة الدِّ

شيخ اإلسالم ابن تيمية حني قّرر التالزم بني قتال األئمة واملفسدة  اهللفرحم  

خلروج )وهلذا كان املشهور من مذهب أهل السنة أهنم ال يرون ا :املحققة، حني قال

عىل األئمة، وقتاهلم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كام دلت عىل ذلك األحاديث 

؛ ألن الفساد يف القتال والفتنة أعظم من الفساد الصحيحة املستفيضة عن النبي 

احلاصل بظلمهم بدون قتال وال فتنة، فال يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدنامها، 

ىل ذي سلطان إال وكان يف خروجها من ولعله ال يكاد يعرف طائفة خرجت ع

تعاىل مل يأمر بقتال كل ظامل، وكل  اهللالفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته، و

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ باغ كيفام كان، وال أمر بقتال الباغني ابتداء بل قال: 

ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ 

الباغية ابتداء، فكيف يأمر بقتال والة األمر ، فلم يأمر بقتال [6:]احلجرات ژڭ ڭ 

 . (2)ابتداء؟(

 الوجه الثاني: *

إن هؤالء حينام ينصبون القتال حلكام املسلمني وشعوهبم: من جنود، 

وموظفني، وغريهم؛ بحجة قتال الطائفة املمتنعة، إنام يبنون ذلك عىل منهج خاطئ، 

وفوىض فكرية يف فهم النصوص وأقوال أهل العلم، فهم جيعلون األمور املرشوعة 

لية، والتي جيعلوهنا من املواالة كفًرا يقاتلون عليها: كاملعاهدات اإلقليمية، والدو

                                                 
 .522املرجع السابق: (2)

 .٧/٧65منهاج السنة النبوية: (1)
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املكفرة، أو كسن القوانني واألنظمة املباحة. وربام كّفروا، ونصبوا القتال عىل أمور 

خفية اختلف العلامء يف التكفري هبا، أو بأمور ال تتعدى أن تكون من املظامل التي أمر 

ومل يُؤمر  له تعاىل ورسو اهلل، فهم يكفرون ويقاتلون من مل يكفره (1)معها بالصرب

بقتاله، وال يقيمون وزًنا لرشوط التكفري وموانعه التي اعتربها أهل العلم، كام حررنا 

ذلك يف جوابنا عىل الشبهات األربع عرشة السابقة التي مرت، فيؤول أمرهم 

بتكفريهم ونصبهم القتال جلميع احلكام عىل وجه األرض إىل مذهب اخلوارج الذين 

َفََم َتْدُروَن َما : »قائلني: ال حكم إال هلل فقال  يب طالب صاحوا عىل عيّل بن أ

ه ََل ُيْصلُِحُكْم إَِلَّ َأِمرْيٌ َبرٌّ َأْو فاِجٌر.  ،ََل إَِماَرةَ  :َيُقْوُل َهُؤَلء؟ َيُقْولونَ  َأَْيا النَّاُس، إِنَّ

ُ قْد َعَرْفنَاه :َقاُلوا َوَيْبُلُغ  ،َويِْمِِل لِلَياِجرِ  ،َيْعَمُل اسُمْؤِمنُ  :َفََم َباُل الَياِجُر؟ َفَقال ،َهَذا الُبَّ

اَهُد َعُدّوُكمِ  ،َوُيْقَسُم َفْيُئُكمْ  ،َوَتُقْوُم َأْسَواُقُكمْ  ،َوَتْأَمُن ُسُبُلُكمْ  ،األَْجَل  اهلل  ،َوجُيَ

ِعْيِف ِمْن الَقوي  . (2)«َوُيْؤَخُذ للضَّ

ليخلع الناس بيعة ولذا فدين هؤالء هو دعوة الناس إىل دين اجلاهلية؛  

حكامهم فيكونوا شيًعا وأحزاًبا؛ لتكون فوىض وسفك للدماء، يقتل الناس بعضهم 

َمْن َماَت َوَلْيَس ِِف » :بعًضا، فينطبق عىل الناس الوعيد الذي جاء يف قول النبي 

  .(3)«ُعنُِقِه َبْيَعٌة َماَت ِميَتةا َجاِهلِيَّةا 

وما أشبه حال هؤالء الغالة يف عرصنا بمن كانوا يف وقت بعض أئمة الدعوة  

السابقني، حني زعموا أهنم عىل عقيدة الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب مع 

تكفريهم للحكام باملعاهدات واملكاتبات، بل كفروا من خالطهم من العلامء، 

خمرًبا برباءة الشيخ من هذا  فكاتبهم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ،

املعتقد، وأنه ال يكفر إال بام أمجع املسلمون عىل تكفري فاعله بعد قيام احلجة وبلوغها 

                                                 
 تقدمت اإلشارة ألمثلة ذلك يف الضابط الثالث قريًبا. (2)

 سبق خترجيه. (1)

 سبق خترجيه. (2)
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املعتبـر، حتى قال: )وخضتم يف مسائل من هذا الباب ـ كالكالم يف املواالة 

 واملعـاداة، واملصاحلة، واملكاتبات، وبذل األموال واهلدايا، ونحو ذلك من مقالة

ـ عند البوادي ونحوهم من  اهللوالضالالت، واحلكم بغري ما أنزل  اهللأهل الرشك ب

، وأوِت اهللاجلفاة، ال يتكلم فيها إال العلامء من ذوي األلباب، ومن رزق الفهم عن 

احلكمة، وفصل اخلطاب. والكالم يف هذا: يتوقف عىل معرفة ما قدمنا، ومعرفة 

يف هذا الباب ويف غريه ملن جهلها، وأعرض عنها  أصول عامة كلية، ال جيوز الكالم

وعن تفاصيلها، فإن اإلمجال واإلطالق، وعدم العلم بمعرفة مواقع اخلطاب 

ما يفسد األديان،  اهللوتفاصيله، حيصل به من اللبس، واخلطأ، وعدم الفقه عن 

  «:كافيته»يف   ويشتت األذهان، وحيول بينها وبني فهم السنة والقـرآن، قال ابن القيم

 فعليك بالتفصـيل والتبيـني، فـال

 

 نإطـــالق واإلمجـــال دون بيـــا **

 قد أفسدا هذا الوجود، وخبطـا ال 

 

ــــان ** ــــل زم ــــان واآلراء ك  أذه

أما التكفري هبذه األمور التي ظننتموها من مكفرات أهل اإلسالم، فهذا و 

مذهب احلرورية املارقني اخلارجني عىل عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني ومن معه من 

الصحابة، فإهنم أنكروا عليه حتكيم أيب موسى األشعري وعمرو بن العاص يف الفتنة 

فأنكرت اخلوارج عليه ذلك، وهم يف  التي وقعت بينه وبني معاوية وأهل الشام،

، اهللاألصل من أصحابه من قراء الكوفة والبرصة، وقالـوا: حّكمت الرجال يف دين 

 :]األنعام نثے ے ۓ ۓ مثتعاىل:  اهللوواليت معاوية وعمًرا، وتوليتهام، وقد قال 

2٣])(1) . 

 الوجه الثالث:  *

 أنه مل يعرف عن أحد من أئمة الدين الذين قرروا حكم قتال الطائفة املمتنعة 

من أجرى هذا احلكم عىل حكام عرصه، فدعا إىل  -من وقت السلف إىل يومنا هذا 

قتاهلم، مع ما وجد من حكام عرصهم من استباحة الدماء، أو الدعوة إىل الكفر 

                                                 
 .5/268الدرر السنية: (2)
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يصليان خلف احلجاج بن يوسف، واملختار بن  املحض، فهذا ابن عمر وأنس 

أيب عبيد، ومها ممن والهم خلفاء بني أمية، ويمنع اإلمام أمحد من اخلروج عىل حكام 

عرصه مع إظهارهم لشعرية الكفر الرصيح بالدعوة إىل القول بخلق القرآن، ونصب 

 وصف احلجاج واملختار باستحالل العداء ملن أبى ذلك، وقد صح عن النبي 

 الدماء والكذب يف الدين:

َثنَا  اهللأنَّ َرُسوَل »أهنا قالت للحجاج:  فعن َأْساَمَء بنِت َأيِب َبْكٍر   َأنَّ  َحدَّ

ا ا َوُمبرِيا ابا اُب َفَرَأْيَناهُ  .ِف َثِقيٍف َكذَّ ا الَكذَّ اهُ  ،َفَأمَّ ا اسُمبرُِي َفًَل إَِخاُلَك إَِلَّ إِيَّ  .(1)«َوَأمَّ

تعني به املختار بن «: فرأيناه»قال النووي: )واملبري: املهلك. وقوهلا يف الكذاب  

يأتيه، واتفق  أيب عبيد الثقفي كان شديد الكذب، ومن أقبحه ادعاء أن جربيل 

العلامء عىل أن املراد بالكذاب هنا املختار بن أيب عبيد، وباملبري احلجاج بن 

 .(2)يوسف(

أنه  عن النبي « صحيح مسلم»تيمية: )وقد ثبت يف وقال شيخ اإلسالم ابن  

اٌب َوُمبرِيٌ »قال:  ، فكان الكذاب هو املختار بن أيب عبيد «َسَيُكوُن ِِف َثِقيٍف َكذَّ

بن زياد أمري  اهللالثقفي، وكان يظهر مواالة أهل البيت واالنتصار هلم، وقتل عبيد 

. ثم إنه أظهر الكذب العراق الذي جهز الرسية التي قتلت احلسني بن عيل

ينزل عليه، حتى قالوا البن عمر وابن عباس: قالوا  وادعى النبوة، وأن جربيل 

تعاىل:  اهللألحدمها: إن املختار بن أيب عبيد يزعم أنه ينزل عليه، فقال: صدق؛ قال 

. وقالوا [222-225:]الشعراء ژۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓژ

ژ ڑڑ ک ژإليه، فقال: صدق؛ لآلخر: إن املختار يزعم أنه يوحى 

. وأما املبري فهو احلجاج بن يوسف الثقفي، وكان [525 :]األنعام ژک ک

 :(3)منحرًفا عن عيل وأصحابه، فكان هذا من النواصب، واألول من الروافض(

                                                 
اِب َثِقيٍف َوُمبرِِيَها.6661-٣/561رواه مسلم) (2)  (، ِكتاب الَفَضاِئل، باب ِذْكِر َكذَّ

 .56/511رشح مسلم: (1)

 .22/٧15جمموع الفتاوى: (2)
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)فإن  :وقال أيًضا عن يزيد بن معاوية الذي استحلت املدينة بأمره ثالثة أيام 

وأمره إذا  ،أهل املدينة النبوية نقضوا بيعته، وأخرجوا نوابه وأهله فبعث إليهم جيًشا

فصار عسكره يف املدينة  ،مل يطيعوه بعد ثالث أن يدخلها بالسيف، ويبيحها ثالًثا

النبوية ثالًثا يقتلون، وينهبون، ويفتضون الفروج املحرمة، ثم أرسل جيًشا إىل مكة 

وهذا من العدوان والظلم  ،وتويف يزيد وهم حمارصون مكة ،مكةاملرشفة فحارصوا 

الذي فعل بأمره؛ وهلذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة األمة أنه ال يسب وال 

 .إهنم حيبون يزيد :إن قوًما يقولون :قلت أليب :قال صالح بن أمحد بن حنبل .حيب

يا أبت فلامذا ال  :اآلخر؟ فقلت واليوم اهلليا بني وهل حيب يزيد أحد يؤمن ب :قال

أتكتب احلديث  :يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ وروي عنه قيل له :تلعنه؟ قال

وال كرامة أوليس هو الذي فعل بأهل املدينة ما  ،ال :عن يزيد بن معاوية؟ فقال

  .(1)فعل؟(

 ،واحللم ،)قد كان يزيد فيه خصال حممودة من الكرم :وقال ابن كثري 

وكان ذا مجال حسن  ،وحسن الرأي يف امللك ،والشجاعة ،والشعر ،فصاحةوال

 ،وترك الصلوات يف بعض أوقاهتا ،وكان فيه أيًضا إقبال عىل الشهوات ،معارشة

 .(2)وإماتتها يف غالب األوقات(

ومع ذلك فلم يقاتلهم الصحابة؛ بحجة االمتناع عن الشعائر الظاهرة، وفعل  

 املحرمات الظاهرة:

َبرْيِ ْبِن َعِديٍّ َقاَل:   َأَتْينَا َأَنَس ْبَن َمالٍِك، َفَشَكْوَنا إَِلْيِه َما َنلَقى ِمْن »فَعْن الزُّ

اِج  ُه َل َيْأِِت َعَلْيُكْم َزَماٌن إَِلَّ الَِّذي َبْعَدُه ََشٌّ ِمنُْه َحتَّى َتلَقْوا  :َفَقاَل  ،احَلجَّ وا َفإِنَّ اْصُِبُ

 .(3)«ْن َنبِيُِّكْم َسِمْعُتُه مِ  ،َربَُّكمْ 

  

                                                 
 .٧/252املرجع السابق: (2)

 .222/ 8البداية والنهاية: (1)

ِذي َبْعَدُه رَشٌّ ِمنُْه.٣168-6/26رواه البخاري) (2)  (، ِكَتاب الِفَتِن، َباب اَل َيْأِِت َزَماٌن إاِلَّ الَّ
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ْبَن ُعَمَر َكَتَب إََِل َعْبِد اسمَلِِك ْبِن َمْرَواَن  اهللَأنَّ َعْبَد » ْبِن ِدينَاٍر: اهللوَعْن َعْبِد  

ْمِع َوالطَّاَعِة َعََل ُسنَِّة   .(1)«َوُسنَِّة َرُسولِِه فِيََم اْسَتَطْعُت  اهللُيَبايُِعُه: َوُأِقرُّ َلَك بَِذلَِك بِالسَّ

َع اْبُن »َقاَل:  وَعْن َنافٍِع موىل ابن عمر  سمََّا َخَلَع َأْهُل اسمَِدينَِة َيِزيَد ْبَن ُمَعاِوَيَة مَجَ

ُينَْصُب لُِكلِّ َغاِدٍر لَِواٌء َيْوَم  :َيُقوُل  إِِنِّ َسِمْعُت النَّبِيَّ  :َفَقاَل  ،ُعَمَر َحَشَمُه َوَوَلَدهُ 

ا َقْد َبا .الِقَياَمةِ  ُجَل َعََل َبْيِع َوإِنَّ ا َأْعَظَم ِمْن  ،َوَرُسولِهِ  اهللَيْعنَا َهَذا الرَّ َوإِِنِّ ََل َأْعَلُم َغْدرا

ا ِمنُْكْم  ،َوَرُسولِِه ُثمَّ ُينَْصُب َلُه الِقَتاُل  اهللَأْن ُيَباَيَع َرُجٌل َعََل َبْيِع  َوإِِنِّ ََل َأْعَلُم َأَحدا

 .(2)«َخَلَعُه َوََل َباَيَع ِِف َهَذا األَْمِر إَِلَّ َكاَنْت الَيْيَصَل َبْينِي َوَبْينَهُ 

بن عمر وغريه من الصحابة  اهللقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )وكان عبد  

ف ابن أيب يصلون خلف احلجاج بن يوسف. وكان الصحابة والتابعون يصلون خل

 . (3)عبيد، وكان متهاًم باإلحلاد، وداعًيا إىل الضالل(

وأما اإلمام أمحد فقد جاءه مجاعة من أهل بغداد يريدون قتال احلاكم يف عرصه  

واخلروج عليه؛ إلظهاره عقيدة اجلهمية بالقول بخلق القرآن، وإلزام الناس هبا يف 

قد تفاقم وفشا. يعنون: إظهاره املدارس واملساجد بالسيف، فقالوا: )هذا األمر 

: فام تريدون؟ قالوا: أن نشاورك يف أنا اهللخللق القرآن وغري ذلك. فقال هلم أبو عبد 

ساعة، وقال هلم: عليكم  اهلللسنا نرىض بإمرته وال سلطانه، فناظرهم أبو عبد 

وا بالنكرة بقلوبكم، وال ختلعوا يًدا من طاعة، وال تشقوا عصا املسلمني، وال تسفك

دماءكم ودماء املسلمني معكم، انظروا يف عاقبة أمركم واصربوا حتى يسرتيح بر، أو 

 . (4)يسرتاح من فاجر(

قد بارش اجلهميَّة  -مثاًل  -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )فإنَّ اإلمام أمحد 

الذين دعوه إىل خلق القرآن، ونفي الصفات، وامتحنوه وسائر علامء وقته، وفتنوا 

                                                 
نَِّة. ٣2٣2-6/65رواه البخاري) (2)  (، ِكَتاب االْعتَِصاِم بِالِكَتاِب َوالسُّ

 (، ِكَتاُب الِفَتٍن، َباب إَِذا َقاَل ِعنَْد َقْوٍم َشْيًئا ُثمَّ َخَرَج َفَقاَل بِِخاَلفِِه.٣555-6/2٣رواه البخاري ) (1)

 .٧/285جمموع الفتاوى: (2)

 .5٧2-5/5٧٧السنة للخالل: (4)
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واملؤمنات الذين مل يوافقوهم عىل التََّجهم بالرضب، واحلبس، والقتل،  املؤمنني

والعزل عِن الواليات، وقطع األرزاق، وردِّ الشهادة، وترك ختليصهم من أيدي 

مَن الوالة والقضاة  -العدو، بحيث كان كثري من أويل األمر إذ ذاك من اجلهميَّة 

ُرون كل من مل يكن جهِمياا -وغريهم  موافًقا هلم عىل نفي الصفات، مثل القول  ُيَكفِّ

بخلق القرآن، وحيكمون فيه بحكمهم يف الكافر، ثم إنَّ اإلمام أمحد دعا للخليفة 

َبه وحبسه، واستغفَر هلم، وحللهم مما فعلوه به من الظلِم والدعاء إىل  وغريه ممن رَضَ

ستغفار هلم، فإنَّ القول الذي هو ُكفر، ولو كانوا مرتدين عن اإلسالم، مل جَيُز اال

 .(1)االستغفار للكفار ال جيوز بالكتاب، والسنة، واإلمجاع(

وقال أيًضا: )مل يكفرهم أمحد وأمثاله، بل كان يعتقد إيامهنم، وإمامتهم، ويدعو  

هلم ويرى االئتامم هبم يف الصلوات خلفهم، واحلج، والغزو معهم، واملنع من 

اخلروج عليهم، ما يراه ألمثاهلم من األئمة، وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي 

نه كفر، وكان ينكره وجياهدهم عىل رده بحسب هو كفر عظيم، وإن مل يعلموا هم أ

ورسوله يف إظهار السنة والدين، وإنكار بدع اجلهمية  اهللاإلمكان، فيجمع بني طاعة 

امللحدين، وبني رعاية حقوق املؤمنني من األئمة واألمة، وإن كانوا جهااًل مبتدعني، 

.(2)وظلمة فاسقني(

 
  

                                                 
 .5٧/288الفتاوى: جمموع (2)

.٣/218املرجع السابق: (1)
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 )أ(

  سبعة أجزاء، موقع: الرئاسة العامة للبحوث  يقع يف ،كبار العلَمءأبحاث هيئة

 .http://www.alifta.com العلمية واإلفتاء:

 لعبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ، دار  اإلحتاف ِف الرد عَل الصحاف

آل  اهللهـ(، حتقيق عبد العزيز بن عبد 5256العاصمة بالرياض، الطبعة األوىل)

 محد.

 جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي، دار الفكر ببريوت،  علوم القرآن اإلتقان ِف

 هـ(، حتقيق سعيد املندوب.5256الطبعة)

 للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الطبعة  اإلجابات اسمهمة ِف اسمشاكل اسملمة

 هـ( 5222الثانية)

 ر حممد بن أيب بك اهللالبن القيم اجلوزية أيب عبد  اجتَمع اجليوش اإلسًلمية

 (.5212، دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل)الزرعي

 اهللإلمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد  اَلجتهاد من كتاب التلخيص 

اجلويني، دار القلم بدمشق ودارة العلوم الثقافية ببريوت، الطبعة األوىل) 

 هـ(، حتقيق د. عبد احلميد أبو زنيد.5218

  للشيخ حممد بن صالح الفوزان، دار عن أسئلة اسمناهج اجلديدةاألجوبة اسمييدة ،

هـ(، مجع وتعليق مجال بن فرحيان 5226املنهاج بالقاهرة، الطبعة الرابعة )

 احلارثي.

 حممد بن عبد الواحد املقديس، ط:  اهلللضياء الدين أيب عبد  األحاديث اسمختارة

 هـ(، حتقيق عبد امللك بن 5255مكتبة النهضة احلديثة، الطبعة األوىل )

 بن دهيش. اهللعبد 
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 لعيل ابن بلبان الفاريس، مؤسسة الرسالة  اإلحسان بتقريب صحيح ابـن حبان

 هـ(، بتحقيق شعيب األرنؤوط.5258ببريوت، الطبعة األوىل )

 دار حممد بن أيب بكر الزرعي،  اهللبن القيم اجلوزية أيب عبد ال أحكام أهل الذمة

هـ(، 5258الطبعة األوىل ) ،رمادى للنرش ببريوت، دار ابن حزم بالدمام

 تحقيق: يوسف أمحد البكري وشاكر توفيق العاروري.ب

 أليب يعىل حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن الفراء، دار  األحكام السلطانية

 هـ(، حتقيق حممد حامد الفقي.5225ببريوت، الطبعة الثانية ) الكتب العلمية

 أليب حممد عيل بن أمحد بن حزم األندليس، دار  اإلحكام ِف أصول األحكام

 هـ(.5212احلديث بالقاهرة، الطبعة األوىل )

 دار الكتب العلمية ببريوت، أليب بكر حممد املعروف بابن العريب،  أحكام القرآن

 ا هـ(، حتقيق حممد عبد القادر عطا.222الطبعة الثالثة)

 يب بكر محد بن عيل الرازي اجلصاص، دار إحياء الرتاث أل أحكام القرآن

 هـ(، حتقيق حممد الصادق قمحاوي.5212العريب، طبعة)

 زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، أليب  آداب اليتوى واسميتي واسمستيتي

 ـ(، حتقيق بسام عبد الوهاب اجلايب.ه5218دار الفكر بدمشق، الطبعة األوىل)

 حممد بن إسامعيل البخاري، مكتبة املعارف للنرش  اهللأليب عبد  األدب اسميرد

 هـ(، حتقيق سمري بن أمني الزهريي.5256والتوزيع، بالرياض، الطبعة األوىل)

 للشيخ صالح بن  اإلرشاد إَل صحيح اَلعتقاد والرد عَل أهل الَّشك واإلحلاد

 هـ(.5221الرابعة) الطبعة ،دار ابن اجلوزي ،انفوزان الفوز

 لعبد الرمحن بن نارص السعدي ضمن املجموعة  اإلرشاد إَل معرفة األحكام

 هـ(.5255الكاملة، مركز صالح بن صالح الثقايف بعنيزة، طبعة)
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 ملحمد بن عيل الشوكاين، دار  إرشاد اليحول إل حتقيق احلق من علم األصول

 هـ(، حتقيق الشيخ أمحد عزو عناية.5256الكتاب العريب، الطبعة األوىل)

 بن عبد الرب النمري، دار الكتب  اهللأليب عمر يوسف بن عبد  اَلستذكار

هـ(، حتقيق: سامل حممد عطا وحممد عيل 5225العلمية ببريوت، الطبعة األوىل)

 معوض.

 محد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، جامعة اإلمام أ العباسأليب  اَلستقامة

هـ(، حتقيق: د. حممد رشاد 521٧حممد بن سعود باملدينة املنورة، الطبعة األوىل)

 سامل

 أليب بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب  األسَمء اسمبهمة ِف األنباء اسمحكمة

هـ(، حتقيق د. عز 525٣البغدادي، مكتبة اخلانجي بالقاهرة، الطبعة الثالثة)

 الدين عيل السيد. 

 لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب التميمي، وزارة الشؤون  أصول اإليَمن

اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية، الطبعة 

 هـ(، حتقيق: باسم فيصل اجلوابرة5221اخلامسة)

 بن حنبل الشيباين، دار املنار باخلرج،  أمحد بن حممد اهللأليب عبد  أصول السنة

 هـ(.5255الطبعة األوىل)

 يف إيضاح القرآن بالقرآن ملحمد األمني بن حممد املختار بن عبد  أضواء البيان

 هـ(.5252القادر اجلكني الشنقيطي، دار الفكر ببريوت، الطبعة)

 ابن الشاطبي، دار  إبراهيم بن موسى بن حممد اللخميإسحاق  أليب اَلعتصام

 هـ(، حتقيق سليم بن عيد اهلاليل.5252عفان بالسعودية، الطبعة األوىل)

 أليب بكر أمحد بن إبراهيم اإلسامعييل، دار العاصمة  اعتقاد ألمة احلديث

 هـ، حتقيق حممد بن عبد الرمحن اخلميس.5252بالرياض، طبعة 
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 دار رعيحممد بن أيب بكر الز اهللأليب عبد  إعًلم اسموقعَّي عن رب العاسمَّي ،

هـ(، حتقيـق: حممد عبد السالم 5255الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل )

 إبراهيم.

  دار حممد بن أيب بكر الزرعي اهللالبن القيم اجلوزية أيب عبد  ياناللهإغاثة ،

 هـ(، حتقيق: حممد حامد الفقي.5٧62املعرفة ببريوت، الطبعة الثانية)

 محد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، دار أ العباسأليب  اقتضاء الَصاط اسمستقيم

 حتقيق نارص العقل.هـ(، 5256عامل الكتب بريوت، الطبعة السابعة)

 للقايض عياض اليحصبي، دار الوفاء  إكَمل اسمعلم َشح صحيح مسلم

هـ(.، حتقيق د. حييى 5256باملنصورة والرشد بالرياض، الطبعة األوىل)

 إسامعيل.

 حممد بن إدريس الشافعي، دار املعرفة ببريوت،  اهللأليب عبد  األم

 حتقيق حممد زهري النجار. هـ(5٧6٧طبعة)

 أليب عبيد القاسم بن ساّلم، ط: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة  األموال

 هـ(، حتقيق حممد خليل هراس.5216األوىل )

 تبة ألصحاب احلديث أليب املظفر منصور بن حممد السمعاين، مك اَلنتصار

هـ(، املحقق: حممد بن حسني بن 525٣أضواء املنار بالسعودية، الطبعة األوىل)

 حسن اجليزاين.

 ملحمد عبد الغني املجددي احلنفي، قديمي  إنجاح احلاجة َشح سنن ابن ماجه

 كتب خانة بكراتيش، ضمن جمموعة من الرشوح.

 أليب احلسن عيل بن سليامن املرداوي،  اإلنصاف ِف معرفة الراجح من اخلًلف

 دار إحياء الرتاث العريب بريوت، حتقيق حممد حامد الفقي.
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 أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر  األوسط ِف السنن واإلمجاع واَلختًلف

 هـ(، حتقيق صغري أمحد بن حممد حنييف.5212النيسابوري، الطبعة األوىل )

 إبراهيم احلسني املعروف بابن الوزير، دار  ملحمد بن إيثار احلق عَل اخللق

 م(.568٣الكتب العلمية ببريوت، الطبعة الثانية)

 )ب(
 أليب بكر أمحد بن عمرو البزار، مكتبة  البحر الزخار اسمعروف بمسند البزار

 هـ(.5216العلوم واحلكم باملدينة املنورة، الطبعة األوىل)

 ن الكاساين، دار الكتاب العريب لعالء الدي بدالع الصنالع ِف ترتيب الَّشالع

 م(.5682ببريوت، الطبعة)

 حممد بن أيب بكر ابن القيم، مكتبة نزار مصطفى الباز  اهللأليب عبد  بدالع اليوالد

 هـ(، حتقيق هشام عبد العزيز عطا وعادل 5256بمكة املكرمة، طبعة)

 عبد احلميد العدوي.

 أليب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد  بداية اسمجتهد وُناية اسمقتصد

 هـ(.5222القرطبي، دار احلديث بالقاهرة، طبعة)

 دار إحياء أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي،  البداية والنهاية

 هـ(. املحقق: عيل شريي5218الطبعة األوىل) ،الرتاث العريب

 أليب حفص ابن  ر الواقعة ِف الَّشح الكبريالبدر اسمنري ِف َّتريج األحاديث واآلثا

امللقن رساج الدين عمر بن عيل بن املرصي، دار اهلجرة للنرش والتوزيع 

بن  اهللهـ(، حتقيق مصطفى أبو الغيط وعبد 5222وىل)بالرياض، الطبعة األ

 سليامن ويارس بن كامل.

 بن ريس ، لعبد العزيز الُبهان اسمنري ِف دحض شبهات أهل التكيري والتيجري

 الريس، موقع اإلسالم العتيق:

http://www.islamancient.com/play.php?catsmktba=933 
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 املعروف أليب العباس أمحد بن حممد اخللوِت  بلغة السالك ألقرب اسمسالك

هـ(، حتقيق ضبطه 5252دار الكتب العلمية ببريوت، طبعة) الشهري بالصاوي،

 وصححه: حممد عبد السالم شاهني

 )ت(

 أليب الفيض حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق  العروس من جواهر القاموس تاج

بيدي، النارش دار اهلداية، حتقيق جمموعة من  احلسيني امللّقب بمرتىض، الزَّ

 املحققني.

 أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، دار الكتب العلمية  تاريخ األمم واسملوك

  هـ(.521٣ببريوت، الطبعة األوىل )

 بن مسلم بن قتيبة الدينوري، املكتب  اهللاحلديث أليب حممد عبد  تلفتأويل َم

 هـ(.5256سالمي ومؤسسة اإلرشاق، الطبعة الثانية)اإل

 أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، دار العاصمة ببريوت،  التبصري بمعاَل الدين

  هـ(، حتقيق د.عيل الشبل.5256الطبعة األوىل )

 للشيخ حممد نارص الدين األلباين، دار الراية بالرياض،  التحذير من فتنة التكيري

 هـ(، حتقيق وتعليق عيل حسن عبد احلميد.525٣الطبعة األوىل )

 مؤسسة التاريخ العريب ملحمد الطاهر ابن عاشور التونيس،  التحرير والتنوير

 هـ(.5221ببريوت، الطبعة األوىل )

 بن أمحد بن حممد بن  اهللأليب حممد موفق الدين عبد  حتريم النظر ِف كتب الكًلم

 هـ(، حتقيق: 5251قدامة املقديس، عامل الكتب بالرياض، الطبعة األوىل)

 عبد الرمحن بن حممد سعيد دمشقية.

 للشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، دار املسلم بالرياض، الطبعة  حتكيم القوانَّي

 هـ(.5255األوىل )
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 للشيخ حممد نارص الدين األلباين، دار القلم، الطبعة األوىل  َّتريج فقه السرية

 هـ(. 5212)

 حمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس، دار الكتب مل تيسري البحر اسمحيط

 هـ(، حتقيق: الشيخ عادل أمحد 5222العلمية ببريوت، الطبعة األوىل )

 عبد املوجود، والشيخ عيل حممد معوض.

 لعالء الدين عيل بن  لباب التأويل ِف معاِن التنزيل تيسري اخلازن اسمسمى 

حممد بن إبراهيم البغدادي الشهري باخلازن، دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة 

 هـ(، تصحيح حممد عيل شاهني5252األوىل)

  املظفر، منصور بن حممد السمعاين التميمي، دار الوطن،  أليب القرآنتيسري

يارس بن إبراهيم وغنيم بن عباس حتقيق  ،(هـ5258األوىل ) الطبعةالرياض، 

 .ابن غنيم

 دار طيبة أليب الفداء بن إسامعيل بن كثري القريش، ط:  تيسري القرآن العظيم

 سامي بن حممد سالمة.(، حتقيق هـ5221بالرياض، الطبعة الثانية )

 طبعة ، الاهليئة املرصية العامة للكتابملحمد رشيد رضا،  تيسري اسمنار

 م(.5661)

 للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، املكتب التعاوين للدعوة  التكيري وضوابطه

 هـ(.5222واإلرشاد يف حوطة سدير، الطبعة األوىل )

 أليب الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد ابن اجلوزي، دار الكتاب  تلبيس إبليس

 ، حتقيق د. السيد اجلمييل.5212العريب ببريوت، سنة 

 بن  اهللأليب عمر يوسف بن عبد  التمهيد سما ِف اسموطأ من اسمعاِن واألسانيد 

زارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب، عبد الرب النمري، و

 .ُممد عبد الكبري البكري أِحد العلوي حتقيق مصطفى بنهـ(، 5٧8٣)طبعة



 
 

 

 422 

 ملحمد بن عيل بن حسني  َّتذيب اليروق والقواعد السنية ِف األَسار اليقهية

 مفتى املالكية بمكة، عامل الكتب، بحاشية الفروق للقرايف.

 دار إحياء الرتاث  أليب منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، َّتذيب اللغة

 .حممد عوض مرعب م(، حتقيق2115األوىل ) الطبعة ،العريب ببريوت

 ملحمد عبد الرؤوف املناوي، دار الفكر املعارص  التوقيف عَل مهَمت التعاريف

 ببريوت دار الفكر بدمشق، حتقيق د. حممد رضوان الداية.

 سالمي اإلاملكتب آل الشيخ،  اهللللشيخ سليامن بن عبد  تيسري العزيز احلميد

 حتقيق زهري الشاويش.هـ(، 522٧، الطبعة األوىل )ببريوت ودمشق

  للشيخ عبد الرمحن بن نارص  كًلم اسمنانتيسري الكريم الرِحن ِف تيسري

حتقيق عبد الرمحن بن هـ(، 5221الطبعة األوىل ) مؤسسة الرسالة،السعدي، 

 معال اللوحيق

 )ج(

 أليب عمر يوسف بن عبد الرب النمري، دار الكتب  جامع بيان العلم وفضله

 هـ(.5٧68العلمية ببريوت، طبعة)

 مؤسسة مد بن جرير الطربي، أليب جعفر حم جامع البيان ِف تأويل القرآن

 هـ(، حتقيق: أمحد حممد شاكر.5221الرسالة، الطبعة األوىل )

 أليب الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل، دار  جامع العلوم واحلكم

 هـ(.5218املعرفة ببريوت، الطبعة األوىل )

 حممد بن أمحد القرطبي، دار الكتب املرصية،  اهللأليب عبد  اجلامع ألحكام القرآن

 طفيش.أهـ(، حتقيق إبراهيم 5٧82الطبعة الثانية )
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 أليب الفرج زين الدين عبد الرمحن ابن شهاب الدين  جامع العلوم واحلكم

هـ(، حتقيق 525٣البغدادي ثم الدمشقي الشهري بابن رجب، مؤسسة الرسالة)

 ؤوط، وإبراهيم باجس.األرنشعيب 

 للدكتور عصام السناين، اسمسلمَّي بَّي فهم الغًلة وَّتذيل اسمرجيَّي جهاد ،

 الشبكة العنكبوتية:

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=17&book=2123. 

 لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن  اجلواب الصحيح سمن بدل دين اسمسيح

هـ(، حتقيق عبد العزيز 5256تيمية احلراين، ط: دار العاصمة، الطبعة األوىل )

 العسكر ومحدان احلمدان. 

 )ح(

 بن سليامن األشعث ابن أيب داود، دار طيبة بالرياض،  اهللأليب بكر عبد  احلالية

 هـ(، حتقيق حممود حممد احلداد.5218طبعة)

  ملحمد أمني بن عمر بن عابدين، دار الفكر ببريوت،  اسمحتار عَل الدر اسمختاررد

 هـ(.5252الطبعة الثانية) 

 أليب القاسم إسامعيل بن حممد  احلجة ِف بيان اسمحجة وَشح عقيدة أهل السنة

بن الفضل التيمي األصبهاين، دار الوطن للنرش بالرياض، الطبعة 

 ربيع بن هادي عمري املدخيل.هـ(، حتقيق حممد بن 5222األوىل)

 للدكتور عصام السناين، مكتبة اإلمام  حقيقة الوَلء والُباء ِف الكتاب والسنة

 هـ(. 52٧1الذهبي بالكويت، الطبعة الثانية )

 أبو زيد،  اهللللشيخ بكر بن عبد  حكم اَلنتَمء إَل اليرق واجلَمعات اإلسًلمية

 هـ(.5251مطابع الدرعية بالرياض، الطبعة األوىل )
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  بندر بن نايف للشيخ ، مناقشة تأصيلية علمية هادئة اهللاحلكم بغري ما أنزل

 هـ(.522٣العتيبي، الطبعة الثانية)

 )خ(

 حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي، دار املعارف  اهللأليب عبد  خلق أفعال العباد

 هـ(، حتقيق د. عبد الرمحن عمرية.5٧68السعودية بالرياض، طبعة)

 للدكتور غالب بن عيل عواجي، مكتبة لينة بدمنهور، الطبعة األوىل  اخلوارج

 هـ(.5258)

 )د(

 وت، ملحمد بن عيل الشوكاين، دار اجليل ببري الدراري اسمضية َشح الدرر البهية

 هـ(.521٣طبعة)

 لشيخ اإلسالم أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن  درء تعارض العقل والنقل

عبد السالم ابن تيمية احلراين، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية باململكة 

 هـ(، حتقيق: الدكتور حممد رشاد سامل.5255العربية السعودية الطبعة الثانية)

 دار  ،أليب احلسن عيل بن حممد بالشهري باملاوردي لوكدرر السلوك ِف سياسة اسم

 الوطن بالرياض، املحقق: فؤاد عبد املنعم أمحد.

 مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، الطبعة  الدرر السنية ِف األجوبة النجدية

 هـ(.5256اخلامسة )

 لعبد الرمحن بن الكامل جالل الدين السيوطي، دار الفكر ببريوت،  الدر اسمنثور

 م(.566٧طبعة)

 أليب حممد بن حزم األندليس، توزيع مكتبة الرتاث بمكة  الدرة فيَم جيب اعتقاده

 (، حتقيق د. أمحد نارص احلمد، د. سعيد بن 5218املكرمة، الطبعة األوىل)

 عبد الرمحن القزقي.
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 آل الشيخ،  اهللللشيخ سليامن بن عبد  أهل اإلَشاك الدَللل ِف حكم مواَلة

 مكتبة دار اهلداية بالرياض، حتقيق الوليد بن عبد الرمحن الفريان.

 ودار الريان أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، دار الكتب العلميـة  دَللل النبوة

 حتقيق د. عبد املعطى قلعجي.هـ(، 5218الطبعة األوىل ) للرتاث،

  الدين اخلالص ملحمد صديق حسن خان القنوجي البخاري، اخلالصالدين ،

 هـ(، حتقيق حممد سامل هاشم.5252دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل )

 )ذ(

 أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب  الذريعة إَل مكارم الَّشيعة

 وأب اليزيد، وأبهـ(، حتقيق: د.  5228، دار السالم بالقاهرة، طبعة)األصفهاين

 زيد العجمي.

 )ر(

 مكتبة  لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين، الرد عَل البكري

هـ(، حتقيق: حممد عيل 525٣الغرباء األثرية باملدينة املنورة، الطبعة األوىل )

 عجال.

 القسم األول،  - الرد عَل شبهات مجاعات الغلو ِف اسمملكة العربية السعودية

 هـ(.52٧٧ز بصرية، الطبعة األوىل )مرك

 للشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب، وهي القسم اخلامس  الرسالل الشخصية

مؤلفات الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب، جامعة اإلمام حممد بن سعود من 

 د. سيد حجاب. د. حممد بلتاجي بالرياض، حتقيق عبد العزيز زيد الرومي

  دار ابن خزيمة بالرياض، الطبعة الشيخ ابن باز والعلَمءالرسالل اسمتبادلة بَّي ،

 هـ(، مجع حممد بن موسى املوسى وحممد بن إبراهيم احلمد. 5228األوىل )



 
 

 

 424 

 لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، دار الرتاث بالقاهرة، الطبعة الرسالة ،

 حتقيق: أمحد حممد شاكر. ،هـ(5٧66الثانية)

 ط: دار األلويس ملحمود لعظيم والسبع اسمثاِنروح اسمعاِن ِف تيسري القرآن ا ،

 هـ(.521٧الفكر ببريوت)

 ملنصور بن يونس بن إدريس البهوِت، مكتبة  الروض اسمربع َشح زاد اسمستقنع

 هـ(.5٧61الرياض احلديثة بالرياض، طبعة)

 ملحيي الدين النووي، املكتب اإلسالمي  روضة الطالبَّي وعمدة اسميتَّي

 هـ(.5212ببريوت، الطبعة )

 )ز(

 أليب الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد ابن اجلوزي،  زاد اسمسري ِف علم التيسري

 هـ(.5212املكتب اإلسالمي ببريوت، الطبعة الثالثة )

 بن أيب بكر حممد  اهللالبن القيم اجلوزية أيب عبد  زاد اسمعاد ِف هدي خري العباد

الطبعة  مؤسسة الرسالة ببريوت ومكتبة املنار اإلسالمية بالكويت،الزرعي، 

 هـ(، حتقيق شعيب وعبد القادر األرنؤوط.5252) السابعة والعرشون

 )س( 

 دار إحياء الرتاث ملحمد بن إسامعيل الصنعاين،  سبل السًلم َشح بلوغ اسمرام

  اخلويل.هـ(، حتقيق حممد عبد العزيز 5٧٣6) العريب،

 للشيخ حممد نارص الدين األلباين، الطبعة األوىل  سلسلة األحاديث الصحيحة

 هـ(. 5252)

 حتقيق حممد حميي  ،دار الفكرلسليامن بن األشعث السجستاين،  سنن أِب داود

 الدين عبد احلميد، بتعليقات َكاَمل يوُسْف احلُوت، ومذيلة بأحكام األلباين
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  ببريوت، الطبعة دار الفكر القزويني،  زيد ابن ماجهُممد بن ي اهللسنن أِب عبد

 .حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقياألوىل، 

 دار إحياء الرتاث العريب ببريوت، سنن أِب عيسى ُممد بن عيسى الرتمذي ،

 حتقيق أمحد حممد شاكر.

  النارش: دار الكتاب العريب بن عبد الرِحن الدارمي اهللسنن أِب ُممد عبد ،

خالد السبع  هـ(، حتقيق: فواز أمحد زمريل521٣الطبعة األوىل )ببريوت، 

 العلمي.

 الطبعة األوىل ، الدار السلفية باهلند، سنن سعيد بن منصور اخلراساِن

 ، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي.هـ(521٧)

 مكتبة دار الباز بمكة املكرمة، أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي،  السنن الكُبى

 ، حتقيق حممد عبد القادر عطا.هـ(5252طبعة)

 أمحد بن شعيب، دار البشائر اإلسالمية بحلب، الطبعة الثانية  سنن النسالي

 هـ(، برتقيم عبد الفتاح أبو غدة.5216)

 أليب بكر أمحد بن عمرو ابن أيب عاصم الضحاك الشيباين، دار الصميعي  السنة

 ل اجلوابرة. هـ(، حتقيق د.باسم بن فيص5256بالرياض، الطبعة األوىل)

 أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخلالل، دار الراية بالرياض، أليب بكر  السنة

 هـ(، حتقيق: د. عطية الزهراين.5251الطبعة األوىل )

 5216بن أمحد بن حنبل الشيباين، دار ابن القيم بالدمام، سنة  اهلللعبد  السنة ،

 حتقيق د. حممد سعيد سامل القحطاين.

 هـ(، حتقيق حممد محيد 5215بن إسحاق، دار اخلاين بالرياض، ) ملحمد السرية

 .اهلل
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 عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي، البن هشام أيب حممد  السرية النبوية

هـ(، حتقيق د.مهام سعيد وحممد أيب 5216مكتبة املنار باألردن، الطبعة األوىل)

 صعيليك.

 ملحمد بن عيل بن حممد الشوكاين، دار  السيل اجلرار اسمتدفق عَل حدالق األزهار

 هـ(، حتقيق: حممود إبراهيم زايد.5212الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل )

 )ش(

 ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، دار الثريا للنرش. َشح األربعَّي النووية 

 بن احلسن بن منصور  اهلليب القاسم هبة أل َشح أصول اعتقاد أهل السنة

 هـ(، حتقيق: د. أمحد سعد محدان.5212ي، دار طيبة بالرياض )الاللكائ

 للشيخ حممد بن صالح العثيمني، دار البصرية  َشح رياض الصاحلَّي

 باإلسكندرية، الطبعة األوىل.

 أليب حممد احلسن بن عيل الربهباري، مكتبة الغرباء األثرية، الطبعة  َشح السنة

 هـ(، حتقيق خالد بن قاسم الردادي. 5252األوىل)

 أليب حممد احلسني البغوي الفراء، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية  َشح السنة

 ؤوط وزهري الشاويش.األرنهـ(، حتقيق شعيب 521٧)

 عيل بن خلف بن بطال البكري القرطبي، مكتبة  احلسن أليب َشح صحيح البخاري

 هـ(، حتقيق: أيب متيم يارس بن إبراهيم.522٧الرشد بالرياض، الطبعة الثانية )

  أليب زكريا حييى بن رشف  «باسمنهاج»َشح صحيح مسلم بن احلجاج اسمسمى

 هـ(.5٧62الطبعة الثانية )دار إحياء الرتاث العريب ببريوت، النووي، 

 مكتبة الشيخ ابن عثيمني اإللكرتونية، موقع روح السيارينية َشح العقيدة ،

 .اإلسالم
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 البن أيب العز صدر الدين حممد بن عالء احلنفي، طبعة  َشح العقيدة الطحاوية

 5258وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الطبعة األوىل )

 هـ(، حتقيق: أمحد شاكر.

 دار الكتاب بد الرمحن بن حممد ابن قدامة املقديس، أليب الفرج ع الَّشح الكبري

أرشف عىل طباعته حممد هـ(، 5252، الطبعة األوىل )العريب للنرش والتوزيع

 رشيد رضا صاحب املنار.

 أليب الربكات أمحد بن حممد الدردير العدوي الَّشح الكبري عَل َمتَص خليل ،

 حتقيق حممد عليش .دار الفكر ببريوت

 للشيخ حممد بن صالح بن حممد العثيمني، دار  َل زاد اسمستقنعالَّشح اسممتع ع

 هـ(.5222ابن اجلوزي، الطبعة األوىل )

 ملنصور بن  َشح منتهى اإلرادات اسمسمى دقالق أول النهى لَّشح اسمنتهى 

 هـ(.5252يونس بن إدريس البهوِت، عامل الكتب الطبعة األوىل)

  وجمانبة اسمخاليَّي ومباينة أهل األهواءالَّشح واإلبانة عَل أصول السنة والديانة 

بن حممد ابن بطة العكربي، املكتبة الفيصلية بمكة  اهللعبيد  اهللأليب عبد  اسمارقَّي

 هـ(، حتقيق د. رضا نعسان معطي.5212املكرمة، طبعة )

 الطبعة دار الوطن بالرياض،أليب بكر حممد بن احلسني اآلجري،  الَّشيعة 

 .بن عمر بن سليامن الدميجي اهللالدكتور عبد حتقيق  ،هـ(5221الثانية، )

 أليب الفضل القايض عياض بن موسى  بتعريف حقوق اسمصطيى الشيا

 هـ(.5216دار الفكر الطباعة والنرش، الطبعة ) ،اليحصبي

 )ص(

 لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن  الصارم اسمسلول عَل شاتم الرسول

دراسة وحتقيق:  السعودي اململكة العربية السعودية،احلرس الوطني تيمية، 

 حممد حميي الدين عبد احلميد.
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 اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان.=  صحيح ابن حبان  

 أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، املكتب  صحيح ابن خزيمة

هـ(، حتقيق: د. حممد مصطفى 5٧61اإلسالمي ببريوت، الطبعة األوىل )

 عظمي.األ

 اجلعفي البخاري،  حممد بن إسامعيل البخاري اهللأليب عبد  صحيح البخاري

هـ(، حتقيق: حممد زهري بن نارص 5222دار طوق النجاة، الطبعة األوىل )

 النارص.

 أليب احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري،  صحيح مسلم

مصورة من الطبعة الرتكية  دار اجليل ببريوت ودار األفاق اجلديدة ببريوت،

 .هـ 5٧٧2املطبوعة يف استانبول سنة 

 مكتبة ابن تيمية  لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، الصيدية

 هـ(، حتقيق: د. حممد رشاد سامل.5216بمرص، الطبعة الثانية )

 الزرعيحممد بن أيب بكر  اهللالبن القيم اجلوزية أيب عبد  الصًلة وحكم تاركها ،

هـ(، حتقيق: بسام عبد الوهاب 5256دار ابن حزم ببريوت، الطبعة األوىل )

 اجلايب.

 حممد بن أيب بكر بن  اهللأليب عبد  الصواعق اسمرسلة ِف الرد عَل اجلهمية واسمعطلة

 أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية، دار العاصمة بالرياض، الطبعة

 .اهللهـ(، حتقيق عيل بن حممد الدخيل 5218األوىل) 

 )ط(

 احلسني بن أيب يعىل، دار املعرفة ببريوت، حتقيق: حممد أليب  طبقات احلنابلة

 حامد الفقي.
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 أليب الفضل عبد الرحيم العراقي، دار إحياء  طرح التثريب ِف َشح التقريب

 الرتاث العريب ببريوت، تقديم حممود حسن ربيع. 

 شمس الدين حممد بن  اهللأليب عبد  حلكمية ِف السياسة الَّشعيةالطرق ا 

أيب بكر بن أيوب الزرعي ابن القيم اجلوزية، مطبعة املدين بالقاهرة، حتقيق د. 

 حممد مجيل غازي.

 حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي  اهللأليب عبد  طريق اُلجرتَّي وباب السعادتَّي

هـ(، حتقيق عمر بن 5252ابن القيم اجلوزية، دار ابن القيم بالدمام، طبعة)

 حممود أيب عمر.

 )ع(

 لصديق بن حسن بن عيل احلسيني  العُبة ِما جاء ِف الغزو والشهادة واُلجرة

هـ(، 5212دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل ) القنوجي البخاري،

 يق: حممد السعيد بن بسيوين زغلول أيب هاجر.حتق

 أليب حممد عبد الرمحن بن حممد الرازي، الطبعة األوىل  علل احلديث

 هـ(، حتقيق حممد بن صالح الدبايس. 5222)

 دار اخلاين ، أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين اهللأليب عبد  العلل ومعرفة الرجال

 بن حممد عباس. اهللويص  هـ(، حتقيق5222بالرياض، لطبعة الثانية)

 أليب حممد حممود بن أمحد العيني،  عمدة القاري َشح صحيح البخاري

 هـ(.5٧28مصورة: دار الفكر ببريوت عن الطبعة األوىل، )

 )غ(

 جامعة أم القرى بمكة اخلطايب، محد بن حممد أليب سليامن  غريب احلديث

 العزباوي.هـ(، حتقيق عبد الكريم إبراهيم 5212املكرمة، طبعة)
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 )ف(

 مؤسسة الدعوة اإلسالمية الصحفية، اليتاوى لسَمحة لشيخ عبد العزيز بن باز ،

 هـ(. 5225)

 مكتبة املعارف اليتاوى السعدية للشيخ عبد الرِحن بن ناَص السعدي ،

  هـ(.5212بالرياض، الطبعة الثانية )

 دار  احلسن تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي، أليب فتاوى السبكي

 املعارف.

 دار الفضيلة بالرياض، الطبعة األوىل فتاوى الشيخ عبد الرزاق عيييي ،

 هـ(، إعداد وليد إدريس منيس.5258)

 لعبد املالك بن أمحد  فتاوى العلَمء األكابر فيَم أهدر من دماء ِف اجلزالر

 هـ(.5222رمضاين، مكتبة األصالة األثرية بجدة، الطبعة الثالثة )

  دار لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين،  الكُبىاليتاوى

حتقيق: حسنني حممد  هـ(،5218الطبعة األوىل)بريوت،  الكتب العلمية

 خملوف.

 الرئاسة العامة فتاوى اللجنة الدالمة الدالمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،

د بن عبد هت(، مجع: أمح5256للبحوث العلمية واإلفتاء، الطبعة األوىل )

 الرزاق الدويش.

 للشيخ عبد العزيز بن باز، موقع الشيخ الرسمي. فتاوى نور عَل الدرب 

 مطبعة احلكومة بمكة فتاوى ورسالل الشيخ ُممد بن إبراهيم آل الشيخ ،

 هـ(، مجع حممد بن عبد الرمحن بن قاسم. ٧66املكرمة، الطبعة األوىل )

 أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، دار الريان  فتح الباري َشح البخاري

 هـ(.521٣الطبعة الثانية ) )مصور عن الطبعة السلفية(،للرتاث بالقاهرة 
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 الشوكاين اليمني، دار ابن كثري  اهللملحمد بن عيل بن حممد بن عبد  فتح القدير

 هـ(.5252بدمشق ودار الكلم الطيب ببريوت، الطبعة األوىل )

 حممد بن مفلح املقديس، النارش دار الكتب العلمية  اهللأليب عبد  اليروع

 هـ(.5258ببريوت، حتقيق أيب الزهراء حازم القايض، الطبعة )

 أليب منصور عبد القاهر بن طاهر بن حممد  اليرق بَّي اليرق وبيان اليرقة الناجية

 م(.56٣٣البغدادي، دار اآلفاق اجلديدة ببريوت، الطبعة الثانية )

 بريوت،  دار الكتب العلميةأليب العباس أمحد بن إدريس القرايف،  اليروق

 حتقيق خليل املنصور.هـ( 5258طبعة)

 أليب حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم  اليصل ِف اسملل واألهواء والنحل

 الظاهري، مكتبة اخلانجي بالقاهرة.

 املكتبـة التجارية رشح اجلامع الصغري لعبد الرؤوف املناوي،  فيض القدير

 هـ(.5٧26الكربى بمرص، طبعة)

 )ق(

 ملجد الدين أيب طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى، مؤسسة  القاموس اسمحيط

هـ(، 5226الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ببريوت، الطبعة الثامنة)

 بإرشاف: حممد نعيم العرقُسويس.

  دار اإلسالمي بمكة املكرمةالعامل قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة ،

 هـ(، تنسيق د عبد الستار أبو غدة.5258، الطبعة الثانية )دمشقبالقلم 

 ْوِجردي اخلراساين،  القضاء والقدر ألمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرُْسَ

 حتقيق، هـ(5225األوىل) الطبعة مكتبة العبيكان بالرياض، أيب بكر البيهقي،

 آل عامر. اهللحممد بن عبد 
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 أليب إبراهيم بن سلطان العدناين، الطبعة القطبية هي اليتنة فاعرفوها ،

 هـ(.5256الثانية)

 أليب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين،  قواطع األدلة ِف األصول

هـ(، حتقيق حممد حسن حممد حسن 5258دار الكتب العلمية ببريوت، طبعة)

 إسامعيل الشافعي.

 لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل، مكتبة نزار مصطفى  القواعد

 (.5666الباز بمكة، طبعة)

 حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم  أليب قواعد األحكام ِف مصالح األنام

، هـ(5252بالقاهرة، الطبعة ) السلمي الدمشقي، مكتبة الكليات األزهرية

 .ؤوف سعدطه عبد الر راجعه وعّلق عليه:

 لعيل بن عباس البعيل القواعد واليوالد األصولية وما يتعلق ُبا من األحكام ،

هـ(، حتقيق حممد حامد 5٧٣2احلنبيل، مطبعة السنة املحمدية بالقاهرة، طبعة)

 الفقي.

  ملحمد بن صالح بن حممد  وأسَمله احلسنى اهللالقواعد اسمثَل ِف صيات

 هـ(.5225العثيمني، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، الطبعة الثالثة)

 )ك(

 بريوت  -لشمس الدين حممد بن أمحد الذهبي، دار ابن كثري بدمشق  الكبالر

 ومكتبة دار الرتاث باملدينة، حتقيق حميي الدين مستو.

 دار الفكر، احلنبيل البهوِت ملنصور بن يونس كشاف القناع عن متن اإلقناع ،

 (، حتقيق هالل مصيلحي مصطفى هالل.5212طبعة)

 مؤسسة ينور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمل كشف األستار عن زوالد البزار ،

 هـ(، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي.5٧66الرسالة ببريوت، الطبعة األوىل )
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  لسليامن بن  الناسكشف األوهام واَللتباس عن تشبه بعض األغبياء من

هـ(، حتقيق: 5252وىل )األسحامن اخلثعمي، دار العاصمة بالرياض، الطبعة 

 الزير آل محد. اهللعبد العزيز بن عبد 

 لسليامن بن سحامن النجدي، دار العاصمة بالرياض، الطبعة  كشف الشبهتَّي

 هـ(، حتقيق عبد السالم بن برجس آل عبد الكريم5218األوىل)

 )ل(

 البن منظور، ط: دار إحياء الرتاث العريب ببريوت، الطبعة األوىل  لسان العرب

 هـ(، حتقيق عيل شريي.5218)

 للشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط: دار البصرية  لقاء الباب اسميتوح

 باألسكندرية.

 بن أمحد بن قدامة  اهللأليب حممد عبد  سمعة اَلعتقاد اُلادي إَل سبيل الرشاد

 البدر. اهلل(، حتقيق بدر بن عبد 5216فية بالكويت، طبعة)املقديس، الدار السل

 لرشح الدرة املضية يف عقد الفرقة  لوامع األنوار البهية وسواطع األَسار األثرية

املرضية لشمس الدين، أيب العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريني احلنبيل، 

 هـ(. 5212الثانية) مؤسسة اخلافقني بدمشق، الطبعة

 )م(

  الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء،  ،البحوث اإلسًلميةجملة

 مصدر الكتاب: موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء:

 http://www.alifta.com 

 جملة إسالمية رشعية تصدر عن مؤسسة الدعوة اإلسالمية جملة الدعوة اإلسًلمية ،

 مد بن إبراهيم آل الشيخ.الصحفية بالرياض، أسسها سامحة الشيخ حم
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 (، تصدر عن م5686، جملة إسالمية دعوية أسبوعية تأسست عام )جملة اليرقان

 .دولة الكويتيف  مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي

 نسخة املوسوعة الشاملة املوافق  بإرشاف حممد رشيد بن عيل رضا،، جملة اسمنار

 للمطبوع.

 21سالمي بجدة، املؤمتر اإل ، تصدر عن منظمةجملة جممع اليقه اإلسًلمي 

 جملًدا، املوزع املعتمد دار البشري للنرش والتوزيع

 احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي،  أليب جممع الزوالد ومنبع اليوالد

 هـ(.5252) الطبعة مكتبة القديس بالقاهرة

 لك لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، طبعة جممع امل جمموع اليتاوى

 هـ(.5256فهد لطباعة املصحف الرشيف، طبعة)

 دار الثريا للنرش جمموع فتاوى ورسالل الشيخ ُممد بن صالح العثيمَّي ،

 هـ(، مجع فهد نارص السليامن.5226والتوزيع بالرياض، الطبعة األوىل )

  مجع حممد  بن باز اهللجمموع فتاوى ومقاَلت للشيخ عبد العزيز بن عبد

 هـ(. 522٧الشويعر، مؤسسة احلرمني اخلريية بالرياض، الطبعة الرابعة )

 دار العاصمة  ،جمموعة الرسالل واسمسالل النجدية لبعض علَمء نجد األعًلم

 هـ.5٧26 األوىل هـ(، مصورة عن الطبعة5216الثانية ) الطبعةبالرياض، 

 أليب حممد عبد احلق بن عطية األندليس،  اسمحرر الوجيز ِف تيسري الكتاب العزيز

 عبد السالم حتقيق هـ(، 5222دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل)

 .عبد الشايف حممد

 أليب حممد عيل بن أمحد بن حزم األندليس، دار الفكر ببريوت،  اسمحَل باآلثار

 وبلت عىل النسخة التي حققها الشيخ أمحد حممد شاكر.ق

http://ar.wikipedia.org/wiki/1989
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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 مكتبة لبنان نارشون ملحمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي،  َمتار الصحاح

 حتقيق: حممود خاطر.هـ(، 5252طبعة جديدة )، ببريوت

 حممد بن أيب بكر الزرعي، دار  اهللالبن القيم اجلوزية أيب عبد  مدارج السالكَّي

 هـ(، حتقيق: حممد حامد الفقي.5٧6٧الكتاب العريب ببريوت، الطبعة الثانية )

 لعبد املالك بن أمحد الرمضاين، دار سبيل  مدارك النظر ِف السياسة الَّشعية

 هـ(.5258املؤمنني بالدمام، الطبعة الثانية)

 املكتب اإلسالمي ببريوت، اهللرواية ابنه عبد  مسالل اإلمام أِحد بن حنبل ،

 هـ(، حتقيق زهري الشاويش.5215الطبعة األوىل)

 احلاكم النيسابوري،  اهللحممد بن عبد  اهلل أليب عبد اسمستدرك عَل الصحيحَّي

 هـ(، حتقيق مصطفى 5255دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل )

 عبد القادر عطا. 

 هـ(، 5225، مؤسسة الرسالة ببريوت، الطبعة األوىل )مسند أِحد بن حنبل

 حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون.

 بن عبيد اجلَْوَهري البغدادي، مؤسسة نادر ببريوت، الطبعة  مسند عِل بن اجَلْعد

 هـ(، حتقيق: عامر أمحد حيدر.5251األوىل )

 أليب العباس شهاب الدين أمحد بن أيب بكر  مصباح الزجاجة ِف زوالد ابن ماجه

هـ(، حممد املنتقى 521٧البوصريي، دار العربية ببريوت، الطبعة الثانية،)

 الكشناوي.

  الظًلم ِف الرد عَل من كذب الشيخ اإلمام ونسبه إَل تكيري أهل اإليَمن مصباح

، دار اهلداية للطبع والنرش لعبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ واإلسًلم

 بالرياض، مراجعة إسامعيل بن سعد بن عتيق.
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 يب العباس أمحد بن أل اسمصباح اسمنري اسمصباح اسمنري ِف غريب الَّشح الكبري 

 .املكتبة العلمية ببريوت عيل الفيومي ثم احلموي، حممد بن

 أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين اليامين، املكتب  مصنف عبد الرزاق

هـ(، حتقيق: حبيب الرمحن 521٧اإلسالمي ببريوت، الطبعة الثانية )

 األعظمي.

 يف، بن حممد بن أيب شيبة الكو اهللأليب بكر عبد  اسمصنف ِف األحاديث واآلثار

 حتقيق: كامل يوسف احلوت.هـ(، 5216) النارش: مكتبة الرشد بالرياض،

 صطفى السيوطي الرحيباين، املكتب مل مطالب أول النهى حاشية غاية اسمنتهى

 هـ(.5252اإلسالمي بدمشق، الطبع الثانية)

 حلافظ بن أمحد حكمي،  معارج القبول بَّشح سلم الوصول إَل علم األصول

 هـ(، حتقيق عمر بن حممود أيب عمر.5251دمام، طبعة)دار ابن القيم بال

 دار طيبة البغوي الفراء، بن مسعود احلسني حميي السنة أليب حممد  معاَل التنزيل

حققه وخرج أحاديثه: هـ(، 525٣)للنرش والتوزيع بالرياض، الطبعة الرابعة 

 .النمر وعثامن مجعة ضمريية وسليامن مسلم احلرش اهللحممد عبد 

  املطبعة اخلطايب، محد بن حممد أليب سليامن  السنن َشح سنن أِب داودمعاَل

 .هـ(5٧25األوىل ) الطبعة العلمية بحلب

 أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، إحياء الرتاث بوزارة  اسمعجم الكبري

 هـ(.5211األوقاف العراقية، الطبعة األوىل )

 حممد بن أيب بكر  اهللأليب عبد  ادةميتاح دار السعادة ومنشور وَلية العلم واإلر

 أيوب الزرعي ابن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية ببريوت.
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 أليب العبَّاس أمَحَد بن األنصاريِّ  اسميهم سما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

، األوىل  الطبعة ،دار ابن كثري ودار الكلم الطيب بدمشق وبريوت القرطبيِّ

مستو، ويوسف البدوي، وأمحد السيد وحممود حميي الدين  حتقيقهـ(، 525٣)

 .بّزال

 األشعري،  ، أليب احلسن عيل بن إسامعيلمقاَلت اإلسًلميَّي واختًلف اسمصلَّي

 ريرت. هـ(، حتقيق: هلموت 5211دار إحياء الرتاث العريب ببريوت، الطبعة الثالثة)

 بن  اهللأليب حممد موفق الدين عبد  اسمغني ِف فقه اإلمام أِحد بن حنبل الشيباِن

 .هـ(5٧88مكتبة القاهرة، طبعة)أمحد بن قدامة املقديس، 

 ملحمد اخلطيب الرشبيني، دار  مغني اسمحتاج إَل معرفة معاِن ألياظ اسمنهاج

 .الفكر ببريوت

 حمد بن عبد الكريم بن أيب بكر أمحد الشهرستاين، دار املعرفة مل اسملل والنحل

 هـ(، حتقيق: حممد سيد كيالين.5212ة )ببريوت، الطبع

 حممد بن أمحد عليش املرصي  اهللأليب عبد  منح اجلليل َشح َمتَص خليل

 هـ(.5216املالكي، دار الفكر بريوت، الطبعة )

 لعبد اللطيف بن  منهاج التأسيس والتقديس ِف كشف شبهات ابن جرجيس

عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ، دار اهلداية للطبع والنرش والرتمجة، الطبعة 

 هـ(.521٣الثانية )

 ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين أيب العباس، مؤسسة  منهاج السنة النبوية

 هـ(، حتقيق: د. حممد رشاد سامل.5216قرطبة، الطبعة األوىل )

 لطالل  هيئة األمم اسمتحدة ية السعودية من القضايا العاسمية ِفمواقف اسمملكة العرب

 م(.566٧حممد نور عطار، مطابع الفرزدق التجارية بالرياض، الطبعة األوىل )
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 للشيخ عبد الرمحن بن حسن آل  اسمورد العذب الزَلل ِف نقض شبه أهل الضًلل

 الشيخ = مطبوع ضمن جمموعة الرسائل واملسائل النجدية.

 لسليامن بن عبد اللطيف الشايقي، إدارة  اسموسوعة احلديثة ِف األنظمة السعودية

 هـ(.5222املوسوعة بالرياض، الطبعة الثالثة )

 عمل موسوعي ضخم اعتمد يف بعض أجزائه عىل اسموسوعة العربية العاسمية ،

النسخة الدولية من دائرة املعارف العاملية، نسخة املوسوعة اإللكرتونية 

 لة: للشام

http://ency.kacemb.com/%D88A38D98828D88AA%D88AD%D988A%D88A9 

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية، اسموسوعة اليقهية الكويتية ،

 .(هـ5252مطابع دار الصفوة بمرص، الطبعة األوىل )

 إلبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي، دار  اسموافقات ِف أصول اليقه

هـ(، حتقيق أيب عبيدة مشهور بن حسن آل 525٣ابن عفان، الطبعة األوىل)

 سلامن.

 جامعة اإلمام حممد بن سعود مؤليات الشيخ اإلمام ُممد بن عبد الوهاب ،

 د. سيد حجاب. د. حممد بلتاجي بالرياض، حتقيق: عبد العزيز زيد الرومي

 )ن(

 حلمد بن نارص بن عثامن آل معمر،  النبذة الرشيفة النفيسة يف الرد عىل القبوريني

هـ(، حتقيق عبد السالم بن برجس 5216دار العاصمة الرياض، الطبعة األوىل)

 آل عبد الكريم.

  نقض اإلمام أِب سعيد عثَمن بن سعيد عَل اسمريِس اجلهمي العنيد فيَم افرتى عَل

مكتبة  ،سعيد عثامن بن سعيد الدارمي السجستاين أليب من التوحيد  اهلل
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هـ(، املحقق: رشيد بن 5258الرشد للنرش والتوزيع بالرياض، الطبعة األوىل) 

 حسن األملعي.

 أليب احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي البرصي، دار  النكت والعيون

 الرحيم.الكتب العلمية ببريوت، حتقيق: السيد بن عبد املقصود بن عبد 

 أليب السعادات املبارك بن حممد بن األثري  النهاية ِف غريب احلديث واألثر

( حتقيق حممود الكناحي هـ5٧66اجلزري، املكتبة العلمية ببريوت، الطبعة )

 وطاهر الزاوي.

 ملحمد بن عيل بن  نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار َشح منتقى األخبار

هـ(، حتقيق: عصام 525٧رص، الطبعة األوىل)دار احلديث بمحممد الشوكاين، 

 الدين الصبابطي

 )هـ(

  حياء إأليب احلسن عيل بن أيب بكر املرغيناين، دار بداية اسمبتدي اُلداية َشح

 الرتاث العريب ببريوت، حتقيق طالل يوسف.
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 22 ..............................  األصل االحتياط يف تكفري املسلم :الضابط الثالث

 64 ................  التكفري ال يكون يف خمتلف فيه أو مسائل دقيقة :الضابط الرابع

 62 ..................  ليس كل من وقع بالكفر أو قاله يكون كافًرا :الضابط اخلامس

 ٣٧ ................... التكفري خيتلف باختالف الزمان، واملكان، واألشخاص  -أ

 ٣٣ ....................................... الفرق بني التكفري املطلق واملعني  -ب

 85 ............................................. التالزم بني الظاهر والباطن  -ج

 82 .................................................. الزم القول ليس بالزم  -د

 22 .................  يف فهم مقولة )من مل يكفر الكافر فهو كافر( :الضابط السادس

 22 .............................  بعض شعب الكفر جتتمع مع اإلسالم :الضابط السابع

 511 ....................... الدليل عىل أن من شعب اإليامن ما ال يكفر برتكه  -أ

 51٧ ............................... الكفر كفران وجيتمع أدنامها مع اإليامن  -ب

 51٣ ........................................... ضبط ألفاظ الكفر ودالالته  -ج

 222 ......................................  أمور تعني على ضبط دالالت هذه األلفاظ

 516 ..................... الرجوع ألصول أهل السنة واجلامعة يف التكفري  :األول

 55 ............................. معرفة الضابط بني الكفر األصغر واألكرب  :الثاين

 552 ......................................... معرفة أنواع الكفر األكرب  :الثالث

 525 ......................... العناية بأبواب أحكام الردة يف أبواب الفقه  :الرابع

: 

 222 .....................................................  شروط التكفري :املبحث األول
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 526 ................  أن يكون التكفري بأمر يقيني ال مدخل للظن فيه :الرشط األول

 5٧5 ................ داللة النصوص عىل أن الفعل أو القول كفر أكرب  :الرشط الثاين

 5٧6 ................. قصد الكفر يف األعامل املحتملة للكفر وعدمه  :الرشط الثالث

 52٣ .......................................... قيام احلجة عىل املعني  :الرشط الرابع

 52٧ .......................................... الضابط يف قيام احلجة لتكفري املعني  

 528 .............................. حترير مذهب أئمة الدعوة النجدية يف فهم احلجة  

 262 ....................................................  موانع التكفري :املبحث الثاني

 262 ................................  اجلهل الناشئ عن عجز ال تقصري :اسمانع األول

 5٣2 ................................... رشوط اجلهل املانع من الوقوع يف الكفر 

 582 ............................................................ اخلطأ  :املانع الثاين

 222 ......................................................... التأويل  :اسمانع الثالث

 21٧ .................................. رشوط التأويل املانع من الوقوع يف الكفر 

 122 .......................................................... اإلكراه  :اسمانع الرابع

 252 ..................................  رشوط اإلكراه املانع من الوقوع يف الكفر

 122 ........................................................ التقليد  :اسمانع اخلامس

 256 .............................................خالف العلامء يف جواز التقليد 

 226 ................................... ضابط التقليد املانع من الوقوع يف الكفر 

:

 126 .........................  بإطالق اهللالتكفري باحلكم بغري ما أنزل  :الشبهة األوىل

 2٧6 ................................. ليس كل حتاكم داخل يف النهي  :الوجه األول

 2٧6 ....... من منهج اخلوارج  اهللالتكفري املطلق يف احلكم بغري ما أنزل  :الوجه الثاين

 225 ............ منضبط بإمجاع سابق  اهللالتكفري باحلكم بغري ما أنزل  :الوجه الثالث



 
 

422 
 

 

 22٧ .......... ال تكفري بأمر خارج عن إمجاعهم األول يف باب احلكم  :الوجه الرابع

 22٣ ........  من الكفر األصغر اهللأوجه تبني أن احلكم بغري ما نزل ثامنية  :الوجه اخلامس

 22٣ ....... التكفري بغري اجلحود أو االستحالل أو التبديل خرق لإلمجاع األول:

 22٣ .................... : التكفري بغريها ال بد له من نص رصيح أو إمجاعالثاِن

 228 ....... : من نسب للسلف التكفري بغري احلاالت الثالث فعليه الدليلالثالث

 226 .................... منهج اخلوارج: يلزم من التكفري بالقوانني مطلقًا الرابع

 221 ........................... : ال جيوز تكفري من ثبت إسالمه بيقنياخلامس

 225 ................. : تفريق السنة بني تطبيق القوانني والكفر املحضالسادس

 222 ........................... ا: اختالف قول من كفر بالقوانني مطلقً السابع

 222 ............................. : من كفر بالقوانني مل ينزله عىل األعيانالثامن

 222 ..........  اهللقواعد أهل السنة واجلامعة يف باب احلكم بغري ما أنزل : الوجه السادس

 162 ...................  التكفري باستحالل احلرام برتخيصه وحراسته :الشبهة الثانية

 265 ........... جمرد فعل الذنب، أو األذن بفعله، أو محايته ليس كفًرا  :الوجه األول

 26٣ .......  قواعد أهل السنة واجلامعة يف بيان احلد الذي يكفر به املستحل :الوجه الثاين

 2٣٧ ......  إقامة البنوك الربوية ليس كفًرا، ولو صاحبها إرصار وحراسة :الوجه الثالث

 124 ....................  التكفري ببعض األنظمة كنظام العمل والعمال :الشبهة الثالثة

 282 ............... ليس كل ترشيع أو قانون رشًكا، وأنواع املباح منه  :الوجه األول

 26٧ .... اتفاق العلامء عىل احلدود واختالفهم فيام يتوقف عليه التطبيق  :الوجه الثاين

 262 ....... علم أصول الفقه والترشيع اإلسالمي واضعو األنظمة علامء يف  :الوجه الثالث

 262 .............. هذه األنظمة عرضت عىل علامء اململكة العربية السعودية  :الوجه الرابع

 266 ............ هذه األنظمة خاضعة إىل دستور الدولة املبني عىل الرشع  :الوجه اخلامس

 266 ......... إال باالستحالل  اهللالعلامء ال يكفرون باحلكم بغري ما أنزل  :الوجه السادس
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 122 ..........................  التكفري مبواالة الكفار واالستعانة بهم :الشبهة الرابعة

 ٧11 .......... التكفري يف باب الوالء والرباء يعتمد عىل اعتقاد الباطن  :الوجه األول

 ٧1٧ .......... معاقدة ومعاهدة الكفار ال يناقض عقيدة الوالء والرباء  :الوجه الثاين

 ٧12 ....... عقد األحالف مع الكفار ال يناقض عقيدة الوالء والرباء  :الوجه الثالث

 ٧16 ........ : الدخول حتت محاية الكفار ال يناقض عقيدة الوالء والرباءالوجه الرابع

 ٧1٣ ............... االستعانة بالكفار ملصلحة املسلمني جائٌز رشًعا  :الوجه اخلامس

 222 .........................  التكفري باالتفاقات األمنية مع الكفار :الشبهة اخلامسة

 ٧16 ...وجوب الوفاء بعهود الكفار املتضمنة للنرصة عىل احلق، ومنع الظلم :الدليل األول

 ٧51 ..................... حللف الفضول مع بعض أهل اجلاهلية  مدحه  :الدليل الثاين

ْبُت َأْعنَاَقُكاَم »للمْرَتْدَيِن  قوله  :الثالث الدليل ُسَل اَل ُتْقتَُل َلرَضَ  ٧55 .......  «َلْواَل َأنَّ الرُّ

 ٧52 ................................ ليهود املدينة عىل التنارص  معاهدته  :الرابع الدليل

 ٧5٧ ............. كفار مكة عىل نرش األمن، ومنع االعتداء  مصاحلته  :الدليل اخلامس

 226 ...............  التكفري باالتفاقات والقواعد العسكرية للكفار :الشبهة السادسة

ا أربعة أنواع وحكمها   ٧56 ........................ التعاون مع الكفار أمنياا وعسكريا

 ٧58 ....................... أدلة جواز التعاون معهم ملصلحة ال تكون ضد املسلمني 

 ٧21 .................... أدلة جواز التعاون معهم لصد دولة معتدية كافرة أو مسلمة 

 ٧22 ........ الرد عىل التكفري بوجود القواعد العسكرية للكفار يف الدولة اإلسالمية 

 214 ....................  التكفري باالتفاقات االقتصادية مع الكفار :الشبهة السابعة

 ٧22 ................................... املواطن التي جيوز فيها بذل األموال للكفار 

 ٧22 .......................... الضعف، فيعطى العدو دفًعا ملرضته  :املوطن األول

 ٧22 ................................ مصلحة دفع رش أو جلب نفع  :املوطن الثاين

 ٧2٣ ................. التحالف ملحاربة عدو، أو دفع خطر مشرتك  :املوطن الثالث
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 222 ...................  التكفري مبحاربة اجملاهدين وتسليم املطلوبني :الشبهة الثامنة

 ٧٧5 ...................... وجوب حتديد حقيقة املجاهد من اإلرهايب  :الوجه األول

 ٧٧2 ....... حماربة الطائفة املسلمة ال يكون كفًرا بحال إال عند اخلوارج  :الوجه الثاين

 ٧٧8 .. جواز عقد االتفاقيات مع الكفار لتسليم املجرمني واإلرهابيني  :الوجه الثالث

 ٧2٧ .......................... تسليم املطلوبني األبرياء معصية ال ردة  :الوجه الرابع

 ٧22 ............ احلكام هم من يطالب باملطلوبني والكفار يمتنعون  :الوجه اخلامس

 246 ....................................  التكفري برتك نصرة املسلمني :الشبهة التاسعة

 ٧26 ..... ليس من لوازم اإليامن نرصة طائفة مسلمة مطلًقا دون غريها  :الوجه األول

 ٧28 ............  اهللاملواالة الواجبة ألهل اإلسالم إذا اتفقوا عىل طاعة  :الثاينالوجه 

 ٧26 ...... ليس ألحد إلزام من حتت حكم حاكم مسلم بنقض عهده  :الوجه الثالث

 ٧25 ......................... نرصة الطائفة املسلمة مقيدة بقيود أربعة  :الوجه الرابع

 224 ......................................  طاعة املشرعني الدوليني :الشبهة العاشرة

 ٧22 .........  ژڭ ڭ ڭ ۇژ :الرد عىل حتريفهم لقوله تعاىل :الوجه األول

 ٧26 ........  ژھ ے ے ۓ ۓ ژ :الرد عىل حتريفهم لقوله تعاىل :الوجه الثاِن

 ٧28 ..................... أنواع الترشيعات اجلائزة التي يدخلها الغالة يف الرشك  

 ٧6٧ .................. الرد عىل التكفري باالنضامم هليئة األمم املتحدة  :الوجه الثالث

 ٧6٧ ................ االنضامم هليئة األمم املتحدة صار له حكم الرضورة  :األول

 ٧62 ............ االنضامم هلا لضبط أمور سياسية، أو اقتصادية، ال رشعية  :الثاين

 ٧6٣ ...................... يف االنضامم مصلحة لرد احلقوق ودفع الظلم  :الثالث

 ٧66 ........ مقاصد هيئة األمم املتحدة ال خيرج باجلملة عن املعاهدات النبوية :الرابع

 ٧66 .............................................. معاهدات احلامية: األوَل

 ٧٣5 ........................................ :معاهدات وضع احلربالثانية
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 ٧٣5 ............ : معاهدات التعاون: العسكرية واألمنية واالقتصاديةالثالثة

 ٧٣2 ........ ال يكفر احلاكم املسلم بذلك إذا عارض ما خيالف اإلسالم  :اخلامس

 ٧٣٣ ............ يتجاوز يف حال ضعف املسلمني ما ال يتجاوز يف غريه  :السادس

 ٧٣6 ...... جواز التحاكم لقوانني الكفار إذا توقف عليها الوصول للحق  :السابع

 ٧82 ....... علامء األمة مل حيرموا االنضامم لألمم املتحدة، فكيف بالتكفري  :الثامن

 222 ..............................  التكفري بالتحية العسكرية :الشبهة احلادية عشرة

 ٧82 ........  التحية العسكرية ال يقصد منها التدين هبا أو التعبد ملن يلقيها له :الوجه األول

 ٧88 ...... توقف بعض العلامء عن تكفري الساجد حتية ال تعبًدا وتعظياًم  :الوجه الثاين

 ٧65 ..........  التحية العسكرية مل يكفر هبا أحد من أهل العلم وإن حرموها :الوجه الثالث

 ٧62 ....... الرد عىل من استدل ببعض نصوص العلامء عىل التكفري هبا  :الوجه الرابع

 222 .....................  التكفري بالرتخيص للمقاالت الباطلة :الشبهة الثانية عشرة

 ٧62 ............... تسلط املنافقني عىل أهل اإلسالم هو بسبب الغالة  :الوجه األول

 ٧66 ........... نظام الدولة يمنع اإلساءة للدين، ويعاقب املتجاوزين  :الوجه الثاين

 ٧66 ...... للتكفري باملقاالت ال بد من وجود الرشوط، وانتفاء املوانع  :الثالث الوجه

 211 .............................. يعذر الساكت لضعف أو قوة عدو  :الوجه الرابع

  212لتعامل مع احلكام الذين ينرصون أهل الباطل اطريقة السلف يف  :الوجه اخلامس

 422 ...................................  التكفري بأخذ الضرائب :الشبهة الثالثة عشرة

 212 ............. حتريم اخلروج عىل األئمة، ولو مع االستئثار والظلم  :الوجه األول

 21٣ ........ أول خروج يف اإلسالم كان شعاره رفع االستئثار والظلم  :الوجه الثاين

 218 ............................ مل جيمع العلامء عىل حتريم الرضائب  :الوجه الثالث

 216 ........... مل يكفر بأخذ الرضائب أحد من العلامء الذين حرموها  :الوجه الرابع

 251 ................ « اَل َيْدُخُل اجلَنََّة َصاِحُب َمْكسٍ »توجيه حديث  :اخلامسالوجه 
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 424 ...........................  التكفري حبرب الدعاة وسجنهم :الشبهة الرابعة عشرة

 252 ..... نظام احلكم ينص عىل نرش الدعوة اإلسالمية ومحاية العقيدة  :الوجه األول

 252 ........................ منع داعية لعينه ال يعترب حرًبا هلل ورسوله  :الوجه الثاين

 256 ............. جيب عىل ويل األمر منع غري املؤهلني أو املتجاوزين  :الثالث الوجه

 258 ............ مل يمنع إال من اختذ املحارضة واملنرب لإلثارة والتهييج  :الوجه الرابع

 222 .............. مل جيعل العلامء منع بعضهم ظلاًم من أسباب الردة  :الوجه اخلامس

 411 ....................  التكفري حبجة قتال الطائفة املمتنعة :الشبهة اخلامسة عشر

 222 .............................. بيان ضوابط ملعرفة الطائفة املمتنعة  :الوجه األول

 222 ........... الطائفة املمتنعة هي اخلارجة عىل مجاعة اإلمام ومجاعة احلق  :الضابط األول

 226 ................. أن يكون هلا منعة وشوكة، ال يمكن إلزامها إال بالقتال  :الضابط الثاين

 226 ............. ال تكون ممتنعة حتى ترتك الرشائع الظاهرة املجمع عليها  :الضابط الثالث

 2٧5 ............... املخاطب بقتال الطائفة املمتنعة هو احلاكم ال اجلامعات  :الضابط الرابع

 2٧٧ ................... حكم الطائفة املمتنعة ال ينطبق عىل احلاكم املسلم  :الضابط اخلامس

 2٧6 ...................... الغالة ينصبون القتال للمسلمني بناء عىل منهج خاطئ  :الوجه الثاِن

 2٧8 .......... ال يعرف عن أئمة الدين من أجرى هذا احلكم عىل حكام عرصه  :الوجه الثالث

 442 .............................................................  فهرس مراجع البحث

 422 ...............................................................  فهرس املوضوعات

 




