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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ولمت فضُلت ألاظخار الذهخىس ؼىقي عالم 

 مفتي حمهىسٍت مفش العشبُت

 وسثِغ ألاماهت العامت لذوس وهُئاث ؤلافخاء في العالم

ل  لم ٖلى ؾُضها دمحم الخمض هلل الظي بىٗمخه جخم الهالخاث، والهَّ ملسو هيلع هللا ىلص ة والؿَّ

ؾُض ال٩اثىاث، وؤقٝغ اإلاىظىصاث، اإلابٗىر بالغخمت الٗٓمى ل٩اٞت 

م حؿلًُما ٦شحًرا وبٗض، ِ
ّ
لى آله وصخبه وؾل  املخلى٢اث، نلى هللا ٖلُه ٖو

هظه  -بل وللٗالم ؤظم٘-ٞمً صواعي ؾغوعي ؤن ؤ٢ضم لٗلماء الٗالم ؤلاؾلمي 

ت الٗلمُت اإلاباع٦ت التي ُت  اإلاىؾٖى ؤهجؼها ؤبىائها الباخشىن بةصاعة ألابدار الكٖغ

باألماهت الٗامت، والتي جدىاو٫ بالى٣ض والخٟىُض قبهاث الجماٖاث اإلادكضصة التي 

ىت اإلاُهغة،  م وهىع الؿُّ خاصث ًٖ مٗالم الخىُُٟت الؿمدت وهضي ال٣غآن ال٨ٍغ

ذ ؤ٩ٞاع بٌٗ
َ
َبل

ْ
َهذ نىعة ؤلاؾلم ٖىض ٚحر اإلاؿلمحن، وَبل ىَّ

َ
ك

َ
الكباب الظي  ٞ

ت  ا مً الش٣اٞت الضًيُت الصخُدت، و٢ض ظاءث هظه اإلاىؾٖى ًُ ا واٞ
ًّ
لم ًىل خٓ

( ٦دل٣ت مً الخل٣اث اإلاخىانلت مً دلُل اإلاعلمين بلى جفىُذ ؤفياس اإلاخعشفين)

ألاماهت الٗامت لضوع وهُئاث ؤلاٞخاء في الٗالم؛  ؾلؿلت الجهىص التي ج٣ىم بها

الت وجص ًَّ خُذ اإلاٟاهُم، بًماًها مجها بإنَّ مىاظهت ألا٩ٞاع إلاىاظهت ألا٩ٞاع ال

اإلادكضصة، وه٣ض هظه ألا٩ٞاع، وج٣ضًم الهىعة الصخُدت ل٣ًاًا ؤلاؾلم 

ت، والهىعة  بري وألاهم في مىاظهت هظه الخُاعاث اإلاىدٞغ
ُ

ال٨بري، هى الغ٦حزة ال٨

ًجي، وال ق٪ ؤنَّ الٗالم ؤلاؾلمي ب٩اٞت ؤَُ اٞه ٢ض اإلاشلى لخجضًض الخُاب الِضّ

ئي اإلاًللت، وؤصع٥  ؤصع٥ زُىعة الاوؿُا١ زل٠ هظه ألا٩ٞاع اإلاكىهت، والغُّ

ا ؤهمُت ؤلاههاث ألهل الٗلم الغاسخحن ُٞه الٗاملحن به؛ ٦ٗلماء ألاػهغ  ًً ؤً

ت، وؾاثغ اإلااؾؿاث الٗلمُت اإلاٗخمضة  لماء صاع ؤلاٞخاء اإلاهٍغ ٠ ٖو الكٍغ

 بالٗالم ؤلاؾلمي.
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ؤلاؾلمي ؤنَّ هظه الجماٖاث اإلادكضصة ٧اهذ  ل٣ض ؤصع٦ذ ظماهحُر الٗالم

حكىه نىعة الضًً، ونىعة اإلااؾؿاث الضًيُت، ونىعة ٖلمائها ال٨باع، ختى 

َبإ الٗا٢ل اإلاتزن لهىث ال٨ٟغ 
ّ
ُدى٫ بحن ظماهحر ألامت ؤلاؾلمُت، وبحن الاِج

َ
ج

 ؤلاؾلمي الىؾُي اإلادؿامذ، الظي ًدمل للٗالم ؤظم٘ ٧ل مٗاوي الغخمت واإلاىصة

ما٫ لجضًغة بإْن ج٩ىن خل٣اث  ًضا مً هظه ألٖا لم وألامً وألامان، وبنَّ مٍؼ والؿَّ

ونل مباع٦ت بحن الجماهحر وبحن اإلااؾؿاث الضًيُت التي حعي خاظاث ألامت وجلبي 

 ٧اٞت مُالبها.

ُت جىُٟظ الخُت  ٖغ
َّ

هظا و٢ض ؤخؿً بزىاهىا الباخشىن بةصاعة ألابدار الك

ت اإلا٣ترخت مً ألاماهت الٗا مت لضوع وهُئاث ؤلاٞخاء في الٗالم لهظه اإلاىؾٖى

اإلاباع٦ت، والتي ٧اهذ تهضٝ بلى جىاو٫ ال٣ًاًا ال٨بري التي جمشل ألاؾـ وألانى٫ 

ت لهظه الجماٖاث اإلادكضصة، وعبما ٩ًىن هظا   الٗمل ال٨ٍٟغ
ً
 ًهلرهخاط إل  با٧ىعة

٘ ٖلُه ًا الجؼثُت في ٢ابل ألاًام، ٦شحًرا مً اإلاؿاثل والٟغوٕ وال٣ًا للخَٟغ

ت. ُت وال٨ٍٟغ  اإلاىبش٣ت ًٖ هظه ألانى٫ في ٧اٞت املجاالث الكٖغ

ُت باألماهت  ؤ٦غع ق٨غي وصٖمي إلزىاهىا الباخشحن بةصاعة ألابدار الكٖغ

ض مً بهخاط البدىر الض٣ُ٢ت الغا٢ُت  الٗامت، وؤؾخدض هممهم الٗالُت ٖلى مٍؼ

 ي هظا الخى٢ُذ الخغط.التي جدخاط بلحها ألامت ؤلاؾلمُت، بل والٗالم ؤظم٘ ف

ٓهغ الهىعة  -زانت بطا ٢ضمذ بلٛاث مسخلٟت  -وال ق٪َّ ؤنَّ هظه البدىر 
ُ
ج

مدت لهظا الضًً ؤلاؾلمي الخى٠ُ، وبوي أل٢ضم ب٩ل الخِبّ  الصخُدت الؿَّ

والخ٣ضًغ هظا الٗمل اإلاباع٥ ٦م٣ضمت وبا٧ىعة للٗالم ؤظم٘، وؤؾإ٫ هللا حٗالى ؤن 

ا نالر ؤٖمالىا ، وؤن حهضًىا بلى ؾىاء الؿبُل، بهه ولي طل٪ وال٣اصع ًخ٣بل مىَّ

 .ٖلُه

 ألاظخار الذهخىس/ ؼىقي ببشاهُم عالم

 مٟتي ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت

 وعثِـ ألاماهت الٗامت لضوع وهُئاث ؤلاٞخاء في الٗالم
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ولمت بداسة ألابحار الؽشعُت 

 باألماهت العامت لذوس وهُئاث ؤلافخاء في العالم

لى آله  ى هللا ٖلُه ٖو
َّ

لم ٖلى ؾُضها عؾى٫ هللا نل لة والؿَّ الخمُض هلل والهَّ

 وصخبه ومً والاه وبٗض، 

م مً ٞبىاء ٖلى جىظُه  - ٖلمببغاهُم ًُٞلت ألاؾخاط الض٦خىع قىقي  ٦ٍغ

مٟتي ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت وعثِـ ألاماهت الٗامت لضوع وهُئاث ؤلاٞخاء في 

ُت باألماهت ؤن ج٣ضم لٗلماء وباخثي الٗالم  -الٗالم  ٌؿغُّ بصاعة ألابدار الكٖغ

ت ) ت الٗلمُت ال٨ٍٟغ دلُل اإلاعلمين بلى جفىُذ ؤفياس ؤلاؾلمي هظه اإلاىؾٖى

ت مً اإلاخعشفين  لضوع  الٗامت األماهتالباخشحن ب( و٢ض ٢ام بهظا الٗمل مجمٖى

 - ببشاهُم هجمجدذ بقغاٝ وجىظُه مٗالي الض٦خىع  الٗالم في ؤلاٞخاء وهُئاث

مؿدكاع ًُٞلت اإلاٟتي وألامحن الٗام لؤلماهت الٗامت لضوع وهُئاث ؤلاٞخاء في 

و٢ض ظاء هظا الٗمل جلبُت لىضاء ظماهحر ألامت ؤلاؾلمُت التي ٖاهذ وال  -الٗالم 

لث ؤ٩ٞاع الخُٝغ وؤلاعهاب، وججؿضث هظه اإلاٗاهاة في هُئت ػالذ حٗا وي مً ٍو

انٗت، مما حؿبب في ظٗل ٦شحر مً  مدت الىَّ ه لهىعة ؤلاؾلم الؿَّ حكٍى

ا حؿبب هظ ًً الاهدغاٝ في صماع  ااإلاؿلمحن في مى٠٢ الضٞإ ًٖ الىٟـ، وؤً

ملُاث بعهابُت، قملذ الٗضًض مً بلضان الٗ الم ٖمغاوي، وخغوب ؤهلُت، ٖو

غًبا ا ٚو
ً
 .قغ٢

ت،  ٨ٍغ ا بإن الخغب يض ؤلاعهاب في اإلا٣ام ألاو٫ هي خغب صًيُت ٞو واٖخ٣اًصا مىَّ

ها  ت التي اقخملذ ٖلى ؤهم ال٣ًاًا ال٨بري التي خٞغ ظاءث ٨ٞغة هظه اإلاىؾٖى

ُت، التي ظاءث في ٦خاب هللا وؾىت  ٖغ
َّ

ىن اإلادكضصون ًٖ خ٣ُ٣تها الك اإلاخُٞغ

ن ًىضعط جدذ ٧ل ٢ًُت مً هظه ال٣ًاًا الٗضًض ، ومً اإلام٨ً ؤملسو هيلع هللا ىلصعؾى٫ هللا 
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مً الٟغوٕ وألاخ٩ام واإلاؿاثل التي ًم٨ً مٗالجتها مٗالجت صخُدت بىاًء ٖلى 

ذ ًٖ ظاصة  مٗالجت ألانل هٟؿه الظي خاصث به هظه الجماٖاث واهدٞغ

ىت اإلاُهغة. م والؿُّ  الهىاب وهضي ال٣غآن ال٨ٍغ

بٗىاه في ه  ظه اإلاىؾىٖت ٣ٞض ظاء ٧الخالي:ؤما ًٖ اإلاىهج الٗلمي الظي اجَّ

:
ا
ذ بها هظه  ؤوًل عنض ؤهم الكبهاث التي جمشلذ في ٢ًاًا وؤنى٫ ٦بري اهدٞغ

ل في بلبلت ؤ٩ٞاع  ش ٍَى الجماٖاث ًٖ ظاصة الهىاب، وحؿببذ ٖلى مضاع جاٍع

٣اثض الكباب والٗامت، وصٞ٘ ال٨شحر مجهم بلى هىة الخُٝغ وؤلاعهاب.  ٖو

ا:  ُا ً:جغجِب هظه ال٣ًاًا زاه  جدذ ٢ؿمحن ٦بحًر

قغعي ٖلمي ٌكمل ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت باالهدغاٝ في مىهج الاؾخضال٫  ؤحذهما:

ىت اإلاُهغة، خُض حؿبب هظا الخلل في  م والؿُّ ؾـ ٞهم ال٣غآن ال٨ٍغ
ُ
ألانىلي، وؤ

 ً الر عضخي هللا ٖجهم، ٖو ل٠ الهَّ الخغوط ًٖ اإلاىهج اإلاخب٘ اإلاىعور ًٖ الؿَّ

ىت والج  ماٖت.ظاصة مىهج ؤهل الؿُّ

ض  وآلاخش:
َّ
٢ؿم ٨ٞغي ظاء هدُجت خخمُت للهدغاٝ في ال٣ؿم ألاو٫، خُض جىل

 حٗخ٣ض ج٨ٟحَر املجخمٗاث اإلاؿلمت، وونٟها 
ٌ
ت  ٨ٍٞغ

ٌ
ًٖ الاهدغاٝ ألاو٫ مىٓىمت

، وؤوظضث 
ً

ٗت ظملت وجٟهُل بالجاهلُت، وون٠ خ٩امها بالخغوط ًٖ الكَغ

ىه ومجخمٗه وؤهله،  خالت مً الخهام بحن اإلاؿلم وؤزُه اإلاؿلم، وبِىه وبحن َو

هذ مٗالم مكىهت لصخهُت مؿلم نضامي مسغب، بسلٝ نىعة اإلاؿلم  و٧ىَّ

ال٣غآوي ال٠ٗ اإلادؿامذ اإلاخهالر م٘ طاجه وم٘ ٧اٞت البكغ، والظي ال ًيخٌٟ بال 

ًً، و٢ض ظاء ٧ل مجهما في مجلض مؿخ٣ل. غى والّضِ ِٗ ا ًٖ الىٟـ وال ًٖ  صٞا

ا:
ا
٧ل ٢ًُت ؤو قبهت ؤو ٨ٞغة، ؤن ههىع هظه  خغنىا ٖىض ال٨لم ٖلى زالش

ا مىز٣ًا ٦ما ظاء في ٨ٞغ ومهاصع هظه الجماٖاث، 
ً
ال٨ٟغة جهىًٍغا ص٣ًُ٢ا ناص٢

زم هبحن ما جغجب ٖلى هظا الاهدغاٝ ال٨ٟغي ؤو الٗلمي مً هخاثج ؾلبُت او٨ٗؿذ 

ٖلى نىعة ؤلاؾلم واإلاؿلمحن، زم هدىاو٫ هظه ال٣ًُت بالخدلُل والى٣ض، زم جإحي 

اإلاغخلت ألازحرة في البدض مىضخت اإلاٟهىم الٗلمي والكغعي الصخُذ لهظه 
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 ال٣ًُت، مىضخحن ه٣اٍ الخلل التي و٢ٗذ ٞحها هظه الجماٖاث.

لى عؤؾهم وزخاًما: هخ٣ضم بالك٨غ  ٤ الباخشحن ٖو ؤؼشف ًُٞلت الكُش لٍٟغ

ُت باألماهت الٗامت لضوع وهُئاث ظعذ محمىد  اإلاكٝغ ٖلى ٢ؿم ألابدار الكٖغ

ت بلى ى ٞخاء في الٗالم، ٖلى ما بظلؤلا  ه مً مجهىص ٖلمي إلزغاط هظه اإلاىؾٖى

الىىع، وهغظى مً هللا الٗلي الُٗٓم ؤن ًجٗل هظا الٗمل با٧ىعة بهخاط مباع٦ت 

لؤلماهت الٗامت لضوع وهُئاث ؤلاٞخاء في الٗالم ؤلاؾلمي، وؤن ًجؼي ٖىا ًُٞلت 

ٖلم الظي لم ًبسل ببغاهُم  مٟتي الجمهىعٍت وعثِـ ألاماهت الض٦خىع قىقي

ٖلُىا بضٖم ؤو هصر ؤو جىظُه ؤو بعقاص زحر الجؼاء، وهغظىه ؾبداهه وحٗالى ؤن 

ا ألمت ؤلاؾلم و٧اٞت اإلاؿلمحن بهه  ًٗ م هاٞ ًجٗل هظا الٗمل زالًها لىظهه ال٨ٍغ

 ولي طل٪ وال٣اصع ٖلُه.

 بداسة ألابحار الؽشعُت

 الٗالمباألماهت الٗامت لضوع وهُئاث ؤلاٞخاء في 

* * * 
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 ؤوال: جصخُذ اإلاٟاهُم في ال٣ًاًا

ُت  الٗلمُت الكٖغ
 الخهٝى -الخضًض  -ألانى٫  -الخىخُض 

 حلُلت الخلعُم الشالسي للخىحُذ. -1

 الاحتهاد بغير علم وؤزشه في فىش الجماعاث اإلادؽذدة. -2

ت وؤزشها في اهدؽاس العىف وؤلاسهاب. -3 ُا مزهب
ا
 الال

 ظخذًلٌ عىذ الجماعاث ؤلاسهابُتفعاد مىهج الا  -4

عت. -5  الفىش الخىفيري في ميزان الؽَش

الشد على ؼبهت اهدؽاس ؤلاظالم بالعُف )هحى فهم صخُح للضُت الجهاد في  -6

 ؤلاظالم(.

عت الىظعُت وفهم اإلادؽذدًً. -7  عفمت الذماء بين الؽَش

ت وؤزشه في اهدؽاس ؤلاسهاب -8  .الفهم اإلاغلىط لىفىؿ العىت الىبٍى

ً الجماعاث والخُاساث اإلادؽذدة وحىم الاهخماء بليها. -9  جىٍى

 كضُت ألاخالق بين اإلاىهج الفىفي واإلاىهج اإلادؽذد. -11
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 حلُلت الخلعُم الشالسي للخىحُذ. 1

 جمهُذ:

بن ج٣ؿُم الخىخُض بلى جىخُض ؤلىهُت وجىخُض عبىبُت ج٣ؿُم ٚحر مٗغوٝ 

ؿم ٌُ ٘ ًٖ ؤخض مً الؿل٠. ولى ؾلمىا ؤن ألخض ٢بل ابً جُمُت عخمه هللا ولم 

٤ بحن جىخُضي ألالىهُت والغبىبُت انُلح وال مكاخت في الانُلح،  هظا الخٍٟغ

ٞةهما اإلاكاخت ُٞما جغجب ٖلى هظا الخ٣ؿُم مً بلها١ نٟاث اإلاكغ٦حن 

باإلاؿلمحن، والخ٨م ٖلحهم بإخ٩ام اإلاكغ٦حن؛ وطل٪ مً خُض بجهم ًٟتريىن ؤن 

بمشل ما ٧ان ٣ًىم به اإلاكغ٧ىن في َلب الىٟ٘ و٦ك٠  مً اإلاؿلمحن مً ٣ًىم 

٣ٗىن في الكغ٥ في  الًغ مً املخلى٢اث، وبالخالي ٞهم مىخضون في الغبىبُت ٍو

جىخُض ألالىهُت، ُٞضزل ؤصخاب هظا اإلاؿل٪ مً هظا الباب بلى ج٨ٟحر 

دكٟٗىن  اإلاؿلمحن مً هىاحي ٦شحرة؛ خُض ٢الىا: بن الظًً ًخىؾلىن باألهبُاء ٍو

ىاصوجهم ٖىض الكضاثض هم ٖابضون لهم، ٣ٞض ٦ٟغوا بما ٦ٟغ به ٖباص بهم  ٍو

ألاوزان واإلالث٨ت واإلاؿُذ ؾىاًء بؿىاء؛ ٞةجهم لم ٨ًٟغوا باٖخ٣اصهم الغبىبُت في 

جل٪ ألاوزان وما مٗها؛ بل بتر٥ جىخُض ألالىهُت بٗباصتها، وهظا ًىُب٤ ٖلى ػواع 

اإلاؿخُٛشحن بهم، الُالبحن مجهم ما ال  ال٣بىع اإلاخىؾلحن باألولُاء، اإلاىاصًً لهم،

 بن ٦ٟغهم ؤقى٘ مً ٦ٟغ ٖباص ألاوزان. :هللا، بل ٢ا٫ بًٗهم ٣ًضع ٖلُه ٚحر

ل ٣ًىمىن بٗباصة ألانىام م٘ ٖضم  ولئن ؾإلذ هاالء إلااطا ٧ان مكغ٧ى ٢َغ

 لهم بلى 
ً
م٨م؟ ؾ٣ُىلىن: بن ٖباصتهم لها لخ٩ىن وؾُلت اٖخ٣اصهم ٞحها ٖلى خض ٖػ

ِبت ؤجهم ٌؿ٣ُىن بظابتهم هظه ٖلى اإلاؿلمحن ممً ًدبىن ؤهل البِذ هللا. واإلاه

خىؾلىن بهم وبمدبتهم بلى هللا حٗالى، ٞٗىضهم ؤن ٧ل مً  وألاولُاء والهالخحن ٍو

جدضر مىه مىاظاة لؤلولُاء والهالخحن اٖخ٣اًصا مىه في ٢غبهم مً هللا هى مكغ٥ 

ٗخ يؿىن ؤهه ما مً مؿلم بال َو ٣ض ؤن الًغ والىٟ٘ بُض ٚحر مد٤٣ للخىخُض، ٍو

هللا ؾبداهه وحٗالى، وؤن اإلاخىؾلحن باألولُاء والهالخحن ال ٌٗخ٣ضون بإن ألاولُاء 
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ا، وبهما هم مً الىىاٞظ التي ًىٟظ بها الُٗاء ؤلالهي ٖلى  ًٗ ا ؤو هٟ ًمل٩ىن يغًّ

الخل٤، وؤن هللا هى الٟاٖل الخ٣ُ٣ي، ٖلى ٨ٖـ ال٨ٟاع واإلاكغ٦حن الظًً 

 لًغ إلاٗبىصاتهم ٦ما ٣ًى٫ ؤهل الؿىت، ولِـ ٦ما ٣ًغع هاالء.ًشبخىن الىٟ٘ وا

 وال 
ً
ٞالخىؾل ال ًىافي جىخُض ألالىهُت؛ ٞةهه لِـ مً الٗباصة في شخيء ال لٛت

ا، ولم ٣ًل ؤخض: بن الىضاء ؤو الخىؾل بالهالخحن ٖباصة، وال 
ً
ا وال ٖٞغ ًٖ قغ

 ؤو قبه ٖباصة لم ًجؼ ملسو هيلع هللا ىلص ؤزبرها الغؾى٫ 
ً
 بالخي وال باإلاُذ.بظل٪، ولى ٧ان ٖباصة

ٞةن حكبض مدكبض بإن هللا ؤ٢غب بلُىا مً خبل الىعٍض ٞل ًدخاط بلى 

ابذ ٖى٪ ؤقُاء، ٞةن عؤً٪ هظا ًلؼمه جغ٥  واؾُت، ٢لىا له: خٟٓذ قًِئا ٚو

ألاؾباب والىؾاثِ في ٧ل شخيء، م٘ ؤن الٗالم مبجي ٖلى الخ٨مت التي ويٗذ 

لؼمه ٖضم ا وهي -لكٟاٖت ًىم ال٣ُامت ألاؾباب واإلاؿبباث في ٧ل شخيء، ٍو

ٞةجها ٖلى هظا الغؤي ال خاظت بلحها؛ بط ال ًدخاط  -مٗلىمت مً الضًً بالًغوعة

 ؾبداهه وحٗالى بلى واؾُت ٞةهه ؤ٢غب مً الىاؾُت.

لؼم زُإ ٖمغ بً الخُاب في ٢ىله:  ملسو هيلع هللا ىلص اللهم بها ٦ىا هخىؾل بلُ٪ بىبُىا »ٍو

لى الجملت (1)٫: ِٞؿ٣ىن ٢ا« ٞدؿ٣ُىا، وبها هخىؾل بلُ٪ بٗم هبِىا ٞاؾ٣ىا ، ٖو

ًلؼم ؾض باب ألاؾباب واإلاؿبباث والىؾاثل والىؾاثِ، وهظا زلٝ الؿىت 

ؤلالهُت التي ٢ام ٖلحها بىاء هظه الٗىالم ٧لها مً ؤولها بلى آزغها، ولؼمهم ٖلى هظا 

الخ٣ضًغ ؤن ٩ًىهىا صازلحن ُٞما خ٨مىا به ٖلى اإلاؿلمحن، ٞةهه ال ًم٨جهم ؤن 

َضٖىا ألاؾبا  ب ؤو ًتر٧ىا الىؾاثِ، بل هم ؤقض الىاؽ حٗل٣ًا بها واٖخماًصا ٖلحها.ًَ

وال ًٟىجىا ؤن ه٣ى٫: بن الخٟغ٢ت بحن الخي واإلاُذ في هظا اإلا٣ام ال مٗجى لها 

 بلُه 
ً

، وبهما َلب مً هللا مخىؾل
ً

ٞةن اإلاخىؾل لم ًُلب قًِئا مً اإلاُذ ؤنل

ٞهل في هظا ٧له جإلُه للمُذ  ب٨غامت هظا اإلاُذ ٖىضه ؤو مدبخه له ؤو هدى طل٪،

ىن وال ًد٣٣ىن، ٠ُ٦  ت ُٞه؟ ول٨جهم ٢ىم ًجاٞػ ؤو ٖباصة له؟! ؤم هى خ٤ ال مٍغ

                                                           

 .(1111ؤزغظه البساعي في ؤبىاب الاؾدؿ٣اء، باب ؾاا٫ الىاؽ ؤلامام الاؾدؿ٣اء بطا ٢دُىا ) (1)
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 مٗلىم ٖىض ظمُ٘ اإلاؿلمحن. -بل خؿىه-وظىاػ الخىؾل 

ىا وؤال ًى٣ؿم بًٗهم ٖلى بٌٗ مً ؤظل ؤقُاء  بن ٖلى اإلاؿلمحن ؤال ًدىاٖػ

دباًً ٞحها الغؤي ُٞجب ٖل ً للمؿلمحن ؤن ٣ً٘ ٞحها الخلٝ ٍو ى ؤولئ٪ اإلا٨ٍٟغ

ض مجهم ؤن ًدبٗىا ٚحرهم بل ؤن ًتر٧ىهم ؤخغاًعا ٦ما  ًدترمىا عؤي ٚحرهم وال هٍغ

ؤجهم ؤخغاع وؤن ٣ًُمىا ألولئ٪ الٗلماء مً ؤثمت الهضي وػًها ٞلهم مى٤ُ ؾلُم 

 وهٓغ مؿخ٣ُم وؾل٠ نالر

ىا ؤن ٧ل ما هى مدل للىٓغ ومىي٘ للظتهاص ًجب ؤ يبغي ؤن ٌٗٞغ ن ال ٍو

ًدىإػ ُٞه الىاؽ ٞاألمغ واؾ٘ ٨ٞم ازخل٠ الصخابت والخابٗىن وجابٗىهم م٘ 

امدبت  ًً  .بًٗهم بٗ

ا ٖلى به٩اعه  ًٗ بط ال٣اٖضة و٢ض ٢الىا بن اإلاى٨غ ال ًجب به٩اعه بال بطا ٧ان مجم

٠ُ٨ٞ بال٨ٟغ الظي ظاء في ) ال ًى٨غ املخخل٠ ُٞه بهما ًى٨غ اإلاخ٤ٟ ٖلُه ( 

 .(1)ضهما ًبىء به؟! و٠ُ٦ بال٣خل الظي ٌؿخبُده هاالءالخضًض الصخُذ ؤن ؤخ

* * * 

                                                           

خاوي الكُش ًىؾ٠ الضظىي ) (1)  (.855، 854، 849، 1/848م٣االث ٞو
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 ٌ  الففل ألاو

 بُان مفهىم الخلعُم الشالسي للخىحُذ والشد علُه

ًسخل٠ مٟهىم جىخُض ألالىهُت ًٖ مٗجى الخىخُض الظي ج٩لم ٖىه ٖلماء 

ضًت. طل٪ ؤن اإلاخ٩لمحن ٢ؿمىا الخىخُض  ال٨لم مً اإلاٗتزلت وألاقاٖغة واإلااجٍغ

 زت ؤ٢ؿام:زل

 جىخُض الظاث: بمٗجى ؤهه واخض في طاجه ٞل ٢ؿُم له. -1

 جىخُض الهٟاث: بمٗجى ؤهه واخض في نٟاجه ٞل قبُه له. -8

٪ له. -3  جىخُض ألاٞٗا٫ بمٗجى ؤهه واخض في ؤٞٗاله ٞل قٍغ

واؾخض٫ اإلاخ٩لمىن ٖلى ٧ل هٕى مً هظه ألاهىإ بإصلت ٦شحرة جُلب في م٩اجها 

 .(1)مً ٖلم ال٨لم

٢ؿم ابً جُمُت الخىخُض بلى زلزت ؤ٢ؿام: جىخُض الغبىبُت، وجىخُض بِىما 

 ألالىهُت وجىخُض ألاؾماء والهٟاث.

: جىحُذ الشبىبُت:
ا
 ؤوًل

ض وهى: ظٗل الصخيء واخًضا، وؤلاًمان باهلل وخضه ال  : مهضع وخَّ
ً
الخىخُض لٛت

٪ له  .(8)قٍغ

ا، وهي مهضع ن ىاعي مً عبَّ والغبىبُت: هي اجهاٝ هللا ؾبداهه ب٩ىهه عبًّ

غاص به: هللا واإلاال٪، والؿُض،  ىه، والغب ًُل٤ ٍو ا وِعبابت: ؤنلخه ومخَّ ه عبًّ ألامغ ًُغبُّ

واإلاضبغ، واإلاغبي، وال٣ُم، واإلاىٗم، وال ًُل٤ ٚحر مًاٝ بال ٖلى هللا ٖؼ وظل، 

 .(3)وبطا ؤَل٤ ٖلى ٚحره ؤي٠ُ ٦غب الضاع
                                                           

ت ال٣ُٗضة ؤلاؾلمُت )م (1)  (.483مىؾٖى

 الٗغوؽ )باب الضا٫، ٞهل الىاو زم الخاء (. ( جاط8)

( جاط الٗغوؽ )باب الباء، ٞهل الغاء زم الباء(، لؿان الٗغب )عبب(، معجم لٛت ال٣ٟهاء 3)

 (.819)م
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 وؤما معنى جىحُذ الشبىبُت عىذ ابً جُمُت:

ؤلا٢غاع بإن هللا زال٤ ٧ل شخيء وعبه، ٞاهلل وخضه زل٤ الٗالم، وال زال٤  ٞهى:

بال هللا ٞل ٌؿخ٣ل شخيء ؾىاه بةخضار ؤمغ مً ألامىع؛ بل ما قاء ٧ان وما لم 

 .(1)ٌكإ لم ٨ًً

ا: جىحُذ ألالىهُت: ُا  زاه

 ،
ً
 ؤي ٖبض ٖباصة

ً
لىهُت

ُ
 وؤ

ً
لىهت

ُ
 وؤ

ً
ه ِبالهت

َ
وألالىهُت لٛت: مهضع مً ؤِله ًإل

ىه لٟٔ الجللت، وؤنله بله ٖلى وػن ٞٗا٫ بمٗجى اؾم اإلاٟٗى٫ ؤي مإلىه وم

 .(8)بمٗجى مٗبىص، و٧لُّ ما اجسظ مً صوهه مٗبىًصا بلٌه ٖىض مخسظه

 ٪ وؤما مٗجى جىخُض ألالىهُت ٖىض ابً جُمُت ٞهى: ؤن حٗبض هللا وخضه ال قٍغ

 .(3)له، ٞل ججٗل مٗه وال جضٖى مٗه بلًها ٚحره

٤ بحن جىخُضي الغبىبُت وألالىهُتؤصلت ابً جُمُ  (4)ت في الخٍٟغ

حرهم  ل ٚو الظًً ؤزبر ال٣غآن بكغ٦هم واؾخدل الىبي -بن اإلاكغ٦حن مً ٢َغ

مهم وؤوظب لهم الىاعملسو هيلع هللا ىلص  ً بإن هللا  -صماءهم وؤمىالهم وؾبى خٍغ ٧اهىا م٣ٍغ

 وخضه زل٤ الؿماواث وألاعى.

 وهزا ما دلذ علُه آًاث هشيرة منها:

 

                                                           

(، مجهاط الؿىت 883/ 5(، الٟخاوي ال٨بري البً جُمُت )885/ 1( صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل )1)

ت )  (.889/ 3الىبٍى

 الهاء، ٞهل الهمؼة زم اللم(.( جاط الٗغوؽ )باب 8)

 .(877/ 8(، مجمٕى الٟخاوي )31/ 8( الاؾخ٣امت )3)

ت 387،  386، 358/ 8ا٢خًاء الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم ملخالٟت ؤصخاب الجخُم ) (4) (، الخضمٍغ

(، ٢اٖضة ظلُلت في 391/ 7(، )887، 886/ 1(، صعء حٗاعى ال٣ٗل والى٣ل )179-177)م

 (.877/ 8مٕى الٟخاوي )(، مج81/ 1الخىؾل والىؾُلت )
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۋ  )٢ىله حٗالى:  -

  .[85]ل٣مان:   (ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳         ﮴  )و٢ىله حٗالى:  -

  .[16]العنكبوت:  (﮵   ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  

ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  )و٢ىله حٗالى:  -

ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ى  ى    ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ی  ی  جئ  

ٱ    ٻ  ٻ ٻ  ٻ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب   

پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  

 [.16-48]املًمنون:  (ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  )و٢ىله حٗالى:  -

ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷      ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   ے  ے  ۓ   

﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁               

 .[84]الزمر:  (  

 .[601]يوسف:  (ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  )و٢ىله حٗالى:  -

حره: حؿإلهم: مً زل٤ الؿماواث وألاعى؟ ٣ُٞىلىن: هللا،  ٢ا٫ ابً ٖباؽ ٚو
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 .(1)وهم م٘ طل٪ ٌٗبضون ٚحره

امت اإلاك غ٦حن ؤ٢غوا بإن هللا زال٤ ٧ل شخيء، وؤزبخىا الكٟٗاء الظًً ٖو

هللا  ٌكغ٧ىجهم به، وظٗلىا له ؤهضاًصا، ٩ٞاهىا ًخسظون آلهتهم وؾاثِ ج٣غبهم بلى

 ػلٟى، وحكٟ٘ لهم.

 وهزا ما دلذ علُه آًاث هشيرة منها:

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   )٢ىله حٗالى:  -

 .[8]الزمر:  (گ     گ  ڳ

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ   ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  )ه حٗالى: و٢ىل -

ک  ک    گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

 .[88-88]الزمر:  (ڱ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  )و٢ىله حٗالى:  -

﮷   ﮶    ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ھ  ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ 

﮿ ﯀  ﮾   ﮽   ﮼   ﮺ ﮻  ﮹       .[64]يوىس:  (﮸  

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  )و٢ىله حٗالى:  -

ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبخب   مب  

 .[18]األىعام:  (ىب  يب  جت  حت  خت  مت             ىت

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       )و٢ىله حٗالى:  -

  .[165]الب٣غة:  (ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ
                                                           

٢بل  (ۋ ٴۇ ۈ ۈ)ؤزغظه البساعي مٗل٣ًا في ٦خاب الخىخُض، باب ٢ى٫ هللا حٗالى:  (1)

 ( مً خضًض ٨ٖغمت.7581خضًض )
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ً
٩ ٪ ل٪، بال قٍغ ا هى و٧ان مكغ٧ى الٗغب ٣ًىلىن في جلبُتهم: لبُ٪ ال قٍغ

 .(1)ل٪، جمل٨ه وما مل٪

ٞلِـ ٧ل مً ؤ٢غ ؤن هللا عب ٧ل شخيء وزال٣ه ٩ًىن ٖابًضا له صون ما ؾىاه، 

ٗاصي ُٞه،  ا مىه صون ما ؾىاه، ًىالي ُٞه، َو ًٟ ا له زاث ًُ ا له صون ؾىاه، عاظ ًُ صاٖ

ىهى ٖما ههي ٖىه. إمغ بما ؤمغ به، ٍو ُُ٘ عؾله، ٍو  ٍو

ضٖىها ولهظا ٧ان مً ؤجبإ هاالء مً ٌسجض لل كمـ وال٣مغ وال٩ىا٦ب، ٍو

خ٣غب بلحها، زم ٣ًى٫: بن هظا  يؿ٪ لها، ٍو هىم لها، ٍو ٦ما ًضٖى هللا حٗالى، ٍو

لِـ بكغ٥: وبهما الكغ٥ بطا اٖخ٣ضث ؤجها هي اإلاضبغة لي، ٞةطا ظٗلتها ؾبًبا 

ا.
ً
 وواؾُت لم ؤ٦ً مكغ٧

ا بال بةطهه، ا وال يغًّ ًٗ ٩ٞل ما  وهاالء زل٤ مً زل٣ه، ال ًمل٩ىن ألخض هٟ

 ًُلب مجهم ال ٩ًىن بال بةطهه.

 وهى ؾبداهه لم ًإمغ بٗباصة ٚحره، ولم ًجٗل هاالء قٟٗاء ووؾاثل. 

 وهزا ما دلذ علُه آًاث هشيرة منها:

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  ى  )٢ىله حٗالى:  -

:  (ى  ائ  .[45]الؼزٝغ

ڀ          ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ)و٢ىله حٗالى:  -

 .[52]األىبواء:  (ٺ   ٺ

 (پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ)وقوله تعاىل:  -

 .[81]اإلرساء: 

 .[568]الشعراء:  (ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ    چ  چ)وقوله تعاىل:  -

                                                           
 ( مً خضًض ابً ٖباؽ.1185ؤزغظه مؿلم في ٦خاب الدج، باب الخلبُت ونٟتها وو٢تها ) (1)
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ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ      گگ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  )وقوله تعاىل:  -

 .[44]القصص:  (ڱ

 .[618]البقرة:  (ی  ی           ی)تعاىل:  وقوله -

ٟٞي هظه آلاًاث ؤزبذ وخضاهِخه في ألالىهُت وجهاه ؤن ًجٗل ؤو ًضٖى مٗه 

ا ؤو مغبىًبا 
ً
ا ؤو ٣ًى٫: بن مٗه ٖبًضا مملى٧

ً
بلًها آزغ ولم ًجهه ؤن ًشبذ مٗه مسلى٢

ى جىخُض ٣ٞحًرا ؤو مٗه قًِئا مىظىًصا زل٣ه. ٞهظا الخىخُض الظي في ٦خاب هللا: ه

 ألالىهُت وهى ؤن ال ججٗل مٗه وال جضٖى مٗه بلًها ٚحره.

ا: ٞجهُه ؤن ًجٗل مٗه ؤو ًضٖى مٗه بلًها آزغ صلُل ٖلى ؤن طل٪   ًً وؤً

 ؤزغي، ٞلى ٧اهذ جل٪ آلالهت 
ً
مم٨ً، ٦ما ٞٗله اإلاكغ٧ىن الظًً صٖىا م٘ هللا آلهت

ٞهظه الىهىم:  امخى٘ ؤن ًضعى مٗه آلهت ؤزغي. -وال شخيء مٗه ؤنل-هي بًاه 

.
ً
 وال جضعى آلهت

ً
 جض٫ ٖلى ؤن مٗه ؤقُاء لِؿذ بألهت وال ًجىػ ؤن ججٗل آلهت

م ابً جُمُت:  الشد على جفٍش

ج٣ؿٌُم « بن الخىخُض ًى٣ؿم بلى جىخُض الغبىبُت وجىخُض ألالىهُت» ٢ىلهم:

حر م٣ٗى٫، وما ٧ان عؾى٫ هللا  ٣ًى٫ ملسو هيلع هللا ىلص ٚحر مٗغوٝ ألخض ٢بل ابً جُمُت ٚو

ؤلاؾلم: بن هىا٥ جىخُضًً وبه٪ ال ج٩ىن مؿلًما ختى جىخض  ألخض صزل في

جىخُض ألالىهُت، وال ؤقاع بلى طل٪ ب٩لمت واخضة، وال ُؾِم٘ طل٪ ًٖ ؤخض مً 

الؿل٠، وال مٗجى لهظا الخ٣ؿُم، ٞةن ؤلاله الخ٤ هى الغب الخ٤، وؤلاله الباَل 

ا، وال مٗجى ألن وٗبض هى الغب الباَل، وال ٌؿخد٤ الٗباصة والخإلُه بال مً ٧ان عبًّ 

ًغ، ٞهظا مغجب ٖلى طل٪  .(1)مً ال وٗخ٣ض ُٞه ؤهه عب ًىٟ٘ ٍو

، ولى 
َ
ًِ جُمُت ٣ُضِة ومً نىٗه هى اب َٗ  في باِب ال

ٌ
٣ؿُُم ؤمٌغ مدَضر ا الخَّ

َ
ٞهظ

ظِل ؤن ًهُِلَر ٖلى ما  ِت ل٣ُلىا بنَّ للغَّ
َّ
صل

َ
ا َمضٖىًما باأل ًُّ ٖغ

َ
٣ِؿًُما ق

َ
٧اَن ما ٞٗله ج

                                                           

خاوي الكُش ًىؾ٠ الضظىي ) (1)  .(849/ 1م٣االث ٞو
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 ًَّ ِت،  ٌكاُء، ل٨ ٢ىا٫ِ ؾل٠ِ ألامَّ
َ
ٍت وال ؤ  ال صلَُل ٖلحها ِمً ٦خاٍب وال ُؾىَّ

ٌ
ه بضاًت َٗ نيُ

ىاِب  ي بلُِه ُمجاهٌب للهَّ اّصِ ًُ كخِمُل ٖلُِه وما  ٌَ ىخُِض وما  الي ٞخ٣ِؿُُمه للخَّ وبالخَّ

 ولِـ صخًُدا.

ٞهىا٥ جلػم بحن جىخُضي الغبىبُت وألالىهُت وال٣ى٫ بإخضهما ٢ى٫ باآلزغ، 

ا لهم ٞةزباث 
ً
ا بزباث ٧ىهه مال٩ ًُّ ا مى٣ُ ًُّ عبىبُت هللا للىاؽ ًلؼم مىه لؼوًما ٣ٖل

ا بزباث بلهُخه لهم،  ًُّ ا مى٣ُ ًُّ لؼم مجهما لؼوًما ٣ٖل ا ٖلحهم، ٍو
ً
ٞهم ٖبُضه و٧ىهه مل٩

 وبما ؤجهم ال عب لهم ٚحره ٞل بله لهم ٚحره.

 وهزا ما دلذ علُه آًاث هشيرة منها:

 .[12]مريم:  (ٻ  ٻ  پ  پ   پ ٱ  ٻ  ٻ )٢ىله حٗالى:  -

ًغ ٞل مٗجى  عجب الٗباصة ٖلى الغبىبُت، ٞةهىا بطا لم وٗخ٣ض ؤهه عب ًىٟ٘ ٍو

 .(1)ألن وٗبضه

 (ڦ   ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ)و٢ىله حٗالى:  -
 .[52]النمل: 

ٌكحر بلى ؤهه ال ًيبغي السجىص بال إلاً زبذ ا٢خضاعه الخام، وال مٗجى ألن وسجض 

 .(8)لٛحره

 [48]الزخرف:  (ہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ  ھ       ھ) و٢ىله حٗالى: -

٦ما في آزغ الؼمان، ٞةن ٢الىا:  ٞةهه بله في ألاعى ولى لم ٨ًً ٞحها مً ٌٗبضه

بهه مٗبىص ٞحها ؤي مؿخد٤ للٗباصة، ٢لىا: بطن ال ٞغ١ بحن ؤلاله والغب، ٞةن 

 .(3)اإلاؿخد٤ للٗباصة هى الغب ال ٚحر

ىن إلاىسخى ٖلُه الهلة والؿلم ٧اهذ في الغبىبُت ٣ٞض ٢ا٫:بن مداوعة  -  ٖٞغ

                                                           

خاوي الكُش ًىؾ٠ الضظىي )م (1)  .(851/ ٣1االث ٞو

 .(851، 849/ 1اإلاهضع الؿاب٤ ) (8)

 .(858/ 1اإلاهضع الؿاب٤ ) (3)



28 
 

اث:   (ڃ  چ  چ  ) ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ) زم ٢ا٫: [84]الىاٖػ

[89]الكٗغاء:  (ڻ  ۀ  
(1).   

غاٝ:  (ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ)و٢ىله حٗالى في ؤزظ اإلاُشا١:  -   .[178]ألٖا

حن ول٨ىه ال ٞلى ٧ان ؤلا٢غاع بالغبىبُت ٚحر ٧اٝ و٧ان مخد٣ً٣ا ٖىض اإلاكغ٦

ًىٟٗهم ما صر ؤن ًازظ ٖلحهم اإلاُشا١ بهظا، وال صر ؤن ٣ًىلىا ًىم ال٣ُامت: 

غاٝ:   (ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ) ، و٧ان الىاظب ؤن ٌٛحر هللا ٖباعة [178]ألٖا

اإلاُشا١ بلى ما ًىظب اٖتراٞهم بخىخُض ألالىهُت خُض بن جىخُض الغبىبُت ٚحر 

لى ٧ل خا٫ ٣ٞض ا٦خٟى مجهم بخى  خُض الغبىبُت، ولى لم ٩ًىها مخلػمحن ٧اٝ، ٖو

ا ًً   .(8)لُلب ب٢غاعهم بخىخُض ألالىهُت ؤً

ا ًٖ البراء بً ٖاػب، ًٖ الىبي  ًً ڤ ڦ  )٢ا٫: ملسو هيلع هللا ىلص وظاء في الؿىت ؤً

٢ا٫: هؼلذ في ٖظاب ال٣بر، ٣ُٞا٫  [87]ببغاهُم:  (ڦ  ڦ  ڦ  ڄ 

ڤ ڦ  )، ٞظل٪ ٢ىله ٖؼ وظل: ملسو هيلع هللا ىلصله: مً عب٪؟ ٣ُٞى٫: عبي هللا، وهبحي دمحم 

]ببغاهُم:     (ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ

87]
(3).   

٣ٞض ظاء ؾاا٫ اإلال٨حن للمُذ ًٖ عبه ال ًٖ بلهه، ألجهم ال ًٟغ٢ىن بحن الغب 

وؤلاله، و٧ان الىاظب ٖلى مظهب هاالء ؤن ٣ًىلىا للمُذ: مً بله٪ ال مً عب٪! 

 .(4)ؤو ٌؿإلىه ًٖ هظا وطا٥
                                                           

 .(858/ 1اإلاهضع الؿاب٤ ) (1)

خاوي الكُش ًىؾ٠ الضظىي ) (8)  .(851/ 1م٣االث ٞو

مؿلم (، و 1369مخ٤ٟ ٖلُه؛ ؤزغظه البساعي في ٦خاب الجىاثؼ، باب ما ظاء في ٖظاب ال٣بر ) (3)

واللٟٔ له في ٦خاب الجىت ونٟت وُٗمها وؤهلها، باب ٖغى م٣ٗض اإلاُذ مً الجىت ؤو الىاع 

 (.8871ٖلُه، وبزباث ٖظاب ال٣بر والخٗىط مىه )

خاوي الكُش ًىؾ٠ الضظىي ) (4)  .(858/ 1م٣االث ٞو



29 
 

 مىخ
ً
ضون جىخُض عبىبُت ٣ٞض ظاءث ٖضة آًاث وؤما صٖىي ؤن اإلاكغ٦حن ٖامت

 ب٨ٗـ طل٪ مجها:
ً
 ها٣َت

  .[40 ]آل عمران: (ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  گ)٢ىله حٗالى:  -

ذ ال٣غآن بإجهم ظٗلىا  م مً جهٍغ لى الٚغ ٞهغح بخٗضص ألاعباب ٖىضهم، ٖو

اإلالث٨ت ؤعباًبا ٞهىا٥ مً ٣ًى٫: بجهم مىخضون جىخُض الغبىبُت ولِـ ٖىضهم بال 

 .(1)اخض وبهما ؤقغ٧ىا في جىخُض ألالىهُت!عب و 

و٢ا٫ ًىؾ٠ ٖلُه الؿلم لهاخبي السجً وهى ًضٖىهما بلى الخىخُض:  -

 .(ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ)

وما ٧ان ًىؾ٠ ٖلُه الؿلم ًضٖىهم بال بلى جىخُض الغبىبُت؛ ألهه لِـ 

هىا٥ شخيء ٌؿمى جىخُض الغبىبُت وشخيء آزغ ٌؿمى جىخُض ألالىهُت ٖىض 

جٗلىهه مسًُئا في الخٗبحر  ًىؾ٠ ٖلُه الؿلم، ٞهل هم ؤٖٝغ بالخىخُض مىه ٍو

  .(8)!باألعباب صون آلالهت ؟

ض:  (  ٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ)و٢ىله حٗالى:  - ، وؤما هم ٞلم [31]الٖغ

ا،  [38]ال٨ه٠:  (چ  چ   ڇ  ڇ) ومشل طل٪ ٢ىله حٗالى: ًجٗلىه عبًّ

  زُاًبا إلاً ؤه٨غ عبىبِخه حٗالى.

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڱ  ں  ں) هم ًىم ال٣ُامت:و٢ىل -

 .(3)، ؤي في ظٗل٨م ؤعباًبا ٦ما هى ْاهغ[98 -97]الكٗغاء:  (ہ

ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  ) و٢ىله حٗالى: -

                                                           

خاوي الكُش ًىؾ٠ الضظىي ) (1)  .(851/ 1م٣االث ٞو

 (.851، 851/ 1اإلاهضع الؿاب٤) (8)

 .(851/ 1اإلاهضع الؿاب٤ ) (3)
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ناخب هظا ال٨لم مىخًضا ؤو  ٞهل جغي  [61]الٟغ٢ان:  (گ  گ

ا؟
ً
  (1)!مٗتٞر

يب جت حت ىئ يئ جب حب خب مب ىب ) و٢ىله حٗالى: -

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  خت مت ىت يت جث مث

 .[28-28]هود:  (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

لُم ٖىَضما  هم ٖلُِه الؿَّ اله ٢ىُم هىٍص لىبّحِ
َ
الى ًٖ ما ٢ َٗ ه وح

َ
سبُر هللُا ؾبداه ًُ

ض ؤناَبه 
َ
ه ٢  آلهِتهم، وؤهَّ

َ
تر٧ىا ٖباصة ًَ هم لً  ىخُِض ِمً ؤجَّ اهم بلى الخَّ َٖ هَصَر لهم وص

، وطل٪  مجَها ؾىٌء ويغٌع، غَّ ًُّ ى٢ِ٘ ال
ُ
 ٖلى ؤن ج

َ
ٗخ٣ِضوَن في آلهِتهم ال٣ضعة ٌَ ٞهم 

٣حن لَخىخُِض   ٩ًىُن هاالِء اإلاكغ٧ىَن مد٣ِّ
َ

الى، ٠ُ٨ٞ َٗ ِت هللا ح َُّ بقغا٥ٌ لها في عبىب
ِت. َُّ بىب  الغُّ

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ) و٢ىله حٗالى: -

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱڱ   ڱ  ں  ں  

ہ  ہ  ھ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ 

 [681]األىعام:  (ھھ   ھ  ے  ے

هللا حٗالى  ٞلىال ؤن .(8)٣ٞضمىا قغ٧اءهم ٖلى هللا حٗالى في ؤنٛغ ألامىع وؤخ٣غها
ؤ٢ل في هٟىؾهم مً جل٪ الدجاعة ما عجخىها ٖلُه هظا الترظُذ الظي جد٨ُه 

 (ھ  ے  ے):د٣ىا ٖلُه خ٨م هللا ٖلحهم ب٣ىلهآلاًت، واؾخ
 ٩ًىهىَن م، (3)

َ
ِت.٠ُ٨ٞ َُّ بىب ٣حَن لَخىخُِض الغُّ   د٣ِّ

ی  ی  جئ  حئ  مئ  )و٢ىله حٗالى في بُان اٖخ٣اصهم في ألانىام:  -

                                                           

 .(851/ 1اإلاهضع الؿاب٤ ) (1)

خاوي الكُش ًىؾ٠ الضظىي ) (8)  (.853/ 1م٣االث ٞو

 (.39مٟاهُم ًجب ؤن جصدر للض٦خىع دمحم ٖلىي اإلاال٩ي )م (3)
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ٞظ٦غ ؤجهم ٌٗخ٣ضون ؤجهم قغ٧اء   [18]األىعام:  (ىئ  يئ  جب  حب

 .(1)ٞحهم

ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶     )و٢ىله حٗالى:  -

  .[604]األىعام:  (﮷

بض بً (8)عوي ٖبض الغػا١ غ ٖو  (4)وابً اإلاىظع وابً ؤبي خاجم (3)خمُض وابً ظٍغ
وؤبى الكُش ًٖ ٢خاصة هنع هللا يضر ؤهه ٢ا٫: ٧ان اإلاؿلمىن ٌؿبىن ؤنىام ال٨ٟاع 

ھ  ھ  ے       ے  ۓ  )ِٞؿب ال٨ٟاع هللا ٖؼ وظل ٞإهؼ٫ هللا: 

هظا ؾبب هؼو٫ هظه  [118]ألاوٗام:  (ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶     ﮷

م قضًض ؤن ٣ًىلىا ٧لمت ه٣و في آلاًت. ٞهي بطن جىهى ا إلاامىحن ههي جدٍغ
ت؛ ألن ٢ى٫ جل٪ ال٩لمت  الدجاعة التي ٧ان ٌٗبضها الىزيُىن بم٨ت اإلاكٞغ
 ٖلى جل٪ ألاحجاع التي ٧اهىا 

ً
ًدؿبب ٖىه ًٚب ؤولئ٪ الىزيُحن ٚحرة

ٌٗخ٣ضون مً نمُم ٢لىبهم ؤجها آلهت جًغ وجىٟ٘، وبطا ًٚبىا ٢ابلىا 
غمىهه اإلاؿلمحن باإلاشل، ِٞؿب ىن عبهم الظي ٌٗبضوهه، وهى عب الٗاإلاحن، ٍو

بالى٣اثو، وهى اإلاجزه ًٖ ٧ل ه٣و ولى ٧اهىا ناص٢حن بإن ٖباصتهم 
ألنىامهم ج٣غبهم بلى هللا ػلٟى ما اظترءوا ؤن ٌؿبىه اهخ٣اما ممً ٌؿبىن 
ا في ؤن هللا حٗالى في هٟىؾهم ؤ٢ل مً جل٪  آلهتهم، ٞةن طل٪ واضر ظضًّ

٣ى٫َ والؿا  (5)الدجاعة
َ
جىُػ ؤن ه ًَ ه جىِخٌُض ؤو 

َ
ؿبُّ هللَا ًِصرُّ ل ٌَ ا٫ُ هىا: هل َمً 

ٍت؟! َُّ ىِخَُض عبىب
َ
ًضا ج ه ٧اَن مىّخِ  ؤهَّ

ه حٗالى:  -
ُ
 .[46]مريم: (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)و٢ىل

                                                           
خاوي الكُش ًىؾ٠ الضظىي )1)  (.853/ 1( م٣االث ٞو

 (.61/ 8( جٟؿحر ٖبض الغػا١ )8)

 (.35/ 18( جٟؿحر الُبري )3)

 (.1366/ 4( جٟؿحر ابً ؤبي خاجم )4)

 (.39، 38( مٟاهُم ًجب ؤن جصدر للض٦خىع دمحم ٖلىي اإلاال٩ي )م5)
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كغ٦ِحن ٖبُضوا آلهَتهم واٖخ٣ُضوا ٞحَها 
ُ
اللِت ٖلى ؤنَّ اإلا  الضَّ

ُ
ت َُّ ُٗ٢ 

ُ
 جد٤ُ٣ٞاآلًت

هغِ  ِة والىَّ ِت التي ًىِٟغُص بها عبُّ الٗباِص ؾبداهه، الٗؼَّ َُّ بىب ، وهظا ِمً ؤٞٗا٫ِ الغُّ
ِت؟! َُّ بىب ىا في الغُّ

ُ
كغ٧ ٌُ اَع لم  َّٟ ٣ا٫ُ بنَّ ال٨ ًُ  

َ
٠ُ٨ٞ 

ه حٗالى:  -
ُ
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )و٢ىل

َمر:  (ک ک ک ک گ گ گ   .[81]الزُّ

ٞى  ٌذ بإنَّ اإلاكغ٦حَن ًسّىِ هٍغ
َ
مِت ج ي هِظه آلاًِت ال٨ٍغ ِٟ بألهِتهم  ملسو هيلع هللا ىلصَن عؾى٫َ هللا ٞ

ٟؿحِره 
َ
، و٢ض ط٦َغ ؤلاماُم البٛىيُّ في ج ّغِ

ًُّ ٟ٘ وال  ٖلى الىَّ
ُ
ها لَها ال٣ُضعة خ٣اِصهم ؤجَّ اٖل

بيَّ  (ڈ ژ ژ ڑ)  لهِظه آلاًِت: ىا الىَّ
ُ
ٞ هم زىَّ  ملسو هيلع هللا ىلصبإجَّ

ىا: 
ُ
َ٪ ِمجُهم زبَ »مٗاَصاِة ألاوزاِن و٢ال ِهَِبىَّ ُُ َ

خِم آلهِخىا ؤو ل
َ

ًَّ ًٖ ق َّٟ ُ
ٌل ؤو لَخ٨

 .(1)«ُظىىٌن 

 ٣ًىلىَن لهم:  -
ُ

اَب اإلاكغ٦ِحَن لؤلنَىام ًىِم ال٣ُامِت خُض
َ
ڱ ں )ط٦ُغ هللُا لىا زُ

 .[14-19]الشعراء: (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 ؤعباًبا ِمً 
َ
سظوا هِظه آلالهت  اجَّ

ُ
في هِظه آلاًِت هجُض الىَضَم باٍص ٖلى اإلاكغ٦حَن خُض

ىا مىّخِ 
ُ
 ٧اه

َ
ٍت؟!صوِن هللا، بطن ٠ُ٨ٞ َُّ الى جىِخَُض عُبىب َٗ ًَ هلل ح  ضً

ا ٢ى٫ ؤبي ؾُٟان ًىم ؤخض:  ًً ض٫ ٖلى هظا ؤً بيُّ « اُٖل ُهَبل»ٍو  ملسو هيلع هللا ىلصٞإظاَبه الىَّ

ىِله: 
َ

ى وؤظلُّ  هللاُ »ب٣
َ

 .(8)«ؤٖل

ٞاهٓغ بلى هظا زم ٢ل لي: ماطا جغي في طل٪ مً الخىخُض الظي ًيؿب بلحهم 

                                                           

ل في جٟؿحر ال٣غآن )1) ( 8/173( وهظا الخبر ؤزغظه ٖبض الغػا١ في جٟؿحره )4/91( مٗالم الخجًز

بي »٢ا٫: ٢ا٫ لي عظٌل:  (ڈ)ًٖ مٗمغ في ٢ىله:  هم ٢الىا للىَّ ًَّ ملسو هيلع هللا ىلصبجَّ خم : لخ٨ٟ
َ

ًٖ ق

 ٪َ ها ٞلخسبلىَّ  «.آلهِخىا ؤو لىإمغجَّ

مً خضًض البراء بً ( 4143ٚؼوة ؤخض ) ( ظؼء مً خضًض ؤزغظه البساعي في ٦خاب اإلاٛاػي، باب8)

 ٖاػب هنع هللا يضر.
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٣ا٫: بهما اٞتر٢ىا بخىخُض ألالىهُت؟ بى ؾُٟان هنع هللا يضر ًىاصي نىمهم اإلاؿمى ٞإ (1)!ٍو

٣هغه لُٛلب هى وظِكه  بهبل ؤن ٌٗلى في جل٪ الكضة عب الؿماواث وألاعى ٍو

ض ؤن ٌٛلب آلهتهم، هظا م٣ضاع ما ٧ان ٖلُه ؤولئ٪  ظِل اإلاامىحن الظي ًٍغ

ٞهل اإلاىخض جىخُض عبىبُت ٌٗلً  (8)اإلاكغ٧ىن م٘ جل٪ ألاوزان وم٘ هللا عب الٗاإلاحن

 بلهه الظي ٌٗبضه ٖلى هللا ؾبداهه وحٗالى؟!ٖلى 

ت بً ٢غة ًٖ ؤبُه، ٢ا٫:  وما ؤزغظه الخا٦م في اإلاؿخضع٥ ًٖ بًاؽ بً مٗاٍو

إلاا ٧ان ًىم ال٣اصؾُت بٗض باإلاٛحرة بً قٗبت بلى ناخب ٞاعؽ، ٣ٞا٫: ابٗشىا »

معي ٖكغة ٞبٗشىا، ٞكض ٖلُه زُابه، زم ؤزظ حجٟت، زم اهُل٤ ختى ؤجىه، 

خم  ٣ٞا٫: ؤل٣ىا لي جغًؾا،  ٞجلـ ٖلُه. ٣ٞا٫ الٗلج: به٨م مٗاقغ الٗغب ٢ض ٖٞغ

الظي خمل٨م ٖلى اإلاجيء بلُىا، ؤهخم ٢ىم ال ججضون في بلص٦م مً الُٗام ما 

حكبٗىن مىه، ٞسظوا و٨ُُٗم مً الُٗام خاظخ٨م، ٞةها ٢ىم مجىؽ، وبها 

٥ ظاء بىا، ه٨غه ٢خل٨م، به٨م جىجؿىن ٖلُىا ؤعيىا، ٣ٞا٫ اإلاٛحرة: وهللا ما طا

ول٨ىا ٦ىا ٢ىًما وٗبض الدجاعة وألاوزان، ٞةطا عؤًىا حجًغا ؤخؿً مً حجغ ؤل٣ُىاه 

 مً ؤهٟؿىا، ٞضٖاها بلى 
ً

ا ختى بٗض هللا بلُىا عؾىال وؤزظها ٚحره، وال وٗٝغ عبًّ

 .(3)«ؤلاؾلم ٞاجبٗىاه...

اهلُت هظا الصخابي الجلُل اإلاٛحرة بً قٗبت هنع هللا يضر ًسبر ًٖ خالهم في الج

ا»٣ُٞى٫:  ا مىخًضا جىخُض عبىبُت ٖلى «وال وٗٝغ عبًّ ، ٠ُ٨ٞ ٩ًىن مً ال ٌٗٝغ عبًّ

م هاالء.  ٖػ

جاب ًٖ اؾخضال٫ ابً جُمُت بأًت  ک  ک  گ  گ   گ     گ  )ٍو

وؤقباهها ٖلى ؤن ٖامت اإلاكغ٦حن مىخضون جىخُض عبىبُت   [8]الزمر:  (ڳ

                                                           

خاوي الكُش ًىؾ٠ الضظىي ) (1)  .(853/ 1م٣االث ٞو

 .(39( مٟاهُم ًجب ؤن جصدر للض٦خىع دمحم ٖلىي اإلاال٩ي )م8)

صخُذ »( ٢ا٫ الخا٦م: 451/ 3(، والخا٦م في مؿخضع٦ه )81/369غظه الُبراوي في ال٨بحر )( ؤز3)

 ووا٣ٞه الظهبي.« ؤلاؾىاص ولم ًسغظاه
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 بجىابحن:

: ا واخًضا بل هم ؤنىاٝ مخٗضصة:بن اإلاكغ٦حن لم ٩ًىهى  الجىاب ألاٌو ًٟ  ا نى

ٞمجهم مً ٌٗبض ألانىام ٖلى ؤجها وؾُلت ج٣غبهم بلى هللا ػلٟى، ٢ض ظٗلها هللا  -

 واؾُت بِىه وبحن ٖباصه، ٞل ًخم ج٣غب الٗبض بلى هللا بال مً زللها.

، ُٞىٟي وظىصه، وؤهه املخحي  -
ً

ومجهم مً ٌٗخ٣ض بالضهغ وال ًامً باهلل ؤنل

ىِث؟!بهما اإلامُذ، و 
َ
ي ٖلحِهم باإلا ٣طخِ ًَ هغ الِظي  وهى ما ٖبر ٖىه ٢ىله  هَى الضَّ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ) حٗالى:

 .[58]اجلاثوة:(  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
ومجهم مً ٌٗخ٣ض بإن آلهخه لها ال٣ضعة ٖلى الىٟ٘ والًغ، ٞخجلب لهم الخحراث  -

 ما ص٫ ٖلُه ٢ىله حٗالى:البلًا وجىهغهم ٖلى ؤٖضائهم، وهظا  وجضٞ٘ ٖجهم

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  )

ڄ  ڄ  ) وقوله تعاىل: [92-98]يس:  (ڃ  ڃ  چ  چ

ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ   

 .[45-46]مريم:  (ڇ  ڍ

ا واخًضا  الجىاب الشاوي: ًٟ  -وهم لِؿىا ٦ظل٪-لى ؾلمىا ؤن اإلاكغ٦حن ٧اهىا نى

حن ٖباصة  ٞهم ما ٧اهىا ظاصًً ُٞما ًد٩ي عبىا ٖجهم مً ٢ىلهم مؿٚى

، ٞةجهم لى ٧اهىا [3]الؼمغ:  (ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ)ألانىام: 

ناص٢حن في طل٪ ل٩ان هللا ؤظل ٖىضهم مً جل٪ ألانىام ٞلم ٌٗبضوا ٚحره، 

و٢ض ههى هللا اإلاؿلمحن ًٖ ؾب ؤنىامهم؛ ألن ٢ى٫ جل٪ ال٩لمت ًدؿبب ٖىه 

 
ً
ٖلى جل٪ ألاحجاع التي ٧اهىا ٌٗخ٣ضون مً نمُم  ًٚب ؤولئ٪ الىزيُحن ٚحرة

٢لىبهم ؤجها آلهت جًغ وجىٟ٘، وبطا ًٚبىا ٢ابلىا اإلاؿلمحن باإلاشل، ِٞؿبىن 
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غمىهه بالى٣اثو، وهى اإلاجزه ًٖ ٧ل  عبهم الظي ٌٗبضوهه، وهى عب الٗاإلاحن، ٍو

هللا ػلٟى ما  ه٣و، ولى ٧اهىا ناص٢حن بإن ٖباصتهم ألنىامهم ج٣غبهم بلى

ا في ؤن اظتر ءوا ؤن ٌؿبىه اهخ٣اًما ممً ٌؿبىن آلهتهم، ٞةن طل٪ واضر ظضًّ

ا في ٢ىله حٗالى: .  هللا حٗالى في هٟىؾهم ؤ٢ل مً جل٪ الدجاعة ًً و٢ل طل٪ ؤً

ٞةجهم  [85]ل٣مان:  (ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ)

لى ٧اهىا ٌٗخ٣ضون ؤن هللا حٗالى الخال٤ وخضه وؤن ؤنىامه ال جسل٤ ل٩اهذ 

 وخضه صوجها ؤو ل٩ان ٖلى ألا٢ل اخترامهم له حٗالى ٞى١ اخترامهم ٖباصتهم هلل

 ٖلى جل٪ 
ً
لخل٪ الدجاعة، وهل هظا ًخ٤ٟ م٘ قخمهم له ٖؼ وظل ٚحرة

الدجاعة واهخ٣اًما لها مىه ؾبداهه وحٗالى، بن البضاهت جد٨م بإهه ال ًخ٤ٟ 

ض ؤولئ٪ ؤبًضا، ولِؿذ آلاًت التي مٗىا وخضها جض٫ ٖلى ؤن هللا حٗالى ؤ٢ل ٖى

ک  ک  ک  ک  )اإلاكغ٦حن مً حجاعتهم، بل لها ؤمشا٫ مجها ٢ىله حٗالى: 

گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

ڱڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  

 (ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ   ھ  ے  ے

ٞلىال ؤن هللا حٗالى ؤ٢ل في هٟىؾهم مً جل٪ الدجاعة ما عجخىها  [136]ألاوٗام: 

ي جد٨ُه آلاًت واؾخد٣ىا ٖلُه خ٨م هللا ٖلحهم ب٣ىله ٖلُه هظا الترظُذ الظ

  .(1) (ھ  ے  ے)

 ً  لخ٨م الى٢ذ مًٍُغ
ً
ٞهم ٣ًىلىن بإلؿىتهم ما لِـ في ٢لىبهم بظابت

لظل٪ بالدجج ال٣اَٗاث وآلاًاث البِىاث، ولٗلهم ه٣ُىا بما ال ٩ًاص ٌؿخ٣غ في 

ًض٫ ٖلى  ٢لىبهم ؤو ًهل بلى هٟىؾهم، بضلُل ؤجهم ٣ًغهىن طل٪ ال٣ى٫ بما

                                                           

 (.39، 38مٟاهُم ًجب ؤن جصدر للض٦خىع دمحم ٖلىي اإلاال٩ي )م (1)
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هللا جمام  ٦ظبهم، وؤجهم ًيؿبىن الًغ والىٟ٘ بلى ٚحره، وبضلُل ؤجهم ًجهلىن 

٣ضمىن ٚحره ٖلُه ختى في نٛاثغ ألامىع   .(1)الجهل، ٍو

ت  وبٗض ؾغص هظه ألاصلت ه٣ى٫: عبما هجض ٖىض هاالء اإلاكغ٦حن هٕى مٗٞغ

ل٨ً  بالخال٤ ٖلى الجملت، ؤو ٖىضهم شخيء مً ؤلا٢غاع ببٌٗ نٟاث الغبىبُت؛

ت ؤو طا٥ ؤلا٢غاع الجؼجي ؤهه جىخُض، ٞهظا  ال ًخهىع ؤن ًُل٤ ٖلى هظه اإلاٗٞغ

ؤمغ مدا٫، ٞمٗاوي عبىبِخه ؾبداهه ولىاػمها لِؿذ ٖىضهم بضلُل حٗبضهم 

لبهم مً آلهتهم واٖخ٣اصهم ؤجها جىٟ٘ وجًغ بظاتها ٞهم ٢ض  -٦ما ط٦غها -َو

 
ً
 م٘ هللا في اٖخ٣ضوا عبىبُتها بهىعة ؤو بإزغي، وبإن لها جهٞغ

ً
ا في الىظىص وقغ٦ت

 طل٪، ٞهل ب٣ي ٖىض هاالء بٗض ٧ل ما ٢لىاه جىخُض لغبىبُت؟ اللهم ال.

ا: جىحُذ ألاظماء والففاث:
ا
 زالش

ٞهى ؤن ًشبذ الخل٤ هلل  ٖىض ابً جُمُت: ألاؾماء والهٟاثوؤما مٗجى جىخُض 

ىٟىا ٖىه ما هٟاه ٖىه مً ممازلت  املخلى٢اث، ما ؤزبخه مً ألاؾماء والهٟاث، ٍو

ه بل  ٩ىهىا في بزباث بل حكبُه، وججًز ُٞسلهىا مً الخُُٗل والخمشُل، ٍو

 .(8)حُُٗل

 :
ً

٢ض ون٠ هللا حٗالى هٟؿه في ٦خابه »٣ٞا٫ ًٖ الاؾخىاء ًٖ الٗغف مشل

لى لؿان عؾىله بالٗلى والاؾخىاء ٖلى الٗغف والٟى٢ُت  في ٦خابه في آًاث  ٖو

غاٝ:  (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)٦شحرة مشل ٢ىله حٗالى:  و٢ىله حٗالى:  [816]ألٖا

ٞلى ٧ان اإلاغاص بإن مٗجى  [19]ألاهبُاء:   (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)

ل٩ان الخل٤ ٧لهم ٖىضه؛ ٞةجهم ٧لهم في  -٦ما ٣ًى٫ الجهمي  -ٖىضه في ٢ضعجه 

٢ضعجه ومكُئخه، ولم ٨ًً ٞغ١ بحن مً في الؿمىاث ومً في ألاعى ومً ٖىضه. 

ا ٖلى ٦ما ؤن الاؾخىاء ٖلى الٗغف لى ٧ا ن اإلاغاص به الاؾدُلء ٖلُه ل٩ان مؿخىًٍ
                                                           

خاوي الكُش ًىؾ٠ الضظىي ) (1)  .(858/ 1م٣االث ٞو

 .(375/ 8صخاب الجخُم )ا٢خًاء الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم ملخالٟت ؤ( 8)
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ا ٖلى الٗغف ٢بل ؤن ًسل٣ه صاثًما، والاؾخىاء  ظمُ٘ املخلى٢اث ول٩ان مؿخىًٍ

مسخو بالٗغف بٗض زل٤ الؿماواث وألاعى ٦ما ؤزبر بظل٪ في ٦خابه؛ ٞض٫ 

ا ٖلُه؛ ولهظا ٧ان الٗلى مً  ا ٖلُه وجاعة لم ٨ًً مؿخىًٍ ٖلى ؤهه جاعة ٧ان مؿخىًٍ

هٟاث اإلاٗلىمت بالؿم٘ م٘ ال٣ٗل والكٕغ ٖىض ألاثمت اإلاشبخت وؤما الاؾخىاء ال

 .(1)«ٖلى الٗغف: ٞمً الهٟاث اإلاٗلىمت بالؿم٘ ٣ِٞ صون ال٣ٗل

ا ًٖ اإلاجيء بلى الخكغ والجزو٫ بلى الؿماء الضهُا:  ًً ومما ًجب »و٢ا٫ ؤً

ى ؾماثه الخهض٤ً به والغيا مجُئه بلى الخكغ ًىم ال٣ُامت بمشابت هؼوله بل

و٢ا٫ حٗالى:  [88]الٟجغ:  (ى ائ ائ ەئ ەئ)وطل٪ ب٣ىله: 

َمغ:  (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) ]الؼُّ

. ٢ا٫: وهظا صلُل ٖلى ؤهه بطا ظاءهم وظلـ ٖلى ٦غؾُه ؤقغ٢ذ ألاعى ٧لها [69

  .(8)«بإهىاعه

ل بلُه  ًصا ألؾماء هللا ونٟاِجه بىاًء ٖلى ما جىنَّ ٞابً جُمُت ؤزبذ مٟهىًما مدضَّ

ِت اظتهاصُ  َُّ ٟٓ
َّ
ٟاِث وخ٣اث٣ِها الل ه في هظا الباِب مً لؼوِم ْىاهِغ ألاؾماِء والّهِ

جؿُم. كبُه والخَّ
َّ
ى٢ِ٘ ؤلاوؿاَن في باب الد ًُ ا  ىاهِغها اإلاٗغوِٞت، ممَّ  ْو

 اإلادكابه مً آًاث الهٟاث ومى٠٢ الؿل٠ والخل٠ مجها

بخىن بن ؤهل الؿىت والجماٖت ًشبخىن هلل مً الهٟاث ما ؤزبذ لىٟؿه، ُٞش

هلل حٗالى الٗلم وال٣ضعة وؤلاعصاة واإلاكِئت والغخمت والخُاة والؿم٘ والبهغ 

جزهىن هللا ؾبداهه ٖما ال ًل٤ُ به. حر طل٪ مً الهٟاث، ٍو  وال٨لم ٚو

٪ وال ْهحر وال ًخدحز في م٩ان وال  ٞاهلل بمىظب جل٪ الهٟاث لِـ له قٍغ

ٖلُه شخيء مً ًىدهغ في ػمان لِـ بجىهغ وال ٖغى وال ظؿم، وال ًصر 

لىاػمها ٧إن ٌكاع بلُه بهاهىا ؤو هىا٥ ؤو جيؿب بلُه الخغ٦ت والاهخ٣ا٫ مً م٩ان 

                                                           

 .(188، 181/ 5مجمٕى الٟخاوي )( 1)

 .(166/ 6مجمٕى الٟخاوي )( 8)
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بلى آزغ، وال ًصر ٖلُه الجهل وال ال٨ظب وال الىىم ؤو اليؿُان ؤو ال٣ؿغ 

 .(1)وؤلا٦غاه... بلى آزغ ما هىال٪ مً ؤيضاص الهٟاث التي ط٦غهاها

لغؾى٫ جُٟض بٓاهغ ؤلٟاْها ل٨ً هىا٥ آًاث في ٦خاب هللا وؤخاصًض ًٖ ا

هللا ٖؼ وظل  وحٗابحرها زبىث بٌٗ هظه الى٣اثو ؤو الى٣اثٌ التي هُٟىاها ًٖ

ًاء والخدحز في اإلا٩ان ٣٦ىله ؾبداهه وحٗالى:  ٧الجهت والجؿمُت والجىاعح وألٖا

 ( پ پ پ ڀ)و٢ىله:   [88]الٟجغ: (ى ائ ائ ەئ ەئ )

ڈ )، و٢ىله [64]اإلااثضة: (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)، و٢ىله: [11]الٟخذ:

بن ٢لىب بجي آصم »، و٣٦ىله ٖلُه الهلة والؿلم [5]َه: (ژ ژ ڑ 

بن هللا زل٤ آصم ٖلى »، و٢ىله (8)«٧لها بحن ؤنبٗحن مً ؤناب٘ الغخمً

٤ بحن ما ط٦غهاه وبحن ْاهغ هظه آلاًاث والىهىم؟ (3)«نىعجه  ٠ُ٨ٞ هٞى

 ٖؼ الجىاب: ؤن هظه الىهىم ال٣غآهُت مً هٕى اإلادكابه الظي ط٦غ هللا

م آًاث مىه؛ واإلا٣هىص باإلادكابه: ٧ل هو ججاطبخه  وظل ؤن في ٦خابه ال٨ٍغ

الاخخماالث خى٫ اإلاٗجى اإلاغاص مىه وؤوهم بٓاهغه ما ٢امذ ألاصلت ٖلى هُٟه. ٚحر 

ا، ول٨جها مد٨ماث ؤي  ًً ؤن هىال٪ آًاث ؤزغي جخٗل٤ بهٟاث هللا حٗالى ؤً

ذ ٣٦ىله حٗالى: ٢اَٗت في صاللتها ال جدخمل بال مٗىاها الىا ٺ )ضر الهٍغ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )، و٢ىله: [11]الكىعي: (ٿ ٿ 

 (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 .[4-1]ؤلازلم:
                                                           

 (.136( ٦بري ال٣ُُيُاث ال٩ىهُت )م1)

٠ هللا حٗالى ال٣لىب ٠ُ٦ قاء )8) ( مً خضًض 8654( ؤزغظه مؿلم في ٦خاب ال٣ضع، باب جهٍغ

 ٖبض هللا بً ٖمغو.

(، ومؿلم في ٦خاب 6887ؾدئظان، باب بضء الؿلم )( مخ٤ٟ ٖلُه؛ ؤزغظه البساعي في ٦خاب الا 3)

غة.8618البر والهلت وآلاصاب، باب الىهي ًٖ يغب الىظه )  ( مً خضًض ؤبي هٍغ
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ذ الٗباعة يغوعة اجبإ اإلاامً للىهىم  و٢ض ؤوضر هللا في ٦خابه بهٍغ

املخ٨مت في ٦خابه وبىاء ٣ُٖضجه في هللا بمىظبها ووي٘ الىهىم اإلادكابهت مً 

ها والى٢ٝى ٖلى اإلاٗجى اإلاغاص مجها، وقضص الى٨حر ٖلى مً وعائها مً خُض ٞهم

ًخجاهل الىهىم املخ٨مت الىحرة ال٣اَٗت لُلخ٤ الٗباعة اإلادكابهت الٛامًت 

ٟؿغها ٦ما ٌكاء، وطل٪ في ٢ىله حٗالى:  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )ٍو

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ 

 .(1)[7ٖمغان: ]آ٫ (   ﮽﮾  ﮿ ﯀ ﯁     

لين:  اللاظم اإلاؽترن بين الفٍش

ه هللا حٗالى ٖما ٣ًخًُه  وبىاء ٖلى طل٪ ٣ٞض اج٤ٟ اإلاؿلمىن ٧لهم ٖلى ججًز

ت مً الهٟاث اإلاىاُٞت  ْاهغ جل٪ الىهىم ال٣غآهُت وألاخاصًض الىبٍى

ا ألمغ هللا ٖؼ وظل واوسجاًما م٘ جدظًغه مً اجب ل٨ما٫
ً

إ هللا وؤلىهُخه جىُٟظ

له م٘ جغ٥ املخ٨م الىاضر  .(8)اإلادكابه والخىى في جإٍو

 -وهظا هى ال٣ضع الظي ًجب ؤن ٌٗخ٣ضه اإلاؿلم-وبٗض ؤن اج٣ٟىا ٖلى طل٪ 

 :(3)ازخلٟىا في مى٢ٟهم مً الىهىم اإلادكابهت بلى مظهبحن

هُلي لهظه الىهىم مزهب العلف ؿحر ٟج ل ؤو ٟج ضم الخىى في ؤي جإٍو : وهىٖ 

ً ٧ل ه٣و ومكابهت والا٦خٟاء بةزباث م  ٖ ؼ وظل  ٖ ٗالى لظاجه م٘ ججزحهه ا ؤزبخه هللا ح

ٗلم الخٟهُلي  ل ال ل ؤلاظمالي لهظه الىهىم وجدٍى ل طل٪: الخإٍو للخىاصر، وؾُب

ل لها  اهغها صون ؤي جإٍو لىْ  ؼ وظل. ؤما جغ٥ هظه الىهىمٖ  ٖلم هللاٖ  باإلا٣هىص مجها بلى 

                                                           

 (.137( ٦بري ال٣ُُيُاث ال٩ىهُت )م1)

 (.138( ٦بري ال٣ُُيُاث ال٩ىهُت )م8)

 (.148-138)م اإلاهضع الؿاب٤( 3)



41 
 

ٚحر ظاث هى  اٞ  ًُّ هُل ا ؤم ٟج ًُّ ه ؾل٠ وال زل٠.ؾىاء ٧ان بظمال جىذ بُل  ؼ، وهى شخيء لمً 

 ( ڤ ڤ ڦ)٣ٞض ؤؾىض هللا بلى هٟؿه الٗحن باإلٞغاص في ٢ىله حٗالى: 

حن بالجم٘ ٣ٞا٫: [39]َه: ی جئ حئ )، وؤؾىض مغة ؤزغي بلى هٟؿه ألٖا

 مً آلاًخحن ٖلى ْاهغها صون ؤي [، 48]الُىع: (مئ ىئ 
ًّ

ٞلى طهبذ جٟؿغ ٦ل

ا هى ًً ل أللؼمذ ال٣غآن جىا٢ ڈ ژ ) مىه بغيء. وج٣غؤ ٢ىله حٗالى: جإٍو

ٞةن  [16]١: (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)و٢ىله:   [5]َه: (ژ ڑ 

ل بظمالي ؤلؼمذ ٦خاب هللا حٗالى  ٞؿغث آلاًخحن ٖلى ْاهغهما صون ؤي جإٍو

٩ىن في  ل ٍو ا ٖلى ٖغقه وبضون ؤي جإٍو بالخىا٢ٌ الىاضر بط ٠ُ٦ ٩ًىن مؿخىًٍ

ل؟!الى٢ذ هٟؿه ؤ٢غب بلي مً خبل الىعٍض بضون ؤ  ي جإٍو

ول٨ى٪ ٖىضما ججزه هللا خُا٫ ظمُ٘ هظه آلاًاث ًٖ مكابهت مسلى٢ه في ؤن 

ًخدحز في م٩ان وج٩ىن له ؤبٗاص وؤًٖاء ونىعة وق٩ل، زم ؤزبذ هلل ما ؤزبخه هى 

لظاجه ٖلى هدى ًل٤ُ ب٨ماله، وطل٪ بإن ج٩ل جٟهُل اإلا٣هىص ب٩ل مً هظه 

في الٟهم، وؾلمذ ال٣غآن  الىهىم بلى هللا ٖؼ وظل ؾلمذ بظل٪ مً الخىا٢ٌ

٣ت الؿل٠ ؤال جغاهم ٣ًىلىن ٖجها: ؤمغوها  مً جىهم ؤي جىا٢ٌ ُٞه، وهظه ٍَغ

. ٞل٣ض ؤ٣ًىىا ؤن ألامغ لِـ ٖلى ْاهغ ما جض٫ ٖلُه الهُاٚت واللٛت (1)بل ٠ُ٦

 بؿبب ما صلذ ٖلُه آلاًاث املخ٨مت ألازغي.

ل هظه الىهىم بما ًًٗها ٖلى نغامزهب الخلف ٍ واخض مً : وهى جإٍو

ا١ م٘ الىهىم املخ٨مت ألازغي التي ج٣ُ٘ بخجزه هللا ًٖ الجهت واإلا٩ان  الٞى

بدؿلِ  [5 ]َه: (ڈ ژ ژ ڑ)والجاعخت. ٟٞؿغوا الاؾخىاء في 

ؿغوا الُض في آلاًت  ال٣ىة والؿلُان وهى مًٗجى زابذ في اللٛت ومٗغوٝ، ٞو

                                                           

بض هللا بً اإلاباع٥ه٨ظا عوي ًٖ مال٪، وؾُٟان بً ُِٖىت، »( 1) ؤزغظه الترمظي في ٦خاب «. ٖو

 .(668الؼ٧اة، باب ما ظاء في ًٞل الهض٢ت بٗض خضًض )
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ؿغو  اًت، ٞو ا ألانبٗحن في الخضًض ألازغي بال٣ىة ؤو بال٨غم والٗحن بالٗىاًت والٖغ

بن الًمحر  (1)«بن هللا خلم آدم على ـىسجه»باإلعاصة وال٣ضعة و٢الىا ًٖ خضًض 

عاظ٘ بلى آصم ال بلى طاث هللا ؤي بن هللا زل٤ آصم مىظ اللخٓت التي ؤوظضه ٞحها ٖلى 
نىعجه وهُئخه التي ٧ان ًخمخ٘ بها ُٞما بٗض، ٞلم ًخُىع مً ق٩ل بلى آزغ، 

ا: و  ًً ٍدخمل ؤن ٌٗىص الًمحر ُٞه ٖلى ألار اإلاظ٧ىع في نضع الخضًض و٢الىا ؤً

فةرا كاجل ؤحذهم ؤخاه »خؿب الغواًت التي ؾا٢ها مؿلم في صخُده؛ وهي 

ؤي ٞل٨ُغم الىظه الظي هى  (8)«فلُجخيب الىحه فةن هللا خلم آدم على ـىسجه

٦ما مٓهغ لخل٣ت آصم ٖلُه الؿلم. ؤو الًمحر ٖاثض بلى طاث هللا حٗالى وطل٪ 

، (3)«بن هللا خلم آدم على ـىسة الشحمً»جض٫ ٖلُه الغواًت الشابخت ألازغي 

ول٨ً الهىعة بمٗجى الهٟت ؤي ظهؼه بهٟاث الٗلم وؤلاصعا٥ التي هي مً 

 نٟاث هللا ٖؼوظل.

وه٨ظا ٣ٞض ٧ان بىؾ٘ ؤلامام مال٪ عخمه هللا ؤن ٣ًى٫ في ٖهغه لظل٪ الظي 

ل٠ُ٨ ٚحر م٣ٗى٫ والاؾخىاء ٚحر مجهى٫ ا»ؾإله ًٖ مٗجى الاؾخىاء في آلاًت: 

٣حن (4)«وؤلاًمان به واظب والؿاا٫ ٖىه بضٖت . بط ٧ان الٗهغ ٖهغ بًمان ٍو

ول٨ً لم ٨ًً  ،عاسخ بؿبب ٢غب الٗهض بٗهغ الىبىة وامخضاص ؤلاقغا١ بلُه

ً واػصهاع الٗلىم واحؿإ خل٣اث  بىؾ٘ ألاثمت الظًً ٢امىا في ٖهغ الخضٍو

ىىن البلٚت  ؤن ٌؿلمىا طل٪ الدؿلُم صون ؤن ًدللىا هظه الىهىم البدض ٞو

ٖلى يىء ما اهتهىا بلُه مً ٞىىن البلٚت واملجاػ زهىًنا وؤن ٞحهم الؼهاص٢ت 

خٓاهغون بالخاظت بلى الٟهم الخٟهُلي، وبن  الظًً ال ٣ًىٗهم مىهج الدؿلُم، ٍو

 ٧اهىا في خ٣ُ٣ت ألامغ مٗاهضًً.

 مً اإلاظهبحواإلاهم 
ًّ

بلى ٚاًت واخضة؛ ألن اإلاأ٫ ٞحهما  مخجهانن ؤن حٗلم بإن ٦ل

                                                           
جه.1)  ( ج٣ضم جسٍغ

جه.8)  ( ج٣ضم جسٍغ

 ( مً خضًض ابً ٖمغ.13581ؤزغظه الُبراوي في اإلاعجم ال٨بحر )( 3)

الصخُذ ٚحر عواه الُبراوي، وعظاله عظا٫ (: »116/ 8و٢ا٫ الهُشمي في مجم٘ الؼواثض )

ُه ي٠ٗ  .«بسخا١ بً بؾماُٖل الُال٣اوي، وهى ز٣ت ٞو

 (.316/ 8( ألاؾماء والهٟاث للبحه٣ي )4)
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بلى ؤن هللا ٖؼوظل ال ٌكبهه شخيء مً مسلى٢اجه، وؤهه مجزه ًٖ ظمُ٘ نٟاث 

 الى٣و. ٞالخلٝ الظي جغاه بُجهما زلٝ لٟٓي وق٨لي ٣ِٞ.

وؤما الُىاث٠ التي قظث ممً ٣ًا٫ ٖجهم اإلاُٗلت ؤو املجؿمت وهم الظًً 

زم طهبىا ًخسُلىن له الك٩ل والؿمذ الظي جسُلىا هللا ٖؼوظل في نىعة ظؿم 

ضون مخمؿ٨حن بٓىاهغ هظه الىهىم ومٗغيحن ًٖ الىهىم ال٣اَٗت  ًٍغ

ألازغي ومخجاهلحن َبُٗت هظه اللٛت وما ٞحها مً مجاػ واؾخٗاعة وؤؾالُب 

مسخلٟت في الخٗبحر ٞهاالء ال ٣ًام لهم ؤي خؿاب ُٞما ًخٗل٤ ب٨خاب هللا حٗالى 

في شخيء، وبهما هم ٢ىم  -مد٨مه ومدكابهه-ههىنه وجٟؿحره، ولِؿىا مً 

جهىعوا الظاث ؤلالهُت ٦ما نىعجه ؤزُلتهم املجغصة، زم اؾخجهًىا آًاث مً 

٦خاب هللا بلى جل٪ ألازُلت لخهض٢ها وجامً لهم بها وؤوى آلًاث هللا الباهغة ؤن جض٫ 

 بال ٖلى الخ٤ اإلاىحر، ٞٗاصوا ٨ٌٟٗىن ٖلى ؤنىام لهم ؤ٢امىها في عءوؾه
ً

م بضال

مً ؤن ًىهبىها ؤمام ؤُٖجهم، ولِـ ؤنض١ في ون٠ خالهم مما ٢ا٫ هللا ٖؼ 

 (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ)وظل 

 .[9عمران: ]آل

* * * 
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 الففل الشاوي

 الشد على ادعاء وحىد هزا الخلعُم للخىحُذ عىذ ألاؼاعشة

بن هظه الكبهت ًىعصها البٌٗ ًٖ مؿإلت الخ٣ؿُم في الخىخُض، وهي ؤن 

الخضًض ًٖ جىخُض الغبىبُت وجىخُض ألالىهُت ٢ض ط٦غ في بٌٗ مهىٟاث 

ألاقاٖغة؛ ٦ما هى مىظىص ٖىض ابً جُمُت ومضعي الؿلُٟت، ٞلم جى٨غون ٖلحهم 

 وال جى٨غون ٖلى ألاقاٖغة؟

ٞى٣ى٫: بن ٖلماء ألاقاٖغة خحن ًخدضزىن ًٖ جىخُض الغبىبُت وجىخُض 

حن ال اه٩ٟا٥ ألخضهما ًٖ آلازغ، ٞل ألالىهُت ٞةجهم ًخ٩لمىن ًٖ قِئحن مخلػم

ًىظض شخو ٖىض ألاقاٖغة ٌؿمى مىخًضا في الغبىبُت ول٨ىه ٌكغ٥ في ألالىهُت؛ 

 ٦ما ٢ا٫ ابً جُمُت ومضٖى الؿلُٟت.

ٞال٨لم ًٖ الغبىبُت وألالىهُت ٖىض ألاقاٖغة ٩ًىن مً خُض الهٟاث التي 

ظه الهٟاث، ولِـ جخه٠ بها الظاث ؤلالهُت، وما ًجب لها بىاء ٖلى زبىث ه

ج٣ؿًُما لجيـ الخىخُض، بهما هى مً باب البُان باإلاهُلخاث الٗلمُت للخىخُض 

 ٦مٟهىم واخض ال ًى٣ؿم.

وختى بطا ٢لىا وؾلمىا للمسال٠ بإن هظا ج٣ؿُم ٞلىىٓغ ما هى ٚاًت هظا 

٤، ٞٛاًت هظا الخ٣ؿُم ٖىض ألاقاٖغة هى بُان الٟغ١  الخ٣ؿُم ٖىض ٧ل ٍٞغ

بحن مضلى٫ الغبىبُت وألالىهُت، وال ًبىىن ٖلُه اه٣ؿاًما في اإلاٗىىي واللٛىي 

 الخىخُض وحٗضًًضا له.

ان مً الخىخُض جىخُض  ٖلى ٨ٖـ مضعي الؿلُٟت الظًً ٣ًىلىن: هىا٥ هٖى

بىىن ٖلى ٦لمهم ؤن الخىخُضًً ٚحر مخلػمحن، ٞالظي  عبىبُت وجىخُض ؤلىهُت، ٍو
ىخُض ؤلىهُت! وهظه هي اإلاهِبت ًىخض جىخُض عبىبُت ال ٌكتٍر ٖىضهم ؤن ًىخض ج

 والضاهُت ال٨بري التي ٞخدذ باب الخ٨ٟحر وبصزا٫ اإلاؿلمحن في صاثغة الكغ٥.

ؤما ٖىض ؤهل الؿىت مً ألاقاٖغة ٞخىخُض الغبىبُت وألالىهُت مخلػمان ال 

ًى٩ٟان ؤبًضا، وال ًخهىع ؤن ٣ً٘ بُجهما ازخلٝ ٖىض الصخو؛ وطل٪ ألن الظي 

ه وحٗالى ال ٌٗبضه بال لهٟاث عبىبُت اٖخ٣ضها ُٞه، وال ٌٗبض ٚحر هللا ؾبداه

 بال بطا ناخبها اٖخ٣اص وحُٗٓم في هٟـ الٗابض 
ً
حؿمى هظه الٗباصاث ٖباصة
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خ٣اص والخُٗٓم هى بزباث نٟاث مً نٟاث الغبىبُت لهظا  للمٗبىص، وهظا الٖا

اإلاٗبىص، ٞل ًخهىع اه٩ٟا٥ مٟهىم الغبىبُت ًٖ ألالىهُت في هٟـ الصخو 

ًضا؛ وطل٪ ألن مً نٝغ الٗباصة هلل وخضه ؾبداهه ٞٗل طل٪ بىاًء ٖلى اٖخ٣اصه ؤب

ؤهه الغب ألاوخض الظي له نٟاث ال٨ما٫ التي ججٗله وخضه هى اإلاؿخد٤ 

للٗباصة، والظي نٝغ الٗباصة لٛحر هللا لم ًْٟٗل طل٪ بال ألهه ًغي ؤن هظا الٛحر 

اإلاؿخدُل ؤن ٩ًىن ٖىض  له مً نٟاث الغبىبُت ما اؾخد٤ بها ؤن ٌٗبضه، ٞمً

 الصخو جىخُض في الغبىبُت وال ًىظض مٗه جىخُض في ألالىهُت.

ولظل٪ ٞٗىض ؤهل الؿىت ألاقاٖغة ال ًىظض شخيء اؾمه بقغا٥ في ألالىهُت 

مً ٚحر ؤن ٩ًىن هىا٥ بقغا٥ في الغبىبُت ٖىض الصخو، وطل٪ بىاء ٖلى ٖضم 

 اه٣ؿام الخىخُض.

ًً ٣ًىلىن بن الخىخُض ًى٣ؿم بلى ؤ٦ثر وهظا ٖلى ٨ٖـ َىاث٠ ؤزغي مً الظ

مً جىخُض؛ لُخم٨ىىا مً جُب٤ُ مىهجهم وما وعزىه مً عمي الىاؽ بال٨ٟغ والكغ٥ 

ل ٧اهىا ٌٗخ٣ضون بخىخُض  بىاء ٖلى ٖضم جد٣ُ٣هم لخىخُض ألالىهُت، ٞمكغ٧ى ٢َغ

هللا ؤهه هى الغب والخال٤  الغبىبُت، وهم في هظا الخىخُض ٧اإلاامىحن ٌٗخ٣ضون في

إلاُٗي اإلااو٘ والًاع الىاٞ٘ وؤن ؤنىامهم ال ج٣ضع ٖلى شخيء مً طل٪ وؤجها ال جًغ وا

 وال جىٟ٘ وال جىإػ هللا في عبىبِخه، وهى ما زبذ ٨ٖؿه مما مغ ؾاب٣ًا مً ألاصلت.

ل ٣ًىمىن بٗباصة ألانىام م٘ ٖضم  ولئن ؾإلذ هاالء إلااطا ٧ان مكغ٧ى ٢َغ

م٨م؟ ؾ٣ُىلىن: ب  لهم بلى اٖخ٣اصهم ٞحها ٖلى خض ٖػ
ً
ن ٖباصتهم لها لخ٩ىن وؾُلت

هللا. واإلاهِبت ؤجهم ٌؿ٣ُىن بظابتهم هظه ٖلى اإلاؿلمحن ممً ًدبىن ؤهل البِذ 

خىؾلىن بهم وبمدبتهم بلى هللا حٗالى، ٞٗىضهم ؤن ٧ل مً  وألاولُاء والهالخحن ٍو

جدضر مىه مىاظاة لؤلولُاء والهالخحن اٖخ٣اًصا مىه في ٢غبهم مً هللا هى مكغ٥ 

ٗخ٣ض ؤن الًغ والىٟ٘ بُض هللا ٚح يؿىن ؤهه ما مً مؿلم بال َو ر مد٤٣ للخىخُض، ٍو

ؾبداهه وحٗالى، وؤن اإلاخىؾلحن باألولُاء والهالخحن ال ٌٗخ٣ضون بإن ألاولُاء ًمل٩ىن 

ا، وبهما هم مً الىىاٞظ التي ًىٟظ بها الُٗاء ؤلالهي ٖلى الخل٤، وؤن هللا  ًٗ ا ؤو هٟ يغًّ

لى ٨ٖـ ال٨ٟاع واإلاكغ٦حن الظًً ًشبخىن الىٟ٘ والًغ هى الٟاٖل الخ٣ُ٣ي ٖ

 إلاٗبىصاتهم ٦ما ٣ًى٫ ؤهل الؿىت، ولِـ ٦ما ٣ًغع هاالء مما مغ بُاهه ؾاب٣ًا.

* * * 
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 الففل الشالث
م بين ؤكعام الخىحُذ في التهاون في ؤمش الذماء  ؤزش هزا الخفٍش

هما بن ؾلمىا ؤن هظا الخ٣ؿُم انُلح وال مكاخت في الانُلح، وب

اإلاكاخت ُٞما جغجب ٖلى هظا الخ٣ؿُم ٞهم ًله٣ىن باإلاؿلمحن نٟاث 

د٨مىن ٖلحهم بإخ٩ام اإلاكغ٦حن؛ وطل٪ مً خُض بجهم ًٟتريىن ؤن  اإلاكغ٦حن، ٍو

مً اإلاؿلمحن مً ٣ًىم بمشل ما ٧ان ٣ًىم به اإلاكغ٧ىن في َلب الىٟ٘ و٦ك٠ 

٣ٗى  ن في الكغ٥ في الًغ مً املخلى٢اث، وبالخالي ٞهم مىخضون في الغبىبُت ٍو

جىخُض ألالىهُت، ُٞضزل ؤصخاب هظا اإلاؿل٪ مً هظا الباب بلى ج٨ٟحر 

 اإلاؿلمحن مً هىاحي ٦شحرة.

ىاصوجهم ٖىض    دكٟٗىن بهم؛ ٍو خُض ٢الىا: بن الظًً ًخىؾلىن باألهبُاء ٍو

هم ٖابضون لهم، ٣ٞض ٦ٟغوا بما ٦ٟغ به ٖباص ألاوزان واإلالث٨ت واإلاؿُذ -الكضاثض 

؛ ٞةجهم لم ٨ًٟغوا باٖخ٣اصهم الغبىبُت في جل٪ ألاوزان وما مٗها؛ بل ؾىاًء بؿىاء

بٗباصتها؛ وهظا ًىُب٤ ٖلى ػواع ال٣بىع اإلاخىؾلحن باألولُاء؛  -بتر٥ جىخُض ألالىهُت

اإلاىاصًً لهم، اإلاؿخُٛشحن بهم الُالبحن مجهم ما ال ٣ًضع ٖلُه ٚحر هللا؛ بل ٢ا٫ دمحم 

 .(1)٦ٟغ ٖباص ألاوزان بن ٦ٟغهم ؤقى٘ مً :بً ٖبض الىهاب

 ال٨ٟغ باإلاؿلمحن جغجب ٖلى طل٪ اؾخدل٫ٌ لضمائهم 
ُ
له٣ذ تهمت

ُ
ٞةطا ؤ

 وؤمىالهم وؤٖغايهم.

جاب عً ما سجبىه علُه مً ؤزش:  ٍو

ا بحن جىخُض ألالىهُت وجىخُض الغبىبُت، ٞالخىؾل ال 
ً
ٖلى ٞغى ؤن هىا٥ ٞغ٢

ا، ًىافي جىخُض ألالىهُت ٞةهه لِـ مً الٗباصة في شخيء ال 
ً
ا وال ٖٞغ ًٖ  وال قغ

ً
لٛت

ملسو هيلع هللا ىلص ولم ٣ًل ؤخض: بن الىضاء ؤو الخىؾل بالهالخحن ٖباصة، وال ؤزبرها الغؾى٫ 

 ؤو قبه ٖباصة لم ًجؼ بالخي وال باإلاُذ.
ً
 بظل٪، ولى ٧ان ٖباصة

ٞةن حكبض مدكبض بإن هللا ؤ٢غب بلُىا مً خبل الىعٍض ٞل ًدخاط بلى 
                                                           

خاوي الكُش ًىؾ٠ الضظىي ) (1)  (.855، 854/ 1م٣االث ٞو
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ابذ ٖى٪ ؤ قُاء، ٞةن عؤً٪ هظا ًلؼمه جغ٥ واؾُت، ٢لىا له: خٟٓذ قًِئا ٚو

ألاؾباب والىؾاثِ في ٧ل شخيء، م٘ ؤن الٗالم مبجي ٖلى الخ٨مت التي ويٗذ 

لؼمه ٖضم الكٟاٖت ًىم ال٣ُامت ـ وهي مٗلىمت  ألاؾباب واإلاؿبباث في ٧ل شخيء، ٍو

مً الضًً بالًغوعة ـ ٞةجها ٖلى هظا الغؤي ال خاظت بلحها، بط ال ًدخاط ؾبداهه 

 ؾُت ٞةهه ؤ٢غب مً الىاؾُت.وحٗالى بلى وا

لؼم زُإ ٖمغ بً الخُاب في ٢ىله:  ملسو هيلع هللا ىلص  اللهم بها ٦ىا هخىؾل بلُ٪ بىبُىا»ٍو

لى الجملت (1)٢ا٫: ِٞؿ٣ىن « ٞدؿ٣ُىا، وبها هخىؾل بلُ٪ بٗم هبِىا ٞاؾ٣ىا ، ٖو

ًلؼم ؾض باب ألاؾباب واإلاؿبباث والىؾاثل والىؾاثِ، وهظا زلٝ الؿىت 

ء هظه الٗىالم ٧لها مً ؤولها بلى آزغها، ولؼمهم ٖلى هظا ؤلالهُت التي ٢ام ٖلحها بىا

الخ٣ضًغ ؤن ٩ًىهىا صازلحن ُٞما خ٨مىا به ٖلى اإلاؿلمحن، ٞةهه ال ًم٨جهم ؤن 

َضٖىا ألاؾباب ؤو ًتر٧ىا الىؾاثِ بل هم ؤقض الىاؽ حٗل٣ًا بها واٖخماًصا ٖلحها. ًَ 

اإلا٣ام ال مٗجى لها  وال ًٟىجىا ؤن ه٣ى٫: بن الخٟغ٢ت بحن الخي واإلاُذ في هظا

 بلُه 
ً

، وبهما َلب مً هللا مخىؾل
ً

ٞةن اإلاخىؾل لم ًُلب قًِئا مً اإلاُذ ؤنل

ب٨غامت هظا اإلاُذ ٖىضه ؤو مدبخه له ؤو هدى طل٪، ٞهل في هظا ٧له جإلُه للمُذ 

ىن وال ًد٣٣ىن، ٠ُ٦  ت ُٞه؟ ول٨جهم ٢ىم ًجاٞػ ؤو ٖباصة له ؟! ؤم هى خ٤ ال مٍغ

 ىه مٗلىم ٖىض ظمُ٘ اإلاؿلمحن.وظىاػ الخىؾل بل خؿ

اعجه  ملسو هيلع هللا ىلص واهٓغ ٦خب اإلاظاهب ألاعبٗت، ختى مظهب الخىابلت في آصاب ٍػ

ججضهم ٢ض اؾخدبىا الخىؾل به بلى هللا حٗالى، ختى ظاء ابً جُمُت ٞسغ١ 

ا في طل٪ ال٣ٗل والى٣ل ًٟ  .(8)ؤلاظمإ وناصم اإلاغ٧ىػ في الُٟغ مسال

ا ٖلى ٢ىل٨م: بن اإلاكغ٦حن مى  ًً لؼم ؤً زغوظهم مً الىاع وؤهخم ال خضون؛ ٍو

 .ج٣ىلىن به ول٨ً الػم ال٣ى٫ الػم

* * * 
                                                           

جه (1)  .ج٣ضم جسٍغ

خاوي الكُش ًىؾ٠ الضظىي ) (8)  (.855/ 1م٣االث ٞو
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 الخاجمت

ولى جدبٗىا ؤزغ هظا الخ٣ؿُم وما ظغه ٖلى ألامت مً الٟغ٢ت لىظضها ؤن مً 

 لخ٣ؿُم اإلاؿلمحن بلى مىخضًً ومكغ٦حن، 
ً

٣ًى٫ بهظا الخ٣ؿُم ٢ض ؤوظض مضزل

ٚحرهم ؤهل الابخضإ ؤصخاب ؤو ٖلى ؤ٢ل ج٣ضًغ بلى ؤهل الؿىت والجماٖت و 

٣ُضجه ججم٘ وال جٟغ١، ولِـ في  الٟغ١ الًالت، في خحن ؤن الضًً ؤلاؾلمي ٖو

ا ٖلحهم، وبهما ألاخضار اإلاخخابٗت لُل جهاع في بلص اإلاؿلمحن ووا٢٘ ؤمخىا  ًُ هظا ججى

ًسبرها بإن هاالء ال٣ىم ما وظضوا في م٩ان بال و٧اهىا ؤهل ٞخىت وق٤ لله٠ و٧ان 

تهم في طل٪ الخضًض ًٖ ال٣ُٗضة والخىخُض، ٞكدخىا ٣ٖى٫ الىاؽ، مً ؤصوا

وقىقىا ٣ٖاثضهم ببضٖهم املخضزت، وظٗلىا مً ال٣ٗاثض البؿُُت الؿهلت 

اإلاؿخ٣غة في ٢لىب اإلاؿلمحن ؤمًغا ظامًضا ًخم خٟٓه وج٨غاعه صون ؤن ٩ًىن له ؤزغ 

 في عبِ ال٣لىب باهلل ٖؼ وظل.

بمهاظمتها ألهل الؿىت والجماٖت مً  ولى هٓغها لىظضها ؤن هظه الُاثٟت

ٖلماء ألاقاٖغة وؤهل ال٣ٟه وؤثمت اإلاظاهب ٢ض ٞهلذ خايغ ألامت ؤلاؾلمُت 

ا  ًٖ مايحها، و٢ض هخج مً هظا الاهٟها٫ اإلاٗىىي ؤن يٟٗذ ألامت ٨ٞغًٍّ

ك٤ ن٠   ألي ٨ٞغ مىدٝغ ًيكغ ؾمىمه َو
ً
 ؾهلت

ً
ؿت ا، وؤنبدذ َٞغ ًًّ ٣ض ٖو

ؿلُٟت بضوع ٦بحر في عمي ٖلماء ألامت مً ألاقاٖغة اإلاؿلمحن، و٢ض ٢ام مضٖى ال

تهم التي وعزىها  ضًت بالًل٫، وؤٖلىىا ؤن الخىخُض هى ما في ٦لمهم وعٍئ واإلااجٍغ

ت الهلت  ًٖ ابً جُمُت، ٞإنبدذ ٣ُٖضة ٢ُإ ٦بحر مً ألامت م٣ُٖى

بالؿل٠، وبهما ٚاًت ؤخضهم ؤن ٣ًى٫ في اإلاؿإلت ؤو ال٣ًُت: ٢ا٫ قُش ؤلاؾلم 

جُمُت في هظا ألامغ ٦ظا و٦ظا، ٩ُٞىن هظا هى مظهب ؤهل الؿىت والجماٖت  ابً

 في ال٣ٗاثض ٞإهذ زاعط ًٖ صاثغة ؤهل 
ً
الظي بطا لم ج٣ل به في ٧ل ٢ًُت وزانت

 الؿىت والجماٖت.

ُت  ولم ٩ًل٠ هاالء ؤهٟؿهم بالؿاا٫ ٠ُ٦ جخهىعون خا٫ الٗلىم الكٖغ

٣ه ولٛت ٖغبُت بٟغوٖها وباقي الٗ ُت وال٣غآن والخضًض مً ؤنى٫ ٞو لىم الكٖغ
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وؤؾاهُضه لىال ٖلماء ألاقاٖغة ٖلى مغ الٗهىع، ٩ٞان إلاىيٕى الخىخُض 

وج٣ؿُمه البضعي الظي ظاءوا به وال٨لم ًٖ ؤؾماء هللا ونٟاجه ؤ٦بر ألازغ في 

ا ما  ًً خهى٫ الاه٣ؿام ال٨ٟغي ٖلى ألا٢ل بحن َىاث٠ ٦شحرة مً ؤبىاء ألامت، وؤً

ضوه جب٘ طل٪ مً اهدكاع ه ظا الخُاع في بلص اإلاؿلمحن ٦خُاع له ؤههاعه ومٍا

واإلاىاٞدىن ٖىه واإلامىلىن له، والظي اؾخسضم ؤبك٘ الاؾخسضام في جٟغ٢ت 

اث؛ ٞداعب ؤجبإ هظا  اإلاؿلمحن الظًً ٦ٟل لهم صًجهم الىخضة ٖلى ٧اٞت اإلاؿخٍى

ة الخُاع ؤهل الٗلم الخ٣ُ٣ُحن الظًً ٌؿخد٣ىن ل٣ب الٗلماء، وجهضعوا ل٣ُاص

ا، ٞإوعصوا الىاؽ اإلاهال٪ ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىٍاث،  ًُّ ا واظخماٖ ٨غًٍّ ا ٞو ًُّ الجماهحر ٖلم

وهاالء بهيُٗهم هظا ٞخدىا الباب ؤمام الٗلماهُحن ٞؿل٩ىا هٟـ مؿل٨هم، 

م ألازظ  لم ألاثمت جدذ ٖػ ٞبما ؤجهم ؤهل اظتهاص و٢ضعة ٖلى عص جغار ألامت ٖو

لماطا ال ٣ًىم بظل٪ اإلا٨ٟغون مً بالضلُل ومداعبت الخ٣لُض واإلاظهبُت، ٞ

، وبلٛاء ما ال ًىا٤ٞ 
ً

 وجٟهُل
ً
٣ىمىن بدبضًل وحُٛحر الضًً ظملت الٗلماهُحن ٍو

 وؤهل 
ً

غ، وبطا ٧ان ال٩ل عظاال ٗخه جدذ ؾخاع الخىٍى هىاهم مً ؤخ٩ام هللا وقَغ

ًُ٘ صًً ألامت بحن ظاهل ومىا٤ٞ،  ض، ٍو اظتهاص ٞلُٟٗل ٧ل طي هىًي ما ًٍغ

هاب الىاؽ  بالخحرة؛ بل ًهل ألامغ بهم بلى ٣ٞض الش٣ت في ؤمغ صًجهم مً ٍو

 ألانل.

ٞماطا ٞٗل ؤصخاب هظا اإلاؿل٪ في ألامت ٚحر ؤجهم ٢ُٗىا الهلت باإلااضخي 

م  ٣لي ألثمت اإلاؿلمحن جدذ ٖػ ه مً جغار ٨ٞغي ٖو ٤ ب٩ل ما ًدٍى ؤلاؾلمي الٍٗغ

ٌ٘ والخٟؿ٤ُ ألازظ اإلاباقغ مً ال٨خاب والؿىت، واججهىا باهضٞإ هدى الخبض

خاوحهم َاٞدت بظل٪، مما ؤهخج  والخ٨ٟحر ل٩ل مسال٠ إلاا هم ٖلُه، و٦خبهم ٞو

ا ٖىض ٢ُإ ٦بحر مً الىاؽ ال ٣ًبل الازخلٝ؛ بل و٢ض  ًٗ جُاًعا مدكضًصا مخىُ

 ًخجه بلى جبجي ؤؾالُب ٖىُٟت لٟغى عؤًه ومظهبه. 

الٗىصة وؤزحًرا ه٣ى٫: لً جهلر هظه ألامت بال بما نلر به ؤولها، وهى 

م  ، والؿحر وعاء ؤهل الٗلم مً ملسو هيلع هللا ىلصالهاص٢ت بلى ٦خاب هللا وؾىت عؾىله ال٨ٍغ

الٗلماء الغباهُحن الظًً ال جسلى مجهم ؤمت ؤلاؾلم في ػمان ؤو م٩ان، والخمؿ٪ 
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ضم الاه٣ُاص والاهسضإ في ْىاهغ  بما ٧ان ٖلُه ؤثمت اإلاؿلمحن ٖبر الٗهىع، ٖو

ت مً الٗلم وال٣ضعة ٖلى جد ا.نىجُت ٞاٚع ًُّ لم ا ٖو  مل مؿئىلُت ٢ُاصة ألامت ٨ٞغًٍّ

ؾبدان عب٪ عب الٗؼة ٖما ًهٟىن، وؾلم ٖلى اإلاغؾلحن، والخمض هلل عب 

 الٗاإلاحن.

* * * 

 



50 
 

دةِ . 2 ؽّذِ
َ
 الاحِتهاُد بغير علم وؤزشه في فىش الَجماعاِث اإلاد

 خعىسة ؤلاكذام على الاحتهاد بغير علم: جمهُذ:

ؾلم، ٞل ًيبغي ألخٍض ؤن ًسىى ٚماَع الاظتهاص بنَّ الاظتهاص ؤمغه ُٖٓم في ؤلا 

ت  َُّ غ ُٞه ؤهل
َّ
ع للظتهاص ولم جخٞى غ ُٞه قغوَه، و٧لُّ َمً ًخهضَّ

َّ
 بٗض ؤن جخىٞ

َّ
بال

الاظتهاص ٞهى بظل٪ ٣ًى٫ُ ٖلى هللا بٛحر ٖلم، وال٣ى٫ ٖلى هللا بٛحر ٖلٍم مً 

غ٥ ِ
ّ

مها ؾبداهه وحٗالى و٢َغجها م٘ الك ڇ ڇ ڍ ڍ )٣ٞا٫:  ال٨باثِغ التي خغَّ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 .[88]األعراف: (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

غ الاظتهاِص بٛحر ٖلٍم وَظضها عؾى٫َ هللا 
َ
ٓم زُ ِٗ ٢ض َصٖا ٖلى ؤولئ٪ ملسو هيلع هللا ىلص ول

ٍل ٣ٞخلىا ناخَبهم، وطل٪ في  هُّ
َ
ٟغ الظًً اظَتهضوا بغؤحهم صوَن ؾاب٤ِ ٖلٍم وجإ الىَّ

ت خحن ؾإ ت ناخب الصجَّ ؿل، و٧ان ٢هَّ
ُ
م بض٫َ الٛ ُمُّ ٫ ؤصخاَبه ًٖ ظىاػ الخَّ

ٜ طل٪ 
َ
َؿل ٞماَث. ٞبل

َ
. ٞاٚد

ً
 ٣ٞالىا له: ال هِجض لَ٪ ُعزهت

ٌ
٢ض ؤناَبخه ظىابت

ما ِؼفاُء »٣ٞا٫: ملسو هيلع هللا ىلص عؾى٫ُ هللا 
ا
مىا، به

َ
م ٌعل

َ
 ل
ْ
لىا بر

َ
 ظإ

َ
هم هللُا؛ ؤًل

َ
ل
َ
لىه كخ

َ
كخ

ااٌ  .(1)«الِعّيِ العُّ

الر ل٠ الهَّ ؿإ٫ ًٖ خ٨ٍم  ولظلَ٪ ٧ان الؿَّ ٌُ مىًبُحن في هظه اإلاؿإلِت ٞل 

هبي عخمه
َّ

 َمً اقُتهغ بالٗلم والخإهل للجىاِب، ٣ٞض ط٦غ الظ
َّ

هللا في  مً ألاخ٩ام بال

                                                           

بً  ( وال٣هت بخمامها ًٖ ظابغ336ع ًدُمم )( ؤزغظه ؤبى صاوص في ٦خاب الُهاعة، باب املجضو 1)

ه في عؤؾه، زم اخخلم، ٞؿإ٫   مٗىا حجٌغ ٞصجَّ
ً

ٖبض هللا ٢ا٫: زغظىا في ؾٟغ ٞإناب عظل

، وؤهذ ج٣ِضع ٖلى 
ً
ؤصخابه ٣ٞا٫: هل ججضون لي عزهت في الخُمم؟ ٢الىا: ما هجض ل٪ عزهت

ا ٢ِضمىا ٖلى الىبي  زبر بظل٪ملسو هيلع هللا ىلص اإلااء. ٞاٚدؿل ٞماث، ٞلمَّ
ُ
هم هللا، ؤًل »، ٣ٞا٫: ؤ

َ
لىه كخل

َ
كخ

عفش  م َو ما وان ًىفُه ؤن ًدُما
ا
، به ٌُ ما ؼفاُء العّيِ العاا

ا
مىا، فةه

َ
 ؤو-ظإلىا بر لم ٌعل

غِعل ظاثَش حعِذه -ق٪ مىسخىٌعفَب،   «.على حشحه خشكت، زم ًمسح عليها َو
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ا ًِهُذ: ال  ًً ت ٧اهىا ًإمغون في الدّجِ مىاص َُّ جغظمت ُٖاء بً ؤبي عباح ؤنَّ بجي ؤم

ً ُٖا
ُ

اؽ بال ُٖاء بً ؤبي عباح، ٞةن لم ٨ً ٟتي الىَّ  .(1)ء ٞٗبُض هللا بً ؤبي هجُذًُ

اؽ  ٟتي الىَّ ًُ  ال 
َ

ىاصي باإلاضًىت: ؤال ًُ ا  ًً ه ٢ا٫: ؾمٗذ مىاص وُعوي ًٖ ابً وهب ؤهَّ

ًُ ؤبي طثب  .(8)بال مالُ٪ بً ؤوـ، واب

ر في ػمىىا ٣ٞض  ًَّ الخا٫ ٢ض حٛحَّ ٠، ول٨
َ
ل  في ٖهِض الؿَّ

ٌ
 ٖلى هظا ٦شحرة

ُ
وألامشلت

حرة وقام  ؤ٢َضم ٖلى الاظتهاص َمً ال ٖلم له ت الخبرة وؾىء الّؿِ
َّ
به، م٘ ٢ل

ِت ال٨خاب  ٌب، ٞلِـ له في مٗٞغ ٌغ ؤو ٍٚغ
َ

غة، وهى ِمً بحن ؤهل الٗلم مى٨ ٍغ الؿَّ

٠ هِهِب.
َ
ل ت وآزاع الؿَّ ىَّ  والؿُّ

 ، ِٕ بري َمً ال ٖلم له باألنى٫ِ وال بالٟغو
ُ

ًً ال٨ و٢ض ناع ًجتهُض في ٢ًاًا الّضِ

م والؿُّ  ِهل بال٣غآن ال٨ٍغ ها٫ ولم ًخَّ ِ
ّ
٤، بل اج ت اجها٫َ الضاعِؽ اإلاخّٗمِ ىت الىبىٍَّ

ٗت، وال  َغ
َّ

٦غ في ٖلىم الك ِ
ّ

ل، و٦شحٌر مً هاالء لِؿىا مً ؤهِل الظ الخا٠َِ اإلاخعّجِ

خسغَّط ٖلى  إزظ ٖجهم، ٍو ـَ بلى ؤهل الظ٦غ ٍو ٠ الىاخُض مجهم هٟؿه ؤن ًجل
َّ
٧ل

هحن بؤًضحهم؛  ٗت، ججض ألنَّ ؤٚلب هاالء قباب لِؿىا مً اإلاخسّهِ َغ
َّ

ٗلىم الك

 
َ
غعي ج

َّ
هه لُضعؽ ظىاهَب في الٗلم الك ل ًٖ جسهُّ ِٛ ١ُّ ٖلى ِض الىاخَض مجهم ًيك

حرهم  باِء واإلاهىضؾحن ٚو ً مً ألَا ى ؤنبدىا هغي ال٨شحًر ٦باع الباخشحن، ختَّ

٣ه وؤنىِله وجغظُذ صلٍُل ٖلى  ِٟ ٗضًل، ومباخِض ال مكٛىِلحن بٗلىم الَجغح والخَّ

هم لم  آزَغ. م٘ الٗلم ؤن ٗت؛ ألجَّ َغ
َّ

 بٗلىم الك
ً

ضهم بال ظهل نيُٗهم هظا ال ًٍؼ

ي، و٧ان ألاًٞل لهم ؤن ًدترمىا  ٤ مىهِج الٗلماء في الخل٣ِّ ىها ٞو ًخل٣َّ

لماِثه، وفي  ُ٘ في قئىن الا٢خهاص بلى زبراء الا٢خهاِص ٖو الازخهاَم، ٞىدً هغظ

باِء، وه٨ظا وٗىص بلى ال٣ٟ ت واإلاغى بلى ألَا خَّ ً والٗلماء قئىن الّصِ ٍغ هاِء اإلاخبّهِ

ت. َُّ ٍِ ألاخ٩ام ال٣ٟه  الٗاملحن الؾخيبا

                                                           

بلء )1) هبي، 88/ 5( اهٓغ: ؾحر ؤٖلم الىُّ
َّ

مت قمـ الضًً الظ
َّ

ت مً ( للٗل املخ٤٣ : مجمٖى

 م.1985 -الُبٗت الشالشت -ماؾؿت الغؾالت -املخ٣٣حن بةقغاٝ الكُش قُٗب ألاعهاءٍو

اب٤ )8)  (.118/ 8( اإلاهضع الؿَّ
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 ٍِ وهاالء م٘ ٢لت ٖلمهم وضخالت ٨ٞغهم ٣ٞض ججغءوا بالٟٗل ٖلى اؾخيبا

، بل ٧ان عاثُضهم  ، صون ؤّيِ التزاٍم بمىهٍج ٖلمّيٍ
ً
ألاخ٩اِم مً ال٨خاب والؿىت مباقغة

ىها لخخىا٤ٞ م٘ يألت  ازتٖر
ً
تهم الضًيُت. في طل٪ مىاهَج مًُغبت  مٗٞغ

ِ ال٨ٟغّيِ ٖىضهم واؾدباخت خمى الاظتهاص  سبُّ ٣و الٗلمّيِ والخَّ  للىَّ
ً
وهدُجت

ت خُض ال  َُّ غث بزغ طل٪ الٟىضخى ال٣ٟه
َ

ْهغث الاظتهاصاث الباَلت، واهدك

ىان ألهٟؿهم  َٗ  ؤ٢ىا٫َ هاالء وال خضَّ ٣ًٟىن ٖىَضه، ٣ٞض ؤَل٣ُىا ال
ُ
 جًبِ

َ
يىابِ

هىم بدَؿ  ؤن ًغظٗىا بلى ب عؤحهم وهىاهم، و٧ان الخغيُّ بهاالء ًإزظون مً الىُّ

 ل٣ىله حٗالى: 
ً

٦غ والٗلم؛ امخشاال ِ
ّ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )ؤهل الظ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک )و٢ىله ٖؼَّ مً ٢اثٍل:  [43]الىدل: (ٺ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 .[48]النساء: (ہ

الاظتهاص والاؾخيباٍ مً ٚحر ووكإ ًٖ هظا الاؾِدؿها٫ في زىى ؾاخِت 

اٌث زُحرة ؤٖٓمها ج٨ٟحر اإلاؿلمحن ؤٞغاًصا ومجخمٗاث، وما اهبجى  جإهل ٖلمي َامَّ

ِم الهلة وعاء ؤثمت الُجُمٗت والجماٖت وما طل٪ بال  ٖلى هظا مً  الىخاثج مً جدٍغ

اء  حر طل٪ مً الٟٓاج٘ التي اهبيذ ٖلى هظا الخ٨ٟحر مً ٢خل ألابٍغ ل٨ٟغهم، ٚو

ون في ؤمغ الضماء، ٞاهدكغث بظل٪ ؤٖما٫ الٗى٠ والخٟجحر وؤلاعهاب والتها

٤ بحن نٛحر و٦بحر وصون عاصٕ مً صًً، بل ناع بعهابهم  والٛضع، صون جٍٟغ

هي ًٖ اإلاى٨غ وبعا٢تهم للضماء  ا للىاء ألامِغ باإلاٗغوٝ والىَّ ًٗ وظهاًصا في ؾبُل هللا ٞع

 حن.يض مً ٦ٟغوهم وزٟغوا طمتهم مً ؤهل ال٨خاب آلامى

ُت مً ٚحر  وه٨ظا ؤصي الاظتهاص مً ٚحر ٖلم وألازظ مً الىهىم الكٖغ

ا مؿلًما في م٣خبل  ماء؛ ٞتري قابًّ ٞهٍم بلى اهتهاط مىهج الخ٨ٟحر وال٣خِل وبعا٢ت الّضِ
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ئحَن  ًَ ؾ٨ىٍُت يضَّ ؤهاؽ بٍغ ت صازل ؤما٦ غ هٟؿه في ٖملُت اهخداعٍَّ الٗمغ ًّٟجِ

ظا اظتهاصاٌث ما ؤهؼ٫ هللا بها مً ؾلُان، ومؿاإلاحن وؤخُاًها مؿلمحن، وؾبُب ه

ٍِ الاظتهاص،  ىا الخضَّ ألاصوى مً قغو ٗت لم ٌؿخٞى ناصعة مً ظهلٍت بإخ٩ام الكَغ

ت، وبهؼا٫ِ ؤخ٩اٍم ٖلى و٢اج٘ صوَن  َُّ ٖغ
َّ

ا ؤؾهم في ٢غاءة ٢انغٍة للىهىم الك ممَّ

ٖحن. ٍت ٖىض هاالء اإلاضَّ َُّ ٍت ٖلم َُّ  وظىِص ؤعي

بدض ؤمشلت وا٢ُٗت مً الاظتهاصاث الباَلت لهاالء وؾىىعص في زًم هظا ال

والتي ؤصث بلى ج٨ٟحر املجخمٗاث وبعا٢ت الضماء، وؾيخٗغى لظ٦غ قغوٍ الاظتهاص 

ص الٗلماء في ؤمغ الاظتهاص وفي مً ًهلر للخهضع له؛  ى وٗلم ٦م قضَّ بالخٟهُل ختَّ

 لى.وطل٪ ألن الاظتهاص مىهب ظلُل وزُحر، ٞهى مىهب اإلاى٢٘ ًٖ هللا حٗا

* * * 
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٣ت بالبدض ِ
ّ
٠ باإلاٟغصاِث اإلاخٗل ٍٗغ  الٟهل ألاو٫: الخَّ

ا:   واـعالحا
ا
: حعٍشف الاحتهاد لغت

ا
 ؤوًل

ا٢ت  -
َّ
ٛت مإزىط مً الُجهض بًّمِ الجُم والَجهض بٟخدها، ؤي الُ

ُّ
الاظتهاص في الل

ى بلٜ ٚاًخَ  ت، وهى مً باب هٟ٘: ٣ًا٫ ظَهض في ألامغ ظهًضا بطا َلب ختَّ ه في واإلاك٣َّ

ِهل بلى   مجهىَصه، ٍو
َ

ا٢َخه في َلبه لُبلٜ ه َو َٗ ٫ وؾ
َ

لب، واظتهض في ألامغ: بظ
َّ
الُ

 .(1)جهاًِخه

٣ا٫: اظتهَض  ُُ لب، ٞ
َّ
ا٢ت في الُ

َّ
ٛت ٣ًخطخي بظ٫َ الىؾ٘ والُ

ُّ
ؤي الاظتهاص في الل

٣ا٫ اظتهَض في خمِل هىاة ًُ خغة الُٗٓمت وال   .(8)في خمل الصَّ

لح: - ُِ  الاظتهاص في الان

ٟاٌث للٗلماء للظتهاص ومجها: ت حٍٗغ  زمَّ

ٍ بد٨ٍم 
ًّ َ٘ لخدهُل ْ ٠ ابً الخاظب: هى اؾخٟغاٙ ال٣ُٟه الىؾ حٍٗغ

 .(3)قغعيٍّ 

ً بصخيٍء مً ألاخ٩ام 
َّ
٠ آلامضي: هى اؾخٟغاٙ الىؾ٘ في َلب الٓ حٍٗغ

ض ُٞه ّـُ مً الىٟـ العجَؼ ًٖ اإلاٍؼ ُت، ٖلى وظٍه ًد ٖغ
َّ

 .(4)الك

م٨ً ؤن وؿخسِلو مً  - ا للظتهاص ٞى٣ى٫: هى ؤن وٍُ ًٟ حن حٍٗغ
َ

ٟ ٍٗغ هظًً الخَّ

ت ألظل ؤن ًدُهل 
َّ
ٓغ في ألاصل ٍِ َا٢َخه في الىَّ  الاؾخيبا

ُ
٨ت

َ
غث ُٞه مل

َّ
ًبظ٫ َمً جٞى

                                                           
اؽ ؤخمض بً دمحم بً ٖلي الُٟىمي1) ت  -( اهٓغ: اإلاهباح اإلاىحر )ظهض( للكُش ؤبي الٗبَّ َُّ اإلا٨خبت الٗلم

 بحروث. –

ً الضًً ؤبي ٖبض هللا دمحم بً ؤبي ب٨غ بً ٖبض ال٣اصع الخىٟي ( اهٓغ: مسخاع الصخاح )ظ8) هض( لٍؼ

٤: ًىؾ٠ الكُش دمحم -الغاػي  ت -املخ٣ِّ  -نُضا -بحروث -الضاع الىمىطظُت -اإلا٨خبت الٗهٍغ

 م.1999 -الُبٗت الخامؿت

لُه بُان املخخهغ لؤلنٟهاوي )3) ( لئلمام ؤبي ٖمغو ظما٫ 189/ 8( مسخهغ ابً الخاظب ٖو

٤: دمحم مٓهغ ب٣ا -ابً الخاظبالضًً   م.1986 -الُبٗت ألاولى -الؿٗىصًت -صاع اإلاضوي -املخ٣ِّ

( ألبي الخؿً ؾ٠ُ الضًً ٖلي بً ؤبي ٖلي بً دمحم بً ؾالم 139/ 3ؤلاخ٩ام في ؤنى٫ ألاخ٩ام ) (4)

٤: ٖبض الغػا١ ُٖٟٟي -الشٗلبي آلامضي  لبىان. -صمك٤ -بحروث -اإلا٨خب ؤلاؾلمي -املخ٣ِّ
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ًُّ بإنَّ خ٨م هللا في اإلاؿإلت هى الىظىب ؤو الىضب ؤو الخغمت ؤو  ٖىضه الٓ

 ال٨غاهت ؤو ؤلاباخت.

 املجتهذ
ُ
ف  :حعٍش

، وال بضَّ ؤن هى ال٣ُُٟه الٗالم ا ه لخدهُِل خ٨ٍم قغعّيٍ َٗ ؿخٟٙغ وؾ ٌَ لظي 

لى هظا  ها، ٖو ت مً مٓاّجِ َُّ ٖغ
َّ

٨ت ٣ًخِضع بها ٖلى اؾخسغاِط ألاخ٩ام الك
َ
ج٩ىن له مل

 ٖلى اؾخيباَها ِمً 
ٌ
ت ِمً ٚحر ؤن ج٩ىَن له ٢ضعة َُّ ٖغ

َّ
ٞةنَّ َمً له ِصعاًت باألخ٩ام الك

ى مجتهًضا. ت، ال ٌؿمَّ
َّ
 ألاصل

ا: حعش  ُا ا:زاه  واـعالحا
ا
 ٍف الفخىي لغت

: اؾم مهضٍع بمٗجى ؤلاٞخاء. والجم٘: الٟخاَوي والٟخاِوي، ٣ًا٫:  -
ً
الٟخىي لٛت

ْخُا؛ بطا ؤظبُخه ًٖ مؿإلِخه.
ُ
ْخىي ٞو

َ
 ؤٞخُِخه ٞ

ْىا بلى ٞلٍن: جدا٦مىا بلُه واعجٟٗىا 
َ
خُا جبُحُن اإلاك٩ِل مً ألاخ٩ام، وجٟاج ُٟ ٞال

خُا ُٟ  .(1)بلُه في ال

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )٢ىله حٗالى: وفي جٟؿحر 

  .[187]اليؿاء: (ۆ

. ؤي ًٟخ٨ُم ُٞما  ًَّ ن ل٨م خ٨َم ما ؾإلخم. ٢ىله: ٞحِه ت: ؤي ًبّحِ َُّ ٢ا٫ ابً ُٖ

خلى ٖل٨ُِم ًُ(8). 

ً خ٨ِم هللا حٗالى في بلؼاٍم ؤو بباخٍت  - هي: بزباٌعٖ  ا الٟخىي في الانُلحٞ   .(3)ؤمَّ

                                                           

٣ي( ا1) صاع  -هٓغ: لؿان الٗغب )باب الُاء ٞهل الٟاء( لجما٫ الضًً ابً مىٓىع ألاههاعي ؤلاٍٞغ

 هـ.1414 -الُبٗت الشالشت -بحروث -ناصع

ؼ )8) ت  ( ألبي دمحم ٖبض الخ٤ِّ بً ٚالب118/ 8( اهٓغ: املخغع الىظحز في جٟؿحر ال٨خاب الٍٗؼ َُّ بً ُٖ

 -الُبٗت ألاولى -بحروث –صاع ال٨خب الٗلمُت  -املخ٤٣: ٖبض الؿلم ٖبض الكافي دمحم -ألاهضلسخي

 هـ.1488

ـ ال٣غافي181/ 4( اهٓغ: الٟغو١ )3) اؽ ؤخمض بً بصَع  -جد٤ُ٣: زلُل اإلاىهىع  -( لئلمام ؤبي الٗبَّ

 م.1998-بحروث  -صاع ال٨خب الٗلمُت
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فتي
ُ
ف اإلا  :حعٍش

ِخه بضلُِله، و٢ُل: هى املخبُر ًٖ هللا بد٨ِمه، هى املخِبر بُد٨م هللا  حٗالى إلاٗٞغ

ا بضلُل، م٘ خٟٓه أل٦ثر  ًٖ ِ٘ قغ ِت ؤخ٩ام الى٢اج ً مً مٗٞغ ِ
ّ

و٢ُل: هى اإلاخم٨

٣ه ِٟ  .(1)ال

مىِهب الٟخىي هى مىِهب الاظتهاص؛ ولظل٪ ٢ا٫َ ٦شحٌر مً ال٣ٟهاء: َمً لم  -

 ٨ًً مً ؤهِل الاظتهاص لم ًُجؼ له ؤن ًٟتي.

و٢ض اؾخ٣غَّ عؤي ألانىلُحَن ٖلى ؤنَّ اإلاٟتي »مام ال٨ما٫ بً الهمام: ٣ًى٫ ؤلا 

 ؤ٢ىا٫َ املجتهِض ٞلِـ بُمٍٟذ، والىاظُب 
ُ
ً ًدٟٔ ا ٚحر املجتهِض ممَّ هى املجتِهض، وؤمَّ

ٝغ ؤنَّ ما  ُٗ ٖلُه بطا ؾِئل ؤن ًظ٦َغ ٢ى٫ املجتهِض ٧إبي خىُٟت ٖلى ظهت الخ٩اًت، ٞ

 ٩ًىن في ػماِهىا مً ٞخَىي اإلا
َ

ىظىصًً لِـ بٟخىي، بل هى ه٣ُل ٦لم اإلاٟتي لُإزظ

 .(8)«به اإلاؿخٟتي

ا: ف اللضاء لغت واـعالحا ا: حعٍش
ا
 زالش

 ظهخه، وال٣ًاء: الُخ٨م، 
ُ
ٛت: بخ٩اُم ألامغ، وبج٣اهه، وبهٟاط

ُّ
ال٣ًاء في الل

 .(3)وال٣اضخي: الخا٦م

اِث  لح هى: ٞهل الخهىماِث و٢ُ٘ اإلاىاٖػ ُِ . (4) حٗالىبد٨م هللا ال٣ًاء في الان

ٕغ في الىا٢ِٗت.
َّ

 ؤي بْهاُع خ٨م الك

:ً  وجسخِل٠ الٟخىي ًٖ الخ٨م ال٣ًاجي في ؤمٍغ
                                                           

اوي( ألبي ٖبض هللا ؤخمض بً خمضان الىمح4( اهٓغ: نٟت الٟخىي واإلاٟتي واإلاؿخٟتي )م 1)  -ري الخغَّ

 هـ. 1397 -الُبٗت الشالشت -بحروث -اإلا٨خب ؤلاؾلمي -املخ٤٣: دمحم هانغ الضًً ألالباوي

 صاع ال٨ٟغ. -( لئلمام ٦ما٫ الضًً بً الهمام856/ 7( اهٓغ: ٞخذ ال٣ضًغ )8)

صاع  -املخ٤٣: ٖبض الؿلم دمحم هاعون -( م٣اًِـ اللٛت )٢طخي( ألبي الخؿحن ؤخمض بً ٞاعؽ3)

 م.1979 -ال٨ٟغ

-صاع ال٨ٟغ -( لخاجمت املخ٣٣حن الٗلمت ابً ٖابض4/319ًً( اهٓغ: عص املخخاع ٖلى الضع املخخاع )4)

( للٗلمت 618/ 8ؤلا٢ىإ في خل ؤلٟاّ ؤبي شجإ ) ،م1998 -الُبٗت الشاهُت -بحروث

 صاع ال٨ٟغ. -الكغبُجي الخُُب
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 ٌ ا ال٣ًاء ٞهى بوكاٌء للخ٨م ألاو غعي، ؤمَّ
َّ

: ؤنَّ الٟخىي بزباٌع ًٖ الخ٨م الك

 بحن اإلاخسانَمحن.

 : ؤنَّ الٟخىي ال بلؼاَم ٞحها للمؿخٟتي ؤو ٚحره، ؤما الخ٨م ال٣ًاجي ٞهىالشاوي

 .(1)ملِؼم

* * * 

                                                           

 (.181/ 4( اهٓغ: الٟغو١ )1)



59 
 

 املجتهذ
ُ
اوي: ؼشوط

ا
 (1)الففل الش

ت؛ ألنَّ ناخَبه  ٗخبر مىهُب الاظتهاِص مً ؤؾمى اإلاىاِنب الضًيُت والضهٍُى ٌُ

ٟهمىن  ًَ ابٗىن  خابت والخَّ ًىا خ٨َم هللا ؾبداهه وحٗالى، ول٣ض ٧اَن الصَّ ِ
ِّ م مب

َّ
ًخ٩ل

ضع٧ىن م٣اِنضها بُد٨م ؾل٣ُِتهم ال ٗت، ٍو َغ
َّ

ت، وجخلُمظهم ٖلى ههىَم الك َُّ ٗغب

بي  ٕغ وهى الىَّ
َّ

ًبِ لهم ٞهَم ملسو هيلع هللا ىلص مهضِع الك
َ
ٞلم ٩ًىهىا بداظٍت بلى ٢ىاٖض ج

 ٖلى الٗغِب ما ؤَٞؿض ؾل٣َُتهم 
َ
 ألاخ٩ام، ول٨ً بَٗض ؤن َغؤ

َ
هىم واؾخيباٍ الىُّ

 
َ
، ٧ان ال ُبضَّ مً وي٘ يىابِ ٕغ

َّ
اُؽ ًٖ بصعا٥ِ م٣انِض الك ض الىَّ ُٗ ت، وب َُّ الٗغب

ً ًداو٫ ؤن للؾخيبا
َ
ا إلا ًٗ ، وقغوٍ للظتهاص ، وطل٪ جىًُٓما للظتهاِص، ومى ٍِ

ٟتي في صًً هللا بما لِـ ُِٞه. ُُ  له، ٞ
ً

ً لِـ ؤهل   ًىضؽَّ بحن املجتهضًً ممَّ

 
ٌ
ي ظماٖت

َ
٠ آزغون، وعؤ َّٟ ٍِ الاظتهاص وز ص بٌٗ الٗلماء في قغو و٢ض قضَّ

ٟحن في ج ذ ٖباعاُث اإلاهّىِ
َ

 الٗلماء مجهم الاٖخضا٫َ، وازخلٟ
ُ
دضًِضها، واقتراٍ

ـَ مً ٢بُل الخعجحز، وبهما طل٪  غاثِ إلاماعؾِت الاظتهاص لِ
َّ

ٍت مً الك ملجمٖى

٤ٌٟ ٖلُه ومجها ما هى  غوٍ مجها ما هى مخَّ
ُّ

ًً مً ؤ٢ىا٫ الجاهلحن. والك ِٔ الّضِ لخٟ

 ُٞه
ٌ

 .(8)مسخل٠
                                                           

جي ٖبض اإلال٪ ؤبي اإلاٗالي( إلمام الخغمحن 869/ 8) ٫ ال٣ٟه البرهان في ؤنى ( اهٓغ: 1) جد٤ُ٣:  -الجٍى

اءصاع  -ص. ٖبض الُٗٓم مدمىص الضًب اإلاؿخهٟى في هـ ، 1418 -الُبٗت الغابٗت -مهغ -الٞى

 -جد٤ُ٣: دمحم بً ؾلُمان ألاق٣غ -خامض الٛؼالي يؤبلئلمام  وما بٗضها( 388/ 8) ٖلم ألانى٫ 

ٞسغ الضًً ( لئلمام 35 -31/ 6، املخهى٫  )م1997 -الُبٗت ألاولى -بحروث -ماؾؿت الغؾالت

الُبٗت  -ماؾؿت الغؾالت -صعاؾت وجد٤ُ٣: الض٦خىع َه ظابغ ُٞاى الٗلىاوي -الغاػي 

ؼ البساعي، صاع ال٨خاب ؤلاؾلمي16/ 4، ٦ك٠ ألاؾغاع )م1997 -الشالشت  -( لئلمام ٖبض الٍٗؼ

ؤبى ٖبُضة مكهىع  :املخ٤٣ -ببغاهُم بً مىسخى الكاَبي لئلمام وما بٗضها( 131/ 5اإلاىا٣ٞاث )

( 837 -889/ 8، البدغ املخُِ )م1997 -ألاولى الُبٗت -صاع ابً ٖٟان -بً خؿً آ٫ ؾلمان

 .1994 -الُبٗت ألاولى -صاع ال٨خبي -لئلمام بضع الضًً الؼع٦صخي

ص، ؤي ما ًجتهض ُٞه وما ال ( ٢بَل الخىى في قغوٍ الاظتهاص ٖلُىا ؤن وٗلَم ما هي مجاالث الاظتها8)

 ًجتهض ُٞه:

:
ا
جتهض ُٞه: ؤوًل ًُ اللت.  ما  ت لِـ ٞحها صلٌُل ٢ُعيُّ الشبىِث ٢ُعيُّ الضَّ َُّ وهى ٧لُّ مؿالٍت قٖغ

= 
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فم عليها: -1
ا
شوط اإلاخ

ُّ
 الؽ

 :
ا
ًل ع للظته ؤوا ه ؤن ٩ًىن َمً ًخهضَّ َُ  مٗاه

َ
ا ب٨خاب هللا حٗالى؛ بإن ٌٗٝغ

ً
اص ٖاإلا

ذ بها ألاخ٩اُم،  وؤن 
َ
لِل التي هُُ ِٗ ت مً ال َُّ ٖغ

َّ
ت بٞغاًصا وجغ٦ًُبا، ومٗاهُه الك ٍٛى

ُّ
الل

اللت ٖلى اإلاغاص، وؤهىإ   في ال٣غآن ووظىَه الضَّ
َ
ٌٗٝغ ألاؾالُب اإلاؿخسضمت

ن وا اهغ ألالٟاّ: مً الٗاّمِ والخاّمِ واملجَمل واإلابحَّ
َّ
م واإلادكابه والخّٟيِ والٓ

َ
ملخ٨

زو٫؛ ألنَّ 
ُّ
ت ؤؾباب الج ر٥ واإلااو٫؛ ٦ما ًجب ٖلُه مٗٞغ

َ
واإلاك٩ِل والىّوِ واإلاكت

كتٍر خٟٔ ال٣غآِن بل ٨ًٟي  ٌُ هىم ٞهًما ص٣ًُ٢ا، وال  ٗحن ٖلى ٞهم الىُّ
ُ
تها ح مٗٞغ

َ٘ بلحها و٢َذ الخاظِت. ى ًغظ ِ٘ آًاِث ألاخ٩ام ختَّ  مىاي
ُ
ت  مٗٞغ

ا: ُا ت، هظا  زاه ىَّ ٕل ٖلى ٦خب الؿُّ ِ
ّ

ت وطل٪ بااَل ىت الىبىٍَّ ا بالؿُّ
ً
ؤن ٩ًىن ٖاإلا

لل للى٢ٝى ٖلى خا٫ِ  ِٗ ت ال لم الّغِظا٫ ومٗٞغ ِت ُمهُلر الخضًض، ٖو بجاهب مٗٞغ

ت  جىػ للمجتهض ؤن ٌٗخمَض ٖلى جصخُذ ؤثمَّ ا، ٍو ًٟ  ويٗ
ً
ة الخضًض ومغجبخه ٢ىَّ

ا ٦ُخب  الخضًض ٧الُبساعي ومؿِلم ُٞما ًغووهه بطا اوي، وؤمَّ  مظهب الغَّ
َ

ٖٝغ

ِٓغ في ؾىِض الخضًض  ٠ُٗ ٞل بضَّ للمجتهِض مً الىَّ ًَّ ت التي ال جسلى مً ال الؿىَّ

٤ به 
َّ
 م٣ضاع ما جخٗل

ُ
ت  ظمُ٘ ألاخاصًِض بل ٨ًٟي مٗٞغ

ُ
ت كتٍر مٗٞغ ٌُ والبدِض، وال 

 ؤخاصًِض ألاخ٩اِم بل ٨ًٟي ؤن ٩ًىَن ٢اصًعا ٖل
ُ
كتٍر خٟٔ ٌُ ى ألاخ٩ام، وال 

 الىنى٫ِ بلى مىاَجها ٖىض الخاظت لها.

ا:
ا
ى ال ٌٗخمَض  زالش ت، ختَّ ىَّ اسخ  واإلايؿىِر مً ال٣غآن والؿُّ ا بالىَّ

ً
ؤن ٩ًىن ٖاإلا

ًه اظتهاُصه بلى ما هى باَل، وال  ٖلى اإلايؿىِر اإلاترو٥ م٘ وظىِص هاسٍخ ُٞاّصِ

م ؤنَّ ا
َ
٨ٟي ؤن ٌٗل ًَ م ٧لَّ آًت وخضًض ميؿىر، بل 

َ
كتٍر ؤن ٌٗل لضلُل الظي ٌُ

                                                           
= 

والضلُل ٖلى ظىاِػ الاظتهاِص ٞحها وعوُصها ٖلى وظٍه مٓىىٍن. وال ًجىُػ جإزُم ؤو ج٨ٟحُر املجتهِض في 

 َُّ ت والٗمل ًَّ خ٣اص يخج ٖجها ببُا٫ُ ؤنِل اإلاؿاثل الٖا ًَ ت؛ ألنَّ الازخلٝ ٞحها ال  َُّ تها ْى
َّ
ت التي ؤصل

.ًً ٗت والّضِ َغ  الكَّ

ا: ُا جتهض ُٞه: زاه ًُ ذ بضلٍُل ٢ُعّيِ  ما ال 
َ
غوعة ؤو التي زبد ًَّ ًً بال ألاخ٩اُم اإلاٗلىمت مً الّضِ

٧اة والدّجِ و  ُام والؼَّ لة والّهِ اللت؛ ٧ىظىِب الهَّ غ٢ت وقغب الشبىِث ٢ُعّيِ الضَّ م الّؼِها والؿَّ جدٍغ

عة، ٦دّضِ الؼها، وخّضِ الؿغ٢ت، و٦ضًت ال٣خُِل،  اعاث اإلا٣ضَّ َّٟ مغ، و٧ّلِ الخضوص والضًاث وال٨
َ

الخ

 للظتهاص ُٞه.
َ
ه ال مؿاٙ

ُ
هاع، ٩ٞلُّ هظا ومشل ِ

ّ
اعة الٓ َّٟ اعة ال٣خل الخُإ و٦ َّٟ  و٨٦
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ىت-اؾدىَض بلُه في اظتهاِصه  ا. -ؾىاء ٧اَن مً ال٣ُغآن ؤو الؿُّ
ً

 لِـ َميؿىز

ا: ٘ ُٞه ؤلاظمإ،  سابعا
َ
ى ال ًجتهض ُٞما و٢ ا بمؿاثل ؤلاظمإ ختَّ

ً
ؤن ٩ًىن ٖاإلا

 ظمُ٘ مىاي٘ ؤلاظمإ، بل ٨ًٟي ؤن ٌٗلم ؤنَّ اظتهاصه في 
َ
وال ًلَؼمه ؤن ًدٟٔ

 ًُ ه مىا٤ٌٞ مظهًبا مً اإلاظاهِب مؿإلٍت  ِمً اإلاؿاثِل ال  م ؤهَّ
َ
سال٠ ؤلاظمإ؛ بإن ٌٗل

 في ٖهٍغ لم ٨ًً ألهل ؤلاظمإ زىٌى ٞحها.
ٌ
ضة ِ

ّ
 مخىل

ٌ
 ؤو ؤنَّ هظه وا٢ٗت

ا: ،  خامعا
ٌ
ت َُّ ت ٖغب ىَّ ت؛ ألنَّ ههىَم ال٨خاب والؿُّ َُّ ٛت الٗغب

ُّ
ا بالل

ً
ؤن ٩ًىن ٖاإلا

بّيِ  ت ًٖ الىَّ َُّ ت ال٣ىل ىَّ ت ٧لٟٔملسو هيلع هللا ىلص ٞالؿُّ َُّ ت  ٖغب غٍَّ ٣ٍغ ت والخَّ َُّ ال٣غآن، و٦ظل٪ الٟٗل

م هَؼ٫ بلؿاٍن ٖغبّيٍ مبحٍن،  ها ؤصخابه وهم ٖغٌب ؤ٢داح، ٞال٣غآن ال٨ٍغ
َ
التي ه٣ل

. ٤ بها عؾى٫ٌ ٖغبيٌّ
َ
ت هُ ىَّ  والؿُّ

ىه مً ٞهِم  ِ
ّ

 جم٨
ً
ٛت بخاَت

ُّ
 بالل

َ
ا بالٗغبُت ؤن ًدُِ

ً
ومٗجى ؤن ٩ًىن ٖاإلا

ىت وجٟؿحِر ما  ١ ما وعص في صالالث ال٣غآِن والؿُّ ِب، وجظوُّ وعص ٞحهما مً الٍٛغ

ِ٘ واإلاٗاوي  م ٖلىم البُان والبضٌ
َّ
هىم و٦لِم الٗغِب مً حٗابحَر، وؤن ًخٗل الىُّ

خُذ، وال  ٓغ الصَّ ىه مً الىَّ ِ
ّ

 جم٨
ٌ
ت  ٢ىٍَّ

ٌ
ن لضًِه مل٨ت ى جخ٩ىَّ ٝغ ختَّ دى والهَّ والىَّ

ٛت ومٟغصاتها ًٖ ْهِغ ٢لٍب، بل اإلاهمُّ 
ُّ
 الل

ُ
كتٍر خٟٔ ٨ِت والبهحرِة  ٌُ

َ
خُهى٫ اإلال

 صعظت الخلُل واإلابرِص، بل 
َ

كتٍر ؤن ًبلٜ ٌُ ة، وال  اقئِت ًٖ اإلاُالِٗت اإلاؿخمغَّ الىَّ

اصتهم في الاؾخٗما٫،  ْضع الظي ًٟهُم به زُاَب الٗغب، ٖو
َ

 ال٣
َ

ًجب ٖلُه ؤن ًبلٜ

اّمِ  اهِغه، ومجمِله وخ٣ُ٣ِخه ومجاػه ٖو ِذ ال٨لم ْو ز به بحن نٍغ ه بلى خّضٍ ًمّحِ

هىم   الخ٨م مً الىُّ
ُ
ى ٩ًىن اؾخيباٍ ه، ومد٨ِمه ومدكابهه... ختَّ وزاّنِ

ً مً ال  ٍغ في هظا الٗهغ، ِٞمً اإلاٗانٍغ
َّ

 هظا الك
ُ
ى يغوعة

َ
صخًُدا، وال ًسٟ

ًً بدَؿب ٞهِمه.  ْاهغها، زم ًجتهُض في الّضِ
َّ

ت بال َُّ ه مً الٗغب
َ

٣ًٟ 

ا: ه وقغاثُه و  ظادظا
َ
 وظىه ال٣ُاؽ وؤع٧اه

َ
لَل ألاخ٩ام ؤن ٌٗٝغ ؤ٢ؿاَمه؛ ٖو

 الاظتهاِص، وؤنُل 
ُ
هىم؛ وطل٪ ألنَّ ال٣ُاؽ هى ٢اٖضة ها مً الىُّ َِ غ١َ اؾخيبا َو

ت. إع الٗامَّ
َّ

 ٞهِم م٣انض الك

ا: ه ٖماُص الاظتهاِص وؤؾاُؾه الظي  ظابعا ا بٗلم ؤنى٫ ال٣ٟه؛ ألهَّ
ً
ؤن ٩ًىن ٖاإلا
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ت ج٣ىم ٖلُه ؤع٧اهه؛ بط بن الضلُل الخٟهُليَّ ًض٫ُّ ٖلى  َُّ الخ٨م بىاؾُِت ٦ُٟ

ت  ٍِ ال بضَّ مً مٗٞغ ىض الاؾخيبا ا، ٖو ا ؤو زانًّ ا ؤو ٖامًّ ًُ ىت ٩٦ىهه ؤمًغا ؤو جه َُّ مٗ

ٗٝغ هظا في ٖلم ؤنى٫ ال٣ِٟه. اث وخ٨م ٧ّلٍ مجها، وَُ َُّ  ال٨ُٟ

ا
ا
ٍِ ألاخ٩اِم؛ ألنَّ ٞهم زامى ت في اؾخيبا ٗت الٗامَّ َغ

َّ
ا بم٣انِض الك

ً
: ؤن ٩ًىن ٖاإلا

هىم وج ض الىُّ ِت هظه اإلا٣اِنض، َٞمً ًٍغ ٠ ٖلى مٗٞغ ِ
ّ
ِ٘ مخى٢ ها ٖلى الى٢اج

َ
ُب٣ُ

ت في  ِٗت وم٣انَضها الٗامَّ َغ
َّ

 ؤؾغاَع الك
َ

غعّيِ ٞٗلُه ؤن ٌٗٝغ
َّ

 الخ٨ِم الك
َ
اؾخيباٍ

 ألالٟاّ ٖلى اإلاٗاوي ٢ض جدخمل ؤ٦ثَر مً وظٍه ٞترظُذ 
َ
ِ٘ ألاخ٩ام؛ ألنَّ صاللت حكَغ

ت ٢ض واخٍض مجها ٩ًىُن م٘ ملخِٓت م٣ه َُّ ت الٟٖغ
َّ
إع الخ٨ُم، ٦ما ؤنَّ ألاصل

َّ
ىِص الك

ا  ًً ، و٢ض جدُضر ؤً إع
َّ

٤ م٘ ٢هِض الك
َ
ها ُٞازظ بما هى ألاٞو ًِ جخٗاعُى م٘ بٗ

ت ُٞلجإ بلى الاؾخدؿاِن ؤو  َُّ ٖغ
َّ

هىم الك ٗٝغ خ٨ُمها بالىُّ ٌُ ُ٘ ظضًضة ال  و٢اج

 
َّ

ٝغ ؤو هدىها بىاؾُِت م٣انض الك ُٗ ِت.اإلاهلخِت اإلاغؾلِت ؤو ال ٗت الٗامَّ  َغ

ّغِ 
ًُّ ِ٘ لهم وَصٞ٘ ال ٟ

ِٔ مهالر الٗباص بَجلب الىَّ وهظه اإلا٣انُض تهضٝ بلى خٟ

هُا  ما هى إلاهالِر الٗباص في الضُّ غاج٘ بهَّ
َّ

ه زَبذ باالؾخ٣غاِء ؤنَّ وي٘ الك ٖجهم؛ ألهَّ

ا. ًٗ  وآلازغة م

ٗت؛ ألنَّ ؤلاوؿاَن  َغ
َّ

ٟ٘ والًّغِ ًغظ٘ بلى الك اعَّ ومُٗاُع جدضًض الىَّ ًَّ ٢ض ًَغي ال

ا. ٢ا٫ حٗالى: َ٘ ياعًّ اٞ ا، والىَّ ًٗ ۉ ې ې ې ې ى ) هاٞ

  .[96]املًمنون: (ى ائ ائ 

ف فيها بين الُعلماء: -2
َ
شوط املخخل

ُّ
 الؽ

 
ا
ًل ًًؤوا لم ؤنى٫ الّضِ ِٗ  :: اقِتراٍ الٗلم ب

ا الجمهىع ٞلم  ىخُض، اقتٍر طل٪ اإلاٗتِزلت، ؤمَّ لم ال٨لم والخَّ ِٗ ؤي الٗلم ب

ىا لم  ٌكتَر ِٗ  ال
ُ

كتٍر ٌُ ل في اإلاىيٕى ٣ٞا٫:  ًَّ مً الجمهىِع َمً ٞهَّ طل٪، ول٨

ه مً ظل٫ٍ و٦ما٫ٍ،  لم بىظىص هللا حٗالى ونٟاِجه، وما ٌؿخد٣ُّ ِٗ اث؛ ٧ال بالًغوعٍَّ

لم بض٢اث٣ِه وبلُه طهب آلامضي. ِٗ كتٍر ال ٌُ  وال 

ا: ُا ها زاه ل١، ومجهم َمً لم ٌكتَر ها ٖلى ؤلَا ، ومجهم الٗضالت: مجهم مً اقتَر
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كتٍر الٗضالت، وبطا ٧ان 
ُ
ل الٗلم لىٟؿه ٞل ح َل ٣ٞا٫: بطا ٧ان ًدّهِ َمً ٞهَّ

اؽ ٞل بضَّ مً الٗضالِت. ل الٗلم للٟخىي للىَّ  ًدّهِ

ا:
ا
هم   زالش ًُ  ٖلم اإلاى٤ُ، وعصَّ بٗ

َ
ً في املجتهض ؤن ٌٗٝغ ٍغ ِ

ّ
اقتَرٍ بٌٗ اإلاخإز

م اإلاى٤ُ ٞغ 
ُّ
ٍغ ٣ٞا٫: َمً ٢ا٫َ بنَّ حٗل

َّ
ى ٦ٟاًت، ؤو ؤهه مً قغوٍ هظا الك

ت  ٕغ وظهِله بٟاثضة اإلاى٤ُ؛ ألنَّ ؤًَٞل هظه ألامَّ
َّ

الاظتهاص ٞةن هظا صلُل ظهله بالك

لُمهم  ِٖ ىا ما ًِجب ٖلحهم و٦َمَل  ت اإلاؿلمحن ٖٞغ ابٗحن وؤثمَّ خابت والخَّ مً الصَّ

ٝغ آلازغ بإنَّ ٣ٖى٫َ 
َّ
وبًماُجهم ٢بل ؤن ٌِٗغٞىا مى٤َُ الُىهان، وؤظاب الُ

م ا
ُّ
ه الى حٗل َٗ ة وال٨ما٫ِ ما لم ًدخاظىا م ابٗحن ٧اهذ مً ال٣ىَّ خابت والخَّ لصَّ

م وبدَؿب ما 
ُّ
 في طهِجهم مً ٚحر حٗل

ً
ذ مباصت الٗلىم خايغة

َ
اإلاى٤ُ، ٣ٞض ٧اه

م اإلاى٤ُ؛ ألنَّ هظا الٗهَغ 
ُّ
ا الُىم ٞل بضَّ مً حٗل ىاؾب الؿاثل فى ٖهغهم، ؤمَّ ًُ

لى هاث، ٖو سهُّ ا  ؤنبذ ٖهَغ الخَّ
ً
ؤّيِ خا٫ ٞاملجتهض ٌكتٍر ُٞه ؤن ٩ًىن ٖاإلا

الي ٞاملجتهض   بمهُلخاِث اإلاىا٣َت، وبالخَّ
ٌ
بإنى٫ ال٣ٟه، و٦خب ألانى٫ مصخىهت

م مباصت ٖلِم اإلاى٤ُ.
ُّ
 ؾُِجض هَٟؿه مًًُغا لخٗل

ا:  مىاي٘ الخلٝ؛ ألنَّ َمً ٧ان بهحًرا بمىاي٘ الِخلٝ ٧ان  سابعا
ُ
ت مٗٞغ

ن له ال ل٠ ظضًًغا بإن ًدبحَّ خ٤ُّ في ٧ّلِ هاػلٍت حِٗغى له، وألظل طل٪ ظَٗل الؿَّ

ا، ًٞٗ ٢خاصة ٢ا٫:   الازخلٝ ٖلًما مهمًّ
َ
ت َمً لم ٌِٗغٝ الازخلٝ لم ٌكمَّ »مٗٞغ

ه ال٣ٟه ُٟ هم ٖلًما » . و٢ا٫ ؾُٟان بً ُِٖىت:(1)«ؤه
ُّ
خُا ؤ٢ل ُٟ اؽ ٖلى ال بنَّ ؤظؿَغ الىَّ

ِٝ الٗلماِء   ؤن  ال»و٢ا٫ ًدحى بً ؾلم:  .«بازخل
َ

ً ال ٌٗٝغ الازخلٝ
َ
يبغي إلا ًَ

ٟتي ً ؾُٗض بً ؤبي ٖغوبت: «. ًُ ا»ٖو
ً
ه ٖاإلا ، ٞل حٗضَّ

َ
ِ٘ الازخلٝ  .(8)«َمً لم ٌؿم

وفي جهاًت الٟهل ٖلُىا ؤن ها٦ض ؤن الكغوٍ اإلاظ٧ىعة هي قغوٍ املجتهض 

                                                           

ًله )1)  -ؾ٠ بً ٖبض هللا بً دمحم بً ٖبض البر( لئلمام ؤبي ٖمغ ًى 815/ 8( ظام٘ بُان الٗلم ٞو

-الُبٗت ألاولى -اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت -صاع ابً الجىػي -جد٤ُ٣: ؤبي ألاقبا٫ الؼهحري 

 م.1994

 (.183/ 5( اهٓغ هظه ألا٢ىا٫ في اإلاىا٣ٞاث )8)
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اؽ، وبهظا  ع للٟخىي بحن الىَّ ا ؤو ًخهضَّ ًُّ الظي ًد٤ُّ له ؤن ٌؿخيبِ خ٨ًما ٣ٞه

ٖذ الٗلم اإلا ُ٘ ؤن هؼَن ال٨شحر مً ألاؾماِء التي زَغظذ ٖلُىا واصَّ حزان وؿخُُ

ها آعاُء  وعَمذ اإلاظاهَب ألاعبٗت زل٠ ْهِغها، بل واٖخَبرث ؤنَّ ج٣لَُضها قغ٥ٌ؛ ألجَّ

اب٣ت،  غوٍ الؿَّ
ُّ

 ل٣ِٟضهم الك
َّ

ىا م٣الَتهم بال
ُ
الّغِظا٫، وفي الخ٣ُ٣ت ؤنَّ هاالِء ما ٢ال

 لؿتِر ٖىاِعهم ؤًٞل ِمً  ٩ٞاَن ال بضَّ لهم
ً
مً حُُِٛت ظهِلهم، ولم ًجضوا وؾُلت

ل٠،  لىن الؿَّ ِ
ّ
هم هم وخضهم َمً ًمش ٖاء بإجَّ ت، والاّصِ ؤن ًُٗىىا فى ؤ٧ابِغ ٖلماِء ألامَّ

هم هى يا٫ٌّ ومبخضٕ ُٟ  .(1)وبالخالي ٩ٞلُّ مً ًسال

* * * 

                                                           

اٖغ:1)
َّ

هض١ ٖلى هاالء ٢ى٫ الك  ( ٍو

غ وــــــــــــــــلُّ مهــــــــــــــــىط س للخــــــــــــــــذَس
 جفــــــــــــــــذا

 

ى بالفلُــــــــــــــه اإلاــــــــــــــذ  سطبلُــــــــــــــذه حعــــــــــــــ ا
 

 فحـــــــــــــما ألهـــــــــــــل العلـــــــــــــم ؤن ًخمشلـــــــــــــىا
 

 ببِــــــذ كــــــذًمه ؼــــــا  فــــــي وــــــل مجلــــــغ
 

ـــــــى بـــــــذا مـــــــً هضالهـــــــا  للـــــــذ هضلـــــــذ حتا
 

ـــــــــى ظـــــــــامها وـــــــــل مفلـــــــــغ  هالهـــــــــا وحتا
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 الا 
َ
دًً ظاحت الث: ألازُش العلبي ًلكخحام اإلادؽّذِ

ا
 حتهاِد الففل الش

 مً اؾخ٨َمل 
َّ

ه٠ به بال  في ؤلاؾلم، وال ًخَّ
ً
 ُٖٓمت

ً
بنَّ للظتهاص ٖمىًما مجزلت

ٛت 
ُّ
ل، وبصعا٥ الل جًز هم الخَّ ت ٞو َُّ ٖغ

َّ
ًَ ؤلاخاَِت بالٗلىم الك  الاظتهاِص م

َ
قغوٍ

ت ال٣ىاِٖض وألانى٫، وَمً ججاَؾغ ٖلى الاظتهاِص وهى ٢لُُل  ل، ومٗٞغ إٍو والخَّ

ت والٗلِم  .اإلاٗٞغ  ٣ٞض يلَّ وؤيلَّ

ذ بلى هبِظ  َٖ مظهِب، وص ذ مبضؤ الخَّ ًَ
صة ٢ض ٞع وبما ؤنَّ الجماٖاث اإلادكّضِ

ت لهظا ؤن جلجإ بلى الاظتهاِص؛  َُّ دُجت الخخم ت، ٞالىَّ ىَّ بإ ال٨خاب والؿُّ ِ
ّ
اإلاظاهِب، واج

هغ ؤزغ طل٪ في  وبالٟٗل ٢امذ با٢خدام ؾاخت الاظتهاص صون ؤّيِ جإهل ٖلمي ْو

ث بلى ج٨ٟحر اإلاؿلمحن واؾدباخت صمائهم ووكغ الخٟجحر وبعا٢ت اظتهاصاٍث ب اَلت ؤصَّ

حرها، وؾبب هظا هى ٖضم الخإهل  الضماء والٗى٠ في املجخمٗاث ؤلاؾلمُت ٚو

ضم الخضعُّط في ألازض ًٖ الٗلماء اإلاخسههحن، ولى ؤنَّ هاالء  الٗلمي ٖو

ىا ٖلى ؤًضي الٗلماء الغباهُحن الغاسخحن ف ي الٗلم إلاا وظضث هظه اإلادكضصًً جغبَّ

الاظتهاصاث التي صمغث ألامت وؤجه٨تها و٢خلذ ؤبىاءها وقىهذ نىعة صًجها 

 الخى٠ُ.

 ؤنَّ اظتهاصاِث هظه  -
َ

خان لىا ٠ُ٦ وفي هظا الؿُا١ ؾىُٗي مشالحن ًىّضِ

ىت و٦لِم ؤهل الٗلم، و٠ُ٦ ٧ان لها  ت ٖلى الجهِل بال٣غآن والؿُّ َُّ الجماٖاث مبي

 ضماء والتهاون في بعا٢تها:ؤزغ في اؾدباخت ال

: : اإلاشاٌ ألاٌو
ً

لة ٦ؿل ت ج٨ٟحِر جاع٥ِ الهَّ َُّ ً٢ 

اُٞٗت
َّ

ت  (1)طهَب الك َُّ ت  (8)واإلاال٨ َُّ    (3)والخىٟ
ً

لة ج٩اُؾل ص جغ٥ الهَّ بلى ؤنَّ مجغَّ

                                                           
( للكُش قمـ الضًً دمحم بً ؤبي الٗباؽ ؤخمض 488/ 8( اهٓغ: جهاًت املخخاط بلى قغح اإلاجهاط )1)

 م.1984 -الُبٗت ألازحرة  -بحروث -صاع ال٨ٟغ -بً خمؼة قهاب الضًً الغملي

ت الضؾىقي168/ 1اهٓغ: خاقُت الضؾىقي ٖلى الكغح ال٨بحر ) (8) صاع ال٨ٟغ ،  -( للكُش ابً ٖٞغ

( للكُش ؤبي الٗباؽ ؤخمض بً دمحم الخلىحي، 838/ 1خاقُت الهاوي ٖلى الكغح الهٛحر )

. -الكهحر بالهاوي اإلاال٩ي   صاع اإلاٗاٝع

جد٤ُ٣: زلُل ٖمغان  -( للٗلمت قُخي ػاصه818/ 1ى ألابدغ )( اهٓغ: مجم٘ ألاجهغ قغح ملخ3٣)
= 



66 
 

لة  ا الخىابلت ٞاإلاٗخمُض ٖىَضهم ؤنَّ جاع٥َ الهَّ ت، وؤمَّ
َّ
سغط مً اإلال ًُ لِـ ٦ًٟغا وال 

 
ً

لة ُٞإَبى، ٦ؿل ىه ؤلاماُم ؤو هاثُب ؤلامام للهَّ ُٖ  بٗض ؤن ًض
َّ

ال ٩ًىُن ٧اًٞغا بال
ي، ٖىضثٍظ ًد٨م ب٨ِٟغه،  ٣ًى٫ُ الُبهىحي في قغِح  ِ

ّ
هل ًُ ٣خل ٖلى ؤن  ًُ ل ؤن  ِ

ًّ ٟ ٍو
 بطا صٖاه بماٌم ؤو هاثُبه لٟٗلها( »)مىخهى ؤلاعاصاِث: 

ً
ها تهاوًها ؤو ٦ؿل

َ
و٦ظا لى جغ٦

بَ 
َ
لة )وؤ ، ؤي الهَّ

ً
هغ مشل

ُّ
ضعى للٓ ًُ ى جًا٤ًَ و٢ُذ التي بَٗضها( بإن  ها )ختَّ

َ
ى( ٞٗل

خل وال ج٨ٟحَر ٢بل 
َ
٣خل ٦ًٟغا... وال ٢ ُُ إبى ختى ًخًا٤ًَ و٢ُذ الٗهِغ ٖجها، ٞ َُ ٞ

ٖاًت  ؤي ٢بَل ؤن ًضٖىه ؤلاماُم ؤو هاثبه بلى ِٞٗلها. (1)«الّضِ

ت
َّ
ذ ٞهًما ٢انًغا لؤلصل

َ
ا هظه الجماٖاث التي مل٨ ب ٖلحها الٛلى  -ؤمَّ

َ
ٞٛل

ص كضُّ
َّ
ص جغ٦ها، وطل٪ بىاًء ٖلى اظتهاٍص  -والد  بمجغَّ

ً
لة ٦ؿل م ب٨ِٟغ جاع٥ الهَّ

ُ
جد٨

هىم والتي مجها ٢ى٫ُ  حن بٓىاهغ الىُّ ِ
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلص: »عؾى٫ هللا باٍَل، مؿخضل

َ
بنا بين

الةِ  شِن والىفِش جشُن الفا ِ
ّ
 الؽ

َ
 . (8)«الشاحل وبين

٪ هاالِء ؤصواِث الاظته
َ
ِلمىا زُىاِث ولى مل خه ٖو َُّ غث ٞحهم ؤهل

َّ
اِص وجٞى

هم ا٦خٟىا باألزِظ بٓاهِغ هظا  ٍِ إلاا وِنلىا بلى هظا الخ٨ِم، طل٪ ؤجَّ الاؾخيبا

 وتهاوًها 
ً

ها ٦ؿل
ُ

لة ٖىضهم ٞهى ٧اٌٞغ، وناع َمً ًتر٦ الخضًض، ٩ٞلُّ َمً جغ٥َ الهَّ

تها خ٨ُمه ٖىض هاالِء ٦َمً ًتر٦ه َُّ غي ا جخىًصا وبه٩اًعا لها، م٘ ب٢غاِعه بىظىِبها ٞو

٣ىن صمه. ٍغ لة ٍو ص جغ٦ِه للهَّ غون اإلاؿلَم بمجغَّ ِ
ّٟ  وؤزظوا ٨ً

ر ُٞه ٖضص اإلاؿلمحن اإلاتهاوهحن بإصاء 
ُ
ىا في هظا الٗهغ ٢ض ٦ث واإلاك٩لت ؤهَّ

تها ووظىبها ٖلحهم، وبىاء ٖلى اظتهاص هاالء اإلادكضصًً  َُّ الهلة اإلا٣ّغًٍِ بٟغي

 ٞةن
ً

جب  ب٨ٟغ جاع٥ الهلة ٦ؿل م ٍو ٧ل هظا الٗضص مً اإلاؿلمحن هى مباح الضَّ

                                                           
= 

ع املخخاع 1419 -الُبٗت ألاولى -بحروث -صاع ال٨خب الٗلمُت -اإلاىهىع  هـ ، عصَّ املخخاع ٖلى الضُّ

(1 /358.) 

( للكُش مىهىع بً ًىوـ بً نلح الضًً ابً 189، 188/ 1( اهٓغ: قغح مىخهى ؤلاعاصاث )1)

ـ البهىح  م.1993 -الُبٗت ألاولى -ٖالم ال٨خب -ي الخىبليخؿً بً بصَع

( مً 88( ؤزغظه مؿلم في ٦خاب ؤلاًمان، باب بُان بَل١ اؾم ال٨ٟغ ٖلى مً جغ٥ الهلة )8)

 خضًض ظابغ بً ٖبض هللا.
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ت التهاون بالضماء اإلاٗهىمت التي خغمها هللا ؾبداهه وحٗالى.   ٢خله، وهظه ٢مَّ

 
ُ

٣ٟىا ٖلى ٦ لم لىظضوا ؤنَّ الٗلماَء اجَّ ِٗ ل٘ هاالِء ٖلى ٦لِم ؤهل ال
َّ
ى اَ

َ
ِٟغ َمً ول

لة ج٩اُؾ  ا َمً جغ٥َ الهَّ  جخىًصا ، ؤمَّ
َ
لة  ٞلم ٣ًُل ؤخٌض ب٨ِٟغه، وط٦غها جغ٥ الهَّ

ً
ل

اه ؤلامام وؤَبى  َٖ  بْن ص
َّ

 ال ًد٨م ب٨ِٟغه بال
ً

ها ٦ؿل
َ

ؤنَّ اإلاٗخمَض ٖىض الخىابلِت ؤنَّ جاع٦

ل  ًَّ ه ؤنغَّ ٖلى جغ٦ِها ٞو  بل ألهَّ
ً

ه جغ٦َها ٦ؿل ؤن ًهلَي، ٞهىا ًد٨ُم ب٨ِٟغه، ال ألهَّ

ٌُ الخىابلِت هظه الى ر بٗ ىّضِ ا »٣ُت ٣ُٞى٫: ٖلى طل٪ ال٣خَل، ٍو ٞةن ٧اَن م٣ِغًّ

٣خل وهى  ًُ ى  ُ٘ ؤن ًِهغَّ ٖلى جغ٦ِها ختَّ ، مٗخ٣ًِضا لىظىِبها، ًمخى ًِ لة في الباَ بالهَّ

٘ هظا ٢ِ في ؤلاؾلِم، 
َ

اصِتهم؛ ولهظا لم ٣ً ٗٝغ مً بجي آصم ٖو ٌُ ي، هظا ال  ِ
ّ

هل ًُ ال 

هّلِ و 
ُ
٣ا٫ له: بن لم ج ٗٝغ ؤنَّ ؤخًضا ٌٗخ٣ِض وظىَبها، وٍُ ٌُ  ٢خلىا٥َ، وهى ًهغُّ وال 

َّ
بال

 في ؤلاؾلِم. ومتى امَخَى٘ الغَّظل 
ُّ
ِ٢ ٘

َ
ٖلى جغ٦ِها، م٘ ب٢غاِعه بالىظىِب، ٞهظا لم ٣ً

ا بىظىبها، وال ُملتِزًما بِٟٗلها، وهظا  ًِ م٣غًّ ٣خل لم ٨ًً في الباَ ًُ ى  لِة ختَّ مً الهَّ

خابِت  ٟا١ اإلاؿلمحن، ٦ما اؾخٟاَيذ آلازاُع ًٖ الصَّ ِ
ّ
ٟغ هظا٧اٞغ باج

ُ
 .(1)«ب٨

ه  اع٥، وبظل٪ ِٖلمىا ؤهَّ  ظاء بٗض بباٍء مً الخَّ
ً

لة ٦ؿل ا ج٨ٟحر َمً جغ٥ الهَّ
ً
بط

ص  حها بمجغَّ ِ
ّ
ها تهاوًها ٞؿٝى ًهل

َ
ض وظىَبها وجغ٦

َ
ه لى اٖخ٣ لم ًاِمً بها باألَنل؛ ألهَّ

 
َّ

لة بال ل ال٣خَل ٖلى ؤصاء الهَّ ِ
ًّ  ِمً ٚحر اإلا٣ٗى٫ِ ؤن ًٟ

ْ
خل. بط

َ
 بطا ٧اَن تهضًِضه بال٣

لِة،  ٤ٟ اإلاؿلمىن ٖلى ٦ِٟغ َمً جَخض وظىَب الهَّ ظاخًضا لها، وفي هظه الخالِت ًخَّ

دىه. عه الٗلماُء وه٣َّ  هظا ما ٢غَّ

مىم ِمً  ُٗ  بال
َ
لة صًً ٞهى ج٨ٟحُرهم َمً جغ٥َ الهَّ ا ما وَظضهاه ٖىض اإلادكّضِ ؤمَّ

لَخٟخىا جمٗىا بَُجها، ٍو ت وٍَ
َّ
هىا في ألاصل بلى ٦لِم ؤهل الٗلم ٞحها، وما  ٚحر ؤن ًمّدِ

 لُجغؤتهم ٖلى ا٢خداِم مُضاِن الاظتهاص م٘ اوٗضام قغاثُه ٞحهم.
َّ

 طل٪ بال

ام اإلاؿلمحن. اإلاشاٌ الشاوي:
َّ
ت ج٨ٟحِر خ٩ َُّ ً٢ 

ام 
َّ
ىن مجها ٦َٟغ الخ٩

ُ
ًدخجُّ هاالء ٖلى طل٪  بأًٍت  في ٦خاب هللا حٗالى ٌؿخيبُ

                                                           

املخ٤٣: ٖبض الغخمً بً دمحم بً  -(  لخ٣ي الضًً ؤبي الٗباؽ بً جُمُت48/ 88( مجمٕى الٟخاوي )1)

 م.1995 -الؿٗىصًت -اإلاضًىت اإلاىىعة -٪ ٞهضمجم٘ اإلال -٢اؾم



68 
 

 (ھ ھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )وهي ٢ىله ؾبداهه: 

 .[88]املائدة:

تها وضخالِت ج٨ٟحرها  ٍَ بنَّ هظه الجماٖاِث ل٣هىِع ٖلِمها واوٗضاِم عئ

م 
ُ

ص ؤهه ال ًد٨ ًبا وهى: ؤنَّ الخا٦ِم بمجغَّ اؾخيبُذ مً هِظه آلاًت خ٨ًما عجًُبا ٍٚغ

م. الي هى مغجضٌّ مباح الضَّ  بما ؤهؼ٫َ هللا ٞهى ٧اٌٞغ وبالخَّ

هم وِمً هىا ٩ٞلُّ خ٩ام الٗغب واإلاؿ هم؛ ألجَّ
ُ
اع ًجب ٢خل َّٟ لمحن ٖىض هاالء ٦

ة ٖلحهم. وا ًٖ صًً ؤلاؾلم ٞىظب جُب٤ُُ خّضِ الغصَّ  اعجضُّ

 ب٩ّلِ ماؾؿاِتها، ٣ٞالىا ًٖ 
ً
ولت ٧املت وبىاًء ٖلى ما مغَّ ٢امىا بخ٨ٟحِر الضَّ

ؿىا ٖلى هظا ؤنَّ ٧لَّ َمً ًىًمُّ بلى ه ه ٧اٌٞغ. وؤؾَّ ظا الجِِل الظي ًدمي البلَص: بهَّ

غى. ِٗ ٍٍ ٞهى ٧اٌٞغ خل٫ُ الضم واإلِاا٫ وال ا  الجِِل مً ظىىٍص ويبَّ

شحَر  ولت ٍو ٠ الضَّ ِٗ ً ًُ ىه بل ٢امىا ب٩ّلِ ما ِمً قإهه ؤن 
ُ
ولم ٨ًخٟىا بما ٢ال

تها البرآء  َُّ ٟجحراث في ألاما٦ً الٗامت وعاح ضخ ال٣ل٢َل ٞحها؛ ٞاهدكَغث الخَّ

خُاالث لغظاالث الضَّ  هَغث الٚا ِت ؤو في اإلاؿا٦حن، ْو اٍ في الكَغ ولت مً يبَّ

 لم 
ُ

 في اظتهاصهم خُض
ٌ
ه ألنَّ هظه الضولت ٧اٞغة

ُّ
الجِِل ؤو ٚحر طل٪، وهظا ٧ل

ت. َُّ ٗت ؤلاؾلم َغ
َّ

م بالك
ُ

 جد٨

ءوا ٖلى ا٢خدام ؾاخِت  م الٗلِم ولم ًخجغَّ
ُّ
وه٣ى٫: لى نَبر هاالء ٖلى حٗل

 إلاا
ً
ٍِ ألاخ٩ام مً ال٣غآِن مباقغة  وَنلىا بلى هظا الخا٫ آلان. الاظتهاِص واؾخيبا

حُر صخٍُذ؛ وطل٪ ؤنَّ مٗجى ٢ىله  ول٨ًِ لُٗلم هاالِء ؤنَّ ٞهمهم لآلًت باٌَل ٚو

[. ٦ما 44]اإلااثضة: (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)حٗالى: 

ما ًدىاو٫ُ َمً ؤه٨غ ب٣لبِه وجَخض بلؿاهِه ُخ    ٨َم ٢غع الٗلماء بهَّ
َ
هللا؛ ٧إن ًجخَض خغمت

ها ؤو خ
َّ
ؿخدل لة ظاخًضا وظىَبها، ٞهظا الّغِبا َو  الّؼِها وال ًَغي ٞحها بإًؾا ؤو ًتر٥ الهَّ

َ
غمت

خه هظه آلاًت، وهى بةه٩اِعه ُخ 
َ
 هى الظي قمل

ُ
ه له ٌٗخبر ٧اًٞغا الهى٠ ًِ ٨َم هللا وعٞ

ِت ؤلاؾلِم.
َّ
  زاعًظا ًٖ مل

 
َّ

ا َمً ٖٝغ ب٣لِبه ؤنَّ هظا الخ٨م هى خ٨ُم هللا وؤ٢غَّ بلؿاهِه ٖلى طل٪ بال  ؤمَّ
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ه  ٣غَّ ؤنَّ قغَب الخمغ خغاٌم وهى ٌٗلم ؤهَّ ًُ ًاصُّ هظا الخ٨َم؛ ٧إن  ًُ ه ؤحى بما  ؤهَّ

ا  ى٠ ما صاَم م٣غًّ  مً ال٨باثِغ، ٞهظا الّهِ
ً
ما ًغج٨ب ٦بحرة  بهَّ

َ
ٖىضما ٌكغب الخمغة

ى وبن  د٨م ٖلُه بال٨ِٟغ ختَّ ًُ ه هِظه آلاًت، وال 
ُ
كمل

َ
ٚحَر مى٨ٍغ لخ٨م هللا حٗالى ال ح

ت لم ًلتِزم  َُّ ٤ ٖلى َمً ًد٨م بال٣ىاهحن الىيٗ ، ومشُل هظا ًُبَّ ٕغ
َّ

بدىُِٟظ ؤمِغ الك

ه مى٨ٌغ ألخ٩اِم هللا، بل هى م٣غٌّ ومٗتٝر بما ؤهؼ٫ هللا مً  ٞهى ال ًد٨ُم بها ألهَّ

ىضر ؤلامام  ب ٖلى ِٞٗله ؤيُّ ٦ٍٟغ، ٍو ه ال ًلتزُم بها، ومشل هظا ال ًترجَّ ألاخ٩اِم، ول٨ىَّ

اػ  الٗلم في  ؤهل ي هظه الى٣ُت ٣ُٞى٫ في ؤزىاء ٖغِيه أل٢ىا٫ٞسغ الضًً الغَّ

ۀ ۀ ہ ہ ہ )والخامـ: ٢ا٫ ٨ٖغمت: ٢ىله:  »جٟؿحر هظه آلاًت: 

ا َمً َٖغٝ ب٣لبه ٧ىهه  (...ہ ما ًدىاو٫ َمً ؤه٨غ ب٣لِبه وجخض بلؿاهه، ؤمَّ بهَّ

ه ُخ 
َ
ه ٞخ٨َم هللا وؤ٢غَّ بلؿاهه ٧ىه ه ؤحى بما ًًاصُّ  ؤهَّ

َّ
هى خا٦ٌم بما ؤهؼ٫ ٨َم هللا، بال

ه جاع٥ٌ له، ٞل ًلَؼم صزىله جدذ هظه آلاًت، وهظا هى الجىاب  هللا حٗالى، ول٨ىَّ

  .(1)«الصخُذ وهللا ؤٖلم

ت، ٧لُّ هظا  ٨ٍغ ابِٗت مً ٞىضخى ٣ٞهُت ٞو حرها الىَّ ٞمشل هِظه الاظتهاصاِث ٚو

ماء، ولى م ٪ هاالء ؤصي بلى اهتهاِط هاالء مؿلَ٪ الٗى٠ِ وال٣خل واؾدباخِت الّضِ
َ
ل

ت  َُّ ٖغ
َّ

عث الىهىُم الك
َّ

 مً ٖلٍم وصًً الظخيبىا هظا اإلاؿلَ٪  الظي لُاإلاا خظ
ً
ة طعَّ

خل ملسو هيلع هللا ىلص: »خُض ٣ًى٫  (8)مً الخىى ُٞه ؤقضَّ الخدظًغ
َ
فس ي بُِذه لل

َ
والزي ه

هُا ٌِ الذُّ  هللا ِمً صوا
َ
ًه ؤعظم عىذ لم: (3)«مام لة والؿَّ ٣ى٫ ٖلُه الهَّ ٌ »، ٍو ؤوا

                                                           
 -بحروث -صاع بخُاء الترار الٗغبي -لئلمام ٞسغ الضًً الغاػي  (368/ 18اهٓغ: مٟاجُذ الُٛب ) (1)

 هـ.1481 -الُبٗت الشالشت

 صماء اإلاؿلمحن ِمً ؤٖٓم م٣انِض 8)
َ
( باإلياٞت بلى هظه الىهىم ٞةنَّ ؤلاؾلم ظٗل خٟٔ

ٗت، وبن ؤزُغ مه ٟتن بهاالكَغ
ُ
ماء واؾدباخِتها، وال٣ًاء   ِبٍت ج ل في الّضِ إٍو هي ٞخُذ باب الخَّ

ه ًخدغَّي في طل٪ ؤًَٞل ال٣ًاة،  ى ٖلى ال٣اجل ٞةهَّ غعي بطا ؤعاَص ؤن ًد٨م بال٣ِهام ختَّ
َّ

الك

 ٞدى٫ُ الٗلماِء.
َّ

ضوا مً الخ٨م وؤلاظغاِء الظي ال ًدؿُىه بال
َّ

ت بٗضٍص مجهم لُخإ٦ َُّ  وجمغُّ ال٣ً

م الضم، باب حُٗٓم الضم )3) ؿاجي في ٦خاب جدٍغ
َّ
( مً خضًض ٖبض هللا بً ٖمغو 3997( ؤزغظه الي

 بً الٗام.
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 ا
َ
لض ى بين ًُ ماِء ما  اط ًىم اللُامِت في الّذِ

ا
. وما عواه ابً ٖمغ امهنع هللا يضر ًٖ الىبي (1)«لى

ه ٢ا٫: ملسو هيلع هللا ىلص  ا»ؤهَّ ا حشاما ِفب دما ًُ  في فسخته مً دًِىه، ما لم 
ًُ ٌَ اإلاام  .(8)«لً ًضا

 هِظه 
ُ

بظ
َ
غة للمجخمٗاِث هى ه وؤؾاُؽ هظا البلِء مً الاظتهاصاِث اإلاضّمِ

ت اإلاظاهَب  َُّ بإ ال٨خاِب  الجماٖاث ؤلاعهاب ِ
ّ
ٖاء اج ت، وجغ٥ُ َهضي الٗلماِء واّصِ َُّ ال٣ٟه

ها ؤيُّ مغاه٤ٍ 
َ
واًاث التي بطا ٢غؤ  مً الّغِ

ٌ
ىت عواًت ت، و٧إنَّ ال٨خاَب والؿُّ ىَّ والؿُّ

ىا مً الٗلماِء لم ًإزظوا مً ا
َ
ٟهاء ؤنَّ ؤؾلٞ ل٨خاِب ؾُٟهُمها، وما ِٖلم هاالء الؿُّ

 
َ

 بٗض ؤن ٦
َّ

ىت بال ذ ٞحُم والؿُّ
َ
 ل

ُ
ذ ٖىَضهم مل٨ت

َ
ل  الاظتهاِص وجدهَّ

ُ
هم قغوٍ

 ٍِ ٍت عنِىٍت. الاؾخيبا َُّ  ٞإ٢اُمىا مظاهبهم ٖلى مىاهَج ٖلم

ص  ىا ؤنَّ مجغَّ ىُّ ا٢ت، ْو ٖاوي البرَّ تهم الضَّ صون ٢ض ٚغَّ ول٨ً هاالِء الٛلة اإلادكّضِ

ٍٝ في خهى٫ِ اإلاُلىب ٞاظتهضوا واؾخيبُىا بٛحرِ  ىت ٧ا بإ ال٨خاِب والؿُّ ِ
ّ
 صٖىي اج

ىا، وؤهل٩ىا الٗباَص والبلَص، ووا٢ٗىا الظي وُِٗل ُٞه 
ُّ
ىا وؤيل

ُّ
ٖلٍم وال هضي ًٞل

لىا 
َّ
ىا ومش

ُ
ٍت؟ و٦م ٢َخلىا واٚخَهبىا وهخ٩ َُّ غ هاالِء مً بلٍص بؾلم ًسبرها ٦م صمَّ

 ب
ً
٣ُمىن لئلؾلِم صولت ًُ هم  ا وؤجَّ ًٗ هم ًدؿىىن نى ٓىىن بظل٪ ؤجَّ ًَ اإلاؿلمحن؟ وهم 

ًً الخى٠ُِ؛ خُض ناَع َٖ  في ألاعِى، وما  الّضِ
َ
هىن نىعة كّىِ ٌُ هم بظل٪  ِلمىا ؤجَّ

غ الخل٤َ مً  َّٟ ا ه ى٠ وال٣خل في ظمُ٘ ؤهداِء اإلاٗمىعِة، ممَّ ُٗ ؤلاؾلُم م٣غوًها بال

ًً صون  ضاِء الّضِ ب ؤَٖٓم زضمٍت أٖل
َّ

م هاالء بجهِلهم اإلاغ٦ زى٫ِ ُِٞه، وبظل٪ ٢ضَّ الضُّ

ضاُء ؤيَّ مجهىٍص   باهلل الٗلي الُِٗٓم.ؤن ًبظ٫َ ألٖا
َّ

 بال
َ
ظ٦غ، وال خى٫َ وال ٢ىة ًُ 

* * * 

                                                           
٤ٟ ٖلُه؛ ؤزغظه البساعي في ٦خاب الضًاث )1) (، ومؿلم في ٦خاب ال٣ؿامت واملخاعبحن 6864( مخَّ

 مؿٗىص. ( مً خضًض ٖبض هللا ب1678ًوال٣هام والضًاث، باب املجاػاة بالضماء في آلازغة )

 (.6868( ؤزغظه البساعي في ٦خاب الضًاث )8)
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ت وؤزشها في اهدؽاس العىف وؤلاسهاب. 3 ُا مزهب
ا
 الال

 جمهُذ:

ت: ُا خ وؽىء اإلازاهب الفله ت حٌى جاٍس  عاما
ٌ
 هظشة

لٍم ٖلى ٖهض عؾى٫ هللا  ِٗ ُه ملسو هيلع هللا ىلصوكإ ال٣ُٟه ٦ م ًجز٫ ٞو ، و٢ض ٧ان ال٣غآن ال٨ٍغ

 ج
ٌ
ت قاملت َُّ ، ؤخ٩ام قٖغ ٧اة والدّجِ ىم والؼَّ لة والهَّ ٤ بالٗباصاث ٧الهَّ

َّ
خٗل

حرها، وؤخ٩ام ألاؾغة واإلاحرار  .واإلاٗاملث ٧البُ٘ والكغاء والهباث وال٣غوى ٚو

ه  َُّ ن للىاؽ ؤخ٩ام الضًً ٦ما ٢ـا٫ حٗالـى: ملسو هيلع هللا ىلص َو٢ض ؤمغ هللا ؾبداهه هب بإن ًبّحِ

باألمغ، ملسو هيلع هللا ىلص ، ٞهضٕ [44]الىدل: (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ن بؿيخه الخل٫ والخغام وجٟانُل ألاخ٩ام، و٧ان ٖلُه الهلة والؿلم  وَبحَّ

ت  ُت في ٖهضه، ٞاظتهض في بٌٗ ما ٧ان ٣ً٘، حٗلًُما لؤلمَّ مغظ٘ ألاخ٩ام الكٖغ

٤ٟ الٗلماُء ٖلى و٢ٕى الاظتهاِص مىه  في ملسو هيلع هللا ىلص وبعقاًصا لها بلى َُغ١ الاؾخيباٍ، واجَّ

هل الخهىماِث وفي ؤمىع الخغب وفي   قئىن الضهُا.ألا٢ًُت ٞو

هل ملسو هيلع هللا ىلص وألامشلت ٖلى اظتهاص الىبي  ٦شحرة مجها اظتهاصه في ألا٢ًُت ٞو

الخهىماث ٖىضما ٢طخى لهىض ؤن جإزظ مً ما٫ ؤبي ؾُٟان ما ٨ًٟحها وولضها 

(1)باإلاٗغوٝ
 .(8)في ؤمىع الخغب ٧اظتهاصه في ؤؾغي بضعملسو هيلع هللا ىلص واظتهاصه  ،

خابت عضخي هللا ٖجهم في ٖهض ال ٘ الاظتهاص مً الصَّ
َ
، ٩ٞاهىا بطا ملسو هيلع هللا ىلصىبي وو٢

ن لهم الخ٤. هم ٖلى اظتهاصهم وبن ؤزُإوا بحَّ  ؤنابىا ؤ٢غَّ

٣خل ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞض ؤ٢غ الىبي 
ُ
ٓت بإن ج ؾٗض بً مٗاط هنع هللا يضر ٖىضما خ٨م ٖلى بجي ٢ٍغ

ت، ٣ٞا٫  ؿبى الظعٍَّ
ُ
 فيهم بُحىم اإلاِلًملسو هيلع هللا ىلص: »اإلا٣اجلت وؤن ح

َ
ذ حىمذ

َ
 .(3)«لل

                                                           

 (.1714ؤزغظه مؿلم في ٦خاب ألا٢ًُت، باب ٢ًُت هىض ) (1)

 (.1763ال٣هت ؤزغظها مؿلم في ٦خاب الجهاص والؿحر، باب ؤلامضاص باإلالث٨ت ) (8)

 (.8878ؤزغظه البساعي في ٦خاب الجهاص والؿحر، باب بطا هؼ٫ الٗضو ٖلى خ٨م عظل ) (3)
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ىاب لٗماع بً ًاؾغ هنع هللا يضرملسو هيلع هللا ىلص وبحن  ى. ٞلم الهَّ
َّ

 ٖىضما جمغَّٙ في التراب زم نل

، زم جمسَح »٣ًِغه و٢ا٫ له: 
َ
ًً ألاسض، زم جىفخ

َ
ًَ ؤن جضشَب بُذ ما وان ًىفُ

ا
به

ًُ
ا
 .(1)«بهما وحَهً، وهف

بلى الُمً ًىضر لىا آلالُت التي ٧ان ًلجإ لها ملسو هيلع هللا ىلص وخضًض مٗاط ٖىضما ؤعؾله 

ا ٢بل ؤن ملسو هيلع هللا ىلص ؾإ٫ الىبي الصخابي بطا ٖغيذ له مؿإلت مً اإلاؿاثل، ٣ٞض 
ً
مٗاط

، ٢ا٫: ؤ٢طخي ب٨خاب «؟هُف جلض ي برا عَشض لً كضاءٌ »ًبٗشه بلى الُمـً: 

ت عؾى٫ هللا «؟فةن لم جِجذ في هخاب هللا»هللا، ٢ا٫:  فةن »، ٢ا٫: ملسو هيلع هللا ىلص، ٢ا٫: ٞبؿىَّ

٢ا٫: ؤظتهض عؤَي، وال آلى. « ؟، وًل في هخاِب هللاملسو هيلع هللا ىلصلم جِجذ في ظىت سظىٌ هللا 

ا »نضَعه، و٢ا٫: ملسو هيلع هللا ىلص ًٞغب عؾى٫ هللا 
َ
ٌِ هللا إلا  سظى

ٌَ م سظى
ا
الخمُذ هلل الزي وف

ٌَ هللا شض ي سظى بي (8)«ًُ غها ملسو هيلع هللا ىلص ، ٩ٞان هظا ب٢غاًعا مً الىَّ
َ

آللُِت الاظتهاِص التي ط٦

 هنع هللا يضر.
ٌ
 مٗاط

اة عؾى٫ هللا  ، ٩ٞان ؤصخابه ٖلُه الهلة ملسو هيلع هللا ىلصواؾخمغَّ ألامغ ٖلى هظا بٗض ٞو

ت والاظتهاص، و٧اهىا ًسخلٟىن ُٞما بُجهم في والؿلم ًد٨مىن بال٨خاب وال ؿىَّ

ألاخ٩ام الاظتهاصًت، والؿبب في هظا هى ما ط٦غه ابً زلضون في م٣ضمخه ٖىضما 

هىم وهي بلٛت الٗغب، وفي ا٢خًاءاث ؤلٟاْها  ت ٚالبها مً الىُّ
َّ
٢ا٫: بنَّ ألاصل

 بُجهم مٗغوٝ. 
ٌ

ت ازخلٝ َُّ وؤًًا ل٨شحر مً مٗاهحها وزهىًنا ألاخ٩ام الكٖغ

بىث، وجخٗاعى في ألا٦ثر ؤخ٩اُمها ٞخدخاط بلى 
ُّ
غ١ في الش

ُّ
 الُ

ُ
ت مسخلٟت ىَّ ٞالؿُّ

ا  ًً هىم مسخل٠ ٞحها، وؤً ت مً ٚحر الىُّ
َّ
ا. ٞاألصل ًً  ؤً

ٌ
رظُذ وهى مسخل٠

َّ
الت

هىم صة ال جىفي بها الىُّ وما ٧ان مجها ٚحُر ْاهٍغ في اإلاىهىم  ،ٞالى٢اج٘ اإلاخجّضِ

دمل ٖلى اإلاىهىِم إلا ُُ ت ٞ ها بقاعاٌث للخلٝ يغوعٍَّ
ُّ
كابهٍت بُجهما، وهظه ٧ل

                                                           

 (.368ؤزغظه مؿلم في ٦خاب الخٌُ، باب الخُمم ) (1)

 (.3598ؤزغظه ؤبى صاوص في ٦خاب ألا٢ًُت، باب اظتهاص الغؤي في ال٣ًاء ) (8)
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 ِٕ ت ِمً بٗضهم ،الى٢ى  بحن الؿل٠ وألاثمَّ
ُ

٘ الخلٝ
َ
 . (1)وِمً هىا و٢

و ال٣غآوي  و ال٣غآوي؛ ألنَّ الىَّ  ؤمغ آزغ ًغجبِ بضاللِت الىَّ
ُ
م٨ً بياٞت ٍو

ه مً خُض اإلاٗجى ِمىه ما هى ٢ُعيٌّ ومىه ما هى ْج ، والٓجيُّ ٢ُعيُّ الشبىث، ل٨ىَّ يٌّ

ُ٘ الازخلٝ.  ًخُغ١َّ بلُه الاخخما٫، ٣ُٞ

خُا، ٞمجهم َمً بلٜ  ا ؤهَل ٣ٞه ٞو ًٗ خابت عضخي هللا ٖجهم ظمُ ولم ٨ًً الصَّ

ض  ِ
ّ
جبت، ٩ٞان ٚحر املجتهض مجهم ٣ًل صعظت الاظتهاص، ومجهم مً لم ًبلٜ هظه الغُّ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )ناخب الاظتهاص؛ التزاًما ب٣ى٫ هللا حٗالى: 

ا مً الاظتهاص وؤلاٞخاء زلزت: ابً  [43لىدل:]ا (ٺ
ًّ
خابت خٓ وؤ٦ثر الصَّ

بض هللا بً ٖباؽ  .(8)مؿٗىص، وػٍض بً زابذ، ٖو

ىا ُٞما بُجهم   ُٟ خابت و٦ظل٪ جابٗىهم، وازخل ابٗىن ٖلى ههِج الصَّ وؾاَع الخَّ

ابٗحن ؾُُٗض بً  خابت، وِمً ٣ٞهاء الخَّ  الصَّ
َ

٦ظل٪ في ٖضٍص مً ألاخ٩ام ٦ما ازخل٠

٨غمت،  ض٤ً، ٖو ض بً ؤبي ب٨غ الّهِ بحر، وال٣اؾُم بً مدمَّ غوة بً الؼَّ اإلاؿِب، ٖو

حرهم. ُاء، وؾُٗض بً ظبحر، ٚو  ٖو

اٞعي وؤخمض ابً خىبل، 
َّ

ت ألاعبٗت ؤبى خىُٟت ومال٪ والك زمَّ ظاء ٖهُغ ألاثمَّ

و٢ض وكإث اإلاظاهب ٖلى ؤًضي هاالِء الٗٓام الظًً ال ًسخِل٠ ٖلى ٖلِمهم 

جهم 
ُّ

ٓغ والاؾخضال٫ِ والاؾخيباٍ ؤخٌض، وفي ٖهغهم عضخي هللا وجم٨ مً ؤصواِث الىَّ

ظٕى لؤلنى٫ ٦خاًبا  ىاػ٫، بالغُّ ا والىَّ ًَ ما ال٣ُٟه واػصهغ، وؤظاب ًٖ ال٣ًا
َ
ٖجهم ه

 
ُ
ذ لل٣ِٟه يىابِ َٗ ٗت، ووِي حرها مً مهاصِع الكَغ ا و٢ُاًؾا ٚو ًٖ ت واظما وؾىَّ

ت ُؾُبل الاظتهاِص  ر ألاثمَّ ٗامل م٘ الخضًض، ووَي٘ ٖلماُء و٢ىاٖض، ووضَّ ُغ١ الخَّ ، َو

                                                           

صاع  -جد٤ُ٣ زلُل شخاصة -( لٗبض الغخمً ابً زلضون 563/ 1اهٓغ: م٣ضمت ابً زلضون )( 1)

 م.1988 -الُبٗت الشاهُت -بحروث -ال٨ٟغ

 -صاع ال٨خب الٗلمُت -( ملخمض بً الخؿً الدجىي الشٗالبي887/ 1مي )اهٓغ: ال٨ٟغ الؿا (8)

 م.1995 -الُبٗت ألاولى -بحروث
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خُذ والخؿً وال٠ًُٗ، وهٓغوا في الّغِظا٫  مُحز بحن الصَّ الخضًض اإلاهُلَر للخَّ

ت  َُّ واًت، وه٨ظا َْهغث اإلاظهب واة والّغِ وما ٣ًضح في ٖضالِتهم، ويبُىا ؤخىا٫َ الغُّ

ها.
ُ
 لها ٢ىاُٖضها ويىابُ

ً
ت، بط ناع ال٣ُٟه نىاٖت َُّ  ال٣ٟه

 هجباَء مسلهحن قاع٧ىا و٢ض 
َ

ٌ هللا حٗالى لهظه اإلاظاهِب ألاعبٗت جلمُظ َُّ ٢

تهم في ب٢امت ُبيُان هِظه اإلاظاهب ووكِغها في مسخل٠ ألا٢ُاع وألاعظاِء،  ؤثمَّ

اؽ صًجهم، وجدٟٔ ٖلم  ٔ ٖلى الىَّ
َ

ى ًىمىا هظا جدٟ ث هظه اإلاظاهب ختَّ واؾخمغَّ

 م٘ مؿخجضاث ا
ً

ا مخٟاٖل ًً ا هاب ًُّ ٤ ؤنى٫ٍ ال٣ِٟه خ مان ٞو لٗهِغ وجُىع الؼَّ

ت، ما ٧ان لىا ؤن هدخٟٔ بها َُلت هظه ال٣غون لىال وظىص  َُّ  ٖلم
َ
ٍت ويىابِ َُّ قٖغ

ؿاٖها. ِ
ّ
لى مضي اح ت ٖو ت في ألامَّ َُّ  اإلاظاهِب ال٣ٟه

* * * 
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 الٟهل ألاو٫ 

٠ باإلاٟغصاث اإلاخٗل٣ت بالبدض  الخٍٗغ

ا:  واـعالحا
ا
ف اإلازهب لغت : حعٍش

ا
 ؤوًل

٤ وم٩اُن  ٧لمت مظهب ٍغ
َّ
ٛت الُ

ُّ
مهضع مُمي، وهي بٟخذ اإلاُم، وهـى في الل

٠، ألنَّ ألاخ٩ام مظهىٌب بلحها، ال   بخٗؿُّ
َّ

ه ٖلى اإلا٩ان بال
ُ
هاب، وال ًصرُّ خمل

َّ
الظ

ما هى  ا، وبهَّ ًُّ ٠ ؤنَّ اإلا٩ان هىا لِـ خ٣ُ٣ ِت الخمل م٘ الخٗؿُّ ٞحها. ووظُه صخَّ
ا ًيخ٣ِل ال٣ُٟه 

َّ
ه إلا مً خ٨ٍم بلى خ٨ٍم ٩ًىن طاهًبا في ألاخ٩ام مجاػي، ٩ٞإهَّ

ت، ؤي اإلايؿىبت بلى الاظتهاِص. ًَّ  الاظتهاص
ت ًٖ   آلاعاء وألاخ٩ام التي ًظَهب بلحها بماٌم مً ألاثمَّ

ُ
اإلاظهب انُلًخا: ظملت

٤ الاظتهاِص والاؾخيباٍ.  ٍَغ
ه لهما:  وهىا٥َ ؤمغان ًيبغي الخيبُّ

:
ا
ظاهب ٖلى ما بِه الٟخىي، وطل٪ ًُل٤ اإلاظَهب ٖىض مخإزغي بٌٗ اإلا ؤوًل

ت؛ ألنَّ طل٪ هى ألاهمُّ ٖىض ال٣ُٟه  يِء ٖلى ظؼِثه ألاهّمِ ٧الدج ٖٞغ
َّ

مً بَل١ِ الصخ
ض. ِ

ّ
 اإلا٣ل

ا: ُا ؿب  زاه
ُ
٣ِخه وو بنَّ اإلاغاَص بمظهِب ؤلامام هى ما ٢اله هى وؤصخابه ٖلى ٍَغ

ِله الظي بَجى ٖلُه بلُه مظهًبا ؛ وطلَ٪ ألنَّ ؤ٢ىا٫َ ؤصخابه ججغي ٖلى ٢ىاِٖضه وؤن
 .(1)مظهبه، ولِـ اإلاغاُص ما طَهب بلُه وخَضه صون ٚحِره مً ؤهل مظهبه

هم، ما صام ًجغي ٖلى  ِٞ ب اإلاظهب هظا ٧لَّ ؤ٢ىا٫ ٣ٞهاثه وزل وه٨ظا ٌؿخٖى

ؤنىِله ٖلى جغجٍِب في ج٣ضًم ألا٢ىا٫ِ بًٗها ٖلى بٌٗ، ما َبحن مكهىٍع وعاجٍر 

 ومغظىٍح وي٠ٍُٗ.

بإ ٖلماء ِ
ّ
٣لُض، والخ٣لُض ٖلى  واج ٗٝغ بالخَّ ٌُ دى هى الظي  اإلاظهب ٖلى هظا الىَّ

ِت  لُل، و٢ض ٩ًىن ج٣لًُضا صون مٗٞغ ت الضَّ صعظاٍث، ٣ٞض ٩ًىن ج٣لًُضا م٘ مٗٞغ
                                                           

 صاع ال٨ٟغ(. -34/ 1اهٓغ: قغح مسخهغ زلُل للخغشخي ) (1)
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٣ت بال٣ُٟه، وؤنَّ ما ٣ًىله ٩ًىُن ًٖ اظتهاٍص مىه 
َّ
الضلُل ول٨ىه مبجيٌّ ٖلى الش

ص ه٣ٍل ًٖ ؤلاما  م، وهظا ؤصوى صعظاِجه.وصلُل، و٢ض ٩ًىن الخ٣لُض مجغَّ

ا:  واـعالحا
ا
ف الفله لغت ا: حعٍش ُا  زاه

ه )ؤي: ال ًٟهم( ٢ا٫ حٗالى: 
َ

لن ال ٣ًٟ ڄ )ال٣ٟه في اللٛت: هى الٟهم. ٞو

 ؤي الهٟهم.  [91]هىص:  (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

تها 
َّ
ت اإلا٨دؿب مً ؤصل َُّ ت الٗمل َُّ ٖغ

َّ
ال٣ٟه في الانُلِح: هى الٗلُم باألخ٩اِم الك

 َُّ ٟهُل  ت.الخَّ

واإلا٣هىص بالٗلم هىا: هى ؤلاصعا٥ُ مُل٣ًا. وألاخ٩ام: ظم٘ خ٨م، وزغط ب٣ُض 

 ألاخ٩ام الٗلم بالظواث والهٟاث وألاٞٗا٫.

ٗت، وهظا ُٞه اختراػ ًٖ  ُت: ؤي اإلاؿخ٣اة مً الكَغ واإلا٣هىص بالكٖغ

حرها. ت ٚو  ألاخ٩ام الخؿُت وال٣ٗلُت واللٍٛى

ا ٧الىُت، ؤو ٚحر ٢لبّيٍ  واإلا٣هىص بالٗملُت: ؤي مخٗل٣ت بالٗمل ؾىاء ًُّ ٧ان ٢لب

 .(1)٧الهلة والدج وهدىها

ف اإلازهبُت: ا: حعٍش
ا
 زالش

ت   َُّ ٤: اإلاٗجى الىاؾ٘: بنَّ اإلاظهب ِ
ُّ ت مٗىُان؛ مًٗجى واؾ٘، ومًٗجى ي َُّ للمظهب

م خحَن ٢ا٫:  ر ٖجها ال٣غآُن ال٨ٍغ بَّ ت، ٖو
َّ
﮲ ﮳  )حٗجي بمٗىاها الىاِؾ٘ اإلال

ا [78]الدج: (﮴  ت حٗجي ٖضم الاهخماء.وبالخَّ َُّ مظهب
َّ

 لي ٞةنَّ الل

لم لة والؿَّ ت ؤبِىا ببغاهُم ٖلُِه الهَّ
َّ
ىا مخمظهبىن بمل

ُّ
لى هظا اإلاٗجى ٩ٞل  .ٖو

٤ ِ
ُّ ت ؤبِىا ببغاهُم هى عؾى٫  :اإلاٗجى الً

َّ
٤ إلال ٍغ

َّ
ن لىا الُ ، ٞل ملسو هيلع هللا ىلصهللا  بنَّ الظي بحَّ

                                                           

ً الضًً ابً هجُم اإلاهغي  3/ 1اهٓغ: البدغ الغاث٤ ) (1) صاع ال٨خاب  -وما بٗضها( لئلمام ٍػ

 ؤلاؾلمي.
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بي ٖ  مً زل٫ الىَّ
َّ

ت ببغاهُم بال
َّ
٤َ بلى مل لم، زمَّ بنَّ الظي ٍَغ لة والؿَّ لُه الهَّ

ه  ًَ ر لىا هض ت الظًً ملسو هيلع هللا ىلص ًىّضِ بن ٚمَّ ٖلُىا شخيٌء مً طل٪، هم الٗلماُء ألاثمَّ

لِمهم واظتهاِصهم، والظًً  ت ٖلى بمامِتهم ونض٢ِهم وجطخُِتهم ٖو ذ ألامَّ َٗ ؤظم

ا ل ًٖ ت اإلاؿلمحن ؤجبا ا ؤن ٩ًىن ٖامَّ
ً
ت مظاهَبهم، ٞل بضَّ بط ٓذ ألامَّ ِٟ هاالء؛ خ

هم بمؿخًىي واخٍض في الٟهم ًٖ عؾى٫ 
ُّ
اؽ لِؿىا ٧ل مخمظهبحن بمظاهِبهم؛ ألنَّ الىَّ

وا ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
ُّ

ى ًإزظوا بإًضحهم؛ ٧ي ال ٌكظ الي هم مدخاظىن بلى ؤهِل الٗلم ختَّ ، وبالخَّ

غاٍ.  ًٖ الّهِ

٠ اإلاظهبُت ٞى٣ى٫:  ومً هظًً اإلاٗىُحن هسلو بلى حٍٗغ

ض الٗ ِ
ّ
ت: هي ؤن ٣ًل َُّ اميُّ ؤو َمً لم ًبلٜ صعظت الاظتهاِص مظهب بماٍم اإلاظهب

٫ ِمً مظهٍب بلى آزغ. ه ٖاف ًخدىَّ  مجتهٍض، ؾىاء التزم مظهًبا بُِٗىه ؤو ؤهَّ

ف الالمزهبُت ا: حعٍش  :سابعا

تها، وؤن ٌٗىَص  تر٥َ ج٣لُض ؤثمَّ ت، ٍو َُّ  اإلاؿلم اإلاظاهَب ال٣ٟه
َ

 بلى ؤن ًيبظ
ٌ
هي صٖىة

ىَّ  ى وبن بلى ألازظ مً ال٨خاب والؿُّ اؽ ختَّ ٖىة ٧لَّ الىَّ ، وحكمل هظه الضَّ
ً
ت مباقغة

 الاظتهاِص 
َ
ً لم ًبلٜ مغجبت  .(1)٧اهىا ٖىاًما، ؤو ٧اهىا ممَّ

* * * 

                                                           

م( 1)
َّ

ٗت ؤلاؾلمُت )م اهٓغ: الل ص الكَغ وما بٗضها( للض٦خىع دمحم  81ظهبُت ؤزُغ بضٍٖت تهّضِ

 م.8115 -صمك٤ -صاع الٟاعابي -ؾُٗض عمًان البىَي
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 الٟهل الشاوي

مظهبُحن
َّ

٠ بكبهت الل  الخٍٗغ

الُت: و قبهت اللمظهبُحن باأل٩ٞاع الخَّ  جخلخَّ

:
ا
 ٖلى الّضِ  ؤوًل

ٌ
 َاعثت

ٌ
ًً في شخيء.بنَّ هظه اإلاظاهب هي بضٖت  ًً ولِؿذ مً الّضِ

ا: ُا بإ اإلاظاهب، ولِـ ٖلى  زاه ِ
ّ
ه ٖلى ؤخٍض اج

ُ
لم ًىِظب هللا حٗالى وال عؾىل

ٌض ج٣لًُضا  ِ
ّ
ٌب م٣ل ل هظا ٞهى مخّٗهِ َٗ اإلاؿلم ؤن ًلتزَم مظهًبا بُِٗىه، وبن هى ٞ

 ؤٖمى.

ا:
ا
ل٠ زالش خابت والؿَّ ت وما ٧ان ٖلُه الصَّ ىَّ  هدً مُالبىن بال٨خاب والؿُّ

ت عؾىله  الر، الظًً ٧اهىا ًغِظٗىن بلى ٦خاب هللا وؾىَّ وبلى الاظتهاص ٖىض ملسو هيلع هللا ىلص الهَّ

لُل.  ٣ِٞض الضَّ

ا: هُل مً  سابعا ت، والجَّ ىَّ  ٖلى ال٨خاب والؿُّ
ً
 مباقغة

ُ
ٖلى ٧ّلِ مؿلٍم ال٩ٗٝى

غوعة  ًَّ  ٖىض ال
َّ

مُِٗجهما واؾخسغاط ألاخ٩ام مجهما، وال ًهاُع بلى ؤ٢ىا٫ الٗلماء بال

ل٠ ٞحها. بدُض ال ٍت ؤو ٢ى٫ٍ للؿَّ ا مً ٦خاٍب ؤو ؾىَّ  هجُض للمؿإلت ههًّ

ا: اؽ ٢بل ؤن جىَظض هظه اإلاظاهب التي التزَمها  خامعا ٖلى ؤّيِ شخيٍء ٧اَن الىَّ

اؽ ٢بل  ، ٞهل ٧اَن الىَّ إع
َّ

ضون، وظٗلىا ؤ٢ىا٫ ؤصخاِبها بمشابِت ههىِم الك ِ
ّ
اإلا٣ل

هم هظه اإلاظاهب ٖلى يللٍت ؤم ٖلى هًضي؟ والجىا ب ألا٦ُُض ٖلى هظا الؿاا٫ ؤجَّ

ت وآلازاع، وج٣ضًُم ٢ى٫  ىَّ بإ ال٣غآِن والؿُّ ِ
ّ
 اج

َّ
٧اهىا ٖلى هًضي، ولِـ هظا الهضي بال

ها، والخدا٦ُم بلحها  ُٟ هللا حٗالى وعؾىِله وآزاِع الصخابت عضخي هللا ٖجهم ٖلى ما ًسال

 بلى ال
َ
الي ٞل خاظت  خمؿ٪ بهظه اإلاظاهِب.صون ٢ى٫ِ ٞلٍن ؤو ٞلٍن بغؤًه، وبالخَّ

ا: ل٫، ملسو هيلع هللا ىلص هللا حٗالى وعؾىله  ظادظا ًَّ ض بال ِ
ّ
َما ٖلى اإلا٣ل

َ
ا الخ٣لُض، وخ٨ طمَّ

لة والؿلم ا ؤن ٩ًىن ٦لُم هللا حٗالى وعؾىِله ٖلُه الهَّ ،  ٞةمَّ
ًّ

ُض ياال ِ
ّ
ا واإلا٣ل خ٣ًّ

ض ٖلى هًضي و٦لُم هللا وعؾىله  ِ
ّ
ا ؤن ٩ًىن اإلا٣ل  ملسو هيلع هللا ىلص ٧اثًىا َمً ٧ان، وبمَّ

ً
، باَل
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ضة. ِ
ّ
اوي، ٩ُٞىن الىا٢٘ هى ألاو٫ وهى بُلُن ٖمل اإلا٣ل

َّ
غوعة وٗلُم بُلن الش ًَّ  وبال

ا: بإ هظه اإلاظاهب  ظابعا ِ
ّ
ا اج بإ إلاٗهىم، ؤمَّ ِ

ّ
بإ ال٨خاب والؿىت هى اج ِ

ّ
بنَّ اج

بإ لٛحر مٗهىم. ِ
ّ
 ٞهى اج

ا:
ا
امهم ألاخ٩ام اإلاضوهت في اإلاظاهب ما هي بال آعاٌء ألهل الٗلم وؤٞه زامى

 واظتهاصاتهم عبُىها بال٨خاب والؿىت.

ا: غابي في و٢ذ  جاظعا بن مًمىن ؤلاؾلم بؿُِ مىظؼ، و٧ان ًٟهمه ألٖا

غابي -ٌؿحر زم ٣ًى٫  ض ٖلى طل٪، ٞمً ؤًً ظاءث ٧لُّ هظه  -ؤي ألٖا وهللا لً ؤٍػ

 ألاخ٩ام التي ؤجذ بها اإلاظاهب.

ا: ه ال ًىظض ؤيُّ صلٍُل ٖلى ؤ عاؼشا ًَ اإلاٗلىِم ؤهَّ حن م
َ

نَّ اإلاؿلم بطا ماَث ٞةنَّ اإلال٨

ل بظل٪ الالتزاُم بمظهٍب 
َ
، ٞبُ ؿإالِهه ًٖ مظهِبه ال٣ٟهّيِ َِ  .(1)في ال٣بِر ؾ

 مً 
ً
٣لُض وصٖىا بلى ألازِظ مباقغة و قبهت ؤولئ٪ الظًً هَبظوا الخَّ هظا ملخَّ

ت. َُّ ٠، وجغ٥ اإلاظاهِب ال٣ٟه ٍغ
َّ

م والخضًض الك  ال٣غآِن ال٨ٍغ

* * * 

                                                           

ٗت ؤلاؾلمُت )م ( 1) ص الكَغ مظهبُت ؤزُغ بضٍٖت تهّضِ
َّ

 وما بٗضها(. 55اهٓغ: الل
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 الضالٟهل الش

ت َُّ مظهب
َّ

 ٨ٞغِة الل
ُ
 زُىعة

ُا١  ت ال بض لىا في هظا الّؿِ َُّ مظهب
َّ

٢بل ؤن هسىَى في الخضًض ًٖ زُىعِة الل

:ً ض ٖلى ؤمٍغ ِ
ّ

 ؤن ها٦

:
ا
ًل ت  ؤوا ظٕى بلى ال٨خاِب والؿىَّ ت وجغ٦ها والغُّ َُّ بنَّ ٨ٞغة هبظ اإلاظاهب ال٣ٟه

ت ؤنَّ ٦خاب  بذجَّ
ً
ت عؾى٫  هللا مباقغة الي ؤًِضًىا، حنبملسو هيلع هللا ىلص  هللا وؾىَّ   وبالخَّ

َ
 بىا ال خاظت

ض به باٌَل. ؤو ٞلن ج٣لُض بلى ٍع
ُ
 ٞلن، هي ٨ٞغة ًهُض١ ٞحها ٢ى٫ ال٣اثل: خ٤ٌّ ؤ

ا: ُا ت ألاعبٗت والتي ًضٖى هاالِء بلى ٖضم الالخٟاِث بلحها  زاه َُّ بنَّ اإلاظاهب ال٣ٟه

دذ ٞحها ألا٢ىا٫، وزِضمذ ٞحه ا ههىم هي مظاهب خّغِعث ٞحها اإلاؿاثُل، وه٣ِّ

ت  لى مضاع ٢غوٍن مً ٢بل ؤثمَّ ٤ مىهٍج ٖلمّيٍ عنحن، ٖو ت مخىاهُت ٞو
َّ
ت بض٢ ألاثمَّ

ِٟـ في ؾبُل جدهُل  ؤٞظاط هظعوا ؤهَٟؿهم لخضمت صًً هللا، وبظلىا الٛالي والىَّ

ا هظه اإلاظاهب ٢ض قاَع٦ذ في 
ً
هظا الٗلم ِمً ؤهله وحٗلُمه بلى َمً بٗضهم، بط

ى ونلذ بلُىا بهظا حكُِِضها مئاُث ال٣ٗى٫ِ الٗ ت بن لم ه٣ل آالٝ ال٣ٗى٫ِ ختَّ ب٣غٍَّ

عة. دت مدغَّ ٩ل مى٣َّ
َّ

 الك

مظهبُت ه٣ى٫: ج٨ُمً زُىعة هظه 
َّ

وبالٗىصة بلى لّبِ اإلاىيٕى وهى زُغ الل

ُٝغ وؤلاعهاِب والٗى٠، وطل٪  ها ٧اهذ ؾبًبا مً ؤؾباب قُىِٕ الخَّ ال٨ٟغة في ؤجَّ

ٍت وكإث ٖل َُّ ٤ ظماٖاٍث بعهاب ى هظه ال٨ٟغة الخبِشت، ٣ٞامذ بإٖما٫ِ ًٖ ٍَغ

ماع. ٟجحر وال٣خل وبقاِٖت الضَّ  الخَّ

ت وألازظ مجهم مباقغة،  ىَّ بإ ال٨خاب والؿُّ ِ
ّ
ولؿاثٍل ؤن ٌؿإ٫ ٠ُ٦ ٩ًىن اج

ُٝغ والٗى٠ في املجخمٗاث؟  ؾبًبا في جٟصخي هظا الخَّ

، و٢ضً ًٌ ٗت صً َغ
َّ

ًضا ؤنَّ ٖلم الك ِ
ُّ ًما ٢الىا: بنَّ والجىاب: ال بضَّ لىا ؤن وٗلم ظ

م 
ُّ
ب ؤنَّ ؾبُل حٗل م، وال ق٪َّ وال ٍع

َ
ً جإزظون صًى٨ هظا الٗلم صًً ٞاهٓغوا ٖمَّ

باهُحن الغَّاسخحن في الٗلم والظًً ؤزظوه ًٖ  ٤ِ الٗلماء الغَّ الضًً ٧ان ًٖ ٍَغ

لىا هظا  ت اإلاظاهب الظًً خهَّ لؿلت بلى ؤثمَّ ٖلماء عباهحن، وه٨ظا بلى ؤن جِهل الّؿِ
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ابٗحن ومجهم ًٖ صخابِت عؾى٫ هللا الٗلم بال ً ٢بلهم بلى الخَّ هِل ٖمَّ ىض اإلاخَّ ملسو هيلع هللا ىلص ؿَّ

ِغص 
َ
ىىا الخىاصر التي ٧اهذ ججِز٫ بؿببها آلاًاُث، وج ًَ ا ىا م٘ اإلاهُٟى ٖو

ُ
الظًً ٖاق

.
ُ

 في ؾُا٢ها ألاخاصًض

هل بحن  ىض اإلاخَّ ِ٘ الؿَّ ول٨ً الظي خهل ؤنَّ ؤصخاِب هظه ال٨ٟغة ٢امىا ب٣ُ

ت و  ت التي قاع٦ذ في حكُِضها ؤُٖٓم ؾل٠ِ ألامَّ َُّ ٟها؛ ٞىبظوا اإلاظاهَب ال٣ٟه
َ
زل

ال٣ٗى٫ ٦ما ط٦غها، بل وصٖىا بلى جغ٦ِها، زم ٢امىا مً جل٣اِء ؤهِٟؿهم باألزِظ مً 

ٍم، ومً ٚحر ؾىٍض في الٗلم، و٢الىا ًٖ ؤثمت 
ُّ
ت مً ٚحر جإهٍل وال حٗل ىَّ ال٨خاب والؿُّ

ت هم ؤ٢غُب اإلاظاهب: هم عظا٫ وهدً عظا٫. ولم ًٟه ؾى٫  ٖهًضا مىا ؤنَّ ألاِثمَّ بالغَّ

 وما ميؿىٌر، هى والتي ٞحها ما وألاخاصًِض، في آلاًاث بما وبخاَت ٖلًما وؤ٦ثر ،ملسو هيلع هللا ىلص

ض، هى َُّ  ألانى٫. ٖلم في مظ٧ىٌع  هى ٦ما ٚحره؛ ٖلى مدمى٫ٌ  هى وما م٣

٤ مىهٍج لم  ت الٗٓام ٞاؾخيبُىا ألاخ٩ام ٞو َٞؿاوي هاالء ؤهَٟؿهم باألثمَّ

ه مىهٌج ولٌُض ابخَضٖىه مً ٖىض ؤهٟؿهم، وبؿبب هظا اإلاىهج ٣ً ه الٗلماء؛ ألهَّ غَّ

٣اث، هَخج  ِ
ّ
ت الش ت، وهبظ ؤ٢ىا٫ ألاثمَّ ىَّ الباَل والجهل باالؾخيباٍ مً ال٨خاب والؿُّ

ي ٧لُّ واخٍض مجها بلى اهدكاع الٗى٠ وؤلاعهاب  ًٖ طلَ٪ ؤمىٌع زَغط بها هاالء، ؤصَّ

ماع في املجخمٗاث  . وهظ٦غ مجها:والضَّ

:
ا
ًل هىم  ؤوا بؿبب ظهل هاالء وهبظهم اإلاظاهب ٢امىا بإزِظ ْىاهغ الىُّ

اع  َّٟ ٣ىها ٖلى املخاعبحن ٞدملىا آلاًاِث وألاخاصًِض التي ظاءث في خ٤ِّ ال٨ بَّ َو

 صمائهم
ُ
ت اإلاؿلمحن واؾدباخت خضاء  اإلاؿلمحِن، ٞىخج ًٖ هظا ج٨ٟحُر ٖامَّ و٦ظا الٖا

هم خاصوا ًٖ اإلاىهج الظي ؾاع ٖلُه ىحنٖلى اإلاٗاهضًً واإلاؿخإم  ألجَّ
َّ

، وما طل٪ بال

ت مىظ ٢غون.  ألاثمَّ

ا: ُا ي  زاه ِٗت وعوِخها ؤصَّ ُهم في ٞهِم الىهىم وظهلهم بم٣انض الكَغ بن جسبُّ

خاوحهم، ٞما مت الباعػة في ؤخ٩امهم ٞو ى ناع هى الّؿِ ص ختَّ روا بلى الدكضُّ  بحن زّحِ
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ً هما ازخاعوا بال ؤمٍغ ً، إلاخاهت بْهاًعا ،(1)ؤقضَّ ًها باآلزٍغ  ؤنَّ  م٘ الضًً، وجى٣ُّ

ًَ  ؤلازلم ت وخؿ َُّ الٗمل،  ٢بى٫  مضاُع  الكٕغ هي ومىا٣ٞت الاجبإ ونض١َ  الى

ا
ً
ر٧ىا وقإجهم، ولى ٧ان ٖملهم مؿل٩

ُ
ا لت ًًّ ضون  ٞغص هم ًٍغ  الىاؽ ظمُ٘ بلؼام ول٨جَّ

ص هم ًداؾبىَجهم الىاؽ ٖلى حكضًضهم ، ومً(8)بالدكضُّ ىاٞل لىٖ ؤجَّ ن الىَّ
َ
ج  والؿُّ

لى ها ٞغاثٌ، ٖو ها اإلا٨غوهاِث  ٧إجَّ ماث، ٧إجَّ ٛاثغ. بٌٗ و٢امىا بخُِٗٓم  مدغَّ  الهَّ

كضص 
َّ
ًُّ ؤنَّ الد كضص ُٞٓ

َّ
غ بمىهج الد

َّ
اؽ ٢ض ًخإز والخُُغ في هظا ؤنَّ بٌٗ الىَّ

غ اإلاؿلمحن ٖىض ؤّيِ ػلٍل ٣ً٘ مجهم، وبظل٪ ِ
ّٟ ٤ًُ ألا٤ُٞ ٖىضه ٨ُٞ ًً ٍو  مً الّضِ

كضص ٖىض هاالء الىاجِج ًٖ جغ٥ َهضي الٗلماء وألاثمت ٢ض ٢َؿم 
َّ
٩ًىن مىهُج الد

غ اإلاؿلمحن  ِ
ّٟ َٕ بعهابّيٍ ٨ً غ بهظا اإلاىهج ٞهاَع مكغو

َّ
املجخم٘ بلى ٢ؿمحن: ٢ؿم جإز

كضًض 
َّ
ؿخبُُذ صماءهم، و٢ؿم آزغ جغ٥َ الىاظباث وهٟغ مً الالتزام بؿبِب الد َو

م. ٖلُِه، واإلاهِبت ال٨بري ؤنَّ  اوي َؾُُٛضو في هٓغ ألاو٫ ٧اًٞغا مباح الضَّ
َّ
ال٣ؿَم الش

ه  ِ
ّ
ٞهل هىا٥ زٌُغ حهضص ٦ُاِن املجخم٘ ؤ٦ثر مً هظا الخُِغ؟ والؿبب في هظا ٧ل

ت. َُّ مظهب
َّ

 هى ٨ٞغة الل

ا:
ا
ىا مىهًجا ٌؿحرون  زالش ت وازتٖر َُّ بما ؤنَّ هاالء جغ٧ىا الٗمَل باإلاظاهب ال٣ٟه

ت، ولظل٪ هم ًى٨غون ٖلىٖلُه ٞهم ؤبٗض ما ٩ًىهىن  َُّ ىٗت ال٣ٟه  ؤ٧ابغ ًٖ الهَّ

هم الٗلماء
َ

ت م٘ اإلاٗخبرة، بكغوَه الىا٢٘ ب٣ٟه ؤزظ  الٟخىي  بنَّ  :٢الىا ؤنَّ ألاثمَّ

ر ر جخٛحَّ اث مً ًُغؤ إلاا واإلا٩ان الؼمان بخٛحُّ ٖبرالٗهىع، ول٨ً إلاا ٧ان  مؿخجضَّ

                                                           

ۇ ۇ ) ٣ًى٫: وحٗالى اههؾبد وال بضَّ ؤن وٗلم في هظا الؿُا١ ؤن صًً هللا ٌؿغ، ٞاهلل (1)

٣ى٫ عؾى٫ هللا [185]الب٣غة: (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ بن هللا ًحب ؤن »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ٍو

ر ». وعوي ًٖ الؿُضة ٖاجكت اهنع هللا يضر ؤجها ٢الذ: «جاحى سخفه هما ًىشه ؤن جاحى معفِخه ّحِ
ُ

ما ز

بي   ازخاع ؤٌؿغهما ما لم ًإزم، ٞةطا ٧ان ؤلازم ٧ان ؤبَٗضهماملسو هيلع هللا ىلص الىَّ
َّ

ً بال  «.مىه بحن ؤمٍغ

 في وألاز٣ل ألاقض ؤلاوؿان لىٟؿه ًسخاع ؤن ماو٘ وهىا ال بض ؤن ها٦ض ٖلى ه٣ُت مهمت وهي ؤهه ال (8)

ا اإلاؿاثل بٌٗ ًٖ ا، جىع
ً
 طل٪ ٌٗمم ؤن وال صاثًما، مىهجه هظا ؤن ال ٩ًىن  ًيبغي ول٨ً واخُخاَ

ً، ٖلى  والخِؿحر ٖلى ٖباص هللا. بلى الغزهت الخاظت م٘ آلازٍغ
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َص ظٗلىا ٧لَّ ألاخ٩ام م ر، عاثُض هاالء الجهَل والدكضُّ ً ٢بُِل الشابذ الظي ال ًخٛحَّ

وا ؤنَّ حُٛحر ألاخ٩ام هى لٌٗب بضًً هللا، ٣ٞامىا بخًلُِل الٗلماء، ؤي وؿبتهم 
َ
وعؤ

 ًٖ يل٫ ال٨ٟغة حهىًصا وههاعي 
ً
ل٫، وهى يل٫ٌ في هٓغهم ال ٣ًلُّ زُىعة ًَّ لل

غوا ؤ٧ابغ  َّٟ ع الجهل ٞحهم ٦
ُّ

حرهم، وبؿبب ٖضِم ٞهمهم ًٖ الٗلماء لخجظ ٚو

ت ٠ُ٦ ال زىا ًٖ ٦باِع ٖلماِء ألامَّ ُ٘ ًدّضِ ٗلماء، واؾدباخىا صماَءهم، والػا٫ الىا٢

 بعهاب هِظه الجماٖاث.
َ
 ٧اهىا ضخُت

ا: بنَّ ٢ى٫ هظه الجماٖاث هإزظ بال٨خاب والؿىت مباقغة، وهتر٥ ما  سابعا

ها بضٖت ما ؤهؼ٫ هللُا بها مً ؾلُاٍن، وهي ؾبب جٟغ١ُّ ألامت، ب ن ٖلُه اإلاظاهب ألجَّ

حرها ٣٦ىِلهم:  ا٢ت ٚو اه، ٞهظه الٗباعاث البرَّ مشل هظا ال٨لم له ؤزُغه ٖلى مً ًخل٣َّ

ت اإلاؿلمحن  ى بلى ٖامَّ
َ

ت بٟهِم ؾل٠ ألامت، ٖىضما جل٣ ىَّ مىهُجىا هى ال٨خاُب والؿُّ

 هاالء 
َ
ت ي هٖؼ ىضها ؾ٣َُبل اإلاخل٣ِّ ت الُلبت، ؾدشحر مكاَٖغهم وججِكهم، ٖو امَّ ٖو

صًً ومىهجه  البا٫، ٚحر اإلادكّضِ
ُ
اؽ في الٛالب زالُت ت الىَّ  ؤنَّ ٖامَّ

ً
ت م، وزانَّ

ض  ِ
ّ
ظاظت ؾخ٣ل  ج٣لًُضا، وهي لهظه البراءة والؿَّ

َّ
ىت مً الٗلم، ال جإزظه بال ِ

ّ
مخم٨

هم وؤ٩ٞاعهم ومىهجهم في   ٦لمهم، وجيكغ ٚلىَّ
ُ
هاالء اإلاخُّغِٞحن، وجدٟٔ

 .الخ٨ٟحر، وبالخالي ؾُٗم الضماع والٗى٠ املجخم٘ ٧له

ا:  صون الخٟاٍث  خامعا
ً
بنَّ عظٕى هاالء الجماٖاث بلى ال٨خاب والؿىت مباقغة

هم وخَضهم  ز ٖلى ٚحرهم َٞؼٖمىا ؤجَّ هم ٌكٗغون بخمحُّ
َ
بلى ٦لم ؤثمت اإلاظاهِب ظٗل

ت  هم اإلاامىىن، وخهغوا ؤلاؾلَم في ظماِٖتهم ٞهم صون ؾىاهم ؤهل الؿىَّ

ت ا
َّ
هم ال٣ل خب مب )إلاامىت، ل٣ىله حٗالى: والجماٖت، وونٟىا ؤهٟؿهم ؤجَّ

هم هم اإلا٣هىصون بالُاثِٟت [113]ًىؾ٠:  (ىب يب جت حت ، وؤجَّ

هم مً ملسو هيلع هللا ىلص: في ٢ىله  ، ًل ًضشُّ ً على الخّمِ تي ظاهٍش
 مً ؤما

ٌ
ًل جضاٌ ظاثفت

 في (1)خزلهم، حتى ًإحي ؤمش هللا وهم هزلً
ُ

اثٟت ال٣لُلت التي ج٠٣
َّ
. ٞهم الُ

                                                           

 (.1981: ال جؼا٫ َاثٟت مً ؤمتي... )ملسو هيلع هللا ىلصلم في ٦خاب ؤلاماعة، باب ٢ىله ؤزغظه مؿ (1)
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ت ال٨شحرة الٗضِص ال٩اٞ لة ٚشاء ٦ٛشاء مىاظهت ألامَّ
ُ
غة، والتي هي في هٓغ هاالِء الٛ

 لضماء اإلاؿلمحن . الؿُـل
ٌ
ت واؾدباخت ت ألامَّ  وهظا ُٞه ج٨ٟحٌر لٗامَّ

ي هظه ال٨ٟغة الخبِشت والٛغبُت ًٖ ؤمخىا، عؤًىا ٠ُ٦  ا هظا هى جإزحر جبّجِ
ً
بط

٘ خُض وؿ٠ هاالء 
َّ
ؾاهمذ بيكغ الٗى٠ وؤلاعهاب في الٗالم، وهى ؤمغ مخى٢

ا وج٨ٟحًرا، مغظٗ ًٟ ى ًصا ٖو ا وحكضُّ ًً ا وجىا٢
ً
ُ َُتهم ٞب٣ىا صون ؾىٍض، ٌِٗكىن جسبُّ

غوا الىاؽ  َّٟ  ؤلاؾلم الخى٠ُ، وه
َ
هىا نىعة ا وقىَّ

ً
هُا صماًء وعًٖبا وزٞى ٞمؤلوا الضُّ

 مىه.

* * * 
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 الٟهل الغاب٘

 صخٌ ٨ٞغة اللمظهبُت

 ٖلى ال٣
ٌ
 ز٣ُلت

ٌ
مظهبُت هي صٖىة

َّ
لب، بُٗضة ًٖ الخ٤ِّ بنَّ الضٖىة بلى الل

تها الٗهىع، وؤظم٘ ٖلحها  ر مً الخ٣ُ٣ت التي ٖٞغ ّٛحِ
ُ
لت في الباَل، ال ح مٚى

ها   بٗض ظُل، وهي ؤنَّ هظه اإلاظاهب هي لبُّ ؤلاؾلم وظىهغه، وؤجَّ
ً

اإلاؿلمىن ظُل

٪ بال٨خاب  غث لهم ؾبُل الخمؿُّ ؿَّ غث اإلاؿلمحن بإخ٩ام صًجهم، َو هي التي بهَّ

ت. ىَّ  والؿُّ
ُم  ا ًلي عصٌّ ٖلى الكبه التي جمؿ٪ بها صٖاة اللمظهبُت:ٞو

وا الخ٣لُض ولم  -1 بن الصخابت عضخي هللا ٖجهم ومً ظاء بٗضهم ٢ض ؤ٢غُّ

اؽ ؤو   بلى ٞخاوي ابً ٖبَّ
َّ

ًى٨غوه، ٞل٣ض ٧ان مً الصخابت َمً ال جُمئن هٟؿه بال

اؽ ؤنَّ في الصخابت َمً ؤه٨ غ هظا ابً مؿٗىص، وما ٖٝغ ؤيُّ باخض مً الىَّ

مً وهم ًلتزمىن مظهب ابً   مً الؼَّ
ً

ل الالتزام، و٢ض ٖاف ؤهل الٗغا١ ؤمًضا ٍَى

٤ جلمُظه صون ؤن ًى٨ِغ ٖلحهم  مؿٗىص، ؾىاء في خُاجه ؤو بٗض مماجه ًٖ ٍَغ

ؤهُل الٗلم طل٪؛ ٦ما ٖاف ؤهل الدجاػ الخا٫َ طاتها م٘ مظهب ابً ٖمغ 

 وجلمُظه.

ت، و٧ان ًهُذ و٢ض اهٟغص ؤلامامان ُٖاء بً ؤبي عب
َّ

اح ومجاهض بالٟخىي في م٨

مىاصي الخلُٟت ؤن ال ًٟتي الىاَؽ ؤخٌض بال ُٖاء ومجاهض عخمهما هللا، ولم ٣ًم 

اؽ هظا الالتزام. ابٗحن ًى٨غ ٖلى الخلُِٟت ؤو ٖلى الىَّ  ؤخٌض مً ٖلماء الخَّ

، بنَّ آلاًاث وألاخاصًض التي و٢٘ ٞحها طم الخ٣لُض، وؤهه مً الهىي والًل٫ -8

ر ًٖ الخ٣لُض اإلاظمىم، وهى ج٣لُض ال٨ٟاع آباءهم ٖلى ال٨ٟغ في  هي آًاث جخدضَّ

م بغاهحِن الىبىة ومعجؼاث الغؾالت  ضم اه٣ُاصهم للخ٤، ٚع ػمً الجاهلُت، ٖو

لمهم ِنْض١َ الىبي ٖلُه الهلة والؿلم، وال ٖل٢ت لهظا بالخ٣لُض في ٞغوٕ  ٖو

اة الىبي  لذ هظه آلاًاث في ال٨ٟاع، ولهظا ، و٢ض هؼ ملسو هيلع هللا ىلصال٣ٟه الظي خضر بٗض ٞو
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٣ًُىا ألجهم لم  ا ٍو ًٗ ضة ٢ُ ِ
ّ
ل ٖل٢ت لهظه الىهىم باإلا٣ل ُصوا بٗظاب الىاع، ٞو ُهّضِ

 ٨ًٟغوا باهلل وخاقاهم ؤن ٨ًٟغوا.

مؿ٪ بال٨خاب والؿىت، بِط  -3 بن ٢ى٫ اللمظهبُحن هدً مُالبىن بالخَّ

٪ بمٗهىم ًٖ الخُإ، ؤ ما هى جمؿُّ مؿ٪ بهما بهَّ بإ اإلاظاهب ٞهى جدى٫ٌ الخَّ ِ
ّ
ا اج مَّ

 ًٖ الا٢خضاء باإلاٗهىم بلى الا٢خضاء بٛحر اإلاٗهىم 

ما هي ُٞما ؤعاصه هللا في  ٞحرصُّ ٖلُه بإنَّ ٖهمت ال٨خاب والؿىت ًٖ الخُإ بهَّ

ت ٞلِـ  اؽ لىهىم ال٣غآن والؿىَّ ا ٞهم الىَّ خه، ؤمَّ
َّ
٦خابه وما ؤعاصه عؾىله في ؾي

 مٗهىًما ؾىاء ٧ان هاالء ا
ٌ
؛ ٟٞهمهم ٖغيت

ً
لىاؽ مجتهضًً ؤو ٖلماء ؤو ظهاال

اللت اإلا٣ُٕى   جيب٘ مً الّضِ
ُ
و ٢ُعيَّ الضاللت ُٞهىا الٗهمت  بن ٧ان الىَّ

َّ
للخُإ بال

 بها ٣ِٞ.

ون اظتهاصاتهم زاعط  زمَّ بنَّ هظه اإلا٣الت ًلؼم ٖجها ؤنَّ ؤصخاب اإلاظاهب ٌؿخمضُّ

 
َّ
ها مظاهب مؿخ٣ل ت، وؤجَّ ها ملسو هيلع هللا ىلص ت ًٖ مظهب عؾى٫ هللا صوخت ال٨خاب والؿىَّ وؤجَّ

ها ٚحُر  بهما ْهغث لخىاٞؿه، وبالخالي ًجب ٖلُىا ؤن هبخَٗض ٖجها باٖخباع ؤجَّ

هى اإلاٗهىم، وهظه تهٌم ٚحُر م٣بىلٍت؛ ألنَّ ملسو هيلع هللا ىلص مٗهىمٍت في خحن ؤنَّ مظهب الىبّيِ 

ت، ولِـ ؤهىاَء وآعاء  ىَّ هظه اإلاظاهب ؤؾاُؽ اؾخمضاِصها هى ال٨خاُب والؿُّ

 ها.ؤصخابِ 

وؤما ؾاالهم ٖلى ؤّيِ شخيٍء ٧ان الصخابت وَمً بٗضهم ٢بل ؤن جىظض  -4

خابت لم  اإلاظاهب؟ هل ٧اهىا ٖلى يللٍت ؤم ٖلى هضي؟ ٞالجىاب ٖلُه: بنَّ الصَّ

ما ٧ان طل٪  ًً ًازظ ًٖ ظمُٗهم، وبهَّ خُا، وال ٧اَن الّضِ
ُ
هم ؤهَل ٞ

ُّ
٩ًىهىا ٧ل

حن بىاسِخ  ا بالخاملحن لل٣غآن الٗاٞع ه وميؿىِزه ومدكابِهه ومد٨ِمه مسخهًّ

 ؤن ٌؿإلىا ٚحَرهم 
َّ

لم بال ِٗ  ال
َ
الي لِـ للظًً لم ًبلٛىا مغجبت وؾاثغ صالالِجه، وبالخَّ

ا لم ًسخل٠ ألامُغ بحن ما ٧اَن 
ً
٣لُض، وبط ، وهظا هى الخَّ ٍِ مً ؤهل الاظتهاِص والاؾخيبا

ت وَمً بٗضهم ِمً وظ خابت وما ٧ان ٖلى ٖهغ ألاثمَّ ٣لُض، ٖلى ٖهض الصَّ ىِص الخَّ

خُا  ُٟ ضون َمً اقتهغ في ٖهغهم بال ِ
ّ
٣ٞض ٧ان الٗىاُم في ٖهغ الصخابت ٣ًل
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ابٗحن، وفي الٗهغ الظي ًلُه، وما ؤلامام  والاظتهاص، و٧ان ألامُغ ٦ظل٪ في ٖهغ الخَّ

 َاثٟت مً هاالء املجتهضًً، الظًً ظاَػ 
َّ

اٞعي وؤخمض بال
َّ

 ومال٪ والك
َ
ؤبى خىُٟت

ضو  ِ
ّ
ت للٗىام ؤن ٣ًل ضوا ؤمشا٫ ألاثمَّ ِ

ّ
هم مً الٗىام ؤن ٣ًل

َ
ً ٢بل

َ
هم ٦ما ظاػ إلا

ضوا مجتهِضي ٖهغهم مً ؤمشا٫  ِ
ّ
ألاعبٗت، و٦ما ظاَػ للٗىام مً الصخابت ؤن ٣ًل

خابت. حرهم مً ٖلماء الصَّ اؽ وابً مؿٗىص ٚو  ابً ٖبَّ

ضو اإلاظاهب ألاعبٗت، وهم لِؿىا في طل٪  ِ
ّ
بطا ٖلمىا هظا ٞإيُّ زُإ و٢٘ ُٞه م٣ل

ت ب ضوا ؤثمَّ
َّ
ؤي وؤهل الخضًض، و٧الظًً ٢ل ض ؤهل الغَّ

َّ
ً ٢ل  ٧الظًً ٧اهىا ٢بلهم ممَّ

َّ
ال

خابت ومجتهِضحهم.  الصَّ

 ألاخ٩ام التي امخؤلث بها ٦خب  -5
َ
ؿخِٛغب هاالء الظًً ًيبظون اإلاظاهَب ٦ثرة ٌَ

غابيُّ في   مىظٌؼ ٧ان ًٟهمه ألٖا
ٌ
٣ىلىن: بنَّ مًمىن ؤلاؾلم بؿُِ اإلاظاهِب، ٍو

غابي -ٍذ ٌؿحٍر زم ٣ًى٫ و٢ َض ٖلى طل٪، َٞمً ؤًً ظاءث ٧لُّ  -ؤي ألٖا وهللا لً ؤٍػ

 هظه ألاخ٩ام؟

 في ؤمىٍع 
ٌ
ه لى صرَّ ؤنَّ ؤخ٩ام ؤلاؾلم مدهىعة غصُّ ٖلى هظا ال٨لم: ؤهَّ ٍو

ٍٝ مً  ت بأال ىَّ ًُ الؿُّ مٗضوصٍة والتي ٢ُلذ لؤلٖغابّيِ للِؼم ؤن ال جٌُٟ صواٍو

٠ بال وجظ٦غ الخ٨َم ُٞه. ألاخاصًض التي ال جَضٕ
َّ
 قإًها مً قئىِن اإلا٩ل

بي  م ؤنَّ جل٣حن الىَّ
َ
يبغي ؤن وٗل اؽ شخيٌء وحٗلُمه لهم شخيٌء ملسو هيلع هللا ىلص ٍو ؤلاؾلم للىَّ

ؿخضعي ظهًضا  ٌَ ٗلُم الظي  ل٣حن ال ًدخاط لى٢ٍذ وظهٍض بسلٝ الخَّ آزغ، ٞالخَّ

بي  مهم ؤمملسو هيلع هللا ىلص وو٢ًخا، وِمً هىا ٧ان الىَّ ِ
ّ
ىص َمً ٌٗل ىَع صًجهم، ًغؾُل م٘ الٞى

 بً ظبٍل بلى الُمً وؤعؾل ٚحَره مً 
َ
غظٗىن بلُه في ألاخ٩اِم، ٣ٞض ؤعؾل مٗاط ٍو

مها  ِ
ّ
 ال ًم٨ً ؤن ٌٗل

ٌ
 ألنَّ ألاخ٩ام ٦شحرة

َّ
خابت بلى ؤما٦ً ؤزغي، وما طل٪ بال الصَّ

ىص في و٢ذ ٢هحٍر.ملسو هيلع هللا ىلص الىبيُّ   للٞى

6-  
َّ

ه لم ًشُبذ في ؤّيِ هٍو مً ههىم الك ٗت ٖلى ؤنَّ وؤما ماط٦غوه مً ؤهَّ َغ

. ؿإ٫ في ٢بِره بطا ماَث ًٖ مظهبه ال٣ٟهّيِ ٌُ  ؤلاوؿان 

ت ما هى  ت في مٗٞغ َُّ حن في ال٣بر لِـ هى اإلاغظٗ
َ

ٞىجُب ٖىه بإن ؾاا٫َ اإلال٨
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ؿإ٫ ٖىه اإلال٩ان ال ًجُب  ٌَ ٠ وما لِـ بىاظب، ٞلِـ ٧لُّ ما ال 
َّ
واظٌب ٖلى اإلا٩ل

ه، هظا ٦لٌم ال صلَُل ٖلىه ال ِمً 
ُ
ٍت، والؿاا٫ هىا هل ٖلُىا ٞٗل ٦خاٍب وال مً ؾىَّ

ه التي لم جى٣ِٗض  ِٖ ً بُى زَبذ ؤنَّ اإلال٨حن ٌؿإالن اإلاَُذ ًٖ الضًىِن التي ٖلُه، ٖو

ً مكغوٖت.
ُ

 ؤو ًٖ مٗاملِجه التي لم ج٨
ً
 صخُدت

 ال٣ى٫ 
َ
لُل ؤنَّ اإلال٨حن ٌؿإالن اإلاُذ ًٖ ٧ّلِ هظا وؤمشاله، ؾاٙ بطا زَبذ بالضَّ

ا ؤجهما ٌؿإالهه 
ً
ًىا ولم ًجتهض؟ ل٨ً ٧ل هظا ال صلُل ٖلُه، بط َُّ إلااطا التزم مظهًبا مٗ

 جخمدىع خى٫ 
ً
 مٗضوصة

ً
ذ ؤؾئلت ِ

ُّ ما ٌؿإالن اإلا حن بهَّ
َ

ابذ في الصخُذ ؤنَّ اإلال٨
َّ
ٞالش

 بإٖىا١ اإلاؿلمحن في صهُاهم 
ُ
ت ت، بِط الىاظباث اإلاىَى َُّ اث اإلاباصت ؤلاؾلم َُّ ٧ل

 
ُ
ا جىدهغ ُٞه ؤؾئلت ٠ ناخب هظا  ؤوؾ٘ ب٨شحٍر ممَّ ِٗ حن، وخُض ال صلُل ٌؿ

َ
اإلال٨

 له.
َ
 الغؤي ٖلى ما ٣ًى٫ ْهَغ لىا ؤنَّ ٦لمه ؾا٢ِ وال ٢ُمت

ظٕى بلى  ها وهى الغَّ ٌِ ٦لِم هاالِء بهضم ؤؾاِؽ ٨ٞغتهم ولّبِ وهسخم في صخ

، ٞى٣ى٫ لهم: لى ٞغيىا 
ً
٠ وألازظ مجهما مباقغة ٍغ

َّ
م والخضًض الك ال٣غآن ال٨ٍغ

ىا ويٗىا بحن جن ٖامت ًَضي  ؤهَّ خَُدحن والؿُّ ت مً الصَّ ىَّ اإلاؿلمحن ٦خَب الؿُّ

دُجت؟ الىدُجت  حرها، و٢لىا لهم: اَٞهمىا ؤخ٩ام صًى٨م مجها. ٞماطا ؾخ٩ىن الىَّ ٚو

.ًً ِ والٗبض بالّضِ  الجهل والخسبُّ
َّ

ىا لً هجض مجهم بال ضة هي ؤهَّ
َّ

 اإلاا٦

غ ٦خب الؿُّ 
ُّ
ىن ٖلى ؤنَّ جٞى ت ًىهُّ ت الٟخىي والٗلماء وألاثمَّ ت ال ٨ًٟي في صخَّ ىَّ

ٓغ، وَمً  ت البدض والىَّ َُّ غ ؤهل
ُّ
بمىظبها، بل ال بضَّ مً بلٙى صعظت الاؾخيباٍ وجٞى

٦غ. ِ
ّ

غ لضًه طل٪ ٞٗلُه ؤن ٌؿإ٫ ؤهل الٗلم والظ
َّ
 لم ًخٞى

ىا ؤنَّ  هىم ٞٓىُّ لَم جٟؿحَر الىُّ ٍِ الخ٨م ٖو ول٣ض ظِهل هاالء َغ١َ اؾخيبا

ّوِ وخَضه  بإ ؤ٢ىا٫ِ الٗلماء وج٣لُضهم، ولى ِٖلم هاالء ؤنَّ وظىص الىَّ ِ
ّ
ٌِٛىِىا ًٖ اج

ي لٟهمه إلاا ٢الىا م٣الَتهم التي  ٍٍ ٦شحرٍة ٖىض َمً ًخهضَّ ّوِ ًدخاط لكغو ٞهم الىَّ

ظاظت. ِت والؿَّ َُّ ُد  جىمُّ ًٖ الؿَّ

: خ٨م ألاعاضخي 
ً

ت الخ٨م؛ ٞمشل ٍٝ في مٗٞغ ت في اإلاؿإلت لِـ ٧ا
َّ
ٞىعوص ألاصل

 مً التي ٚىم
ً
 ال ٌٗضم الباخض ٞحها ههىًنا واضخت

ٌ
ها اإلاؿلمىن في الخغِب مؿإلت
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مظهبُت ٢ضًما في الٗلم ؾُهُِبه 
َّ

ىت، وم٘ طل٪ ٞةنَّ ؤعسخ صٖاة الل ال٨خاب والؿُّ

هىم. واع وهى ًداو٫ اؾخسلَم الخ٨م مً هظه الىُّ  الضُّ

غث ٞح
َّ
 جٞى

ٌ
ٍِ الَجٗلُت بحن اإلاخباٌٗحن مؿإلت ا مؿإلت الكغو ًً هىم وؤً ها الىُّ

 للظتهاص والاؾخيباٍ و٢ىاِٖضه ال 
ً

ت، وم٘ طل٪ بن لم ٨ًً الباخض ؤهل َُّ الكٖغ

 ْٗ غوٍ الج
ُّ

لُت في ال٣ٗىِص، ًم٨ىه ؤن ٌٗلَم ٖلى يىِء هظه الىهىم خ٨م الك

ؿاًصا.   ٞو
ً
ت  وخ٨م ال٣ٗض صخَّ

ت ىَّ ُه ههىم ال٣غآن والؿُّ  ٞو
َّ

 ال ًسلى باٌب بال
ْ
، و٦ظل٪ ؾاثغ ؤبىاب ال٣ٟه بط

هىم وخَضه ال ٌٛجي قًِئا. ٕل ٖلى الىُّ ِ
ّ

ًَّ الَا  ول٨

بنَّ هظا ال٨لم الظي ٣ًىلىهه ُٞه ُٚاٌب ًٖ خ٣ُ٣ت ٖمل املجتهضًً، ٞهم 

ٌِ ؤ٩ٞاعهم وجهىعاِتهم بًُٗضا ًٖ  ت ؤ٢امىا اظتهاصاتهم ٖلى مد ىن ؤنَّ ألاثمَّ ًٓىُّ

ت، وظِهل هاال ىَّ ُت في ال٨خاب والؿُّ ٖغ
َّ

هىم الك ء ؤنَّ اظتهاصاث صالالِث الىُّ

هىم، وفي   ٖلى ؤؾاٍؽ مً صاللت الىُّ
َّ

الٗلماء ال ًم٨جها وال ًصرُّ لها ؤن ج٣ىم بال

هظا ٣ًى٫ ؤلامام الكاٞعي في الغؾالت: )ولم ًجِٗل هللا ألخٍض بٗض عؾى٫ هللا ؤن 

ىت وؤلاظمإ  ه، وظهت الٗلم بٗض ال٨خاب والؿُّ
َ
 ِمً ظهِت ٖلٍم مطخى ٢بل

َّ
٣ًى٫َ بال

َ٘ آلالت التي له وآلازاع   مً ظم
َّ

ذ مً ال٣ُاؽ ٖلحها، وال ٣ًِـ بال ْٟ وما وَن

غِيه، وؤصِبه، وهاسِخه، وميؿىِزه،  ال٣ُاُؽ بها، وهي الٗلُم بإخ٩ام ٦خاب هللا ٞو

ه وبعقاِصه( ه، وزاّنِ اّمِ  .(1)ٖو

 مؿدىًضا بلى 
َّ

ٍِ الخ٨م ال ًصرُّ بال ا ال٣ُاُؽ الظي هى ؤبغػ مٓاهغ اؾخيبا
ً
بط

خابت.هّوٍ مً ٦خ ٍت ؤو ؤ٢ىا٫ الصَّ  اٍب ؤو ؾىَّ

ما  ٍت بهَّ ًً بٛحر ؾىٍض مً ٦خاٍب ؤو ؾىَّ ا ؤلامام الظي ًجتهض في شخيٍء مً الّضِ ؤمَّ

ه َٗ ًً مً ٖىِضه ٞل ٌؿٙى ألخٍض ؤن ًدب ض بظل٪ ٖلى الّضِ  .(8)ًٍؼ
                                                           

ـ الكاٞعي837، 836اهٓغ: الغؾالت )م ( 1) ٗذ ٞىػي ٖبض اإلاُلب -( دمحم بً بصَع  -املخ٤٣: ٞع

اء  هـ .1488 -الُبٗت ألاولى -مهغ -صاع الٞى

ٗت ؤلاؾلمُت )م  (8)  ضها(وما بٗ 41اهٓغ: اللمظهبُت ؤزُغ بضٖت تهضص الكَغ
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؛ ألنَّ الٗىصة بلى ال٨خاب  ٖىة ًإباها مى٤ُ الكٕغ وؤزحًرا ه٣ى٫: بنَّ هظه الضَّ

غث ُٞه ٧امل قغوٍ الاظتهاص، وبطا ٧ان ألامغ والؿىت ج
َّ
دخاط بلى مجتهض جٞى

ت ؾُجض هٟؿه مجبًرا ٖلى التزام مظهب  َُّ غ ُٞه هظه ألاهل
َّ
٦ظل٪ ٩ٞلُّ َمً لم جخٞى

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )مجتهٍض مً املجتهضًً، جُب٣ًُا ل٣ىله حٗالى: 

 .[88]النحل: (ٺ

* * * 
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 الخاجمت

لم، ٧ان ٖلماء ألامت ٖلى َمّغِ ال٣غو  ت ألٖا ا لهاالء ألاثمَّ ًٖ ن وجُاو٫ ألاػمان ؤجبا

اٞعي في ٦شحٍر مً اإلاؿاثل 
َّ

ختى ؤهل الخضًض، ٞاإلمام البساعي ٧اَن ٖلى عؤي الك

ا ؤلامام  ًً رمظي وابً ماظه والضاع٢ُجي ٖلى ؤعجِر ألا٢ىا٫، وؤً ِ
ّ
و٦ظا مؿلم والت

ت ؤلاؾلم وؤلامام الٗؼ بً ٖبض الؿل  م والٟسغ الغاػي ٧اهىا ؤبى خامض الٛؼالي حجَّ

بي  اٞعي، وال٣اضخي ابً الٗغبي وابً ٖبض البر وال٣َغ
َّ

مً ٖلماء اإلاظهب الك

دحى بً ؾُٗض  دحى بً مٗحن ٍو وال٣اضخي ُٖاى مً ؤجبإ مظهب ؤلامام مال٪، ٍو

لعي ٧اهىا مً ؤجبإ اإلاظهب  ال٣ُان وو٦ُ٘ بً الجغاح والُداوي واإلاىنلي والٍؼ

بض ال٣اصع الجُلوي وابً جُمُت وابً ال٣ُم الخىٟي، وابً الجىػي وابً  ٢ضامت ٖو

حرهم ٦شحر.  ٧اهىا مً ؤجبإ اإلاظهب الخىبلي، ٚو

ضون مظاهب هاالء ألاثمت  ِ
ّ
الر عضخي هللا ٖجهم ٣ًل ىا الهَّ ُٟ ٞهاالء هم ؾل

٤ ؤنى٫ هظه اإلاظاهب  يسجىن لىا ٞو بِضٖىن ٖلى مىىالها، ٍو ىدؿبىن لها وٍُ ٍو

ا عنًِىا، صون  ًُّ ا ٖلم
ً
بإ اإلاظاهب ؤو ؤن هإزظ ألاخ٩ام  جغاز ِ

ّ
عوها مً اج ِ

ّ
ؤن ًدظ

٤ بلى  ٍغ
َّ
 إلصعا٦هم ؤنَّ الُ

َّ
٤ٍ ٚحر ال٨خاب والؿىت؛ وما طل٪ بال ُت مً ٍَغ الكٖغ

٤ اإلاظاهب التي جدٟٔ لىا ؾُبل الىنى٫ بلى  ت بهما ٩ًىن ًٖ ٍَغ ىَّ ال٨خاب والؿُّ

ر  ت، وجىّضِ ىَّ خُذ إلاا في ال٨خاب والؿُّ ٟؿحر الصَّ لىا اإلاىهج الٗلميَّ ألانُل في الخَّ

بضو في ْاهغها  ًَ ت التي 
َّ
ت، و٠ُ٦ هخٗامل م٘ ألاصل ٗامل م٘ ما في ال٨خاب والؿىَّ الخَّ

ِل الظي ًخىا٤ُٞ  تها ويٟٗها، والخإٍو  صعظاُث صخَّ
ُ

ٗاعى، وألاصلِت التي جسخل٠ الخَّ

ر عؾى٫ هللا  ٛت الٗغبُت و٢َذ ؤن هؼ٫ ال٣غآن وجدضَّ
ُّ
 بها.ملسو هيلع هللا ىلص م٘ م٣خًُاِث الل

ً بلحها 
َ

، وع٦ ت وِظضث في بلص الٗالم ؤلاؾلمّيِ َُّ وؤزحًرا ه٣ى٫: بنَّ اإلاظهب

َهغ ؤزغ  ِبلىا ؤ٢ىا٫ ٖلماِئها، ْو
َ
ىا ألخ٩امها، و٢ ، واَمئىُّ

ً
اإلاؿلمىن قٗىًبا وصوال

مظهبُت التي 
َّ

اؽ، ب٨ٗـ الل خذ ٖلحها ؤخىا٫ الىَّ
َ

طل٪ في ال٣ًاِء وؤلاٞخاء، ونل
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غة التي لم ًدُهل ٖلحها ؤلاظم بإ، باإلياٞت بلى آزاعها اإلاضّمِ ِ
ّ
ٟغص باالج

ُ
إ، ولم ج

ي بلى اهدكاِع الٟىضخى وؤلاعهاِب  حَر اإلاؿلمِت، وجاّصِ  ٚو
َ
ص املجخمٗاِث اإلاؿلمت ُتهّضِ

 ٞحها واؾدباخت الضماء والٗى٠.

* * * 
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 فعاد مىهج الاظخذًلٌ عىذ الجماعاث ؤلاسهابُت. 4

 ظخذًلٌ:مىهج الا هظشة عامت حٌى وؽىء  جمهُذ:

٠ مً عؾى٫  ٕغ الكٍغ
َّ

خابت عيىان هللا ٖلحهم ؤخ٩ام الك ى الصَّ هللا  ل٣ض جل٣َّ

ىن بلى ما ًٟٗلىن بؿبب ٢غبهم مً اإلاهُٟى ملسو هيلع هللا ىلص ُمئىُّ ، و٧اهىا ًٟهمىن مغاصه ٍو

ت ٖلى جدضًض اإلاغاِص مً 
َّ
لم ووظىص ال٣غاثً وألاماعاث الضال لة والؿَّ ٖلُه الهَّ

اِجه ؤ٢ىاله وؤٞٗاله مً ٚحر الخٟ جٟغ١َّ ملسو هيلع هللا ىلص اٍث بلى َغ١ِ الاؾخضال٫، وبٗض ٞو

ث الخىاصر،  ُ٘ واؾخجضَّ رث الى٢اج
ُ
غوا الٗلم ٞحها، و٦ث

َ
خابت في البلص ووك الصَّ

ه ما 
َ
ا خٟٓ ٓه، ٞةن لم ًجض ممَّ ِٟ ٞاؾُخٟخىا ٞحها، ٞإظاب ٧لُّ واخٍض بدؿب ما خ

ت التي ؤصاَع عؾى٫ هللا 
َّ
َغٝ الٗل ٖلحها الخ٨م ُٞما ملسو هيلع هللا ىلص ًهلُر للجىاب اظتهَض عؤًه ٖو

لم. لة والؿَّ  ؾم٘ مً خضًشه ٖلُه الهَّ

صث ؤؾباب ازخلٞهم،  خابت عيىان هللا ٖلحهم، وحٗضَّ ذ آعاء الصَّ
َ

و٢ض ازخلٟ

بىي ٖلى  ىظُه الىَّ ً، ؤو خمُل الخَّ هم للخضًِض صون آلازٍغ ًِ ٞمجها ؾمإ بٗ

بي  ب اإلاكهِض بدؿملسو هيلع هللا ىلص الاؾخدباب ؤو ؤلاباخت، ؤو ازخلٞهم في جٟؿحر ِٞٗل الىَّ

حِر طل٪ مً ألاؾباب،  ت الخ٨ِم ٚو
َّ
الظي عآه ٧لُّ واخٍض مجهم، و٢ض ًسخلٟىن في ٖل

خابت وآعائهم وظمٗىا بُجها، وناَع ل٩ّلِ  ابٗىن وؾاعوا ٖلى مىاهج الصَّ زمَّ ظاء الخَّ

ابٗحن مظهٌب.   ٖالم مً ٖلماء الخَّ

ت اإلاظ  َمً ْهغ بٗضهم مً ؤثمَّ
َ

ابٗىن قُىر اهب ال٣ٟهُت و٧ان هاالء الخَّ

ت ٖجهم مىهَج  خابت، ٞإزظ ألاثمَّ ىها ًٖ الصَّ ىهم اإلاىاهج التي جل٣ُّ
ُ
اإلاكهىعة، ٞإوعز

ذ به، ٞإزظ ؤبى 
َ
غوٝ التي ؤخاَ

ُّ
دىا ُٞه وػاصوا ٧لٌّ بدؿب الٓ الاؾخضال٫ وه٣َّ

 ؤهه لم 
َّ

 في مىاي٘ ٌؿحرة، بال
َّ

خىُٟت ًٖ ببغاهُم الىسعي وؤ٢غاهه ولم ًسالٟه بال

ذ ُٞه وػاَص ؤقُاء هظ٦غ مجها ٖلى ٨ًخ٠ باإلاىه ه ًٖ الخابٗحن بل ه٣َّ
َ
ج الظي وعز

ز  حر طل٪ مً مٗالم جمّحِ بى٫ زبر آلاخاص، ٚو
َ

ا ل٣
ً
ؾبُل اإلاشا٫ ويٗه قغوَ

 مىهجه.
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هغي،  ؤي وهاٞ٘ مىلى ابً ٖمغ والؼُّ ا اإلاىهج مً عبُٗت الغَّ ًً وؤزظ مالٌ٪ ؤً

ً ؤصع٦هم ومً لم ًضع٦ ى ٞخاوي الصخابت ٖمَّ هم مً الخابٗحن، وجابعي وجل٣َّ

حرهم مً  ضة ٖاجكت ٚو ِ
ُّ ضها ٖمغ وابً ٖمغ والؿ ِ

ُّ ى ٞخاوي ؾ ابٗحن، ٞخل٣َّ الخَّ

ابٗحن الظًً لم  حره مً ٦باع الخَّ ى ٞخاوي ؾُٗض بً اإلاؿِب ٚو خابت، وجل٣َّ الصَّ

مل  َٗ  الاظخجاط ِب
ً

ذ، ٞجٗل مً ِيمً مىهجه مشل ه وه٣َّ
َ

ُهم، وػاص ٖلى ما ؤزظ
ْ

ًضع٦

 ىت والظي ٌٗضُّ مً ؤهم مٗالم مىهجه في الاؾخضال٫.ؤهل اإلاضً

إ مال٪ وعواه ٖىه ولؼم ؤلامام  اٞعي ًٖ ٖلماء اإلاضًىت، ٞدٟٔ مَى
َّ

وؤزظ الك

ض بً الخؿً  ٦خب مدمَّ
َ
٣ه الٗغا٢ُحن و٢غؤ ِٞ م مىه ال٣ٟه، زم صعؽ 

َّ
 -مال٪ مضة ًخٗل

ت ؤلامام الكاٞ -ناخب ؤبي خىُٟت َُّ ث شخه
َ

اها ٖىه، و٢ض ؤزظ عّيِ جٓهغ ب٣ٍٟه وجل٣َّ

اًً جغجَِب ؤنىلهما  ظضًٍض، وطل٪ ألهه ٖانَغ ْهىع اإلاظهَبحن الخىٟي واإلاال٩ي ٖو

٤ م٘ بٌٗ ما اقخمَل ٖلُه مىهُجهما 
َ
غ في نيُ٘ اإلاظهَبحن ٞلم ًخىاٞ

َ
غوٖهما، ٞىٓ ٞو

٣ه ؤهل  ه صعؽ ٣ٞه ؤهِل الخضًض ٞو غ١ الاؾخيباٍ، وبما ؤهَّ ت َو
َّ
ٗامل م٘ ألاصل في الخَّ

ؤي ظم٘ في مىهجه بحن اإلاضعؾَخحن مضعؾت اإلاضًىت ومضعؾت الٗغا١، وظٗل مىهَجه  الغَّ

ًخىا٤ٞ م٘ ما ونل بلُِه الىي٘ الٗلميُّ في ػمِىه مً جىز٤ٍُ لؤلخاصًض وظم٘ ٦شحٍر مً 

ت بمظهبه واظخم٘ ٖلُه  ـ ألانى٫ الخانَّ خابت والخابٗحن، زم ؤؾَّ ٣ى٫ ًٖ الصَّ الىُّ

 في مسخل٠ ألا٢ُاع. ال٣ٟهاُء ووكغوا بٗض طل٪ مظهبه

ى الٗلم في  اٞعي وجل٣َّ
َّ

 ٖلى ًِض الك
َ

 ؤلاماُم ؤخمض بً خىبل في بٛضاص وجخلمظ
َ
ووكإ

البضاًِت ٖلى ًض ؤبي ًىؾ٠ ناخب ؤبي خىُٟت، وؤزظ الخضًض خحن ٧ان نٛحًرا ٖلى 

ىٗاوي  ػا١ بً همام الهَّ ًض هكُم بً بكحر بً ؤبي زاػم الىاؾُي، زمَّ ًٖ ٖبض الغَّ

٣َتهم بالُمً، و  ي ٍَغ ابٗحن ال ًخٗضَّ خابت والخَّ ٧ان مىهُجه في الاؾخضال٫ هى مىهج الصَّ

 وال ًخجاوَػها بلى ٚحِرها؛ ٦ما هوَّ ٖلى طل٪ ابً بضعان في اإلاضزل.

ت الٗلمُت في الاؾخضال٫ ٖلى ألاخ٩ام في الٗهىع ألاولى  َُّ وه٨ظا وكإث اإلاىهج

 .ختى هطجذ ٖلى ؤًضي ؤثمت اإلاظاهب ألاعبٗت عخمهم هللا

* * * 
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 الٟهل ألاو٫ 

ت  مىهج الاؾخضال٫ ٖىض الجماٖاث اإلاىدٞغ

ت ؤجهم وظضوا ؤهَٟؿهم  مظهبُت ٖىض الجماٖاث اإلاىدٞغ
َّ

هَخج ًٖ صٖىي الل

ت.  َُّ ٖغ
َّ

ت ألاخ٩ام الك  صون مىهٍج في مٗٞغ

ٍن  ً بالتزاِم مظهٍب مٗحَّ ألنَّ  -وبىاًء ٖلى م٣ىلِتهم ِمً ؤنَّ اإلاؿلمحن لِؿىا مجَبًر

الي هدً ال خاظت لىا بهظه اإلاظاهب، بل هإزظ مً ال٨خ ت بحن ؤًضًىا وبالخَّ ىَّ اب والؿُّ

 
ً
ت مباقغة ىَّ ِ٘ مىهٍج في الاؾخضال٫ِ. -ال٨خاب والؿُّ ً لىي  وظضوا ؤهٟؿهم مًٍُغ

وؾىٗغى ُٞما ًلي اإلاىهج الظي اٖخمضجه هظه الٟئاث في الاؾخضال٫ ٖلى 

خلخو هظا اإلاىهج في آلا  حي:ألاخ٩ام ال٣ٟهُت، ٍو

لزت اإلاٗهىمت: ٦خاب هللا، 
َّ
٢الىا بهه ًجب ٖلُىا الاٖخماص ٖلى ألانى٫ الش

ت عؾى٫ هللا  الر عضخي هللا ٖجهم.ملسو هيلع هللا ىلصوؾىَّ ل٠ الهَّ  ، وبظمإ الؿَّ

 كىاعذ مىهج الاظخذًلٌ:

وهظه الشلزت هي ؤؾاُؽ صًً ؤلاؾلم، وظٗلىا هظه ألانى٫ جغج٨ُؼ ٖلى 

الُت:  ال٣ىاِٖض الخَّ

هىم  ت ٞهم حُُٗٓم الىُّ خُدت، وِصخَّ ت الصَّ ىَّ خماُص ٖلى الؿُّ ت، والٖا َُّ الكٖغ

هىم.  الىُّ

 وؾيكغح م٣هىصهم بهظه ال٣ىاٖض:

فىؿ الؽشعُت اللاعذة ألاولى:
ُّ
 :حعظُم الى

ُت، ؤي حُٗٓم ؤمغ هللا ؾبداهه  هىم الكٖغ بنَّ اإلا٣هىص بخُٗٓم الىُّ

ه ٖلى هبُه 
َ
 ٹ ٹ)ٗالى: ٢ا٫ هللا حملسو هيلع هللا ىلص وجهُه، والى٢ٝى ٖىض خضوص ما ؤهؼل

٩ٞلُّ ما ؤمغ به الكإع ؤو  [38]الدج: (ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
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ه الخُٗٓم وؤلاظل٫ والامخشا٫، ٢ا٫ حٗالى:   ې ې   ې)ههى ٖىه، ٞد٣ُّ

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 [.51]الىىع: ( ېئ

ل  َّٟ َ
ً ٖبض هللا بً ُمٛ َٗ الر، ٞ ل٠ الهَّ هىم هى مىهُج الؿَّ ومىهج حُٗٓم الىُّ

 مً ؤصخابه ًسظٝ. ٣ٞا٫ له: ال جسظٝ، ٞةنَّ عؾى٫ هللا هنع هللا يضر
ً

ه عؤي عظل ٧ان ملسو هيلع هللا ىلص  ؤهَّ

هُاص به الهُض، وال ًى٩إ به الٗضو،  ه الًُ ٨ًغه، ؤو ٢ا٫: ًىهى ًٖ الخظٝ؛ ٞةهَّ

٣ٟإ الٗحن، زمَّ عآه بٗض طل٪ ًسظٝ! ٣ٞا٫ له: ؤزبر٥ ؤنَّ  ًَّ ٍو
ه ٨ًؿغ الّؿِ ول٨ىَّ

م٪ ٦ظا ٧ان ٨ًغه ؤو ًىهى ملسو هيلع هللا ىلص عؾى٫ هللا  ِ
ّ
ًٖ الخظٝ، زم ؤعا٥ جسظٝ، ال ؤ٧ل

 . (1)و٦ظا

خُحت اللاعذة الشاهُت: ت الصا
ا
ى  :الاعخماُد على العُّ

ه  ِ
ُّ  ڻ ڻ)في آًاٍث ٦شحرة، مجها ٢ىله حٗالى: ملسو هيلع هللا ىلص ؤمغهللا ؾبداهه بُاٖت هب

 ٻ ٱ) وقوله تعاىل:. [9]احلرش: (ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 .[40]النساء: (ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 اللشآن ومشله معه»٢ا٫: ملسو هيلع هللا ىلص نَّ عؾى٫ هللا وزَبذ ؤ
ُ
، ٩ٞل ما زَبذ (8)«بوي ؤوجِذ

.  ًٖ اإلاهُٟى ٖلُه الهلة والؿلم ٞهى خ٤ٌّ

ت الىبي  ، ٦ما ٢ا٫ ؾبداهه ملسو هيلع هللا ىلص وؾىَّ ىت ل٨خاب هللا ٖؼَّ وظلَّ ِ
ِّ خت واإلاب هي اإلاىّضِ

  (ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ)وحٗالى: 

 .[44]الىدل:
                                                           

( ؤزغظه مؿلم في ٦خاب الهُض والظباثذ وما ًا٧ل مً الخُىان، باب بباخت ما ٌؿخٗان به ٖلى 1)

 (.1954الانُُاص والٗضو، و٦غاهت الخظٝ )

  ( مً خضًض اإلا٣ضام بً مٗضي ٦غب.17174( ؤزغظه ؤخمض في مؿىضه )8)



99 
 

خه، ٣ٞا٫:  ؤ٢ىاًماملسو هيلع هللا ىلص و٢ض طمَّ عؾى٫ هللا 
َّ
ى »ًتر٧ىن ماظاء في ؾي ًل هل عس َ

َ
ؤ

م 
ُ
ىا وبِىى

َ
: بُي ىِخه، فُلٌى يىء على ؤٍس

ا
ي وهى مخ ِ

ّ
 عن

ُ
غه الخذًث

ُ
سحل ًبل

مىاه،  هخاُب  ا حشا لىاه، وما وَحذها فُِه حشاما
َ
 اظخحل

ا
هللا، فما وَحذها فُِه َحالًل

م سظٌى هللا هما حشام هللا  ما حشا
  (1)«وبنا

بي وبؿبب هظه اإلا ت الىَّ ت اهخماًما ملسو هيلع هللا ىلص جزلِت الُٗٓمت لؿىَّ اهخمَّ بها ؤهل الؿىَّ

، وخغنىا ٖلى خٟٓها وه٣لها، و٢امىا بخد٣ُ٣ها وجى٣ُِدها، 
ً

مل ًُٖٓما، ٖلًما ٖو

ت. َٖ تن واهدكاع اإلابخض ِٟ  بٗض ْهىع ال
ً
ت  وجمُحز نض٢ِها مً ٦ظبها، وزانَّ

خُذ ٌٗخمض ٖلى ألاخاصًض الصَّ  خُدت والخؿىت، والاؾخضال٫ُ الٗلمي الصَّ

جب الخظُع مجها. ُٟٗت ٞل ًجىػ الاؾخضال٫ُ بها، ٍو ًَّ ت وال ا ألاخاصًض اإلاىيٖى  وؤمَّ

الشت:
ا
فىؿ اللاعذة الش

ُّ
ت فهم الى  :ِصخا

ت الاؾخضال٫،   عثِؿت لصخَّ
ٌ
ت ع٦حزة َُّ ٖغ

َّ
هىم الك ت ٞهم الىُّ بنَّ صخَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص والٌؿخُُ٘ اإلاغُء ؤن ٌٗٝغ مغاص هللا ومغاص عؾىله 
َّ

خُىما ٌؿخ٣ُم ٞهُمه بال

ت 
َّ
ذ بؿبب ٢ل

َ
ما خضز لالث بهَّ ًَّ ت. و٦شحر مً البضٕ وال ىَّ لضالثِل ال٨خاب والؿُّ

 الٗلم وؾىِء الٟهم.

هظا قغح مىظؼ لل٣ىاٖض الشلزت ٖىضهم، ولم ٨ًخٟىا بما ط٦غهاه بل ظٗلىا  -

خماص ٖلحها في  ٢الىا بجها مهمت ًجب الٖا
ً

 مً يمً مىهجهم في الاؾخضال٫ ؤنىال

ُت وصعاؾتها:  ٞهم الىهىم الكٖغ

 ؤـٌى مىهج الاظخذًلٌ:

 وؾيى٣ل ؤنىلهم هظه م٘ ط٦غ شخيء مً الخىيُذ لها: 

 

 

                                                           

ملسو هيلع هللا ىلص ىض خضًض الىبي ( ؤزغظه الترمظي في ؾيىه في ٦خاب الٗلم، باب ما ههي ٖىه ؤن ٣ًا٫ 1ٖ)

ب. مً خضًض اإلا٣ضام بً مٗضي ٦غب.8664)  (. و٢ا٫: خضًض خؿً ٍٚغ
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خابت سض ي هللا عنهم: ٌ: الاعخماد على مىهِج الصا ل ألاوا  ألـا

ٞهم هللا حٗالى،  ، ٣ٞض قغَّ
ً
 ظلُلت

ً
خابت عضخي هللا ٖجهم مجزلت ٢الىا بن للصَّ

 هم وصعظاتهم، ٣ٞا٫ ؾبداهه:وؤٖلى مجزلَتهم، وعٞ٘ ؤ٢ضاعَ 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .[600]التوبة: (ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

ا ٞلُخإؽَّ بإصخاب دمحم  ًُ و٢ا٫ ٖبض هللا بً مؿٗىص هنع هللا يضر: َمً ٧ان مى٨م مخإؾ

ا، وؤ٢ىمها هضًً ملسو هيلع هللا ىلص  ًٟ ُّ
ا، ٞةجهم ٧اهىا ؤبغَّ هظه ألامت ٢لىًبا، وؤٖم٣ها ٖلًما، وؤ٢لها ج٩ل

، ٢ىًما ازخاعهم هللا حٗالى لصخبت هبُه، ٞاِٖغٞىا لهم ًٞلهم، 
ً

وؤخؿجها خاال

هم ٧اهىا ٖلى الهضي اإلاؿخ٣ُم  .(1)واجبٗىهم في آزاعهم، ٞةجَّ

ما ًازظ  ىا ٖلى ؤهه بىاء ٖلى ما ط٦غ ٞةنَّ ٞهم صالثل ال٨خاب والؿىت بهَّ وههُّ

م الغؾى٫ ٖلُ
َّ
خابت عضخي هللا ٖجهم ٟٞحهم ج٩ل لحهم مً الصَّ لة والؿلم، ٖو ه الهَّ

م الىاؽ بمغاص هللا حٗالى ومغاِص عؾىله 
َ
ت بٗض ؤن ملسو هيلع هللا ىلصهؼ٫ ال٨خاب، ٞهم ؤٖل ، زانًّ

ت، و٢ض صرَّ ًٖ عؾى٫  ؿَضث الٟهىم، وهِجغث الؿىَّ رث البضٕ، و٢لَّ الٗلم، ٞو
ُ
٦ث

تي »٢ىله: ملسو هيلع هللا ىلص هللا 
ا
ا، فعلُىم بعى ا هشيرا

ا
ه مً ٌِعؾ مىىم فعَيري اخخالف

ا
فةه

ت 
ا
اهم وظى ًا ىاحز، وب

ا
ىا عليها بالى الخلفاء الشااؼذًً اإلاهذًين مً بعذي عضُّ

 ول محذزته بْذَعت
 .(8)«ومحذزاِث ألامىس، فةنا

اَبي: 
َّ

خابت والخابٗحن ومً ».. و٢ا٫ الك الر مً الصَّ ل٠ الهَّ ولهظا ٞةنَّ الؿَّ

 .(3)«ًلحهم ٧اهىا ؤٖٝغ بال٣غآن وبٗلىمه وما ؤوصٕ ُٞه

                                                           

ًله )1) صاع ابً  -جد٤ُ٣: ؤبي ألاقبا٫ الؼهحري  -( البً ٖبض البر947/ 8( ظام٘ بُان الٗلم ٞو

 م.1994 -الُبٗت ألاولى -الؿٗىصًت -الجىػي

ت 8) ىَّ  (.5(، وابً خبان في صخُده )4617)( ؤزغظه ؤبى صاوص في ٦خاب الؿىت، باب في لؼوم الؿُّ

صاع ابً  -جد٤ُ٣: ؤبى ٖبُضة مكهىع بً خؿً آ٫ ؾلمان -( لئلمام الكاَبي187/ 8( اإلاىا٣ٞاث )3)

 م.1997-الُبٗت ألاولى -ٖٟان
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ل الشاوي:  ت:ألـا ُا غت العشب
ُّ
 معشفت الل

ت ٖلى الىظه  ىَّ ٟهم صالثل ال٨خاِب والؿُّ
ُ
و٢الىا بن هظا يغوعي ل٩ي ج

ب 
َ
م، والتي زاَ ت لِٛت الٗغِب التي هَؼ٫ بها ال٣غآن ال٨ٍغ خُذ، ٞلبضَّ مً مٗٞغ الصَّ

تها بلِٛت ال٣غآن ملسو هيلع هللا ىلص بها عؾى٫ُ هللا  ت وؤثمَّ ؤصخاَبه. ولهظا جىاجغ اٖخىاُء ٖلماء ألامَّ

ا، ٣ًى٫ ابً ٖبض البر: ختَّ  ًٖ ث٤ به قغ
َّ

ه الل ِٗ إع في مىي
َّ

ى ًىي٘ زُاُب الك

ؿخٗان به ٖلى ٞهم الخضًِض ما ط٦غهاه مً الٗىن ٖلى ٦خاب هللا ٖؼَّ وظل » ٌُ ا  وممَّ

وهى الٗلم بلؿان الٗغب ومىا٢٘ ٦لِمها، وؾِٗت لٛتها، وؤقٗاِعها، ومجاػها، 

مىم لٟٔ مساَبتها وزهىنه، وؾاثغ مظاه ؿخٛجى ٖو ٌُ ً ٢ِضع، ٞهى شخيء ال
َ
بها إلا

ت والٟغاثٌ  مىا الؿىَّ
َّ
ٖىه، و٧ان ٖمغ بً الخُاب هنع هللا يضر ٨ًخب بلى آلاٞا١: ؤن ًخٗل

خً ٌٗجي الىدى ٦ما ًخٗلم ال٣غآن
َّ

 .(1)«والل

فىؿ الىاسدة في الباب الىاحذ:
ُّ
ل الشالث: حمع الى  ألـا

 واخضة ً
ً
ُت جمشل وخضة ا، وط٦غوا ؤنَّ الىهىم الكٖغ ًً ل بًٗها بٗ ٨ّمِ

ىا٢ٌ ؤو الازخلٝ بُجها،  م٨ً ؤن ًِغص الخَّ ًُ ها زغظذ مً مك٩اٍة واخضة، ٞل 
ُّ
٩ٞل

ؼ ب٣ىِله:   هللُا ٦خاَبه الٍٗؼ
َ

ض ون٠
َ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ)٣ٞ

ذ: (ڻ ں ں ڱ
َ
ل ّهِ

ُ
 هوٌّ  [،48]ٞ

َ
ازظ ًُ ه الًجىػ ؤن  ع هظا: ٞةهَّ وبطا ج٣غَّ

تر٥ هوٌّ آزُغ في الباب هِٟؿه هىم وبتِرها، ٢ا٫ وٍُ ي بلى ج٣ُُ٘ الىُّ ، ٞهظا ؾُاّصِ

 .[42]البقرة:  (ڃ ڃ چ چ چ)هللا حٗالى: 

ه. ِٗ ِ٘ ٧ّلِ هٍو في مىي ٘ الىهىم الىاعصة في الباب الىاخض، ووي ً ظم ا البض م
ً
 بط

ول٨ً هاالء وظضوا ؤهٟؿهم ؤمام مك٩لت ٖىض ظم٘ هظه الىهىم وهي 

ُت، ٞما ٗاعى بحن الىهىم الكٖغ ٧ان مجهم بال ؤن لجاوا بلى ال٣ىاٖض  ْهىع الخَّ

ت التي ويٗها ؤهل الٗلم لضعء الخٗاعى، ٣ٞالىا: َُّ  الٗلم

                                                           

ًله )1)  (.1189/ 8( ظام٘ بُان الٗلم ٞو
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:
ا
ٖلماء ألانى٫، مشل: ؤوًل ىض  ٘ اإلاٗخّضِ بهاٖ  غ١ الجم  ًَ ٍغ٣ٍت م ٘ بحن الىُّهىم ُب  هجم

ن، وعّصِ  ض، وعّصِ املجمل ٖلى اإلابحَّ َُّ عّصِ الٗام ٖلى الخام، وعّصِ اإلاُل٤ ٖلى اإلا٣

ُغ١.اإلاد
ُّ
اسخ واإلايؿىر وهدى طل٪ مً الُ ت الىَّ  كابه بلى املخ٨م، ومٗٞغ

ا: ُا ٣ٍت مً َغ١ الترظُذ التي ط٦غها ٖلماء  زاه ر بحن الىهىم بٍُغ هغّجِ

ع الجم٘ بُجها.
ُّ

لجإ بلى هظه الخالت ٖىض حٗظ  ألانى٫، ٍو

ا:
ا
ن لىا ألامغ زالش ى ًدبحَّ ٠ ختَّ

َّ
رظُذ ٞىخى٢

َّ
 .وبطا لم وؿخُ٘ الجم٘ ؤو الت

ع ؤلاظالمي: ؽَش
ا
ل الشابع: معشفت ملاـذ الد  ألـا

 وط٦غ هاالء ؤهمُت اإلا٣انض وؤجىا ب٨لم ؤهل الٗلم ٖلى ؤهمُتها مً طل٪ ٢ى٫ 

م:  ِ
ُّ م ومهالر الٗباص في اإلاٗاف »ابً ال٣

َ
ٗت مبىاها وؤؾاؾها ٖلى الِخ٨ بنَّ الكَغ

ها، وعخمت ٧لها، ومهالر ٧لها، وخ٨مت ٧له
ُّ
ا، ٩ٞلُّ مؿإلٍت واإلاٗاص، وهي ٖض٫ٌ ٧ل

ً اإلاهلخت بلى اإلاٟؿضِة،  ها، ٖو ً الغَّخمت بلى يّضِ زغظذ ًٖ الٗض٫ بلى الجىع، ٖو

ل إٍو صزلذ ٞحها بالخَّ
ُ
ٗت، وبن ؤ َغ

َّ
ً الخ٨مت بلى الَٗبض، ٞلِؿذ مً الك  .(1)«ٖو

، وَم 
ً

ًعا مخ٩اِمل ع ألاخ٩ام جهىُّ ٗحن املجتهض في جهىُّ
ُ
٘ ح كَغ

َّ
 م٣انض الد

َ
ت ً و٢الىا بنَّ مٗٞغ

ها  ِٗ ىاػ٫، ووي٘ ألامىع في مىاي ُجها، والاظتهاص في الىَّ ؿخُُ٘ ج٣ضًَغ اإلاهالر واإلاىاػهت ب  ٌ زمَّ

ُاث  غوعٍاث والخاظ ٗلماء في صعاؾت اًل ل ال هَّ  ٞ ؛ ولهظا
ً

٣ل ا ٖو ًٖ ث٣ت بها قغ
َّ

الل

ض لؿّضِ الظعا٘ج واإلاهالر  غع، و٢ىٖا ٘ الخغط وصٞ٘ اًل ض لٞغ ُاث، وويٗىا ٢ىٖا والخدؿُي

ٝ.اإلاغؾ ٜ والاهدغا ً الؼََّ هَم الاظتهاص م ٗحن املجتهض في ججًزل الىهىِم مىاػلها وٗح
ُ
 لِت؛ ل٩ي ح

ٗت.  وط٦غوا ٚحر هظا ال٨لم مً الخضلُل ٖلى م٩اهت اإلا٣انض في الكَغ

وبهظا ه٩ىن ٢ض اهتهُىا مً ؾغص ال٣ىاٖض وألانى٫ التي اٖخمضها هاالء في بىاء 

 مىهجهم في الاؾخضال٫.

* * * 
                                                           

ل٤ ٖلُه  -( البً ال٣ُم41/ 1بٖلم اإلاى٢ٗحن ًٖ عب الٗاإلاحن )( 1) م له ٖو وزغط ؤخاصًشه وآزاعه: ٢ضَّ

ج: ؤبى ٖمغ ؤخمض ٖبض هللا ؤخمض-ؤبى ٖبُضة مكهىع بً خؿً آ٫ ؾلمان صاع  -قاع٥ في الخسٍغ

 هـ 1483الُبٗت: ألاولى، -الؿٗىصًت -ابً الجىػي
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 الشاويالٟهل 

ت في الاؾخضال٫  الخُىعة اإلاترجبت ٖلى مىهج الجماٖاث اإلاخُٞغ

مظهبُىن 
َّ

 ؤن هظا اإلاىهج الظي ابخضٖه الل
ً

ال والظي  -ال بض ؤن وٗلم ؤوَّ
٤ ما ًغجًُه اإلاحزان الٗلمي وال٣ٗلي في  ؾيخٗغى إلبُا٫ ٢ىاٖضه وؤنىله ٞو

٠ مجها هى مىهٌج ٌٗؿُغ جُب٣ُه، وطل٪ ؤنَّ ٖىانغه ا -الٟهل ال٣اصم
َّ
لتي ًـخإل

ت. ت وهٍٓغ  ٖامَّ
ت  ىَّ : ٢ىلهم وٗخمض ٖلى الؿُّ

ً
ر اإلا٣هىص، ٞمشل  جىّضِ

ً
وؾإيغب ٖلى هظا ؤمشلت

، هظا ال٨لم جُب٣ُه لِـ باألمغ الؿهل؛ ألنَّ هىا٥  ٍِ خُدت في الاؾخيبا الصَّ
ٗمل بالخضًض الصخُذ ٌُ ومتى ال ٌٗمل،  يىابِ في هظا الؿُا١ جدضص لىا متى 

ت ال وخضها ال حؿخلؼم الٗمل به، ٣ٞىلهم وٗخمض ٖلى الؿىت خضًض بط صخَّ
ٗامل م٘  الصخُدت بةَل١ٍ مً ٚحر وي٘ يىابِ وآلُاث جغقضها بلى ٦ُُٟت الخَّ

بىي  و الىَّ ا ختى  -الىَّ ًُّ ا وال ٣ٞه ًُّ  ؾببه ؤنَّ هاالء لِؿىا ماهلحن ؤنىل
ٌ

هى ٖبض
عي.  ًخٗاملىا م٘ هو حكَغ

ض اإلاؿإلت وي ت مشل آزغ ًٍؼ غعي بىاًء ٖلى وزمَّ
َّ

و الك ت ٞهم الىَّ َُّ ىًخا وهى ٢ً
كىاجي، بط ٠ُ٦ لىا ؤن جهخِضي بلى  خابت في الٟهم، وهظا ال٨لم ٖام ٖو مىهج الصَّ
لىا بلُه هى اإلاىهُج ألا٦ُض الظي ٧ان ٖلُه  هظا اإلاىهِج، و٠ُ٦ لىا ؤن وٗخبَر ما جىنَّ

خابت وهدً بُيىا وبُجهم ٢غوٌن، ولِـ بحن ؤًضًىا بال ه٣ى٫ٌ ًٖ الصخابت في  الصَّ
 بٌٗ ال٨خب جظ٦غ آعاَءهم في اإلاؿاثل ال٣ٟهُت.

ا  وؾى٨خٟي بهظًً اإلاشلحن ول٨ً ما ط٦غهاه ٞحهما ًيسخب ٖلى باقي اإلاىهج ممَّ

ًجٗل جىُٟظه ٖلى ؤعى الىا٢٘ ٞى١ َا٢ت هظه الجماٖاث؛ والؿبب ٦ما ٢لىا 

ُاب الًىابِ وآلُاِث  الخُب٤ُ؛  هى ال٨لم الٗام الىٓغي الظي اخخىاه ٚو

بت، لِـ لها ؤيُّ  ولظل٪ ٞةنَّ َمً ٌٗمل بهظا اإلاىهج ؾُيخج ٖىضه اؾخيباَاٌث ٍٚغ

ُٝغ والٗى٠ وؤلاعهاب في الٗالم، وهظا ما  ي بلى اهدكاِع الخَّ ٖل٢ت بالٗلم، وجاّصِ

ىا اإلاٗاف. ِٗ  هغاه آلان في وا٢
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مظ
َّ

هبُحن لم وبؿبب ما ط٦غها مً حٗظع جُب٤ُ اإلاىهج وظضها ؤن ٦شحًرا مً الل

ٕ في  ي بلى جىىُّ بضٕ مىهًجا مً ٖىضه، مما ؤصَّ ًُ ًلتزمىا به وناع ٧لُّ واخٍض مجهم 

م باظتهاِصه ومظهِبه، والٓاهغي  ِ
ّ
خ٩ل اإلاىاهج، ٞهغها هجض ألازغيَّ الظي ًٟتي ٍو

ىٗاوي وخَؿً نض٤ً  ى٧اوي والهَّ
َّ

ى وازخُاعاِث الك
َّ

ل ٢ِبلخه ٦خاب املخل َٗ الظي ظ

ٍٍ وازخُاٍع ٣ٞهّيٍ طاحي بىاه ٖلى جصخٍُذ لبٌٗ زان، وآزغ ناخب اؾخ يبا

ألاخاصًض والتي ال جخجاوػ باب الٗباصاث، وه٨ظا ٦ثرث اإلاىاهج ٖىضهم، وال٩لُّ 

بإ ال٨خاب والؿىت ِ
ّ
عي اج ٨غعون ٖباعاث ال ًٟهمىن مًامَُجها وم٩ان (1)ًضَّ ، ٍو

ب(8)اؾخٗمالها مً ؤمشا٫: بطا صرَّ الخضًض ٞهى مظهبي ِ
ّ
إ الضلُل ، ووظىب اج

ٛاع وَبىىا ٖلُه الٟجىع  ٟه ألاخضار والّهِ وال٣ى٫ ألاعجر، وهى ٦لم جل٣َّ

ت والٗملُت وهى  َُّ والاؾخ٨باع، وؤنبذ ٧لُّ مً هبَّ وصبَّ ًخ٩لم في اإلاؿاثل الٗلم

ت في  َُّ سظ طل٪ مُ اتها، بل اجَّ ماػا٫ ال ًّٟغ١ِ بحن ٞغاثٌ الهلة وؾىِجها ومؿخدبَّ

ُان والُىاث  ٠ واؾدباخِت صماء اإلاٗهىمحن.ج٨ٟحر ألٖا

ر ًٖ   ج٨ُمً في ؤنَّ اهخمام هاالء ٚالًبا ما ٩ًىن في ههىٍم جخدضَّ
ُ
والخُىعة

ماء والخ٨ٟحر والخٟؿ٤ُ ؤخ٩ام زُحرٍة في ؤلاؾلم ، ٞاؾخسضامهم إلاىاهجهم ٧الّضِ

هم 
َ
اإلاًُغبت في هظه الىهىم بالظاث وبٖما٫ ٞهىمهم ال٣انغة ٞحها ظٗل

غون اإلاؿلمحن و  ِ
ّٟ  ٍيكغون الٗى٠ وؤلاعهاب في املجخمٗاث.٨ً

                                                           

هظه الجماٖاث إلا٣ىلت اجبإ ال٨خاب والؿىت ٌُٗحها وكىة حكٗغ مً زللها ؤجها في  ج٨غاع( بن 1)

زة ًٖ باقي اإلاؿلمحن، وؤجها هي الٟئت اإلاامىت التي جدب٘ الىخُحن ال٨خاب عجبت ٖالُت، وم٩اهت مخ مّحِ

حرها ًدب٘ ٦لم اإلاظاهب والظي هى مً ؤ٢ىا٫ البكغ، والخُغ ٨ًمً ٖىضما ًخُىع  والؿىت ٚو

ت   في مىاظهت ألامَّ
ُ

اثٟت ال٣لُلت الٓاهغة ٖلى الخ٤ والتي ج٠٣
َّ
ألامغ ٖىضهم ٣ُٞىلىن بجهم الُ

لة ٚشاء ٦ٛشاء الؿُـل ال٨شحرة الٗضِص 
ُ
وهظا ُٞه ج٨ٟحٌر  .ال٩اٞغة، والتي هي في هٓغ هاالِء الٛ

 لضماء اإلاؿلمحن.
ٌ
ت واؾدباخت ت ألامَّ  لٗامَّ

ًٖ هاالء ؤنَّ ٦لم ؤلامام الكاٞعي: بطا صر الخضًض ٞهى مظهبي لم ًساَب به الٗىام  ٚاب( 8)

مام ؤخمض بً خىبل وؤلامام اإلاؼوي والهٛاع، وبهما زاَب به الٗلماء وألاثمت مً ؤمشا٫ ؤلا 

حرهم مً الٗلماء ممً في مغجبتهم.  وؤلامام البىٍُي ؤصخاب ؤلامام الكاٞعي ٚو

ب ٖلحها، وبال ٞهي ممً  ٞةن ٧اهذ هظه الجماٖاث الًالت ججض هٟؿها في عجبت ؤولئ٪ ألازُاع ٞل جثًر

 ٢ُل ٞحهم: اإلادكب٘ بما لم ٌِٗ ٦لبـ زىبي ػوع .
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ة هي التي جمشل خ٣ُ٣ت وؤزُغ مً هظا ؤن هاالء ْىىا مىاهجهم ال٣انغ 

ا٫ ٞهى  ًَّ ٗاصون ٖلحها، ٩ٞل مً لم ًلتزم مىهَجهم ال الضًً ٞهاعوا ًىالىن َو

ه ال ٌٗمل  ت، بل ٌؿدِىض بلى ٢ىاهحن وؤخ٩اٍم ٧اٞغ مباُح الضم؛ ألهَّ َُّ ٗت ؤلاؾلم َغ
َّ

بالك

ٗت، وال جخُاب٤ مٗهاجس ها ال جخُاب٤ م٘ مىاهِجهم ال٠ الكَغ ، والصخُذ هى ؤجَّ

تها.
َ

ت وؤيٟٗ ٢ذ ألامَّ  اإلاؿمىمت التي ٞغَّ

ها؟  ِ
ّ
اث ٧ل بُب الغثِسخيُّ لخهى٫ هظه الُامَّ ولؿاثٍل ؤن ٌؿإ٫ ما هى الؿَّ

عة دت واملخغَّ  اإلاى٣َّ
َ
ت اإلاٗخبرة َُّ بٗىا  والجىاب: هى ؤنَّ هاالء هبظوا اإلاظاهب ال٣ٟه واجَّ

ث بلى اهدكاع  مىاهَج مًُغبت ال ؾىض لها وال اجها٫، ابخضٖها ظهلت في الٗلم ٞإصَّ

ٟؿ٤ُ  ماء والٛلّىِ في الخ٨ٟحِر والخَّ الي بلى اؾدباخِت الّضِ ت، وبالخَّ َُّ الٟىضخى ال٣ٟه

 الٗلم ولم 
َ
ً لم ٌكمَّ عاثدت لن ممَّ بضٌ٘؛ وطل٪ بىاًء ٖلى ازخُاعاِث ٞلٍن ٞو والخَّ

 
ْ
لماء. ًيكإ ُٗ  في خل٣اِث ال

* * * 
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 الٟهل الشالض

الت ًَّ  ببُا٫ مىهج الاؾخضال٫ ال٣ٟهي ٖىض الجماٖاث ال

ل٠  ت وبظمإ الؿَّ ىَّ هم ٌٗخمضون ٖلى ال٨خاب والؿُّ ط٦غ هاالء في مىهجهم ؤجَّ

٤ٟ ٖلحها بحن اإلاؿلمحن، زمَّ ؤ٢امىا بٗض طل٪ هظه ألانى٫ الشلزت  وهظه ؤمىٌع مخَّ

ت ٖلى ال٣ىاٖض ا ىَّ ُت، والاٖخماص ٖلى الؿُّ ٖغ
َّ

هىم الك لخالُت: حُٗٓم الىُّ

ت ٞهم الىهىم. خُدت، وصخَّ  الصَّ
ت ٞهم الىهىم وهي:    اجسظوها لًمان صخَّ

ً
 زم ط٦غوا ؤنىال

:
ا
خابت عضخي هللا ٖجهم . ؤوًل خماص ٖلى مىهج الصَّ  الٖا

ا: ُا ت. زاه َُّ ٛت الٗغب
ُّ
ت الل  مٗٞغ

ا:
ا
هىم الىاعصة ف زالش  ي الباب الىاخض.ظم٘ الىُّ

ا: ٘ ؤلاؾلمي. سابعا ت م٣انض الدكَغ  مٗٞغ

 هلض اللىاعذ الشالر:

وؾى٣ىم بى٣ٌ هظه ال٣ىاٖض الشلر، زمَّ ؾىإحي ٖلى ؤنىلهم بالى٣ٌ 

 ؤلابُا٫:و 

شعُت: 
ا
فىؿ الؽ

ُّ
 اللاعذة ألاولى: حعظُم الى

 ألاخ٩اِم 
َ
ُت شخيٌء واؾخيباٍ ٖغ

َّ
هىم الك م ؤنَّ حُٗٓم الىُّ

َ
مجها  ًيبغي ؤن وٗل

ًها ٖلحهم  شخيٌء آزغ، ٞمهما ٧ان ؤلاوؿان مًٗٓما وم٣ضًؾا لل٣غآن والخضًِض وخٍغ

ا مً الىهىم، ٞاإلاؿلمىن  ًُّ ه ؤبًضا ل٩ي ٌؿخسغط خ٨ًما قٖغ
َ
ٞةنَّ هظا لً ًاهل

ا 
ً
 ؤو خضًش

ً
و الكغعي، ول٨ً هل ًد٤ُّ ألّيٍ واخٍض مجهم ؤن ًدىاو٫َ آًت ٌٗٓمىن الىَّ

إزظ مجها ُخ٨ًما.  ٍو

ا حٗ
ً
ا قًِئا بن لم همخل٪ ؤصواث الاظتهاص، ولٗل هظه بط ُٓم الىو ال ٌٛجي ٖىَّ

بهت َغؤث ٖلى هاالِء ٖىضما وظضوا ٖلماَء اإلاظاهب ٢ض ؤزظوا بىهىٍم 
ُّ

الك
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ىا بد٨م ظهِلهم ؤنَّ  ٌَ الىهىم ٞٓىُّ وا بٗ ىٍت ولم ًإزظوا بإزغي، ؤو عصُّ َُّ مٗ

غ 
َّ

هىم الك مىن الىُّ ِ
ّ
ؿهلىن ؤولئ٪ الٗلماء لم ٩ًىهىا ٌٗٓ

َ
ُٖت وبالخالي ٞهم ٌؿد

ون بًٗها. هىم ؤو ًغصُّ  ب٢هاَء بٌٗ الىُّ

ا ؤن ٩ًىن عاثُضهم في 
َ

و٢ض خَضر هظا بالٟٗل مً ٖلماِء اإلاظاهب ول٨ً خاق

ًَّ ألانى٫ التي اٖخمضوها  هظا هى الخ٣لُُل مً قإن آلاًاِث وألاخاصًض، ول٨

ون بٌٗ  تهم ًغصُّ
َ
ت ٖلى ؤؾاٍؽ ٖلمّيٍ مخحن ظٗل َُّ ىت واإلابي َُّ خباعاٍث مٗ ت اٖل

َّ
ألاصل

ت، وهظا ؤمٌغ ٌُٗؿغ ٖلى  َُّ ىٗت ال٣ٟه ُه الهَّ ًِ ٣بلىن ؤزغي بدَؿب ما ج٣خ ٍو

خُذ؛ بط هبظهم  هم ال ًمل٩ىَن آلُاِث الٟهم الصَّ ِت ٞهُمه؛ ألجَّ الجماٖاِث اإلاىدٞغ

ت والتي ال ًم٨ًِ ؤن  ِ
ُّ للمظاهِب ال٣ٟهُت ظٗلهم زىاًء مً ؤّيِ مل٨ٍت ؤو نىٍٗت ٣ٞه

ا. جي ًٖ غو  ٞو
ً

 بال بٗض مؼاولت ال٣ٟه ؤنىال
َ
 كإ

 :(1)اللاعذة الشاهُت: الاعخماد على العىت الصخُحت

ت الخضًض وخَضها ال حؿخلؼُم  ص ٖلى هظه ال٣اٖضة ه٣ى٫: بنَّ صخَّ وفي الغَّ

خُذ  الٗمل به ٦ما ط٦غها مً ٢بل، ٞالٗلماء ٢ض ٌِٗضلىن ًٖ الخضًض الصَّ

ي اإلاٗجى بحن ألاخاصًض، ؤو بحن ال٣غآن إلاٗاعٍى ٢ض َٖغى لهم، ٦خٗاُعٍى ف

ر ؤلامام   بالخضًض ؤمًغا ال ًدُؿً، ٞحرّجِ
َ

ا ًجٗل ألازظ والخضًِض، ؤو ٚحر هظا ممَّ

ما ًغي جغظَُده ٖلى ما وَعص به الخضًض، ومشا٫ طل٪: ٖضم ألازِظ بدضًض آلاخاص 

اث التي حٗمُّ به البلىي؛ ٦دضًض  ه مً اإلاىيٖى ٖىض الخىُٟت بطا ٧ان مىيٖى

 
ٌ

ه خضًض  به، م٘ الٗلم ؤهَّ
ُ

ِ الظ٦غ ٞهى خضًض آخاٍص ول٨ً ال ًازظ
ـّ الىيىء مً م

                                                           

خُدت، ٞلماطا هبظ هاالء جل٪ ( بطا ٧اَن مىه1) ىت الصَّ ما ٌٗخمض ٖلى الؿُّ ُج هاالء في الاؾخضال٫ بهَّ

هم لم  ت الصخُدت ؤم هى ًَٗ بالٗلماء ؤجَّ خماِص ٖلى الؿىَّ ٤ٟ اإلاظاهب ٖلى الٖا اإلاظاهب؟ ؤلم جخَّ

ت ألاعبٗت اإلاكهىص لهم با خاح؟ م٘ الٗلم ؤنَّ ٧لَّ بماٍم مً ألاثمَّ لًٟل ًإزظوا باألخاصًض الّصِ

ت  ىت الىبٍى  ٖلى الؿُّ
ٌ
ؿت ت ماؾَّ َُّ ي ت الؿُّ َُّ ٧ان ٣ًى٫: بطا صرَّ الخضًض ٞهى مظهبي، ٞاإلاظهب

خىا عضخي  يء بإثمَّ ً السخَّ
َّ
ي بهاالء بلى الٓ ىٗت ال٣ٟهُت ؤصَّ خُذ، ول٨ً الجهل بالهَّ والخضًض الصَّ

 هللا ٖجهم.
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ه الىبيُّ ٖلُه  َٖ هاعة ألقا
َّ
ا جيَخ٣ٌ به الُ ّـُ الظ٦غ ممَّ صخُذ؛ و٢الىا: لى ٧اَن م

ل٣ُه بلى ٖضٍص ًدهل بِه الخىاجُغ  ًُ الؿلم، ولم ٣ًخِهغ ٖلى مساَبِت آلاخاص، بل 

 في بق
ً
هغة مبالٛت

ُّ
ت مً ٚحر ؤو الك ٟطخي بلى بُلن نلِة ٦شحر مً ألامَّ ًُ  

َّ
اِٖخه؛ لئل

٩اح والُل١  قٗىٍع به، ولهظا جىاجغ ه٣ُل ال٣غآن واقتهغث ؤزباع البُ٘ والّىِ

ه ؾهى ؤو ميؿىر. كتهغ ٖلمىا ؤهَّ ٌُ ا لم 
َّ
حرها، وإلا  ٚو

ا: ؤن ٩ًىن الٗمُل بسلٝ الخضًض، ٦ما طهب بلى طل٪  ًً ومً ألامشلت ؤً

حها مسجُضه ملسو هيلع هللا ىلص٪، خُض ًغي ؤنَّ اإلاضًىت ٧اهذ مهاظَغ عؾى٫ هللا ؤلامام مال ، ٞو

ت  ىَّ ذ ٞحها الؿُّ
َ

خابت والخابٗىن وجابٗىهم، و٢ض عَسخ ً، وؾ٨جها الصَّ ِٞ وبها ص

ها، و٧اهذ ال جسٟى  ِٞ مها ٖلى ال٣ى٫ بطا ٧ان ٖلى زل ت الٗملُت، ٩ٞان ٣ًّضِ الىبىٍَّ

ه ٧ان بدًغا ت، ألهَّ َُّ ت ال٣ىل ىَّ ٔ مىه ٖكغاث  ٖلُه الؿُّ ِٟ في عواًِت الخضًض، وخ

ت وؤعجُر مً اإلاغوي  ه ؤص٫ُّ ٖلى الؿىَّ م الٗمَل الشابذ، ألهَّ ه ٧ان ٣ًّضِ ، ل٨ىَّ ِٝ آلاال

 بما ٖلُِه الٗمُل في اإلاضًىت ؤصرُّ 
َ

غي ؤنَّ ألازظ مجها وبن ٧ان ؾىُضه صخًُدا، ٍو

ىَّ  ، و٧ان مال٪ مكهىًعا بخى٢حر الؿُّ
ً

ؾى٫ وؤ٢غب للخ٤ِّ وؤهضي ؾبُل ت وجى٢حر الغَّ

 وا٢خٟاِء آزاع الخابٗحن والهالخحن، لظل٪ ٢ُل: ال ًٟتى ومال٪ باإلاضًىتملسو هيلع هللا ىلص 

ُا١، ٣ٞىلهم: وٗخمُض في  ت الخضًض وخَضها ٚحر ٧اُٞت في هظا الّؿِ ا صخَّ
ً
بط

ٌُ ؾظاظٍت و٢هىع ٞهٍم في الخٗغُّٝ ٖلى  خُدت هى مد ت الصَّ ىَّ مىهِجىا ٖلى الؿُّ

ا اٖخباعاث مُٗىت، ججٗل املجتهض ًجض الخضًض الصخُذ مىٓىمِت الاظتهاص التي له

 ؤمامه وال ًإزظ به.

فىؿ:
ُّ
ت فهم الى  اللاعذة الشالشت: صخا

 وجغج٨ؼ ٖلى ألانى٫ ألاعبٗت التي ط٦غوها.

ٌى ألاسبعت:  هلض ألـا

: الاعخماد على مىهج الصخابت سض ي هللا عنهم:
ا
 ؤوًل
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ّوِ ا ىا وٗخمض في ٞهمىا للىَّ خابت في الٟهم بنَّ ٢ىلهم: بهَّ غعّيِ ٖلى مىهج الصَّ
َّ

لك

خابت  مىا مىهَج الٟهِم ٖىض الصَّ
َ
ـٌ ما بَٗضه جلبِـ، ٞإًً لهم ؤن ٌٗل هى جلبِ

 في ال٨خب هىا وهىا٥، ٞهل هم 
ٌ
ما هي ؤ٢ىا٫ٌ مىشىعة خابت بهَّ واإلاى٣ى٫ ًٖ الصَّ

٨ً ٢اصُعون ٖلى اؾخجلِء اإلاىهج مً ظم٘ هظه ألا٢ىا٫؟ والجىاب بالخإ٦ُض ال، ول

ىا مىهج الٟهم ٖىض الصخابت ٞٗلحهم ؤن ًلتزمىا ؤخض اإلاظاهب  بطا ؤعاصوا ؤن ٌٗٞغ

ا بمىهجهم، طل٪ ؤنَّ  خابت وؤٖلم مىَّ ا بالصَّ مىهج ألاعبٗت، ٞهم ؤ٢غُب ٖهًضا مىَّ

ا ًٖ عؾى٫ هللا 
ً
ٕغ ال ٌُٗض ؤن ٩ًىن بعز

َّ
والظي ملسو هيلع هللا ىلص اإلاظاهب في ٞهم ههىم الك

زه ألصخابه عضخي هللا ٖجهم وا ابٗحن وه٨ظا بلى ؤصخاب وعَّ زىه هم بلى الخَّ لظي وعَّ

 هي امخضاٌص 
َ
ت ألاعبٗت، وال ًسٟى ؤنَّ مضعؾت ؤلامام ؤبي خىُٟت َُّ اإلاضاعؽ ال٣ٟه

إلاضعؾت ابً مؿٗىٍص، ومضعؾت ؤلامام مالٍ٪ هي امخضاص إلاضعؾت ابً ٖمغ وابىه 

ا ؤن ُظلَّ قُىر ألاثمت ألاعبٗت مً الخابٗحن  هىا ٖلى ومىاله. وال ٌُٛب ٖىَّ الظًً ج٣َّٟ

، ؤو مً جابعي الخابٗحن الظًً ؤزظوا مً الخابٗحن ًٖ ملسو هيلع هللا ىلصصخابت عؾى٫ هللا 

 الصخابت.

 ِوعازت ًٖ الغؾى٫ 
َّ

ا ٞمىهج اإلاظاهب ألاعبٗت في ٞهم الىهىم لِـ بال
ً
ملسو هيلع هللا ىلص بط

٢هم عضخي هللا  هىم م٘ جٟغُّ ُٟ والصخابت. ومً اإلاٗلىم ؤنَّ ازخلٞاِث الصخابت في ال

ابٗحن واهَتهذ ٖجهم في ألامها ت جبلىعث بٗضهم م٘ الخَّ َُّ لذ مضاعَؽ ٣ٞه
َّ
ِع ق٩

غا١ ٖلى ًض الامام ؤبي خىُٟت، وفي  ِٗ ت والتي وظضهاها في ال َُّ اث ال٣ٟه َُّ بمغخلت ال٩ل

اٞعي وؤخمض اهدكاًعا في ألامها
َّ

 ع،اإلاضًىت ٖلى ًِض ؤلامام مالٍ٪ وػاصها ؤلامامان الك

ضون وؤجبإ  جتهضون في ٞغوٖهم.ولم ًب٤ بَٗضهم بال مٍغ  ًإزظون بإنىلهم ٍو

ت هى مىهج صخابِت عؾى٫ هللا  َُّ لُه ٞمىهُج اإلاظاهب ال٣ٟه هم ًٖ ملسو هيلع هللا ىلص ٖو
َ

في الٟ

 هللا وعؾىله.

خابت والخابٗحن، واظتهضوا في ججمُ٘ ما  ٘ ازخُاعاث الصَّ ت ٢ض ٢امىا بخدبُّ ٞاألثمَّ

عوها في ٦خب خاوحهم وهي ؤم٨َجهم مً ٢ىاٖض و٧لُاث ٞبُىى ٖلحها مظهبهم و٢غَّ هم ٞو

اٞعي ٦خابه الغؾالت وهثَرها  التي وٗجي بها ؤنى٫ ال٣ٟه،
َّ

هظه ألانى٫ ؤوصٖها الك



000 
 

ل ٖلحها ؤخمض 
َّ
ئه وه٣لها ؤصخاب ؤبي خىُٟت في ألانل للكِباوي وصل مال٪ في مَى

 في مؿىضه ومؿاثله.

خابت وازخُاعاتهم هي الت ضة ٖلى ٞهىم الصَّ َّٗ ٣
ُ
ي وال ًسٟى ؤنَّ هظه ألانى٫ اإلا

 ق٩لذ اإلاظاهب.

ِت مىهج  وٗىُص ٞى٣ى٫: هل هِظه الجماٖاث اإلاىدِغٞت ؤ٢ضُع آلان ٖلى مٗٞغ

خابت؟ ِب مً ٖهض الصَّ مان ال٣ٍغ  الصخابِت في الٟهم مً ٖلماِء طل٪ الؼَّ

غعي ٖلى هضي مىهج الصخابِت هي صٖىي 
َّ

و الك ٖاءهم الٟهم للىَّ بنَّ اّصِ

ٍت في خا َُّ ت لِـ لها ؤيُّ ٢ُمٍت ٖلم ٫ جُب٣ُِها ٖلى ؤعِى الىا٢٘، هظا لى ٞاٚع

ذ ٖلى 
َ
 باألخ٩ام التي اؾُخيبُ

َ
ٞغيىا بم٩اَن طل٪، وفي خا٫ خضوِر هظا ٞل ز٣ت

 هظا ألاؾاؽ.

ا: معشفت اللغت العشبُت: ُا  زاه

ت ٞلً  َُّ ٛت الٗغب
ُّ
٣ىا في الل مىا وحٗمَّ

َّ
هم مهما حٗل ًغصُّ ٖلحهم في هظه الى٣ُت ؤجَّ

ت، وبالخالي ًبلٛىا ٖكغ مٗكاع ما ٧ان ٖ َُّ ٛت الٗغب
ُّ
لُه ؤثمت اإلاظاهب مً ٖلٍم بالل

، وهإزظ 
ً
مىن الٗغبُت ؾل٣ُت

َّ
ت وهم الظًً ًخ٩ل ٠ُ٦ لىا ؤن هتر٥َ مظاهب ألاثمَّ

 بمىهج هِظه الجماٖاث.

٤ باللٛت  هم ٢اصعون ٖلى الخٗمُّ ىا ؤجَّ ى ْىُّ ٍٕ ؤناب هاالء ختَّ ٞإيُّ جٍُه وؤيُّ يُا

ت اإلاظاهب الظًً ٖاٌكىا اللٛت الٗغبُت الٗغبُت الؾخيباٍ خ٨ٍم لم ً هل بلُه ؤثمَّ

اٞعي 
َّ

ى ؤنَّ ؤخضهم وهى ؤلامام الك والهذ لهم واؾخسضمىها في صعط ٦لمهم ختَّ

 في لِٛت الَٗغب
ً
ت  .(1)٧ان ٦لُمه حجَّ

ا: حمع الىفىؿ في باب واحذ:
ا
 زالش

                                                           

ـ الكاٞعي لٛت وخضه ًدخج به ٦ما ( ٢ا٫ ؤبى الىلُض بً ؤبي الجاعوص: ٧ان ٣ًا٫ بنَّ دمحم بً ب1) صَع

حن البً ٢اضخي قهبت )م داة واللٍٛى  (.48ًدخج بالبًُ مً الٗغب. اهٓغ: َب٣اث الىُّ
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هىم في باٍب واخٍض ال ٨ًٟي في اؾخسغاط ألاخ٩ام، بل  ال بضَّ مً بنَّ َظم٘ الىُّ

ٓغ. ت البدض والىَّ َُّ غ ؤهل
ُّ
ٍِ وجٞى  بلىِٙ صعظت الاؾخيبا

 ٍ٘  ًٖ ظم
ٌ
ىا ؤنَّ ال٣ًُت ٖباعة  الاظتهاص ٞٓىُّ

َ
ول٣ض ججاهَل هاالء قغوٍ

ت، زمَّ ه٣ىم بدّلِ ما بُجها مً حٗاعٍى في خا٫  َُّ هىم الىاعصة في اإلاؿإلِت ال٣ٟه للىُّ

٤ جسهُو الٗام ؤو ج٣ُُض  اإلاُل٤ ؤو جبُحن املجمل، ؤو وظىصه، وطل٪ ًٖ ٍَغ

ؤن هغظ٘ بلى الُغ١ التي ويٗها ألانىلُىن في الترظُذ بحن الىهىم، وفي خا٫ 

ن لىا ألامغ. ى ًدبحَّ ٠ ختَّ
َّ
ع ٖلُىا طل٪ هخى٢

َّ
 حٗظ

ت الاظتهاص؟! زم  َُّ غث ُٞه ؤهل
َّ
ؤال ٌٗلم هاالء ؤنَّ ما ط٦غوه ًدخاُط بلى مجتهض جٞى

م ؤنَّ هاالء لِـ لهم ٦خٌب في ألانى٫ بلى ؤّيِ ٦خِب ؤنى٫ٍ ؾحرظٗىن و 
َ
هدً وٗل

ًغظٗىن بلحها، هل ٌٗجي هظا ؤجهم ؾُٗىصون بلى ٦خب ؤنى٫ ال٣ٟه ألخض اإلاظاهب 

ٗاعى بحن الىهىم   في َغ١ِ خّلِ الخَّ
ً

ألاعبٗت؟ زم ٖلى ؤّيِ مظهٍب ؾخٗخمضون مشل

 ٞحها بحن ألانىلُحن؟ وؤي ٢ى٫ٍ ؾخسخاعون في مؿإلِت ص
ٌ

اللت وهي َغ١ٌ مسخل٠

، ؤم ٢ى٫ 
ٌ
ت َُّ ت في ؤنَّ صاللت الٗام ٢ُٗ َُّ ؟ هل ٢ى٫ الخىٟ

ً
الٗام ٖلى ؤٞغاصه مشل

 مً ال٣ىلحن ٞٗىضثظ ؾ٩ُىن 
ً

ت؟ ٞةن ازترجم ٢ىال َُّ الكاُٞٗت في ؤنَّ صاللخه ْى

ا للمظهب؛ ألنَّ الخ٨م اؾُخيِبِ ٖلى ؤنىله  ًٗ الخ٨م اإلاترجب ٖلى هظا ال٣ى٫ جاب

ىضثظ ؾُجض هاالء ؤهٟؿهم م ٣لضًً، وبالخالي ٞما خاظتهم بلى هظا اإلاىهج ٖو

 هي ج٣لٌُض ألخِض اإلاظاهب؟
ُ
 اإلاسخ بطا ٧اهذ الىدُجت

٤ في الٗلم، ألهه مً اإلاٗلىم ؤنَّ ٖلم ؤنى٫  بنَّ ٦لم هاالء ًىمُّ ًٖ ٖضم حٗمُّ

ت، وبالخالي ٞل ٌٗجي اؾخ٣ضاُمهم هظه ال٣ىاٖض   ًٖ ٢ًاًا هٓغٍَّ
ٌ
ال٣ٟه هى ٖباعة

ِت بلى ٓغي وخَضه  الىٓغٍَّ لهم الؾخيباٍ ألاخ٩ام، ٞالٗلم الىَّ هىم ًاّهِ ؾاخت الىُّ

. غ مل٨ت الاظتهاص َُٞمً ٌؿخسغط الخ٨م الكغعيَّ
ُّ
 ال ٨ًٟي، بل ال بضَّ مً جٞى

ع ؤلاظالمي: ؽَش
ا
ا: معشفت ملاـذ الد  سابعا

ٗت زمؿت وهي خٟٔ الضًً وخٟٔ الىٟـ وخٟٔ ال٣ٗل  بنَّ م٣انَض الكَغ

ا٫، ووؾُلت خٟٔ هظه اإلا٣انض جىضعط في زلر مغاخل، وخٟٔ اليؿل وخٟٔ اإلا

ب هظه اإلاغاخل ٦ما  يبغي ؤن جغجَّ اث، ٍو َُّ اث والخدؿُي َُّ اث والخاظ غوعٍَّ ًَّ وهي ال
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ٗت   م٣هض خٟٔ اإلاا٫ هى م٣هض ص٫َّ اؾخ٣غاء ههىم الكَغ
ً

، ٞمشل
ٌ
هي مظ٧ىعة

خٟٓه في  ٖلى اٖخباعه، ووؾُلت خٟٓه جمغ بشلر مغاخل: اإلاغخلت ألاولى ٩ًىن 

م هللا الؿغ٢ت للمداٞٓت ٖلى اإلاا٫، واإلاغخلت  اث ٦خدٍغ ٗت مً الًغوٍع الكَغ

٘ مٗاملث مالُت ٧ال٣غى والؿلم ختى ال ٣ً٘  الشاهُت مغخلت الخاظُاث ٦دكَغ

الىاؽ في الخغط، واإلاغخلت الشالشت هي الخدؿُيُاث ٦مى٘ بُ٘ ًٞل اإلااء ومى٘ بُ٘ 

 مىع ٚحر اإلاؿخدؿىت.الىجاؾاث؛ ألن بُ٘ هظه ألاقُاء مً ألا 

وهظا اإلا٣انض جدخاط للخٗامل مٗها بلى مجتهض عاسخ في الٗلم، ولىًغب 

 :
ً

ر نٗىبت الخٗامل م٘ اإلا٣انِض ؤزىاء ٖملُِت اؾخيباٍ الخ٨م ٞمشل  ًىّضِ
ً

مشاال

٣ها؟ ُِ ص بال٣خل بن لم ًى ً هى مهضَّ
َ
 هل ًجىػ ه٤ُُ ٧لمت ال٨ِٟغ باليؿبت إلا

م٣هضان؛ م٣هُض خٟٔ الضًً والظي ٩ًىن  في هظا اإلاشا٫ اظخَم٘ ٖىضها
ٟـ والظي ٩ًىن باؾدى٣اط الىٟـ  ِٔ الىَّ بٗضم ه٤ُ ٧لمت ال٨ٟغ وم٣هض خٟ
هما ه٣ضم خٟٔ الضًً ؤم خٟٔ الىٟـ؟ هىا ال بضَّ  م٣ابل ه٤ُ ٧لمت ال٨ٟغ، ٞإحُّ
اث ؤم  ًً ًىضعط جدذ الًغوعٍَّ  الّضِ

ُ
ؤن هغظ٘ بلى الهىعة وهغي هل خٟٔ

يُاث، وهإحي بلى خٟٔ الىٟـ وهغي هل ًىضعط خٟٔ الخاظُاث ؤم الخدؿُ
اث ؤم الخاظُاث ؤم الخدؿُيُاث؟  الىٟـ في هظه الهىعة جدذ الًغوٍع

والىدُجت التي ههل بلحها ؤنَّ ه٤ُ ٧لمت ال٨ٟغ هىا باليؿبِت لهظا الغظل اإلا٨َغه 
٤ ؤخُض ؤجباٖه

َ
غ بن هُ

َّ
ًً ٨٦ُاٍن ال ًخإز ًً، ٞالّضِ ل زًُغا ٖلى الّضِ ِ

ّ
ب٩لمت  ال حك٩

اث في خٟٔ  َُّ ال٨ٟغ، ٩ُٞىن ه٤ُ ٧لمت ال٨ٟغ في هظه الهىعة هى مً الخاظ
٠ ٖلى 

َّ
خى٢ ًُ ه  اث؛ ألهَّ غوٍع ًَّ ٟـ في هظه الهىعة ٞهى مً ال ا خٟٔ الىَّ الضًً، ؤمَّ

ٟـ. ٌِ ه٤ُ ٧لمت ال٨ٟغ ػهى١ُ الىَّ  ٞع
اث ٖلى خٟٔ  ٟـ ألهه مً الًغوٍع ِٔ الىَّ م م٣هض خٟ وبىاًء ٖلى هظا ٣ًضَّ

ًً ألهه في هظه الهىعة مً الخاظُاث، م٘ الٗلم ؤن ال٣اٖضة الٗامت هي ؤن الض
م ٖلى خٟٔ الىٟـ وخٟٔ الىٟـ  اإلا٣انض الخمؿت مغجبت ٞدٟٔ الضًً م٣ضَّ

 م٣ضم ٖلى خٟٔ ال٣ٗل وه٨ظا.
ٗامل م٘ اإلا٣انض الؾخسغاِط   الخَّ

َ
ر زُىعة ٍِ ًىّضِ ص مشا٫ٍ بؿُ وهظا مجغَّ

ت اإلا٣ الي ٞمٗٞغ انض ٦ما ًظ٦غ هاالء في مىهجهم ال ٨ًٟي، بل ال بضَّ الخ٨م، وبالخَّ
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مً مجتهض زبحٍر ٌٗلم ؤيَّ م٣هٍض مُلىب خٟٓه في اإلاؿإلت التي بحَن ًضًه، وهظا 
 ؤمغ في ٚاًت الض٢ت.

* * * 
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 الخاجـمت

ه ًٖ 
َ
ت والظي وِعز َُّ ت اإلاظاهب ال٣ٟه ه ٧لُّ بماٍم مً ؤثمَّ

َّ
بنَّ اإلاىهج الظي ازخُ

ٟـ قُىِزه وه٨ظا بلى  ً بلُه الىَّ
َ

خابت عضخي هللا ٖجهم هى اإلاىهُج الظي جغ٦ الصَّ

، ٞٗىضما ًخمظهب ؤخُضها بإّيِ مظهٍب مً اإلاظاهب ألاعبٗت هى ٌٗلم ؤنَّ  وجُمئنُّ

مىهج هظا اإلاظهب هى مىهٌج ٖلميٌّ ؤنُل زضَمه مئاُث الٗلماء ٖلى مّغِ الٗهىع، 

ىت؛  حر ٖلى هضي ال٨خاب والؿُّ ٤ٌ صخُذ للؿَّ بسلٝ مىهِج الجماٖاث وهى ٍَغ

٣ٍغ  ٍت في الٟهم ٞو َُّ ت والتي جىمُّ ًٖ ؾُد
َ

ت اإلاهل٨ َُّ ت اإلابخضٕ خُض الٗكىاث اإلاىدٞغ

ُٝغ  في الٗلم، ولظل٪ لم هَغ ٖىض ؤجبإ هظه اإلاظاهب مٓاهَغ الخ٨ٟحر والخَّ

ت  َُّ ضمحر والٗى٠ وؤلاعهاب؛ ألنَّ ألاخ٩ام ال٣ٟه حر طل٪ مً الخَّ ماء ٚو واؾدباخت الّضِ

ت ٖلى مىهٍج في الاؾخضال٫ِ عنحٍن وواضر، ال ٦ما وال َُّ ٟخاوي ٖىَضهم مىًبُت مبي

ت في  َُّ ت خُض الٟىضخى في ألاخ٩ام والٗبص َُّ هى الخا٫ ٖىض الجماٖاِث ؤلاعهاب

 الٟخاوي.

* * * 
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عت. 5  الفىش الخىفيري في ميزان الؽَش

 جمهُذ:

ٗت ؤلاؾلمُت بغوػ ْاهغة الخ٨ٟحر، وعمي  مً ؤبغػ نىع الاهدغاٝ ًٖ الكَغ

ت آمىذ بهظا  اث مىدٞغ اإلاؿلمحن بالخغوط ًٖ ؤلاؾلم، ووكإة َىاث٠ ومجمٖى

ٗخه.  ال٨ٟغ، واٖخبرث ؤهه الخهىع الصخُذ لضًً ؤلاؾلم وقَغ

ا: ف الىفش لغت واـعالحا  حعٍش

 : ٧لمت ال٨ٟغ ومكخ٣اتها في اللٛت جض٫ ٖلى ٖضة مٗاوي:الىفش لغت

 »٢ا٫ ابً ٞاعؽ:  
َ

ٟ
ْ
 َوال

ُ
اٝ

َ
٩

ْ
ًجى َواِخٍض، ال ْٗ ى َم

َ
ل َٖ ُض٫ُّ  ًَ ْنٌل َصِخٌُذ 

َ
اُء ؤ اُء َوالغَّ

ُغ:  ِ
ّٟ َ
ـم٨

ْ
ُه. َوال َٖ َغ ِصْع

َ
ٟ

َ
ْض ٦

َ
ْىٍب: ٢

َ
ُه ِبش َٖ ى ِصْع

َّ
ُ

َ
ٚ ًْ َ

ا٫ُ إلِا
َ

٣ ًُ  .
ُ
ت َُ

ُِ
ْ
ٛ ُر َوالخَّ

ْ
ت َوُهَى الؿَّ

ِبٌُه ِبا
ْ

ك
َ
ٌغ، ح ِٞ ا

َ
ُُم ٧ ِٓ

َٗ ْ
ْهُغ ال ِخِه. َوالجَّ

َ
ي ِبِؿل ِ

ّ
ُ

َ
ـمَخٛ

ْ
ُظُل ال ِٕ الغَّ اِع ا٫ُ ِللؼَّ

َ
٣ ٍُ َبْدِغ. َو

ْ
ل

ِه  ُْ َ
ل َٖ َراَب 

ُّ
ِذ الّغٍُِذ الت

َ
ىٌع: َؾٟ ُٟ ْ

ْعِى. َوَعَماٌص َم٨
َ ْ
َراِب ألا

ُ
َخبَّ ِبت

ْ
ي ال ِ

ّ
ُ

َ
ٛ ٌُ ُه  هَّ

َ
ٌغ، أِل ِٞ ا

َ
٧

ْخهُ 
َّ
ُ

َ
ى ٚ  »و٢ا٫ ابً ألازحر :  .(1)«َختَّ

ً
ت َُ

ُِ
ْ
ٛ

َ
ْيِء ح

َّ
 الصخ

ُ
ت َُ

ُِ
ْ
ٛ

َ
غ: ح ْٟ ُ

وؤْنل ال٨

هُ 
ُ

ْؿَتْهِل٨
َ
 .(8)«ح

اَعة » َّٟ َ
رها ِمشل ٦

ُ
ي حؿت

َ
ُغ الظهىَب ؤ ِ

ّٟ ٨
ُ
َها ج جَّ

َ
ُذ ٦ٟاعاٍث أِل اَعاُث ؾّمِ َّٟ وال٨

إ
َ
ُ

َ
خ

ْ
خل ال

َ
َهاِع، وال٣ ِ

ّ
اَعة الٓ َّٟ َ

َمان، َو٦ ًْ َ ْ
 .(3)«ألا

ا:  والىفش اـعالحا

ا لخٗضص  ًٗ ٠ ال٨ٟغ في الانُلح الكغعي مخٗضص اإلاٗاوي جب ظاء حٍٗغ

 الىهىم وصالالتها:
                                                           

ا ال٣ؼوٍجي الغاػي، ؤبى الخؿحن 5/191( معجم م٣اًِـ اللٛت )1) ( جإل٠ُ: ؤخمض بً ٞاعؽ بً ػ٦ٍغ

 .م1979 -هـ 1399كغ: ٖام الي -الىاقغ: صاع ال٨ٟغ  -املخ٤٣: ٖبض الؿلم دمحم هاعون -

ب الخضًض وألازغ )8) ( جإل٠ُ: مجض الضًً ؤبى الؿٗاصاث اإلاباع٥ بً دمحم بً 4/187( الجهاًت في ٍٚغ

م الكِباوي الجؼعي  مدمىص دمحم  -جد٤ُ٣: َاهغ ؤخمض الؼاوي  -دمحم بً دمحم ابً ٖبض ال٨ٍغ

 م.1979 -هـ 1399بحروث،  -الىاقغ: اإلا٨خبت الٗلمُت -الُىاحي 

املخ٤٣: دمحم -( جإل٠ُ: دمحم بً ؤخمض بً ألاػهغي الهغوي، ؤبى مىهىع 11/114تهظًب اللٛت )( 3)

ب   .م8111الُبٗت: ألاولى،  -بحروث  –الىاقغ: صاع بخُاء الترار الٗغبي  -ٖىى مٖغ
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ل١ مخٗاٝع ُٞمً ًجخض »اوي: ٢ا٫ الغاٚب ألانٟه ُغ ٖلى ؤلَا ِٞ ا
َ
وال٩

ٗت، ؤو زلزتها ت، ؤو الّىبّىة، ؤو الكَغ ُّ  .(1)«الىخضاه

ى جخض  »٢ا٫ ابً خؼم عخمه هللا:
َ
ت ِبل َٗ ِغَ

َّ
غ ِفي الك ْٟ ٨

ْ
ى اْؾم ال

َ
ال َٗ َ

ه٣ل هللا ح

 
َ

و جخض شخ
َ
٣ُْغآن ؤ

ْ
اء صخذ هبىجه ِفي ال َُ ِب

ْ
ه
َ ْ
ِبي مً ألا

َ
ا الغبىبُت َوجخض هبىة ه ْيء ِممَّ

ى ِبِه َعُؾى٫ هللا 
َ
ح

َ
اَم ملسو هيلع هللا ىلص ؤ

َ
ْيء ٢

َ
و ٖمل شخ

َ
ْىض ظاخضه ِبَى٣ْل ال٩اٞت ؤ ِٖ ا َصرَّ  ِممَّ

َمل ِبِه ٦ٟغ َٗ ْ
ن ال

َ
ُبْرَهان ِبإ

ْ
 .(8)«ال

ُغ َخّضِ »٢ا٫ ؤلامام الغاػي عخمه هللا:
ْ

ِمحَن ِط٦ ِ
ّ
ل

َ
ـمَخ٩

ْ
ى ال

َ
ل َٖ ٌب  ْٗ ُه َن هَّ

َ
ْم ؤ

َ
ل ْٖ ا

ىْ 
َ

٣
ْ
ْد٤ُُ٣ِ ال

َ
ِغ، َوج ْٟ ُ

٨
ْ
ٍض ال ًْ ُمَدمَّ َٖ ُل 

َ
ْى٣ ًُ لَّ َما 

ُ
نَّ ٧

َ
ُِه ؤ ِٞ ا٫َ ملسو هيلع هللا ىلص ٫ِ 

َ
ِه َو٢ ُْ َ

َهَب ِبل
َ
ُه ط هَّ

َ
ؤ

َىاِخِض. 
ْ
َبِر ال

َ
ْو ِبس

َ
٫ِ ؤ

َ
ْو ِبااِلْؾِخْضال

َ
ُغوَعِة ؤ ًَّ ٣ِْل ِبال ِلَ٪ الىَّ

َ
 ط

ُ
ت  ِصخَّ

َ
َغٝ ْٗ ٌُ ْن 

َ
ا ؤ ِةمَّ

َ
ِبِه، ٞ

 ِبا
َ

ِغٝ ُٖ ِظي 
َّ
٫ُ: َوُهَى ال وَّ

َ ْ
٣ِْؿُم ألا

ْ
ا ال مَّ

َ
ُم ِبِه، ؤ

َ
ل ِه الؿَّ ُْ َ

ل َٖ ُؾى٫ِ  ُغوَعِة َمِجيُء الغَّ ًَّ ل

 
َ

ْن ال
َ
ا ِبإ ِةمَّ

َ
ِلَ٪، ٞ

َ
ُه ِفي ط

ْ
٢ َهّضِ ًُ ْم 

َ
ًْ ل ، َوَم ًٌ ِم

ْ
ُهَى ُما

َ
ِلَ٪ ٞ

َ
ّلِ ط

ُ
ُه ِفي ٧

َ
٢ ًْ َنضَّ َم

َ
ٞ

لِ 
َ

ظ
َ
ٞ ، ٌِ

ْٗ َب
ْ
ٌِ ُصوَن ال

ْٗ َب
ْ
ُه ِفي ال

َ
٢ َهّضِ ًُ  

َ
ْن ال

َ
ْو ِبإ

َ
َها ؤ ِٗ ُه ِفي َظِمُ

َ
٢ َهّضِ ُغ، ًُ ِٞ ا

َ
٩

ْ
َ٪ ُهَى ال

ُه ِبِه، 
ُ
ُغوَعِة َمِجُئ ًَّ ِلَم ِبال ُٖ ا  ْيٍء ِممَّ

َ
ُؾى٫ِ ِفي شخ ْهِض٤ًِ الغَّ

َ
َضُم ج َٖ ُغ:  ْٟ ُ

٨
ْ
ِن ال

َ
ِةط

َ
ٞ

ْو 
َ
ُه َواِخًضا، ؤ

َ
ْىه

َ
ْو ٧

َ
َخاًعا، ؤ

ْ
اِصًعا ُمس

َ
ا ٢

ً
اإلِا َٖ ُه 

َ
ْىه

َ
ْو ٧

َ
، ؤ ِ٘ اِو

َغ ُوُظىَص الهَّ
َ

٨
ْ
ه

َ
ًْ ؤ ُه َم

ُ
ال

َ
َوِمش

 
َ
ُه ُمج

َ
ْىه

َ
اِث، ؤو ؤه٨غ مدمًضا ٧

َ
ٞ

ْ
اِثِو َوآلا

َ
٣ ًِ الىَّ

َٖ ًها  ٣ُْغآِن ملسو هيلع هللا ىلصزَّ
ْ
 ال

َ
ت ، ؤو ؤه٨غ ِصخَّ

ٍض  ًِ ُمَدمَّ ًْ ِصً ْىَجَها ِم
َ
ُغوَعِة ٧ ًَّ ِلْمَىا ِبال َٖ ِتي 

َّ
َ٘ ال َغاِج

َّ
َغ الك

َ
٨

ْ
ه

َ
ْو ؤ

َ
ِغٍِم، ؤ

َ
٨

ْ
ُىُظىِب ملسو هيلع هللا ىلصال

َ
٧ ،

َدّجِ َوُخْغَمِت 
ْ

ْىِم َوال اِة َوالهَّ
َ
٧ ِة َوالؼَّ

َ
ل ُه  الهَّ هَّ

َ
ًغا، أِل ِٞ ا

َ
ىُن ٧

ُ
٩ ًَ ِلَ٪ 

َ
ظ

َ
ْمِغ، ٞ

َ
خ

ْ
َبا َوال الّغِ

ِلُِل  ُغوَعِة ؤهه مً صًىه. ٞإما الظي ٌٗٝغ ِبالضَّ ًَّ ِلَم ِبال ُٖ َُما  ِٞ ُؾى٫ِ  ْهِض٤ًَ الغَّ
َ
َغ٥َ ج

َ
ج

ْو 
َ
ُه َمْغِجيٌّ ؤ هَّ

َ
اِجِه َوؤ

َ
ْو ِلظ

َ
ِم، ؤ

ْ
ل ِٗ

ْ
ا ِبال

ً
اإلِا َٖ ْىِهِه 

َ
ُل ٧

ْ
ًْ ِصًِىِه ِمش ُه ِم هَّ

َ
اِل٤ٌ  ؤ

َ
ُه ز هَّ

َ
، َوؤ ْحُر َمْغِجّيٍ

َ
ٚ

َخِض 
َ
ُم ِبإ

َ
ل ِه الؿَّ ُْ َ

ل َٖ ِع َمِجُِئِه 
ْ

ظ ُٗ ِ٘ ِل َِ ا
َ

٣
ْ
ِغ ال

ُ
َىاج ْل ِبالخَّ

َ
ْى٣ ًُ ْم 

َ
ل

َ
ٞ 

َ
ْم ال

َ
َباِص ؤ ِٗ

ْ
َما٫َ ال ْٖ َ

ؤ

 
َّ
ُن الش

َ
ل

ْ
ْحِن َوُبُ

َ
ْىل

َ
٣

ْ
َخِض ال

َ
 ؤ

ُ
ت ُم ِصخَّ

َ
ل ْٗ ٌُ َما  اِوي، َبْل ِبهَّ

َّ
ْحِن ُصوَن الش

َ
ْىل

َ
٣

ْ
اِوي ال

                                                           
ب ال٣غآن )م1) ( جإل٠ُ: ؤبى ال٣اؾم الخؿحن بً دمحم اإلاٗغوٝ بالغاٚب 715( اإلاٟغصاث في ٍٚغ

صمك٤  -الىاقغ: صاع ال٣لم، الضاع الكامُت  -جد٤ُ٣: نٟىان ٖضهان الضاوصي  –ألانٟهاوي 

 .هـ 1418 -الُبٗت: ألاولى  -بحروث 

( جإل٠ُ: ؤبى دمحم ٖلي بً ؤخمض بً ؾُٗض بً خؼم 3/118الٟهل في اإلالل وألاهىاء والىدل )( 8)

بي الٓاهغي   ال٣اهغة. -الىاقغ: م٨خبت الخاهجي  -ألاهضلسخي ال٣َغ
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ل
َ
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ْ
ِت ؤلا َُّ  ِفي َماِه

ً
َغاُع ِبِه َصاِزل

ْ
٢ ِ

ْ
 ؤلا

َ
اُعُه، َوال

َ
٩

ْ
ًْ ِبه ُ

٨ ًَ ْم 
َ
 َظَغَم ل

َ
ل

َ
ٞ ،٫ِ

َ
ِبااِلْؾِخْضال

اَن 
َ
٩

َ
ًَماِن ل ِ

ْ
ِت ؤلا َُّ ِلَ٪ ُظْؼَء َماِه

َ
اَن ط

َ
ْى ٧

َ
ُه ل هَّ

َ
ِه ؤ ُْ َ

ل َٖ ِلُُل  ِغ، َوالضَّ ْٟ ُ
٨

ْ
ىُن ُمىِظًبا ِلل

ُ
٩ ًَ

ى
َ

ل َٖ ِجُب  ُؾى٫ِ  ًَ  ملسو هيلع هللا ىلص الغَّ
ُ

ِغٝ ْٗ ٌَ ُه َهْل  هَّ
َ
 ؤ

َ
ِغٝ ْٗ ٌَ ْن 

َ
َض ؤ ْٗ  َب

َّ
َخٍض ِبال

َ
َم ِبِةًَماِن ؤ

ُ
ْد٨ ًَ  

َ
ْن ال

َ
ؤ

ِت َبْحَن 
َ
ل

َ
ـمْؿإ

ْ
َ٪ ال

ْ
ُه ِفي ِجل

ُ
ْىل

َ
ُتِهَغ ٢

ْ
ق

َ
ِلَ٪ ال

َ
ظ

َ
ْمُغ ٦

َ ْ
اَن ألا

َ
ْى ٧

َ
ِت، َول

َ
ل

َ
ـمْؿإ

ْ
َ٪ ال

ْ
َخ٤َّ ِفي ِجل

ْ
ال

ِلَ٪ 
َ
ُى٣َِل ط

َ
ِت، َول مَّ

ُ ْ
ِ٘ ألا ِه  َظِمُ ُْ َ

ل َٖ ُه  هَّ
َ
ى ؤ

َ
ل َٖ ِلَ٪ َص٫َّ 

َ
ْل ط

َ
ْى٣ ًُ ْم 

َ
ا ل مَّ

َ
ل

َ
ِغ، ٞ

ُ
َىاج ى َؾِبُِل الخَّ

َ
ل َٖ

 ًَ ُتَها ِم
َ
ِغٞ ْٗ ىَن َم

ُ
٩

َ
 ج

َ
ْن ال

َ
ِلَ٪ َوَظَب ؤ

َ
ظ

َ
اَن ٦

َ
ا ٧

َ
ْحَها، َوِبط

َ
ل َٖ ًَماَن  ِ

ْ
 ؤلا

َ
٠

َّ
ُم َما َو٢

َ
ل الؿَّ

ِغ، وَ  ْٟ ُ
٨

ْ
اُعَها ُمىِظًبا ِلل

َ
٩

ْ
 ِبه

َ
ًَماِن، َوال ِ

ْ
ًْ َهِظِه ؤلا َخٌض ِم

َ
ُغ ؤ َّٟ َ

٨ ًُ  
َ

َضِة ال ِٖ ا
َ

٣
ْ
ْظِل َهِظِه ال

َ
أِل

اِه 
َ
ٓ

َ
َخاِص ٞ

ْ
ِت آلا ًَ  ِبِغَوا

َّ
ِه ِبال ُْ َ

 َؾِبَُل ِبل
َ

ِظي ال
َّ
ا ال مَّ

َ
ِوٍِل. َوؤ

ْ
إ ْعَباَب الخَّ

َ
ُغ ؤ ِ

ّٟ َ
٨

ُ
 ه

َ
ِت َوال مَّ

ُ ْ
ٌغ ألا

 
َ
ِه. ٞ ُْ َ

ل َٖ ًَماِن  ِ
ْ

ِغ َوؤلا ْٟ ُ
٨

ْ
 ال

ُ
٠

ُّ
َى٢

َ
ًُ ج ْم٨ِ ًُ  

َ
ُه ال هَّ

َ
ِةْن ٢َُِل ؤ

َ
ِغ. ٞ ْٟ ُ

٨
ْ
ِت ال

َ
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ُ
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ا ٢
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ٟ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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َِ ْمٌغ َبا

َ
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ًغا أِل ْٟ ُ

َؿْذ ٦ ِْ َ
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َ
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ْ
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ق
َ ْ
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ُو ِفي َهظ خَّ
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 .(1)«َوهللا ؤ

 هظشة على الىاكع اإلاعاـش مً حُث ظهىس الفىش الخىفيري:

بن الىاْغ بلى وا٢٘ املجخمٗاث ؤلاؾلمُت زل٫ ال٣ٗىص اإلاايُت، ًجض ْاهغة 

« اهغة الخ٨ٟحر وبزغاط الىاؽ مً ؤلاؾلمْ»َاعثت ٖلى بلص اإلاؿلمحن ؤال وهي 

                                                           

جُذ الُٛب )الخٟؿحر ال٨بحر( جإل٠ُ: ؤبى ٖبض هللا دمحم بً ٖمغ بً الخؿً بً الخؿحن ( مٟا1)

 –الىاقغ: صاع بخُاء الترار الٗغبي  -الخُمي الغاػي اإلال٣ب بٟسغ الضًً الغاػي زُُب الغي 

 .هـ 1481 -الُبٗت: الشالشت  -بحروث
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ت والجماٖاث  و٢ض زغظذ هظه ال٨ٟغة بلى الىظىص ٖلى ًض الخُاعاث اإلاىدٞغ

ٓم ألمت ؤلاؾلم، وؤجذ بخهىعاث  ت، التي اهٟهلذ ًٖ الؿىاص ألٖا اإلاخُٞغ

زاَئت ل٣ًاًا الضًً وال٣ُٗضة، ؤهخجذ هظا اإلاؿل٪ الخ٨ٟحري، وابخضٖذ مً 

 ظضًضة 
ً

ل٣ًاًا ؤلاًمان وال٨ٟغ، هخج ٖجها عمي اإلاؿلمحن بال٨ٟغ ٖىضها ؤنىال

والى٢ٕى في الكغ٥ والغصة ًٖ صًً ؤلاؾلم، وون٠ املجخمٗاث اإلاؿلمت بإجها 

 مجخمٗاث ظاهلُت اه٣ُ٘ وظىص ؤلاؾلم ٞحها.

و٢ض ؤنبذ لهظا الخُاع الخ٨ٟحري وظىص و٦ُان في بلص اإلاؿلمحن، ٧اهذ  

هىٟاث والغؾاثل وال٨خب التي جانل لهظا مٓاهغه مخمشلت في مىٓىمت مً اإلا

ُت، ومً زل٫ َاثٟت مً صٖاة الًل٫  ال٨ٟغ، وجداو٫ ؤن ججٗل له ٢اٖضة قٖغ

والٟتن، التي ج٣ضم هظا ال٨ٟغ في نىعة مىهج بنلحي لؤلمت حٗمل ٖلى الضٖىة 

بلُه ووكغه بحن اإلاؿلمحن، و٢ض ؤهخج طل٪ م٘ مغوع الؿىحن وظىص َىاث٠ 

ٟحري زانت مً الكباب، وظٗلذ مىه اإلاىٓاع الظي جىٓغ اٖخى٣ذ ال٨ٟغ الخ٨

به للخُاة واملجخمٗاث، والىاٞظة التي جُل مجها ٖلى ؤٞٗا٫ الىاؽ وؤخىالهم 

 وجخىانل مٗهم مً زللها.

واإلالخٔ في ؤصخاب هظا ال٨ٟغ اإلاىدٝغ ؤن مً ؤؾهل ألاقُاء لضحهم هى 

في بٟٚا٫ جام للىُٖض عمي اإلاؿلمحن بال٨ٟغ ؤو الغصة ؤو الى٢ٕى في الكغ٥، 

ُت في مً ٌؿل٪ هظا اإلاؿل٪، والعجُب  والخدظًغ الظي ؤجذ به الىهىم الكٖغ

ُت وؤبجضًاث ال٣ٟه؛  ؤن ؤصخاب هظا ال٨ٟغ هم مً ؤظهل الىاؽ بالٗلىم الكٖغ

ٞخجض الىاخض مجهم ال ٩ًاص ًدؿً ٣ٞه الُهاعة والهلة وهي مً ؤوظب 

ؤلاًمان وال٨ٟغ والخىخُض والكغ٥،  الىاظباث في خ٣ه، وم٘ طل٪ ًخ٩لم في ٢ًاًا

جٗل مً هٟؿه خ٨ًما ٖلى ٣ٖاثض الىاؽ وؤصًاجهم.  ٍو

و٢ض هخج ًٖ هظا ال٨ٟغ اإلاىدٝغ جُب٣ُاث ٖملُت وآزاع ماصًت ملمىؾت، 

لى الهىعة الٗامت لئلؾلم في الضازل  ؤزغث بالؿلب ٖلى مجخمٗاث اإلاؿلمحن ٖو

 بدض.والخاعط، وؾٝى هخٗغى لبٌٗ طل٪ في زىاًا هظا ال

* * * 
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 الٟهل ألاو٫ 

 ٖلُه آلازاع اإلاترجبت و الخ٨ٟحري  ألاؾباب التي ؤصث لٓهىع ال٨ٟغ

 ألاظباب التي ؤدث لظهىس هزا الفىش اإلاىحشف:

بن البدض ًٖ ؤؾباب ْهىع هظا ال٨ٟغ الخ٨ٟحري في ؤمت ؤلاؾلم وما خمله 

ت، مً عمي الىاؽ بالكغ٥، وون٠ املجخمٗاث اإلاؿلمت بإجها مجخمٗاث ظاهلُ

ًجب ؤن ٩ًىن بهىعة ٧لُت مخ٩املت؛ ختى هضع٥ ٠ُ٦ هبدذ هظه ال٨ٟغة 

ت َغ١ ٖلظها  الكُُاهُت في وؾِ اإلاؿلمحن؛ وبالخالي ًدؿجى لىا مٗٞغ

 الصخُدت. ٞمً ألاؾباب التي ؤصث بلى ْهىع هظا ال٨ٟغ الخ٨ٟحري:

اهٟها٫ ؤٞغاص هظه الجماٖاث والخُاعاث التي جدمل هظا ال٨ٟغ الًا٫  -1

ُتًٖ: ا ً اإلااؾؿاث الٗلمُت الكٖغ  (1)لترار الٗلمي والخٗلُمي لؤلمت، ٖو

ضم الخل٣ي ًٖ ٖلماء  لىمه، ٖو ُت التي خٟٔ هللا بها الضًً ٖو واإلاغظُٗت الكٖغ

 بٗض ظُل، ٞاجسظث هظه الجماٖاث 
ً

ألامت الش٣اث الظًً خملىا ؤماهت الٗلم ظُل

 ظٗلىا مجهم اإلاغظُٗت الضًيُت لهم، ٞاهد
ً

ذ هظه الخُاعاث ًٖ عءوًؾا ظهاال ٞغ

اإلاىهج الصخُذ، وؤجذ بإنى٫ ظضًضة لئلًمان وال٨ٟغ، وجبيذ جهىعاث زاَئت 

غوٖه. ٞخ٩ىن ٖىضها مىهج باَل مبخضٕ في م٣ابل اإلاىهج  ألنى٫ الضًً ٞو

 الصخُذ الظي ؾاعث ٖلُه ألامت ٖبر ال٣غون.

ل الجهل و٢لت الٗلم والٟهم بهظه اإلاؿإلت اإلاهمت، التي هي مً اإلاؿاث -8

الض٣ُ٢ت التي ال ًدؿجها بال الٗلماء، الظًً لهم صعاًت في ٞهم ؤصلت الىحي، 

بحن  -بما آجاهم هللا مً ٖلم  -والخمُحز بحن صخُدها ويُٟٗها، ٦ما ًٟغ٢ىن 
                                                           

ت باالهٟها٫ 1) ُت في بلص ( في خ٣ُ٣ت ألامغ لم ج٨خ٠ هظه الخُاعاث اإلاىدٞغ ًٖ اإلااؾؿاث الكٖغ

خ٣اص وال٣ٟه والؿلى٥  اإلاؿلمحن بل ٢ض عمتها بإجها ٢اثمت ٖلى البضٕ واإلاىاهج الًالت في الٖا

وخاعبذ ؤثمت هظه اإلااؾؿاث واإلاىخمحن بلحها وخاولذ الىُل مجهم لضي ٖامت اإلاؿلمحن وبطهاب 

تمً ؤبى م٩اهتهم في الىٟىؽ ختى جسلى الؿاخت ؤمام ؤصُٖاء الٗلم  .اء هظه الخُاعاث اإلاىدٞغ
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ً: ألا٦بر وألانٛغ،  ٤ بحن ال٨ٍٟغ ا، واملخخلٟاث خ٨ًما، ٧الخٍٟغ
ً
اإلادكابهاث لٟٓ

ٟاء اإلاىاو٘، والٟغ١ بحن ال٨ٟغ وخا٫ ؤصخابهما مً خُض اظخمإ الكغوٍ واهخ

اإلاُل٤ وال٨ٟغ اإلاٗحن، وهى ما ال ًدؿىه الجهلت وال ٣ًُُىهه، ٣ُٞٗىن في ج٨ٟحر 

بُٗت ؤلاًمان وال٨ٟغ  اإلاؿلمحن وما ًلخد٤ بظل٪ مً الجهل الخام بد٣ُ٣ت َو

وألاخ٩ام اإلاترجبت ٖلحهما، ٞإجىا بمٗاوي ظضًضة لئلًمان ظٗلىا مجها اإلاضزل الظي 

خو مىه بلى ؤلاؾلم، ومً لم ًد٤٣ هظه اإلاٗاوي اإلاؿخدضزت ٖىضهم ًضزل الص

ل١  ٞلِـ مً اإلاؿلمحن، وؤلخ٣ىا بمؿمى ال٨ٟغ ؤقُاء لِؿذ مىه ٖلى ؤلَا

خ٣اص وؤلاًمان وبحن ما  ٞجٗلىها مً اإلا٨ٟغاث، ٞسلُىا بحن ما هى مً ؤمىع الٖا

زخلٝ وجىٕى هى مً ؤمىع ال٣ٟه واإلاؿاثل الٗملُت الاظتهاصًت التي جدخمل الا 

آلاعاء. ٞإصزلىا في اإلاٗخ٣ض ؤمىًعا ٣ٞهُت ٌؿ٘ ألامت الخلٝ ٞحها، وؤلخ٣ىا 

و٦ظل٪ الٛلى في بٌٗ ال٣ًاًا  (1)بال٣ىاٖض وال٩لُاث ؤمىًعا مً الجؼثُاث

ٗها بدُض ًجٗلىجها مً ؤنى٫ الضًً.  وظٗلها مدىع ؤلاؾلم وج٣ؿُمها وجَٟغ

ىض  -3  ٖ ٨غ الخ٨ٟحر في بٌٗ ألاخُان  ٞ بٌٗ الخُاعاث ٦غص ٞٗل ٖلى ْهىع

لحهم، هدُجت ملخالٟتهم لل٣اهىن ولىٓام املجخم٘، ٩ٞان  الجؼاءاث الٗاصلت التي َب٣ذٖ 

حٗغيهم لل٣ٗىباث مً ٢بل املجخم٘ ًاصي ٖىضهم بلى ؤهىإ مً عصوص ألاٞٗا٫ 

ت، مً ال٣ى٫ بجاهلُت املجخم٘، والاججاه بلى جبجي ٨ٞغة الخ٨ٟحر ال٨لي والجؼجي  اإلاىدٞغ

ىضهم ؤجهم ٖىض ؤهٟؿهم ًمشلىن الضًً والكَغٗت،  ٖلى ألاٞغاص والهُئاث. وؤنل طل٪ٖ 

لى الكَغٗت. ضوانٖ  ً الهىع هىٖ   ُٞٗخبرون ؤي حٗغى لهم بهىعة م

                                                           

ؤو الهلة في اإلاؿاظض التي ًىظض ملسو هيلع هللا ىلص مً ؤمشلت طل٪ مؿل٨هم ججاه مؿاثل مشل الخىؾل بالىبي  (1)

حر طل٪ مً اإلاؿاثل ال٣ٟهُت التي  بها ؤيغخت ؤو ٢ًاًا الخهىٝ والؿلى٥ والتز٦ُت ٚو

ت لخجٗل هظه الخُا لى هٓغها بلى اإلاؿاثل وال٣ًاًا التي جبىتهاؤلخ٣ىها بال٣ُٗضة  عاث اإلاىدٞغ

م جدخمل الاظتهاص وحٗضص آلاعاء ، مجها اإلاضزل الظي ج٣ى٫ به بالخ٨ٟحر لىظضها ؤجها في الٛالب ألٖا

٣ُضِة، ومداولت بصزا٫ِ ما هى مً ال٣ٟه في  َٗ ٣ه ولِؿْذ مً مؿاثل ال ِٟ ٞهي حٗض مً مؿاِثِل ال

 ًِ ً ُنى٫ِ هظا الّضِ
ُ
ٗضُّ مً باِب الجهِل بإ ٌُ خ٣اص  همؿاثِل الٖا ِٖ غو

ُ
 .ٞو
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الخإزغ بالخُاب الخماسخي الٗاَٟي اإلاهُج للمكاٖغ مً ٢بل صٖاة هظا  -4

الخ٨ٟحري ال٨ٟغ الًا٫ ومىٓغي الاججاه الخ٨ٟحري، ٞةن هاالء الضٖاة لل٨ٟغ 

ت واإلاغثُت، إلاا وظضوا خب الكباب  ٖلى ازخلٝ وؾاثلهم اإلا٣غوءة واإلاؿمٖى

اث  للضًً وخماؾهم زلُىا اإلاٗاوي الصخُدت باإلاٗاوي الباَلت في اإلاىيٖى

ت، و٢ضمىا طل٪ ال٨ٟغ الخ٨ٟحري للكباب مً زللها ٖلى ؤهه  ُت اإلاخىٖى الكٖغ

ضًً والىهغة له في م٣ابل الٟهم الصخُذ لها، وؤهه ؤخض نىع الٛحرة ٖلى ال

ٗت ؤلاؾلمُت، ُٞسغط الكباب اإلاخدمـ  ٤ لخُب٤ُ الكَغ الباَل، وؤهه هى الٍُغ

غي ؤهه اإلاىهج الصخُذ إل٢امت الضًً وههغجه  .(1)وهى ٌٗخى٤ ال٨ٟغ الخ٨ٟحري ٍو
                                                           

( مً ؤوضر ألامشلت ٖلى هظا اإلاؿل٪ ما ؾُغه ؾُض ٢ُب في ٦خبه مً خُض جىاوله ل٨ٟغة 1)

الخ٨ٟحر وونٟه للمجخمٗاث اإلاؿلمت بإجها ظاهلُت وطل٪ مً زل٫ خضًشه ًٖ ال٠ًٗ الظي 

اث مخٗضصة ُٞشحر الٗاَٟت ٖىض ال٣اعت زم  لى مؿخٍى ؤناب بلص اإلاؿلمحن في ظىاهب قتى ٖو

غ ٨ٞغه الخ٨ٟحري مً ال٣ى٫ بجاهلُت املجخم٘ اإلاؿلم واه٣ُإ الضًً ًٖ ًلج بٗض ط ل٪ بلى ج٣ٍغ

ِت التي ٖانغها ؤلاؾلُم ؤو ؤْلم، ٧لُّ » ألاعى ٞمً ؤمشلت طل٪: َُّ ٍت ٧الجاهل َُّ هدً الُىم في ظاهل

٣اثضهم، ٖاصاُتهم وج٣الُُضهم، مىاعُص ز٣اِٞتهم، ٞى اؽ ٖو عاُث الىَّ ت؛ جهىُّ َُّ ىُجهم ما خىلىا ظاهل

 ،
ً
َ٘ بؾلمُت  ومغاظ

ً
 بؾلمُت

ً
هم و٢ىاهُُجهم، ختى ال٨شحُر مما هدؿُبه ز٣اٞت ُٗ وآصاُبهم، قغاج

ا ًُّ ، وج٨ٟحًرا بؾلم
ً
 بؾلمُت

ً
لؿٟت ؿخ٣ُُم ٢ُِم  -ٞو

َ
ِت!! لظل٪ ال ح َُّ هى ٦ظل٪ مً ُنى٘ هظه الجاهل

ُع ؤلاؾلِم في ٣ٖىِلىا، وال ًي طر جهىُّ ٟىِؾَىا، وال ًخَّ
ُ
اِؽ ؤلاؾلم في ه  ُٞىا ظٌُل ضخٌم مً الىَّ

ُ
كإ

َص  ِت ؤْن هخجغَّ َُّ ٫َ مغٍة، ٞلبضَّ بطْن في مىهج الخغ٦ت ؤلاؾلم غاػ الظي ؤوكإه ؤلاؾلُم ؤوَّ ِ
ّ
مً طل٪ الُ

ُِٗل ٞحها ووؿخمضُّ مجها
َ
ِت التي و َُّ ًِ مً ٧ّلِ مازغاِث الجاهل ٩ىٍ مٗالم في  «في ٞترة الخًاهِت والخَّ

٤ )م  ٣ى٫ ٦ظل٪17الٍُغ ٍ٘ بؾلمّيٍ » :( ٍو هدً هضٖى بلى اؾخئىاٝ خُاٍة بؾلمٍُت في مجخم

ٓاُم   والّىِ
ُ
 ؤلاؾلمُت

ُ
ٗت َغ

َّ
، ٦ما جد٨مه الك ُع ؤلاؾلميُّ هىُّ  والخَّ

ُ
 ؤلاؾلمُت

ُ
جد٨ُمه ال٣ُٗضة

ْٟذ مىظ ٞترٍة َىٍلٍت في 
َّ
دِى ٢ض جى٢  ٖلى هظا الىَّ

َ
ت َُّ  ؤلاؾلم

َ
، وهدً وٗلُم ؤنَّ الخُاة ؤلاؾلميُّ

ًُ هجهُغ بهظه ظمُ٘   ٦ظل٪! وهد
َ

٠
َّ
مَّ ٢ْض جى٢

َ
ؤهداِء ألاعى، وؤنَّ وظىَص ؤلاؾلِم طاجه ِمً ز

ً ال  ً ممَّ ُبِت ؤمٍل لل٨شحًر
َ

ٍٖغ وز
ُ
ه مً نضمٍت وط

ُ
دضز

ُ
ٚم مما ٢ض ج الخ٣ُ٣ت ألازحرِة ٖلى الغَّ

ىن ؤن ٩ًىهىا مؿلمحن... إلااإلات خ٣ُ٣ِت هغي ؤنَّ الجهَغ بهظه الخ٣ُ٣ت ا»بلى ؤن ٢ا٫: «. ًؼالىن ًدبُّ

ِ٘ ؤهداِء ألاعِى، وؤنَّ وظىَص ؤلاؾلم  لٍت في ظمُ ٟذ مىظ ٞترٍة ٍَى
َّ
 ٢ض جى٢

َ
ت َُّ  ؤلاؾلم

َ
ؤنَّ الخُاة

 ٦ظل٪
َ

٠
َّ
مَّ ٢ض جى٢

َ
ٖىِة بلى  -طاجه مً ز  مً يغوعاِث الضَّ

ٌ
هغي ؤنَّ الجهَغ بهظه الخ٣ُ٣ِت يغوعة

= 
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ٟهم للمٗاوي  -5 ت ٖلى ٦خاب هللا ٖؼ وظل، وجدٍغ ظغؤة هظه الخُاعاث اإلاىدٞغ

خٗل٣ت بال٨ٟغ ملجغص الهىي، جدذ صٖىي ألازظ بالضلُل واؾخيباَهم لؤلخ٩ام اإلا

في هجغ جام للمىهج الٗلمي ال٨لي الظي ؾاعث ٖلُه ألامت، ٞىجض الىاخض مً هظه 

ت ًجتهض في اؾخيباٍ ؤخ٩ام الخ٨ٟحر مً ٦خاب هللا م٘ ؤن  الجماٖاث اإلاىدٞغ

ًخ٤ٟ آلاًاث جض٫ ٖلى ٚحر م٣هىصه جماًما، ؤو لها مً الًىابِ والكغوٍ ما ال 

م ؤخض  م٘ ما طهب بلُه، ٩ٞان ٖضم الٟهم الصخُذ إلاٗاوي آًاث ال٣غآن ال٨ٍغ

ؤؾباب ْهىع ال٨ٟغ الخ٨ٟحري، زانت ُٞما ًخٗل٤ باآلًاث التي جخدضر ًٖ 

ٗت، ٞإؾ٣ُىا آلاًاث التي هؼلذ في ؤهل  الخ٨م بما ؤهؼ٫ هللا وجد٨ُم الكَغ

 .(1)الكغ٥ ٖلى اإلاؿلمحن
                                                           

= 

 ال مٟ
ٌ
ِٝ خُاة بؾلمُت يغوعة الٗضالت الاظخماُٖت في ؤلاؾلم « غَّ مجهاؤلاؾلم، ومداولت اؾخئىا

 .(188)م

ت مً  (1) ت اإلاُهغة ؾماث وؤوناٝ هظه الخُاعاث والجماٖاث اإلاىدٞغ و٢ض ظاء في الؿىت الىبٍى

د٣ُِغوَن » ٖجهم: ملسو هيلع هللا ىلصخُض حٗاَحها م٘ ٦خاب هللا ٖؼ وظل ٞإزبر الىبي 
َ
ىٌم ج

َ
ِت ٢ مَّ

ُ
سُغُط ِفي َهِظِه ألا ًَ

َ٘ َنلِتِهم، م َم
ُ

٨
َ
ُهم َنلج

َ
ى٢

ُ
َجاِوُػ ُخل ًُ  

َ
٣َغُءوَن ال٣ُغآَن ال و َخَىاِظَغُهم -ًَ

َ
ًِ  -ؤ ً ًَ الّضِ ىَن ِم

ُ
مُغ٢ ًَ

 
َ
ى٢ ُٟ َخَماَعي ِفي ال َُ َ

ِه، ٞ ِٞ ى ِعَنا
َ
هِلِه ِبل

َ
ى ه

َ
ى َؾهِمِه ِبل

َ
اِمي ِبل ُغ الغَّ

ُ
ىٓ َُ َ

ِت، ٞ َُّ ِم ًَ الغَّ هِم ِم ِت، ُمُغو١َ الؿَّ

يءٌ 
َ

ِم شخ ًَ الضَّ ِل٤َ ِبَها ِم َٖ ؤزغظه البساعي في ٦خاب اؾدخابت اإلاغجضًً واإلاٗاهضًً و٢خالهم،  «َهل 

( ومؿلم في ٦خاب الؼ٧اة، باب 6931باب ٢خل الخىاعط واإلالخضًً بٗض ب٢امت الدجت ٖلحهم )

ًَ  (،1164ط٦غ الخىاعط ونٟاتهم )  ِم
ً

بَؼي ؤنَّ عظل
َ
ًِ ؤ بري بؿىِضه بلى اب

َّ
وَعوي ؤلاماُم الُ

 ٖلُِه 
ُ
  الخىاعِط ظاَءه ٣ًغؤ

َ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )هظه آلاًت

هم  [1]ألاوٗام:  (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ غوا بغّبِ َٟ ظًً ٦
َّ
ِـ ال

َ
٢ا٫َ له: ؤل

ًَ ؤبَؼي، بنَّ هظا  ًَ ال٣ىِم: ًا اب ظُل، ٣ٞا٫َ له عظٌل ِم  ٖىه الغَّ
َ

ٌِٗضلىن؟ ٢ا٫: بلى! ٢ا٫: واهَهٝغ

ًَ الخىاعِط، ٣ٞا٫: ع  ه عظٌل ِم ا ظاءه ٢ا٫: هل ٢ض ؤعاَص جٟؿحَر هظه ٚحَر هظا، بهَّ ، ٞلمَّ وه ٖليَّ صُّ

ٗها ٖلى  ًَ ذ في ؤهِل ال٨خاِب، اطَهب وال ج
َ
ها هؼل ؟ ٢ا٫: ال، ٢ا٫: بجَّ

ُ
ذ هظه آلاًت

َ
جضعي َُٞمً هؼل

ها بري ) «ٚحر خّضِ
َّ
: »( ٢ا٫ البٛىيُّ في جِٟؿحره: 11/853جٟؿحر الُ ه ٖؼَّ وظلَّ

ُ
ې )٢ىل

  [869]الب٣غة:  (ې ې ې
ْ
ل ِٖ اٍؽ: هي  ًُ ٖبَّ ه ٢ا٫ اب

ُ
ه وَميؿىز

ُ
ُم ال٣غآِن هاسخ

= 
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ت في الخضًض ٖجها  مً ؤهم ال٣ًاًا التي ًلهج -6 ؤصخاب الخُاعاث اإلاىدٞغ

ٗت، ُٞجٗلىن مجها باًبا ٦بحًرا ًضزلىن مىه ليكغ ال٨ٟغ  مؿإلت جُب٤ُ الكَغ

ٗت، واإلالخٔ ٖلحهم في هظا الباب هى  الخ٨ٟحري وعمي املجخم٘ بالبٗض ًٖ الكَغ

ٗت ؤلاؾلمُت وجُٟٗلها وجُب٣ُها في بلص  جهىعهم ال٣انغ ل٣ًُت الكَغ

ل ًىٓغون بال بلى ظاهب ي٤ُ ٣ِٞ ٌٗضون ؤي هٕى مً الخ٣هحر ُٞه اإلاؿلمحن، ٞ

مت  هى ٦ٟغ ؤ٦بر، في مسالٟت جامت إلاا ٖلُه ؤهل الٗلم في جٟؿحرهم لآلًاث ال٨ٍغ

التي ٌٗخمضون ٖلحها في مىُل٣هم الخ٨ٟحري ججاه الخ٩ام والكٗىب، ٞخٟٛل هظه 

ٗت ؤلاؾلمُت اإلاىدكغ  ت ظمُ٘ مٓاهغ الكَغ ة في بلص اإلاؿلمحن، الخُاعاث اإلاىدٞغ

غ ٨ٞغة ال٨ٟغ والخ٨ٟحر.  وظمُ٘ مٓاهغ ب٢امت الضًً في بنغاع عجُب ٖلى جمٍغ

مً ؤؾباب ْهىع ال٨ٟغ الخ٨ٟحري الجلي والخٟي بمٓاهغه املخخلٟت في  -7

بلص اإلاؿلمحن، ْهىع جُاعاث بضُٖت اصٖذ اليؿبت بلى الٗلم وبلى مىهج ؤهل 

ا إلاا ؾاعث ٖلُه ألامت ٖلى مغ ال٣غون في الؿىت والجماٖت، جبيذ مىهًجا مسالٟ

ال٣ُٗضة وال٣ٟه والؿلى٥، واؾخضٖذ الترار الٗلمي لبٌٗ الٗلماء في ٞتراث 

ش ؤلاؾلمي، ظٗلذ مً ٨ٞغها ومهىٟاتها اإلامشل للضًً وإلاىهج ؤهل  مً الخاٍع

الؿىت والجماٖت ولل٣ُٗضة الؿلُمت، بدُض جبيذ ال٣ًاًا ال٣ٗضًت وال٣ٟهُت 

ىظىصة في هظه اإلاهىٟاث، و٢ضمتها لؤلمت ٖلى ؤجها الخ٤ الظي مً والؿلى٦ُت اإلا
                                                           

= 

هُم  َٟ خا٥ُ: ال٣غآُن وال ه، و٢ا٫ الطَّ
ُ
ه وخغاُمه وؤمشال

ُ
ُغه وَخلل ُمه ومازَّ ابـُهه وم٣ضَّ

َ
ُمه وُمدك

َ
ومد٨

 ُ٘ َؿ ٌَ  آًِت خل٫ٍ وخغاٍم ال 
ُ

ُ٘ آًاٍث هاسخٍت وَميؿىزٍت، وؤل٠  وحؿ
ٌ
ُِٞه، و٢ا٫: في ال٣غآِن ماثت

م
َّ
ى ًخٗل ًَّ ختَّ ه

ُ
غ٦

َ
هَغواناإلاامىحَن ج ، وال ٩ًىهىا ٧إهِل الجَّ ًَّ ٗجي: الخىاعَط  -ىه ٌَ-  ًَ لىا آًاٍث ِم جإوَّ

ماَء واهَتَهُبىا  ىا بها الّضِ
ُ
٩ َٟ لَمها َٞؿ ِٖ ذ في ؤهِل ال٨خاِب، ظِهلىا 

َ
هؼل

ُ
ما ؤ ال٣غآِن في ؤهِل ال٣ِبلت، وبهَّ

لِ  َٖ ه َمً  م ال٣غآِن ٞةهَّ
ْ
ل ِٗ ل٫ِ، ٞٗل٨ُم ب ًَّ م ًسخِل٠ في ألامىا٫َ، وقِهضوا ٖلُىا بال

َ
هؼ٫ ل

ُ
َم ُٞـَم ؤ

ض الخؿحن بً مؿٗىص 1/334جٟؿحر البٛىي ) «شخيٍء ِمىه ( لئلمام مدحي الؿىت ؤبي مدمَّ

ت وؾلُمان مؿِلم  -البٛىي  شمان ظمٗت يمحًر مغ ٖو ض ٖبض هللا الىَّ ٣ه وزغَّط ؤخاصًشه: مدمَّ خ٣َّ

ابٗت -صاع َُبت -الخغف بٗت الغَّ
َّ
 م.1997 -الُ
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خ٣اص، ؤو ؤهه مً  ال ًامً به ٞهى مً الظًً ًىظض ٖىضهم زلل في باب الٖا

 .(1)اإلابخضٖت، ؤو ؤهه مً الظًً و٢ٗىا في الكغ٥

ومً ألاؾباب الخُٟت لٓهىع ٨ٞغ الخ٨ٟحر واهدكاع مٓاهغه وجُب٣ُاجه  -8

ٟحر ؤنبذ هى املخىع ألاؾاسخي الظي ٢امذ ٖلُه ال٨شحر مً الٗملُت، ؤن ٨ٞغ الخ٨

الجماٖاث، التي لها ٦ُان ماصي ووظىص ٖلى ألاعى، ٞإنل وظىص هظه 

ت،  الجماٖاث والخُاعاث وؾغ وظىصها هى ججمٗها خى٫ ٖضص مً ألا٩ٞاع الخ٨ٟحًر

ذ ٖجها ٞهي بظل٪ جلغي وظىصها وج٣طخي ٖلى هٟؿها باالزخٟاء،  ٞلى اههٞغ

هظه الجماٖاث ٖلى اؾخمغاع ْهىع هظه ألا٩ٞاع لخًمً  ٞلظل٪ جدغم

اع الٗام ملجخمٗاث اإلاؿلمحن، باإلياٞت بلى و٢ٕى  هىعها في ؤلَا اؾخمغاعها ْو

الك٣ا١ بحن هظه الجماٖاث هٟؿها، ٞجٗلىا الخ٨ٟحر وؾُلت في الاهخ٣ام مً 

 الجماٖاث ألازغي، والخ٨م ٖلحهم بال٨ٟغ اهخهاًعا للمظهب والجماٖت والخؼب،

والتروٍج إلاباصت ظماٖت مُٗىت ؤو جُاع بُٗىه في مٓهغ بك٘ مً مٓاهغ الٟجىع 

 في الخهىمت.

مً ألاؾباب التي ؤصث بلى ْهىع ال٨ٟغ الخ٨ٟحري هى الضوع الاؾخٗماعي في  -9

ض مً البدض والخ٣صخي، خى٫ صوع الاؾخٗماع  هظه اإلاؿإلت، والتي جدخاط بلى اإلاٍؼ

ذ ب األمت ًٖ اإلاىهج الصخُذ في جل٣ي الضًً وؤصواجه في وكإة ظماٖاث اهدٞغ

وحٗلمه، بلى مىهج باَل في الخل٣ي والٟهم ٖلى ًض ٚحر اإلاخسههحن. ٞٗىضما وظض 

الاؾخٗماع ؤن مً ؤؾغاع ٢ىة ألامت ؤلاؾلمُت هى وخضة اإلاغظُٗت الضًيُت لها 

ت هظه ألامت، عؤي ؤن مً ؤهم ألاؾباب التي حُٗىه ٖلى  والتي خاٞٓذ ٖلى هٍى
                                                           

التي ًٓهغ ٞحها ال٨ٟغ الخ٨ٟحري ٖىض هظه الُىاث٠ هى الخضًض ًٖ الخهىٝ وؤ٦ثر الجىاهب ( 1)

ٗت ؤلاؾلمُت ٖلى ؤهه مً ؤبىاب و٢ٕى الكغ٥ في  ؤلاؾلمي الظي ًمشل ظاهب ؤلاخؿان في الكَغ

ُت ٖىض هظه الخُاعاث حٗجي ؤهه مً ؤهل الكغ٥ في  ألامت بدُض ؤنبذ ٧ىن الصخو مً الهٞى

ش آلاالٝ م ً ؤثمت اإلاؿلمحن الظًً ٧اهىا مً ؤهل الخهىٝ حكهض بظل٪ ٟٚلت جامت ًٖ جاٍع

ٗت مً اإلاكغ٦حن؟!!!.  ٦خب التراظم اإلاٗخمضة ٞهل ٧ان خملت الكَغ
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ظه الىخضة وق٤ نٟٝى ألامت، هى ْهىع ظماٖاث طاث ٨ٞغ مبخضٕ جٟخِذ ه

مؿخدضر في م٣ابل اإلاغظُٗت الصخُدت لؤلمت والتي ٧اهذ لها ال٣ُاصة الضًيُت 

٤ وؾمذ لها بالٗمل في م٣ابل اإلااؾؿاث  ٖبر ال٣غون، ٞمهض لها الٍُغ

ُت خضر طل٪ في الى٢ذ الظي ٧ان ًدخل ُٞه الاؾخٗماع  واإلاغظُٗاث الكٖغ

ؿُُغ ٖلحها.ال٨شح  ر مً البلص ؤلاؾلمُت َو

 آلازاس اإلاترجبت على الفىش الخىفيري:

ل٣ض ٧ان الهدكاع ال٨ٟغ الخ٨ٟحري في ألامت اإلاؿلمت بحن الٗضًض مً َىاث٠ 

ت والؿُاؾُت والاظخماُٖت في  ألامت وزانت الكباب، الٗضًض مً آلازاع ال٨ٍٟغ

ث بٓهىع ٨ٞغ الخ٨ٟحر ُٞه ، بدُض ما ابخلي مجخم٘ مً املجخمٗابلص اإلاؿلمحن

هغث ُٞه البلًا، واهدكغث ُٞه آلازاع اإلاضمغة التي  بال وؤنابخه الاهخ٩اؾت ْو

 ج٣طخي ٖلُه بالخغاب. ٞمً آلازاع اإلاهاخبت لٓهىع ٨ٞغ الخ٨ٟحر:

وال٣ى٫ بىظىص ظماٖت اإلاؿلمحن التي خ٣٣ذ  (1)بخُاء ٨ٞغ الخىاعط -1
                                                           

غ٢ِت التي ( 1) ِٟ ى، واإلا٣هىُص هىا هى بُاُن ال  قتَّ
َ

ذ للضاللِت ٖلى َىاث٠
َ
 الخىاعِط ٢ِض اؾُخِٗمل

َ
٧لمت

ًِ ؤلا  هِم لضً خ٣اِص والَٟ ذ اإلاؿلمحَن في الٖا ِب٘ طل٪ ِمً ْهىِع ج٨ٟحِر اإلاؿلمحن، زالَٟ
َ
ؾلِم وَما ج

اِع واإلاكغ٦حن ٖلى  َّٟ ذ في ال٨
َ
تي هَؼل

َّ
ماء وألامىا٫ِ، وخمِلهم آلاًاِث ال هىِع اؾِخدل٫ِ الّضِ ْو

ت  ىَّ ا إلاىهِج ؤهِل الؿُّ ًٟ ا مساِل
ً
سِظًً ألهِٟؿهم َمىهًجا وؾلى٧ ها ٖلحِهم، مخَّ َِ اإلاؿِلمحَن وبؾ٣ا

ى والجماِٖت مىظ بضاً ِم بهم ختَّ
ْ
ٌِ ؤهل الٗل  بٗ

َ
٠ ٫ِ في ؤلاؾلِم. ولَىظ٦غ حٍٗغ ضِع ألاوَّ ِت الهَّ

ِطَر ألامُغ:  ًخَّ

د٨ُم، وزَغظىا ٖلُِه، »٣ًى٫ ؤلاماُم ؤبى الخَؿً ألاقٗغي:  ه وب٦ٟاَعه بالخَّ َٗ  زل
َّ

َبىا بال
َ
ٞإ

هم زَغظىا ٖلى ٖلّيِ بً ؤبي َالٍب عيىاُن هللا ٖلُه و  ىا زىاعَط؛ ألجَّ ا بلى ُٞؿمُّ
ً
ناَع ازِخلٞ

 (.1/64اهٓغ: م٣االث ؤلاؾلمُحن )«. الُىِم 

َٟغ الظًً  ي بلى ٧ّلِ َمً ؤقَبه ؤولئَ٪ الىَّ ًُ خؼٍم ٞحَري ؤنَّ الخاعجيَّ اؾٌم ًخٗضَّ ا ؤلامام اب وؤمَّ

هم في ُمٗخ٣ِضهم، ٣ٞا٫َ: 
َ

٤ الخىاعَط ِمً »زَغظىا ٖلى ؤلاماِم ٖلّيٍ عضخي هللُا ٖىه وقاع٦
َ
وَمً واٞ

ِت الَجىع، وؤنَّ ؤصخاَب به٩ حِر ؤصخاِب ال٨باثِغ وال٣ى٫ِ بالخغوِط ٖلى ؤثمَّ ِٟ د٨ُِم وج٨ اِع الخَّ

ٍل ٞهَى زاعجيٌّ   في ٚحِر ٢َغ
ٌ
 ظاثؼة

َ
اِع، وؤنَّ ؤلامامت ضون في الىَّ

َّ
َهل في اإلِالل  «.ال٨باثِغ مسل ِٟ اهٓغ: ال

دل)  اهغة.ال٣ -م٨خبت الخاهجي -( البً خؼم الٓاهغي 8/91وألاهىاء والّىِ

٠ِ الخىاعِط:  ؿ٣لويُّ عخَمه هللُا في حٍٗغ َٗ ًُ حجٍغ ال  اب
ُ
والخىاعُط الظًً »و٢ا٫ الخاٞٔ

٣ىا ج٨ٟحَرهـم 
َ
َل

َ
ىهم، ٞةن ؤ

ُ
ل

َ
خه و٢اج ٍَّ

ءوا مىه وِمً ٖشماَن وطّعِ د٨ُِـَم، وجبرَّ غوا ٖلى ٖلّيٍ الخَّ
َ

ؤه٨
= 
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ع٢ذ الضًً، وما ناخب طل٪ مً ال٣ى٫ ؤلاًمان وؤلاؾلم صون باقي ألامت التي ٞا

بالخ٨ٟحر باإلاٗاصخي وظٗلها صلُل ٖلى ظاهلُت املجخمٗاث، وال٣ى٫ باه٣ُإ 

ٗت ؤلاؾلمُت، و٢ض نىٟذ في طل٪  الضًً ًٖ بلص اإلاؿلمحن واتهامها بهجغ الكَغ

ً ظماٖاث  اإلاهىٟاث التي جانل لهظا ال٨ٟغ وؤع٧اهه. و٢ض هخج ًٖ طل٪ ج٩ٍى

زل٫ هظا ال٨ٟغ الخ٨ٟحري، واوٗؼلذ هظه الجماٖاث ًٖ مؿلخت اهُل٣ذ مً 

املجخمٗاث ٖؼلت ماصًت ؤو قٗىعٍت ختى حؿخُُ٘ جىُٟظ مكغوٖها، مً زل٫ 

ً، زم  بٖضاص الجُل اإلاامً الظي ًخم ٖلى ًضًه اإلاٟانلت بحن اإلاامىحن وال٩اٍٞغ

جىُٟظ الجاهب الٗملي بٗض طل٪ والظي ٣ًىم ٖلى بؾ٣اٍ ؤهٓمت الخ٨م، ويغب 

ب لًغب البيُت الخدخُت في ما  ؾؿاث الضولت وال٣ُام بٗملُاث مً الخسٍغ

الضو٫، ٦سُىة مً زُىاث هضم هٓام الضولت والاؾدُلء ٖلى الخ٨م وجىُٟظ 

غى همىطظها الظي جامً به  .(1)مكغوٖها ٞو
                                                           

= 

اعي م٣ضمت ٞخذ الباعي )م  ِمجهما اهٓغ: هضي الؿَّ
ُ
لئلمام ؤخمض بً حجغ  (459ٞهم الٛلة

ًً الخُُب -الٗؿ٣لوي ُش مدب الّضِ ت -جد٤ُ٣: الكَّ َُّ لٟ ٠ٍ آزَغ: «. اإلاُبٗت الؿَّ و٢ا٫ في حٍٗغ

ُ٘ زاعظٍت » ا الخىاعُط ٞهم ظم ًِ  -ؤي: َاثٍٟت  -ؤمَّ ىا بظل٪ لخغوِظهم ٖ وهم ٢ىٌم مبخِضٖىن، ؾمُّ

ًً وزغوِظهم ٖلى ِزُاِع اإلاؿِلمحَن   .(18/883ٞخذ الباعي )« الّضِ

٨ٟحر ٣ُٞى٫:  ض ؤبى ػهغة ًٖ مؿل٪ الخىاعط في الخَّ ى٣ل ؤلامام مدمَّ غي الخىاعُط »ٍو ٍو

ي بلى   في الغؤي طهًبا بطا ؤصَّ
َ
هىِب، ولم ًّٟغ٢ِىا بحن طهٍب وطهٍب، بل اٖخبروا الخُإ

ُّ
ج٨ٟحَر ؤهل الظ

د٨ُم  ا هنع هللا يضر بالخَّ ًُّ غوا ٖل َّٟ ىاب في هِٓغهم ولظا ٦ ٣ِضم ٖلُه مسخاًعا، مسالٟت وظهت الهَّ ًُ ه لم  م٘ ؤهَّ

ىاَب  َب الهَّ
َ
د٨ُُم ظاه ه اظتهاٌص ٢ض ؤزُإ ُٞه، بْن ٧ان الخَّ ه ازخاعه ٞاألمُغ ال ٌٗضو ؤهَّ م ؤهَّ ِ

ّ
ولى ُؾل

ًً، ٦ظل٪ ٧ان  سغط مً الّضِ ًُ  في الاظتهاِص 
َ
هم ًغوَن الخُإ ٞلجاظُتهم في ج٨ٟحِره هنع هللا يضر صلٌُل ٖلى ؤجَّ

 والؼُّ 
َ
خابت الظًً زالٟىهم في ظؼثٍُت مً ظؼثُاٍث قإُن َلخت حِرهم مً ٖلُت الصَّ بحِر امهنع هللا يضر ٚو

سغظىن ٖلى ظماهحر اإلاؿلمحَن،  ًَ  الظتهاِصهم. وبنَّ هظا اإلابضؤ هى الظي ظٗلهم 
ً
٧اهذ هدُجت

ٗخبرون مسالٟحهم مكـغ٦حَن  ش اإلاظاهب ؤلاؾلمُت )م « َو ض ؤبي ػهغة63 -68جاٍع  -( لئلمام مدمَّ

 ال٣اهغة. -ع ال٨ٟغ الٗغبيصا

مً ؤمشلت الخإنُل لهظا ال٨ٟغ ٦خاباث ؾُض ٢ُب التي اخخىث ٖلى مىٓىمت مخ٩املت جدخىي ( 1)

ٖلى ٨ٞغ الخ٨ٟحر الًا٫ مً ال٣ى٫ بخ٨ٟحر ٖامت اإلاؿلمحن وظاهلُت املجخم٘ وال٣ى٫ بىظىص 

ا٢٘ ٣ُٞى٫ في الجماٖت اإلاامىت وؾِ املجخم٘ الجاهلي ووي٘ الخهىعاث للخغوط مً هظا الى 
= 
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ؤصي ْهىع هظا ال٨ٟغ الخ٨ٟحري بلى الخىاو٫ اإلاٛلٍى للٗضًض مً ال٣ًاًا  -8

ت، ولم ًلخٟخىا بلى الٗلمُت وال٣ٟهُت، بدُ ض ويٗىها في بَاع اإلاٟاهُم الخ٨ٟحًر

٢ًُت »ما ٢غعه ؤهل الٗلم في هظه ال٣ًاًا. ومً ؤهم ؤَغوخاتهم في هظا املجا٫ 

ٗت ؤلاؾلم، ٨ٟٞغوا « الخا٦مُت مىا ؤن الضو٫ ؤلاؾلمُت جد٨م بٛحر قَغ خُض ٖػ

ماء بلحها، وؤٖلىىا والة ألامىع وماؾؿاث الضولت، و٢الىا بدغمت الٗمل ٞحها ؤو الاهخ

ؤن الكٗىب اإلاؿلمت ٢ض عيِذ بظل٪ ٞٗلى طل٪ ٣ٞض و٢ٗذ في ال٨ٟغ. وعجبىا 

ب هى ألاهٓمت  ٖلى طل٪ ابخضإ مٗاوي ظضًضة للجهاص، ٞإٖلىىا ؤن الٗضو ال٣ٍغ

اإلاؿلمت التي جد٨م بلص اإلاؿلمحن، والىاظب ؤن جخم اإلاىاظهت مٗهم ٢بل ؤي ٖضو 

٤ بالباَل وزلُذ اإلاٟاهُم وألاهضاٝ، و٢الذ: ٞإلبؿذ هظه الخُاعاث الخآزغ، 

ؤحها اإلاؿلمىن بن ؤعصجم جهًت ألامت ٞٗل٨ُم بالغظٕى للضًً، ولً ًخم طل٪ بال 

٤ جد٨٣ُ٣م  بةنلح الخىخُض لض٨ًم والظي ؤنابه الخلل. ولً ًخم طل٪ بال ًٖ ٍَغ

مً  الظي هى ؤهم ؤهىإ الخىخُض، ولً ٩ًىن طل٪ بال بالبراءة« لخىخُض الخا٦مُت»

الخ٩ام ووالة ألامىع، والٗمل ٖلى حُٛحر الىا٢٘ في بلص٦م بال٣ىة ولى ؾالذ في ؾبُل 

طل٪ الضماء، ٞٛظث هظه الخُاعاث ٣ٖى٫ الكباب بى٢ٕى الكغ٥ في ٢ُاٖاث ٦بحرة 

                                                           
= 

ت » ؤخض ٦خبه: َُّ عاث الجاهل هىُّ ِِ املجخم٘ الجاهلّيِ والخَّ و مً يٛ
ُّ
سل زم البضَّ لىا مً الخَّ

ت هٟىؾىا، لِؿذ مهمُخىا ؤْن ههُلَر م٘ وا٢٘  ت في زانَّ َُّ والخ٣الُِض الجاهلُت وال٣ُاصِة الجاهل

ضًً بالىالِء له، ٞهى بهظه الّهِ 
َ
ِ٘ الجاهلّيِ وال ؤن ه ت -ٟتهظا املجخم َُّ ٚحُر ٢ابٍل ألْن  -نٟت الجاهل

َخىا ألاولى هي   لىٛحَر هظا املجخم٘ ؤزحًرا. بنَّ مهمَّ
ً

ال َخىا ؤْن وٛحَر مً ؤهِٟؿىا ؤوَّ ههُلر مٗه، بنَّ مهمَّ

ُ٘ الظي  ِ٘ الجاهلّيِ مً ؤؾاؾه، هظا الىا٢ ِ٘ هظا املجخم٘، مهمُخىا هي حُٛحُر هظا الىا٢ حُٛحُر وا٢

، والظي ًدغُمىا بال٣هِغ ًهُضُم انُضاًما ؤؾا هىع ؤلاؾلمّيِ ا باإلاىهِج ؤلاؾلمّيِ وبالخَّ ًُّ ؾ

٣ىا هي ؤْن  ىاث في ٍَغ
ُ
ُ

ُ
ولى الخ

ُ
ُض لىا اإلاىهُج ؤلالهيُّ ؤْن وَِٗل. بنَّ ؤ ِِ ؤْن وَِٗل ٦ما ًٍغ ٛ ًَّ وال

عاِجه، وؤال وٗض٫َ هدً في ٢ُمىا وجهىع  ِمه وجهىُّ َُ اِجىا وؿخٗلَي ٖلى هظا املجخم٘ الجاهلّيِ و٢ِ

٤، وخحن  اه ٖلى مٟتر١ِ الٍُغ ًَّ ىا وب ٤، ٦ل! بهَّ ٍغ
َّ
 ؤو ٦شحًرا لىلخ٣َي مٗه في مىخه٠ الُ

ً
٢لُل

 
ً
ت ٤َ. وؾىل٣ى في هظا ٖىًخا ومك٣َّ ٍغ

َّ
ه وه٣ٟض الُ

َّ
 ٞةهىا ه٣ُٟض اإلاىهَج ٧ل

ً
 واخضة

ً
ُىة

ُ
وؿاًغه ز

ً بطا هدً قئىا ؤ ًر ، ول٨ىىا لؿىا مسحَّ
ٌ
٤َ الجُل وؾخٟغُى ٖلُىا جطخُاٌث باهٓت ْن وؿلَ٪ ٍَغ

ه إلاً الخحِر ؤْن هضع٥َ  ألاو٫ الظي ؤ٢غَّ هللا به مىهَجه ؤلالهيَّ وههَغه ٖلى مىهج الجاهلُِت، وبهَّ

ه للخغوط مً 
َ

٨
ُ
٤ الظي البضَّ ؤن وؿل ٍغ

َّ
 الُ

َ
بُٗت  مى٢ٟىا َو

َ
بُٗت  مىهِجىا َو

َ
صاثًما َبُٗت

ُض  ُز الٍٟغ ت ٦ما زغَط طل٪ الجُُل اإلامحَّ َُّ ٤ )م. م«الجاهل  (.19ٗالم في الٍُغ
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مً ألامت اإلاؿلمت، ونىعث لهم ؤن بزغاط الىاؽ مً هظا الكغ٥ ال بض ؤن ٩ًىن 

ظه الخُاعاث ؤن ؤًٞل ألابىاب ليكغ ؤ٩ٞاعها ٖلى ؤًضحهم وو٣ٞا إلاىهجهم، ووظضث ه

مً وظهت هٓغهم، « جىخُض الخا٦مُت»و« الخا٦مُت»وجُٟٗلها هي ال٨لم ًٖ 

والٗمل ٖلى بنلح املجخمٗاث اإلاؿلمت مً زل٫ ؤلاًمان ب٨ٟغ الخ٩ام وألاهٓمت، 

امت مً ال ًغي هظا الٟهم. وؤٖلىذ هظه الخُاعاث ؤن ٧ل مً ال ٣ًٟه هظا ال٣ٟه  بل ٖو

وال ًٟهم هظا الٟهم ٞهى مً ؤهل الجاهلُت، ٞاٚتر ٦شحر مً الىاؽ زانت مً 

الكباب بهظا اإلاىهج الظي جم مً زلله جغظمت مٟغصاجه بلى ؤٖما٫ ٖلى ؤعى الىا٢٘، 

م  غاى ووكغ الٟىضخى والٟؿاص جدذ ٖػ جمشلذ في اؾخدل٫ الضماء وألامىا٫ وألٖا

غى الخا٦م  .(1)ُت هلل ٖلى ألاعىبٖاصة الخىخُض والخم٨حن للضًً، ٞو
                                                           

ت: (1) بن الٟخىت ال٨بري في ألاعى هي ؤن ٣ًىم مً »٣ًى٫ ؾُض ٢ُب مٗبًرا ًٖ هظه ألا٩ٞاع اإلاىدٞغ

! بجها الٟخىت التي ججٗل 
ً

بحن الٗباص مً ًضعي خ٤ ألالىهُت ٖلحهم، زم ًؼاو٫ هظا الخ٤ ٞٗل

ا ملخبؿت ألجهم مً هاخُت اإلآهغ ًبضون ؤمت واخضة ؤو  ًٗ ا واخًضا، ول٨ً مً الىاؽ قُ ًٗ مجخم

٩ىن بًٗهم في ًضه الؿلُت التي ًبُل بها  -هاخُت الخ٣ُ٣ت ٩ًىن بًٗهم ٖبًُضا لبٌٗ ٍو

ٗت مً هللا ظو١ الظًً  -ألجها ٚحر م٣ُضة بكَغ ٩ىن بًٗهم في هٟؿه الخ٣ض والتربو.. ٍو ٍو

 ًتربهىن والظًً ًبُكىن بًٗهم بإؽ بٌٗ! وهم قُ٘ ول٨جها لِؿذ مخمحزة وال مىٟهلت

وال مٟاِنلت! وألاعى ٧لها حِٗل الُىم في هظا الٗظاب البُيء اإلاضًض! وهظا ٣ًىصها بلى مى٠٢ 

تها بالخمحز مً الجاهلُت املخُُت بها والجاهلُت  -الٗهبت اإلاؿلمت في ألاعى. ويغوعة مؿاٖع

ٗت هللا وخضها، وال ًٟغص هللا ؾبداهه باأللىهُت  ٧ل وي٘ و٧ل خ٨م و٧ل مجخم٘ ال جد٨مه قَغ

ويغوعة مٟانلتها للجاهلُت مً خىلها باٖخباع هٟؿها ؤمت مخمحزة مً ٢ىمها الظًً  -لخا٦مُتوا

جها و٢ُمها.  ًازغون الب٣اء في الجاهلُت، والخ٣ُض بإوياٖها وقغاجٗها وؤخ٩امها ومىاٍػ

ْم »بهه ال هجاة للٗهبت اإلاؿلمت في ٧ل ؤعى مً ؤن ٣ً٘ ٖلحها هظا الٗظاب: 
ُ

ِبَؿ٨
ْ
ل ًَ ْو 

َ
ؤ

ا وَ  ًٗ َُ ٌٍ ِق
ْٗ َؽ َب

ْ
ْم َبإ

ُ
٨ ًَ ْٗ ِظ٤ًَ َب ا ومىهج « .. ٍُ ًٍّ ا وقٗىع ًًّ بال بإن جىٟهل هظه الٗهبت ٣ٖض

وبال ؤن  -حٗخهم بها« صاع بؾلم»ختى ًإطن هللا لها ب٣ُام  -خُاة ًٖ ؤهل الجاهلُت مً ٢ىمها

 بإجها هي 
ً

ُما وؤن ما خىلها ومً خىلها، ممً لم ًضزلىا ٞ« ألامت اإلاؿلمت»حكٗغ قٗىًعا ٧امل

صزلذ ُٞه، ظاهلُت وؤهل ظاهلُت. وؤن جٟانل ٢ىمها ٖلى ال٣ُٗضة واإلاىهج وؤن جُلب بٗض 

 طل٪ مً هللا ؤن ًٟخذ بُجها وبحن ٢ىمها بالخ٤ وهى زحر الٟاجدحن.

ُض هللا هظا. وهى ؤن  ٞةطا لم جٟانل هظه اإلاٟانلت، ولم جخمحز هظا الخمحز، خ٤ ٖلحها ٖو

ُٗت جخلبـ بٛحرها مً الكُ٘، وال جدبحن هٟؿها، وال جٓل قُٗت مً الكُ٘ في املجخم٘، ق

ىضثظ ًهُبها طل٪ الٗظاب اإلا٣ُم اإلاضًض صون ؤن ًضع٦ها ٞخذ هللا  ًخبُجها الىاؽ مما خىلها. ٖو
= 
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جإزغ الٗضًض مً الكباب بمٓاهغ مً ال٨ٟغ اإلادكضص وبن لم ٣ًىلىا بالخ٨ٟحر  -3 

اإلاُل٤ ول٨ً اهدكغث بُجهم نىع مً الخ٨ٟحر الخٟي، ٞاحؿمىا باالوٗؼالُت ًٖ 

ت وصًً مىاػي  املجخم٘ ً مجخمٗاث مىاٍػ ، وابخٗضوا ًٖ الىؾُُت التي و٢امىا بخ٩ٍى

ٗت، واٖخ٣ضوا ؤجهم هم الٟغ٢ت الىاظُت التي جدمل مىهج هي ؤهم ؾماث هظه ال كَغ

ٗت ومؿاثلها، التي  ؤهل الؿىت والجماٖت، ْهغ طل٪ مً زل٫ جىاولهم ل٣ًاًا الكَغ

جبىىا ٞحها مً آلاعاء ما ًسال٠ ما ٖلُه ظماهحر اإلاؿلمحن، بما ٣ًترب مً ؤن ٩ًىن 

ٗت.  ألخ٩ام الكَغ
ً

 جبضًل

لخ٨ٟحري هى جهضًغ نىع مسالٟت لخ٣ُ٣ت مً آلازاع الؿلبُت لل٨ٟغ ا -4

ٗخه بلى الٗالم الخاعجي، ٞاؾخ٣غ في طهً ال٨شحر مً ٚحر  بُٗت قَغ ؤلاؾلم َو

بُٗخه هى ما ج٣ىم به هظه الجماٖاث مً  اإلاؿلمحن ؤن خ٣ُ٣ت هظا الضًً َو

ت، ٞإنبذ اإلامشلىن لهظا ال٨ٟغ ٞخىت  ؤصخاب ال٨ٟغ الخ٨ٟحري واإلاىاهج الضمٍى

ىجهم ٖىه وؤنبذ الهم ألا٦بر والكٛل الكاٚل ًهضون الىاؽ ًٖ  هٞغ صًً هللا ٍو

 ل٨شحر مً ؤهل الٗلم هى صٞ٘ هظه التهم الباَلت ًٖ ؤلاؾلم.

حُُٗل مؿحرة املجخمٗاث اإلاؿلمت وحكخِذ الجهىص، خُض جىظه ال٨شحر مً  -5

ت بلى مداولت م٣اومت هظا ال٨ٟغ وآزاعه الٗملُت، ٩ٞاهذ هظه  الجهىص اإلااصًت واإلاٗىٍى

 الجماٖاث بلء ٖلى مجخمٗاث اإلاؿلمحن.

مً آزاع ال٨ٟغ الخ٨ٟحري ؤن ًْ ؤصخاب هظا ال٨ٟغ ؤن الخ٨م ب٨ٟغ ٞلن  -6

امتهم، وؤن لهم بل مً واظبهم ؤن  ؤو ٞلن مً الىاؽ بهما هى آلخاص الىاؽ ٖو

ٌؿ٣ُىا ؤخ٩ام ال٨ٟغ ٖلى مً ًغون ؤهه ٣ً٘ ُٞما ًخىهمىن ؤهه مً ال٨ٟغ، ٩ٞان 

ؿ٣ُها ٖلى الىاؽ ٦ُٟما الٟغص مً ها  إزظ مجها ألاخ٩ام َو الء ٣ًخدم ال٨خب ٍو

ٌكاء، ولم ٣ًخهغ ألامغ ٖلى ج٨ٟحرهم لٛحر اإلاىخمحن لهم مً اإلاؿلمحن؛ بهما امخض 
                                                           

= 

ىص! بن مى٠٢ الخمحز واإلاٟانلت ٢ض ٩ًل٠ الٗهبت اإلاؿلمت جطخُاث ومك٣اث. ٚحر ؤن  اإلاٖى

مً آلاالم والٗظاب الظي ًهُبها هدُجت  هظه الخطخُاث واإلاك٣اث لً ج٩ىن ؤقض وال ؤ٦بر

ضم جمحزه، وهدُجت اهضٚامها وجمُٗها في ٢ىمها واملجخم٘ الجاهلي مً خىلها.  الخباؽ مى٢ٟها ٖو
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ا، ٞهظه الجماٖت  ًً هظا اإلاىهج واحؿ٘ ل٨ُٟغ ؤصخاب ال٨ٟغ الخ٨ٟحري بًٗهم بٗ

ت ًٖ اإلاىهج الصخُ  ذ.ج٨ٟغ جل٪ وحٗلً ؤجها ٖلى يل٫ ومىدٞغ

* * * 
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 الٟهل الشاوي

 ه٣ض ال٨ٟغ الخ٨ٟحري 

٣لُت جبحن ٞؿاص هظا  ُت ٖو ًإحي بُلن ال٨ٟغ الخ٨ٟحري مً ٖضة وظىه قٖغ

ٗت الُٗٓمت لم ج٣م ؤبًضا ٖلى مشل هظه  خطر مً زللها ؤن هظه الكَغ ال٨ٟغ، ٍو

ألا٩ٞاع التي ج٣طخي ٖلى الىاؽ ببُلن ٣ٖاثضهم وزغوظهم مً الضًً ٞمً 

 طل٪:

 ىحُذ:ؼهادة الخ

ت طاث ال٨ٟغ الخ٨ٟغي ؤجها لم ج٣م   مً مٓاهغ ٞؿاص مىهج الخُاعاث اإلاىدٞغ

ا ٞإ٢ضمىا ٖلى ه٣ضها. ٞالىبي  ًٗ وػًها لكهاصة الخىخُض التي ًى٤ُ بها اإلاؿلمحن ظمُ

ذ بما ملسو هيلع هللا ىلص  هٍغ هاصة ؤو الخَّ
َّ

ص ه٤ُ اإلاغء بالك ِبَل ؤلاؾلم وؤزبَذ ؤلاًماَن بمجغَّ
َ
٢ض ٢

 ٖلُه اإلاؿلمحن في ٣ُٖضته
ً

م، ومسالِٟت ٣ُٖضة ؤهل ال٨ٟغ، ُٞهبذ اإلاغُء صازل

ىت في  ت ِمً ؤهل الؿُّ هاصة، و٦ظل٪ ؤ٢ىا٫ُ ٖلماء ألامَّ
َّ

يمً صاثغِة ؤلاؾلم بالك

هاصجْحِن ؤو ما ًض٫ُّ ٖلحها بن ٧اَن ال 
َّ

٤ُ بالك ص الىُّ ُبىِث ؤلاؾلِم بُمجغَّ
ُ
غ ز ج٣ٍغ

. ٞإ٢ى 
َ
ت َُّ دِؿً الٗغب ًُ ٤ُ ؤو ال  ُ٘ الىُّ ؿخُُ وؤ٢ىا٫ ٖلماء ألامت جغصٕ ملسو هيلع هللا ىلص ا٫ُ الىبي ٌَ

٨ٟحِر مً ؤٖلً 
َ
ى ؤن ٣ًضم ٖلى ج

َ
ى هللَا ؾبداهه وحٗال

َ
٧لَّ بوؿان مؿلٍم ًسصخ

هاصجْحِن.
َّ

 الك

ُل بلى عوي  ؤلاماُم مؿلم في صخُده مً خضًض ٖمغ بً الخُاب هنع هللا يضر خحن ؤحى ظبًر

 ؤصخابه ٞؿإلملسو هيلع هللا ىلص الىبي 
َ
ـٌ وَؾِ غ وهى ظال

َ
ه ًٖ ؤمىِع ؤلاؾلم وهى في نىعة َبك

ُض ؤزبروي ًٖ ؤلاؾلم؟ ٣ٞا٫ عؾى٫ُ   ملسو هيلع هللا ىلص: »هللا  وؤلاًمان ٣ٞا٫: ًا مدمَّ
َ
 حؽهذ

ْ
ؤلاظالُم ؤن

، وجفىَم 
َ
احي الضاواة

ُ
، وج
َ
الة لَُم الفا

ُ
ٌُ هللا، وج ا سظى

ذا ؤن ًل بله بًل هللُا وؤنا محما

 
ا
 بلُه ظبُال

َ
 بِن اظخععذ

َ
، وجحجا البِذ

َ
«سمضان

 (1). 

 
َ
ً ؤؾامت ىا عؾى٫ُ هللا  ٖو

َ
ٍض ٢ا٫: بٗش اِث ملسو هيلع هللا ىلص بً ٍػ

َ
دىا الُخَغ٢ ٍت، ٞهبَّ في ؾغٍَّ

                                                           

( ظؼء مً خضًض ؤزغظه مؿلم في ٦خاب ؤلاًمان، باب بُان ؤلاًمان وؤلاؾلم وؤلاخؿان ووظىب 1)

 (.8ؤلاًمان بةزباث ٢َضع هللا ؾبداهه وحٗالى )
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٘ في هٟسخي مً طلَ٪ 
َ
 هللا ُٞٗىُخه، ٞى٢

َّ
 ٣ٞا٫: ال بله بال

ً
ِمً ُظهُىت ٞإصع٦ُذ عظل

ه للىبّيِ 
ُ
هُ ملسو هيلع هللا ىلص: »، ٣ٞا٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلصٞظ٦غج

َ
خ
ْ
ل
َ
 هللا َوكخ

ا
 ِبًل
َ
ه
َ
 ِبل
َ
ٌَ ًل ا

َ
ك
َ
٢ا٫: ٢لُذ: « ؟ؤ

لح، ٢ا٫: ًا عؾى٫ُ هللا ب ًَ الؿَّ ا ِم
ً
ما ٢الها زىٞ َم »هَّ

َ
عل
َ
ى ح  عً كلِبِه َحتا

َ
ذ
ْ
ل
َ
ل
َ
 ؼ
َ
ؤفال

 
َ
الَها ؤْم ًل

َ
ي ؤؾلمُذ ًىمئٍظ «. ؟ؤك ِ

ّ
ى جمىُِذ ؤو عها ٖليَّ ختَّ  ٞما ػا٫ ٨ًّغِ

(1) 

 مً »ملسو هيلع هللا ىلص: عوي ؤبى صاوص في ؾيىه ًٖ ؤوـ بً مال٪ ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا 
ٌ
زالر

ً كا  عما
ُّ
، وًل هخشُحه مً ؤـِل ؤلاًمان: الىف شه بزهبه ِ

ّ
ٌ: ًل بله بًل هللا، وًل هىف

 .(8)«ؤلاظالم بعمله 

ٟت جبحن ؤن زبىث ؤلاؾلم للمغء ًخد٤٣  ت الكٍغ و٢ض ظاءث الؿىت الىبٍى

بمجغص ه٣ُه للكهاصة، وفي بٌٗ ألاخاصًض ألازغي جىضر بٌٗ الخُب٣ُاث 

الٟغص واملجخم٘  الٗملُت لكغاج٘ ؤلاؾلم، والتي ًخد٤٣ بها وظىص هظا الضًً في

 ٞمً ؤمشلت طل٪:

ا بلى الُمً ٣ٞا٫: ملسو هيلع هللا ىلص ما ظاء ًٖ ابً ٖباؽ امهنع هللا يضر: ؤن الىبيَّ 
ً
 مٗاط

َ
ادُعهم »بٗض

ْعِلْمهم 
َ
 هم ؤظاُعىا لزلً فإ

ْ
ٌُ هللا، فةن ي سظى ِ

ّ
 هللا وؤو

ا
 بًل
َ
 ًل بله

ْ
هادِة ؤن

َ
بلى ؼ

لىاثه في وّلِ ًىمه ول
ـَ رض عليهم خمَغ 

َ
 هم ؤظاُعىا ؤنا هللا كذ افت

ْ
، فةن ُلته

ز مً ؤغىُائهم 
َ
اخ
ُ
 في ؤمىالهم ج

ا
َرض عليهم ـذكت

َ
ْعِلْمهم ؤنا هللا افت

َ
لزلً فإ

لشاِئهم
ُ
شدُّ على ف

ُ
باإلؾلم والضزى٫ في صاثغة ؤلاًمان ملسو هيلع هللا ىلص . و٢ض خ٨م الىبي (3)«وج

 
َ
ت ِت ٖىض مؿلٍم ًٖ مٗاٍو ت والكهاصة له بالغؾالت ٟٞي خضًض الجاٍع بمجغص اإلاٗٞغ

مي وهى ًسبُر عؾى٫َ هللا بً الخ
َ
ل ؿإله ًٖ ؤقُاَء ٢ا٫: ملسو هيلع هللا ىلص ٨م الؿُّ ًٖ ؤمىع َو

                                                           

ض بلى الخغ٢اث  ملسو هيلع هللا ىلصمخ٤ٟ ٖلُه؛ ؤزغظه البساعي في ٦خاب اإلاٛاػي، باب بٗض الىبي ( 1) ؤؾامت بً ٍػ

م ٢خل ال٩اٞغ بٗض ؤن ٢ا٫ ال بله بال 4869مً ظهُىت ) (، ومؿلم في ٦خاب ؤلاًمان، باب جدٍغ

 (، واللٟٔ إلاؿلم.96هللا )

 (.8538الجىع )( ظؼء مً خضًض ؤزغظه ؤبى صاوص في ٦خاب الجهاص، باب الٛؼو م٘ ؤثمت 8)

(، ومؿلم في ٦خاب 1395( مخ٤ٟ ٖلُه؛ ؤزغظه البساعي في ٦خاب الؼ٧اة، باب وظىب الؼ٧اة )3)

 (.19ؤلاًمان، باب الضٖاء بلى الكهاصجحن وقغاج٘ ؤلاؾلم )
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ثُب  ِ
ّ

لُٗذ طاَث ًىٍم ٞةطا الظ
َّ
اِهُت، ٞاَ ُخض والَجىَّ

ُ
 جغعى ٚىًما ٢ِبل ؤ

ٌ
ت و٧اهذ لي ظاٍع

ي   ٦ما ًإؾٟىن، ل٨ّجِ
ُ

٢ض طهب بكاٍة مً ٚىمها، وؤها عظٌل مً بجي آصم آؾ٠

 ٞإجُِذ عؾى٫َ هللا 
ً
، ٢لُذ ًا عؾى٫َ هللا ؤٞل ٞٗملسو هيلع هللا ىلص ن٨٨ُتها ن٨ت م طل٪ ٖليَّ

َّ
ٓ

ِخني بها»ؤٖخ٣ها؟ ٢ا٫: 
ْ
ًَ هللا؟»ٞإجُِخه بها، ٣ٞا٫ لها: « اث ماء، « ؤً ٢الذ: في الؿَّ

 »٢الذ: ؤهَذ عؾى٫ُ هللا، ٢ا٫: « َمً ؤها؟»٢ا٫: 
ٌ
ها مامىت ها فةنا

ْ
عِخل
َ
 .(1)«ؤ

٣ٟي ٢ا٫: ٢لُذ ًا عؾى٫َ هللا بنَّ 
َّ
ض الش ض بً ُؾٍى ٍغ

َّ
ً الك ي ؤونذ ؤْن  ٖو ؤّمِ

 ؤٞإٖخ٣ها؟ ٢ا٫: 
ٌ
 ؾىصاُء هىبُت

ٌ
ت ىضي ظاٍع ، ٖو

ً
 مامىت

ً
« ادُعَها»ؤٖخ٤َ ٖجها ع٢بت

٢الذ: عؾى٫ُ « فَمً ؤها؟»٢الذ: هللا، ٢ا٫: « مً سبً؟»ٞضٖىُتها، ٞجاءث ٣ٞا٫: 

 »هللا، ٢ا٫: 
ٌ
ها مامىت عِخلها فةنا

َ
 .(8)«ؤ

ِبّيِ  ِن ملسو هيلع هللا ىلص ٞهظه ؤخاصًض الىَّ ٗت وُمبّحِ َغ
َّ

ُر ؤنَّ ؤلاؾلَم  ناخِب الك ؤمِغها جىّضِ

م واإلاا٫ِ،  هبدىا بظل٪ مٗهىمي الضَّ ُُ هاصة ٞ
َّ

٣ُهم للك
ُ
ص ه اؽ بمجغَّ شبُذ للىَّ ًَ

ُ٘ خ٣ى١ اإلاؿلمحن وواظباِتهم. ٩ىن لهم ظمُ  ٍو

و٢ض ؤصع٥ ؤهل الٗلم هظه اإلاٗاوي ٞهاٚىها في ٢ىاٖض وؤ٢ىا٫ جىضر زبىث  

 ؤلاؾلم للمغء بى٣ُه للكهاصة:

ي ؤهَل ٢بلِخىا مؿلمحَن مامىحَن ما »الُداوي عخمه هللا: ٢ا٫ ؤلامام  ؿّمِ
ُ
وو

بيُّ  ٢حنملسو هيلع هللا ىلص صاُمىا ِبما ظاَء به الىَّ ه وؤزَبر مَهّضِ
َ
حَن وله ب٩ّلِ ما ٢ال ٞر

َ
 .(3)«مٗت

  -وؾئَل ؤلاماُم ؤبى ًىُؾ٠
َ
 ؤلاماِم ؤبي خىُٟت

ُ
ؿِلُم؟  -جلمُظ ٌُ  

َ
ًِ الغَّظل ٠ُ٦ ٖ

                                                           

م ال٨لم في الهلة ووسخ ما ٧ان 1) ( ؤزغظه مؿلم في ٦خاب اإلاؿاظض ومىاي٘ الهلة، باب جدٍغ

 (.537مً بباخخه )

(، واليؿاجي في ٦خاب 3883( ؤزغظه ؤبى صاوص في ٦خاب ألاًمان والىظوع، باب في الغ٢بت اإلاامىت )8)

(، والضاعمي في ؾيىه 888/ 4(، وؤخمض في مؿىضه )3653الىناًا، باب الهض٢ت ًٖ اإلاُذ )

٤ خماص بً ؾلمت ًٖ دمحم بً ٖمغو ًٖ ؤبي 189(، وابً خبان في صخُده )8393) ( مً ٍَغ

ض به.ؾلمت ًٖ الكَّ   ٍغ

ت )م3) داوي 38( اهٓغ: ال٣ُٗضة الُداٍو
َّ
ل -( لئلمام ؤبي ظٟٗغ الُ صاع  -جغجِب: مجضي ؤبى َٖغ

بٗت ألاولى -بحروث -البُاع١ 
َّ
 م.8111 -الُ
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َّ

٣غُّ بما ظاَء ِمً  ٣ٞا٫: ٣ًى٫: ؤقهُض ؤن ال بلَه بال ًضا عؾى٫ُ هللا، ٍو هللا، وؤنَّ مَدمَّ

ه
َ
ًً الظي اهَخدل ًَ الّضِ ؤ م خبرَّ  .(1)ٖىِض هللا، ٍو

ىوي:  محن ٖلى »٢ا٫َ ؤلاماُم الىَّ ِ
ّ
ل

َ
زحن وال٣ٟهاِء واإلاخ٩ ِت ِمً املخّضِ ىَّ ٤َٟ ؤهُل الؿُّ واجَّ

ض
َّ
سل ًُ ه مً ؤهِل ال٣ِبلت وال  م بإهَّ

َ
د٨ ًُ ًَ الظي   َمً  ؤنَّ اإلاام

َّ
اِع ال ٩ًىُن بال في الىَّ

حن 
َ
هاصج

َّ
٤َ بالك

َ
٩ى٥ِ وهُ

ُّ
ًَ الك ا م ًُ ًَ ؤلاؾلِم اِٖخ٣اًصا ظاػًما زال لِبه صً

َ
اٖخ٣َض ب٣

 ٤ُِ ًِ الىُّ  بطا َعَجؼ ٖ
َّ

 بال
ً

ً ِمً ؤهِل ال٣بلِت ؤنل
ُ

م ٨ً
َ
ٞةِن ا٢خَهَغ ٖلى بخضاهَما ل

ًِ مىه إلاٗاظلِت 
ُّ

م٨ ه ٩ًىُن  لخلٍل في لؿاهِه ؤو لَٗضِم الخَّ ِت ؤو لٛحِر طلَ٪ ٞةهَّ َُّ اإلاى

(8)«مامًىا
. 

ٞباب الضزى٫ في ؤلاؾلم باب واؾ٘ ًمشل عخمت هللا حٗالى للخل٤، وبغخمت  

ىُب٤ طل٪ ٖلى ألاٞغاص وظمٕى  هللا ظٗل باب الخغوط مىه بابا ي٣ُا ظضا، ٍو

بها في ألامت بل هى في خ٤ الجمٕى آ٦ض، إلاا وعص في ًٞل هظه ألامت و٦غامتها ٖلى ع 

دت، ٠ُ٨ٞ ًخ٤ٟ ٢ى٫ الخُاعاث الًالت بالخ٨ٟحر م٘  ال٨شحر مً الىهىم الهٍغ

هظه اإلاجزلت لهظه ألامت اإلاغخىمت والتي هي زحر ؤمت ؤزغظذ للىاؽ بىو ٦خاب 

م:  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )هللا؟!!! ٣ٞض ٢ا٫ ؾبداهه في ٦خابه ال٨ٍغ

 [660]آل عمران: (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)وقال سبحاىه: 

 .[688]البقرة: (ڄ ڄ ڄ ڄ

 

                                                           

٢اث٤ )1) اث٤ قغح ٦جز الضَّ ً الضًً بً ببغاهُم بً دمحم، 5/138( اهٓغ: البدغ الغَّ مت ٍػ
َّ

( للٗل

جُم اإلاهغي 
ُ
بٗت الشاهُت -ع ال٨خاب ؤلاؾلميصا -اإلاٗغوٝ بابً ه

َّ
ش. -الُ  بضون جاٍع

ىوي ٖلى صخُذ مؿِلم )8) ت باألػهغ -( لئلمام الىىوي1/149( اهٓغ: قغح الىَّ  -اإلاُبٗت اإلاهغٍَّ

بٗت ألاولى -ال٣اهغة
َّ
 م.1989 -الُ
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 ؤلاظالم ًلين ًل ًضوٌ بمجشد الظً:

ت ؤن زبىث ؤلاؾلم هى ٣ًحن ال  مً ؤهم ما ًى٣ٌ ٨ٞغ الجماٖاث اإلاىدٞغ

ًؼو٫ بمجغص الًٓ ؤو الك٪، وؤن ألانل هى خمل خا٫ اإلاؿلمحن ٖلى الخحر. 

هىل ْؿُغ والؿُّ ُِ ٗت ؤلاؾلمُت ال َغ
َّ

زث بها الك ت، وخمل ألاقُاء ومً اإلامحزاث التي جمحَّ

ا ٧ان ؤهم ما ًمل٨ه الٟغص اإلاؿلم في 
َّ
وألاٞٗا٫ وألا٢ىا٫ ٖلى ؤًٞل املخامل، وإلا

 هظا ؤلاًماِن 
َ
 ؤلاؾلم نُاهت

ُ
ٗت ها هى ال٣ُٗضة وؤلاًمان، ٣ٞض ٦ٟلذ قَغ ِ

ّ
خُاجه ٧ل

خضاء ٖلُه ؤو ؾلبه مً ؤّيِ شخٍو جدذ ؤي صٖاوي، و٢ض ظاءث بهظه  مً الٖا

 ِٗ ها بال٣بى٫؛ وطل٪ ألنَّ اإلاٗاوي ٦خُب ؤهل ال
ُّ
مت ٧ل

ُ
تها ألا م ومخىن ال٣ٗاثض التي جل٣َّ

ْ
ل

، ولظل٪ بطا صاع ُٞٗل  ه ب٣ُحٍن ٞل ًؼو٫ ٖىه بكّ٪ٍ
ُ
ألانَل ؤنَّ َمً ًشبذ بًماه

ٍب ٢بٍُذ  ًٍ بٍُٗض وَمْدمٍل ٢ٍغ ه بحن َمْدمٍل خؿ
ُ
ُخِمَل ٖلى الخؿً  -اإلاؿلم ؤو ٢ىل

ِ به، واختراًػا مً الى٢ٕى ولى ٧ان بًُٗضا؛ اؾخصخاًبا ل٣ُحن بؾل 
ًّ َّ
ِمه وبخؿاًها للٓ

ىت والجماٖت ؤنَّ مغج٨َب  في ج٨ٟحر اإلاؿلمحن، واإلاؿخ٣غُّ اإلاٗخمض ٖىض ؤهِل الؿُّ

ص اعج٩ابها مهما ٧ان م٣ضاع هظه اإلاٗهُت،  ٨ٟغ بمجغَّ ًَ ول٣ض ؤصع٥ اإلاٗهُِت ال 

بال بضلُل  ٖلماء ؤلاؾلم ٞضاخت ال٣ى٫ ب٨ٟغ اإلاؿلم ٞإَب٣ىا ٖلى مى٘ الخ٨ٟحر

ل وال ناٝع للخ٨م بط الكهاصة بال٨ٟغ  ؾاَ٘، ال مضاٞ٘ له، وال قبهت وال جإٍو

 ٞمً ؤ٢ىالهم : ٖلى اإلاىخض مً ؤٖٓم الؼوع والٓلم والبهخان.

٢ا٫ ؤلامام الٛؼالي عخمه هللا في: ُٞهل الخٟغ٢ت بحن ؤلاًمان والؼهض٢ت: -

 ًٟخ٣غ بلى اٖلم ؤنَّ قغَح ما ٨ًٟغ به مما ال ٨ًٟغ به ٌؿخضعي »
ً

ل  ٍَى
ً

جٟهُل

ِط٦غ ٧ّلِ اإلا٣االث واإلاظاهب، وط٦غ قبهت ٧ّلِ واخٍض وصلُله، ووظه ُبٗضه ًٖ 

ه مجلضاث، وال جدؿ٘ لكغح طل٪ ؤو٢احي،  له، وطل٪ ال جدٍى اهغ، ووظه جإٍو
َّ
الٓ

 لؿاه٪ ًٖ ؤهل ال٣ِبلت ما 
َّ

ا الىنُت: ٞإْن ج٠٨ ٞا٢ى٘ آلان بىنٍُت و٢اهىٍن: ؤمَّ

مىا ٢اثلحن: ال بله بال هللا مدمٌض عؾى٫ هللا، ٚحر مىا٢ًحن لها، ؤم٨ى٪، ما صا

ؼهم ال٨ظب ٖلى عؾى٫ هللا  ٨ٟحر ملسو هيلع هللا ىلص واإلاىا٢ًت: ججٍى بٗظٍع ؤو ٚحر ٖظٍع، ٞةنَّ الخَّ

اث  ا ال٣اهىن: ٞهى ؤْن حٗلم ؤن الىٍٓغ ٩ىث ال زُغ ُٞه، ؤمَّ ُٞه زٌُغ والؿُّ
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َّ
٤ بإنى٫ ال٣ىاٖض، و٢ؿٌم ًخٗل

َّ
ال »بلى ؤْن ٢ا٫: «.٤ بالٟغوٕ....٢ؿمان: ٢ؿٌم ًخٗل

لم مً  ُٖ ا  ًُّ  صًي
ً

 في مؿإلٍت واخضٍة، وهي ؤن ًى٨غ ؤنل
َّ

 بال
ً

ج٨ٟحر في الٟغوٕ ؤنل

بالخىاجغ، ل٨ً في بًٗها جسُئت ٦ما في ال٣ٟهُاث وفي بًٗها ملسو هيلع هللا ىلص الغَّؾى٫ هللا 

٤ باإلمامت وؤخىا٫ الصخابت ِ
ّ
ٌ٘ ٧الخُإ اإلاخٗل  .(1)«جبضٌ

٨ٟحر وا»و٢ا٫ عخمه هللا: - ُل بلُه الاختراُػ مً الخَّ ل املخّهِ َُ يبِغي ؤن ًم ًَ لظي 

حن بلى ال٣بلت  ِ
ّ
 الضماء وألامىا٫ مً اإلاهل

َ
؛ ٞةنَّ اؾدباخت

ً
ما وظض بلُه ؾبُل

، والخُإ في جغ٥ ؤل٠ِ ٧اٞغ 
ٌ
ض عؾى٫ هللا زُإ اإلاهّغِخحن ب٣ى٫ ال بله بال هللا مدمَّ

 .(8)«مؿلٍم  في الخُاِة ؤهىن مً الخُإ في ؾٟ٪ مذجمت مً صِم 

ت ؤلاؾلم - مَّ
ُ
تها ؤ داوي في متن ٣ُٖضجه التى جل٣َّ

َّ
٢ا٫ ؤلامام ؤبى ظٟٗغ الُ

ه»بال٣بى٫: 
َّ
غ ؤخًضا مً ؤهل ال٣ِبلت بظهٍب ما لم ٌؿخدل ِ

ّٟ ٨
ُ
 .(3)«وال ه

ي »و٢ا٫ عخمه هللا: - ِ
ّ

اظٍغ مً ؤهل ال٣بلت، وههل  زل٠ ٧ل َبّغٍ ٞو
َ
لة وهغي الهَّ

ًْ ماَث مجهم، وال  كهُض ٖلحهم ب٨ٍٟغ وال ٖلى َم
َ
 وال هاًعا وال و

ً
جز٫ ؤخًضا مجهم ظىت

ُ
ه

يٌء مً طل٪ وهظُع ؾغاثَغهم بلى هللا حٗالى
َ

 .(4)«بكغ٥ٍ وال بىٟا١ٍ ما لم ًٓهغ مجهم شخ

ىوُي:  - ه ال ٨ًٟغ ؤخض مً ؤهل »٢ا٫ ؤلامام الىَّ واٖلْم ؤنَّ مظهَب ؤهل الخ٤ِّ ؤهَّ

 .(5)«والبضٕال٣بلِت بظهٍب، وال ٨ًٟغ ؤهل ألاهىاِء 
                                                           

جد٤ُ٣  -حجت ؤلاؾلم ؤبي خامض الٛؼالي -( 68 -61( ُٞهل الخٟغ٢ت بحن ؤلاًمان والؼهض٢ت )م1)

 م.1993الُبٗت ألاولى  -صاع البحروحي –مدمىص بُجى 

خ٣اص )م8) ض الٛؼالي (157( الا٢خهاص في الٖا ض بً مدمَّ  -صاع ال٨خب الٗلمُت -ألبي خامض مدمَّ

 م.1983 -لبىان -بحروث

ت3) اإلا٨خب  -( ألبي ظٟٗغ ؤخمض بً دمحم بً ؾلمت الُداوي 57)م ( متن ال٣ُٗضة الُداٍو

وبهما ٢ا٫ هظا »٢ا٫ قاعخه الٗلمت البابغحي:  .هـ 1414ٗت الشاهُت ؾىــتالُب -بحروث -ؤلاؾلمي

ٟغ، 
ُ

ضزل في ال٨  ًسغط مً ؤلاًمان ٍو
ً
ا ٖلى الخىاعط الظًً ٢الىا بإنَّ اإلاؿلَم بطا اعج٨َب ٦بحرة عصًّ

٩ىن بحن اإلاجزلخحن ٟغ، ٍو
ُ

لى اإلاٗتزلت الظًً ٢الىا: ًسغط مً ؤلاًمان وال ًضزل في ال٨ قغح  «ٖو

ت )مالٗل   َبٗت وػاعة ألاو٢اٝ ال٩ىٍدُت. -(118مت البابغحي ٖلى متن ال٣ُٗضة الُداٍو

ت4) ض بً ؾلمت الُداوي 31)م ( متن ال٣ُٗضة الُداٍو ض  -( ألبي ظٟٗغ ؤخمض بً مدمَّ مدمَّ

 .هـ1414 -الُبٗت الشاهُت -بحروث -اإلا٨خب ؤلاؾلمي -هانغ الضًً ألالباوي

ا مدحي الضًً ًدحى بً قٝغ الىىوي (1/151( صخُذ مؿلم بكغح الىىوي )5) اإلاُبٗت  – ؤبى ػ٦ٍغ
= 
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ًُ خؼم عخمه هللا:  - ض اب ه ٣ٖض »و٢ا٫ ؤبى مدمَّ
َ
بذ ل

َ
والخ٤ ُهى ؤنَّ ٧ل مً ز

ىي والاٞتراء ٞل،  ْٖ ، وؤما بالضَّ ٍٕ  بىّوٍ ؤو بظما
َّ

ه ال ًؼو٫ُ ٖىه ِبال ؤلِاؾلم ٞةهَّ

 َما ٢ض َصرَّ ٖىَضه ؤن هللا حٗالى 
َ

ساِل٠ ًُ  بإْن 
َّ

ه بال
َ
ٞىظب ؤن ال ٨ًٟغ ؤخٌض ب٣ى٫ٍ ٢ال

ه ؤو ؤنَّ َعُؾى٫ هللا ٢
َ
ه ملسو هيلع هللا ىلص ال ُْ  هللا حٗالى وزلٝ َعُؾىله ٖل

َ
ه ِٞؿخجحُز زلٝ

َ
ال

َ
٢

لمُ   َوالؿَّ
ُ
لة  .(1)«الهَّ

ٟتى ب٨ٟغ مؿلٍم ؤم٨ً خمل ٦لُمه ٖلى »و٢ا٫ ؤلامام ابً ٖابضًً:  - ًُ ال 

 
ً
 يُٟٗت

ً
، ولى ٧ان طل٪ عواًت

ٌ
، ؤو ٧ان في ٦ٟغه زلٝ ًٍ  .(8)«َمدمٍل خؿ

وفي »بدغ الغاث٤، وهى مً مٗخمضاث اإلاظهب الخىٟي: وظاء في ٦خاب ال-

سغُط الغظل مً ؤلاًمان بال  ًُ داويُّ ًٖ ؤصخابىا: ال 
َّ
ظام٘ الٟهىلحن: عوي الُ

د٨ُم  ًَ ة ال  ك٪ُّ ؤهه عصَّ ٌُ  ًد٨م بها به، وما 
ٌ
ً ؤهه ِعصة ِ٣ُّ

ُ
جخىُص ما ؤصزله ُٞه وما ج

، م٘ ؤنَّ  ابُذ ال ًؼو٫ بكّ٪ٍ
َّ
٘ بها، بط ؤلاؾلُم الش ِٞ يبغي للٗالم بطا ُع ى، ٍو

ُ
ؤلاؾلم ٌٗل

ت بؾلم اإلا٨غه،  بلُه هظا ؤن ال ًباصَع بخ٨ٟحِر ؤهل ؤلاؾلم، م٘ ؤهه ٣ًطخي بصخَّ

ؤ٢ى٫: ٢ضمذ هظه لخهحر محزاًها ُٞما ه٣لُخه في هظا الٟهل مً اإلاؿاثِل ٞةهه ٢ض 

ه ال ٨ًٟغ ٖلى ٢ُاِؽ هظه اإلا٣ضمت ٞلُخ ه ٦ٌٟغ م٘ ؤهَّ إمل. اهـ وفي ط٦غ في بًٗها ؤهَّ

 
ً
الٟخاوي الهٛغي: ال٨ُٟغ شخيٌء ٌُٖٓم ٞل ؤظٗل اإلاامً ٧اًٞغا متى وظضُث عواًت

 .(3)«ؤهه ال ٨ًٟغ. اهـ

ْىُه »و٢ا٫ الكُش ابً جُمُت عخمه هللا: َٖ ِلَ٪ 
َ
ُؼ٫ْ ط ًَ ْم 

َ
٣ِحٍن ل َُ ُه ِب

ُ
َبَذ بًَماه

َ
ًْ ز َوَم

                                                           
= 

ت باألػهغ.  اإلاهٍغ

ؤبى دمحم ٖلي بً ؤخمض بً ؾُٗض بً خؼم ألاهضلسخي  (.8/838الٟهل في اإلالل وألاهىاء والىدل )( 1)

بي الٓاهغي  الُبٗت  -لبىان –صاع بخُاء الترار الٗغبي بحروث -جد٤ُ٣: ًىؾ٠ الب٣اعي-ال٣َغ

 م.8118ألاولى 

ؼ  -البً ٖابضًً -(4/884عص املخخاع ٖلى الضع املخخاع )( 8) ض ؤمحن بً ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ مدمَّ

 م.1998 -هـ 1418الُبٗت الشاهُت  -بحروث -صاع ال٨ٟغ -ٖابضًً الضمك٣ي الخىٟي

ً الضًً بً ببغاهُم بً دمحم، اإلاٗغوٝ بابً هجُم  (5/134البدغ الغاث٤ قغح ٦جز الض٢اث٤ )( 3) ٍػ

 هـ.1333ٗت صاع ال٨خب الٗغبُت ال٨بري َب -اإلاهغي 
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ُد 
ْ

اَمِت ال
َ
َض ب٢ ْٗ  َب

َّ
ُؼو٫ُ بال ًَ  

َ
؛ َبْل ال ِ٪ّ

َّ
ْبَهِت ِبالك

ُّ
ِت الك

َ
ِت َوِبَػال  .(1)«جَّ

ًْ ؤ٦َٟغ »٢ا٫ ؤلاماُم ابً ص٤ُ٢ الُٗض في بخ٩ام ألاخ٩ام:  - َ
ٌُض ٌُٖٓم إلا وهظا ٖو

 و٢٘ ٞحها زل٤ٌ ٦شحٌر مً 
ٌ
 ُٖٓمت

ٌ
ؤخًضا مً اإلاؿلمحن ولِـ ٦ظل٪، وهي وعَت

ىت وؤهل الخضًض، إلاا ازخلٟىا في ال٣ٗاثض  اإلاخ٩لمحن ومً اإلايؿىبحن بلى الؿُّ

ٛٞ 
ٌ
ىا ٖلى مسالٟحهم وخ٨ُمىا ب٨ٟغهم، وزَغ١َ حجاَب الهُبِت في طل٪ ظماٖت

ُ
لٓ

ُُض الِخ٤ٌ بهم بطا لم ٨ًً زهىُمهم ٦ظل٪ ِت، وهظا الٖى  .(8)«مً الخكىٍَّ

وال ًسغط مً ؤلاؾلم اإلاخ٤ٟ ٖلُه »و٢ا٫ ابً ٖبض البر عخمه هللا في الخمهُض: -

ض اج٤ٟ ؤهل الؿىت والجماٖت بال باجٟا١ آزغ ؤو ؾىت زابخت ال مٗاعى لها، و٢

وهم ؤهل ال٣ٟه وألازغ ٖلى ؤن ؤخًضا ال ًسغظه طهبه وبن ٖٓم مً ؤلاؾلم 

وزالٟهم ؤهل البضٕ، ٞالىاظب في الىٓغ ؤن ال ٨ًٟغ بال بن اج٤ٟ الجمُ٘ ٖلى 

 .(3)«ج٨ٟحره ؤو ٢ام ٖلى ج٨ٟحره صلُل ال مضٞ٘ له مً ٦خاب ؤو ؾىت

ى٧اويُّ عخمه هللا في -
َّ

اٖلْم ؤنَّ الخ٨َم ٖلى الغظِل »الؿُل الجغاع:  و٢ا٫ الك

ًُ باهلل  ام ًُ اإلاؿلم بسغوِظه مً صًً ؤلاؾلم وصزىِله في ال٨ٟغ ال ًيبغي إلاؿلٍم 

بَذ في 
َ
ه ٢ض ز هاِع، ٞةهَّ ـِ الجَّ  ببرهاٍن ؤوضَر مً قم

َّ
والُىم آلازغ ؤن ٣ًضَم ٖلُه بال

٤ِ ظماٖت مً  ِت مً ٍَغ ٍَّ خُدِت اإلاغو خابِت ألاخاصًِض الصَّ ًْ كاٌ ألخُه: »الصَّ ؤنا َم

خُذ، وفي لٟٔ آزغ في الصخُدحن «. ًا وافش فلذ باَء بها ؤحُذهما ه٨ظا في الصَّ

حرهما:   بالىفش ؤو كاٌ: عذو هللا ولِغ هزلً بًل حاَس علُه»ٚو
ا
ًْ دعا سحال  .«َم

                                                           

( جإل٠ُ: ج٣ي الضًً ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً ٖبض الخلُم بً جُمُت 18/511مجمٕى الٟخاوي ) (1)

الىاقغ: مجم٘ اإلال٪ ٞهض لُباٖت اإلاصخ٠ -املخ٤٣: ٖبض الغخمً بً دمحم بً ٢اؾم  -الخغاوي

ت، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٠، اإلاضًىت الىبٍى  م.1995هـ/1416اليكغ: ٖام  -الكٍغ

ض بً ٖلي اإلاٗغوٝ باب1/481ًبخ٩ام ألاخ٩ام قغح ٖمضة ألاخ٩ام )( 8)  ( ج٣ي الضًً ؤبى الٟخذ مدمَّ

الُبٗت ألاولى  -ماؾؿت الغؾالت -جد٤ُ٣ مهُٟى قُش مهُٟى ومضزغ ؾىضؽ -ص٤ُ٢ الُٗض

 م. 8115 -هـ  1486

إ مً اإلاٗاوي وألاؾاهُض )( 3) ( ؤبى ٖمغ ًىؾ٠ بً ٖبض هللا بً دمحم بً ٖبض 17/81الخمهُض إلاا في اإلاَى

بي  جد٤ُ٣: مهُٟى بً ؤخمض الٗلىي ، ودمحم ٖبض ال٨بحر  -البر بً ٖانم الىمغي ال٣َغ

 هـ. 1387ٖام اليكغ: -اإلاٛغب  –الىاقغ: وػاعة ٖمىم ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾلمُت  -الب٨غي 
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ٍٔ في الصخُذ:  ٟٞي هظه ألاخاصًِض وما «. فلذ هفش ؤحذهما»ؤي: عظ٘، وفي لٟ

٨ٟحِر، و٢ض ٢ا٫ هللا ٖؼَّ  َوَعصَ  ٍٔ ًٖ الدؿغُّٕ في الخَّ مىعَصها ؤُٖٓم ػاظٍغ وؤ٦بر واٖ

 : ٞلبضَّ مً قغح الهضع بال٨ٟغ . [116]الىدل:  (ژ ژ ڑ ڑ)وظلَّ

ُ٘ مً َىاِع١ِ ٣ٖاثِض  مإهِىت ال٣لب به وؾ٩ىن الىٟـ بلُه، ٞل اٖخباَع بما ٣ً َو

٣ت ؤلا  ما م٘ الجهِل بمسالٟتها لٍُغ َُّ ؾلِم، وال اٖخباع بُهُضوع ٞٗل الكغ، الؾ

ت ال٨ِٟغ، وال اٖخباَع بلٟٔ 
َّ
ه الخغوَط ًٖ ؤلاؾلم بلى مل

ُ
ِغْص به ٞاٖل ًُ ٦ٟغي لم 

ٗخ٣ُض مٗىاه ٌَ  به اإلاؿلم ًض٫ُّ ٖلى ال٨ٟغ وهى ال 
َ
ٔ َّٟ  .(1)«جل

ٞهظا هى ٞهم ؤهل الٗلم ججاه ٢ًُت الخ٨ٟحر ٞإًً ٞهم ؤهل الجهل  

ت التي اجسظث مً والًل٫ مً ؤٞغاص الخُاعاث  ت والجماٖاث اإلاخُٞغ اإلاىدٞغ

 الخ٨ٟحر اٖخ٣اًص ومىهًجا لها؟!!

 الخىفير حىم كضاجي لِغ آلحاد الىاط:

مً ألامىع التي حٛل٤ باب ٞخىت الخ٨ٟحر وجبحن بُلجها في هٟـ الى٢ذ، هى ؤن  

الخ٨م ب٨ٟغ الصخو ومٟاع٢خه لضًً ؤلاؾلم لِـ خ٨ًما آلخاص الىاؽ ؤو 

بهما هى خ٨م ٢ًاجي قغعي ًهضعه ال٣اضخي املخخو بالخ٨م بحن لجماٖت ما؛ و 

 الىاؽ؛ والظي ًاصي صوعه في ماؾؿاث الضولت اإلاؿلمت.

ا ٧ان ؤو ٚحر ٖالم ؤن ًإحي ٖلى شخو مؿلم 
ً
ٞل ًد٤ ألخض مً الىاؽ ٖاإلا

ٗلً ؤهه ٢ض زغط مً صًً ؤلاؾلم، ؤو ٞاع١ اإلالت ؤو اعجض؛ وبهما الخ٨م بظل٪  َو

٢ض ٣ًى٫ ٢اثل وما اإلاى٠٢ بن ٧ان ألامغ اإلا٨ٟغ واضًخا ال لبـ ٩ًىن لل٣ًاء، و 

ُٞه، ٣ُٞا٫ في هظه الخالت ٨ًٟي ٧ل مؿلم ًغظى الىجاة ٖىض هللا ؤن ٌٗخ٣ض 

، و٦ٟغ الٟٗل صون الخ٨م ب٨ٟغ «ال٣اثل»صون الخ٨م ب٨ٟغ « اإلا٣ىلت»ب٨ٟغ 

ختى ًٟهل ال٣ًاء في ؤمغه، وطل٪ ألن بظغاء خ٨م ال٨ٟغ ٖلى « الٟاٖل»

 لصخو ًلؼم له زبىث قغوٍ ٢ُُٗت واهخٟاء مىاو٘ في خ٤ الٟغص.ا

                                                           
 -جد٤ُ٣: مدمىص ببغاهُم ػاًض -كى٧اوي( لل4/578الؿُل الجغاع اإلاخض٤ٞ ٖلى خضاث٤ ألاػهاع )( 1)

 الُبٗت ألاولى. -بحروث -صاع ال٨خب الٗلمُت
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ٗت وؾماخت هظا الضًً وهي: ؤهه  زم هىا٥ ه٣ُت جىضر ٖٓمت هظه الكَغ

ٗت ٢ض ويٗذ ٢ىاٖض  ٖىض و٢ٕى شخو ما في ٢ى٫ ؤو ٖمل م٨ٟغ، ٞةن الكَغ

للخٗامل م٘ هظا ألامغ وهى ألامغ باؾدخابخه وصٖىجه بلى الغظٕى ًٖ هظا، وبُان 

ظا الٟٗل ؤو ال٣ى٫ ٚحر ظاثؼ، وال٣ُام بةًًاح ألامغ وجٟىُض الكبهاث ؤن ه

تراياث ٖىضه بن وظضث، والهبر ٖلُه وصٖىجه بلى مغاظٗت هٟؿه  والٖا

والخى٠٢ ًٖ طل٪، ٞةن جاب وعظ٘ ٞةن طل٪ هى اإلا٣هض الكغعي، وهظا هى 

ت ، وهى به٣اط الىاؽ مً الىاع وبصزالهم في عخمملسو هيلع هللا ىلصالظي صٖا بلُه هبي الغخمت 

 ؤلاؾلم.

ا  ًٖ ٗت ٖلى اإلاى٠٢ في الخٗامل م٘ الصخو الظي اعج٨ب هى ٞلم جُل٤ الكَغ

 اؾم 
ً

 ؤو ٢ىال
ً

؛ وبهما ؤَل٣ذ ٖلُه اؾم «ج٨ٟحر»مً ؤهىإ اإلا٨ٟغاث ٞٗل

٤ واللحن والبُان، والٗمل ٖلى « اؾدخابت» ًخم مً زللها الخٗامل مٗه بالٞغ

بخه لضًً ؤلاؾلم والجىاب ًٖ ، وبمدملسو هيلع هللا ىلصجظ٦حره باهلل ؾبداهه وحٗالى، وبغؾىله 

 ٧ل الكبهاث وألاؾئلت التي ٖىضه.

زم ألامغ بٗض طل٪ بلى ال٣ًاء بن ؤنغ ٖلى مى٢ٟه في ْل الىٓام الٗام 

وال٣ىاهحن التي جد٨م الضولت، ولِـ بلى ٞغص ؤو ظماٖت وختى بن خ٨م ال٣ًاء 

ب٨ٟغ شخو ما ٞل ًجىػ ألخض مً الىاؽ ؤن ًخسظ يضه ؤي بظغاء ؤو ٞٗل، 

اًت مهالر اإلاؿلمحن.  ٞةن طل٪ مً ٖمل ماؾؿاث الضولت ال٣اثمت ٖلى ٖع

بُٗت الخُاة اإلاٗانغة التي هدُاها،  ٗت َو هظا هى اإلاٟهىم مً م٣انض الكَغ

ت في بزغاط الىاؽ مً ؤلاؾلم  ضم اإلاؿاٖع والتي جخُلب الهبر والخشبذ ٖو

 بالكبهاث.

 الىباثش وبن هثرث ًل تهذم ؤـل ؤلاًمان:

تها في هظا الباب: ؤن ال٨باثغ مً ألامىع   اإلاهمت التي ًجب ٖلى اإلاؿلم مٗٞغ

وبن ٦ثرث ال تهضم ؤنل ؤلاًمان، وال جى٣ٌ قهاصة الخىخُض، وبن ٧اهذ جازغ وال 

 ق٪ ٖلى م٣ضاعه في ال٣لىب ول٨جها الججٕز ؤنله مً ٢لب اإلاامً.

م ما ًض٫ ٖلى ٖضم ٦ٟغ الٗهاة ختى م٘ ٖٓم اإلاٗهُت   ظاء في ال٣غآن ال٨ٍغ
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )٣ًى٫ هللا ٖؼ وظل: 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ا في الضًً، ولى ٧ان ٧اٞغا لىٟى [178] الب٣غة: (ۓ 
ً

. ٣ٞض ؾمى هللا ال٣اجل ؤز

٣ى٫ ؾبداهه: ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ) ٖىه ألازىة ؤلاًماهُت. ٍو

. [116يؿاء:]ال (ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

 جدذ صاثغة الٟٗى بمكُئخه ؾبداهه.
ً

 ٞجٗل ؾبداهه ٧ل ما صون الكغ٥ صازل

٣ى٫ ٖؼ وظل ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ) :ٍو

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

مت  .[9]الدجغاث:  (﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹  ٟٞي هظه آلاًت ال٨ٍغ

٪ صم وبغي، ؤزبذ هللا اؾم ؤلاًمان لُىاث٠ مً اإلاؿلمحن خضر بُجهم ٢خا٫ وؾٟ

 والبغي طهب ُٖٓم زانت في الضماء وم٘ طل٪ ؾمى هللا البٛاة مامىحن.

ت ما ًشبذ ؤن ال٨باثغ ال جسغط اإلاؿلم مً ؤلاؾلم، وال  ظاء في الؿىت الىبٍى

ججٕز ٖىه ؤلاًمان، ٞمً الىهىم التي جض٫ ٖلى طل٪: ما عواه البساعي في 

اهلل هى زمً صزى٫ الجىت ؤن ٖضم الكغ٥ ب ملسو هيلع هللا ىلصصخُده والظي ًسبرها ُٞه الىبي 

ُه » :ملسو هيلع هللا ىلصختى وبن و٢٘ ؤلاوؿان في ال٨باثغ ٣ُٞى٫ الىبي 
ا
ه
َ
َشِوي ؤ

ا
َبؽ
َ
اِوي ِحْبِرًُل ف

َ
ج
َ
ؤ

 
ْ
: َوِبن ٌَ ا

َ
ى، ك
َ
و  صَ
ْ
، َوِبن

َ
 َظَشق

ْ
: َوِبن

ُ
ذ
ْ
ل
ُ
، ك
َ
ت
ا
َل الَجى

َ
ا َدخ

ا
ئ ِْ
َ
ِشُن باهلل ؼ

ْ
ؽ ٌُ  
َ
 ًل
َ
ًْ َماث َم

ى
َ
و  صَ
ْ
، َوِبن

َ
الضًً بالًغوعة ؤن الجىت مدغمت ٖلى  ومً اإلاٗلىم مً (1)«َظَشق

                                                           

(1( 
َ
ت

َ
ِث٨

َ
ل

َ
َ٘ ِظْبِرًَل، َوِهَضاِء هللا اإلا ّبِ َم ِم الغَّ

َ
ل

َ
( مً 7487( ؤزغظه البساعي في ٦خاب الخىخُض، َباُب ٦

 .خضًض ؤبي طع هنع هللا يضر
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 اإلاكغ٦حن، ٞض٫ طل٪ ٖلى ؤن ال٨بحرة ال جسغط مً صاثغة ؤلاؾلم.

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )٢ا٫ ؤلامام البساعي: باب 

  .(1)ٞؿماهم مامىحن [9]الُدُجغاث: (ں 

 ال »٢ا٫ ابً حجغ: 
ً
واؾخض٫ اإلاال٠.. ٖلى ؤن اإلاامً بطا اعج٨ب مٗهُت

 .(8)«اؾم اإلاامً ٨ًٟغ؛ بإن هللا ؤب٣ى ٖلُه

ومدهل الترظمت ؤهه إلاا ٢ضم ؤن اإلاٗاصخي ًُل٤ ٖلحها  »٢ا٫ ابً حجغ عخمه هللا: 

مجاػا ٖلى بعاصة ٦ٟغ الىٗمت ال ٦ٟغ الجخض، ؤعاص ؤن ًبحن ؤهه ٦ٟغ ال ًسغط « ال٨ٟغ»

ا، للخىاعط الظًً ٨ًٟغون بالظهىب، وهو ال٣غآن ًغص ٖلحهم وهى ٢ىله 
ً
ًٖ اإلالت زلٞ

ٞهحر ما صون الكغ٥ جدذ بم٩ان  [48]اليؿاء: ( ھ ھ ھ ے ہ ھ)حٗالى: 

مشل ٧ان ٧اٞغا ملسو هيلع هللا ىلص اإلاٟٛغة، واإلاغاص بالكغ٥ في هظه آلاًت ال٨ٟغ، ألن مً جخض هبىة دمحم 

 .(3)«ولى لم ًجٗل م٘ هللا بلها آزغ، واإلاٟٛغة مىخُٟت ٖىه بل زلٝ

اعب و٦ظل٪ ٧ل مؿلم ٌٗلم ؤن ق»... :٣ًى٫ الكُش ابً جُمُت عخمه هللا

ًجٗلهم مغجضًً ًجب ملسو هيلع هللا ىلص الخمغ والؼاوي وال٣اطٝ والؿاع١، لم ٨ًً الىبي 

٢خلهم، بل ال٣غآن والى٣ل اإلاخىاجغ ٖىه ًبحن ؤن هاالء لهم ٣ٖىباث ٚحر ٣ٖىبت 

اإلاغجض ًٖ ؤلاؾلم، ٦ما ط٦غ هللا في ال٣غآن ظلض ال٣اطٝ والؼاوي، و٢ُ٘ الؿاع١، 

ل٣خلهم. ٨ٞل ال٣ىلحن مما ٌٗلم ، ولى ٧اهىا مغجضًً ملسو هيلع هللا ىلصوهظا مخىاجغ ًٖ الىبي 

 .(4)ملسو هيلع هللا ىلص«ٞؿاصه بااليُغاع مً صًً الغؾى٫ 

* * * 

                                                           

 .(1/84( صخُذ البساعي م٘ الٟخذ )1)

 (.1/85الباعي ) ٞخذ (8)

 .(1/85( ٞخذ الباعي )3)

 (.7/877اهٓغ: مجمٕى الٟخاوي ) (4)
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 زاجمت

ت  َُّ ومً زل٫ هظا الٗغِى ل٣ًُت الخ٨ٟحر َوَظَب ٖلى  اإلااؾؿاث ؤلاؾلم

ملسو هيلع هللا ىلص واملجام٘ الضًيُت ؤن جإزظ مهمت بُان مضي زُىعة هظه الٓاهغة ٣ٞض ٢ا٫ الىبي 

ٌُض  (1)«افش، فلذ باء بها ؤحذهماؤًما سحل كاٌ ألخُه ًا و»مدظًعا مجها  ٞهظا ٖو

ًْ ؤ٦َٟغ ؤخًضا مً اإلاؿلمحن ولِـ ٦ظل٪ َ
 .ٌُٖٓم إلا

ذ بما ٖلُه اإلاؿلمحن في ٞ هٍغ هاصة ؤو الخَّ
َّ

ص ه٤ُ اإلاغء بالك اإلؾلم ًشبذ بمجغَّ

 ٞلى اعج٨ب ٣ُٖضتهم 
ً
ص اعج٩ابها مهما ٧ان بٗض طل٪ ٞةهه مٗهُت ٨ٟغ بمجغَّ ًَ ال 

 مً ال٨باثغ ٞةجها ال تهضم ؤنل ؤلاًمان وبن ٦ثرث.ختى لى ٧اهذ م٣ضاعها 

بد٨م وختى لى زبذ ب٣ُحن ٞل ًشبذ بال   وما زبذ ب٣ُحن ال ًؼو٫ بمجغص الًٓ

٢ًاجي ولِـ طل٪ آلخاص الىاؽ وبهما هى لل٣اضخي املخخو بالخ٨م بحن الىاؽ؛ 

 وبهظا ًىٛل٤ باب ٞخىت الخ٨ٟحر. والظي ًاصي صوعه في ماؾؿاث الضولت اإلاؿلمت

* * * 

 

                                                           

 ( مً خضًض ابً ٖمغ.61(، ومؿلم )6114( مخ٤ٟ ٖلُه؛ ؤزغظه البساعي )1)
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 الغص ٖلى قبهت اهدكاع ؤلاؾلم بالؿ٠ُ . 6

 )هدى ٞهم صخُذ ل٣ًُت الجهاص في ؤلاؾلم(

 :جمهُذ

َع  م ٢ض ج٨غَّ  ٖلى الجهاِص في ال٣غآن ال٨ٍغ
َّ

ُؾى٫ بن الخض  ملسو هيلع هللا ىلص ، وظٗله الغَّ
َ
طعوة

ؾىام ؤلاؾلم، وؤٖضَّ هللا حٗالى لل٣اثمحن بهظا الٟغى الُٗٓم ؤظًغا ًُٖٓما، بُض 

لى ًدخاط بلى جىيُذ ؤنَّ الجه ُٗ ُ٘ مً الضعظاث ال اص الظي ؤهُِ به هظا اإلا٣ام الٞغ

بّيِ  ٗل الىَّ م ٞو وصخابخه ال٨غام. ملسو هيلع هللا ىلص مٗىاه الصخُذ في يىء ال٣غآن ال٨ٍغ

ومُاصًً الجهاص في ؾبُل هللا عخبت واؾٗت ؾٗت ؤلاؾلم، ولِؿذ ي٣ُت وال 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )مدهىعة في هُا١ مٗحن ٢ا٫ حٗالى: 

: [58ن: ]الٟغ٢ا (ۇ ۆ
ً

، ٞهىا الجهاص بمٗجى ال٣خا٫، ؤما ٢ىله حٗالى مشل

 [69]الٗى٨بىث:  (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)

لب مغياجه   .ٞالخضًض هىا ًٖ ظهاص ٖام في صًً هللا َو

بّيِ  والجهاص ماٍى مىظ بٗشجي هللا بلى ؤن ملسو هيلع هللا ىلص: »والجهاص ًهض١ ٖلُه ٢ى٫ الىَّ

له ظىع  ُِ ا٫ ال ًب ظَّ تي الضَّ . وهى الظي (1)«ظاثٍغ وال ٖض٫ ٖاص٫ٍ ٣ًاجل آزغ ؤمَّ

بّيِ   .(8)«الجهاص ٖمىص ؤلاؾلم وطعوة ؾىامهملسو هيلع هللا ىلص: »ًهض١ ٖلُه ٢ى٫ الىَّ

بّيِ  ملسو هيلع هللا ىلص وما عواه الكُسان ًٖ ٖبضهللا بً ٖمٍغو ٢ا٫: ظاء عظٌل بلى الىَّ

 .(3)«ٟٞحهما ٞجاهض»٢ا٫: وٗم. ٢ا٫: « ؤحيٌّ والضا٥»ٞاؾخإطهه في الجهاص ٣ٞا٫: 

ىا
َّ
 ؤلاؾلمُت اإلاٗانغة، ؤْن وبنَّ مً الٓ

ُ
اخت هغ اإلااؾٟت التي حكهضها الؿَّ

ستز٫ مٟهىم الجهاص في مًٗجى مً مٗاهُه ؤال وهى  -ٖلى ؾٗخه وقمىله وؤهمُخه -ًُ
                                                           

 (.8171عواه ؤبى صاوص في ؾيىه ًٖ ؤوـ ) (1)

 (.88111( خضًض )5/834عواه ؤخمض في اإلاؿىض ًٖ مٗاط ) (8)

 (.4683(، ومؿلم )8788ساعي )مخ٤ٟ ٖلُه: ؤزغظه الب (3)
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بذ ٖلُه مٟاؾُض ُٖٓمت، و٢ض «. ال٣خا٫»  وجغجَّ
ً

وال ق٪َّ ؤنَّ هظا ٢ض ؤخضر زلل

صاع »اإلاٗمىعة بلى ػاص ألامغ ؾىًءا ٖضم الٟهم الصخُذ إلايكإ ال٣ى٫ بخ٣ؿُم 

م «. صاع بؾلم»و« خغب»ؤو« ٦ٟغ دّخِ
ُ
وهظه اإلاٟاؾض الُٗٓمت وآلازاع الٟاصخت، ج

ِٓغ في ٢هغ اإلاٟهىم الٗام للجهاص ٖلى اإلاٟهىم ال٣خالّيِ ٣ِٞ،   الىَّ
َ
ٖلُىا بٖاصة

ُٗىت ٖلى بًها٫ عؾالت ؤلاؾلم بلى 
ُ

ٓغ في الىؾاثِل اإلا ُٗض الىَّ
ُ
لُىا خخًما ؤْن و ٖو

 الىاؽ.

، «الجهاص»مً مٟهىم « ال٣خا٫»لِـ مً ؤٚغاى هظا البدض بلٛاء مٗجى و 

ِٓغ في مٟهىم   الىَّ
ُ
٤ به مً « الجهاص»بل الٛغُى ألاؾاُؽ مىه بٖاصة

َّ
وما ًخٗل

ت اإلاُهغة؛ وؤ٢ىا٫  ىت الىبٍى م والؿُّ ٤ ما ظاء في ال٣غآن ال٨ٍغ ؤخ٩ام؛ ٖلى ٞو

 
َّ
ى ًد ُت، وطل٪ ختَّ ا الٗلماء في صاثغة اإلا٣انض الكٖغ

ً
كمل آٞا٢ ؿ٘ هظا اإلاٟهىم َو

٤ اإلا٣هض الكغعي مً الجهاص.  ٖضة جىاؾب وا٢ٗىا اإلاٗانغ بما ًد٣ِّ

« ال٣خا٫»ٖلى « الجهاص»ول٣ض ٧ان التر٦حُز في هظا البدض ٖلى ؤنَّ ٢هغ مٟهىم 

عاث  ـٍ ومبّرِ ؾ
ُ
ٌ٘ انُلحيٌّ ٣ٞهيٌّ ٢ام ٖلى ؤ ا، بل هى وي ًُّ ا بله ًُّ ا قٖغ ًٗ لِـ وي

ُ٘ في هظا اإلاٟهىم لم حْٗض مىظىصة، ًُ الخىؾُّ مَّ ًم٨
َ
ًْ ز ىت -وِم ٤ ال٣غآن والؿُّ  -ٖلى ٞو

٤ م٣هىص الجهاص في ٖهغها  لب بدؿب ما ًد٣ِّ
َّ
خذ آٞا١ ظضًضة لجهاص الُ ٞو

الخضًض، وؾيخ٩لم في هظا الؿُا١ ٠ُ٦ ٞهمذ جل٪ الجماٖاث اإلاٛالُت الجهاص 

ا هغاه في  ًُّ وا٢ٗىا اإلاٗاف مً زل٫ بك٩ل مٛلٍى وماعؾذ هظا الٟهم جُب٣ُا ٖمل

٤ ز٠ُ  اء مً ٚحر وظه خ٤ ًٖ ٍَغ اؾدباخت الضماء اإلاٗهىمت و٢خل ألابٍغ

الُاثغاث ؤو حجؼ الغهاثً ؤو جٟجحر ؤما٦ً اػصخام الىاؽ ؤو اٚخُا٫ الؿُاؾُحن 

واإلاؿئىلحن والٗلماء اإلاٗاعيحن ل٨ٟغهم، وهظا لِـ ظهاًصا في ؾبُل هللا بل هى 

ٗت ؤلاؾلمُت بٞؿاص في ؾبُل الكُُان، وم ا ٞٗلىا ما ٞٗلىه بال لجهلهم بالكَغ

جهم ؤن ؤلاؾلم ما اهدكغ بال بالؿ٠ُ م٘ ؤن الجهاص ما  وخ٣ُ٣ت ٣ٞه الجهاص ْو

ا للٓلم وب٢غاًعا للٗض٫ والؿلم وألامً ٞإجىا بى٣ٌُ  ًٗ  للخ٤ وصٞ
ً
ْهَغة

ُ
ّغِٕ بال ه

ُ
ق

ؾلم وظٗلىا م٣هض الجهاص ٞإٞؿضوا في البلص و٢خلىا الٗباص وقىهىا نىعة ؤلا 
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اؾمه له٣ًُا في ٧ل الٗالم باإلعهاب ٞىٟغ الىاؽ مىه وزاٞىا مً ؤجباٖه؛ لظل٪ 

٠ بد٣ُ٣ت الجهاص والغص ٖلى قبهت اهدكاع ؤلاؾلم بالؿ٠ُ ،و٢ض  وظب الخٍٗغ

لىا لهظا اإلا٣هض بٗضة ٞهى٫:  جىؾَّ

* * * 
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 الٟهل ألاو٫ 

ت َُّ ئت ؤنىل  جَى

ذ بلحها ؤزىاء مٗالجخىا لل٣ًاًا ال٣ٟهُت مً ألامىع التي ًيبغي ٖلُىا ؤن هلخٟ

غ اإلاهُلخاث، ومغاٖاة الخٛحراث التي ٢ض جُغؤ   جدٍغ
ُ
ت اإلاٗانغة، ٢ًُت وال٨ٍٟغ

ٖلى صاللت مهُلر ٣ٞهي ؤو ٨ٞغي ما؛ هدُجت ٖىامل مسخلٟت ٦خٛحر الؼمان 

ر  اؽ ؤو الٗلماء، زم جخٛحَّ غاٝ التي ٢ض ًخىاي٘ ٖلحها الىَّ والبِئت وألا٩ٞاع وألٖا

 ٓغوٝ ُٞخىايٗىن ٖلى ٚحرها... وه٨ظا.ال

ؿاٖضها ٖلى هظا ؤن هٟهم َبُٗت بىاء ال٣ٟه ؤلاؾلمّيِ بمضاعؾه   ٌُ و٢ض 

ابذ في 
َّ
ر، والش هاث بًٗها زابذ وبًٗها مخّٛحِ ومظاهبه املخخلٟت وامتزاظه مً م٩ّىِ

البىاء ال٣ٟهي هى مجمل ألاخ٩ام التي حؿدىض بلى ألانى٫ ال٣ُُٗت املخ٨مت التي 

ر الؼمان واإلا٩ان وهي ال ج ر بخٛحُّ ىت وؤلاظمإ ال٣ُعي»خٛحَّ « ههىم ال٨خاب والؿُّ

ى  ؿمَّ
ُ
رة بٗضٍص مً الٗىامل التي ح ت ألاخ٩ام اإلاخّٛحِ ر ٞهى مجمٖى ا اإلاخّٛحِ ظهاث »ؤمَّ

ٞاألخ٩ام الاظتهاصًت  الؼمان واإلا٩ان وألاخىا٫ وألاشخام؛«: الخٛحر

 هظه الجهاث.واإلاهُلخاث، بل والخ٣ؿُماث جخٛحر بخٛحر 

 
َ
ت َُّ وال ق٪َّ ؤنَّ امتزاط الشابذ واإلاخٛحر في بىاء ال٣ٟه ؤلاؾلمي ؤ٦َؿبه زان

ت 
َّ
ت اإلالثمت ل٩اٞ َُّ ا زان ًً ت الٗهىع، وؤ٦َؿبه ؤً

َّ
اإلاؿاًغِة واإلاىا٦بت ل٩اٞ

ت ألاخىا٫.
َّ
ت ل٩اٞ َُّ  الٓغوٝ وألاشخام، ٦ما ؤ٦َؿبه اإلاغوهت والهلخ

ٓغ في نيُ٘ ٞ و٦باع الخابٗحن وال٣ٟهاء  (1)٣هاء الصخابتوبطا ؤمٗىا الىَّ

                                                           

ظم٘ ال٣غآن في ٖهض ؤبي ب٨غ، ومً ألامشلت ٖلى مغاٖاة ٣ٞهاء الصخابت لل٣ٟه اإلا٣انضي:  (1)

و٦خابخه في اإلاصخ٠ ؤلامام في ٖهض ٖشمان، واإلا٣هض هى خٟٔ صؾخىع الضولت الىاقئت، واإلاىب٘ 

ٓام وا ٘ والّىِ  ل٣اهىن. ألاو٫ لهضي الٗالم ونلخه، واإلاهضع ألاؾاؽ للدكَغ

و٢خل الجماٖت بالىاخض، واإلا٣هض هى خٟٔ خُاة الىٟىؽ و٢م٘ الجىاة وػظغ الىاؽ ٧ي 

ٗت الٟغاع مً ال٣هام بكبهت الاقترا٥ في ال٣خل.  ال ٨ًٟغوا في ال٣خل، وؾض طَع
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ُت وألانى٫ ال٩لُت، والىٓغ بلى  ٖغ
َّ

حن، ٖلمىا ؤنَّ مغاٖاة اإلا٣انض الك اإلاخبٖى

ت  اث، ٧ان مىهًجا واضًخا مُغًصا ٌؿاُٖض ٖلى مٗٞغ اإلاأالث في ؾاثغ الخهٞغ

ا.
ً
ض ملثًما وبن ٧ان َمىعوز ُٗ  الخ٨م اإلاىاؾب للىا٢٘، وججاوػ ما لم ٌ

٣ت جخجاوػ الٓاهغة الهىعٍت ٖلُىا بط ن ؤن هخٗامل م٘ زغوجىا ال٣ٟهُت بٍُغ

ت بلى اإلاىهجُت الىا٢ُٗت ، ووٗجي بالٓاهغة الهىعٍت ؤو اإلااصًت (1)اإلااصًت ؤو الاظتراٍع

هى ؤن هىٓغ بلى اإلاىعور ال٣ٟهي بك٩ل ٖام باٖخباعه نالًخا ل٩ّلِ ػماٍن وم٩اٍن، 

ٗت وهظا زُ َغ
َّ

إ مجهجيٌّ بالٜ، ال ًمذُّ بهلٍت بلى مىهج ُٞىجّز٫ِ ال٣َٟه مجزلت الك

ى٢ٗىا في ٦شحر مً اإلاكا٧ل ٖىضما هىاظه جل٪  ؤؾلٞىا الهالخحن، بل ٍو

صة ؤبغػها  الترا٦ماث التي اػصخمذ بها خغ٦ت الخُاة في مجاالث مٗانغة مخّٗضِ

ا ًً ت، ومجها ؤً َُّ ت اإلاهٞغ تها وبسانَّ ت بغمَّ ًَّ ت والا٢خهاص َُّ  ٢ًاًا اإلاٗاملث اإلاال

٣ت  ِ
ّ
ت، ومجها ٦شحر مً ال٣ًاًا اإلاخٗل َُّ ول ت والٗل٢اث الضَّ َُّ ٖغ

َّ
ُاؾت الك مجاالث الّؿِ

ا ٦َخبه ؤؾلٞىا  غ١ ؤلازباث، ٞل ق٪َّ ؤنَّ ٢ضًعا ٦بحًرا ممَّ غعي َو
َّ

بال٣ًاء الك

ن ُٞه، وال  ا وله٣ًُا بالىا٢٘ الظي صّوِ
ً
الهالخىن في هظه املجاالث ٧ان مغجبُ

ر هظا ق٪َّ ؤنَّ جل٪ ألاخ٩ ر بخٛحُّ هاتها جخٛحَّ ًها ؤؾاًؾا مً م٩ّىِ ام التي ٧ان الىا٢٘ م٩ّىِ

ٗت ؤلاؾلمُت ل٩ل ػمان وم٩ان.  الىا٢٘، وهظا هى اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي لهلخُت الكَغ

ا ًد٩ي نىعتها « الاظتراع»ؤما مىهج 
ً
٪ بمؿاثل الترار جمؿ٩ ٞةهه ًخمشل في الخمؿُّ

 
َّ

تها صون الى٢ٝى ٖىض اإلا٣انض الك ت؛ ختى ًم٨ًِ وماصَّ ُت وألانى٫ الٗامَّ ٖغ

غ، ؤو الاؾخٟاصة مجها ٖلى خالها بن ٧اهذ جهلر  غها بن اخخاظذ بلى جٍُى جٍُى

 ًٖ 
ٌ
ن لىا الٟغ١ بحن الاظتهاص والاظتراع؛ ٞاالظتهاُص ٖباعة لظل٪. وهظا اإلاٗجى ًبّحِ

ت  ىَّ ما٫ ههىم ال٨خاب والؿُّ ٨ها املجتهض إٖل
ُ
ٍت مً آلالُاث التي ٌؿل مجمٖى

ٍ٘ ما « شابذال» ر»في وا٢ ُت ال٩لُت والجؼثُت، هظا هى «اإلاخّٛحِ ٤ اإلا٣انض الكٖغ ، ٞو

                                                           

( 39ًغاظ٘ في هظا اإلاٗجى ٦خاب ؾماث الٗهغ عئٍت مهخم لكُسىا الض٦خىع ٖلي ظمٗت )م (1)

 ؾدشماعاث الش٣اُٞت.َبٗت صاع الٟاعو١ لل 
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امل
َّ

 (1)الاظتهاص بمٗىاه الىاؾ٘ الك
ُ
ٞهى الخٗامل م٘ الترار « الاظتراع». ؤما ْاهغة

٩٦ل ٖلى ؤهه زابذ ال مخٛحر ُٞه بما في طل٪ الؼمان واإلا٩ان وألاخىا٫ وألاشخام. 

 ال ًخجؼؤ مً مٟهىم الخجضًض، واملجتهض ٞاالظتهاُص بطن ْاهغة صخُت 
ٌ
وهي ظؼؤ

الخ٣ُ٣يُّ ًخٗامل م٘ الترار بمبضؤ اإلاىاػهت بحن الشابذ واإلاخٛحر، ُٞإزظ مً الترار 

 عوخه، ومً الىا٢٘ ؤؾاًؾا ًبجي ٖلُه خ٨مه.

ت صواٞ٘ الجهاص وال٣خا٫ في ؤلاؾلم، مً  َُّ تي هدً بهضصها ٢ً
َّ
ت ال َُّ وال٣ً

اؽ بلى ؤخ٩ام ألامشلت الىاضخت ٖلى م ا؛ ٣ٞض هٓغ بٌٗ الىَّ ًٟ هىا ٖلُه ؾل ا هبَّ

٫ وال  ٗت التي ال جدبضَّ َغ
َّ

ه ؤخ٩ام الك ن في هظا املجا٫ ٖلى ؤهَّ ال٣ٟه ؤلاؾلمي اإلاضوَّ

امل ٖلى ال٣خا٫ 
َّ

ر بدا٫ٍ مً ألاخىا٫، ٣ٞهغ مٟهىم الجهاص الىاؾ٘ الك جخٛحَّ

ن ال٣ٟهاء ؤخ٩امه وعؾمىا خضوصه ٧ان بىاًء   الظي صوَّ
َ
ٍن ًد٨م نلت ٍ٘ مٗحَّ ٖلى وا٢

ولُت بك٩ٍل  م مؿإلت الٗل٢اث الضَّ
ُ

د٨ ت بٛحرها مً الضو٫، بل ٍو َُّ ولت ؤلاؾلم الضَّ

ٖام، ٦ما ؾيبحن بن قاء هللا. ولؿذ ؤق٪ُّ ولى للخٓت واخضة ؤنَّ ٣ٞهاءها 

مغ، ؤو بٗثهم ُٗ هللا حٗالى مً ٢بىعهم مجتهضًً  ألاؾلٝ الٗٓام، لى امخض بهم ال

الؼمان لٛحروا ٦شحًرا مما اظتهضوا ُٞه بىاء ٖلى ما حٛحر مً الىا٢٘ وما في هظا 

 اػصخمذ به خغ٦ت الخُاة في ٧ّلِ مجا٫؛ وهظا ما وٗجي به اإلاىهجُت ال٣ٟهُت.

* * * 

                                                           

ا خى٫ ججضًض ال٣ٟه والاظتهاص ٦خاب ؾماث الٗهغ عئٍت مهخم  (1) ًً ًغاظ٘ في هظا اإلاٗجى ؤً

 ( َبٗت صاع الٟاعو١ للؾدشماعاث الش٣اُٞت.867 - 857لكُسىا الض٦خىع ٖلي ظمٗت )
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 الٟهل الشاوي

 مهُلر الجهاص بَللت ٖلى

ف الجهاد في اللغت العشبُت:  حعٍش

ؤي الُا٢ت  -ُم ويمهابٟخذ الج -الجهاُص مهضع ظاهض، وهى مً الجهض

ّمِ الُا٢ت. -بٟخذ الجُم -واإلاك٣ت، و٢ُل: الجهض ًَّ ت، وبال  هى اإلاك٣َّ
والجهاص واملجاهضة اؾخٟغاٙ الىؾ٘ في مضاٞٗت الٗضو، والجهاص زلزت ؤيغب: 

ٟـ، وجضزل زلزتها في  ُُان، ومجاهضة الىَّ
َّ

اهغ، ومجاهضة الك
َّ
مجاهضة الٗضو الٓ

ٱ ٻ ) [34احلج: ] (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)٢ىله حٗالى: 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ) [14 ]التوبة: (ٺ

]ألاهفاٌ:  (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

72]
 (1).    

ف الجهاد في اـعالح الفلهاء:  حعٍش

 ؤوًل: عىذ الخىفُت:

ابضًً: بظ٫ الىؾ٘ في ال٣خا٫ في ؾبُل هللا مباقغة ؤو مٗاوهت بما٫ ؤو  ٢ا٫ ابًٖ 

 .(8)ج٨شحر ؾىاص

٢ا٫ ال٨ما٫ ابً الهمام: صٖىة ال٨ٟاع بلى الضًً الخ٤ و٢خالهم بن لم و 

 .(3)٣ًبلىا
                                                           

ب ال٣غآن للغاٚب ألانٟهاوي، جإل٠ُ ؤبي ال٣اؾم الخؿحن بً دمحم (1)  اهٓغ: اإلاٟغصاث في ٍٚغ

ت بحروث.1/111)  (، َبٗت صاع اإلاٗٞغ

( للٗلمت ابً ٖابضًً، ٍ: صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ 4/181عص املخخاع ٖلى الضع املخخاع ) (8)

 هـ.1481بحروث ؾىت اليكغ 

 ( لل٨ما٫ ابً الهمام  ٍ: الخلبي.5/435ٞخذ ال٣ضًغ ) (3)
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م وهى الجهاص  ٠ الشاوي هٓغ بلى الجهاص بمٗىاه ألٖا ٞمً الىاضر ؤنَّ الخٍٗغ

٠ ألاو٫ ٣ٞض هٓغ بلُه بمٗىاه  في ؾبُل هللا بالضٖىة بالدجت والبرهان، ؤما الخٍٗغ

ً ٟحن ، و الخغبُحن ألازو وهى ٢خا٫ ال٩اٍٞغ الظي ًلُٟذ الىٓغ في هظًً الخٍٗغ

َم الىؾُلت  الضٖىة بلى ؤلاؾلم وبٖلء ٧لمت »ٖلى الٛاًت « الجهاص»ؤنَّ ألاو٫ ٢ضَّ

 الشاوي ٞجٗل الٛاًت « هللا
ُ

٠ ا الخٍٗغ  ٖلى « الضٖاُء بلى الضًً الخ٤ِّ »ؤمَّ
ً
مت م٣ضَّ

 «.ال٣خا٫»الىؾُلت 

ا: عىذ اإلاالىُت: ُا  زاه

لء ٧لمت هللا ؤو خًىعه  الجهاُص انُلًخا: ٢خا٫ُ  مؿلٍم ٧اًٞغا ٚحر طي ٖهض إٖل

ا ؤٖمُّ مً (1)له ؤو صزىله ؤعيه له ًً . ومً الىاضر هىا ؤنَّ مهُلر الجهاص ؤً

 ؤو ل٣خاِله بن 
ً

ال ا لضٖىجه ؤوَّ ه ًخًمً صزى٫ اإلاؿلم ؤعى ال٩اٞغ بمَّ ال٣خا٫ ألهَّ

ٌ صٖىة ؤلاؾلم.  ٞع

ا: 
ا
افعُت: زالش

ا
 عىذ الؽ

: الجهاص؛ ؤي ال٣خا٫ في ؾبُل هللا مإزىط مً املجاهضة ٢ا٫ الٗلمت  الباظىعيُّ

اُٞٗت(8)وهي اإلا٣اجلت إل٢امت الضًً وهى الجهاص ألانٛغ
َّ

٦ما هى عؤي  -. وطهب الك

ه ال  -ظمُ٘ ال٣ٟهاء ؛ ألهَّ
ً

ال ضعى بلى ؤلاؾلم ؤوَّ ًُ ى  بلى ٖضم ظىاػ ٢خا٫ الٗضّوِ ختَّ

لُه ال ًلؼمهم ؤلاؾلم ٢بل الٗلم به، لظا ال  ًجىػ ٢خالهم ٖلى ما ال ًلؼمهم، ٖو

ًً الخ٤ِّ ؤو الضزى٫ في ألامان وصٞ٘  ٖىة بلى الّضِ  بٗض الضَّ
َّ

٩ًىن ال٣خا٫ بال

ت ٫، بل بنَّ (3)الجٍؼ ٣ٟىن ٖلى ؤنَّ ال٣خا٫ لِـ م٣هىص الجهاص ألاوَّ اُٞٗت مخَّ
َّ

. ٞالك

هم ٖلى صٞ٘ الج
َ
ت ؤولى مً صزى٫ ال٨ٟاع في ؤلاؾلم و٢بىلهم الضٖىة ؤو هؼول ٍؼ

 ال٣خا٫.

                                                           
ٍ: صاع  -ٗلمت ؤبي الخؿً اإلاال٩ي( لل٦8/8ٟاًت الُالب الغباوي وبهامكه خاقُت الٗضوي ) (1)

 ال٨خب الٗلمُت.

 ( ٍ: صاع ال٨خب الٗلمُت.8/487خاقُت البُجىعي ٖلى قغح ابً ال٣اؾم الٛؼي ) (8)

 صاع ال٨ٟغ بحروث. -( ألبي بسخا١ الكحراػي 8/838اإلاهظب ) (3)
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ا: عىذ الخىابلت:   سابعا

لء ٧لمت هللا حٗالى.  ٢ا٫ ابً ٢ضامت: الجهاص هى ال٣خا٫ وبظ٫ الىؾ٘ ُٞه إٖل

لء ٧لمت هللا حٗالى ولِـ  ا ؤنَّ ال٣خا٫ وؾُلت إٖل ًً ٠ ؤً ازظ مً هظا الخٍٗغ ٍو

 .(1)ٚاًت في هٟؿه

ا ًغي ؤن ال٣ٟهاء ٖلى ال ًٗ ٠ ظمُ م مً ٢هغهم والىاْغ في هظه الخٗاٍع ٚغ

مٟهىم الجهاص في مهُلر ال٣خا٫ بال ؤن ٧ىن ال٣خا٫ وؾُلت ولِـ ٚاًت، ٧ان 

 في ؤطهاجهم، وؾُإحي خضًض مىؾ٘ ًٖ اعجباٍ الىؾاثل باإلا٣انض 
ً

خايًغا مازل

٨ًؿا.   َغًصا ٖو

 الفشق بين مفهىم الجهاد ومفهىم الخشب في الفله اإلاعاـش:

ن ازخلٝ  مٟهىم الجهاص ًٖ مٟهىم الخغب في والجضًغ بالظ٦غ هىا ؤن هبّحِ

ها  ٣ٞه ال٣اهىن الضولي الخضًض؛ خُض ًىٓغ ٣ٞهاء ال٣اهىن الضولي للخغب ٖلى ؤجَّ

وؾُلت لٛاًت الؿُاؾت للخهى٫ ٖلى بٌٗ اإلا٩اؾب اإلااصًت ؤو الؿُاؾُت صون 

 مغاٖاة لل٣ُم ؤو اإلاباصت ألازل٢ُت ؤو الغوخُت.

ض ٖىض و٢ض ٖغَّٝ ٣ٞهاء ال٣اهىن الضولي الخغب ب
َّ
 جخىل

ٌ
ت َُّ  ٢اهىه

ٌ
ها: خالت إجَّ

ت بجهاء  َُّ غ ه
ُّ
خت ٦ضولخحن ؤو ؤ٦ثر م٘ جىٞ

َّ
اث اإلاؿل ٍر بحن ال٣ىَّ

َّ
وكىب ٦ٟاٍح مؿل

ا ًٗ . ٞالخغب ٖباعة ًٖ (8)الٗل٢اث الؿلمُت بحن بخضي هظه الضو٫، ؤو لضحها ظمُ

حن، مغاص ٧ّلٍ مجهما الخٟى١ ٖلى ألازغي، وجدُ
َ
ٍٕ صمىّيٍ بحن بعاصج ُم م٣اومتها، نغا

ىت ًٟغيها الُٝغ ال٣ىي،  َُّ ضه مً قغوٍ مٗ وخملها ٖلى الدؿلُم لها بما جٍغ

جز٫ ٖلحها الُٝغ ال٠ًُٗ اإلاجهؼم، ونىعة هظا الهغإ هي الٗى٠ ؤبًضا،  ٍو

                                                           

ت بحروث جد٤ُ٣: زلُل مإمىن قُدا.1/816اإلاٛجي البً ٢ضامت ) (1)  ( ٍ: صاع اإلاٗٞغ

 86ظغاثم الخغب في ال٣ٟه ؤلاؾلمي وال٣اهىن الضولي جإل٠ُ الض٦خىع زالض عمؼي البزاٌٗت م (8)

ٍ:  35ٍ: صاع الىٟاجـ ألاعصن، آزاع الخغب في ال٣ٟه ؤلاؾلمي للض٦خىع وهبت الؼخُلي، م 

 صاع ال٨ٟغ ؾىعٍا.
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جحن مخسانمخحن، وبظل٪ ج٩ىن الخغب هي ؤ٢صخى نىعة  وق٩له ال٣خا٫ بحن ٢ىَّ

لخُىع الظي ًإزظ صوعه بحن للخىاٞـ البكغي، وهي ؤقبه ما ج٩ىن بٗملُت ا

ال٩اثىاث الخُت في نىعة نغإ صاثم، ًيخهي بب٣اء ألا٢ىي ؤو ألانلر، زم ًخجضص 

 بٓهىع ٖىانغ ؤ٢ىي وؤنلر ج٣طخي ٖلى ما ٢بلها.

ا  ًٖ با ِ
ّ
روا ًٖ مٟهىم الجهاص بالخغب اج هم لم ٌّٗبِ ؤما ٖلماُء ال٣ٟه ؤلاؾلمي ٞةجَّ

م، وإلاا جدمله هظه ال٩لمت  مً مٗجى الهغإ والخىاخغ ومداولت لل٣غآن ال٨ٍغ

ما ٖبروا بلٟٔ الجهاص وهى لٟٔ  ، بهَّ الاؾدُلء ٖلى ممخل٩اث الٛحر بٛحر وظه خ٤ٍّ

، ولم ٨ًً الجهاص ًىًما م٣هىًعا ٖلى ال٣خا٫ وخضه، ولم ج٨ً ٦ظل٪ ٧لمت  قغعيٌّ

الجهاص في ٖٝغ اإلاؿلمحن وال مٟهىم ؤهل اللٛت مغاصٞت إلاٟهىم الخغب، بمٗجى 

ام  الىاؽ ٖلى اٖخىا١ صًً مٗحن ؤو الاؾدُلء ٖلى ممخل٩اتهم، ٦ما ٞهم طل٪ بٚع

 بٌٗ ٖلماء الٛغب وقٗىبهم. وهًٓغا لخماًؼ مٟهىم الجهاص في اإلاىٓىع 
ً
زُإ

ا لظل٪  ًٗ ؤلاؾلمي ًٖ مٟهىم الخغب في مىٓىع ال٣اهىن الضولي الخضًض، جماًؼ جب

ر مٟهىم الٗهض ؤو اإلاٗاهضة بحن اإلاىٓىع ؤلاؾلمي وال٣ ىّضِ اهىن الضولي. ٍو

الض٦خىع زالض عمؼي الٟغ١ بحن اإلاٗاهضاث في ؤلاؾلم واإلاٗاهضاث الخضًشت 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )ب٣ىله: ًٟهم مً ٢ىله حٗالى: 

ىا  [4]الخىبت:   (ہ ًُ ٖضم ٢خا٫ ؤهل الٗهض ما صامىا في ٖهضهم، وختى بن ه٣

ُه مً ٖهضهم، ٞةنَّ ألانل ؤال ٣ًاجلىا بال بٗض بٖلمهم ؤنَّ  ًُ الٗهض مٗهم جمَّ ه٣

هىم  هم، وال ًم٨ً جهىع ٢خالهم ٚضًعا مً ٢بل اإلاؿلمحن، ألنَّ الىُّ َٞغ

ل٣ًا طمًُما ًيبغي البٗض ٖىه.
ُ

ُت حٗخبر الٛضع ز ٖغ
َّ

 الك

غاعي خغمت 
ُ
اْغ في ؤخىا٫ الخغوب الخضًشت، ًغي ؤجها ال ج بِىما الىَّ

لتزام بهظه اإلاٗاهضاث في اإلاٗاهضاث، بهما حٗخبرها خبًرا ٖلى وع١، وم٣ُاؽ الا

٣ه مً مهالر، ب٨ٗـ الىٓغة ؤلاؾلمُت إلاؿإلت الالتزام  ؤًامىا هظه مضي ما جد٣ِّ

اء بال٣ٗىص، وهي  ها ٚحر مغجبُت باإلاهالر، وبهما بمؿإلت الٞى باإلاٗاهضاث، ٞةجَّ
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ًجيِّ   .(1)مؿإلت جخٗل٤ بإنى٫ ال٣ُٗضة مما ٌُٗي اإلاؿإلت ُبٗضها الّضِ

٠ ًدبحن لىا آلاحي:ومً زل٫ جدلُل هظ  ه الخٗاٍع

لمُت، وطل٪  غ١ الّؿِ
ُّ
٩ىن ابخضاء بالُ بنَّ الجهاص ٚاًُخُه بٖلء ٧لمت هللا حٗالى ٍو

ٓت الخؿىت، وهى  ، بالخ٨مت واإلاٖى ٖىة الصخُدت بلى صًً هللا ٖؼَّ وظلَّ بالضَّ

لجإ ُٞه بلى ال٣خا٫، وبن و  ًُ ت، ٢ض  ت. بنَّ الجهاص ٦ما ٩ًىن بالدجَّ ٢٘ ظهاص الُدجَّ

ً ه ٩ًىن بحن اإلاؿلمحن وؤٖضائهم مً ال٩اٍٞغ وال  -اإلاٗخضًً املخاعبحن -ال٣خا٫ ٞةهَّ

 لل٣خا٫ ٞةنَّ 
ً
لجإ يغوعة ًُ ه بحن اإلاؿلمحن ؤهٟؿهم، وخحن  ع و٢ٖى ًم٨ً جهىُّ

الٛغى مىه ٩ًىن واضًخا، وهى خماًت صولت ؤلاؾلم وعٖاًاها واملخاٞٓت ٖلى 

ِ  ؾحر الضٖىة ؤلاؾلمُت صون نٗىباث، وال
ُّ
ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٚغى الجهاص الدؿل

ٖلى ع٢اب الىاؽ وؾُاصة ألامم، وهظا بسلٝ ما هوَّ ٖلُه ٣ٞهاء ال٣اهىن الضولي 

ُُغة ٖلى  ٟهم ؾىي الاؾدُلء والؿَّ ىا في حٗاٍع ُٖ هم لم ًغا ٠ الخغب ٞةجَّ في حٍٗغ

.ًً ا مً هٟـ الّضِ ًٗ  ممخل٩اث الٛحر، وجضمحر م٣اومت الخهم، ختى ولى ٧اهىا ظمُ

* * * 

                                                           

 ن.( ٍ: صاع الىٟاجـ ألاعص31، 31ظغاثم الخغب للض٦خىع زالض عمؼي البزاٌٗت )م (1)
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 الٟهل الشالض

 الجهاص ٖىض الجماٖاث اإلادكضصة

ه مً الىاظب ٖلُىا ٢بل ؤن وؿغص  ٠ الجهاص هغي ؤهَّ يىا لخٍٗغ بٗض ؤن حٗغَّ

ر اإلا٣هىص بالجهاص في ؤلاؾلم وجظ٦غ ؤهضاٞه  ٞهى٫ هظا البدض التي جىّضِ

َبٍه، مً الىاظب ؤن
ُ

 وم٣انضه ٦ما ؤعاص الكٕغ وجغصُّ ٖلى ما ؤزحر خىله مً ق

ت ووٗالجها مً مىٓىع قغعي،  وؿخجلي ٨ٞغة الجهاص ٖىض الجماٖاث اإلاخُٞغ

وطل٪ ألن هاالء ٢ض قىهىا نىعة الجهاص ختى ٖىض اإلاؿلمحن، ٞهاع مجغص 

ػ مىه الىاؽ وال ًسُغ في بالهم ٖىض ؾماٖها بال  ؾمإ ٧لمت الجهاص ؤمًغا ًخ٣ؼَّ

ن اهدغاٝ  هاالء اإلادكضصًً في ال٣خل والضماء والتروَ٘، ٞىظب ٖلُىا ؤن هبّحِ

 ٞهمهم للجهاص، م٘ مٗالجت طل٪ ب٣ضع الاؾخُاٖت، ولخىيُذ هظا ألامغ ه٣ى٫:

جغي  الجماٖاث  اإلادكضصة ؤنَّ الانل في ٖل٢ت اإلاؿلمحن بال٨ٟاع هي الخغب 

ت والهضهت واإلاٗاهضاث ٞهظا ٧له الًدهل بال بٗض  ا الؿلم والجٍؼ وال٣خا٫، ؤمَّ

٣ىلىن ؤهه ال ت ًٖ ًض وهم بٖلن ال٣خا٫، ٍو  ٣ٌٗل ؤن ًضٞ٘ ال٨ٟاع الجٍؼ

ناٚغون بال بٗض ٢خالهم؟ وؤما اإلاٗاهضاث والؿلم والهضهت التي جدضر في الٗهغ 

الخايغ ٞالخاؾغ ألا٦بر ٞحها هم اإلاؿلمىن، والٛلبت ٞحها لل٨ٟاع، وما هظه 

اإلاٗاهضاث والهضهت التي بُيىا بال مدٌ ؤ٧اطًب ملجغص ؾغ٢ت ؤمىالىا ٞةطا هٟضث 

ألامىا٫ ٞؿ٣ُلب لىا هاالء ال٨ٟغة ْهغ املجً، وبن الىا٢٘ لِكهض بظل٪  هظه

ٞهاهم ٢ض بضؤوا بكً الخغوب ٖلى بٌٗ الضو٫ ؤلاؾلمُت بذجج واهُت، ٞلماطا 

ج٩ىن ال٣ىة والؿ٠ُ ًُٖبا في خ٤ ؤلاؾلم واإلاؿلمحن؟ بِىما ج٩ىن في خ٤ ال٨ٟاع 

ت والضًمى٢غاَُت؟  م٨غمت ؾامُت، ووكًغا للخٍغ

ا ٞ
ً
مً الخُإ ؤن ٩ًىن ألانل في الخٗامل بُيىا وبُجهم هى الخٗاٌل بط

الؿلمي، بل هى ال٣خا٫ والجهاص في ؾبُل هللا، وحؿدكهض هظه الجماٖاث ب٣ىله 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )حٗالى: 
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

ٱ ): عز من قائل وقوله [51]التوبة: (گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ٺ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

٪ له وظٗل ملسو هيلع هللا ىلص: »وب٣ىله  ،[616]البقرة: بٗشذ بالؿ٠ُ ختى ٌٗبض هللا ال قٍغ

ل: (1)«عػقي جدذ ْل عمخي ، و٢ىله ٖلُه الهلة والؿلم لهىاصًض ٢َغ

م»
ُ

ظي هٟسخي بُضه، ل٣ض ظئُخ٨
َّ
ٍل؛ ؤَما وال َغ

ُ
َغ ٢

َ
ك ْٗ ىَن ًا َم ُٗ بذ ؤحؿم

َّ
 .(8)«بالظ

حرهم،  هظه هي هٓغة هاالء إلاا ًجب ؤن ج٩ىن ٖلُه الخا٫ بحن اإلاؿلمحن ٚو

و٢ض ٞهمىا مً آلاًاث وألاخاصًض التي اؾدكهضوا بها ؤن الضًً ٌؿخبُذ خغمت 

ٌ الخىاع، وال ٣ًبل خل اإلاك٨لث والجزاٖاث م٘  ٞغ الضماء وألامىا٫، ٍو

 مسالُٟه بالُغ١ الؿلمُت.

خضاء ٖلى مهالر ا لى وبىاء ٖلى هظا ٧له ٢ام هاالء بااٖل لضو٫ ألاظىبُت ٖو

اًاها، في بلصهم وفي ؾاثغ الضو٫  حرها-ٖع واؾخسضامىا الٗى٠ م٘  -ؤلاؾلمُت ٚو

ً، وبظباعهم ٖلى ؤن ًسًٗىا إلاُالبهم ٞاخخجؼوا الغهاثً  اء إلعهاب آلازٍغ ألابٍغ

غاى وؾلبىا ألامىا٫ (3)وزُٟىا الُاثغاث ، واؾدباخىا الضماء واهته٩ىا ألٖا

                                                           

 ( مً خضًض ابً ٖمغ. 5114( ؤزغظه ؤخمض في مؿىضه )1)

ت ) (8)  -بحروث -صاع بخُاء الترار الٗغبي -الُبٗت الشالشت -( البً هكام311 -319/ 1الؿحرة الىبٍى

 م.1971

حن ال ٖل٢ت لهم باجساط ال٣غاع الؿُاسخي في بلضاجهم، بل ٧لهم مىاَىىن ًاصون  (3) م٘ الٗلم ؤن املخُٞى

مي الظي ٌِٗكىن مىه، ول٨ً بهما اجسظهم هاالء الخاَٟىن وؾُلت للًِٛ ٖلى ٖملهم الُى 

  ( ېئ ىئ ىئ ىئ ی)خ٩ىمتهم لخد٤ُ٣ مُالب لهم، وهظا ال ًجىػ ألن هللا حٗالى ٣ًى٫: 

 وإلاا ُٞه مً جغوَ٘ البرآء آلامىحن وجغوَٗهم في هٓغ ؤلاؾلم ْلم ُٖٓم. [164]ألاوٗام:



063 
 

جغوا اإلاؿا٦ً واإلاغ٦باث وزغبىا اإلايكأث، زم ونٟىا طل٪  الخانت والٗامت ٞو

ب وبػها١ لؤلهٟـ هى  ىىا ؤن ما ٣ًىمىن به مً اٚخُاالث وجسٍغ ٧له بالجهاص ْو

٤ بلى الجىت وهى الجهاص اإلاإمىع به مً هللا ٖؼ وظل،  ٖحن الهىاب بل هى الٍُغ

 واٖخ٣ضوا ؤن في طل٪ جد٣ًُ٣ا إلاهالر ألامت .

ت ُٞه ؤ ُت، والخ٤ الظي ال مٍغ ن في هظا مً اإلاٟاؾض، واملخالٟاث الكٖغ

ٗت  وال ؾُما م٘ الىٓغ في وا٢٘ ألامت اإلاؿلمت الُىم  -والخٗاعى م٘ م٣انض الكَغ

 ما ًىظب ال٣ُ٘ بدغمخه . -م٘ ؤٖضائها 

ما٫ مً  ٞمً هظه اإلاٟاؾض: تهُُج ألامم ال٩اٞغة ، واجساطهم مً جل٪ ألٖا

حر طل٪ صازل بلضاجهم طعاج٘ ًدؿلُىن بها ٖلى ؤهل  جٟجحراث وز٠ُ و٢خل ٚو

 ؤلاؾلم.

خضاء ٖلى اإلاٗاهضًً واإلاؿخإمىحن ، ٞهاالء  ومجها: بزٟاع طمم اإلاؿلمحن بااٖل

اًا الضو٫ ٚحر ؤلاؾلمُت في ؤعى ؤلاؾلم ٞاؾدبضلىا  ىن اٖخضوا ٖلى ٖع اإلاخُٞغ

ألامً بالخٝى في املجخمٗاث ؤلاؾلمُت آلامىت ، وؤعا٢ىا الضماء اإلاٗهىمت ، 

 ا في ألاعى بٛحر خ٤.وؤٞؿضو 

ك٩لىن زًُغا  غ اإلاؿلمحن بإجهم صمىٍىن َو ومجها: الخىٟحر مً ؤلاؾلم وجهٍى

ت وخ٣ى١ ؤلاوؿان، ومً  لى ال٣ُم الخًاٍع ٖلى ألامً والؿلم الضولُحن، ٖو

اإلاٗلىم ؤن هظا ًاصي بلى ؤيغاع ومٟاؾض جى٨ٗـ ٖلى مهالر ألامت ؤلاؾلمُت 

وكغ الؿلم وألامً وجبلُٜ عؾالت ؤلاؾلم ألاؾاؾُت، وحٗى١ صوعها الغاثض في 

للىاؽ، وخماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان، وجًغُّ في هٟـ الى٢ذ بٗل٢اث اإلاؿلمحن 

ت والش٣اُٞت والاظخماُٖت م٘ ٚحرهم مً  الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والخجاٍع

٤ ٖلى ألا٢لُاث ؤلاؾلمُت التي ج٣ُم في صو٫ ٚحر بؾلمُت  ِ
ُّ الكٗىب، وجً

ا وا ًُّ ا، ؾىاء ؤ٧ان هاالء مىاَىحن في وحٗؼلهم ؾُاؾ ًًّ ا وجًغُّ بهم ا٢خهاص ًُّ ظخماٖ

هظه الضو٫، ؤم واٞضًً بلحها لضعاؾت ؤو ججاعة ؤو ؾُاخت ؤو ؾٟاعة ؤو مكاع٦ت في 

 اإلااجمغاث واملخاٞل الضولُت.

وهظا شخيء مً اإلاٟاؾض التي هخجذ ًٖ ٖمل اإلاٟؿضًً، وهىا ال بض لىا ؤن  -
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حن لل٣ُام بمشل هظه هخى٠٢ وهدؿاء٫ ما هى الؿبب ا لظي ًضٞ٘ هاالء اإلاخُٞغ

ما٫ ؤلاعهابُت؟  ألٖا

اث ٨ًمً وعاءها ؤؾباب ولِـ ؾبب واخض ولٗل  والخ٣ُ٣ت ؤن هظه الخهٞغ

 مً ؤهم هظه ألاؾباب:

:
ا
ٗت ٞىجض ؤخضهم ال ٌٗٝغ بضحهُاث ألاخ٩ام و٢ىاٖض  ؤوًل الجهل بٗلىم الكَغ

نى٫ وال يىابِ وال ٣ٞه وال الضًً، ؤو لٗله ًمل٪ ال٣لُل مً الٗلم ل٨ً بل ؤ

عؤي ؾضًض، واإلاك٩لت ج٨مً في اٚتراعه خُض ًًٓ ؤهه ٢ض خاػ بٗلمه ال٣لُل 

د٨م في ألامىع  ً ِٞؿخ٣ل ًٖ الٗلماء ٍو همه الؿ٣ُم ٖلىم ألاولحن وآلازٍغ ٞو

ىاظه ألاخضار الجؿام بل ججغبت وال عؤي وال عظٕى بلى ؤهل  الُٗٓمت بل ٣ٞه، ٍو

َحْهِل٪ وُحهِل٪ ٚحره.الٗلم والخجغبت والغؤ
َ
 ي ٞ

ا: ُا بما ؤن هاالء ال ًمل٩ىن مً الٗلم قًِئا ٞةن مىاهج الخل٣ي ٖىض هظه  زاه

الجماٖاث ٢اثم ٖلى الصخً الٗاَٟي، خُض ًغبي هاالء ؤجباٖهم ٖلى مجغص 

دكىن ؤطهاجهم بإ٩ٞاع ومٟاهُم جاصي بلى  ؤمىع ٖاَُٟت ال ٖل٢ت لها بالٗلم، ٍو

ل خ٨مت، صون الاهخمام بالٛاًاث ال٨بري مً الخغم الخهاصم م٘ املخالٟحن ب

٣ه الخٗامل م٘  ٖلى الجماٖت وجد٤ُ٣ ألامً، والخجغص مً الهىي والٗهبُت، ٞو

؛ ولٗلَّ  ٤ ٢ىاٖض الكٕغ ت ٖلى ٞو املخالٟحن، و٦ُُٟت الخٗاَي م٘ ألاخضار الجاٍع

ظاظت والاو ؿمىن بالؿَّ
َّ
بب في ؤنَّ ؤٞغاص هظه الجماٖاث ًد ٛل١ هظا هى الؿَّ

ت ؤ٩ٞاع جسخل٠ ًٖ مٗخ٣ضاتهم وؤ٩ٞاعهم. ًَّ  والجمىص ال٨ٟغي ٞهم ال ٣ًبلىن ؤ

بنَّ الصخً الٗاَٟي الظي جماعؾه هظه الجماٖاث م٘ ؤجباٖها ًجٗل ال٣ٗل 

ل ٖملُت ٚؿل  ؿّهِ ٌُ وا٢ٟا ًٖ الخضبغ والخ٨ٟحر وم٨مً الخُغ في هظا ؤهه 

ؿه وهى في م٣خبل هغي الىاخض مً هاالء ٣ًىم بخٟجحر هٟألاصمٛت؛ ولظل٪ 

ئحَن  ٍت يضَّ ؤهاؽ بٍغ َُّ ًَ ؾ٨ى ت صازل ؤما٦ الٗمغ في ٖملُت اهخداعٍَّ

 ، وهى م٣خى٘ ؤنَّ الجىت في اهخٓاعه ٦ما ؤزبره ٢اصجه في الجماٖت. ومؿاإلاحن

ا:
ا
هى٫ ًٖ اإلا٣انض ٣ٞض ٖلمىا ؤنَّ هظه الجماٖاث لم حكمَّ عاثدت  زالش

ُّ
الظ
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ٗت قًِئا، مما ظٗل مىهجهم في الٗلم ٞهي بالًغوعة ال حٗلم ًٖ م٣ا نض الكَغ

ا، خُض ًإزظون الىهىم الىاعصة في  ًُّ الٟهم ٣ًىم ٖلى جٟؿحر الىهىم خٞغ

ٗت، و٧ان الىاظب ٖلى  ٟهمىجها صون مغاٖاة إلا٣انض الكَغ الجهاص وؤخ٩امه ٍو

ذ ألاخ٩ام مً ؤظلها -هاالء مغاٖاتها  -ٞهي الخ٨م واإلاٗاوي واإلاهالر التي قٖغ

ا، ول٨ً هحهاث ٞةهما ًضع٥ هظه اإلا٣انض وطل٪ ختى ج٩ىن  ًٖ ؤٖمالهم مٗخبرة قغ

لم جٟانُل  ٗت، ٖو الغاسخىن مً ؤهل الٗلم ممً حٗم٤ في صعاؾت الكَغ

ٗاتها، وفي هظا الؿُا١ هجض ؾلُان الٗلماء  الٗؼ بً  اًاث حكَغ ؤخ٩امها، ٚو

ٖبضالؿلم عخمه هللا ًىضر لىا قًِئا مً هظه اإلا٣انض ٖىض الخضًض ًٖ ٢خا٫ 

٤ به الى٩اًت بالٗضو ٞةهه ًجب ا إلاكغ٦حن ُٞظ٦غ لىا ؤنَّ ؤيَّ ٢خا٫ٍ لل٨ٟاع ال جخد٣َّ

جغ٦ه؛ ألن املخاَغة بالىٟىؽ بهما ظاػث إلاا ٞحها مً مهلخت بٖؼاػ الضًً 

والى٩اًت باإلاكغ٦حن، ٞةطا لم ًدهل طل٪ وظب جغ٥ ال٣خا٫، إلاا ُٞه مً ٞىاث 

ام ؤهل ؤلا  ؾلم، وبظا ناع مٟؿضة مدًت الىٟىؽ، وقٟاء نضوع ال٨ٟاع، وبٚع

 . (1)لِـ في َحها مهلخت

ٗت في الجهاص في ؾبُل هللا ٖلى هدى ما ط٦غ  ولى ٣ٞه هاالء م٣انض الكَغ

حره إلاا ؤ٢ضمىا ٖلى ما ؤ٢ضمىا ٖلُه مً ٢خل وجضمحر  ؤلامام الٗؼ بً ٖبض الؿلم ٚو

 وجٟجحر وز٠ُ وجغوَ٘ البرآء آلامىحن.

خضاء وال٣خل هظه هي بٌٗ ألاؾباب التي ظٗلذ ا إلادكضصًً ٣ًضمىن ٖلى الٖا

والخٟجحر وهم ًٓىىن ؤنَّ ما ٣ًىمىن به مً ؤٖما٫ بعهابُت هى ظهاص في ؾبُل 

هللا وههغة لضًً إلؾلم، و٢ض زابىا وزؿغوا ٞاإلؾلم مى٢ٟه واضر مً هظه 

هغ  لتزم بكٝغ الٛاًت َو بوؿاهُت، ٞهى صًً ًلتزم بالخ٤ ٍو
َّ

اث الل الخهٞغ

ا،  ًٗ ذ الىؾُلت م وال ًجحز بدا٫ٍ مً ألاخىا٫ الىنى٫ بلى الٛاًاث مهما قٞغ

ٌ جماًما الٟلؿٟت  ًبا. وهى ًٞغ ِ
ُّ ٌب ال ٣ًبل بال َ ِ

ُّ بُغ١ ٚحر هُٟٓت؛ ألنَّ  هللا َ

                                                           

 ال٣اهغة. -: ؤم ال٣غي للُباٖت واليكغٍ (95/ 1اهٓغ: ٢ىاٖض ألاخ٩ام )( 1)



066 
 

ت مً  ما٫ اإلاخُٞغ ع الىؾُلت؛ ولظل٪ ٧اهذ هظه ألٖا التي ج٣ى٫: بنَّ الٛاًت جبّرِ

حرها مً وؾاثل الى٣ل وت هضًض خُاة مؿخسضمحها ز٠ُ الُاثغاث وال٣ُاعاث ٚو

وجغوَٗهم، وجٟجحر اإلايكأث والجؿىع واإلاؿا٦ً آلاهلت بؿ٩اجها آلامىحن في 

بلضاجهم ؤو في البلص ؤلاؾلمُت ممً ؤُٖىا الٗهض وألامان، هي مً اإلاماعؾاث 

ٗت ؤلاؾلمُت؛ ألجها حكخمل ٖلى ٖضص مً الجغاثم  مها في الكَغ اإلا٣ُٕى بخدٍغ

ب الكإع املخغمت والتي حٗخبر مً ٦با ما٫، و٢ض عجَّ ثغ الظهىب ومىب٣اث ألٖا

ا  ًُّ ا وصًٖما مال
ً
ً لها واإلاكاع٦حن ٞحها جسُُُ الخ٨ُم ٖلى مغج٨بحها اإلاباقٍغ

ٗخبرها مً ؤٖما٫ الجهاص  جها َو ِ
ا ًؼٍّ ًُّ وبمضاًصا بالؿلح والٗخاص وجغوًٍجا بٖلم

بضٞ٘ ونىع الاؾدكهاص، ٧ل طل٪ ٢ض عجب الكإع ٖلُه ٣ٖىباث عاصٖت ٦ُٟلت 

٫ له هٟؿه  قغهم وصعء زُغهم، والا٢خهام الٗاص٫ مجهم، وعصٕ َمً حؿّىِ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ )ؾلى٥ مؿل٨هم ٣ٞا٫ حٗالى: 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 .[88]املائدة: ( ڱ ڱ ڱ ڱ ں

وؤلاؾلم ًغصُّ ٖلى هظه الجماٖاث اإلادكضصة ظهاصهم، ٞهى ٣ًغع ؤن ألانل في 

خضاء الٗل ت هى الخٗاٝع والخٗاون والضٖىة والخحر، ال الخهاصم والٖا ٢ت البكٍغ

ت بلى  ؛ ٦ما ٞهمه هاالء اإلاخُّغِٞىن، ٞاإلؾلم ًضٖى البكٍغ وؤلاعهاب والكّغِ

ٌ الخجاهل والخٗاون ٖلى ؤلازم  ٞغ الخٗاٝع والخٗاون ٖلى البّرِ والخ٣ىي ٍو

ت في ٢ىله حٗالى: والٗضوان، و٢ض خضص ال٣غآن ؤؾاؽ الٗل٢ت بحن البك ڄ )ٍغ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

. والخٗاٝع الظي هى مدىع الٗل٢اث [13]الُدُجغاث:  (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
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ت  بحن البكغ ٖلى ازخلٝ قٗىبهم و٢باثلهم، له مضلى٫ ؤبٗض مً مجغص مٗٞغ

شخو اؾم آزغ، بل الخٗاٝع الظي ًاصي بلى ؤٖلى جباص٫ للمىاٞ٘ بحن الىاؽ 

ٗاون ُٞما بُجهم. ومً ؤظل هظا الخٗاٝع ٧ان ال بضَّ ؤن ج٩ىن الٗل٢ت وبًجاص الخ

ئ للخٗاٝع  ت التي جّهِ َُّ لم هى الخالت ألانل ت بًجابُت. ٞالّؿِ َُّ بحن البكغ ٖل٢ت ؾلم

والخٗاون وبقاٖت الخحر بحن الىاؽ ٖلى مسخل٠ الكٗىب وال٣باثل، ال ٦ما ٞهم 

حن الظًً ؤيغمىا  هحران الٗضاوة بحن الخل٤ وظٗلىا هاالء الجهلت مً اإلاخُٞغ

 ال٣خل والٗضوان هى ٖىىان مٗاملتهم م٘ زل٤ هللا ؤظمٗحن، ًٞلىا وؤيلىا.

* * * 
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 الٟهل الغاب٘

 مٟهىم الجهاص بحن الٛاًت والىؾُلت

لء ٧لمخه  باليؿبت للجهاص بمٗىاه ألازو وهى ال٣خا٫ في ؾبُل هللا إٖل

ُت لها م٣هىص قغعيٌّ  بطا « الجهاص»؛ وال ق٪َّ ؤنَّ ٧لمت ؾبداهه ٞهى وؾُلت قٖغ

ُىا الش٣افّيِ  غاص بها في ٖو ًُ َل٣ذ بهما 
ُ
الجهاُص بمٗىاه ألازّوِ  -ال٣ضًم واإلاٗانغ-ؤ

 -ب٣ؿمُه اإلاكهىعًٍ ٢خا٫ الضٞ٘ و٢خا٫ الُلب-ؤال وهى ال٣خا٫ في ؾبُل هللا 

 
ُّ

هغة وهظا اإلاٟهىُم ال٣ٟهيُّ ٢ض ؾُُغ ٖلى ألاطهان وؤزظ ٢ضًعا واًٞغا مً الك

ًُ بلُه صون ٚحره مً ؤهىإ الجهاص، وهى  ه ِ
ّ

َل٤ اههٝغ الظ
ُ
ًٕى بدُض بطا ؤ

ُّ
والظ

ت الجهاص ُٞه وبىاء ٖلُه ج٣ىم بما  اإلاٟهىم الظي جدهغ ُٞه الجماٖاث اإلاخُٞغ

بّيِ  م مً حؿمُت الىَّ له بالجهاص ملسو هيلع هللا ىلص هغاه الُىم مً ؤٖما٫ ال٣خل والخٟجحر ٖلى الٚغ

 الىَّ 
َ
ـِ وبنلَخها بالجهاص ألا٦بر، ٟٞي الخضًض: ألانٛغ، وحؿمُخه جغبُت َعَظٗىا »ٟ

ـِ  ٟ ِغ بلى الِجهاِص ألا٦َبِر، ؤال وُهى ِظَهاُص الىَّ
َ
 .(1)«مً الِجهاِص ألاْنٛ

 ُ٘ اع ج٣ َّٟ ا في ال٣خا٫، بل بنَّ مجاهضة ال٨ ًٖ  وال قغ
ً
ٞالجهاص لِـ مىدهًغا لٛت

ؿان وبال٣لب، و٧لُّ ؤولئ٪ ؾبُله ال ِ
ّ
٤ الظي بالُض وباإلاا٫ وبالل ٍغ

َّ
ٖىة بلى هللا بالُ ضَّ

بٗه عؾى٫ هللا  ہ ہ ہ )، ٢ا٫ حٗالى: ملسو هيلع هللا ىلصعؾمه هللا حٗالى في ال٣غآن، واجَّ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

  .[185]الىدل:   (﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

                                                           
م الب1ٌٗ) ت ٦ما ٖػ « الؼهض ال٨بحر»٣ٞض ؤزغظه البحه٣ي في  ( وهى لِـ مً ألاخاصًض اإلاىُيٖى

 «.هظا بؾىاص ُٞه ي٠ٗ»( مً خضًض ظابغ بً ٖبضهللا هنع هللا يضر. و٢ا٫: 373خضًض ) 165م

زغي مجها ما 
ُ
ش بٛضاص»ي ؤزغظه الخُُب البٛضاصي فوللخضًِض ِعواًاٌث ؤ ( 583/ 13« )جاٍع

ِضمخم ِمً الجهاص ألانٛغ بلى الجهاص ألا٦برِ »( بلٟٔ: 7345خضًض )
َ
ِضمخم زحَر م٣َضٍم، و٢

َ
٢ .»

مً خضًض ظابغ بً « مجاهضة الٗبض هىاه»٢الىا: وما الجهاص ألا٦بر ًا عؾى٫ هللا؟ ٢ا٫: 

 ٖبضهللا هنع هللا يضر.
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ٖلى ؤهىا هدٟٔ لل٣ُضماء مً ٖلماء ألامت وؾلٟها الهالر، بصعا٦هم ووٖحهم 

، وبنَّ الجهىص لًغوعة اإلاىاػهت بحن الجهاص بم ّمِ والجهاص بمٗىاه ألازّوِ ٗىاه ألٖا

حرهم مً  وخُت التي ٢ام بها الٗلماء املجتهضًً في ألامت ٚو ت وؤلانلخُت والغُّ الضٍٖى

اإلاهلخحن، لدكهض ٖلى الخىاػن اإلاٗغفّيِ والش٣افي الظي ٧ان ًخمخ٘ به هاالء ألاثمت 

لم.   ألٖا

مت البهىحي: 
َّ

ؤٖجي: الجهاص اإلاإمىع به « مغ بالجهاص٢ا٫ الكُش: ألا »٢ا٫ الٗل

« والدجت»بلى ؤلاؾلم وقغاجٗه « والضٖىة»٧الٗؼم ٖلُه. « مىه ما ٩ًىن بال٣لب»

« والغؤي والخضبحر»ؤي: بُان الخ٤ِّ وبػالت الكبهت « والبُان»ؤي: ب٢امتها ٖلى اإلابُل 

ًت ما بٛا»الجهاص « ُٞجب»ؤي: ال٣خا٫ بىٟؿه « والبضن»ُٞما ُٞه هٟ٘ اإلاؿلمحن 

اُن عضخي« ًم٨ىه هللا حٗالى  مً هظه ألامىع ٢لُذ: ومىه هجى ال٨ٟاع ٦ما ٧ان خؿَّ

بّيِ   .(1)ملسو هيلع هللا ىلصٖىه ًهجى ؤٖضاَء الىَّ

 ؤخ٩ام اإلا٣انض»و٢ض هوَّ ٖلماُء ألاُنى٫ ٖلى ؤنَّ 
ُ

 « الىؾاثل جإزظ
ُ
ٞالىؾُلت

 بلى ؤعط٫ اإلا٣انض هي ؤعط٫ُ 
ُ
بلى ؤًٞل اإلا٣انض هي ؤًُٞل الىؾاثل، والىؾُلت

ه هللا للى٢ىٝ 
َ

٣
َّ
الىؾاثل، زم جترجب الىؾاثل بترجب اإلاهالر واإلاٟاؾض، ٞمً ٞو

ٖلى جغجب اإلاهالر ٖٝغ ٞايلها مً مًٟىلها، وم٣ضمها مً مازغها، و٢ض 

ِع الجم٘، 
ُّ

ًسخل٠ الٗلماُء في بٌٗ ُعجب اإلاهالر ُٞسخلٟىن في ج٣ضًمها ٖىض حٗظ

ت ُعجب اإلاٟاؾض، ٞة ُه هللا إلاٗٞغ َّ٣ ها ٖىض و٦ظل٪ مً ٞو ِ
ّٟ هه ًضعؤ ؤَٖٓمها بإز

ضعؤ مجها  ًُ جؼاخمها، و٢ض ًسخل٠ الٗلماُء في بٌٗ ُعجب اإلاٟاؾض ُٞسخلٟىن ُٞما 

ع صٞ٘ ظمُٗها
ُّ

 .(8)ٖىض حٗظ

 ولِـ 
ٌ
وال٣ٟهاء ٧اهىا ًىبهىن صاثًما في ٦شحر مً اإلاىاي٘ ٖلى ؤنَّ الجهاص وؾُلت

اص م٣هىصه ؤن ج٩ىن والجه»ابً جُمُت عخمه هللا حٗالى:  ٚاًت في هٟؿه، ٣ًى٫ 
                                                           

ـ البهىحي )٦كاٝ ال٣ىإ ًٖ متن ؤلا٢ىإ جإل٠ُ مىه (1) ( ٍ: ٖالم 3/36ىع بً ًىوـ بً بصَع

ي الغخُباوي 1413ال٨خب  هـ، مُالب ؤولي الىهى قغح ٚاًت اإلاىخهى، مهُٟى الؿَُى

 (، ٍ: اإلا٨خب ؤلاؾلمي.8/513)

(، ؤهىاع البرو١ في ؤهىإ ٢1/54ىاٖض ألاخ٩ام في مهالر ألاهام لٗؼ الضًً ابً ٖبضالؿلم ) (8)

 : ٖالم ال٨خب.( 8/33ٍالٟغو١ لل٣غافي )
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ه هلل ٧لمت
ُّ
ًً ٧ل  .(1)«هللا هي الٗلُا، وؤن ٩ًىن الّضِ

 لٛاًٍت ؾامٍُت وهي بٖلء ٧لمت هللا، وببٙل الضٖىة ؤلاؾلمُت 
ٌ
ٞالجهاص وؾُلت

اؽ؛ وبػالت الخىاظؼ وال٣ُىص التي  امُت بحن الىَّ ت وال٣ُم الؿَّ ووكغ الٗض٫ والخٍغ

لم حٗى١ بًها٫ الخ٤ِّ بلى اإلاؿخًٟٗحن ف
ُّ
ي مكاع١ ألاعى ومٛاعبها، وبػاخت الٓ

ٟٗاء، والخسلُت بحن ٖباص هللا وما ًسخاعون ألهٟؿهم مً  ًُّ الجازم ٖلى نضوع ال

، ال لبـ ٞحها وال 
ً
 مد٨مت

ً
م واضخت  ال٣ُغآن ال٨ٍغ

ُ
٣ٖاثض وؤصًان، و٢ض ظاءث ٧لمت

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت )بق٩ا٫، ٢ا٫ حٗالى: 

مح حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح 

 .[856]الب٣غة:  (جخ

لُّ ما 
ُ
ن ٧ ًىا في هِٟؿه، بل اإلاخّٗحِ ِ

ُّ  ال٣خا٫ بالجهاِص ٧ىؾُلٍت لِـ ُمخٗ
ُ
واعجباٍ

 ه٣ُى٫ ٢ض 
ْ
ُٜ بط اؽ، وال هبال ت الىَّ

َّ
ٖىة وجبلُٛها ل٩اٞ ٤ُ اإلا٣هىَص مً بًها٫ الضَّ ًد٣ِّ

هبذ جغ٥ُ ال٣خا٫ هٟؿه ما لخد٤ُ٣ اإلا٣هىص -٧ىؾُلت مً وؾاثل الجهاص -ًُ  مخدّخِ

 الىؾاثل باإلا٣انض لِؿذ ٖلى 
ُ
وهى بٖلُء ٧لمت هللا ؾبداهه وحٗالى؛ ٞٗل٢ت

 باإلا٣ِهِض َؾلًبا وبًجاًبا؛ 
ُ
مؿخىي الجاهب ؤلاًجابّيِ ٣ِٞ، بْل بنَّ الىؾُلت جغجبِ

غعّيِ مً 
َّ

 للم٣ِهض ؤزظث خ٨م اإلا٣ِهض الك
ً
 مد٣٣ت

ُ
لما ٧اهذ الىؾُلت

ُ
ُه ٧ بمٗجى ؤهَّ

٤ُ الىؾاثُل م٣انَضها خُض الىظىُب ؤو الىضُب... ب لخ. و٢ض ًى٨ٗـ ألامُغ ٞل جد٣ِّ

 
ُ
ّغِٖذ ألظلها، ٞال٣اٖضة

ُ
ؤنَّ الىؾاثل حؿ٣ِ بؿ٣ٍى  -والخالت هظه -التي ق

 .(8)اإلا٣انض
                                                           

(، جد٤ُ٣: ٖبضالغخمً بً دمحم ابً 3/343مجمٕى ٞخاوي ؤخمض بً ٖبضالخلُم ابً جُمُت ) (1)

 ٢اؾم الٗانمي الىجضي ٍ: م٨خبت ابً جُمُت ال٣اهغة.

 (.٢1/185ىاٖض ألاخ٩ام في مهالر ألاهام لٗؼ الضًً بً ٖبضالؿلم ) (8)

ى طل٪: مً ٞاجخه الُجُمٗاث والجماٖاث ومً ألامشلت التي يغبها الٗؼُّ ابً ٖبضالؿلم ٖل

ؤو الٛؼواث ؾ٣ِ ٖىه الؿعي بلحها؛ ألهه اؾخٟاص الىظىب مً وظىبهً. و٦ظل٪ حؿ٣ِ وؾاثل 

 مً نلجحن م٨خىبخحن لؼمه 
ً
هً ألجها اؾخٟاصث الىضب مجهً؛ ٞمً وسخي نلة اإلاىضوباث بؿ٣َى

٣طخي. الشاهُت: ٞةجها وؾُلت بلى جدهُل  ٢ًائهما ٣ُٞطخي بخضاهما: ألجها اإلاٟغويت ٍو
= 
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َص  ن ٧ىؾُلٍت للجهاص، واٖخبروا ؤنَّ مجغَّ ِهَم الٗلماُء ؤنَّ ال٣خا٫ ٚحر مخّٗحِ
َ
و٢ض ٞ

ٛىع صون ٢خا٫ٍ ؤو الضُّ 
ُّ
ا في بعؾا٫ الجُىف بلى الش ًُ زى٫ ألعاضخي ٚحر اإلاؿلمحن ٧اٞ

 ؤعاضخي اإلاؿلمحن مً الٛؼو 
ُ
جد٤ُِ٣ اإلا٣هىص مً ظهاص الُلب، وهى خماًت

الخاعجي، وبطا خهل هظا بىؾُلت ٚحر ال٣خا٫ ٞل ًهاع بلُه، وهظا ؤقبُه 

هاع ال٣ىة  باإلاىاوعاث الخغبُت التي ج٣ىم بها الجُىف الخغبُت اإلاٗانغة؛ إْل

صٕ للٛحر؛ جٟ  اصًا للضزى٫ في خغب م٘ الٛحر.والغَّ

دهل ٛىع وهي  -ؤي ظهاص الُلب -ظاء في جهاًت املخخاط: ٍو
ُّ
بما بدصخحن الش

مدا٫ُّ الخٝى التي جلي بلصهم بم٩اٞئحن لهم لى ٢هضوها م٘ بخ٩ام الخُهىن 

جاٖت والىصر 
َّ

والخىاص١ وج٣لُض طل٪ ألمغاثىا اإلااجمىحن اإلاكهىعًٍ بالص

ا بإن ًض ه صاعهم بالجُىف ل٣خالهم؛ ألنَّ للمؿلمحن، وبمَّ زل ؤلامام ؤو هاثبه بكَغ

٦غ، ٧ان في طل٪ بزماٌص لكى٦تهم، وبْهاٌع ل٣هغهم 
ُ
خىذ ٦ما ط

ُ
ٛىع بطا ش

ُّ
الش

 .(1)لعجؼهم ًٖ الٟٓغ بصخيء مىا، وؤ٢له مغة في ٧ل ؾىت

٘ في مٟهىم الجهاص، ٌٗجي بلٛاَء ال٣خا٫ في  وبطا ٢ُل لىا: بنَّ ٢ىل٨م بالخىؾُّ

٨غُّ ٖلُه باإللٛاء وهظا ال ًجىػ ألنَّ الجهاص ؤو٢اث م ل الجهاص، ٍو ِ
ّ
ُٗىت وهظا ٌُٗ

 ألانىلُت 
ُ
في ؾبُل هللا ماٍى بلى ًىم ال٣ُامت وهى مً زىابذ ؤلاؾلم، وال٣اٖضة

 ج٣ى٫: ال ًجىػ اؾخيباٍ مٗجى مً الىّوِ ٨ًغُّ ٖلُه باإللٛاء والبُلن.

 « ال٣خا٫»٢لىا: هدً ال همى٘ ؤن ٩ًىن 
ً

بطا جىاٞغث « الجهاص»في مٟهىم صازل

                                                           
= 

( بن ٖلم آلامغ باإلاٗغوٝ والىاهي ًٖ اإلاى٨غ ؤن ؤمغه وجهُه ال 1/185مهلخت اإلاٟغويت. )

ب٣ى الاؾخدباب،  ًجضًان وال ًُٟضان قِئا، ؤو ٚلب ٖلى ْىه، ؾ٣ِ الىظىب؛ ألهه وؾُلت ٍو

ُه ألاههاب ملسو هيلع هللا ىلص والىؾاثل حؿ٣ِ بؿ٣ىٍ اإلا٣انض، و٢ض ٧ان  ًضزل بلى اإلاسجض الخغام ٞو

وزان ولم ٨ًً ًى٨غ طل٪ ٧لما عآه. و٦ظل٪ لم ٨ًً ٧لما عؤي اإلاكغ٦حن ًى٨غ ٖلحهم، و٦ظل٪ وألا 

جىعهم، ٧لما عؤوهم م٘  لمهم ٞو ٧ان الؿل٠ ال ًى٨غون ٖلى الٟؿ٣ت والٓلمت ٞؿى٢هم ْو

 (.1/188ٖلمهم ؤهه ال ًجضي به٩اعهم. )

ي، ٍ: صاع ال٨ٟغ صمك٤ ( للٗلمت قهاب الضًً للغمل46/ 8جهاًت املخخاط قغح اإلاجهاط ) (1)

 هـ.1414
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ًَّ الظي همىٗه  واعي والكغوٍ اإلاىظبت واإلالجئت له، واهخٟذ اإلاىاو٘ مىه، ل٨ الضَّ

٠ « ال٣خا٫»ؤن ًىدهغ مٟهىُم الجهاص في 
َّ
ل ال٣خا٫ ؤو جى٢

َّ
 بطا حُٗ

ُ
٣ِٞ، بدُض

ه ماٍى  ل مٗه الجهاُص في ؾبُل هللا الظي وٗخ٣ض ؤهَّ
َّ
ؤو اهخٟذ الخاظت بلُه، حُٗ

 لى ًىم ال٣ُامت.ب

ُٕ في صاللت  ؿبت لل٣اٖضة ألانىلُت ٞهي حكهض لىا ال ٖلُىا؛ ٞاالحؿا ِ
ّ
وبالي

ضم ٢هغه ٖلى اإلاٗجى ال٣خالي مخىاؾ٤ م٘ ال٣اٖضة، وهي  مهُلر الجهاص ٖو

هه ؤو  ّوِ مًٗجى ًسّهِ ها: ؤهه ٌؿخيبِ مً الىَّ اٞعّيِ عخمه هللا وههُّ
َّ

لئلمام الك

مه وال ٌؿخيبِ مىه مٗجى  .(1)ٌٗىص ٖلُه بالبُلن ٌّٗمِ

ّوِ  و٢ا٫ الؼع٦صخيُّ قاعًخا هظه ال٣اٖضة: اٖلم ؤهه ًجىػ ؤن ٌؿخيبِ مً الىَّ

لم:  ا، ٧اؾخيباٍ ما ٌكىف ال٨ٟغ مً ٢ىله ٖلُه الؿَّ ًٗ مه ٢ُ ال »مٗجى ٌّٗمِ

اهغ ال٣ال٘ مً « ٣ًطخي ال٣اضخي وهى ًٚبان
َّ
و٧اؾخيباٍ الاؾدىجاء بالجامض الُ

لب ألا٢ِؿت. وال ًجىػ ؤن ٌؿخيبِ مىه مٗجى ٌٗىص ٖلُه ألامغ باألحجاع وهى ٚا

 .(8)بالبُلن

ٗمم لِكمل « ظهاص الُلب»وهظا هى الظي ه٣ى٫ُ به باليؿبت إلاهُلر  ٌُ ؤْن 

لَّ ؤهىإ الجهاص التي جد٤٣ اإلا٣هىص في وا٢ٗىا اإلاٗانغ.
ُ
٧ 

* * * 

                                                           

الٟخاوي ال٣ٟهُت ال٨بري للهُخمي: ؤخمض بً دمحم بً دمحم بً ٖلي بً حجغ الهُخمي قهاب الضًً  (1)

 هـ.1413(، ٍ: صاع ال٨ٟغ 1/811اإلا٩ي الكاٞعي )

البدغ املخُِ للؼع٦صخي: دمحم بً بهاصع بً ٖبضهللا الؼع٦صخي بضع الضًً اإلاهغي الكاٞعي  (8)

 هـ.1414ٍ: صاع ال٨خبي ال٣اهغة (، 4/499)
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 بٌٗ ألاخ٩ام الٗامت اإلاخٗل٣ت بالجهاص

 ٖىض ٣ٞهاء اإلاظاهب ألاعبٗت

: متى ًىىن الجهاد فشض هفاًت؟
ا
 ؤوًل

٩ًىُن الجهاُص في ؾبُل هللا ٞغَى ٦ٟاًت في خالت الٛؼو والُلب، وطل٪ ليكغ 

صٖىة الخىخُض في عبٕى اإلاٗمىعة، ولِـ ألظل ال٣خل وؾٟ٪ الضماء وبهضاع ٦غامت 

 الكٗىب واؾدبضا٫ ْلم ٢ضًم بٓلم ظضًض، ٞال٣خا٫ وؾُلت ال ٚاًت.

 زاهب ؤلاظالمُت:وبلًُ ؤكىاٌ علماء اإلا

وظه ٧ىهه ٞغى ٦ٟاًت ؤهه لم ٌكٕغ »ل زؿغو الخىٟي: ٢ا٫ م الخىفُت:

لء ٧لمت هللا حٗالى وبٖؼاػ صًىه  لُٗىه؛ ألهه ٢خل وبٞؿاص في هٟؿه، بل قٕغ إٖل

٘ الٓلم ًٖ اإلآلىمحن. – (1)«وصٞ٘ الٟؿاص ًٖ الٗباص  ؤي ٞع

الجهاص ٞغى ٦ٟاًت،  وبن زاٝ مداعًبا، ٌٗجي ؤنَّ »٢ا٫ الخغشخي:  اإلاالىُت:

٤ املجاهضًً ؤو  وبن خهل الخٝى مً املخاعبحن، وؾىاء ٧ان املخاعب في ٍَغ

ٖلى خضة، ؤي في ظهت، ٞهى مبالٛت في الخ٨م اإلاظ٧ىع بٗضه، وهى ٢ىله ٞغى 

ٌم ٖلُه  .(8)«٦ٟاًت م٣ضَّ

افعُت:
ا
:  الؽ ع٦صخيُّ بإن وظىبه وظىب الىؾاثل ال »٢ا٫ الهُخميُّ ظؼم الؼَّ

بط اإلا٣هىص مىه الهضاًت، ومً زمَّ لى ؤم٨ىذ بة٢امت الضلُل ٧اهذ ؤولى اإلا٣انض؛ 

ا، بل  مىه ٖلى ؤن هضاًتهم ال ؾُما ٖلى الٗمىم بمجغص ب٢امت الضلُل هاصعة ظضًّ

 .(3)«مدا٫ ٖاصة

بضٞ٘  ل٨ً م٘ طل٪ جب٣ى الضٖىة هي ألانل والٛاًت، وال٣خا٫ وؾُلت ليكغها

 . الٓلم ًٖ اإلآلىمحن

                                                           

 (.1/888صعع الخ٩ام ) (1)

 (.3/119قغح مسخهغزلُل ) (8)

 (.9/811جدٟت املخخاط ) (3)



076 
 

ٱ ٻ )وهى ٞغى ٦ٟاًت؛ ل٣ىله حٗالى: »البهىحي: ٢ا٫  الخىابلت:

ې ى  )مع قوله:  ( ۆ ۆ ۈ ۈ) [642]البقرة: (ٻ

ٞةطا ٢ام به مً ٨ًٟي ؾ٣ِ ًٖ  .[188]الخىبت: آلاًت  (ى ائ ائ

ض م٘ ٢ُام مً ٨ًٟي به؛ لآلًاث 
ُّ

ًَّ ظهاٌص بخإ٦ البا٢حن، وبال ؤزمىا ٧لهم. وُؾ

ن في ٢خالهم، ظىًضا ٧اهىا لهم وألازباع، ومٗجى ال٨ٟاًت هىا: جهىى ٢ىم ٨ًٟى 

ا، بدُض بطا ٢هضهم الٗضو خهلذ اإلاىٗت بهم.  ًٖ ً ؤو ؤٖضوا ؤهٟؿهم له جبر صواٍو

٩ىن بالشٛىع مً ًضٞ٘ الٗضو ًٖ ؤهلها  .(1)«ٍو

٘ ظهاص الُلب لِـ م٣هىًصا لظاجه،  واإلالخٔ في ٧ّلِ هظه الى٣ى٫ ؤن حكَغ

اؽ، بل م٣هىص لٛاًت ؤزغي وهي وكغ صٖىة ؤلاؾلم، وبًه ت الىَّ
َّ
ا٫ الهضي ل٩اٞ

ت لؤلمت الىؾِ التي ظٗلها هللا حٗالى زحر ؤمت ؤزغظذ  َُّ ُٟت ؤؾاؾ ٞهظه ْو

 للىاؽ.

ٚم مً بغوػ اإلالمذ ال٣خالي ٧إخض مٗاوي الجهاص لضي ٣ٞهاء اإلاظاهب  لى الغَّ ٖو

 ؤنَّ جإ٦ُضهم صاثًما ٖلى ؤنَّ بًجابه مً ٢بُل 
َّ

هم وازخلٝ مظاهبهم، بال ٖلى جىٖى

ٕغ ال٣خا٫ مً ؤظلها،  بًجاب
ُ

٣ت التي ق ِ
ُّ ص الضاثغة الً الىؾاثل ال اإلا٣انض ًدّضِ

ىخُض بلى الخل٤، وال  ن جل٪ الىؾُلت وخضها إلًها٫ صٖىة الخَّ ؤال وهي ؤن جخٗحَّ

 في خالت وظىص َٛاٍم ظبابغة مً اإلاكغ٦حن ًمىٗىن ؤيَّ صٖىة 
َّ

ا بال ًٗ ٩ًىن هظا وا٢

ـٍ مً هضاًت ًهل بلى ٣ٖى٫ الىا ؽ ؤو ٢لىبهم؛ بط مً الخُغ املخض١ ٖلى ؤو ٢ب

رة ؤن تهخضي الكٗىب بلى صًً خ٤ٍّ ًىاصي باإلاؿاواة بحن الجمُ٘  هظه الٟئت اإلاخجّبِ

ت والخًٕى لٛحر هللا الىاخض  َُّ ىهي ٧لَّ ؤق٩ا٫ الٗباصة والىزي اًما ومد٩ىمحن، ٍو
َّ
خ٩

اؽ مً ٖباصة الٗباص بلى ٖباصة عّبِ الٗباص، وم سغط الىَّ هُا بلى ألاخض، وٍُ ً ي٤ُ الضُّ

 ؾٗت الضهُا وآلازغة.

ت ملخٓت ؤزغي ٖلى بغوػ الجاهب ال٣خالي في ظهاص الُلب ٖىض ال٣ٟهاء  وزمَّ
                                                           

 (.1/617قغح مىخهى ؤلاعاصاث ) (1)
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ال٣ضامى، وهي ؤنَّ البِئت والٗهغ الظي وكإث ُٞه هظه ألا٢ىا٫، ؤصي بلى قُٕى 

هاع ؤن ًخهىع ؤن  هظه الش٣اٞت، وؤنبذ مً اإلاؿخدُل ؤو الىاصع في جل٪ ألٖا

ٖت مً الضٖاة ليكغ صٖىة الخىخُض صازل بمبراَىعٍت مشل الٟغؽ ؤو ًضزل ظما

الغوم ٢ضًًما، جل٪ الخًاعاث التي ٢امذ ٖلى اؾخٗباص ؤلاوؿان، وظٗله وؾُلت 

زم ًإمً هظا الضاعي ٖلى هٟؿه  -للىنى٫ بلى مُامذ ألا٧اؾغة ومُام٘ ال٣ُانغة

غة ظضًضة ال جسغط ًٖ ؤو صٖىجه. ٞةطا حٛحر هظا الىا٢٘، ٞل ق٪ ؤهه ًدخاط بلى هٓ

زىابذ ؤلاؾلم، وال ًٖ مىاًَ ؤلاظمإ بُض ؤجها جدخاط بلى هٓغ ؤٖم٤ بلى م٣انض 

٘ الجهاص بك٩ل ٖام، وجخجاوػ ما ججاوػه الٗهغ مما  ٗت ؤلاؾلمُت في حكَغ الكَغ

 ٚلب ٖلى آعاء ٣ٞهاثىا ال٣ضامى ظؼاهم هللا ًٖ ؤلاؾلم ٧ل زحر.

ا: متى ًىىن الجهاد فشض عين ُا  ؟زاه

 ل٣ض اج٤ٟ ال٣ٟهاء ٖلى ؤن الجهاص ٩ًىن ٞغى ٖحن في زلر خاالث:

 ؤن ًلخدم الهٟان: - 1

ٍز ؤو   الب٣اء وال ًجىػ لهم الٟغاع بال لخدحُّ
َّ

٠ ن ٖلى َمً خًغ الهَّ ُٞخٗحَّ

ٍٝ ٢ا٫ حٗالى: ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ) جدغُّ

  .[41]األنفال:  (ۉ ۉ

خضال٨ً بطا ٧ان ٖضص  ً بااٖل ضاء اإلاباصٍع ؤ٦ثر مً يٟٗي ٖضص اإلاؿلمحن  ءألٖا

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )ظاػ لهم الٟغاع ٢ا٫ حٗالى: 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

 . [22]األنفال:  (﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

 ٖىض الاؾدىٟاع: - 8

اَؽ للجهاص ٢ا٫ حٗالى:  ڄ ڄ ڃ ڃ )بإن ٌؿدىٟغ ؤلاماُم الىَّ
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ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ 

  (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

ن ٖلى َمً اؾدىٟغهم ؤلامام ؤن ًسغظىا للجهاص؛ ٦ما خهل [38]الخىبت: . ُٞخٗحَّ

 طل٪ للمؿلمحن في ٚؼوة جبى٥.

 ظهاص الٗضو املخخل: - 3

ن ٖلى ؤهل جل٪ البلص ؤن ًضٞٗىا الٗضو  بإن ًضهم الٗضو بلص اإلاؿلمحن ُٞخٗحَّ

ن ٖلى َمً ًلحهم مً اإلاؿلمحن ه هغتهم، ٞةن ٖجهم، ٞةن عجؼوا ؤو ؤهملىا حٗحَّ

ن الجهاص في   ٧لَّ اإلاؿلمحن، و٢ض حٗحَّ
ُ
ى حٗمَّ الضاثغة عجؼوا َٞمً ًلي َمً ًلحهم ختَّ

ٖلى اإلاؿلمحن في اإلاضًىت ٖىضما صهمهم ألاخؼاب في ٚؼوة ملسو هيلع هللا ىلص ٖهض عؾى٫ هللا 

 الخىض١. 

خالت عابٗت وهي:  -وهى ٢ى٫ في مظهب اإلاال٨ُت  -وػاص الخىُٟت والكاُٞٗت 

 .(1)ٞ٪ُّ ألاؾحر

 ** * 

                                                           

( وللمال٨ُت ٦ٟاًت الُالب ألبي الخؿً 5/78(   اهٓغ للخىُٟت مشل البدغ الغاث٤ البً هجُم )1)

 (.5/131ح البهجت لكُش ؤلاؾلم ألاههاعي )( وللكاُٞٗت قغ 8/3اإلاال٩ي في )
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 الٟهل الخامـ

٘ ؤلاؾلمي  ؤهضاٝ وم٣انض الجهاص في الدكَغ

٢بل ؤن وؿغص ؤهضٝ وم٣انض الجهاص ٖلُىا ؤن ها٦ض ؤن ما ج٣ىم به 

ت مً ؤٖما٫ بعهابُت باؾم الجهاص في ؾبُل هللا لِـ له ؤي  الجماٖاث اإلاخُٞغ

ٖل٢ت بهظه ألاهضاٝ وجل٪ اإلا٣انض، ولى ٣ٞهذ هظه الجماٖاث م٣انض 

 ٘ مً الجهاص إلاا ؤ٢ضمذ ٖلى ما ؤ٢ضمذ ٖلُه مً ال٣خل والخٟجحر الدكَغ

والخ٠ُ، ولى عسخذ ٞحها ٢ُم الجهاص الىبُلت لٗلمذ ؤن ؤو٫ ما ًيبغي ٞٗله هى 

ب آلامىحن؛ ألهه ًًاص بك٩ل ؤو  ٖغ الابخٗاص ًٖ ٧ل ما مً قإهه ؤن ًس٠ُ ٍو

ُم ت. ٞو ا ًلي بأزغ ؤٖٓم ٢ُمت مً ٢ُم الجهاص ؤال وهي بعاصة الخحر للبكٍغ

 ؾيكغح ألاهضاٝ واإلا٣انض التي مً ؤظلها ٧ان الجهاص في ؤلاؾلم:

: الخشب لذفع الظلم وسد العذوان:
ا
 ؤوًل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )بطا جإملىا ٢ى٫ هللا حٗالى: 

ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .[80 -81]احلج:  (ڍ

ا، وألانل ٞاآلًت وا ًٖ ِطَن به بٗض ؤن ٧ان ممىى
ُ
نَّ ال٣خا٫َ ؤ

َ
اللِت ٖلى ؤ  الّضِ

ُ
ضخت

لمىا 
ُ
ُٖي ألهاؽ ْ

ُ
ا: بنَّ ؤلاطن ؤ ًُ ، وزاه

ً
في ألاطن ؤلاباخت ولِـ الىظىب هظا ؤوال

ٖلىذ ٖلحهم الخغب مً 
ُ
وؤزغظىا مً صًاعهم بٛحر خ٤، لِـ هظا ٞدؿب بل ؤ

 لل٩
ً

ا، وبهما ٖلى هاالء ٢بل ؤٖضائهم، ٞلم ٨ًً هظا ؤلاطن قامل ًٗ ً ظمُ اٍٞغ

 الظًً ٣ًاجلىجهم اٖخضاء ٖلحهم.
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لم، ٞةطا ما و٢٘ ْلم ؤو اٖخضاء ٖلى اإلاؿلمحن 
ُّ
ٞاإلطن بال٣خا٫ مىٍى بالٓ

 قٕغ لهم عصُّ هظا الٓلم والٗضوان ولى بال٣خا٫.

ض هظا اإلاٗجى ٢ىله حٗالى:  ِ
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )ًاٍّ

 .[610]البقرة: (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

مت الؿاب٣ت جبُذ ال٣خا٫ للمؿلمحن ٞبٗض ؤلا  طن بال٣خا٫ ظاءث آلاًت ال٨ٍغ

هذ بم٣اجلت اإلاٗخضًً الظًً ٣ًاجلىن اإلاؿلمحن،  ها زّهِ ، ول٨جَّ لِـ ٖلى وظٍه ٖاّمٍ

 في خالت الضٞإ ًٖ الىٟـ يضَّ 
َّ

م ال٣خا٫، بال مت مبضؤ جدٍغ ع آلاًت ال٨ٍغ ٦ما ج٣ّغِ

ي خضوص  عث ؤنَّ حّٗضِ مه هللا الٓلم والٗضوان، و٢غَّ الضٞإ الكغعي ٖضوان خغَّ

ص الاهخ٣ام  حٗالى، ٞل ًجىػ حٗضي هظا الخض، وال ًجىػ الخماصي في ال٣خا٫ ملجغَّ

 وبقبإ الكهىة.

ا ٢ىله حٗالى:   ًً ض هظا اإلاٗجى ؤً ِ
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )والظي ًاٍّ

 .[10]النساء: (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 ٖلى وظىص ال٣خا
ٌ
 ال٣خا٫ِ مً اإلاؿلمحن مخى٢ٟت

ُ
٫ مً ٚحرهم، و٢خا٫ ٞةباخت

ع آلاًاث،  لم والٗضوان ٦ما ج٣ّغِ
ُّ
ا ٖىه، بل هى مً الٓ ًُّ مً لم ًبضؤ بال٣خا٫ ٌٗضُّ مجه

بّيِ  ض ؤبى ػهغة: بنَّ ٢خا٫ الىَّ ا ملسو هيلع هللا ىلصوفي هظا اإلاٗجى ٣ًى٫ الكُش مدمَّ ًٗ ، لم ٨ًً بال صٞ

خضاء الظي خضر ٖلى ٖهضه ٧ان ٖلى نىعجحن: بخضاهما ؤن  :للٖخضاء، والٖا

بيَّ حهاظم  ضاُء الىَّ اهُتملسو هيلع هللا ىلصألٖا
َّ
ؤن ًٟخىىا اإلاؿلمحن  :، ٞحرصُّ ٦ُضهم في هدىعهم، والش

ت ال٨ٟغ وال٣ُٗضة. ا.هـ بيُّ هظا الاٖخضاء ٖلى خٍغ  .(1)في صًجهم، والبضَّ ؤن ًمى٘ الىَّ

ت اإلاعخضعفين: ا: اللخاٌ مً ؤحل حٍش ُا  زاه

اؽ بٌٛ هىا٥ خاالث ٌكٕغ ٞحها ال٣خا٫ ألظل ههغة ٞئٍت مؿخًٍٟٗت مً ال ىَّ

                                                           

ت الخغب في ؤلاؾلم، للكُش دمحم ؤبى ػهغة، م (1)  . ٍ: صاع ال٨ٟغ الٗغبي ال٣اهغة.9، 8هٍٓغ
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٘ الٓلم والٗضوان ٌٗضُّ مً اإلاباصت  الىٓغ ًٖ ٧ىجهم مً اإلاؿلمحن ؤو ٚحرهم، ٞٞغ

بيُّ  ت ظمٗاء، و٢ض هانغ الىَّ َُّ ٤ٟ ٖلحها ؤلاوؿاه ل في هضهت ملسو هيلع هللا ىلص التي جخَّ  ٖلى ٢َغ
َ
زؼاٖت

 .(1)الخضًبُت بٗض ؤن اؾدىهغوا به

ت ا ٌُّ اإلاامىحن ٖلى ال٣خا٫ ألظل خٍغ إلاؿخًٟٗحن: ٣ًى٫ هللا ؾبداهه وهى ًد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 .[31]النساء:   (ڤ ڦ ڦ

ع اللخاٌ لخفظ ألامً الذاخلي للمجخمع اإلاعلم: ا: حؽَش
ا
 زالش

ل ٚحر ؾاجٜ،  ٢ض ج٣ىم ٞئت مً اإلاؿلمحن بالخغوط ٖلى الخا٦م اإلاؿلم بخإٍو

ٖان إلا٣خًُاث ألامً الضازلي ٞخ٣ىم الخغب إلظباع الُاثٟت الباُٚت ٖلى ؤلاط

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )للمجخم٘ اإلاؿلم، ٣ًى٫ هللا حٗالى: 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

                                                           

ل زم ٖضا  (1) ا ٖام الخضًبُت صزل بىى زؼاٖت في ٖهضه وبىى ب٨غ في ٖهض ٢َغ
ً

ك وطل٪ إلاا هاصن ٢َغ

ل بال٨غإ وا بيُّ بىى ب٨غ ٖلى زؼاٖت، ٞإٖاهتهم ٢َغ ُضها الىَّ َُّ ا ملسو هيلع هللا ىلص لؿلح، ٞجٗل ؾ ًً طل٪ ه٣

ضها عؾى٫ هللا  ِ
ُّ بي ملسو هيلع هللا ىلص للٗهض، ٞغ٦ب ٖمغو بً ؾالم بلى ؾ  ٞإوكضه:ملسو هيلع هللا ىلص ختى ٢ضم اإلاضًىت ٖلى الىَّ

ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هاؼــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌذ محما ِ
ّ
ُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــما بو

ا
 الل

 

لـــــــــــــــــــــــــــــــــذا
ْ
ج
َ
 ؤبِىـــــــــــــــــــــــــــــــــا وؤبُـــــــــــــــــــــــــــــــــً ألا

َ
 ِحلـــــــــــــــــــــــــــــــــف

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىَن اإلاىِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَذا

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ؤخلف

ا
ؽ َش
ُ
 بنا ك

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَذا
ا
ًَ اإلااه  وهلُضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىا رماَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
َذاُهـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــالخِعُِم ُهــــــــــــــــــــــــــــــــجا

َ
ىه
ُ
خ ِا  ْم ب

 

َذا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجا عا
ا
ىهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُسه

ُ
ل
َ
 وكخ

 
فشث بن لم ؤهفشهمملسو هيلع هللا ىلص: »٣ٞا٫ عؾى٫ هللا 

ُ
/ 9ال٣هت عواها البحه٣ي في ؾيىه )و «. ًل ه

حرهما، و٢ا٫ الخاٞٔ في الٟخذ )7/398(، وابً ؤبي قِبت في اإلاهى٠ )833 ( ًٖ 7/519( ٚو

 بؾىاص ال٣هت بهه خؿً.
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﮸﮹  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲    .[1]احلجرات:   (ۓ 

ع اللخاٌ لخإمين الذعىة ؤلاظالمُت ولِغ لفشض العلُذة: ا: حؽَش  سابعا

ت في ؤلا  ؾلم، و٢ض ا٢خل٘ ؤلاؾلم الضٖىة بلى الخ٤ِّ والخحر مً ألانى٫ الهامَّ

مً ٢لىب اإلاؿلمحن الخ٣ض ٖلى ؤصخاب ألاصًان ألازغي، وؤ٢غ بىظىص ػمالت 

ٕى البكغي، وبن ازخلٟذ ٣ٖاثضهم وؤصًاجهم،  ٖاإلاُت بوؿاهُت ججم٘ بحن ؤٞغاص الىَّ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )٢ا٫ هللا حٗالى: 

و٢ض ظاء في  [13]الدجغاث:   (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ه ٖلى مهغ: الىاؽ  هنع هللا يضرؾالت ؤلامام ٖلي بً ؤبي َالب ع 
َّ

لؤلقتر الىسعي خحن وال

ًً، ؤو هٓحر ل٪ في الخل٤ ا ؤٌر ل٪ في الّضِ  .(1)ٖىض٥ نىٟان؛ بمَّ

ا ٖلى هٟؿه وؤجباٖه، ال جغبُه  ًٗ ٞاإلؾلُم لِـ صًًىا مىٛل٣ًا وال مخ٣ى٢

ًٌ مىٟخذ ٖلى  بإصخاب الضًاهاث ألازغي ؤيُّ ٖل٢ت ؤو وقُجت، بل هى صً

 ُٞه ؤنٌل ؤنٌُل؛ ٞهى صًً بٙل وبعقاص وجىانل؛ ٢ا٫
ُ
هللا  الجمُ٘، والضٖىة

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )حٗالى: 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .[64]آ٫ ٖمغان:   (ڎ ڈ ڈ

ا للضماء، ولِـ مً ؤهضاٞه ؤن ًٟغى 
ًّ

ا وال مخُٗك ًٟ ٞاإلؾلم لِـ ٖىُ

ٌٌ لؿجن هَٟؿه ٖلى الىَّ  ى ٩ًىن هى الضًاهت الىخُضة؛ ٞهظا مىا٢ اِؽ ٢هًغا ختَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )الىظىص؛ ٦ما ٢ا٫ حٗالى: 

                                                           

 (.111ٚت، لئلمام ٖلي بً ؤبي َالب هنع هللا يضر )ههج البل  (1)
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ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

  .[661 -664]هود:    (ڤ ڤ ڤ ڤ

 مً مٗالِم ؤلاؾلم، ٢ا٫َ حٗالى: 
ً

 ال٣ُٗضِة مٗلًما ؤنُل
ُ
ت ٣ض ٧اهذ خٍغ

َ
ی )ل

إالا باحلجة ال تكون فالدعوة إىل اهلل تعاىل  [521]البقرة:  (جئ حئ مئ

ھ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ): سبحاىهوالربهان، كام قال 

﮽  ﮼   ﮻  ﮺  ﮹  ﮷  ﮸ ﮶  ﮵  ﮴  ﮲  ﮳ ے ے ۓ ۓ

 .[652]النحل:  (﮾

ً؛ اهدكاع الضٖىة وامخضاص الضولت،  ٤ بحن ؤمٍغ وهىا البض ٖلُىا مً الخٍٟغ

م مً الخلػم الىاضر بحن ٢ُام الضولت ؤلاؾلم ُت واحؿاٖها مً ظهت ٞٗلى الٚغ

زغي، بال ؤنَّ ٢بى٫ ؤلاؾلم باليؿبت إلاٗخى٣ُه ٧ان 
ُ
وبحن اهدكاع ؤلاؾلم مً ظهت ؤ

بمٗؼ٫ جام ًٖ ؾلُان الضولت ؤلاؾلمُت، التي ٧اهذ مهمتها عصَّ الٗضوان ًٖ 

 اإلاامىحن بالضًً الجضًض.

ًَ بلحها اإلاؿدكغ١ُ ؤعهىلض خُض ٢ا٫: مً اإلاا٦ض ؤ َ
ُ

َ
نَّ وهظه الخ٣ُ٣ت ٢ض ٞ

هظه الٟخىح الهاثلت التي ويٗذ ؤؾاؽ ؤلامبراَىعٍت الٗغبُت لم ج٨ً زمغة خغب 

صًيُت ٢امذ في ؾبُل وكغ ؤلاؾلم، وبهما جلتها خغ٦ت اعجضاص واؾٗت ًٖ الضًاهت 

اإلاؿُدُت، ختى ل٣ض ًْ صاثًما ؤنَّ هظا الاعجضاص ٧ان الٛغى الظي حهضٝ بلُه 

لى الؿ٠ُ ٖلى ؤهه ؤصاة الضٖىة الٗغب، ومً هىا ؤزظ اإلاؿُدُىن ًىٓغون ب

 .(1)ؤلاؾلمُت

ى امخضاص الٟخىخاث  وهظا اإلابضؤ ٧ان ؾاثًضا مىظ بضاًت الٗهض الىبىي وختَّ

                                                           

 آزاع الخغب في ؤلاؾلم للض٦خىع وهبت الؼخُلي ٍ: صاع ال٨ٟغ صمك٤. (1)
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ؤعسخى ٢ىاٖض الضٖىة بالخؿجى واللحن ملسو هيلع هللا ىلص ؤلاؾلمُت واحؿاٖها، ٞالغؾى٫ 

ٓت الخؿىت، ٢ا٫ ؤعهىلض في ٦خابه الضٖىة بلى ؤلاؾلم: ٖلى ؤهه مً الخُإ  واإلاٖى

ه ؤن هٟتر  هَّ
َ
ٜ لخٗالُمه، ؤو ؤ ِ

ّ
ت الضاعي بلى ؤلاؾلم واإلابل ى ؤنَّ مدمًضا ٢ض َغح مهمَّ

ُغ ٖلى ظِل ٦بحر ًإجمغ بإمغه اه٣ُ٘ ًٖ صٖىة اإلاكغ٦حن بلى اٖخىا١  ُْ ٖىضما َؾ

بيُّ  الضًً، ٞهظا ؾٗض ابً ؤبي و٢ام ٌٗغى َاثٟت مً ال٨خب التي بٗض بها الىَّ

حرهم، مً ملسو هيلع هللا ىلص  ؤًٖاء ال٣باثل الٗغبُت املخخلٟت، مً اإلاضًىت بلى الكُىر ٚو

غة الٗغبُت  باإلياٞت بلى ال٨خب التي ؤعؾلها بلى اإلالى٥ وألامغاء في زاعط الجٍؼ

ًضٖىهم بلى اٖخىا١ ؤلاؾلم، وهىا٥ ؤمشلت مً البٗىر الضًيُت التي ؤعؾلها 

ص  لخبلُٜ ؤلاؾلم بلى الظًً لم ٌؿلمىا مً ٢باثلهم، جل٪ الجهىص التي ًض٫ مجغَّ

ت بزٟا٢ه م في بًٗها ٖلى ؤنَّ الجهىص التي ُبظلذ ٧اهذ طاث نبٛت جبكحًر

 زالهت، ٦ما جض٫ ٖلى ؤجها لم ج٨ً جمُل بلى اؾخسضام ال٣ىة. ا.هـ

بّيِ  ٞاإلاؿلمىن اخخظوا ؾحرة ملسو هيلع هللا ىلص وباليؿبت للٟخىخاث ؤلاؾلمُت مً بٗض الىَّ

م مً ٖضم وظىص عظا لى الٚغ ٫ هبحهم ٖلُه الهلة والؿلم في وكغ الضٖىة، ٖو

ىن وخضهم بيكغ ؤلاؾلم وؤمىع  زغي ًسخهُّ
ُ
ًٍ باإلاٗجى اإلاٗغوٝ في الضًاهاث ألا صً

ا ٖلى مؿخىي ظمُ٘  ت ٧ان ٖامًّ ال٣ُٗضة، بال ؤنَّ ؤلاخؿاؽ باإلاؿئىلُت الضٍٖى

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )ألاٞغاص، امخشاال ل٣ىله حٗالى: 

 .[608]آل عمران:  (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 لىاء ال
ً

ضٖىة بلى هللا حٗالى في مسخل٠ الب٣إ مً آؾُا ٩ٞان ٧لُّ مؿلم خامل

ت ال٣ُٗضة ؤلاؾلمُت  ٣ُا وؤوعوبا، ومما ؾاٖض ٖلى هجاح الضٖىة ؤنَّ هٍٓغ وبٍٞغ

ت ال٣ُٗضة الضًيُت للجمُ٘. ماخت وخٍغ  جلتزم الؿَّ

وباليؿبت لل٣ُىاص الٟاجدحن ٧ان الدؿامذ الظي ؤْهغوه ججاه ؤهل الضًاهاث 

ا في ا  مهمًّ
ً

هٟخاح ٢لىب هاالء بلى ٢بى٫ ؤلاؾلم، ومً الكىاهض ٖلى ألازغي ٖامل

طل٪ ؤنَّ دمحم بً مؿلم الش٣ٟي ٞاجذ الؿىض ووالحها ببان الٗهغ اإلاغواوي، ٧ان 

٣ى٫:  بال  -نىم بىطا ؤو مىي٘ ٖباصتهم -ما الَبض»ًدترم ٣ٖاثض الهىىص، ٍو
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٩ى ختى بهه خُىما ماث ب« ٨٦ىاجـ الىهاعي وبُ٘ الحهىص وبُىث هاع املجىؽ

ضالخه  .(1)ٖلُه ؤهل الهىض الخترامه ٣ٖاثضهم ٖو

و٢ض ٢امذ الجهىص الؿلمُت بضوع باعػ في وكغ الضٖىة، ٞالخجاع وال٣ٟهاء 

ا ٦بحًرا في وكغ حٗالُم الضٖىة بًُٗضا ًٖ ال٣هغ والٗى٠ 
ً
والدجاط وكُىا وكاَ

٤ُ بالخ٣ُ٣ت التي  الؿُاسخي، وهظا الظي خضا بجم٘ مً اإلاؿدكغ٢حن بلى الىُّ

ش، خُض ٣ًى٫ ؤخضهم: ْهغ ؤنَّ ال٨ٟغة التي قاٖذ بإنَّ جٍا ُ٘ الخاٍع ضها و٢اج

ل الىاؽ بلى ؤلاؾلم بُٗضة ًٖ الخهض٤ً، وؤن  ٠ُ ٧ان الٗامل في جدٍى الؿَّ

مدك٤ ؤخُاها لخإًُض ٢ًُت الضًً، ٞةنَّ الضٖىة وؤلا٢ىإ، ولِـ  ًُ ٠ُ بط ٧ان  الؿَّ

ابٗحن الغثِؿحن
َّ
 .(8)لخغ٦ت الضٖىة هظه. ا.هـ ال٣ىة وال الٗى٠ ٧اها هما الُ

٠ُ لم ٨ًً له ؤي ؾبُل ليكغ  جبحن مً اإلاىا٢كت الؿاب٣ت ؤنَّ ُؾلُان الؿَّ

 في خماًت هظه الضٖىة 
ً

 ٧ان ٖامل
َ

٠ُ ؤلاؾلم، ل٨ً وؿخُُ٘ ال٣ى٫ بإنَّ الؿَّ

ض الضزى٫ ٞحها، ٞاألمت ؤلاؾلمُت ؤمت جدمل عؾالت عبها  وجإمحن بًهالها إلاً ًٍغ

خضاء ٖلى وجضٖى الىاؽ ظم ا بلحها، ٞةطا حٗغيذ الضٖىة لٗغ٢لت ؾحرها بااٖل ًٗ ُ

ً بها، ٞةن طل٪ مً الٗضوان الظي ًجب صٞٗه ولى بال٣خا٫ بلى ؤن  صٖاتها واإلابكٍغ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )ج٩ىن ٧لمت هللا هي الٗلُا، ٢ا٫ حٗالى: 

 .[618]البقرة:  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )

 .[81ىاال: ]األ (  ڌ

ؿبت لجمُ٘  ِ
ّ
ت ال٣ُٗضة بالي ٖىة وخٍغ ٠ُ هىا مجغُص جإمحن الضَّ  الؿَّ

ُ
ُٟت ْٞى

                                                           

 صاع ال٨ٟغ صمك٤. 71آزاع الخغب في ؤلاؾلم للض٦خىع وهبت الؼخُلي م (1)

ىع وهبت ، ه٣ل ًٖ آزاع الخغب في ؤلاؾلم للض٦خ445، 88الضٖىة بلى ؤلاؾلم ألعهىلض م (8)

 صاع ال٨ٟغ صمك٤. 71الؼخُلي م
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ت الٗباصة  ضزل في هظا جإمحن خٍغ الىاؽ ختى ٣ًبلىا ٖلى ال٣ُٗضة التي جغو١ لهم، ٍو

ُت التي  باليؿبت لٛحر اإلاؿلمحن، وهظا الىٕى مً اإلا٣اجلت ال ًسال٠ ال٣اٖضة الكٖغ

م ختى ٣ًىم ؾببه، ٞهى هٕى مً ؤهىإ الضٞإج٣غع ؤنَّ ألانل في ال  .(1)٣خا٫ الخدٍغ

 
َ
ض ؤن هىضخه هىا، ؤنَّ الضٖىة بلى هللا حٗالى بطا لم ح ها الٗىاث٤ ٣ْ ُٗ والظي هٍغ

ٞىؾاثُل  -٦ما هى ٚالب الخا٫ في وا٢ٗىا اإلاٗانغ -وج٠٣ صوجها الخضوص والؿضوص

 وال٣ىىاُث اإلاخاخت إلًها٫ صٖىة 
ٌ
الخىخُض بلى ٚحر اإلاؿلمحن وكِغ ؤلاؾلِم مخٗضصة

 
َّ

ى١ الخهغ، وال جىظض مىاو٘ مً بًها٫ هظه الضٖىة بال ؤنبدذ مخاخت ٞو

اب إلاً ًضزل في ؤلاؾلم مً ؤبىاء الضو٫ ٚحر 
َ

٣ ِٖ ج٣هحُر ؤبىائها، وال ًىظض بعهاب ؤو 

مم، 
ُ
ب ز٣اٞاث وخًاعاث هظه ألا ُه ؤن وؿخٖى

ُ
ظي ًيبغي ٖلُىا ٞٗل

َّ
اإلاؿلمت، وال

ى هىجر في الخىن،  ختَّ الخىانل م٘ ٣ٖى٫ ؤبىائها ووظضاجهم ٦ما ٞٗل ألاؾلٝ الهَّ

ٍٕ والخا٫ ٦ما ط٦غها بال٣ى٫ بب٣اء وظىب ال٣خا٫ ليكغ الضٖىة ؤو  ٞهل هىا٥ صا

جإمحن بًهالها لٛحر اإلاؿلمحن؟ وهل هجخىا في اؾدشماع الىؾاثل اإلاخاخت بحن ؤًضًىا 

َ ً ت واإلا٣غوءة، ٖو ٤ وؾاثل الاجها٫ إلًها٫ الضٖىة بالُغ١ اإلاؿمٖى ٍغ

الخضًشت وباللٛت التي ًٟهمها ؤهل جل٪ الكٗىب، هل اؾدىٟظها هظه الىؾاثل 

ت ٢خا٫ مً لم  ِ
ُّ الؿهلت ووظضها نضوًصا وبٖغاًيا ٌؿّىِٙ لىا ؤن ه٣ى٫ بمكغوٖ

 ٣ًاجلىا ؤو ٌٗخِض ٖلُىا؟

* * * 

                                                           

ٍ: صاع  61ظغاثم الخغب في ال٣ٟه ؤلاؾلمي وال٣اهىن الضولي للض٦خىع زالض عمؼي البزاٌٗت م (1)

. ٍ: 188الىٟاجـ، ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في ؤلاؾلم للض٦خىع ظٟٗغ ٖبضالؿلم م 

 ظامٗت ٖحن قمـ.
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 الٟهل الؿاصؽ

٣ؿُم ال٣ٟهي للٗالم بلى صاع ؤلاؾلم وصاع ال٨ٟغ  الخَّ

ً: ٣ًؿم  ظمهىع ال٣ٟهاء الضهُا بك٩ل بظمالي بلى صاٍع

 صاع بؾلم. - 1

 صاع خغب. - 8

ر الىن٠  ٗخبر ال٣ٟهاء ؤنَّ الخغَب لها جإزحٌر في هظا الخ٣ؿُم، خُض ًخٛحَّ َو

حرهم. مت بحن اإلاؿلمحن ٚو ا لخالت الٟخذ مً اهخهاع ؤو هٍؼ ًٗ  جب

ؾلم ْاهغة. و٢ا٫ ٞباليؿبت لضاع ؤلاؾلم هي: ٧لُّ ب٣ٗت ج٩ىن ٞحها ؤخ٩ام ؤلا 

لُّ ؤعٍى جٓهُغ ٞحها ؤخ٩ام ؤلاؾلم
ُ
اُٞٗت: هي ٧

َّ
غاص بٓهىع ؤخ٩ام ؤلاؾلم:  -الك وٍُ

م الؼها والؿغ٢ت لُّ خ٨م مً ؤخ٩امه ٚحر هدى الٗباصاث، ٦خدٍغ
ُ
ؤو ٌؿ٨جها  -٧

ٚحر اإلاؿلمىن وبن ٧ان مٗهم ٞحها ؤهل طمت، ؤو ٞخدها اإلاؿلمىن، وؤ٢غوها بُض 

 ٖجها. ٚحر اإلاؿلمحنىا ٌؿ٨ىىجها، زم ؤظلهم ، ؤو ٧اهاإلاؿلمحن

لخد٤ بضاع ؤلاؾلم، مً خُض بظغاء ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بالضًاع:  ٍو

صاع الٗهض وحؿمى صاع اإلاىاصٖت وصاع الهلر، وهي: ٧ل هاخُت نالر اإلاؿلمىن 

 ؤهلها بتر٥ ال٣خا٫ ٖلى ؤن ج٩ىن ألاعى ألهلها.

ز بلحها مجمىٖت مً اإلاؿلمحن لهم صاع البغي وهي: هاخُت مً صاع ؤلاؾلم جدحَّ 

ل.  قى٦ت زغظذ ٖلى َاٖت ؤلامام بخإٍو

ٖلى ب٣ٗت مً صاع ؤلاؾلم  الخغبُحنواملجم٘ ٖلُه بحن ال٣ٟهاء ؤهه بطا اؾخىلى 

تي اؾخىلى ٖلحها 
َّ
، الخغبُحنناع الجهاص ٞغى ٖحن ٖلى ظمُ٘ ؤٞغاص الىاخُت ال

 ووؿاء، نٛاًعا و٦باًعا، ؤصخاء ومغضخى
ً

، ٞةطا لم الٓلم ًٖ ؤهٟؿهم لضٞ٘ عظاال

ٌؿخُ٘ ؤهل الىاخُت صٞ٘ الٗضو ًٖ صاع ؤلاؾلم، ناع الجهاص ٞغَى ٖحٍن ٖلى 

مً ًلحهم مً ؤهل الىىاحي ألازغي مً صاع ؤلاؾلم، وه٨ظا ختى ٩ًىن الجهاص 

ٞغى ٖحن ٖلى ظمُ٘ اإلاؿلمحن، وال ًجىػ جم٨حن ٚحر اإلاؿلمحن مً صاع ؤلاؾلم. 

إزم ظمُ٘ اإلاؿلمحن ب  طا جغ٧ىا ٚحرهم ٌؿخىلي ٖلى شخيء مً صاع ؤلاؾلم.ٍو
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جب ٖلى ؤهل بلضان صاع ؤلاؾلم، و٢غاها مً اإلاؿلمحن ب٢امت قٗاثغ  ٍو

حر طل٪  ؤلاؾلم، وبْهاعها ٞحها ٧الجمٗت والجماٖت، ونلة الُٗضًً، وألاطان، ٚو

ٗاثغ ؤو بْهاعها 
َّ

ت ب٢امت هظه الك مً قٗاثغ ؤلاؾلم، ٞةن جغ٥ ؤهل بلض ؤو ٢ٍغ

ا.  ٢ىجلىا وبن ؤ٢امىها ؾغًّ

لُّ ب٣ٗت ج٩ىن ؤخ٩ام 
ُ
ٞحها ْاهغة، م٘  ٚحر ؤلاؾلموباليؿبت لضاع الخغب هي: ٧

 مداعبت ؤهلها للمؿلمحن.

اع التي ال جُب٤ ؤخ٩ام ؤلاؾلم الضًيُت والؿُاؾُت لىظىصها زاعط  ٞهي الضَّ

 هُا١ الؿُاصة ؤلاؾلمُت، م٘ مداعبتها لضاع ؤلاؾلم.

مما اؾخ٣غَّ ٖلُه ال٣ٟه اإلاىعور، ولىا ٖلُه بٌٗ هظه بٌٗ ؤخ٩ام 

 اإلالخٓاث في هظه اإلاٟاهُم التي ججاوػها الؼمان.

٣ٞض اؾخيبِ ال٣ٟهاء هظا الخ٣ؿُم مما وعص في بٌٗ آلازاع التي جُٟض ؤنَّ 

م٨ت ٧اهذ صاع خغب بٗض الهجغة واإلاضًىت ناعث صاع بؾلم؛ ٣ٞض ظاء في عؾالت 

ؤًما قُش  -ؤي ؤهل الظمت -وظٗلذ لهم»خغاط: زالض بً الىلُض في ٦خاب ال

ا ٞاٞخ٣غ وناع ؤهل  ًُّ ي٠ٗ ًٖ الٗمل ؤو ؤنابخه آٞت مً آلاٞاث، ؤو ٧ان ٚى

 ِٖ خه، و ٢ىن ٖلُه َغخذ ظٍؼ ُاله، ما  َُل صًىه ًخهضَّ مً بِذ ما٫ اإلاؿلمحن ٖو

ؤ٢ام بضاع الهجغة وصاع ؤلاؾلم، ٞةن زغظىا بلى ٚحر صاع الهجغة وصاع ؤلاؾلم 

 .(1)«ٖلى اإلاؿلمحن الى٣ٟت ٖلى ُٖالهم ٞلِـ

ٍ٘ ؾىي مضًىت عؾى٫ هللا  لُّ مىي
ُ
، ٣ٞض ٧ان سًٛغا وصاع ملسو هيلع هللا ىلصو٢ا٫ ابً خؼم: ٧

 .(8)خغب ومٛؼي ظهاص

اٍعً ؤنَّ اإلاٗى٫ ٖلُه في الخمُحز هى وظىص الؿلُت  ٠ الضَّ ظي ًٓهغ مً حٍٗغ
َّ
وال

ان ألاخ٩ام، ٞةطا ٧اهذ بؾلمُت ٧اهذ صاع بؾلم   وبال٨ٗـ.الخا٦مت وؾٍغ

                                                           

 (.97ُت للكُش ٖبضالىهاب زلٝ )م، الؿُاؾت الكٖغ144الخغاط ألبي ًىؾ٠ م (1)

  ٍ: صاع آلاٞا١ بحروث.( 7/353)املخلى البً خؼم: ٖلي بً ؤخمض بً ؾٗض بً خؼم الٓاهغي  (8)
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لُان واإلاىٗت في  اع هى الؿُّ ِباوي: اإلاٗخبر في خ٨م الضَّ
َّ

٢ا٫ دمحم بً الخؿً الك

ْهىع الخ٨م، ٞةْن ٧ان الخ٨م خ٨م اإلاىاصٖحن ٞبٓهىعهم ٖلى ألازغي ٧اهذ 

اع ٞلِـ لىاخض مً  اع صاَع مىاصٖت، وبْن ٧ان الخ٨م خ٨م ُؾلُان آزغ في الضَّ الضَّ

ً خ٨م اإلاىاصٖت  .(1)ؤهل الضاٍع

ىب الخغوب بحن 
ُ

ا لخالت اإلاّضِ والجؼع ووك ًٗ اع جب وباليؿبت لخٛحر ون٠ الضَّ

حرهم، ٣ٞض اٖخبر ظمهىُع ال٣ٟهاء ؤنَّ الٗبرة بخٛحر ألاخ٩ام، وؾُاصة  اإلاؿلمحن ٚو

ُض ؤخمض بً ًدحى اإلاغجطخى  اع، و٢ا٫ ؤلامام ؤبى خىُٟت، والؿَّ خ٨م مٗحن ٖلى الضَّ

ٍضًت: بنَّ صاع ؤلاؾلم ال  جهحر صاع خغب بال بكغوٍ زلزت: مً الؼَّ

 ْهىع ؤخ٩ام ال٨ٟغ وهٟاطه ٞحها. - 1

 ؤن ج٩ىن مخازمت لضاع ال٨ٟغ والخغب. - 8

ُ٘ به،  - 3 ظي ٧ان ًخمخ
َّ
٫ ال ي آمىا بإماِن اإلاؿلمحن ألاوَّ  ًب٣ى ٞحها مؿلٌم وال ِطّمِ

َّ
ؤال

ً اإلاؿلمحن مً ؤلا٢امت ٞحها.
َّ

 ؤي باألمان ؤلاؾلمّيِ ألاو٫ الظي م٨

والزي هىدُّ الخىبُه علُه وهحً بفذد كشاءة هزه ألاحيام ؤنا ألاظاط الزي 

بمعىاه اللخالي هى جلعُُم اإلاعمىسة بلى داس « حهاد العلب»ُبىِذ علُه ؤحياُم 

وداس بظالم، وهزا الخلعُم  -جىلعم بذوسها بلى داس حشب وداس عهذ -هفش

راث الذولُ ا للمخغّيِ
ا
 الىظش فُه، وفل

ُ
 ت الخذًشت. ًيبغي بعادة

 
َ
 ٧لمت

ُ
ىا ال هلخُٟذ بلى ما وعاء هظه الٗملُت مً « ج٣ؿُم»وخُىما ه٣غؤ ٞةهَّ

ال٣ىاٖض وآلالُاث ال٣ٗلُت واإلاى٣ُُت الض٣ُ٢ت التي اجبٗها الٗلماُء لًمان صخت 

 مً الخ٣ؿُم هي 
ُ
ج٣ؿُماتهم املخخلٟت لؤلخ٩ام والكغوٍ وألاع٧ان...بلخ، ٞالٛاًت

يء؛ هٟـ الٛاًت اإلاخىزاة مً ا
َّ

ل به بلى بصعا٥ خ٣ُ٣ت الصخ خىنَّ ًُ ٠ وهي ؤن  لخٍٗغ

اٍث ؤو اٖخباعاٍث ًى٣ؿم اإلاٗجى  َُّ مَّ ٣ٞض ظٗلىا للخ٣ؿُِم ظهاٍث ؤو خُص
َّ
ًْ ز وِم

ٟذ ٧ان الخ٣ؿُُم ٞاؾًضا، و٢ض جى٢ٗىا 
َّ
ا بطا جسل

ً
غوَ

ُ
بدؿبها، وظٗلىا لها ق

                                                           

 (.4/8قغح الؿحر ال٨بحر ) (1)
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ألاُنىلّيِ إلاًٗجى ما  الٟٛلت ًٖ هظه اإلاٗاوي في الخمؿ٪ بٓاهغ الخ٣ؿُم ال٣ٟهّيِ ؤو

ؾـ والجهاث الىا٢ُٗت 
ُ
ر ألا جىاَي٘ ٖلُه ال٣ٟهاء ٢ضًًما، صوهما مغاٖاة لخٛحُّ

سُت التي ُبجي ٖلحها الخ٣ؿُم.  والخاٍع

لسيُّ للٗالم بلى 
ُّ
 الخ٣ؿُُم الش

ً
، «صاع ٖهٍض »و « صاع خغٍب »و « صاع بؾلٍم »ٞمشل

سُت مُٗىت، ٞجاَء هظا الخ٣ غوٝ جاٍع
ُ
ؿُُم ٦خىن٠ٍُ وا٢عّيٍ لهظه ٧ان عهًىا بٓ

، وبن ازخلٟىا  ٣هاء بك٩ٍل ٖاّمٍ ُٟ الخالت، وناَع هظا الخ٣ؿُُم مدلَّ بظمإ مً ال

٤ صرَّ بَل١ُ  ؿمُت؛ ؤي ما هى الىن٠ الظي لى جد٣َّ
َّ
« صاع الخغب»في مىاٍ الد

 ٖلى الضاع ناخبت الىن٠؟« صاع ؤلاؾلم»ؤو 

ٖغ
َّ

ُت ؤو ٖضم ؾُاصتها هي مىاٍ ٞمجهم مً اٖخبر ؤنَّ ؾُاصة ألاخ٩ام الك

ٗاثغ ؤو 
َّ

ً مً ب٢امت الك
ُّ

َص ألامً وألامان والخم٨ الدؿمُت، ومجهم مً اٖخبر ؤنَّ مجغَّ

ر لخل٪ الدؿمُت، ومجهم مً اٖخبر ؤنَّ اإلاخازمت واملجاوعة هي  ٨ٖؿه هى اإلاصّدِ

مىاٍ الىن٠، ومجهم مً اٖخبر بالٛالب مً خا٫ ؤهل البلضة؛ ٞةن ٧ان ؤ٦ثر 

ؿلمحن ناعث صاع بؾلم وبال٨ٗـ، ل٨جهم اج٣ٟىا ٖلى هظه ال٣ؿمت ؤهلها م

لزُت في الجملت.
ُّ
 الش

تي ؤصث بلى ْهىع هظا الخ٣ؿُم 
َّ
ًْ ؤهم ألاؾباب ال  بلى ؤهه ؤمغ -و٧ان ِم

ً
بياٞت

 ٖىض ال٣ٟهاء، ما ًم٨ً ؤن هجمله بالى٣اٍ الخالُت: -ٞغيه الىا٢٘ الٗملي

اًما ومد٩ىمحن بلى جىخُض ظهىصهم جىُٓم قئىن اإلاؿلمحن؛ هًٓغا لخاظت -1
َّ
هم خ٩

ا ٖلى ٦ُان 
ً
ال « ألامت ؤلاؾلمُت»وجىظُه ٢ىاهم هدى ٖضّوٍ زاعجّيٍ خٟاْ

لها وج٩ىجها.
ُّ
ما في بضء حك٩ َُّ  ؾ

٣ؿُم مً زبىث الىالًت ؤو ٖضمها في جُب٤ُ ألاخ٩ام  -8 ب ٖلى هظا الخَّ بُان ما ًترجَّ

ُت ِيمً الخضوص الجٛغاُٞت لضاع ؤلا  ٖغ
َّ

حرها مً الضوع اإلا٣ابلت الك ؾلم، ٚو

 لها.

حرهم  -3 الخإنُل ال٣ٟهيُّ لىا٢٘ الٗل٢اث التي ٧اهذ حؿىص بحن اإلاؿلمحن ٚو



090 
 

مت لهظه الٗل٢اث، وطل٪  ِ
ّ
ُت اإلاىٓ ٖغ

َّ
وم والٟغؽ، وجبُحن ألاخ٩ام الك ٧الغُّ

حرها مً الخٟانُل  لم والخغب واإلاٗاهضاث، ٚو ٣ت بالّؿِ ِ
ّ
٧األخ٩ام اإلاخٗل

 ي و٢خىا الغاهً ب٣اهىن الٗل٢اث الضولُت الٗامت.اإلاٗغوٞت ف

ٗت ؤلاؾلمُت  -4 ب ٖلى ٖضم بًمان ظمُ٘ ؾ٩ان اإلاٗمىعة بخٗالُم الكَغ ما ًترجَّ

وؤخ٩امها مً ٖضم جُب٤ُ ؤخ٩امها ٖلحهم؛ لٗضم صزىلهم جدذ ؾلُت وهٟىط 

ا في الاظتهاص الخىٟي ٖلى وظه «صاع ؤلاؾلم» ًُّ ، وهظا ما ًٓهغ واضًخا وظل

ٗت ب٢لُمُت مً ال خهىم؛ وهى ما ؤصي بلى اٖخباع ٦شحر مً ؤخ٩ام الكَغ

٨ًؿا م٘ امخضاص  « صاع ؤلاؾلم»خُض الخُب٤ُ والىٟاط، وبما ًدىاؾب َغًصا ٖو

 ؤلا٢لُمي.

اث ال ج٣خطخي خخمُت اإلاىٓىع ال٣ٟهي لجٛغاُٞا الٗالم  ول٨ً ٧ل هظه اإلاؿٚى

ا ولظا ٞهي ال ح -ؤٖجي ال٣ٟهاء -ٖلى الىدى الظي عؤوه ًُّ ا وا٢ٗ
ً
ُٗضو ؤن ج٩ىن اٖتراٞ

ت َُّ  الُبُُٗت لىظىص صاٍع بؾلم
ُ
 .(1)ؤٞغػجُه الخالت

لسي -بنَّ هظا الاجٟا١ ال٣ٟهيَّ 
ُّ
ؾعى ببٌٗ ٖلماثىا وهى قُش  -ٖلى الخ٣ؿُم الش

ؿب٤ بلُه، وهى  ٌُ ًُ جُمُت عخمه هللا حٗالى بلى بخضار ج٣ؿٍُم آزغ لم  ؤلاؾلم اب

اع اإلاغ٦بت» ؤو « صاع خغب»، هل هي «ماعصًً»ضما ُؾئل ًٖ بلضة وطل٪ ٖى« الضَّ

ا ٧ىجها  ، ٞإظاب عخمه«صاع بؾلم» « مغ٦بت»ٞهي « ؾلم»ؤو « صاع خغب»هللا: وؤمَّ

لم»ٞحها اإلاٗىُان لِؿذ بمجزلت  التي ججغي ٖلحها ؤخ٩ام ؤلاؾلم؛ ل٩ىن « صاع الّؿِ

ٗامل التي ؤهلها ٦ٟاع؛ بل هي ٢« صاع الخغب»ظىضها مؿلمحن وال بمجزلت  ٌُ ؿم زالض 

ٗت ؤلاؾلم بما ٌؿخد٣ه ا.هـ ٣اجل الخاعط ًٖ قَغ  .(8)اإلاؿلم ٞحها بما ٌؿخد٣ه، ٍو

                                                           

« ظٗغاُٞا الٗالم مً مىٓىع ٣ٞهي»ًغاظ٘ في هظا م٣ا٫ ألاؾخاط ًاؾغ لُٟي الٗلي بٗىىان:  (1)

 دذ هظا الغابِ:ميكىع بمى٢٘ بؾلم ؤون الًً ج

http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/culture/2116/19/12b.shtml 

( لكُش ؤلاؾلم ؤبي الٗباؽ ؤخمض بً ٖبضالخلُم بً جُمُت. مهضع 88/84مجمٕى الٟخاوي ) (8)

 ؾاب٤.
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صاع ٦ٟغ ؤو »و« صاع بؾلم»ٞاألؾاُؽ الظي ٢ام ٖلُه ج٣ؿُُم ألا٢الُم بلى 

م وال « خغب  لم ًغص بهظا الخ٣ؿُم ٢غآن ٦ٍغ
ُ

، خُض هى ؤؾاٌؽ اظتهاصيٌّ ال هصخيٌّ

 بقاعاث ٚح
َّ

٠ بال  .(1)ر مباقغة وعصث في بٌٗ ألاخاصًضخضًض قٍغ

ت لم ًِغص بها  َُّ ٣ؿُم هظه مؿإلت انُلخ ل٣ض ؤصع٥ ٖلمائها ؤنَّ مؿإلت الخَّ

ًُ جُمُت عخمه هللا إع الخ٨ُم، ولهظا لم ًخى٠٢ اب
َّ

ٓه  -جى٠ُ٢ مً الك ُّٟ ٖلى جد

 الخ٣ؿُم التي  -في مجا٫ املخضزاث
ُ
اع اإلاغ٦بت، خُىما ازخلٟذ ظهت في ال٣ى٫ بالضَّ

ُه، وبن لم ٌؿب٣ه ؤخٌض بلُه.
ُ
 اٖخبرها ؤؾلٞ

اع  ٣هاء لم ٌٗخبُروا ؤنَّ ون٠ الضَّ ُٟ وألامُغ آلازغ الظي ًيبغي الخيبه له ؤنَّ ال

 ٌ٘  َاعٌت زاي
ٌ

ا ال ًىٟ٪ُّ ٖجها بدا٫، بل هى ون٠ ًُّ ا طاج ًٟ باإلؾلم ؤو ال٨ٗـ ون

غوٝ وؤخىا٫ مُٗىت، والظي جغجب ٖلى طل٪ ٖىض ٦شحر مً ال٣ٟهاء 
ُ
ؤنَّ صاع لٓ

 ال٨ٟغ ٢ض جى٣لب صاع بؾلم وبال٨ٗـ.

اث املخخلٟت التي  َُّ خباعاث ؤو الخُص  هىا في الترظُذ بحن الٖا
ُ

وهدً ال هبدض

خباعاِث  زغي، بل ه٣ى٫: بنَّ هظه الٖا
ُ
 ٖلى ؤ

ً
ر خُصُت هٓغ بلحها الٗلماء ل٩ي هغّجِ

غاُخها ِ
ّ
ًُ ججاوػها بل واَ ًً  -بدؿب الىا٢٘ -هَٟؿها ًم٨ ا الىُٓغ بلى ٦ما ًم٨ىىا ؤً

ت الجضًضة.  َُّ ول غاٝ الضَّ زغي ٢ض جىنلىا بلى هخاثج جىاؾُب ألٖا
ُ
اٍث ؤ َُّ  اٖخباعاٍث وخُص

٣ؿُم ت الخَّ غوٍ صخَّ
ُ

ًْ ق ٣ابل  -٦ما هوَّ ٖلحها الٗلماء  -بنَّ ِم ؤن ًىظض الخَّ

ى بال٣ؿمت الصخُدت  ؿمَّ ٌُ والخىاػي بحن ؤٞغاص اإلا٣ؿم الىاخض، ُٞيخُج ما 

االخانغة، التي 
ً
 وال جىاًٞغا وال بعبا٧

ً
 وال جضازل

ً
دضر زلل

ُ
 .(8)ال ج

، ٢ض «صاع ٦ٟغ»و « صاع بؾلم»وال ق٪َّ ؤنَّ ب٣اء ال٣ى٫ِ بخ٣ؿُم اإلاٗمىعة بلى 

                                                           

ىع ٖمغ ( للض٦خىع ٖباؽ ؤخمض الباػ عؾالت ص٦خىاعه بةقغاٝ الض٦خ195ؤخ٩ام اإلاا٫ الخغام ) (1)

 م.1999ؾلُمان ألاق٣غ، ٍ: صاع الىٟاجـ، ألاعصن 

عاظ٘ البدغ املخُِ للؼع٦صخي: دمحم بً بهاصع بً ٖبضهللا الؼع٦صخي بضع الضًً اإلاهغي  (8)

(، خاقُت الُٗاع ٖلى ظم٘ الجىام٘ 1/153هـ. )1414الكاٞعي(، ٍ: صاع ال٨خبي ال٣اهغة 

(1/93.) 
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. ازلّيِ والخاعجّيِ ُٗضًً الضَّ ا وزلل ٦بحًرا ٖلى الهَّ
ً
 ؤخضر بعبا٧

ا للظتهاص الٟغصّيِ والجم ًٗ ُٕ املجا٫ واؾ اصة واؾخدًاُع هظا ألامغ ًض اعّيِ إٖل

الاهخمام بضعاؾت الخ٣ؿُم ؤلاؾلمّيِ لؤلعى بما ًيسجم واإلاُُٗاث الضولُت 

غوعة مً زل٫ َغح بضًٍل ؤو ج٣ؿٍُم آزغ ب٣ضع ما ٩ًىن  ًَّ اإلاٗانغة، لِـ بال

اصة بىاء الغئٍت   إٖل
ً

ىن مضزل
ُ
٩  للىا٢٘، ٍو

ً
ؤلاؾلمُت للٗالم ؤ٦ثر ملءمت

ى آلازغ مً زل٫ م٣اَعباث ومغاظٗاث ي ًم٨ً ؤن ًدبلىع هظوج٣ؿُماجه، وال

 جخ٩امل بهىعة جغا٦مُت بىاَءة.

ا بل هى مخٗل٤ بالٓغوٝ التي ٧اهذ ؾاثضة في  ًُّ بما ؤن هظا الخ٣ؿُم لِـ هه

ألاػمان اإلاايُت، وبالخالي بطا ؤصي هظا الخ٣ؿُم بلى مٟاؾض جًغُّ باإلؾلم 

غ  اٝ وألاخىا٫ في واإلاؿلمحن ٞل خغط مً جغ٦ه، ٞهى مجغص ج٣ؿُم ٞغيخه ألٖا

ت في هظا  اث الجماٖاث اإلاخُٞغ و٢ذ مً ألاو٢اث، وبىاء ٖلى هظا ٞةن جهٞغ

الٗهغ ال٣اثمت ٖلى ٨ٞغة ج٣ؿُم الٗالم لضاع ٦ٟغ وصاع بؾلم هي ؤٖما٫ 

ىيت، بط ال ًجىػ بإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫ ال٣ُام بإي ٖمل بظغامي في  مدغمت مٞغ

 ٖلى اٖخباع ؤج
ً

ها صاع ٦ٟغ وؤن ؤهلها ٚحر مؿلمحن، صولت مً الضو٫ الٛغبُت مشل

ٞالٓغوٝ ٢ض حٛحرث ٖما ٧اهذ ٖلُه ألاخىا٫ ٖىضما ٢ؿم ٣ٞهائها الٗالم بلى صاع 

ب باإلاؿلم  ٦ٟغ وصاع بؾلم ٞضاع ال٨ٟغ بخ٣ؿُم ال٣ٟهاء هجض صولها الُىم جغّخِ

و له  غزَّ ماعؽ الكٗاثغ ؤلاؾلمُت، بل ٍو ٣ُم ٞحها ٍو وحؿمذ له ؤن ًضزلها ٍو

٩ىن آمىا ٖلى هٟؿه وماله وؤهله وصًىه.ٞحها ببىا  ء اإلاؿاظض واإلاغا٦ؼ ؤلاؾلمُت، ٍو

ٌ٘ لآلمىحن  ا والخا٫ هظه ٞةهه ًدغم ٖلى اإلاؿلم ؤن ٣ًىم بإّيِ ٖمٍل ُٞه جغوَ
ً
بط

 ًَ يبظ هظا الخ٣ؿُم وال  ًُ  للىاؽ في جل٪ الضو٫، وخُيئٍظ 
ٌ

٠ لؼمىا الٗمل به وجسٍى

غ ما ٌؿخضعي ألازظ به.
ُّ
 لٗضم جٞى

* * * 
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 الٟهل الؿاب٘

٘ الجهاص ال٣خالي في ؤلاؾلم  مىاٍ حكَغ

 )قبهاث وعصوص(

ُ٘ ال٣خا٫ في  مً ألاهمُت بم٩ان ؤن هبدض ًٖ الخٗلُل الظي ُبجي ٖلُه حكَغ

ُت، هى ألانُل في  ٖغ
َّ

لل التي ُبىِذ ٖلحها ألاخ٩ام الك ِٗ ؤلاؾلم؛ ٞل ق٪َّ ؤنَّ بصعا٥َ ال

ها في بصزا٫ بٌٗ ؤهىإ الجهاص اإلاٗانغ ٖملُت ال٣ُاؽ، وفي خالخىا هظه ٌؿاٖض

 في مٟهىم ظهاص الُلب.

اا٫ اإلاكهىع: هل الجهاص في  وبصعا٥ُ مىاٍ الخٗلُل هى الظي ًجُب ٖلى الؿُّ

 ؤلاؾلم خغٌب صٞاُٖت ؤم ٢ض ٩ًىن خغًبا هجىمُت ؤًًا؟

، هل هى ال٨ٟغ ؤو َصعء   الٗلماُء في جدضًض مىاٍ الجهاص ال٣خالّيِ
َ

و٢ض ازخل٠

ٗت مً ٚحر اإلاؿلمحن ٖلى اإلاؿلمحن؟  الخغابت
َّ
 اإلاخى٢

ت والخىابلت، بلى ؤنَّ  َُّ ت واإلاال٨ َُّ اٞٗ
َّ

ت والك َُّ طهب ظمهىُع الٗلماء مً الخىٟ

هغ مً ٢ىلُه بلى  اٞعيُّ في ألْا
َّ

ِب هي صعُء الخغابت، وطهب الك
َ
ل
َّ
 في ظهاص الُ

َ
ت

َّ
ل ِٗ ال

ت هي ون٠ ال٨ٟغ
َّ
ل ِٗ  .(1)ؤنَّ ال

 مً زُغ ٞٗلى ٢ى٫ الجمهىِع ج
ً
 ؤو و٢اثُت

ً
٩ىُن الخغُب في ؤلاؾلم صٞاُٖت

اٞعّيِ وابً خؼم، ٞةنَّ الخغب 
َّ

ا ٖلى عؤي الك ه، وؤمَّ ِ جد٣٣ه وو٢ٖى
ًّ َّ
ٌٛلب ٖلى الٓ

 هجىمُت. 

ٞت:  ىت اإلاكغَّ  اؾخض٫َّ الجمهىع بأًاث مً ٦خاب هللا وؤخاصًض مً الؿُّ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )ؤّما ال٣غآن ٣ٞىله حٗالى: 

 .[451]البقرة:  (ی ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

                                                           

ي مالجهاص في ؤلاؾلم للض٦خىع دمحم ؾٗ (1) ، ٍ: صاع ال٨ٟغ ؾىعٍا، آزاع 118-94ُض عمًان البَى

 . ٍ: صاع ال٨ٟغ ؾىعٍا.116الخغب في ال٣ٟه ؤلاؾلمي للض٦خىع وهبت الؼخُلي م
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )وقوله: 

 .[618البقرة: ]  (ڌ

اؽ امهنع هللا يضر: ٞةن اهتهىا؛ ؤي ًٖ ال٣خا٫. ٞاإلا٣هىص مً ؤلاطن في  ٢ا٫ ابً ٖبَّ

اع ًٖ اإلا٣اجلت ٩ٞان ٢ىله:  َّٟ ِةِن اهَتَهىا»ال٣خا٫ مى٘ ال٨
َ
 ٖلى جغ٥ « ٞ

ً
مدمىال

 .(1)اإلا٣اجلت

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )الى: و٢ى٫ هللا حٗ

 .[4]املمتحنة:  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ۅ ۉ ۉ ې ې )سبحاىه:  هوقول

 .[81]التوبة:  (ې 

م للٟٓت  ى ما في اؾخٗما٫ ال٣غآن ال٨ٍغ
َ

مً صاللت، ٞال٣خا٫ُ: « ال٣خا٫»وال ًسٟ

، وهي ال جض٫ُّ ٖلى ال٣خل؛ بط ال ًلؼم مً اإلا٣اجل
ً
 وم٣اجلت

ً
ت وظىص مهضُع ٢اجل ٢ِخاال

 .(8)ال٣خل ٣ٞض ج٩ىن م٣اجلت وال ٣ً٘ ٢خل

 بإمىٍع مً ٞٗل ٚحر 
ٌ
ت اللت ٖلى ؤنَّ اإلا٣اجلت مىَى  الّضِ

ُ
مت واضخت وآلاًاُث ال٨ٍغ

خضاء وه٨ض ألاًمان والٗهىص واإلاىاز٤ُ، والهّمِ بةزغاط الغؾى٫  اإلاؿلمحن، مشل الٖا

٫ ألامغ، واإلا٣اجلت ٧اٞت...بلخ، في خح ه حٗالى لم ًجهاها ًٖ والبضء باإلا٣اجلت ؤوَّ ن ؤهَّ

مىانلت وبّغِ َمً ؾاإلاىا ولم ٌٗمل ٖلى بزغاظىا مً صًاعها وؤعيىا، م٘ ؤنَّ ون٠ 

 ال٨ٟغ قامٌل للجمُ٘. 

ا ألاخاصًض ٞمجها: ما عوي ًٖ خىٓلت ال٩اجب ٢ا٫: ٚؼوها م٘ عؾى٫ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص ؤمَّ

                                                           

 (.3/146جٟؿحر الغاػي ) (1)

جد٤ُ٣: ٖاص٫ ؤخمض  -( لئلمام دمحم بً ًىؾ٠ الكهحر بإبي خُان 419/ 3البدغ املخُِ ) (8)

لي مٗىى  هـ1488 -بحروث  -ال٨خب الٗلمُتصاع  -ٖبضاإلاىظىص، ٖو



097 
 

ما ٧اهذ »٫: ٞمغعها ٖلى امغؤٍة م٣خىلٍت ٢ض اظخم٘ ٖلحها الّىاؽ ٞإٞغظىا له ٣ٞا

٣اجل ًُ ٣اجل َُٞمً 
ُ
مَّ ٢ا٫ لغظٍل اهُل٤ بلى زالض بً الىلُض ٣ٞل له بنَّ « هظه ج

ُ
ز

ا»ًإمغ٥ ٣ًى٫: ملسو هيلع هللا ىلص عؾى٫ هللا  ًٟ  وال ٖؿُ
ً
ت ٍَّ

ًَّ طّعِ  .(1)«ال ج٣خل

ت عُؾى٫ِ »٢ا٫: ملسو هيلع هللا ىلص ما عوي ؤنَّ عُؾى٫ هللا 
َّ
لى مل اهُل٣ىا باؾم هللا، وباهلل ٖو

 ًُ ا ٞاه
ً

ىا قُس
ُ
ىا هللا، وال ج٣خل ىا ويمُّ

ُّ
 وال حٛل

ً
 وال نٛحًرا وال امغؤة

ً
ا وال َٟل

 .(8)«ٚىاثم٨م وؤنلخىا وؤخؿىىا بنَّ هللا ًدبُّ املخؿىحن

بيَّ  اللت مً هظه ألاخاصًض ؤنَّ الىَّ ههى ًٖ ُم٣اجلت ٚحر اإلا٣اجلت م٘ ملسو هيلع هللا ىلص ووظُه الّضِ

خضاء والخ  صون الٖا
َ
ت

َّ
ٟغ ٞحهم، ولى ٧ان ال٨ُٟغ هى الٗل

ُ
غابت، إلاا وُظىص ون٠ِ ال٨

بيُّ  حرهم، ٞغبِ بحن ون٠ اإلا٣اجلت وبحن الخ٨م، ملسو هيلع هللا ىلص ٞغ١َّ ُٞه الىَّ بحن اإلا٣اجلت ٚو

ت طل٪ الىن٠ َُّ ب الخ٨م ٖلى ون٠ٍ ُمكٌٗغ بٗل  .(3)و٢ض ٢ا٫ ألانىلُىن: بنَّ جغجُّ

ُش بطا جدىال مً خا٫ اإلاؿاإلات بلى 
َّ

والظي ٣ًىي هظا اإلاٗجى ؤنَّ اإلاغؤة ؤو الك

: خا٫ ال٣خا٫، ٞةنَّ ا جىػ ٢خالهما؛ ٢ا٫ ال٣غافيُّ بطا ٢اجلذ »لخ٨م ًى٣لب ٖلحهما ٍو

ذ في ًض اإلاؿلمحن ٞل بإؽ ب٣خلها َٗ ث وو٢
َ

ِزظ
ُ
 .(4)«اإلاغؤة مً ؤهل الخغب ٞإ

٘ ال٣خا٫ في ؤلاؾلم هى ون٠ ال٨ٟغ صون  و٢ض ؤوعص ال٣اثلىن بإنَّ مىاٍ حكَغ

ىظؼ الغصَّ ٖلحها ُٞما
ُ
بهاث، التي ه

ُّ
 ًإحي:  الخغابت ٖضًصا مً الك

الُت:   مً ال٣غآن آلاًاث الخَّ
ً

ال ہ ہ ھ ھ ھ ھ )ؤوَّ

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

           (﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

 .[2]التوبة: 

                                                           

 (.8838(، وابً ماظه )8895(، وؤبى صاوص )3/486عواه ؤخمض في اإلاؿىض ) (1)

 (.8847عواه ؤبى صاوص ) (8)

 -ال٣اهغة  -صاع ال٨خبي -( لئلمام دمحم بً بهاصع بً ٖبضهللا الؼع٦صخي4/897البدغ املخُِ ) (3)

ا 73/ 3هـ. ؤهىاع البرو١ في ؤهىاء الٟغو١ )1414 ًً ( لكهاب الضًً ال٣غافي. وط٦غ مشله ؤً

ذ ٖلى الخىيُذ ) ٠ في قغح الخلٍى  (.1/874اإلاىلىي قٍغ

 (.1/331الٟغو١ لل٣غافي ) (4)
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چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 .[51]التوبة:  (گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ٢خا٫
َ
خَخا ؤنَّ مىاٍ اللت: ؤنَّ آلاًخحن ٢ض نغَّ ً هى ال٨ُٟغ ال  ووظُه الّضِ ال٩اٍٞغ

ا بالخىبت 
ً

 ٖجهم مىَى
َّ

بُل وال٠٨ الخغابت، ٟٞي آلاًت ألاولى ظٗل جسلُت الؿَّ

ِ وبجهاء ال٣خا٫، 
ّ

ت ٚاًت لل٠٨ اهُت ظٗل بظ٫ الجٍؼ
َّ
لة، وفي آلاًت الش وب٢امت الهَّ

لى طل٪ ٞاآلًاُث التي اؾخض٫َّ بها الجمهىع  ت -ٖو تي جض٫ُّ ٖلى ؤنَّ اإلا٣اجلت مىَى
َّ
 وال

ًْ ؤوازِغ ما هؼ٫ مً  -بالخغابت صون ال٨ٟغ هما ِم ميؿىزاٌث بهاجحن آلاًخحن؛ ألجَّ

.٠ُ َل٤ ٖلُه وسخ آًاث الٟٗى بأًت الؿَّ
ُ
 ال٣ُغآن، وهى ما ؤ

ُِف:  العا
ُ
: آًت

ا
 ؤوًل

 ؤنَّ هظه آلاًت 
َّ

م بال ٠ُ في ال٣ُغآن ال٨ٍغ م مً ٖضم وُعوص لٟٓت الؿَّ ٖلى الٚغ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ): هللا ؾبداهه وحٗالى وهي ٢ى٫ 

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

 .[2]التوبة:  (﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

 
ٌ
٠ُ، و٢ا٫ ؤٚلُبهم بجها هاسخت ً بأًت الؿَّ ُذ مً ٢َِبِل ٦شحر مً اإلاٟؿٍغ ُؾّمِ

ضِم ؤلا٦غاِه في الضًً. ِٟذ ٖو  آلًاِث الِٟٗى والهَّ

ُف:  الشدُّ على الاظخذًلٌ بأًت العا

سظث الجماٖاث ؤلاع   ٖلى مكغوُٖت ؤٖمالها ل٣ض اجَّ
ً

هابُت هظه آلاًت صلُل

ؤلاظغامُت واٖخبرث ؤنَّ ٧لَّ ٧اٞغ هى مؿدباُح الضم، وؤنَّ آلاًت جضٖى بلى ٢خل 

ال٨ٟاع ؤًىما وظضوا، ٞيكغث ؤٖما٫ ال٣خل والخٟجحر في ٧ّلِ م٩ان، وناع ؤولئ٪ 

حرها ممً ٌِٗكىن خُاتهم الُبُُٗت الهاصث ت آلامىىن في البلص الٛغبُت ٚو
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ماعؾىن ؤٖمالهم الُىمُت ال ًإمىىن ٖلى ؤهٟؿهم ألجهم ٢ض ًىاظهىن زُغ  ٍو

ت، والؿبب في طل٪  ت لخٓت مً ٢بل هظه الجماٖاث اإلاخُٞغ ًَّ اإلاىث وال٣خل في ؤ

حرها ٖىض هاالء اإلادكضصًً، ومً هىا وظب  ه هى الٟهم اإلاٛلٍى لهظه آلاًت ٚو ِ
ّ
٧ل

ص ٖلخهم إلاا هخج ًٖ ؤٖمالهم الىخكُت مً اإلاٟاؾض التي ؤيغث بضًً ؤلاؾلم  الغَّ

دصخى، ٞى٣ى٫: ًُ ٗضُّ وال  ٌُ ا ال   ممَّ

سخ
َّ
جىء للي

ُّ
ٗاعى -بنَّ الل ع الجم٘ بحن آلاًاث،  -في خالت الخَّ

ُّ
٩ًىُن بٗض حٗظ

ِت صون بهما٫ ؤخضها. 
َّ
وعّصِ اإلادكابه بلى املخ٨م ٖلى وظٍه ٌؿمُذ بةٖما٫ِ ٧اِٞت ألاصل

 
ٌ
٠ُ هاسخت ً، بل مجهم  وال٣ى٫ُ بإنَّ آًت الؿَّ لٛحرها لِـ مخ٣ًٟا ٖلُه بحن اإلاٟؿٍغ

 ب٣ىله حٗالى: 
ٌ
 (ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ)مً ٢ا٫ بجها ميؿىزت

 .[8]حممد: 

وِف منسوخٌة بآية  اك: إنا آيَة السا حا يُّ والضا دِّ ڍ ڍ ڌ )قال السُّ

، [8]حممد:  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

.٠ُ  وهي ؤقضُّ ٖلى اإلاكغ٦حن مً آًت الؿَّ

٠ُِ ناع آزغها   الؿَّ
َ
٤ ؤبى ال٣اؾم هبت هللا بً ؾلمت: بنَّ آًت ٣ى٫ املخ٣ِّ ٍو

ا ألّولها، وهي ٢ىله حٗالى: 
ً

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ )هاسخ

[5]الخىبت:  (﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  
(1). 

ع٦صخيُّ في  يُّ في «البرهان»وطهب الؼَّ َُى بلى ؤنَّ آًاث « ؤلاج٣ان»، و٦ظا الؿُّ

ضم ؤلا٦غاه لِؿ بر والٟٗى ٖو ٠ُ، بل هي مً ٢بُل الهَّ  بأًت الؿَّ
ً
ْذ ميؿىزت

يخ٣ل به لخ٨م آزغ خه وٍُ ِ
ّ
٠ الٗمُل به لؼوا٫ ٖل

َّ
خى٢ ًُ يؿإ، وهى الُخ٨م الظي 

ُ
 .(8)اإلا

                                                           

اسخ واإلايؿىر ) (1) ل ودمحم  -( لهبت هللا بً ؾلمت بً ههغ اإلا٣غي 16/ 1الىَّ جد٤ُ٣: ػهحر الكاَو

( لئلمام دمحم بً 8/41ٖلىم ال٣غآن )هـ. البرهان في 1411 -بحروث -اإلا٨خب ؤلاؾلمي -٦ىٗان

ت -جد٤ُ٣: دمحم ؤبى الًٟل ببغاهُم -بهاصع بً ٖبضهللا الؼع٦صخي  هـ.1391 -بحروث -صاع اإلاٗٞغ

 ( مهضع ؾاب8/48.٤البرهان للؼع٦صخي ) (8)
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مت   ال٨ٍغ
ُ
 -آلاًت (ہ ہ ھ ھ ھ ھ)ٞهظه آلاًت

ظًً ال ٖهض لـهم، خُض هبظث  -٦ما هى مىُى٢ها 
َّ
 في مكغ٧ي الٗغب ال

ٌ
واعصة

ض ١ ال٣غآُن في  ٖهىصهم، ويغب هللا لهم مٖى ألاقهغ الخغم ألاعبٗت، و٢ض ٞغَّ

زغي. وألامغ 
ُ
مم ألا

ُ
الـمٗاملت بحن مكغ٧ي الٗغب، واإلاكغ٦حن وؤهل ال٨خاب مً ألا

ب٣خا٫ مكغ٧ي الٗغب في هظه آلاًت وما ٢بلها مبجيٌّ ٖلى ٧ىجهم الباصثحن ب٣خا٫ 

ا٦شحن لٗهىصهم، ٦ما ظاء في آًٍت جالٍُت في طاث الؿُّ  ہ )ىعة: اإلاؿلمحن والىَّ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

 .[18]الخىبت: (﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

 لٛحرها مً آلاًاث ٚحُر 
ٌ
٠ُ هاسخت اؽ ال٣ى٫َ في ؤنَّ آًت الؿَّ ٞةَل١ُ بٌٗ الىَّ

 في مىيٗها، ٦ما ؤنَّ ألاْنَل ؤنَّ 
ٌ
ُه ال وسخ، وؤنَّ ٧لَّ آًٍت واعصة ىاب ؤهَّ صخُذ، والهَّ

ٌم ٖلى ؤلاهما٫.  ما٫َ ُم٣ضَّ  ؤلٖا

اء بهظه وف ي نضص اإلاكغ٦حن ٚحر املخاعبحن ؤظاػ ال٣غآن الخٗاهض مٗهم، والٞى

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )الـمٗاهضة في ٢ىله حٗالى: 

 وقوله:، [9]التوبة:  (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ۆ ۈ ۈ  ): وقوله، [6]املائدة:  (ژ ژ ڑ ڑ ک)

 .[88]اإلرساء:  (ٴۇ ۋ ۋ ۅ

 
ٌ
٠ُِ هاسخت  الؿَّ

َ
٣ا٫ُ بطْن: بنَّ آًت ًُ مذ ٠ُ٨ٞ 

َّ
ٓ

َ
ألمشا٫ِ هظه آلاًاِث التي ه

حرهم مً ؤهل ال٨خاب؟ كغ٦حن ٚو
ُ
ٗاُهَض م٘ اإلا  الخَّ

٠ُ، لِـ ٞحها صاللت ٖلى ؤنَّ   التي ؤؾمىها آًت الؿَّ
ُ
مت  ال٨ٍغ

ُ
وهظه آلاًت

 مىظب ال٣خا٫ هى ال٨ٟغ صون ون٠ ػاثض ٖلُه.

 وال٣ى٫ بإنَّ ط٦غ الخىبت في عجؼ آلاًت مكٌٗغ بإنَّ ون٠ ال٨ٟغ هى مىاٍ

ُا١ ال٣ُغآوي الظي ؤ٣ٖب ط٦غ الخىبت ب٣ىله حٗالى:  اإلا٣اجلت ٚحر صخُذ بضاللت الّؿِ
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ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )

 .[6]الخىبت:  (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

م،   اإلا٣اجلت لخىا٢ٌ بظل٪ ؾُا١ُ ال٣غآن ال٨ٍغ
َ
ت

َّ
ل ِٖ ولى ٧ان ال٨ُٟغ وخضه 

جه ختى ٌؿم٘ ٦لم وهظا مً املخا٫؛ ٞاإلاكغ٥ُ الظي اؾخجاع بىا ؤوظب هللا بظاع 

ِٟغِه، ٠ُ٨ٞ ًصرُّ 
ُ

ْب مً ٦
ُ
د ى لى لم ًامً ٍو ُه مإمىه ختَّ

َ
ٛ ِ

ّ
بل

ُ
هللا زم ؤمغها ؤن ه

 ؤن 
ً
ت

َّ
ل ِٖ  اٖخباع الىن٠ 

ُ
ٟغ مجغًصا ًٖ املخاعبت، وقٍغ

ُ
الخٗلُُل بىن٠ِ ال٨

ر ٖىه ألانىلُىن ب٣ىلهم: بنَّ الخ٨م ًضوع  ظي ٖبَّ
َّ
٩ًىَن مُغًصا مى٨ًٗؿا، وهظا ال

ضًما؟م٘ ٖلخه   .(1)وظىًصا ٖو

تي هؼلذ بٗض آًت 
َّ
م، و٢غؤها آلاًاِث ال وبطا ما جابٗىا ِؾُا١ ال٣ُغآن ال٨ٍغ

٠ُ، وهي ٢ىله حٗالى:  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )الؿَّ

 (ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

 .[65]التوبة: 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

 .[68]التوبة:  (ۇئ ۇئ

ضوان،  ٣ٞض ؤوضخذ هاجان آلاًخان ؤنَّ  ُٗ ت اإلا٣اجلت هي بضئهم بالٛضِع وال َُّ خُص

تي التزمىا بها، ولِـ 
َّ
وه٨ثهم ألاًمان، وه٣ًهم الٗهىص، وزغ٢هم اإلاٗاهضاث ال

ص ال٨ٟغ.  مجغَّ

اخُت البُاهُت  دى ًبضو مدؿ٣ًا مخىاؾ٣ًا مً الىَّ هُم آلاًاث ٖلى هظا الىَّ ٞو

ت املخ٨م واإلادك بضو مخىا٣ًٞا م٘ هٍٓغ  ابه.وألاُنىلُت، ٍو

                                                           

 ( مهضع ؾاب8/815.٤البدغ املخُِ للؼع٦صخي ) (1)
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عها ؤنَّ ٖضم ؤلا٦غاه  ت؛ ٞةطا ما ٢غَّ َُّ  لل٣ىاٖض ألاُنىل
ٌ
سخ مسالٟت

َّ
وصٖىي الي

 الٟٗى 
َ

ظ
ْ

ز
َ
خضاء ٖلى مً لم ٌٗخِض ٖلُىا، وؤ ضم الٖا ًً، ٖو ٖلى الضزى٫ في الّضِ

ه مً الًٟاثل، 
ُّ
ل

ُ
عها ؤنَّ هظا ٧  بالتي هي ؤخؿً...بطا ٢غَّ

َ
، واملجاصلت ٝغ ُٗ وألامغ بال

٣ا٫ بجها مي ًُ ها ٠ُ٨ٞ  سهُو؛ ألجَّ سخ وال الخَّ
َّ
ؿىزت؟ والًٟاثُل ال ًضزلها الي

 .(1)مً وٗم هللا حٗالى

بريُّ هظه 
َّ
ً الُ ٍغ  بماُم اإلاّٟؿِ

َ
: و٢ض بدض ى٣ُُيُّ ِ

ّ
ُُش دمحم ألامحن الك

َّ
٢ا٫ الك

ُه: وؤولى ألا٢ىا٫ في طل٪  اإلاؿإلت مً هىاحي الى٣ل وؤزحًرا زخم بدشه ب٣ىله ما ههُّ

ىاب ٢ى٫ مً ٢ا ڃ چ چ چ چ ڇ )٫: ٖجى بظل٪ ٢ىله حٗالى: بالهَّ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ِهلىهم [8]اإلامخدىت:  (ک
َ
وهم وج . مً ظمُ٘ ؤنىاٝ اإلالل وألاصًان ؤن جبرُّ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )وج٣ِؿُىا بلحهم، بنَّ هللا ٖؼَّ وظلَّ ٖمَّ ب٣ىله: 

ظمُ٘ مً ٧ان طل٪ نٟخه ٞلم  (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ا صو  ًً و به بٗ ن بٌٗ، وال مٗجى ل٣ى٫ َمً ٢ا٫: طل٪ ميؿىر؛ ألنَّ ِبغَّ ًسّهِ

ً ال ٢غابت بِىه وال  ً بِىه وبِىه ٢غابت وؿٍب ؤو ممَّ اإلاامىحن مً ؤهل الخغب ممَّ

ٍم، وال مىهي ٖىه بطا لم ٨ًً في طل٪ صاللت له ؤو ألهل الخغب ٖلى  وؿب ٚحر مدغَّ

ت لهم ب٨غإ ؤو ؾلح.  و٢ض  ت ما ٢لىا في طل٪ ٖىعة ألهل ؤلاؾلم ؤو ج٣ٍى ىا صخَّ َِّ ب

بحر  ت ؤؾماء وؤمها  هنع هللا يضرالخبر الظي ط٦غهاه ًٖ الؼُّ  .(8)في ٢هَّ

بّيِ  ُ٘ ؤصخاب الىَّ ه، نيُ ٣ٍى ض هظا الٟهم ٍو ٍا لَ٪ ما َعواُه ؾُُٗض ملسو هيلع هللا ىلصٍو
َ
ًْ ط ؛ ِم

                                                           

 ( مهضع ؾاب8/815.٤البدغ املخُِ للؼع٦صخي ) (1)

ى٣ُُّيِ )جٟؿحر ؤ (8) ِ
ّ

( ٍ: صاع 8/94يىاء البُان للكُش دمحم ألامحن بً دمحم املخخاع الج٨جي الك

 هـ.1415ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ بحروث 
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ا ؤن ، ٣ٞا٫: بْن ؤعاَص الغَّ  بً ُظبحر، ٢ا٫: ظاَء عظٌل بلى ٖلّيِ بً ؤبي َالب هنع هللا يضر ظل ِمىَّ

خل؟! 
ُ
ًضا بٗض اه٣ًاء ألاعبٗت ؤقهغ، ِٞؿم٘ ٦لم هللا ؤو ًإجُه بداظت ٢ ًإحَي ُمدمَّ

ې ې ى ى ): ال؛ بنَّ هللا جباع٥ وحٗالى ٣ًى٫: هنع هللا يضر٣ٞا٫ ٖليٌّ 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

[6]الخىبت:   (ېئ
(1). 

 
ُ
ً ؤؾماء بيذ ؤبي ب٨غ امهنع هللا يضر ٢الذ: ٢ضمذ ؤ ٍل ٖو  في ٖهض ٢َغ

ٌ
ي وهي مكغ٦ت ّمِ

بيَّ  تهم؛ بط ٖاهُضوا الىَّ بيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ومضَّ ي ٢ضمذ ملسو هيلع هللا ىلص م٘ ابجها ٞاؾخٟخِذ الىَّ ّمِ
ُ
٣ٞلذ: بنَّ ؤ

 ؤٞإنلها؟ ٢ا٫: 
ٌ
٪»وهي عاٚبت مَّ

ُ
 .(8)«وٗم ِنِلي ؤ

ا: حذًث  ُا اَط »زاه
ا
كاجل الى

ُ
 ؤ
ْ
ن
َ
 ؤ
ُ
مشث

ُ
 «.ؤ

ا بالخضًض ًٖ ابً ٖمغ ًً ٤ُ ؤً ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ؤنَّ عؾى٫ هللا و٢ض اؾخض٫َّ هظا الٍٟغ

ًضا عُؾى٫ُ هللا »٢ا٫:   هللا وؤنَّ مدمَّ
َّ

ى ٌكهُضوا ؤن ال بله بال اَؽ ختَّ ٢اِجَل الىَّ
ُ
ؤمغُث ؤْن ؤ

 
َّ

ي صماءهم وؤمىالهم بال ىا طل٪ ٖهُمىا مّجِ
ُ
ا ٞٗل

َ
٧اة ٞةط ىا الؼَّ

ُ
اج لة ٍو ٣ُُمىا الهَّ ٍو

ى هللا
َ

ل َٖ  .(3)مخ٤ٟ ٖلُه«. بد٤ِّ ؤلاْؾلِم وخؿاُبهم 

 ال بق٩ا٫ ُٞه، وال ٌؿخٟاص مىه ؤبًضا ظىاُػ ابخضاء اإلاؿلمحن وه
ُ

ظا الخضًض

لُاث 
ُ
ت، وال٩ ٍٛى

ُّ
الالث الل هم ٖلى وظهه الصخُذ في يىء الّضِ

ُ
ب٣خا٫ ٚحرهم، بطا ٞ

ُت. ٖغ
َّ

 الك

ت هظا الخضًض ٞهًما زاًَئا ٞلم ًٟغ٢ىا بحن  ول٣ض ٞهمذ الجماٖاث اإلاخُٞغ

بيُّ  ال٣خل وال٣خا٫ ٞيكغث ال٣خل والضماء ٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص في ٧ل ؤعظاء الٗالم م٘ ؤن الىَّ

٢اجل»
ُ
٢ُخل»ولم ٣ًُْل « ؤ

َ
 «ؤ

ُ
ٟٓخحن، ٩ٞلمت

َّ
٢اِجُل »، وهىا٥ ٞغ١ ِصالليٌّ ٦بحر بحن الل

ُ
« ؤ

ى الباصُت مجهما  ؿمَّ ٌُ حن،   »جض٫ُّ ٖلى اإلاٟاٖلت واإلاكاع٦ت بحن َٞغ
ً

ى «٢اِجل ؿمَّ ، وَُ
                                                           

 ( ٍ: صاع آلاٞا١ بحروث.1/111املخلى البً خؼم: ٖلي بً ؤخمض بً ؾٗض بً خؼم الٓاهغي ) (1)

 (.1671(، ومؿلم )8487مخ٤ٟ ٖلُه: ؤزغظه البساعيُّ ) (8)

 (، مً خضًض ابً ٖمغ امهنع هللا يضر.88(، ومؿلم )85مخ٤ٟ ٖلُه: ؤزغظه البساعي ) (3)
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ُ٘ ًٖ هٟؿه   »اإلاضاٞ
ً

حن، ؛ بط ال جصرُّ اإلاٟ«م٣اِجل  بحن َٞغ
َّ

 والاقترا٥ُ بال
ُ
اٖلت

 ؤخضهما مٗخٍض ٢اجل، وآلازغ مضاٞ٘ م٣اجل.

٧اة  لِة ؤو الؼَّ اع٥ِ الهَّ
َ
ِم بنَّ ٢خا٫ ج

ْ
ل ِٗ وبىاء ٖلى هظا الٟهم، ٢ا٫ ظمهىع ؤهل ال

 بلى طل٪ الخغابت.
َ

اٝ ًَ ر٥ بْل بطا اه
َّ
ا بمجغِص الت

ً
 لِـ مُىَى

لى هظا ٟٞي الاؾخ»٢ا٫ الخاٞٔ في الٟخذ:  ضال٫ ِبهظا الخِضًض ٖلى ٢خل ٖو

 ًُ ٢اِجل وؤ٢ُخل، وهللا ؤٖلم. و٢ض ؤَىب اب
ُ
لة هٌٓغ؛ ِللٟغ١ِ بحن ِنُٛت ؤ جاِع٥ الهَّ

مضة ِفي ؤلِاه٩اع ٖلى مً اؾخض٫َّ ِبهظا الخِضًض ٖلى طِل٪  ُٗ ُض ِفي قغح ال ِٗ ص٤ُ٢ِ ال

٣اجلت ُم 
ُ
 ال٣خل أِلنَّ اإلا

ُ
٣اجلت ِبباخت

ُ
َٕ و٢ا٫: ال ًلؼُم ِمً ِبباخت اإلا ى

ُ
ٟاٖلت حؿخلِؼُم ُو٢

ُه ٢ا٫: لِـ  ِعّيِ ؤهَّ ِٞ ا
َّ

ال٣ِخا٫ ِمً الجاِهبحِن، وال ٦ظِل٪ ال٣خل. وخ٩ى البحه٣ِيُّ ًٖ الك

هُ 
ُ
ُظل وال ًِدلُّ ٢خل  .(1)ال٣ِخا٫ ِمً ال٣خل ِبؿِبٍُل؛ ٢ض ًِدلُّ ٢ِخا٫ الغَّ

٧اة ب لِة والؼَّ ؛ ألنَّ وبطا ٧ان الاؾخضال٫ُ بهظا الخضًِض ٖلى ٢خل جاع٥ الهَّ
ً

اَل

بيَّ  ىن ؤ٦ثَر ُبُلًها وُبًٗضا بطا اؾُخض٫َّ به ٖلى ملسو هيلع هللا ىلص الىَّ
ُ
ُه ٩ً ر باإلا٣اجلت ال بال٣خل، ٞةهَّ ٖبَّ

 ابخضاء ٚحر اإلاؿلمحن بال٣خا٫. 

ا: حذًث: 
ا
ُف»زالش  «.ُبعشذ بالعا

جمؿ٪ ؤلاعهابُىن بهظا الخضًض و٢امىا بجغاثمهم بىاء ٖلى الٟهم الؿُخي 

م ٖلى ؤهه صًً مخُٗل للضماء م٘ ؤن هظا الخضًض ال للخضًض ٞهىعوا ؤلاؾل 

  -ًصر بؾىاصه ل٨ً لى ججاوػها مؿإلت ؤلاؾىاِص في هظا الخضًض، و٢لىا
ً

ال  -ججزُّ

 ٖلى ج٤ًُِ مٟهىم الجهاص وخهغه في ال٣خا٫ 
ً

بصخخه، ٞل صاللت ُٞه ؤنل

، وهظا ا
ً

لخبر ٣ِٞ؛ ألهه مً ٢بُل الخبر ال ؤلاوكاء، ٞلِـ ُٞه ؤمٌغ بصخيٍء ؤنل

ال صاللت ُٞه ٖلى ؤنَّ اإلاؿلمحن ًيبغي ؤن ًباصعوا ٚحرهم بال٣خا٫ وؤْن ًضهمىهم في 

.٤  بلصهم، صون طهٍب ؤو زُغ مد٣َّ

                                                           

( للٗلمت: ؤخمض بً ٖلي بً حجغ الٗؿ٣لوي 1/41ٞخذ الباعي قغح صخُذ البساعي ) (1)

ت بحروث جد٤ُ٣ مدب الضًً الخُُب.  الكاٞعي ٍ: صاع اإلاٗٞغ
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ُ
٠ُ»٩ٞلمت صة، حكتر٥ بحن مٗجى « الؿَّ ؾ٠ُ »و« ؾ٠ُ الضٞإ»مجغَّ

ٟٓي ٞهى ًدخمُل اإلاٗىُحن ٖلى «الهجىم
َّ
ٟٔ مً ٢بُل اإلاكتر٥ الل

َّ
، وبطا ٧ان الل

ى  ؟الؿَّ ِ
ًّ َّ
ص الٓ هٝغ بلى ؤخِض الاخخمالحن بمجغَّ ًُ  اء ٠ُ٨ٞ 

ٟٔ مً ٢بُل اإلادكابه
َّ
ٌع  -(1)وال ق٪َّ ؤنَّ الاقترا٥ ؾبٌب ًجٗل الل ٦ما هى م٣غَّ

م ٣٦ىله  -في ٖلم ألاُنى٫  الظي ًغصُّ ٞهم مٗىاه بلى املخ٨ماث مً ال٣ُغآن ال٨ٍغ

 .[521]البقرة:  (ی جئ حئ مئ)حٗالى: 

ھ ے ے  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)وقوله: 

 (ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

 .[652]النحل: 

ت، ٞلِؿذ هظه  َُّ ت زٟ َُّ وبطا ٧ان هظا الخبر ًىُىي ٖلى صاللت ؤمغ بوكاث

ة وججهحز  خضاء، بل هي وظىب ألازظ باألؾباب وبٖضاص الٗضَّ اللت هي ظىاُػ الٖا الّضِ

اصٖت، التي جدمي بلص ألامت ؤلاؾلمُت مً ة الغَّ ؤّيِ بغّيٍ ؤو ٖضوان،  الجُىف وال٣ىَّ

ۇ ۆ ۆ )هللا حٗالى:  وهظا الخضًض ًيبغي ؤن ًٟهم في يىء ٢ى٫ 

 .[61]ألاهٟا٫: (ۈ ۈ ٴۇ

ضم  بنَّ الضٖىة بلى الخىانل والخٗاٌل وجبلُٜ ؤلاؾلم ب٩ّلِ وؾُلٍت مم٨ىٍت، ٖو

ت واإلاؿاواة، مً  ْض٫ِ والخغٍَّ َٗ اِؽ وؤمىالهم، ووكِغ ٢ُِم ال خضاء ٖلى ؤعواح الىَّ الٖا

يبغي عصُّ ألامىع ا سهُو، ٍو  وال الخَّ
َ

سخ
َّ
تي ال ج٣بل الي

َّ
ابخت ال

َّ
ملخ٨ماث الش

ُت في اإلاىيٕى الىاخض وال جدىا٢ٌ.  ٖغ
َّ

هىم الك ى جخ٩امل الىُّ  اإلادكابهت بلحها، ختَّ

 

                                                           

: م٨خبت 3ٝ بحن اإلاؿلمحن، للبُلُىسخي مؤلاههاٝ في الخىبُه ٖلى ألاؾباب التي ؤوظبذ الخل  (1)  ٍ،

 اإلاخىبي.
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ا: حذًث:  بح»سابعا
ا
 «.للذ حئخىم بالز

حره،  ٠ الظي عواه ؤخمض ٚو ا ب٣ُٗت مً الخضًض الكٍغ ًً و٢ض اؾخضلىا ؤً

ُه:  ُخ٨م »ٞو
ْ
ِضه ل٣ض ِظئ َُ ٍض ب ـُ مدمَّ ْٟ َ

ظي ه
َّ
ٍل، ؤما وال َغ

ُ
َغ ٢

َ
ك ْٗ اْؾَخِمٗىا ًا َم

ْبِذ 
َّ

 .(1)«بالظ

ا لها في ٧ّلِ  ًٗ ول٣ض ؤزظث الجماٖاث ؤلاعهابُت بهظا الخضًض وظٗلخه مغظ

بيَّ  ٤َ ملسو هيلع هللا ىلص ٖمٍل وخصخّيٍ ٣ًىمىن ُٞه، و٢الىا: بنَّ الىَّ عَؾم لىا في هظا الخضًض الٍُغ

م ا ل٫، وهى في ال٣ٍى ًَّ ِٟغ و٢اصة ال
ُ

ت ال٨  م٘ ؤثمَّ
َ
لظي ال ِظضا٫ ُٞه وال ُمضاهىت

ً ٖمىًما، ولم ج٨خ٠ هظه  اللت في وظىب ٢خا٫ ال٩اٍٞغ ٢لب م٨ت، وهى واضر الّضِ

غث هظا الخضًض جٟؿحًرا  الجماٖاث بهظا الٟهم بل طهبذ ؤبٗض مً طل٪ ٣ٞض ٞؿَّ

ا خُض ٞهمذ مىه ؤنَّ اإلاغاص بالظبذ في ا ًُّ لخضًض هى ؤن ًظبذ ال٨ٟاع الظبذ خٞغ

 
ً

ىن في ٢ًُت الغهاثً مشل الخ٣ُ٣ي ٦ما جظبذ الخغاٝ، ٩ٞان هاالء اإلاخُٞغ

ظ الضو٫ ألاظىبُت مُالبهم ٣ًخلىن عهاثً هظه الضو٫، وطل٪ ًٖ  َّٟ ى
ُ
ٖىضما ال ج

٤ طبدهم بالؿ٨حن ٧الىٗاط بذجت ؤجهم ٦ٟاع وؤن الىبي  ٢ض ظاء بالظبذ ملسو هيلع هللا ىلص ٍَغ

مإؾاوي ًىضي له ظبحن ؤلاوؿاهُت وجخ٣ُ٘ له ألا٦باص، زم لهم، وطل٪ في مكهض 

هم بهيُٗهم  يكغوهه ٖلى الًٟاثُاث، وهم ًٓىىن ؤجَّ ٌسجلىن هظا اإلاكهض ٍو

٣ىن هوَّ خضًض الىبي  ، وما ؤبٗض هظا الٟهم ًٖ ما ؤعاصه عؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص الىخصخي ًُّبِ

 وما ؤمغ ُٞه مً زل٫ حٗالُمه الؿمداء. ملسو هيلع هللا ىلص  هللا 

ٞهم الخضًض ٖلى ؤهه بٖلن لىظىب ٢خا٫ ال٨ٟاع في ٧ل ولهاالء ه٣ى٫: بنَّ 

بب ًٖ  ٍٝ ل٣ىاٖض ألاُنى٫؛ ألهه بزغاٌط لهىعة الؿَّ م٩ان هى ٞهم مٛلٍى ومجا

 
ٌ
بب صازلت  ألانىلُت جىوُّ ٖلى ؤنَّ نىعة الؿَّ

ُ
، وال٣اٖضة ُٖمىم صاللت الىّوِ

                                                           

 -585/ 14« )صخُده»(، وابً خبان في 7136( خضًض )818/ 8« )مؿىضه»ؤزغظه ؤخمض في  (1)

هللا ٖجهما. وط٦غه  (، مً خضًض ٖبضهللا بً ٖمغو بً الٗام عضخي6567( خضًض )586

نغح ابً بسخا١ بالؿمإ، عواه ؤخمض، و٢ض »( و٢ا٫: 16/ 6« )مجم٘ الؼواثض»الهُشمي في 

 «.وب٣ُت عظاله عظا٫ الصخُذ
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ا؛ ألنَّ الٗامَّ وعص ألظلها ٞل ًجىػ بزغاُظها مً الٗاّمِ  ًٗ ُ٢(1). 

ىه مً ٢ىله  ن لىا ؤنَّ اإلاٗجى الظي اهتٖز  ختى ًدبحَّ
ً

ُا١ ٧امل والبضَّ مً ط٦غ الّؿِ

بذملسو هيلع هللا ىلص: »
َّ

ٍٝ للمىهج الٗملي للىبي ملسو هيلع هللا ىلص، ٚحر مغاص للىبي «ل٣ض ظئخ٨م بالظ ، بل مجا

 وؤصخابه ال٨غام.ملسو هيلع هللا ىلص 

ٍل اظخمٗىا ًىًما في الدجغ، ٞظ٦ُغوا   ت هظا ال٣ى٫: ؤنَّ ؤقغاٝ ٢َغ و٢هَّ

ه ٣ٞالملسو هيلع هللا ىلص عؾى٫ هللا  َّٟ ، ؾ
ُّ
ىا: ما عؤًىا ِمشَل ما نبرها ٖلُه مً ؤمغ هظا الغَّظل ٢ِ

غ١َّ ظماٖخىا، وؾبَّ آلـهخىا، ل٣ض نبرها مىه  اب صًيىا، ٞو ؤخلمىا، وقَخَم آباءها، ٖو

، ٞإ٢بل ملسو هيلع هللا ىلصٖلى ؤمٍغ ٍُٖٓم، ؤو ٦ما ٢الىا. ٞبِىما هم في طل٪ بط َل٘ عُؾى٫ُ هللا 

٦ً، زمَّ مغَّ  ى اؾخلم الغُّ ا مغَّ بهم ٚمُؼوه ببٌٗ ًمصخي ختَّ ا بالبِذ، ٞلمَّ ًٟ بهم َاث

ذ طل٪ في وظه عؾى٫  ا مغَّ بهم ملسو هيلع هللا ىلص. هللا  ال٣ى٫. ٢ا٫: ٞٗٞغ مَّ مطخى ٞلمَّ
ُ
٢ا٫: ز

ذ طل٪ في وظه عؾى٫ هللا  اهُت ٚمؼوه مشلها، ٞٗٞغ
َّ
الشت ملسو هيلع هللا ىلصالش

َّ
مَّ مغَّ بهم الش

ُ
، ز

مَّ ٢ا٫: 
ُ
َغ»ٞٛمؼوه بمشلها ٞى٠٢، ز

ُ
َغ ٢

َ
ك ْٗ ىَن ًا َم ُٗ ظي هٟسخي ؤحؿم

َّ
ٍل؛ ؤَما وال

م
ُ

بذ بُضه، ل٣ض ظئُخ٨
َّ

 .(8) «بالظ

ُؾى٫  بذملسو هيلع هللا ىلص: »ٞما مٗجى هظه الٗباعة ألازحرة في ٢ى٫ الغَّ
َّ

م بالظ
ُ

 ؟«ل٣ض ظئُخ٨

ٛت هجض ؤن للظبذ ؤ٦ثر مً مٗجى ٞإهذ ج٣ى٫: طبدُذ 
ُّ
بطا عظٗىا بلى الل

 ِ
ّ

٨ بذ بالّؿِ
َّ

بذ الخُىان طبًدا: ؤي ٢ُُٗذ الٗغو١ اإلاٗغوٞت في مىي٘ الظ
َّ

حن، والظ

غ خضًض والًت ال٣ًاء  ِؿّ
ُ
ًْ ؤؾٕغ ؤؾبابه، وبه ٞ ُه ِم الهل٥، وهى مجاٌػ، ٞةهَّ

حٍن » ِ
ّ

بذ بٛحر ؾ٨
ُ
ما ط  .(3)«٩ٞإهَّ

                                                           

غ والخدبحر البً ؤمحر 8/39« )ظم٘ الجىام٘»ٖلى « قغح املخلي»خاقُت الُٗاع ٖلى  (1) (، الخ٣ٍغ

 (. 3/86الخاط )

ت البً هكام ) (8)  (.311 -319/ 1الؿحرة الىبٍى

(، 7118( خضًض )113/ 4ه )(، والخا٦م في مؿخضع1385٦(، والترمظي )3571ؤزغظه ؤبى صاوص ) (3)

غة  هظا خضًض »، و٢ا٫ الخا٦م: «هظا خضًض خؿً ٍٚغب»و٢ا٫ الترمظي: . هنع هللا يضرمً خضًض ؤبي هٍغ

سغظاه  «.صخُذ ؤلاؾىاص ولمً 
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ظ٦ُت، وفي الخضًض:  ا ٖلى الخَّ ًً بذ ؤً
َّ

ُل٤ُ الظ يٍء في البدغ »وٍُ
َ

٧لُّ شخ

بذ. (1)«مظُبىٌح 
َّ

 ؤي ط٧يٌّ ال ًدخاط بلى الظ

ب
َّ

ت بدؿب ٣يٌّ وهى اإلاخباِص ُذ له مٗجى خ٣ُٞالظ هً، ومٗاٍن مجاٍػ ِ
ّ

ع بلى الظ

ىٍت جدُل الخْمَل  هاع بلى اإلاَٗجى املجاػّيِ بال ٖىض وُظىِص ٢ٍغ ًُ ُا١ِ وال٣غاثً، وال  الّؿِ

ًْ الخ٣ُ٣ت بلى   ِم
ُ

ٝغ ن الهَّ  حٗحَّ
ُ
ىت ، ٞةطا ُوظضث ال٣ٍغ ٛىّيِ الخ٣ُ٣ّيِ

ُّ
ٖلى اإلاٗجى الل

 املجاػ.

 
َّ

ِٔ الظ
ْٟ َ
 به؟ٞإيُّ مًٗجى لل

ُ
ُا١ هإزظ  بذ في هظا الّؿِ

بذ، وهى بباهت الٗى٤ ؤي ٞهلها  ِ
ّ

ىن اإلاغاُص هى اإلاَٗجى ألانليُّ للظ
ُ
ال ًجىُػ ؤْن ٩ً

ع:  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب )مً اإلاىي٘ اإلاٗغوٝ؛ ألنَّ ال٣ُغآن ٣ًّغِ

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث 

 (ک ک ک گ گ) [612]البقرة:  (يث حج مج جح مح جخ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃ چ ) .[12]القصص: 

 .[56]املائدة:  ( ڍ ڍ ڌ

ىت الٗملُت للغُؾى٫  ىاِفي طل٪؛ ٞهى ملسو هيلع هللا ىلص و٦ظل٪ ٞةنَّ الؿُّ
ُ
ملسو هيلع هللا ىلص في م٨ت واإلاضًىت ج

ه، ٞل ًجىػ بطن  ِٖ با ِ
ّ
ِغه ؤخًضا ٖلى اج

ْ
٨ ًُ ت وال في ْٚحِرها، ولْم 

َّ
ظَبْذ ؤخًضا ال في َم٨ ًَ لْم 

إلاٗجى املجاػّيِ وهى هىا الخمُل ٖلى اإلاٗجى اإلاخباِصع، ٞىظب اإلاهحُر بطْن بلى ا

َصهم بالهل٥ِ  ذ ٞهضَّ ِْ  بالَب
ُ

َخُمىه وهى ًُٝى
َ

اُبىه وق مُؼوه ٖو
َ
هم ٢ض ٚ هضًض، ٞةجَّ التَّ

ا ُهم ُٞه  ًْ ؾب٣ه مً اإلاغؾلحن، ؤْو بالخظ٦ُت ممَّ َل َم َٗ َى هللَا ٖلْحهم ٦ما ٞ ُٖ ض ًَ بإْن 

خُِذ  ًً الصَّ ه ظاَءهم بالّضِ ِٗجي ؤهَّ ٌَ ٟغ، 
ُ

ْغ٥ وال٨ ِ
ّ

ه،  ِمً الك ِٖ با ِ
ّ
غون باج خُهَّ ًَ الظي 

                                                           

ذ في ٦خاب  (1) ؤخل ل٨م »٢ىله حٗالى: »٣ٖب باب « الظباثذ والهُض»ٖل٣ه البساعي مً ٢ى٫ قٍغ

ش (: »616/ 9« )ٞخذ الباعي »في و٢ا٫ الخاٞٔ ابً حجغ «. نُض البدغ ونله اإلاهى٠ في الخاٍع

ج ًٖ ٖمغو بً صًىاع وؤبي الؼبحر ت مً عواًت ابً ظٍغ  «.وابً مىضه في اإلاٗٞغ
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ِزَغ ٖىه 
ُ
٤ُ م٘ ما ؤ ِٟ

جى ألازحُر هى الـُمخَّ ْٗ ى ل٣ْىِمه بالِهضاًِت ملسو هيلع هللا ىلص وهظا الـَم ُٖ ه ٧اَن ًض ؤهَّ

 .(1)بلى ؤلاْؾلِم 

ُؾى٫َ  ٓهغ ؤنَّ الغَّ ًَ بِذ الظي طهب بلُه ملسو هيلع هللا ىلص وبهظا الَبُاِن 
َّ

ص ٢ْىَمه بالظ لْم ُحهّضِ

ى بَٗض  ْٟٗل ختَّ ًَ ضٌص ِمً اإلااِمىحَن، بل هاالء؛ ٞهى لْم  َٖ  و
ٌ
ة ضَّ ُٖ ؤْن هاَظغ وناَعْث له 

خٗاَعى م٘ ما  ًَ  ٔ ْٟ َّ
هضًِض بالـَمٗجى الـُمخباِصع لهظا الل بذ في هظا التَّ

َّ
ٟؿحَر الظ

َ
بنَّ ج

 ًٖ َعؾى٫ِ هللا 
َ

ِغٝ ض ال٣ُغآُن ٧لَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُٖ
َّ

اِؽ، و٢ض ؤ٦ مت وَعخمت بالىَّ
ْ

٤ وِخ٨
ُ
ل

ُ
ِمً ز

ٟاِث لَغؾى٫ِ هللا   (ک ک گ گ گ)٢ا٫َ حٗالى: ملسو هيلع هللا ىلص. هظه الّهِ

 .[609]األىبواء: 

* * * 

                                                           

ملسو هيلع هللا ىلص ٢ا٫: ٧إوي ؤهٓغ بلى الىبي  هنع هللا يضر( ًٖ ٖبضهللا بً مؿٗىص 1798(، ومؿلم )3477ؤزغط البساعي ) (1)

ا مً ألاهبُاء يغبه ٢ىُمه ٞإص ًُّ ٣ى٫: ًد٩ي هب اللهم اٟٚغ »َمىه، وهى ًمسر الضَم ًٖ وظهه، ٍو

هم ال ٌٗلمىن   «.ل٣ىمي؛ ٞةجَّ
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 الٟهل الشامً:

ت َُّ ولت ؤلاؾلم ت للضَّ َُّ  (1)مىاٍ الٗل٢اث الخاعظ

ا ٢ًُت ٖل٢ت اإلاؿلمحن 
ً
مً ال٣ًاًا التي جباًيذ خىلها آلاعاء ٢ضًًما وخضًش

٤ بلى ؤن ألاؾاؽ  زغي، ٞبِىما ًظهب ٍٞغ
ُ
ًاهاث ألا بٛحرهم مً ؤصخاب الّضِ

كغعي في ٖل٢ت اإلاؿلمحن بٛحرهم هى خالت الخغب زانت في خا٫ ا٦خما٫ ال

لُم والخغُب  نَّ ألانَل في هظه الٗل٢ِت هى الّؿِ
َ
٤ آزغ ؤ ال٣ىة والٛلبت، ًغي ٍٞغ

.
ٌ
 َاعثت

ٌ
 خالت

حرهم هى ألانُل  ٖىيَّ بحن اإلاؿلمحن ٚو لم الخٟاٖليَّ الضَّ والظي هغاه هى ؤنَّ الّؿِ

ىن في ٖل٢ت اإلاؿلمحن بٛحره
ُ
لبيُّ الاوٗؼاليُّ ٞل ًصرُّ بدا٫ٍ ؤن ٩ً لُم الؿَّ ا الّؿِ م، ؤمَّ

ت، حٗخ٣ض ؤنَّ  َُّ  عؾال
ٌ
مت

ُ
 ؤلاؾلمُت ؤ

ُ
ت حرهم، ٞاألمَّ  للٗل٢ت بحن اإلاؿلمحن ٚو

ً
ؤنل

 بحن اإلاؿلمحن 
ُ
زغي، ٞالٗل٢ت

ُ
مم ألا

ُ
هللا ابخٗثها إلًها٫ِ الغؾالت ؤلاؾلمُت بلى ألا

حرهم جيبجي في ؤؾاؾها ومه ضعها ٖلى الضٖىة، وم٣خطخى طل٪ ؤنَّ الٗل٢اث ٚو

ت بط جامً  َُّ  ؤلاؾلم
َ
٣ًا إلاٗاصلٍت مٟاصها: ؤنَّ الضولت  ٞو

ُ
حرهم جيكإ بحن اإلاؿلمحن ٚو

 بلى ٚحر 
ً
ت َُّ  ه٣

ً
ٖىِة واضخت ت، ٩ًىن لؼاًما ٖلحها بًها٫ُ هظه الضَّ َُّ ب٣ُٗضة ٖاإلا

 ٧اهىا ؤم قٗىًبا، وؤنَّ 
ً

، ُصوال
ً
ٖىة  اإلاؿلمحن في ألاعى ٢اَبت مى٠٢ املخاََبحن بالضَّ

 جُىعها.
َ
 وخغ٦ت

َ
ص ؤق٩ا٫َ هظه الٗل٢ت  مجها ًدّضِ

ٖىة  ٟذ وؤلاٖغاى والضَّ ل ألاطي والهَّ بَر وجدمُّ ُب ٖلى طل٪ ؤنَّ الهَّ ترجَّ ٍو

ؿان واهتهاط ألاؾالُب ٚحر  ِ
ّ
لُّ هظه ؤصواٌث ؤو  الٗضاثُتبال٣لم والل

ُ
واإلاهاصهت، ٧

ؿخٗاُن بإ ٌُ ٖىة،  غوٝ.وؾاثُل للضَّ
ُّ
هاع بلُه خؿبما ج٣خًُه الٓ  ّيٍ مجها وٍُ

ولِت ؤلاؾلمُت، له ؾىٌض ٢ىيٌّ  ل٢اِث الخاعظُت للضَّ َٗ ا لل
ً
ٖىِة مىاَ واٖخباُع الضَّ

ٗت ؤلاؾلمُت.  وزابٌذ في ٧اٞت اإلاهاصع ألاُنىلُت للكَغ
                                                           

ت الٗل٢اث الضولُت في ؤلاؾلم الهاصعة ًٖ اإلاٗهض الٗالمي  (1) : مىؾٖى ًغاظ٘ في هظا اإلاىيٕى

 لل٨ٟغ ؤلاؾلمي، بةقغاٝ الض٦خىعة هاصًت مدمىص مهُٟى.
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ٕ الىؾاثَل وألاصواِث  م جا٦ض ٞغيُت الضٖىة وحّٗضص وجىىُّ ٞأًاُث ال٣غآن ال٨ٍغ

 ٌُ ٺ ٺ ٺ )ؿخٗان بها في الخبلُٜ، ومً هظه آلاًاث ٢ىله حٗالى: التي 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 .[660آل عمران: ] (ڃ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )

 .[19]املائدة:    (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ) 

 .[604]يوسف:  (ک ک گ

ُسول فارضوة الدا   وعىل أتباعه إىل يوم الدين.ملسو هيلع هللا ىلص عوِة عىل الرا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )وكذلك ما يدلُّ علوه قوله تعاىل: 

پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

مً ؤنَّ بزغاط اإلاؿلمحن مً صًاعهم ٧ان   [80 -81]احلج:  (ڇ ڇ ڍ

غ٥ مً ؤظل خماًت بؿبب بًماجهم بغبهم و  ِ
ّ

مىاظهتهم لضولت الباَل و٢ىي الك

ٌُ ؾبًبا ٧اُٞا لئلطن لهم ب٣خا٫ اإلاكغ٦حن. خ٣اص، وؤنَّ طل٪ ًجه ت الٖا  خٍغ

ه في طل٪  هَّ
َ
وبلى ظاهب ما جخًمىه آلاًت مً بُان ؾبب ؤلاطِن بال٣خا٫ وؤ
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ُ
ىن وؾُلت

ُ
 ٖلى َيغوعِة ؤْن ج٩

ً
ا صلُل ًً ىِة، ٞةنَّ ٞحها ؤً َٖ  بالضَّ

ٌ
ٖىة  مغجبِ الضَّ

ت. ت واإلاٗىىٍَّ َُّ ٤ٟ م٘ ٢ضعاتهم اإلاال  لىا٢٘ اإلاؿلمحن، وما ًخَّ
ً
 ملثمت

ٞاإلطُن بال٣خا٫ في هظه الخالت التي حكحُر بلحها آلاًت، ٢ض ظاء في الى٢ذ ألال٤ُ به؛ 

مغ اإلاؿلمىن ب٣خالهم في م٨ت لك٤َّ 
ُ
ٞاإلاكغ٧ىن في م٨ت ٧اهىا ؤ٦ثر ٖضًصا و٢ىة،  ٞلى ؤ

ا وزماهحن، ملسو هيلع هللا ىلص ا إلاا باٌ٘ ؤهُل ًثرب عؾى٫َ هللا ٖلحهم طل٪؛ ولهظ ًٟ
ِ
ُّ بُٗت ال٣ٗبت و٧اهىا ه

 ٖلى ؤهل 
َ
اعة هم عؾى٫ هللا « ِمجى»وؤعاصوا ؤلٚا َٗ اَمغ بهظا.ملسو هيلع هللا ىلصمى ًُ ُه لم   ؛ ألهَّ

بيَّ  ىن وؤزغُظىا الىَّ
ُ
صوا ملسو هيلع هللا ىلص ٞلما بغى اإلاكِغ٧ ىا ب٣خله وقغَّ مً بحن ؤْهغهم وهمُّ

ْصَخاَبه، ختى اؾخ٣غَّ اإلا٣اُم 
َ
ِطَن هللا للمؿلمحن في ؤ

َ
للضولِت ؤلاؾلمُِت في اإلاضًىت، ؤ

ّلِ ما ال٢اه اإلاؿلمىن مً ايُهاص 
ُ
بب في ٧ ضاء و٢خالهم؛ ٞاملخلُّ ؤو الؿَّ ظهاص ألٖا

وحٗظًب ٖلى ؤًضي اإلاكغ٦حن، وما جغجب ٖلُه مً ؤلاطن في ال٣خا٫ ٨ًمً في ؤنَّ 

٪ ل بُضوُه وخَضُه ال قٍغ هم ٖو ُضوا عبَّ ه، خؿبما ًا٦ضه ال٣ُغآُن في ٢ىله اإلاؿلمحن وخَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) حٗالى:

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 .[6]املمتحنة:  (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ) سَب  فٌنا قوله تعاىل:  عاما وفضًل 

 .[11]يوىس:  (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ی )وقوله تعاىل: 

حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح 

 .[521]البقرة:   (جخ 

ضة باآلًاث  َٗغى ماٍَّ
ُ
اؽ ح  للىَّ

ٌ
ت  ازخُاعٍَّ

ٌ
هظه آلاًاُث جض٫ُّ ٖلى ؤنَّ الضًً هضاًت
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ُه؛ ختى ًدبحن 
ُ
مضة في صٖىة الضًً بُاه ُٗ ، وؤنَّ ال ٌٕ ىاث، وؤنَّ ؤلا٦غاه ممىى ِ

ِّ والب

ّيِ وال
َ
رون بٗض طل٪ في ٢بىله ؤو الغُّقض مً الغ اَؽ ُمسحَّ ل٫، وؤنَّ الىَّ ًَّ ُهضي مً ال

 جغ٦ه.

ِ ؤطي 
ّ

ّغِٕ لخإمحن الضٖىة ول٠٨
ُ

ما ق ا ٖلى ؤنَّ ال٣خا٫ بهَّ ًً وهظه آلاًاُث جض٫ُّ ؤً

٠ُٗ في بًماهه وال ًٟخىىا ال٣ىيَّ في  ًَّ ىا ال ٖؼ ً ًٖ اإلاامىحن، ٞل ًٖؼ ال٩اٍٞغ

 
ُ

٦ 
ٌ
ًٌ ٌُٖٓم مً صًىه؛ ٞاهخٟاُء ؤلا٦غاِه ٢اٖضة ، وُع٦ ًِ ؤلاؾلمّيِ ً بري مً ٢ىاٖض الّضِ

ٖىة  ، ال ٌُٗضو ؤن ٩ًىن ؾُاًظا للضَّ ؤع٧اهه، والجهاُص في ؾبُل هللا بمٗىاه الخاّمِ

 ؤلاؾلمُت وخماًت لها.

 و٦خُب عؾى٫ِ هللا 
ُ
ت  الىبىٍَّ

ُ
مغاء ملسو هيلع هللا ىلص وبلى ظاهِب آًاِث ال٣غآِن ٞاألخاصًض

ُ
بلى ؤ

 َُّ  الٗل٢اِث وملى٥ الُبلضان ٚحر ؤلاؾلم
ُ
ٖىة هي مىاٍ ض ٖلى ؤنَّ الضَّ ِ

ّ
ت، ٧لُّ طل٪ ًا٦

بّيِ  ضِص ٢ى٫ُ الىَّ غُص في هظا الهَّ ًَ ٫ ما  حرهم، وؤوَّ ِه ؤبي َالٍب ملسو هيلع هللا ىلص بحن اإلاؿلمحن ٚو لّٗمِ

ل:  مـ في ًمُجي، وال٣مغ في  هللاو»وهى ٌٗغى ٖلُه ما َغخخه ٢َغ
َّ

لى ويٗىا الك

ى ًٓهغه   .(1)«ؤو ؤهل٪ ُٞه ما جغ٦خه هللاٌؿاعي ٖلى ؤن ؤجغ٥ هظا ألامغ ختَّ

ُل التزاًما ملسو هيلع هللا ىلص ٦ما جض٫ُّ ٦خُبُه  ِ
ّ
ك٩

ُ
ٖىة ح و٫ املجاوعة ؤنَّ الضَّ ام وُملى٥ الضُّ

َّ
بلى ُخ٩

 ٖلى ٖاج٤ اإلاؿلمحن ججاه ٚحرهم. 

بيِّ  مً دمحم عؾى٫ »بلى هغ٢ل ُٖٓم الغوم: ملسو هيلع هللا ىلص  ٞمً هظه ال٨خب؛ ٦خاُب الىَّ

َ٪ ما للُمْؿِلِمحَن 
َ
ل

َ
ى٥َ بلى ؤلاؾلم ٞةن ؤؾلمَذ ٞ ُٖ وم بوي ؤص هللا بلى ناخب الغُّ

ت... وبال ٞل جُدْل بحن  ِِ الجٍؼ لُ٪ ما ٖلحهم، ٞةْن لم جضزل في ؤلاؾلِم ٞإٖ ٖو

ىا الجٍؼ
ُ
ىا ُٞه ؤو ٌُٗ

ُ
م ؤْن ًضزل

َ
ِخحَن وبحن ؤلاْؾل

َّ
ل

َ
 .(8)«تالٟ

بيُّ   الىَّ
َ

ِـ بً ٖضي بً ؾُٗض بً ؾهم بلى ملسو هيلع هللا ىلص وبٗض
َ
ٖبضهللا بً ُخظاٞت بً ٢

هللا الغخمً الغخُم مً دمحم  بؿم»٦ؿغي بً هغمؼ مل٪ ٞاعؽ و٦خب مٗه: 
                                                           

(، الا٦خٟاء بما جًمىه مً 8/187الىبىة للبحه٣ي )(، صالثل 1/197صالثل الىبىة لؤلنبهاوي ) (1)

 (.1/817مٛاػي عؾى٫ هللا لل٨لعي)

 (.1/31(، ألامىا٫ ألبي ٖبُض ال٣اؾم بً ؾلم )8/668مؿىض الخاعر ) (8)
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ب٘ الهضي، وآمً باهلل  عؾى٫ هللا بلى ٦ِْؿَغي ُٖٓم ٞاعؽ، ؾلٌم ٖلى مً اجَّ

ُه، وعؾىله، وقهض ؤنَّ ال اله بال هللا وخضه ال قغ 
ُ
ًضا ٖبُضُه وعؾىل ٍ٪ له، وؤنَّ مدمَّ

ي ؤها عُؾى٫ُ  ِ
ّ
ى٥ بُضٖاء هللا؛ ٞةو ُٖ د٤َّ  وؤص ا ٍو ًُّ هظَع مً ٧ان خ

ُ
ت؛ أل

َّ
اِؽ ٧اٞ هللا بلى الىَّ

ْم، وبن ؤبِذ ٞانَّ بزم املجىؽ ٖلُ٪
َ
ْؿل

َ
ؿِلْم ح

ُ
ً، ٞةن ح  .(1)«ال٣ى٫ُ ٖلى ال٩اٍٞغ

 
َ
ٖىِة مىاٍ ىن الضَّ

َ
الثِل ٖلى ٧ حرهم، ما ومً ؤبلٜ الضَّ ل٢ت بحن اإلاؿلمحن ٚو َٗ ال

ٞت مً ؤهه  ىت اإلاكغَّ بذ في الؿُّ
َ
ا ٢ا٫: ملسو هيلع هللا ىلص ز

ً
ىا »٧ان بطا بٗض بٗش اؽ وجإهُّ ىا الىَّ ُٟ َّ

جإل

ىهم؛ ٞما ٖلى ألاعى مً ؤهل بِذ َمَضٍع وال وبغ بال  ُٖ ٛحروا ٖلحهم ختى جض
ُ
بهم وال ح

 .(8)«ي بيؿائهموبن جإجىوي بهم مؿلمحن ؤخبُّ بلي مً ؤن ج٣خلىا عظالهم وجإجىو

 لىا ًٖ ؤنَّ الغؾى٫ 
ُ

حرة ٨ًك٠ ٘ ٦خب الخضًض والّؿِ بُّ
َ
د

َ
٠ ًٖ ملسو هيلع هللا ىلص وج

َّ
لم ًخى٢

ٖاة بلى ال٨ٟاع واإلاكغ٦حن لخٗلُمهم ال٣غآن وؤخ٩ام ؤلاؾلم،  ىص والضُّ
ُ
بعؾا٫ِ الٞى

ى نىٝى الٗظاب  تَّ
َ

ىص ؤو بهؼا٫ُ ق صىه ًٖ طل٪ ٢خُل ؤًٖاء هظه الٞى ًُ ولم ٨ًً 

ت وؾمى الالتزام الخاّمِ بيكغ الضٖىة ؤلاؾلمُت  بهم، وهظا ًض٫ُّ ٖلى َُّ ٞغي

واإلاهابغة ٖلحها، مهما القى اإلاؿلمىن في طل٪ مً مكا١، باٖخباعها جضوع وظىًصا 

ضًما م٘ وظىص ٚحر اإلاؿلمحن في ألاعى.  ٖو

* * * 

                                                           

 (.4/869البضاًت والجهاًت ) (1)

 (.8/661مؿىض الخاعر بً ؤؾامت ) (8)
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 الٟهل الخاؾ٘

ص ٖلحها ٠ُ والغَّ  (1)قبهت اهدكاع ؤلاؾلم بالؿَّ

ٟغى بال٣ى 
ُ
ٗخبر ألاصًاُن ال ج ٌُ  

ٌ
مت

َّ
٠ُ، هظه ُمؿل ة، وال٣ٗاثُض ال جىدكُغ بالؿَّ

٣اُف ٞحها والخضلُُل ٖلحها مً ٚغاثب ألاُمىع، بل مً جدهُل الخانل.  الّىِ

هم ؤلاؾلُم بإنَّ ؾبب اهدكاِعِه و٢ىجه وامخضاصه  تَّ ًُ ًْ هظا ؤن   ِم
ً
وألاقضُّ ٚغابت

 ٌُ ٠ُ وخضه  ، وبالؿَّ
ُ

٠ُ  ٗاص مجُض ؤلاؾلم.ٖبر الؼمان واإلا٩ان بهما هى الؿَّ

ٖىي لم ًىٟغص بها بٌٗ  ا ؤنَّ هظه الضَّ ًٗ والظي ًبٗض ٖلى اإلاغاعة وألاؾ٠ م

 خىلها 
َّ

 الخ٠
ٌ
هحن له، بل هي ٨ٞغة الخا٢ضًً ٖلى ؤلاؾلم اإلاخداملحن ٖلُه اإلاكّىِ

ًً ونٟاء ظىهغه  ؿحن الظًً ًجهلىن خ٣ُ٣ت هظا الّضِ ٌُ اإلاؿلمحن اإلاخدّمِ بٗ

 َُّ اإلا ت ج٣ىم بإٖمالها وؾمىَّ ٚاًخه ٖو ت عؾالخه، ٞىجض الجماٖاث اإلاخُٞغ

ؤلاظغامُت مً ٢خل وجضمحر وجٟجحر وبػها١ لؤلعواح  باؾم الجهاص وجيخهج الٗى٠ 

ها بظل٪ ؾخُٗض ٖؼة ؤلاؾلم و٢ىجه التي ما طهبذ بال بٗض  ا مجها ؤجَّ ٣ًا لها ْىًّ ٍَغ

ها الٟاؾض، وهي جغي ؤن ؤلاؾل  م ما ٢امذ له الخسلي ًٖ ال٣خا٫ وطل٪ بدؿب ّْجِ

٢اثمت بال بال٣خا٫ وؤهه ما اهدكغ هظا الاهدكاع الىاؾ٘ بال بالؿ٠ُ، وهظا ٦لم 

ص ٖلُه.  باَل بُلًها مبًِىا وؾُإحي الغَّ

خي، لىظضها ؤجها  وبطا ما ويٗىا هظه ال٣ًُت ٖلى مدّ٪ِ البدض الٗلمّيِ والخاٍع

بهت ال حؿدىض بلى صلُل وال ج٣ىم ٖلى ؾا١؛ ٞاإلؾلمُ 
ُ

ت  - مجغص ق ٦ضٖىة ؾماٍو

٢ض اخخىي ٖلى بعجاػ في اإلاباصت وال٣ُم وألازل١  -زاجمت وعؾالت بلهُت ؤزحرة

 والخٗالُم، التي ٧اهذ حٛؼو ال٣لىب وال٣ٗى٫ ٢بل ٚؼو البلضان وألا٢الُم.

اب الٛغبُحن مً ٚحر اإلاؿلمحن مشل: خَّ
ُ

هاصة ٢ض قهض بها ٦شحٌر مً ال٨
َّ

 وهظه الك
                                                           

الجهاص في »ؾُٗض عمًان البىَي خٟٓه هللا ًغاظ٘ في هظا اإلاٗجى ٦خاب الكُش الٗلمت دمحم  (1)

َبٗت صاع ال٨ٟغ ؾىعٍا. و٦خاب قُسىا الض٦خىع ٖلي « ؤلاؾلم ٠ُ٦ هٟهمه و٠ُ٦ هماعؾه

ت  ًاع اإلاهٍغ  َبٗت جهًت مهغ.« الجهاص في ؤلاؾلم»ظمٗت دمحم مٟتي الّضِ



208 
 

باصة »، خُض ٢ا٫ فى ٦خابه «لُلجىماؽ ٧اع »ال٩اجب الٛغبى  ألابُا٫ ٖو

٠ُ في ملسو هيلع هللا ىلص ما جغظمخه: بنَّ اتهامه ـ ؤي ؾُضها دمحم « البُىلت ل ٖلى الؿَّ ٍٗى ـ بالخَّ

 ٚحُر مٟهىم؛ بط لِـ مما ًجىُػ في 
ٌ

اِؽ ٖلى الاؾخجابت لضٖىجه سخ٠ خمل الىَّ

اؽ، ؤو ٌؿخجُبىا ل ُه ل٣ُخل به الىَّ
َ

ْغٌص ؾُٟ
َ
كهغ عظٌل ٞ ٌُ ْهِم ؤن 

َ
ه، ٞةطا آمً به الٟ

مً ٣ًضعون ٖلى خغب زهىمهم، ٣ٞض آمىىا به َاجٗحن مهض٢حن، وحٗغيىا 

 .(1)للخغب مً ٚحرهم ٢بل ؤن ٣ًضعوا ٖلحها

٢ض ؤزبذ «: خًاعة الٗغب»و٢ا٫ اإلااعر الٟغوسخيُّ ٚىؾخاٝ لىبىن فى ٦خابه 

٠ُ، بل  ٟغى بال٣ىة، ولم ًىدكغ ؤلاؾلم بطن بالؿَّ
ُ
ش ؤنَّ ألاصًان ال ج اهدكغ الخاٍع

تي ٢هغث الٗغب مازًغا 
َّ
ٗىب ال

ُّ
ٖىة وخضها اٖخى٣خه الك ٖىة وخضها، وبالضَّ بالضَّ

غُب ٞحها ٚحر  َٗ ً ال
ُ

تي لم ٨ً
َّ
ى٫، وبلٜ ال٣غآن مً الاهدكاع في الهىض ـ ال

ُ
ر٥ واإلاٛ

ُّ
٧الت

 ً
ُ

ٖابغي ؾبُل ـ ما ػاص ٖضص اإلاؿلمحن بلى زمؿحن ملُىن هٟـ ٞحها. ولم ٨ً

 
َ

ٟخذ الٗغب ؤيَّ ظؼء مجها ٢ِؤلاؾلُم ؤ٢لَّ اهِدك ًَ تي لم 
َّ
حن ال  .(8)اًعا في الّهِ

ُؾى٫ُ   الغَّ
َ

بر ٖلى ملسو هيلع هللا ىلص ل٣ض م٨ض  ٖكَغ ٖاًما مً الضٖىة بلى هللا والهَّ
َ
 زلزت

َ
ت

َّ
بم٨

 بلى 
ً
ت ال٨بحرة بياٞت َُّ ىىاث ٖضٌص مً الهجغاث الجماٖ ذ هظه الؿَّ

َ
ل

َّ
ألاطي، جسل

٘ الظي ُيغب ٖلى اإلاؿلمحن ف ي ِقٗب ؤبي َالٍب زلر ؾىىاٍث الخهاع والخجَى

ت بلى اإلاضًىت وجإؾِـ الضولت ؤلاؾلمُت بك٩ٍل 
َّ

٧املت، اهتهذ بالهجغة مً م٨

.  مؿخ٣ّلٍ

ل؛ بط ٠ُ٦ جىام ُٖىجهم ًٖ جل٪  ل٣ض ؤزاع هظا الاؾخ٣غاع خُٟٓت ؤهل ٢َغ

امت الضًيُت اإلاخىامُت اإلاخمشلت في شخو الغؾى٫  ، و٢ض ٧اهذ مهالخهم ملسو هيلع هللا ىلصالٖؼ

غة الٗغب؟ج٣ىم ٖلى ؤؾا امت الضًيُت في ظٍؼ  ؽ الٖؼ

بيُّ   باإلباصة ملسو هيلع هللا ىلص ل٣ض ٧ان الىَّ
ً
م٣هىًصا بال٣خل، و٧اهذ صولخه الىلُضة م٣هىصة

                                                           

 ًٖ خ٣اث٤ ؤلاؾلم وؤباَُل زهىمه لٗباؽ مدمىص ال٣ٗاص م  (1)
ً

: اله166ه٣ل  ٍ ُئت اإلاهٍغت .

 .الٗامت لل٨خاب

ت الٗامت ل٨خاب.189، 188خًاعة الٗغب لٛىؾخاٝ لىبىن م  (8)  . ٍ: الهُئت اإلاهٍغ
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وا٫، وبطا ٧ان ؤلاؾلُم صًًىا ٢ض بلٜ الٛاًت في الضٖىة بلى الؿلم في ٢ىله حٗالى:  والؼَّ

:  (مئ ىئ يئ جب حب خب مب) بال ؤنَّ هظا لم ًمى٘ مً  [89]الؼزٝغ

٘ الجهاص الظي ًدمي الضًً والظي ؤعؾله هللا عخمت وهضاًت لئلوؿاهُت  حكَغ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )ظمٗاء، ولظل٪ ٧ان الخٗبحر ب٣ىله حٗالى: 

پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

 .[41 -39]الدج:  (ڇ ڇ ڍ

 ٖلى َغوء  ٧ان الخٗبحُر باإلطن الظي ًض٫ُّ ٖلى اإلاى٘ ٢بَل 
ًّ

ؼو٫ هظه آلاًت صالا
ُ
ه

. ا مً الٗهض اإلاضوّيِ ًً ا َُلت الٗهض اإلا٩ي وبٗ ًٖ  ال٣خا٫ في ؤلاؾلم، وؤهه ٧ان ممىى

ض وظضي خُض ٢ا٫:  وؤه٣ل هىا ٦لًما في ٚاًت الىٟاؾت لؤلؾخاط دمحم ٍٞغ

«ً ى في هظا اإلاَى ٟٛل ؤلاؾلُم ختَّ ٌُ ٞإ ًٖ الىٟـ  -هظا ولم  ً الّضِ مَى

ًً  خ٤ٍّ ال مىيٕى ؤ -والّضِ
ُ
َٕ خماًت ن ًىصر ألجباٖه بٗضم الٗضوان؛ ألنَّ اإلاىيى

ت؛ ٞةنَّ  زاث الخ٩ىمت الىبٍى ضوع، وهظا مً ممّحِ اهخ٣اٍم وال قٟاء خؼاػاث الهُّ

اُء الؾدئهاله، م٘  ُه خُض ًىظض الضَّ
َ
اِح ًً٘ ِمكَغ ال٣اثم ٖلحها هبيٌّ ٩ًىن ٧الجغَّ

لُمت، وم٣ِهُض  ًاء الؿَّ ٌ ال ٢خله، ٖضم اإلاؿاؽ باأٖل ُه اؾدب٣اُء خُاة اإلاٍغ

ٌٌ حٗمُل الؾخضامت وظىصه  ت شخٌو مٍغ ه في هٓغ الخ٩ىمت الىبٍى
ُّ
ل

ُ
والٗالم ٧

هغاوّيِ للمؿُذ، وما ٧ان  ًً الىَّ ي زُهىُم الّضِ ا... ؤلم جغ ٠ُ٦ جهضَّ ؾلًُما ٢ىًٍّ

ى بجهم اؾخهضعوا ؤمًغا بهلبه ٞىجاه هللا مجهم،  ًضٖى بال للهلح والؿلم، ختَّ

غون وهم 
ُ
٢ 

ُ
٣خلىجهم، ختى مًذ زلزت وما ػالىا بالظًً اجبٗىه ًًُهضوجهم ٍو

 ٖلى 
ُ

٠ُ ًْ ؤٖضائهم الؿَّ صون في ألاعى ال ججمٗهم ظامٗت، بلى ؤْن خماهم ِم مكغَّ

 في الىزيُحن مً ؤٖضائهم.
َ

٠ُ  ًض ؤلامبراَىع ٢ؿُىُحن الظي ؤٖمل الؿَّ
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ُض مشحرو هظه الكبهت ٠ُ قبهت اهدكاع ؤلاؾلم -ؤٞحًر ًٌ ٖلى  -بالؿَّ ؤن ٣ًىم صً

جن الُبُُٗت في ٖالٍم مبجي ٖلى ُؾجن الخضاٞ٘ والخىإػ واؾخسضام ال٣ىة  ٚحر الؿُّ

 الخُىاهُت لُمـ مٗالم الخ٤ِّ وص٥ِّ نغوح الٗض٫؟

جم٘ ألامُم ٖلى ببُا٫ 
ُ
ت خحن ج ٣ًى٫ اإلاٗتريىن: وماطا ؤٖضصجم مً ُحجَّ

٤ الخد٨ُم،  اتها ًٖ ٍَغ وهظا ٢غآه٨م ًضٖى٦م بلى الخغوب، وخؿم مىاٖػ

دش٨م ٖلى الاؾخبؿا٫ ُٞه؟  الجهاص ٍو

ی ی ی ی جئ حئ )ه٣ى٫: ؤٖضصها لهظا الٗهض ٢ى٫ هللا حٗالى: 

[61]ألاهٟا٫:  (مئ ىئ يئ جب حب خب مب
(1).  

 مً معجؼاجه الخالضة، وهي 
ٌ
م، بل معجؼة  مً ال٣غآن ال٨ٍغ

ٌ
 بالٛت

ٌ
هظه خ٨مت

ًْ ألجها مً ٖىامل الاظخمإ التي  ؤص٫ُّ صلُل ٖلى ؤهه لم ٌكّغِٕ الخغبَّ لظاتها، ول٨

البضَّ مجها، ما صام ؤلاوؿاُن في ٣ٖلُخه وهٟؿِخه اإلاإزىعجحن ٖىه، ٚحر ؤهه لم ًى٠ 

خ٤ٟ ُٞه ٖلى ببُا٫ الخغب، ٞهغََّح بهظا الخ٨م ٢بل  ًُ ؤن ًدضر جُىٌع ٖالميٌّ 

ُض الخغب ل ت ٖلى ؤهله مً هاخُت، ولُض٫َّ ٖلى ؤهه ال ًٍغ ظاتها خضوزه؛ ل٩ُىن حجَّ

ه لهظا الخ٨م.  ضها لظاتها؛ إلاا هىَّ  مً هاخُت ؤزغي، ولى ٧ان ًٍغ

بّيِ  ضها الىَّ ِ
ُّ ، ملسو هيلع هللا ىلصبنَّ هظه ال٣ًُت جدخاط بلى بدض جدلُلي واؾ٘ لٛؼواث ؾ

ُ٘ ؤن هغنض مً زل٫  وهظا وبن ٧ان ًدخاط بلى صعاؾت مؿخ٣لت، بال ؤهىا وؿخُُ

حرهمالىخاثج الجهاثُت لٗضص ال٣خلى والجغحى مً بحن اإلاؿل الُبُٗت  -محن ٚو

بّيِ  ؾؿذ ٖلحها ٚؼواُث الىَّ
ُ
٦ما ًىضخه ؤلاخهاء ملسو هيلع هللا ىلص الّغَِؾالُت الؿلمُت التي ؤ

 آلاحي:

 

 

                                                           

ض وظضي )م (1) ، 163الؿحرة املخمضًت جدذ يىء الٗلم والٟلؿٟت للم٨ٟغ ؤلاؾلمي دمحم ٍٞغ

164.) 
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 كخلى اإلاؽشهين ؼهذاء اإلاعلمين الغضوة

 71 14 بذس

 22 71 ؤحذ

 3 6 الخىذق

 3 - بني اإلافعلم

 - 19 خُبر

 - 69 بئر معىهت

 14 14 ماجت

 71 4 حىين

 - 13 العاثف

 256 118 اسن ؤخشي مع

 439 327 املجمى 

املجمى  الىلي مً 

 الجاهبين
766 

، ؤ٦ثر مً 766بطا ما هٓغها بلى الىدُجت الجهاثُت )
ً

% مجهم مؿلمحن، 41( ٢خُل

ه  ظ٦غ باليؿبت بلى ما ٖٞغ ًُ ًبا، ٞهظه اليؿبت ال حٗضُّ قًِئا  في ٖكغة ؤٖىام ج٣ٍغ

ام  ًَّ ٝغ بإ ُٖ ت ُٞما  ًَّ  الٗغب ٢بل ؤلاؾلم.الٗغب مً خغوب بباص

م في  -في مجملها -ول٣ض ٧اهذ الٟخىخاث ؤلاؾلمُت امخضاًصا للىهج الىبىّيِ ال٨ٍغ

الث اهدكاع ؤلاؾلم في الضو٫ التي ٞخدها  الجهاص في ؾبُل هللا، وبالىِٓغ بلى ُمٗضَّ

ض  ٩اوي للمؿلمحن في هظه البلضان، ال جٍا اإلاؿلمىن، هغي ؤنَّ وؿبت الخىامي الؿُّ

 ال جىظض مُل٣ًا ا
ُ

٠ُ ال بالضٖىة، خُض لغؤَي ال٣اثل بإنَّ ؤلاؾلم اهدكغ بالؿَّ

 في 
ٌ

َٟغاُث همٍى ؾ٩اوّيٍ في ؤّيِ ب٢لٍُم ٞخده اإلاؿلمىن، ولم ًدضر جؼاًٌض ملخّى

اهدكاع ؤلاؾلم في هظه ألا٢الُم بال بٗض ؤعبٗت ٢غون مً صزى٫ ؤلاؾلم في هظه 
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ت وا٢خىإ ال البلضان، وهظا ًض٫ُّ ٖلى ؤنَّ اإلاٗخى٣حن ل ٍَّ ئلؾلم بهما اٖخى٣ىه ًٖ عو

 ًٖ ٢هغ ؤو بعهاب.

٩ي  دكاعص بىلُذ»ل٣ض ؤٖضَّ اإلاؿدكغ١ُ ألامٍغ ألاؾخاط بجامٗت ٧ىلىمبُا « ٍع

٨ُت، بخهاًء ًٖ مٗضالث اهدكاع ؤلاؾلم في زمؿت مً ؤ٦بر ألا٢الُم التي  ألامٍغ

 -مهغ -تؾىعٍ -الٗغا١ -اخخًيذ خًاعاٍث ٦بحرة ٢بل ؤلاؾلم وهي: ٞاعؽ

 ألاهضلـ.

 :(1)وهظا ؤلاخهاء ًا٦ض الىخاثج التي ط٦غهاها ؾاب٣ًا، وهى ٧اآلحي

 ألاهذلغ مفش ظىسٍت العشاق فاسط العىىاث بالهجشي 

وعبت اإلاعلمين في ؤٌو 

 ماثت عام
5% 3% 2% 2% 

ؤكل مً 

1% 

العىىاث التي ـاسث 

 %25اليعبت 
 هـ295 هـ275 هـ275 هـ225 هـ185

 العىىاث التي ـاسث

 %51اليعبت فيها 
 هـ355 هـ331 هـ331 هـ281 هـ235

العىىاث التي ـاسث 

 %75اليعبت 
 هـ411 هـ385 هـ385 هـ321 هـ281

ر لىا زهاثو اهدكاعه في هظه البلضان  وهظه اإلاٗضالث الهدكاع ؤلاؾلم جىّضِ
 وهي ٧اآلحي:

ٗىب. -
ُّ

 ٖضم بباصة الك
ولت املخاٞٓت ٖلى زغواِث هظه البلص وجىمُتها، و  - ٖضم اخخ٩اِعها لهالر الضَّ

َ٘ الضٖىة ٣ٞحًرا مىظ  بت الٟاجدت؛ خُض ْلَّ ب٢لُم الدجاػ مىب ِ
ّ
ت اإلاخٛل َُّ ؤلاؾلم

                                                           

هظه ؤلاخهاثُت ًٖ ه٣ل ًٖ ٦خاب الجهاص في ؤلاؾلم لكُسىا الض٦خىع ٖلي ظمٗت، و٢ض ه٣ل  (1)

غ مهاصع اإلاُاه والُا٢ت م جإل٠ُ: ص. ؾُض و٢اع خؿُجي،  ٦71خاب: ال٨ٟغ ؤلاؾلمي في جٍُى

ا. ٍ: صاع ٞهلذ للضعاؾاث والترظمت واليكغ.  جغظمت ص. ؾمُت ػ٦ٍغ
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 بضاًت الٟخىخاِث وختى ا٦دكاٝ البترو٫.
ى لى لم ًضزلىا في ؤلاؾلم. - اؽ ٖلى ؤعواِخهم وممخل٩اتهم ختَّ  جإمحن الىَّ
٣افي بحن الخًاع  -

َّ
ٟاٖل الخًاعي والش ت، وخًاعاث البلص الخَّ َُّ ة ؤلاؾلم

 اإلاٟخىخت.
ت، بدُض ناع ٖضٌص ال  - َُّ اهضماط ٦شحٍر مً ؤبىاِء هظه البلضان في الخًاعة ؤلاؾلم

ى املجاالث ًً وعظاله الباعػًٍ في قتَّ دصخى مجهم مً خماة هظا الّضِ ًُ(1). 

* * * 

                                                           
وما بٗضها ٍ: جهًت  85اهٓغ ٦خاب الجهاص في ؤلاؾلم لكُسىا الض٦خىع ٖلي ظمٗت، م  (1)

 مهغ.
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 الخاجمت

٘ ٞهى٫ هظه الضعاؾت وؿخُُ٘ الى٢ٝى ٖلى ال  ىخاثج الخالُت:مً زل٫ جدبُّ

 ؾىام ؤلاؾلم ماٍى بلى ًىم ال٣ُامت، وهى ؤٖمُّ وؤعخب صاللت مً  -
ُ
عوة

ُ
الجهاُص ط

 جىظُض بطا جىاظضث الٓغوٝ والكغوٍ 
ٌ
ال٣خا٫ ٞال٣خا٫ُ خالت اؾخصىاثُت

صة؛  اإلاىظبت لها، وجغجٟ٘ بطا لم جىظض الخاظت بلُه. والجهاُص ٖلى ؤهىإ مخّٗضِ

اع واإلاىا٣ٞحن، وظهاص ؤصخاب  ظهاص الىٟـ، وظهاص الكُُان، َّٟ وظهاص ال٨

 الٓلم والٗضوان، والبضٕ واإلاى٨غاث.

ي بلى زلٍل واعجبا٥ٍ في ٖل٢ت اإلاؿلمحن  - ٤ٍ ؤصَّ ِ
ُّ ٍص ي ازتزا٫ الجهاص في مٟهىٍم مدضَّ

ىت وم٣خًُاث جُىع  ت في يىء ال٨خاب والؿُّ َُّ بٛحرهم، والبضَّ مً ٞهم ال٣ً

 الخُاب ؤلاؾلمي اإلاٗانغ.

ًم٨ً ال٣ى٫ بيسخ ال٣خا٫ِ ؤو بلٛاثه، ٚاًت ال٣ى٫ ؤهه ال ٣ًا٫ بمكغوُٖخه ما ال  -

ُت له. غ اإلا٣خًُاث والضواعي الكٖغ  لم جخٞى

ٗه  - ٘ ال٣خا٫ في ؤلاؾلم بهما ظاء ٖلى زلٝ ألانل وهى الؿلم، ولم ٨ًً حكَغ حكَغ

خضاء ملجغص ٦ٟغ املخالٟحن وبهما لضعء  مجهم.الخغابت الخانلت ؤو اإلاخى٢ٗت و  الٖا

ًيبغي ٞهم الجهاص ٧ىؾُلت لٛاًت ولِـ م٣هىًصا في هٟؿه، وهظا مدلُّ بظمإ  -

ذ ٦شحر مً ؤلاق٩االث 
َّ
لى الخٟخىا بلُه في يىء ٣ٞه اإلا٣انض والىؾاثل الهدل

 في هظا ألامغ.

مً ؤهضاٝ الجهاص في اإلااضخي جإمحن ونى٫ ؤو بًها٫ الضٖىة بلى ٚحر اإلاؿلمحن،  -

 ُٗ ع م٣بى٫ لهظا ال٣ى٫ في الٗهغ الخضًض والظي هغاه ؤهه لم ٌ ض هىا٥ مبّرِ

ص الاهخ٣ا٫ مً صًً بلى  لٗضم بٖا٢ِت ونى٫ الضٖىة ؤو بزاٞت مٗخى٣حها ملجغَّ

 صًً.

٤ الٗٝغ ال٣ٟهي ال٣ضًم؛ هًٓغا  - ال ًصرُّ ال٣ى٫ بب٣اء ج٣ؿُم الضًاع ٖلى ٞو

يبغي ؤن هىٓغ بلى ا لٗالم بىاًء الهتهاء ألاؾاؽ الظي ُبجي ٖلُه هظا الخ٣ؿُم، ٍو

ت، وهضٖى املجام٘ ال٣ٟهُت  َُّ ٤ٟ وزىابدىا ؤلاؾلم ٖلى عئٍت مٗانغٍة ظضًضة جخَّ

.  اإلاخسههت للىٓغ في هظا اإلاىيٕى
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لم والضٖىة، ولِـ الخغب وال  ألانل في ٖل٢ت اإلاؿلمحن بٛحرهم هى الّؿِ

 ال٣خا٫.

ت وهى لم ًىدكغ بالؿ٠ُ، بل  ؤلاؾلم صًً الغَّخمت والؿٗاصة للبكٍغ

ٓت الخؿىت، وظمُ٘ مٗضالث اهدكاع ؤلاؾلم بال ضٖىة والبرهان والخ٨مت واإلاٖى

.٠ُ ض ٖلى ٖضم اهدكاع ؤلاؾلم بالؿَّ ِ
ّ

ل وجا٦ ِ
ّ
 في الضو٫ اإلاٟخىخت جضل

 ٤ ٣ُ٢ت ٞو خه وجٟانُله الضَّ ٓغ في باب الجهاص بغمَّ ًيبغي ٖلُىا ؤن وُٗض الىَّ

ٍت مٗانغٍة جدىاؾب ووا٢ٗىا  ًَّ ٍت اظتهاص َُّ  اإلاٗاِنغ.عئٍٍت ٣ٞه

ت آلاًاث وألاخاصًض التي وعصث في باب  ل٣ض اؾخسضمذ الجماٖاث اإلاخُٞغ

الجهاص في نالر مكغوٖها ؤلاظغامي والتي ٚلٟخه باؾم الجهاص، ومً هىا وظب 

ما بؾاءة، ولٗلىا ٢ض  ًَّ ص ٖلى هظه الجماٖاث التي ؤؾاءث لئلؾلم ؤ ٖلى الٗلماء الغَّ

 اإلا٣ام في هظا البدض. ٞٗلىا قًِئا مً هظا  بدؿب ما ا٢خًاه

ض وآله وصخبه  ضها مدمَّ ِ
ُّ م ٖلى ؾ

َّ
ى هللا وؾل

َّ
والخمض هلل في ألاولى وآلازغة ونل

م
َّ
 .وؾل

* * * 
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عت الىظعُت وفهم اإلادؽذدًً. 7  عفمت الذماء بين الؽَش

 جمهُذ: وفُه مبحشان:

عت ؤلاظالمُت : حشمت الذماء في الؽَش  اإلابحث ألاٌو

حٗالى ٖلى ٖباصه ؤْن زل٣هم وؤوظضهم في هظه الخُاة بنَّ ِمً ؤٖٓم ِوٗم هللا 

٤ الىنى٫ بلى زىاب هللا الُٗٓم والىُٗم اإلا٣ُم   هي ٍَغ
َ
الضهُا؛ بط ؤّن هظه الخُاة

م  الظي ًٟى١ خضَّ الىن٠ وطل٪ إلاً ؤَإ زال٣ه ومىاله هلالج لج ِٞٗمل ب٨خابه ال٨ٍغ

 واثخمغ بإمغه واهخهى ًٖ جهُه.

م وفي ؤظمل نىعة وؤٚض١ ٖلُه و٢ض زل٤ هللا حٗالى ؤلاوؿ ان في ؤخؿً ج٣ٍى

حِر طل٪  ماث الخُاة ِمً ٚظاٍء وماء وصخٍت وهىاء ٚو بجمُ٘ ؤؾباب الِٗل وم٣ّىِ

يئ جب حب خب مب ىب يب )مما في الؿماواث وألاعى ٦ما ٢ا٫ ظل قإهه: 

 [13]الجازُت:  (جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث

 
َ
جٗلها له خُاة ؤمً وؤمان  وقٕغ له مً ألاخ٩ام ما ًدٟٔ له خُاجه ٍو

ها التي هي 
َّ
ـَ ٧ل اِجه الخم وؾٗاصة واَمئىان بل قٕغ له ما ًدٟٔ له يغوٍع

 الضًً وال٣ٗل والىٟـ والٗغى واإلاا٫.

ه ٧ان بػها١ُ الىٟـ اإلاٗهىمت في ؤلاؾلم ِمً ؤٖٓم  ِ
ّ
وِمً ؤظل طل٪ ٧ل

اهُت ٞل   للٛاًت ؤلالهُت وؤلاعاصة الغبَّ
ٌ
ٌٌ ومسالٟت ْغَو الجغاثم وؤبكٗها؛ بط هى ه٣

َ
ٚ

ؤن اٖخبر ؤلاؾلُم ٢خَل الىٟـ مً ؤ٦بر ال٨باثغ و٢غهه م٘ الكغ٥ في ٖضة آًاث 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  )٢ا٫ حٗالى: 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

 [.151]ألاوٗام:  ( ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 
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غ ؾبداهه نٟاِث ٖباِص الغخمً
َ

ٱ )٣ٞا٫ حٗالى:  وفي ؾىعة الٟغ٢ان ط٦

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٹ ڤ ) إىل أن قال:  [14]الارقان: (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

  [90 -11]الارقان:

ً ؤوـ بً مال٪ هنع هللا يضر ًٖ الىبي  ؤهبر الىباثش: ؤلاؼشان باهلل وكخل ملسو هيلع هللا ىلص: »ٖو

 .(1)«كٌى الضوسالىفغ وعلىق الىالذًً و 

ٗت ؤلاؾلمُت الؿمداء ٢ض ظاءث عخمت للٗاإلاحن للمؿلم ولٛحر  بنَّ الكَغ

ا ل٣ى٫ هللا ؾبداهه: 
ً
 (ک ک گ گ گ )اإلاؿلم مهضا٢

ٗت ؤلاؾلم ؤجها هاصث  [117]ألاهبُاء: ومً ؤهّمِ نىع الغخمت التي ظاءث بها قَغ

ت صون جسهُو بإجباٖها، وؾٗذ  بلى خ٣ً بدٟٔ الضماء ٖلى مؿخىي البكٍغ

هظه الضماء ب٩ل الىؾاثل، ول٣ض ظٗل ؤلاؾلم خٟٔ الىٟـ مً م٣انض 

ذ ؤخ٩اًما حٗا٢ب مً ٌٗخضي ٖلحها بةًظاء ؤو بجلٝ، و٢ضمذ  ٗت خُض قٖغ الكَغ

ٗذ الخغط ًٖ َمً ؤ٦غه  ًً ٞٞغ ٟـ ٖلى خٟٔ الّضِ في بٌٗ الخاالث خٟٔ الىَّ

ا باإلًمان  وطل٪ مداٞٓت ٖلى ٖلى الى٤ُ ب٩لمت ال٨ٟغ ما صام ٢لبه مُمئىًّ

ل٠. ـِ مً الخَّ ٟ  الىَّ

حر اإلاؿلم ؾىاء ؤ٧ان  ٗت ؾٟ٪ صم اإلاؿلم ٚو مذ الكَغ ومً هظا اإلاىُل٤ خغَّ

ا. ًُّ  مٗاهًضا ؤو مؿخإمًىا ؤو طم

دت التي ط٦غهاها والتي ٖلحها بظمإ  وبٗض هظه الىهىم ال٣ُُٗت الهٍغ

                                                           

 .(88(، ومؿلم )6871ؤزغظه البساعي ) مخ٤ٟ ٖلُه؛ (1)
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ئت ج ـٍ بٍغ ِدل ألي بوؿان ؤن ٌؿخبُذ ٢خَل هٟ ًَ دذ ؤي مبرع ٖلماء ألامت ال 

 
ٌ
ًخىهمه وال ٌٗخبر املخال٠ في طل٪ مٗظوًعا ؤو مجتهًضا؛ ٞةّن هظه اإلاؿاثل ٢ُُٗت

 ً لحها ؤلاظمإ ال٣اَ٘ زم بنَّ الاظتهاص ال ٩ًىن بال ممَّ في زبىتها وفي صاللتها ٖو

ىحن ُٞه. ِ
ّ

غث ُٞه قغوَه وهى للغاسخحن في الٗلم اإلاخم٨  جٞى

* * * 
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 اد مً العفمتاإلابحث الشاوي: اإلاعنى اإلاش 

 جُل٤ الٗهمت في لٛت الٗغب ٖلى الخٟٔ واإلاى٘.

سخل٠ اإلاغاص مجها بدؿب مغاص اإلاُِل٤، ٣ٞض ًغاص بالٗهمت: خٟٔ هللا  ٍو

ها مىه، وهظا الىٕى ال ٩ًىن بال للغؾل  ٠ مً الظهىب م٘ اؾخدالت و٢ٖى
َّ
للم٩ل

 وألاهبُاء.

ل١ لِـ اإلاغاص مً بدشىا، بل اإلاغاص هى: خٟٔ ا لضماء وألامىا٫ وهظا ؤلَا

غاى، ٩ُٞىن اإلاغء مٗهىم الضم واإلاا٫ والٗغى، ؤي ًمى٘ ٢خله ؤو ؾلب  وألٖا

جب ال٣هام، ؤو الضًت، ؤو الًمان ٖلى َمً اٖخضي  ماله ؤو هخ٪ ٖغيه، ٍو

ص الى٤ُ  ٖلُه ؤو هخ٪ قًِئا مجها، ٞهظه الٗهمت  جشبذ للمؿلم بمجغَّ

فةرا كالىا ًل بله بًل ملسو هيلع هللا ىلص: »بالكهاصجحن، ٞمً ه٤ُ بهما ٖهم صمه وماله ل٣ىله 

ولُّ »، و٢ىله ٖلُه الهلة والؿلم: (1)«هللا عفمىا مني دماءهم وؤمىالهم

ٞمً ٢خل مؿلًما مٗهىم  (8)«اإلاعلم على اإلاعلم حشام: دمه وماله وعشضه

ىص ؤو الضًت.
َ

 الضم بٛحر خ٤ٍّ ًًمً بال٣

٣ض ال ظمت الظي وجشبذ هظه الٗهمت لٛحر اإلاؿلم مً زل٫ الٗهض وألامان ٖو

ٌُُٗه اإلاؿلم ؤو ولي ألامغ لٛحر اإلاؿلم في بلص ؤلاؾلم، ُٞد٣ً صَمه بمىظب 

ا ؤو اهخلفه ؤو ولفه فىق ظاكخه ؤو »طل٪، و٢ض ظاء في ألازغ:   مً ظلم معاهذا
َ
ؤًل

 .(3)«ؤخز مىه ؼِئا بغير ظُب هفغ فإها حجُجه ًىم اللُامت

 ًً ا باليؿبت للمٗاهض وهظا اإلاٗجى هى اإلاغاص في قإن اإلاؿلم و٦ظل٪ ؤً

 واإلاؿخإمً والظمي.

* * * 

                                                           

غة هنع هللا يضر.81( ؤزغظه مؿلم )1)  ( مً خضًض ؤبي هٍغ

غة هنع هللا يضر8564( ؤزغظه مؿلم )8)  .( مً خضًض ؤبي هٍغ

 .مً خضًض نٟىان بً ؾلُم (3158( ؤزغظه ؤبى صاوص )3)
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 الٟهل ألاو٫ 

ٗت ؤلاؾلمُت  ٖهمت صم اإلاؿلم وخغمخه في الكَغ

ـٍ مٗهىمت في ؤلاؾلم ٠ُ٨ٞ الخا٫ في ٢خل  ل٣ض ٖلمىا خغمت ٢خل ؤّيِ هٟ

؟ ٢ا٫ حٗالى: گ گ گ ڳ ) الىٟـ اإلاامىت بٛحر خ٤ٍّ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڱ

 [18]النساء: (ڻ 

ى هللا حٗالى ؤن ٩ًىن هظا الهيُ٘ مً قإن اإلاامً؛ وطل٪ للضاللت ول٣ض هٟ 

ٓاٖخه ٣ٞا٫ ٖؼَّ مً ٢اثٍل:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )ٖلى ٖٓم ظغمه ٞو

 .[15]النساء: (پ پ پ 

 ؤي ما َصرَّ له وال اؾخ٣اَم وال ال١َ بداله.: (ٱ ٻ ٻ)

ُبت الٗهماء التي ملسو هيلع هللا ىلص ول٣ض ؤ٦ض هبِىا دمحم 
ُ

ٖلى خغمت صم اإلاؿلم في جل٪ الخ

م في حجت الىصإ ٣ٞا٫: بحَّ  بن دماءهم وؤمىالىم »ن ٞحها مٗالم هظا الضًً ال٣ٍى

 .(1)«حشاٌم علُىم هحشمت ًىمىم هزا في ؼهشهم هزا في بلذهم هزا

ا  ٗت الؿمداء، وهظا ممَّ ىتها الكَغ َِّ باح خغمت صم اإلاؿلم بال في خاالث ب
ُ
وال ج

ت، ًٞٗ ٖشمان بً ٖٟان هنع هللا يضر َُّ ت واضخت ظل
َّ
ؤهه ٢ا٫: ملسو هيلع هللا ىلص  ًٖ الىبي ظاءث به ألاصل

ى بعذ »
َ
و  بظالمِه ، ؤو صَ

َ
َش بعذ

َ
ف
َ
 بةحذي زالر: ه

ا
حلُّ دُم امشت معلم بًل ًَ ًل 

ا بغير هفغ َل هفعا
َ
خ
َ
 .(8)«بحفاهِه ، ؤو ك

ًٍ ؤن ٣ًخَل ؤزاه اإلاامً بىظٍه مً الىظىه، ٦ما »٣ًى٫ ابً ٦شحر:  لِـ إلاام

                                                           

 ( مً خضًض ظابغ هنع هللا يضر.1818( ؤزغظه مؿلم )1)

 (.4131) ( ؤزغظه اليؿاجي8)
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خُدحن، ًٖ ابً مؿٗىص ؤنَّ  ًل ًحل دم امشت ٢ا٫: ملسو هيلع هللا ىلص عؾى٫ هللا زبذ في الصَّ

فغ 
ا
 بةحذي زالر: الى

ا
ي سظٌى هللا بًل ِ

ّ
معلم ٌؽهذ ؤن ًل بله بًل هللا، وؤو

 للجماعت
ُ
اسن لذًىه اإلافاسق

ا
اوي، والخ ب الضا ِ

ِّ فغ، والش
ا
. زمَّ بطا و٢٘ شخيٌء (1)بالى

ما ط ه، وبهَّ
َ
ت ؤن ٣ًخل َُّ ٖ لر، ٞلِـ ألخٍض مً آخاص الغَّ

َّ
ل٪ بلى ؤلامام ؤو مً هظه الش

 .(8)«هاثبه

وما ٖضا هظه الشلر ٞةنَّ ػوا٫ الضهُا ؤهىن ٖىض هللا مً ؾٟ٪ صم مؿلم ٢ا٫ 

هُاملسو هيلع هللا ىلص: » ًه ؤعظُم عىذ هللا مً صواٌ الذُّ خل مام
َ
 .(3)«والزي هفس ي بُذه، لل

ض هنع هللا يضر خُض ٣ًى٫: بٗشىا عؾى٫  بلى ملسو هيلع هللا ىلص وما ؤعجب ما خهل م٘ ؤؾامت بً ٍػ

دى  مجهم الُخَغ٢ت ٞهبَّ
ً

ا ال٣ىم ٞهؼمىاهم، ولِخ٣ذ ؤها وعظل مً ألاههاع عظل

 ألاههاعيُّ ُٞٗىخه بغمخي ختى ٢خلُخه، 
َّ

ا ِٚكِىاه ٢ا٫: ال بله بال هللا. ٠٨ٞ ٞلمَّ

ا ٢ضمىا بلٜ الىبيَّ  ه بعذ ما كاٌ ًل بله بًل هللا؟٣ٞا٫: ملسو هيلع هللا ىلص ٞلمَّ
َ
 ًا ؤظامت: ؤكخلخ

ى عها ختَّ ا. ٞما ػا٫ ٨ًّغِ
ً
ط مذ ٢بل طل٪  ٢لذ: ٧ان مخّٗىِ

َ
ي لم ؤ٦ً ؤؾل ِ

ّ
ِذ ؤو جمىَّ

 .(4)الُىم

زم بنَّ باب الخىبت الىاؾ٘ ل٤ًُُ ٖلى ؤلاوؿان بطا ؤعا١ صًما مٗهىًما؛ ٟٞي 

ًُ في »ملسو هيلع هللا ىلص: صخُذ البساعي ًٖ ابً ٖمغ امهنع هللا يضر ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا  لً ًضاٌ اإلاام

ا ا حشاما ِفْب دما ًُ  .(5)«فسخته مً دًىه ما لم 

ت هنع هللا يضر ً مٗاٍو ى هللا ؤن ٣ًى٫: ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٗذ عؾى٫ هللا » ٢ا٫: ٖو  رهبه عس َ
ولُّ

ا ا مخعمذا
ا
لخُل مامى ًَ ا ؤو الشحل   الشحل ًمىث وافشا

ا
 .(6)«ٌغفَشه بًل

                                                           

 .(1676(، ومؿلم )6878مخ٤ٟ ٖلُه؛ ؤزغظه البساعي )( 1)

جد٤ُ٣: ؾامي بً دمحم  -( ألبي الٟضاء بؾماُٖل بً ٖمغ بً ٦شحر373/ 8( جٟؿحر ابً ٦شحر )8)

 م.1999 -الُبٗت الشاهُت -الؿٗىصًت -صاع َُبت -ؾلمت

 .( مً خضًض ٖبض هللا بً ٖمغو امهنع هللا يضر3997( ؤزغظه اليؿاجي )3)

 (.4869( ؤزغظه البساعي )4)

 (.6868( ؤزغظه البساعي )5)

 (.3955( ؤزغظه اليؿاجي )6)
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وبماطا ٖسخى ؤن ًجُب ال٣اجل عبه خحن ًل٣اه ًىم ال٣ُامت؟ ًٞٗ ابً ٖباؽ 

ٌَ ًجيُء ًىم اللُ»٢ا٫: ملسو هيلع هللا ىلص امهنع هللا يضر ًٖ الىبي  ا سؤَظه بُمُىه ؤو بنا اإلالخى
ا
ل ِ
ّ
امت مخعل

ا في ِكبل عشِػ  ا ـاحَبه بُِذه ألاخشي، حصخُب ؤوداحه دما
ا
ٌَ بؽماِله آخز كا

ني؟
َ
: سّبِ َظل هزا فَُم كخل

ٌُ  .(1)«الشاحمً فُلى

ن الغؾى٫  ٫ ما ٣ًطخى ُٞه بحن الىاؽ ًىم ال٣ُامت هى الضماء ملسو هيلع هللا ىلص و٢ض بحَّ ؤنَّ ؤوَّ

ملسو هيلع هللا ىلص: بداهه، ًٞٗ ٖبض هللا، ٢ا٫: ٢ا٫ الىبي وما طل٪ بال لٗٓم قإجها ٖىض هللا ؾ

ماِء » اط ًىم اللُامِت في الّذِ
ا
 الى
َ
لض ى بين ًُ ٌ ما   .(8)«ؤوا

ى له بإّيِ نىعة ههى الىبي  ًٖ ٧ّلِ شخيٍء ملسو هيلع هللا ىلص ولخُىعة صم اإلاؿلم والخٗغُّ

ي بلى جغوَ٘ اإلاؿلم وبزاٞخه والتي هي بمشابت اإلا٣ضماث للٖخضاء ٖلى ما  ًاّصِ

ً، ؾمٗذ ٖهمه هللا وخٟٓه،  ٣ٞض عوي ؤلامام مؿلم في صخُده ًٖ ابً ؾحًر

غة ٣ًى٫: ٢ا٫ ؤبى ال٣اؾم  ، فةنا اإلاالثىت ملسو هيلع هللا ىلص: »ؤبا هٍغ َمً ؤؼاس بلى ؤخُه بحذًذةه

ه َعه وبن وان ؤخاه ألبُه وؤّمِ
َ
ى ًذ  .(3)«جلعىه، حتا

ُٞه جإ٦ُض خغمت اإلاؿلم والىهي »وفي قغح الخضًض ٣ًى٫ ؤلامام الىىوي : 

ٟه والخٗغُّى له بما ٢ض ًاطًه، و٢ىله الكضًض ًٖ جغوَ وبن ٧ان ملسو هيلع هللا ىلص: ٗه وجسٍى

ؤزاه ألبُه وؤمه. مبالٛت في بًًاح ٖمىم الىهي في ٧ل ؤخض ؾىاء مً ًتهم ُٞه 

 ولًٗبا ؤم ال ألن جغوَ٘ اإلاؿلم خغام ب٩ل خا٫
ً

 .(4)«ومً ال ًتهم وؾىاء ٧ان هظا هؼال

 .(4)«خا٫

٣ى٫ الٗلمت الهىٗاوي:  مً ؾ٨حن ؤو ؾ٠ُ  مً ؤقاع بلى ؤزُه بدضًضة(»)ٍو

ٞه بها )ٞةنَّ اإلالث٨ت جلٗىه( جضٖى ٖلُه بالبٗض ًٖ الغَّخمت  ؤو هدى طل٪ ًسّىِ
                                                           

 (.8683ؤزغظه ؤخمض في مؿىضه ) (1)

٤ٟ ٖلُه؛ ؤزغظه البساعي )8)  (.1678(، ومؿلم )6864( مخَّ

 (.8616( ؤزغظه مؿلم )3)

ا مدحي الض171ًً/ 16( قغح الىىوي ٖلى صخُذ مؿلم )4) ًدحى بً قٝغ  ( لئلمام ؤبي ػ٦ٍغ

 هـ.1398 -الُبٗت الشاهُت -بحروث -صاع بخُاء الترار الٗغبي -الىىوي
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ًبا   اٖل
ً

اهغه ولى هاػال غص )وبن ٧ان( اإلاكحر ؤو اإلاكاع بلُه )ؤزاه ألبُه وؤمه( ْو
َّ
والُ

ُه ٖٓمت قإن جغوَ٘ اإلاؿلم بإي شخيء ولى باإلقاعة  بطا ٢هض به التروَ٘، ٞو

بما هى ؤٖٓم مً طل٪، واإلالث٨ت ال جلًٗ بال مً ؤطن هللا لها  والتهضًض ٠ُ٨ٞ

 .(1)«بلٗىه ٞضٖائها مجاب

* * * 

                                                           

ض  -( لؤلمحر الهىٗاوي111/ 11( الخىىٍغ قغح الجام٘ الهٛحر )1) ض بسخا١ مدمَّ جد٤ُ٣: ص. مدمَّ

اى -م٨خبت صاع الؿلم -ببغاهُم  م.8111 -الُبٗت ألاولى -الٍغ
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 الٟهل الشاوي

ٗت ؤلاؾلمُت  ٖهمت صم اإلاٗاهض وخغمخه في الكَغ

ا: ف اإلاَعاهذ لغت واـعالحا  حعٍش

صرُّ في  خذ الهاِء اؾُم مٟٗى٫ مً ٖاهض، ٍو ٛت: بًّمِ اإلاُم ٞو
ُّ
ٗاَهض في الل

ُ
اإلا

ًَّ الٟخذ ؤقهغ، ٣ًى٫ ابً ألازحر: اله ًجىػ ؤن ٩ًىن »اء ال٨ؿغ ٖلى الٟاٖل، ل٨

خدها ٖلى الٟاٖل واإلاٟٗى٫، وهى في الخضًض بالٟخذ ؤقهغ  ب٨ؿغ الهاء ٞو

ت بمٗجى ». وفي اإلاهباح اإلاىحر: (1)«وؤ٦ثر  بلى الظمَّ
ً
ا وؿبت ًُّ وؾمي اإلاٗاهض طم

 .(8)«الٗهض

 ومُشا١ٌ ٖلى ألامان، وؤ٦ثر  َمً ٧ان بُيىا :اإلاٗاهض في الانُلح
ٌ
وبِىه مٗاهضة

ا ٖلى  ًً ُل٤ ؤً ًُ ت، و٢ض  مَّ ِ
ّ

ما ًُل٤ هظا الىن٠ في الخضًض الىبىي ٖلى ؤهل الظ

 
ً
ة اع بطا ما ٧ان زمَّ ُنلر بُجهم وبحن اإلاؿلمحن ٖلى جغ٥ِ الخغب مضَّ َّٟ ٚحرهم مً ال٨

 .(3)ما

الهاء وهى الكاج٘ ٖلى اإلاٗاَهض: بٟخذ »وفي طل٪ ٣ًى٫ الٗلمت الخغشخي اإلاال٩ي: 

ألالؿً، ؤي الظي ٖاهضه اإلاؿلمىن، ؤي ؤُٖىه ٖهًضا ومىز٣ًا ؤن ال ًخٗغَّيىا له، 

 .(4)وب٨ؿغها، ؤي الظي ٖاهض اإلاؿلمحن، ؤي ؤزظ مجهم ٖهًضا ومىز٣ًا باألمان

                                                           

ب الخضًض وألازغ )1) جد٤ُ٣: َاهغ  -( ملجض الضًً ؤبي الؿٗاصاث ابً ألازحر385/ 3( الجهاًت في ٍٚغ

 م.1979 -بحروث -اإلا٨خبت الٗلمُت -مدمىص دمحم الُىاحي -ؤخمض الؼاوي 

 بحروث. -اإلا٨خبت الٗلمُت -( اإلاهباح اإلاىحر )طمم( ألخمض بً دمحم بً ٖلي الُٟىمي8)

ب الخضًض وألازغ )3)  (.385/ 3( الجهاًت في ٍٚغ

ت -( للكُش دمحم بً ٖبض هللا الخغشخي اإلاال٩ي81/ 5شخي ٖلى مسخهغ زلُل )قغح الخغ ( 4)  -اإلاُبٗت ألامحًر

 هـ. 1317 -الُبٗت الشاهُت -ال٣اهغة
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ٗٝغ لىا ابً ال٣ُم ؤهَل الٗهض بإجهم الظًً نالخىا اإلاؿلمحن ٖلى ؤن  َو

لر ٖلى ما٫ٍ ؤو ٚحر ما٫ٍ، وال ججغي ٖلحهم ؤخ٩اُم ٩ًىهىا في صاِعهم، ؾىاٌء  ٧ان الهُّ

 ًٖ مداعبت اإلاؿلمحن، 
ُّ

مت، ل٨ً ٖلحهم ال٠٨ ِ
ّ

ؤلاؾلم ٦ما ججغي ٖلى ؤهل الظ

لر وؤهل الهضهت ىن ؤهل الٗهض وؤهل الهُّ  .(1)وهاالء ٌؿمَّ

و٫ التي بُيىا  اًا الضُّ ن لىا ؤنَّ ظمُ٘ ٖع اب٤ ًدبحَّ ٠ الؿَّ ٍٗغ وبحن ومً زل٫ الخَّ

ا  ًٖ ه الًجىػ قغ مَّ ٞةهَّ
َ
صولهم مٗاهضاٌث ًضزلىن جدذ مٟهىم اإلاٗاَهض، ومً ز

اًء  خضاء ٖلحهم؛ ألجهم ٢ض زبدذ لهم ٖهمت الضم التي للمؿلم، وطل٪ ٞو الٖا

بالٗهىص التي هي مً ؤهم نٟاث اإلاامىحن الظًً آمىىا باهلل ؾبداهه وما ؤهؼله 

ه  ِ
ُّ  ملسو هيلع هللا ىلص.ٖلى هب

 وحىب الىفاء بالعهذ:

اء بالٗهىص خُض ٣ًى٫ حٗالى:ل٣ض ؤ  مغ هللا ؾبداهه وحٗالى اإلاؿلمحن بالٞى

 .[1]اإلااثضة:  (ژ ژ ڑ ڑ ک)

ض اإلاؿلُم مٗه ٖهًضا ؤو 
َ

٣ َٖ اء بالٗهض م٘ ٧ّلِ َمً  ٞٗمىم آلاًت ًض٫ ٖلى الٞى

 ٣ًٖضا.

ا:  ًً ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڻ)و٢ا٫ ؾبداهه ؤً

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

 .  [4]الخىبت: (ہ

ىن بٗهضهم، »مام الغاػي: ٣ًى٫ ؤلا  ى به، ومىه اإلاٞى
َ
ى بالٗهض وؤوف

َّ
٣ًا٫: وف

وال٣ٗض هى ونل الصخيِء بالصخيِء ٖلى ؾبُل الاؾخِشا١ وؤلاخ٩ام، والٗهض بلؼام، 

ت هللا حٗالى  وال٣ٗض التزام ٖلى ؾبُل ؤلاخ٩ام، وإلاا ٧ان ؤلاًمان ٖباعة ًٖ مٗٞغ

٩امه ؤهه ًجب ٖلى ظمُ٘ بظاجه ونٟاجه وؤخ٩امه وؤٞٗاله و٧ان مً ظملت ؤخ
                                                           

( للكُش دمحم بً ؤبي ب٨غ بً ؤًىب بً ؾٗض قمـ الضًً ابً ٢ُم 874/ 8ؤخ٩ام ؤهل الظمت )( اهٓغ: 1)

٤ُ -جد٤ُ٣: ًىؾ٠ بً ؤخمض الب٨غي -الجىػٍت الُبٗت  -الضمام -صاع عماصي -الٗاعوعي  قا٦غ بً جٞى

 م.1997 -ألاولى
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الخل٤ بْهاع الاه٣ُاص هلل حٗالى في ظمُ٘ ج٩الُٟه وؤوامغه وهىاهُه ٩ٞان هظا 

ژ ژ )ال٣ٗض ؤخض ألامىع اإلاٗخبرة في جد٤٣ ماهُت ؤلاًمان، ٞلهظا ٢ا٫: 

ٌٗجي ًا ؤحها الظًً التزمخم بةًماه٨م ؤهىإ  [1]اإلااثضة: (ڑ ڑ ک

 .(1)«ٞىا بخل٪ ال٣ٗىصال٣ٗىص والٗهىص في بْهاع َاٖت هللا ؤو 

 علىبت الخعشض ألهل اإلاعاهذاث:

٣ت ٧اهذ؛ ألهه مٗهىم  ل٣ض خغم ؤلاؾلم بًظاء اإلاٗاَهض والخٗغى له بإي ٍَغ

ت  الضم، ومً ٢خل اإلاٗاهض ٧اهذ ٣ٖىبخه في آلازغة ٦ما ٢غعجه الؿىت الىبٍى

ملسو هيلع هللا ىلص: الخغمان مً صزى٫ الجىت ٟٞي الخضًض ًٖ ؤبي ب٨غة، ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا 

ت»
ا
م هللا علُِه الجى ا في غيِر هنِهه حشا ل معاهذا

َ
 .(8)«َمً كخ

ض باإلاٗاهض مً ٧ان له م٘ اإلاؿلمحن ٖهض قغعي، »٣ًى٫ الٗلمت الُُبي:  ًٍغ

ت ؤو هضهت مً ؾلُان ؤو ؤمان مً مؿلم... لم ٌكم عاثدت  ؾىاء ٧ان ب٣ٗض ظٍؼ

دها  .(3)«الجىت ولم ًجض ٍع

 َمً ظلم مع»و٢ض ظاء في ألازغ: 
َ
فه فىق ظاكخه ؤو ؤًل

ا
ا ؤو اهخلفه ؤو ول اهذا

ا بغير ظُب هفغه فإها حجُجه ًىم اللُامت
ا
 .(4)«ؤخز مىه ؼِئ

ؤي مً ْلم مٗاهًضا واإلا٣هىص به هىا الظمي، ؤو اإلاؿخإمً، ؤو اهخ٣هه: ؤي 

ت، ؤو الخغاط،  ٟه ؤي: في ؤصاء الجٍؼ
َّ
ه٣و ألاظل اإلاًغوب ألمىه وؤماهه، ؤو ٧ل

ً ًجب ٖلُه ؤ٦ثر ٞى١ َا٢خه: بإن ؤزظ م ت، ؤو ؤزظ ممَّ ً ال ًجب ٖلُه الجٍؼ مَّ

مما ٤ًُُ، ؤو ٞى١ الخض اإلا٣ضع، ؤو ؤزظ مىه قًِئا بٛحر َُب هٟـ: ؤي مً ٚحر 

                                                           
 -الُبٗت ألاولى -بحروث -صاع ال٨ٟغ -( لئلمام ٞسغ الضًً الغاػي 185/ 11( مٟاجُذ الُٛب )1)

 م.1981

 (.8761( ؤزغظه ؤبى صاوص )8)

( للكُش قٝغ الضًً الخؿحن بً ٖبض هللا 8456/ 8( قغح الُُبي ٖلى مك٩اة اإلاهابُذ )3)

اى –م٨ت اإلا٨غمت  -م٨خبت هؼاع مهُٟى الباػ -جد٤ُ٣: ص. ٖبض الخمُض هىضاوي  -الُُبي  -الٍغ

 م.1997 -الُبٗت: ألاولى

جه.4)  ( ج٣ضم جسٍغ
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ؤن ًغضخى به، ٞإها حجُجه: ؤي زهمه ومداظه ومٛالبه بةْهاع الدجج ٖلُه 

ىاؽ وظاء بالخ٤، وهللا ؤمغه ؤن ًد٨م بحن الملسو هيلع هللا ىلص ًىم ال٣ُامت؛ ألهه ظاء بالٗض٫ 

 .(1)بالٗض٫

وال٣ٗىبت ألازغوٍت ال جمى٘ ًٖ اإلاخّٗغِى للمٗاَهض ال٣ٗىباث اإلا٣غعة له مً 

 ٢بل ولي ألامغ بسهىم حٗضًه.

 همىرج هبىيٌّ في ببشام اإلاعاهذاث مع غير اإلاعلمين:

هُلي هوَّ ملسو هيلع هللا ىلص مٗاهضة ٚحر اإلاؿلم هي ؤمٌغ ٞٗله عؾى٫ هللا  خُض ًغوي لىا الؿُّ

بؿم هللا »وبحن بجي يمغة والتي ٞحها: ملسو هيلع هللا ىلص عؾى٫ هللا اإلاٗاهضة التي ٧اهذ بحن 

هم آمىىن ٖلى  ٍض عؾى٫ هللا لَبجي يمغة ٞةجَّ الغخمً الغخُم هظا ٦خاب مً مدمَّ

 ؤن ًداعبىا في صًً هللا ما 
َّ

هغ ٖلى َمً عامهم بال ؤمىالهم وؤهٟؿهم، وؤنَّ لهم الىَّ

 
ً
ت ت هللا ، وبنَّ الىبيَّ بطا صٖاهم لىهِغه ؤظابى (8)بل بدٌغ نٞى ه ٖلحهم بظل٪ طمَّ

ت عؾىله  .(3)«وطمَّ

لُه صخابت عؾى٫ هللا  ٣ٞض عوي ؤبى صاوص في ؾيىه ؤهه ملسو هيلع هللا ىلص وهظا ألامغ هى ما خاٖٞٔ 

ؼاهم،  ؿحر هدى بلصهم، ختى بطا اه٣طخى الٗهضٚ  هض، و٧انٌ  ت وبحن الغومٖ  ٧ان بحن مٗاٍو

٣ى٫: هللا ؤ٦بر، هللا ؤ٦بر، ٞو غؽ ؤو بغطون وهىً  لىٞ  ةطا ٞجاء عظلٖ  ىٓغواٞ  ضع،ٞ  اء الٚ 

٣ا٫: ؾمٗذ عؾى٫ هللا  ؿإله،ٞ  ت،ٞ  إعؾل بلُه مٗاٍو بؿت،ٞ  ً »٣ًى٫: ملسو هيلع هللا ىلص ٖمغو بًٖ  م

 بليهم على 
َ
يبز ىلض َي ؤمُذها ؤوً  ها حتىً 

ُّ
حل  وًلً 

ا
ؽذُّ علذة وان بِىه وبين كىمه عهٌذ فالٌ 

ا حؿغصه لىا ٦خب الخاٍعش ؤلاؾلمي. (4)«ظىاء حر طل٪ ممَّ ت. بلىٚ  ٘ مٗاٍو  ٞغظ

                                                           
 -صاع ال٨ٟغ -( للكُش اإلال ٖلي ال٣اعي 8685/ 6( اهٓغ: مغ٢اة اإلاٟاجُذ قغح مك٩اة اإلاهابُذ )1)

 م.8118-الُبٗت ألاولى -بحروث

ت.( ؤي: ما ب٣ي ُٞه ما 8) ٞى اٖت 818اهٓغ: جهاًت ؤلاًجاػ في ؾحرة ؾا٦ً الدجاػ )م ًبلُّ الهُّ ( لٞغ

 هـ.1419 -الُبٗت ألاولى -ال٣اهغة -صاع الظزاثغ -الُهُاوي 

جد٤ُ٣  -( ألبي ال٣اؾم ٖبض الغخمً بً ٖبض هللا بً ؤخمض الؿهُلي78/ 5( الغوى ألاه٠ )3)

 -الُبٗت ألاولى -بحروث -الٗغبيصاع بخُاء الترار  -وحٗل٤ُ وقغح: ٖبض الغخمً الى٦ُل

 هـ.1418

 (.8759( ؤزغظه ؤبى صاوص )4)
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 حلىق اإلاعاهذ:

ا ال ق٪ ُٞه ؤنَّ ل٩ل ٣ٍٖض مً ال٣ٗىص آزاًعا جترجب ٖلى ببغامه، واإلاٗاهض  ه ممَّ بهَّ

ه ٢ض ناع ؤهل ٖهٍض،  بهظا ال٣ٗض ٢ض ٖهم صمه وماله مً اإلاؿلمحن؛ ألهَّ

واإلاؿلمىن م٩لٟىن بالضٞإ ٖىه بطا ما صاهمه زُغ صازل بلص اإلاؿلمحن، وفي 

ولى ؤن ٢ىما مً ؤهل الخغب لهم مىٗت صزلىا »طل٪ ٣ًى٫ الؿغزسخي الخىٟي: 

ىا ٖلُىا ؤن همىٗهم مما همى٘ مىه اإلاؿلمحن وؤهل الظمت ٞٗلُىا  صاعها بإمان ٞكَغ

، ختى بطا ؤٚاع ٖلحهم ؤهل الخغب ٞٗلُىا ال٣ُام بضٞ٘  اء لهم بهظا الكٍغ الٞى

ا؛ ألن الالتزام بؿبب وهظ (1)«اإلاامىىن عىذ ؼشوظهم»الٓلم ٖجهم ل٣ىله ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: 

، ُٞىٓغ بلى الكٍغ ٠ُ٦ ٧ان، و٦ظل٪ لى واصٖىها ٖلى  ٍغ
َّ

ألامان التزام بالك

ما٫ مٗلىم بهظا الكٍغ ٞٗلى ؤلامام ؤن ًٟي لهم باإلاكغوٍ ٖلحهم بن ٢ِضع ٖلى 

طل٪، وبن لم ٣ًضع ٖلُه ٞلِـ له ؤن ًُالبهم بصخيء مً اإلاا٫ اإلاكغوٍ ٖلحهم؛ 

الخماًت، ٞةطا عجؼ ًٖ خماًتهم لم ٨ًً له ؤن ًإزظ ألجهم التزمىا طل٪ م٣ابل 

 .(8)«مجهم قًِئا مً اإلاا٫

٣ى٫ في مىي٘ آزغ:  ولى ؤن الٗضو ٢اجلهم في ؾجي اإلاىاصٖت وعجؼ ؤلامام »ٍو

ًٖ ههغتهم ٞلِـ له ؤن ًإزظ قِئا مً الخغاط اإلاكغوٍ، ولى ٧ان ؤزظ ٧ان 

ًضحهم في ؾجي اإلاىاصٖت، ٖلُه ؤن ًغص ٖلحهم ما ؤُٖىه، بال بن اؾدى٣ظ طل٪ مً ؤ

ٞإما بطا ؤؾلم الظًً ٢هغوهم ٞٗلى ؤلامام عص ما ؤزظ مجهم ؤًًا، إلاا بِىا ؤهه بهما 

ا ؤو خ٨ما ٧ان ٖلُه عص ما  ؤزظ الخغاط ٖلى الىهغة، ٞةطا عجؼ ًٖ الىهغة خؿًّ

 .(3)«ؤزظ مجهم

* * * 

                                                           

« اإلاؿلمىن »( بلٟٔ 8311(، والخا٦م في اإلاؿخضع٥ )8874ؤزغظه البساعي مٗل٣ا ٢بل خضًض )( 1)

 مً خضًض ٖاجكت اهنع هللا يضر.« اإلاامىىن »بض٫ 

خؿً دمحم بؾماُٖل جد٤ُ٣: دمحم  -( لكمـ ألاثمت الؿغزسخي113/ 5( قغح الؿحر ال٨بحر )8)

 هـ.1417 -الُبٗت ألاولى -بحروث -صاع ال٨خب الٗلمُت -الكاٞعي

 (.117/ 5( اإلاهضع الؿاب٤ )3)
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 الٟهل الشالض

ٗت ؤلاؾلمُت  ٖهمت صم اإلاؿخإمً وخغمخه في الكَغ

ا:حعش   ٍف اإلاعخإمً لغت واـعالحا

ضة باألل٠ والؿحن والخاء  في اللغت: ب٨ؿغ اإلاُم الشاهُت اؾم ٞاٖل، وهي مٍؼ

صر بالٟخذ  اؾم مٟٗى٫  -مؿخإَمً-والتي جض٫ ٖلى الُلب، ؤي: َالب ألامان، ٍو

٣ى٫ الُٟىمي:  (1)والؿحن والخاء للهحروعة، ؤي ناع ماامىا ب »ٍو
َ
واؾخإمَىه َل

ماِههمىه ألاماَن، واؾخ
َ
ل في ؤ

َ
 .(8)«إَمً بلُِه صز

عالح: ا في الـا ًُّ ،  (3)الظي ًضزل ب٢لُم ٚحره بإمان مؿلًما ٧ان ؤم خغب

ٞاإلاؿخإِمً هى: مً صزل صاع ؤلاؾلم ٖلى ؤمان ما٢ذ ٌُُٗه له ؤلامام ؤو ؤخض 

 اإلاؿلمحن.

 حعٍشف ألامان:

ة ما، لٗضص مدهىع، مً ٚحر اإلاؿ لمحن، ممً ؤلاطن بضزى٫ الضولت ؤلاؾلمُت مضَّ

 لِـ بُجهم وبحن اإلاؿلمحن ٖهض ٌؿمذ لهم بم٣خًاه الضزى٫ ٞحها.

 ؤعبٗت ؤهىإ عثِؿت:واإلاؿخإمىىن 

:  الظًً ًُلبىن الخٗٝغ ٖلى ؤلاؾلم ًٖ ٦شب. ألاٌو

 الؿٟغاء وؤًٖاء الؿل٪ الضبلىماسخي. الشاوي:

 الخجاع واإلاؿدشمغون.  الشالث:

اعة ؤو ؾُا الشابع:  .خت ؤو ٚحرهاَالبىا خاظت زانت مً ٍػ

                                                           
 -هـ 1418 -الُبٗت: الشاهُت -بحروث -صاع ال٨ٟغ -( البً ٖابض166ًً/ 4( اهٓغ عص املخخاع )1)

 م.1998

 ( اإلاهباح اإلاىحر ماصة  )ؤمً(.8)

م، 1986 -هـ 1416 -الُبٗت: الشاهُت -ل٩اؾاوي صاع ال٨خب الٗلمُت( ل116/  7( اهٓغ البضاج٘ )3)

هـ، 1415 -بحروث –صاع ال٨ٟغ ( 886/ 4(، وخاقُت ٢لُىبي )858/ 1وظىاهغ ؤلا٧لُل )

 م٨خبت ال٣اهغة. -البً ٢ضامت( 847/ 9اإلاٛجي )، و م1995
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 الفشق بين اإلاعخإمً وبين اإلاعاهذ والزمي:

٠ الؿاب٤ ًدبحن لىا طل٪ الٟغ١ الظي بحن اإلاؿخإمً وبحن  ومً زل٫ الخٍٗغ

الظمي واإلاٗاهض:  ٞاألمان ألهل الظمت والٗهض ؤمان مابض، بسلٝ اإلاؿخإمىحن 

ت م٣ابل ؤمى ه ألن ٞإماجهم ما٢ذ، هظا باإلياٞت بلى ؤن اإلاؿخإمً ال ًضٞ٘ ظٍؼ

مضة ب٣اثه في بلص ؤلاؾلم ما٢خت بسلٝ الظمي واإلاٗاهض اللظان ج٩ىن ب٢امت ٧ل 

 مجهما مابضة.

 مً له ببشام علىد ألامان:

٣ىم به  - ا، ُٞصر مً ولي ألامغ ٍو ا ؤو ٖامًّ بن ٣ٖض ألامان بًما ؤن ٩ًىن زانًّ

-ٖىه  ، ؤو مً ًىىب(1)عثِـ الضولت في ٖهغها الخايغ؛ إلاا له مً والًت ٖامت

بٗض الخإ٦ض مً صخت الٛغى  -الجهت الخ٩ىمُت املخىلت بةنضاع الخإقحراث مشل

 الظي َلب اإلاؿخإمً الضزى٫ ألظله.

 ٧ان ؤو امغؤة، ؤن ًمىذ ألامان إلاً ٌكاء  -
ً

وبنَّ مً خ٤ ؤي مؿلم م٩ل٠ عظل

اًا الضو٫ ألازغي؛  مً ٖع

جير ملسو هيلع هللا ىلص: »والضلُل ٖلى طل٪ ٢ىله  - تهم ؤدهاهم، ٍو عليهم  ٌععى بزما

ها ملسو هيلع هللا ىلص و٢ض صرَّ ؤنَّ ؤمَّ هاوئ ظاءث بلى الىبي  (8)«ؤكفاهم ًىم الٟخذ ٞك٨ذ بلُه ؤجَّ

ض ٢خله ٣ٞا٫ الىبي  كذ ؤحشها ملسو هيلع هللا ىلص »ؤظاعث عظل، وؤنَّ ؤزاها ٖلي بً ؤبي َالب ًٍغ

 .(3)«مً ؤحشث ًا ؤما هاوئ

ىه ٞةنَّ هظا ألامان ًجب ؤن ٌؿغي ٖلى  - ٞمً ؤظاعه ؤخٌض مً اإلاؿلمحن وؤمَّ

                                                           

، وعويت الُالب -( للهاوي 886، 885/  8( اهٓغ الكغح الهٛحر )1) ( 878/ 11حن )صاع اإلاٗاٝع

ل -للىىوي  -الُبٗت: الشالشت -ٖمان -صمك٤ -بحروث -اإلا٨خب ؤلاؾلمي -جد٤ُ٣: ػهحر الكاَو

خذ ال٣ضًغ )صاع ال٨خب الٗلمُت -للبهىحي( 115/  3م ، و٦كاٝ ال٣ىإ )1991-هـ 1418 /  4، ٞو

ت ببىال١ مهغ (311، 899، 898  .هـ1315 -الُبٗت ألاولى -البً الهمام اإلاُبٗت ألامحًر

ً ماظه )8751ؤزغظه ؤبى صاوص )( 8) ً خضًض ٖبض هللا بً ٖمغو هنع هللا يضر8685(، واب  .( م

 .(336(، ومؿلم )357مخ٤ٟ ٖلُه؛ ؤزغظه البساعي )( 3)



245 
 

ا، والًجىػ ألخٍض ؤن ٣ًخله ؤو ًإزظ ماله،ا ًٗ ٩ىن هظا ألامان  إلاؿلمحن ظمُ ٍو

حن الخالُحن: ا بالكَغ
ً

 صخًُدا هاٞظ

:
ا
ؤن ال ًترجب ٖلى هظا ألامان يغع عاجر ؤو مؿاٍو، في الخا٫ ؤو بالىٓغ في  ؤوًل

 .اإلاأ٫؛ وهظا ًغظ٘ ج٣ضًغه بلى الجهاث الغؾمُت املخىلت بظل٪ في الضولت

ا: ُا ال ٩ًىن ٢ض ؾب٤ نضوع هظا ألامان مً آخاص اإلاؿلمحن، نضوع ٢غاع ؤن  زاه

اًا الضو٫ ألازغي   .ؤو هٓام ٣ًُض هظا الخ٤ لؤلٞغاص في مىذ ألامان لٖغ

ى٣ؿم بلى ٖام وهى ما حٗل٤ بإهل ب٢لُم ؤو بلض، وهى ٣ٖض »٣ًى٫ الىىوي:   ٍو

سخو باإلمام ووالجه، وؾُإحي في بابه  وبلى زام  -بن قاء هللا حٗالى-الهضهت، ٍو

صر مً الىالة وآلاخاص  .(1)«وهى ما حٗل٤ بأخاص، ٍو

 علذ ألامان ماكذ:

في ال٣ٗض مً ٚحر خاظت بلى  (8)ًى٣طخي ألامان للمؿخإمً باإلاضة اإلاخ٤ٟ ٖلحها

ا، وطل٪ في خالت بطا ؤعاص الاؾخ٣غاع في بلص  ًُّ ه٣ٌ، و٢ض ًى٣لب اإلاؿخإمً طم

ا وجُب٤ ٖلُه ًُّ هحر طم  .ؤلاؾلم ٞله طل٪ ٍو

 حلىق اإلاعخإِمً:

                                                           
مضة اإلاٟخحن )1)  (.878/ 11( عويت الُالبحن ٖو

بلٜ ؾىت، ( هو الخىُٟت وفي ٢ى٫ للكاُٞٗت ٖلى ؤن مضة ؤلا٢امت في صاع ؤلاؾلم للمؿخإمً ال ج8)

ً، ل٨ً ال ًيبغي ؤن ًلخ٤  و٢ا٫ الخىُٟت: ًجىػ الخى٢ُذ ما صون الؿىت ٦كهغ ؤو قهٍغ

ؿغ بخ٣هحر اإلاضة ظضا، زهىنا بطا ٧ان له مٗاملث ًدخاط في ا٢خًائها  اإلاؿخإمً يغع ٖو

ىض الكاُٞٗت  ض مضة ألامان ٖلى ٖكغ ؾىحن، ٖو بلى مضة ؤَى٫، و٢ا٫ الخىابلت: ٌكتٍر ؤن ال جٍؼ

ت ًجب ؤن  ض مضة ألامان ٖلى ؤعبٗت ؤقهغ، ٞةن ػاص ٖلحها بُل في الؼاثض. اهٓغ اإلاىؾٖى ال جٍؼ

دُت ) خذ (168/ 4عص املخخاع )(، و 117/  7وبضاج٘ الهىاج٘ ) (176/ 37ال٣ٟهُت ال٩ٍى ، ٞو

 -للمىنلي حٗل٤ُ: الكُش مدمىص ؤبى ص٣ُ٢ت( 136/  4(، والازخُاع )358، 351/  4ال٣ضًغ )

 -( للماوعصي816، 815وألاخ٩ام الؿلُاهُت )م ، م1937هـ، 1356 -اهغةال٣ -مُبٗت الخلبي

 –صاع ال٨خب الٗلمُت  -( ألبي ٌٗلى161، وألاخ٩ام الؿلُاهُت )مال٣اهغة -صاع الخضًض

(، و٦كاٝ ال٣ىإ 881/  11م، وعويت الُالبحن )8111 -هـ 1481 -الُبٗت : الشاهُت -بحروث

 .بحروث -صاع ال٨ٟغ -( للكغبُجي838/  4(،  ومٛجي املخخاط )114/  3)
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اء  ٠ ٢ض ظاءث ههىنه ٖامت بسهىم مؿإلت الٞى بن الكٕغ الكٍغ

ژ ژ )بالٗهىص ٦ما مغَّ بُاهه مً زل٫ جٟؿحر ٢ى٫ هللا ؾبداهه: 

 .[6]املائدة: (ڑ ڑ ک

ه اإلاؿلم ٖلى هٟؿه ججاه اإلاؿخإمً  ومً زّم ٞةهه ؤًًا ؤمغ بالىٞاء بما اقتَر

همت صمه وماله، حر ألامً له ٖو ې ې ) وألانل في طل٪ ٢ىله حٗالى: مً جٞى

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

 .[1]التوبة: (ېئ ېئ ېئ

بي :  ٢ىله حٗالى: )وبن ؤخض مً اإلاكغ٦حن( ؤي مً الظًً »٣ًى٫ ؤلامام ال٣َغ

)اؾخجاع٥( ؤي ؾإ٫ ظىاع٥، ؤي ؤماه٪  -ل٩ىجهم مداعبحن  – ؤمغج٪ ب٣خالهم

خ٩امه وؤوامغه وهىاهُه. ٞةن ؤ وطمام٪، ٞإُٖه بًاه لِؿم٘ ال٣غآن، ؤي ًٟهم

 .(1)«٢بل ؤمغا ٞدؿً، وبن ؤبى ٞغصه بلى مإمىه. وهظا ما ال زلٝ ُٞه. وهللا ؤٖلم

٣ى٫ الىبي   .(8)«اإلاعلمىن عىذ ؼشوظهمملسو هيلع هللا ىلص: »ٍو

٢ىله: اإلاؿلمىن ٖىض »)وفي مٗجى الخضًض ٣ًى٫ الٗلمت ابً ٖابضًً: 

 .(3)«ع خغامقغوَهم( ألهه يمً باالؾدئمان ؤن ال ًخٗغى لهم، والٛض

ومً زل٫ الٗهض الظي ٌُُٗه ولي ألامغ إلاً َلب ألامان مىه ، ؤو اإلاؿلم 

غيه مٗهىما َىا٫  ٖامت بن َلب مىه ألامان: ًهبذ اإلاؿخإمً صمه وماله ٖو

مضة ألامان، ٞل ًجىػ ٢خله وال بنابخه بإي ؤطي ؤو م٨غوه، ومً زّم ٣ٞض طهب 

ألامغ ؤو مً ٚحره ممً ًىىب ٖىه ؤو ؤي ؤهل الٗلم بلى ؤهه بطا و٢٘ ألامان مً ولي 

                                                           

بي )( 1) بي76/ 8جٟؿحر ال٣َغ صاع ال٨خب  -جد٤ُ٣: ؤخمض البرصووي وببغاهُم ؤَِٟل -( لل٣َغ

ت   م.1964 -هـ 1384 -الُبٗت: الشاهُت -ال٣اهغة –اإلاهٍغ

جه.( 8)  ج٣ضم جسٍغ

 (.166/ 4( الضع املخخاع وعص املخخاع )3)
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اء  ا الٞى ًٗ ؤخض مً ؤٞغاص  اإلاؿلمحن ٞةهه في جل٪ الخالت ًجب ٖلى اإلاؿلمحن ظمُ

به، ٞل ًجىػ ٢خل اإلاؿخإمً، وال ؤؾغه، وال ؤزظ شخيء مً ماله، وال الخٗغى له، 

 لٗهمخه، وال ؤطًخه بٛحر وظه قغعي.

 ٢ىله وال»)٣ُٞى٫ ؤلامام ابً ٖابضًً الخىٟي: 
َ
ً مَّ  ه٣خل مً ؤمىه بلخ( ؤي بطا ؤ

عظل خغ ؤو امغؤة خغة ٧اٞغا ؤو ظماٖت ؤو ؤهل خهً ؤو مضًىت صر ؤماجهم ولم 

ًجؼ ألخض مً اإلاؿلمحن ٢خالهم، وألانل ُٞه ٢ىله ٖلُه الهلة والؿلم 

٠ ٖلى صًت الىيُ٘  (1)«اإلاعلمىن جخيافإ دمائهم» ض صًت الكٍغ ؤي ال جٍؼ

ععى بزمتهم ؤدهاهم» ؤي ؤ٢لهم ٖضًصا وهى الىاخض وجمامه في الٟخذ ٞهى  (8)«َو

 (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)مكخ٤ مً ألاصوى الظي هى ألا٢ل ٣٦ىله حٗالى: 

ٞهى جىهُو ٖلى صخت ؤمان الىاخض ؤو مً الضهى وهى ال٣غب ٣٦ىله  [7]املجاصلت:

جم:  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ)حٗالى:  ٞهى صلُل ٖلى صخت ؤمان اإلاؿلم في  [9]الىَّ

  (3)«مً الضهاءة ٞهى جىهُو ٖلى صخت ؤمان الٟاؾ٤ سٛغ ب٣غب الٗضو ؤو

٣ى٫ البهىحي الخىبلي:  دغم به( ؤي: ألامان )٢خل وع١ وؤؾغ وؤزظ ما٫( »)ٍو ٍو

 .(4)«والخٗغى لهم لٗهمتهم به

وألامان اإلا٨ٟى٫ للمؿخإمً ال ٣ًخهغ ٖلُه وخضه بل ًخٗضي بلى مً ًدبٗه في 

 صاع ؤلاؾلم ٧إؾغجه.

ؤمىه( مً ًصر ؤماهه )ؾغي( ألامان )بلى مً مٗه( ؤي: وبطا »)٣ًى٫ البهىحي : 

اإلاامً )مً ؤهل وما٫ بال ؤن ٣ًى٫( مامىه )ؤمىخ٪ وخض٥( وهدىه مما ٣ًخطخي 

 .(5)«جسهُهه باألمان ُٞسخو به

                                                           

ً ماظه8751ؤزغظه ؤبى صاوص )( 1) ً خضًض ٖبض هللا بً ٖمغو هنع هللا يضر8685) (، واب  .( م

جه.8)  ( ج٣ضم جسٍغ

 (.134/ 4( الضع املخخاع وعص املخخاع )3)

 (.114/ 3( ٦كاٝ ال٣ىإ )4)

 .(117/ 3( ٦كاٝ ال٣ىإ )5)
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وهظه الهىعة جخد٤٣ في ٖهغها بمً ؤعاص صزى٫ البلص للؿُاخت وهدىها، 

٩ىن ٣ٖض ألامان هي جل٪ الخإقحرة التي ًدهل ٖلح ها مً ظاهب الجهاث ٍو

 الخ٩ىمُت.

مً ُمىذ ألامان زُإ، وظب خماًخه ختى ٌٗىص بلى مإمىه؛ وهظا مً وناًا 

وبن جهُخم ؤن ًامً ؤخض ؤخضا »ٖمغ بً الخُاب لجِل اإلاؿلمحن، ٣ًى٫ هنع هللا يضر: 

ٞجهل ؤخض مى٨م ؤو وسخي ؤو لم ٌٗلم ؤو ٖصخى ٞإمً ؤخضا مجهم ٞلِـ ل٨م ٖلُه 

خُِ به ٣ٖض   (1)«ُخمىه ٞغصوه بلى مإمىهؾبُل مً ؤظل ؤه٨م جه
ُ
وهظا ًا٦ض ما ؤ

 .ًٖ الى٢ٕى في الٛضع ألامان مً الاخخُاٍ

ه ٢ض ؤحى ؤمًغا ًُٖٓما، وظغًما ٦بحًرا،  ىه ٞةهَّ ٞمً ؤزٟغ طمت ولي ألامغ ب٣خل مً ؤمَّ

٠ُ٨ٞ بطا يمَّ بلى طل٪ الٛضع، والخُاهت، وبزاٞت آلامىحن، وؾٟ٪ الضماء، وبػها١ 

حر طل٪ مً ج٨ٟحر اإلاؿلمحن وبعاصة ؾلب الؿلُت مً  ألاعواح، وبجلٝ ألامىا٫، ٚو

ه زاعجي بعهابي ْالم مٗخٍض ًجب ٖلى  ؤصخابها بٛحر خ٤، ٞمً ٞٗل طل٪ ٞةهَّ

ًخشج كىٌم في آخش الضمان حذزاء ألاظىان ظفهاء ملسو هيلع هللا ىلص: »الؿلُت ٢خله ل٣ى٫ الىبي 

ت ًمشكىن مً الذًً هما ًمشق العهم مً  ألاحالم ًلىلىن مً خير كٌى البًر

 .(8)«الشمُت ؤًىما للُخمىهم فاكخلىهم فةنا في كخلهم ؤحشاا عىذ هللا ًىم اللُامت

 فشض الضشاثب على اإلاعخإمىين الخجاس:

ً ألاظاهب، باقتراٍ طل٪  للضولت ؤلاؾلمُت ؤن جٟغى يغاثب ٖلى اإلاؿدشمٍغ

ؿدشمغون ٖلى في ٣ٖض هم ٌؿخُٟضون مً مغا٤ٞ الضولت َو ؤعيها؛ ٞل  ألامان؛ ألجَّ

ها الضولت،  ماو٘ مً زًٕى ؤعباخهم ووكاَهم الا٢خهاصي للًغاثب التي حكٖغ

ٗامل  ٌُ ٦ما ًجىػ للضولت ؤلاؾلمُت ؤن حٗامل ألاظاهب الظًً ًضزلىجها ٦ما 

 ب٣اٖضة اإلاٗاملت باإلاشل.
ً

اًاها في الضو٫ ألاظىبُت؛ ٖمل  ٖع

                                                           

 (.585/ 1( اإلاضوهت )1)

ل1166(، ومؿلم )3611مخ٤ٟ ٖلُه؛ ؤزغظه البساعي )( 8) ً خضًضٖ   .هنع هللا يضر ي( م
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 واحباث اإلاعخإمىين:

ض ًجب ٖلى اإلاؿخإمً الظي ُؾمذ له بض ُُّ زى٫ الضولت ؤلاؾلمُت، الخ٣

باألهٓمت اإلاٗمى٫ بها في الضولت، ٦ما ًجب ٖلىه ٖضم ال٣ُام بإي ٖمل مسال٠ 

كضص ال٣اهىن ؤلاؾلمي بكإن مً ٣ًىم بإٖما٫ يض  لل٣ىاهحن اإلاٗمى٫ بها؛ َو

خضاء ٖلى اإلاؿلماث الضًيُت، وبزاعة الٟتن،  ؾُاصة الضولت وؤمجها، ٧ااٖل

مسالٟخه لصخيء مً هظه ألاهٓمت ٞةهه ًخدمل مؿاولُت  والخجؿـ؛ وبطا ما زبذ

طل٪، ٦ما ًجب ٖلى الضولت مٗا٢بخه بال٣ٗىبت اإلاىاؾبت إلاا ٢ام به مً اٖخضاء، 

٤ ال٣ىاهحن  .ٞو

ا الامخىإ ًٖ ٧ل ما مً قإهه ؤن ًترجب ٖلُه يغع  ًً جب ٖلى اإلاؿخإمً ؤً ٍو

حرهم؛ وفي خا٫ و٢ٕى ؤلايغاع ًجب  بالضولت ؤلاؾلمُت وعٖاًاها مً اإلاؿلمحن ٚو

ٖلى ولي ألامغ عص ألامان ٖلى اإلاؿخإمً، و هىا ال بض مً الخإ٦ُض ٖلى ؤهه ال ًجىػ 

 الٛضع باإلاؿخإمً ٦ما ال ًجىػ مىٗه مً الغظٕى بلى بلضه.

* * * 
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 الٟهل الغاب٘

ٗت ؤلاؾلمُت  ٖهمت صم الظمي وخغمخه في الكَغ

 مفهىم  الزمت والزمي:

مت في ال ِ
ّ

ت هم: ؤهل بنَّ مٗجى الظ مَّ ِ
ّ

ٛت: حٗجي الٗهض وألامان والًمان، وؤهل الظ
ُّ
ل

. ٢ا٫ ؤبى ب٨غ: مٗىاه؛ عظل له »الٗهض،  ٣ًى٫ ؤبى ب٨غ ألاهباعي:  يٌّ و٢ىلهم: عظٌل ِطّمِ

مت،  ِ
ّ

ت، وهي الٗهض، و٦ظل٪ ٢ىلهم: ٞلن مً ؤهل الظ مَّ ِ
ّ

ٖهض. وهى ميؿىب بلى الظ

: ڑ ڑ ک ک ک ک گ ) مٗىاه: مً ؤهل الٗهض. ٢ا٫ هللا ٖؼَّ وظلَّ

: ال٣غابت، والظمت: الٗهض [11]الخىبت: (گگ گ ڳ  .(1)«ٞاإِل٫ُّ

٣ى٫ الٗلمت ألاػهغي:  تي. »ٍو مان، ٣ًا٫: هى في طمَّ ًَّ ت: ال مَّ ِ
ّ

ت: الظ و٢ا٫َ ابً ٖٞغ

هم في يمان اإلاؿلمحن جَّ
َ
ت أل مَّ ِ

ّ
ي ؤهل الظ  .(8)«ؤي في َيماوي، وبه ؾّمِ

ه٣ًه ًىظب الظم، وجٟؿغ باألمان  الظمت: الٗهض؛ ألن»و٢ا٫ ال٣ىهىي: 

والًمان، و٧ل طل٪ مخ٣اعب، ومجها ٢ُل للمٗاهض مً ال٨ٟاع طمي؛ ألهه ؤومً 

ؿمى مدل التزام الظمت بها في ٢ىلهم زبذ في طمخه  ت، َو ٖلى ماله وصمه بالجٍؼ

 .(3)«٦ظا، وفي الصخاح الظمت: ؤهل ال٣ٗض

                                                           

 -جد٤ُ٣: ص خاجم نالر الًامً( ألبي ب٨غ ألاهباعي 481/ 1الؼاهغ في مٗاوي ٧لماث الىاؽ ) (1)

 م.1998-هـ  1418 -الُبٗت: ألاولى -بحروث –ماؾؿت الغؾالت 

ب -ملخمض بً ؤخمض بً ألاػهغي الهغوي( 311/ 14( تهظًب اللٛت )8) صاع  -جد٤ُ٣: دمحم ٖىى مٖغ

اهض الظمي ؤُٖاه »و٢ا٫ ابً مىٓىع:  .م8111 -ت: ألاولىالُبٗ -بحروث -بخُاء الترار الٗغبي ٖو

ت وال٠٨ ٖىه، واإلاٗاهض الظمي، وؤهل  ٖهضا، و٢ُل مٗاهضجه مباٌٗخه ل٪ ٖلى بُٖاثه الجٍؼ

الٗهض ؤهل الظمت ٞةطا ؤؾلمىا ؾ٣ِ ٖجهم اؾم الٗهض، وج٣ى٫ ٖاهضث هللا ؤن ال ؤٞٗل ٦ظا 

ى قغوٍ اؾخىز٤ مىه بها وؤومً ٖلحها ٞةن لم و٦ظا، ومىه الظمي اإلاٗاهض الظي ٞىع١ ٞإومغ ٖل

 -بحروث –صاع ناصع لؿان الٗغب )باب الضا٫ ٞهل الٗحن م٘ الهاء( «. ٠ً بها خل ؾٟ٪ صمه

 هـ. 1414 -الُبٗت: الشالشت 

ٟاث ألالٟاّ اإلاخضاولت بحن ال٣ٟهاء )م ( 3) جد٤ُ٣: ًدحى  -( لل٣ىهىي 65ؤهِـ ال٣ٟهاء في حٍٗغ
= 
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ٖلى ظهت الخإبُض  ؤما مٟهىم ٣ٖض الظمت في انُلح ؤهل الٗلم: ٞهى ٣ٖض

بمىظبه ٨ًؿُب ٚحر اإلاؿلم خ٤َّ ؤلا٢امت في بلص ؤلاؾلم ٖلى ؾبُل الضوام، 

والضزى٫ في خماًت اإلاؿلمحن، وطل٪ م٣ابل صٞ٘ مبلٜ مالي مً ؤشخام مٗلىمت 

 .(1)مجهم، م٘ ٢بى٫ ؤخ٩ام ؤلاؾلم في اإلاٗاملث

ىاف التي ًجىص علذ الزمت معها:  ألـا

٣ٖض الظمت ألهل ال٨خاب واملجىؽ، ٦ما اج٣ٟىا ٖلى اج٤ٟ ال٣ٟهاء ٖلى ظىاػ 

، ؤما ُٞما ٖضا طل٪ ٣ٞض ازخلٟىا: ٣ٞا٫ إلاً ًغج٨ب الخُاهت الٗٓمىٖضم ظىاػه 

٣ٞهاء الكاُٞٗت والخىابلت ؤهه ال ًجىػ ٣ٖض الظمت لٛحر ؤهل ال٨خاب واملجىؽ، 

وهذا  [،2]التوبة:  (ھ ھ ے ے) بضلُل ٢ىله حٗالى:

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) بآية اجلزية عام خص منه أهل الكتاب

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

]الخىبت:  ( ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ت ؤهل »، وزو مجهم املجىؽ ب٣ىله ٖلُه الهلة والؿلم:[89
ا
ىا بهم ظى

ُّ
ظى

 .(3)ًب٣ى ٖلى ب٣ُت الٗمىمٞمً ٖضاهم  (8)«الىخاب

ٞغ١ بحن  ، الٚحر اإلاؿلمحنو٢ا٫ اإلاال٨ُت: ًجىػ ٣ٖض الظمت لجمُ٘ ؤنىاٝ 

حره، وال ٞغ١ بحن وزجي ٖغبي ووزجي ٚحر ٖغبي  .(4)٦خابي ٚو

 

                                                           
= 

 .هـ1484-م8114 -ٗلمُتصاع ال٨خب ال -خؿً مغاص

 -هـ 1414 -الُبٗت: ألاولى -ٖالم ال٨خب( للبهىحي 658/ 1( اهٓغ ص٢اث٤ ؤولي الىهى لكغح اإلاىخهى )1)

 م.1993

إ )( 8)  .( مً خضًض ٖبض الغخمً بً ٖىٝ هنع هللا يضر756ؤزغظه مال٪ في اإلاَى

 (.388/ 9)(، اإلاٛجي 831/ 4( اهٓغ: خاقُت ٢لُىبي )3)

 (.867، 866/ 1غ ؤلا٧لُل )( اهٓغ: ظىاه4)
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 الجهت املخىلت إلبشام علذ الزمت:

طهب ظمهىع ؤهل الٗلم مً ٚحر الخىُٟت بلى ؤن الظي ًخىلى ببغام ٣ٖض الظمت 

عثِـ البلص ؤو مً ًىىب ٖىه ٧الىػعاء والؿٟغاء  –هى ؤلامام ؤو مً ًىىب ٖىه 
حرهم  ٚحرهم، ألن ألامغ ًخٗل٤ باإلاهلخت وؤلامام هى اإلاىٍى به  وال ًصر مً -ٚو

ا ٞل ًجىػ ؤن ًٟخاث ؤخض به ٖلى  ًًّ طل٪، وألن ٣ٖض الظمت ٌٗخبر ٣ًٖضا ؤبض

 .(1)ؤلامام

ل٨ً الخىُٟت ٢ض جىؾٗىا في طل٪ ٞجٗلىا ببغام ٣ٖض الظمت ال ٣ًخهغ ٖلى 

ٚحر اإلاؿلم، ؤلامام ؤو مً ًىىب ٖىه، بل ٩ًىن مً خ٤ ٧ل مؿلم ؤن ًبرمه م٘ 

ألن ٣ٖض الظمت ٌٗخبر بمجزلت الضٖىة بلى ؤلاؾلم، ٞخخد٤٣ في طل٪ اإلاهلخت، وبطا 

امت اإلاؿلمحن  .(8)ما ٢ام به البٌٗ ؾ٣ِ الٟغى ًٖ ؤلامام ٖو

 الؽشوط اإلاعخحلت على ؤهل الزمت:

لتزمىا ؤخ٩ام ؤلاؾلم في ٚحر الٗباصاث  ٌكتٍر ٖلى ؤهل الظمت ؤن ٣ًبلىا ٍو

مه مً خ٣ى١ آلاصمُ غامت اإلاخلٟاث، و٦ظا ما ٌٗخ٣ضون جدٍغ حن في اإلاٗاملث ٚو

 .(3)٧الؼها والؿغ٢ت

 و٢ض ط٦غ ؤلامام اإلااوعصي ؤهه ٌكتٍر ٖلحهم ؾخت قغوٍ مؿخد٣ت:

: ٠ له. ألاٌو  ؤن ال ًظ٦غوا ٦خاب هللا حٗالى بًُٗ ُٞه وال جدٍغ

 ػصعاء.ؤن ال ًظ٦غوا عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بخ٨ظًب له وال ا الشاوي:

 ؤن ال ًظ٦غوا صًً ؤلاؾلم بظم له وال ٢ضح ُٞه. الشالث:

 ؤن ال ًهِبىا مؿلمت بؼها وال باؾم ه٩اح. الشابع:

 ؤن ال ًٟخىىا مؿلًما ًٖ صًىه وال ًخٗغيىا إلااله وال صًىه. الخامغ:

 ؤن ال ٌُٗىىا ؤهل الخغب وال ًىصوا ؤٚىُاءهم. العادط:

                                                           
/ 9(، واإلاٛجي )843/  4(، ومٛجي املخخاط )889/ 4(، وخاقُت ٢لُىبي )143/  3( قغح الخغشخي )1)

 (.116/  3(، و٦كاٝ ال٣ىإ )337

 (.814، 813/  5( ٞخذ ال٣ضًغ والٗىاًت ٖلى الهضاًت )8)

دُت )( 3) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى  (.175/ 15اهٓغ: اإلاىؾٖى
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ر قٍغ وبهما حكتٍر بقٗاًعا لهم ٞهظه الؿخت خ٣ى١ ملتزمت ٞخلؼمهم بٛح

ا للٗهض ًً ٩ىن اعج٩ابها بٗض الكٍغ ه٣  (1)وجإ٦ًُضا لخٛلُٔ الٗهض ٖلحهم ٍو

 حلىق الزمي وآلازاس اإلاترجبت على علذ الزمت:

اء بالٗهىص التي  هض وؤمان و٢ض ؤمغها ؤلاؾلم بالٞى الظمي ناخب طمت ٖو

ضم ؤلازل ٫ بها ٢ا٫ ؤزظها اإلاامىىن ٖلى ؤهٟؿهم ؤو ٖلى ٚحرهم ٖو

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ) حٗالى:

، [16]النحل: (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

، [88]اإلرساء: (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ) وقال سبحاىه:

ڄ ) والوفاء بالعهود من سامت املًمنني الصادقني قال تعاىل:

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 [699]البقرة: (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

٦ما هى الكإن باليؿبت ألي ٣ٖض مً ل٣ٗض الظمت آزاع ًىظبها ببغامه، و 

ال٣ٗىص، وبسهىم آلازاع اإلاترجبت ٖلى ببغام ٣ٖض الظمت ٣ًى٫ الٗلمت ال٣غافي: 

ا ٖلُىا لهم»
ً
ىظب خ٣ى٢ ًُ ت  مَّ ِ

ّ
هم في ِظىاعها وفي  -ؤي: ألهل الظمت -٣ٖض الظ ألجَّ

ت عؾىله  ِت هللا حٗالى وِطمَّ م ولى وصًً ؤلِاؾلم َٞمً اٖخضي ٖلحهِ ملسو هيلع هللا ىلص زٟاعجىا وطمَّ

ت ؤو ؤٖاَن ٖلى طل٪  ًَّ ِٕ ألاط ُبٍت في ْٖغِى ؤخضهم ؤو هىٍٕ مً ؤهىا ِٚ ب٩لمت ؾىٍء ؤو 

ت عؾىله  ت هللا حٗالى وطمَّ َ٘ ِطمَّ َُّ ًِ ؤلاؾلمملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞض ي ت ِصً  . اهـ (8)«وطمَّ

م٨ً جلخُو خ٣ى١ الظمي في الى٣اٍ الخالُت:  ٍو

 عفمت دم الزمي: -

٣ٗض الظي ؤبغمه، ٞل ًجىػ صم الظمي مٗهىم ٚحر مهضع بمىظب هظا ال

                                                           
 (.885ام الؿلُاهُت للماوعصي )م( اهٓغ: ألاخ1٩)

 ٖالم ال٨خب. -( لل٣غافي14/ 3( ؤهىاع البرو١ في ؤهىاء الٟغو١ )8)
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٢خله، وال ًجىػ الاٖخضاء ٖلى ماله ؤو ٖغيه، ال ٞغ١ في طل٪ بحن مؿُخي ؤو 

٢خل الظمي ٌٗخبر مً ؤقض الجغاثم، ومً جدب٘ الؿىت حهىصي ؤو ٚحرهما، و 

ُض الكضًض ٖلى الخٗغى إلاً له طمت هللا  وؤخاصًض عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وظض الٖى

 وعؾىله.

ل »٢ا٫: ملسو هيلع هللا ىلص بساعي ًٖ ٖبض هللا بً ٖمغو امهنع هللا يضر، ًٖ الىبي عوي ال 
َ
َمً كخ

ا َحها جىحذ مً معيرِة ؤسبعين عاما  ٍس
ت، وبنا

ا
 الجى

َ
ا لم ًشح ساثحت

 (1)«ُمعاَهذا

ا ؤو اهخلَفه ؤو »٢ا٫: ملسو هيلع هللا ىلص وفي ؾجن ؤبي صاوص ؤن عؾى٫ هللا  م ُمعاَهذا
َ
 َمً ظل

َ
ؤًل

 
ا
 مىه ؼِئ

َ
 ظاكِخه ؤو ؤخز

َ
فه فىق

ا
ا حجُُجه ًىم ول

َ
ا بغيِر ِظُب هفغه فإه

 .(8)«اللُامِت 

ا الخلُٟت مً بٗضه:  ًُ وؤونُه بظمت هللا »٣ًى٫ ٖمغ بً الخُاب هنع هللا يضر مىن

وطمت عؾىله ملسو هيلع هللا ىلص: ؤن ًىفى لهم بٗهضهم، وؤن ٣ًاجل مً وعائهم، وؤن ال ٩ًلٟىا 

 .(3)«ٞى١ َا٢تهم

، و٢ا٫ (4)«الظمي واإلاٗاهض بٛحر اؾخد٣ا١ بل ًدغم ٖلُه ٢خل»٢ا٫ ابً حجغ: 

ميحرلا نمحرلا هللا مسب وبه ؤؾخٗحن ٢ىله: ال٣خل ْلًما »ؤلامام الغملي ال٨بحر: 

 .(5)«ؤ٦بر ال٨باثغ بٗض ال٨ٟغ قمل ٢خل الظمي واإلاٗاهض واإلاامً

 حماًتهم مً حاهب الذولت وإي فشد مً ؤفشادها: -

التزمىا صٞ٘ الٓلم ٖجهم  وطل٪ ألن اإلاؿلمحن خحن ؤُٖىهم الظمت ٣ٞض

 .واملخاٞٓت ٖلحهم، وناعوا ؤهل صاع ؤلاؾلم

لحهم ما ٖلُىا»ومما ٢غعه ؤهل الٗلم في خ٣ى١ ؤهل الظمت:  ، « ؤن لهم ما لىا ٖو

                                                           

 (.3166( ؤزغظه البساعي )1)

جه8)  .( ج٣ضم جسٍغ

 .(1398ؤزغظه البساعي )( 3)

ت  -( البً حجغ861/ 18( ٞخذ الباعي )4)  هـ.1379 -بحروث –صاع اإلاٗٞغ

ت م٘ ؤؾجى اإلاُالب( 8/ 4خاقُت الغملي ال٨بحر )( 5)  .صاع ال٨خاب ؤلاؾلمي -للغملي ال٨بحر مُبٖى
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وهظه ال٣اٖضة ظغث ٖلى لؿان ٣ٞهاء الخىُٟت، وجض٫ ٖلحها ٖباعاث ٣ٞهاء 

   (1)اإلاال٨ُت، والكاُٞٗت، والخىابلت 

٢امت آمىحن مُمئىحن ٖلى صمائهم وؤمىالهم وؤٖغايهم، ٞؤلهل الظمت خ٤ ؤلا

لى ؤلامام خماًتهم مً ٧ل مً ؤعاص بهم ؾىءا مً اإلاؿلمحن ؤو ؤهل الخغب ؤو ؤهل  ٖو

خضاء ٖلحهم، ُٞجب ٖلُه الظب ٖجهم، ومى٘  الظمت؛ ألهه التزم بالٗهض خٟٓهم مً الٖا

غ مجهم، واؾترظإ مً ٣ًهضهم باألطي مً اإلاؿلمحن ؤو ال٨ٟاع، واؾدى٣اط مً ؤؾ

 .(8)ما ؤزظ مً ؤمىالهم، ؾىاء ٧اهىا م٘ اإلاؿلمحن ؤم مىٟغصًً ٖجهم في بلض لهم

 عذم الخعشض لهم بإي ؤري وعذم ظلمهم: -

حره ؤن الىبي  َم »٢ا٫: ملسو هيلع هللا ىلص ٟٞي الخضًض الظي عواه ؤبى صاوص ٚو
َ
ل
َ
ًْ ظ  َم

َ
ًل
َ
ؤ

خِ 
َ
اك
َ
 ظ
َ
ْىق
َ
ُه ف
َ
ف
ا
ل
َ
ْو و
َ
َفُه، ؤ

َ
ل
َ
خ
ْ
ِو اه
َ
ا، ؤ ، ُمَعاِهذا غه

ْ
ف
َ
ْيِر ِظُِب ه

َ
ا ِبغ
ا
ئ ِْ
َ
ُه ؼ
ْ
 ِمى
َ
ز
َ
خ
َ
ْو ؤ
َ
ِه، ؤ

اَمِت  َُ ِل
ْ
ْىَم ال ًَ ا َحِجُُجُه 

َ
ه
َ
إ
َ
  (3)«ف

تهم في اخخُاس العمل: -  حٍش

ٞللظمي مماعؾت الٗمل الظي ًسخاعه مً ؤظل الخ٨ؿب، ألهه ٧اإلاؿلم في 

 اإلاٗاملث بال ما اؾخصىاه ال٣ٟهاء مً مٗاملث.

جىػ ألهل الظمت ؤن ًماع  ؾىا ؤي شخيء ال ٌكتٍر ُٞه ؤلاؾلم ٦خٗلُم ٍو

الهٛاع ال٨خابت، وجىُٟظ ما ًإمغ به ولي ألامغ ؤو مً ًىىب ٖىه ًجىػ ؤن ًماعؾه 

 .(4)الظمُىن 

 عذم الخعشض لهم في علُذتهم وعبادتهم : -

                                                           

 -( البً ظؼي ال٩لبي876-874(، وال٣ىاهحن ال٣ٟهُت )م111/  7( بضاج٘ الهىاج٘ لل٩اؾاوي )1)

 -( للكحراػي 315/ 3جد٤ُ٣: ؤ ص دمحم بً ؾُضي دمحم مىالي، واإلاهظب في ٣ٞت ؤلامام الكاٞعي )

 (.368/ 9)، واإلاٛجي (883-881الؿلُاهُت للماوعصي )مألاخ٩ام ، و صاع ال٨خب الٗلمُت

دُت )8) ت ال٣ٟهُت ال٩ٍى / 1(، وقغح الؿحر ال٨بحر )881/ 6(، وبضاج٘ الهىاج٘ )187/ 7( اإلاىؾٖى
 -بحروث -صاع ال٨خب الٗلمُت -جد٤ُ٣: دمحم خؿً دمحم بؾماُٖل -( للؿغزسخي144-146

 .(418/ 5)هـ، واإلاٛجي 1417 -الُبٗت ألاولى
جه.ج (3)  ٣ضم جسٍغ
-56ألاخ٩ام الؿلُاهُت للماوعصي )م (، و 854/  8، وظىاهغ ؤلا٧لُل )(819/ 4عص املخخاع )( 4)

 .(33-31وألاخ٩ام الؿلُاهُت ألبي ٌٗلى الٟغاء )م ، (58
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بن مً م٣خطخى ٣ٖض الظمت ؤال ًخٗغى اإلاؿلمىن ألهل الظمت في ٣ُٖضتهم 

اع ال٨ٟاع ٖلى ٦ٟغهم ، ٞاألنل ؤن ؤهل الظمت وؤصاء ٖباصتهم، ٣ٗٞض الظمت ب٢غ 

٣اثضهم وؤٖمالهم التي ٌٗخبروجها مً  ًتر٧ىن وما ًضًىىن، ٣ُٞغون ٖلى ال٨ٟغ ٖو

ؤمىع صًجهم، ٦ًغب الىا٢ىؽ في صازل مٗابضهم، و٢غاءة الخىعاة وؤلاهجُل ُٞما 

بُجهم، وال ًمىٗىن مً اعج٩اب اإلاٗاصخي التي ٌٗخ٣ضون بجىاػها، ٦كغب الخمغ، 

حر طل٪ ُٞما بُجهم.و  غ وبُٗها، ؤو ألا٧ل والكغب في جهاع عمًان، ٚو  اجساط الخىاٍػ

ً صاع ؤلاؾلم في م٣ابل   يغاثبوزلنت ال٣ى٫: ؤن الظمي هى مً اؾخَى

كتر٥ مٗه اإلاٗاهض  في طل٪ الخ٨م بن ٧ان ٣ًًُ بلص اإلاؿلمحن، وله  ٣ًضمها، َو

٩ىن بُيىا وبِىه ٖهض ؤن ال   ًداعبىا وال هداعبه.ؤن ٣ًُم في بلصه، ٍو

وؤما اإلاؿخإمً ٞهى الظي لِـ بُيىا وبِىه طمت وال ٖهض، ل٨ىىا ؤمىاه في و٢ذ 

مدضص و٢ض ًهحر اإلاٗاهض واإلاؿخإمً طمُان وجىُب٤ ٖلحهم خُيئظ ؤخ٩ام ؤهل 

 الظمت.

* * * 
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 زاجمت

ٗت ؤلاؾلمُت الؿمداء ٢ض ٖهَمذ الضماء  ا ؾب٤ ط٦غه ؤنَّ الكَغ ن ممَّ ٢ض جبحَّ

ث بالخٟاّ ٖلحها واجساط ما ًلؼم مً بظغاءاث و٢اثُت للىنى٫ لخل٪ الٛاًت وؤمغ 

الىبُلت؛ بط ما صام ؤن ٖهمت الضم واظبت ل٩ل مً ؾب٤ ط٦غهم ٩ٞل الىؾاثل 

ا؛ ألن الىؾاثل جإزظ خ٨م اإلا٣انض، وال٣اٖضة  ًً التي جاصي لظل٪ هي واظبت ؤً

 ؤن ما ال ًخم الىاظب بال به ٞهى واظب.

ت لىظضها ؤجهم ولى هٓغها بلى  الىا٢٘ الٗملي لخل٪ الجماٖاث والخُاعاث الخ٨ٟحًر

ت ٖغى الخاثِ، وألاصهى مً طل٪ ؤجهم  ًًغبىن بىهىم ال٣غآن والؿىت الىبٍى

بٗض بٖغايهم ًٖ هظا اإلاىهج الغباوي والهضي الىبىي ٞةهىا هغاهم ًخمؿ٩ىن 

غ ؤٖمال ؿدىضون بلحها في جبًر ٟت َو ت قٍغ مت وؤخاصًض هبٍى  هم ؤلاظغامُتبأًاث ٦ٍغ

ٓىىن ؤجهم ٖلى خ٤  وؤهضاٞهم الٟٗىت املخالٟت لكٕغ هللا ؾبداهه ومىهجه، ٍو

 .[64]املجادلة: (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)٦ما ٢ا٫ ؾبداهه: 

 ٠ ٕغ الكٍغ
َّ

مىن بإنَّ هىا٥ ؤهًٟؿا ٢ض ٖهم الك ِ
ّ
وفي هظا الؿُا١ هغاهم ال ٌؿل

ن صماء ٚحر اإلاؿلمحن، بل ختى صماَءها بل وؤمغ بالخٟاّ ٖلحها؛ ٞهم صاثًما ما حهضعو 

ا، ؾىاء ؤ٧اهىا ببلص بؾلمُت خا٫ ٧ىجهم ؾاثدحن  ًً اإلاؿلمحن املخالٟحن لهم ؤً

َاثٟحن بها، ؤم ٧اهىا ببلص ٚحر بؾلمُت في الكغ١ ؤو في الٛغب، وزحر صلُل ٖلى 

اء مٗهىمي الضم.  طل٪ ؤٞٗالهم مً ج٣خُل وبػها١ ألعواح ألابٍغ

ً عؾىله وما ؤصاهم لظل٪ بال ؾىء  و٦ما ٢ا٫ ابً ٖمغ ملسو هيلع هللا ىلص ٞهمهم ًٖ هللا ٖو

ٖلى  في ال٨ٟاع ٞجٗلىها  هؼلذ  بجهم اهُل٣ىا بلى آًاث »في قإن هاالء وؤمشالهم: 

 .(1)«اإلاامىحن

* * * 

                                                           

 (.6931( ؤزغظه البساعي مٗل٣ًا ٢بل خضًض )1)
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 الىبىٍت العىت لىفىؿ اإلاغلىط الفهم .8

 ؤلاعهاب اهدكاع في وؤزغه

ش في اإلابخضٖت الٟغ١  مٗٓم وكإة بلى الىاْغ بن  ؤن ًضع٥ ؾلميؤلا  الخاٍع

 ؤنى٫  ًٖ والبٗض الىهىم، ٞهم في ألاهىاء بٖما٫ هى بُجها اإلاكتر٥ ال٣اؾم

ٗت هظه  ؤن في ٨ًمً الخل ؤن البٌٗ ًًٓ ٣ٞض ٖلُه وبىاء وزىابتها، الكَغ

ٗخه والٗمل هللا بخ٣ىي  هظ٦غهم ا وهظا ملسو هيلع هللا ىلص. هبُه وؾىت بكَغ  ق٪، بل ؾلُم هٓغًٍّ

  ٧اإلا٨ٟغة- ١ الٟغ  هظه ٞبٌٗ الٗملُت الىاخُت مً ل٨ً
ً

 هظا ًجضي لً -مشل

ا؛ مٗها اإلاؿل٪ ًٗ ا وؤ٦ثر مى٪، هلل ؤج٣ى ؤجها جًٓ ألجها هٟ
ً
 بل ،ملسو هيلع هللا ىلص هبُه بؿىت جمؿ٩

ٓىىن  ٗت مً ؾخٗلي التي هي هظه بضٖتهم ؤن ٍو  لضًىه. وؾخم٨ً هللا قَغ

ىم جحِلشون» ؤجهم الخىاعط ًٖ ؤزبر ٢ض ملسو هيلع هللا ىلص ٞالىبي
َ
الِتهم، مع ـالج  ـَ

ُاَمىم ـِ  ؤمام ؤه٪ جًٓ ٢ض هىا وبلى «َعمِلهم مع وعَملىم ـُاِمهم، مع و

ت ابهحن الٗلماء مً مجمٖى  الخضًض: ج٨ملت ؤن ؾخٟاظإ ل٨ى٪ اإلاهلخحن، الىَّ

  ًلَشءون »
َ
جاِوص  ًل  اللشآن ًً مً ًمُشكىن  جشاِكيهم، ًُ هم ًْمُشق  هما الّذِ  مً العا

مُت  .(1)«الشا

ت ؤمام بطن ٞىدً ٓها في ججض لً البكغ مً مجمٖى  وزُىعة ٣ىي بالخ ٖو

ٞهم ٞإهذ ٞاثضة؛ ؤي -مٗهىم صم ؾٟ٪ مً ٖلُه ًترجب وما الخ٨ٟحر  بصخيء جسّىِ

٠؛ ٌؿخد٤ ما ٞٗلىا ؤجهم هم ًغون ال و٢ٍذ  في  ممخشلىن  ؤجهم ًغون ألجهم الخسٍى

 مى٨ًغا. ؤهذ جغاه الظي هظا ٞٗل في هللا لخ٣ىي 

ت في لِؿذ الىاؽ هاالء ٖىض ٞاإلاك٩لت  ٖلى ؤو- ٞهم الٗامت ألانى٫  مٗٞغ

ىجها -ٚالبُتهم ألا٢ل ٣ت في اإلاك٩لت بل ق٪، بل ٌٗٞغ  بإنله، الٟٕغ عبُهم ٍَغ

 ًضاٞ٘ الى٢ذ هٟـ في ؤهه بال الضماء، ٖهمت مً الٗام باألنل ل٪ ٌؿلم ٞهى

                                                           

ض الخضعي عضخي ( مً خضًض ؤبي ؾ1164ُٗ(، ومؿلم )5158( مخ٤ٟ ٖلُه؛ ؤزغظه البساعي )1)

 هللا ٖىه.
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 لضًه بق٩ا٫ ٞل الغؤؽ، لهىلها ٌكِب ألانل لهظا مسالٟت وؤٞٗا٫ٍ  ْىاهغ ًٖ

ا ٣ًخل ؤن في ًُّ  في هٟؿه ل٣خل مؿخٗض وهى ،مؿلًما ختى ؤو الضم مٗهىم طم

 جدذ ًضزلىن  ؤجهم ًغي  ال الخ٣ُ٣ت في ألهه اإلاٗهىمحن؛ هاالء ٢خل ؾبُل

 مداعبىن  ؤجهم -٣ٖله في الىهمُت الجؼثُاث بٌٗ ٖلى بىاء- ًغي  بل الضم، ٖهمت

 مهضع. صمهم مغجضون 

 حُٗٓم في مٗ٪ ًسخل٠ ال ٞهى للضهكت؛ مشحرة ْاهغة ؤمام بطن ٞىدً

ُت ألانى٫  همت الخ٨ٟحر، زُىعة مً الكٖغ  ُٞه، الاخخُاٍ ويغوعة الضم، ٖو

ضم م اإلا٣ابل وفي بلخ؛ والظهىب... بال٨باثغ الخ٨ٟحر ٖو  ٖلى الجؼثُاث بٌٗ ٣ًّضِ

 بال٩لُت. ٞتهضمها ألانى٫  هظه

ُما  الاػصواظُت هظه بلى بهم ؤصث التي ألاؾباب بٌٗ هٟهم ؤن ؾىداو٫  ًلي ٞو

 ٞهى٫: زلزت ؾيىا٢ل طل٪ ؾبُل وفي الٟهم، في

ٌ  الففل -1 . الٟهم لهظا ؤصث التي ألاؾباب :ألاو  اإلاٛلٍى

ت. الؿىت ٞهم يىابِ :الشاوي الففل -8  الىبٍى

 ٢بىله وبحن ويٟٗه الخضًض صخت بحن الٟغ١  الشالث: الففل -3

 به والٗمل

* * * 
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 ألاو٫: الٟهل

 اإلاٛلٍى الٟهم لهظا ؤصث التي ألاؾباب

م ٦خابه مً آًت مً ؤ٦ثر في خظع ٢ض وحٗالى ؾبداهه هللا بن  زُىعة مً ال٨ٍغ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) حٗالى: ٢ا٫ بل الضماء؛

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 في ظلي واضر وهظا  .[85 ]املائدة: (ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

ضاٌ لً» ٢ا٫: خُض ؛ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ؾىت ًَ  ًُ فب لم ما دًِىه مً فسخته  في اإلاام ا ًُ  دما

ا  .(1)«حشاما
 ظهلهم في ج٨مً ال الىاؽ هاالء يل٫ ؤؾباب ٞهم في خ٣ُ٣ت والهٗىبت

حرها، ألانى٫  بهظه تهم في بل ٚو  ؾلًُما، جُب٣ًُا جُب٣ُها ًٖ خُاصهم م٘ لها مٗٞغ

 اإلاؿل٪: لهظا ؤصث التي ألاؾباب بٌٗ وبلُ٪

: العبب  ألاٌو

ت ٖىضهم الىاؽ هاالء  ٖجهم ٌُٛب ل٨ً الخ٨ٟحر، بإبىاب بظمالُت مٗٞغ

٤ ٣ٟهيال والبدض الخٟهُلي ؤلاصعا٥  ًٖ ًخىعٖىن  ٣ٞض الخ٨ٟحر، لض٢اث٤ اإلاٗمَّ

حرها اإلاٗاملث ؤو الٗباصاث ص٢اث٤ في الٟخُا ىن  ألجهم ال٣ٟه؛ ؤبىاب مً ٚو  ٌٗٞغ

ا زمت ؤن
ً
ا ًخُلب زلٞ ت لؤل٢ىا٫ جدغًٍ

َّ
 لؤلصواث امخل٥ ٌؿب٣ه ؤن ًجب وألاصل

ت، وال٣ٟهُت ألانىلُت  مُٗىت، ظماٖاث ج٨ٟحر ًٖ الخضًض ًإحي خحن ؤما واللٍٛى

 مً ٞةن ٞحها؛ للىٟـ ٢خل ٖملُاث جىُٟظ ؤو وؤمىالها، صمائها اؾدباخت ؤو

                                                           

 ( مً خضًض ابً ٖمغ هنع هللا يضر.6868( ؤزغظه البساعي )1)
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 ٢ض اإلاٗغوٞت الٗباصاث مؿاثل في الٟخُا ًٖ اإلاخىعٕ هظا ججض ؤن بم٩ان الؿهىلت

ا ؤنبذ ًُ ًغا قهحًرا مٟخ ِ
ّ
 مً آلاالٝ صماء بةباخت وؾهىلت ٌؿغٍ  ب٩ل ًٟتي ٦بحًرا ومىٓ

٨ٟحر مؿاثل ؤن م٘ وطل٪ والظمُحن، اإلاؿلمحن  الىٓغي  اإلاؿخىي  ٖلى والضماء الخَّ

لى واإلاٗاملث، الٗباصاث مؿاثل مً ب٨شحر ؤ٣ٖض  ٞاألزغ الٗملي اإلاؿخىي  ٖو

 وؤمىا٫. هٟىؽ هل٥ ٖلحها ًترجب بط زًُغا؛ ؤقض ٖلحها اإلاترجب

 ًدٟٓىن  ؤجهم هى مِؿىعة، ؾهلت ؤبىاب و٧إجها ألابىاب هظه ًجٗل والظي

 هٓغ، ؤو بدض ألي جدخاط ال واضخت اإلاؿإلت ؤن هامٗ ًغون ٖامت ٧لُت ٢ىاٖض

لُه مباقغة، ُُٞب٣ىجها  هِخه، ؤو صًىه في مباقغة َٗىىا ٌٗاعيهم مً ؤحى ٞةطا ٖو

 الخُاهت. ؤو الجهل ؤو باإلعظاء ٞغمىه

ىن  ٞهم  ٖلى ومٓاهغتهم ال٨ٟاع مىالاة ؤن» ٦ـ: ؤلاظمالُت ال٣ىاٖض بٌٗ ٌٗٞغ

٘ ؤن»و «.ؤلاؾلم هىا٢ٌ مً اإلاؿلمحن  زم «.٦ٟغ هللا ؤهؼ٫  إلاا املخال٠ الدكَغ

ت هظه ٖلى ًبىىن   ؤن م٘ وال٣ٟهُت، ال٣ًاثُت مىٓىمتهم ٧اٞت ؤلاظمالُت اإلاٗٞغ

 ًخُلب ما والض٢اث٤ الخٟهُلث مً الىىا٢ٌ هظه في ؤن ًضع٥ ٖلم َالب ٧ل

ا
ً
ا، وهًٓغا بدش ًٟ لها مغخلت بلى هيخ٣ل وخحن وجى٢ ُان الى٢اج٘ ٖلى ججًز  ٞهظا وألٖا

ا ُلبًخ
ً
ٓ ُّٟ  ؤ٦ثر. جد

م ال٣غآن مً ٖلحها ٌٗخمضون  التي ال٩لُت وألاصلت  ؾيىا٢ل ل٨ىىا ٦شحرة، ال٨ٍغ

 ملسو هيلع هللا ىلص: الىبي ؾىت مً ٖلحها ٌٗخمضون  التي ألامشلت بٌٗ

: اإلاشاٌ  ألاٌو

 وظىً اإلاؽشن حامع مً» ٢ا٫: ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ًٖ ظىضب بً ؾمغة عوي ٢ض

 .(1)«مشله فةهه معه

 م٘ وحٗامل ؾا٦ً مً ٧ل ؤن مباقغة مىه ٞهمىا الخضًض هظا عؤوا بطا ٞهم

 في ص٣ُ٢ت ظؼثُت ًٖ ًخ٩لم الخضًض الخ٣ُ٣ت وفي ال٨ٟغ. في مشله ٞهى مؿلم ٚحر

                                                           

 (.8787( ؤزغظه ؤبى صاوص )1)
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 ٦ما– مداعب بلض في ٌؿ٨ً ٢ض اإلاؿلمحن بٌٗ ؤن وهي الخغبي، ال٩اٞغ مىاظهت

ت الهجغة بٗض الخا٫ ٧ان  اإلاؿلمحن م٘ خغب ٢امذ ٞةطا -م٨ت ٞخذ و٢بل الىبٍى

 في خ٨مهم ؤزظ الجِكان جلقى ٞةطا ظِكهم، نٟٝى في لخجىُضا ٖلى ؤظبروه

 قاؾ٘. والٟغ١  ال٨ٟغ، في ال ال٣خا٫ ؾاخت

ا، اإلاؿلمحن يض ٢خالهم في مٗهم زغط بطا بالُب٘ ًٗ  وؾمٗهم ظالؿهم ؤو َاج

ؿتهؼثىن  هللا بأًاث ٨ًٟغون وهم  ٖلى ٢ضعجه م٘ ٖجهم ًىهٝغ ولم ٞغضخي بها َو

 بال٨ٟغ. عضخي ٢ض ألهه هم؛مشل ٞةهه الاههغاٝ ؤو ؤلاه٩اع

 ٢ض إلاا الخغبي؛ ال٩اٞغ مؿا٦ىت ًٖ ًبخٗض ؤن اإلاؿلم ٖلى ًجب ؤهه ق٪ ٞل

 ال هظا ختى ول٨ً صًىه، ؤو ؤهله ؤو شخهه في ًىاله ٢ض ؤطي مً طل٪ ٖلى ًترجب

 بالك٪. ًؼو٫ ال ب٣ُحن زبذ ٞما ال٨ٟغ؛ بلى مباقغة ًى٣له

 الشاوي: اإلاشاٌ

 .(1)«منهم فهى  بلىم حؽبه مً ملسو هيلع هللا ىلص: هللا عؾى٫  ٢ا٫» ٢ا٫: امهنع هللا يضر ٖمغ ابً ًٖ

 هظا يىابِ في الٗلم ألهل ٦شحر و٦لم ٦شحرة جٟهُلث ُٞه الخضًض هظا

 في مجهم ؤهه ٖلى ًدمل ؤن ًجىػ  ٞل مدغم؛ هى وما مىه مباح هى وما الدكبه،

 ال٣لىب مدله اٖخ٣اصي ؤمغ ٞال٨ٟغ طل٪، ٖلى ألاصلت جىاٞغ م٘ بال ال٨ٟغ

 والاٞخخان اجباٖهم مً الخدظًغ ُٞه الخضًض ٧ان وبن اإلآاهغ، ولِـ ٫ وال٣ٗى 

٣ت ؤ٩ٞاعهم في بهم ٍغ  بلى الؿً ونٛاع الجهلت ببٌٗ ًاصي ٢ض مما خُاتهم؛ َو

 الضًً. في الاٞخخان

 الٗاثمت، الًٟٟايت باألوناٝ الخ٨ٟحر خالت ٖىضهم ٌكُ٘ الىاؽ ٞهاالء

 والظمُحن اإلاؿلمحن صماء واؾدباخت رالخ٨ٟح باب ا٢خدمىا ٢ض ؤجهم بلى عاظ٘ وهظا

ع ماهلحن، ٚحر وهم ىا الظًً الجها٫ ٞخهضَّ  ؤن صون  ال٩لُت ال٣ىاٖض بٌٗ ٖٞغ

 قًِئا. جٟهُلتها في ٣ًٟهىا

                                                           

 (.4131( ؤزغظه ؤبى صاوص )1)
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 الشاوي: العبب

 اإلاؿإلت في ألاصلت ملجمٕى الىٓغ ًٖ والخٛاٞل ألاصلت لبٌٗ الٓاهغي  الٟهم

ٗت. م٣انض مغاٖاة م٘ الىاخضة  الكَغ

 عؾى٫  ٧ان» ٢ا٫: امهنع هللا يضر ٖبضهللا بً ظابغ ًٖ الكُسان عواه ما بلى هٓغث ٞةطا

  ػخاًما ٞغؤي ؾٟغ في ملسو هيلع هللا ىلص هللا
ً

 ناثم. ٢الىا: ؟هزا ما ٣ٞا٫: ٖلُه ْلل ٢ض وعظل

 خغام؛ الؿٟغ في نُام ٧ل ؤن جًٓ ٢ض .(1)«العفش في الفُام البر  مً لِغ ٢ا٫:

 هٓغ مً ول٨ً ؤلازم، وهى يضه مً ٞهى البر مً ٨ًً لم وبطا البر، مً لِـ ألهه

 ُٞه ٌكٗغ الظي الكضًض الؿٟغ هى اإلا٣هىص ؤن جبحن وؾببه الخضًض ؾُا١ في

 هللا عزهت وظىص م٘ اإلاك٣ت لهظه اإلاغء ٞازخُاع قضًضة، بمك٣ت اإلاؿاٞغ

 مسال٠ وهى ألاٌؿغ، وظىص م٘ وألاقض لؤلنٗب ازخُاع هى الُٟغ في ؾبداهه

 ۆ ۇ ۇ ) الهُام: آًت زخام في حٗالى هللا ل٣ى٫  ومىافي ،ملسو هيلع هللا ىلص الىبي لؿىت

 الُٟغ ؤن ٖلى جض٫ عواًاث ٞهىا٥ .[185]الب٣غة:  (ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

ٌ ؤن ًجىػ  ٞل ٖباصه ٖلى بها جهض١ مىه ونض٢ت هللا مً عزهت الؿٟغ في  جٞغ

 بلحها. الخاظت قضة م٘

 ؤخاصًض وعوص الىبىي  للىو الٓاهغي  الٟهم هظا ًٖ وٗض٫ ظٗلىا والظي

ُت ٞحها زبذ ؤزغي   بهظا بلٛذ ما اإلاك٣ت به جبلٜ لم إلاً الؿٟغ في الهىم قٖغ

 ق٪. بل صخُدت ؤخاصًض وهي الغظل،

ت الؿىت لىهىم الٓاهغي  الٟهم وهظا ً في ُٖٓم ؤزغ له الىبٍى  هظه ج٩ٍى

 ٢ض الهضص هظا في ألامشلت وبٌٗ ٞحها، الخاثًت الضماء في اإلاتهاوهت الصخهُت

 اإلا٣هىص: جىضر

: اإلاشاٌ  ألاٌو

                                                           

 (.1115(، ومؿلم )1946( مخ٤ٟ ٖلُه؛ ؤزغظه البساعي )1)
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غة ؤبي خضًض مً لكُسانا عوي  ؤن ؤمشث ملسو هيلع هللا ىلص: هللا عؾى٫  ٢ا٫» ٢ا٫: هٍغ

 مني عفم فلذ هللا بًل  بله ًل  كاٌ فمً هللا بًل  بله ًل  ًلىلىا حتى الىاط ؤكاجل

 .(1)«هللا على وحعابه بحله بًل  وماله هفعه

ت صون  الخضًض هظا ٢غؤ مً  ومً وال٣خل. ال٣خا٫ بحن ًٟغ١  ٞلً باللٛت مٗٞغ

ت صون  ٢غؤه ٗت ٣انضبم مٗٞغ  اإلاٗخضي بحن ًٟغ١  ٞلً باألصلت وبإلاام الكَغ

 مً ًٟهمىن  الىاؽ؛ هاالء ٣ٖى٫  في ملخبـ ٞاألمغ الخ٨م. في واإلاؿالم

ت الىهىم  مغاصة. وال م٣هىصة ٚحر ْىاهغ الىبٍى

  ٢خله اللٛت: خُض ٞمً
ً

  م٣اجلت ٢اجله ؤما ؤماجه، ٢خل
ً

 خاعبه ٞخٗجي و٢خاال

 اإلاهلي: ًضي بحن اإلااع خضًض في ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ى٫ ٢ وجإمل قاؾ٘، والٟغ١  ،(8)وصاٞٗه

 ال اإلاٗجى وهظا ال، بال٣ُ٘ اإلاىث؟ بمٗجى ال٣خل اإلا٣هىص ٞهل (3)«فلُلاجله»

 واإلاى٘. اإلاضاٞٗت اإلا٣هىص بل ٖا٢ل، ًٟهمه

 واإلاكغ٦حن ال٨ٟاع مً ال٣خا٫ ون٠ ؤن بلى الٗلم ؤهل ظمهىع  طهب و٢ض

 ٞمً ل٣خالهم؛ اإلابُذ هى ؾلمؤلا  صًً بْهاع مً ومىٗهم هللا ؾبُل ًٖ والهض

٣اجل ٢اجل  املخ٨مت: آلاًت مً اإلاٟهىم اإلاٗجى هٟـ وهى ٣ًاجل، ال ؾالم ومً ًُ

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ)

 ڇ چ چ چ چ ڃ) ومن قوله تعاىل: .[610]البقرة:   (ی ی

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک

 .[1املمتحنة:] (ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

                                                           

 (.81(، ومؿلم )8946( مخ٤ٟ ٖلُه؛ ؤزغظه البساعي )1)

 ب اللم ٞهل ال٣اٝ زم الخاء(، اإلاعجم الىؾُِ )٢خل(.( واهٓغ جاط الٗغوؽ )با8)

 ( مً خضًض ؤبي ؾُٗض هنع هللا يضر.515(، ومؿلم )3874( مخ٤ٟ ٖلُه؛ ؤزغظه البساعي )3)
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 في وبلبلت ٞخىت إلخضار آًاجه؛ مً حكابه ما ُٞدبٗىن  الهىي  ؤصخاب ؤما

 الىاؽ. بحن ٞخىت بخضار في الؾخسضامهم والبؿُاء؛ الجهلت مً ؤجباٖهم ٣ٖى٫ 

  ال٨ٟاع ٢خا٫ ؤن ًٖ هاهُ٪
ً

 وزهاثهه؛ الكغعي ؤلامام نلخُاث مً ؤنل

 الجهاص وؤمغ» ٢ضامت: ابً ٢ا٫ خ٣ه؛ ٖلى ًٟخاث ؤن الٗامت مً ألخض ٞلِـ

لؼم واظتهاصه ؤلامام بلى مى٧ى٫  ُت ٍو  .(1)«طل٪ مً ًغاه ُٞما َاٖخه الٖغ

 اإلاشاٌ الشاوي:

 .(8)«حئخىم بالزبح»٢ا٫: ملسو هيلع هللا ىلص خضًض ٖبض هللا بً ٖمغو بً الٗام؛ ؤن الىبي 

 ؾُا٢ه، مً مى٣ُ٘ ٖلحها بْهاعه ًخٗمضون  التي الهىعة وبهظه الخضًض هظا

ا ًد٩ي ٍلَى  خضًض ؤهه والخ٣ُ٣ت ًٟ ل، نىاصًض م٘ ملسو هيلع هللا ىلص للىبي مى٢  ولً ٢َغ

 الخضًض اؾخٗغيذ بطا بال ال٨لم هظا ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ٢ا٫ إلااطا جٟهم ؤن حؿخُُ٘

ا عؤًذ ما ؤ٦ثر ما» ٖمغو: بً هللا لٗبض ٖغوة ب٣ى٫  بضؤ و٢ض ب٩امله؛
ً

ك  ؤنابذ ٢َغ

 اظخم٘ و٢ض خًغتهم ٢ض ٢ا٫: ٖضاوجه؟ مً جٓهغ ٧اهذ ُٞما ملسو هيلع هللا ىلص هللا عؾى٫  مً

 الغظل هظا ؤمغ مً نبرها مشل عؤًىا ما ٣ٞالىا: ٞظ٦غوا، الدجغ في ًىًما همؤقغاٞ

اب آباءها، وقخم ؤخلمىا، ؾٟه ٢ِ، غ١  صًيىا، ٖو  مىه نبرها ل٣ض ظماٖخىا، ٞو

 اؾخلم ختى ًمصخي ٞإ٢بل ملسو هيلع هللا ىلص هللا عؾى٫  ؤ٢بل بط ٦ظل٪ هم ٞبِىا ُٖٓم، ؤمغ ٖلى

ذ ٚمؼوه، بهم مغ ؤن ٞلما الغ٦ً،  بهم مغ ٞلما ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا عؾى٫  وظه في ٞٗٞغ

ذ بمشلها ٚمؼوه الشاهُت  زم بمشلها، ٞٛمؼوه الشالشت بهم ٞمغ وظهه، في طل٪ ٞٗٞغ

ؾ، معؽش  ًا حعمعىن  ٢ا٫:  .بالزبح حئخىم للذ بُذه دمحم هفغ والزي كَش

 بن ختى وا٢٘ َاثغ عؤؾه ٖلى بال عظل مجهم ما ختى ٧أبت ال٣ىم ٞإزظث ٢ا٫:

 ؤبا ًا اههٝغ ل٣ُى٫: بهه ال٣ى٫  مً ًجض ما بإخؿً لُل٣اه طل٪ ٢بل ُٞه ؤقضهم

، ٦ىذ ما ٞىهللا عاقًضا اههٝغ ال٣اؾم
ً

 ملسو هيلع هللا ىلص...«. هللا عؾى٫  ٞاههٝغ ظهىال
                                                           

 (.83/ 11( الكغح ال٨بحر )1)

( 6567(، وابً خبان في صخُده )8497(، والبزاع في اإلاؿىض )7136( ؤزغظه ؤخمض في اإلاؿىض )8)

حرهم.  ٚو
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 لجمُ٘ مىظًها ٨ًً لم ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ٦لم ؤن ٖلمذ الؿُا١ هظا بلى هٓغث ٞةطا

ل، ٦ٟاع  صاثًما ًبضؤ الظي هى الخجم٘ هظا مجهم، واخض لخجم٘ ُوظه ٢ض بل ٢َغ

لى ملسو هيلع هللا ىلص لىبيا ٖلى بالخٗضي ؿتهؼت  وؤجباٖه، ؤصخابه ٖو هض بالضًً َو  الىاؽ ٍو

 ٖىه.

ل ججمٗاث ٚالبُت ؤن ق٪ ال  وال الخغام، البِذ خى٫  ٧اهذ وؾاصتهم ٢َغ

ل، ٦ٟاع مً ٦شحر ٖلى مغ ٢ض َىاٞه في ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ؤن ق٪  لم ملسو هيلع هللا ىلص ؤهه بال ٢َغ

 بالخٗضي، البضء م٘ للضًً ٖضاوجه بكضة مٗغوٝ واخض لخجم٘ بال ٦لمه ًىظه

 ؤطاهم. و٠٦ عصٖهم ًجب الظًً ق٪ بل اإلاٗخضون  املخاعبىن  هم هاالءو 

ا ٖلت ججهٌ ال وخضها ال٨ٟغ ٞهٟت
ً
 بلحها ًًاٝ ؤن ًجب بل لل٣خا٫، ومىاَ

 ؤهىا مً ٣ٖىلهم في اإلالخبـ اإلاٗجى هظا ٣ًهض لم ملسو هيلع هللا ىلص ٞالىبي والخٗضي، الخغابت

 جل.اإلا٣ا اإلاٗخضي الخغبي هى بل ٧اٞغ، ٧ل و٢خا٫ بمداعبت مإمىعون 

ا والخضًض ًً  بمىث بزباعه وهي ،ملسو هيلع هللا ىلص الىبي معجؼاث بخضي ًٖ ًسبر ؤً

ل نىاصًض  ٞهاالء وؤصخابه، ألجباٖه اإلاٗظبحن وبالضًً بالىبي اإلاؿتهؼثحن ٢َغ

٣بت ظهل، ؤبى ٞحهم ٧ان الجالؿىن  حرهم مُِٗ ؤبي بً ٖو  ال٨ٟغ نىاصًض مً ٚو

خلىا الظًً
ُ
ا ٢ ًٗ  بضع. ؼوةٚ وؤهمها ،ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ٚؼواث في طل٪ بٗض ظمُ

 ٣ٞض اإلاى٠٢، هظا ٢بل ألامغ بهظا ًسبرهم لم ؤهه بهم ملسو هيلع هللا ىلص الىبي عخمت ومً

لٓت قضة مً ٖلُه هم ما عؤي ٞلما الىحي، به ؤزبره ما ٖجهم زبإ  واؾتهؼاء ٚو

ا٦ض لهم. ٣ٖاًبا بمهحرهم ناعخهم ملسو هيلع هللا ىلص بالىبي  ٞهمىا ٢ض ؤجهم اإلاٗجى هظا ٍو

 له وجلُٟىا ٞهابىه م،بإُٖاجه ٣ًهضهم بهما وؤهه مباقغة ملسو هيلع هللا ىلص الىبي م٣هض

 بالخ٤. ًسبر بهما ؤهه لٗلمهم بال٣ى٫؛

ل، مىظًها ختى ٨ًً ولم بل ٖامت، للىاؽ مىظًها لِـ ال٨لم ٞهظا  ولى ل٣َغ

 ؤن بٗض لهم ٢ا٫ وإلاا م٨ت، ٞخذ بٗض ؤبحهم ب٨غة ًٖ ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ل٣خلهم ٦ظل٪ ٧ان
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 خامألش مىظه ٦لم ٞهى .(1)«العللاء فإهخم ارهبىا» ع٢ابهم: مً جم٨ً

 جد٣٣ذ. التي ملسو هيلع هللا ىلص الىبي معجؼاث بخضي وهي ق٪، بل بإُٖاجهم

 هللا لضًً وبؾاءة ٞخىت بلى ملسو هيلع هللا ىلص للىبي معجؼة مً ألامغ جدى٫  ٠ُ٦ ٞاهٓغ

 الؿىت ههىم ٞهم في الهىي  وبٖما٫ بالجهل ٣ِٞ وهظا ،ملسو هيلع هللا ىلص ولىبُه ؾبداهه

ت.  الىبٍى

 اإلاشاٌ الشالث:

 ًل  هللا ٌعبذ حتى بالعُف ُبعشذ ملسو هيلع هللا ىلص: هللا عؾى٫  ٢ا٫» ٢ا٫: ٖمغ ابً ًٖ

ً  «.سمحي ظل جحذ سصقي وحعل له ؼٍش

٤ مً (8)ؤخمض ؤلامام ؤزغظه خضًض وهى  بً زابذ بً الغخمً ٖبض ٍَغ

 به. ٖمغ ابً ًٖ الجغشخي، مىِب ؤبي ًٖ ُُٖت، بً خؿان ًٖ ن،زىبا

 وفي اؾمه، ٌٗٝغ ال مىِب وؤبى» حجغ: ابً الخاٞٔ ٢ا٫ ًصر؛ ال وبؾىاصه

 ط٦غه ٣ٞض ولظل٪ .(3)«جىز٣ُه في مسخل٠ زىبان بً ابذز بً الغخمً ٖبض ؤلاؾىاص

ظ٦غ» ٣ٞا٫: الخ٠ًُٗ؛ بهُٛت مٗل٣ًا البساعي   .(4)«ٖمغ... ابً ًٖ وٍُ

ٗت في ٧لُت ؤمىع  ٖلى به ٌؿخض٫ ؤن ًجىػ  ال خاله هظا ٞدضًض  هللا قَغ

 اإلادكابهاث مً بهه ه٣ى٫  ؤن بال ٌؿٗىا ٞل صخخه اٞتريىا لى وختى ؾبداهه،

 للخغبي بال ٩ًىن  ال ال٣خا٫ ؤن جىضر التي املخ٨ماث بلى جغص نؤ ًيبغي التي

 ٖضاوة آزغ الظي اإلاخ٨بر هظا ٖلى الخضًض في الؿ٠ُ اؾخٗما٫ ُٞدمل اإلاٗخضي،

 اإلاؿلمحن. وبًظاء الضًً

لُه ٗت وم٣انض ؤنى٫  مغاٖاة ُٞيبغي ٖو  وال الىهىم، جٟؿحر في الكَغ
                                                           

ش )( ؤز1)  ( مً خضًض ٢خاصة.61، 61/ 3غظه الُبري في الخاٍع

 (.5114( في اإلاؿىض )8)

 (.98/ 6( ٞخذ الباعي )3)

 (.8914باب ما ٢ُل في الغماح ٢بل خضًض )٦خاب الجهاص، ( ط٦غه في 4)
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 و  ظملت ؤلٟاْها وحُُٗل ْىاهغها بلٛاء طل٪ ٌٗجي
ً

 طل٪ ًٖ والاؾخٗايت جٟهُل

 اإلال٨ت ٩ًىن  الظي للخ٤ والخجغص الٗلم هى بل طل٪، ؤقبه ما ؤو وهمُت بمهالر

ٗت. ؤخ٩ام اؾخيباٍ في ال٣ُٟه ٖلحها ٌٗخمض التي ال٣ٟهُت  الكَغ

 الشالث: العبب

 وبهما الخ٨ٟحر، وال الضماء بعا٢ت لِـ م٣هىصهم ؤن ًجؼمىن  الىاؽ هاالء

 ؤهضاٝ ًد٣٣ىن  الظًً الٗملء ٢ُام ومى٘ اإلاغجضًً، وم٣اجلت هللا صًً ههغة

ضاء،  والتهاون  الضماء في بالىلٙى اتهامهم الٓلم مً ؤن ٌكٗغون ٞهم وخُيئٍظ  ألٖا

 هللا. ؾبُل في مجاهضون  هم بل الخ٨ٟحر، في

 ب٣خل ؤمغه مً ؤصخابه مً بٗض ٢ض ملسو هيلع هللا ىلص الىبي بإن طل٪ ٖلى ٌؿخضلىن  و٢ض

 ؤبي بلى ملسو هيلع هللا ىلص هللا عؾى٫  بٗض» ٢ا٫: ٖاػب بً البراء ٦دضًض ال٨خاب؛ ؤهل بٌٗ

  الحهىصي عاٞ٘
ً

 ٢خل ظىاػ ٖلى بظل٪ ِٞؿخضلىن  آزغه، بلى (1)«ألاههاع... مً عظاال

دىاؾىن  ال٨خاب، ؤهل  و٧ان الدجاػ، ؤعى في خهىه في مداعًبا ٧ان عاٞ٘ ؤبا ؤن ٍو

ٗحن ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ًاطي  الظمي هظا وبحن بِىه للم٣اعهت وظه ٞل ال٨ٟغ، ؤهل ٖلُه َو

 مضًىت في اإلاؿلمحن م٘ الحهىص ٌِٗل ٧ان ٦ما والٗهض؛ باألمان مٗىا ٌِٗل الظي

لحهم لىا ما لهم جام ؤمان في ملسو هيلع هللا ىلص الىبي  ٖلُىا. ما ٖو

 ههغة هى م٣هىصهم ؤن مً -نالخت ألانل في هي التي- املجغصة الىُت وهظه

ع الضًً؛  ؤنل ًٖ ٟٚلت هى ًٟٗله ما ؤن لىهلت ولى ٌؿخدًغ ٞل ال٣لب جسّضِ

 نالًخا، ال٣بُذ الٗمل ج٣لب ال املجغصة الخؿىت الىُت ؤن وهى مد٨م، عيقغ 

ض مً ٨ٞم ٗت، الٗمل بمىا٣ٞت ٞالٗبرة ًهبه، لم للخحر مٍغ  ٧ان ٞةن للكَغ

ا ًٟ  الٟٗل. ٖلى الخ٨م في لىِخه ؤزغ ٞل لها مسال

 الشابع: العبب
                                                           

 (.4139( ؤزغظه البساعي )1)
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ت ز٣تهم  ٌٗخ٣ضون  التي الجماٖاث ؤو الخُاعاث ؤو ألاشخام ببٌٗ اإلاَٟغ

 مً بلٛىا ٢ض ؤجهم ًغون ألجهم جمُحز؛ بل ٖىضهم ما ٧ل ٣ُٞبلىن  الخ٤، ٖلى ؤجها

ا والش٣ت الضًاهت
ً
  الِؿحرة، ألازُاء بٌٗ في مٗه ٣ًٗىا ؤن ًم٨ً ال مبلٛ

ً
 ًٞل

 ج٩ىن  ؤن ًم٨ً ٞل وؤًٞل وؤج٣ى ؤٖلم ٞهم اإلاغوٖت، الجغاثم هظه مشل ًٖ

. ألنى٫  مسالٟت ؤٞٗالهم  الكٕغ

 رلً: مشاٌ

ؼ٫، ألاؾحر خغ١  في ل٣اصتهم هماجباٖ  عوي بما طل٪ ظىاػ ٖلى واؾخضاللهم ألٖا

ا الؿلمي الٟجاءة ؤخغ١  ٢ض هنع هللا يضر ب٨غ ؤبا الغاقض الخلُٟت ؤن ًُّ  باَل ؤزغ وهى .(1)خ

 .(8)البجلي صاوص بً ٖلىان وهى الخضًض مى٨غ عاو ٖلى ؾىضه مضاع ؾا٢ِ

 هنع هللا يضر الىلُض بً زالض صخابيال ؤن ٞحها وعص باَلت بغواًت اؾخضاللهم و٦ظا

غة، بً مال٪ عؤؽ خغ١  ش في مظ٧ىعة عواًت وهي هٍى  .(3)بؾىاص بل ٦شحر ابً جاٍع

 التزامها جضعي ؤجها الٟغ١  هظه مً اإلاٗخاص ألن مجهم؛ عجُب الخ٣ُ٣ت في وهظا

 ال٨شحرة ألاخاصًض م٣ابلت في ٦هظة باَلت بغواًاث ٖملىا ٠ُ٨ٞ الضًً، بصخُذ

٤، اؾخسضام جمى٘ لتيا الصخُدت  حعزبىا ًل » ملسو هيلع هللا ىلص: الىبي ٢ى٫  ومجها الخدٍغ

 الغواًاث ًٖ بٖغايهم و٦ظا .(5)«هللا بعزاب حعزبىا ًل » عواًت: وفي .(4)«بالىاس

 بىيىح طل٪ ًاقغ ؤال ألاؾحر؟ مٗاملت خؿً ٖلى جدض التي ال٨شحرة الصخُدت

باء وظهل ؾُدُت بلى  ال٣اصة؟ هُت وؾىء زبض وبلى ألاجبإ، ٚو

 ل٨ً الخ٤، ٖلى ؤجهم ْاهحن الٟغ١  هظه ًدبٗىن  والجهلء البؿُاء مً شحر٨ٞ

 ٌٗلمىن  ال٣اصة هاالء ٞٛالًبا و٢اصتهم، عءوؾهم ٖلى ًىُب٤ ال الخ٣ُ٣ت في هظا

                                                           

ه في ألامىا٫ )1) ش صمك٤ )467( ؤزغظه ابً ػهجٍى  (.419/ 31(، وابً ٖؿا٦غ في جاٍع

له خضًض ال ًخاب٘ »بل ٢ض ًَٗ ال٣ُٗلي ُٞه وفي عواًخه ب٣ىله: «. مى٨غ الخضًض»( ٢ا٫ البساعي: 8)

 (.478/ 5زم ط٦غ عواًخه جل٪. اهٓغ: لؿان اإلاحزان )« ٖلُه وال ٌٗٝغ بال به

 (.468، 461/ 9( البضاًت والجهاًت )3)

 ( .33816( ؤزغظه ابً ؤبي قِبت في اإلاهى٠ )4)

 ( مً خضًض ابً ٖباؽ هنع هللا يضر.3117اعي )( ؤزغظه البس5)
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ؿٗىن  بل الباَل، ٖلى ؤجهم ه ٖمًضا َو  الضًً. هظا لدكٍى

 ؤن ٖلُه ٞالىاظب ؤلاوؿان، ُٞه ٌٗظع ال الظي اإلاظمىم الخ٣لُض مً وهظا

، بلى الجمُ٘ دا٦مً  ٞلً هللا ؤمام ًداججه بضمه اإلا٣خى٫  ًإحي وخحن الكٕغ

 الضم. مباح بهه ٞلن: لي ٢ا٫ ٣ًى٫: ؤن ًىٟٗه

* * * 
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 الشاوي: الٟهل

ت الؿىت ٞهم يىابِ  الىبٍى

بن ٖلماء هظه ألامت مً ألانىلُحن ٢ض ط٦غوا بٌٗ ال٣ىاٖض واإلاباصت لٟهم 

ت، ٞلِـ ٧ل مً هٓغ ف ت ٌؿخُُ٘ ٞهم ههىنها الؿىت الىبٍى ي الؿىت الىبٍى

واؾخيباٍ ألاخ٩ام مجها، بل هظا ٖمل له عظاله اإلاىًبُىن بإنىله الٟاهمىن 

ا مً هظه ال٣ىاٖض: ًً  لًىابُه و٢ىاٖضه. وبلُ٪ بٗ

، ٞما صخذ وؿبخه ملسو هيلع هللا ىلص الىبي   -1 مٗهىم مً الخُإ ُٞما ًسبر به مً الكٕغ

ا لال ًم٨ً ؤملسو هيلع هللا ىلص للغؾى٫  ًٟ وهظا اإلابضؤ الُٗٓم ٢ض  ،لىا٢٘ن ٩ًىن ٦ظًبا وال مسال

م في آًاث ٦شحرة مجها ٢ىله حٗالى:   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ)٢غعه ال٣غآن ال٨ٍغ

 .[4]الىجم: (ٿ ٿ ٿ ٺ

ض ٞهم  ا ال ٌؿخٛجي ٖجها مً ًٍغ وهظا اإلابضؤ ججخم٘ جدخه ٢ىاٖض ٦شحرة ظضًّ

ت.  الؿىت الىبٍى

٣ِٞ هى اإلاٗهىم، ٞلِـ لٛحره مهما بلٛذ مجزلخه ملسو هيلع هللا ىلص وبطا ٧ان الىبي 

ؤصخابه ب٣خل ؤخض اإلاكغ٦حن ٞهى ٌؿخد٤ ملسو هيلع هللا ىلص ٖهمت، وبالخالي ٞةطا ؤمغ الىبي 

ا بل ق٪، ولِـ في ألامغ ؤي ْلم، وبطا اهًم بلى ٖهمخه  ًٖ ؤهه ملسو هيلع هللا ىلص ال٣خل قغ

وولي ؤمغهم جإ٦ض ألامغ، ل٨ً بطا ؤمغ٥ ؤخض مً  ٢اٍى بحن اإلاؿلمحن و٢اثض لهم

إوى وجخإمل وحؿإ٫ البكغ ٚحر اإلاٗهىمحن ب٣خل ؤخض الىاؽ ُٞجب ٖلُ٪ ؤن جخ

وجبدض وجىا٢ل، هل ًجىػ ألي ؤخض ؤن ًإمغ بال٣خل، ؤو ؤن هظا ؤمغ و٧له الكٕغ 

 لل٣ًاة وؤولي ألامغ؟ -بًىابِ جم جدضًضها-

م، اإلابِىت ملجمله، اإلاٟؿغة  -8 ت هي الكاعخت لل٣غآن ال٨ٍغ الؿىت الىبٍى

 ٹ ٿ)إلاك٩له، اإلا٣ُضة إلاُل٣ه، وهظا اإلابضؤ ًىُل٤ مً ٢ىله حٗالى: 
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 .[88]النحل: (ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ۅ)فيىت إذا ىظرت إىل آية مطلقة كقوله تعاىل: 

[ ٢ض جًٓ 36]الخىبت: ( ې ې ې ۉ ۉ

ملسو هيلع هللا ىلص ، ؤما بطا هٓغث لؿىت الىبي ٚحر اإلاؿلم بةَل١ؤهه ًباح للمؿلم ؤن ٣ًخل ؤي 

ا لم ًشح ساثحت الجىت»في ٢ىله: 
. ٖلمذ ؤن اإلاكغ٦حن في آلاًت (1)«مً كخل معاهذا

ملخاعبىن في ؾاخت ال٣خا٫؛ ألن اإلاٗاَهض في الخضًض اإلا٣هىص به ال٩اٞغ ٚحر هم ا

الظمي الظي صزل بلصها بالٗهض وألامان، ٞةطا ٧ان هظا اإلاٗاهض له هظه الخغمت 

جاوعها ٖلى خلى  وهظه الٗهمت للضم، ٞما بال٪ بالظمي الظي ٌِٗل مٗىا ٍو

 الِٗل ومّغِه، ٞبالخإ٦ُض ٖهمت صمه ؤٖٓم مً طل٪.
اث الغؾى٫  -3 جب ؤن ًٟهم ٧ل ملسو هيلع هللا ىلص جهٞغ لِؿذ ٖلى نُٛت واخضة، ٍو

، وهى بمام ملسو هيلع هللا ىلص جهٝغ مجها في الؿُا١ الظي ظاء ُٞه، ٞهى  هبي مغؾل مكٕغ

ٓم، و٢اثضهم في اإلاٗاع٥، و٢ايحهم الظي ًد٨م بُجهم، ومٟخحهم  اإلاؿلمحن ألٖا

ه ما ٌٗتري البكغ مً  الظي ٌؿإلىهه ٖما ًىىبهم، وهى م٘ طل٪ بكغ ٌٗتًر

 يؿُان والجٕى واإلاغى... بلخ.ال

اجه جسخل٠ ؤخ٩امها بازخلٝ الهٟت التي  ا مً هظا اإلابضؤ ٞةن جهٞغ
ً
واهُل٢

ه بم٣خطخى  ٘ ٖام، وجهٞغ ه بم٣خطخى الغؾالت الٗامت حكَغ اهُل٣ذ مجها؛ ٞخهٞغ

ه بم٣خطخى مىهب ال٣ًاء ٢ًاء  مىهب ؤلامامت جشبذ إلمام اإلاؿلمحن، وجهٞغ

ه بم٣خطخى بمامت الهلة جشبذ إلاً جىلى ملؼم، وبم٣خطخى الٟخىي ٞخىي،  وجهٞغ

ه بم٣خطخى ٢ُاصة الجِ ل جشبذ ل٣اثض الجِل اإلاؿلم هظا اإلاىهب، وجهٞغ

اجه  ،وه٨ظا ؤن ج٩ىن بم٣خطخى ملسو هيلع هللا ىلص بال ؤن ألانىلُحن ٣ًغعون ؤن ألانل في جهٞغ

اث  الغؾالت، ول٨ً ال٣غاثً التي جدخ٠ به لها اٖخباعها، واإلاك٩ل مً جل٪ الخهٞغ

 ٨م اإلاخ٤ٟ ٖلُه.ًغص بلى املخ

                                                           

 (.3166( ؤزغظه البساعي )1)
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الؿىت ال٣ىلُت ظاءث ٖلى ؾجن ٦لم الٗغب في ٖهض الغؾالت، ٞاإلاغظ٘ في  -4

ذ،  ٞهمها بلى اللٛت الٗغبُت، بما ٞحها مً الخ٣ُ٣ت واملجاػ، وال٨ىاًت والخهٍغ

ل١ والخ٣ُُض... و٢ض وي٘ ألانىلُىن ل٩ل باب مما  والٗمىم والخهىم، وؤلَا

 ي ًغظ٘ بلحها في جٟؿحر الؿىت ال٣ىلُت.ط٦غ ظملت مً ال٣ىاٖض الىاضخت الت

ا مً هظا اإلابضؤ ٞةهه ال ًجىػ خمل ٦لم الغؾى٫ 
ً
ٖلى اإلاٗجى ملسو هيلع هللا ىلص واهُل٢

اإلاخباصع مً اللٟٔ في اللهجت الضاعظت بحن الىاؽ الُىم، وبهما الىاظب الغظٕى 

ً الٗغب التي جىضر اإلاٗجى اإلا وال ٨ًٟي طل٪ بل البض  ،غاصبلى مٗاظم اللٛت وصواٍو

هم في اؾخٗما٫ ألالٟاّ.مً م ٞغ ت ٖاصة ؤهل ػماهه ٖو  ٗٞغ

ُب: ملسو هيلع هللا ىلص ٞؿخ٩ىن مؼخت بل ق٪ بن جم جٟؿحر ٢ىله  ِ
ّ
في اؾخدباب ٢بى٫ الُ

هً...» بإهه شخىم الخُىاهاث، وؾ٩ُىن واظًبا  (1)«زالر ًل جشد: الىظاثذ والذُّ

ا،  ًً مت ختى وبن ٦ىذ مٍغ ٖلُ٪ ؤن جإ٧ل ٧ل شخم ٣ًضم بلُ٪ في ولُمت ؤو ٍٖؼ

 صي ألامغ بلى هل٦٪!وبن ؤ

ٞهم الؿىت ال ٨ًٟي له ٞهم اإلاٗجى اللٛىي الىيعي، وبهما هى مدخاط بلى  -5

ى٣ل اللٟٔ ًٖ مٗىاه بصعا٥ الٗٝغ اللٛىي والٗٝغ الكغعي الُاعت، الظي ٢ض ً

وبضون مغاٖاة هظا الٗٝغ ال ًم٨ً ٞهم الؿىت ٖلى الىظه  ،بلى مٗجى آزغ

 الصخُذ.

ُٞما ًخ٩لمىن به، ملسو هيلع هللا ىلص ب في ٖهض الغؾى٫ ٞالٗٝغ اللٛىي هى ٖٝغ الٗغ 

ضون الٗام  ٍغ ضون الٗام، و٢ض ًُل٣ىهه ٍو ٍغ ٞةجهم ٢ض ًُل٣ىن اللٟٔ الٗام ٍو

ضون  ٍغ ضون الخام، و٢ض ًُل٣ىن الخام ٍو ٍغ املخهو، و٢ض ًُل٣ىن الٗام ٍو

و٦ظل٪ الكإن في ٖٝغ الكٕغ ٞةهه ٢ض ظٗل زُاب الىاخض بمجزلت  الٗام،

بمجزلت زُاب ألامت، ٞما وظب ملسو هيلع هللا ىلص الغؾى٫ زُاب الجماٖت، وظٗل زُاب 

 ٖلُه وظب ٖلى ألامت بال ما ص٫ الضلُل ٖلى اؾخصىاثه.

٘ ًسال٠ بضاثه ال٣ٗى٫، ؤو ً -6 سال٠ الؿىت ال ًم٨ً ؤن جإحي بدكَغ

                                                           

 ( مً خضًض ابً ٖمغ هنع هللا يضر.8791( ؤزغظه الترمظي )1)
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ال٣ؿم الشاوي مً ألازباع »٢ا٫ الٛؼالي عخمه هللا:  ،ال٣ُُٗاث مً ألاصلت الى٣لُت

ٌٗلم زلٞه بًغوعة ال٣ٗل ؤو هٓغه ؤو الخـ ما ٌٗلم ٦ظبه وهي ؤعبٗت: ألاو٫ ما 

مً جبدغ في »و٢ا٫ ابً جُمُت عخمه هللا:  ،(1)«واإلاكاهضة ؤو ؤزباع الخىاجغ

ذ الظي ال  ا ؤن لِـ في ال٣ٗل الهٍغ ًٗ اإلا٣ىالث وو٠٢ ٖلى ؤؾغاعها ٖلم ٢ُ

٨ًظب ٢ِ ما ًسال٠ مظهب الؿل٠ وؤهل الخضًض؛ بل ًسال٠ ما ٢ض ًخىهمه 

ىن لهم بٓ لمت ٢لىبهم وؤهىاء هٟىؾهم، ؤو ما ٢ض ًٟتروهه ٖلحهم لٗضم اإلاىاٖػ

ذ الظي ال  -ٖلى ؾبُل الخ٣ضًغ-الخ٣ىي و٢لت الضًً. ولى ٞغى  ؤن ال٣ٗل الهٍغ

ل  ً: بما ج٨ظًب الىا٢ل، ؤو جإٍو ٨ًظب ًىا٢ٌ بٌٗ ألازباع للؼم ؤخض ألامٍغ

 .(8)«اإلاى٣ى٫ 

ًم٨ً ؤن هٟهم  ال٣غاثً ٢ض جهٝغ اللٟٔ ًٖ ْاهغه بلى مٗجى آزغ، ٞل -7

الؿىت بن ؤزظها ؤلٟاْها مٟهىلت ًٖ ال٣غاثً املخُُت بها، والؼمً الظي ٢ُلذ 

ب بها، ٞهىا٥ ٢غاثً جهٝغ اللٟٔ ًٖ خ٣ُ٣خه بلى  ُٞه، واملجخم٘ الظي زَى

املجاػ، وجهٝغ ألامغ ًٖ الىظىب بلى الىضب ؤو ؤلاباخت، وجهٝغ الىهي بلى 

م وه٨ظا.  الخدٍغ

كغب ٢اثًما، زم قغب ٢اثًما في بٌٗ ألاخُان، ٞةن ًٖ الملسو هيلع هللا ىلص ٞةطا ههى الىبي 

ىت جه م بلى ال٨غاهتطل٪ ٢ٍغ وبطا ٧ان الىهي في باب آلاصاب  ،ٝغ الىهي ًٖ الخدٍغ

ا بلى ال٨غاهت. وبطا ؤمغ الىبي  ًً ه ؤً ىت جهٞغ بالٛؿل ملسو هيلع هللا ىلص وؤلاعقاص ٞةن طل٪ ٢ٍغ

ىت ًىم الجمٗت، زم زحر ؤصخابه بٗض طل٪ بحن الىيىء والٛؿل؛ ٞةن طل٪ ٢ٍغ

جهٝغ ألامغ ًٖ الىظىب بلى الىضب والاؾخدباب، وبطا ؤمغ الىبي بإمغ زم ٢ا٫ 

ا بلى الاؾخدباب، وه٨ظا. ًً ه ؤً ىت جهٞغ  ٣ٖبه: إلاً قاء. ٣ٍٞغ

لُه ُٞجب ؤن هٟهم ؤن املجخم٘ الظي ٖاف ُٞه الىبي  وؤصخابه ٧ان ملسو هيلع هللا ىلص ٖو

ا مداعًبا ٢ض جغبو بهم ؤٖضائهم مً صازل اإلاضًىت وزاعظها، وهظ ًٗ ا ًدخم مجخم
                                                           

 (.113( اإلاؿخهٟى )م1)

 (.178/ 33( مجمٕى الٟخاوي )8)



279 
 

ت وهضعؽ الؿُا١ الظي ٢ُلذ ُٞه، هل  ٖلُىا ؤن هخإوى في ٞهم الىهىم الىبٍى

٢ُلذ في ؾُا١ الؿلم ؤو الخغب، في ؾُا١ بْهاع الغخمت والٟٗى، ؤو بْهاع 

لى الضًً.  الٗؼة ٖو

حن  -8 ٗت حكمل هٖى ٗت، وم٣انض الكَغ ٟهم الؿىت في يىء م٣انض الكَغ
ُ
ج

 مً اإلا٣انض:

: ٘، بل اإلا٣انض الٗامت ألاٌو : وهي التي ال جسو باًبا مًُٗىا مً ؤبىاب الدكَغ

٘ الخغط، وم٣هض الٗض٫،  هي بمشابت ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت ال٩لُت؛ ٦م٣هض ٞع

 وجؼ٦ُت الىٟىؽ وهدى طل٪.

اإلا٣انض الخانت: وهي التي ال جىُب٤ بال ٖلى باب واخض مً ؤبىاب  الشاوي:

٘، ٧إن ه٣ى٫: مً م٣انض الى٩اح بٖٟاٝ الؼوظحن  ، وج٨شحر اليؿل.الدكَغ

ٞةطا هٓغث في هظه ال٣ىاٖض والًىابِ زلهذ بلى جهاًت واخضة خخمُت، 

ًجب ؤن ٌؿل٪ مؿل٪ الٗلماء؛ مً اجساط قُش ملسو هيلع هللا ىلص وهي ؤن الىاْغ في ؾىت الىبي 

ىه مً ملسو هيلع هللا ىلصٖالم ًىظهه بلى ٞهٍم ؾلُم لكٕغ هللا ؾبداهه وؾىت الىبي  ِ
ّ

، ٞهٍم ًم٨

ا وجُب٣ُها ٖلى ؤعى الىا٢٘ جُب٣ًُا ٞهم ال٣ىاٖض ال٩لُت و٦ُُٟت عبُها بٟغوٖه

ا. ًٟ  ؾلًُما مىه

* * * 
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 الشالض الٟهل

 به والٗمل ٢بىله وبحن ويٟٗه الخضًض صخت بحن الٟغ١ 

 الصخت خُض مً الخضًض ٖلى املجغص الخ٨م بحن قاؾ٘ ٞغ١  هىا٥

 ل٨ً ؤلاؾىاص ظهت مً صخًُدا ٩ًىن  ٢ض ٞالخضًض به، الٗمل وبحن وال٠ًٗ

 »٢ا٫ ابً الهلح عخمه هللا:  ُٞه، تلٗل به الٗمل ًتر٥
ٌ

ومتى ٢الىا: هظا خضًض

ه  هل ؾىُضه م٘ ؾاثغ ألاوناٝ اإلاظ٧ىعة، ولِـ مً قَغ صخٌُذ ٞمٗىاه: ؤهه اجَّ

ا به في هٟـ ألامغ؛ بط مىه ما ًىٟغص بغواًخه ٖض٫ٌ واخٌض، ولِـ  ًٖ ؤن ٩ًىن م٣ُى

حها بال٣بى٫ مً ألازباع التي ؤظمٗذ ألامت  ا ٢الىا في خضًٍض: بطو٦ظل٪  ،ٖلى جل٣ِّ

ا  ،بهه ٚحر صخٍُذ 
ً
ا بإهه ٦ظٌب في هٟـ ألامغ؛ بط ٢ض ٩ًىن ِنض٢ ًٗ ٞلِـ طل٪ ٢ُ

ٍغ اإلاظ٧ىع، وهللا 
َّ

ه لم ًصرَّ بؾىاُصه ٖلى الك في هٟـ ألامغ، وبهما اإلاغاص به ؤهَّ

 .(1)«ؤٖلم

 الصخُح: بالخذًث العمل جشن على ألامشلت بعض -
 ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ؤن» :امهنع هللا يضر ٖباؽ ابً ًٖ ماصخُدحه في ومؿلم البساعي  عوي ٢ض

 .(8)«مدغم وهى مُمىهت جؼوط

ذ هظا وعٚم  ٢ض ؤهه بال زالخه؛ ًٖ ًخدضر وؤهه ٖباؽ ابً مً الخهٍغ

 وهما جؼوظها ٢ض ملسو هيلع هللا ىلص الىبي بإن ج٣ى٫  هٟؿها اهنع هللا يضر مُمىهت ًٖ ؤزغي  عواًت وعصث

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا عؾى٫  جؼوظجي» :٢الذ مُمىهت ًٖ والترمظي صاوص ؤبى عوي ٣ٞض خلالن؛

 .(3)«بؿٝغ خلالن وهدً

 عواًخان وعصث طل٪ وم٘ ق٪، بل واخضة مغة اهنع هللا يضر مُمىهت جؼوط ٢ض ملسو هيلع هللا ىلص ٞالىبي

 جؼوظها ٢ض ؤهه طل٪ وب٨ٗـ خل٫، وهى جؼوظها ٢ض بهه ج٣ى٫  عواًت مخًاصجان:

 ًم٨ً ال ألهه به؛ مٗمى٫  م٣بى٫  ٦لهما بن ٣ًا٫: ؤن ًم٨ً وال مدغم، وهى
                                                           

 (.14م٣ضمت ابً الهلح )م (1)

 (.1411ومىاي٘ ؤزغ، ومؿلم ) (1837)( ؤزغظه البساعي 8)

ىه )(1843)ؤزغظه ؤبى صاوص ( 3)  (.841، والترمظي وخؿَّ
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 بُجهما. الجم٘

 ؤجها عجخىا ٢ض ال٣ٟهاء ؤٚلب ؤن بال الصخُذ في املخغم عواًت ٧ىن  وم٘

لُه اإلاغظىخت؛ الغواًت  الغاجخت؛ هي الصخُدحن زاعط التي الغواًت ٞخ٩ىن  ٖو

ً هٟؿها ًٖ جسبر ٞهي مُمىهت، وهي هٟؿها الٗل٢ت ناخبت بلى حٗىص ألجها  ٖو

 ًٖ هاهُ٪ ٖجهم، هللا عضخي ٖباؽ ًاب مً بدالها ؤصعي  وهي ،ملسو هيلع هللا ىلص بالىبي ػواظها

 لهظا مىخبًها ٨ًً لم ؤهه اإلام٨ً ٞمً نٛحًرا، الى٢ذ طل٪ في ٧ان ٖباؽ ابً ؤن

 واملخغم. الخل٫ بحن الٟغ١ 

 آخش: مشاٌ

ت عوي ٢ض  فةن فاحلذوه الخمش  ؼشب مً ملسو هيلع هللا ىلص: هللا عؾى٫  ٢ا٫» ٢ا٫: هنع هللا يضر مٗاٍو

 .(1)«فاكخلىه الشابعت في عاد

غة، ؤبي ًٖ الباب وفي» الترمظي: ٢ا٫ ض، هٍغ  ؤوؽ، بً وقغخبُل والكٍغ

غ، بض البلىي، الغمض وؤبي وظٍغ  «.ٖمغو  بً هللا ٖو

ت، خضًض والظهبي ،(8)خبان ابً صدر و٢ض  خضًض الخا٦م وصدر مٗاٍو

ض  .(3)الظهبي ووا٣ٞه الكٍغ

 طل٪: بٗض ٢ا٫ هٟؿه الترمظي ؤن بال اإلاتن، صخت جا٦ض اإلاخابٗاث هظه و٦ثرة

 دمحم ًٖ بسخا١، بً دمحم عوي ه٨ظا بٗض؛ وسخ زم ألامغ ؤو٫  في هظا ان٧ وبهما»

 الخمش  ؼشب مً بن ٢ا٫: ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ًٖ هللا، ٖبض بً ظابغ ًٖ اإلاى٨ضع، بً

 ٢ض بغظل طل٪ بٗض ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ؤحى زم ٢ا٫ .فاكخلىه الشابعت في عاد فةن فاحلذوه

 بً ٢بُهت ًٖ الؼهغي، عوي و٦ظل٪ ،٣ًخله لمو  ًٞغبه الغابٗت في الخمغ قغب

ب، ٘ ٢ا٫: هظا، هدى ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ًٖ طٍئ  هظا ٖلى والٗمل عزهت. و٧اهذ ال٣خل ٞٞغ

ا بُجهم وٗلم ال الٗلم ؤهل ٖامت ٖىض الخضًض
ً
 ال٣ضًم في طل٪ في ازخلٞ

 ًحل ًل  ٢ا٫: ؤهه ٦شحرة ؤوظه مً ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ًٖ عوي ما هظا ٣ًىي  ومما والخضًض،
                                                           

 (.1444(، والترمظي )4484( ؤزغظه ؤبى صاوص وؾ٨ذ ٖىه )1)

 (.4446( صخُذ ابً خبان )8)

 (.378/ 4( اهٓغ مؿخضع٥ الخا٦م )3)
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ٌ  ؤويو  هللا بًل بله ًل  ؤن ٌؽهذ معلم امشت  دم  زالر: بةحذي بًل  هللا سظى

 «.لذًىه والخاسن الضاوي، والشِب بالىفغ، الىفغ

 الٗمل هظا ؤن و٠ُ٦ الٗلم، ؤهل ٖمل بلى هللا عخمه الترمظي بقاعة ٞخإمل

 صخُذ. خضًض وسخ عجر ٢ض

 مً ؤن ًا٦ض ظام٘ بدضًض خضًشه زخام في الترمظي اؾخض٫ ٠ُ٦ جإمل زم

ٗت م٣انض  لضماء.ا ٖهمت ؤلاؾلمُت الكَغ

 بٗض الصخُذ الخضًض بهظا الٗمل بتر٥ الخ٨م لهظا ونل بهما ٞالترمظي

ٗت. م٣انض ومغاٖاة ألاصلت ظمُ٘ في الىٓغ  الكَغ

 بً ٖمغ ًٖ» هللا: عخمه البساعي  عواه ما اليسخ عجخذ التي ألاصلت ومً

  ؤن ؛هنع هللا يضر الخُاب
ً

 ًعا،خما ًل٣ب و٧ان هللا ٖبض اؾمه ٧ان ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ٖهض ٖلى عظل

طخ٪ و٧ان  ًىًما به ٞإحي الكغاب، في ظلضه ٢ض ملسو هيلع هللا ىلص الىبي و٧ان ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا عؾى٫  ًُ

 ٣ٞا٫ ،به ًاحى ما ؤهثر  ما العىه اللهم ال٣ىم: مً عظل ٣ٞا٫ ٞجلض، به ٞإمغ

 .(1)«وسظىله هللا ًحب بهه علمذ ما فىهللا جلعىىه ًل  ملسو هيلع هللا ىلص: الىبي

 ؤعب٘ مً ؤ٦ثر به ؤحي ٢ض ؤهه ٖلى ًض٫ «به ًاحى ما ؤ٦ثر ما» الخضًض: في ٣ٞىله

ُه» حجغ: ابً الخاٞٔ ٢ا٫ ولهظا مغاث؛  ب٣خل الىاعص ألامغ وسخ ٖلى ًض٫ ما ٞو

 .(8)«الخامؿت ؤو الغابٗت بلى مىه ج٨غع  بطا الخمغ قاعب

لى ا ٩ًىن  ٢ض ٞالخضًض ؤوعصهاه؛ مما ال٨ٗـ ٖو ًٟ  ٢غاثً به جدُِ ل٨ً يُٗ

 طل٪: جٟهُل وبلُ٪ به، للٗمل جضٞٗىا

 الضعُف: بالخذًث العمل

 هى طل٪ وؤن بال٠ًُٗ، الٗمل ٖضم إلاؿإلت ًغوظىن  الٟغ١  هظه مً ٦شحر

٣هاء ؤثمت ٖمل بلى هٓغث بطا ؤه٪ م٘ ألامت، ؾل٠ مظهب  لىظضث اإلاؿلمحن ٞو

                                                           

 (.6781( ؤزغظه البساعي )1)

 (.78/ 18( ٞخذ الباعي )8)
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ًبا ؤجهم ما٫، ًٞاثل في ال٠ًُٗ بالخضًض الٗمل ٖلى اج٣ٟىا ٢ض ج٣ٍغ  بل ألٖا

ملىا  ٖلى الىٕى هظا ٢ضمىا ما و٦شحًرا بُاجها، ؾُإحي بكغوٍ ألاخ٩ام في به ٖو

 وال٣ٟهاء: املخضزحن مً الٗلم ؤهل ؤ٢ىا٫ مً ألامشلت بٌٗ وبلُ٪ ال٣ُاؽ،

ومجهم الهضو١ الىعٕ اإلاٟٛل الٛالب ٖلُه الىهم »٢ا٫ ابً ؤبي خاجم: 

ُب والترهُب والؼهض  ٨خب مً خضًشه التٚر ًُ والخُإ والؿهى والٛلِ، ٞهظا 

 .(1)«خغاموآلاصاب وال ًدخج بدضًشه في الخل٫ وال

وط٦غ الخُُب البٛضاصي عخمه هللا بؿىضه ًٖ ؤلامام ؤخمض بً خىبل ٢ا٫: 

في الخل٫ والخغام والؿجن وألاخ٩ام حكضصها في ملسو هيلع هللا ىلص بطا عوٍىا ًٖ عؾى٫ هللا »

ما٫ وما ال ًً٘ خ٨ًما وال ملسو هيلع هللا ىلص ألاؾاهُض، وبطا عوٍىا ًٖ الىبي  في ًٞاثل ألٖا

ٗه حؿاهلىا في ألاؾاهُض  .(8)«ًٞغ

ا ًً ألاخاصًض الغ٢ا١ ًدخمل ؤن ًدؿاهل ٞحها »بةؾىاصه بلى ؤخمض:  و٢ا٫ ؤً

 .(3)«ختى ًجيء شخيٌء ُٞه خ٨ٌم 

وهى ؤمغ مٗغوٝ مكهىع ًٖ ؤلامام ؤخمض بً خىبل عخمه هللا مُب٤ بإمشلت 

 ال جدصخى في ٣ٞهه.

يبغي للمدضر ؤن ًدكضص »و٢ا٫ الخُُب في ٦خاب الجام٘ ألزل١ الغاوي:  ٍو

ًٟهل بها بحن الخل٫ والخغام، ٞل ًغوحها بال ًٖ ؤهل في ؤخاصًض ألاخ٩ام التي 

ت والخٟٔ وطوي ؤلاج٣ان والًبِ، وؤما ألاخاصًض التي جخٗل٤ بًٟاثل  اإلاٗٞغ

ما٫ وما في مٗىاها ُٞدخمل عواًتها ًٖ ٖامت الكُىر. و٧ان ؾُٟان الشىعي  ألٖا

اثب وهظه الًٟاثل مً اإلاكُست، ٞإما الخل٫ والخغا م ٣ًى٫: زظوا هظه الٚغ

اصة ُٞه مً الى٣و  .(4)«ٞل جإزظوه بال ٖمً ٌٗٝغ الٍؼ

حرهم الخضًض ؤهل ٖىض ًجىػ » م٣ضمخه: في الهلح ابً و٢ا٫  في الدؿاهل ٚو

                                                           

 (.6/ 1( الجغح والخٗضًل )1)

 (.1/134ت ؤنى٫ ٖلم الغواًت )ال٨ٟاًت في مٗٞغ (8)
 اإلاهضع الؿاب٤. (3)
 (.8/91الجام٘ ألزل١ الغاوي وآصاب الؿام٘ ) (4)
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 اهخماٍم  ٚحر مً الًُٟٗت ألاخاصًض ؤهىإ مً اإلاىيٕى ؾىي  ما وعواًت ألاؾاهُض

ٗت وؤخ٩ام حٗالى هللا نٟاث ؾىي  ُٞما يٟٗها، ببُان  خغاموال الخل٫ مً الكَغ

حرها، ًاثل وال٣هو، ٧اإلاىأٖ، وطل٪ ٚو ما٫، ٞو ُب ٞىىن  وؾاثغ ألٖا  التٚر

 الخىهُو ٖىه عوٍىا وممً وال٣ٗاثض. باألخ٩ام له حٗل٤ ال ما وؾاثغ والترهُب،

 .(1)«امهنع هللا يضر خىبل بً وؤخمض مهضي بً ٖبضالغخمً طل٪ هدى في الدؿاهل ٖلى

ُب ؤخاصًض ٖجهم ًغوون  ض٢ ؤجهم الغاب٘:» هللا: عخمه الىىوي ٢ا٫و   التٚر

ًاثل والترهُب ما٫ ٞو  وهدى ألازل١، وم٩اعم الؼهض وؤخاصًض وال٣هو ألٖا

 الخضًض مً الًغب وهظا ألاخ٩ام، وؾاثغ والخغام بالخل٫ ًخٗل٤ ال مما طل٪

حرهم الخضًض ؤهل ٖىض ًجىػ   مىه اإلاىيٕى ؾىي  ما وعواًت ُٞه الدؿاهل ٚو

 صخُد طل٪ ؤنى٫  ألن به؛ والٗمل
ٌ
  ت

ٌ
 .(8)«م٣غعة

حرهم الدؿاهل في ألاؾاهُض وعواًت »و٢ا٫ ٦ظل٪:  جىػ ٖىض ؤهل الخضًض ٚو ٍو

ما ؾىي اإلاىيٕى مً ال٠ًُٗ، والٗمل به مً ٚحر بُان يٟٗه في ٚحر نٟاث 

 .(3)«هللا حٗالى وألاخ٩ام ٧الخل٫ والخغام، ومما ال حٗل٤ له بال٣ٗاثض وألاخ٩ام

حرهم الدؿاهل في ًجىػ ٖىض »و٢ا٫ في ٦خابه ؤلاعقاص:  ؤهل الخضًض ٚو

ألاؾاهُض وعواًت ما ؾىي اإلاىيٕى مً ؤهىإ ال٠ًُٗ مً ٚحر اهخماٍم ببُان 

جىػ الٗمل بها ُٞما ؾىي نٟاث هللا وؤخ٩ام الكٕغ مً الخل٫  يٟٗها، ٍو

ما٫ وؾاثغ ٞىىن  ًاثل ألٖا حرها، وطل٪ ٧اإلاىأٖ وال٣هو ٞو والخغام ٚو

ُب والترهُب وما ال حٗل٤ له  .(4)«باألخ٩ام وال٣ٗاثض التٚر

ٞهل في خ٨م الٗمل بالخضًض »و٢ا٫ عخمه هللا في م٣ضمت ٦خابه ألاط٧اع: 

ُب والترهُب: ٢ا٫ الٗلماء مً املخضزحن وال٣ٟهاء  ال٠ًُٗ في الًٟاثل والتٚر

                                                           
 (.1/113م٣ضمت ابً الهلح ) (1)
 (.1/185اإلاجهاط قغح صخُذ مؿلم بً الدجاط )( 8)
ت ؾجن البكحر الىظًغ )( 3) ِؿحر إلاٗٞغ ب والخَّ ٣ٍغ  (.1/48الخَّ
 (.1/871)بعقاص َلب الخ٣اث٤ للىىوي  (4)
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ُب والترهُب بالخضًض  ؿخدب الٗمل في الًٟاثل والتٚر حرهم: ًجىػ َو ٚو

ا. وؤما ألا  ًٖ خ٩ام، ٧الخل٫ والخغام والبُ٘ والى٩اح ال٠ًُٗ ما لم ٨ًً مىيى

حر طل٪؛ ٞل ٌٗمل ٞحها بال بالخضًض الصخُذ ؤو الخؿً، بال ؤن  والُل١ ٚو

ٍٍ في شخيء مً طل٪، ٦ما بطا وعص خضًض ي٠ُٗ ب٨غاهت بٌٗ  ٩ًىن في اخخُا

البُٕى ؤو ألاه٨دت، ٞةن اإلاؿخدب ؤن ًخجزه ٖىه، ول٨ً ال ًجب. وبهما ط٦غث هظا 

يء في هظا ال٨خاب ؤخاصًض ؤهو ٖلى صختها ؤو خؿجها ؤو الٟهل؛ ألهه ًج

يٟٗها، ؤو ؤؾ٨ذ ٖجها لظهى٫ ًٖ طل٪ ؤو ٚحره، ٞإعصث ؤن جخ٣غع هظه ال٣اٖضة 

 .(1)«ٖىض مُال٘ هظا ال٨خاب

و٦ىمىطط جُب٣ُي ٖلى ٦لمه في م٣ضمت ألاط٧اع ٢ا٫ عخمه هللا ٖىض حٗل٣ُه 

ا هلل لم مً كام لُلتي العُذ ٖلى خضًض:  ًمذ كلبه حين جمىث محدعبا

 ي٠ُٗ، : »(8)الللىب
ٌ

ه٨ظا ظاء في عواًت الكاٞعي، وابً ماظه وهى خضًض

ا، و٦لهما ي٠ُٗ، ل٨ً ؤخاصًض 
ً
ا ومى٢ىٞ ًٖ ى عوٍىاه مً عواًت ؤبي ؤمامت مٞغ

 .(3)«الًٟاثل ًدؿامذ ٞحها ٦ما ٢ضمىاه في ؤو٫ ال٨خاب

بُلبت ملسو هيلع هللا ىلص ونُت الىبي  و٢ا٫ في مٗغى حٗل٣ُه ٖلى خضًض ؤبي ؾٍُٗض هنع هللا يضر في

٢ض ي٠ٗ الجمهىع ؤبا هاعون الٗبضي، ول٨ً هظا الخضًض مً باب »الٗلم: 

حرهم ٖلى الٗمل في الًٟاثل وهدىها مً  الًٟاثل، و٢ض اج٤ٟ ؤهل الخضًض ٚو

ال٣هو وقبهها مما لِـ ُٞه خ٨ٌم وال شخيٌء مً ال٣ٗاثض ونٟاث هللا حٗالى 

 .(4)«بالخضًض ال٠ًُٗ

٣ٞض عزو ٦شحٌر »ب الخىبلي في قغح ٖلل الترمظي: و٢ا٫ الخاٞٔ ابً عظ

مً ألاثمت في عواًت ألاخاصًض الغ٢ا١ وهدىها ًٖ الًٟٗاء، مجهم: ابً مهضي 

                                                           
 (.1/36ألاط٧اع ) (1)
اٞعي في ألام )1788( ؤزغظه ابً ماظه )8) . وؤزغظه الكَّ

َ
( مً خضًض 8/485( مً خضًض ؤبي ؤمامت

ا.
ً
عصاء مى٢ٞى  ؤبي الضَّ

 (.1/311ألاط٧اع ) (3)
 (.17الترزُو بال٣ُام لظوي الًٟل واإلاحزة مً ؤهل ؤلاؾلم للىىوي )م (4)
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و٢ا٫ عواص بً الجغاح: ؾمٗذ ؾُٟان الشىعي ٣ًى٫: ال  ،وؤخمض بً خىبل

جإزظوا هظا الٗلم في الخل٫ والخغام بال مً الغئؾاء اإلاكهىعًٍ بالٗلم الظًً 

ىن  اصة والى٣هان، ٌٗٞغ و٢ا٫ ابً ؤبي  ،وال بإؽ بما ؾىي طل٪ مً اإلاكاًش الٍؼ

ا-خاجم: زىا ؤبي زىا ٖبضة ٢ا٫: ٢ُل البً اإلاباع٥ 
ً
٣ُٞل: هظا  -وعوي ًٖ عظٍل خضًش

. ٣ٞا٫: ًدخمل ؤن ًغوي ٖى
ٌ

٢لذ  ،ه هظا ال٣ضع، ؤو مشل هظه ألاقُاءعظٌل ي٠ُٗ

ٓ  .(1)«ٍت، في ػهٍض لٗبضة: مشل ؤي شخيء ٧ان؟ ٢ا٫: في ؤصٍب، في مٖى

ج٣ضم ؤهه ال ًجىػ ط٦غ »و٢ا٫ الخاٞٔ الٗغاقي في قغخه ٖلى ؤلُٟخه: 

اإلاىيٕى بال م٘ البُان في ؤي هىٍٕ ٧ان، وؤما ٚحر اإلاىيٕى ٞجىػوا الدؿاهل في 

بؾىاصه وعواًخه مً ٚحر بُاٍن لًٟٗه بطا ٧ان في ٚحر ألاخ٩ام وال٣ٗاثض؛ بل في 

ُب والترهُب مً اإلاىأٖ وال ما٫، وهدىها. ؤما بطا التٚر ًاثل ألٖا ٣هو، ٞو

حرهما، ؤو في ال٣ٗاثض ٦هٟاث  ُت مً الخل٫ والخغام ٚو ٧ان في ألاخ٩ام الكٖغ

ؿخدُل ٖلُه، وهدى طل٪ ٞلم ًغوا الدؿاهل في طل٪.  -هللا حٗالى، وما ًجىػ َو

بض  وممً هو ٖلى طل٪ مً ألاثمت ٖبض الغخمً بً مهضي، وؤخمض بً خىبل، ٖو

حرهم. و٢ض ٣ٖض ابً ٖضي في م٣ضمت هللا بً اإلابا والخُُب في « ال٩امل»ع٥، ٚو

 .(8)«باًبا لظل٪« ال٨ٟاًت»

 وكٕغ زم» ؤخمض: ؤلامام مؿىض ًٖ صٞاٖه في الٗؿ٣لوي حجغ ابً الخاٞٔ و٢ا٫

  ٖجها وهجُب ٖلحها وا٢خهغ ؤوعصها التي الدؿٗت ألاخاصًض ًٖ الجىاب في آلان
ً

 مً ؤوال

 في ألاخ٩ام ؤخاصًض مً شخيءٌ  ٞحها لِـ ط٦غها التي ألاخاصًض بإن ؤلاظما٫ ٍَغ٤

، بدالها البُان جغ٥ م٘ بًغاصها في والدؿاهل والخغام الخل٫ ٌ٘  ؤلامام ًٖ زبذ و٢ض قاج

حره ؤخمض  في عوٍىا وبطا قضصها، والخغام الخل٫ في عوٍىا بطا ٢الىا: ؤجهم ألاثمت مً ٚو

 .(3)«ألاخاصًض هظه خا٫ وه٨ظا حؿاهلىا، وهدىها الًٟاثل

 الخؿً ؤبى نغح و٢ض» الهلح: ابً م٣ضمت ٖلى الى٨ذ في هللا عخمه و٢ا٫

                                                           
 ( .1/378الخىبلي ) قغح ٖلل الترمظي البً عظب (1)
 (.1/385ؤلُٟت الٗغاقي ) (8)
 (.1/11ال٣ى٫ اإلاؿضص في الظب ًٖ اإلاؿىض لئلمام ؤخمض البً حجغ )( 3)
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 بل ٧له، به ًدخج ال ال٣ؿم هظا بإن وؤلاحهام الىهم بُان ٦خابه في ال٣ُان ابً

ما٫، ًٞاثل في به ٌٗمل خى٠٢ ألٖا  ٦ثرث بطا بال ألاخ٩ام في به الٗمل ًٖ ٍو

ًضه َغ٢ه،  وهظا ال٣غآن. ْاهغ ؤو ذ،صخُ قاهٍض  مىا٣ٞت ؤو ٖمٍل، اجها٫ ٖو

 ًٌ ا ؤًْ ما عاث٤ٌ  ٢ىي  خؿ ًٟ ٤ وهللا ًإباه، مىه  .(1)«اإلاٞى

 البً ب٣ى٫  وهسخم جدصخى، ؤن مً ؤ٦ثر طل٪ في الٗلم ؤهل ؤ٢ىا٫ مً وألامشلت

 الٟهم هظا ًخبىىن  الظًً هاالء مً ٦شحر بلُه هٟؿه ًيؿب الظي- هللا عخمه جُمُت

ت للؿىت اإلاٛلٍى ما٫ ٞةط» ٢ا٫: خُض -الىبٍى  في ًٞل بٌٗ ألٖا
ٌ

ا عوي خضًض

٣ابها ٞم٣اصًغ الشىاب وال٣ٗاب وؤهىاٖه  ما٫ ٖو اإلاؿخدبت وزىابها و٦غاهت بٌٗ ألٖا

ٌٕ ظاػث عواًخه والٗمل به، بمٗجى ؤن الىٟـ   ال وٗلم ؤهه مىيى
ٌ

بطا عوي ٞحها خضًض

جغظى طل٪ الشىاب ؤو جساٝ طل٪ ال٣ٗاب؛ ٦غظٍل ٌٗلم ؤن الخجاعة جغبذ ل٨ً بلٛه 

ُب ؤج ها جغبذ عبًدا ٦شحًرا ٞهظا بن نض١ هٟٗه وبن ٦ظب لم ًًغه. ومشا٫ طل٪ التٚر

والترهُب باإلؾغاثُلُاث واإلاىاماث و٧لماث الؿل٠ والٗلماء، وو٢اج٘ الٗلماء، وهدى 

طل٪ مما ال ًجىػ بمجغصه بزباث خ٨ٍم قغعي؛ ال اؾخدباب وال ٚحره، ول٨ً ًجىػ ؤن 

ُب والترهُب والترظُ ٠. ٞما ٖلم خؿىه ؤو ٢بده بإصلت ًظ٦غ في التٚر ت والخسٍى

، ٞما ٖلم ؤهه 
ً

ا ؤو باَل الكٕغ ٞةن طل٪ ًىٟ٘ وال ًًغ وؾىاٌء ٧ان في هٟـ ألامغ خ٣ًّ

ٌٕ لم ًجؼ الالخٟاث بلُه، ٞةن ال٨ظب ال ًُٟض قًِئا، وبطا زبذ ؤهه  باٌَل مىيى

ً عوي إلم٩ان نض٢ه ولٗضم اإلاًغة في  صخٌُذ ؤزبدذ به ألاخ٩ام، وبطا اخخمل ألامٍغ

ُب والترهُب حؿاهلىا في ألاؾاهُض. ومٗىاه: ؤها  ٦ظبه، وؤخمض بهما ٢ا٫: بطا ظاء التٚر

 .(8)«هغوي في طل٪ باألؾاهُض وبن لم ٨ًً مدضزىها مً الش٣اث الظًً ًدخج بهم

ُما ًلي وؿخٗغى الٗمل بالخضًض ال٠ًُٗ ٖىض ال٣ٟهاء بحن ًٞاثل  ٞو

ما٫ وألاخ٩ام.  ألٖا

:
ا
 ألاعماٌ: فضاثل في الضعُف خذًثبال العمل ؤوًل

                                                           
 ( .1/418الى٨ذ ٖلى ابً الهلح )( 1)
 (.18/66مجمٕى الٟخاوي ) (8)
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ما٫، ًٞاثل في بال٠ًُٗ الٗمل في ألاعبٗت ألاثمت ٖىض بق٩ا٫ ال  ولى ألٖا

ا. ج٩ىن  ٞل طل٪ ٖلى اج٣ٟىا ٢ض بجهم ٢لذ:
ً
 مبالٛ

 به ٌٗمل اإلاىيٕى ٚحر ٞال٠ًُٗ» الهمام: ابً ال٨ما٫ ٢ا٫ الخىُٟت ٞمً -

ما٫ ًٞاثل في  .(1)«ألٖا

 بالخضًض الٗمل ظىاػ ٖلى الٗلماء اج٤ٟ ٣ٞض» :الخُاب ٢ا٫ اإلاال٨ُت ومً -

ما٫ ًٞاثل في ال٠ًُٗ  .(8)«ألٖا

٢ىله: ال ًىٓغ للصخت بال في باب ألاخ٩ام: ؤي الخ٩لُُٟت »و٢ا٫ الهاوي: 

ما٫ وآلاصاب الخ٨مُت ٞل جخى٠٢ ٖلى طل٪ بل  والىيُٗت وؤما ًٞاثل ألٖا

 .(3)«ًخإوـ لها بالخضًض ال٠ًُٗ وباآلزاع اإلاغوٍت ًٖ الؿل٠

 الٗمل ٖلى الٗلماء اجٟا١ ٢ضمىا و٢ض» الىىوي: ٢ا٫ الكاُٞٗت ومً -

ما٫ ًٞاثل في ال٠ًُٗ بالخضًض  .(4)«والخغام الخل٫ صون  ألٖا

 الٗلماء اج٤ٟ ٢ض» الىىوٍت: ألاعبٗحن ٖلى قغخه في الهُخمي حجغ ابً و٢ا٫

ما٫؛ ًٞاثل في ال٠ًُٗ بالخضًض الٗمل ظىاػ ٖلى  صخًُدا ٧ان بن ألهه ألٖا

 مٟؿضة الٗمل ٖلى ًترجب لم وبال به، الٗمل مً خ٣ه ؤُٖي ٣ٞض ألامغ هٟـ في

م وال جدلُل ه: في و٢ا٫ .(5)«للٛحر خ٤ يُإ وال جدٍغ  الخضًض ؤن ج٣غع  و٢ض» ٞخاٍو

ما٫ ًٞاثل في بها ٌٗمل واإلاى٢ٝى واإلاًٗل واإلاى٣ُ٘ واإلاغؾل ال٠ًُٗ  ألٖا

ا ًٖ  .(6)«بظما

 وعواًخه ال٠ًُٗ بالخضًض الٗمل في هلٞ» مٟلر: ابً ٢ا٫ الخىابلت ومً -

 والخغام والخل٫ ألاخ٩ام به جشبذ ما صون  الًٟاثل ؤخاصًض في والدؿاهل

                                                           
 (.349/ 1( ٞخذ ال٣ضًغ )1)

 (.17/ 1( مىاهب الجلُل )8)

 (.771/ 4) ( خاقُت الهاوي ٖلى الكغح الهٛحر3)

 (.848/ 3( املجمٕى )4)

 (.38( قغخه ٖلى ألاعبٗحن الىىوٍت )م5)

 (.96( الٟخاوي الخضًصُت )م6)
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 .(1)«و٧ىجها الؿىت بلى والخاظت

ُب ؤخاصًض ؤؾاهُض في ٌؿهلىن  ٧اهىا ولهظا» جُمُت: ابً و٢ا٫  والترهُب التٚر

 .(8)«ألاخ٩ام ؤخاصًض ؤؾاهُض في ٌؿهلىن  ال ما

ا: ُا  ألاحيام: في بالضعُف لالعم زاه

 ٖبض ٢ا٫ ٣ٞض ألاخ٩ام؛ ؤخاصًض في ال٠ًُٗ ٢بى٫  في الٗلم ؤهل حكضص ٢ض

 والخغام الخل٫ في ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ًٖ عوٍىا بطا» هللا: عخمه مهضي بً الغخمً

ما٫ ًٞاثل في عوٍىا وبطا الغظا٫، واهخ٣ضها ألاؾاهُض، في قضصها وألاخ٩ام  ألٖا

 .(3)«ألاؾاهُض في حؿاهلىا ىاثوالضٖ واإلاباخاث وال٣ٗاب والشىاب

 ألاخ٩ام، ؤخاصًض في الدكضًض ٖلى ألاثمت ؤ٦ثر» هللا: عخمه الظهبي و٢ا٫

  والترزُو
ً

 ما طل٪ في ٣ُٞبلىن  والغ٢اث٤، الًٟاثل في الترزو ٧ل ال ٢لُل

 الكضًضة وألاخاصًض اإلاىيىٖت، ألاخاصًض ٞةن عواجه؛ اتهم ما ال بؾىاصه، ي٠ٗ

 .(4)«لخالها والهخ٪ مجها، للخدظًغ ًغووجها بل ها،بلح ًلخٟخىن  ال الىهً،

 ل٨ً ألاخ٩ام، ًسو ُٞما الدكضص بهظا جهغح التي الى٣ى٫  بٌٗ ٢ضمىا و٢ض

 ألاخ٩ام في بال٠ًُٗ ٖملىا ٢ض ؤجهم ٌٗجي بل اإلاى٘، ٌٗجي ال الدكضص هظا

 مجها: بكغوٍ؛

ؿخ٣غ الٗلم ؤهل بحن الخضًض ٌكتهغ ٧إن بال٣بى٫؛ له ألامت جل٣ي -  ٖلُه َو

 الٗمل.

 وال الباَل، ٖىضهم بال٠ًُٗ اإلاغاص ٞلِـ ال٠ًٗ؛ قضًض ٩ًىن  ؤال -

                                                           

ُت آلاصاب( 1) ُت واإلاىذ الكٖغ  (.311 /8) اإلاٖغ

 (.861/ 81( مجمٕى الٟخاوي )8)

 (.489/ 1( مؿخضع٥ الخا٦م )3)

 (.581/ 8( ؾحر ؤٖلم الىبلء )4)
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 به. الٗمل وال بلُه الظهاب ٌؿٙى ال ٞهظا متهم، عواًخه في ما وال اإلاى٨غ،

 ٚحره. الباب في ًىظض ؤال -

ٗت وؤنىلها. -  ؤن ًىضعط جدذ ٖمىماث الكَغ

ه ؛ ٢ا٫ البحه٣ي عخمه وبالُب٘ هظا الٗمل ًخإ٦ض بطا اهًم لل٠ًُٗ ما ٣ًٍى

وهدً بهما ال ه٣ى٫ باإلاى٣ُ٘ بطا ٧ان مىٟغًصا، ٞةطا اهًم بلُه ٚحره، ؤو »هللا: 

اهًم بلُه ٢ى٫ بٌٗ الصخابت، ؤو ما جخإ٦ض به اإلاغاؾُل، ولم ٌٗاعيه ما هى 

 .(1)«ؤ٢ىي مىه ٞةها ه٣ى٫ به

 الخعبُلُت: ألامشلت بعض وبلًُ

 في ًجهٌ ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ٧ان» ٢ا٫: غةهٍغ ؤبي خضًض ٣ٖب (888) الترمظي ٢ا٫ -1

غة ؤبي خضًض» «:٢ضمُه نضوع  ٖلى الهلة  الٗلم ؤهل ٖىض الٗمل ٖلُه هٍغ

 بلُاؽ بً وزالض ٢ضمُه، نضوع  ٖلى الهلة في الغظل ًجهٌ ؤن ًسخاعون

 «.الخضًض ؤهل ٖىض ي٠ُٗ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا عؾى٫  ؤن ٖمغ؛ ابً خضًض ط٦غ ؤن بٗض (689) الترمظي و٢ا٫ -8

 ٦بحر الباب هظا في ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ًٖ ًصر وال» :صق  ؤصق  عؽشة ول يف الٗؿل: في ٢ا٫

 «.وبسخا١ ؤخمض ٣ًى٫  وبه الٗلم، ؤهل ؤ٦ثر ٖىض هظا ٖلى والٗمل شخيء،

 خضًض ًٖ (347 /8) والخٗضًل الجغح في ابىه ؾإله و٢ض خاجم ؤبى و٢ا٫ -3

 ؤنلر ألهه به ؤ٢ى٫  ؤوي ٚحر الدجت به ج٣ىم بؾىاص هظا ولِـ» بالًمان: الخغاط

 «.الغظا٫ آعاء مً

ا ًٟهم اإلاؿل٪ وهظا ًً  ٢ا٫: خُض م٨ت؛ ألهل صاوص ؤبي ؤلامام عؾالت مً ؤً

 ولِـ به، ًدخج ٞاإلاغؾل اإلاؿىض ًىظض ولم اإلاغاؾُل ٚحر مؿىض ٨ًً لم ٞةطا»

 لِـ ما الؿجن ٦خابي في ألاخاصًض مً وبن» و٢ا٫: .(8)«ال٣ىة في اإلاخهل مشل هى
                                                           

ت الؿجن وآلازاع )1)  (.418/ 1( مٗٞغ

 (.85( عؾالخه ألهل م٨ت )م8)
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 ؤهل ٖامت ٖىض الصخاح جىظض لم بطا وهى ومضلـ، مغؾل وهى بمخهل

 .(1)«مخهل... ؤهه مٗجى ٖلى الخضًض

 ال٣ُم: ابً ٢ا٫ و٢ض ق٪، بل خىبل بً ؤخمض ؤلامام قُسه مؿل٪ هى وهظا

 ٞةهه الجملت، خُض مً ألانل هظا ٖلى مىا٣ٞه وهى بال ألاثمت مً ؤخض ولِـ»

 ؤلامام ٣ٞىن ًىا ؤي .(8)«ال٣ُاؽ ٖلى ال٠ًُٗ الخضًض ٢ضم و٢ض بال ؤخض مجهم ما

 ال٣ُاؽ ٖلى -ألاخ٩ام في ختى- ال٠ًُٗ الخضًض ج٣ضًم ٖلى هللا عخمه ؤخمض

 والاؾخدؿان.

ُت ًل  خضًض: في» هللا: عخمه الكاٞعي ؤلامام ٢ا٫  ؤهل ًشبخه ال بهه .لىاسر ـو

ملىا بال٣بى٫  جل٣خه الٗامت ول٨ً الخضًض، ا ظٗلىه ختى به ٖو
ً

 الىنُت آلًت هاسخ

 .(3)«له

 ٖملىا ٢ض والاؾخدؿان ال٣ُاؽ اؾخسضام في جىؾٗىا الظًً الخىُٟت وختى

 ٣ٞض اإلاىاي٘؛ مً ٦شحر في ال٣ُاؽ ٖلى و٢ضمىه ألاخ٩ام في ال٠ًُٗ بالخضًض

 وهى ال٣ُاؽ، ٖلى و٢ضمىه الهلة في ال٣ه٣هت مً الىيىء بٖاصة بدضًض ٖملىا

 .(4)ي٠ُٗ خضًض

 ال٣ُاؽ، ٖلى -ًُبش ولم ٌؿ٨غ لم بطا- الخمغ بىبُظ الىيىء ظىاػ و٢ضمىا

 .(5)ًًٟٗه الخضًض ؤهل ؤ٦ثر ُٞه الىاعص والخضًض

م زبر الكاُٞٗت ٢ضم و٢ض   ٖلى يٟٗه م٘ بالُاث٠ وط واصي نُض جدٍغ

 .(6)ال٣ُاؽ

 ٖلى الصخابي و٢ى٫  والبلٚاث اإلاغؾل الخضًض ٢ضم ٣ٞض مال٪ ؤلامام وؤما

                                                           

 (.31( عؾالخه ألهل م٨ت )م1)

 (.86/ 1( بٖلم اإلاى٢ٗحن )8)

 (.889/ 1( واهٓغ: ٞخذ اإلاُٛض للسخاوي )3)

 (.144/ 1( واهٓغ: خاقُت ابً ٖابضًً )4)

 (.888/ 1( واهٓغ: خاقُت ابً ٖابضًً )5)

 (.195/ 4( واهٓغ: جدٟت املخخاط )6)
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 بمشل الخضًض ؤهل ًدخج ال الخضًض وهظا» البر: ٖبض ابً و٢ا٫ .(1)ال٣ُاؽ

 وال به، والٗمل له بال٣بى٫  جل٣ىه الٗلماء ألن صخُذ؛ ٖىضي وهى بؾىاصه،

 .(8)«ال٣ٟهاء مً ؤخض ظملخه في ًسال٠

ٟهم مً ٦لم ابً خؼم الٓاهغي عخمه هللا في املخلى ؤهه ًإزظ  بل ٍو

وهظا ألازغ وبن لم ٨ًً مما ًدخج »بال٠ًُٗ بطا لم ًىظض ٚحره؛ خُض ٢ا٫: 

 .(3)«ٚحرهملسو هيلع هللا ىلص ً عؾى٫ هللا بمشله ٞلم هجض ُٞه ٖ

* * * 

                                                           

 (.86/ 1م اإلاى٢ٗحن )( واهٓغ: بٖل 1)

 (.819، 818/ 16( الخمهُض )8)

 (.61/ 3( املخلى )3)
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 زاجمت

 دمحم هفغ والزي» ٣ٞا٫: بال٨ٗبت َاٝ ؤهه ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ًٖ عوي ؤهه ٖلمذ بطا

 الضم ٖهمت ؤن ٖلمذ .(1)«مىً حشمت هللا عىذ ؤعظم اإلاامً لخشمت بُذه

ٗت م٣انض ؤهم مً الخغام  ؤلاؾلم. قَغ

 الىؾ٘ ظ٫وب بل بالكبهاث، الخضوص بضعء ؤمغ ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ؤن ٖلمذ وبطا

 في هجتهض ؤن مإمىعون  ٦مؿلمحن ؤهىا لٗلمذ ؛(8)الضعء هظا ؾبُل في والاؾخُاٖت

 الٗلي باهلل بال ٢ىة وال خى٫  وال بكبهت، جهضعها ؤن ال بكبهت، ولى الضماء خ٣ً

 الُٗٓم.

لى دمحم هبِىا ٖلى وباع٥ وؾلم اللهم ونل  وؾلم. وصخبه آله ٖو

* * * 

                                                           

 (.3938( ؤزغظه ابً ماظه )1)

( مً خضًض ٖاجكت عضخي هللا 384/ 4(، والخا٦م وصدخه )1484( في خضًض ؤزغظه الترمظي )8)

 ٖجها.
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ً الجماعاث والخُاساث ا. 9 دة وحىم الاهخماء بليهاجىٍى  إلادؽّذِ
 جمهُذ:

ا: ف الجماعت لغت، واـعالحا  حعٍش

ب بًٗه مً  الجماعت في اللغت: مإزىطة مً الجم٘، وهى يم الصخيء بخ٣ٍغ

ُُم  ِ
ْ

ِجُُم َواإلا
ْ

بٌٗ. ٣ًا٫: ظمٗخه ٞاظخم٘. ٢ا٫ ابً ٞاعؽ في م٣اًِـ اللٛت: ال

اّمِ  ًَ َ
ى ج

َ
ل َٖ ُض٫ُّ  ًَ ْنٌل َواِخٌض، 

َ
ْحُن ؤ َٗ ْ

ا. َو٢ِْضٌع َوال ًٗ ْيَء َظْم
َّ

ُذ الصخ ْٗ ا٫ُ َظَم
َ

٣ ًُ ْيِء. 
َّ

الصخ

ْىُم  ًَ ِلَ٪ 
َ

ظ
َ

اِؽ ِبِه َو٦ ِٕ الىَّ ي اِلْظِخَما ، ُؾّمِ
ُ
ت

َّ
: َم٨ ُ٘ . َوَظْم

ُ
َُمت ِٓ

َٗ ْ
، َوِهَي ال

ٌ
ت َٗ ٌٕ َوَظاِم ِظَما

ِت » َٗ ُجُم
ْ

ُخهُ «. ال ْٗ ْظَم
َ
ا َوؤ ًٖ ْمِغ ِبْظَما

َ ْ
ى ألا

َ
ل َٖ ُذ  ْٗ ْظَم

َ
 .(1)َوؤ

َ٘ ا ه ٞاظَخم٘، ظم٘: َظَم َٗ ْظَم
َ
ه، وؤ َٗ ا، وَظمَّ ًٗ ه َظْم ُٗ ْجَم ًَ ِغ٢ت  ْٟ َ

ًْ ج َٖ لصخيَء 

ْل  َٗ ْج ًُ ْم 
َ
ًْ هاهىا وهاهىا وِبن ل ِظي ُظم٘ ِم

َّ
: ال ُٕ ٘ واْؾخجم٘. َواملْجُمى ِلَ٪ ججمَّ

َ
ظ

َ
َو٦

ْيَء ِبط
َّ

ُذ الصخ ْٗ . وظَم ٍ٘ ّلِ َمْىِي
ُ
٧ ًْ َ٘ ِم َىاِخِض. واْؾخجم٘ الؿُُل: اْظَخَم

ْ
ْيِء ال

َّ
الصخ

َ
ا ٧

ا مً هاهىا، وهاهىا.  ًً ً
َ
ىا ؤ ُٗ ْىُم: اْظَخَم

َ
٣

ْ
٘ ال ذ ِبِه مً هاهىا، وهاهىا. وججمَّ

ْ
ِظئ

ها.
ُ
ل

َ
ُمها وُمْدَخٟ

َ
ٓ ْٗ ضاِء: ُم ُْ ٘ الَب  وُمخجمَّ

ْيَء. 
َّ

ُذ الصخ ْٗ ْىِلَ٪ َظَم
َ
: َمْهَضُع ٢ ُ٘ اِؽ. والَجْم ِت الىَّ َٖ والَجْم٘: اْؾٌم ِلَجَما

ه ُظم ُٗ : املجخِمٗىن، وَظْم ُ٘ : والجْم
ُ
ْجَمٗت

َ
ْجم٘، وامل

َ
، والَجِمُ٘، وامل

ُ
. والَجماٖت ٕى

 
ُ
ت َٖ َجِغ َوَظَما

َّ
ىا: َظماٖت الص

ُ
ال

َ
ى ٢ اِؽ َختَّ ْحِر الىَّ

َ
ِلَ٪ ِفي ٚ

َ
ىا ط

ُ
َمل ْٗ ِض اْؾَخ

َ
٧الَجْم٘ َو٢

َباِث   .(8)الىَّ

لى بًجاػها، وظمٗها: ظىام٘. والجماٖت: الٗضص   ٖ و٧لمت ظامٗت: ٦شحرة اإلاٗاوي

ا َاثٟت مً الىاؽ ًجمٗها ٚغى واخض. والجماٖت هي  ال٨بحر مً الىاؽ. ًً وهي ؤً

ـ ال٣ىم املجخمٗحن. ا لىٟ
ً
ٟٔـ الجـمـاٖــت اؾـمـ ٟـغ٢ــت... ونــاع لـ  الاظخمإ، ويضها: الـ

                                                           

ا ال٣ؼوٍجي الغا481-1/479: معجم م٣اًِـ اللٛت )( اهظش1) ػي، ؤبى ( ؤخمض بً ٞاعؽ بً ػ٦ٍغ

 -هـ 1399ٖام اليكغ:  -الىاقغ: صاع ال٨ٟغ  -املخ٤٣: ٖبض الؿلم دمحم هاعون  -الخؿحن 

 م.1979

( دمحم بً م٨غم بً ٖلي، ؤبى الًٟل، ظما٫ الضًً ابً مىٓىع ألاههاعي 8/53( لؿان الٗغب )8)

٣ي  هـ.1414الُبٗت الشالشت  -بحروث –صاع ناصع -الغوٍٟعي ؤلاٍٞغ
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ا:   والجماعت اـعالحا

ت ؤلاؾلم ٖلى ازخلٝ َىاثٟهم، وؤٖغا٢هم،  مَّ
ُ
ٓم مً ؤ هي الؿىاص ألٖا

ت هللا  وؤظىاؾهم وبلصهم، الظًً و٢غ في ًً مً مٗٞغ ٢لىِبهم ؤنى٫ُ الّضِ

وجىخُِضه، وؤلاًماِن بإع٧ان ؤلاؾلِم ٖلى الُجملت، ولم ًخلبؿىا ببضٖت في اإلاٗخ٣ض، 

 بىّوِ ٦خاب 
ٌ
، وخضتها واظبت

ٌ
 واخضة

ٌ
ها ؤمت ضًت ؤجَّ ِت املخمَّ مَّ

ُ
ٞإزوُّ زهاثو ألا

ى، ومٟهىم ال ها، ال ق٤َّ بحن نٟٝى ؤٞغاِصها جدذ ؤّيِ ُمؿمًّ ٌ٘ عّبِ ؿ
َّ
جماٖت مد

 ٌكمل ٖمىَم اإلاؿلمحن صون خهِغه في ججم٘ ؤو جُاٍع بُِٗىه.

ُٓم مً ؤهل »٣ًى٫ الكاَبي عخمه هللا ًٖ مٗجى الجماٖت:  ىاص ألٖا ها الؿَّ بجَّ

اظىن  ٓم هم الىَّ ؤلاؾلم، وهى الظي ًض٫ُّ ٖلُه ٦لُم ؤبي ٚالب: بنَّ الؿىاص ألٖا

َغ١ِ، ٞما ٧اهىا ٖلُه مً ؤمغ صًجِ  ِٟ  مً ال
ً
، وَمً زالٟهم ماث ِمُخت هم ٞهى الخ٤ُّ

ٗت، ؤو في بمامهم وؾلُاجهم، ٞهى  َغ
َّ

، ؾىاء زالٟهم في شخيٍء مً الك
ً
ت َُّ ظاهل

ً ٢ا٫ بهظا ؤبى مؿٗىص ألاههاعي، وابً مؿٗىص امهنع هللا يضر ، وممَّ  للخ٤ِّ
ٌ

 .(1)«مسال٠

ي ٞمجمٕى ألامت اإلاؿلمت هى الجماٖت، وما ٖلُه هظا املجمٕى هى الخ٤ ف

ذ ٖلُه آًاث ال٣غآن 
َّ
٘ والؿلى٥، وهظا هى اإلاٗجى الظي صل ال٣ُٗضة والدكَغ

ٟت. ت الكٍغ م ومٗاوي ألاخاصًض الىبٍى  ال٨ٍغ

  هظشة على الىاكع اإلاعاـش لألمت فُما ًخعلم بظهىس الجماعاث اإلاىحشفت: 

بن الىاْغ بلى وا٢٘ بلص اإلاؿلمحن الُىم ومجخمٗاتهم، ًجض ْاهغة واضخت جمام 

ت جضعي اليؿبت بلى الىيى  ح، وهي ْهىع ظماٖاث، وججمٗاث، وجىُٓماث مخىٖى

الٗمل ؤلاؾلمي، و٢ض اهٟغصث هظه الخجمٗاث، والجماٖاث بغئٍت مسخلٟت، ومٛاًغة 

إلاا اؾخ٣غَّث ٖلُه ظمٕى ألامت اإلاؿلمت ٖلى مّغِ ال٣غون، في ٢ًاًا الضًً والضهُا، 

                                                           

خهام )1)  -( اإلاال٠: ببغاهُم بً مىسخى بً دمحم اللخمي الٛغهاَي الكهحر بالكاَبي 8/771( الٖا

 -هـ 1418الُبٗت: ألاولى،  -الىاقغ: صاع ابً ٖٟان، الؿٗىصًت  -جد٤ُ٣: ؾلُم بً ُٖض الهللي

 م.1998



297 
 

غوٖه، وبيذ  ٖلى هظه الخهىعاث مىٓىمت وؤجذ بخهىعاث ظضًضة ألنى٫ الضًً ٞو

٘ بنلخُت بؾلمُت. ملُت ٢ضمتها لؤلمت في نىعة مكاَع ت ٖو  ٨ٍٞغ

ت والاظخماُٖت والؿُاؾُت ملجخمٗاث  ٣ٞض ٧اهذ اإلاغظُٗت الضًيُت وال٨ٍٟغ

ٗت مً ؤثمت اإلاؿلمحن  اإلاؿلمحن، جخمشل في ظمٕى مً ؤهل الٗلم وخملت الكَغ

خملىا مىهج ؤهل الؿىت ؤصخاب الخسهو في الٗلىم ؤلاؾلمُت، الظًً 

 بٗض ظُل في ؾلؿلت مخهلت، بلى عؾى٫ هللا 
ً

، و٢امىا بخإصًت ملسو هيلع هللا ىلصوالجماٖت، ظُل

لهم هللا بًاها بلى ألامت املخمضًت ٖلى مّغِ ال٣غون. و٧اهذ مٗا٢ل  ألاماهت التي خمَّ

٣ت اإلاىدكغة في عبٕى الٗالم  هظه اإلاغظُٗاث هي اإلااؾؿاث واإلاٗاهض الضًيُت الٍٗغ

ٗت و٢امذ بالضوع الخٗلُمي  ؤلاؾلمي، لذ الِخهً الخهحن لٗلىم الكَغ
َّ
والتي مش

 .(1)والضٖىي ٖلى مّغِ ال٣غون

ًدضر طل٪ الاهًباٍ ال٣ٗضي، والٗلمي، وال٨ٟغي، في ّْلِ ؤهٓمت الخ٨م 

ُت، وهُئاتها اإلاخىىٖت التي ٣ً٘  لها ماؾؿاث الؿلُت الكٖغ ِ
ّ
اإلاؿلمت، والتي جمش

حر ٖلى ٖاج٣ها خٟٔ هٓام املجخم ٗاث، وبيُاجها، وخٟٔ ؤمً البلص، وجٞى

ألاؾباب التي جدٟٔ للىاؽ خُاتهم، وؤمغ صًجهم، وصهُاهم، ٩ٞاهذ املجخمٗاث 

ت ؤلاؾلمُت الهاُٞت  .(8)ؤلاؾلمُت جخمخ٘ بجاهب ألامً بدٟٔ الهٍى

                                                           
ت، ملتزمت بمبضؤ ( 1) ٖاقذ ألامت ؤلاؾلمُت ما ٣ًغب مً زلزت ٖكغ ٢غها، وهي مضع٦ت لهظه الهٍى

ومىهج واخض ومغظُٗت واخضة، ٧اهذ هي اإلابخضؤ واإلاىخهى في ظمُ٘ قاوجها، ص٢ها وظلها، واخض 

٦بحرها ونٛحرها، و٧اهذ جل٪ الهىٍت وهظه اإلاغظُٗت هي ؾغ ٢ىة هظه ألامت ومضص اؾخمغاعها، 

تها و٦ُىىهتها، التي لى اؾخٛىذ ٖجها ألنابها  ٩ٞاهذ ألامت جى٢ً وحٗخ٣ض ؤن هظه اإلاغظُٗت هي هٍى

واهخهى ؤمغها، ٞهي التي نىٗذ هظه الخًاعة التي جمخٗذ بها ألامت، وهي مهضع  الىهً

٣ا له ٖلى الجملت  ملذ ٞو همخه ٖو يبٕى ٖؼها وؾٗاصتها، ؤصع٦ذ ألامت هظا ٧له ٞو مجضها ٍو

ت مخدًغة مد٣٣ت للمٗاصلت اإلاخىاػهت بحن الغوح واإلااصة في قتى ألامىع، و٧ان  ٩ٞاهذ ؤمت ٢ٍى

تزاػ بهظا اإلاىه غي ؤهه ٢ض الٖا ٟخسغ ٍو ت ظؼًءا مً ٣ُٖضة ٧ّلِ ٞغص مؿلم، ًؼهى به ٍو ج وجل٪ الهٍى

ت الغباهُت واإلاغظُٗت ؤلالهُت  .ازخو بخل٪ الهٍى

( ًجب هىا ؤن هلم بى٣ُت هامت جىضر ظاهًبا مً الهىعة ُٞما ًخٗل٤ بهظه اإلاؿإلت وهي ؤن ال٨شحر 8)

إة الاؾخ ٗماع والاخخل٫ والظي ٧ان ٌٗمل ٖلى مً بلص اإلاؿلمحن في هظه الٟترة ٧اهذ جدذ َو
= 
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ت، والجماٖاث الًالت، و٢ضمذ ؤَغوخاتها  ٞجاءث هظه الخُاعاث اإلاىدٞغ

ت، التي ؤٖلىذ ٞحه ا ؤن ألامت و٢ٗذ في الًل٫ وفي الكغ٥ وفي الغصة وهجغ ال٨ٍٟغ

ت ومًاصة للمىهج الصخُذ، اقخملذ  ٗت، وجب٘ طل٪ َغخهم إلاىاهج مىاٍػ الكَغ

غوٖه ؤهخجذ هظه  ُت وؤنى٫ الضًً ٞو ٖلى جهىعاث باَلت للمؿاثل الكٖغ

الخهىعاث الباَلت جُب٣ُاث وآزاًعا ٖملُت في خُاة اإلاؿلمحن، وجسُذ هظه 

ألامغ بٗض طل٪ ٞداولذ هضم البيُان الؿُاسخي والاظخماعي اإلاؿخ٣غ الخُاعاث 

لبلص اإلاؿلمحن، مما ؤصي لى٢ٕى نىع مسخلٟت مً زلخلت البيُان ملجخمٗاث 

 اإلاؿلمحن.

ت وظىص ملمىؽ ٖلى ؤعى  وم٘ مغوع الؿىحن ؤنبذ لهظه الخُاعاث اإلاىدٞغ

 الىا٢٘ في بلص اإلاؿلمحن ًخمشل في:

يكغه بحن الىاؽ، م٣ضًما ٌٗغى  حاهب جىظيري: -1  مىهجهم الباَل ٍو

هٟؿه ٖلى ؤهه مىهج ؤهل الؿىت والجماٖت، و٧اهذ ؤصواجه جخمشل في شخهُاث 

ومهىٟاث و٦خب وعؾاثل و٧لماث مؿمىٖت ومغثُت، حٗغى مىهج هظه الخُاعاث 

ت ومىا٢ٟها مً ٢ًاًا الضًً والخُاة .  والجماٖاث اإلاىدٞغ

٣ُاث الٗملُت إلاا جدمله هظه ْهغ مً زلله الخُب حاهب عملي: -8

٨غ يا٫، وجمشل طل٪ في ظماٖاث  ت ٞو الجماٖاث والخُاعاث مً مىاهج مىدٞغ

اث وؿبذ هٟؿها  -لها ٦ُاجها اإلااصي اإلالمىؽ اإلاىظىص ٖلى ألاعى -ومجمٖى

                                                           
= 

ت ألامت اإلاؿلمت، والؿُُغة ٖلى مؿاع ألامت الؿُاسخي، و٧ان الظًً ٣ً٘ ٖلحهم  يغب هٍى

تها في هظه اإلاغخلت هم ؤهل الٗلم وخملت  الجاهب ألا٦بر في الخٟاّ ٖلى صًً ألامت وهٍى

٤ الٗمل ٗت واإلااؾؿاث الضًيُت ال٨بري في بلص اإلاؿلمحن، ًٖ ٍَغ ٖلى ٖضم جإزغ  الكَغ

ب في ال٣ُٗضة والؿلى٥، والظي ٧ان مً  اإلاؿلمحن ومجخمٗاتهم بما ًدمله الاؾخٗماع مً حٍٛغ

بُت التي جداو٫ ببٗاص اإلاؿلمحن ًٖ صًجهم، ؤو ًٖ  ؤصواجه ٞحها هى اؾخٗما٫ الخُاعاث الخٍٛغ

م  ٤ ْهىع ظماٖاث جضعي اليؿبت للٗمل ؤلاؾلمي جمشل جُاعاث مًاصة للمىهج ال٣ٍى ٍَغ

سها.  اإلاؿخ٣غ الظي ؾاعث ٖلُه ألامت ٖبر جاٍع
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ملذ ٖلى وكغها بحن اإلاؿلمحن  للضٖىة والٗلم، وصٖذ إلاا جدمله مً ؤ٩ٞاع ٖو

هغث بالُغ١ املخخلٟت، جدذ مؿمى الضٖ ىة إلاىهج ؤهل الؿىت والجماٖت، ْو

٦ظل٪ ؤخؼاب ؾُاؾُت اصٖذ الٗمل جدذ مٓلت الضًً، وخاولذ الىنى٫ 

غى الىمىطط الظي جامً للؿلُت وامخل٥ ؤصواتها للٗمل ٖلى حُٛحر امل جخم٘ ٞو

ت بعهابُت ؤٖلىذ ج٨ٟحر املجخمٗاث  ،به وج٩ىهذ واهدكغث ظماٖاث مؿلخت صمٍى

ئاتها وؤهٓمت الخ٨م وويٗذ الخُِ إلؾ٣اٍ وج٨ٟحر ماؾؿاث الضولت وهُ

ملذ ٖلى يم الكباب بلحها.  ألاهٓمت في بلص اإلاؿلمحن ٖو

ت ؤجها اج٣ٟذ ُٞما بُجها   والجام٘ بحن هظه اإلآاهغ الٗملُت للمىاهج اإلاىدٞغ

ٖلى عمي اإلاؿلمحن ومجخمٗاتهم بالبٗض ًٖ الضًً، والى٢ٕى في الكغ٥ واه٣ُإ 

ٗت وؤخ٩امهاؿلمحن، الضًً ًٖ خُاة اإلا ؤو ٖلى ؤ٢ل الخ٣ضًغاث  ،وهجغهم للكَغ

 عمي اإلاؿلمحن بالخٟلذ والى٢ٕى في البضٕ.

ت بحن ٢ُاٖاث مً  وم٘ ألاؾ٠ اهدكغ ٨ٞغ هظه الخُاعاث والجماٖاث اإلاىدٞغ

ألامت ؤلاؾلمُت، هدُجت الزخلٍ اإلاٟاهُم واقدباه ألامغ ٖلى ٦شحر مً الىاؽ؛ 

هغ في  ،ُذ الضًًهم الباَل ٖلى ؤهه هى صخخُض ٢ضم ل ا ْو ًُّ وجغظم طل٪ ٖمل

مجخمٗاث اإلاؿلمحن في نىعة َىاث٠ اٖخى٣ذ ألا٩ٞاع اإلادكضصة التي جسال٠ 

غوٖه، وؤٖلىذ ؤجها َاثٟت الخ٤ وخاملت مىهج ؤهل الؿىت  ؤنى٫ الضًً ٞو

والجماٖت، ٞٓهغ ٖلى ؤعى الىا٢٘ الٗضًض مً الجماٖاث والخجمٗاث وألاخؼاب 

ٗاعاث ؤلا  ِ
ّ

ٗذ الك هم التي ٞع ا مجهم ؤجَّ ؾلمُت، واهخمى بلحها آلاالٝ مً اإلاؿلمحن ْىًّ

هغة الضًً 
ُ
ٗملىن ٖلى ه بظل٪ ًىًىون جدذ لىاء ؤهل الؿىت والجماٖت َو

م  ٖىة، والخ٣ذ واٞتر٢ذ ؤ٩ٞاع ومىاهج هظه الجماٖاث وظمُٗها ًٖؼ ووكغ الضَّ

م لىٟؿها اخخ٩ا م، وجٖؼ ٤ الصخُذ واإلاىهج ال٣ٍى ع لىٟؿه ؤهه ناخب الٍُغ

الخ٣ُ٣ت والٟهم الصخُذ للضًً، وؤخ٣ُتها في ٢ُاصة ألامت وخ٨م الكٗىب 

وجُب٤ُ الىمىطط اإلادكضص الظي جامً به. ٞك٣ذ هظه الجماٖاث نٟىٝ 

م:  غ٢تهم وؤنبذ خا٫ هظه الجماٖاث ٦ما ؤزبرها عبىا في ٦خابه ال٨ٍغ اإلاؿلمحن ٞو
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  (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ )

 .[38]الغوم:

لخُاعاث والجماٖاث ْهىع مٟاهُم ظضًضة لجماٖت وناخب وظىص هظه ا

٣ًا ل٣ىاٖض مىهجها مً ًضزل ومً  اإلاؿلمحن، خضصث ُٞه هظه الجماٖاث ٞو

ًسغط مً ظماٖت اإلاؿلمحن، ومً الظي ٌٗض مً ؤهل الؿىت والجماٖت ومً الظي 

 ال ٌٗض.

، ٞٓهغ الخىاخغ بحن هظه الجماٖاث والخُاعاث،  ولٟؿاص ألانل ٞؿض الٟٕغ

ٖذ  َغث بًٗها البٌٗ في ٦شحر مً ألاخُان، وبضَّ َّٟ بًٗها البٌٗ، بل و٦

ا، واو٨ٗـ طل٪ ٖلى خا٫ ألامت ٩٦ل ٞٓهغث  ا ومٗىىًٍّ ًًّ وا٢خخلذ ُٞما بُجها ماص

الٟغ٢ت بحن ؤبىاء املجخم٘ الىاخض، هدُجت ألن الاهخماء ؤنبذ للجماٖت ؤو الخُاع 

٨ٞغ ؤو ظماٖت وال صون الاهخماء للضًً، وؤنبذ الٟغص ًيؿب هٟؿه لخُاع ؤو 

 ٨ًخٟي بإن ًيؿب هٟؿه لئلؾلم.

* * * 
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 الٟهل ألاو٫ 

ت مً خُض اإلااهُت وآلازاع  هٓغة ٖامت ٖلى الخُاعاث اإلاىدٞغ

ت  هداو٫ في هظه الجؼثُت ؤن هل٣ي هٓغة ٖامت ٖلى آلازاع الؿلبُت ال٨ٍٟغ

والٗملُت لهظه الخُاعاث والخجمٗاث ٖلى ألامت ؤلاؾلمُت ؤٞغاصا ومجخمٗاث. 

وباالؾخ٣غاء والخدب٘ لىا٢ٗىا اإلاٗانغ هجض ؤن هظه الخُاعاث جىدهغ جدذ زلزت 

ت في  ؤ٢ؿام، ًخٟٕغ ٖجها ظمُ٘ ؤهىإ الجماٖاث والخجمٗاث والخُاعاث اإلاىدٞغ

ا ؤو جُاًعا بال وهى ًىضعط جدذ  ًٗ مجخمٗاجىا ؤلاؾلمُت. ٞلً هجض ظماٖت ؤو ججم

 ٢ؿم مً هظه ألا٢ؿام.

 فت:ؤكعام الخُاساث اإلاىحش 

 ٌ : الخُاعاث والجماٖاث التي جيؿب هٟؿها للٗلم ومىهج ؤهل اللعم ألاو

 الؿىت والجماٖت.

: الجماٖاث والخجمٗاث الؿُاؾُت التي جضعي الٗمل جدذ اللعم الشاوي

ٗت.  مٓلت الكَغ

ت.اللعم الشالث  : الجماٖاث واإلالِكُاث ؤلاعهابُت اإلاؿلخت اإلاخىٖى

٢ض ظم٘ بحن هظه ألا٢ؿام الشلزت وما وبالىٓغ بلى الىا٢٘ املخُِ هجض ؤهه 

جٟٕغ ٖجها ال٨شحر مً ال٣ىاؾم اإلاكتر٦ت مً ألا٩ٞاع الًالت واإلاىاهج الباَلت 

 والخُب٣ُاث الٗملُت الخاَئت.

الخُاساث والجماعاث التي جيعب هفعها للعلم ومىهج ؤهل العىت  -1

 والجماعت:

ليؿبت بلى الٗلم ْهغث في املجخمٗاث ؤلاؾلمُت بٌٗ الُىاث٠ التي اصٖذ ا

الكغعي وبلى مىهج ؤهل الؿىت والجماٖت، ٧ان لها ؤ٦بر آلازاع الؿلبُت في بلص 

 اإلاؿلمحن.

ت واإلاغظُٗت الضًيُت لجمٕى ألامت ٧اهذ  ٨ٞما ط٦غها ؾاب٣ًا ؤن ال٣ُاصة ال٨ٍٟغ

ٗت، مً ؤهل الازخهام مً الٗلماء الظًً خٟٔ هللا  ألثمت الضًً وخملت الكَغ
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ت ألامت و  م: بهم هٍى ې ى  )٣ُٖضتها، اإلا٣هىصة ب٣ىله حٗالى في ٦خابه ال٨ٍغ

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

 .[655]التوبة: (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

ٖذ لىٟؿها م٩اهت ٖلمُت ٚحر مىظىصة، و٢ضمذ  ٞٓهغث َىاث٠ مبخضٖت اصَّ

ُت  ت الكٖغ ت التي خاولذ ٞحها هضم الشىابذ الٗلمُت وال٨ٍٟغ ؤَغوخاتها ال٨ٍٟغ

ث ٖلحها ألامت ٖبر ال٣غون، م٣ضمت هٟؿها ٖلى ؤجها خاملت إلاىهج ؤهل والتي اؾخ٣غَّ 

 الؿىت والجماٖت الظي ًجب ٖلى ألامت ؤلاؾلمُت اجباٖه.

 و٧ان الؿبُل الظي اجبٗخه هظه الُىاث٠ هى:

ت  -1 لمائها ًٖ ال٣ُاصة ال٨ٍٟغ ٣ت ٖو ؿاث الضًيُت الٍٗغ مداولت بػاخت اإلااؾَّ

غ٢لت ٢ُامها بضوع اإلا ه نىعتها لضي لؤلمت، ٖو ٤ حكٍى ُت ًٖ ٍَغ غظُٗت الكٖغ

اث مً ألاصُٖاء في نىعة الٗلماء الظًً ًضٖىن  ٖامت اإلاؿلمحن، وج٣ضًم مجمٖى

 ألامت بلى مىهج ؤهل الؿىت والجماٖت.

مداولت هضم الترار الٗلمي لؤلمت وه٣ٌ ألانى٫ اإلاؿخ٣غة في ال٣ُٗضة  -8

مىاهج ٖلمُت وحٗلُمُت وال٣ٟه والؿلى٥ ومىاهج الخٗلُم والخل٣ي، وج٣ضًم 

 ًٖ طل٪ جبخٗض ًٖ ظىهغ الضًً وخ٣اث٣ه في ألانى٫ والٟغوٕ.
ً

ت بضال  مىدٞغ

ضم  -3 عمي املجخمٗاث اإلاؿلمت بالخٟلذ مً الضًً والى٢ٕى في البضٖت ٖو

٣ًا إلاا ًغوهه مً اإلاٗاًحر الخاَئت التي جدضص طل٪. ٗت، ٞو  الالتزام بالكَغ

ؤمام هظه الخُاعاث ْهغث ٖضة هخاثج  وم٘ مغوع الى٢ذ واهٟخاح مجا٫ الٗمل

ؾلبُت في املجخمٗاث ؤلاؾلمُت هدُجت وظىص هظا الخُاع البضعي الًا٫ ٞمً 

 طل٪:

بٞغاػ َىاث٠ مً اإلاؿلمحن اصٖذ ؤجها املخخهت باؾم ؤهل الؿىت  -1

والجماٖت مً صون باقي ألامت، الظًً ًخم ونٟهم بٗىام اإلاؿلمحن، وجىمُت قٗىع 
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ٗت، ٩ٞان هظا الخُاع ؤصاة لك٤ وخضة الخمحز بإجهم ؤهل  الالتزام بالضًً والكَغ

ألامت وجٟخِذ املجخمٗاث، وبٞغاػ ؤزل١ العجب بالىٟـ والخٗالي وال٨بر في 

 الخٗامل م٘ الىاؽ.

ل ٖلى الهىعة الصخُدت للضًً  -8 ٧ان لهظا الخُاع ؤ٦بر ألازغ في الدكَى

ا٫ ال٣ُٗضة وال٣ٟه لضي ؤٞغاص ألامت؛ بما وكغه مً مٟاهُم باَلت في مج

ت  والؿلى٥، والتز٦ُت وألازل١، وما هخج مً الٗمل ٖلى مداعبت اإلاضاعؽ ال٨ٍٟغ

ه نىعة ٖلمائها، والخِ مً ٢ضع اإلاضاعؽ ال٣ٟهُت واإلاظاهب  ؤلاؾلمُت، وحكٍى

وؤثمتها، وعمي مضاعؽ الؿلى٥ والتربُت الغوخُت بالكغ٥ والبضٖت. بما ؤصي في 

٤ حُٛحر الشىابذ الجهاًت بلى ما ٌكبه الخبض ًل لخ٣اث٤ الضًً ومٗاهُه ًٖ ٍَغ

 اإلاؿخ٣غة ٖىض ألامت ؤلاؾلمُت.

٧ان هظا الخُاع البضعي هى اإلاهضع ال٨ٟغي واإلاغظُٗت ل٩ل الخُاعاث  -3

ت التي ْهغث في ألامت؛ بما ؤنله مً مغظُٗاث  ت واإلادكضصة والخ٨ٟحًر اإلاخُٞغ

ُت وجُب٣ُاتها في ومهىٟاث جدخىي ٖلى جهىعاث زاَئت يالت لل٣ًاًا ا لكٖغ

الخُاة، زانت ُٞما ًخٗل٤ بإخ٩ام ؤلاًمان وال٨ٟغ، وما ًخٗل٤ باإلاؿاثل التي 

ٗت والخضًض ًٖ الخا٦مُت، وجبجي ٨ٞغ الخ٨ٟحر في  جضوع خى٫ جد٨ُم الكَغ

طخي يض ٚحر اإلاؿلمحن بهضٝ بزاعة الٟخىت  ال٨شحر مً اإلاؿاثل، والخُاب الخدٍغ

ض ًٖ الىالء والبراء، ومداعبت مباصت اإلاىاَىت في املجخمٗاث، والٛلى في الخضً

ً والاهخماء بلُه، والخضًض ًٖ الكغ٥ الظي و٢٘ في  والاؾتهاهت ب٣ًُت الَى

ضم الخٟغ٢ت بحن الشىابذ  ُت، ٖو ألامت، والخلِ بحن ألانى٫ والٟغوٕ الكٖغ

ضم مغاٖاة  واإلاخٛحراث، وبهؼا٫ الٓجي م٩ان ال٣ُعي وبىاء ألاخ٩ام ٖلى طل٪، ٖو

م الالتزام بالضلُل، والخىؾ٘ في مٟهىم البضٖت الازخ لٝ ال٣ٟهي جدذ ٖػ

غاى ًٖ الغُّزو.  وجُب٣ُاتها، وبلؼام الىاؽ بالدكضص وؤلٖا

و٦ظل٪ مً اإلآاهغ الؿلبُت التي ؤٞغػها هظا الخُاع هى قُٕى الغوح 

ا ؤو  الٗضاثُت لضي ؤجباٖه؛ مً خُض الاؾخٗضاص لٗضم ٢بى٫ آلازغ ٨ٞغًٍّ

ا، ٞل ًُّ   ٌؿخُُ٘ الٟغص مجهم الاهضماط في املجخم٘.اظخماٖ

ومً ؤزُغ ؾلبُاث هظا الخُاع البضعي هضمه إلاىهج الخٗلم والخل٣ي الكغعي 
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اإلاؿخ٣غ ٖىض ألامت، ٞاؾدبضلىه بهىعة ؾاطظت مً ؤلاخاَت ببٌٗ ال٣كىع 

ُت وال٣غاءة في ال٨خب، التي ًاهل اإلاغء بها ٖىضهم ل٩ي ًهبذ مً  واإلآاهغ اإلاٗٞغ

ؤثمت الضًً الظًً ًد٤ لهم الاظتهاص وؤلاٞخاء، ٣ٞضمىا الٗضًض مً ؤقباه الٗلماء و 

اإلاخٗلمحن في نىعة ؤهل الٗلم الظًً ًخم الخمدىع خىلهم وبيٟاء هالت ػاثٟت 

 خىلهم مً ال٣ضؾُت واإلا٩اهت.

عت: -2  الجماعاث والخجمعاث العُاظُت التي جذعي العمل جحذ مظلت الؽَش

َلت والٟهم الخاَئ ل٣ًاًا الضًً ٧ان ؤخض مٓاهغ الخهىعاث البا

ٗت والضٖىة للضًً هى ْهىع بٌٗ الخجمٗاث التي زلُذ بحن الٗمل  والكَغ

ت. َُّ ت قٖغ َُّ ا مً مغظٗ
ً
 الضٖىي والٗمل الؿُاسخي، وػٖمذ ؤجها جٟٗل طل٪ اهُل٢

لذ الضًً  ها خىَّ  ٖلى بلص اإلاؿلمحن مً خُض بجَّ
ً

٩ٞاهذ هظه الخجمٗاث وباال

الؿلُت والىنى٫ بلى الخ٨م، بدُض لم ججٗل هظه بلى وؾُلت لخدهُل 

الخُاعاث صٖىتها هي الٗمل ٖلى وكغ حٗالُم ؤلاؾلم في املجخمٗاث؛ وبهما ٧ان 

 ٤ ت ووؾُلت جد٣ِّ
َّ
سظة مً الضًً مٓل هضٞها هى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الؿُاؾُت مخَّ

 بها هضٝ الىنى٫ بلى الؿلُت.

ا ؤزل ًٖ م هظه الخُاعاث الؿُاؾُت مكغو ا للمجخمٗاث ٞلم ج٣ّضِ ا صٖىًٍّ ًُّ ٢

ما ٢امذ ٖلى ؤؾـ مً مداوالث ه٣ٌ ؤهٓمت الخ٨م في البلص  اإلاؿلمت؛ وبهَّ

ؤلاؾلمُت التي جًبِ خُاة اإلاؿلمحن، و٢ضمذ ؤهٟؿها ٖلى ؤجها جدمل اإلاكغوٕ 

لى طل٪ البض مً امخل٦ها  ؤلاؾلمي، والتي هي وخضها اإلااهلت لخىُٟظه، ٖو

 للؿلُت وألصواث الخ٨م. 

مذ الٗمل جدذ اإلآلت واإلا لخٔ في هظه الخُاعاث الؿُاؾُت التي ٖػ

ُت، ونبٛذ هٟؿها بالهبٛت الضًيُت، واصٖذ ؤخ٣ُتها في ٢ُاصة بلص  الكٖغ

اث٠ ٢ُاصة املجخم٘،  اإلاؿلمحن ؤجها لم ج٨ً ماهلت مً ألاؾاؽ إلاهمت ال٣ُام بْى

اث الضازلُت والخاعظُت،  ىذ ؤن ؤو جىلي مؿاولُت صولت ٖلى ٧اٞت اإلاؿخٍى ْو

 مجغص جىلي ال٣ُاصة مً ٢بل جُاع ٌٗلً ؤهه بؾلمي هى الهضٝ اإلاُلىب.

واإلاخدب٘ لىا٢٘ بلص اإلاؿلمحن في ال٣ٗىص ألازحرة ًجض ؤن ال٨شحر مً هظه  

ٗت في اإلاىهج والخُب٤ُ ٞمً طل٪:  الخجمٗاث الؿُاؾُت ٢ض زالٟذ الكَغ
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لت للضًً، بدُض ٢ضمذ هظه الجماٖاث ؤو ألاخؼاب هٟؿها ٖلى ؤجها اإلامش -1

ً بإ٩ٞاعها هى الجماٖت، والجماٖت هي الضًً،  ؤنبذ الضًً ٖىض ؤجباٖها واإلاخإزٍغ

ٞإصي طل٪ بلى ؤن ًيؿب ٞكل مىهج هظه الخُاعاث بلى الضًً هٟؿه ٖىض مً 

 ازخلِ ٖلحهم ألامغ مً ٖامت الىاؽ.

٢ذ هظه الخُاعاث الؿُاؾُت طاث الُاب٘ الضًجي بحن ؤبىاء املجخم٘  -8 ٞغَّ

إلاؿلم الىاخض، وخىلذ الازخلٝ الؿاجٜ في الغئٍت الؿُاؾُت بلى ازخلٝ قغعي ا

ًىلض الدكاخً والبًٛاء وال٣ُُٗت، ووكغث طل٪ في املجخمٗاث التي جىاظضث 

ٗت هى وخضة املجخم٘ اإلاؿلم.  ٞحها. في خحن ؤن مً ؤهم م٣انض الكَغ

ت -3 ت، وما جب٘ ٦غ٦ً مً ؤع٧ان مىهج هظه الخُاعاث الؿُاؾُ (1)وكإة الؿٍغ

اع الٗام لىٓام الضو٫ طل٪ مً وظىص زُِ وؤهضاٝ وجُب٣ُا  ث زاعط ؤلَا

 و٢ىاهُجها.

ً الخىُٓماث  -4 لجىء هظه الجماٖاث بلى مىهج الهضام والٗى٠، وج٩ٍى

اإلاؿلخت في ٦شحر مً ألاخُان لخد٤ُ٣ اإلا٩اؾب الؿُاؾُت، وما هخج ًٖ طل٪ مً 

                                                           

م٨حن ( 1)  مجهم لخحن خهى٫ الخَّ
َ

ت في مىهج هظه الجماٖاث، ؤو بزٟاء ألاهضاٝ ٖىض َىاث٠ غٍَّ الّؿِ

ٖىِة ٧اهذ في بضاًت الىحي؛  ت الضَّ م مً ؤنَّ صًً هللا ٢ض ٦ُمل، ومغخلت ؾغٍَّ اإلاغاص ٖىضهم، بالٚغ

ً، وهظا م٘ هًٓغا لُبُٗت املجخم٘ الجاهلّيِ و  ِتهم وؾِ ؤٖضاص ال٩اٍٞغ
َّ
٢تها وي٠ٗ اإلاؿلمحن و٢ِل

ل بالّغِؾالت وبةٖلن الىبي  ت ؤهل ٢َغ ىض هللا، ٩ٞان اإلاؿلمىن ألاواثل ملسو هيلع هللا ىلص مٗٞغ ِٖ ه عؾى٫ٌ مً  ؤهَّ

ل بهم ؤو مىٗهم مً طل٪،  ا مً بُل ٢َغ
ً
لة ؤو ٢غاءة ال٣ُغآن زٞى ىن بٗباصِتهم مشَل الهَّ ُّٟ ًخس

ا في بلص ؤلاؾل  ه ؤمَّ م ؤهَّ ًٍ جدذ ٖػ
َ
ل ْٗ ا ٚحَر ُم  ؤو جىًُٓما ؾغًٍّ

ً
َن ظماٖت ٩ّىِ ًُ ت ألي مؿلم ؤْن  م ٞل ُحجَّ

 ًً  للّضِ
ً
ٍٕ ولِـ صٖىة ا ٚحَر مكغو

ً
ا ًماعؽ وكاَ ٖىة، ُٞهبذ جىًُٓما ؾغًٍّ ٌٗمل مً ؤظل الضَّ

ًً لِـ  ٌذ، ٞالّضِ ُتهم هظه لم ًإِث بها ه٣ٌل صخٌُذ وال ٣ٌٖل نٍغ ٍَّ
به ؤؾغاٌع ؤو وألازل١ِ، ٞؿّغِ

لً ٞلً ججض َمً  َٗ لم الصخُذ في ال ِٗ ٪ لى صٖىَث ؤيَّ مؿلٍم ألي زحٍر ؤو ليكغ ال مسُُاٌث؛ ألهَّ

ا آزَغ 
ً
ٖىة هضٞ ا ٖىضما جضٖىه لصخيٍء ما في الخٟاء ٞهظا ًض٫ ٖلى ؤنَّ للضَّ َ٪، ؤمَّ ُٗ ٥َ ؤو ًمى ًهضُّ

ؼ:  ٖىة بلُه، و٦ما ٢ا٫ ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ ًً والضَّ ا عؤًذ ٢ىًما ًدىاظىن في صًِجهم صون بط»ٚحر الّضِ

هم ٖلى جإؾِـ يللٍت  ت ٞاٖلم ؤجَّ ٤ ٖبض هللا 835ؤزغظه ؤخمض في الؼهض )م« »الٗامَّ ( مً ٍَغ

ا ًٖ ؼ به م٣ُى  «.بً ٖمغو خضزىا ابً اإلاباع٥ ؤزبروي ألاوػاعي ٢ا٫: ٢ا٫: ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ
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إلاؿلمحن مً تهضًض ألامً وحُُٗل آلازاع الؿلبُت التي ابخلُذ بها مجخمٗاث ا

الخُاة الُىمُت، بل وحٗضي ألامغ في مغاخل ؤزغي بلى مماعؾت الٗى٠ يض 

الغاًٞحن إلاىهج هظه الخُاعاث، مضٖحن بإن طل٪ هى نىعة مً نىع  مىاَىحهم

ب،  الضٞإ ًٖ ؤلاؾلم، ٞإخلىا ما خغمه هللا مً ؾٟ٪ الضم وؤٖما٫ الخسٍغ

ٗت.وػٖمىا ؤن طل٪ نىعة مً نىع ا  لٗمل ٖلى ههغة الكَغ

اهدكاع ؤزل١ الىٟا١ والخلىن بحن ؤٞغاص هظه الخُاعاث بدُض حٛلب ٖلحهم  -5

ٗت ؤلاؾلمُت، ٞلم ٨ًً ال٣اثمىن ٖلى ؤمغ هظه  ًها الكَغ اإلا٩ُاُٞلُت التي جٞغ

الخُاعاث ٖلى الجملت مً ؤصخاب ألازل١ ؤلاؾلمُت؛ وبهما ٖملىا ٖلى اؾخسضام 

 ًٖ ا لخد٤ُ٣ ؤهضاٞهم، ٞلم ٨ًً الضًً ولم ج٨ً الضٖىة هي الىؾاثل املخغمت قغ

ؤهضاٝ هظه الخُاعاث؛ وبهما ٧ان هضٞهم هى الىنى٫ للؿلُت وامخل٥ ؤصواث 

 الخ٨م بإي وؾُلت.

ألانل في الٗمل الكغعي الضٖىي هى ؤن ٩ًىن زالًها لىظه هللا حٗالى  -6

ؤن الٗمل  ولخضمت اإلاؿلمحن، صون اهخٓاع م٣ابل مً الخل٤، ول٨ً الخانل

الضٖىي والٗمل الخحري ٖىض هظه الخُاعاث ٧ان الهضٝ مىه جدهُل م٩اؾب 

ت.  صهٍُى

لى الجملت ٧ان مىهج هظه الخُاعاث الؿُاؾُت التي جضعي اإلاغظُٗت   ٖو

ُت هى َغح زاَئ ل٣ًُت ؤلانلح والخىمُت، وما ًخٗل٤ بخُب٤ُ مٟغصاث  الكٖغ

إلاؿلمحن، خُض هٓغوا بلى الخًاعة ؤلاؾلمُت والٗمل ٖلى جهىى مجخمٗاث ا

الجاهب الؿُاسخي وجدهُل الؿلُت ٣ِٞ، ٞلى ؤه٣ٟذ هظه الخُاعاث ما ؤه٣ٟخه 

مً ؤٖماع وظهىص وؤمىا٫ في ؾبُل جُب٤ُ الىمىطط ألازلقي في بلص اإلاؿلمحن 

ىا واجسظوا مً الضًً وؾُلت  والضٖىة بلُه ل٩ان وٗم الٗمل، ول٨جهم اهدٞغ

 لخدهُل الضهُا.

 اإلالِؽُاث ؤلاسهابُت اإلاعلخت اإلاخىىعت:الجماعاث و  - 3

ْهغث في ال٣ٗىص ألازحرة في بلص اإلاؿلمحن ٖضة جىُٓماث وظماٖاث 
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وملِكُاث مؿلخت، حٗخى٤ ال٨ٟغ الخ٨ٟحري وجخسظ مىه مىُل٣ًا هدى جىن٠ُ 

ت ٖلى  بلص اإلاؿلمحن ؤٞغاًصا ومجخمٗاث، و٢ض بيذ هظه الخُاعاث مغظُٗتها ال٨ٍٟغ

غوخاث واإلاهىٟاث والغؾاثل والىؾاثل اإلاؿمىٖت واإلاغثُت التي جبىتها  ألَا

م اليؿبت للٗلم والضٖىة، ومىهج ؤهل الؿىت والجماٖت  الخُاعاث التي جٖؼ

 وازخاعوا مجها الجاهب اإلادكضص الخ٨ٟحري ٦مىهج لهم.

جغجب ٖلى طل٪ ٖىض هظه الخُاعاث اإلاؿلخت وظىص ظاهب هٓغي جمشل في  

و ٞؿاصه واهدغاٞه ٖلى ؤ٢ل ج٣ضًغ، وال٣ى٫ ال٣ى٫: ب٨ٟغ املجخم٘ وظاهلُخه ؤ

بمبضؤ الٗؼلت واإلاٟانلت ًٖ املجخم٘، ويغوعة اإلاىاظهت م٘ املجخمٗاث ؤلاؾلمُت 

 .(1)والهجغة مجها

اث اإلاؿلخت التي ٣ً٘ ٖلى ٖاج٣ها مهمت  ً املجمٖى وظاهب ٖملي ًخمشل في: ج٩ٍى

ًها، وبخضار الخلل في  بيُت الضولت، اإلاىاظهت م٘ ماؾؿاث الضولت بهضٝ ج٣ٍى

ب البلص ووؿبت طل٪ بلى الجهاص في  ت وجسٍغ ما٫ الضمٍى ىت ألٖا والٗمل ٖلى قٖغ

امتهم، واؾخدل٫  ي ألامغ بلى الهضام م٘ َىاث٠ اإلاؿلمحن ٖو ؾبُل هللا، وحٗضَّ

 صمائهم وؤمىالهم، لٟغى عئٍتهم وجُب٤ُ همىطظهم.
                                                           

والظي ٌٗخبر « هظا هضٞىا»جدذ ٖىىان مً ؤمشلت طل٪ ما ظاء في ٦خاب مُشا١ الٗمل ؤلاؾلمي ( 1)

٣هم: « الجماٖت ؤلاؾلمُت» بمشابت الضؾخىع إلاا ٧ان ٌؿمى بـ  ٍغ ٣ُٞىلىن ُٞه ًٖ ؤهضاٞهم َو

 ًٖ نغاَه اإلاؿخ٣ُم»
َ
ت

َّ
ال ًَّ  ال

َ
 آلاب٣ت

َ
وُُٗضها  -لظا ٧ان هضٞىا ؤن وَُٗض هظه الٟلى٫ الكاعصة

ها بلى ُعقض ُغث ٖلحها، وهغصُّ
ُ
ُغتها التى ٞ ِٞ هم(، بلى  اؽ لغّبِ ها، وهى ما ٖىِىاه ب٣ىلىا: )حٗبُض الىَّ

اتهم ومٗاملتهم وجدا٦مهم وج٣الُضهم،  َُّ هم وؤزل٢ ِٗ هم في ٣ٖاثِضهم وقغاج اؽ لغّبِ حٗبُض الىَّ

اؽ ومجخمٗاِتهم  ًُ ٖلى الىَّ ُاسخيُّ الخا٦ُم اإلاهُم ٓام الّؿِ ب ؤْن ٩ًىن الّىِ
َّ
وخُض بنَّ طل٪ ًخُل

ًضا هى آلاز اؽ ِصًَجهم، هٓاًما مٗبَّ د٨م به، ًدمي للىَّ ٗمل به ٍو غ هلل، هٓاًما ًضًً باإلؾلم َو

اؽ  ض ؤن جسغَظهم مً ِصًً هللا، وخُض بنَّ الىَّ ِ التي جٍغ
ًّ ضٞ٘ ٖجهم قُاَحن ؤلاوـ والِج ٍو

ض هلل -ٌِٗكىن في ّْلِ هٓاٍم ٚحر بؾلمّيٍ  ٌٗجي ؤنَّ الىاؽ لً ًخدا٦مىا لئلؾلم  -ؤي: ٚحر ُمٗبَّ

، ٦ما ؤهه ٌٗجي وظىص ُؾلٍُت طاِث ُؾلُان جداو٫ بزغاَط ولً ٌؿخُُ
ً

٣ُمىا صًَجهم ٧امل ًُ ٗىا ؤْن 

ه مً وؾاثَل وهٟىٍط وبم٩اهاٍث 
ُ

ت ما جمل٨
َّ
ت ب٩اٞ َُّ تها الجاهل اَؽ مً ِصًً هللا وبصزالهم في ِقٖغ الىَّ

خاٍص   .«ٖو
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والؿىت، و٢ض جمحز ؤصخاب هظه الخُاعاث الًالت بجغؤتهم ٖلى ال٨خاب  

ما٫، وبؾ٣اَهم آلاًاث  ل٢خه باأٖل وظهلهم الخام بد٣ُ٣ت ؤلاًمان وؤخ٩امه ٖو

ضم الىٓغ بلى ألاصلت  ال٣غآهُت التي هؼلذ في ؤهل الكغ٥ ٖلى اإلاؿلمحن، ٖو

ُت ٧ىخضة ٧لُت؛ وبهما ًإزظون ما ًغوهه ؤهه ًض٫ ٖلى مغاصهم  الكٖغ

االء ؤبك٘ الهىع ، ٞهضع ه(1)وم٣هضهم، في اؾخدًاع ٧امل إلاىهج الخىاعط

ا مً  ًٗ ًٖ الضًً، و٢لبىا خ٣اث٣ه بما ؤٖلىىه مً مكغوُٖت ؤٖما٫ هي مدغمت ٢ُ

خضاء ٖلى آلامىحن مً اإلاؿلمحن ومً ٚحر  الخٗظًب وال٣خل وطبذ الىاؽ، والٖا

 اإلاؿلمحن.

وؤٖلىىا ؤنَّ الٗل٢ت م٘ ٚحر اإلاؿلمحن هي اإلاٛالبت والهضام وال٣خا٫. ٞدضر  

                                                           
مٗٓمهم ٧ان في ظِل ٖلي ( الخىاعط اؾم لُاثٟت مً اإلابخضٖت ْهغث في زلٞت ٖلي هنع هللا يضر، و 1)

مغو بً الٗام ـ عضخي هللا ٖجهم ـ،  ت ٖلى جد٨ُم ؤبي مىسخى، ٖو ٟٞاع٢ه ٖىضما اج٤ٟ ٖلي ومٗاٍو

ٞإه٨غث الخىاعط طل٪ و٢الىا : خ٨مخم الغظا٫ ال خ٨م بال هلل، ٞبٗض بلحهم ٖلي ـ هنع هللا يضر ـ ابً ٖباؽ 

ً ؤنغوا ٖلى مظهبهم بلى مىي٘ ٣ًا٫ له : ـ هنع هللا يضر ـ ٞىاْغهم، ٞغظ٘ ٦شحر مجهم واهداػ الظً

ت ومً مٗهما، وؤٚاعوا ٖلى ؾغح اإلاؿلمحن، و٢خلىا  لي ومٗاٍو الجهغوان، ٨ٟٞغوا الخ٨محن ٖو

ٖبض هللا بً زباب مً ؤصخاب ٖلي هنع هللا يضر، ٞغؤي ٞحهم ؤمحر اإلاامىحن ٖلي هنع هللا يضر نٟاث اإلااع٢حن الظًً 

م »: »ملسو هيلع هللا ىلص٣٦ىله ب٣خالهم، وعٚب ُٞه،  ملسو هيلع هللا ىلصؤمغ الىبي 
ُ
ى
َ
الج ـَ  

َ
حِلُشون

َ
ىٌم ج
َ
ِت ك ما
ُ
خُشُج ِفي َهِزِه ألا ًَ

ُهم
َ
ىك
ُ
 ُحل
َجاِوصُ ًُ  

َ
 ًل
َ
شآن
ُ
 الل
َ
لَشُءون ًَ الِتِهم،  ـَ اِحَشُهم -َمَع 

َ
و َحى

َ
  -ؤ

َ
ًِ ُمُشوق ً  الّذِ

ًَ  ِم
َ
ىن
ُ
مُشك ًَ

ِت  ُا ِم ًَ الشا هِم ِم ً واإلاٗاهضًً ؤزغظه البساعي في ٦خاب اؾدخابت اإلاغجضً مخ٤ٟ ٖلُه«. العا

( ومؿلم في ٦خاب 6931و٢خالهم، باب ٢خل الخىاعط واإلالخضًً بٗض ب٢امت الدجت ٖلحهم )

ا:1164الؼ٧اة، باب ط٦غ الخىاعط ونٟاتهم ) ًً خُشُج » (. ومً نٟاتهم الىاعاصة في الؿىت ؤً َُ َظ

 
َ
ىن
ُ
ىل
ُ
حالِم، ًل

َ
َهاُء ألا

َ
اِن، ُظف

َ
ظى
َ
 ألا
ُ
حَذار

َ
ماِن، ؤ ىٌم في آِخِش الضا

َ
َجاِوُص ك ًُ  

َ
ِت، ًل ٌِ الَبِرًا ى

َ
يِر ك
َ
ِمً خ

ُمىُهم 
ُ
ِلُخ
َ
ما ل
َ
ِت، فإًى ُا ِم ًَ الشا هُم ِم  العا

ُ
مُشق ًَ َما 

َ
، ه ًِ ً  الّذِ

ًَ  ِم
َ
ىن
ُ
مُشك ًَ اِحَشُهم، 

َ
ُهم َحى

ُ
ِبًَمان

اَمِت  َُ ىَم الِل ًَ ُهم 
َ
ل
َ
خ
َ
ً ك
َ
ا إلِا حشا

َ
خِلِهم ؤ

َ
ِةنا ِفي ك

َ
ىُهم، ف

ُ
ل
ُ
اكخ
َ
ب اؾدخابت ؤزغظه البساعي في ٦خا «ف

(. 6931اإلاغجضًً واإلاٗاهضًً و٢خالهم، باب ٢خل الخىاعط واإلالخضًً بٗض ب٢امت الدجت ٖلحهم )

هللا ٖلحهم. وؤنل مظهبهم الخ٨ٟحر بال٨باثغ  ٣ٞاجلهم ٖلي هنع هللا يضر بمً مٗه مً الصخابت، وؤْهغه

خد٨ُم بحن ٖلي مً الظهىب، و٢ض ٌٗضون ما لِـ بظهب طهبا؛ ٨ُٟٞغون به، ٦ما ٢الىا : في ال

ت ومً مٗهما زم ناعوا بٗض طل٪  ت امهنع هللا يضر، ٞلظل٪ ٦ٟغوا الخ٨محن، و٦ٟغوا ٖلُا ومٗاٍو ومٗاٍو

اماتهم  .ٞغ٢ا خْؿَب ٖػ
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لى ال٨لي والجؼجي في ألانى٫ والٟغوٕ، وؤهخج طل٪ ٖىضهم ٖىض هظه الُىاث٠ الٛ

وؤن ٚحرهم هم ؤهل الجاهلُت، ؤو مً « ظماٖت اإلاؿلمحن»ؤجهم اٖخ٣ضوا ؤجهم هم 

اإلاغجضًً، ؤو ممً ًخى٢ٟىن في الخ٨م ٖلحهم ٞل ًد٨مىن لهم بةؾلم ؤو ب٨ٟغ، 

ا وؾماث ال بض ؤن جخد٤٣ في الصخو ختى ًهبذ مً ظما
ً
ٖت وابخضٖىا ؤوناٞ

كهض  اإلاؿلمحن، ٞل ٨ًٟي ٖىضهم ؤن ٩ًىن اإلاغء ممً ٌكهض ؤن ال بله بال هللا َو

ؤن دمحما عؾى٫ هللا ل٩ي ًهبذ مً اإلاؿلمحن ٦ما ؤظم٘ ٖلماء ألامت ٖلى طل٪، 

ُالب بإع٧ان ؤلاؾلم بٗض طل٪؛ وبهما ويٗىا مٟاهُم ظضًضة مبخضٖت ختى  ٍو

 ي ظماٖت اإلاؿلمحن.ًهحر اإلاغء مؿلًما، ٞةن لم ًدهلها ٞل ًضزل ف

ٗت بال و٢امذ هظه الجماٖاث  لى الجملت ما مً م٣هض مً م٣انض الكَغ ٖو

ًِ بلص اإلاؿلمحن مً ْهىعهم بال  ت بى٣ًه والٗمل بسلٞه، ٞلم جج الخ٨ٟحًر

ت ألامت اإلاؿلمت  الخٟخذ والخ٣ؿُم واجهُاع الىٓام الًابِ للخُاة الخاٞٔ لهٍى

اإلاىاعص وألاو٢اث، واوكٛا٫ ألامت بم٣اومت وصًجها، وؾٟ٪ الضماء املخغمت وبهضاع 

 .(1)٨ٞغ باَل

 ظبُعت الاهخماء عىذ هزه الخُاساث اإلاىحشفت:

ٖىضما ًىٓغ اإلاؿلم في ههىم ال٨خاب والؿىت ًجض ؤنَّ مً ؤهم ألامىع التي  

جمَّ ط٦غها ٞحهما هى جد٤ُ٣ الاهخماء لهظا الضًً وهظه ال٣ُٗضة، بدُض ًهبذ 

ٗت. ُٞخد٤٣ ُٞه اهخماء الٟغص هى لهظا ا لضًً الُٗٓم صًً ؤلاؾلم وهظه الكَغ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )هللا ٖؼ وظل:  ٢ى٫ 

ذ: (ڎ ڈ
َ
ل ّهِ

ُ
. خُض ظٗل هللا ؾبداهه وحٗالى وؿبت اإلاؿلم بلى [33]ٞ

                                                           

ت هى الخلل في ٞهم َبُٗت 1) ( ؤهم ؤؾباب الاهدغاٝ ال٨ٟغي والٗملي لضي هظه الخُاعاث الخ٨ٟحًر

ٞاهٟغصوا ًٖ  م للٟغص وبالخالي للمجخمٗاثؤلاًمان وؤخ٩امه وهىا٢ًه و٦ُُٟت زبىث ؤلاؾل 

ظمٕى ألامت بمٗاًحر ظضًضة لل٨ٟغ وؤلاًمان ٦ما ٞٗل الخىاعط جماًما ٞسلُىا بحن اإلاٗاصخي وبحن 

 ال٨ٟغ ولم ًٟغ٢ىا بحن ؤخ٩امهما ٞإؾ٣ُىا ؤخ٩ام الكغ٥ وال٨ٟغ ٖلى اإلاٗهُت.
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﮶ )ؤلاًمان وؤلاؾلم، ولم ًجٗل وؿبخه بلى ٞغ٢ت ؤو ظماٖت ٣ٞا٫ ؾبداهه: 

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

              

ٞجٗل ملسو هيلع هللا ىلص . هظا ما صٖا بلُه ٦خاب هللا وؾىت عؾى٫ هللا [78]الدج:  (  

اهخماء اإلاؿلم لئلؾلم، وهظا ما ٧ان ٖلُه اإلاؿلمىن ٖبر ال٣غون. ؤما ٖىض 

ت والجماٖاث الًالت ُٞهبذ اهخماء الٟغص ٞحها بلى ظماٖخه  الخُاعاث اإلاىدٞغ

جٗل والثه له، وجُاعه، وما ًدمله مً اإلاٟاهُم واإلاٗا وي، ُٞيؿب هٟؿه بلُه ٍو

ٞإنبذ مٟهىم الاهخماء ٖىض ؤٞغاص هظه الخُاعاث هى اليؿبت بلى مؿمُاث 

وؤشخام، وؤنبذ الىالء إلاا اؾخ٣غ ٖىض هظه الخُاعاث مً مباصت ٞخجض الٟغص 

خه ُٞيؿب هٟؿه بلى  ض ؤن ًٟصر ًٖ هٍى مً ؤٞغاص هظه الخُاعاث ٖىضما ًٍغ

ٗ اصي ٖلى ما جدمله مً ؤ٩ٞاع. ُٞهبذ ؤقبه باهخماء شخو ؤو ظماٖت ًىالي َو

 الخٗهب إلاباصت الخؼب وؤ٩ٞاِعه ومىهِجه، 
َّ

ؤلاوؿان الخؼبي الظي ال ًغضخى بال

ُ٘ ٧لَّ  خه التي حَؿ َُّ بري: وهي ؤلاؾلم بكمىل
ُ

 ال٨
َ
ابُت ه الغَّ ِ

ّ
يسخى في زًّمِ هظا ٧ل ٍو

ا ٖلى ازخلٝ ؤق٩الهم وؤلىاجهم. ًٗ  اإلاؿلمحن ظمُ

ؿ
َّ
 مذ هظه الخُاعاث بٗضة مٓاهغ مجها:و٢ض اح

وظىص بُٗت ملؼمت ٖىض ال٨شحر مً هظه الجماٖاث والخُاعاث ًغجبىن ٖلحها  -

ُت التي ٌٗملىن مً زللها  ال٨شحر مً الالتزاماث التي ًًٟىن ٖلحها ؾمت الكٖغ

ماء هظه الخُاعاث ٖلى ؤٞغاصها البُٗت والٗهض بالُاٖت اإلاُل٣ت والٗمل  ُٞإزظ ٖػ

٣ا ألهض اٝ هظه الخُاعاث والجماٖاث. ٞإٞغاص هظه الخُاعاث ٌٗخبرون ما ًهضع ٞو

لى  ا ال مجا٫ للترصص في جىُٟظه، ٖو ًٗ ماء هظه الجماٖاث ؤمًغا ٢اَ بلحهم مً ٖػ

اإلاىخمي لهظه الخُاعاث ؤن ًٟترى الخُإ في هٟؿه وؤن ًٟترى الهىاب اإلاُل٤ في 

جب ٖلى اإلاىخمي لهظه الخُاعاث ؤن ًجٗل ْغ  ت وؤمىع خُاجه ٢ُاصجه، ٍو وٞه الخٍُى

 جابٗت إلاىهج هظه الخُاعاث.
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ت، بدُض جخجم٘ في ًض  - ابخضإ مىهب ؤلاماعة ؤو ال٣ُاصة اإلااصًت ؤو اإلاٗىٍى

ت الخىظُه وعؾم الخُِ واإلاىاهج. بدُض ْهغث 
َّ
شخو مً ألاشخام صٞ

مٓاهغ هظا اإلاىهب في الخُاعاث التي جيؿب هٟؿها للٗلم والضٖىة في شخو ؤو 

ً حكبهىا بالٗلماء ٣ٞامىا بضوع ال٣اثض الظي له نلخُاث ألامغ ؤشخام  ممَّ

هغث مٓاهغ هظا  ت ٖىض ؤجبإ هظه الخُاعاث، ْو والىهي في ألامىع الضًيُت والضهٍُى

اإلاىهب ٖىض الجماٖاث الؿُاؾُت في نىعة الغؤؽ الهغمي لهظه الجماٖاث 

٣ًا لُبُٗت ٧ل مغ  خلت، وفي الظي ٣ًىم بغؾم الخُِ وجدضًض ألاهضاٝ ٞو

ت جخطر ملمذ هظا اإلاىهب في نىعة ال٣اثض لهظه  الخُاعاث اإلاؿلخت الخ٨ٟحًر

اإلالِكُاث الظي ًً٘ الخهىع الٗام للٗملُاث ؤلاعهابُت التي ٣ًىم بدىُٟظها 

 ؤٞغاص هظه الخُاعاث.

وفي ٧ل هظه الخُاعاث ًلتزم الصخو اإلاىخمي بلحها بُاٖت ألامحر ؤو ال٣اثض 

ٌؿخُُ٘ ؤيُّ ٞغص مجهم مسالٟت ما ج٣غعه ٢ُاصاث هظه َاٖت مُل٣ت بدُض ال 

 الخُاعاث.

ب اإلام٣ىث إلاباصت هظه  - ؤنبذ الاهخماء لهظه الخُاعاث مهضًعا للخٗهُّ

الخُاعاث بدُض ؤنبدذ الجماٖت لضي اإلاىخمحن بلحها هي الضًً ٞالخ٤ هى 

 َُّ ً الصخهُت الهضام ت الجماٖت والجماٖت هي الخ٤. وما هَخَج ًٖ طل٪ مً ج٩ٍى

ؿم بها ؤٞغاص هظه الخُاعاث، 
َّ
بٗت للهىي طاث الُاب٘ الاهٟٗالي التي اح بت اإلاخَّ اإلاخّٗهِ

٣ًا إلاىاهج هظه الخُاعاث،  هغ هدُجت لظل٪ مٓاهغ مً امخدان الىاؽ ٞو ْو

٣ًا لل٨خاب  ٣ًا أل٩ٞاع هظه الخُاعاث والجماٖاث ولِـ ٞو واإلاىالاة واإلاٗاصاة ٞو

 والؿىت.

ض الاهخماء لهظه  -
َّ
الجماٖاث والخُاعاث الٗضًض مً مٓاهغ ال٨بر والاؾخٗلء ول

لضي ؤٞغاص هظه الخُاعاث ٖلى باقي اإلاؿلمحن بدُض اٖخ٣ضوا في ؤهٟؿهم ؤجهم هم 

 نٟىة ألامت اإلاؿلمت.

ً والاهخماء بلُه ًْىا مجهم ؤن طل٪  - ىُت وخب الَى ازخٟاء الغوح الَى
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ٗت ؤلاؾلمُت.  ًسال٠ الكَغ

لى الجملت ٧ان الاهخم اء لهظه الخُاعاث الًالت ؤخض ألاؾباب التي ٞخدذ ٖو

املجا٫ ؤمام ؤٖضاء ؤلاؾلم لخىظُه الؿهام بلُه والخىٟحر مىه؛ ٞلم ًدؿً ؤٞغاص 

هظه الخُاعاث ٖغى ؾماخت ؤلاؾلم وظىهغه، ٩ٞاهىا بؿلى٦هم اإلاىدٝغ 

ٌكىهىن نىعة اإلاؿلم ؤمام الٗالم ٣ٞض ؤنبدىا ٞخىت للىاؽ و٧اهىا ببضٖهم 

م  ا في ُٚاب نىعة وؾُُت ألامت التي ط٦غهاهظه ؾببً  هللا في ٦خابه ال٨ٍغ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )

 .[148]الب٣غة: (ڄ ڄ

 ادعاء الجماعاث اإلاىحشفت بإنها هي حماعت اإلاعلمين:

ت ؤجها جمشل  اصٖذ وؤٖلىذ ال٨شحر مً الُىاث٠ الًالت والخُاعاث اإلاىدٞغ

ٗخه، وؤجها هي اإلاشا٫ الٗملي ا« ظماٖت اإلاؿلمحن» لظي ًمشل صًً ؤلاؾلم وقَغ

وظٗلذ اإلا٣ُاؽ الظي ًضزلىن به ألاٞغاص والجماٖاث في ػمغة ظماٖت اإلاؿلمحن 

هى: ؤلاًمان بمباصئهم وؤع٧ان مىهجهم في اؾخضٖاء ٧امل إلاىهج ظماٖاث الخىاعط 

ألاواثل،
 

الظًً ٦ٟغوا ألامت واٖتزلىا ظماٖت اإلاؿلمحن وؤٖلىىا ؤجهم هم ؤهل 

خُض، في م٣ابل ؤهل الكغ٥ والًل٫ وظٗلىا ؤزىة ؤلاؾلم ؤلاًمان والخى 

 م٣هىعة ٖلى ظماٖتهم.

ة اإلاؿلمحن وظاهلُت املجخمٗاث  ت وؤٖلىذ عصَّ ٞجاءث هظه الخُاعاث اإلاىدٞغ

ؿذ لىٟؿها صًًىا ظضًًضا زالٟذ ُٞه ما ٖلُه  ها في الكغ٥، وؤؾَّ اإلاؿلمت وو٢ٖى

، و٢الذ: بإنَّ َمً لم ًضزل ؾىاص ألامت في ألانى٫ والٟغوٕ وصٖذ الىاؽ بلُه

 ُٞما هم ٖلُه ٞلِـ مً ظماٖت اإلاؿلمحن.

  
ً

ال وظٗلذ هظه الجماٖاث ٧لَّ خضًض هبىي ًىهى ًٖ مٟاع٢ت الجماٖت مجزَّ

 ٫ غ٢تهم وجُاعهم، ٞجٗلىا اإلاٗجى الٗام لجماٖت اإلاؿلمحن اإلاجزَّ ٖلى ظماٖتهم ٞو

صوجهم. وعجبىا ٖلى ٖلى ؾىاص ألامت اإلاؿلمت زاًنا بهم هم ٣ِٞ، و٦ٟغوا مً 
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م الٗمل في مهالر الخ٩ىمت،  طل٪ ؤمىًعا مً ال٣ى٫ بخ٨ٟحر الخ٩ىماث وجدٍغ

م الهلة في  والخ٨ٟحر باإلاٗهُت، واؾخدل٫ الضماء املخغمت اإلاٗهىمت، وجدٍغ

 ،، و٢الىا ب٨ٟغ مً لم حهاظغ بلحهماإلاؿاظض، وظٗلىا ظماٖتهم هي مهضع الخ٤

ًدا ٩ٞان مىهجهم في خ٣ُ٣ت ألامغ اؾخضع  ٗت ؤلاؾلمُت وجهٍغ ا ٖلى الكَغ
ً
ا٧

ٞىا ما هى مً زىابخهبى٣و الضًً؛ خُض ػاصوا ُٞه ما ل لى  ،ِـ مىه وخغَّ ٖو

ت  ت وألاٞٗا٫ لهظه الجماٖاث والخُاعاث اإلاىدٞغ الجملت ٧اهذ ٧ل ألا٢ىا٫ اإلاىدٞغ

 :٠  ًل »مىظهت هدى اإلاؿلمحن ٦ما ظاء في الخضًض الكٍغ
َ
شآن
ُ
 الل
َ
لَشُءون ًَ ا  ىما

َ
ك

هَل ًُ 
َ
 ؤ
َ
ىن
ُ
ل
ُ
لخ ًَ ِت،  ُا ِم ًَ الشا هِم ِم  العا

َ
ًِ ُمُشوق ً  الّذِ

ًَ  ِم
َ
ىن
ُ
مُشك ًَ اِحَشُهم، 

َ
 َحى
ُ
َجاِوص

اِن 
َ
وز
َ
هَل ألا

َ
 ؤ
َ
ُعىن

َ
ذ ٍَ  .(1)«ؤلِاظالِم َو

التي « ظماٖت الخ٨ٟحر والهجغة»ومً ؤبغػ ألامشلت الٗملُت ٖلى هظا ال٨ٟغ 

ظماٖت »التي ؤٖلىذ ؤجها هي ْهغث في مهغ في الؿبُٗيُاث مً ال٣غن اإلااضخي، و 

ومً ألاصلت ٖلى طل٪ ما ٢اله مهُٟى ق٨غي ؤمام هُئت مد٨مت ؤمً « اإلاؿلمحن

ت 1977لؿىت  6الضولت الٗلُا )ال٣ًُت ع٢م  خ٠ اإلاهغٍَّ كغث في الصُّ
ُ
م( والتي و

 »م( ظاء ٞحها: 81/11/1979ًىم )
ٌ
بنَّ ٧لَّ املجخمٗاث ال٣اثمت مجخمٗاٌث ظاهلُت

ا،  ًٗ ُ٢ 
ٌ
دا٦م لكٕغ هللا واؾدبضلىه ب٣ىاهحن و٧اٞغة هم جغ٧ىا الخَّ وبُان طل٪ ؤجَّ

 (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)ويُٗت، ول٣ض ٢ا٫ هللا: 

ن [44]اإلااثضة: بحُّ ٟغ؛ لٗضم الخَّ
ُ

. بُض ؤنَّ ألاٞغاَص ؤهَٟؿهم ال وؿخُُ٘ الخ٨َم ٖلحهم بال٨

ى٢ ، ًجب الخَّ ٍ٘ ظاهلّيٍ ىن ًيخمىن ملجخم ُُّ ٠ في مً طل٪، لظا ٞهم ٣ِٞ ظاهل

ٌ ما ًإزظون مً ؤ٢ىا٫  ىا هٞغ ٟغهم، بهَّ
ُ

ن بؾلُمهم مً ٦ الخ٨م ٖلحهم ختى ًدبحَّ

ت وؤلاظمإ وؾاثغ ما حؿمُه ألانىام ٧ال٣ُاؽ، وبُان طل٪: ؤنَّ اإلاؿلَم ملتزٌم  ألاثمَّ

                                                           

ې ې )ٖؼ وظل  ( ظؼء مً خضًض ؤزغظه البساعي في ٦خاب ألاهبُاء، باب ٢ى٫ هللا1)

 (.3344) [ 1]احلاقة:  (ى )شديدة،  ( ې ې ى
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ض  ا، وما ًٍؼ ًُ غِة، ؾىاٌء ٧ان ؤمًغا ؤو جه ىت اإلاُهَّ م والؿُّ ٦غ في ال٣ُغآن ال٨ٍغ
ُ
٣ِٞ بما ط

 في ِصًً هللا، ًٖ طل٪ ٖ
ٌ
٤ ؤلاظمإ ؤو ال٣ُاؽ ؤو اإلاهالر اإلاغؾلت ٞهى بضٖت ً ٍَغ

ٌ ما  ًٌ ؤؾاٌؽ ٧ي ٩ًىَن اإلاؿلُم مؿلًما، وهٞغ بنَّ الالتزام بجماٖت اإلاؿلمحن ع٦

اٚىث: 
َّ
هىا ألهٟؿهم ُٞه، و٢ض ؤؾلمىا ؤمَغهم بلى الُ ابخضٖىه مً ج٣الَُض وما عزَّ

هاصجحن مؿلًما، بنَّ وهى الخ٨ُم بٛحر ما ؤهؼ٫ هللا، واٖخبر
َّ

وا ٧لَّ َمً ًى٤ُ بالك

هاصجحن
َّ

ِٔ بالك
ُّٟ ل مٌل، ومً هىا ٧ان اإلاؿلم (1)ؤلاؾلَم لِـ بالخَّ ه ب٢غاٌع ٖو ، ول٨ىَّ

 
ُ
 اإلاؿلمحن ٧اًٞغا، ؤلاؾلُم الخ٤ُّ هى الظي جخبىاه ظماٖت

َ
الظي ًٟاع١ ظماٖت

هض الخلٞت  الغاقضة ٣ِٞ، اإلاؿلمحن، وهى ما ٧ان ٖلُه الغَّؾى٫ وصخابخه ٖو

 بؾلٌم صخٌُذ ٖلى وظه ألاعى، ختى آلان خُاة ألاؾغة 
َ
وبٗض هظا لم ٨ًً زمت

ها بد٨م ٖضم الازخٍل بالٗالم الخاعجي ًِ  ببٗ
ٌ
 «.صازل الجماٖت مترابُت

غث اإلاؿلمحن  َّٟ هظه ؤمشلت لل٨ٟغ الظي حٗخى٣ه هظه الخُاعاث الًالت التي ٦

                                                           

هظا ؤخض ظىاهب الاهدغاٝ ٖما ؤظمٗذ ٖلُه ألامت ٣ٞض ؤظمٗذ ألامت ٖلى ؤن مً جلٟٔ  (1)

ًِ  -جلمُظ ؤلامام ؤبي خىُٟت -ؾئل ؤلامام ؤبى ًىؾ٠ بالكهاصجحن ٣ٞض صزل في صاثغة ؤلاؾلم. ٖ

ؿِلُم؟ ٣ٞا٫:  ٌُ ٣غُّ بما ٣ًى٫: ؤقه»الغَّظل ٠ُ٦  ًضا عؾى٫ هللا، ٍو  هللا، وؤنَّ مدمَّ
َّ

ُض ؤن ال بله بال

ًً الظي اهخدله ًَ الّضِ ؤ م خبرَّ البدغ الغاث٤ قغح ٦جز الض٢اث٤  اهٓغ:« ظاء ِمً ٖىض هللا، ٍو

ً الضًً بً ببغاهُم بً دمحم، اإلاٗغوٝ بابً هجُم اإلاهغي 5/138) -صاع ال٨خاب ؤلاؾلمي -( لٍؼ

شبضون  -الُبٗت الشاهُت  :  .جاٍع ىويُّ زحن وال٣ٟهاء »و٢ا٫ ؤلامام الىَّ ًَ املخّضِ ِت ِم ىَّ ٤ٟ ؤهل الؿُّ اجَّ

 َمً 
َّ

اع ال ٩ًىن بال ض في الىَّ
َّ
ه ِمً ؤهل ال٣بلِت وال ًسل م بإهَّ

َ
د٨ ًُ ًَ الظي  محن ٖلى ؤنَّ اإلاام ِ

ّ
واإلاخ٩ل

٩ى٥ وه٤ُ بالكَّ  ًَ الكُّ ا ِم ًُ هاصجْحِن، ٞةِن ا٢خهَغ اٖخ٣ض ب٣لبه ِصًً ؤلاؾلم اٖخ٣اًصا ظاػًما زال

 ً
ُّ

م٨ ٤ُ لخلٍل في لؿاهه، ؤو لٗضِم الخَّ ًِ الىُّ  بطا عجَؼ ٖ
َّ

ٖلى بخضاهما لم ٨ًً ِمً ؤهل ال٣بلِت بال

ه ٩ًىن ماِمًىا ت له ؤو لٛحر طل٪ ٞةهَّ َُّ اهٓغ: صخُذ مؿلم بكغح الىىوي « مىه إلاٗاظلت اإلاى

ت باألػهغ1/149) م. و٢ا٫ ؤلامام ؤبي ظٟٗغ 1989ولى الُبٗت ألا  -ال٣اهغة -( اإلاُبٗت اإلاهٍغ

بيُّ »الُداوي:  ي ؤهَل ٢بلِخىا مؿلمحَن مامىحَن ما صاُمىا بما ظاَء به الىَّ ؿّمِ
ُ
حَن له ب٩ّلِ ملسو هيلع هللا ىلص وو ُمٗتٞر

٢حَن  ه وؤزبَر ُمهّضِ
َ
ت )م« ما ٢ال جغجِب -( لئلمام ؤبي ظٟٗغ الُداوي 38ال٣ُٗضة الُداٍو

ل  م.8111الُبٗت ألاولى  -صاع البُاع١ بحروث لبىان  -مجضي ؤبى َٖغ
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ا ًً غ بًٗهم بٗ َّٟ  .(1)بل ٦

* * * 

                                                           

٨ٟحري ٖىض هظه الجماٖت ٢ىلهم: بخ٨ٟحر ٧ّلِ زاعط ًٖ ظماِٖتهم مً 1) ( مً ظىاهب ال٨ٟغ الخَّ

 لخىاٍع 
ٌ
هم ظٗلىا مً ظماِٖتهم ظماٖت اإلاؿلمحن، وهظه نىعة ت ألازغي؛ ألجَّ الجماٖاث اإلاىدٞغ

 صاع بحن ٖبض الغخمً ؤبي الخحر وعظٍل آزغ مً ظماٖت مهُٟى ق٨غي:

ت، و٧اعم ألاهايىلي؟ ؤب ت و٧اعم »ى الخحر: إلااطا ال ههلي ٖلى الكُش نالر ؾٍغ نالر ؾٍغ

ألاهايىلي شخهان مً ٢اصة ظماٖت مسالٟت لجماٖت ق٨غي مهُٟى، وهي الجماٖت 

ت  «.اإلاٗغوٞت بجماٖت: الٟىُت الٗؿ٨ٍغ

ًىا. ا بلٛىاهم الخ٤َّ ٞٞغ  آلازغ: ألهَّ

لَم ازخلٟ ٣ٟخم ٖو  خم؟ؤبى الخحر: ٖلَم اجَّ

٣ٟىا في مؿإلت ؤ٢ىا٫ الصخابت، وؤ٢ىا٫ ال٣ٟهاء ٞهم ًإزظون بهظه ألا٢ىا٫ِ  آلازغ: اجَّ

 وهدً ال ه٣ى٫ بها.

ىذ  َِّ ؤبى الخحر: ول٨جي ٢غؤُث مدا٦مت )نالر(، وؾمُٗذ مغاٞٗت )٧اعم( ًٖ هِٟؿه، ٞخب

 ًٖ «. الُاٚىث، وال٨ٟغ، وؤلاًمان، والجاهلُت، وؤلاؾلم»ويىَح اإلاهُلخاث: 
ً

بصعا٥ ًٞل

ىحن.  ٧اعم لُبُٗت اإلاٗغ٦ِت يضَّ الخغ٦ت ؤلاؾلمُت ٖبَر الّؿِ

 الخ٤ِّ وَمً ٖضاها ٞلِـ بمؿلٍم.
ُ
 وهدً ظماٖت

َ
باٌٗا الجماٖت ًُ ًا ؤْن  هما ٞع  آلازغ: ول٨جَّ

ع  هىُّ ِص الجماٖاث ال٣اثمت ٖلى الخَّ ِ٘ وحٗضُّ ؤبى الخحر: ؤال ًجىػ ؤْن وٗتٝر باألمغ الىا٢

خُذ؟  الصَّ

.اهـ.آلازغ: ال 
ُ
 اإلاؿلمت

ُ
اهٓغ ٦خاب: الٛلى في الضًً في خُاة » ًجىػ ؤْن جخٗضص الجماٖت

د314٤اإلاؿلمحن اإلاٗانغة )م ماؾؿت  -م1998الُبٗت ألاولى -( لٗبض الغخمً بً مٗل اللٍى

 «لبىان -بحروث -الغؾالت
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 ل الشاويالٟه

اإلاٟهىم الصخُذ لجماٖت اإلاؿلمحن وألامغ بلؼوم ؾبُلها في ال٨خاب 

 والؿىت و٦لم ؤهل الٗلم ًٖ هظا

مً ؤهم ألامىع التي حؿاٖض ٖلى بٚل١ مىاب٘ ال٨ٟغ اإلاىدٝغ الظي ًاصي بلى 

ت التي ؤجذ بضًً ظضًض ٚحر  هىع هظه الخُاعاث اإلاخُٞغ ً هظه الجماٖاث ْو ج٩ٍى

ان مٗاوي ومٟاهُم ظماٖت اإلاؿلمحن في ال٨خاب والؿىت وط٦غ صًً ؤلاؾلم هى بُ

 .(1)ما ٞهمه ؤهل الٗلم مجها

ِت عؾى٫ِ هللا، وما ٞهمه ؤهل الٗلم   مً ٦خاِب هللا وُؾىَّ
َ
ت َُّ ٖغ

َّ
بنَّ الىهىَم الك

ر ؤنَّ َمً قهض ؤن ال بله بال هللا، وؤنَّ مدمًضا عؾى٫ُ  ً مجها ًىّضِ هللا، ولم  اإلاٗخبًر

ٌٍ ًى٣ٌ هظه ال هاصة بىا٢
َّ

٣ٞض صزل بظل٪ صازَل صاثغة ظماٖت اإلاؿلمحن،  -ك

ا بإع٧ان ؤلاؾلم 
ً
٩ هاصة ما صام مخمّؿِ

َّ
ت والجماٖت بهظه الك ىَّ وؤنبذ مً ؤهل الؿُّ

ـ ببضٍٖت في ؤنى٫ ال٣ُٗضة، وهظا مىظىٌص بًٟل هللا ٖىض  وؤنىِله، ٚحر مخلّبِ

 
َّ

 ًٖ طل٪ بال
َّ

ٓمى مً اإلاؿلمحن لم ٌكظ ُٗ  مً اإلابخضٖت في باب الٛالبُت ال
ُ

 َىاث٠
                                                           

ٗام ٢ض اؾخسضم مهُلر الجماٖت في الترار ؤلاؾلمي في مٗاوي مخٗضصة ج٣٘ جدذ اإلاٗجى ال (1)
خابت   ٖلى: الصَّ

ُ
ُل٤ الجماٖت

ُ
٢ا٫ الكاَبي في مٗغى ط٦غه  -عيىان هللا ٖلحهم  -ٞمً طل٪: ج

هم الظًً »أل٢ىا٫ الىاؽ في مٟهىم الجماٖت:  خابت ٖلى الخهىم، ٞةجَّ الجماٖت هي الصَّ
هىم ، ٞالىُّ

ً
جخمٗىن ٖلى يللٍت ؤنل ًَ ْعَؾىا ؤوجاَصه، وهم الظًً ال 

َ
 ؤ٢امىا ٖماَص الضًً، وؤ

؛ لؿب٣هم في الؼمً والًٟل
ً

خهام «. الىاعصة في الؿىت ًٖ الجماٖت جىهٝغ بلحهم ؤوال الٖا
(8/778.) 

ًً ومً ؾل٪ ؾبُلهم،  ُل٤ الجماٖت ٖلى: ؤهل الٗلم وؤثمت الهضي اإلا٣خضي بهم في الّضِ
ُ
وج

بلؼوم  ملسو هيلع هللا ىلص، وما ؤمغ الىبي [143]الب٣غة:  (ڤ ڤ ڤ ڤ)٢ا٫ البساعي: باب: 

 ٗلم.الجماٖت، وهم ؤهل ال
 ؤنَّ اإلاغاَص بالىن٠ اإلاظ٧ىع ؤهل الٗلم الكغعي»٢ا٫ ابً حجغ: 

َ
ِغٝ ُٗ  /13ٞخذ الباعي )«. ٞ

316.) 
لهم ُحجت ٖلى الخل٤، »٢ا٫ في مىي٘ آزغ:  َٗ و٢ا٫ ٢ىم: اإلاغاُص بهم ؤهل الٗلم؛ ألنَّ هللا َظ

مإ ٖلى (. وجُل٤ الجماٖت ٖلى: الاظخ37 /13ٞخذ الباعي )« والىاؽ جب٘ لهم في ؤمغ الضًً
ضم الخٟغ١ُّ.  الخ٤ِّ ٖو
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ىت والجماٖت، وبْن ٧اهىا لم ًسغظىا  خ٣اص، الظًً زغظىا ًٖ صاثغة ؤهل الؿُّ الٖا

 مً صًً ؤلاؾلم.

 مفهىم الجماعت في الىخاب والعىت:

 ٘ َُ ٢ها بلى ِق ضم جٟغُّ  ًٖ وخضة ألامت اإلاؿلمت ٖو
ُ

ٟٞي ٦خاب هللا الخضًض

ا في ٦ ً وؤخؼاب ولٟٓت الجماٖت لم جغص ههًّ ر ٖجها، ٖو ما وعص ما ٖبَّ خاب هللا، وبهَّ

ت مشل: مَّ
ُ
 وخضة ألا

 .[25]املًمنون: (ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ )-

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )-

َلت: (ڈ   .[88]ُفصِّ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )-

 .[628]األىعام: (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

          (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )-

 .[605]آل عمران:

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ) -

 .[662]النساء: (ڍ         چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ) -

 .[15]األىبواء:

ېئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ) -
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 (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

 .[85-86]الروم:

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) -

 .[621]األىعام: (ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) -

 .[81]األىاال: (ٺ ٺ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  )-

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 .[68]الشورى:

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )-

 .[94]احلج: (ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

ِت،   ًَّ ض ِت املخمَّ مَّ
ُ
ٞهظه آًاٌث مً ٦خاب هللا ؾبداهه وحٗالى جخدضر ًٖ ؤمغ ألا

خهام بإمغ هللا، مخًمى ت وؤلاعقاَص وألامَغ لها بااٖل مَّ
ُ
 لهظه ألا

َ
 ؤلازباَع والىن٠

ً
ت

ا وؤخؼاًبا  ًٗ  واخضة، ولِؿذ قُ
ٌ
ت ؤمت مَّ

ُ
ضم الازخلٝ، وؤنَّ هظه ألا ض ٖو ىخُّ والخَّ

ىذ هظه  ها باؾٍم آزَغ، ٣ٞض جًمَّ ُٖ ْض ًَ مت اإلاؿلمحن، ولم 
ُ
ها ؤ بل، وؤجَّ مسخلٟت الؿُّ

 الخا٫ِ،
َ

ًت له، وهى َاٖت هللا وعؾىله  آلاًاُث ون٠ وألامَغ بلؼوم ألاؾباِب اإلااّصِ

ضم الاهٟغاص، ٣ٞض جدضزذ آلاًاث في ٦خاب هللا ًٖ  وؾلى٥ ؾبُل اإلاؿلمحن ٖو

 ؤمت واخضة وؾبُل واخض ًضزل ُٞه مً جلٟٔ بالكهاصجحن وآمً بمٗاهحها.
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ضم  ت ببُان ؤمغ وخضة ألامت ولؼوم الجماٖت ٖو و٢ض ظاءث الؿىت الىبٍى

ضم ال خٟغ١، ألامغ الظي ًىضر مٟهىم الجماٖت التي ؤمغ اإلاؿلمىن بالتزامها ٖو

 الاهٟها٫ ٖجها، ٞمً هظه ألاخاصًض:

ِبنا هللا » ٢ا٫:ملسو هيلع هللا ىلص عوي الترمظي في ُؾيىه ًٖ ٖبض هللا بً ٖمَغ امهنع هللا يضر ؤنَّ الىبيَّ  -

ِتي ما
ُ
ْجَمُع ؤ ًَ  

َ
ا٫َ  -ًل

َ
ْو ٢

َ
ذه  -ؤ  ُمَحما

َ
ت ما
ُ
ًْ على ضاللته ملسو هيلع هللا ىلص ؤ ُذ هللا مع الجماعِت، وَم ، ٍو

اسِ 
ا
 بلى الى

ا
ز
َ
 ؼ
ا
ز
َ
 .(1)«ؼ

ً ؤوـ هنع هللا يضر ٢ا٫ - ِتي لً ججخمَع على »٣ًى٫: ملسو هيلع هللا ىلص ؾمُٗذ عؾى٫َ هللا : ٖو ما
ُ
بنا ؤ

ىاِد ألاعظِم   فعلُىم بالعا
َ
، فةرا سؤًخم الاخخالف  .(8)«ضاللته

 على بحذي بنا بنملسو هيلع هللا ىلص: »هنع هللا يضر ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ُ هللا وعىه  - 
ْ
ي بظشاثُل افتركذ

 
ا
اس بًل

ا
ها في الى

ُّ
، ول
ا
 فشكت

َ
 على ِزيخين وظبعين

ُ
تي ظخفتِرق ما

ُ
، وبنا ؤ

ا
 فشكت

َ
وظبعين

 
ُ
، وهي الجماعت

ا
 .(3)«واحذة

                                                           

(، والخا٦م في 8167( ؤزغظه الترمظي في ٦خاب الٟتن، باب ما ظاء في وظىب لؼوم الجماٖت )1)

٤ اإلاٗخمغ بً ؾلُمان ٢ا٫: خضزىا ؾلُمان اإلاضوي ًٖ ٖبض هللا بً 115/ 1مؿخضع٦ه ) ( مً ٍَغ

ا. و٢ا٫ الترمظي:  ًٖ ى ب مً هظ»صًىاع ًٖ ابً ٖمغ به مٞغ والخضًض له «. ا الىظهخضًض ٍٚغ

َغ١ وقىاهض ٦شحرة ًغج٣ي بها لضعظت الخىاجغ، ٣ٞض ط٦غه الكُش ٖبض هللا الهض٤ً الٛماعي في 

 مُبٗت صاع الخإل٠ُ. -(116ألاػهاع اإلاخىازغة في ألاخاصًض اإلاخىاجغة )م

ٓم )8) بض بً خمُض في مؿىضه 3951( ؤزغظه ابً ماظه في ٦خاب الٟتن، باب الؿىاص ألٖا (، ٖو

مى ٢ا٫: ؾمٗذ ؤوـ 1881) اٖت الؿلمي ٢ا٫: خضزجي ؤبى زل٠ ألٖا ٤ مٗان بً ٞع ( مً ٍَغ

ا. و٢ا٫ البىنحري في مهباح الؼظاظت ) ًٖ ى بؾىاص ي٠ُٗ ل٠ًٗ ؤبي زل٠ (: »4/169به مٞغ

مى واؾمه خاػم بً ُٖاع... و٢ض عوي هظا الخضًض مً خضًض ؤبي طع وؤبي مال٪ ألاقٗغي  ألٖا

مت بً ٖبض هللا ال٨لبي، وفي ٧لها هٌٓغ ٢اله قُسىا الٗغاقي عخمه وابً ٖمغ وؤبي ههغة و٢ضا

ِتي لً ججخمَع على ضاللته »ل٨ً الكُغ ألاو٫: «. هللا ما
ُ
، هى مً اإلاخىاجغ ٦ما ج٣ضم «بنا ؤ

جه.  جسٍغ

ىت )3993( ؤزغظه ابً ماظه في ٦خاب الٟتن، باب اٞترا١ ألامم )3) ( 64(، وابً ؤبي ٖانم في الؿُّ

٤ هكا ا. و٢ا٫ مً ٍَغ ًٖ ى م بً ٖماع زىا الىلُض بً مؿلم زىا ألاوػاعي زىا ٢خاصة ًٖ ؤوـ به مٞغ

 «.بؾىاص صخُذ عظاله ز٣اث(: »4/181البىنحري في مهباح الؼظاظت )
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حُره مً خضًض الخاعر ألاقٗغي هنع هللا يضر ٢ى٫َ الىبي  - في ملسو هيلع هللا ىلص عوي الترمظي ٚو

ل:  اعت والجهاد وؤها آمشهم بخمغه هللا ؤمشوي به»خضًض ٍَى
ا
مع والع ، العا ًا

 ؤلاظالِم 
َ
 ؼبره فلذ خلع ِسْبلت

َ
 ِكُذ

َ
ه َمً فاسق الجماعت

ا
والهجشة والجماعت، فةه

ه مً ُحشا حهىم
ا
ِت فةه ُا عى دعىي الجاهل  ًشحَع، ومً ادا

ْ
، «(1)مً ُعىله بًل ؤن

ى ونام؟ ٢ا٫:
َّ

اَم، فاد» ٣ٞا٫ عظٌل: ًا عؾى٫َ هللا وبْن نل ى ـو
ا
 ـل

ْ
عىا وبن

، عباد هللا
َ
 اإلاامىين

َ
اهم اإلاعلمين  .(8)«بذعىي هللا الزي ظما

ه ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ُ  - ً ٖمغ هنع هللا يضر ؤهَّ اهم ملسو هيلع هللا ىلص: »هللا ٖو ًا م بالجماعِت وب
ُ
َعلُى

 
َ
 مع الىاحِذ وهى مً الازىيِن ؤبعُذ، َمً ؤساَد ُبْحُبىَحت

َ
ُعان

ا
، فةنا الؽ

َ
ت
َ
ْشك
ُ
والف

 ،
َ
ِت فلُلضم الجماعت

ا
ًُ الجى ًَ اإلاام ُه فزل

ُ
خ
َ
ئ ِ
ُّ ه وظاءجه ظ

ُ
ُه حعيخ

ْ
ج  .(3)«َمً َظشا

غة هنع هللا يضر ٢ا٫ - بنا : »ملسو هيلع هللا ىلص٢ا٫ عؾى٫ هللا : وعوي مؿلم في صخُده ًٖ ؤبي هٍغ

ؽشهىا به 
ُ
 حعبذوه وًل ح

ْ
ا، فيرض ى لىم: ؤن

ا
ىشه لىم زالز ا، ٍو

ا
هللا ًشض ى لىم زالز

ا وًل جفشا   حعخفمىا بحبِل هللا حمُعا
ْ
ا، وؤن

ا
َشُه لىم: كُل وكاٌ، ؼِئ

ْ
ى كىا، وٍَ

 ٌِ  اإلاا
َ
ااٌ، وبضاعت  العُّ

َ
 .(4)«وهثرة

 هنع هللا يضر ٢ا٫: ؾمٗذ عؾى٫ هللا  -
َ
َجت

َ
ْغٞ َٖ  ً اٌث »٣ًى٫: ملسو هيلع هللا ىلص ٖو

َ
 َهى
ُ
ىن
ُ
ى
َ
ُه َظخ

ا
 (5)ِبه

                                                           
 (.6/8417( ظشا ظهىم: مً ظماٖاث ظهىم. اهٓغ: مغ٢اة اإلاٟاجُذ للمل ٖلي ال٣اعي )1)

شا٫، باب ما ظاء في مشل الهلة والهُام ( ظؼء مً خضًض ؤزغظه الترمظي في ٦خاب ألام8)

مت في صخُده )4/818(، وؤخمض في مؿىضه )8863والهض٢ت ) (، وابً 1895(، وابً زٍؼ

٤ ًدحى بً ؤبي ٦شحر ًٖ 1/481(، والخا٦م في مؿخضع٦ه )6833خبان في صخُده ) ( مً ٍَغ

 ًٖ ى ض بً ؾلم ؤن ؤبا ؾلم خضزه ؤن الخاعر ألاقٗغي هنع هللا يضر به مٞغ خؿً »ا. و٢ا٫ الترمظي: ٍػ

ب  ، ووا٣ٞه الظهبي.«صخُذ ٖلى قٍغ الكُسحن ولم ًسغظاه»و٢ا٫ الخا٦م: «. صخُذ ٍٚغ

(، 8165( ظؼء مً خضًض ؤزغظه الترمظي في ٦خاب الٟتن، باب ما ظاء في لؼوم الجماٖت )3)

 (113/ 1(، والخا٦م في مؿخضع٦ه )7854(، وابً خبان في صخُده )18/ 1وؤخمض في مؿىضه )

٤ دمحم بً ؾى٢ت ًٖ ٖبض هللا بً صًىاع ًٖ ابً ٖمغ ٢ا٫: زُبىا ٖمغ بالجابُت به  مً ٍَغ

ا ًٖ ى ب»و٢ا٫ الترمظي: .مٞغ ُسحن»و٢ا٫ الخا٦م: «. خؿً صخُذ ٍٚغ ، «صخُذ ٖلى قٍغ الكَّ

 ووا٣ٞه الظهبي.

 (.1715… )( ؤزغظه مؿلم في ٦خاب ألا٢ًُت، باب الىهي ًٖ ٦ثرة اإلاؿاثل مً ٚحر خاظت4)

ت والجماٖت، واإلاغاص بها الٟتن اإلاخىالُت.  (5) ىَّ ؿاصاث مخخابٗت زاعظت ًٖ الؿُّ هىاث: ؤي قغوع ٞو

 (.6/8399اهٓغ: مغ٢اة اإلاٟاجُذ )
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ا 
ا
اِثى
َ
ُِف و ِت وهي حمٌُع، فاضشُبىُه بالعا ما

ُ
 ؤمَش هزه ألا

َ
ّشِق
َ
ف ًُ  
ْ
ًْ ؤساَد ؤن َم

َ
اٌث، ف

َ
َوَهى

 ًْ   َم
َ
 .(1)«وان

 ٌؽما ملسو هيلع هللا ىلص: »و٢ا٫ الىبي  -
ْ
ُذ ؤن ٍش ًُ م وؤمُشهم حمٌُع على سحله واحذه 

ُ
َمً ؤجاه

م، فاكخلىه
ُ
ى
َ
 حماعخ

َ
فّشِق
ًُ م، ؤو 

ُ
 .(8)«عفاه

َماِن هنع هللا يضر ٢ا٫: - َُ ْ
 بً ال

َ
ت

َ
ٟ ًْ َ

اؽ ٌؿإلىن  وفي الصخُدحن مً خضًض ُخظ ٧ان الىَّ

ه ًٖ املسو هيلع هللا ىلص عؾى٫َ هللا 
ُ
جي، ٣ٞلُذ: ًا ًٖ الخحِر، و٦ىُذ ؤؾإل

َ
ضع٦ ًُ  ؤْن 

َ
ّغِ مساٞت

َّ
لك

، ٞجاءها هللا بهظا الخحِر، ٞهل بٗض هظا الخحر  ا في ظاهلٍُت وقّغٍ ا ٦ىَّ عؾى٫َ هللا، بهَّ
؟ ٢ا٫ َعْم : »قغٌّ

َ
ّغِ مً زحٍر؟ ٢ا٫:«و

َّ
َعْم، وفُه » ، ٣ٞلُذ: هل بَٗض طل٪ الك

َ
و

 ًٌ
َ
ُىُه؟ ٢ا٫:«َدخ

َ
 بغير » ، ٢لُذ: وما َصز

َ
ىن
ُّ
تي، ويهذون بغير َهذَي، كىٌم ٌعدى

ا
ُظى

ىىش
ُ
 منهم وج

ُ
؟ ٢ا٫:«حعشف  على » ، ٣ٞلذ: هل بٗض طل٪ الخحِر مً قّغٍ

ٌ
َعْم، ُدعاة

َ
و

َم َمً ؤحاَبهم بليها كزفىه فيها
ا
، ٣ٞلُذ: ًا عؾى٫َ هللا، ِنٟهم لىا، «ؤبىاب حهى

ِدىا» ٢ا٫:
َ
 بإلِعى

َ
مىن
ا
خيل ا، ٍو

َ
ِجى
َ
ذ
ْ
َعْم، كىٌم مً ِحل

َ
٫َ هللا، ٞما ، ٢لذ: ًا عؾى «و

 اإلاعلمين وبماَمهم» جغي بْن ؤصع٦جي طل٪؟ ٢ا٫:
َ
ضُم حماعت

ْ
ل
َ
، ٣ٞلُذ: ٞةْن لم «ج

 وال بماٌم؟ ٢ا٫:
ٌ
ًْ لهم ظماٖت  حعضا على » ج٨

ْ
ها، ولى ؤن

ا
ل
ُ
 و
َ
ًَ الِفَشق ٌْ جل فاعتِز

 ًَ  على رل
َ
 وؤهذ

ُ
ًَ اإلاىث ذسه ًُ ى   .(3)«ؤـل شجشةه حتا

بي وعوي الترمظي ًٖ ابً ٖباؽ امهنع هللا يضر - ُذ هللا مع » ؤهه ٢ا٫:ملسو هيلع هللا ىلص ، ًٖ الىَّ ًَ

 .(4)«الجماعِت 

                                                           
 (.1858( ؤزغظه مؿلم في ٦خاب ؤلاماعة، باب خ٨م مً ٞغ١َّ ؤمغ اإلاؿلمحن وهى مجخم٘ )1)

( مً 1858محن وهى مجخم٘ )( ؤزغظه مؿلم في ٦خاب ؤلاماعة، باب خ٨م مً ٞغ١ ؤمغ اإلاؿل8)

ذ هنع هللا يضر. ٍغ
ُ

جت بً ق
َ
ْغٞ َٖ  خضًض 

(، 7184( مخ٤ٟ ٖلُه؛ ؤزغظه البساعي في ٦خاب الٟتن، باب ٠ُ٦ ألامغ بطا لم ج٨ً ظماٖت )3)

ومؿلم في ٦خاب ؤلاماعة، باب وظىب ملػمت ظماٖت اإلاؿلمحن ٖىض ْهىع الٟتن وفي ٧ل خا٫... 

(1847.) 

(، والخا٦م في مؿخضع٦ه ٦8166خاب الٟتن، باب ما ظاء في لؼوم الجماٖت )( ؤزغظه الترمظي في 4)

٤ ٖبض الغػا١ ٢ا٫: ؤزبرها ببغاهُم بً مُمىن ًٖ ابً َاوؽ ًٖ ؤبُه ًٖ 1/116) ( مً ٍَغ

ا. و٢ا٫ الترمظي:  ًٖ ى ب»ابً ٖباؽ امهنع هللا يضر به مٞغ ببغاهُم بً مُمىن »و٢ا٫ الخا٦م: «. خؿً ٍٚغ

بض الغػا١ بمام ؤهل الُمً وحٗضًله حجت ٢ض ٖضله ٖبض الغػا١ ووا٣ٞه «. وؤزجى ٖلُه، ٖو
= 
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حره ًٖ ٖبض هللا بً مؿٗىص هنع هللا يضر ٢ا٫ -  لىا عؾى٫ُ هللا : وعوي ؤخمض ٚو
َّ
ِ

َ
ملسو هيلع هللا ىلص ز

ا، زم ٢ا٫: 
ًّ
ُ

َ
ً قماِله، زم ، «هزا ظبُُل هللا»ز ا ًٖ ًمُِىه ٖو

ً
 زَُى

َّ
زم زِ

چ چ )، زم ٢غؤ: «ًذعى بلُههزه ظبٌل على وّلِ ظبُله منها ؼُعاٌن » ٢ا٫:

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .(1)«  [153]ألاوٗام: (ڈ ژ ژ ڑ 

ِبّيِ  -  ًٖ الىَّ
َ
غة ه ٢ا٫:ملسو هيلع هللا ىلص وعوي مؿلم في صخُده ًٖ ؤبي هٍغ َمً خشَج » ؤهَّ

 فماث
َ
 الجماعت

َ
اعِت وفاسق

ا
ًَ الع ، وَمً كاجَل جحذ ساًته  -م

ا
ت ُا  حاهل

ا
ت
َ
 ِمُخ
َ
ماث

ُب ل
َ
ض
ْ
غ ٌَ ته  ُا ِخَل ُعّمِ

ُ
ل
َ
 ف
ا
، ؤو ًىفُش َعَفَبت ، ؤو ًذعى بلى َعَفَبته   -َعَفَبته

ٌ
ت
َ
ل
ْ
ِلخ
َ
ف

ِمِنَها، 
ْ
َها وفاحَشَها، وًل ًخحاش ى مً ُما ِتي، ًضِشُب َبشا ما

ُ
، وَمً خشَج على ؤ

ٌ
ت ُا حاهل

هُ 
َ
ي ولعذ مىه -وًل ًفي لزي َعْهذه َعْهذ ِ

ّ
 .(8)«فلِغ ِمن

ا مً » ٢ا٫:ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ وعوي ؤخمض في مؿىضه ًٖ ابً ٖمَغ ؤنَّ الى - َمً هض  ًذا

 وهى مفاسٌق للجماعت، 
َ
 له، وَمً ماث

َ
ت ه ًإحي ًىَم اللُامت ًل ُحجا

ا
ظاعت هللا فةه

 
ا
 حاهلُت

ا
ه ًمىث ِمُخت

ا
 .(3)«فةه

                                                           
= 

 الظهبي.

(، 818(، والضاعمي في ؾيىه )1/435(، وؤخمض في مؿىضه )841( ؤزغظه الُُالسخي في مؿىضه )1)

(، 6(، وابً خبان في صخُده )11119(، واليؿاجي في ال٨بري )1718والبزاع في مؿىضه )

ض خضزىا ٖانم بً بهضلت ًٖ ؤبي واثل ( 8/318والخا٦م في مؿخضع٦ه ) ٤ خماص بً ٍػ مً ٍَغ

ا. و٢ا٫ الخا٦م:  ًٖ ى ، ووا٣ٞه «صخُذ ؤلاؾىاص ولم ًسغظاه»ًٖ ٖبض هللا بً مؿٗىص هنع هللا يضر به مٞغ

 الظهبي.

( ؤزغظه مؿلم في ٦خاب ؤلاماعة، باب وظىب ملػمت ظماٖت اإلاؿلمحن ٖىض ْهىع الٟتن وفي ٧ل 8)

م الخغوط   (.1848ٖلى الُاٖت ومٟاع٢ت الجماٖت )خا٫ وجدٍغ

ض بً 8/83( ؤزغظه ؤخمض في مؿىضه )3) ٤ ٖبض اإلال٪ خضزىا هكام ٌٗجي ابً ؾٗض ًٖ ٍػ ( مً ٍَغ

ا. ًٖ ى  ؤؾلم ًٖ ؤبُه ًٖ ابً ٖمغ به مٞغ

وؤنله ٖىض مؿلم في ٦خاب ؤلاماعة، باب وظىب ملػمت ظماٖت اإلاؿلمحن ٖىض ْهىع الٟتن 

 له، وَمً »ٔ: ( بل1851ٟوفي ٧ل خا٫... )
َ
ت ا مً ظاعت للي هللا ًىم اللُامت ًل ُحجا َمً خلع ًذا

 ماث مُخت حاهلُت
ٌ
 «.ماث ولِغ في عىله بُعت
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الظي ال ًى٤ُ ًٖ الهىي، ًبحن ؾبُل هظه ألامت، ملسو هيلع هللا ىلص  ٞهظا ٦لم الىبي 

ٓم للمؿلمحن، وؤن ىضر ؤن مٗجى الجماٖت هى الؿىاص ألٖا الخ٤ في ظاهب  ٍو

، وؤن الجماٖاث التي اٞتر٢ذ ًٖ هظا املجمٕى وق٣ذ ن٠ ألامت  هظا املجمٕى

ذ ًٖ نغاٍ هللا اإلاؿخ٣ُم. ت اهدٞغ
َّ
 هي ظماٖاث يال

 هالم ؤهل العلم عً ؤمش الجماعت:

لم ًٖ ظماٖت اإلاؿلمحن الىاعصة في  ِٗ وبٗض هظا البُان هيخ٣ل بلى ٦لم ؤهل ال

 ملسو هيلع هللا ىلص:ؤخاصًض الىبي 

٢ا٫ الُبري: ازخل٠ في هظا ألامغ وفي الجماٖت، »ٞٔ ابً حجغ: ٢ا٫ الخا -

 ً ٓم، زم ؾا١ ًٖ دمحم بً ؾحًر ىاص ألٖا ٣ٞا٫ ٢ىٌم: هى للىظىب، والجماٖت الؿَّ

خل ٖشمان؟ ٖلُ٪ بالجماٖت، ٞةنَّ هللا لم 
ُ
ى َمً ؾإله إلاا ٢ ه وصخَّ ًٖ ؤبي مؿٗىص ؤهَّ

ٍض ٖلى يللٍت. و٢ا٫ ٢ىم:   مدمَّ
َ
ت مَّ

ُ
خابت صون ٨ًً لُجم٘ ؤ اإلاغاص بالجماٖت الصَّ

م؛ ألن
ْ
ل ِٗ ٤  َمً بٗضهم. و٢ا٫ ٢ىٌم: اإلاغاص بهم ؤهل ال

ْ
ل

َ
 ٖلى الخ

ً
ت هللا ظٗلهم ُحجَّ

.ًً ٌ٘ لهم في ؤمغ الّضِ اؽ جب  والىَّ

٢ا٫ الُبري: والهىاب ؤنَّ اإلاغاص مً الخبر لؼوم الجماِٖت الظًً في َاٖت َمً 

ه اظخمٗىا ٖلى جإمحِره، ٞمً ه٨ض بَُٗخه زغ  ط ًٖ الجماِٖت، ٢ا٫: وفي الخضًض ؤهَّ

ٗتز٫  اؽ ؤخؼاًبا ٞل ًدب٘ ؤخًضا في الٟغ٢ت َو اؽ بماٌم ٞاٞتر١ الىَّ متى لم ٨ًً للىَّ

ّغِ  ِ
ّ

 مً الى٢ٕى في الك
ً
 .(1)«الجمُ٘ بِن اؾخُإ طل٪؛ زكُت

، فةرا سؤًخم ومجها ٢ىله: »٢ا٫ ابً ٢خِبت:  - جَمع على ضاللته
ُ
تي ًل ج بنا ؤما

 
َ
ىاد ألاعظِم  الاخخالف . ولِؿذ ٧لُّ ظماٍٖت اظخمٗذ هي في هظا (8)«فعلُىم بالعا

اؽ التي اظخمٗذ ٖلى َاٖت   الىَّ
ُ
ٓم ظملت ىاص ألٖا ما الؿَّ ٓم، بهَّ ىاِص ألٖا الؿَّ

ا ٧ان ؤو ٞاظًغا ما ؤ٢ام الهلة، ٦ما ٢ا٫ ؤوـ ْذ بها، بغًّ َٗ َ
لُان وَبس بً مال٪.  الؿُّ

٢اشخي: عوي ٖشمان  ض الغَّ اع، ًٖ و٢ا٫ ًٍؼ  بً ٖمَّ
َ
بً ٖبض الغخمً، ًٖ ٨ٖغمت

                                                           

ت13/37( ٞخذ الباعي قغح صخُذ البساعي البً حجغ )1)  هـ.1379 -بحروث -(. صاع اإلاٗٞغ

ُه: 8) ًبا، ٞو جه ٢ٍغ  «.ًل ججخمع»( ج٣ضم جسٍغ
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٢اشخي، ٢ا٫: ٢لُذ ألوـ: ؤًً الجماٖت؟ ٣ٞا٫: ؤمغائ٦م ض بً ؤبان الغَّ  .(1)«ًٍؼ

ملسو هيلع هللا ىلص ؤما ألازباع التي ط٦غها ًٖ عؾى٫ هللا »و٢ا٫ ؤبى دمحم بً خؼم عخمه هللا: 

هغ  مً الضَّ
ً
 واخضة

ً
لم ال ججخم٘ وال ؾاٖت خه ٖلُه الؿَّ مَّ

ُ
ٖلى باٍَل؛  ٞةهما ٞحها ؤنَّ ؤ

 .(8)«بل البض ؤْن ٩ًىن ٞحهم ٢اثٌل بالخ٤ِّ و٢اثم به، وه٨ظا ه٣ى٫ 

ڦ )وظاء ًٖ ابً مؿٗىص هنع هللا يضر ؤهه ٢ا٫ في جٟؿحر ٢ىله حٗالى:  -

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

هى الجماٖت، و٢ا٫: : »[113]آ٫ ٖمغان: (ک ک ک ک گ گ گ 

ها خبل هللا الظي ؤمغ به، وبنَّ ما ج٨غهىن في الجماٖت ٖل٨ُم بالج ماٖت ٞةجَّ

غ٢ت ُٟ ىن في ال ا جدبُّ اٖت زحٌر ممَّ
َّ
 .(3)«والُ

 اإلاؿلمحن ٣ٞض لؼم »٢ا٫ ؤلامام الكاٞعي: 
ُ
وَمً ٢ا٫ بما ج٣ى٫ به ظماٖت

 اإلاؿلمحن ٣ٞض زال٠ ظماَٖتهم التي 
ُ
ظماَٖتهم، وَمً زال٠ ما ج٣ى٫ به ظماٖت

مغ بلؼوِمها
ُ
 ؤ

ً
م٨ً ٞحها ٧اٞت ًُ ا الجماٖت ٞل  غ٢ت، ٞإمَّ ُٟ ، وبهما ج٩ىن الٟٛلت في ال

 ًٖ مٗجى ٦خاب هللا حٗالى وال ُؾىٍت وال ٢ُاٍؽ بْن قاء هللا
ٌ
 .(4)«ٟٚلت

٣ُضجه - داوي في متنٖ  ٣ى٫ ؤلامام ؤبى ظٟٗغ اُل ت بال٣بى٫:  -ٍو مَّ
ُ
تها ظماهحُر ألا والتي جل٣َّ

ا ونىاًبا، وال» ت خ٣ًّ ماِء واخٌض وهى وهغي الجمٖا ظاًبا، وِصًً هللا في ألاعى والؿَّ ا ٖو
ً
غ٢ت ػَٛ ُٟ

ٗالى:  صًً مغان: (ڃ ڃ چ چ چ)ؤلاؾلم، ٢ا٫ هللا ح  .(5)«[19]آ٫ٖ 

ت عؾى٫ِ هللا  ا ؾَب٤ مً آًاث ٦خاب هللا وُؾىَّ لم ملسو هيلع هللا ىلصِٞممَّ ِٗ ، و٦لم ؤهل ال

                                                           

ب الخضًض البً ٢خِبت ال1)  م.1977 -بٛضاص -(. مُبٗت الٗاوي1/319ضًىىعي )( ٍٚغ

 ال٣اهغة. -(. مُبٗت الٗانمت4/496( ؤلاخ٩ام في ؤنى٫ ألاخ٩ام البً خؼم )8)

ل في جٟؿحر ال٣غآن ) جٟؿحر البٛىي( )3)  -بحروث -(. صاع بخُاء الترار الٗغبي1/481( مٗالم الخجًز

 هـ .1481-الُبٗت ألاولى

ٗذ ٞىػي ٖبض اإلاُلب(. 881( الغؾالت للكاٞعي )م4) اء اإلاىهىعة -جد٤ُ٣: ٞع  مهغ. -صاع الٞى

ت للُداوي )م5)  .بحروث -اإلا٨خب ؤلاؾلمي -(46( متن ال٣ُٗضة الُداٍو
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ىا هللا ٖلحها، ٞب ًَّ بُٗت الجماٖت اإلاؿلمت التي خ جها هسلو بلى مٟهىم َو َُّ

ت ؤٞغاصها  ت بٗامَّ مَّ
ُ
امت اإلاؿلمحن، ٞاأل ٓم ٖو ىاص ألٖا ها الؿَّ الغَّؾى٫ ؤجمَّ بُان بإجَّ

عي ؤهه ؤحى  ضَّ ، ٍو
ُّ

 َمً ٌكظ
ُّ

ل٫ خحن ٌكظ ًَّ ما ٣ً٘ ال ، وبهَّ  مً ؤن جًلَّ
ٌ
ت مدْٟى

زى٫ ٞحها، وَمً ًضزل وَمً   الضُّ
َ
ص به ٦ُُٟت دّضِ ًُ بمٗجى ظضًٍض لجماٖت اإلاؿلمحن، 

َغ١ِ ًسغط مج ِٟ ت، وهى مً ؤهل البضٕ، ومً ال ا للجماٖت الخ٣َّ
ً
٢ ها، ٞهظا ٩ًىن ُمّٟغِ

خه ٚحر ُمىداٍػ ملسو هيلع هللا ىلص الهال٨ِت التي ؤزبر ٖجها عؾى٫ هللا  مَّ
ُ
ا بلى ؤ ًُ ٞاإلاؿلم ما صام مىخم

ت ٞهى مً ظماٖت اإلاؿلمحن، وهي ؤمت ؤلاؾلم، وهي الٟغ٢ت  ًً بٗامَّ بال للّضِ

ُم ٞحها  الىاظُت، وهي الجماٖت التي ًضزل
َ
ْؿل

َ
هاصجحن، وح

َّ
ٞحها َمً ًى٤ُ الك

ت وؤنىِلها. َُّ ِٝ في ٢ىاٖضها ال٩ل ٜ والاهدغا  مً الَؼ
ُ
 ال٣ُٗضة

عت:  الاحخما  املخمىد في الؽَش

ٗت وههىنها مً الٟغ٢ت والخدؼب والاهٟغاص ًٖ  ٖىضما خظعث الكَغ

مجمٕى ألامت وؾىاص اإلاؿلمحن؛ ٧ان الهضٝ مً طل٪ خٟٔ وخضة هظه ألامت 

ا، واملخاٞٓت ٖلى وخضة الجؿض ؤلاؾلمي، ٞل ج٣٘ الٟغ٢ت ٣ٖض ًُّ ا وؾلى٦ ًُّ ٣ه ا ٞو ًًّ

في هظه ألامت ٦ما و٢ٗذ في ألامم الؿاب٣ت، ول٨ً في هٟـ الى٢ذ صٖذ للخٗاون 

م:  ٖلى البر وؤٖما٫ الخحر والخٗاون ٖلى طل٪. ٣ًى٫ هللا ٖؼ وظل في ٦خابه ال٨ٍغ

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی )

 .[6]املائدة: (ی ی 

 :ً ت م لى ؤنى٫ مىدٞغ ت ٢ض ٢امذٖ  وإلاا ٧اهذ الخُاعاث الًالت والجماٖاث اإلاىدٞغ

مل زاعط صاثغة  ً مجمٕى ألامت، واٗل ت والاهٟغاصٖ  غٍَّ ا٫ِّ ألنى٫ الضًً، والّؿِ ًَّ الٟهم ال

٣ض ونٟذ بالًل٫ والخغمت.  املجخم٘، و٧اهذ زماع مىاهجها زبِشت اإلا٣ضماث والىخاثجٞ 

ُت ؾلُمت حٗمل ول٨ً  ٢ض ج٣ىم ججمٗاث ٖلى ؤنى٫ صخُدت و٢اٖضة قٖغ

 ،ً ت في ألاهضاٝ والخ٩ٍى َُّ اع الٗام للمجخم٘ ؤلاؾلمي، وفي ظّىٍ مً الٗلى في ؤلَا

٣ًا ل٣ىاهحن املجخم٘ وهٓامهجماعؽ ؤٖمال ٗاث جضزل جدذ باب  ،ها ٞو ٞهظه الخجمُّ
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اإلاؿلم بالضوع الظي ؤمغث اإلاؿخدّبِ واإلاىضوب مً ألامىع؛ ألجها ج٣ىم في املجخم٘ 

ٗت مً الخٗاون ٖلى الخحر.  به الكَغ

 مظاهش الخفشكت بين اإلاؽشو  واإلامىى  مً الخجمعاث:

ها جخٗامل م٘  - ٨غ واإلاىهِج جىُل٤ ِمً ؤجَّ ِٟ ت اإلاؿخ٣ُمت ال ٗاث الخحًر ٞالخجمُّ

ٍ٘ مؿلٍم، وهي حٗمل في زضمت هظا املجخم٘ اإلاؿلم بهىعٍة ؤو بإزغي ٞهي  مجخم

 
ٌ
و٦ظا في املجخمٗاث الخٗضصًت والتي  ِمً اإلاؿلمحن في زضمت اإلاؿلمحَن  ظماٖت

حِٗل ٞحها ؤ٢لُاث مؿلمت جيكإ مشل هظه الجماٖاث ٖلى ؤؾاؽ مً اخترام 

ال٣ىاهحن املخلُت لخل٪ البلص وجماعؽ وكاَها ٖلًىا في يىء اإلاكتر٥ ؤلاوؿاوي، 

اث الًالت ل  ؤما املجمٖى ت التي جخ٨خَّ ٘ وجً٘ لها مىهًجا والخُاعاث اإلاىدٞغ وجخجمَّ

 ً ًعا جضٖى مً زلله املجخمٗاِث اإلاؿلمِت بلى ؤلاؾلم، وبلى ج٩ٍى ٣ًا وجهىُّ ٍغ َو

ل  ِ
ّ
ها هي ظماٖت اإلاؿلمحن وهي َمً ًمش ًُّ في هٟؿها ؤجَّ مجخم٘ ٍمؿلٍم، ٞهي جٓ

ىت والجماٖت وؾِ  ل مىهَج ؤهِل الؿُّ ِ
ّ
ؤلاؾلم، ؤو ٖلى ؤ٢ل ج٣ضًٍغ هي َمً ًمش

ٍ٘ ظا  بزغاَظه مجخم
ً
، لم ًىدبه بلى ظاهلُخه بال ظماٖتها ومً زم جداو٫ ظاهضة هلّيٍ

 مً ظاهلُِخه بلى ؤلاؾلِم.

ت التي حٗمل ٖلى زضمت املجخم٘ ال ٩ًىن يمً  - ت والضٍٖى الخجمٗاث الخحًر

غاى ألازغي. ٞهي جماعؽ  مىاهجها ؤي ؤهضاٝ ؾُاؾُت، ؤو ؤي هٕى مً ألٚا

ا الىاؽؼ وظل، وفي ؾبُل ٢ًاء خاظت الٗمل الخحري والضٖىي خؿبت هلل ٖ ، ؤمَّ

ت بطا ماعؾذ الٗمل الخحري ؤو الضٖىي ؤو ال٣ُام بالخضماث  الخُاعاث اإلاىدٞغ

الاظخماُٖت، ٞةجها جىٓغ بلى ما ًيخج ًٖ نيُٗها مً م٩اؾب ماصًت واهدكاع 

 للخُاع ؤو الجماٖت.

ت ٞاع١ ظىهغي بحن اإلامىٕى واإلاكغوٕ في صًً ؤلا  - ؾلم؛ الٗلىُت والؿٍغ

ت ؤو الٗلمُت الٗلىُت، التي حٗمل في ْل ٢ىاهحن  ت ؤو الضٍٖى ٞالخجمٗاث الخحًر

املجخم٘ وهٓامه، ومً زل٫ الاهضماط ال٩امل في املجخم٘، ٞل جىٟغص ٖىه بمىهج 

سظ  ا مً ًخَّ ا ما التزمذ بظل٪، ؤمَّ ًٖ ؤو جُب٣ُاث، ٞهظه الخجمٗاث مدمىصة قغ
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٣ًا للٗمل الضٖىي ؤ ت ٍَغ ٍغ و الخحري ٞهظه ٖلمت ٖلى ٞؿاص اإلاىهج ِمً الّؿِ

ى  َّٟ ٍ٘ مؿلٍم ٞلماطا جخس  ٖلى الاهدغاٝ؛ أله٪ في وؾِ مجخم
ٌ
لمت ٤ِ ٖو والٍُغ

٤ٟ م٘ الكٕغ   ال جخَّ
ً
 باَلت

ً
ٖىة صٖىة  بطا ٧اهذ هظه الضَّ

َّ
بضٖىج٪ ؤو وكاَ٪؟! بال

 ٖلى ِيٗاٝ ال٣ٗى٫.وال جغو 
َّ

 ط بال

ا الاظخمإ - ًٖ ه  مً نىع الخجم٘ اإلامضوح قغ غعّيِ والخ٣ُّٟ
َّ

ٖلى َلب الٗلِم الك

ه ووكِغ  ِٗ  لىٟ٘ هِٟؿه ومجخم
ً
جٗل اإلاؿلم مً طل٪ وؾُلت ًَ ًً، ٖىضما  في الّضِ

ل م٘ الىاؽ وال   للخىانُّ
ً
جٗل طل٪ وؾُلت الخحر والًُٟلِت والٗلم بحن الىاؽ، ٍو

ض بِىه وبحن الىاؽ ؤيَّ ٖؼلت ماصً ِ
ّ
عي لىٟؿه جمحًزا ًٖ اإلاؿلمحن، وال ًىل ت ؤو ًضَّ

ت.  مٗىٍى

٘ ٖلى َلب الٗلم ٖىضهم  ت هجض ؤن الخجمُّ وفي اإلا٣ابل ٖىض الخُاعاث اإلاىدٞغ

ي مىاهج حٗلُم باَلت والتي  ٤ جبّجِ ؤنبذ مً ؤصواث ق٤ِّ املجخمٗاث، ًٖ ٍَغ

ُاٍث ما ؤهؼ٫ هللا بها ِمً  ِ٘ اإلاؿلم، وج٣ؿُِمه بلى مؿمَّ حٗمل ٖلى جٟغ٢ت املجخم

٣هم ومىهِجهم بإهه هى الخمشُُل الخ٣ُ٣يُّ  ؾلُان، وجؼ٦ُِت ؤهِٟؿهم وون٠ِ  ٍَغ

٤ الخىاعط الظًً ًَغون ؤهٟؿهم الُاثٟت  لضًً ؤلاؾلم، ٞظل٪ هى بضاًت ٍَغ

اٍع بُٗىه وبزباث  َُّ اإلاامىت، ؤو ؤن ٩ًىن الاظخمإ ٖلى َلب الٗلم مىظًها لىهغة ج

ماله، ٞبمشِل هظه ألا  ت له وأٖل َُّ خه ومداولت بًجاص اإلابرعاث الكٖغ َُّ قُاء قٖغ

م للمؿلمحن  ضب بلى الخغمِت ألهه لم ٣ًّضِ لبه ِمً الىَّ ًسغُط الاظخمإ ٖلى الٗلم َو

غ الٟغ٢ت.
َ

م املجخمٗاث اإلاؿلمت ووك ما ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪ ٢ؿَّ  ؤيَّ مىٍٟٗت وبهَّ

* * * 
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 زاجمت

 العضلت في صمً الفتن:

 ؤو و٢ًخا بال وويٗذ له ما ًىا
ً

ٗت الٛغاء خاال ؾبه مً لم جتر٥ هظه الكَغ

غ للمؿلم ُٞه ؤن ج٩ىن خُاجه مىًبُت ٖلى اإلاىهج الصخُذ،  ألاخ٩ام، التي جٞى

ٞل ًىدٝغ وال ًدضر في خُاجه ؤي هٕى مً ؤهىإ الخلل، وال ًهِبه الًغع في 

 صًً وال صهُا.

ومً هظه ألاخىا٫ وألاو٢اث ػمان الٟتن، الظي ًدضر ُٞه ازخلٍ في اإلاٗاوي 

ت التي جضعي ؤجها جمشل صخُذ الضًً، واإلاٟاهُم، وجٓهغ ُٞه الجما ٖاث اإلاىدٞغ

بلى التزام ملسو هيلع هللا ىلص وجضٖى اإلاؿلمحن بلحها وبلى ههغة مىاهجها. ٣ٞض ؤعقضها الىبي 

 الجماٖت وؾىاص اإلاؿلمحن وججىب الٟغ١ والجماٖاث.

ٓم مً اإلاؿلمحن، ٞهى بظل٪ في صاثغة  ىاص ألٖا ٞٗلى اإلاؿلم ؤْن ٩ًىَن م٘ الؿَّ

ل٫ وا ًَّ ًَ ال همت م ِٗ ٗٝغ ُٞه الخ٤ُّ ال ٌُ ا لى ازخلِ ٖلُه ألامُغ في ػماٍن ال  تن، ؤمَّ ِٟ ل

 مً الباَِل، ؤو ٧ان في م٩اٍن ٚلب ٖلُه الباَُل ٞالٗؼلت زحر له.

 هنع هللا يضر ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ُ هللا 
َ
غة ٌن » ملسو هيلع هللا ىلص:ٟٞي الصخُدحن ًٖ ؤبي هٍغ

َ
 ِفت
ُ
ىن
ُ
ى
َ
َظخ

اِثُم فيها
َ
اِثِم، والل

َ
ًَ الل اِعُذ فيها خيٌر ِم

َ
ًَ  الل ًَ اإلااش ي، واإلااش ي فيها خيٌر م خيٌر م

 
ْ
ُعز َُ
ْ
ل
َ
ا ف
ا
 ؤو مَعار

ا
َجإ
ْ
 منها َمل

َ
ًْ وحذ ُه، فَم

ْ
ِشف
ْ
ؽ
َ
ْعد
َ
َها ح
َ
 ل
َ
ف شا
َ
ؽ
َ
ًْ ح اعي، َم العا

 .(1)«بِه 

و٢ض ًدضر في بٌٗ ألاػمىت ؤن ًخٟغ١ الىاؽ بلى قُ٘ وؤخؼاب، ٞإعقضها 
ٗؼلت ًٖ هظه الٟغ١ ى البلى الخ٨م الكغعي اإلاىاؾب لهظه الخا٫ وهملسو هيلع هللا ىلص الىبي 

ب ؤلامام البساعي في الصخُذ: باب ٠ُ٦ ألامغ بطا لم ج٨ً  ،والجماٖاث و٢ض بىَّ
ُه:  -الؿاب٤ ط٦غه  -ظماٖت؟ زم ط٦غ بةؾىاصه خضًض خظًٟت بً الُمان هنع هللا يضر  ٞو

 وال بماٌم؟ ٢ا٫:
ٌ
ًْ لهم ظماٖت ها، ولى » ٣ٞلُذ: ٞةْن لم ج٨

ا
ل
ُ
 و
َ
ًَ الِفَشق ٌْ جل فاعتِز

                                                           

( مخ٤ٟ ٖلُه؛ ؤزغظه البساعي في ٦خاب الٟتن، باب ج٩ىن ٞخىت ال٣اٖض ٞحها زحر مً ال٣اثم 1)

هؼو٫ الٟتن ٦مىا٢٘ ال٣ُغ (، ومؿلم في ٦خاب الٟتن وؤقغاٍ الؿاٖت، باب 7188، 7181)

(8886.) 
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ْ
ًَ ؤن  على رل

َ
 وؤهذ

ُ
ًَ اإلاىث

َ
ذِسه ًُ ى   على ؤـل شجشةه حتا

 .(1)«حعضا
واء ال٩افي ل٣ٟه الٟتن، ٞهظا هبي  افي والضَّ

َّ
ٟٞي هظا ألامغ الىبىي البُان الك

ض  ضها مدمَّ ِ
ُّ تهم ملسو هيلع هللا ىلص الغَّخمت ؾ امَّ ًإمغ ؤٞغاص ؤمخه بلؼوم ظماٖت اإلاؿلمحن ٖو

تٍن  ِٞ ن وؾىاص ألامت، وفي خا٫ ٧اهذ ألامت في ٖهغ  غ٢ٍت ٞبحَّ
ُ
َغ١ ٞو ِٞ ؤنَّ ؤًَٞل ملسو هيلع هللا ىلص و

تن. ِٟ غ١ وال ِٟ  ما ٩ًىن ٖلُه اإلاؿلم هى اٖتزا٫ هظه ال
ز هظه  مّحِ

ًُ ل٫ الظي  ًَّ ما ًض٫ُّ ٖلى ال تزا٫ بْن ص٫َّ ٖلى شخيٍء ٞةهَّ وألامغ بااٖل

ِبيُّ  غ١، بط لى ٧ان بخضاها ٖلى الُهضي ألمغ الىَّ ِٟ اإلاؿلَم ؤْن ًخدغَّي وظىَصها ملسو هيلع هللا ىلص ال
بدض ٖجها ىداػ بلحها، ٞالٗؼلت ًٖ الٟغ١ صلٌُل ٖلى ٞؿاص اإلاىهج وبُلن  ٍو ٍو

٣ت ٖىض ظمُٗها صون اؾخصىاء. ٍغ
َّ
 الُ

* * * 

                                                           

جه.1)  ( مخ٤ٟ ٖلُه، و٢ض ج٣ضم جسٍغ
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 كضُت ألاخالق بين اإلاىهج الفىفي واإلاىهج اإلادؽذد. 11

ذ  بمجخمٗىا ؤلاؾلمّيِ في هظا الٗهغ هى 
َّ
ل٣ض ٧ان مً ؤٖٓم ألامىع التي خل

اؽ في حٗاملتهم بًٗهم م٘ بٌٗ، مما لم طل٪ الاهدضاع الظي ؤناب ؤزل١ الىَّ 

ا ٖلى مضاع ال٣غون اإلاايُت؛ ٣ٞض اقتهغث بحن الىاؽ آلان ٦شحر مً 
ً
٨ًً مٗغوٞ

ٟؿ٤ُ والاؾخٗلء وال٨ِبر وؤمىع ؤزغي ٚاًت في ال٣بذ لم ج٨ً  ؤلىان الخبضٌ٘ والخَّ

ص نىعة  ض ؤن وؿّىِ مىظىصة في ؤؾلٞىا مً ٢بل، وهدً بط ه٣ى٫ هظا ال هٍغ

خم٘ ٞىجٗلها ٢اجمت، ؤو هد٨م ٖلى مجخمٗىا ؤهه ٞاؾض ٞل زحر ُٞه، طل٪ ؤن املج

 مجهم ال جؼا٫ ؾاثغة ٖلى الضعب في 
ٌ
الؿىء لم ٌٗم الىاؽ ٧لهم بل زمت ٞئت

ِغ الًٟاثل الخمُضة.
ْ

ك
َ
ُ٘ وو  الخمؿ٪ بىهج ألاواثل في حٗاملهم ألازلقي الٞغ

خمٗىا ؤن وؿبر ؤٚىاع وال بض لىا في بَاع خضًصىا ًٖ الؿىء الظي خلَّ بمج

هظه الٓاهغة لىٗٝغ زٟاًاها وؤؾبابها والخ٣ُ٣ت ؤن ألاؾباب ٦شحرة ولٗل مً 

بت لم ًإلٟىها مً ٢بل  ؤهمها هى ؤن اإلاؿلمحن باجىا ًجضون في خُاتهم ْاهغة ٍٚغ

 ًَ  ً ت وكإث م٘ بضاًت ال٣غن الٗكٍغ ٖىن الٟهم في الضًً ضَّ وهي بغوػ ٞئاث مخُٞغ

دخ٨غون هظا الٟهم ٖل ً ٖلى ؤجهم ال ٣ًٟهىن ٍو ىٓغون بلى آلازٍغ ى ظماٖتهم ٍو

هًما لضًً هللا ؤهَٟؿهم ؤونُاَء 
َ
ل لهم ؤجهم ؤ٦ثُر ٞ ِ

ُّ ُ
في صًجهم قًِئا، وظٗل مً ز

هُضُع مجهم م٘ الٗلم ؤجهم لِؿىا  ًَ ٖلى املجخم٘، وناع ؤمغ الخل٫ والخغام 

م املجخم٘ بل ّؿِ
ُ
ى ٢ؿمحن ٢ؿم ماهلحن ِلـَما ًخهضعون له، وهخج ًٖ هظا ؤن ٢

رِث ألازل١  َغ مجهم، وِبىاًء ٖلى طل٪ حٛحَّ
َ

ٟ
َ
اجبٗهم ٞهاع مً ظماٖتهم و٢ؿم آزغ ه

في املجخم٘ وؾاص َظىٌّ مً الصخىاء والبًٛاء بحن ٞئاِجه، ٞٓهىع هظه الجماٖاث 

٧ان لها صوٌع ٦بحٌر في ٞؿاص مىٓىمت ألازل١ في املجخم٘ ؤلاؾلمي ؤصي بلى هٟىع 

ُٛحِر بٌٗ الىاؽ مً الخٗا
َ
همها ٞهًما زاًَئا، بجاهب ح لُم ؤلاؾلمُت بل ٞو

 بحن اإلاؿلمحن.
ً
غصة التي ٧اهذ مً ٢بل ؾاجٛت

َّ
 اإلاٟاهُم اإلاُ

ر  ت في الخٛحُّ ىا في هظه الىع٢اث لً ه٠٣ ٖىض خضوص صوع الجماٖاث اإلاخُٞغ بهَّ

ىا ؾيخٗغَّى ٦ظل٪ بلى صوع الجماٖاث  ال٨بحر الظي ؤخضزىه في ؤزل١ ألامت، بل بهَّ
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اإلاخُّغِٞت في هضم الخهٝى ؤلاؾلمي الظي ٧ان بُبُٗت الخا٫ ًضٖى مً زل٫ 

اث  َُّ ن مٗالم الظو٢ بّحِ مت ٍو ِ
ُّ ٌُّ ٖلى الٗاصاث ال٣ د مىهِجه بلى م٩اعم ألازل١ ٍو

ه ٌٗضُّ الجاهَب الظي ًمشل ؤلاخؿان بلى ٧ّلِ شخيٍء، اإلاٟهىم مً ٢ى٫  ُٗت؛ وطل٪ ألهَّ الٞغ

ض اإلاغؾلحن  ِ
ُّ  حعملسو هيلع هللا ىلص: »ؾ

ْ
 لم جىً جشاه فةهه ًشاَن ؤن

ْ
ً جشاه فةن

ا
 وإه
َ
 هللا
َ
 .(1)«بذ

هى  لى جغؾُش ألازل١ ؤلاؾلمُت في ٢لىب الخل٤ٞ  ٗملٖ  ٝ بضوِعه ال٨بحِرٌ  هىُّ ٞالخَّ

 ً هاث م ٘ اإلاغء ؤن ًغي ٧لَّ ظما٫ٍ وظل٫ٍ في اإلا٩ىَّ ً زلله ٌؿخُُ ٘ الظي م الؿبُُل الىاؾ

لى الخٗامل م٘  لى مسخل٠ ؤهىاٖها خىله، طل٪ ؤن مىهجه ٢اثمٖ  ِ٘ املخلى٢اثٖ  ظمُ

بٗض في الىَّٟـ ؤلاخؿاؽ باإلاىأٖ وجظو١ ألامشا٫   ً بإزل١ٍ ؾامٍُت، وهى الظي

و في  والِخ٨مت، وؾبب طل٪ ؤنَّ الخهٝى هى طل٪ الجاهب مً الضًً الظي جسهَّ

مٗالجت ال٣لىب وبنلح الىٟىؽ، مما ًجٗل ؤلاوؿان ًغج٣ِي في ؤزل٢ه وؤخاصًشه 

ىه الغطاثل؛ ألهه عاسٌخ في هٟؿه ؤهه ٦ؿاثغ بزىاهه وهٓغجه بل ل جهضعٖ  ى املجخم٘،ٞ 

ٗجي حٗاوًها وجىاًٚما واوسجاًما بحن ؤبىاء املجخم٘ الىاخض،  ل ٦بر وال عجب مماٌ  البكغٞ 

٩ىن في اإلاىهج الهىفي ألجهم بظل٪ حهضمىن مىهًجا  ِ
ّ

ومً هىا ٧ان زُغ ؤولئ٪ الظًً ٌك٨

لى بخُاء ال ملذٖ  ٙ ال٣ٗى٫ وعقي ألازل١ِ، ومً هظا وخًاعةٖ  ٣لىب واعجٟإ الهمم وهبى

 ٝ اإلاىُل٤ ظاء ال٨لم في هظه ال٣ًُت وهي: ؤزل١ املجخم٘ ؤلاؾلمي بحن جإزحر الخهى

ً زل٫ الٟهى٫ الخالُت: جها م ت، وؾيخ٩لمٖ   وهضم الجماٖاث اإلاخُٞغ

: دوس الخفىف في جشظُخ الزوكُاث في املجخمع اإلاعلم.  الففل ألاٌو

 لففل الشاوي: دوس الخفىف في بىاء ألاخالق الخمُذة في املجخمع اإلاعلم.ا

 الففل الشالث: دوس الجماعاث اإلاخعشفت في هذم ؤخالق املجخمع اإلاعلم.

 الففل الشابع: هُفُت حغُير الجماعاث اإلاخعشفت ألخالق املجخمع اإلاعلم.

* * * 

                                                           
ل الىبي 1) ًٖ ؤلاًمان، ملسو هيلع هللا ىلص ( مخ٤ٟ ٖلُه؛ ؤزغظه البساعي في ٦خاب ؤلاًمان، باب ؾاا٫ ظبًر

لم الؿاٖت ) ( ومؿلم في ٦خاب ؤلاًمان، باب بُان ؤلاًمان وؤلاؾلم 51وؤلاؾلم، وؤلاخؿان، ٖو
غة هنع هللا يضر.( مً خض11ً( و)9وؤلاخؿان )  ض ؤبي هٍغ
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 الٟهل ألاو٫ 

 ُاث في املجخم٘ اإلاؿلمصوع الخهٝى في جغؾُش الظو٢ُاث وألازل٢

٧ان للخهٝى صوع ٦بحر في جغؾُش الظو٢ُاث وألاصبُاث في املجخم٘ اإلاؿلم، 

 
ً

ٞالخهىٝ له ٖل٢ت وز٣ُت باآلصاب والظو٢ُاث والٟىىن وطل٪ باٖخباعها ٖمل

ا، ٞىدً بطا هٓغها بلى الٟىىن ؤلاؾلمُت ب٩ل ما جدمله مً ظما٫ وظل٫  بكغًٍّ

ش وظضها ؤن  اإلاؿلمحن ٢ض ؤبضٖىا في جل٪ الٟىىن، وطل٪  هلخٓه في عاسخ في الخاٍع

لى ظضعان ألايغخت، وفي  مكاهض ؤلابضإ الُٗٓمت التي هغاها في اإلاؿاظض، ٖو

غ الخهٝى ٞحها ٦شحًرا،  مَّ َٖ حرها في ظمُ٘ ؤهداء البلص التي  ٩اًا والخىاه٤ ٚو الخَّ

غث في ا
َّ
ت ؤز َُّ ت صًي َُّ ة مً صالالث نٞى لىٟـ ٞإهخجذ جل٪ وجل٪ الؼزاٝع مؿخمضَّ

ت، وهظا ًض٫ ٖلى ؤن املجخمٗاث الٟىىن  جإزغث بالخهٝى في آلاصاب  اإلاخُٞغ

 والٟىىن جإزًغا واضًخا.

ت  ا هلخٔ الٗل٢ت بحن الخهٝى والٟىىن؛ ٦خل٪ الٗل٢ت ال٣ٍى ًً وهدً ؤً

ر ؤنَّ الخهٝى ال ًداعب  التي بحن الكٗغ والخهٝى وألاصب، وهظه الٗل٢ت جىّضِ

ُٗت، ٦ما ؤنَّ الٟىىن والظو٢ُاث ج٣خبـ ٦شحًرا  الٟىىن الجمُلت وال الظو٢ُاث الٞغ

ٝ وؤصبُاجه.  مً ٖلىم الخهىُّ

ُت ل٩ل ٖباصٍة  وهظا الظو١ في الخهٝى ًإحي مً جظو١ الؿاصة الهٞى

 ، خظو٢ىن الاجها٫ به ٖؼَّ وظلَّ ًٟٗلىجها، ٞهم ًخظو٢ىَن ؤلاًمان باهلل حٗالى، ٍو

إزظون هظا اإلاٗجى مً ٢ىله حٗال  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ) ى:ٍو

ا ب٣ى٫ِ عؾى٫ هللا [46]الغوم:  (گ گ ًً إوؿىن ؤً  ظعَم ؤلاًماِن ملسو هيلع هللا ىلص: ». ٍو
َ
راق
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ا
ذه سظىًل ا، وبمحما

ا
ا، وباإلظالم دًى َي باهلل سبًّ  .(1)«َمً َسض ِ

اٖاث، والخجز٫ِ في اإلا٣اماث، 
َّ
ه مً الاظتهاص في الُ

َ
ا ًإزظوه ًً وهى طو١ ؤً

 وجسلُت الباًَ مً قهىاث الىٟـ وخٓى 
ً
إ َُّ ّ الكُُان، ختى ًهبذ ال٣لب مه

، ٞالظو١ ٖىض الؿاصة الهىُٞت  ؤو في -لخل٣ي ؤهىاع املخبت وال٣غب ؤلالهّيِ

ا في اإلاىٓىمت ؤلاؾلمُت ٧لها؛ ألن الظو١  -الخهٝى بىظٍه ٖام ا زانًّ
ً
ًإزظ مؿل٩

ت الضًيُت، ٞلبضَّ لئلوؿان ؤن ٩ًىن له  في الخهٝى له ؤبٗاص ؤزغي ختى في اإلاٗٞغ

ؿدكٗغ طو١ ال٣غب مىه ٖؼ وظل، ٞخإحي بٗض طل٪ الخجاعب مٗغ  ٞت بغبه َو

ُت التي ٩ًىن ؤؾاؾها الاظتهاص في الُاٖاث وقٛل ال٣لب باهلل ومداولت  الهٞى

الىنى٫ بلُه، ومً هىا ًهبذ ظما٫ الباًَ ْاهًغا ٖلى ظما٫ الٓاهغ مً ؤزغ 

 هظا الخظو١.

ٗبضي في الخهٝى عسخذ الظو٢ُ اث في ٧ل شخيء في مً هظا اإلاىُل٤ الخَّ

ه وظهخه هلل  ىّظِ ًُ املجخم٘ اإلاؿلم، ٞإحى مً ٧ىن الخهٝى ًغي ؤن الٗبض البض ؤن 

مَّ ٞهى ًاصي عؾالخه في الخُاة ٖلى ؤخؿً وظٍه 
َ
وخضه بٗباصجه له، ومً ز

مؿخ٣ُم وهظا مً الخظو١ في الٗباصاث، وهظا الخظو١ في الٗباصاث ظٗل 

 في مٗاملجه، ٞةنَّ 
ً
ِ٘ ٩٦ل للمجخم٘ اؾخ٣امت إزحَر الضًجي ًازغ ٖلى املجخم الخَّ

ا صخًُدا  ًٗ ىَط ُٞه، وهظا ألامُغ ًسل٤ مجخم ِٖ ا صخًُدا ال  ًُ جٗله ًترقى جغ٢ ٍو

 مً ٚحر ؤن ٩ًىن 
َ
٩ىن صؾخىُعه ال٣غآَن والؿىت ٗت هللا ٍو ٣ًىم ٖلى جُب٤ُ قَغ

هىا٥ بًٛاء ؤو شخىاء بحن ؤٞغاصه، بل جخُب٘ ألاٞغاُص بُاب٘ الدؿامذ والخب 

ُ٘ مً زل٫ حٗالُم الخضًً وحٗاملجه التي وب عؾاء ألازىة وجغؾُش الظو١ الٞغ

.  ًغؾحها الخهٝى

ل٣ض ؤعسخى الخهىٝ مٗالم الظو٢ُاث في املجخم٘ مً زل٫ جظو١ آًاث ٦خاب 

                                                           
ا )1) ( مً خضًض 34( ؤزغظه مؿلم في ٦خاب ؤلاًمان، باب طا١ َٗم ؤلاًمان مً عضخي باهلل عبًّ

 الٗباؽ بً ٖبض اإلاُلب هنع هللا يضر.
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، ٞٗىضما ٣ًى٫ هللا حٗالى في ٦خابه: ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ) هللا ٖؼَّ وظلَّ

]الب٣غة:       (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

ُت ٧امىت . ٞةنَّ [31 ، واإلاٗاٝع ٖىض الهٞى هظه آلاًت جىنل بلى الٗلىم واإلاٗاٝع

ُ٘ املجاهضة واملخبت والٟىاء والخظو١  ت، وهظه الغوح هي مىب في الغوح البكٍغ

ًُّ له في مجخمٗه مً 
ِٗ

ٌَ  بك٩ل ٦بحر ل٩ل ما 
ً

والخل٣ي، ومً هىا ٩ًىن ؤلاوؿان ٢ابل

ت، ُٞخٗامل م٘ ألاو  ًَّ ٍت بلى ال٣غب مً ؤقُاء ؾامُت ؤو ؤقُاء عص ـٍ قٛٞى لى بىٟ

خٗامل  ٗمل ٖلى الغقي في ٧ل خُاجه، ٍو ًْ خىله َو هللا ومدبت الىاؽ والغيا ٖمَّ

٩ا٦ها بًُٗضا ًٖ ال٣بذ  ِٞ م٘ الشاهُت بىٟـ عايُت مُمئىت جداو٫ خلَّ ألامىع و

 والًُٗ.

ا الخٟخاػاوي ًٖ  ً للخهٝى وهى ؤبى الٞى اعؾحن اإلاٗانٍغ ٣ًى٫ ؤخض ؤبغػ الضَّ

: زهاث ي ألازلقي: ٩ٞل جهٝى له ٢ُم ؤزل٢ُت مُٗىت »و الخهٝى ِ
ّ
الترق

غوعة  ًَّ وحهضٝ بلى جهُٟت الىٟـ مً ؤظل جد٤ُ٣ هظه ال٣ُِم، وهظا ٌؿخدب٘ بال

مجاهضاث بضهُت وعٍاياث هٟؿُت مُٗىت، وػهض في ماصًاث الخُاة وما بلى 

 .(1)«طل٪

 
َّ

خ للظ ر ًٖ خ٣ُ٣ت الخهٝى الظي ًغّسِ و٢ُاث مً زل٫ وهظا الىوُّ ٌّٗبِ

ا:  الخهٝى ٞلؿٟت خُاة تهضٝ بلى الترقي بالىٟـ »ألازل١، ٣ًى٫ ؤبى الٞى

اياث ٖملُت مُٗىت جاصي بلى الكٗىع في  ا، وجخد٤٣ بىاؾُت ٍع ًُّ ؤلاوؿاهُت ؤزل٢

، وزمغتها 
ً

ا ال ٣ٖل
ً
ان بها طو٢ بٌٗ ألاخُان بالٟىاء ًٖ الخ٣ُ٣ت ألاؾمى، والٗٞغ

هٗب الخ ٗبحر ًٖ خ٣اث٣ها بإلٟاّ اللٛت الٗاصًت ألجها الؿٗاصة الغوخُت، ٍو

 .(8)«وظضاهُت الُاب٘ وطاجُت

                                                           
هىٝ ؤلاؾلمي )م 1) ا الٛىُمي الخٟخاػاوي6( مضزل بلى الخَّ ٣اٞت  -( جإل٠ُ: ؤبى الٞى

َّ
صاع الش

بٗ -للُباٖت واليكغ
َّ
الشتالُ

َّ
 م.1979 -ت الش

 (.8( مضزل بلى الخهىٝ ؤلاؾلمي )م 8)
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مإهِىت والؿٗاصة في 
ُّ
بن الىهىم الؿاب٣ت جبحن لىا ؤن الخهٝى باٖض ٖلى الُ

الخُاة، وهظه ؤمىع حٗمل ٖلى عؾىر الظو٢ُاث الٗالُت في املجخم٘، ٞمجخم٘ مُمئن 

 للخ٨ٟحر بهضوء و٢
ً

لى ؤلابضإ في خُاجه، وهظا ما ظٗل ؾُٗض في خُاجه ٩ًىن ٢ابل اصًعاٖ 

حره، بلى ٧ىهه زبرة  الخهٝى ًيخ٣ل مً ٧ىهه َيغًبا مً الٗلىم مشل ال٣ٟه والخضًض ٚو

٘ في قتى مىاحي ومجاالث الخُاة.  ٖملُت وطاجُت حٗمل ٖلى الجهىى باملجخم

ٗضُّ البٗض الغوحي مً الضًً ؤلاؾلمي، وم ٌُ ً بن الخهٝى بهظه اإلا٩اهت ال٨بحرة 

هىا ٖلُىا ؤن هىٓغ بلى الخهٝى ٖلى ؤهه ًمشل الهىعة الىا٢ُٗت اإلا٣ٗىلت، وال ًضزل 

بت ال٣لب ٖىضما ج٣ا٫ ٧لمت الخهٝى ؤمام ؤي شخو؛ ألن الخهٝى  الك٪ والٍغ

٧ان له صوع ٦بحر في املجاالث الش٣اُٞت ٧اٞت، وفي الكئىن الاظخماُٖت، بل ٖمل ٖلى 

٘ طو١ الٟغص اإلاؿلم بىٟؿه وبمجخمٗ ه، ٞهى حهضٝ مىظ البضاًت بلى الٗل٢ت م٘ ٞع

غسخ في هٟـ ؤلاوؿان ؤهه ٌِٗل هلل وباهلل وم٘  هللا وم٘ ؤلاوؿان وم٘ الُبُٗت، ٍو

ؿىص املجخم٘  هللا، ومً هىا جخجمل ألازل١ وجغجٟ٘ الظو٢ُاث في هٟىؽ الىاؽ َو

 خاالث مً الهضوء التي جى٨ٗـ ٖلُه بك٩ل بًجابي في خُاجه ٧لها.

هىا ؤهه جم جغؾُش ظمُ٘ الظو٢ُاث في املجخم٘ اإلاؿلم مىظ بضاًت  والظي ه٣غعه

، وؤنبدْذ مدايً الٗلم الكٍغ٠ في ٧ل بلص الٗالم ؤلاؾلمي  ووكإة الخهٝى

ُت، واهدكغ الخهٝى بحن ٧ل ٞئاث املجخم٘  ٣هاء نٞى لماء ٞو  ٖ دِىي بضازلها
َ
ج

الي اهدكغث ؤزل٢ُاث الضًً بهىعة ظمُلت في امل ب٣اجه، وبالخَّ جخم٘، ٞإنبدذ َو

ي طل٪ بلى ٢ىة  ص خُاة الىاؽ الضًيُت والخ٣ُ٣ت ج٨مل جل٪ الخُاة، وؤصَّ الكَغٗت جدّضِ

جُاع الخهٝى في ظمُ٘ ألا٢ُاع اإلاؿلمت، وناع اإلاٍغضون وألاجبإ ًيكغون ما ًخل٣ىهه 

ًٖ اإلاكاًش في املجخم٘ بخىاي٘ ظّمٍ ٨ٌٗـ نىعة خ٣ُ٣ُت للضًً ومداولت جظو٢ه، 

مل ٖلى بىائها، وهظا هى واو٨ٗـ هظا ٖل ا ٖو ًً ى ألازل١ التي ؤعؾاها الخهٝى ؤً

 الٟهل الشاوي الظي ؾيخدضر ٖىه وهى صوع الخهٝى في بىاء ألازل١ الخمُضة.

* * * 
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 الٟهل الشاوي

هٝى في بىاء ألازل١ الخمُضة في املجخم٘ اإلاؿلم  صوع الخَّ

ظ
َّ
ُ٘ مً ؤزل٢ه وجغبِخه الل ًِ وكإ ٖلحهما، ٞةن َؾَمْذ بنَّ ؤٞٗا٫ ؤي بوؿان جيُب

ًْ

 مٗها 
َّ
، وبطا ٧اهذ ٚحر طل٪ اهدِ

ً
هظه ألازل١ ٧اهذ ألاٞٗا٫ مىًبُت وؾامُت

٧لُّ شخيء، ٞاألزل١ هي الًىابِ واإلاٗاًحر التي ٌؿحر ٖلحها ؤلاوؿان في خُاجه 

ه م٘ زال٣ه وم٘ ألاٞغاص خىله، ومً زمَّ 
ُ
حِر جيخٓم ؾحرج ها، ومً زل٫ هظا الؿَّ ِ

ّ
٧ل

ًً وألازل١؛ طل٪ ألنَّ الضًً هى ما  ٞهىا٥  ٦بحٌر وجلػٌم ؤنٌُل بحن الّضِ
ٌ
اعجباٍ

ًبا مً هللا حٗالى، ومً ؤظل هظا  ه في ؤمىع ٦شحرة ججٗله ٢ٍغ ًُ به ؤلاوؿان بلى عّبِ ِضً ًَ

ل ب٩ل شخيء ُٖٓم في خُاجه، و٢ض ٧اهذ ألازل١  ال٣غب ٌؿعى ؤلاوؿان بلى الخجمُّ

ؿان، ومً هىا ٧اهذ الضٖىة بلى ألازل١ الخمُضة يمً ما ًخجمل به ؤلاو

م َوعصْث ُٞه ألازل١ الٗالُت التي  الخمُضة في الضًً ؤلاؾلمي؛ ٞال٣غآن ال٨ٍغ

 ٖلحها مً زل٫ آًاجه، والتي ٖملذ ٖلى بعؾاء الىٓام في املجخم٘ اإلاؿلم؛ 
َّ

خض

٣ىي واظخىاب ال٣بُ ذ وهي ؤزل١ جخمشل في ؤلاخؿان والبّرِ وعبِ الٗباصاث بالخَّ

م الٟىاخل ما ْهغ مجها وما بًُ، ومٗاصاة الٓلم  مً ألازل١ اإلاظمىمت، وجدٍغ

٤ مدمىص وهى ؤمغ 
ُ
ل

ُ
والبغي وال٣خل وال٨بر والٛغوع، ٞل٣ض ظاء ال٣غآن ب٩ل ز

ضه ؾُضها عؾى٫ هللا 
َّ

 ألجمَم ـالَح ألاخالِق »ب٣ىله: ملسو هيلع هللا ىلص ؤ٦
ُ
ما ُبعشذ

ا
ىا  .(1)«به

َّ
وخش

ي »ب٣ىله: ٦ظل٪ ٖلى مداؾً ألا٢ىا٫ ملسو هيلع هللا ىلص هبِىا  ِ
ّ
بنا مً ؤحبىم بليا وؤكشبىم من

ا
ا
ا ًىم اللُامت ؤحاظىىم ؤخالك  .(8)«مجلعا

مً زل٫ جغؾُش جل٪ اإلاباصت الُٗٓمت التي ٖملذ ٖلى بيٟاء عوح الجما٫ 

                                                           
غة هنع هللا يضر.8/381( ؤزغظه ؤلامام ؤخمض في مؿىضه )1)  ( مً خضًض ؤبي هٍغ
( مً خضًض 8118( ؤزغظه الترمظي في ٦خاب ؤبىاب البر والهلت، باب ما ظاء في مٗالي ألازل١ )8)

 ظابغ بً ٖبض هللا هنع هللا يضر.
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اؽ، ٧ان مً يمً هظه ألازل١  هذ ؤزل١ٌ اهدكغث بحن الىَّ في املجخم٘ ج٩ىَّ

لذ في ؤلازلم والاؾ
َّ
 جمش

ٌ
ت َُّ ت والخلم والخُاء ؤزل١ٌ شخه َّٟ خ٣امت والٗ

ً جمشلذ في  ض١ والهبر والخىاي٘، وؤزل١ اظخماُٖت حٗل٣ذ باآلزٍغ والّهِ

اء بالٗهض وؤلاخؿان بلى الىالضًً والجحران، وال٠ُٗ ٖلى ال٣ٟغاء، والٟٗى  الٞى

ت التي  ا ألازل١ ألاؾٍغ ًً هغث ؤً ًٖ اإلاسخيء، و٦ٓم الُٛٔ، والجىص، وال٨غم، ْو

غة باإلاٗغوٝ ونلت الغخم وؤصاء ألاماهت وبنلح طاث البحن، جمشلذ في اإلاٗاق

ه وؤؾغجه ؤقضَّ الاعجباٍ،  ِٗ ٣ذ ؤوانغ املجخم٘، واعجبِ الٟغص بمجخم ٞخد٣َّ

ذ ألازل١ ؤعظاَء الضهُا وفي ٧ل البلص.  ٞٗمَّ

ت و٢ض ٧ان للخهٝى صوع ٦بحر في هظا الهضص،  ٞهى مً ؤٖٓم اإلاىاهج التربىٍَّ

ملذ ٖلى  َٖ ح خا٫ الٟغص واملجخم٘، ٠ُ٦ ال وهى ٖباعة ًٖ الضزى٫ في بنل التي 

، ومً هظا اإلاىُل٤ ٢ام بخصبِذ صٖاثم  ٧ل زل٤ َؾِجّيٍ والخغوط ًٖ ٧ل زل٤ٍ صوّيٍ

ِمَل ٖلى بىائها  َٖ ه ًم٨ىىا ال٣ى٫ بهه  ألازل١ الخمُضة في املجخم٘ اإلاؿلم، بل بهَّ

٣ت ظٗلذ الىٟىؽ اإلاؿلمت ال جخسلى ًٖ ألازل١ وال  جٟاع٢ها بال بطا ٞاع٢ذ بٍُغ

الغوح الجؿض، ٞهاعث ألازل١ حؿخدًغ في ٧ل شخيء في الخُاة؛ في ال٨لم م٘ 

ً، وفي الخٗامل بحن الىاؽ، وفي الِخّلِ والترخا٫، ختى ؤنبذ الخهٝى هى  آلازٍغ

الخلُٟت الخ٣ُ٣ُت التي حٗبر ًٖ الدؿامذ الظي ًىٗم به املجخم٘ اإلاؿلم، 

خذ مباصت طل٪ الدؿامذ مَّ جغسخذ ألازل١  وجغسَّ
َ
في هٟىؽ الىاؽ، ومً ز

 ٖىضهم.

ل٣ض ٧ان للخهٝى صوع في بىاء ألازل١ في املجخم٘ اإلاؿلم ألهه ٖباعة ًٖ مىهج 

ٗالج ٦شحًرا مً اإلاك٨لِث  وح، َو ؤزلقي وعوحي ؾاٍم ٌٗمل ٖلى جؼ٦ُت الىٟـ والغُّ

ي خاظتهم الىٟؿ ه ًلّبِ ، بل بهَّ ِ٘ ُ٘ ٞحها ؤٞغاص املجخم تي ٣ً
َّ
ُت وال٣لبُت والغوخُت، ال

ت اإلاىاهج  َُّ زه ًٖ ب٣ غع والاهدغاٞاث ألازل٢ُت، وهظا ما ًمّحِ ًَّ ٗمل ٖلى صٞ٘ ال َو

خضزْذ ُٞما بُٗض، مً ؤظل ؤن ج٩ىن بضًلت ٖىه في جغؾُش ؤزل١ ؤو ؤ٩ٞاع 
ُ
التي ؤ

٣ت واضخت ؤن جل٪ اإلاىاهج باءث بالٟكل وؤزبدذ ؤجها ٚحر  مُٗىت، ٣ٞض ْهغ بٍُغ
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خخىاء ظمٕى الىاؽ مشلما ٧ان الخهىٝ ًجمٗهم، ومشلما َوَضَر لضي ٢اصعة ٖلى ا

غوا به.
ُّ
ه ؤزغ ٞحهم وجإز  ٦شحٍر مً الىاؽ ٠ُ٦ ؤهَّ

٣ًا لخجاوـ  ضُّ ٍَغ َٗ ٌُ ِٝ في بىاء ألازل١ الخمُضة ألهه  طَر صوع الخهى ا اجَّ ًً ؤً

ت للضً َُّ ٗمل ٖلى امخلء ال٣لىب باإلاٗاوي الخ٣ُ٣ ً، ْاهغ ؤلاوؿان م٘ باَىه، َو

ٓهغ ٖلى  ى في الباًَ الخًٕى هلل، ٍو
َّ

ىض امخلء ال٣لىب بهظه اإلاٗاوي ًخجل ٖو

ل٤ِ بهىعٍة ًدبها هللا حٗالى؛ وهظا ألن الخهٝى ٢اثم ٖلى 
َ

الٓاهغ الخٗامل م٘ الخ

الخى٣ُت والخهُٟت والتربُت والتز٦ُت وبنلح البىاًَ التي بهلخها جهلر 

٤ ٢ى٫ عؾى٫ هللا  ن حعبذ هللا وإهً جشاه فةن لم جىً ؤملسو هيلع هللا ىلص: »الٓىاهغ، ُٞخد٣َّ

. وهظا هى م٣ام ؤلاخؿان الظي هغظى جد٣ُ٣ه بحن الىاؽ ٧اٞت، (1)«٥فةهه ًشا

وهى اإلا٣ام الظي حؿخُُ٘ مً زلله ؤن جغج٣ي في صعظاِث ألازل١ مً زل٫ 

ت هللا ومغا٢بخه في ٧ل شخيء.  مٗٞغ

ها مسالٟت وهدً بطا هٓغها بلى ؤٚلب مكا٧ل اإلاؿلمحن وظضهاها مكا٧ل ؾبب

اإلاىهج الغباوي، ٞاهلل ٖؼَّ وظلَّ ؤُٖى لهظه ألامت ؤؾباب الىجاح والٟلح وؤ٦مل لها 

مل الٗلماء الغباهُىَن  ٠ بحن ٢لىب ؤبىائها، ٖو
َّ
ض وؤل الضًً وؤجمَّ ٖلحها وٗمَخه ووخَّ

ىا  خُدت في ٢لىب الخل٤، وعٚم ٧ل هظه الىٗم واإلاجن ٞةهَّ ٖلى جغؾُش التربُت الصَّ

ت بالظي هى هغي ٦شحرً  ًَّ اِؽ ٌؿدبضلىن الظي هى ؤصوى وهي ألازل١ الغص ا مً الىَّ

ِٗت  ْهِم اإلاٛلٍى للكَغ
َ

٤ الٟ ؤخؿً وهي ألازل١ الخؿىت، وظاء هظا ًٖ ٍَغ

ي ًٖ ٧ّلِ ما ٌٗمل ٖلى اعج٣اِء ؤلاوؿاِن. ِ
ّ

 وؤخ٩امها والخسل

اإلاؿلم لم بهىا في ال٨لم ًٖ صوع الخهٝى في بىاء ألازل١ الخمُضة في املجخم٘ 

ٌٛب ًٖ طهىىا ؤي صوع له في املجخم٘ مً هاخُت اإلاكاًش والٗلماء الغباهُحن، 

وجهاه٠ُ ؤهل هللا التي صْٖذ بلى ألازل١ والٗمل ٖلى وكغها، جل٪ الخهاه٠ُ 

ا، وجدضزذ ملسو هيلع هللا ىلص التي خملذ في َُاتها بُان ؤزل١ الىبي  ًٗ بل وؤزل١ ألاهبُاء ظمُ

ا ًٖ ؤزل١ِ ؤهل ال٣غآن، وبُان ٖل٢ت ًٖ م٩اعم ألازل١ ومؿاوئها، وجدضز ًً ْذ ؤً
                                                           

جه.( ج٣ضم ج1)  سٍغ
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اء  ألازل١ بمضاواة الىٟىؽ، ولم ٌٛب ًٖ ؤطهاهىا الخضًض ًٖ زُىعة الٍغ

حر طل٪ مً ؤخاصًض الخهٝى التي  هى٫ املخبت ٚو ت الىٟـ ٞو والخىبُه ٖلى مٗٞغ

 صٖذ في َُاتها بلى ألازل١ ووكغها.

٢ىا بلى ؤ٢ىا٫ الؿاصة اله ُت وظضهاها ج٣ىم بةعؾاء بجاهب ؤهىا بطا جُغَّ ٞى

َمً لم ًدٟٔ »ألازل١ الخمُضة بحن الىاؽ، ٞٗىضما ٣ًى٫ ؤلامام الجىُض: 

ض  َُّ ٣خَضي به في هظا ألامغ؛ ألن ٖلمىا هظا م٣ ًُ ال٣غآن ولم ٨ًخب الخضًض ال 

ت هجُض ؤنَّ هظا جإنُل إلاباصت الضًً في هٟىؽ الىاؽ، ٞالظي  (1)«بال٨خاب والؿىَّ

ض هٟؿه بال٨خ ِ
ُّ ل الٗلُا وألازل١ الخمُضة التي ٣ً

ُ
ش
ُ
اب والؿىت ؾِخ٣ُض باإلا

ؾُجضها في ال٨خاب والؿىت، وؾحري هىع طل٪ في ٞهمه ل٨لم ؤهل هللا، وبالخالي 

 هظا الىىع ؾِى٨ٗـ ٖلى خُاجه.

و٦ظل٪ ٖىضما ه٠٣ ٖلى ٢ى٫ ؤبي الٗباؽ دمحم بً ؾهل بً ُٖاء الظي 

ع هللا»٣ًى٫:  ٗت هىَّ ت، وال م٣ام مً ؤلؼم هٟؿه آصاب الكَغ  ٢لبه بىىع اإلاٗٞغ

. ٞهظا الىوُّ (8)«في ؤوامغه وؤٞٗاله وؤزل٢هملسو هيلع هللا ىلص ؤقٝغ مً م٣ام مخابٗت الخبِب 

ٗت التي مً ظملتها جغ٥ُ  ضٖىها بلى الالتزام بأصاب الكَغ ًضلىا صاللت واضخت ٍو

ٗت وبحن  غبِ بحن التزام آصاب الكَغ ال٨ظِب والىٟا١ والتزام الهض١ وآلاصاِب، ٍو

ت ال ٩ًىُن في ٢لب بوؿان ٞاؾض، ٦ما ؤنَّ بل٣اء  ت في ال٣لب، وهىُع اإلاٗٞغ هىع اإلاٗٞغ

هي ؤقٝغ ألاقُاء، وال ق٪ ؤن جل٪ اإلاخابٗت ال جسلى مً ملسو هيلع هللا ىلص مخابٗت اإلاهُٟى 

ومخابٗت في ؤٞٗاله وؾيىه والالتزام بما ٢اله وؤعقض بلُه في ملسو هيلع هللا ىلص مخابٗت في زل٣ه 

 .(3)«وخاِلِم الىاَط بخلم حعًملسو هيلع هللا ىلص: »٢ىله 

                                                           
ت )1) م ال٣كحري 1/79( الغؾالت ال٣كحًر جد٤ُ٣: ص. ٖبض الخلُم مدمىص  -( جإل٠ُ: ؤلامام ٖبض ال٨ٍغ

٠  م.1995 -ال٣اهغة -صاع اإلاٗاٝع -و ص. مدمىص بً الكٍغ
 (.1/113( اإلاهضع الؿاب٤ )8)
، باب ما ظاء في مٗاقغة الىاؽ ملسو هيلع هللا ىلص( ؤزغظه الترمظي في ؤبىاب البر والهلت ًٖ عؾى٫ هللا 3)

 ( مً خضًض ؤبي طع الٟٛاعي هنع هللا يضر.1987)
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ُت جخٟاٖل م٘ ؤلاوؿان؛ ُٞيخج مجها  هظه ال٣ُم التي ًغسخها الؿاصة الهٞى

ؤلاوؿان الظي ًخٗامل م٘ ؤزُه بالخؿجى، وم٘ ظاعه بالىص والاخترام، وم٘ 

ا 
ً
ا هاصث ًٗ ت التي جسغُط لىا مجخم َُّ ت والضًي َُّ ٗت ال٣ٗل مسالٟه في الضًً بمى٤ُ الؿَّ

مإ
ُّ
ه الُ ه اإلاىصة وجدَى ُٟ هِىت، ٧ل هظا مً زل٫ بعؾاء ٌؿىُصه الخبُّ وج٨خى

ت  َُّ غ ظٗلذ املجخم٘ في ؤبهى خلله وؤٖٓم بم٩اهاجه ال٣ٗل
ُ
َ

ُ
الخهٝى إلاباصت وؤ

ت. َُّ  وألاصب

ل٣ض ؤعسخى الخهٝى ٦شحًرا مً ألازل١ التي جمخ٘ بها املجخم٘، مشل الخىاي٘ 

إزظون طل٪ مً  ـُ الٗبُض ؤًٞل مً الخىاي٘، ٍو لب ًَ ٩ٞان ؤهله ًغون ؤهه ال 

ه ؤعسخى ؤلاًشاع واإلاؿاواة وهى ملسو هيلع هللا ىلصى٫ هللا جىاي٘ عؾ ، وهى الظي ًىافي ال٨بر، ٦ما ؤهَّ

ل٤، وصٖاهم طل٪ بلى الخجاوػ والٟٗى وم٣ابلت 
َ

ٍِ الك٣ٟت بالخ ْغ
َ
٤ ظاء مً ٞ

ُ
ل

ُ
ز

٢ِت التي ٧اهذ جٓهغ في وظىههم 
َ

ل
َّ
الؿِئت باإلخؿان، بجاهب الِبكِغ والُ

ٚحر طل٪ مً ألازل١ الُُبت و٢لىبهم، والؿهىلت ولحن الجاهب وجغ٥ الخ٩ل٠ و 

ان ما وظضهاها جظوب بؿبب ؤ٩ٞاع وؤمىع صزلذ ٖلُىا لم  الخمُضة التي ؾٖغ

 وٗٝغ لها عؤًؾا مً ٣ٖب.

غي ٦لم ألاثمت والٗلماء  بنَّ اإلاؿلم الٗا٢ل خحن ًخٗغَّٝ ٖلى الخهٝى ٍو

ى بجمُ٘ ألا 
َّ

اص٢حن في خُاتهم البضَّ ؤن ًخدل ىُٞت الهَّ زل١ واإلاكاًش وهماطط الهُّ

مل ٖلى جإنُلها ووكغها بحن الخل٤، ٞمىهج الخهٝى هى  ًً ٖو التي صٖا بلحها الّضِ

٣ًا بلى هللا، وهى الظي  ٍغ سظه مىهًجا له َو اإلاىهج اإلاٗخض٫ في ٧ّلِ شخيٍء لضي َمً ًخَّ

ٝ ؤو ٖى٠ٍ ٖلى ؤّيِ مؿخىي مً اإلاؿخىٍاث،  ٍٝ ؤو جُغُّ ه ًٖ ٧ّلِ اهدغا
ُ
ًدٟٓ

لهاص١ بوؿاًها ًدب الخُاة الُُبت الهاصثت مً ٞالخهٝى ًجٗل مً ؤلاوؿان ا

زل٫ اجها٫ ٢لبه بغبه في ؤمىعه ٧لها، ومً هظا اإلاىُل٤ ؤنبذ ال مىام مً 

ٖلط املجخمٗاث ؤلاؾلمُت في بَاع التز٦ُت الىبىٍت املخمضًت مً زل٫ اإلاىاهج 

هلر الٟغص وؤزل٢ه، ومً زل٫ نلح ؤزل١ الٟغص ًهلر خا٫ 
ُ
الىؾُُت التي ج

 
ُ
ى.امل ه، بًُٗضا ًٖ جل٪ اإلاىاهج التي وعصث بلُىا مً مؿال٪ قتَّ ِ

ّ
ِ٘ ٧ل  جخم

هللا  وٗىص ٞى٣ى٫: بنَّ املجخم٘ اإلاؿلم ٧ان ٖلى هظه ألازل١ التي ٖمل ؤهل
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ٖلى وكغها بحن الىاؽ، ٩ٞاهذ الؿماخت جمؤل ٢لىب البكغ، والخبُّ ٨ًخى٠ 

ر الجمُ٘، ول٨ً ما هجضه هظه ألاًام وما ٌِٗكه املجخم٘ ف ي هظه ألاػمان ال ٌّٗبِ

ٖما ٧ان مىظىًصا مً ٢بل، ٣ٞض ْهغث صٖىاث صٖذ بلى َمـ الخهٝى ومدىه 

ت الخهٝى في املجخم٘، بل  مً خُاة الىاؽ ولم ٨ًخ٠ ألامغ ًٖ خّضِ َمـ هٍى

ا 
ً
غ الىاخُت ألازل٢ُت للمجخم٘، ٞإٞغػث ؤزل٢ بنَّ جل٪ ألا٩ٞاع ٧اهذ ؾبًبا في جإزُّ

الؿاثض في املجخم٘، وهظا ألامغ هى ما ؾىٗغيه في ؤزغي ؤنبدذ هي الىمِ 

 الٟهل الشالض.

* * * 
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الض
َّ
 الٟهل الش

 صوع الجماٖاث اإلاخُّغِٞت في هضم ؤزل١ املجخم٘ اإلاؿلم

ت ؤزغ ٦بحر في اهدغاٝ ألامم واملجخمٗاث اإلاؿلمت  ل٣ض ٧ان لؤل٩ٞاع اإلاىدٞغ

هغ هظا الخإزحر ٖلى ألازل١ بهىعة واضخت   ٖلى بك٩ل ٦بحر، ْو
ً

ٞإنبذ صلُل

ؿم املجخم٘ بؿبب هظه 
َّ
 في املجخم٘، واح

ً
ي٠ٗ ُعوح الخهٝى التي ٧اهْذ ؾاثضة

ت بالبٗض ًٖ الضًً، وظاءث هظه ألا٩ٞاع بؿبب ْهىع الجماٖاث  ألا٩ٞاع اإلاىدٞغ

ت التي حٗمل ٖلى خٟٔ املجخم٘  ىا حٗالُم ال٣غآن والىناًا الىبٍى
ُ
ٞ ت، ٞجغَّ اإلاخُٞغ

هم واعج٣اء ألازل١ واظخ ٖىا ؤجَّ ً، واصَّ ت واخخ٣اع آلازٍغ َُّ ىاب الُبُٗت الٗضاوه

ًهلىن ما ؤمغ هللا به ؤن ًىنل وهم ؤبٗض الىاؽ ًٖ الىنل بل ؤ٢غبهم بلى 

ال٣ُُٗت، ٞٗملىا ٖلى اهدؿاع ال٨ٟغ الخًاعي وػاصوا مً هىة  الخسل٠ 

ؤلاوؿاوي، ٞىخج ًٖ طل٪ اهدغاٝ ؤزلقي ٧ان مً صواُٖه ؤن ٌؿخجلب ػوا٫ 

جاءة الى٣مت جهض٣ًًا ل٣ىله حٗالى: الىٗ ی ی )م وجدى٫ الٗاُٞت ٞو

 .[80]الشورى:  (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

ا في  ًً ا ؤً
ً
ا في ألازل١ ٞدؿب، بل ٧ان اهدغاٞ

ً
والاهدغاٝ لم ٨ًً اهدغاٞ

ت التي ْهغث في بلضاهىا لها ٞهم مٛلٍى  هِم، ٞخل٪ الجماٖاث اإلاخُٞغ
َ

الٟ

ٗت، ٞهم ًئىلىن الىهىم خؿب ٞهم هم لها ب٣ٗىلهم الخغبت، وألن للكَغ

ؤلاوؿان ًمخاػ بالٗلم ٞهاالء اؾخٛىىا ٖىه وبِن اصٖىا ؤجهم ًُلبىهه ونىٟىا ُٞه 

مىا في ال٣غآن والخضًض بإلٟاّ ال ًضعون ما هي، وبىىا ٖلى 
َّ
اإلاهىٟاِث، وج٩ل

ِٗت  ٞهمهم هظا اإلاٛالُاث للضًً، ٞدهل مً هظا الٟهم اإلاٛلٍى للكَغ

ل في اهخ٣ا٫ ألامت مً ٖؼ في ألازل١ بلى وؤخ٩امها جسبِ في امل
َّ
جخم٘ اإلاؿلم، جمش

لًىا مً ٧ل 
ُ

ٕغ في مجخم٘ ٧ان ز اَب وجٖغ
َ

، ومً ًٚجى في الىٟـ بلى ٣ٍٞغ هٟسخي ق ط٫ٍّ
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اعثت ٖلُه.
َّ
 هظه ألامىع الُ

باوي في ٧ّلِ مىاحي الخُاة، ٟٞؿض الضًً  ي ًٖ اإلاىهج الغَّ ِ
ّ

ؤحى ٧لُّ هظا مً الخسل

ظا ألامغ ؤن جٟؿض الضهُا، واهدكغ ؤلاعهاب ال٨ٟغي، ووظضث و٧ان الىاجج ًٖ ه

ا بلى الاهدل٫، وبحن الخُاعاث الضًيُت التي  ًً الخُاعاث الٗلماهُت التي صٖذ ؤً

ِذ الؿمىم بحن  ْهغث والٗلماهُت التي ظاءث ٦غص ٞٗل لهظه الخُاعاث الضًيُت ُصؾَّ

مً ال٣ُم واإلاباصت ؤٞغاص املجخمٗاث، هظه الؿمىم ٧اهذ ٖباعة ًٖ ؾلخ الىاؽ 

اقىا ٖلحها.  التي وكإوا ٖلحها ٖو

ت بضوعها في جضمحر املجخم٘ ومداعبت ما هى  ىضما ٢امذ الجماٖاث اإلاخُٞغ ٖو

، وطل٪ ألن الخهىٝ ًمشل  خه هى مداعبت الخهٝى
َ
ٖلُه، ٧ان ؤو٫ ما ٞٗل

٣ها بلى ما جهبى بلُه، وهظا ؤو٫ اإلاؿاوت التي بضءوا  باليؿبت لها حجغ ٖثرة في ٍَغ

ىا صٖىي  حر طل٪، وازتٖر ُت بالبضُٖت والكغ٥ والًل٫ ٚو بها، ٞاتهمىا الهٞى

بإ الضلُل، والتي ٌؿخُُٗىن مً  ِ
ّ
ما ؤهؼ٫ هللا بها مً ؾلُان وهي صٖىي اج

وصخابخه ال٨غام، ملسو هيلع هللا ىلص زللها الدك٨ُ٪ ب٩ّلِ ٢ى٫ٍ ًإحي مً ؤّيِ بوؿاٍن بٗض الىبي 

حرها مً الضٖاوي ال٨شحرة ؤزغ ٦بحر في بهخاط مؿاوت في  ٩ٞاهذ لهظه الضٖىي ٚو

ا ْهغ ؤزغه ٖلى ظمُ٘ 
ً

 ملخْى
ً

مه وؤزل٢ه جدىال َُ لذ ٢ِ املجخم٘ اإلاؿلم، وجدىَّ

 ألاٞغاص في ٧ل م٩ان وػمان بٗض طل٪.

وازخٟى بؿبب ما ط٦غها طل٪ ؤلاوؿان اإلاؿلم اإلاتزن الىٟـ الى٣ي ال٣لب 

ِر مؿاعها  لى٥، وهخج ًٖ جبضًل ألامىِع وحٛحُّ ًٌ اإلاىًبِ الؿُّ بوؿاٌن ْاهُغه خؿ

 ً لٓت واؾتهؼاًء باآلزٍغ ول٨ً باَىه مليء بالخغاب و٢لبه ممخلئ ٦بًرا واخخ٣اًعا ٚو

ا ٖلى مؿخىي املجخمٗاث  حر طل٪ مً ألامغاى، هظا ٖلى مؿخىي الٟغص، ؤمَّ ٚو

٣ٞض ٧ان إلاا بصخه هظه الجماٖاث مً ؾمىم في املجخم٘ ؤزغ ٦بحر في جٟخِِذ جل٪ 

 مً ٢بل، ٞٓهغ املجخمٗاث واه٣ؿامها 
ً
هىع ؾلى٦ُاث لم ج٨ً مىظىصة ْو

الٗى٠ والخُٝغ في ألاٞٗا٫ وألا٩ٞاع والاهدغاٝ ًٖ الضًً، و٢ض ٧اهذ اإلاك٩لت 

 بال٨خاب والؿىت، وحٗمل 
ُ

ظ
ُ

ال٨بري هي اصٖاء جل٪ الجماٖاث ؤجها في ٧ل طل٪ جإز
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ٖلى جُب٤ُ طل٪ ٖلى الٟغص واملجخم٘، ول٨ً ؤزظهم لل٨خاب والؿىت ٧ان 

هبُّ في نالر ما  م٣هىًعا
َ
غاى مُٗىت ج ًها أٚل ٖلى ٞهمهم هم والظي ٧ان ُمىظَّ

 َحهِضٞىَن بلُه.

تل٣ض ٧اهْذ صٖىة الجماٖاث  مىظ وكإتها بلى هبظ الخهٝى بل وعمُه  اإلاخُٞغ

بالبضٖت واتهام ؤهله بإباَُل واٞتراءاث مً الضٖىاث الهضامت التي ابخلُذ بها 

لتي هخجذ ًٖ جسلي الىاؽ ًٖ الخٗالُم التي ألامت ؤلاؾلمُت؛ بط بنَّ الىدُجت ا

ُت وؤهل هللا ظٗلتهم ًغ٦ىىن بلى الخٗالُم التي ٖملذ الجماٖاث  ؤعؾاها الهٞى

ت ٖلى عؾىزها في املجخم٘، ٞخدى٫ املجخم٘ اإلاؿلم مً مجخم٘ ًىٓغ  اإلاخُٞغ

ؤٞغاصه بلى بًٗهم هٓغة عخمت وبخؿان ومىصة بلى مجخم٘ حؿىصه هٓغة 

، وؤنبذ الظو١ في اإلاٗاملث والٟىىن ؤمًغا هاصًعا، وناع واضًخا الاؾخٗلء والخ٨بر

تالٟغ١ بحن مىهج الخهٝى ومىهج جل٪ الجماٖاث  في الىٓغ للىٟـ  اإلاخُٞغ

ت، ٞمىاهج جل٪ الجماٖاث مىٟهلت جماًما ًٖ الىىع الغباوي والخىظُه  البكغٍَّ

ا في عؾىر ألازل١ في ٢لىب ألاٞ  ٢ىًٍّ
ً

غاص والىاؽ وبنلح ؤلالهي والظي ٧ان ٖامل

 الٟغص واملجخم٘.

ِملِذ الجماٖاث  َٖ تل٣ض  ت ؤق٩الها وؤلىاجها ٖلى هبظ ألازل١  اإلاخُٞغ
َّ
ب٩اٞ

هغ ٖىضهم الجخىُص ألازلقيُّ الظي بضؤ  ة، ْو
َّ
اإلاخٗاٝع ٖلحها وبعؾاء ألازل١ الكاط

ب بلى املجخم٘ مىظ ْهىع جل٪ الجماٖاث، وهظه ألا٩ٞاع الكاطة التي ؤهخج ذ ًدؿغَّ

ت ألامت اإلاإزىطة مً  ا ؾِئت بضؤث م٘ الؼمً جيؿب بلى ؤلاؾلم، وبضؤث زحًر
ً
ؤزل٢

والتي ٧اهذ جخمشل في  [111]آ٫ ٖمغان:  (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)٢ىله حٗالى: 

ٓت الخؿىت جىٗضم قًِئا ٞكًِئا.  ألازل١ واإلاٗاملث والضٖىة بلى هللا باإلاٖى

ل١ ٚحر الخمُضة ل٣ض ٧اهذ صٖىتهم ومباصئهم ٖباعة ًٖ صٖىة بلى ألاز

، صون الخٟاث بلى ؤنَّ الىبيَّ  ٧ان ٖلى زل٤ ملسو هيلع هللا ىلص والاهدغاٝ ًٖ اإلاىهج الىبىي الغباوّيِ

ُٖٓم ٦ما ونٟه عبه ٖؼ وظل، وؤن الصخابت ٦ظل٪ ٖلى ؤٖلى صعظاث الخل٤ 

ُ٘ الظي ؤزظوه مً ؾُضها عؾى٫ هللا ٖلُه الهلة والؿلم، ولم ًلخٟخىا  الٞغ
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ا بلى ؤن الىبيَّ  ًً ِٗ ملسو هيلع هللا ىلص ؤً غا١، ُب ت الؿمدت التي حؿ٘ ٧ل ألاظىاؽ وألٖا َُّ  بالخىُٟ
َ

ض

.ً  وؤن هللا ؤعؾله عخمت للٗاإلاحن اإلاامىحن وال٩اٍٞغ

توهدً ٖىضما هخ٩لم ًٖ صوع الجماٖاث  في حُٛحر ٖاصاث و٢ُم  اإلاخُٞغ

وؤزل١ املجخم٘ اإلاؿلم البض ؤن وعي ظًُضا ؤن ألازل١ التي حؿاٖض ٖلى الاهدل٫ 

ي جاصي بلى هضم الخًاعاث ؤلاوؿاهُت في مسخل٠ نىعها، مً آ٦ض ألامىع الت

ملسو هيلع هللا ىلص: ٞٗىضما ٖمل هاالء ٖلى جٟغ١ ألامت وهضم ؤزل٢ها لم ًلخٟخىا بلى ٢ى٫ الىبي 

اس»
ا
 في الى

ا
 ؼز

ا
ز
َ
ًْ ؼ ىاِد ألاعظِم، وَم . (1)«ًذ هللا على الجماعت، وعلُىم بالعا

ٓم مخ٤ٟ في ٧ل شخيء في ا إلاٗاملث وألازل١ ولم ًضع٧ىا ؤن هظا الؿىاص ألٖا

والتراخم وؤهه بطا ما ْهغ ُٞه ما ًضٖى بلى الخٟغ١ والدكغطم في مٗاملجه 

مىٗه.  وؤزل٢ُاجه ٞؿ٠٣ُ في وظهه ٍو

ِت 
َّ
ل٣ض ٧ان لٓهىع جل٪ الجماٖاث املخخلٟت التي اصٖذ ؤجها حٗمل جدَذ مٓل

اث َُّ غ في ألازل٢ وع ألابغػ  في هظا الىا٢٘ اإلاٍغ والٗاصاث، ٣ٞض  الٗمل ؤلاؾلمي الضَّ

هغ ال٨غه لضي ٦شحر مً ؤٞغاص املجخم٘ الظًً  جبضلذ ألازل١ الخمُضة بٛحرها، ْو

هغث ؤزل١ ٖلى ٨ٖـ ما ط٦غهاه ؾاب٣ًا مً  بٗىا ؤ٩ٞاع جل٪ الجماٖاث، ْو اجَّ

٤ بلى  ، ٞخدى٫ الخىاي٘ بلى ٦بر، والٞغ ٤ الخهٝى ؤزل١ جم جغؾُسها ًٖ ٍَغ

ء بكٗاثغ اإلاؿلمحن ٧التي ًماعؾها ؤهل ٚلٓت، وؤنبذ هىا٥ هٕى مً الاؾتهؼا

الخهٝى ُٞما بُجهم، وؤقاٖىا الٛلٓت في الخٗامل بحن الىاؽ، وبؿبب جل٪ 

ألا٩ٞاع التي ٖمل هاالء ال٣ىم ٖلى وكغها اهدكغ الٗى٠ بحن ؤٞغاص املجخم٘ 

غه ٖىضهم؛  م الترهُب بٗضما ٧ان الىاؽ آمىحن، ٧ل هظا له جبًر اإلاؿلم، ٖو

خُاال  عِث الٚا ث وال٣خل، وجم اخخ٣اع الىاؽ بىاء ٖلى الىٓغ إلاٗانحهم، وبشىا في ٞبّرِ

املجخمٗاث  قًِئا ٞكًِئا الاهخمام بال٣كىع، وال ق٪َّ ؤن هظا ٧له ًشمغ حٛحًرا في 

 ألازل١ والؿلى٥ الظي ٖلُه املجخم٘.

٧ان هظا ٖغًيا إلاا ٞٗلخه الجماٖاث التي ٧اهذ حٗمل جدذ مٓلت ؤلاؾلم 

                                                           
 (.1/86( ؤزغظه ابً ؤبي ٖانم في الؿىت )1)
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هغث في خُاجىا ٚو ٣ت جضٖى بلى ألاسخى والخؿغة، ل٨ً ؤهمَّ ما ًيبغي ْو حرتها بٍُغ

الالخٟاث بلُه هى ؤزغ الجماٖاث في حُٛحر هٓام املجخم٘ في ؤزل٢ه وحٗاملجه وما 

هي ؤهم ألازل١ التي حٛحرث في املجخم٘، وهظا ما ؾيخٗغَّى لل٨لم ٖىه في 

 الٟهل الغاب٘.

* * * 
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 الٟهل الغاب٘

ت حُٛحر الجم َُّ ت ألزل١ املجخم٘ اإلاؿلم٦ُٟ  اٖاث اإلاخُٞغ

ل٣ض ٦كٟذ جل٪ الجماٖاث ًٖ صٖاوي ػاثٍٟت اصٖتها ٖىضما خاعبِذ 

ىا وِٗل الُىم في ؤػمت ؤزل٢ُت ؾاٖضث هي ٖلى  ، ٞىخج ٖجها ؤهَّ الخهٝى

ملذ ٖلى بزلء املجخم٘ مً ز٣اٞخه الضًيُت اإلاٗهىصة، وؤنبدذ  وظىِصها، ٖو

مها اه٣ؿام املجخم٘ وجضهىع خاله، ٞإنبذ مأعبهم ٚحر ؤزل٢ُت و٧ان مً ؤه

املجخم٘ اإلاؿلم بٗض وظىصهم ٌِٗل في خالت مً الابخٗاص ًٖ ألازل١ وال٣ُم 

ت ٧ل هظه ألامىع؛ ألجهم لم ٨ًخٟىا  ل الجماٖاث اإلاخُٞغ دّمِ
ُ
ؤلاوؿاهُت، وهدً ه

غوا  ب، بل صمَّ ب بحن الىاؽ في ؤٞٗالهم الٗىُٟت مً ٢خل وجسٍغ ٣ِٞ ببض الٖغ

ث اجهضَّ ٧ل خُاتهم  اإلاا ؤن ألاؾغة اجهضَّ ت مً زل٫ جل٪ ألا٩ٞاع الهضامت، َو ألاؾٍغ

غَط 
َ

ٌب في خُاجىا بك٩ل ٦بحر؛ ٣ٞض خضر ؤن ز شخيء في املجخم٘، وهظا ؤمغ مجغَّ

الابً ٖلى ؤبُه وبزىجه بضٖىي ؤجهم ٦ٟاع ؤو ٖهاة ؤو ٌِٗكىن في مجخم٘ ظاهلي 

هغ الك٣ا١ والخلٝ بحن ألان ض٢اء الظًً َاإلاا ٖاقىا ِٖكت ًُغى باآلزام، ْو

 ؤن ًخإزَغ واخض مجهم بإ٩ٞاع جل٪ الجماٖاث ُٞخٛحر 
ْ

ٞحها شخيء مً الىّصِ ٞلم ًلبض

دل ما ٧ان م٣ٗىًصا بُجهم في ًىم مً ألاًام، و٦ظل٪ الجاع اإلاؿلم الظي  ٖلحهم، ٍو

ٗمل ٧ل مجهما ٖلى الخماؽ الغيا في ٖحن آلازغ، ٖىضما صزلذ  ٧ان ًىصُّ ظاعه َو

ٕ ظضاُع الخّبِ وامخؤلث ال٣لىب باإلخً، وؤنبذ جل٪ ألا  ٩ٞاع ُٞما بُجهم جهضَّ

املجخم٘ ٧له ٌِٗل في ظّىٍ مً الايُغاب بؿبب ج٨ٟحر آلازغ ؤو جبضٌٗه ؤو اتهامه 

 بالٟؿ٤.

ه بهظا الك٩ل؟ 
ُ
ُغح: ٠ُ٦ ٌؿخ٣ُم مجخم٘ ؤزل٢ ًُ والؿاا٫ آلان الظي 

جمُ٘ ؤنَّ ألامم جغج٣ي بإزل٢ها و٠ُ٦ ًغج٣ِي م٘ ٚحره مً ألامم؟ واإلاٗهىص ٖىض ال

اا٫  وجب٣ى بب٣ائها، وهظا مكاهض مدؿىؽ ل٩ل طي ٣ٖل و٢لب ؾلُمْحِن، والؿُّ

ا الظي ًُغح في هظا الكإن: ٠ُ٦ ًدؿجى ملجخم٘ به ؤٞغاص ٨ًٟغون ٚحرهم  ًً ؤً
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تهمىن املجخم٘ ٧له بإهه مجخم٘ ظاهلي ٌِٗل في  ٟؿ٣ىجهم بل ٍو بضٖىجهم ٍو ٍو

التي ٧اهذ ٢بل ؤلاؾلم، ٠ُ٨ٞ ملجخم٘ ُٞه ه٨ظا ؤنىاٝ  ؤًام الجاهلُت ألاولى

ا ناخب عئٍت واضخت في امخل٥ ِػمام ؤمىعه؟ ٞل ق٪َّ ؤنَّ جل٪  ًٗ ؤن ٩ًىن مجخم

٫ مؿاعه ًٖ  ألا٩ٞاَع ٧ان لها ألازُغ الىاضُر ال٨بحر في حُٛحِر ؤزل١ املجخم٘ وجدىُّ

شحٍر مً اإلاؿاوت التي الىظهت الصخُدت، بل ٧ان لها ألازُغ ال٨بحُر في بٞغاػ ٦

 يُٗذ ٦شحًرا مً الٗاصاث وآلاصاب والخ٣الُض.

ت ألزل١ املجخم٘ اإلاؿلم  بن ال٨لم ًٖ ٦ُُٟت حُٛحر الجماٖاث اإلاخُٞغ

ٌؿخضعي اؾخدًاع ؤ٩ٞاعهم وؤَغوخاتهم وبل٣اء الًىء ٖلى ؤهم ألازل١ التي 

وطل٪ ألنَّ  ؾاصث في املجخم٘ بٗضما ْهغوا ٖلى الؿاخت ب٩ل ؤق٩الهم وؤَُاٞهم؛

ألا٩ٞاع التي بشىها في املجخم٘ مً زل٫ مجالؿهم في بضاًاث ؤمغهم ومً زل٫ 

٦خبهم التي وكغوا ٞحها جل٪ ألا٩ٞاع بٗض طل٪ ٧اهذ مً ؤ٦بر الضواعي التي ٖملذ 

ْغى شخيء مً جل٪  َٖ ٖلى اه٣ؿام املجخم٘ وجٟخِذ ؤوانغه، باإلياٞت بلى ؤنَّ 

لىا مً الىاخُت الٗملُت بلى ؤي مضي ونل  ألازل١ وحؿلُِ الًىء ٖلحها ٨ًك٠

ث ال٣ُم واإلاشل  ِ٘ بؿبب جل٪ الجماٖاث و٠ُ٦ اجهضَّ الاهدضاُع ألازلقي في املجخم

 الٗلُا.

بنَّ جإنُل جل٪ ألا٩ٞاع الهضامت للمجخم٘ مً الخ٨ٟحر وون٠ املجخم٘ بإهه 

هم ٌ٘ ظاهليٌّ هي التي ٖملذ ٖلى حٛحر ألازل١، ٞإيُّ شخو بطا اتَّ  -آزغ مجخم

ه مً قٗاثغ  -وهما في الضًً ؾىاء
ُ
بإهه مسال٠ له في ال٣ُٗضة ؤو ؤنَّ ما ًٟٗل

بؾلمُت ُٞه شخيء مً البضِٖت و٢ض ًهل ألامغ بلى خّضِ الخ٨م بال٨ٟغ ؤو ٚحر 

٣ي لئلوؿان والبضَّ ؤن ًبضؤ ألامغ 
ُ
ل

ُ
طل٪، ٞخل٪ ألامىع ؾدى٨ٗـ ٖلى الخهٝغ الخ

لؼم ؾجري جغاق٣ًا بال٨لم ال٣بُذ في بٌٗ بال٨غه والىٟغة بحن ألاٞغاص زم بطا 

ألامىع التي حؿخىظب اإلاىا٢كت في ؤي مؿإلت مً مؿاثل الضًً، وهظه ألامىُع 

جدضر ٦شحًرا بل وخضزذ ٖبر الٗهىع بال ؤنَّ خضوثها ُٞما مطخى ٧ان ِبىاء ٖلى 

غظ٘ الجمُ٘ بلى ما ٧اهىا ٖلُه مً  ان ما جظوب جل٪ الخلٞاث ٍو هٍم وؾٖغ
َ
ٖلم ٞو



350 
 

مً الىص والخب والاخترام، بُض ؤنَّ ألامغ هىا في هظا اإلا٣ام ٚحر طا٥، ٞهىا ٢بل 

ًىظض جًاص في ألا٩ٞاع وال ًىظض جل١ ؤبًضا وهى ؤمغ ًهٗب مٗه الاخخ٩ام في 

 الىٟـ ويبِ ؤمىعها.

بن ال٨ُُٟت التي هخدضر ٖجها في هظا الهضص هي مداولت جإنُل جل٪ ألا٩ٞاع 

لذ مجها ألا 
َّ
 ًٖ ألازل١ الخمُضة الهضامت التي جسل

ً
زل١ الؿِئت التي ظاءث بضًل

التي ؾاصث املجخم٘ في و٢ذ مً ألاو٢اث، ومً هىا ٧ان لؼاًما ٖلُىا في هظا 

َن ؤهم ألازل١ الؿِئت التي ؾاصث في املجخم٘ اإلاؿلم بؿبب ما  الجاهب ؤن هبّحِ

لذ له مً ٨ٞغ ػاجٜ ت مً ؤ٩ٞاع ؤو ما ؤنَّ خاثغ  َغخخه جل٪ الجماٖاث اإلاخُٞغ

 جاثه.

: الاوعضاٌ ؤو الُعضلت:
ا
 ؤوًل

 ٤
ُ
ل

ُ
ؼلت ؤو الاوٗؼا٫ ًٖ املجخم٘ ٌٗض مً ألامىع التي ال حٗبر ًٖ ز ُٗ لٗلَّ ؤمَغ ال

مٗحن ًمخاػ به ناخبه ًٖ ٚحره ٖىض ٦شحٍر مً الىاؽ، ٚحر ؤنَّ ألامغ ٖلى زلٝ 

ُى إلاا حٗغى له املجخم٘ اإلاؿلم مً ؤزل١ٍ ؾِئت ظاءث ٖلى  طل٪ ٞٗىضما هخٗغَّ

 هىا هي الٗؼلت ًٖ املجخم٘ الظي هى في وظهت هٓغ 
ُ
ًض جل٪ الجماٖاث، ٞالٗؼلت

 وؾِ ؤٞغاصه والخإ٢لم مٗهم ٞهم 
ُ
ناخبها مجخم٘ ظاهلي ال ًم٨ً الاهسغاٍ

ا في 
ً
٢اثمىن ٖلى اإلاٗاصخي والظهىب بل وال٨باثغ، والاهسغاٍ مٗهم ٌٗضُّ اقترا٧

ت الىناًت ٖلى املجخم٘ في جل٪ اإلاٗاصخي والظهىب وآلازام، وهىا جٓهغ ٢ً َُّ

ال٨ٟغ الضًجي مً ٢َِبل هاالء، هظه الىناًت التي ج٣خطخي ؤلاطٖان لهم في ٧ّلِ 

 َوَظبِذ الٗؼلت ًٖ املجخم٘.
َّ

 شخيء، وبال

وهدً خحن هخ٩لم ًٖ الٗؼلت هىا ال ًم٨ً بإي خا٫ ؤن وكبهها بالٗؼلت التي 

، ٞالٗؼ  هٝى ُت هي ٖؼلت ٧اهذ في الخهٝى ؤو التي ًضٖى بلحها الخَّ لت ٖىض الهٞى

مً ؤظل جغبُت الىٟـ وجغ٢ُتها في مجاالث الٗباصة هلل ٖؼ وظل ٞدؿمى عوخه 

ا التي ه٣هضها هىا والتي ظاءث مً ٨ٞغ الجماٖاث  وهٟؿه وجغقى ؤزل٢ه، ؤمَّ
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ٞهي ٖباعة ًٖ ؤمغ ؤحى مً الىٓغة الٟى٢ُت للمجخم٘، والظي مً اإلام٨ً ؤن ًهل 

هظا ؤمغ نىٗه بٌٗ ٢ُاصاث جل٪ الجماٖاث ٣ٞض بلى خض ٖضم الهلة مٗهم، و 

٣ُمىن الكٗاثغ الضًيُت في مؿاظض ؤو ػواًا زانت  ٧اهىا ًهلىن وخضهم، ٍو

بهم، ٞإنبذ هىا٥ صوع للٗباصة لهم زانت بهم وصوع للٗباصة زانت بب٣ُت 

ِمَل ٖلى  َٖ ِمَل بالخالي ٖلى ج٨ٟ٪ الغابُت الضًيُت بحن الىاؽ بل و َٖ الىاؽ، وهظا 

جخم٘، بل ؤنبذ هىا٥ ٖىام وزىام ٖلى هظا ألاؾاؽ، وهظا ما ج٨ٟ٪ امل

هلخٓه ٦شحًرا في زُاباتهم ُٞما بُجهم ًُل٣ىن ٖلى الىاؽ زاعط صاثغتهم الٗىام في 

مداولت مجهم للخ٣لُل مجهم؛ ألجهم مً وظهت هٓغهم بُٗضون ًٖ الضًً، ؤما هم 

ًلهم ٖلى  ٞهم الخىام الظًً ًٓىىن في ؤهٟؿهم ؤن هللا انُٟاهم ٞو

 .الٗاإلاحن

ا: الاظخعالء: ُا  زاه

ت ٖىضما جغي في هٟؿها  َُّ ٟـ ؤلاوؿاه ا ًخٛلٛل في الىَّ ًُّ الاؾخٗلء ٌٗضُّ ؤمًغا هٟؿ

قًِئا ػاثًضا ًٖ ٚحرها ممً خىلها، و٢ض ٧ان ؤمغ الاؾخٗلء مترجًبا ٖلى مؿإلت 

غٍب مٛاًٍغ إلاا ٖلُه الجماٖت 
َ

الٗؼلت؛ بط الٗؼلت ٖىضما ج٩ىن بؿبب ٨ٞغ ز

ت ال حؿخضعي اإلا ًَّ ٣ت ؤخاص ؿلمت في املجخم٘ ج٣خطخي ج٨ٟحًرا في ٧ل ألامىع بٍُغ

ِهُل ؤلاوؿان و٢َتها بلى هدُجٍت ؤهه ؤًٞل مً ٚحره، ُٞيخج ًٖ طل٪  َُ َ
اإلاكاوعة، ٞ

ٞجري ؤمشا٫ هاالء في الُغ٢اث ٌؿخٗلىن  ملسو هيلع هللا ىلصمسالٟت ؤوامغ ؾُضها عؾى٫ هللا 

ت، ٖلى الىاؽ ختى في الؿلم الظي خشذ ٖلُه آلاًا ث ال٣غآهُت وألاخاصًض الىبٍى

ٞتري ٦شحًرا ال ًل٣ىن الؿلم ٖلى ٖامت الىاؽ بل ٌؿلمىن ٖلى ؤهٟؿهم ممً 

لم  ب ٖلى الٗاصاث ؤلاؾلمُت؛ بط بنَّ الؿَّ ًدكبه بهم ؤو بإٞٗالهم، وهظا ؤمغ ٍٚغ

 ؾلم بحن الىاؽ ًضٖى بلى الخّبِ والىّصِ ونلت ألازل١ الجمُلت.

ٌب مً الاؾخٗلء  ا ال٨ِبر، ٞال٨ِبر ما هى بال ٖباعة ًٖ جغ٥ الخىاي٘ و٢ٍغ ًً ؤً

هغ ال٨بر في مىا٢كتهم م٘ مسالٟحهم في  ووظىص اؾخٗلء في هٟـ الى٢ذ، ْو
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ألا٩ٞاع، ٞهم ًغون ؤهٟؿهم مد٣حن في ٧ل شخيء ٣ًىلىهه، وهظا ألامغ ًشحر يُٛىت 

بطا ٢لىا  في ٢لب مسالٟه، ومً هىا ًإحي ال٨غه والبًٛاء بحن الىاؽ وهظه ألازل١

ت بال ؤجها لم ج٨ً في ٦شحر مً ألاخُان هي الؿاثضة  بجها مىظىصة مخإنلت في البكٍغ

ها ما هى ؾاثٌض في املجخم٘.
َّ
ِدل مدل  في الٗهىع، بل ٧اهذ جظهب ٍو

ن: ا: الخلُت والخلىُّ
ا
 زالش

هغث  ئت التي ْهغث في ٨ٞغ الجماٖاث ْو ِ
ِّ ٤ مً ؤقّضِ ألازل١ الؿ

ُ
ل

ُ
وهظا الخ

اء املجخم٘، وطل٪ ألهه ًمشل ظاهًبا ٦بحًرا مً الىٟا١ الظي هى ؤمغ ٦ظل٪ في ؤهد

ت والىظالت، وهظا  مظمىم في الضًً وج٨غهه الىٟـ ؤلاوؿاهُت إلاا ُٞه مً الِخؿَّ

الخل٤ ًٓهغ مً ؤظل مضاهىت بٌٗ ألاٞغاص في املجخم٘ ممً لهم م٩اهت ٦بحرة 

ت ؤمغ وؾلُت ُٖٓمت، ُٞخ٣غب بلحهم بٌٗ ؤٞغاص جل٪ الجماٖاث مً  ؤظل مٗٞغ

ٓهغ طل٪ ٖىض ازخلٝ وظهاث هٓغ ؤٞغاص جل٪  ما، ول٨جهم ًبُىىن لهم ال٨غه، ٍو

ُاؾُت، بل ًضٞٗهم هظا  الجماٖاث ُٞما بُجهم في ٦شحر مً ألامىع الضًيُت ؤو الّؿِ

الخلٝ بلى ال٣خل وؾٟ٪ الضم ختى ُٞما بُجهم، زم ؤعؾىا طل٪ الخل٤ في ٦شحر 

لى اهدكاعه بحن مً ٌؿخُُ٘ ؤن ًيكغه في ؾبُل ممً جبٗىهم، ومً جبٗهم ٖمل ٖ

خه، وؤنبذ بهظا ألامغ ما في ال٣لىب ال ًٓهغ ٖلى الىظىه،  ت ما ًم٨ً مٗٞغ مٗٞغ

وؤنبدذ البكاقت والُل٢ت التي هغاها في وظىه بًٗهم ُحكٗغ ٦شحًرا مً الىاؽ 

بت مجها، ولم ج٨ً ألامىع ٖلى طل٪ ُٞما مطخى.  بالٍغ

ا: الاظتهضاء والسخش  م:سابعا
ْ
ل
َ
 ٍت مً الخ

ا ًٟٗله  وهظا الخل٤ وظض ٦شحًرا ٖىض هاالء الجماٖاث، ٣ٞض ٧ان الاؾتهؼاء ممَّ

ُت في ؤط٧اعهم، ٞجراهم ٣ًللىن مً قإن جل٪ الٗباصاث التي  بٌٗ الىاؽ ٧الهٞى

ا ؤجذ  ًً ت ؤً خٍغ ًٟٗلها ٦شحر مً الىاؽ والتي حٗىصوا ٖلحها في خُاتهم، وهظه السُّ

ل٨ِبر وؤلاخؿاؽ باالؾخٗلء، ٞإنبدىا ٌسخغون مً مما ط٦غهاه مً ٢بُل مً ا

ُت. ٣ت ٚحر قٖغ  الىاؽ بٍُغ
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ت ٚحر طل٪ مً ألازل١ الؿِئت وؾبب طل٪  ل٣ض ؤعؾذ الجماٖاث اإلاخُٞغ

الاهدغاٝ ال٨ٟغي والكٗىع بالخهىنُت في اإلآهغ واإلالبـ ًٖ ٚحرهم مً 

٤ جإظُج الخلٞاث في ٧ل شخيء، بل واته مىا الىاؽ ألاٞغاص، وخب الٓهىع ًٖ ٍَغ

بالباَل في ٧ل ؤمىعهم، وؤنبدذ لهم هٓغة مخٗالُت م٘ الخل٤ في ٧ل ألامىع، 

هغ ٧ل طل٪ بؿبب ؤجهم خاولىا ال٣ًاء ٖلى الخهٝى وخاعبىه ونضوا الىاؽ  ْو

ٖىه، وهى ألامغ الظي ٧ان ٖلُه الىاؽ مىظ مئاث الؿىحن، ٞاتهمىا الىاؽ بإجهم 

لبٗض ًٖ صًً هللا حٗالى، ٞبىاء ٖلى مبخضٖت في ٧ل شخيء وعمىا الخل٤ بال٨ٟغ وا

 مً الىاؽ ج٨ٟغ 
ٌ
ٍ٘ ُوظضث ُٞه ٞئت ذ في مجخم

َ
طل٪ اهدُذ ألازل١ وازَخٟ

غث ٖلى الىاؽ في ؾلى٦ُاتهم وؤٞٗالهم الٟغصًت 
َّ
ألازغي، ٧لُّ هظه ألامىع ؤز

 والجماُٖت، ٞٗاقذ املجخمٗاث في ْل وظىصهم بحن الىاع وألالم.

ه في جهاًت هظه ا َض ؤهَّ ُْ م ألازل١ املجخمُٗت في َب ل٩لماث التي خاولىا ٞحها ج٣ٍى

ت البض ؤن هىضر ؤن الخُاة التي هدُاها لِؿذ  ْل وظىص الجماٖاث اإلاخُٞغ

بظل٪ ال٣بذ الظي بصخه جل٪ الٟئاث بحن الىاؽ، بل الخحر في الىاؽ بلى ًىم 

ؿىص الىاؽ ما  الضًً، وؾُإحي ًىم وجىجلي هظه ألا٩ٞاع وألازل١ مً خُاجىا َو

ُٗت ؾاٖضث ٖلى اعج٣اء  ٧ان ٌؿىصهم مً ٢بل مً ؤزل١ خمُضة وطو٢ُاث ٞع

املجخم٘ في قتى مجاالجه، ل٨ىىا ؤعصها ؤن هبحن ؤزغ جل٪ ألا٩ٞاع الهضامت في قُٕى 

 الٟىضخى ألازل٢ُت في املجخمٗاث ؤلاؾلمُت التي لم ج٨ً ٖلى هظا الٗهض.

ن وهضٖى بلى مداولت بٖاصة اع هبّحِ صوع الخهٝى ووكغه بحن  وهدً في هظا ؤلَا

الىاؽ، هيكغه بك٩له الظي ٧ان ٖلُه مً ٢بل؛ ٞخخم خل٣اث الظ٦غ التي ٧اهذ 

جمؤل الضهُا بغ٦ت وهىًعا، وجهى٘ اإلاىالض آل٫ البِذ وؤولُاء هللا الهالخحن ٖلى 

ىن يىابُها  ٗٞغ ت َو ها ؤهل الٗلم خ٤ اإلاٗٞغ ٣ت الؿيُت الغقُضة التي ٌٗٞغ الٍُغ

ُت والبٗض ًٖ ٧ خم وكغ ألازل١ بحن الكٖغ ل مدظوع ًسال٠ الضًً ٞحها، ٍو

ُت الىاؽ بلى ٖضم الاهخمام  ٤ الخٗامل الَخَؿً بُجهم، وجخم جٖى الىاؽ ًٖ ٍَغ

ت ؤؾاؾُاث في الخُاة بل حهخمىن  بالك٩لُاث التي ظٗلتها الجماٖاث اإلاخُٞغ
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٠ُ٦ ٌٗاملىن بًٗهم خ٤ اإلاٗاملت ٞاإلاٗاملت الخؿىت هي الضًً وألازل١ هي 

غ ؤهٟؿىا وخُاجىا في الضًً والضهُا، ِٞؿخ٣ُم ػم امه، وهداو٫ ؤن وٗمل ٖلى جٍُى

 ؤمغ الٟغص وحؿخ٣ُم مٗه ؤمىع مجخمٗه.

* * * 
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 سكم الففحت العىىان
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 15 .......ؤوًل: جصخُح اإلافاهُم في اللضاًا العلمُت الؽشعُت

 17 .....................حلُلت الخلعُم الشالسي للخىحُذ -1

 17 ...................................................جمهُذ

: بُان مفهىم الخلعُم الشالس ي للخىحُذ والشد الففل ألاٌو

 81 ....................................................علُه

: جىخُض الغبىبُت
ً

 81 ....................................ؤوال

ا: جىخُض ألالىهُت ًُ  88 ...................................زاه

٤ ابً جُمُت  86 ................................الغص ٖلى جٍٟغ

ا: جىخُض ألاؾماء والهٟاث
ً
 36 ..........................زالش

الشد على ادعاء وحىد هزا الخلعُم  الففل الشاوي:

 43 ...........................................للخىحُذ عىذ ألاؼاعشة

م بين ؤكعام الخىحُذ في  الففل الشالث: ؤزش هزا الخفٍش

 45 ....................................التهاون في ؤمش الذماء

 47 ..................................................الخاجمت

دةِ  -2 ؽّذِ
َ
 51 ...الاحِتهاُد بغير علم وؤزشه في فىش الَجماعاِث اإلاد

 51 ............جمهُذ: خعىسة ؤلاكذام على الاحتهاد بغير علم
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ف باإلافشدا عٍش
ا
: الخ لت بالبحثالففل ألاٌو ِ

ّ
 55 .......ِث اإلاخعل

 وانُلًخا
ً
٠ الاظتهاص لٛت : حٍٗغ

ً
 55 ..................ؤوال

 وانُلًخا
ً
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٠ ال٣ًاء لٛت وانُلًخا ا: حٍٗغ
ً
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ُ
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ا
 59 ...........................الففل الش

٤ٟ ٖلحها -1 غوٍ اإلاخَّ
ُّ

 61 ................................الك

لماء -8 ُٗ ٠ ٞحها بحن ال
َ
غوٍ املخخل

ُّ
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َ
دًً ظاحت الث: ألازُش العلبي ًلكخحام اإلادؽّذِ

ا
الففل الش
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ا
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ً
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ً
 75 ؤوال
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ً
 76 ل٣ٟه لٛت
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ً
 76 زالش

٠ اللمظهبُت............................... ا: حٍٗغ ًٗ  77 عاب
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ا
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ُ
ْن ؤ

َ
مغُث ؤ

ُ
 813 «..................ؤ

ا: خضًض: 
ً
٠ُ»زالش  814 .........................«ُبٗشذ بالؿَّ

ا: خضًض:  ًٗ بذ»عاب
َّ

 816 .....................«ل٣ض ظئخ٨م بالظ

ت..الففل الشامً ُا ولت ؤلاظالم ت للذا ُا  811 : مىاط العالكاث الخاسح

د عليها.. الففل الخاظع: ُف والشا  817 ؼبهت اهدؽاس ؤلاظالم بالعا

 885 الخاجمت..................................................
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 887 عفمت الذماء بين الؽَشعت الىظعُت وفهم اإلادؽذدًً.... -7

 887 شان.....................................جمهُذ: وفُه مبح

ٗت ؤلاؾلمُت.......  887 اإلابدض ألاو٫: خغمت الضماء في الكَغ

 831 اإلابدض الشاوي: اإلاٗجى اإلاغاص مً الٗهمت..................

عت  : عفمت دم اإلاعلم وحشمخه في الؽَش الففل ألاٌو

 833 ............ؤلاظالمُت..................................

عت  الففل الشاوي: عفمت دم اإلاعاهذ وحشمخه في الؽَش

 837 ؤلاظالمُت..............................................

اهض لٛت وانُلًخا.......................... َٗ ٠ اإلا  837 حٍٗغ

اء بالٗهض...................................  838 وظىب الٞى

 839 غى ألهل اإلاٗاهضاث........................٣ٖىبت الخٗ

 841 همىطط هبىيٌّ في ببغام اإلاٗاهضاث م٘ ٚحر اإلاؿلمحن........

عت  الففل الشالث: عفمت دم اإلاعخإمً وحشمخه في الؽَش

 843 ؤلاظالمُت..............................................

٠ اإلاؿخإمً لٛت وانُلًخا..........  843 ..............حٍٗغ

٠ ألامان..........................................  843 حٍٗغ

 844 الٟغ١ بحن اإلاؿخإمً وبحن اإلاٗاهض والظمي.................

 844 مً له ببغام ٣ٖىص ألامان................................

 845 ٣ٖض ألامان ما٢ذ......................................

 845 خ٣ى١ اإلاؿخإِمً.........................................
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 848 ٞغى الًغاثب ٖلى اإلاؿخإمىحن الخجاع...................

عت  الففل الشابع: عفمت دم الزمي وحشمخه في الؽَش

 851 ؤلاظالمُت..............................................

 851 .............................مٟهىم  الظمت والظمي......

 858 ألانىاٝ التي ًجىػ ٣ٖض الظمت مٗها.....................

 853 الجهت املخىلت إلبغام ٣ٖض الظمت..........................

 853 الكغوٍ اإلاؿخد٣ت ٖلى ؤهل الظمت........................

 854 .............خ٣ى١ الظمي وآلازاع اإلاترجبت ٖلى ٣ٖض الظمت

 859 خاجمت..................................................

ت العىت لىفىؿ اإلاغلىط الفهم -8  اهدؽاس  في وؤزشه الىبٍى

 861 ؤلاسهاب...............................................

: الففل  863 اإلاغلىط.... الفهم لهزا ؤدث التي ألاظباب ألاٌو

ت................. العىت فهم ضىابغ الشاوي: الففل  875 الىبٍى

 وبين وضعفه الخذًث صخت بين الفشق  الشالث: الففل

 881 به........................................ والعمل كبىله

 888 الصخُذ...... بالخضًض الٗمل جغ٥ ٖلى ألامشلت بٌٗ -

 883 ...........ال٠ًُٗ.................. بالخضًض الٗمل -

:
ً

ما٫....... ًٞاثل في ال٠ًُٗ بالخضًض الٗمل ؤوال  889 ألٖا

ا: ًُ  891 ألاخ٩ام...................... في بال٠ًُٗ الٗمل زاه

 خاجمت..................................................
894 

 



365 
 

9- ً  الاهخماء وحىم اإلادؽذدة والخُاساث الجماعاث جىٍى

 895  ...............................................................بليها....

 895 جمهُذ...................................................

٠ الجماٖت لٛت، وانُلًخا.........................  895 حٍٗغ

هٓغة ٖلى الىا٢٘ اإلاٗانغ لؤلمت ُٞما ًخٗل٤ بٓهىع الجماٖاث 

ت.  896 .....................................اإلاىدٞغ

: هظشة عامت على الخُاساث اإلاىحشفت مً حُث  الففل ألاٌو

 311 ...........................................اإلااهُت وآلازاس

ت.................................  311 ؤ٢ؿام الخُاعاث اإلاىدٞغ

ها للٗلم ومىهج ؤهل الخُاعاث والجماٖاث التي جيؿب هٟؿ -1

 311 الؿىت والجماٖت.....................................

الجماٖاث والخجمٗاث الؿُاؾُت التي جضعي الٗمل جدذ  -8

ٗت.....................................  314 مٓلت الكَغ

ت..... - 3  316 الجماٖاث واإلالِكُاث ؤلاعهابُت اإلاؿلخت اإلاخىٖى

ت................َبُٗت الاهخما  319 ء ٖىض هظه الخُاعاث اإلاىدٞغ

ت بإجها هي ظماٖت اإلاؿلمحن........  318 اصٖاء الجماٖاث اإلاىدٞغ

الففل الشاوي: اإلافهىم الصخُح لجماعت اإلاعلمين وألامش 

 317 ..بلضوم ظبُلها في الىخاب والعىت وهالم ؤهل العلم عً هزا

 318 ....................مٟهىم الجماٖت في ال٨خاب والؿىت....

 384 ٦لم ؤهل الٗلم ًٖ ؤمغ الجماٖت.........................

ٗت............................  386 الاظخمإ املخمىص في الكَغ

 387 مٓاهغ الخٟغ٢ت بحن اإلاكغوٕ واإلامىٕى مً الخجمٗاث......

 389 ..............................زاجمت: الٗؼلت في ػمً الٟتن
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 331 كضُت ألاخالق بين اإلاىهج الفىفي واإلاىهج اإلادؽذد.. -11

: دوس الخفىف في جشظُخ الزوكُاث في  الففل ألاٌو

 333 ........................................املجخمع اإلاعلم.

الففل الشاوي: دوس الخفىف في بىاء ألاخالق الخمُذة في 

 337 ..........................................املجخمع اإلاعلم

الففل الشالث: دوس الجماعاث اإلاخعشفت في هذم ؤخالق 

 343 ..........................................املجخمع اإلاعلم

الففل الشابع: هُفُت حغُير الجماعاث اإلاخعشفت ألخالق 

 349 ..........................................املجخمع اإلاعلم

........................  357 فهشط مىضىعاث املجلذ ألاٌو

* * * 

 

 


