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 مقدمة
والتابعين  العالمين وصلللللللى س دلى ملللللليد ا هحمد ودلى  ل  وصللللللح    الحمد هلل رب  

 :يوم الدين وبعد إلىحسان إلهم ب 
فإن هن دالئل دظمة هذا الدين وخلود رمللللللللالت ل هللان هللارمللللللللل س رمللللللللول  بالهد  ودين  
الحقل وجعل ملتت  الرلفة ة و مليفا  الراهفن هتهي ح ان المسللمين اعرص ال لورن العمل ة لهذا 

 ... ح  صالتبص العظ م صلى س دل   ودلى  ل  و 
يفن وهتعددنل فكان هتها ها ولما كا ت الدراملللللللللللللات والعلوم المتعلبة بالسلللللللللللللتة التبوةة ك  

والمببول هن المفدودل وهتها ها يتعلق بمعففة ك ف ة  ل لللللللللح ي هن ال للللللللل     يتعلق بمعففة ا
ملللللللللللللماّ الحدية واحم،ل  وصللللللللللللل ة ةللللللللللللل ر ل وهتها ها يتعلق بمعففة  داب المحد  و ال  

هدلولها الحديةل وها يتعلق بمعففة الفجال و ح ان الفوانل و هتها ها يتعلق برفح الستة وب ان  
  وامتت اط األحكام هتها... كل ذلك خدهة للستة الرفة ة وب ان لعظم هكا تها

هم فص ااأاص الدراملة الموةلوة ة للسلتة التبوةة كواحدن هن الدراملات الحدي  ة التص اسل و 
ب ان هكا ة السلللتة التبوةةل إذ بهذل الدراملللة يتم اسلللل ل ال لللو  دلى هواةللل    لللتى ودراملللتها 

كون المفج  فيها باألملللاد حدية رملللول س صللللى س دل   ومللللم وها  ال   دراملللة اأصللليل ة   
ل كل ذلك هن خيل جم  األحادية الواردن فص   للللللللفاح السللللللللتة وهللاهل العلم فص ذلك الموةللللللللّو

 .الموةّو الواحد 
 :و د و   اإلخت ار دلى درامة المواة   اآلا ة

 
 القضاء والقدر من خالل السنة النبوية:  (1

خيل األحادية التبوةة الرللللللفة ة الواردن ي  ل ملللللل عرص الرال     هنل هذا الموةللللللّو  اتاو  و 
ال لللورن المتكاهلة لمعتى الب لللا  والبدر وها يتفا  دل  ل وال    ى ها ألهم ة هذا الموةلللّو  

 هن ق مة فص إ مان المسلم وميهة هعتبدل.
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 : ـ  حقيقة الكفر من خالل السنة ـ دراسة موضوعية (2
ول ظ "الك ف"  د ورد ك يفا فص ملللتة الفملللول صللللى س دل   ومللللمل ودراملللة هذا الموةلللّو فص 

 ها يتفا  دل  .و ةو  الستة التبوةة م مكن الرال  هن ابيين حق بة الك ف وهللا ساه  
 النبوية: من خالل األحاديث الدعوة الى هللا  فضل  (3

المعاصف بدورل فص هذا العالم الذي  موج وكان الب د هن درامة هذا الموةّو إ عار المسلم  
بالعبائد و األفكار الم ال ة لإلمليم و ك    ب  هللان  سلترلعف هسلتوليت  فص الددون الى س و  
إ اهة الحبة دلى اآلخفةن و رللللللف اعال م اإلملللللليم بيتهم احق با للرللللللهادن المرلوبة  للللللفدا هتا  

ملورن    (يكون الرسـول عليكم هـااداعلى الناس و   وكذلك جعلناكم أمة وسـاا لككوووا هـاداء)
 ل 143ال بفن لل اآل ة  

ولما كان المددوون هللاصللللتافا وهفاا  فبد ام اسللللل ل ال للللو  دلى هتهي الددون ل ع  هذل 
  . األصتاف

 سمو األخالق اإلسالمية في ضوء السنة النبوية: رابعا: 

فص اعاهل  ه   صللى س دل   ومللم و هو هوةلّو  سللل ال لو  دلى ملمو هللاخيو رملول س  
غيفل هن غيف المسللللللللللمين و ك   كان ذلك صلللللللللورن هرلللللللللف ة فص ح اا ل وهص ال لللللللللورن التص 

 .  حتاجها المسلمون المعاصفون فص اعاهلهم ه  هن حولهم
 حرمة المسلمان في ضوء السنة النبوية: خامسا : 

بب ان ةلللللوابل التعاهل بين المسللللللمين وب ان حبوو بع لللللهم ه  بع  حما ة لهم هن  و ذلك 
هللاي هتزلق  رللين صلل ا  دي ة المسلللمين ووحداهمل كل ذلك هن خيل جم  األحادية الواردن  

 . فص هذل المواة   و ب ان ها  ال  هللاهل العلم و  فاح الستة فيها
 .    ب  هللاهت  وديت وس  سأل السداد والتوفيق لكل  ال  دلم وهللان يت 

 أسكاذ المادة الدككور: وور الدين بن يربح 
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 ـ القضاء والقدر في ضوء السنة النبوية  أوال

 تعريف القضاء و القدر   األول: المبحث 

اهم المسلللللللللللم فص هعتبدلل وذلك   ص عد اإل مان بالب للللللللللا  والبدر هللاحد هللاهم المسللللللللللائل الت 
الرا ا   ه ا لللللللللفن بمسلللللللللألة اإل مان باع اعالى هن حية المعففة ال لللللللللح حة بذات س اعالى  

 وهللاممائ  الحستى وص اا  الكاهلة.

والب للللللللللللا  فص اللاة: اإلحكام واإلابان واامام األهف  ال ابن فارد: )الباف وال للللللللللللاد  
 (1)إحكام األهف واابا   وا  اذل لبهت (.والحفف المعتل هللاصل صح ي يدل دلى 

 البف ن الكفةم بمعان ك يفن:الب ا  فص و د ورد ل ظ  

وْا ِإالَّ ِإ َّال  فورد بمعنى األمر ومنه قوله تعالى: )  .23اإلسراء   –( َوَ َ ى َربَُّك هللَاالَّ َاْعب د 

 (2)   ال  تادن: ) هللاي هللاهف ربك هللاال اعبدوا إال إ الل فهذا   ا  س اعالى(

ا   وورد بمعتى "اإل هللا "ل وهتلل   ولل  اعللالى: ) ْيتللَ : هللاي 66الحبف    –(    َذللَِك اأْلَْهف  ِإَل للْ ِ َوَ  للللللللللللللَ
 (3)ابدهتا وهللا هيتا

َماَوات  وهت   ول  اعالى: )  (4)وورد بمعتى " ال فاغ" ْ َ  ملللَ اه نَّ ملللَ ل  ال 12( ف للللت   َ  لللَ
   (5)  الربفي: ) ففغ هن خلبهن م   مماوات فص يوهين(

 ...وغيفها( 8)  و)الموت(( 7)  ل و)اإلديم( (6) كما ورد ل ظ الب ا  بمعتى )األدا (

 

 ( 5/99( هباي س اللاة )1)
 ( 17/413( ا سيف الربفي )2)
 ( 2/575( يتظف ا سيف ابن ك يف )3)
 ( 2464/ 6( يتظف: ال حاح للبوهفي )4)
 ( 21/440( ا سيف الربفي )5)
 ( 2464/ 6( ال حاح )6)
 ( 15/187( لسان العفب )7)
 ( 2463/ 6( ال حاح )8)

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwrdW3mu_OAhXENhoKHbyUCbEQFgg7MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.ahlalhdeeth.com%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D273861&usg=AFQjCNHRAxxDM4IpMn909NofKyXNaL04GA
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وهللاها البدر لاة فهو ه لللدر هن ال عل " در"  بول: ) درت الرلللص  بت ف   الدال وفتحها هللا درل  
اإلحلا لة بمبلاديف األهورل كملا يلدل دلى . فهو يلدل دلى  (1)  بمبلدارل(بلالكسللللللللللللللفل إذا هللاحرلت  

   (2)الب ا  والحكم وهبلغ الرص ل )والتبديف: التفوةة والت كيف فص اسوةة األهف(

وهللاها الب للا  والبدر  للفدال فبد  ال الرلل   هحمد خليل الهفاد: ) والمفاد ب  فص لسللان  
: هللان س دز وجل دلم هباديف   األ لللللل ا  وهللا ها ها هللا الل دم هللاوجدها ببدرا  وهرللللللي ت  دلى الرللللللّف

 (3)  وفق ها دمل  هتهال وهللا   كتبها فص اللوح المح وظ  بل إحدادها(

و لد ذهل  بع  هللاهلل العلم إلى دلدم الت فةق بين الب لللللللللللللللا  والبلدرل فبعلوا كلل واحلد 
دليلل دلى الت فةق بيتهملا  هتهملا فص هعتى اآلخفل إذ كملا هللا ل  ال ففو بيتهملا فص اللالةل فلإ ل  ال  

ل بيتما ذه  ال ع  إلى الت فةق بيتهما. و د  بل الحافظ ابن حبف دن بع   (4)فص الرللللللللللللّف
هللاهلل العلم هللا هم  لالوا: )الب لللللللللللللللا  هو الحكم الكلص اإلجملالص فص األ لل والبلدر: جزئ لات ذللك 

  (5) .الحكم وا اصيل (

 القضاء و القدر وأقوال أهل العلم في هرحااواردة في ال  األحاديث  الثاوي:المبحث  

 اظاففت الت وص واألحادية التبوةة الرفة ة المف دن إلى هسألة الب ا  والبدر.

هن الكتاب والسلتة واجماّ ال لحابة   : )و د اظاهفت األدلة البر  ةاإلمام النووي   ال
 (6)  السلف وال لف دلى إد ات  در س م حا   واعالى(  هللاهل الحل والعبد هنو 

 (7): )وهذه  السلف  ا  ة هللان األهور كلها بتدبيف س اعالى(الحافظ ابن حجرو ال 

 

 ( 1/118العسبي ص )( فتي ال اري للحافظ ابن حبف 1)
 ( 591( الباهود المح ل لل يفو   بادي )2)
 ( 65(  فح العبيدن الوامر ة )3)
 ( 41-40( الب ا  والبدر للدكتور دبد الفحمان المحمود )4)
 ( 11/486( فتي ال اري )5)
 (. 155/ 1(  فح التووي دلى صح ي هسلم )6)
 ( 287 7/ 11فتي ال اري )( 7)
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رو  اإلهام التفهذي دن جابف بن دبد س رةللللص س دت   ال:  ال رمللللول س صلللللى 
كَّى َلا ُيْؤِمُن عاْبد  )س دل   وملم:  رِِّهِ  حا ها ْارِِه وا ِر خا دا اباُه لاْم ياُكْن ُيْؤِمنا ِباْلقا كَّى ياْعلاما أانَّ ماا أاصا ، حا

 (1)  (ِلُيْخِائاُه، واأانَّ ماا أاْخااأاُه لاْم ياُكْن ِلُيِصاباه

:))حتى يتهن برللفل( هللاي بأن جم   األهور الكائتة خيفها و للفها حلوها وهفها المباركفوري  ال 
وارادا  وهللاهفلل وا   ل س لهم فيها إال هبفد الكس  وه ا فن ال عل )حتى  علم هللان بب ائ  و درل  

 كن ل  ر  ( هللاي مع للل ة هما  در س ل  ودل   )لم ها هللاصلللاب ( هن التعمة والبل ة والرادة وال
ل باو ل )وهللان ها هللاخرأل( هن ال يف والرلف )لم  كن ل  لي  ( وهذا وةل  هوةل  المحالل كأ    

ل و  ى الحول والبون وهي هللة   لل ... وي لل  حللة دلى التوكللل والفةللللللللللللللللا ر يللل: هحللال هللان   
 (2)البتادةل وال بف دلى الم ائ (  

َلا ُيْؤِمُن ودن دلص رةلللللللللللص س دت   ال:  ال رملللللللللللول س صللللللللللللى س دل   ومللللللللللللم )
د   بـــــْ أاْربا    َحتلَّى عا بـــــِ ِإالَّ  َّ    ُيْؤِمنا    َ ِإللللللللَ اَل  هللَاْن  د   هلللللللَ َبعلَ َلتِلص  َ رللللللللللللللْ  ِ ول   َّ َرملللللللللللللل  ُد  ملللللللَّ ه حلَ َوهللَا ِ،ص 
ُيْؤِمنُ  ِباْلَحقِ،  ُيْؤِمنُ   ِباْلَمْوِت َوِباْلَ ْعِة َبْعَد اْلَمْوتِ  وا  (3) (ِباْلَبَدرِ  وا

)فالمفاد بالحدية   ص هللاصللللللل اإل مان دمن لم يتهن بهذل األرب :  للللللهادن هللان ال إل  إال 
سل و لهادن هللان هحمد رملول سل وةتهن بالموتل هللاي فتا  الد  ال هللاو المفاد: ادتباد هللان الموت 
 ح للللللللل بأهف س ال ب سللللللللاد المزاج كما  بول الر ائعيونل وةتهن بال عة بعد الموتل وةتهن  

  (4) وهللان كل ها جف  ببدر س اعالى وف ائل (  بالبدرل

 واأهل هذا اإلر اد التبوي لمسألة البدرل وهو ها هللاوردل اإلهام ال  اري  

 

(. ال هللابو ة سى: هذا حدية غفة  2144باب ها جا  فص اإل مان بالبدر خيفل و فل )  -البدركتاب  -( متن التفهذي1)
حدية دبد س  بن ه مون. ودبد س بن ه مون هتكف الحديةل ولكن الحدية ل   واهد اتةدل. و د صحح    ال هن عفف  إ ال

 . 743األل ا ص فص صح ي متن التفهذي بف م 
 (. 201/ 3) اح ة األحوذي ( 2)
  رجال  ( روال التفهذي ه ا فن بعد الحدية السابق.  ال الم ارك وري فص اح ة األحودي:) وحدية دلى هذا رجال3)

 (. 3/201ال ح يل وهللاخفج  هللا  ا هللاحمد وابن هاجة والحاكم(. اح ة األحوذي )
 (. 201/ 3) اح ة األحوذي ( 4)
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دن دبد س بن هسلللللعود رةلللللص س دت   ال: حددتا رملللللول س صللللللى س دل   ومللللللم وهو   
دم  كون دلبة ه ل  ال ادو الم دوو إن هللاحدكم  بم  خلب  فص برن هللاه  هللاربعين يوها  ر ةل  

 ذلكل دم  كون ه اة ه ل ذلكل دم ي عة س إل   هلكا بأرب  كلمات:   

ي كت  دمل ل وهللاجل ل ور   ل و لللللبص هللاو ملللللعيدل دم يت   ي   الفوحل فوالذي ال إل  غيفل 
ل ي سللللللللللللللبق دل ل  الكتلاب  إن هللاحلدكم ل عملل بعملل هللاهلل البتلة حتى هلا  كون بيتل  وبيتهلا إال ذرّا

ل التلار فيلدخلهلا. وان هللاحلدكم ل عملل بعملل هللاهلل التلار حتى هلا  كون بيتل  وبيتهلا  ي عملل بعملل هللاهل 
 (1)  إال ذرّا ي سبق دل   الكتاب ي عمل بعمل هللاهل البتة فيدخلها(

رحم  س: )المفاد بالتر ة: المتصل وهللاصلل  الما  ال لافص البليلل   الحافظ ابن حجر ال 
واألصلللللللللللللللل فص ذللك هللان هلا  الفجلل إذا ال ى هلا  المفهللان بلالبملاّل وهللاراد س هللان   لق هن ذللك 
جتيتلا ي لأ هللاملللللللللللللل لاب ذللك.  لال ابن األديف فص التهلا لة:  بو  هللان يفةلد بلالبم  هكلة التر لة فص 

يوها ا مف ي  ل حتى اته أ للت للللللوةفل دم ا لق بعد ذلكل دم  الفحمل هللاي امكة التر ة هللاربعين  
لك ال للللل ة هدن األربعين دم اتبل   بمعتى   للللليفل وهعتال هللا ها اكون ام   كون دلبة:  كون هتا

إلى ال للللل ة التص اليها: العلبة: الدم الباهد الال ظل  سلللللمى بذلك للف وبة التص ي   واعلب  بما  
ها  م للا  الماةللغ. والمفاد هن كتابة   بذلك أل ها  درهف ب . الم للاة:  رعة اللحمل مللميت  

الف و: ابديفل  ليي هللاو ك يفال وصللللللل ت : حيال هللاو حفاها. وباألجل: هل هو  وةل هللاو   للللللليف.  
وبالعمل: صالي هللاو فامد. وهعتى:  بص هللام معيد: هللان الملك  كت  إحد  الكلمتينل كأن  كت   

ودملل  كلذال وهو  للللللللللللللبص بلادت لار هلا   تم لل ل مللللللللللللللعيلد ه ي: هللاجلل هلذا البتين كلذا ور  ل  كلذا  
 بادت ار ها   تم ل ل كما دل دل   ال بف.

وفص الحلديلة حلة دلى البتلادلة والزجف الرللللللللللللللديلد دن الحفص ألن الف و إذا كلان فسلللللللللللللل بلد  
ابديفلل ولم  عن التاتص فص  ل  . وا ما  لّف االكتسلاب أل   هن جملة األمل اب التص ا ت لتها  

 (2)الد  ا(الحكمة فص دار 

 

 (  2433باب فص البدر ) -كتاب البدر -صح ي ال  اري  -(1)
 صح ي هسلم كتاب البدر. باب ك ف ة 

 ( 2036خلق اال سان فص برن هللاه  )
  (.479/ 11فتي ال اري ) -( 2)
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واأكيدا لما  ال  الحافظ ابن حبف فص ختام  لللللللفح  لهذا الحدية ببول :) ولم  عن التاتص فص  
  ل  ل وا ما  ّف االكتساب أل   هن جملة األم اب التص ا ت تها الحكمة فص دار الد  ا(  

  ورد هذا الحدية فتأهل :

:  ال رمللول س صلللى س  رو  ال  اري وهسلللم دن دلص بن هللابص  ال  رةللص س دت   ال 
نَّةِ )دل   وملللللللم  ماْقعاُدُه ِمنا الجا قاْد ُكِكبا ماْقعاُدُه ِمنا النَّاِر، وا د  ِإَلَّ وا ، قااُلوا: »ياا  «ماا ِمْنُكْم ِمْن أاحا

ُع العامالا؟«، قاالا  وادا لاى ِككااِبناا، وا ُسولا هللِا، أافاالا واكَِّكُل عا ر  ِلماا ُخِلقا لاُه، أامَّا اْعماُلوا فاُكلٌّ ُمياسَّ » :را
اِء فااُ  قا انا ِمْن أاْهِل الِــَّ ِة، واأامَّا ماْن كا عاادا ُر ِلعاماِل أاْهِل الســَّ ِة فاُاياســَّ عاادا انا ِمْن أاْهِل الســَّ ُر ماْن كا ياســَّ

اواةِ  قا ِـَّ ناىفاأامَّا ماْن أاْعااى وااتَّقاى.  [ : ، ُثمَّ قاراأا «ِلعاماِل أاْهِل ال قا ِباْلُحسـْ دَّ صـا   ( ]فسـنيسـره لليسـر    وا
(1) 

: ) وهذا الحدية هللاصلللللللل ألهل السلللللللتة فص هللان السلللللللعادن والرلللللللبا   الحافظ بن حجر ال 
بتبديف س....واملللللتبدل ب  دلى إهكان هعففة الرلللللبص ةلللللد السلللللعيد فص الد  ا كمن ا لللللتهف ل  

ا هللاخبف صلللى س دل   لسللان صللدو ودكسلل ل ألن العمل هللاهارن دلى البزا ... ال ال رابص: لم
وملللللللم دن مللللللبق الكائتات رام هن امسللللللك بالبدر هللان يت ذل حبة فص افن العملل فأدلمهم هللان 
هتا هللاهفةن ال ي رل هللاحدهما باآلخفل با ن وهو العلة الموج ة فص حكم الفبوب ةل وظاهف: وهو  

فص العاجل   العيهة الي هة فص حق العبود ة.. فبين لهم هللان كي ه سللللف لها خلق ل  وهللان دمل 
دليل دلى ه لللللللللللليفل فص اآلجلل ولذلك ه ل باآل اتل و ظف ذلك الف و ه  اآلهف بالكسلللللللللللل ل  

 (  2)واألجل ه  اإلذن بالمعالبة(

وها ورد فص الحدية وهللا وال الرلللللللفاح دليل دلى ددم جوا  افن العمل احتباجا بالبدرل 
دتدها يددى إلى ال ين هللاو إذ هن التاد هن  حتي بالبدر دلى افن العمل فتبد الواحد هتهم  

ال لللللللللل ام و فا ن البف ن  بول: لو  للللللللللا  س لص هللان هللادمل هذا دملت ل كما  حتبون ب  دلى ها 
 ! يو عو   بالتاد هن الظلم وال ساد دلى هللان هذل إرادن س وهري ت  ول س لتا حيلة فص ذلك

 

 ل  اري كتاب الت سيف. باب  ول  )فأها هن هللادرى واابى(صح ي ا  -( 1)
 ( 26/ 11فتي ال اري ) -( 2)



 

 
8 

 تهن بلالبلدرل ولكن ال    تلا دن ربتلا و بيتلا هللا ل   بل  دليتلا هللانئ إن المتهي اللذي دل ل  فبل  دلملا 
 (1) بو  لتا هللان  حتي ب  دلى افن العملل كما ال  بو  لتا هللان  حتي ب  دلى ه ال تتا للرّف

 بول     اإلميم ابن ا م ة رحم  س: ) العبد ل  فص المبدور حاالن: حال  بل البدر  
 وحال بعدل.

ذا  در المبدور بايف فعل  فعل   فعل    بل المبدور هللان  سللللللتعين باع وةتوكل دل   وةددولل فإ 
 .هللان   بف دل   وةفةى ب ل وان كان ب عل  وهو  عمة حمد س دلى ذلكل وان كان ذ  ا

 امتا ف إل   هن ذلك.

 ول  فص المأهور حاالن.

 حال  بل ال عل: وهو العزم دلى اإلهت ال واإلمتعا ة باع دلى ذلك 

 ( 2)دلى ها هللا عم ب  هن ال يفالتب يف والركف هلل  وهو اإلمتا ار ةد   :وحال بعد ال عل

 د يلي الرلللل ران هتها ي  سللللد دلى المسلللللم ادتبادلل    دافنودفعا ألي  للللبهة ومللللدا ألي  
 بول التبص صلى س دل   وملم: )احفص دلى ها يت عك وامتعن باع وال اعبزل وان هللاصابك 

فعلل فإن لو ا تي   وها  لللللا  لللللص  في ابل: لو هللا تص فعلت كان كذا وكذال ولكن  ل:  در س  
  ( 3) دمل الر ران(

ــي عـيا : ) لال  ـمام النووي اإل لال   :  لال بع  العلملا : هلذا التهص إ ملا هو  الـقاضـــــــ
لمن  ال  ال  هعتبدا ذلك حتمال وهللا   لو فعل ذلك لم ا     رعال فأها هن رد ذلك حتمال وهللا   
لو فعل ذلك لم ا     رعال فأها هن رد ذلك إلى هري ة س اعالى بأ   لن   ي   إال ها  ا   

  ( 4) سل فل س هن هذا(

 

 89 –يت فف  –الب ا  والبدر لعمف مل مان األ بف  -( 1)
 ( 8/76فتي ال اري ) -( 2)
 ( 2664روال هسلم فص صح ح  هن هللابص هفةفن بف م ) –( 3)

 واالمتعا ة باع وا وة  المباديف ل .كتاب  البدر ل باب فص األهف بالبون وافن العبز 
 ( 287/ 1 فح التووي دلى هسلم ) –( 4)
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 سان فص حفص  دلى ها يت ع  فص هعا   رحم  س اعالى: )معادن اإل ابن القيمل   بو 
وهعادلل والحفص هو بذل البهد وامللللللللت فاغ الوملللللللل ل فإذا صللللللللادف ها يتت   ب  الحفة  كما  
حفص  هحمودا وكما ل  كل  فص هبمّو هذين األهفةن: هللان  كون حفة ا ل وهللان  كون حفص  

فللإ لل  هن    دلى هللا يتت   بلل ل فللإن حفص دلى هللا ال يت علل ل هللاو فعللل هللا يت علل  بايف حفصل
 كل  فص الحفص دلى ها يت  .  فتأخيفالكمال بحس  ها فاا  هن ذلكل 

ولما كان حفص اإل سلان وفعل  إ ما هو بمعو ة س وهرلي ت  واوي ب ل هللاهفل هللان  سلتعين  
ب ل ل بتم  ل  هبامل إ ان  عبد وا ان  سلللللللتعينل فإن حفصللللللل  دلى ها يت ع  ة ادن هللل وال يتم  

  عبدل وهللان  ستعين ب . نإال بمعو ت ل فأهفل بأ

ل  دلى ها يت ع  وةتافص امللللللللللتعا ت  باعيتافص حفصلللللللللل     دم  ال:) وال اعبز( فإن العبز
فالحفة  دلى ها يت ع  المسلللللللللتعين باع ةلللللللللد العاجز. فإن فاا  ها لم  بدر ل : فل  حالتان:  

ا بل هص هت هحالة دبزل وهص ه تاح دمل الر رانل فل ق   العبز إلى )لو(ل وال فائدن فص لو 
ه تاح اللوم والبّز والسللل ل واألملللف والحزنل وذلك كل  هن دمل الرللل رانل فتهال صللللى س  

وهص: التظف إلى البللدر   دل للة وملللللللللللللللم دن افتتللاح دمللل  بهللذا الم تللاحل وهللاهفل بللالحللالللة ال للا  للة
ر  وهيحظت ل وهللا   لو  در ل  لم   ت ولم  ال   دل   هللاحدل فلم يبق ل  ههتا هللا    هن  هود البد 

 وهري ة الفب التافذن...

فلهذا كان هذا الحدية هما ال  سلللتاتص دت  العبد هللابدال بل هو هللا لللد  لللص  ل  ةلللفورنل  
وهو يت لللللللللللمن إد ات البدرل والكسللللللللللل  واالخت ارل والق ام والعبود ة ظاهفا وبا تال فص حالتص  

 (1)  ح ول المرلوب ودده ل باع التوفيق(

در هو ركن ركين فص دبيدن المسلللللللمل وهللان فوائد اإل مان  ودل    درن هللان اإل مان بالب للللللا  والب
 ب  هللاك ف هن هللان اح ىل وهذل بع ها:

* هللاال احزن حين فوات  للللللللللللللص  هن الد  ا وه للللللللللللللالحهال إذ هللان ها لم  بدر يتبر  الرم  ي   
 والحزن واألمى دل  .

 

 ( 19-18  ا  العليل فص هسائل الب ا  والبدر والحكمة والتعليل ) –( 1)
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ابا  ال اعالى: )  بالعوض* الفةا وال بين  مان ۗ   ِبِإْذِن َللاَِّ مُِّصاباة  ِإَلَّ   ِمن ماا أاصا  ِباَللَِّ  ُيْؤِمن وا
َللاَُّ   قاْلباهُ  ياْادِ  ْيء    ِبُكلِّ   وا ِليم    ها  11( التاابن  عا

 ال ابن ك يف فص ا سلللللليفها: "هللاي: وهن هللاصللللللابت  ه للللللي ة فعلم هللا ها بب للللللا  س و درلل 
الد  ا هد  فص ف لللبف واحتسللل ل واملللتسللللم لب لللا  س ل هد  س  ل   ودوةللل  دما فاا  هن  

  ل  ل و د   لف دل   ها كان هللاخذ هت  هللاو خيفا هت .

ف ص صللح ي هسلللم هن حدية صللهي  رةللص س دت ل هللان التبص صلللى س دل   وملللم 
ًبا ألمرِ  ال: ) ار   لهُ  ُكلَّهُ  أْمراه ِإنَّ  المؤمنِ  عاجا د  إَل للُمْؤمنِ  خا رَّاُء  ِإنْ  وليسا ذلكا ألحا ابكُه ســـــا أصـــــا

اًرا لهُ  برا فكاوْت خا رَّاُء صا ابكُه ضا اًرا لُه وإْن أصا را فكاوْت خا كا  (1)(  ها

رو  هسلللم فص صللح ح  هن حدية هللام ملللمة رةللص س دتها  الت: مللمعت رمللول س  
ُ صلللى س دل   وملللم  بول: ) ياُقوُل ماا أاماراُه َللاَّ اباة  ، َا اُبُه ُمصـِ ِلم  ُتصـِ ِإوَّا َللَِّ واِإوَّا  :ماا ِمْن ُمسـْ
ــورة البقرة  ية   ا ، ِإَل  156ِإلاْيِه رااِجُعونا سـ ْاًرا ِمْناا اباِكي واأاْخِلْل ِلي خا ــِ ، اللَُّامَّ أاِجْرِوي ِفي ُمصـ

لاماةا ، ُقْلُت : أايُّ اْلُمْسِلِمانا   ا " ، قاالاْت : فالامَّا مااتا أاُبو سا ْاًرا ِمْناا ُ لاُه خا ْار  ِمْن أاِبي أاْخلالا َللاَّ خا
ا فاأاْخلالا  لَّما ، ُثمَّ ِإوِِّي ُقْلُكاا سـا لاْيِه وا ُ عا لَّى َللاَّ وِل َللاَِّ صـا سـُ را ِإلاى را ُل باْات  هااجا لاماةا ؟ أاوَّ ُ ِلي  سـا َللاَّ

لَّما  سا لاْيِه وا ُ عا لَّى َللاَّ ُسولا َللاَِّ صا  (2)(  ...را

ت  هن حدية ابن ة اد رةللللص ددم ال وف هن ةللللف ال رللللف ل رو  التفهذي فص مللللت 
وإذا اســكعنت   ، وإذا ســألت فاســأل هللاس دتهمال هللان التبص صللللى س دل   ومللللم  ال: ) ...  

ِـيء قد   ، فاسـكعن باَلل ِـيء لم ينفعوك إَل ب واعلم أن األمة لو اجكمعت على أن ينفعوك ب
بِـــــيء قد ككبه هللا  وإن اجكمعوا على أن يضـــــروك بِـــــيء لم يضـــــروك إَل  ، ككبه هللا لك
 (3) (رفعت األقالم وجفت الصحل ، عليك

 

( ل كتاب الزهد والف ائق ل باب المتهن هللاهفل كل  2999(. والحدية فص صح ي هسلم )13/431ا سيف ابن ك يف ) –( 1)
 خيف.

 (ل كتاب البتائز ل باب  بال دتد البتائز.918هسلمل )صح ي  –( 2)
 (  ال هللابو ة سى هذا حدية حسن صح ي. 2516متن التفهذي )حدية ر م   –( 3)
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* هللان ال يفن ي ما اختارل سل فبد  بدر دلى المتهن ه ي ة ي حزنل وال يدري كم هن الم الي  
ى  العظ مة التص اح لللل ل  بسلللببها وكم صلللفف دت  هن الرلللفور وصلللدو س إذ  بول: ) واعاســا

ْاًئا واُهوا  رٌّ لاُكمْ أاْن تاْكراُهوا ها ْاًئا واُهوا ها ى أاْن ُتِحبُّوا ها ْار  لاُكْم واعاسا  216( ال بفن خا

: ) ارض بب لللللا  س هن دسلللللف وةسلللللفل فإن ذلك هللا ل لهمكل وهللابلغ ي ما ارل   ابن عون  ال 
 خفاكل وادلم هللان العبد لن   للي  حق بة الفةللا حتى  كون رةللال دتد ال بف والبي    هن هللاهف

 (1) والفخا (كفةال دتد الاتى  

* التبان هن التارل فبد رو  هللابو داود فص مللتت  هن حدية هللابص بن كع  رةللص س دت  رفع  
َمَواِا ِ  إلى التبص صللى س دل   ومللم هللا    ال) ْم َوه َو    َلْو هللَانَّ  ََّ َدذََّب هللاَْهَل ملَ ِ  َلَعذََّبه  َوهللاَْهَل هللَاْرةلِ

مْ  اِلم  َله  د   َغْيف  ظلَ َل هللا حل  َت َجبلَ اِلِهْم َوَلْو هللَاْ َ بلْ ْم َخْيفما ِهْن هللاَْدملَ ْت َرْحَمتل    َله  ا لَ ْم كلَ ا ِفص   َوَلْو َرِحَمه  َذَي لم
ِبيِل  َِّ َدزَّ َوَجلَّ َها َ ِبَل    َّ  ِهْتَك َحتَّى ا ْتِهَن ِبالْ  اَبَك َلْم َ ك نْ مللللللَ ِل  ْ ِرَ َك    َبَدِر َوَاْعَلَم هللَانَّ َها هللَاصللللللَ

 (2)  َوَها هللَاْخَرَأَن َلْم َ ك ْن ِل  ِ يَ َك َوَلْو ِهتَّ َدَلى َغْيِف َذِلَك َلَدَخْلَت التَّاَر...(

 

 (  لزةن الدين دبد الفحمان بن هللاحمد بن رج  الحتبلص3/147رمائل ابن رج  الحتبلص )هبمّو  –( 1)
 ل احبيق هللابو ه ع   لعت بن فتاد الحلوا ص. 

 ( 3982( بف م ) 890/ 3(ل وصحح  األل ا ص فص صح ي متن هللابص داوود )4699بص داوود )ر ممتن هللا –( 2)
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 ثاويا ـ حقيقة الكفر في ضوء السنة النبوية 

 تعريف الكفر لغة واصاالحا األول: المبحث 

والك ف فص اللاة  حمل هعتى السللللللللللللتف والتار ةل  ال ابن فارد: )الكاف وال ا  والفا ل  
 (1)  هللاصل صح ي يدل دلى هعتى واحدل وهو الستف والتار ة(

 (2)  و ال ابن األديف: )هللاصل الك ف اار ة الرص  اار ة استهلك (

 هعانلو د جا  إ يو الك ف فص اللاة دلى ددن 

 (3)  (الُكفَّارا وابااُتهُ  كاماثاِل غاْاث  أاْعجابا ل فأ لق دلى المزاّر كاففال  ال اعالى: )

لللللللللللللللللللل ومللللللميت الك ارات بهذا االمللللللم أل ها اك ف الذ وب هللاي اسللللللتفها ه ل ك ارن اإل مان وك ارن 
 (4)الظهار

هللال لاظل فبلد  بلل  وهللاهلا اعفة  الك ف فص الرللللللللللللللّف فبلد ورد اعفة ل  فص كيم العلملا  بعلدن  
  (5)  األ هفي دن اللية فص اعفة   هللا   ) ب  اإل مان(

و هتعارف ي من جحد الوحدا  ةل هللاو و ال الفاغ  األصلللللللللللل ها ص: ) الكافف دلى اإل ي
 (6)  ونل هللاو الرفةعةل هللاو ديدتها(التب 

و ال ابن حزم فص اعفة  الك ف: ) جحد الفبوب ة وجحد  بون التبص هن األ ب ا  صللحت 
 بوا  فص البف نل هللاو جحد  لللي ا هما هللااى ب  الفملللول س صللللى س دل   ومللللمل هما صلللي دتد  

 (7) جاحدن وةتبل الكافةل هللاو دمل  ي ا  ام البفهان بأن العمل ب  ك فا(

 

 ( 5/191) ةهعبم هباي س اللا –( 1)
 ( 807التها ة ) –( 2)
 ( 4/3162هللا ظف اهذي  اللاة لأل هفي ) –( 3)
 ( 4/3163الم در   س  ) –( 4)
 ( 3160/ 4اهذي  اللاة ) –( 5)
 ( 715الم فدات )  –( 6)
 ( 253/ 3ال  ل فص الملل واألهوا  والتحل ) –( 7)
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و ال البفافص: )هللاصللللللللللل الك ف إ ما هو ا تهان خاص لحفهة الفبوب ةل إها البهل بوجود  
ف فص الباذوراتل هللاو السلللللللبود ح ك ف بال عل كفهص الم للللللل ال لللللللا   وصللللللل اا  العيل وةكون ال

لل لللتمل هللاو التفدد للكتائس فص هللاة ادهم بزي الت لللار ل وه ا لللفن هللاحوالهمل هللاو جحد ها دلم هن  
 (1) الدين بال فورن(

 هللاكبفل وك ف هللاصاف.  والحق هللان ل ظ الك ف إ ما يفاد ب  هللاحد ةفبينل ك ف

ه لللللللاد ألصلللللللل اإل مان وهوج  ال لود فص فالك ف األكبف هو الم فج هن الملةل وهو  
.  التارل وها مبق هن ذكف التعفة ات الرفة ة للك ف إ ما ا دو دلى هذا التّو

الواج  وهو هوج  المللللللللتحباو الوديدل وال    إل مانك ف االصللللللللاف وهو   للللللللاد كمال  اوهللاها ال
   فج هن الدين.

 في هرحاا األحاديث الواردة في الكفر و أقوال أهل العلم  الثاوي:المبحث  

 دلى هذين التودين: الدالةاظاففت األحادية التبوةة الرفة ة  

 إذ هن الك ف األكبف التكذي  بما جا  ب  التبص صلى س دل   وملم دتادا وامتك ارا:

رو  اإلهام هسلللم فص صللح ح  دن ابص هفةفن رةللص س دت  هللان التبص صلللى س دل   وملللم 
ل د مَّ  َوالَِّذي َ ْ س    ال: ) َفاِ صن ل َواَل َ  للللللللْ َم   ِبص هللاحد هن هذل األهة ال َيه وِدين ه َحمَّد  ِبَيِدِلل اَل َ سللللللللْ

 (2)(َ م وت  َوَلْم ي ْتِهْن ِبالَِّذي هللا ْرِمْلت  ِبِ  ِإالَّ كاَن ِهْن هللَاْصَحاِب التار

دل   ومللللللمل   : ) هللاها الحدية فف    سللللل  الملل كلها بفملللللالة  بيتا صللللللى ساإلمام النووي  ال 
َم     و ول  صللللى س دل   ومللللم )الَ  األ هَِّة(:هللاي همن هو هوجود فص  هتص   َهِذلِ   ِهنْ  هللَاَحدُ   ِبص  َ سلللْ

وبعلدي إلى يوم الق لاهلةل فكلهم  بل  دل ل  اللدخول فص  لادتل ل وا ملا ذكف اليهود والت للللللللللللللار   

 

 ( 4/1277ال فوو )  –( 1)
صح ي هسلم ل كتاب اإل مان ل باب وجوب اإل مان بفمالة  بيتا هحمد صلى س دل   وملم إلى جم   التاد و س   –( 2)

 (. 153الملل بملت  )
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هذا  للللأ هم ه  هللان اتبيها دلى هن مللللواهمال وذلك ألن اليهود والت للللار  لهم كتابل فإذا كان 
 (1) لهم كتابال فايفهم همن ال كتاب ل  هللاولى(

ــالم ابن تيميةو ال  ــي  اإلســـــ ن هن بلات   تابل والسلللللللللللتةل واإلجماّل هللا: )و د دبت فص الكهـــــ
هللادلة  في  ببل هت  اإلدتذارل لظهور    فلم يتهن ب  فهو كاففل -صللللى س دل   ومللللم -رملللالت 

 (2) الفمالة وهللاديم التبون(

ي  ل إ ما هو   ص، هللا للار ال راب التبوي الرللفة ل هللان  ةغ البل  وةلليل  واحبق الاو د 
 .حاوَ  فةق الك ف البَ 

لاى  دن حذ  ة رةلللص س دت  هللان الفملللول صللللى س دل   ومللللم  ال: ) ُ  اْلِفكاُن عا ُتْعرا
يِه وُ  َِ ا ُوِكتا  ِربااا اِر ُعوًدا ُعوًدا ، فاأايُّ قاْلب  ُأهـــْ صـــِ اْلحا اُء ، واأايُّ قاْلب  أاْوكاراهاا  اْلُقُلوِب كا ْودا ْككاة  ســـا

رُُّه ِفْكناة  ما  ا ، فاالا تاضـُ فا لاى أاْبيا ا ِمْثِل الصـَّ لاى قاْلباْاِن عا ارا عا كَّى تاصـِ اُء ، حا يِه ُوْككاة  باْيضـا َِ ا  ُوِكتا 
خِِّ  اْلُكوِ  ُمجا ا كا ُد ُمْرباادو وا ُر أاســـــْ مااوااُت وااألاْرُ  واا خا اماِت الســـــَّ ًيا ، َلا ياْعِرُف ماْعُروًفا، واَلا ُيْنِكُر دا

 (3)(ُمْنكاًرا ، ِإَلَّ ماا ُأْهِربا ِمْن هاوااهُ 

: ) اعفض: هللا ها ال للللللللللللللق بعفض البلوب هللاي جا بها كما ال للللللللللللللق اإلمام النووي  ال 
الح للللللليف ببت  التائمل وةتدف ي    لللللللدن الت لللللللا ها ب  وهعتى )دودا دودا(: هللاي اعاد واكفر  

 للللللص . )فأي  ل  هللا للللللفبها  كت ي    كتة مللللللودا ل وهللاي  ل  هللا كفها  كت ي    كتة   للللللي ا بعد  
 ب  ا (

وهعتى )هللا للللللللفبها( دخلت ي   دخوال ااها وهللالزهها وحات هت  هحل الرللللللللفابل وهت   ول   
 اعالى )وهللا فبوا فص  لوبهم العبل( هللاي:

ح  العبل )حتى ا لللبف دلى  لبين...(  ال الباةلللص ة اض: ل س ارلللبيه  بال للل ا 
ب ا ا لب اةللللل ل لكن صللللل ة هللاخف  لرلللللدا  دلى دبد اإل مان ومللللليهت  هن ال للل وهللان ال تن لم 

 

 ( 273/ 1 فح التووي دلى هسلم ) –( 1)
 ( 12/496هبمّو ال تاو  ) –( 2)
 ( 211صح ي هسلم ل كتاب اإل مان ل باب ب ان هللان اإلميم بدهللا غفة ا... ) –( 3)
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ال للللق ب  ولم اتدف ي   كال لللل ا وهو الحبف األهلس الذي ال  علق ب   للللص ... و لللل   البل   
  (1)  فف الذي ال ي بت الما  ي  (الذي ال  عص خيفا بالكو  المتح 

كما هللار لللللللللللد الحدية التبوي الرلللللللللللفة  إلى هللان الك ف البواح املللللللللللتحيل الحفامل واحفةم  
 الحفامل الحتكام إلى غيف  فةعة اإلميم.

وَن ِإَلى  واَل تاْأُكُلوا ِممَّا)   ال اعالى: َ اِ يَن َلي وح  ُق َوِانَّ الرللللللللللَّ ِ َدَلْ ِ  َوِا َّ   َلِ سللللللللللْ م   َّ َلْم ي ْذَكِف امللللللللللْ
وَن( ْم َوِاْن هللَاَ ْعت م وه ْم ِإ َّك ْم َلم ْرِفك   121األ عام  ل    هللَاْوِلَ اِئِهْم ِل  َباِدل وك 

ن فعل ذلك  ادة فل س كل هن هللاكل الميتة وها لم يذكف املللللللللم س دل    كون هرلللللللللفكا لكن ه
 ! و بوال لترفة  غيفل ك فل ي ك ف بمبفد  بول  لذلك ولو لم  أكل هن الميتة

هعتى  ولل  اعلالى: )وان هللا عتموهم هللا كم لمرللللللللللللللفكون( هللاي: حيلة دلدلتم     بول اإلهلام ابن ك يف
 ( 2)دن هللاهف س لكم و فد  إلى  ول غيفلل فبد ام دل   غيفلل فهذا هو الرفن

التفهذي فص مللتت  دن ددي بن حاام  ال: هللاايت التبص صلللى س دل   وملللم وفص رو  اإلهام  
هللا فح دتك هذا الودنل وملللللمعت   بفهللا فص ملللللورن بفا ن   ! دتبص صللللللي  هن ذه  فبال  ا ددي

ُرْهبااواُاْم أاْربااًبا) ُذوا أاْحبااراُهْم وا   ال:  ( ُدوِن َللاَِّ  ِهنْ  اتَّخا

ل ولكتهم كا وا إذا هللاحلوا لهم  لللللللللللللي ا املللللللللللللتحلولل واذا حفهوا  هم   عبدو هللاها إ هم لم  كو وا  
   (3)دليهم  ي ا حفهول

جلا  فص اح لة األحوذي: )هللا فح دتلك(: هللاي هللالق هن دتبلك )هلذا الودن( وهو كلل هلالل   
ج ة هعلوهة هن جواهف األرض هللاو هن ال رللل  والحبارنل ك لللورن األدهص. وال لللتم: ال لللورن  

 

 ( 283/ 1 فح التووي دلى هسلم ) –( 1)
 (  2/172ا سيف ابن ك يف ) –( 2)
 باب: وهن مورن التوبة -كتاب الت سيف -متن التفهذي –( 3)

 ال التفهذي: هذا حدية غفة  ال  عفف  إال هن حدية دبد السيم بن حفبل وغر   بن هللادين ل س بمعفوف فص 
 ( 3095و حست  األل ا ص فص صح ي متن التفهذي بف م ) الحديةل
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ج ة... اا ذوا دلما  اليهود وري ا هم هللاي ة اد الت لللار  هللاربابا هن دون س حية اا عوهم  بي  
   (1)فص احليل ها حفم سل وها احفةم ها هللاحل س

مماها الرّف ك فال ولكت  لم  حكم دلى هللاصحابها  التصوهص الك الذ وب   -وهللاها الك ف األصاف
ديتت هذل الذ وب وه ال    التصفبد جا ت الت لللللللوص الحدي ة الك يفن   -بال فوج هن اإلمللللللليم

ها روال ال  اري فص باب )ك ف العرلليف( دن ابن ة اد رةللص س دت   ال:  ال التبص صلللى 
اُء ياْكُفْرنا  ُأِريُت النَّارا فاِإذاا أاْكثارُ س دل   ومللللللللللللللم:  ) ــا ا النِِّســــــ ا    أاْهِلاا ُأِريُت النَّارا فاِإذاا أاْكثاُر أاْهِلاا
اُء ياْكُفْرنا   ال: ) ك فن العرلليف وةك فن اإلحسللانل ولو هللاحسللتت إلى   ! (  يل:  ك فن باع؟النِِّسـا

  (2) إحداهن الدهف دم رهللات هتك  ي ال  الت: ها رهللايت ي ك خيفا  ل(

: )هفاد أبي بكر بن العربي ول البلاةللللللللللللللص   ال لاري   تيفص ف  حجرالحـافظ ابن  و لد  بلل  
الم للللللتف هللان يبين هللان الرادات كما اسللللللمى إ ما ا كذلك المعاصللللللص اسللللللمى ك فال لكن حية  

  ال: ف ال يفاد الك ف الم فج هن الملةل رلق دليها الك 

وخ  ك فان العرلللللللللليف هن بين هللا وّا الذ وب لدق بة بد عة وهص  ول  صلللللللللللى س دل   
ا) –لم وم ْوِجاا اماْرُت اْلماْرأاةا أاْن تاْسُجدا ِلزا ًدا أاْن ياْسُجدا ِلغاْاِر َللاَِّ ، ألا   (3)  (لاْو ُكْنُت  ِمًرا أاحا

 عدد ها املللللللللتت ل هن فوائد وهللاحكام هن هذا الحدية  ال:  نرحم  س هللا  اإلمام العانيهللاراد   اولم
)ب لان امللللللللللللللتت لاط ال وائلدل هتهلا: احفةم ك فانل الحبوو والتعمل إذ ال يلدخلل التلار إال بلاراكلاب  
حفام. و ال التووي: اوددل دلى العرلليف وك فان اإلحسللان وال  للل و للكف التعم. و د  يل: إن 

م حق الزوج... وألجل هذا المعتى خ  ك فان  للللللللللللللكف المتعم واج ل وهتهلا الداللة دلى دظ
  (4) العريف هن بين هللا وّا الذ وبل فلذلك هللا لق دليها الك فل لكت  ك ف ال   فج هن الملة(

صللللحاب  هن هللان  بعوا  ألواأهل فص حدية  خف ك   حذر التبص صلللللى س دل   وملللللم 
 فص ذ   التر   بالك ار الم  ص إلى الرفن:

 

 ( 4/392اح ة األحوذي للم ارك وري )–( 1)
 ( 3241ر م )ل باب ك فان العريف وك ف دون ك ف  مانإلاكتاب  -صح ي ال  اري  –( 2)
 ( 1/105فتي ال اري ) –( 3)
 ( 2/36دمدن الباري ) –( 4)
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التفهذي دن هللابص وا د اللي ص  ال: خفجتا ه  رمللول س صلللى س دل   وملللم إلى رو  اإلهام  
حتين و حن حددا  دهد بك فل وللمرلفكين ملدرن  عك ون دتدهال وةتو ون بها هللامللحتهمل  بال  
لها: ذات هللا وطل  ال: فمفر ا بالسللللدرنل فبلتا:  ا رمللللول سل اجعل لتا ذات هللا واط كما لهم ذات 

ا ُقْلُكْم واالَِّذي واْفِسي  مول س صلى س دل   وملم:.هللا واطل فبال ر  ناُن، ، ِإوَّاا ِبااِدِه  هللُا أاْكباُر السُّ
رااِيالا  ُلونا   ٱجعال لَّناا ِإلاَٰاا) :كاماا قاالاْت باُنو ِإســْ ة قاالا ِإوَُّكم قاوم تاجاا اِلاا ماا لاُام ءا نانا  [(  كا لاكاْركاُبنَّ ســا

انا قاْبلاُكم  (ماْن كا

 ال: إ كم  وم ابهلون(ل لتفكبن    لكما  الت بتو إمللللللللللفائيل )اجعل لتا إلها كما لهم  لهة
 (1)متن هن كان  بلكم

المرللللابهة للمرللللفكين فص هللان  لبوا هبفد   -فص هذل الوا عة  -فا ظف ك   هللان ال للللحابة
اكون لهم  لللبفن  علبون دليها هللامللللحتهم وةتبفكون بها دلى  حو فعل المرلللفكينل هاذا كان رد 

 !رمول س صلى س دل   وملم

 رحم  س:  هي  اإلسالم ابن تيمية بول  

كان للمرللفكين  للبفن  علبون دليها هللاملللحتهمل وةسللمو ها ذات هللا واطل فبال بع     ا)ولم
التاد: ) ا رملللللللللللول س اجعل لتا ذات هللا واط...ل فأ كف التبص صللللللللللللى س دل   ومللللللللللللم هبفد  
هرلابهتهم للك ار فص اا اذ  لبفن  عك ون دليهال هعلبين دليها مليحهمل فك   بما هو هللادظم  

 كين هللاو هو الرفن بعيت ؟هن ذلك هن هرابهتهم المرف 

فمن   لللد ببعة يفجو ال يف بب لللدهال لم اسلللتب  الرلللفةعة لذلكل فهو هن المتكفاتل  
وبع   هللا د هن بع  موا  كا ت ال بعة  بفن هللاو دين ها  هللاو  تان جارةة هللاو جبي هللاو هاارنل 

 وموا    دها ل  لص دتدهال هللاو ليددو دتدها

دهال هللاو ليتتسللك دتدها بحية     الك ال بعة بتّو  هللاو ل بفهللا دتدهال او ليذكف س ملل حا   دت 
 (2)هن ال  ادن التص لم  رّف ا     الك ال بعة ب  ال ديتا وال  ودا

 

( و ال: حسن صح ي. وهللاحمد فص  2180باب ها جا  لتفكبن متن هن كان  بلكم ) -كتاب ال تن–متن التفهذي  ( 1)
 ( 202(ل والحدية صحح  االل ا ص فص "جل اب المفهللان المسلمة" )21390هستدل )

 ( 158-2/157بن ا م ة )ا ت ا  ال فاط المستق م ال (2)
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: )ولم  كن هن   للللدهم هللان  عبدوا الك الرللللبفنل هللاو  رلبوا هتها  اإلمام الِـــوكاويو ال 
 (1)  الى(ها  رل   الببورةون هن الرفن ال فةيل وهللا   بمتزلة  ل   لهة غيف س اع

وفص هبام  خف يف للللد ال راب التبوي هللام هن صللللور الك ف األصللللاف فبال  تال المسلللللم  
 هللاخال:

رو  اإلهام ال  اري فص صلللللللح ح  دن دبد س بن هسلللللللعود رةلللللللص س دت  هللان التبص  
ِقكاُلُه ُكْفر   ِسبااُب اْلُمْسِلمصلى س دل   وملم  ال: )  (2)(ُفُسوق  وا

أل   ه   إلى إ هاو   -: )..لما كان البتال هللا لللللللللد هن السللللللللل ابالحافظ ابن حجر ال 
دبف دت  بل ظ هللا لد هن ل ظ ال سلقل هللا لق دل   الك فل ولم يفد حق بة الك ف التص هص   -الفوح

  الك ف لرللللللللللللللبهل  بل ل  ال فوج هن المللةل بلل هللا لق دل ل  الك ف ه لالالة فص التحلذيف..وهللا لق دل ل 
 (3) ن هن  أن الكافف(ألن  تال المته

ــنعاوي  الو  : )دال دلى هللا    ك ف هن  باال المسلللللللللم بايف حقل وهو ظاهف ي من  الصـــ
امللللللتحل  تل المسلللللللم هللاو  اال  حال إملللللليه ل وهللاها إذا كا ت المباالة لايف ذلكل فإ يو الك ف 

 (4)دل   هبا ال وةفاد ب  ك ف التعمة واإلحسان ال ك ف البحود(

 دتها الستة التبوةة بالك ف:ور التص دبفت   ، الوهذل صورن هللاخف  هن  

رو  هسلللم فص صللح ح  دن هللابص هفةفن رةللص س دت   ال:  ال رمللول س صلللى س  
 (5)(الاعن في النسب والنياحة على المات الناس هما بام كفر في اثنكان)دل   وملم: 

جا  فص فتي المتعم: )وفص هذا الحدية  بعل الرعن فص التسلللللللللللل  كالك فل ألن الك ف 
 (6) يتدي إلى الحفهان األخفويل والرعن فص التس  يتدي إلى الحفهان الد يوي(

 

 ( 9الدار الت يد ) (1)
. باب:  مانإلا( وصح ي هسلم: كتاب 48باب خوف المتهن هن هللان  ح ل دمل ) -( صح ي ال  اري: كتاب اإل مان2)

 ( 64ب ان  ول التبص صلى س دل   وملم م اب المسلم فسوو ) 
 ( 1/127( فتي ال اري )3)
 ( 189/ 4( مبل السيم )4)
 ( 67هسلم كتاب اإل مان. باب إ يو امم الك ف دلى الرعن فص التس  ر م )( ل صح ي 5)
 ( 237/ 1( ل فتي المتعم  فح صح ي هسلم/ هومى  اهين )6)
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 هى الرللللللّف دتها لما ي   هن امللللللترالة   صفالرعن فص األ سللللللاب هن هللاهور الباهل ة الت 
 دلى هللادفاض المسلمين ظلما وددوا ا:

  ياا بف ن األملللللمص رةللللص س دت   ال:  ال رمللللول س صلللللى س دل   وملللللم )  هللابصدن  
را  اِوهِ    مانا  مانْ   ماْعِــا لامْ   ِبِلســا يماانُ  ياْدُخلِ  وا ِلِمانا   تاْغكااُبوا َلا   قاْلباهُ   اإلِْ  فاِإوَّهُ   عاْورااِتِامْ   ُعواتاكَّبِ  واَلا   اْلُمســْ
تاهُ   َللاَُّ   ياكَِّب ْ   عاْورااِتِامْ   ياكَِّب ْ   مانْ  مانْ   عاْورا تاهُ   َللاَُّ   ياكَِّب ِ   وا ْحهُ   عاْورا  (1)(باْاِكهِ  ِفي  ياْفضا

رحم  س: ) وبى لمن  لللللال  دي   دن ديوب التادل ووةل لمن  سلللللص دي      ابن القيم بول  
 (2)وا فغ لعيوب التادل فاألول ديهة السعادنل وال ا ص ديهة الرباون(

 وها هو ال راب التبوي الرفة   رلق ل ظ الك ف دلى هن حلف بايف س.

 بول ال و الك  ة   ذي دن معد بن دبيدن هللان ابن دمف مم  رجيفبد رو  اإلهام التفه
, فبال ابن دمف ال  حلف بايف س فإ ص ملمعت رملول س صللى س دل   ومللم  بول: ) هن  

  ال هللابو ة سى هذا حدية حسن . لف بايف س فبد ك ف هللاو هللا فن ( لح 

لدلى هللاهل العلم هللان  ول  : فبد ك ف هللاو هللا لفن  : ) وفسلف هذا الحدية دتد بع دم  ال 
التال ظ و الحبة فص ذلك حدية ابن دمف هللان التبص صللى س دل   و مللم ملم  دمف  بول :  
وهللابص وهللابص ل فبلال ) هللاال إن س يتهلاكم هللان احل وا بلئبلائكم ( فبلال دمف : ي س هلا حل لت بل  بعلد  

 ذلك ذاكفا هللاو  دفا .

 بول : لم   ي بيد هعتى  ول  وال  دفا : هللاي لم  دفل دن غيف  ال ابو ة سللللللللى :  ال هللابو د
 (3)  .ي هللاذكفل دن غيف 

 ال الحافظ ابن حبف فص ال تي فص  للللللفح  لحدية ال  اري دن هللابص هفةفن رةللللللص س  
بالالت   حلفه في فقال ، حلل منكم مندت   ال:  ال رملللللللللول س دل   ال لللللللللين والسللللللللليم:)

 (4)(..فليقل : َل إله إَل هللا  

 

   - (18940هللاحمد بف م )( 4880باب فص الاي ة ) -كتاب االدب بص داوود هللامتن   -( 1)
 ( 271( ل  فةق الهبفاين )2)

(  1618لحلف بايف س)كتاب األ مان و التذورل باب فص كفاي ة ا  (3)  
 ( 3746باب)هللاففهللايتم اليت والعز ( ) -مورن التبم -كتاب الت سيف -صح ي ال  اري ( 4)
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 للال ال رللابص: )ال مين إ مللا اكون بللالمعبود المعظمل فللإذا حلف بللاليت و حوهللال فبللد 
ةللللللللللللللاهى الك لارل فلأهف هللان يتلدارن بكلملة التوحيلد. و لال ابن العفبص: هن حلف بهلا جلادا فهو  

ال إل  إال سل  ك ف س دت ل وةفد  ل   دن السهو إلى   كاففل وهن  ال جاهي هللاو ذاهي  بول:
 (1)الذكفل ولسا   إلى الحق وةت ص دت  ها جف  ب  هن اللاو(

ــوـكاويو لال   رحمل  س: )فلإن ادتبلد فص المحلوف بل  هلا  عتبلد فص س اعلالى كلان   الِـــــــ
 .(2)بذلك االدتباد كاففا(

هما مللللبق إيفادل  درن هللان حق بة الك ف فص ةللللو  السللللتة التبوةة إ ما هو هللاحد ةللللفبين:  
ك ف هللاكبفل وهو الم فج هن المللةل الموجل  لل لود فص التلارل وك ف هللاصللللللللللللللافل وهص هللا وّا هن  

 الذ وب وممها الراّر بأ ها ك ف.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 8/612فتي ال اري )( 1)
 ( 9/101 يل األو ار)( 2)
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 الدعوة إلى هللا في ضوء السنة النبوية ثالثا ـ 
 المبحث األول: تعريف الدعوة لغة واصاالحا

اللللللددون فلللللص اللالللللة هرلللللتبة هلللللن ال علللللل ال يدلللللص: ددلللللا يلللللددو ددلللللونل واالملللللم اللللللددونل البلللللائم 
 بها  سمى داة ةل والبم  ددان.

 ولكلمة الددون هعان ددن فص اللاة: التدا ل والرل ل والتبم ل والددا ل والستال...
 (1) اديت  وصحت ب . ال الزه رفي: ددوت فين وب ين   

و لللال اللللفا ي: واللللددون إللللى الرعلللام بلللال تيل  بلللال: كتلللا فلللص ددلللون فلللين هلللددان فلللينل وهلللو 
 (2) ه درل والمفاد بهما الددا  إلى الرعام.

 و ال ابن هتظور: الددون: المفن هن الددا .
.  (3)  والددان:  وم يددون إلى ب عة هد  هللاو ةيلةل وهللاحدهم دّا
 وهللاها الددون فص االصريح فإ   يفاد بها فص الاال  هعت ان:  

 األول: الددون بمعتى اإلميم هللاو الفمالة.
 ال ا ص: الددون بمعتى دمل ة  رف اإلميم وابل غ الفمالة.

ودللللللى المعتلللللى األول )اللللللددون بمعتلللللى الفملللللالة هللاو اإلمللللليم( جلللللا ت اعفة لللللات اصلللللريح ة 
 ك يفنل  ذكف هتها:

اللللللللذي ارا لللللللال للعلللللللالمل امكيتلللللللا ل يفلللللللتهمل وا سللللللليفا ل لللللللفوراهمل ووفلللللللا   هلللللللص: ديلللللللن س
بحبللللللللو همل وردا للللللللة لرللللللللتو همل وحما للللللللة لوحللللللللداهمل واكفةمللللللللا إل سللللللللا يتهمل وا للللللللادة للحللللللللق 

 (4)  والعدل ي ما بيتهم.
وهللاهللللللا دلللللللى المعتللللللى ال للللللا ص )الللللللددون بمعتللللللى دمل للللللة  رللللللف وابل للللللغ اإلملللللليم(   تللللللار هتهللللللا 

وبملللللا جلللللا ت بللللل  رملللللل    م لللللة )هلللللص اللللللددون إللللللى اإل ملللللان بللللل اعفةللللل   للللل   اإلمللللليم ابلللللن ا 
بت للللد بهم ي مللللا هللاخبللللفوا بلللل  و للللادتهم ي مللللا هللاهللللفوال وذلللللك يت للللمن الللللددون إلللللى الرللللهاداين 
وا للللللام ال للللللين وايتللللللا  الزكللللللان وصللللللوم ره للللللان وحللللللي البيللللللت والللللللددون إلللللللى اإل مللللللان بللللللاع 

 

 ( 1/189هللاماد البيغة )  (1)
 ( 1/86ه تار ال حاح )  (2)
 ( 14/258لسان العفب ) (3)
 . 12-11الددون اإلميه ة ددون دالم ة لمحمد دبد الفحمان الفاوي  (4)
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ل و للللفل والللللددون إلللللى هللان وهيئكتلللل  وكت لللل  ورمللللل  وال عللللة بعللللد المللللوت واإل مللللان بالبللللدر خيللللف 
 (1)  عبد س رب  كأ   يفال.

 األول: دعوة عامة الناس  لمالبا

 األحاديث الواردة فااا وأقوال أهل العلم في هرحاا  

: ملم  التبص صللى س دل   هللا    ملهل بن ملعد رةلص س دت فص صلح ح  دن   ال  اري رو  
  تي س دلى يد  (ل فباهوا يفجون لذلك هللايهم  و ملللللللللللللللم  بول يوم خيبف: )ألدرين الفا ة رجي  

هف فلددص ل   أ: )هللاين دلص؟( فبيلل  رللللللللللللللتكص ديت ل  فل  عرى فالدوا وكلهم يفجوا هللان  عرىل فبلال
ي  لللللللللق فص ديت   فبفهللا هكا   حتى كأ   لم  كن ب   لللللللللص ل فبال:  باالهم حتى  كو وا ه لتا ؟  

 ب  دليهمل ي س    وهللاخبفهم بمام  فبال: )دلى رمللك حتى اتزل بسلاحتهم دم اددهم إلى اإلملي
 (2) (ل ن يهد  بك رجل واحد خيف لك هن حمف التعم

َوأَنِذۡر  )   ةدن هللابص هفةفن رةلللللللللص س دت   ال: لما هللا زلت هذل اآل  فص صلللللللللح ح   هسللللللللللم رو  

  ََ ََ ََ ر ِبرنَ َعشِِ ََ ددا رمول س صلى س دل   وملم  فةرا فعم، وخ ،   214الرعفا     ٢١٤  (ٱۡۡلَۡق
فبال: ) ا بتص كع  بن لتي ا بذوا هللا  سللللللللكم هن التارل  ابتص هفن بن كع  هللا بذوا هللا  سللللللللكم هن  
التارل  ابتص دبد  لمس هللا بذوا هللا  سلكم هن التارل  ا بتص دبد هتاف هللا بذوا هللا  سلكم هن التارل  ا 

ن التارل  ابتص دبد المرل  هللا بذوا هللا  سلللللللللكم هن التارل  ا فا مة بتص ها لللللللللم هللا بذوا هللا  سلللللللللكم ه
 (3)  .(هللان لكم هللارحاها مأبلها ببيلها  هللا بذي   سك هن التار فإ ص ال هللاهلك لكم هن س  ي ا غيف

 

 (. 158- 15/157هبمّو ال تاو  )  (1)
( )  7/605صح ي ال  اري  لللللللللللل  كتاب: الماا ي  لللللللللللل  باب: ددا  التبص صلى س دل   وملم إلى التبون واإلميم )( لللللللللللل 2)

4206 ) 
 (2460( )4/1872صح ي هسلم  ل  كتاب: ف ائل ال حابة  ل  باب ف ائل دلص بن هللابص  ال  رةص س دت  ) ل 
 (18009( )9/106ا  الددون هن المرفكين )متن البيهبص  ل  كتاب: السيف ل  باب: ددا  هن لم ابل ل 
 صح ي هسلم  ل  كتاب اإل مان  ل  باب: فص  ول  اعالى ) و هللا ذر دريفاك األ فبين(( ـ 3)

 (5/316متن التفهذي كتاب الت سيف  ل  باب: و هن مورن الرعفا  )  ل   (348) (1/192)
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يت      (1)هللايت رمللللللللول س صلللللللللى س دل   وملللللللللم بذي المبا ر   ال رب عة بن ة اد الدؤلص:
 التاد فص هتا لهم يددوهم إلى س دز وجلل وورا ل رجل هللاحول ابد وجتتال وهو  بول:  

 (2)  . هللابو له هذا .  لت: هن هو؟  الوا:هللايها التاد ال  اف كم هذا هن ديتكم ودين  بائكم

وهمللا خللا لل  بلل  التللاد فص ذي المبللا : ) للا هللايهللا التللاد  ولوا: ال إللل  إال س ا لحوا(  
التاد يزدحمون دل   غيف هللا هم ال  بولون  لللللللي ا وهو ال  سلللللللكت بل  كفر ددواهم وهللابو  وكان  

 (3) .له     ي: إ   صابئ كذاب

 رح:ــلِا

لبد كان هو ف رملللللول س صللللللى س دل   ومللللللم هن غيف المسللللللمين هو ددواهم إلى 
 المسلميندين س و اعفة هم ب  والسعص إلى كسبهم رصيدا جديدا فص صف 

واألحادية التص بين هللايديتا واةللللحة الداللة فص هللان هدف الددون إلى اإلملللليم هو هدا ة التاد 
 .ال  تالهم والظ ف بهم واكفاههم دلى اإلميم

)وةتخذ هن هذا الحدية هللان   رةلللللللللللص س دت   ال ابن حبف: صواعل با دلى حدية دل
  (4) االف الكافف حتى  سلم هللاولى هن الم ادرن إلى  تل (

إذ  عد اإلملللللللليم ددون التاد إلى دين س اعالى و اعفة هم ب  ف للللللللل ال  علول ف للللللللل 
  .والتسب  فص هدا ة رجل واحد هللاف ل دتد س اعالى هما حوا  األرض هن هال وهتاّ

 ال التووي: )وفص هذا الحدية ب ان ف للللليلة العلم و الددا  إلى الهد  و ملللللن السلللللتة 
   (5) الحستة(

 

الباهل ة دما  ة هللا امل و  ال األصلللمعص: ذو المبا  ها  هن هوةللل  ملللوو بعففة دلى  اح ة ك ك  كا ت ابوم فص ( ــــــــــــ  1)
 (5/55ل هللا ظف: هعبم البلدان ل ا وت الحموي )  هللاصل ك ك  و هو لهذيل و هو خلف دففة

( و  ال: هذا حدية صح ي دلى  فط الر  ين و  1/15(ل ورو  الحاكم  حول فص هستدرك  ) 3/492هستد هللاحمد )   ( ـ 2)
 وافب  الذهبص رواا  دن  خفهم دبات .. و 

 ( 1/15( و الحاكم فص هستدرك  )341/ 4هستد هللاحمد ) ( ـ 3)
 ( 7/607فتي ال اري )( ـ 4)
 ( 179ل  15/178صح ي هسلم برفح التووي ) ( ـ 5)
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ص التسلللللللب  لهدا ة هن كان دلى ةللللللليلة وهللان ذلك فو ال الرلللللللوكا ص: )والحدية ي   التفغي  
  (1) خيف لإل سان هن هللاجل، التعم الواصلة إل   فص الد  ا (

وةمت  اإلملللللللللليم هن الم ادرن إلى ه اصللللللللللمة التاد هللاو العمل دلى هباالتهمل ألن ذلك 
التت يذ و هص ددواهم إلى اإلملللللللليم واعفة هم ب   خيف لألصللللللللل و  ز واباو  لمفحلة واج ة  

 .وا اهة الحبة دل  

 ال السلفخسلص: )واذا غزا الب أ هللارةلا لم ابلاهم الددون ال  حل لهم هللان  باالوهم حتى  
بن ة اد رةلص س  اى هاذا  باالونل و هو هعتى حدية  يددوهم إلى اإلمليم ل عففوا هللا هم دل

ولو   (2)  دل   وملللللم  وها  ل حتى دداهم إلى اإلملللليم(دتهما ) ها غزا رمللللول س صلللللى س
 (3)   االوهم بايف ددون كا وا  دمين(

ما اب  هيحظت  للللللللللللللل  هن خيل هذل األحادية هللان المرلوب هن الدادص هو ددون وه
ِِل  ِ َوَما َعلَى  ...  )  التاد إلى اإلملللللليم و ل س المرلوب هت  هللان يهديهمل  ال اعالى: س ََّ إَِّلَّ  ٱل

غل  ِبرنل  ٱۡلَبلََٰ ََ إَِّلَّ  و ال اعالى: ) 54مللورن التور اآل ة    ٥٤  (ٱۡلمل غل  إِۡن َعلَۡر مللورن الرللور    ٤٨...(    ٱۡلَبلََٰ
 .48اآل ة  

هلل اعلالى    فمن هللاراد ددون غيفل إ ملا هو هحتسلللللللللللللل  هللاهفل بلالمعفوف و  ه ل  دن المتكف
المكلف األهف بالمعفوف و التهص  الذي بيدل ا للللللللفة  البلوبل  ال التووي: )وال  سللللللللبل دن  

دن المتكف لكو   ال   يد فص ظت ل بل  ب  دل   فعل ل فإن الذكف  ات   المتهتينل و د  دهتا 
 .(4)هللان الذي دل   األهف و التهص ال الببول

فالواج  دلى المسلم هللان يددو إلى دين س و  حسن التعفة  ب  موا  حسن المب ود 
ََ )   وحدلل  ال اعالى:سبيد    واالمللتبابةوامللتبابوا ل  هللام لم  سللتبيبوال ألن الهدا ة  ََّل ََۡهِدي    إِنَّ

ِكنَّ   َ َمۡن أَۡحَبۡبَت َولََٰ  56اآل ةمورن الب     ٥٦...(يَۡهِدي َمن َيَشآءل   ٱّللَّ

 

 ( 8/55 يل األو ار ل  باب: ددون الك ار إلى اإلميم  بل هباالتهم )( ـ 1)
 ( 107/ 9السيف  ل  باب ددا  هن لم ابلا  الددون ) ( و متن البيهبص  ل  كتاب: 231/ 1هستد هللاحمد )( ـ 2)
 ( 107/ 9( و متن البيهبص  ل  كتاب: السيف  ل  باب ددا  هن لم ابلا  الددون ) 231/ 1هستد هللاحمد ) ( ـ3)
 ( 2/23صح ي هسلم برفح التووي ) ( ـ 4)
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 مقومات وجاح الدعوة إلى هللا:

ل    بإذن س اعالىللللللللللللللل  ق المب لود ي واحب وهن هبوهات التباح فص هذل الوظ  ة السلاه ةل
ملللتبابة المددوةن لدين س: ةلللفورن ازود الداة ة المسللللم بالعدن التص اعيت  دلى احبيق  اوهو  

بلاع اعلالى    اا لللللللللللللللالدميق ه     إ ملاندوال  لهتال  دن فهم د يق و بل ذللكل وهص هللان يتدي د
 وديق:

 أ ـ الفام الدقاق:  

إذا كللان هن المبم  دل لل  هللان  كون الللدادص دلى ب لللللللللللللليفن و دلم بمللا يللددو إل لل  و  
برلللللللللللللفة ة ها  بول  و   عل  و يتفك ل فإن ال هم الد يق  عد هن العلم العزةز التادر الذي  ا ل  

إن ح ظ الرللللللللللللللفوح و المتون و األحكلام و هأل  دتل  الك يفونل و بلدو ل  ال  علد العلالم دلالملا و  
 (1)رهللام  هتها و رددها دلى لسا  

 بوم ال هم الد يق دلى ادبف هعا ص الت لوص الرلفة ة هن  ف ن كفةم و ملتة صلح حة  
 .(2)و فهم دميق للم رلحات الرفة ة ه ل: اإل مان و الك ف و الرفن و الت او والباهل ة

فص احلديلد  ب علة الرلللللللللللللل   الملددو هن جهلةل  فهلذل ه للللللللللللللرلحلات لهلا هللادفهلا الكبيف  
وهللاملللللللللللللوب ددوا  هن جهة هللاخف  ألن هذل المسللللللللللللألة هص جوهف   لللللللللللليتتا: ك    تعاهل ه   

 هللاصتاف ال لق و  بات المبتم ؟

فأصللللللللللحاب الددون واإلصلللللللللليح  د ال   تل ون فص ابفةف األحكام الرللللللللللفة ة المبفدنل 
هللاصللللللتاف ال رللللللفل وهذا هو هحل التزّا الذي  ولكتهم يتتا دون فص احديد هللاملللللللوب التعاهل ه   

 . احبيق وفهم د يق بودص وب يفن را دنو    حتاج إلى احفةف

خرف غ اب ال هم دن المسلللللم فص اعاهل  ه     _رحمهم س اعالى _و د هللادرن العلما  البداهى 
 . الت وص الرفة ة هللاو فص اعاهل  ه  غيفل هن التاد بتا  دلى هذل الت وص

 

 ( 9/31الم سوط )( ـ 1)
 ( 2/23صح ي هسلم برفح التووي ) ( ـ 2)
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: )... هللان  ح ل ل  فهم للللللللللل    وهو يتحد  دن ص ات العالمللللللللللل    بول اإلهام الرا بص
هللاهل  ها يتم ل  ب  التظف فص الكت ل وذلك  اصللريحاتهباصللد ذلك العلم المرلوبل و هعففة  

 ح للللللللل بالرفةق األول هن هرللللللللافهة العلما ل وهللاها هاهو راج  إل   وهو هعتى  ول هن  ال: 
كان العلم فص صللدور الفجال دم إ تبل إلى الكت  و ه ااح  بأيدي الفجال. والكت  و حدها ال  

  (1)  (ا يد الرال  هتها  ي ا دون فتي العلما  وهو هراهد هعتاد

فاإلهام الرا بص للل  رحم  س اعالى للل   بفر حق بة كبف  وهص هللان هللاخذ العلم هن برون  
الكتللل  دم التوجللل  بللل   حو التلللاد لتعل مهم وددو هم بللل  دون الفجّو إلى العلملللا  ي للل  خرف  

 (2)كبيف

م لل  رحم  س لل الذي  كرف دن خرف مو  ال هم دلى   وةتةدل فص هذا العيهة إبن الق
فادل وهدادص والمددو دلى السللوا  ببول : )يت اص هللان    هم دن الفمللول صلللى س دل   وملللم ال

هن غيف غلو وال اب لللليفل في  حمل كيه  ها ال  حتمل وال  ب للللف ب  دن هفادل وها   للللدل  
هن الهد  و الب انل و د ح لللللل بإهمال ذلك والعدول دت  هن ال للللليل دن ال لللللواب ها ال  

ةليلة  رلأت فص اإلمليمل بل  و  علم  إال سل بل ملو  ال هم دن س ورملول  هللاصلل كل بددة  
فص األصلللول وال فّو وال مللل ما إن هللاةللل   إل   ملللو  الب لللدل فيت ق ملللو    هو هللاصلللل كل خرأ

 (3)  فص بع  األ  ا  هن المتبّو ومو  الب د هن التاب  ي ا هحتة الدين وهللاهل !!!( ال هم

 

 ( 1/97الموافبات )( ـ 1)
هو ها  عبف دت  المعاصللللللللللللفون ب ب  األوراو: و هو فهم هللاوراو الكت  و ها احوة  هن المعا ص المبفدن بعيدا دن األحوال   و

والميبسات والمتدفات المح رة بذلك المعتىل وهن هللاهم هللام اب هذل الظاهفن السلب ة: ددم التلمذن دلى العلما  الفبا يين الذين  
يت فج الرال  هن بين  ن لريبهم المعففة هبعدن هت لللللللللللل رة هبدرن بمبدار د يقل و ها حسللللللللللللتون التفب ة و التوج   و  عرو 

 رلق هسللللللللفدا  بفهللا كتي ات هللاو  ح للللللللف اهتكاهي هتوا  ا ... دلى دكس هن هللايديهم إال و  د ودى العلم هتصللللللللي هتمللللللللسللللللللا  
خفةن بايف ودص كاهل ها ي الظفوف و اسلللللاّر إلى فهم  و يتبل  إلى اآل  هحاةلللللفات هللاو  سلللللم  اسلللللبييتل ي أخذ هتها ها

  . ال لف ات و البوادة لما  فهللا هللاو مم ل فيتتي دن ذلك فهم ةحل هبتور دن ك يف هن الحبائق و المعارف و الم اي م
(  ل   15ل  12الر   ): ال ب  الحفكص فص العمل اإلميهص المعاصف ل  درامة اأصيل ة  بد ة  ل  لمومى إبفاي م أوظر

 بت فف
 (237ا ظف: هللاصول الددون للدكتور دبد الكفةم  ةدان )( ـ 2)

 (77ال حون اإلميه ة بين اإلختيف المرفّو والت فو المذهوم للدكتور يومف البفةاوي )
 ( 99كتاب الفوح  ل  المسألة السابعة ) ( ـ 3)
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وهما يلزم الداة ة المسلم هعففت  لللللللللللللل إةافة إلى فهم  للت وص الرفة ة لللللللللللللل هللان   هم  
ن دارفا بالح ان الوا   ة دارمللللللا لمرللللللاكلها وهللاملللللل ابهال  الوا   الذي يتحفن ي  ل إذ دل   هللان  كو 

بها هن هذاه  ودبائد حتى يتسلللللللللللتى ل  هللان يتدف بديت  فص غيفلل بددون هاد ة   هح را بما جد
وحفكلة الح لان والتلارة ل ي كون  لادرا دلى إ تلاّ اإل سللللللللللللللان  نهلادفلة افادص إ لار الزهلان والمكلا

المعلاصللللللللللللللف بكلل اعبيلداال  العبل لة وال بلاي لةل وألخلذ بيلدل  حو الهلدا لة وال يح هن خيل إدران  
 (1).الكل ات اإلميه ةل وامييز ال وابت دن المتايفات وادران المباصد واحديد الاا ات

 ب ـ  اإليمان العماق:  

ل و هللان ال  سللللللتوحأ  وهو ا بن   الدادص بأحق ة اإلملللللليمل بإ مان دميق دابت ال يتزدّز
ُكۡم  )ل  ال اعالى:  (2)   فةق الددون الذي مللللللك  لبلة المسلللللتبيبين ِِِ ِلُكۡم َوأَنفُس ۞لَتُۡبلَُونَّ فِٓي أَۡمَوَٰ

بَ أُوتُواْ   ٱلَِّذينَ َولَتَۡسَمعُنَّ ِمَن  أَۡشَرُكٓواْ أَٗذى َكثِيٗرۚا َوإِن تَۡصبُِرواْ َوتَتَّقُواْ   ٱلَِّذينَ ِمن قَۡبِلُكۡم َوِمَن   ٱۡلِكتََٰ

ِلَك ِمۡن َعۡزِم   . 186  ةمورن  ل دمفان اآل   ١٨٦  (ٱأۡلُُمورِ فَِإنَّ ذََٰ

فإن هن مللتة س فص ة ادل المتهتين الدادين إل   المباهدين فص مللبيل  هللان يبتلوا بأ وّا  
  دلى وج  اإلهتحان وحسل  هبت ل ات ملتة س اعالى فص البي .. وهن البي  الذي يبتلون ب 

فهم هن الك فن هن هللا وّا األذ  البولص  ي لمرفكين وغالدادين إل   ها  سمعو   هن هللاهل الكتاب وا
كالرعن فص اإلمللللللللليم وفص الددان إل   وبإل لللللللللاو التهم ال ا لة بهم ل لللللللللد التاد دتهم ودن 

 (3).ددواهم وان هن دزائم األهور ال بف دلى هذا األذ  واإللتزام بالتبو  

لم دتد  وهذا اإل مان ةللللفوري لمن هللاراد ددون غيفلل ألن وجود الرللللك واإلهتزا  و لة الع
الداة ة المسلللللم  عد دافن يتاى هتها  د اكون مللللب ا فص ات يف غيف المسلللللمين هن اإلملللليم بدال  

ألن المتفددين والمترللللللللككين ال  مكتهم هللان يتملكوا جفهللان وال حبة   لهن كسللللللللبهم و احبيبهم إل  
 (4).ب بتعوا بها خ وههم وان رهللايتهم يتتمبون بالتعابيف المتتبان وةت اصحون بالكلمات العذا

 

 ل ه  الستة للدكتور البفةاوي  ل  بت ففدكتور    جابف العلوا ص: هبدهة كتاب: ك    تعاه( ـ 1)
 ال ابن حزم: ) ال اسوحأ ه  الحقل فمن كان هع  الحق فال الق اعالى هع ل و ال ا ال بك فن خ وهك و ال ببدم ( ــــــ 2)

تعظم التاد إ اهم و ال بعداهم فالحق هللاك ف هتهم ( لللل إبن حزم وهتهب  فص درامة األد ان لمحمد دلص حما ة ) بهللا ها هم و ال  
209) 
 (87د /دبد الكفةم  ةدان )بت فف الستن اإلله ة فص األهم فص األهم و البمادات و األففاد  ل ( ـ 3)
 ( 28 ور الدين بن يفبي )هللامالي  التعاهل ه  ال  وم فص ةو  الستة التبوةة  ل  د/ ( ـ 4)
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دلى هللادلى درجة هن درجات ال بين ب حة   للل  صلى س دل   وململلل بد كان رمول س  ل
 فةب  ومللللللللللللليهة هتهب ل و د دبف دن ذلك يوم ا لت الد  ا كلها دن ددوا  ببول : )وس  ا 
دم لو وةللعوا الرللمس فص  ميتص و البمف فص  سللاري دلى هللان هللاافن هذا األهف ها افكت  حتى  

 (1). ظهفل س هللاو هللاهلك دو  (

 ج ـ  اإلتصال الوثاق:

والمب للللللود ب  اعلق الدادص المسلللللللم بفب  واوكل  دل   فص جم   هللاهورل الدتبادل البا م  
 . بأن س وحدل هو التاف  و ال ار والمعرص والما  

ف للبلوب بللالمت     للال ابن  للداهللة المبللدمللللللللللللللص: )بللان  علم بللأن س اعللالى هو المسلللللللللللللل ،
ن الذل و ال ي ةل وان وصللللل واإلدرا ل و هللا   ال ر او مللللوالل وهن  م  فص ال لق لم   ل ه

 (2).إلى المفاد لم   ل هن المتة والمها ةل فك   يتفن ها دتد س بفجا  كاذب ووهم فامد(

ُر   إِنَّا):  فتزداد دبة الدادص المسللللللللللم بفب  وةبو   بيت  فص   لللللللللفلل  ال س اعالى ُِِ لَنَنصِ

ةِ َءاَمنُواْ فِي   ٱلَِّذينَ ُرُسلَنَا وَ  ۡنيَا ٱۡلَحيَوَٰ دُ َويَۡوَم يَقُوُم    ٱلدُّ  51مورن غافف اآل ة ٥١ (ٱأۡلَۡشَهَٰ

ن  البوا هللاددا هم فص الد  ا بالبتال وبالحبة وان غلبوا فص أهللاي:  ت لللللللللللللفهم فص الد  ا واآلخفن ب 
 (3).بع  األح ان إهتحا ا لهم هن س اعالىل ولكن العاق ة دائما لهم

 باح  فص ددوا  هفهون بإخيصلللللل  وصللللللدو  يت   ودلى الداة ة المسلللللللم هللان يدرن هللان 
وابفدل للحقل حتى اكون الاا ة هن ددوا  رةلللللللللللا ال الق ال دتا  ال لق وملللللللللللعادن اآلخفن ال  
هت عة الد  ال ي حذر هن هللان اتحول ددوا  إلى بحة دن البال والرللللهفن والم لللللحة هللاو   للللفن 

 .سوكل ذلك  حتاج إلى هباهدن للت   لتزدة د ب ة ظاهفن هللاو خف ة..

؟  د  يل ل : )هللاي  لللص  هللا لللد دلى الت سدن دلص بن ملللالم  ال: ملللمعت ملللهل بن دبد س و 
 (4).فبال: اإلخيصل أل   ل س لها ي     ي (

 

 .(: صفح ابن امحاو بالسماّ ومتدل هتبر ل و ب   كون الحدية ة   ا330/ 1ميفن ابن هرام )( ـ 1)
 ( 285ل  284ه ت ف هتهاج الباصدي ) ( ـ 2)
 ( 15/322( و ا سيف البف بص ) 172/ 4هللا ظف: الكراف ) ( ـ 3)
 ( 46/ 4)ص ة ال  ون لبمال الدين هللابص ال فج البو ي ( ـ 4)
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خل لللللت األدمال هلل اعالى كا ت العوا   هللامللللللم والتتائي هللاحسلللللن  وا ا و ت فكلما ابفدت ال
 . فص العاجل واآلجل

حزم رحملل  س: )إذا اعببللت األهور كلهللا فسلللللللللللللللدت دل للك وا تهيللت فص  خف فكفاللك     بول إبن
بلاةللللللللللللللمحيل جم   هللاحوال اللد  لا الى هللان الحق بلة إ ملا هص العملل ل خفن فبلل ألن كلل هللاهف 
ظ فت ب  فعق ال حزن إها بذهاب  دتك واها بذهابك دت ل وال بد هن هللاحد هذين الرلللللللللللي ينل إال 

العاجل فبلة الهم، بما   فعق ال دلى كل حال مللللللفور فص داجل هللاو  جلل هللاهاوجل    ز، د  العمل هلل
 (1).يهتم ب  التادل وا ك ب  هعظ،م هن ال ديق والعدول وهللاها فص اآلجل فالبت،ة(

ال  بفن ددوا  ومللللائف ة اداا    إن السللللتة التبوةة اف للللد الى هللان الداة ة الحق هو الذي
 .  ستبدل الذي هو هللاد ى بالذي هو خيف  مو  إرةا  خالب ل حتى ال  صرب 

 ال العز بن دبد السلللللللللللليم: )فمن ا تفن ب  ادا   للللللللللللص  هن ذلكل هللاي هن األغفاض الد يوةة  
 يل هللاغفاض خسل سلة د  ةل فاملتبدل الذي هو   إلى جعل ة ادن س و ادت  ومليلة    هللابرلها أل  

 (2).(هللاد ى بالذي هو خيف فهذا هو الفةا  ال ال 

دل ل  األحلاديلة التص بين هللايلديتلا هو اوج ل  اللددون والتعفة  بلاإلملللللللللللللليم الى وهملا دللت 
العاه،ة هن التاد إذ هللان الددون ال بد هللان امس كل ال  ات والر باتل لكن ها المب لللود بالعاهة 

 ولماذا اوج   الددون إليهم؟

ديف  أت إن فص كل هبتم  يوجد هن  ملك الت وذ والسللللران وبيدل هفاكز ال  المراد بالعامِّة:
   للة الاللال للةل هللاو هللا  عففون ببمهور فص المبتم  كمللا يوجللد دوام، وبسللللللللللللللرللا   م لون دللادن ال 

  .التاد

 بول اللدكتور دبلد الكفةم  ةلدان: ) فةلد هن  ولتلا جمهور التلاد: هعظمهمل ألن جمهور  
كل  للللص  هعظم  وهللاك فل والمب للللود بمعظم التاد: هاددا )المأل( وهم دادن  لةل هللاها هادداهم 

 

 ( 13األخيو و السيف فص هداوان الت ود )( ـ 1)
 ( 1/147 وادد األحكام فص ه الي األ ام ) ( ـ 2)
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فهم هللاك فةة التاد فص هللاي هبتم  برفي وهتال  البمهور  كو ون دادن هفؤومين للمأل واابعين  
 (1).ن غال ا فبفا  وةع ا (لهمل كما  كو و 

 ها الحكمة هن اوج   الددون الى داهة التاد هن خيل حدية هسلم ؟ ل   

إن ادتملاد هللاملللللللللللللللوب اللددون ابلال العلاهلة هن التلاد إ ملا هو فص الحق بلة التحفن ال ي،ف ألهلل  
الحق فص هللاكبف و هللاومل  و ملل برلفي دتد المددوةنل فبد ا ت لت ملتة س اعالى فص خلب  هللان 
 كون العاه،ة هم هللاك ف هللاا اّ األ ب ا ل  ال س اعالى  لللللللللل  ه بفا دن  وم  وح دل   السيم لللللللللل :  

َك  ۦَكفَُرواْ ِمن قَۡوِمهِ  ٱلَِّذينَ  ٱۡلَمَلُ   الَ فَقَ ) ۡثلَنَا َوَما نََرىَٰ َك إِالَّ بََشٗرا م ِ ُهۡم أََراِذلُنَا  ٱلَِّذينَ إِالَّ  ٱتَّبَعَكَ َما نََرىَٰ

ۡأيِ بَاِدَي  ِذبِينَ  ٱلرَّ  . 27اآل ة  ود همورن   (٢٧َوَما نََرىَٰ لَُكۡم َعلَۡينَا ِمن فَۡضِلِۢ بَۡل نَُظنُُّكۡم َكَٰ

 (2). ال ابن ك يف: )دم الوا   غال ا هللان يت   الحق ةع ا  التاد(

ال سرا  و ال بفا  الذين  فحين اوج  رمول س صلى س دل   وملم بالددون الى هللاوالئك
يف حون احت ةلللللال الكبفا ل إ ما دمل كل جهدل إل ترلللللالهم هن بيتهم وملللللحبهم الى صلللللف 
المسللللللمين هللاين  بدون الفدا ة إل سلللللا يتهم واإلدت ار لكفاهتهم برلللللفةعة اعتبف كل إ سلللللان دلى 

والبتس   ظهف ال سلللل رة هللاهي لتببل الحبوو واإللتزام بالواج ات كأي إ سللللان  خفل وهللان األصللللل
ٓأَيَُّها)للللللللل  ال اعالى:    واللون ال  مكن هللان   فو بين إ سان و خف هللاهام البا ون اإللهص إِنَّا   ٱلنَّاسُ   يََٰ

َد    إِنَّ أَۡكَرَمُكۡم ِعِن
اَرفُٓواْۚ َل ِلتَعَِ آئِِ ا َوقَبَِ عُوبِٗ ُِِ ُكۡم شِِ ن ذََكٖر َوأُنثَىَٰ َوَجعَۡلنََٰ ُكم م ِ

ِ َخلَۡقنََٰ ُكۡمۚ إِنَّ    ٱّللَّ َ أَۡتقَىَٰ  ٱّللَّ

  .13مورن الحبفات األ ة  ١٣  (َعِليٌم َخبِير  

آ )  ات التص ال احتلاج الى الأكيلد هللان هلذا اللدين إ ملا جلا  للتلاد كلهم:مل وهن المسللللللللللللللل   َومَِ

ا َٗ ا َوَنِذي َٗ ََ إَِّلَّ َكآفَّٗة ل ِلنَّاِس َبِشر  .28مورن م أ اآل ة    ٢٨  (أَۡرَسۡلَنَٰ

فكان ه عة رملللول س لكل ال رلللف دلى إختيف هللالوا هم وهفاابهمل دفب ودبمل ب    
 . ومودل هللاغت ا  وفبفا ل حكام وهحكوهين

دن ملللعد بن هللابص و اص رةلللص س دت   ال كتا ه  التبص صللللى س دل   ومللللم ملللتة 
  فل فبال المرللللفكون للتبص صلللللى س دل   وملللللم: هللا فد هتال  ال  بتفؤن دليتا !  ال وكتت  

 

 ( 390هللاصول الددون )( ـ 1)
 ( 3/234ا سيف ابن ك يف )( ـ 2)
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رجين لسلت هللاملميهمال فو   فص   س رملول س ها بن هسلعود و رجل هن هذيل وبيل و هللا ا وا
ِد    َوََّل )   دز و جل:  سللللللللللل  فأ زل س لللللللللللا  س هللان  ب  فحد    َل ةِ َيۡدعل َن َربَّهلم ِب  ٱلَِّذينَ ََۡط   ٱۡلغَدَوَٰ

ِ وَ  يدلوَن َوۡجَههل   ٱۡلعَِشي  َِ  مورن األ عام. 52اآل ة   (1)  ٥٢...(    ۥ  يل

فبد رف  رمللللول س ابفة  الكبفا  والسللللادن دلى حسللللاب ال بفا  والمسللللت للللع ينل ألن  
الح ان ال ا للللللي بالسلللللادن وحدهم وال باألغت ا   و الددون التص جا  بها ددون بتا  وادمار للكون 

وحدهمل وصلللللللللللللتادة الح ان المتكاهلة احتاج الى جهود البم  ل وهللان المبتم  المسللللللللللللللم والذي  
 . ا لتعاون جم   هللاففادل حية  عفف كل إ سان ي   هكا   و يتدي دورل ركل  موذجا صاد 

لى الداة ة المسلللم هللان يدرن هللان ااييف هبتمعات الك ف هن حال ال  للوهة لإلملليم دو 
ب  واإل مان برفةعت  لن يتم ل فص الاال  ل إال بالتاييف الباددي وذلك   وهللاهل  الى حال اإلدتفاف

بحسلللللن دفض اإلمللللليم دلى بسلللللرائ  وداهت  واعفة هم بم ادم اإلمللللليم التص احمص كفاهتهم  
ل لوهم هن  وا لللللون حبو همل وهللان  حسلللللن اوظ    ابل ة هتال  العاه،ة لددون اإلمللللليم و ذلك 

 (2)يوجد دتد الكبفا  دادن  لل والكبف وهو ها الامة والتسئ هوا   الببول كح  الف، 

إن التباح فص ددون هتال  العاه،ة إ ما  عتص احوةل  ا ات و درات برللللللللفةة  حو البتا  
فص رحاب اإلمللللليمل حية  بدون الرلللللفائ  واألحكام التص ا بف  ا ااهم  حو ال يف    الفملللللالص

ادن والبادن والعلما    واإلدمارل و د كا ت دمفن ددون رمللللللول س لعاهة  وه  هللان جعل هتهم السلللللل،
 . وال ل ا 

كن هتهي رملول س فص الددون لهتال  العاهة  بوم دلى فكفن ابم   ال رلف واك يف    ولم 
المتتسللللبين فحسلللل ل بل إ   هتهي  بوم دلى هبدهللا حسللللن اوظ   الرا ات ال رللللفةة فص ها هو  

 (3).و د هللاخذ ذلك هن رمول س الك يف هن التدبيف والت ر ل والعمل الدؤوب صالي و اف ل

و د  دم اإلهام الرللا بص لللللللللللللللل رحم  س اعالى لللللللللللللللل ا للورا إملليه ا بد عا حول هللامللالي  إخت ار  
 وجل خلق ال لق س دز،   :للل      سللل للل رحم  بول  وظ  ها خدهة للدين واألهةل يالك ا ات وحسن ا 

 

(   2413( )4/1878صح ي هسلم  ل  كتاب: ف ائل ال حابة  ل  باب: ف ل معد بن هللابص و اص رةص س دت  ) ( ـ 1)
 . 52اآل ة هن مورن األ عام بف م ل و 
 ( 391هللا ظف: هللاصول الددون )( ـ 2)
 ( 35هللامالي  التعاهل ه  ال  وم فص ةو  الستة التبوةة / د:  ور الدين بن يفبي )( ـ 3)



 

 
32 

ل )ه للللللللللللللالحهم ال فص اللد  لا وال فص اآلخفنل هللاال اف  الى  ولل  اعلالى:    دغيف دلالمين بوجو   َوٱّللَّ

رۡ  تِكلۡم ََّل ََۡعلَمل َن شَِ َهَٰ ۢن بلطل ِن ألمَّ َجكلم م ِ ََ دم وةلللل  فيهم العلم   ل78مللللورن التحل اآل ة    ٧٨...(ا  ٗ أَۡخ
التبلام ال لدي وه لللللللللللللل ل والارن بلالتعل م    بلذللك دلى التلدر،ج والتفب لةل الارن بلاإللهلام كملا يلهم الر لل

 . فرل  التاد بالتعلم والتعل م لبم   ها   ستبل  ب  الم الي وكافة ها ا درهللا ب  الم امد

هلا هللالهم لل  هن  وفص هللادتلا  العتلا لة بلذللك  بو  فص كلل واحلد هن ال لق هلا فرف دل ل  و  
ا اصلللللليل األحوال واألدمالل في  أاص  هان التعبل إال و د  بم دلى ظاهفل ها فرف دل   فص 

املللللللللللللة و خف للت لللللللللللللت  ل ع  المهن ئ د اه أ لرل  العلم و خف لرل  الف هللاوليت ل فتف  واحدا  
 ات المحتاج إليها و خف لل لللللللللفّا والتراح الى ملللللللللائفاألهورل وةتعين دلى التاظفةن فيهم اإللت 

لى الك البهات فيفادو هم بحسللللللبها وةفادو ها هللان ا فج فص هللايديهم دلى ال للللللفاط المسللللللتق مل  إ
   (1).فعتد ذلك  ح ل اإل ت اّ واظهف  ت بة الك التفب ة

وهو الهدف الذي إدتمد رملللللول س صللللللى س دل   ومللللللم هللامللللللوب الددون ابال العاه،ة 
والرلللفن هللاوالل دم إددادهم إددادا إمللليه ا  وال سلللرا  حين دمل دلى إخفاجهم هن هح ل الك ف

 مكتهم هن احمل اآلها ة وهللادا  الفملللالةل فكم هن إ سلللان بسللل ل كان فص هبتم  الك ف  كفن ال  
 يتب  ب  هللاةحى فص اإلميم دلما  بتد  ب ؟

 (2)ما الذي يسكنبط من خالل حديث ربيعة بن عباد الدؤلي ؟   ـ 

لبد رو  رب عة بن ة اد الدؤلص ك   كان رمللللللللللللول س يت   التاد فص هتا لهم يددوهم  
  الى س دز، وجل وك   كان هللابو له    د دت  التادل فما الذي   هم  هن هذا المو ف؟

لم وهو يتوج  بالددون الى هللاول ك والبواب دن ذلك هللان رملللللول س صللللللى س دل   ومللللل 
العوام إ ما كان  علم هللا د العلم هللان رؤود الك ف اسعى برتى الومائل الى احوةلهم  حو خرها  

رملللللللول س كل  ودبيداها حتى ابعل هتهم هادن ا اصلللللللم اإلمللللللليم والمسللللللللمينل لذلك حفص  

 

 ( 180ل   1/179الموافبات لإلهام الرا بص ) ( ـ 1)
هو رب عة بن ة اد الدؤلص بن كتا ةل هد ص رو  دن ابن المتكدر و هللابص الز اد و غيفهمل  عد فص هللاهل المديتة ودمف  ( ـ 2)

 ( 1/509تظف: اإلصابة )ليدمفا  وةي 
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المسللللللبد الحفام واظهار  للللللعائف اإلملللللليمل وهتا حاول المرللللللفكون   صالحفص دلى ال للللللين ف
 (1).ا وةت هذل األغفاض بالم ا بة واإليذا 

ففوا ة رب عة بن ة اد الدؤلص لللللللللل وغيفها فص الستة التبوةة ك يف لللللللللل اتكد ادتماد الفمول  
 عل صلللى س دل   وملللم هللاملللوب "اإلا للال بالبماهيف" ه لما  سللم   بلاة الع للفل كان رد ال

ل جذب العوام  ي وفص ملللب   للد  خ لللوه  هللان  اهوا بعمل ة "الترلللوةأ" دلى ددوا  برلللتى السلللبل
هللان  لى التكذي  والمبادلة بال ا ل وحميت التي  س والترلللك ك وكل ها هن  لللأ  إإليهم دمدوا 

هللامللللماّ المسللللت للللع ينل و د احد  البف ن الكفةم دن  إلى  حول دون وصللللول صللللوت البف ن 
اَ    )  هحللاوالاهم الللكل  للال اعللالى: ِذينَ َوقَِ ذَا    ٱلَِّ َمعل اْ ِلهََِٰ ِِۡ واْ ََّل ََسِِ َل َءانِ َكفَ َۡ ِه لَعَلَّكلۡم   ٱۡلغَۡ اْ وَ   ٱۡلقل فِِر

 .26مورن ف لت اآل ة  ٢٦  (ََۡغِلبل نَ 

إن ال للفّا بين هللاهل الحق وهللاهل ال ا ل حول امللتبراب داهة التاد وبسللرائهم هو ها 
والمتت للللللللف ي   هو هن  حسللللللللن ا تبا    (2)بكسلللللللل  "الفهللاي العام" مكن اسللللللللميت  بلاة الع للللللللف 

ل هذا الفهللاي العام إاألمالي  وةتبن    . لى خر  ودبيدا إدارن ال فّا حتى  حو،

وها هم خ للللوم اإلملللليم المعاصللللفون يتحفكون اليوم بكل  ون و رللللاط لترللللف ددوااهم  
ودبائدهم ةلللللمن دائفن "داهة المسللللللمين" وفبفائهم وبسلللللرائهم هسلللللت دهين فص ملللللبيل ذلك كل  

 . اآلل ات والومائل واإلهكا ات

  فبد املتالوا المبادات وال بف والمفض والبهل ليترلفوا ديتهم بين المسللمينل واذا رصلد
خ لللللوم اإلمللللليم األهوال ومللللل فوا اإلديم ل بتلعوا المسللللللمين هن جذورهمل فلماذا ال يفصلللللد 

 . لحما ة هللا  سهم والح اظ دلى وجودهم المسلمون هللاةعافها وةس ،فوا هن ومائلهم هللا واها

 

 . (  ل  بت فف1/150السيفن التبوةة ال ح حة للدكتور هللاكفم ة ا  العمفي )( ـ 1)
 عات السلكت ة هللاو ها  مكن اسلميت  بالبماهيف الا يفن و  د  سلم  ال ع بف  ه لرلي "الفهللاي العام " ه  بفو  التبم( ــــــــــ 2)

 :إلى
 ل  الفهللاي العام المستتيف: و هو رهللاي الر بة الم ب ة هللا

 ل  الفهللاي العام المس رف: و هو رهللاي البادن و الزدما  و الحكوهات ب
 عة و ال حةل  الفهللاي العام المتباد: و هو رهللاي السواد األدظم الذي ال  ستر   المتاب ت

 (166ل  165هللا ظف: المستول ة اإلديه ة فص اإلميم للدكتور هحمد ميد هحمد )
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لى س هو  فةق هدا ة ال لق وا اهة هتار  إفالرفةق الذي رمللللللم  اإلملللللليم فص الددون  
من دعا الى هد  كان هللاجل، ال  ادات الى س فبد  ال صلى س دل   وملم: )العدل وذلك هن 
 (1)  (أجور من تبعه َل ينقص ذلك من أجورهم هائا له من األجر مثل

إن المتهي الذي ملللللللار دل   التبص صللللللللى س دل   ومللللللللم فص الددون كان هتهبا جادا 
هحلدد األهلداف هلدرود الوملللللللللللللللائلل بعيلدا دن الع وةلة واإلرابلالل فكلا لت ال مفن بتلا  هبتم   
فاةللل  وي هتفابلل والى ه ل الك الددون  حتاج المسلللمون المعاصللفون دسللى هللان  حببوا فص 

 . هللاهتهم بع ا جديدا

لى س اعالى ل سللللت صلللل حة هبهمة  إ)إن الددون   الرلللل   هحمد الازالص رحم  س: بول  
ليها إهللاو صللللللللفخة غاه للللللللةل إ ها بف اهي كاهل   للللللللم فص هللا وائ  جم   المعارف التص  حتاج  

 (2).التاد لي  فوا الاا ة هن هح اهم ول ستكر وا هعالم الرفةق التص ابمعهم را دين(

 

 ( 2674( ) 4/2060صح ي هسلم  ل  كتاب: العلم  ل  باب: هن من متة حستة )( ل 1)
 ( 37( ل ه  س ل درامة فص الددون والددان )2)
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   الثاني: دعوة الزعماء والعلماء  المطلب

  شرحها في  العلم  أهل وأقوال فيها الواردة  األحاديث

هفةفن رةص س دت   ال: بعة التبص صلى س دل     فص صح ح  دن هللابص  ال  اري  رو  للللللللللللللل  
ومللللم خيي  بل  بد فبا ت بفجل هن بتص حت  ة  بال ل  دماهة بن هللادالل ففبرول بسلللارةة هن  

 ا دماهة؟( فبال:   ملللللللواري المسلللللللبد ف فج ال   التبص صللللللللى س دل   ومللللللللم فبال: )ها دتدن
مد إن ابتلتص ابتلل ذا دم وان اتعم اتعم دلى  للللللللللللللاكفل وان كتلت افةد الملال ح دتلدي خيف  ا ه

فسلللللللل هت  ها  للللللل تل فت فن حتى كان الاد دم  ال ل : )هادتدن  ا دماهة ؟(  ال: ها  لت لك 
إن اتعم اتعم دلى  للللاكفل فتفك  حتى كان بعد الاد فبال: )ها دتدن  ا دماهة؟( فبال: دتدي  

  ل  فة  هن المسلللللللللللللبد فاغتسلللللللللللللل دم دخل   إلى  دماهة(ل فا رلقها  لت لكل فبال: )هللا لبوا  
مدا رمللللول سل  ا هحمد و س ها كان ح المسللللبد فبال: هللا للللهد هللان ال ال  إال س و هللا للللهد هللان ه

دلى األرض وج  هللابا  إلص هن وجهك فبد هللاصلللللللللل ي وجهك هللاح  الوجول إلصل ووس ها كان 
ن إلصل و س هلا كلان هن بللد هللابا   هن دين هللابا  إلص هن ديتلك فلأصلللللللللللللل ي ديتلك هللاحل  اللدي 

إلص هن بلدن فأصللللل ي بلدن هللاح  البيد إلص و إن خيلك هللاخذاتص و هللا ا هللارةد العمفن فماذا اف ؟  
ة  ال ل   ائل: صللبوت؟   ي رللفل رمللول س صلللى س دل   وملللم و هللاهفل هللان  عتمفل فلما  دم هك،

مل وال وس ال  أا كم هن ال ماهة  ال: ال ولكن هللاملمت ه  هحمد رمول س صلى س دل   ومل
 (1)ح ة حترة حتى  أذن فيها التبص صلى س دل   وملم

ابن ة اد  ال حددتص هللابو مف ان هن ي   الى فص هللان رمول دن   فص صح ح   ال  اري  رو  لللل  
 هف ل دظ م الفوم: إلىس صلى س دل   وملم كت   

هف ل دظ م الفوم مللللللليم دلى هن اا     إلىبسلللللللم س الفحمن الفح مل هن هحمد رملللللللول س )
الهد ل هللاها بعد: فإ ص هللاددون بددا ة اإلملليم هللاملللم اسلللمل و هللاملللم ي تاك س هللاجفن هفاين فإن  

كلمة ملللللوا  بيتتا و بيتكم هللاال  إلىاوليت فإن دل ك إدم األرةسللللليين و)  ل  ا هللاهل الكتاب اعالوا 
ب   للي ا و ال يت ذ بع للتا بع للا هللاربابا هن دون سل فإن اول،وا فبولوا    د إال س و ال  رللفن عب 

 (2)  .(ا هدوا بأ ،ا هسلمون 
 

 (4372( )8/109بتص حت  ة و حدية دماهة بن هللادال )صح ي ال  اري  ل  كتاب: الماا ي  ل  باب  ل  وفد ( ـ 1)
 (1764( )3/1386صح ي هسلم  ل  كتاب: البهاد و السيف  ل  باب: ربل األميف و ح س  و جوا  المن دل   ) ل  
 (4553()8/214صح ي ال  اري  ل  كتاب: الت سيف  ل  باب: )  ل  ا هللاهل الكتاب ( ) ( ـ 2)
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هللابص هفةفن رةلص س دت  دن التبص صللى س دل   ومللم دن    صلح ح   فص ال  اري  رو  للللللللللللللل  
 (1)  ( ال: )لو  هن بص درفن هن اليهود آلهن بص اليهود

اإلميم دين ميم ودبيدن ح  و  ظام  ستهدف جم  كل التاد احت لوا  الدين : إن رحــ الِ
إخون هتعارفين هتحابينل وحين اوج  رمللللول س صلللللى س دل   وملللللم بددون العاه،ة والزدما   

 . والعلما  إ ما هللاراد اكوةن هبتم  فاةل احم   الق ادن الفا دن والفة ة ال الحة

 دل   وملللللللم صلللللل ة الزة م هللاو العالم دائبا  حول دون ولم  عتبف رمللللللول س صلللللللى س
اوج ل  اللددون إل ل ل بلل كلان هتهبل  دائملا هو الح لاظ دلى هللاملللللللللللللل لاب الود فص الت ود بتظلافلة  
السلون وددالة المعاهلةل وهذا الذي ابسد فص هعاهلة الفمول صلى س دل   وملم ل ماهة بن  

 . يد    هللادال  ة م  وه  حين ق   دل   وصار هللاميفا بين

 ال ابن حبف: )وفص   للللللللللللة دماهة هن ال وائد: ربل الكافف فص المسللللللللللللبد والمن دلى 
األملللللليف الكافف واعظ م هللاهف الع و دن المسللللللص ل ألن دماهة هللا سللللللم هللان با لللللل  ا بل  ح ا فص 
 مادة واحدن لما هللامدال التبص صلى س دل   وملم هن الع و والمن بايف هبابلل وي   المي  ة

ه  هن األمللللار  إذا كان فص ذلك ه لللللحة لإلملللليم وال ملللل ما هن يت ع  دلى هن يفجى إمللللي
 (2).إميه  العدد الك يف هن  وه  (

و ال التووي: )هذا هن األ   البلوب لمن يفجى املللللللللللليه  هن األ للللللللللللفاف الذين يت عهم دلى 
 (3).إميههم خلق ك يف(

 

اإلميم   إلىهف ل يددول   إلى  ابة التبص صلى س دل   وملم كتاب: البهاد و السيف  للللللل  باب: كتصح ي هسلم  للللللل   للللللل  (2)
  64واآل ة هن مورن  ل دمفان بف م  0( 1773( ) 3/1393)
 
(  7/349صح ي ال  اري  للللللللللل  كتاب: هتا   األ  ار  للللللللللل  باب: إا ان اليهود التبص صلى س دل   وملم المديتة )( ــــــــ 2)
(3941)  
 (4/2151صح ي هسلم  ل  كتاب: ص ات المتافبين و هللاحكاههم  ل  باب:  زول هللاهل البت،ة )   ـ

 بل ظ: )لو اابعتص درفن هن اليهود لم يبق دلى ظهفها يهودي إال هللاملم(  (2793)
 8/111فتي ال اري )

 (12/89صح ي هسلم برفح التووي )( ـ 3)
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وهعاهلة الفملللللول صللللللى س دل   ومللللللم لهتال  الزدما  بهذا األمللللللوب الفي   والحكمة  
ال الاةل مللللوا  بددواهم هرللللافهة هللاو هكاا ة هو هللادب  بوي دال إ تهب  رمللللول س كما ا تهب   

 . إخوا   هن األ ب ا   بل 

خرلابهم     لال اإلهلام هللاحملد بن هحملد التم مص التبلدي: )و لد هللادب س اعلالى هللا ب لا ل فص
َل أَۡو  ۥ قَۡ َّٗل لَّر ِٗنا لَّعَلَّهل  ۥ لَهل   فَقل ََّل )للفؤملللللا  هن هللاددائ ل فبال لموملللللى وهارون فص حق ففدون:  َيتَذَكَّ

 .44      (٤٤َيۡخَشىَٰ  

هفادان لبل   حتى ال يت للفف بالبول ال رللنل فك   بفئ س ابدم فص العلم  إال وها ذلك 
ارلل  فوائلدل وافجو ال يف فص ايفادل فلأحف  بتلا هللان  لذللل لل  ال  لارن و و ى  لل  جلا ل  البلدل 

 (1).لتتهال فوائدل ا ه اال(

لألهة إن حسلن التعاهل الذي  بعل  س اعالى ملب ا فص هدا ة  ة م هللاو حاكم يتتي دت   
.  لللل والذي  د  كون مب ا فص ات يفل لللل يتتي دت   ف كبيف   خيف دم م ه لما هللان مو  التعاهل هع 

لهذا  بد ك   هللان رملللللللللول س  رلللللللللدد فص التهص دن هتابذن الحكام الع لللللللللان هن المسللللللللللمين  
 . وال فوج دليهم لما يتبم دت  هن فتن وههالك

ى س دل   وملللللم  بول:  رو  دوف بن هالك األ للللبعص  ال: مللللمعت رمللللول س صللللل
حبو كم وا للللون دليهم وة للللون دل كمل و لللفار هللائمتكم الذين ة )خ ار هللائمتكم الذين احبو هم و 

ا ا لللللو هم وة ا لللللو كم والعتو هم وةلعتو كم(  الوا:  لتا  ا رملللللول س هللافي  تابذهم دتد ذلك؟ 
هللا اهوا ي كم ال للللينل هللاال هن  )ال ها هللا اهوا ي كم ال للللين ال ها هللا اهوا ي كم ال للللين ال ها    ال:

 للل ة س و ال يتزدن يدا ولص دل   وال فف ل  أاص  لللي ا هن هع للل ة س فل كفل ها  أاص هن هع
 (2)(هن  ادة

ودلى الداة ة المسلللم هللان يدرن هللان امللتبابة هذا التّو هن المددوةن صللع  فص الاال   
فاكزهمل ي  حال بيتهم و بين  إذ دادن ها يت للللللللورون هللان امللللللللتبابتهم للحق و الهدا ة اسلللللللللبهم ه

 . جاههم و دزهم و  هوااهم ي بو  الما   هن الببول جدا

 

 (360المسائل الم يدن ) ال واك  العديدن فص ( ـ 1)
 (1855( )3/1482و  فارهم )  مةئاأل  صح ي هسلم  ل  كتاب: اإلهارن  ل باب: خ ار( ـ 2)
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 ال ابن الق م رحم  س اعالى:) فإن ا  للللللاف الى ذلك خوف  هن هللاصللللللحاب  ودرلللللليفا   
و وه  دلى   سلللل  وهال  و جاه  كما و   لهف ل هلك الت للللار  بالرللللام دلى دهد رمللللول س  

الما   هن  بول الحق  ونل فإن هف ل دفف الحق و هم، بالدخول    صلللى س دل   وملللمل ا داد
فص اإلمللللليمل فلم  راود   وه ل وخافهم دلى   سللللل ل فاختار الك ف دلى اإلمللللليم بعدها ابين  

 (1).لهم الهد  (

 ال اللوا  الفكن هحمود  يت خراب رحم  س اعالى:)و د اجمعت الم ادر األجتب ة  
هف لل كلان  للللللللللللللديلد التلدين دظ م اإل ملانل فل س هن الافةل  هللان  سللللللللللللللتهوةل   المعتملدن دلى هللان 
للللللللل هن رفق الددون و حكمة التبونل ول س هن   جا  ي   للللللللل بالفغم هن ا با ل  الكتاب التبوي وها

الم لالغ ي ل ل هلا جلا  حول ابلاوبل  ه  الكتلاب التبوي ابلاوبلا واةللللللللللللللحلال ولكن ابلاوبل  لم   فج  
هلك  وه للللللليفل فص حاةلللللللفل وهسلللللللتببل  هللاغلى دل   هن اإل مانل  هللابدا الى حيز التت يذل إذ كان  

دتلد سل و لد حلاول هللان  بلد  فةبلا ال خرف    فلئدف اللد  لا دلى اآلخفنل وهلا دتلد التلاد دلى هلا
إلمليمل فبوبلت هواربت  بالفف  الرلديد العت   هن  لي   دلى هلك  وهسلتببل  فوارب فص هيل   

األبد وه للى ه  الت ار  إلىت لى دن الك المحاولة  سللاومللت ل فحا لليت  ورجال  وهللاهل دولت  و 
 (2). مكن هللان  حيق ب  هن هللاخرار ( السائد الذي كان  وي دارها و  دف السيهة دلى ها

دلى المسللم الذي يفي هللام  عفض اإلمليم دلى هتال  الزدما  هللان يدرن هللا   يتعاهل ه   
اميزها وظفوفها التص احكمهال  إ سلللللان ذي   سللللل ة و  ب عة لها فص الاال  خ لللللائ لللللها التص  

  .فان هللادرن ذلك كان هللاملوب ددوا  هللا بي و اأديفل ل  بإذن س اعالى ل هللا و  

ولتا هللان  تسلللا ل: لماذا اختار رملللول صللللى س دل   ومللللم هذا األمللللوب ه  دماهة ؟ و لماذا  
 ددا هف ل بتلك الحكمة ؟

ظفوفهم ألن هوا   اإلمللللللتبابة    والبواب: هللا   صلللللللى س دل   وملللللللم هللادرن  ب عة   ومللللللهم و 
 دتدهم ك يفن  ذكف هتها ها يلص:

 للللعورهم بالكبف واإلمللللتعي : وهو  للللعور  حول دون رؤةة الحق فص الاال  هللاو   أوَل: •
 د هللالف هللان يت ع   ة كفها هن هللان   للللللليف اابعا لايفل و  د يف  الحق ولكت   سلللللللتتكف دن اإلجاب 

 

 (16هدا ة الح ار  )( ـ 1)
 (75الس ارات التبوةة )( ـ 2)
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ىَٰ َوأََخا ُ   ثُمَّ )التادل وهن اآل ات الدالة دلى هذل ال للللللللل ة دتدهم  ول  اعالى:   َِِ ۡلنَا ُموسِ َِِ أَۡرسِ

ُروَن بِ 
بِين    َهَٰ ٖن مُّ

ۡلَطَٰ تِنَا َوسُِِ تَۡكبَُرواْ فَ   ۦفِۡرَعۡوَن َوَمََلِْيهِ  إِلَىَٰ   ٤٥ايََٰ  فَقَالُٓواْ   ٤٦َوَكانُواْ قَۡوًما َعاِلينَ  ٱسِِۡ

َرۡيِن   َِِ بُِدونَ أَنُۡؤِمُن ِلبَشِ ل  المتهتون   (٤٨ٱۡلُمۡهلَِكينَ فََكانُواْ ِمَن   فََكذَّبُوُهَما  ٤٧ِمۡثِلنَا َوقَۡوُمُهَما لَنَا َعَٰ
 .48إلى  45اآل ات هن  

ذَا   َوقَالُواْ )   ول  اعالى:و  َل َهَٰ َن   ٱۡلقُۡرَءانُ لَۡواَل نُز ِ ُموَن    أَُهمۡ  ٣١َعِظيم    ٱۡلقَۡريَتَۡينِ َعلَىَٰ َرُجٖل م ِ ِِِ يَۡقسِِ

تَُهۡم فِي  ِعيشَِ ۡمنَا بَۡينَُهم مَّ ةِ َرۡحَمَت َرب َِكۚ نَۡحُن قَسَِ ۡنيَاۚ  ٱۡلَحيَوَٰ ٖت   ٱلدُّ ٖٖ َدَرَجَٰ ََ بَۡع ُهۡم فَۡو َوَرفَۡعنَا بَۡعضَِ

ا يَۡجَمعُونَ  مَّ ا  َوَرۡحَمُت َرب َِك َخۡير  م ِ  32ل   31الزخفف   (٣٢ل ِيَتَِّخذَ بَۡعُضُهم بَۡعٗضا ُسۡخِري ٗ

 (1)  .ل ابن ة اد رةص س دت : ) عتون بالفجل العظ م: ج ار هن ج ابفن  فةأ( ا

 للأن الفمللول صلللى س دل   وملللم و لم يفول  فهم بداف    ومللهم المسللتعل ة إمللت للافوا
هللاهي للفمللللللللللالةل فص حين رهللاوا هللا  سللللللللللهم و هللاه الهم هن الكبفا  هللاهي لهال ففادى رمللللللللللول س هذا 
البا   هن   ومللهم المسللتعل ة إذ خا بهم باألمللما  و األلباب التص  حبو هال إذ خا   هف ل 

( وذلك هن هللادب رملللللللللللول س وحكمت  فص بما يليق ب  حاكما و هلكا  ائي: )هف ل دظ م الفوم
 . التعاهل ه  هذل الت ود

بل  د ادتبف بع  هللاهل العلم اسللللم ة الملون و الفؤمللللا  بما يليق بهم وبمباههم ل س إال إ فارا  
 :بما اكفههم ب  س اعالى

ي بول اإلهام هللابو الحسلللن الماوردي: )إن س دز، وجل هللاكفههم بال للل ة التص وصلللف بها   سللل  
ِلِك يَۡوِم :)فسلماهم هلوكا وملمى   سل  هلكا فبال ينِ َمَٰ لَى)ل و ال:  4ال ااحة   (٤  ٱلد ِ ُ   فَتَعََٰ   ٱۡلَمِلكُ  ٱّللَّ

َ إِنَّ  ...)ل و ال ي ما وصلف ب  ال رلف:  116المتهتون    (١١٦  ...  ٱۡلَحقُّ   قَۡد بَعََث لَُكۡم َطالُوَت   ٱّللَّ

ۚا   ا  ۡۡ  )...  ل و لال:247ال بفن   (٢٤٧َمِلكِٗ آَء َوَجعَلَكلم ُملل كِٗ ََ فِركلۡم أَۢنِبرَِ ل 20الملائلدن    (٢٠...إِۡذ َجعَِ
هُ   ۥدُ َوقَتََل َداوُ )..  و ال: ُ َجالُوَت َوَءاتَىَٰ  (2).251ال بفن  (  ٢٥١...ٱۡلِحۡكَمةَ وَ   ٱۡلُمۡلكَ  ٱّللَّ

هكذا كان رملللول س صللللى س دل   ومللللم   ا   كل إ سلللان بأمللللوب يفادص ي   ها 
اميلل إل ل    سللللللللللللللل  واح ل ل ف لا ل  الملون بهلذل اللالة التص اعبف دن حكملة بلالالة فص ا تبلا  

 

 (5/261ا سيف ابن ك يف )( ـ 1)
 (51درامة: فتاد دبد المتعم هللاحمد )   حة الملون المتسوب ألبص الحسن الماوردي  ل  احبيق و ( ـ 2)
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هللامللللللللالي  الددون والتعاهل خا بهم كل حسلللللللل  هو ع  وهكا ت  بين  وه  حتى يفو  ل   واته أ  
 .  س  للتببل والسماّ

  للللللل غال ا للللللل  فك      امة والبال: إن اإل سان هح  لما هللالف ال  أ يئ : حبهم للف وياثا •
امللللللللللللللةل لذلك فإن هتال  الزدما  دادن ها يفف للللللللللللللون ئ إذا كان هذا ال  أ فص كتف البال والف 

 . للددون خوفا هن هللان اسلبهم جاههم و ملرا هم الذي هللال وا ال  أ ي    اإلمتبابة

واْ ِمۡنُهۡم أَِن    ٱۡلَمَلُ   َوٱنَطلَقَ )  و د هللا ف البف ن الكفةم بهذل الحق بةل فبال س اعالى: بُِرواْ وَ  ٱۡمشُِ  ٱِصۡ

ذَا لََشۡيء  يَُراُد  ٓ َءاِلَهتُِكۡم  إِنَّ َهَٰ  . 6مورن ص  ( ٦َعلَىَٰ

هحمد صللللللللللللللى س دل   ومللللللللللللللم هن   إل  أل  الوا إن هذا الذي يددو ا  )إن الم   ال ابن جفةف:
 (1).( كون ل  هتكم هللاا اّ ولستا  بي  التوحيد لرص  يفةد ب  الرفف دل كم واإلمتعي  وهللان 

فبللد رف  هتال  الزدمللا  ددون  بيهم لظتهم هللا هللا ا بللدهم جللاههم و ملللللللللللللللرللا هم دلى 
 . التعمة التص اعودوا دليهاالتادل واحفههم ح ان التفف و  

ودللادن المتففين لمللا   عللل  فيهم التفف هن برف التعمللة و اإل امللاد فص الملللذات هللا هم  
  سللللللاردون  بل غيفهم فص اكذي  رمللللللل س ورد الحق الذي جا وا ب  إمللللللتدالال با ي بما هم

 (2).هتزلتهم دتد التاددل   هن ك فن المال واألوالد ومعة البال والسلران وك فن األا اّ ودلو  

آ )  وللذللك  لال س اعلالى: ۡلتُم بِِهِ   َومَِ ِِِ آ أُۡرسِِ آ إِنَِّا بِمَِ ن نَِِّذير  إِالَّ قَِاَل ُمۡتَرفُوهَِ ۡلنَِا فِي قَۡريَِٖة م ِ َِِ   ۦأَۡرسِِ

ِفُروَن   ا نَۡحنُ   َوقَِالُواْ   ٣٤َكَٰ ٗدا َومَِ
اٗل َوأَۡولََِٰ ُ    قُِلۡ   ٣٥بُِمعَِذَّبِيَن    نَۡحُن أَۡكثَُر أَۡمَوَٰ ُِِ ََ إِنَّ َرب ِي يَۡبسِِ ۡز  ٱلر ِ

ِكنَّ أَۡكثََر   .36ل   34م أ   (٣٦اَل يَۡعلَُموَن    ٱلنَّاِس ِلَمن يََشآُء َويَۡقِدُر َولََٰ

ملللتال: و لكن هل   لللي اإل فار ب ع  العز و الرلللفف لمن يفجى إمللليه ل و هل فص ملللتة 
 .رمول س ها  بيز ذلك ؟

والبواب: هللان دلما  ا األجي   د  فروا هللان هللاحكام اإلمللللللليم هفا رة بمباصلللللللدها وادور  
ه  الك المباصللللللللد وجودا وددهال ي بول اإلهام الرللللللللا بص: )إن األدمال بالت اتل والمباصللللللللد 
هعتبفن فص الت للللللللففات هن ال  ادات والعاداتل واألدلة دلى هذا المعتى ال اتح للللللللف وةكف ك  

 

 (4/27ا سيف الربفي ) ( ـ 1)
 (184الستن اإلله ة )( ـ 2)



 

 
41 

بين ها هو دادن وها هو ة ادن وفص ال  ادات بين ها هو واج  وغيف    هتها هللان المباصلد ا فو 
 (1).واج (

 إلىودلى ذلك فما دام الب للللللد هن إ فار هذا الزة م دلى بع  العز والرللللللفف  بذب   
فان الواج  هو ذلكل ها لم  كن فص ذلك ةللللف باإلملللليم و للللفةعت ل و د   إل  اإلملللليم وةحب    

و يوه ذ خ م لإلميم للل هفا ة هن الرفف والبال األ  ا لبل  ل هللادرى رمول س هللابا مف ان للل وه
وكان ذلك يوم ال تي حين  ال ال  اد لفملول س:  ا رملول س إن هللابا ملف ان  ح  هذا ال  ف 

 (2)(.هن دخل دار هللابص مف ان فهو  هنل    فاجعل ل   ي ال  ال: ) عم

ةسلتميل  لإلمليمل وحتى  ومللم هللان  رل   ي   دا  ة ال  ف و   فبد هللاراد رملول س صللى س دل  
 (3) . رعف بأن هكا ت  هح وظة بين  وه  حتى لو هللاملم

دال ا: جهلهم بحق بة اإلملللللللللللللليم: إن هما يتمللللللللللللللف ل  هللان ك يفا هن التاد هن غيف الملمين ال  
 عففون الحبائق اإلملللللليه ة إال دن  فةق ها  كت   و يتبل  هللاددا  اإلملللللليمل فيتبلون صللللللورا   

  .  ائهة كما  حبون و دلى ها اهو  هللا  سهم المعاد ة لإلميم

ة و ابارةف  ائ ة دن حق بة اإلملليمل هللاو  د فك يفا ها ا للل هتال  الزدما  صللور خا   
يت لللللللورون هم صلللللللورا ه افة لحق بة الدينل ه لما هللا كف المأل هن  وم  وح دل   ددوا  بحبة  
هللاه   بص برلللف ! و لو دففوا و هللادركوا هللا   لو لم  كن برلللفا ه لهم الملللتحال دل   هللان  كلمهم هللاو 

ال بفا  و ال سللللرا ل فبد  سللللوا إال هللاول ك  يددوهم و   همهم ددوا ل كما هللا كفوا دل   هللان هللاا اد  ل
  فَقَالَ )ل بف و ال عف ال دي ة ل  ب  ا  الت ود و اإلمتبابة لإل مانل  ال اعالى:ا  جهلوا هللان

َك  ۦَكفَُرواْ ِمن قَۡوِمهِ   ٱلَِّذينَ   ٱۡلَمَلُ  ۡثلَنَا َوَما نََرىَٰ ٗرا م ِ َك إِالَّ بَشَِ أََراِذلُنَا بَاِدَي   ُهمۡ   ٱلَِّذينَ إِالَّ   ٱتَّبَعَكَ َما نََرىَٰ

ۡأيِ  ِذبِيَن   ٱلرَّ  .27هود  (٢٧َوَما نََرىَٰ لَُكۡم َعلَۡينَا ِمن فَۡضِلِۢ بَۡل نَُظنُُّكۡم َكَٰ

كما هللان ظفوف هوا عهم التص هم فيها دادن ها اكون هن هللاملل اب بعدهم دن هبالسللة العلما  <
وبالتالص هعففة صلللللللل ا  الدين ومللللللللمو هللاحكاه ل ي بعون احت اأديف ال را ات التص اتولى غال ا  

 .  بل صور الدين والمتديتين  ائهة  ائ ة

 

 (2/246الموافبات )( ـ 1)
 (6/166 ال الهي مص: روال الربفا ص و رجال  رجال ال ح ي  ل  المبم  )( ـ 2)
 (16هللامالي  الددون والتفب ة فص الستة التبوةة  ل  د/  ةاد هحمود العا ص )( ـ 3)
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هللادباال وهللابعدهم دن همارمللللة   جا  فص "   لللل حة الملون ":)هللا هم هللاك ف التاد ا رللللااال وهللادظمهم
هللاهورهم بأ  سلللهمل وهرلللاهدن هللا اصلللص هللادمالهم بأديتهمل ول س كل هسلللتعان ب   عين وال كل وال 

 (1)  . ستبل بما يلصل وهللا هم هللابعد التاد دن هبالسة العلما  وح ور هبالسة ال بها (

  ة بين هتال  هل كان لسل فا  التبص صللى س دل   ومللم دور فص  رلف الددون اإلمليه   سـؤال:
  الزدما ؟

 بول اللوا  الفكن هحمود  يت خراب للللللللل رحم  س للللللللل : )لبد كان هدف الس ارات التبوةة هو  
ملون ال إلىس دل   ومللم الذين هللارمللهم   الددون الى إدتتاو اإلمليمل فكان مل فا  التبص صللى

 ... اإلميم و كا وا ص ون الددان إلى و األهفا  فص  ها   ددان 

ودراملللللة ملللللمات مللللل فا  التبص صللللللى س دل   ومللللللم اسلللللتحق العتا ة ال ائبة هن هللاجل األملللللون 
المبت سللة هن التبص صلللى س دل   وملللم فص هللاملللوب اخت ار السلل فا  هن هللاجل هاةللص  الحسللتة

 ... هستببلهمو  المسلمين وحاةفهم

لل اكون  والعبفن هن دفض ملمات مل فا  التبص صللى س دل   ومللم للحاةلف والمسلتبب 
للذين  ملكون البفار فص اول ة السللل فا  حتى  حسلللن الملون والفؤملللا  واألهفا  اخت ار السللل فا   

 ... وهن  عمل هعهم بهدي ممات م فا  التبص صلى س دل   وملم

والعبفن هللا  للللللللللللللا اكون لكلل ففد هن هللاففاد األهلةل ل عفف ك   يت اص هللام اكون مللللللللللللللملات 
 (2). ادرةن دلى التهوض بواج ااهم هن هللاجل ه الي هللاهتهم وبيدهم(الس يف ال الي ل كو وا 

هعففة  در الفجال واإل فار بها األ  ا لبلوبهمل وهو المتهي الذي مللللللك   إلىإن اإلمللللليم يددو  
 . رمول س صلى س دل   وملم ه  كل هن كان ذا  أن فص  وه 

البواد المرللللهور وكان  للللفة ا فص  وه  فهذا ددي بن حاام الت للللفا ص و هو ابن حاام  
 يفوي دن   س  ي بول:

 

 (51   حة الملون )( ـ 1)
  (  ل  بت فف271ل  270الس ارات التبوةة )( ـ  2)
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   و هو فص لفدخلت د  ف فجت حتى هللا دم دلى رملللول س صللللى س دل   ومللللم المديتةل...  
هسللللبدل فسلللللمت دل  ل فبال: )هن الفجل؟( فبلت: ددي بن حاامل فبام رمللللول س صلللللى س  

لبيت   إذ   ل   الدار  إلىل   ل هللاي   د بص إي س إ   لعاهد بص  المديتةل    إلى  دل   وملم فا رلق بص
  فو ف لها  وةي فكلمت  فص حاجتهال فبلت فص   سللللص: وس ها ت اهفهللان ةلللل   ة كبيفن فامللللتو  

هذا بملك ! دم ه للللى بص صلللللى س دل   وملللللم حتى إذا دخل اتاول ومللللادن هن هللادم هحرللللون  
فبلللت: بللل هللا للت فللاجلس دليهللال فبللال: )بللل هللا للت(   )إجلس دلى هللذل (  ل  للا فبللذفهللا إلص فبللال:

 (1).فبلست دليها وجلس رمول س صلى س دل   وملم دلى األرض(

 ا فص هدا ة هذا لل مب   لل ه  حسن التعفة  باإلميم  وفعي كان هذا السلوب فص التعاهل
 . اإلميم إلىالفجل الزة م 

بعلد إملللللللللللللليهل ل فبلد رو  ال  لاري بلل لبلد ببص  لدر هلذا الفجلل هعفوفلا و هح وظلا حتى  
رجي و  سللللللللللللللميهم فبلت: هللاها   دن ددي بن حاام  ال: ) هللاايتا دمف فص وفد فبعل يددو رجي

تهتين ؟  ال: بلى هللامللللللللمَت إذ ك فوال و هللا بلت إذ هللادبفوال ووفيت إذ غدروال ماعففتص  ا هللاهيف ال
 (2) (و دففت إذ هللا كفوال فبال ددي: في هللابالص إذا

بللال دللدي: في هللابللالص إذا: هللاي: إذا كتللت اعفف  للدري في هللابللالص إذا   للال بن حبف: ) ف
 (3)  ( دهت دلص غيفي 

وه لما  حفص اإلمللللللللللليم دلى إ تبا  األمللللللللللللوب األه ل فص ددون هتال  الزدما ل فهو  
 .  حفص هللا  ا دلى إ تبا  املوب الت ي لهم برفةق  سبل هيبتهم هللاهام داهتهم

 

 ( 4/471(ل و اإلصابة ) 36606( ) 7/342ه تف ابن هللابص  ي ة ) ( ـ 1)
 ( 43949( ) 8/129صح ي ال  اري  ل  كتاب: الماا ي  ل  باب:   ة وفد  ص  ) ( ـ 2)
 (8/129فتي ال اري )( ـ 3)
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رةللص س دت  هللان التبص صلللى س دل   وملللم  ال:  (1) رو  ة اض بن غتم األ للعفي 
)هن كا ت دتدل   ل حة لذي مللران في  كلم  بها دي  ة و ل أخذ بيدل فل  ل ب ل فان  بلها 

 (2)  بلها واال كان  د هللاد  الذي دل  (

لماذا حفص رمول س صلى س دل   وملم دلى ددون الزداهات الديت ة هن خيل حدية   لللل   
 ري )لو  هن بص درفن هن اليهود...(؟ال  ا

اكللاد اكون الزدللاهللات الللديت للة هص األك ف اللأديفا فص هللاا للادهللا و هن خيل هللذا الحللديللة 
 ظهف الفملول صللى س دل   ومللم رغبت  الرلديدن فص املتبابة هللاح ار اليهود لددوا  كما يدل  

 .دلى ذلك ظاهف الحدية

إذ امتى رملللول س هللان  سللللم لدين  (3)  لهم( ال اإلهام التووي: )المفاد: درلللفن هن هللاح ار 
 .س هللا راب اليهود و داهااهم الديت ةل وذلك لما لهم هن كبيف األدف فص هللا واههم وهللاا اد 

 لال ابن حبف:)واللذي  ظهف هللا هم اللذين كلا وا حيت لذ رؤمللللللللللللللا  فص اليهودل وهن دلداهم 
امللللة فص ئ ان هن المرللللهورةن بالف ككان ا عا لهم فلم  سلللللم هتهم إال  ليلل كعبد س بن ملللليم و 

اليهود دتد  دوم التبص صللللللللى س دل   ومللللللللمل وهن بتص التظيف هللابو  املللللللف بن هللاخر  وهللاخول 
حيص بن هللاخرلل  وكعلل  بن األ للللللللللللللفف وراف  بن هللابص الحبيقل وهن بتص  يتبللاّ دبللد س بن  

 .  حت   وفتحاص ورفادة بن  ةد

 سلللللللا فص اليهودل ولو هللامللللللللم الا ع   فهتال  لم ي بت إمللللللليم هللاحد هتهم وكان كل هتهم رئ 
 (4).(جمادة هتهم

 

غتم بن  هيف بن هللابص  داد البف ص هللابو معيدل ل  صح ةل هللاملم  بل الحديب ة و  هدهال كان صالحا  هو ة اض بن ( ــــــــــ  1)
هبفةةل هللا ظف: هللاملللللد الاابة )   20ذا   ذ  حف لهم جمل  اوفص ملللللتة  ا  ى  اد الفك ل  رعم التاد  ادهم ففاةللللليل و كان  سلللللم

 (165ل  4/164
حابة  للللللللللللل  باب: ذكف ة اض بن غتم األ عفي رةص س دت  هللاخفج  الحاكم فص هستدرك   للللللللللللل  كتاب: هعففة ال ( ـــــــــ 2)
(ل  ال الحاكم: هذا حدية صللللللح ي اإلمللللللتاد و لم   فج ل  ال الذهبص: ي   إبن ر ةق  والبيهبص فص مللللللتت ل كتاب: 3/290)

كفام السلران   تال هللاهل ال اص  لللللللل  باب: الت  حة هلل و لكتاب  و رمول  و لألئمة المسلمين و داهتهم و ها دلى الفة ة هن إ
 (16437( )8/164المبسل ) 

 (17/136صح ي هسلم برفح التووي ) ( ـ 3)
 (7/350فتي ال اري )( ـ 4)



 

 
45 

عتص إ احة ركام كبيف هن التحفة  ا إن امللللتبابة هذل الزداهات الديت ة لددون اإلملللليم  
ك "الفهو "   ل األا لاّ وا ل   لهم هن ةللللللللللللللال هللاول  بلائلد اآلالف هندوالترللللللللللللللوةل  دن هللاذهلان و 

 .هللادروا أل  سهم ملرات كبيفن ها كان الدين الحق ل عريهم إ اها الديتيين الذبن

ٓأَيَُّها  :) بول ابن ك يف فص ا سلللللليف  ول  اعالى َن   ٱلَِّذينَ ۞يََٰ ۡهبَانِ وَ  ٱأۡلَۡحبَارِ َءاَمنُٓواْ إِنَّ َكثِيٗرا م ِ   ٱلرُّ

َل   ِطلِ بِ  ٱلنَّاِس لَيَۡأُكلُوَن أَۡمَوَٰ بِيِل    ٱۡلبََٰ َِِ دُّوَن َعن سِ ُِِ ِ  َويَصِ ةَ وَ   ٱلذََّهبَ يَۡكنُِزوَن   ٱلَِّذينَ وَ  ٱّللَّ َِِّ َواَل   ٱۡلِفضِ

ِ يُنِفقُونََها فِي َسبِيِل   ۡرُهمفَبَ  ٱّللَّ  .34التوبة  ( ٣٤بِعَذَاب  أَِليٖم   ش ِ

هوالهم هللااملللللللللللللتهم فص التادل  أكلون  ئ ين و هتاصلللللللللللللبهم ور ذلك أل هم  أكلون الد  ا بالدو 
بذلكل كما كان ألح ار اليهود دلى هللاهل الباهل ة  لللللللللفف ولهم دتدهم خفج وهدا ا وةلللللللللفائ  

م ابيئ إليهمل فلما بعة س رمول  صلى س دل   وملم إمتمفوا دلى ةيلهم وك فهم ودتاده
 (1).(اماتئ  معا هتهم هللان ا بى لهم الك الف 

س دل   ومللللللم هللامللللللوب الددون ابال هتال  الفهو  هن ا راب وادتماد الفملللللول صللللللى 
رجال الدين إ ما كان يترلق هن فكفن  ف   ة اتسلبم ه  خل األد ان المرلتفن الذي يترلق هن  

 ! انك  فكفن هللاصيلة افف  كل اهت ا  ألي برف

اد الذين يددوهم هللا   ل س ألي لت ى س دل   ومللللم هللان يبين لكل افأراد رملللول س صلللل
 لال    لللللللللللللل   حق الرلادلة المرلبلة هللاهلام  لادلة س اعلالى ولو كلان  ب لال فلالعبود لة هلل و حلدل

ر  أَن يُۡؤتِيَهُ    َما)  اعالى: ُ َكاَن ِلبَشَِ بَ  ٱّللَّ ةَ وَ   ٱۡلُحۡكمَ وَ   ٱۡلِكتََٰ ثُمَّ يَقُوَل ِللنَّاِس ُكونُواْ ِعبَاٗدا ل ِي ِمن   ٱلنُّبُوَّ

ِ ُدوِن   ِكن ٱّللَّ نِي ِ   َولََٰ
ا ُكنتُۡم تُعَل ُِموَن   ُۧكونُواْ َربََّٰ بَ َن بِمَِ وَن   ٱۡلِكِتََٰ ُِِ ا ُكنتُۡم ِتَۡدُرسِِ يَِۡأُمَرُكۡم أَن   َوالَ   ٧٩َوبِمَِ

ٓئَِكةَ تَتَِّخذُواْ  ۡسِلُموَن    ٱۡلُكۡفرِ أَۡربَابًا  أَيَۡأُمُرُكم بِ   نَ  ۧٱلنَّبِي ِ وَ   ٱۡلَملََٰ  80ل   79 دمفان   ل( ٨٠بَۡعَد إِۡذ أَنتُم مُّ

وكان هن دمار ددوا  صللللللللللى س دل   ومللللللللللم لفجال الدين هللان  هن ب  هن  هن فكان 
ل ِيَۡهِلَك َمۡن َهلََك  ...)فتحا لإلملليم و المسلللمينل وهن ك ف هتهم فبد هللا ام دل   رمللول س الحبة 

 . 42األ  ال  (  ٤٢  ...َعنِۢ بَي ِنَٖة  

بن مللللللللليم الذي يفوي اإلهام وهن بين هتال  الذين املللللللللتبابوا الحبف اليهودي دبد س  
 هللاحمد فص هستدل   ة إميه :

 

 (3/102ا سيف ابن ك يف )( ـ 1)
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التبص صلللللللللى س دل   وملللللللللم و هللا ا هع     دن دوف بن هالك األ للللللللبعص  ال: )إ رلق
حتى دخلتا كت سلللللللة اليهود يوم ديدهمل فكفهوا دخولتا دليهمل فبال لهم رملللللللول س صللللللللى س  

اليهود هللارو ص إدتص درلللللف رجي هتكم  رلللللهدون هللان ال إل  إال س وهللان   دل   ومللللللم: ) ا هعرلللللف
لذي دل  ( فأملللللكتوا فما هحمدا رملللللول س  حل دن كل يهودي احت هللاد م السلللللما  الا للللل  ا

س أل للا  ة فلم  ب لل  هللاحللدل فبللال )هللابيتمل ي  هللاجللابلل  هتهم هللاحللدل دم رد دليهم فلم  ب لل  هللاحللد دم دللل 
ا  للللللللفف وهللا ا هع  حتى كد ا هللان   فجل   موهللا ا المب صل  هتتم هللام كذبتم( د  الحا للللللللف وهللا ا العا  

هللاي رجلل اعلمو ص هتكم  فلإذا بفجلل هن خل ل  فبلال: كملا هللا لت  لا هحملدل فلأ بلل فبلال ذان الفجلل:  
 ا هعرللللف اليهود؟  الوا: وس ها  علم فيتا رجي كان هللادلم بكتاب س وال هللافبه  هتك والهن هللاب ك  
 بلك وال هن جدن  بل هللاب كل  ال: فإ ص هللا للللهد باع هللا    بص س الذي ابدون فص التورانل  الوا:  

 دل   ومللم: كذبتم لن  ببل هتكم  فبال رملول س صللى ستل دم ردوا دل   و الوا ي    لفا  كذب 
قُۡل أََرَءۡيتُۡم  )ل فأ زل س اعالى:  (1) ولكمل  ال ف فجتا و حن ديدة: رمللللول س وهللا ا وابن ملللليم(

ِ إِن َكاَن ِمۡن ِعنِد  ِءيَل َعلَىَٰ ِمۡثِلهِ   ۦَوَكفَۡرتُم بِهِ  ٱّللَّ ٓ َرَٰ نِۢ بَنِٓي إِِسۡ اِهد  م ِ ِهَد شَِ تَۡكبَۡرتُمۚۡ اَمَن وَ   فَ   ۦَوشَِ إِنَّ   ٱِسۡ

 َ ِلِمينَ  ٱۡلقَۡومَ اَل يَۡهِدي   ٱّللَّ
 (2).(١٠  ٱلظََّٰ

 د كا ت ددون رملللللول س صللللللى س دل   ومللللللم للزداهات الديت ة هن غيف المسللللللمين 
ال  األح ار و الفي ان و كسلللللل  هن  كسلللللل  هت  إلى د إذ كان يهدف  هتعددن الحكم غزةفن ال وائ 

 . احر م كل األصتام التص اعبد هن دون س إلىرا هم هن هللاا اّل كما كان يهدف  و 

ن الزدما  و العلما  هن غيف المسلمين و إ تا اذا اأهلتا هللابعاد هذا األملوب التبوي فص دد
كا   فص  ل  المددو ل  وجد ا بالحبة العمل ة و التتائي الوا   ة لهذا األملوبل هللان الحق  بد ه

بإذن س اعالى لل كائتا ها كان هو ع  هللاو هفكزلل بعد ابد م السب  بحسن دفض اإلميم بأه ل  
 ... األمالي ل فإن لم ا مف الك األمالي  و هللابى هللاول ك إال الك ف  كون المسلم  د هللاد  ها دل  

 كون إال إ سلللللللللللا ا ي   "الحبف" هللاو "الفاه " ال  عدو هللان  دلى هللان يدرن المسللللللللللللم هللان هذا
 واّ  ال يف و واّ  الرلللللللللفل وهللامللللللللللوب التعاهل الحك م البائم دلى الددون بالعلم وال هم والحبة  

 

ــ 1) ل   3/410( والحاكم فص هسللللتدرك  )948( )2/77( و هسللللتد الرللللاهيين للربفا ص )  24030( )6/25هسللللتد هللاحمد )( ــــــــــ
  فجال ووافب  الذهبصل و ذكفل الهي مص بهذا الل ظ و  ال: روال الربفا ص   ين و لم( و  ال: صللللللح ي دلى  للللللفط الرلللللل 416

 (106ل  10517ورجال  رجال ال ح يل المبم  )
 (10مورن األحباف  ل  اآل ة )( ـ 2)
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لحكمة هو الذي  حفن فص هذا الحبف والفاه   اّ  ال يفل ه لما هللافلي رملللللول س صللللللى س  او 
 . دل   وملم ه  دبد س بن ميم وغيفل

هتهي  ف  ص حك م  كرللللللللف دن  واّ  الت ود ال رللللللللفةة وها   فمتهي رمللللللللول س فص الددون هو 
۞لَتَِجَدنَّ  )ذلكل كبول  اعالى:   إلىو  لللللللللفل و د هللا لللللللللار البف ن الكفةم اتروي دل   هن خيف هللا

دَّ  َِِ َوٗة ل ِلَِّذيَن َءاَمنُواْ    ٱلنَّاِس أَشِ  َولَتَِجَدنَّ أَۡقَربَُهم  ٱلَِّذينَ وَ  ٱۡليَُهودَ َعَدَٰ
َرُكواْ  ِِۡ ٗة ل ِلَِّذيَن َءاَمنُواْ   أَشِ َودَّ مَّ

يَن َوُرۡهبَاٗنا َوأَنَّهُ   ٱلَِّذينَ  ِِِ يسِ ِ ِِ ِلَك بِأَنَّ ِمۡنُهۡم قِسِ
َرىَٰۚ ذََٰ ََِِٰ تَۡكبُِرونَ   مۡ قَالُٓواْ إِنَّا نَصِ ِِۡ المائدن   (٨٢اَل يَسِ

82(1) 

 بول الربفي: )إن س اعللالى ذكفل هللاخبف دن الت ف الللذين هللادتى دليهم هن الت لللللللللللللللار  ببفب 
اهم ألهل اإل مان باع ورملللللللللول ل هللان ذلك إ ما كان هتهم ألن هتهم هللاهل إجتهاد فص ال  ادن  هود

ي عدون دن   وافه  فص الد ارات وال للللللللللللواه ل وهللان هتهم دلما  بكتبهم وهللاهل ايون لهال فهم ال
واجتهاد  المتهتين لتواةلللعهم للحق إذا دففول وال  سلللتكبفون دن  بول  إذا ابيتول هللا هم هللاهل دين  

فص ذات س ول سوا كاليهود الذين  د دربوا ببتل األ ب ا  والفمل وهعا دن    مي   و   حة أل  سه
 (2).س فص هللاهفل واحفة  اتزةل  الذي هللا زل  فص كت  (

وةبول الزه رلللفي:) بأن هتهم  سللل سلللين و ري ا ا( هللاي: دلما  و ة اد و هللا هم  وم فيهم  
 (3).و اليهود دلى خيف ذلكاواة  و امتكا ة وال كبف فيهمل  

وبرلللص  هن التأهل العميق لهذا األمللللوب التبوي البد   وهو يددوا الفهو  الديتيين هن  
 خف دظ م األهم ة وهو هللان الددون للفي ان واألح ار ارمل للللل فص   غيف المسلمين  لمس إ حا ا

إ حائها للللللللللللللللللل العلما  المسللللللمين الذين  بعلون أل  سلللللهم هفكزا فوق ا  سلللللتعلون ب  دلى التادل 
وةسللللللتالون ام يلهم للدين فص اكد س ال فوات بال ا لل كما  ال مللللللف ان بن دييتة:) هن فسلللللد  

 (4) هن فسد هن ة اد ا كان ي       هن الت ار (هن دلمائتا كان ي       هن اليهود و 

 

 (82مورن المائدن ل  اآل ة )( ـ 1)
 (506ل  10/505ا سيف الربفي )( ـ 2)
 (1/668الكراف )( ـ 3)
 (3/102ا سيف ابن ك يف )( ـ 4)



 

 
48 

إن الفمللللللاالت لم اتزل لت لق هن التاد الذين  حملو ها هللاو  م لو ها   بة جديدن اتمت   
باإلهت ا ات الكبيفن بدون حق وامارد كل  لص  دون حسلابل بل ا رلبت لتحفر اإل سلان هن  

  الك ا ن والعمل ال للللالي ل سللللعى   دن  دبود ة هللاخ   اإل سللللان ولتمتح  الرللللعور بالكفاهة المتب بة
الحق هن هو   اإلحسللللللاد بحفةت  ال كفةة هن دون خ للللللّو ل رللللللف هللاو لايفلل ول بف بين   إلى

 (1) .يدي س ه  كل ال رف فص وحدن اإلخيص والرادة والعبود ة المرلبة ال ال ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1/131الحوار فص البف ن لمحمد حسين) ( ـ 1)
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 ة ي سمو األخالق اإلسالمية في ضوء السنة النبو رابعا: 

 المبحث األول: تعريف األخالق لغة واصاالحا 

االخيو جم  خلقل وال لق امللم لسللب ة اإل سللان و ب عت  التص خلق دليهال  ال ابن هتظور:  
)ال لق ب للللم اليم ومللللكو ها هو الدين والر   والسللللب ةل وحق بت  هللان مللللورن اإل سللللان ال ا تة 

 1وهص   س  وهللاوصافها وهعا يها(

 2د: )وال لق بال م وب متين: السب ة والر   والمفو ن والدين(وةبول صاح  كتاب الباهو 

وهللاها فص االصللللريحل فبد دفف البفجا ص ال لق بأ   )ة ارن دن هي ة للت س راملللل ة ا للللدر  
دتها األفعال بسلللهولة وةسلللف هن غيف حاجة إلى فكف وروةةل فإن كان ال لللادر دتها األفعال 

ل للللادر هتها األفعال البب حة مللللميت الهي ة التص الحسللللتة كا ت الهي ة خلبا حسللللتال وان كان ا
 3هص ه در ذلك خلبا مي ا(.

و د دفف  ابن هسللللللللللكوة  فص اهذي  األخيو ببول : )ال لق حال للت س داة ة لها إلى هللافعالها  
هن غيف فكف وروةةل وهذل الحال اتبسلللم إلى  سلللمين: هتها ها  كون  ب   ا هن هللاصلللل المزاج  

ل هللاو كاإل سان الذي  ببن  ى  ص   حو غ   وةه ي هن هللا ل مب كاإل سان الذي  حفك  هللاد  
 4هن هللا سف  ص  ...(.

والمب لللود بسلللمو األخيو اإلمللليه ة هو الك السلللبا ا والرلللمائل التص جعلها التبص صللللى س  
دل   وملللم الاا ة هن بع ت  الرللفة ة فبد صللي دت  صلللى س دل   وملللم هللا    ال: )إ ما بع ت  

 5األخيو(.ألامم هكارم  

 
 (. 10/86لسان العفب )  1
 (. 881الباهود المح ل )  2
 (. 101التعفة ات )  3
 (. 41اهذي  األخيو )  4
(ل وهللاخفج  الحاكم بل ظ )ألامم صالي  8949( )476/ 2(ل والبزار فص المستد )20571( )10/ 191هللاخفج  البيهبص )  5

( و ال: صح ي دلى  فط هسلم ووافب  الذهبصل وهللاخفج  هالك بل ظ )ألامم حسن األخيو( 4221( ) 2/670األخيو( )
(1609 .) 
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وفص ذلك داللة دلى هللاهم ة ال لقل إذ بالفغم هن هللا   ل س هللاهم  لللللللص  بعة ب  رملللللللول س هن  
 ! هللاجل ل فالعبيدن هللاهم هت ل وال  ادن هللاهم هت 

وب ان ذلك هللان ال لق هو هللابف  ها يفال التاد وةدركو   هن مللللللللائف هللادمال اإلملللللللليمل فالتاد ال  
ال يفون كلللل ة لللادااللل ل لكتهم يفون هللاخي للل  يفون دبيلللدن  لللللللللللللل   ألن هحلهلللا البلللل  كملللا  

وةتعاهلون هع  هن خيلهال وبالتالص فإ هم ملل ق مون ديت  هن خيل اعاهل  وخلب ل لذلك جعل  
  …رمول س صلى س دل   وملم ممو األخيو هو هللاماد ال يفةة والت اةل يوم الق اهة

 المبحث الثاوي: األحاديث الواردة وأقوال الِراح فااا 

دن هللامما  بتت هللابص بكف لللل  رةص س دتهما لللل  الت:  دهت دلص   فص صح ح   ال  اري  فو  لللل 
هللاهص وهص هرفكة فص دهد رمول س صلى س دل   وملم فامت تيت رمول س صلى س دل   

  وملم فبلت: إن هللاهص  دهت دلص و هص راغ ة هللافأصل هللاهص ؟

 (1)  (. ال: ) عم صلص هللاهك

هللا س رةص س دت   ال: كان غيم يهودي   دم التبص صلى  دن  صح ح   فص ال  اري   للفو  
ملل  فبال ل :) هللاملللم  س دل   وملللم فمفض فأاال التبص صلللى س دل   وملللم  عودل فبعد دتد رهللا

هللاب   و هو دتدل فبال ل : هللا   هللابا الباممل فأملم ف فج التبص صلى س دل   وملم   إلى( فتظف  
 (2) .(الذي هللا بذل هن التارو هو  بول: )الحمد هلل  

رةلص س دتها  الت: دخل رهل هن اليهود دلى  دائرلة  دن  صلح ح  فص  ال  اري  رو   للللللللللللللل  
ام و اللعتة فبال  ام دل كمل ف همتها فبلت: دل كم السل، رملول س صللى س دل   ومللم فبالوا: السل،
رمللول س صلللى س دل   وملللم: )ههي  ا دائرللة فإن س  ح  الففق فص األهف كل  ( فبلت: 

 

 (2620( )5/291باب: الهد ة للمرفكين )صح ي ال  اري  ل  كتاب: اله ة و ف لها  ل   ( ـ 1)
صح ي هسلم  ل  كتاب: الزكان  ل  باب: ف ل الت بة و ال د ة دلى األ فبين و الزوج و األوالد والوالدين و لو كا وا هرفكين 

 للل كتاب: الزكان  للل باب: صد ة التافلة دلى المرفكين و  (ل و متن البيهبص26985( ) 6/347(ل و هستد هللاحمد )296/  2)
 (4/191دلى هن ال  حمد فعل  )

ــ 2)  صح ي ال  اري  للللللللل  كتاب: البتائز  للللللللل  باب: إذا هللاملم ال بص فمات هل   لى دل   و هل  عفض دلى ال بص( ــــ
الحاكم  لللللللللللللللل  كتاب:  ( بل ظ  فة ل و هسللتدرن7500( )4/356(ل و السللتن الكبف  للتسللائص )1356( )  3/280اإلملليم ) 
 . ( بل ظ  فة 1/363البتائز )



 

 
51 

  ( )فبد  لت و دل كم رملللول س صللللى س دل   ومللللم: رملللول س هللاولم اسلللم  ها  الوا ؟  ال  ا
(1) 

: إن حدية هللاملللللما  رةلللللص س دتها ه  هللاهها  عرص ال لللللورن العمل ة لحسلللللن التعاهل  الِــــرح
اإلمللللليمل إذ المسللللللم هكلف بأن يلبى هللاهل األرض  إل  هص و ال لق الفي   الذي يددو  اإلملللللي

 ا  ة ب  لللللللائل ال اف ى اليها  لللللللبهةل فال لللللللدو واج  دلى المسللللللللم ه  المسللللللللم و غيفل و  
 .السماحة و الوفا  و المفو ن و التعاهل و الكفم

بل إن اإلملللليم ال  عتبف حتى الك ف ها عا هن إمللللدا  المعفوف و حسللللن الت لقل  ال 
ل هللاي: دف  ال لللد ة  (2)رحم  س اعالى: ) فوصلللف الك ف ل س بما   هن الدف  إليهم(ابن الق م 

 . اليهمل و دلى ذلك كان دمل ال حابة رةص س دتهم

رو  دبد س بن ديتار  ال: مللللمعت ابن دمف رةللللص س دتهما  بول: رهللا  دمف حلة 
و إذا جا ن الوفودل  ال: )إ ما  ملللليفا  ا اّل فبال  ا رمللللول س إبت  هذل وال سللللها يوم البمعة  

يل س هذل هن ال خيو ل  (ل فأواص التبص صلللى س دل   وملللم هتها بحللل فأرمللل الى دمف  
بحلةل فبال: ك   هللال سلللللللللللها و  د  لت فيها ها  لت ؟  ال: ) إ ص لم هللادركها لتل سلللللللللللها و لكن 

  (3) لماب عها هللاو اكسوها ( فأرمل بها دمف الى هللاخ ل  هن هللاهل هكة  بل هللان  س

ك   ال   إل    فهذا دمف بن ال راب لم يف فص ك ف هللاخ   ها عا ل  هن إمللدا  المعفوف
و رمللللول س صلللللى س دل   وملللللم  أذن لل للللحاب ة البليلة هللامللللما  بتت هللابص بكف هللان احسللللن  

ألن ملللماحة اإلمللليم اددو الى ح ظ حبوو  ( 4)  هعاهلة اهها المرلللفكة "  يلة بتت دبد العز " 
 . اآلخفةن و لو كا وا كاففةن

 

  (6356( )11/41صح ي ال  اري  ل  كتاب: اإلمت ذان ل  باب: ك   الف،د دلى هللاهل الذ،هة بالسيم )( ـ 1)
 (2165( )4/1706صح ي هسلم  ل  كتاب:السيم  ل  باب: التهص دن إبتدا  هللاهل الكتاب بالسيم ) 

 (1/300هل الذهة )هللا هللاحكام ( ـ 2)
 (619( )5/290باب: الهد ة للمرفكين ) وف لها لصح ي ال  اري ل كتاب: اله ة  ( ـ3)
 (5/233فتي ال اري )( ـ 4)
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الذي كان رمللللللول س صلللللللى س دل   وملللللللم يتحفن   العامفالبف ن الكفةم هو الت للللللور  
ُكُم  ) ةللللمت  و هو البائل:   ُ الَّ يَۡنَهىَٰ تِلُوُكۡم فِي  ٱلَِّذينَ َعِن   ٱّللَّ ينِ لَۡم يُقََٰ ِرُكۡم   ٱلد ِ ن ِديََٰ َولَۡم يُۡخِرُجوُكم م ِ

وُهۡم َوتُۡقِسُطٓواْ إِلَۡيِهۡمۚ إِنَّ  أَن  َ تَبَرُّ  . 8الممتحتة  (٨  ٱۡلُمۡقِسِطينَ يُِحبُّ   ٱّللَّ

وح اظا دلى األخيو اإلمليه ة حفص رملول س صللى س دل   ومللم دلى صللة الفحم بين  
البتت المتهتة وهللاهها الكاففنل  ال ابن حبف ب: جوا  صللللللللة البفة  و لو كان دلى غيف دين  

 (1) .اصلالو 

 (2)(كما هللاورد  ول ال ر،ابص:) ي   هللان الف،حم الكاففن اوصل بالمال و حول كما اوصل المسلمة

 (3) (البفة  المرفن وبم ل ذلك  ال التووي: )وي   جوا  صلة

وهن هيهي ممو األخيو اإلميه ة فص هدرمة التبون الك الزةارن التص  ام بها الفمول  
للايم اليهودي المفة ل فهو السلللون التاب  هن الك الفحمة التص  ذفها  صلللى س دل   وملللم 

س اعالى فص  لوب ة ادل المتهتينل فهو  للللللللعور  بعل المسلللللللللم يفو آلالم ال لق و  سللللللللعى  
هص اراكاد  إل التهال و هذل الفحمة ل سلللللللللللت إال كماال فص الرب عة اإل سلللللللللللا  ةل هللاها البسلللللللللللون ف

 .هللاموهللا المفاا  إلىبال رفن و  زول بها  

 للال ابن حبف اعل بللا دلى حللديللة  ةللارن التبص الكفةم للايم اليهودي المفة : )وفص  
 (4) (الحدية جوا  امت دام المرفن و ة ادا  إذا هفض و ي   حسن العهد

س  و د مللللللللل ل اإلهام هللاحمد دن حكم ة ادن الك ار فبال: ) هللال س  د داد التبص صللللللللللى 
 (5) اإلميم ( إلى دل   وملم اليهودي وددال 

 

 (6/281الم در   س  )( ـ 1)
 (5/234الم در   س  ) ( ـ2)
 (4/97صح ي هسلم برفح التووي )( ـ 3)
 (3/221فتي ال اري )( ـ 4)
 (1/200هللاحكام هللاهل الذهة )( ـ 5)
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التص يتعاهل بها المسللللمون ه  غيفهم هص التص اظهف ها فص اإلمللليم  فهذل السللللوكات
هن ملمو اخيو و ف ليلة و إحسلان و رحمة وصلدو وهللاها ةل فذلك هللادظم هفغ  لألجا   فص 

 .اإلميمل كما كان خيفهم هللادظم هت ف لهم هت 

و ارابا ا باألخيو اإلملللللللللللليه ة لم   فو هذا الدين العظ م بين   س المسلللللللللللللم و   س  
لكاففل فبد دبت هللان رمللللول س صلللللى س دل   وملللللم  ام لبتا ن ر هال و لما بد  التعب  هن  ا

 (. !! اصحاب  ك    بوم لها و هص ليهودي ! ؟ كان جواب  الرفة :) هللال ست   سا

رو  ال  اري فص صلح ح  ان ملهل بن حت   و ق س بن ملعد بن ة ادن كا ا بالبادمل ةل فم ف، 
فباهال فبيل لهما: إ   هن هللاهل األرضل فباال: ه ف، دلى رملللللللللول س صللللللللللى س  دليهما ببتا ن  

 (1)(دل   وملم ببتا ن فبامل فبيل ل : إ   يهودي ! فبال: ) هللال ست   سا

 ال ابن حبف: ) و هب لللللللللود الحدية هللان ال  سلللللللللتمف اإل سلللللللللان دلى الا لة بعد رؤةة  
مة املللتو  ي   كون الميت هسللللما هللاو الموت لما  رلللعف ذلك هن التسلللاهل بأهف الموتل فمن د 

 (2) (غيف هسلم

واأكيدا دلى األخيو اإلملللللليه ة فص التعاهل ه  غيف المسلللللللمين ذه  هللاهل العلم الى 
جوا  هوامللللللللللللللااهم ف ه للللللللللللللابهم و ذللك بتعزةتهم فص هوالاهمل دن ابن جفةي و ال وري  لاال:  

 () عزي المسلم الذهص ببول : هلل

  (3)  .السلران والعظمة دأ  ا إبن  دم ها   ت و ال بد هن الموت(

و كان هللابو دبد س بن برة  بول:)  ب ال فص اعزةة الكافف: ادران س دلى ه لللللللليبتك  
ل و للمسلم هللان   تار هن األدة ة ها يفال هتام ا هما  (4) هللاف ل ها هللادرى هللاحدا هن هللاهل ديتك (

 . صل س ي   ددا  للميت وال  ون للح 

 

 (  1312( ) 3/231ي  ل  كتاب: البتائز  ل  باب: هن  ام لبتا ن يهودي ) صح ي ال  ار ( ـ 1)
 (961( )2/661وصح ي هسلم  ل  كتاب: البتائز ل  باب: الق ام للبتا ن ) ( ـ 2)
 (3/232فتي ال اري )( ـ 3)
 ( 9947( ) 6/42ه تف دبد الف او ل باب: اعزةة المسلم الذهص )( ـ  4)



 

 
54 

ودلى المسلللللللللللللمين هللان   هموا جيدا هذل السللللللللللللتة الفبا  ة و هم يتعاهلون ه  غيفهمل وال  
اإلميم و هللان دلى  إلىلففق وحسن ال لق لللللللللللللل هللا هم يددون   ر   لهم لللللللللللللل إن ددهوا الفحمة وا

 . قح التاد هللان يتحملوا البسون و الالظة أل هم  عملون لم لحتهم و يددو هم الى ال

ددللان اإلملللللللللللللليم إال إذا كللا وا رحمللا  بهم هتواةللللللللللللللعين هعهم    إلىفللالتللاد ال  ميلون  
 .    و هم بوجول البف و الر بة و المعو ة بدون اكبف هللاو امتعي  او خرو ة او مو  خلق

ود  عمهم   الىبرللللللللا للللللللة مللللللللمحة و  إلىردا ة فائبة و   إلىكتف رح م و   إلىحاجة   فالتاد فص
 ل  كبيف  عريهم وال   إلىةللللللللللع هم و  ب للللللللللهمل إ هم فص حاجة    وحلم ال   لللللللللليق ببهلهم و 

 (1).اإلهتمام والفدا ة والعرف والسماحة   حتاج هتهمل  حمل هموههم و  بدون دتدل دائما

المعاصللفون ان  سللحبوا ال سللاط هن احت هللا دام المسلللمين بففع  و د امللتراّ خ للوم اإلملليم  
 (2) . عار "س هح ة " و  بذبوا اليهم  الف المسلمين

لبد هللارمللللى رمللللول س صلللللى س دل   وملللللم هللاصللللول و وادد ال لق الفي   بما مللللت  هن  
ن ( األ ب ا   هللاحكام و ارلفةعات و صلدو س فص كتاب  العزةز ) و ها هللارمللتان إال رحمة للعالمي 

107. 

إذ جسلد رملول س صللى س دل   و مللم اإل سلا  ة الكاهلة فص هللاخي   و هعاهيا  ه   
 . المسلمين وغيف المسلمين

 بول الر   هحمد الازالص رحم  س اعالى: ) و لبد هللاراد س هللان  متن دلى العالم بفجل  
 مسلي  اله  و    ف هللاحزا   و يفدص ل را ال و  سلتميت فص هدايت  و  أخذ بتاصلف ال ل     
و  باال دون  تال األم دن صللاارهال فأرمللل حمدا صلللى س دل   وملللم ومللك  فص  ل   هن  

 

 (2/410المعتى والرفح )  ( ـ1)
 (  ل  بت فف 248الستن اإلله ة  ل للدكتور دبد الكفةم  ةدان )( ـ 2)

ملللا ة وذلك هن خيل الهي ات و البم  ات التت للليفةة المرلللبوهة المزرودة فص هعظم بلدان العالم اإلمللليهص و المددوهة بتف 
ر هرللللفّو  هن الومللللائل الماد ة و ال رللللفةة لتمسللللي دن األيتام دهودهم و ا  ف دن المفةللللى  الههمل و بين هذل والك  مف،

 التت يف بامم " س هح ة "ل فأين المسلمون !! ؟
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فص خلب  هن اإليتاد و البفل و فص   ع  هن السلللللهولة والففقل وفص يدل هن   العلم و الحلم و 
 (1) الس اون و التد  ها جعل  هللا كى ة اد س رحمة وهللاومعهم دا  ة و ارحبهم صدرا(

هللاها فص حدية دائرللللللللللللة رةللللللللللللص س دتها فيبدو التعاهل بالم ل السللللللللللللاه ة و األخيو  
 . وملم و هو يتلبى هن اليهود مو  خلق ال اةلة جل ا هن رمول س صلى س دل  

 ك   ال و هو التبص العظ م الذي ها فتئ يوصص هللاصحاب  و هللاهت  بحسن ال لق:

رو  اإلهام هالك فص" المو أ " هللان هعاذ بن جبل رةللص س دت   ال: ) آلخف ها هللاوصللا ص ب   
هللان  ال: )هللاحسلللللن خلبك  (2) رملللللول س صللللللى س دل   ومللللللم حين وةلللللعت رجلص فص الاف 

 (3) للتاد  ا هعاذ بن جبل (

ودن هللابص ذر وهعاذ بن جبل رةص س دتهما  اال:  ال رمول س صلى س دل   وملم: )إاق  
 (4) س حي ما كتتل و هللاا   السي ة الحستة امحها و خالق التاد ب لق حسن(

إ حفاف    ل فهل ل  هللان  سلايفل  إ ذا اعاهل المسللم ه  غيفل دم ظهف هت  ملو  خلق و   سـؤال:
 فص هذا اإل حدار ال لبص بددو  الفد بالم ل ؟

هللان هترق اإلميم فص التعاهل ه  التاد هو الدف  بالتص هص هللاحسن و ددم رد السي ة    والجواب:
اوجيهات    بالسي ةل و الحذر هن اإلمتفاج  حو ال رأ و المرص ورا  لمتحدرةن خلق ال وهن

ذلك  فص  الكفةم  اعالى:    البف ن  نِ َوِعبَاُد  ) ول   ۡحَمَٰ َعلَى    ٱلَِّذينَ   ٱلرَّ َوإِذَا    ٱأۡلَۡرِض يَۡمُشوَن  َهۡوٗنا 

ِهلُونَ َخاَطبَُهُم  ٗما  ٱۡلَجَٰ  . 63ال ف ان  (٦٣قَالُواْ َسلََٰ

 (5)  ال البف بص: )هللاي  بول للباهل كيها يدفع  ب  بففق و لين (

 

 (304خلق المسلم ) ( ـ 1)
  رمول س صلى س دل   لى ال من رموال هن  بلا  كاب هن رحل ال عيفل هللاي دتد م فل الاف : هوة  الف ( ـ 2)

 (3/359بن األديف  ل  هادن )غف ( ) الوملم  ل  هللا ظف: التها ة فص غفة  الحدية 
 (2/902هو أ هالك  ل  كتاب: حسن ال لق  ل  باب: ها جا  فص حسن ال لق ) ( ـ 3)
 (1987( ) 4/313و ال لة  ل  باب: ها جا  فص هعا فن التاد )  ل  كتاب: البف  التفهذيمتن ( ـ 4)

  ال هللابو ة سى: هذا حدية حسن صح ي.
 (70ل  13/69ا سيف البف بص ) ( ـ 5)
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بلالسللللللللللللللص  لم  بلابلوهم دل ل  بم لل ل بلل  ع ون و  و لال ابن ك يف: )إذا ملللللللللللللل ل  دليهم البهلال  
  ل حون و ال  بولون إال خيفال كما كان رملول س صللى س دل   ومللم ال ازةدل  لدن البهل  

 (1)  دل   إال حلما(

هن اهتماهات كبيفن ال  ها  رللال   ومللهم   إلى سلللمون فص جدهم وو ارهم و  للدهم  فالم
الحمبى وم   الس ها ل وال  رالون و تهم و جهدهم باإل ت ان ه  الس ها    حما ة إلىيلت تون  

الرائرلين... ال دن ةلعف    والحمبى فص جدل هللاو دفانل وةتففعون دن المهاافن ه  المهاافةن
ولكن دن افف ل وال دن دبز ولكن دن املللللتعي  دن صللللل ا ة للو ت والبهد هللان يت با فص ها 

 (2) ال يليق بالفجل الكفةم المراول دن الهاافن لما هو هللاهم و هللاكفم وهللارف (

 َواَل    ٱۡلَحَسنَةُ تَۡستَِوي    َوالَ )  وكذا  ول  اعالى: 
بَۡينََك    ٱلَِّذيِهَي أَۡحَسُن فَِإذَا    ٱلَّتِي بِ   ٱۡدفَعۡ   ٱلسَّي ِئَةُۚ

َوة  َكأَنَّهُ   ۥَوبَۡينَهُ   34ف لت  (  ٣٤َوِليٌّ َحِميم   ۥ َعَدَٰ

  ا فعلت  ادا  الك الحسلللللتة ال    ال ابن ك يف:) هللاي هن هللاملللللا  ال ك فادفع  باإلحسلللللان ال  ل فإذ
 (3) وهحبتك والحتو دل ك حتى   يف كأ    فة  ال ك( ه افااك إلى

فال للللللللبف و التسللللللللاهي و اإلمللللللللتعي  دلى رغ ة الت س فص هبابلة الرللللللللف بالرللللللللف يفد الت ود 
.. غيف  اللين. إلى الوال  و هن البماح   إلىهدو  و ال بةل فتتبل  ال  لللللللللللوهة  الباهحة الى ال

 ل  كبيف  عرف و  سللللللمي و هو  ادر دلى اإلمللللللا ن والفدل و   إلىهللان الك السللللللماحة احتاج  
هذل البدرن ةللفورةة لتتاص السللماجة هللادفها حتى ال   للور اإلحسللان فص   س المسللص  ةللع ال  

 (4) .ول ن هللاحس هللا   ةعف لم  حتفه  ولم  كن للحستة هللادفها إ ي ا

لهذا هللاهف رملللول س صللللى س دل   ومللللم بالح اظ دلى ملللمو األخيو اإلمللليه ة وان 
مللللا ت هللاخي هم هعتا وهو    ه  اليهود الذين ملللللموا دل   بما   يد الموت خيف دليلل كما هللا   

 

 (4/259ا سيف ابن ك يف )( ـ 1)
 (5/2578فص ظيل البف ن لسيد  ر  )( ـ 2)
 (5/224ا سيف ابن ك يف )( ـ 3)
 (5/3121فص ظيل البف ن )( ـ 4)
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هللا كف دلى دائرلللللة رةلللللص س دتها ردها بالتعت   دلى هتال  اليهود و  هاها دن الالظة فص 
 (1) بالففق واللين فص األهف كل  الكيم و هللاهفها

ودلى المسلللللللم هللان يدرن حق بة هال وهص هللان ال  كون كل التاد  يبين هسللللللالمينل فا   
 .م بد فيهم الال ظ والل  م والظالم والمبفم

 بول اإلهام ابن حزم األ دلسلللللللللللللص رحم  س:) التاد فص هللاخي هم دلى مللللللللللللل   هفاا :  
يل ل وهلذل صلللللللللللللل لة هللاهلل الت لاو هن ال  لابينل وهلذا خلق  فرلائ لة املدح فص الوجل  و الذم فص الما

فاش فص التاد غال  دليهم و  ائ ة اذم فص المرلللللهد والماي  وهذل صللللل ة هللاهل السلللللي ة و  
الو احة هن ال  ابينل و ائ ة امدح فص الوج  والماي  وهذل ص ة هللاهل الملق والرم ل و ائ ة  

ل وهللاها هللاهل ال  لل ي مسلكون دن اذم فص المرلهد وامدح فص الماي  و هذل صل ة هللاهل السل ف
 مسلللللللللكون دن الذمل وهللاها ال  ابون   المدح والذم فص المرلللللللللاهدن وة تون بال يف فص الماي ل هللاو 

البف   هن الت او و الو احة ي مسللللللكون فص المرللللللهد و يذهون فص الماي ل وهللاها هللاهل السلللللليهة 
ال للللل ات  د ي مسلللللكون دن المدح و دن الذم فص المرلللللهد و الماي ل وهن كل هن هللاهل هذل 

 (2) اهد ا وبلو ا(  

كما  بول ابن الق م رحم  س  ل  هبيتا هللاصتاف التاد ه  المسلم  ل :) إن التاد هع   
 سمان: هوافق ل  هوالل وهعاد ل  هعارضل و دل   فص كل واحد هن هذل واج ل فواج   فص  
الذي ب  صيحهم و صيح  أ همل و   المعفوف  بالمعفوفل وهو  هللاهفهم و  هيهم هللان  أهف 

ذِ ) بلتهم بالم ل واإل تبام هت  لت س ل فبد  ال اعالى:  يتهاهم دن ةدل وددم هبا َۡ    ٱۡلعَۡف َ   خل َوۡأمل

فِ ِب  َۡ ۡض َعِن   ٱۡلعل َِ ِهِلرنَ َوأَۡع  (3)  .199األدفاف   (١٩٩ ٱۡلَجَٰ

التفاج  ال لبص الظاهف فص ح ان المسللللمين وهد  ااسلللاّ  إلىو د ا ت   هللاددا  اإلمللليم 
 . الهون بيتهم وبين ها يددو ال   ديتهم

)وةرللللكل ال لق اإلملللليهص جز ا ال يت  للللل دن الدين الذي هو     بول هارملللليل بوا ار:
 هللاي هد  هو هربق وهحتفم فص إلى  التعاهل ه  اآلخفةنل ولن  حكم  فص  ظف السلللتة:  فةبة  

 

 (5/3121فص ظيل البف ن )( ـ 1)
 (48ل  47األخيو والسيف فص هداوان الت ود )( ـ 2)
 . 199(ل و اآل ة هن مورن األدفاف بف م 2/290هدارج السالكين )( ـ 3)
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حد البول بأن ح ان المسلللللللمين هللاصلللللل حت فص  إلى  (  1)ذه  ه لللللللي إملللللليهص كبيفهللا اهتال فبد 
 " الو ت الحاةف " هظاهفن ةد ديتهم

فبد  كون ةلعف اإل مان و ا حفافاا  همادلة فص الوا   لما  د اكو   الفذائل المتتا  لة 
ٍ و التبص هحمد  صللللللللللى س دل   ومللللللللللم ٍ و هص رذائل   لل  لللللللللائل المتعلمة هن س ٍ  اعالى  

المسللللمين: فسلللاد العبيدنل و البهل ال كفيل و الظلم و اإلملللتبدادل وال  ا ة والاأ  إلىاسلللص   
 (2)  .و الم اددة حتى ح ال س   اعالى ٍ

 

 (200ل  195 ب د اإلهام هحمد دبدل فص رمالة التوحيد )( ـ 1)
 (63ل  افجمة د / دف   دهرق ة )  إ سا  ة اإلميم لمارميل بوا ار( ـ 2)
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 : حرمة المسلمان في ضوء السنة النبوية خامسا: 

دن دبد س بن دمف رةلص س دتهما هللان رملول س صللى    فص صلح ح   ال  اري  رو  
 (1).(س دل   وملم  ال:) هللا ما رجل  ال ألخ    ا كافف فبد با  بها هللاحدهما

رمللول س صلللى س دل   وملللمل ح و   دن هللابص هفةفن  ال  ال  فص صللح ح   هسلللم رو   لللللللللللللللل   
حددتا  حيى بن  حيى  ال:  فهللات دلى هالك دن مللللللللللللهيل بن هللابص صللللللللللللالي دن هللاب   دن هللابص  

ل   ومللم  ال:) إذا  ال الفجل هلك التاد فهو  دس دت  هللان رملول س صللى س هفةفن رةلص  
 (2)  .(هللاهلكهم

هللان دت ان بن هالك و هو هن هللاصلحاب رملول س صللى س    فص صلح ح  ال  اري   رو   لللللللللللللللل   
دل   ومللللللم همن  لللللهد بدرا هن األ  لللللار هللا   هللااى رملللللول س صللللللى س دل   ومللللللم فبال:  ا 
رملول س  د هللا كفت ب لفي و هللا ا هللاصللص لبوهص فإذا كا ت األهرار ملار الوادي الذي بيتص و  

ت  ارملللللول س هللا ك اأايتص فت للللللص فص بيتهم لم هللاملللللتر  ان  اص هسلللللبدهم فأصللللللص بهم وودد
بيتص فأا ذل ه للللى,  ال: فبال ل  رملللول س صللللى س دل   ومللللم: ) ملللأفعل ان  لللا  س (  

ارا   التهار فاملتأذن رملول    ال دت ان: فادا رملول س صللى س دل   ومللم و هللابو بكف حين
هللان هللاصلللللللللللللللص هن بيتلك؟ (  ال:    س فأذ ت ل ل فلم  بلس حتى دخل البيلت دم  ال:) هللاين احل 

فأ لفت ل  الى  اح ة هن البيت فبام رملول س صللى س دل   ومللم فكبف فبمتا ف ل تا ف للى  
 فئب فص البيت رجال هن هللاهل  ركعتين دم مللللمل  ال: و ح سلللتال دلى خزةفن صلللتعتاها ل   ال:

الدار ذوو ددد فاجتمعوا فبال  ائل هتهم: هللاين هالك بن الدخ رلللن ؟ فبال بع لللهم: ذلك هتافق  
س و رملول  ! فبال رملول س صللى س دل   ومللم: ) ال ابل ذلك هللاال افال  د  ال ال    ال  ح 

 إلى  إل  إال س يفةد بذلك وج  س (  ال: س ورملللللول  هللادلمل  ال فإ ا  ف  و جه  و   للللل حت 

 

 (6104( ) 10/360صح ي ال  اري  ل  كتاب: األدب  ل  باب: هن هللاك ف هللاخال بايف اأوةل فهو كما  ال ) ( ـ 1)
 (1/79صح ي هسلم  ل  كتاب: اإل مان  ل  باب: حال إ مان هن  ال ألخ   المسلم  ا كافف ) ل  

 (2637( ) 5/23باب: هن رهى هللاخال بك ف )متن التفهذي  ل كتاب: اإل مان  ل  
 (2559( ) 2/60هستد هللاحمد )

 (1777( ) 2/984هو أ هالك  ل  كتاب: الكيم  ل  باب: ها  كفل هن الكيم ) 
متن هللابص  ل(4/2024 )  صح ي هسلم  لللللللل  كتاب: البف و ال لة و اآلداب  لللللللل  باب: التهص دن البول: هلك التاد( ــــــ 2)

هو أ هالك  للللل  كتاب: الكيم  للللل  باب: ها  كفل هن   (2/272 )(ل هستد هللاحمد 4983( ) 4/296داود  للللل  كتاب: األدب )  
 (1778()2/984الكيم ) 
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صللى س دل   ومللم: ) فإن س  د حفم دلى التار هن  ال الإل  إال   المتافبينل  ال رملول س
 (1) ( س يبتاص بذلك وج  س

دن دبد س بن دمف رةص س دتهما هللان رمول س صلى س    فص صح ح  ال  اري  رو  لللللللل   
 (2)  .()هن حمل دليتا السيح فل س هتا دل   وملم  ال:

ــرح المعاذيف لهم و    : هن الم ادم اإلملللللليه ة المهمة فص التعاهل بين المسلللللللمينل إلتمادالِــ
افن الرعن و التبفةي لهمل و هللان يدرن المسللللللم هللان ألخ   المسللللللم حفهة ال  بو  ل  إ تهاكها  
وان كلان فص خيف ه  هللاخ ل  فص فكف هللاو هتهيل وهللان يتبتل  الم لاصللللللللللللللملة و الللدد فيهلا أل هلا  

ة  الداة    ق م رحم  س  للللللللللللللللل  هتحددا دن صللل ال سلللت هن  للل م المسللللمينل  بول اإلهام ابن ال
لللللللللللللل : )...ال   اصم بلسا  ل وال يتوي ال  وهة ببل  ل وال   رفها دلى بال ل هذا فص  المسلم

س كما كان التبص   إلىس وةحاكم   فصصللللللللم باع و هللان   ا نحق   سلللللللل ل هللاها فص حق رب  فال تو 
" وبك خاصللمت وال ك حاكمت " و هذل درجة    االمللت تاحصلللى س دل   وملللم  بول فص ددا  

 (3)  .(فتون العلما  الددان الى س اعالى

واألحادية التص بين هللايديتا فيها التأصللليل التبوي لبوادد التعاهل ه  المسللللمينل وهللاهمها:  
 . ح ظ حفهتهم و هفادان حبو هم و الحذر هن هتزلبات مو  التعاهل هعهم

المسلللللللللللللللم هن هللان  ب  فص هللاخرف المزالق    إلىديللة ال  للاري األول احللذيف  بوي  فص حلل و 
 حد ا    ي   حفهة المسلمين  إلىهو هللان يتماد  مو  التعاهل  وهللاةفها دل   و دلى هللاهت ل و  

ف و الت للليل دون ةللابل هن  للّف  م بع للال فيتفا للبون بأحكام التك ي هللان  ك ف ي   بع لله إلى

 

 (425( )1/638صح ي ال  اري  ل  كتاب: ال ين  ل  باب: المساجد فص البيوت ) ( ـ1)
(  1/455بعذر )  لللللللللللل  الفخ ة فص الت لف دن البمادة صح ي هسلم  لللللللللللل  كتاب: المساجد و هواة  ال ين  

(ل متن البيهبص  للللللل  كتاب:  داب الباةص  للللللل  باب: ال ببل جفح ي من 23821( )5/449(ل هستد هللاحمد )  33)
 (10/124دبتت ددالت ( )

ــ2) صلللح ي ال  اري  لللللللللللللللللل  كتاب: ال تن  لللللللللللللللللل  باب:  ول  صللللى س دل   ومللللم: ) هن حمل دليتا فل س   ( ــــــــــ
)صح ي هسلم  للللل  كتاب: اإلهام  للللل  باب:  ول  صلى س دل   وملم: ) هن حمل دليتا   (7070) (13/29)هتا

 ( فل س هتا
 (1459( ) 4/59ومتن التفهذي  ل  كتاب: الحدود  ل باب: ي من  هف السيح )   (98) (1/98)

 ( 3563( ) 2/311الستن الكبف  ) التسائص( ) 
 (2/344هدارج السالكين ) ( ـ3)
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يللل  الرللللللللللللللللديلللد هن هلللذا المتزلق ال ريفل  بول اإلهلللام هللاو دبللللل وظلللاهف الحلللديلللة ي للل  التفه
البسري ص  لللللل  ه سفا دلة هذا التفهي  هن ا ي   حفهة المسلمين لللللل : )أل هم إن كان البائل 
صللللللللاد ا فص   س األهف فالمفهص كاففل وان كان كاذبا جعل الفاهص اإل مان ك فال و هن جعل  

صللى س دل   ومللم دبوبة هن   ل   حفهة  ل حتى جعل رملول س  (1)  اإل مان ك فا فبد ك ف(
هللاخ   المسلم بالتك يف دون هللاي ةابلل هللان يبو  بها هللاحدهمال ي سترفد اإلهام البسري ص  فح   
للحدية  ائي: )... فبد با : هللاي رج  بالكلمة هللاحدهمال  يل المفاد بأحدهما البائل خاصلللللللللةل و  

السللللللللو ل كبول الفجل لمن هللاراد هللان هذا دلى هذهبهم فص امللللللللتعمال الكتا ة و افن الت للللللللفةي ب 
 كذب : و س إن هللاحد ا لكاذبل و يفةد خ لللم  دلى التعيينل و حمل  بع لللهم دلى المسلللتحل  
لذلك إذ المسللللللللم ال  ك ف بالمع للللللل ةل هللاو المفاد: يفج  دل   التك يفل إذ كأ   ك ف   سللللللل  أل    

 (2)  ك ف هن هو ه ل (

وهلا  لد  ب  بين المسلللللللللللللللمين هن إختيف فص اإلجتهلادات و اعلدد فص اآلرا  ال  بو   
بحال هللان يوصللللللهم الى رهص بع لللللهم بع لللللا بكل  عوت التبائ  و ال للللليلة ألن ال رأ فص 

 .   ي الترت   دل   اإلجتهاد وارد وال

هللان  للهم هللاو هو اإلهام الرللا بص رحم  س  حذر المسلللمين هن هللان  رللتعوا دلى بع وها
الترللللللللللللت   بعلمائهمل ي بول رحم  س: )... إن  لة العالم ال   للللللللللللي  إلىيبلغ بهم األهف حتى  

وال األخذ بها ابليدا ل  وذلك أل ها هوةلللللودة دلى الم ال ة للرلللللّف ولذلك ل  إدتمادها هن جهة
  وال التب لليف و ال هللان   رللت،  دل   بها   إلى هللا   ال يت اص هللان ي تسلل  صللاحبها  .. كما  .د دت  لة

 (3)يتتب  هن هللاجلها(

وفص هدرملللللة التبون اعلم المسللللللمون هللا هم هأهورون بمفادان و ح ظ حبوو بع لللللهمل فلم  
يتتهكوا حفهتهم بالتك يف هللاو الت لللللليلل ألن رملللللول س صللللللى س دل   ومللللللم هللاخرأ بين يد    

 . ال حابة الكفام فص هسائل دديدن فما ك فهم وال فسبهم

 

 (9/66إر اد الساري ) ( ـ1)
 (9/66الم در   س  ) ( ـ2)
 (4/168الموافبات ) ( ـ3)
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 ال ابن حزم رحم  س:) .. و كذلك هللاخرأ جمادة هن ال لللللللللحابة رةلللللللللص س دتهم فص ح ان 
رملللول س صللللى س دل   و مللللم فص ال ت ا فبلا  دل   ال لللين و السللليم فما ك ف بذلك احدا 

 (1)  .هتهم و ال فسب  و الجعل  بذلك  دما(

او إلختيف فص ال كف هللاو ألن فتي باب الرعن فص المسلمين لمبفد و ودهم فص ال رأ  
ذلك  إلىلمسللللللللللللللمين دلى حفهة دلمائهمل و  هللان اراول جهال و دوام ا إلى  اإلجتهاد  د ارور

 للللللللل   اإلمللللللللليم ابن ا م ة رحم  س  ائي: ) فإن اسلللللللللل ل البهال دلى اك يف دلما   هللا لللللللللار
المسللللللللمين هن هللادظم المتكفات و إ ما هللاصلللللللل هذا هن ال وارج و الفواف  الذين  ك فون هللائمة  

 . (المسلمين لما  عتبدون هللا هم هللاخرأوا ي   هن الدين

  بو  اك يفهم بمبفد  و د اا ق هللاهل السلللللللللللتة و البمادة دلى هللان دلما  المسللللللللللللمين ال
ال رأ المح ل بل كل يتخذ هن  ول  و يتفن إال الفمللول صلللى س دل   وملللمل و ل س كل  

 (2)  هن ي تفن بع  كيه  ل رأ هللاخرأل ال   ك ف و ال    سق بل وال  أدم (

كملا  بول ابن هللابص العز:) ي بل  دلى كلل هسلللللللللللللللم بعلد هواالن س و رمللللللللللللللولل  هواالن 
المتهتين كما  رق ب  البف نل خ وصا الذين هم وردة األ ب ا  الذين جعلهم س بمتزلة التبوم  
ي هتد  بهم فص ظلمات البف و ال حفل و  د هللاجم  المسلللللللللللمون دلى هدايتهم و درايتهمل إذ كل  

حمد صلى س دل   وملم دلماؤها  فارها إال المسلمين فإن دلما هم خ ارهم هللاهة  بل ه عة ه
 (3)  فإ هم خل ا  الفمول هن هللاهت  و المحيون لما هات هن متت (

لتك يف هللاو التأد م  ملتال: هل البهل ب ع  األهور العبد ة هللاو األحكام الرلفة ة  سلتلزم ا
 حفهة الباهل والم رئ ؟ إلى هللاو اإلما ن 

هللان رف  الميم دن الم ر ين هن اصحاب اإلجتهاد هو هتحة ربا  ة هللاصي  و البواب:
 اكفم بها س اعالى دلى المسلمينل فك    سل  المسلم هتحة س دلى هللاخ   المسلم الم رئ

!  

 

 (3/354ال  ل فص الملل و األهوا  و التحل )( ـ 1)
 (35/100هبمّو ال تاو  )  ( ـ2)
 (377 فح الرحاوةة فص العبيدن السلف ة ) ( ـ3)
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 5 ال اعالى: )ول س دل كم جتاح ي ما هللاخرأام ب  ولكن ها اعمدت  لوبكم( األحزاب

 ال ابن ا م ة رحم  س: ) و ال رة  هللان هن اجتهد فص  ل  الحق و الدين هن جهة الفمول  
صلى س دل   وملم و هللاخرأ فص بع  ذلك فاع  ا ف ل  خرأل احق با للددا  الذي امتباب   

 (1) ٢٨٦...( َربََّنا ََّل َلَؤاِخۡذَنآ إِن نَِّسرَنآ أَۡو أَۡخَطۡأَنا   س لتب ،  و للمتهتين حية  ال:) 

إ  لللللللال الحق و صلللللللافص العلم الى العوام هن   إلىب هن المسللللللللمين هو العمل الباد فالمرلو 
المسللللللمين بدل رهيهم بالك ف و ال للللليلل و  لللللوص الرلللللفةعة ك يفن فص ب ان رف  الميم دن 

 . الباهل ووجوب التتب   الى اعل م   بل إدا ت  و اك يفل

وامللللللتدالال هن السللللللتة التبوةة دلى هللان البهل ب ع  األهور ال  سللللللتلزم التك يف و إ ما 
لتعل م و الت ه مل الحدية الذي ورد فص صلللللح حص ال  اري و هسللللللم دن الفجل الذي   سلللللتلزم ا

  ال:

 إذا هللا لا هلت فلأحف و ص دم امللللللللللللللحبو تص دم اذرو ص فص الفةي فص ال حفل ي س إلن  لدر
دلص ربص ل عذبتص دذابا ها دذب  هللاحدل  ال: ف علوا ذلك ب ل فبال لألرض: هللاد،ي ها هللاخذت فإذا  

 (2) (احملك دلى ها صتعت ؟ فبال: خريتك  ا ربل فا فل  بذلكهو ائمل فبال ل : ه

 واعل با و فحا لهذا الحدية  بول ابن ا م ة رحم  س:

فهذا رجل  للللللللك فص  درن س و فص إدادا  إذا ذريل بل ادتبد هللا   ال   عاد ! و هذا ك ف  
بلاا لاو المسلللللللللللللللمين لكن كلان جلاهي ال  علم ذللك و كلان هتهتلا   لاف س هللان  علاق ل  فا ف لل   
ل هن هللاهل اإلجتهاد الحفة  دلى هتابعة الفملللول صللللى س دل   ومللللم هللاولى  بذلكل و المتأو،

 (3) (ه ل هذابالما فن هن  

 ودلى   س األهف امتدل ابن حزم بم ال  خف فبال:

 

 . 286(  ل  و اآل ة هن مورن ال بفن بف م 2/103در  اعارض العبل و التبل ) ( ـ1)
  (7508) (13/571) "صح ي ال  اري  ل  كتاب: التوحيد  ل  باب:  ال اعالى: " هللا زل  بعلم  و الميئكة  رهدون  ( ـ2)

 (2110 ) (4/2109)صح ي هسلم  ل  كتاب: التوبة  ل  باب: معة رحمة س اعالى و هللا ها اال  غ    
 ( 231ل  3/230) هبمّو ال تاو   ( ـ3)
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ِعيَسى    ٱۡلَحَواِريُّونَ قَاَل    إِذۡ )وهللابين  ص  فص هذا  ول س اعالى:   َمۡريََم َهۡل يَۡستَِطيُع    ٱۡبنَ يََٰ

َن   َل َعلَۡينَا َمآئَِدٗة م ِ َ   ٱتَّقُواْ قَاَل    ٱلسََّمآِء  َربَُّك أَن يُنَز ِ ۡؤِمنِيَن    ٱّللَّ نُِريُد أَن نَّۡأُكَل    قَالُواْ   ١١٢إِن ُكنتُم مُّ

ِهِدينَ ِمۡنَها َوتَۡطَمئِنَّ قُلُوبُنَا َونَۡعلََم أَن قَۡد َصَدۡقتَنَا َونَُكوَن َعلَۡيَها ِمَن    113ل 112المائدنِ    (١١٣ٱلشََّٰ

 . 

هل    ل  سلللللللللى دل   السللللللللليم:فهتال  الحوارةون الذين هللادتى س دز وجل دليهم  د  الوا بالبهل  
 سللللللللللللللتر   ربلك هللان يتزل دليتلا هلائلدن هن السللللللللللللللملا  ! ؟ و لم ي رلل بلذللك إ ملا هم و هلذا هلا ال  

 (1).ه ل  هت  و إ ما كا وا  ك فون لو  الوا ذلك بعد ق ام الحبة و ابييتهم لها(

م  فمما  ب  دلى المسلم هفاداا  فص اعاهل  ه  غيفل هن المسلمين هللان ال يتدف  بتك يفه 
و إ ما يفادص اختيف هللاحوالهم و ا اين ظفوفهم هن حية ا ترلار العلم الرلفدص فص بلدا هم هللاو 
  للللللللللللللورل دتهلال كملا يفادص حلال األحكلام الرللللللللللللللفة لة التص خلال هلا التلاد هن حيلة ظهورهلا و  
اخت اؤهال فأن كان العلم الرللللفدص  ليي و البلد  سللللودل البهل كان الواج  الرللللفدص دلى هللاهل 

 . هتال  و إ اهة الحبة دليهم ال ا ليلهم و إدا تهم  العلم اعل م

و د ذكف  للللللللل   اإلمللللللللليم فص هذا ال اب هللاصلللللللللي دظ ما و اددن جليلة  ب  هللان اكون  
  لل  دين كل هسلللم وهص "هللان هن دبت إملليه  ب بينل لم يزل دت  ذلك بالرللكل بل ال يزول  

 (2) إ اهة الحبة وا الة الربهة"إال بعد  

  رلللللللللف اعال م اإلمللللللللليم إ ما احتاج الى د ة التظف وك يف هن الحذرإن خدهة الدين و  
اهل هلت  هن حية  ظن هللا    حسلللنل وهللاول هظاهف هذل  إلىوالح رة حتى ال  سلللص  اإل سلللان 

حفهة المسللمين دون ةلابل هن  لّف هللاو دين و  د  إلى  رة هللان  حذر المسللم هن اإلملا ن  الح  
 جيدال ودن ه ل هذا  بول اإلهام العارف الرعفا ص:يدركون هذا األهف   كان دلما  المسلمين

 لللل   اإلملللليم الرلللل    إلى  لرلللل    للللهاب الدين األذردص  ده   د رهللايت مللللتاال ب ل او  
هللاهل   ملليم فص اك يفإلابص الدين السلل كص رحم  سل و صللورا : ها  بول ملليد ا وهوال ا  لل   ا

إ لان هللان اإل لدام دلى اك يف المتهتين    األهوا  والبلدّ ؟ فكتل  إل ل : إدلم  لا هللاخص وفبتص س و 
دسلف جدا و كل هن فص  ل   إ مان  سلتعظم البول بتك يف هللاهل األهوا  والبدّ ه   ولهم ال ال   

 

 (3/253ال  ل فص الملل و األهوا  و التحل ) ( ـ1)
 (12/466هبمّو ال تاو  ) ( ـ2)
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إال س هحمد رملللللللول سل فإن التك يف هللاهف هائل دظ م ال رفل وهن ك ف إ سلللللللا ا فكأ   هللاخبف  
هللابد اآلبدين وهللا   فص الد  ا ه اح الدم و   الدائمة دن ذلك اإل سان بأن دا بت  فص اآلخفن العبوبة

فص ح اا  وال بعد هماا ل  المالل ال  مكن هن  كاح هسللللللللمة و ال ابفي دل   هللاحكام اإلمللللللليم 
 (1)كافف( ص  تل هسلم هللارجي فص اإلدم هن افن  تل هللالففوال رأ 

الفجل: هلك مللتال: ها الذي  سللت اد هن حدية هسلللم فص  ه   صلللى س دل   وملللم دن  ول  
 التاد؟

إن رمللللللللول س صلللللللللى س ة   وملللللللللم  علم المسلللللللللمين هتهي التعاهل الذي  ح ظ لهم 
هللاخواهم وة لللللللللللللون حفهتهمل  علمهم إحسلللللللللللللان الظن باآلخفةن وافن امللللللللللللللوب اإلدا ة لهم هللاو 
اإلمتعي  دليهم هللاو ات   دورااهم و رف د فااهمل و ظاهف الحدية ي   التهص الرديد دن ه ل  

 . لوب فص التعاهل ه  المسلمينهذا األم

 لال اإلهلام التووي: )واا ق العلملا  دلى هللان هلذا اللذم إ ملا هو ي من  لالل  دلى مللللللللللللللبيلل  
اإل را  دلى التاد واحتبارهم وا  للليل   سللل  دليهم و ابب ي هللاحوالهم أل   ال  علم ملللف س فص 

 (2)  (خلب 

الل إذ دل   ااهام   سل  وددم فالمرلوب هن المسللم هللان اكون هفا بت  و هتابعت  لت سل  هللاو 
التسلللللللاهي هعها و دوام املللللللترلللللللعار اب للللللليفها فص جت  س اعالى و فص حبوو ة ادلل فتزك ة  
الت س ل سلللت هن صللل ات المتهتين ال لللاد ينل و دن ذلك يتها ا س اعالى ي بول: )في ازكوا 

زكون ا  سلللللللللللهم ل و ال هللا  لللللللللللا وهو يذم اليهود الذين ي 32هللا  سلللللللللللكم هو هللادلم بمن اابى( التبم  
بإددائهم هللا هم هللابتا  س وهللاح اؤل: )هللالم اف الى الذين يزكون هللا  سللهم بل س يزكص هن  رللا  و ال  

 49 ظلمون فتيي( التسا 

و لال اإلهلام الزر لا ص:) إذا  لال الفجلل " هللك التلاد " إدبلابلا بت سلللللللللللللل  و ايهلا بعلمل  و 
ا يلحب  هن اإلدم فص ذلك البولل هللاو ة ادا  و إحتبارا للتاد فهو هللاهلكهم هللاي ا لللللللللدهم هيكا لم

 (3)  (لذه  التاد و ذكف ديوبهم هللا فبهم الى الهين

 

 (2/113اليوا يت و البواهف )  ( ـ1)
 (16/175 فح التووي دلى صح ي هسلم ) ( ـ2)
 (4/400 فح الزر ا ص دلى هو أ اإلهام هالك ) ( ـ3)
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هن هللادظم  لللللع  اإل مان حسلللللن الظن باع و حسلللللن الظن بالمسللللللمينل وفص هبابلهما:  
مللللو  الظن باع ومللللو  الظن بالمسلللللمينل إذ األصللللل هو حمل المسلللللم دلى ال لللليح وهللان ال  

 . دل   بالهين عاهل باإلدا ة وةحكم  

التظف إليهم هن دلو لم اكن هن صللللل ات الفملللللول صللللللى و إن ه ا  ة التاد هن بفج  
ال هن صلللللل ات صللللللحابت  و اابعيهم رةللللللص س دتهمل فبد كان هللابا  التاد و س ة   وملللللللم  

الترلللللللللت   دليهم  هم لهم إال كرلللللللللف دورات المسللللللللللمين و إليهم ال اغين للبف   الع فات الذين ال  
 . مبأ سى األحكا

جا  فص " دون المعبود " لللللللللل  فحا للحدية لللللللللل : )هللان، الاالين الذين يتةسون التاد هن  
رحمة س  بولون: هلك التاد: هللاي املللللللللتوجبوا التار بسلللللللللو  هللادمالهمل فإذا  ال الفجل ذلك فهو  
الذي هللاوج   لهم ال س اعالىل و ال دبفن بإ باب  لهمل فإن ف للللللل س واملللللل  و رحمت  اعمهمل  

لم،ا  ال لهم ذلك و  سللللللللللهمل حملهم دلى افن الرادة واإل همان فص المعاصللللللللللصل    هللاو هو الذي
 (1) (فهو الذي هللاو عهم فص الهين

فص الرادة يت اص ان   إن المسللم الذي يف  فص   سل  ال ليح و اإلملتباهة و اإلجتهاد
ال يزةدل ذلك إال اواةللللعا هلل اعالى و رهللافة دلى ة ادل الذين حادوا دن مللللوا  السللللبيلل و لعل  
هذا هو اإلملت تا  الوحيد الذي يب ي لإل سلان هللان  بول ) هلك التاد(ل وةبعل   سل  دلى رهللاد 

 . هتال  التادل  ظفا لردن التب يف و  لة الزاد

لوا  للللللللللل  هللاي العلما   للللللللللل : فأها هن  ال ذلك احز ا لما يف  فص  ال اإلهام التووي: )  ا
 (2)  (  س  وفص التاد هن التب  فص اهف الدين في بأد دل  

رهللافة  و ي كون هذا اإلمللللللللللت تا  بالتفخ   فص  ول ) هلك التاد ( ل س إال ااهاها للت س  
بلال لقل وهو هلا  بلابلل الحلاللة األخف  التهص دتهلال و التص ل سلللللللللللللللت إال ازك لة للت س وادا لة 

 . وااهاها لل لق

 

 (13/328دون المعبود ) ( ـ1)
 (176ل  16/175 فح التووي دلى صح ي هسلم ) ( ـ2)
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بل إن هن المفاا  العلال لة فص اإل ملان و الدين هفا لة اإل  سللللللللللللللاط ه  ال لق وذلك بأن  
  سلاط " هن   سلعهم المتهن ببل   وحسلن خلب ل فبد جعل اإلهام ابن الق م رحم  س " هتزلة اإل

هتا ل " إ ان  عبد وا ان  سلتعين " وفسلف ذلك ببول  ) باحتمال ها يبدو هتهم هن ملو  العرلفنل  
 (1) (ف ذ هتهم ها هللاهف س  ب ،  هللان  أخذل هن هللاخيو التاد وهو الع و 

وكذلك كان هتهي رملللول س صللللى س دل   ومللللم فص اعاهل  ه  الم ر ين والمذ بين  
 كلار دلى هللا لللللللللللللل لاص بلدر هتهم ال رلأ واللذ ل  ال يواجههم بلاإلدا لة والوديلدل فكلان إذا هللاراد اإل

وا ما  عتمد هللاملللللللللوب اللرف ه  التعم م كما جا  فص حدية دائرللللللللة رةللللللللص س دتها  الت: 
)كان التبص صلى س دل   وملم إذا بلا  دن الفجل الرص  لم  بل ها بال فين  بولل و لكن 

 .(ذا وكذا بول: ها بال هللا وام  بولون ك

فبد كان  كفل إ لللللللللادة ديوب الم ر ينل ألن هدف  لم  كن ملللللللللو  ارهيف الت ود هن  
 . الم امد التص و عت فيها

وهن هوا    صلللى س دل   وملللم العمل ة التص ابتعد هرلبا دن هللاملللوب اإلدا ة والوديد 
 واف   ح ا وحلما هو    هن ذلك الراب الذي جا   ستأذ   فص الز، ى !؟

فبد جا  فص حدية هللابص هللاهاهة رةللللص س دت  هللان فتى  للللابا هللااى التبص صلللللى س دل   وملللللم 
ول  الوا: ه  ه  ! فبال رملللول  فبال:  ا رملللول س إئذن لص فص الز ى ! فأ بل البوم دل   و جف،

؟(  ال:ال    ألهكس صللللللللى س دل   ومللللللللم ) اد   ( فد ا هت   فة ال  ال: فبلسل  ال: )هللااح  
 . جعلتص س فدانوس

 ال: )هللافتح   إلبتتك؟(  ال: ال وس  ا رمللللول س جعلتص    ل ال: )وال التاد  حبو   ألههااهم (
س فللدانل  للال: )وال التللاد  حبو لل  لبتللااهم(  للال: )هللافتح لل  ألختللك؟(  للال: ال وس جعلتص س  

ك؟(  للال: ال وس جعلتص س   التلللاد  حبو لل  ألخوااهم(  للال: )هللافتح للل  لعمتللل الفللدانل  للال: )و 
(  للال: )هللافتح لل  ل للالتللك؟(  للال: ال وس جعلتص س  ال التللاد  حبو لل  لعمللااهمفللدانل  للال: )و 

 

 (2/356هدارج السالكين ) ( ـ1)
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وال التلاد  حبو ل  ل لاالاهم(  لال: فوةلللللللللللللل  يلدل دل ل  و لال: )اللهم اغ ف ذ  ل ل  )فلدانل  لال:  
 (1)  .لى  ص إو هف  ل  ل وح ن ففج ( فلم  كن بعد ذلك ال تى يلت ت  

ال يف ال بأملللللوب اإلدا ة و الحكم  إلى ظ حفهة المسلللللمين واوج  األ  س  بهذا األملللللوب اح 
 . الت وربالهين الذي ي عة دلى اإلح اط و  

   يوصل  هللاوهن هزالق هذا األملوب فص التعاهل للل هللاي املوب اإلدا ة والحكم بالهين للل  
هم ه وةون دن س اعالى فص هحاكمة ة ادل! وهذا الذي يفف     لى حد الرعور بأإهللاصحاب   

وة رل  اإلمللليم بكل  لللدن وحزمل فل س ألي  للل   هللان  بعل لت سللل  هو   المحاكم ل  اد س  
 لللأ   فص العلم و اد إ ما   بالتبو  ل س ل  هللان  بعل لت سللل  هفكزا فوق ا  سلللتعلص ب    ههما دي

دلى التاد وهت   حاكمهم وةحدد ه للللللللائفهم إن ذلك ل س ألحد إال هلل اعالىل وفص ذلك  أاص  
الفف  البف  ص لهذل الموا   اإلمللللللللللللتعيئ ةل  ال اعالى: )ها كان ل رللللللللللللف هللان يتا   س الكتاب 

ون دم  بول للتاد كو وا ة ادا لص هن دون س ولكن كو وا ربا يين بما كتتم اعل،مون  والحكم والتب 
 . 79الكتاب وبما كتتم ادرمون(  ل دمفان 

دلى دوام المسلللللللمين ومللللللفدة رهيهم بال لللللليل ووديدهم بالهين دون   إن اإلمللللللتعي 
ابد م الواج  الكاهل والعمل التام لتعفة هم الحق وافغي   إل   إن هو غي اسللللللللللللللّف فص اإلدا ة 

 . وحكم هسبق دلى هللا اد ال  علم خاامتهم إال س اعالى

دل   في ادد  ألجل  بو الدردا  رةلللص س دت : )إذا اايف هللاخون وحال دم،ا كان  هللا ال 
 (2).(ذلكل فإن هللاخان  عوج، هفن وةستق م هللاخف  

و لال ابفاي م الت عص: )ال ابر  هللاخلان وال اهبفل دتللد اللذ ل  بلذ  لل ل فلإ ل  يفاك لل  اليوم 
 (3).(وةتفك  غدا

 

 (22265( ) 5/256هستد هللاحمد ) ( ـ1)
 (2/181إح ا  دلوم الدين ) ( ـ2)
 (2/181الم در   س  ) ( ـ3)
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لى ملللو  الظن وااهام اآلخفةن ألد ى ملللب ل في يلتمس لهم إوهكذا يدف  هذا األمللللوب 
العيوب وة لللللللللل م األخرا  حتى  بعل هن ال رأ خري ة وهن ال ري ة  المعاذيف بل   رللللللللللص  

 !! ك فا

و د  بول  ائل إن الحكم بهين التاد إ ما هو  ت بة لما ي ف  هتهم هن ا حفاف وفرلللو 
 ! للمعاصص و اب يف فص  ادة س

: هللان الحزن فص التب لللللللللليف فص  ادة س و ال وف دلى التاد هن دوا   اإل حفاف  والجواب
يلدل دلى اإلخيص هلل اعلالى والحل  للديتل  و الايفن دلى  للللللللللللللفةعتل  كملا يلدل دلى حل   هللاهف  

ال يف للتاد والفحمة لهم وهذا  سللللتوج  ه للللاد ة البهد و ابوةة العزةمة دلى اارللللال هتال   
ن ال  هللا للللللللا ئ الرهارن وال  ادن و الرادةل دلى  إلىاف ى هن وحل المعاصللللللللص وا  للللللللالهم ال

حد إدا ة كل ه رئ وااهام كل ه الف فتكون كمن   إلىدين س اعالى  يوصلللللللتا ال وف دلى  
 . يفةد ااييف خرأ ب رأ  خف

 بول ابن الق م: )ملللللللمعت  للللللل   اإلمللللللليم ابن ا م ة  بول: حد ال وف ها حبزن دن 
 (1) (إل  هعاصص سل فإذا  اد دلى ذلك فهو غيف هحتاج  

دب هللاد إمللللللا ن  أ)وهذا ال وف المو   فص ال    كيم  لللللل    ببول :وةعلق ابن الق م دلى  
 (2)  (دلى رحمة س اعالى التص م بت غ    وجهل بها

كملا هللان ال وف دلى دين س اعلالى و الحزن دلى هلا  ظهف دلى ملللللللللللللللون التلاد هن  
 ا حفاف ال  ب  هللان يو عتا فص خرأ الحكم دليهم كلهم ووةلللللعهم جم عا فص دائفن إدا ة واحدن

دون امييز بين ال لللللللللللللل    و البوي و المبتلدم و المتتهصل و ال امييز بين هفاال  األخرلا   
همل فبلال ئ ال  التلاد هن حيلة  لادلااهم هللاو هللاخرلاالتص و عوا فيهلا و لد ففو س اعلالى بين هفا

اعالى: )دم هللاوردتا الكتاب الذين اصللر يتا هن ة اد ا فمتهم ظالم لت سلل  وهتهم هبت للد و هتهم  
 32بال يفات بإذن س ذلك هو ال  ل الكبيف ( فا فمابق  

 

 (2/394هدارج السالكين ) ( ـ1)
 (2/394الم در   س  )  ( ـ2)
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و د فسلللللف العلما  الظالم لت سللللل  بأ   المب لللللف فص بع  الواج ات و المفاك  ل ع   
وه  ذلك جعل  س اعالى داخي ةلللللمن األهة الم لللللر ان التص هللاوردها س اعالى  ( 1) المحفهات

 . لوةل و الهينالكتابل وهاحكم دليهم بال فوج هن الملة هللاو اوددهم با

إرجاّ الم ر ين   إلىف دلى دين س اعالى و السللعص  ب   إل   هللان ال و ت وهما  بدر الت 
 إلىهيئكلة هتزهين هللاو دفعهم كلهم    صللللللللللللللفاط س المسللللللللللللللتق م ال  كون بتحوةلل التلاد الى  إلى

ه للللللللاف األبفار و المبفبينل و إال اسللللللللفدتا فص رهيهم بالهين وال فوج دن الدينل ألن ذلك 
إ كار لسللتة هن مللتن س اعالى فص خلب  وهو هعاهلتهم دلى هللا هم  دهيون وبرللف   للدر هتهم  
ال رأ و الا لة و التب للللللللللللليفل ألن البف ن الكفةم لم  بعل هن التب للللللللللللليف فص الرادة هللاو هن  

ل هسبرا إلحسان المحستيناإللمام ب ع  ا  . لذ وب هوج ا لإلدا ة والوديد والهين وال دد،

 بول س اعالى:) و هلل ها فص السماوات وها فص األرض ل بزي الذين هللاماؤوا بما دملوا 
و  بزي الذين هللاحسللللللللللللتوا بالحسللللللللللللتىل الذين  بتتبون ك ائف اإلدم و ال واحأ إال اللمم إن ربك 

 .32ل   31وام  الما فن ( التبم 

ن و بين حق بتهم بأ هم هم الذين )ال يتعلا ون  ي و د فسللللللللللللللف ابن ك يف هعتى المحسللللللللللللللت 
المحفهات والك ائف وان و   هتهم بع  ال لللللللللللللاائفل فإ    ا ف لهم وةسلللللللللللللتف دليهم كما  ال 
اعلالى فص   لة هللاخف  )إن ابتتبوا ك لائف هلا اتهون دتل   ك ف دتكم مللللللللللللللي لااكم و لدخلكم هلدخي  

( وهذا املت تا  اللمم  ال ها هتا )الذين  بتتبون ك ائف اإلدم وال واحأ إالو  31كفةما ( التسلا   
 (2)(هتبر  ألن اللمم وهحبفات األدمال

فإن المسلللللم الذي لم ا لللل ي المعاصللللص و الذ وب خرا دابتا فص ح اا   بد فص دين س اعالى  
 . المتس ل ألن رحمة س اعالى ومعت كل  ص 

الداخلل ألن اإل رللاال بعيوب التاد والترللهيف بها واإلمللباط دليها  إلىإ تا  لما  تظف  
لم يدّ لتا ففصللة التأهل فص بتائتا الداخلصل واألدف  بول )  وبى لمن  للال  دي   دن ديوب  

 (3) (التاد

 

 (50ل  5/49 سيف ابن ك يف )هللا ظف: ا ( ـ1)
 (6/29الم در   س  )  ( ـ2)
 (8هللا ظف: رمالة األل ة بين المسلمين للر   دبد ال تاح هللابص غدن ) ( ـ3)
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ها الذي   هم  هن دفاّ رملول س صللى س دل   و مللم دن حفهة هالك بن الدخرلن   سـؤال:
  ؟

دن ذلك هللان رمللول س صلللى س دل   و ملللم لم  ببل هللان يذكف هللاصللحاب  رةللوان س   والجواب
دليهم واحدا هن المسللللمين بسلللو  لرلللبهة دفةلللت دليهم ي   ورد بحزم هن ااهم ابن الدخرلللن 

س و رملللللول  فبال ل : ) ال ابل ذلك (ل فكا ت  لللللهادن الفجل بالتوحيد هلل بالت او و ددم ح   
اعالى و اإل فار بتبون رمللول س صلللى س دل   و ملللم كاي ة ألن ابعل ل  حفهة دتد رمللول  

 . س صلى س دل   و ملم يذود بها دت  بين هللاصحاب 

ل اللذي يبتاى بل  وجل  س   بول ابن حبف رحمل  س: )هن فوائلد هلذا الحلديلة هللان العمل 
الت او و حول   إلى  ل وهللان هن  سللل  هن  ظهف اإلمللليم  اعالى يتبص صلللاح   إذا  بل  س اعالى

 (1)ببفةتة ابوم دتدل ال  ك ف بذلك و ال   سق بل  عذر بالتأوةل(

فكان دل   ال لين و السليم  بدم ألصلحاب  ال لورن الري ة للمعاهلة الم لى التص اح ظ  
حفهة المسلللللمين و ذلك بحسللللن ال لق الذي ددل رمللللول س هن دالئل كمال اإل مان كما جا  

)هللاكمل   فص حدية هللابص هفةفن رةللللللللللللص س دت  دن التبص صلللللللللللللى س دل   و ملللللللللللللم هللا    ال:
 (2)(المتهتين إ ما ا هللاحستهم خلبا

و د دفف هللاهل العلم حسن ال لق بأ   ) كظم الغ ظ هلل و و إظهار الري ة وال رف إال 
ل وك  األذ  دن كلللل هسلللللللللللللللم للمبتلللدّ وال لللاجف والع و دن الزالين إال الللأدي لللا وا لللاهلللة للحلللد

 (3)(وهعاهد

وها هللا دف دن رمللللللول س صلللللللى س دل   و ملللللللم فص يوم هن األ ام هللا   ادتمد هللاملللللللوب  
 . ذ ة دن التاد هللاجمعينهللات ص كل  أل   جا  رحمة للعالمين ا  ل حأ هللاو اللعتةال ظاظة هللاو ا

رو  هللا س رةص س دت   ال:) لم  كن رمول س صلى س دل   وملم فاحرا وال لعا ا 
ل و ال اإلهام التووي هتكدا: )لم  كن رملللول س صللللى س دل   ومللللم فاحرلللا وال  (4)وال مللل ابا(

 

 (1/688فتي ال اري ) ( ـ1)
 (4682( )4/220متن هللابص داود  ل  كتاب: الستة ل باب: الدليل دلى  ةادن اإل مان و  ب   ) ( ـ2)
 (173ل  172بن رج  الحتبلص ) جاه  العلوم و الحكم ال ( ـ3)
 (6046( )10/569صح ي ال  اري ل  كتاب: األدب  ل  باب: ها يتهى هن الس اب و اللعن )  ( ـ4)
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وبذلك هللاوصللللللى البف ن الكفةم فبال )ي ما رحمة هن س    (1) هت حرللللللا وال لعا ا وال هتتبما لت سلللللل (
 .159لتت لهم ولو كتت فظا غل ظ البل  ال   وا هن حولك(  ل دمفان

رمللللول  صلللللى س دل   وملللللم بالففق واللين بالمتهتين ألن  فإذا كان س اعالى يوصللللص  
 ال رو ة والبسون اتذي  لوبهم فيت  وا هن حول ل فك   البول هعتا!؟

هلداران و رفق فص األهف بلالمعفوف بي غلظلةل    إلىحتلاجون   لال اإلهلام هللاحملد: )التلاد   
إال رجي ه ايتا هعلتا بال سلق و الف،د ل ي ب  دل    ه   واديه  أل    بال ل س ل املق حفهة  

 (2) (فهذا ال حفهة ل 

ف يف التاد هن هللالهم  س اعالى خلبا حسلللللللللتا  ح ظ ب  حفهة إخوا  ل وةبت   ال ظاظة 
 . وايذا  ال لق

)هن هللادرص   الدردا  رةللللللللص س دت   ال:  ال التبص صلللللللللى س دل   وملللللللللم:دن هللابص  
حظللل  هن الففق فبلللد هللادرص حظللل  هن ال يف وهن حفم حظللل  هن الففق فبلللد حفم حظللل  هن  

  وهللاي دبوبة هللا د و هللا سى هن هللان  حفم اإل سان ال يف كل ال يف!؟( 3)ال يف(  

إيذا  ة اد س ولو كان هتسلللللتفا بسلللللتار الدينل ألن دين س   إلىو لللللف التاد هن  عمد  
 . حفهتهم إلىيتذي التاد هللاو  بفحهم هللاو  سص   اعالى لم يفخ  ألحد هللان 

إن  لللف س صللللى س دل   و مللللم  ال: )فبد روت دائرلللة رةلللص س دتها هللان رملللول  
ل يف فص هن   ف التاد فك    كون ا (4) التاد هن افك  التاد هللاو ودد  التاد اابا  فحرلللللللل 

 . هت  اابا  إذيت  وةفرل ؟

هللاين يلبأ المسلللللم و هو يف  حفهت   ه ا )إلخوا  !!( فص العبيدن والدين ؟ وبمن  حتمص  
 . و كلمات الرعن و التبفةي اوج  ال   هن )هسلمين!!( ه ل  ؟

 

 (16/152صح ي هسلم برفح التووي ) ( ـ1)
 ( 1/1149اآلداب الرفة ة إلبن ه لي المبدمص )  ( ـ2)
 (2013( )4/367متن التفهذي  ل  كتاب: البف و ال لة  ل  باب: ها جا  فص الففق ) ( ـ3)

  ال هللابو ة سى: هذا حدية حسن صح ي
 (10/578صح ي ال  اري  ل  كتاب: األدب ل  باب: ها  بو  هن اغت اب هللاهل ال ساد والفة  ) ( ـ4)
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دل   و  إن إيذا  هسلللللللللم دتد س اعالى دظ م و لو كان بكلمة واحدن لبول  صلللللللللى س  
مللللللم دن هللابص هفةفن رةلللللص س دت : ) إن العبد ليتكلم بالكلمة ها يتبين ها فيها يهوي بها فص 

 (1) (التار هللابعد ها بين المرفو و المافب

 لال اإلهلام التووي: ) هعتلال: ال يتلدبفهلا و   كف فص ق حهلا و ال   لاف هلا يتفال  دليهلا 
 (2) ( حو ذلك و هذا كالكلمة التص يتفا  دليها إةفار هسلم و 

و ال الرل   دبد البادر البيي ص رحم  س: ) مل  التاد و  لتمهم هرلافهة هو جتا ة  
دلى البلوبل و كذلك غيبتهم و ذكفهم بالبب ي .. و هو كل كيم ال   حسللللللللللللللن هللان  بال ل  فص 
وجهل ل فلإذا  لالل  فص غي لة هتل  فبلد إغتلابل  و ك لارال  هللان يلذكف لل  ذللك و  سللللللللللللللتحلل ل فلإن كلا وا 

 (3) جمادة فواحدا واحدال و هن هات هتهم  بل ذلك فتدارن بتك يف الحستات

لبد كان رمللول س صلللى س دل   و ملللم حفة للا دلى صللون حفهة هللاففاد هللاهت  رح ما  
بها كاألم الفؤوم دلى هللاوالدهال ال  ببل هن هسلم  للل  كائتا ها كان  فب  هللاو هو ع   للل  هللان يتذي  

 . اخال و لو بكلمة واحدن

رو  ا س رةلص س دت   ال: بلغ صلف ة هللان ح  لة  الت: بتت يهودي ! ي كت فدخل دليها 
التبص صللى س دل   و مللم و هص ا كص فبال: ) ها ي ك ك ؟ ( فبالت:  الت لص ح  لة إ تص  
بتت يهودي ! فبال التبص صللللللللللللى س دل   و مللللللللللللم: )إ ك البتة  بص و إن دمك لتبص و إ ك 

 (4).س  ا ح  ة(  ااقف دل ك ؟ ( دم  ال: )  ل فف م ا   لتحت  بص

الح اظ دلى  إلى   صلللللللى س دل   و ملللللللم يددو بهذا األملللللللوب البد   كان رمللللللول س
حفهة المسلللللمين وةزجف إخوا   الم ر ين فص حبهم هن هللان يلحبوا هللاي ةللللفر بإخوا هم وادتبف  

 

 (4/2290صح ي هسلم  ل  كتاب: الزهد و الف ائق  ل  باب: التكلم بكلمة يهوي بها فص التار ) ( ـ1)
 (18/177صح ي هسلم برفح التووي ) ( ـ2)
 (2/580الات ة ) ( ـ3)
 ( 3894( )5/666متن التفهذي  ل  كتاب: المتا    ل  باب: ف ل هللا واج التبص صلى س دل   و ملم ) ( ـ4)

 .  ال هللابو ة سى: هذا حدية حسن صح ي غفة  هن هذا الوج 
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هن   عل ذلك بعيدا دن رحمة س فبال صلى س دل   و ملم لللللل دن هللابص بكف ال ديق رةص 
   (1).(س دت  ل : )هلعون هن ةار، هتهتا هللاو هكف ب 

وهعتى ذلك هللان )هن هللادخل دلى هسللللللم ه لللللف،ن فص هال  هللاو   سللللل  هللاودفةللللل  بايف حق  
 (2) .ةار،ل سل هللاي جا ال هن   س فعل  وهللادخل دل   الم ف،ن(

و هن دالئل اإل حفاف دن هتهي س اعالى و ددم الفمللللللللللللوخ فص ديت  واإلحا ة بئفاو 
 !   واألرواح فةعت ل هللان يبلغ المساد بحفهة المسلمين حد امت احة الدها

واحذيفا هن هذا األهف الكاردص دلى األهة و الدين   ى رملللللول س صللللللى س دل   ومللللللم هللان 
 .  كون حاهل السيح لمباالة إخوا   هن هللاهت  وهللاا اد 

 ال التووي: )هن حمل السلللليح دلى المسلللللمين بايف حق وال اأوةل ولم  سللللتحل  فهو داصل  
 (3).(وال  ك ف بذلكل فإن امتحل  ك ف

هعتى الحدية: حمل السللليح دلى المسللللمين و  تالهم وبم ل ذلك  بول ابن حبف: ) و 
بايف حق لملا فص ذللك هن ا وة هم وادخلال الفدل  دليهمل وكلأ ل  كت،ى بلالحملل دلى المبلااللة 

 (4) هللاو البتل... ودلى كل حال فف   داللة احفةم  تال المسلمين والترديد ي  

)هللاي ل س دلى  فةبتتا وهديتال فإن  فةبت  صللللللللللى س دل     ال لللللللللتعا ص:و ال اإلهام  
وملللللللللم   للللللللف المسلللللللللم والبتال دو   ال افوةع  واخافت  و تال ل وهذا فص غيف المسللللللللتحلل فإن  

 (5).(امتحل البتال للمسلم بايف حق فإ     ك ،ف بامتحيلة المحفم البرعص

 

 (1941( )4/293متن التفهذي  ل  كتاب: البف و ال لة  ل  باب: ها جا  فص ال  ا ة و ال حأ ) ( ـ1)
 ة غفة  ال هللابو ة سى: هذا حدي

 (4/1591مبل السيم ) ( ـ2)
 (2/108صح ي هسلم برفح التووي ) ( ـ3)
 (13/29فتي ال اري )( ـ 4)
 (3/1228مبل السيم )( ـ 5)



 

 
75 

حد   سلللللت اح ي   ده  و البف ن الكفةم  سلللللد كل هللابواب  إلىفك   اسلللللبل حفهة المسللللللم 
كان لمتهن هللان عالى:)وها  ا لمسلللللللللللم ي   لبول  التفخ   فص ذلكل إال ها كان خرأ ال   للللللللللد ل

 . 92التسا    .( بتل هتهتا إال خرأ

لبللد جعللل    ل  (1)  ( للال ابن ك يف: )ل س لمتهن هللان  بتللل هللاخللال المتهن بوجلل  هن الوجول
رمللللول س صلللللى س دل   و ملللللم إيذا  المسلللللمين و ملللل ك دهائهم هن ديهات الفدن والك ف 
بدين سل فبد رو  ابن دمف رةص س دتهما هللا   مم  التبص صلى س دل   وملم:)ال افجعوا  

 (2).(بعدي ك ارا   فب بع كم ر اب بع 

حفهللة الللدين ال اكون بللا تهللان حفهللة  فعلى المسلللللللللللللللم هللان يللدرن جيللدا هللان الللدفللاّ دن  
 . المسلمين وايذائهم و امت احة دههم ألن هن صم م الدين حما ة المسلمين والذود دتهم

كما دل   هللان يدرن هللان هللادظم ركيزن بتى دليها رمللللللللللللول س صلللللللللللللى س دل   و ملللللللللللللم  
ئ  و لو احتفاه  و  هى دن إيذا إلى" اإل سلللللللان المسللللللللم " الذي ددا   المبتم  اإلمللللللليهص هو 

 . باإل ارن

رو  هللابو هفةفن رةلص س دت  هللان رملول س صللى س دل   ومللم  ال:)ال  رليف هللاحدكم  
 (3) (دلى هللاخ   بالسيح فإ   ال يدري لعل الر ران يتزغ فص يدل ي ب  فص ح فن هن التار

 لال ابن حبف:) ي ب  فص ح فن هن التلار: هو كتلا لة دن و ودل  فص المع لللللللللللللل لة التص 
 (4) (ا  ص ب  الى دخول التار

ن دين س واملللل  و  للللفةعت  فسلللل حة فلماذا   لللليق المسلللللم دلى   سلللل  بحفهة هسلللللم إ
 .  رفن دم  س كها ؟و يتتهكها  

 

 (2/133ا سيف ابن ك يف )( ـ 1)
ــ 2) (  13/32)ك ارا ...(   صح ي ال  اري  لللللللللللل  كتاب: ال تن  لللللللللللل  باب:  ول  صلى س دل   و ملم: ) ال افجعوا بعدي( ــــــ
(7077) 
 (7072( )13/29صح ي ال  اري ل  كتاب: ال تن ل  باب: هن حمل دليتا السيح فل س هتا )( ـ 3)
 (13/30فتي ال اري )( ـ 4)
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)ال يزال  دن ابن دمف رةلللللص س دتهما هللان رملللللول س صللللللى س دل   و مللللللم  ال:
 (1) المتهن فص فسحة هن ديت  ها لم     دها حفاها(

ابن العفبص: )ل سلللللللللللحة فص الدين ملللللللللللعة األدمال ال لللللللللللالحةل حتى إذا جا  البتل  ال 
ةللللللللللللا ت أل ها ال ا ص بو رلل وال سللللللللللللحة فص الذ    بول الا فان بالتوبةل حتى إذا جا  البتل 

 (2).ارا   الببول(

و  د دبف مللللللللللللليد ا دبد س بن دمف رةلللللللللللللص س دتهما دن هذا اإل حفاف السلللللللللللللص   
بال: )إن هن ور ات األهور التص ال ه فج هتها لمن هللاو     سلللللللللل  فيها:  "بالور ة" فص الدين ف

 (3)  م ك الدم الحفام بايف حل، (

ذللك هللان كلل اآلدلام  مكن التوبلة هتهلا إال إ هلاو الفوح بايف حقل فك   التبلان هتهلا و  
 ! هص هن حبوو ال  اد العسيفن ؟

يتماد  المس بحفهة المسلللمين الى لبد حذر رمللول س صلللى س دل   و ملللم هن هللان 
حد ملللل ك دهائهم فرللللدد فص التهص دن ذلك هادام اإلملللليم ظاهفا دلى اإل سللللان ولو فص  خف  

 . لحظة هن دمفل هللاو كان هحتم ا بأبسل  عائف اإلميم

لبيت كاففا فا تتلتا ف للللللللللفب يدي   صرمللللللللللول س إ   رو  المبداد بن دمفو  ال:  لت  ا
بالسل،   فبرعها دم الذ برلبفن و  ال: هللامللمت هلل ! هللاهللا تل  بعد هللان  الها ؟  ال رملول س صللى 

  س دل   و ملم:

ال ابتل  (  ال  ا رملللللول س فإ    فح إجد  يدي دم  ال ذلك بعد هللان  رعهال هللاهللا تل ؟ )
هللان ابتلل  و هللا لت بمتزلتل   بلل هللان  بول كلمتل  التص    لال: )ال ابتلل  فلإن  تلتل  فلإ ل  بمتزلتلك  بلل

 (4) ال(

 

 (6862( )12/229صح ي ال  اري ل كتاب: الد ات ل  باب:  ول  اعالى: )وهن  بتل هتهتا هتعمدا( )( ـ 1)
 (12/231فتي ال اري )( ـ 2)
 (6863( )12/229ال  اري  ل  كتاب: الد ات  ل  باب:  ول  اعالى: ) و هن  بتل هتهتا هتعمدا ( ) صح ي( ـ 3)
 (6865( )12/230صح ي ال  اري  ل  كتاب: الد ات  ل  باب:  ول  اعالى: ) و هن  بتل هتهتا هتعمدا ( )( ـ 4)
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 ال ابن حبف: )و بل ابن برال دن المهل  هعتال فبال: هللاي هللا ك بب لللللدن لبتل  دمدا 
. و يل: إن  تلت  فأ تما فص حالة واحدن هن الع لللللللللللل ان دم كما كان هو بب للللللللللللدل لبتلك  دمال  

 (1)هستحي لبتل  فأ ت ه ل  فص الك ف(

 لللص   رلللين دي ة المسللللمين بع لللهم ب ع  ملللو  العتف والالظة التص ا سلللد إ   ال  
 ذات بيتهمل ه  هللان البف ن الكفةم لم يذكف الالظة والردن إال فص هوةعين:

يبة    حية اوج  العسللللللكفةة التاجحة ال لللللل األول: فص  ل  المعفكة و هواجهة األددا
فص هذا  بول س اعالى: ) ا هللاي،ها هرللللادف اللين حتى ا لللل  الحفب هللاو ارهال و  دتد اللبا  ودزل

 (2)( االوا الذين يلو كم هن الك ،ار ول بدوا ي كم غلظة  الذين  اهتوا

ال ا ص: فص ات يذ العبوبات الرللللللفة ة دلى هسللللللتحبيهال حية ال هبال لعوا ف الفحمة  
اتهتون بللاع  اعللالىل فبللال: )وال اللأخللذكم بهمللا رهللافللة فص دين س إن كتتم   فص إ للاهللة حللدود س

 (3).(واليوم اآلخف

 . هللاها فص دي ة المسلمين ه  بع هم في هكان للعتف وال لإليذا  وامت احة الدها 

 لللال ابن العفبص:) دبلللت التهص دن  تلللل البه ملللة بايف حق و الوديلللد فص ذللللكل فك   ببتلللل  
 اآلدهص ؟

 (4) (فك   بالمسلم ؟ فك   بالتبص ال الي ؟

 

 

 

 

 (12/233فتي ال اري )( ـ 1)
 (123مورن التوبة  ل  اآل ة )( ـ 2)
 (2مورن التور  ل  اآل ة )( ـ 3)
 (232/ 12فتي ال اري )( ـ 4)
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 قايمة بأسماء المصادر و المراج  

 )أ( 

للل ابن حزم وهتهب  فص درامة األد ان لل هحمد دلص حما ة ل دار المعارف لالباهفن ل الر عة  1
 ل 1983األولى ل 

للل هللاحكام هللاهل الذهة ل ابن الق م البو ةة ) الر    مس الدين هللابص دبد س هحمد بن ابص بكف  2
 رق للل الر عة األولى للمر عة جاهعة ده الدكتور ص حص ال الي ( لل احبيق 

لل إح ا  دلوم الدين لل هللابو حاهد الازالص لللل دار إح ا  الكت  العفب ة  للل ة سى ال ابص الحلبص  3
 و  فكال ل

 لل األخيو و السيف فص هداوان الت ود لل ابن حزم األ دلسص لل هكت ة الرفو البديدللل بادادل  4

الرفة ة والمتي المفة ة لل اإلهام  مس الدين هحمد بن ه لي المبدمص لل دار العلم  اآلدابلل 5
  1972للبم   للل بيفوت لل 

لل إر اد الساري لرفح صح ي ال  اري لل البسري ص ) هللابو اة اد  هاب الدين هللاحمد بن  6
 هحمد ( لل دار صادر للر ادة و الترف لل بيفوت لل لبتان ل

ه  ال  وم فص ةو  الستة التبوةة لللالدكتور  ور الدين هحمد الراهف  هللامالي  التعاهل لل 7
امماديل بن يفبي البزائفي للل دار الكتاب ال بافص للر عة و الترف و التو ة  للل المملكة  

   2005األرد  ة الها م ة لل إربد  
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اهعة باداد  لل هللامالي  الددون و التفب ة فص ةو  الستة التبوةة لل  ةاد هحمود العا ص لل ج 8
1990 

 1988لل هللاصول الددون لل الدكتور دبد الكفةم  ةدان لل هتمسة الفمالة لل بيفوت لل 9

لل إ سا  ة اإلميم لل هارمال بوا ار لل افجمة الدكتور دف   دهرق ة لل دار األداب لل بيفوت لل  10
 لبتان لل الر عة ال ا  ة  

 )ت( 

العلص هحمد بن دبد الفحمان الم ارك وري لل   هللابولل اح ة األحوذي برفح جاه  التفهذي ) 11
 بن ا م ة لل الباهفن لل الر عة ال ال ة لاهكت ة 

هكت ة الهيل لل بيفوت لل    لل ا سيف بن ك يف ) ا سيف البف ن العظ م  ( الحافظ بن ك يف لل دار12
 1986لبتان لل الر عة األولى 

لل ا سيف الربفي ) جاه  الب ان دن بتأوةل  ي البف ن ( احبيق هحمود هحمد  اكف و  13
 احفةي هللاحمد هحمد  اكف لل دار المعارف لل ه ف  

 1978لل التعفة ات للبفجا ص ) دلص بن هحمد الرفة  ( لل هكت ة لبتان لل بيفوت ل 14

يق هللاحمد بن العل م البفدو ص لل  لل اهذي  اللاة لل ابو هت ور هحمد بن هللاحمد األ هفي لل احب 15
 هفاجعة األمتاذ دلص هحمد ال باوي لل الدار الم فةة للتأل   و التفجمة  

 )ج( 

فص  فح خمسين حدي ا هن جواه  الكلم لل  ةد الدين هللابو ال فج بن  لل جاه  العلوم و الحكم  16
 هللاحم بن رج  الحتبلص لل دار العلوم الحدي ة لل بيفوت لبتان ل

 )خ( 

 ق المسلم لل هحمد الازالص لل دار الرهاب لل البزائف لل خل17
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 )د( 

لل در  اعارض العبل و التبل لل إبن ا م ة لل احبيق الدكتور هحمد ر اد مالم لل     جاهعة  18
 1980اإلهام إبن معود اإلميه ة لل الر   األولى لل 

الفاوي لل الدار البوه ة للر ادة و  لل الددون اإلميه ة ددون دالم ة لل هحمد دبد الفحمان 19
 1965الترف لل   عة 

 )ر( 

و حرف التتاّ    االئتيفلل رمالة األل ة بين المسلمين لل و فيها : هللاهف اإلميم بالتوحد و 20
بها دبد ال تاح   ادتتىل هن كيم     اإلميم بن ا م ة الحفا ص ل   االختيفو الت فو دتد 

إلميه ة لل حل  لل     دار ال رائف اإلميه ة لل بيفوت لبتان  هللابو غدن لل هكت  المربودات ا
 ل 1996

 )د( 

لل الس ارات التبوةة لل اللوا  الفكن هحمود  يت خراب لل هر عة المبم  العلمص العفا ص 21
1989 

لل هكت ة المتار لل   صعيلك لل السيفن التبوةة لل ابن هرام لل حبب  ودلق دل   الدكتور همام هللابو22
 1988األردن لل الر عة األولى  

لل للدكتور هللاكفم ة ا  العمفي لل هكت ة العب كان لل الفةاض لل  لل السيفن التبوةة ال ح حة 23
 1996الر عة ال ا  ة 

للستن هللابص داوود لل مل مان بن األ عة هللابو داوود السبستا ص لل دار الحدية لل الباهفن 24
1988 

فهذي ) الباه  ال ح ي( هحمد بن ة سى هللابوبكف التفهذي احبيق كمال يومف  لل متن الت 25
 1987الحوت لل دار الكت  العلم ة لل بيفوت لل لبتان لل الر عة األولى 
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لل دار  لل متن البيهبص الكبف  لل هللاحمد بن الحسين بن دلص بن هومى هللابو بكف البيهبص 26
 صادر لل بيفوت لبتان ل

األهم و البمادات و األففاد فص الرفةعة اإلميه ة للدكتور دبد الكفةم  ل الستن اإلله ة فص 27
  ةدان لل دار إحسان للترف و التو ة  ل  

 )ش( 

لل  فح الرحاوةة فص العبيدن السلف ة للعيهة دلص بن دلص بن هحمد بن ابص العز لل هللا فف 28
ص يومف لل هر عة العاصمة  دلى   عها االمتاذ هللاحمد  اكف )رحم  س ( لل التا ف لل  كفةا  دل

 لل الباهفن ل  

 لل  فح الزر ا ص دلى هو أ هالك لل دار المعففة للر ادة و الترف للل بيفوت لل لبتان ل29

 1972لل  فح التووي دلى صح ي هسلم لل دار ال كف لل بيفوت لل لبتان لل الر عة ال ا  ة 30

لل   ا  العليل فص هسائل الب ا  و البدر و الحكمة و التعديل لل اإلهام إبن الق م البو ةة لل  31
 احبيق الحسا ص حسن دبد س لل دار التفا  الباهفن ل 

 )ص( 

لل صح ي ال  اري )الباه  ال ح ي الم ت ف ( اإلهام هحمد بن امماديل ال  اري لل  32
 1987دار ابن ك يف لل ال ماهة لل بيفوت لل الر عة ال ال ة احبيق الدكتور ه ر ى دي  ال اا لل 

لل صح ي هسلم لإلهام هللابص الحسين هسلم بن الحباج البريفي لل احبيق هحمد فتاد دبد  33
 1955للل دار إح ا  التفا  العفبص لل بيفوت لبتان لل الر عة األولى ال ا ص 

فو المذهوم لل للدكتور يومف  لل ال حون اإلميه ة بين االختيف المرفّو و الت 34
 1990البفةاوي لل هتمسة الفمالة لل بيفوت لل الر عة األولى لل 

 لل ص ة ال  ون كمال الدين هللابص ال فج بن البو ي للل دار السلف ة ل35
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 )ّ( 

لل دار إح ا  التفا  لل دمدن الباري  فح صح ي ال  اري لإلهام هحمود بن هللاحمد العيتص  36
 العفبص لل بيفوت ل

 )ف( 

بن دلص بن حبف العسبي ص لل   لل فتي ال اري  فح صح ي ال  اري لل لإلهام الحافظ هللاحمد37
احبيق دبد العزةز بن با  وافجمة هحمد فتاد دبد ال ا ص لل دار الكت  العلم ة لل بيفوت لبتان  

 1989للل الر عة األولى

الرفوو لل الر عة األولى  لل فتي التعم  فح صح ي هسلم لللمومى  اهين ال ين للل دار 38
2002 

للل ال فوو لل للعيهة  هاب الدين هللابص ال  اد هللاحمد بن إدرةس بن دبد الفحمان ال تهاجص  39
 )العفا ص ( لل المر عة التو س ة ل

ال  ل فص الملل و األهوا  و التحل لل لإلهام هللابص هحمد دلص بن حزم األ دلسص  لل 40
 لل العفاو لالظاهفي لل هكت ة الم تى لل باداد  

لل ال واك  العديدن فص المسائل الم يدن لل للر   العيهة هللاحمد بن هحمد المتبور التم مص  41
 1960التبدي لل هترورات الكت  اإلميه ة لل دهرق لل ال عة األولى 

 )و( 

وادداد الراهف  لل الباهود المح ل دلى  فةبة الم  اح المتيف وهللاماد البيغة لل ا ت   42
 وي لل دار ال كف لل الر عة ال ال ة لهللاحمد الزا

لل الب ا  و البدر فص ةو  الكتاب و الستة و هذاه  التاد ي   لعبد الفحمان بن صالي 43
 1997المحمود لل دار الو ن الر عة ال ا  ة 
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لل الب ا  و البدر لعمف مل مان األ بف لل دار الت ائس للترف و التو ة  لل األردن لل الر عة  44
 2005درف ال ال ة 

ز الدين دبد العزةز بن دبد السيم دار  لل  وادد األحكام فص ه الي األ ام ألبص يومف د45
 1968الرفوو للر ادة لل الباهفن لل 

 )ن( 

لل ك    تعاهل ه  الستن التبوةة لل هعالم و ةوابل للللدكتور يومف البفةاوي لل دار إحسان  46
 لل  هفان لل إيفان ل

 )ل( 

لل هحمد بن هكفم بن هتظور اإلففةبص لل دار صادر لل بيفوت لالر عة األولى  لل لسان العفب 47
1955 

 )م( 

   لل الم سوط لل اإلهام السفخسص لل دار المعففة للر ادة و الترف لل بيفوت لل لبتان48

للمبم  الزوائد و هت   ال وائد للحافظ الهي مص لل بتحفةف الحافظين البليلين العفا ص و بن  49
 دار الكتاب العفبص لل بيفوت لبتان لحبف لل 

مبمّو ال تاو  لر   اإلميم ابن ا م ة  لل احبيق دبد الفحمان بن هحمد البامم لل الر عة  لل 50
 ال ا  ة لل هكت ة ابن ا م ة ل

ل ه ت ف هتهاج الباصدين لل دبد الفحمان بن  داهى المبدمص لل احبيق دلص حسين دبد  51
 ديد لل باداد لل العفاو  الحميد لل هكت ة الرفو الب 

ل هدارج السالكين بين هتا ل إ ان  عبد و إ ان  ستعين لل ابن ق م البو ةة لل دار الكتاب  52
 1990العفبص لل بيفوت لل لبتان لل الر عة األولى 
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لل هستد اإلهام هللاحمد بن حتبل لل المكت  اإلميهص للر ادة و الترف لل دار صادر للر ادة 53
  1969وت لل الر عة األولى و الترف لل بيف 

المستول ة اإلديه ة فص اإلميم لل الدكتور هحمد ميد هحمد لل هكت ة ال ا بص بالباهفن لل   لل 54
 1983الر عة األولى 

لل ه تف بن هللابص  ي ة لل احبيق هللاماهة بن إبفاي م بن هحمد بن هحمد للل ال اروو الحدي ة  55
 2008األولى للر ادة و الترف لل الر عة 

ل ه  س لل درامة فص الددون و الداة ة لل الر   هحمد الازالص لل الر عة الفابعة لل دار الكت   56
 1976الحدي ة 

 1957لل هعبم البلدان لل  ا وت الحموي لل دار صادر للر ادة و الترف 57

 ة الكبف  لل ه ف للل الموافبات فص هللاصول الرفةعة لل هللابو إمحاو الرا بص لل المكت ة التبارة58

 )ن( 

لل    حة الملون ل هللابو حسن الماوردي لل احبيق و درامة الدكتور فتاد دبد المتعم هللاحمد لل  59
 كل ة الرفةعة لل جاهعة هللام البف  لل هتمسة   اب الباهعة لل االمكتدرةة ل

األديف لل احبيق  اهف هللاحمد الزاوي و هحمود   ابن لل التها ة فص غفة  الحدية و األدف لل 60
 هحمد الرتاحص لل المكت ة العلم ة لل بيفوت لل لبتان ل

لل  يل األواار  فح هتتبى األخ ار لل هحمد بن دلص الروكا ص لل دار ال كف للر ادة و  61
 الترف و التو ة  ل

 )ه( 

و ةة لل هتمسة هكة للر ادة و  الق م الب  ابنلل هدا ة الح ار  فص هللاجوبة اليهود و الت ار   62
 ه 1396الترف لل او ة  الباهعة اإلميه ة بالمديتة المتورن 
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 )ي( 

لل اإلهام دبد الوهاب الرعفاوي لل الر عة  لل اليوا يت و البواهف فص ب ان دبائد األكابف 63
 ال مت ة لل ه ر ى ال ابص الحلبص وهللاخوة  لل ه ف ل

    


