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 مقدمة
، ونسدعينه،، ونسدعره، ، ونعدإل ه،ند،، ونيدإ   د هلل احلمد هلل، حنمدد 

من ش،ور أنهسه ، وسنئ ت أعم ،ه ، مدن هددد  اهلل  دض ملد، ،د،، ومدن 
هلدددف،  دددض هددد شه ،ددد،، وأشددددد أح ه ه،ددد، هه اهلل و دددد  ه شددد،ه  ،ددد،، 

 وأشدد أح حممًدا عبد  ورسإ،،.
 و يد:

جدد  شدب ل ا،ود إل ا،ندإع، وع مدا  إح من األمدإر اهدمدا ا،دت  ع 
اهسفمني،  ن ح مهدإع ا،هق، يف ا،دهن وأمهنع، ووس ئف،؛  ،كم أح ا،هقد، 

د منن ين  »، أند، اد  : يف ا،دهن هإ مج ع اخلري،  قد صد  عدن ا،هد  
 .(1)«اهلل به خيً ا يفقهه في الدين

وايعندد ر اويدإل ا،دوهن اا  ددإ   (2)وادد وادا ايعندد ره ادوا اهإ دإع
 ل مهد :ألسب 

: يطددك ري ددري مددن ا،هدد ا يف  دددم ا،هقدد، يف ا،دددهن، ويف وسدد ئف، أولً 
 وأمهنع، و ،ورت،.

أندد، ادد، يف هددوا ا،إاددء ا،هقددد   يف ا،دددهن، ر ددم   والسنن ا النننا ي 
ري دددد،ل ا،يفددددم، ور ددددم تددددإ ، وسدددد ئ، اوددددن، ا،يفددددم،   نع دددد ر ا،كعدددد ل، 

 دددإح  وا، دد،ه ، واةفددا، واة،هدددل، وانع دد ر وسدد ئ، ا،عيفددنم، ومددا  ،دد 
                              

/ ندددإوه( ريضمهددد  121/ ص1/ جددد   3(، ومسدددفم )22/ ص1/11أي،جددد، ا،بيددد ره) (1)
 .عن مي وها 

أص، هدوا اهإ دإع حم  د،ل أ،قنعدد  يف ريد، مدن ا،،هد ا وا،ددم ع وا، ،هدي وا،قإهيندا عد ع  (2)
 هد.1212
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 ا،هق، يف ا،دهن يف اهسفمني ا،نإع افن،.
ي صدددا مدددن –عددد وث ري دددري مدددن شدددب ل األمدددا  والسننن ا النالننن  

عددد و دم عدددن ا،يفدددإع ا، ددد،عنا، أو أيدددوهم ا،يفدددإع  –هسدددمإح  ددد ه قهني
ا، دد،عنا عفدد   دددري وجدددد  ا،وددد ن ، وعددن  ددري ا،يفمددد  ،  دد  أ دددي  

 فإم هتم. قددم، و دمدم ،فدهن، وأشهبم؛ ر م ري ،ل ثق  عدم ومي
ومإ ددإع ا،هقدد، يف ا،دددهن مإ ددإع واسددا وريبددري، ،كدد  سكاعودد، يف 
احلدددهع عهدد، عفدد  ئدد  مسدد ئ،، تدددور  ددإ  هددوا اههدددإع، وأر  أ دد  
 من أهم م  ههبري  ن ن،، يف هو  ا،يج ،ا، وأسك  اهلل ا،عإ نق وا،سداش.
 وصف  اهلل وسفم و  رك عف  أ ق، اخلفق نبنه  حممد وآ،، وص ب،.

 ع د الك يم العقل. اص  بن 
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 المسألة األولى
 في مفهوم الصحوة والفقه في الدين

 المقصود بالصحوة  -أ
ا،وددددد إل مودددددطف  جدهدددددد  ددددد،ا نهسددددد، عفددددد  ا،هددددد ا يف ا وندددددا 

 األيريل.
وا،وددد إل يف ا،فردددا: مدددكيإ ل مدددن ا،وددد إ، وهدددإ تددد،ك ا،ب  ددد،، أو 

 ت،ك ا،وبإل، أو  ه ل ا،سك،، وحنإ  ، .
عفدددد   هدددد ل ا،رددددنم، هقدددد  : « صدددد إ»وتطفددددق أهًلدددد  هددددو  اهدددد شل 

أصدددد ء ا،سددددم  ، شيددددا: انق ددددا عهددددد  ا،رددددنم وا،سدددد  ل وحنددددإ   دددد  
 جبددد . وهقدد  : صدد    ددضح مددن نإمدد،؛ أه أ دد ك. وا،ودد إل ريددو، : 

 شيا او  اا من ا،رهفا، ومن ا،هإما، ومن ا،رهإل.
 :  إح ا،و إل تطفق عف  ميهنني:(1)أم  يف اهصطضح

شب ل هدو  األمدا هد شهدن اهلل تيد د يف : ي ص وهإ عإشل األول
 (2)مجنددا أاطددد ر ا،ددددنن ، و ودددإرل م تيددددده  األمدددا يف عودددإره  اهعدددكي،ل

 هبوا ا، مإ  وا،عه مي.
: عددد ع وهددإ عدددإشل األمدددا ريفدددد  وه  ادددا اهسدددفمني  ي مدددا مدددن والننننا ي

 هددددددإل اةددددددد، وا،ه،اددددددا، ومددددددن هنمهددددددا ا،بدددددددع وا دددددددث ت وا، دددددد،رين ت، 
                              

 اهسفمني.أه  نم  هإ ميدإش عهد ا،ه ا ا،نإع وخب صا عهد  (1)
،قد ا مء عف  هد اةدش اهوف  اوم ع حممد  ن عبد ا،إه ل شعإل سفهنا اإها نقندا  (2)

 ،كهد  م تعج وز ج ه،ل ا،ي،ل هه افنًض عف  ا،، م من آث ره  ا،طنبا يف ري، مك ح.
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ت اة هفنددا اهسددعإرشل و ددري اهسددعإرشل، واو  اددا مددن واأل كدد ر واهه هدد 
   ،ا ا،و  وا،عبينا وااإاح.

أو هي حم و،ا ا،يإشل هد اوسضع، وهدهد ا،دهن  د ههدإع ا، د،عي 
،  يددددد ا،ر، ددددا ا،ددددت هنمهددددء عفدددد  اوسددددضع واهسددددفمني يف (1)ا،ودددد ن 

 ا،يوإر اهعكي،ل.
مء مددددددن وا،وددددد إل اوسددددددضمنا هح اسددددددعق مء عفدددددد  ا،سددددددها وسددددددف

األهددددإا  وا،عهدددد،ك  سددددنع قق هبدددد  وعددددد اهلل ا،ددددوه ه  فدددد ، وادددددر اهلل 
 ا،وه ه ه،ش هح ش   اهلل.

 دددني اددإه اوسددضع   ،وددد إل األود،  واهلل تيدد د   دد، رسددإ،، 
و نهمدد  نكددن اوسددضع مددن افددإل ا،هدد ا يف  ،دد  ا،إاددء  قدد   تيدد د: 

 ِْفني ِدينِن اللَّنِه ِإَذا َجاَء َ ْصُ  اللَِّه َواْلَفْتُح * َورَأَي ََ َت النَّاَس يَنْدُخُلو
ََ تَنوَّابًا َواًجا * َفَس ِّْح ِبَحْمِد رَبَِّك َواْستَنْغِفْ ُه ِإ َُّه َكا  .َأفنْ

ريمدد  أح هددو  ا،ودد إل اددد  دددأت   دد ئ،ه  عفدد  هددد اومدد ع اةدددش 
حممدد  ددن عبددد ا،إهد ل وآتددء  ددإاريري ا رهدد  يف هدوا ا،يودد،، وهددوا هيددد 

إَ اهلل » ندع اد  :   تي د عفد  ،سد ح رسدإ  اهلل اقنًق  ،إعد اهلل

                              
هوا ا،عي،ه  ههود،ث هد أهد، ا،سدها واههعسدبني هد ا،سدها غدق و ردري  دق، مدا ا،يفدم  (1)

،ل ا،عددددهن وا،يدددإشل هد األصدددإ  ا،دههندددا  ددد ه،ل ع هندددا عفددد  مسدددعإ  ا،يددد م  دددكح  ددد ه
وت ددم، مجنددا ا،ددده ن ت وا،ه دد،، ري ،ندإشهددا وا،هودد،اننا، وريددو،  ا،هدد،ك ا،لدد ،ا ريهدد،ك 

هددو  ا،هدد ه،ل افددء ا،ه عدد ت ا،ي،انددا  حا،،ا لدا وا،ب  هنددا وأهدد، ا،كددضع و ددريهم،  د، ه
ههم ا،ق ئمدددا عفددد  أسدد  عفم نندددا ملددد شل وا، دديإ نا، وأ هدددد  ههددوانً   سدددقإ  تفددد  ا،دد

 ،فيق ئد وا،ده ن ت، واهلل أعفم.
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 .(1)«ي ع  لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها
وا،عجدهددد يف ا،دددهن هيدد  ه ددد ر ا،سددها، واسددعئه ث ا،يمدد،   دد،ائا 
اوسضع غق، و ،  يف ريد، زمد ح غسدب،، وادد هكدإح اةددش وا دًدا أو 

 أري ،، واهلل أعفم.
 يفد  هددوا ريدد، يف ا،هددع   يددد  ريد، صدده ت اةدددش:  اد   ا ددن  جد،

من ري ح معودًه    دي  مدن  ،د  عهدد رأا اه ئدا هدإ اهد،اش سدإا  تيددش 
 .(2)أع ه

أه ا،عيبري عن  لا اهسفمني وا،يدإشل –ويف نه،ه أح هوا ا،عيبري 
تيبدددري جددد ئ ، وهدددإ  –هد شهدددن اهلل وشددد،ع،، أو حم و،دددا ا،يدددإشل   ،وددد إل

صطض  ت ا،س ئدل هعضمنا ، وا،ت انطفقدء مدن هق  ، او ضا ت واه
يوإع ا،دعإل يف ا،داي، واخل رج. وهي تف  األمسد   واهسدمن ت ا،دت 
هقود مهد  ه  ا،دعإل هد اهلل، وه  ا،دع ل، وا،ع هنا عفندم، وا،ب عع 
عف   ،  ريف، هإ اخلدإث مدن عدإشل اوسدضع وهنمهعد، عفد  احلند ل مد،ل 

 أي، .
عفدددد  « ا،عطدددد،ث»ت ا، ددددهنيا ه ددددضك ريفمددددا ومددددن هددددو  او ضادددد 

وهح ري نء هو  ا،كفما حمعمفا ،فميا « األصإ،نا»ا،و إل أو ه ضك 
ا،و ن  واهيا وا،ب  ،، هه أح ا،وهن أ فقإه  أراشوا هب  ميًا  د  ًض، 
وهإ ا،يإشل   عمدم هد عوإر اةدد، وا،هدضع، وحم ر دا أه مهدد، مدن 

                              
( و ريمهدددددد ، 2291( وأ ددددددإ شاوش، احلدددددددهع )2/523أي،جدددددد، احلدددددد ريم يف اهسددددددعدرك ) (1)

 (.599وص  ، األ،ب ين يف ا،سفسفا ا،و ن ا رام )
 (.13/295ا،هع  ) (2)
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يوددإر ا،ددت ع شددعد  أورو دد  ابدد، ثإرهتدد  مهدد ه، ا،عقدددع واهدننددا، ريعفدد  ا،

 عف  ا،كهنسا!!
وريددددو،  اهتدددد ع ريدددد، ا،دددددع ل وشددددب ل األمددددا ا،ودددد حلني  دددد ،يه ، أو 

 اوره ل، شوح ننن   فم وجإر.
 ك، هو  او ضا ت اة ئ،ل، ا،ت هريعد  ري ري مدن األ،سدها، وا،دت 
ق انس ك ورا ه  ري ري من يوإع ا،دعإل و ريهم همن  مه ؤه  ري،اهنا احل

وأهف،، وا مء  ه ،  ،  وهش عع، وسد ئ، هعضمندا معيددشل يف فعفد  
 فدددداح ا،يددد م اوسددددضمي، وأمدددا هددددؤه  وأو،ئددد  هدددددث وا دددد، وهددددإ  

 ري،اهنا اوسضع، وحم و،ا  ،ل هو  ا،و إل وا،هن، مهد .
وحندددن ه  نيددد را تفددد  او ضادددد ت اةددد ئ،ل ه نددددعي ا،يوددددما يف 

 دد، اددد هإجددد مددن  يدد  اههعمددني  مسددريل ا،ودد إل اوسددضمنا اهي صدد،ل،
،فو إل شي  من ا،ع دش وا،يهد ، ،كدن  ،د  افند،، وه ا د، اههد   
ا،ر ،ب،  ري أح يوإع ا،دعإل اختووا وجإش م د،  ،د   رهيدا ،فع ددري 
اوعضمدي هبدد ، وهددوا مددن ،ددب  احلدق   ،ب  دد،، ومددن اهكدد، ا،كبدد ر، ريمدد  

 دددت ا،برلدد   مددن  ه هددك،إنكم يبدد ًه وشوا مدد  عهددعم ادددادد   تيدد د: 
[، واإ،ددددد، 111]آ  عمددددد،اح:  أ دددددإاهدم ومددددد  ختهدددددي صددددددورهم أريدددددر

 [.22]نإح:  ومك،وا مك،ًا ريب رًاتي د: 
ريمددد   سدددن ا،عهبنددد، عفددد  أح  يددد  مه  دددء ا،وددد إل ه ختفدددإ مدددن 
شدددي  مدددن ا،ددددين، ومدددؤث،ات  دعندددا، أو ريضمندددا، أو صدددإ نا وحنإهددد ، 

ا واهعع ا،ندددا وامعدددداش ا،هددد،ك   لدددضً عدددن اهه هددد ت ا،يقضنندددا وا،يوددد،انن
ري ،،ا لددا واخلددإارج واهيع ،ددا وسددإاه   دد  ايددعف  شهدد ه   يدد  احل،ريدد ت 
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 واهه ه ت اوسضمنا اهي ص،ل.
وعفندد،  ددإح ه ددضك ا،ودد إل أو ا،دددعإل ه هيدد  ا،ع رينددا اهطفقددا وه 
ا، قددا اهطفقددا،  عهبدد، أيددي ا،قدد ر  و قهدد  اهلل وههدد ك ومجنددا اهسددفمني هد 

 وااد . احلق
 مفهوم الفقه في الدين  -ب

  ،هقدد، يف ا،دددهن يف مهدإمدد، ا، دد،عي هددإ اوددن، ا،يفددم ا، دد،عي، 
 و دم،، وا،يم،  ، عف  هد  و وريل.

 أصول وضوابط في الفقه في الدين 
 ( فضل العلم والفقه في الدين كما ورد في السنة 1)

اهلل  منن ين د»اد  :    ،هق، يف ا،ددهن ه ح هدإ اخلدري، ألح ا،هد  
. وهدددإ ا،دددوه تهددد    ددد، سدددي شل ا،ددددنن  (1)«خينننً ا يفقهنننه فننني الننندين بنننه

وا يدددد،ل،  ددددض سددددي شل ،فب دددد، أ دددد،اًشا ومج عدددد ت، هه   ،هقدددد، يف ا،دددددهن 
 واونف، وا،يم، شقعل  .
ا،ي م ا،وه ههق، ا،دهن، وهيفم،، وهيم،  د،،  واد شب، ا،،سإ  

، وتهبدددء ا،ي دددب وهه ددد،   دددني ا،هددد ا  ددد ألرا ا،طنبدددا ا،دددت تقبددد، اهطددد،
 ن ،ل مهدد  ا،هد ا اهد  ، وه،عدإح مهدد  أنيد مدم، وتهدع  اخلدريات  دإ ح 

إَ منننل مننا بعنننني اهلل بننه مننن العلننم والهنند   »: اهلل  نددع ادد   
كمنننل ثينن  أصنناب أرًضننا فكا ننت منهننا بائفننة بي ننة   لننت المنناء 

                              
 سبق خت،أ، يف اهقدما. (1)
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 .(1)احلدهع  «فأ  تت الكأل والعشا الكني ...

نسدد ح ه ا مدد ت ههقطددا عمفدد، هه مددن  ددني أح او ريمدد  أح ا،هدد  
: ثضث،  ري، من  ،  ا،يفم ا،ب اي ا،وه هبق   يد  ه ا م ت ا   

 «ل حسننند إل فنني ا نتنننين»، و ريدد، أندد، (2)«ينتفننب بنننه أو علننم... »
هيدد  ه  بطددا هه يف اثهعددني،  ريدد، مهدمدد  مددن آتدد   اهلل عفًمدد ، ويف رواهددا 

وا دددد، ألح ا،قددد،آح، هدددإ  ، واهيدددا(3)«منننن هتننناه اهلل القننن هَ»أيددد، : 
 أص، ا،يفم، وأص، ا،هق،.

منن سنلك ب يًقنا » ني  ل،   ،ب ا،يفدم وأح:  ريم  أح ا،ه  
، و دني أح (2)«يطلا فينه علًمناس سنلك اهلل بنه ب يًقنا فني إلنى الجننة

ا،هدددد ا ميددددد شح، ويندددد رهم يف اة هفندددددا، هددددم ينددددد رهم يف اوسدددددضع ه ا 
 .(5) قدإا

ا،يفددم، هدددعإ ،دد، ريدد، شددي   أح   ،ددب وريددو،  صدد  عددن ا،هدد  
، وهددإ (6)مددن اهيفإادد ت،  ددا احلنعدد ح يف ا،ب دد، تدددعإ ،ط ،ددب ا،يفددم

                              
 / نإوه(.26/ ص15/ ج  5(، ومسفم )25/ ص1/19أي،ج، ا،بي ره ) (1)
 / نإوه(.15/ ص11/ ج   2أي،ج، مسفم يف ريع ل ا،إصنا ) (2)
/ 3(. ويف ريع ل  ل ئ، ا،ق،آح )23/ ص13/  ،ام 1أي،ج، ا،بي ره ريع ل ا،يفم ) (3)

/ 2(. ومسددفم يف صدد ن ،  لدد، مددن هقددإع  دد ،ق،آح وهيفمدد، )326/ ص5152 دد،ام 
 / نإوه(.91/ ص6ج   

/ نددددددددإوه( وأ ددددددددإ شاوش 21/ ص11/ جدددددددد   6ا  مسددددددددفم ريعدددددددد ل ا،ددددددددوري، )احلدددددددددهع رو  (4)
( وروا  ا، مددددددددوه 225، 1/223( وا ددددددددن م جدددددددد، يف اهقدمددددددددا )3623، 2/3621)
 (.5/196( وا  : هوا  دهع  سن. واوم ع أمحد يف اهسهد )5/2626)

(، ومسددفم يف  لدد ئ، ا،ودد   ا، 3296، 2/293أي،جدد، ا،بيدد ره. ريعدد ل اهه اددب ) (5)
 ، نإوه(.11/ ص16/ ج   6)

أي،جدد، «  لدد، ا،يفمدد   واحلددع عفدد   فددب ا،يفددم»اطيددا مددن  دددهع أد ا،دددرشا  يف  (6)
= 
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  ،ددب ا،هقدد، يف ا،دددهن ومددن م هعهقدد، يف ا،دددهن  دددإ يف  سدد ل ا،يددإاع 
 أو ا،،ع ع اام .

 ( لبد في الفقه في الدين من السعي لتحصيله 2)
  طفدددب، ومدددن هدددوا اههددددإع نسدددعهع  أح ا،هقددد، يف ا،ددددهن ه هدددعم هه

وسدديي ،ع وددنف، هبمددا، وننددا،  ددض اكددن أح هددكن ا،هقدد، يف ا،دددهن أله 
هنسدد ح مدد  م هسددام ،عيفمدد،، وهددوا  ندد، تهبندد، هد يطددك و ددض  ري ددري مددن 
ا،هدد،ك؛ ا،ددت زعمددء ، عم ئددد ، وأئمعددد ، ورج ادد : أ ددم ههقدددإح ا،دددهن 

  دوح تهق،، وأ م هيفمإح ا،يفم ا، ،عي  دوح تيفم.
 ضة في دعو  الفقه بال تفقه ال د على ال اف

  ،،ا لدددددا ه عمدددددإح أح أئمدددددعدم ا،دددددوهن هقدسدددددإ م ه،ثدددددإح ا،ددددددهن، 
 وا،هقدددد،، وا،يفددددم ا، دددد،عي، أه أ ددددم ورثددددإا ا،هبددددإل وا،يفددددم عددددن ا،هدددد  

وراثا،  د، زعمدإا أ دم  دو،  هيفمدإح ا،رندب ريفد،، أو  يلد،،  مدن ههد  
عفددندم انقطيددإا عددن ا،عهقدد، يف ا،دددهن عفدد  وجددد، ا،ودد ن ، واسددع إ  

 .(1)ا، نط ح وتيفقإا   ،كول واألوه ع
 ال د على المتصوفة 

وه دددب، ا،،ا لدددا: اهعودددإ ا  دددإ م ه عمدددإح ، دددنإيدم وأو،نددد ئدم مددد  
=                               

( واومد ع أمحدد 1/223(، وا ن م ج، )2/3621(. وأ إ شاوش )5/2612ا، موه )
/  ع قندددق 221/ ص11/  ددد،ام 1(. وا دددن  بددد ح يف صددد ن ، )5/196يف اهسدددهد )

 ا دث: أمحد ش ري،(.
ومدددد   1/252ا،عق،هددددب  ددددني ا،سددددها وا، ددددنيا، ،فدددددريعإر ن صدددد، ا،قهدددد ره انهدددد،: مسددددك،ا  (1)

  يده .
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هسم    ،يفم ا،فدين، وهقودوح  ،: أح من ه عمإح ام ا،إهها  ود، 
اددم ا،يفددم  دددوح تيفددم، وأ ددم اددد اشددعمفإا عفدد  ا،يفددم  دددوح أح هطفبددإ  

،يفمددد  ، وأ دددم  ودددفإا عفددد  ا،هقددد،  ددددوح تهقددد،،  دددا وهكيدددوو  عدددن ا
صدددد روا هعيفقددددإح هبدددددوه ح األشددددي ص ومددددن هقدسدددددإ م  ددددن هسدددددمإ م 

 .(1)  ألو،ن   
وادددددد هكإنددددددإح مددددددن ا،ودددددد حلني أ ن نًددددد ، ،كددددددهدم ههدددددد وح عفددددددندم، 
وهددد،و م، ري ألنبنددد   وا،وددد حلني وأهددد، ا، هدددد وا،يبددد شل. وأ ن نًددد  هكإندددإح 

ا،دددوهن هإ دددإح ادددم مدددن زيددد،ث ا،قدددإ   مدددن شدددن  ني اونددد  أو اةدددن،
 دد،ورًا.  دد، صدد روا هعيفقددإح  ددا  دد أل ضع وا،دد،رت  مددن هددؤه  اههدد هن، 
وهوداإح هوه  م يف ري، شي ،   عمدإا: أح األو،ند   هيفمدإح ا،رندب، 
-وزعمإا أ م ههقدإح ا،دهن  ددوح تهقد، وه اودن،،  دا أ دم ريد نإا 

أتبددد عدم مدددن  فدددب ا،يفدددم وه زا،دددإا هوددد، إح  –أه ري دددري مدددن اهعودددإ ا
 ا، ،عي.

، وادددم مقإ،دددا وريددد نإا هسدددعد ئإح   ،دددوهن هعيفمدددإح  ددددهع ا،هددد  
هبدد  هسددعد ئإح  كهدد، ا،سددها واةم عددا  – دد، هددي ا عدددل عهدددهم– دد ،ا 

، وحندن هقإ،إح: أنعم تقإ،إح:  دثه   ضح عن  ضح عدن رسدإ  اهلل 
ا،ددت  نقددإ :  دددث  افدد  عددن رد، وهددو  مددن شددب، ا، ددنط ح ووس وسدد،

أشيفددددد  عفددددندم  ددددني تإمهددددإا أ ددددم ه  عدددد جإح هد  فددددب ا،يفددددم، وه 
،   ،،واهدددا، وه   ،دراهدددا،  مدددن ههددد  انقطيدددإا عدددن  فدددب هدددده ا،هددد  

 ا،هق، يف ا،دهن،  لفإا وأ فإا، نسك  اهلل ا،ي  نا.
                              

 وم   يده . 159اهه ك واهو شر و س ح هاي  دري  –راجا ا،عوإث  (1)
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 ( الفقه ل يتم إل بتحصيل العلوم الش عية 3)
ه هددددعم هه  ددددعيفم  –أهًلدددد   –ومددددن هددددوا اههدددددإع ندددددرك أح ا،هقدددد، 

ا،يفدددإع ا، ددد،عنا، نيدددم هح ا،هقددد، يف ا،ددددهن ه هدددعم هه  ع ودددن، ا،يفدددإع 
ا، ددددد،عنا،  فدددددن  ريددددد، عددددد م  دددددكه عفدددددم مدددددن عفدددددإع احلنددددد ل أو ا،يفدددددإع 
اونسدد ننا، أو  ريهدد  هيددد  قنًددد ،  دد، ا،هقدد، ه هددعم هه مددن تيفددم ا،يفددإع 

هدددده ومدددن  اهسدددعمدل مدددن ريعددد ل اهلل تيددد د ومدددن سدددها رسدددإ  اهلل 
ا،سدددف  ا،ودددد م وعفمدددددم، ومددد  عدددددا   إندددد، عفدددم مقنددددد،  نقدددد  : عفددددم 
ا،هف ، أو عفم ا،طب، أو عفم احلس ل، وه هق  : ا،يفم  دإ ضك هه 

 ،فيفم ا، ،عي،  دإ ا،يفم عهد او ضك.
مث هح ا،هقدد، ه هددعم هه  هدددم وهشراك وعمدد،؛ شيددا أندد، اددد  ودد، 

ؤت شددددنًئ  مددددن ا،هدددددم،  يدددد  ا،هدددد ا شددددنًئ  مددددن ا،يفددددم، ،كددددن ه ا م هدددد
واوشراك، وا،عهقددد،، أو ا،قددددرل عفددد  ا،هقددد،، واهسدددعهب  ؛  فدددن   هقنددد،، 

 وه ههق، من ا،دهن هه  قدر مدارري،، وهح  هظ ا،يفم.
 ( الفقه ل يتم ول يستقيم إل بالعلم والعمل مًعا 4)

مث هح ا،هقدد، يف ا،دددهن ه هددعم وه هسددعقنم هه   ،يمدد، وا،يمدد، مًيدد ، 
 إح من  هظ عفًم  ري ريًا، وهح ري ح من ا،يفإع ا، ،عنا، وم  وعف  هوا

هيمدد،  يفمدد،؛  فددن   هقندد،، ،ددو،   ع اهلل تيدد د أو،ئدد  ا،ددوهن هقإ،ددإح 
ََ َمننا َل مدد  ه ههيفددإح  قدد   تيدد د:  يَننا أَيَنَهننا الَّننِذيَن َهَمنُننوا لِننَم تَنُقولُننو

َْ تَنُقولُنن ََ * َك ُنننَ  َمْقتًننا ِعْنننَد اللَّننِه َأ ََ تَنْفَعلُننو ]ا،ودد :  وا َمننا َل تَنْفَعلُننو
2 ،3.] 

هن، مدم   و، اونس ح مدن ا،يفدإع ا، د،عنا وم هدعدد هبدده ا،هد  



 
 ينحاجة الصحوة إلى الفقه في الد

 
16 

 
  :همندد  وم هيمدد،   ،سددها،  فددن   هقندد،، ادد   سددهن ح ا، ددإره رمحدد، اهلل

 دد،  ي دد، اهلل، وهمندد   لدد، ا،يفددم عفدد   ددري  ألندد، هعقدد يهددعيفم ا،يفددم ،نعقدد
 .(1)اهلل

مددن ا،يفددم ا،ددوه ه ادد،ل ،دد، وه ه يمدد،  دد،،  ،ددو،  اسددعي   ا،هدد  
 .(2)احلدهع « اللهم إ ي أعوذ بك من علم ل ينفب» ق  : 

 ( الفقه ل يكَو إل بالهتداء وال تداء 5)
مث هح ا،هقددد، يف ا،ددددهن ه هكدددإح هه   ههعددددا ، و  هاعددددا . أعددد : 

مددا واهاعدددا   دد،، مث  سددف  هددو  األمددا،  كئ   ههعدددا  هبددده ا،هدد  
ا،دهن اهقعد  هبم، ا،وهن هم احلجا وهم ا،قدول،  من زعم أند، هددرك 

وأصددد   ، وسدددف  األمدددا،  قددددد   قًدددد   دددري مدددكثإر أصدددف، عددددن ا،هددد  
 ا   .

 ددددإح ا،هقدددد، يف ا،دددددهن، هددددإ مدددد   قدددددإ ، وهح ا،يفددددم هددددإ مدددد  عمف مددددإ  
وعمفَّمإ  وعمفدإا  د،، ومد  نقد، ،هد  عدهدم،  دإح هدوا هدإ ا،هقد، يف ا،ددهن، 

 من أيو أو  و، شدنًئ  مدن ا،يفدإع ا، د،عنا ،كهد، م هقعدد  د ،ه  ه ح 
 .،يف هده،، وسفإري،، ويف اععق ش ، وعمف، وعفم،،  فن   هقن 

 ( الفقه في الدين ل يتم إل باألدب واحت ام العلماء 6)
                              

 .1/63اهإا ق ت ،ف      (1)
وا،سدنإ ي  1/162أي،ج، ا ن عبد ا،ر يف ج ما  ن ح ا،يفم و لدف، عدن أند  و دري   (2)

وصددد  ، األ،بددد ين يف  1/223نددد  أهًلددد  وعددد ا  هد احلددد ريم يف اةددد ما ا،ودددرري عدددن أ
( وعن زهد  ن أرام يف سن ك 1316، احلدهع رام )1/219ص ن  اة ما ا،ورري 

وعد ا  هد أمحدد ومسدفم « مدن ا،يجد ... احلددهع ا،فددم هين أعدإ   د » دهع أو،د،: 
 .1/236وص  ، وا،هس ئي. 



 

 حاجة الصحوة إلى الفقه في الدين

 

11 
 

ريمددددد  أح مدددددن ،دددددإازع ا،هقددددد، يف ا،ددددددهن ا ددددد اع ا،يفمددددد   وهجضاددددددم 
وتفقي ا،يفدم عدهدم، واععبد ر رأهددم وتإاريهم، وا،عكشل ميدم وعهدهم، 

 نم   عف   ن، ا،ه ا، وا،،جإع ه،ندم عهد ا،عهد زع، وريد، مد  هعهد،ع عدن 
 ،دددد  مددددن تددددإاريهم وا،ددددد  ع عدددددهدم و ريدددد،  لدددد ئفدم، واحلهدددد   عفددددد  
اععب رهم ا، ،عي وادرهم ومكد نعدم  دني األمدا ريمد  أمد، اهلل، وهح وادا 

 ،  وشعي ،، خبري. من  يلدم شي  من اخلطك عن اجعد ش ا عه، ،، 
  إح  ،  ريف، من    ا،سف  وسبن، اهؤمهني.

 ( الفقه في الدين يشمل األحكام والعقائد 7)
ريمدددد  أح ا،هقدددد، ههدددد  هبددددوا ا،عي،هدددد ، وهبددددوا اههدددددإع، ه ددددم،  قدددد، 
األ كدد ع و قدد، ا،يق ئددد،  يكدد  مدد  ههددن  يدد  ا،هدد ا  نهمدد  انقطيددإا 

ا،هقددد، همنددد  هيددد   قددد، عدددن أيدددو ا،يفدددم عدددن ا،يفمددد   واه ددد ه  و هدددإا أح 
احلدددددض  واحلددددد،اع، و قددددد، األ كددددد ع ا،عهودددددنفنا اهعيفقدددددا   دددددئإح ا،هددددد ا، 
وسددفإريدم وأعمددد ام، وهدددوا  ددددم ا صددد،،  دددإح ا،هقددد، األعهدددم، هدددإ  قددد، 
األصإ ، وهإ  ق، ا،يق ئد، م  هعيفق   وا ح  د هلل، ومضئكعد،، وريع  د،، 

ق، ا،يق ئد األيد،  ورسف،، و  ،قدر، وا،نإع ا ي،، مجفا وتهونًض، مث  
 اهسعمدل من هو  األصإ  ا،كر .

،و،  ري ح  ي  ا،سف  هسمي ا،يقنددل   ،هقد، األريدر، وهسدمإح 
 قدد، األ كدد ع:   ،هقدد، األصددر،، مددا أح هددوا ا،عه،هددق ه هيدد  أح ا،دددهن 
ههقسددم هد  قدددني،   ،دددهن ريفدد، وا ددد، و قددد، وا ددد، ،كددن ميددا هددوا 

 ددد مددن اوادد ح هبدد  مددن ريدد، أ ددد،  ت؛ هنددأح األصددإ  اددم، أل دد  اطي
و،إ أي،   ي  مهد  ايع، شههد،، وا،هد،وع همند  هيمد، اونسد ح مهدد  مد  
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هسدددعطنا، ومددد  ه هسدددعطنا  ددددإ ميدددوور  نددد،، و،دددإ اوددد، يف  يلدددد  م 

  ،ج من ا،دهن.
 ( العلم الش عي هو العلم عند اإلبالق 8)

ها، ريمدد  أح ا،يفددم ا، دد،عي، هددإ ا،يفددم ه ا أ فددق يف ا،كعدد ل وا،سدد
وعف  أ،سها أئما ا،دهن، وأاود  و،  أح م  ورش يف ا،قد،آح، ويف سدها 

وعف  أ،سها ا،يفم   من  ل، ا،يفم واحلدع عفد   فبد،، و دري  ا،ه  
 ،د  مددن ا،هودإص اهعيفقددا  دد ،يفم ه ا أ فقدء،  إمندد  هقودد هبدد  ا،يفددإع 
–ا، ،عنا وم  هف ق هب  ري ،فرا، وم  عدداه   ددي عفدإع مقنددل،  نقد   

: عفم ا،طب، عفم ا،هف ، عفم احلس ل، و دري  ،د  مدن ا،يفدإع، م ضً 
 ض ددد مددن تقننددده  و ن  دد ، أمدد  ه ا جدد  ت ريفمددا ا،يفددم، واحلددع عفدد  
ا،يفددددم، و ندددد ح  لددددف،، و لدددد،  فبدددد،  ددددإ ضك  إمندددد  اهقوددددإش  دددد، ا،يفددددم 

 ا، ،عي وم   دم،.
اهدددد،اش  دددد ،يفم: ا،يفددددم ادددد   ا ددددن  جدددد، رمحدددد، اهلل يف  ددددع  ا،بدددد ره: 

،عي ا،دددوه ههندددد مي، دددا مددد  أدددب عفددد  اهكفددد  مدددن أمددد، شههددد، يف ا، ددد
وم  أب ،د، مدن ا،قند ع  دكم، ،  عب شات، ومي مضت،، وا،يفم   هلل وصه ت،،

 .(1)وته هد، عن ا،هق ئص
 ( حكم تحصيل الفقه في الدين 9)

ا،هقد، يف ا،دددهن عفدد  ا،يمددإع  دد،ا عفدد  األمددا ومددن أعهددم   هدد ت 
 ا،عهون،  إح:ا،دهن ومق صد ، أم  عف  جدا 
                              

 .1/121 ع  ا،ب ره  (1)
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 منه ما هو واجا عيني على كل ف د  -1
* وهإ أصدإ  ا،يق ئدد، واأل كد ع ا،لد،ورها، مد  هعيفدق  عإ ندد اهلل 

 سددب  ن، وتيدد د واوادد ح  دد،، و دد،وا ا،يبدد شل، ومدد  هعيفددق   ،،سددإ  
واوادددد ح  دددد، وتودددددهق،، و قإادددد،، ومدددد  هعيفددددق  كرريدددد ح اوادددد ح وأرريدددد ح 

هددوا ا،هددإع ه هيددور حدفدد، أ ددد. وهددإ  اوسددضع، واطيندد ت األ كدد ع،
بلننا العلننم ف يضننة علننى كننل » نمدد  روا  أندد :  اهقوددإش  قإ،دد، 

 .(1)«مسلم
 ومنه ما واجا كفائي ويأ م الجميب بت كه  -2

ومه، م  أب عف  ا،كه ها، وا،إاجدب أح هعودد  ،د، مدن تقدإع  د، 
 ا،كه هدددا، و وددد،  ددد، اهقودددإش ،امدددا مدددن أشا  ا،إاجدددب، و نددد ح احلدددق،
واألمد،  د هي،وث، وا،هددي عدن اههكد،، وها مدا شهددن اهلل يف األرا، وه ا 
م تقدددم   ئهدددا هبدددوا ا،إاجدددب،   ألمدددا ريفدددد  مط ،بدددا هبدددوا ا،هددد،ا. ريمددد  

ُهْم بَائَِفنننة   ريددد، اهلل تيددد د يف اإ،ددد،:  فَنلَنننْوَل  َنَفنننَ  ِمنننْن ُكنننلِّ ِفْ  َنننةئ ِمنننننْ
يِن َولِيُنْنننننِذُروا  َنننننوْ  َمُهْم ِإَذا رََجُعننننوا ِإلَننننْيِهْم َلَعلَُّهننننْم لَِيتَنَفقَُّهننننوا ِفنننني النننندِّ

 ََ  [.122]ا،عإ ا:  َيْحَذُرو
 ادددد أمجدددا ا،يفمددد   عفددد  أح مدددن ا،يفدددم مددد  هدددإاددد   ا دددن عبدددد ا،دددر: 

 ،ا معيني عف  ريد، امد،  يف ي صدا نهسد،، ومهد، مد  هدإ  د،ا عفد  
 .(2)ا،كه ها، ه ا ا ع  ، ا ئم سق   ، ، عف  أه،  ،  اهإ ا

                              
وا ددن عبددد ا،ددر يف جدد ما ا،بندد ح ا،يفددم  1/11( 222دهع راددم )أي،جدد، ا ددن م جدد، احلدد (1)

 .1/32وص  ، األ،ب ين يف ص ن  ا،  نب وا، هنب  1/1311
 .13-1/11ج ما  ن ح ا،يفم  (2)
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  هإ  د،ا عدني، ومد  هدإ عفد  ا،كه هدا،  فريجدا مث  ري، تهون، م
 .(1)ه،ن،  إن، مهند جداا

( الفقه في الدين ب يق السالمة من الو وع في ال دع 11)
 والخ افات واألهواء 

مث هح ا،هق، يف ا،ددهن هدإ ا،دوه هبد  األمدا عفد  ا،يقنددل ا،سدفنما، 
ي شهت  يف وه،شده  هد ش،ع، ا،قإمي، ا،وه  قق ا  ر   اهلل تي د، وس

 ا،دنن ، وجن هت  يف ا ي،ل، و ،كم هإ ا،هإز ا،يهنم.
وا،هقددد، يف ا،ددددهن  مدددي األمدددا  ك ،اشهددد  ومج ع هتددد ، مدددن ا،إادددإع يف 
ا،بدع واخل،ا  ت، واافكا وا،عه،ك، هد  ري  ،  مدن اهود م ا،يهمد ، 
 ،كدم صد،ا  اهلل اهسدعقنم وشد،ع، ا،قددإمي، ته هد، مدن  كدنم محندد، مددن 

 عد  ورشد، ومن  ، عه،  إ  وشقي.نس   ، اه
،وا  ،ص ا،سدف  ا،ود م رمحددم اهلل عفد   فدب ا،يفدم و دو،إا يف 
سددبن، اوددنف، اهددد  واألمددإا  واألاددإات، وريدد،  دد   ونهددن ، وهكهندد  

ادددد  :  صددد  ب رسددددإ  اهلل  يف  ،ددد  اوددددا جددد  ،  ددددن عبددددد اهلل 
،    عيدددء  يددريًا،   ددددشت  فردد   دددهع عدددن أصدد  ل رسددإ  اهلل 

ر فدددي مث سددد،ت ه،نددد، شدددد،ًا  دددإ ا عبدددد اهلل  دددن أندددن  األنوددد ره،  عفنددد،
 كتندددء مه ،ددد، وأرسدددفء ه،نددد، أح جددد  ،ًا عفددد  ا،بددد ل!  ،جدددا ه  ا،،سدددإ  
 قدد  : جدد  ،  ددن عبددد اهللع افددء: نيددم.  يدد،ج ه    ععهقعدد، واععهقدد . 

يف اههدد م م  اد  : افدء:  ددهع  فرد  أندد  مسيعد، مدن رسدإ  اهلل 

                              
 .13-1/11انه،: ج ما  ن ح ا،يفم  (1)
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 .(1)ا،قوا «أمسي، أن  مه،...
مددددن اهدههددددا هد مودددد، ،نسددددما  ور دددد، أ ددددإ أهددددإل األنودددد ره 

 .(2) ده ً  من عقبا  ن ع م،
 
 
* * * 

                              
 ع قندددق ا، هددد،ه، اددد   )هسددده ش  سدددن واحلددددهع  391، 1/319جددد ما  نددد ح ا،يفدددم  (1)

 ص ن (.
 ع قندددددق ا، هدددددد،ه، واددددد  : )هسدددددده ش  دددددين  واحلدددددددهع  1/392 نددددد ح ا،يفددددددم جددددد ما  (2)

 ص ن (.
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 المسألة النا ية

 ركائز الفقه في الدين
وأاودددد هبددد  األمدددإر ا،دددت ه،تكددد  عفندددد   فدددب ا،يفدددم، وهقدددإع عفندددد  

 ا،هق، يف ا،دهن، ريم  هإ مبني عهد أه، ا،يفم.
َ الفقننننه فنننني النننندين ين ننننني علننننى أولننننى هننننذه ال كننننائز  أ -1

 التسليم هلل تعالى.
 مددن م هسددفم هلل تيدد د ا عددداً   قفبدد، وم دد ع،  وجإار دد،، و لددا 
هلل سددددب  ن، وتيدددد د اخللددددإع ا،ك مدددد،، يلددددإع اوادددد ح وا،ددددديإ  يف 

ََ َحتَّنننى اوسدددضع،  ددددإ ه ههقددد،، اددد   تيددد د:  فَننناَل َورَبِّنننَك َل يُنْوِمنُنننو
نا ُيَحكُِّموَك ِفيَمنا َ ن ننَنُهْم  ُنمَّ َل َيِجنُدوا ِفني أَ ْنُفِسنِهْم َحَ ًجنا ِممَّ َجَ  بَنينْ

[، ومدن ه هسعمسد   دههد، 65]ا،هسد  :  َ َضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما
ََ ه هكدإح  قنًدد . ،ددو،  وصد  اهلل اههدد  قني  دك م  مددا  َل يَنْفَقُهننو

فم افددإهبم، أ ددم هقدد،وح  دد ه،ًا   وسددضع وهي، ددإح أ ك مدد،، ،كددن م تسدد
 وم هوعهإا ،ف ق.

مددن  هددظ وهيفددم، و،كهدد، م هسددفم هلل ه هههيدد،  ،دد : ري هسع دد،ك 
واههد  ق؛ ،دو،  جنددد مدن ا،كهد ر مددن هيد،ث ا، دي  ا،ك ددري عدن أ كدد ع 
اوسددضع، ،كددن م هههيدد،  ،دد ،  دد، وجددد يف ا ونددا األيددريل   ئهددا مددن 

إع اوسدددضع اهسع ددد،اني، )وهدددم مدددن ا،كهددد ر او ددد،ن  ا،دددوهن اهعمدددإا  يفددد
وشرسددإه ( وجددد مددهدم أ دد،اش  ههددإح تفدددات مددن ريعددب ا،سددها وا،هقدد، 
و ريه  مدن  د ل ااإاهدا أو اههعمد ع ا،يفمدي اةد،ش، أو مدن أجد، ا،ددا 
عف  اوسضع واهسفمني وا،كند، أو من أه نإع من أنإاع اهيعو ص 
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ا،دددت اهعمدددإا هبددد . ومددددا  ،ددد  هدددم ري حلمدددد ر  مددد، أسددده رًا. م هددددههيدم 
 مدم.عف

ه ح   ،هق، أصًض هقإع وه،تك    ،درجا األود عفد  تسدفنم ا،هقند،، 
أو اهعهق، هلل تي د   ،يبإشهدا، وا،ط عدا واخللدإع، واهمع د   مث ا،عسدفنم 

 دددإح    ،عوددددهق وا،ط عدددا، واهتبددد ع، و  حلدددب ،ف،سدددإ   ،ف،سدددإ  
ه هدو  هدي أهددم ا،،ريد ئ  يف اوددن، ا،هقد،، ويف نند، ا،رريددا يف ا،يفدم ا،ددو

هعفقددد   اهسدددفم، ه ح   ،كددد  ، ه هههيددد، عفمددد، و،دددإ تيفدددم، وه اكدددن أح 
 هكإح  قنًد ، أو ههق، من ا،دهن شنًئ ، ألن، ،إ  ق، ألسفم.

وريددو،  اههدد  ق ه هههيدد، عفمدد،  ددا وهح اشعدد  اوسددضع، ألندد، م 
هسددفم ا عدددا  هلل تيدد د وم  لددا افبدد، وجإار دد، هلل، وم  لددا ،ف،سددإ  

  اهتب ع،   هه  ق ه ح ري  ،  ا و،إ عفم شنًئ  ري دريًا مدن   ،عودهق و
أ ك ع اوسضع، و،إ شرا ا،هق،  إند، ،دن  ههقد، مدن ا،ددهن شدنًئ ،  فدإ 

  ق، م   قي مه  ًق ، نسك  اهلل ا،ي  نا من ا،هه ك.
و دددن م ههعهدددا  يفمددد، أهددد، ا، ندادددا وا،يفمهدددا واه عدددداع؛ ومدددن هدددوا 

وهدم أهد،  –ه ري د،هم اهلل  –أيدريًا ا،وه   ئ ت ري ،ت  ني اهسفمني 
ا، نداا وا،يفمها واحلداثا أو أري ،هم،  نع هيفم ري ري مهدم ا،ك ري عن 
اوسددضع، وأ ك مدد،، ،كددن مددن  دد ل ا، ق  ددا، أو ا،يفددم ،فيفددم، يف  ددني 

 أ م هي  إح عف  ري ري من أ ك ع اوسضع وانم،.
اهرفهدا وريو،  اهبعدع،  ع،  قد،  قددر  دععد،،  كصد  ل ا،بددع 

ه ههقدددإح مددن ا،دددهن شددنًئ   ددا وهح ريدد نإا مددن اهسددفمني، ور ددم أ ددم 
وهقدد، وح ريعددب األ كدد ع  هقدد، وح ريعدد ل اهلل وهعدارسددإن، سددها ا،هدد  
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وهعفإ دد ، وهعيفمإ دد ،  ددإ م ،نسددإا  هقددد  ، أل ددم مدد  شامددإا  دد شوا عددن 

 نهمددددد  ا عددددددعإا وأ ددددددثإا يف ا،ددددددهن،  ا،عسدددددفنم هلل تيددددد د و،ف،سدددددإ  
 انيدمء  ندم صها ا،هق،.

وريددددوا مددددن ريدددد ح  ندددد،  دعددددا وهح م تكددددن مرفهددددا، وم خت،جدددد، مددددن 
اوسضع،  إح  قد،  ع،  قدر مد  ،دهد، مدن  دعدا حمدثدا، ريمد  جد   يف 

 .(1)األث،: )م  ا عدع اإع  دعا هه ت،ريإا من ا،سها م فد (
ال كيننزة النا يننة مننن ركننائز الفقننه فنني النندين سننالمة مصنندر  -2
 التلقي
اوددد  ددو،  أح ا،هقدد، ه هددعم هه شدد  هعفقدد   اهسددفم عددن اهلل تيدد د وأ

عفدددد   ددد  ا،سددددف  ا،وددد م و دمدددددم، أل دددم األعفددددم  وعدددن رسدددإ،، 
 واألتق ، ومهدجدم هإ األسفم واألعفم واأل كم.

أه ه هعم ا،هق، يف ا،ددهن هه   أليدو مدن ا،كعد ل وا،سدها، و،دن  
 ،فدهن مودر سإامه . وهوا م  عفن، ا،سف .

 دد ،يفإع اهسددعمدل مددن ا،كعدد ل وا،سددها، هددي ا،هقدد،، ومددن  ،دد  مدد  
عفم، اهسفمإح وورثإ  عن أئما ا،دهن ا،وهن أيووا ا،هقد، عدن ا،كعد ل 
وا،سها، وأه عفم ه هسعمد من ا،كع ل وا،سدها و د  ا،سدف  ا،ود م 

                              
(، اقندددق  دددؤاش زمددد،  وا،يفمدددي عدددن 51/ ص91/  ددد،ام 1أي،جددد، ا،ددددارمي يف سدددهه، ) (1)

هدد(، 131 س ح  ن عطنا وهدإ تد  يي جفند،، ثقدا،  قند،، عد ش ، ع  دد، تدإيف سدها )
(، وادددد   ا،يضمددددا 66ص /111/  دددد،ام 1« )اه ددددك ل»و ريدددد،  اخلطنددددب ا،عرهدددد ه يف 

األ،ب ين يف احل شنا: )سهد  ص ن ( واد روه من اإ  أد ه،هد،ل أي،جد، أ دإ ا،يبد ا 
 (.111)رام «  ده ،»األصم يف 
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،ددن   يفددم شدد،عي، وه هد يمددد  اهددعيفم ،دد،  قنًددد ،  ددإح ا،هقدد، همندد  هددإ  قدد، 
، ددد،عنا:  قددد، ا،دددإ ي، وا،دددإ ي مدددن اهلل تيددد د  مدددن اسدددعمد ا،هودددإص ا

شههدد، مددن  ددري ا،ددإ ي، أو زعددم أح  إمك ندد، أح هعهقدد، يف ا،دددهن مددن  ددري 
هدددو  اهوددد شر وهدددي ريعددد ل اهلل وسدددها رسدددإ،،، ومددد  أمجدددا عفنددد، سدددف  
األما، وم  ورثإ  ،ه  من ا،يفإع ا، ،عنا، أو اشع  أن،  إمك ن، أح هعهق، 

   األصإ ،  دإ ج ه،    .يف ا،دهن عف   ري هو
فمن يستمد أحكامه من القوا ين الوضعية أو بعضها لم يسنلم 

 له مصدر التلقي 
و،ي، هوا هعبني   ألم فا،  م ًض ،إ أح مسفًم  زعدم أح  إمك ند، أح 
ههقددددد، األ كددددد ع أو هسدددددعمده  مدددددن ا،قدددددإانني ا،إ دددددينا أو  إمك نددددد، أح 

 دينا، أو  فد   دني هسعمد و،إ  ي  األ كد ع مدن  يد  ا،قدإانني ا،إ 
ا،هقدد، وا،قدد نإح  إندد،  ددو،  م هسددفم هلل تيدد د وم ههقدد، ا،دددهن،  دد، هح 

أوًه: يفدضً يف اهععقد ش واواد ح واوسدضع وههد يف ا،عسدفنم.  -هوا هيد  
 وث نًن : يفضً يف ا،هق،. وث ، ً : اتب ًع  ،فدإ .

 ومنله من استمد دينه من عقله مستقاًل عن الش ع 
ن زعدم أح  إمك ند، أح هعفقد  ا،ددهن  يقفد، أو مدن عقدإ  وريو،  مد

ا يدد،هن مسددعقضً ومسددعرهًن  عددن ا، دد،ع،  إندد،  دد   ملدد،، ألح ا،دددهن 
همندد  هددإ شدد،ع اهلل تيدد د وهددإ مددن  نددع ريإندد، أصددإهً ونوإًصدد  شدد،عنا 
مقوإرل عف  ا،إ ي، وه اكن أل د أح هكن يف ا،دهن حدهد  يدد أح 

ه هسعطني، ا،ب ، هدإ اسدعهب   األ كد ع مدن أريم، اهلل ا،دهن، همن  ا،و
 ا،هوإص،  دوا    هسعطني، ا،ق شروح عف  اهسعهب   وهم ا،يفم  .
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 من زعم أح  إمك ن، أح هق،ر شنًئ  من ا،دهن  يقفد،، أو هبدإا ، أو 
 ، بعددددد،، أو عدددددن  ،هدددددق ع مدددددا ا،هددددد ا، أو  إائددددد  مدددددن ا،ب ددددد، سدددددإ  

 ا  ا،سبن،.ا،يفم  ، أو من هراشل ا، يإل  قد ريول و ، سإ 
 أو تلقى دينه بالذوق والهو  

ريددو،  مددن تفقدد  شههدد، شجدد،ش ا،عددووك وااددإ ، أو  دد  هسددم  عهددد 
ا،وددإ نا   ،ك ددد  وا،دددووك  قدددد ريددول وا ددد  ، وم ههقدددد، مدددن ا،ددددهن 
شنًئ ، ومن  ،  اهععم ش عفد  ا،د،رت  يف تق،هد، أمدإر ا،ددهن يف ا،يق ئدد 

مهدددد  ا،ه سددددل،   ،،رتهددد  واأل كددد ع. وا،ددد،رت  واأل دددضع مهدددد  ا،وددد حلا و 
ا،و حلا، همن  هسعكن  هب  وهسعب ، هب  اهسدفم، ،كدن ه تكدإح موددرًا 
مدددن موددد شر ا،ددددهن،  ددددي ه اددد، احلددد،اع وه اددد،ع احلدددض ، وه ههبردددي 
،فمسدددفم أح هبددد  عفندددد   كًمددد  وه عقنددددل، همنددد  ا،ددد،رت  ا،وددد حلا تددد،ش 

ن مهددد ه  أهددد، مب ددد،ات،   هععمددد ش عفندددد  يف األ كددد ع أو ا،يق ئدددد مددد
 ا،ب  ن ريم  تهي، ا،وإ نا و ريهم.

 النالنة  أخذ الدين بالقدوة  ةال كيز  -3
هح اهاعدددددا    ،سددددف  ا،ودددد م رريندددد ل عهمدددد  مددددن رريدددد ئ  ا،هقدددد، يف 
ا،دددددددهن، وأاوددددددد  ددددددو،  أندددددد، ه هددددددعم ا،هقدددددد، يف ا،دددددددهن، هه   هاعدددددددا  

  أه: اهاعدددددا   سددددهع، واههعدددددا  هبدهدددد،، وريددددو، واههعدددددا   دددد ،ه  
عفًمدد  وعمددضً  ا،ودد   ا أل ددم هددم ا،ددوهن نقفددإا ،هدد  ا،دددهن عددن ا،هدد  

وهدددهً ، مث ا،عددد  يإح وأئمدددا ااددد  ومدددن اتدددبيدم، ا،ددوهن  ههدددإا ا،ددددهن، 
وا،ددددوهن هدددددم سدددددف  هددددو  األمدددددا، وهدددددم ا،ددددوهن وجدددددب عفنهددددد  أح نعبدددددا 

 سبنفدم.



 

 حاجة الصحوة إلى الفقه في الدين

 

21 
 

َوَمنْن ُيَشنناِ ِق وتإعدد اهلل تيد د مدن يد ،  سدبنفدم، اد   تيد د: 
َ  َسِ يِل اْلُمْوِمِنيَن  ُنَولِِّه ال َّ  ُسوَل ِمْن بَنْعِد َما تَن َنيََّن َلُه اْلُهَد  َويَنتَِّ ْب َثينْ

 [.115]ا،هس  :  َما تَنَولَّى َوُ ْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيً ا
وأمإر ا،دهن ريفد  مهقإ،ا حمهإ ا   ،،واها وا،دراها، وأع   و،  أح  

هددد، اهلل، ونقددد، ه،نهددد   ،هًددد ،  دددض اكدددن أح ريددد، ا،ددددهن غمدددد اهلل ادددد  ه
هدددعي أ ددد مددن ا،هدد ا أح شددنًئ  مددن ا،دددهن اندددث،، ألح مودد شر ا،دددهن 

 حمهإ ا، وهي:
 واد تكه، اهلل غهه، هد ان ع ا،س عا.أوًل  الق هَ الك يم  

وادددد  ههدددد  اهلل ،فهددد ا، هد هإمهددد  هدددوا   سننننة الن ننني :  ا يًنننا
 وسعبق  هد ان ع ا،س عا.

 وهي ه خت،ج عن سها ا،،سإ   سنة الخلفاء ال ا دين : ا النً 
 ومهد ج ا،هبإل.

أئمدددا ا،ددددهن مدددن ا،وددد   ا  رابًعنننا  منننا أجمنننب علينننه خينننار األمنننة 
وا،سددف  ا،ودد م وه  دد،ج عددن ا،كعدد ل وا،سددها، واددد  هددظ اهلل تيدد د 
،ه   ، ، ألح هوا من  ،ورات  ق   ا،ددهن، وريمد  هدإ ميفدإع أح ا،هد  

 ألنبندددد   وهددددإ آيدددد، ا،،سدددد،، وشههدددد، هددددإ اهدددددنمن عفدددد  هددددإ يدددد   ا
ا،ده ن ت،  ض شهن  يدد ، وهدوا هيد  أند، ه اكدن أح  عد ج ا،هد ا هد 

 وشهه،. شهن، وه هد رسإ   يد نبنه  حممد 
وهإ مسعمد من ا،كعد ل وا،سدها   هج السلف الصالح  :خامًسا

اهلل مددددن  دددددإ صدددد،ا  اهلل اهسددددعقنم، وهددددإ سددددبن، اهددددؤمهني ا،ددددوه تإعددددد 
 ي ،ه،.
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 حفظ اهلل الدين في مصادره علًما وعماًل 

وهدددددوا   ،لددددد،ورل هقعلدددددي أح اهلل ه دددددد أح  هدددددظ ا،ددددددهن، و هدددددظ 
مود شر ، وهدي ا،قدد،آح وا،سدها، وا،يفدم ا،ددوه ورثد، ،هد  أئمددا ا،ددهن. ادد   

ََ تي د:   [.9]احلج،:  ِإ َّا َ ْحُن  َنزَّْلَنا الذِّْكَ  َوِإ َّا َلُه َلَحاِفظُو
 ح   ،دددددهن ريفدددد، مهقددددإ : مهقددددإ   وددددهع، عفًمدددد ، وريددددو،   وددددهع، ه

هكيددووح ا،دددهن  -غمددد اهلل  -عمددضً وهدددهً ، ألح اهسددفمني ه ه ا،ددإح 
 عن أئمع،، عن ا،يفم  ، واه  ه  اهقعدهن، اهدعدهن.

أعددد : أح ا،سدددهن ا،هددد ه،ل مهقإ،دددا رواهدددا وعمدددًض، وريدددو،  ا،يق ئدددد 
تكدإح  قد  تد،ش عفدإع أو تد،اث مدن  مهقإ،ا رواها وعمًض، وه هو  أح

ت ره ، أو ت،ش ثق  ا يف  طإح ا،كعب،  قد  هظ اهلل ا،ددهن   ،،جد  ، 
يحمل »أن، اد  :  ا،وهن  مفإن،   ،يفم وا،يم،، ريم  ورش عن ا،ه  

،  ض دد أح هكدإح ا،ددهن حمهإ ًد  (1)«هذا العلم من كل خلنف عدولنه
،،   ،سدددفإك واهععقددد ش )مدددهد  مهقدددإهً   ،،واهدددا وا،دراهدددا،  ددد ،يفم وا،يمددد

  ن ل(.
 ومن حفظ اهلل لدينه بقاء بائفة على الحق 

                              
(، ريع ل ا، د شات. وا،بد ار ريمد  يف 11/219« )ا،سهن ا،كر »أي،ج، ا،بندقي يف  (1)

 أصدددددد  ل ثشدددددد، »(. واخلطنددددددب يف 16/ ص123/  دددددد،ام 1« )ري دددددد  األسددددددع ر»
، 211ص«  ا،بددددع وا،هددددي عهدددد»وا دددن و ددد ح ا،قددد،   يف . 29-21ص« حلددددهعا

(، و ريددد،  ا دددن رينكفدددده ا،يضئدددي يف ريع  ددد، 153-1/152وا دددن عدددده يف ا،ك مددد، )
عدن  وسدئ، اومد ع أمحدد «. 35-32ص»وص  ، ،عيدش  ،اد، «  رنا اهفعم »

ن  دري هوا احلددهع،  قند، ،د،: ريكند، ريدضع مإ دإعع! اد  : ه، هدإ صد ن ، مسيعد، مد
 «.وا د
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ومن  هظ اهلل ،دهه،، أح ريعب اهلل تي د ووعد ووعدد  احلدق  بقد   
:   ئهددا مددن األمددا  دد ه،هن عفدد  احلددق هد اندد ع ا،سدد عا. ادد   ا،هدد  

. (1)«عةل تزال بائفة من أمتي ظاه ة على الحق حتى تقوم السنا»
  ، هو  ا،ط ئ  ا،يفم   ا،ي مفإح.وا

 خطورة ادعاء الفقه بال ا تداء 
 من م هيفم وهيم،   ههعدا  واهاعدا   فن   هقن،،  ، من زعدم 

وسف  األما،  أح  إمك ن، أح ههق، ا،دهن من  ري أح هقعده   ،ه  
وهإ ريو،  معبا ،رري سبن، اهؤمهني،   دإ م  ك هلل تي د و،،سإ  

َوَمننننْن ُيَشنننناِ ِق اةم عددددا و دددد   وه ،دددد ، ادددد   تيدددد د: ويدددد رج عددددن 
َ  َسِ يِل اْلُمْوِمِنيَن  ُنَولِِّه  ال َُّسوَل ِمْن بَنْعِد َما تَن َنيََّن َلُه اْلُهَد  َويَنتَِّ ْب َثينْ

 [.115]ا،هس  :  َما تَنَولَّى َوُ ْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيً ا
تحصنننيل الفقنننه فننني ال كينننزة ال ابعنننة سنننالمة المننننهج فننني  -4
 الدين 

وأاودد  دو،  أح تفقدي ا،يفدم ا، د،عي ه دد أح هكدإح عفد   ،هقدا 
ص ن ا، وعف  أسفإل ش،عي سدفنم ومدكثإر عدن أئمدا ا،ددهن، وهعبدني 

 هوا يف ا،عهون، ا،ع  :
ه هددددعم ا،هقدددد، يف ا،دددددهن  ددددا هسددددفم مددددهد  اهسددددعده ، وهكددددإح 

 األيو   ألش،ا عف  أصإ  سفنما:
                              

(  ددددع  ا،بدددد ره 21احلدددددهع معهددددق عفندددد، أي،جدددد، ا،بيدددد ره يف ريعدددد ل اهه اددددب  دددد ل ) (1)
« ه تددد ا    ئهددا مدددن أمدددت...»  دد ل اإ،ددد،  –ريعددد ل اومددد رل   –ومسددفم  6/632

 .1921/1921احلدهع 
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ثإر عدن سدف  هدو  األمدا، مدن األيدو  قإاعدد عف  حنإ مد  هدإ مدك

اهسددعده . واإاعددد اهسددعده : أصددإ  مي،و ددا مهقإ،ددا عددن ا،ودد   ا 
 وا،ع  يني وأئما ا،دهن.

 أمنلة على  واعد الستدلل وأصوله 
،ضسعده    ،هوإص ا، ،عنا أصإ  واإاعد ه هود  اهسدعده  

واهطفددددق واهقنددددد، هه هبدددد  واددددد ا،ع مددددد  أئمددددا ا،دددددهن: ري خلدددد ص وا،يدددد ع، 
وا،ه سدددد  واههسددددإا، واععبدددد ر ا،هوددددإص اهعيفقددددا   ،قإاعددددد ا،ي مددددا، ورش 
اة ئن ت ه،ند ، واأليو شهد  اهععدا  يف اهسدعده ، وم،اعد ل اإاعدد 
ا،دددهن ومق صددد ا، دد،هيا واهودد م ا،كددر ،  ددض ه دد،ا  وه تهدد،ه ، وه 

، واه ددددقا  دددد،ر وه  دددد،ار، وشر  اهه سددددد مقدددددع عفدددد  جفددددب اهودددد م
هفب ا،عنسري، ونوإص ا،إعد ت،ش هد نوإص ا،إعند، وريد، حمدثدا يف 
ا،دهن  دعا، وري،  دعا  ض،ا، ا،ع اع اةم عا ونبو ا،ه،ك. وحندإ  ،د  

 من ا،قإاعد واألصإ  يف األ ك ع وا،يقندل.
وهكددوا  مددهد  اهسددعده  مددهد  م،سددإع ميفددإع مددن أئمددا ا،دددهن، 

،، وتلددددط،ل أ ك مدددد، ومإااهدددد،،  مددددن أيدددد،  دددد،  ض ددددد أح  عدددد،  قددددد
و،دددو،  جندددد أح أو،ئدددد  ا،دددوهن تسددد هفإا  كصددددإ  اهسدددعده ، وأيددددووا 
هسددعد،إح  طدد،هقعدم اخل صددا هه عددإح ،ض دد اك يف ا،دددهن، و،هكيددو م دد هً 

 عف  هوا:
 منال على من خ ج على  واعد الستدلل ومناهجه 

أيفدددإا  :  ددد خلإارج ا،دددوهن ي،جدددإا يف عددددد ا،وددد   ا الخنننوارج
هد  اهسددددعده ،  كيددددووا هسددددعد،إح  ددددبي  ا،هوددددإص مددددن ا،قدددد،آح شدددد
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 –ر ددم افعددد   –وا،سددها ريمدد   فددإ اددم، أو شدد  هودد، ه،ددندم مددن األش،ددا 
شوح رش ا،هوددددإص  يلددددد  هد  يدددد ، وشوح ا،،جددددإع هد أهدددد، ا،يفددددم، 
 كدد نإا ه ه،جيددإح هد ا،ودد   ا يف مي، ددا األش،ددا   ددمإا ، و يمإمددد ، 

،  ، م  ريد نإا هطفبدإح ا،يفدم اهدإروث عدن ا،هد  وشه ه  اهسعده   ند 
 ،مث عددددددن ا،يفمدددددد   يف تهسددددددري ا،قدددددد،آح، ويف  ندددددد ح ا،سددددددها ا،يمفنددددددا ،

 وا،قإ،نا.
 كدد ح أ دددهم ه ا مسددا  ددهص أو عدد،ث ش،ددنًض،  كددم  دد، هبددإا  وشدد  
ههددددد، ،دددد، شوح ا،،جددددإع هد أهدددد، ا،يفددددم،  مددددن ههدددد  ريهدددد،وا   ،ددددونإل، 

 دمددإا مهددد  ا،عكهددري وم ه،شوهدد  أليددوهم  هددإاه، نوددإص ا،إعنددد ا،ددت 
هد نودددددإص ا،إعدددددد وم ه،جيدددددإا هد ا،دددددوهن هؤو،إ ددددد  وهسدددددعهبطإ   مدددددن 
ا،يفمددد  ، ريمددد  أمدددد،هم اهلل تيددد د، وم هكدددن عهدددددهم ا،يفدددم ا،كدددد يف، وه 
ا،هقدد، ا،،اشددد،  ددريشوح نوددإص ا،إعنددد هد نوددإص ا،إعددد، وا،هوددإص 

وا وايددإا  نمدد   ددور األيدد،  ا،ددت تقنددده ، أو ا،ددت تبنهددد  وت دد، د ؛ و،دد
 .مه، ا،ه  

وأر   ددددإاه، ا،هدددد وع هد هددددوا اههدددد   يف عودددد،ن  مددددن  يدددد  مددددن 
ههعسدددددبإح ،فيفدددددم وا،ددددددعإات  ددددددأت تدددددرز،  ددددد  هإجدددددب  ددددد،ورل ا،بنددددد ح 

 وا،هون ا.
 ومنه صحة منهج استن اط األحكام 

سضما مهد  اهسدعهب  : أه اسدعهب   األ كد ع مدن األش،دا، وهدوا 
،، وهددددإ مقنددددد  ط،هقددددا أئمددددا ا،دددددهن ا،ددددوه ريدددد نإا أمدددد، هيفمدددد، أهدددد، ا،هقدددد

هسدددعهبطإح  قددد، ا،ددددهن  قإاعدددد  وأصدددإ،، ا، ددد،عنا،  دددض هددد ك األمددد، هدددن 
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رش  نهس،،  ، ه  د هن هعود  ،و،  أح هفم شد   ري،تد، مدن أصدإ  

 اهععق ش، و   أئما ا،دهن.
نيدم:  دهد ك مدهد  ،ضسدعهب   رمسد، أئمدا ا،ددهن، وهيعدر مدن سدبن، 

هددددوا اهددددهد  مددددن أيدددد،  دددد، ايعدددد،  قددددد،، وواددددا يف ا، ددددوو   اهددددؤمهني،
واافكدددا، أو يف مددد  وادددا  نددد، أهددد، اه ددد اك مدددن ا،عكهدددري وا،ع ددددش، أو 
ا،عهدد،ه  وا،عسدد ه، يف ا،دددهن، أو  ددري  ،دد   دد  ي،جددء  دد، ا،هدد،ك عددن 

 ا،و،ا  اهسعقنم.
ومن سضما اههد : اهععم ش عف   دم ا،سف  ا،و م وتهسدريهم 

 ،فهوإص.
 ههدم ا،دهن ريم   دم، ا،و   ا وا،ع  يإح و ،  ألمإر: وهمن 
: أح ا،ددهن احلددق همندد  هددإ ا،ددهن اههقددإ  عفًمدد  وعمددًض، وا،هقدد، منهننا

شدد م، ،فهوددإص وتهسددرياهت ، ومدد  اسددعهب  مهددد  مددن أ كدد ع، مددن عدددد 
ا،وددددد   ا، وا،عددددد  يني، ومدددددن جددددد    يددددددهم، وشددددد م، أهًلددددد  ،فيق ئدددددد، 

  ه هدرريدد، ا،هدد،ش  ههسدد،، وه هدرريدد، وا،قإاعددد، واألصددإ ، و ددري  ،دد   دد
اونسددد ح اسدددعقضهً يف عوددد، مدددن ا،يودددإر شوح اهععمددد ش عفددد   ،هقدددا 

 ا،سف  وعفمدم.
يودد ئص أو،ئدد  ا،سددف  ا،ددوهن ع صدد،وا تهدد   ا،قدد،آح ومسيددإا ا،هدد  

: 
: أح أو،ئدددد  ا،سدددف  ا،ودددد م األو،دددني ا،ددددوهن ع صددد،وا تهدددد   ومنهنننا

 وا  يددددهم يف ا،قددد،وح ا، ضثدددا ، وا،ددوهن جددد ا،قدد،آح ومسيدددإا مدددن ا،هددد  
 ا،ه  فا ه ش  أ م:
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 هم األهد  واألتق . -1
 وهم األم ،،  ،هقا وهدهً . -2
 وهم األا،ل هد زمن ا،هبإل. -3
 وهم األ ،ص عف  اهاعدا  وا،سها. -2
وهم أرير ا،ه ا عقإًه، وأري د،هم هشرارًيد ؛ ،دو،  ايعد رهم اهلل  -5

 .،و با نبن، 
ا ا،ي،ل ا،دت تهد   هبد  ا،قد،آح، وا،دت تفهدظ هبد  وهم األعفم  فر -6
 .ا،ه  
 مث ه دم أو  جندد، امع دد، اوسددضع وعمد،  دد، يف عدددد ا،هدد   -1

واخلفهدد   ا،،اشدددهن، ألح اوسددضع همندد  هددإ  قدد، وعمدد،، وا،يمدد، هددإ مدد  
عمفدد، ا،ودد   ا، يف مجنددا أمددإر احلندد ل و ،وعددد  عفدد  مسددعإ  األ دد،اش، 

و ، وريدد،  ،دد   ودد، يف عدددد ا،وددد   ا، واةم عدد ت، واألمددم، وا،ددد
 كد ح هدوا ا،هدددم ا، د م،، هددإ ا،هقد، يف ا،دددهن، ومدن زعددم أند، هسددعر  

 عه،  إن،  و،  هه ع هد ااإ  واه  اك ورش  هه ك.
 ض اكن ،هقن، أح هسعر  عن  ددم ا،سدف ، وعدن عفمددم، وعدن 

  هإ  ،هقعدم يف  دم ا،هوإص، وا،يفم وا،يم، ا،وه ورثإ  ،ه  يف  ،
 سبن، اهؤمهني ا،وه تإعد اهلل من ي ،ه،.

ه ح ه د يف سضما اههد : من اععب ر ا،قإاعد ا، ،عنا ا،دت ا،رهد  
أئما ا،دهن، وأصب ء    أمجيإا عفن،، أو أصب ء من سبنفدم ا،وه 
من م هعبي،  دإ معإعد يف ا،دنن  وا ي،ل، أع  تفكم ا،قإاعد ا، ،عنا 
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هدعم ا،هقد، ا،ك مد، ،فددهن هه هبد ، وهدي مب إثدا  ا،كر  ا،ت ه اكن أح

يف ريعددددب احلدددددهع وا ثدددد ر وا،هقدددد، وا،عهسددددري واألصددددإ  و ريهدددد ،  دددددو  
ا،قإاعددد ا، دد،عنا ه هدددرريد  ا،ه شددع أو اهددعيفم اهبعددد ، أو مددن هقوددد، 
 دمدد، عددن او   ددا  دد ،يفإع ا، دد،عنا ا،لدد،ورها وأش،عددد ، أو مددن هقودد، 

 واإاعد اهسعهب  ، ومق صد ا، ،ع. دم، عن او   ا  كصإ  ا،هق، 
 يفددد  هدددوا مدددن م هددددرك هدددو  ا،قإاعدددد، و دددن  شجمفدددد ،  إنددد، ه 
هكددددإح  قنًددددد ، وه ههبرددددي أح هعودددددر ا،هعددددإ  أو ا،يفددددم ا، دددد،عي، وه 

  أو ادول.
ً
 ههبري ،اما أح تقعده  ، وتقود  ا  ع ه

 تلقي الفقه عن القدوة من العلماء والمشايخ 
ما اهدددهد  يف اودددن، ا،هقددد،: أح هعفقددد  اهسدددفم مث أيدددريًا مدددن سدددض

ا،هقدد، عددن ا،قدددول وهددم ا،يفمدد   واه دد ه   ،دد  أح هددوا ا،يفددم شهددن اهلل، 
وأددب عفدد  اهسددفم أح هدددعم وهع دد،  عمددن هكيددو شههدد،،  مددن م هكددن 
  ادول يف عفم، وعمفد،،  فدن  حدده، أح هؤيدو عهد، ا،يفدم ا، د،عي  

ً
ع ه

عمدددن تكيدددووح  فدددم شهدددن  ددد نه،واهح هدددوا ا،يريمددد  اددد   أ دددد ا،سدددف : 
 وسنكن م هد ريضع عن هو  اهسك،ا يف أري ، ا،هوإ  ا،ع ،نا. شههكم.
ال كيزة الخامسنة  ضن ورة تحلني المتلقني بنأخالق بالنا  -5

 العلم وسمته 
مدددن تقدددإ  اهلل تيددد د وهيدددضص ا،هندددا ،ددد، واهسدددعق ما عفددد  ا،سدددها، 

إا دددا، وا،بيدددد عدددن وسدددضما ا،وددددر وا،عجددد،ش ،ف دددق، وشواع اه،اابدددا وا،ع
اخلنض  وا،عي   وا،ر،ور، واحلور من ا،عي  م، واوع،اا عن اةد هفني، 
وعددن تدد ،  ا،سددإ ، وهجدد، اهي صددي، وتدد،ك سه سدد  األمددإر، وا، هددد 
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وا،وددددك وا،يهددد ث واألم ندددا واحلفدددم واألنددد ل وا،ودددر، وا ددد اع ا، دددنإا 
وا،سدددددؤا  )ا،يفمددددد  ( وتدددددإاريهم، واهب ،ردددددا يف األشل ميددددددم يف ا،عفقدددددي 

، وا،بيددد عددن (1)واهددواري،ل، واة ،سددا واهودد  با، وا،يمدد، شقعلدد  ا،يفددم
ا،يوبن ت وا، ي رات واحل  ن ت وا،إه ات وا،ع اع    اه  ئ  ومسعدم 

 يف ا،يفم واهإاا .

                              
 ه هد من ا،ه ئدل اا،أ: (1)
 ج ما  ن ح ا،يفم و لف، ه ن عبد ا،بر. -1
 برداشه.اة ما ،فيطنب ا، -2
 ا،هقن، واهعهق، ،فيطنب أهًل . -3
 ا شال ا، ،عنا ه ن مهف . -2
 توري،ل ا،س ما واهعكفم ه ن مج عا. -5
  ل، ا،يفم ه ن رسضح. -6
  فنا   ،ب ا،يفم، ،فدريعإر/  ك، أ إ زهد. -1
 ا،عي م، ،فدريعإر/  ك، أ إ زهد، أهًل . -1
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 المسألة النالنة

 كيف يتفقه المسلم في دينه؟
وهدي   ،هقا ا،هق، يف ا،دهن، و فب ا،يفم ا، ،عي،  ،هقدا مدكثإرل،
 من هده ا،سف  ا،و م، وسك ري، شنًئ  مهد  عف  وج، اومج  :

 األصل تنشئة الصغار على الحفظ 
أوًه: األصددددد، عهدددددد ا،سدددددف ، ) ددددد، عهدددددد سددددد ئ، اهسدددددفمني يف ريددددد، 
عوددإرهم هد واددء ا،هددب( تفقددي ا،دددهن  دد ،عفقي مهددو ا،وددر،، وته ددئا 

ريدددا ا،ودددر ر عفددد  احلهدددظ يف وادددء مبكددد،، وهدددوا أعهدددم أثددد،ًا، وأري ددد،  ، 
وأجدددإش اودددنًض، وأ سدددن وسدددنفا ،فعهقددد، يف ا،ددددهن ا عدددداً ، وهدددي أم ددد، 
وسددددنفا ت، إهددددا يف هعددددداش األجندددد   اهسددددفما،  نددددع تقددددإع عفدددد  تفقددددني 

 اهب ش  اوسضمنا واألصإ  ا، ،عنا األود.
 خطأ النظ يات الحدينة التي تقلل من أهمية الحفظ 

اري،ل وشدد وه ، هح اهععمدد ش عفدد  احلهددظ ا عددداً  هددؤشه ،عمدد،هن ا،ددو
 يكدد  مدد  تقددإ   دد،  يدد  ا،هه،هدد ت احلده ددا ا،ددت و دددت ،فمسددفمني، 
وهي تهطبق عف  أو  ع ا،كه ر، وعف  ت، نا أ ه   ا،كهد ر، وا،دت تد عم 
أح ا،عكفندددد  ،فوددددر ر  دددد حلهظ  ندددد، هثقدددد   عفددددندم وعهددددء وأندددد،  ،هقددددا 

 عقنما.
وهدددو  ا،هه،هدددا ا،دددت ادددور مدددن تكفنددد  ا،ودددر ر  ددد حلهظ، وهتيددد هبم 

،، نه،هددا   سدددل و ،هقددا رشهئددا تقددإع عفدد  تبفنددد ا،ددواري،ل، و مسددد ،  ندد
و ددمإره  يف عدددد ا،طهإ،ددا، ا،ددوه هددإ سددن ا،همددإ ،فمدددارك واهإاهددب، 
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وه ههبرددي ،فمسددفمني أح هسددفكإه ، وه أح هيمفددإا هبدد ، ألح األصدد، يف 
ا،ه شع ا،ورري أن، ه ا عإش عف  احلهظ، تيإش عفن، واإهدء  اري،تد،  د،، 

 دإح ا،ه شدع ه ا  – هدظ ا،قد،آح وا،سدها–جسم،، وخب صا ومنء ريهمإ 
 هظ نوإص ا،إ ي ت ،ل ا،هق، مبك،ًا،  من  دأ تيفنم،  دو،   دإح 

 افب، هه ك عف  اخلري وعف   ،ريا ا،ق،آح ريضع اهلل تي د.
ومدد   دد ع احلهددظ وادد، يف ا،هدد ا ا،نددإع وتبفدددت ا،ددواري،ل ،ددد  ري ددري 

،ع هنظ مهدو ا،ودر،، و يد  من ا،ه شئا هه  سبب همه ام اههعمد ع  د 
ا،هدددد ا ههددددن أندددد، ه ددددهق عفدددد  أ ه ئدددد، ه ا م  مفدددددم م ددددقا احلهددددظ وم 
هكفهدددم  دد،، وهددو  ،نسددء شددهقا،  دد، ه دد  يف احلقنقددا تقوددري وهمهدد   
وتهددد،ه  يف  دددق ا،ودددر ر،  ددد ألود واهه سدددب، أح هيدددإش اهسدددفم أ ه ،ددد، 
إح ا،ودددر ر عفددد  احلهدددظ وتفقدددني مبددد ش  ا،ددددهن وأس سدددن ت ا،يفدددإع،  ددد

تفقني اهب ش  من ا،ور،، من أعهم وسد ئ، ا،هقد، يف ا،ددهن، ا،دت تد،د 
 األجن   وته ئدم عف  اخلري وا،هلنفا.

وهعم  ،    ،يه هدا  كعد ل اهلل تيد د  ههًد  وتدضول وتهسدريًا منسد،ًا 
 هه سب مدارريدم.

  م حفظ األحادي  
أه اهنظ األ ه   وا، ب ل  ي  األ  شهع ا،سدفا احلهظ مهو 

ودددر، وتيفدددنم مه،شاهتددد  وشدددي  مدددن  قددددد ، وريدددو،  أصدددإ  اوسدددضع ا،
ا،كدددر ، ريكرريددد ح اوسدددضع، وأرريددد ح اواددد ح، واألصدددإ  ا، ضثدددا وريدددو،  

 اهعإح ا،سدفا، واألشي ر اههندل.
ونيفم أح  ي  هوا هعم يف اهدارا غمد اهلل، وهوا شي   نب، 
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 ،ك  أر  أن، ه هكهي، ألسب ل:

ا أيووا ا،يفدإع عفد  أ د  تكفند  يف اهدرسدا، : أح ا،عضمنو ه منها
ه تقدا – إ م يف ا،ر ،ب ه ي،وح   قفد  عف  ا،ههإا، وهعرمإح مهدد  

أل ددم هق، و دد  ،ضيعبدد ر  ددإ ا انعدددإا مددن اهيعبدد ر  –يف افددإهبم مإايًددد 
 دد عء و ددد عء  ،ريعدددد ،  فدددو،  ههبردددي أح هه ددئإا عفددد  مددد  ه، دددد مددد  

 فدق اهددنظ ا،قدد،آح وحنإهدد ، وههبرددي أح هعفقإند، يف اهدددارا مددن يددض  
هلددد ث هد ا،قددد،آح ا،ددددروا اهبسدددطا ا،لددد،ورها، يف عفدددإع ا،ددددهن، ريمددد   

 ري ح آ  رتن  وأجداشن  هعيفمإ  .
 ض ورة التذكي  الدائم بأصول الدين وأحكامه 

،  ني ري ح ا،ه ا هفقهإح (1)وريم  هوري، ري ري من ريب ر ا،سهن عهدن 
،فكبددددد ر وا،ودددددر ر،  ددددد، ريددددد ح همددددد ع  أصدددددإ  ا،ددددددهن شائًمددددد  يف اهسددددد جد

اهسدددجد، ه ا انعدددد  مدددن ا،ودددضل هعجددد، هد  يددد  اهودددفني هسدددك،، عدددن 
ر دددد،، وعددددن نبندددد،، وعددددن شههدددد،، وعددددن أرريدددد ح اوسددددضع وأرريدددد ح اوادددد ح، 
وشددد،و  ا،ودددضل وأمدددإر ا،طدددد رل و دددري  ،ددد  مدددن األمدددإر ا،لددد،ورها يف 

 ا،دهن.
مددد  هكهدددندم  كددد ح ا،هددد ا أو أ فدددبدم عهددددهم مدددن ا،هقددد، يف ا،ددددهن 

ريدددددد،  قدددددددر   اعدددددد،   ،ن ههدددددإا شهددددددهدم، و،نيمفددددددإا عفدددددد  سدددددها ا،هدددددد  
واسددددعيداش ،  فددددو،  ريدددد ح هقدددد، يف آ  ئهدددد  وأجددددداشن  اهحندددد،اث واةددددد، 

                              
و ا مدددء شعدددإل اةددددش اومددد ع حممدددد  دددن عبدددد أعددد  يف اهمفكدددا ا،ي، ندددا ا،سددديإشها، ومهددد (1)

ا،إه ل رمح، اهلل وآزر  اوم ع حممد  ن سيإش رمح، اهلل وهد وادء ا،هدب وا،هد ا عفد  
 هو  احل  .
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  ،لدددد،وره ت يف ا،دددددهن، وهقدددد،  ددددندم اه عددددداع )أعدددد  يف هددددو  ا،ددددبضش 
 ا،سيإشها(.

 دد، ريدد ح سدد ئ،هم عفدد  ا،سددها وعفدد  ا،هطدد،ل، أل ددم هعيفمددإح ا،دددهن 
هدددوا ا،دددهد ، وهدددوا أمددد، ههبردددي أح نسدددعم، عفنددد،، شيدددا أح نه دددع عفددد  

ا،ور ر وا،كب ر عف   ،ورل تيفم أصإ  ا،دهن وأرري ن، وأ ك ع احلدض  
واحلدددددد،اع وا،هدددددد،ائ ، واألمددددددإر ا،قطينددددددا، وا،لدددددد،ورها يف اهسدددددد جد، ويف 
ا،دددددروا، ويف  فددددق ا،ددددوري،، ويف ا،بنددددإت، ويف  فددددق اهددددنظ ا،قدددد،آح، 

 اهدارا ومؤسس ت ا،عيفنم واوعضع.ه   ا هد م  هعم يف 
  ا ًيا   م يكَو تعليمهم وتلقينهم  واعد الكتابة والق اءة 

وأهًلددد  هدددعم ا،عهقددد، يف ا،ددددهن  ددد ،عفقني، )و،دددإ  ددددوح  ددددم(: تفقدددني 
اإاعد ا،ق،ا ل، وا،كع  ا ا،سفنما عف  ا،قإاعد ا،قداا أل   أجدد ، مدا 

 عيفنم.او  شل من ا،إس ئ، احلدهع أل   تنس، ا،
 أهمية الت كي  بتعليم  واعد الق اءة والكتابة 

ريدد ح األو،ددإح، هدرسددإح أ هدد  هم اإاعددد ا،قدد،ا ل وا،كع  ددا مبكدد،هن، 
و يه ها   ئقا تقو، عهد  عه ها ا ددثني ا،دوهن ه عمدإح ا،عطدإر واأليدو 
 هه،ه ت ا،  نا احلده دا، ومد  رأهدء أجدد،  قإاعدد ا،قد،ا ل وا،كع  دا مدن 

ه أيدددو   ،هه،هددد ت احلده دددا،  نجدددب أح هدددعيفم ا،ه شدددئا هدددوا اةنددد، ا،دددو
ا،قدد،ا ل وا،كع  ددا،  كسددفإل هه سددب ا،بنئددا عهدددن ، وهه سددب ،رددا ا،يدد،ل، 

، وأصددددإ  ا،عيفددددنم وهه سددددب ميدددد ين وأ،هدددد   ا،قدددد،آح، وأ،هدددد   ا،هدددد  
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، ألح تفد  األمدإر مبهندا عفد  (1)وا،عفقني عهد ا،يفم   اهسفمني األو،دني

  ا،ودددددر ر،  ك ندددددء اإاعدددددد مهنددددددل ،عيفدددددنم هددددد رل األو،دددددني يف تددددددره
ا،كع  دددا، واإاعدددد ،عيفدددنم ا،قددد،ا ل، هتنودددع اهسدددفم ،دددعضول ريعددد ل اهلل تيددد د 
 سدددإ،ا، وهتنوددع  ههدد، ،هدددم نوددإص ا،ددإ ي  سدددإ،ا، مث ،نكددإح ا رئًدد  

  عن جدارل واسعيداش.
ً
 وري تًب  ومعيفًم  وع ه

والكتابنة ب يقة التعليم الحديننة أخ جنت منن ل يجيند القن اءة 
 حتى في الم حلة الجامعية 

أمددد   ددد،ك ا،عيفدددنم احلددددهع  قدددد  قددددت ري دددريًا مدددن هدددو  األصدددإ  
و،و،  جند ا،نإع أح أ فب اهعيفمدني  نهمد  أمهفدء ا،ط،هقدا ا،قدادا يف 
تيفددنم ا،قدد،ا ل وا،كع  ددا، ه أنددد ا،قدد،ا ل وه ا،كع  ددا،  دد، رأههدد  مددن أ هدد   

أندددد اإاعدددد اومدددض  وه اإاعدددد  اة ميدد ت وا،دددوهن خت،جدددإا مهدددد  مدددن ه
ا،كع  دددا وا،قددد،ا ل، وه هكددد ش يطددد، ه قددد،أ،  ددد، هرفددد  يف  ددددهن ت ا،فردددا 
و دددددهن ت اومددددض ، وهعفيدددد م وهعي دددد، يف ا،قدددد،ا ل؛ ألندددد، مدددد  أسدددد  مهددددو 
ا،بداهدددددا األود، عفددددد  األسددددد  ا،وددددد ن ا واإاعدددددد ا،قددددد،ا ل وا،كع  دددددا، 

، ا،ود ن  يف ا،ددهن،  إتق ح ا،ق،ا ل وا،كع  ا من أ سن ا،إس ئ، ،فعهقد
ألح  دددددم أ،هدددد   ا،ي، نددددا ومي ننددددد ، وهشراك اإاعددددد ا،فرددددا ا،ي، نددددا ريع  ددددًا 

 وا،ا ًل هإ ا،إسنفا األود ،هدم نوإص ا، ،ع.
 النًننا  يننتم التفقننه فنني النندين بنن بط النا ننئين بالنندروس العلميننة 

                              
هوا ما اععب ر أمهنا او  شل من ا،إس ئ، واألس ،نب احلده ا،  إنه  ههبري أح نه،ك  ني  (1)

ه سب ما شههه  وأو  عه  و ني ا،إس ئ، ا،هه،ه ت ا،ت أب أح ه نقب، مهد  هه م  هع
 ا،ت أب أح نكيو مهد   ك، مهند.
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 على معلمين ومشايخ تتوف  فيهم صفات القدوة 
ندددد ع  ددددضل ا،يفددددم واه دددد ه  وههدددد  أ ددددب أح أنبدددد، عفدددد   دددد،ورل ا

 ددإاجبدم يف تيفددنم ا،يفددإع ا، دد،عنا، وا،هقدد، يف ا،دددهن، وهح ريدد ح )غمددد 
اهلل( وجدددت ا،دددروا، وا   دد،ات، وا،هدددوات، ،كهددد  ه تدد ا    ددك، 
 دددددري ريددددد ث، ويف أمددددد رين شوح أيددددد، ،  نهبردددددي أح حنددددد،ص عفددددد  ن ددددد، 

 ا،عيفنم ا، ،عي، يف ري، مك ح، ا عدا  من ا،بنإت.
 وس في ال يوت أهمية الدر 

 فددإ أح ريدد، وا ددد مهدد  أادد ع يف  نعدد، شرًسدد  مبسددطً  هيفددم  ندد، مبدد ش  
ا،دددددهن ا،لدددد،ورها، وهكددددإح  قدددددر مدددددارك أهدددد، ا،بنددددء،  لدددد،  ا،كبددددري 
ا هدن عد ع  وا،ورري، ،ك ح يف هوا يري ري ري، وأ هد، سددضً ومنسدإرًا جددا

 عفن،.
ضنن ورة وجننود النندروس خاصننة فنني القنن   واألريننا  وال اديننة 

 بأعداد  ليلة  ولو
ريو،  ههبري ان ع  دضل ا،يفدم  ه د، ا،يفدم ا، د،عي، يف ريد،  فدد 
خب صددددددا يف ا،قدددددد،  واألرهدددددد ث وا،ب شهددددددا، ويف ريدددددد، واددددددء، ه سددددددنم  يف 
اهسددد جد  يدددد ا،ودددفإات، و دددري  ،ددد  مدددن األواددد ت ا،دددت ته سدددب، وه 
ه دد   ،ددو،  ا،ك دد،ل يف احللددإر،  دد، ا،يكدد  أر  أح   ،ددب ا،يفددم، 

د  عدددش افندد،: ثضثددا، وأر يددا، وئسددا هسددعم،وح ميدد،، ه ا تيفددم عفدد  هدد
 ددددإح  ،دددد  يددددري ،دددد، أ ن نًدددد  مددددن احل ددددد ا،كبددددري ا،ددددوه ه ه بددددء، هددددوا 

 هدي،، وهوا  ،ج.
وا،عيفددددنم ا، دددد،عي ه ههنددددد اهعيفمددددني   سددددب،  دددد، ههنددددد اهددددعيفم 
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واهيفم،  دوا ا،هد  هدإ ا،دوه  هدظ  د، ا،يفدم و هدظ  د، ا،ددهن، ومهدو 

ا ا،دددهد   ددد ع ا،هقددد، يف ا،ددددهن، وهح ري ددد، ا،يفدددم  أح تددد،ك اهسدددفمإح هدددو
 ريًم ، ،كه، افن، ا،رريا.

 رابًعا  التلقي عن األئمة العدول 
ه هدددعم ا،هقددد، يف ا،ددددهن عفددد  ا،إجددد، ا،سدددفنم هه  عفقدددي ا،يفدددم عدددن 
ا،،ج  ، أه عن ا،يفم  ، واه  ه ، و دضل ا،يفدم، ألح ا،ددهن مهقدإ  

 ،عفقي، وا،،واهددا، وا،دراهددا،   هاعدددا ، و  ههعدددا ، و دد -ريمدد  أسددفهء-
 وهوا ه هعم هه عن  ،هق ا،،ج  .

و،فيدد م اهع قدددق  ددد ،يفم : (1)هقددإ  ا، ددد    رمحدد، اهلل يف اهإا قددد ت
أمددد رات وعضمددد ت تعهدددق مدددا مددد  تقددددع، وهح ي ،هعدددد  يف ا،ههددد، وهدددي 

 ثضث:
: ا،يم، ش  عفدم  دا هكدإح اإ،د، مط  ًقد  ،هيفد،.  دإح ريد ح إحداها
 فن   كه، ألح ه ؤيو عه،، وه أح هقعد   د، يف عفدم. وهدوا ف ،ًه  ،، 

 اهيا مبني عف  ا،كم   يف ريع ل اهجعد ش واحلمد هلل.
: أح هكإح  ن ر    ا، نإا يف  ،  ا،يفم، أليو  عهدم، والنا ية

ومضزمع، ام  دإ اةده،  كح هعود  شد  اتودهإا  د، مدن  ،د . وهكدوا  
 ري ح شكح ا،سف  ا،و م.

وأيددوهم  كاإا،دد،،  ،،سددإ  اهلل    مضزمددا ا،ود   ا  دكو   ،دد
وأ ي ،دد،، واععمدد شهم عفدد  مدد  هدد،ش مهدد،، ري ئهًدد  مدد  ريدد ح، وعفدد  أه وجدد، 

                              
 .92، 1/93اهإا ق ت  (1)
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صدددر.  دددم  دمددإا مردد   مدد  أراش  دد، أوهً  ددا عفمددإا وتنقهددإا أندد، احلددق 
ا،دددوه ه هيددد را، واحلكمدددا ا،دددت ه ههكسددد، ا نإ ددد ، وه  دددإع ا،دددهقص 

  ،   ك ،ل اهضزما، وشدل اه،اابا.  إ  مح  ريم ا . وهمن 
وتكمدد، اوددا عمدد،  ددن اخلطدد ل يف صددف  احلدهبنددا،  نددع ادد  : هدد  

. اد  : أ،دن  بلنىرسإ  اهلل! أ،سه  عف  احلق، وهم عف     ،ع اد  : 
ننَّددا بلننىاعضندد  يف اةهددا واددعضهم يف ا،هدد رع ادد  :  . ادد  :  ف ددمم نيطددي ا،دَّ

يننا ابننن الخطنناب    و نددهدمع ادد  : يف شهههدد ، ون،جددا وهدد   كددم اهلل  نههدد
.  ددد نطفق عمددد،  فدددم هودددر، إ ننني رسنننول اهللس ولنننم يضنننيعني اهلل أبنننًدا

معرنهًد ،  دكت  أ د   كد،  قد   ،د، م د،  ،د .  قد   أ دإ  كد،: هند، رسدإ  
 اهلل و،دددددن هلدددددني، اهلل أ دددددًدا.  قددددد  :  هددددد   ا،قددددد،آح عفددددد  رسدددددإ  اهلل 

رسإ  اهلل! أو  دع  هدإع   ،هع ،  كرس، هد عم،  كا،أ  هه  ،  ق  : ه  
 .(1).  ط  ء نهس، ورجا عما  : 

 دددددوا مددددن  إائددددد اهضزمددددا، واهنقندددد ش ،فيفمدددد  ، وا،وددددر عفددددندم يف 
مإا ن اوشك  ،  ا هح ا،ره ح ،فين ح. و ن، ا   سد،  ن  هن  

اهتمدإا رأهكدم؛ واهلل ،قدد رأهعد  هدإع أد جهدد  أهدد  ا،هد ا! هإع صهني: 
وهمندد  ادد    ،دد  هدد   ،،ششتدد،. رش أمدد، رسددإ  اهلل و،ددإ أين أسددعطنا أح أ

ع،ا ام  ن، من اوشك  ، وهمند  ن ،دء سدإرل ا،هدع   يدد مد  يد ،طدم 
احل ح وا،كآ ا ، ددل اوشدك   عفدندم، وا،عبد ا األمد،، و،كدهدم سدفمإا 

 وت،ريإا رأهدم  ا ن   ا،ق،آح،   ا  اوشك   واه،عب ا.

                              
( وادد 1115أي،ج، مسفم يف ص ن ، من  دهع سد،  ن  هن ، احلدهع رادم ) (1)

 ايعو،  يل، هه .
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ا،عدد  يإح يف ا،ودد   ا  وصدد ر م دد،  ،دد  أصددضً هددن  يدددهم،  دد ،ع ع

  ا  قدإا، ون ،إا ا،كم   يف ا،يفإع ا، ،عنا. سريهتم ما ا،ه  
ددد  اشدددعد، يف 

ً
و سدددب  مدددن صددد ا هدددو  ا،ق عددددل أنددد  ه هدددد ع ه

ا،هدددد ا األيددددو عهدددد، هه و،دددد، ادددددول اشددددعد، يف ا،ندددد، ش دددد،  ،دددد . وافمدددد  
وجدددددت  ،اددددا زائرددددا، وه أ ددددد فدددد ،  ،فسددددها، هه وهددددإ مهدددد رك اددددوا 

، وهبددوا ا،إجدد، واددا ا،ع ددهنا عفدد  ا ددن  دد ع ا،هدد ه،ه، وأندد، م ا،إصدد 
هضزع األيو عن ا، نإا، وه تكشل  آشاهبم. و لد  ،  ري ح ا،يفم   

 ا،،اسيإح ري ألئما األر يا وأشب هدم.
: اهاعدا  شدن أيدو عهد،، وا،عدكشل  كش د،، ريمد  عفمدء مدن والنالنة

ود   ا، وهكدوا يف ريد، ، وااعددا  ا،عد  يني   ،ااعدا  ا،و   ا  د ،ه  
ا،ح. وهبوا ا،إص  امع ز م ،  عن أ ،ا ،، أع    دل اهتو ث  ،، 
وهه  دددد ةمنا  ددددن هدعددددده  دددد، يف ا،دددددهن ريددددو،  ريدددد نإا؛ و،كددددن م ،ًكدددد  
اشدددعد،   هب ،ردددا يف هدددوا اهيدددا.  فمددد  ت ددد، ك هدددوا ا،إصددد  ر يدددء ا،بددددع 

أصددف، ر وسددد ، ألح تدد،ك اهاعدددا  ش،ندد، عفدد  أمدد،  دددث عهددد ا،عدد رك، 
 اهد.. اتب ع ااإ . واوا اهيا تق،ه، يف ريع ل اهجعد ش غإ  اهلل تي د

وه ا ثبدددددء أنددددد، ه دددددد مدددددن أيدددددو ا،يفدددددم عدددددن أهفددددد،  فدددددو،  واددددد  : 
  ،هق ح:

 : اه   دا. وهي أنها ا،ط،هقني وأسفمدم ، ،إجدني:أحدهما
: ي صنا جيفد  اهلل تي د  ني اهيفم واهدعيفم، ه ددده  ريد، األول
  ا،يفدددم وا،يفمددد  ؛  كدددم مدددن مسدددك،ا هق،رتهددد  اهدددعيفم يف ريعددد ل، مدددن زاو 

و ههد  وه،ششه  عف  افب،  ض ههدمدد ؛  دإ ا أ،ق هد  ه،ند، اهيفدم  دمدد  
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 رعا، و و، ،، ا،يفم هب    حلل،ل. وهوا ا،هدم  و، هم   كم، ع شه 
مدددن اددد،ائن أ دددإا ، وههلددد ح مإ دددإع هشدددك   م  طددد، ،فمدددعيفم  بددد  ، 

 ددري ميعدد ش، و،كددن  ددكم، هدبدد، اهلل ،فمددعيفم عهددد م إ،دد، واددد  ودد،  ددكم، 
  ني هده ا،يفم   ه، ا،هق،   شه احل جا هد م  هفق  ه،ن،.
أح ا،ود   ا وهوا ،ن  ههك،؛  قد نب، عفند، احلددهع ا،دوه جد  : 

، و دددددددهع  ههفددددددا أنكدددددد،وا أنهسدددددددم عهددددددد مدددددد  مدددددد ت رسددددددإ  اهلل 
عهدد  ويف تفسد،   أ م ه ا ري نإا األسده،  ني شك  هد رسإ  اهلل 

ريدد نإا عفدد    ،ددا ه، ددإ  ،  ددإ ا  دد راإا تفسدد، زا   ،دد  عددهدم.  قدد   
لنننو أ كنننم تكو نننَو كمنننا تكو نننَو عنننند  ألظلنننتكم »: رسدددإ  اهلل 

 .«المالئكة بأجنحتها
. وهدي مدن  إائدد وا قء رد يف ثضثواد ا   عم،  ن اخلط ل: 

ع  ،دد، شو ددم، ت ،سددا ا،يفمدد  ؛ ه  ههددع  ،فمددعيفم  ددني أهدددهدم مدد  ه ههدد
وهبق   ،  ا،هإر ام شقدار م   قإا يف مع  يدا ميفمددم، وتدكشهبم ميد،، 

 وااعدائدم  ،.
 دوا ا،ط،هدق ند  ا عفد  ريد، تقدده،، وادد ريد ح اهعقددمإح ه هكعدب 
مهدم هه ا،قفن،، وري نإا هك،هإح  ، ، واد ري،ه، م ، .  قن، ،،:  م  

م، مث ه اعدد جإح نوددهاع ادد  : اههددإح وتهدمددإح  ددا تسددعهري افددإ ك
 هد ا،كع  ا.

و كي عن عم،  دن اخلطد ل ري،اهندا ا،كع  دا. وهمند  تد،يص ا،هد ا 
 .(1)يف  ،  عهدم   دث ا،هسن ح، وين  عف  ا، ،هيا اهندراا

                              
 .1/96اهإا ق ت:  (1)
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 خط  العتماد على الوسائل فقط وت ك التلقي عن ال جال 

وههددد  أ دددب أح أنبددد، عفددد   ددد ه،ل   دددء يف ا وندددا األيدددريل، وهدددي 
ري مدددددن ا،هددددد ا يف اودددددن، ا،هقددددد،، و فدددددب ا،يفدددددم ا، ددددد،عي اريعهددددد   ري ددددد

  ،إسددد ئ،  قددد ، أعددد  أح ا،دددبي  هقددد،أ ا،كعدددب واةدددضت وا،وددد  ، 
وهسدددددما او اعدددددا وهسدددددما األشددددد، ا، و لددددد، ا   ددددد،ات وا،هددددددوات، 
وهكعهدي  ددو،  وههددن  ددو،  أندد، تهقدد،، وهددوا األسددفإل ه هكهددي،  دد، 

  ، أم، يطري. اهريعه  
مإح هد ا،ط،هقددددا ا،سددددفنما،  سددددنكإح اددددوا نيددددم ه ا م هيددددد اهسددددف

اهسددف  )أه اهريعهدد    كيددو ا،يفددم عددن ا،إسدد ئ، وعددن  ددري ا،،جدد  (ح 
سدددعكإح ،ددد، عإاادددب وينمدددا يف انع ددد ر األهدددإا  وا را  ا، ددد  ل وا،عيددد م 
وا،ردد،ور، وافددا األشل، واددد  دددأت  إاشرهدد ، وه هدددرريد  هه  يدد  مددن 

 تكم، هوا األم،.
م، عن  ري اه  ه  أم، يطري جداا، وهوا ه  إح تفقي ا،هق، وا،يف

هيدددد  أين أمهددددا او دددد شل مددددن ا،إسدددد ئ،، وه أين أاددددإ  ،فهدددد ا ه تقدددد، وا 
ا،كعدددب، وه تسدددميإا األشددد، ا وه الددد،وا ا   ددد،ات، وه ا،هددددوات، 
وه تقدد، وا وه تسددميإا شددنًئ  مددن ا،هقدد، يف ا،دددهن عددر ا،إسدد ئ،، ه.  دد، 

 هي نيما رير ، و ند  يري ري ري.هوا وس ئ،  نبا ورا دل، و 
 خط  الوسائل وأ  ها في ظهور  زعات الفت اق 

،كددن أاددإ : هح اهريعهدد   هبددو  ا،إسدد ئ، وهبددو  ا،طدد،ك واهسعي  ددا 
 دددو،  عدددن أيدددو ا،يفدددم عدددن اه ددد ه  أمددد، ه  مدددد،  ددد،  ددددأت  دددإاشر 
 ،ر  يف  دإر ن ع ت اه  اك واألهإا  يف عدش من ا، ب ل، وهم ه 
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 –أه ا،دعيفم عفد   دري ا،يفمد  – قد أ ،زت ،هد  هدو  ا،ط،هدق  ه ي،وح.
وجددددإش   ئهددددا مددددن ا، ددددب ل هعيدددد هإح، وهعيدددد ،إح عفدددد  اه دددد ه  وعفدددد  
 ددضل ا،يفددم، وشجدد،ش مدد   ودد، ا،إا ددد مددهدم  لدديا نوددإص، وهقدد،أ 
طوددددع  شددددنًئ  مددددن ا،كعددددب أيدددد، نهسدددد، هم ًمدددد  ،فهدددد ا وههددددت و كددددم، و  

إ  مددن أاددإا  األئمددا ا،كبدد ر رشدد  ادد   ا،يفمدد  ، واألئمددا، وه ا عدد،ا ،قدد
 يددد : )افددء(، أو: )أندد  ه أر  هددوا( أو )هددوا عفمددي( أو )مددن ،دهدد، 

 شي   فنكت  ، أو ،نقدم،  (، ومن أنء أهد  اهسكنيع!!
هو  ا،ه عا  دأت تهد،  ني   ئها مدن ا، دب ل، وسدبب  ،د  يف 

قد  نه،ه هإ أ م تفقإا ا،يفم عدن ا،كعدب، أو عدن  يلددم،  ندع هعف
ا،وددر ر عددن ا،وددر ر، مددن  يدد  اهعيدد هني أو أهدد، األهددإا ، وم هعفقددإ  

 عن ا،يفم   وهوا أم، يطري ريم  أسفهء.
 ومن ه ارها أيًضا الستغناء عن العلماء وعدم األخذ عنهم 

و   أ ،زت، هو  ا،ط،هقا وجإش   ئها من ا،ه ا،  ندم شهن، و ندم 
تفقددإا ا،يفددإع ا، دد،عنا  يددري، و ددندم صددضح، أو أري دد،هم ريددو، ، ،كددهدم

  ،إسدد ئ،، شوح أح هكيددووه  عددن ا،يفمدد  ،  دد   وا  ددو، ، شيددا أ ددم 
 هإا أ م ،نسإا غ جا هد ا،يفم   ا،دوهن هيفمدإ م ا،هقد، يف ا،ددهن، أو 
أ ددم هسددعرهإح عددن ا،عهقدد،  ندد،  ط،هقعدد، ا،سددفنما، وهددوا هك دد، يف   ئهددا 

عيددد هإح، وهههدددإح أ دددم مدددن هسدددمإح  ددد ه قهني واههكددد،هن،  دددإح هدددؤه  ه
هيفمددددإح شددددنًئ  ري ددددريًا عددددن ا،دددددهن، وهددددم اددددد ه ههقدددددإح مهدددد، شددددنًئ ، أو 
ههقددددددإح ا،قفنددددد، وأدفدددددإح ا،ك دددددري، وهدددددؤه  ه ه دددددي،وح  قودددددإرهم يف 
ا،هق،، أل م يف ،را ا،يود، )م قهدإح(، ومدا أح ري دريًا مدن ا،يجد ئ  أ قد، 
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، وهح ريد ح مهدم يف ا،دهن،  ا وهح  وفإا عف  ا،كم مدن اهيفإمد ت

 ،دهدم ميفإم ت وثق  ا، وا، وا ريعًب  ري ريل.
و ددد  أ ،زتددد، هدددو  ا،ط،هقدددا اععمددد ش  ئدددا مدددن ا، دددب ل عفددد  ا،كعدددب 
ا،هك،ها وا، ق  نا، وا،ي وث عن ريعب ا،يفإع ا، ،عنا،  من هه   دد،ت 
مدددهدم  يددد  األهدددإا  وا را  ا، ددد  ل واهإااددد  ا،ر،هبدددا، و دددد،ت مدددهدم 

وأهدددد، احلدددد، وا،يقددددد وهدددد   األمددددا  ددددري   يدددد  ا،عودددد،  ت هدددد   ا،يفمدددد  
 سفنما واع ج هد نه،، واع ج هد عضج.

خامًسا  الحاجة للتن ت فيما يق أ بنال جوع إلنى العلمناء وأخنذ 
 الموازين عنهم 

مث ه د من تفقي ا،يفدم عدن مود شر  األصدفنا: مدن ا،قد،آح، وا،سدها 
ا، دد،عنا، وموددهه ت أهدد، ا،سددها، ومددن ريعددب ا،يفددم اهإثإاددا يف ا،يفددإع 

 دددض ههبردددي ،فمسدددفم أح هقددد،أ  ددد  هدددب وشل،  ددد، عفنددد، أح ههعقدددي ندددإع 
ا،قددد،ا ل وندددإع ا،كعددد ل اهقددد،و  وأح هسع دددري، وأح تكدددإح ا،قددد،ا ل ا عدددداً  
عفدد  ا،يفمدد  ، مث  يدددد  ،دد  ه ا تيفدددم وأيددو ا،يفددم عفددد  أصددإ،، وعفددد  
 ،هقع، ا،سفنما، وأيو ا،يفم عف  اه  ه   ف، أح هقد،أ وأح هسدما ريمد  

    ، ه ا أيو اهإازهن ا، ،عنا، واسعإعبد .ه
سادًسا   نم لبند فني التفقنه السنليمس منن ال نداءة بالتندرج فني 

 أخذ العلم كمًّا و وًعا وب يقة 
وأاودددد   ،عددددرج أح هكيدددو ا،يفدددإع األس سدددنا مدددن ريعبدددد  األس سدددنا 
األو،ن ت ا،ت تق،ر اإاعد ا،يفدم وأصدإ،، ومودطف  ت،، مث ه،تقدي هد مد  

ا، مث ه،تقددددي هد ا،كعددددب اهإسدددديا وا، دددد،وح واهطدددددإهت، ه ا  هددددإ أوسدددد
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ري نء ،ده، اهقدرل أو اهسعيداش، وري،  ،د  هكدإح م د،و ً    هاعددا  
  ه دد ه ، و ددضل ا،يفددم ا، قدد ت، وا،ددعيفم عفدد  أهدددهدم ا عددداً ،  ض ددد 
 من ا،عدرج يف ا،عيفم ريما  ورينًه  وعدع ا،عفهنق يف أيو ا،يفإع ا، ،عنا.

ن عبد ا،ر عن هدإن   دن ه هدد اد  : اد     ا دن شدد ل: أي،ج ا 
ه تك  ، ا،يفدم  دإح ا،يفدم أوشهدا  كهدد  أيدوت  ند، اطدا  د  ه  هإن ! 

ابدد، أح تبفردد،، و،كددن يددو  مددا األهدد ع وا،فندد  ، وه تكيددو ا،يفددم مجفددا 
 (1)و،كن ا، ي   يد ا، ي  ما ا،فن   واأله ع.

 : وهو  نون ا   ،نا  كمس  هب . لت
 ا  أهمية الستم ار والص   في بلا العلم سابعً 

ومننننن أعظننننم أصننننول التفقننننه فنننني النننندين السننننتم ارية والجلنننند 
 وال قطاع للتحصيل 

 مدددن اخلطدددك مددد ضً أح هدددكن ا، ددد ل هد شرا مدددن شروا اه ددد ه ، 
 نقدد،أ  لددا صدده  ت مث ههقطددا عددن ا،دددرا،  ددإح هددو  وسددنفا مفهقددا، 

أيو ثف ،، أو ر ي،، أو نوده،، و ي  ا،ه ا هق،أ ريع  ً  من ا،كعب  إ ا 
 انقطا عه، وت،ري،، واد هكإح ا،كع ل ه د من هريم ،،.

وم ف، أح هبددأ ش د،وع عفمدي ميدني يف مإ دإع أو ختودص ميدني، 
مث ه ا انعوددددد  يف ا،ط،هدددددق  دددددض ،دددددد، أح هيدددددد  هد مإ دددددإع آيدددددد، أو 
ختوص آي،، هو  ريفد  أس ،نب ،نسء سفنما وه ص ن ا،  ، هي 

أيدددد، اهسددددفم مددددد وز ا، يوددددنا، وه ههقدددد، ا،هقدددد، مددددن ا،عفهنددددق ا،ددددوه 
                              

 . ش  ص ن (ه ع قنق ا، هريه وا  : )هس 1/231ج ما  ن ح ا،يفم  (1)
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 ا،ك يف،  ، رش  هل،   ،  أري ،    هههي،.

هح اهعهقددددد، ه ا أيدددددو ا،يفدددددم  كسددددد ،نب، ا،وددددد ن ا، واسع ددددد ر أهددددد، 
ا،يفدددم، أيدددو  ددد ههد  ا،سدددفنم يف ا،دددعيفم عدددن ا،يفمددد  ، وتددددرج يف أيدددو 
ا،يفدددم ا، ددد،عي، مث أيدددو ا،هدددإع ا،دددوه هسدددعطني،، أو ا،عيودددص ا،دددوه 

سددعطني،، و دددأ  ندد،   ،سددد، مث األصدديب   ألصدديب.  ددا هعمدد،ا يف ه
ا،يفددم وههقددد،،  إندد،  ددو،  هودد، هد نعنجددا يف ا،ر ،ددب، هح شدد   اهلل، 

 وهه  سنكإح ملط، ً  يف عفم، ويف  قد،.
ه ح ه دد مدن اه عيد ش عدن ا،عفهنددق واخلفد ، وه دد مدن اهسددعم،ارها 

 يف ا،ع ون،، وه د من ا،يم،  يد ا،يفم، وه د من اهيفم ا،قدول.
ومجددد ع  ،ددد  ريفددد، ا،ودددر واةفدددد يف  فدددب ا،يفدددم، وا،دددهدم يف  ،ددد   

مهدإمدد ح ه تهقلددي  معدمدد : ريمدد  ادد   ا ددن عبدد ا ر ددي اهلل عهدمدد : 
 . مد   هد،   ،ب اندا أرشددين اهلل وههد ك. واند،(1)  ،ب عفم و  ،ب شنند 

 دددا اهمددد ت هح ه ددن اهبددد رك رمحددد، اهلل: هد مدددا تطفدددب ا،يفدددمع اددد  : 
 .(2)ش   اهلل

  م من ضما ات التفقه في الدين بإذَ اهلل 
  امًنا  استم ار المسلم في مجالسة الصالحين 

  ددددإح ري ددددريًا مددددن  ددددضل ا،يفددددم، أ دددد عإا عفمدددددم وأ دددد عإا  قددددددم
 نهم  ايعفطدإا  ردري ا،ود حلني، وع ه دإهم وشاههدإهم، وأ د عإا ميددم 

                              
 ع قنددق ا،د هريه وأشدد ر هد صد ع،، وصدد  ، األ،بدد ين يف  1/212جد ما  ندد ح ا،يفدم  (1)

 (.261خت،ه  اه ك ل )
 ،  ع قنق ا، هريه.1/212ج ما  ن ح ا،يفم  (2)



 

 حاجة الصحوة إلى الفقه في الدين

 

51 
 

ا،إاء واةدد،  إ م  و،   قدوا  قددم، واد ههقدوح شههدم، نسك  
 اهلل ا،ي  نا.

  هداومدددددا مدددددا ا،وددددد حلني  دددددم ح  دددددإ ح اهلل؛ يف  فدددددق ا،دددددوري، ويف 
اهسدد جد ويف ا،يمدد، ويف ريدد، مكدد ح غنددع  عدد ر اهسددفم جفسدد    مددن 

يفددم، وأهدد، ا،هقدد، يف ا،دددهن ا،ددوهن ه،شدددون، و  إندد، عفدد  اخلددري أهدد، ا،
وهينهإندددد، عفدددد  نهسدددد،، ه ا م هكددددن ريددددو، ،  ،شدددد  هلددددنا  قددددد، و ،ريددددا 

 عفم،.
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 المسألة ال ابعة

 السمات التي يتميز بها المتفقه في الدين
هح من أهم عضم ت اهعهق، يف ا،دهن ومس ت، ا،ت ههبري أح هع فد  

 :(1)هب 
 والستقامة  ( الصالح1)

ا،ودددددددضح واهسدددددددعق ما عفددددددد  ا،سدددددددها، ألح ا،ودددددددضح واهسدددددددعق ما 
وا،عمسدد    ،سددهن هددي أ دد،ز عضمدد ت ا،هقدد، يف ا،دددهن،  فددو،  ههبرددي 
،ك،   ،ب عفم، أح هع ،  عمن هكيدو ا،يفدم،  مدن عد،ث   ،ودضح 
واهسدددعق ما مدددا ا،يفدددم واةددددارل، هؤيدددو مهددد، ا،يفدددم. ومدددن ،دددإازع  ،ددد : 

 هع  يا.اويضص وا،عج،ش وا
وه هف ع أح هكإح  فب ا،يفم عن أري  ، ا،يفم  ،  دوا أمد، ادد ه 
هعنسدد، ةمنددا ا،هدد ا، وه هعنسدد، يف ريدد،  فددد ويف ريدد، مكدد ح، ،كددن يف  
ري،  فد غسب،، ه  ه اكن أح  فإ  فد من تمإعا من  دضل ا،يفدم 
غسددددبدم،  نهبرددددي ا،عفقددددي عددددهدم وهح م هكإنددددإا عفمدددد   ريبدددد رًا،  نؤيددددو 

  أندونددد، ومددد  هي، إنددد، ه ا تدددإ ،  دددندم شددد،  سدددضما اهععقددد ش عدددهدم مددد
 وا،يم،   ،سها واهسعق ما وا،وضح.

وه ح   ،هسددددد ك وأهددددد، ا،هجدددددإر ه هؤيدددددو عدددددهدم ا،يفدددددم ا، ددددد،عي،  
ريددددو،  أهدددد، األهددددإا  وا،بدددددع اههدددد راإح ،فسددددها ه هؤيددددو عددددهدم ا،يفددددم 

                              
راجا ريع ل ) فندا   ،دب ا،يفدم( ،فددريعإر ا، دن /  كد،  دن عبدد اهلل أ دإ زهدد.  ههد،  (1)

 م ا،نإع.ا،يف بوج ا  اهلل يريًا.  إن، مهند ،ط ،
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ا، ددد،عي،  مدددن  دددد، مهددد، ا،هسدددق وا،هجدددإر وجددد ه،  ددد،،  فدددن   قددددول، 
ومن  د،ت مه، ا،بددع  فدن   قددول، وهح ريد ح عهدد  شدي  مدن ا،يفدم، 
 ددإح ا،يفددم مددن صدد  ب ااددإ  ه  ،ريددا  ندد،، وه هسددفم عفمدد، مددن ن عددا 

 هإا    ،ًب ، ورش  ،ب  ش  عهد  من عفم عف   ري .
 ( تلقي الدين عن أهله وعدم الستقاللية في بلا العلم  2)

وعددع «. ا،يدو »ا،قدول  أه أيو ا،يفم عن أه، ا،يفم اةده،هن،
اهسدددعقض،نا يف  فدددب ا،يفدددم،   هسدددعقض،نا عدددن ا،يفمددد   واه ددد ه  مدددن 

 عضم ت اافكا، وا،ر،ور، وا، وو ، واه  اك.
نيم هح اهسعقض،نا يف تفقي ا،هقد، يف ا،ددهن عدن اه د ه  وا،يفمد   
يطددددريل، أل دددد  وهح م ه ددددي، هبدددد  ا، دددديص يف أو  األمدددد،  إ دددد  عفدددد  

،بينددد ه ددد أح تهدع  ا،هودد ع ا،هكددد، وهدإ اخلدد،وج عددن اةم عددا، اهدد  ا
اهعم دد،   هنهودد   عددن ا،يفمدد  ، واه دد ه ، يف ااددده وا،دد،أه واهإاادد  

 وا،هه،ل ه   األمإر واحلكم عفند .
 ( تحصيل العلم الش عي على  هج سليم 3)

أعددد  سدددضما اهدددهد  يف ا،عفقدددي.  فدددن  ريددد، اددد ر   قنًدددد ، وه ريددد، 
نًددد ، ه ا م هكددن أيددو ا،يفددم وا،دددهن عفدد  مه هجدد،، وأصددإ،، م قدد   ق

ا،سددفنما اهعم فددا  ددهد  ا،سددف  و دد،هقعدم يف  ،دد ، و ريدد،ت شددنًئ  مددن 
  ،   نم  سبق.

( التواضب واألدب واحت ام العلمناء وعندم التعنالي والغن ور 4)
 عند بالا العلم 
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 إ ا وجد عهدد مدن ههعسدب ،فيفدم، شدي  مدن ا،رد،ور وا،عيد   عفد  

،يفمدد  ، وا،عيدد   عفدد  اةم عددا واألمددا، وعدددع ا،عإا ددا،  فددن   هقندد، ا
 وه  سن أيو ا،يفإع عه،  ا وهح ري ح مهد،  عف  اهسعق ما.

 ددإح وجددد عهددد  شددي  مددن ا،فمدد  ،فيفمدد  ، واه دد ه ، واهسددعد نا 
هبم، أو شي  من ا،عي   وا،ر،ور عفد  ا يد،هن، أو ا،ه عدا اهسدعقض،نا 

 م ، هوا ه ههبري أيدو ا،يفدم وا،هقد، عهد،،  دا وهح  عن أئما ا،دهن، 
ريدد ح ،دهدد، مددن ا،يفددم ا،ك ددري، ألح ا،ردد،ور ا،يفمددي ههدد يف ا،هقدد، يف ا،دددهن 

 وههمي األهإا .
ريدددو،  ه ههبردددي أيدددو ا،هقددد، يف ا،ددددهن عدددن مدددن ،دهددد، شدددي  مدددن 
اخل،وج عف  ا،يفم  ، ومسعدم، وهدهدم، و ،هقعدم، سدإا  يف مد  هعيفدق 

ندددا )اهسددد ئ، ا،كبددد ر( أو مددد  هعيفدددق  عق،هددد، اهوددد م،  دددإح   هسددد ئ، ا،يفم
ف ،ها اه  ه  يف األمإر ا،كبريل  ي  يف ا،هق،،  ض ههبري أح هيعمد 
عفدد  أم دد   هددؤه  شوح اه دد ه  ا،كبدد ر، أل ددم وهح صددف ء  دد ،عدم 
يف ا،ه ه،، وهح ري ح ،دهدم عفم ري دري،  دإح وجدإش هدو  ا،ه عدا ،ددهدم، 

و هدددؤشه هد اادددإ ، وهدددم ه ه دددي،وح، و ،ددد  رشددد  هكدددإح عدددن هدددإ  أ
يطدد، عفدد  اهعفقددي عددهدم وعفدد  األمددا،   هرتبدد     ،يفمدد   مددن شدد،و  

  فب ا،يفم، ومن أهم مس ت   ،ب ا،يفم.
 واد هقإ  ا ئ،: ه  ا ا،يفم   هم اهقن اع

وهوا سؤا  ادد هد،ش ي صدا عهدد ري دري  دن أيدووا ثقد  عدم عدن  دري 
ا،يفإع ا، ،عنا عدن  دري ا،يفمد   واه د ه ،  أه، ا،يفم، أو ا،وهن شرسإا

 رش  ه،ش يف أ ه  م هوا ا،سؤا  وميدم يف  ،  شي  من احلق.
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نيددم هدد  ا جنيدد، ا،يفمدد   هددم اهددإازهنع وهدد  ا نقددإ : ا،هقدد، يف ا،دددهن 
ه هكددددإح هه عددددن  ،هددددق ا،يفمدددد  ، وأح األصدددد،  ندددد، ا،عفقددددي عددددن أهدددد، 

 ا،يفمع
ويف اإاعددددد ا، دددد،ع، ويف مدددد   اةددددإال مبددددني يف ا،هوددددإص ا، دددد،عنا،

 عفن، سف  األما، ومن  ، :
أح ا،يفمددد   واه ددد ه  يف مجفدددعدم هدددم أهددد، اهسدددعق ما، وهدددم أهددد، 

 ا،يفم، وهم األئما وهم ا،قدول و ،  ألمإر:
: أل م ورثا األنبن  : نيم ا،يفم   واه  ه  هم ورثا األنبند  ، أولها

  ورثددإا هددوا ا،يفددم،  مددن أيددو  واألنبندد   م هإرثددإا شرمهًدد  وه شرههًدد ، وهمندد
 .(1)أيو غظ وا ،

  ،يفم   هم ا،دوهن ورثدإا األنبند   يدري وراثدا،  يفد  هدوا  دض سدبن، 
هد مي، ددا شهددن األنبندد  ، و قدد، مدد  جدد  وا  دد، عفدد  وجدد، سددفنم، هه عددن 
 ،هددددددق ا،يفمدددددد  ،  دددددددم أهدددددد، ا،ددددددوري، واهسددددددعق ما، واهلل تيدددددد د هقددددددإ : 

 ِ فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْك  ََ َْ ُكْنُتْم َل تَنْعَلُمو  [.1]األنبن  :  ِإ
 و ا ًيا  العلماء هم حجة اهلل في أرضه 

ا،دوهن هبدم هقددإع ا،ددهن، وتقددإع هبدم احلجددا عفد  اخلفددق، و،دإ يفددء 
األمددا مددن ا،يفمدد   ،لددفء وهفكددء، ومدد  ع، ددء ا،يفددم وه ا،دددهن عفدد  

 ا،إج، ا،سفنم.
                              

(، 5/196ا،ددوه أي،جدد، اومدد ع أمحددد يف اهسددهد ) هشدد رل هد  دددهع أد ا،دددرشا   (1)
(، وا ن  ب ح 1/223(، وا ن م ج، )2/3621(، وأ إ شاوش )5/2612وا، موه )

 (، اقنق ا دث أمحد ش ري،.221/ 11/  ،ام 1يف ص ن ، )
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  النًا  العلماء هم الجماعة 

ام اهسفمإح عهدد اهفمد ت،  ددم مج عدا اهسدفمني ا،وهن هفع   إ 
 أل م هم ا،قدول واه،جا ا، ،عي.

 رابًعا  وهم أهل الحل والعقد 
وهدم مددن وهل األمدد، وهددم اه،جددا ا، دد،عي ،امددا يف أمإرهدد  اخل صددا 
وا،ي مددددا ويف الدددد ه ه  ا،كددددر  وا،وددددر،  مث هح ا،يفمدددد   هددددم مودددد  ن  

 قددد ش،عهدد  األ ددداث عفدد  هددوا يف ا،دددج ، وهددم مددض  األمددا  يددد اهلل، 
 إ  ت ره  اهسفمني. وريفكدم ع دعم األ دداث األيدريل  كد ح ا،عهد ث 
األمدددا عفددد  عفم ئدددد  وأيدددوه   ددد،أهدم مدددن أسدددب ل أمهدددد  ومجدددا افدددد ، 

 وو دل صهإ د .
و،ددإه اععودد ع األمددا  كهدد، ا،يفددم  يددد اهلل وااعدددارته  هبددم حلودد، يف 

 األرا  عها و س ش ريبري.
 علماء هم الدعاة وخامًسا  ال

أل م هم ا،وهن هدعإح هد اهلل عف   وريل، وا،بوريل ه تكإح هه 
  ،يفم ا، ،عي وا،هق، يف ا،دهن، وا،يفم ا، ،عي هإ م   مفد، ا،يفمد  ، 
وا،يفمددد   هدددم ا،دددوهن تقددد، ادددم األمدددا  ددد ،يفم واههعددددا  وا،دددوهن تقددد، ادددم 

 األما   وم ما يف ا،دهن.
اهلل معإا ،وح يف هو  ا،بضش خب صا ويف ريد، وا،يفم   اه  ه  غمد 

مكددد ح وريددد، زمددد ح، أعددد  ا،دددوهن تعدددإ ،  دددندم صددده ت ا،هقددد، يف ا،ددددهن، 
 وهوا من  ل، اهلل ومها.
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هح ا،يفدددم ه اكدددن أح ههقطدددا أ دددًدا هد أح تقدددإع ا،سددد عا، ألح اهلل 
سددب  ن، وتيدد د تكهدد، غهددظ هددوا ا،دددهن، وه هكددإح  هددظ ا،دددهن هه 

 ،قدول ،فمسفمني. إجإش ا،يفم   ا
 ددني أندد، سددعبق    ئهددا مددن هددو  األمددا  دد ه،ل عفدد   مث هح ا،هدد  

. وا،هدددددددإر وا،بندددددد ح، ه هكددددددإح هه (1)احلددددددق، ه هلدددددد،هم مددددددن يددددددوام
 قدوات من األئما ا،يفم   واه  ه ، ا،وهن تقعده األمدا هبدم وهتعدده 

  ،أهدم، و هقددم و يفمدم.
  س الننننناهَو عنننننسادًسننننا  أَ العلمنننناء هننننم اومنننن َو بننننالمع و 

المنكنننن س المقيمننننَو لحنننندود اهللس وحنننن اس دينننننه بننننالعلم والهنننند  
 والعملس والذب عنه والذود عن حياضه.

 سابًعا  العلماء هم أمنل األمةس وأفضلهاس وأعالها منزلة 
وهدددوا ه هيددد  أ دددم  دددإك ا،ب ددد،  ددد، ه دددم   ددد،  طئدددإح، و ددددث 

ن ا،هسدددن ح مددهدم مدد   ددددث مددن ا،ب ددد، مددن ا،لدددي ، ومددن ا،سددددإ ومدد
 –وهددوا ندد شر غمددد اهلل  –واخلطددك، ورشدد   يدد  ا،عجدد وز وا،هفددم أهًلدد  

وهإ من األشب   ا،ت ه دد وأح اددث مدن ا،ب د،، ،كدن مدا  ،د   ددم 
حمفدددعدم عفم رتنددد  وم ددد  ه  ا،دددوهن ر دددنء األمدددا  يفمددددم و  هاعددددا  
هبدددم، وهدددم أ لددد، األمدددا اطًيددد ، وهح ريددد ح  دددندم شدددي   ددد  هههددد،  يددد  

                              
ندددإوه( وا، مدددوه / 65/ ص13/ جددد   5و ،ددد  يف احلددددهع ا،دددوه أي،جددد، مسدددفم ) (1)

( و دريهم وهدإ  ددهع 1، 1/6(، وا دن م جد، )2/2252(، وأ إ شاوش )2/2229)
مسددعهن  عددن مج عددا مددن ا،ودد   ا، روه  ك،هدد   معيدددشل. انهدد،: ختدد،ه  احلدددهع يف 

 ، ،فيضما ا دث األ،ب ين.211،  ،ام 211اةفد األو  ص« ا،سفسفا ا،و ن ا»
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ن ا،قوإر وا،عقوري،  نع هعطفا  يد  اةدفدا هد أح هكإندإا ا،ه ا م

 دددإك مسدددعإ  ا،ب ددد، وهدددوا ه هكدددإح، و،كدددن هح ريددد ح  دددندم شدددي  مدددن 
ا،قوإر  دإ يف  ريهم أري ،، وهح ري ح عهدد  يلددم شدي  مدن اخلطدك، 
  خلطك عهد  ريهم أري ،، وهح وجد  نمن ههعسب هد أه، ا،يفم شدي  

يد  ا،هد ا و،دن  غدق   ،بًد ،  ددوا من ا،هفم، و دري  ،د   د  ه عمد،  
 يف  ريهم أري ،.

 ه ح  دم األم ،، نيم شائًم  هم األم ،.
 العلماء هم أهل الفقه في الدين 

وأادددإ   هددد   عفددد  هدددوا: ا،يفمددد   هدددم أهددد، ا،هقددد، يف ا،ددددهن، وهدددم 
م،جا األما،  ض هإز اهسعد نا هبم وه ا،طين  ندم وه اسعهق صدم، 

م  دددددو،   ددددددإ ج هددددد،  عددددد ج هد تيفدددددنم أو وه هددددد هم، ومدددددن م هسدددددف
 ص  ب هإ  مهعإح، نسك  اهلل ا،سضما.

 خطورة لمز العلماء 
  ،ددددوهن هعجدددد، وح عفدددد  هدددد  ا،يفمدددد  ،   دددد  عفددددندم مددددن ا،هعهددددا، 
ي صدا ه ا ريدد نإا  ددضل عفددم،  طددضل ا،يفددم ا،ددوهن هعجدد، وح عفدد  هدد  

دم  يدددد  اه دددد ه ، أو عفدددد  هدددد  اه دددد ه  يف مجفددددعدم، أو أصدددده ث مدددده
    عفندم من ا،هعها أري ، من  ريهم،  فن ور اهسدفم مدن ا،عسد ه، 
يف هددوا األمدد،، هسددنم  أح أ  شهدددع ا،هدد ا يف ت ،سدددم اددد تعجددد  ل 
هد هدو  األمدإر، شيدا أند، ادد هقدا أ دد مدن ا،هد ا يف أعد،اا ا،يفمد   
 نسددددعجنب ،دددد، ا يدددد،وح مددددن  دددد ل ا،عبسدددد  يف احلدددددهع أو ا،عهدددددر أو 

دهع، أو  ريدددددد، ا،قوددددددص واحلك هدددددد ت يف أهدددددد، ا،يفددددددم اةدددددد رال يف احلدددددد
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 و ضل ا،يفم، وا م،هن   هي،وث، وا،ه هني عن اههك،، واه  ه .

وهددوا واهلل عمدد، شدد ئن مدد  وايددء  ندد،   ئهددا هه ا عفنددء، ووايددء 
  ند  األهإا  وا،هنت وا،يقإ  ت. مح ن  اهلل وهه ريم من  ، .

 ض ورة الذب عن أع اض العلماء 
ا ه حدد وه هبد  ،  د، أدب عفد  ريد، مسدفم ه ا رأ   ض أإز هدو

تطدد وهً عفدد  أ ددد ا،يفمدد   أو عفدد  مجفددعدم أو عفدد   يلدددم، أو عفدد  
أصه ث مهدم، أح هدا ا عهدم   ،رنب،  إح هوا يري ،، ويري ،امدا، 
وشعدددددإ   يددددد  ا،هددددد ا أح يف  يددددد  ا،يفمددددد   تقودددددريًا، أو شدددددنًئ  مدددددن 

، شعإ  اد تكإح  قا  أ ن نً  ا،لي ، أو حنإ  ،     هقا  ن، ا،ب ،
افنفددا، ،كددن هدد،اش هبدد  ا،ب  دد،، أل دد  ه ههبرددي أح تكددإح مددررًا ،فطيددن يف 
هم مدددا اه ددد ه  واهاعددددا  هبدددم، واأليدددو  قدددإام ورأهددددم،  ددد، هدددي مدددن 
ن عدد ت اه دد اك، ألح مددن  يددن يف ا،يفمدد   م هبددق ،امددا  يدد،ًا، ومددن 

 ا  دإ عف   ريهم أج،أ.ج،رت عف  اه  ه  و ضل ا،يفم وأه، احلسب
و سددددن أح نعهبدددد، هد أندددد، اددددد هقددددا  يدددد   ددددضل ا،يفددددم و يددددد  
اهدعمددني   ،دددعإل يف ا،كدددضع يف ا،يفمدد   واخلددإا يف أع،ا ددددم، أو يف 
نند هتم، أو يف مق صددهم، وهدوا أمد، ابدن ، وهدإ اسدعدداث ،امدا،  دد، 

لد، أاإ : هح من  ين يف ا،يفم   ويف اه  ه  م هبق يف األما من ا،ه
شنًئ ،  د، هدإ  د،ه هح أصد، عفد  هدوا أح ه، دا ا،سدن  عفندد ، نسدك  

 اهلل ا،ي  نا من األهإا  وا،هنت.
 مدددد  هدددد،أت أمددددا عفدددد  عفم ئددددد  وم دددد  د  هه و  دددد  عفنددددد  أح 

 هتف  وتعه،ك وتونبد  ا ن وا،هنت.
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 ( من سمات المتفقه في الدين العتدال 5)

 دد، ويف احلكددم عفدد   يف ريدد، شددي ، يف أيددو ا،دددهن و فبدد، وا،يمدد،
األشددددن  ، ويف احلكددددم عفدددد  ا،هدددد ا، ويف اهإادددد  مددددن األ ددددداث ومددددن 
األمددددإر ريفددددد ،  ددددض ت دددددهد وه تسدددد ه،،  إندددد، ريمدددد  جدددد   يف احلدددددهع 

 .(1)«لن يشاد الدين أحد إل ثل ه»ا،و ن : 
وا،عسدد ه، يف ا،دددهن تهدد،ه  واوعدد،اا عهدد، زنداددا،  نهبرددي ،فمسددفم 

 أح هيعد .
ي أح هكدددددإح أمنإ ًجددددد  ،في مدددددا يف اهععددددددا ، و  ،دددددب ا،يفدددددم ههبرددددد

واهععدا  هإ اهدهد  ا،إسد ، ومدن  ،د : اهععددا  يف ا،قدإ  واحلكدم 
عف  ا ي،هن، وهوا    أي،  ، ري ري من ا،ه ا،  ا  ن ههعسبإح هد 

 دددإح ري دددريًا مدددهدم ه هيدددد،إح يف ا،قدددإ ، وأاوددددد  –هدددداهم اهلل–ا،يفدددم 
هددد ا، أ دددد،اًشا أو مج عددد ت تكفددددم  دددو،  أح ههدددد ك، مدددن ه ا تكفددددم يف ا،

هبددإا ، وه ا تكفددم يف مددن هيجبدد،  ريدد،  سدده ت، و لدد ئف،، وتدد،ك سددنئ ت،، 
وه ا تكفددددم يف مدددددن ه هيجبددددد،، ه ه،ادددددب  نددددد، هها وه  مدددددا، أه تكفدددددم 

  سنئ ت، و كيط ئ، وم هوري، شنًئ  من  سه ت، و ل ئف،.
  سدإا  –يف  يد   –وهوا مسف  ري ، يف ريضع ري ري من اهسفمني 

ريدد ح هددوا ا،كددضع يف األشددي ص أو يف اانئدد ت أو اهؤسسدد ت، أو يف 
وهل األمدددددددإر، أو يف اه ددددددد ه  أو يف اةم عددددددد ت أو يف ا،ددددددددع ل، أو يف 
 ددضل ا،يفدددم أو يف أ دد،اش ا،هددد ا،  هجددد ري دددريًا مددن ا،هددد ا ه ا تكفدددم يف 

                              
-121/ ص5132/  ددد،ام 1. وا،هسددد ئي )(29/ ص39/  ددد،ام 1أي،جدد، ا،بيددد ره ) (1)

 هد.1219(  . شار ا،ب  ئ، 122
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ا،رددري، تكفددم شدد   فددإ ،دد، ومدد  هيجبدد،، وتدد،ك مدد  ه هيجبدد،، وعفدد  هددوا 
 م اخل  ع اة ئ ،  ه   عف  هوا ا،عقإمي اخل  ع اة ئ .هودر احلك

  هسددفم أددب أح هكدد  ،سدد ن، عددن ا،قندد، وا،قدد  ، وأح هيددد  ه ا 
ادد   وه ا تكفددم يف ا،هدد ا، وأح  سددن ا،هددن، وأح هبدددأ   ، هدد  ، وهددوري، 
 سدده ت األشددي ص ومدد   ددندم مددن يودد   اخلددري واهسددعق ما وا،ههددا، 

هه ه ا ريددددد نإا مدددددن ر وا ا،بددددددع  ابددددد، أح هدددددوري، سدددددنئ هتم وأيطددددد  هم،
 وا،لض،ا  إ م  ور مهدم ه ا أمهء اههسدل.

الننن د علننننى دعننننوة أ ننننا   ننننين األخطنننناءس أمنننا الحسنننننات فهنننني 
 األصل 

وههدددد ك شعددددإ  هقإادددد   يدددد  ا،ددددوهن هعكفمددددإح يف األشددددي ص ويف 
ا،يفم   واه  ه  وا،ددع ل ووهل األمدإر و دريهم هقإ،دإح: حندن هدمهد  أح 

  وا،سنئ ت ،فع وه، مهد ، أم  احلسده ت  ددي األصد، وه نبني األيط 
 شاعي ،وري،ه .

وهدوا مددن مدداي، ا، ددنط ح عفد  اونسدد ح،  د، هددي شدبدا عهنمددا 
مددن ا، ددب، ا،ددت اددد هتفدد  اهسددفم وتإايدد، يف ا،هفددم،  فددن  صدد نً   أح 
نعج هددد، صددده ت اخلدددري يف ا،هددد ا  ددددعإ  أح األصددد، يف ا،هددد ا اخلدددري، 

ري عهددددم  نيددد مفدم ونعي مددد، ميددددم، و،دددإ م نيدددم األصددد، يف ا،هددد ا اخلددد
 نو،ح هبوا اخلري ونيفه،.

،كن عهدم  تعكفم وه،ح أ ًدا مدن اهسدفمني عفهًد  ويف مسدما مدن 
ا،هددد ا، وعهددددم  تبدددني رأهددد  يف شددديص مددد  أمددد ع ا يددد،هن،  ض دددد أح 
توري، م   ند، مدن يدري، مث تيد،ج عفد  جإاندب ا،هقدد هح وجدد  ند، شدي  
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اوعددوار واهععددوار ،دد،، ومحدد، ا،كددضع واهإاادد  مددن أيطدد   مددا حم و،ددا 

 وا،عو،  ت عف  أ سن ا  م، وم  وجدت ،و،  حممًض.
هددوا هددإ ا،يددد  يف ا،قددإ ، وهددإ اونودد ث يف احلكددم. ،ددن  هدددوا 
يف األشدددددي ص  قددددد ،  ددددد،  دددددا يف اةم عددددد ت واانئددددد ت، وا،يفمددددد  ، 

َذا  ُنْلننُتْم َوإِ وا،ددإهل و ددريهم، ه ددد مددن ا،يددد  يف ا،قددإ . ادد   تيدد د: 
َُ  َنْومئ [، وا   تي د: 152]األني ع:  فَاْعِدُلوا َوَل َيْج َِمنَُّكْم َ َنَآ

َ ُب لِلتنَّْقَو   [.1]اه ئدل:  َعَلى َألَّ تَنْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأ نْ
 العدل في الحكم وأهميته 

ومن اهععدا  وا،يد  ا،وه هدد  عفد  ا،هقد، يف ا،ددهن، ا،يدد  يف 
 دددإ ا  كدددم اونسددد ح  ض دددد أح هيدددد  وههوددد ، و،دددو،  جندددد  احلكدددم،

أهددد، ا،عيددد م ا،دددوهن  ريددد،هتم، أه ا،دددوهن ه هعيفمدددإح عفددد  اه ددد ه  وه 
هقعدوح  كه، ا،يفدم، هك د،  دندم اةدإر عفد  ا،هد ا وا،هفدم يف ا،كدضع، 

أعدد  ا،ددإاايني يف هددوا ا،هفددم واةددإر  –وا،هفدم يف األ كدد ع، وهح ريدد نإا 
 ا.من أه، اهسعق م –

واونسدد ح اددد هددؤت  مددن ابدد، تدههدد،، أمدد  ا،دددهن  ددض هددؤت  مددن ابفدد، 
أ ددددد، ،كددددن ا،عدددددهن  رددددري  قدددد، وه  وددددريل وه م،اعدددد ل ،قإاعددددد ا، دددد،ع 
ومق صد  أ ن نً  اد هإاا  ي  اهعهطيني، يف اهي ،ه ت ألند، ادد هرد  

  عدهه،.
 استها ة الخوارج بعلماء الصحابة وأ  ها 

إارج ي،جددإا مددن  إائدد  هيدددوح مددن و،هدد  يف مدد  ملدد  عددرل،  دد خل
أتق  ا،ه ا وأصدف دم، ،كدهدم اسدعد نإا  يفمد   ا،ود   ا، وم هكيدووا 
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ا،يفددم عددهدم، وم هيعدددوا  هقددددم يف ا،دددهن،  دد، ريدد ح مددهدم مددن هعيدد د 
عفددددد  ا،يفمددددد   واألئمدددددا، وهعجددددد، وح عفددددد  اسدددددعهق ص أهددددد، ا،يفدددددم مدددددن 

عفمدددد    دددإ ا  ريدددد، اددددم ا،قدددإ  عددددن أ دددد مددددن  أصددد  ل رسددددإ  اهلل 
ا،و   ا م ، ا ن عب ا وهإ  ر األما، ا ،إا: م  ،هد  وه دن عبد ا أو 

ريددددد نإا   –أه اخلدددددإارج  – دددددري ع! هدددددم رجددددد   وحندددددن رجددددد  . مدددددا أ دددددم 
تحقنن َو صننالتكم عننند »يف وصددهدم:  معدددههني، ريمدد   ريدد، ا،هدد  

، وما  ،  وايإا يف األهإا ، ه  ا وايإاع أل م م هقعددوا (1)«صالتهم
،  فو،  م ههودهإا يف ا،قدإ ، وم هيدد،إا يف احلكدم، وا،عيد م وم هدعدوا

أوايددددم يف ا،رددد،ور، وتددد،ك تفقدددي ا،يفدددم عدددن األئمدددا أوايددددم يف ا،قودددإر 
وا، ددوو  واةددإر عفدد  ا،هدد ا،  فددو،  ريهدد،وا  ددريهم مددن اهسددفمني، هه 

 من تبيدم،  ، ريه،وا ا،و   ا!.
نند من سمات الخوارج المشاكسة والمجادلة وعندم األدب ع

 العلماء 
وريدددد ح مددددن يودددد   اخلددددإارج، ا،ددددوهن ي،جددددإا عددددن اهععدددددا ، ومددددن 
مسدددددد هتم أندددددد، ه ا  لدددددد، أ دددددددهم، عهددددددد عفمدددددد   ا،ودددددد   ا وا،عدددددد  يني، 
ه  ري  وأ ش ، وه هعكشَّل،  ك ح اهسفمإح و ضل ا،يفم هعكفمإح 
عهدددد ا،يفمددد    دددكشل، و عإا دددا جدددم، وريددد ح سدددؤا  أ ددددهم ومه ا دددع، 

هجدددض ، أمددد  اخلدددإارج  كددد ح أ ددددهم هيددد ا ،فيددد م  عفطددد  وا ددد اع و 
عفدددد  ا،يدددد م  ددددض أشل، أو ه، ددددا هددددد  وهقطددددا احلدددددهع حض ددددا و فهددددا 
وصإت م،تها،  ض هعكشل، وه هإا، ا، ن ، وه هوري، م  هبني مك نعد، 

                              
 / نإوه(.111/ ص1/ ج   3(، ومسفم )353/ 5151/  ،ام 3أي،ج، ا،بي ره ) (1)
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وهدإ مدن  – (1)ند  ا  دن األزرك –ومه ،ع،، و ا وص، األمد،  ك ددهم 
ن  يددد  أمسددد   اهلل هدددعكفم عددد ر وا اخلدددإارج أنددد، مسدددا ا دددن عبددد ا 

وصدده ت،، وعهمددا اهلل وجض،دد،،  قدد    رددري أشل و كدد، وا  ددا: أيددرين 
 عن ر   ا،وه تيبد رين  هإع

سب  ح اهلل سدؤا  هدد  عفد  ا،عيد م ون عدا اادإ  واةض دا، وسدبب، 
اةددد، واخلدد،وج عددن مددهد  اهععدددا ، وتدد،ك تفقددي ا،يفددم عددن ا،يفمدد  ، 

 وسإ  األشل.
 متفقه في الدين ( من عالمات وسمات ال6)

ا،يفم  قإاعد ا، ،ع، وشق صدد ا، د،هيا، واععبد ر  ،د  عهدد احلكدم 
عفددد  األشدددن   أو األشدددي ص، وعهدددد اهإااددد ، واحلكدددم عفددد  اانئددد ت، 
وا،يفمدد  ، وا،ددإهل، واحلددإاشث، واألمددإر اهعيفقددا شودد م األمددا، واععبدد ر 

  ،  عهد احلكم وا،عقإمي وا،بن ح وعهد اخت   اهإاا .
 ومن سمات المتفقه في الدين القيام بواجا النصيحة ( 7)

مددن أ دد،ز عضمدد ت ا،هقدد، يف ا،دددهن أشا  ا،هوددن ا، ريمدد   ريدد، ا،هدد  
  : اددد ،إا: هدددن هددد  رسدددإ   «الننندين النصنننيحة.»يف احلددددهع ا،وددد ن

وألئمنننننننننة المسنننننننننلمين  هللس ولكتابنننننننننهس ول سنننننننننوله »اهللع اددددددددد  : 
 .(2)«وعامتهم

                              
 211ورو  م ف، عن جنددل  دن عد م، )أ دد ر وا اخلدإارج( راجدا  ع ا،كدضع ،فدد،وه  (1)

 .51ي ص  فطإ ، وصإح اههطق ،فسنإ 
/ 2191، 1/2191/ ندددإوه( وا،هسددد ئي )31-36/ ص2   / جددد1أي،جددد، مسدددفم ) (2)

(، واوم ع أمحد يف اهسهد 5/2922هد. وأ إ شاوش )1219(   شار ا،ب  ئ، 156ص
= 
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 أهمية النصيحة لولة األم  
شا  ا،هون ا وا،قن ع  إاجبد  مدن أ د ر عضمد ت ا،هقد، يف ا،ددهن،  ك

وهددإ مددن ادد ر ا،عهقدد، يف ا،دددهن، ومددن أهددم جإانددب ا،هوددن ا ا،ددت أيدد، 
 –هداهم اهلل  –هب  أري ، اهسفمني ا،نإع،  ،  ا  ي   ضل ا،يفم 

ا،هودن ا ،دإهل األمددإر، وهدوا نعنجددا ،لدي  ا،هقدد، يف ا،ددهن، و،فجددد، 
 ،سف  يف ا،هون ا ،إهل األمإر.  ،سها و هد  ا

و يدد  ا،هدد ا ههددن أح ا،هوددن ا ه تكددإح هه ،ددإ  األمدد، ا،ودد م، 
وهوا يطك،   ،هون ا واجبا ،فو م وا،ه ج،، ألح ا،هون ا يف ا،ددهن 

ألح  – ،كددددم أ دددد   ددددق ،ددددإ  األمدددد،  –،نسددددء  قادددد  ،ف دددديص ،واتدددد، 
،ددإا  هقدددر مه صدد ع، تيددإش نعنجعددد   دد ،هها ،سسددضع واهسددفمني، ألح ا

عفددد  مددد  ه هقددددر عفنددد،  دددري ،  مه صددد ا وهل األمددد، شددد   نددد، مودددف ا 
اوسدددددضع واهسدددددفمني أمددددد، واجدددددب ألنددددد، مقعلددددد  ا،هودددددن ا هلل تيددددد د 

 و،كع  ،، و،،سإ،،، وألئما اهسفمني وع معدم، هوا من ن  نا.
ومن ن  نا أي،  اد أوجب اهلل اهه ص ا ،إهل األمإر يوإًصد ، 

مدددن اهحنددد،اث وعددددع اهسدددعق ما مدددن وهل األمدددإر، وا،دددوه عهدددد  شدددي  
 أود   ،هون ا، واألما أ إج هد صض ، واهعدائ،.

  ألما أ إج هد هداها وصضح و  األم،،  فو،  هب نودن ع، 
 كدد، وسددنفا،  ددإ ا ختفدد   ددضل ا،يفددم عددن مه صدد ا وهل األمددإر  ددإح 

 ا، ، وا،هعها تيم اةمنا.

=                               
(2/112.) 
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 القلوب أ   النصيحة في دفب الغل عن 

مث هح مه صددد ا وهل األمدددإر تدددد ا ا،رددد، عدددن ا،قفدددإل، ريمددد   ريددد، 
ألح ا،ردد،  ددني ا،ددإهل وا،،عنددا ه ا  دددث  وددفء مهدد، ا،هددنت،  ا،هدد  

يف احلددددهع  وندددع  عهددد، مددد  ههسدددد ا،ددددنن  وا،ددددهن، ،دددو،  اددد   ا،هددد  
. و ريددددد، مهدددددد  « نننننالغ ل يغنننننل عليهنننننا  لنننننا مسنننننلم»ا،وددددد ن : 

 ً ا  مه ص ا ا،إهل معينها ألمإر:. ه(1) «مناصحة ولة األمور»
: ألح   ،ددددب ا،يفددددم وا،يدددد م ه ا نودددد  و  األمدددد،  إندددد،  ددددو،  أولً 

 هقإع ش  أوجب، اهلل عفن، من ا،بن ح، وه ا م ههي،  قد أي،   ،إاجب.
: ه ا ن صد  ا،يد م و  ،دب ا،يفدم و  األمد، أاد ع احلجدا عفند،،  ا يًنا

،ددددب ا،يفددددم ه هسددددفم ح مددددن ومدددد  م تقددددم احلجددددا عفندددد،  ددددإح ا،يدددد م و  
 ا،عقوري واومث.

: ه ا ن صددددد   ددددضل ا،يفدددددم وهل األمددددإر، أعدددددوروا عهدددددد اهلل و النًننننا
ََ سب  ن، وتي د ريم  ا   تيد د:   َمْعِذرًَة ِإَلى رَبُِّكنْم َوَلَعلَُّهنْم يَنتنَُّقنو

[. وه ا م هقإمددددإا شه صدددد ا وهل األمددددإر، م هكإنددددإا 162]األعدددد،اث: 
 إمإا  إاجب اوعوار.ميوورهن، وم هق

 : يف تك،ار ا،هون ا ش ا ،فيقإ ا، ومه، ،فبض  ا،ي ع.ورابًعا

                              
(، وا ددددن م جدددد، 5/2651، ا، مددددوه )«مه صدددد ا وهل األمدددد،»أيدددد،ج احلدددددهع  ددددوري،  (1)

/  ع قندددق ي ،دددد 11-16/ ص231، 221، 221/ ددد،ام 1(. وا،ددددارمي )1/231)
/ 226 -225/ ص66/  دددد،ام 1،يفمددددي و ددددؤاش زمدددد، ، وا ددددن  بدددد ح يف صدددد ن ، )ا

 1/115 ع قنددق ا دددث أمحددد شدد ري،(. وا ددن عبددد ا،ددر يف جدد ما  ندد ح ا،يفددم و لددف، 
  ع قنق ا، هريه وا  : )هسه ش  ص ن (.
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 ليس من   ط النصيحة العمل بها 
وه ه ددددد   يف اهه صددددد ا أح هيمددددد، و  األمددددد،   ،هودددددن ا، اددددد   

]ا،بقد،ل:  لَْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ اللََّه يَنْهنِد  َمنْن َيَشناءُ تي د: 
اهدددددا،  ندددددد اهلل،  يفنددددد  أح تبدددددني وأح تكددددد،ر ا،بنددددد ح، وأح [،   اد212

تهو  وأح تك،ر ا،هون ا،  ا ،إ ع ،ات اه،ات، م  شمء تسدعطنا 
أح تإصدددددد، ا،هوددددددن ا ،ددددددإ  األمدددددد،،  ددددددكه وسددددددنفا م دددددد،وعا،   هك هددددددا 
اهب شدددد،ل،   اددددد ت ،   ،،سددددد ،ا،   ،راندددددا،   ،كعددددد ل،   ،ددددددع   يف  دددددد، 

اجب ه هيور   ريد، أ دد ريد، هيمد، مد  ا،رنب،  كح هدده، اهلل،  دوا و 
 هسعطني،.

 أ   النصيحة في دفب ال الء عن األمة 
وأيريًا   هه ص ا و،إ م تؤش هد ا،ل )ما أح هوا  ن، نهد،(،  كاد، 
م  هكإح  ند  ش ا ا،بض  عدن اةمندا، ه ا ته صد  ا،،عندا وا،،اعدي. وه ا 

ا،هودددن ا ا،دددبض ، نوددد  ا،يفمددد   واه ددد ه  وهل األمدددإر، ش دددا اهلل هبدددو  
و،يفم اهلل سب  ن، وتيد د ش دا عهد  ري دري مدن ا، د،ور وا،بضهد  واهود ئب 
ا،ددت ريدد شت ادد،  دد ،بضش  سددبب  قدد    يدد  اه دد ه  يف مه صدد ا وهل 

 األمإر، وأسب ل ش ا ا،بض  ري ريل، ،كن هوا من أعهمد .
وأب اهسعم،ار يف اهه ص ا وها ما احلجدا وهه  سدعكإح ا،يقإ دا 

 اةمنا. ه ادر اهلل. عف 
 ال د على من يقول   اصحنا ولم تفد النصيحة 

واد أ فء يف هو  اهسك،ا ألح هه ك مدن ا، دب ل و يد   دضل 
ا،يفم من هعهفس  وهقإ : ن ص ه  وم تهد ا،هودن ا، أو ن صد   ريند  
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 وم تهد ا،هون ا، وهوا يطك من وجإ :

 : أح اهلل أم،ن   و،  مطفًق   ض اند.أولها
 : ،ن  ص نً   أن، م تهد ا،هون ا  إ ضك.لنا يا

: ه ا نوددددد    ئهدددددا وم تههدددددا،  نهبردددددي أح تهوددددد    ئهدددددا النالننننن 
 أي، .

: ه ا ري نددددء ا،هوددددن ا )جدددددًه( مدددد  أ دددد شت  ددددض هيدددد  أ دددد  ال ابننننب
تهقطا أ ًدا،  ض د أح تبق  ا،هون ا وتسعم، وا ما احلجدا، واوعدوار 

َوِإْذ  َالَنْت عدن  د    د  هسد،ائن،: أم ع اهلل ع  وج، ريم  ا   تي د 
بُنُهْم َعنَذابًا َ نِديًدا  ََ  َنْوًمنا اللَّنُه ُمْهِلُكُهنْم َأْو ُمَعنذِّ ُهْم لِنَم َتِعظُنو أُمَّة  ِمننْ

 ََ  [.162]األع،اث:   َاُلوا َمْعِذرًَة ِإَلى رَبُِّكْم َوَلَعلَُّهْم يَنتنَُّقو
م  قدد، ه ح  يدد وث  يدد   ددضل ا،يفددم و يدد  ا،دددع ل ومددن ،دددهد

يف ا،ددددهن عدددن اهه صددد ا يدددضث  ددد  ا،سدددف ،  ددد، هدددإ ن عدددا يطدددريل 
 أب أح ه تبق ، وأه تسعم،.

واهي،وث عهد أه، ا،يفم أح تد،ك مه صد ا وهل األمدإر تددهًه ، مدن 
مسددد ت أهددد، األهدددإا  وا،هددد،ك ريددد خلإارج، واهيع ،دددا واةدمندددا، وا،،ا لدددا، 

ههإح اهلل  يددددددع هددددؤه  هددددم ا،ددددوهن ه هه صدددد إح وهل األمددددإر،  دددد، هددددد
 اهه ص ا،  فن ور اهسفمإح من ا،إاإع يف هو  ا،سما.

نيددم أاددإ : مددن عضمدد ت أهدد، األهددإا  واه دد اك، أ ددم هدد،وح عدددع 
جدإاز مه صدد ا وهل األمددإر،  دد، ،دن   نددهدم و نددهدم هه ا،سددن ،  مددن 
ههدد   ددفإا ويددد ،هإا ا،سددها، وي،جدددإا عددن  ددد  اةم عددا وعدددن  دد  أهددد، 
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  م.ا،سها؛ ا،سف  ا،و
 ه ننتن ي

 د،ت ن  عا  ني أ هد   اهسدفمني يف ا وندا األيدريل ه تكعهدي  د ك 
مه صدددد ا ا،ددددإهل:  دددد، ت ددددر، نهسددددد  و ريهدددد   رنبددددعدم وا،ع دددددري هبددددم 
وا،دع   عفندم وش ن افإل ا،ي ما واأل داث عفندم،  دورائا ،نسدء 
 من مس ت أه، ا،يفم واهسعق ما، ريقإام: ه  نبدا ةددإ ، أو ه  نبدا

 ة ه،!
مددا عفددم ري ددري مددهدم أح هددو  األمددإر همندد  تيدد   مددن ابدد، أهدد، احلدد، 

 وا،يقد ومن هيهندم األم،.
أمدددد  هث رهتدددد  عهددددد ا،ي مددددا وأشددددب هدم  دددددإ نددددإع مددددن هثدددد رل ا،هعهددددا، 
 وا،ع هي وا، ،ث،ل واا،ج ا،وه ه   ئ، اع،، و سبه  اهلل ونيم ا،إرين،.

 رهدددد ، ،كددددن نيددددم هح مدددد   دددددث مددددن مهكدددد،ات ومهدددد م أددددب هنك
  ،ط،ك ا، ،عنا، ومن اب، من هسعطنا  ،  من ا،دإهل وا،يفمد   وأهد، 

 احل، وا،يقد، وري، غسب اسعط عع،.
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 المسألة الخامسة

 التن يه على بعض األخطاء التي و ب فيها
 بعض الناس في الفقه في الدين

( انعقدددد ص  يدددد  اه قهددددني، ومددددن هسددددمإح  دددد ههك،هن وسددددإاهم 1)
أع   و،  ا،هق، يف األ كد ع، ا،دوه هدإ مدن ا،د اث ،فهق، وا،هقد  ، و 

ا، مني او  األما،  ، هإ من    ا،سف  ا،ود م، وهدإ ا ثد ر ا،قنمدا 
 ا،ت ورثإه  ،ه ، من ا،يفم وسهن ااد ، وش،ائا اوسضع.

 ده ك   ئها من ا،ه ا، تسعدني   ،هقد،، أو تهدعقص ا،هقد، اهعم د، 
عفم   األما، وريعب ا،هق، ا،ت هي    جعد ش أئما ا،دهن، وا،هقد   وهم

من آث ر ا،سدف  ومدن سدبن، اهدؤمهني،  ددع و  ري دريل، ريفدد  تدد  عفد  
 اةد، وا،قوإر.

مددن هددو  ا،دددع و  اددإام: هح ا،هقدد، تدد،اث اددنم ،كهدد، ه هوددف  يف 
عو،ن  همن  ههطبق عفد  ا،يودإر ا،قدادا، وحندن ا ح يف ا،يود، احلددهع 

 حنع ج هد  ق، جدهد.
حنعدد ج هد  قدد، جدهددد يف مسددعجدات احلندد ل، ،كدددن ه  أاددإ : نيددم

 هي  هوا أح نسعر  عن ا،هق، ا،قدمي أو نسعدني  ،.
ومددد  هقدددإ   ا هه ج هددد،؛ هددد  اع ألح األ كددد ع وسدددفإرين ت ا،ب ددد، 
ت األسددد ،نب، وهدددددشت  وا ددددل، وهح تردددريت صدددإر احل شثددد ت، وتردددريَّ

  ويف مآيدددوه  وسددد ئ، احلنددد ل،   أل كددد ع يف أش،عدددد  واإاعدددده  وأصدددإا
ويف اسددعهب  د  مددن ا،هوددإص وا دددل، وسددفإك ا،ب دد، هع دد  ،، و،ددو،  
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  قي اهجعد ش.
وأمدددد، اهلل تيدددد د األمددددا  دددد ،،جإع هد ا،يفمدددد   أهدددد، ا،ددددوري،،، وأهدددد، 

َْ ُكْننننننُتْم َل اهسدددددعهب   ريمددددد  اددددد   تيددددد د:  فَاْسنننننأَُلوا َأْهنننننَل النننننذِّْكِ  ِإ
 ََ ُهمْ  َلَعِلَمُه الَِّذينَ وا  :  تَنْعَلُمو ، وريدإح ا،إسد ئ، َيْسنتَنْنِ طُو َُه ِمنننْ

تعرددري،  ددددوا هيدد  أح ا،هقدددد   يف ا،يودد، احل  ددد، أددب أح أعدددددوا يف 
ا،هدددإاز ، ويف ا،قلددد ه  اةدهددددل، ،كدددن ه اكدددن أح هسدددعرهإا عدددن ا،هقددد، 
ا،قدددمي،   ،هقدد، ا،قدددمي ريمدد  تي، ددإح ه ددم، األش،ددا واإاعددد اهسددعده ، 

هسدعهبطا واأل كد ع ا،دائمدا ريك كد ع اهند   وا،سهن وا ث ر، واأل كد ع ا
وا،طددد رل، وأ كدد ع ا،وددضل، وأ كدد ع ا،وددن ع، وأ كدد ع احلدد  وأ كدد ع 
ا،بنإع، وا،هك ح وا،طدضك، وأ كد ع اةدد ش، وأ كد ع احلددوش، وأ كد ع 

 أه، ا،وما، و ري  ،  من األ ك ع.
هددددددو  األ كدددددد ع ا ئمددددددا هد اندددددد ع ا،سدددددد عا، وهح ايعفهددددددء  يدددددد  

 كصإا  ومجفعدد  ،دن تد ا ،  دد، اسدعرا عهدد  اهسدفمإح صإره ، ،كهد  
ا حع  نددددعي اةددد هفإح  كنددد، ه   جدددا ،هددد   كعدددب ا،هقددد، وسدددهن أئمدددا 

وآث رهم، أو أ   من ا،د اث ا، قند،ع هدو  شعدإ    ر دا، ي صدا  ااد 
ه ا ا   هب   يد  اه قهدني أو  يد   دضل ا،يفدم،  د، هدي يد،وج عدن 

  اهلل اهسدعقنم، ا،دوه هدإ  د  سدف  سبن، اهؤمهني، وي،وج عن ص،ا
األمدددا، ومدددن يددد،ج عدددن  جددددم، يددد،ج عدددن اةم عدددا، ومدددن يددد،ج عدددن 

 .نسك  اهلل ا،ي  نا –اةم عا شو هد ا،ه ر 
ه ح   سدددعهق ص ا،هقددد، وا،هقدددد  ، واسدددعهق ص ريعدددب ا،هقددد، وتددد،اث 
األئمدددا يطدددك، وهدددد  عفددد  عددددع ا،هقددد، يف ا،ددددهن وعفددد  اةدددد، اه،ريدددب 
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وهددوا  -ن  يدد  مددن ههعسددبإح هد  ددضل عفددم، اهطبددق، وهح صدددر عدد

وهح صدددددددر عددددددن  يدددددد  مددددددن هسددددددمإح  دددددد ه قهني  –افندددددد، غمددددددد اهلل 
 واههك،هن.

هنداهم  –( ومن األخطاء التي و ب فيهنا بعنض المتعلمنين 2)
 في ب يقة التفقه  –اهلل 

تعفمددو ا،وددر ر عفدد  ا،وددر ر،  نددع هددد   ،ددب عفددم صددرري، ادد،أ 
 ا،ر ،دب م هقد،أ عفد  اه د ه  همند  اد،أ عف   ي  اه  ه  ا،قفن،، أو يف

شددنًئ  مددن ا،كعددب، أو  دد،ز يف أمدد، مددن األمددإر،  نجيدد، مددن نهسدد، هم ًمدد  
،ف ب ل، هق،أوح عفن، وهدرسإح ريعبد،، وهعدارسدإن، ميد،، و جدبدم عدن 

 ا،يفم   وعن اه  ه .
نيدددم، ه مهدددا أح هددددرا   ،دددب ا،يفدددم  ههسددد،، وهعفقددد  ا،يفدددم مدددن 

ح هدددرا  ددري ، ،كددن   دد،  أح هكددإح ا،عفقددي ا،كعددب، وه مدد نا مددن أ
عددن اه دد ه  هددإ األصدد،، و  دد،  أح ه أيدد، مددن نهسدد، اه،جددا األو  
ألح اهدددددهد  األسدددددفم ا،دددددوه عفنددددد، سدددددفهه  ا،وددددد م أح أو  ا،يفدددددم ا،هندددددا 
وا،عفقدددي واهسدددعم ع مث احلهدددظ مث ا،يمددد، مث ا،عيفدددنم ون ددد، ا،يفدددم،  قدددد 

 ددددن اهبدددد رك وا،هلددددن، صدددد  عددددن سددددهن ح وحممددددد  ددددن ا،هلدددد، وعبددددد اهلل 
و ريهم  كس نند ص ن   أح )أو  ا،يفم ا،هنا، مث اهسعم ع، مث ا،هدم، 

، وهددوا يددضث ا،إااددا عهددد  يدد  (1)مث احلهددظ، مث ا،يمدد،، اددن ا،ه دد،(
اهعيفمني ا،ور ر ا،نإع  ندع أيد، أ ددهم مدن نهسد، اه،جدا ،ف دب ل 

                              
 1/216هوا ،هظ اإ  ا ن اهبد رك أي،جد، ا دن عبدد ا،در يف جد ما  ند ح ا،يفدم و لدف،  (1)

  هريه وانه، م   يد . ع قنق ا،
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فمددد    دددك م ه اه ددد ه  وا،ي هفمددد هدددإح  إ،ددد،،  ددد، أ ن نًددد  رشددد  فعا،ددوهن ه
ههقدإح، وأ م  ه هدرريإح  ي  مس ئ، ا،إاادا، وأ دم هيد ةإح األمدإر 
 يقفنددددا  ددددنقا أو مههددددإر ا صدددد،، أو أح وعددددندم ،فإااددددا ،ددددن   ددددواكع! 

 هخل.....
 نجيددد، مدددن نهسددد، هم ًمددد ، و جدددب ا، دددب ل عدددن ا،يفمددد   وهدددإ ه 
 ه ددي،، أو ه ددي، أ ن نًدد ، ،كهدد، ميجددب  ط،هقعدد، و كسددفإ ،، وهددوا أمدد،
يطدري،  د، أشدب،  دد ،ط،ك ا،ودإ نا، ا،دت هيد، ،كدد، شدن   ،هقدا، ومددن 
يددد،ج عدددن ا،ط،هقدددا يددد،ج عدددن ا،سدددها أو عدددن ا،ط،هقدددا اه فددد ، ورشددد  عدددن 
اوسدددضع، وهددددوا احلدددد   هح هدددد  هعبدددني يطدددد،  ا ح، ،كهدددد،  يددددد  ددددني، 
سدددنعبني،  نهمددد  ته دددك ن شدددئا تدددعيفم عفددد  ا،ودددر ر شوح اععبددد ر ،فكبددد ر 

 واه  ه .
و  ا،ه شددئا شددإريا  ددني  ددضل ا،يفددم، وتكددإح ن دد زًا يف مث تكددإح هدد

اةعمددددا واألمددددا، وهددددوا األمدددد،  دددددأ  ددددإاشر  وت،جددددإا أح ه تعإسددددا، أل دددد  
سن شل من هؤه  األ داث  ض  ق،. واد  ور مهد  عمد،  دن اخلطد ل 

  :،،ومن سإش  اإمد، عفد   دري  قد، ريد ح  ،د  هضرًيد  ،د، وهدن » قإ
 .(1)«اتبي،

كننننذلك  العتمنننناد علننننى الوسننننائل دَو   ألخطنننناءا( ومننننن 3)
 التلقي عن أهل العلم 

وهددوا سددبق أح أشدد،ت ه،ندد،، ،كددن سددك ري،  يدد  ا،سددفبن ت ا،ددت م 
نددد، وهدددي: أح  يددد  ا،هددد ا شجددد،ش أح تعدددإ ، ،دهددد، األشددد، ا، وا،كعدددب 

                              
 .1/62ج ما ا،بن ح واحلكم و لف،  (1)
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ههقطددا عددن  فددق ا،ددوري،، وعددن شروا اه دد ه ، وهقددإ : أندد  غمددد اهلل 

و ا،بنددء، وأتفقدد  ا،يفددم مددن او اعددا أتفقدد  ا،يفددم   ، دد،ه  يف ا،سددن رل أ
واة،ائددد، واةددضت ا،ددت تيدد،ا شددنًئ  مددن ا،يفددم ا، دد،عي. و،ددن  ههدد ك 
  جددا ألح أتكبددد اه دد ك، وأجفدد  عهددد رريددب ا،يفمدد  ، وهددوا أمدد، ه 
هسدددددعقنم،  ددددد، ه ا اسدددددعم، ا،هددددد ا عفددددد  هدددددوا  سدددددني،ج جنددددد، معيددددد م 

 إا  نهس،.ملط،ل، عهد   ض  ق،،  ، ه ههق، من ا،دهن هه م  هت
واد اسعرا ري ري مدن اه قهندا وا، دب ل هبدو  ا،إسد ئ، عدن اه د ه  
 إاددددا ا ددددوور،  ودددد رت نهدددد،هتم ،فم دددد ه  ا صدددد،ل، هعدمددددإح اه دددد ه  

ك ا،إااددددا وهعدمددددإح اه دددد ه  ا  ،قوددددإر وا،عقوددددري وهعدمددددإ م  يدددددع هشر 
 دددك م أددد مفإح وهدددداههإح هخل. مدددن األمدددإر ا،دددت هدددي مدددن مسددد ت أهددد، 

 األهإا .
أندد  ههدد  ه ا تكفمددء عددن اه دد ه ، همندد  أاوددد اه دد ه  ا،ددوهن هددم و 

ادول األما، واه  ه  حمفعدم عف  يدري. ،كدن ه هيد  أند، ه ههعسدب 
هد أهدد، ا،يفددم مددن ،ددن  مددهدم،  دد، هددوا أمدد، مإجددإش،  دد، هإجددد عفدد  
فعفددددد  ا،يودددددإر، ،كههددددد  عهددددددم  ندددددعكفم عدددددن اه ددددد ه  ندددددعكفم عدددددهدم 

 حمفعدم.
فمددددووح عفدددد  ا،إسدددد ئ،، شوح أح هععفمددددووا عفدددد  وهددددؤه  ا،ددددوهن هعع

اه  ه ، اد  دث مهدم  يض اسعهق ص اه د ه  واهسدعد نا هبدم،  د، 
أسددددمإا يف  جدددب األمدددا عدددن اه ددد ه    دددبد ت وشعددد و     فدددا ادددد 

  د،  يلد  ريم  تيفمإح.
( ومن األخطناء التني ين غني التن ينه عليهنا فني مسنألة الفقنهس 4)
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إ،دددإح )مددد ًض(: ا،ددددعإل شدددي  وا،هقددد، يف ، هقالننندعوة عنننن العلنننم فصنننل
 ا،دهن شي  آي،.

 فددو،  جنددد أح  يدد  ا، ددب ل هدددعم   ،دددعإل عمفنًدد ، وهبددو   نددد  
جدددد  وواعدد،، ،كددن اوددنف، ،فهقدد، وا،يفددم ا، دد،عي افندد، جددًدا، مددا أح 
ا،يكدد  أددب أح هكددإح هددإ ا،ودد ن ؛ وههبرددي أح هددعيفم، وأح هعهقدد،، 

وه مدد نا أح هؤجدد، مدد   عدد ج هد وأح هكيددو ا،يفددإع ا، دد،عنا مث هدددعإ، 
عفددم مددن أمددإر ا،دددعإل سددها، أو سددهعني، أو أئدد  أو أري دد،  ددا ه ددعد 
عإش ، وهكإح عهدد  مدن ا،يفدم ا، د،عي مد  هددعإ  د،، أمد  أح هبددأ ريمد  
ههيددد،  يددد  ا، دددب ل   ،ددددعإل هد اهلل سدددب  ن، وتيددد د شجددد،ش ا،ي  هدددا 

  ا،ط،هقدا سدنكإح وعفم افن،، مث ههقطا عدن ا،يفدم وعدن اه د ه ،  ددو
ا  أث،ه  اخلطري يف األما،  نع سني،ج شع ل  ض عفم  ، ريمد   ود، 
يف أري دد، ا،ددبضش اوسددضمنا األيدد، . وميفددإع أح ا،ددوه هيمدد،  رددري  قدد، 
وعفددم رشدد  ههسددد أري دد،  دد  هوددف  ريمدد  ادد   عمدد،  ددن عبددد ا،ي هدد  رمحدد، 

 .(1)«من عم، يف  ري عفم ري ح م  ههسد أري ،    هوف »اهلل: 
 ط، هوا اهسف  وأث،  ريم   و، يف  ي  ا،بضش اوسضمنا:ي

  ،وه  و، يف أري ، ا،بضش اوسضمنا، أن، اندر  ،فددعإل شدب ل 
مع مسإح، عهدهم عإا   ،فددعإل هد اهلل سدب  ن، وتيد د  دإيضص 
وصددددك، ،كدددن م أفسدددإا مدددا ا،يفمددد  ، وم هعهقددددإا عفدددندم  مددد  ا،دددوه 

كددم احل،ريدد ت ومنددء وتإسدديء،  ودد،ع، ا،ددوه  ودد، عهدددم  ريددرت تف
احن، دددء يف ري دددري مدددن أمإرهددد  عدددن  ،هدددق ا،سدددها، وري ددد،ت  ندددد  األهدددإا  

                              
  ع قنق ا، هريه. 1/131أي،ج، ا ن عبد ا،ر يف ج ما  ن ح ا،يفم  (1)
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وا،بددددددع، ويفطدددددء يف ا،يق ئدددددد ويبطدددددء يف األ كددددد ع واهإااددددد ، ألح 
ا،وهن تودروا ا،دعإل ه ههقدإح من ا،دهن م  ه،شد مسريهت ، وا،يفم   

  ا،ددع ل، أصب إا شي   عهدد .  د، رد ا، دب ل  ندد  ادء رع هدا هدؤه
ا،دددوهن أن دددكوهم عفددد   رددد  اه ددد ه ، ريددد،اهنعدم ورمدددندم  ددد ،عدم شوح 

 ت بء وه ننن .
وريددد،  ،ددد  وهح   شوح اودددد يف ا،ر ،دددب  ددددإ هيدددض  يف اهدددهد ، 
واخلف، يف اههد  أ ن نً  هكإح أشد من اخلف، يف ا،قود، ألح اونس ح 
 ه ا ريدد ح مقوددد   ندد، شددي  مث تدد ل  سددن   ،دد، و سددهء ننعدد،، ،كددن
ه ا تدد،ع عفدد  مددهد   ددري سددفنم،  إندد، ههدددر أندد، ه ريدد،.  فددو،  ههدددر أح 
ه،جا أه، ا،بدع هد ا،سها، ألح  جدم  دري سدفنم وهح ري ندء عهددهم 

 ننا ص حلا ومق صد  سها أ ن نً .
( ريو،  من األيطد   يف ا،عهقد، يف ا،ددهن اهععمد ش عفد  ريعدب 5)

هههد، شجد،ش ا،قد،ا ل ا،هك، وا، ق  ا شوح ا،كعب ا، ،عنا،  دبي  ا،هد ا 
 ، وشاعنا، وهدإ م هقد،أ هه ريعبًد   ك،هدا وثق  ندا، وهدرز ،فهد ا 

ً
هكإح ع ه

عف  أن، ع م وشاعنا، ما  ي  ا،هق، يف ا،ددهن، وافدا اهسدعمداش مدن 
 ا،كعب ا، ،عنا.

( ومدددن األيطددد   ا،عه،هدددق  دددني مهددددإع ا،يفمددد   وا،ددددع ل، وا،ددد عم 6)
هد اهنهودد ع  ددني ا،دددع ل وا،يفمدد  ،  ددكح ا،يفمدد   ،نسددإا شعدد ل،  دد  أش  

وهد ا،عي   وا،عيد م، وا د ار ا،ددع ل واه قهدني شجد،ش اودن، ميفإمد ت 
 شا يف ا،دهن عن  ري ا،يفم   و رري    سفنم.

( مددن أعهددم مهدد ه،  ددي  ا،هقدد، يف ا،دددهن: )ا،رفددإ يف ا،دددهن( 1)
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،سدما يف أه ا،ع دش وا،ع دهد عف  ا،ه ا يف ا،دهن، و،دإ تكمفهد  هدو  ا
ا،يوددد، احل  ددد،، ،إجددددن  تك ددد، يف ا،دددوهن م هعفقدددإا ا،هقددد، وا،يفدددم عفددد  
اه  ه . وأ فب هوا ا،وه  من  ددث   األسده ح، وسدهد   األ دضع، 

 افنفي ا،هق،.
(  وددد، ا،ددددهن عدددن سددد ئ، أمدددإر احلنددد ل أو عدددن  يلدددد  وهدددإ مددد  1)

هسم    ،يفم ننا، وريم  أح  ،  يفد، يف اهععقد ش،  ددإ ريدو،  يفد، 
ا،هق، يف ا،دهن.  فإ ري ح ا،يفم ننإح ههقدإح ا،دهن ه  أع، دإا عهد،،  يف

 أو عن  يل،، همن    ام ري    اهه  قني.
( ومهددددد، اخلطدددددك يف مهددددددإع هدهدددددد ا،ددددددهن، وشعدددددم ا،عه،هدددددق  دددددني 9)

ا،عبددده، وا،عجدهددد،  قددد  ددد،ت مقإ،ددا أو شعددإ  عهددد  يدد  اههكدد،هن 
 اهعكي،هن هقإ،إح: ه د من هدهد ا،دهن.

 دمدم ،عجدهد ا،دهن هي : ا،عبده، ا،دوه هدؤشه هد تد،ك ا،سدهن و 
وتدد،ك ا ثدد ر وتدد،ك ا،هقدد،، وتدد،ك ا،عهقدد، واه عيدد ش عددن ا،يفمدد   واه دد ه  
وو دددا اإاعدددد وأصدددإ  ومهددد ه  ومهددد هنم جدهددددل ،فددددهن، ختددد ،   ددد  
ا،سها واةم عا، وخت ،  م  عفن، سف  األما وهسمإن، ا،عجدهد، وهدإ 

أح اهلل هبيدع ادو  األمدا مدن أددش » ري،:  ا،ه   تبده، ،فدهن، ألح
 وم هق، أدش يف ا،دهن، أو  دك  ن،. (1)«ا  شههد 

وهمنددد  هسدددعكن  ا،يمددد،  ددد،، وا،وددد   ا وا،عددد  يإح وا،سدددف ، ا،دددوهن 
                              

( ريعدددددددددد ل اهض ددددددددددم. واحلدددددددددد ريم يف اهسددددددددددعدرك 2/2291احلدددددددددددهع روا  أ ددددددددددإ شاوش ) (1)
 2/61. واخلطنب ا،برداشه يف ت ره   رداش 561-516/ ص1593(، 2/1592)

 .2/599ا،يضما األ،ب ين يف سفسفع، ا،و ن ا  وص  ،
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يف ا،عجدهددد،  دمددإا مهدد، ا،يمدد، شدد  اندددث، مددن   دمددإا  دددهع ا،هدد  

 ا،سهن، وهوا هإ اههدإع ا، ،عي ،عجدهد ا،دهن.
 عجدهدددد ا،ددددهن ه ح هدددإ أح نيمددد،   ،ددددهن ريمددد  نددد  ، وريمددد  عمفددد، 

وا،ودد   ا وا،عدد  يإح، وسددف  األمددا، ،كددن ا،ددوهن ه ههقدددإح  ا،هدد  
ا،دددهن  دمددإا أح اهقوددإش   ،عجدهددد ا،يمدد،  دددهن جدهددد وو ددا أصددإ  
جدهددددل، واهسدددعره   عدددن ا،سدددها وسدددبن، اهدددؤمهني، ورشددد  زعمدددإا أ دددم ه 

وا،سددها، ،كددن ه شاعددي ،فعمسدد    ،سددهن، وه  ه ريددإح ا،يمدد،   ،كعدد ل
  ،هق، وه   أل ك ع، وا ،إا:  كدن أح نه دع أ ك ًمد  جدهددل وأصدإهً 
جدهددل ومقد هن  جدهدددل يف سد ئ، ا،يفدإع ا، دد،عنا شد  يف  ،د  تهسددري 
ا،قددد،آح وعفدددإع ا،سدددها واألسددد نند، وهدددوا يفددد، يف  ددددم ا،هقددد، يف ا،ددددهن 

 وا،عجدهد.
يف ا،دددهن: ا،هودد،  ددني ا،يق ئددد واأل كدد ع،  ( و دد  ههدد يف ا،هقدد،11)

وشعددددإ  أح اهدددددم هددددإ ا،يق ئددددد، أمدددد  األ كدددد ع  نسددددا ا،هدددد ا ت،ريددددد  أو 
 اسعبدا  ا،قإانني وا،ههم ا،إ ينا هب .

( ومهدددددددد، اهريعهدددددددد     ،كعددددددددب اخلهنهددددددددا، أو ا،كعددددددددب األش نددددددددا 11)
وا،ع ر ندددا وا، ق  ندددا وا،هك،هدددا احلده دددا، شوح ا،كعدددب ا،يفمندددا األصدددفنا، 

ا مدددن أيطددد، أسدددب ل  جدددب ا،هددد ا عدددن ا،هقددد، يف ا،ددددهن يف هدددوا وهدددو
 ا،يو،.

هدددوا وأسدددك  اهلل   وةمندددا اهسدددفمني وأئمدددعدم وعددد معدم وشدددب هبم 
ا،عإ ندددددق وااداهددددددا وا،سددددددداش وا،،شددددد ش وأح هإ ددددددق وهل أمإرندددددد  وعفم  ندددددد  
وشب  ه  هد م   ن، صضح األما يف شههد  وشنن ه  وأح هقنه  مجنًي  ا،هنت 



 

 حاجة الصحوة إلى الفقه في الدين

 

19 
 

مهددد  ومدد   طددن وأح هإ ددق مجنددا اهسددفمني ،سددفإك  ،هددق ا،سددها مدد   ددد، 
وهددددددهدم سددددإا  ا،سددددبن،، وأح أمددددا ريفمددددعدم عفدددد  احلددددق و سددددبه  اهلل 

 ونيم ا،إرين،، وه  إ  وه اإل هه   هلل ا،يفي ا،يهنم.
 وصف  اهلل وسفم و  رك عف  نبنه  حممد وآ،، وص ب،.

 وكت ه
  اص  بن ع د الك يم العقل
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 الفه س

 5 .............................................................. مقدما
 1 ....................... : يف مهدإع ا،و إل وا،هق، يف ا،دهناهسك،ا األود

 1 ...........................................  ،و إل:اهقوإش   -أ
 11 .................................... مهدإع ا،هق، يف ا،دهن: -ل

 11 .............................. أصإ  و إا   يف ا،هق، يف ا،دهن:
 11 ........... (  ل، ا،يفم وا،هق، يف ا،دهن ريم  ورش يف ا،سها:1)
 13 ............ ( ه د يف ا،هق، يف ا،دهن من ا،سيي ،ع ونف،:2)

 13 ....................... عإ  ا،هق،  ض تهق،:ا،،ش عف  ا،،ا لا يف ش
 13 ............................................. ا،،ش عف  اهعوإ ا:

 15 ................ ( ا،هق، ه هعم هه  ع ون، ا،يفإع ا، ،عنا:3)
 15 .......... ( ا،هق، ه هعم وه هسعقنم هه   ،يفم وا،يم، مًي :2)
 16 .................. ( ا،هق، ه هكإح هه   ههعدا  واهاعدا :5)
 16 ....... ( ا،هق، يف ا،دهن ه هعم هه   ألشل وا  اع ا،يفم  :6)
 11 ................ ( ا،هق، يف ا،دهن ه م، األ ك ع وا،يق ئد:1)
 11 .................. عهد او ضك: ( ا،يفم ا، ،عي هإ ا،يفم1)
 11 .......................... (  كم اون، ا،هق، يف ا،دهن:9)
( ا،هق، يف ا،دهن  ،هق ا،سضما من ا،إاإع يف ا،بدع واخل،ا  ت 11)

 21 ................................................. واألهإا :
 22 .................................. رري ئ  ا،هق، يف ا،دهن: اهسك،ا ا،  ننا

 22 هلل تي د. أود هو  ا،،ري ئ : أح ا،هق، يف ا،دهن ههب  عف  ا،عسفنم -1
 22 .... ا،،رين ل ا،  ننا من رري ئ  ا،هق، يف ا،دهن سضما مودر ا،عفقي -2
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 26 ........................... ا،،رين  ا،  ، ا: أيو ا،دهن   ،قدول: -3
 21 ........................  هظ اهلل ا،دهن يف مو شر  عفًم  وعمًض:

 29 .................................. يطإرل اشع   ا،هق،  ض ااعدا :
 31 ............................ أم فا عف  اإاعد اهسعده  وأصإ،،:

 31 .............. م    عف  من ي،ج عف  اإاعد اهسعده  ومه هج،:
 31 ............................. ومه، ص ا مهد  اسعهب   األ ك ع:

 32 ...................... تفقي ا،هق، عن ا،قدول من ا،يفم   واه  ه :
 32 ا،،رين ل اخل مسا:  ،ورل افي اهعفقي  كيضك   ،ب ا،يفم ومسع،: -5

 36 ........................... رين  هعهق، اهسفم يف شهه،ع: اهسك،ا ا،  ، ا
 36 .............................. األص، ته ئا ا،ور ر عف  احلهظ:

 36 ................. يطك ا،هه،ه ت احلده ا ا،ت تقف، من أمهنا احلهظ:
 31 ........................................... مث  هظ األ  شهع:

 31 .................... ن وأ ك م،: ،ورل ا،عوريري ا،دائم  كصإ  ا،ده
 39 ........... ث نًن : مث هكإح تيفنمدم وتفقنهدم اإاعد ا،كع  ا وا،ق،ا ل:

 39 ....................... أمهنا ا،عبكري  عيفنم اإاعد ا،ق،ا ل وا،كع  ا:
 ،هقا ا،عيفنم احلده ا أي،جء من ه أند ا،ق،ا ل وا،كع  ا  ا يف اه، فا 

 21 ..................................................... اة مينا:
ا،يفمنا عف  ميفمني ث ، ً : هعم ا،عهق، يف ا،دهن  ،   ا،ه شئني   ،دروا 

 21 ............................. وم  ه  تعإ ،  ندم صه ت ا،قدول:
 21 ....................................... أمهنا ا،دروا يف ا،بنإت:

ا و،إ  كعداش  ،ورل وجإش ا،دروا ي صا يف ا،ق،  واألره ث وا،ب شه
 21 ........................................................ افنفا:
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 22 ................................ را ًي : ا،عفقي عن األئما ا،يدو :

 26 ........ يط، اهععم ش عف  ا،إس ئ،  ق  وت،ك ا،عفقي عن ا،،ج  :
 26 ................... يط، ا،إس ئ، وأث،ه  يف  دإر ن ع ت اه  اك:

 21 ........ ومن آث ره  أهًل  اهسعره   عن ا،يفم   وعدع األيو عهدم:
ي مًس : احل جا ،فع بء  نم  هق،أ   ،،جإع هد ا،يفم   وأيو اهإازهن 

 21 ........................................................عهدم:
س شًس : مث ه د يف ا،عهق، ا،سفنم، من ا،بدا ل   ،عدرج يف أيو ا،يفم ريما  

 21 ................................................. ونإًع  و ،هقا:
 29 .................... س  ًي : أمهنا اهسعم،ار وا،ور يف  فب ا،يفم:
 51 ....................... ث مًه : اسعم،ار اهسفم يف ت ،سا ا،و حلني:

 52 ................. ا،سم ت ا،ت هعمن  هب  اهعهق، يف ا،دهن: اهسك،ا ا،،ا يا
 52 ...................................... ( ا،وضح واهسعق ما:1)
 53 ....... ( تفقي ا،دهن عن أهف، وعدع اهسعقض،نا يف  فب ا،يفم:2)
 53 .......................( اون، ا،يفم ا، ،عي عف     سفنم:3)
واألشل وا  اع ا،يفم   وعدع ا،عي   وا،ر،ور عهد   ،ب  ( ا،عإا ا2)

 53 ........................................................ ا،يفم:
 55 ........................... وث نًن : ا،يفم   هم  جا اهلل يف أر ،:

 56 .....................................  عا:ث ، ً : ا،يفم   هم اةم
 56 ................................... را ًي : وهم أه، احل، وا،يقد:
 56 ................................... وي مًس : ا،يفم   هم ا،دع ل:

 51 ............ س شًس : أح ا،يفم   هم ا م،وح   هي،وث، ا،ه هإح عن
 51 ........... س  ًي : ا،يفم   هم أم ، األما، وأ لفد ، وأعضه  مه ،ا:
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 51 ................................ م أه، ا،هق، يف ا،دهن:ا،يفم   ه
 51 ............................................ يطإرل ه  ا،يفم  :

 59 ...............................  ،ورل ا،ول عن أع،اا ا،يفم  :
 61 ........................ ( من مس ت اهعهق، يف ا،دهن اهععدا :5)

 61 ...... ا،،ش عف  شعإل أنه  نبني األيط  ، أم  احلسه ت  دي األص،:
 62 ....................................... كم وأمهنع،:ا،يد  يف احل

 62 .......................... اسعد نا اخلإارج  يفم   ا،و   ا وأث،ه :
 63 .... من مس ت اخلإارج اه  ريسا واة ش،ا وعدع األشل عهد ا،يفم  :

 62 ....................... ( من عضم ت ومس ت اهعهق، يف ا،دهن:6)
 62 .......... ( ومن مس ت اهعهق، يف ا،دهن ا،قن ع  إاجب ا،هون ا:1)

 65 ...................................... أمهنا ا،هون ا ،إهل األم،:
 66 ........................... أث، ا،هون ا يف ش ا ا،ر، عن ا،قفإل:

 61 .............................. ،ن  من ش،  ا،هون ا ا،يم، هب :
 61 ............................ أث، ا،هون ا يف ش ا ا،بض  عن األما:

 61 .................... ا،،ش عف  من هقإ : ن ص ه  وم تهد ا،هون ا:
 69 ........................................................ تهبندد،:

 11 .............. ا،عهبن، عف   ي  األيط   ا،ت واا  ند : اهسك،ا اخل مسا
 11 ....................................... ا يف ا،هق، يف ا،دهن ي  ا،ه 

يف  ،هقا ا،عهق،: –هداهم اهلل  –األيط   ا،ت واا  ند   ي  اهعيفمني 
 ............................................................. 12 

 13 ................ أه، ا،يفم: اهععم ش عف  ا،إس ئ، شوح ا،عفقي عن
 19 ............................................................. وريعب،
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 19 .......................................... ن ص،  ن عبد ا،ك،مي ا،يق،

 11 ........................................................... ا،هد،ا

 
 
* * * 

 
 


